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สวรรค ์พระโสดาบัน 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

เป็นพระโสดาบนับคุคลขัน้ตดัสินก็คือสงัโยชน ์๓ เป็นขัน้

ตดัสิน รบัรองดว้ยตนเองของบคุคลนัน้ อาตมาก็ไม่ไดเ้ป็นพระ

โสดาบนับคุคล ก็จะเลา่ตามระดบัของพระโสดาบนั สักกายะ

ทฐิิ รูไ้ตรลกัษณ ์รา่งกายนีไ้ม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา 

วิจกิิจฉา ความลงัเลสงสยัในบญุในบาปไม่มี เช่ือกรรมอย่าง

มั่นคง ไม่มีความสงสยัในคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่ท่านชีว้า่

บาปก็ตอ้งบาป บญุก็ตอ้งบญุ บดันีไ้ม่ลบูคลาํศีลของตน สีลพต

ปรามาส วา่ตวัเองมีศีลมั๊ยในปัจจบุนั ไม่ตอ้งคิด มนัมีอยูใ่น

อตัโนมติัจงึจะรูจ้กัวา่ตนเองเป็นผูม้ั่นคง  

บดันีส่ิ้งท่ีจะรบัรองจรงิๆคือมีหริิโอตตัปปะ ความละอาย

ตอ่บาป สะดุง้กลวัตอ่บาปท่ีจะติดตาม น่ีเป็นพืน้ฐานมลูของ

หลกัผูท่ี้บรรลธุรรม เขาจงึทาํบาปไม่ลงพระโสดาบนับคุคล เคา้

จงึเอาชีวิตแลก ทาํแตบ่ญุ เรยีกวา่บาปไมมี่ในท่ีลบัท่ีแจง้หละ

พวกนี ้จะทาํอยู่ในหอ้งแมไ้มมี่ใครเห็น ก็บาป เคา้รูก้นั ทาํใหค้น
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เห็นขา้งนอกก็บาป ทาํบญุใหค้นเห็นก็ไดบ้ญุ ทาํอยู่ในหอ้งไหว้

พระสวดมนต ์นั่งภาวนาก็ไดบ้ญุ ใครเห็นไม่เหน็ก็ชา่ง น่ีแหละ

บาปไม่มีในท่ีลบัท่ีแจง้ จงึมีหิรโิอตตปัปะเป็นเจา้เรอืนของจิตใจ  

สมยัครัง้ก่อนนะ ผูห้ญิงเคา้บรรลเุยอะ ผูช้ายบรรลเุยอะทาง

พทุธกาล พระโสดาบนับคุคล แตพ่ระโสดาบนับคุคลมนั ๓ เกรด 

มนัแปลกอยูท่ี่ ๓ เกรด เอกพชิี เกรดหนึง่ เป็นภาษาสมยัใหม่

เคา้เรยีกเกรด (หวัเราะ) โกลังโกละ อีกเกรดหนึง่ สัตตักขัต

ตุงปรมะ อีกเกรดหนึง่ นา่จะไดเ้กรดเดียวเนอะโยม อนันีม้นัได ้

๓ เกรด เพราะอะไร ก็เพราะภมูิสติปัญญาตา่งกนั ถา้

เปรยีบเทียบทางโลกก็เหมือนกบัเรยีนจบชัน้เดียวกนัน่ีแหละ แต่

คนหนึ่งมนัสอบไดท่ี้หนึง่ คนหนึง่มนัสอบไดท่ี้สิบแปด แตม่นัก็

สอบไดอ้ยู่ มนัคาบเสน้ เกือบจะตกแลว้แตม่นัก็ไดอ้ยู่ชัน้หนึ่ง อนั

นีค้วามฉลาดมนัจะตา่งกนัใช่มัย้ หมอก็เหมือนกนันะ 

นายแพทยน่ี์ จบดว้ยกนั เปิดคลีนิคน่ีคนเต็มคลีนิคหมอหนึ่ง อีก

หมอหนึ่งไม่คอ่ยมี ก็เพราะเทคนิคการรกัษาโรค ผูฉ้ลาดนัน้

ตา่งกนันั่นเอง อนันัน้แหละ ภมูเิป็นอย่างนัน้  
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พระโสดาบนับคุคล เอกพิชีน่ีถา้มาเกิดอีกชาติหนึ่งขา้งหนา้

น่ี ก็แลว้หละไดส้าํเรจ็มรรคผล คือเป็นพระอรหนัต ์โกลงัโกละ 

เป็นหา้ชาติหกชาติมาเกิดอีก สตัตกัขตัตงุปรมะ เจ็ดชาติ นบัแต่

ชาตินีไ้ปเกิดอีก ๗ ชาติจงึจะพน้ทกุขส์าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์อนันี ้

คนจะสงสยันะ อาตมาพดูใหฟั้งอีก ทาํไมจงึเป็นถงึ ๕ ชาติ 

น่าจะไดเ้ป็นขึน้เรว็ๆ มีส่ีขัน้ แลว้มนัยงัเหลืออยู่ ๓ สมมติุวา่เป็น

พระโสดาบนับคุคลแลว้น่ี สมมติุวา่หา้ชาติหรอืหกชาติ พอมา

เกิดชาติใหม ่ตัง้ใจบาํเพ็ญ พอบาํเพ็ญก็บรรลพุระโสดาบนั

บคุคลแลว้ บาํเพ็ญตอ่ก็เลยไดส้กิทาคามีบคุคล เอาหละชาตินี ้

พอแลว้ มนัพอแลว้น่ี เขา้ไปนั่งภาวนาในวดัพอแลว้แหละ ฉนัน่ี

ใจสบายแลว้ ไดแ้คน่ัน้น่ะ บาํเพ็ญแคนี่พ้อแลว้ ก็ไปลอ่งลอยไป

ในสกิทาคามี ตามไปอีก ตามไปอีกมาชาติหลงัก็มาบาํเพ็ญอีก 

ก็กา้วขึน้ไปถงึท่ีเกา่ เอ ้มนัสบายอยูน่า อยูน่ี่ก็สบาย ก็เลยเลน่

อยู่นั่นน่ะ เหมือนคนเดินทางไปเท่ียวอยู่ตา่งจงัหวดัน่ีนะ ไปเลน่

อยู่จงัหวดักลางทางมนัยงัไมถ่ึงเพราะมนัสนกุอยู ่เลยบาํเพ็ญไป

แคน่ัน้ มนัเฒา่มนัแกม่นัตายไปเสีย ก็มาเกิดใหม่อีก ตัง้ใจ
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บาํเพ็ญอีก บาํเพ็ญอีกไปถึงโน่น ถงึอนาคามี โหย ก็ยิ่งไกลหละ

บนี่ ้ยุง่อยูน่านหละบดันี ้ลอ่งลอยวา่ตนเองถึงนิพพานแลว้ 

เขา้ฌาณ ถา้เกิดเขา้ฌาณโลกีย ์มนัเส่ือมรบึเ่น่ีย มนัถงึแลว้แต่

เขา้ไดน้านเหมือนกนั แตม่นัออกมาแลว้มนัเส่ือม ไม่ใช่โลกตุร

ฌาณ ไปเลน่อยู่น่ีแหละ  

เหมือนพระนั่งทกุวนัน่ีแหละ บางองคน์ั่งได ้๒ วนั ๓ วนั ๔ 

วนัน่ี นั่งสบายเขา้อยู่ในฌาณสบาย ก็เลยไปคา้งอยู่ในนั่น อยู่

พรหมโลก ไมถ่ึงสทุธาวาส เป็นพรหมชัน้ตํ่า เป็นเทพชัน้สงูท่ีมา

เกิดอยู่น่ี มนัยงัไม่ถึงพระอนาคามีท่ีชัน้สงูนะ ก็เลยไปนั่นอยู่

นั่นน่ะ พอไปเลน่ในนัน้หลายชาติก็มาอีกแลว้ ไปทาํชาติอ่ืนก็ได้

นิดๆหน่อยๆ เห็นมัย้เคา้สอบทกุวนั สอบปรญิญาเคา้ ได้

อนปุรญิญา ไดป้รญิญาตร ีหยดุเท่านัน้แหละ เฒา่ก่อน ชาติ

หนา้ทาํวทิยานิพนธย์งัไมจ่บปรญิญาโท ไดท้นุไปซกัหน่อยแลว้ 

ชาติหนา้มาตอ่ เผยอขึน้ไป แตป่รญิญาโทก็ทาํวทิยานิพนธน์ะ 

ทาํปรญิญาเอกไม่ไดก้บัเขา ชาตินีม้นัเฒา่ตายไปมาเกิดอีก ทาํ

ตอ่ กวา่จะจบเลยงมอยู่นั่นแน่ะ บางคนอยากหยดุแลว้ ทาํไป
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สามปี ส่ีปี โอย้ไม่ไหวแลว้ น่ีมนัก็หยดุเสีย จนเป็นแม่เฒา่พอ่

เฒา่มนัก็หยดุเอง บดันีถ้ึงท่ีสดุมนั มาบาํเพ็ญตอ่ชาติสดุทา้ยก็

ไปถึงชาติท่ี สมมติุท่ีเจ็ด มนัยงัเหลือนอ้ยแตมี่ทนุ ก็เลยทาํ

ปรญิญาใหจ้บ  

พอพระพทุธเจา้เทศนที์หนึง่ เห็นมัย้ พระปัญจวคัคียน์ั่น

แหละ ชาติสดุทา้ยของทา่น ก็เลน่มาไม่รูก่ี้ชาติ พอเทศนอ์นัตต

ลักขณสูตรจบเท่านัน้แหละ ไม่ถึง ๓๐ นาทีอะไร พระพทุธเจา้

คงจะเรว็กวา่เราสวดทกุวนันี ้เพราะท่านเป็นคนอินเดีย เทศนเ์รว็

ฟังเกือบจะไมท่นั คงจะไมถ่งึ ๓๐ นาทีแนเ่ทศน ์พอจบป๊ับ ได้

เป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนัทัง้ ๕ องคเ์ลย เพราะทา่นยงัมีนิดเดียว 

มนัก็กลว้ยมนัสกุแลว้ เปลือกมนัเหลืองแลว้ เขา้ใจบ ่พอแกะ

เปลือกออกเนือ้ใหกิ้นหวานฉํ่า น่ี! ทา่นไปแกะเปลือกมนั แกะ

เปลือกกลว้ย ก็คือไปเทศน ์รูปัง อนัตตา รูปไม่ใช่ตน รูปัง ทุก

ขัง รูปัง อนิจจัง รูปัง ทุกขงั รูปัง อนัตตา แลว้ก็ท่านถาม รู

ปัง อนิจจัง วา อนิจจัง วาต ิรูปเท่ียงหรอืไม่เท่ียง พวกเธอวา่

ไง อนิจจัง ภนัเต พะเจา้คา่ ตอบทนัทีดว้ยปัญญาของท่าน ใจ
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จรงิพระพทุธเจา้ตอบเอง พระพทุธเจา้ตอบใหฟั้งเอง แลว้ส่ิงใด

ไม่เท่ียง เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่ พดูภาษาไทย ทกุขัง ภนัเต 

เป็นทกุขพ์ะเจา้คะ่ ก็ส่ิงใดไม่เท่ียงเป็นทกุขมี์ความแปรปรวน ไป

เป็นธรรมดา ควรหรอืพวกเธอท่ีตามเห็นส่ิงเหลา่นัน้วา่ตวัของเรา 

เราคือนั่นคือน่ี นั่นเป็นตนของเรา โน เหตัง ภนัเต หาอย่างนัน้

ไม่พะเจา้คะ่ ไม่ใช่ๆ ท่านตอบทนัทีเลย  

เราน่ีงมกนัไมรู่ก่ี้ปียงัตอบไมไ่ดอ้ยู่ มนัก็ไม่เลยบรรล ุเขา้ใจบ ่

เพราะปัญญาของเรามนัไม่รู ้ตนของฉนัน่ีและ ตนของผมน่ี

แหละ อยูน่ี่แหละ ลบูอยูน่ี่ ตาบอดคลาํชา้งอยู่ นั่นมนัเป็นงัน้ อนั

นัน้ท่านไม่คลาํเฉยๆนะ ท่านคลาํดว้ยปัญญา พอจบป๊ับ รูปัส

มิงปิ นิพพนิทะต ิโอย้ เบื่อหนา่ยมนัจรงิๆ มาเกิดเป็นรูป เว

ทะนายะปิ นิพพนิทะต ิเบ่ือหนา่ยจรงิๆทัง้ทกุขท์ัง้สขุน่ี ทาํให้

วุน่วายจรงิๆ สัญญายะปิ นิพพนิทะต ิจาํแลว้มนัก็หลงก็ลืมอยู่

แลว้ แลว้ก็เบ่ือมนั สังขาเรสุปิ นิพพนิทะต ิย่อมเบื่อหน่ายใน

สงัขารทัง้หลาย เกิดขึน้มาแลว้ แหม มนัเป็นอยูเ่น่ียปรุงแตง่ 

วิญญาณัสมงิปิ นิพพนิทะต ิย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณ ตาน่ี
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มนั วิญญาณตาน่ีเห็นรูปทัง้รกัทัง้ชงั น่าเบื่อหนา่ย น่ีธรรมของ

ท่าน อาตมาพดูใหฟั้งเฉยๆ น่ีของทา่น เบ่ือหนา่ย คลายความ

กาํหนดั สิน้ความยนิดี หมดรกัหมดชงั ท่านหมดเกลียด ทา่นก็

เลยหมดความยดึมั่นถือมั่นเป็นอปุาทาน ไม่มีอยู่ในใจ ใหข้าด

ลอย หรอืเรยีกวา่ จิตรูเ้ขา้ถึงธรรม เลยวางไดส้บาย พอเจ็บ

ขึน้มา คงจะไม่เจ็บขาแลว้ เพราะใจมนัไมเ่จ็บของทา่น  น่ีมนั

เป็นยงังี ้แตเ่รามนัไม่เป็นอยา่งนัน้ คอ่ยๆทาํไป พอฟังออกมัย้  

ชีวิตของเราก็พอรูก้นันะ ชีวติของเทพน่ีเสวยความสขุท่ีกรรม

เคา้สรา้งเอาไว ้อยู่ไม่เฒา่ไม่แก่ ไม่เจ็บไมป่่วย เป็นโอปาติกะเกิด

ผดุขึน้ตามบญุตามกรรมของตนเอง ใหญ่เท่ากนัหมดเลย ตวั

เท่ากนั แลว้ก็สวยเท่าๆกนัอีกซะดว้ย หมู่ใครหมู่มนั เป็นภมูิของ

เหมือนบคุคลรกัษาศีล ๕ ก็ภมูิของพวกนัน้ ภมูิรกัษาศีล ๘ ก็ภมูิ

ของใครของมนั ก็เสวยบญุของตนเอง เรยีกวา่บญุทิพย ์เทพเจา้ 

ถา้อยากไปทางไหน สมมติุวา่เราอยูน่ี่แหละ แตเ่ราอยากไป 

อยากไปโนน้ ประเทศอ่ืนท่ีอ่ืนในโลก ส่ิงท่ีเราก่อสรา้งไว ้สรา้งกฏิุ

วิหารศาลาอะไร วตัถทุัง้หลายมนัก็ไปปรากฏคอยอยู่ ก็ไปถึงนั่น
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ก็ไปนั่ง ถา้อยา่งนีท่ี้นั่งก็หายแวบ้ไปเลย เหมือนเครื่องนุง่ของเรา

น่ีเหมือนกนั เราบรจิาคทานดว้ยสีอะไรบา้ง ถา้นกึอยากนุ่งมนัก็

เกิดขึน้เป็นสีนัน้ ไม่ไดนุ้ง่เหมือนอย่างเรานะ มนัเกิดขึน้มาเอง 

เป็นของทิพย ์ 

พวกนีไ้ม่มีเวทนา เป็นขนัธ ์๔ รูป เวทนาไม่มี มีแตส่ญัญา 

สงัขาร ขนัธ ์๔ และ ขนัธ ์๑ มีขนัธ ์๕ และ ขนัธ ์๔ และ ขนัธ ์๑ 

ขนัธ ์๕ ก็พวกเราน่ีแหละ ขนัธ ์๔ เคา้ไม่บน่วา่เคา้ทกุขเ์จบ็ปวดท่ี

นั่นน่ะเทวดาเคา้ไม่มี ขนัธ ์๑ ก็คืออะไร พรหม ขนัธ ์๑ เป็นอย่าง

นัน้เทวดาเคา้อยู่ ถา้ใครไดท้าํบญุอะไรบา้ง เหมือนถวายนํา้

ปานะเน่ีย นกึจะกินนํา้ปานะ อ่ิมอยา่งนีเ้ลย อ่ิมขึน้มาเลย 

เพราะเคา้ไดท้าํบญุไวแ้ลว้ ถา้ใครไม่ไดท้าํ นกึยงัไงก็ไม่อ่ิม น่ี

สวรรค ์ 

ถา้หากมีปราสาทไปนั่งอยู ่ถา้บคุคลถวายพระพทุธรูป ก็นั่ง

ดพูระพทุธรูปอยู่เน่ียแลว้ก็เดินไป ถา้ใครสรา้งกฏิุ ศาลา มีสระ

นํา้ลอ้ม มีสระ มีดอกบวัหอ้มลอ้ม ใครทานดอกไม ้บรจิาคทาน

ดอกไมไ้วม้าก สวนไม่รูก่ี้ไร ่ลอ้มปราสาท มนัใหแ้ตม่นัดอกใหญ่ 
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อาตมาไม่มีเงนิซือ้เครื่องบินจมัโบพ้าไปนะ เหมือนบางอาจารย์

นะ แตจ่ะสอนใหป้ฏิบติัใหถ้งึเอาเท่านัน้เอง ถา้ปฏิบติัถึง แลว้มนั

ถึงเห็นเอง ดอกกหุลาบ ดอกขนาดนีเ้ลย เมืองสวรรค ์ท่ีเราใช้

ดอกนอ้ยๆไปบชูาอยู่ทกุวนั พดูแลว้ก็อยากใหซ้กัคนไปเท่ียวเอง 

ไปดแูลว้คงจะพดูกนัง่ายหนอ่ย อนัท่ีไม่เหน็จะไปบอกกนัอยู่

อย่างนีแ้หละ ถา้ไปเหน็แลว้คงจะขยนั บางคนขยนัทาํบญุ อยาก

มาอยู่อยา่งนีแ้หละ เอาละนั่น เป็นภวตณัหาหละ (หวัเราะ) แลว้

ก็ดีไม่เป็นอะไร ตณัหามนัอยากพาไปดี บดันีถ้า้ขัน้สงูขึน้ มี

ตามลาํดบัจรงิๆแน่นอนเลย ชัน้ตาวะติงสา ยามะ ดสิุตให้

ตา่งกนั นิมมานรตี ปรนิมมิตวสวตัตี สวรรค ์๖ น่ีมีตา่งกนั

แน่นอน  

บดันีผู้ท่ี้ไม่เหน็คงจะคา้น เป็นฝ่ายคา้นแน่นอน พระน่ี โยมก็

คา้น แตก่่อนนัน้อาตมาก็คา้นเหมือนกนันะ คา้นคาํสอน

พระพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก ฮือ้ จะมีไดย้งัไง มหาสมัยสูตรไป

อา่นดคูาํแปล เทพเจา้ทัง้หลายหม่ืนโลกจกัรวาลมากราบภิกษุ 

แตล่ะสีๆพระอานนทเ์ปิดโลก พระพทุธเจา้เปิดโลก มองเห็น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

อย่างนีเ้ลย ตาภิกษุทัง้หลายเห็นหมดเลย เห็นเทพทัง้หลาย เหน็

หมดเลย ไม่ตอ้งปิดบงั พระพทุธเจา้เปิด มองเหน็เลย ก็เลยเป็น

หมู่ใครหมู่มนั เหมือนพวกเราน่ีแหละ อนันีห้มูห่นึง่ หมู่เทวดา 

หมู่เคา้ไปกินเหลา้กินอยู่เด๋ียวนี ้หมูม่นั หมูเ่ลน่ไพม่นัก็เลน่อยู่ 

หมู่ของเขา หมู่เท่ียวเคา้ก็ไปเท่ียวอยู่  หมู่ตากแดดไม่รูจ้กัรอ้นก็

ไปตีกอลฟ์อยูก็่ไป เมาลกูกอลฟ์ เป็นเด็กเกิดเม่ือวานน่ี ตีกอลฟ์

เลน่ป๊อกๆแป๊กๆ อนันัน้มนัของเขา มนัคนละหมู่กนั  

น่ี! เทวดาน่ีชัน้ท่ีบาํเรอบาํรุงท่ีสดุจรงิๆก็คือชัน้ดสิุต เราก็เลย

เอามาตัง้อาํเภอดสิุต กรุงเทพ เอาเมืองสวรรคเ์คา้มาตัง้ช่ือ เมือง

นีเ้ป็นเมืองเกิดของพทุธภมู ิผูใ้ดปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ ถา้

เขา้มาเกิดในเมืองนีแ้ลว้ คนนัน้เขา้เกทแลว้ มีหวงัหละท่ีจะได้

บรรลเุป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตกาล แตก็่ไม่รูจ้กัก่ีลา้นโกฎปีถึง

จะไดเ้ป็น อนัดบัไหนก็ไมท่ราบ เพราะมีคูน่ั่นมาก เมืองนีส้วย

วิจิตรพิสดาร ประดบัประดา ตีประโคมอะไรมีทกุอยา่ง เมือง

สวรรค ์เมืองนีเ้ป็นเมืองของสวยงาม เมืองประดบัประดา แต่

เมืองอ่ืนนัน้ไม่เหมือนกนั ไมไ่ดป้ระดบัประดาถึงขนาดนัน้  
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อาตมาไปถามเขา จงึพดูได ้ถา้ไม่เหน็แลว้คงจะเงียบ โยม

ถามมา ไปเหน็ตา่งๆ ไปถามด ูบางทียงัไมต่ายเลย ตวัเจา้ของ

เคา้ทกุวนันี ้แตป่ราสาทเคา้มีแลว้อยู่ในเมืองสวรรค ์ไปถามแลว้ 

พอเคา้สรา้งกฏิุวิหารเสรจ็ ทางนัน้ก็เสรจ็เหมือนกนัในสวรรค ์แต่

คนยงัไม่ตาย ตวัยงัอยู่ในเมืองมนษุย ์แตท่างนัน้เคา้เสรจ็

เรยีบรอ้ยคอยอยู่ ทาํแทน่ประดบัดว้ยแกว้ ปพูรมไวเ้รยีบรอ้ยเลย 

รองรบัแลว้ปราสาท แตบ่างคนมาคิดอย่างนีน้ะ ถา้ทาํโบสถน่ี์

บญุไม่ถึง ตายง่าย กลวั พระก็กลวั ถา้สรา้งโบสถเ์สรจ็แลว้ หนี

ญาติไปจาํพรรษาวดัอ่ืน กลวัตาย แหม พระยงักลวั โยมจะไม่

กลวัยงัไง พระยงักลวั ทาํไมโง่น่ี พระ อาตมาน่ี จะไม่เช่ือกรรม

ซกัหน่อย มีหลายองคน่ี์ เป็นเรื่องขององคท์่าน ไม่ใช่เรือ่งของ

อาตมา อาตมาไม่ยอมหนี สรา้งแลว้ก็อยู่นั่น นัน้แหละเมือง

สวรรคเ์ป็นอยา่งนัน้ เคา้เสวยสขุดว้ยบญุทพิยข์องเคา้ ถา้หาก

บญุใครนอ้ยก็อยู่ไมน่าน อยูไ่ม่นานแลว้ก็จติุลงมาเกิดเมือง

มนษุย ์หาท่ีเกิด  
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แลว้เคา้ไม่มีซากศพ คนเมืองสวรรค ์หายแวบ้ไปเลย หาย

จอ้ยไปเลย ไมเ่ห็น ก็ลงมาเกิดเมืองมนษุย ์แตม่นั ใครอยากอยู่ก็

อยู่ไม่ไดน้ะ ถา้หมดบญุน่ะ ตอ้งจติุ รา่งกายจะเศรา้หมอง 

ลกัษณะเห็น สวนดอกไมจ้ะเห่ียว แนน่อนหละ แน่นอนจะหมด

บญุแลว้ เคา้รูก้นัเองเคา้ คนนัน้หมดบญุแลว้ ไปจติุ บดันีถ้า้หาก

เราอยากลงมาเกิดก่อนท่ียงัไม่หมด จะไดม้ัย้ ได ้บญุยงัไม่หมด 

อยากลงมาสรา้งบารมีได ้จติุได ้หาเลือกท่ีเกิดเหมาะสมกนั 

เพราะเมืองมนษุยน่ี์เป็นเมืองสรา้งคณุงามความดี ไปอยู่สวรรค์

น่ีไม่ไดอ้ะไรหละ อ่ิมมม กินดอกเบีย้อยู่นั่นแหละ ไม่มีดอกเบีย้ซิ

ดว้ยวา่เงนิกินจนหมด เรยีกวา่เงินอยู่ในกระเป๋ากินจนหมด 

ดอกเบีย้ไม่มี เพราะไม่มีท่ีสรา้งบญุในสวรรค ์เหน็หอปราสาท

ของคนอ่ืนมนัใหญ่กวา่เราน่ี มนัมีกิเลสอยูน่่ะ อยู่ในเมืองสวรรค ์

โอ ๋เคา้ไดห้ลงัใหญ่กวา่เราน่ี วุย้ ลงไปสรา้งอีกซะก่อน เอาใหไ้ด้

ใหญ่ เห็นเคา้ทองคาํเล่ียมอยู่ ใหญ่กวา่เรา เคา้ก็เลยไปเกิด ไม่

อยู่หละ ไปสรา้งบญุดีกวา่  
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พอกลบัลงมาแลว้ เอาแลว้ ชวนเขา้วดับเ่ขา้อีกแลว้ มืดต๋ือตึ๊

บอีกแลว้ เหมือนคนทกุวนันี ้เหน็มัย้เคา้มีเงินมีทอง ชวนเขา้วดัก็

ไม่เขา้ พอ่แมปู่่ ย่าตายายบางคนเหมือนกนั ชวนเขา้ไม่เขา้เลย มี

เงินเยอะๆก็ไมเ่ขา้ ชวนมาวดั มนัหลง ลงมาเมืองมนษุยม์นัหลง

อีก มนัทาํใหเ้ราวนอยู่ตรงนีแ้หละ แตเ่จตนาทกุคนอยากลงมา

สรา้งความดีเพ่ือจะใหพ้น้ทกุข ์แตก่ลบัลงมาแลว้มาสรา้งทกุขใ์ห้

เพิ่มขึน้ มนัเป็นอย่างนี ้ก็มนัจะมืด มนัตอ้งอยู่ในพระโสดาบนั

บคุคลก่อนมนัจงึจะไมห่ลงมนั แตจ่ะไดม้าอยู่ใตโ้สดาบนัมนั

ลาํบาก สวรรคก็์ไดไ้ป แตม่นัยงัไม่ไดเ้ขา้เขตโลกตุรธรรม สวรรค์

ไดศี้ล ๕ มนัก็ไป ศีล ๕ บรสิทุธ์ิ ไปแลว้ ไปสวรรค ์บดันีก้ลบัลง

มา ไม่เอาแลว้ ชวนไปก็มนัหมดจากตวัเลขอยู่ในสมดุ วิตามิน

เอ็ม (เงนิ) มนัก็จะหมด นั่นแหละก็ชวนเขา้วดัก็ไม่เขา้ ชวนไป

ภาวนาก็ไม่ไป เหน็มัย้บางคน จะไดฮ้ิต(ตี)กนัเลย ลกูชวนมา ฮิต

กบัลกูเลยลกูก็มาฟ้องอาตมาหลายคนแลว้ ลกูดีแท ้พอ่แมย่งั

ฮิตลกูอยู่ ลกูชวนเขา้วดั ท่านอาจารยไ์ปชวนก็เอาแลว้ ชวนจน

เหน็ดจนเหน่ือยไม่ไดเ้ลย อาตมาชวนไม่รูก่ี้คน คนเฒา่คนแก่มนั
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หลงอยา่งนี ้มนัก็เลยกลบัตกตํ่าไปอีกได ้เขา้ใจมัย้เพราะไม่ถึง

พระโสดาบนับคุคล  

ถา้หากลงมาแลว้มีความตัง้ใจจรงิแลว้คอ่ยยงัชั่ว ดูๆ อย่างนี ้

กบัเคา้ เขา้ใจนะ ดเูด็กท่ีเกิดมาสามขวบ ส่ีขวบ เคา้ชวนคณุตา 

คณุยายไปไหวพ้ระก่อนจงึนอน พอเหน็พระเดินผ่านหนา้บา้น

เคา้ไหวเ้คา้เอง ไม่ตอ้งสอนเคา้ นั่นน่ะคนนัน้มาจากคณุงาม

ความดี มาจากสวรรค ์พอมาแลว้ เอาหละระวงัใหดี้นะ อาย ุ๑๗ 

๑๘ ปีเป็นสาวเป็นหนุม่น่ะ จะไปตอนนัน้ เขา้มหาวทิยาลยั จะ

มืดตรงนัน้น่ะ มนัจะมืดเสียเวลาตรงนัน้อีกเวลาหนึง่ ก็เลยไม่เขา้

วดั อาจารยไ์ปเทศน ์ไม่เหน็นกัศกึษาซกัคนเลย เหน็แตอ่าจารย์

มาฟัง เม่ือไปหลงเพลิดเพลินก็เสียเวลาใช่มัย้ เสียเวลาทาํคณุ

งามความดี ขาดตอน ขาดวรรค ขาดตอน เกิดไปคบคนชั่วก็

ตกตํ่าทนัทีเลย น่ีหละปัญหา 

น่ีวา่ไง ฟังออกมัย้ ทาํไมจงึวา่ลงมาได ้แม่อาตมาลงมาเกิด

แลว้ อาตมารูดี้ อาตมาไปพบเขาอยู่บนสวรรค ์คยุกบัเขาสนกุ 

เขาก็วา่จะลงมา เขาก็ยงัไมห่มดสมบติัเขา น่ีก็ไม่คยุคนเดียว คยุ
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กบัหลายคน ก็ไปเท่ียวเลน่ แตเ่สียทีไม่มีเงินซือ้เครื่องบนิจมัโบ้

เท่านัน้หละ เหมือนอาจารยบ์างคนพาไป นั่งเขา้ไปสิบนาทีเหน็

แลว้ ไม่มียงัเหน็ ถา้จิตของเราถึงสวรรค ์เหน็เอง เหมือนเรา

เดินทางไป ถา้เราไปจงัหวดันัน้ ถา้เราไปถงึเราจะเหน็เอง เรา

ตอ้งเดินทางไปถึง คือความเพียรนั่นเอง คือความดีของเรา

นั่นเอง พระพทุธเจา้ไม่ไดบ้อกไว ้ถา้อาจารยพ์ดูอย่างนี ้อาตมา

จะสอนให ้โยมปฏิบติันะ เม่ือโยมปฏิบติัได ้จิตของโยมถึง โยม

จะเหน็เอง อนันีอ้าตมาไม่คา้นเลย เช่ือเลย เช่ือแน่นอนเลย เช่ือ

แน่นอน ถา้วา่พาไปน่ี โหย ถา้พาไปสอน ถกู ถา้พาไปอยา่งพา

ไปเป็นหมู ่โยมก็เลยเก่งกวา่พระ นั่งยงัไมถ่ึงน่ีสิบนาที เด๋ียวก็

เห็นโนน่ เด๋ียวก็เหน็น่ี น่ีพอฟังไดม้ัย้ เมืองสวรรคม์นัยาวนะ ไม่

ตอ้งพดู มนัมีหลายคนท่ีอาตมาไปคยุกบัเคา้มา เอาแคนี่ก็้พอได ้ 

อนัหลกัความจรงิ จรงิๆนัน้คือไม่ไดพ้ระพทุธองคไ์ม่ไดต้รสั

ไวว้า่ ฆราวาสเป็นพระอรหนัตอ์ยู่เพ่ือจะเทศนอ์บรมคนตอ่ไป 

เห็นแตเ่ป็นพระ ตอ้งบวช ถา้ไม่บวชอยู่ไม่ได ้ไม่ใช่วิสยัของ

ฆราวาส ผูบ้รสิทุธ์ินะ่ อาตมาก็จะพดูแคนี่ใ้หฟั้งก็ได ้แคเ่ป็นพระ
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อนาคามีน่ีก็ โดดแลว้ ไม่ตอ้งเป็นพระอรหนัตห์รอก โดดหนี

แน่นอนแลว้ ไม่อยู่เป็นฆราวาสแน่นอน เพราะเคา้เป็นขนัธเ์ดียว 

มีอยู่ขนัธห์นึง่ อยู่ในฌาณตลอดทัง้วนัทัง้คืนจะไปยุ่งกบัอะไร ไม่

มียุ่งแลว้  

อนันีห้ละญาติโยมเป็นพระอรหนัตจ์ะอยู่ไปไดย้งัไง เพราะ

ไม่ใช่วิสยัของฆราวาส ถา้มาบวชมาไดย่ี้สิบปี สามสิบปี ไม่มี

ปัญหาอะไร พระพทุธเจา้มีแน่นอนเรื่องอยา่งนัน้ แตฆ่ราวาสน่ี

จะไดเ้ห็นมัย้ พระราชบิดาพระพทุธเจา้ วนัสดุทา้ยสาํเรจ็มรรค

ผล พอจิตจะหลดุพน้ หลดุพน้ก็ออกก็นิพพานเลย เป็นฆราวาส 

ไม่อยูไ่ปอีกวนัขา้งหนา้ ฆราวาสมนัเป็นอยา่งนี ้ได ้ดนูั่นนะ่ พระ

พาหิยะ หรอืองคไ์หนก็ดี ปลงผม พอผมตกลงมา เห็นเสน้มนั

หงอก ปลงอนิจจงัเลยบรรลธุรรม ก็ตอ้งบวช ปลงผมเสรจ็ก็ตอ้ง

บวชเป็นภิกษุก็อยู่ไดต้อ่ไป ท่านคิดวา่ไม่เกินเจ็ดวนั ตอ้งบวช ถา้

ไม่บวชแลว้นิพพาน ไม่ใช่วสิยัของฆราวาส เพราะเป็นผูบ้รรลุ

ธรรมชัน้สงู  
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ถา้พระโสดา สกิทาคา อาตมาไม่วา่ อยู่ไดส้บาย ไม่มี

ปัญญา ถา้ถึงอนาคามี อาตมาวา่เคา้อยู่ในพรหมแลว้ พรหมคือ

อะไร อพรหมจรยิา คนเดียวใช่มัย้ โดดเด่ียว ไมมี่คูเ่รยีงเคียง

หมอนใชม่ัย้ ไม่ยุ่งใช่มัย้ แคนี่ ้ยงัไม่ถงึเป็นพระอรหนัตเ์ลย แค่

นัน้ก็ออกไปแลว้ ออกไปไกลแลว้ ตีห่างแลว้ อนันัน้เป็นผูบ้รสิทุธ์ิ

น่ีแหม มนัจะไปคลกุคลีอะไร คลกุคลีไม่ได ้ก็เหมือนครูบา

อาจารยท์่านละปลอ่ยวาง ท่ีเราไปกราบไปไหวน่ี้ อะไรทา่นก็ไม่

เอาๆอยู่นั่นนะ่ เอาใหท้า่นก็รบั ทา่นก็ใหพ้ร แตใ่จท่านไม่เอา 

ท่านพอแลว้ ดหูลวงปู่ แหวนนั่นน่ะ ขนใหเ้ท่าไหร ่จะมาได้

เท่าไหร ่ไม่รูเ้รื่องอะ◌ําร จบัแลว้ก็วาง จบัแลว้ก็วางปุ๊ บก็วาง ผู้

พอแลว้  

แตโ่ยมน่ีพอรเึปลา่หละ เห็นมนัหวิวิตามนิเอ็มอยู่ (หวัเราะ)

พอฟังออกมัย้ อาตมาน่ีรบัรองอย่างนัน้ ถา้บรสิทุธ์ิ อยู่ไมไ่ด ้ตอ้ง

บวช ถา้บวชน่ีมาอยู่ไดส้ามสิบ ส่ีสิบปีแลว้แตอ่ายทุา่นจะอยู่ แต่

บางองคน่ี์ทา่นไม่อยู่นะ ถา้พดูถึงครัง้พทุธกาล ทา่นสาํเรจ็แลว้ 

ท่านก็จะไปนะ่ ทา่นเบ่ือหนา่ยนะ่ ท่านไมอ่ยากอยูเ่ลย ไม่อยาก
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สอนใครแลว้ เบื่อ เปิดเลย นิพพานเลย วนัหนึง่สองวนัก็ไป 

อยากไปแลว้ ก็ไปไดท้กุเวลา  

นางภิกษุณีก็เหมือนกนั ทีแรกวา่คนก็ถามอาตมาวา่นาง

ภิกษุณี ผูห้ญิงน่ีจะสาํเรจ็มรรคผลเป็นพระอรหนัตไ์ดม้ัย้ โถ สมยั

ครัง้พทุธกาลมากมายเลยทีเดียว เขา้นิพพาน ผูห้ญิง ก็บรรลไุด้

เหมือนกนั บางคนปรารถนาเป็นผูช้าย อยากบวช อยากสะพาย

บาตร แบกกลดไปเท่ียวธุดงค ์ปรารถนาไม่รูก่ี้รอ้ยคนกบัอาตมา

น่ะ ปรารถนาทาํไม ปรารถนาเป็นผูช้าย เป็นผูห้ญิงก็บรรลเุต็ม

บา้นอยูน่ี่ (หวัเราะ) 

เบ่ือหนา่ยมีสองเบ่ือหน่ายนะ เบ่ือหนา่ยเพราะความไม่

พอใจหนึ่ง เป็นโทสะนะ เป็นกิเลสนะ เบ่ือหนา่ยเพราะความรู้

แจง้จงึจะถกู จะเขา้ใจแจ่มแจง้ในรูปธรรม นามธรรม ตอ้งเบื่อ

หนา่ย เบ่ือหนา่ยตา ห ูจมกู ลิน้ กายใจ ถา้เบ่ือหนา่ยอยา่งนี ้

เบ่ือหนา่ยดว้ยความแช่มช่ืนเบิกบานจงึจะถกู ถา้เบื่อหนา่ย

หงดุหงิดๆ โอย้ เบ่ือหนา่ยมนัจรงิๆ เบ่ือหน่ายผิดไม่ได ้เด๋ียวผกู

คอตายนะ ไมไ่ดน้ะแบบนัน้ อนันัน้เป็นโทสะ เป็นกิเลส จะเบื่อ
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หนา่ยอยา่งนัน้มัย้ แบบยิม้แยม้แจ่มใสมัย้ สบายมัย้ ถา้สบาย 

ถกู ก็รบีดเูขา้ไปใหม้นัแจง้ๆอีก ดไูม่ดอูะไร ดขูนัธห์า้น่ีแหละ มนั

วางไดม้ัย้ ดเูขา้ไป จะเบ่ือพอมัย้  

น่ีทา่นสารบีตุรท่านบรรล ุคิดวา่บรรลถุึงท่ีสดุแลว้ท่านมา

กลบัมาดอีูก เรยีกวา่ดรููปกาย ดรูา่งกาย เพราะเราไมพ่น้ทกุขก็์

เพราะเรื่องนีเ้อง ก็มาดส่ิูงท่ีน่ี จะใหม้นัรูแ้ลว้มนัจะพน้ทกุข ์จะ

วางขนัธห์า้ได ้ก็มาด ูแลว้มาดทูกุวนัทกุคืนเรื่องของเรื่อง รูอ้ยู่

ตลอดวา่มนัจะเป็นยงัไง มาพดูถึงเบื่อหนา่ย ไม่ตอ้งพดูเลยเรื่อง

แบบนัน้ อยากไปเด๋ียวนีแ้หละ ดตูนเองวา่เบ่ือหนา่ยดว้ย

สติปัญญาหรอืความแช่มช่ืนเบิกบานมัย้ ถา้ความแช่มช่ืนเบิก

บานขึน้มาพกัหนึง่ ดอกบวัชกัจะแยม้ มนัจะบาน จงึวา่เป็นผูต่ื้น

อยู่ เพราะต่ืนอยู่แลว้เคา้เบื่อจงึถกู ไม่ใช่เบื่อแบบหงดุหงิด ถาม

ตนเอง ผูถ้ามมาถามตนเองวา่เบื่อแบบไหน ถา้เบื่อแบบแช่มช่ืน 

แบบจะพิจารณาดไูป มนัถกูแลว้ คิดดใูหม้นัเบื่อจรงิๆ จนถงึ

ท่ีสดุมนั ก็มาดตูอ่  
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เป็นหนีเ้ป็นสินกนัน่ะร ึก็ไปทาํกนัเอาไว ้เป็นหนีก้นัเอาไว ้แต่

ก่อนเราไปเอาของเขา มาชาตินีเ้คา้ก็เอาของเรา ก็เลยกงัวล มา

จากท่ีไหนหละ มนัก็กงัวลนะ่เป็นหน่ี พระพทุธเจา้จงึวา่ไม่ใหเ้ป็น

หนีใ้คร มนัจงึมีความสขุ ฆราวาส ถา้เป็นหนีห้ละมนัทกุข ์ไป

ไหนอะไรมนัจะทกุข ์มนัก็อยากได ้จงึไปเอารถมา มนัก็จงึเป็น

หนี ้(หวัเราะ) มนัก็หากิเลสนั่นแหละ ก็เลยหาเงนิใชใ้หเ้ขาไม่ทนั

ก็เลยกงัวล เคา้จะมาเอา เป็นหนีจ้งึเป็นทกุขอ์ย่างนี ้ทกุขส์ขุของ

คฤหสัถม์นัอยา่งหนึง่ สขุจากการมีทรพัย ์สองสขุแตก่ารจ่าย

ทรพัยบ์รโิภคไม่หมดไม่สิน้ สาม สขุเกิดจากการไม่เป็นหนีเ้ป็น

สินของใคร ขอ้นีแ้หละมนัชดั คือเป็นหนีสิ้นแหละมนัทกุข ์ถา้ไม่

เป็นหละมนัสขุ สขุจากการงานปราศจากโทษ ดว้ยกาย ดว้ย

วาจา และดว้ยใจ ไม่มีโทษ สขุ  พระเคา้ก็ทาํอยู่ขอ้สดุทา้ย แต่

พระบางองคย์งัติดหนีเ้คา้ใชม่ัย้ มนัจะมีบา้ง สรา้งโบสถ ์สรา้ง

วิหาร มีนะบางองคย์งัติดหนี ้ถา้ไม่เช่ืออาตมา ไปถามท่ีร.พ.สงฆ ์

เป็นโรคประสาทอยูห่ลายองค ์พระน่ะ เป็นโรคประสาทเพราะ
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สรา้งศาลาไม่เสรจ็ สรา้งโบสถไ์ม่เสรจ็ ดดูู๊ พระก็จะไปแกโ้ยมได้

ยงัไง เจา้ของเป็นเองซะดว้ย  

ไปหลอ่พระ แทท่ี้จรงิน่ี คนท่ีไปหลอ่พระพทุธรูปน่ีนะ ถา้เป็น

ผูมี้ศีล จะหลอ่พระพทุธรูปไมค่อ่ยจะมีรูมีดา่งมีพลอ้ย จะสะอาด 

ถา้พระกลา่วถงึพระผูมี้ศีลบรสิทุธ์ิ เป็นผูไ้ปหลอ่พระองค์

ประธาน หลอ่มาแลว้จะไม่มี มนัสมบรูณไ์ม่คอ่ยมีรู จะไดไ้ปฉาบ 

หรอืวา่พระมนับรสิทุธ์ิ สาํคญั บดันีถ้า้ญาติโยมไปนุง่ขาวห่มขาว 

เหมือนอยากใหมี้ศีล ทาํพราหมณท์าํพธีิตา่งๆ ก็อยากให้

มนัศกัดสิ์ทธ์ิ ก็อยากไม่ใหม้นัรูนั่นเอง อยากใหม้นัเรยีบรอ้ย จงึ

ไดพ้ากนัสวดชยนัโตเป็นสิรมิงคล เพ่ือหลอ่ เพ่ือจะไดก้ราบไหว้

บชูา  

จรงิๆแลว้อาตมาไปดแูลว้วา่เวลาขดั เวลาปิดทองน่ีผูห้ญิง

ทัง้นัน้เลย ผูช้ายไม่เหน็ใครทาํ โยมผูห้ญิงเอาบญุไปกินหมด น่ี! 

การหลอ่พระเพ่ือการกราบไหวบ้ชูา อธิษฐานวา่สรา้งเพ่ือเป็น

สกัการะบชูา จะปรารถนาเขา้นิพพานก็ได ้แตส่ิ่งท่ีมนัใหจ้รงิๆนะ่

มนัสวยนะ อานิสงสท่ี์จะได ้หลอ่พระพทุธรูป ทาํใหม้นัสวยๆ
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หน่อย พระพทุธเจา้สวยเลอเลิศ ไปทาํพระพทุธรูปไม่สวย มนัไม่

น่ากราบน่ีแหละ ระวงัใหดี้ ใครจะไปหลอ่ พระพทุธเจา้สวยจรงิๆ 

ก็ตอ้งทาํใหส้วย ใหน้่ากราบไหว ้บดันีเ้กิดมาชาติหนา้มนัมี

อานิสงสจ์ะไปพบพระพทุธศาสนา เป็นท่ีชกัชวนคนใหก้ราบไหว้

บชูา คนท่ียงัไม่เล่ือมใส พอเคา้เหน็พระพทุธรูป เคา้ก็ไดก้ราบ

ไหวเ้พราะเคา้ไดเ้ห็น ก็ตวัเราน่ีเป็นคนจงูเพราะมีสารูป

พระพทุธเจา้ สดุทา้ยก็คือสวยงาม อานิสงสน์ะ สวยงามเป็น

หลานของพระสงักจัจายนะ ไม่ใช่ทอ้งใหญ่อย่างนัน้นะ สวยรอง

พระพทุธเจา้เลย ก็เพราะหลอ่รูปของพระพทุธกสัปะ 

พระพทุธเจา้องคท่ี์ผ่านไปกอ่นพระพทุธเจา้ของเรา ครัง้ไปเกิดใน

ชาตินัน้ทา่นหลอ่พระพทุธรูปใหก้ราบไหวบ้ชูา มาเกิดในภพ

พระพทุธเจา้ของเรา ท่านจงึสวยมาก อนันีอ้านิสงสท่ี์ใหน้ะน่ี 

พระพทุธเจา้นะตรสั ไม่ใช่อาตมาพดูเฉยๆ เพราะท่านสวย 

พระสงักจัจายนะไดอ้ธิษฐานทอ้งใหใ้หญ่ คนก็ยงัชอบอยู่นั่น

แหละ ยงัชอบอยู่ ไม่แลว้อยู่เพราะท่านสวย  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 23 
 

นีบ้ดันี ้ไปสวดอภิธรรม ไปรว่มสวดอภิธรรมแลว้จะอทุิศสว่น

บญุสว่นกศุลท่ีเราไปทาํบญุแลว้ไปฟังสวด เด๋ียวนีพ้ระสวดใหค้น

เป็นฟังนะ ไม่ไดส้วดใหค้นตายฟังนะ สวดใหพ้วกเราฟังอภิธรรม 

เพราะเป็นยอดของธรรมะ เราก็เรยีกเอาธรรมะชัน้สงูๆมาสวดใน

งานศพ เพ่ือใหเ้ป็นสิรมิงคลแก่ศพ เพ่ือใหค้นไดย้ินไดฟั้ง จะได้

ฟังธรรมะสงูๆบา้งในงานนี ้น่ีหลกัมนั เม่ือคนฟังเฉยๆน่ีนะ ยงัไม่

เขา้ใจในธรรม แตเ่คารพธรรม ตายแลว้ก็ยงัจะไดไ้ปสวรรค ์น่ี

อานิสงส ์ตายแลว้เวลานัน้ยงับไ่ดก้ลบับา้นหละไปตายกบัศพอีก

หละ ก็จะไปสวรรคน์ั่น มนัจติสงบ จิตเคารพจรงิๆ  

เห็นมัย้ คา้งคาวน่ี ถา้ผูไ้ดเ้รยีนพระไตรปิฎก คา้งคาว ๕๐๐ 

ตวัอยู่ในถํา้ พระสารบีตุรสวดกบัหมู่ สวดไปแลว้เพลินฟัง

อภิธรรม เทา้หลดุออกจากเพดานหนิ ตกลงมาตายหมดเลย 

ทัง้ตวัเมียตวัผูต้ายไปเกิดเป็นเทพบตุรเทพธิดาหมดเกลีย้งเลย 

อยู่บนสวรรค ์อานิสงสฟั์งเฉยๆนะ เคารพเฉยๆ จนลืมไป เทา้น่ี

หลดุ เพราะเคลิบเคลิม้ แหม นา่สรรเสรญิ เพราะจรงิๆ นา่เคารพ

จรงิๆนะ จิตมนัเลยเป็นกศุลใช่มัย้ ตายแลว้เลยไปกบับญุ น่ีมนัดี
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อย่างนีแ้หละ ถา้ใครฟังไม่ออกก็ไปฟังดว้ยความเคารพ พอบดันี ้

เวลาพระใหพ้ร เราตัง้ใจอทุศิท่ีเราไปทาํบญุสว่นกศุลใหแ้ก่ผูท่ี้

ลว่งลบัดบัไป เชิดชวูิญญาณดวงนัน้เพ่ือใหร้บัอนโุมทนา  

บางวิญญาณยงัรอดศูพอยูน่ะ บางวิญญาณ ยงัไม่ไดเ้กิด

ภพอ่ืน รออยู่ ยงัไม่ไป เจ็ดวนั แตบ่างศพน่ีไปแลว้ ไปเป็นเทพ

แลว้ เทพบตุร เทพธิดาแลว้ แตจ่ะลงมาดหูรอืไม่มาดก็ูแลว้แต่

เคา้ ถา้เคา้อยากมาดก็ูมาได ้หรอืมาอยากดแูลว้มนัใชง้านไม่ได้

แลว้ ไปแลว้ บางคนน่ีพอออกจากรา่งน่ีไปเลย จะไปสขุก็ไปเลย 

ไปทกุขก็์ไปเลย ไม่สนใจแลว้ บา้นหลงันีม้นันอนไม่ไดแ้ลว้ ฝนรั่ว 

มนัตากแดดแลว้ ไมเ่อารา่งแลว้ มนัก็ไปแลว้ น่ีตวันัน้ไป แตท่กุ

คนควรอทุิศสว่นกศุลพรอ้มกนัเวลาพระใหพ้ร สง่ไปใหแ้ก่

วิญญาณผูท่ี้ตายอยู ่ตายอยูน่อนอยู่ในหีบ  

บดันีห้ลกัท่ีเราจะพิจารณา เราเอาคนท่ีนอนอยู่ในหีบ ยดึ

เป็นหลกัปฏิบติัของเราวา่น่ีคนเราเกิดขึน้มามนัตายอยา่งนี ้

แหละ เราเขาไดอ้ะไรไป เขามีเงนิหลายพนัลา้นอยู่ในธนาคาร 

เอาไปมัย้ น่ีถามตนเองอย่างนัน้ก็ไป เคา้เอาไปมัย้ เคา้เอาใครไป
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บา้ง ไมมี่ใครไป เคา้ไปสง่ถงึแคเ่ตาน่ะ นั่งเกา้อีด้อูยู่นั่นนะ่ เคา้ก็

เลยปิดฉากละครเลยตอนเคา้จะเผา มนัเลน่ละครสดุฉากมนัก็

ตอ้งปิดม่าน เราดแูลว้นอ้มมาหาตนเอง เอ ้เราก็ตอ้งจะตาย

เหมือนกบัเขา ทิง้ของนั่น ก็มามองหนา้มองหลงันั่น รบีทาํความ

ดีใหเ้รา เห็นบ ่เครื่องยืนยนันะเน่ียเกิดแลว้ตอ้งตาย เรามานกึอนั

นีจ้งึจะเป็นประโยชนไ์ปเผาศพ อยา่ไปเชด็นํา้ตา พระพทุธเจา้

ท่านไม่ใหเ้ช็ดนํา้ตา  นะ หรุิณณัง วา โสโก วา ยา วญัญา ปะ

ริเทวะนา การรอ้งไหก็้ดี การเศรา้โศกก็ดี ไม่เป็นประโยชนแ์ก่

ผูต้าย ภาษาไทยก็แปลอยา่งนัน้ มีอย่างเดียวคือทาํบญุอทุิศไป

ใหเ้ม่ือคนตายแลว้ มีแคน่ัน้ ใหไ้ดแ้คน่ัน้ ของท่ีจะให ้เราอทุิศ

ความดีไดแ้คน่ัน้ เอ มนัอดไม่ได ้มนัรกักนัก็ตอ้งใหเ้นาะ ถา้จะไป

หารกัไปหาตณัหาอีกนั่นแหละ มนัเรื่องธรรมดา  

ท่านสอนใหกุ้สลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากะตา 

ธัมมา น่ี ธรรมท่ีเป็นกศุล ธรรมท่ีเป็นบญุ อกุสลา ธัมมา ธรรม

ท่ีเป็นบาป ท่านสอนบญุสอนบาปดว้ยน่ี พระนั่นทา่นสอน ท่าน

สอนบญุสอนบาป จะเป็นกลางๆ อัพยากะตา ธมัมา ทาํไปซิ 
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อย่าทาํบาปจะไปกบับาปนะ ทาํบญุจะไดไ้ปกบับญุนะ ตอ้งพดู

ง่ายๆกนัขอ้ตน้ สดุทา้ยท่านก็เลยวา่ อนิจจา วาตะ สังขารา 

พระทา่นวา่ สงัขารไม่เท่ียงนะโยมนะ มนัเป็นอย่างนีแ้หละ มนัก็

นอนอยู่ในหีบน่ีแหละ  

ท่านก็ไม่แปลซะบา้ง ทา่นก็เลยครางไปฟังก็ไม่รูเ้รื่องเลย 

ครางอ๊อยๆไปอย่างนัน้ พระพทุธเจา้ถา้มีชีวิตอยู่ อาตมาวา่ดา่

แหลกแน่ เพราะไปรอ้งเพลง ครางอ๊อๆแอ๊ๆอย่างนีไ้ม่ได ้ใชเ้สียง

ยาวๆอยา่งนัน้ไม่ได ้มนับาป มนัผิดอกัขระของภาษามคธ แตว่า่

พระก็ทาํ เพราะโยมนั่นแหละชอบ โยมน่ีพาใหพ้ระตกนรก ระวงั

ใหดี้ (หวัเราะ)ท่องๆใหดี้หนอ่ย  

น่ีแหละเราไปฟังอนันัน้ อุปปาทวะยะธัมมิโน มีความ

เกิดขึน้แลว้  นิรุชฌันต ิเคา้สอนอย่างนี ้คนนีเ้กิดขึน้มาแลว้ตอ้ง

ตายนะ ถา้พดูอยา่งง่ายๆ  เตสัง วูปะ สโม สุโข การเขา้ไปสงบ

ระงบัแห่งสงัขารเป็นสขุนะ สงัขารถา้เราไปสงบได ้เราก็นิพพาน

แลว้เน่ีย ไม่มาเกิดเป็นรูปอยา่งนีแ้ลว้ สขุ เตสงั วปูะ สโม สโุข 

ความเขา้ไปสงบแห่งสงัขารเป็นสขุนะโยมนะ น่ี ท่านบอกอย่างนี ้
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โยมก็ฟังแตภ่าษาอินตะระเดีย เลยไม่รูเ้รื่องอะไร เลยแปลใหฟั้ง 

ก็ภาษาพระพทุธเจา้ แตท่ิง้ไม่ได ้ตอ้งมาแปลกนัใหม่  

เห็นมัย้ท่านวา่ เหตุปัจจะโย ธรรมเป็นปัจจยัเกิดจากเหต ุ

อารัมมะณะปัจจะโย เป็นอารมณอ์ยู่ในใจเป็นปัจจยั อะธิปะ

ตปัิจจะโย เป็นใหญ่ในการท่ีเคา้จะยดึในปัจจยันัน้ๆ อนันตะ

ระปัจจะโย ไม่มีประมาณแลว้ เลน่อารมณม์านีไ้ม่รูก่ี้ชาติแลว้ 

ธรรมนีเ้ป็นธรรมสมานสงัวาสกนั อุปะนิสสะยะปัจจะโย เป็น

อปุนิสยั เป็นปัจจยั ท่ีไปหา กัมมะปัจจะโย เป็นกรรม 

มัคคะปัจจะโย เป็นหนทางเดินของจิตท่ีจะเสวยอารมณนี์เ้ป็น

ปัจจยั โอย้ ไมพ่ดูกนัมาก มนัยาว มนัเป็นอภิธรรม โยมก็ฟังให้

มนัเขา้ใจ  

บางคนอาจจะไดเ้รยีนอยู่น่ี เรยีนแตแ่ผนท่ีเฉยๆ ไม่ภาวนา

เลยไม่รูร้ส มีแตท่าํอาหารเฉยๆ ไม่กิน เลยหิวอยู ่ตอ้งเรยีนแลว้

ตอ้งปฏิบติั พอฟังออกมัย้ เอาอนันีแ้หละ พอฟังอนันีแ้ลว้ อือ้ ได้

ฟังธรรมแลว้เวย้ นกึมีบญุแลว้เรา ไดฟั้งธรรม ไดอ้ทุิศความดี

ของเราใหแ้กผู่ต้าย ขา้พเจา้ไดม้าฟังธรรม ขา้พเจา้ระลกึถึง
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ความดีนี ้เป็นบญุคือความสขุใจท่ีขา้พเจา้ไดท้าํแลว้ ขออทุิศ

สว่นกศุลใหจ้ติวิญญาณจงรบัเอาความสขุนี ้ถา้มีสขุก็ขอใหส้ขุ

ยิ่งๆขึน้ไปเทอญ แคนี่ก็้พอแลว้ เวลาพระใหพ้ร ใหก้นัตรงนัน้เลย 

อนันีไ้ปเราก็ไปนั่งเฉยๆ เจา้ของก็ไปฟังเฉยๆอยู่เวลาพระใหพ้ร 

เคา้ก็ไม่ไดอ้ะไร ไม่ไดใ้หเ้ขา เราไม่ไดใ้หเ้ขา ไม่สง่ใหเ้ขา บางคน

ไปพดูเอาใสบ่ัง้ไฟจดุขึน้ฟ้าขึน้จรวดโน่น จะไดข้ึน้สวรรค ์อนันัน้

ทัง้โง่ทัง้เง่า อาจารยพ์าหลงไปทั่วโลก (หวัเราะ) มนัจะไปไดไ้ง 

มนัอยูท่ี่จิตวญิญาณ (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/IQkM2VDftfs 
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