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หลวงปูเทสก  
 

ตอบปญหาเรื่องกรรม และการเชื่อ
กรรม 
 
 
ผูถาม: ดิฉันเปนคนยิว และคนทั่วโลกก็แปลก ชอบยกโทษคนยิว ทําใหเรา
ไดรับความเดือดรอนใจมาก แมแตนักศึกษาชาวออสเตรเลียน้ีก็เหมือนกัน 
บางครั้งถึงขนาดมีคนเอากอนอิฐมาขวางปาก็มี อยากจะทราบวาจะเปนเพราะ
กรรมที่เคยสรางมาใชหรือไม จึงทําใหเราไดรับผลกรรมถึงเพียงน้ี 
 
หลวงปูเทสก : มันไมแนเหมือนกัน ที่คนเขายกโทษวายิวไมมทีี่อยูแลวไป
แทรกซึมทุกชาติแลวแยงอาชีพเขา ความเขาใจอันน้ันมันเลยกระจายไปทั่วทั้ง
โลก เห็นยิวอยูตรงไหนเขาก็พากันรังเกียจ ที่แทจริงน่ันพวกยิวก็มีความดีอยู
เหมือนกัน ยังมีคนชมอยูเหมือนกันวาพวกยิวฉลาด กลาหาญ แมแตระเบิด
ปรมาณูก็เกิดจากยิว แตก็ยังเกลียดพวกยิวอยูตลอดเวลา 
 
เพราะเหตุน้ีแหละ ความนิยมจึงเปนของแนนอน ความจริงตามหลักพุทธศาสนา
ไมไดถือชาติน่ันชาติน่ีอะไรทั้งน้ัน ถือคุณธรรม เดี๋ยวนี้นะยิวเขาพึ่งตนเองได 
เขาสงไปอยูทะเลทรายยังสามารถสรางประเทศชาติของเขาใหเจริญ จะวาไมดี
ไดอยางไร จึงขอวาของดีมีอยู แตนิสัยความนิยมของคนเราไมดี มันติดอยูใน
สันดาน คนยุโรปเห็นพวกยิวแลวพากันรังเกียจไปหมด ญวนก็เปนที่รังเกียจของ
ชาวเอเชียฉันน้ัน แตในผลที่สุดเอเชียก็กลัวญวน ยุโรปก็กลัวยิว เพราะเขา
เหลานั้นมีธรรมะ คือ ขยัน อดทนตอเหตุการณน้ันๆ 
 
..................... 
 
ผูถาม: ตามหลักพุทธศาสนาเราไมถือพระเจา และพระพุทธเจาไมใหเรานึกคิด
ในเรื่องสาระของคนเรา เปนเพราะเหตุใด และปจจุบันนี้ก็มีพุทธศาสนาสอง
นิกาย มหายานกับหินยาน มหายานยังเช่ือเรื่องของพระเจาอยู แตหินยานไมให
คิดนึกถึงเรื่องสาระของคนเรา 
 
หลวงปูเทสก : ไมไดหาม พระพุทธองคไมไดหามที่จะไมใหคนคิดสาระอัน
ลึกซึ้งของคนเลย ยิ่งคิดยิ่งดี พุทธศาสนาไมใหถือพระเจา แตพุทธศาสนาสอน
ใหคิดคนหาเหตุผลตัวจริง ขอเท็จจริงในสิ่งตางๆ เชน พิจารณากายนี้ใหเห็น
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เปนธาตุ สภาพของธาตุเกิดขึ้นมาจากอะไร ตั้งอยูดวยประการใด แลวก็ดับไป
ไดดวยวิธีใด พูดกันงายๆ ใหคิดคนหาเหตุผลสิ่งตางๆทั้งหมดในโลก จนกระทั่ง
ไมเขาไปยึดอันนั้นเปนตนเปนตัว เปนเราเปนเขา เห็นเปนแตสักแตวา
สภาวธรรม การไมเขาไปยึดเทานั้นแหละ เปนทางใหพนจากความเปนภพเปน
ชาติ น่ีแหละที่วาพุทธศาสนาเปนของลึกซึ้ง ลึกตรงนี้ 
 
 
................ 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:16 

 

 
ผูถาม:  ถาเราพิจารณาสภาวธรรม และเราก็เห็นวาสภาวธรรมเปนสิ่งลึกซึ้งมาก 
เหมือนกับทุกๆสิ่งมันมีโครงการ มันตอเน่ืองกัน และ มันทํางานดวยกัน และ
จะตองมีผูวางแปลนดวย ถาหากวาเราพิจารณาสภาวธรรมวาเปนสิ่งที่มีแปลน
และเขาใจวามีผูวางแปลนนั้น มันจะผิดกับหลักของหินยานหรือเปลา 
 
หลวงปูเทสก: จะมีโครงการแลทํางานสืบเนื่องกันโดยท่ีมีผูวางแปลนหรือไมก็
ตาม พระพุทธเจาไมไดคํานึงเรื่องอันไรสารประโยชน พระพุทธเจาสอนแตสิ่งที่
ทําประโยชนใหเกิดมีขึ้นแกตน (คือทําใหพนจากทุกข) เชนเรื่องโลกกลมโลก
แบน พระพทุธเจาทานรูกอนคนทั้งหลายวา วัฏฏโก โลโก ความวานี้เปนของ
กลมหมุนอยูเปนนิจ วัตถุธาตุสิ่งใดเกิดขึ้นมาแลวจะตองดับไปเปนที่สุด ไมมี
ใครแตงมัน หากเกิดจากเหตุปจจัยของมันเอง เกิดมาแลวก็ดับไป หากมัน
เปนอยูอยางนั้นจึงเรียกวา โลก พระเจาเสียอีก สรางโลกแลวไมรูจักวาโลกนี้
กลม แลโลกนี้สลายไปเมื่อไร นายอะไรคนหนึ่งเขาวาโลกนี้กลมก็เลยโกรธเขา 
เอาเขาไปลงโทษ พอเขาพนจากโทษแลว นายคนน้ันกยังยืนยันวาโลกนี้กลม
อยู 
มาสมัยวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรทั่วทั้งโลกก็ลงความเห็นอยางนายคนนั้น 
ผลที่สุดชาวศาสนาคริสตทั้งหลายก็เลยคิดทรยศตอพระเปนเจา (คือคิดตรงกัน
ขาม) 
 
 
.......... 
 
ผูถาม: คําสัง่สอนของลัทธิตางๆ เชน ฮินดู พวกโยคี เวลาหัดภาวนาแลวไดรับ
ประสบการณตางๆ มีสาระหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พนจากใจของเรา เราจะปลอยใจ
ของเราใหอยูกับสาระสากลทั่วไป ทางศาสนาพุทธเปนอยางไร 
 
หลวงปูเทสก: เราจะปลอยใจอยางไรก็ตองมีใจอยูดีๆ น้ันเอง จะใหปราศจาก
ใจไมมี ที่วาปลอยใจของเราใหไปอยูกับสาระสากลนั้น จะปลอยอยางไรถาไมมี
ใจเสียอยางเดียว แลวก็ไมมีสาระ แทที่จริงการปลอยใจของตนใหไปอยูกับ
สาระสากลนัน้ ก็คือสงใจไปอยูกับสิ่งน้ันๆน่ันเอง ที่พนจากใจแลวไมมี ใครจะ
ทําอะไรไดก็ลวนแตเอาใจนี้ไปทําทั้งน้ัน คนตายแลวจะทําอะไรได ไมม ี
........... 
 
ผูถาม:  ศาสดาอื่นๆ เชน พระเยซ ูเขาถึงพุทธศาสนาโดยไมรูตัวหรือคําสั่งสอน



ของเขาต่ํากวาพระพุทธเจา 
 
หลวงปูเทสก:  ขออยาใหเรียกวาถึงพุทธศาสนาเลย เรียกวาถึงธรรมะ คือจะ
เรียนรูพุทธศาสนาหรือไมก็ตาม ถาผูน้ันปฏิบัติธรรม เชน มีเมตตา มีสามัคคี
ธรรม มีความอดทนตอสิ่งที่มากระทบใหเกิดอารมณอยางนี้เปนตน ผูน้ันไดช่ือ
วาเขาถึงธรรมแลว ที่เรียกวา เขาถึงพทุธศาสนาโดยไมรูตัวนั้น คือธรรม
เหลานั้น พระพุทะเจามารูกอนคนทั้งปวง จึงเรียกธรรมเหลานั้นวาเปนพุทธ
ศาสนา คําสอนของศาสนาตางๆไมใชแตคริสตศาสนาต่ํากวาพุทธศาสนา ดวย
เหตุที่พุทธศาสนาสอนใหไมเอาอะไรทั้งหมดเปนของตัว แมแตความดีความชั่ว
ก็ใหละหมด ศาสนาอื่นๆสอนใหเอา 
 
....... 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:20 

 

 
ผูถาม:  ศาสดาของลัทธิตางๆ ที่มีคุณธรรมสูงตามความเห็นของเรา เราถือวา
เขาปฏิบัติหลักของพุทธศาสนาโดยไมรูตัวหรือลัทธิของเขามีสาระเองของเขา
โดยเฉพาะ ที่จะทําใหเปนคนดี ที่จะทําใหคนมีคุณธรรม 
 
 
หลวงปูเทสก: มันก็แนละซี มสีาระในตัวของมันเอง เพราะคุณธรรมน้ันๆทําใหมี
สาระในตัวของมัน แตอยาลืมวาที่จะมีสาระก็ตองมสีมาธิเสียกอน เชน โมเสสผู
ตั้งลัทธิคริสตศาสนา เขาไปนั่งทําความสงบจิต จึงเกิดนิมิตเปนเสียงขึ้นมา
บัญญัติ ๑๐ ประการ ใหนําไปสอนพวกยิวทั้งหลาย เมื่อมีแตเสียงไมปรากฏตัว 
เขาถือพระเจาก็เลยถือวาเปนเสียงของพระเจาที่ศักด์ิสิทธิ์ เหมือนคนโบราณถือ
เสียงฟารองเปนเสียงศักด์ิสิทธิ์ฉะน้ัน โมเสสหาไดนึกคิดเอาเองไม เขามีสมาธิ
เปนพื้นฐานแลวจึงเกิดความรูอันน้ันขึ้นมา 
 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ขอกราบเรียนถามเรื่องปญญา เทาที่เขาใจ เวลาเราทําใจสงบ ใจนิ่งอยู
กับอารมณอนัเดียว ถึงจะมีความรุเกิดขึ้น แตที่ทานอาจารยสอนถึงเรื่องปญญา 
เราจะตองเขาสภาพอันน้ีกอนแลวจึงคอยเขาสูสภาพที่หยาบกวา จึงจะมีปญญา
สามารถคนควาหาเหตุผลได อยากทราบเรื่องของปญญาหรือภูมิของใจที่เราจะ
ใชน้ี เปนเรื่องของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หรือเปนเรื่องของศาสนาอื่นๆก็มี หรือ
เปนเรื่องของฝายหินยานโดยเฉพาะ อยากทราบวาลัทธิอื่นๆสอนถึงภูมิปญญา
ดวยหรือไม 
 
 
หลวงปูเทสก:  ที่วาใจมันน่ิงแนวอยูในอารมณอันเดียวและใหเกิดปญญาน้ัน 
การน่ิงแนวอยูในอารมณอันเดียวในที่น้ีมิไดหมายความวาไมมีอารมณ ม ีแตเปน
อารมณอันเดียว เฉพาะทีพ่ิจารณอยูน้ันเทานั้น ไมมีอารมณอื่นมาเจือปนเลย น้ัน
มิใชหยาบและละเอียด ปญญาเกิดภูมิน้ีเทานั้น หยาบกวานี้และละเอียดกวานี้
แลวไมเกิดปญญา 



ภูมิของจิตและภูมิของปญญาที่วานี้ใชไดทั่วไป มิใชแตเฉพาะพุทธศาสนา
เทานั้น แตพุทธศาสนาสอนใหพิจารณาเปน ธาตุ ขันธ อายตนะ สัจธรรม ลงสู
พระไตรลักษณญาณ นอกจากนี้แลวไมใชปญญาในทางพุทธศาสนาแน 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ไมมีลัทธิที่จะตัดกระแสตัณหาหรือกระแสของกรรมหรอื 
 
 
หลวงปูเทสก:  ไมมีลัทธิใดซึ่งจะตัดกระแสตัณหาและกรรมได นอกจากพุทธ
ศาสนาเทานั้น พุทธศาสนาสอนใหตัดตัณหาดวยการพิจารณาเห็นชัดแจง ดวย
ปญญาอันชอบวาตัณหาเกิด และกรรมนี้เปนตัวการ กอใหเกิดภพเกิดชาติแลว
ละได... 
พระพุทธเจาทานเทศนาไว ปญหาเทวดาถามกุมารกัสสป มีจอมปลวกตัวหนึ่ง มี
รูอยูหกรู เหีย้มันเขาไปอยูในนั้น เวลาจะจับเหี้ยน้ันจะทําอยางไร ปดเสียทั้งหารู
เหลืออยูรูเดียว บุคคลจองจะจับเหี้ยรออยูที่ปากรูน้ัน เวลาเหี้ยออกมาจับเอา
เลย 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย เรียกวาหารูปดหมด ยังเหลือแตใจ คอยจองจับเอาที่ใจมัน
จะคิดนึกถึงอะไรตางๆ อยางที่อธิบายใหฟง ใจคือตัวกลาง เขากับหลักท่ีวา
กลาง มันไมมีอะไร พอแวบออกไปที่รู จับคอมันทันที ใจคือตัวกลางไมมีอะไร 
ไมไดสงไปตามตา หู จมกู ล้ิน กาย มโนทวาร คือใจ พอแวบออกไปจับตัวนั้น
เลย 
 
.................. 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:23 

 

 
ผูถาม:  ถาหากเราผิดศีลขอท่ีสอง คือ เราลักขโมย จะไดรับผลอะไรบาง 
 
 
หลวงปูเทสก:  ไดผลคือ ใจของเราเปนบาป ผิดปรกติ คิดช่ัวลักของเขาโดย
ไมสุจริต บาปตามสนองใหไดความทุกขเดือดรอน วาตนทําผิดอยูเสมอ ตายไป
ก็จะเดือดรอน เปนอยูร่ําไปเพราะกรรมไมดีน้ัน 
 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ในหนังสือมรรควิถี ทานอาจารยยกเอาอสุภะขึ้นมาพิจารณากรรมฐาน
ภายในกาย เห็นวาเราตองพิจารณาอสุภะ หรืออานาปานสติ หรือพุทโธ มันเปน
ทั้งหมดใชหรือไม 
 
 
หลวงปูเทสก:  อันน้ันยกเอามาเปนตัวอยางเฉยๆ จะพิจารณาอานาปานสติหรือ
พุทโธก็ไดแลวแตใครจะพอใจอะไร ขอสําคัญจิตรวมไดเปนพอ กอนจะ
พิจารณาอะไรก็ตาม พึงเขาใจวาบริกรรมน้ันเปนแตเครื่องลอ ธรรมดานายพราน



เบ็ดเอาเหยื่อลอปลา ความประสงคของนายพรานมิใชประสงคที่เหยื่อประสงค
เอาปลาโนนตางหาก ฉันใด ผูบริกรรมภาวนาก็ประสงคเอาสมาธิน้ันตางหาก 
คือบริกรรมไปๆ ใหเอาสติน้ันคอยจับจองที่ใจ มันจะเขาใจมาเปนสมาธิ เมือ่จับ
ใจไดแลวบริกรรมน้ันทิ้งเสียโดยไมรูตัว หรือหากมนัไมทิ้งก็ใหปลอยวางเสีย 
 
 
.................. 
 
ผูถาม:  เคยพิจารณากาย โดยใชหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยากกราบเรียน
ถามทานอาจารยวา การพจิารณาปญหาในชีวิตประจําวัน จะใชหลักเดียวกัน ได
หรือไม 
 
 
หลวงปูเทสก:  ถึงแมวาเราจะพิจารณาปญหาชีวิตประจําวัน ก็ยังไมหนีจาก 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คืออยาใหหนีจากความเกิด – ดับ จึงจะเขาหลักธรรม 
พิจารณาอาการของมันเปนไปตามโลกแลว น่ันจะไมมีที่สิ้นสดุ เกิดความ
เดือดรอนเสียเปลาๆ เราเอาธรรมะมาใชในชีวิตประจําวันควบคูไป ถึงแมจะทํา
อะไรก็ตาม เราจะตองทําสักแตวาทําเพื่อประกอบอาชีพใหยังชีวิตคงอยูไปวัน
หนึ่งๆเทานั้น ผลที่สุดสิ่งทั้งหลายเหลานั้นไมมีสาระสักอยางเดียว เราทําอยาง
น้ีเราจึงจะมีวิชาทางธรรมและจะทําใหไมเดือดรอนเปนทุกข ชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมา
ก็จําจะตองหลอเล้ียงมันตองรักษาบริหาร แตรักษาบริหารผลที่สุดก็ตอง
ทอดทิ้ง เห็นอยางนี้จึงคอยสบาย น่ีแหละธรรมเปนของมีคุณคามีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันของชาวโลกอยางนี้ 
 
 
.................. 
 
 
 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:27 

 

 
ผูถาม:  สัมมาอาชีพหมายถึงอะไร 
 
 
หลวงปูเทสก:  สัมมาอาชีพตามที่ทานอธิบายเรียกวา การเปนอยูโดยสุจริต 
ไดแกการที่เราเกิดมาเปนคนแลว ทํามาหาเลี้ยงชีพในทางที่สุจริต ไมผิดจาก
หลักศีลธรรม คือวาไมใหเปนไปเพื่อความเดือดรอนตนและคนอื่น เรียกวาสัมมา
อาชีพ 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ไปภาวนาที่ปาชาแลวเห็นภาพกระโหลกศีรษะ ไดพยายามเพงตอไป
ใหเห็นเปนหนาของตนเองอยูบนกระโหลกศีรษะ เมื่อกลับมาไดน่ังภาวนาอีก 
เห็นภาพกระโหลกศีรษะอีก ทําใหตกใจจนถึงกับนอนไมหลับ ผมพอจะไดอาน



หนังสือมาบางซึ่งแนะนําไมใหไปยึดเรื่องภาพนิมิต แตอยางไรก็ตามขณะนี้ก็ยัง
กลัวอยู ขอทานอาจารยโปรดแนะนําวาทําอยางไรจึงจะหายตกใจกลัว 
 
 
 
หลวงปูเทสก:   จะเรียนรูมาเทาไรก็ตาม เวลาเกิดนิมิตมามันลืมหมดไปเห็น
ประจักษเฉพาะใจ การจดจําจากตํารามันทิ้งถาไมทิ้งมันก็ไมเกิด มันเกิดขึ้น
จนกระทั่งตกใจทําใหกลัวขึ้นมาได โดยเขาใจวานิมิตน้ันเปนของจริงจังขึ้นมา 
จงยอนถอนจิตออกดูขางนอกอีกทีหนึ่งวา น้ันมันเปนจริงหรือไม ก็เห็นวาไมจริง 
อยาไปอยากเห็นหนาบนกะโหลกศีรษะซี ใจถอนออก แลวจะไมรวมอีก มนัจะ
เห็นก็ชางมัน ขอใหตามรูอยูวานั้นเปนภาพนิมิต แลวตั้งสติคุมจิตใหอยูที่ใจ 
ภาพนิมิตและความตกใจนั้นก็จะหายไป 
 
.................. 
 
ผูถาม:  เวลานั่งธรรมดาๆ นิมิตก็ยังปรากฏอยู 
 
หลวงปูเทสก:  เปนไดเพราะใจเปนสมาธิอยู สมาธิหมายควมวาใจมันแนวแน
อยูในอารมณเดียว ถึงจะมีธุรการงานสิ่งอื่นใด จิตก็เปนไปกับงานนั้นบางครั้ง
บางคราว  แตแลวมันก็กลัววกคืนเปนสมาธิอีก ภาพนิมิตก็มาปรากฏอีก เรียกวา 
อุคหะนิมิต อคุหะนิมิตน้ีมีทั้งโทษท้ังคุณ คุณน้ันทําใหใจนิ่งแนวอยูไดนานๆ ใน
อารมณอันเดียว โทษน้ันถาผูไมรูเทาเขาใจไปถือวาเปนจริงเปนจังก็จะหลงมัว
เมาซึมเซอเสียคน จึงควรระวังอยาเขาไปติดภาพนิมิตน้ันจะเสียคนไป 
 
.................. 
 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:30 

 

 
ผูถาม:  ใจของคนเราซาบซึ้งอยูในกาย แลวกายก็เปนวิบากกรรมของคน เปนที่
รับทุกข เราหามไมไดจึงตองรับทุกข แตสิ่งที่เราทําไดคือ เราเขาใจถึงเรื่อง
ความทุกขน้ัน และใชความเขาใจนั้นเปนเครื่องตอสูกับความทุกข อยากทราบ
วาความเห็นเชนน้ีถูกตองหรือไมครับ 
 
หลวงปูเทสก: แนละซี วบิากคือผลของกรรมที่สรางไวแลว จะเอาไปใหใคร
ใครก็ไมเอา ถึงแมเราจะเห็นเปนทุกข ก็ตองทนสูอุตสาหเล้ียงมันไปจนกวาจะ
แตกดับ มีทางเดียวคือพิจารณาเห็นตามความเปนจริง แลวไมเขาไปยึดถือมัน 
แตถึงกระน้ันเมื่อเราไมพิจารณา ทุกขอันน้ันก็กลับเขารุมลอมอีก ฉะน้ันพระอริย
เจาทั้งหลายทานจึงพิจารณาอยูดวยความไมประมาทจนกวาจะแตกดับไปเปน
ที่สุด 
.................. 
 
ผูถาม:  ใจของผมคลายจะแบงออกเปนสองสวน สวนหนึ่งยังติดของอยูใน
อารมณที่เคยไดยินไดฟง ติดอยูในกิเลสบาปกรรมที่เคยทํามาแลว อีกสวนหนึ่ง
เปนสวนใหมที่มีความเขาใจวาอันน้ีเปนเรื่องไมถูก ทําไมดี แลวใจทั้งสองสวนนี้



มันแยงกัน จะทําอยางไรจึงจะแกไขได 
 
หลวงปูเทสก:  มันยึดมานานแสนนาน ยากที่จะแกไขได แตก็ยังดีที่เห็นวาสวน
หนึ่งเปนจิตที่ไปคิดติดอยูกับกิเลสบาปกรรมที่ทํามาแตกอน จงไปยึดเอาจิตท่ี
เปนสวนใหมที่เห็นวาไมดีไมถูกน้ันเสีย นานๆเขามันก็ลืมไปเอง พรอมกันน้ัน
ขอใหพิจารณาเห็นโทษจิตท่ีไมดีไปยึดเอาสิ่งตางๆน้ันวาเปนภัย เปนศัตรู ทํา
ใหเกิดบาปกรรมมากๆ มนัจะเบื่อหนายเกลียดกลัวแลววางไปเอง 
.................. 
 
ผูถาม:  ที่วาไมไดยึดหมายความวาอยางไรครับ 
หลวงปูเทสก:  หมายความวาไมใหเอาใจไปจดจองปกฝงแนนอยูกับอารมณ
น้ันๆ ทั้งดีและชั่วไมลืมเลย อันเปนเหตุดึงดูดใหไดไปเกิดเปนภพชาติตอไป 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ถาภาวนานิ่งอยูกับอารมณอันเดียว หากวามีอารมณอื่นเขามาแทรก 
แลวเราพิจารณาเปนธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีปจจัยใหมันเกิดขึ้น อันน้ีถูกตองหรือ
เปลาครับ 
 
หลวงปูเทสก:  ถาภาวนาแลวจิตน่ิงอยูกับอารมณเดียวถูกแลว อารมณอันอื่นมา
แทรกไมถูก แตอารมณอันน้ันถาพิจารณาเปนธรรมก็ใชได แตใหวางไดในเมื่อ
พิจารณาแลว ถาวางไมไดก็ไมถูก จะวางก็ได จะพิจารณาก็ได จึงจะถูก เมื่อ
พิจารณามันจะเปนธรรมคือลงที่ไตรลักษณก็ได หรือไมพิจารณามันจะอยูเฉยๆ
ของมัน มีสตคิุมจิตใหอยูในความสงบสุขตอไป 
 
.................. 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:36 

 

 
ผูถาม:  ถาเราพิจารณาอยางนี้แลว แลววางจิตเฉยๆ เชน ถากระเปาถูกขโมย
แลวก็ทําเฉยๆเชนนั้นหรือ 
หลวงปูเทสก:  นักภาวนาทั้งหลายพิจารณาถอนอัตตาแลวเฉยได ไมกังวลกับ
สิ่งของทั้งหลายแมแตชีวิตของตนก็ไมเขาไปยึด นับประสาอะไรแคกระเปา 
.................. 
 
ผูถาม:  คําวาอุบายนี่หมายถึงวิธีการใชไหมครับ 
หลวงปูเทสก:  อุบายนี้หมายถึงโครงการ หรือวิธกีารที่จะทําใหถูกตาม
เปาหมายนั้นๆ ที่ตนกําหนดไวแลว 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ที่วาไมไปยึดถือ ถาเราพิจารณาอยางนี้แลว เราจะทําตัวอยางไรใน
ชีวิตประจําวันของเรา 
หลวงปูเทสก:  ยึดน้ันตองยึดแนๆ ถาไมยึดถือจะพิจารณาอยางไร แตเมื่อ
พิจารณาสิ่งน้ันๆ เห็นตามสภาพความเปนจริงแลว ไมทราบจะยึดถืออะไรกัน 



ยึดหรือไมยึดมันก็เพียงแคน้ัน การงานประจําวันทําก็สักแตวาทํา เพื่อใหลุลวง
ไปวันหนึ่งๆเทานั้น ชีวิตความเปนอยูถาทําไดอยางนี้มันก็เบาไมเปนทุกข 
.................. 
 
ผูถาม:  บางทีรูสึกวาไมมตีัว ใจก็ไมมี มันมีแตการเกิด-ดับ เทานั้น ใน
ชีวิตประจําวันเวลาอยูกับครอบครัวก็เห็นวาครอบครัวไมไดเปนของเรา อยาก
ทราบวาความคิดเชนนั้นเปนจริงหรือวาเปนมารมาหลอกลวง 
หลวงปูเทสก:  ไมมีมารมาหลอกลวง ความเห็นน้ันเปนธรรมแลว แตมารมา
หลอกลวงตางหากวาความเห็นเชนน้ันอาจจะผิดไป จงอยาเชื่อคําหลอกลวง
ของมารเลย ผูเห็นเชนน้ีมิใชของงาย ตองพิจารณาพระไตรลักษณจึงจะเห็นได 
 
.................. 
 
ผูถาม:  ปฏิบัติธรรมะแลวก็เปนสุข 
หลวงปูเทสก: ก็ถูกอีกละซี ปฏิบัติธรรมแลวเปนสุข ไปหาสขุที่ไหนไมไดอีก
แลว ในชีวิตประจําวันก็หาความสุข ทําบุญทําทานก็หาความสขุ จะเอาอยางไร
อีก ใหสังเกตอีกนัยหนึงวา ความสขุที่เราไดรับนั้นทําใหคนอื่นไดรับความทุกข
เดือดรอนหรือไม ถาทําใหคนอื่นเดือดรอนมันก็ยังไมทันถูก 
 
.................. 
 
   
 
ตอบโดย: praew 18 ส.ค. 48 - 15:39 

 

 
ผูถาม:  ขอกราบเรียนถามวาถารางกายประกอบดวยธาตุสี่ เมื่อมีรอน มีหนาว 
เรารูสึก คือรูที่ใจ ใจผูรูมันรูสึกเดือดรอนไปตางๆนานา ใจนี้มันเปนธาตุหรือ
เปลาครับ ธาตุสี่น้ันพอจะเขาใจ 
แตตัวรูน้ีสมมติวาเราจะวางนะครับวาไมใชของเรา ไมเที่ยง ตัวรูน่ีคืออะไร เปน
ธาตุหรือเปลาครับ 
 
หลวงปูเทสก:  เปนธาตุรูเหมือนกัน ถาหากเราไมไปถือวาเปนเราเสีย ธาตุรูสกึ
แตวารู เย็น รอน ออนแข็ง ก็สักแตวา เย็น รอน ออน แข็ง ธาตุรูสักแตวา ธาตุรู 
มันก็หมดเรื่องกัน 
 
ผูถาม:  ธาตุรูน้ีไมใชผูรู  ใชไหมครับ 
หลวงปูเทสกหลวงปูเทสก: ธาตุรูคอืผูรูน่ันแหละ 
 
ผูถาม:  แลวถาไมถือเปนเรา ถือเปนใครครับ 
หลวงปูเทสก:  ถือเปนสักแตวาปจจัยกระทบกัน สมัพันธเกี่ยวเนื่องกัน ใหเห็น
เปนหนาที่ของมัน ของที่ไมใชเราแลวเราวางได ถาหากวาเราวางไมได ก็ไปยึด
เปนของเราเปนอุปาทาน 
 
.................. 
 
ผูถาม:  เมื่อวานนี้ทานอาจารยโปรดพระมหาสมยั เกี่ยวกับเรื่องอนัตตลักขณ



สูตร บอกวาคนโดยมากเขาใจวาไมมีตัวตน หมายความวาอยางไรครับ กระผม
ขอไดยินสั้นๆอีกทีหนึ่งครับ วาควรจะเขาใจอยางไรจึงจะถูก 
 
หลวงปูเทสก:  คําวาอนัตตาในที่น้ีน้ันนะ ไมไดหมายความวาไมมี มีอยูแตไมมี
สาระ ตัวคนเรานะมี มีอยูเหมือนกัน แตวาหาสาระไมได คือวาเกิดขึ้นมาแลว มัน
แปรสภาพตั้งแตเกิดมาจนบัดน้ี น่ังอยูน่ีก็แปรสภาพไปเรื่อยๆ ไมมีสาระแกนสาร
อะไร สักแตวาเปนปจจัยสืบเนื่องกันไป อยางเซลลตัวตนมันดับไป ตัวอื่นเกิด
มาแทน ตาย-เกิด-ตาย ผลที่สุดมันหมดปจจัยแลวก็ดับหมดเลย น่ันจึงวาไมใช
ของเราคือไมมีสาระ 
 
................. 
 
ผูถาม:   ถาดับหมด ธรรมชาติของตัวรูจะยังมีอยุหรือจะดับไปดวยครับ 
หลวงปูเทสก:  เรื่องน้ีตองแลวแตเหตุปจจัย ถาเหตุปจจัยของผูรูยังมีอยูก็ยังไม
ดับ 
 
ผูถาม:   แลวธาตุรูน่ีมันจะติดตอจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งเรื่อยๆใชไหมครับ 
หลวงปูเทสก:  ถาหากวายังไมทันหมดบริสุทธิ์เด็ดขาด คือมันเขาไปยึดอยู มัน
ก็ยังตอไปเรื่อยๆ 
................. 
 
ผูถาม:  ถาตอนนี้หมดบริสุทธิ์ไดแลว ธาตุรูน้ีจะหายไปหรือครับ 
หลวงปูเทสก:  เมื่อเราเขาใจและไมเขาไปยึดแลว ไมมีปจจัย มันก็ไมสราง
อะไรทั้งน้ัน อันน้ันไมตองพูดกันนะ 
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ผูถาม::  ทานอาจารยพูดเรื่องน้ีแลวนาสนใจ ขอกราบเรียนใหทานอาจารย
อธิบายในเรื่องน้ี 
หลวงปูเทสก:   คือวามันเปนภพหนึ่งของใจ เมื่อเวลาใจเขาไปในนั้นๆแลว มัน
วางทอดธุระอายตนะภายนอกทั้งหมด อันน้ันเปนภพของใจ ภพของใจจําเปน
จะตองมีขันธ มีธาตุ อายตนะมีหมด น่ีพูดถึงเรื่องอายตนะภายใน คือมันคุยอยู
คนเดียว มันมีกระทบกระทั่งอยูคนเดียว มันรูเรื่องของมันอยูคนเดียว อะไร
ทั้งหมดมีเหมือนอายตนะภายนอกนี้แหละ 
 
................. 
 
ผูถาม:   ที่ทานอาจารยกลาวนี้หมายความวาจิตน่ีมันมีขันธหาพรอมอยูในตัว
ของมันหรือครับ 
หลวงปูเทสก:   ใชแลว ไมใชมีแตขันธหา อายตนะทั้งหลายก็มีดวย ถาไมมีมัน
จะเอาอะไรมาเกิด จิตน้ีมันสรางของมันไวสองภพ ภพน้ีดับไปแลว มันก็ไป
ถือเอาภพอื่นตอไป ผูภาวนาถึงขั้นความสงบพิจารณาเห็นวาหมดกิเลสแลวก็อยู
เฉยๆ น้ันแหละคือสรางภพใหมไวใหตัวเอง 
 
 



................. 
 
ผูถาม:   ตามความเห็นของผมคือเราตองอาศัยปจจัยสี่ ในการที่จะชวยเหลือ
คนอื่น ตัวเราเองก็ตองอาศัยปจจัยสี่ จุดหมายของเรามันมีอยูเพียงเทานี้ใชไหม
ครับ 
 
หลวงปูเทสก: เมื่อเรายังมีชีวิตอยู มันก็ตองอาศัยปจจัยสี่ ถึงแมวาเราจะวา 
ปจจัยสี่เปนทุกขก็ตาม แตเราเกิดขึ้นมาทุกขก็ตองอาศัยทุกขไปเสียกอน ถา
หากวาเราเขาไปยึดน้ันจริงๆจังๆ มันก็เกิดทุกขขึ้นมา ถาหากวาเราไมไปยึดเปน
แตเพียงเครื่องอาศัยมันก็ไมมีกิเลสเกิดขึ้น เหมือนเราจะตองการขามน้ําดวยเรือ 
เราตองอาศัยเรือ พอไปถึงฝงแลวเราก็ทิ้งเรือไมเอาเรือไปดวยเหมือนๆกัน 
 
................. 
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ผูถาม:   ตามจิตวิทยาของฝรั่งบอกไววา ถามีอารมณภายในใจ ตองมีการ
แสดงออกถึงจะระบายอารมณน้ันได ทานอาจารยมีความเห็นอยางไร 
 
หลวงปูเทสก:  ถูกแลว ถาไมแสดงอาการออกมา คือไมระบายออกมา มันก็ยัง
คางอยู แตมิไดหมายความวาหมดแลว แตถาปฏิบัติเขาถึงธรรมแลว ไมมีการ
แสดงอาการออกมาก็หมดได 
................. 
 
ผูถาม:  ความตายคืออะไรครับ 
 
หลวงปูเทสก:  ตาย หมายถึงความแตกดับของรางกาย หรือเรียกวาความ
สลายไปของสภาพอันหนึ่ง จิตก็มีสภาพใหนึกคิดปรุงแตงโนนน่ีเหมือนกัน เมื่อ
มันดับจากอารมณน่ีแลวก็ไปปรุงแตงอารมณอื่นตอไป เรียกวาเกิดอารมณใหม
ตอไป จิตก็มีการ เกิด- ดับ เหมือนกัน เรียกวาภพนอยภพใหญ ทั้งที่ขณะยงัมี
ชีวิตอยูน้ี 
 
................. 
 
ผูถาม:   ผมอยากจะเปรียบเทียบศาสนาพุทธกับคริสต ศาสนาคริสตสอนเรื่อง
วิญญาณ วิญญาณน้ีเปนอัตตาเปนตัวเปนตน เมื่อตายแลวมีการขึ้นสวรรค ตก
นรกเวลาทําดีทําชั่ว ถาจะเปรียบกับศาสนาพุทธ จิตก็คลายๆวิญญาณใชหรือไม 
 
หลวงปูเทสก:  คลายกัน คือจิตกับวิญญาณในพุทธศาสนาก็มี เรียกช่ือวาจิตก็มี 
วิญญาณก็มี คือวาผูที่สรางกรรม รับกรรม คือตัวจิตหรือวิญญาณน่ันเอง แตทาง
พุทธศาสนา ไมไดถือวาพระเจาเปนคนสง ถือกรรมนิมิตคตินิมิตเปนคนสงใหขึ้น
สวรรคตกนรก สวนคริสตศาสนามีพระเจาเปนคนสง ผิดกันเทาน้ันแหละ 
 
................. 
 



ผูถาม:   ถาเจตนาเปนไปตามโมหะ เปนมิจฉาทิฏฐิ คิดวาทําลายแลวเปนบุญ 
เชน ไปฆาสัตวเพื่อถวายพระเจาคิดวาเปนบุญ เขาคิดทําและเสียสละเพื่อพระ
เจา เขาทําแลวก็มีความปลาบปลื้มใจวาเขาไดทําบุญ แบบนี้จะเปนกุศลหรือ
เปลาครับ 
 
หลวงปูเทสก:  กุศลสวนนี้ในทางพุทธศาสนาทานวามันเปนมิจฉาทิฏฐิ ได
อานิสงสเหมือนกัน แตวากุศลสวนนี้มันยังไมเปนกุศลอันบริสุทธิ์ กุศลที่ทําให
เขาไดรับความปลาบปลื้มปตินิดหน่ึงน้ันนะ แตมันไปเบียดเบียนคนอื่นเขา กรรม
ที่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันยังติดตามอยู กรรมดีและช่ัวเราทําแลวตองรับผลของ
กรรมน้ันดวยตนเอง จะสละใหพระเจาไมได น้ันเปนแตความเช่ือเฉยๆ พระเจา
รับหรือไมรับเราก็ไมเห็น  
 
..............  
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ผูถาม:  วิบากกรรมเปนสิ่งที่ตามมาสนอง แลวทําบุญเพื่อลางกรรมไดไหมครับ 
 
หลวงปูเทสก:  ไมได อยางพระองคุลีมาล กรรมที่ทานทําไมมีเจตนา แตทํา
เพราะคําแนะนําของอาจารย เมื่อไดสาํเร็จเปนพระอรหันตแลวกรรมมันตามทัน
อยู ไปบิณฑบาตเขายังปากอนหินอะไรตางๆไปถูกศีรษะทานเลย 
 
................. 
 
ผูถาม:  ขอเรียนถามถึงเรื่องกฎของกรรม กรรมทีต่นกระทําไว สมมติวาทํากรรม
ดี เมื่อไรผลของกรรมดีจะมาสนอง 
 
หลวงปูเทสก:  กรรมบันดาลเองโดยที่เราไมไดตั้งใจ มันเปนไปของมันเอง 
ของพวกนี้แตงกันไมได ถาเราแตงไดก็สบายนะซี เชนเราเกิดมานี้จะตั้งใจเกิด
มาเปนผูหญิงก็ไมได จะตั้งใจเกิดมาเปนชายก็ไมได จะเปนคนดํา คนขาว ผิว
เหลือง ผิวแดง ไมไดทั้งน้ัน แตกรรมบันดาลมาใหเอง พระพทุธเจาเทศนาไว 
กรรมเปนผูจําแนกแจกใหเกิด เรามาเสวยกรรมของเรา ฉะน้ันเราเปนอันใดเรา
พอใจยินดีของเราดีกวา เราเปนผูชายก็ยินดีความเปนผูชาย เปนผูหญิงก็ยินดี
ความเปนผูหญิง อยาไปเปลี่ยนเพศมันเลย ไปแตงเพศใหมเปลืองเงินเปลา 
................. 
 
ผูถาม:   ผมเคยอานหนังสือเรื่องหน่ึงเกี่ยวกับกรรม บอกวากรรมน้ีเหมือนเมล็ด
จะตองขึ้นกับ กิน นํ้า ลม ไฟ ทํากรรมอะไรไว ก็ตองขึ้นกับสิ่งแวดลอมของมัน
มาพรอม 
 
หลวงปูเทสก:  ก็น่ันแหละมันมาใหผลไมสม่ําเสมอกัน เราแตงเอาไมไดแลวแต
เหตุผล กรรมดีก็ใหผลดี กรรมช่ัวก็ใหผลชั่ว แลวก็ขึ้นอยูกับเจตนาอีกดวย ถา
เจตนาที่ทํากรรมนั้นแรง ผลก็ช่ัวรายกาจ ถาเจตนาไมแรงทํากรรมนั้น ผลก็ไม
รายกาจ 
 
................. 



 
ผูถาม:   อีกเรื่องหน่ึงในประวัติของพระอาจารยมัน่ มีพี่นองอยูสองคนที่สราง
เจดียไวยังไมเสร็จแลวก็เกิดสิ้นไป 
 
หลวงปูเทสก:  เราไมคิดถึงกรรมที่เราทําไวและลวงมาแลว เอาปจจุบัน ทําให
ใจบริสุทธิ์ในขณะนี้ ไมคดิถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคต ถาไปคิดแลวกลุมใจ รอนใจ 
มันยิ่งสรางกรรมไมดีตอไปอีก เมื่อเราลงปจจุบันเดี๋ยวนี้แลว ไมมีอะไรเลย 
อยางพระองคุลีมาล ที่วาทานทํากรรมไมดีไวมาก ฟงเทศนของพระพุทธเจาลง
ปจจุบัน ทานไมไดคิดถึงขางหนาถึงขางหลัง มันจึงลุลวงไปได แตวาเมื่อขันธ
วิบากอันน้ียังเหลืออยูตราบใดมันก็ยังตองเสวยกรรม เพราะขันธวิบากอันน้ีเปน
ผลยังมีอยู วิบากคือผลของกรรมเกา 
 
................. 
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ผูถาม:   สมมติวาเราตกอยูในสถานการณที่ไมดี หรือวามีเหตุรายเกิดขึ้น เรา
ควรจะนึกวานี่เปนกรรมของเรา เชน สมมติวาเกิดมาเปนคนจน เราคิดวาเปน
กรรมของเรา แลวไมขวนขวายที่จะประกอบอาชีพ อยางนี้เราไมควรจะคิด หรือ
วาคิดอยางนั้นถูกแลวครับ 
 
หลวงปูเทสก:   ถูก เราทุกขยากลําบากกาย ไมมีอาชีพ เรามาคิดถึงเรื่องผล
ของกรรม เราไดทําความชั่วไว แตกอนกระมัง จึงไดเสวยทุกขอยางนี้ แลวเราก็
เวนเสียจากกรรมชั่ว อยาทําตอไป ประกอบอาชีพทําแตทางดี หรือเมื่อไดรับ
ความทุกขกลุมใจแลว ก็บอกวานี่แหละเราเคยทําไวเชนใดแลวเราก็ไดรับอยาง
น้ีแหละ เราก็พอใจยินดีกับกรรมของเรา แลวเราจะไมทํากรรมชั่วนั้นขึ้นอีก
ตอไป กรรมที่มันมีอยูแลวแตกอน ก็คอยๆหมดไปๆ ไมใหกรรมใหมเกิดขึ้นมา
ไดอีก น่ีจึงจะถูก ถูกหนทางที่พระพทุธเจาทานสอน อยาไดสรางกรรมเวรตอไป
อีกจะเกิดภพเกิดชาติไมมีที่สิ้นสุดลงได 
 
................. 
 
ผูถาม:   แสดงวาไมควรที่จะขวนขวายใหเราทําชั่วอีก ควรจะขวนขวายในการ
ทําความดีตอไป 
หลวงปูเทสก:   ใช ขวนขวายในความดี ขวนขวายดี พระพุทธเจาไมหาม แต
พึงเขาใจวา ความดีน้ันเปนบอเกิดของการรวย รวยทั้งบุญ ทั้งทรัพย 
 
................. 
 
ผูถาม:  การขวนขวายในทางโลกเพื่อใหมีสมบัติมากขึ้น เล้ียงชีพในชาติน้ีก็
ควรจะทําใชไหมครับ 
หลวงปูเทสก:  การอาชีพของฆราวาสทานไมหาม ทานหามแตอาชีพในทาง
เบียดเบียนผูอื่น นําทุกขใหเกิดขึ้นแกตนเองแลผูอื่น 
 
................. 



 
ผูถาม:  ถาขวนขวายแลวไมได ก็ใหคิดวาผลวิบากมันยังกั้นอยู ใหปลอยวาง
เสียใชไหมครับ 
 
หลวงปูเทสก:   ใหขวนขวยไปจนหมดกําลัง คนขยันยอมไมอดตาย อยาปลอย
วางใหผลวิบากของเกา เราไมทราบไดวามันมีจริงหรือไม เมื่อขวนขวายจนสุด
ความสามารถแลวก็ยังไมมีจึงคิดวา บางทีจะเปนเพราะกรรมเกากระมัง เพื่อ
ปลอบใจเราตางหาก 
................. 
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ผูถาม:   ที่เราเกิดมาเปนมนุษยน้ี มีโอกาสดีกวาพวกสัตวอื่นๆ เพราะสามารถที่
จะบําเพ็ญบารมีใหได บรรลุถึงนิพพานในที่สุด คนที่เกิดมาแลวแทนที่จะทําดี 
แตทําชั่วตอไป น่ีอาจจะเปนเพราะกรรมมาตัดเสียจะเปนไปไดไหมครับ 
 
หลวงปูเทสก:  จะเรียกวาเพราะกรรมมาตัดรอนเสียก็ได เพราะเราไมสามารถ
จะตัดกรรมนั้นได แตมิใชกรรมเกานะ กรรมปจจุบันนี้เอง คนเราเมื่อสูกับกิเลส
ไมได (คือใจชั่ว) แลวทํากรรมชั่วลงไป มักจะท้ิงใหกรรมช่ัวพาทําอยางนั้น และ
เพราะมีกรรมช่ัวนั้นแหละ เราจึงตองทํากรรมดีใหมากพื่อเอาชนะกรรมชั่ว 
 
................. 
 
ผูถาม:   ในชาดกมีอยูตอนหนึ่งที่วาพระอินทรแปลงเปนอสูรแก และไปไดนาง
สุชาดามาเปนภรรยา ขอเรียนถามวาเทวดาไมควรจะมีแกเพราะเขาวา เทวดานี่
เวลาตายก็หายไป เวลาเกิดก็วับขึ้นมา อยางนี้แสดงวาเรื่องน้ีบันทึกไวไม
ถูกตองใชหรือไมครับ 
 
หลวงปูเทสก:  ไมผิด ถาผิด ตัวพระอินทรเอง ซึ่งเปนใหญกวาเทวดาชั้น
ดาวดึงสก็ผิด คือพระอินทรยังมีตนปาริชาติ มีชางเอราวัณ มีสระโบกขรณ ีมี
สวนดอกไม มีรถพระที่น่ัง เมื่อคราวรบกับอสูร มาตะลีเทวบุตรขับรถหนีขาศึกไป
ทางทิศปจฉิม เสียงรถบดอากาศดังสน่ันหวั่นไหว ทําใหลูกพระยาครุฑตกใจ
แทบจะกระโดดหนีจากรัง เหลานี้ลวนแตสัตวเดรัจฉาน เกิด แก เจ็บ ตาย 
ดวยกันทั้งน้ัน 
ในตํานานบอกวา พระอินทรลักเอานางสุชาดาไป อสูรโกรธเลยเกิดสงครามกัน 
แทที่จริงไมไดลักลูกสาว ลูกสาวเราไปชอบอสูรแกเขา ไดกันแลว เขาจะพาไป
เล้ียงที่ไหนก็ตามใจเขา เพราะเราไมไดมีขอแมแตทีแรกวา ไดแลวจะอยูกับ
พอตาแมยายอยางนั้นอยางนี้ พระอนิทรไดไปแลวก็ปรากฏวาเลี้ยงดูเปนอยางดี 
ไปไหนก็เอาไปดวย เรื่องนิยายมันอยางนี้แหละ ศาสนาใดๆ ก็มีเหมือนกัน มีไว
สําหรับผูมีปญญาคิด คุณมีปญญาก็คิดไป เกิดความรูทางไหนก็สุดแตคุณจะ
พิจารณาเอา 
 
................. 
 
ผูถาม:   คนที่จะพูดวาพระองคน้ันองคน้ีเปนพระอรหันต คนน้ันตองเปนพระ



อรหันตกอนหรือจึงพูดถูก 
 
หลวงปูเทสก:  คนทุกวันน้ีตื่นพระอรหันตนักตนก็ไมรูธรรมที่จะเปนพระอรหันต 
แตไปตื่นวา องคน้ันองคน้ีเปนพระอรหันตเสียแลว อยาพากันหลงตื่นเตน เดี๋ยว
พระอรหันตเหลานั้นจะอยูไมติด เราไมรุจักขอใหพากันแตเพียงวา ทานปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ นาเคารพเลื่อมใสเทานั้นก็พอ 
 
................. 
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ผูถาม:   ทุกวันน้ีในประเทศไทยพากันเช่ือวา อาจารยบางองคถึงขั้นโนนขั้นน้ี 
การที่เปนเชนน้ีมีผลดี ผลเสียอยางไรบาง 
หลวงปูเทสก:  มีผลดีตอนตนคนที่ยังไมทันเล่ือมใสจะดึงดูดใหเล่ือมใสศรัทธา 
แตไมคอยดีตอนปลาย ผูมีปญญาฉลาดเฉียบแหลมจะเหยียดหยามดูถูกเขา หา
วางมงาย อาตมาจึงอธิบายในหนังสือที่อาตมาเขียนวา ถาใครถือวาตนเปนพระ
อรหันตคนนั้นยังไมทันเปนพระอรหันต 
 
................. 
 
ผูถาม:   พระอริยบุคคลสองประเภทเบื้องตน ยังไมถึงที่สุดทุกข ตายไปแลว
เกิดใหมยังเปนพระอริยบคุคลอยูหรือ 
หลวงปูเทสก: พระอรยิบคุคลสองประเภทเบื้องตน ตายแลวไปเกิดใหมได เปน
พระอริยบุคคลเปน ปุถุชน เพราะวาคนในโลกนี้เปนปุถุชน ไมมีพอพระอรยิเจา 
แมพระอริยเจาก็ไมมี แมพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคากไ็มมี มีแตแม
ปุถุชน เหตุน้ันจึงมาเกิดเปนปุถุชน 
 
................. 
 
ผูถาม:   ถาหากเปนพระโสดาบันยังมี สาม ีภรรยา แลลูก อยูไดหรือ โปรด
อธิบาย 
หลวงปูเทสก:   เรื่องน้ีอธิบายยาก เพราะทานพดูไวอยางนั้นแลว วาพระ
โสดาบันละสังโยชน ๓ เบื้องตน ไดเด็ดขาดแลว แตนางวิสาขาสําเร็จโสดาบัน
แตอายุ ๗ ขวบ เมื่ออายุได ๑๖ป แตงงานกับลูกชายมิคคารเศรษฐี มันอยางไร
อยู 
 
เปนอันวา พระโสดาบัน เปนผูตกถึงกระแสพระนิพพาน ยึดเอาพระนิพพานเปน
อารมณก็แลวกัน คือทานยังไมถึงนิพพาน แลทานยึดเอาพระไตรลักษณญาณ
เปนอารมณ พระไตรลักษณญาณนี้เปนสายยึดเหน่ียวของผูจะไปนิพพาน คนใด
เห็นชัดเจนแจมแจง ในพระไตรลักษณแลวยึดมั่นอยูในนั้นไมหลงลืม น่ันแล
เรียกวา ตกกระแสพระนิพพาน 
 
ถาพูดเรื่องการละสังโยชน ๓ เบื้องตน พระสกิทาคามีก็ทําให ราคะ โทสะ โมหะ 
เบาบางเทาน้ัน แตไมทราบวาเบาบางขนาดไหน ราคะ โทสะ โมหะ ก็เปนที่ตั้ง



ของสักกายทิฏฐิอยูแลว มติของอาตมาละสักกายทิฏฐิ คือ เห็นพระไตรลักษณ
ชัดแจง แลวยึดเอาพระไตรลักษณเปนอารมณแนวแน  เมื่อเห็นพระไตรลักษณ 
วิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็ไมม ีแตธรรมขั้น
ละเอียดตองมีแน แตพระโสดาบันน้ันพิจารณาไมถึง สีลพพตปรามาส ก็ไมมี 
คือความเชื่อกรรม เช่ือผลของกรรมแนวแน สงสัยไปถือเครื่องรางของขลัง
ตลอดถึงโชคลาง แลผีเจาเขาทรงตางๆ 
................. 
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ผูถาม:  ผมเขาใจวากรรมดีกรรมช่ัวเปนสิ่งที่คนเราเลือกเอาไมได คนจะดีจะ
เลว เพราะกรรมเทานั้น บันดาลใหเปนไปตามอํานาจของมัน 
 
หลวงปูเทสก:  ที่ทานแสดงวากรรมเปนผูจําแนกสัตวใหเปนตางๆกันน้ัน ทาน
แสดงถึงกรรมท่ีไดกระทําไวแลวตอนใหผลตางหาก สวนกรรมใหม เลือก
กระทําได ตามปรารถนา ถาหากคนเราเลือกทํากรรมดีกรรมช่ัวไมไดแลว เกิด
มาเปนอยางไรก็จะเปนอยางนั้นอยูเชนเคย เชน ตนไมพันธตางๆ มีขนุน ทุเรียน
เปนตน เพราะตนไมไมมีจิตใจ มีแตชีวะ แลวก็ไมสามารถทํากรรมดวยทั้งสาม
ไดดวย 
 
แตถึงอยางนั้นก็ตาม เมื่อมนุษยผูทํากรรมทั้งสาม ไดมาผสมพนัธตนไมอันไมมี
จิตใจ ยังสามารถแปรสภาพไปได แลวก็ผลของกรรมใหมน้ีอีกน่ันแหละ ที่จะ
ไมใหคนเราเลือกเอาไดในเมื่อไปเกิดในภพใหมตอไป เชน คนเราทํากรรมไว
อันจะนําไปใหเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน เมื่อเราไปเกิดในภพดิรัจฉาน จะขอใหไป
เกิดเปนมนุษยไมไดเปนตน 
 
................. 
 
ผูถาม:   คนเราทํากรรมไปเก็บไว ณ ที่ใด เชน คนที่เคยทําการภาวนาไวแต
ชาติกอนๆ เกิดมาในชาติน้ีทําไมจึงไมทําภาวนาตอเลย ทําไมจึงตองมา
ฝกอบรมกันใหม ผูที่ไดโสดาบันบุคคลแลว เมื่อกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ทําไม
จึงมาเปนปุถุชนคนธรรมดาๆ 
 
หลวงปูเทสก:  คนเราเกิดมาเมื่อมีชีวิตอยูก็ยอมทํากรรมดวยทวารทั้งสาม
รวมกัน เวลาตายแลวยังแตมโนกรรมอยางเดียว กรรมอันใดที่พรอมกันทําดวย 
ทวารทั้งสามเมื่อยังมีชีวิตอยูก็มารวมอยูที่มโนกรรม แตผูเดียว (ใจเปนผูเก็บ
กรรม) เมื่อใจผูน้ียังมีภพชาติอยู ไปเกิดในที่ใด กายเขาเปนอยางไรมีอยางไรก็
ตองเปนอยางน้ัน เขาจะเปนอยางอื่นไปไมได ถาเปนอยางอื่นไป เขาก็เรียกวา 
วิการ 
 
ที่ถามวาทําไม จึงตองมาฝกอบรมกรรมกันใหม ทําไมจึงไมฝกอบรมกรรมเกา
ตอเลย วิสัชนาวา เพราะกายกรรม วจกีรรม มันขาดตอนกันแลวในเวลาตาย 
เมื่อมาเกิดใหมจึงตองมาตั้งตนใหม แตมีดีที่ใจเปนผูรับมอบกรรมเกานํามาเกิด 
ถึงแมจะแสดงกรรมเกาออกมาใหปรากฏไมได แตเมื่อไดมาอบรมฝกฝนกาย 
วาจา ที่เปนแนวของกรรมเกาแลว ยอมเปนไปไดเร็วกวา งายกวา 



 
เหมือนนักดนตรี ถึงแมเขาจะเปลี่ยนอาชีพเดิมไปหาอาชีพอ่ืน จะดวยเหตุใดๆก็
ตามหากเขาไดฟงดนตรีหรือเพลงๆน้ันเขาแลว เขายอมระลึกได และรูไดชัดวา 
เพลงน้ันๆ ดนตรีๆน้ันๆ ตองมีจังหวะจะโคน บทบาทอยางนั้นๆ ผิดถูกอยางนั้นๆ 
มีช่ือวาอยางนั้นๆ แมเขาจะลืมไปนานแลว เพราะเขามีอาชีพอืน่ ไมไดสนใจก็
ตาม  เมื่อเขาไดมาฟงและมาฝกอบรมใหม เขายอมไดเร็วเปนเร็วกวาคนที่ยังไม
เคยอบรมมากอน เหมือนกับคนที่ไดอบรมความดีไว จนเคยชินติดนิสัยแลว เมื่อ
ยังมีภพมีชาติอยู ตายไปเกิดในภูมิน้ันๆ เมื่อไดรับการอบรมหรอืไดฟงธรรมที่ตน
เคยไดอบรมและไดฟงมาแตภพกอนๆ ยอมเปนเร็วและเขาใจงายฉันน้ัน
เหมือนกัน 
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