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ก็สงสัยพวกนีม้ ันไปกันหมด หลวงพอจะอยูกับใคร หือ เอาตามนั้นนะ คนอื่นเขา
ไปหมด เหลือหมูอีกตัว มันจะดึกมากเกินไป ขอใหโชคดีมีสุขนะ พรุง นี้มาอีกสัก
วันนะ ถาหากวาตอไปถามีอะไรขัดของก็ไป เดนเวอร ถาหากวาทีน่ นั่ คลองดีแลว
ถาหากวาเราไมไปหลายคนก็โทรศัพทใหทา นมา ออกสตางคคนละ ครึ่งเหรียญ
พอ
ดีขึ้นแลว
โหวกเหวกนันทะ ใชไหม ทานปญญานันทะ ตั้งใหมนั เปน วิเวกนันทะ ฉันเลย
ตั้งใหเปน การเวกนันทะ
คิดแลวตามหลวงพอไป
เออ นัน่ สิ จําไดลูก คืนนี้ไปนะ
คืนนี้ไปไมไดคะ
ก็ดี
ตองกลับไปทํางาน
ใชๆๆ ไมเปนไรนะ
พรุงนีห้ ลวงพอไปไหนหรือเปลาครับ
ไป ไปบานหมออะไรหวา หมอสุภรณ อาวหมู
หลวงพอเจาคะ หลวงพอบอกคนนัน้ แลว
ทําไม
ที่เขาเอาดอกไมสีขาว ผาขาว แลวก็ตักบาตร
ใสบาตร
ใสบาตร
ตักจะแตก คือวาไมตองใสบาตรก็ได เอาไปวัดเลยก็ได
มาถวายหลวงพองายกวา
ก็ได
พรุงนีจ้ ะมาแตเชา
เชาก็ได เพลก็ได เชาก็บิณฑบาต ถาไมทนั เพลก็ได
เพลก็ได
ใชอาหารก็เล็กนอยไมตอ งมากอะไรหรอก
ทําปน โตมา
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ไดๆ คือไมตองมาก ถวย 2 ถวยไดนะลูกนะ อะไรไปไมไดเขาไมได ผูคนวันที่ 10
พระในศาสนาอื่น นักบวชในศาสนาอืน่ ที่บอกวาเปนพระ
ดังๆ
นักบวชในศาสนาอืน่ ที่บอกวา มีพระพุทธเจาคะ แลวพวกนี้
ถาเขามีนักบวชอยาง มหายาน นะนะ เปนศาสนาพุทะเหมือนกัน มหายาน
ตนๆ เขาก็เปนพระสงฆ ไอปลายนีม่ ันมีลูกกลายอยางนี้เราไมถือวาเปนพระนะ
เขาถือวาเขาเปนพระ แตความจริงเขาไมไดเปนพระ ถาเขามีศีล 5 ก็ใชได ถามีศีล
5 เขาไปแน เราถือวาเปนฆราวาสธรรมดา
อยางเขาเรียกตัวเองวาเขาเปนพระ
นั่นเขาเรียกๆ แตความจริงมันไมใช
อยางนัน้ ก็
ก็ยังไมเขาเขตเราก็ปรับอาบัติเขาไมได ปรับไดแคศีล เอาศีลนี้ไปปรับศีล 227
ไมได ไดแคศีล 5 ถือวาเปนฆราวาสธรรมดานัน่ เองไอเขาเรียกวาเปนพระอะไรก็
ชางเถอะนะ นั่นเปนเรื่องเขาเรียกแตความจริงไมใช ถาบวชอยางพวกเรา บวช
แลวทําอยางนีถ้ าพลาดสิกขาบท มันคนละขึ้นกัน
อาว กลับเหรอ อยาขัดคําสัง่ หมอนะ ขัดคําสั่งหมอเหรียญ ขัดคําสั่งหลวง
พอ กินยานะตามนัน้ นะ ยาสมาบัติ หลวงพอตั้งชื่อ ยาสมาบัติ หลวงพอฉันนะ
กินแลวใจสบาย อารมณเปนสุข อาวหนูเอยโชคดีมีสุข เอาหลวงพอก็คุยนานไมได
เดี๋ยวก็ตองเขาเหมือนกันแตไมเขาหองน้าํ แตเปนหองสวม นี่สาํ คัญนะ จะบอกไว
เมื่อเชานี้หนูไปทําบุญ บอกเฉพาะใหเจากรรมนายเวร
ทําไม
ก็ถวายหลวงพอหมด
ไมตองๆ ถานิดถวาย ถือวาหลวงพอใหเปนของขวัญ รวยๆ ลูก
ขอใหหลวงพอรางกายสุขสบายดี
เอาละ ไมเปนไร เอาลูกสาว คลองตัวหรือยัง
คลองแลวคะ
คลองแลวตองซักซอมนะ ถือวาเปนแบบซอมเรื่อยๆ วันนี้ดีใจ เขาไดธรรมะ อยา
ลืมนะถามีอะไรขัดของก็ไปที่ นูน แตถาพวกเรามีหลายคน โทรศัพทนิมนตทา นได
นะ สัง่ ไวแลวเพราะทานอยูใกล
ผมตั้งใจจะไป เดนเวอร ดวย ไมทราบวาจะไปไดหรือเปลาครับ
ถามีโอกาสนะ ถามีโอกกาสก็ไป
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แลวตอนทีห่ ลวงพอไปถึง เดนเวอร ไมทราบมีใครถวายอาหารเพล
ยังไมรูเลย เดี๋ยวกอนไปที่ไหน ไปแลวมัง้
ที่หลวงพอมีเวลาสอนธุดงคที่ เดนเวอร
ยังไมรูเลย
ไปถึงที่โนน
ใชสิ นี่จัดตั๋วเครื่องบินหรือเปลา ยังๆ ไมไดบอกเขามีตั๋วเครื่องบินหรือเปลา อยาง
หลวงพอถือโอกาสสิ
ผมขอกราบลาเลย
ไปไหนละ
ธุระมากครับ
เออ
มาดวยกัน
มาดวยกัน ออ นี่ฉนั ไมเห็นนะ ใหนั้นเขามีภาถา เขาเรียกอะไร อะไรนี่ พุทธบารมี
ใช พุทธบารมี ใช พุทธบารมี ใชพระใหญทา นคุมทุกอยาง เขาถึงโยมไมได วา
อยางไรหมอ
ทานเจาของบานที่เอื้อเฟอเราขนาดนี้
ทําไม
ใหเราถวายสังฆทาน
เอื้อเฟอมากมาย
ก็เรา
อาวไมถกู ถาจะใหก็ตองใหเขา กอนที่จะถวายสังฆทาน ใหเขาโมทนาถึงจะถูก
ชําระหนี้สงฆไมได เขาไมเปนหนี้สงฆ สังฆทานมีสงั ฆทานธรรมทาน ตัดยอดให
หมดเลยอันนี้ แมแตเซ็นตเดียวคาสูงมากนะชําระหนี้สงฆเงินดานเดียว ชําระหนี้
สงฆเปนเรื่องของเจาของ ทานเรียกเสริมความดี ความจริงเขาไมเอาเลย นี่ เจาโต
มาบอกเงินที่ชว ยอะไรๆ เขานะ เขาไมเอา เขาสงให เขาเลยของนี่ขนไมไหว เขา
ตองสงทางเรือทุกเที่ยวนะ
(ฟงไมชัด)
อยาใหหนักเกินไปนะ
(ฟงไมชัด)
รถเหรอ ออ ตัวนี้จะไวทนี่ ี่นะ เพราะมีไมโครโฟนเสร็จ 34 ถึงจะมาจะไดไมตอง
แบกมา ยังไมแน วันนั้นที่บา น เกสร ทานจะพูดอะไรไมรู พูดหนาหองน้าํ ทานจะ
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โปรด คือเขาไป แมศรี บอกวา 30 มาไดนะ ก็เลยสงสัยเกี่ยวกับรางกายๆ มันก็มี
สวนเกี่ยวกับประเทศถา ประเทศมีเรื่องนี่ไมควรออกใชไหม ไมควรออกมาพูดขาง
นอกไอวนั นัน้ มันยิงกันอุตลุด เลยหมอ ไอ อิสรพงษ มันจุดธูปกราบ ถามทําไมมึง
วะ ไอหา ประเทศชาติบางสวนเอาคลุมไวนะ ไอจิตอีกสวนหนึง่ มันขึ้น มันบอกโดน
ทหารตายหลายคน บอกคุณคุมอยางไรไปถามที่บาน ใครนะ คุณตุย นัน่ ละเรือ
อากาศอะไรนัง่ ซึม ไมใชอะไรไอนั่นมันจุดธูปอีก โดนมันยิงเอา กอนนอนจุดหรือ
เปลา นอนหลับตี 3 ขึ้นมา ตื่นมาขยับปบ ผลุบออกไปเลย เห็นสมเด็จจาอยู
ขางหนาออกไป ประเทศไทยขางๆ ไปดูไมทันหมอ เขาดวลกันดวยปนใหญแลว
ขึ้นรถไมทนั เขาฟงกัน ไอปน ใหญญวนมันยิงหนักมันยิงถี่เหลือเกิน ปนใหญไทย
นานๆ ตูม ไปดู เพราะอะไร ปนสโปกกี้ วิ่งพรึดพลุบ อะไรหนู
(ฟงไมชัด)
เออ ไมเปนไรลูก (ฟงไมชัด) อะไรจะ เอย เอาเลยลูก เออ เดี๋ยวกอนกลองไมติดมัน
เลย (ฟงไมชัด) จะๆๆ เดี๋ยวไปบอกชื่อเขาลูก เออ ชื่ออะไร ชื่ออะไรลูก เออ ชื่อ
อะไร ชื่ออะไรลูก
ชื่อ บุษกร คะ
เห็นหนานึกไมออก ไปบอกชือ่ เขาจะไดจดถูก
(ฟงไมชัด)
เอา มีอะไร
หลวงพอเจาขาลูกมี (ฟงไมชัด)
เอา บุษกร เอาเงินไปเก็บๆไวใหดีเสียดวย เรียกวาไถนะ อะไร
หลวงพอลูกขอถวายเงินที่ลกู ทําได ในขณะทีห่ ลวงพออยูทนี่ ี่ลูกขอกราบถวาย
ไมเปนไรมากเทาไรไมวาเลย (หัวเราะ) โอโห นึกมานานๆ วาเอจะมีใครใหเราบาง
แบบนี้นะ อยาๆ ทุกคนดีไมดีจะมานั่งดาหลวงพอทีหลัง
ในชวงทีห่ ลวงพอมาอยูเจาคะ
จะๆ
แลวอีกอยางวันทีสรงน้าํ หลวงพอ ลูกไมไดมีโอกาสมา
ทําไม
ลูกขอกราบ
เดี๋ยวะจะไปกินขาวแลวมึงพูดมาก เอามาสรงไดเลย
(ฟงไมชัด)
มันจวนจะถึงเวลาแลว อะไร
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(ฟงไมชัด) อโหสินะเจาคะหลวงพอ
เออเอา หอมตีจะไดใช เทหมดก็ได น้ําหอมนะจะ อานิสงสไดน้ําหอมนะ คือวากับ
โทษที่เกีย่ วกับของสงฆที่แลวมา ทัง้ หมดทุกชาติ
ผมจะใชหนี้สงฆ (ฟงไมชัด)
ชาตินี้ ชาติกอนทุกๆ ชาติเลย ลางเลยนะ ลางเลยได พระโสดาบัน ถายังทําใหม
พระโสดาบัน เขาไมทาํ ใหมนะ เกาเขาลางเลย ฉันเพิ่งรูเมื่อโยมคุณทวดจะตาย
พอแกปวยหนักก็ไปเยี่ยมแก ถามคนนีจ้ ะเปนอยางไร ทานชี้มือชีน้ ิ้วแลวเขียนชื่อ
ชําระหนี้สงฆ เขาสรางแลว ไอฉันก็ไมเขาใจ ไมเขาใจพอทานไป ทาน ทาว
เวสสุวณ
ั มาถามทานหมายความวาอยางไร บอกทานหมายความวาคนสราง
พระชําระหนี้สงฆน่ี เวนไวแตกรรมที่เปน อาจิณกรรม นอกนัน้ ตัดหมด
ตัดหมอ
นี่ตัดกรรมใหญหมดเลย ถาไมทําใหมนี่ แลวบาปเกาๆ ที่ใหญตัดหมด
ถาคุณพอ คุณแมตาย
อุทิศใหทา นสิ
อุทิศใหทา น
ทานตายแลวไง พอแมตายหรือยัง
คุณพอยังอยูครับ
ถายังอยูแลวก็บอกทานวาเราทําใหทานโมทนา
ครับ
ไมอยางนั้นขอสตางคสักบาทหนึ่ง ถาจะรวมเพราะปดทองนี่ไมจาํ กัดบุคคลนะ
ครับ
ถาจะรวมกี่คนก็ได บอกคุณพอทานไปขอสตางคหนอย ผมจะสรางพระชําระหนี้
สงฆครับ ทานมี บาท 2 บาท 10 บาท ก็ใชไดหมดนะ มารวมกันนะ เพราะวาปด
ทองนี่ไมจํากัดบุคคลเปนคณะ
ครับ
เอาไง
แลวพี่นองทุกคนเราก็บอกเขาได
ไดๆ ใหเขาโมทนา เอาสตางครวม
เอาสตางครวม บาท 2 บาท
รวมเทาไร ก็ตามใจ ถาเขาทําไดไมตองมาก คือวาถาไมปดทองนี่ ทานบอกเฉพาะ
คนเดียวถาปดทองเปนคณะไมจํากัด พวกสรางไมปดทองนี่ขาดทุน ไมปดทองมี
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ราคาหมืน่ ใชไหม ถาไมปดทอง 5 คน ก็ 5 หมื่น รอยคนก็รอยหมืน่ ถาปดทองกี่คน
ก็ไดใชไหม
แลว 5 หมื่นนีป่ ดทองไหมครับ
ปดทอง
คาทอง
เดี๋ยวเขาปดกระจกดวย คากระจกอีก ใชไหม เดี๋ยวคิดคากระจกอีกเรือ่ ง
พระพุทธเจาไมใชเรื่องอขงฉันทานไมบอก ไมรูเหมือนกันทานสัง่ ทานบขอกตอง
ถามจึงจะตอบ ใครมีปญหามาก็ตองมาบอกกอนไมรชู ัด นีโ่ ยมทวดจะตาย ถาม
วาไปไหน ทานมือชีห้ นังสือเขียนชัดพระชําระหนี้สงฆ เขาสรางแลวๆ ก็ไมบอก
อะไรหมด สัก 5 นาทีทา นก็ไป พอทานไป ทาวเวสสุวัณ ทานมา นี่ถาม ทาว
เวสสุวณ
ั ถามทานวาหมายความวาอยางไร ทานหมายความวาไดบาปเกาๆ ตัด
กันเลย ถาบาปใหมทาํ ก็วากันใหมนะ
ถารูตัวไมทาํ
ใชๆ ถารูตัดไมทําก็หมดหนีไ้ ป ทานบอกตัดกันเลย เรือ่ งจะสรางขึ้นมาก็มีคือ เขา
คุยกันที่ ศรีราชา ก็มหี มอ ถามวาชําระหนี้สงฆชาติกอ นๆ ทําอยางไร ฉันจะไป
ตอบเขาไดอยางไร พอดีทา นมาดวยพระพุทะรูปหนาตัก 4 ศอก ถือวาเปนพระ
ประธานมาตรฐาน ไมมีใครสามารถตีราคาใหถกู ตองได เลยถามทานวาอยางไร
ทานบอกก็สรางก็ตัดเลยนี้ ตอมาเขาก็ถามอีกนัน่ แหละตัดแลว คนเดียวหรือกี่คน
ทานถึงมาบอกทีหลัง
ฉันถามทีหลังนะ ถาไมปดทององคละคน ถาปดทองไมจาํ กัด บุคคล ปท
โธ ขาดทุน ไอพวกไมปดทองนัน่ ขาดทุนคนละองคๆ ฉันนี่ขาดทุนมากกวา ฉันตอง
ขาดทุนคาอาหาร มันไมพอนี่ หมืน่ หนึง่ เขาไมปดทองไมพอนะ เพราะวาวัตถุ
กอสรางคาแรงงานมันถีบตัวสูงขึ้นคาแรงงานนี่ตกเขามันก็ใกลๆ คาแรงงานเขาจะ
เอาหนึ่งหมืน่ ฉันเลยลดหมด ฉันตั้งราคาหนึง่ หมืน่ แกเอาไป 9 พันก็แลวกัน นี่ขอ
8 พัน ตองทําแทนอีก 9 พัน เหลือพันเดียวปูนไมพอ แลวอาคารนีห่ ลายหมืน่
เฉพาะพระก็ไปแลว
ทวาถาถามปฏิปทาแบบนี้ละก็มนั ไมครบ ทานบอกไอสตางคที่เขาวาง
เฉยๆ ไปไหนละ ทุกอยางในวัดไมมีอะไรทุกราคา เพราะสตางควางเฉยๆ ทําทุก
อยาง สตางควางไวเฉยๆ ใชไมดี ฟงนะ เออ เช็คดีๆ ก็เอา ไอหมูสวยๆ สักหมืน่
หมื่นเหรียญ ไอหนูไดเราลงนรกไปเลย ไมเอาใชไหมคุณ เรื่องอะไรจะยอมเสียที
นะ เออ ไอหมูนี่ไมแน เขาใหหมื่นไอนี่สงไปแสน บางก็สง ใหหมืน่ ได อะไรนะ
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(ฟงไมชัด)
ก็ตามใจอยาฝนกัน ถานั่งฝนก็ไมไหวมันเครียด นั่งไมสาํ คัญๆ ใจนี่
ก็ตามใจอยาฝนกัน ถานัง่ ฝนก็ไมไหวมันเครียด นั่งไมสาํ คัญๆ ใจนี่เด็กเปนเรื่อง
ของเด็กนะ ทุกอยางที่เราจะทํา คิดถึงตัวเราเปนสําคัญอยาคิดคนอืน่ อยางทีว่ ัด
นั้นสรางสวมอยูไมไกล อยูในหองที่สรางเกาๆ ก็ยงั มีสรางสวมแถมนอกหองก็ไม
ไกล ทานเจาของคนสรางขีเ้ กียจเดินไกล ใชไหมคุณ เราก็ไมสนใจคนอื่น สราง
สนใจตัวเองเปนสําคัญ ไอคนอื่นกับเราก็คลายคลึงกันใชไหม เดินกันไกลๆ มัน็ทาํ
ใหเละ อยางวัดอื่นเขาไปในปา สะพานก็แผนเดียว ไอค่ําก็ค่ํา ดีไมดหี ลนไปตาย
เดินตอกตึก ชาวบานเขาเขาไปไมชินกับวัดอุปาทานมันคิดอยูแลว ผีมันมีที่วัดใช
ไหม ดีไมดีที่ไหนก็ตามเขาคิดผีอยูที่วัด ไอความกลัวมันก็มี เดินกันไปแบบนั้น ไอ
คนเลวมีมากคนรายมีมากคนชั่วมี อาจจะจี้ไดปลนได มันก็ไมดีทกุ อยาง ไอฉันคน
ขี้เกียจเดินขี้ไกล ทําในหองหมด ดีนะไมทําเตียงครอบสวมก็บุญปวดทองขี้เลิกที่
นอนปบ หวานเลย ทีหลังสรางรุนใหมจะเอาอยางนี้
นอนดมดวย
ไมดม หองจะสะอาด สกปรกมันเหม็น
ใช
ตอนสมัยที่ฉันอยู วัดประยุรวงศ สมัยกอนโนนเขายังไมมีสวมในหองกัน เขาทํา
สวมซึมนะ เขาทํานอกหอง ฉันเปนคนขี้เกียจเดินขีฉ้ ันก็ทําสวมในหองนอนฉัน
สวมซึมรูสึกจะเปนรายแรก
พระยาสุรวิ งศ มาถึงมาวา ไอ วัดประยุรวงศ เปนของ ตระกูล
บุนนาค เขา ถาทําอะไรนี่ตองแจงมากอน เจาของกุฏิเขาที่เจาของๆ เขา
บํารุงรักษา เผอิญเปนกุฏิของแก ตระกูลของแกสราง แกมาถึงวาคําอะไรทําไมไม
บอก ก็จะบอกอยางไรก็เสือกนอนที่บา น ทําไมไมโผลมา ใชกับฉันๆ ก็ใช
ภาษาไทยนะ มันบอกตนตระกูลผมสรางบอก ก็ดีแลวนี่สรางก็เอาสตางคมา สวม
อยากทําชา ไมดูไมแลพระฉันชอบเถียงกัน ไลไปไลมา บอกที่ไหนใครเขาทําสวม
ในหองนอนสมัยนัน้ ไมมี บอกเขาไปดูกอนสิ เจาคุณสุริยวงศ อยากเขาสวมเอา
หนังสือพิมพไป ดันเขาไปชัว่ โมงยังไมออกเลย ตองเขาไปเคาะประตูเรียก ออกมา
สักทีสิเจาคุณ แหม กลับไปบาน ไอสวมในหองนอนมันก็สกปรกไมได มันตองดี
อยูเสมอใชไหม กลับไปบานบอกทานผูหญิงเอามัง้ เหอะเรา (หัวเราะ) นีห่ นอย
คุณหญิงมาวันรุงขึ้นถามทานอยางไร เจาคุณบอกใหทาํ สวมในหองนอน บอกเจา
ไปดูกอน ทําปลายเตียงสบาย ฉันจะนอนไมตองเดินไกล
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ตอนประมาณทุมหนึง่ สวมจะแนน
ใช มันแนนตองวิง่ ไป นี่อยูประจําใชไหมเลา
ครับ
ถาประจําเลยไมมี ฉันก็เลยเปนสวมซึม น้าํ มันปดใชไมห ในหองนอนมันตอง
สะอาดอยูเสมอ มันสกปรกไมได ใครจะนั่งดมขี้ตัวเองอยูละ เอา ถึงเวลาแลว
เจี๊ยะ (หัวเราะ)
วัดหนองไผ ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
อะไร
เห็นเขาทีว่ ัดไทย
ออ
อยากจะใชหนีส้ งฆ จะใชอยางไรคะ
ก็คือใชเสียเลยสิมันงายดี เรารูวัตถุเราก็ซื้อมาใชเลย
(ฟงไมชัด)
ไอที่เขาใชประเภทที่เราใชมา อยอยเรื่อยๆ เราไมรูเราทําอะไรบาง ในสวนที่รูเรา
ทํา ไมชามันก็สลาย
คะ แลวอยางพวกไปทําความสะอาดวัด ถาพวกเขา...
พอๆ ไมมีอะไร
ไมมีอะไร
ไมมีอะไร (หัวเราะ)
คะ
ไมไดขโมย
(ฟงไมชัด)
ทําไดเลยนะ
คะ
ไมไดขโมย เขาเอาแตของขโมย
คะ
หรือยังๆ หมอเดี๋ยวตั้งทาดี หมอดี เอา เครื่องระเบิดลางทอไอเสียแยทอ ไอเสียไมดี
เหนื่อย 3 วันมันติดใชไหมหมอ มันแนนเดี๋ยวๆ ก็แนน ไออากาศรอนนี่เบาหนอย
เมื่อวานอุนหนอยใชไหม เย็นจัดคุณหมอมาจากประเทศไทยกี่ปละ หมอไปไหน
อยูนนั่ คะ
หมอมาจากประเทศไทยกี่ปล ะ

คุณหมอ
หลวงพอ
คุณหมอ
หลวงพอ
คุณหมอ
หลวงพอ
คุณหมอ
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
คุณหมด
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย

13 ป
13 ป กลับปนไี้ มได หมายเลข 13 ตองอยูอีก 13 ปดีไหม ถาอยูรวยก็อยูไ ปเถอะใช
ไหม ถาอยูห ากินคลอง อยูท ไี่ หนก็ตามตองการหากินคลองอยางเดียวนะ
ครับ
เหนื่อยมากไหม
พอสมควรครับหลวงพอ
เทาไหนสมควรกี่กิโล พอสมควรนี่
(ฟงไมชัด) พอทนได
เออ ใชไดๆ อาวคุณทํางานอะไร หา
ตอนนี้ไมไดทําครับ
ไมทําเหรอ แลวบานอยูท ี่ไหน
อยูกับ คุณกฤษฏา ครับ
ออ กฤษฏา ออ ใช
หลวงพอเรียกอยูทุกวัน
ก็นงั่ นึกอยูวา มันใชหรือไมใช ใชหรือไมใชก็มันนิง่ เฉยๆ เราก็งง ตองไลเบี้ยกันนะ
นี่มองมาหลายหนวาใชหรือไมใช นี่จะเอาใหใชใหไดก็เลยใช ใชไหม นั่งมอง 2-3
คราว วาใชหรือไมใช มันใชนะ นี่ คุณเสรี ปกติทาํ อะไร ปกติทํางานอะไร
ทํางานโรงงานครับ
ทําโรงงาน แผนกไหนละ
แผนกทอ
ไมนาหนักใจเทาไรนะ ทําๆ เหอะ พยายามไวลูก มันยังคงไมตายนะ มันคงตาย
แน แตวาตายเมื่อไร หรือหมอ
ครับ
หมอเหมอตายหมด เอ หมอตายไหม
ตายครับหลวงพอ
เฮย หมอไมตาย แตไอคนทีเ่ ปนหมดตาย ความจริง ทานโกมารภัจ เกงกวาเรา
มากใชไหม ทานก็ยังไปบานเหมือนกันนีน่ ะ ไอวาระก็ตอ งเปนวาระ หนีกันไมได
ใครจะมีอะไรลูก
ผมอยากถามวาทํางานบริษทั หรือทํางานสวนตัวดีครับ
ทํางานสวนตัวดวยเหรอ อะไร
เปดรานคาครับ
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ก็ดีเปดรานขายของเหรอ
ครับ (ฟงไมชัด)
มันเหนื่อยมาก ไอหมูแกชวยทํางานหรือเปลารานอาหาร
เดือนรอนดวย
แนะ บอกเดือดรอนดวย มันใชสตางค เวลาใชสตางคมันไมปนนีต่ องทํางานปน
เหนื่อย
มันก็ทําบางคะ หลวงพอ มันก็ทาํ บาง
ใชทําบาง ก็ใชมาก
หลวงพอจะรับไหมคะ สงสัยจะพาไปอยู วัดทาซุง
ไป เอาไหม ดีๆ ลูกดีลูก เขานัง่ ไหว พระแสดงเขามาดี กําลังศรัทธาจะเกิดได
เพราะความดีเกามัง้
ถาความดีมนั สรางกันชาตินมี้ ันก็ไกลกวาจะมีศรัทธา
สมบูรณแบบ ตองนับเปนอสงไขยกัป ตองสั่งสมชาติละนิด ชาติละนิด ไอตัวระยํา
มันคอยดึงถอยหลัง ใชไหมคุณไอตัวระยําคอยดึงถอยหลังเรื่อย เฮยไปวัดไมดีวะ
กินเหลาดีกวาใชไหม ไอชาย ไปไหน (หัวเราะ) มีคนเดียว แกลอฉันอยูคนเดียวไอ
ที่ลอคนเดียว ไมลอไมใชไปรักไปเกลียดกัน ไมเทากันนะ ไมใชอยางนั้น เราตองดู
ทางเดนิ ดูทางเดินวาลักษณะไหน คอยๆ ทํานะนี่เขามั่นคงนะ เอาจริงเอาจัง ลอง
ให หมอสับสันต รักษาดูสนิ ะ ทานใชจิตรักษาดวย หมอสบสันต นี่เกง
(ฟงไมชัด) หมอสบสันต คงไม
ใช ใชยาดวย และก็ใชวิชาความรูดวย แกเคยใชหายมาแลวนะ คราวกอนอะไร
เปนเนื้องอก
แลวเขาเชื่อทางนี้
เนื้องอกๆ เคยทําพังมาแลวหาย
เอะ ใครมานั่งมุมเลย ตรงนัน้ แหละคนที่เหลียวหลัง อยูมุมยังไมรูอีกนั่งมุมยังไมรู
อีกใครกันนะ นั่งคนเดียว นัง่ ยังหัวอยูคนนี้ ไมใชไอหนูไมใชลูก มองเอะ ใครกันแน
นะ
(ฟงไมชัด)
เหรอมารับ มารับคุณเหรอ
ไมใช
ไมใช ถารับฉันจะขี่คอไปใชไหม ไหวไหมนี่ แยเลยไอตวั นี้ตัวหือถาไอลูกสาวตัวนี้
ตัว (หัวเราะ)
วันนี้เสียงไมคอ ยดีคะ
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ทําไมดีมากเพราะระงับความหนวกหูไดดี เกษตร เสียงไมคอยมีดีมากเพราะ
ระงับความหนวดหูได เพราะเสียงมีมันพูดดัง หวัดเลนแยทุกองคพระเจา ฝนเทมา
คือวามันพวกเดียวกัน โดนฝนจาก อังกฤษ มาแลว โดยฝนจาก อังกฤษ
(ฟงไมชัด)
ใชๆ ที่มาคราวนี้ เพราะเกีย่ วกับครู พวกที่มาคือเปนพวกขาราชการสวนหนึง่ บาง
เปนครูไมเปนครูบาง หลายคนเขาหยุดงาน ไมอยางนัน้ เราก็เอาพวกนีม้ าไมได มา
ครั้งนี้ก็อยากจะใหจอยนๆ กันใหมากที่สุดวาไง เกสร
มาครั้งนีก้ ับครั้งที่แลว ไดผลดีคะ
ไดผลดี 2 อยาง แตคราวนี้ไดกําไรลูก ไดกระเปาไอ เกสร ไปลูก (หัวเราะ)
เฉพาะที่บา น เกษตร ก็ไดกาํ รกวาที่อน่ื แลวนะ ไอนี่เขาใหอะไรแปลก เที่ยวกอน
ใหอะไร หออะไรลูกแกว หลวงพอบอกหอกะปดเหรอ ใชๆ ไอนี่มันโตกวามันได
กําไรลูก แตวา ไอแกน โอโห ลูกเบอเริ่มเลย ดีเลยคิดไมเอากระเปามา คิดวาไมมี
อะไร ไปๆ มาๆ กระเปาเพิม่ แลวเอาไปไมได ใหเขาสงทางเรือเพราะตองไปอีก 2
รัฐ มันยังไมจบนะ ถายของเสร็จใหทางนีส้ งแทน
หลวงพอมานีฉ่ ันอาหารฝรั่ง
หา
ฉันอาหารฝรั่ง ฉันแตอาหารฝรั่ง
ใชๆ เขาไมมฝี รั่ง มีแตมะมวง นะหนูเนอะ ใชไหมบนโตะมีแตมะมวงไมมีฝรั่ง
อาหารฝรั่งนัน่ ในเครื่องบิน ใชเครื่องบินเขามีอาหารฝรั่งอาหารอะไรก็ฉันได ถามัน
เหนียวไมฉนั ไอรสนี่มนั ไมเกี่ยว รสไมนิยม ฉันกินอาหารฉันไมประสงครสชาติ
ตองการถาอะไรมันเปนประโยชน โดยเฉพาะอยางยิง่ อาหารหรือยานี่คุณแมเขา
คุม ถาแกสั่งอยางไหนฉันอยางนัน้ ถายายคําเดียวเปนโทษ มันไมเปนโทษเวลา
นั้น ถาไมเปนประโยชนมาก ก็ตองไมเปนโทษ
คุณแมเปนหมอเหรอคะ
เปนหมอทุกอยางเลย คูก ับ ทานโกมารภัจ
หมอรักษาโรค
เปนสมัยกอน เขาเปนทุกอยาง ทานโกมารภัจ เปนทุกอยางใชไหม
คะ
แตวานี่เขาคูกนั ฉันแปลกใจ แกมาทีไรคูกันทุกที เวลาฉันหนักมาถึงยาทานมา
บอกคุณ แมศรีเขาเปนหมอนะ ฉันคิดวาแกเปนเทวดาเปนพระอรหันต เปนหมอ
ได
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คะ
ขึ้นไปหาสมเด็จทานบอก ไมใชนะ เขาเปนหมดมาทุกชาติ พวกนี้ถามันเปนอะไร
ขึ้นไปก็เปนอยางนั้นนะ ถาเปนคนนี่เกิดกีช่ าติๆ หมอก็เปนหมอนี่ละ ถาเปน
นักเรียนก็เปนนักเรียนทุกชาติ เหมือน ไอแกน นี่มนั เหลือแตแกนนะ เปลือก
กระพี้ไมมีเหลือแลว
หลวงพอเจาคะ เมื่อวานนี้ลกู ถวายที่ใสขันทานยานะ ลูกถวายไปหนึง่ พันในนาม
ของหลวงพอ จะทําหองพยาบาลหองหนึง่ เหลืออีกพันหาลูกจะสงตามไปทีหลัง
ไมเปนไรๆ ก็เขียนดวยสิ
ตองเขียนติดหนาซอง
ตองเขียนหนาซองจดหมายบอกไป เขาจะปฏิบัติตามจดหมายหรือจดหมายสงไป
ทําอยางไร เขาก็จะจัดการไปตามนัน้ มันยายทีม่ ันยายเรื่องไมไดนะ ยายเรื่อง
พระพุทธเจาปรับหนัก ทําบุญเหมือนกันนะ ไมใชเอาไปไหนนะ ทําบุญเหมือนกัน
เขาบอกจะสราง ขันเราสรางตุม ตุมโตกวาเขาปรับเลยนะ ตองชื้อขันใหเขา ถามัน
เหลือสรางอยางอืน่ ได
ถาเหลือ
ถาเหลือเขากระเปาหลวงพอไมไดอีกนะ พระนี่ไมใชกลวยนะกลวยพลาสติกนะ
คําวาไมใชกลวยนีห่ มายความวาโทษหนักมากมันหยุมหยิมกวาฆราวาสเยอะแยะ
ถาถือวาเห็นเปนพระสบายก็ไดถาเห็นสบายหมายความนรกแน พระนี่ถา สบาย
ลงนรกแน อยาง หลวงพอปาน ทานจะจัดระบบ 3 เรียนหนังสือ เจริญกรรมฐาน
กอสราง ทานจะมีไวครบถวน องคไหนไมถนัดในการเจริญกรรมฐาน ก็ไปกอสราง
หรือเรียนหนังสือ ถาพวกไมเรียนหนังสือไมกอสราง ไมเจริญกรรมฐาน ตอง
ทํางาน เพราะถามีงานทําจิตมันอยูกับงาน มันไมวนุ วายภายนอก ไอทํางานเปน
กุศล ทานจัดหลักไวเลย พยายามกันไว ทั้งๆ ที่กนั ไวอดเผลอไมได แตก็ยังดีกวา
ไมมีงานเลย
เรียนหนังสือก็ตองมุงมัน่ ในตําราใชไหม มันก็เปนสมาธิ เวลาอานหนังสือ
มันก็เปนกุศล อานหนังสือธรรมะ ก็ถือวาเริ่มทําแลวอานไปมีความเขาใจ จิตมัน
อยูแตหนังสือ มันเปนสมาธิ ถารูหนังสือเปนปญญา ปญญาเกิดในรูปของธรรมะ
ใชไดเลย
แลวพระเจาอยูหัวนีท่ านเกงมากๆ ไปถามทานวาเอาปญญาเรื่องนี้มา
จากไหน ทานบอกผมฟงๆ คนฟงเทปที่ไหนใหมาทานก็เอาเทปๆ ของใครฟง ถา
วางนี่ไดยนิ เสียงเทป 2 หอง พวกชาววังเขาบอกหลวงพอเจาคะ ถาวางเมื่อไร ได
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ยินเสียงหลวงพอทัง้ 2 หองแตวาเวลาทานเดินทานบอกทานเดิน 1 ชั่วโมง ทาน
สะพายเทปฟง 2 หนา ถาเดิน 2 ชั่งโมง เดินฟง 4 หนา เวลาวางจากงานกลางคืน
หลับก็ฟงเทป ฟงตลอด ไอฟง จิตมันก็เปนธรรมะ จิตเปนสมาธิปญญามันเกิดแลว
แลวก็ความคิดหยุมหยิมในเรื่องๆ ธรรมะที่ทา นละเอียดมาก
เคยไปคุยกับทานอยางนอยเกินเวลา 5 ชัว่ โมง อีกคราวหนึ่งออกมาพวก
ชาววังเขาบอกหลวงพอวันนี้ 8 ชั่งโมงครึง่ คะ ดี 2 คนไมมีใครยุงดวย 2 พระ พระ
สูงกวาพระเจาแผนเดิน เถียงกันอยูนนั่ ฉันก็คุยลูกทุง ไปคุยลูกกรุง เราเปนพระ
บานนอกเสียอยาง เราถือบานนอกไอเดิมอยูในชางมัน เวลานี้อยูอยางนอก เรา
พูดแบบพระบานนอกงายๆ กวาสบายกวา
มาคราวหนึง่ ไปพบกับทานที่ ภูมิงค บอกหลวงพอครับเดี๋ยวนี้ผมเอา
อยางหลวงพอแลวครับ เรานึกอะไรเอาอยาง ถามพระองคทาํ อยางไรเอาอยาง
อาตมาไมมีอะไรเปนตัวอยาง ไมใชครับ หลวงพอตองการเร็วทุกอยาง พูดก็เร็วทํา
ก็เร็ว พูดสั้นๆ งายๆ นะเร็ว เดี๋ยวนี้ผมเอาอยางบาง ถามเอาแบบไหน เวลาผมสั่ง
เขาทํางาน ที่ไหนเวลาผมไปถึงปบ ยืนตรงขอเดชะ
มันยาว
มันก็ยาวบอกเฮยไมตองชะ ไองานที่สั่งไปถึงไหนแลว บอกผมไมเอาไอซะ เอาอย
บางหลวงพอดี งายดี คือวาทานไมมมี านะถือตัว ไมมเี ลย ตรัสวาไอตัวมานะ ถือ
ตัวถือตนเปนกิเลสที่เลวที่สดุ เวลาไปเห็นชาวบานชาวเมือง ทานก็สามารถนั่งพับ
เพียบก็ได เห็นคุณยายมากราบ ทานนั่งพับเพียบใชไมห เรารูสึกทานทําไดดี
เขาฌานออกฌานไดตามปรกติ เขาฌานออกฌานไดตามเวลาเลยดีมาก
แตวารูสึกทานรักคนแกดวยคะ
รักตั้งแตเด็กถึงคนแก ไอนี่แกแลว เอา หนูเขาขางตัว อคติ อคติ
พระราชินีทา นปฏิบัติ
ก็ทําเนนหนักไปดานทาน เทปก็ฟงดวย ฟงเทปก็ถือวาทําสมาธิแลวคือฟงเทปนี่ดี
ที่สุด จิตเราไมไปไหนเลยอยูกับนัน่ เปนธรรมะที่ถกู ตอง แลวก็เปนสมาธิในตัวนี่
เดี๋ยวนี้ฝก แบบนี้ฟง วางๆ ก็ฟงเทปจิตก็วางจากกิเลส ทีพ่ ระพุทธเจาบอกวา คนใด
ทําจิตวางจากกิเลสวันหนึ่ง ชั่วขณะจิตหนึง่ จิตไมวางจากฌาน เราฟงเทปนี่ จิต
มันวางจากกิเลสมากกวานัน้ ถาเรื่องมันถูกใจจิตมันก็จับอยูนนั่ อันนี้มนั ดีมาก
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา เดี๋ยวขอลาไปธุระ (ฟงไมชัด)

ไอนี่เขาก็เอาจากผีตายทัง้ กลม เขาเกงไปถึงเขานั่งภาวนาขึ้นลงๆ แลวมัน
ก็สูงๆ หัวหอยใหลงต่ํา จนกระทั่งยอตัวลงมาต่ําเทาคนก็มีฉันรูเพราะอะไร ฉันลอง
ดู เขาบอกอยากทําเปนก็ลองดู อยากเห็นผล
ปาชาวัดดอน กรุงเทพฯ เผอิญที่พระธุดงคทานปกกลต แหมไดผลจริงๆ
เขาผสมน้าํ หอม ผสมอยางออนๆ ทําอยางออน ถาอยางแข็งมันบา (ฟงไมชัด)
อยางออนนีม่ นั ทําใหรัก ถารักผูชายก็ดีผหู ญิงกดี คือไมมีจติใจรักจริงๆ แตใช
อํานาจบังคับ ใชไมห อํานาจเสื่อมลงก็จะเปนภัย ฉันไดมาแลวฉันแจกคนละขวด
แลวก็อุทิศสวนกุศล พอถึง สะพานพุทธ ฉันโยนทิง้ น้าํ เราตองการรูเทานั้นละวา
ทําอยางไร
ไอยอมเสียสตางคเพราะตองการรู ไมตองการใชมคี วามสําคัญ
ไมอยางนั้นเขาไมทาํ แลวผลใหญอยูทวี่ า ไอนี่ เจานี่ เจาคณะจังหวัดระยอง
เวลานี้เปน เจาคณะจังหวัดระยอง ไอเจานี่แสดงความกลา เขาไปถือขาวสาร
ถือปบ เขาวนสายสิญจนจรอบวงใหญ แลวก็เสกขาวสาร ไอนี่มีจริง พอถึงปบ เขา
เริ่มทําจริงปบฟามืดครึ้ม เขาเริ่มภาวนา เขาสวางอยูด ีๆ มันมืดดําเกือบมองไม
เห็นเลย เดี๋ยว โห ฝุนอยูบนยอดไม (ฟงไมชัด) ไอเจานั่น คนถือขาวสานสัน่ พั่บๆ
ๆ เสียงกราวเลย บานขาวสารเตน
ในที่สุดทานนัง่ ใกลๆ ทําไมไมซัดขาวสาร เสียงพูดงั่กๆ ทานเลยแยงมา
พอขาวสารซัด หายไปๆ ก็เงียบ ทองฟาก็สวาง (ฟงไมชัด) เดี๋ยวๆ พรึดลงมาหนาก็
ใหญ หวก็โผลยาวๆ (ฟงไมชัด) มองไปดูปบ พวกก็เงียบเขาฌานสนิท สงสัยมัน
เขาใจหรือเปลา ถาอยางนี้ทงั้ ๆ ที่อาจารยอยูนนั่ ยังกลาเลย
แลวตอมาภาวนาตัวก็ตา่ํ ลงๆ คือตัวสั้นลงๆ มันยาวมาก แลวทานก็นั่งๆ
(ฟงไมชัด) ฉันยอมเสียสตางค เพราะเรื่องมันเยอะอยากรูคืออยากรูหมด อยางฝง
รูปฝงรอยเหมือนกัน ฝงรูปฝงรอยเทีย่ วปลอยเขาทํากัน เขาทําแลวเวลามาเขา
ปวดรองโอยๆๆ แตเจ็บเขา เขาเอาเข็มแทงเขาหุน ถาฟงถึงขอศอกตาย นี่ปวยที่
ใกลๆ ศอกทานวาไว
พอมาถึง หลวงพอปาน ทานรักษา ใครรักษาไมหาย ตองไปจุดธูปเลย
จุตธูป เวลานัน้ มีเณรอยูคน (ฟงไมชัด) องคนี้กรรมฐานเกงมาก พอเกิดเรื่องมาไอ
ลิงๆ ไปไหนหวา เอาแลวลิง ไปนําเขาไปที่อยูท ี่ไหน ไปขุดขึ้นมา ไอฉนั รูเหรออยู
ไหน ลงเรือไปมันตองแจวเรือ ไปถึงที่ปาชานัน่ ขึ้นไปขุดไปเจอไอรูปรอย (ฟงไมชัด)
หลวงพอปาน ทานมานะ อยากดูหมอเปนละสิ (หัวเราะ)
ไอโรคที่หมอตรวจไมพบ ประเภทนี้ไมพบจริงๆ นะ ไปโทษหมอไมได
เพราะหมอแผนปจจุบนั ใชไหม แลวหมอศิริราชมีอยูคนชื่อ หมอแตง สมัยกอนแก
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เคยปวยแลวไปรักษากับ หลวงพอปาน หาโรคไมพบ พอแกเห็นแบบนี้เขา แก
เลยขอศึกษา ศึกษาวิชาตรวจโรค หลวงพอปาน ก็มี เกงฉลาด (ฟงไมชัด) แลว
ขยันอยางนั้น ฉันก็ถือเปนธรรมดาๆ แลวจะไดรูทันทีวา จะรักษาแบบไหน หมอ
แดง เกง พอใครมาตรวจๆ เคาะไปเคาะมาหาไมได แกเขียนจดหมายไปหา
หลวงพอปาน หมอแดง พักหลัง ดีวา หลวงพอปาน ไมอยูคนไขขึ้นไป บอก
หมอแดง ใหมา ก็เลยถาม หมอแดง นี่ใครก็เลยเรียกหมอแดงมา ไลไปไลมา
ปรากฏ หมอแดง ขึ้นไปบอกผมเรียนกับหลวงพอครับ แกเรียนคาถาเสกหมากให
กินวามันมีรสอะไรใชไหม รสอะไรจะทราบไดทันทีวารักษาไดหรือไมได ถาเปนรส
หมากธรรมดานี่รักษาได นี่มาทุกคณะหรือเปลาพวกเรา
ยังเจาคะ
เออ ปราง เออ ใหญ เหนื่อยไหมลูก
ไมเหนื่อยเจาคะ
ไมเหนื่อยนะ อะไรเดี๋ยวก็ไดรีบรอน พอถวายสังฆทานเสร็จเดี๋ยวก็ไป (หัวเราะ เรา
ไดแลวนี่ เราไดแลวจะอยูทาํ เกลืออะไร ไดของก็กลับ กินอิ่มก็ลากลับ ไงตึ๊ก (ฟงไม
ชัด) วันนี้
ไมมีอะไรคะ
ไมมีอะไรทานยามาก็ดี (ฟงไมชัด) ไอนี่เขาไมไดทรงอยูเปนปรกตินะเฉพาะทาจะ
มาเชิญๆ (ฟงไมชัด) นามาหาฉันบาง ทานวาอยางไร (ฟงไมชัด) มาถึงทําไมมี
แบบนี้แปลก วันนี้คนแนนนะ เออ ก็ดีเหมือนกัน เอาคุยบาง
หลวงพอเจาคะ เวลาหนูนงั่ กรรมฐานแลวหูมันแวว ไอยนิ เสียงแบบพระสวดมนต
แลวหนูก็ไปไมถึงไหน ไดยนิ แตพระสวดมนตตลอด
นี่ไปถึงไหนพระมาคอยตลอด หูติดเสียงเลยไปไมได
เจาคะ
เสียงสวดมนตมันมาจาก ชัน้ ยามา ก็สวดที่บานก็แลวกัน เวลานั้นความเปนทิพย
ของเรามีอยู อารมณมนั ตองอารมณสว นใดสวนหนึง่ ที่เราเคยไดยนิ เสียงนี้มาใน
อดีต หมายความวาสมัยกอนชาติกอนๆ ไดยินเรื่อยๆ หลายๆครั้ง หลายๆ วันได
ยินที หรือวาไดยินเรื่อยๆ
ไดยินตอนทีเ่ มือ่ วันกอนที่ๆ นัง่
ถาไดยินวาพระไมใชมีแคเมืองมนุษยใชไหมเลา
เจาคะ
ไง (ฟงไมชัด) เพิ่งมาถึง
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คะ
ไอเครื่องแบบสะพาน มันไปกันที่ไหนดีละ เดนเวอร ไดหรือเปลา (ฟงไมชัด)
เมื่อกอนนี้มีฝรัง่ ทิง้ ไวมา 400 กวาบาท ไวพรุงนี้กอนหิมะลงเต็ม แกวิ่งไมไหว
ไมอยางนั้นแกไมทิ้งหรอก นีส่ งสัยคงเต็มหมด หิมะเต็มเลย ฉะนัน้ แกมาไมไหว ถา
มาไหวก็ไมทงิ้ กันหรอกเขาเตือน ใหคุณกลับ เจบอกฉันเห็นหิมะมาเยอะแลว เอา
ถายรูปเหรอ เอาปาถายอีก (ฟงไมชัด) ใชไหมคนนี้ หลานปาถายอีกระวังนะ ดีไม
ดีถายอีก (ฟงไมชัด) หนูมาเหรอคุณปก
ครับ
แหม คุณปก
โทรศัพท
อะไร
มีเครื่องโทรศัพทมาถวายหลวงพอ
เออ ดีๆ
ไมทราบวาใชไดหรือเปลา
ไมเปนไร ใชไดทั้งนั้นละลูก มากเทาไรละ
เมื่อวานเขาไปหาซื้อที่รับอัดเทปคําพูด โทรศัพทที่เขาโทรเขามามันมี (ฟงไมชัด)
น้ํามาจากเหนือ เขาวาน้าํ ทะเลหนุน นีม่ นั ตองมีบา ง น้ํานี่มนั ก็ตอ งมี (ฟงไมชัด)
นักวิชาการเขาวามัน แตเรือ่ งจริงๆ มันมีอยูวาเมื่อกอนน้ําปา (ฟงไมชัด) เวลานี้
การเกษตรตองการน้ําจริง เพราะที่เหนือเขา (ฟงไมชัด) ฉันไปดูแลว น้ํานี่ลงไปยัง
ไมออก (ฟงไมชัด) อยางป 23 นี่ น้าํ มาระยะแรกมีนา้ํ เหนือมา กอน น้าํ เหนือมา
กอนทานก็กัดน้ําเหนือไว ไมยอมปลอย ไปคิดวา ตอนนีน้ ้ําทะเลมันหนุนแกก็ไม
ปลอย (ฟงไมชัด) น้ําทะเลหนุนก็ ปลอย กรุงเทพก็ลอยได (ฟงไมชดั ) ความจริง
เปนอยางไร ถามวาทําไมไมปลอยน้ํา (ฟงไมชัด) แกบอกวา (ฟงไมชัด) เออ เขื่อน
ชัยนาทเขา (ฟงไมขัด) ผูวา จังหวัด ผูว าราชการจังหวัดไมยอมปลอยน้ํา ใกลๆ
จังหวัด เดือดรอนที่สุพรรณ (ฟงไมชัด) เขื่อนของเราไมปด ผมจะไมยอมสั่งปด
เด็ดขาด ประเดี๋ยวรองอธิบดีไป (ฟงไมชัด) ยายออก อีตานัน่ (ฟงไมชดั ) ทดลอง
(ฟงไมชัด) อยูพอ ดี สัง่ ปดเดี๋ยวไมสั่งปดพอพบตัว (ฟงไมชดั ) ไมตองหรอกครับ
ทานรอง เรื่องมันแยฉนั ไมหว งกรุงเทพทวม ชาวนา (ฟงไมชัด) ทางออกมี เขาไม
หาทางออก ปลอยน้ําใหหมดบอ กรุงเทพเลยลอยฟองเลย เอาใครมีอะไรคุยบาง
เรื่อง (ฟงไมชดั ) จบแลว เอา คนใสเสื้อแดง
หลวงพอครับ หลวงพอมาป 30 นี่ลูกสาวทานแมที่เปนเจาของบาน (ฟงไมชัด)
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ไมแน 30
ปหนา
คือวาวันนัน้ แมศรีบอก 30 ใหมา (ฟงไมชดั ) ถารางกาย สงสัยวารางกายหรือวา
(ฟงไมชัด) สงครามมันเกิดกอนหนาเรามา (ฟงไมชัด) จริงหลวงพอผิดสัญญาเสีย
สตางค ซื้อตั๋วเครื่องบินแลวยังไงขอไปกอนวะ อีตอนนีถ้ ามันตีเขมร ถาเขมร (ฟง
ไมชัด) เวลานีถ้ ึงแนว (ฟงไมชัด) นี่เลยหันหลังเขาหากัน นี้บางสวนตีลกึ เขาไป (ฟง
ไมชัด) คราวหลังยันไทยเขามาไมได (ฟงไมชัด)
ทําไมละคะ
(ฟงไมชัด) ลงนรกหมด ไอแกน

สนทนาที่ชิคาโก 6
หลวงพอ
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พอหายก็ขออภัย เอาดอกไมธูปเทียนขอขมาโทษ ไมเปนไรไมหวังฆาของธรรมดา
นะ คือไมไดฆา เขาไมไดหาม เขาไมปรับโทษ ก็มีคนบอกใหฝกรักษาศีล 5 แก
บอกวามันยากหลวงพอ ไอตอนเชาๆ ลูกมันจะไปโรงเรียนมันตื้อ ดามั่ง ตีมั่ง กลัว
ศีลจะขาด คนที่ดาลูกตีลูกนี่ศีลไมขาด ศีลจะขาดตอเมื่อฆา แตพอแมดาลูกดวย
ความหวังดีนะ ใชไหม ถาแกไมไปโรงเรียนแกก็ไมมีความรูตามเขา ถาลูกโงเราก็
แย หวังดีกับลูก นี่มันเปนเมตตาใชไหม ตีหมาอาจจะดีดวยเมตตาก็ได (หัวเราะ)
เอ็งไมกลัวถูกตีเจ็บๆ ลองซอมๆ แตอยาไปกัดกับใครเขานะ เหมือนกับซอม
มวยนะ
แลวถาอยางไรไปตีลูกคนอื่นดวยความเมตตาละคะ
ระวัง ตาจะหาย เดี๋ยวตาจะหลุดนะ ก็เหมือนกัน ลูกของคนที่เราเปนเพื่อนเพื่อนกัน
ใชไหม เขาจะทําชัว่ ยับยัง้ ดวยการตักเตือนไมไหวตองตี คือไมไดตีเกิดความ
เสียหายทุพพลภาพนีก่ ็ใชไดเหมือนกันก็จิตเมตตานี่ถูก โบราณทานบอกรักวัวให
ผูก รักลูกใหตนี ะ ถาเธอจะทําผิดเพลี่ยงพล้ําเราก็ตองยับยั้ง ถาตักเตือนไมไหว ดา
วาไมเชื่อเราก็ตองตี ใหรูจกั โทษ เปนการทําใหเธอดีขึ้น
หลวงพอคะ แลวเด็กกี่ขวบเราถึงจะตีได
ตองอายุไมนอยกวา 1 วัน ไอเด็กที่พดู ไมไดใครไปตีก็บาแลว
หลวงพอบอกเลี้ยงหมามี พรหมวิหาร 4 นี่ลูกสาวคนเล็กเลี้ยงปลาไวในอางปลา
ก็เกรงวาเลีย้ งไวเอามากักขังจะบาป แตนมี่ ีเหตุผลเด็กเขาบอกวาถาเขาเลี้ยงปลา
ถาเขาเกิดโมโหทะเลาะ ไปดูปลาทําใหเขาสงบลง และอีกเหตุผลหนึ่งปลานี่เกิด
สถานที่ถกู กักขัง และจํากัดอิสรภาพ และก็ปลานี่ตัวเล็กตองหาอาหารกินเอง
อาจจะถูกปลาใหญกนิ เลยเอามาเลีย้ งไวใหปลามีอาหารกิน อยางนี้บาปไหมคะ
ไมบาป ไมผิด ตายแลวมีวมิ านอยู มีเครือ่ งทิพยกนิ มีรางกายเปนทิพย แตออก
จากวิมานไมได กงจักรพัดหัวขาด วาเฉพาะเลี้ยงปลาเลีย้ งนกนะ บุญอื่นก็ยงั มีอยู
นี่ ก็อยาใหมนั ลงมาก็แลวกัน ขึน้ เปนเทวดาอยางนั้นแหละ อยาใหลง ลงมันเอา
รวยแสนรวย แตอยาออกนอกนะ โจรปลนใชไหม เอาแคนี้ ถาไมมที างหลีกเลี่ยง
ตองพระพุทธเจามันก็ดี แตบุญอื่นเราก็มี อันนี้กเ็ ปนบุญ เปนเทวดาไดมีวมิ านได
เวมานิกเปรต เปรตที่มีวิมานอยู คือมีสภาพทุกอยางเปนเทวดาหมด มีความเปน
ทิพยทกุ อยาง นี่เฉพาะเลีย้ งปลาเลี้ยงนกนะ ถูกกักขังออกมาไมได
แตนี่บุญเราไมไดมีเทานี้นี่ ถาเรามองดูทกุ วัน จิตมีเมตตา เราทําบุญ
อยางอืน่ อีก บุญอยางอื่นจะพาเราปรูดขึ้นไปบนสวรรคเลยใชไหม ก็ตีตั๋วขึน้
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นิพพาน เลย ก็หมดเรื่อง ถาขึ้นสวรรคแลวยังขึ้น นิพพาน ไมได ก็พบ
พระพุทธเจาฟงเทศน ทานเปน พระโสดาบัน ก็ถกู ตัดๆ ไป
ไอเรื่องบาปอกุศลไมตองพูด ไมมีใครหรอกที่ไมเคยทํานะ โยมเคยทําไหม
บาปเคยทําไหม (เคย) คิดวาไมเคย เห็นหนาที่ แนะ ถามีเคยจะหามกันตรงนี่ละ ดี
ไมดีถูกซอมตาย ก็เคยดวยกันทุกคนเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยะขึ้นไป
นิพพาน ไมได หมดบาปถาจะคิดไอบาปใหเขียนๆ ใส เซฟโตๆ ก็ไมหมด ไอการที่
ทํา แตวาอยูท จี่ ิตจะตัดหรือเปลา
มันตองตัดอบายภูมิเสียกอน คือทรงศีล 5 บริสุทธิ์ เคารพพระไตรสรณ
คมน ไมประมาทในชีวิต มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตอ งตาย จิตตองการจุดเดียวคือ
พระนิพพาน เทานี้ตัดอบายภูมิ บาปทุกอยางที่ผานมาแลว จะไมมโี อกาสใหผล
เราจะตองไปภาวนาอยางอืน่ กันทําไม สูแ คนี้ไมดีเหรอ ทําแคนี้ทาํ ไมทําไมได ใช
ไหม เอาแคนพี้ ูดกันไปก็แคนั้นแหละ จะหลบบาป ถายิ่งหลบยิ่งลงลึก บาปนี่อยา
ไปหลบมันนะ ถาคิดจิตเลี่ยงนะไมมที างจะหนักใจเปนมิจฉาทิฏฐิจะนัง่ ตีหมา
ขึ้นมาหนักมาก เขาบอกบาปก็ตองสู คําวาบาปรูกฎของกรรม แตทางเลี่ยงของเรา
มี ไมใชเลี่ยงคือดันบุญใหมีกําลังสูง เปนกําแพงกั้นอบายภูมิ นั่นคืออารมณของ
พระโสดาบัน ที่พูดเมื่อกีน้ ี่ไมมีอะไรยากทําไดไหม ศีล 5
ศีล 5 บริสทุ ธิ์ นี่ไมยากเลย ปดกั้นไดทางเดียวนะ คือวาการเคารพะพระ
พุทธเจานี่เขาไมไดดูที่ ศีล 5 ถา ศีล 5 ครบถวน ถือวาเคารพพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆจริงถาปากพูดนี่ไมแน โกหก หือ เคารพๆๆ พระสงฆ พอพระ
เผลอขโมยของเลย เมตตากับพระของมันมาก ดูยากเย็นยาก ชวยเก็บใหโยม เออ
ตั้งใจมันไมยากเลย ศีล 5 นี่มันครับตัวเดียว เพราะวา พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี นีห่ นักจริงๆ คือ ศีล 5 เปนผูท รงอธิศีล ฆราวาส แค ศีล 5 เทานัน้ เอง
ศีล 5 ไมไดหา มการมีผัวมีเมีย พระโสดาบัน ยังมีความโกรธแตไม
ละเมิดศีล ไมฆาใคร พระโสดาบัน ยังมีความตองการความร่ํารวย แตไมโกงใคร
ไมขโมยของ พระโสดาบัน ยังมีความรักระหวางเพศ แตไมละเมิดโทษ
กาเมสุมิจฉาจาร พระโสดาบัน ยังมีความหลง แตไมลืมความตาย ก็แคนี้ใชไหม
ไมหามอะไรเลย ยังโกรธได แตไมฆาใคร ศีล 5 ก็ไมขาด รวมความทําอยางไรศีล
5 ก็ไมขาดนัน่ คือ อาการของ พระโสดาบัน มีอะไรอีก
การที่เลีย้ งหมูมากไวขาย เลีย้ งหมาไวขาย เลี้ยงไกไวขาย อันนี้ผิดศีลขอที่ 1 โดย
สมบูรณหรือไม ครับ
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โอย ไมแนตอ งดูกอน ขายไปเพื่ออะไร ขายหมาเพือ่ เขาเชือดกินนี่สมบูรณแบบ
ขายหมูเพื่อเขาเชือดสมบูรณแบบ ถาขายหมาใหเขาเอาไปเลี้ยงนี่ศีลขอ 1 ไมผิด
แตผิด พรหมวิหาร 4 พรากพอพรากแม พรากผัวพรากเมีย และไอพวกนี้ตอง
พรากบาน อยูอ เมริกาประเภทขายหมา (หัวเราะ) ถารูวาเขาจะเอาไปฆาสิมีผิดแน
เลย ถาเขาบอกวาจะเอาไปเลี้ยงนี่ไมไดผิดศีลเลย แตผิดนิดหนึ่ง ผิดธรรมะนะ นี่
ตองทราบ ถาจะปรับก็ปรับไมได ถาเลีย้ งอยางนี้ยงิ่ คงลงลึก
เลี้ยงปลาไวเยอะ
มีมาก ขาดูแลว เอ็งเลี้ยงผิด ควรจะเลี้ยงปลาชอน ปลาสลิด (หัวเราะ) เราก็มี
เมตตาปรานี ไอหนูเอย แคบก็แคบไป เมือ่ ยก็เมื่อยไปไปลงหมอเหอะ ลงกระทะ
แลวขอจะสงเอ็งไปนิพพาน (หัวเราะ) เด็กๆ เขาลอเขาคุยกัน เขาเชือดวัด เชือด
ควาย เห็นคนหนึง่ เวลาจะเชือด มันก็ไหวบนฟาทําทาทําทาง ทําไปทํามาพอเลิก
แลว ถามพีท่ าํ อะไร บอกวาเวลาที่ฉนั จะเชือดควาย ฉันขออีลาตลาดมันมีหรือ
เปลานะ ไอศาสนานีน้ ะ บอกศาสนาอีลาตลาดเปนอยางไร บอก อาวฆาสัตวเปน
บุญตองไหวพระเจากอนเขา ก็ทําตามเรื่องตามราว เวลาตายมันลงนรกแบบนัน้
อีก อาจจะตายไปเจอนานนิริบาลรําก็ได อาวมึงเคยรํามากูก็รํามั่งเวลาฟดมึงนะ
แตอยาลืมเลี้ยงปลาไวในถัง เลี้ยงนกไวในกรง ถาเราไมไดฆามันศีลไมได
ขาด ถามวาเปนเทวดาไดอยางไร ก็ศีลเขาไมไดขาด เขาไมไดฆานี่ใชไหม เอา
ลูกน้ํามาเลีย้ งนะตองคิดนะ มีขาวเอาลูกน้ํามาเลี้ยง พระเอาลูกน้าํ มาเลี้ยงปลา
(หัวเราะ) ลูกน้ําหนึง่ ตัวก็ชวี ิตหนึ่ง ชีวิตนะโยม ใชไหม อันนี้ไมไดนะ ขังปลาไมพอ
ยังเอาลูกน้าํ มาใหปลากินอีก อยางนี้ไปแนหือ
แตนี่กรรมอยางนีก้ ็ยังไมหนัก ถาจะใหหนักจริงๆ ตองไปฆาปลาอะไรก็
ตามมันยังไมเปนโทษ ถึงอบายภูมิ เลีย้ งนกเขา เลีย้ งปลากักบริเวณ ยังเปน เวมา
นิกเปรต นี่เขาไมเรียกเทวดาแลว ความจริงยังเปนเทวดา 100 เปอรเซ็นต ทุก
อยางเปนเทวดาหมดความเปนทิพยครบถวน แตวาเรียกเปรต เพราะวาออกจาก
วิมานไมไดเทานัน้ เอง แตความจริงเขาอยูอยางเปนสุขแบบนั้นก็ดี ไมมีใครกวนใจ
เขาใชไหม สิง่ ใดที่เราทําโดยไมเจตนาไมรูอยู มันไมบาปเอาแคสั้นๆ ไมตองพูด
มาก พูดมากรําคาญ ของมันไมตองพูดมากถาพูดมาก เดี๋ยวมากแลวลงนรกหมด
ถาพูดมากก็หาทางออกหาทางเลีย่ ง แตมนั เลี่ยงกันไมได แตวาถาเราไมมีเจตนา
จะฆาใชไหม เราไมรูอยู เราอยาไปคิดใหมันยุง เขาอยากจะตายมันเรื่องของเขา
ถาไมรูอยาคิด อาจจะถูกไสเดือนตาย มันก็ไมบาป แตถา จิตใจเศราหมอง บาปนะ
มันไมไดบาปเลย แตลองจิตใจเศราหมอง จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุกคคิ ปาฏิกงั ขา
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กอนจะตายถาจิตเศราหมองลงนรกทันที คือรักษาแคสบายๆ ศีล อยาใหมันเลย
พอดี อยาใหมนั เลยพอดี ไปไมถึงพอดี ก็ลงนรก เลยพอดีลงนรก
คือวาเอา ดีดีทีฉีดหมา เพื่อจะไดฆาหมัด
อาว เอาดีดีทฉี่ ีดนี่ หมัดไมตาย ไมตาย ฉันลองดูแลว อยูที่ วัดบางนมโค ฉันมี
หมาอยู 50 – 60 กวาตัว ไปเที่ยวทุกเดือน เมื่อฉันไปนี่มนั ยังเปนหมาอยู กลับมา
เปนเปนชาหมด ขนกลับเปนชางคนเดียวเสียงเดินตุบๆ มันจําเสียงได มันวิง่ มา
รับหนาทา เราก็ดูหมามันกลายเปนชางไปได ก็เลยไมรูจะหาทางไหน ก็ลองให
พระไปเอาดีดที ี ฉีดยุงมา เอาผากันจมูกกลัวแสบนะ ก็ฉดี ชวงลําตัว ไอตัวหมัดดํา
หมัดแดงมันวิง่ ออกมาเห็นชัดเลย ออกเปนแถวเลย ออกมาขางลาง พื้นมันเปน
คอนกรีต ออกมานะมันตาย พอฉีดครบถวนหมด หมาหายหมดเลย ไมมีหรอกถึง
เวลากินขาว ไมมีหมากินขาวหรอกเพราะยังเขา
พอเราขึ้นมาปวยอยู 3 วัน ตอมาออกมาเปนแถวขนเริ่มมี ก็ดีสบายเห็นมี
ประโยชน ดีทที ี นีห่ มัดไมตาย แตเราอาจถูกไลเตะมั่งก็ได กําลังกินเพลินๆ ถูกไล
เตะ แตวาโทษมันนอยกวาที่เราจะไดบุญก็ได สัตวถูกทรมาน
อาว 3 โมงครึ่งแลว เดีย๋ วนะ โอย ในประเทศไทยสิมหี วังมันเปนปญหา
ตอนเดียวที่หลวงพอปวย แตตองฝกครูใหไดกอนใชไหมและตองใชกาํ ลัง นี่หลวง
พอมาก็ดีขึ้นเยอะแลว ที่มากเสมหะ ทองมัน ปวยจริงๆ เดินก็เซ มาถึงนี่มาถึง
อังกฤษ ดีก็ไมไดพูด คือ 4-5 วันนี้ดีจริงๆ ทุกอยางก็เปลีย่ นไปดีหมด กําลังขึ้น
นี่พูดเอาอีกแลว แตก็ยงั ดีกวาประเทศไทย เพราะทีน่ ี่เย็น รอยไมได เจาผี
นี่รอนก็เจง ไอหลานมันซื้อเครื่องปรับอากาศติดตัว นะไอฝรั่งระยํามันทําแย ไอ
ฝรั่งหรือเราหวาเขาไมทาํ วาเขาระยํารอนไมไดจริงๆ ถารอนแลวมันหมดแรง มัน
หมดเอางายๆ
ก็ไมรูจะฝกเมือ่ ไร ปที่แลวทานบอกเมษา 27 นี่ฝกได ปรึกษาทาน มานี่
คนจะฝกใหกป็ วย ก็มาเตนกันเขาที่ศาลา 2 ไรนี่เหมาะดอกเตอรฝกทีน่ ี่ไมได ฝก
ไปมันเตนปบๆ กอน ก็ตองมีครูผูหญิงไปดวย วาเวลาพนมมือ นีพ่ อไดแลว มัน
เคลื่อนไหวมือกระแทกอกตองจับมือวางเชานะ
นีถ่ าผูหญิงฝกคนเดียวก็อาน
เหมือนกัน ไมไดไมรูจะทําอยางไร ถาจะถามเรื่องจิตใจ เรื่องอื่นนะไมมีแน แตใคร
จะรู ดานจิตใจไมมีความรูสกึ อาบัติ ไมเปน แตชาวบานจะไมเห็นดวยใชไหม เรียก
โลกวัชชะ นีเ่ รื่องรายแรงมาก ที่เราจะเริม่ ฝกก็ตองมีอยูดวยกัน เมือ่ กอนฝกครู
ผูหญิงก็เหมือนกัน ก็มีผูชายอยูคนเดินตาม เห็นไดจงั หวะดีพอกําลังใชได ก็จับมือ
วางไวที่เชาอันนี้ไมมีการคลายตัว บางทีปบ ๆ ถาเดินเองก็ชา หนอยตองวิ่ง บางที

ปบ ปบๆๆ เหมือนขาวิ่ง เพราะสมาธินี่เปนฌาน 4 หยาบ ฌาน 4 มี 2 ขั้น หยาบ
กับลุเอียด ไอนี่เราเรงรัดทุกอยางเปนอยางนั้น ทําไปทําไป ถึงละเอียด เงียบ
เหมือนตัด เงียบฉี่ แตจะแจมใสมาก
ออกไปก็ตองดูแดดจัดๆ เรานั่งกลางแดดนั่งคุยกันแบบนั้น สวางแบบนั้น
ดีไหม เออ ไปดูหองออกคากวยเตี๋ยวตามทางไดไหมไดแน เขาเลีย้ ง แหม รีบรับ
เลยตอนนีเ้ ขาเลี้ยงไดแน และก็จะฝกไดไมได ทานบอกวาตองใชเวลา ความจริง
มันไมยากนะ เมื่อป 08 ฝกมาครั้ง บางคน 10 นาที เขาไดเลย ไมใชยากเกินไปนะ
สําคัญอยางเดียว พอเรามีความเขาใจอยูบาง อยาเอาอารมณเดินมาใชปลอยทิ้ง
เลย ไอความรูเกานี่ตองปลอย ทําไมรูไมชี้ ไปเกาะเกาไมไดไมอยางนั้นก็ลืมหนา
ลืมหลังกัน แตวาเต็มกําลังนี่ตองใชสตางคกันทุกวันนะ สตางค 1 สลึง นี่ตองใช
ทุกวันนะ ตืน่ ขึน้ มาตองใชทกุ วันๆ นะ หลวงพอเคยโดน
มาแลวแบมือ สตางคสลึงหนึง่ มา (หัวเราะ) ตีสองตื่นขึ้น ลุกขึน้ ทํา
กรรมฐาน รุง ขึ้นจะคิดอีกใชไหม พอใกลตสี ี่พระเขาตีระฆัง เขาก็จะทําวัตรกัน เรา
ก็ตองเลิกกอนจะเลิกก็ลอง ฉันไมใชของทานอันนีห้ รอกนะ พูดถึงของฉันมีอยู ก็
ลองใช นะ มะ พะ ธะ ดี แจมใสมาก สวางมาก สวางมากปบเดียวใสเลย ก็ดู
ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ไปกลับพักก็ไมมีอะไรก็เทานั้นละก็เลิก พอขึ้นรถไฟ ขึ้น
รถไฟชอบนัง่ ชัน้ 1 ไมใชโกหรอก ไมมีใครกวนใชไหม เราก็นงั่ ไป พอรถไฟเคลื่อน
ขบวนออก อารมณก็เกิดสบายๆ พอ อานาปา อยูสบายปบ เห็นมือเลย เห็นมือ
เห็นแขนแคขอศอก สตางคสลึงยังไมไดให แหม ทางดะเลย
ถามวาใชเองตองสลึงหรือ บอกไมใชก็ตองเสีย นี่ไมทวงดอกไมธูปเทียน
ก็บุญตัวแลว ยังเอาอยางนัน้ อีก ก็ถามวาเพราะอะไรบอกไมเปนไร กลับไปวัดผม
ถวาย 6 บาท ก็ระงับไป ถามวาอะไรไมเห็นทัง้ องคเห็นแคมือ มือใครใสมา เห็นมือ
สวยจัง ก็เลยบอกวาสตางคสลึงหนึ่งไดเงิน หนึง่ สลึงนีม่ ันทานบารมี ศีล สมาธิ
ปญญา นี่ขาดทาน การตัดโลภะ ความโลภนี่ถาไมตัดตัวนี้มนั ไปไมได นี่เงิน 1
สลึง ถาเกิน 1 สลึง ก็ได และอันนี้ผูฝก ก็ใชไมได ครูก็ใชไมไดตองทําบุญ เอาไป
ไหนไมได นีท่ า นอธิบายใหทราบ
แตวาสมัยกอน 1 สลึง ไมใชนอยนะ เมื่อฉันไปโรงเรียน ไดวันละสลึง แต
วากินไมหมดหรอก โอยไมใชสิ ไดวันละสลึงไมถูกละเขาเหมาอาทิตยละ 2 สลึง
สมัยนัน้ นะ ยังเหลือเดือนละ 25-13 สตางค ใชไหม มันดังกริง๊ ๆ ไปเอาสตางคมา
ซื้อคูปองกวยเตี๋ยวสตางคเดียว ดีไมดีไมไดฉีกคูปอง (หัวเราะ) หลบไปหลบมา นั่ง
ทําเฉยๆ ทําอะไรบาง คูปองนะมีเหลือทุกเดือนกินตอไปอีก
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ทําไมตองเตนดวยครับ
พูดไมฟง บอกสมาธิมันหยาบ ขัน้ ตนมันเปน ฌาน 4 หยาบ มันก็ดันนะสิ พอ
ตอไปๆ ทําเรื่อยๆ ไมชาหรอก ก็ได ฌาน ละเอียด พอได ฌาน ละเอียดก็ไมเตน
ตองเตนทุกคนหรือครับ
ถาคนไหนไมไปก็ไมเตนใชไหม ถาไปไดก็เกง นั่งนะไมยืนนะปบๆๆ อีตอนนี้สิไป
ถือโอกาส บอกอาบน้าํ วายกันเปนแถว วายบกสนุกสนานไอพวกขางบนทํา
อยางไร มันทําหมดมารวมกัน อันนี้มนั ฝกยากนะไมใชงาย ที่ปลอยลอยไปเลยนี่
งายกวา แตวาปลอยลอยไปเลยนี่ มันอันตรายทุกคน คือวาเขาถามอะไรนัง่
หลับตาปบรูออกมาตอบเขา แตชักไมมันก็มีมาก โอย นั่งหลับหูหลับตา มันจะไปรู
อะไรวะ เลยลืมตาใหเห็น ไอพวกนี้ลําบาก อันตรายมาก ก็เลยถึงไดหาแบบนี้กวา
จะหาไดนาน ไมใชงาย วิชานี้จริงๆ กวาจะไดครบถวน 23 ป
หลักวิชาเขามี เราตองพบคนไดกอน จึงจะมาใชไดใชไหม อยางหลวงพอ
หยิบขึ้นมาใชไดหมดเลย เพราะมันมีอยูแลว ฉันวาถาฝกมากๆ ศาลา 2 ไรดี หาง
กัน ป 08 เจาคุณที่วัดสะพาน ชัยนาท จะ สรางโบสถ ไอแทรกเตอรมันมาพัก
หนาฝนตี โปงเปง โปงเปง เอา มันตีก็ตไี ป เขาก็ทาํ กันไดนี่ ฝกเต็มอัตรา มันดี
อยางนี้ ถาเปนนักเรียนนะ มันรูขอสอบกอนออก มันรูจ ริงๆ ก็มีเด็กคนหนึ่ง เรียน
ป. 4 ใกลจะสอนไมกี่วนั มันก็วงิ่ เลนโครม ๆ ไมเคยดูหนังสือ แมกว็ ามันเดี๋ยวจะ
สอบไมได บอกแมครับ ครูเขาออกอยางไรผมรูหมดแลว ไอแมกท็ ําโมงเลย เขียน
ใหเลยขอสอบ แกเขียนใหเลยนะถารูขอสอบมันรูคําตอบ พอถึงวันสอบจริงๆ ไอ
แมเอาขอสอบไปตรงทุกขอ ถอยคําทั้งหมด ตรงทั้งหมด ไมใชใจความนะ เอาทุก
ตัวหนังสือเลย ขอสอบมันตรงกัน
อันนีถ้ าเด็กๆ ก็ฝกไดเร็วใชไหมคะ
อาว ไมรูหรือ ถาเด็กไมเขาใจก็ฝกไดชา ผูใ หญเขาใจกวาก็ฝกไดเร็วถาผูใหญเรื่อง
มากก็ฝก ไดชา เด็กเขาใจดีกวาก็ฝกไดเร็ว มันแลวแตคน และก็ขึ้นกันกําลัง
เหมือนกัน มีกําลังความดีของบุญเกาเคยไดมาแบบนี้หรือเปลา แบบนี้เขาฝก
เฉพาะคนที่ไดมาแลวในชาติกอน ไมใชทวั่ ไป ถาทัว่ ไปก็ตอ งฝกอีกแบบหนึง่ ถาฝก
แบบทั่วไป ฝกคนไมเคยไดชาติกอน กวาจะไดแบบนี้ พันชาติยงั ไมไดเลยพันชาติ
ตินี้มันไดนิดหนึ่ง ชาติหนาก็ตออีกหนอย ไลไปพันชาติยงั ไดไมถึงครึ่งของเราเวลา
นี้เลย ทําแบบนี้เขาเคยไดมาแลว แตมนั งุมงามๆ เลยตองลดกําลังลง ใครวิ่งไป
ไหนฉันคลาน คลานบางกระตึบไปบางเนอะ ก็มีไอ นาวาอากาศโทธีระ ฟูกวดสี
สมัยนัน้ เปนเรือตรีมันกินเหลา นี่ศีลมันเรือ่ งใหญ มันก็ทําไมคอยได อีตอนจะได
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บันได พระจุฬามณี มี 9 ขั้น มันตะกายหลายวันไมถึง ตะกายพรึด ตะกายพรึด
ไอขางบนตะกาย ขางลางก็ตะกายเหมือนกันใชไหม ลงกับพืน้ นะตรงบันได 3-4
วัน มันก็ขึ้นไมได ใครๆ เขาขึ้นพรึดเดียว เราก็สงสัยถามเขา กลับไปกินเหลาหรือ
เปลาวะ บอกกินครับ (หัวเราะ) บอกมินาถึงตะกายอยางนี้ งดเสีย 7 วันตั้งแตวนั นี้
ไป 7 วันจะไมดื่มเหลา เขาตัดสินใจรุงขึ้นเขาไดเลยนี่ดีอยางศีลบกพรองไมได
นี่ทาํ นีก่ ็เหมือนกันถาศีลบกพรองก็มืดใชไหม ความจริงศีลไมบกพรอง
คนนะบกพรองในศีล ใชไหม ศีล 5 ฉันอานทีไรก็เต็ม 5 ทุกที ศีล 8 ก็เต็ม 8 หรือไง
คุณ เต็มไหม เราไมคอยจะเต็ม ดีไมดีชองนี้พรองเอาเหลามาแทน มันไมเต็มเปยม
กรอกเหลาไปแทนเออ สา เห็นเทวดาไหม
วันนี้ดีคะ วันนีช้ ัด วันนี้แจมใส
ออ วันนี้ดี วันนี้ชัด วันนี้แจมใส วันนี้มี 3 จังหวะ ไปถึงไหน ไปเที่ยวไหนบาง
ไปเที่ยวที่ พระนิพพาน คะ
และไปถึงไหนอีก
ไปสวรรค ไปพรหมคะ
ครูเขาแนะนําเคยเกิดเปนพรหมหรือเปลา
เคยคะ
กี่ตัว เอย ไมใช กี่ชนั้ มันตัวละขั้น เยอะไหม
แยะคะ
ฉันถามเยอะไหม ตอบแยะ ไอแยะนี่มันเละนะ แตงโมมันแยะกินไมได เปนเทวดา
หลายครัง้ ไหม
เยอะคะ
เยอะเหมือนกันเรอะ เออ แลวลงมาทําไมละ นี่เปนเครื่องใหเราจดจําวาเปนเทวดา
หรือพรหมก็ไมดี ก็ตองหลายเทีย่ วเปนทุกข ไปนิพพานดีกวา แลววิมานที่นพิ พาน
มีไหม
มีเจาคะ
หลังเล็ก หลังใหญ
หลังกําลังดี (หัวเราะ)
(หัวเราะ) โอย กวางศอกยาววา ใชไหม กําลังดีลมปรือๆ ไมตองขยับเลยนะ เออ
ของเอ็งดีลูก ของหลวงพอไมไหว ใหญโตมากไปกลับตัวลําบาก (หัวเราะ) ขนาด
ไหนใหญเทาศาลพระภูมิไดไหมกําลังดี อาวนัง่ หลวมไหม ไมเบียดขางเหรอ ไมดี
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เอาใหมดีกวา ขอใหเล็กลงไมตองฝายาวใชไหม นัง่ ปุบ พอดีตัว นอนปุบพอดีตัว
เหมือน โรงผีใชไดเลย นีก่ ็ดีเขาไปนั่งเลนนอนเลนสบายๆ เนอะ
สบาย
ไมหลนเตียงนะ
ไมหลนเตียงคะ
ชอบฆาสัตวไหม
ไมชอบคะ
ทําไมละ
เพราะตัง้ แตเกิดมา เห็นคุณแมไมเคยทําปลาเลยคะ ก็เลยติดนิสัยมาคะ
เออ เจอะแมโงๆ มาหือ โงบดั ซบเลย ใชไหม ไออยางไมเจอะแสงสวาง ถาฆาปลา
เจอะแสงสวางคือไฟนรก (หัวเราะ) เอาไหม ไมชอบเหรอ มากๆ ไมเอาเหรอ คราว
นี้ไมกลัวผีหรอก
เมื่อกอนกลัว เดี๋ยวนี้ไมกลัวคะ
มืดๆ นะขึน้ ไปบนสวรรค มืดไมมีไฟ นากลัวนา เออ ดีดี เอ บานเดิมอยูไ หนละ
อยู จังหวัดอยุธยา คะ
ใกลกรุงเกาไหม
อยูใกลๆ วัดหลวงพอปาน
เออ ก็ไมใกลกรุงเกา อยูตรงไหนละ
อยูในตัวเมืองคะ
ในตัวเมืองอยูต รงไหนละ (หัวเราะ) ฉันไปไมเห็นมีเมืองเลย ไง ดอกเตอร ผานไป
เห็นตัวเมืองหรือเปลา อยูตรงไหนละหนู ตัวเมือง
อยูในเขตพระราชฐานเกา
พระราชฐาน คือพระราชสวม (หัวเราะ) ไอสวมกับฐานอันเดียวกัน ใชไหม เออ
ตอบไวถูกเนอะ เออ ดีความจริงความนี่ สมัยกอน อยุธยา ดีนะ เกงมาก อยุธยา
จะหนาเขาหนอย เดี๋ยวนีน้ า กลัวจะหาไมไดแลวใชไหม มากหนักเขาเลยเบื่อ แต
วาพระเกงๆ ทําไมยองมาอยู สุพรรณบุรี ตอนกอนนะเกงมากนะ อยุธยา ก็มเี กง
เยอะแตที่ สุพรรณบุรี นีพ่ ระเกงมาก และครั้งหนึง่ ไปรวมตัวกัน และก็ถ้ําเรื่อง
แปลกๆ ก็เกิดที่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระเดินกลางทุง ทําเปนคนบา อยางนี้ ก็
สุพรรณบุรี มีหลาย ไมใชแบบเดียวหรอก ก็มหี ลายๆ คราว ปรากฏพบทีไรก็หา
วาบาทุกที เพราะอะไร ทําเหมือนคนบานัง่ กลางทุงที่แดดมันรอย เอาจีวรคลุมหัว

เดินไป ก็ควักขี้วัวใสยามไมรูใครเขากวด ใครเขากวดก็วงิ่ หนี กลางวันก็วงิ่ ไปหา
หาไมเห็นตัวหรอก แบบนัน้
ก็มีอยูครั้งหนึง่ ไปเจอะที่ อําเภแสองพี่นอ ง บางสะแก ก็ถามอยูแถว
นั้นหลายวัน พอดีฉันไปเทศน เขาเลาใหฟงนะ เขาหาวาพระบา 100 เปอรเซ็นต
ทุกคนทีน่ ั่งที่นนั่ ก็เขาใจวาพระองคนบี้ า ฉันก็แปลกใจที่กวด ๆ อยู กลางวันก็
หายไป เขายังหาวาฉันบาเลย ก็นา จะบาหรอก ไมเหมือนใคร ฉันก็เลยบอกทาน
เจาของบานใหพกั ที่บา นจุดธูปกลางแจง ถามวาจุดทําไม บอกจุดก็แลวกัน เขาก็
จุดฉันก็พูดธรรมดาวา ถาเกงจริงเชาขอพบเทานัน้ แหละ
เชามืดมาแตเชาตรู ทําดีเลย (หัวเราะ) ใครเกงจริงมาสิวะ มันทํากันตอน
ดึกยังไงมาไงหวา มาตีกนั ตอนเชาโอยเสียง โฉง เฉง เด็กเต็มหมด ผูใหญก็เต็ม ไอ
ชาวบาน แมบานที่หงุ ขาว หุงหรือเปลา อาจจะไปดูลิเกก็ได พอดีฉันกําลังจะลาง
หนา มองเห็น
บอกวานัน่ ไอมึง นี่แหละ
บอกนี่เอาจีวรลง โพกหัวนี่หวา หมจีวรนะ ไอบาแบบนี้รักษาไมหาย
ถามทําไม ก็ไอคนแกลงบา
มึงเปนพระเต็มตัวไหมวะ (หัวเราะ) เกง ดูตั้งแตหัวถึงเทา ผมไมมี ผมไมมี
ยาวเลย เออ หัวมึงเปนพระ เทาเปนพระ แตใจยังไมเปนนีห่ วา (หัวเราะ) ลอกวา
ถาใจเต็มตองบาแบบนัน้ ใจยังไมเต็ม ยังไมกลาบา (หัวเราะ) มึงมายอนกู กูเอา
ผาลงก็ได เอาผาหมเรียบรอย ขึ้นนั่งคุยกัน
นี่ตอนคุยกันนีด่ ีไมมี ตอนคุยกับทานทุกถอยคํามันเรื่อง นิพพาน หมด
เลย คือตั้งใจถามวา ถามจริงๆ เถอะ มาแสดงอยางไร รูวาแกจะมานี่ ขามาดักอยู
หลายวันแลว (หัวเราะ)
บอกวาเวลานีช้ าวบานลงนรกหมด บอกวาไมเปนไร ถาทําเปนบาวาบา
ไมเปนไร แตถาขาทําดีมนั วาบามันแย
จริงของทาน ทานเปน พระอรหันต เราก็เถียงทานไมได คุยดีกับ
ชาวบานชัว่ โมงหนึ่ง หายบาแลว ภาษาก็ไมยาก พอฉันขาวเสร็จเราก็รูวาทานจะ
มาสงเคราะหชาวบานดวย ชาวบานแถวนัน้ ดูเหมือนจะเปนชาวไรชาวนา แต
มั่นคง กําลังจิตมันก็คงมาก บอกญาติโยมถาอยากจะไดลาภสักการะ ขอพรจาก
ทานได หายบาแลว ทานก็บอกวา ฮือ พยายามบามาหลายวัน (หัวเราะ)
พยายามบามาหลายวันโยมก็ดีจริงๆ เห็นฉันบาๆ ก็ขอบคุณดวย ก็เลยตางคนต
ตางเขาไปขอพร ก็ใหพรตามธรรมดา

และทานก็บอกวาพรทางวาจานี่ ไมดีเทาไรหรอก ลาภก็นอย ขอถวย
สํารับอาหารนะ ลางใหสะอาด มาคนละหนึง่ ถวย ลางใหสะอาดแลวทําอยางไรรู
ไหม ควักขี้ววั ในยามใสเต็มถวยทุกวัน ทุกรายรายละถวยๆ แลวทาก็ลากลับ เอา
ฝาฝด บอกญาติโยมวา ไอขี้วัวนี่ประเดี๋ยวคอยเปดนะ ใหลับตัวเสียกอน ถาทาน
ไมลับตัวอยาเพิ่งเปดจะเปนขี้วัว พอทานบอก บอกขี้วัวนีถ้ าสีปากจะเปนมหา
เสนห พูดคนชอบ คาขายก็ดี พอลงไปแลวปบ พอลงบันไดไป ใหคนวิ่งไปตาม
ถามไปทางไหน ขางลางไมเห็นเลย ขางบนเห็นลง เอาเขาหนึง่ ละ ถามเปนอยางไร
บอกวานี่ พระอรหันต และองคนี้เปน ปฏิสัมภิทาญาณ ก็เลยโยมเปดถวยสิ พอ
เปดขี้วัวหายหมดแลวกลายเปนขี้ผึ้งหอมฉุยนะ ถาโงเสียอยางเดียวเปนขี้วัว นี่
ทานสั่งใหสีปากก็เขาใจ อยางไรๆ ก็เปนขี้ผึ้งแน เพราะพวก อภิญญา
ปฏิสัมภิทาญาณ เขาหยิบอะไรขึ้นมา จะใหเปนอะไรก็เปน คือเขาไมตองเสก แค
นึกเทานั้นแหละ ใชไหม
อยางไอนี่ฝกใหมันลอยไมลงไดเลย ไอ 2 องคถกู ขับก็เรื่องนี้แหละ
(หัวเราะ) ถูกขับคําสั่งมาเลยอีก 2 พรรษา อยูแคนนั้ นะหามทําตอไป เขาปาหาม
ออกจนกวาจะตายอยูในปาสบายมาก แตวาในปาเขามีงานนะ เขาสงเคราะหคน
เขาปา นี่การขับของทานมีแผนในปา นีม่ ีพระทีม่ ีความสําคัญนี่ มีเยอะไมใชนอย
อีตาอะไรที่ ราชบุรี พูดเสียงดังฟงชัด แกขึ้นไปนอนที่ ถ้ําเขาชนไกจังหวัด
กาญจนบุรี มีพระอยูองคหนึ่ง มีฆราวาส 2 คน
พอ 2 ยาม พวกมาแลว องคหนึง่ มีแตสบงไมมีอังสะ มานัง่ คุย อีกสักครู
หนึง่ มีอีกองคหนึง่ แตงตัวเหมือนกัน แตวาไมเกิดชุดวันเกิด มีปะหนอย มีสบงอยู
หนอย ก็นงั่ คุย ฉันก็ไมบอกหรอกเปนใคร คุยไปคุยมาทานบอก ที่เอ็งทํานะมันยัง
หางนัก เขาไมคุยเรื่องนี้ เขาคุยเรื่องอืน่ ไป อยางไรมาอยางไรก็วาไป ลงทายวาที่
เอ็งทํายังหางนัก ตัดสินใจไมถูก เกาะตํารามากเกินไป ก็ตองทําแบบลัดอยางที่
บอกเมื่อกีน้ ี้กต็ องลัดไปเลย ไปๆ มาๆ ฉันจะพูดตอ ไมพูดตอดี ตอก็ได ถาใคร
อยากจะไปนรก สวรรคก็เปนเรื่องของความพอใจ
ตอนตี 2 มาตามฉัน บอกไปดวยกันหนอย ถามวาไปทําทาไหน มีองั สะ
ตัวหนึ่ง บอก ไอหา สบงไมมใี สเรอะ บอกมีแคอังสะตัว มีผาอังสะตัว ก็มีไปเทานั้น
ก็อยู 3 วัน ก็วงิ่ มาที่วัดถาม (เทปเสียงไมม)ี ผมนีเ้ จอะที่ ถาเขาชนไก บอกวาก็เอ
ก็ขา อยูวัดนี่ ขาไมไดไปไหนนีห่ วา อาว ขาอยูจ ริงๆ นี่รับไมได ก็เปนอันวาก็เลย
ถามวาที่เขาสอนนะจําไดหรือเปลา บอกจําได ทําหรือเปลา บอกทํา

ลูกศิษย
หลวงพอ

ทํามาแกตั้งใจจะบวช บอกนี่อยาบวชเลยหาเรื่องไปนรกงายฆราวาสก็
เปนอรหันตได ถามีความมั่นใจ จิตเขาถึง พระโสดาบัน แนนอนคอยบวช
ไมอยางนั้นจะลงนรก แกก็ดีเห็นเอาจริง
หลวงพอคะ แลวพระที่ทาํ แกลงบาๆ อยูท ไี หนคะ
อยูไหนก็ไมรู จะอยูที่ไหนก็ไมรู ไมไดถามทาน สงสัยจะไมมีวัด ทานมักจะอยูใน
ปา คือ พระอภิญญาปกิสัมภิทาญาน นี่เขาไมกลัวแดดกลัวฝน ฝนมันอยากจะ
ตกก็ตกไป มึงตกที่ไหนกุหา มตกโวย (หัวเราะ) มันก็ไมมีทางจะถูก วันนั้นเมื่อป
21 นะ ไป สุโขทัย ทานหญิงวิภาวดี เขาไปในแดนหลัวสุดมีภูเขาลอมรอบ
หนาวสะบัดโอโฮหนาวจริงๆ ไอเราก็มีชุดนี่เทานี้ไมไดเตรียม บานที่เขาใหพกั มัน
บานในปานิ แหม มันดีจริงๆ ปานี่ครึ้ม พอตก 3 ทุม เตรียมนอนแตหัวค่ํา เขารูตัว
กัน ถาขืนนอนดึกมันจะไมหลับ หนาวเย็นเยือกมาก พอ 3 ทุม ไปดูคนยังไมหลับ
ดูทุกคนที่วา งตั้งเยอะ หดเขาไป หดเขาไป หนาหนาวนี่ดไี มตองปลูกบานกวาง ไม
ตองใชบานใหญ ฝาก็ไมมลี มตีจัด
เราทําอยางไรมันเริ่มเย็นจัด เอาเย็นก็เย็นตามใจเถอะ เราทําอะไรก็ไมได
ถาพระพุทธเจาไมสงเคราะห มันก็ตายทีน่ ี่ ตายก็ตายไปประเดี๋ยวรางกายเริ่มอุน
ความรูสึกมันไมใชอากาศอุน สักครูหนึง่ เจา 2 ตัวก็ยองมา ถามวามาจากไหน
บอกอยูเขาลอมรอบนี้แหละถามวาอยูก ี่ตัว บอก 7 ตัว 7 องค ก็ไมใชนอ ย ถามวา
มีแค 7 องคหรือ บอกมีมากกวานัน้ ถามวางานมีไหม บอกมี ไองานนะถือวาคนที่
สนใจดานนี้เขานิยมปาไง เปนที่สงัดๆ ใชไหม เขาก็เจอะกัน
เปนอันวาที่ไลออกไปนี่ทา นมีแผน อีตา ริชารด ฝรั่งนะแกไปปา
แมฮองสอน หนังสือหลวงพอปาน ออกใหมๆ แกอานไปแกชอบตรงไหนแก
ตองทําใหได ถาทําไดไมถงึ นั้นแกจะไมอานตอ แกไปเตือน อานหนังสือยังไมถงึ
30 หนา ทําไมถึง แกเลยมาหา มาคุยกัน คุยกันบอกคุยพับไปแลว ไอหนังสือ เลม
นี้มันเลาใหฟง แบบปฏิบัติเขามีตางหาก เลยใหคูมือไป พอไดคูมือไปเปนเดือน
กลับมาเอาฝรั่งมาดวย 11 คน แหมวิ่งปรูด เลยครับ นี่เขาใจเขาเลาใหฟง ไมใชไป
ทําตาม เทาใหฟง โอยงายเมื่อไหร
และก็ขอความรูเขาปา ถามทําไมจะไปอยู ปาแมฮองสอน ถามวาจะ
อยูบพบางหรือไมพบ ผมอยากจะไปตามหนังสือ ไมพบไดอยางไร บอกเอาละอี
คราวนี้ถามทําไม บอกดีไมดีเพื่อนฉันจะตองเจอะผีฝรั้งนะสิ บอกลีลาก็มนั ไมมี
อะไรในปา พรหมวิหาร 4 มีติดตัวกับ มรณานุสสติ มี 2 อยาง สําหรับตัวใชได

ดอกเตอร
หลวงพอ

เราไมตองบอกอีก เขาทําไดแลว แกเขาไป 2 เดือน ทั้งหมด เขายกทัพเขาไป
เลยนะ 11 คน
และออกมาไมทราบวาไดถึงไหน รูสกึ หนาตาแจมใส และยอนกลับไปหา
ถามวามีใครไปสอนบาง บอกมีทกุ วันครับ สอนแลวฟงงายจริงๆ สอนกับงายจริง
ใชไหม
โอย อยางนี้ไปเสือยิ้ม (หัวเราะ) อยางนี้ไมเหลือ หมดตัวเหมือนหมู ไอหนู
เสือเห็นแลวรองไหเนอะ กินจนอิม่ ยังเหลือไอสวนที่เหลือเก็บไวพรุง นีก้ ็เนาเนอะ
ไอหนูตัวโต เออ วันนี้ตึกนีห่ วาเขาเลิกหมดหรือยัง พรุงนี้กลับแลวไปบอกใหเลิกไป
จะ 5 ทุมแลวบอกเลิกไดแลว เดี๋ยวกลับก็ลําบากแยสิ ไปฝกไดแลวเอ็งนะ ไปเอ็ง
คนเดียว ดอกเตอร ดูมันคลานสิ มันคลานกระตึบ รูจักกระตึบไหม เขามาใกลจะ
รูสึกดวยซ้ํา
ผมเคยเห็นตอนหลวงพอฝกที่ วัดทาซุง เคยเห็นอยูครั้งหนึง่
เออ ใช ตอนนั้นแหละ เตนกันหัวลานไขวไปหมด ยังไมไดเลยใชไหม จังหวะที่มนั
ไมได ไมไดจริงๆ และระยะที่เขาไดเราไมเตนกันนานหรอกนะ นัน่ 10 ปนะ ตัง้ แต
09 ถึง 21 ไมไดเลยอีวันตัดสินใจจะไมสอน พอดีทา นมาเตือนตองสอนตอไป บอก
สอนตอไปก็เสียผล ผมก็เสียกําลังใจ คนมาฝกก็เสียกําลังใจ เสียทรัพยสิน
เสียเวลา ทานก็เลยติ แบบนีเ้ หมือนกับสอนเด็กอุมชางอาบน้าํ ถาเทียบกับของเรา
มันกลวย เราฝกดวย กสิณ 10 ไมใชกลวยเลยนะ แค กสิณ 1 ทํากวาจะได ฌาน
4 มีหวังตายเลย โอย ตองยอนไป ยอนมาใชไหม นี่แคนดิ เดียว
ทานบอกวาคนสัญญา กับปญญาทรามลง อันนี้เราไมรู ก็ถามความรูเขา
ฉลาดขึ้นนีน่ ะ คือฉลาดขึ้นเลยหัวไป หัวเลยติดอยูแคโงใชไหม ใชเรอะ รูเรอะ
ไมใชเรานะ (หัวเราะ) ไลใหดีนะ ไปๆ มาๆ ไมใชมันแลว เออ พิสมัยใฝธรรมะ ใฝ
ธรรมะ ทานบอกสัญญากับปญญาทรามลง ฝกแบบนี้ไมได เลยใหฝก นี่ตามแบบ
นี่ทนี่ ี่
ทานตองมาสอนใหม สอนใหลดกําลังสวนหนาลง เปนกําลังของ วิชชา
สาม เมื่อกอนเปนกําลังของ อภิญญา เขาที่เตนตุบตั๊บนะถาออกไดออกเต็ม
กําลังเขาเลย และไอแบบนั้น ถาทําไดแลว ถาเกณฑเขานะ อภิญญา ใหญนี่เขา
ตองถึงเกณฑเหมือนกัน ทานพูดไว 21 บอกอีก 20 ป อภิญญา ใหญจะเขา ตอง
ปูพื้นฐานไวรีบ และถาปูพนื้ ฐานไวรับ หมายถึงวาฝกงาย ไมยาก ไมตองได กสิณ
10 ถาไดพื้นฐานไมตองได กสิณ 10 แคปรับปรุง
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แตวาฉันวา อภิญญา ใหญไมดีหรอก คนมันจับได เหาะไปเหาะมาไอ
หนุมเจอะสาว ไอสาวเจอะหนุม รวง (หัวเราะ) ใชไหม ไอนี่ไมแนนะ อยาง
พระพุทธเจาเหาะพรึบๆ ๆ เปนฤาษีนะ ทานพิมพา อยูในสวน รองเพลงหนอย
เดียว หลนตุบ (หัวเราะ) ทานหมายถึงคูครองนี่ไมได ไดยินเสียงก็ไมได แตคูครอง
อยาลืมนะ บุพเพสันนิวาสดีกวามันหลนก็หลนไมหมดตัว อยูบนพื้น ใชไหม พอ
หลนปุบก็หลับเขาตัว ฮึ ฮึ ไอนี่ถาเหาะๆ ไปหลนปุบที่ไหน ทางบานคอยตายเลย
หลวงพอครับ ที่เตนนี่กถ็ ือวาถาทําทุกวัน เตนทุกวันใชไหมครับ
ใช ถาทําทุกวัน ถาทํา 5 วันเตนครั้ง ไมได
พอทําก็ตองเตนใชไหมครับ
ใช ถามันเขาถึง ฌาน ละเอียดมันไมเตน มันอยูท ี่เรา ก็มันทําทุกวันใชไหม ก็คิด
วา ฌาน 4 มี 2 ชั้น หยาบกับละเอียด เขาถึงทีแรกก็ตองหยาบกอน ก็ตองเตนไป
เตนมา มีจงั หวะทาทางไป พอเขาถึง ฌาน ละเอียด ก็หมดเตน ก็เหมือนกับเรานัง่
อยางนี้ธรรมดาๆ ถา ฌาน 1 2 3 มันมี 3 ขั้น มันมีหยาบ กลาง ละเอียด ฌาน 4
มันมี 2 ชั้นหยาบกับละเอียดใชไหม ไออยางนั้นโลงมาก อยางเด็กที่ จันทบุรี นัง่
รถไปกับแม เด็กโตอายุสัก 10 ป เด็กผูหญิง ยายนั่งขางหนากับเพื่อน แมบอกไปดู
สิ ยายพูดอะไรกัน เห็นแกเงียบ พอใกลจะถึงบานก็ลมื ตัว แมถามทําอะไร บอกขึ้น
ไปนั่งตักยาย หวาน พอยายขึ้นบานแกก็คยุ กัน เมื่อกีย้ ายคนนีว้ าอยางนี้ ยายคนนี้
ยายเพื่อนยายถามรูไดอยางไรหวา หนูนั่งตักยายมาสบายมาก ใชไหม ระวังนะ
คุณถาได อยาใหภรรยาไดดวยนะ (หัวเราะ) เขามาหรือเปลานะ
ผมยังไมไดแตงงาน
คอยยังชัว่ หนอย แตถา แตงงาน ปกปดเปนความลับดวยนะ อยาใหแกได ขืนไป
ทําการบานซวยเลย หือ นีค่ ุณไปถึงไหนมา ไปคุยกับใครมา ที่ไหน เดี๋ยวสง
การบานให ดีไมดีซ็อคตายเลย เออ ไอคนกรุงเกาเอย เวลาเอ็งขึ้นไป เอ็งนุงผา
หรือเปลาหวา (หัวเราะ) นุง หรือเปลา
เหมือนคนอืน่ เขาคะ
อาว เมื่อกี้ขาเห็นคนไมนงุ ผานีห่ วา (หัวเราะ) อาว เอ็งหรือเปลามีเอ็งดวยมัง้ ใช
หรือเปลา
นุงเจาคะ
อาว ก็ไมเหมือนนะสิ เห็นคนไมนุงผาก็มี
ก็ขึ้นไปพรอมกับเขานุง กันหมด
หือนากลัวจะคนละวง นุงผาสีอะไร
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เปนแกวใสคะ แพรวพราว
ตายโหง มองเห็นขางใน (หัวเราะ) แยแลว วาไงหมอเปนตัวผูเทาไรเปนตัวเมีย
เทาไร
หนูไมทันนับคะ
กลุม เปนกลุมนับไมไหวหรอก ฝายไหนกลุม ใหญกวา
ฝายผูชายเจาคะ
นั่นนะสิ ขาเห็นเปนตัวผูมานานแลว ไอ 2 คนนะเปนผูห ญิงนอยที่สุดดูทาทางเปน
กะเทย (หัวเราะ) เออ อยูแถวนีน้ านไหมลูก นันทา
เกิน 10 ครั้งละ
แถวนีน้ ะ ยุโรปละ
เกิน 10 ครั้ง คะ
อือ ทําไมเกินนอยหวา เกินสัก 2-3 หรือเกิน 50 ครั้ง ตองเกิน 10 ครั้ง แถวนี้เปน
ยุโรป อยูน าน อยูท ี่ไหนอาละวาดเขาทีน่ ั่น ไอคนนี้อาละวาดหมายความวาถาเขา
ไมโกงกอนนะ เราไมทาํ ถาโกงกอนนะตีดะไมยั้ง กรรมโกงตอไป
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เอาเลย ไมใชรอวันพรุง นีน้ ะ ไอตัวที่เปน นางนาค นี่ ตอนนั้นนะ แสดงเสร็จเอาเลย
พอใชไดเลย เอาใหรูกนั จริงๆ วา นาค แทไมใช นาค ปลอม ฉันก็นงั่ นึกมาตั้งนาน จนมาทราบขาว
วาระงับไดจน หลวงปูโต ทานระงับมาเจรจากัน โดยมากพระขนาดนั้นทานไมขับผี ทานใหเอาผี
มาคุยกันใหรูเรื่องกันวาเปนเพราะอะไร เขาเรียกวาระงับ เวลานี้เจานั่นอาจจะโผลมาอีก (หัวเราะ)
พอดีฉันเจอะ หลานตามาก เขา เขามา 2 คืนนีจ่ ําไมได ตามันมัวๆ ไมสบายเอะใครหวา
เขาไปในหอง วาเอะ หลานตามาก ใชหรือเปลา ก็ดปู ระตู แงมไวทั้งที่ใสกลอน มันแฝงรูเขาไป
(หัวเราะ) ไอตัวไปไหนไมรู มีแตแขนยาวๆ แกลงเราทางออกก็ไมมี หนาตางก็โดดยาก ก็มีผาผืน
หนึง่ ตื่นมาเอาผาปดทับมุง หมดเลย กลัวผีมันลอดเขามา ไอความกลัวมันก็ทําทุกอยางที่คิดวา
ปลอดภัยนะ
แตพอมาเปนพระก็ทีแรกใชหวาย ตอมาหวายเล็กไป ใชไมคมแผก (หัวเราะ) มันเลนทุก
วันนะ ตั้งแตวนั เขาพรรษาหมอ ถึงวันออกพรรษาเลย ไตรมาสครบแลวก็ตอนใกลๆ สัก 2 อาทิตย
จะถึงวันออกพรรษา แกแสดงใหเห็นกลางวันดวยบางทีก็ทําทา บางทีก็นอนอานหนังสือ บางทีกน็ ั่ง
คุยกันนี่มา มึงคุยก็คุยไปกูจะอานหนังสือ ก็หมดเรื่องหมดราวไป อยูม าวันหนึ่งแสดงมากไปหนอย
พอสมตัวลงอานหนังสือตอนเชา ฉันขาวเสร็จเขาเปดประตูปง เขาไปเลย เดินตึงๆๆๆๆ เอาเทาไต
เสานีม่ นั ไปติดอยูเพดานใชไหม มันก็เอาเกี่ยวเขาไว ไขวเรื่อยไปเลย ฉันก็มองดู มึงหลนตรงกู
เมื่อไหรกูตีแมงแหลกเลย (หัวเราะ) มันก็ไตไปไตมาเอาหัวหอยตอกแตกๆ โยนกันไปโยนกันมา ผล
ที่สุดมันก็แกวางขางๆ หลนตึงหายไปเลย หยิบไมไมทนั ไปเลยเอา หนูมีอะไรบาง
ลูกศิษย
พอไดคะ
หลวงพอ
โอโฮ หมูเหาะ เอยแจวไหม แหม แกสอนหมูเหาะไดดวย (หัวเราะ) เออ เกง
ลูกศิษย
หลวงพอคะ รูสึกเปนอยางไรบางคะ
หลวงพอ
ไมสบาย ไมสบายกายหรือไมสบายใจ
ลูกศิษย
จิตใจหลวงพอสบาย แตกายคะ
หลวงพอ
เออ ถูกตอง รางกายวันนี้ไมดี ไปเจอะฝนเมื่อวาน 2 วัน แตความจริงกายมันก็ไมดี
ทุกวัน
ลูกศิษย
อยางนัน้ ขอนิมนตหลวงพอไปหองนอน
หลวงพอ
ไมตองนะ เพิง่ ออกมา (หัวเราะ) ความจริงก็ถูก ทิพจักขุญาณ มันก็หมายถึง
ความรูสึกของใจใชไหม อันดับตนนี่มนั ไดแกความรูสึกถูกถามัวไปติดภาพมันจะเฝอ เขาไมถือภาพ
เปนสําคัญ ความรูสึกใจเปนสําคัญนะ มันดําน้ํามันดําน้าํ หรือตําดินก็ไมรู (หัวเราะ) ชีวิตของคนมัน

ก็ยุงแบบนี้ ถาชีวิตของมนุษยมนั ไมยุง ผูที่เกิดมาเปนมนุษยนี่ ทุกคนเปนมนุษย ทุกคนเปนมนุษย
หรือเปลา เอ็งเปนมนุษยหรือเปลา
ลูกศิษย
หนูหรือคะ
หลวงพอ
เออ
ลูกศิษย
วาเปนคะ
หลวงพอ
เออ ก็ยงั เปนคนอยู (หัวเราะ) ใชไหม เวลาเปนมนุษย อาจจะนึกอยางไรบาง เอ
เปนเกิดมนุษยหรือเปลานี่ เดีย๋ วกานตอบใหถูก
ลูกศิษย
ก็ทําตามหนาที่ครับ
หลวงพอ
เดี๋ยวกอน เวลาเปนมนุษยมีความรูสึกของใจเปนอยางไรบาง มีความรูสึกอยูก ี่
อยาง เอาละๆ ความรูสกึ ของมนุษยเปนอยางไรก็เดาสงเลย (หัวเราะ)
ลูกศิษย
มนุษยทาํ ใหวนุ วายครับ
หลวงพอ
มนุษยไมทาํ ใหวนุ วาย มนุษยเราใจสูง กําลังใจของมนุษย ไมฆา สัตวไมลักทรัพย
ไมประพฤติผดิ ในกาม นี่รา งกาย ในดานวาจา ไมพดู ปด ไมพูดหยาบ ไมพูด
สอเสียด ไมพดู เพอเจอเหลวไหล ดานจิตใจไมคิดอยากไดทรัพยสมบัตขิ องบุคคล
อื่นใด แลวก็ไมคดิ ประทุษรายรายเขา มีความเห็นถูก คือฉลาดทุกอยาง อยางนี้
เขาเรียกอารมณของมนุษย ถามีอารมณครบ 10 อยางนี้ ไดชื่อวาเปนมนุษยถาไม
ครบยังเปนคนอยู ถาหากยังไมครบคนก็ยังเปนหมาอยู (หัวเราะ) ใชไหม
ฉะนัน้ ที่เกิดมาเปนมนุษยยาก เปนคนเสียมาก คนมันเขามายุง เห็นคน
เห็นสัตว เห็นคนไมชอบใจก็อยากทําราย เห็นสัตวตัวอวนๆ ก็อยากกิน นี่คือคนยุง
เห็นทรัพยสินของชาวบานเปนทีน่ าชอบใจเราไมมีก็อยากลักอยากขโมยอยากโกง
เขา นี่คน เราไมเคารพในความรัก ละเมิดในกามารมณระหวางเพศ พูดก็ชอบพูด
โกหก ชอบพูดคําหยาบ ชอบนินทาชาวบานไมสอเสียดหรอก แตนนิ ทาชาวบาน
คือเลาสูกันฟงไมเหมือนกันหรอก
ลูกศิษย
แลวถาไปนัง่ ฟงเขานินทานี่
หลวงพอ
นั่งฟงไมเปนไร ถาสนับสนุน เอาดวย ไมพดู แตสนับสนุน เอาดวย
ลูกศิษย
แลวถาเราไมสนับสนุนเขาก็
หลวงพอ
ไมเปนไร
ลูกศิษย
บางครั้งมันก็คา นไมไดนะคะ บางครั้งเราอยากจะคานมันก็คานไมได
หลวงพอ
ก็ไมตองไปคานเขาก็ไมเห็นเปนไรนี่
เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเราคุยในวง
เดียวกัน ใครเขาจะนินทาใครก็เรื่องของเขา ใชไหม เราไมนินทาใครก็หมดเรื่องกัน
ไป ฮึ นากลัวจะบอยละสิ ฮึโยม นั่งนินทา นากลัวจะบอย (หัวเราะ)
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ถาเออๆ ออๆ กับเขาก็ลงไปดวยหรือคะ
อันนี้เราแกรําคาญ ตัดจังหวะเสียบางก็ไมเปนไร ไอคนที่อยูดวยกันจริงๆ หมายถึง
คนพูดนินทาใชไหม เขาพูด เราฟง เขาพูดใหฟง ถาลุกไปมันก็จะเสียมารยาท ก็ฟง
ไปเฉยๆ ก็หมดเรื่องหมดราวไปเออๆ ออๆ ไปก็หมายความวาปลอยเรื่องไปนะ
ไมอยางนั้นจะเกิดการขัดคอกัน เราก็ไมเกีย่ งผูห ญิงนินทากันเกงนะ
เกงคะ
ไอฉันนี่กว็ าพอเปนบาง (หัวเราะ) นะโยมนะ คิดวาพอเปนบาง แหมเกงมากแตวา
นินทานี่ ถาพูดถึงคนอื่นตองพิจารณากอน ประสงครายหรือเปลานะ พูดเกน
ความเปนจริงหรือเปลา ถาเกิดความเปนจริงหรือประสงครายเขาเรียกการนินทา
ถาปรารภกันดวยเหตุผล หรือการเปรียบเทียบอยางนี้ไมใชการนินทาใชไหม
ถาพูดชมความดีของเขาก็ไมใชการนินทา
ไมใชนินทา คือวาพูดความชั่วของเขา ถาพูดวยเหตุผล ถาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาเขา
ไปเกี่ยวของกันใชไหม ก็ยกตัวอยางบุคคลขึ้นมาอยางทีพ่ ระพุทธเจาเทศนในพระ
สูตรหรือชากด ยกตัวอยางบุคคลขึ้นมาใชไหม อยางนี้ไมเรียกนินทา ยกขึ้นมา
ประกอบเพื่อความเขาใจ เออ ลําบากเหมือนกินนะถานินทา คนเปนเจาของเขา
ฟงแลวเขาก็ตอ งไมโกรธ ฟงแลวเขาชอบใจ อยางนีเ้ รียกวานินทาคนเปนถาผูถ ูก
นินทาฟงแลวไมชอบใจ อยางนี้เรียกวานินทาไมเปน เอาอยางไหน นี่ก็เปนเรื่อง
ธรรมดา ไมใชเกิดมาแลวทําไดทันที อืม ก็หนักใจเหมือนกัน
หลวงพอเจาคะ แลวอยางพวกคนอเมริกานี่ละ คะ สวนมากเขากลัวสงคราม
นิวเคลียรมาก แลวทีนี้ถา เราคุยกับเขานี่นะคะ เราจะพูดบอกเขาอยางไรไมใหกลัว
คะ
บอก ไมตองกลัว ตายแลวเปนผีสบายกวานี้ใชไหม ไปไหนไมตองใชรถใหเรือ แค
นึกถึงก็ไปไดแลวนะ เราจะพูดใหเขาไมกลัวนะ ไมไดหรอก เดี๋ยวจะหาวาเราบาใช
ไหม เขากลัวอยูแลว คนทีจ่ ะไมกลัวจริงๆ ก็มี 1. พระพุทธเจา 2.พระอรหันต 3.
พระเจาจักรพรรดิ์ 4. มาอาชาไนย แคนี้ผไู มกลัวตาย
ทําไมพระเจาจักรพรรดไมกลัวละคะ
ตองไปถามทาน หลวงพอไมใชนะ ก็เปนพระเจาจักรพรรดิ์ ทานเลยไมกลัวตาย
พระเจาจักรพรรดินี่ทานปกครองดวยธรรมะจักรพรรดินเี่ ขาปกครองโลกทัง้ โลก
แลวก็โดยธรรม คือคนที่มาเปนจักรพรรดินี่เขาไดของ 9 อยางจากเทวดาคือ 1.
เกือกแกว 2. จักรแกว 3. พระขรรคแกว 4. แกวมณี นะ แลวดานสวนบุคคลก็มี
นางแกว ขุนพลแกว ขุนคลังแกว ชางแกว มาแกว เออ นีเ่ ขาตองมีแบบนี้นะ ถาจะ
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ลูกศิษย

ไปไหน เขาใสรองเทาเขาก็เหาะได ถาคนจะไปดวยมากๆ ไอจักรนี่สังหารคนก็ได
ใชเปนพาหนะของคนก็ได คนจะไปกี่คนวางจักร อธิษฐานใหโตพอ ขยายใหโตพอ
แลวก็นงั่ ลงไป
เปนอันวาพระเจาจักรพรรดิ์
ใชเครื่องบินโดยไมตองมีนา้ํ มันนะไมมี
เจาหนาที่ดวย ไมตองมีนกั บิน มีแคสั่งใหจกั รมันนําไปไหนก็ไดไป ดีไหมนี่ เพราะ
ทานเปนอยางนี้ ทานจึงไมกลัวตาย แลวก็แตวาถาพูดตามชาวโลก เขาเห็นวาพระ
เจาจักรพรรดิ์ ทานเดนมากดีมาก
ในความรูสึกของฉัน ถือวาพระเจาจักรพรรดิเปนขี้ขาชาวโลก คือวาถา
เมืองไหนถาอดอยากก็หาทางชวยเขา จริงไหมโยม บานไหนเขาอดก็ตองไป ก็ทั้ง
เมืองนี่ ทัง้ โลกนี่ปกครองหมดใชไหม แตวา ขุนคลังแกวจะหนักมากหนอย ถาเมือง
ไหนเขาอดอยาก ขุนคลังแกวก็เดินไป คนนี้ก็ดี ได ทิพจักขุญาณ ขุดตรงนี้จะมี
ทอง ขุดตรงนีจ้ ะมีเงินแกวมณี มีรูปพรรณตางๆ เขาตองมีจริง แลวรูสกึ วาตองเดิน
ไป
รวมความแลวพระเจาจักรพรรดิของเรา หรือยาจก ก็มีสภาพเหมือนกัน
คือเปลี่ยนแปลง ตายเหมือนกัน ถาพระเจาจักรพรรดิทา นไมตาย เวลานี้โลกเราก็
เกิดขึ้นไมได หือ หมอ ตางคนตางเปนกันนะ
แลวหลวงพอยังไมตอบคําถามเลยคะวาเพื่อนเขากลัว
ก็ขาบอกแลวนี่ บอกใหมนั ตายเสีย (หัวเราะ) ไมตองกลัว ถาตายเปนผีแลว
สะดวกกวานี้ เวลานี้เราจะไปไหน ก็ตองใชรถ ใชเครื่องบินอยู
แลวไมอยากเปนผีละคะ
ไมอยากเปนผี ก็ตองเปนหนู พวกกบ (หัวเราะ) ดี เขาขุดรูอยูเราก็อยูบนรู
(หัวเราะ) สงครามนิวเคลียร ถาหากวายังสรางประชันกันอยูนี่ไมเกิด
ออ ยังไมเกิดเหรอคะ
ถาหยอนกวาอาจจะเกิด ที่รสั เซียก็สราง อเมริกาก็สราง สรางประสานกันไว ใกลๆ
กันนะไมเกิดหรอก ถาหากวาฝายใดฝายหนึ่ง หยอนสมรรถภาพ สูกนั ไมไดอาจจะ
เกิด สงครามนิวเคลียร ถาจะมีบางก็ตองเปนสวนยอยวงแคบๆ วงใหญๆ มันไม
กลาทํา ถารัสเซียมายิงถลมอเมริกากอนใชไหม อเมริกาก็ตองถลมรัสเซีย ถา 2
เมืองยิงกันละก็พวกเราสบาย นะหมอ เลิกสงครามไดทนั ที ตางคนตางพังเราก็รีบ
ไปเสียนะ (หัวเราะ) เมื่อไรมันจะเกิด แตวา ถาจะเกิดก็สงครามปกติ
เขาวาปนนี้ ะคะ ปนนี้ ะคะที่สงครามจะเกิด แตถาหลังปนี้ไปก็ไมเกิดเลยใชไหมคะ
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ใช มันก็เกิดทุกปทุกครั้งแหละ (หัวเราะ) ก็เราไมเคยบอกวาเกิดปหนา (หัวเราะ)
มันเกิดทีไรก็ปน ี้ทกุ ที ใครเขาบอกละ
ไมทราบสิคะหลวงพอ
ไอขี้หมา ก็เกิดปนี้สิ อยางนี้เขาบอกวาไมไดเกิดตรง เปนแตเพียงระแวง ฉัน พระ
บอกกระซิบใหระแวง ก็อยูๆ ทานก็รีบสัง่ ใหสรางตึกโรงพยาบาล 2 หลัง ใหทัน
พฤษภาคม แลวมาอีก 2-3 วัน ทานก็มาบอกวา ถา 27 มีอะไรตุนๆ ไวบาง ทานก็
ไมบอกวาเกิดสงคราม ฉันก็เลยสงสัยใหตุนๆ เราก็เคยตุนมาแลว สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกครั้งที่ 2 ฉันก็มีความจําเปน ผาก็ไมมีนงุ ไมขีด
ไมมีใช น้าํ มันไมมีใชนะ ถาไฟฟาดับทัง้ เมืองทําอยางไร
หลับไปเลย
ไมใชหลับ ใหใชตาหมาตาแมว ดับวับๆ ใชไหม เนอะ เอาโยมมีอะไรบาง
ญวนนี่แพไปหรือยังคะ
ญวนมันยังไมแพมันเขาไมได มันออกมามอยอยูขางนอก คลายๆ มันจะมีกําลัง
มากกวาเขมร 2 แสนนะ คือวาฉันกลัววาถาเปดฉากทุกดานนี่ญวนไดมันจะโผล
หนา ถาเปดฉากดานไทย ทั้งเขมร ลาวเจก ตอนสายๆ นีม่ านอนใหน้ําเกลือ
เจกนะมันถวง แกก็บอกแลวนี่บกุ ทางดานโนนไมได ไมเอา แกจะพูดกลัวเสีย
น้ําลาย “ไมตองพูดกับมัน มันบุกเมืองไทย ไมตองพูดกับมันเสียน้าํ ลาย”
(หัวเราะ) เขาขอเจรจาดวยบอกไมตองพูดกับมัน แกก็ยังไมบุก เอาทหารมาเยอะ
ทีนกี้ ็ดึง ฝายจีนก็ดึงดานโนน ใชไหม ทางลาวกอนขึ้นอีกจุด ลาวนีเ้ ขากอแน เขาก็
เตรียมตัวมานานแลว ทางเขมรก็ดี ถาทะเลาะกับไทยก็ดีอีก ทีนี้ญวนใตกับลาวที่
หมกตัวอยูในปา เขาลับอาวุธมานานแลวนะ พวกญวนไดเพิ่งกูอิสรภาพ เขาอยูใน
ปา เขาลับอาวุธมาหลายปแลว อาจจะรอจังหวะนี้ก็ไดใชไหม ถาเกิดมวยหมูแบบ
นี้ก็อาจจะโผลมา ไอ 2 คนนัน้ เปนญวนได หรือญวนเหนือนะ
หนูเปนญวนกลางคะ
แหม ไอนี่มนั ยวนดีเหมือนกันนะ (หัวเราะ) ไอญวนกลางก็ยงั ยวนนะ (หัวเราะ) จะ
เปนใตก็ไดเหนือก็ไดนะ เออ มันยวนมากนะ ถาญวนใตก็ไปอยูกนั ภาคใตใชไหม
ถาญวนเหนือก็ไปอยูกับพวกเหนือ ไอนี่ญวนกลาง มันญวน 2 ดานเลย
แลวถาเปนไทยละคะ
ก็เปนไทยตอไปนะ จะเปนเจกไมไดนะ กฎของกรรมมันอาจจะเปนปลายสุดก็ได
ที่พระพุทธเจาทรงพยากรณวา อานันทะ ดูกร อานนท กอนกึ่งพุทธกาล 15 ป
จะมีความรายแรง จะเกิดรบราฆาฟนซึง่ กันและกัน สมณะชีพราหมณจะลมตาย
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ผูคนจะลมตายเปนจํานวนมากมาย แตวา อานันทะ ดูกร อานนท กอนกึง่
พุทธกาล 15 ปที่วา รายแรง ไมเทาหลังกึง่ พุทธกาล หลังทีพ่ ุทะกาลตองพูดกันยา
วจะรบราฆาฟนซึ่งกันและกัน สมณะชีพราหมณอาจจะลมตาย พระก็จะตายกับ
เขาดวย แตวา ยักษบอกพุทธศาสนา จะรบราฆาฟนซึง่ กันและกัน ตายไปกวาครึง่
จึงจะเลิกกัน แตวาประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แตไมรายแรง
นัก ทานไมบอกวาไมมีนะ มีเหมือนกัน แตไมรายแรงนัก
แลวอยางนี้คนไทยก็ตองรีบกลับไปอยูเมืองไทยสิคะ
ใช ไมกลับไมเปนไร เอาสตางคไป วัดทาซุง นะ (หัวเราะ) ไอนนั้ เริ่มปลอดแลว นี่
จุดนี้เราก็ยังไมแนใจวามันจะยึดเยื้อหรือเปลา ถาจะตีไปตีมาแลวก็หยุด อยางนี้
เปนการกอกวน
แตวาญวนเขาพยายามดึงเราใหเปนคูสงครามกับเขาอยู
ตลอดเวลา ก็เปนผลของการเมืองนะ แตความจริงพวกญวนจริงๆ มันไมอยากรบ
มัน 40 ป เศษแลวยังไมสงบเลยนะ วาไงโยม ไอรบ 20 วันนี้ยงั แยใชไหม นี่ไปรบ
กับมันตัง้ 40 ปเศษแลว ไมมีการฟน ฟุเศรษฐกิจในบานเมืองเวลานี้ในประเทศ
ญวน ใชจักรยานมากที่สุด เพราะวาไมมีสตางคซื้อน้าํ มัน แลวก็คาครองชีพมันสูง
บุหรี่สามิตเทาไร ซองละ 400 บาทยาสีฟนใกลหลอดละ 600 บาทนะ นี่ก็ไมใช
ไทยรวย ไอพวกทีซ่ ื้อจากไทยไปนะมันรวย เราไมสงใหนะ แลวคนทีพ่ ลัดพอพลัด
แมพลัดพี่พลัดนอง พลัดผัวพลัดเมียนะ
ตอมาสงคราม เขาก็เบื่อ ทีนที้ หารทุกคนก็มีกําลังใจไมดี ถาเขาตีไทย ก็มี
กําลังใจแตกตางจากไทย ไทยปองกันประเทศกําลังจะสูงกวา กําลังใจสูงกวา นี่
เมื่อไรจะเลิกรบ ถาจะเลิกรบตองตายหมด ถาหมายังอยูหมายังรบกัน ถาหมา
ตายหมด มดยังอยูมดก็รบกัน ตองตายหมดโลกถึงจะไมมีใครรบกับใคร
แลวพวกผีนี่เขารบกันหรือเปลาคะ
รบ ผีรบหนัก พยายามจับโยนไปตามๆ กัน
ไมใชนะคะ ผีพวกที่เปน ที่ยงั ไมไดไปเกิดนะคะ พวก สัมภเวสี
ไอผีนี่มันไมมีโรงงานสรางอาวุธ มันเลยยังไมรบกัน ผีมันไมรบกันหรอก
แลวเขาไมโกรธกันเหรอคะ
ถามันชกกันไมมีกรรมการ ตางคนตางหิว ไมมีเวลา ถาเปนเปรตเปรต มี 2 ระดับมี
ความทุกขไมเสมอกัน ไฟไหมบาง ดาบฟน หอกแทงบาง ตลอดเวลา ไมมีเวลาไป
รบกัน ไมมี ถาเปน ปรทัตตูปชีวิเปรต เบาที่สุด แตวาเปรตพวกนี้กห็ วิ ที่สดุ ก็ไมมี
เวลารบกัน พวก สัมภเวสี ก็ไมมีความสุข ก็ตองหิว พวก สัมภเวสี ทีเ่ ขามี
คาถาอาคมที่เขาเอาไปเลี้ยงได ก็เพราะความหิวนี่แหละ ในเมื่อเขาเลี้ยงแลวมี
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ความอิ่มดี ก็ตองอยูในบังคับบัญชา ก็ลาํ บากไมมีเวลารบกันเลย ถาเขามีเวลาเขา
ก็รบกันใชไหม
ถาอยางหลวงพอไปหลายๆ ที่นี่คะ อยางนีจ้ ะไดบุญจากหลวงพอไหมคะ
ก็ไมแน อาจจะไดบุญจากหลายๆ คนหลายๆคนเขาทําบุญเปนกุศล ใชไมห ถา
อุทิศสวนกุศลเขาอุทิศใหก็ไดบุญ
แตความจริงหลวงพอบุญแรงกวานี่คะ
มันแรง มันลุกไปไมไหวหรอก (หัวเราะ) อยางหลวงพอเขาเรียกบุญหนัก ใชไหม
แลวก็เรียกศักดิ์ใหญ เพราะลุกไมคอยขึ้น (หัวเราะ) อยางพวกเอ็งบุญแรงมากกวา
เอามีอะไรคุยบาง
ไฟบรรลัยกัลปนี่นะคะ เกิดจากอํานาจอะไรคะ
ออ เกิดจากมนุษยดว ยกันนีร่ บราฆาฟน เขาเรียกวาสิ้นกัป คนเลวมาก เลวถึงที่สุด
พอเลวถึงที่สุดก็ตองลางกันสักทีหนึง่ คนทุกคนถาไปอยูท ี่นนั่ จะไมมที างไปสวรรค
เลย ความดีของคนที่มีบญ
ุ กุศลเปนปจจับใหโลกเปนสุข เพราะฉะนัน้ โลกมี
แตคนเลวทัง้ โลก ทัง้ โลกก็มแี ตความทุกขนะ กฎของกรรมก็ลางไป รบราฆาฟนกัน
ตายบางไมตายบาง แตตายมาก ในที่สุดพระอาทิตยก็สงสาร ก็ตายมากๆ มันเนา
เหม็น โผลมาอีกองคหนึ่ง มาดวงหนึ่ง 2 ดวงมันไมคอยเหม็น ตอมาก็โผลมาอีก
ดวงหนึง่ เสร็จ ไฟไหมโลก น้าํ ในมหาสมุทรแหง อยางนัน้ เขาเรียกวากัปหนึง่ ใชไหม
ฉะนัน้ เวลามันนานไมใชสิ้นศาสนา ไมใชอยางนัน้ นะ ไมใชวาสิน้ ศาสนา
พระสมณโคดมแลวไฟบรรลัยกัลปมา ไมใชอยางนัน้ นะ ตองอีก 6 องค
พระพุทธเจากัปนี้มาทัง้ หมด 10 องค เพราะกัปนี้ เปนกัปที่ดีที่สุด มีพระพุทธเจา
ถึง 10 องค ชองวางระหวางพุทธันดร จะมีพระปจเจกพุทธเจาตลอด ฉะนัน้ คนกัป
นี้ไมนา จะลงนรก ถาลงแลวไมนาจะขึ้นเลยนะไมนา จะขึน้ มาเร็ว
ไมเขาใจคะ
ไมเขาใจ ก็ขึ้นมาขาไง (หัวเราะ) 1 กัป ไมถึงป เอ็งลองเขียนสินับปไมไดนะ พระพุ
ทะเจายังนับไมไดเลย เขามีขอเปรียบเทียบ มีภูเขายอดสูงโยชนหนึ่ง กวางโยชน
หนึง่ ยาวโยชนหนึ่ง เปนหินลวนมีหนิ ลวน ไมมีดินเจือปนถึง 100 ป นี่เทวดาทาน
มีผาผืนหนึ่งมาปดแปะหนึ่งแลวก็ไป อยางนี้จนกวาหินจะหมดนี่เวลากัปหนึง่ นะ
หรือเปรียบเทียบวามีถงั ลูกหนึง่ สูง 1 โยชน กวาง 1 โยชน ยาว 1 โยชน มีเมล็ด
เต็มถึงเวลา 100 ปมีเทวดามาหยิบเมล็ด 1 เมล็ด ออกไปจนกวาจะหมดนะ ก็ยาว
มากนะ แตก็ไมยาวสําหรับสัตวที่เกิดในนรก

คนตกลงไปในนรกตอมลงไป การจะกลับขึ้นมานะไมมีทางหรอกหลาย
กัป แคอเวจีปกติก็ 1 กัปแลว ถาโลกันตกส็ บายมาก โลกันตนพี่ ระพุทธเจา 8 องค
จะมีแสงสวาง คลายฉายไฟครั้งแรก ผานไปครั้งหนึง่ แลวก็ปานอยางนี้กหี่ มื่นครัง้
ถึงจะออกมา พอออกมาแลวก็ขึ้นมาคางที่อเวจีกอน พอออกจากอเวจีก็เขานรก
บริวารอีก 4 ขุมถากรรมทีท่ ําเบานิด เสร็จจากนรกบริวาร ถากรรมยังมีอยู ก็ตอง
เขานรกขุมที่ 7 อีกตอไป ตอจากนรกขุมที่ 7 ก็เขานรกบริวาร อีกทีตอ งไลไปอยาง
นี้ใหหมด จนกวาจะถึงขุมที่ 1 ขุมที่ 1 ผานไปแลวตองเขายมโลกียนรกอีก 10 ขุม
ยมโลกียนรกก็ดี นรกบริวารก็ดีเขาไมมีอายุให ไมรูเวลาเทาไร
ผานจากนั้นตองเปนเปรต 12 ระดับ แคระดับหนึง่ ก็เปนรอยๆ กัป กวาจะ
ถึงโหล แคตัวโหลนะก็ยงั แย
อยางเปรตญาติของ พระเจาพิมพิสาร ฉันก็จําไมไดนะวาพระพุทธเจา
องคนนั้ ชื่ออะไร เมื่อ ชฏิล ทั้ง 3 ไปเกิดเปนลูกกษัตริยไ ดรับพรจากพระราชบิดา
ใหเลี้ยงพระพุทธเจาไป 3 เดือน ทานก็สั่งนายเสมียนหรือทานนายบัญชี หรือ
เลขานุการวา 3 เดือนที่ฉนั บวชเณรนี่ ทรัพยสินมีอยู จัดการเลี้ยงพระกับคนในวัด
เขาก็จัดการไปจัดการมา ไอคนที่มีอยูมนั ก็นอย ก็ไปเกณฑเอาคนที่สมัครใจจะ
เปนพรรคพวกกันมาชวย แลวพวกนี้ทาํ อยางไรนะ ของดีๆ นี้ ลองชิมสักหนอย มี
ใช 3 ลูกลองชิมสัก 2 ลูก ฮึโยม ไขตม 3 ลูก ลองชิมสัก 2 ลูก พระฉันเสร็จพอที่จะ
สงเคราะหคนที่ยากจนไดเอาลูกนี้ลกู ชอบ กับ อยางนีต้ ายไปแลว ไปตกนรกหรือ
เปลาฉันไมทราบ ไมขอตอบ
ตอมาถอยหลังไปจากกัปนี้ 91 กัปนะ กัปนี้เปนกัปที่ 42 พบพระพุทะเจา
ทรงพระนามวา พระปทุมตุ ตระ พวกนีเ้ ขาไปหาทาน คือวาพวกฉันอดขาวมา
นาน เมื่อไรจะไดกินขาวกินน้ําสักทีพระพุทธเจาก็ทรงบอกวา ฉันเปนพระพุทธเจา
ก็ชวยเธอไมได กรรมมันทนา ทีพ่ ระพุทธเจาก็ชวยไมไดนะ แลวก็บอกวาหลังจาก
นี้ไปใหนับไปอีก 91 กัป ยังมีพระพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม
เกิดขึ้น ญาติของเธอที่เกิดเปนพระราชามีนามวา พระเจาพิมพสาร นี่เขาไมโกง
วาคนนีท้ ําบุญจึงไดโมทนา และมีความอิ่มในอาหารมีสภาพรางกายเปนทิพย
พอไดยินขาววาอีก 91 กัป แกดีใจ แสดงวาหิวมานาน แลวก็ไหลเรื่อย
มาถึงกัปนี้ กัปที่ 91 ทีท่ านวานีก่ ็มีพระพุทธเจาตรัสรูอ ีก 3 องค พระกกุสันโธ
พระโกนาคมน พระพุทธกัสสป แตพวกนี้ก็ไปหาเหมือนกัน ทานก็บอกวา ฉันก็
ชวยเธอไมได ตองรอ พระสมณโภดม ตองรอญาติของเธอใชไหม พระพุทะเจา
ยังชวยเธอไมได เมื่อ พระสมณโคดม ไออบุ ัติขึ้น พระเจาพิมพิสาร มีความ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ
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เสื่อมใสทานก็ทําบุญทั้งไมรูเรื่อง ทําบุญหลายคราวไมใหสักที เจาเปรตพวกนี้มัน
คอยอยูตั้งนานจนน้ําลายไหลยืดๆ นะ มีคืนหนึง่ ก็เขาไปรอง เขาไปรอง
พระราชฐาน ไปรองเปนเสียงเปรต เปรตมันรองอยางไร ฮึ
รองแบบปากไมมีรู
(หัวเราะ) รองแบบนั้นใชไหม ไอนี่ปากไมมีรู เออ พระเจาพิมพิสาร ก็แปลกใจวา
เสียงนี้ไมเคยไดยิน ตอนเชาไปถามพระพุทธเจาพระพุทธเจาก็ทรงเลาความใหฟง
ทานก็นิมนตพระพุทธเจารับภัตตาหารในพระราชนิเวศน
พรอมดวยพระสงฆ
ทั้งหมด พอถวายอาหารเสร็จ ทานอุทิศสวนกุศล เปนองคแรกที่อุทิศสวนกุศล ใน
ศาสนานี่ กลาววา อิทังโน ญาตินังโหตุ แปลวา ขอผลบุญนี่จงสําเร็จแกญาติ
ของขาพเจา เทานั้นเอง ทุกคนไดโมทนา เมื่อโมทนาแลวสภาพของเปรตก็หายไป
กลายเปนเทวดาใชไหม รางกายสวยสดงดงามแตเสื้อกางเกงไมมี เทวดาแกผา ก็
เดือดรอนถึง คุณสมคิด (หัวเราะ) นะ อายเทดวาอื่น แหม ทาจะโกนะเปนเทวดา
วันเกิดถาเทวดาองคอื่นเขาเกิดมาพรอมๆ กับเสื้อผานะ เทวดาองคนี้ไมมี
อยากทราบวา เทวดาไมม.ี .....
เอาเดี๋ยวฉันยังไมจบ จะเสือกอีกแลว (หัวเราะ) เดี๋ยวกอน ใหฉันจบเสียกอน ทีนี้
แกเดือดรอน คืนหนึ่งก็มาแสดงตนตอ พระเจาพิมพิสาร นอนอยู พระเจาพิมพ
สาร นะทาน เปนพระโสดาบัน เขาไปยืนใหเห็น ตอนเขาไปยืนนี่ แกหันหลังเขาไป
หรือหันหนาเขาไป ชักสงสัยนะ เทวดาก็อายเปนเหมือนกันนะ ตองหันหลังเขา
พระเจาพิมพิสาร ก็แปลกใจ เอ คืนกอนฉันเคยเห็น คืนนี้คนรูปรางสวยเหมือน
เทวดา ทําไมไมมีผานุงมายืนใหดู เขาไปถามพระพุทธเจาใหม พระพุทธเจาก็ตรัส
วา ก็พวกเกานัน่ แหละ เขาไมเคยถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา ถา
พระองคถวายถาไตรจีวร อุทิศสวนกุศล เขาจึงได ทานก็ทํา รุงเขาพอทําเสร็จ
เรียบรอยแลวก็เขาไมมารบกวนอีก เทวดานี่ใชไหม เออ จบแลไมมีอะไรแลว เอา
โยมมีอะไรคุยไหม วันกอนฉันไมแนใจวาฝรั่งหรอกแขก
แขกคะ
นั่นแขกเหรอ
จําไดวาหลวงพอเคยบอกวาเทวดานี่มกี ายทิพย
ใช
การทิพยนี่มีอายตนะ 6 เหรอคะ ทีว่ ามี รูรส รูกลิ่น
อายตนะ 6 มีอะไรบาง
ตา หุ จมูก ลิน้ กาย ใจ
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ลูกศิษย
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ลูกศิษย
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หลวงพอ
ลูกศิษย
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ลูกศิษย
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มี
มีใชไหมคะ
มี
แลวเปรตนี่ มีไหมคะ
มี
มีกายทิพยไหมคะ
มันก็ทิพยแบบเปรต อันนี้ไมใชทิพยนะหนู คือกายเปรตเฉยๆ
แลว พระอรหันต หรือ พระนิพพาน นีก่ ็มี อายตนะ 6 เหมือนกัน
มี
ก็มีกายทิพยเหมือนกัน
เหมือน เหมือนกัน
แลวจะแตกตางกันตรงไหนคะ
แตกตางกันตรงที่ไมใช พระอรหันต คือจิตสะอาดในที่สุด ไมกลับลงมาอีกแลว
อํานาจกิเลสไมสามารถจะดึงลงมาเผาผลาญไดใชไหมอยางเทวดาหรือพรหม
ไมใช พระอนาคามี ตองลงมา ก็ตองลงมาทุกขอยางพวกเรานี่ ใชไหม ก็มีเยอะแยะ
ไป พระโสดาบัน สกิทาคามี ที่ยังไมได อนาคามี ทานก็ตอ งลงมาเกิด ตัวนี้ฟงเทศน
นิดเดียวก็เปน พระอรหันต คือวาแตกอนที่เปน พระอรหันต ก็ดี เปน พระอรหันต
แลวก็ดี ถายังไมตายก็ปวดทองเหมือนกับเรา เหมือนกันเทากัน ใชไหม
ทีนี้ความเปนทิพยของพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันต ที่นิพพานแลวก็ดี
ทานมีความผองใสมาก ถาเราใช ทิพจักขุญาณ หรือวา มโนมยิทธิ ขึ้นไป ดูแต
รางกายเทวดานี่บางกวาคนมากใชไหม มีคราวหนึ่งก็นอนปวย ก็คิดอยากจะทราบ
ถึงเรื่องอขงเทวดาหรือพรหม มนุษยหรือพระอริยเจาทานก็เอาแขนของทานมาวาง
บอกนี่แขนมนุษย แลวทานก็เอากระสอบปานมาวางไว ทานบอกนีข่ องมนุษยมี
สภาพหยาบ คลายกระสอบปานใสขาว
ตอนนี้มีแขนอีกแขน แลวมีเสียงบอกวานี้เนื้อเทวดา แลวผาแพรนี่ ถาแพร
นี่บางมาวาง นีเ่ ทวดาคลายกับผาแพรเนื้อบาง คือบางมากใชไหม
แลวตอมาก็มแี กวใส บอกนีพ่ รหม เนื้อพรหม ทานก็เอาแกวใสมาวาง มัน
เหมือนกัน
ตอไปก็กายนิพพาน หรือนิพพานแลว เปนแกวเหมือนกัน แตเปนประกาย
ระยับ บางมาก พระอรหันต ที่นิพพานไปแลว มีรางกายละเอียดกวาพรหมมากนะ
ถาทานไปตองการใหพรหมเห็น พรหมจะเห็นไมไดเลย ไมใชวาเปนผี บางคนก็

เห็นกันได พรหมนี่รางกายละเอียดกวาเทวดา ถาพรหมไมตองการใหเทวดาเห็น
เทวดาก็เห็นไมได เทวดากรางกายละเอียดกวาผี ถาเทวดาไมตองการใหผีเห็น
เทวดาก็เห็นไมได เทวดารางกายละเอียดกวาผี ถาเทวดาไมตองการใหผีเห็นก็เห็น
ไมไดใชไหม อยางที่เรานั่งๆ กันนี้ผีเยอะ ใชไหม ระวังใหดนี ะถาเผลอจะอาจจะ
สะกิดเลย พอหันหลังไปละ ตาโบไปหลายกิโลเมตร

สนทนาที่ชิคาโก 8
วันเสารที่ 14 เมษายน 2527
กําลังใจของคนบางคน บางทีตอนตนตอนกลางทําดี แตเวลาจะตาย จิตใจเศราหมองนิด
เดียวมันก็ลง ทีนี้ไอกรรมที่มนั เปนอกุศลบางอยางมันปดใจ มันจะตอบไมไดวาเปนบุญ ถามเรือ่ ง
บาปแลวไมคาน ถามเรื่องบุญก็ไมตอบ เอ็งเคยทํา อยางนั้นเอ็งเคยทําอยางนี้ เขาถามทีเราทํา
ทั้งหมดมันจะนึก นึกออกได แตตอบ เขาไมไดถาอยางนีม้ ากๆ ก็อาจจะพลัดลงนรกได
เอาอยางนี้ก็แลวกัน ถาเวลาทําบุญเสร็จ เวลาอุทิศสวนกุศล ใหมนั บอกใหผมเปนพยาน
อันนี้ดวย ถาถามแลวมันตอบไมได 3 วาระ ผมก็จะบอกวาเขาสัง่ ใหผมเปนพยานไวครับ อยางนี้ให
รับผลกรรมดีกอน ถาไมเลนพวกใหเห็นดวยตา(หัวเราะ) ใชไหม อาว ก็เลนพวกจริงๆ ก็ไมตองทํา
อยางนัน้ ซิ ใชไหม ไอคนนี้ไมไดลงนรกไมได คับแคบ ขึ้นไปบาง อัตราเต็มหมด (หัวเราะ) เทวดาไม
พรองตองไปบรรจุที่สวรรค
ทีนที้ านก็ดี ทานยันเลย ทานบอกวาขอยืนยันวา ฉันจะเปนพยานให ถาไมบอกอยางนีน้ ะ
รูก็ไมไดนะ ทานรูทกุ คนทําอะไร นี่คุยกับทานก็รู ใครนึกนินทาทานก็รูไมตองพูดนินทา แคนึกนะ
สบายมาก โยมเคยนึกดาเทวดาบางหรือเปลา ครั้งเดียวไมเคยเลย (หัวเราะ) นากลัวจะหลายครัง้
นะ (หัวเราะ) ที่เทวดาเขาทําใหนะ โยมมีความประสงค เทวดาเขาชวยนะ ไอนี่สเิ ทวดาเสียแลว
(หัวเราะ) แตความจริงเรานึก ทานทราบ
อยางทีพ่ บกับ ภุมเทวดา ที่โรงพยาบาลทหารเรือการแพทย คืนนัน้ นอนมันไมยอมหลับ ดูๆ
วามันไมเปนอะไร มันนาจะหลับ มันก็ไมหลับเฉยๆ ไมหลับก็ไมหลับวะ คือวาไมหลับก็ภาวนา
พิจารณาเขาไป วางานของเรามีจะไดไมวา ง ใชไหมแลวเราก็ทําไปเรือ่ ยๆ ทําใจใหสบาย พอดี 2
เห็นผูช ายคนหนึง่ เดินเขามา แลวขึ้นบันได ไมใสเสื้อ เดินมาดูตามเตียง มาถึงเตียงมามองๆ บางที
ก็หยุด บางทีกเ็ ดินผานมอง ประเดี๋ยวเขาก็เดินมาที่เตียงนอน
บอก “นี่คุณ หยุดกอนมาจากไหน”
เขาก็หยุด “ผมอยูแถวนี้ครับ”
ถาม “เขามาอยางไร ยามมันตั้ง 3 ชั้น”
เขาบอก “ยามหลับ”
ถามวา “หลับตาหรือเปลา”
บอก “ตาไมหลับ”
ถาม “อะไรหลับ”
ตอบ “ใจหลับไมเห็นผมครับ”
ถาม “เปนอะไร”

ตอบ “ผมภุมเทวดา”
ถามวา “เขตของคุณที่ตองรับผิดชอบตั้งแตไหนถึงไหน “ไอกรุงเทพก็คงสัก 10 กิโลมัน
เยอะนะคุณนะ
ถามวา “งานของคุณรับรูการทําความดี ความชัว่ ของคน” ก็ถามวา “คุณจะรูไดอยางไร
คุณคนเดียว” คนทีท่ ําความดีหรือความชั่วตางกรรม ตางวาระไอเวลา วินาที นีค่ นทีท่ ําความดี
ความชัว่ มันไมเหมือนกัน ไอคนเปนแสนนี่ แลวคุณรูไดอยางไร
เขาบอก “ก็ของผมมันไมตองนี่ ก็มันขึน้ เองนี”่
แกก็เลยใหดูบญ
ั ชีหลอกเด็ก นี่กบ็ ัญชีเทวดาเหมือนกัน ดูซิดูเขาไปครึ่งหนึ่งแลว (หัวเราะ)
ดูซิมันขึ้นเปนแถวเลย แหม ไอเจานัน่ บานอยูที่ไหน มันมานี่สนุกนะไอบานี่ (หัวเราะ)
บอกวาเวลานีเ้ ขาหลับกัน มันจะขึ้นไปอยางไร
มันบอก “หลับที่ไหน ทานยังไมหลับเลย คนอื่นที่ยงั ไมหลับก็ม”ี ขโมยมันยังไมหลับเลย
ไอเครื่องบอกเลย บอกชื่อเลยนะ โอโฮ ไปทําอะไรที่ไหนมา มันละเอียดจริงๆ แหม ไอ
เครื่องระยํานี่ไปขโมยมาไดกด็ ี (หัวเราะ) เนอะ
ก็เลยคุยไปคุยมา ทานก็บอกวา มันรูจากจิต แคไอจิตเคลื่อนนะขยับก็รูแลวแตความจริง
เขาไมตองการอยางนัน้ มันเหนื่อย สภาพความเปนทิพยเขารูเอง ตองการรูเมื่อไรก็รูเมื่อนั้นทานที
แลวทานก็บอกวา ไอเตียงจากทานเขาไปอีก 2 เตียง จากทานไป 2 เตียง คือเตียงที่ 4 นัน่
นะเดี๋ยวมันจะมีอาการอยางนี้นะ อาการอยางนี้ถา แกไมตกตองตายแน
ถาม “จะแกตกตองแกอยางไร”
ใหใชยาในตูมี ของหมอมี ยาขนานนัน้ ขนานนัน้ แกบอกเสร็จเลย ถาฉีดแลวจะมีอาการ
เปนอยางไร เชาเดินลงไปไดสบาย แลวมันจะหาย
พอแกไปแลวประเดี๋ยวเอาจริงๆ ปูดปาดๆ หลน จะหลนเตียง เอะอะโวยวายที่บา นก็วงิ่
พลาน ไมตองตามหมอ เพราะอะไรรูไหม เสียงคุยธรรมดา นัน่ คนทุกคนในเขตโรงพยาบาลไดยนิ
หมด แลวก็มายืนลอมกันอยูใกลๆ ทานไมใหเห็น ทานยืนขางๆ พอเจานัน่ เปนขึ้นมาจริงๆ เขาไม
ตองไปบอกหมอวาใชยาอะไร หมอหยิบถูกเลยเพราะอะไร แกไดยิน เพราะหมดเขามายืนฟง เสียง
เบาๆ นี่อํานาจเทวดาทําใหทุกคนไดยนิ หมด
คลายๆ แกจะเตือนวาอยาทําความชั่วนะ ฉันรูนะ อะไรนี่นะ ทําความดีหรือความชั่นะไม
ตองบอกฉันหรอก ฉันรู มันเปนในรูปนั้น คือหมายความวา เจานัน่ มีอาการเปนอยางนัน้ หมอฉีดยา
แบบนั้นมีผลตามนัน้ จริง ไมรูวาหมอเทวดาไมรูจับจากไหน (หัวเราะ) สงสัยไอเมืองเทวดานี่
โรงเรียนแพทยหรือเปลานะ (หัวเราะ)
ความจริง ภุมเทวดา ทานมา มันไมมีเสื้อ ก็แปลก ก็เหมือนคนธรรมดา มาในรูปเดิม เวลา
นั้นไมมเี วลาทบทวน รูปรางจริงๆ ทานเปนอยางไร มีเรื่องคุยมาคุยตั้งหลายเรื่อง แยะ เราก็อยากรู

มีเรื่องทีเราอาน บางทีเราก็ไมเขาใจ ถามแก แกก็อธิบายหมด ถามถึงเรื่องเทวดานี่ ทานก็อธิบาย
หมด เราก็ไดความรู
แลวก็เพิง่ มารูตอนนัน้ จริงๆ ก็คือวา ไอเรื่องทําความดี ความชัว่ นีเ่ ขาไมไดรอจด ไอที่เขาชู
กระดาษขึ้นมาแลวไมมีการจด แกอยาไปบอกใคร เขาวามีกระดาษนะ เขาจะจับเทวดาโกหกได
(หัวเราะ) เทวดาโกหกก็ทําใหดู หยิบกระดาษบอกนี่ครับ ปบ ปบ ขั้นทีละบรรทัด ขึ้นเปนรายการไป
เลย พอมืดๆ ละเราเห็นชัด อานุภาพของแก แตความจริงไมไดมีขึ้นแบบนั้น เขารูเอง
เมืองพระยายมนี่เขาไมตองมีคนไปรายงานทาน ที่เขาบอกวา ไอนนั่ อาจจะเปนความจริงๆ
ไดอยางหนึง่ อยางเราทําความดี ความชัว่ ภุมเทวดา เปนผูบนั ทึกแตเขาก็ไมใชมอื นะ พอถึงเดือน
วันโกนของครึ่งเดือน ก็จะมีเทวดาที่เปนอากาศเทวดามารับรายงาน แลวก็ไปสงใหเทวดาขึ้นจาตุๆ
เหมือนกัน ที่เปนมหาอํามาตยชั้นผูใหญรวบรวม แลวก็นําสง ทาวเวสสุวัณ นําสง ทาวมหาราช
แลวก็เขามารวบรวมกัน แลวก็แบงบัญชีความดีสว นเดียว นําไปสง ปญจสิกขเทพบุตร ดีและชั่ว
นําไปสงสํานัก พระยายม ที่เรียกวาทเวทูตนะ คือเทวดาผูเปนทูต ที่เราไปวาเสียปวนเปย นไปเลย
(หัวเราะ) ไปตีความหมายเปนเทดวาขีท้ ตู หมดเลย (หัวเราะ) ใชไหม ฉะนัน้ พวกที่ไปรับทั้งหมดนี่
เราตายนี่ ถามีทานผูมีเกียรติมาเชิญ 4 คนก็คือเทวดา ชั้นจาตุมหาราช อันนีย้ ังดีนะ สําคัญมีคนมี
บุญหนักศักดิ์ใหญนี่ ไมตองไปเอง ลงพุงพลาวพรวดเลย ไง สาว เอย วาอยางไรหวา เอาหมดเขา
มาซิ มีอะไรไหม
ลูกศิษย
ยังไมมีอะไรครับ
หลวงพอ
ยังไมมีเหรอ ฉันมีคนเดียว เหนื่อยอยูคนเดียว คุยไปคุยมา เอาเจาของหาย เรา
รักษาการณแทนได (หัวเราะ)
ลูกศิษย
หลวงพอครับ กอนจะตายนีม่ ี 4 คนมารับเลยหรือครับ
หลวงพอ
มี เรามีเกียรติ โยม 4 คนนะเทวดานะ ถาเราไมมีศักดิ์ศรีนะ เทวดาก็ไมมารับ
หรอก (หัวเราะ)
ลูกศิษย
กอนจะตายนี่ มีคนมากราบ พอจะไปรับแลวมีคนมากวักมือเรียกใหไป
หลวงพอ
อยางนัน้ ไมใชแลว อยางนัน้ เปนพวกเทวดาชั้นสูงแลว ถา 4 คน มารับนะ เขาจะ
มายืนลอมตัว เปนเทวดาเหมือนกัน แตคนละพวก ทานมาเรียกแบบนั้นแสดงวา
ชั้นสูง 4 คนนะ จะวาไมดีไมได คือวาพวกที่ 4 คน มารับนี่เขาเรียกวาคนนั้นนะ
กรรมชั่วก็มี กรรมดีก็ปรากฏแตวาทั้งสองอยางนี้กาํ ลังไมสูง สวรรคจะดึงทันทีก็
ไมได ตองไปสํานัก พระยายม กอน สอบสวนกันกอน
ความจริงกอนจะตายนี่ ถาหากประสาทสิ้นดีนะ บอกไดทุกคนนะเพราะ
เห็นทุกคน ที่เขาไมบอกก็เพราะวาประสาทลิ้นมันใชไมไดพูดไมออก ถาเห็นสิง่ ที่
เราทําเปนบุญเปนกุศล เห็นขันขาวทีเ่ คยใสบาตร เห็นดอกไมที่เคยบูชา

ลูกศิษย
หลวงพอ

พระ อยางใดอยางหนึ่ง ในสิ่งทีเปนบุญ อยางนั้นนี่ไปสวรรคแนนอน แลว
ก็ถาเห็นไฟก็ไปนรกแนนอน เห็นกอนเนื้อไปเกิดเปนมนุษย เห็นปาไปเกิด
เปนสัตวเดรัจฉาน เปนนิมิตใหญนะ จําไดไหมละ จดใหถูกนะ มีคนจดอยูคน
หนึง่ ฝรั่งจด
แตวาถามีกําลังใหญจริง ก็จะไปเปนเทวดา อันนี้ก็ไมรอจิตอันเปนกุศล
เหมือนกัน เทวดากลุมใหญทานจะมาคอยเลย ไอหลังคาเราก็ไมมหี รอก ฝาเฝอไม
มีหรอก เห็นทัง้ ภาพเทวดาเต็มยศ แลวก็จะรองเรียกบอกวาพวกผมเปนเทวดาชัน้
นั้น พวกผมเปนเทวดาชัน้ นี้ แลวขอไปอยูดวยกัน ตางคนตางชวน ถาอยางนัน้ ผล
เต็มอัตราจะเปนเทวดาบางชั้น เขาจะมาเฉพาะชัน้ เดียว อยางนีเ้ ปนเทวดาแนนะ
แตวาถาคุณจะเปนพรหม เราจะเห็นพรหมอยูดานหนา เทวดาอยู
ดานหลัง พระอริยะดานหลังนี่พวกนี้ไปเปนพรหม
ถาเห็นพระอริยะอยูดานหนา รองไปเปนพรหมเปนเทวดา พวกนีไ้ ป
นิพพาน นีเ่ ขาเห็นทุกคน
ถาหากวาเห็นสิ่งที่เปนอกุศล เห็นไฟที่สบายมาก ใชไหม ก็ตองเห็นกอน
ถาเห็นไฟนี่ตองรีบตัด ถาหากวาเขาพูดได คุณก็คงจะชวยกันได ถามเห็นอะไร
เห็นไฟตองรีบตามพระมาเลย พระที่อยูใกลที่สุดเอาเงินจํานวนหนึง่ จับมือแลว
บอกชําระหนีส้ งฆ ไอชาํ ระหนี้สงฆนี่มีผล 2 อยาง ถาไมเคยขโมยของสงฆมา ก็
เปนสังฆทาน กับวิหารทาน ใชไหม เทานัน้ แหละไฟจะหาย จะเห็นพระแทน อันนี้
ไปสวรรคแทน ตองรีบแก
ทีนถี้ ากรรมหนักจริงๆ มันพูดไมได ถาอยางนัน้ ตองเปนไปตามกรรมแลง
โยม เวลาจะตายเห็นอะไรดี (หัวเราะ) เห็นเครื่องบินดีไหม มันชาไปนะ (หัวเราะ)
ตองเห็นจรวด มันวิง่ ปรูดเดี๋ยวถึงเลยอีตอนเชื้อเพลิงหมดนะซิ
หลวงพอคะ เทวดานี่ มีแตเทวดาดีทั้งนัน้ หรือวามีเทวดาไมดี
ไมมี อีหนู เทวดาดีไมมี มีเทวดาเฉยๆ เขาไมเขียนตอทาย (หัวเราะ) หนอยแนะ
เทวดาชั่ว ไอขี้หมา (หัวเราะ) เทวดาเขาแปลวาผูป ระเสริฐ เทวดาแปลวาผู
ประเสริฐ เทวะนี่แปลวาผูประเสริฐ นาคะนาคนี่ก็แปลวาประเสริฐใชไหม คนทีจ่ ะ
เปนเทวดาได เวลานัน้ กอนตายจิตใจก็ตองประกอบไปดวย หิริโอตตัปปะ ความ
จริงผูหญิงอาจจะบอกวาไมใช ไมใชอยางนัน้ ไมตองนึกถึงไอตัวนี้ จิตนึกถึงบุญ
กุศลนี้ นี่มนั อายบาป กลัวบาปอยูแลว ไมตองไปนึกไอตัวสองตัวนี้ อยางนี้เขาถึง
เปนเทวดาได

ลูกศิษย
หลวงพอ
ลูกศิษย
หลวงพอ

ฉะนัน้ เทวดาจึงมีแตดี ไมมีชั่วใชไหม ไอที่บอกวาเทวดาไปเชาคนนั้น
เทวดาไปหักคอคนนี้ ไมใชหรอก นั่นไมใชเทวดา เปนพวก สัมภเวสี บาง
อสุรกาย บาง แตเขาโกหกวาเปนเทวดา เราจะรูเรอะเทวดานี่แคโกรธยังไมไดเลย
ถาโกรธละจุตทิ ันทีเลย ทีน่ รกจุติเขาแปลวาเคลื่อน อยูไมไดตองลง แตนางฟาพวก
นี้ไมแน เวลาขึน้ ไปอาจจะอยูเ หมือนกัน (หัวเราะ) แน ไอถามแบบนี้ชัก จะอยางไร
(หัวเราะ)
ฝากไวกอนนะ
(หัวเราะ)
ไวรอเปนเทวดากอนเถอะ (หัวเราะ)
(หัวเราะ) อยางไรก็ไมรู โดยมากพวกนี้มนั โกหก แตวา เทวดาทานก็มีมารยาทดี
อยางทานจะจับใครเปนคนทรงนี่ พอเขาเริม่ ทรงทานยังไมทันจะมา ไอผีเขาแทน
ฉันเคยถามวาทําไมปลอย เขาบอกโดยมารยาทเขาเขาไปแลว ทําอะไรเขาไมได
เหมือนกัน นี่แสดงวาเทวดาทานมีหิริโอตตัปปะ คนทรงของทาน แตเจานัน่ มันเขา
มารปลอมทานมาไมทนั พอมาถึงถามทําไมไมใส บอกไลไมไดมารยาทเขาไมทาํ
กัน
ไอนี่เราโทษคนทรงไมไดนะ เพราะวาคนทรงใจออนนะ ก็มหี ลายคน ก็มี
เทวดา เทวดาที่เขมแข็งมีอยูองคหนึ่ง ฉันเจอะ เจาพอหลักเมือง สุพรรณบุรี
แกก็มาเขาเจก เจกคนนี้มนั ปวย แลวมันก็จนไมมีสตางคไปซื้อยากิน ซื่ออาตอย
เขาไปถึงตอนนั้นเจกพูดเลงหมดตอนนั้นลุกไมขึ้นแลวนะ ถามไปถามมาบอกเอา
เลย นวดอาไปมึงเราก็เอ นวดอาตอย นวดอาตอย (หัวเราะ) วาไปวามา เอ
ทาทางนึกวาตาตอยแกนอนอยู
ถามวาทานเปนใคร
แกบอก “ฉันเจา พอหลักเมืองสุพรรณ”
ตอนนัน้ ฤดูนา้ํ มาก เราก็อยากจะดู ถามเจาพอมาอยางไร มาเรือรึ
(หัวเราะ) แนะ
แลวทานก็เลนกับเรา บอกมาเรือ
ก็ขอดูเรือเจาพอ
ทานบอกอยา เดี๋ยวเธอจะกลัว
บอกไมกลัว ใครกลัวก็ชางผมไมกลัวแลวกัน ปรากฏทุกคนอยางคนตาง
ไมกลัว

เอาเรือโผลมา เอาหัวเกยขึ้นสะพาน แหม หัวยาวตัง้ แคนนี้ ะตะไครน้ําเต็ม
เลย

ลูกศิษย
หลวงพอ

ชวยขัดตะไครเรือใหดวย (หัวเราะ)
ทีแรกพูดยักแยยักยัน เราก็นึก เอะ พระเจา อยูคงไมทาํ เรา เราก็ไปขูดๆ
ตะไครจนหมด แกก็เฉย สงสัยจระเขาปลอม ถาจริงจะมาอยางไรละ ประตูน้ําเขา
ก็มี มันเสือกลอดมา (หัวเราะ) ใชไหมนั่นทานแสดงใหเห็นชัด)
ถามวามา ถาหนาน้าํ ตองมาเรือ หนาแลงก็มามา ถามมาอะไรทานบอก
มาทานมีเขี้ยว มีหนวด
แตความจริงไมใชของจริงนะ นี่ทา นศักดิส์ ิทธิ์ เราขอดูทานก็ใหดูจริงไมจิ
รงก็ชางมันเถอะนะ เขาลือมันวาไอขี่แพะ ขี่จระเขทางน้าํ ถาหนาแลงก็ตองขี่มาก
หรือขี่เสือ ความจริงทานไมนั่งขี่ใหมันเมื่อยไอทําทาจะขี่ทานไปจวนจะถึงแลว นี่
เขาก็เลาเปนนิยายไป ทานก็เลยเรียกวิญญาณใหเขาดู เราก็ไมกลัวนะ แตจระเข
ไปแลวหลายวันไมลงน้ํา (หัวเราะ) ไมใชฉันคนเดียว ทั้งหมูบา นนะ เรือยังไมลง
เลยกลัวจระเขมันเห็น เออ เอาจริงๆ ไอมนุษยนี่
ตอนนัน้ หลวงพอยังเปนฆราวาสอยูเหรอครับ
เปนฆราวาสเปนพระเลนกันไมไดแน ยังเด็กอยู แตไมเด็กมาก 15-16 นะในชวง
นั้น ถาพระนีน่ ะ พระของเตาเรียบๆ แตพระทีท่ รงอภิญญามีเยอะ เพราะอะไรรู
ไหม เวลานัน้ คนชอบคาถาอาคม ถาชาวบานชอบเลนคาถาอาคม พระจะถึงชีวิต
แตจะไปไมรอด ถาจะเปนกรรมฐาน ตองเปนอภิญญา แตวิชชา 3 นีย่ ังแยเลย ไม
มันเขาหรอก เพราะอะไร ก็เพราะวาจะเสกขาวสารใหเปนกุง เสกดอกชบาเปน
แมลงภู ตองทําได ถาพระทําไมไดก็เจงหากินไมได คือกําลังตองทันเหมือนกัน ก็
ถามมันเปนอยางไร ก็ในสมัยพระทรงอภิญญา เขาชอบอยางนี้ เวลาเจริญพระ
กรรมฐาน ตองเลนอยางนี้ ในเวลานัน้ พระอภิญญามีเอยะ แตวาใครจะบอกละ
ไปถามทานนะไมไดความหรอก ทานไมบอก ทานกลัวทานลงนรกนะ ในประการ
ที่ 2 เขาทําใหคนดูไมได แตวาเขาจะทําไดตอเมื่อเขามีความจําเปนเกิดขึ้น นัน่ คือ
เหาะ แตวาตองใหคนเห็นไมได ถาคนจะเห็นชางมัน ก็รวมความวาไมไดทํา ก็มี
เยอะ มีหลายวัดนะเพราะฉะนัน้ ถาเริ่มเลือ่ มใสไอตัวนี้เวลาตาย วาระแรกไมตอง
ตามเขาไปนรกหรอกนะ ยังเขาไปไดเรื่อย ไปไดอีกที กลับมาก็ไปไดเรื่อย ถาไปได
ก็ไปคาอยูตรงนั้นนะ ไปไมได ลงไมได ไอที่ลงไปไมได เขาไปดูวาเปนเพราะอะไร
อีที่ลงไมไดคือไปดูวาเพราะอะไร เขาใจวาทานเกรงใจเราจะบน คือมีสิทธิ์ ที่จะ
เห็นขุมไดตอนนั้นอาจจเปนอยางนัน้ ก็ได เด็กๆ ใชไหม เพราะกําลังใจเปนเด็ก เขา

ไมไดหามตองมานัง่ ตรงนี้นะ พอมาถึงนัง่ ตรงนี้ อยากดูนรกขุมไหน พอถึง นัง่ ตรง
นี้ นึกถึงลุงขึน้ มา พอถึงนัน่ นึกถึงทานทานก็ถึงปบ พอดีเหมือนกัน อยากดูนรก
ขุมไหน นรกขุมนั้นก็อยูใกลๆ คือนรกมันไมมา มาแตความเปนทิพย ใชไหม ถา
หากจะเคลื่อนออกไปโดยที่เราไมรูตัว ตอนนีถ้ าเราอยากจะลงไปเที่ยวนรก หรือ
อยากจะเทีย่ วสวรรค นึกเอาเอง ก็ตอนนี้พระทานเขาใจเวลาจะไปหาพระ พระ
ทานก็จะคุยเรือ่ งนี้ พระทีท่ านได แตไมมีใครสอนให เปนอยางไร ไปหาใครสอนก็
ไมมี ขอรองให จะเรียนกับทาน บอกความรูฉันเยอะ ฉันไมสอนใหแก จนไปรูจนป
สุดทายกับ หลวงพอโหนง หลวงพอโหนง ทานบอกตรงเลย ทานบอก “เธอ
ผานพระมาแลว 9 องค องคนี่ 10 คือฉัน” เรียบรอย ทั้งหมด 9 องค เปน พระ
อรหันตปฏิสมั ภิทาญาณ หมด ถามหลวงพอเปนอะไรครับ
ฉันเอง ฉันไมรูวาฉันเปนอะไร จะบอกไมเปนก็ไมได ฉันก็ไมรูหรอก ฉันก็
ทําไปเรื่อย ของฉันอยางนี้ “เอาอยางนี้ เอยอางนี้เอา” พระเสียอยาง ตองการให
ทานสอนทั้ง 10 องค นี้สอนเธอไมไดหอรกนะ เพราะวาไมใชเครือเดียวกัน เพราะ
การจะสอนกันนี่ ตองทําบุญติดตามกันมา ถาไมติดตามกันมานี่ไมมีสิทธิจ์ ะสอน
กันเลยสอนอยางไรก็ไมมีผล เพราะไมเขาใจ
ก็ถามวา “ถาอยางนัน้ ผมก็ตองเปนคนอับเฉาใชไหม” เพราะเอาดีทางนี้
ไมได
ทานบอกได ก็ หลวงพอปานวัดบางนมโค นัน่ แหละ ติดตามกันมา
ทานบอกเลยวา หลวงพอปาน นีเ้ ปนพอเธอมาหลายชาติก็ไปไดทุกอยางแหละ
แหม เพิง่ รู รูกไ็ มกลาถาม ใชไหม ก็ไมกลา ก็คนเคารพกันนี้ใชไหม ก็ไม
กลา ทานอธิบายใหทราบ
แลวตอมาก็เรียนกับ หลวงพอปาน หลวงพอปาน ก็สั่งใหไปหาพระอีก
องค พอทานปฏิบัติได ถามความพอใจของทาน คือเบื้องตนพอใจ ทานก็สงั่ ไปหา
พระอีกองค ไปหาแตละองค บอกใหมาถามจะใหฉนั สอนอะไร หลวงพอปาน
บอกมาหมดแลว ก็เลยบอกวาไอแกงสมแกงเผ็ดมันก็แกงเหมือนกัน แตรสผีมือ
มันอาจจะตางกันนิดหนอย ไดรสกลมกลอม บางคน คนนี้แกเปรี้ยว คนนี้แกเค็ม
คนนี้เปรี้ยวเค็มพอเหมาะ แตขาดหวาน มันเปนอยางนี้ การปฏิบัติธรรมะ
บอกไอชาฝกไดๆๆ ถาพื้นฐานฉันไมมีอะไรสอน หลวงพอปาน สอน
หมดแลว หมดกัน ทานก็ชว ยให
แตอาจารยตองยกครูแรง มีองคเดียว หลวงพอเนียม ยกแรงมากพอเขา
เขตวัดก็โคตรพอ โคตรแม (หัวเราะ) แหม ดีจริงๆ แตทา นก็ดา ผิดนะ ไมไดดาเรา

ดาโคตรพอโคตรแม เราก็เดินกันสบายใชไหม ดาไมถึงเรา พอแมเราก็ยังไมถงึ ดา
ขึ้นโคตรโนน เราก็เดินสบาย ดาไมเลี้ยง เจอหนาดาตะพึด
แหม ถาพวกนี้ไปนะ คงจะลงนรกกันหลายคน (หัวเราะ) ผาจีบสมัยกอน
มันสีขาว ใชไหม มันก็ไมขาวแลวก็ไมขาวเสร็จ ก็ชักจะตุยๆ แลว นุง ลอยชายฝน
คลองคอฝน เดินไปหมาแมวเพื่อนฝูงหมดคุยกับหมาแมว เรื่อยเปอยไป พึมพํา
พึมพํา มึงอยางนัน้ กูอยางนีไ้ มรูเรื่อง มองดูแลวไมตางอะไรกับคนบา
แหมแตคาถาของทานก็ดีจริงๆ คาถาดานี่ (หัวเราะ) เจอะหนาเปนดา ดา
อยู 3 วัน หลวงพอปาน ทานบอกแลว บอกพระที่จะสอนเรา ถาเราจะเอาดีนะ
เขาไมดีเขาจะหนักไวกอน เขาจะเลนแบบนี้เขาตองกระทุงเรากอน มันมี 3 เลม
ลาภะ คือความโลภ เรื่องลาภขี้ขุมทรัพย ราคะ คือ ขึ้สาวสวย ไอสาวสวยนี่ไมใช
คน ไปเกณฑเอามา หาดูไมไดในเมืองมนุษยนะ ไปเกณฑเอามาใหเห็น จะติด
อารมณนี้ไหม ถาติดละก็ไมสอน แต หลวงพอเนียม ทานมีคาถาบทเดียวโคตร
พอโคตรแม (หัวเราะ) ทานทองคลองเลย
สามวันผานไป วันที่สี่ เจอหนา “มึงไมโกรธหรือวะ”
บอก “ผมโกรธทําไม”
“กูดาโคตรพอ โคตแมมึง”
บอก “มันไมถงึ ผมนี่ครับ”
ถาม “ทําไม”
บอก “ทานดาที่โคตรพอ โคตรแมผม พอแมผมยังไมถึงนีค่ รับ”
“มึงยอนกูเรอะ”
บอก “ผมไมไดยอน ผมกราบเรียนตามความเปนจริง”
“เออๆ จริงๆ แฮะ กูดา ไมถึงมึงนี่แฮะ กูเพิ่งนึกไดเดี่ยวนี้แหละวะ
(หัวเราะ)
บอก “เอาคืนนี้นะ 2 ทุม เอ็งไปหาขาในโบสถ”
ตอนนี้เลิกดาแลว เหนื่อย 3 วันแลว แลวก็สั่งอยูกุฏิไหน ทําอะไรเรียบรอย
ดีไหม แตความจริงทานสัง่ เขากอนไป
ถึงเวลาใกล 2 ทุม แลว เราก็หมสบง หมจีวร แลวก็สงั ฆาฏิเสร็จถือดอกไม
ธูป เทียน แลวก็ไป เอ พอเขาไปในโบสถ ไปนั่งหนาพระประธาน มองแลวมันไมใช
นะ หนุมสัก 30 ผิวพรรณผองใสมันคนละรุนเลย เรานึก เอ เราขยีต้ า ผีหรือคน
เหมือนเจาของรานอาหารแถวๆ นี้ (หัวเราะ) ไมรูผีหรือคนเสียแลว หลอกหลอม
เราเสียแลว เราไมรู เขาไป

ทานถาม “จําไมไดเรอะ ทานบอกจะเอาอะไรกับขันธ 5 ละ ขันธ 5 มัน
อนิจจัง มันจะหนุมก็ได แกกไ็ ด เราตองการธรรมะใชไหม” เขาไป พอจะไหวทาน
ทานบอกไปกราบพระเสียกอน พอกราบพระสงฆ ตองตัง้ ใจนึกถึงพระพุทธรูปกอน
เอ ตอนที่สอน โอโฮ เราจะเปนพระอรหันตเสียเวลานัน้ เลย สอนดีจริงๆ
หลวงพอเรียบรอย ฟงชัดเจนมาก สัน้ ๆ จะไมยาว นี่พระอรหันตนี่พูดอะไรไมยาว
เวลาสอนทานตัดรวบหมด
ก็เปนอันวา แลวพอตอมา มารับคําสอนเสร็จแลว ก็จะมาคางอยูอีกนาน
อยูเปนเดือน มีคืนหนึ่ง ตี 3 พวกเราลุกทํากรรมฐาน บอก “เฮย ไอกฏู ิหลังโนนนะ
หลังที่ 3 นะ เครียดไปหนอยนะ ลดกําลังจิตสักนิดหนึ่งเครียดมากไมมีผล เออ ไอ
หลังนี้จิตนอยไปหนอยลูกตองชิดเขาไปอีกนิดหนึง่ เออ พอดีๆ ดี “แหม
คอมพิวเตอร ไมตองใชที่นนั่ จริงไหม เออนี่ เจโตปริยญาณ คือไมตอ งเขาไปนั่ง
จองหรอกนึกเมื่อไรก็เมื่อนัน้ มันไดทันที ดีไมดีจะตียอนถอยหลัง ตอนเชามาหา
ทานนีก่ ็คุย เมือ่ วานนี้เวลานัน้ เมื่อวันนัน้ เวลานี้ มันทําจิตพลาดไปนิดนะ ตรงนี้
ขนาดนี้ดีแลว แลวทานจะสอนตอ แนะนําอีตอนนัน้ ไปๆ มาๆ ไอ 2 ตัวนัน้ เอาไป
กินหมดเลย แลวก็พอสายที่ 2 เขาได แตเขาเดินสายอภิญญา แตความจริงพวกนี้
มัน ไมใชอภิญญา มัน ปฏิสัมภิทาญาน เพราะเขาได สมาบัติ 8 สมาบัติ 8 นี่
เปนพวก ปฏิสัมภิทาญาณ แตมองดูแลวนี่ มันก็คลายๆ กันทําอะไรก็คลายๆ กัน
ทุกอยาง ปฏิสัมภิทาญาณ นี่เขาฉลาดมากแตเขาชอบเลน นี่ ครูแบบนี้ ถาคุยดีๆ
นี่ไมเปนไร ถาไปเถียงเขาเดีย๋ วมีเรื่อง
ก็มียายคนหนึง่ จากกรุงเทพไป แหม ยายนี่ไมรูแกเอาอะไรไปเถียง เถียง
ขางๆ ดูๆ ก็เถียงอยูน ั่นแหละ พอเถียงกับฉัน ฉันรําคาญฉันก็ลุกไป ไปเถียงกับไอ
2 คน มันบอก “เดี๋ยวเถอะๆ เดี๋ยวลงไมได เถียงขางๆ คูๆ ใครจะรูลงไมไดมันเปน
อยางไร” ลอยเลย (หัวเราะ) ลอยลิว่ ๆ ไป บอก “ถาไมรับรองวาฉันพูดถูก แกไม
ตองลง” ยอม ตอนนี้เองแหละถูกลงโทษ คําสั่งออกเลย พรรษานัน้ ใหเขาปาตลอด
ชีวิต หามออก มันก็บน คําสั่งนัน้ ไมใชพระเรานะ ตองผูบัญชาการที่ขัดไมได
พรรษาแคนี้อยูไดแคนี้นะ ตองผูบัญชาการที่ขัดไมได พรรษาแคนอี้ ยูไดแคนี้นะ
ครบพรรษานีจ้ ะตองออกปานะ หามกลับเขามาในเขตของคน จนกวาจะตายนี่นนั่
ทําศาสนาเขาเสื่อม
ตอมาใครถามหาไอ 2 องค ทําคนลอย ไดเรื่องเลย ไปเจอะมันเขาปา มัน
เขาปาชามันไมออกหรอก มันออกจาปาไมถูก มันเลนกับพวกรเ มันเลนทุกวัน
นั่งๆ “เฮย มึงอยากดูเสือไหม” อยากดูมันก็หยิบใหเราดูเลย เสือ อยากดูจระเข ดู
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อะไรก็ได ไมตองทําอะไรเลยอภิญญาไมตองทําอะไรเลย แตความจริงไมใช
อภิญญา เปน ปฏิสัมภิทาญาณ จับโยน พอนึกแลวมันเปนเลย เทานี้เองดีไหม
ฮะอยางมาทีน่ ไี่ มตองนึกรถ นึกปบ ดีไมดี ชนเสาไฟฟา ตายเลย
หลวงพอครับ ตอนที่หลวงพอไปธุดงค แลวก็ตอนนั้นผมจําไดวา อานหนังสือที่
เชียงตุง แลวก็พบพระอยูองคหนึ่ง แลวทานก็ชี้ บอกวาถาจะมาหาทาน ใหดูที
เจดีย แลวก็พอชี้อีกทีหนึง่ แลวก็เปนที่ ลําปาง ตอนนั้นหลวงพอไมทราบเลยหรือ
ครับวา
นี่คุณจะไปติดเหลานี้ไมได คือวาเราไมไดคิดวาเขาจะทําอยางนัน้ ใชไหม เขาคิด
ใหเราดูเจดีย เขาเลนเราตอนนัน้ แหละ อีตอนที่เราดูยอดเจดีย มันนิดเดียว ชั่ววินา
มีเดียว ดูอะไรไมไดมาก อาจจะไมถึงวินาที แก็ก แก็ก มันก็ไมถงึ หรอก เขาเลนเรา
ตรงนั้น พอเราคิดวาเราดูใหดีๆ เขาก็เลนเราตรงนี้ สถานีรถไฟ ไอภาพเจดียน ี้ยงั
อยูมันก็เปนเรื่องอารมณขันของเรา พอถึงแลวปบ เขาบอก ถึงแลวไอเจดียก็
หายไป เขาเลนเราตรงนั้นนะ อา เขาเลนเรา ตอนเผลอ ถาหากบอกวาจะทํากันนี่
แหละ ทีนี่รูแน แสดงวาทานเกงจริงๆ ใชไหม เล็ก ไปธุดงคไหม
ไมไปครับ
ไมไปก็ดีแลว เดี๋ยวรองไห (หัวเราะ) กินๆๆๆ ขาวแลวอิม๋ ไมกนิ เหลือเยอะ ดีไมดี
เนาสเยแลว เดี๋ยวรองใหแหงๆ ความจริงธุดงคก็เปนเรือ่ งอัศจรรยนะ มันเปนเรื่อง
ไมนาเชื่อ ทีกาํ ลังใจเรื่องใหญมาก แตพวกธุดงคจริงๆ เขาตัดสินใจตายกันนะ คอื
มรณานุสสติตอ งมีประจํา คือวาเรามีความตาย 99 เปอรเซนต แลวนะ มันตองจุด
99 ดวย หมอไมมี ยาไมมีแลวก็ธุดงคอกุ ฤษฏ ถาธุดงคธรรมดายังอาศัยชาวบาน
ได อยางอุกฤษฏนี่เขามีระเบียบ ตองเดินใหพน บานภายในเวลาไมเกิน 3 วัน พน
ขีดคนอยู แลวเขาปาเลย ไปเทาไหรตอ งอยูเทานั้น ถาตั้งใจเทาไหร เปลี่ยน
ระยะเวลาไมได หมายความวาคนดีเขาไมเอากัน มีคนบาๆ บวมๆ ทํากัน แตก็มี
เยอะ ไมใชเฉพาะบาบวม อยางพวกเราหรอก ไปก็ไปชนเหมือนกัน ชนกับเขตของ
เขา ไปเจอะแลวก็คุยแลวก็พยายามหลีก คือไมตองการพบคนไอนนี่ ะตายเมื่อไรก็
ได ตะขาบกัดก็อาจจะตายก็ไดใชไหม เพราะไมมีอะไรแกพิษ แลวถาเกิดเสือจะ
พิสมัยขึน้ มานี่ ก็อิ่มเหมือนกัน
ก็เรียกหลวงพอ
หลวงพอเองก็ถูกกินเหมือนกัน (หัวเราะ) ก็ตองตัดสินใจเพื่อตายกัน แตก็มีอยูวา
ตายแลวจะไปไหน เขาก็รีบตัดสินใจ ถาตายวันนี้เราจะไปไหน ถาจะไปสวรรค ตั้ง
จิตไวแคอุปจารสมาธิ ถาตายแลวจะไปพรหม ตัง้ ใจปบ ฌาน 4 ฌาน 8 ใหทรง

ตัว ถอยหลังมาตั้งใจอยูท ี่ปฐมฌาน หรือฌาน 2 เพราะวาถึงขัน้ ฌาน 3 แลวมันไม
พูด ถาทรงฌาน 1 ฌาน 2 มันยังคุมตัวอยูเขาตองทรงไว ที่นี้ตายแลว เปนพรหม
แน ถาหวังตายไป นิพพาน ก็ตัดสินใจวารางกายนีไ้ มมีความหมายสําหรับเรา
เราไมตองการมันอีก ตายแลวก็ไป นิพพาน เทานี้แหละ เขาตั้งแคนี้ แตตอ ง
อารมณทรงตัวนะ
นึกไปแบบนัน้ ก็ดี อารมณรักในเพศ อารมณโลภ อารมณโกรธ อารมณ
หลง 4 อยางนี้ มันไมเขามาเกาะใจไวแน คือเรายังตัดไมไดแตตองพยายามขับไล
ระงับมัน เทานั้นเอง แตไมใชอรหันต ใชไหมถาปลอยมันฟูขนึ้ มา เชาอดขาว ฟูนิด
เดียว แคนามีเดียว หรือวินาทีเดียว เชาเทวดา จะไมใหกนิ ขาวเลย เปนการ
ควบคุมอารมณเพราะตองกดกันหนัก กดกันหนักก็ไมมอี ะไรนี่ ก็นึกวามันจะตาย
แลวก็หมดเรื่องกัน คิดวาเราจะตายยังตองการอะไรอีก แลวก็สิ่งสําคัญที่สุดนัน่ ก็
คือทรัพย เดินไปนี่เห็นหมด ทองใตดินนะ เหมือนกับไมมีดินเลย เปดใหดูนี่ครับ
ทองคําครับ แหม อวดจริงๆ หนักเขาเราก็รําคาญเหมือนกัน บอกนี่อยากไดทาํ ไม
ไมให พอไมตอ งการละก็อยากให
บอกถาตองการละใหหมดเลย แหม เหมือนกัน อยากไดแตผมไมให เวลา
ไมอยากไดละผมให ก็เลยไมทราบทีหลับวาเทวดาพวกนี้ชวยกัน มันเคยอยูชั้นนี้
มากอน ชัน้ จาตุมหาราช อีกพวกหนึ่งก็คือดนตรี ไอดนตรีนี่ทกุ ประเภทจะมีใหฟง
ทุกวัน ไมใชวา ไกลนะเหมือนกัน เครื่องบรรเลงขางๆ นี่เลย รองสงรองกัน เหมือน
ขางๆ นี่แหละ บางทีเสียงกลางยาวมันสนุก แหม เตนกันไมมีละ (หัวเราะ) เห็นตัว
นั้นไมใช มาแบบคนแหละ ตองจับเสียงพวกนีเ้ ปนวิปสสนาญาณ คือวาถามา เรา
จับเสียงเปนวิปสสนาญาณเครื่องเปนแบบนี้มานะ รุงขึน้ ไมเอาอยางนี้ไมเอา ใช
ไมไดแลว เปลี่ยนเครื่องใหม แกมีทกุ เครือ่ งแลวไปอีกทีวงผูห ญิงลวนๆ บางฟานี่
สวยๆ รองกันไขวเลย แกก็บรรเลงไป เรานั่งกินขาวนีเ่ ขาก็บรรเลง รองสงไปตามที่
นํามา ไอเพลงไหนที่เราชอบก็บรรเลงนัน้ แหละ ฉันเคยเลนดนตรี เราชอบเพลง
แบบไหน เขาก็เลนอยางนัน้ นะ เราก็จับๆพวกนี้ เราก็รู คนที่ไหน มันจะมา บานไม
มี พวกนี้กเ็ ปนนางฟาอยางนอยก็นางฟา อยางอืน่ มาไมได พวกนี้ก็มาจากคน คน
เขาก็ตายไปเปนนางฟา สภาพของเราแทๆ มันก็ตองเปนแบบนี้ จับเปน มรณา
นุสสติ นะ เราก็ตองเห็นวาสภาพรางกายมันเปน อนิจจัง เราเกาะมันเปนทุกข
เพราะถามันเที่ยง เขาก็ไมตายอยางพวกนี้พวกนี้ตายไปแลวจะมาแบบนี้ เราไมชา
ก็ตายแบบนี้ เขาจับเปนแบบพวกนัน้ แกตีไป ขณะสีซอก็ดี บรรเลงเพลงเคาะก็ดี
เราตองจับวาขณะใดที่เขายังดีอยู ถาเขาเคาะอยู เสียงมันยังไมขาด ถาเลิกสีเลิก
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เคาะ เสียงขาด ก็เหมือนชีวิตเรา ถายังหายใจยูมนั ยังไมตายถาเลิกเมื่อไร หยุด
เมื่อไร มันตายเมื่อนัน้ นี่เขาจับกันอยางนี้ หรืออยางคนนัน้ สวย พรุง นี้ไมตองกิน
ขาว (หัวเราะ) ไมตองหวงสบายมาก เห็นไหม เปนเทวดาเขาเขาฌานตาย นะ
(หัวเราะ) จําศีลกินวาตาไมมขี าวจะกิน ลอลมเรื่อย(หัวเราะ)
แตก็คุยไดเหรอฮะ
ได คุยได เราก็คุยอยางพระ พระคุยกับผูห ญิง เขาคิดอยางนัน้ นะเขาเปนผูห ญิง
เราเปนพระ ถึงแมวา เขาจะไมมีเนื้อ อยางเราก็ไมควรจับ เปนอนามาส คือพระจับ
ผูหญิงนี่ความจริงไมมีโทษหรอก ถาไมมีจติ กําหนัด ใชไหม สําคัญที่สดุ ถาไมมีจิต
กําหนัดจับอยางไรก็ไมมีโทษ แตอดขาวใชไหม คนอื่นที่เขาเห็นนะ เขาจะมี
ความรูสึกอยางไร ตองรับความรูสึกของคนดวยนะ ไมใชสุมสี่สุมหาไปทํากัน
พระพุทธเจาทรงระมัดระวัง 2 อยาง บัญญัติวัชชะกับโลกวัชชะ บัญญัติวัชชะ คือ
มีโทษทางธรรม ทางวินยั ใชไหม มีโทษนะ แลวก็โลกวัชชะนะ มีโทษทางโลก คือ
ทํานี่ไมมีโทษเลยแตทางโลกเขาติเตียน ก็อดขาวตองระมัดระวังทัง้ สองอยางถึง
บอกวา เปนอนามาส ถึงแมวา จะไมเปนอาบัติ ก็เปนอนามาสคือไมควรจับ
ชาวบานเขาจะไมใหกนิ ขาว กินขาวแลวไปจับพวกผีสงสัยจับไมติด ไอพวกนี้ไมมี
เนื้อ จะจับปบถูกเนื้อแย แตกลายเปนเนื้อเปรตเลย อูฮู ลิ้นหอยยาว เนื้อยาน นา
กลัวช็อคตายตรงนั้นเนอะ
เขาก็มาบรรเลงตามเรื่องของเขา
แตวา พวกเราจะไมพูด
ไปถึง
พระพุทธเจาบอกวา “เธอทัง้ หลายไมควรคบพวกมาตุคาม ถาจําเปนจะตองคบ
พูดเรื่องธรรมะ” เหมือนทีเ่ ขามาบรรเลง เราก็ไมรวู าเพื่ออะไร เขามารเพื่อมา
ทดสอบกําลังจิต เราจะสอบได สอบตกก็รูในวันพรุง นี้ ใชไหม ถาวันพรุงนี้มีขา ว
กิน สอบได (หัวเราะ) ถาวันพรุงนี้ไมมีขาวกิน สอบตก ถาเขาเอาแน ก็หมายถึงวา
เขาไมมีความปรานี เขาแนนอน
กินขาว ก็ใชวธิ ีบิณฑบาต เดินจากตนไมตนนี้ไปถึงตนไมตนโนนมันมีถึง
3 แบบ คือเอาบาตรหอยตนไม แลวก็ยืนภาวนา ไดยินเสียงบาตรกึ่กๆ 3 ครั้ง ลืม
ตาขึ้นมาได ไมอยางนัน้ ก็ตดั สินใจ จากตนนี้ไปถึงตนโนน ถายังไมมีคนใสบาตร
ละก็เดินกลับไปเลยถาไมมีคนใสบาตรเลย เรายืนอยูดวยธรรมปติ ไมกินเลย แลว
อีกประการที่ 3 เราจะไมกนิ อะไรทั้งหมด อยูดวยอํานาจธรรมปติ มันจะไมยอมนะ
มีธรรมปติเฉยๆ ก็ไมกินอะไรเลย น้ํากินตามธรรมดาน้ํานี่กนิ ตามปกติ มันจะ
อิ่มตัวตลอดเวลา
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ที่นี้เรากินเพราะอะไรรูไหม อยากจะลองกินขาเทวดาดู ขาวเทวดาเขามี
อยางเดียว ไมมีเนื้อ ไมมหี มู ไมมีผัก มีแตขาวสีเหลืองๆ ออนๆ กินแลวก็มีรสหวาน
หนอยๆ กินมากก็อิ่ม กินนอยก็อิ่ม เราก็อิ่มตลอดเวลา กินแลวก็ชุมชื่นนะ ชุมชืน่
กวาอาหารเรามาก เดิมทีเดียวเขาใสเราเจาเดียว ทัพพีเดียวกินก็อิ่ม ตอมาใส 4
เจา 4 ทัพพีอมิ่ พอดี มีความชุมชื่น มีกาํ ลังดีมาก นากินดีไหม หาขาวเทวดากิน
ไหม สงสัยวาขาวแพงๆ นี่ขาวเทวดาหรือเปลา (หัวเราะ) ขาวเทวดา เกวียนเทา
ไหรก็ไมรู นากลัวจะแพงนะไอรถสิบลอเคยเห็นขึ้นไปนะ ออ ไมไดสิตอ งใชจรวด
ขึ้นไป
จะไปธุดงคไหมหมอ ไมดีละ เอา เจาเล็ก ดีกวา (หัวเราะ) อยางนี้ เสือ
เห็นก็เดินหลีก ไอกางๆ แบบนี้เจ็บกรามโวย โดนดําเอาอันเล็ก ดีกวาแทะสะดวก
เดี๋ยวรองไห ไอรองไหสวนทีเ่ หลือ แหมจริงๆ
คนพูดก็เหมือนกัน
แหม (หัวเราะ) พูดจนเสือรองไหหลายวัน กินไป 1 ใน 4 อิ่มเสียแลวจริงๆ ธุดงค
นะดีแบบนัน้ นะ แลวแบบปกติ เขาก็ดีนะ แบบปกตินี่เขาจะตองตัดหมด หางบาน
ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร ถาต่าํ กวานัน้ ไมใชแลว เดินดงแลว
แลวประการที่ 2 วัตถุที่มีคา อยางเงินและทอง ถือไมไดเลยนะรับก็ไมได
เมื่อกนนี้จะไปธุดงค เขาตองขึ้นกับอาจารย คําวาขึ้นนีห้ มายความวาไปขอ
ปรึกษานะ ทานตองฝกกรรมฐานกอน และตองแนะนํากอนครบถวน ไปธุดงคนี้ไป
เพื่อละกิเลส ไปเผาผลาญกิเลสกัน เวลาปกกลด ประมาณไมต่ํากวา 1 กิโลเมตร
เพราะอะไรรูไหมกลางคืนในเวลาสงัด ชาวบานเขาคุยเสียงมันไมถงึ ตอนเชาเดิน
มาบิณฑบาตไมไกลเกินไป ขนาดนีน้ ะ แตวาตอนนี้บางทีทานลอขางเสาเรือนเลย
รูสึกวาศักดิ์สทิ ธิ์มาก แลวเวลาพวกนีก้ ็เหมือนกันถาไปทําอะไรผิดหนอย พวกนี้
มดคันไฟกิน ทุกองคเขาจะตองบอกเหมือนกันหมด พอผิดนิดเดียว
ก็มีคราวหนึง่ ตองเดินทางรวมกัน ก็มาไหวที่ เขาวงพระจันทร กอน
พระพุทธบาท กอนใชไหม ออกจากวัด อันดับแรกก็คือ อําเภออะไรนะหมอ เขต
นี้โดยมากจะปกอยูแถวนัน้ เพราะมันพอดี พอปกกลดเสร็จเรียบรอยแลว พอจะ
อาบน้าํ ก็มีสาวๆ แถวๆ ตลาดเขาไปตักน้าํ เขาก็เลยเอามาใหอาบ ตางคนก็ดี ก็มี
อง๕หนึ่งเขาธุดงคปกติ กลับเขามา เขากลดไมได มดคันไฟขึ้นเต็มเลย ยิง่ ใส มัน
ยิ่งมาเปนลําเปนฝูง มาขูใหญเลย ก็มานั่งไลเบี้ยกัน ถามวามีอะไรติดตัวก็คนใน
ยามก็ไมมีอะไร ไอสิ่งที่ผิดวินัย มีดโกนก็เอาไปไมได มีดโกนนี่มันคม แลวก็นงั่ นึก
อยูตั้งนาน
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บอก “วันนีม้ ีสาวๆ เขา ตัดน้าํ มาใหอาบ มีความรูสึกอยางไรบาง” พอผม
นึกออกวาคนที่ตักน้าํ ใหผมอาบ “รูสึกวารูปรางหนาตาจะดีกวาคนอืน่ หนอย แต
มีคยามรูสึกแคนี้นะ” บอก แคนี้เอง ถาอยางนัน้ อาบัตแิ ลว” พอแสดงอาบัติเสร็จ
มดมันก็ไปไหนหมด หายเรียบรอยเลย นี่อาบัติเปนตัวแหงเลย นีพ่ วกนี้เปนตัว
อาบัติหมด (หัวเราะ) ไอตัวอาบัตินงั่ อยูแถวๆนี้
มีอีกคราวหนึง่ เพื่อนกัน อีกองคหนึ่ง แตไมใช 2 องคนนี้ ะเขาเอาทองปด
พระ นีท่ องคําเปลวใสยา มไป พอปกกลดเสร็จอาบน้ําเสร็จ พอเย็นกลับมาเขา
กลดไมได มดคันไฟเต็มเหมือนกันไลเทาไรยิ่งเขามามาก ไลไปคันๆ ดูเจอ
ทองคําเปลว ทองคําเปลวนี่มนั เปนโลกียะ แตมันก็ขายไมได เพราะเปนงาน
ละเอียดมากตองโยนทิง้ เดี๋ยวนัน้ มันก็แสดงอาบัติ มดหาย ทีแคนยี้ งั เอาเลยเห็น
ไหม นี่เอาหมอไปก็เรียบรอย
หลวงพอครับ ถาอยางนี้ก็เอาพระเลีย่ มทองติดตัวไปก็ไมไดเลย
พวกนีท้ ี่เขาไปเขาไมมีหรอก เขาไมไดขึ้นแบบนั้น เวลานีเ้ ขาไมไดขึ้นแบบนั้น เขา
อยากจะไปเขาก็ไปกันเฉยๆ แลวเขาไมมอี ะไรเขาก็ไมมผี ลในการธุดงค อาจจะมี
ผล เพราะวามีบางองค เมือ่ กอนนี้อยูกรุงเทพฯเคยเจอะ แกธุดงคทั้งปแหละ พอ
เวลาเขาพรรษาก็กลับวัด เขาพรรษาแกก็ทําพระ ออกพรรษาก็ออกไป พระเต็ม
ยามไปหาสตางค ไอนี่เขาก็ไปปกติไมมีอะไร ไมไดขึ้นธุดงคเขาถามวามีอาบัติไหม
ก็บอกวาพระพวกนี้ไมมีอาบัติจะกินแลว (หัวเราะ) ก็ไมใชอาบัติ ใชไหม ก็ฆราวาส
เราดีๆ
แลวมีดโกนที่เอาติดไปไวสําหรับโกนผม
ไมได เปนอาวุธ ถึงพับเล็กๆ แตตองหักปลาย เดี๋ยวจะไปแทงใครเขาตาย ยังถือวา
เปนประเภทอาวุธอยู
แลวไมปลงผลเหรอ
ไมปลงนะซิ กีเ่ ดินตอกี่เดือน ก็ปลอยไปเลย ไมมีมีดจะปลงอยางไรเอาปากกัด
ก็หมจีวร ก็ผมยาวรุงรัง
ก็ไมมีใครเขาหามฉันนี่ ฉันก็ยังกินขาวได
ถักเปยเหรอครับ
(หัวเราะ) เออ 8 เดือน ละถักเปยไดเลย บอกไมได ตองทํา 5 แกละซอนตุมๆๆๆ
นั่นแนะโอโห นั่งอยูน านแลว แหมนั่งอยูตั้งนาน ไดแค 5 ตัว มีคนเขาฟงเรื่องอื่นนะ
โยมนะ นี่โยมเสียชื่อคนอยุธยาดวยกันนะแหม ทําเสียยีห่ อกันเองเลย ไงโวยไอโต
มีอะไรรายงานบาง
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ก็ไปบานมาครับ
ออ เหรอ เห็นหายไป มีทกี่ ูแลวกี่หมื่นละ หา
กูไดหลายที่ครับ
อาว คนมีบุญเสียอยาง ไปไหนมีที่กูตลอด รับรองวาไปไหน เงินไมพอใชแน แต
ความจริงนะสตางคนี่ ถาไมนิกตามเขาพูดนะ เอามาไดตั้งเยอะ มีใครเขาถามที่
ไหน ใชไหมไมมใี ครเขาถามหรอกถามันถามละกอเอา เอาไปเสียใหหมด แตถา
เอามามากเทาไหรมันก็ไมหมด มีมากก็ยงิ่ มีธุระมากนะ เอามามากๆ ยังตองกูเขา
เลยนีก่ ็ดี เรื่องของธุดงคนี่ความจริงก็สนุกนะ แตก็เกือบจะมดกินเสียแลว
คราวหลังสุดนีท่ านไมใหไปเลย ทานใหเขียนหนังสือ หลวงพอปาน ทาน
สั่งหยุดเลย 10 ป หมายความวาพอถึงจุดนี้แลวก็ตองสั่งหยุด ที่ไปเห็นสาวๆ อาบ
น้ํานะ เทวดาเคยหลอก เอะ เมื่อกี้ใครถามเรื่องเทวดาหลอกดวย เทวดาหรอก มัน
ใกลวันวิสาขะ “ไปเที่ยวกันเถอะ ครับ สวนทางนั้นดีมีสระสะอาดมีถา้ํ สะอาด” ใช
ไหม เดินไปเรื่อยๆ เขาถึงทีแรกปบ ดงตะไคร ขนาดสนามหลวงตะไครทั้งหมด
อะไรไมรูมีสารพัด แลวตอไปเขาดงกุหลาบ แหมดอกกุหลาบดอกโตกวาขันอีก
สวยๆ เราก็มองขมเพลิน พอเดินไปเดินไป พอหมดจากสวนประเภทนี้ก็เดินไป ก็
เอะ มองดูขางหลังอาว มันสูงกวายอดยาง ภูเขาเราไมรูมันเหมือนพืน้ ดิน ขึ้นไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งสูงสุด สูงสุดก็มีบริเวณกวาง มีหินเตียน มีสระโบกขรณีมีน้ําใส
สะอาด หญาสักตนก็ไมมนี ะ ใสแจวมองเห็นกันสระ แลวก็พาเราเขาไปในถ้ํา ใน
ถ้ํามันก็มีแทน มีอะไรเหมือนกับที่คนนอนเรียบรอยดีทุกอยาง พอเสร็จเรียบรอย
แลว เขาบอกกลางคืนพระจันทรที่นี่จะเห็นใกลมาก นับวาเขาโกหกนะ เวลานี้มัน
ไมมีหรอก แลวนัง่ เครื่องบินไปก็ไมเจอะ ไอเขาลูกนีม้ ันเกิดหายไปไดอยางไร
อยางตอนหัวค่ําไป เชียงใหม ประมาณสัก 2 ทุมมัง้ เสียงดนตรีแววมา
จากหนาผา เสียงบรรเลงมันแววมา มันใกลเขามาๆ ก็มองโอโฮ แพรวพราวเปน
ระบับเลย ทุกคนเหมือนดาว โอ เครื่องแตงกายนางฟา ใชไหม ก็มีเสลี่ยง เราก็นั่ง
แอบอยูที่แทน พอเขาวางเสลี่ยงทุกคนก็สวยหมด สวยพวกเราเทียบไมได พอไอ
คนในเสลี่ยงกาวออกมา ยิง่ สวยกวาพวกนั้นหมด แหม เอาอาบน้ําเลนกันใหญ
เลย เขาอาบน้ําอาบทาเราก็นงั่ มอง จะขโมยตอนไหนดีวะ ไอคนนะไมเอาหรอก
เอาชุดนัน้ นะ พอดีเพื่อนกันคนหนึ่งเขาคัน มันคลายๆ เขาจะบันดาล เสียง
เจี๊ยวจาวๆ อยูพักใหญเดินหงายเลยเห็นชัด เสียงไอกรึ๊บเดียว พอหยุดปุบ
“มนุษย" เหมือนกับดําน้ําหายไป แลวก็นงั่ จอง ไมโผลสักที นัน่ แหละนากลัวจะ
เปนพวกพญานาค เลยยองไปดูในที่เครือ่ งแตงตัว ไมมีเลย แหมไดสักเม็ดก็ดี

ลูกศิษย
หลวงพอ

แหม ถาไดเสลี่ยงแบกมาตายนานแลว ถูกตีตาย ไอตอนนัน้ หลวงพอ บอกตอง
หยุดนี่ใจดีไมพอ คลายๆ วาเขาจะปดฉาก มาแคนี้กพ็ อ ใชไหมแตความจริงมี
ประโยชนมาก มันทําใหเรามีความอดทนขึน้ เยอะอยานึกวาเกงนะ นักเจริญ
กรรมฐานนี่ตองการหาปาที่สงัด ไอพวกนี้ไมเกงหรอก เพราะเกงในปา พอเขาถึง
ในเมือง เสียงของคนนี่อนั ตรายมากที่สุด มันตองสูกบั เสียงคน จะตองคิดวาเวลา
ที่เราจะตาย จะบังคับใหชาวบานเขาไมพูดไดไหม เครื่องโทรทัศน เครื่องวิทยุ รอง
รําทําเพลงหามเขาไมไดนะ บานของเขาใชไหม ตองเอาจิตเขาไปสูกับเสียงนัน้ ให
มันชิน ใชไหม ทําใหไดมาก ชนะ 1 นาทีก็เอาตั้งเวลาไว 10 นาที ชนะเพียง 1 นาที
ก็พอใจ ทําอยางนีท้ ุกวันใหมันชิน คือวาถาเราไมรําคาญในเสียง ถาขณะใด ถา
เราทําภาวนาอยู พิจารณาอยูแลวไมรําคาญในเสียง ขณะนั้นจิตเปนปฐมฌานขึน้
ไปแน ปฐมฌานนะไมรําคาญในเสียง
แลวก็จะไปนัง่ วัดฌาน บอกไมรําคาญในเสียง แคปฐมฌานเทานั้นไมใช
นะ เพียงแคปฐมฌานนี่ไมราํ คาญในเสียง ใชไหม มันอาจจะเลยตรงนั้นไปได แต
เรื่องฌานนี่เขาไมควรจะสนใจ จะเอาแคไหนเอาแคจิตสบายก็พอ ถาไปสนใจ เมื่อ
วานนีท้ ําไดแคนี้ วันนี้ตงั้ ทาทําใหดีกวาวันนั้น มันพังเลย เพราะไอตวั ตั้งใจเปน
นิพวรณตัวที่ 4 อุทธัจจกุกกุ จจะ เมื่อวานนี้มนั เหนือแลว โอโฮ แตมันก็แจวนะ
วันนี้พกั ใหเต็มที่ เอาใหดีกวาเมื่อวาน เลยไมไดอะไรเลย มันไมเหมือนทํางานดวย
แรงกาย ทํางานดวยแรงกายนะมันตางกับจิตใชไหม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง จิตที่
เราทําเปนจิตกุศล ไมใชจิตอกุศล เอามาตั้งนาน มีอะไรลูก
ยังไมมีปญหาคะ
ยังไมมีปญหา แลวมีตัณหาไหม (หัวเราะ) ยังไมมีปญหา ถามมีตัณหาหรือเปลา
มีไหม มีหรือเปลา ไอตัณหานะ พวกแกดีความหมายมันสูงไป ไอความอยากได
ทุกอยางนะมันเปนตัณหาไอขี้หมา พอบอกวาตัณหาหนอยเดียว หาวากูวา
เสียดาย มึงเลยเถิดเลยพระอรหันตไป เอาแคพอดีๆ นะ ถายังมีอารมณอยกาอยู
อยากจะกินกับขาวอยางนั้น อยากจะกินขาวแบบนี้ ใชไหมอยากไดเสือ้ สีสวยๆ ไอ
อยางนี้เปน เขาใจไหม ใครวามีตัณหานะอยาไปวาเขานะ ไปหนักเลย ตัณหาฟู
เลยนะ ตัณหาหมายถึงความอยาก อยากไดอะไร ตัณหามี 3 อยาง
กามตัณหา ไอกามตัณหามีความหมายวา พุง เปลวไปเลยตัวอยากได
ในสิ่งที่เราไมเคยมี ไมใชหมายถึงผัว อยางไรก็ตามวิทยุเรายังไมเคย มี เราก็อยาก
ได สตางคไมมีเราก็อยากไดไอพวกนี้มนั ยาวเหยียด เลยพระพุทธเจาไปใชไหม
เอาแคพอดีๆ สิ
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กามตัณหา สิ่งใดที่มีแลว อยากไดทรงตัวอยู ตองการใหเหมือนกับไมให
มีการเคลื่อนไหว อยาใหสูญหายไปนะ
วิภวตัณหา ของที่มนั จะพัง ตึงไว มันจะสลายตัว ไมเอาๆ อยาตายๆ มัน
จะคายไมใหมนั ตาย ของจะพังไมใหมนั พัง อะไรอยางนีว้ ิภวตัณหาเพราะเขาทํา
ไมได เพราะฉะนัน้ ความทุกขเกิดจากตัณหาประการเดียว ถาเราจะตัดทุกข ตอง
ตัดตัณหา 3 ประการนี้ ใชไหมเทานี้แหละ
คําวาอยากไดสิ่งทีย่ ังไมเคยมีนั้นนะ เปนตัณหาอะไรก็ได ใชไหมแตวา ถา
อยากได นิพพาน เปนตัณหาไหม อยากไดสวรรค อยากไดพรหมโลก อยากได
นิพพานเขาไมเรียกตัณหา เขาเรียก กามฉันทะ มีความพอใจในธรรมะ เขาใจให
ดีนะ อยาไปลอเอาตัณหาหมดอีกละ เอาอีกแลว เออ ก็แกอยากเหมือนกันนีห่ วา
ไอนั่นตองบอกเขาไมใชตัณหา กลวงหา มันตนขางลาง กลวงขางบน (หัวเราะ)
มีคนเขาถามวา พวกเราทีม่ านั่นนี่ เขาถามวาเราอยากไปนิพพานก็เปนตัณหา
ไมใช แคสวรรคนะ ตัง้ แตสวรรคขึ้นไปเปนธรรมฉันทะ คือมีความพอใจในธรรม
ฉันทะ นีพ่ อใจในธรรมฉันทะ พอใจในธรรม ใชไหมพอใจในความดี แปลวาทรงไว
ซึ่งความดี ตองแปลกคนละอยางนะ
แลวคนที่อยากไดบุญนี่เปนตัณหาไหมครับ
เปน ทําบุญชาติหนาขอใหมีเมียสวยๆ สัก 100 คนเถอะ ทําบุญขอใหไปสวรรคชั้น
นี้ เปนธรรมฉันทะ ใชไหม จะเอาดันหรือกลวง
หลวงพอเจาคะ อยางมีพระบางองคบอกวา พวกโยมถาทําสมาธิแลวหวัง พระ
นิพพาน ไมถกู ตองทําใจไปสบายๆ ถึงเวลาไปไดเอง
ใช พระองคนนั้ ไปองคเดียว เราอยาไปแยงทาน ทางนี้ไมโปรง อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน พระพุทธเจาตรัสวา อุปสมานุสสติ นีน่ กึ ถึง พระนิพพาน เปน
อารมณ ไอพระองคนนั้ มันเรียนมาจากที่ไหนมา ตองเรียกไอพระแลว ไมใชอีพระ
ใชไหม มันคัดคานคําสอนของพระพุทธเจา เปนพระไมไดถา คัดคานคําสอนของ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาถือเปนผีเลยนะ หมดสภาพเลยทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวใน
อนุสติ 10 มีอยูใชไหม นึกถึง พระนิพพาน เปนอารมณ เขาใจไหมละ ดันไป
คานเสียนี่ ก็ไปได พระยายม ก็ยิ้มไมตอ งสอบสวย อยางนี้ไมตองสอบสวย ไป
เลยพุง หลาวจับไมทัน จับมาสอบไมทนั พุงหลาว ปรูดแนลงนรก ที่พระถึงบอกวา
มีอันตรายมาก ถาสิ่งที่ไมมนั่ ใจไมนา จะพูด กอนจะพูดดูกอนวาพระพุทธเจาตรัส
อะไรไวบาง คานไมไดเลยนะ ถาคานถือวา เปน เดียรถึย ทันที เดียรถียก็แปลวา
ภายนอก คือไมใชคนของพระพุทธศาสนา ตัดขาดไปเลย เสียดายไหม

อยางพระที่ไหนหวา เขาใหไปชมอุทยานพระ แกก็ชมนะ ชมไปชมมาแลว
ก็ เขาตองการเอาพระที่รูจักกันมาถาม ถามวาทําไมมาลงทีน่ ี่ เขาก็บอกตามความ
เปนจริง ทีนี้แกก็เกิดนึกถึงพระที่ยงั ไมตายขึ้นมา ถามครูเขาวา ถาอยางนี้จะไป
ไหน ครูก็บอกวาใหไปถามตรงพระพุทธเจา พระพุทธเจาไปดวย ไปถามครูเขา
ไมไดทานก็เลยบอกเลย “โลกันตขุม4” นี่พระพุทธเจาตรัสเองนะ เห็นไหมเน
อะหมอ ดอกเตอรก็ไมไดไป ถาไปยิง่ สนุกใหญ ไอเรื่องนะมันไมยากหรอก แกทํา
ใหสนุกใหญ นี่พระพุทธเจาบอกโลกันตขุม 11 ในกลุมเขานะนะ เปนกลุมเลย
นี่ความจริงพระนีห่ นัก ไอพวกผูหญิงนี่บอก ถาฉันบวชพระไดฉันไมสกึ
หรอก นั่นบวชชีสัก 7 วัน ยังอยูไมไดเลย (หัวเราะ) ดีไมดีอางวาศีลนอยไปอีก
อยากไดศีลสัก 120 ภิกษุณีถาอยูเ วลานี้เปนปาราชิกกันเปนแถวหมด ไมใชนา
ราชิกกับใครนะ ปาราชิกเองคือจับเด็กผูชาย แมจะเกิดในวันนัน้ จับโทษปาราชิก
โอโอ เปนไงหนักมาก ทานปรับขาดจากความเปนพระเลย บวชก็ไมได มีเยอะไปดู
สิกขาบทภิกษุณีละมอยเลย
แตเราก็ตองชมวาทานเกงกันมาก สมัยนั้นทานเกงจริงๆ ใชไหมทีท่ าน
เปนได บวชแลวทานเปนอรหันตกนั เปนแถวนะ ทานเกงจริงๆ เขมแข็งมาก ที่
พระพุทธเจาทรงวางสิกขาบทไวหนัก ก็เพราะวากลัวศาสนาจะดวน มีพระผูหญิง
พระผูชวย เดีย๋ วเณรออกมาเปนแถว (หัวเราะ) เณรนี่เขาแปลวาลูกนะ (หัวเราะ)
เดี๋ยวครอก อันนี้อนั ตรายมาก
แตความจริงไมบวชนี่ดีกวาใชไหม พวกผูห ญิงนี่ไดเปรียบผูชายที่ไมบวช
รักษาแคศีล 5 ศีล 5 นีเ่ ปนไดทั้ง พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี ใชไหม ถา
หากวาใครเขาถึง อนาคามิมรรค จิตจะรับ ศีล 8 เอง จิตมันรับเองไมถอย นั่น
แนะ เพราะศีล 8 นี่ ถาพระปฏิบัตินี่พอถึงอนาคามีมรรคจะรับศีล 8 จะทรงศีล 8
ไมยอมคลายตัวนี่เปนอนาคามิมรรค คือวาพระอนาคามีนี่ทรงศีล 8 เพราะวาตัด
กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ กามฉันทะ นี่หมายความวาความรักในระหวางเพศ
ความรักสวยรักงามมันก็หมดไป ปฏิฆะ อารมณไมพอใจไมมี ตัดไป คิดึถงแต
อารมณพอใจก็แตงงานได ไมพอใจไมมี ตองพอใจ แหม ทําไดทุกอยาง ถาเรา
พอใจนะ
ทีนี้ความพอใจของพระอนาคามีไมเหมือนเรา แลวก็อรหันตความจริง ถา
เราจับหนักอยู 3 ชัน้ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตนี้ไมมีอะไรของ
เบาๆ คืออรหันตนี้ใชปญญา พระโสดาบัน สกิทาคามีเปนพวกทรงอธิศีล อันนี้จํา

ไวใหดี ตัวนี้เปนหลักใหญอนาคามีทรงอธิจิต คือทรงฌานดีนะ ฌานไมเขมแข็ง
ตัด 2 ตัวไมได กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ นีต่ ัดไมได เพราะฌานไมเขมแข็ง
อรหันตแปลวาผูทรงปญญา เปนอันวาการปฏิบัติดี ถาใครเปนพระ
โสดาบัน ถามุง สกิทาคามี อนาคามี ก็โงเกินไป ถึงพระโสดาบันแลว เขามุงอรหันต
เลย ที่สมเด็จทานสอนวาเขาทํากันอยางนี้ไอทําอยางแกพูดมันไมไดอะไรหรอก
ไดบางก็เศษๆ เลยๆ นิดๆ หนอยๆ ไมมผี ล เราก็ไดแคพูดฌาน 1 2 3 4 ฌาน 8
โสดาบันสกิทาคามี เราคุยกันอยางนี้ ปรับปรุงอารมณกนั พอถึงบอกมันถูกบางไม
ถูกบาง ที่ถกู ก็ยาวเกินไปใชไมได
เขาจับอารมณพระอรหันตเลย
ถาทําจิตเขาถึงอารมณพระโสดาบัน
อารมณพระอรหันต 5 ขอนี้เขาไมเอา 4 ขอ เขาเอาขอเดียวคือ ตัว อวิชชา
อวิชชา แยกเปน 2 ศัพท คือ ฉันทะ กับ ราคะ ตัด ฉันทะ กับ ราคะ นี่ 2 ตัว
ฉันทะ คืออารมณที่รูสึกวา โลกมนุษยนี้ดีนา อยู ดูพรหมโลกนาอยูท ่ตี ัดออกไป
ราคะ เห็นมนุษยโลกเทวโลก พรหมโลกสดงดงาม อันนีต้ ัดออก ตองการนิพพาน
จุดเดียวเทานี้เอง แตวาตามตํารา ราขึน้ แลวราขึ้นอีก (หัวเราะ) ราขึ้น
นี่ถาพระปฏิบตั ิจริงๆ เขาตีรวย เราเปนคนกิน เราไมใชแมครัวไออาหาร
กับขาวนี่ แกจะใสอะไรบางมันก็เรื่องของแก เรากินอรอยก็แลวกัน รวบกินเลย
เวลาปฏิบัติจริงนะ ถาเวลาเรียนก็ตอง ไอนั่นเทานีน้ ะ ไอนี่เทานี่นะ พริกมาก
เกินไปก็เผ็ดจัด น้าํ สมนอยเกินไปก็เปรีย้ วไมพอ นี่เขาตองสอนกัน อันนี้เปนการ
เรียน แตวาเวลาทําจิรง เขาหยิบๆ ๆๆ ใส แลวเวลากินก็ตักกินเลย ไมไดไปนั่งนึก
อยูวามันใสอะไรบาง เดี๋ยวไมตองกินกัน ใชไหม
ทีนี้เวลาปฏิบตั ิจริงก็เหมือนกัน คนที่ปฏิบตั ิกันไมไดผล เพราะอะไร หลง
ฌาน หลงฌานนี่ไมมีอะไรเปนผล ฌานนี่ไมมกี ารทรงตัวฌานนี่ขนึ้ อยูกับกําลัง
รางกายอยางเดียว ถากําลังของรางกายดี ฌานก็จะเขมขน ถากําลังของรากงาย
ทรุดฌานก็ถอย เราก็มีอาการกลุมจิตไมดีพอ ถารางกายดีมันก็ดใี หม ดีใหมอยาก
ใหทรงตามนี้ พอคลองปบ เอาใหมแลวก็ถอย แลวเสียเวลาเทาไร 10 ป 10 ปเขา
ไมไปไหนเลย แลวการเลนฌานก็จะเปนเหยื่อของนรกตามปกติฝก ตนไดฌาน
อาจจะไปเปนพรหม แตมนั่ ใจนะวาเวลาตายนะใครไปเคาะขางฝาบาน เคาะ
ตุมๆๆๆ แหมอีบานี่เคาะ จิตไมพอใจตายตอนนัน้ ละไปทันทีเลย อันนี้เรื่องจริงๆ
นะ แลวดีไมดีไอสตางคกูเก็บไวในหีบนัน้ 200 แหม ใครมันจะเอาไปหรือเปลา
ตายเวลานัน้ เปนงูเหลือมเฝา ไมอยางนั้นเปนจิง้ จกอยูแถวนั้นแหละจนกวาของ
มันสลายตัวไปจึงจะไปไดตามบุญ เห็นไหม
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ตัวอยาง อยางไอ หมอสบสันต หรือไอเด็กชายสบสันต นี่เห็นไหมเขา
เคยเปนเด็กชาย แมแตพระในสมัยพระพุทธเจา พระองคหนึ่งเขาอยากหมจีวร
แพร ก็บอกพี่สาววาอยากจะหมจีวรแพร ไอผาแพรสมัยนัน้ มันตองซื้อมาทํากัน
ไมใชซื้อเจกมาขายเหมือนในสมัยนี้นะพี่สาวกวาจะหามาได ก็ไมชาเกินไป แตแก
อยากไดแกก็บอกพี่สาวแกก็เริ่มปวย พีส่ าวเอาจีวรแพรมาใหก็เลยไมไดหม ยัง
ปวยอยูจิตใจก็ไปจับอยูที่แพร สมัยพระพุทธเจาเองนะ พระพุทธเจาก็ทรงอยูตาม
ลงไปแทนที่จะเปนเทวดา เปนพระทรงศีลนะ อันนี้ไมไดฌาน นากลัวฌานคงจะ
ออนไปหนอย ก็เปนเสนเกาะอยูบ นจีวรในเมื่อพระตายไปแลว ทรัพยสมบัติ
ทั้งหมด พระจะใหใคร ตองใหกอนตายนะของพระนะ ถาไมใหกอนตาย ของ
ทั้งหมดตกเปนของสงฆหมด ถาเราถือวาเราเปนลูกเปนหลาน ลงอเวจีแหงๆ เปน
ของสงฆ เสร็จเลย อันตรายมาก พระตองมาจัดแจงวา มีทรัพยสนิ อะไรบาง เปด
ไปเปดมาก็ไปหยิบจีวรแพงเขา อีตาเสน แกรอง ตะโกน “ไอโจรปลนจีวร ไอโจร
ปลนจีวร” พระพุทธเจาอยูทมี่ หาวิหารบอก โนนๆ รีบไปๆ ใหพระวางเดี๋ยวนี้ อยา
ไปแตะตองภายใน 7 วันนี้ พระอานนท ตองรีบตื่นขึ้นมา เพราะไมไดออกรีบมา
บอก” นี่วางกอน อยาเพิ่งไปแตะ พระพุทธเจาใหวาง” วันที่ 8 บอกใหหยิบเอามา
ไดแลว พระอืน่ ถามวาเปนเพราะอะไร ทานบอก “องคนี้จิตหวงจีวร เปนเล็นอยู
เปนเล็นอยู 7 วัน” วันที่ 8 แกไปเปนเทวดา แกไมหว งแลว เห็นไหมละ นี่การทรง
ฌาน อยานึกวาดีนะ แลวการเลนฌานนี่ใชเวลาเปนสิบๆ ป ก็ไมไปไหน เราก็ใช
อารมณพระโสดาบันนี่มันงายกวาเยอะ นี่ ดอกเตอร แกนั่งดีๆ ขางหลังโยกไป
โยกมา ขยับไปเสีย (หัวเราะ) เดี๋ยวคอแย เดี๋ยวจะไมไดกนิ ขาว
เขามีทนี่ ั่งกันตรงหนาหมด
ไมมีที่พงึ (หัวเราะ) แหมไอแกไมไดดูเลย มันเปนมาไดอยางไรวะดอกเตอรนี่ ออ
ไมใชดอกเตอรตรงๆ นะ มันก็ดูแตพนื้ อยางเดียวเออ เมื่อกี้ถึงไหนวะ ลืมไปแลว
อาว ไอหนูไปถึงไหนแลว
ถึงวันที่ 8 ไปเปนเทวดาคะ
จบ (หัวเราะ) ออ มันเหลือหนอยเดียว เหลือคําวาจบ ก็แคนนั้ ใหรูวาจิตนี่เปน
กังวลได ใชไหม ทีนถี้ าเรามุง ฌาน อยาไปมุงเลยถามุง ฌาน 4 จนกระทั่งทราบวา
คนที่ไดมโนมยิทธิทุกคนเปนฌาน 4 ทัง้ นั้นเลย ฌาน 4 มันมีอยู 2 อยาง ทรงตัว
กับใชงาน ไอที่นงั่ เฉยอยูนนั่ นะทรงตัว ไมไดใชงาน เหมือนกับมีสตางคแตไมไดใช
ไมมีประโยชนอะไร ไอตัวนี้เขาเรียกฌานใชงาน พูดอยูก ็ใชไดฌาน 4 นีน่ ะ ไดที่
ฌาน 4 ตองนั่งเฉย ไมตองดูหัวหลักหัวตอ ไมใชอยางนัน้ นีถ่ าจิตจะเคลื่อนออก
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ถาไมใชฌาน 4 จิตจะออก ไมไดเลยใชไหม ยากไหม ไมรูเรื่องเลย มีคนจริงๆ มันก็
ไมรูเรื่องอยางนี้แตใหรูวาเขาเรียกฌาน 4 แตเปนฌาน 4 สําหรับใชงานนะ ไมใช
รถจอด รถคาติแลจอดก็ไมมีประโยชน ใชไหม ตองวิ่ง
แลวถาเกิดหวง จะไปเกิดเปนอะไรครับหลวงพอ
อาว ก็ไปเกิดเปนมา ชาติหนาเปนมา แตความจริง แมเจาครอก นี้เคยอาละวาด
ฉันนะ ฉันก็อาละวาดลูกตอ แต แมเจาครอก นี้เปนชางเทาหลังจริงๆ เลยนะ
เปนชางเทาหลังที่คอยยันชางเทาหนาไมใหหลนลงหลุม คือแผนตางๆ นี่ เราตอง
ใหผานใหเขารูอ ยูเสมอเขาจะมีการประชุมทางการงานกันมากกวา
ถา
ปรึกษาหารือกันแลวชางลางไดยินหมดแหละ เขาถาม เขาจะออกความเห็น แตวา
แผนที่ลี้ลับจริงๆ ก็ไดเฉพาะบุคคล เขาจะมีกลุมของเขา มีมากไมไดใชไหม ฉะนั้น
ตองมีไวมากๆ ใชงานใชไหม ใชงานยังไมครบถวน ดีไหมฉันวาดี เคยมีไวมากๆ
ชาตินี้เลยเบื่อมีเลย
เวลามีคนถามวา ทําไมไมคลาดศีลกาเม มันจะมีอะไรคลาดในเมื่อคน
เขาอนุญาต เพราะดีไมดีเขาก็แขงกันหามา แขงกันหามาตอนนี้สยิ งุ มาตอน
หลังสุดนี่พวกแขงกันหามา สบายมาก ถาไปชมใครวาดี นี่ตองหุบปาก เย็บปากไว
เลย (หัวเราะ) ไปเผลอเขางานสองงาน แหม คนนี้ดีทา ทางเรียบรอยดีนะ สกุลรุน
ชาติดีมากนัน่ นะไมกวี่ ันมาแลว ไมเปนเรื่อง ทีหลังตองเย็บปาก นี่มันเปนภาระแต
วาตอนนี้ไอบญ
ุ เกาเขาใชไหม บุญเกาที่อธิษฐานกันมาเปนชาติๆ นะ สมัยที่เปน
เนกขัมมบารมีนะ บางคนก็ไมได อยาพูดเรื่องนี้เลยมันซ้าํ ใจ เราก็ดูเขานิดหนึ่ง แค
ดู ตอนนี้รูสึกสบาย ไมใชคน มีหมามาคุย เอย ไมใช ดอกเตอร มาคุยดวย มีหมา
มาคุยดวยไมคอยเขาทา เมือ่ 2 วันนี้เครียด วานกับวานซืนทองไมดี เครียดเมื่อคน
นี้เจาแมสงั่ ระบายทอง ทีนมี้ ีพวกผูควบคุมนะ เจาพอขุมนะ เจาพอขุมใหญนะตัว
เจาพอขุมใหญเขาคุมเอง กินยาและอาหารคุมตลอดเวลามานี่ความจริงจะมาไม
ไหวนะ เดินนี่เวียนหัว ทนมาหลายเดือน 2 เดือนแลว แตถึงกําหนดก็ตองมาตาม
สัญญา มาถึงสนามบินยังซมอยูเลย แตสมเด็จทานสัง่ ทานโกมารภัจ กับ แม
ศรี ควบคุมใหดีทรงตัวอยูใหได อยาใหทรุดมาก
พอขึ้นเครื่องบินก็รูสึกมีแรง พอถึง อังกฤษ ก็ดีเลย ไมไดพักเที่ยวเลย แต
ไมใชเสียง เขาไมไดนั่ง ไอตัวที่นงั่ ก็ใชเสียง ใชแรงมาก เดินนีถ่ า เขาขึ้นไหว
รางกายไดมีกาํ ลังดีขึ้น นี่แถมเดินแขงความหนาวกับพระฝรั่งนี่อีก แหม แจวจริงๆ
อีตานั่นแกบอก โอโฮผมสูไมได หลวงพอเกงกวาผมเยอะ เราหนาวแคมือ ที่มือนี่
หนาวเย็นเฉียบ จากขอมือมาไมรูสึก อุน ธรรมดา รูอยางนี้แลวจงคิดบวชอาว ใคร
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จะซื้อกลอง ใครจะซื้อขวดยานัตถุบา ง อาวประมูล 10 เหรียญ ฮั่นแน (หัวเราะ)
ตองการจริงๆ นี่หวาความจริงวันนี้สบาย มาไมเหนื่อย วานนีย้ ังเหนื่อย ถาทองไม
ดีไมเปนไร ถาจะเหนื่อยนีท่ อ งไมดีนะ เอ ทองไมดีหรือเราไมดี เฮอะ เจาพอขุม
ใหญ เจาพอขุมใหญ นีเ่ ขาตน เขาตนทุกชาตินะ เปนคนขึน้ ตนทุกชาติ ก็
เกี่ยวกับพุทธภูมิ เขาก็มาเปนคนแรก แตกแ็ ปลกพุทธภูมไิ มมีคนเดียวนะ มีเปนสิบ
บางชาตินี้เปนรอยนะ ชาติ ศรีทรงธรรม นี่ ตอนนั้นมัน 84 ก็ไปดูตงั้ 84 แมศรี
มาถามมากเหรอ ถาม “ทําไม” บางชาติมนั รอยเลย เอ เราก็ไปคิด ตัวเองมันจะ
ไหวเหรอ แลวประการที่ 2 เขาลงมาชวยกัน มันเกี่ยวกับบุญแลวประการที่ 3
ไดมาอยางไร ถาประเทศมีอาํ นาจขึ้นมา เปนมหาอํานาจประเทศเล็กๆ เขาก็กลัว
เอาลูกสาวมาใหถาไมรับ รบกันนะ ถาเราไมรับเขาจะใหประเทศอืน่ ไป เขายกทัพ
มารบ ตองรับแหม มันจําใจเต็มที (หัวเราะ) จําใจไมปฏิเสธ มันเรื่องหนักจริงๆมา
อีตอนนี้สิ มาตอนหลังนี่เขาแขงกันมาหา เขาเรียกอะไรนะ โหงวซึ่ง
ภาษาอะไร ภาษาจีนหรือเปลาครับ
คือวาโหงวซิ่งนี่เขาแขงกันหามา
งง วาภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
ตอนนีท้ ําทาจะไมเล็กแลว ตอนนัน้ แกวาดีบางละ ก็ชมใครก็บอกวาดีสมัยนัน้ ก็ชะ
ดีละ บอกมันเรื่องของแก เขาหามา ใครหามาไดไดแตเขาหา ไอคนที่หานี่ ตอง
แต
เปนคนมีบุญบารมีนะ ไมใชวาสงเดชถาสงเดชะนี่เขาไมเอาดวยหรอก
ไอพวกนี้ทาํ ไมตองหามาทําไมตองมา ก็บญ
ุ บารมีเขามี
ก็มาทราบกันทีหลัง มาใสเบี้ยกันทีหลังวามันมาอยางไรกันเพราะเหตุ
จากวาไอเราตัง้ ใจถึงพุทธภูมิ แตมันไมจริงตอนทายนีเ่ ราไมรูแตตอนนั้นเอาจริง ใช
ไหม นีพ่ ุทธภูมิถาเปนวิรยิ บารมีตองใชเวลา 16 อสงไขยกับแสนกัป ฉะนัน้ พวกนี้
กฎหมายสาวภูมิมันใชเวลาเพียง 1 อสงไขยกัปกับแสนกัป เทานัน้ ทีนี้การสะสม
ตัวบุญมันจึงหนัก ทีนี้ก็ตองลงมา เนกขัมมบารมี ทุกครั้งก็มี เนกขัมมบารมี
ตองมาคนเดียว คือคูครองลงมาไมได ถาคูครองลงมาก็บวชไมไดถาคูค รองนี้บวช
ไมไดแน บุพเพสันนินาส ลงมาคนเดียว ปรารถนาพุทธภูมิกนั พระพุทธเจา
พระพุทธเจาทรงพยากรณ ก็ตองมีผูหญิงคนหนึ่งขอเปนคูบารมี ไอคูกอ นไมลงมา
ไอยายคนนั้นนะชาตินนั้ มันไมเกี่ยวนะ เปนชาติบวชใชไหม ตอไปก็เอาอีกแลว
เจออีกแลวก็เก็บกันเรื่อยๆ สะสมกันทีละหนอย จะโทษกันไมไดนะ ดีไมดีทะเลาะ
กันภายใน ไมมีเรื่องทะเลาะกันนะ เขาไมมีจริงๆ คือเรื่องภายนอกภายในที่เขา
ปกครองกันปกติ แมครอก แมครอกนี่เขาเปนแมทุกคน เอา ตองเรียกเขาแม คือ
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เขาปกครองเสมอกันหมดลูกออกมานี่จะถือเปนลูกใครไมไดนะ ตองลูกเขา แลวก็
ของที่จะใหนี่ตอ งทําใหเหมือนกันหมด จะถือวาลูกคนนัน้ เมียนอย เมียหลวงไมมี
ละ เขาตองเทากันหมด เขาถึงไมมีการทะเลาะกัน จําไดไหมหมอลองพิสูจนสิ ก็ดี
เอาเรื่องมาคุยกัน มันจบไปแลวนะ สบายเวลานั้นคุณไมมีอะไร หรือมีนะ เหนื่อย
วันนั้นพรรคพวกจะนินทาทุกวัน เวลาออกขางนอกเปนฝรั่ง พอเขาขางหลังรูสึกวา
กินหมากแหม ตอนบนหัวเรือ แหม มันงัดพานทายเราเสียเลย ไปๆ มาๆ มันลง
เปนตัวดําๆ อยูทนี่ ี่ อุทยั ธานี อยางนี้แกก็ทําใหพิสูจนใหม ใน ตําบลตัดคะนน
ถามวาตําบลอะไร ก็บอกวาธรรมามูล แกบอกไมใช เมื่อเล็กๆ พอเคยพาผานมา
ก็หลังถึงนึกออก อาว เราลืมตัดคะนน แตความจริงไอตําบลธรรมานูลเปนตําบล
ตัดคะนน นัง่ ก็แสดงออก คนทรงเขาไมรูเรือ่ ง ก็ไมเคยมา
แลว เจาคอกฉิมใหญ ใน เจาฟาบุญรอก ละครับ
ชื่อเดิมเขา สงวน แลวตอมาเขาใชชื่ออะไรก็ไมรู ที่เขาเขียนประวัตไิ วในตอนนั้น
ลําบากนะ อยุธยา แตกนะ นึกออกไหม เอาโยม อยุธยา แตกนึกออกไหม นึกได
อยางเดียวคือเลข 5 ทองไวทั้งวัน แหมนัน่ มันไมใชหวยนะ นีท่ ี่ฟง นี่จติ ใจมันเสมอ
กัน มีเดนที่เจายงคนเดียงจองเปน เอกัคคตารมณ เปนฌานนะ ตองรีบนะ นี่
วันนี้รอนหรือหนาว เมื่อเชาเย็นจัดนะ
อยางนี้มนั คงจะมีผลนะคะ
อยางนัน้ เหรอ จะมีที่ไหน
มีฝนตกไง
ที่ไหน
ที่นี่คะ
ออ คอยยังชัว่ หนอย คิดวาในทะเล
บอกวาเจาคอกฉิมใหญนั่น ถูกครับ กระโดดหนาตางออกเลย
ไมไดๆ เจาคอกฉิมใหญ ถาเขายืนยิ้ม เราพูดเฉยๆ นี่ยงุ แลว แตเขาเปนคนเกงนะ
โอโฮ เปนคนเกงจริงๆ ทั้งชุดนะ ชุดเขาจริงๆ 3 คนนะ พีน่ องนี่เขาเกง คือมันสมอง
ถาขัดของอะไร ถามเดี๋ยวเดียวไดเลย ตองถามไอนนั่ นะ คนเปนลูกรูครอกเดียวกัน
มันครอกเดียวกัน คือวาเปนคนดี แลวก็มสี มองนิม่ นวลมาก ละเอียดเขมแข็ง มี
ความเด็ดขาด พวกนีเ้ ขาไมมีหนาบึง้ อันตรายตรงนี้ ยิม้ เอาเลย ซวย ทําหนาบึ้ง
เสียหนอยก็รทู า จะไดโดดงาย แหมไอนี่ยิ้มๆ กูเอาจริงๆ มันยิ้มคนละแบบ ฉะนั้น
ตองสังเกตยิ้มดูกอนยิ้ม ยิ้มแบบไหน
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แหมเราก็ตองเปนคนละเอียดพอกับเขา หือ หมอ ตองดูยิ้มทาไหนกันแน
นะ ยิ้มแบบเสือมันก็แยๆ นากลัว ตอนที่กรุงแตกนี่ลําบากมาก ตองดขยกเขยก
กวาจะหลีก อยุธยา ไป แลวก็ แตความจริงเมืองหลวง เขาตองดักอยูท ี่นนั่ กอน ที
นี้ทรัพยสนิ มันอยูทนี่ ี่ทนี่ ี่ก็ตองรูวา พมา มาทีนี่มนั หนักมาก ที่รูวาหนักมากเพราะ
อะไรเพราะวาขางในไมดีเลย
ทีแพนะ แพเพราะวาผูใหญไมดี เปนไสศึก ใชไหม แลวพวก บางระจัน
ความจริงเขาชื่ออีตาจีน แตความจริงพวกผูใหญทางทหารทั้งนัน่ แหละ ถาไปบอก
ชื่อตามทางทหารนี่ ไมเอาดวย ก็ตองเปนชาวบาน เทานัน้ เอง ตองเปนชาวบาน
ดวยกัน และพาหนะที่มีความสําคัญคือควาย ขี่ควายรบนะไมมีใครหรอก
นี่ที่เจ็บอยูเวลานี้เจ็บจาก บางระจัน ปวยนี่ ปวยหนักจากเรื่องของ
บางระจัน เปนจุดแรก วันนัน้ ทีห่ มอตัด นึกวา เอนี่มนั เกิดจากอะไรนะ ภาพนีเ้ กิด
พมามา 30 คนเศษ เรามีกาํ ลังอยู 9 คนมีตีกับพมา พมาสูเราไมได ก็ลอเสียตาย
บาง บาดเจ็บบาง ก็จับไดบา งคนนัน้ ก็หนีไป พอจับมาไดก็จับมีด นอนหงาย สอด
เขา เอากะลาไดกะลาน้าํ ตาลเมา ตอนนีพ้ มาไมรูสึกอะไร เอาเลือดซิบๆๆ ใสแลว
ก็ใสน้ําตาลเมากิน ถากินเลือดพมาแลวเราจะไมแพ นี่สงครามมันก็ตองเปน
สงครามนะ ใหกําลังใจทหาร ทหารก็คือชาวบาน
ไอกรรมตัวนี้มนั เลน มารบตั้งแตมิถุนา 18 จนกระทัง่ ปานนีย้ ังไมหาย ยา
ทุกขนานไมสามารถจะทํามันได ถามันจะเลนงานนะรูจดุ ถาหมอจะใหยา หมอก็
ตองถามคนไข เรารูจักกอนเพื่อนใหยาตามที่คนไขสั่ง คนไขก็ตองถามตอ ถาม
ตอมาอีกทีถาเขาสั่งอาการตางๆ นี่รหู มด ขางในนี่ เขาไปตรวจไดเลย แตไป
ทําลายมันไมได เปนกฎของกรรม เห็นไหม เอาชาตินี้ชาติสุดทาย ก็แลวกัน
แลวไอตัวที่กนิ ขาวไมได ไอขอมสองคนที่ขังไวสมัย เชียงแสน ไอลุกนอง
มันคงจะเกลียดนะ ใหกนิ บางไมใหกินบาง ผอมตายไปเลยแลวก็จะมาเลนเราอีก
นี่เวลานี้ 2 ขนาน ขนานพมากับขนานขอมที่หนักมากคือขนานพมา ทีก่ ินไมลงนี่
ขนานขอม ยา 2 ขนาน พรอมกันไมใชยา ใช 2 ขนาน เอา หมอ เอาขนานไหน
เฮอะ เอา 2 ขนาน
ไมเอา
นึกวาเอา แหม ดีใจแลวนะ กําลังจะมอบกรรมอยูแลว ยัง ยังมีเวลาอีกหลายป ไอ
นี่สวนที่เรามีโอกาสใช ทีย่ ังไมมีโอกาสใช ที่ยงั ไมมีโอกาสใช นับแสนเฉพาะหัวนี่
แคคอวางเรียงตามลําดับ แลวที่อีก 30 ไร เลยยอดไมไปเทาตัว ยังไมไดใชเลย ที่
ทราบเพราะอะไรรูไหม เมื่อป 12 ไปชวยงาน วัดปากคลองมะขามเฒา รูสึก

เพลียกลับมา ทีนี้จะสังเกตดีๆ นะ ถาจะตายจริงๆ จะหมดแรงๆ คอยๆ หมดแรง ที
ละนอยอาการอื่นจะไมมนี ะ ก็มีสัญญาณกัน
ตอนนัน้ เมื่อพระพุทธเจาทานยืนยันวายังไมใหตาย ก็ไปถาม ลุงพุฒ “ลุง
ฉันจะตายแบบไหน”แกเปดบัญชีปบ”มีมดี เสียบหนอย” บอกโอยไมไหว พอบอก
ไมไหว ลุงพุฒบอก “ไมเปนไรนะ ไอสติ”บอก “ไมเอาละ ยุงเอาใหมดีกวา “เขา
ถาม”เอาอยางไร “บอก” เอาคอยๆ หมดแรงดีกวา” แลวขีดเสนแดงคอยๆ หมด
จากนั้นมาจะสังเกตได ถาจะปวยจริง จะคอยๆ หมดแรงไปทีละนอยละนอยนะ
แลวอาการมันจึงจะบอก
วันนั้นก็เหมือนกัน มาถึง พอแรงหมด สายตามันเริ่มสั้นขึ้นมาจากยาว
มันเห็นสัน้ เขามา จนกระทั่งเห็นแคโยมนี่ แตโยมไมไดไปยืนอยูดว ย พอเห็นแคนี้ก็
นึกบอก เออ มึงทําลายไดกด็ ี ไอบานเลวๆ รางกายเลว กูไมตองการมันแลว เดี๋ยว
กูจะไปบานกู มันเลยยาวตอ ออกันมา แหมไอบา ปลอยทําไมละ
ก็เลยเห็นสมเด็จทานลอยอยูขางหนา ทานถามวาแคนี้วิตกเหรอ “ผมไม
เคยวิตกเรื่องเล็กๆ นี”่ ทานถามวาทําไมทําแบบนัน้ ก็จะเอาก็ใหมนั เอาไปสิ รอง
ทําไมละ ไมใชเรื่องลอเลนกัน จึงบอกวาทนตอสูกับอุปสรรคกันไปนะ เพราะวาสิง่
ที่เราจะตองใชัมันก็มี ยังไมใชยังมีมากกวานี้มาก ไมตองดูอะไร นีห่ วั คน แคคอ
เรียงกันเปนดับ ที่ 30 ไร เลยยอดไมไปอีกเทาตัว บอกนีย่ ังไมใชหนี้เขาเลยฆาเขา
มา ยังเลยนะ ไมรูหลีกมาไดอยางไร
แตวาเปนตอนไหนหนอ ป 03 มั้ง นัง่ เกาอี้โยก กึ่ก กึก่ ชอบโยกฉันนัง่
เกาอี้โยกนี่มันสบาย อากาศมันดี เคลื่อนไหวนะ เพราะสมาธิฉันทุกอยางมาจาก
จงกรม แตเคลื่อนไหว นี่จะดีมาก อันนีน้ งั่ นิ่งก็ไปนึกถึง เอ เราเคยเกิดเปนคนมาก
เทาไร ขอดูเอาตามภาพอยากจะรู พระพุทธเจาทานก็มา อยากรูเรอะ ดูนะ มอง
เจดียขึ้นไปเลยยอดเขา พืน้ ที่ยาวเกือบครึง่ กิโลเมตร กวางยาวซอนๆ กันเลยยอก
เขา ตอนนี้เกิดเปนคน อัตภาพทีท่ ิ้งมาแลวนี่เทานี้นะไมมขี าดไมมีเกิน
ตอนนี้สัตวนี่โกจริงๆ เลย มากกวา แหม ทุกประเภท เริ่มตนที่ชางเลย
แหม เคยเกิดเปนชางเยอะจริงๆ แลวไอตัวเล็กตัวนอยละนานเลย นึกวาเราเกง
มากที่เห็นสัตวทุกประเภท ก็นึกวาไอนี่ ลูกหลานเรา (มีเสียงนาฬิกาปลุก) เออ
เดี๋ยวๆๆ นี่แลวก็ทา น ก็เลยบอกวา ทีเ่ รายังไมไดชําระหนี้ ทนอุปสรรคคือความ
ปวยไข ไมสบายขอโทษ ปาณาติบาต เขาเรียกปวยไขไมสบาย แตความจริงฉันก็
ไมมีอะไร ปกติดีแลว ตอนพระพุทธเจาไป เราก็นอนตะแคงขวาอยูม ไี อมนุษยมา
ตบหลังปก หันหลังไป ไอ 2 ตัวมายืนบอก “เฮย ปวยเหรอ” บอก “ ไอบา ไมได
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ปวย ขันธ 5 มันปวย “บอก” เรอะไปแลว” ไปเลย ปวยไข ใจอยาปวยดวย ใชไหม
ฉะนัน้ เมียดาก็ดาไปเราอยาไปสนใจที่เมียดา หลงไป ตํารานี่ฉนั ศึกษามาดีแลว ที่
ซอมหลบ หลบเลนกับตนกลวย เตะตนกลวย ตนกลวยมันจะลม เราก็หลบไป
รับรองไมถูกละ ฉันซอมอยูเสมอ
แลวเอาอะไรไปดี
เอา ไมก็ได ไมหนักๆ ก็ได มันหลนลงหัว เอาหัวกระแทกไปเลยเออนี่ ซอมหัวดวย
น้ําหนักขนาดไหน หัวแตก ขนาดไหนมันไมแตกแหม ดีจริงๆ เตะไปเตะมา ดีไมดี
ไมลม ใชไหม ดีไมดีไมลมเราก็ลมซอมไมลมเราก็ลม เออ ไมเปนไร รับรอง แต
สําคัญเวลาหลบ จะหลบไมทัน หือ นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา 4 โมง แลวนะ ขอพัก
ชั่วคราว เออ ดีๆ ตอนนี้ ไออะไรบางโยม 5 ตัวเดียว เปนฌานเลยแหม ทองมาได
5 ตัวแลว
เรื่องชําระหนีส้ งฆนะ คะ พระที่ไหนก็ไดใชไหมคะ
ถามหรือยัง มันบอก อยากถาม ไมรูถามหรือยังนะสิ
ถามแลวคะ
ถามแลวเหรอ ออ ชําระทีน่ กี่ ็ได แตตองเขียนที่ซองวาชําระหนีสงฆเขาจะไดใชเงิน
ไดถูกตอง ไมอยางนัน้ คนใชจะลําบาก ประเดี๋ยวเหาะ ลิว่ ๆๆ เหาะขึ้นไมเปนไร ดับ
เหาะลง
ชําระหนี้สงฆนี่ เรื่องของมันมีอยูว า เราเคยเอาของสงฆมา ของสงฆที่ใน
วัดมีพระสงฆก็ดี หรือวัดรางก็ดี และทีท่ ําของสงฆบางแหงไมมีสภาพเปนวัด เปน
นาไปแลว อํานาจของสงฆยังไมขาด ทีนกี้ ารชําระหนี้สงฆก็มีผล ถาหากวาเราไม
เปนหนี้สงฆ เงินสวนนัน้ จะไดแคสังฆทานและวิหารทาน ถาพระไปใชนอกเหนือ
จากนั้นพระก็เหาะลง ก็ลําบาก ใชไหม เงินจํานวนนีต้ องไปรวมกับเงินสังฆทาน
และวิหารทาน อยางอืน่ ไมได เอา มีอะไรจะคุยบาง สาธุถามมีอะไรบาง ยกมือ
เอา คุยบางสิ นั่นนานแลว ตั้งแตวานนี้ยงั ไมไดคุยเลย สูไดเล็กไมได มันคุยตั้งกะ
บานเลย ตั้งแตออกจากบานมันก็คุยเลย มีอะไรจะถามก็วาไป
หลวงพอครับ เวลาเราไปชวยเขาทํางานไปวัด แตเราไมออกคาอาหาร เราเอาแรง
ไปชวย อยางนี้
มีอานิสงสมากนะ ไปชวยบุญชวยกุศลนี่ ทําบุญกุศลอานิสงสนอ ยกวาเงินนิด
เดียว ไออานิสงสนอยกวาการบวชเณรนิดเดียว ใชไหม ขี้เกียจเรียกวา บุญวิมาน
วัตถุ ในวิมานวัตถุ คนที่บวชเณร เปนเณรบริสุทธิ์นะ ตายจากความเปนคนไปเกิด
เปนเทวดา มีบริวาร 10,000 คนแลวก็รองลงมาจากเณรก็พวกไวยาวัจกร ตายไป
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เกิด เปนเทวดามีบริวาร 3,000 คน ใชไหม บอกนัน้ ก็เณรมีบริวารต่ํากวา อานิสงส
ดูที่บริวาร ใชไหม อานิสงสมาก
ถึงแมวา เราจะไมไดเอาของไปชวยเขา
อาว นี่เราพูดถึงไมไดเอาของไปชวย เอาแรงไปชวย แตวาชวยดวยดาดวย ก็ไป
เกิดเปนอสูร ทําบุญอยาผสมโทสะ
หลวงพอครับ ผมฝกอยูแลวก็ไปทําเองไมไหว
อยางนี้ถือวาเปนคนที่มีอานุภาพมาก
แลวเมื่อวานไมไดฝก
ทําไมละ
เพราะไปรับเขาที่สนามบิน
ออ เขาเปนเหตุ วันนี้เราก็ฝก กับเขาก็หมดเรื่อง สตารทใหม อยาไปเขาปริญญาโท
เลย เริ่มตนเตรียมไปกอน
ใหไปอยูกับใครครับ
ใครก็ได ไมเจาะจง เคยทํามาแลว วาอยางไร เตี่ยมากับใคร ผบทบ. หรือเปลา
มาดวยครับ
มาดวย ดีมาก ปลอดภัย จะไดไมถูกสงสัยนะ ผบทบ. เอา มีอะไรบาง
ยังไมมีคะ
ยังไมมนี ะ ยังไมมีอะไร อะไรยังไมมี อะไรยังไมมีคําถาม หรือยังไมมเี สื้อ กางเกง
ยังไมมีคําถาม
ออ คอยยังชัว่ หนอย นึกวาลืมเอาเสื้อกางเกงมา แยเลย เอ วันนี้บริษทั บริวารนอย
นะ ฮึ ขางนอกยังไมค่ํามัง้ กี่โมงแลว
อีก 15 นาที 6 โมง
แนเหรอ นาฬิกาหรือนาฬิกะ
นาฬิกาครับ
นาฬิกะแหงๆ
หลังจากฝกแลว ทําอยางไรถึงจะหายจากกิเลสไดครับ
ออ กลับไปบาน เอากิเลสออก แกผา เดิน ไอกางเกงมันหุม เสื้อหุมรําคาญ รอน
อยูไมไดบาง ตองแกผาเดิน ก็ทาํ ตามที่ครูเขาสอนอยาใหมันขาดสิ
ครับ ก็พยายามทํา แตคราวที่แลวไมไดหัดไป ก็จําไดบางไมไดบาง
หัดมากๆ ก็แยนะสิ เผลอๆ ระเบิดบาง ไมอยางนัน้ มันระเบิดปงปงละแยะลย ถา
ใชอารมณเครียดเกินไปมันก็พัง มันเลยไป ใชไหมสวนมากที่จะพังกันคือ 1.
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เครียด 2. สงสัย สงสัยเปนนิวรณ นิวรณที่เปนกิเลสทําลายความดี ในพระไตรปฏ
กทานบอกวา เปนกิเลสทีท่ ําปญญาใหถอยหลัง ไอปญญาถอยหลังเขาเรียกวา
อะไร โง ใชไหมมันมี 5 อยาง
1. กามฉันทะ เวลาที่เราทํา มีความพอใจกามารมณ เฉพาะเวลาที่เราทํานะ
พอเลิกแลวเขาไมทนั
2. ความโกรธ คือความไมพอใจ
3. ความงวง
4. อารมณฟุงเกินไป
5. สงสัย
ฉะนัน้ การฝกวิชชา 3 กับอภิญญานี่ ตัวสงสัยจะสําคัญที่สุดตองมีความ
มั่นใจ ตองเชือ่ มั่นอารมณแรก เวลาฝกก็ฝกเสียใหคลองฝกวันแรกไดแลวซอมไว
ใหดี ถาไมซอมไว ไมมีทาง เดี๋ยวก็หลนตรงนัน้ ซอมดวยความมัน่ คง ดวยการรูจริง
หรือวาเปนการรูจักใชฌานใหเกิดประโยชน ทําอยางไรใชฌานใหเกิดประโยชน
เปนอยาไร ทําอยางหร มีผา เปยก เอาผาไปตาก มีกระจาด ฉะนั้น ฌานสราง
เอาไวเปลาๆ อมรา บานมีขานหรือเปลาลูก
มีคะ
นึกวาไมมี บานนี้มชี าน ไมเปนไร รับรองชานไมเสื่อม ถาฌานยังไมถึงยังไมเสื่อม
แน วางๆ มันรอยจัดนัง่ เลนบางเนอะ นัง่ คุยกันบาง ขานไมมีละลายตัว ขานมี
ประโยชน
อยากเห็นหลวงพอนั่งอยูท ี่ตงั่ นี่
เออ จริงๆ นะ มีสวมหรือเปลา ถาไมมีรีบไปทําเสียนะ มีคนมาซอมอยูคนหนึง่ นัง่
ยิ้มๆ อยู ดี ฝกเสียใหคลอง การใชฌานตางๆ มีความสําคัญ แลวก็ความสําคัญ
อีกอยางหนึ่งคือ อยาใชอารมณเครียด อยาใหสมาธิใหหนัก หนักนี่มนั ไมได ก็ตอง
ดูขั้นของกรรมฐาน เวลานี้เราใชกําลังเทาวิชชา 3 แตวากิจทีท่ ําเปนของอภิญญา
6 ถาใชกําลังเทาวิชชา 3 อภิญญา 6 ผลลัพธไมได ใชไหมมันบอดมา 10 ป 10 ป
นี่ใชไดเลย พระพุทธเจามา ทานบอกใหลดกําลังสวนหนาลง ใหเหลือวิชชา 3 ยัง
ตองขึ้นเปนกําลัง ทิพจักขุญาณ กอนนะ ทิพจักขุญาน ของวิชชา 3 เขา
หลังจากนั้น พอจิตเปนฌาน 4 พอออกจากตัวไดก็ไป พระจุฬามณี ได มันขึน้ ตน
เบา เวลาที่เราจะใชอารมณก็ตองใชเบาตามนัน้ จะไดหลับไมได อันนีม้ ันหนักคือ
ลืม ยิ่งทําอารมณเครียด นี่ไมมีทางไดเลย ฉันเองฉันลองใชกําลังหนักๆ มันไมคอย
อยากเลย ขนาดฉันเองนะมันไมได สตารทไมขึ้นเลยตองปลอยตามกําลังของทาน
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พอปลอยอารมณมาปบมันก็ไปเลยตองทําอยางนีน้ ะ มากๆ ก็ไมทาํ เลย เครียด
หนัก เขาคุยใหฟง วา เออฉันทําสมาธิ นั่งตัวเปงตรงเลย ลมหายใจไมปรากฏ ลอง
เอาแบบเขาบาง ฟงเลย ใชไหม คอยๆ สะกิดดวยคอนมันก็เจ็บ ฮึไง เอาคอน 1
ตนคอยๆ สะกิดไขก็เรียบรอย คือวาตองใชกําลัง ใหถูก
แตสวนใหญทเี่ ขาฝกกันก็ฝก สุกขวิปส สโก ไอ สุกขขวิปส สโก นีใ่ ช
กําลังไมถูกเหมือนกัน คือวา สุกขวิปส สโก นี่ตองขึน้ พรอมวิปสสนากรรมฐาน
ตองพรอมเลย เริ่มตนตัง้ แตขณิกสมาธิ กับวิปสสนากรรมฐานรวมไปดวย ถาเปน
สุกขวิปส สโก แลวสวนใหญเขาไมทํากันแบบนั้น ตองไปแขงขันกับเรือ่ งสมาธิ นี่
มันไมใชตัวตัดนะ สมาธิแคกําลังอยางเดียวไมถูก มันถูกเหมือนกัน แตมันไปลง
นรก ใชไหม ทําไปทํามาเราจะถูกนรกเขา ซวยเลย ใชไหมไอหนู ชอบขุมไหนลูก
เฮอะ ทุกขุมเลยเหรอ ไมอะไร ไมชอบเหรอนึกวาไมเสือก คอยยังชัว่ หนอย
แลวเตี่ยละชอบขุมไหน
ขอบขุมที่เงินเยอะๆ ครับ (หัวเราะ)
ออ ขุมอทินนาทาน ขุมที่ 2 แหม แจวเลย ซวย เงินเยอะๆ หมายถึงขโมยเขาละ จิ
รงๆ แตเขาก็ไมมีใครชอบ แตวาสวนใหญลงทุนเดินทางไปนรก ปากเขาบอกไม
ชอบใชไหม อันดับแรกนี่มนั แข็งเอาน้าํ ราดๆ เสียกอน กินเหลา เอาเหลาทา เจาะ
กระเดือกเสียหนอยถาเอาดินออกจากน้าํ ไมรูเจาะอะไร เจาะปาณาติบาตก็ได
อทินนาทานก็ได กาเมสุมิจฉาจารก็ได เรียบรอย เขาเรียกวาปดทางดื่มหรือเปลา
โนน เตี่ยดื่มหรือเปลา
ดื่มครับ
เออ ก็ยงั ดีแคดื่ม ไมถึงดวดนะ (หัวเราะ) อรอยไหม
ขมเหมือนน้าํ กรดนะครับ
ออ เคยกินเหรอ สงสัยชํานาญ นี่เขายังจําไดเลย ไอหนู เอ็งไมไดแลวนะ เขาระลึก
ชาติไดเลย แหม เกงจริงๆ เลยนะ โอโฮ เกงมากเกงมาก ขอบใจ อุตสาหบอก
ความจริง มันขมเหรอ ไอบริษัททําเหลามันทําไมเปน เอ เวลากินเหลาเมา มัน
หนุมขึน้ ใชไหม ถามเตียเวลากินเหลาเมามันหนุมขึน้ ใชไหม
คือ กินตั้งแตปท ี่แลวครับ
ไมใช ที่ตอบนะถูก ผมนะไมเคยเมา แตใจมันเมาไหม
ไมเมาครับ
เออ ใจไมเมาคอยยังชั่วหนอย ออ ไมเมาทัง้ ผมทัง้ ใจนะ แลวปากเมาไหม
สวนมากปากเมากอนนะ เปะปะๆ พูดภาษามนุษยเขาไมพูดกันก็พูดได แตความ
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จริงการดื่มสุรานี่ดีใชไหม คือตายแลวจะเปนพวกคนใหญคนโต ตอไปเราไมตอง
ยกแกวเอง มีอํานาจใชไหม ที่ยกนัน่ ไมใชแกว นัน่ กระบอกใหญ เปนกระแปงๆ ดี
ไมดี เขาเห็นวายังไมดพี อ ความดีมากกวานั้น เอาอาบเลย ปลอยมันไปเลยไอคน
กินเหลานี่ตกนรกทุกคนแหละ คนกินเหลาตกนรกทุกคนไหน
ไมทุกคนครับ
คนไหนไมตกละ
ตอนทีห่ ลวงพอสอนวา คนเราทําทัง้ ดีทงั้ ชั่ว ถานึกถึงความดี กอนตายก็จะรอด
นรกได
ไอความแกลวกลา เปนความดีหรือความชั่ว ความกลาหาญนี่
ก็อาจจะทั้งดีทั้งชัว่ ครับ
เปนอยางไร ดีอยางไร ชัว่ อยางไร
กลาหาญ กลาในสนามรบก็เปนความดีครับ กลาไปตีรันฟนชั่วกับชาวบานก็เปน
ความชัว่ ครับ
ทีนี้สุรามันแปลวากลานี่ เพราะฉะนั้นสุราดีหรือชั่ว
สุรา ชั่วครับ
ตียกธงแดง เอย ไมใชยกธงขาว ก็หมดเรื่องนะ จะยกธงแดง เปลีย่ นเปนธงขาว
แทนเนอะ แตความจริงมันก็ของธรรมดา ของคนนะเวนไวแตวา ถาเรารูสึกเลิก
เสีย กินเหลาวันละ 10 บาท เดือนละเทาไร
เดือนลุ 300 บาทครับ
ปละเทาไร
ปหนึง่ ก็ 3,650 บาทครับ
ป 365 วัน ใชไหม ก็ใส 0 ก็ไมเปนไร ก็รวมความวายังจําแมนนะถาไอเงินจํานวนนี้
ถาเราเก็บไวทกุ ป ๆมันเทาไร 20 ปเทาไร ใชไหมก็รวย แตวาเราจะโทษวาคนอืน่
สุราเลวทุกคนไมได
มีคนหนึ่งเขาดืม่ สุรา 7 วันเปนพระอรหันต สันตติมหาอํามาตย ทานดื่ม
สุรา 7 วันเปนพระอรหันต เอาอยางทานสิ คือวาเมื่อขาศึกเขามาติดประเทศ พระ
เจาปเสนทิโกศล ก็สงั่ สันตติมหาอํามาตย เปนแมทัพไปปราบขาศึก ขาศึกแพ
ไปแลว กลับเขามาไอตําแหนงอืน่ ไมมีอยูแ ลว นอกจากตําแหนงพระราชา จะเลน
ก็ไมมีที่เลน พระเจาปเสนทิโกศล ก็เลยบอก “เอา ฉันใหแกเปนพระราชา 7 วัน
เงินทองของทุกอยางในทองพระคลัง มีอํานาจจายไดทงั้ หมด ไมอนั้ ” ใชไหม 7 วัน
ไอ 7 วันก็มไตองวาราชการเปนพระราชาขี้เมาดีกวาก็ไมตองทํา 7 วันทําอะไรละ
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ก็เลยกินเหลาเปนการใหญ เมาคอพับคอออนบนคอชาง แลวก็นักรองนักรํามา
รองมารํา ใชไหม ละคร ตางๆ ใครรําสวยรําดี ก็ใหรางวัลมากใครรําไมสวยก็ให
รางวัลนอย ตามจังหวะ ก็ไปขนทองในทองพระคลังมาให
ในเวลานัน้ มีนกั รําคนหนึง่ รูปรางแกสวยกวาคนอื่นหมด แลวก็รําสวย
กวาไดรางวัลมาก ในเมื่อแกไดรับรางวัลมาก แกก็เกรงวาไอชวง 7 วันนีท่ านจะกิน
ขาวมาก รางกายมันจะอวน โถ ไอคนจะถึงเวลาตายใชไหม เราหม่าํ ตั้งเดือนหนึง่
ยังไมอวนเลย แกก็กินนอย เมื่อกินแลวรําไปรํามาก็เหนื่อยทุกวัน วันที่ 7 ตาย
เริ่มตนวันแรกนั้น เมื่อแกเริม่ เมา เริ่มมีการฟอนรํา พระพุทธเจาเดินไปกับ
พระอานนท เดินหลีกไป อีตอนนี้แกคอพับคอออนอยูบนคอชาง พระพุทธเจา
ทรงแยมพระโอษฐ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงยิ้มนี่ ทานยิ้มเพราะมีเรื่อง ทานไมยิ้ม ความ
จริงไมใช ปกติทานยิ้ม แตถาเรื่องยืนอยูเฉยๆ นี่มนั เปนเรือ่ งสําคัญ
พอยิ้มขึ้นมา พระอานนท ก็ถาม “ทานยิ้มเพราะเหตุใดพระเจาขา
“พระพุทธเจาก็บอกวา” อีก 7 วัน สันตติมหาอํามาตย จะเปน พระอรหันต”
ทีนี้คนก็เปน 2 พวก พวกเดียวถียท ี่ไมนับถือพระพุทธศาสนาก็หาทาง
โจมตีพระพุทธเจา อีก 7 วัน จะไปจับโกหกพระสมณโคดมถา สันตติมหา
อํามาตย ไมเปนพระอรหันตเขาจะจับโกหก แตคนที่เคารพพระพุทธเจากลับพูด
วา ตางคนตางคิดวาอีก 7 วันเราจะดูลีลา พระพุทธเจาทําขี้เมาเปนพระอรหันต
ใชไหม
ก็พอดี วันที่ 7 ยายนั่นแกตาย ทาน สันตติมหาอํามาตย ก็เปนอํามาตย
เปนผูใหญขนาดนัน้ ก็ถาไมแกเทาพอก็บญ
ุ แลว ใชไหม แกก็เกิดมีความรูสึกตัววา
ไอเด็กคนนี้มนั รุนหลานเรา คืออยูๆ มันก็ตาย ไอเราแกปานนี้มนั ยังไมตายเลย
เลยสรางเมา หายเมาเลยตัดสินใจวาอยูตอไปไมได ความตายมันจะเขามาถึง
พอเวลา พระเจาปเสนทิโกศล มา พระเจาปเสนทิโกศล ถามวาจะลา
ไปไหน ก็บอกวาจะไปบวช ทานก็เลยเปนเจาภาพใหพอเขาไปถึง พระพุทธเจาทรง
เทศนจบ แลวทานก็บวชเปนพระอรหันตเลย เห็นไหม
เพราะฉะนัน้ นักกินเหลาตองกินใหเหมือนแบบนัน้ ตองมีฟอนรําแบบนั้น
แจกแบบนั้น เปนอรหันตทุกคน (หัวเราะ) ฮะหนู พวกเราซอมฝกรําไวนะ พออีตา
นี่เมาขนาดนัน้ เราฝกรํา ลอใหหนักเลย เอามีอะไร เขามา
อยางคนถือศีล 8 จะไปเตนรําไดไหมคะ
เออ ไมเปนไร ถือใหแนนะ ไมหลุดหรอก เตนรํา ไปรํา รําขาว ใชไหม เตนรํา ถา
ฟอนรําฉันจะไมใหเลย เลือกเตนจนศีลหาย หมดมันอยางไร เตนรําทําอยางไร
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เตนดวย รําดวย เตนรําใหดูสิ กลัววาศีลมันจะไมอยูน ะสิ ตองดูจังหวะการเตนเขา
นะ อยางนีถ้ ึงจะพยากรณได เอามีอะไรคุยบาง เดี๋ยววันที่ 7 ไมคุยกลับนะ
หลวงพอคะ เวลาจะสมาทานศีล 8 ทุกคืนอยางที่ทาํ มานะคะ วันพระก็ตั้งแต 4
ทุม ถึงเวลาเทีย่ ง 2 เวลานี้ ยังไมไดทานอะไรเลย แลวทานอาหารกลางวันถึงบาย
2 ทานอิ่ม 2 ทุม 3 ทุมเปนการ ผิดศีลที่สมาทานหรือเปลาคะ
กินกีเ่ วลาละ
2 เวลาคะ
2 เวลา ก็ดีเหมือนกันนะ เอาอยางนี้ดกี วานะ กินเชาเวลาเย็นเวลาหนึง่ ดีไหม
บางทีวนั หนึง่ ทานครั้งเดียว ก็เลยไมทราบจะทําอยางไร
ถามันมีงานอยู เราก็ตงั้ ไวสิ เวลาจะกินเวลาไหนใหแนนอนนะเครื่องบินเห็นไหม
ถึงเวลาตองทาน ถาไปจากที่นี่ 9 โมงเชา ไปตามทาง ไอนั่นเขา 6 โมงเย็นก็ชา ง
เขา ถือเวลาเดิมๆ นาฬิกาเดิมนะถาไมเกินเทีย่ งของเวลาเดิมนะ จะฉันได ใชไหม
ศีล 8 ก็เหมือนกันหิวเวลาไหนก็ฉะเวลานั้น ก็หมดเรื่องเลย แตความจริงเขาตั้ง
เวลาไวหมดแลว แตงานมันบังคับเรา ใชไหม เขาตั้งใจไวเฉพาะ 2 เวลา ก็ไม
เปนไร คือวาศีลขอนี้ ถาหากวาเราพลาดมันก็ไมเสียหาย คือไมมีโทษลงนรก มัน
เปนธรรมะ
ก็สมมุติวา เรากินขาว ไอกนิ ขาวไปแลวมันเหลือตัว เวลาสมาทานนี่ 9 ตัว
สมาทานศีล 8 ใชไหม กินได มัจจคีฯ กับ มาลาฯ ถาบวชพระกับบวชเณรนี่ เขา
แค นัจจคีฯ ตัว มาลาฯ ตัว เวลารับศีล 8 รับ นัจจคีฯ กับ มาลาฯ รวม ใชไหม
เราก็แยกเสีย ก็เหลือ 8 พอดีแตความจริงไมเปนไรนะ ไอพลาดขอนี้ขอ เดียวไมมี
โทษ ขออื่นทีม่ ีความสําคัญกวาเรารักษาไดไหม แตเขาก็ถือ เกี่ยวกับเวลาคือเวลา
ที่มันไมเหมาะสมนี่ อยางปกติเรากินขาวไมเลยเที่ยงไดใชไหม ทีนี้ทาํ งานมันยัง
คับ จะตองกินหลังเที่ยง เราไปกินเย็น อันนีก้ ็ไดไมเปนไร ตองตัดกังวลเทานัน้ เอง
ตองตัดกังวลเรื่องอาหารเสียหนอยจะไดสะดวก ไมอยางนัน้ ความวุน วายมันมี
อยางรักษาศีล 8 ก็ตองหุงขาวเย็นกิน ไอศีล 8 มันศีลพรหมจรรย จะไมมีเวลา
เจริญกรรมฐาน ทําสมิ คือวาถาหากวาเรากินขาวเย็น อารมณจะสบายประมาณ
24 น. อาหารยอยหมด มันเปนอยางนั้นมันก็ไมเปนไร
หลวงพอคะ เวลาเราสมาทานศีล 8 แลวนี่ เราก็นงั่ สมาธิเรียบรอยแลวพอออกแลว
ไปทานขาวจะผิดไหมคะ
ก็ไมผิด ชนศีลพังไปขอหนึ่ง ก็ไมเปนไร สมาทานศีล 8 เพราะวาศีล 8 นี่เปนศีล
พรหมจรรย เวลาเราเจริญกรรมฐาน สมาทานศีล 8 เลิกแลวก็ทรงศีล 5 ไวใชไหม
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พอเลิกแลวตัง้ ใจรักษาศีล 5 ไวแคนี้พอ ก็ไดไมเดือดรอน ก็ศีล 8 มันคุมอารมณ
มันเกีย่ วกับกามฉันทะ ก็เทานั้นไมมีอะไรมาก
หลวงพอคะ อยางหนูอยากรักษาศีล 8 นี่ แตหนูถือ 1 อาทิตย ตอ 1 วันนี้ไดไหม
คะ
ไอ ดีกวาอาทิตยละ 1 ชั่วโมง ถาเรายังไมไดก็ได ตามปกติพระพุทธเจาทานบอก
ฆราวาส ทานใหรักษาวันพระนะ ก็ศีล 8 นี่ฆราวาสสมันไมคอยถนัด ใชไหม ก็มี
งาน ทานกําหนดใหวา วันพระถือเปนวันรักษาอุโบสถ แลวการรักษาอุโบสถก็มี 3
อยาง ศีล 8 กับอุโบสถนี่ จํากัดเวลา ศีล 8 จะไมจํากัดเวลา ถา ปกติอุโบสถ
รักษาเฉพาะ วันพระคืนหนึง่ กับวันหนึง่ ถา ปฏิชาครอุโบสถ ก็รักษา 7 วันกอน
วันพระ 3 วัน หลังวันพระ 3 วัน วันพระอีก 1 วัน ถาเกินกวา 7 วันเรียก ปาฏิ
หาริยกิ์ ปกขอุโบสถ เขาใหเลือกรักษาเองตาม ความเหมาะสมเอ คุยไปคุยมา
เหมือนเจานายจะเรียกแลวมั้งนี่ เดี๋ยวตองไปหาทานหนอยนะ รูจักเจานานฉัน
ไหม ก็ไปติดตอกับทานสิ
ตอนนีท้ านมาเหรอคะ
ทานอยูประตูนั่นแหละ เขาไปพบเลย
สวม (หัวเราะ)
อันนีถ้ าเราเห็นแบบนี้ แตอยาลืมวาถาเห็นแบบนี้ไดนี่ ตองบําเพ็ญบารมีนาน
ไมใชชาตินนี้ ะ ไอชาตินี้มันไลเบี้ยมาจนถึงที่สุดแลวแลวนรกทุกขุมเราอาจจะเปน
เจาของ แตก็ไมแน บางคนขุมใหญไมไดไปอยางฉันที่ขาดอยู 3 ที่ ขุมที่ 7 ขุมที่ 8
กับโลกันต เปนไงนอกนัน้ เรียบรอย เรามีอาํ นาจวาสนาบารมีปกครองหมด ใชไหม
เอ็งมันตองใหญโต แตวาตอนนี้เปนเพราะอะไร เพราะวากวาที่เราจะรูวามันดีมัน
ชั่ว อันนีเ้ รารูชวั่ มากกวารูดี เรารูสึกนะตอนตน การบําเพ็ญบารมี กอนทําตัวกอน
จะเขามาไดนบี่ ุญตัว ตอนเริ่มรูจักดีรูจักชั่ว ในขั้นของ บารมีตน เราก็ยังไมมกี าร
ทรงตัว ก็ยังมีการเผลอลงนรก พอตอมาเขาถึงบารมีกลาง ทีเ่ รียกวา อุปบารมี
อันนีก้ ็ดูเหมือนจะหางๆ ไปนิดหนึ่ง ยังไมหมดนะ ฮะ ปริญญา
มันหางไปหนอย แตยงั หวงบานเกาบาง คือวาบารมีกลางนี่มนั แค สมถวิปสสนา
ญาณ นี่จะเล็กนอย เพราะวาอันนี้จะไมพอใจ เห็นวายุงเกินไป แลวจะรูตัววามี
ความรูสึกวาตัวเองไปนิพพานไมได เพราะกําลังมันออน โทษมันไมได ตอมาจะม
กํารมากหนอยก็ตอนบําเพ็ญ ปรมัตบารมี ถึงขั้น ปรมัตถบารมี เกิดมาตองทํา
บาปนี่มนั ทําแน เปนอันวามันก็ตองมีการยับยั้ง ที่บาปหนักๆ พอเวลาใกลจะตาย
ก็ทําบุญสักหนอย ก็ปดฉาก ปดรายการใชไหม ไดจังหวะก็ออกลิ่วๆ ขึ้นไป แตวา

พวก ปรมัตถบารมี เขาไมประมาทเปนเทวดาหรือพรหม พวกบุญเล็กนอย
ตอนตนนี่ มีความประมาทพวก ปรมัตถบารมี นี่ความรูสึกมันตองการอยางเดียว
คือนิพพานพอเวลาที่เปนเทวดาหรือพรหม เวลาหมดอายุก็ตองตรวจดูตัวเองกอน
จะตายมาเปนเทวดาหรือพรหม เราทําบาปอะไรบาง แลวไอบาปพวกนัน้ เราชําระ
หนี้แลวหรือยัง ยังก็เลยไมใหหมดอายุ ใชไหมถาปลดเกษียณแลวก็ไมมีอะไรกิน
ไปหาสมัครงานใหญ ก็โดดลงมากอนลงมาก็เลือกตระกูลเกิด ก็ไมตอ งลงนรก มัน
จะลําบากหนอยก็ดีกวาลงนรก เพื่อสรางความดีตอไป แลวพวกนีพ้ วก ปรมัต
บารมี นี่โกง หากินแบบนี้ วนไปวนมาไมคอยลง แตวา ก็ลอมาช้าํ แลวใชไหม เคย
ไปเกิดกับ เทวทัต ไหม เคยไดคุยกันหรือเปลา เปนญาติกันหรือเปลา เปนหรือ
เปลาเปนญาติกัน เทวทัต หรือเปลา ความจริงนะ ความเปนญาติเปน แตกับเรา
นี่เปนญาติกับ เทวทัต ดีไหมมันก็ญาติตางๆ การประพฤติปฏิบัติเฉพาะบุคคล
พระพุทธเจาทานเปนนองของ พระเทวทัต พระเทวทัต เปนลูกของลุง
พระพุทธเจาทานเปนญาติทา น ก็ไป นิพพาน ไอคําวาญาตินี่ ไมไดหมายความ
วาเสียหายไปดวยนะ แตดูความจริง พระเทวทัต ทานก็เปนคนดี ตอนตนนะดี
มาก
ก็มีนยิ ายเลา เธอก็เลาจอยๆ ทางวิทยุเลาไปเลามาวา พระเทวทัต เสีย
ตอนตนนะไมถูก ตนๆ เขาดีมาก เปนคนมีจริยาดี บวชไดฌานโลกียไออภิญญา
ถาเขาไมดีเขาไดอภิญญาไมได ทีนี้ไอกรรมเกาที่ทาํ ไวนี่เขามาตัดปลายมือ นีซ่ วย
เลยหลงผิด อันนีพ้ ังพาลงอเวจีไปเลย พระเทวทัต เปนพี่ในฐานะลูกของลุง แต
วาลุงจริงๆ คือ ทานสุปปพุทธะ นั่นก็ลงอเวจีเหมือนกัน
เปนอยางไรคําวาญาติๆ จะเรียกวา เอ เปนญาติกเ็ ลวไปดวยเหมือนกัน
เปนมานาน ปกปดไมได ความจริง วงศศากยะ นี่ เขาเปนคนไทยนะ
พระพุทธเจานีล่ ูกคนไทย ไมใชลูกแขก แลวตัวทานเปนลูกไทยหรือลูกแขก
ดอกเตอร เปนพวกไทยเขาเรียก ไทยทาหม ใชไหม เปนอินเดียมี 2 ไทย ไทย
อาหม กับ ไทยมะลิวลั ย ไทยอาหม มากอน ไทยมะลิวลั ย 200 ป
โดยประมาณนะ แลว ไทยมะลิวลั ย เขามาทีหลัง ขอพิสูจนจะเห็นไดวา พวกชาว
กรุงกบิลพัสดุ ทัง้ หมดนี่มนั เกลียดคนเผาอื่น ไมยอมแตงงานกับคนเผาอื่น ทีแรก
ฉันนึก เอ พวกนี้มานะทิฏฐิมากนากลัว ก็ไลไปไลมาจริงๆ พวก กบิลพัสดุ นี่เขา
เรียกพวกอริยกะ อริยกะ นี่เปนพวกเจริญแลว มีความบริสุทธใชไหม พวกอืน่ พวก
มิลกัขะ คือยังไมเจริญ
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ทีนพี้ วกคุณทัง้ หลาย ก็ลองคิดดูวาความเปนอยูของแกไมไหวใชไหม แลว
สภาพเขายังเปนคนปาอยูดว ยยิง่ ไปใหญเลย ที่รูวาเปนคนไทยจริงๆ ก็ตอนที่ ทาน
โกมารภัจ มาเที่ยว ทวาราวดี ลาพระพุทธเจามา 2 ป แตวาลาอาจารยมาอีก 12
ป มันมีที่ไหนหมอประจําพระองคดันเสือกลามา 12 ป (หัวเราะ) ดีไมดี กลับไป
กระดูกไมมีเหลือเลย ลามา 2 ป แลวกลับไปเฝาพระพุทธเจาก็ไปเลาใหฟงวา ชาว
ทวาราวดี นี่ใชภาษาโดดพูด เพราะคําวาภาษาโดดนี่ ของเราใหคําเดียว ไปกิน
ใชไหม พระพุทธเจาจึงทรงถามวา ชาวทวาราวดี เขาพูดอยางไร ทานโกมารภัจ
ก็พูดใหฟง คุยกับสนุกลอกันอยูพกั ใหญ สนุกสนานใชภาษาทวาราวดี ทานโก
มารภัจ นึกขึน้ มาได ตายจริง พระพุทธเจารูเอง หรือเปนชาวทวาราวดี ใชไหม
โดยมากทานเปนปฏิสัมภิทาญาณ ภาษาอะไรก็รู ก็ถามทาน พอถามแลวทานก็
เลยบอกวา ชาวกรุงกบิลพัสดุ ทัง้ หมดใชภาษาพื้นเมืองเกงไหมละ ถาเปนบังก็
ตองลอภาษาแขก ถาเปนอาบัง ก็ตองพูดแขกเปนภาษาพื้นเมือง อันนีไ้ มใช
ฉะนัน้ พระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงสอนได 7
แควัน แตไมไดเต็ม 7 มีศาสนาอันอื่นอีก ศาสนาที่เขานับถือ ก็มีนะ เขาอยการับ
เขาก็รับไป ไงไอหนู ขี้เกียจขับรถไปหาทางนอน แหมะ อยูนี่ก็ไดนหี่ วา หรือนอนที่
ไหน ตอนนี้เปนอยางไรบาง แจมใสดีไหม
ไมคอยซัดเหมือนเมื่อวานนี้คะ ตามคุณครูไมคอยทันเลย
ทําไมละ เขาซอมวิ่งสิ ตามเขาไมทนั เขาก็ซอมวิง่ เอา วิ่งเขาจะไดตามทัน ตั้งใจ
มากเกินไปละมั้ง
วันนี้ซอมตั้งครึ่งวันแนะคะ
หา ซอมที่ไหนละ
ที่บานคะ
ออ เครียดไปจริงๆ ละมั้ง ตั้งใจมากเกินไป อยาตัง้ ใจมากเกินไปไมได ตองปลอย
ใจสบายๆนะ ถาตั้งใจมากเกินไปมันเปน อุทธัจจกุกุจจะ ฟุง ซานแลวก็ใช
อารมณหนักเกินไป คิดทีจ่ ะเอาดีเกินไป ตึงเกินไปมันก็ไมไปเหมือนกัน เรื่อง
กรรมฐานนี่ลําบากนะรวมความวา ใชอารมณสบายๆ เบาๆ ถึงจะไดนะ แลวตอง
อารมณดีเปนปกติ เบาๆ สบายๆ แลวก็ถา เริ่มภาวนาจิตใจไมกังวล อยางอืน่ ก็ถือ
วาใชได เอา เปนไง ขบับเขยื้อนไดแลวเหรอ
ครับ
มันจะไปหลนหายอีกไหม
ไมหลนแลวครับ
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ขานี้ออกเหรอ ตอนขึ้นเครื่องบินระวังนะ (หัวเราะ)
กลัวอะไรครับ
กลัวหลนนะสิ
ผมไมกลัวแลวครับ
ไมกลัวแลวเหรอ เอ เหรียญนี่เปนเหรียญหลวงพอปาน มียนั ตเกราะเพชรอยูขาง
หลัง เออ เห็นวาเปนเหรียญที่มีอานุภาพมาก เทวดาชัน้ ไหนบาง
ชั้น 2 คะ
ชั้น 2 นี่มนั รุกขเทวดาเลย
ไมใชคะ ไมใช
อาว ภุมิเทวดา ชั้น 1 รุกขเทวดา ชัน้ 2
ชั้น ดาวดึงส คะ
ออ ชั้น ดาวดึงส ความจริงพวกเราก็ตองอยูดางดึงส เราก็คิดวาเลยขึน้ ไปก็มี เปน
พรหมก็มี ทวา ทานปู ทานอยูตามดาวดึงส เห็นไหมไอการสรางคามดี่นี่มนั ตาม
กัน เด็กตามผูใ หญ ผูใหญกนิ เหลาเด็กก็วา ดี ผูใหญกนิ ใชไหม ถงจะกินขนม เด็กก็
คิดวาไอนี่มนั ดีผูใหญถึงกิน กินตาม ความจริงการเปนพระอินทรนี่มนั ลําบาก เปน
พรหมนี่เปนงายกวาพระอินทร แตพระอินทรน่เี ปนเทวดา ไมใชพรหมแตเปนยาก
เพราะวาตองมี วัตตบท 7 ตั้งแตยังมีชวี ติ วัตตบท 7 นี่อาการมันหนักมาก มัน
หนักเพราะเราเดินฌาน อารมณตองทรง วัตตบท 7 อยูต ลอดเวลา ตายจึงไปเปน
พระอินทรได ทีนี้ตาํ แหนงของ ทานปู นีท่ านพนแลว หมดยังไมมีคนแทนเอา หนู
ไปไหวไหมนิดดาน ฮะ วันนี้เห็นผีไหม
หนูไปตามเขา แตไมเห็นอะไร แตวาคิดวาคงตามเขาไมได
ไอความรูสึกเวลานั้นนะมันเกือบหมด ตอนทีย่ ังไมเห็นนี่ไมกลาตัดกิเลส คือบาง
เฉพาะเวลานี่เราตองตัดใหขาดนะ เพราะใจไมไดขาดจริง ถาไมไดขาดจริง ถามัน
ไดมันก็ไดแบบหยาบ การรับสัมผัสเขายังดี ถาจะฝกกันจริงๆ นะ ถาหากไมเคย
ไดมาในชาติกอ นถาไมเคยไดมาในชาติกอ น มันตองฝกกันอยางนอยพันชาติ พัน
ชาตินี่อยางเกงมาก ตองเกงมาก ไอแคจิตสัมผัส เพราะวาการฝกแบบนี้
พระพุทธเจาเองทานก็ทรงยืนยัน บางชาติเราทําไปทําไป ก็ไมเห็นอะไร ตอไป
หลายๆ ชาติเห็นภาพแวบหนึ่ง ไมทันจะใหพูดภาพก็หายไป แลวก็เปนอยูอยางนี้
หลายชาติ ตอไปเห็นภาพทรงตัวพูดคําเดียวก็หายไป
คือวาการสอนมันมี 2 แบบ แบบที่สอนเฉพาะคนทีเ่ คยไดมาในชาติกอน
มันเปนแบบนี้ ไหวไหม นี่ความจริงไอขาวตูกับขี้หมามันคลายกันไหม ดอกเตอร

(หัวเราะ)รูจักขาวตูไหม ถาอยางนัน้ ก็ขี้หมาแน (หัวเราะ) ถาไมรูจกั ขาวตูละเสร็จ
แนเลย เอ พยายามตัดสินใจเสียตอนนั้นเลยนะ เราจะไปนึกวาเรามีผวั เมีย มีลูกมี
เตาจึงมีกิเลส มันเฉพาะเวลาๆ หนึ่ง เวลาที่เราปฏิบตั ิจริง เวลานัน้ เราตัดเสีย
เฉพาะเวลานะ ครึ่งชั่วโมง 10 นาที 20 นาที ตอนนัน้ ใหตัดจริงๆ ใหจิตสะอาด
โดยเฉพาะการฝกเขาฝกขนาดนีน้ ะ แลวก็ถาไปนิพพานได อยาลืมวาตอนกอน
หลับ มันจะเหน็ดเหนื่อยจนหัวถึงหมอน ใชอารมณพุงตรงเลย นิพพาน หา
พระพุทธเจาตรงเลยหาทานแมกอนก็ได ที่ไหนก็ได พอเขาเขตแลวจิตจะเปนสุข
พอจิตเขาถึงนิพพานได เวลานัน้ กิเลสนิดเดียวมันไมติดเลย เพราะติดนิดเดียวมัน
เขาเขตไมได ก็ตองฝกตัวเอง แลวก็นอน พอกลับมาหลับหลับอีกมันก็จับอารมณ
นิพพานตลอด ถาตายในขณะหลับ จะไป นิพพาน ทันที
ทีนพี้ อตื่นขึน้ มาแลวขึ้นไปใหม นอนนัน้ ไมตองลุกหรอก ยังเหนื่อยอยู
เพราะวาไมจาํ เปนตองลุกขึน้ นั่ง ถารางกายมันแข็งแรงพอมันพอใจในการลุกขึ้น
นั่งเราก็นั่งใชไหม ถาเห็นวานอนจิตใจมันดีกวาเราก็นอน มันไมจาํ เปนตองนั่งนะ
รวบรวมกําลังใจขึ้นไปเลยตัดสินใจไปนั่งใหสบาย แตคิดวาถาทัง้ วันวันนี้มนั ตาย
ไปเมื่อไรขอใหมาทีน่ ี่ ทําใหจิตมันสะอาดวันละหนอยๆ พอจะตายจริงๆ มันไมไป
ไหนหรอก
ใหมันรักจุดเดียวนะ นึกไดไหม ไอตอนกอนแตงงาน คนอื่นเขาไมสวย คน
นี้คนเดียวนี่ นึกออกไหม ไมตองปดหรอกโรคนี้มันกินฉันมากอน (หัวเราะ) มันกิน
ฉันมากอน ฉันรู ใครเขาก็ไมดี มันดีอยูคนเดียว มันชอบเสียอยางนะ ไอนี่ความ
จริงมันก็เหมือนกัน
เมื่อเราเปรียบเทียบกับขอนี้ ถาวิชาแบบนี้ ถาไมมีความสําคัญกวา
สุกขวิปส สโก พระเจาก็ไมสอนไว ถาแบบ สุกขวิปสสโก เราก็ทาํ เรือ่ ยๆ ไป ไม
เห็นอะไรเลย เขาก็ไปนิพพานกันได แตอยาลืมนะ ถาเดินทางเวลาค่าํ ดึกๆ นะ
แลวก็ไมรูจักทาง มันเดินเร็วไหม ดีไมดีถอยไปถอยมา ถอยหลังใชไหมวนไปวนมา
อันนี้เปนความจริงตัดสินใจไมถูก
พอชั้นที่ 2 มาฝกชัน้ วิชชา 3 อันนี้เราเกิดวิชชา 3 วิชชา 3 นี่ไดแตเห็น
อยางเดียว เห็นสวรรค เห็นพรหมโลก ความจริงจิตจะเห็นนิพพานไดนี่ จิตตอง
สะอาดมาก เอาแคเห็นนะ จะเห็นไปไมได นี่จิตตองสะอาดเทา โคตรภูญาณ
ของพระโสดาบันเปนอยางต่าํ ภาวะจิตเวลานัน้ สะอาดเทาพระโสดาบัน เปนอยาง
ต่ําจึงเห็นไดนะ เห็นไดแตไปไมไดนะ ถาจะเขาถึงเขตนิพพานไดจริงๆ แลวไป
อยางคนมีแรง จะตองถึงอรหันต เวลานัน้ ตองสะอาดเทาพระอรหันตเฉพาะเวลาก็
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เปนการซักซอม การเปนพระอรหันตนนั่ เอง การไปนิพพานใชไหม อังคณา
นิพพานหายมัง่ หรือเปลาลูก เฮอะ ไมคอ ยหาย เออ ยังดี แสดงวาหายแรงๆ
(หัวเราะ) ใชไหม ก็ไมคอยหายนีถ่ าหายไปคอยก็หายแรง แตความจริงถาหาย
แรงๆ มันก็รูตวั นะ ถาคอยๆ หายนี่ไมรูนะ มันคอยๆไป
เมื่อกี้ขณะที่อทุ ิศสวนกุศล พระยายม ทานมา ทานมายืนทานบอกวา
“พวกนีท้ ั้งหมดไมตองวิตก นาหวงอยูอยางเดียวคือของสงฆ ใหทกุ คนทํากระปอง
ชําระหนี้สงฆทุกวัน ไดไหม กระปองออมสินนะ คือวาใหทําทุกวันนะ ทุกวันตื่น
ขึ้นมา หรือเวลาไหนก็ตามถาวางก็ชําระ ชําระหนี้สงฆ วันละเซนตกไ็ ด ใหจิตมัน
ชินแลวก็เงินเต็มกระปอง ก็เอาไปเขาวัด ทานบอก อยางอืน่ ไมชัด เมื่อกี้นที้ าน
บอกเรื่องไปนิพพาน เรื่องอืน่ ไมคาน แตถาคานเรื่องนีร้ ะวังทานใหระวังนะ ทาน
บอกวาเอาวันละเซนตกพ็ อ มากก็ไดนะไมเปนไร เผลอไปวันละพันหนึง่ ก็ได แตขอ
อยางเดียว ดีไมดีลอใบกงเด็กเขา (หัวเราะ) เอา อยูฝงธนฯ แถวไหนหนู
แถว บางปะกอก ระหวาง บางปะกอก กับ ราษฏรบรู ณะ
เหรอ ตองออกกรุงเทพฯ หลายทาง ตองทําทาแลว
ถึงบอกวาคนไมคอยรูจัก สวนมากจะรูจักแตงทาง ราษฏรบูรณะ
ตองบอกไดหรือเหนือก็ไมงา ยนะ แลวมาอยูทนี่ ี่กี่ปแลว
14-15 ป
14-15 29 หวยออก เออ กลับกันไดแลว 4 ทุมแลวนะ โชคดีมีสุขนะ
ความจริงสัมผัสนี่มันก็ใชไดนะ ทีว่ าเห็นหรือไมเห็นก็เพราะวาจิตมันไม
มั่นคงพอ ถาเรามัน่ ใจนะเห็นทางใจไมใชทางตานะ จิตมันสัมผัส มันก็บอก
ความรูสึกใชไหม ดํา ขาว สูง โปรง อวน มันบอกเลยใชไหม ตัวนี้ ทีใ่ หพยายาม
จริงๆ มันตัวนี้
ที่ไหนวัดทีม่ ีพระก็ดี ทีว่ ัดทีไ่ มมีพระสงฆหรือวัดรางก็ดี หรือสถานทีว่ ัดที่
ไมปรากฏเปนวัดก็ดี ถือรวมเลย อยาไปนึกวาที่ไหนที่ไหนนะ ทานใหทําใหจิตมัน
ชิน เพราะไอตวั นัน้ ตัวเดียวทีม่ ันจะเผาอลาญเรา
คือเมื่อกอนไปทานของวัดฮะ ทานของวัดเลย ตอนนี้เพิง่ นึกขึ้นได
ไปกินของวัดทีเ่ ขาเหลือแลวมันไมเปนไร ถาพระฉันอิ่มแลว เรากินไดเลยไมมีอะไร
สําคัญ ดอกไมบาง ลูกไมบางของสงฆเอาไปกิน กินอยูก ับตนนะ อันนี้มันเอา และ
อีกประการหนึง่ สถานที่ไมปรากฏเปนวัด ที่เราไมรูเลย เปนนาไปแลว ใชไหม เก็บ
ไมทอนนัก เก็บตนหญาที่ขนึ้ แซมบาง วาไง
มีฝกหรือเปลาคะ
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ก็มีสิ พรุงนีม้ ีหนูมาไดครูเขาอยู มาทีน่ ี่ก็แลวกันนะ
ฝกกลางคืนหรือคะ
ใช ทีน่ ี่ วาไงสาวนอย อายุเทาไรแลว
สามสิบกวาๆ คะ
กวาเทาไร (หัวเราะ) เดี๋ยวกวาไป 50 ปเลย 30 ถึง 35 ไหม
39 คะ
ออ ขาดไป 2 ป สาวหมดไป 37 ป เรียกสาวนอย (หัวเราะ) เออ ดี เอย ยังสวยอยูน ี่
นา เออคุณ แถวนี้ใครวาสวย แลวจายเงิน ไปเลยนะ เออ ตองอยางนั้น เดี๋ยวเขา
ไมมีสตางคคารถกลับบาน เจอใครเขาก็บอกวาสวย เขาจายหมืน่ เหรียญ แลวไป
เบิกเอาที่คลัง
หลวงพอครับ ผมวาหลวงพอหลอนะครับ
เออ จริงหลอมันยังไมไดขัดลูก (หัวเราะ) ยังไมลอยสิ มันไดแคหลอนะ หลอแลว
เขาตองแตงกอน แลวก็ขัดอีกที แลวก็ปด ทองลงรักปดทองดวยนะ โอย กวาจะ
ลอยมันหลายชั้น เขาผิดระดับ เออหนูจา เปนอยางไรบาง
ทานก็สวยนะคะนั่นนะ
สวยเหรอ สวยมาเลยเหรอ เอาไป 30 ดีไหม เอา คุณติดตรงไหนละ
มันไมเห็นเลยนะคะ
อาว จะเอาเห็นไดเหรอ เอาความรูสึกหนอย เอาใหเห็นก็เจงนะสิ ถาถือความรูสึก
กอนมันจะแจมใสขึ้นไปเอง มัวไปนึกถึงละเสร็จ ไมไดหรอก หนักไป
ก็ความรูสึกวาเห็นนะคะ
ไมใชความรูสกึ หรอก เขาถามวามีไหม คนอื่นเขาวามีเราก็วามีไป
ตอนที่ฝกนะคะ เห็นภาพเหมือนมีพระอยู 5 องค แตพอเห็นแลวจับองคเดียว
ไมไดเลย
ที่ไหน เวลาทํา ทีน่ ี่เหรอ ทําทีน่ ี่หรือที่บาน
ที่บานคะ
เสร็จเลย ไมไดหรอก จับอยางนั้นไมได ตองผานไปเลย เราถือวาเห็นก็เห็นนะ
คือ จับจุดเดียวไมไดคะ
ก็ถือวาเห็นกี่องคเอากี่องค อยาไปเอาองคเดียวสิ ทานมา 5 ก็เอามา 5 มา 10 ก็
เอา 10 ไมใชองคเดียวนะ อยางนัน้ จิตก็ฟุงซษน ดีไมดีจิตก็ฟุงซานก็เลยไมไปไหน
เลย ก็เอาใหม เมื่อคืนนี้ใชน้ําเตา คืนนี้ใชน้ําโซลา คืนพรุงนี้ใชนา้ํ มันเบนซินเลย
เออ เขาใจผิดอยางนี้ไมไดหรอก เอาแคเห็น ถาเห็นแลวบอกเห็น มันเห็นกี่องคไม
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สําคัญไอเรื่องจับองคเดียว หรือ 2 องคนเี่ ขาไมใชหรอก ถามาเทาไรก็จับเทานัน้
ถาทานจะมาสัก 5 องค เราจับองคเดียวไมได สภาพเราสูไมได ถือวาพระเปนของ
ดีใชไหม ก็เปนไปตามนี้
ก็พอนัง่ แลวเกิดเมื่อยขานีท่ ําอยางไรคะ
ขยับได โถ พลิกซะ พลิกขาได เอา วาไง วันนี้ซอมใชไหม เออ ดีๆ ถาเมื่อกอน
ไมไดซอมแบบนี้ ไปๆ หายหมด ก็ใชไมเปนนะ ตองบอกใหใชได ฉันก็ลืมไป ฉัน
ปล้ําของฉันคนเดียว แตนที่ าํ กับตํารา ถือ วิสุทธิมรรค เลมเดียวก็ทาํ แตกอนเขา
ไมมีสอนกันแบบนี้นะ ทานสอนอันดับแรกพุท หายใจออกโธนะ แลวก็อยาทําจิต
ใหฟงุ ซานเห็นอะไรเกิดขึ้นใหจับ นี่ตองศึกษากันสาม สี่สิบยก แลวเขาก็ปลอย
เดี๋ยวไมมีใครสอน ใหทาํ วิชชา 3 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ เราตองทําเองมัน
ถึงไดชา
ตอไปนี้ทานมาบอกใหสอนแบบนี้ เราก็สอนได ตอนกอนทานมาบอกให
ทําไมถกู เหมือนกัน คือวาถาเขาถามลีลาการปฏิบัติ มันเลย 1,000 แบบ วิธปี ฏิบัติ
มันเลย 1,000 แบบ ไมใชแบบสองแบบมันเลย 1,000 แบบ ทีน่ ี่กด็ ูกลุมคน ถา
กลุมคนไหนไปชํานาญ แบบไหนมา ไอชํานาญนีห่ มายถึงชาติกอน ไมใชชาตินนี้ ะ
นี่กลุมของเราไดหมด วงอืน่ เขามานี่ลําบาก นอกจากวงของเรานะ ลําบาก เขาทํา
ไดแตวาชากวาของเรา ถาเปนกลุมเราเองก็ไมเกิน 4 วัน
สมัยกอนนี่ พระทานทําอยางนอยๆ 20 ป ทําไมมันนอยองคเต็มที่นะ
สวนใหญ ตายเลยไมได 20 ป ไดนี่ตองถือวาเกงใชไหมก็มีที่ไวกวานัน้ ก็มี แตวา
หาตัวยาก สําหรับตัวฉันนีก่ ็เกือบๆ 2 เดือนเกือบ 2 เดือนนะ เพราะวาชานี้ถือ
ตําราเลมเดียวทํากันเอง แลวที่ไดชาก็เพราะวา เขาใจคําวา ทิพจักขุญาณ ผิด
เขาใจวาลูกตาเปนทิพย นี่เจงกันตรงนี้ ตองการเอาตาเห็น ทิพจักขุญาณ มัน
ไมใชทิพย มันใจทิพย ถาตาทิพยเขาตองเรียก ทิพเนตร พวกนั้นจะมีได เฉพาะ
คนที่ตายไปแลวทัง้ หมด อยางพรหม เทวดา หรือบรรดาผีตางๆ เขาก็มี ใชไหม
ตองพวกนัน้ ไมใชพวกเรา เราก็ไปควาเอาแบบนั้นเขา มันไดเจี๊ยะ เราไมไดกินเรา
แตความจริงกําลังมันพอแตเราโง
มาวันหนึง่ เขาไปหา หลวงพอปาน ขอใหทานเขามาสอนโดยตรงผล
ที่สุดทานก็ไมบอก ทานปลอยใหคอยถึงเวลาที่ทา นจะบอกใหแลวทานใหนั่งทํา
สมาธิคอย พอจิตมันเครียดก็ไปไมไหว ตอนมันเมื่อยจัด รอนจัด ถาไมมา บาย 2
ไปอาบน้ําดีกวา เขาหองน้าํ แลวดันออกไปพิงตุมไดดี ไอหองน้ํามีหองน้ําสวม ไมมี
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หองสวมนะ ไอนี่พวกเรามันเขาใจผิด ทําจิตมันแนนเกินไปแลวหวังลูกตาเห็น นี่
มันไมถกู ตอง มันเสียจุดนี้ใชไหม มีอะไรอีกไหม
นึกวาติดเปนป
เปนปนะ เขาติดกันเปนสิบๆ ปนะ สมัยนัน้ มันติดแกไมไดเลยนะที่ไมไดเลย พระที่
เอาจริงเอาจังก็มีเยอะ บางรายธุดงคกันตัง้ 10 ป 20 ป หมายความวา เขาพรรษา
กลับวัดใชไหม ออกพรรษาทีบ่ ิณฑบาตก็ไป ไปทีละหลายปก็ไมได ไมไดตัวนี้ ติด
ตัว ทิพจักขุญาณ ตัวเดียว
ที่เราฝกควบ วิชชา 3 ขั้นตน ดวยกําลัง วิชชา 3 ถาฝกเกินกําลังเขา
จริงๆ เปน อภิญญา เขาไมฝกกันแบบนี้หรอก ไอนั่นเตนคองกาจะไปฝกไมได พอ
เตนชนกันแหลกหมด ไอนนั่ เอาดวยกําลังฌาน 4 ตรงเลย อันนี้ภาวนาเหมือนกัน
นี่ ที่ลดลงมานี่ พระพุทธเจาทานใหลดลง ไมอยางนัน้ คงรับไมไดเลย ถาแบบนัน้
ได
เมื่อป 08 คนมา ตัง้ แตป 09 ถึง 21 ไมมีใครไดเลย เราก็เลยคิดจะเลิก
สอน ทานก็เลยมาบอกวาเลิกไมไดตองทําตอไป เพราะตอไปอภิญญา 6 จะเขา ก็
เลยถามทานวาลดอยางไร ทานก็เลยบอกวาอยางนี้เขาเบื่อกันไป ผมก็เบื่อ ผม
สอนเขาไมมีผล ผมก็เสียกําลังใจเราไมหวังเงินทองเลย ถาเขาไดไปนี่ ไดไป 1 คน
เราดีใจมากกวาเงินสิบลานบาท ใชไหม
ทานก็เลยบอกวาสอนแบบนี้นะ สอนเด็กอุมชางอาบน้าํ ความจริงมันเบา
กวาที่ฉนั ทํามาตั้งหลายพันเทา ทีน้กี าํ ลังคนมันรับไมไดตองมาลดกําลัง คือลดเอา
กําลังสวนหนาเปนของวิชชา 3 คือขั้นตน ทิพจักขุญาณ เปนวิชชา 3 แตวา พอจับ
จุดไดแลว ถึง จุฬามณี นี่เปนอภิญญา แตถึงอยางไรก็ตาม มันก็สวางไสว เทาอัน
เดิม ของเขาไมได ถาเต็มกําลังนี่คุยกับเทวดาเขา อยาเผลอไปคุยแบบ นีน้ ะ
เหมือนกับคนเห็นคนนี่ เทานี้ อยางกับคนทีอ่ ยูริมฝงนี่ แหม ปลูกบานอยางไร มัน
จะปกเสาไดแถบเดียว กวาจะเขาถึงจุด นี่มันตองดีมากอน อยาไปนึกวาชาตินี้ฉนั
ไมไดทําอะไร อยางวันนีน้ ั่ง อยูดีๆ ไอนี่เสือกมาดากูไว เมื่อวานเราไปดาเขาซืนมึง
ดากูไว อยางนีเ้ ขาดาวันนี้อกี 4-5 วันถึงนึกขึ้นได ก็แบบนี้
กรรมเราทํากอนแลวมาสนองทีหลัง เราก็มีใชไหม พระนี่รูสึกกรรมหนัก
ฉันทําบุญทําทานทุกอยาง โบสถ วิหารก็สรางทําหมดพระไมเคยชวยเลย ก็ดีแลว
โยม ถามวาดีอยางไร ตายแลวไปอเวจี (หัวเราะ) โยม ทําความดีชาตินี้ ชาติกอน
โยมคิดหรือเปลาวาโยมทําอะไรไวบาง ไมรู ไมรูวาทําอะไรเสียอีก ไอการปวยไขไม
สบายโทษ ปาณาติบาต ความจริงแลวชาติหนา ชาตินี้ มันก็ทําไวเยอะใชไหม
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โยมฆาเขาตาย เขาเอาแคปวยนี่นะ ฉะนั้นอยาพูดตอไปนะถาพูดตอไปจะลงโล
กันต นี่ปรามาส นี่ปว ยไขไมสบาย ดีไมดีเดี๋ยวก็ดา พระ นี่อยานะวาพระนีน่ ะ
ฉะนัน้ อยาพูดตอไปนะถาพูดตอไปจะลงโลกันต นี่ปรามาส นี่ปว ยไขไมสบาย ดีไม
ดีเดี๋ยวก็ดาพระ นี่อยานะวาพระนี่ พูดแกเอาปวยเหมือนกัน มีหลายคนมา หลวง
พอคะฉันเปนนั่นฉันเปนนี่ นี่โยม ฉันไมไดเปนหมอถาฉันเปนหมอ ฉันไมตองให
หมดใหน้ําเกลือหรอก ไปโรงพยาบาลวันหนึง่ เขาใหเอาน้ําเกลือเสียบไว มีคนมา
นั่งดูทีหลัง ตองสรางเตาเผาพิเศษใหเสร็จภายในวินาที บอกจะเผาโรคให โยม
หลีกไปนะใหโยมถอยไปจะเผาโรค
หลวงพอคะ อยางถาเราอยูท ี่บาน คิดอะไรไมดีอยางนี้ละ คะ เปนบาปหรือเปลา
ไอนั่นมันไมใชพระนี่
อยางลูกก็ขอบารมีพระใหทา นชวยดวย
เออ ขอพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆใหหลีกไป จะดาคน (หัวเราะ) ไป
เตรียมที่บวชไวใหทานก็แย ถาทานทําไมดี ทําใหชาวบานชาวเมืองเขาบน แลวถา
ทําไมดีก็ตองคอยแนะนําใหทําดีๆ เขาใจผิด สิ่งที่ควรจะไดมากก็ไดนอ ย สิ่งที่ควร
จะไดนอย กลับไมไดเลย สิ่งที่ควรจะไดมากก็ไมไดเลย ฉะนั้นจะไปโทษดาน
ศาสนาก็ไมถกู นะ มโนมยิทธิ นี่เปนลีลาการพูดความจริงตาสีตาสามาจากไหนก็
ตาม ใหนงั่ ทําเพียงแค 10 นาที ทํา มโนมยิทธิ นี่มนั ทําไมไดทันที ไอที่ซัดกันเปน
สิบๆ ป เขาทําอยางนี้เพราะเขาทําพลาด
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ไมมีโอกาสลงนรก มีแตหมดกรรม หมดเวร อยางเรื่องทีห่ มอพูดเมื่อกีน้ ะ นั่น จริงๆ
ใครมีอะไรตอไป อาวขางหลังมีไหม ไมมีเหรออาว นันทา
พอ แม ของลูกสิ้นชีวิตไปแลว แลวลูกก็เกิดปรารถนาพระนิพพานทําอยางไรถึงจะ
ทําใหพอ แมของเราไปนิพพานได
ก็ใชจรวดใชไหม ที่อเมริกานี่ก็ดี ซื้อจรวดสงไป ไอนี่บนั ดาลไมไดก็มเี หมือนกันที่
เขาตายไปแลว ตายอยางไมนาคิดวาจะไปนิพพานไดแตไปนิพพาน แตวาเราไม
ทราบบุญเดิมเขาใชไหม บุญเดิมเขามีขนาดไหนเราไมทราบ บุญบารมีนี่มันสัง่ สม
กันมาดีแลว แตเกิดมากรรมที่เปนอกุศลบังหนา แลวก็ทาํ ใหเขาคิดผิดบาง คิดถูก
บางทําผิดบาง ทําถูกบาง แตบุญที่เขาสัง่ สมแลวมันไมสลายตัว ก็มคี นที่ตายไป
แลว ก็ไปตอที่เทวดา เราก็ทําจิตใหมงุ ไปนิพพานเปนปกติใชไหม วันๆ ใหทาน
โมทนาแลวรับผลเชนเดียวกับเรา เราตั้งจิตปรารถนานิพพาน ขอใหทา นมีผล
เชนเดียวกับเรา
ถาบุญของทานดี แตวาทานเปนเทวดาหรือพรหม มีหวัง เพราะอะไร
พระพุทธเจามาอีก 6 องคานี่กัปนี้ไมกี่วนั ถาตายไปแลวไอกัปหรือครึ่งกัป มันไมมี
ความหมายหรอก เวลามันสั้นเกินไป แตวากัปนี้มพี ระพุทธเจาอีก 6 องค ถาเจอ
ฟงเทศนจากพระพุทธเจาสักองคหนึ่งไมไดไปนิพพาน ก็ปลอยลงโลกันตไปเลย ไม
ไปยุงกับเขาใชไหม นีพ่ วกเทวดา คนสมัยนี้ไดบญ
ุ จรวดเปนผูมีบุญมาก ถาตาย
ปุบเปนเทวดาหรือพรหม
แตทั้งนี้ตองดูความเปนมนุษยของเขานะ ถาเขาเปนมนุษยทําบุญไมมาก
แตจิตของเขาไมไดประมาท ไอเทวดาหรือพรหมนี่ก็คือคนแตคนขึ้นไปนี่คือจิตดวง
เดิม ถาเปนมนุษยมีความประมาทอยูเปนเทวดาหรือพรหม ก็มีความประมาท
เหมือนกัน ประมาทคือวาไมทําความดีตอ ถาเปนมนุษยเขาไมประมาท เปน
เทวดาหรือพรหมเขาก็ไมประมาท
ถาเปนมนุษยเขาเปนคนจน โอกาสอยากที่จะทําบุญได หรือวาอยูน อก
เขตพระไตรสรณคมน การทําบุญสุนทานไมมี แตความดีเขามีอยู มีการสงเคราะห
สังคหวัตถุ แบงปนทรัพยสนิ ชวยบํารุงความสุข อยางแจม นี่แบงปนมา 3,000
เหรียญนะ นี่ สังคหวัตถุ 1. ทาน 2. ปยวาจา วาจาไพเราะ นี่เปนความดี 3.

อัตถุจริยา เขาขัดของดวยแรงกาย ก็ชว ยเขาชวยงานเขาตามสมควร 4.สมานัต
ตา ไมถือตัวถือตน คุยเสมอกันได ถือวาเสมอกันมันก็เปนบุญ
อันนี้ตายแลวไปสวรรคแนนอน แคทานตัวเดียวก็ไปสวรรค นี่จําไววาการ
ใหทานนี่ไมจําเปนวาตองใหกับพระเสมอไป แตใหพระนัน้ ผลมันมากใชไหม แตวา
ถาพระชั่วๆ ก็ไมใหเลยดีกวา มันนอยกวาคนใชไหมโยม พระหวยๆ มันมีอานิสงส
นอยกวาใหพวกเรานะเพราะอะไรรูไหม ตามลําดับอานิสงส ทานวาอยางไรรูไหม
จําไดไหมวาเปนขอๆ ก็แลวกัน ขอละกี่เหรียญ วาอยางไรจะใหเมื่อไร ไมบอกวามี
เทาไร
ทานบอกวาใหทานแกสัตวเดรัจฉาน มีผล 100 เทาเปนตนใชไหม คือผล
100 เทา หมายความวาใหขา วไปเมล็ดหนึง่ ชาติหนาเราไดรอยเมล็ดเอาอยางนีก้ ็
แลวกันนะ และทานบอกวาใหทานกับสัตวเดรัจฉาน 100 ครั้ง มีผลไมเทากับให
ทานคนไมมีศลี เลย 1 ครั้ง และใหทานแกคนไมมีศีลเลย 100 ครั้ง มีผลไมเทากับ
ใหทานแกคนที่เคยมีศีล แตศีลขาดแลว 1 ครั้ง ใหทานแกคนที่เคยมีศีลขาดแลว
100 ครั้ง มีผลไมเทากับใหทานแกคนที่มศี ีลบริสุทธิ์ 1 ครั้ง ใหทานแกคนที่มีศีล
บริสุทธิ์ 100 ครั้ง มีผลไมเทากับใหทานทานที่ปฏิบัติ เพื่อพระโสดาปตติมรรค 1
ครั้ง
ถวายทานกับพระโสดาปตติผล 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับ
พระสกิทาคามิมรรค 1 ครั้ง ถวายทานกับพระสกิทาคามิมรรค 100 ครั้ง มีผลไม
เทากับถวายทานกับพระสกิทาคามิผล 1 ครั้ง ถวายทานกับพระสกิทาคามิผล
100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอนาคามิมรรค 1 ครั้ง ถวายทานกับ
พระอนาคามิมรรค 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอนาคามิผล 1 ครั้ง
เราลองเทียบดู สิ่งยังไมเทากับพระอนาคามิผล 100 ครั้ง มีผลไมเทากับ
ถวายทานกับพระอรหัตตมรรค 1 ครั้งถวายทานกับพระอรหัตตมรรค 100 ตรั้ง มี
ผลไมเทากับถวายทานกับพระอรหัตตผล 1 ครั้ง ถวายทานกับพระอรหัตตผล 100
ครั้งมีผลไมเทากับถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจา 1 ครั้ง ถวายทานกับพระ
ปจเจกพุทธเจา 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 1
ครั้ง ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวาย
สังฆทาน 1 ครั้ง ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง
และมีคําอยูคาํ หนึ่งทานบอกวา สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การให
ธรรมเปนทานชนะการใหทั้งปวง นีย่ ังเหนือขึ้นไปอีกใชไหม

เอาใหมมวยอยู ไมรูแกดีไมดี ฉันถวายเปนสังฆทานเลย ใชไหม โยม
ถวายสังฆทานนีพ้ ระลงดีนกั เพราะอานิสงสมากโทษก็หนักไอตัวเองไมสมบูรณ
แบบนะลงดิง่ ๆ สบายพุงหลาวเลย เพราะสังฆทานนี้ เขาไมถือบุคคล เขาถือกลุม
คือพระถาอยูต ั้งแต 4 องคขึ้นไป เขาถือวาครบองคสงฆ และวิธถี วายสังฆทานก็
ไมตองตั้งทาพิธีตอง มีกาแฟถวยหนึง่ บุหรี่มวนก็ได สงเขาไปเปนสังฆทานทันที
พระครบองค สงฆไมตองไปพูดเลยใชไหม ถาเขานัง่ ฉันหรือนั่งใชกัน 4 องคขึ้นไป
เปนสังฆทานทันที ใชไหม
คราวนี้เปนอันวาถานิมนตพระมาบางองคเดียว เขาบอกขอนิมนตมารับ
สังฆทานองคเดียวนีพ่ ระมาได และของที่ไดทั้งหมดพระที่วัดมีสว นทั้งหมด แตวา
ถามาตอนเพลจะเจี๊ยะคนเดียวไปแนดิ่งไปเลย จะทําแบบนั้นได สวนหนึ่งถวาย
พระองคทมี่ าอีกสวนหนึ่งก็รีบเอาไปวัดใหทนั เวลานะใชได ความจริงสังฆทานนี่ได
กําไรมาก เปนบุญที่ไมมกี ารเศราหมอง เราทําบุญบาน นิมนตพระมา 5 องค 9
องค 10 องค ฉันวาทําบุญนอยวาสังฆทาน และสวนที่ทาํ นัน้ ก็เปนสังฆทานลวน
เทากัน ซึ่งเปนสังฆทานเหมือนกันแตวาเราเหนื่อยมากไปหนอย ใชไหม เพราะวา
มีการเตรียมการ
ไอการเตรียมการนี้ มันเปนจิตทรงญาณตลอดเวลานะหมอเดี๋ยวไอใครที่
จะไปซอนกินชักหวงเสียแลวใชไหม นี้จิตมันเศราหมองเหนื่อยดวย จิตเศราหมอง
ดวยบุญลดตัวลง แตถวายเฉยๆ ก็ไมมีใครกวนใจเลยไอสมบูรณแบบ และสะอาด
สะอานดวย ไมมีอะไรดางพรอม ที่เขาถวาย เขาเตรียมการมากจะไปมากอะไร
เดินไปก็ซื้อแกแฟถวย ไปชงใหพระกิน 4 องค ก็หมดเรื่อง ไมตองวาอะไรเลยไม
ตอง อิเมหิ ใหพรหรอก ไมหิวหรอก
อยาง ตากิ่งสุพรรณ อิเมหิ ยังไมพอ แปล อิเมหิ ตอบาลี ทิพพอานัง
ทิพพทุกขัง แกขอของทิพยอยางละหลายวา พระก็นงั่ เงียบ หิว มันสายแลว วา
ยังไมจบมันสาย สวดจบแลวก็ยงั ไมไดฉันเขาสวดทิพยไปทิพยมา ฉันก็ไปวันแรก
เออ พวกนีจ้ ะไปสวรรคหรือนรก
คือทําบุญนี่ตอ งระวังนะ เวลาของพระนีต่ องระวังใหมาก ถาไปทรมาน
เกินเวลานี่ลงนรกแน บุญนี้เขาแปลวาดี เขาไมแปลวาชัว่ ถาไปทรมานใหหวิ นะ
แปลวาชั่วใชไหม อันนี้ตองระวังใหมากไมอยางนัน้ ไปงายๆ
วันนั้นนั่งดูวา ตาสุม ไปถึงไหนหวา พอมองลงไป พระยายม กูชมู ือลง
มา ถามันไมทําดีอเวจีแน ทรมานพระครบองคสงฆ ไอนี่ทาํ มานานแลว ฉันก็ไม
พูดหรอก พูดถูกแตะ พูดไดเหรอ
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และตอมาอีก 4-5 วัน เขาก็นิมนตฉนั งานอีก ตาสุม ก็เปนทายกอีก คราว
นี้ไดผลหมด หลวงพอวัดภาวนา ไปดวย นัง่ หนา เทศนาสวดมนตเสร็จ ทานเปน
พระผูใหที่ดีมาก ทานดูเวลาสวดมนต เวลามันมากหรือมันนอย ถามันมากก็สวด
ใหมาก แตถึงเวลาพระหิวเวลานอยก็สวดนอย อยางนี้ไมจํากัด พอสวดเสร็จ ตา
สุม ก็ อิเมหิ จะมาวาอะไร วา ทิพพอานัง ทิพพทุกขัง อาว โคตรพอโคตรแมมงึ
ไอสุม ทิพยโคตรพอโคตรแม นรกคอยมึงอยูมึงจะตกอเวจีมหานรกทรมานคน ทั้ง
คณะครบองคสงฆ นี่โคตรแมมึงทําอยางนี้นานแลวมึงทําบอยๆ กูจะไมเจอะหนา
มึง
เอาละสิ รีบถวาย เจาภาพอยางไรเปนสัตวเดรัจฉานเหมือนกัน ถาแก
ตายมันจะตกนรกดวย พระหิว รีบประเคน แหม หมอไดผล วันหลังสัน้ แคนี้
(หัวเราะ) ขึน้ มา สุทนิ นัง วตเม ทานัง แจวไปเลย (หัวเราะ)พอพระเริ่มฉันทานก็
พูดใหฟง บอกนี่ฉนั ดาแก เพราะฉันเมตตาแกทราบไหมวาพระทีน่ งั่ ขางทายนะ
มันรูวา แกจะลงอเวจี แกรูหรือเปลาวาแกเปนครูบาอาจารยใคร แกไมรูตัวเลย นี่
พระที่เขานัง่ หลายองคเขารูวาแกจะไปไหน เขาไมพูดกันนานแลว นีฉ่ ันสงสารแก
ฉันจึงพูด ถาไมอยางนัน้ แกลงอเวจีแน จะถอนตัวทันหรือไมทนั นะฉันไมทราบ
บอกเลย ก็ไมแนนะถอนตัวทันหรือไมทนั ถายังมีมานะอยูบางทีอาจจะลงเสียก็ได
เปนอยางไรหมอ ทิพยหนึง่ ก็แลวสองทิพยก็แลว หลายทิพยก็แลวในทิพย
นอกทิพย
หลวงพอครับ วัดที่มพี ระอยูห นึง่ องคหนึง่ มี แลวเขาถวายเปนอยางไร
เจานะสิ เออ เขาถวายอยางไหนละ ก็เขาถวายไมใชของกินซี ถวายวัตถุที่เปน
ปจจัยที่เปนของสงฆ เขาจะใชไมได อยางเอาขาวไปใหแลวกินอยางไรละ บอกไม
กินละโวย ตกนรกใชไหม ไมไดนะ ของทีเ่ ขาถวายสังฆทาน มันไมใชของกินก็ไดนี่
ใชไหม สตางคของเขาถวายเปนของสงฆครับ บํารุงวัด บํารุงวัดมันเปนทัง้
สังฆทานและวิหารทานเลยนะ ใชไหม เอารูปนี้เลยนะ สังฆทานนีเ้ อากันงายๆ
เดินๆ ไปเจอะขาวแกง หรืออะไรก็ตามหิว้ ไปเลย ซื้อถึงเขาวัดเห็นพระนั่งถึง 4 องค
ที่ไหนก็ได นิมนตถวายเลย หมดเรื่องหมดราวไมตองพูดอะไรมาก มันครบถวน
บริบูรณรอยเปอรเซ็นต และก็ไมมีอะไรเศราหมอง ใชไหม ดีกวาเยอะ
เมื่อเขาไปที่ นิวยอรค มีพระอยูองคหนึง่ ไมกลาถวายสังฆทานดวย
ไอเงินบางสวนเขาถวายเปนสวนตัวทานไป และสวนนีข้ องสงฆใชไหม
เปลา ผมไปบอกทานขอถวายเปนสังฆทาน พวกขาวของอะไรนี่ ทานไมวาอะไร
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ทานจะไปพูดอะไร ทานมีกนิ ก็ฉนั กูอยูคนเดียวก็อาภัพอยูแลว ดีไมดียองเอาพระ
พุทธมาตัง้ อีก 3 องคใชไหม (หัวเราะ) แลวทานก็พูดไมออก ใชไหม อันนี้ดี องค
เดียว สององค อยางไรๆ ก็ไมเปนสังฆทาน นี้ ปาฏิปุคคลิกทาน เปนไมไดแน ใช
ไหม หรือวาเงินหรือวัตถุที่วดั ตองการนะ มาถวายเปนของสงฆ ของวัดนั้นไดทงั้
สังฆทานและวิหารทาน ดีแลวนะ
อยางในวัดมีพระอยู 5 องค แลวหนูไปทําสังฆทาน แลวมีพระองคหนึง่ มารับองค
เดียว
เขาองคเดียว เขาผูแทนสงฆ เจีย๊ ะองคเดียวสบายมาก ไอเงินสวนนี้ขาวแบงกัน
โวย นั่นของอัว๊ ไมไดเลยนะ ถาอยูในวัดเขาเอาเขาสวนกลางไปเลย เอาเขาบัญชี
สงฆไปเลย งายๆ ดีใชไหม อยางนี้เขาเรียกบอกเงินสังฆทาน รวมทัง้ หมด ไอซองนี้
มันตองเขียน เขาตั้งใจซื้ออะไร เราจะไดจัดตามนัน้ ใชไหม สังฆทานเปนอยางนี้
อาหารบาง เสียคาไฟฟาบาง และสวนใหญจะเปนกอสราง เปนวิหารทานไปเลย
ของที่ไดตอมาเขาทําแบบนี้
ที่วัดอื่นเขาก็ทาํ กัน ตั้งใจใสบาตรพระนีเ้ ปนสังฆทานแท แตเราไมมี
เจตนาเฉพาะองคนะ ใครมาก็ได ความจริงสังฆทานนี่ มีอะไรไมหนัก อาศัย
อานิสงสและอาศัยคนดวยนะ ผูใหบริสทุ ธิ์ ผูรับบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ แตวา
สังฆทานนี้ถาผูรับไมบริสุทธิ์ ก็เปนอานิสงสสังฆทานสมบูรณแบบ อยางใน
พระปฏก มีเรื่องอยูเรื่องหนึง่
มีพระอยูองคหนึง่ ทานเปนอาบัติปาราชิก มีสภาพขาดจากความเปน
ภิกษุ เวลาถวายสังฆทาน พระก็สง องคนี้ไปดวยครบองคสงฆเขาก็ประเคนของ
เขาก็เคารพนบนอบดี ครบถวนวันหลังไปบานเขาขอรองเขาใหชวยกรุณาหยิบขัน
น้ําใหที เขาเอาเทาเชื่อให อันนี้มนั เปนสวนบุคคล รับสังฆทานเปนองคสงฆ ใช
ไหม ในพระไตรปฎกทานเขียนไว
ก็มีคนถามวาทําไมเขาถึงทําไดอยางนัน้ เมื่อวานเห็นเคารพนพนอบดี วัน
นั้นเขาเฉพาะองคสงฆ วันนี้เรื่องของบุคคล เรื่องสวนตัวและขาดอาบัติปาราชิกนี่
เฉพาะความเปนพระไมเหลือเลย ถาทําบุญกับพวกนัน้ ใหพวกนี้ดีกวา ใหกับคน
ธรรมดาๆ ที่เขายังกินเหลาเมายาดีกวา เพราะเขายังมีคุณสูงกวา อาบัติปาราชิกนี้
มีโทษเสมอ อนันตริยกรรม อยางไรๆ ไปอเวจีกนั แนชาตินี้หมอ เปน
อนันตริยกรรม เลยนะ เทากัน ก็เปนอันวาคนนัน้ ไรศีลแลว อยางที่นงั่ นีย้ ังมีศีล
อยู มีบางไมมบี าง ยังเชื่อวามี อาว ยังใครที่มีศีล แตศีลขาดไปแลว แตบางขณะ
เราก็ไปใหเขา ในขณะที่เขามีศีล และไอศีลมีตอนไหน ศีลมีตอนเวน ศีลไมไดมี
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ตอนสมาทาน เห็นมดเดินมาเราพอจะนีไ้ ด โอกาสมีเราไมทํา เห็นปลาวายมา
พอจะฆาไดเราไมฆาเห็นของเขาหลงอยูเ ขาวางอยูเฉยๆ พรอมที่จะขโมยได เราไม
เอาอันนี้ศีลมันอยูตรงนี้ คือตั้งใจแลว ก็ไมทําดวยจริงๆ ในขณะใดที่เขาไมทํา เขา
มีศีล แลวมีอะไร
ถวายสังฆทานพระเปนปาราชิกแลว เปนสังฆทานหรือเสีย
ไมเสีย สังฆทานเปนหมูสงฆ สังฆกรรมเสีย แตสังฆทานของเขาไมเสียอานิสงสนะ
ถาพระองคนนั้ กินดวยสบายมาก ถาพระองคนนั้ ใชสังฆทานดวย เสร็จเลยนะ
เพราะไมเปนพระ
พระองคนนั้ ทําอยางนี้ไมเสีย
ไมเสีย กินไมได ไมบริสุทธิ์ ถาเปนสังฆกรรมทุกอยางเสียหมด ปาฏิโมกขธรรม
บวชพระอะไร พวกนีน้ ะเสียหมดเลย อันตรายมากถานั่งรวมกับพระ กินรวมกับ
พระ นอนกับพระ เสียหมด เพราะตัวไมใชพระ บาปทับถมขึ้นมาทุกวัน สบายมาก
ถึงไดบอกวาถาพวกนี้เปนปาราชิกแลว ใหทานกับคนธรรมดา ดีกวา หรือใหทาน
กับหมาดีกวา ก็เกรงวาจะหยาบเกินไป ใชไหมโยม อยาลืมวาหมามันแสดงตัว
เปนหมาอยูตลอดเวลานะ ไมโกหกใครใชไหม ไอนี่หมดสภาพจากความเปนพระ
แตแสดงตัวเปนพระนี่รายแรงมากกวาไง
ชําระหนี้ทพี่ ิมพหนังสือแจกนี้
ก็ไมแน ถาจะใหดีนะ พิมพหนังสือกระดาษทองคํา และกระดาษเพชรโอโฮ
อานิสงสเยอะ (หัวเราะ) ธรรมทานนะดีทกุ อยาง พิมพหนังสือแตพวกเรานีม่ ีสวน
นะเพราะอะไร ทําบุญโดยเฉพาะ ไอคาสเส็ท 25 บาทนะ ของฉันมันไมพอใชไหม
ที่จําหนาย 25 บาทนะ มันไมพอหรอก มันขาด ถาขึ้นเสียเมื่อไรก็ขาด 100
เปอรเซ็นต เมือ่ นั้นหัวๆ มันราคากี่พนั และเราก็จาํ หนาย 25 บาทมาหลายปแลว
ของเขา 60-70 บาท ของเรา 25 บาท เขา 200-300 ของฉันก็ 25 เพราะถาเงินนี้
มันบกพรองฉันก็เอาเงินสวนที่เขาทําบุญมาชวยทุกคนในทีน่ ี้ก็มีสว นในธรรมทาน
ดวย ไมอยางนั้นโอกาสไมมีใชไหมนี่เปนนโยบายของพระพุทธเจาทาน ไอหวั
เครื่องถายทอดนี่ถวายเปนองค เขาใหสตางคมาหมืน่ เขาบอกถวายเปนหัวเสมอ
เขาบอกหลวงพอไมไดขอผมนะครับ แกพูดอยางนี้ ถาขอไมได เพราะไมใชญาติ
ไมใชภรรยานี่ขอไมไดเด็ดขาด ถาใครขอปรับอาบัติ บอกหลวงพอไมไดขอผมนะ
ครับ ผมถวายเอง และตอมาเครื่องมา ก็ไปเพิ่มกันทีหลัง มันจําจะตองขายคาส
เส็ทละ 25 บาท เขาก็บอกมันพอรึ บอกวาถาเนื้อมันพอ อยางอื่นเขาชวย เขาได
ธรรมทาน บอกวาทีแรกฉันจะแจกฟรี บอกวาไมไดๆ แจกฟรีมันไปอัดหมด
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(หัวเราะ) ทานบอกไมไดๆ เดี๋ยวเอาไปอัดเพลงหมด ใชไหม เขาไดแลวธรรมทาน
ใชไหมหรือไง
จะเอาอันนี้
ไมเอาหรอก ชั้นนี้ไมใหหรอก ตองจายเงินมาถึงจะได เพราะฉันติดเงิน จายเปน
อันๆ อันนี้ไมเกี่ยวใชไหม ไอผลที่เขาใหเฉยๆ นะเขาทราบกันทุกมุม อาคารแตละ
หลังที่สรางกันขึ้นมา ตั้งราคาขึ้นมานะมันไมเต็ม พระพุทธรูปแตละองคตั้งราคา
มาก็ไมเต็มขาดทุนทุกอยาง อยางหองกรรมฐานที่ราคา 50,000 บาท จริงๆ เขา
มาตี 200,000 บาท ราคา 50,000 บาท มันคิดราคาปูน เหล็กหิน ทราย เทานั้น
แหละ ยังไมไดคิดคาแรงงานเลย ไอประตูหนาตางยังไมมีหรอก 50,000 บาท พอ
ไปคิดดูแลวราคาตามนัน้ ก็ถามชางเขาคิดเทาไร บอกตั้งเทานี้ ถามวาประตู
หนาตางใชทงั้ หมด มาจากไหน เขาบอกวาไอเงินนะ เขาไมพูดนะ เขาวาเฉยๆ
เจาของเขามีสว นวิหารทานมาดวยใชไหม ไอนี่มันงาน ป 2527 มันก็ยัง 50,000
บาท ป 2528 ก็ 50,000 บาท ป 2530 ก็ดี 50,000 บาท (หัวเราะ) ความประสงค
คือคนที่มที ุกนอย สวนเขามีสวนผสมใชไหม เขามีนสวนไดดวย อยางนี้ไอพวกนี้
มันพวกเดียวกันคือขึ้นไปแลวไมมีวิมาน คือแยงวิมานกันอยู ทะเลาะกันอีกโยม
เฉพาะอยางยิง่ คนที่เดือดรอนมากที่สุด คือ ไอจันทร มันไปแยงวิมานอยูนะไม
เปนไรหรอก ยืมสตางคอีก โอยมันจะยุงกันใหญใชไหม
ลูกฟงเทป ทานยา เขา พี่แดง ทานยา พูดถึงหมา 2 ตัวไปครัง้ ที่แลวตัดไป
นิพพาน สงสัยทําไมสัตวเดรัจฌานถึงไปนิพพานได
แสดงวาสัตวเดรัจฉานดีกวาเรา
ยังไมเขาใจคะ
ก็ไมถาม ก็หมา 2 ตัว มาจากไหนละ เขามาชวยชั่วคราว หมา 2 ตัว มาจากเทวดา
เปนผูหญิงนะ ของหลวงพอมีเยอะในสมัยกอนนะพอแมหมามีทองเทวดาทานมา
บอก ทองนี้มกี ี่ตัว มีสีอะไรบาง แตละสี จะมาหนาที่ไหน มันนิสยั เปนอยางไร เขา
บอกเสร็จ พอเขาออกมาเขาก็เปนตามนัน้ ถามมาจากไหน ก็บอกที่อยู ถามวา
ทําไมมาอยางนี้ละ บอกวามาชวย มาชวยชัว่ คราวจึงมา แสดงวาพวกเราไป
นิพพานไมไดก็สูหมาไมได ตองเพิ่มอีกสรณะหนึง่ หมอ ตองเพิ่มอีกสรณะหนึง่
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่ง ธัมมัง
สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนทีพ่ ึ่ง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจา
ขอถึงพระสงฆเปนทีพ่ งึ่ สุนักขัง สรณัง คัจฉามิ เราขอถึงหมาเปนทีพ่ ึ่ง (หัวเราะ)

อาว ความจริงหมาเปนทีพ่ ึ่งของเราไดจริงๆ นะ เปนดานกันนรกดานแรก
เราใหความเมตตาปรานี โดยไมหวังผลตอบแทน ใชไหมอันนีเ้ ปนบุญ เปนบุญที่
เรามีโอกาสทําทุกวันใชไหม หลวงพอปาน เตือนมากเรื่องนี้ ปหนึ่งทานจะซื้อไอ
ปลาเบี้ยว มันก็เหมือนปลาซอนปลามันไมเบี้ยว เขาฉีกขนาดลําเรือแลวก็ยา ง ยาง
นี่พระฉันก็ไดคนหิวขาวมากินก็ได ปวยไขไมสบายก็ได เวลาเชา เวลาเพลเวลา
เย็น นี่พระทานมีหนาที่เลีย้ งหมา ทานตักเอากับสมบูรณแบบตามทีท่ านพอใจนะ
ไอปลานะเอามาผสม ถาไมผสมมันไมกนิ
ถามทาน ทานบอกวาไอนี่เปนดานกันนรกดานแรก ตัวเมตตาปรานี ถา
เราทําทุกวันไอจิตมันก็ชนิ เปนฌาน ฌานในอารมณนะ พรหมวิหาร 4 เมตตา
ความรักในมัน กรุณา ความสงสารมันหิวก็ใหมนั กินใชไหม ไอตัวใหกินนี่เปน
ทานบารมี ไอตัวนึกวาจะใหมันเปน จาคานุสสติกรรมฐาน ดวย และก็เปน
มุทิตา ดวยและก็เปน กรุณา ดวย และตอมาเจาสัตวนี่อวนพี กระปรี้ประเปราเรา
ไมเคยอิจฉามัน เปน มุทิตา อุเบกขา บารมี แรงกายตีเราไมเคยอิจฉามัน ถามัน
เพลี่ยงพล้าํ เจ็บไขไมสบาย เราไมเคยซ้ําเติมมัน พรหมวิหาร 4 ครบถวนใชไหม
เห็นคาของหมาไทย คนนี้ไมแนนะคนใหมนั กิน ดีไมดีมนั ยังกัด บาปเกิด ไอหมานี่
บาปไมเกิด ใชไหม อยานึกวาคนคิดเปนหมานะ ไมใชคนนะ เดี๋ยวไปใหทานมัน
ทําเหตุคิดวาทําใหโมโหงับเลย
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เพราะฉะนัน้ นี่ คนนีก่ ็มี อายตนะ 12 สิคะ ขางนอก 6 ขางใน 6
ใชๆ ขางนอกเหมือนคนโนน ตาเห็นรูป ขางในมี อายตนะ 1 อายตนะ ภายนอก
นี่หมายถึงรูป ตาเปน อายตนะ ภายในใชไหมเห็นรูปนี่เปน อายตนะ ภายนอก หู
อายตนะ ภายใน ใชไหม มีเสียงเปน อายตนะ ภายนอก เสียงของคนอื่น
ถาเราไมนับรางกายแลวนี่คะ ก็นับกายขางใน
ออ ไอขี้หมา ถากายขางในเปน อายตนะ ภายใน ก็เหมือนเทวดาเปรตเปนสัตว
นรก ทําความดีถึงขั้นพอจะเปนเทวดาได ตายเมื่อใดก็เปนเทวดาเลย มันเปนเลย
นะ ไมรอตายเลย ถามีความดีถึงขึ้นความเปนพรหม ก็ตายเมื่อไรก็ไปเปนพรหม
เลย ถามีจิตบริสุทธิ์ถงึ พระอริยเจา ถึงพระอรหันต ขางในก็แพรวพราวเปนระยับ
ถาบุญวาสนาบารมีถึงสัตวเดรัจฉาน ตายเมื่อไรก็ไปเปนสัตวเดรัจฉาน ที่เปนเปรต
จนตองตายเปนเปรต ตายเมื่อไรก็ไปเปนเปรตเปนอสุรกาย เปนสัตวนรก ก็อาเพิง่
ประฌานเขา วาเขาตายจะเปนไปตามนัน้ แตบังเอิญเขาจะตายเวลานัน้ ก็ตอง
เปนไปตามนัน้ แนนะ ในวันขางหนาเขาอาจจะสรางความดีได ใชไหม
อยาง องคุลมิ าล ฆาคนตัง้ พันเศษ ถาตายชวงนั้นแลวอยางไรๆ ทานก็
ตองลงนรกแนตองไปถึงขั้นสุดทายปลายมือ ไปพบพระพุทธเจา พระพุทธเจาทาน
ออกไปตานทาน กรรมที่เปนกุศลก็มาถึงพอดี อกุศลสนองหยุดชั่วคราว วิง่ กวด
พระพุทธเจาไป ไปถึงพระพุทธเจาก็เดินตัวเฉย บันดาลใหเดินสูงๆ ต่ําๆ องคุ
ลิมาล ทานวิง่ เร็วมาก กวดไมทันบอก “สมณะ หยุดกอน” พระพุทธเจาก็ทรงตอบ
วา “ฉันหยุดแลว” ทานก็เดินไปเรื่อย ทานกวดอีกก็ไมทันอีกทานก็เลยบอก “ทาน
สมณะ ทําไมพูดมุสาวาท” พระพุทธเจาทรงหันมาถามวา “ฉันหยุดแลว ฉันหยุด
จากทําบาปมานานแลว เธอยังไมหยุดอีกหรือ” เทานัน้ บุญเกาสนอง ไออกุศลนั่น
หยุดเวลานั้นใชไหมกุศลพอดี รูสกึ วาเราเลวไปมากแลว วางดาบ วางพวกนิ้วมือ
ปลอยผาลงมาก็เสยผมใหมนั ดีตามที่สมควรตามที่จะทําได
ก็วิ่งไปกราบ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงใหโอวาทนิดหนึง่ แลวทานก็ขอบวช ถัดวันนัน้ ไมกี่
วันก็เปนพระอรหันต เห็นไหม มีอะไรอีก
แลวที่นงั่ แถวนี้ใครเปนเปรตบางคะ
ออ (หัวเราะ) เดี๋ยวกอน ตองดูกอน ใครขโมยของกิน คนนั้นเปนเปรตนะ เออ แลว
คนที่เปนบอยคือ นายสอน มันชี้คนอื่นไมชี้ที่ตัว
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หลวงพอเจาคะ อยางหนูเก็บ หนูจะฝนเห็นเหมือนกับสัตวเดรัจฉานเขามาขอสวน
บุญ หนูจะทําอยางไรใหเขาคะ
ออ ถามีแขนตัดแขนใหเขา มีขาตัดขาใหเขา ไอขี้หมา แกบอกเขาตรงๆ ไมตองรอ
เวลาทํา พวกที่มาขอสวนบุญเขารูวาเรามีบุญพอที่จะชวยเขาไดแลว จะไปอีก 2-3
วัน แลวคอยทํานัน้ มันชาเกินไปจะชวยเขาไมไดเลย ตองใหเขาทันที
มันกลัวคะทีเ่ ห็นอยางนัน้
เออ ดีมากๆ อีตอนกลัวไมตอง ทิ้งจังหวะไปกอนจนกวาจะธันวาคมถึง
พฤศจิกายน ถึงคอยกลัวนะ ก็ตงั้ ใจอุทศิ สวนบุญสวนกุศล ไออุทิศสวนบุญสวน
กุศลนี่คิดเปนภาษาไทยนะวา ผลบุญใดที่บําเพ็ญมาแลวตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน
มันจะมีผลกับฉันเพียงใด
ขอเธอผูม าขอจงโมทนาใหไดรับผลเชนเดียวกับฉัน
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เทานี้
หลวงพอคะ ถาเขาเปนผีฝรั่งละคะ
ก็ตองพูดฝรั่ง ถาผีฝรั่งมานี่ไมกลัว เพราะฉันพูดฝรั่งไมเปน ไอผีฝรั่งพูดมาฉันก็ไมรู
เรื่อง
เขาก็ไมไดสคิ ะ
ไมได จะมาหาก็ตองหัดพุดไทยกอน (หัวเราะ) กอนที่จะมาเปนผีฝรั่ง ตองหัดพูด
ไทย พูดคลอง บางทีเรามา เอ ไอฝรั่งนีห่ วา เอ ทําไมพูดไทยเกง แกบอกรีบเรียน
ถามเรียนที่ไหน แกบอกที่บา นแกเคยสอน
หลวงพอเจาคะ อยางหนูนั่งสมาธินี่นงั่ สมาธิไปแลวหนูมีความรูสึกวามีคนมาอยู
ขางๆ หนู แตไมใชตัวหนู คลายๆ วามาแลวหนูก็ออกเลยทันที
ขอใหทีหลังเขาไดมานัง่ สมาธิ ก็ไมจําเปน ไอคําวาสมาธินั่นจิตมันดีความเปน
ทิพยปรากฏเราจึงเห็น เพราะพวกนี้เขาไมไดมาเฉพาะเวลานั้น เขามานานแลว
เขามาเปนปกติแตเราไมเห็น เขาพูดเราก็ไมไดยิน จับตัวเขยาก็ไมรูเรื่อง แสดงวา
เรามี อุเบกขา ฮึ คุณหมอเขาดา เราก็เฉย ไมไดยิน โยม ผีดาเราก็เฉยๆ ยิม้ ได
สบายๆ คนนีน้ าสงสาร ไอผีนี่เขารูทกุ ภาษานะ ไอขี้หมา แตความจริงที่เขาพูดกับ
เราเปนภาษาไทย ถาเขาเปนคนเจก ก็เหมือนกับความรูสึกวาเขาพูดภาษาเจก
ภาษาของเขาพูดตรง แตวา กอนที่เราจะเห็นเขาไดไอที่จิตสะอาด ความเปนทิพย
ปรากฏแลว นี่ก็รับเขามาไดเหมือนกันแตวานัน่ เราหมายถึงตาย พระอรหันตก็ดี
เทวดาก็ดี เทวดาหรือพรหมก็ดี ตองจายจึงมีสภาพอยางนัน้
แตวาพระพุทธเจาของเราไมใชอยางนัน้ นะ พระพุทธเจาเวลาทานเทศน
จะคนกี่ภาษาฟงไดหมด เวลาที่พระองคพูดก็แสดงมาเปนปาฏิหาริย เปน
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ปาฏิหาริยก ็คอื วานั่งอยางนีท้ ุกคนทีน่ ั่งลอมกันอยูจะรูดีวามีความรูสึกวาพระองค
หันหนาไปหาเขาหมด ทุกคนมีความรูสึกวามีความรูสึกวาพระอรหันตหนาไปหา
เขาหมด ทุกคนมีความรูสึกวาพระพุทธเจาหันหนาไปหาเขา มันเปนปาฏิหาริยใช
ไหมแลวก็เวลาเทศนออกไป คนภาษาไหนก็ตาม จะไดยินเหมือนพระองคเทศน
ภาของเขา นัน่ คือพระพุทธเจา แตสาวกทุกคนนีท่ าํ ไมได ไมใชทําได แตไมทํานะ
ทําไมได
อยาง พระโมคคัลลาน ทานก็ไมเคยทํา พระสารีบุตร ก็ทาํ ไมไดแตวา
กวาจะเปนปฏิสัมภิทาญาณทานก็รู ทุกภาษาเหมือนกัน ทานรูทุกภาษา แตจะ
บันดาลใหฟง ทีเดียวหลายภาษาไมได
หลวงพอครับ เขามีศาสนาพุทธอยางเดียวใชไหมครับ ที่มีอทุ ิศสวนกุศลใหผทู ี่
ลวงลับไปแลว
ก็ทุกๆ ศาสนาที่มีบุญ เพราะพวกผีนี่ก็เหมือนกันมีญาติ แบบเดียวกันพระวางให
เฉยๆ ยังกินไมไดใชไหม ตองสงใหใชไหม ผีนี่ตองอุทศิ ให แยงกับเขาไมไดแตถา
เลี้ยงกินได อยาที่ ครูบุญชู ตายในวาระแรกนี้ รูจกั กันไหม พอผานบานๆ หนึง่
เขานําแกไปผานบานๆ หนึง่ ลูกกรงบานทาสีฟา ก็ตงั้ เครื่องสังเวย แกก็คิดวาเขามี
เหลา 4 คน ก็ลอมวงกังเลยหมด เหลานิดเดียวเขาก็แจกกันลอกันอิ่มหน่าํ สําราญ
ชวน ครูบุญชู กิน แกบอกฉันไมกนิ หรอกเหลาถามวาเขาทําทําไม บานนี้คนแก
เขาปวยหนัก เขามาเลีย้ ง บนขอไมใหตาย ครูบุญชู แกถามวาเขาจะตายไหมละ
อีก 2-3 วันจะมารับก็ถามวากินของเขาทําไม ก็ตั้งใหขากินนี่ เขาก็กินใชไหม เขา
ไมไดโกงแกจะทรงตัวไดหรอืมไดมันเปนเรื่องกฎของกรรมใชไหม ทีนลี้ ําบาก แลว
ก็การอุทิศสวนกุศลนีก่ ็ไมใชวาจะไดทกุ คนนะ กรรมหนักเกินไปก็ไมมโี อกาส แต
อยางที่ไอหนูพูด วาขอ ขอนี่ไดแนนะ โอกาสเขามีไดแน ถาพวกทานไปขอก็ไม
แนใจนักหรอก บางทีนั่งอยูอยางนี้ก็รับไมได
ก็ตองถามเขากอน เวลาเขามาขอสวนบุญ
ถาเวลานั้นมันกลัว บางวันเราก็ไมกลัวใชไหม ใจสบายแลวอุทิศสวนกุศล ตอนนัน้
แหละ ใชได
แลวอยางอุทิศสวนกุศล นี่จะใหเฉพาะคนทีต่ ายหรือคนไมตายก็ไดใชไหมฮะ
คนที่ไมตายก็บอกใหเขาโมทนาเหมือนกัน อุทิศไปนี่เขาตองโมทนาจึงจะได แตคน
ที่ไมตายเวลาเราทําไปแลว บอกนี่ผมถวายสังทานครับ ใหโมทนาดวย เขาะจไม
ยกมือสาธุก็ได โมทนาแปลวายินดีดว ยใชไหม เขามีความพอใจในบุญนั้นเขาก็ได
แตวาคนที่ตายยูในประเทศไทย ถาตั้งใจอุทิศทีน่ ี่ ตองจดหมายไปบอกแก
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จดหมายไปบอกหรือโทรศัพท ไปบอกก็ไดใชไหม ถาเขายินดีดวยนะ ถาเขาดาให
ก็ไปกันคนละทาง (หัวเราะ) ฮึ โยม เราถวายสังฆทานเราก็ขึ้นสวรรคไป เขาดาก็
ลงนรกไป ก็หมดเรื่องหมดราว ตางคนตางไดไมเหมือนกัน เออ ก็ดี นีน่ ้ําอะไรเตี่ย
น้ําผึง้ ครับ
ออ น้ําผึง้ เหรอ เอะ ผึง้ มันมีนา้ํ เหรอ (หัวเราะ)
หลวงพอคะ คือมีเด็กคนหนึ่ง ลูกไมเห็นเขามาเกือบสิบปกวาแลวนะคะ เปนลูก
บังคับบัญชาเกา ทีนี้เขาก็มีครอบครัวเปนทนายหรือพวกกฎหมายทางเมืองไทย
แตมาอยูตางประเทศ เดือดรอนมาลูกไมเคยเห็นหนาเขาเลย ก็มารองหมรองไห
ขอใหชวย
เรอะ
ขาวก็ไมมีจะทาน อพารทเมนตเขาก็จะไลออก อยูเมืองไทยก็อยูไมได
เออ ก็ใหทานเขาไปกินบาง
ถาเราไมใหเขาก็มีลูก เดี๋ยวเราจะทําบาป
จะไปบาปอะไร บอกวาไมบาป (หัวเราะ) พอเราใหเขา นี่มันไดทันทีนะ ทานนะได
กันทั้ง 2 ฝายพรอมกัน คือเราใหเราไดให รับไดรับตางคนตางได
แกบอกวาหนูเดือดรอนมาก หนุหาใครพึง่ ไมไดเลย เหมือนกับคนจะจมน้าํ ตาย
เห็นพี่คนเดียวเทานัน้ เปนทีพ่ งึ่
ความจริงก็ถา เราจะตัดสินใจนะ เราคิดวาเราไมใหยืม ถายืมแลวเราบอกวาใหยืม
เปนอันวาตัดสินใจวาใหเลย เปนทาน ชวยชีวิตคนเวลามีทุกข
เขาก็สัญญาวาจะขอคืนพี่หมด ดอกเบี้ยดอกหอยบอกไมเอาหรอกถาขอ ยืมพี่ก็
ใหยืม ดอกเบีย้ พี่ไมตองการหรอก ถามีเมือ่ ไรก็คอยมาคืนแลวกัน หนูก็ไปถอนมา
ใหเขา 3,000 คะ ก็เลยไมทราบจะทําอยางไรดี (หัวเราะ)
โอโฮ ก็ไมตองทําอะไรก็ใหไปแลวก็สบายใจ หมดกิเลสไป (หัวเราะ) ไอกิเลส
3,000 หมดไปจากใจเลย (หัวเราะ)นะโยมนะ
บุญกุศลที่ลูกไมเคยโกงก็คงจะไดคืนคะ
ก็จัดอยู 2 ฝาย ถาเขาคืนก็คืน ถาไมคืน ก็คิดเปนทาน มี 2 อยางเปนทานใชๆ เปน
การสงเคราะห ก็คิดแบบนัน้ มันไดบุญแนนอนนะ
แลวอยางฝรั่งนี่ ถาเราอุทิศสวนกุศลนี่ แลวเขาไมรูเรื่อง เขาก็ไมไดอะไร
ใคร ผีนะเหรอ
ไมใชครับ คนครับ
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เปนคนธรรมดาไมไดละสิ คนธรรมดาจะอุทิศไมได ตองบอกใหโมทนา บอกเวลา
ทําบุญแลวดีใจดวย ก็ไมตอ งยกมือสาธุก็ได โมทนาแปลวาดีใจ เห็นชอบดวยใช
ไหม ถาไปบอกเขาทําบุญแลวเขาเฉยๆ แคนั้นมันไมไดหรอก แตเราก็ได 100
เปอรเซ็นต ก็ดใี จแลว ของของเราใชไหม
แลวอยางเพื่อนทีท่ ํางานดวยกัน เขาขอพักรอน เขาถมวาจะไปไหนก็บอกวาฉันมี
พระของฉันมา ก็ถามวาดีใจไหม เขาบอกดีใจ เออถายูดีใจ ก็ดีใจดวยนะ ยูไป
ทําบุญนี่ เขาไดบุญใชไหมคะ
เออ อันนี้ไดแน ไอตัวดีใจเขาเรียกตัวโมทนา โมทนาไมใชยกมือครับไมใชอยางนัน้
นะ เขาดีใจดวยเปนใชไดเลย
สงสัยดีใจที่ลกู ไดหยุดทํางาน
เออ ก็ดใี จของเขามันมาเปนบุญกุศลนะ ก็มีผลเหมือนกัน
ถาอยางเราดีใจที่เขาแตงงานละคะ
แตงงานชาตินเี้ รามีลูก 2 คน ชาติหนาเราจะมีลูก 4 คนเลย (หัวเราะ) ดีใจแตงงาน
การแตงงานมันไมเปนกุศล เราดีใจก็เปน มุทิตาจิต ไมอิจฉาเขาเปน พรหม
วิหาร 4 ก็ดีใชไหม ก็ดี เขาจะแตงงาน เราไมอิจฉาริษยาเขา ถาเราดีใจดวยนะ
ถาสิ่งทีเขาปรารถนาเขาตองการ เขาไมไดตามความตองการ เขาเดือดรอนใชไหม
ถาไดก็มีความสุขใจ จะถือวาเปนอานิสงสไปสวรรคก็ยังไมไปแตก็เปนปจจัยสวน
หนึง่ หนุนเหมือนกัน เราดีใจกับเขา เปน มุทิตาจิต ในขอ 3. ของ พรหมวิหาร 4
เราเมตตาเขา เขาแตงงานกันไมมีสตางค เราแบงใหบางเปน เมตตา กรุณา 2
ตัว ในเมื่อขนําไปแลวเขาไมมาคืนใหเรา ก็เปน อุเบกขา ครบถวน (หัวเราะ) ให
เขาไปแลวถือวาเปนการสงเคราะห เขาคืนเราหรือไมคืนมันก็เปนเรื่องของเขาใช
ไหม
หลวงพอคะอยางกรณีของหนู คือหนูผา ตัดนะคะ ไดสัก 3-4 วันปรากฏวาวันที่ 1
ตุลาคม นี่หนูหาลมตกบันไก ก็ไมเปนอะไร บอกจากหัวไหลนี่บวมๆ แตไมเปน
อะไรมาก
อืม เจากรรมนายเวรของเราเอง ฮึ เจากรรมนายเวรนีม่ ันไมมีตัวหรอก เขาพูดกัน
ตามตรรกศาสตรของโลก ประสาของพระพุทธเจาเขาเรียกกฎของกรรมที่เราทํา
ไอมีโทษทางรางกายเนื้อมันโทษจาก ปาณาติบาต ฆาสัตวตัดชีวิต ชาติกอนคง
ไปแกลงใครเขาตกบันไดไวมงั้ ดีไมดีชาตินี้ เลยผลักหลนไปตกจากที่สูง (หัวเราะ)
แลวตั้งแตนั้นมาหนูเจ็บมาเรื่อยคะ
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เออ ไมเปนไร ถาหายก็เลิกเจ็บ (หัวเราะ) ก็ไขเปนโทษของ ปาณาติบาต ถาปวย
ไขไมสบายมักจะเปนโทษ ปาณาติบาต ทุกอยาง คือวาถามีเรื่องทางรางกาย
ขึ้นมา ใหรูเลยนัน่ เปนโทษของ ปาณาติบาต การเสียทรัพยสนิ ใหทราบวาเปน
โทษจาก อทินนาทาน ในชาติกอน ถาคนในปกครองวายาก สอนยาก ไมอยูใน
โอวาทเปนโทษจาก กามเมสุมิจฉาจาร พูดดีเขาวาไมดี พูดจริงเขาวาไมจิรงนี่
เปนโทษจากการ มุสาวาท ในชาติกอน อยูๆ ก็ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาบางเปนโรค
เสนประสาท บาง เปนโรคบาบางเพราะ กินเหลา เปนขั้นกินเหลาขั้นปริญญาตรี
ก็ปวดหัวบอยๆ ถาปริญญาโท โทษกินเหลาเปนโรคประสาท ถาปริญญาเอกก็บา
เลย (หัวเราะ) นี่ถาดอกเตอรนี่มันคอยยังชั่ว ถาไดดอกเฉยๆ นี่มนั ยิง่ งงนะ ไอกนิ
เหลามากนี่มนั เปนด็อก ไมลงเตอร (หัวเราะ) ดีไมดีแยงที่ด็อกนอน
หลวงพอเจาคะ ลูกอยากเรียนถามวาของที่นาํ มาถวายหลวงพอนีค่ ะก็เปนของ
สงฆใชไหมคะ แลวก็ลูกไปกินเขา
พระเลิกกินแลว เขาอนุญาตใหกนิ ได ถาคิดอยางนี้จะตกนรกโดยที่ไมบาป
(หัวเราะ) จิตใจมัวหมอง เวลาจะตาย เออ เราไปกินของพระละยุงเลย คือโทษไม
มี แตหลงเศราหมอง คือพระไมตองการแลวก็ใชไดหมด ใชไหม เขาใหแลว
หลวงพอคะ แลวถาผีเขามาปรากฏใหเห็น แลวถาเกิดเรางวงๆ เราดาสงเลย
(หัวเราะ)
ดีมากเลย (หัวเราะ) โอกาสที่เขาจะมาแสดงตัวใหเราเห็นมันยากเขามาอยูแลวแต
จิตเรามันเห็นยาก มันไมละเอียดพอจะสามารถจะเห็นไดใชไหม พอจังหวะจะเห็น
ไดเรากลับไปดาเสียอีก (หัวเราะ) สบายมาก แตวาเขาจะจําไว พอเราไปเปนผี
บาง เวลาเรามีทุกขไปขอรองเขา เขาก็ทําเฉยๆ ดาใหสะใจ ฉะนัน้ ตองไปดาคืนเขา
นะถอนคําพูดคือดาคืน ดาไวอยางไรตองพูใหถกู ดาตอนงวงนะ จิตเปนอุปจาร
สมาธิพอดี พบไดตอนนั้นนะ ตอนครึ่งหลับครึ่งตื่นนีน่ ะตอนกอนหลับตาครึ่งหลับ
ครึ่งตื่น และตอนตื่นใหมๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนนัน้ จิตเปนอุปจารสมาธิพอดี
สามารถเห็นได เขาก็ตองแสดงตัวเวลานั้นแหละ ทีนี้กอนจะหลับเอาเสียกอนสิ
เขาไปก็ เอาผีตนไหนอยูทนี่ บี่ างโวย บุญกุศลขาทําไปแลวตั้งแตตนจนปจจุปน ผล
เพียงใดขอเธอทั้งหมดจงโมทนา แตหา มกวนเวลาขาหลับนะ เวลาขาหลับขาดา
นะ (หัวเราะ)
วันนั้นหลังจากดาแลวก็ไมมาใหเห็นอีก ทีนี้สวดมนตทกุ วัน บอกอยามากวนเลย
ไมใช ตอนดาไมกลัว ดันโมโหนะ ตอนหลังชักเริ่มหวาดนิดๆ
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คือหนูฝน นะคะ มีผูหญิงคนหนึง่ เขาบอกวาหนาวเหลือเกิน เชาสงเสือ้ ผาไปใหเขา
แลวก็อยูมานานเหมือนกัน หนูก็ไปทําบุญที่วัดหนูก็ซื้อผาอัสะมาจากวัดนะคะ ให
พระทีน่ ั่นทํา ทีนี้พระ หนูก็ไมทราบวาทานไหน ทีห่ นูทาํ ไปอยางนี้ไดรับไหมคะ
ตองไปถามเขา เขาขอ เขาไดรับ แตวาตองใหเขาโมทนา อุทิศสวนกุศลหรือเปลา
อุทิศคะ
งั้นไมเปนไร ฉันวาไมเกี่ยวหรอก ถึงหรือไมถึงก็ตาม ถาทําบุญไปแลวใจตองอุทิศ
ผลบุญที่ฉันทําแลวเวลานีจ้ ะพึงมีกับฉันเพียงใด ขอเธอจงโมทนาผลบุญนี้ใชไหม
บุญนี่ตองเกิดกับเรากอน แลวคอยใหไอเขียนชอนี่ไมมคี วามหมาย เขียนชื่อนีเ่ ปน
ที่กรรมของเยาเองผีไมมีสทิ ธิรับ ถาเขาขอนนี่เขามีโอกาส ถาขอตรงๆ เราไปไหน
เขาก็ติดตาม แลวาเราจะทําบุญใหเรา เรานึกวาจะทําบุญนี่เขาก็รูแลวใชไหม และ
ก็วันไหน เวลาไหนที่เขารู เราไมตองออกปากพูดหรอก
การอุทิศสวนกุศลนี่ถา เขามีอะไรกวาเรานี่ ก็ไดรับเหมือนกันใชไหมครับ
หมอเปนหมอ ถาลูกศิษยมนั ยังไมทาํ งาน อยูๆ ชอบกับหมอๆ ชอบบุหรี่ เขาให
มวนหนึ่งดีใจไหม เราก็ยนิ ใชไหม
ครับ
เราก็วา ดี ไอตัวนี้เหมือนกัน ไมใชวาเขาสงแลวเราไมเอา เขาดีใจกับเราดวย ความ
ดีใจเขามีอยู 2 อยาง คือวาถาเขามีทุกขก็ใหเขามีสุขนีเ่ ขาก็มีไป ถาเขามีสุขมาก
อยูแลว เราทําขึ้นมาไอผลนัน้ เปนเหตุแสดงความสุขใหเรา เขาก็ดีใจ เพราะพวกนี้
เขาหวงเรามาก พวกเทวดาหรือพรหมนีท่ ี่เปนญาติ เพื่อน พี่ นอง รูจกั กันนี่ ถา
ตายไปแลวเขารูหมดเราอาจจะเคยเปนลูกเขาแสนๆ ชาติ หรือเคยเปนพอเขาเปน
พี่เขานี่ เขาก็จาํ ไดหมด ตายแลวนะ เพราะจิตมันเปนทิพย ถาเขามีสขุ เขาจะหวง
ไอคนที่อยูน ี่ กลัวมันจะสุขไมพอ จะไมไดอยางเขาใชไหม ไมตองหวงวาเขาจะไม
โมทนา แตถา เราปฏิบัติ มโนมยิทธิ ได เวลาอุทิศสวนกุศลถาเราตั้งใจนิดหนึง่
ตองการรูผลวาเวลาที่เราอุทศิ สวนกุศล มีใครโมทนาบาง ผีหรือเทวดา หรือพรหม
พนมมือกันเปนแถวใชไหม แตความจริงทานตายไปเปนพรหม ตองการอะไรอีก
ความเปนทิพยของทานพอ ที่พนมมือ ทานดีใจกับพวกเราทีท่ ําความดี ทานเปน
หวงเราอยู เอาวาไป มีไหม
หลวงพอเจาคะ เวลาตั้งใจภาวนา เพื่อใหจิตสงบ จะภาวนา พุทโธดีหรือวา นะ
มะ พะ ธะ ดีคะ
อยางนัน้ ก็แลวแตใจสบาย เวลานัน้ ใจตองการอะไรบาง อยาฝนจงอยาฝน
เพราะวาจิตจะรูสึกบอกเอง ภาวนาอะไร
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หลวงพอ

ความรูสึกอยากจะภาวนาทัง้ 2 คํา
เอา เลยตอไปเลย เออ ภาวนาตอไปเลยก็ดี
เลยภาวนาวา พุทโธ นะ มะ พะ ธะ เลย
ได ไมเปนไร ไมหาม
แลวอยาง ลูกยังสงสัย พระอินทร นีม่ ีกี่องคนะ บนสวรรค
ถาบนสวรรคมอี งคเดียว ถาขางลางมีหลายองค
เหรอคะ เพราะวาอยางเจาอาวาสที่ วัดนางออม นะคะ สมัยทานอยู วัด
ดาวดึงส ก็ไดยินเขาเรียก ทานครูพระอินทร บอก เฮยไมใชโวยทีนี้ลูกก็สงสัยวา
พระนี่เปนจริงหรือ สัมภเวสี มาเขา
ตองไปถามเขา มีนะแตเคยเห็นทานพูดนอย ฉันเคยเจอะ
แตเขาเรียกกัน ทานครูพระอินทร จะรักษาพวกโรคมะเร็งอยางนี้ คนเขาไป
รักษากัน แตกไ็ มไดเอาสตางคมากนะนะ แตบอกวามาอยู นิวยอรค แลวจะไมมี
การทรง
ออ ตัวทานทรงเองเหรอ
ตัวทานไมไดทรงเองคะ ทานเปนคนเชิญวามาทรงราง ทรงผูหญิงทีเ่ ปนคนไขของ
ทาน
ก็ตองถามทาน ที่ตัว พระอินทร
แลวลูกยังสงสัย แลวมาบอกดวยวา ตอนนัน้ ลูกไปเมืองไทยกอนแลวสามีตามไปที
หลัง บอกวาผัวเอ็งนะอายุสนิ้ นะ อีก 5 ป จะตาย บอกอยางนี้คะ
ครบ 5 ป หรือยัง
ยังคะ แตลูกไมไดเชื่อ ลูกถาม ทานแม ทานบอกเอ็งอยาไปเชื่อ
อาว เขาพยากรณนะถูก ตองเชื่อเขา ครบ 4 ปตองตาย ถาไมตายเลยไปอีกทีก็ไม
ทัน ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ก็อยูตอไป (หัวเราะ)
คือตอนแรกลูกก็ตกใจคะ สามีเขาเคยเปนโรคมะเร็งทีต่ อมไทรอยดนะฮะ แลวก็
ตัดออกไป แลวทีท่ รงนะเขาก็บอกวา โรคเกานะมันจะกําเริบ แตเขาก็ไมเห็นมี
อาการอะไร
แกก็เดาๆ สงก็เปน อินทร องคเดียวที่ฉนั พบ ไปพบคนๆ หนึง่ เพิ่งบวชมาใหมๆ
อยูที่ วัดบางนมโค ชื่อ อินทร อยูขา งวัดนะโยม อินทร องคนี้มีวาทะดีมาก ไม
ทราบวาแกเปนหนี้ใคร มีเด็ก 2 คน มาทวงสตางค บอกพอใหมาทวงสตางค บอก
พรุงนี้คอยมาเอา พอรุง ขึ้นเด็กมันมา “กูบอกใหมาเอาพรุงนี”้ แกบอก (หัวเราะ)
นากลัวจะเปน อินทร องคนนี่ ะ (หัวเราะ) แกก็พูดถูกนะ ใหมาเอาพรุงนี้ไมใชวนั นี้
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เสือกมาวันนี้ไดยังไง ก็มีเยอะ บางทีมานัง่ ปวนเปย นกันใหญ แตคนชื่อ อินทร นีม่ ี
เยอะ ก็มี หมอศิริราช แยะเลยนะ
เขาบอกคนทีม่ ีความรูน ี่
ไมใช ถามันมีผลนี่เราวาเขาไมไดหรอก จะเปนใครก็ตาม ถาเขาทํางาน มีผลนะ
เขาดูกันแคผลงาน เราก็ตอ งไปสนใจผูทเี่ ขามาทรงใครเขาจะมาก็ชา งเถอะ ถา
งานมันเปนผลขึ้นมาเราก็เอาอยางอยูๆ ไอเล็กเอาเลข 3 ตัวไปเลนก็ถูก เรายอมรับ
ใชไหม ผูทรงนี่ตองดูความจริงเปนสําคัญ อยาไปดูคน แตฉันก็เคยเจอะพวกคน
ทรงนี่เมื่อกอนนี้ฉันไมเชื่อ แตไมเชื่อของฉันนี่ ดูหนาฉันไมไดหรอก ใครพูดอะไร
หนาฉันเชื่อหมด (หัวเราะ) นะ แตใจไมแน เอา เราจะไปดานเขาอยางไรโยม ใน
เมื่อเรื่องนัน้ เรายังไมพบจริง ถาเราปฏิเสธเลยเราก็เลว ถายอมเชื่อเลยก็ใชไมได ก็
ตองเอาเก็บไวกอน ตอๆ มาก็อยากจะรูว า การทรงมีจริงหรือไมจริง โตขึ้นมาก็ไป
ลาคนทรง คําวาลานี่หมายถึงไปหาความจริงกัน ก็ไปแค 4 รายเลิก เขาตองมี
ชื่อเสียงมาก เราจึงไป พอไปแลวก็แพเขาทุกที ที่แพนี่ไมใชไปเถียงนะ เราตองการ
เหตุผล
ทุกรายที่ไป 4 ราย ระหวางทางไป 3 องค เราคุยไปจากบานไปถึงปบเขา
เขาทรงทันทีนะ พอเขาเขต พอถึงบานเขาก็วิ่งขึน้ ๆ เอาเครื่องทรง “ผมคอยทานมา
นานแลวครับ” ผูหญิง แตออกมาทาทางเหมือนผูชาย พอถึงปูเสื่อใหเรานัง่ พอนั่ง
เสร็จเขาพูดเลย ระหวางทางคนโนนวาอยางนี้ คนนีว้ าอยางนัน้ เขาวาตามคําที่
เราพูด เราก็ยอม เทานีพ้ อ ไมใชเอาเรื่องพาลไปใชกันใชไหม ผลที่สุดก็ไดดีฉันก็ได
ของดีๆ มาทุกราย อยางรายหนึง่ นี่ไดตะกรุดทองคํา แหม มันไดกําไร ไปอยาง
บัณฑิตเสียอยาง แหม ชมตัวเองยังไดเลยไดหมาขี้ใหยกหาง (หัวเราะ)
รายนีก้ อนขึ้นเทศนที่ สามพราน ก็ระหวางที่สรงน้าํ ก็มีชาวบานเขามา
บอกวา ที่ ปลองเหลีย่ ม มีเจามาเขาทรงเกงมาก เขาพูดคลายๆ เขาพูดวาเกง
มากจริงๆ กอนจะขึ้นเทศนนี่เขาก็ตีครบชุดบอกไปกันไหมละ เลิกเทศนแลว บอก
ตกลง พรรคพวกก็ตกลงตอนนัน้ ก็ระยะเวลาเทีย่ งเศษๆ พอเลิกจากเทศนแลว ก็ลง
มา ก็วาเรือจางไป ถามรูจักบางไหม เขาบอกรูจัก ไปจางเขาแจวไป ไปถึงทีน่ ั่นก็
เกือบ 5 โมงเย็น เขาจะมีน้ําใตๆ พื้น
คนทรงกําลังจะทําปลาจะแกง เห็นหัวเรือบายหัวเขาแกก็รีบลางมือ วิ่ง
เขาหองเลย ทิ้งปลา แตงตัวแบบทรงออกมาบอกนิมนตครับนิมนตครับ ผมคอย
ทานมาตัง้ แตเที่ยง ผมไป กอนขึ้นธรรมาสนวัดก็จะมา ผมก็มาคอยเลย ซวยไป
เลยพอกัน เทานีพ้ อ เราก็ตอ งพิสูจนความจริงกันใชไหม ก็นงั่ คุยกันอยูนาน ก็คุย

ลูกศิษย
หลวงพอ

ไปคุยมาถึงเรื่องทางสวรรคบาง อะไรบาง แกก็พูดถูกตองหมด แลวก็เรา 3 องค
มาจากไหนแกพูดหมดเลย พวกทานกอนจะเกิดมาจากไหน พวกเราก็รูใชไหม
ตอนนัน้ พวกเรารูกันแลว เคยปฏิบัติอยางไร เวลานี้ตองการอะไรในฝายธรรมะแก
ก็พูดถูก แกพูดถูก ไมใชเขาทรงมาดี พูดถูกแกพูด ถูกตรงจริงๆ อีตอนนัน้ ก็
เปนอันวาใชได
แตที่ดีที่สุดในตอนทายเขายกมือไหว ขออภัยนะครับ กรุณาตักน้าํ ในตุม
ใหสักขันหนึง่ เราก็นึกในใจวาเทวดายองมาหรือเปลาวะก็ไมเปนไร วาอะไรก็วา
ตามกันกอน ตองทําแบบคนโงกอน พอตักน้ําไปขันจะสงให ทานบอก “ไมใช ตอง
วางขางหนาทาน นี่แกก็สง กระดาษกับกรรไกรมา “กรุณาตัดกระดาษ 3 ชิ้น ครับ
ใหกวางประมาณ 1 นิว้ ยาวประมาณ 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้วก็ได 3 ขึ้นตัดแลวก็ใส
ในนี้ครับ แลวกรุณาเอาผาเช็ดหนาหรือผาเช็ดมือ ของทานทีม่ ีอยูปด เขาก็ไมบอก
วาทําอะไร นัง่ คุยอยูสักครึ่งชั่วโมง คุยไปคุยมาเขาถามวาไดเวลากลับแลวหรือยัง
บอกไดเวลาแลวจะค่ําแลวก็นั่นสิครับ ตะกรุดทองเรียบรอยนานแลวครับ ถามอยู
ที่ไหนเขาบอกทานเปดผาดู ในนีม้ ีตะกรุดทองคํา มีตวั อักขระเสร็จเลยแลวก็มอบ
ให นี่แหละที่ฉนั ชอบ (หัวเราะ) ใชไหมโยม โยมชอบไหม
ชอบครับ
ทุกคนคงชอบนะ (หัวเราะ) แตนาเสียดายที่คุยนานไปหนอย นาจะใหไปเรื่อยๆนะ
จะไดไมเสียเวลาคุย นี่เขาดี เขาดีจริงๆ แบบนี้นะแตวาเราก็อาไปโทษคนทรง คน
ทรงไมใชคนใจออน แตก็มเี ทวดาหลายองคนะ มันไมใชเทวดาองคนน้ั แลวแกก็
นั่งเฉยๆ แกก็ไมวาอะไร ใชหรือไมใชมันก็ไมใชเรื่องของเรา แลวสักครูหนึง่ ไอผนี ี่ก็
ออกไป มันซอนกัน พอดีจบั กันไมไดเลย คนทํานี่จับกันไมไดเลยผีนขี่ ึ้นไปถึง มัน
อยูในตัว เขายืนอยู ใชไหม ขยับหายไป เทวดาองคนนั้ มาแทน ฉันก็เลยถามเฉยๆ
วา เมื่อกีน้ ี้ทาํ ไมใหคนอื่นมาแทนคนฟงเขางง ไอเจาผีนั่นมันสามารถตอก หมอ
ปวดหัวมันตอกหายเดี๋ยวนัน้ นะ ฉันก็อา วเทวดาองคนนั้ (หัวเราะ) เออ มันหากิน
กันแบบนัน้ เราไมวานะ มันมีผล แกก็เลยบอกวาโดยมายาทเขาไปเชิญ ผมมาไม
ทัน เขามากอน ถามทําไมถึงไมได เขาเปผีแลวทานเปนเทวดา เขาบอกโดย
มารยาทนี้ไมได ก็โทษเขาไมไดเหมือนกันก็มีอีกประเภทหนึ่ง ผีไมมา แตเทวดามา
บอก “อั๊วทรงเอง” ก็มีมีโยมเคยจับได อั๊วทรงเองแลว ตัวแข็งเลย (หัวเราะ) เขาเรีร
ยกวาขโมยเราไมไดก็แลวกัน แตเขาไมพดู นะ เขาพูดไมได อันตราย แตโดย
มารยาทเขาไมพูด เขาเชื่อกันอยูแลว ใชไหม ถาขืนพูดไปถาแคฟนหายก็ยงั ดี คอ
จะหายไปดวย (หัวเราะ) อาวมีอะไรอีก
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อยากจะถามวา ทําไมหนูถงึ เห็นแตพวกวิญญาณมาหา มาขอสวนบุญบอยๆ ตอง
ทําอยางไรคะ
เอ็งเคยมีวิญญาณ แลวก็เปนวิญญาณมากอน มันรูจัก (หัวเราะ) คนที่รูจักกัน มา
หากันไหม มาใชไหม แลวที่เขามาหานะ เขามาหาทุกคนนะที่มีบุญ คนๆ นัน้ จะ
รับสัมผัสไดหรือเปลาเทานั้นเอง อยางเวลาที่เราทําบุญ เวลานีถ้ าใครเห็นบานนี้
ลอมบานกันเต็มหมด เปนแสนนี่สงสัยจะกลับไมไดแลววันนี้ ระหวางนี้ดูใหดี เปน
แสน เปนระลอก เลย นี่พวกนีพ้ รอมโมทนา เราทําความดี ถาเรานึกถึงเขา เขาก็
รับทันที เจาพวกนีถ้ าโมทนา 1ครั้ง รางกายจะผองใสขึ้น จะมีแรงขึ้นมีความเบา
ขึ้น จะสวยขึ้นนะ เทาทีท่ ราบอีตอนที่ฉนั เปนผีฉันก็จําไมได คุณจําไดไหม
ทานเจาคุณวิสุทธาจารย ทานจําได ทานเกิดภาคอีสานทานก็เลา ไอ
แกะนี่ ที่ นครราชสีมา (หัวเราะ) ก็ฉันเปน คนสุพรรณา ใชไหม ทางมันยาวๆ ไอ
หนุมากับใครมากับหมา แมก็หมาหนูกห็ มา (หัวเราะ) หมาหมดทั้งบานเลย
(หัวเราะ) พระที่ไปดวยกันหัวเราะกิ๊กเลย มีแตหมา บานไมมีคนเลย ทานชื่อ นาย
เริง ทานตาย ตายนีม่ ีเมียแลว แลวก็มีลกู แลว โตแลวหลายคน 3-4 คน ทานตาย
ไปเวลาตายนี่ จิตเรียกวา อทิสสมานกาย ดีกวา เรียกวิญญาณไมถูกนะมันก็มี
คนไมไปไหน อยูในบริเวณนัน้ อยูท ี่บา น ที่นี้รางกายที่ตายไปแลวมองดูก็ไมเสีย
กาย พอรูว ามีขาตายนี่ ชาวบานนี่ก็ตองชวยกันหาบของมาชวยงานศพกันนะ เปน
ธรรมดาของชาวบาน แกก็ดีใจก็วิ่งไปรับหาบ เขาก็ไมให ทักเขาก็ไมพูดดวย ผี
แลวเดินเขาบานก็คยุ เดินตามเขามา พอทานบอกวา เวลาเขาสวดอภิธรรมแลว
เขาใจวาบานนั้นคงจะไมเมามาก ถาเมามากนี่ไมได พอสวดอภิธรรมเสร็จเขาก็
อุทิศสวนกุศล เขาบอกวารางกายมันดีขนึ้ มาเลย ไอทผี่ อมเกร็งผิวคล้ํานะหายไป
หมดเลย อวนพี ผองใส ใชคําวาอวนพี หมายความวาสมทรงนะ รางกายดีมาก
แข็งแรงกระปรี้กระเปรา ทุกครั้งที่เขาอุทศิ สวนกุศล รางกายมันจะเพิ่มความดีขึ้น
เพิ่มความผองใสใชไหม นีพ่ ดู ถึงวาคนตาย ถาหากวาโมทนา
ที่ทา นมาเลาใหฟง ก็เพราะวา ทานตายไมกี่วัน ทานก็เกิด วันไปเผาทานก็
ไปชวยในงานศพ ไปกับเขาดวย เรียบรอย หยิบดอกไมจันทนเผาเสร็จ แลวก็ชว ย
หยิบทุกอยาง พอเผาเสร็จ เรียบรอยแลวเขากลับบานกัน ทานก็จะกลับมาบาน ก็
นึกขึ้นมาได วาเมื่อเริ่มปวยใหมๆ ไดทราบขาววานองสาวคลอดบุตร แกเพิ่งปวย
ไมนาน ใชไหมอยูไปกี่วนั ละ 9 วัน 15 วันใชไหม ทานก็เลยแวะเยีย่ ม เมื่อใกลๆ ค่ํา
พอโผลเขาไปในหอง ไอนองสาวเห็นหนาเขา อาว พี่เริง ตายแลวมารบกวนทําไม
เอาเลยไหม โยมมนุษยมนั เปนอยางนี้ ตายแลวไมมา ดันมาแสดงตัวใหเห็นแลว

บอก พี่ พี่ตายแลวไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะ อยามารบกวนกันเลย (หัวเราะ) ซวย คิด
วาอายนองสาวมากอายเปนที่สุด เราหวังดีแตเขาเห็นวาเราเปนภัย ทานก็เลย
ถอยหลัง
ไปเอาคุณยายมาบอกไมใชยายคนนี้แม แลวตอมาเขาก็ถามวาชื่ออะไร ก็
บอกชื่อหมด แลวก็ถามตอมา มีเมียชื่ออะไร มีลูกชื่ออะไร เขาตอบถูกหมด สมบัติ
มีอะไรบางก็ตอบถูกหมด พอตอนหลังตอมา ทานก็บวชเณรในฝายธรรมยุติ เขาก็
บวชพระเปนเปรียญทานก็เปนพระราชาคณะ เปนเจาคณะจังหวัดธรรมยุติ
แลวตอมาไมนานนัก อารมณนี้ยงั มีอยูน ี่ ทานเบื่อ ทานก็ลาออกจาก
ตําแหนงเจาคณะจังหวดั เอาบาตรลูก ยามลูก ทานก็ไปตามทรงของทาน ทานก็
ตัดไปเลย มันมีปญหาอยูอยางหนึ่ง สําหรับใครทั่ฟงแลวเขาใจวา ไอเด็กที่จะเกิด
มาใหมนี่มนั ตองมีจิตเขาไปกอนถาจิตไมปฏิสนธิกอน มันจะเกิดไมไดใชไหม ถา
เกิดตัวโดยไมมีจิตเขาเรียกเนื้องอก อันตราย แลวถามดวยวา ในเมือ่ ไอเด็กที่มัน
เกิดมากอนแลว มันมีชวี ิตอยูแลว ทานเขามาแทรกไดอยางไร นี่เราเรียนอภิธรรม
กัน แตเราไมเขาใจ หนังสือแปลวาเกิดทีหลัง ไอบาลีมันแปลหลังมาหาหนา เขา
เขียน ปจฉา ชาโต ไวขางหนา ปุเร ชาโต ไวขางหลัง ปุเร ชาโต มันแปลวา เกิด
กอน ปจฉา ชาโต แปลวาเกิดทีหลัง พวกเราคงคิดวาพอแมเกิดกอนลูกใชไหม
โยม แลวพี่เกิดกอนนอง เราคิดกันแคนี้ เบานิดเดียว ทานบอกความจริงมันไมใช
ปุเร ชาโต หมายถึง จิตที่เขามาปฏิสนธิกอนกอใหเกิดตัวขึ้นมาไอนั่นหมดอายุ
พอดี ไอนี่เขาแทรกตูม อยางนี้เปน ปจฉา ชาโต ไอตัวจริงเขาก็แดงมาแลว ตอง
เชื่อเขาใชไหม เราจะไปเชื่อไอคนที่คิดวานีม่ ันแสดงมาเอง ถามคนนี้ไง ผมเปนตัว
แสดงแลว ไปเถียงเขาไมได
นี่เราอานพระพุทธเจา เราเขาใจไมถึงจริงๆ นะ ไอขอนี้เทศนผิดไปนาน
อาตมาก็เทศนผิด ครูทานสอนแบบนัน้ ก็ตองเห็นแกครูดวย ปุเร ชาโต พอ แม ปู
ยา ตา ย เกิดกอนเรา ปจฉา ชาโต คือใคร คนที่เกิดทีหลังเรา คิดอยางนัน้ เสมอ
แตความจริงมันเปนตัวแทนกันระกวางเพศในรางกายใชไหม
ก็มีอยูรายหนึง่ เขาเปนเด็กๆ ก็ไมเด็กแลว อายุ 18 แลว มันเกิดยุง นี่เรือ่ ง
จริงๆ นะไมใชนิทาน ไอเจา 2 คนมันตายไป มันอยูก ันคนละตําบล ผูชายทัง้ คู
แลวไอเจาคนนั้นนะมันไมถงึ วาระจริง แตวาฝายที่อยูทางบานนั้นรีบเผาเกินไป ไอ
เจาทางนี้ตองตายจริง ทีท่ างโนนเขาไปมันไมใชนี่ ตองรีบสงกลับเลย สงกลับก็หา
ตัวไมได ก็รีบเผาเสียแลว ทีนี้ยงุ เลย เกิดขึ้นมา ฟนขึน้ มาเฉย แกไมไดอยูบานนี้แก
ขื่อนั้นชื่อนี้ มีเมียชื่อนัน้ ชื่อนี้ มีสภาพอยางไรบาง ทีนี้เกิดเรื่องใหญสิ อีฝายเมีย
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บานโนน เขาจะเอาผัวของเขาคืนสิ (หัวเราะ) แหม เราอยากจะเปนอยางนัน้ บาง
ไอสมัยเรามันไมมีนะโยม แหม อีตานัน่ โชคดี ดีรึไมดีหมอ ทางโลกเขาวาดีนะ มัน
ก็ตองเปนไปตามวาระ มันก็ยุงกันจริงๆ ยุง กันอยูพกั ทางนีก้ ็ยืนยันวาพูดอยางนัน้
จริง ไอสมบัติพัสถาน ที่ทางนี้รูอยูเขาบอกถูกหมด จะวาตัวจริงก็ไมไดใชไหม ทีนี้
ไอใจขางในมันจริงตัวขางนอกของบานนี้เขาหมด จะเอาก็เอาใจไป กายของขาใช
ไหมก็ตัดสินก็เอากันตามนั้นไมเรื่องมาก
แลวพวกผูชายที่แตงงานแลว เขาจะไปหาพวกผูห ญิงโสเภณี เขาวาเขาบาป
จะไปบาปอะไร
เพราะเขาแจกสตางค
เขาแจกสตางค พวกนัน้ เขารับจางชัว่ คราว
ไมผิดศีลเหรอกคะ
ผิดสิ ผิดศีลนี่ไมบาป ถาขนศีลขาดสิบาป ก็มันเดินไปไมชนศีลนี่ศีลมันก็ชว ย มัน
เดินชนมันอาจจะลม หัวอาจจะแตกได มันวิง่ ขางๆ มันไมชน อันนี้ถอื เปนโทษกา
เมไมได จะปรับผูหญิงคนนัน้ ไปแยงผัวเขาไมได เขาเปนการคา
แลวภรรยาเขาที่บา นก็ไมวา อะไร
จะไปวาอะไร ก็หมดเรื่องกันไป
แลวแบบเอาใจไปรักคนอื่น ก็บาปทางใจหรือคะ
ไมเปนไร ถาตัวไมตายไมเปนไร
ก็ไมผิด สิคะ
ก็ยังไมผิด ยังไมไดละเมิดนี่
แตใจไปละเมิด
ใจเขายังไมไดปรับศีลนี่ เขาตองตัด ถาตัวละเมิดจริง ลงมือทํานะถาอยางพระนี่
อาบัติบางอยาง แคคิดยังไมถือวาอาบัติใชไหม แตถาลงมือทําเปนแน
ถาอยางพระทีค่ ิดถึงสีกาละคะ
ดีมาก (หัวเราะ) ไอสีกานีส่ ีดําใชไหม พระคิดถึงสีกา เปนความจิรงพระปกติยัง
คิดถึงสีกาอยูเสมอ ถาไมคิดถึงสีกาเดี๋ยวอดตาย (หัวเราะ) ตอนเชาเดินบิณฑบาต
สีกาใหมากกวาสีนก ถาไปคิดถึงทางดานความรักนะ ระหวางเพศยังไมปรับ ถา
พากพิงหรือพูดเกี้ยวหรือทําทาทางแสดงออก อันนี้ปรับเลย บาปหนักมาก
แลวถาคิดถึงแบบเปนพี่เปนนองละคะ
ออ ไมเปนไร อยางนัน้ ไมมคี วามผิดหรอก คิดถึงเปนพีเ่ ปนนองคิดถึงอยากจะเปน
สามีเขาก็ยังไมเปนไร ยังไมพูด ยังไมเปนไรหรอกแตถาพูดละปรับหรือเขียน
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เครื่องหมาย แสดงทาทางใหเขาทราบวาฉันรักเธอนะ อันนี้เอาเลย หนักมากดวย
หนักมากกวากินขาเวลาบาย
แลวถาเกิดคนที่ตายไปแลวเกิดมาเปนผูหญิงนี่ไมตองใช
ก็มันยังไมถงึ วาระมั้ง เปนอุปฆาตกรรมขณะหนึง่ ถาตองใชกฎของกรรม เขาก็ไป
เลยไมรอ ถาบาปก็ตองดิง่ ไปทันที บุญถึงไปทันที เขาไมใหรออยู
ผมอานหนังสือ เขาบอก ถามีคนหนึ่งฆาเขาตาย แลวก็บอกจะตองจองลางไป
แลวก็คนที่ถูกฆาตายก็มาเกิดเปนลูก 2 คน
เออ ดีมาๆ
แลวก็พยายามจะฆา เขาบอกวาไมใชพอฉันเอง
จองเวร จองเวรกัน ถาแบบนั้นก็ฆาแน เปนเวรที่จองกัน เขาไมเรียกกรรม ถาถูก
ฆากอนจะตาย องคุลิมาส ก็อยางนี้ องคุลิมาล สมัยนัน้ ทานเกิดเปนควายปา
เกงมาก ปราบสัตวทงั้ ปาไดหมด แกก็คิดวาสัตวทั้งปาเราปราบได ไอสัตวที่
ชาวบานเลีย้ งมาแคไหน ลองดู ออกมาถีบวัว ถีบควาย ถีบมาเขา ออกมาทีไร
อาละวาด ควายเขาตายบางเขาบาดเจ็บลมตายบาง วันหลังเขาคิดวาควายทีม่ ัน
หนีออกมาควายปา ออกมาทีไรอาละวาดทุกครั้ง เขาก็ทําคอกแนนหนามากเอา
ควายฝูงหนึ่ง ไปไว ก็ทาํ ชองเหมือนกันโตะนะ จากเล็กมาหาใหญในคอกนัน้ นะ ไอ
ควายตัวนัน้ เขาไมไดแน แกออกมาจากปา ควายอืน่ เห็นก็วงิ่ หนี ไอควายนั่นเขา
มาทีน่ ี่ก็ไมได แกนึกวาไอฝูงนี่ทะนงตัวตองจัดการปราบ ตองหาทางเขาคอก เดิน
ไปเดินมาเห็นชองวิง่ เขาไป พอถึงคอก คอกก็ติดตัวคับ ขยับตัวไมได ก็เอาไมมา
สกัดก็เลยถูกตีตาย ไอลงมือตีตายมันไมกี่คน กอนจะตายก็ลืมตาขึ้นมาวาไอคนนี่
มันฆากู ชาติหนาถา มีจริงกูขอฆามึงบาง
ชาติหลังนี่ความจริงแกเปนคนดีมาก เกิดมานี่ดีมาก ไอที่ตองเปนโจรฆา
คนก็เพราะวากรรมนี้เขาไปสมอง ก็พอดีเรียนหนังสือที่ ตักศิลา หลักสูตร 4 ป เขา
เรียน 2 ปจบหมอนะ ภาษาเจก เกงทั้งฝายบู ฝายบุน ฝายบูนเี่ วลาเขาประลอง
อาวุธกัน ฟนดาบ 4 คน ยังประทะกันไมไหวเลย เกงมาก ตอมาครูก็ใหสอน
วิชาการ ทั้งผานหนังสือ ผานตํารา ผานอาวุธ ไอคนที่ไปดวยกัน ที่เขาเปนลูกศิษย
เพื่อนเขาจองจะริษยา นี่กฎของกรรมมันเริ่มมานะ ก็ไปบอกครูวาเปน เจาอหิ
งสกกุมาร มันคิดจะฆาอาจารย มันจะตัง้ ตัวเปนอาจารยเสียเอง มันจะยึดสํานัก
นี่คือคํายุยง ยุบอย ๆเขา จิตใจของครูไมเปนพระอริยะก็หวั่นไหว คิดวาไอนี่
อกตัญู เราตองฆามัน ครัน้ จะฆาดวยมือเองก็จะเสียชือ่

วันหนึง่ จึงรีบเขาไป บอกวาเธอนี่เกงมาก มีการคลองตัวดีมากแตวาฉันมี
ความรูพิเศษอยูอยางหนึ่ง มีมนต มนตชื่อวา วิษณุมนต ถาใครไดมนตนี้แลว จะ
ปราบทั่วไตรภพ ปราบมนุษย เทวดากัน้ พรหม ทีนี้คนทีม่ ันเกงอยูแลว กรรมสอนง
ก็อยากจะได อยากจะเรียน ครูก็เลยบอกวาไอการเรียนมันลําบาก ตองยกครูสูง
มากแลวถามวาอะไรครับ ตองฆาคนถึง 1,000 คนถึงจะเรียนได แลวก็ครูก็คิดวา
การฆาคนถึงพันคน ตองคนที่มีความสามารถ สามารถจะฆาเขาตายไดไหม ทีนี้
ไอมนตนั้นไมมีหรอก โกหก
จากนั้นเปนตนมาก็เริ่มฆาคน ฆาคนทีแรกนะ ฆาคนไมใชนับของถาวันนี้
ฆาได 1 คนก็ยังพอทําเนา อีกรายนีพ่ อวันรุงขึ้นนี่ฆาอีก 3 คน ไมมีใครเดินแลวใช
ไหม ก็เรียงกันไป ฆาไปฆามาจําไมไดวากีค่ นทีหลังกตองเริ่มตนใหม ฆา 1 คนเอา
นิ้ว 1 นิว้ ไอนวิ่ นี่ภาษาบาลีเขาเรียก องคุลี เขาจึงเรียก องคุลิมาล องคลุลิมาล
คือโจร โจรฆาผูคนเอานิ้วมือ ฆาตอนหลังนี่ 999 นิว้ มานับกันกอนโนนก็เกินพัน
เกือบจะครบ ก็เวลานัน้ ไปใกล เมืองพาราณสี บานทานอยู เมืองพาราณสี ก็
ตั้งใจวาเหลืออีกนิ้วเดียว วันพรุงนี้ใครก็เถอะไมวาใครถาเขามาฆาหมด ตองเอา 1
นิ้วใหได หาไมยาก
คืนนัน้ ความจริงแมของทานก็เปนหนึง่ ในจํานวนที่รว มกันฆาควายตัว
นั้นนะ ที่ฉนั เลาใหฟงมันตรงกัน คืนนัน้ แมแกก็ทราบขาวก็คดิ วาพรุงนีเ้ ขาจะไปหา
ลูก จะไปขอรอง พอแมออกไปก็ถูกฆาตอนเชาเมื่อพระพุทธเจาทรงโปรดสัตว มี
ภาพ องคุลมิ าล ตกอยูชว ยพระฌาน ก็ทรงทราบวา องคุลิมาล จะเปนพระ
อรหันต ถาพรุงนี้ตอนสาย แมออกมา ฆาแม จะมีโทษเปนอนันตริยกรรมบาป
หนัก บุญเกาจะถูกปด จะตองลงอเวจี พระพุทธเจาทรงตัดหนาไปกอน
พอเชาตรูก็เสด็จ พอเห็นพระพุทธเจาไปมือเปลา สบายมากพระพอเห็น
เขาบอก “เอาสมณะนอย หยุดกอน” ก็เดินตามไปพระพุทธเจา ก็ทรงเดินไปเรื่อยๆ
ก็ทรงเดินไปเรื่อยๆ ทานก็เดินสูงต่ําๆ แกก็วิ่งกรด วิ่งเทาไรก็ไมทนั บอก “ทําไม
เอา สมณะนอยหยุดกอน “ พระพุทธเจาบอก “ฉันหยุดแลว” ทานก็เดินไปเรื่อยแก
วิ่งไมทัน แกก็ถามเปนครั้งที่ 3 วา “สมณะทําไมพูดมุสาวาท” อีตอนนี้ไอกรรมเกา
มันออกมาพอดี แลวบุญเกาเขามาสนอง เขามาแทน พระพุทธเจาทานหันมาถาม
วา “อหิงสกกุมาร” ฉันนะหยุดทําบาปทํากรรมมานานแลว แตเธอยังไมหยุดอีก
หรือ “เทานี้ เกิดความสลดใจ วางดาบ วางนิว้ มือ เขาไปกราบ มีความจริง กฎของ
กรรม อยางนีเ้ ขาเรียกเวรนะ เออนี่ ถาไมมีพระพุทธเจา หรือพระอรหันตระงับ

จะตองจองลอ กัน 300 ชาติ ผลัดกันฆานี่ตายแลว 500 ชาติหนาแก ชาตินี้ฉัน
ชาติโนนแก อะไรก็วาไป
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คือพระราชามีอํานาจเหนือเรา แตวาเขาไมไดใชอํานาจสงเดช คนที่จะเปนพระราชาได
ชาติกอนตองบําเพ็ญพรหมจรรยอยางออน บําเพ็ญอยางออนทําอยางไรพรหมจรรยอยางกลางทํา
ใหเปนเทวดา เปนเทวดา หรือพรหมอยางกลาง ถาพรหมจรรยสูงสุดก็ไปพระนิพพาน พรหมจรรย
ความประพฤติดีแลว พรหมจรรยก็กลับมาหา รักษา ศีล 8 อีก ไอพวกนี้ตีมาอยางนี้ตลอด รักษา
ศีล 8 ก็ได ไมมีอะไรมาก พรหมจรรยรักษา ศีล 5 ก็ได แตมันก็ยงั ดีไมเบียดเบียน พรหมวิหาร 4
ละ อคติ 4 และก็ทรง สังคหวัตถุ 4
1. ทาน การให
2. ปยวาจา พูดดี
3. เกื้อกูล ชวยเหลือดวยกําลัง
4. ไมถือตัว
ทรงคุณสมบัตติ ามนีก้ ็เปนพระราชา เปนพระราชาถาวรนะ พระราชาชัว่ คราวอาจจะมี
ความเลว และมีความดีนิดหนอย แตกลังของพระราชาเปนแลวเดี๋ยวเผลอก็ถกู ฆา มีนะ
ขึ้นมาเดี๋ยวเดียวก็ถูกฆาตาย มีนิดเดียวคือความดีถงึ แตทรงไวไดไมนาน น้ํามนแกวมี เขา
มีเต็มแกว ของเรามีนิดเดียว ก็ถือวาในแกวมีนา้ํ กินไมเต็มอีกหมด ก็ขนึ้ มานัง่ ไดเดี๋ยวเดียว
บุญทุกบาทมันขังตัวตลอดเวลาบุญไมมีการสลายตัว บาปยังมีการชดใช ตกนรกเทาไร
การบุญเขาไมสลาย พอพันจากนรกเมื่อไร ก็รับผลบุญทันที แตบุญนีจ้ ะไมสลายตัว จะยัง
อยูตลอดเวลา บําเพ็ญบารมีเต็ม ไปเกิดชาติไหน ถาตายจะทําอยางไร คือไปสวรรคก็แค
รับผลความดีชั่วคราว ไมไดก็หมดเลย ใชไหม ลงนรกนะ เขาใชกนั ใชกันก็ไมหมด เหลือ
เศษมาเปนเปรต เปนอสุรกาย จากอสุรกายมาเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเดรัจฉาน มา
เกิดเปนคนก็ยา่ํ แย สดแลวแตกฎของกรรม นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาเปนทุกอยางหมดเออ
4 โมงจะครึ่งแลว
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คือลมหายใจเขาออกเปนการระงับความเพลียนะ และก็ระงับทุกขเวทนาคืออาการปวยไข
ไมสบาย อยาลืมลมหายใจเขาออก ถาเราสามารถทรงอารมณไดถึง อุปจารสมาธิ คือ ฌาน
เบาๆ นิดๆ สบายๆ อันนีม้ นั จะดับทุกขเวทนาถึง 70 เปอรเซ็นตกวา ความปวดนีม่ ันจะนอยลงไป
เหลือหนอยเดียว ถาจิตเปน ฌาน จะไมรูสกึ ปวดเลย อันนี้อยาทิ้งนะ พระพุทธเจาเองก็ตรัสวา
ตถาคตเองก็มากไปดวย อานานุสสติ
อยางทาน พระอัสสชิ ทานจะนิพพานรองออยๆ เปนโรคอะไรรองออยคือมันเสียดมันแนน
พระนี่เปนโรคกระเพาะ 99.99 เปอรเซ็นต เหลือเปอรเซนตเดียวพระตาย คือวาทานก็เปนโรค
กระเพาะอาหาร ทั้งจุดทั้งเสีย มันทนไมไหว อรหันต เบื้องแรกก็สง พระไปอาราธนาพระพุทธเจา
มา บอกวาขออารธนา ขอใหมาโปรดอัสสชิ ดวยเถอะ ทานนอนโคนไมที่แคร ตองนอนแคร อีกขาง
หนึง่ มันต่ํา
พระพุทธเจาเสด็จมา ทานจะลุกขึ้น พระพุทธเจาบอกวานอนนัน่ แหละ อัสสชิ ตถาคตจะ
นั่งในที่เขาจัดไวใหก็ต่ํากวา ก็ปวยนี้ไมเปนไร
พระอัสสชิ ก็กราบทูลถามวา ความดีที่ขาพระพุทธเจาได นากลัวจะหมดเสียแลว
อรหันต เสื่อม อรหันต หาย
พระพุทธเจาตรัสวาหายหรือไมหายพิจารณากันกอน ทานถามวา อัสสชิ เธอ ถือวา
รางกายเปนของเธอหรือ
พระอัสสชิ บอกวาไมใช
เธอมีรางกายหรือ
ไมใช
รางกายมีในเธอหรือ
ไมใช ไมใชหมด
บอกวาถาความรูสึกเปนอยางนี้ ความดีไมสลาย ไมเสื่อม ยังทรงอยู คือความเปนอรหันต
ไมไดอยูที่สมาธิ ความรูสึกตางหาก เพราะรางกายมันเปนธาตุ 4 เขามาประชุมกัน ใชไหม เกิด แก
เจ็บ ตาย มันเปนของธรรมดา จิตไมไดตายไปดวยแลวทานก็เขา นิพพาน
ตอนตนพระพุทธเจาถามวา อัสสชิ เธอระงับกายสังขารไมไดหรือ คือ อานาปา ดับไมอยู
หรือ
บอกไมไหวพระพุทธเจาขา

อันนี้อยาลืมนะจําใหดนี ะ ถาใครที่เขาปวยไขไมสบาย หรือจะตาย เจริญกรรมฐาน
วิปสสนาไปแลว อยาไปนึกวาเขาไมรองนะ พระอรหันต ยังรอง ไอความเจ็บปวดเปนของธรรมดา
แตวาจิตของเขานะมันมีความมัน่ คง ตรงนี้นะ อยาไปคิดวาเขาปวยรองออยๆ อยางนี้อยาไปนึกวา
เขาเปลี่ยน
ความเจ็บของรางกาย พระอริยะทุกองคเจ็บเทาคน แตวา พระอรหันต เจ็บมากกวาคน
ธรรมดา คือวาประสาทไวมาก อรหันต ประสาทไวมาก สติสมบูรณคําวาเผลอในเรือ่ งของประสาท
นี่ ของทานไมมีเลย แตทําไมทานไมบน ทานถือวาเปนเรื่องธรรมดา เกิด แก เจ็บ ตาย อันนี้มนั เปน
สมบัติของมัน ทุกคนหนีไมได ใชไหมไอการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็ถือวาเรื่องธรรมดา
ก็วางลง
นี้สําหรับ ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ อยากรูใหถามพระพุทธเจาโดยตรงอยาไปรูเอง
ญาณตอไปก็ อตีตังสญาณ รูเหตุกาลในอดีต ก็ถามอยางนัน้ ถามหมด
ญาณสําคัญ คือ ยถากัมมุตาญาณ ถาเราฝกนะเหนื่อยมากอยาไปฝก ถามเลยคนที่เขา
ฝกแลวเขาก็ถาม พระอรหันต ที่ไดคลองแลวก็ถาม
พระอรหันต นี่ไมใชอารมณของทานเลยนะ ถาทานที่บอกวาใชอารมณตนเองนะ ไมใช
อรหันต ยังเบงอยู อัว๊ เกง ใชไหม ถายังอั๊วเกงอยูไมไหว พระยายมราช คอยอยู พระอรหันต นี่
ยอมสยบหมดไมใชเพราะขี้เกียจ แตรูวาคนที่รูอะไรทุกอยางไมพลาด คือพระพุทธเจาองคเดียว เขา
รูตัวเขา แตกอ นนี้ฉนั ใชอารมณเอง ไมใชฉันเปน อรหันต ฉันใชอารมณดีที่สุดแลวกับ ถาม
พระพุทธเจา ผลไมเสมอกันของทานถูก แมแตวันเวลาไมพลาด กี่เตือนก็ไมพลาด ทีหลังฉันก็เลิก
ทําเองเหนื่อยถามพระพุทธเจาดีกวา
ตอมาก็พบ พระอาจารยทอง เปนรุน พีอ่ งคนี้ก็เห็นจะเปนพระชี้เกียจเกิดเห็นเงินเปนขี้ไก
ตาไมดี บอกเงินหรือ ขี้ไก แนะไอพระตาบอกนี่ เห็นเงินเปนขี้ไกตาดีที่ไหนละ แตเปลาทานไมตดิ
ทานกอสราง คือใหมาเทาไรก็สั่งกอสรางหมด คือไมติดในเงิน ใชไหม คือคนเห็นเงินเปนขี้ไก สราง
อะไรเดี๋ยวก็เสร็จ คือถาเห็นเงินเปนทองคํา ก็ไมสรางนะสิ
เคยเปรียบเทียบคุยกันเองระหวางพีน่ อง บอกวาเงินก็คือขี้ไก ฉันไมเอาดื้อๆ ไมอยูเหรอ
บอกไมอยู เพราะอะไร ไมใชเงินซื้ออาหารหรือ บอก เฮยทําไมเดินเหมือนไก บอกกินแลวเปนขีน้ ี่
หวา เถียงไปขางๆ เรากันเอง
ทานถามวาการรูทุกอยางใช ฌาน 4 ใชไหม
บอกใช
บอกเฮยไอชาติหมาหนอยแนะ
เลยถามทําไม
ทานบอก อุปาทานบอก เฮอ

แลวทานใชอะไรละ
ฉันถามพระพุทธเจาถามกอน
ถามใชอะไรบอก
ใชฌาน 4 บอก
ชาติหมาเหมือนกัน แกหมาใหญ ฉันหมาเลิก
ถามทําไม
บอกเคยใชฌาน 4 เพรามันผิดบาง ถูกบาง แตวา ถามันเปนหมอดูธรรมดาเขาจะถือวาเกง
คือมันผิดนิดเดียว แตวา ถาเปนทานบอกเองไมพลาดเลย
หลังจากนั้นเลยใชวิธที ําสบายเลย
ยถากัมมุตาญาณ คือรูกฎของกรรมตางๆ อยาทิง้ ถามีการเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึน้ มา ทํา
ใหเราสบายก็ดี ไมสบายก็ดี พออารมณวางหนอยก็ถามเลย เพราะอะไรอยางปวบไขไมสบาย
ทําไมฉันไมบน ฉันไมเคยบนเลย ฉันปวยทั้งปบางทีก็ขนึ้ ออกมาเปนระยะๆ แรกๆ ทรุดมาก พออยู
วัดเดินเป จะมานี่เดินเปนะแตถึงเวลานัดตองมา
แตถาใหมาเพือ่ การอื่นอยาหวังเลย บอกจะใหเงินสักแสนลานไมมีทางขยับเขยื้อนหรอก
ถามาเพื่อธรรมเอาแน ฉันถือตัวเดียวกรรมฐานใชไหมบอกสตางคที่ใหเอาไปทําไม ใหแลวตองเอา
ไปอยางนั้นเสียระเบียบ อาวเขาทําบุญอยาถือวาเปนสวนตัวสิ ลงนรกแหงเลย นี่เขาสรางบุญสราง
กุศล
แตไมเปนไร กลับไปไมตองกลัวเหลือ นี่เดินเมษายน นองๆ 3 ลาน สบายมากเอ็งเปนลูก
คนรวยนี่ ลูกมหาเศรษฐี เงินใชเลนๆ 2-3 ลาน แตอยาถามเงินทีเหลือนะถูกตบปากนะ ใชไหม มหา
เศรษฐีเปนคนใชเงิน ไมใชคนเก็บเงิน แตบางครั้งก็เปนเศรษฐีหนี้ คาที่จะตองจายจริงๆ เดือน 10
ลานเศษ ซื้อของนะ บางรายก็เล็กๆ นอยๆ นิด หนอยๆ แสน 2 แสน ต่ําวา 2 ไมมี คาแรงงาน เดือน
ละ 2 แสนกวา เฉพาะคางแรงงานนะ 2 แสนกวา คาแรงงานมันหลายหมวด ชางกอสรางจริงๆ 2
จุด อีกจุดหนึง่ มีลูกนองเกือบ 200 คาแรงงานอืน่ อีก ถาจะไมยอยเดือนกอนตกเกือบ 4 แสน จาย 2
งวด 15 วัน จายงวดเหมือนกัน เหมือนกับรุนนี้จา ยตามแบบอเมริกัน ก็โตเต อเมริกนั เกา
เฮย เหนื่อยวะ เออ ถึงเวลาแลว เวลาถึงแลวเหลือ 20 นาทีนะ เออ ตอนี้ไปก็เปนเรื่องการ
เจริญพระกรรมฐานนิดหนอย ทุกคนที่ไดแลวจงอยาประมาท และก็จงอยาทิง้ และอยาลืมวาความรู
ที่ศึกษานี่เปนของที่หาไดยากที่สุด ตั้งแตเกิดมาเราเคยพูดเรื่องสวรรค นรก กันใชไหม แลวทุกคนก็
อยากเห็น เวลานี้เราก็เห็นแลว ถาทิ้งก็รสู ึกเฮงมาก ลุงแกหนักใจ เฮย กูมาอีกแลว จะไปขุมไหนดี
เฮย พอมันก็ไปแลว แมมันไปแลว เก็บมันที่เย็นๆ เถอะโลกันต อาว ลูกหลานจะรอน ลําบากมันอยู
ขางบน มันใชแอร ชอบเย็นๆ

แตวาเพิง่ ทราบกฎของกรรมของพวกเราทัง้ หมด พูดถึงคนไมประมาทนะทัง้ หมดนีอ่ ยาคิด
วาเราจะไมมีการเคลื่อนไหวของจิต ความทรุดโทรมของจิตจะไมมี ทานยา เปนผูควบคุมอีกทีหนึง่
นะ ที่เห็นเรื่องเดือดรอนนะคเยไปถามทานเมื่อฝกแบบนีผ้ านไปปเศษ
ตอนตนจริงๆ แมศรี จะลงมาดู เขาไมไปกัน เขาไมตดั สินใจขึ้นก็คอยดูทีหลังอันดับแรก
ทีเดียวโยมก็มาบอก บอกวาลูกหลานทุกคนอยางนอยคุณตองใสไปดางดึงสทั้งหมด ถามวาทําไม
ถาเขาไปไมไดชาตินี้ พระศรีอาริย ลงฉันจะพาลงใหหมด และก็ไปในชาตินนั้ เลยเปนอยางนอยนะ
ถึงถามทานการไลไป ดางดึงส เปนอยางไร
ทานบอกมี 2 อยาง คือ สังฆทาน กับ วิหารทาน กอสรางนี่เลิกไมไดเขาเปนคนจนสลัง
เขาก็ไดไป ดางดึงส ถึงไมมีสตางคสลึง ชวยหยิบอะไรตออะไรนิดหนอยดวยความตั้งใจจริงเขาก็
ไป ดางดึงส เปนจุดแรก
และตอมาเมื่อเจริญกรรมฐานบทนีท้ ี่ทาํ กันขึ้นมาได 2 หนวย ป 22 ผานไปนะ 2 หนวย มา
พฤศจิกายน ป 22 ผานไป ขึ้นไปพบแมจะลา
โยมบอกคุณมานี่ เดี๋ยวเขาจะลากัน
ถามใครจะลา
ก็ 3 แม และอีกหลายแม อีก 200 กวาแม ที่จะไปจาก ดางดึงส ยังอยูอ ีก 200 กวา ตรงอืน่
ยังอีกเยอะแยะ ไมตองหวงเรื่องแม เราไมจนแมเบงไดเลย เบงไดเลย และก็มีผูชาย 400 กวา ผูชาย
เปนลูกและเปนเทวดา
พอไปถึงที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน เขามากราบ
ถามไปไหน
บอกไป นิพพาน
ถามวา นิพพาน ไปงายหรือ
เขาบอกความจริงเต็มมานานแลว เขายัง้ ตัวเทานัน้ เอง
ถามยัง้ ตัวเพราะอะไร
เพราะลูก เพราะหลาน เพราะพี่ เพราะนอง เขาจึงคอยเรง
พวกเขากลัววาจะแถไปรับสมบัติใหญในนรก เขาจึงไดคอยเรา เลื่อนเวลาไป
หลังจากนั้นผานไปปเศษ ทานปู ก็ตัดสินใจ ถามีคนแทนเมื่อไร ทานจะไปนิพพานเมื่อนั้น
แมศรี ก็จะไป
ถาม แมศรี วาแนใจหรือวาถูกแกจะไปไดทุกคน บอกฉันแนใจ
ฉันถามวา กรรมของคนไมเสมอกันนะ ตอนตนมันอาจจะดี ตอนปลายจะเสียก็ได
แกบอกตอนตนดี ตอนกลางเสียได แตตอนปลายเสียไมได

ตอมา ทานปู ตัดสินใจไป ถามไมหว งหลานหรือ บอกภาระของฉันหมดแลวโอกาสของฉัน
มาถึงแลวนะ แตทานก็ไปไมไดตองคอยคนมาแทน พอตัดสินใจปบ ทานก็ขนึ้ พรึดไปอรหัตตมรรค
เลย รางกายสวยมาก
ตอมาปที่ 3 เขาปที่ 4 ทานยา ถามโยม ตอนนัน้ เมื่อโยมผูชายตัดสิน ถามโยมยาวานะ บง
เบงๆ นะแกลง บง เบง ไอตัวจริงยิ้มตรงหนาฉัน ถามโยมไมไปหรือ
ยังคุณ
ถามวา ทําไม
สงสารหลานๆ ดูมันกอน มันจะไปไหวหมดไหม ถาไปไมไหวหมดฉันก็ยงั ไมไป
พอปที่ 4 ผานไปทานก็บอกโยมทานตัดสินใจไปแลว แตยังไปไมได ตองรอพอกอน คือ
ตัดสินใจปลอย ปลอย ดางดึงส ใชไหม หวังนิพพาน เพราะทานมีสิทธิน์ ากลัวทานจะไปเมื่อพวก
เราไปหมด ถาถึงเกณฑ
ก็เลยถามทานวา ทานตัดสินใจตอนไหน วาทานจะตัดสินใจปลอย ถามวาหลานๆ โยม
แนนอนหรือจะไปได ทานบอกตอนกลางๆ มันเสียไดนะ ถาตอนปลายมือทุกคนตองไมเสีย มีหวัง
แนนอน
อันนีท้ านรูทา นเปนพระอริยะ อยาลืมนะ 2 องค ทัง้ ปู ยา เปนอรหัตตมรรตนะยังไมมีผล รอ
ผลนิดเดียว ตัดสินใจพักเดียวก็เต็ม ทานยังอยู
ก็รวมความวาการเจริญพระกรรมฐานทุกคนอยาทิ้งนะ และก็การเจริญอยาใชเวลาใหมาก
การใชเวลามากนี่ไมไดผล เครียดไมดี ใชเวลานอยๆ ใหจิตสะอาดจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ไอจิต
สะอาดนะไมแนนอน ถาอยูเ ฉยๆ ถาพอมีกําลังพุง ตัวได ขึ้นไปเลย ไอการขึ้นไมจติ วางจากกิเลส
ทั้งหมด เวลานั้นกิเลสทุกอยางไมติดเลย เปนการฝกใหมีกิเลสนอย
และก็ฝกการไปนิพพาน นีส่ ําหรับคนที่ยงั ไมไดนะ ทีไ่ มไดจริงๆ นะบางคนแนนเกินไป
อารมณเครียดมากเกินไป หนักเกินไปนะไมได เครียดๆ ขึ้นไมไดตองทําใจเบาๆ สบายๆ ใชอารมณ
หกติ เวลาหายใจเขาออกปลอยตามสบาย แตวา เวลาทีภ่ าวนาใหจิตติง่ ไดไมหามปลอย แตวา เวลา
ที่จะเคลื่อนออก เวลาครูเขาสอนตองปลอยอารมณสบายเลยไมภาวนา ไมสนใจอารมณหายใจเขา
ออก ปลอยอารมณปกติ ฟงเขาแบบฟงธรรมดานี่แหละ และทําใจเบาๆ สบายๆ โดยเฉพาะเวลานัง่
ตัดสินใจ วากิเลสทั้งหมด ครูแนะนําวาเราไมมี คือมันไปไหนก็ชาง คือไมคบมัน เวลานั้นไมมเี ลย
และประการทีส่ องทิง้ ตัวสงสัย ตัวสงสัยนีร่ ายกาจมาก คือ นิวรณ ตัวที่ 5 อารมณจิต
เบื้องแรกเกิดขึน้ เมื่อไร มีความรูสึกแบบไหน ตัดสินใจชวยทันทีมนั ถูกตอง
ก็มีเทานีน้ ะพูดกันมาทุกวัน สําหรับคนทีม่ าใหมจริงๆ คงไมมีเทานี้ ใหมเอี่ยมไป ไมมีหรอก
มีรูมีกี่คน

เออ คนมาใหม หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ จําคําภาวนาไวอยาทิ้ง
หายใจเขานึกตามวา นะ มะ หายใจออกนึกตามวา พะ ธะ และก็เวลาหายใจอยู ภาวนาอยู จง
อยาอยากรูอยากเห็นอะไรทัง้ นัน้
และเวลาที่ครูเขาจะเขามาสอน พอเขาจะเริ่มสอนก็หยุดไปภาวนาเลย และก็ลมหายใจก็
ไมตองสนใจ เอาสิ่งที่เราจะไดหรือไมได คือ ทิพจักขุญาณ เปนตัวตัง้ คําวา ทิพจักขุญาณ นี่ไมได
แปลวาลูกตาเปนทิพย ถาลูกตาเปนทิพยเรียกวา ทิพเนตร จะมีไดเฉพาะพวกผี เทวดา คน คนที่
เปนพระอริยะ ที่นพิ พานไปแลว มนุษยจะได ทิพจักขุญาณ
คําวา ทิพจักขุญาณ ญาณเขาแปลวารู คือมีความรูท างใจถูกตอง คลายตาทิพยใชไหม
อยางเวลานี้ใครอยูที่บาน ทําอะไรอยู กินขาวหรือนอนหลับ หรือไปเที่ยว มีความรูสึกบันทึกไว จํา
เวลาไว กลับไปแลวไปถาม ความจริงเราไมอยู แตความรูสึกกันรูไปแลวมันถูกตองใชได
แตวาคําวา ทิพจักขุญาณ ก็มี 3 ชั้น ตามที่ไดมาที่ทาํ กันไดนะ ความจริงพระพุทธเจาไม
ไดแยกนะ พวกเราแยกเอง
จิตสะอาดนอยมันจะไมเห็นภาพ จะมีแตความรูสึกใหเชือ่ ความรูสึก
จิตสะอาดปานกลางมีความรูสึกจิตเปนภาพ เห็นทางจิต แตไมชัดเจน ไมเห็นภาพ แตรูได
ชัดเจน บอกไดละเอียดหมด บอกตามความรูสึกของจิต
และก็ถาหากวาจิตสะอาดมากจริงๆ เห็นแจมใสมาก ตั้งแตวันตนใชไหมไอนี่มาวันตนเห็น
แจมใสไปเลย นี่ครูเขาฝกไดคนหนึง่ แตวา อยาไปหลงตัวเองนะวันหลังไปจับ ขุนชาง ไดรคะวังน
ตะ ระวังใหดี ขุนชาง จะตอวา 1 ขนม 2 ขาว 3 แกงดีไมดีก็ลุงแหวนเพชรขอเถอะ ลุงใหไมใหรดู
จากมือไปเลย ลุงทําตาปริบๆ ยิ้มๆ แลวหาเอาใหม อยาลืมเนื้อวาอยางนั้น ไอคืนนีต้ อนเชาๆ หุง
ขาวใหมาก ตนแกงใหมากทําขนมใหมาก ลูกไอแผนจะมา หวัน่ กลัวไมมีลูกดีแลว อยากไมมีลกู
กินสเยใหเข็ดจะไดรูจักมีลูกเสียบางนะ
ก็รวมความวาตอนี้ไปก็ทุกคนตั้งใจสมาทานนะ
คนที่มาใหมก็ไมตองวิตกเดี๋ยวมาใหม
ทั้งหมดนะ เวลาสมาทานเสร็จใหรวมตัวกันไวแลวก็จะมีครู 4 คน คือทาน พล.ต.ท. สมศักด สืบ
สงวน ญาติใหญกรมตํารวจคนหนึ่ง 2 อัญเชิญ 3 อัญชันและ 4 ไอแปว ชื่ออะไรชางมัน อาว 4 คน
นี้ใหแยกออกไปเลย จะไดไมปนกันขืนชาๆ ไดเหรอ ที่จัด 4 คน เพราะวาใหแยกตัวออก
นอกจากนัน้ เขาอาจจะซอมใครตอใครไดนะ ถารวมกันหลายแลว มันจะตามกันไมทนั คนมาใหมก็
ไมกี่คนหรอกนะ ทีห่ นึง่ อาจจะแบงไดคน 2 คน สบายๆ ถารวมกันจริงๆ เขาจะตองถือคน ไดมาก
เปนเกณฑเขาจะไมรอคนขา และไอความก็นอยไป
วันนี้กว็ ันสุดทาย และก็ทุกคนทีหลังถามีอะไรขัดของ ถาไมสามารถตัดสินใจเองได
โทรศัพทไป เดนเวอร โหวกเวกนันทะ รูจักไหม รูจ ัก วิเวกนันทะ ไหมคนละคนนะ ทาน
ปญญานันทะ ทานตัง้ ชื่อลูกศิษย นันทะ ฉันเลยตั้งชื่อ การเวกนันทะ แหม ขอบอกชอบใจ แก

สนุกดีมาก องคนนั้ นะดีมาก เพราะความรูดีดานปริยตั ินะดีมาก การพูดก็เขาใจพูด เพราะเปนนัก
ปาฐกถาตั้งแตยังหนุมเขาเปนนักสอนคนศาสนานะ และอีกอยางหนึ่งจิตวิทยาก็ดี ทุกอยางทีเ่ ขา
ขัดของเขาสามารถจะบอกไดหมด และเวลานี้ตัวเองทานก็ได ไอแจมใสดวย ไปที่วัดวันแรกก็ได
แลว แตวาไมยอมไปนิพพาน อาจินต สอน ไมยอมไปนิพพาน ไอฉนั นอนทีก่ ุฏิฉันก็ทราบ มันทราบ
ตอนบาย
ลงรับแขกก็มาพบ ถามวาเมื่อคืนทําไมไมตัดสินใจ เขาบอกวามันไกลมากตอบแจว ไกล
มากไมไหว บอกถาไมไหวก็ดีแลว เชิญลงโลกันตไป แกบอกวาคงไมลงหรอก ความดีมีบาง ไอมี
บางมีทางลงแหงๆ ถายังไมเปน พระโสดาบัน เพียงไรอยางนี้ลงนรกกันแน สักวันหนึ่งตองลง
แกเลยบอกวาความดีมนั ยังไมพอ ถามรูไดอยางไร ก็ถามบอกวา ตั้งแตบวขนี่เรารวยกี่ลาน
ไมมี วาไอตัวไมมีบวชไดนะ ไอบุญเกามันไมดีมันบวชไมได มันเปนทางของหนัก อันนี้เขารู มันเปน
ทางของหนักถาบวชอยางนี้ตลอด ก็ถือวา เนกขัมมบารมี ถาความดีไมพอใจ นิพพานมันทรงตัว
ไมได แตวาตองบวช ประเภทที่ไมมีอะไรกันนะ สมบัตมิ ีมากได แตวา ตองเปนของสงฆ ไมใชของ
สวนตัว อยางวัดฉันนะเดินขนตายเลย มานี่กระเปาพวง 2-3 ใบ คนโนนให คนนี้ให แตทั้งหมดนี่
ตองถือวาเปนของสงฆ ขายไมไดนะ ขายนะลุงเอาแน จําหนามัน ไอพระแบบนี้มันจะตองลงนรก
เคยสู เรานึกวาเออ รางกายตีสบายดีแลว ลองนึกก็จิตก็เปนสุข
โผลหนามาแลว ไอพระแบบนี้ควรตายวันนี้แน
ถารางกายไมดีเราก็เออ รางกายมันระยํามันตายเมื่อไรก็ดี กูจะไปพรหมอยางนอย
โผลมา ไอพระแบบนี้ตองอยู 5,000 ป
ไมไดตรงกันเลย ไมอยากอยูใ หอยู เราก็ขูใหเอยู จะไดเบือ่ ถาอยากอยูข ูใหตายไมประมาท
นะ มีรวมความวาทุกคนอยาประมาทนะ แตพึ่ง วิเวกนันทะ นะดีมาก เปนที่อาศัยไดฉันก็เบาใจ
แลวก็มากเพราะทานอยูใกล โทรศัพทถามก็ไดไมตองเปลืองสตางคนะ สาธารณะ นะ
ตร. ปริญญา เคยโดนมาแลว ผมไมมีเศษสตางคครับ ไมมีไมตอง อาตมามีดอกเตอรอยู
ไหนหวา เปนอยางไรตอนนัน้ แจวไหม ผมไมมีสตางคครับ ไมเปนไรอาตมามีแยะ หือ ไอแกอยู
เดนเวอร ไอยายนี่อยูโนน แอล เอ
เออ ตอนี้ไปก็ตั้งใจไหวพระกันนะ วิเวกนันทะ นะ ตอนนัน้ แกเพิ่งเขาใจแลวก็ทาํ ไดดวย
ถือวาเปนศูนยกลาง และก็ความรูดานปริยัติเขาเกง สามารถพูดใหเขาใจไดดี หากวาใครขัดของ
โทรศัพทไปก็ได ขี้เกียจก็ สตางคยงั ใหยมื เลยถาหลายๆ คน ถาเราขัดของหลายคนเราอยากจะ
ซักซอม สรางความเขาใจก็นิมนตทานมา ก็ออกคาเครื่องบินคนละบาท สองบาท นิมนตมาแลว ก็
แลวกันไปไปไดก็ไป ไปไมไดก็ไป บอกฉันนิมนตมาแลว ทานกลับไดก็ได ไมไดก็แลวไปเรื่องของ
ทาน

เออ ดีใจเทีย่ วนี้รูวาเขมแข็งกันดี และก็ไดกันมากขึ้น เขาใจวาถาโอกาสหนาถามีมนั คงจะ
ดีกวานี้หรืออยางไร หมู ดีกวานีห้ รือเลวกวานี้ เออ คอยยังชัว่ หนอยทําไปเรื่อยๆ แตก็อยาลืมวา
บางครั้ง จิตมันยังเคลื่อนไมได คือกําลังของจิตมันมีสภาพ 3 อยาง บางครั้งเราอยากจะทองเที่ยว
แตมันทรงตัว ก็ตองปลอยมันฝนไมไดนะถามันอยากจะทรงตัว จิตมันมีอารมณดิ่ง ก็ปลอยมันไป
แตเวลาที่จิตมันเคลื่อนนิดหนึ่ง มีการไหวตัวไดเราก็ไป จะแจมใสมาก บางคราวเราตองทรงตัวดิง่
อยู มันไมยอมอยู มันจะไปเที่ยวก็ปลอยมันไป บางครั้งเราตองการทําจิตเปนสมาธิเฉยๆ ไม
ตองการคิด ก็ตองปลอยมันเหมือนกัน คิดในขอบเขตเพราะวาจิตมันทํางานโดยอัตโนมัติ รูอยูเสมอ
ทั้งนี้ก็เพราะวากุศลที่เราทําไดเปนเครื่องดลใจใหทาํ ตามวาระ อาว พูดมาก ก็เมื่อยกันมาก ฉันไม
เมื่อยนัง่ ตรงนีพ้ ูดมากก็รอนมากทุกคนจะกลับก็กลับไดนะ
ลูกศิษย
หลวงพอคะ พวกเราขอขมาหลวงพอที่บางครั้ง ลวงเกินหลวงพอคะ
หลวงพอ
ออ คิดเปนเงินดีกวามันเห็นตัวดี ดีไหม หนู คิดเปนเงินดีไหม ตามน้าํ หนักนะ หมอ
เอาเครื่องชั่งน้าํ หนักมาสิ เออ ไมเปนไร ถาฉันพูดเลนดวยก็พูดไดไมมีอะไร
แตตองรอโอกาสถาฉันเงียบๆ ก็หา มเลนเทานั้นแหละ ไอตอนเงียบๆ นัน่
บางทีไมใชฉันคนเดียว บางทีตอนสนุกก็ไมใชฉันคนเดียว เหมือนกันแตไมเปนไร
อนุญาตนะ ก็ไมถือวาอะไรเปนความผิด ถาถือเปนความผิดก็ไมไหวหรอก ฉันก็ขี้
เกียจไปนรกเหมือนกัน เดี๋ยวก็ลงนรกไป ใชไหม ก็ไมมอี ะไร ถาถือกันก็ไมมาแบบ
นี้
การคุยกันถึงแมจะคุยธรรมะ ถาไมมกี ารรื่นเริงเห็นจะหลับกันกอน ใช
ไหม ดีนะตอนนี้ยงั สอนกรรมฐาน พูดๆ แลว เดี๋ยว ดึงๆ เฉยๆ อยางนั้นแหละ ไม
รูตวั อาว มีหลายครั้ง ไปเทศนที่ บางปะอิน มีหลายแหงนะเหมือนๆกัน งานศพ
เขาตองเผากันจริงๆ ไมเลย 4 โมงเย็น ใชไหม ไอศพนัน้ 3 โมงกวาๆ มันมาขอยืน
บันไดนาค 3 ธรรมาสน มันขอยืมหมด ถามเอาไปทําอะไร เอาไปขึ้นอะไร บันได
เล็กนิดเดียว 4 โมงก็ไมเอาบันไดมาคืน บอกฉันจะเลิกละ มันบอกบันไดไมมี ไอ 4
โมงครึ่ง มันจะเกินเวลาเผา แกก็ไมเอามาใหบอกวาศพจะเผา บอกเผากลางคืนก็
ได
เออ วาไปวามา แกขอใหเทศน ฉันก็พยายามเทศน 5 โมง ก็เพลียเต็มที 3
องค หนักเขา บอกเอาอยางนีก้ ็แลวกัน ถาใครลุกหนึง่ คนฉันจะจบทันที ถาเทศน
เรื่อยไปถึงพรุง นี้ ไมลุกละพวกเราก็ไมไหว 3 องค คลานแน ไอขาวกินจริงๆ ก็ไมได
มาก ใชไหม ออกแรงจัด
บอกยอมแพโยม บอกยอมแพ ก็เอวัง ไมทันจะถามวิง่ จูด ไปในศาลา ไป
ไมไกลหรอก โอโอ แกอั้นจริงๆ

ตอนนัน้ มันยังหนุม แรงยังดีนะ และลีลาการเทศนก็ตองไมใหคนเหงานะ
เทศนธรรมะไปเรื่อยๆ เห็นทานจะเงียบก็จะโดยมาก ตรงหนาใครเขาพยายาม
กวาดตามอง ไมมองหนาดูเขา เวลาเทศนตองดูเขาไมใชของหนาคน ถาพลิกหนึ่ง
ครั้ง พลิกสองครั้ง แสดงวาเทศนแยมาก คือเขาเริ่มเบื่อ ปวดเมื่อย ถาฟงเพลินมัน
จะไมปวดเมื่อย ใชไหม ดูละครดีๆ ดูหนังดีๆ ฮา ตึง ยุงกินหรือกัดไมรูพอเลิกแลว
เออ ขาลาย อาวกลับกันไดนะ บานอยูไกล ขอใหโชคดีมีสุข และมีความปรารถนา
ขอใหสมหวังทุกคนนะ
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ดีมาก มีลูกสมุนแข็ง
ที่เราเคยรบแถวนัน้ หรือเจาคะ
เราสมัยนั้นอยูท ี่เดียวกัน มารูที่หลังนะ ทานยาทานบอก
ถาอยูย ุโรปก็ตอ งมีเรือใชไหมเจาคะ
อาจจะดําน้ํากันก็ได
.......................(ไมชัด)................................
คําวาหายปวยไมมี ถาวันใดเขาถาม ปกตินนั่ แหละปวย ถาวันไหนผิดปกติ วันนัน้
ไมปวย มันก็มปี วยเปนปกตินั่นแหละ
แลววันนีห้ ลวงพอปกติหรือเปลาคะ
วันนี้หรือ ก็ยงั ปกติวิสัย
......................(ไมชัด)...............................
เอา ใครมีอะไรคุยบาง เอา ไอหนูคุยเสีย คุยอะไรไหม ไมรูจะคุยเรื่องอะไรดีวะ ฉัน
นึกเรื่องไมออก คุยอะไรดี คุยๆ จะไดกินขาว จะหมดเวลาแลวนะ
ทําไมแตละกัปถึงมีพระพุทธเจาไมเทากันคะ เปนเพราะวามีความเกีย่ วของ (ไม
ชัด)
กัปนัน้ มันเชย ทีม่ ีพระพุทธเจาไมเทากันนะ มันเปนไปตามความเหมาะสม ตาม
ความเหมาะสมและกําลังทีจ่ ะประกาศพระศาสนาใหมนั่ คง บางองคประกาศพระ
ศาสนาอยูเปนหมื่นๆ ป กวาจะตรัสรูอายุกเ็ กือบ 20,000 ป เวลานัน้ คนมีอายุเปน
หมื่นๆป ใชไหม ตนกัปเขา 80,000 ป อายุขัยของคนเดิมปเดียวอายุ 80,000 ป
200 ป ลด 1 ป ลงไปถึงอายุ 10 ป นี่ปจ จุบันเหลือ 75 ป อายุขัย 75 ป มันเปน
เครื่องวัดความดีความชัว่ ของคน ถาอายุถึง 75 ป ก็ถือวาโทษ ปาณาติบาตใน
ชาติกอนมันตามมานอย จะวาทํานอยก็ไมได ฉันนะฆาคนมามาก ยังไมใชเขาเลย
นะ ฉันก็นับไมไดเหมือนกัน เฉพาะหัวนี่ พืน้ ที่ 30 ไร เรียงกันเปนระเบียบ มันสูงถึง
ยอดไม คําวายังไมใช หมายถึงโทษยังไมนําลงนรก
ฉันก็เลยถามทานวา แลวมันพนมาไดอยางไร ทานบอกไอที่พน มาเธอพน
เมื่อ 1,000 ชาติกวาแลว พันชาติกวานีพ่ น มาไดอยางไรที่พน เพราะวาสมัยโนน ไป
รบทัพจับศึก ยามวางกอนรับก็ทาํ บุญเวลารบจิตก็นกึ ถึงพระ กลับมาจากการรบก็
ทําบุญ และชอบเจริญสมาธิ พอเวลาจะตายฌานเขามาถึง ก็เลยขึน้ ขางบน แตก็
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อยูไมครบอายุ อยูไมถึง ถาจังหวะไหนทีต่ อบุญบารมีไดตองรีบลงมา มัวแตรอ
หมดอายุไมได ถาหมดอายุ ลงนรกปอมนะ
คือลมออกกอน ถาหมดอายุขัยเทวดาพุง หลาวเลย กอนจะตายทําทัง้
ความดีและความชัว่ พอกอนจะตายนึกถึงความดีกอน ก็ไปเกิดเปนเทวดาหรือ
พรหม ทีนถี้ า แกไปนั่งเฉยก็เสร็จ ไมสรางความดีตอพอหมดอายุขยั พุงหลาวลง
นรกไปเลย ทีนที้ ี่วา บางกัป ที่มีพระพุทธเจานอยนะ ยังดีนะ บางกัปนี่ไมมี
พระพุทธเจาเลยก็มี อยาง สูญญกัป และ อันตรกัป กัป 2 ประเภทนี้ ไมมี
พระพุทธเจา หรือ พระโพธิสัตวเลย
หลวงพอเจาคะ เมื้อกี้ทหี่ ลวงพอบอกวากอนหมดอายุขัย หลวงพอรีบลงมากอน
ใชไหมคะ เพื่อเรงพุทธภูมิ หรือวา
ก็ไมจําเปนหรอก เทวดาหรือพรหมเขาไมลงมาก็ได แตพวกพุทธภูมินี่ลงงาย
เพราะวาจะตองจองโอกาส ไอที่เขาบอกตอบุญบารมีได เฉพาะเมืองมนุษยนะ
เฉพาะพวกพุทธภูมิอยางเดียว
คือกอนจะลงมาหลวงพอก็ จะเกิดกับใคร จะตายหรือจะอยูดีหลวงพอ
รูหมดเลย
แลวทุกองคกพ็ อใจที่จะเลือกทางนี้
ไมพอใจไดไมได จะไปบนอะไรนี่มันกฎของกรรม แหมถากําหนดไดเอง ก็แจว เอา
ใหโกเลย
เปนไปตามกฎของกรรม แลวถาแปลวามันจะตองเปนอะไรอยางนี้
รู
ก็ตองลงมาหรือคะ
ฉันรูหมดแหละ แตวา ฝนไมได กฎของกรรมมันบีบ แตบางพวกที่ควรจะดีไดเขาไม
ยอมดีก็มี ถาหากวาเอาดีนะ ถาเอาดี ไดบุญเขาตองการจะทําใชไหม
ลูกสงสัยอยูขอหนึง่ สมมติวาเกิดมาชาตินี้ บางคนก็ดดี้ ี แตทําไมเขายากจนมาก
แสดงวาในอดีตเขาไมทําบุญอะไรไว
ที่พระพุทธเจาทรงเทศนที่ พาราณสี วาคนใดใหทานดวยตนเองแตไมชักชวน
ผูอื่น ทานบอก พระพุทธกัสสป เทศนอยางนีพ้ ระพุทธเจา วาสมัย พระ
พุทธกัสสป เปนพระพุทธเจาเทศนอยางนี้นะ บุคคลใดใหทานดวยตนเองแตไม
ชักชวนคนอืน้ ตายแลวเกิดชาติใหมเปนคนร่ํารวยแตไมมีพวกพอง บุคคลใด
ชักชวนคนอืน่ ใหหมัน่ ทําบุญแตตนเองไมทาํ เกิดมาชาติใหมยากจนแตมีพวกมาก
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บุคคลใดใหทานดวยตนเองดวยชักชวนคนอื่นดวย เกิดมาชาติใหมร่ํารวยมากและ
มีพวกมาก ถาผูใดไมใหทานดวยไมชักชวนดวยเกิดมายากจนหาพวกไมได
(ไมชัด)
มันก็ดี แตไอกรรมที่มันสนองกาลกอน กรรมบางอยางมันใหผลทันทีทนั ใดในชาติ
นั้นเลย กรรมบางอยางอีกชาติหนึ่งจึงใหผล
แลวหลวงพอคะ กรรมอะไรที่ใหผลทันตาที่เราทํา
หันหนาไปตบเขาสิ (หัวเราะ) ทันตาเลย ตนหนาเขาถือเปนอกุศลกรรม ยกมือไหว
เขาเปนกุศลกรรม ยกมือไหวเขา เขายกมือไหวเรา เรายิ้มใหเขา เขายิ้มใหเรา
อยากรูเอาเลย คําวาบุญนะคือความบาปคือความชั่ว ทีเ่ ราพูดกันนะ การใชศัพท
บุญกับบาป มันไมรูเรื่องเหมือนกับภาษาไทย ใชไหม บุญที่ใหผลปจจุบัน ที่ใหญ
เปนพิเศษก็คอื พระออกจากนิโรธสมาบิต กรรมเห็นทันตา พอออกจากนิโรธ
สมาบัติ อยู 10 วัน 15 วัน หรือเปนเดือน ใครทําบุญเห็นผลวันนัน้ แตไมมีเวลานี้
หายาก อาจจะหาได
คือพระที่เขานิโรธสมาบัตินเี่ ขาเขาปามาก พระอยูป าลึกที่เขาบอยพอเขา
ปบสบายๆ ไมรูสึกอะไรเลย ขางในมันสวางโพลงเลยนะแลวก็อยู 7 วัน หรือ 15
วัน รางกายธรรมดาตองการอาหาร แตวา ในขณะที่อยูใ น นิโรธสมาบัติมันจะไม
รูสึกอะไรเลย นิโรธนี่แปลวาดับเปนสุขมาก เขาถึงความดับ คือดับความรูสกึ
อารมณจิตมันเปนสุขมาก จิตมันไมเกาะ ประสาทเลย พอออกจานิโรธสมาบัติ จิต
ก็เกาะ ประสาทรางกาย ประสาทเลย เฮย กูหวิ โวย ใชไหม พูดเปนภาษาไทย ฟง
งายดี รางกายตองการอาหาร แตทนี ี้ทา นก็ตองใช ทิพจักขุญาณ เราจะไปที่ไหน
เราจะไปที่ไหน ใครจะรูจักเรา ออ ถาเราไป เขาให แลวทานก็เหาะไป เหาะนี่ใหคน
เห็น ไมไดนะ พอนึกจะไป วีด้ เดียวถึงเลย พอใกลที่คนจะเห็น ลงเดิน เขาใสบาตร
ใหวนั นัน้ นะมีผลเลย ถาจนอยูเปนมหาเศรษฐี เปนมหาเศรษฐีก็เปนมหาเศรษฐีก็
ยิ่งขึ้นไป
เปนอภิมหาเศรษฐี
เปนอภิมหาเศรษฐี อยางฉันนี่เจาหนี้เขาตั้งเปนอภิมหาเศรษฐีคา ใชจายพรวด
พราด อภิมหาเศรษฐี เปนเดือนหนี้เขาเดือนเปนลานนะ เดือนหนึ่งคาใชจายอยาง
ยอเกือบ 3 ลาน เดือนมีนาคมนี่ 4 ลาน แถมพอไมพอ ถึงแม 4 ลาน
แลวเดือนเมษายนละคะ
เมษายน นี่เบาหนอย เจาหนี้เขาไมทวง เมษายนนีเ่ บาหนอย ไมอยูงานก็ไม
เหนื่อยมาก
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................................(ไมชัด)..........................
จะเอาไวไมไดเลย กี่สตางคนี่ ทานรูหมด เรียบรอย สัง่ งานถวายพระองคนนั้ กลุม
นั้นทานวาหมด อยางนี้เรียบรอย ตัวเลขมาตอนกลางคืนเรียบรอย ยังไมนับ
สตางคนะ ของทานแนนอนจริงๆ
หลวงพอเจาคะ ถาคนก็กอนจะเกิดมา ทราบวาเกิดมาแลวนี่ จะเปนอยางไรตอไป
นี่ บางคนเกิดมาแลวเปนคนไมดี เขาจะทราบมากอนหรือเปลาคะ
เขารู แตมันกฎของกรรมบังคับ ถาเปนพรหมหรือเทวดาชั้นดีไมใชเกิดในตระกูลที่
ร่ํารวย เขาตองดูกอนเพราะเขาเลือกเกิดนี่เขาจะมาตอบุญบารมีของเขา ถาเกิด
ในตระกูลทีย่ ากจนหรือรวยไหม ขนาดไหนสุขสบายหรือทุกข เขารูหมด แตถึงจุด
นั้นเขาก็สรางบารมีของเขาตอไป คือยอมลําบาก อดเปรี้ยวกินหวาน
ถาเปนคนที่เกิดมาแลวนี่ แบบเคยเปนคนดีมากอนแลวไปฆาคนกลายเปนคน
อันธพาล อันนีเ้ ขาจะรูหรือเปลาคะ
ไอนั่นรู แตวา อกุศลมายบังเขา ไอนนั่ หมายความวา มันอยูที่บุญทีพ่ ากเกิด เฉพาะ
เลือกทีน่ ี่เปนมาก ถาอกุศลมันสนองเขาตอนตนอันนี้ตน ๆ ตองยอมรับวาตัวนี้
ลําบาก ลําบากนีห่ มายความวาสูไปถอย อยางพวกเราทํามาหากินกันนี่ มาอยู
อเมริกา สบายไหม
ไมสบายเจาคะ
เออ ทําไมถึงอยูละ เงินมันดี รายไดดี ใชไหม นี่ก็เหมือนๆ กันเปรียบเทียบใหฟง
เราจําลําบากอยางไร เรายอมลําบากถาภายหนามันดี แลวทํางานนีเ่ งินเดือนกวา
จะไดเต็มเดือน แตถาเขาจาย 15 วัน ไดไหม 2 อาทิตยเหรอ 2 อาทิตยกเ็ ริ่มจะรวย
แลว ไอฉันนีช่ ีช้ําไดรับสิ้นเดือน มาเปนเศรษฐีตนเดือน ไอนั่นเครื่องเดือนใชจา ย
สบายใจ ถาเต็มเดือนมันเครียด ใชไหม ปลายๆ เดือนมันตองเปนหนี้เขา เพราะ
เอาเงินไปจํานํา กูเขามา มีไหม เมืองไทยมีหรือเปลา
มีเจาคะ
เยอะเลย รอยละ 20-30
พวกขาราชการคะ
พวกเครื่องหมาย (ไมชัด) แหม มันรอยละ 25
หลัง หลวงพอหรือคะ
ใช นายปากกระโถนนี่ หลังก็โอโฮ ปากกับกระโถนนีก่ ินกับหมาจั๊บๆ ปากเลอะเลย
ตานั่งสบง เอย นุง โสรงนะ เลอะเทอะ โอโอเจาหนี้เกลือ่ นเลย แลวไปดูแลวถาม
เมื่อครูเปนอะไรวะ ตองบอก เขาไมมี มันไมมี นี่เงินเดือนมันก็มาก แตเอามากิน
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เหลา ใชไหมแลวอีกคนหนึง่ ปริญญาโท เพิ่งจะมา พอรับเงินเดือนเหลือ 2 บาท
แจว ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ (ไมชัด) เหลือ 2 บาท ทําไง กลับบานไมไดเมียดาแน
มันอยางวา มันจนมันก็กนิ เหลา ไมนึกถึงฐานะของตัว ฐานะของตัวเวลานี้ก็ไมพอ
กินอยูแลว แตยังเลนแบกมาเพิ่มนี่กฎของกรรม ความดีทําใหไดรบั เงินเดือน แต
กรรมที่เปนอกุศลเขาสนอง
.............................(ไมชัด).....................................
ยังขาดไป กลอง
กลองยานัตถุ
เอาทองแทงมาแลกก็ไมยอม ไอกลองนีม่ คี วามสําคัญ ถาใชกลองอยางดีหายงาย
ใชกลองราคาถูกหายยาก วันหนึง่ นัง่ รถราง นัง่ รถรางไปจากทานพระจันทรนงั่ ไป
สะพานพุทธ ก็มโี ยมคนหนึง่ แกนัง่ ขางหนา นั่งคู แกก็ดูดไอกลองสบายๆ ก็ถาม
โยมกลองอะไรนะ บอกสมัยกอนผม ใชกลองแบบนีห้ ายเรียบ ราคามันถูก วางตะ
หายเรียบตอมาใชกลองเงิน หายชาหนอย บอกเดี๋ยวไมหายครับ มันมีใชลามอยู
ดวย แตพระ พระเครื่องนี่ พระหอยคอนะ ถาเราใชถักดวยลวดหรืออะไรตอ
อะไรนะ แลวก็เลี่ยมพลาสติก หุมพลาสติกนี่หายยาก ถาเลี่ยมทองหนักประมาณ
สักบาทก็หายงาย
ที่ พระเจาปเสนทิโกศล ฝน นอนไมฝน นะ เห็นกับตาเลย นอนกระบองยาวมา
เลย มองไปทีป่ ลายกระบอง ขี้หนา อีก 7 วัน แกตองตายพอตืน่ เขาขึน้ ก็ปรึกษา
พระนางมัลลิกา ก็ตกลงใหสรางศาลาที่พกั ของคนเดินทาง และขุดบอน้ําทํา
สะพานขามคลอง ก็ทําตามนั้นพอทําตามนั้น 7 วันก็ไมตายสิ 7 วันก็ไมตายทํา
อยางไร อีกของ 7 วัน ของ 7 วันก็ไมตาย ชักโมโห พระกาล โกหก เอะอะ โดย
วาย พระกาล โกหก ไมนา จะแกลงกันเลย พระกาล อยูท ีไหน ก็ปา วประกาศวา
ใครสามารถติดตอ พระกาล ได อีตอนไปนี่จะมีทองหนักเทาตัว คือชั่งเทาน้ําหนัก
ตัว แลวตอนกลับมาพบ พระกาล กลับมาจะใหสมบัคิครึ่งหนึง่ ใหเปนมหา
อุปราช ไปหาใครไมไดก็เผอิญมีตาพรานคนหนึ่ง แกฆาสัตวมาเรื่อยๆ ไอบุญเขา
มาสนองใจแก วันหนึ่งแกก็เดินฆาสัตว ไอพอตาย แมกต็ าย เหลือแคลูกตัวเล็กๆ
แกก็เลยมานึกถึงลูก ถาลูกเรามีสภาพอยางนี้จะเปนอยางไรแกก็เลยคิดวาตอไปนี้
ไป จะไมฆาสัตว วันหลังแกเลิกฆา เมียก็ถามทําไมถึงไมไปฆาสัตว เนื้อมันจะ
หมดแลว แกบอกไมได ฆาไมได พระกาล มาบอกวา ฆาแลวตัวเองจะตาย
โกหกเมีย

หลวงพอ

อธิบายฟุงเชียวนะ แกวาเรื่อยเปอย ยายเมียก็ยอม ถาหากวาผัวจะทํานี่ตองตาย
ตายก็ตกนรก เมียก็ตองเปนมาย กินผักกินหญาไปตาที่มี ตอมาพวกดีฆองรอง
ปาวก็ไปที่บานแก เจาของบาน คือตัวแกไมอยู ยายเมียรับเลย
โอย ผัวฉันรูจกั พระกาลดี เขาคุยกันทุกคืน ซวยเลย เขาก็มองทองเทาลูก
ฟกไวให พรุงนี้เขาจะมาใหม พอผัวเรา คุยไปคุยมาบอก ขาไมรูจักพระกาล แกว
วารูจักไงเลา บอกขาโกหกแก ถาไมไปตามนั้นหัวขาด ไปตายเอาดาบหนาเถอะ
วะ
แกก็ไปเฝาหาพระราชา พระราชาก็พระราชทาน ทานบอกวาแกตองการ
พาหนะอะไร ตองการคนเทาไร ตองการอาวุธเทาไรบอกมาเลย ไปคนเดียว ไป
ตาย เดีย๋ วก็รวยแลว รวยไมรวยก็ทองเทาลูกฟก มันก็หนัก ฟกสมัยกนอลูกมัน
ใหญ ใชไหม ก็เดินไปอยางคนเสี่ยงดาย
ทีนกี่ ฎของกรรม พอเดินไป ระหวางทางเจอะคนแกสองคนขุดน้ําเทาไรก็
ไมไดกิน ชาวบานเขาไดกิน ไปถึง ไปพบเขา ถามไปไหน บอกจะไปหาพระกาล
เขาก็บอกทางให บอกถาไปพบพระกาลแลว ถามดวยนะ ถามทําไม เจาะน้ํา ขุดนี้
ไมไดกินสักทีชาวบานมีนา้ํ กินสบาย แตของฉันลําบาก
พอเดินตอไปก็เจอะงูเหลือม เลื้อยไมไหว เลื้อยวนอยูใกลตนไทรก็ฝากไป
ถามพระกาลอีก
แลวตอไปก็ไปเจอะ จระเขขวางคลองอยู หัวยันฝง หางยันฝงโนนถามจะ
ไปไหน บอกจะไปหาพระกาล ก็ฝากถามพระกาลทําไมไปไหนไมได
ก็เดินตอไป ก็ไปเจอะพระกาล เมื่อพบกันแลว ก็ถามวา พระเจาปเสนทิ
โกศล ใหมาถามวา ทานทําไมถึงมุสาวาท ทานก็เลยบอกความจริงไมใชมุสาวาท
ถา พระเจาปเสนทิโกศล ไมทําอยางนัน้ ก็ตองตาย การทําอยางนีเ้ ปนการตัดอุ
ปาฆาตกรรม การตายระหวางชีวิต คืออกุศลเดิมมันเขามาสนอง มันตัด อยาง
สรางศาลาทีพ่ กั ใหคนเดินทาง สองขุดบอน้าํ สามสรางสะพาน อะไรนี่ มันเปนการ
ตัดอุปฆาตกรรม
ทานก็เลยถามเรื่องตาแก ยายแกพวกนั้น งูเหลือม แลวก็จระเขพระกาลก็
เลยบอกวา ถาจะสอนจระเขานะ เอ็งตองขามน้ํา เอ็งตองเดินขามแมน้ําบนหลัง
จระเขไปกอนถึงจะบอกมัน วาไอจระเขที่ขวางคลองนี่ เวลาที่เขาทําบุญนะ ขัดคอ
ขวางคอเขา ผัวจะทําบุญเมียขัดคอ เมียทําบุญผัวขัดคอ ถาบอกมันแลวมันจะ
จอมได มันจะไปเลย
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ไอเจางูเหลือมที่มันวนไปวนมา เมื่อกอนเปนเศรษฐี เอาทรัพยฝงอยูท ี่นนั่
แลวทรัพยฝงอยูลูกหลานไปดู กอนจะตายจิตใจก็นกึ ถึงทรัพย ก็เกิดเปนงูเหลือม
แตถาจะบอกก็ไมเปนไร ตองใหงูเหลือมยกทรัพยใหกอน
เหลือตาแกยายแก พระกาลบอกวา ตาแกยายแกสองคน เมื่อชาติกอน
แกมีลูกสาว แกหวงใครมาขอไมยอมให
พอกลับมาบอก งูเหลือมก็ไปไดเลย ตาแกยายรูตัวกรรมเขาสนอง ก็บอก
ใหจิตตั้งอยูในเมตตา
พอกลับไปถึง พระเจาปเสนทิโกศล ก็ยอมรับ พรานก็บอกวาเพราะทํา
กรรมอยางนี้จงึ ไมตาย ก็แตงตั้งใหเปนมหาอุปราช มหาอุปราชเปนรองพระ
เจาอยูห ัว ไมตองทําอะไร เปนเฉยๆ เบี้ยหวัดเงินปแกก็ได
ประการที่สองทรัพยสนิ ของงูเหลือม เปนมหาเศรษฐีนะ มหาเศรษฐีนี่มี
เงินอยางนอยตอง 80 โกฏิขึ้นไป เขาจึงแตงตั้งเปนมหาเศรษฐี แกก็รวย รวยเพราะ
โกหกเมีย คิดจะร่ํารวยก็ตองพยายามโกหกเมีย นี่อานิสงสโกหกเมียนะ โกหกให
มันถูกนะ ถาไมดีเดี๋ยวเขาตบปากฉีก อาว ลืมบอก นิทานเรื่องนี้เคยเทศนเอาไว
ใน .. เสียทานเลยเรา เอ ไมนาจะโงอยางนี้เลย
หลวงพอครับ โกฏินี่เทียบเปนเงินปจจุบนั ประมาณเทาไร
ตั้ง 1ลาน ไว เติมอีก 3 ศูนย
3 ลานเติมอีก 3 ศูนยหรือครับ 3 รอยลาน
พันลานโวย ถาเขาคิด ตองการ จายตามนัน้ นะ เหลือจากนัน้ เทาไรฉันเอาหมด
วันนี้รูสึกวาติดใจ เลข 3
ออ เอาแนๆ ถูกแหงๆ
เสา เสาศาลาเกือบสามรอย เทาไรครับรับหลวงพอ
นึกไมออก ไมไดนับ สามรอยเศษ
ทําไมตองสรางเสาเยอะละครับ
ก็ชอบสรางเวย ไมเห็นจะยากเลย ฉันไมยอมโงตามคนปจจุบนั หรอกคือมมีการ
ดัดแปลงไมเสียรูป ถาคานยาวๆ อาจจะพอใชได ใชไหมทีนี้ไมตองเอาหรอก ทํา
แลวมั่นคงกวา เมื่อกอนคานยาวๆ เมื่อกอนฉันทําแบบนั้น ทานไมยอม (ไมชัด)
หองของทานไมมี ไอ 3 เมตรนั่นนะ ไมมี มีแต 4 เมตร แลวก็อยากจะเลนเสา นั่ง
จะไดสะดวกเพราะอะไรรูไหม คนทําบุญเมื่อยหลัง ถาโงอยางคุณนะ คนทําบุญ
ไมมี (หัวเราะ)
เวลานี้ใครๆ ก็มาหาเสาเกาะอยู
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ใช ทําเสากลม เสากลมไปพิงที่ไหนก็ได ถาเสาอืน่ เขาไมไดพิง
ลูกสังเกตทุกคนยึดนัก
แลวประการทีส่ อง ถาคานยาวมันจะถวงลงมา เสียหายมาก นัน่ มัน่ คงกวา เราจะ
ทําออกแบบทัง้ หมด จะตองพระพุทธเจาองคเดียวทีว่ ัดนะไมมีใคคที่จะเถียงได
เลย เห็นไหม ทีแรก็คิดแบบนั้น มันควรจะยาว เหตุผลของทานคือวา หนึง่ คาน
ขางบนไมคอยใหญประการที่สอง ไมตองเปลือง ถาเผอิญคานออนนี่มันเสียหมด
เลยของเกา คาแรงงานก็เสียอยูแลว ใชไหม ตอมาคาจางทุบ คาจางแรงงาน เอา
เขาไปติดสวนที่ทา นตองการจริงๆ ก็คือใหแข็งแรง และคนมีทพี่ ิง (ไมชัด) ไมตอง
หวง ชนเสาตายไปเอง พุงชนเสาตายไปเอง ไมตองไปกวดมาก กวดไมตอ งตี
แกลงไลกวด เดี๋ยวขนเสาตายไปเอง แตไอคนกวดก็ตอง ระวัง
....................................(ไมชัด)..........................................
ไอเรื่องสรางตึกนี่ ฉันบอกไมไหว หาเงินป 2-3 แสน หรือ 4-5 แสน มันแยแลว ถา
ทําแบบนี้ อันดับตน 21 นะ (ไมชัด) ถามทานแลวอยางนี้ทาํ อยางไร เมื่อกนอนี้ป
หนึง่ หายังไมได (ไมชัด) กอนหนานัน้ นะ
ประมาณ 21 หรือคะ
20 ยังหาไมไดเลย ทานบอกไมเปนไร ฉันจะไมใหเธอเปนหนี้ ถึงเปนก็ชาํ ระงาย
วาไปวามานี่เปนเรื่องของทาน ฉันขัดคออะไรไมไดถาทานไมสั่ง ฉันไมไดงานเลย
ถาไมสั่งฉันไมทํา ไอเรื่องทีห่ นักใจมากที่สดุ ก็ตึกกลางน้าํ

สนทนาทีช่ ิคาโก 15
วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2527
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สมัยพระพุทธเจามันเรื่องเล็กๆ ใชไหมหนอ เปนฌานโลกีย สมัยพระพุทธเจาเขา
ไมไดมอง เขาเดินขามหัวไปเลย เขามอง พระโมคคัลลาน อยูไหน พระสารีบตุ ร
อยูไหน พระอนุรุทธ อยูไหน พระสีวลี อยูไหน ใชไหม พระอรหันตทา นยังมอง
หัวกะทิอยู พระอรหันตตั้งเยอะแยะทานก็ไมทอง เขารูจ ักนอยนะ ทุกองคทา นได
ทานเงียบ แลวการเปนอรหันตนี่ไมใชเปนเพราะนั่งภาวนาพิจารณาเสมอไป แคดู
กางเกงขาดเปนอรหันต
มีพระองคหนึง่ ทานเปนลูกจางเขาเลี้ยงวัดเลี้ยงควาย ทํานา ไปเลี้ยงขาง
วัด เห็นพระสบาย (หัวเราะ) เปนพระดีกวา เชาเดินไปบิณฑบาต กลับสาย เจี๊ยะ
แลวก็นอนใชไหม ทานไมรูนอนทําไมสิแตทานดี ทานบวชแลวฟเทศนจาก
พระพุทธเจาจบ ขณะทีท่ า นบวชทานก็เอาเสื้อกางเกงไอเกาๆ เก็บไวกอน ไวที่
โพรงไม ตอนบวชไปไดวันเดีวอยากสึก ไมเห็นสบาย แหม ความจริงไมรู ไมบวช
ดีกวาขยับเขยือ้ นก็ไมได วินยั จี๋ใชไหม แตวาตอนเย็นๆ ทานวา เอ ทําไมเราทําตัว
เลวอยางนี้ ไปดูเสื้อกางเกงทานบอกไดเจาทาส เอ็งไมจําความทุกขหรือ เอ็งมี
ทุกขเพราะอะไร เพราะความไมมีกิน เปนขี้ขาเขา ทานก็ดาตัวเอง พอช่ําใจก็กลับ
พอรุงขึ้นอยากสึกใหม (หัวเราะ) อยากสึกใหม ถึงเวลาทานก็ไปเวลาไปดู
เสื้อกางเกงนะพระถามไปไหน ไปหาอาจารยหนอย ไปไหนไปหาอาจารยหนอย
คือความจนสอนแก สัญลักษณแหงความจนสอน
พอถึง 7 วันผานไป แกไมไปอีก เปนอรหันต กางเกงสอน กางเกงขาดนะ
อยางนัน้ ทุกคนอยากเปนอรหันตนุงผาขาด ไอแกลงขาดไมไดผลนะ ตองขาด
จริงๆ นะ เขาเปนอยางนั้นจริงๆ
วันที่ 8 พระถามเอาวันนี้ไมไปหาอาจารยหรือ ทานบอกสิ่งทีจ่ ะตองหา
อาจารยไมมีสาํ หรับผมแลวครับ พระนี่เขาใจ ไอหมอนี่พยากรณตัวเองเปนอรหันต
ฟองพระพุทธเจาเลย แจว สมัยนัน้ ถาสมัยนี้ดีไมดีเตะปากกัน
ผมวาเหมือนกันหลวงพอ ปากบอนพอกัน
ปากหมาเหมือนกัน (หัวเราะ) ใชๆ แตวา สมัยนัน้ เขาดี เขานับถือพระพุทธเจา เขา
ไมพูดที่อื่น เขาก็ไปฟองหรือปรารภก็ตาม พระองคนนี้ า กลัวจะขาดจากความเปน
พระ เพราะวาพยากรณตัวเองเปนพระอรหันต พระพุทธเจาไมไดสอบสวน บอก
ลุกตถาคตหมดจดแลว ถึงทีส่ ุดแลวไมตองเรียกตัวมา พวกเธอทําไดอยางนัน้ ทาน
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เทศนเลย ไอพวกทีฟ่ องเปนอรหันตตอไปอีก ถาหากวาทานไมไดฟอ งทานไมได
เปนนะ เออ เห็นไหมหมอ
เออ ไมทราบทําบุญอะไร
ใชๆ ทําบุญแลวเคยเหา โฮงๆๆ
สงสัยเคยเปนพยานในศาลมานาน
เออ จริงๆ นะมีเยอะพวกฟอง ถาไมฟองไมไดบรรลุมรรตผล ถาฟองปบ
พระพุทธเจาเทศนตอ
อีกองคหนึ่งเปนนักรบนะ เปนแมทพั ไมใชนักรบธรรมดา ทานเปนแมทัพ
มาตั้ง 500 กวาชาติ เปนแสนๆ ชาติดีกวา พระพุทธเจาทรงบอกวาเปนนักรบมา
ตลอดกาล เปนแมทพั มาตลอดกาล บวชเปนอรหันตเสร็จ อยูในปาคนเดียว เอา
กิ่งไมทมี่ ันหักแลว ไมเปนอาบัตินี่ ตัดเขามาทําเปนเมือง ทําเปนกําแพงเหมือง ทํา
เปนทหารอะไรพวกนั้น ไอนแี่ มทัพ ไอนี่รองแมทพั ทานก็วาเรื่อยเปอยไอกาองทัพ
มาตีเมืองนี้เขาทางไหน รับทางไหน ลอไอคนเดียวนี่เปนทอดๆ เปนหมารุกนี่ นี่
พระหมากรุก
พระปุถุชนยองไปเห็นเขาอีก ทานไปฟองพระพุทธเจา องคนั้นไมเปนเรือ่ ง
แลวนึกถึงความหลัง ผลการปฏิบัติไมมีผลแน หมายความวาไมบรรลุมรรคผลแน
พระพุทธเจาบอกชางเขาๆ ลูกตถาคตไมดีกับใครแลว เขาเอาไมดีกนั มัน
ไมบาป เขาเปนแมทพั มาทุกชาติ
อรหันตนกี่ ลับนิสัยเดิมหมด ถายังไมเปนอรหันต เริ่มก็ยงั มีการโกหก
ชาวบานตลอด อารมณเลวแกลงทําเปนดี ใชไหม อารมณดีๆ เขาดูไอคนนี้เขา
ชอบอะไร มันชอบประจบกัน นี้ฝนอารมณใจ
พอถึงอรหันตปบ เขาไมมอี ะไรตองระวัง อาบัติสิขาบทเดียวก็ไมมี เขา
ปลอยอารมณเดิม ที่ปลอยอารมณเดิมเพราะอะไร เพราะเปนคนไมตอ งการอะไร
แลว ไมตองการทรัพยสนิ ไมตองการความรักระหวางเพศ ไมตองการจะเปนศัตรู
ใคร ไมตองการแมแตอาหารของใคร เขาไมเหนื่อยกาย อยูแบบสบายมาก แลวก็
จนกวาจะรอพระนิพพาน ไมใชทรมานนะ ธรรมปติ ที่มแี รงนะ มีแรงเทาธรรมดา
มันจะมีแรงกวาอีก คือวาโรคตางๆ มันก็ไมกวน ไอนี่เถียงหมอ นี่แพทยใหญกรม
ตํารวจนะ เปน 2 โรคประจํา โรคทองแนนกับโรคปวดทองขี้ ใชไหมคุณ
ธรรมปติ เขาจะไมมีอะไรเลย ถาถามเคยอยูไหน ฉันบอกฉันเคยใชถึงจะ
รูนะ วางๆ ฉันเขาไปธุดงค ฉันขี้เกียจบิณฑบาตขึ้นมา 7 วันนี่พกั พวกเราก็พรอม
พักหมดอยูเฉยๆ เดินเลานตามสบาย มันก็ปกติทุกอยาง แรงก็ดหี มด ความรูสึก
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หิวนิดหนึ่งมันไมมี พอครับ 7 วันก็บอกกูจะกินนะโวย มันบอกรอเชาๆ กําหนด 7
วันมันแค 7 วันมันจะทรงตัว เราก็กะ 7 วัน 15 วัน 3 เดือน
อยาง หลวงพอขี้คางคาว นะ คงอยูกับ พระนิพพาน เลย แกไมลืมตา
ดูใครเลย
ธรรมปติ ตางกับ นิโรธสมาบัติ อยางไรครับ
เบากวา เบากวา ธรรมปติ มันยังรัดเข็มขัด รัดเข็มขัด หนาว รอน มัน เบามาก
เชนเหนาวเหลือ 0 เหลือ 1 นี่มันอาจขึ้นไป หรือ 25 ความรูสึก แตวา นิโรธ ไป
เกี่ยวกันเลย หนาวหรือรอนไมเกี่ยวกัน นิโรธ แปลวา ดับ ไอตัวนี้ดับ ตัวนี้ไมใชนง่ั
เฉยๆ เหมือนกัน
อยาง หลวงปูช ุม นะ ทานมีอิริยาบถ 4 องค นี้เกงมาก ทานใชอิริยาบถ
4 ไดเกงมาก เกงเปนพิเศษเลย ฉันพูดเชียงใหม เอ เชียงใหมไปไหนหวา คน
เชียงใหมชนพระอรหันตตายไปหลายองคเอาใหตายไปเลย
ไอพวกกรุงเทพฯ ก็เหมือนกันลอเสียหลายองค กรุงเทพฯนี่ฉนั รูจักตัง้ แต
เจาคุณธรรม อะไรวะ วัดสระเกศ นึกไมออก ฉันจําไมไดนะ ทีม่ ีหมามากนี่
ความจริงวันนัน้ อยู วัดบางนมโค นั่งกรรมฐานมันหลุดพลัวะมา แทนที่มนั จะไป
สวรรค มันหลุดออกไปกอนนะ ไมไดตั้งใจ ดันไปชน วัดสระเกศ เขา บอกเอะ
มาทําไมวะแคนี้ทาํ ไมตองมา แลวมันก็ไปหยุดหนากุฏินี้ หมาชั้นดีมีเยอะ มีทั้ง
หมาทัง้ ชาง ชางคือหมาขี้เรือ้ นหนังกลับ ใชไหม ไปยืนๆ ดู ไปเห็นพระพุทธเจา
ทานมา ทานบอกกุฏินี้เปนพระอรหันต ก็ยงั ไมเห็นตัว
ก็เลยรุงขึน้ เชากินขาวเสร็จก็กวาสตางค ไอสตางคไมตองควาใสยาม 20
บาท เปนปกติ เปนเงินคงคลังมีแค 20 พอ 20 บาทขึน้ รถเมล มากรุงเทพฯ มาถึง
ขึ้นไป วัดสระเกศ ไปถูกกุฏอิ ยูแลวไปถึง วัดสระเกศ ไปนั่งกุฏิทานเห็นหนา เมื่อ
คืนนี้มงึ มาทําไมวะแหมนักเลงแนะ มึงมาทําไมเมื่อคืนนี้ บอกมาชมบารมีพระ
มหาขี้เรือน มึงวากูเปนพระหมาขี้เรื้อนหรือ ก็เลยบอกทานนีม่ ีมัชเฌโลกครับ รับ
ทามกลางพระเลี้ยงหมาขี้เรื้อน ทะเลาะกับทานกินขาวสิ ไปฉันขาวหมาลอมรอบ
หมอ ไอข้เี รือนอยูกลางโตะมันกลิน่ ขึ้นฉุยหมอ แหม ปลงสวย นิทานเรือ่ งนี้สอนไว
วาพูดมากๆ เดี๋ยวเขาไดยนิ เขา ไปดีกวา (หัวเราะ) นี่ หนุมาน เตน
หนูรําเปน นางสุพรรณมัจฉา
โอโห เขาเรื่องพอดี
นางสีดา คะ นั่น นางมโนราห
ออ หลายนาง
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ลวนแตนางเอกทัง้ นัน้ นะคะ นางเอกรุนแกคะ
เออ ถานางเอาสาวนอย หนูนี่สาวมาก (แอะ เสียงเด็กรอง) ไมตองๆขอบใจ
(หัวเราะ) ขอบใจๆ ใจดีจริงๆ นะ อุตสาหรองนะ เขากลัววาเราจะเครียดเกินไป
เออๆ ออ เพิง่ จะคลอดมา เตรียมการกับ ไอแกน มันเหนื่อย ตอกแตกๆๆ บางที
วันนี้พูดไมจบหลายจังหวะ หลายทาเออ จะมีอะไรคุยบาง มีไหม รีบๆ คุยเดี๋ยว
ทานยา มาฉัน จะไมคุยนะ เออ เดี๋ยว ทานยา มานะ ชวยเลื่อนโตะเขามาชิดๆ
หนอย นะ จะมาประมาณตอนบายโมง เปนเชนนัน้ คุณ เรียกวาไอโลกมนุษยไมมี
ที่สุดทานบอกวาโลกหามี่สุดไมได ไมจบตามตองการ ใชไหม เอาไกวา ไปมีอะไรมี
อะไรพากยไปใชไหม
เพื่อนๆ เขาบอกวาใหเลาเรื่องของ หลวงปูไ วย ใหหลวงพอฟงคะ
เออ ดีๆๆ
ตอนที่ หลวงปูไวย ไดมา อเมริกา มาโปรดพวกเรา ทานไดไปพักที่บา นหนู 3 วัน
3 คืนคะ แลวก็มีเพื่อนๆ ญาติโยมไปเปนรอยๆเลยคะ หนูพาคนไขคนหนึ่งของหนุ
มาคะ คนไขคนนี้เปนโรคหนังเทาพุพอง แลวก็ทางโรคทางดานหมอสมัยใหม ยัง
หาสาเหตุไมเจอคะ แตเขาใหยา ทีนี้ใหยาไปแลว ผูหญิงคนนี้ก็อว นมาก ทัง้
น้ําหนักขึ้น แลวตัวเหมือนกับขางแนะ
(หัวเราะ) ดีวะ
เสร็จแลวหนูกร็ ักษาไมได หนูก็สงไปใหนายหนู ที่เขาสอนหนูตอนทีห่ นุเรียนโรค
ผิดวหนังอยูคะ
ออ
ที่ ยูนิเวอรซิตี้พารค คะ ก็พาไป เขาก็รักษา ก็ดีขึ้น แตวาตัวแกก็ยงั อวนมาก แลว
โรคก็ยังไมหาย หนูก็เลยบอกเขาบอกนี่ ฉันรักษาเธอไมไดนะ แตฉันจะมีหลวงปูท ี่
เกงมาก มาจากเมืองไทย ถายูเชื่อหลวงปูละก็ ยูมารับยาหลวงปูได แกก็มาคะ
หลวงปูก็ดูวา น้ําเหลืองเสีย แลวก็เปนเบาหวาน ใหทานยาอยางนี้ๆ หนูก็สั่งยาที่
เมืองไทยนะคะ คุณพอหนูเตรียมมาให หนูบอกเขาบอกวานี่เอายานีท่ านฉันไม
คิดเงินเธอหรอกคาอะไรทั้งหลาย เอาไปทานเสีย ทานตามแบบหลวงปูบอก แลวก็
ถาหายแลวนี่ ใหเขียนจดหมาย แลวสงเงินไปทําบุญกับหลวงปู แกก็ดีใจวะ ตอน
ที่ยามาถึงจากเมืองไทยนะคะแกก็เขาโรงพยาบาลอีกแลว เพราะตัวแกพองมาก
ใชๆ
เปนครั้งที่ 2 พอหนูโทรศัพทเรียกแก แกก็ออกจากโรงพยาบาลทันที แลวก็มารับ
ยา พอแกหายแลวนี่
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เออ
แกดีใจคะ แกมาหาหนูเมื่อวาน รองไหใหญเลย แกดีใจเหลือเกินหายแลว
เอา ดีใจ ดีใจรองไห (หัวเราะ)
คะ ตัวสามีแกตอนนีก้ ็ปวย บอกวาคุณรักษาสามีเขาอีกนะ บอกวาอาจจะเปน
มะเร็งตับออนคะ แกบอกวาแกจะขอใหหนู ชวยพาไปหา หลวงปูไวย รักษา
(หัวเราะ)
สามีหนูเขาก็สนั่ หัว เขาวาหนูที่สติจะไมดแี ลว (หัวเราะ)
ดีหรือไมดีก็หายวะ
หายแลว
เนอะ
หนูบอกเขา อยาหาวาฉันบานนะ ฉันบอกจริงๆ นะ โรคแทรกปจจุบนั โรคปจจุบัน
หลายโรคทีเดียวทีเ่ รารักษาไมได เพราะฉะนัน้ เชื่อยาไทย แลวเชื่ออํานาจของ
พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ วาจะตองปดเปาโรคใหหายไปไดก็เลย
อยางนี่ๆ ไดเคสหนึง่ แลว ดีใจหายแลว
เบาหวานดีแลว หลวงพอไวย เกง
คะ
แลวยาไมมากนะ คือทานไดยาจากกรรมฐาน
คะ
ความจริงทานเปนแพทยนะ
เจาคะ
ทานไปเรียนฝรั่งเศสไดปริญญาโทแพทยแผนปจจุบนั ทําไปทํามาทานบอกไมนา
ขามน้าํ ขามทะเลไปเรียนเลย ของดีอยูเมืองไทย
เจาคะ
ขณะนี้ไมใชยาโดยตรงนะ แผนปจจุบนั เลย
คะ
ใชไหม
หลวงพอฉัน ยาธาตุบรรจบ แลวดีขึ้นไหม
บรรจบ กินแลวจวนจบ โอ โชคดีมีความสุขนะ ไหวแทนพอกราบแทนพอพอเขา
ไมไดตัวมันใหญ แกเกงนะ ไอโรคมะเร็งนีม่ ใี ครไมทราบไปหา หลวงปูไ วย
เจาคะ
แตทานบอกไมใชมะเร็ง
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ไมใชมะเร็ง
เออ แลวทานก็รักษาหาย แพทยพิสูจนแลววาเปนมะเร็งแน รักษาไมไดดวย ไปๆ
มาๆ ทานบอกไมใชมะเร็ง ทานรักษาหาย
แลวที่หลวงปูไมทราบเปนหรือเปลานี่ เปนผูหญิงที่เปนพยาบาล เขาไปเปาตาที่
บาน พีส่ มบูรณ และทีบ่ านหนูดว ย
อืม
แลวหนูก็เอารอดๆ ทดลองนี่
ออ
เอาไปใหทโี่ รงพยาบาลแผนกชีววิทยานะคะ เอาไปใหเขาตรวจดู ปรากฏวาเจอ
เชื้อดวยคะ
ออ
แลวเขาก็ถามหนูเอาเชื้อมาจากไหน บอกอยาถามมากนัก เพิง่ ออกมาจากตาผา
ทะลุแลวเขามานี่
(หัวเราะ) ใชๆ
เชื่อไมเชื่อจะถายรูป แลวจะสงไปใหหลวงปูคะ
(หัวเราะ) ทานเปาลําบาก
หายแลวดวย หลวงปูเปาจากขางหลังนะคะ
อือ ใชเปาจากขางหลังทะลุออกขางหนา ถาเปาขางหนา เขาสมองแยเลย
หลวงพอสมัย หลวงปูปาน รักษาโรค หลวงปูปาน รักษาแบบไหนคะ
เขาใชกันแบบนี้ คือใชน้ํามนตรด ตมยา ยานีม้ ี 2 ขนาน ใบมะกากับชา ขนาน
หนึง่ ใบมะกากับหญาแพรก ขนานหนึง่ แลวก็สับกระดาน
แคนั้นเหรอคะ
แคนั้นแหละ เขาหายเหรอไมหาย
แสดงวา หลวงปูปาน คงใช
ใชคาถาสิ
ใชคาถาดวย
สวนมากอํานาจ พุทธมนต
เจาคะ
คือตองเสกทุกอยาง ตองเสก อยางกระดานแผนนี้ เขามีหมอสับหลายๆ คนนัง่ อยู
หามมาทางนีน้ ั่งสับกระดานแลวก็ดนิ้ มาบางฟดไปบาง อะไรไปบาง สั่นบาง แลว
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อาการของโรค 2-3 วันก็หาย ถาโรคจากน้ํามันพราย ใชน้ํามนตทาขา มันขึ้นเปน
น้ํามันหมูลอยอยู ยังไมตายๆ (หัวเราะ) ยังไมตาย ก็เพราะหายจะตายอยางไร
(ฟงไมคอยรูเรือ่ ง)
หาอะไรนะ เฮยไอนั่นคุณคนสิ เขาทําของเขาตัว มีดโตขนาดนี้ มีสายตราสังผูก 3
เปลาะ เหมือนกับศพ ตอนนั้นฉันจะไปบวช ฉันก็ไมเชื่อสิ ฉันยังไมรูเรือ่ งพวกนี้ ฉัน
ก็ไมคอยเชื่อ แตรู ใครพูดตอหนาฉันเชื่อ แตใจฉันไมเชื่อใชไหม พอดีเขาหามเด็ก
คนหนึ่งมา ทานบอกเอา ไอเด็กคนนีว้ าระที่ 3 แลว ฉันชวยนี่ครัง้ นี้ครั้งที่ 3 เขาเอา
มันตาย น้าํ มนตในตุมทานบอกไปรด ถามวาคาถาหรือครับ บอกไมตองวา มี
หนาที่รด แลวทานก็นั่งคุย แขกทานเยอะ โอย รดไปสักพักเด็กคนนัน้ ดิ้นดูตมๆๆ
ดิ้นใหญ คนลอมกันไมมีจะจับหมดตั้งหลายสิบคน ดิ้นไปดิ้นมา หนักๆ เขาแกก็
เจ็บหนาอกก็ฉกี เสื้อฉีกเสื้อเนือ้ ตัวลอนจอนเลยนะ ถาไมฉีกเสื้อนากลัวฉันสงสัย
ปลอมฉีกเสื้อก็ดิ้นไปดิ้นมาฟุบ พอฟุบลงไป หลวงพอปาน บอกรดเขาๆรดไวๆ
ทานก็นั่งคุย โอ ประเดี๋ยวแกเงียบดิน้ แกดิ้นสักประเดี๋ยวแกลุกขึ้นมา มีดโตหลน
เปง มีดขนาดนี้ เขาไปได
ออกทางไหนคะ
ออกทางทีม่ ันออก มันออกทางที่ลกู เขา ไอนี่ไมรูลูกเขาทางไหนถามวาเด็กเกิดใน
ครรภมารดาเขาทางไหน อยาไปนึกๆ ไออาการมันสกปรกโสโครก มันเปน
นามธรรมใชไหม
อยาง พระอามิลินท ถาม พระนาคเสน วาเด็กเขาในครรภมารดาทาง
ไหน
พระนาคเสน ก็ถามวาพระองค มีเพชรนิลจินดาที่มคี าสูงไหมทานบอก
วามีเก็บไวในหีบ หรือในเชฟที่ปดสนิท
ถามวาเวลานีพ้ ระองคนกึ ถึงเพชรไดไหม มันอยูท ี่วงั ใชไหมแลวปดสนิท
แตนึกออกเอาไปวางที่ไหน ทราบไหม
ทราบ
ถามวาจิตมันเขาทางไหน
เขาใจไหม มันเปนนามธรรมไมตองหาทางเขา อยางผีนี่ ประตูหนาตาง
ปดมันสามารถมองเห็นได
หลวงพอเจาคะ หลวงปูป าน มีพระธาตุไหมคะ
ไมมี มีแตกระดูก
มีกระดูกหรือคะ
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มีกระดูก
กระดูกของทานเก็บไวที่ไหนคะ
เก็บไวทวี่ ัดนะสิ เอามาไดรึ ทําไมตองไหวกระดูกละ ไหวรูปทานก็ถึงนึกถึงตัวทาน
นะ ทานเปนเทวดาอยู ชัน้ ดุสิต
เจาคะ
รอที่จะลงมาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพุทธเจาองคที่ 3 รองจาก
พระศรีอาริย
อยางนัน้ พระองคเดียวกันใชไหมเจาคะ หลวงปูท ี่เปนชาง
ไมๆ หลวงปูป าน เปน พระเจาปเสนทิโกศล
พระเจาปเสนทิโกศล
เมืองนีช้ ื่อ ปเสนทิโกศล เหมือนกันหมด เมืองนี้พระราชาชื่อเดียวกันหมด พระ
ราชินีชื่อ มัลลิกาเทวี เหมือนกันหมด
องคเดียวกัน
องคไหนๆ อะไรอีกละ ชื่อเดีวกันทุกคน เราตองดูองคไหน ถาสมัยนัน้ เขาเรียก
มหาโกศล
หลวงพอถาตอนนี้ หนูอยากทราบวา นางวิสาขามหาอุบาสิกา กับ อนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี อยูที่ไหนคะ
เขียนอันนี้ๆๆ เอาวางไว แลวดูอยูทีไหน เขียนชื่อแลววางไว เอาวางไวบนพรมก็อยู
บนพรม สมัยนั้นทานเปนพระอริยเจานะ
เจาคะ
ก็ไมมีใครเขาโงทรงตัวอยูห รอก เขาไปนิพพานหมด ก็ตอนตนทานเปน นาง
วิสาขา เปนพระโสดาบันตัง้ แตอายุ 7 ป ใชไหมละพระบาลีไมไดเขียนตอ เขา
บอกเปนพระโสดาบันกันมาเรื่อย
ก็มาเมื่อ 2-3 ปนี้ ฉันขึ้นไปที่ จุฬามณี เขาไปหาโยมกอน ที่ บัณฑุกมั พล
ศิลาอาสน ทานบอกวาวันนี้ไมไดเขาหรอก ถามไปไหน บอกมีคนเขาคอยอยู ก็
ไปเห็นพวกผูหญิงเยอะ แสงสวาง สวางมาก ไอสวางนัน้ เปนพวกนิพพาน แสงไม
เทากันนะ
เดินเขาไปถึง หัวหนาเขาออกมาวา ทานมหาราชาเสด็จ
ถามใครเปนราชา ฉันเปนพระ
ทานก็เลยบอกวา ฉันคือ วิสาขา ใชไหม ฉันเปนราชาใหม ตอนนั้น ไมรู
เปนตอนไหน คงเดินไปๆก็ได (หัวเราะ)
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เอาเปนวา ทานไปนิพพาน ฉันก็สงสัย บาลีไมไดบอก แตยังนึกวาเขาไม
โง สมัยพระพุทธเจาใครจะมาโงนงั่ อยูใชไหม เขาทําความดีบาลีพูดตอบทานเปน
พระโสดาบัน พระพุทธเจาเทศนตอนนัน้ ทานเปน พระโสดาบัน ไอตอนที่เขาได
ขึ้นมา ไมมีใครเขียนนะ
ยังมีอะไรอีกวาไป ยังมีเวลาอีก 12 นาที ตอนนัน้ จะใสสม ไมรูสมมัน
หายไปไหน พอไดใหสมมันตน ฉันก็วา เพลินลงทายไอไกบอกครบถวนทุกอยาง
100 เปอรเซ็นต
คราวทีห่ ลวงพอบอก หนูกม็ านัง่ นึกถึงศีล 8 พรหมวิหาร 4
คือวาถาพระนี่ ถามีแคศีล 5 ทรงตัวไมได ถาศีล 5 ครบเฉยๆนี่เปนพระไมได หมด
สภาพความเปนพระเหมือนกัน ถาศีล 5 ยิง่ ไมครบใหญ สบายมากใชไหม เรื่องที่
ชาวบานไมบาป พระบาปอยางอาหารเขาใหนี่ เขาจัดมาดีแลวไมผิดวินัย รับ
ประเคนแลวแลวกินโดยไมพจิ ารณากอน ลงนรก ชาวบานกินอยางไรก็ไมลงนรก
ใชไหม พระนีล่ งแน
วาไงจะเปนพระหรือไง มองไอที่มอง ไมใชมองดูอาหารนะ มองอิจฉาพระ
(หัวเราะ) เดี๋ยวพระจะกิน ไอเรายังไมไดกนิ นี่
หนูบอกกันเพือ่ นๆ บอกดีใจ ที่มาเจอหนาอยางนี้ กราบหลวงพอบอกมีความสุข
มาก ไมอยากอยูบานเลย อยากอยูทนี่ ี่
เดี๋ยวจะเกิดเรื่อง (หัวเราะ) พูดไดที่นี่ หามพูดที่บา น
แปลกจริงๆ เลยหลวงพอ มีความสุขมากเลย
ใช มีอะไรตอไปพูดไปเถอะ คนอื่นเขามารายงานละ ไอไก เพิ่งจะมา
ฝากใจมาถึงหลวงปู หลวงพอทุกๆวัน
ฝากใจ ไอฝากใจคิดถึง ฝากใจเคารพไมเปนไร ฝากใจถวายของสงใจไมเอานะ ฉัน
สงไปแลวทางใจ เออ ใครเขาใหเงิน 6 พันบาทใหถวายฉัน แลวฉันก็ถามแกสงมา
ทางจิตแลว สงมาพันหา เอยสงมา 3 พัน (หัวเราะ) ถามไปไหน บอกหลวงพอหรือ
ถวายแลว ฉันสงมาทางจิต เปนไง เดีย๋ วลุงออกจากรานถูกดีหัว
ถาคราวหนาหลวงพอมาหลวงพอนิมนต หลวงปูครูบาธรรมชัย ดวย
โอ ดีๆ ลูก นิมนตทา นไมได แตทานมาไดหรือไมได ไปไดแคนี้นะเออ พอดีเลยนะ
แหวนทานสวมใครจะซื้อบาง สิบลานๆ บาทเอ ลานดอลลารก็ได หามสิบลานกีบ
นะ (หัวเราะ) สิบลานเลยๆ นาจะพอ เฮย ของใครนี่
ของอาเตี่ยคะ
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ของอาเตียวหรือกี่พัน ไปขายขาวดี ปดซอดวยนะ แหวนนี่มีคามาก ดีแลวถาจะซื้อ
แหวน ไมเห็นแหวนนีห่ วา จะไดรูวาเปนใครตะกี้นึกไมออก เห็นภาพ
โมทนาเอาบุญ
หากินตามน้าํ หมูเอย เอ หมู ขึ้นโตะลูก (หัวเราะ) หมูหนั ไดกินหมูหนั นากลัวไอ
หมูตัวนี้มนั เกงมากกวา หันไปหันมา มันออกไมได ไมมีทางออก เสร็จเปนหมู
หลวงพอเจาคะ อยากฝากถามหลวงพอ ควรจะทําอยางไร หนูตอสูม าหลายวัน
แลว
ทําไม
เศราหมอง ฟุงซาน รําคาญใจ
ยอมมีบางเปนธรรมดา เมือ่ กี้ก็มหี ลายคําถาม ไอเวลาระงับ เราได อานาปา
อยางเดียว ใชลมหายใจเขาออกอยางเดียวนะ
เจาคะ
ถาเรายังคับไมไดจริงๆ นะ เทาไรก็เอา ถาเผอิญ 10 ครั้ง ยังอยูจิตมันยังสบายตอ
อีก 10 อีตอนตอทีหลัง 10 ถามันอีกแลว 10 ฟุงเกินไปก็เลิกเอาแคนนั้ และกอน
หลับสัก 10 ครั้ง จะภาวนาดวยก็ไดตื่นใหมๆ ยังไมตองลุกจากทีน่ อนสัก 10 ครั้ง
นะถาไดนะ คอยๆ ลดไปเรื่อยๆ ไมใชมาก ใชมากชวยไมได
เวลาที่อารมณฟุงขึ้นมาตองไมใชการพิจารณา ไมใชอารมณ คือใชลม
หายใจเฉยๆ ถาจะภาวนาตองภาวนาสัน้ ๆ แคพุทโธ หายใจเขานึกวา พุท หายใจ
ออกนึกวา โธ นับเปน 1 ถึง 10 ถาถึง 10 ไดถือวาเราชนะ เราเลิก เอาแคนั้น จะฟุง
เชิญฟุงไป และถากอนนอนเอาหัวถึงหมอนแลว ไมตองไปนั่ง นอนภาวนา
กอนนอนนี่ภาวนาตั้งใจใหถงึ 10 ถาไมถึง 10 หลับ นี่ปลอยเลยอยาดึงไว
นะ จิตเปนฌานไดเปรียบ ถาตื่นนอน ก็ไมตองลุกขึ้นมานอนเฉยๆ นอนภาวนาสัก
10 ครั้ง จิตยังสบายอยูตอ ได การตอไปไมตองหับเอากฎเกณทอะไร แค 10
เอาชนะแค 10 แลวไมชาจะทรงตัว จิตจะเปนฌาน เออ สาธุ สาธุแปลวาดีแลว
ฮอๆ ฮอเลี่ยวๆ (หัวเราะ)
จําเอาไว
ไมเปนไร 9 นาที เหลืออีก 6 นาที มีอะไร
หลวงพอเจาคะ อยางเราทําอาหารจะมาถวายพระนี่ แบงเอาไวหนอยจะบาปหรือ
เปลาคะ คือแบงสวนที่จะมาถวายพระ
ยัง ๆเปนของๆ เรา จะบาปอยางไรเลา ของทัง้ หมดยังเปนของๆ เราอยู เราจะแบง
มาเทาไรก็ได แบงเทาไรก็ไดนะ แลวของถวายพระนี่มันมีปญหา
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ครั้งหนึง่ สมัยพระพุทธเจาทรงมีพระชนมอยู
พระพุทธเจาพรอมดวย
พระสงฆไปที่เขตนั้นสายเกินไป เลยเวลาอาหารที่ชาวบานเขาหุงแลว เขากินแลว
ใชไหม
ก็มีพราหมณคนหนึ่ง ออกมาถามมาบอกพระพุทธเจาวาพระองคเสร็จ
แตอาหารที่ขา พระพุทธเจามีจะถวาย มันเปนเดนเสียแลว เกรงวาจะไมมีผล มัน
จะเปนบาป พระพุทธเจาถามวาที่เปนเดนนะ เธอกินในหมอหรือเปลา เขาบอก
เปลา ตัดมาๆ ไมถือเปนเดน ใชไหม
พระองคตรัสวา ถึงแมเธอตักกินในหมอ แตพระมาพระหิวถวายก็มี
อานิสงสสมบูรณ กินในหมอเฉยๆ ไมไดบวนน้ําลายใสใชไหม (หัวเราะ) คือเวลา
ถวายอาหารพระใหเขาใจตามนั้นนะนีพ่ ระพุทธเจาตรัสเอง มีใน พระไตรปฏก
นะ วาอยาเขาใจวาอาหารที่เราแบงๆ นี่ ไมใชเดนของทัง้ หมด เรายังไมไดประเคน
พระ ยังไมไดเปนของสงฆ ยังเปนของเราอยู นีเ่ ราจะแบงไวเทาไร ก็ไมมีโทษ
แลวอยาลืมวาเวลาพระไป ขาวเราตักกินแลว แกงเราตักกินแลวอยาถือ
เปนเดนนะ ถือตามเนื้อกีน้ ี้นะ นี่พระพุทธเจาบอกไมใชเดนถึงแมวาจะเปนเดน
จริงๆ อานิสงสก็สมบูรณแบบ ก็อาหารทําให ชีวิตพระทรงอยูใชไหม กินกันตาย
ชั่วคราว จบ มีอะไรวาไป
ขอกลับมาที่ ๆเศราหมอง ฟุงซานรําคาญใจคะ
เออ ๆเปนเพราะอะไร มันตองดูเหตุกอน
คือหนูพยายามใช อานาปานุสสติ หลายอยางมันตอสูก ันนาดูหลวงพอ
หือ มันตองมีเหตุสิ
ตองแกทีเหตุใชไหมคะ
ใชๆ
คิดถึงสาเหตุกอ น
แกที่เหตุ ถาไฟไหมที่บาน ไปดับที่เปลวมันไมดับ ตองดับที่ตนไฟ
เจาคะ
เอาเหตุชาตินี้ หาไมได เอาเหตุชาติกอน หาเหตุชาติกอน
หาเหตุชาติกอน เจาคะ
อยูดีๆ เขาดา ชาตินี้เราไมเคยดาเขาเลย แลวเราก็ไมเคยพบหนาเขาเขาดา เราก็
ตองมองดูเหตุชาติกอน อาศัย ยถากัมมุตาญาณ วาชาติกอน เราทําอะไรไว หา
เหตุไมพบก็ถอื เปนความเลวของเขาเราอยาไปโกรธ ปลอยเขาลงนรกคนเดียว เรา
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อยาไปลงใชไหมถาพบวาเราดาเขากอน เออ กูดามากมึงดานอยไมเปนไร เพราะ
นิดเดียวใชไหม
ดีไมดีเราไมใชแคดา เราอาจจะฆาเขา เราฆาเขาตาย แตชาตินี้แคปวยไข
ไมสบาย เราก็ถือวาเราใชแตดอกเบี้ย ไมเปนไร เอาอยางนี้ดีกวา หรือผลอันหนึ่งที
พระพุทธเจาตรัสวา นัตถิ โลเก อนินทิโต คนที่เกิดมานี่ไมเคยถูกนินทาเลยไมมี
ในโลกพระพุทธเจาเองถูกดาตอหนา ไมใชนินทาลับหลังนะ
แลวก็ที่ปริพาชกตามไป เขาอาศัยบุญพระพุทธเจา ที่เปนพระสงฆหากิน
พระพักที่ไหนเขาก็พกั ที่ใกล พระบิณฑบาตเขาก็เดินตามพระชาวบานก็ใสดวยใช
ไหม พอถึงเวลากลางคืนก็มานัง่ ดา ลุงหัวหนาดาแตหลานชายสรรเสริญ
ตอนเชาพระไปบิณฑบาต ชาวบานบอกใหทราบ พระพุทธเจากลับมา
ฉันเสร็จแลว ก็เขาไปเฝาพระพุทธเจากราบทูลใหทรงทราบพระพุทธเจาตรัสวา
ภิกษุทงั้ หลาย เธอจงอยาสงสัย สนใจในคํานินทาและสรรเสริญ นินทาและ
สรรเสริญนี่เปนธรรมดาของโลก คนเกิดมาในโลกแลวไมถูกนินทาไมมี ไมถูก
สรรเสริญก็ไมมีใชไหมเพราะวาการนินทาสรรเสริญ ไมเปนผลทําใหเราเปนไป
ตามนัน้
ก็เราเปนคนดี เขานินทาเราเลว เราก็ไมเลวไปตามคนเขาพูดถาเลว
สรรเสริญวาเราดี เราก็ไมดตี ามเขาพูด เราจะดีหรือเลวอยูที่การปฏิบัติ ทีนี้ขอเธอ
ทั้งหลาย จงอยาสนใจทัง้ คํานินทาและสรรเสริญ ทานพูดแคนี้พระเปนอรหันตกัน
เปนแถว ฉันฟงแลวพูดใหคนอื่นฟงดวย ฉันยังไมเปนเลย (หัวเราะ) ฟงมากไป
พระพวกนั้นฟงหนเดียว เราฟงเกินไป ใชไหม เอาคุยมั่งสิพวกนี้ ยิม้ ๆ อยูนะยังไม
เต็ม ขางหลังยังไมเต็มยังคุยเลย จะฟงเสียงเล็ก หรือเสียงใหญ เสียงเพราะ เสียง
หวาน หรือเสียงเปรี้ยว ชื่ออะไร
รจนา คะ
รจนา คิดมากๆ ไหม เขาแปลวาอยางนัน้ ก็ตองคิดทุกคนละธรรมดาถานัง่ มาก
คน ก็คิดมากคนใชไหม ทํางานมากๆ อยาง ก็คิดมากเรือ่ งรวมแลวเราก็คิดทีเดียว
ยังมีอะไรอีกไก เดี๋ยวจะหมด ถึงเวลากินแลว (หัวเราะ) ชําระหนี้สงฆ วิระทะโย
แปลวา ชําระหนี้สงฆ วิระทะโย
หลวงพอคะ ยังไมทราบ วิระทะโย แปลวาอะไร
โงตองบอกวารวยแลว แปลวา วิระโคนายัง (หัวเราะ) นะ วิระทะโย คาถารํารวย
ของพระ ปจเจกพุทธเจา คาถารวยแตคนยังไมรวยไมรคู าถาบทนี้ หลวงพอปาน
ไดมาจาก ครูพึ่ง นครศรีธรรมราช แลวถาสวดมนต ประจําหรือภาวนาประจํา
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เงินจะทรงตัวนะ ถาสวดมนตประจํา นี่เงินทรงตัว ถามันจนถาจําเปนจริงๆ จะได
ถาภาวนาเงินจะขลังนะ วาเวลาภาวนาอยาไปเรงใหรวยนะ เจง ทําใจสบายๆ คือ
วาถาเจริญกรรมฐาน ก็ใชตอ จากกรรมฐาน ถาภาวนากรรมฐาน จิตมันเรียบ มัน
เปนฌานใชไหม
ถาเราไปขางบน ออ ทรงตัวไดไป จุฬามณี มันเปนฌาน 4 ไอฌาน 4 นี่
กําลังสูง ถาเราลงมาแลวก็ภาวนานี่ตอ ความจริงภาวนานี้ตอ จะนอนก็ได นัง่ ก็ได
กรรมฐานเหมือนกันนะ จิตเรียบดี ถาทางที่ดีก็กอนหลับภาวนายันหลับไปเลยก็ดี
เวลานอนภาวนานี่ไมตองนับจบ เพราะวาถาภาวนาไปไดครึ่งจบหลับเสียกอนเปน
ฌานตองการความเปนฌาน เมื่อตื่นขึน้ จิตพุงไปนิพพาน กลับลงมาจิตจะอยูฌาน
4 ภาวนาตอ ถาถึงวาระที่ตอ งเราตองลุกทํางาน เราก็ไป อยางนี้ 500 ป จะเปน
มหาเศรษฐี (หัวเราะ) หือ ไมใชถาพวกเอ็งเทาไรมันก็ไมรวยนะ นีท่ านบอก 500 ป
เขารวยกันนะ
ยาอมไมใชปากอม น้ํามีหรือเปลา หลังรอนเชียว ถาขืนอม ขาไมไดพูด
ยาแกอะไรนะ
ของ หลวงพอศุข คะ
อมทั้งหอนีเ่ หรอ (หัวเราะ) หา
ใหอมที่ละเม็ด
ยังไมไดบอก เดี๋ยววาทัง้ หอ (หัวเราะ) อมไดไหม หลวงพออมไดตองครอกเสียกอน
ตองครอกๆๆ เอาใครมีอะไรอีก
แลวอยางที่แขวนพระหลวงพอ เวลาอาบน้ําจําเปนตองถอดออกหรือเปลาคะ
แกผาหรือเปลา (หัวเราะ) เดี๋ยวตองตอบอยางนัน้ มีพระแลวมีนา้ํ อุนไมตองถอด
หรอกนะ ไมใชแกผาพระจะอาย เดี๋ยวพระตาเปนกุงยิงดีไหม ไมตองถอด แลวจะ
ถอดทําไม ถอดเดี๋ยวหาย สงสัยบานโนนนะ ยังมีอะไรอีก
ไมมีเจาคะ ตอนหลวงพอยังไมมา จดไวแลวไมรูหายไปไหน
พญาปลวกเอาไปกินหมดนะ
หลวงพอเจาคะ ถาบังเอิญไปเดินลอดราวผา
ตองเอาผามาดู แหวงหรือเปลา (หัวเราะ) เดินถาจําเปนไมเปนไรนะลอดราวผา
ลอดสวม ถามันจําเปนก็ตองไป ไมเปนไร นี่ไมเปนไรเขาไมหาม คือไมถือวาเสื่อม
ถาจะดูพระบังเอิญแหวงไปก็ใชไมไดเอา ตอ
หลวงพอครับ ถาเปนของธรรมดาเราตองถือดวยทําไม
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ไมถือมันหยุด (หัวเราะ) นุง กางเกงเอาไวไมถือ ไอเราถือสงเดชไปเองใชไหมเลา
มันเปนเรื่องของไสยศาสตรเขา ไสยศาสตรนี่หาเรื่องถืออยางโนน ระวังอยางนี้ใช
ไหม อยางพระทําให ทําตะกรุดใหสักให ลงยันตใหนี่ หามลอดราวผา หามลอดไม
นั่งราน หามลอดสะพานหัวเดียวนะ หามลอดไมค้ําตนดวย หามกินมะเฟอง หาม
กินน้ําเตา ก็หา มดะ ถาบังเอิญยิงเขา ฟนเขา แกเผลอเสียนี่ ขาหามแลว (หัวเราะ)
นี่เปนลีลาหนึง่ นะ มันเรื่องไสยศาสตรเขาพุทธศาสตรเราไมหาม พุทธศาสตรถือวา
ถาไมถือผานะ เปนชีเปลือย (หัวเราะ) ตองถือไวกอน ใชไหม
คุณหมอหรือ เด็กชายสบสันต ไปแลวนะ เขาเปนหมอ นี่เหลือเวลาไม
มากหนัก ชัว่ โมงครึ่ง เริ่มกรรมฐาน เราคุยอยางนี้เจริญกรรมฐานดีกวา เอาหนู
เดินจงกรมนี่ตอบภาวนานี่จติ เอาไวที่ไหนครับ
เอาจิตไวที่ใจสิ จิตไมตองเอาไวที่ไหนหรอก ภาวนาไปเรื่อยๆ นะ
ครับ
ใหรูภาวนารูพจิ ารณาใชได
ครับ
ขึ้นเอาจิตไปตั้งโมเม เดี๋ยวยุง ใหญ เอาจิตไปตั้งที่เทา เดินไปเดิน มาเหยียดจิตเลย
คือวาตามปรกติ ถาธรรมะ มหาสติปฏ ฐานสูตร กาวเทาซาย ดาวเทาขวาใหรูใช
ไหม
ครับ
เขาไมไดภาวนา ถาภาวนาใหรูภาวนาทรงตัวนะ
ครับ
แลวก็ทาํ จนชินจับภาพนิมิตใหทรงตัว หัดจับภาพนิมิต วากรรมฐานกองไหน ถา
ไดจากการเดินจงกรม กองนัน้ จะไมเสื่อม ไมมกี ารเสื่อมเพราะไดจากการ
เคลื่อนไหว คอยๆ ทําๆ ใหมันชินนะ หนูมีอะไร ไมมี มีทั้งเสื้อกางเกงบอกไมมี ไอนี่
ตาฝาด
หลวงพอครับ การทําสมาธิครั้งแรก กลับไปบาน แลวทําไมกําลังถอยลง เพราะ
อะไรครับ อยูที่นี่แรงมาก
สมาธิมนั ถอยเขาวัด มันก็มนั อยูความเหนือ่ ยใชไหมละ เหนื่อยกังวล ความไม
มั่นใจ ตองมุมานะหนอยนะ ตัดสินใจวาเราทําถูกแตขอสําคัญเขาไปถึงมันก็กงั วล
สิ หวงหนาหวงหลัง ถาอยูส ี่ หมดไมมีกงั วลใชไหม ไอตัวกังวลมันสําคัญ การ
เจริญพระกรรมฐานเบื้องแรกจริงๆ พระพุทธเจาใหตัดกังวลกอน คือกอนที่เริ่มทํา
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เราจะตองไมหว งอะไรทัง้ หมดในเวลานัน้ เฉพาะเวลานะตัดสินใจตัวนีส้ ําคัญมาก
กังวลนีท่ ําเปนจิตฟุงซาน อุทธัจจกุกกุจจะ กีท่ ุม
3 ทุม 22 นาที
เดี๋ยวกอนอุทิศสวนกุศลเสียกอน เดี๋ยวใครจะรีบกลับก็รีบกลับยังไมกลับก็ยงั ไม
กลับนะ อาว เขาไกลดี เออ ขโมยก็ลืมไปเที่ยวนี้เขาทําอยางไร อือ เขาใจแลว คิด
อีกแบบหนึง่ อยาคิดไปคนละแบบนะ อาวใครจะมีอะไรคุยบาง ใครจะกลับบานก็
กลับไดนะ นิดกลับบานหรือยัง
เดี๋ยวกลับคะ
ไอนิดมันเกงนะ กลับบานเอาเสาขึ้น เอาหลังคาลง เอาหลังคาลงเอาเสาขึ้น ไอ
ใครก็จําบานไมได
หลวงพอครับ ตอนฌาน 4 นีเ่ วลากลับไปแลว เวลาทําเองนี่ เขาไมมีใครจะเทียบนี่
จะ
ไมมีเทียบกับเขาเลา
คือที่นี่อยางคนอื่นเขาบอกอะไรก็แนใจ ทราบวาเรา เห็น รูสึก และสัมผัสถูก ทีนี้
กลับไปบานตองทําคนเดียว
ทําคนเดียวก็รู แนใจคนเดียวก็หมดเรื่อง สมัยกอนเขาทํากันเดี๋ยวทั้งนัน้ นะ ไมมีครู
สอน อันนี้เขาสอนๆ ใหเปนแบบ ใหเปนตัวอยางใหใชกําลังใจ นี่ไมใชตองสราง
ความมัน่ ใจ ถามันถูกเสียอยางมันถูกหมด ถาผิดอยางก็ผิดหมด สบายมาก คือ
มั่นใจมันถูกตอง เชื่อในสมาธิ ตั้งอารมณใหพอดีๆ นะ คือประการหนึง่ ญาณ 8
ทั้งหมดเราไมไดใชเอง ตองถามพระพุทธเจา หรือถาม แมศรี ก็ได
ครับ
เขาใชถาม ถารูเองนัน้ เปนอุปาทาน มันก็ผิดบางถูกบาง อยาลืมวาพระอรหันตเอง
ทานก็ไมยอมรูเอง ทานทํางายๆ ถามพระพุทธเจาดีกวาใชไหม เพื่อความมัน่ คงดี
เขาไอกันแบบนั้น ถาตามตําราทานใหใชกําลังของตนเอง แตวา ถาทําจริงๆ ถาใช
กําลังของเราเอง บางครั้งเผลอ บางครัง้ เพลีย พลาด ฉันก็ลองดูแลว บางทีมันก็
ถูกๆ เฉียดๆ ถูกไมไกลก็มี ถูกบางไมถูกบาง มันก็ไมดี
ถาตามตรง พระพุทธเจาไมมีอะไรผิดใชไหม พระสารีบุตร ทานแนะนํา
ตองกลาทําทุกคน ตองกลาซอมนะ เมื่อเราคนเดียว จิตตั้งตลอด บันทึกของจิต
ถาอะไรมันผิดหรือถูก ถาวันไหนมันถูกดี เราตั้งอารมณแบบไหนตองจําไว ทํา
อยางนัน้ เอาหมูมีอะไร จะขึ้นเชียงเมื่อไร
แลวแตหลวงพอเจาคะ
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ถาขึ้นเขียงได ขึ้นโตะไมได มันไมหนั มันโดด เออดีๆ เอาใครมีอะไรบาง ถาคนไหน
อยากกลับบานไปก็กลับไดนะ วันนี้ไมไดกี่คนหลายคนไหน กี่คนไปกีค่ น มีขึ้นมีลง
หรือ อะไร ยกมือหรือกวักมือโผลแผล็บลง โผลแผล็บลง 3-4 คนนะ พรุงนี้มาใหม
ถามา มารูจกั ครูเขานะ ถามากอนเริ่ม ทุกคนทีเ่ ขาใหมจะไดรู ถามาตอนหลังละ
จับไมทัน
หลวงพอคะ สงสัยที่หลวงพอวา พระพุทธเจามี 100 พระองค ใชไหม เจาคะ
องคเดียว กัปนี้ 4 พระองค
คือทั้งหมดมี 10 พระองค
ใช
หลังจาก พระศรีอาริย แลว
ใชๆ ไอนี่หมูจริงๆ
ใชเจาคะ ยอมรับเจาคะ
คือวาตองนับตั้งแต พระกกุสันโธ องคตนกัป พระศรีอาริย เปนองคที่ 5 ของยุค
แรก หลังจากนั้นก็ขึ้นตนดวย พระราม รามาสีดาใชไหมพระรามเปน 1 นะ อีก 5
องค แตก็ไมกนั ล็อคกันเกิดกันไกลพุทธันดรระยะเดียวกัน พุทธันดรหนึง่ จะหางกัน
ประมาณลานปเศษเพราะมี 10 พระองค อยานึกวากัปนีม้ ี 10 ลานป ไมไดนะ
กอนหนาที่จะมีพระพุทธเจา หมดเวลาไปเทาไรใชไหมพระพุทธเจาแตละ
องคทรงมีชีวิตอยูเทาไร ประกาศศาสนา ประกาศพระศาสนาเอาไวเทาไร แลวก็
ชองวางมันลานปเศษ อยาง พระศรีอาริย นีก่ ็พอสิน้ ศาสนาขององคนี้ ก็อีกลาน
เปนเศษ พระศรีอาริย จะมา พอ พระศรีอารย พอตรัสแลว คือวาสิ้นศาสนา
พุทธเจากอนนะ แลวก็ในชวงที่ พระศรีอาริย ยังไมมาลานปเศษจะมี พระ
ปจเจกพุทธเจา ตลอด พอพระพุทธเจาจะลงมาปบ พระปจเจกพุทธเจา
สลายตัว หมายความวาคนที่เปนปบ พระปจเจกพุทธเจา สลายตัว หมายความ
วาคนที่เปน ปจเจกพุทธเจา ไมมีอีก ตางคนตางไปนิพพานหมด ไมมสี ิทธิ์ตอ
ชวงหลังจากนัน้ ก็พระพุทธเจาตรัสๆ แลว พระศรึอาริย หมด พระ
ปจเจกพุทธเจา อีก สลับกันอยางนี้ กัปนี้ดีมาก คือกัปที่ดีเปนพิเศษ เขาบอกวา
คนเกิดกัปนี้มีโชคดี และก็โชครายเหมือนกัน ถาซวยลงนรก มาไมทันแน นาเสีย
ดานนะ แตกย็ งั มีทมี่ ีหมูอีกตัวหนึ่งทัน พระศรีอาริย ทันไหม
ไมทันเจาคะ
อาว เราไปอยูนพิ พาน เราก็ทนั ใครมาก็ทนั หมด ถาอยูนรกไมทนั ใชไหม เปน
เทวดาก็ทัน กัปนี้ถา ใครขึ้นไปเปนเทวดานะ คือจิตเปนกุศลจริง ระหวางเปน

ลูกศิษย
หลวงพอ

มนุษยกําลังจะออนหนอยก็ไมเปนไรพระพุทธเจาเทศนจบเดียว อยางนอยก็เปน
พระโสดาบัน เลย ใชไหมนี่คนที่ตั้งใจดีนะ ไอบุญประเภทจับพลัดจับผลูไปแน
หมายความวาจิตใจไมมั่นคงในความดี แตวาบังเอิญขณะที่จะตาย จิตเปนกุศล
ไปเปนเทวดา
พวกนี้ไมแนนะ แตถามีความมั่นคงในบุญกุศล บาปก็ทาํ กรรมไมชั่ว ทําดี
ก็ทํา ทําชัว่ ก็ทํา ใชไหม แตวาสวนที่เขาทําความดี เขาตั้งใจจริง เขาทําความชั่ว
ดวยความจําเปน อยางคนจบเขาตองหาผักหาปลา หาเนื้อใชไหม อยางคนติด
เหลาก็จําเปน มันอยาก แตวาเวลาทําบุญเขาตั้งใจจริง ความจริงใจเขามี เขากิน
เหลาเมายา เมื่อเลิกเมาเขาบูชาพระได เขาทําบุญได ใหทานไดเขามีอยู ความ
ตั้งใจจริงอยางนี้มีอยู ถึงแมจะมีกาํ ลังยอมไปหนอย เปนเทวดาฟงเทศนจบเดียว
เปน พระโสดาบัน แน
พระพุทธเจาองคหนึ่ง ทานไมเทศนจบเดียวนี่ เทวดาฟงเทศนงายเพราะ
ธุระไมมีใชไหม กังวลก็ไมมเี หมือนเรา เขามีแตความสุข เขาพวกเขาพึงทํา เขาจะ
ไปไหนถาเขาจุติ บาปทีท่ ําที่ยงั ไมไดชําระหนี้เขาตองลงนรก เขาทราบ เขาเห็น
นรก เขาพยายามหนีแนนอน
ฉะนัน้ เมื่อฟงเทศนจบเดียวก็เปน พระโสดาบัน ได พอเปน พระ
โสดาบัน แลวก็ไมถงึ บาปไมมีโอกาสจะดึงเขามาอีก ก็มีทางเดียวเดินหนา
นิพพาน แลวก็เขาพบ พระศรีอาริย หรือ อีก 5 องควา 6 องค ถาฟงเทศน 6 องค
ไมเปน พระอรหันต ก็เชิญลงนรกไปเถิดใชไหม พระโสดาบัน นี่เขาลงไมไดนะ
มีอะไรตัวเล็ก ตัวใหญพูดไอตัวเล็กวาตาม
หลวงพอคะ พอเวลาเราเจริญพระกรรมฐานที่บาน เราตองสมาทานพระกรรมฐาน
ทุกครั้ง ใชไหมคะ
ก็ตามใจ เวลามีก็สมาทาน ถามีความมัน่ คงก็ไมเปนไรนะ ก็ไมแนนกั บางคนทีม่ ที
ความคลองตัว ไมทันจะสมาทาน จิตเปนสมาธิเลยนี่ใชไดแนนอนนะ ถาทางที่ดี
ใหมๆ ยังไมมนั่ คง ตอนเชาก็สมาทานเสียกอน สมาทานครั้งเดียวในวันนั้น ทํากี่
ครั้งก็ได ไมตองทําไมตองสมาทานบอยๆ นะ ทางที่ดีเชาวาสเยกอนเลย ถาไมรีบ
เกินไป
เอาอยางนี้ก็แลวกัน ตอนตื่นถาไมสายเกินไป ก็สมาทานเลย คุมไปยันถึง
พรุงนี้ สมาทานครั้งเดียว แลวตอไปไมตอง ตลอดวันตลอดคืน สมาทานนะ
สมาทานในตอนตนวามอบกาย
ถวายชีวิตนัน่ ก็หมายความวาคําสั่งสนอใดที่
พระพุทธเจาทรงสอนไว จะไมฝนใหเปนไปตามขึ้นตอนนะ อันดับแรกเราก็จับ

อารมณ พระโสดาบัน กอน พยายามเอาใหได พระโสดาบัน มีความสําคัญที่
ศีล 5 เทานัน้ เอง ถาทรงศีล 5 ไดอยางเดียว อารมณตั้งใจ พระนิพพาน เปนของ
ไมยากใชไหม เพราะมีอยูแลว เทานั้นแหละ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี แค
ศีล 5 แลวก็ถาสมมติวา เราทรงอารมณ พระโสดาบัน ได จะเปนมรรคหรือผลก็
ตาม

