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หลวงพอ ก็สงสัยพวกนีม้ันไปกนัหมด หลวงพอจะอยูกับใคร หือ เอาตามนั้นนะ คนอื่นเขา

ไปหมด เหลือหมูอีกตัว มันจะดึกมากเกนิไป ขอใหโชคดีมีสุขนะ พรุงนี้มาอีกสกั

วันนะ ถาหากวาตอไปถามีอะไรขัดของก็ไป เดนเวอร ถาหากวาทีน่ัน่คลองดีแลว 

ถาหากวาเราไมไปหลายคนก็โทรศัพทใหทานมา ออกสตางคคนละ คร่ึงเหรยีญ

พอ 

ลูกศิษย ดีข้ึนแลว 

หลวงพอ โหวกเหวกนนัทะ ใชไหม ทานปญญานนัทะ ต้ังใหมนัเปน วิเวกนนัทะ ฉันเลย

ต้ังใหเปน การเวกนนัทะ 

ลูกศิษย คิดแลวตามหลวงพอไป 

หลวงพอ เออ นัน่สิ จาํไดลูก คืนนี้ไปนะ 

ลูกศิษย คืนนี้ไปไมไดคะ 

หลวงพอ ก็ดี 

ลูกศิษย ตองกลับไปทาํงาน 

หลวงพอ ใชๆๆ ไมเปนไรนะ 

ลูกศิษย พรุงนีห้ลวงพอไปไหนหรือเปลาครับ 

หลวงพอ ไป ไปบานหมออะไรหวา หมอสุภรณ อาวหม ู

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ หลวงพอบอกคนนัน้แลว 

หลวงพอ ทําไม 

ลูกศิษย ที่เขาเอาดอกไมสีขาว ผาขาว แลวก็ตักบาตร 

หลวงพอ ใสบาตร 

ลูกศิษย ใสบาตร 

หลวงพอ ตักจะแตก คือวาไมตองใสบาตรก็ได เอาไปวัดเลยก็ได 

ลูกศิษย มาถวายหลวงพองายกวา 

หลวงพอ ก็ได 

ลูกศิษย พรุงนีจ้ะมาแตเชา 

หลวงพอ เชาก็ได เพลกไ็ด เชาก็บิณฑบาต ถาไมทนัเพลก็ได 

ลูกศิษย เพลก็ได 

หลวงพอ ใชอาหารก็เลก็นอยไมตองมากอะไรหรอก 

ลูกศิษย ทําปนโตมา 



หลวงพอ ไดๆ คือไมตองมาก ถวย 2 ถวยไดนะลูกนะ อะไรไปไมไดเขาไมได ผูคนวนัที ่10 

ลูกศิษย พระในศาสนาอื่น นักบวชในศาสนาอืน่ที่บอกวาเปนพระ 

หลวงพอ ดังๆ 

ลูกศิษย นักบวชในศาสนาอืน่ที่บอกวา มีพระพุทธเจาคะ แลวพวกนี ้

หลวงพอ ถาเขามนีักบวชอยาง มหายาน นะนะ เปนศาสนาพุทะเหมือนกนั มหายาน 

ตนๆ เขาก็เปนพระสงฆ ไอปลายนีม่ันมลูีกกลายอยางนี้เราไมถือวาเปนพระนะ 

เขาถือวาเขาเปนพระ แตความจริงเขาไมไดเปนพระ ถาเขามีศีล 5 ก็ใชได ถามีศีล 

5 เขาไปแน เราถือวาเปนฆราวาสธรรมดา 

ลูกศิษย อยางเขาเรียกตัวเองวาเขาเปนพระ 

หลวงพอ นั่นเขาเรียกๆ แตความจริงมนัไมใช 

ลูกศิษย อยางนัน้ก ็

หลวงพอ ก็ยังไมเขาเขตเราก็ปรับอาบัติเขาไมได ปรับไดแคศีล เอาศีลนี้ไปปรับศีล 227 

ไมได ไดแคศีล 5 ถือวาเปนฆราวาสธรรมดานัน่เองไอเขาเรียกวาเปนพระอะไรก็

ชางเถอะนะ นั่นเปนเรื่องเขาเรียกแตความจริงไมใช ถาบวชอยางพวกเรา บวช

แลวทําอยางนีถ้าพลาดสิกขาบท มันคนละขึ้นกนั 

  อาว กลับเหรอ อยาขัดคําสัง่หมอนะ ขัดคาํสั่งหมอเหรียญ ขัดคําสั่งหลวง

พอ กนิยานะตามนัน้นะ ยาสมาบัติ หลวงพอต้ังชื่อ ยาสมาบัติ หลวงพอฉันนะ 

กินแลวใจสบาย อารมณเปนสุข อาวหนูเอยโชคดีมีสุข เอาหลวงพอกคุ็ยนานไมได 

เดี๋ยวก็ตองเขาเหมือนกนัแตไมเขาหองน้าํแตเปนหองสวม นี่สําคัญนะ จะบอกไว 

ลูกศิษย เมื่อเชานี้หนูไปทาํบุญ บอกเฉพาะใหเจากรรมนายเวร 

หลวงพอ ทําไม 

ลูกศิษย ก็ถวายหลวงพอหมด 

หลวงพอ ไมตองๆ ถานดิถวาย ถือวาหลวงพอใหเปนของขวัญ รวยๆ ลูก 

ลูกศิษย ขอใหหลวงพอรางกายสุขสบายด ี

หลวงพอ เอาละ ไมเปนไร เอาลูกสาว คลองตัวหรือยงั 

ลูกศิษย คลองแลวคะ 

หลวงพอ คลองแลวตองซกัซอมนะ ถอืวาเปนแบบซอมเร่ือยๆ วนันี้ดีใจ เขาไดธรรมะ อยา

ลืมนะถามีอะไรขัดของก็ไปที่ นูน แตถาพวกเรามหีลายคน โทรศัพทนิมนตทานได

นะ ส่ังไวแลวเพราะทานอยูใกล 

ลูกศิษย ผมต้ังใจจะไป เดนเวอร ดวย ไมทราบวาจะไปไดหรือเปลาครับ 

หลวงพอ ถามีโอกาสนะ ถามีโอกกาสก็ไป 



ลูกศิษย แลวตอนทีห่ลวงพอไปถึง เดนเวอร ไมทราบมีใครถวายอาหารเพล 

หลวงพอ ยังไมรูเลย เดี๋ยวกอนไปที่ไหน ไปแลวมัง้ 

ลูกศิษย ที่หลวงพอมีเวลาสอนธุดงคที่ เดนเวอร 

หลวงพอ ยังไมรูเลย 

ลูกศิษย ไปถึงที่โนน 

หลวงพอ ใชสิ นี่จัดตั๋วเครื่องบินหรือเปลา ยังๆ ไมไดบอกเขามีต๋ัวเครื่องบินหรือเปลา อยาง

หลวงพอถือโอกาสส ิ

ลูกศิษย ผมขอกราบลาเลย 

หลวงพอ ไปไหนละ 

ลูกศิษย ธุระมากครับ 

หลวงพอ เออ 

ลูกศิษย มาดวยกัน 

หลวงพอ มาดวยกัน ออ นี่ฉันไมเหน็นะ ใหนั้นเขามภีาถา เขาเรียกอะไร อะไรนี่ พุทธบารม ี

ใช พุทธบารมี ใช พุทธบารมี ใชพระใหญทานคุมทกุอยาง เขาถึงโยมไมได วา

อยางไรหมอ 

ลูกศิษย ทานเจาของบานที่เอื้อเฟอเราขนาดนี ้

หลวงพอ ทําไม 

ลูกศิษย ใหเราถวายสังฆทาน 

หลวงพอ เอื้อเฟอมากมาย 

ลูกศิษย ก็เรา 

หลวงพอ อาวไมถกู ถาจะใหก็ตองใหเขา กอนที่จะถวายสังฆทาน ใหเขาโมทนาถงึจะถูก 

ชําระหนี้สงฆไมได เขาไมเปนหนี้สงฆ สังฆทานมีสังฆทานธรรมทาน ตัดยอดให

หมดเลยอนันี ้ แมแตเซ็นตเดียวคาสูงมากนะชาํระหนี้สงฆเงินดานเดียว ชาํระหนี้

สงฆเปนเรื่องของเจาของ ทานเรียกเสริมความด ีความจริงเขาไมเอาเลย นี่ เจาโต 

มาบอกเงินที่ชวยอะไรๆ เขานะ เขาไมเอา เขาสงให เขาเลยของนี่ขนไมไหว เขา

ตองสงทางเรือทุกเที่ยวนะ 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ อยาใหหนกัเกนิไปนะ 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ รถเหรอ ออ ตัวนี้จะไวทีน่ี่นะ เพราะมีไมโครโฟนเสร็จ 34 ถึงจะมาจะไดไมตอง

แบกมา ยังไมแน วนันั้นที่บาน เกสร ทานจะพูดอะไรไมรู พูดหนาหองน้าํ ทานจะ



โปรด คือเขาไป แมศร ีบอกวา 30 มาไดนะ ก็เลยสงสยัเกี่ยวกับรางกายๆ มันก็มี

สวนเกี่ยวกับประเทศถา ประเทศมีเร่ืองนี่ไมควรออกใชไหม ไมควรออกมาพูดขาง

นอกไอวนันัน้มันยงิกนัอุตลุด เลยหมอ ไอ อิสรพงษ มนัจุดธูปกราบ ถามทําไมมงึ

วะ ไอหาประเทศชาติบางสวนเอาคลุมไวนะ ไอจิตอีกสวนหนึง่มนัขึ้น มันบอกโดน

ทหารตายหลายคน บอกคณุคุมอยางไรไปถามที่บาน ใครนะ คุณตุย นัน่ละเรือ

อากาศอะไรนัง่ซึม ไมใชอะไรไอนั่นมันจุดธูปอีก โดนมนัยงิเอา กอนนอนจุดหรือ

เปลา นอนหลับตี 3 ข้ึนมา ต่ืนมาขยับปบ ผลุบออกไปเลย เหน็สมเด็จจาอยู

ขางหนาออกไป ประเทศไทยขางๆ ไปดูไมทันหมอ เขาดวลกนัดวยปนใหญแลว 

ข้ึนรถไมทนั เขาฟงกัน ไอปนใหญญวนมนัยงิหนักมนัยงิถี่เหลือเกนิ ปนใหญไทย

นานๆ ตูม ไปดู เพราะอะไร ปนสโปกกี้ วิ่งพรึดพลุบ อะไรหน ู

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ เออ ไมเปนไรลูก (ฟงไมชัด) อะไรจะ เอย เอาเลยลูก เออ เดี๋ยวกอนกลองไมติดมัน

เลย (ฟงไมชัด) จะๆๆ เดี๋ยวไปบอกชื่อเขาลูก เออ ชื่ออะไร ชื่ออะไรลูก เออ ชื่อ

อะไร ชื่ออะไรลูก 

ลูกศิษย ชื่อ บุษกร คะ 

หลวงพอ เห็นหนานึกไมออก ไปบอกชือ่เขาจะไดจดถูก 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ เอา มีอะไร 

ลูกศิษย หลวงพอเจาขาลูกม ี(ฟงไมชัด) 

หลวงพอ เอา บุษกร เอาเงนิไปเก็บๆไวใหดีเสียดวย เรียกวาไถนะ อะไร 

ลูกศิษย หลวงพอลูกขอถวายเงนิที่ลูกทําได ในขณะทีห่ลวงพออยูทีน่ี่ลูกขอกราบถวาย 

หลวงพอ ไมเปนไรมากเทาไรไมวาเลย (หวัเราะ) โอโห นึกมานานๆ วาเอจะมีใครใหเราบาง

แบบนี้นะ อยาๆ ทุกคนดีไมดีจะมานั่งดาหลวงพอทหีลัง 

ลูกศิษย ในชวงทีห่ลวงพอมาอยูเจาคะ 

หลวงพอ จะๆ 

ลูกศิษย แลวอีกอยางวนัทีสรงน้าํหลวงพอ ลูกไมไดมีโอกาสมา 

หลวงพอ ทําไม 

ลูกศิษย ลูกขอกราบ 

หลวงพอ เดี๋ยวะจะไปกนิขาวแลวมึงพดูมาก เอามาสรงไดเลย 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ มันจวนจะถึงเวลาแลว อะไร 



ลูกศิษย (ฟงไมชัด) อโหสินะเจาคะหลวงพอ 

หลวงพอ เออเอา หอมตจีะไดใช เทหมดก็ได น้ําหอมนะจะ อานิสงสไดน้ําหอมนะ คือวากับ

โทษที่เกีย่วกับของสงฆที่แลวมา ทัง้หมดทกุชาต ิ

ลูกศิษย ผมจะใชหนี้สงฆ (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ ชาตินี้ ชาติกอนทกุๆ ชาติเลย ลางเลยนะ ลางเลยได พระโสดาบนั ถายงัทาํใหม 

พระโสดาบัน เขาไมทาํใหมนะ เกาเขาลางเลย ฉันเพิ่งรูเมื่อโยมคณุทวดจะตาย 

พอแกปวยหนกัก็ไปเยี่ยมแก ถามคนนีจ้ะเปนอยางไร ทานชี้มือชีน้ิ้วแลวเขียนชื่อ

ชําระหนี้สงฆ เขาสรางแลว ไอฉันก็ไมเขาใจ ไมเขาใจพอทานไป ทาน ทาว

เวสสุวณั มาถามทานหมายความวาอยางไร บอกทานหมายความวาคนสราง

พระชําระหนี้สงฆนี ่เวนไวแตกรรมที่เปน อาจิณกรรม นอกนัน้ตัดหมด 

ลูกศิษย ตัดหมอ 

หลวงพอ นี่ตัดกรรมใหญหมดเลย ถาไมทําใหมนี ่แลวบาปเกาๆ ที่ใหญตัดหมด 

ลูกศิษย ถาคุณพอ คุณแมตาย 

หลวงพอ อุทิศใหทานส ิ

ลูกศิษย อุทิศใหทาน 

หลวงพอ ทานตายแลวไง พอแมตายหรอืยัง 

ลูกศิษย คุณพอยังอยูครับ 

หลวงพอ ถายงัอยูแลวกบ็อกทานวาเราทาํใหทานโมทนา 

ลูกศิษย  ครับ 

หลวงพอ ไมอยางนั้นขอสตางคสักบาทหนึ่ง ถาจะรวมเพราะปดทองนี่ไมจาํกัดบคุคลนะ 

ลูกศิษย  ครับ 

หลวงพอ ถาจะรวมกี่คนก็ได บอกคุณพอทานไปขอสตางคหนอย ผมจะสรางพระชําระหนี้

สงฆครับ ทานมี บาท 2 บาท 10 บาท ก็ใชไดหมดนะ มารวมกนันะ เพราะวาปด

ทองนี่ไมจํากัดบุคคลเปนคณะ 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ เอาไง 

ลูกศิษย แลวพี่นองทกุคนเราก็บอกเขาได 

หลวงพอ ไดๆ ใหเขาโมทนา เอาสตางครวม 

ลูกศิษย เอาสตางครวม บาท 2 บาท 

หลวงพอ รวมเทาไร ก็ตามใจ ถาเขาทาํไดไมตองมาก คือวาถาไมปดทองนี่ ทานบอกเฉพาะ

คนเดียวถาปดทองเปนคณะไมจํากัด พวกสรางไมปดทองนี่ขาดทุน ไมปดทองมี



ราคาหมืน่ใชไหม ถาไมปดทอง 5 คน ก็ 5 หมื่น รอยคนกร็อยหมืน่ ถาปดทองกี่คน

ก็ไดใชไหม 

ลูกศิษย แลว 5 หมื่นนีป่ดทองไหมครับ 

หลวงพอ ปดทอง 

ลูกศิษย คาทอง 

หลวงพอ เดี๋ยวเขาปดกระจกดวย คากระจกอีก ใชไหม เดี๋ยวคิดคากระจกอกีเรือ่ง

พระพทุธเจาไมใชเร่ืองอขงฉนัทานไมบอก ไมรูเหมือนกนัทานสัง่ ทานบขอกตอง

ถามจงึจะตอบ ใครมีปญหามาก็ตองมาบอกกอนไมรูชัด นีโ่ยมทวดจะตาย ถาม

วาไปไหน ทานมือชีห้นังสอืเขียนชัดพระชําระหนี้สงฆ เขาสรางแลวๆ ก็ไมบอก

อะไรหมด สัก 5 นาทีทานก็ไป พอทานไป ทาวเวสสวุัณ ทานมา นี่ถาม ทาว

เวสสุวณั ถามทานวาหมายความวาอยางไร ทานหมายความวาไดบาปเกาๆ ตัด

กันเลย ถาบาปใหมทาํกว็ากันใหมนะ 

ลูกศิษย ถารูตัวไมทาํ 

หลวงพอ ใชๆ ถารูตัดไมทําก็หมดหนีไ้ป ทานบอกตัดกันเลย เร่ืองจะสรางขึ้นมาก็มีคือ เขา

คุยกันที่ ศรีราชา ก็มหีมอ ถามวาชาํระหนี้สงฆชาตกิอนๆ ทาํอยางไร ฉันจะไป

ตอบเขาไดอยางไร พอดีทานมาดวยพระพุทะรูปหนาตกั 4 ศอก ถอืวาเปนพระ

ประธานมาตรฐาน ไมมีใครสามารถตีราคาใหถกูตองได เลยถามทานวาอยางไร 

ทานบอกก็สรางก็ตัดเลยนี ้ ตอมาเขากถ็ามอีกนัน่แหละตัดแลว คนเดยีวหรือกี่คน 

ทานถงึมาบอกทหีลัง 

  ฉันถามทหีลังนะ ถาไมปดทององคละคน ถาปดทองไมจาํกัด บุคคล ปท

โธ ขาดทนุ ไอพวกไมปดทองนัน่ขาดทนุคนละองคๆ ฉันนี่ขาดทนุมากกวา ฉันตอง

ขาดทุนคาอาหาร มันไมพอนี่ หมืน่หนึง่เขาไมปดทองไมพอนะ เพราะวาวัตถุ

กอสรางคาแรงงานมนัถีบตัวสูงขึ้นคาแรงงานนี่ตกเขามนัก็ใกลๆ คาแรงงานเขาจะ

เอาหนึ่งหมืน่ฉนัเลยลดหมด ฉันตั้งราคาหนึง่หมืน่ แกเอาไป 9 พนัก็แลวกัน นี่ขอ 

8 พัน ตองทาํแทนอกี 9 พัน เหลือพนัเดียวปูนไมพอ แลวอาคารนีห่ลายหมืน่ 

เฉพาะพระก็ไปแลว 

  ทวาถาถามปฏิปทาแบบนี้ละก็มนัไมครบ ทานบอกไอสตางคที่เขาวาง

เฉยๆ ไปไหนละ ทุกอยางในวัดไมมีอะไรทุกราคา เพราะสตางควางเฉยๆ ทําทุก

อยาง สตางควางไวเฉยๆ ใชไมดี ฟงนะ เออ เช็คดีๆ กเ็อา ไอหมูสวยๆ สักหมืน่ 

หมื่นเหรียญ ไอหนูไดเราลงนรกไปเลย ไมเอาใชไหมคณุ เร่ืองอะไรจะยอมเสียที

นะ เออ ไอหมนูี่ไมแน เขาใหหมื่นไอนี่สงไปแสน บางก็สงใหหมืน่ได อะไรนะ 



ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ ก็ตามใจอยาฝนกนั ถานั่งฝนก็ไมไหวมนัเครียด นั่งไมสําคัญๆ ใจนี่ 

หลวงพอ ก็ตามใจอยาฝนกนั ถานัง่ฝนก็ไมไหวมนัเครียด นั่งไมสําคัญๆ ใจนี่เด็กเปนเรื่อง

ของเด็กนะ ทกุอยางที่เราจะทํา คิดถงึตวัเราเปนสําคญัอยาคดิคนอืน่ อยางทีว่ัด

นั้นสรางสวมอยูไมไกล อยูในหองที่สรางเกาๆ ก็ยงัมีสรางสวมแถมนอกหองก็ไม

ไกล ทานเจาของคนสรางขีเ้กียจเดนิไกล ใชไหมคุณ เราก็ไมสนใจคนอื่น สราง

สนใจตัวเองเปนสําคัญ ไอคนอื่นกับเราก็คลายคลึงกันใชไหม เดินกนัไกลๆ มนั็ทาํ

ใหเละ อยางวดัอื่นเขาไปในปา สะพานกแ็ผนเดียว ไอคํ่าก็คํ่า ดีไมดีหลนไปตาย 

เดินตอกตึก ชาวบานเขาเขาไปไมชินกับวดัอุปาทานมนัคิดอยูแลว ผีมันมทีี่วัดใช

ไหม ดีไมดีที่ไหนก็ตามเขาคิดผีอยูที่วัด ไอความกลวัมนัก็มี เดินกนัไปแบบนั้น ไอ

คนเลวมมีากคนรายมมีากคนชั่วมี อาจจะจี้ไดปลนได มันก็ไมดีทกุอยาง ไอฉันคน

ข้ีเกียจเดินขี้ไกล ทําในหองหมด ดีนะไมทําเตียงครอบสวมก็บุญปวดทองขี้เลกิที่

นอนปบ หวานเลย ทหีลังสรางรุนใหมจะเอาอยางนี ้

ลูกศิษย นอนดมดวย 

หลวงพอ ไมดม หองจะสะอาด สกปรกมันเหมน็ 

ลูกศิษย ใช 

หลวงพอ ตอนสมัยที่ฉันอยู วัดประยรุวงศ สมยักอนโนนเขายังไมมีสวมในหองกนั เขาทํา

สวมซึมนะ เขาทํานอกหอง ฉันเปนคนขี้เกียจเดินขีฉั้นกท็ําสวมในหองนอนฉัน 

สวมซึมรูสึกจะเปนรายแรก 

  พระยาสุรวิงศ มาถงึมาวา ไอ วัดประยุรวงศ เปนของ ตระกูล 

บุนนาค เขา ถาทําอะไรนี่ตองแจงมากอน เจาของกุฏิเขาที่เจาของๆ เขา

บํารุงรักษา เผอิญเปนกุฏิของแก ตระกูลของแกสราง แกมาถงึวาคําอะไรทําไมไม

บอก ก็จะบอกอยางไรก็เสอืกนอนที่บาน ทําไมไมโผลมา ใชกับฉันๆ ก็ใช

ภาษาไทยนะ มันบอกตนตระกูลผมสรางบอก ก็ดีแลวนี่สรางก็เอาสตางคมา สวม

อยากทําชา ไมดูไมแลพระฉันชอบเถยีงกนั ไลไปไลมา บอกที่ไหนใครเขาทําสวม

ในหองนอนสมัยนัน้ไมม ี บอกเขาไปดูกอนสิ เจาคุณสรุิยวงศ อยากเขาสวมเอา

หนงัสอืพมิพไป ดันเขาไปชัว่โมงยังไมออกเลย ตองเขาไปเคาะประตูเรียก ออกมา

สักทีสิเจาคุณ แหม กลับไปบาน ไอสวมในหองนอนมันก็สกปรกไมได มันตองดี

อยูเสมอใชไหม กลับไปบานบอกทานผูหญิงเอามัง้เหอะเรา (หวัเราะ) นีห่นอย

คุณหญิงมาวนัรุงขึ้นถามทานอยางไร เจาคุณบอกใหทาํสวมในหองนอน บอกเจา

ไปดูกอน ทาํปลายเตียงสบาย ฉันจะนอนไมตองเดนิไกล 



ลูกศิษย ตอนประมาณทุมหนึง่สวมจะแนน 

หลวงพอ ใช มันแนนตองวิง่ไป นี่อยูประจําใชไหมเลา 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ ถาประจาํเลยไมมี ฉันก็เลยเปนสวมซึม น้าํมนัปดใชไมห ในหองนอนมนัตอง

สะอาดอยูเสมอ มันสกปรกไมได ใครจะนั่งดมขี้ตัวเองอยูละ เอา ถึงเวลาแลว 

เจี๊ยะ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย วัดหนองไผ ที่ จงัหวัดสุพรรณบุร ี

หลวงพอ อะไร 

ลูกศิษย เห็นเขาทีว่ัดไทย 

หลวงพอ ออ 

ลูกศิษย อยากจะใชหนีส้งฆ จะใชอยางไรคะ 

หลวงพอ ก็คือใชเสียเลยสิมันงายดี เรารูวัตถุเราก็ซื้อมาใชเลย 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ ไอที่เขาใชประเภทที่เราใชมา อยอยเรื่อยๆ เราไมรูเราทาํอะไรบาง ในสวนที่รูเรา

ทํา ไมชามนักส็ลาย 

ลูกศิษย คะ แลวอยางพวกไปทําความสะอาดวัด ถาพวกเขา... 

หลวงพอ พอๆ ไมมีอะไร 

ลูกศิษย ไมมีอะไร 

หลวงพอ ไมมีอะไร (หัวเราะ) 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ไมไดขโมย 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ ทําไดเลยนะ 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ไมไดขโมย เขาเอาแตของขโมย 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ หรือยังๆ หมอเดี๋ยวตั้งทาดี หมอดี เอา เครื่องระเบิดลางทอไอเสียแยทอไอเสียไมดี 

เหนื่อย 3 วันมันติดใชไหมหมอ มนัแนนเดี๋ยวๆ ก็แนน ไออากาศรอนนี่เบาหนอย 

เมื่อวานอุนหนอยใชไหม เย็นจัดคุณหมอมาจากประเทศไทยกี่ปละ หมอไปไหน 

ลูกศิษย อยูนัน่คะ 

หลวงพอ หมอมาจากประเทศไทยกี่ปละ 



คุณหมอ 13 ป 

หลวงพอ 13 ป กลับปนีไ้มได หมายเลข 13 ตองอยูอีก 13 ปดีไหม ถาอยูรวยก็อยูไปเถอะใช

ไหม ถาอยูหากินคลอง อยูทีไ่หนก็ตามตองการหากินคลองอยางเดียวนะ 

คุณหมอ  ครับ 

หลวงพอ เหนื่อยมากไหม 

คุณหมอ พอสมควรครับหลวงพอ 

หลวงพอ เทาไหนสมควรกี่กิโล พอสมควรนี ่

คุณหมอ (ฟงไมชัด) พอทนได 

หลวงพอ เออ ใชไดๆ อาวคุณทํางานอะไร หา 

ลูกศิษย ตอนนี้ไมไดทําครับ 

หลวงพอ ไมทําเหรอ แลวบานอยูที่ไหน 

ลูกศิษย อยูกับ คุณกฤษฏา ครับ 

หลวงพอ ออ กฤษฏา ออ ใช 

ลูกศิษย หลวงพอเรียกอยูทุกวัน 

หลวงพอ ก็นัง่นึกอยูวามันใชหรือไมใช ใชหรือไมใชก็มันนิง่เฉยๆ เรากง็ง ตองไลเบี้ยกันนะ 

นี่มองมาหลายหนวาใชหรือไมใช นี่จะเอาใหใชใหไดก็เลยใช ใชไหม นั่งมอง 2-3 

คราว วาใชหรือไมใช มันใชนะ นี่ คุณเสร ีปกติทาํอะไร ปกติทํางานอะไร 

ลูกศิษย ทํางานโรงงานครับ 

หลวงพอ ทําโรงงาน แผนกไหนละ 

ลูกศิษย แผนกทอ 

หลวงพอ ไมนาหนกัใจเทาไรนะ ทําๆ เหอะ พยายามไวลูก มนัยงัคงไมตายนะ มันคงตาย

แน แตวาตายเมื่อไร หรือหมอ 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ หมอเหมอตายหมด เอ หมอตายไหม 

คุณหมด ตายครับหลวงพอ 

หลวงพอ เฮย หมอไมตาย แตไอคนทีเ่ปนหมดตาย ความจริง ทานโกมารภจั เกงกวาเรา

มากใชไหม ทานกย็ังไปบานเหมือนกนันีน่ะ ไอวาระก็ตองเปนวาระ หนกีันไมได 

ใครจะมีอะไรลูก 

ลูกศิษย ผมอยากถามวาทํางานบริษทั หรือทํางานสวนตัวดีครับ 

หลวงพอ ทํางานสวนตัวดวยเหรอ อะไร 

ลูกศิษย เปดรานคาครบั 



หลวงพอ ก็ดีเปดรานขายของเหรอ 

ลูกศิษย ครับ (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ มันเหนื่อยมาก ไอหมูแกชวยทํางานหรือเปลารานอาหาร 

ลูกศิษย เดือนรอนดวย 

หลวงพอ แนะ บอกเดอืดรอนดวย มันใชสตางค เวลาใชสตางคมันไมปนนีต่องทํางานปน

เหนื่อย 

ลูกศิษย มันกท็ําบางคะ หลวงพอ มนักท็าํบาง 

หลวงพอ ใชทําบาง ก็ใชมาก 

ลูกศิษย หลวงพอจะรับไหมคะ สงสยัจะพาไปอยู วัดทาซุง 

หลวงพอ ไป เอาไหม ดีๆ ลูกดีลูก เขานัง่ไหว พระแสดงเขามาดี กําลงัศรัทธาจะเกิดได 

เพราะความดีเกามัง้ ถาความดีมนัสรางกนัชาตนิีม้ันก็ไกลกวาจะมีศรัทธา

สมบูรณแบบ ตองนับเปนอสงไขยกัป ตองสั่งสมชาติละนิด ชาติละนิด ไอตัวระยํา

มันคอยดึงถอยหลงั ใชไหมคุณไอตัวระยําคอยดึงถอยหลังเรื่อย เฮยไปวัดไมดีวะ 

กินเหลาดีกวาใชไหม ไอชาย ไปไหน (หวัเราะ) มีคนเดยีว แกลอฉันอยูคนเดียวไอ

ที่ลอคนเดียว ไมลอไมใชไปรักไปเกลียดกนั ไมเทากันนะ ไมใชอยางนั้น เราตองดู

ทางเดน ิดูทางเดินวาลักษณะไหน คอยๆ ทํานะนี่เขามั่นคงนะ เอาจริงเอาจงั ลอง

ให หมอสับสนัต รักษาดูสินะ ทานใชจิตรักษาดวย หมอสบสันต นี่เกง 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) หมอสบสันต คงไม 

หลวงพอ ใช ใชยาดวย และก็ใชวิชาความรูดวย แกเคยใชหายมาแลวนะ คราวกอนอะไร

เปนเนื้องอก 

ลูกศิษย แลวเขาเชื่อทางนี ้

หลวงพอ เนื้องอกๆ เคยทําพังมาแลวหาย 

หลวงพอ เอะ ใครมานั่งมุมเลย ตรงนัน้แหละคนที่เหลียวหลงั อยูมุมยงัไมรูอีกนั่งมมุยงัไมรู

อีกใครกันนะ นั่งคนเดียว นัง่ยังหวัอยูคนนี้ ไมใชไอหนูไมใชลูก มองเอะ ใครกันแน

นะ 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ เหรอมารับ มารับคุณเหรอ 

ลูกศิษย ไมใช 

หลวงพอ ไมใช ถารับฉันจะขี่คอไปใชไหม ไหวไหมนี่ แยเลยไอตัวนี้ตัวหือถาไอลูกสาวตวันี้

ตัว (หวัเราะ) 

ลูกศิษย วันนี้เสียงไมคอยดีคะ 



หลวงพอ ทําไมดีมากเพราะระงับความหนวกหูไดดี เกษตร เสียงไมคอยมดีีมากเพราะ

ระงับความหนวดหูได เพราะเสียงมมีันพูดดัง หวัดเลนแยทุกองคพระเจา ฝนเทมา 

คือวามนัพวกเดียวกนั โดนฝนจาก อังกฤษ มาแลว โดยฝนจาก อังกฤษ 

ลูกศิษย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอ ใชๆ ที่มาคราวนี้ เพราะเกีย่วกับครู พวกที่มาคือเปนพวกขาราชการสวนหนึง่บาง

เปนครูไมเปนครูบาง หลายคนเขาหยุดงาน ไมอยางนัน้เราก็เอาพวกนีม้าไมได มา

คร้ังนี้ก็อยากจะใหจอยนๆ กนัใหมากที่สุดวาไง เกสร 

ลูกศิษย มาครั้งนีก้ับคร้ังที่แลว ไดผลดีคะ 

หลวงพอ ไดผลดี 2 อยาง แตคราวนี้ไดกําไรลูก ไดกระเปาไอ เกสร ไปลูก (หัวเราะ) 

เฉพาะที่บาน เกษตร ก็ไดกาํรกวาที่อ่ืนแลวนะ ไอนี่เขาใหอะไรแปลก เที่ยวกอน

ใหอะไร หออะไรลูกแกว หลวงพอบอกหอกะปดเหรอ ใชๆ ไอนี่มันโตกวามนัได

กําไรลูก แตวา ไอแกน โอโห ลูกเบอเร่ิมเลย ดีเลยคิดไมเอากระเปามา คิดวาไมมี

อะไร ไปๆ มาๆ กระเปาเพิม่แลวเอาไปไมได ใหเขาสงทางเรือเพราะตองไปอีก 2 

รัฐ มันยังไมจบนะ ถายของเสร็จใหทางนีส้งแทน 

ลูกศิษย หลวงพอมานีฉั่นอาหารฝรั่ง 

หลวงพอ หา 

ลูกศิษย ฉันอาหารฝรั่ง ฉันแตอาหารฝรั่ง 

หลวงพอ ใชๆ เขาไมมฝีร่ัง มีแตมะมวง นะหนเูนอะ ใชไหมบนโตะมีแตมะมวงไมมีฝร่ัง 

อาหารฝรั่งนัน่ในเครื่องบิน ใชเครื่องบินเขามีอาหารฝรั่งอาหารอะไรก็ฉันได ถามนั

เหนยีวไมฉัน ไอรสนี่มนัไมเกี่ยว รสไมนิยม ฉันกนิอาหารฉันไมประสงครสชาติ 

ตองการถาอะไรมันเปนประโยชน โดยเฉพาะอยางยิง่อาหารหรือยานี่คุณแมเขา

คุม ถาแกสั่งอยางไหนฉนัอยางนัน้ ถายายคําเดียวเปนโทษ มันไมเปนโทษเวลา

นั้น ถาไมเปนประโยชนมาก ก็ตองไมเปนโทษ 

ลูกศิษย คุณแมเปนหมอเหรอคะ 

หลวงพอ เปนหมอทกุอยางเลย คูกับ ทานโกมารภจั 

ลูกศิษย หมอรักษาโรค 

หลวงพอ เปนสมัยกอน เขาเปนทุกอยาง ทานโกมารภัจ เปนทกุอยางใชไหม 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ แตวานี่เขาคูกนั ฉันแปลกใจ แกมาทีไรคูกันทกุท ี เวลาฉันหนกัมาถึงยาทานมา

บอกคุณ แมศรีเขาเปนหมอนะ ฉันคิดวาแกเปนเทวดาเปนพระอรหนัต เปนหมอ

ได 



ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ข้ึนไปหาสมเด็จทานบอก ไมใชนะ เขาเปนหมดมาทุกชาติ พวกนี้ถามันเปนอะไร

ข้ึนไปก็เปนอยางนั้นนะ ถาเปนคนนี่เกิดกีช่าติๆ หมอก็เปนหมอนี่ละ ถาเปน

นักเรียนก็เปนนักเรียนทกุชาติ เหมือน ไอแกน นี่มนัเหลือแตแกนนะ เปลือก 

กระพี้ไมมีเหลอืแลว 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ เมื่อวานนี้ลูกถวายที่ใสขันทานยานะ ลูกถวายไปหนึง่พันในนาม

ของหลวงพอ จะทาํหองพยาบาลหองหนึง่ เหลืออีกพันหาลูกจะสงตามไปทีหลงั 

หลวงพอ ไมเปนไรๆ ก็เขียนดวยส ิ

ลูกศิษย ตองเขียนติดหนาซอง 

หลวงพอ ตองเขียนหนาซองจดหมายบอกไป เขาจะปฏิบัติตามจดหมายหรือจดหมายสงไป

ทําอยางไร เขาก็จะจัดการไปตามนัน้ มนัยายทีม่ันยายเรื่องไมไดนะ ยายเรื่อง

พระพทุธเจาปรับหนัก ทาํบญุเหมือนกันนะ ไมใชเอาไปไหนนะ ทาํบญุเหมือนกัน 

เขาบอกจะสราง ขันเราสรางตุม ตุมโตกวาเขาปรับเลยนะ ตองชื้อขันใหเขา ถามนั

เหลือสรางอยางอืน่ได 

ลูกศิษย ถาเหลือ 

หลวงพอ ถาเหลือเขากระเปาหลวงพอไมไดอีกนะ พระนี่ไมใชกลวยนะกลวยพลาสติกนะ 

คําวาไมใชกลวยนีห่มายความวาโทษหนกัมากมันหยมุหยิมกวาฆราวาสเยอะแยะ 

ถาถือวาเหน็เปนพระสบายก็ไดถาเหน็สบายหมายความนรกแน พระนี่ถาสบาย

ลงนรกแน อยาง หลวงพอปาน ทานจะจัดระบบ 3 เรียนหนงัสือ เจริญกรรมฐาน 

กอสราง ทานจะมีไวครบถวน องคไหนไมถนัดในการเจริญกรรมฐาน ก็ไปกอสราง 

หรือเรียนหนงัสือ ถาพวกไมเรียนหนงัสือไมกอสราง ไมเจริญกรรมฐาน ตอง

ทํางาน เพราะถามงีานทําจติมันอยูกับงาน มนัไมวุนวายภายนอก ไอทํางานเปน

กุศล ทานจัดหลักไวเลย พยายามกนัไว ทั้งๆ ที่กนัไวอดเผลอไมได แตก็ยังดีกวา

ไมมีงานเลย 

  เรียนหนงัสือกต็องมุงมัน่ในตําราใชไหม มันก็เปนสมาธิ เวลาอานหนังสอื

มันก็เปนกุศล อานหนงัสือธรรมะ ก็ถือวาเริ่มทาํแลวอานไปมีความเขาใจ จิตมัน

อยูแตหนงัสือ มนัเปนสมาธ ิ ถารูหนังสือเปนปญญา ปญญาเกิดในรูปของธรรมะ 

ใชไดเลย 

  แลวพระเจาอยูหัวนีท่านเกงมากๆ ไปถามทานวาเอาปญญาเรื่องนี้มา

จากไหน ทานบอกผมฟงๆ คนฟงเทปที่ไหนใหมาทานก็เอาเทปๆ ของใครฟง ถา

วางนี่ไดยนิเสยีงเทป 2 หอง พวกชาววงัเขาบอกหลวงพอเจาคะ ถาวางเมื่อไร ได



ยินเสยีงหลวงพอทัง้ 2 หองแตวาเวลาทานเดินทานบอกทานเดนิ 1 ชั่วโมง ทาน

สะพายเทปฟง 2 หนา ถาเดนิ 2 ชั่งโมง เดินฟง 4 หนา เวลาวางจากงานกลางคนื

หลับกฟ็งเทป ฟงตลอด ไอฟงจิตมันก็เปนธรรมะ จิตเปนสมาธิปญญามันเกิดแลว 

แลวก็ความคิดหยุมหยิมในเรื่องๆ ธรรมะที่ทานละเอียดมาก 

  เคยไปคุยกับทานอยางนอยเกินเวลา 5 ชัว่โมง อีกคราวหนึ่งออกมาพวก

ชาววังเขาบอกหลวงพอวนันี้ 8 ชั่งโมงครึง่คะ ดี 2 คนไมมีใครยุงดวย 2 พระ พระ

สูงกวาพระเจาแผนเดิน เถียงกันอยูนัน่ฉันก็คุยลกูทุงไปคุยลูกกรุง เราเปนพระ

บานนอกเสยีอยาง เราถือบานนอกไอเดมิอยูในชางมนั เวลานี้อยูอยางนอก เรา

พูดแบบพระบานนอกงายๆ กวาสบายกวา 

  มาคราวหนึง่ไปพบกับทานที ่ ภูมิงค บอกหลวงพอครับเดี๋ยวนี้ผมเอา

อยางหลวงพอแลวครับ เรานึกอะไรเอาอยาง ถามพระองคทาํอยางไรเอาอยาง 

อาตมาไมมีอะไรเปนตัวอยาง ไมใชครับ หลวงพอตองการเร็วทุกอยาง พูดก็เร็วทํา

ก็เร็ว พูดสั้นๆ งายๆ นะเรว็ เดี๋ยวนี้ผมเอาอยางบาง ถามเอาแบบไหน เวลาผมสั่ง

เขาทาํงาน ที่ไหนเวลาผมไปถึงปบ ยืนตรงขอเดชะ 

ลูกศิษย มันยาว 

หลวงพอ มันกย็าวบอกเฮยไมตองชะ ไองานที่ส่ังไปถึงไหนแลว บอกผมไมเอาไอซะ เอาอย

บางหลวงพอดี งายด ี คือวาทานไมมมีานะถือตัว ไมมเีลย ตรัสวาไอตัวมานะ ถือ

ตัวถือตนเปนกิเลสที่เลวที่สุดเวลาไปเหน็ชาวบานชาวเมือง ทานก็สามารถนั่งพับ

เพียบก็ได เห็นคุณยายมากราบ ทานนั่งพับเพียบใชไมห เรารูสึกทานทาํไดดี

เขาฌานออกฌานไดตามปรกติ เขาฌานออกฌานไดตามเวลาเลยดมีาก 

ลูกศิษย แตวารูสึกทานรักคนแกดวยคะ 

หลวงพอ รักตั้งแตเด็กถงึคนแก ไอนี่แกแลว เอา หนเูขาขางตัว อคติ อคติ 

ลูกศิษย พระราชนิีทานปฏิบัติ 

หลวงพอ ก็ทําเนนหนักไปดานทาน เทปกฟ็งดวย ฟงเทปกถ็ือวาทําสมาธิแลวคือฟงเทปนี่ดี

ที่สุด จิตเราไมไปไหนเลยอยูกับนัน่ เปนธรรมะที่ถกูตอง แลวก็เปนสมาธิในตัวนี ่

เดี๋ยวนี้ฝกแบบนี้ฟง วางๆ กฟ็งเทปจิตกว็างจากกิเลส ทีพ่ระพทุธเจาบอกวา คนใด

ทําจิตวางจากกิเลสวนัหนึ่ง ชั่วขณะจิตหนึง่ จิตไมวางจากฌาน เราฟงเทปนี ่ จิต

มันวางจากกิเลสมากกวานัน้ ถาเรื่องมนัถูกใจจิตมนัก็จับอยูนัน่ อันนี้มนัดีมาก 

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา เดี๋ยวขอลาไปธุระ (ฟงไมชัด) 



  ไอนี่เขาก็เอาจากผีตายทัง้กลม เขาเกงไปถึงเขานั่งภาวนาขึ้นลงๆ แลวมัน

ก็สูงๆ หวัหอยใหลงต่ํา จนกระทั่งยอตัวลงมาต่ําเทาคนกม็ีฉันรูเพราะอะไร ฉันลอง

ดู เขาบอกอยากทาํเปนก็ลองดู อยากเห็นผล 

  ปาชาวัดดอน กรุงเทพฯ เผอิญที่พระธุดงคทานปกกลต แหมไดผลจริงๆ 

เขาผสมน้าํหอม ผสมอยางออนๆ ทําอยางออน ถาอยางแข็งมันบา (ฟงไมชัด) 

อยางออนนีม่นัทาํใหรัก ถารักผูชายก็ดีผูหญิงกดี คือไมมีจติใจรักจริงๆ แตใช

อํานาจบังคับ ใชไมห อํานาจเสื่อมลงก็จะเปนภัย ฉันไดมาแลวฉนัแจกคนละขวด 

แลวก็อุทิศสวนกุศล พอถงึ สะพานพุทธ ฉันโยนทิง้น้าํ เราตองการรูเทานั้นละวา

ทําอยางไร  ไอยอมเสียสตางคเพราะตองการรู ไมตองการใชมคีวามสาํคัญ 

ไมอยางนั้นเขาไมทาํ แลวผลใหญอยูทีว่า ไอนี่ เจานี ่ เจาคณะจงัหวัดระยอง 

เวลานี้เปน เจาคณะจงัหวดัระยอง ไอเจานี่แสดงความกลา เขาไปถือขาวสาร 

ถือปบ เขาวนสายสิญจนจรอบวงใหญ แลวก็เสกขาวสาร ไอนี่มีจริง พอถึงปบ เขา

เร่ิมทําจริงปบฟามืดครึ้ม เขาเริ่มภาวนา เขาสวางอยูดีๆ มันมืดดําเกือบมองไม

เห็นเลย เดี๋ยว โห ฝุนอยูบนยอดไม (ฟงไมชัด)  ไอเจานั่น คนถือขาวสานสัน่พั่บๆ 

ๆ เสียงกราวเลย บานขาวสารเตน 

  ในที่สุดทานนัง่ใกลๆ ทําไมไมซัดขาวสาร เสียงพูดงั่กๆ ทานเลยแยงมา

พอขาวสารซัด หายไปๆ ก็เงยีบ ทองฟากส็วาง (ฟงไมชัด) เดี๋ยวๆ พรึดลงมาหนาก็

ใหญ หวก็โผลยาวๆ (ฟงไมชัด) มองไปดูปบ พวกก็เงยีบเขาฌานสนิท สงสัยมัน

เขาใจหรือเปลา ถาอยางนี้ทัง้ๆ ที่อาจารยอยูนัน่ยังกลาเลย 

  แลวตอมาภาวนาตัวก็ตํ่าลงๆ คือตัวสั้นลงๆ มนัยาวมาก แลวทานกน็ั่งๆ 

(ฟงไมชัด) ฉันยอมเสียสตางค เพราะเรื่องมันเยอะอยากรูคืออยากรูหมด อยางฝง

รูปฝงรอยเหมอืนกนั ฝงรูปฝงรอยเทีย่วปลอยเขาทาํกนั เขาทําแลวเวลามาเขา

ปวดรองโอยๆๆ แตเจ็บเขา เขาเอาเข็มแทงเขาหุน ถาฟงถงึขอศอกตาย นี่ปวยที่

ใกลๆ ศอกทานวาไว 

  พอมาถึง หลวงพอปาน ทานรักษา ใครรักษาไมหาย ตองไปจุดธูปเลย 

จุตธูป เวลานัน้มีเณรอยูคน (ฟงไมชัด) องคนี้กรรมฐานเกงมาก พอเกดิเรื่องมาไอ

ลิงๆ ไปไหนหวา เอาแลวลงิ ไปนําเขาไปที่อยูที่ไหน ไปขุดขึ้นมา ไอฉันรูเหรออยู

ไหน ลงเรือไปมันตองแจวเรือ ไปถึงที่ปาชานัน่ขึ้นไปขุดไปเจอไอรูปรอย (ฟงไมชัด) 

หลวงพอปาน ทานมานะ อยากดหูมอเปนละสิ (หัวเราะ) 

  ไอโรคที่หมอตรวจไมพบ ประเภทนี้ไมพบจริงๆ นะ ไปโทษหมอไมได 

เพราะหมอแผนปจจุบันใชไหม แลวหมอศิริราชมีอยูคนชื่อ หมอแตง สมัยกอนแก



เคยปวยแลวไปรักษากับ หลวงพอปาน หาโรคไมพบ พอแกเหน็แบบนี้เขา แก

เลยขอศึกษา ศึกษาวชิาตรวจโรค หลวงพอปาน ก็มี เกงฉลาด (ฟงไมชัด) แลว

ขยันอยางนั้น ฉันก็ถือเปนธรรมดาๆ แลวจะไดรูทันทีวาจะรักษาแบบไหน หมอ

แดง เกง พอใครมาตรวจๆ เคาะไปเคาะมาหาไมได แกเขียนจดหมายไปหา 

หลวงพอปาน หมอแดง พักหลัง ดีวา หลวงพอปาน ไมอยูคนไขข้ึนไป บอก 

หมอแดง ใหมา ก็เลยถาม หมอแดง นี่ใครก็เลยเรียกหมอแดงมา ไลไปไลมา

ปรากฏ หมอแดง ข้ึนไปบอกผมเรียนกับหลวงพอครับ แกเรียนคาถาเสกหมากให

กินวามนัมีรสอะไรใชไหม รสอะไรจะทราบไดทันทวีารักษาไดหรือไมได ถาเปนรส

หมากธรรมดานี่รักษาได นี่มาทุกคณะหรือเปลาพวกเรา 

ลูกศิษย ยังเจาคะ 

หลวงพอ เออ ปราง เออ ใหญ เหนื่อยไหมลูก 

ลูกศิษย ไมเหนื่อยเจาคะ 

หลวงพอ ไมเหนื่อยนะ อะไรเดี๋ยวก็ไดรีบรอน พอถวายสังฆทานเสร็จเดี๋ยวก็ไป (หัวเราะ เรา

ไดแลวนี่ เราไดแลวจะอยูทาํเกลืออะไร ไดของก็กลับ กนิอิ่มก็ลากลับ ไงตึ๊ก (ฟงไม

ชัด) วันนี ้

ลูกศิษย ไมมีอะไรคะ 

หลวงพอ ไมมีอะไรทานยามาก็ดี (ฟงไมชัด) ไอนี่เขาไมไดทรงอยูเปนปรกตินะเฉพาะทาจะ

มาเชิญๆ (ฟงไมชัด) นามาหาฉนับาง ทานวาอยางไร (ฟงไมชัด) มาถงึทาํไมมี

แบบนี้แปลก วันนี้คนแนนนะ เออ ก็ดีเหมอืนกนั เอาคุยบาง 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ เวลาหนูนัง่กรรมฐานแลวหูมันแวว ไอยนิเสียงแบบพระสวดมนต 

แลวหนกู็ไปไมถึงไหน ไดยนิแตพระสวดมนตตลอด 

หลวงพอ นี่ไปถึงไหนพระมาคอยตลอด หูติดเสียงเลยไปไมได 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ เสียงสวดมนตมันมาจาก ชัน้ยามา ก็สวดที่บานก็แลวกัน เวลานั้นความเปนทิพย

ของเรามีอยู อารมณมนัตองอารมณสวนใดสวนหนึง่ที่เราเคยไดยนิเสียงนี้มาใน

อดีต หมายความวาสมยักอนชาติกอนๆ ไดยินเรื่อยๆ หลายๆครั้ง หลายๆ วนัได

ยินที หรือวาไดยินเรื่อยๆ 

ลูกศิษย ไดยินตอนทีเ่มือ่วันกอนที่ๆ นัง่ 

หลวงพอ ถาไดยินวาพระไมใชมีแคเมืองมนษุยใชไหมเลา 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ ไง (ฟงไมชัด) เพิ่งมาถงึ 



ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ไอเครื่องแบบสะพาน มนัไปกันที่ไหนดีละ เดนเวอร ไดหรือเปลา (ฟงไมชัด) 

เมื่อกอนนี้มีฝร่ังทิง้ไวมา 400 กวาบาท ไวพรุงนี้กอนหมิะลงเต็ม แกวิ่งไมไหว 

ไมอยางนั้นแกไมทิ้งหรอก นีส่งสัยคงเต็มหมด หิมะเต็มเลย ฉะนัน้แกมาไมไหว ถา

มาไหวก็ไมทิง้กันหรอกเขาเตือน ใหคุณกลับ เจบอกฉันเห็นหิมะมาเยอะแลว เอา

ถายรูปเหรอ เอาปาถายอีก (ฟงไมชัด) ใชไหมคนนี้ หลานปาถายอกีระวังนะ ดีไม

ดีถายอีก (ฟงไมชัด) หนูมาเหรอคุณปก 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ แหม คุณปก 

ลูกศิษย โทรศัพท 

หลวงพอ อะไร 

ลูกศิษย มีเครื่องโทรศพัทมาถวายหลวงพอ 

หลวงพอ เออ ดีๆ  

ลูกศิษย ไมทราบวาใชไดหรือเปลา 

หลวงพอ ไมเปนไร ใชไดทั้งนั้นละลกู มากเทาไรละ 

ลูกศิษย เมื่อวานเขาไปหาซื้อที่รับอัดเทปคําพูด โทรศัพทที่เขาโทรเขามามนัม ี(ฟงไมชัด) 

หลวงพอ น้ํามาจากเหนอื เขาวาน้าํทะเลหนุน นีม่นัตองมีบาง น้ํานี่มนัก็ตองมี (ฟงไมชัด) 

นักวชิาการเขาวามัน แตเร่ืองจริงๆ มันมอียูวาเมื่อกอนน้ําปา (ฟงไมชัด) เวลานี้

การเกษตรตองการน้ําจริง เพราะที่เหนือเขา (ฟงไมชัด) ฉันไปดูแลว น้ํานี่ลงไปยงั

ไมออก (ฟงไมชัด) อยางป 23 นี ่น้าํมาระยะแรกมีน้าํเหนือมา กอน น้าํเหนือมา

กอนทานก็กัดน้ําเหนือไว ไมยอมปลอย ไปคิดวา ตอนนีน้้ําทะเลมนัหนุนแกก็ไม

ปลอย (ฟงไมชัด) น้ําทะเลหนนุก ็ ปลอย กรุงเทพก็ลอยได (ฟงไมชดั) ความจริง

เปนอยางไร ถามวาทาํไมไมปลอยน้ํา (ฟงไมชัด) แกบอกวา (ฟงไมชัด) เออ เขื่อน

ชัยนาทเขา (ฟงไมขัด) ผูวาจังหวดั ผูวาราชการจงัหวดัไมยอมปลอยน้ํา ใกลๆ 

จังหวัด เดือดรอนที่สุพรรณ (ฟงไมชัด) เขื่อนของเราไมปด ผมจะไมยอมสั่งปด

เด็ดขาด ประเดี๋ยวรองอธิบดีไป (ฟงไมชัด) ยายออก อีตานัน่ (ฟงไมชดั) ทดลอง 

(ฟงไมชัด) อยูพอ ดี ส่ังปดเดี๋ยวไมส่ังปดพอพบตัว (ฟงไมชดั) ไมตองหรอกครับ 

ทานรอง เร่ืองมันแยฉันไมหวงกรงุเทพทวม ชาวนา (ฟงไมชัด) ทางออกมี เขาไม

หาทางออก ปลอยน้ําใหหมดบอ กรุงเทพเลยลอยฟองเลย เอาใครมีอะไรคุยบาง 

เร่ือง (ฟงไมชดั) จบแลว เอา คนใสเสื้อแดง 

ลูกศิษย หลวงพอครับ หลวงพอมาป 30 นี่ลูกสาวทานแมที่เปนเจาของบาน (ฟงไมชัด) 



หลวงพอ ไมแน 30 

ลูกศิษย ปหนา 

หลวงพอ คือวาวนันัน้ แมศรีบอก 30 ใหมา (ฟงไมชดั) ถารางกาย สงสัยวารางกายหรือวา 

(ฟงไมชัด) สงครามมันเกิดกอนหนาเรามา (ฟงไมชัด) จริงหลวงพอผิดสัญญาเสีย

สตางค ซื้อต๋ัวเครื่องบินแลวยังไงขอไปกอนวะ อีตอนนีถ้ามนัตีเขมร ถาเขมร (ฟง

ไมชัด) เวลานีถ้ึงแนว (ฟงไมชัด) นี่เลยหันหลังเขาหากนั นี้บางสวนตีลึกเขาไป (ฟง

ไมชัด) คราวหลังยนัไทยเขามาไมได (ฟงไมชัด) 

ลูกศิษย ทําไมละคะ 

หลวงพอ (ฟงไมชัด) ลงนรกหมด ไอแกน  



สนทนาที่ชิคาโก 6 

 
หลวงพอ 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 หวังดกีับลูก นี่มันเปนเมตตาใชไหม ตีหมาอาจจะดดีวยเมตตากไ็ด (หวัเราะ) 
เอ็งไมกลัวถูกตีเจ็บๆ ลองซอมๆ แตอยาไปกดักับใครเขานะ เหมือนกับซอม
มวยนะ 

ลูกศิษย แลวถาอยางไรไปตีลูกคนอื่นดวยความเมตตาละคะ 
หลวงพอ ระวัง ตาจะหาย เดี๋ยวตาจะหลุดนะ ก็เหมือนกัน ลูกของคนที่เราเปนเพื่อนเพื่อนกนั

ใชไหม เขาจะทําชัว่ยับยัง้ดวยการตักเตอืนไมไหวตองตี คือไมไดตีเกิดความ
เสียหายทพุพลภาพนีก่็ใชไดเหมือนกนัก็จิตเมตตานี่ถูก โบราณทานบอกรักววัให
ผูก รักลูกใหตนีะ ถาเธอจะทําผิดเพลี่ยงพล้ําเราก็ตองยับยั้ง ถาตักเตือนไมไหว ดา
วาไมเชื่อเรากต็องตี ใหรูจกัโทษ เปนการทําใหเธอดีขึ้น 

ลูกศิษย หลวงพอคะ แลวเด็กกี่ขวบเราถึงจะตีได 
หลวงพอ ตองอายุไมนอยกวา 1 วัน ไอเด็กที่พดูไมไดใครไปตีก็บาแลว 
ลูกศิษย หลวงพอบอกเลี้ยงหมามี พรหมวิหาร 4 นี่ลูกสาวคนเลก็เลี้ยงปลาไวในอางปลา 

ก็เกรงวาเลีย้งไวเอามากักขังจะบาป แตนีม่ีเหตุผลเด็กเขาบอกวาถาเขาเลี้ยงปลา 

ถาเขาเกิดโมโหทะเลาะ ไปดูปลาทําใหเขาสงบลง และอีกเหตุผลหนึ่งปลานี่เกิด

สถานที่ถกูกกัขัง และจํากดัอิสรภาพ และก็ปลานี่ตัวเล็กตองหาอาหารกินเอง 

อาจจะถกูปลาใหญกนิเลยเอามาเลีย้งไวใหปลามีอาหารกิน อยางนี้บาปไหมคะ 

หลวงพอ ไมบาป ไมผิด ตายแลวมวีมิานอยู มีเครือ่งทพิยกนิ มรีางกายเปนทพิย แตออก

จากวมิานไมได กงจักรพดัหวัขาด วาเฉพาะเลี้ยงปลาเลีย้งนกนะ บุญอื่นก็ยงัมีอยู

นี่ ก็อยาใหมนัลงมาก็แลวกัน ข้ึนเปนเทวดาอยางนั้นแหละ อยาใหลง ลงมันเอา 

รวยแสนรวย แตอยาออกนอกนะ โจรปลนใชไหม เอาแคนี้ ถาไมมทีางหลกีเลี่ยง

ตองพระพทุธเจามันก็ดี แตบุญอื่นเราก็ม ี อันนี้กเ็ปนบญุ เปนเทวดาไดมีวมิานได 

เวมานกิเปรต เปรตที่มีวิมานอยู คือมีสภาพทกุอยางเปนเทวดาหมด มีความเปน

ทิพยทกุอยาง นี่เฉพาะเลีย้งปลาเลี้ยงนกนะ ถูกกักขังออกมาไมได 

  แตนี่บุญเราไมไดมีเทานี้นี ่ ถาเรามองดูทกุวัน จิตมีเมตตา เราทําบุญ

อยางอืน่อีก บุญอยางอื่นจะพาเราปรูดขึ้นไปบนสวรรคเลยใชไหม ก็ตีต๋ัวขึน้ 



นิพพาน เลย กห็มดเรื่อง ถาขึ้นสวรรคแลวยังขึ้น นิพพาน ไมได ก็พบ

พระพทุธเจาฟงเทศน ทานเปน พระโสดาบัน ก็ถกูตัดๆ ไป 

  ไอเร่ืองบาปอกุศลไมตองพดู ไมมีใครหรอกที่ไมเคยทํานะ โยมเคยทาํไหม 

บาปเคยทําไหม (เคย) คิดวาไมเคย เหน็หนาที่ แนะ ถามีเคยจะหามกนัตรงนี่ละ ดี

ไมดีถูกซอมตาย ก็เคยดวยกนัทกุคนเทวดาหรือพรหม หรือพระอริยะขึ้นไป 

นิพพาน ไมได หมดบาปถาจะคิดไอบาปใหเขียนๆ ใส เซฟโตๆ ก็ไมหมด ไอการที่

ทํา แตวาอยูทีจ่ิตจะตัดหรือเปลา 

  มันตองตัดอบายภูมิเสียกอน คือทรงศีล 5 บริสุทธิ ์ เคารพพระไตรสรณ

คมน ไมประมาทในชีวิต มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย จิตตองการจุดเดียวคือ 

พระนิพพาน เทานี้ตัดอบายภูมิ บาปทกุอยางที่ผานมาแลว จะไมมโีอกาสใหผล 

เราจะตองไปภาวนาอยางอืน่กนัทาํไม สูแคนี้ไมดีเหรอ ทําแคนี้ทาํไมทําไมได ใช

ไหม เอาแคนีพู้ดกันไปก็แคนั้นแหละ จะหลบบาป ถายิ่งหลบยิ่งลงลกึ บาปนี่อยา

ไปหลบมันนะ ถาคิดจิตเลี่ยงนะไมมทีางจะหนักใจเปนมิจฉาทิฏฐจิะนัง่ตีหมา

ข้ึนมาหนกัมาก เขาบอกบาปก็ตองสู คําวาบาปรูกฎของกรรม แตทางเลี่ยงของเรา

มี ไมใชเลี่ยงคือดันบุญใหมีกําลงัสูง เปนกําแพงกั้นอบายภูมิ นั่นคอือารมณของ 

พระโสดาบัน ที่พูดเมื่อกีน้ี่ไมมีอะไรยากทาํไดไหม ศลี 5 

  ศีล 5 บริสุทธิ ์นี่ไมยากเลย ปดกั้นไดทางเดียวนะ คือวาการเคารพะพระ

พุทธเจานี่เขาไมไดดูที่ ศลี 5 ถา ศลี 5 ครบถวน ถือวาเคารพพระพทุธเจา พระ

ธรรม พระอรยิสงฆจริงถาปากพูดนี่ไมแน โกหก หือ เคารพๆๆ พระสงฆ พอพระ

เผลอขโมยของเลย เมตตากบัพระของมนัมาก ดูยากเยน็ยาก ชวยเกบ็ใหโยม เออ 

ต้ังใจมันไมยากเลย ศลี 5 นี่มันครับตัวเดียว เพราะวา พระโสดาบัน พระ

สกิทาคามี นีห่นกัจริงๆ คือ ศีล 5 เปนผูทรงอธิศีล ฆราวาส แค ศลี 5 เทานัน้เอง 

  ศีล 5 ไมไดหามการมีผัวมีเมีย พระโสดาบัน ยังมีความโกรธแตไม

ละเมิดศีล ไมฆาใคร พระโสดาบัน ยังมคีวามตองการความร่ํารวย แตไมโกงใคร 

ไมขโมยของ พระโสดาบัน ยังมีความรกัระหวางเพศ แตไมละเมิดโทษ

กาเมสมุิจฉาจาร พระโสดาบัน ยังมีความหลง แตไมลืมความตาย กแ็คนี้ใชไหม 

ไมหามอะไรเลย ยงัโกรธได แตไมฆาใคร ศีล 5 ก็ไมขาด รวมความทาํอยางไรศีล 

5 ก็ไมขาดนัน่คือ อาการของ พระโสดาบัน มีอะไรอีก 

ลูกศิษย การที่เลีย้งหมมูากไวขาย เลีย้งหมาไวขาย เลี้ยงไกไวขาย อันนี้ผิดศีลขอที่ 1 โดย

สมบูรณหรือไม ครับ 



หลวงพอ โอย ไมแนตองดูกอน ขายไปเพื่ออะไร ขายหมาเพือ่เขาเชือดกินนี่สมบูรณแบบ 

ขายหมเูพื่อเขาเชือดสมบูรณแบบ ถาขายหมาใหเขาเอาไปเลี้ยงนี่ศีลขอ 1 ไมผิด 

แตผิด พรหมวิหาร 4 พรากพอพรากแม พรากผวัพรากเมีย และไอพวกนี้ตอง

พรากบาน อยูอเมริกาประเภทขายหมา (หวัเราะ) ถารูวาเขาจะเอาไปฆาสิมีผิดแน

เลย ถาเขาบอกวาจะเอาไปเลี้ยงนี่ไมไดผิดศีลเลย แตผิดนิดหนึ่ง ผิดธรรมะนะ นี่

ตองทราบ ถาจะปรับก็ปรับไมได ถาเลีย้งอยางนี้ยิง่คงลงลึก 

ลูกศิษย เลี้ยงปลาไวเยอะ 

หลวงพอ มีมาก ขาดูแลว เอง็เลี้ยงผดิ ควรจะเลี้ยงปลาชอน ปลาสลิด (หวัเราะ) เราก็มี

เมตตาปราน ี ไอหนูเอย แคบก็แคบไป เมือ่ยก็เมื่อยไปไปลงหมอเหอะ ลงกระทะ

แลวขอจะสงเอ็งไปนิพพาน (หวัเราะ) เดก็ๆ เขาลอเขาคุยกัน เขาเชอืดวัด เชือด

ควาย เห็นคนหนึง่เวลาจะเชอืด มันก็ไหวบนฟาทาํทาทาํทาง ทาํไปทาํมาพอเลิก

แลว ถามพีท่าํอะไร บอกวาเวลาที่ฉันจะเชือดควาย ฉันขออีลาตลาดมันมหีรือ

เปลานะ ไอศาสนานีน้ะ บอกศาสนาอีลาตลาดเปนอยางไร บอก อาวฆาสัตวเปน

บุญตองไหวพระเจากอนเขา กท็ําตามเรื่องตามราว เวลาตายมนัลงนรกแบบนัน้

อีก อาจจะตายไปเจอนานนริิบาลรําก็ได อาวมงึเคยรํามากูก็รํามั่งเวลาฟดมงึนะ 

  แตอยาลืมเลี้ยงปลาไวในถงั เลี้ยงนกไวในกรง ถาเราไมไดฆามันศีลไมได

ขาด ถามวาเปนเทวดาไดอยางไร ก็ศีลเขาไมไดขาด เขาไมไดฆานี่ใชไหม เอา

ลูกน้ํามาเลีย้งนะตองคิดนะ มีขาวเอาลกูน้ํามาเลี้ยง พระเอาลกูน้าํมาเลี้ยงปลา 

(หัวเราะ) ลูกน้ําหนึง่ตัวก็ชวีิตหนึ่ง ชวีิตนะโยม ใชไหม อันนี้ไมไดนะ ขังปลาไมพอ 

ยังเอาลกูน้าํมาใหปลากินอกี อยางนี้ไปแนหือ 

  แตนี่กรรมอยางนีก้็ยังไมหนัก ถาจะใหหนกัจริงๆ ตองไปฆาปลาอะไรก็

ตามมันยังไมเปนโทษ ถึงอบายภูมิ เลีย้งนกเขา เลีย้งปลากักบริเวณ ยงัเปน เวมา

นิกเปรต นี่เขาไมเรียกเทวดาแลว ความจริงยังเปนเทวดา 100 เปอรเซ็นต ทุก

อยางเปนเทวดาหมดความเปนทพิยครบถวน แตวาเรยีกเปรต เพราะวาออกจาก

วิมานไมไดเทานัน้เอง แตความจรงิเขาอยูอยางเปนสุขแบบนั้นก็ดี ไมมีใครกวนใจ

เขาใชไหม ส่ิงใดที่เราทําโดยไมเจตนาไมรูอยู มนัไมบาปเอาแคส้ันๆ ไมตองพูด

มาก พูดมากราํคาญ ของมนัไมตองพูดมากถาพูดมาก เดี๋ยวมากแลวลงนรกหมด 

ถาพูดมากก็หาทางออกหาทางเลีย่ง แตมนัเลี่ยงกนัไมได แตวาถาเราไมมีเจตนา

จะฆาใชไหม เราไมรูอยู เราอยาไปคิดใหมันยุง เขาอยากจะตายมนัเรื่องของเขา 

ถาไมรูอยาคิด อาจจะถูกไสเดือนตาย มันก็ไมบาป แตถาจิตใจเศราหมอง บาปนะ

มันไมไดบาปเลย แตลองจิตใจเศราหมอง จิตเต สังกลิิฏเฐ ทุกคค ิปาฏิกงัขา 



กอนจะตายถาจิตเศราหมองลงนรกทนัที คือรักษาแคสบายๆ ศีล อยาใหมันเลย

พอดี อยาใหมนัเลยพอดี ไปไมถึงพอด ีก็ลงนรก เลยพอดีลงนรก 

ลูกศิษย คือวาเอา ดีดีทีฉีดหมา เพื่อจะไดฆาหมัด 

หลวงพอ อาว เอาดีดีทีฉี่ดนี่ หมัดไมตาย ไมตาย ฉันลองดูแลว อยูที่ วัดบางนมโค ฉันมี

หมาอยู 50 – 60 กวาตัว ไปเที่ยวทกุเดือน เมื่อฉันไปนี่มนัยงัเปนหมาอยู กลับมา

เปนเปนชาหมด ขนกลับเปนชางคนเดยีวเสียงเดนิตุบๆ มนัจําเสียงได มนัวิง่มา

รับหนาทา เราก็ดูหมามนักลายเปนชางไปได ก็เลยไมรูจะหาทางไหน ก็ลองให

พระไปเอาดีดีที ฉีดยุงมา เอาผากนัจมกูกลัวแสบนะ ก็ฉีดชวงลําตวั ไอตัวหมัดดํา

หมัดแดงมนัวิง่ออกมาเหน็ชดัเลย ออกเปนแถวเลย ออกมาขางลาง พื้นมนัเปน

คอนกรีต ออกมานะมนัตาย พอฉีดครบถวนหมด หมาหายหมดเลย ไมมีหรอกถงึ

เวลากินขาว ไมมีหมากนิขาวหรอกเพราะยังเขา 

  พอเราขึ้นมาปวยอยู 3 วนั ตอมาออกมาเปนแถวขนเริ่มม ีก็ดีสบายเหน็มี

ประโยชน ดีทที ีนีห่มัดไมตาย แตเราอาจถูกไลเตะมั่งกไ็ด กําลงักนิเพลินๆ ถกูไล

เตะ แตวาโทษมันนอยกวาที่เราจะไดบุญก็ได สัตวถูกทรมาน 

  อาว 3 โมงครึ่งแลว เดีย๋วนะ โอย ในประเทศไทยสมิหีวงัมนัเปนปญหา

ตอนเดียวที่หลวงพอปวย แตตองฝกครูใหไดกอนใชไหมและตองใชกาํลัง นี่หลวง

พอมาก็ดีข้ึนเยอะแลว ที่มากเสมหะ ทองมัน ปวยจริงๆ เดินก็เซ มาถงึนี่มาถงึ 

อังกฤษ ดีก็ไมไดพูด คือ 4-5 วันนี้ดีจริงๆ ทุกอยางก็เปลีย่นไปดีหมด กาํลังขึ้น 

  นี่พูดเอาอีกแลว แตก็ยงัดีกวาประเทศไทย เพราะทีน่ี่เย็น รอยไมได เจาผี

นี่รอนก็เจง ไอหลานมนัซื้อเครื่องปรับอากาศติดตัว นะไอฝร่ังระยํามันทาํแย ไอ

ฝร่ังหรือเราหวาเขาไมทาํวาเขาระยํารอนไมไดจริงๆ ถารอนแลวมันหมดแรง มนั

หมดเอางายๆ 

  ก็ไมรูจะฝกเมือ่ไร ปที่แลวทานบอกเมษา 27 นี่ฝกได ปรึกษาทาน มานี่

คนจะฝกใหกป็วย กม็าเตนกันเขาที่ศาลา 2 ไรนี่เหมาะดอกเตอรฝกทีน่ี่ไมได ฝก

ไปมันเตนปบๆ กอน ก็ตองมีครูผูหญิงไปดวย วาเวลาพนมมือ นีพ่อไดแลว มัน

เคลื่อนไหวมือกระแทกอกตองจับมือวางเชานะ นีถ่าผูหญงิฝกคนเดียวก็อาน

เหมือนกนั ไมไดไมรูจะทําอยางไร ถาจะถามเรื่องจิตใจ เร่ืองอื่นนะไมมีแน แตใคร

จะรู ดานจิตใจไมมีความรูสึกอาบัติ ไมเปน แตชาวบานจะไมเหน็ดวยใชไหม เรียก 

โลกวัชชะ นีเ่ร่ืองรายแรงมาก ที่เราจะเริม่ฝกก็ตองมีอยูดวยกนั เมือ่กอนฝกครู

ผูหญิงกเ็หมือนกนั ก็มีผูชายอยูคนเดินตาม เห็นไดจงัหวะดีพอกาํลังใชได ก็จับมือ

วางไวที่เชาอนันี้ไมมีการคลายตัว บางทีปบๆ ถาเดินเองก็ชาหนอยตองวิ่ง บางที



ปบ ปบๆๆ เหมือนขาวิ่ง เพราะสมาธินี่เปนฌาน 4 หยาบ ฌาน 4 มี 2 ข้ัน หยาบ

กับลุเอียด ไอนี่เราเรงรัดทกุอยางเปนอยางนั้น ทาํไปทําไป ถึงละเอียด เงยีบ 

เหมือนตัด เงยีบฉี่ แตจะแจมใสมาก 

  ออกไปก็ตองดูแดดจัดๆ เรานั่งกลางแดดนั่งคุยกันแบบนั้น สวางแบบนั้น 

ดีไหม เออ ไปดูหองออกคากวยเตี๋ยวตามทางไดไหมไดแน เขาเลีย้ง แหม รีบรับ

เลยตอนนีเ้ขาเลี้ยงไดแน และก็จะฝกไดไมได ทานบอกวาตองใชเวลา ความจรงิ

มันไมยากนะ เมื่อป 08 ฝกมาครั้ง บางคน 10 นาท ีเขาไดเลย ไมใชยากเกินไปนะ 

สําคัญอยางเดียว พอเรามคีวามเขาใจอยูบาง อยาเอาอารมณเดินมาใชปลอยทิ้ง

เลย ไอความรูเกานี่ตองปลอย ทําไมรูไมชี้ ไปเกาะเกาไมไดไมอยางนั้นก็ลืมหนา

ลืมหลังกัน แตวาเต็มกาํลังนี่ตองใชสตางคกันทกุวนันะ สตางค 1 สลึง นี่ตองใช

ทุกวนันะ ต่ืนขึน้มาตองใชทกุวันๆ นะ หลวงพอเคยโดน 

  มาแลวแบมือ สตางคสลึงหนึง่มา (หัวเราะ) ตีสองตื่นขึ้น ลุกขึน้ทาํ

กรรมฐาน รุงขึ้นจะคิดอีกใชไหม พอใกลตีส่ีพระเขาตีระฆัง เขากจ็ะทาํวัตรกัน เรา

ก็ตองเลิกกอนจะเลิกก็ลอง ฉันไมใชของทานอนันีห้รอกนะ พูดถงึของฉันมีอยู ก็

ลองใช นะ มะ พะ ธะ ดี แจมใสมาก สวางมาก สวางมากปบเดียวใสเลย ก็ดู

ต้ังแตตนทางถึงปลายทาง ไปกลับพักก็ไมมีอะไรก็เทานั้นละก็เลิก พอขึ้นรถไฟ ข้ึน

รถไฟชอบนัง่ชัน้ 1 ไมใชโกหรอก ไมมีใครกวนใชไหม เราก็นัง่ไป พอรถไฟเคลื่อน

ขบวนออก อารมณก็เกิดสบายๆ พอ อานาปา อยูสบายปบ เหน็มือเลย เห็นมือ

เห็นแขนแคขอศอก สตางคสลึงยังไมไดให แหม ทางดะเลย 

  ถามวาใชเองตองสลึงหรือ บอกไมใชก็ตองเสีย นี่ไมทวงดอกไมธูปเทยีน 

ก็บุญตัวแลว ยังเอาอยางนัน้อีก กถ็ามวาเพราะอะไรบอกไมเปนไร กลับไปวัดผม

ถวาย 6 บาท ก็ระงับไป ถามวาอะไรไมเหน็ทัง้องคเห็นแคมือ มือใครใสมา เห็นมือ

สวยจงั ก็เลยบอกวาสตางคสลึงหนึ่งไดเงนิ หนึง่สลึงนีม่ันทานบารม ี ศีล สมาธิ 

ปญญา นี่ขาดทาน การตัดโลภะ ความโลภนี่ถาไมตัดตัวนี้มนัไปไมได นี่เงิน 1 

สลึง ถาเกิน 1 สลึง ก็ได และอันนี้ผูฝกก็ใชไมได ครูก็ใชไมไดตองทําบุญ เอาไป

ไหนไมได นีท่านอธิบายใหทราบ 

  แตวาสมัยกอน 1 สลึง ไมใชนอยนะ เมื่อฉันไปโรงเรียน ไดวันละสลึง แต

วากนิไมหมดหรอก โอยไมใชสิ ไดวันละสลึงไมถูกละเขาเหมาอาทิตยละ 2 สลึง 

สมัยนัน้นะ ยงัเหลือเดือนละ 25-13 สตางค ใชไหม มนัดังกริง๊ๆ ไปเอาสตางคมา

ซื้อคูปองกวยเตี๋ยวสตางคเดยีว ดีไมดีไมไดฉีกคูปอง (หวัเราะ) หลบไปหลบมา นั่ง

ทําเฉยๆ ทาํอะไรบาง คูปองนะมีเหลือทกุเดือนกินตอไปอีก 



ลูกศิษย  ทําไมตองเตนดวยครับ 

หลวงพอ พูดไมฟง บอกสมาธมิันหยาบ ข้ันตนมนัเปน ฌาน 4 หยาบ มนักดั็นนะส ิ พอ

ตอไปๆ ทําเรื่อยๆ ไมชาหรอก ก็ได ฌาน ละเอียด พอได ฌาน ละเอยีดก็ไมเตน 

ลูกศิษย ตองเตนทกุคนหรือครับ 

หลวงพอ ถาคนไหนไมไปก็ไมเตนใชไหม ถาไปไดก็เกง นั่งนะไมยืนนะปบๆๆ อีตอนนี้สิไป

ถือโอกาส บอกอาบน้าํวายกนัเปนแถว วายบกสนุกสนานไอพวกขางบนทํา

อยางไร มนัทาํหมดมารวมกัน อันนี้มนัฝกยากนะไมใชงาย ที่ปลอยลอยไปเลยนี่

งายกวา แตวาปลอยลอยไปเลยนี่ มันอันตรายทุกคน คือวาเขาถามอะไรนัง่

หลับตาปบรูออกมาตอบเขา แตชักไมมันกมี็มาก โอย นั่งหลับหหูลับตา มันจะไปรู

อะไรวะ เลยลมืตาใหเห็น ไอพวกนี้ลําบาก อันตรายมาก ก็เลยถึงไดหาแบบนี้กวา

จะหาไดนาน ไมใชงาย วิชานี้จริงๆ กวาจะไดครบถวน 23 ป 

  หลักวชิาเขาม ี เราตองพบคนไดกอน จึงจะมาใชไดใชไหม อยางหลวงพอ

หยิบข้ึนมาใชไดหมดเลย เพราะมันมีอยูแลว ฉันวาถาฝกมากๆ ศาลา 2 ไรดี หาง

กัน ป 08 เจาคุณที่วัดสะพาน ชัยนาท จะ สรางโบสถ ไอแทรกเตอรมันมาพัก 

หนาฝนตี โปงเปง โปงเปง เอา มนัตีก็ตีไป เขาก็ทาํกนัไดนี่ ฝกเต็มอัตรา มันดี

อยางนี้ ถาเปนนกัเรียนนะ มันรูขอสอบกอนออก มนัรูจริงๆ ก็มีเด็กคนหนึ่ง เรียน 

ป. 4 ใกลจะสอนไมกี่วนัมนัก็วิง่เลนโครม ๆ ไมเคยดูหนงัสือ แมกว็ามนัเดี๋ยวจะ

สอบไมได บอกแมครับ ครูเขาออกอยางไรผมรูหมดแลว ไอแมกท็ําโมงเลย เขียน

ใหเลยขอสอบ แกเขียนใหเลยนะถารูขอสอบมันรูคําตอบ พอถงึวนัสอบจริงๆ ไอ

แมเอาขอสอบไปตรงทุกขอ ถอยคําทั้งหมด ตรงทั้งหมด ไมใชใจความนะ เอาทกุ

ตัวหนังสือเลย ขอสอบมันตรงกนั 

ลูกศิษย อันนีถ้าเด็กๆ ก็ฝกไดเร็วใชไหมคะ 

หลวงพอ อาว ไมรูหรือ ถาเด็กไมเขาใจก็ฝกไดชา ผูใหญเขาใจกวาก็ฝกไดเร็วถาผูใหญเร่ือง

มากก็ฝกไดชา เด็กเขาใจดีกวาก็ฝกไดเร็ว มันแลวแตคน และกข้ึ็นกนักาํลัง

เหมือนกนั มีกําลงัความดีของบุญเกาเคยไดมาแบบนี้หรือเปลา แบบนี้เขาฝก

เฉพาะคนที่ไดมาแลวในชาตกิอน ไมใชทัว่ไป ถาทัว่ไปก็ตองฝกอีกแบบหนึง่ ถาฝก

แบบทั่วไป ฝกคนไมเคยไดชาติกอน กวาจะไดแบบนี้ พันชาติยงัไมไดเลยพนัชาติ 

ตินี้มันไดนิดหนึ่ง ชาติหนากต็ออีกหนอย ไลไปพันชาติยงัไดไมถึงครึ่งของเราเวลา

นี้เลย ทําแบบนี้เขาเคยไดมาแลว แตมนังุมงามๆ เลยตองลดกําลงัลง ใครวิ่งไป

ไหนฉนัคลาน คลานบางกระตึบไปบางเนอะ กม็ีไอ นาวาอากาศโทธรีะ ฟูกวดส ี

สมัยนัน้เปนเรอืตรีมันกินเหลา นี่ศีลมนัเรือ่งใหญ มนักท็ําไมคอยได อีตอนจะได



บันได พระจฬุามณี มี 9 ข้ัน มันตะกายหลายวนัไมถึง ตะกายพรึด ตะกายพรึด 

ไอขางบนตะกาย ขางลางกต็ะกายเหมือนกันใชไหม ลงกับพืน้นะตรงบันได 3-4 

วัน มันก็ข้ึนไมได ใครๆ เขาข้ึนพรึดเดียว เราก็สงสัยถามเขา กลับไปกนิเหลาหรือ

เปลาวะ บอกกินครับ (หวัเราะ) บอกมนิาถึงตะกายอยางนี้ งดเสีย 7 วนัตั้งแตวนันี้

ไป 7 วนัจะไมด่ืมเหลา เขาตดัสินใจรุงขึ้นเขาไดเลยนี่ดีอยางศีลบกพรองไมได 

  นี่ทาํนีก่็เหมือนกนัถาศีลบกพรองก็มืดใชไหม ความจริงศีลไมบกพรอง 

คนนะบกพรองในศีล ใชไหม ศีล 5 ฉันอานทีไรก็เต็ม 5 ทกุท ีศีล 8 ก็เตม็ 8 หรือไง

คุณ เต็มไหม เราไมคอยจะเต็ม ดีไมดีชองนี้พรองเอาเหลามาแทน มนัไมเต็มเปยม 

กรอกเหลาไปแทนเออ สา เห็นเทวดาไหม 

ลูกศิษย วันนี้ดีคะ วันนีช้ัด วันนี้แจมใส 

หลวงพอ ออ วันนี้ดี วันนี้ชัด วนันี้แจมใส วันนี้ม ี3 จงัหวะ ไปถงึไหน ไปเที่ยวไหนบาง 

ลูกศิษย ไปเที่ยวที่ พระนิพพาน คะ 

หลวงพอ และไปถึงไหนอีก 

ลูกศิษย ไปสวรรค ไปพรหมคะ 

หลวงพอ ครูเขาแนะนาํเคยเกิดเปนพรหมหรือเปลา 

ลูกศิษย เคยคะ 

หลวงพอ กี่ตัว เอย ไมใช กี่ชัน้ มนัตัวละขั้น เยอะไหม 

ลูกศิษย แยะคะ 

หลวงพอ ฉันถามเยอะไหม ตอบแยะ ไอแยะนี่มันเละนะ แตงโมมนัแยะกนิไมได เปนเทวดา

หลายครัง้ไหม 

ลูกศิษย เยอะคะ 

หลวงพอ เยอะเหมือนกนัเรอะ เออ แลวลงมาทาํไมละ นี่เปนเครื่องใหเราจดจําวาเปนเทวดา

หรือพรหมก็ไมดี ก็ตองหลายเทีย่วเปนทกุข ไปนิพพานดีกวา แลววมิานที่นพิพาน

มีไหม 

ลูกศิษย มีเจาคะ 

หลวงพอ หลังเลก็ หลังใหญ 

ลูกศิษย หลังกําลงัดี (หัวเราะ) 

หลวงพอ (หวัเราะ) โอย กวางศอกยาววา ใชไหม กาํลังดีลมปรือๆ ไมตองขยับเลยนะ เออ 

ของเอ็งดีลูก ของหลวงพอไมไหว ใหญโตมากไปกลับตัวลําบาก (หัวเราะ) ขนาด

ไหนใหญเทาศาลพระภูมิไดไหมกาํลังดี อาวนัง่หลวมไหม ไมเบียดขางเหรอ ไมดี 



เอาใหมดีกวา ขอใหเล็กลงไมตองฝายาวใชไหม นัง่ปุบพอดีตัว นอนปุบพอดีตัว

เหมือน โรงผีใชไดเลย นีก่็ดีเขาไปนั่งเลนนอนเลนสบายๆ เนอะ 

ลูกศิษย สบาย 

หลวงพอ ไมหลนเตียงนะ 

ลูกศิษย ไมหลนเตียงคะ 

หลวงพอ ชอบฆาสัตวไหม 

ลูกศิษย ไมชอบคะ 

หลวงพอ ทําไมละ 

ลูกศิษย เพราะตัง้แตเกดิมา เห็นคุณแมไมเคยทําปลาเลยคะ ก็เลยติดนิสัยมาคะ 

หลวงพอ เออ เจอะแมโงๆ มาหือ โงบัดซบเลย ใชไหม ไออยางไมเจอะแสงสวาง ถาฆาปลา

เจอะแสงสวางคือไฟนรก (หัวเราะ) เอาไหม ไมชอบเหรอ มากๆ ไมเอาเหรอ คราว

นี้ไมกลัวผหีรอก 

ลูกศิษย เมื่อกอนกลัว เดี๋ยวนี้ไมกลัวคะ 

หลวงพอ มืดๆ นะขึน้ไปบนสวรรค มืดไมมีไฟ นากลวันา เออ ดีดี เอ บานเดิมอยูไหนละ 

ลูกศิษย อยู จังหวัดอยุธยา คะ 

หลวงพอ ใกลกรุงเกาไหม 

ลูกศิษย อยูใกลๆ วัดหลวงพอปาน  

หลวงพอ เออ ก็ไมใกลกรุงเกา อยูตรงไหนละ 

ลูกศิษย อยูในตัวเมืองคะ 

หลวงพอ ในตัวเมืองอยูตรงไหนละ (หวัเราะ) ฉันไปไมเหน็มีเมืองเลย ไง ดอกเตอร ผานไป

เห็นตวัเมืองหรือเปลา อยูตรงไหนละหนู ตัวเมือง 

ลูกศิษย อยูในเขตพระราชฐานเกา 

หลวงพอ พระราชฐาน คือพระราชสวม (หวัเราะ) ไอสวมกับฐานอันเดียวกนั ใชไหม เออ 

ตอบไวถูกเนอะ เออ ดีความจริงความนี ่สมัยกอน อยธุยา ดีนะ เกงมาก อยธุยา 

จะหนาเขาหนอย เดี๋ยวนีน้ากลัวจะหาไมไดแลวใชไหม มากหนกัเขาเลยเบื่อ แต

วาพระเกงๆ ทาํไมยองมาอยู สุพรรณบรุี ตอนกอนนะเกงมากนะ อยธุยา กม็เีกง

เยอะแตที่ สพุรรณบุรี นีพ่ระเกงมาก และครั้งหนึง่ไปรวมตัวกนั และก็ถ้ําเรื่อง

แปลกๆ ก็เกดิที่ จังหวัดสพุรรณบุรี พระเดินกลางทุงทาํเปนคนบา อยางนี้ ก ็

สุพรรณบุร ีมีหลาย ไมใชแบบเดียวหรอก ก็มหีลายๆ คราว ปรากฏพบทีไรกห็า

วาบาทกุท ี เพราะอะไร ทาํเหมือนคนบานัง่กลางทุงที่แดดมันรอย เอาจีวรคลุมหัว



เดินไป ก็ควักขี้วัวใสยามไมรูใครเขากวด ใครเขากวดก็วิง่หน ี กลางวนัก็วิง่ไปหา 

หาไมเห็นตวัหรอก แบบนัน้ 

  ก็มีอยูคร้ังหนึง่ ไปเจอะที ่ อําเภแสองพี่นอง บางสะแก กถ็ามอยูแถว

นั้นหลายวนั พอดีฉันไปเทศน เขาเลาใหฟงนะ เขาหาวาพระบา 100 เปอรเซ็นต 

ทุกคนทีน่ั่งที่นัน่ ก็เขาใจวาพระองคนีบ้า ฉันก็แปลกใจที่กวด ๆ อยู กลางวนัก็

หายไป เขายงัหาวาฉันบาเลย ก็นาจะบาหรอก ไมเหมือนใคร ฉันกเ็ลยบอกทาน

เจาของบานใหพกัที่บานจุดธูปกลางแจง ถามวาจุดทําไม บอกจุดก็แลวกัน เขาก็

จุดฉันก็พูดธรรมดาวา ถาเกงจริงเชาขอพบเทานัน้แหละ 

  เชามืดมาแตเชาตรู ทาํดีเลย (หวัเราะ) ใครเกงจริงมาสวิะ มนัทํากันตอน

ดึกยังไงมาไงหวา มาตีกนัตอนเชาโอยเสียง โฉง เฉง เดก็เต็มหมด ผูใหญก็เต็ม ไอ

ชาวบาน แมบานที่หงุขาว หุงหรือเปลา อาจจะไปดูลิเกก็ได พอดีฉันกําลงัจะลาง

หนา มองเห็น 

  บอกวานัน่ไอมึง นี่แหละ 

  บอกนี่เอาจีวรลง โพกหัวนี่หวา หมจวีรนะ ไอบาแบบนี้รักษาไมหาย 

  ถามทําไม ก็ไอคนแกลงบา 

  มึงเปนพระเตม็ตัวไหมวะ (หัวเราะ) เกง ดูต้ังแตหัวถงึเทา ผมไมมี ผมไมมี

ยาวเลย เออ หัวมงึเปนพระ เทาเปนพระ แตใจยังไมเปนนีห่วา (หวัเราะ) ลอกวา

ถาใจเต็มตองบาแบบนัน้ ใจยังไมเต็ม ยงัไมกลาบา (หัวเราะ) มงึมายอนกู กูเอา

ผาลงก็ได เอาผาหมเรียบรอย ข้ึนนั่งคุยกัน 

  นี่ตอนคุยกนันีดี่ไมมี ตอนคยุกับทานทุกถอยคํามันเรื่อง นิพพาน หมด

เลย คือต้ังใจถามวา ถามจรงิๆ เถอะ มาแสดงอยางไร รูวาแกจะมานี่ ขามาดกัอยู

หลายวนัแลว (หัวเราะ) 

  บอกวาเวลานีช้าวบานลงนรกหมด บอกวาไมเปนไร ถาทาํเปนบาวาบา

ไมเปนไร แตถาขาทาํดีมนัวาบามันแย 

  จริงของทาน ทานเปน พระอรหันต เราก็เถยีงทานไมได คุยดีกับ

ชาวบานชัว่โมงหนึ่ง หายบาแลว ภาษาก็ไมยาก พอฉันขาวเสร็จเรากรู็วาทานจะ

มาสงเคราะหชาวบานดวย ชาวบานแถวนัน้ดูเหมือนจะเปนชาวไรชาวนา แต

มั่นคง กําลงัจติมันก็คงมาก บอกญาติโยมถาอยากจะไดลาภสักการะ ขอพรจาก

ทานได หายบาแลว ทานก็บอกวา ฮือ พยายามบามาหลายวนั (หัวเราะ) 

พยายามบามาหลายวนัโยมก็ดีจริงๆ เห็นฉันบาๆ ก็ขอบคุณดวย ก็เลยตางคนต

ตางเขาไปขอพร ก็ใหพรตามธรรมดา 



  และทานก็บอกวาพรทางวาจานี ่ ไมดีเทาไรหรอก ลาภก็นอย ขอถวย

สํารับอาหารนะ ลางใหสะอาด มาคนละหนึง่ถวย ลางใหสะอาดแลวทําอยางไรรู

ไหม ควักขี้ววัในยามใสเต็มถวยทุกวัน ทกุรายรายละถวยๆ แลวทากล็ากลับ เอา

ฝาฝด บอกญาติโยมวา ไอข้ีวัวนี่ประเดี๋ยวคอยเปดนะ ใหลับตัวเสียกอน ถาทาน

ไมลับตัวอยาเพิ่งเปดจะเปนขี้วัว พอทานบอก บอกขี้วัวนีถ้าสีปากจะเปนมหา

เสนห พูดคนชอบ คาขายก็ดี พอลงไปแลวปบ พอลงบันไดไป ใหคนวิ่งไปตาม 

ถามไปทางไหน ขางลางไมเห็นเลย ขางบนเหน็ลง เอาเขาหนึง่ละ ถามเปนอยางไร 

บอกวานี่ พระอรหันต และองคนี้เปน ปฏสิัมภิทาญาณ ก็เลยโยมเปดถวยส ิพอ

เปดขี้วัวหายหมดแลวกลายเปนขี้ผ้ึงหอมฉยุนะ ถาโงเสยีอยางเดียวเปนขี้วัว นี่

ทานสั่งใหสีปากก็เขาใจ อยางไรๆ ก็เปนขี้ผ้ึงแน เพราะพวก อภิญญา 

ปฏิสัมภิทาญาณ เขาหยิบอะไรขึ้นมา จะใหเปนอะไรก็เปน คือเขาไมตองเสก แค

นึกเทานั้นแหละ ใชไหม   

  อยางไอนี่ฝกใหมันลอยไมลงไดเลย ไอ 2 องคถกูขับก็เร่ืองนี้แหละ 

(หัวเราะ) ถกูขับคําสั่งมาเลยอีก 2 พรรษา อยูแคนัน้นะหามทาํตอไป เขาปาหาม

ออกจนกวาจะตายอยูในปาสบายมาก แตวาในปาเขามีงานนะ เขาสงเคราะหคน

เขาปา นี่การขับของทานมแีผนในปา นีม่ีพระทีม่ีความสําคัญนี่ มีเยอะไมใชนอย 

อีตาอะไรที่ ราชบุรี พูดเสียงดังฟงชัด แกขึ้นไปนอนที ่ ถ้ําเขาชนไกจังหวัด

กาญจนบุรี มีพระอยูองคหนึ่ง มีฆราวาส 2 คน 

  พอ 2 ยาม พวกมาแลว องคหนึง่มีแตสบงไมมีอังสะ มานัง่คุย อีกสักครู

หนึง่มีอีกองคหนึง่ แตงตัวเหมือนกัน แตวาไมเกิดชุดวนัเกิด มีปะหนอย มีสบงอยู

หนอย ก็นัง่คยุ ฉันก็ไมบอกหรอกเปนใคร คุยไปคุยมาทานบอก ที่เอง็ทํานะมนัยงั

หางนกั เขาไมคุยเรื่องนี ้ เขาคุยเรื่องอืน่ไป อยางไรมาอยางไรกว็าไป ลงทายวาที่

เอ็งทาํยงัหางนัก ตัดสินใจไมถูก เกาะตาํรามากเกนิไป ก็ตองทาํแบบลัดอยางที่

บอกเมื่อกีน้ี้กต็องลัดไปเลย ไปๆ มาๆ ฉันจะพูดตอ ไมพูดตอดี ตอก็ได ถาใคร

อยากจะไปนรก สวรรคก็เปนเรื่องของความพอใจ 

  ตอนตี 2 มาตามฉัน บอกไปดวยกันหนอย ถามวาไปทําทาไหน มีอังสะ

ตัวหนึ่ง บอก ไอหา สบงไมมใีสเรอะ บอกมแีคอังสะตัว มผีาอังสะตวั กม็ีไปเทานั้น 

ก็อยู 3 วัน กว็ิง่มาที่วัดถาม (เทปเสียงไมม)ี ผมนีเ้จอะที่ ถาเขาชนไก บอกวาก็เอ 

ก็ขาอยูวัดนี ่ ขาไมไดไปไหนนีห่วา อาว ขาอยูจริงๆ นี่รับไมได ก็เปนอันวาก็เลย

ถามวาที่เขาสอนนะจําไดหรือเปลา บอกจาํได ทาํหรือเปลา บอกทํา 



  ทํามาแกตั้งใจจะบวช บอกนี่อยาบวชเลยหาเรื่องไปนรกงายฆราวาสก็

เปนอรหนัตได ถามีความมั่นใจ จิตเขาถึง พระโสดาบัน แนนอนคอยบวช 

ไมอยางนั้นจะลงนรก แกก็ดีเห็นเอาจริง 

ลูกศิษย หลวงพอคะ แลวพระที่ทาํแกลงบาๆ อยูทไีหนคะ 

หลวงพอ อยูไหนก็ไมรู จะอยูที่ไหนก็ไมรู ไมไดถามทาน สงสัยจะไมมีวัด ทานมักจะอยูใน

ปา คือ พระอภิญญาปกสิัมภิทาญาน นี่เขาไมกลวัแดดกลัวฝน ฝนมันอยากจะ

ตกก็ตกไป มงึตกที่ไหนกุหามตกโวย (หวัเราะ) มนัก็ไมมีทางจะถูก วนันั้นเมื่อป 

21 นะ ไป สุโขทัย ทานหญิงวภิาวดี เขาไปในแดนหลวัสุดมีภูเขาลอมรอบ 

หนาวสะบัดโอโฮหนาวจริงๆ ไอเราก็มีชุดนี่เทานี้ไมไดเตรียม บานที่เขาใหพกัมัน

บานในปานิ แหม มันดีจริงๆ ปานี่คร้ึม พอตก 3 ทุม เตรียมนอนแตหัวค่ํา เขารูตัว

กัน ถาขืนนอนดึกมนัจะไมหลับ หนาวเยน็เยือกมาก พอ 3 ทุม ไปดูคนยังไมหลับ 

ดูทุกคนที่วางตั้งเยอะ หดเขาไป หดเขาไป หนาหนาวนี่ดีไมตองปลูกบานกวาง ไม

ตองใชบานใหญ ฝาก็ไมมลีมตีจัด 

  เราทําอยางไรมันเริ่มเย็นจัด เอาเยน็ก็เย็นตามใจเถอะ เราทําอะไรก็ไมได 

ถาพระพทุธเจาไมสงเคราะห มันก็ตายทีน่ี ่ ตายก็ตายไปประเดี๋ยวรางกายเริ่มอุน 

ความรูสึกมนัไมใชอากาศอุน สักครูหนึง่เจา 2 ตัวกย็องมา ถามวามาจากไหน 

บอกอยูเขาลอมรอบนี้แหละถามวาอยูกี่ตัว บอก 7 ตัว 7 องค ก็ไมใชนอย ถามวา

มีแค 7 องคหรือ บอกมีมากกวานัน้ ถามวางานมีไหม บอกมี ไองานนะถือวาคนที่

สนใจดานนี้เขานิยมปาไง เปนที่สงัดๆ ใชไหม เขาก็เจอะกัน 

  เปนอันวาที่ไลออกไปนี่ทานมีแผน อีตา ริชารด ฝร่ังนะแกไปปา 

แมฮองสอน หนังสือหลวงพอปาน ออกใหมๆ แกอานไปแกชอบตรงไหนแก

ตองทําใหได ถาทาํไดไมถงึนั้นแกจะไมอานตอ แกไปเตอืน อานหนงัสือยังไมถงึ 

30 หนา ทําไมถึง แกเลยมาหา มาคุยกัน คุยกันบอกคยุพับไปแลว ไอหนงัสือ เลม

นี้มันเลาใหฟงแบบปฏิบัติเขามีตางหาก เลยใหคูมือไป พอไดคูมือไปเปนเดือน

กลับมาเอาฝรั่งมาดวย 11 คน แหมวิ่งปรูดเลยครับ นี่เขาใจเขาเลาใหฟงไมใชไป

ทําตาม เทาใหฟงโอยงายเมื่อไหร 

  และก็ขอความรูเขาปา ถามทําไมจะไปอยู ปาแมฮองสอน ถามวาจะ

อยูบพบางหรือไมพบ ผมอยากจะไปตามหนงัสือ ไมพบไดอยางไร บอกเอาละอี

คราวนี้ถามทําไม บอกดีไมดีเพื่อนฉนัจะตองเจอะผีฝร้ังนะสิ บอกลีลาก็มนัไมมี

อะไรในปา พรหมวิหาร 4 มีติดตัวกับ มรณานสุสติ มี 2 อยาง สําหรับตัวใชได 



เราไมตองบอกอีก เขาทําไดแลว แกเขาไป 2 เดือน ทั้งหมด เขายกทัพเขาไป

เลยนะ 11 คน 

  และออกมาไมทราบวาไดถึงไหน รูสึกหนาตาแจมใส และยอนกลับไปหา 

ถามวามีใครไปสอนบาง บอกมีทกุวนัครับ สอนแลวฟงงายจริงๆ สอนกับงายจรงิ

ใชไหม 

  โอย อยางนี้ไปเสือยิ้ม (หวัเราะ) อยางนี้ไมเหลือ หมดตัวเหมือนหม ูไอหนู

เสือเห็นแลวรองไหเนอะ กนิจนอิม่ ยังเหลือไอสวนที่เหลือเก็บไวพรุงนีก้็เนาเนอะ 

ไอหนูตัวโต เออ วนันี้ตึกนีห่วาเขาเลิกหมดหรือยัง พรุงนี้กลับแลวไปบอกใหเลิกไป 

จะ 5 ทุมแลวบอกเลิกไดแลว เดี๋ยวกลับกลํ็าบากแยสิ ไปฝกไดแลวเอ็งนะ ไปเอ็ง

คนเดียว ดอกเตอร ดูมันคลานสิ มันคลานกระตึบ รูจักกระตึบไหม เขามาใกลจะ

รูสึกดวยซ้ํา 

ดอกเตอร ผมเคยเหน็ตอนหลวงพอฝกที่ วัดทาซุง เคยเหน็อยูคร้ังหนึง่ 

หลวงพอ เออ ใช ตอนนั้นแหละ เตนกันหัวลานไขวไปหมด ยงัไมไดเลยใชไหม จังหวะที่มนั

ไมได ไมไดจริงๆ และระยะที่เขาไดเราไมเตนกันนานหรอกนะ นัน่ 10 ปนะ ต้ังแต 

09 ถึง 21 ไมไดเลยอีวันตัดสนิใจจะไมสอน พอดีทานมาเตือนตองสอนตอไป บอก

สอนตอไปก็เสยีผล ผมก็เสียกําลงัใจ คนมาฝกกเ็สียกําลงัใจ เสียทรัพยสิน 

เสียเวลา ทานก็เลยติ แบบนีเ้หมือนกับสอนเด็กอุมชางอาบน้าํ ถาเทยีบกับของเรา

มันกลวย เราฝกดวย กสณิ 10 ไมใชกลวยเลยนะ แค กสณิ 1 ทาํกวาจะได ฌาน 

4 มีหวงัตายเลย โอย ตองยอนไป ยอนมาใชไหม นี่แคนดิเดียว 

  ทานบอกวาคนสัญญา กับปญญาทรามลง อันนี้เราไมรู ก็ถามความรูเขา

ฉลาดขึ้นนีน่ะ คือฉลาดขึ้นเลยหวัไป หัวเลยติดอยูแคโงใชไหม ใชเรอะ รูเรอะ 

ไมใชเรานะ (หัวเราะ) ไลใหดีนะ ไปๆ มาๆ ไมใชมันแลว เออ พิสมยัใฝธรรมะ ใฝ

ธรรมะ ทานบอกสัญญากับปญญาทรามลง ฝกแบบนี้ไมได เลยใหฝกนี่ตามแบบ

นี่ทีน่ี ่

  ทานตองมาสอนใหม สอนใหลดกําลงัสวนหนาลง เปนกําลังของ วิชชา

สาม เมื่อกอนเปนกําลงัของ อภญิญา เขาที่เตนตุบต๊ับนะถาออกไดออกเต็ม

กําลังเขาเลย และไอแบบนั้น ถาทําไดแลว ถาเกณฑเขานะ อภิญญา ใหญนี่เขา

ตองถึงเกณฑเหมือนกัน ทานพูดไว 21 บอกอีก 20 ป อภิญญา ใหญจะเขา ตอง

ปูพื้นฐานไวรีบ และถาปพูืน้ฐานไวรับ หมายถงึวาฝกงาย ไมยาก ไมตองได กสิณ 

10 ถาไดพื้นฐานไมตองได กสณิ 10 แคปรับปรุง 



  แตวาฉันวา อภิญญา ใหญไมดีหรอก คนมันจับได เหาะไปเหาะมาไอ

หนุมเจอะสาว ไอสาวเจอะหนุม รวง (หัวเราะ) ใชไหม ไอนี่ไมแนนะ อยาง

พระพทุธเจาเหาะพรึบๆ ๆ เปนฤาษีนะ ทานพิมพา อยูในสวน รองเพลงหนอย

เดียว หลนตุบ (หัวเราะ) ทานหมายถึงคูครองนี่ไมได ไดยินเสยีงก็ไมได แตคูครอง

อยาลืมนะ บุพเพสนันิวาสดีกวามนัหลนก็หลนไมหมดตัว อยูบนพื้น ใชไหม พอ

หลนปุบก็หลับเขาตัว ฮ ึฮึ ไอนี่ถาเหาะๆ ไปหลนปุบที่ไหน ทางบานคอยตายเลย 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ที่เตนนี่กถ็ือวาถาทาํทุกวนั เตนทุกวนัใชไหมครับ 

หลวงพอ ใช ถาทําทุกวนั ถาทํา 5 วนัเตนครั้ง ไมได 

ลูกศิษย พอทาํก็ตองเตนใชไหมครับ 

หลวงพอ ใช ถามนัเขาถึง ฌาน ละเอียดมันไมเตน มันอยูที่เรา ก็มันทําทุกวันใชไหม ก็คิด

วา ฌาน 4 ม ี2 ชั้น หยาบกับละเอียด เขาถึงทีแรกก็ตองหยาบกอน กต็องเตนไป

เตนมา มีจงัหวะทาทางไป พอเขาถงึ ฌาน ละเอียด กห็มดเตน ก็เหมือนกับเรานัง่

อยางนี้ธรรมดาๆ ถา ฌาน 1 2 3  มันมี 3 ข้ัน มนัมีหยาบ กลาง ละเอยีด ฌาน 4 

มันมี 2 ชั้นหยาบกับละเอยีดใชไหม ไออยางนั้นโลงมาก อยางเด็กที่ จันทบุร ีนัง่

รถไปกับแม เด็กโตอายุสัก 10 ป เด็กผูหญิง ยายนั่งขางหนากับเพื่อน แมบอกไปดู

สิ ยายพูดอะไรกัน เหน็แกเงยีบ พอใกลจะถึงบานก็ลืมตัว แมถามทาํอะไร บอกข้ึน

ไปนั่งตักยาย หวาน พอยายขึ้นบานแกก็คุยกัน เมื่อกีย้ายคนนีว้าอยางนี้ ยายคนนี้ 

ยายเพื่อนยายถามรูไดอยางไรหวา หนนูั่งตักยายมาสบายมาก ใชไหม ระวังนะ

คุณถาได อยาใหภรรยาไดดวยนะ (หัวเราะ) เขามาหรือเปลานะ 

ลูกศิษย ผมยังไมไดแตงงาน 

หลวงพอ คอยยังชัว่หนอย แตถาแตงงาน ปกปดเปนความลับดวยนะ อยาใหแกได ขืนไป

ทําการบานซวยเลย หือ นีคุ่ณไปถึงไหนมา ไปคุยกับใครมา ที่ไหน เดี๋ยวสง

การบานให ดีไมดีซ็อคตายเลย เออ ไอคนกรุงเกาเอย เวลาเอง็ขึ้นไป เอ็งนุงผา

หรือเปลาหวา (หัวเราะ) นุงหรือเปลา 

ลูกศิษย เหมือนคนอืน่เขาคะ 

หลวงพอ อาว เมื่อกี้ขาเห็นคนไมนุงผานีห่วา (หัวเราะ) อาว เอ็งหรือเปลามีเอง็ดวยมัง้ ใช

หรือเปลา 

ลูกศิษย นุงเจาคะ 

หลวงพอ อาว ก็ไมเหมือนนะสิ เห็นคนไมนุงผาก็ม ี

ลูกศิษย กข้ึ็นไปพรอมกับเขานุงกนัหมด 

หลวงพอ หือนากลวัจะคนละวง นุงผาสีอะไร 



ลูกศิษย เปนแกวใสคะ แพรวพราว 

หลวงพอ ตายโหง มองเห็นขางใน (หัวเราะ) แยแลว วาไงหมอเปนตัวผูเทาไรเปนตัวเมีย

เทาไร 

ลูกศิษย หนูไมทันนับคะ 

หลวงพอ กลุม เปนกลุมนับไมไหวหรอก ฝายไหนกลุมใหญกวา 

ลูกศิษย ฝายผูชายเจาคะ 

หลวงพอ นั่นนะส ิขาเหน็เปนตวัผูมานานแลว ไอ 2 คนนะเปนผูหญิงนอยที่สุดดทูาทางเปน

กะเทย (หัวเราะ) เออ อยูแถวนีน้านไหมลกู นันทา  

ลูกศิษย เกิน 10 คร้ังละ 

หลวงพอ แถวนีน้ะ ยุโรปละ 

ลูกศิษย เกิน 10 คร้ัง คะ 

หลวงพอ อือ ทําไมเกินนอยหวา เกนิสัก 2-3 หรือเกิน 50 คร้ัง ตองเกนิ 10 คร้ัง แถวนี้เปน 

ยุโรป อยูนาน อยูที่ไหนอาละวาดเขาทีน่ั่น ไอคนนี้อาละวาดหมายความวาถาเขา

ไมโกงกอนนะ เราไมทาํ ถาโกงกอนนะตีดะไมยั้ง กรรมโกงตอไป 
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 เอาเลย ไมใชรอวันพรุงนีน้ะ ไอตัวที่เปน นางนาค นี่ ตอนนั้นนะ แสดงเสร็จเอาเลย

พอใชไดเลย เอาใหรูกนัจริงๆ วา นาค แทไมใช นาค ปลอม ฉันกน็ัง่นึกมาตั้งนาน จนมาทราบขาว

วาระงับไดจน หลวงปูโต ทานระงับมาเจรจากัน โดยมากพระขนาดนั้นทานไมขับผี ทานใหเอาผี

มาคุยกนัใหรูเร่ืองกันวาเปนเพราะอะไร เขาเรียกวาระงับ เวลานี้เจานั่นอาจจะโผลมาอีก (หวัเราะ) 

 พอดีฉันเจอะ หลานตามาก เขา เขามา 2 คืนนีจ่ําไมได ตามนัมัวๆ ไมสบายเอะใครหวา

เขาไปในหอง วาเอะ หลานตามาก ใชหรือเปลา ก็ดูประตู แงมไวทั้งที่ใสกลอน มันแฝงรูเขาไป 

(หัวเราะ) ไอตัวไปไหนไมรู มแีตแขนยาวๆ แกลงเราทางออกก็ไมม ี หนาตางก็โดดยาก ก็มีผาผืน

หนึง่ตื่นมาเอาผาปดทับมุงหมดเลย กลวัผีมันลอดเขามา ไอความกลัวมนักท็ําทุกอยางที่คิดวา

ปลอดภัยนะ 

 แตพอมาเปนพระกท็ีแรกใชหวาย ตอมาหวายเล็กไป  ใชไมคมแผก (หัวเราะ) มนัเลนทุก

วันนะ ต้ังแตวนัเขาพรรษาหมอ ถงึวนัออกพรรษาเลย ไตรมาสครบแลวก็ตอนใกลๆ  สัก 2 อาทติย 

จะถึงวันออกพรรษา แกแสดงใหเห็นกลางวนัดวยบางทกี็ทําทา บางทกี็นอนอานหนงัสือ บางทีกน็ั่ง

คุยกันนี่มา มงึคุยก็คุยไปกูจะอานหนังสือ ก็หมดเรื่องหมดราวไป อยูมาวนัหนึ่งแสดงมากไปหนอย 

พอสมตัวลงอานหนงัสือตอนเชา ฉันขาวเสร็จเขาเปดประตูปง เขาไปเลย เดินตึงๆๆๆๆ เอาเทาไต

เสานีม่นัไปติดอยูเพดานใชไหม มันก็เอาเกี่ยวเขาไว ไขวเร่ือยไปเลย ฉันกม็องด ู มึงหลนตรงกู

เมื่อไหรกูตีแมงแหลกเลย (หวัเราะ) มนัก็ไตไปไตมาเอาหัวหอยตอกแตกๆ โยนกันไปโยนกันมา ผล

ที่สุดมันก็แกวางขางๆ หลนตึงหายไปเลย หยิบไมไมทนัไปเลยเอา หนมูีอะไรบาง 

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 แตความจริงกายมนัก็ไมดี

ทุกวนั 

ลูกศิษย  อยางนัน้ขอนมินตหลวงพอไปหองนอน 

หลวงพอ ไมตองนะ เพิง่ออกมา (หัวเราะ) ความจริงก็ถูก ทพิจกัขุญาณ มนัก็หมายถงึ

ความรูสึกของใจใชไหม อันดับตนนี่มนัไดแกความรูสึกถกูถามวัไปติดภาพมนัจะเฝอ เขาไมถือภาพ

เปนสําคัญ ความรูสึกใจเปนสําคัญนะ มนัดําน้ํามันดาํน้าํหรือตําดินก็ไมรู (หวัเราะ) ชีวิตของคนมนั



ก็ยุงแบบนี้ ถาชีวิตของมนษุยมนัไมยุง ผูที่เกิดมาเปนมนุษยนี่ ทุกคนเปนมนษุย ทุกคนเปนมนษุย

หรือเปลา เอ็งเปนมนุษยหรือเปลา 

ลูกศิษย  หนหูรือคะ 

หลวงพอ เออ 

ลูกศิษย  วาเปนคะ 

หลวงพอ เออ ก็ยงัเปนคนอยู (หวัเราะ) ใชไหม เวลาเปนมนษุย อาจจะนึกอยางไรบาง เอ 

เปนเกิดมนุษยหรือเปลานี่ เดีย๋วกานตอบใหถูก 

ลูกศิษย ก็ทําตามหนาที่ครับ 

หลวงพอ เดี๋ยวกอน เวลาเปนมนุษยมีความรูสึกของใจเปนอยางไรบาง มคีวามรูสึกอยูกี่

อยาง เอาละๆ ความรูสึกของมนษุยเปนอยางไรก็เดาสงเลย (หวัเราะ) 

ลูกศิษย มนุษยทาํใหวุนวายครับ 

หลวงพอ มนุษยไมทาํใหวุนวาย มนษุยเราใจสงู กาํลังใจของมนษุย ไมฆาสัตวไมลักทรพัย 

ไมประพฤติผิดในกาม นี่รางกาย ในดานวาจา ไมพดูปด ไมพูดหยาบ ไมพูด

สอเสียด ไมพดูเพอเจอเหลวไหล ดานจิตใจไมคิดอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคล

อ่ืนใด แลวก็ไมคิดประทุษรายรายเขา มคีวามเห็นถูก คือฉลาดทุกอยาง อยางนี้

เขาเรียกอารมณของมนุษย ถามีอารมณครบ 10 อยางนี ้ไดชื่อวาเปนมนุษยถาไม

ครบยังเปนคนอยู ถาหากยงัไมครบคนก็ยังเปนหมาอยู (หัวเราะ) ใชไหม 

  ฉะนัน้ที่เกิดมาเปนมนษุยยาก เปนคนเสียมาก คนมันเขามายุงเห็นคน

เห็นสัตว เหน็คนไมชอบใจกอ็ยากทําราย เห็นสัตวตัวอวนๆ ก็อยากกนิ นี่คือคนยุง 

เห็นทรัพยสินของชาวบานเปนทีน่าชอบใจเราไมมีก็อยากลักอยากขโมยอยากโกง

เขา นี่คน เราไมเคารพในความรัก ละเมดิในกามารมณระหวางเพศ พูดก็ชอบพูด

โกหก ชอบพดูคําหยาบ ชอบนินทาชาวบานไมสอเสยีดหรอก แตนนิทาชาวบาน

คือเลาสูกันฟงไมเหมือนกันหรอก 

ลูกศิษย แลวถาไปนัง่ฟงเขานินทานี ่

หลวงพอ นั่งฟงไมเปนไร ถาสนับสนนุ เอาดวย ไมพดูแตสนับสนุน เอาดวย 

ลูกศิษย แลวถาเราไมสนับสนนุเขาก ็

หลวงพอ ไมเปนไร 

ลูกศิษย บางครั้งมนัก็คานไมไดนะคะ  บางครั้งเราอยากจะคานมนัก็คานไมได 

หลวงพอ ก็ไมตองไปคานเขาก็ไมเหน็เปนไรนี ่ เร่ืองของเขาก็เร่ืองของเขาเราคุยในวง

เดียวกนั ใครเขาจะนนิทาใครกเ็ร่ืองของเขา ใชไหม เราไมนินทาใครก็หมดเรื่องกนั

ไป ฮึ นากลวัจะบอยละสิ ฮโึยม นั่งนินทา นากลวัจะบอย (หวัเราะ) 



ลูกศิษย ถาเออๆ ออๆ กับเขาก็ลงไปดวยหรือคะ 

หลวงพอ อันนี้เราแกรําคาญ ตัดจังหวะเสียบางก็ไมเปนไร ไอคนที่อยูดวยกนัจริงๆ หมายถงึ

คนพูดนนิทาใชไหม เขาพูด เราฟง เขาพูดใหฟงถาลกุไปมันก็จะเสียมารยาท กฟ็ง

ไปเฉยๆ ก็หมดเรื่องหมดราวไปเออๆ ออๆ ไปก็หมายความวาปลอยเรื่องไปนะ 

ไมอยางนั้นจะเกิดการขัดคอกัน เราก็ไมเกีย่งผูหญิงนินทากันเกงนะ 

ลูกศิษย เกงคะ 

หลวงพอ ไอฉันนี่กว็าพอเปนบาง (หวัเราะ) นะโยมนะ คิดวาพอเปนบาง แหมเกงมากแตวา

นินทานี่ ถาพูดถึงคนอื่นตองพิจารณากอน ประสงครายหรือเปลานะ พูดเกน

ความเปนจริงหรือเปลา ถาเกิดความเปนจริงหรือประสงครายเขาเรยีกการนนิทา 

ถาปรารภกนัดวยเหตุผล หรือการเปรียบเทียบอยางนี้ไมใชการนนิทาใชไหม 

ลูกศิษย ถาพูดชมความดีของเขาก็ไมใชการนนิทา  

หลวงพอ ไมใชนินทา คือวาพูดความชั่วของเขา ถาพูดวยเหตุผล ถาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาเขา

ไปเกี่ยวของกนัใชไหม ก็ยกตัวอยางบุคคลขึ้นมาอยางทีพ่ระพทุธเจาเทศนในพระ

สูตรหรือชากด ยกตวัอยางบุคคลขึ้นมาใชไหม อยางนี้ไมเรียกนินทา ยกขึ้นมา

ประกอบเพื่อความเขาใจ เออ ลําบากเหมอืนกนินะถานนิทา คนเปนเจาของเขา

ฟงแลวเขาก็ตองไมโกรธ ฟงแลวเขาชอบใจ อยางนีเ้รียกวานนิทาคนเปนถาผูถูก

นินทาฟงแลวไมชอบใจ อยางนี้เรียกวานนิทาไมเปน เอาอยางไหน นี่ก็เปนเรื่อง

ธรรมดา ไมใชเกิดมาแลวทําไดทันท ีอืม กห็นกัใจเหมือนกัน 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ แลวอยางพวกคนอเมริกานี่ละคะ สวนมากเขากลัวสงคราม

นิวเคลียรมาก แลวทนีี้ถาเราคุยกับเขานี่นะคะ เราจะพูดบอกเขาอยางไรไมใหกลัว

คะ 

หลวงพอ บอก ไมตองกลัว ตายแลวเปนผีสบายกวานี้ใชไหม ไปไหนไมตองใชรถใหเรือ แค

นึกถงึก็ไปไดแลวนะ เราจะพดูใหเขาไมกลวันะ ไมไดหรอก เดี๋ยวจะหาวาเราบาใช

ไหม เขากลวัอยูแลว คนทีจ่ะไมกลัวจริงๆ ก็มี 1. พระพทุธเจา  2.พระอรหันต  3. 

พระเจาจกัรพรรดิ์  4. มาอาชาไนย แคนี้ผูไมกลัวตาย 

ลูกศิษย ทําไมพระเจาจักรพรรดไมกลัวละคะ 

หลวงพอ ตองไปถามทาน หลวงพอไมใชนะ ก็เปนพระเจาจกัรพรรดิ์ ทานเลยไมกลัวตาย 

พระเจาจกัรพรรดินี่ทานปกครองดวยธรรมะจักรพรรดินีเ่ขาปกครองโลกทัง้โลก 

แลวก็โดยธรรม คือคนที่มาเปนจักรพรรดินี่เขาไดของ 9 อยางจากเทวดาคือ 1. 

เกือกแกว  2. จักรแกว  3. พระขรรคแกว  4. แกวมณี  นะ แลวดานสวนบุคคลก็มี

นางแกว ขุนพลแกว ขุนคลังแกว ชางแกว มาแกว เออ นีเ่ขาตองมีแบบนี้นะ ถาจะ



ไปไหน เขาใสรองเทาเขาก็เหาะได ถาคนจะไปดวยมากๆ ไอจักรนี่สังหารคนก็ได 

ใชเปนพาหนะของคนก็ได คนจะไปกี่คนวางจักร อธิษฐานใหโตพอ ขยายใหโตพอ 

แลวก็นัง่ลงไป 

  เปนอันวาพระเจาจักรพรรดิ์ ใชเครื่องบินโดยไมตองมีน้าํมนันะไมมี

เจาหนาที่ดวย ไมตองมีนกับนิ มีแคส่ังใหจกัรมันนําไปไหนก็ไดไป ดีไหมนี่ เพราะ

ทานเปนอยางนี้ ทานจึงไมกลัวตาย แลวกแ็ตวาถาพูดตามชาวโลก เขาเหน็วาพระ

เจาจักรพรรดิ์ ทานเดนมากดีมาก 

ในความรูสึกของฉัน ถือวาพระเจาจกัรพรรดิเปนขี้ขาชาวโลก คือวาถา

เมืองไหนถาอดอยากกห็าทางชวยเขา จริงไหมโยม บานไหนเขาอดกต็องไป กท็ั้ง

เมืองนี ่ทัง้โลกนี่ปกครองหมดใชไหม แตวาขุนคลังแกวจะหนักมากหนอย ถาเมอืง

ไหนเขาอดอยาก ขุนคลังแกวก็เดินไป คนนี้ก็ดี ได ทิพจักขุญาณ ขุดตรงนี้จะมี

ทอง ขุดตรงนีจ้ะมีเงนิแกวมณี มีรูปพรรณตางๆ เขาตองมีจริง แลวรูสึกวาตองเดิน

ไป 

รวมความแลวพระเจาจกัรพรรดิของเรา หรือยาจก กม็ีสภาพเหมือนกนั 

คือเปลี่ยนแปลง ตายเหมือนกนั ถาพระเจาจักรพรรดิทานไมตาย เวลานี้โลกเราก็

เกิดขึ้นไมได หอื หมอ ตางคนตางเปนกันนะ 

ลูกศิษย  แลวหลวงพอยังไมตอบคําถามเลยคะวาเพื่อนเขากลัว 

หลวงพอ ก็ขาบอกแลวนี่ บอกใหมนัตายเสยี (หัวเราะ) ไมตองกลัว ถาตายเปนผีแลว

สะดวกกวานี้ เวลานี้เราจะไปไหน ก็ตองใชรถ ใชเครื่องบนิอยู 

ลูกศิษย แลวไมอยากเปนผีละคะ 

หลวงพอ ไมอยากเปนผ ี ก็ตองเปนหนู พวกกบ (หัวเราะ) ดี เขาขุดรูอยูเราก็อยูบนรู 

(หัวเราะ) สงครามนวิเคลียร ถาหากวายังสรางประชนักนัอยูนี่ไมเกิด 

ลูกศิษย ออ ยังไมเกิดเหรอคะ 

หลวงพอ ถาหยอนกวาอาจจะเกิด ที่รัสเซียก็สราง อเมริกาก็สราง สรางประสานกันไว ใกลๆ 

กันนะไมเกิดหรอก ถาหากวาฝายใดฝายหนึ่ง หยอนสมรรถภาพ สูกนัไมไดอาจจะ

เกิด สงครามนิวเคลียร ถาจะมีบางก็ตองเปนสวนยอยวงแคบๆ วงใหญๆ มันไม

กลาทาํ ถารัสเซียมายิงถลมอเมริกากอนใชไหม อเมริกาก็ตองถลมรัสเซีย ถา 2 

เมืองยงิกนัละก็พวกเราสบาย นะหมอ เลกิสงครามไดทนัท ีตางคนตางพงัเราก็รีบ

ไปเสียนะ (หวัเราะ) เมื่อไรมนัจะเกิด แตวาถาจะเกิดก็สงครามปกต ิ

ลูกศิษย เขาวาปนีน้ะคะ ปนีน้ะคะที่สงครามจะเกิด แตถาหลงัปนี้ไปก็ไมเกิดเลยใชไหมคะ 



หลวงพอ ใช มันก็เกิดทกุปทุกครั้งแหละ (หวัเราะ) ก็เราไมเคยบอกวาเกิดปหนา (หวัเราะ) 

มันเกิดทีไรก็ปนี้ทกุท ีใครเขาบอกละ 

ลูกศิษย ไมทราบสิคะหลวงพอ 

หลวงพอ ไอข้ีหมา กเ็กดิปนี้สิ อยางนี้เขาบอกวาไมไดเกิดตรง เปนแตเพียงระแวง ฉัน พระ

บอกกระซิบใหระแวง ก็อยูๆ ทานก็รีบส่ังใหสรางตกึโรงพยาบาล 2 หลัง ใหทัน

พฤษภาคม แลวมาอกี 2-3 วัน ทานก็มาบอกวา ถา 27 มีอะไรตุนๆ ไวบาง ทานก็

ไมบอกวาเกิดสงคราม ฉันก็เลยสงสัยใหตุนๆ เราก็เคยตุนมาแลว สมยั

สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกครั้งที่ 2 ฉันก็มีความจําเปน ผาก็ไมมีนุง ไมขีด

ไมมีใช น้าํมนัไมมีใชนะ ถาไฟฟาดับทัง้เมอืงทาํอยางไร 

ลูกศิษย หลับไปเลย 

หลวงพอ ไมใชหลับ ใหใชตาหมาตาแมว ดับวับๆ ใชไหม เนอะ เอาโยมมีอะไรบาง 

ลูกศิษย ญวนนี่แพไปหรือยังคะ 

หลวงพอ ญวนมนัยงัไมแพมันเขาไมได มันออกมามอยอยูขางนอก คลายๆ มันจะมีกําลงั

มากกวาเขมร 2 แสนนะ คือวาฉันกลัววาถาเปดฉากทกุดานนี่ญวนไดมันจะโผล

หนา ถาเปดฉากดานไทย ทั้งเขมร ลาวเจก ตอนสายๆ นีม่านอนใหน้ําเกลือ 

เจกนะมันถวง แกก็บอกแลวนี่บุกทางดานโนนไมได ไมเอา แกจะพูดกลวัเสีย

น้ําลาย “ไมตองพูดกับมนั มันบกุเมอืงไทย ไมตองพูดกับมนัเสียน้าํลาย” 

(หัวเราะ) เขาขอเจรจาดวยบอกไมตองพดูกับมัน แกกย็ังไมบุก เอาทหารมาเยอะ

ทีนีก้็ดึง ฝายจนีก็ดึงดานโนน ใชไหม ทางลาวกอนขึ้นอกีจุด ลาวนีเ้ขากอแน เขาก็

เตรียมตัวมานานแลว ทางเขมรก็ดี ถาทะเลาะกับไทยกดี็อีก ทีนี้ญวนใตกับลาวที่

หมกตวัอยูในปา เขาลับอาวุธมานานแลวนะ พวกญวนไดเพิ่งกูอิสรภาพ เขาอยูใน

ปา เขาลับอาวุธมาหลายปแลว อาจจะรอจังหวะนี้ก็ไดใชไหม ถาเกิดมวยหมูแบบ

นี้ก็อาจจะโผลมา ไอ 2 คนนัน้เปนญวนได หรือญวนเหนอืนะ 

ลูกศิษย หนูเปนญวนกลางคะ 

หลวงพอ แหม ไอนี่มนัยวนดีเหมือนกนันะ (หัวเราะ) ไอญวนกลางก็ยงัยวนนะ (หัวเราะ) จะ

เปนใตก็ไดเหนือก็ไดนะ เออ มันยวนมากนะ ถาญวนใตก็ไปอยูกนัภาคใตใชไหม 

ถาญวนเหนือก็ไปอยูกับพวกเหนือ ไอนี่ญวนกลาง มนัญวน 2 ดานเลย 

ลูกศิษย แลวถาเปนไทยละคะ 

หลวงพอ ก็เปนไทยตอไปนะ จะเปนเจกไมไดนะ กฎของกรรมมันอาจจะเปนปลายสุดก็ได 

ที่พระพุทธเจาทรงพยากรณวา อานนัทะ ดูกร อานนท กอนกึ่งพุทธกาล 15 ป 

จะมีความรายแรง จะเกิดรบราฆาฟนซึง่กันและกนั สมณะชีพราหมณจะลมตาย 



ผูคนจะลมตายเปนจาํนวนมากมาย แตวา อานันทะ ดูกร อานนท กอนกึง่

พุทธกาล 15 ปที่วารายแรง ไมเทาหลงักึง่พุทธกาล หลงัทีพุ่ทะกาลตองพูดกนัยา

วจะรบราฆาฟนซึ่งกันและกนั สมณะชีพราหมณอาจจะลมตาย พระก็จะตายกับ

เขาดวย แตวายักษบอกพทุธศาสนา จะรบราฆาฟนซึง่กันและกนั ตายไปกวาครึง่

จึงจะเลกิกนั แตวาประเทศที่นับถือพทุธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แตไมรายแรง

นัก ทานไมบอกวาไมมีนะ มีเหมือนกัน แตไมรายแรงนกั 

ลูกศิษย แลวอยางนี้คนไทยก็ตองรีบกลับไปอยูเมืองไทยสิคะ 

หลวงพอ ใช ไมกลับไมเปนไร เอาสตางคไป วัดทาซุง นะ (หวัเราะ) ไอนัน้เริ่มปลอดแลว นี่

จุดนี้เรากย็ังไมแนใจวามันจะยึดเยื้อหรือเปลา ถาจะตีไปตีมาแลวกห็ยุด อยางนี้

เปนการกอกวน แตวาญวนเขาพยายามดึงเราใหเปนคูสงครามกับเขาอยู

ตลอดเวลา ก็เปนผลของการเมืองนะ แตความจรงิพวกญวนจริงๆ มนัไมอยากรบ 

มัน 40 ป เศษแลวยังไมสงบเลยนะ วาไงโยม ไอรบ 20 วนันี้ยงัแยใชไหม นี่ไปรบ

กับมันตัง้ 40 ปเศษแลว ไมมีการฟนฟุเศรษฐกจิในบานเมืองเวลานี้ในประเทศ

ญวน ใชจักรยานมากที่สุด เพราะวาไมมีสตางคซื้อน้าํมนั แลวก็คาครองชีพมนัสงู 

บุหร่ีสามิตเทาไร ซองละ 400 บาทยาสฟีนใกลหลอดละ 600 บาทนะ นี่ก็ไมใช

ไทยรวย ไอพวกทีซ่ื้อจากไทยไปนะมนัรวย เราไมสงใหนะ แลวคนทีพ่ลัดพอพลัด

แมพลัดพี่พลดันอง พลัดผัวพลัดเมียนะ 

  ตอมาสงคราม เขาก็เบื่อ ทนีีท้หารทุกคนกม็ีกําลงัใจไมดี ถาเขาตีไทย ก็มี

กําลังใจแตกตางจากไทย ไทยปองกันประเทศกาํลังจะสูงกวา กาํลังใจสูงกวา นี่

เมื่อไรจะเลิกรบ ถาจะเลิกรบตองตายหมด ถาหมายงัอยูหมายงัรบกัน ถาหมา

ตายหมด มดยังอยูมดก็รบกัน ตองตายหมดโลกถงึจะไมมีใครรบกับใคร 

ลูกศิษย แลวพวกผีนี่เขารบกันหรือเปลาคะ 

หลวงพอ รบ ผีรบหนกั พยายามจับโยนไปตามๆ กนั 

ลูกศิษย ไมใชนะคะ ผีพวกที่เปน ที่ยงัไมไดไปเกิดนะคะ พวก สัมภเวส ี

หลวงพอ ไอผีนี่มันไมมีโรงงานสรางอาวุธ มนัเลยยงัไมรบกัน ผีมันไมรบกันหรอก 

ลูกศิษย แลวเขาไมโกรธกันเหรอคะ 

หลวงพอ ถามนัชกกันไมมีกรรมการ ตางคนตางหิว ไมมีเวลา ถาเปนเปรตเปรต มี 2 ระดับมี

ความทุกขไมเสมอกัน ไฟไหมบาง ดาบฟน หอกแทงบาง ตลอดเวลา ไมมีเวลาไป

รบกัน ไมมี ถาเปน ปรทัตตูปชีวิเปรต เบาที่สุด แตวาเปรตพวกนี้กห็วิที่สุด กไ็มมี

เวลารบกนั พวก สัมภเวส ี ก็ไมมีความสุข ก็ตองหวิ พวก สัมภเวส ี ทีเ่ขามี

คาถาอาคมที่เขาเอาไปเลี้ยงได ก็เพราะความหิวนี่แหละ ในเมื่อเขาเลี้ยงแลวมี



ความอิ่มดี ก็ตองอยูในบงัคับบัญชา ก็ลําบากไมมีเวลารบกันเลย ถาเขามีเวลาเขา

ก็รบกันใชไหม 

ลูกศิษย ถาอยางหลวงพอไปหลายๆ ที่นี่คะ อยางนีจ้ะไดบุญจากหลวงพอไหมคะ 

หลวงพอ ก็ไมแน อาจจะไดบุญจากหลายๆ คนหลายๆคนเขาทาํบุญเปนกุศล ใชไมห ถา

อุทิศสวนกุศลเขาอุทิศใหก็ไดบุญ 

ลูกศิษย แตความจริงหลวงพอบุญแรงกวานี่คะ 

หลวงพอ มันแรง มนัลกุไปไมไหวหรอก (หัวเราะ) อยางหลวงพอเขาเรียกบุญหนกั ใชไหม 

แลวก็เรียกศักดิ์ใหญ เพราะลุกไมคอยขึ้น (หัวเราะ) อยางพวกเอง็บุญแรงมากกวา 

เอามีอะไรคุยบาง 

ลูกศิษย ไฟบรรลัยกัลปนี่นะคะ เกิดจากอํานาจอะไรคะ 

หลวงพอ ออ เกิดจากมนุษยดวยกนันีร่บราฆาฟน เขาเรียกวาสิ้นกัป คนเลวมาก เลวถงึที่สุด 

พอเลวถึงที่สุดก็ตองลางกนัสกัทหีนึง่ คนทกุคนถาไปอยูที่นัน่จะไมมทีางไปสวรรค

เลย ความดขีองคนที่มีบุญกุศลเปนปจจับใหโลกเปนสุข เพราะฉะนัน้โลกมี

แตคนเลวทัง้โลก ทัง้โลกก็มแีตความทกุขนะ กฎของกรรมก็ลางไป รบราฆาฟนกนั 

ตายบางไมตายบาง แตตายมาก ในที่สุดพระอาทิตยก็สงสาร ก็ตายมากๆ มันเนา

เหมน็ โผลมาอีกองคหนึ่ง มาดวงหนึ่ง 2 ดวงมนัไมคอยเหมน็ ตอมาก็โผลมาอกี

ดวงหนึง่เสร็จ ไฟไหมโลก น้าํในมหาสมุทรแหง อยางนัน้เขาเรียกวากัปหนึง่ใชไหม 

  ฉะนัน้เวลามนันานไมใชส้ินศาสนา ไมใชอยางนัน้นะ ไมใชวาสิน้ศาสนา

พระสมณโคดมแลวไฟบรรลัยกัลปมา ไมใชอยางนัน้นะ ตองอีก 6 องค 

พระพทุธเจากปันี้มาทัง้หมด 10 องค เพราะกัปนี้ เปนกปัที่ดีที่สุด มพีระพุทธเจา

ถึง 10 องค ชองวางระหวางพุทธนัดร จะมพีระปจเจกพทุธเจาตลอด ฉะนัน้คนกัป

นี้ไมนาจะลงนรก ถาลงแลวไมนาจะขึ้นเลยนะไมนาจะขึน้มาเร็ว 

ลูกศิษย ไมเขาใจคะ 

หลวงพอ ไมเขาใจ ก็ข้ึนมาขาไง (หัวเราะ) 1 กัป ไมถึงป เอ็งลองเขียนสินับปไมไดนะ พระพุ

ทะเจายงันับไมไดเลย เขามีขอเปรียบเทยีบ มีภูเขายอดสูงโยชนหนึ่ง กวางโยชน

หนึง่ ยาวโยชนหนึ่ง เปนหนิลวนมหีนิลวน ไมมีดินเจือปนถงึ 100 ป นี่เทวดาทาน

มีผาผืนหนึ่งมาปดแปะหนึ่งแลวก็ไป อยางนี้จนกวาหนิจะหมดนี่เวลากัปหนึง่นะ

หรือเปรียบเทยีบวามีถงัลูกหนึง่สูง 1 โยชน กวาง 1 โยชน ยาว 1 โยชน มีเมล็ด

เต็มถึงเวลา 100 ปมีเทวดามาหยิบเมล็ด 1 เมล็ด ออกไปจนกวาจะหมดนะ กย็าว

มากนะ แตก็ไมยาวสําหรับสัตวที่เกิดในนรก 



  คนตกลงไปในนรกตอมลงไป การจะกลบัข้ึนมานะไมมีทางหรอกหลาย

กัป แคอเวจีปกติก็ 1 กัปแลว ถาโลกันตกส็บายมาก โลกันตนีพ่ระพุทธเจา 8 องค

จะมีแสงสวาง คลายฉายไฟครั้งแรก ผานไปครั้งหนึง่แลวก็ปานอยางนี้กีห่มื่นครัง้

ถึงจะออกมา พอออกมาแลวก็ข้ึนมาคางที่อเวจกีอน พอออกจากอเวจีก็เขานรก

บริวารอีก 4 ขุมถากรรมทีท่ําเบานิด เสร็จจากนรกบริวาร ถากรรมยังมีอยู ก็ตอง

เขานรกขุมที่ 7 อีกตอไป ตอจากนรกขุมที่ 7 ก็เขานรกบริวาร อีกทีตองไลไปอยาง

นี้ใหหมด จนกวาจะถงึขุมที ่1 ขุมที ่1 ผานไปแลวตองเขายมโลกยีนรกอีก 10 ขุม 

ยมโลกยีนรกกดี็ นรกบริวารก็ดีเขาไมมีอายุให ไมรูเวลาเทาไร 

  ผานจากนั้นตองเปนเปรต 12 ระดับ แคระดับหนึง่ก็เปนรอยๆ กัป กวาจะ

ถึงโหล แคตัวโหลนะก็ยงัแย 

  อยางเปรตญาติของ พระเจาพิมพสิาร ฉันก็จําไมไดนะวาพระพทุธเจา

องคนัน้ชื่ออะไร เมื่อ ชฏลิ ทั้ง 3 ไปเกิดเปนลูกกษัตริยไดรับพรจากพระราชบิดา

ใหเลี้ยงพระพทุธเจาไป 3 เดือน ทานก็ส่ังนายเสมียนหรือทานนายบัญชี หรือ

เลขานุการวา 3 เดอืนที่ฉันบวชเณรนี่ ทรัพยสินมีอยู จัดการเลี้ยงพระกับคนในวัด 

เขาก็จัดการไปจัดการมา ไอคนที่มีอยูมนักน็อย ก็ไปเกณฑเอาคนที่สมัครใจจะ

เปนพรรคพวกกันมาชวย แลวพวกนี้ทาํอยางไรนะ ของดีๆ นี้ ลองชิมสักหนอย มี

ใช 3 ลูกลองชมิสัก 2 ลูก ฮึโยม ไขตม 3 ลูก ลองชิมสัก 2 ลูก พระฉันเสร็จพอที่จะ

สงเคราะหคนที่ยากจนไดเอาลูกนี้ลูกชอบ กับ อยางนีต้ายไปแลว ไปตกนรกหรือ

เปลาฉันไมทราบ ไมขอตอบ 

  ตอมาถอยหลงัไปจากกัปนี ้91 กัปนะ กัปนี้เปนกัปที ่42 พบพระพทุะเจา

ทรงพระนามวา พระปทุมตุตระ พวกนีเ้ขาไปหาทาน คือวาพวกฉนัอดขาวมา

นาน เมื่อไรจะไดกินขาวกินน้ําสักทพีระพทุธเจากท็รงบอกวา ฉันเปนพระพทุธเจา

ก็ชวยเธอไมได กรรมมันทนา ทีพ่ระพทุธเจากช็วยไมไดนะ แลวก็บอกวาหลังจาก

นี้ไปใหนับไปอีก 91 กัป ยังมพีระพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม 

เกิดขึ้น ญาตขิองเธอที่เกิดเปนพระราชามนีามวา พระเจาพิมพสาร นี่เขาไมโกง 

วาคนนีท้ําบุญจึงไดโมทนา และมีความอิ่มในอาหารมีสภาพรางกายเปนทพิย 

  พอไดยินขาววาอีก 91 กัป แกดีใจ แสดงวาหิวมานาน แลวก็ไหลเรื่อย 

มาถงึกัปนี้ กปัที่ 91 ทีท่านวานีก่็มีพระพุทธเจาตรัสรูอีก 3 องค พระกกสุันโธ 

พระโกนาคมน พระพุทธกัสสป แตพวกนี้ก็ไปหาเหมอืนกนั ทานกบ็อกวา ฉันก็

ชวยเธอไมได ตองรอ พระสมณโภดม ตองรอญาติของเธอใชไหม พระพทุะเจา

ยังชวยเธอไมได เมื่อ พระสมณโคดม ไออุบัติข้ึน พระเจาพมิพิสาร มีความ



เสื่อมใสทานกท็ําบุญทั้งไมรูเร่ือง ทาํบุญหลายคราวไมใหสักที เจาเปรตพวกนี้มัน

คอยอยูต้ังนานจนน้ําลายไหลยืดๆ นะ มีคืนหนึง่ก็เขาไปรอง เขาไปรอง

พระราชฐาน ไปรองเปนเสยีงเปรต เปรตมนัรองอยางไร ฮึ 

ลูกศิษย รองแบบปากไมมีรู 

หลวงพอ (หัวเราะ) รองแบบนั้นใชไหม ไอนี่ปากไมมีรู เออ พระเจาพิมพสิาร ก็แปลกใจวา

เสียงนี้ไมเคยไดยิน ตอนเชาไปถามพระพทุธเจาพระพุทธเจากท็รงเลาความใหฟง 

ทานกน็ิมนตพระพุทธเจารับภัตตาหารในพระราชนิเวศน พรอมดวยพระสงฆ

ทั้งหมด พอถวายอาหารเสร็จ ทานอทุิศสวนกุศล เปนองคแรกที่อุทิศสวนกุศล ใน

ศาสนานี่ กลาววา อิทังโน ญาตินังโหตุ แปลวา ขอผลบุญนี่จงสาํเร็จแกญาติ

ของขาพเจา เทานั้นเอง ทุกคนไดโมทนา เมื่อโมทนาแลวสภาพของเปรตก็หายไป 

กลายเปนเทวดาใชไหม รางกายสวยสดงดงามแตเสื้อกางเกงไมมี เทวดาแกผา ก็

เดือดรอนถึง คุณสมคิด (หวัเราะ) นะ อายเทดวาอื่น แหม ทาจะโกนะเปนเทวดา

วันเกิดถาเทวดาองคอ่ืนเขาเกิดมาพรอมๆ กับเสื้อผานะ เทวดาองคนี้ไมมี 

ลูกศิษย อยากทราบวา เทวดาไมม.ี..... 

หลวงพอ เอาเดี๋ยวฉนัยงัไมจบ จะเสอืกอีกแลว (หวัเราะ) เดี๋ยวกอน ใหฉันจบเสียกอน ทีนี้

แกเดือดรอน คืนหนึ่งก็มาแสดงตนตอ พระเจาพมิพิสาร นอนอยู พระเจาพมิพ

สาร นะทาน เปนพระโสดาบัน เขาไปยนืใหเหน็ ตอนเขาไปยืนนี่ แกหนัหลงัเขาไป

หรือหนัหนาเขาไป ชักสงสยันะ เทวดาก็อายเปนเหมอืนกนันะ ตองหนัหลงัเขา 

พระเจาพิมพสิาร ก็แปลกใจ เอ คืนกอนฉันเคยเห็น คืนนี้คนรูปรางสวยเหมือน

เทวดา ทําไมไมมีผานุงมายนืใหดู เขาไปถามพระพทุธเจาใหม พระพทุธเจาก็ตรัส

วา ก็พวกเกานัน่แหละ เขาไมเคยถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา ถา

พระองคถวายถาไตรจีวร อุทิศสวนกุศล เขาจึงได ทานกท็ํา รุงเขาพอทาํเสร็จ

เรียบรอยแลวก็เขาไมมารบกวนอกี เทวดานี่ใชไหม เออ จบแลไมมีอะไรแลว เอา 

โยมมีอะไรคุยไหม วนักอนฉนัไมแนใจวาฝร่ังหรอกแขก 

ลูกศิษย แขกคะ 

หลวงพอ นั่นแขกเหรอ 

ลูกศิษย จําไดวาหลวงพอเคยบอกวาเทวดานี่มกีายทิพย 

หลวงพอ ใช 

ลูกศิษย การทพิยนี่มีอายตนะ 6 เหรอคะ ทีว่าม ีรูรส รูกลิ่น 

หลวงพอ อายตนะ 6 มอีะไรบาง 

ลูกศิษย ตา ห ุจมกู ล้ิน กาย ใจ 



หลวงพอ มี 

ลูกศิษย มีใชไหมคะ 

หลวงพอ มี 

ลูกศิษย แลวเปรตนี่ มีไหมคะ 

หลวงพอ มี 

ลูกศิษย มีกายทพิยไหมคะ 

หลวงพอ มันกท็ิพยแบบเปรต อันนี้ไมใชทิพยนะหนู คือกายเปรตเฉยๆ  

ลูกศิษย แลว พระอรหันต หรือ พระนิพพาน นีก่็มี อายตนะ 6 เหมือนกนั 
หลวงพอ มี 
ลูกศิษย ก็มีกายทพิยเหมือนกัน 
หลวงพอ เหมือน เหมือนกัน 
ลูกศิษย แลวจะแตกตางกันตรงไหนคะ 
หลวงพอ แตกตางกันตรงที่ไมใช พระอรหันต คือจิตสะอาดในที่สุด ไมกลับลงมาอีกแลว 

อํานาจกิเลสไมสามารถจะดงึลงมาเผาผลาญไดใชไหมอยางเทวดาหรือพรหม 
ไมใช พระอนาคามี ตองลงมา ก็ตองลงมาทุกขอยางพวกเรานี่ ใชไหม ก็มีเยอะแยะ
ไป พระโสดาบัน สกิทาคาม ีที่ยังไมได อนาคามี ทานก็ตองลงมาเกิด ตัวนี้ฟงเทศน
นิดเดยีวก็เปน พระอรหันต คือวาแตกอนที่เปน พระอรหันต ก็ดี เปน พระอรหันต 
แลวกด็ี ถายังไมตายก็ปวดทองเหมือนกับเรา เหมือนกนัเทากัน ใชไหม 

  ทีนี้ความเปนทิพยของพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันต ที่นิพพานแลวก็ด ี
ทานมีความผองใสมาก ถาเราใช ทิพจักขุญาณ หรือวา มโนมยิทธิ ขึ้นไป ดูแต
รางกายเทวดานี่บางกวาคนมากใชไหม มีคราวหนึ่งก็นอนปวย ก็คิดอยากจะทราบ
ถึงเรื่องอขงเทวดาหรือพรหม มนุษยหรือพระอริยเจาทานก็เอาแขนของทานมาวาง 
บอกนี่แขนมนษุย แลวทานก็เอากระสอบปานมาวางไว ทานบอกนีข่องมนุษยมี
สภาพหยาบ คลายกระสอบปานใสขาว 

  ตอนนี้มีแขนอกีแขน แลวมีเสียงบอกวานี้เนื้อเทวดา แลวผาแพรนี่ ถาแพร
นี่บางมาวาง นีเ่ทวดาคลายกบัผาแพรเนื้อบาง คือบางมากใชไหม 

  แลวตอมาก็มแีกวใส บอกนีพ่รหม เนื้อพรหม ทานก็เอาแกวใสมาวาง มัน
เหมือนกนั 

  ตอไปก็กายนพิพาน หรือนพิพานแลว เปนแกวเหมือนกัน แตเปนประกาย
ระยับ บางมาก พระอรหันต ที่นิพพานไปแลว มีรางกายละเอียดกวาพรหมมากนะ 
ถาทานไปตองการใหพรหมเห็น พรหมจะเห็นไมไดเลย ไมใชวาเปนผี บางคนก็



เห็นกนัได พรหมนี่รางกายละเอียดกวาเทวดา ถาพรหมไมตองการใหเทวดาเหน็ 
เทวดาก็เหน็ไมได เทวดากรางกายละเอยีดกวาผี ถาเทวดาไมตองการใหผีเหน็ 
เทวดาก็เหน็ไมได เทวดารางกายละเอยีดกวาผี ถาเทวดาไมตองการใหผีเห็นก็เห็น
ไมไดใชไหม อยางที่เรานั่งๆ กันนี้ผีเยอะ ใชไหม ระวังใหดนีะถาเผลอจะอาจจะ
สะกิดเลย พอหันหลังไปละ ตาโบไปหลายกิโลเมตร 

  



สนทนาที่ชิคาโก 8 
วันเสารท่ี 14 เมษายน 2527 

 
 กําลังใจของคนบางคน บางทีตอนตนตอนกลางทําด ี แตเวลาจะตาย จิตใจเศราหมองนิด

เดียวมนัก็ลง ทีนี้ไอกรรมที่มนัเปนอกุศลบางอยางมันปดใจ มันจะตอบไมไดวาเปนบุญ ถามเรือ่ง

บาปแลวไมคาน ถามเรื่องบญุก็ไมตอบ เอ็งเคยทาํ อยางนั้นเอง็เคยทําอยางนี้ เขาถามทีเราทาํ

ทั้งหมดมนัจะนึก นึกออกได แตตอบ เขาไมไดถาอยางนีม้ากๆ ก็อาจจะพลัดลงนรกได 

 เอาอยางนี้ก็แลวกัน ถาเวลาทาํบุญเสร็จ เวลาอุทิศสวนกุศล ใหมนับอกใหผมเปนพยาน

อันนี้ดวย ถาถามแลวมนัตอบไมได 3 วาระ ผมกจ็ะบอกวาเขาสัง่ใหผมเปนพยานไวครับ อยางนี้ให

รับผลกรรมดีกอน ถาไมเลนพวกใหเห็นดวยตา(หวัเราะ) ใชไหม อาว ก็เลนพวกจรงิๆ ก็ไมตองทาํ

อยางนัน้ซิ ใชไหม ไอคนนี้ไมไดลงนรกไมได คับแคบ ข้ึนไปบาง อัตราเต็มหมด (หวัเราะ) เทวดาไม

พรองตองไปบรรจุที่สวรรค 

 ทีนีท้านก็ดี ทานยนัเลย ทานบอกวาขอยนืยนัวา ฉันจะเปนพยานให ถาไมบอกอยางนีน้ะ 

รูก็ไมไดนะ ทานรูทกุคนทําอะไร นี่คุยกับทานก็รู ใครนกึนนิทาทานกรู็ไมตองพูดนนิทา แคนึกนะ

สบายมาก โยมเคยนกึดาเทวดาบางหรือเปลา คร้ังเดียวไมเคยเลย (หัวเราะ) นากลัวจะหลายครัง้

นะ (หวัเราะ) ที่เทวดาเขาทําใหนะ โยมมีความประสงค เทวดาเขาชวยนะ ไอนี่สิเทวดาเสียแลว 

(หัวเราะ) แตความจรงิเรานึก ทานทราบ 

 อยางทีพ่บกับ ภุมเทวดา ที่โรงพยาบาลทหารเรือการแพทย คืนนัน้นอนมันไมยอมหลับ ดูๆ 

วามนัไมเปนอะไร มันนาจะหลับ มนัก็ไมหลับเฉยๆ ไมหลับก็ไมหลับวะ คือวาไมหลับก็ภาวนา

พิจารณาเขาไป วางานของเรามีจะไดไมวาง ใชไหมแลวเรากท็ําไปเรือ่ยๆ ทําใจใหสบาย พอด ี 2 

เห็นผูชายคนหนึง่เดินเขามา แลวขึ้นบนัได ไมใสเสื้อ เดินมาดูตามเตียง มาถึงเตยีงมามองๆ บางที

ก็หยุด บางทกีเ็ดินผานมอง ประเดี๋ยวเขากเ็ดินมาที่เตียงนอน 

 บอก “นี่คุณ หยุดกอนมาจากไหน” 

 เขาก็หยุด “ผมอยูแถวนี้ครับ” 

 ถาม “เขามาอยางไร ยามมนัตั้ง 3 ชั้น” 

 เขาบอก “ยามหลับ” 

 ถามวา “หลับตาหรือเปลา” 

 บอก “ตาไมหลับ” 

 ถาม “อะไรหลับ” 

 ตอบ “ใจหลับไมเห็นผมครับ” 

 ถาม “เปนอะไร” 



 ตอบ “ผมภุมเทวดา” 

 ถามวา “เขตของคุณที่ตองรับผิดชอบตั้งแตไหนถึงไหน “ไอกรุงเทพก็คงสัก 10 กิโลมัน

เยอะนะคุณนะ 

 ถามวา “งานของคุณรับรูการทําความดี ความชัว่ของคน” ก็ถามวา “คุณจะรูไดอยางไร 

คุณคนเดียว” คนทีท่ําความดีหรือความชั่วตางกรรม ตางวาระไอเวลา วินาที นีค่นทีท่ําความดี

ความชัว่มนัไมเหมือนกนั ไอคนเปนแสนนี ่แลวคุณรูไดอยางไร 

 เขาบอก “ก็ของผมมนัไมตองนี่ กม็ันขึน้เองนี”่ 

 แกก็เลยใหดูบัญชีหลอกเด็ก นี่กบั็ญชีเทวดาเหมือนกนั ดูซิดูเขาไปครึ่งหนึ่งแลว (หวัเราะ) 

ดูซิมันขึ้นเปนแถวเลย แหม ไอเจานัน่บานอยูที่ไหน มนัมานี่สนุกนะไอบานี ่(หวัเราะ) 

 บอกวาเวลานีเ้ขาหลับกนั มนัจะขึ้นไปอยางไร 

 มันบอก “หลับที่ไหน ทานยงัไมหลับเลย คนอื่นที่ยงัไมหลับก็ม”ี ขโมยมันยงัไมหลับเลย 

 ไอเครื่องบอกเลย บอกชื่อเลยนะ โอโฮ ไปทําอะไรที่ไหนมา มนัละเอียดจริงๆ แหม ไอ

เครื่องระยํานี่ไปขโมยมาไดกดี็ (หัวเราะ) เนอะ 

 ก็เลยคุยไปคุยมา ทานก็บอกวา มันรูจากจิต แคไอจิตเคลื่อนนะขยับกรู็แลวแตความจริง

เขาไมตองการอยางนัน้ มนัเหนื่อย สภาพความเปนทพิยเขารูเอง ตองการรูเมื่อไรกรู็เมื่อนั้นทานท ี

 แลวทานก็บอกวา ไอเตียงจากทานเขาไปอีก 2 เตียง จากทานไป 2 เตียง คือเตียงที่ 4 นัน่

นะเดี๋ยวมนัจะมีอาการอยางนี้นะ อาการอยางนี้ถาแกไมตกตองตายแน 

 ถาม “จะแกตกตองแกอยางไร” 

 ใหใชยาในตูม ี ของหมอมี ยาขนานนัน้ ขนานนัน้ แกบอกเสร็จเลย ถาฉีดแลวจะมีอาการ

เปนอยางไร เชาเดินลงไปไดสบาย แลวมนัจะหาย 

 พอแกไปแลวประเดี๋ยวเอาจริงๆ ปูดปาดๆ หลน จะหลนเตียง เอะอะโวยวายที่บานกว็ิง่

พลาน ไมตองตามหมอ เพราะอะไรรูไหม เสียงคุยธรรมดา นัน่คนทุกคนในเขตโรงพยาบาลไดยนิ

หมด แลวก็มายืนลอมกนัอยูใกลๆ ทานไมใหเหน็ ทานยืนขางๆ พอเจานัน่เปนขึ้นมาจริงๆ เขาไม

ตองไปบอกหมอวาใชยาอะไร หมอหยิบถกูเลยเพราะอะไร แกไดยิน เพราะหมดเขามายนืฟง เสียง

เบาๆ นี่อํานาจเทวดาทาํใหทุกคนไดยนิหมด 

 คลายๆ แกจะเตือนวาอยาทาํความชั่วนะ ฉันรูนะ อะไรนี่นะ ทาํความดีหรือความชั่นะไม

ตองบอกฉันหรอก ฉันรู มนัเปนในรูปนั้น คือหมายความวา เจานัน่มีอาการเปนอยางนัน้ หมอฉีดยา

แบบนั้นมีผลตามนัน้จริง ไมรูวาหมอเทวดาไมรูจับจากไหน (หวัเราะ) สงสยัไอเมืองเทวดานี่

โรงเรียนแพทยหรือเปลานะ (หัวเราะ) 

 ความจริง ภุมเทวดา ทานมา มนัไมมีเสื้อ ก็แปลก ก็เหมอืนคนธรรมดา มาในรูปเดิม เวลา

นั้นไมมเีวลาทบทวน รูปรางจริงๆ ทานเปนอยางไร มีเร่ืองคยุมาคยุตั้งหลายเรื่อง แยะ เราก็อยากรู 



มีเร่ืองทีเราอาน บางทีเราก็ไมเขาใจ ถามแก แกก็อธิบายหมด ถามถงึเรื่องเทวดานี ่ ทานก็อธิบาย

หมด เราก็ไดความรู 

 แลวก็เพิง่มารูตอนนัน้จริงๆ ก็คือวา ไอเร่ืองทาํความดี ความชัว่นีเ่ขาไมไดรอจด ไอที่เขาชู

กระดาษขึ้นมาแลวไมมีการจด แกอยาไปบอกใคร เขาวามีกระดาษนะ เขาจะจับเทวดาโกหกได 

(หัวเราะ) เทวดาโกหกกท็ําใหดู หยิบกระดาษบอกนี่ครับ ปบ ปบ ข้ันทลีะบรรทัด ข้ึนเปนรายการไป

เลย พอมืดๆ ละเราเหน็ชัด อานุภาพของแก แตความจริงไมไดมีข้ึนแบบนั้น เขารูเอง 

 เมืองพระยายมนี่เขาไมตองมีคนไปรายงานทาน ที่เขาบอกวา ไอนัน่อาจจะเปนความจริงๆ

ไดอยางหนึง่ อยางเราทาํความด ีความชัว่ ภมุเทวดา เปนผูบันทึกแตเขาก็ไมใชมอืนะ พอถงึเดอืน

วันโกนของครึ่งเดือน ก็จะมเีทวดาที่เปนอากาศเทวดามารับรายงาน แลวก็ไปสงใหเทวดาขึ้นจาตุๆ 

เหมือนกนั ที่เปนมหาอํามาตยชั้นผูใหญรวบรวม แลวกน็ําสง ทาวเวสสวุัณ นําสง ทาวมหาราช 

แลวก็เขามารวบรวมกนั แลวก็แบงบัญชีความดีสวนเดียว นาํไปสง ปญจสิกขเทพบุตร ดีและชั่ว

นําไปสงสาํนกั พระยายม ที่เรียกวาทเวทตูนะ คือเทวดาผูเปนทูต ที่เราไปวาเสียปวนเปยนไปเลย 

(หัวเราะ) ไปตีความหมายเปนเทดวาขีท้ตูหมดเลย (หวัเราะ) ใชไหม ฉะนัน้พวกที่ไปรับทั้งหมดนี่ 

เราตายนี่ ถามีทานผูมีเกียรติมาเชิญ 4 คนก็คือเทวดา ชั้นจาตุมหาราช อันนีย้ังดนีะ สําคัญมีคนมี

บุญหนกัศักดิ์ใหญนี่ ไมตองไปเอง ลงพุงพลาวพรวดเลย ไง สาว เอย วาอยางไรหวา เอาหมดเขา

มาซิ มีอะไรไหม 

ลูกศิษย  ยังไมมีอะไรครับ 

หลวงพอ ยังไมมีเหรอ ฉันมีคนเดยีว เหนื่อยอยูคนเดียว คุยไปคุยมา เอาเจาของหาย เรา

รักษาการณแทนได (หัวเราะ) 

ลูกศิษย  หลวงพอครับ กอนจะตายนีม่ี 4 คนมารับเลยหรือครับ 

หลวงพอ มี เรามีเกียรติ โยม 4 คนนะเทวดานะ ถาเราไมมีศักดิ์ศรีนะ เทวดาก็ไมมารับ

หรอก (หวัเราะ) 

ลูกศิษย กอนจะตายนี่ มีคนมากราบ พอจะไปรับแลวมีคนมากวักมือเรียกใหไป 

หลวงพอ อยางนัน้ไมใชแลว อยางนัน้เปนพวกเทวดาชั้นสงูแลว ถา 4 คน มารับนะ เขาจะ

มายนืลอมตัว เปนเทวดาเหมือนกนั แตคนละพวก ทานมาเรียกแบบนั้นแสดงวา

ชั้นสูง 4 คนนะ จะวาไมดีไมได คือวาพวกที ่ 4 คน มารับนี่เขาเรียกวาคนนั้นนะ

กรรมชั่วก็ม ี กรรมดีก็ปรากฏแตวาทั้งสองอยางนี้กาํลังไมสูง สวรรคจะดึงทนัทีก็

ไมได ตองไปสํานัก พระยายม กอน สอบสวนกนักอน 

  ความจริงกอนจะตายนี่ ถาหากประสาทสิ้นดีนะ บอกไดทุกคนนะเพราะ

เห็นทุกคน ที่เขาไมบอกก็เพราะวาประสาทลิ้นมนัใชไมไดพูดไมออก ถาเห็นสิง่ที่
เราทําเปนบญุเปนกศุล เห็นขันขาวทีเ่คยใสบาตร เห็นดอกไมที่เคยบูชา



พระ อยางใดอยางหนึ่ง ในสิ่งทเีปนบญุ อยางนั้นนี่ไปสวรรคแนนอน แลว
ก็ถาเห็นไฟกไ็ปนรกแนนอน เห็นกอนเนื้อไปเกิดเปนมนุษย เห็นปาไปเกิด
เปนสัตวเดรจัฉาน เปนนมิิตใหญนะ จาํไดไหมละ จดใหถูกนะ มคีนจดอยูคน

หนึง่ ฝร่ังจด 

  แตวาถามีกําลงัใหญจริง กจ็ะไปเปนเทวดา อันนี้ก็ไมรอจิตอันเปนกศุล

เหมือนกนั เทวดากลุมใหญทานจะมาคอยเลย ไอหลงัคาเราก็ไมมหีรอก ฝาเฝอไม

มีหรอก เหน็ทัง้ภาพเทวดาเต็มยศ แลวกจ็ะรองเรียกบอกวาพวกผมเปนเทวดาชัน้

นั้น พวกผมเปนเทวดาชัน้นี้ แลวขอไปอยูดวยกนั ตางคนตางชวน ถาอยางนัน้ผล

เต็มอัตราจะเปนเทวดาบางชั้น เขาจะมาเฉพาะชัน้เดียว อยางนีเ้ปนเทวดาแนนะ 

  แตวาถาคุณจะเปนพรหม เราจะเหน็พรหมอยูดานหนา เทวดาอยู

ดานหลัง พระอริยะดานหลังนี่พวกนี้ไปเปนพรหม 

  ถาเห็นพระอรยิะอยูดานหนา รองไปเปนพรหมเปนเทวดา พวกนีไ้ป 

นิพพาน นีเ่ขาเหน็ทุกคน 

  ถาหากวาเหน็สิ่งที่เปนอกุศล เหน็ไฟที่สบายมาก ใชไหม ก็ตองเหน็กอน 

ถาเห็นไฟนี่ตองรีบตัด ถาหากวาเขาพูดได คุณก็คงจะชวยกันได ถามเห็นอะไร 

เห็นไฟตองรีบตามพระมาเลย พระที่อยูใกลที่สุดเอาเงินจาํนวนหนึง่จับมือแลว

บอกชําระหนีส้งฆ ไอชาํระหนี้สงฆนี่มีผล 2 อยาง ถาไมเคยขโมยของสงฆมา ก็

เปนสังฆทาน กับวหิารทาน ใชไหม เทานัน้แหละไฟจะหาย จะเห็นพระแทน อันนี้

ไปสวรรคแทน ตองรีบแก 

  ทีนีถ้ากรรมหนักจริงๆ มนัพูดไมได ถาอยางนัน้ตองเปนไปตามกรรมแลง

โยม เวลาจะตายเห็นอะไรด ี (หัวเราะ) เหน็เครื่องบินดีไหม มนัชาไปนะ (หวัเราะ) 

ตองเหน็จรวด มันวิง่ปรูดเดี๋ยวถึงเลยอีตอนเชื้อเพลิงหมดนะซ ิ

ลูกศิษย หลวงพอคะ เทวดานี่ มีแตเทวดาดทีั้งนัน้ หรือวามีเทวดาไมดี 

หลวงพอ ไมมี อีหนู เทวดาดีไมมี มีเทวดาเฉยๆ เขาไมเขียนตอทาย (หวัเราะ) หนอยแนะ 

เทวดาชั่ว ไอข้ีหมา (หวัเราะ) เทวดาเขาแปลวาผูประเสริฐ เทวดาแปลวาผู

ประเสริฐ เทวะนี่แปลวาผูประเสริฐ นาคะนาคนี่ก็แปลวาประเสริฐใชไหม คนทีจ่ะ

เปนเทวดาได เวลานัน้กอนตายจิตใจก็ตองประกอบไปดวย หิริโอตตัปปะ ความ

จริงผูหญิงอาจจะบอกวาไมใช ไมใชอยางนัน้ ไมตองนึกถงึไอตัวนี ้ จิตนึกถงึบุญ

กุศลนี้ นี่มนัอายบาป กลวับาปอยูแลว ไมตองไปนึกไอตัวสองตัวนี้ อยางนี้เขาถึง

เปนเทวดาได 



  ฉะนัน้เทวดาจงึมีแตดี ไมมีชั่วใชไหม ไอที่บอกวาเทวดาไปเชาคนนั้น 

เทวดาไปหักคอคนนี้ ไมใชหรอก นั่นไมใชเทวดา เปนพวก สัมภเวส ี บาง 

อสุรกาย บาง แตเขาโกหกวาเปนเทวดา เราจะรูเรอะเทวดานี่แคโกรธยังไมไดเลย 

ถาโกรธละจุติทันทีเลย ทีน่รกจุติเขาแปลวาเคลื่อน อยูไมไดตองลง แตนางฟาพวก

นี้ไมแน เวลาขึน้ไปอาจจะอยูเหมือนกนั (หวัเราะ) แน ไอถามแบบนี้ชัก จะอยางไร 

(หัวเราะ) 

ลูกศิษย ฝากไวกอนนะ 

หลวงพอ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย ไวรอเปนเทวดากอนเถอะ (หวัเราะ) 

หลวงพอ (หัวเราะ) อยางไรก็ไมรู โดยมากพวกนี้มนัโกหก แตวาเทวดาทานกม็ีมารยาทดี 

อยางทานจะจบัใครเปนคนทรงนี่ พอเขาเริม่ทรงทานยงัไมทันจะมา ไอผีเขาแทน 

ฉันเคยถามวาทําไมปลอย เขาบอกโดยมารยาทเขาเขาไปแลว ทําอะไรเขาไมได

เหมือนกนั นี่แสดงวาเทวดาทานมหีิริโอตตัปปะ คนทรงของทาน แตเจานัน่มนัเขา

มารปลอมทานมาไมทนั พอมาถงึถามทาํไมไมใส บอกไลไมไดมารยาทเขาไมทาํ

กัน 

  ไอนี่เราโทษคนทรงไมไดนะ เพราะวาคนทรงใจออนนะ ก็มหีลายคน ก็มี

เทวดา เทวดาที่เขมแข็งมีอยูองคหนึ่ง ฉันเจอะ เจาพอหลักเมือง สุพรรณบุร ี

แกก็มาเขาเจก เจกคนนี้มนัปวย แลวมนัก็จนไมมีสตางคไปซื้อยากนิ ซื่ออาตอย 

เขาไปถึงตอนนั้นเจกพูดเลงหมดตอนนั้นลกุไมข้ึนแลวนะ ถามไปถามมาบอกเอา

เลย นวดอาไปมึงเราก็เอ นวดอาตอย นวดอาตอย (หัวเราะ) วาไปวามา เอ 

ทาทางนกึวาตาตอยแกนอนอยู 

  ถามวาทานเปนใคร 

  แกบอก “ฉันเจา พอหลักเมืองสุพรรณ” 

  ตอนนัน้ฤดูน้าํมาก เราก็อยากจะดู ถามเจาพอมาอยางไร มาเรอืรึ 

(หัวเราะ) แนะ 

  แลวทานก็เลนกับเรา บอกมาเรือ 

  ก็ขอดูเรือเจาพอ 

  ทานบอกอยา เดี๋ยวเธอจะกลัว 

  บอกไมกลัว ใครกลัวก็ชางผมไมกลัวแลวกนั ปรากฏทุกคนอยางคนตาง

ไมกลัว 



  เอาเรือโผลมา เอาหวัเกยขึ้นสะพาน แหม หัวยาวตัง้แคนีน้ะตะไครน้ําเต็ม

เลย 

  ชวยขัดตะไครเรือใหดวย (หวัเราะ) 

  ทีแรกพูดยกัแยยักยนั เรากน็ึก เอะ พระเจา อยูคงไมทาํเรา เราก็ไปขูดๆ 

ตะไครจนหมด แกก็เฉย สงสัยจระเขาปลอม ถาจริงจะมาอยางไรละ ประตูน้ําเขา

ก็มี มนัเสือกลอดมา (หวัเราะ) ใชไหมนั่นทานแสดงใหเหน็ชัด) 

  ถามวามา ถาหนาน้าํตองมาเรือ หนาแลงก็มามา ถามมาอะไรทานบอก

มาทานมีเขี้ยว มีหนวด 

  แตความจริงไมใชของจริงนะ นี่ทานศักดิสิ์ทธิ ์ เราขอดูทานก็ใหดูจริงไมจิ

รงก็ชางมนัเถอะนะ เขาลือมันวาไอข่ีแพะ ข่ีจระเขทางน้าํ ถาหนาแลงก็ตองขี่มาก

หรือข่ีเสือ ความจริงทานไมนั่งขี่ใหมันเมื่อยไอทําทาจะขี่ทานไปจวนจะถึงแลว นี่

เขาก็เลาเปนนยิายไป ทานกเ็ลยเรียกวิญญาณใหเขาด ู เราก็ไมกลวันะ แตจระเข

ไปแลวหลายวนัไมลงน้ํา (หวัเราะ) ไมใชฉันคนเดียว ทั้งหมูบานนะ เรือยังไมลง

เลยกลัวจระเขมันเห็น เออ เอาจริงๆ ไอมนษุยนี ่

ลูกศิษย ตอนนัน้หลวงพอยังเปนฆราวาสอยูเหรอครับ 

หลวงพอ เปนฆราวาสเปนพระเลนกนัไมไดแน ยงัเด็กอยู แตไมเด็กมาก 15-16 นะในชวง

นั้น ถาพระนีน่ะ พระของเตาเรียบๆ แตพระทีท่รงอภญิญามีเยอะ เพราะอะไรรู

ไหม เวลานัน้คนชอบคาถาอาคม ถาชาวบานชอบเลนคาถาอาคม พระจะถงึชวีิต

แตจะไปไมรอด ถาจะเปนกรรมฐาน ตองเปนอภิญญา แตวิชชา 3 นีย่ังแยเลย ไม

มันเขาหรอก เพราะอะไร ก็เพราะวาจะเสกขาวสารใหเปนกุง เสกดอกชบาเปน

แมลงภู ตองทาํได ถาพระทาํไมไดก็เจงหากินไมได คือกาํลังตองทนัเหมือนกนั ก็

ถามมนัเปนอยางไร ก็ในสมัยพระทรงอภญิญา เขาชอบอยางนี ้ เวลาเจริญพระ

กรรมฐาน ตองเลนอยางนี ้ ในเวลานัน้พระอภิญญามีเอยะ แตวาใครจะบอกละ 

ไปถามทานนะไมไดความหรอก ทานไมบอก ทานกลัวทานลงนรกนะ ในประการ

ที่ 2 เขาทําใหคนดูไมได แตวาเขาจะทาํไดตอเมื่อเขามีความจาํเปนเกดิขึ้น นัน่คือ

เหาะ แตวาตองใหคนเหน็ไมได ถาคนจะเห็นชางมัน กร็วมความวาไมไดทํา ก็มี

เยอะ มีหลายวัดนะเพราะฉะนัน้ถาเริ่มเลือ่มใสไอตัวนี้เวลาตาย วาระแรกไมตอง

ตามเขาไปนรกหรอกนะ ยงัเขาไปไดเร่ือย ไปไดอีกที กลับมาก็ไปไดเร่ือย ถาไปได

ก็ไปคาอยูตรงนั้นนะ ไปไมได ลงไมได ไอที่ลงไปไมได เขาไปดูวาเปนเพราะอะไร 

อีที่ลงไมไดคือไปดูวาเพราะอะไร เขาใจวาทานเกรงใจเราจะบน คือมีสิทธิ ์ ที่จะ

เห็นขุมไดตอนนั้นอาจจเปนอยางนัน้ก็ได เดก็ๆ ใชไหม เพราะกําลงัใจเปนเด็ก เขา



ไมไดหามตองมานัง่ตรงนี้นะ พอมาถงึนัง่ตรงนี ้อยากดูนรกขุมไหน พอถึง นัง่ตรง

นี้ นึกถงึลุงขึน้มา พอถึงนัน่ นึกถึงทานทานกถ็ึงปบ พอดีเหมือนกัน อยากดนูรก

ขุมไหน นรกขุมนั้นก็อยูใกลๆ  คือนรกมันไมมา มาแตความเปนทิพย ใชไหม ถา

หากจะเคลื่อนออกไปโดยที่เราไมรูตัว ตอนนีถ้าเราอยากจะลงไปเที่ยวนรก หรือ

อยากจะเทีย่วสวรรค นึกเอาเอง ก็ตอนนี้พระทานเขาใจเวลาจะไปหาพระ พระ

ทานก็จะคุยเรือ่งนี ้พระทีท่านได 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

อรหันตปฏสิมัภิทาญาณ หมด ถามหลวงพอเปนอะไรครับ 

  ฉันเอง ฉันไมรูวาฉันเปนอะไร จะบอกไมเปนก็ไมได ฉันก็ไมรูหรอก ฉันก็

ทําไปเรื่อย ของฉันอยางนี ้ “เอาอยางนี้ เอยอางนี้เอา” พระเสียอยาง ตองการให

ทานสอนทั้ง 10 องค นี้สอนเธอไมไดหอรกนะ เพราะวาไมใชเครือเดียวกัน เพราะ

การจะสอนกนันี ่ ตองทําบญุติดตามกันมา ถาไมติดตามกนัมานี่ไมมีสิทธิจ์ะสอน

กันเลยสอนอยางไรก็ไมมีผล เพราะไมเขาใจ 

  ก็ถามวา “ถาอยางนัน้ผมกต็องเปนคนอับเฉาใชไหม” เพราะเอาดทีางนี้

ไมได 

  ทานบอกได ก็ หลวงพอปานวัดบางนมโค นัน่แหละ ติดตามกนัมา 

ทานบอกเลยวา หลวงพอปาน นีเ้ปนพอเธอมาหลายชาติก็ไปไดทุกอยางแหละ 

  แหม เพิง่รู รูกไ็มกลาถาม ใชไหม ก็ไมกลา ก็คนเคารพกันนี้ใชไหม กไ็ม

กลา ทานอธิบายใหทราบ 

  แลวตอมาก็เรียนกับ หลวงพอปาน หลวงพอปาน กส่ั็งใหไปหาพระอีก

องค พอทานปฏิบัติได ถามความพอใจของทาน คือเบื้องตนพอใจ ทานก็ส่ังไปหา

พระอีกองค ไปหาแตละองค บอกใหมาถามจะใหฉันสอนอะไร หลวงพอปาน 

บอกมาหมดแลว ก็เลยบอกวาไอแกงสมแกงเผ็ดมันก็แกงเหมือนกัน แตรสผีมือ

มันอาจจะตางกันนิดหนอย ไดรสกลมกลอม บางคน คนนี้แกเปร้ียว คนนี้แกเค็ม

คนนี้เปร้ียวเคม็พอเหมาะ แตขาดหวาน มนัเปนอยางนี ้การปฏิบัติธรรมะ 

  บอกไอชาฝกไดๆๆ ถาพื้นฐานฉนัไมมีอะไรสอน หลวงพอปาน สอน

หมดแลว หมดกัน ทานก็ชวยให 

  แตอาจารยตองยกครูแรง มอีงคเดียว หลวงพอเนยีม ยกแรงมากพอเขา

เขตวัดก็โคตรพอ โคตรแม (หัวเราะ) แหม ดีจริงๆ แตทานก็ดาผิดนะ ไมไดดาเรา 



ดาโคตรพอโคตรแม เราก็เดนิกนัสบายใชไหม ดาไมถึงเรา พอแมเรากย็ังไมถงึ ดา

ข้ึนโคตรโนน เราก็เดินสบาย ดาไมเลี้ยง เจอหนาดาตะพดึ 

  แหม ถาพวกนี้ไปนะ คงจะลงนรกกันหลายคน (หัวเราะ) ผาจีบสมัยกอน

มันสีขาว ใชไหม มนัก็ไมขาวแลวก็ไมขาวเสร็จ ก็ชักจะตุยๆ แลว นุงลอยชายฝน 

คลองคอฝน เดินไปหมาแมวเพื่อนฝูงหมดคุยกับหมาแมว เร่ือยเปอยไป พึมพาํ 

พึมพาํ มึงอยางนัน้ กูอยางนีไ้มรูเร่ือง มองดูแลวไมตางอะไรกับคนบา 

  แหมแตคาถาของทานก็ดีจริงๆ คาถาดานี ่(หัวเราะ) เจอะหนาเปนดา ดา

อยู 3 วนั หลวงพอปาน ทานบอกแลว บอกพระที่จะสอนเรา ถาเราจะเอาดนีะ 

เขาไมดีเขาจะหนกัไวกอน เขาจะเลนแบบนี้เขาตองกระทุงเรากอน มนัมี 3 เลม 

ลาภะ คือความโลภ เร่ืองลาภขี้ขุมทรัพย ราคะ คือ ข้ึสาวสวย ไอสาวสวยนี่ไมใช

คน ไปเกณฑเอามา หาดูไมไดในเมืองมนุษยนะ ไปเกณฑเอามาใหเหน็ จะติด

อารมณนี้ไหม ถาติดละก็ไมสอน แต หลวงพอเนยีม ทานมีคาถาบทเดียวโคตร

พอโคตรแม (หัวเราะ) ทานทองคลองเลย 

  สามวนัผานไป วนัที่ส่ี เจอหนา “มึงไมโกรธหรือวะ” 

  บอก “ผมโกรธทําไม” 

  “กูดาโคตรพอ โคตแมมึง” 

  บอก “มันไมถงึผมนี่ครับ” 

  ถาม “ทําไม” 

  บอก “ทานดาที่โคตรพอ โคตรแมผม พอแมผมยังไมถึงนีค่รับ” 

  “มึงยอนกูเรอะ” 

  บอก “ผมไมไดยอน ผมกราบเรียนตามความเปนจริง” 

  “เออๆ จริงๆ แฮะ กูดาไมถึงมึงนี่แฮะ กูเพิ่งนึกไดเดี่ยวนี้แหละวะ 

(หัวเราะ) 

  บอก “เอาคืนนี้นะ 2 ทุม เอง็ไปหาขาในโบสถ” 

  ตอนนี้เลิกดาแลว เหนื่อย 3 วันแลว แลวกส่ั็งอยูกุฏิไหน ทําอะไรเรียบรอย

ดีไหม แตความจริงทานสัง่เขากอนไป 

  ถึงเวลาใกล 2 ทุมแลว เรากห็มสบง หมจวีร แลวก็สังฆาฏิเสร็จถือดอกไม

ธูป เทียน แลวก็ไป เอ พอเขาไปในโบสถ ไปนั่งหนาพระประธาน มองแลวมันไมใช

นะ หนุมสัก 30 ผิวพรรณผองใสมันคนละรุนเลย เรานึก เอ เราขยีต้า ผีหรือคน 

เหมือนเจาของรานอาหารแถวๆ นี้ (หัวเราะ) ไมรูผีหรือคนเสียแลว หลอกหลอม

เราเสียแลว เราไมรู เขาไป 



  ทานถาม “จําไมไดเรอะ ทานบอกจะเอาอะไรกับขันธ 5 ละ ขันธ 5 มัน

อนิจจัง มนัจะหนุมก็ได แกกไ็ด เราตองการธรรมะใชไหม” เขาไป พอจะไหวทาน 

ทานบอกไปกราบพระเสียกอน พอกราบพระสงฆ ตองตัง้ใจนึกถึงพระพุทธรูปกอน 

  เอ ตอนที่สอน โอโฮ เราจะเปนพระอรหนัตเสียเวลานัน้เลย สอนดีจริงๆ 

หลวงพอเรียบรอย ฟงชดัเจนมาก ส้ันๆ จะไมยาว นี่พระอรหันตนี่พูดอะไรไมยาว 

เวลาสอนทานตัดรวบหมด 

  ก็เปนอนัวา แลวพอตอมา มารับคําสอนเสร็จแลว ก็จะมาคางอยูอีกนาน 

อยูเปนเดือน มีคืนหนึ่ง ตี 3 พวกเราลกุทาํกรรมฐาน บอก “เฮย ไอกฏิูหลังโนนนะ 

หลังที่ 3 นะ เครียดไปหนอยนะ ลดกําลงัจิตสักนิดหนึ่งเครียดมากไมมีผล เออ ไอ

หลังนี้จิตนอยไปหนอยลกูตองชิดเขาไปอีกนิดหนึง่ เออ พอดีๆ ดี “แหม 

คอมพิวเตอร ไมตองใชที่นัน่ จริงไหม เออนี่ เจโตปรยิญาณ คือไมตองเขาไปนั่ง

จองหรอกนึกเมื่อไรก็เมื่อนัน้ มนัไดทันท ี ดีไมดีจะตียอนถอยหลัง ตอนเชามาหา

ทานนีก่็คุย เมือ่วานนี้เวลานัน้ เมื่อวนันัน้ เวลานี้ มันทําจิตพลาดไปนดินะ ตรงนี้

ขนาดนี้ดีแลว แลวทานจะสอนตอ แนะนาํอีตอนนัน้ ไปๆ มาๆ ไอ 2 ตัวนัน้เอาไป

กินหมดเลย แลวก็พอสายที่ 2 เขาได แตเขาเดินสายอภญิญา แตความจริงพวกนี้

มัน ไมใชอภิญญา มนั ปฏิสัมภิทาญาน เพราะเขาได สมาบัติ 8 สมาบัติ 8 นี่

เปนพวก ปฏสิัมภทิาญาณ แตมองดูแลวนี่ มนัก็คลายๆ กันทําอะไรก็คลายๆ กัน

ทุกอยาง ปฏสิัมภิทาญาณ นี่เขาฉลาดมากแตเขาชอบเลน นี่ ครูแบบนี้ ถาคุยดีๆ 

นี่ไมเปนไร ถาไปเถียงเขาเดีย๋วมีเร่ือง 

  ก็มียายคนหนึง่จากกรุงเทพไป แหม ยายนี่ไมรูแกเอาอะไรไปเถียง เถียง

ขางๆ ดูๆ ก็เถยีงอยูนั่นแหละ พอเถียงกับฉัน ฉันรําคาญฉันก็ลุกไป ไปเถียงกับไอ 

2 คน มนับอก “เดี๋ยวเถอะๆ เดี๋ยวลงไมได เถียงขางๆ คูๆ ใครจะรูลงไมไดมันเปน

อยางไร” ลอยเลย (หัวเราะ) ลอยล่ิวๆ ไป บอก “ถาไมรับรองวาฉนัพดูถูก แกไม

ตองลง” ยอม ตอนนี้เองแหละถูกลงโทษ คําสั่งออกเลย พรรษานัน้ใหเขาปาตลอด

ชีวิต หามออก มันก็บน คําสั่งนัน้ไมใชพระเรานะ ตองผูบัญชาการที่ขัดไมได 

พรรษาแคนี้อยูไดแคนี้นะ ตองผูบัญชาการที่ขัดไมได พรรษาแคนีอ้ยูไดแคนี้นะ 

ครบพรรษานีจ้ะตองออกปานะ หามกลับเขามาในเขตของคน จนกวาจะตายนี่นัน่

ทําศาสนาเขาเสื่อม 

  ตอมาใครถามหาไอ 2 องค ทําคนลอย ไดเร่ืองเลย ไปเจอะมันเขาปา มัน

เขาปาชามันไมออกหรอก มันออกจาปาไมถูก มนัเลนกับพวกรเ มนัเลนทุกวัน 

นั่งๆ “เฮย มึงอยากดูเสือไหม” อยากดูมันก็หยิบใหเราดเูลย เสือ อยากดูจระเข ดู



อะไรก็ได ไมตองทาํอะไรเลยอภิญญาไมตองทาํอะไรเลย แตความจริงไมใช

อภิญญา เปน ปฏสิัมภทิาญาณ จับโยน พอนึกแลวมนัเปนเลย เทานี้เองดีไหม 

ฮะอยางมาทีน่ีไ่มตองนึกรถ นึกปบ ดีไมดี ชนเสาไฟฟา ตายเลย 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ตอนที่หลวงพอไปธุดงค แลวก็ตอนนั้นผมจําไดวาอานหนงัสือที่ 

เชียงตุง แลวก็พบพระอยูองคหนึ่ง แลวทานก็ชี ้ บอกวาถาจะมาหาทาน ใหดูที

เจดีย แลวก็พอชี้อีกทหีนึง่แลวก็เปนที ่ ลําปาง ตอนนั้นหลวงพอไมทราบเลยหรือ

ครับวา 

หลวงพอ นี่คุณจะไปติดเหลานี้ไมได คือวาเราไมไดคิดวาเขาจะทาํอยางนัน้ใชไหม เขาคิด

ใหเราดูเจดีย เขาเลนเราตอนนัน้แหละ อีตอนที่เราดยูอดเจดีย มนันิดเดียว ชั่ววินา

มีเดียว ดูอะไรไมไดมาก อาจจะไมถึงวินาท ีแก็ก แก็ก มนัก็ไมถงึหรอก เขาเลนเรา

ตรงนั้น พอเราคิดวาเราดูใหดีๆ เขาก็เลนเราตรงนี้ สถานีรถไฟ ไอภาพเจดียนี้ยงั

อยูมันก็เปนเรื่องอารมณขันของเรา พอถึงแลวปบ เขาบอก ถึงแลวไอเจดียก็

หายไป เขาเลนเราตรงนั้นนะ อา เขาเลนเรา ตอนเผลอ ถาหากบอกวาจะทํากนันี่

แหละ ทีนี่รูแน แสดงวาทานเกงจริงๆ ใชไหม เลก็ ไปธุดงคไหม 

ลูกศิษย ไมไปครับ 

หลวงพอ ไมไปก็ดีแลว เดี๋ยวรองไห (หัวเราะ) กินๆๆๆ ขาวแลวอิม๋ ไมกนิเหลือเยอะ ดีไมดี

เนาสเยแลว เดี๋ยวรองใหแหงๆ ความจริงธดุงคก็เปนเรือ่งอัศจรรยนะ มนัเปนเรื่อง

ไมนาเชื่อ ทีกาํลังใจเรื่องใหญมาก แตพวกธุดงคจริงๆ เขาตัดสินใจตายกันนะ คอื

มรณานุสสติตองมีประจํา คือวาเรามีความตาย 99 เปอรเซนต แลวนะ มนัตองจุด 

99 ดวย หมอไมมี ยาไมมีแลวก็ธุดงคอุกฤษฏ ถาธุดงคธรรมดายังอาศัยชาวบาน

ได อยางอุกฤษฏนี่เขามรีะเบียบ ตองเดินใหพนบานภายในเวลาไมเกนิ 3 วนั พน

ขีดคนอยู แลวเขาปาเลย ไปเทาไหรตองอยูเทานั้น ถาตั้งใจเทาไหร เปลี่ยน

ระยะเวลาไมได หมายความวาคนดีเขาไมเอากนั มีคนบาๆ บวมๆ ทาํกัน แตก็มี

เยอะ ไมใชเฉพาะบาบวม อยางพวกเราหรอก ไปก็ไปชนเหมือนกัน ชนกับเขตของ

เขา ไปเจอะแลวก็คุยแลวกพ็ยายามหลกี คือไมตองการพบคนไอนีน่ะตายเมื่อไรก็

ได ตะขาบกดัก็อาจจะตายก็ไดใชไหม เพราะไมมีอะไรแกพิษ แลวถาเกิดเสือจะ

พิสมัยขึน้มานี ่ก็อ่ิมเหมือนกนั 

ลูกศิษย ก็เรียกหลวงพอ 

หลวงพอ หลวงพอเองกถ็ูกกนิเหมือนกัน (หวัเราะ) ก็ตองตัดสินใจเพื่อตายกัน แตก็มีอยูวา 

ตายแลวจะไปไหน เขาก็รีบตัดสินใจ ถาตายวนันี้เราจะไปไหน ถาจะไปสวรรค ต้ัง

จิตไวแคอุปจารสมาธิ ถาตายแลวจะไปพรหม ต้ังใจปบ ฌาน 4 ฌาน 8 ใหทรง



ตัว ถอยหลงัมาตั้งใจอยูที่ปฐมฌาน หรือฌาน 2 เพราะวาถึงขัน้ฌาน 3 แลวมนัไม

พูด ถาทรงฌาน 1 ฌาน 2 มันยังคุมตัวอยูเขาตองทรงไว ที่นี้ตายแลว เปนพรหม

แน ถาหวงัตายไป นิพพาน ก็ตัดสินใจวารางกายนีไ้มมีความหมายสําหรับเรา 

เราไมตองการมันอีก ตายแลวก็ไป นพิพาน เทานี้แหละ เขาตั้งแคนี้ แตตอง

อารมณทรงตวันะ 

  นึกไปแบบนัน้ก็ดี อารมณรักในเพศ อารมณโลภ อารมณโกรธ อารมณ

หลง 4 อยางนี้ มนัไมเขามาเกาะใจไวแน คือเรายังตัดไมไดแตตองพยายามขับไล 

ระงับมัน เทานั้นเอง แตไมใชอรหันต ใชไหมถาปลอยมนัฟูข้ึนมา เชาอดขาว ฟนูิด

เดียว แคนามีเดียว หรือวนิาทีเดียว เชาเทวดา จะไมใหกนิขาวเลย เปนการ

ควบคุมอารมณเพราะตองกดกันหนัก กดกันหนกัก็ไมมอีะไรนี่ กน็ึกวามันจะตาย 

แลวก็หมดเรื่องกนั คิดวาเราจะตายยังตองการอะไรอีก แลวก็ส่ิงสาํคัญที่สุดนัน่ก็

คือทรัพย เดินไปนี่เห็นหมด ทองใตดินนะ เหมือนกบัไมมีดินเลย เปดใหดูนี่ครับ

ทองคําครับ แหม อวดจริงๆ หนักเขาเรากรํ็าคาญเหมือนกนั บอกนี่อยากไดทาํไม

ไมให พอไมตองการละก็อยากให 

  บอกถาตองการละใหหมดเลย แหม เหมอืนกนั อยากไดแตผมไมให เวลา

ไมอยากไดละผมให ก็เลยไมทราบทีหลับวาเทวดาพวกนี้ชวยกนั มันเคยอยูชั้นนี้

มากอน ชัน้จาตุมหาราช อีกพวกหนึ่งกคื็อดนตรี ไอดนตรีนี่ทกุประเภทจะมใีหฟง

ทุกวนั ไมใชวาไกลนะเหมือนกนั เครื่องบรรเลงขางๆ นี่เลย รองสงรองกัน เหมือน

ขางๆ นี่แหละ บางทีเสียงกลางยาวมันสนกุ แหม เตนกนัไมมีละ (หวัเราะ) เหน็ตัว

นั้นไมใช มาแบบคนแหละ ตองจับเสียงพวกนีเ้ปนวิปสสนาญาณ คือวาถามา เรา

จับเสียงเปนวปิสสนาญาณเครื่องเปนแบบนี้มานะ รุงขึน้ไมเอาอยางนี้ไมเอา ใช

ไมไดแลว เปลี่ยนเครื่องใหม แกมีทกุเครือ่งแลวไปอีกทวีงผูหญิงลวนๆ บางฟานี่

สวยๆ รองกันไขวเลย แกกบ็รรเลงไป เรานั่งกินขาวนีเ่ขาก็บรรเลง รองสงไปตามที่

นํามา ไอเพลงไหนที่เราชอบก็บรรเลงนัน้แหละ ฉันเคยเลนดนตรี เราชอบเพลง

แบบไหน เขาก็เลนอยางนัน้นะ เราก็จับๆพวกนี้ เราก็รู คนที่ไหน มันจะมา บานไม

มี พวกนี้กเ็ปนนางฟาอยางนอยก็นางฟา อยางอืน่มาไมได พวกนี้ก็มาจากคน คน

เขาก็ตายไปเปนนางฟา สภาพของเราแทๆ มนัก็ตองเปนแบบนี ้ จับเปน มรณา

นุสสติ นะ เราก็ตองเห็นวาสภาพรางกายมันเปน อนจิจัง เราเกาะมันเปนทกุข 

เพราะถามนัเที่ยง เขาก็ไมตายอยางพวกนี้พวกนี้ตายไปแลวจะมาแบบนี้ เราไมชา

ก็ตายแบบนี้ เขาจับเปนแบบพวกนัน้ แกตีไป ขณะสีซอกดี็ บรรเลงเพลงเคาะก็ดี 

เราตองจับวาขณะใดที่เขายงัดีอยู ถาเขาเคาะอยู เสียงมันยงัไมขาด ถาเลิกสเีลิก



เคาะ เสียงขาด ก็เหมือนชวีิตเรา ถายังหายใจยูมนัยงัไมตายถาเลิกเมื่อไร หยุด

เมื่อไร มันตายเมื่อนัน้ นี่เขาจับกนัอยางนี้ หรืออยางคนนัน้สวย พรุงนี้ไมตองกิน

ขาว (หัวเราะ) ไมตองหวงสบายมาก เหน็ไหม เปนเทวดาเขาเขาฌานตาย นะ 

(หัวเราะ) จําศลีกินวาตาไมมขีาวจะกิน ลอลมเร่ือย(หัวเราะ) 

ลูกศิษย แตก็คุยไดเหรอฮะ 

หลวงพอ ได คุยได เราก็คุยอยางพระ พระคุยกับผูหญิง เขาคิดอยางนัน้นะเขาเปนผูหญิง 

เราเปนพระ ถงึแมวาเขาจะไมมีเนื้อ อยางเราก็ไมควรจับ เปนอนามาส คือพระจับ

ผูหญิงนี่ความจริงไมมีโทษหรอก ถาไมมีจติกําหนัด ใชไหม สําคัญที่สุด ถาไมมีจิต

กําหนัดจับอยางไรก็ไมมีโทษ แตอดขาวใชไหม คนอื่นที่เขาเหน็นะ เขาจะมี

ความรูสึกอยางไร ตองรับความรูสึกของคนดวยนะ ไมใชสุมส่ีสุมหาไปทาํกนั 

พระพทุธเจาทรงระมัดระวัง 2 อยาง บัญญัติวัชชะกับโลกวัชชะ บัญญัติวัชชะ คือ

มีโทษทางธรรม ทางวินยั ใชไหม มีโทษนะ แลวก็โลกวชัชะนะ มีโทษทางโลก คือ

ทํานี่ไมมีโทษเลยแตทางโลกเขาติเตียน ก็อดขาวตองระมัดระวังทัง้สองอยางถงึ

บอกวา เปนอนามาส ถึงแมวาจะไมเปนอาบัติ ก็เปนอนามาสคือไมควรจับ 

ชาวบานเขาจะไมใหกนิขาว กินขาวแลวไปจับพวกผีสงสัยจับไมติด ไอพวกนี้ไมมี

เนื้อ จะจับปบถูกเนื้อแย แตกลายเปนเนื้อเปรตเลย อูฮ ู ล้ินหอยยาว เนื้อยาน นา

กลัวช็อคตายตรงนั้นเนอะ 

  เขาก็มาบรรเลงตามเรื่องของเขา แตวาพวกเราจะไมพูด ไปถึง

พระพทุธเจาบอกวา “เธอทัง้หลายไมควรคบพวกมาตุคาม ถาจําเปนจะตองคบ

พูดเรื่องธรรมะ” เหมือนทีเ่ขามาบรรเลง เราก็ไมรูวาเพื่ออะไร เขามารเพื่อมา

ทดสอบกําลงัจิต เราจะสอบได สอบตกก็รูในวนัพรุงนี ้ ใชไหม ถาวนัพรุงนี้มีขาว

กิน สอบได (หัวเราะ) ถาวนัพรุงนี้ไมมีขาวกิน สอบตก ถาเขาเอาแน ก็หมายถงึวา

เขาไมมีความปรานี เขาแนนอน 

  กินขาว ก็ใชวธิีบิณฑบาต เดินจากตนไมตนนี้ไปถงึตนไมตนโนนมนัมถีึง 

3 แบบ คือเอาบาตรหอยตนไม แลวกย็ืนภาวนา ไดยินเสียงบาตรกึ่กๆ 3 คร้ัง ลืม

ตาขึ้นมาได ไมอยางนัน้ก็ตัดสินใจ จากตนนี้ไปถงึตนโนน ถายงัไมมีคนใสบาตร

ละก็เดินกลับไปเลยถาไมมีคนใสบาตรเลย เรายนือยูดวยธรรมปติ ไมกินเลย แลว

อีกประการที่ 3 เราจะไมกนิอะไรทั้งหมด อยูดวยอํานาจธรรมปติ มันจะไมยอมนะ 

มีธรรมปติเฉยๆ ก็ไมกินอะไรเลย น้ํากนิตามธรรมดาน้ํานี่กนิตามปกติ มันจะ

อ่ิมตัวตลอดเวลา 



  ที่นี้เรากนิเพราะอะไรรูไหม อยากจะลองกนิขาเทวดาดู ขาวเทวดาเขามี

อยางเดยีว ไมมีเนื้อ ไมมหีมู ไมมีผัก มีแตขาวสีเหลืองๆ ออนๆ กนิแลวกม็ีรสหวาน

หนอยๆ กินมากก็อ่ิม กินนอยก็อ่ิม เรากอ่ิ็มตลอดเวลา กินแลวก็ชุมชื่นนะ ชุมชืน่

กวาอาหารเรามาก เดิมทีเดยีวเขาใสเราเจาเดียว ทพัพเีดียวกนิก็อ่ิม ตอมาใส 4 

เจา 4 ทัพพีอ่ิมพอดี มีความชุมชื่น มีกาํลังดีมาก นากนิดีไหม หาขาวเทวดากนิ

ไหม สงสัยวาขาวแพงๆ นี่ขาวเทวดาหรือเปลา (หัวเราะ) ขาวเทวดา เกวียนเทา

ไหรก็ไมรู นากลัวจะแพงนะไอรถสิบลอเคยเหน็ขึ้นไปนะ ออ ไมไดสิตองใชจรวด

ข้ึนไป 

  จะไปธุดงคไหมหมอ ไมดีละ เอา เจาเลก็ ดีกวา (หวัเราะ) อยางนี้ เสือ

เห็นก็เดินหลีก ไอกางๆ แบบนี้เจ็บกรามโวย โดนดําเอาอันเลก็ ดีกวาแทะสะดวก 

เดี๋ยวรองไห ไอรองไหสวนทีเ่หลือ แหมจรงิๆ 

ลูกศิษย คนพูดก็เหมือนกนั 

หลวงพอ แหม (หวัเราะ) พูดจนเสือรองไหหลายวัน กนิไป 1 ใน 4 อ่ิมเสียแลวจริงๆ ธุดงค

นะดีแบบนัน้นะ แลวแบบปกติ เขาก็ดีนะ แบบปกตินี่เขาจะตองตัดหมด หางบาน

ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร ถาต่าํกวานัน้ไมใชแลว เดินดงแลว 

  แลวประการที ่ 2 วัตถทุี่มีคาอยางเงินและทอง ถือไมไดเลยนะรับก็ไมได 

เมื่อกนนี้จะไปธุดงค เขาตองขึ้นกับอาจารย คําวาขึ้นนีห้มายความวาไปขอ

ปรึกษานะ ทานตองฝกกรรมฐานกอน และตองแนะนํากอนครบถวน ไปธุดงคนี้ไป

เพื่อละกิเลส ไปเผาผลาญกเิลสกัน เวลาปกกลด ประมาณไมตํ่ากวา 1 กิโลเมตร 

เพราะอะไรรูไหมกลางคนืในเวลาสงัด ชาวบานเขาคุยเสียงมนัไมถงึ ตอนเชาเดิน

มาบิณฑบาตไมไกลเกินไป ขนาดนีน้ะ แตวาตอนนี้บางททีานลอขางเสาเรือนเลย 

รูสึกวาศักดิ์สิทธิ์มาก แลวเวลาพวกนีก้็เหมือนกันถาไปทําอะไรผิดหนอย พวกนี้

มดคันไฟกนิ ทุกองคเขาจะตองบอกเหมือนกนัหมด พอผิดนิดเดียว 

  ก็มีคราวหนึง่ตองเดินทางรวมกัน ก็มาไหวที ่ เขาวงพระจันทร กอน 

พระพุทธบาท กอนใชไหม ออกจากวัด อันดับแรกก็คือ อําเภออะไรนะหมอ เขต

นี้โดยมากจะปกอยูแถวนัน้ เพราะมนัพอดี พอปกกลดเสร็จเรียบรอยแลว พอจะ

อาบน้าํ ก็มีสาวๆ แถวๆ ตลาดเขาไปตักน้าํ เขาก็เลยเอามาใหอาบ ตางคนก็ดี ก็มี

อง๕หนึ่งเขาธดุงคปกติ กลบัเขามา เขากลดไมได มดคันไฟขึ้นเต็มเลย ยิง่ใส มนั

ยิ่งมาเปนลาํเปนฝูง มาขูใหญเลย ก็มานั่งไลเบี้ยกัน ถามวามีอะไรติดตัวก็คนใน

ยามก็ไมมีอะไร ไอส่ิงที่ผิดวนิัย มีดโกนกเ็อาไปไมได มดีโกนนี่มันคม แลวกน็ัง่นึก

อยูต้ังนาน 



  บอก “วันนีม้ีสาวๆ เขา ตัดน้าํมาใหอาบ มคีวามรูสึกอยางไรบาง” พอผม

นึกออกวาคนที่ตักน้าํใหผมอาบ “รูสึกวารูปรางหนาตาจะดีกวาคนอืน่หนอย แต

มีคยามรูสึกแคนี้นะ” บอก แคนี้เอง ถาอยางนัน้อาบัติแลว” พอแสดงอาบัติเสร็จ

มดมันก็ไปไหนหมด หายเรียบรอยเลย นี่อาบัติเปนตวัแหงเลย นีพ่วกนี้เปนตัว

อาบัติหมด (หวัเราะ) ไอตัวอาบัตินัง่อยูแถวๆนี ้

  มีอีกคราวหนึง่ เพื่อนกัน อีกองคหนึ่ง แตไมใช 2 องคนีน้ะเขาเอาทองปด

พระ นีท่องคาํเปลวใสยามไป พอปกกลดเสร็จอาบน้ําเสร็จ พอเยน็กลับมาเขา

กลดไมได มดคันไฟเต็มเหมือนกันไลเทาไรยิ่งเขามามาก ไลไปคันๆ ดูเจอ

ทองคําเปลว ทองคําเปลวนี่มนัเปนโลกยีะ แตมันกข็ายไมได เพราะเปนงาน

ละเอียดมากตองโยนทิง้เดี๋ยวนัน้ มนัก็แสดงอาบัติ มดหาย ทีแคนีย้งัเอาเลยเหน็

ไหม นี่เอาหมอไปก็เรียบรอย 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ถาอยางนี้ก็เอาพระเลีย่มทองติดตัวไปก็ไมไดเลย 

หลวงพอ พวกนีท้ี่เขาไปเขาไมมีหรอก เขาไมไดข้ึนแบบนั้น เวลานีเ้ขาไมไดข้ึนแบบนั้น เขา

อยากจะไปเขาก็ไปกนัเฉยๆ แลวเขาไมมอีะไรเขาก็ไมมผีลในการธุดงค อาจจะมี

ผล เพราะวามีบางองค เมือ่กอนนี้อยูกรุงเทพฯเคยเจอะ แกธุดงคทั้งปแหละ พอ

เวลาเขาพรรษาก็กลับวัด เขาพรรษาแกกท็ําพระ ออกพรรษาก็ออกไป พระเต็ม

ยามไปหาสตางค ไอนี่เขาก็ไปปกติไมมีอะไร ไมไดข้ึนธุดงคเขาถามวามีอาบัติไหม 

ก็บอกวาพระพวกนี้ไมมีอาบัติจะกินแลว (หัวเราะ) ก็ไมใชอาบัติ ใชไหม ก็ฆราวาส

เราดีๆ 

ลูกศิษย แลวมีดโกนที่เอาติดไปไวสําหรับโกนผม 

หลวงพอ ไมได เปนอาวธุ ถงึพับเล็กๆ แตตองหักปลาย เดี๋ยวจะไปแทงใครเขาตาย ยังถือวา

เปนประเภทอาวุธอยู 

ลูกศิษย แลวไมปลงผลเหรอ 

หลวงพอ ไมปลงนะซิ กีเ่ดินตอกี่เดือน ก็ปลอยไปเลย ไมมีมีดจะปลงอยางไรเอาปากกัด 

ลูกศิษย ก็หมจวีร ก็ผมยาวรงุรัง 

หลวงพอ ก็ไมมีใครเขาหามฉนันี่ ฉันก็ยังกินขาวได 

ลูกศิษย ถักเปยเหรอครับ 

หลวงพอ (หัวเราะ) เออ 8 เดือน ละถักเปยไดเลย บอกไมได ตองทาํ 5 แกละซอนตุมๆๆๆ 

นั่นแนะโอโห นั่งอยูนานแลว แหมนั่งอยูต้ังนาน ไดแค 5 ตัว มีคนเขาฟงเรื่องอื่นนะ

โยมนะ นี่โยมเสียชื่อคนอยุธยาดวยกันนะแหม ทําเสยียีห่อกนัเองเลย  ไงโวยไอโต

มีอะไรรายงานบาง 



ลูกศิษย ก็ไปบานมาครบั 

หลวงพอ ออ เหรอ เหน็หายไป มีทีกู่แลวกี่หมื่นละ หา 

ลูกศิษย กูไดหลายที่ครับ 

หลวงพอ อาว คนมีบุญเสียอยาง ไปไหนมทีี่กูตลอด รับรองวาไปไหน เงนิไมพอใชแน แต

ความจริงนะสตางคนี ่ ถาไมนิกตามเขาพูดนะ เอามาไดต้ังเยอะ มีใครเขาถามที่

ไหน ใชไหมไมมใีครเขาถามหรอกถามนัถามละกอเอา เอาไปเสียใหหมด แตถา

เอามามากเทาไหรมันก็ไมหมด มีมากก็ยิง่มีธุระมากนะ เอามามากๆ ยังตองกูเขา

เลยนีก่็ดี เร่ืองของธุดงคนี่ความจริงก็สนุกนะ แตก็เกือบจะมดกินเสียแลว 

  คราวหลงัสุดนีท่านไมใหไปเลย ทานใหเขยีนหนงัสือ หลวงพอปาน ทาน

ส่ังหยุดเลย 10 ป หมายความวาพอถึงจดุนี้แลวก็ตองสั่งหยุด ที่ไปเห็นสาวๆ อาบ

น้ํานะ เทวดาเคยหลอก เอะ เมื่อกี้ใครถามเรื่องเทวดาหลอกดวย เทวดาหรอก มนั

ใกลวันวิสาขะ “ไปเที่ยวกันเถอะ ครับ สวนทางนั้นดมีีสระสะอาดมีถ้าํสะอาด” ใช

ไหม เดินไปเรื่อยๆ เขาถึงทีแรกปบ ดงตะไคร ขนาดสนามหลวงตะไครทั้งหมด 

อะไรไมรูมีสารพัด แลวตอไปเขาดงกหุลาบ แหมดอกกุหลาบดอกโตกวาขนัอีก 

สวยๆ เรากม็องขมเพลนิ พอเดินไปเดินไป พอหมดจากสวนประเภทนี้ก็เดนิไป ก็

เอะ มองดูขางหลงัอาว มันสูงกวายอดยาง ภูเขาเราไมรูมันเหมือนพืน้ดิน ข้ึนไป

เร่ือยๆ จนกระทั่งสงูสุด สูงสุดก็มีบริเวณกวาง มหีินเตียน มีสระโบกขรณีมีน้ําใส

สะอาด หญาสักตนก็ไมมนีะ ใสแจวมองเห็นกันสระ แลวก็พาเราเขาไปในถ้ํา ใน

ถ้ํามนัก็มีแทน มีอะไรเหมือนกบัที่คนนอนเรียบรอยดีทุกอยาง พอเสรจ็เรียบรอย

แลว เขาบอกกลางคนืพระจนัทรที่นี่จะเหน็ใกลมาก นับวาเขาโกหกนะ เวลานี้มัน

ไมมีหรอก แลวนัง่เครื่องบินไปก็ไมเจอะ ไอเขาลูกนีม้ันเกิดหายไปไดอยางไร 

  อยางตอนหวัค่ําไป เชียงใหม ประมาณสัก 2 ทุมมัง้ เสียงดนตรีแววมา

จากหนาผา เสียงบรรเลงมนัแววมา มนัใกลเขามาๆ กม็องโอโฮ แพรวพราวเปน

ระบับเลย ทุกคนเหมือนดาว โอ เครื่องแตงกายนางฟา ใชไหม ก็มีเสลี่ยง เรากน็ั่ง

แอบอยูที่แทน พอเขาวางเสลี่ยงทุกคนก็สวยหมด สวยพวกเราเทียบไมได พอไอ

คนในเสลี่ยงกาวออกมา ยิง่สวยกวาพวกนั้นหมด แหม เอาอาบน้ําเลนกนัใหญ

เลย เขาอาบน้ําอาบทาเราก็นัง่มอง จะขโมยตอนไหนดีวะ ไอคนนะไมเอาหรอก 

เอาชุดนัน้นะ พอดีเพื่อนกันคนหนึ่งเขาคัน มนัคลายๆ เขาจะบนัดาล เสียง

เจี๊ยวจาวๆ อยูพักใหญเดนิหงายเลยเหน็ชัด เสยีงไอกรึ๊บเดียว พอหยุดปุบ 

“มนุษย" เหมอืนกับดําน้ําหายไป แลวกน็ัง่จอง ไมโผลสักที นัน่แหละนากลัวจะ

เปนพวกพญานาค เลยยองไปดูในที่เครือ่งแตงตัว ไมมีเลย แหมไดสักเม็ดก็ดี 



แหม ถาไดเสลี่ยงแบกมาตายนานแลว ถกูตีตาย ไอตอนนัน้ หลวงพอ บอกตอง

หยุดนี่ใจดีไมพอ คลายๆ วาเขาจะปดฉาก มาแคนี้กพ็อ ใชไหมแตความจริงมี

ประโยชนมาก มันทําใหเรามีความอดทนขึน้เยอะอยานึกวาเกงนะ นักเจริญ

กรรมฐานนี่ตองการหาปาที่สงัด ไอพวกนี้ไมเกงหรอก เพราะเกงในปา พอเขาถงึ

ในเมือง เสยีงของคนนี่อันตรายมากที่สุด มันตองสูกบัเสียงคน จะตองคิดวาเวลา

ที่เราจะตาย จะบังคับใหชาวบานเขาไมพูดไดไหม เครื่องโทรทัศน เครื่องวทิย ุรอง

รําทําเพลงหามเขาไมไดนะ บานของเขาใชไหม ตองเอาจิตเขาไปสูกับเสียงนัน้ให

มันชนิ ใชไหม ทําใหไดมาก ชนะ 1 นาทีก็เอาตั้งเวลาไว 10 นาท ีชนะเพียง 1 นาที

ก็พอใจ ทาํอยางนีทุ้กวนัใหมันชนิ คือวาถาเราไมรําคาญในเสียง ถาขณะใด ถา

เราทําภาวนาอยู พิจารณาอยูแลวไมรําคาญในเสียง ขณะนั้นจิตเปนปฐมฌานขึน้

ไปแน ปฐมฌานนะไมรําคาญในเสียง 

  แลวก็จะไปนัง่วัดฌาน บอกไมรําคาญในเสียง แคปฐมฌานเทานั้นไมใช

นะ เพียงแคปฐมฌานนี่ไมรําคาญในเสยีง ใชไหม มันอาจจะเลยตรงนั้นไปได แต

เร่ืองฌานนี่เขาไมควรจะสนใจ จะเอาแคไหนเอาแคจิตสบายกพ็อ ถาไปสนใจ เมื่อ

วานนีท้ําไดแคนี้ วนันี้ต้ังทาทําใหดีกวาวนันั้น มนัพังเลย เพราะไอตัวตั้งใจเปน

นิพวรณตัวที ่ 4 อุทธัจจกุกกุจจะ เมื่อวานนี้มนัเหนือแลว โอโฮ แตมันก็แจวนะ

วันนี้พกัใหเต็มที่ เอาใหดีกวาเมื่อวาน เลยไมไดอะไรเลย มันไมเหมือนทํางานดวย

แรงกาย ทาํงานดวยแรงกายนะมนัตางกับจิตใชไหม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง จิตที่

เราทําเปนจิตกุศล ไมใชจิตอกุศล เอามาตั้งนาน มีอะไรลูก 

ลูกศิษย ยังไมมีปญหาคะ 

หลวงพอ ยังไมมีปญหา แลวมีตัณหาไหม (หวัเราะ) ยังไมมีปญหา ถามมีตัณหาหรือเปลา 

มีไหม มหีรือเปลา ไอตัณหานะ พวกแกดีความหมายมันสูงไป ไอความอยากได

ทุกอยางนะมนัเปนตัณหาไอข้ีหมา พอบอกวาตัณหาหนอยเดียว หาวากูวา

เสียดาย มงึเลยเถิดเลยพระอรหันตไป เอาแคพอดีๆ นะ ถายงัมีอารมณอยกาอยู

อยากจะกนิกบัขาวอยางนั้น อยากจะกนิขาวแบบนี ้ใชไหมอยากไดเสือ้สีสวยๆ ไอ

อยางนี้เปน เขาใจไหม ใครวามีตัณหานะอยาไปวาเขานะ ไปหนักเลย ตัณหาฟู

เลยนะ ตัณหาหมายถงึความอยาก อยากไดอะไร ตัณหามี 3 อยาง 

  กามตัณหา ไอกามตัณหามีความหมายวา พุงเปลวไปเลยตัวอยากได 

ในสิ่งที่เราไมเคยมี ไมใชหมายถงึผัว อยางไรก็ตามวทิยเุรายังไมเคย มี เราก็อยาก

ได สตางคไมมีเราก็อยากไดไอพวกนี้มนัยาวเหยยีด เลยพระพุทธเจาไปใชไหม 

เอาแคพอดีๆ สิ 



  กามตัณหา ส่ิงใดที่มีแลว อยากไดทรงตัวอยู ตองการใหเหมือนกับไมให

มีการเคลื่อนไหว อยาใหสูญหายไปนะ 

  วิภวตัณหา ของที่มนัจะพัง ตึงไว มันจะสลายตัว ไมเอาๆ อยาตายๆ มัน

จะคายไมใหมนัตาย ของจะพังไมใหมนัพัง อะไรอยางนีว้ิภวตัณหาเพราะเขาทํา

ไมได เพราะฉะนัน้ความทกุขเกิดจากตัณหาประการเดยีว ถาเราจะตัดทุกข ตอง

ตัดตัณหา 3 ประการนี ้ใชไหมเทานี้แหละ 

  คําวาอยากไดส่ิงทีย่ังไมเคยมีนั้นนะ เปนตัณหาอะไรก็ได ใชไหมแตวา ถา

อยากได นิพพาน เปนตัณหาไหม อยากไดสวรรค อยากไดพรหมโลก อยากได

นิพพานเขาไมเรียกตัณหา เขาเรียก กามฉันทะ มีความพอใจในธรรมะ เขาใจให

ดีนะ อยาไปลอเอาตัณหาหมดอีกละ เอาอีกแลว เออ ก็แกอยากเหมอืนกนันีห่วา 

ไอนั่นตองบอกเขาไมใชตัณหา กลวงหา มนัตนขางลาง กลวงขางบน (หัวเราะ)  

ลูกศิษย มีคนเขาถามวา พวกเราทีม่านั่นนี่ เขาถามวาเราอยากไปนิพพานก็เปนตัณหา 

หลวงพอ ไมใช แคสวรรคนะ ต้ังแตสวรรคข้ึนไปเปนธรรมฉันทะ คือมีความพอใจในธรรม

ฉันทะ นีพ่อใจในธรรมฉันทะ พอใจในธรรม ใชไหมพอใจในความดี แปลวาทรงไว

ซึ่งความดี ตองแปลกคนละอยางนะ 

ลูกศษิย แลวคนที่อยากไดบุญนี่เปนตัณหาไหมครบั 

หลวงพอ เปน ทําบุญชาติหนาขอใหมีเมียสวยๆ สัก 100 คนเถอะ ทําบุญขอใหไปสวรรคชั้น

นี้ เปนธรรมฉนัทะ ใชไหม จะเอาดันหรือกลวง 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ อยางมีพระบางองคบอกวา พวกโยมถาทาํสมาธิแลวหวงั พระ

นิพพาน ไมถกู ตองทําใจไปสบายๆ ถึงเวลาไปไดเอง 

หลวงพอ ใช พระองคนัน้ไปองคเดียว เราอยาไปแยงทาน ทางนี้ไมโปรง อุปสมานสุสติ

กรรมฐาน พระพทุธเจาตรัสวา อุปสมานุสสติ นีน่กึถึง พระนพิพาน เปน

อารมณ ไอพระองคนัน้มนัเรยีนมาจากที่ไหนมา ตองเรยีกไอพระแลว ไมใชอีพระ 

ใชไหม มันคดัคานคําสอนของพระพทุธเจา เปนพระไมไดถาคัดคานคําสอนของ

พระพทุธเจา พระพทุธเจาถอืเปนผีเลยนะ หมดสภาพเลยทีพ่ระพทุธเจาตรัสไวใน 

อนุสติ 10 มอียูใชไหม นึกถึง พระนพิพาน เปนอารมณ เขาใจไหมละ ดันไป

คานเสียนี่ ก็ไปได พระยายม กย็ิ้มไมตองสอบสวย อยางนี้ไมตองสอบสวย ไป

เลยพุงหลาวจบัไมทัน จับมาสอบไมทนั พุงหลาว ปรูดแนลงนรก ที่พระถึงบอกวา

มีอันตรายมาก ถาสิ่งที่ไมมัน่ใจไมนาจะพดู กอนจะพูดดูกอนวาพระพุทธเจาตรัส

อะไรไวบาง คานไมไดเลยนะ ถาคานถือวา เปน เดียรถึย ทันท ี เดียรถียก็แปลวา

ภายนอก คือไมใชคนของพระพุทธศาสนา ตัดขาดไปเลย เสียดายไหม 



  อยางพระที่ไหนหวา เขาใหไปชมอุทยานพระ แกก็ชมนะ ชมไปชมมาแลว

ก็ เขาตองการเอาพระที่รูจักกันมาถาม ถามวาทําไมมาลงทีน่ี่ เขาก็บอกตามความ

เปนจริง ทีนี้แกก็เกิดนึกถงึพระที่ยงัไมตายขึ้นมา ถามครูเขาวา ถาอยางนี้จะไป

ไหน ครูก็บอกวาใหไปถามตรงพระพทุธเจา พระพุทธเจาไปดวย ไปถามครูเขา

ไมไดทานกเ็ลยบอกเลย “โลกันตขุม4” นี่พระพทุธเจาตรัสเองนะ เหน็ไหมเน

อะหมอ ดอกเตอรก็ไมไดไป ถาไปยิง่สนุกใหญ ไอเร่ืองนะมนัไมยากหรอก แกทํา

ใหสนุกใหญ นี่พระพุทธเจาบอกโลกนัตขุม 11 ในกลุมเขานะนะ เปนกลุมเลย 

  นี่ความจริงพระนีห่นกั ไอพวกผูหญงินี่บอก ถาฉันบวชพระไดฉันไมสึก

หรอก นั่นบวชชีสัก 7 วัน ยังอยูไมไดเลย (หวัเราะ) ดีไมดีอางวาศีลนอยไปอีก 

อยากไดศีลสัก 120 ภิกษุณีถาอยูเวลานี้เปนปาราชกิกันเปนแถวหมด ไมใชนา

ราชิกกับใครนะ ปาราชกิเองคือจับเด็กผูชาย แมจะเกิดในวนันัน้ จับโทษปาราชิก 

โอโอ เปนไงหนักมาก ทานปรับขาดจากความเปนพระเลย บวชก็ไมได มีเยอะไปดู

สิกขาบทภิกษณีุละมอยเลย 

  แตเราก็ตองชมวาทานเกงกนัมาก สมัยนั้นทานเกงจริงๆ ใชไหมทีท่าน

เปนได บวชแลวทานเปนอรหันตกนัเปนแถวนะ ทานเกงจริงๆ เขมแข็งมาก ที่

พระพทุธเจาทรงวางสิกขาบทไวหนัก ก็เพราะวากลัวศาสนาจะดวน มีพระผูหญงิ 

พระผูชวย เดีย๋วเณรออกมาเปนแถว (หัวเราะ) เณรนี่เขาแปลวาลกูนะ (หัวเราะ) 

เดี๋ยวครอก อันนี้อันตรายมาก 

  แตความจริงไมบวชนี่ดีกวาใชไหม พวกผูหญิงนี่ไดเปรียบผูชายที่ไมบวช 

รักษาแคศีล 5 ศีล 5 นีเ่ปนไดทั้ง พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี ใชไหม ถา

หากวาใครเขาถึง อนาคามมิรรค จิตจะรับ ศลี 8 เอง จิตมันรับเองไมถอย นั่น

แนะ เพราะศลี 8 นี ่ถาพระปฏิบัตินี่พอถงึอนาคามีมรรคจะรับศีล 8 จะทรงศีล 8 

ไมยอมคลายตัวนี่เปนอนาคามิมรรค คือวาพระอนาคามีนี่ทรงศีล 8 เพราะวาตัด 

กามฉันทะ กับ ปฏฆิะ กามฉันทะ นี่หมายความวาความรักในระหวางเพศ 

ความรักสวยรกังามมนัก็หมดไป ปฏิฆะ อารมณไมพอใจไมมี ตัดไป คิดึถงแต

อารมณพอใจก็แตงงานได ไมพอใจไมมี ตองพอใจ แหม ทาํไดทุกอยาง ถาเรา

พอใจนะ 

  ทีนี้ความพอใจของพระอนาคามีไมเหมือนเรา แลวก็อรหนัตความจริง ถา

เราจับหนักอยู 3 ชัน้ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตนี้ไมมีอะไรของ

เบาๆ คืออรหนัตนี้ใชปญญา พระโสดาบนั สกทิาคามีเปนพวกทรงอธิศีล อันนี้จํา



ไวใหดี ตัวนี้เปนหลกัใหญอนาคามีทรงอธจิิต คือทรงฌานดนีะ ฌานไมเขมแข็ง 

ตัด 2 ตัวไมได กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ นีตั่ดไมได เพราะฌานไมเขมแข็ง 

  อรหันตแปลวาผูทรงปญญา เปนอันวาการปฏิบัติดี ถาใครเปนพระ

โสดาบัน ถามุงสกทิาคามี อนาคามี ก็โงเกนิไป ถงึพระโสดาบันแลว เขามุงอรหันต

เลย ที่สมเด็จทานสอนวาเขาทํากนัอยางนี้ไอทําอยางแกพูดมนัไมไดอะไรหรอก 

ไดบางก็เศษๆ เลยๆ นิดๆ หนอยๆ ไมมผีล เราก็ไดแคพูดฌาน 1 2 3 4 ฌาน 8 

โสดาบันสกิทาคามี เราคยุกนัอยางนี้ ปรับปรุงอารมณกนั พอถึงบอกมันถกูบางไม

ถูกบาง ที่ถกูกย็าวเกินไปใชไมได 

  ถาทาํจิตเขาถงึอารมณพระโสดาบัน เขาจับอารมณพระอรหันตเลย 

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 โลกมนษุยนี้ดีนาอยู ดูพรหมโลกนาอยูที่ตัดออกไป 

ราคะ เห็นมนษุยโลกเทวโลก พรหมโลกสดงดงาม อันนีตั้ดออก ตองการนิพพาน

จุดเดียวเทานี้เอง แตวาตามตํารา ราขึน้แลวราขึ้นอีก (หวัเราะ) ราขึ้น 

  นี่ถาพระปฏิบัติจริงๆ เขาตรีวย เราเปนคนกนิ เราไมใชแมครัวไออาหาร

กับขาวนี่ แกจะใสอะไรบางมันก็เร่ืองของแก เรากินอรอยก็แลวกนั รวบกนิเลย 

เวลาปฏิบัติจริงนะ ถาเวลาเรียนก็ตอง ไอนั่นเทานีน้ะ ไอนี่เทานี่นะ พริกมาก

เกินไปก็เผ็ดจดั น้าํสมนอยเกินไปก็เปร้ียวไมพอ นี่เขาตองสอนกนั อันนี้เปนการ

เรียน แตวาเวลาทาํจิรง เขาหยิบๆ ๆๆ ใส แลวเวลากินก็ตักกนิเลย ไมไดไปนั่งนกึ

อยูวามันใสอะไรบาง เดี๋ยวไมตองกนิกัน ใชไหม 

  ทีนี้เวลาปฏิบัติจริงก็เหมือนกัน คนที่ปฏิบัติกันไมไดผล เพราะอะไร หลง

ฌาน หลงฌานนี่ไมมีอะไรเปนผล ฌานนี่ไมมกีารทรงตัวฌานนี่ข้ึนอยูกับกาํลัง

รางกายอยางเดียว ถากาํลังของรางกายด ีฌานกจ็ะเขมขน ถากาํลังของรากงาย

ทรุดฌานกถ็อย เรากม็ีอาการกลุมจิตไมดีพอ ถารางกายดีมันก็ดีใหม ดีใหมอยาก

ใหทรงตามนี้ พอคลองปบ เอาใหมแลวก็ถอย แลวเสยีเวลาเทาไร 10 ป 10 ปเขา

ไมไปไหนเลย แลวการเลนฌานก็จะเปนเหยื่อของนรกตามปกติฝกตนไดฌาน 

อาจจะไปเปนพรหม แตมัน่ใจนะวาเวลาตายนะใครไปเคาะขางฝาบาน เคาะ

ตุมๆๆๆ แหมอีบานี่เคาะ จติไมพอใจตายตอนนัน้ละไปทันทีเลย อันนี้เร่ืองจริงๆ 

นะ แลวดีไมดีไอสตางคกูเก็บไวในหีบนัน้ 200 แหม ใครมันจะเอาไปหรือเปลา

ตายเวลานัน้เปนงูเหลือมเฝา ไมอยางนั้นเปนจิง้จกอยูแถวนั้นแหละจนกวาของ

มันสลายตัวไปจึงจะไปไดตามบุญ เหน็ไหม 



ตัวอยาง อยางไอ หมอสบสันต หรือไอเด็กชายสบสนัต นี่เหน็ไหมเขา

เคยเปนเด็กชาย แมแตพระในสมัยพระพุทธเจา พระองคหนึ่งเขาอยากหมจวีร

แพร ก็บอกพี่สาววาอยากจะหมจวีรแพร ไอผาแพรสมัยนัน้มนัตองซื้อมาทาํกนั 

ไมใชซื้อเจกมาขายเหมือนในสมัยนี้นะพี่สาวกวาจะหามาได ก็ไมชาเกนิไป แตแก

อยากไดแกกบ็อกพี่สาวแกก็เร่ิมปวย พีส่าวเอาจีวรแพรมาใหก็เลยไมไดหม ยัง

ปวยอยูจิตใจก็ไปจับอยูที่แพร สมัยพระพุทธเจาเองนะ พระพุทธเจาก็ทรงอยูตาม

ลงไปแทนที่จะเปนเทวดา เปนพระทรงศลีนะ อันนี้ไมไดฌาน นากลวัฌานคงจะ

ออนไปหนอย ก็เปนเสนเกาะอยูบนจวีรในเมื่อพระตายไปแลว ทรัพยสมบัติ

ทั้งหมด พระจะใหใคร ตองใหกอนตายนะของพระนะ ถาไมใหกอนตาย ของ

ทั้งหมดตกเปนของสงฆหมด ถาเราถือวาเราเปนลกูเปนหลาน ลงอเวจีแหงๆ เปน

ของสงฆ เสร็จเลย อันตรายมาก พระตองมาจัดแจงวา มทีรัพยสินอะไรบาง เปด

ไปเปดมาก็ไปหยิบจวีรแพงเขา อีตาเสน แกรอง ตะโกน “ไอโจรปลนจีวร ไอโจร

ปลนจีวร” พระพุทธเจาอยูทีม่หาวิหารบอก โนนๆ รีบไปๆ ใหพระวางเดี๋ยวนี ้อยา

ไปแตะตองภายใน 7 วนันี้ พระอานนท ตองรีบต่ืนขึ้นมา เพราะไมไดออกรีบมา

บอก” นี่วางกอน อยาเพิ่งไปแตะ พระพทุธเจาใหวาง” วนัที ่ 8 บอกใหหยบิเอามา

ไดแลว พระอืน่ถามวาเปนเพราะอะไร ทานบอก “องคนี้จิตหวงจวีร เปนเลน็อยู 

เปนเลน็อยู 7 วัน” วันที่ 8 แกไปเปนเทวดา แกไมหวงแลว เหน็ไหมละ นี่การทรง

ฌาน อยานึกวาดีนะ แลวการเลนฌานนี่ใชเวลาเปนสิบๆ ป ก็ไมไปไหน เราก็ใช

อารมณพระโสดาบันนี่มันงายกวาเยอะ นี่ ดอกเตอร แกนั่งดีๆ ขางหลังโยกไป

โยกมา ขยับไปเสีย (หวัเราะ) เดี๋ยวคอแย เดี๋ยวจะไมไดกนิขาว 

ดอกเตอร เขามีทีน่ั่งกันตรงหนาหมด 

หลวงพอ ไมมีที่พงึ (หวัเราะ) แหมไอแกไมไดดูเลย มันเปนมาไดอยางไรวะดอกเตอรนี่ ออ 

ไมใชดอกเตอรตรงๆ นะ มนัก็ดูแตพืน้อยางเดียวเออ เมื่อกี้ถึงไหนวะ ลืมไปแลว 

อาว ไอหนูไปถึงไหนแลว 

ลูกศิษย ถึงวนัที่ 8 ไปเปนเทวดาคะ 

หลวงพอ จบ (หวัเราะ) ออ มนัเหลอืหนอยเดียว เหลือคําวาจบ ก็แคนัน้ใหรูวาจิตนี่เปน

กังวลได ใชไหม ทีนีถ้าเรามุงฌาน อยาไปมุงเลยถามุงฌาน 4 จนกระทั่งทราบวา 

คนที่ไดมโนมยิทธทิุกคนเปนฌาน 4 ทัง้นั้นเลย ฌาน 4 มันมีอยู 2 อยาง ทรงตัว

กับใชงาน ไอที่นัง่เฉยอยูนัน่นะทรงตัว ไมไดใชงาน เหมอืนกับมีสตางคแตไมไดใช

ไมมีประโยชนอะไร ไอตัวนี้เขาเรียกฌานใชงาน พูดอยูก็ใชไดฌาน 4 นีน่ะ ไดที่

ฌาน 4 ตองนั่งเฉย ไมตองดูหัวหลักหวัตอ ไมใชอยางนัน้ นีถ่าจิตจะเคลื่อนออก 



ถาไมใชฌาน 4 จิตจะออก ไมไดเลยใชไหม ยากไหม ไมรูเร่ืองเลย มีคนจริงๆ มนัก็

ไมรูเร่ืองอยางนี้แตใหรูวาเขาเรียกฌาน 4 แตเปนฌาน 4 สําหรับใชงานนะ ไมใช

รถจอด รถคาติแลจอดก็ไมมีประโยชน ใชไหม ตองวิ่ง 

ลูกศิษย แลวถาเกิดหวง จะไปเกิดเปนอะไรครับหลวงพอ 

หลวงพอ อาว ก็ไปเกิดเปนมา ชาตหินาเปนมา แตความจริง แมเจาครอก นี้เคยอาละวาด

ฉันนะ ฉันก็อาละวาดลูกตอ แต แมเจาครอก นี้เปนชางเทาหลงัจริงๆ เลยนะ 

เปนชางเทาหลังที่คอยยันชางเทาหนาไมใหหลนลงหลุม คือแผนตางๆ นี ่ เราตอง

ใหผานใหเขารูอยูเสมอเขาจะมีการประชมุทางการงานกนัมากกวา ถา

ปรึกษาหารือกันแลวชางลางไดยินหมดแหละ เขาถาม เขาจะออกความเห็น แตวา

แผนที่ล้ีลับจริงๆ ก็ไดเฉพาะบุคคล เขาจะมีกลุมของเขา มีมากไมไดใชไหม ฉะนั้น

ตองมีไวมากๆ ใชงานใชไหม ใชงานยงัไมครบถวน ดีไหมฉันวาดี เคยมีไวมากๆ 

ชาตินี้เลยเบื่อมีเลย 

เวลามีคนถามวา ทําไมไมคลาดศีลกาเม มันจะมีอะไรคลาดในเมื่อคน

เขาอนุญาต เพราะดีไมดีเขาก็แขงกนัหามา แขงกนัหามาตอนนี้สิยุง มาตอน

หลังสุดนี่พวกแขงกันหามา สบายมาก ถาไปชมใครวาดี นี่ตองหุบปาก เย็บปากไว

เลย (หัวเราะ) ไปเผลอเขางานสองงาน แหม คนนี้ดีทาทางเรียบรอยดีนะ สกุลรุน

ชาติดีมากนัน่นะไมกีว่ันมาแลว ไมเปนเรื่อง ทีหลงัตองเย็บปาก นี่มันเปนภาระแต

วาตอนนี้ไอบุญเกาเขาใชไหม บุญเกาที่อธิษฐานกนัมาเปนชาติๆ นะ สมัยที่เปน

เนกขัมมบารมนีะ บางคนก็ไมได อยาพูดเรื่องนี้เลยมันซ้าํใจ เราก็ดูเขานิดหนึ่ง แค

ดู ตอนนี้รูสึกสบาย ไมใชคน มหีมามาคยุ เอย ไมใช ดอกเตอร มาคุยดวย มหีมา

มาคุยดวยไมคอยเขาทา เมือ่ 2 วันนี้เครียด วานกับวานซืนทองไมดี เครียดเมื่อคน

นี้เจาแมส่ังระบายทอง ทนีีม้ีพวกผูควบคมุนะ เจาพอขุมนะ เจาพอขุมใหญนะตัว

เจาพอขุมใหญเขาคุมเอง กินยาและอาหารคุมตลอดเวลามานี่ความจริงจะมาไม

ไหวนะ เดนินี่เวียนหวั ทนมาหลายเดือน 2 เดือนแลว แตถึงกําหนดก็ตองมาตาม

สัญญา มาถงึสนามบนิยงัซมอยูเลย แตสมเด็จทานสัง่ ทานโกมารภจั กับ แม

ศรี ควบคุมใหดีทรงตัวอยูใหได อยาใหทรุดมาก 

พอขึ้นเครื่องบนิก็รูสึกมีแรง พอถึง อังกฤษ ก็ดีเลย ไมไดพักเที่ยวเลย แต

ไมใชเสียง เขาไมไดนั่ง ไอตัวที่นัง่ก็ใชเสียง ใชแรงมาก เดนินีถ่าเขาขึ้นไหว 

รางกายไดมีกาํลังดีข้ึน นี่แถมเดินแขงความหนาวกับพระฝรั่งนี่อีก แหม แจวจริงๆ 

อีตานั่นแกบอก โอโฮผมสูไมได หลวงพอเกงกวาผมเยอะ เราหนาวแคมือ ที่มือนี่

หนาวเย็นเฉียบ จากขอมือมาไมรูสึก อุนธรรมดา รูอยางนี้แลวจงคิดบวชอาว ใคร



จะซื้อกลอง ใครจะซื้อขวดยานัตถุบาง อาวประมูล 10 เหรียญ ฮั่นแน (หัวเราะ) 

ตองการจริงๆ นี่หวาความจรงิวนันี้สบาย มาไมเหนื่อย วานนีย้ังเหนื่อย ถาทองไม

ดีไมเปนไร ถาจะเหนื่อยนีท่องไมดีนะ เอ ทองไมดีหรือเราไมดี เฮอะ เจาพอขมุ

ใหญ เจาพอขุมใหญ นีเ่ขาตน เขาตนทกุชาตนิะ เปนคนขึน้ตนทุกชาติ ก็

เกี่ยวกับพทุธภูมิ เขาก็มาเปนคนแรก แตกแ็ปลกพุทธภูมไิมมีคนเดียวนะ มเีปนสิบ 

บางชาตินี้เปนรอยนะ ชาติ ศรีทรงธรรม นี ่ตอนนั้นมนั 84 ก็ไปดูต้ัง 84 แมศร ี

มาถามมากเหรอ ถาม “ทําไม” บางชาติมนัรอยเลย เอ เราก็ไปคิด ตัวเองมนัจะ

ไหวเหรอ แลวประการที่ 2 เขาลงมาชวยกัน มนัเกี่ยวกับบุญแลวประการที ่ 3 

ไดมาอยางไร ถาประเทศมีอํานาจขึ้นมา เปนมหาอํานาจประเทศเล็กๆ เขาก็กลวั 

เอาลูกสาวมาใหถาไมรับ รบกันนะ ถาเราไมรับเขาจะใหประเทศอืน่ไป เขายกทพั

มารบ ตองรับแหม มันจาํใจเต็มที (หัวเราะ) จําใจไมปฏิเสธ มนัเรื่องหนักจริงๆมา

อีตอนนี้สิ มาตอนหลงันี่เขาแขงกันมาหา เขาเรียกอะไรนะ โหงวซึ่ง 

ลูกศิษย  ภาษาอะไร ภาษาจนีหรือเปลาครับ 

หลวงพอ คือวาโหงวซิ่งนี่เขาแขงกนัหามา 

ลูกศิษย  งง วาภาษาองักฤษ หรือภาษาจนี 

หลวงพอ ตอนนีท้ําทาจะไมเล็กแลว ตอนนัน้แกวาดีบางละ ก็ชมใครก็บอกวาดสีมัยนัน้ก็ชะ

ดีละ บอกมนัเรื่องของแก เขาหามา ใครหามาไดไดแตเขาหา ไอคนที่หานี ่ ตอง

เปนคนมบุีญบารมีนะ ไมใชวาสงเดชถาสงเดชะนี่เขาไมเอาดวยหรอก แต

ไอพวกนี้ทาํไมตองหามาทําไมตองมา ก็บุญบารมีเขาม ี

ก็มาทราบกนัทีหลงั มาใสเบี้ยกันทหีลงัวามันมาอยางไรกันเพราะเหตุ

จากวาไอเราตัง้ใจถึงพทุธภูม ิแตมันไมจริงตอนทายนีเ่ราไมรูแตตอนนั้นเอาจรงิ ใช

ไหม นีพุ่ทธภูมิถาเปนวิริยบารมีตองใชเวลา 16 อสงไขยกับแสนกัป ฉะนัน้ พวกนี้

กฎหมายสาวภูมิมันใชเวลาเพียง 1 อสงไขยกัปกับแสนกัป เทานัน้ ทนีี้การสะสม

ตัวบุญมันจงึหนัก ทนีี้ก็ตองลงมา เนกขมัมบารมี ทกุครั้งก็ม ี เนกขัมมบารม ี

ตองมาคนเดียว คือคูครองลงมาไมได ถาคูครองลงมากบ็วชไมไดถาคูครองนี้บวช

ไมไดแน บุพเพสนันินาส ลงมาคนเดียว ปรารถนาพทุธภูมิกนัพระพุทธเจา 

พระพทุธเจาทรงพยากรณ กต็องมีผูหญงิคนหนึ่งขอเปนคูบารมี ไอคูกอนไมลงมา 

ไอยายคนนั้นนะชาตินัน้มันไมเกี่ยวนะ เปนชาติบวชใชไหม ตอไปก็เอาอีกแลว 

เจออีกแลวก็เก็บกันเรื่อยๆ สะสมกนัทีละหนอย จะโทษกันไมไดนะ ดีไมดีทะเลาะ

กันภายใน ไมมีเร่ืองทะเลาะกันนะ เขาไมมีจริงๆ คือเร่ืองภายนอกภายในที่เขา

ปกครองกันปกติ แมครอก แมครอกนี่เขาเปนแมทุกคน เอา ตองเรยีกเขาแม คือ



เขาปกครองเสมอกันหมดลูกออกมานี่จะถอืเปนลูกใครไมไดนะ ตองลกูเขา แลวก็

ของที่จะใหนี่ตองทาํใหเหมือนกนัหมด จะถือวาลกูคนนัน้เมียนอย เมยีหลวงไมมี

ละ เขาตองเทากันหมด เขาถึงไมมีการทะเลาะกนั จาํไดไหมหมอลองพิสูจนสิ ก็ดี 

เอาเรื่องมาคุยกัน มนัจบไปแลวนะ สบายเวลานั้นคุณไมมีอะไร หรือมีนะ เหนื่อย 

วันนั้นพรรคพวกจะนนิทาทกุวัน เวลาออกขางนอกเปนฝร่ัง พอเขาขางหลงัรูสึกวา

กินหมากแหม ตอนบนหวัเรือ แหม มันงดัพานทายเราเสียเลย ไปๆ มาๆ มนัลง

เปนตัวดําๆ อยูทีน่ี่ อุทยัธานี อยางนี้แกก็ทําใหพิสูจนใหม ใน ตําบลตัดคะนน 

ถามวาตําบลอะไร ก็บอกวาธรรมามูล แกบอกไมใช เมื่อเล็กๆ พอเคยพาผานมา 

ก็หลงัถึงนึกออก อาว เราลืมตัดคะนน แตความจริงไอตําบลธรรมานูลเปนตาํบล

ตัดคะนน นัง่กแ็สดงออก คนทรงเขาไมรูเร่ือง ก็ไมเคยมา 

ลูกศิษย  แลว เจาคอกฉิมใหญ ใน เจาฟาบุญรอก ละครับ 

หลวงพอ ชื่อเดิมเขา สงวน แลวตอมาเขาใชชื่ออะไรก็ไมรู ที่เขาเขียนประวัติไวในตอนนั้น 

ลําบากนะ อยุธยา แตกนะ นึกออกไหม เอาโยม อยธุยา แตกนกึออกไหม นกึได

อยางเดยีวคือเลข 5 ทองไวทั้งวัน แหมนัน่มันไมใชหวยนะ นีท่ี่ฟงนี่จติใจมันเสมอ

กัน มีเดนที่เจายงคนเดียงจองเปน เอกัคคตารมณ เปนฌานนะ ตองรีบนะ นี่

วันนี้รอนหรือหนาว เมื่อเชาเย็นจัดนะ 

ลูกศิษย อยางนี้มนัคงจะมีผลนะคะ 

หลวงพอ อยางนัน้เหรอ จะมีที่ไหน 

ลูกศิษย มีฝนตกไง 

หลวงพอ ที่ไหน 

ลูกศิษย ที่นี่คะ 

หลวงพอ ออ คอยยังชัว่หนอย คิดวาในทะเล 

ดอกเตอร บอกวาเจาคอกฉิมใหญนั่น ถูกครับ กระโดดหนาตางออกเลย 

หลวงพอ ไมไดๆ เจาคอกฉิมใหญ ถาเขายืนยิ้ม เราพูดเฉยๆ นี่ยุงแลว แตเขาเปนคนเกงนะ 

โอโฮ เปนคนเกงจริงๆ ทั้งชุดนะ ชุดเขาจริงๆ 3 คนนะ พีน่องนี่เขาเกง คือมันสมอง 

ถาขัดของอะไร ถามเดี๋ยวเดยีวไดเลย ตองถามไอนัน่นะ คนเปนลกูรูครอกเดียวกนั 

มันครอกเดียวกัน คือวาเปนคนดี แลวก็มสีมองนิม่นวลมาก ละเอยีดเขมแข็ง มี

ความเด็ดขาด พวกนีเ้ขาไมมีหนาบึง้ อันตรายตรงนี้ ยิม้เอาเลย ซวย ทาํหนาบึ้ง

เสียหนอยก็รูทา จะไดโดดงาย แหมไอนี่ยิ้มๆ กูเอาจรงิๆ มันยิ้มคนละแบบ ฉะนั้น 

ตองสังเกตยิ้มดูกอนยิ้ม ยิ้มแบบไหน 



  แหมเราก็ตองเปนคนละเอียดพอกับเขา หอื หมอ ตองดยูิ้มทาไหนกนัแน

นะ ยิ้มแบบเสือมันก็แยๆ นากลวั ตอนที่กรุงแตกนี่ลําบากมาก ตองดขยกเขยก

กวาจะหลกี อยุธยา ไป แลวก็ แตความจริงเมืองหลวง เขาตองดักอยูที่นัน่กอน ที

นี้ทรัพยสินมันอยูทีน่ี่ทีน่ี่ก็ตองรูวา พมา มาทนีี่มนัหนักมาก ที่รูวาหนกัมากเพราะ

อะไรเพราะวาขางในไมดีเลย 

  ทีแพนะ แพเพราะวาผูใหญไมดี เปนไสศึก ใชไหม แลวพวก บางระจัน 

ความจริงเขาชื่ออีตาจีน แตความจริงพวกผูใหญทางทหารทั้งนัน่แหละ ถาไปบอก

ชื่อตามทางทหารนี่ ไมเอาดวย ก็ตองเปนชาวบาน เทานัน้เอง ตองเปนชาวบาน

ดวยกนั และพาหนะที่มีความสําคัญคอืควาย ข่ีควายรบนะไมมีใครหรอก 

  นี่ที่เจ็บอยูเวลานี้เจ็บจาก บางระจัน ปวยนี่ ปวยหนกัจากเรื่องของ 

บางระจัน เปนจุดแรก วันนัน้ทีห่มอตัด นกึวา เอนี่มนัเกดิจากอะไรนะ ภาพนีเ้กิด 

พมามา 30 คนเศษ เรามีกาํลังอยู 9 คนมตีีกับพมา พมาสูเราไมได กล็อเสียตาย

บาง บาดเจ็บบาง ก็จับไดบางคนนัน้กห็นไีป พอจับมาไดก็จับมีด นอนหงาย สอด

เขา เอากะลาไดกะลาน้าํตาลเมา ตอนนีพ้มาไมรูสึกอะไร เอาเลือดซิบๆๆ ใสแลว 

ก็ใสน้ําตาลเมากิน ถากินเลือดพมาแลวเราจะไมแพ นี่สงครามมันก็ตองเปน

สงครามนะ ใหกําลงัใจทหาร ทหารก็คือชาวบาน 

  ไอกรรมตัวนี้มนัเลน มารบตั้งแตมิถุนา 18 จนกระทัง่ปานนีย้ังไมหาย ยา

ทุกขนานไมสามารถจะทาํมนัได ถามนัจะเลนงานนะรูจดุ ถาหมอจะใหยา หมอก็

ตองถามคนไข เรารูจักกอนเพื่อนใหยาตามที่คนไขส่ัง คนไขก็ตองถามตอ ถาม

ตอมาอีกทถีาเขาสั่งอาการตางๆ นี่รูหมด ขางในนี ่ เขาไปตรวจไดเลย แตไป

ทําลายมนัไมได เปนกฎของกรรม เหน็ไหม เอาชาตินี้ชาติสุดทาย ก็แลวกัน 

  แลวไอตัวที่กนิขาวไมได ไอขอมสองคนที่ขังไวสมัย เชียงแสน ไอลุกนอง

มันคงจะเกลยีดนะ ใหกนิบางไมใหกินบาง ผอมตายไปเลยแลวก็จะมาเลนเราอีก 

นี่เวลานี ้ 2 ขนาน ขนานพมากับขนานขอมที่หนักมากคือขนานพมา ทีก่ินไมลงนี่

ขนานขอม ยา 2 ขนาน พรอมกันไมใชยา ใช 2 ขนาน เอา หมอ เอาขนานไหน 

เฮอะ เอา 2 ขนาน 

ลูกศิษย ไมเอา 

หลวงพอ นึกวาเอา แหม ดีใจแลวนะ กาํลังจะมอบกรรมอยูแลว ยัง ยงัมีเวลาอกีหลายป ไอ

นี่สวนที่เรามีโอกาสใช ทีย่ังไมมีโอกาสใช ที่ยงัไมมีโอกาสใช นับแสนเฉพาะหัวนี ่

แคคอวางเรียงตามลําดับ แลวที่อีก 30 ไร เลยยอดไมไปเทาตวั ยงัไมไดใชเลย ที่

ทราบเพราะอะไรรูไหม เมื่อป 12 ไปชวยงาน วัดปากคลองมะขามเฒา รูสึก



เพลียกลบัมา ทีนี้จะสังเกตดีๆ นะ ถาจะตายจริงๆ จะหมดแรงๆ คอยๆ หมดแรง ที

ละนอยอาการอื่นจะไมมนีะ ก็มีสัญญาณกนั 

  ตอนนัน้เมื่อพระพุทธเจาทานยนืยนัวายังไมใหตาย ก็ไปถาม ลุงพุฒ “ลุง 

ฉันจะตายแบบไหน”แกเปดบัญชีปบ”มีมดีเสียบหนอย” บอกโอยไมไหว พอบอก

ไมไหว ลุงพฒุบอก “ไมเปนไรนะ ไอสติ”บอก “ไมเอาละ ยุงเอาใหมดีกวา “เขา

ถาม”เอาอยางไร “บอก” เอาคอยๆ หมดแรงดีกวา” แลวขีดเสนแดงคอยๆ หมด

จากนั้นมาจะสังเกตได ถาจะปวยจรงิ จะคอยๆ หมดแรงไปทีละนอยละนอยนะ 

แลวอาการมันจึงจะบอก 

  วันนั้นก็เหมือนกนั มาถงึ พอแรงหมด สายตามนัเริ่มส้ันขึ้นมาจากยาว 

มันเห็นสัน้เขามา จนกระทั่งเห็นแคโยมนี ่แตโยมไมไดไปยืนอยูดวย พอเหน็แคนี้ก็

นึกบอก เออ มึงทาํลายไดกดี็ ไอบานเลวๆ รางกายเลว กูไมตองการมันแลว เดี๋ยว

กูจะไปบานกู มันเลยยาวตอ ออกันมา แหมไอบา ปลอยทําไมละ 

  ก็เลยเห็นสมเด็จทานลอยอยูขางหนา ทานถามวาแคนี้วิตกเหรอ “ผมไม

เคยวิตกเรื่องเล็กๆ นี”่ทานถามวาทําไมทาํแบบนัน้ ก็จะเอาก็ใหมนัเอาไปสิ รอง

ทําไมละ ไมใชเร่ืองลอเลนกนั จึงบอกวาทนตอสูกับอุปสรรคกันไปนะ เพราะวาสิง่

ที่เราจะตองใชมัันก็ม ี ยังไมใชยังมมีากกวานี้มาก ไมตองดูอะไร นีห่วัคน แคคอ

เรียงกนัเปนดับ ที่ 30 ไร เลยยอดไมไปอีกเทาตวั บอกนีย่ังไมใชหนี้เขาเลยฆาเขา

มา ยังเลยนะ ไมรูหลีกมาไดอยางไร 

  แตวาเปนตอนไหนหนอ ป 03 มั้ง นัง่เกาอี้โยก กึ่ก กึก่ ชอบโยกฉนันัง่

เกาอี้โยกนี่มันสบาย อากาศมันดี เคลื่อนไหวนะ เพราะสมาธิฉันทกุอยางมาจาก

จงกรม แตเคลื่อนไหว นี่จะดีมาก อันนีน้ัง่นิ่งก็ไปนึกถึง เอ เราเคยเกิดเปนคนมาก

เทาไร ขอดูเอาตามภาพอยากจะรู พระพทุธเจาทานก็มา อยากรูเรอะ ดูนะ มอง

เจดียข้ึนไปเลยยอดเขา พืน้ที่ยาวเกือบครึง่กิโลเมตร กวางยาวซอนๆ กันเลยยอก

เขา ตอนนี้เกิดเปนคน อัตภาพทีท่ิ้งมาแลวนี่เทานี้นะไมมขีาดไมมีเกิน 

  ตอนนี้สัตวนี่โกจริงๆ เลย มากกวา แหม ทุกประเภท เร่ิมตนที่ชางเลย 

แหม เคยเกิดเปนชางเยอะจริงๆ แลวไอตัวเล็กตัวนอยละนานเลย นึกวาเราเกง

มากที่เหน็สัตวทุกประเภท ก็นึกวาไอนี่ ลูกหลานเรา (มีเสียงนาฬิกาปลุก) เออ 

เดี๋ยวๆๆ นี่แลวก็ทาน กเ็ลยบอกวา ทีเ่รายังไมไดชําระหนี ้ ทนอุปสรรคคือความ

ปวยไข ไมสบายขอโทษ ปาณาติบาต เขาเรียกปวยไขไมสบาย แตความจริงฉนัก็

ไมมีอะไร ปกติดีแลว ตอนพระพทุธเจาไป เรากน็อนตะแคงขวาอยูมไีอมนุษยมา

ตบหลังปก หนัหลงัไป ไอ 2 ตัวมายนืบอก “เฮย ปวยเหรอ”  บอก “ ไอบา ไมได



ปวย ขันธ 5 มันปวย “บอก” เรอะไปแลว” ไปเลย ปวยไข ใจอยาปวยดวย ใชไหม 

ฉะนัน้เมียดากด็าไปเราอยาไปสนใจที่เมียดา หลงไป ตํารานี่ฉันศึกษามาดีแลว ที่

ซอมหลบ หลบเลนกับตนกลวย เตะตนกลวย ตนกลวยมนัจะลม เราก็หลบไป 

รับรองไมถูกละ ฉันซอมอยูเสมอ 

ลูกศิษย แลวเอาอะไรไปดี 

หลวงพอ เอา ไมก็ได ไมหนกัๆ ก็ได มันหลนลงหวั เอาหัวกระแทกไปเลยเออนี ่ซอมหัวดวย 

น้ําหนกัขนาดไหน หัวแตก ขนาดไหนมันไมแตกแหม ดีจริงๆ เตะไปเตะมา ดีไมดี

ไมลม ใชไหม ดีไมดีไมลมเราก็ลมซอมไมลมเราก็ลม เออ ไมเปนไร รับรอง แต

สําคัญเวลาหลบ จะหลบไมทัน หือ นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา 4 โมง แลวนะ ขอพัก

ชั่วคราว เออ ดีๆ ตอนนี ้ไออะไรบางโยม 5 ตัวเดียว เปนฌานเลยแหม ทองมาได 

5 ตัวแลว 

ลูกศิษย เร่ืองชําระหนีส้งฆนะคะ พระที่ไหนก็ไดใชไหมคะ 

หลวงพอ ถามหรือยัง มนับอก อยากถาม ไมรูถามหรือยังนะส ิ

ลูกศิษย ถามแลวคะ 

หลวงพอ ถามแลวเหรอ ออ ชําระทีน่ีก่็ได แตตองเขียนที่ซองวาชาํระหนีสงฆเขาจะไดใชเงิน

ไดถูกตอง ไมอยางนัน้คนใชจะลําบาก ประเดี๋ยวเหาะ ล่ิวๆๆ เหาะขึ้นไมเปนไร ดับ

เหาะลง 

  ชําระหนี้สงฆนี่ เร่ืองของมนัมีอยูวา เราเคยเอาของสงฆมา ของสงฆที่ใน

วัดมีพระสงฆก็ดี หรือวัดรางกดี็ และทีท่ําของสงฆบางแหงไมมีสภาพเปนวัด เปน

นาไปแลว อํานาจของสงฆยังไมขาด ทนีีก้ารชําระหนี้สงฆก็มีผล ถาหากวาเราไม

เปนหนี้สงฆ เงินสวนนัน้จะไดแคสังฆทานและวหิารทาน ถาพระไปใชนอกเหนือ

จากนั้นพระก็เหาะลง ก็ลําบาก ใชไหม เงนิจํานวนนีต้องไปรวมกับเงินสงัฆทาน

และวิหารทาน อยางอืน่ไมได เอา มีอะไรจะคยุบาง สาธุถามมีอะไรบาง ยกมือ 

เอา คุยบางสิ นั่นนานแลว ต้ังแตวานนี้ยงัไมไดคุยเลย สูไดเล็กไมได มันคุยตั้งกะ

บานเลย ต้ังแตออกจากบานมันก็คุยเลย มีอะไรจะถามก็วาไป 

ลูกศิษย หลวงพอครับ เวลาเราไปชวยเขาทาํงานไปวัด แตเราไมออกคาอาหาร เราเอาแรง

ไปชวย อยางนี ้

หลวงพอ มีอานิสงสมากนะ ไปชวยบุญชวยกุศลนี่ ทาํบุญกศุลอานิสงสนอยกวาเงนินิด

เดียว ไออานิสงสนอยกวาการบวชเณรนิดเดียว ใชไหม ข้ีเกียจเรียกวา บุญวิมาน

วัตถุ ในวิมานวัตถุ คนที่บวชเณร เปนเณรบริสุทธิ์นะ ตายจากความเปนคนไปเกดิ

เปนเทวดา มบีริวาร 10,000 คนแลวก็รองลงมาจากเณรก็พวกไวยาวจักร ตายไป



เกิด เปนเทวดามีบริวาร 3,000 คน ใชไหม บอกนัน้ก็เณรมีบริวารต่ํากวา อานิสงส

ดูที่บริวาร ใชไหม อานิสงสมาก 

ลูกศิษย ถึงแมวาเราจะไมไดเอาของไปชวยเขา 

หลวงพอ อาว นี่เราพูดถึงไมไดเอาของไปชวย เอาแรงไปชวย แตวาชวยดวยดาดวย ก็ไป

เกิดเปนอสูร ทาํบุญอยาผสมโทสะ 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ผมฝกอยูแลวก็ไปทําเองไมไหว 

หลวงพอ อยางนี้ถือวาเปนคนที่มีอานภุาพมาก 

ลูกศิษย แลวเมื่อวานไมไดฝก 

หลวงพอ ทําไมละ 

ลูกศิษย เพราะไปรับเขาที่สนามบิน 

หลวงพอ ออ เขาเปนเหตุ วนันี้เราก็ฝกกับเขาก็หมดเรื่อง สตารทใหม อยาไปเขาปริญญาโท

เลย เร่ิมตนเตรียมไปกอน 

ลูกศิษย ใหไปอยูกับใครครับ 

หลวงพอ ใครก็ได ไมเจาะจง เคยทํามาแลว วาอยางไร เตี่ยมากับใคร ผบทบ. หรือเปลา 

ลูกศิษย มาดวยครับ 

หลวงพอ มาดวย ดีมาก ปลอดภัย จะไดไมถูกสงสัยนะ ผบทบ. เอา มีอะไรบาง  

ลูกศิษย ยังไมมีคะ 

หลวงพอ ยังไมมนีะ ยังไมมีอะไร อะไรยังไมม ีอะไรยังไมมีคําถาม หรือยังไมมเีสื้อ กางเกง 

ลูกศิษย ยังไมมีคําถาม 

หลวงพอ ออ คอยยังชัว่หนอย นกึวาลมืเอาเสื้อกางเกงมา แยเลย เอ วันนี้บริษทับริวารนอย

นะ ฮ ึขางนอกยังไมคํ่ามัง้ กี่โมงแลว 

ลูกศิษย อีก 15 นาท ี6 โมง 

หลวงพอ แนเหรอ นาฬกิาหรือนาฬิกะ 

ลูกศษิย นาฬิกาครับ 

หลวงพอ นาฬิกะแหงๆ  

ลูกศิษย หลังจากฝกแลว ทําอยางไรถึงจะหายจากกิเลสไดครับ 

หลวงพอ ออ กลับไปบาน เอากิเลสออก แกผาเดนิ ไอกางเกงมนัหุม เสื้อหุมรําคาญ รอน 

อยูไมไดบาง ตองแกผาเดิน ก็ทาํตามที่ครูเขาสอนอยาใหมันขาดส ิ

ลูกศิษย ครับ ก็พยายามทํา แตคราวที่แลวไมไดหัดไป ก็จําไดบางไมไดบาง  

หลวงพอ หัดมากๆ ก็แยนะส ิ เผลอๆ ระเบิดบาง ไมอยางนัน้มนัระเบิดปงปงละแยะลย ถา

ใชอารมณเครียดเกินไปมนักพ็ัง มันเลยไป ใชไหมสวนมากที่จะพงักันคือ 1. 



เครียด 2. สงสัย สงสัยเปนนิวรณ นวิรณที่เปนกิเลสทําลายความดี ในพระไตรปฏ

กทานบอกวา เปนกิเลสทีท่ําปญญาใหถอยหลงั ไอปญญาถอยหลังเขาเรียกวา

อะไร โง ใชไหมมันม ี5 อยาง 

1. กามฉันทะ เวลาที่เราทํา มีความพอใจกามารมณ เฉพาะเวลาที่เราทาํนะ 

พอเลิกแลวเขาไมทนั 

2. ความโกรธ คือความไมพอใจ 

3. ความงวง 
4. อารมณฟุงเกนิไป 

5. สงสัย 

ฉะนัน้การฝกวชิชา 3 กับอภิญญานี่ ตัวสงสัยจะสาํคญัที่สุดตองมีความ

มั่นใจ ตองเชือ่มั่นอารมณแรก เวลาฝกกฝ็กเสียใหคลองฝกวนัแรกไดแลวซอมไว

ใหดี ถาไมซอมไว ไมมีทาง เดี๋ยวกห็ลนตรงนัน้ ซอมดวยความมัน่คง ดวยการรูจริง 

หรือวาเปนการรูจักใชฌานใหเกิดประโยชน ทําอยางไรใชฌานใหเกิดประโยชน 

เปนอยาไร ทาํอยางหร มีผาเปยก เอาผาไปตาก มกีระจาด ฉะนั้น ฌานสราง

เอาไวเปลาๆ อมรา บานมขีานหรือเปลาลูก 

ลูกศิษย  มีคะ 

หลวงพอ นึกวาไมมี บานนี้มชีาน ไมเปนไร รับรองชานไมเสื่อม ถาฌานยงัไมถึงยงัไมเสื่อม

แน วางๆ มนัรอยจัดนัง่เลนบางเนอะ นัง่คุยกนับาง ขานไมมีละลายตัว ขานมี

ประโยชน 

ลูกศิษย อยากเหน็หลวงพอนั่งอยูที่ต่ังนี ่

หลวงพอ เออ จริงๆ นะ มีสวมหรือเปลา ถาไมมีรีบไปทําเสียนะ มีคนมาซอมอยูคนหนึง่ นัง่

ยิ้มๆ อยู ดี ฝกเสียใหคลอง การใชฌานตางๆ มีความสาํคัญ แลวก็ความสาํคัญ

อีกอยางหนึ่งคอื อยาใชอารมณเครียด อยาใหสมาธิใหหนัก หนักนี่มนัไมได ก็ตอง

ดูข้ันของกรรมฐาน เวลานี้เราใชกําลงัเทาวชิชา 3 แตวากิจทีท่ําเปนของอภิญญา 

6 ถาใชกําลงัเทาวิชชา 3 อภิญญา 6 ผลลัพธไมได ใชไหมมนับอดมา 10 ป 10 ป

นี่ใชไดเลย พระพุทธเจามา ทานบอกใหลดกําลังสวนหนาลง ใหเหลอืวิชชา 3 ยัง

ตองขึ้นเปนกําลัง ทิพจกัขญุาณ กอนนะ ทิพจกัขญุาน ของวชิชา 3 เขา 

หลังจากนั้น พอจิตเปนฌาน 4 พอออกจากตัวไดก็ไป พระจุฬามณ ีได มันขึน้ตน

เบา เวลาที่เราจะใชอารมณก็ตองใชเบาตามนัน้ จะไดหลับไมได อันนีม้ันหนักคือ

ลืม ยิ่งทําอารมณเครียด นี่ไมมีทางไดเลย ฉันเองฉนัลองใชกําลังหนักๆ มันไมคอย

อยากเลย ขนาดฉันเองนะมนัไมได สตารทไมข้ึนเลยตองปลอยตามกาํลังของทาน 



พอปลอยอารมณมาปบมนัก็ไปเลยตองทาํอยางนีน้ะ มากๆ ก็ไมทาํเลย เครียด

หนกั เขาคุยใหฟงวา เออฉนัทาํสมาธิ นั่งตัวเปงตรงเลย ลมหายใจไมปรากฏ ลอง

เอาแบบเขาบาง ฟงเลย ใชไหม คอยๆ สะกิดดวยคอนมันก็เจ็บ ฮึไง เอาคอน 1 

ตนคอยๆ สะกดิไขก็เรียบรอย คือวาตองใชกําลงั ใหถูก 

  แตสวนใหญทีเ่ขาฝกกนัก็ฝก สกุขวิปสสโก ไอ สุกขขวิปสสโก นีใ่ช

กําลังไมถูกเหมือนกนั คือวา สุกขวิปสสโก นี่ตองขึน้พรอมวิปสสนากรรมฐาน 

ตองพรอมเลย เร่ิมตนตัง้แตขณิกสมาธ ิ กบัวิปสสนากรรมฐานรวมไปดวย ถาเปน 

สุกขวิปสสโก แลวสวนใหญเขาไมทํากันแบบนั้น ตองไปแขงขันกับเร่ืองสมาธิ นี่

มันไมใชตัวตัดนะ สมาธิแคกําลังอยางเดยีวไมถูก มนัถูกเหมือนกัน แตมันไปลง

นรก ใชไหม ทําไปทาํมาเราจะถกูนรกเขา ซวยเลย ใชไหมไอหน ู ชอบขุมไหนลูก 

เฮอะ ทุกขุมเลยเหรอ ไมอะไร ไมชอบเหรอนึกวาไมเสือก คอยยังชัว่หนอย 

แลวเตี่ยละชอบขมุไหน 

ลูกศิษย ขอบขุมที่เงนิเยอะๆ ครับ (หวัเราะ) 

หลวงพอ ออ ขุมอทินนาทาน ขุมที่ 2 แหม แจวเลย ซวย เงินเยอะๆ หมายถึงขโมยเขาละ จิ

รงๆ แตเขากไ็มมีใครชอบ แตวาสวนใหญลงทนุเดินทางไปนรก ปากเขาบอกไม

ชอบใชไหม อันดับแรกนี่มนัแข็งเอาน้าํราดๆ เสียกอน กินเหลา เอาเหลาทา เจาะ

กระเดือกเสียหนอยถาเอาดนิออกจากน้าํไมรูเจาะอะไร เจาะปาณาติบาตก็ได

อทินนาทานกไ็ด กาเมสุมิจฉาจารก็ได เรียบรอย เขาเรยีกวาปดทางดื่มหรือเปลา 

โนน เตี่ยดื่มหรือเปลา 

ลูกศิษย ด่ืมครับ 

หลวงพอ เออ ก็ยงัดีแคด่ืม ไมถึงดวดนะ (หัวเราะ) อรอยไหม 

ลูกศิษย ขมเหมือนน้าํกรดนะครับ 

หลวงพอ ออ เคยกินเหรอ สงสัยชํานาญ นี่เขายงัจําไดเลย ไอหนู เอ็งไมไดแลวนะ เขาระลึก

ชาติไดเลย แหม เกงจริงๆ เลยนะ โอโฮ เกงมากเกงมาก ขอบใจ อุตสาหบอก

ความจริง มนัขมเหรอ ไอบริษัททาํเหลามนัทาํไมเปน เอ เวลากนิเหลาเมา มนั

หนุมข้ึน ใชไหม ถามเตียเวลากินเหลาเมามันหนุมข้ึน ใชไหม 

ลูกศษิย คือ กินตั้งแตปที่แลวครับ 

หลวงพอ ไมใช ที่ตอบนะถูก ผมนะไมเคยเมา แตใจมันเมาไหม 

ลูกศิษย ไมเมาครับ 

หลวงพอ เออ  ใจไมเมาคอยยงัชั่วหนอย ออ ไมเมาทัง้ผมทัง้ใจนะ แลวปากเมาไหม 

สวนมากปากเมากอนนะ เปะปะๆ พูดภาษามนุษยเขาไมพูดกนักพ็ูดได แตความ



จริงการดื่มสุรานี่ดีใชไหม คือตายแลวจะเปนพวกคนใหญคนโต ตอไปเราไมตอง

ยกแกวเอง มอํีานาจใชไหม ที่ยกนัน่ไมใชแกว นัน่กระบอกใหญ เปนกระแปงๆ ดี

ไมดี เขาเหน็วายังไมดีพอ ความดีมากกวานั้น เอาอาบเลย ปลอยมนัไปเลยไอคน

กินเหลานี่ตกนรกทกุคนแหละ คนกินเหลาตกนรกทุกคนไหน 

ลูกศิษย ไมทุกคนครับ 

หลวงพอ คนไหนไมตกละ 

ลูกศิษย ตอนทีห่ลวงพอสอนวา คนเราทําทัง้ดีทัง้ชั่ว ถานึกถงึความดี กอนตายก็จะรอด

นรกได 

หลวงพอ ไอความแกลวกลา เปนความดีหรือความชั่ว ความกลาหาญนี ่

ลูกศิษย ก็อาจจะทั้งดทีั้งชัว่ครับ 

หลวงพอ เปนอยางไร ดีอยางไร ชัว่อยางไร 

ลูกศิษย กลาหาญ กลาในสนามรบกเ็ปนความดีครับ กลาไปตีรันฟนชั่วกับชาวบานก็เปน

ความชัว่ครับ 

หลวงพอ ทีนี้สุรามันแปลวากลานี ่เพราะฉะนั้นสุราดีหรือชั่ว 

ลูกศิษย สุรา ชั่วครับ 

หลวงพอ ตียกธงแดง เอย ไมใชยกธงขาว ก็หมดเรื่องนะ จะยกธงแดง เปลีย่นเปนธงขาว

แทนเนอะ แตความจริงมนัก็ของธรรมดา ของคนนะเวนไวแตวา ถาเรารูสึกเลิก

เสีย กนิเหลาวนัละ 10 บาท เดือนละเทาไร 

ลูกศิษย เดือนลุ 300 บาทครับ 

หลวงพอ ปละเทาไร 

ลูกศิษย ปหนึง่ก ็3,650 บาทครับ 

หลวงพอ ป 365 วัน ใชไหม ก็ใส 0 ก็ไมเปนไร ก็รวมความวายงัจาํแมนนะถาไอเงินจาํนวนนี้ 

ถาเราเก็บไวทกุป ๆมนัเทาไร 20 ปเทาไร ใชไหมก็รวย แตวาเราจะโทษวาคนอืน่

สุราเลวทกุคนไมได 

  มีคนหนึ่งเขาดืม่สุรา 7 วนัเปนพระอรหนัต สันตติมหาอาํมาตย ทานดื่ม

สุรา 7 วนัเปนพระอรหันต เอาอยางทานส ิคือวาเมื่อขาศึกเขามาติดประเทศ พระ

เจาปเสนทิโกศล ก็ส่ัง สนัตติมหาอํามาตย เปนแมทัพไปปราบขาศึก ขาศึกแพ

ไปแลว กลับเขามาไอตําแหนงอืน่ไมมีอยูแลว นอกจากตําแหนงพระราชา จะเลน

ก็ไมมีที่เลน พระเจาปเสนทิโกศล ก็เลยบอก “เอา ฉันใหแกเปนพระราชา 7 วนั

เงินทองของทกุอยางในทองพระคลัง มีอํานาจจายไดทัง้หมด ไมอ้ัน” ใชไหม 7 วัน 

ไอ 7 วันก็มไตองวาราชการเปนพระราชาขี้เมาดีกวากไ็มตองทํา 7 วันทําอะไรละ 



ก็เลยกนิเหลาเปนการใหญ เมาคอพับคอออนบนคอชาง แลวกน็ักรองนักรํามา

รองมารํา ใชไหม ละคร ตางๆ ใครรําสวยรําดี ก็ใหรางวัลมากใครรําไมสวยก็ให

รางวัลนอย ตามจังหวะ ก็ไปขนทองในทองพระคลังมาให 

  ในเวลานัน้มนีกัรําคนหนึง่ รูปรางแกสวยกวาคนอื่นหมด แลวก็รําสวย

กวาไดรางวัลมาก ในเมื่อแกไดรับรางวัลมาก แกก็เกรงวาไอชวง 7 วนันีท่านจะกิน

ขาวมาก รางกายมนัจะอวน โถ ไอคนจะถึงเวลาตายใชไหม เราหม่าํตั้งเดือนหนึง่ 

ยังไมอวนเลย แกก็กินนอย เมื่อกินแลวรําไปรํามากเ็หนื่อยทุกวัน วนัที่ 7 ตาย 

  เร่ิมตนวนัแรกนั้น เมื่อแกเริม่เมา เร่ิมมีการฟอนรํา พระพุทธเจาเดนิไปกับ 

พระอานนท เดินหลีกไป อีตอนนี้แกคอพับคอออนอยูบนคอชาง พระพทุธเจา

ทรงแยมพระโอษฐ ทีพ่ระพทุธเจาทรงยิ้มนี่ ทานยิ้มเพราะมีเร่ือง ทานไมยิ้ม ความ

จริงไมใช ปกตทิานยิ้ม แตถาเรื่องยืนอยูเฉยๆ นี่มนัเปนเรือ่งสําคัญ 

  พอยิ้มข้ึนมา พระอานนท ก็ถาม “ทานยิ้มเพราะเหตุใดพระเจาขา 

“พระพทุธเจาก็บอกวา” อีก 7 วัน สนัตติมหาอํามาตย จะเปน พระอรหันต” 

  ทีนี้คนก็เปน 2 พวก พวกเดียวถียที่ไมนับถือพระพทุธศาสนากห็าทาง

โจมตีพระพุทธเจา อีก 7 วัน จะไปจับโกหกพระสมณโคดมถา สันตติมหา

อํามาตย ไมเปนพระอรหันตเขาจะจับโกหก แตคนที่เคารพพระพุทธเจากลับพูด

วา ตางคนตางคิดวาอีก 7 วันเราจะดูลีลา พระพุทธเจาทาํขี้เมาเปนพระอรหันต 

ใชไหม 

  ก็พอดี วนัที ่7 ยายนั่นแกตาย ทาน สันตติมหาอํามาตย ก็เปนอาํมาตย 

เปนผูใหญขนาดนัน้ ก็ถาไมแกเทาพอก็บุญแลว ใชไหม แกก็เกิดมีความรูสึกตัววา 

ไอเด็กคนนี้มนัรุนหลานเรา คืออยูๆ มันกต็าย ไอเราแกปานนี้มนัยงัไมตายเลย 

เลยสรางเมา หายเมาเลยตดัสินใจวาอยูตอไปไมได ความตายมนัจะเขามาถึง 

  พอเวลา พระเจาปเสนทิโกศล มา พระเจาปเสนทิโกศล ถามวาจะลา

ไปไหน ก็บอกวาจะไปบวช ทานก็เลยเปนเจาภาพใหพอเขาไปถึง พระพุทธเจาทรง

เทศนจบ แลวทานก็บวชเปนพระอรหนัตเลย เห็นไหม 

  เพราะฉะนัน้ นักกนิเหลาตองกินใหเหมือนแบบนัน้ ตองมีฟอนรําแบบนั้น 

แจกแบบนั้น เปนอรหนัตทุกคน (หัวเราะ) ฮะหนู พวกเราซอมฝกรําไวนะ พออีตา

นี่เมาขนาดนัน้ เราฝกรํา ลอใหหนักเลย เอามีอะไร เขามา 

ลูกศิษย อยางคนถือศีล 8 จะไปเตนรําไดไหมคะ 

หลวงพอ เออ ไมเปนไร ถือใหแนนะ ไมหลุดหรอก เตนรํา ไปรํา รําขาว ใชไหม เตนรํา ถา

ฟอนรําฉนัจะไมใหเลย เลือกเตนจนศีลหาย หมดมนัอยางไร เตนรําทาํอยางไร 



เตนดวย รําดวย เตนรําใหดูสิ กลัววาศีลมนัจะไมอยูนะสิ ตองดูจังหวะการเตนเขา

นะ อยางนีถ้ึงจะพยากรณได เอามีอะไรคุยบาง เดี๋ยววนัที่ 7 ไมคุยกลบันะ 

ลูกศิษย หลวงพอคะ เวลาจะสมาทานศีล 8 ทุกคนือยางที่ทาํมานะคะ วันพระก็ต้ังแต 4 

ทุม ถงึเวลาเทีย่ง 2 เวลานี้ ยังไมไดทานอะไรเลย แลวทานอาหารกลางวนัถงึบาย 

2 ทานอิ่ม 2 ทุม 3 ทุมเปนการ ผิดศีลที่สมาทานหรือเปลาคะ 

หลวงพอ กินกีเ่วลาละ 

ลูกศิษย 2 เวลาคะ 

หลวงพอ 2 เวลา ก็ดีเหมือนกนันะ เอาอยางนี้ดีกวานะ กินเชาเวลาเยน็เวลาหนึง่ ดีไหม 

ลูกศิษย บางทีวนัหนึง่ทานครั้งเดียว ก็เลยไมทราบจะทาํอยางไร 

หลวงพอ ถามนัมงีานอยู เราก็ต้ังไวสิ เวลาจะกนิเวลาไหนใหแนนอนนะเครื่องบินเหน็ไหม 

ถึงเวลาตองทาน ถาไปจากที่นี ่ 9 โมงเชา ไปตามทาง ไอนั่นเขา 6 โมงเยน็ก็ชาง

เขา ถือเวลาเดิมๆ นาฬิกาเดิมนะถาไมเกนิเทีย่งของเวลาเดิมนะ จะฉนัได ใชไหม 

ศีล 8 ก็เหมอืนกนัหวิเวลาไหนก็ฉะเวลานั้น กห็มดเรื่องเลย แตความจริงเขาตั้ง

เวลาไวหมดแลว แตงานมนับังคับเรา ใชไหม เขาตั้งใจไวเฉพาะ 2 เวลา ก็ไม

เปนไร คือวาศีลขอนี้ ถาหากวาเราพลาดมันก็ไมเสียหาย คือไมมีโทษลงนรก มนั

เปนธรรมะ 

  ก็สมมุติวาเรากินขาว ไอกนิขาวไปแลวมนัเหลือตัว เวลาสมาทานนี ่9 ตัว 

สมาทานศีล 8 ใชไหม กินได มัจจคีฯ กับ มาลาฯ ถาบวชพระกับบวชเณรนี่ เขา

แค นัจจคีฯ ตัว มาลาฯ ตัว เวลารับศีล 8 รับ นัจจคฯี กับ มาลาฯ รวม ใชไหม 

เราก็แยกเสยี ก็เหลือ 8 พอดีแตความจริงไมเปนไรนะ ไอพลาดขอนี้ขอเดียวไมมี

โทษ ขออ่ืนทีม่ีความสาํคัญกวาเรารักษาไดไหม แตเขาก็ถือ เกี่ยวกับเวลาคือเวลา

ที่มันไมเหมาะสมนี่ อยางปกติเรากนิขาวไมเลยเที่ยงไดใชไหม ทนีี้ทาํงานมนัยัง

คับ จะตองกนิหลงัเที่ยง เราไปกินเย็น อันนีก้็ไดไมเปนไร ตองตัดกังวลเทานัน้เอง 

ตองตัดกังวลเรื่องอาหารเสียหนอยจะไดสะดวก ไมอยางนัน้ความวุนวายมนัม ี

อยางรักษาศีล 8 ก็ตองหุงขาวเย็นกนิ ไอศีล 8 มนัศีลพรหมจรรย จะไมมีเวลา

เจริญกรรมฐาน ทาํสม ิ คือวาถาหากวาเรากินขาวเยน็ อารมณจะสบายประมาณ 

24 น. อาหารยอยหมด มนัเปนอยางนั้นมนัก็ไมเปนไร 

ลูกศิษย หลวงพอคะ เวลาเราสมาทานศีล 8 แลวนี่ เรากน็ัง่สมาธิเรียบรอยแลวพอออกแลว

ไปทานขาวจะผิดไหมคะ 

หลวงพอ ก็ไมผิด ชนศลีพังไปขอหนึ่ง ก็ไมเปนไร สมาทานศีล 8 เพราะวาศีล 8 นี่เปนศีล

พรหมจรรย เวลาเราเจริญกรรมฐาน สมาทานศีล 8 เลิกแลวก็ทรงศีล 5 ไวใชไหม 



พอเลิกแลวตัง้ใจรักษาศีล 5 ไวแคนี้พอ กไ็ดไมเดือดรอน ก็ศีล 8 มนัคุมอารมณ 

มันเกีย่วกับกามฉันทะ ก็เทานั้นไมมีอะไรมาก 

ลูกศิษย หลวงพอคะ อยางหนูอยากรกัษาศีล 8 นี่ แตหนูถือ 1 อาทิตย ตอ 1 วันนี้ไดไหม

คะ 

หลวงพอ ไอ ดีกวาอาทติยละ 1 ชั่วโมง ถาเรายังไมไดก็ได ตามปกติพระพทุธเจาทานบอก

ฆราวาส ทานใหรักษาวันพระนะ ก็ศีล 8 นี่ฆราวาสสมนัไมคอยถนัด ใชไหม กม็ี

งาน ทานกําหนดใหวาวนัพระถือเปนวนัรักษาอุโบสถ แลวการรักษาอุโบสถก็มี 3 

อยาง ศีล 8 กับอุโบสถนี่ จํากัดเวลา ศีล 8 จะไมจํากัดเวลา ถา ปกติอุโบสถ 

รักษาเฉพาะ วันพระคืนหนึง่กับวนัหนึง่ ถา ปฏิชาครอโุบสถ ก็รักษา 7 วันกอน 

วันพระ 3 วนั หลงัวนัพระ 3 วัน วนัพระอีก 1 วัน ถาเกินกวา 7 วันเรียก ปาฏิ

หาริยิก์ปกขอุโบสถ เขาใหเลือกรักษาเองตาม ความเหมาะสมเอ คุยไปคุยมา

เหมือนเจานายจะเรียกแลวมั้งนี ่ เดี๋ยวตองไปหาทานหนอยนะ รูจักเจานานฉนั

ไหม ก็ไปติดตอกบัทานส ิ

ลูกศิษย ตอนนีท้านมาเหรอคะ 

หลวงพอ ทานอยูประตูนั่นแหละ เขาไปพบเลย 

ลูกศิษย สวม (หัวเราะ) 

หลวงพอ อันนีถ้าเราเหน็แบบนี้ แตอยาลืมวาถาเห็นแบบนี้ไดนี่ ตองบาํเพ็ญบารมนีาน 

ไมใชชาตินีน้ะ ไอชาตนิี้มันไลเบี้ยมาจนถงึที่สุดแลวแลวนรกทกุขุมเราอาจจะเปน

เจาของ แตก็ไมแน บางคนขมุใหญไมไดไปอยางฉนัที่ขาดอยู 3 ที่ ขุมที่ 7 ขุมที ่8 

กับโลกนัต เปนไงนอกนัน้เรยีบรอย เรามีอํานาจวาสนาบารมีปกครองหมด ใชไหม 

เอ็งมันตองใหญโต แตวาตอนนี้เปนเพราะอะไร เพราะวากวาที่เราจะรูวามนัดีมัน

ชั่ว อันนีเ้รารูชัว่มากกวารูดี เรารูสึกนะตอนตน การบําเพญ็บารมี กอนทําตัวกอน

จะเขามาไดนีบุ่ญตัว ตอนเริ่มรูจักดีรูจักชั่ว ในขั้นของ บารมีตน เราก็ยังไมมกีาร

ทรงตัว กย็ังมกีารเผลอลงนรก พอตอมาเขาถึงบารมีกลาง ทีเ่รียกวา อุปบารม ี

อันนีก้็ดูเหมือนจะหางๆ ไปนิดหนึ่ง ยงัไมหมดนะ ฮะ ปริญญา  

หลวงพอ มันหางไปหนอย แตยงัหวงบานเกาบาง คือวาบารมกีลางนี่มนัแค สมถวิปสสนา

ญาณ นี่จะเลก็นอย เพราะวาอนันี้จะไมพอใจ เหน็วายุงเกนิไป แลวจะรูตัววามี

ความรูสึกวาตวัเองไปนพิพานไมได เพราะกําลังมันออน โทษมนัไมได ตอมาจะม

กํารมากหนอยก็ตอนบาํเพญ็ ปรมัตบารมี ถงึขั้น ปรมัตถบารมี เกิดมาตองทํา

บาปนี่มนัทําแน เปนอนัวามนัก็ตองมีการยบัยั้ง ที่บาปหนักๆ พอเวลาใกลจะตาย

ก็ทําบุญสักหนอย ก็ปดฉาก ปดรายการใชไหม ไดจังหวะก็ออกลิ่วๆ ข้ึนไป แตวา



พวก ปรมัตถบารมี เขาไมประมาทเปนเทวดาหรือพรหม พวกบญุเล็กนอย

ตอนตนนี่ มีความประมาทพวก ปรมัตถบารมี นี่ความรูสึกมันตองการอยางเดยีว

คือนิพพานพอเวลาที่เปนเทวดาหรือพรหม เวลาหมดอายุก็ตองตรวจดตัูวเองกอน

จะตายมาเปนเทวดาหรือพรหม เราทาํบาปอะไรบาง แลวไอบาปพวกนัน้เราชาํระ

หนี้แลวหรือยงั ยังก็เลยไมใหหมดอายุ ใชไหมถาปลดเกษียณแลวก็ไมมีอะไรกิน 

ไปหาสมัครงานใหญ กโ็ดดลงมากอนลงมาก็เลือกตระกูลเกิด ก็ไมตองลงนรก มนั

จะลําบากหนอยก็ดีกวาลงนรก เพื่อสรางความดีตอไป แลวพวกนีพ้วก ปรมัต

บารมี นี่โกง หากนิแบบนี้ วนไปวนมาไมคอยลง แตวาก็ลอมาช้าํแลวใชไหม เคย

ไปเกิดกับ เทวทัต ไหม เคยไดคุยกันหรือเปลา เปนญาติกันหรือเปลา เปนหรือ

เปลาเปนญาติกัน เทวทัต หรือเปลา ความจริงนะ ความเปนญาติเปน แตกับเรา

นี่เปนญาติกับ เทวทัต ดีไหมมันก็ญาติตางๆ การประพฤติปฏิบัติเฉพาะบุคคล 

  พระพทุธเจาทานเปนนองของ พระเทวทตั พระเทวทตั เปนลูกของลุง 

พระพทุธเจาทานเปนญาตทิาน ก็ไป นพิพาน ไอคําวาญาตินี่ ไมไดหมายความ

วาเสยีหายไปดวยนะ แตดูความจริง พระเทวทัต ทานก็เปนคนดี ตอนตนนะดี

มาก 

  ก็มีนยิายเลา เธอก็เลาจอยๆ ทางวิทยุเลาไปเลามาวา พระเทวทัต เสีย

ตอนตนนะไมถูก ตนๆ เขาดีมาก เปนคนมีจริยาดี บวชไดฌานโลกยีไออภิญญา 

ถาเขาไมดีเขาไดอภิญญาไมได ทีนี้ไอกรรมเกาที่ทาํไวนี่เขามาตัดปลายมือ นีซ่วย

เลยหลงผิด อันนีพ้ังพาลงอเวจีไปเลย พระเทวทัต เปนพี่ในฐานะลกูของลุง แต

วาลงุจริงๆ คือ ทานสุปปพทุธะ นั่นก็ลงอเวจีเหมือนกนั 

  เปนอยางไรคําวาญาติๆ จะเรียกวา เอ เปนญาติกเ็ลวไปดวยเหมือนกัน 

เปนมานาน ปกปดไมได ความจรงิ วงศศากยะ นี ่ เขาเปนคนไทยนะ 

พระพทุธเจานีลู่กคนไทย ไมใชลูกแขก แลวตวัทานเปนลูกไทยหรือลูกแขก

ดอกเตอร เปนพวกไทยเขาเรียก ไทยทาหม ใชไหม เปนอินเดยีม ี 2 ไทย ไทย

อาหม กับ ไทยมะลวิลัย ไทยอาหม มากอน ไทยมะลวิลัย 200 ป 

โดยประมาณนะ แลว ไทยมะลิวลัย เขามาทหีลงั ขอพสูิจนจะเหน็ไดวา พวกชาว 

กรุงกบลิพสัดุ ทัง้หมดนี่มนัเกลยีดคนเผาอื่น ไมยอมแตงงานกับคนเผาอื่น ทีแรก

ฉันนกึ เอ พวกนี้มานะทิฏฐมิากนากลัว กไ็ลไปไลมาจริงๆ พวก กบลิพัสดุ นี่เขา

เรียกพวกอริยกะ อริยกะ นี่เปนพวกเจริญแลว มีความบริสุทธใชไหม พวกอืน่พวก 

มิลกขัะ คือยงัไมเจริญ 



  ทีนีพ้วกคุณทัง้หลาย ก็ลองคิดดูวาความเปนอยูของแกไมไหวใชไหม แลว

สภาพเขายงัเปนคนปาอยูดวยยิง่ไปใหญเลย ที่รูวาเปนคนไทยจริงๆ ก็ตอนที ่ทาน

โกมารภัจ มาเที่ยว ทวาราวดี ลาพระพทุธเจามา 2 ป แตวาลาอาจารยมาอกี 12 

ป มนัมีที่ไหนหมอประจําพระองคดันเสือกลามา 12 ป (หวัเราะ) ดีไมดี กลับไป

กระดูกไมมีเหลือเลย ลามา 2 ป แลวกลับไปเฝาพระพุทธเจาก็ไปเลาใหฟงวา ชาว

ทวาราวดี นี่ใชภาษาโดดพดู เพราะคาํวาภาษาโดดนี่ ของเราใหคําเดียว ไปกนิ 

ใชไหม พระพทุธเจาจึงทรงถามวา ชาวทวาราวดี เขาพูดอยางไร ทานโกมารภจั 

ก็พูดใหฟง คุยกับสนกุลอกนัอยูพกัใหญ สนุกสนานใชภาษาทวาราวดี ทานโก

มารภจั นึกขึน้มาได ตายจริง พระพทุธเจารูเอง หรือเปนชาวทวาราวดี ใชไหม 

โดยมากทานเปนปฏิสัมภิทาญาณ ภาษาอะไรก็รู ก็ถามทาน พอถามแลวทานก็

เลยบอกวา ชาวกรุงกบลิพสัดุ ทัง้หมดใชภาษาพื้นเมอืงเกงไหมละ ถาเปนบังก็

ตองลอภาษาแขก ถาเปนอาบัง ก็ตองพูดแขกเปนภาษาพื้นเมือง อันนีไ้มใช 

  ฉะนัน้ พระพทุธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงสอนได 7 

แควัน แตไมไดเต็ม 7 มีศาสนาอนัอื่นอีก ศาสนาที่เขานับถือ กม็ีนะ เขาอยการับ

เขาก็รับไป ไงไอหนู ข้ีเกยีจขับรถไปหาทางนอน แหมะ อยูนี่ก็ไดนีห่วา หรือนอนที่

ไหน ตอนนี้เปนอยางไรบาง แจมใสดีไหม 

ลูกศิษย ไมคอยซัดเหมอืนเมื่อวานนี้คะ ตามคุณครูไมคอยทนัเลย 

หลวงพอ ทําไมละ เขาซอมวิ่งสิ ตามเขาไมทนั เขาก็ซอมวิง่เอา วิ่งเขาจะไดตามทัน ต้ังใจ

มากเกินไปละมั้ง 

ลูกศิษย วันนี้ซอมต้ังครึ่งวันแนะคะ 

หลวงพอ หา ซอมที่ไหนละ 

ลูกศิษย ที่บานคะ 

หลวงพอ ออ เครียดไปจริงๆ ละมั้ง ต้ังใจมากเกนิไป อยาตัง้ใจมากเกินไปไมได ตองปลอย

ใจสบายๆนะ ถาตั้งใจมากเกนิไปมันเปน อุทธัจจกุกุจจะ ฟุงซานแลวก็ใช

อารมณหนักเกินไป คิดทีจ่ะเอาดีเกนิไป ตึงเกินไปมนัก็ไมไปเหมือนกนั เร่ือง

กรรมฐานนี่ลําบากนะรวมความวา ใชอารมณสบายๆ เบาๆ ถงึจะไดนะ แลวตอง

อารมณดีเปนปกติ เบาๆ สบายๆ แลวก็ถาเริ่มภาวนาจติใจไมกังวล อยางอืน่กถ็ือ

วาใชได เอา เปนไง ขบับเขยื้อนไดแลวเหรอ 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ มันจะไปหลนหายอกีไหม 

ลูกศิษย ไมหลนแลวครบั 



หลวงพอ ขานี้ออกเหรอ ตอนข้ึนเครื่องบินระวังนะ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย กลัวอะไรครับ 

หลวงพอ กลัวหลนนะส ิ

ลูกศิษย ผมไมกลัวแลวครับ 

หลวงพอ ไมกลัวแลวเหรอ เอ เหรียญนี่เปนเหรียญหลวงพอปาน มียนัตเกราะเพชรอยูขาง

หลัง เออ เห็นวาเปนเหรียญที่มีอานุภาพมาก เทวดาชัน้ไหนบาง 

ลูกศิษย ชั้น 2 คะ 

หลวงพอ ชั้น 2 นี่มนัรุกขเทวดาเลย 

ลูกศิษย ไมใชคะ ไมใช 

หลวงพอ อาว ภุมิเทวดา ชั้น 1 รกุขเทวดา ชัน้ 2 

ลูกศิษย ชั้น ดาวดึงส คะ 

หลวงพอ ออ ชั้น ดาวดึงส ความจริงพวกเราก็ตองอยูดางดึงส เราก็คิดวาเลยขึน้ไปก็มี เปน

พรหมก็มี ทวา ทานปู ทานอยูตามดาวดึงส เห็นไหมไอการสรางคามดี่นี่มนัตาม

กัน เด็กตามผูใหญ ผูใหญกนิเหลาเด็กก็วาดี ผูใหญกนิใชไหม ถงจะกนิขนม เดก็ก็

คิดวาไอนี่มนัดีผูใหญถึงกนิ กนิตาม ความจริงการเปนพระอินทรนี่มนัลําบาก เปน

พรหมนี่เปนงายกวาพระอนิทร แตพระอินทรนี่เปนเทวดา ไมใชพรหมแตเปนยาก 

เพราะวาตองมี วัตตบท 7 ต้ังแตยังมีชวีติ วัตตบท 7 นี่อาการมันหนักมาก มัน

หนกัเพราะเราเดินฌาน อารมณตองทรง วตัตบท 7 อยูตลอดเวลา ตายจงึไปเปน

พระอินทรได ทีนี้ตําแหนงของ ทานปู นีท่านพนแลว หมดยงัไมมีคนแทนเอา หนู 

ไปไหวไหมนิดดาน ฮะ วันนี้เห็นผไีหม 

ลูกศิษย หนูไปตามเขา แตไมเห็นอะไร แตวาคิดวาคงตามเขาไมได 

หลวงพอ ไอความรูสึกเวลานั้นนะมนัเกือบหมด ตอนทีย่ังไมเห็นนี่ไมกลาตัดกเิลส คือบาง

เฉพาะเวลานี่เราตองตัดใหขาดนะ เพราะใจไมไดขาดจริง ถาไมไดขาดจริง ถามัน

ไดมันก็ไดแบบหยาบ การรบัสัมผัสเขายงัดี ถาจะฝกกนัจริงๆ นะ ถาหากไมเคย

ไดมาในชาติกอนถาไมเคยไดมาในชาติกอน มนัตองฝกกันอยางนอยพนัชาติ พนั

ชาตินี่อยางเกงมาก ตองเกงมาก ไอแคจิตสัมผัส เพราะวาการฝกแบบนี้

พระพทุธเจาเองทานก็ทรงยนืยนั บางชาติเราทําไปทําไป ก็ไมเหน็อะไร ตอไป

หลายๆ ชาติเห็นภาพแวบหนึ่ง ไมทันจะใหพูดภาพกห็ายไป แลวก็เปนอยูอยางนี้

หลายชาต ิตอไปเห็นภาพทรงตัวพูดคาํเดียวก็หายไป 

  คือวาการสอนมันมี 2 แบบ แบบที่สอนเฉพาะคนทีเ่คยไดมาในชาติกอน

มันเปนแบบนี ้ ไหวไหม นี่ความจรงิไอขาวตูกับข้ีหมามนัคลายกันไหม ดอกเตอร 



(หัวเราะ)รูจักขาวตูไหม ถาอยางนัน้ก็ข้ีหมาแน (หัวเราะ) ถาไมรูจกัขาวตูละเสร็จ

แนเลย เอ พยายามตัดสินใจเสียตอนนั้นเลยนะ เราจะไปนึกวาเรามีผัวเมีย มีลูกมี

เตาจึงมกีิเลส มันเฉพาะเวลาๆ หนึ่ง เวลาที่เราปฏิบัติจริง เวลานัน้เราตัดเสีย 

เฉพาะเวลานะ คร่ึงชั่วโมง 10 นาที 20 นาที ตอนนัน้ใหตัดจริงๆ ใหจิตสะอาด

โดยเฉพาะการฝกเขาฝกขนาดนีน้ะ แลวก็ถาไปนิพพานได อยาลืมวาตอนกอน

หลับ มนัจะเหน็ดเหนื่อยจนหวัถงึหมอน ใชอารมณพุงตรงเลย นิพพาน หา

พระพทุธเจาตรงเลยหาทานแมกอนก็ได ที่ไหนก็ได พอเขาเขตแลวจิตจะเปนสุข 

พอจิตเขาถงึนพิพานได เวลานัน้กิเลสนิดเดียวมนัไมติดเลย เพราะติดนิดเดียวมนั

เขาเขตไมได ก็ตองฝกตัวเอง แลวกน็อน พอกลับมาหลบัหลับอีกมนักจ็ับอารมณ

นิพพานตลอด ถาตายในขณะหลับ จะไป นิพพาน ทนัท ี

  ทีนีพ้อตื่นขึน้มาแลวขึ้นไปใหม นอนนัน้ไมตองลุกหรอก ยงัเหนื่อยอยู 

เพราะวาไมจาํเปนตองลุกขึน้นั่ง ถารางกายมนัแข็งแรงพอมันพอใจในการลกุขึ้น

นั่งเรากน็ั่งใชไหม ถาเหน็วานอนจิตใจมนัดีกวาเรากน็อน มนัไมจาํเปนตองนั่งนะ 

รวบรวมกาํลังใจข้ึนไปเลยตัดสินใจไปนั่งใหสบาย แตคิดวาถาทัง้วนัวันนี้มนัตาย

ไปเมื่อไรขอใหมาทีน่ี่ ทําใหจิตมันสะอาดวันละหนอยๆ พอจะตายจริงๆ มันไมไป

ไหนหรอก 

  ใหมันรักจุดเดียวนะ นึกไดไหม ไอตอนกอนแตงงาน คนอื่นเขาไมสวย คน

นี้คนเดียวนี ่นกึออกไหม ไมตองปดหรอกโรคนี้มันกนิฉนัมากอน (หวัเราะ)  มนักนิ

ฉันมากอน ฉันรู ใครเขาก็ไมดี มนัดีอยูคนเดียว มนัชอบเสียอยางนะ ไอนี่ความ

จริงมันก็เหมือนกนั 

  เมื่อเราเปรียบเทียบกับขอนี ้ ถาวิชาแบบนี้ ถาไมมีความสาํคัญกวา 

สุกขวิปสสโก พระเจาก็ไมสอนไว ถาแบบ สุกขวปิสสโก เราก็ทาํเรือ่ยๆ ไป ไม

เห็นอะไรเลย เขาก็ไปนพิพานกนัได แตอยาลืมนะ ถาเดินทางเวลาค่าํ ดึกๆ นะ 

แลวก็ไมรูจักทาง มันเดินเร็วไหม ดีไมดีถอยไปถอยมา ถอยหลังใชไหมวนไปวนมา 

อันนี้เปนความจริงตัดสินใจไมถูก 

  พอชั้นที่ 2 มาฝกชัน้วิชชา 3 อันนี้เราเกิดวิชชา 3 วิชชา 3 นี่ไดแตเห็น

อยางเดยีว เห็นสวรรค เหน็พรหมโลก ความจริงจิตจะเหน็นพิพานไดนี่ จิตตอง

สะอาดมาก เอาแคเห็นนะ จะเห็นไปไมได นี่จิตตองสะอาดเทา โคตรภูญาณ 

ของพระโสดาบันเปนอยางต่าํ ภาวะจิตเวลานัน้สะอาดเทาพระโสดาบัน เปนอยาง

ตํ่าจึงเห็นไดนะ เหน็ไดแตไปไมไดนะ ถาจะเขาถึงเขตนิพพานไดจริงๆ แลวไป

อยางคนมีแรง จะตองถงึอรหันต เวลานัน้ตองสะอาดเทาพระอรหนัตเฉพาะเวลาก็



เปนการซักซอม การเปนพระอรหันตนัน่เอง การไปนิพพานใชไหม อังคณา 

นิพพานหายมัง่หรือเปลาลูก เฮอะ ไมคอยหาย เออ ยังดี แสดงวาหายแรงๆ 

(หัวเราะ) ใชไหม ก็ไมคอยหายนีถ่าหายไปคอยก็หายแรง แตความจริงถาหาย

แรงๆ มันก็รูตัวนะ ถาคอยๆ หายนี่ไมรูนะ มันคอยๆไป 

  เมื่อกี้ขณะที่อุทิศสวนกุศล พระยายม ทานมา ทานมายนืทานบอกวา 

“พวกนีท้ั้งหมดไมตองวิตก นาหวงอยูอยางเดียวคือของสงฆ ใหทกุคนทาํกระปอง

ชําระหนี้สงฆทุกวนั ไดไหม กระปองออมสินนะ คือวาใหทําทุกวันนะ ทกุวนัตื่น

ข้ึนมา หรือเวลาไหนก็ตามถาวางก็ชําระ ชําระหนี้สงฆ วันละเซนตกไ็ด ใหจิตมัน

ชนิแลวก็เงนิเต็มกระปอง ก็เอาไปเขาวัด ทานบอก อยางอืน่ไมชัด เมื่อกี้นีท้าน

บอกเรื่องไปนพิพาน เร่ืองอืน่ไมคาน แตถาคานเรื่องนีร้ะวังทานใหระวังนะ ทาน

บอกวาเอาวนัละเซนตกพ็อ มากก็ไดนะไมเปนไร เผลอไปวันละพนัหนึง่ก็ได แตขอ

อยางเดยีว ดีไมดีลอใบกงเดก็เขา (หัวเราะ) เอา อยูฝงธนฯ แถวไหนหน ู

ลูกศิษย แถว บางปะกอก ระหวาง บางปะกอก กับ ราษฏรบูรณะ 

หลวงพอ เหรอ ตองออกกรุงเทพฯ หลายทาง ตองทาํทาแลว 

ลูกศิษย ถึงบอกวาคนไมคอยรูจัก สวนมากจะรูจักแตงทาง ราษฏรบูรณะ 

หลวงพอ ตองบอกไดหรือเหนือก็ไมงายนะ แลวมาอยูทีน่ี่กี่ปแลว 

ลูกศิษย 14-15 ป 

หลวงพอ 14-15 29 หวยออก เออ กลบักันไดแลว 4 ทุมแลวนะ โชคดีมีสุขนะ 

  ความจริงสมัผัสนี่มันก็ใชไดนะ ทีว่าเหน็หรือไมเห็นกเ็พราะวาจิตมนัไม

มั่นคงพอ ถาเรามัน่ใจนะเห็นทางใจไมใชทางตานะ จิตมันสมัผัส มันก็บอก

ความรูสึกใชไหม ดํา ขาว สูง โปรง อวน มันบอกเลยใชไหม ตัวนี ้ทีใ่หพยายาม

จริงๆ มันตวันี ้

  ที่ไหนวัดทีม่ีพระก็ดี ทีว่ัดทีไ่มมีพระสงฆหรือวัดรางก็ดี หรือสถานทีว่ัดที่

ไมปรากฏเปนวัดก็ดี ถือรวมเลย อยาไปนกึวาที่ไหนที่ไหนนะ ทานใหทําใหจิตมัน

ชิน เพราะไอตัวนัน้ตัวเดียวทีม่ันจะเผาอลาญเรา 

ลูกศิษย คือเมื่อกอนไปทานของวดัฮะ ทานของวัดเลย ตอนนี้เพิง่นึกขึ้นได 

หลวงพอ ไปกินของวัดทีเ่ขาเหลือแลวมันไมเปนไร ถาพระฉนัอิ่มแลว เรากินไดเลยไมมีอะไร

สําคัญ ดอกไมบาง ลูกไมบางของสงฆเอาไปกิน กนิอยูกับตนนะ อันนี้มันเอา และ

อีกประการหนึง่ สถานที่ไมปรากฏเปนวัด ที่เราไมรูเลย เปนนาไปแลว ใชไหม เกบ็

ไมทอนนกั เกบ็ตนหญาที่ข้ึนแซมบาง วาไง 

ลูกศิษย มีฝกหรือเปลาคะ 



หลวงพอ ก็มีสิ พรุงนีม้ีหนูมาไดครูเขาอยู มาทีน่ี่ก็แลวกันนะ 

ลูกศิษย ฝกกลางคืนหรือคะ 

หลวงพอ ใช ทีน่ี่ วาไงสาวนอย อายุเทาไรแลว 

ลูกศิษย สามสิบกวาๆ คะ 

หลวงพอ กวาเทาไร (หัวเราะ) เดี๋ยวกวาไป 50 ปเลย 30 ถึง 35 ไหม 

ลูกศิษย 39 คะ 

หลวงพอ ออ ขาดไป 2 ป สาวหมดไป 37 ป เรียกสาวนอย (หัวเราะ) เออ ดี เอย ยังสวยอยูนี่

นา เออคุณ แถวนี้ใครวาสวย แลวจายเงนิ ไปเลยนะ เออ ตองอยางนั้น เดี๋ยวเขา

ไมมีสตางคคารถกลับบาน เจอใครเขาก็บอกวาสวย เขาจายหมืน่เหรียญ แลวไป

เบิกเอาที่คลัง 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ผมวาหลวงพอหลอนะครับ 

หลวงพอ เออ จริงหลอมันยงัไมไดขัดลูก (หัวเราะ) ยงัไมลอยสิ มันไดแคหลอนะ หลอแลว

เขาตองแตงกอน แลวก็ขัดอีกที แลวก็ปดทองลงรกัปดทองดวยนะ โอย กวาจะ

ลอยมันหลายชั้น เขาผิดระดับ เออหนูจา เปนอยางไรบาง 

ลูกศิษย ทานก็สวยนะคะนั่นนะ 

หลวงพอ สวยเหรอ สวยมาเลยเหรอ เอาไป 30 ดีไหม เอา คุณติดตรงไหนละ 

ลูกศิษย มันไมเห็นเลยนะคะ 

หลวงพอ อาว จะเอาเหน็ไดเหรอ เอาความรูสึกหนอย เอาใหเหน็ก็เจงนะสิ ถาถือความรูสึก

กอนมนัจะแจมใสข้ึนไปเอง มัวไปนึกถึงละเสร็จ ไมไดหรอก หนักไป 

ลูกศิษย ก็ความรูสึกวาเห็นนะคะ 

หลวงพอ ไมใชความรูสึกหรอก เขาถามวามีไหม คนอื่นเขาวามีเราก็วามีไป 

ลูกศิษย ตอนที่ฝกนะคะ เห็นภาพเหมือนมีพระอยู 5 องค แตพอเห็นแลวจับองคเดียว 

ไมไดเลย 

หลวงพอ ที่ไหน เวลาทํา ทีน่ี่เหรอ ทาํทีน่ี่หรือที่บาน 

ลูกศิษย ที่บานคะ 

หลวงพอ เสร็จเลย ไมไดหรอก จับอยางนั้นไมได ตองผานไปเลย เราถอืวาเหน็กเ็ห็นนะ 

ลูกศิษย คือ จับจุดเดียวไมไดคะ 

หลวงพอ ก็ถือวาเหน็กี่องคเอากี่องค อยาไปเอาองคเดียวสิ ทานมา 5 ก็เอามา 5 มา 10 ก็

เอา 10 ไมใชองคเดียวนะ อยางนัน้จิตกฟ็ุงซษน ดีไมดีจิตก็ฟุงซานก็เลยไมไปไหน

เลย ก็เอาใหม เมื่อคืนนี้ใชน้ําเตา คืนนี้ใชน้ําโซลา คืนพรุงนี้ใชน้าํมันเบนซนิเลย 

เออ เขาใจผิดอยางนี้ไมไดหรอก เอาแคเหน็ ถาเหน็แลวบอกเหน็ มนัเห็นกี่องคไม



สําคัญไอเร่ืองจับองคเดียว หรือ 2 องคนีเ่ขาไมใชหรอก ถามาเทาไรก็จับเทานัน้ 

ถาทานจะมาสัก 5 องค เราจับองคเดียวไมได สภาพเราสูไมได ถือวาพระเปนของ

ดีใชไหม ก็เปนไปตามนี ้

ลูกศิษย ก็พอนัง่แลวเกดิเมื่อยขานีท่ําอยางไรคะ 

หลวงพอ ขยับได โถ พลิกซะ พลิกขาได เอา วาไง วันนี้ซอมใชไหม เออ ดีๆ ถาเมื่อกอน 

ไมไดซอมแบบนี้ ไปๆ หายหมด ก็ใชไมเปนนะ ตองบอกใหใชได ฉันก็ลืมไป ฉัน

ปลํ้าของฉันคนเดียว แตนีท่าํกับตํารา ถือ วสิุทธิมรรค เลมเดียวกท็าํ แตกอนเขา

ไมมีสอนกนัแบบนี้นะ ทานสอนอันดับแรกพทุ หายใจออกโธนะ แลวก็อยาทาํจิต

ใหฟุงซานเห็นอะไรเกิดขึ้นใหจับ นี่ตองศึกษากันสาม ส่ีสิบยก แลวเขาก็ปลอย

เดี๋ยวไมมีใครสอน ใหทาํวชิชา 3 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ เราตองทําเองมนั

ถึงไดชา 

  ตอไปนี้ทานมาบอกใหสอนแบบนี้ เราก็สอนได ตอนกอนทานมาบอกให 

ทําไมถกูเหมือนกนั คือวาถาเขาถามลีลาการปฏิบัติ มันเลย 1,000 แบบ วิธปีฏิบัติ

มันเลย 1,000 แบบ ไมใชแบบสองแบบมันเลย 1,000 แบบ ทีน่ี่กดู็กลุมคน ถา

กลุมคนไหนไปชํานาญ แบบไหนมา ไอชํานาญนีห่มายถึงชาติกอน ไมใชชาตินีน้ะ 

นี่กลุมของเราไดหมด วงอืน่เขามานี่ลําบาก นอกจากวงของเรานะ ลําบาก เขาทาํ

ไดแตวาชากวาของเรา ถาเปนกลุมเราเองก็ไมเกนิ 4 วนั 

  สมัยกอนนี ่ พระทานทําอยางนอยๆ 20 ป ทาํไมมนันอยองคเต็มที่นะ 

สวนใหญ ตายเลยไมได 20 ป ไดนี่ตองถือวาเกงใชไหมก็มีที่ไวกวานัน้ก็มี แตวา

หาตัวยาก สําหรับตัวฉนันีก่็เกือบๆ 2 เดือนเกือบ 2 เดือนนะ เพราะวาชานี้ถือ

ตําราเลมเดียวทํากนัเอง แลวที่ไดชาก็เพราะวา เขาใจคาํวา ทิพจักขญุาณ ผิด

เขาใจวาลกูตาเปนทพิย นี่เจงกนัตรงนี ้ ตองการเอาตาเหน็ ทิพจักขุญาณ มัน

ไมใชทิพย มนัใจทิพย ถาตาทิพยเขาตองเรียก ทิพเนตร พวกนั้นจะมีได เฉพาะ

คนที่ตายไปแลวทัง้หมด อยางพรหม เทวดา หรือบรรดาผีตางๆ เขาก็มี ใชไหม 

ตองพวกนัน้ ไมใชพวกเรา เราก็ไปควาเอาแบบนั้นเขา มนัไดเจี๊ยะ เราไมไดกินเรา 

แตความจริงกาํลังมนัพอแตเราโง 

  มาวนัหนึง่เขาไปหา หลวงพอปาน ขอใหทานเขามาสอนโดยตรงผล

ที่สุดทานก็ไมบอก ทานปลอยใหคอยถึงเวลาที่ทานจะบอกใหแลวทานใหนั่งทํา

สมาธิคอย พอจิตมันเครียดก็ไปไมไหว ตอนมันเมื่อยจดั รอนจัด ถาไมมา บาย 2 

ไปอาบน้ําดีกวา เขาหองน้าํแลวดันออกไปพิงตุมไดดี ไอหองน้ํามหีองน้ําสวม ไมมี



หองสวมนะ ไอนี่พวกเรามันเขาใจผิด ทําจิตมันแนนเกนิไปแลวหวังลกูตาเหน็ นี่

มันไมถกูตอง มันเสียจุดนี้ใชไหม มีอะไรอกีไหม 

ลูกศิษย นึกวาติดเปนป 

หลวงพอ เปนปนะ เขาติดกันเปนสิบๆ ปนะ สมัยนัน้มันติดแกไมไดเลยนะที่ไมไดเลย พระที่

เอาจริงเอาจังก็มีเยอะ บางรายธดุงคกันตัง้ 10 ป 20 ป หมายความวา เขาพรรษา

กลับวัดใชไหม ออกพรรษาทีบิ่ณฑบาตก็ไป ไปทีละหลายปก็ไมได ไมไดตัวนี้ ติด

ตัว ทิพจักขญุาณ ตัวเดียว 

  ที่เราฝกควบ วิชชา 3 ข้ันตน ดวยกาํลงั วิชชา 3 ถาฝกเกินกําลงัเขา

จริงๆ เปน อภญิญา เขาไมฝกกันแบบนี้หรอก ไอนั่นเตนคองกาจะไปฝกไมได พอ

เตนชนกันแหลกหมด ไอนัน่เอาดวยกาํลงัฌาน 4 ตรงเลย อันนี้ภาวนาเหมือนกนั

นี่ ที่ลดลงมานี่ พระพทุธเจาทานใหลดลง ไมอยางนัน้คงรับไมไดเลย ถาแบบนัน้

ได 

  เมื่อป 08 คนมา ต้ังแตป 09 ถึง 21 ไมมีใครไดเลย เราก็เลยคิดจะเลิก

สอน ทานกเ็ลยมาบอกวาเลกิไมไดตองทําตอไป เพราะตอไปอภิญญา 6 จะเขา ก็

เลยถามทานวาลดอยางไร ทานก็เลยบอกวาอยางนี้เขาเบื่อกนัไป ผมก็เบื่อ ผม

สอนเขาไมมีผล ผมก็เสียกําลังใจเราไมหวงัเงนิทองเลย ถาเขาไดไปนี่ ไดไป 1 คน 

เราดีใจมากกวาเงินสิบลานบาท ใชไหม 

  ทานก็เลยบอกวาสอนแบบนี้นะ สอนเด็กอุมชางอาบน้าํ ความจริงมนัเบา

กวาที่ฉันทาํมาตั้งหลายพันเทา ทนีี้กาํลังคนมันรับไมไดตองมาลดกาํลัง คือลดเอา

กําลังสวนหนาเปนของวิชชา 3 คือข้ันตน ทิพจักขุญาณ เปนวิชชา 3 แตวาพอจบั

จุดไดแลว ถึง จุฬามณี นี่เปนอภิญญา แตถึงอยางไรก็ตาม มนัก็สวางไสว เทาอนั

เดิม ของเขาไมได ถาเต็มกําลังนี่คุยกับเทวดาเขา อยาเผลอไปคุยแบบ นีน้ะ

เหมือนกับคนเห็นคนนี่ เทานี ้อยางกับคนทีอ่ยูริมฝงนี่ แหม ปลูกบานอยางไร มัน

จะปกเสาไดแถบเดียว กวาจะเขาถงึจุด นี่มันตองดีมากอน อยาไปนกึวาชาตินี้ฉัน

ไมไดทําอะไร อยางวันนีน้ั่ง อยูดีๆ ไอนี่เสือกมาดากูไว เมื่อวานเราไปดาเขาซืนมึง

ดากูไว อยางนีเ้ขาดาวนันี้อีก 4-5 วันถึงนึกขึ้นได ก็แบบนี ้

  กรรมเราทาํกอนแลวมาสนองทหีลัง เราก็มีใชไหม พระนี่รูสึกกรรมหนกั 

ฉันทาํบุญทาํทานทกุอยาง โบสถ วิหารกส็รางทาํหมดพระไมเคยชวยเลย ก็ดีแลว

โยม ถามวาดอียางไร ตายแลวไปอเวจี (หวัเราะ) โยม ทาํความดีชาตนิี้ ชาตกิอน

โยมคิดหรือเปลาวาโยมทําอะไรไวบาง ไมรู ไมรูวาทาํอะไรเสียอีก ไอการปวยไขไม

สบายโทษ ปาณาติบาต ความจริงแลวชาติหนา ชาตินี้ มนักท็ําไวเยอะใชไหม 



โยมฆาเขาตาย เขาเอาแคปวยนี่นะ ฉะนั้นอยาพูดตอไปนะถาพูดตอไปจะลงโล

กันต นี่ปรามาส นี่ปวยไขไมสบาย ดีไมดีเดี๋ยวก็ดาพระ นี่อยานะวาพระนีน่ะ 

ฉะนัน้อยาพูดตอไปนะถาพดูตอไปจะลงโลกันต นี่ปรามาส นี่ปวยไขไมสบาย ดีไม

ดีเดี๋ยวก็ดาพระ นี่อยานะวาพระนี่ พูดแกเอาปวยเหมือนกัน มหีลายคนมา หลวง

พอคะฉันเปนนั่นฉนัเปนนี ่ นี่โยม ฉันไมไดเปนหมอถาฉันเปนหมอ ฉันไมตองให

หมดใหน้ําเกลอืหรอก ไปโรงพยาบาลวนัหนึง่เขาใหเอาน้ําเกลือเสียบไว มีคนมา

นั่งดทูีหลงั ตองสรางเตาเผาพิเศษใหเสร็จภายในวินาท ี บอกจะเผาโรคให โยม 

หลีกไปนะใหโยมถอยไปจะเผาโรค 

ลูกศิษย หลวงพอคะ อยางถาเราอยูที่บาน คิดอะไรไมดีอยางนี้ละคะ เปนบาปหรือเปลา 

หลวงพอ ไอนั่นมนัไมใชพระนี ่

ลูกศิษย อยางลกูก็ขอบารมีพระใหทานชวยดวย 

หลวงพอ เออ ขอพระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆใหหลีกไป จะดาคน (หัวเราะ) ไป

เตรียมที่บวชไวใหทานก็แย ถาทานทาํไมดี ทาํใหชาวบานชาวเมืองเขาบน แลวถา

ทําไมดีก็ตองคอยแนะนําใหทําดีๆ เขาใจผิด ส่ิงที่ควรจะไดมากก็ไดนอย ส่ิงที่ควร

จะไดนอย กลับไมไดเลย ส่ิงที่ควรจะไดมากก็ไมไดเลย ฉะนั้นจะไปโทษดาน

ศาสนาก็ไมถกูนะ มโนมยทิธิ นี่เปนลีลาการพูดความจริงตาสีตาสามาจากไหนก็

ตาม ใหนัง่ทําเพียงแค 10 นาท ีทํา มโนมยิทธิ นี่มนัทาํไมไดทันท ีไอที่ซัดกนัเปน

สิบๆ ป เขาทําอยางนี้เพราะเขาทําพลาด 



สนทนาที่ชิคาโก 9 
วันอังคารที ่17 เมษายน 2527 

 
หลวงพอ ไมมีโอกาสลงนรก มีแตหมดกรรม หมดเวร อยางเรื่องทีห่มอพูดเมื่อกีน้ะ นั่น จริงๆ 

ใครมีอะไรตอไป อาวขางหลงัมีไหม ไมมีเหรออาว นันทา 

ลูกศิษย พอ แม ของลกูสิ้นชวีิตไปแลว แลวลกูก็เกิดปรารถนาพระนพิพานทาํอยางไรถึงจะ

ทําใหพอแมของเราไปนพิพานได 

หลวงพอ ก็ใชจรวดใชไหม ที่อเมริกานี่ก็ดี ซื้อจรวดสงไป ไอนี่บันดาลไมไดก็มเีหมือนกนัที่

เขาตายไปแลว ตายอยางไมนาคิดวาจะไปนิพพานไดแตไปนิพพาน แตวาเราไม

ทราบบุญเดิมเขาใชไหม บุญเดิมเขามีขนาดไหนเราไมทราบ บุญบารมนีี่มันสัง่สม

กันมาดีแลว แตเกิดมากรรมที่เปนอกุศลบงัหนา แลวก็ทาํใหเขาคิดผดิบาง คิดถูก

บางทําผิดบาง ทําถูกบาง แตบุญที่เขาสัง่สมแลวมนัไมสลายตัว ก็มคีนที่ตายไป

แลว ก็ไปตอที่เทวดา เราก็ทําจิตใหมุงไปนิพพานเปนปกติใชไหม วันๆ ใหทาน

โมทนาแลวรับผลเชนเดียวกบัเรา เราตั้งจิตปรารถนานพิพาน ขอใหทานมีผล

เชนเดียวกับเรา 

  ถาบุญของทานดี แตวาทานเปนเทวดาหรอืพรหม มหีวัง เพราะอะไร 

พระพทุธเจามาอีก 6 องคานี่กัปนี้ไมกี่วนั ถาตายไปแลวไอกัปหรือคร่ึงกัป มันไมมี

ความหมายหรอก เวลามันสั้นเกนิไป แตวากัปนี้มพีระพุทธเจาอกี 6 องค ถาเจอ

ฟงเทศนจากพระพทุธเจาสกัองคหนึ่งไมไดไปนิพพาน ก็ปลอยลงโลกนัตไปเลย ไม

ไปยุงกับเขาใชไหม นีพ่วกเทวดา คนสมยันี้ไดบุญจรวดเปนผูมีบุญมาก ถาตาย

ปุบเปนเทวดาหรือพรหม 

  แตทั้งนี้ตองดูความเปนมนษุยของเขานะ ถาเขาเปนมนุษยทําบุญไมมาก 

แตจิตของเขาไมไดประมาท ไอเทวดาหรือพรหมนี่ก็คือคนแตคนขึ้นไปนี่คือจิตดวง

เดิม ถาเปนมนุษยมีความประมาทอยูเปนเทวดาหรือพรหม ก็มีความประมาท

เหมือนกนั ประมาทคือวาไมทําความดตีอ ถาเปนมนุษยเขาไมประมาท เปน

เทวดาหรอืพรหมเขาก็ไมประมาท 

  ถาเปนมนุษยเขาเปนคนจน โอกาสอยากที่จะทาํบุญได หรือวาอยูนอก

เขตพระไตรสรณคมน การทาํบุญสุนทานไมมี แตความดเีขามีอยู มกีารสงเคราะห 

สังคหวัตถุ แบงปนทรัพยสิน ชวยบํารุงความสุข อยางแจม นี่แบงปนมา 3,000 

เหรียญนะ นี ่ สังคหวัตถุ 1. ทาน 2. ปยวาจา วาจาไพเราะ นี่เปนความดี 3. 



อัตถุจริยา เขาขัดของดวยแรงกาย ก็ชวยเขาชวยงานเขาตามสมควร 4.สมานัต

ตา ไมถือตัวถอืตน คุยเสมอกันได ถือวาเสมอกันมนักเ็ปนบุญ 

  อันนี้ตายแลวไปสวรรคแนนอน แคทานตวัเดียวก็ไปสวรรค นี่จําไววาการ

ใหทานนี่ไมจําเปนวาตองใหกับพระเสมอไป แตใหพระนัน้ผลมันมากใชไหม แตวา

ถาพระชั่วๆ กไ็มใหเลยดีกวา มนันอยกวาคนใชไหมโยม พระหวยๆ มนัมีอานิสงส

นอยกวาใหพวกเรานะเพราะอะไรรูไหม ตามลําดับอานสิงส ทานวาอยางไรรูไหม 

จําไดไหมวาเปนขอๆ ก็แลวกัน ขอละกี่เหรียญ วาอยางไรจะใหเมื่อไร ไมบอกวามี

เทาไร 

  ทานบอกวาใหทานแกสัตวเดรัจฉาน มีผล 100 เทาเปนตนใชไหม คือผล 

100 เทา หมายความวาใหขาวไปเมล็ดหนึง่ ชาติหนาเราไดรอยเมล็ดเอาอยางนีก้็

แลวกันนะ และทานบอกวาใหทานกับสัตวเดรัจฉาน 100 คร้ัง มีผลไมเทากับให

ทานคนไมมีศีลเลย 1 คร้ัง และใหทานแกคนไมมีศีลเลย 100 คร้ัง มีผลไมเทากับ

ใหทานแกคนที่เคยมีศีล แตศีลขาดแลว 1 คร้ัง ใหทานแกคนที่เคยมีศีลขาดแลว 

100 คร้ัง มีผลไมเทากับใหทานแกคนที่มศีีลบริสุทธิ์ 1 คร้ัง ใหทานแกคนที่มีศีล

บริสุทธิ์ 100 คร้ัง มีผลไมเทากบัใหทานทานที่ปฏิบัติ เพื่อพระโสดาปตติมรรค 1 

คร้ัง 

  ถวายทานกับพระโสดาปตตผิล 100 คร้ัง มีผลไมเทากับถวายทานกับ

พระสกทิาคามิมรรค 1 คร้ัง ถวายทานกบัพระสกทิาคามิมรรค 100 คร้ัง มีผลไม

เทากับถวายทานกบัพระสกทิาคามิผล 1 คร้ัง ถวายทานกับพระสกิทาคามิผล 

100 คร้ัง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระอนาคามิมรรค 1 คร้ัง ถวายทานกับ 

พระอนาคามมิรรค 100 คร้ัง มีผลไมเทากบัถวายทานกบัพระอนาคามิผล 1 คร้ัง 

  เราลองเทียบดู ส่ิงยังไมเทากับพระอนาคามิผล 100 คร้ัง มีผลไมเทากับ

ถวายทานกับพระอรหัตตมรรค 1 คร้ังถวายทานกบัพระอรหัตตมรรค 100 ตร้ัง มี

ผลไมเทากับถวายทานกับพระอรหัตตผล 1 คร้ัง ถวายทานกบัพระอรหัตตผล 100 

คร้ังมีผลไมเทากับถวายทานกับพระปจเจกพทุธเจา 1 คร้ัง ถวายทานกับพระ

ปจเจกพทุธเจา 100 คร้ัง มีผลไมเทากับถวายกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 1 

คร้ัง ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 100 คร้ัง มีผลไมเทากบัถวาย

สังฆทาน 1 คร้ัง ถวายสงัฆทาน 100 คร้ัง มีผลไมเทากบัถวายวหิารทาน 1 คร้ัง 

  และมีคําอยูคําหนึ่งทานบอกวา สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การให

ธรรมเปนทานชนะการใหทั้งปวง นีย่ังเหนอืข้ึนไปอีกใชไหม 



  เอาใหมมวยอยู ไมรูแกดีไมดี ฉันถวายเปนสังฆทานเลย ใชไหม โยม 

ถวายสังฆทานนีพ้ระลงดนีกั เพราะอานิสงสมากโทษก็หนักไอตัวเองไมสมบูรณ

แบบนะลงดิง่ๆ สบายพุงหลาวเลย เพราะสังฆทานนี ้ เขาไมถือบุคคล เขาถือกลุม

คือพระถาอยูต้ังแต 4 องคข้ึนไป เขาถือวาครบองคสงฆ และวิธถีวายสังฆทานก็

ไมตองตั้งทาพธิีตอง มีกาแฟถวยหนึง่ บุหร่ีมวนก็ได สงเขาไปเปนสงัฆทานทนัท ี

พระครบองค สงฆไมตองไปพูดเลยใชไหม ถาเขานัง่ฉันหรือนั่งใชกัน 4 องคข้ึนไป 

เปนสังฆทานทันที ใชไหม 

  คราวนี้เปนอนัวาถานมินตพระมาบางองคเดียว เขาบอกขอนิมนตมารับ

สังฆทานองคเดียวนีพ่ระมาได และของที่ไดทั้งหมดพระที่วัดมีสวนทั้งหมด แตวา

ถามาตอนเพลจะเจี๊ยะคนเดยีวไปแนด่ิงไปเลย จะทาํแบบนั้นได สวนหนึ่งถวาย

พระองคทีม่าอีกสวนหนึ่งกรี็บเอาไปวัดใหทนัเวลานะใชได ความจรงิสังฆทานนี่ได

กําไรมาก เปนบุญที่ไมมกีารเศราหมอง เราทําบุญบาน นิมนตพระมา 5 องค 9 

องค 10 องค ฉันวาทําบุญนอยวาสังฆทาน และสวนที่ทาํนัน้ก็เปนสังฆทานลวน

เทากัน ซึ่งเปนสังฆทานเหมือนกนัแตวาเราเหนื่อยมากไปหนอย ใชไหม เพราะวา

มีการเตรียมการ 

  ไอการเตรียมการนี้ มันเปนจิตทรงญาณตลอดเวลานะหมอเดี๋ยวไอใครที่

จะไปซอนกนิชักหวงเสยีแลวใชไหม นี้จิตมันเศราหมองเหนื่อยดวย จติเศราหมอง

ดวยบุญลดตัวลง แตถวายเฉยๆ ก็ไมมีใครกวนใจเลยไอสมบูรณแบบ และสะอาด

สะอานดวย ไมมีอะไรดางพรอม ที่เขาถวาย เขาเตรียมการมากจะไปมากอะไร 

เดินไปก็ซื้อแกแฟถวย ไปชงใหพระกนิ 4 องค ก็หมดเรื่อง ไมตองวาอะไรเลยไม

ตอง อิเมหิ ใหพรหรอก ไมหิวหรอก 

  อยาง ตากิ่งสพุรรณ อิเมห ิยังไมพอ แปล อิเมหิ ตอบาลี ทพิพอานัง 

ทิพพทกุขัง แกขอของทิพยอยางละหลายวา พระก็นัง่เงียบ หิว มนัสายแลว วา

ยังไมจบมนัสาย สวดจบแลวก็ยงัไมไดฉันเขาสวดทิพยไปทิพยมา ฉันก็ไปวนัแรก 

เออ พวกนีจ้ะไปสวรรคหรือนรก 

  คือทําบุญนี่ตองระวงันะ เวลาของพระนีต่องระวังใหมาก ถาไปทรมาน

เกินเวลานี่ลงนรกแน บุญนี้เขาแปลวาด ี เขาไมแปลวาชัว่ถาไปทรมานใหหวินะ

แปลวาชั่วใชไหม อันนี้ตองระวังใหมากไมอยางนัน้ไปงายๆ 

  วันนั้นนั่งดวูา ตาสุม ไปถึงไหนหวา พอมองลงไป พระยายม กูชมูือลง

มา ถามันไมทําดีอเวจีแน ทรมานพระครบองคสงฆ ไอนี่ทาํมานานแลว ฉันก็ไม

พูดหรอก พูดถูกแตะ พูดไดเหรอ 



  และตอมาอีก 4-5 วัน เขากน็ิมนตฉันงานอีก ตาสุม ก็เปนทายกอีก คราว

นี้ไดผลหมด หลวงพอวัดภาวนา ไปดวย นัง่หนา เทศนาสวดมนตเสร็จ ทานเปน

พระผูใหที่ดีมาก ทานดูเวลาสวดมนต เวลามันมากหรอืมันนอย ถามันมากก็สวด

ใหมาก แตถึงเวลาพระหวิเวลานอยก็สวดนอย อยางนี้ไมจํากัด พอสวดเสร็จ ตา

สุม ก ็อิเมหิ จะมาวาอะไร วา ทิพพอานงั ทิพพทุกขงั อาว โคตรพอโคตรแมมงึ 

ไอสุม ทิพยโคตรพอโคตรแม นรกคอยมึงอยูมึงจะตกอเวจีมหานรกทรมานคน ทั้ง

คณะครบองคสงฆ นี่โคตรแมมึงทําอยางนี้นานแลวมึงทําบอยๆ กูจะไมเจอะหนา

มึง 

  เอาละส ิ รีบถวาย เจาภาพอยางไรเปนสตัวเดรัจฉานเหมือนกัน ถาแก

ตายมนัจะตกนรกดวย พระหิว รีบประเคน แหม หมอไดผล วนัหลังสัน้แคนี ้

(หัวเราะ) ข้ึนมา สุทนินัง วตเม ทานัง แจวไปเลย (หวัเราะ)พอพระเริ่มฉันทานก็

พูดใหฟง บอกนี่ฉันดาแก เพราะฉนัเมตตาแกทราบไหมวาพระทีน่ัง่ขางทายนะ 

มันรูวาแกจะลงอเวจ ี แกรูหรือเปลาวาแกเปนครูบาอาจารยใคร แกไมรูตัวเลย นี่

พระที่เขานัง่หลายองคเขารูวาแกจะไปไหน เขาไมพูดกนันานแลว นีฉั่นสงสารแก 

ฉันจึงพูด ถาไมอยางนัน้แกลงอเวจีแน จะถอนตัวทันหรือไมทนันะฉนัไมทราบ 

บอกเลย ก็ไมแนนะถอนตัวทันหรือไมทนั ถายงัมีมานะอยูบางทีอาจจะลงเสียก็ได 

  เปนอยางไรหมอ ทพิยหนึง่ก็แลวสองทิพยก็แลว หลายทิพยก็แลวในทพิย 

นอกทิพย 

ลูกศิษย หลวงพอครับ วัดที่มพีระอยูหนึง่องคหนึง่มี แลวเขาถวายเปนอยางไร 

หลวงพอ เจานะสิ เออ เขาถวายอยางไหนละ ก็เขาถวายไมใชของกินซ ี ถวายวัตถุที่เปน

ปจจัยที่เปนของสงฆ เขาจะใชไมได อยางเอาขาวไปใหแลวกินอยางไรละ บอกไม

กินละโวย ตกนรกใชไหม ไมไดนะ ของทีเ่ขาถวายสงัฆทาน มันไมใชของกินก็ไดนี่

ใชไหม สตางคของเขาถวายเปนของสงฆครับ บํารุงวัด บํารุงวดัมันเปนทัง้

สังฆทานและวิหารทานเลยนะ ใชไหม เอารูปนี้เลยนะ สังฆทานนีเ้อากนังายๆ 

เดินๆ ไปเจอะขาวแกง หรืออะไรก็ตามหิว้ไปเลย ซื้อถงึเขาวัดเหน็พระนั่งถึง 4 องค

ที่ไหนก็ได นมินตถวายเลย หมดเรื่องหมดราวไมตองพดูอะไรมาก มันครบถวน

บริบูรณรอยเปอรเซ็นต และก็ไมมีอะไรเศราหมอง ใชไหม ดีกวาเยอะ 

ลูกศิษย เมื่อเขาไปที ่นวิยอรค มพีระอยูองคหนึง่ ไมกลาถวายสงัฆทานดวย 

หลวงพอ ไอเงินบางสวนเขาถวายเปนสวนตัวทานไป และสวนนีข้องสงฆใชไหม 

ลูกศิษย เปลา ผมไปบอกทานขอถวายเปนสังฆทาน พวกขาวของอะไรนี่ ทานไมวาอะไร 



หลวงพอ ทานจะไปพูดอะไร ทานมกีนิก็ฉัน กูอยูคนเดียวก็อาภพัอยูแลว ดีไมดียองเอาพระ

พุทธมาตัง้อีก 3 องคใชไหม (หวัเราะ) แลวทานกพ็ูดไมออก ใชไหม อันนี้ดี องค

เดียว สององค อยางไรๆ ก็ไมเปนสงัฆทาน นี้ ปาฏิปุคคลิกทาน เปนไมไดแน ใช

ไหม หรือวาเงินหรอืวัตถทุี่วดัตองการนะ มาถวายเปนของสงฆ ของวดันั้นไดทัง้

สังฆทานและวิหารทาน ดีแลวนะ 

ลูกศิษย อยางในวัดมพีระอยู 5 องค แลวหนูไปทําสังฆทาน แลวมีพระองคหนึง่มารับองค

เดียว 

หลวงพอ เขาองคเดียว เขาผูแทนสงฆ เจีย๊ะองคเดียวสบายมาก ไอเงนิสวนนี้ขาวแบงกนั

โวย นั่นของอัว๊ ไมไดเลยนะ ถาอยูในวัดเขาเอาเขาสวนกลางไปเลย เอาเขาบัญชี

สงฆไปเลย งายๆ ดีใชไหม อยางนี้เขาเรียกบอกเงนิสังฆทาน รวมทัง้หมด ไอซองนี้

มันตองเขียน เขาตั้งใจซื้ออะไร เราจะไดจัดตามนัน้ใชไหม สังฆทานเปนอยางนี้

อาหารบาง เสียคาไฟฟาบาง และสวนใหญจะเปนกอสราง เปนวหิารทานไปเลย 

ของที่ไดตอมาเขาทาํแบบนี ้

  ที่วัดอื่นเขากท็าํกัน ต้ังใจใสบาตรพระนีเ้ปนสังฆทานแท แตเราไมมี

เจตนาเฉพาะองคนะ ใครมาก็ได ความจริงสังฆทานนี ่ มีอะไรไมหนกั อาศัย

อานิสงสและอาศัยคนดวยนะ ผูใหบริสุทธิ์ ผูรับบริสุทธิ์วัตถทุานบริสุทธิ์ แตวา

สังฆทานนี้ถาผูรับไมบริสุทธิ์ ก็เปนอานสิงสสังฆทานสมบูรณแบบ อยางใน

พระปฏก มเีร่ืองอยูเร่ืองหนึง่ 

  มีพระอยูองคหนึง่ ทานเปนอาบัติปาราชิก มีสภาพขาดจากความเปน

ภิกษุ เวลาถวายสงัฆทาน พระก็สงองคนี้ไปดวยครบองคสงฆเขาก็ประเคนของ 

เขาก็เคารพนบนอบดี ครบถวนวนัหลงัไปบานเขาขอรองเขาใหชวยกรุณาหยิบขัน

น้ําใหท ี เขาเอาเทาเชื่อให อันนี้มนัเปนสวนบุคคล รับสังฆทานเปนองคสงฆ ใช

ไหม ในพระไตรปฎกทานเขียนไว 

  ก็มีคนถามวาทําไมเขาถึงทาํไดอยางนัน้ เมื่อวานเห็นเคารพนพนอบดี วนั

นั้นเขาเฉพาะองคสงฆ วันนี้เร่ืองของบุคคล เร่ืองสวนตัวและขาดอาบัติปาราชิกนี่

เฉพาะความเปนพระไมเหลอืเลย ถาทําบญุกับพวกนัน้ ใหพวกนี้ดีกวา ใหกับคน

ธรรมดาๆ ที่เขายังกินเหลาเมายาดีกวา เพราะเขายังมคุีณสูงกวา อาบัติปาราชิกนี้

มีโทษเสมอ อนันตริยกรรม อยางไรๆ ไปอเวจีกนัแนชาตินี้หมอ เปน 

อนันตริยกรรม เลยนะ เทากัน ก็เปนอนัวาคนนัน้ไรศีลแลว อยางที่นัง่นีย้ังมีศีล

อยู มบีางไมมบีาง ยงัเชื่อวามี อาว ยงัใครที่มีศีล แตศีลขาดไปแลว แตบางขณะ

เราก็ไปใหเขา ในขณะที่เขามีศีล และไอศีลมีตอนไหน ศีลมีตอนเวน ศีลไมไดมี



ตอนสมาทาน เห็นมดเดินมาเราพอจะนีไ้ด โอกาสมีเราไมทํา เหน็ปลาวายมา

พอจะฆาไดเราไมฆาเห็นของเขาหลงอยูเขาวางอยูเฉยๆ พรอมที่จะขโมยได เราไม

เอาอันนี้ศีลมนัอยูตรงนี้ คือต้ังใจแลว ก็ไมทําดวยจริงๆ ในขณะใดที่เขาไมทํา เขา

มีศีล แลวมีอะไร 

ลูกศิษย ถวายสังฆทานพระเปนปาราชิกแลว เปนสังฆทานหรือเสีย 

หลวงพอ ไมเสีย สังฆทานเปนหมูสงฆ สังฆกรรมเสีย แตสังฆทานของเขาไมเสยีอานิสงสนะ 

ถาพระองคนัน้กนิดวยสบายมาก ถาพระองคนัน้ใชสังฆทานดวย เสร็จเลยนะ

เพราะไมเปนพระ 

ลูกศิษย พระองคนัน้ทาํอยางนี้ไมเสยี 

หลวงพอ ไมเสีย กนิไมได ไมบริสุทธิ ์ ถาเปนสังฆกรรมทุกอยางเสยีหมด ปาฏิโมกขธรรม 

บวชพระอะไร พวกนีน้ะเสยีหมดเลย อันตรายมากถานั่งรวมกับพระ กินรวมกับ

พระ นอนกับพระ เสียหมด เพราะตวัไมใชพระ บาปทับถมข้ึนมาทุกวัน สบายมาก 

ถึงไดบอกวาถาพวกนี้เปนปาราชิกแลว ใหทานกับคนธรรมดา ดีกวา หรือใหทาน

กับหมาดีกวา ก็เกรงวาจะหยาบเกนิไป ใชไหมโยม อยาลืมวาหมามนัแสดงตัว

เปนหมาอยูตลอดเวลานะ ไมโกหกใครใชไหม ไอนี่หมดสภาพจากความเปนพระ 

แตแสดงตวัเปนพระนี่รายแรงมากกวาไง 

ลูกศิษย ชําระหนี้ทีพ่ิมพหนังสือแจกนี ้

หลวงพอ ก็ไมแน ถาจะใหดีนะ พิมพหนังสือกระดาษทองคํา และกระดาษเพชรโอโฮ 

อานิสงสเยอะ (หัวเราะ) ธรรมทานนะดีทกุอยาง พิมพหนงัสือแตพวกเรานีม่ีสวน

นะเพราะอะไร ทําบุญโดยเฉพาะ ไอคาสเส็ท 25 บาทนะ ของฉันมันไมพอใชไหม 

ที่จําหนาย 25 บาทนะ มันไมพอหรอก มนัขาด ถาขึ้นเสยีเมื่อไรก็ขาด 100 

เปอรเซ็นต เมือ่นั้นหัวๆ มนัราคากี่พนั และเราก็จาํหนาย 25 บาทมาหลายปแลว

ของเขา 60-70 บาท ของเรา 25 บาท เขา 200-300 ของฉันก ็ 25 เพราะถาเงนินี้

มันบกพรองฉนัก็เอาเงนิสวนที่เขาทาํบุญมาชวยทกุคนในทีน่ี้ก็มีสวนในธรรมทาน

ดวย ไมอยางนั้นโอกาสไมมีใชไหมนี่เปนนโยบายของพระพทุธเจาทาน ไอหวั

เครื่องถายทอดนี่ถวายเปนองค เขาใหสตางคมาหมืน่ เขาบอกถวายเปนหวัเสมอ 

เขาบอกหลวงพอไมไดขอผมนะครับ แกพดูอยางนี้ ถาขอไมได เพราะไมใชญาติ 

ไมใชภรรยานี่ขอไมไดเด็ดขาด ถาใครขอปรับอาบัติ บอกหลวงพอไมไดขอผมนะ

ครับ ผมถวายเอง และตอมาเครื่องมา ก็ไปเพิ่มกนัทหีลัง มนัจําจะตองขายคาส

เส็ทละ 25 บาท เขาก็บอกมันพอร ึบอกวาถาเนื้อมันพอ อยางอื่นเขาชวย เขาได

ธรรมทาน บอกวาทีแรกฉันจะแจกฟร ี บอกวาไมไดๆ แจกฟรมีันไปอัดหมด 



(หัวเราะ) ทานบอกไมไดๆ เดี๋ยวเอาไปอัดเพลงหมด ใชไหม เขาไดแลวธรรมทาน 

ใชไหมหรือไง 

ลูกศิษย  จะเอาอนันี ้

หลวงพอ ไมเอาหรอก ชั้นนี้ไมใหหรอก ตองจายเงนิมาถึงจะได เพราะฉนัติดเงิน จายเปน

อันๆ อันนี้ไมเกี่ยวใชไหม ไอผลที่เขาใหเฉยๆ นะเขาทราบกันทุกมมุ อาคารแตละ

หลังที่สรางกนัขึ้นมา ต้ังราคาขึ้นมานะมนัไมเต็ม พระพุทธรูปแตละองคต้ังราคา

มาก็ไมเต็มขาดทุนทุกอยาง อยางหองกรรมฐานที่ราคา 50,000 บาท จริงๆ เขา

มาตี 200,000 บาท ราคา 50,000 บาท มนัคิดราคาปูน เหล็กหิน ทราย เทานั้น

แหละ ยงัไมไดคิดคาแรงงานเลย ไอประตูหนาตางยังไมมีหรอก 50,000 บาท พอ

ไปคิดดูแลวราคาตามนัน้ ก็ถามชางเขาคิดเทาไร บอกต้ังเทานี้ ถามวาประตู

หนาตางใชทัง้หมด มาจากไหน เขาบอกวาไอเงนินะ เขาไมพูดนะ เขาวาเฉยๆ 

เจาของเขามีสวนวิหารทานมาดวยใชไหม ไอนี่มันงาน ป 2527 มันกย็ัง 50,000 

บาท ป 2528 ก็ 50,000 บาท ป 2530 ก็ดี 50,000 บาท (หัวเราะ) ความประสงค

คือคนที่มทีุกนอย สวนเขามสีวนผสมใชไหม เขามีนสวนไดดวย อยางนี้ไอพวกนี้

มันพวกเดยีวกันคือข้ึนไปแลวไมมีวิมาน คือแยงวมิานกนัอยู ทะเลาะกนัอีกโยม

เฉพาะอยางยิง่คนที่เดือดรอนมากที่สุด คือ ไอจันทร มันไปแยงวมิานอยูนะไม

เปนไรหรอก ยมืสตางคอีก โอยมันจะยุงกนัใหญใชไหม 

ลูกศิษย ลูกฟงเทป ทานยา เขา พี่แดง ทานยา พูดถึงหมา 2 ตัวไปครัง้ที่แลวตัดไป

นิพพาน สงสัยทําไมสัตวเดรจัฌานถงึไปนพิพานได 

หลวงพอ แสดงวาสัตวเดรัจฉานดีกวาเรา 

ลูกศิษย ยังไมเขาใจคะ 

หลวงพอ ก็ไมถาม ก็หมา 2 ตัว มาจากไหนละ เขามาชวยชั่วคราว หมา 2 ตัว มาจากเทวดา 

เปนผูหญงินะ ของหลวงพอมีเยอะในสมยักอนนะพอแมหมามีทองเทวดาทานมา

บอก ทองนี้มกีี่ตัว มีสีอะไรบาง แตละสี จะมาหนาที่ไหน มนันิสัยเปนอยางไร เขา

บอกเสร็จ พอเขาออกมาเขาก็เปนตามนัน้ ถามมาจากไหน กบ็อกที่อยู ถามวา

ทําไมมาอยางนี้ละ บอกวามาชวย มาชวยชัว่คราวจงึมา แสดงวาพวกเราไป

นิพพานไมไดก็สูหมาไมได ตองเพิ่มอีกสรณะหนึง่หมอ ตองเพิ่มอีกสรณะหนึง่ 

  พุทธัง สรณัง คัจฉาม ิ ขาพเจาขอถึงพระพทุธเจาเปนทีพ่ึ่ง ธมัมัง 

สรณงั คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนทีพ่ึ่ง สังฆงั สรณัง คัจฉามิ ขาพเจา

ขอถึงพระสงฆเปนทีพ่ึง่ สุนักขัง สรณงั คัจฉามิ เราขอถึงหมาเปนทีพ่ึ่ง (หัวเราะ) 



  อาว ความจรงิหมาเปนทีพ่ึ่งของเราไดจริงๆ นะ เปนดานกนันรกดานแรก 

เราใหความเมตตาปรานี โดยไมหวงัผลตอบแทน ใชไหมอันนีเ้ปนบุญ เปนบุญที่

เรามีโอกาสทาํทุกวนัใชไหม หลวงพอปาน เตือนมากเรื่องนี ้ ปหนึ่งทานจะซื้อไอ

ปลาเบี้ยว มันก็เหมือนปลาซอนปลามนัไมเบี้ยว เขาฉีกขนาดลําเรือแลวก็ยาง ยาง

นี่พระฉนัก็ไดคนหวิขาวมากินก็ได ปวยไขไมสบายก็ได เวลาเชา เวลาเพลเวลา

เย็น นี่พระทานมีหนาที่เลีย้งหมา ทานตักเอากับสมบูรณแบบตามทีท่านพอใจนะ 

ไอปลานะเอามาผสม ถาไมผสมมันไมกนิ 

  ถามทาน ทานบอกวาไอนี่เปนดานกนันรกดานแรก ตัวเมตตาปราน ี ถา

เราทําทุกวนัไอจิตมันก็ชนิเปนฌาน ฌานในอารมณนะ พรหมวิหาร 4 เมตตา 

ความรักในมัน กรณุา ความสงสารมันหิวก็ใหมนักนิใชไหม ไอตัวใหกินนี่เปน 

ทานบารมี ไอตัวนึกวาจะใหมันเปน จาคานุสสติกรรมฐาน ดวย และก็เปน 

มุทิตา ดวยและก็เปน กรณุา ดวย และตอมาเจาสัตวนี่อวนพี กระปรี้ประเปราเรา

ไมเคยอิจฉามนั เปน มุทิตา อุเบกขา บารมี แรงกายตีเราไมเคยอิจฉามัน ถามนั

เพลี่ยงพล้าํเจบ็ไขไมสบาย เราไมเคยซ้ําเติมมัน พรหมวิหาร 4 ครบถวนใชไหม 

เห็นคาของหมาไทย คนนี้ไมแนนะคนใหมนักนิ ดีไมดีมนัยงักัด บาปเกิด ไอหมานี่

บาปไมเกิด ใชไหม อยานกึวาคนคิดเปนหมานะ ไมใชคนนะ เดี๋ยวไปใหทานมนั 

ทําเหตุคิดวาทาํใหโมโหงบัเลย 



สนทนาที่ชิคาโก 10 
วันอังคารที ่17 เมษายน 2527 

 

ลูกศิษย  เพราะฉะนัน้นี ่คนนีก่็ม ีอายตนะ 12 สิคะ ขางนอก 6 ขางใน 6 

หลวงพอ ใชๆ ขางนอกเหมือนคนโนน ตาเหน็รูป ขางในมี อายตนะ 1 อายตนะ ภายนอก

นี่หมายถึงรูป ตาเปน อายตนะ ภายในใชไหมเหน็รูปนี่เปน อายตนะ ภายนอก ห ู

อายตนะ ภายใน ใชไหม มเีสียงเปน อายตนะ ภายนอก เสียงของคนอื่น 

ลูกศิษย ถาเราไมนับรางกายแลวนี่คะ ก็นับกายขางใน 

หลวงพอ ออ ไอข้ีหมา ถากายขางในเปน อายตนะ ภายใน กเ็หมือนเทวดาเปรตเปนสัตว

นรก ทําความดีถึงขั้นพอจะเปนเทวดาได ตายเมื่อใดก็เปนเทวดาเลย มันเปนเลย

นะ ไมรอตายเลย ถามีความดีถึงขึ้นความเปนพรหม ก็ตายเมื่อไรก็ไปเปนพรหม

เลย ถามีจิตบริสุทธิ์ถงึพระอริยเจา ถงึพระอรหันต ขางในก็แพรวพราวเปนระยับ

ถาบุญวาสนาบารมีถึงสัตวเดรัจฉาน ตายเมื่อไรก็ไปเปนสัตวเดรัจฉาน ที่เปนเปรต

จนตองตายเปนเปรต ตายเมื่อไรก็ไปเปนเปรตเปนอสุรกาย เปนสัตวนรก ก็อาเพิง่

ประฌานเขา วาเขาตายจะเปนไปตามนัน้ แตบังเอิญเขาจะตายเวลานัน้ ก็ตอง

เปนไปตามนัน้แนนะ ในวนัขางหนาเขาอาจจะสรางความดีได ใชไหม 

  อยาง องคุลมิาล ฆาคนตัง้พนัเศษ ถาตายชวงนั้นแลวอยางไรๆ ทานก็

ตองลงนรกแนตองไปถึงขั้นสดุทายปลายมอื ไปพบพระพทุธเจา พระพทุธเจาทาน

ออกไปตานทาน กรรมที่เปนกุศลก็มาถงึพอดี อกุศลสนองหยุดชั่วคราว วิง่กวด

พระพทุธเจาไป ไปถงึพระพุทธเจาก็เดินตัวเฉย บันดาลใหเดนิสูงๆ ตํ่าๆ องคุ

ลิมาล ทานวิง่เร็วมาก กวดไมทันบอก “สมณะ หยดุกอน” พระพทุธเจากท็รงตอบ

วา “ฉันหยุดแลว” ทานก็เดนิไปเรื่อย ทานกวดอกีก็ไมทันอกีทานก็เลยบอก “ทาน

สมณะ ทาํไมพูดมุสาวาท” พระพทุธเจาทรงหนัมาถามวา “ฉันหยุดแลว ฉันหยุด 

จากทําบาปมานานแลว เธอยังไมหยุดอีกหรือ” เทานัน้บุญเกาสนอง ไออกุศลนั่น

หยุดเวลานั้นใชไหมกุศลพอดี รูสึกวาเราเลวไปมากแลว วางดาบ วางพวกนิ้วมือ

ปลอยผาลงมาก็เสยผมใหมนัดีตามที่สมควรตามที่จะทาํได กว็ิ่งไปกราบ

พระพทุธเจา พระพทุธเจาทรงใหโอวาทนดิหนึง่ แลวทานก็ขอบวช ถัดวันนัน้ไมกี่

วันกเ็ปนพระอรหันต เหน็ไหม มีอะไรอีก 

ลูกศิษย แลวที่นัง่แถวนี้ใครเปนเปรตบางคะ 

หลวงพอ ออ (หัวเราะ) เดี๋ยวกอน ตองดูกอน ใครขโมยของกนิ คนนั้นเปนเปรตนะ เออ แลว

คนที่เปนบอยคือ นายสอน มันชี้คนอื่นไมชี้ที่ตัว 



ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ อยางหนูเกบ็ หนูจะฝนเหน็เหมือนกับสัตวเดรัจฉานเขามาขอสวน

บุญ หนูจะทําอยางไรใหเขาคะ 

หลวงพอ ออ ถามีแขนตดัแขนใหเขา มีขาตัดขาใหเขา ไอข้ีหมา แกบอกเขาตรงๆ ไมตองรอ

เวลาทํา พวกที่มาขอสวนบญุเขารูวาเรามบุีญพอที่จะชวยเขาไดแลว จะไปอีก 2-3 

วัน แลวคอยทาํนัน้มนัชาเกนิไปจะชวยเขาไมไดเลย ตองใหเขาทันท ี

ลูกศิษย มันกลวัคะทีเ่ห็นอยางนัน้ 

หลวงพอ เออ ดีมากๆ อีตอนกลัวไมตอง ทิ้งจงัหวะไปกอนจนกวาจะธนัวาคมถงึ

พฤศจิกายน ถึงคอยกลวันะ ก็ต้ังใจอุทศิสวนบุญสวนกุศล ไออุทิศสวนบุญสวน

กุศลนี่คิดเปนภาษาไทยนะวา ผลบุญใดที่บําเพ็ญมาแลวตั้งแตตนจนถงึปจจุบัน 

มันจะมีผลกับฉันเพยีงใด ขอเธอผูมาขอจงโมทนาใหไดรับผลเชนเดียวกับฉัน

ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป เทานี ้

ลูกศิษย หลวงพอคะ ถาเขาเปนผีฝร่ังละคะ 

หลวงพอ ก็ตองพูดฝร่ัง ถาผีฝร่ังมานี่ไมกลัว เพราะฉันพูดฝร่ังไมเปน ไอผีฝร่ังพดูมาฉันก็ไมรู

เร่ือง 

ลูกศิษย เขาก็ไมไดสิคะ 

หลวงพอ ไมได จะมาหาก็ตองหัดพุดไทยกอน (หัวเราะ) กอนที่จะมาเปนผีฝร่ัง ตองหัดพูด

ไทย พูดคลอง บางทีเรามา เอ ไอฝร่ังนีห่วา เอ ทาํไมพดูไทยเกง แกบอกรีบเรียน 

ถามเรียนที่ไหน แกบอกที่บานแกเคยสอน 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ อยางหนนูั่งสมาธนิี่นัง่สมาธิไปแลวหนูมีความรูสึกวามคีนมาอยู

ขางๆ หน ูแตไมใชตัวหนู คลายๆ วามาแลวหนูก็ออกเลยทันท ี

หลวงพอ ขอใหทีหลงัเขาไดมานัง่สมาธิ ก็ไมจําเปน ไอคําวาสมาธนิั่นจิตมนัดีความเปน

ทิพยปรากฏเราจึงเหน็ เพราะพวกนี้เขาไมไดมาเฉพาะเวลานั้น เขามานานแลว 

เขามาเปนปกติแตเราไมเห็น เขาพูดเราก็ไมไดยิน จับตัวเขยาก็ไมรูเร่ือง แสดงวา

เรามี อุเบกขา ฮึ คุณหมอเขาดา เราก็เฉย ไมไดยิน โยม ผีดาเรากเ็ฉยๆ ยิม้ได

สบายๆ คนนีน้าสงสาร ไอผีนี่เขารูทกุภาษานะ ไอข้ีหมา แตความจรงิที่เขาพูดกับ

เราเปนภาษาไทย ถาเขาเปนคนเจก กเ็หมือนกับความรูสึกวาเขาพดูภาษาเจก 

ภาษาของเขาพูดตรง แตวากอนที่เราจะเห็นเขาไดไอที่จิตสะอาด ความเปนทิพย

ปรากฏแลว นี่ก็รับเขามาไดเหมือนกันแตวานัน่เราหมายถงึตาย พระอรหันตก็ดี 

เทวดาก็ดี เทวดาหรือพรหมก็ดี ตองจายจงึมีสภาพอยางนัน้ 

  แตวาพระพุทธเจาของเราไมใชอยางนัน้นะ พระพุทธเจาเวลาทานเทศน 

จะคนกี่ภาษาฟงไดหมด เวลาที่พระองคพูดก็แสดงมาเปนปาฏิหาริย เปน



ปาฏิหาริยก็คือวานั่งอยางนีทุ้กคนทีน่ั่งลอมกันอยูจะรูดีวามีความรูสึกวาพระองค

หันหนาไปหาเขาหมด ทกุคนมีความรูสึกวามีความรูสึกวาพระอรหนัตหนาไปหา

เขาหมด ทกุคนมีความรูสึกวาพระพทุธเจาหนัหนาไปหาเขา มนัเปนปาฏิหาริยใช

ไหมแลวก็เวลาเทศนออกไป คนภาษาไหนก็ตาม จะไดยินเหมือนพระองคเทศน

ภาของเขา นัน่คือพระพุทธเจา แตสาวกทกุคนนีท่าํไมได ไมใชทําได แตไมทํานะ 

ทําไมได 

  อยาง พระโมคคัลลาน ทานก็ไมเคยทํา พระสารีบุตร ก็ทาํไมไดแตวา

กวาจะเปนปฏิสัมภิทาญาณทานก็รู ทุกภาษาเหมือนกนั ทานรูทุกภาษา แตจะ

บันดาลใหฟงทีเดียวหลายภาษาไมได 

ลูกศิษย หลวงพอครับ เขามีศาสนาพทุธอยางเดยีวใชไหมครับ ที่มีอุทิศสวนกุศลใหผูที่

ลวงลับไปแลว 

หลวงพอ ก็ทุกๆ ศาสนาที่มีบุญ เพราะพวกผนีี่ก็เหมือนกนัมีญาติ แบบเดียวกนัพระวางให

เฉยๆ ยงักนิไมไดใชไหม ตองสงใหใชไหม ผีนี่ตองอุทศิให แยงกับเขาไมไดแตถา

เลี้ยงกนิได อยาที ่ ครูบุญชู ตายในวาระแรกนี้ รูจกักนัไหม พอผานบานๆ หนึง่ 

เขานาํแกไปผานบานๆ หนึง่ ลูกกรงบานทาสีฟา ก็ต้ังเครื่องสังเวย แกกคิ็ดวาเขามี

เหลา 4 คน กล็อมวงกังเลยหมด เหลานิดเดียวเขาก็แจกกันลอกันอิ่มหน่าํสําราญ 

ชวน ครูบุญชู กนิ แกบอกฉันไมกนิหรอกเหลาถามวาเขาทําทําไม บานนี้คนแก

เขาปวยหนัก เขามาเลีย้ง บนขอไมใหตาย ครูบุญชู แกถามวาเขาจะตายไหมละ 

อีก 2-3 วันจะมารับก็ถามวากินของเขาทาํไม ก็ต้ังใหขากินนี่ เขากก็ินใชไหม เขา

ไมไดโกงแกจะทรงตัวไดหรอืมไดมันเปนเรื่องกฎของกรรมใชไหม ทีนีลํ้าบาก แลว

ก็การอุทิศสวนกุศลนีก่็ไมใชวาจะไดทกุคนนะ กรรมหนกัเกนิไปก็ไมมโีอกาส แต

อยางที่ไอหนพููด วาขอ ขอนี่ไดแนนะ โอกาสเขามีไดแน ถาพวกทานไปขอก็ไม

แนใจนักหรอก บางทนีั่งอยูอยางนี้ก็รับไมได 

ลูกศิษย ก็ตองถามเขากอน เวลาเขามาขอสวนบุญ 

หลวงพอ ถาเวลานั้นมนักลัว บางวันเราก็ไมกลวัใชไหม ใจสบายแลวอุทิศสวนกศุล ตอนนัน้

แหละ ใชได 

ลูกศิษย แลวอยางอุทิศสวนกุศล นี่จะใหเฉพาะคนทีต่ายหรือคนไมตายกไ็ดใชไหมฮะ 

หลวงพอ คนที่ไมตายกบ็อกใหเขาโมทนาเหมือนกนั อุทิศไปนี่เขาตองโมทนาจงึจะได แตคน

ที่ไมตายเวลาเราทําไปแลว บอกนี่ผมถวายสังทานครับ ใหโมทนาดวย เขาะจไม

ยกมือสาธุก็ได โมทนาแปลวายินดีดวยใชไหม เขามีความพอใจในบุญนั้นเขาก็ได 

แตวาคนที่ตายยูในประเทศไทย ถาตั้งใจอุทิศทีน่ี ่ ตองจดหมายไปบอกแก 



จดหมายไปบอกหรือโทรศพัท ไปบอกก็ไดใชไหม ถาเขายินดีดวยนะ ถาเขาดาให

ก็ไปกันคนละทาง (หวัเราะ) ฮึ โยม เราถวายสงัฆทานเราก็ข้ึนสวรรคไป เขาดาก็

ลงนรกไป ก็หมดเรื่องหมดราว ตางคนตางไดไมเหมือนกัน เออ ก็ดี นีน่้ําอะไรเตี่ย 

ลูกศิษย น้ําผึง้ครับ 

หลวงพอ ออ น้ําผึง้เหรอ เอะ ผ้ึงมนัมนี้าํเหรอ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย หลวงพอคะ คือมีเด็กคนหนึ่ง ลูกไมเห็นเขามาเกือบสิบปกวาแลวนะคะ เปนลูก

บังคับบัญชาเกา ทีนี้เขากม็ีครอบครัวเปนทนายหรือพวกกฎหมายทางเมืองไทย 

แตมาอยูตางประเทศ เดือดรอนมาลูกไมเคยเหน็หนาเขาเลย ก็มารองหมรองไห

ขอใหชวย 

หลวงพอ เรอะ 

ลูกศิษย ขาวก็ไมมีจะทาน อพารทเมนตเขาก็จะไลออก อยูเมืองไทยก็อยูไมได 

หลวงพอ เออ ก็ใหทานเขาไปกินบาง 

ลูกศิษย ถาเราไมใหเขาก็มีลูก เดี๋ยวเราจะทาํบาป 

หลวงพอ จะไปบาปอะไร บอกวาไมบาป (หวัเราะ) พอเราใหเขา นี่มันไดทันทีนะ ทานนะได

กันทั้ง 2 ฝายพรอมกัน คือเราใหเราไดให รับไดรับตางคนตางได 

ลูกศิษย แกบอกวาหนูเดือดรอนมาก หนุหาใครพึง่ไมไดเลย เหมือนกับคนจะจมน้าํตาย 

เห็นพี่คนเดียวเทานัน้เปนทีพ่ึง่ 

หลวงพอ ความจริงก็ถาเราจะตัดสินใจนะ เราคิดวาเราไมใหยืม ถายืมแลวเราบอกวาใหยืม

เปนอันวาตัดสนิใจวาใหเลย เปนทาน ชวยชีวิตคนเวลามทีุกข 

ลูกศิษย เขาก็สัญญาวาจะขอคืนพี่หมด ดอกเบี้ยดอกหอยบอกไมเอาหรอกถาขอ ยืมพี่ก็

ใหยืม ดอกเบีย้พี่ไมตองการหรอก ถามเีมือ่ไรก็คอยมาคืนแลวกนั หนกู็ไปถอนมา

ใหเขา 3,000 คะ ก็เลยไมทราบจะทําอยางไรดี (หัวเราะ) 

หลวงพอ โอโฮ ก็ไมตองทาํอะไรก็ใหไปแลวก็สบายใจ หมดกิเลสไป (หัวเราะ) ไอกิเลส 

3,000 หมดไปจากใจเลย (หวัเราะ)นะโยมนะ 

ลูกศิษย บุญกุศลที่ลูกไมเคยโกงก็คงจะไดคืนคะ 

หลวงพอ ก็จัดอยู 2 ฝาย ถาเขาคนืกคื็น ถาไมคืน ก็คิดเปนทาน มี 2 อยางเปนทานใชๆ เปน

การสงเคราะห ก็คิดแบบนัน้มันไดบุญแนนอนนะ 

ลูกศิษย แลวอยางฝรั่งนี่ ถาเราอทุิศสวนกุศลนี่ แลวเขาไมรูเร่ือง เขาก็ไมไดอะไร 

หลวงพอ ใคร ผีนะเหรอ 

ลูกศิษย ไมใชครับ คนครบั 



หลวงพอ เปนคนธรรมดาไมไดละสิ คนธรรมดาจะอทุิศไมได ตองบอกใหโมทนา บอกเวลา

ทําบุญแลวดีใจดวย ก็ไมตองยกมือสาธกุ็ได โมทนาแปลวาดีใจ เหน็ชอบดวยใช

ไหม ถาไปบอกเขาทาํบุญแลวเขาเฉยๆ แคนั้นมันไมไดหรอก แตเราก็ได 100 

เปอรเซ็นต ก็ดีใจแลว ของของเราใชไหม 

ลูกศิษย แลวอยางเพื่อนทีท่ํางานดวยกัน เขาขอพกัรอน เขาถมวาจะไปไหนกบ็อกวาฉนัมี

พระของฉันมา ก็ถามวาดีใจไหม เขาบอกดีใจ เออถายดีูใจ ก็ดีใจดวยนะ ยูไป

ทําบุญนี่ เขาไดบุญใชไหมคะ 

หลวงพอ เออ อันนี้ไดแน ไอตัวดีใจเขาเรียกตัวโมทนา โมทนาไมใชยกมือครับไมใชอยางนัน้

นะ เขาดีใจดวยเปนใชไดเลย 

ลูกศิษย สงสัยดีใจที่ลูกไดหยุดทํางาน 

หลวงพอ เออ ก็ดีใจของเขามันมาเปนบุญกุศลนะ กม็ีผลเหมือนกนั 

ลูกศิษย ถาอยางเราดีใจที่เขาแตงงานละคะ 

หลวงพอ แตงงานชาตนิีเ้รามีลูก 2 คน ชาตหินาเราจะมีลูก 4 คนเลย (หวัเราะ) ดีใจแตงงาน 

การแตงงานมนัไมเปนกุศล เราดีใจก็เปน มุทิตาจิต ไมอิจฉาเขาเปน พรหม

วิหาร 4 ก็ดีใชไหม ก็ดี เขาจะแตงงาน เราไมอิจฉาริษยาเขา ถาเราดีใจดวยนะ 

ถาสิ่งทีเขาปรารถนาเขาตองการ เขาไมไดตามความตองการ เขาเดอืดรอนใชไหม 

ถาไดก็มีความสุขใจ จะถือวาเปนอานิสงสไปสวรรคก็ยังไมไปแตก็เปนปจจัยสวน

หนึง่ หนนุเหมอืนกนั เราดีใจกับเขา เปน มทุิตาจิต ในขอ 3. ของ พรหมวิหาร 4 

เราเมตตาเขา เขาแตงงานกันไมมีสตางค เราแบงใหบางเปน เมตตา กรุณา 2 

ตัว ในเมื่อขนาํไปแลวเขาไมมาคืนใหเรา ก็เปน อุเบกขา ครบถวน (หัวเราะ) ให

เขาไปแลวถือวาเปนการสงเคราะห เขาคืนเราหรือไมคืนมันก็เปนเรื่องของเขาใช

ไหม 

ลูกศิษย หลวงพอคะอยางกรณีของหนู คือหนูผาตัดนะคะ ไดสัก 3-4 วันปรากฏวาวันที่ 1 

ตุลาคม นี่หนหูาลมตกบันไก ก็ไมเปนอะไร บอกจากหวัไหลนี่บวมๆ แตไมเปน

อะไรมาก 

หลวงพอ อืม เจากรรมนายเวรของเราเอง ฮ ึ เจากรรมนายเวรนีม่ันไมมีตัวหรอก เขาพูดกนั

ตามตรรกศาสตรของโลก ประสาของพระพุทธเจาเขาเรียกกฎของกรรมที่เราทํา 

ไอมีโทษทางรางกายเนื้อมนัโทษจาก ปาณาติบาต ฆาสัตวตัดชีวิต ชาติกอนคง

ไปแกลงใครเขาตกบันไดไวมัง้ ดีไมดีชาตนิี้ เลยผลักหลนไปตกจากที่สูง (หัวเราะ) 

ลูกศิษย แลวตั้งแตนั้นมาหนูเจ็บมาเรื่อยคะ 



หลวงพอ เออ ไมเปนไร ถาหายก็เลิกเจ็บ (หัวเราะ) ก็ไขเปนโทษของ ปาณาติบาต ถาปวย

ไขไมสบายมักจะเปนโทษ ปาณาติบาต ทกุอยาง คือวาถามีเร่ืองทางรางกาย

ข้ึนมา ใหรูเลยนัน่เปนโทษของ ปาณาติบาต การเสียทรัพยสิน ใหทราบวาเปน

โทษจาก อทนินาทาน ในชาติกอน ถาคนในปกครองวายาก สอนยาก ไมอยูใน

โอวาทเปนโทษจาก กามเมสุมิจฉาจาร พูดดีเขาวาไมดี พูดจริงเขาวาไมจิรงนี่

เปนโทษจากการ มสุาวาท ในชาติกอน อยูๆ ก็ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาบางเปนโรค

เสนประสาท บาง เปนโรคบาบางเพราะ กินเหลา เปนขั้นกินเหลาขั้นปริญญาตรี 

ก็ปวดหวับอยๆ ถาปริญญาโท โทษกนิเหลาเปนโรคประสาท ถาปริญญาเอกก็บา

เลย (หัวเราะ) นี่ถาดอกเตอรนี่มันคอยยังชั่ว ถาไดดอกเฉยๆ นี่มนัยิง่งงนะ ไอกนิ

เหลามากนี่มนัเปนด็อก ไมลงเตอร (หัวเราะ) ดีไมดีแยงที่ด็อกนอน 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ ลูกอยากเรียนถามวาของที่นาํมาถวายหลวงพอนีค่ะก็เปนของ

สงฆใชไหมคะ แลวก็ลูกไปกนิเขา 

หลวงพอ พระเลิกกนิแลว เขาอนญุาตใหกนิได ถาคิดอยางนี้จะตกนรกโดยที่ไมบาป 

(หัวเราะ) จิตใจมัวหมอง เวลาจะตาย เออ เราไปกนิของพระละยุงเลย คือโทษไม

มี แตหลงเศราหมอง คือพระไมตองการแลวก็ใชไดหมด ใชไหม เขาใหแลว 

ลูกศิษย หลวงพอคะ แลวถาผเีขามาปรากฏใหเห็น แลวถาเกิดเรางวงๆ เราดาสงเลย 

(หัวเราะ) 

หลวงพอ ดีมากเลย (หัวเราะ) โอกาสที่เขาจะมาแสดงตัวใหเราเหน็มันยากเขามาอยูแลวแต

จิตเรามันเหน็ยาก มนัไมละเอียดพอจะสามารถจะเหน็ไดใชไหม พอจงัหวะจะเหน็

ไดเรากลับไปดาเสียอีก (หวัเราะ) สบายมาก แตวาเขาจะจาํไว พอเราไปเปนผี

บาง เวลาเรามีทุกขไปขอรองเขา เขากท็ําเฉยๆ ดาใหสะใจ ฉะนัน้ตองไปดาคืนเขา

นะถอนคําพูดคือดาคืน ดาไวอยางไรตองพูใหถกู ดาตอนงวงนะ จติเปนอุปจาร

สมาธพิอดี พบไดตอนนั้นนะ ตอนครึ่งหลบัคร่ึงตื่นนีน่ะตอนกอนหลับตาครึ่งหลับ

คร่ึงตื่น และตอนตื่นใหมๆ  คร่ึงหลับคร่ึงตื่นตอนนัน้จิตเปนอุปจารสมาธพิอดี 

สามารถเหน็ได เขาก็ตองแสดงตัวเวลานั้นแหละ ทนีี้กอนจะหลับเอาเสียกอนสิ 

เขาไปก็ เอาผตีนไหนอยูทีน่ีบ่างโวย บุญกศุลขาทําไปแลวตั้งแตตนจนปจจุปน ผล

เพียงใดขอเธอทั้งหมดจงโมทนา แตหามกวนเวลาขาหลบันะ เวลาขาหลับขาดา

นะ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย วันนั้นหลังจากดาแลวก็ไมมาใหเห็นอกี ทนีี้สวดมนตทกุวัน บอกอยามากวนเลย 

หลวงพอ ไมใช ตอนดาไมกลัว ดันโมโหนะ ตอนหลังชักเริ่มหวาดนดิๆ 



ลูกศิษย คือหนูฝนนะคะ มีผูหญงิคนหนึง่ เขาบอกวาหนาวเหลือเกิน เชาสงเสือ้ผาไปใหเขา 

แลวก็อยูมานานเหมือนกนั หนกู็ไปทําบุญที่วัดหนกู็ซื้อผาอัสะมาจากวดันะคะ ให

พระทีน่ั่นทาํ ทนีี้พระ หนูก็ไมทราบวาทานไหน ทีห่นูทาํไปอยางนี้ไดรับไหมคะ 

หลวงพอ ตองไปถามเขา เขาขอ เขาไดรับ แตวาตองใหเขาโมทนา อุทิศสวนกุศลหรือเปลา 

ลูกศิษย อุทิศคะ 

หลวงพอ งั้นไมเปนไร ฉันวาไมเกี่ยวหรอก ถึงหรือไมถึงก็ตาม ถาทําบุญไปแลวใจตองอุทิศ 

ผลบุญที่ฉันทาํแลวเวลานีจ้ะพึงมีกับฉันเพียงใด ขอเธอจงโมทนาผลบุญนี้ใชไหม 

บุญนี่ตองเกิดกับเรากอน แลวคอยใหไอเขียนชอนี่ไมมคีวามหมาย เขียนชื่อนีเ่ปน

ที่กรรมของเยาเองผีไมมีสิทธิรับ ถาเขาขอนนี่เขามีโอกาส ถาขอตรงๆ เราไปไหน

เขาก็ติดตาม แลวาเราจะทาํบุญใหเรา เรานึกวาจะทาํบญุนี่เขาก็รูแลวใชไหม และ

ก็วันไหน เวลาไหนที่เขารู เราไมตองออกปากพูดหรอก 

ลูกศิษย การอุทิศสวนกุศลนี่ถาเขามอีะไรกวาเรานี ่ก็ไดรับเหมือนกนัใชไหมครบั 

หลวงพอ หมอเปนหมอ ถาลูกศิษยมนัยงัไมทาํงาน อยูๆ ชอบกบัหมอๆ ชอบบุหร่ี เขาให

มวนหนึ่งดีใจไหม เราก็ยนิใชไหม 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ เราก็วาดี ไอตัวนี้เหมือนกนั ไมใชวาเขาสงแลวเราไมเอา เขาดีใจกับเราดวย ความ

ดีใจเขามีอยู 2 อยาง คือวาถาเขามทีุกขก็ใหเขามีสุขนีเ่ขาก็มีไป ถาเขามีสุขมาก

อยูแลว เราทาํขึ้นมาไอผลนัน้เปนเหตุแสดงความสุขใหเรา เขาก็ดีใจ เพราะพวกนี้

เขาหวงเรามาก พวกเทวดาหรือพรหมนีท่ี่เปนญาติ เพื่อน พี่ นอง รูจกักันนี่ ถา

ตายไปแลวเขารูหมดเราอาจจะเคยเปนลกูเขาแสนๆ ชาติ หรือเคยเปนพอเขาเปน

พี่เขานี่ เขาก็จาํไดหมด ตายแลวนะ เพราะจิตมันเปนทพิย ถาเขามีสุขเขาจะหวง

ไอคนที่อยูนี่ กลัวมนัจะสุขไมพอ จะไมไดอยางเขาใชไหม ไมตองหวงวาเขาจะไม

โมทนา แตถาเราปฏิบัติ มโนมยิทธ ิ ได เวลาอทุิศสวนกุศลถาเราตั้งใจนิดหนึง่ 

ตองการรูผลวาเวลาที่เราอุทศิสวนกุศล มีใครโมทนาบาง ผีหรือเทวดา หรือพรหม 

พนมมือกนัเปนแถวใชไหม แตความจรงิทานตายไปเปนพรหม ตองการอะไรอกี 

ความเปนทพิยของทานพอ ที่พนมมือ ทานดีใจกับพวกเราทีท่ําความดี ทานเปน

หวงเราอยู เอาวาไป มีไหม 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ เวลาตั้งใจภาวนา เพื่อใหจิตสงบ จะภาวนา พทุโธดีหรือวา นะ 

มะ พะ ธะ ดีคะ 

หลวงพอ อยางนัน้ก็แลวแตใจสบาย เวลานัน้ใจตองการอะไรบาง อยาฝนจงอยาฝน 

เพราะวาจติจะรูสึกบอกเอง ภาวนาอะไร 



ลูกศิษย ความรูสึกอยากจะภาวนาทัง้ 2 คํา 

หลวงพอ เอา เลยตอไปเลย เออ ภาวนาตอไปเลยกดี็ 

ลูกศิษย เลยภาวนาวา พุทโธ นะ มะ พะ ธะ เลย 

หลวงพอ ได ไมเปนไร ไมหาม 

ลูกศิษย แลวอยาง ลูกยังสงสยั พระอินทร นีม่ีกี่องคนะ บนสวรรค 

หลวงพอ ถาบนสวรรคมอีงคเดยีว ถาขางลางมหีลายองค 

ลูกศิษย เหรอคะ เพราะวาอยางเจาอาวาสที ่ วัดนางออม นะคะ สมยัทานอยู วัด

ดาวดึงส ก็ไดยินเขาเรียก ทานครูพระอินทร บอก เฮยไมใชโวยทนีี้ลูกก็สงสัยวา 

พระนี่เปนจริงหรือ สัมภเวส ีมาเขา 

หลวงพอ ตองไปถามเขา มนีะแตเคยเห็นทานพูดนอย ฉันเคยเจอะ 

ลูกศิษย แตเขาเรียกกนั ทานครูพระอินทร จะรักษาพวกโรคมะเร็งอยางนี้ คนเขาไป

รักษากนั แตกไ็มไดเอาสตางคมากนะนะ แตบอกวามาอยู นวิยอรค แลวจะไมมี

การทรง 

หลวงพอ ออ ตัวทานทรงเองเหรอ 

ลูกศิษย ตัวทานไมไดทรงเองคะ ทานเปนคนเชิญวามาทรงราง ทรงผูหญงิทีเ่ปนคนไขของ

ทาน 

หลวงพอ กต็องถามทาน ที่ตัว พระอินทร 

ลูกศิษย แลวลูกยังสงสยั แลวมาบอกดวยวา ตอนนัน้ลูกไปเมืองไทยกอนแลวสามีตามไปที

หลัง บอกวาผวัเอ็งนะอายุส้ินนะ อีก 5 ป จะตาย บอกอยางนี้คะ 

หลวงพอ ครบ 5 ป หรือยัง 

ลูกศิษย ยังคะ แตลูกไมไดเชื่อ ลูกถาม ทานแม ทานบอกเอ็งอยาไปเชื่อ 

หลวงพอ อาว เขาพยากรณนะถกู ตองเชื่อเขา ครบ 4 ปตองตาย ถาไมตายเลยไปอีกทีก็ไม

ทัน ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ก็อยูตอไป (หัวเราะ) 

ลูกศิษย คือตอนแรกลูกก็ตกใจคะ สามีเขาเคยเปนโรคมะเร็งทีต่อมไทรอยดนะฮะ แลวก็

ตัดออกไป แลวทีท่รงนะเขาก็บอกวา โรคเกานะมนัจะกําเริบ แตเขาก็ไมเห็นมี

อาการอะไร 

หลวงพอ แกก็เดาๆ สงก็เปน อินทร องคเดียวที่ฉันพบ ไปพบคนๆ หนึง่เพิ่งบวชมาใหมๆ 

อยูที่ วัดบางนมโค ชื่อ อินทร อยูขางวดันะโยม อินทร องคนี้มีวาทะดีมาก ไม

ทราบวาแกเปนหนี้ใคร มีเดก็ 2 คน มาทวงสตางค บอกพอใหมาทวงสตางค บอก

พรุงนี้คอยมาเอา พอรุงขึ้นเด็กมันมา “กบูอกใหมาเอาพรุงนี”้ แกบอก (หวัเราะ) 

นากลวัจะเปน อินทร องคนีน่ะ (หัวเราะ) แกก็พูดถกูนะ ใหมาเอาพรุงนี้ไมใชวนันี้



เสือกมาวันนี้ไดยังไง กม็ีเยอะ บางทีมานัง่ปวนเปยนกันใหญ แตคนชื่อ อินทร นีม่ี

เยอะ ก็มี หมอศิริราช แยะเลยนะ 

ลูกศิษย เขาบอกคนทีม่ีความรูนี ่

หลวงพอ ไมใช ถามันมผีลนี่เราวาเขาไมไดหรอก จะเปนใครก็ตาม ถาเขาทํางาน มีผลนะ 

เขาดูกันแคผลงาน เราก็ตองไปสนใจผูทีเ่ขามาทรงใครเขาจะมาก็ชางเถอะ ถา

งานมนัเปนผลขึ้นมาเราก็เอาอยางอยูๆ ไอเล็กเอาเลข 3 ตัวไปเลนกถ็ูก เรายอมรับ

ใชไหม ผูทรงนี่ตองดูความจริงเปนสาํคญั อยาไปดูคน แตฉันก็เคยเจอะพวกคน

ทรงนี่เมื่อกอนนี้ฉันไมเชื่อ แตไมเชื่อของฉันนี ่ ดูหนาฉนัไมไดหรอก ใครพูดอะไร

หนาฉันเชื่อหมด (หัวเราะ) นะ แตใจไมแน เอา เราจะไปดานเขาอยางไรโยม ใน

เมื่อเร่ืองนัน้เรายังไมพบจริง ถาเราปฏิเสธเลยเราก็เลว ถายอมเชื่อเลยก็ใชไมได ก็

ตองเอาเก็บไวกอน ตอๆ มาก็อยากจะรูวาการทรงมีจริงหรือไมจริง โตขึ้นมาก็ไป

ลาคนทรง คําวาลานี่หมายถึงไปหาความจริงกัน ก็ไปแค 4 รายเลิก เขาตองมี

ชื่อเสียงมาก เราจึงไป พอไปแลวก็แพเขาทุกที ที่แพนี่ไมใชไปเถียงนะ เราตองการ

เหตุผล 

ทกุรายที่ไป 4 ราย ระหวางทางไป 3 องค เราคุยไปจากบานไปถงึปบเขา

เขาทรงทนัทนีะ พอเขาเขต พอถึงบานเขาก็วิ่งขึน้ๆ เอาเครื่องทรง “ผมคอยทานมา

นานแลวครับ” ผูหญิง แตออกมาทาทางเหมือนผูชาย พอถึงปูเสื่อใหเรานัง่ พอนั่ง

เสร็จเขาพูดเลย ระหวางทางคนโนนวาอยางนี้ คนนีว้าอยางนัน้ เขาวาตามคําที่

เราพูด เราก็ยอม เทานีพ้อ ไมใชเอาเรื่องพาลไปใชกันใชไหม ผลที่สุดกไ็ดดีฉันก็ได

ของดีๆ มาทกุราย อยางรายหนึง่นี่ไดตะกรุดทองคํา แหม มนัไดกําไร ไปอยาง

บัณฑิตเสียอยาง แหม ชมตัวเองยงัไดเลยไดหมาขี้ใหยกหาง (หวัเราะ) 

รายนีก้อนขึ้นเทศนที่ สามพราน ก็ระหวางที่สรงน้าํ ก็มีชาวบานเขามา

บอกวา ที่ ปลองเหลีย่ม มีเจามาเขาทรงเกงมาก เขาพูดคลายๆ เขาพูดวาเกง

มากจริงๆ กอนจะขึ้นเทศนนี่เขาก็ตีครบชดุบอกไปกันไหมละ เลิกเทศนแลว บอก

ตกลง พรรคพวกก็ตกลงตอนนัน้ก็ระยะเวลาเทีย่งเศษๆ พอเลิกจากเทศนแลว ก็ลง

มา กว็าเรือจางไป ถามรูจักบางไหม เขาบอกรูจัก ไปจางเขาแจวไป ไปถึงทีน่ั่นก็

เกือบ 5 โมงเยน็ เขาจะมนี้ําใตๆ พื้น 

คนทรงกําลงัจะทําปลาจะแกง เหน็หวัเรอืบายหวัเขาแกก็รีบลางมือ วิ่ง

เขาหองเลย ทิ้งปลา แตงตัวแบบทรงออกมาบอกนิมนตครับนิมนตครับ ผมคอย

ทานมาตัง้แตเที่ยง ผมไป กอนขึ้นธรรมาสนวัดก็จะมา ผมก็มาคอยเลย ซวยไป

เลยพอกนั เทานีพ้อ เราก็ตองพิสูจนความจริงกนัใชไหม ก็นัง่คุยกนัอยูนาน ก็คุย



ไปคุยมาถงึเรื่องทางสวรรคบาง อะไรบาง แกกพ็ูดถูกตองหมด แลวก็เรา 3 องค 

มาจากไหนแกพูดหมดเลย พวกทานกอนจะเกิดมาจากไหน พวกเราก็รูใชไหม 

ตอนนัน้พวกเรารูกันแลว เคยปฏิบัติอยางไร เวลานี้ตองการอะไรในฝายธรรมะแก

ก็พูดถูก แกพูดถูก ไมใชเขาทรงมาดี พูดถูกแกพูด ถูกตรงจรงิๆ อีตอนนัน้ก็

เปนอันวาใชได 

แตที่ดีที่สุดในตอนทายเขายกมือไหว ขออภัยนะครับ กรุณาตักน้าํในตุม

ใหสักขันหนึง่ เรากน็ึกในใจวาเทวดายองมาหรือเปลาวะก็ไมเปนไร วาอะไรก็วา

ตามกนักอน ตองทําแบบคนโงกอน พอตักน้ําไปขนัจะสงให ทานบอก “ไมใช ตอง

วางขางหนาทาน นี่แกก็สงกระดาษกับกรรไกรมา “กรุณาตัดกระดาษ 3 ชิ้น ครับ 

ใหกวางประมาณ 1 นิว้ ยาวประมาณ 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้วก็ได 3 ข้ึนตัดแลวก็ใส

ในนี้ครับ แลวกรุณาเอาผาเช็ดหนาหรือผาเช็ดมือ ของทานทีม่ีอยูปด เขาก็ไมบอก

วาทําอะไร นัง่คุยอยูสักครึ่งชั่วโมง คุยไปคุยมาเขาถามวาไดเวลากลบัแลวหรือยัง 

บอกไดเวลาแลวจะค่ําแลวกน็ั่นสิครับ ตะกรุดทองเรียบรอยนานแลวครับ ถามอยู

ที่ไหนเขาบอกทานเปดผาด ู ในนีมี้ตะกรดุทองคํา มีตัวอักขระเสร็จเลยแลวก็มอบ

ให นี่แหละที่ฉันชอบ (หัวเราะ) ใชไหมโยม โยมชอบไหม 

ลูกศิษย  ชอบครับ 

หลวงพอ ทุกคนคงชอบนะ (หัวเราะ) แตนาเสียดายที่คุยนานไปหนอย นาจะใหไปเร่ือยๆนะ 

จะไดไมเสียเวลาคุย นี่เขาดี เขาดีจริงๆ แบบนี้นะแตวาเราก็อาไปโทษคนทรง คน

ทรงไมใชคนใจออน แตก็มเีทวดาหลายองคนะ มันไมใชเทวดาองคนัน้ แลวแกก็

นั่งเฉยๆ แกก็ไมวาอะไร ใชหรือไมใชมันก็ไมใชเร่ืองของเรา แลวสักครหูนึง่ ไอผีนี่ก็

ออกไป มันซอนกนั พอดีจบักันไมไดเลย คนทาํนี่จับกนัไมไดเลยผีนีข้ึ่นไปถึง มนั

อยูในตัว เขายนือยู ใชไหม ขยับหายไป เทวดาองคนัน้มาแทน ฉันก็เลยถามเฉยๆ 

วา เมื่อกีน้ี้ทาํไมใหคนอื่นมาแทนคนฟงเขางง ไอเจาผนีั่นมนัสามารถตอก หมอ 

ปวดหัวมันตอกหายเดี๋ยวนัน้นะ ฉันก็อาวเทวดาองคนัน้ (หัวเราะ) เออ มันหากิน

กันแบบนัน้ เราไมวานะ มนัมีผล แกกเ็ลยบอกวาโดยมายาทเขาไปเชญิ ผมมาไม

ทัน เขามากอน ถามทาํไมถึงไมได เขาเปผีแลวทานเปนเทวดา เขาบอกโดย

มารยาทนี้ไมได ก็โทษเขาไมไดเหมือนกนักม็ีอีกประเภทหนึ่ง ผีไมมา แตเทวดามา

บอก “อ๊ัวทรงเอง” กม็ีมีโยมเคยจับได อ๊ัวทรงเองแลว ตัวแข็งเลย (หวัเราะ) เขาเรีร

ยกวาขโมยเราไมไดก็แลวกัน แตเขาไมพดูนะ เขาพูดไมได อันตราย แตโดย

มารยาทเขาไมพูด เขาเชื่อกันอยูแลว ใชไหม ถาขืนพดูไปถาแคฟนหายก็ยงัดี คอ

จะหายไปดวย (หัวเราะ) อาวมีอะไรอีก 



ลูกศิษย อยากจะถามวา ทาํไมหนูถงึเห็นแตพวกวิญญาณมาหา มาขอสวนบุญบอยๆ ตอง

ทําอยางไรคะ 

หลวงพอ เอ็งเคยมวีิญญาณ แลวกเ็ปนวิญญาณมากอน มนัรูจัก (หัวเราะ) คนที่รูจักกนั มา

หากนัไหม มาใชไหม แลวที่เขามาหานะ เขามาหาทุกคนนะที่มีบุญ คนๆ นัน้จะ

รับสัมผัสไดหรือเปลาเทานั้นเอง อยางเวลาที่เราทาํบุญ เวลานีถ้าใครเห็นบานนี้

ลอมบานกันเต็มหมด เปนแสนนี่สงสัยจะกลับไมไดแลววันนี้ ระหวางนี้ดูใหดี เปน

แสน เปนระลอก เลย นี่พวกนีพ้รอมโมทนา เราทําความดี ถาเรานึกถึงเขา เขาก็

รับทันที เจาพวกนีถ้าโมทนา 1คร้ัง รางกายจะผองใสขึ้น จะมีแรงขึ้นมคีวามเบา

ข้ึน จะสวยขึ้นนะ เทาทีท่ราบอีตอนที่ฉันเปนผีฉันก็จําไมได คุณจําไดไหม 

  ทานเจาคุณวสิุทธาจารย ทานจําได ทานเกิดภาคอีสานทานก็เลา ไอ

แกะนี่ ที่ นครราชสมีา (หัวเราะ) ก็ฉันเปน คนสุพรรณา ใชไหม ทางมนัยาวๆ ไอ

หนุมากับใครมากับหมา แมก็หมาหนูกห็มา (หวัเราะ) หมาหมดทั้งบานเลย 

(หัวเราะ) พระที่ไปดวยกนัหวัเราะกิ๊กเลย มีแตหมา บานไมมีคนเลย ทานชื่อ นาย

เริง ทานตาย ตายนีม่ีเมียแลว แลวก็มีลูกแลว โตแลวหลายคน 3-4 คน ทานตาย

ไปเวลาตายนี ่ จิตเรียกวา อทิสสมานกาย ดีกวา เรียกวิญญาณไมถูกนะมนัก็มี

คนไมไปไหน อยูในบริเวณนัน้ อยูที่บาน ที่นี้รางกายที่ตายไปแลวมองดูก็ไมเสีย

กาย พอรูวามขีาตายนี่ ชาวบานนี่ก็ตองชวยกนัหาบของมาชวยงานศพกนันะ เปน

ธรรมดาของชาวบาน แกกดี็ใจก็วิ่งไปรับหาบ เขาก็ไมให ทักเขาก็ไมพูดดวย ผี 

แลวเดินเขาบานก็คุยเดินตามเขามา พอทานบอกวา เวลาเขาสวดอภิธรรมแลว 

เขาใจวาบานนั้นคงจะไมเมามาก ถาเมามากนี่ไมได พอสวดอภิธรรมเสร็จเขาก็

อุทิศสวนกศุล เขาบอกวารางกายมนัดีข้ึนมาเลย ไอทีผ่อมเกร็งผิวคล้ํานะหายไป

หมดเลย อวนพี ผองใส ใชคําวาอวนพ ี หมายความวาสมทรงนะ รางกายดีมาก

แข็งแรงกระปรี้กระเปรา ทกุครั้งที่เขาอทุศิสวนกุศล รางกายมนัจะเพิ่มความดีข้ึน 

เพิ่มความผองใสใชไหม นีพ่ดูถึงวาคนตาย ถาหากวาโมทนา 

  ที่ทานมาเลาใหฟงกเ็พราะวา ทานตายไมกี่วัน ทานก็เกดิ วันไปเผาทานก็

ไปชวยในงานศพ ไปกับเขาดวย เรียบรอย หยิบดอกไมจันทนเผาเสร็จ แลวก็ชวย

หยิบทุกอยาง พอเผาเสร็จ เรียบรอยแลวเขากลับบานกนั ทานก็จะกลบัมาบาน ก็

นึกขึ้นมาได วาเมื่อเร่ิมปวยใหมๆ ไดทราบขาววานองสาวคลอดบุตร แกเพิ่งปวย

ไมนาน ใชไหมอยูไปกี่วนัละ 9 วนั 15 วนัใชไหม ทานก็เลยแวะเยีย่ม เมื่อใกลๆ คํ่า 

พอโผลเขาไปในหอง ไอนองสาวเห็นหนาเขา อาว พี่เริง ตายแลวมารบกวนทาํไม 

เอาเลยไหม โยมมนษุยมนัเปนอยางนี ้ ตายแลวไมมา ดันมาแสดงตวัใหเห็นแลว



บอก พี่ พี่ตายแลวไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะ อยามารบกวนกันเลย (หวัเราะ) ซวย คิด

วาอายนองสาวมากอายเปนที่สุด เราหวงัดีแตเขาเหน็วาเราเปนภัย ทานก็เลย

ถอยหลงั 

  ไปเอาคุณยายมาบอกไมใชยายคนนี้แม แลวตอมาเขาก็ถามวาชื่ออะไร ก็

บอกชื่อหมด แลวก็ถามตอมา มีเมียชื่ออะไร มีลูกชื่ออะไร เขาตอบถกูหมด สมบัติ

มีอะไรบางก็ตอบถูกหมด พอตอนหลงัตอมา ทานก็บวชเณรในฝายธรรมยุติ เขาก็

บวชพระเปนเปรียญทานก็เปนพระราชาคณะ เปนเจาคณะจังหวัดธรรมยุติ 

  แลวตอมาไมนานนกั อารมณนี้ยงัมีอยูนี่ ทานเบื่อ ทานก็ลาออกจาก

ตําแหนงเจาคณะจังหวดั เอาบาตรลูก ยามลูก ทานก็ไปตามทรงของทาน ทานก็

ตัดไปเลย มันมีปญหาอยูอยางหนึ่ง สําหรับใครทั่ฟงแลวเขาใจวา ไอเด็กที่จะเกิด

มาใหมนี่มนัตองมีจิตเขาไปกอนถาจิตไมปฏิสนธิกอน มันจะเกิดไมไดใชไหม ถา

เกิดตัวโดยไมมีจิตเขาเรียกเนื้องอก อันตราย แลวถามดวยวา ในเมือ่ไอเด็กที่มัน

เกิดมากอนแลว มันมีชวีิตอยูแลว ทานเขามาแทรกไดอยางไร นี่เราเรียนอภิธรรม

กัน แตเราไมเขาใจ หนงัสือแปลวาเกดิทีหลัง ไอบาลมีันแปลหลังมาหาหนา เขา

เขียน ปจฉา ชาโต ไวขางหนา ปุเร ชาโต ไวขางหลัง ปุเร ชาโต มนัแปลวา เกดิ

กอน ปจฉา ชาโต แปลวาเกิดทหีลงั พวกเราคงคิดวาพอแมเกิดกอนลูกใชไหม

โยม แลวพี่เกดิกอนนอง เราคิดกันแคนี ้ เบานิดเดียว ทานบอกความจริงมันไมใช 

ปุเร ชาโต หมายถงึ จิตที่เขามาปฏิสนธิกอนกอใหเกิดตัวขึ้นมาไอนั่นหมดอายุ

พอดี ไอนี่เขาแทรกตูม อยางนี้เปน ปจฉา ชาโต ไอตัวจริงเขาก็แดงมาแลว ตอง

เชื่อเขาใชไหม เราจะไปเชื่อไอคนที่คิดวานีม่ันแสดงมาเอง ถามคนนี้ไง ผมเปนตัว

แสดงแลว ไปเถียงเขาไมได 

  นี่เราอานพระพุทธเจา เราเขาใจไมถึงจริงๆ นะ ไอขอนี้เทศนผิดไปนาน 

อาตมาก็เทศนผิด ครูทานสอนแบบนัน้ก็ตองเหน็แกครูดวย ปุเร ชาโต พอ แม ปู 

ยา ตา ย เกิดกอนเรา ปจฉา ชาโต คือใคร คนที่เกิดทหีลังเรา คิดอยางนัน้เสมอ 

แตความจริงมนัเปนตวัแทนกันระกวางเพศในรางกายใชไหม 

  ก็มีอยูรายหนึง่เขาเปนเด็กๆ ก็ไมเด็กแลว อายุ 18 แลว มันเกิดยุงนี่เร่ือง

จริงๆ นะไมใชนิทาน ไอเจา 2 คนมันตายไป มนัอยูกันคนละตําบล ผูชายทัง้คู 

แลวไอเจาคนนั้นนะมนัไมถงึวาระจริง แตวาฝายที่อยูทางบานนั้นรีบเผาเกนิไป ไอ

เจาทางนี้ตองตายจริง ทีท่างโนนเขาไปมนัไมใชนี ่ตองรีบสงกลับเลย สงกลบักห็า

ตัวไมได ก็รีบเผาเสียแลว ทนีี้ยุงเลย เกิดขึ้นมา ฟนขึน้มาเฉย แกไมไดอยูบานนี้แก

ข่ือนั้นชื่อนี้ มีเมียชื่อนัน้ ชื่อนี้ มีสภาพอยางไรบาง ทีนี้เกิดเรื่องใหญสิ อีฝายเมีย



บานโนน เขาจะเอาผัวของเขาคืนสิ (หวัเราะ) แหม เราอยากจะเปนอยางนัน้บาง 

ไอสมัยเรามันไมมีนะโยม แหม อีตานัน่โชคดี ดีรึไมดีหมอ ทางโลกเขาวาดีนะ มนั

ก็ตองเปนไปตามวาระ มนักย็ุงกนัจริงๆ ยุงกนัอยูพกัทางนีก้็ยืนยันวาพูดอยางนัน้

จริง ไอสมบัติพัสถาน ที่ทางนี้รูอยูเขาบอกถูกหมด จะวาตัวจริงก็ไมไดใชไหม ทนีี้

ไอใจขางในมนัจริงตัวขางนอกของบานนี้เขาหมด จะเอาก็เอาใจไป กายของขาใช

ไหมก็ตัดสินกเ็อากันตามนั้นไมเร่ืองมาก 

ลูกศิษย แลวพวกผูชายที่แตงงานแลว เขาจะไปหาพวกผูหญิงโสเภณี เขาวาเขาบาป 

หลวงพอ จะไปบาปอะไร 

ลูกศิษย เพราะเขาแจกสตางค 

หลวงพอ เขาแจกสตางค พวกนัน้เขารับจางชัว่คราว 

ลูกศิษย ไมผิดศีลเหรอกคะ 

หลวงพอ ผิดสิ ผิดศีลนี่ไมบาป ถาขนศีลขาดสิบาป ก็มันเดนิไปไมชนศีลนี่ศีลมนัก็ชวย มนั

เดินชนมันอาจจะลม หวัอาจจะแตกได มนัวิง่ขางๆ มนัไมชน อันนี้ถอืเปนโทษกา

เมไมได จะปรับผูหญิงคนนัน้ไปแยงผัวเขาไมได เขาเปนการคา 

ลูกศิษย แลวภรรยาเขาที่บานก็ไมวาอะไร 

หลวงพอ จะไปวาอะไร ก็หมดเรื่องกนัไป 

ลูกศิษย แลวแบบเอาใจไปรักคนอื่น ก็บาปทางใจหรือคะ 

หลวงพอ ไมเปนไร ถาตวัไมตายไมเปนไร 

ลูกศิษย ก็ไมผิด สิคะ 

หลวงพอ ก็ยังไมผิด ยังไมไดละเมิดนี ่

ลูกศิษย แตใจไปละเมิด 

หลวงพอ ใจเขายังไมไดปรับศีลนี่ เขาตองตัด ถาตวัละเมิดจริง ลงมือทาํนะถาอยางพระนี่

อาบัติบางอยาง แคคิดยงัไมถือวาอาบัติใชไหม แตถาลงมือทาํเปนแน 

ลูกศิษย  ถาอยางพระทีคิ่ดถึงสีกาละคะ 

หลวงพอ ดีมาก (หวัเราะ) ไอสีกานีสี่ดําใชไหม พระคิดถึงสีกา เปนความจิรงพระปกติยัง

คิดถึงสีกาอยูเสมอ ถาไมคิดถึงสีกาเดี๋ยวอดตาย (หัวเราะ) ตอนเชาเดนิบิณฑบาต 

สีกาใหมากกวาสีนก ถาไปคิดถึงทางดานความรักนะ ระหวางเพศยงัไมปรับ ถา

พากพงิหรือพดูเกี้ยวหรือทาํทาทางแสดงออก อันนี้ปรับเลย บาปหนักมาก 

ลูกศิษย แลวถาคิดถงึแบบเปนพี่เปนนองละคะ 

หลวงพอ ออ ไมเปนไร อยางนัน้ไมมคีวามผิดหรอก คิดถงึเปนพีเ่ปนนองคิดถึงอยากจะเปน

สามีเขากย็ังไมเปนไร ยงัไมพูด ยงัไมเปนไรหรอกแตถาพูดละปรับหรือเขียน



เครื่องหมาย แสดงทาทางใหเขาทราบวาฉันรักเธอนะ อันนี้เอาเลย หนกัมากดวย 

หนกัมากกวากินขาเวลาบาย 

ลูกศิษย แลวถาเกิดคนที่ตายไปแลวเกิดมาเปนผูหญิงนี่ไมตองใช 

หลวงพอ ก็มันยังไมถงึวาระมั้ง เปนอปุฆาตกรรมขณะหนึง่ ถาตองใชกฎของกรรม เขาก็ไป

เลยไมรอ ถาบาปก็ตองดิง่ไปทันที บุญถึงไปทันที เขาไมใหรออยู 

ลูกศิษย ผมอานหนังสอื เขาบอก ถามีคนหนึ่งฆาเขาตาย แลวก็บอกจะตองจองลางไป 

แลวก็คนที่ถูกฆาตายก็มาเกดิเปนลูก 2 คน 

หลวงพอ เออ ดีมาๆ 

ลูกศิษย แลวก็พยายามจะฆา เขาบอกวาไมใชพอฉันเอง 

หลวงพอ จองเวร จองเวรกัน ถาแบบนั้นก็ฆาแน เปนเวรที่จองกนั เขาไมเรียกกรรม ถาถูก

ฆากอนจะตาย องคุลิมาส ก็อยางนี้ องคุลิมาล สมยันัน้ทานเกิดเปนควายปา 

เกงมาก ปราบสัตวทัง้ปาไดหมด แกกคิ็ดวาสัตวทั้งปาเราปราบได ไอสัตวที่

ชาวบานเลีย้งมาแคไหน ลองดู ออกมาถีบวัว ถีบควาย ถีบมาเขา ออกมาทีไร

อาละวาด ควายเขาตายบางเขาบาดเจ็บลมตายบาง วนัหลงัเขาคิดวาควายทีม่ัน

หนีออกมาควายปา ออกมาทีไรอาละวาดทุกครั้ง เขาก็ทําคอกแนนหนามากเอา

ควายฝงูหนึ่ง ไปไว ก็ทาํชองเหมือนกนัโตะนะ จากเลก็มาหาใหญในคอกนัน้นะ ไอ

ควายตัวนัน้เขาไมไดแน แกออกมาจากปา ควายอืน่เหน็ก็วิง่หน ี ไอควายนั่นเขา

มาทีน่ี่ก็ไมได แกนึกวาไอฝูงนี่ทะนงตัวตองจัดการปราบ ตองหาทางเขาคอก เดนิ

ไปเดินมาเห็นชองวิง่เขาไป พอถึงคอก คอกก็ติดตวัคับ ขยับตัวไมได ก็เอาไมมา

สกัดก็เลยถกูตีตาย ไอลงมอืตีตายมันไมกี่คน กอนจะตายก็ลืมตาขึ้นมาวาไอคนนี่

มันฆากู ชาตหินาถา มีจริงกูขอฆามึงบาง 

  ชาติหลงันี่ความจริงแกเปนคนดีมาก เกิดมานี่ดีมาก ไอที่ตองเปนโจรฆา

คนก็เพราะวากรรมนี้เขาไปสมอง กพ็อดีเรียนหนังสือที่ ตักศิลา หลกัสูตร 4 ป เขา

เรียน 2 ปจบหมอนะ ภาษาเจก เกงทั้งฝายบู ฝายบุน ฝายบูนีเ่วลาเขาประลอง

อาวุธกัน ฟนดาบ 4 คน ยงัประทะกนัไมไหวเลย เกงมาก ตอมาครูก็ใหสอน

วิชาการ ทั้งผานหนังสือ ผานตํารา ผานอาวุธ ไอคนที่ไปดวยกนั ที่เขาเปนลูกศิษย

เพื่อนเขาจองจะริษยา นี่กฎของกรรมมันเริ่มมานะ ก็ไปบอกครูวาเปน เจาอหิ

งสกกุมาร มนัคิดจะฆาอาจารย มันจะตัง้ตัวเปนอาจารยเสียเอง มนัจะยึดสํานัก 

นี่คือคํายุยง ยุบอย ๆเขา จิตใจของครูไมเปนพระอริยะก็หวั่นไหว คิดวาไอนี่

อกตัญู เราตองฆามนั คร้ันจะฆาดวยมอืเองก็จะเสยีชือ่ 



  วันหนึง่จงึรีบเขาไป บอกวาเธอนี่เกงมาก มีการคลองตัวดีมากแตวาฉนัมี

ความรูพิเศษอยูอยางหนึ่ง มมีนต มนตชื่อวา วิษณุมนต ถาใครไดมนตนี้แลว จะ

ปราบทั่วไตรภพ ปราบมนุษย เทวดากัน้พรหม ทนีี้คนทีม่ันเกงอยูแลว กรรมสอนง

ก็อยากจะได อยากจะเรียน ครูก็เลยบอกวาไอการเรียนมันลําบาก ตองยกครูสูง

มากแลวถามวาอะไรครบั ตองฆาคนถึง 1,000 คนถึงจะเรียนได แลวก็ครูก็คิดวา

การฆาคนถงึพันคน ตองคนที่มีความสามารถ สามารถจะฆาเขาตายไดไหม ทนีี้

ไอมนตนั้นไมมีหรอก โกหก 

  จากนั้นเปนตนมาก็เร่ิมฆาคน ฆาคนทีแรกนะ ฆาคนไมใชนับของถาวันนี้

ฆาได 1 คนกย็ังพอทาํเนา อีกรายนีพ่อวนัรุงขึ้นนี่ฆาอกี 3 คน ไมมีใครเดินแลวใช

ไหม ก็เรียงกนัไป ฆาไปฆามาจําไมไดวากีค่นทหีลังกตองเริ่มตนใหม ฆา 1 คนเอา

นิ้ว 1 นิว้ ไอนิว่นี่ภาษาบาลีเขาเรียก องคุลี เขาจึงเรียก องคุลิมาล องคลุลิมาล 

คือโจร โจรฆาผูคนเอานิ้วมือ ฆาตอนหลงันี่ 999 นิว้ มานับกันกอนโนนก็เกนิพนั

เกือบจะครบ ก็เวลานัน้ไปใกล เมืองพาราณสี บานทานอยู เมืองพาราณสี ก็

ต้ังใจวาเหลืออีกนิ้วเดียว วนัพรุงนี้ใครก็เถอะไมวาใครถาเขามาฆาหมด ตองเอา 1 

นิ้วใหได หาไมยาก 

  คืนนัน้ ความจริงแมของทานก็เปนหนึง่ ในจํานวนที่รวมกันฆาควายตัว

นั้นนะ ที่ฉันเลาใหฟงมนัตรงกัน คืนนัน้แมแกก็ทราบขาวก็คิดวาพรุงนีเ้ขาจะไปหา

ลูก จะไปขอรอง พอแมออกไปก็ถูกฆาตอนเชาเมื่อพระพุทธเจาทรงโปรดสัตว มี

ภาพ องคุลมิาล ตกอยูชวยพระฌาน ก็ทรงทราบวา องคุลิมาล จะเปนพระ

อรหันต ถาพรุงนี้ตอนสาย แมออกมา ฆาแม จะมีโทษเปนอนนัตริยกรรมบาป

หนกั บุญเกาจะถูกปด จะตองลงอเวจี พระพุทธเจาทรงตดัหนาไปกอน 

  พอเชาตรูก็เสด็จ พอเหน็พระพุทธเจาไปมือเปลา สบายมากพระพอเห็น

เขาบอก “เอาสมณะนอย หยุดกอน” ก็เดนิตามไปพระพุทธเจา กท็รงเดินไปเรื่อยๆ 

ก็ทรงเดนิไปเรื่อยๆ ทานก็เดนิสูงต่ําๆ แกก็วิ่งกรด วิ่งเทาไรก็ไมทนั บอก “ทําไม 

เอา สมณะนอยหยุดกอน “ พระพทุธเจาบอก “ฉันหยุดแลว” ทานก็เดนิไปเรื่อยแก

วิ่งไมทัน แกกถ็ามเปนครั้งที ่3 วา “สมณะทําไมพูดมุสาวาท” อีตอนนี้ไอกรรมเกา

มันออกมาพอดี แลวบุญเกาเขามาสนอง เขามาแทน พระพุทธเจาทานหันมาถาม

วา “อหิงสกกุมาร” ฉันนะหยุดทําบาปทํากรรมมานานแลว แตเธอยังไมหยุดอีก

หรือ “เทานี ้เกดิความสลดใจ วางดาบ วางนิว้มือ เขาไปกราบ มีความจริง กฎของ

กรรม อยางนีเ้ขาเรียกเวรนะ เออนี่ ถาไมมีพระพุทธเจา หรือพระอรหันตระงับ 



จะตองจองลอ กนั 300 ชาติ ผลัดกันฆานี่ตายแลว 500 ชาตหินาแก ชาตนิี้ฉัน 

ชาติโนนแก อะไรก็วาไป 
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 คือพระราชามอํีานาจเหนือเรา แตวาเขาไมไดใชอํานาจสงเดช คนที่จะเปนพระราชาได 

ชาติกอนตองบําเพ็ญพรหมจรรยอยางออน บําเพ็ญอยางออนทาํอยางไรพรหมจรรยอยางกลางทาํ

ใหเปนเทวดา เปนเทวดา หรือพรหมอยางกลาง ถาพรหมจรรยสูงสดุก็ไปพระนพิพาน พรหมจรรย

ความประพฤติดีแลว พรหมจรรยก็กลับมาหา รักษา ศีล 8 อีก ไอพวกนี้ตีมาอยางนี้ตลอด รักษา 

ศีล 8 ก็ได ไมมีอะไรมาก พรหมจรรยรักษา ศีล 5 ก็ได แตมันก็ยงัดีไมเบียดเบียน พรหมวหิาร 4 

ละ อคติ 4 และก็ทรง สังคหวัตถุ 4 

1. ทาน การให 

2. ปยวาจา พูดดี 

3. เกื้อกูล ชวยเหลือดวยกําลงั 

4. ไมถือตัว 

ทรงคณุสมบัติตามนีก้็เปนพระราชา เปนพระราชาถาวรนะ พระราชาชัว่คราวอาจจะมี

ความเลว และมีความดีนิดหนอย แตกลงัของพระราชาเปนแลวเดี๋ยวเผลอก็ถกูฆา มีนะ 

ข้ึนมาเดี๋ยวเดยีวกถ็ูกฆาตาย มีนิดเดยีวคอืความดีถงึแตทรงไวไดไมนาน น้ํามนแกวมี เขา

มีเต็มแกว ของเรามนีิดเดียว ก็ถือวาในแกวมีน้าํกนิไมเตม็อีกหมด ก็ข้ึนมานัง่ไดเดี๋ยวเดียว 

บุญทุกบาทมนัขังตัวตลอดเวลาบุญไมมีการสลายตัว บาปยงัมีการชดใช ตกนรกเทาไร 

การบุญเขาไมสลาย พอพนัจากนรกเมื่อไร ก็รับผลบุญทันที แตบุญนีจ้ะไมสลายตัว จะยงั

อยูตลอดเวลา บําเพ็ญบารมีเต็ม ไปเกิดชาติไหน ถาตายจะทําอยางไร คือไปสวรรคก็แค

รับผลความดชีั่วคราว ไมไดก็หมดเลย ใชไหม ลงนรกนะ เขาใชกนั ใชกันก็ไมหมด เหลือ

เศษมาเปนเปรต เปนอสุรกาย จากอสุรกายมาเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเดรัจฉาน มา

เกิดเปนคนก็ย่าํแย สดแลวแตกฎของกรรม นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาเปนทกุอยางหมดเออ 

4 โมงจะครึ่งแลว 



สนทนาที่ชิคาโก 13 
วันศกุรที่ 20 เมษายน 2527 

 
 คือลมหายใจเขาออกเปนการระงับความเพลียนะ และก็ระงับทุกขเวทนาคืออาการปวยไข

ไมสบาย อยาลืมลมหายใจเขาออก ถาเราสามารถทรงอารมณไดถึง อุปจารสมาธิ คือ ฌาน 

เบาๆ นิดๆ สบายๆ อันนีม้นัจะดับทุกขเวทนาถงึ 70 เปอรเซ็นตกวา ความปวดนีม่ันจะนอยลงไป

เหลือหนอยเดยีว ถาจิตเปน ฌาน จะไมรูสึกปวดเลย อันนี้อยาทิ้งนะ พระพทุธเจาเองก็ตรัสวา 

ตถาคตเองกม็ากไปดวย อานานุสสติ  

 อยางทาน พระอัสสชิ ทานจะนพิพานรองออยๆ เปนโรคอะไรรองออยคือมันเสียดมันแนน 

พระนี่เปนโรคกระเพาะ 99.99 เปอรเซ็นต เหลือเปอรเซนตเดียวพระตาย คือวาทานก็เปนโรค

กระเพาะอาหาร ทั้งจุดทั้งเสีย มนัทนไมไหว อรหันต เบื้องแรกก็สงพระไปอาราธนาพระพทุธเจา

มา บอกวาขออารธนา ขอใหมาโปรดอัสสชิ ดวยเถอะ ทานนอนโคนไมที่แคร ตองนอนแคร อีกขาง

หนึง่มนัต่ํา 

 พระพทุธเจาเสด็จมา ทานจะลุกขึ้น พระพุทธเจาบอกวานอนนัน่แหละ อัสสชิ ตถาคตจะ

นั่งในที่เขาจัดไวใหก็ตํ่ากวา ก็ปวยนี้ไมเปนไร 

 พระอัสสช ิ ก็กราบทูลถามวา ความดีที่ขาพระพุทธเจาได นากลวัจะหมดเสียแลว 

อรหันต เสื่อม อรหันต หาย 

 พระพทุธเจาตรัสวาหายหรือไมหายพิจารณากันกอน ทานถามวา อัสสช ิ เธอ ถือวา

รางกายเปนของเธอหรือ 

 พระอัสสชิ บอกวาไมใช 

 เธอมีรางกายหรือ 

 ไมใช 

 รางกายมีในเธอหรือ 

 ไมใช ไมใชหมด 

 บอกวาถาความรูสึกเปนอยางนี้ ความดีไมสลาย ไมเสื่อม ยงัทรงอยู คือความเปนอรหันต

ไมไดอยูที่สมาธิ ความรูสึกตางหาก เพราะรางกายมนัเปนธาตุ 4 เขามาประชุมกนั ใชไหม เกิด แก 

เจ็บ ตาย มนัเปนของธรรมดา จิตไมไดตายไปดวยแลวทานกเ็ขา นิพพาน 

 ตอนตนพระพทุธเจาถามวา อัสสชิ เธอระงับกายสงัขารไมไดหรือ คือ อานาปา ดับไมอยู

หรือ 

 บอกไมไหวพระพุทธเจาขา 



 อันนี้อยาลืมนะจําใหดีนะ ถาใครที่เขาปวยไขไมสบาย หรือจะตาย เจริญกรรมฐาน

วิปสสนาไปแลว อยาไปนึกวาเขาไมรองนะ พระอรหนัต ยังรอง ไอความเจ็บปวดเปนของธรรมดา 

แตวาจิตของเขานะมนัมีความมัน่คง ตรงนี้นะ อยาไปคิดวาเขาปวยรองออยๆ อยางนี้อยาไปนกึวา

เขาเปลี่ยน 

 ความเจ็บของรางกาย พระอริยะทุกองคเจ็บเทาคน แตวา พระอรหนัต เจ็บมากกวาคน

ธรรมดา คือวาประสาทไวมาก อรหนัต ประสาทไวมาก สติสมบูรณคําวาเผลอในเรือ่งของประสาท

นี่ ของทานไมมีเลย แตทําไมทานไมบน ทานถือวาเปนเรื่องธรรมดา เกิด แก เจ็บ ตาย อันนี้มนัเปน

สมบัติของมัน ทุกคนหนีไมได ใชไหมไอการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็ถือวาเรื่องธรรมดา 

ก็วางลง 

 นี้สําหรับ ปุพเพนิวาสนสุสติญาณ อยากรูใหถามพระพทุธเจาโดยตรงอยาไปรูเอง 

 ญาณตอไปก็ อตีตังสญาณ รูเหตุกาลในอดีต ก็ถามอยางนัน้ ถามหมด 

 ญาณสําคัญ คือ ยถากัมมตุาญาณ ถาเราฝกนะเหนื่อยมากอยาไปฝก ถามเลยคนที่เขา

ฝกแลวเขากถ็าม พระอรหนัต ที่ไดคลองแลวก็ถาม 

 พระอรหันต นี่ไมใชอารมณของทานเลยนะ ถาทานที่บอกวาใชอารมณตนเองนะ ไมใช 

อรหันต ยงัเบงอยู อ๊ัวเกง ใชไหม ถายงัอั๊วเกงอยูไมไหว พระยายมราช คอยอยู พระอรหันต นี่

ยอมสยบหมดไมใชเพราะขี้เกียจ แตรูวาคนที่รูอะไรทกุอยางไมพลาด คือพระพทุธเจาองคเดียว เขา

รูตัวเขา แตกอนนี้ฉันใชอารมณเอง ไมใชฉันเปน อรหันต ฉันใชอารมณดีที่สุดแลวกับ ถาม

พระพทุธเจา ผลไมเสมอกันของทานถกู แมแตวันเวลาไมพลาด กี่เตือนก็ไมพลาด ทีหลงัฉันก็เลิก

ทําเองเหนื่อยถามพระพทุธเจาดีกวา 

 ตอมาก็พบ พระอาจารยทอง เปนรุนพีอ่งคนี้ก็เหน็จะเปนพระชี้เกียจเกิดเหน็เงินเปนขี้ไก 

ตาไมดี บอกเงินหรือ ข้ีไก แนะไอพระตาบอกนี่ เหน็เงนิเปนขี้ไกตาดีที่ไหนละ แตเปลาทานไมติด 

ทานกอสราง คือใหมาเทาไรก็ส่ังกอสรางหมด คือไมติดในเงนิ ใชไหม คือคนเหน็เงนิเปนขี้ไก สราง

อะไรเดี๋ยวก็เสร็จ คือถาเห็นเงินเปนทองคํา ก็ไมสรางนะส ิ

 เคยเปรียบเทยีบคุยกนัเองระหวางพีน่อง บอกวาเงนิกคื็อข้ีไก ฉันไมเอาดื้อๆ ไมอยูเหรอ 

บอกไมอยู เพราะอะไร ไมใชเงินซื้ออาหารหรือ บอก เฮยทาํไมเดินเหมือนไก บอกกินแลวเปนขีน้ี่

หวา เถียงไปขางๆ เรากนัเอง 

 ทานถามวาการรูทุกอยางใช ฌาน 4 ใชไหม 

 บอกใช 

 บอกเฮยไอชาติหมาหนอยแนะ 

 เลยถามทาํไม 

 ทานบอก อุปาทานบอก เฮอ 



 แลวทานใชอะไรละ 

 ฉันถามพระพทุธเจาถามกอน 

 ถามใชอะไรบอก 

 ใชฌาน 4 บอก 

 ชาติหมาเหมือนกนั แกหมาใหญ ฉันหมาเลิก 

 ถามทําไม 

 บอกเคยใชฌาน 4 เพรามนัผิดบาง ถูกบาง แตวาถามันเปนหมอดูธรรมดาเขาจะถือวาเกง 

คือมันผิดนิดเดียว แตวาถาเปนทานบอกเองไมพลาดเลย 

 หลังจากนั้นเลยใชวิธทีําสบายเลย 

 ยถากัมมุตาญาณ คือรูกฎของกรรมตางๆ อยาทิง้ ถามีการเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึน้มา ทาํ

ใหเราสบายกดี็ ไมสบายกดี็ พออารมณวางหนอยกถ็ามเลย เพราะอะไรอยางปวบไขไมสบาย 

ทําไมฉนัไมบน ฉันไมเคยบนเลย ฉันปวยทั้งปบางทีก็ข้ึนออกมาเปนระยะๆ แรกๆ ทรุดมาก พออยู

วัดเดินเป จะมานี่เดนิเปนะแตถึงเวลานัดตองมา 

 แตถาใหมาเพือ่การอื่นอยาหวังเลย บอกจะใหเงินสกัแสนลานไมมีทางขยับเขยื้อนหรอก 

ถามาเพื่อธรรมเอาแน ฉันถอืตัวเดียวกรรมฐานใชไหมบอกสตางคที่ใหเอาไปทําไม ใหแลวตองเอา

ไปอยางนั้นเสยีระเบียบ อาวเขาทําบุญอยาถือวาเปนสวนตัวส ิลงนรกแหงเลย นี่เขาสรางบุญสราง

กุศล 

 แตไมเปนไร กลับไปไมตองกลัวเหลือ นี่เดนิเมษายน นองๆ 3 ลาน สบายมากเอง็เปนลูก

คนรวยนี่ ลูกมหาเศรษฐ ีเงนิใชเลนๆ 2-3 ลาน แตอยาถามเงนิทีเหลือนะถูกตบปากนะ ใชไหม มหา

เศรษฐีเปนคนใชเงิน ไมใชคนเก็บเงนิ แตบางครั้งก็เปนเศรษฐีหนี ้ คาที่จะตองจายจริงๆ เดือน 10 

ลานเศษ ซื้อของนะ บางรายก็เล็กๆ นอยๆ นิด หนอยๆ แสน 2 แสน ตํ่าวา 2 ไมม ีคาแรงงาน เดือน

ละ 2 แสนกวา เฉพาะคางแรงงานนะ 2 แสนกวา คาแรงงานมนัหลายหมวด ชางกอสรางจริงๆ 2 

จุด อีกจุดหนึง่มีลูกนองเกือบ 200 คาแรงงานอืน่อีก ถาจะไมยอยเดือนกอนตกเกือบ 4 แสน จาย 2 

งวด 15 วัน จายงวดเหมือนกัน เหมือนกับรุนนี้จายตามแบบอเมริกัน ก็โตเต อเมริกนัเกา 

 เฮย เหนื่อยวะ เออ ถึงเวลาแลว เวลาถึงแลวเหลือ 20 นาทีนะ เออ ตอนี้ไปก็เปนเรื่องการ

เจริญพระกรรมฐานนิดหนอย ทกุคนที่ไดแลวจงอยาประมาท และก็จงอยาทิง้และอยาลืมวาความรู

ที่ศึกษานี่เปนของที่หาไดยากที่สุด ต้ังแตเกิดมาเราเคยพูดเรื่องสวรรค นรก กนัใชไหม แลวทุกคนก็

อยากเหน็ เวลานี้เราก็เห็นแลว ถาทิ้งกรู็สึกเฮงมาก ลุงแกหนักใจ เฮย กูมาอกีแลว จะไปขุมไหนด ี

เฮย พอมนัก็ไปแลว แมมันไปแลว เก็บมนัที่เยน็ๆ เถอะโลกันต อาว ลูกหลานจะรอน ลําบากมนัอยู

ขางบน มนัใชแอร ชอบเย็นๆ 



 แตวาเพิง่ทราบกฎของกรรมของพวกเราทัง้หมด พูดถึงคนไมประมาทนะทัง้หมดนีอ่ยาคิด

วาเราจะไมมีการเคลื่อนไหวของจิต ความทรุดโทรมของจิตจะไมมี ทานยา เปนผูควบคุมอีกทหีนึง่

นะ ที่เห็นเรื่องเดือดรอนนะคเยไปถามทานเมื่อฝกแบบนีผ้านไปปเศษ 

 ตอนตนจริงๆ แมศรี จะลงมาด ู เขาไมไปกัน เขาไมตัดสินใจขึ้นก็คอยดูทีหลงัอันดับแรก 

ทีเดียวโยมก็มาบอก บอกวาลูกหลานทกุคนอยางนอยคุณตองใสไปดางดึงสทั้งหมด ถามวาทําไม 

ถาเขาไปไมไดชาตินี้ พระศรอีาริย ลงฉนัจะพาลงใหหมด และก็ไปในชาตินัน้เลยเปนอยางนอยนะ 

 ถึงถามทานการไลไป ดางดึงส เปนอยางไร 

 ทานบอกม ี 2 อยาง คือ สงัฆทาน กับ วิหารทาน กอสรางนี่เลกิไมไดเขาเปนคนจนสลงั

เขาก็ไดไป ดางดึงส ถงึไมมีสตางคสลึง ชวยหยิบอะไรตออะไรนิดหนอยดวยความตั้งใจจริงเขาก็

ไป ดางดึงส เปนจุดแรก 

 และตอมาเมื่อเจริญกรรมฐานบทนีท้ี่ทาํกนัขึ้นมาได 2 หนวย ป 22 ผานไปนะ 2 หนวย มา

พฤศจิกายน ป 22 ผานไป ข้ึนไปพบแมจะลา 

 โยมบอกคุณมานี ่เดี๋ยวเขาจะลากนั 

 ถามใครจะลา 

 ก็ 3 แม และอกีหลายแม อีก 200 กวาแม ที่จะไปจาก ดางดึงส ยังอยูอีก 200 กวา ตรงอ่ืน

ยังอีกเยอะแยะ ไมตองหวงเรื่องแม เราไมจนแมเบงไดเลย เบงไดเลย และก็มีผูชาย 400 กวา ผูชาย 

เปนลูกและเปนเทวดา 

 พอไปถึงที่ บัณฑุกัมพลศลิาอาสน เขามากราบ 

 ถามไปไหน 

 บอกไป นิพพาน 

 ถามวา นิพพาน ไปงายหรือ 

 เขาบอกความจริงเต็มมานานแลว เขายัง้ตวัเทานัน้เอง 

 ถามยัง้ตัวเพราะอะไร 

 เพราะลกู เพราะหลาน เพราะพี่ เพราะนอง เขาจึงคอยเรง 

พวกเขากลวัวาจะแถไปรับสมบัติใหญในนรก เขาจงึไดคอยเรา เลื่อนเวลาไป 

 หลังจากนั้นผานไปปเศษ ทานปู ก็ตัดสินใจ ถามีคนแทนเมื่อไร ทานจะไปนิพพานเมื่อนั้น 

แมศรี กจ็ะไป 

 ถาม แมศร ีวาแนใจหรือวาถูกแกจะไปไดทุกคน บอกฉันแนใจ 

 ฉันถามวา กรรมของคนไมเสมอกันนะ ตอนตนมนัอาจจะดี ตอนปลายจะเสียก็ได 

 แกบอกตอนตนดี ตอนกลางเสียได แตตอนปลายเสียไมได 



 ตอมา ทานปู ตัดสินใจไป ถามไมหวงหลานหรือ บอกภาระของฉันหมดแลวโอกาสของฉัน

มาถงึแลวนะ แตทานก็ไปไมไดตองคอยคนมาแทน พอตัดสินใจปบทานก็ข้ึนพรดึไปอรหัตตมรรค

เลย รางกายสวยมาก 

 ตอมาปที ่3 เขาปที่ 4 ทานยา ถามโยม ตอนนัน้เมื่อโยมผูชายตัดสิน ถามโยมยาวานะ บง 

เบงๆ นะแกลง บง เบง ไอตัวจริงยิ้มตรงหนาฉัน ถามโยมไมไปหรือ 

 ยังคุณ 

 ถามวา ทาํไม 

 สงสารหลานๆ ดูมันกอน มันจะไปไหวหมดไหม ถาไปไมไหวหมดฉันก็ยงัไมไป 

พอปที ่ 4 ผานไปทานก็บอกโยมทานตัดสินใจไปแลว แตยังไปไมได ตองรอพอกอน คือ

ตัดสินใจปลอย ปลอย ดางดึงส ใชไหม หวงันพิพาน เพราะทานมสิีทธิน์ากลวัทานจะไปเมื่อพวก

เราไปหมด ถาถึงเกณฑ 

ก็เลยถามทานวา ทานตัดสนิใจตอนไหน วาทานจะตัดสินใจปลอย ถามวาหลานๆ โยม

แนนอนหรือจะไปได ทานบอกตอนกลางๆ มันเสยีไดนะ ถาตอนปลายมือทุกคนตองไมเสีย มีหวัง

แนนอน 

อันนีท้านรูทานเปนพระอริยะ อยาลมืนะ 2 องค ทัง้ปู ยา เปนอรหัตตมรรตนะยังไมมีผล รอ

ผลนิดเดียว ตัดสินใจพักเดยีวก็เต็ม ทานยงัอยู 

ก็รวมความวาการเจริญพระกรรมฐานทุกคนอยาทิ้งนะ และก็การเจรญิอยาใชเวลาใหมาก 

การใชเวลามากนี่ไมไดผล เครียดไมดี ใชเวลานอยๆ ใหจิตสะอาดจรงิๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ไอจิต

สะอาดนะไมแนนอน ถาอยูเฉยๆ ถาพอมีกําลงัพุงตัวได ข้ึนไปเลย ไอการขึ้นไมจติวางจากกิเลส

ทั้งหมด เวลานั้นกิเลสทกุอยางไมติดเลย เปนการฝกใหมีกิเลสนอย 

และก็ฝกการไปนิพพาน นีสํ่าหรับคนที่ยงัไมไดนะ ทีไ่มไดจริงๆ นะบางคนแนนเกนิไป 

อารมณเครียดมากเกินไป หนักเกินไปนะไมได เครียดๆ ข้ึนไมไดตองทาํใจเบาๆ สบายๆ ใชอารมณ

หกต ิเวลาหายใจเขาออกปลอยตามสบาย แตวาเวลาทีภ่าวนาใหจิตติง่ไดไมหามปลอย แตวาเวลา

ที่จะเคลื่อนออก เวลาครูเขาสอนตองปลอยอารมณสบายเลยไมภาวนา ไมสนใจอารมณหายใจเขา

ออก ปลอยอารมณปกติ ฟงเขาแบบฟงธรรมดานี่แหละ และทําใจเบาๆ สบายๆ โดยเฉพาะเวลานัง่

ตัดสินใจ วากิเลสทั้งหมด ครูแนะนาํวาเราไมมี คือมนัไปไหนก็ชาง คือไมคบมัน เวลานั้นไมมเีลย 

และประการทีส่องทิง้ตัวสงสยั ตัวสงสยันีร่ายกาจมาก คือ นิวรณ ตัวที่ 5 อารมณจิต

เบื้องแรกเกิดขึน้เมื่อไร มีความรูสึกแบบไหน ตัดสินใจชวยทนัทีมนัถกูตอง 

 ก็มีเทานีน้ะพดูกันมาทกุวนั สําหรับคนทีม่าใหมจริงๆ คงไมมีเทานี ้ใหมเอี่ยมไป ไมมีหรอก 

มีรูมีกี่คน 



 เออ คนมาใหม หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนกึวา พะ ธะ จําคําภาวนาไวอยาทิ้ง 

หายใจเขานกึตามวา นะ มะ หายใจออกนึกตามวา พะ ธะ และก็เวลาหายใจอยู ภาวนาอยู จง

อยาอยากรูอยากเห็นอะไรทัง้นัน้ 

 และเวลาที่ครูเขาจะเขามาสอน พอเขาจะเริ่มสอนกห็ยุดไปภาวนาเลย และก็ลมหายใจก็

ไมตองสนใจ เอาส่ิงที่เราจะไดหรือไมได คือ ทิพจักขญุาณ เปนตัวตัง้คําวา ทพิจักขุญาณ นี่ไมได

แปลวาลูกตาเปนทพิย ถาลกูตาเปนทพิยเรียกวา ทิพเนตร จะมีไดเฉพาะพวกผี เทวดา คน คนที่

เปนพระอริยะ ที่นพิพานไปแลว มนุษยจะได ทิพจกัขุญาณ  

 คําวา ทิพจกัขุญาณ ญาณเขาแปลวารู คือมีความรูทางใจถูกตอง คลายตาทิพยใชไหม 

อยางเวลานี้ใครอยูที่บาน ทําอะไรอยู กนิขาวหรือนอนหลับ หรือไปเที่ยว มีความรูสึกบันทึกไว จาํ

เวลาไว กลับไปแลวไปถาม ความจริงเราไมอยู แตความรูสึกกันรูไปแลวมันถูกตองใชได 

 แตวาคําวา ทพิจักขุญาณ ก็มี 3 ชั้น ตามที่ไดมาที่ทาํกันไดนะ ความจริงพระพุทธเจาไม

ไดแยกนะ พวกเราแยกเอง 

 จติสะอาดนอยมันจะไมเหน็ภาพ จะมีแตความรูสึกใหเชือ่ความรูสึก 

 จิตสะอาดปานกลางมีความรูสึกจิตเปนภาพ เหน็ทางจิต แตไมชัดเจน ไมเหน็ภาพ แตรูได

ชัดเจน บอกไดละเอียดหมด บอกตามความรูสึกของจิต 

 และก็ถาหากวาจิตสะอาดมากจริงๆ เหน็แจมใสมาก ต้ังแตวันตนใชไหมไอนี่มาวนัตนเหน็

แจมใสไปเลย นี่ครูเขาฝกไดคนหนึง่ แตวาอยาไปหลงตัวเองนะวนัหลังไปจับ ขุนชาง ไดรคะวงัน

ตะ ระวงัใหดี ขุนชาง จะตอวา 1 ขนม 2 ขาว 3 แกงดีไมดีก็ลุงแหวนเพชรขอเถอะ ลุงใหไมใหรูด

จากมือไปเลย ลุงทําตาปริบๆ ยิ้มๆ แลวหาเอาใหม อยาลืมเนื้อวาอยางนั้น ไอคืนนีต้อนเชาๆ หงุ

ขาวใหมาก ตนแกงใหมากทาํขนมใหมาก ลูกไอแผนจะมา หวัน่กลวัไมมีลูกดีแลว อยากไมมีลูก

กินสเยใหเข็ดจะไดรูจักมีลูกเสียบางนะ 

 ก็รวมความวาตอนี้ไปก็ทุกคนตั้งใจสมาทานนะ คนที่มาใหมก็ไมตองวิตกเดี๋ยวมาใหม

ทั้งหมดนะ เวลาสมาทานเสร็จใหรวมตัวกนัไวแลวก็จะมคีรู 4 คน คือทาน พล.ต.ท. สมศกัด สบื

สงวน ญาติใหญกรมตํารวจคนหนึ่ง 2 อัญเชิญ 3 อัญชันและ 4 ไอแปว ชื่ออะไรชางมัน อาว 4 คน

นี้ใหแยกออกไปเลย จะไดไมปนกนัขืนชาๆ ไดเหรอ ที่จัด 4 คน เพราะวาใหแยกตวัออก 

นอกจากนัน้เขาอาจจะซอมใครตอใครไดนะ ถารวมกนัหลายแลว มันจะตามกนัไมทนั คนมาใหมก็

ไมกี่คนหรอกนะ ทีห่นึง่อาจจะแบงไดคน 2 คน สบายๆ ถารวมกนัจริงๆ เขาจะตองถือคน ไดมาก

เปนเกณฑเขาจะไมรอคนขา และไอความก็นอยไป 

 วันนี้กว็ันสุดทาย และกท็ุกคนทหีลังถามีอะไรขัดของ ถาไมสามารถตัดสินใจเองได 

โทรศัพทไป เดนเวอร โหวกเวกนันทะ รูจักไหม รูจัก วิเวกนันทะ ไหมคนละคนนะ ทาน

ปญญานันทะ ทานตัง้ชื่อลูกศิษย นนัทะ ฉันเลยตั้งชื่อ การเวกนันทะ แหม ขอบอกชอบใจ แก



สนุกดีมาก องคนัน้นะดมีาก เพราะความรูดีดานปริยติันะดีมาก การพูดก็เขาใจพูด เพราะเปนนกั

ปาฐกถาตั้งแตยังหนุมเขาเปนนกัสอนคนศาสนานะ และอีกอยางหนึ่งจิตวิทยากดี็ ทุกอยางทีเ่ขา

ขัดของเขาสามารถจะบอกไดหมด และเวลานี้ตัวเองทานก็ได ไอแจมใสดวย ไปที่วัดวนัแรกก็ได

แลว แตวาไมยอมไปนิพพาน อาจินต สอน ไมยอมไปนพิพาน ไอฉันนอนทีกุ่ฏิฉันกท็ราบ มันทราบ

ตอนบาย 

 ลงรับแขกก็มาพบ ถามวาเมื่อคืนทาํไมไมตัดสินใจ เขาบอกวามันไกลมากตอบแจว ไกล

มากไมไหว บอกถาไมไหวกดี็แลว เชิญลงโลกันตไป แกบอกวาคงไมลงหรอก ความดีมีบาง ไอมี

บางมทีางลงแหงๆ ถายังไมเปน พระโสดาบัน เพยีงไรอยางนี้ลงนรกกนัแน สักวนัหนึ่งตองลง 

 แกเลยบอกวาความดีมนัยงัไมพอ ถามรูไดอยางไร ก็ถามบอกวา ต้ังแตบวขนี่เรารวยกี่ลาน 

ไมมี วาไอตัวไมมีบวชไดนะ ไอบุญเกามันไมดีมันบวชไมได มันเปนทางของหนัก อันนี้เขารู มนัเปน

ทางของหนักถาบวชอยางนี้ตลอด ก็ถือวา เนกขัมมบารมี ถาความดีไมพอใจ นิพพานมนัทรงตัว

ไมได แตวาตองบวช ประเภทที่ไมมีอะไรกันนะ สมบัติมีมากได แตวาตองเปนของสงฆ ไมใชของ

สวนตัว อยางวัดฉันนะเดินขนตายเลย มานี่กระเปาพวง 2-3 ใบ คนโนนให คนนี้ให แตทั้งหมดนี่

ตองถือวาเปนของสงฆ ขายไมไดนะ ขายนะลุงเอาแน จาํหนามนั ไอพระแบบนี้มันจะตองลงนรก 

 เคยสู เรานึกวาเออ รางกายตีสบายดีแลว ลองนึกก็จิตก็เปนสขุ 

 โผลหนามาแลว ไอพระแบบนี้ควรตายวันนี้แน 

 ถารางกายไมดีเราก็เออ รางกายมนัระยาํมันตายเมื่อไรก็ดี กูจะไปพรหมอยางนอย 

 โผลมา ไอพระแบบนี้ตองอยู 5,000 ป 

 ไมไดตรงกันเลย ไมอยากอยูใหอยู เราก็ขูใหเอยู จะไดเบือ่ ถาอยากอยูขูใหตายไมประมาท

นะ มีรวมความวาทุกคนอยาประมาทนะ แตพึ่ง วเิวกนนัทะ นะดีมาก เปนที่อาศัยไดฉันก็เบาใจ 

แลวก็มากเพราะทานอยูใกล โทรศัพทถามก็ไดไมตองเปลืองสตางคนะ สาธารณะ นะ 

 ตร. ปริญญา เคยโดนมาแลว ผมไมมีเศษสตางคครับ ไมมีไมตอง อาตมามีดอกเตอรอยู

ไหนหวา เปนอยางไรตอนนัน้แจวไหม ผมไมมีสตางคครับ ไมเปนไรอาตมามีแยะ หือ ไอแกอยู 

เดนเวอร ไอยายนี่อยูโนน แอล เอ 

 เออ ตอนี้ไปกต้ั็งใจไหวพระกันนะ วิเวกนันทะ นะ ตอนนัน้แกเพิ่งเขาใจแลวก็ทาํไดดวย 

ถือวาเปนศนูยกลาง และกค็วามรูดานปริยัติเขาเกง สามารถพูดใหเขาใจไดดี หากวาใครขัดของ

โทรศัพทไปก็ได ข้ีเกียจก็ สตางคยงัใหยมืเลยถาหลายๆ คน ถาเราขัดของหลายคนเราอยากจะ

ซักซอม สรางความเขาใจกน็ิมนตทานมา ก็ออกคาเครื่องบินคนละบาท สองบาท นิมนตมาแลว ก็

แลวกันไปไปไดก็ไป ไปไมไดก็ไป บอกฉันนิมนตมาแลว ทานกลับไดก็ได ไมไดก็แลวไปเรื่องของ

ทาน 



 เออ ดีใจเทีย่วนี้รูวาเขมแขง็กันดี และก็ไดกันมากขึ้น เขาใจวาถาโอกาสหนาถามีมนัคงจะ

ดีกวานี้หรืออยางไร หมู ดีกวานีห้รือเลวกวานี ้ เออ คอยยังชัว่หนอยทําไปเรื่อยๆ แตก็อยาลืมวา

บางครั้ง จิตมนัยงัเคลื่อนไมได คือกําลังของจิตมันมีสภาพ 3 อยาง บางครั้งเราอยากจะทองเที่ยว 

แตมันทรงตวั ก็ตองปลอยมันฝนไมไดนะถามนัอยากจะทรงตวั จิตมันมีอารมณด่ิง ก็ปลอยมันไป

แตเวลาที่จิตมนัเคลื่อนนิดหนึ่ง มีการไหวตัวไดเราก็ไป จะแจมใสมาก บางคราวเราตองทรงตัวดิง่

อยู มันไมยอมอยู มันจะไปเที่ยวก็ปลอยมันไป บางครั้งเราตองการทาํจิตเปนสมาธิเฉยๆ ไม

ตองการคิด กต็องปลอยมันเหมือนกัน คิดในขอบเขตเพราะวาจิตมนัทาํงานโดยอัตโนมัติ รูอยูเสมอ 

ทั้งนี้ก็เพราะวากุศลที่เราทาํไดเปนเครื่องดลใจใหทาํตามวาระ อาว พดูมาก ก็เมื่อยกันมาก ฉันไม

เมื่อยนัง่ตรงนีพู้ดมากก็รอนมากทุกคนจะกลับก็กลับไดนะ 

ลูกศิษย  หลวงพอคะ พวกเราขอขมาหลวงพอที่บางครั้ง ลวงเกินหลวงพอคะ 

หลวงพอ ออ คิดเปนเงินดีกวามนัเห็นตัวดี ดีไหม หน ูคิดเปนเงินดีไหม ตามน้าํหนกันะ หมอ

เอาเครื่องชั่งน้าํหนักมาสิ เออ ไมเปนไร ถาฉันพูดเลนดวยก็พูดไดไมมีอะไร 

แตตองรอโอกาสถาฉันเงยีบๆ ก็หามเลนเทานั้นแหละ ไอตอนเงียบๆ นัน่

บางทีไมใชฉันคนเดียว บางทีตอนสนุกก็ไมใชฉันคนเดยีว เหมือนกนัแตไมเปนไร

อนุญาตนะ กไ็มถือวาอะไรเปนความผิด ถาถือเปนความผิดก็ไมไหวหรอก ฉันก็ข้ี

เกียจไปนรกเหมือนกัน เดี๋ยวก็ลงนรกไป ใชไหม ก็ไมมอีะไร ถาถือกนัก็ไมมาแบบ

นี ้

  การคุยกนัถงึแมจะคุยธรรมะ ถาไมมกีารรื่นเริงเห็นจะหลับกันกอน ใช

ไหม ดีนะตอนนี้ยงัสอนกรรมฐาน พูดๆ แลว เดี๋ยว ดึงๆ เฉยๆ อยางนั้นแหละ ไม

รูตัว อาว มหีลายครั้ง ไปเทศนที ่บางปะอิน มหีลายแหงนะเหมือนๆกัน งานศพ

เขาตองเผากันจริงๆ ไมเลย 4 โมงเยน็ ใชไหม ไอศพนัน้ 3 โมงกวาๆ มนัมาขอยนื

บันไดนาค 3 ธรรมาสน มนัขอยืมหมด ถามเอาไปทําอะไร เอาไปขึ้นอะไร บันได

เล็กนิดเดียว 4 โมงก็ไมเอาบนัไดมาคืน บอกฉันจะเลิกละ มันบอกบนัไดไมมี ไอ 4 

โมงครึ่ง มนัจะเกินเวลาเผา แกก็ไมเอามาใหบอกวาศพจะเผา บอกเผากลางคืนก็

ได 

  เออ วาไปวามา แกขอใหเทศน ฉันก็พยายามเทศน 5 โมง ก็เพลียเต็มที 3 

องค หนกัเขา บอกเอาอยางนีก้็แลวกนั ถาใครลุกหนึง่คนฉันจะจบทนัที ถาเทศน

เร่ือยไปถึงพรุงนี ้ไมลุกละพวกเราก็ไมไหว 3 องค คลานแน ไอขาวกนิจริงๆ ก็ไมได

มาก ใชไหม ออกแรงจัด 

  บอกยอมแพโยม บอกยอมแพ ก็เอวงั ไมทันจะถามวิง่จูดไปในศาลา ไป

ไมไกลหรอก โอโอ แกอั้นจริงๆ 



  ตอนนัน้มันยังหนุม แรงยังดนีะ และลีลาการเทศนก็ตองไมใหคนเหงานะ 

เทศนธรรมะไปเรื่อยๆ เหน็ทานจะเงยีบก็จะโดยมาก ตรงหนาใครเขาพยายาม

กวาดตามอง ไมมองหนาดูเขา เวลาเทศนตองดูเขาไมใชของหนาคน ถาพลิกหนึ่ง

คร้ัง พลิกสองครั้ง แสดงวาเทศนแยมาก คือเขาเริ่มเบื่อ ปวดเมื่อย ถาฟงเพลนิมนั

จะไมปวดเมื่อย ใชไหม ดูละครดีๆ ดูหนังดีๆ ฮา ตึง ยุงกินหรือกัดไมรูพอเลิกแลว 

เออ ขาลาย อาวกลับกันไดนะ บานอยูไกล ขอใหโชคดมีีสุข และมีความปรารถนา 

ขอใหสมหวงัทกุคนนะ 



สนทนาที่ชิคาโก 14 
วันศกุรที่ 20 เมษายน 2527 

 
หลวงพอ ดีมาก มีลูกสมุนแข็ง 

ลูกศิษย  ที่เราเคยรบแถวนัน้หรือเจาคะ 

หลวงพอ เราสมัยนั้นอยูที่เดียวกัน มารูที่หลังนะ ทานยาทานบอก 

ลูกศิษย  ถาอยูยุโรปก็ตองมีเรือใชไหมเจาคะ 

หลวงพอ อาจจะดําน้ํากนัก็ได 

ลูกศิษย  .......................(ไมชัด)................................ 

หลวงพอ คําวาหายปวยไมมี ถาวนัใดเขาถาม ปกตนิัน่แหละปวย ถาวนัไหนผิดปกติ วนันัน้

ไมปวย มันกม็ปีวยเปนปกตนิั่นแหละ 

ลูกศิษย แลววันนีห้ลวงพอปกติหรือเปลาคะ 

หลวงพอ วันนี้หรือ ก็ยงัปกติวิสัย 

ลูกศิษย ......................(ไมชัด)............................... 

หลวงพอ เอา ใครมีอะไรคุยบาง เอา ไอหนูคุยเสยี คุยอะไรไหม ไมรูจะคุยเรื่องอะไรดีวะ ฉัน

นึกเรื่องไมออก คุยอะไรดี คุยๆ จะไดกินขาว จะหมดเวลาแลวนะ 

ลูกศิษย ทําไมแตละกปัถึงมพีระพทุธเจาไมเทากันคะ เปนเพราะวามีความเกีย่วของ (ไม

ชัด) 

หลวงพอ กัปนัน้มนัเชย ทีม่ีพระพุทธเจาไมเทากนันะ มันเปนไปตามความเหมาะสม ตาม

ความเหมาะสมและกําลงัทีจ่ะประกาศพระศาสนาใหมัน่คง บางองคประกาศพระ

ศาสนาอยูเปนหมื่นๆ ป กวาจะตรัสรูอายุกเ็กือบ 20,000 ป เวลานัน้คนมีอายุเปน

หมื่นๆป ใชไหม ตนกัปเขา 80,000 ป อายุขัยของคนเดมิปเดียวอายุ 80,000 ป 

200 ป ลด 1 ป ลงไปถึงอายุ 10 ป นี่ปจจุบันเหลือ 75 ป อายุขัย 75 ป มนัเปน 

เครื่องวัดความดีความชัว่ของคน ถาอายุถึง 75 ป ก็ถือวาโทษ ปาณาติบาตใน

ชาติกอนมันตามมานอย จะวาทํานอยก็ไมได ฉันนะฆาคนมามาก ยงัไมใชเขาเลย

นะ ฉันกน็ับไมไดเหมือนกนั เฉพาะหัวนี่ พืน้ที่ 30 ไร เรียงกนัเปนระเบยีบ มันสงูถึง

ยอดไม คําวายังไมใช หมายถึงโทษยังไมนําลงนรก 

  ฉันก็เลยถามทานวา แลวมนัพนมาไดอยางไร ทานบอกไอที่พนมาเธอพน

เมื่อ 1,000 ชาติกวาแลว พนัชาติกวานีพ่นมาไดอยางไรที่พนเพราะวาสมัยโนน ไป

รบทัพจับศึก ยามวางกอนรับก็ทาํบุญเวลารบจิตก็นกึถึงพระ กลับมาจากการรบก็

ทําบุญ และชอบเจริญสมาธิ พอเวลาจะตายฌานเขามาถงึ ก็เลยขึน้ขางบน แตก็



อยูไมครบอาย ุ อยูไมถึง ถาจังหวะไหนทีต่อบุญบารมีไดตองรีบลงมา มัวแตรอ

หมดอายุไมได ถาหมดอายุ ลงนรกปอมนะ 

  คือลมออกกอน ถาหมดอายุขัยเทวดาพุงหลาวเลย กอนจะตายทาํทัง้

ความดีและความชัว่ พอกอนจะตายนกึถึงความดีกอน ก็ไปเกิดเปนเทวดาหรือ

พรหม ทีนีถ้าแกไปนั่งเฉยก็เสร็จ ไมสรางความดีตอพอหมดอายุขัยพุงหลาวลง

นรกไปเลย ทนีีท้ี่วาบางกปั ที่มีพระพทุธเจานอยนะ ยังดีนะ บางกปันี่ไมมี

พระพทุธเจาเลยก็ม ี อยาง สูญญกัป และ อันตรกปั กัป 2 ประเภทนี ้ ไมมี

พระพทุธเจา หรือ พระโพธสัิตวเลย 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ เมื้อกี้ทีห่ลวงพอบอกวากอนหมดอายขัุย หลวงพอรีบลงมากอน

ใชไหมคะ เพื่อเรงพทุธภูมิ หรือวา 

หลวงพอ ก็ไมจําเปนหรอก เทวดาหรือพรหมเขาไมลงมาก็ได แตพวกพทุธภูมินี่ลงงาย 

เพราะวาจะตองจองโอกาส ไอที่เขาบอกตอบุญบารมไีด เฉพาะเมอืงมนษุยนะ 

เฉพาะพวกพทุธภูมิอยางเดยีว 

ลูกศิษย คือกอนจะลงมาหลวงพอก ็จะเกิดกับใคร จะตายหรือจะอยูดีหลวงพอ 

หลวงพอ รูหมดเลย 

ลูกศิษย แลวทุกองคกพ็อใจที่จะเลือกทางนี ้

หลวงพอ ไมพอใจไดไมได จะไปบนอะไรนี่มันกฎของกรรม แหมถากําหนดไดเอง ก็แจว เอา

ใหโกเลย 

ลูกศิษย เปนไปตามกฎของกรรม แลวถาแปลวามนัจะตองเปนอะไรอยางนี ้

หลวงพอ รู 

ลูกศิษย ก็ตองลงมาหรือคะ 

หลวงพอ ฉันรูหมดแหละ แตวาฝนไมได กฎของกรรมมันบีบ แตบางพวกที่ควรจะดไีดเขาไม

ยอมดีก็มี ถาหากวาเอาดนีะ ถาเอาด ีไดบุญเขาตองการจะทาํใชไหม 

ลูกศิษย ลูกสงสัยอยูขอหนึง่ สมมติวาเกิดมาชาตินี้ บางคนก็ด้ีดี แตทําไมเขายากจนมาก 

แสดงวาในอดีตเขาไมทําบญุอะไรไว 

หลวงพอ ที่พระพุทธเจาทรงเทศนที่ พาราณส ี วาคนใดใหทานดวยตนเองแตไมชักชวน

ผูอ่ืน ทานบอก พระพุทธกสัสป เทศนอยางนีพ้ระพุทธเจา วาสมัย พระ

พุทธกัสสป เปนพระพทุธเจาเทศนอยางนี้นะ บุคคลใดใหทานดวยตนเองแตไม

ชักชวนคนอืน้ ตายแลวเกิดชาติใหมเปนคนร่ํารวยแตไมมีพวกพอง บุคคลใด

ชักชวนคนอืน่ใหหมัน่ทําบุญแตตนเองไมทาํ เกิดมาชาตใิหมยากจนแตมีพวกมาก



บุคคลใดใหทานดวยตนเองดวยชักชวนคนอื่นดวย เกิดมาชาติใหมรํ่ารวยมากและ

มีพวกมาก ถาผูใดไมใหทานดวยไมชักชวนดวยเกิดมายากจนหาพวกไมได 

ลูกศิษย (ไมชัด) 

หลวงพอ มันก็ดี แตไอกรรมที่มันสนองกาลกอน กรรมบางอยางมนัใหผลทันททีนัใดในชาติ

นั้นเลย กรรมบางอยางอกีชาติหนึ่งจงึใหผล 

ลูกศิษย แลวหลวงพอคะ กรรมอะไรที่ใหผลทันตาที่เราทํา 

หลวงพอ หันหนาไปตบเขาสิ (หัวเราะ) ทันตาเลย ตนหนาเขาถือเปนอกุศลกรรม ยกมือไหว

เขาเปนกุศลกรรม ยกมือไหวเขา เขายกมือไหวเรา เรายิ้มใหเขา เขายิ้มใหเรา 

อยากรูเอาเลย คําวาบุญนะคือความบาปคือความชั่ว ทีเ่ราพูดกนันะ การใชศัพท

บุญกับบาป มันไมรูเร่ืองเหมือนกับภาษาไทย ใชไหม บุญที่ใหผลปจจุบัน ที่ใหญ

เปนพเิศษก็คือพระออกจากนิโรธสมาบิต กรรมเห็นทันตา พอออกจากนิโรธ

สมาบัติ อยู 10 วัน 15 วัน หรือเปนเดือน ใครทําบุญเหน็ผลวนันัน้แตไมมีเวลานี้

หายาก อาจจะหาได 

  คือพระที่เขานโิรธสมาบัตินีเ่ขาเขาปามาก พระอยูปาลกึที่เขาบอยพอเขา

ปบสบายๆ ไมรูสึกอะไรเลย ขางในมันสวางโพลงเลยนะแลวก็อยู 7 วนั หรือ 15 

วัน รางกายธรรมดาตองการอาหาร แตวาในขณะที่อยูใน นโิรธสมาบัติมันจะไม

รูสึกอะไรเลย นิโรธนี่แปลวาดับเปนสุขมาก เขาถงึความดับ คือดับความรูสึก 

อารมณจิตมันเปนสุขมาก จติมันไมเกาะ ประสาทเลย พอออกจานิโรธสมาบัติ จิต

ก็เกาะ ประสาทรางกาย ประสาทเลย เฮย กูหวิโวย ใชไหม พูดเปนภาษาไทย ฟง

งายด ี รางกายตองการอาหาร แตทนีี้ทานก็ตองใช ทิพจักขุญาณ เราจะไปที่ไหน 

เราจะไปที่ไหน ใครจะรูจักเรา ออ ถาเราไป เขาให แลวทานก็เหาะไป เหาะนี่ใหคน

เห็น ไมไดนะ พอนึกจะไป วีด้เดียวถงึเลย พอใกลที่คนจะเหน็ ลงเดนิ เขาใสบาตร

ใหวนันัน้นะมผีลเลย ถาจนอยูเปนมหาเศรษฐี เปนมหาเศรษฐีก็เปนมหาเศรษฐกี็

ยิ่งขึ้นไป 

ลูกศิษย เปนอภิมหาเศรษฐี 

หลวงพอ เปนอภิมหาเศรษฐี อยางฉันนี่เจาหนี้เขาตั้งเปนอภิมหาเศรษฐีคาใชจายพรวด

พราด อภิมหาเศรษฐี เปนเดอืนหนี้เขาเดือนเปนลานนะ เดือนหนึ่งคาใชจายอยาง

ยอเกือบ 3 ลาน เดือนมีนาคมนี่ 4 ลาน แถมพอไมพอ ถึงแม 4 ลาน 

ลูกศิษย แลวเดือนเมษายนละคะ 

หลวงพอ เมษายน นี่เบาหนอย เจาหนี้เขาไมทวง เมษายนนีเ่บาหนอย ไมอยูงานก็ไม

เหนื่อยมาก 



ลูกศิษย ................................(ไมชัด).......................... 

หลวงพอ จะเอาไวไมไดเลย กี่สตางคนี่ ทานรูหมด เรียบรอย ส่ังงานถวายพระองคนัน้ กลุม

นั้นทานวาหมด อยางนี้เรียบรอย ตัวเลขมาตอนกลางคืนเรียบรอย ยงัไมนับ

สตางคนะ ของทานแนนอนจริงๆ 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ ถาคนก็กอนจะเกิดมา ทราบวาเกิดมาแลวนี่ จะเปนอยางไรตอไป

นี่ บางคนเกิดมาแลวเปนคนไมดี เขาจะทราบมากอนหรือเปลาคะ 

หลวงพอ เขารู แตมันกฎของกรรมบังคับ ถาเปนพรหมหรือเทวดาชั้นดีไมใชเกิดในตระกูลที่

รํ่ารวย เขาตองดูกอนเพราะเขาเลือกเกิดนี่เขาจะมาตอบุญบารมีของเขา ถาเกิด

ในตระกูลทีย่ากจนหรือรวยไหม ขนาดไหนสุขสบายหรอืทุกข เขารูหมด แตถึงจุด

นั้นเขาก็สรางบารมีของเขาตอไป คือยอมลําบาก อดเปรี้ยวกนิหวาน 

ลูกศิษย ถาเปนคนที่เกดิมาแลวนี ่ แบบเคยเปนคนดีมากอนแลวไปฆาคนกลายเปนคน

อันธพาล อันนีเ้ขาจะรูหรือเปลาคะ 

หลวงพอ ไอนั่นรู แตวาอกุศลมายบงัเขา ไอนัน่หมายความวา มนัอยูที่บุญทีพ่ากเกิด เฉพาะ

เลือกทีน่ี่เปนมาก ถาอกุศลมันสนองเขาตอนตนอันนี้ตนๆ ตองยอมรับวาตัวนี้

ลําบาก ลําบากนีห่มายความวาสูไปถอย อยางพวกเราทาํมาหากินกันนี่ มาอยู 

อเมริกา สบายไหม 

ลูกศิษย ไมสบายเจาคะ 

หลวงพอ เออ ทาํไมถึงอยูละ เงินมันดี รายไดดี ใชไหม นี่ก็เหมอืนๆ กนัเปรียบเทียบใหฟง 

เราจําลําบากอยางไร เรายอมลําบากถาภายหนามันด ีแลวทาํงานนีเ่งินเดือนกวา

จะไดเต็มเดือน แตถาเขาจาย 15 วนั ไดไหม 2 อาทิตยเหรอ 2 อาทิตยกเ็ร่ิมจะรวย

แลว ไอฉันนีช่ีช้ําไดรับส้ินเดือน มาเปนเศรษฐีตนเดือน ไอนั่นเครื่องเดือนใชจาย 

สบายใจ ถาเต็มเดือนมันเครียด ใชไหม ปลายๆ เดือนมันตองเปนหนี้เขา เพราะ

เอาเงนิไปจํานาํ กูเขามา มีไหม เมืองไทยมีหรือเปลา 

ลูกศิษย มีเจาคะ 

หลวงพอ เยอะเลย รอยละ 20-30 

ลูกศิษย พวกขาราชการคะ 

หลวงพอ พวกเครื่องหมาย (ไมชัด) แหม มันรอยละ 25 

ลูกศิษย หลัง หลวงพอหรือคะ 

หลวงพอ ใช นายปากกระโถนนี่ หลงัก็โอโฮ ปากกบักระโถนนีก่ินกับหมาจั๊บๆ ปากเลอะเลย 

ตานั่งสบง เอย นุงโสรงนะ เลอะเทอะ โอโอเจาหนี้เกลือ่นเลย แลวไปดูแลวถาม 

เมื่อครูเปนอะไรวะ ตองบอก เขาไมม ี มนัไมมี นี่เงินเดือนมันก็มาก แตเอามากนิ



เหลา ใชไหมแลวอีกคนหนึง่ ปริญญาโท เพิ่งจะมา พอรับเงินเดือนเหลือ 2 บาท 

แจว ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ (ไมชัด) เหลือ 2 บาท ทําไง กลับบานไมไดเมียดาแน 

มันอยางวา มนัจนมันก็กนิเหลา ไมนึกถงึฐานะของตัว ฐานะของตัวเวลานี้ก็ไมพอ

กินอยูแลว แตยังเลนแบกมาเพิ่มนี่กฎของกรรม ความดทีําใหไดรับเงนิเดือน แต

กรรมที่เปนอกศุลเขาสนอง 

ลูกศิษย .............................(ไมชัด)..................................... 

หลวงพอ ยังขาดไป กลอง 

ลูกศิษย กลองยานัตถุ 

หลวงพอ เอาทองแทงมาแลกก็ไมยอม ไอกลองนีม่คีวามสาํคัญ ถาใชกลองอยางดีหายงาย 

ใชกลองราคาถูกหายยาก วันหนึง่นัง่รถราง นัง่รถรางไปจากทานพระจันทรนัง่ไป

สะพานพุทธ ก็มโียมคนหนึง่ แกนัง่ขางหนา นั่งคู แกกดู็ดไอกลองสบายๆ กถ็าม 

โยมกลองอะไรนะ บอกสมยักอนผม ใชกลองแบบนีห้ายเรียบ ราคามนัถูก วางตะ

หายเรียบตอมาใชกลองเงนิ หายชาหนอย บอกเดี๋ยวไมหายครับ มนัมีใชลามอยู

ดวย แตพระ พระเครื่องนี ่ พระหอยคอนะ ถาเราใชถักดวยลวดหรืออะไรตอ

อะไรนะ แลวกเ็ลี่ยมพลาสติก หุมพลาสติกนี่หายยาก ถาเลี่ยมทองหนกัประมาณ

สักบาทกห็ายงาย 

ลูกศิษย ที่ พระเจาปเสนทิโกศล ฝน นอนไมฝนนะ เหน็กับตาเลย นอนกระบองยาวมา

เลย มองไปทีป่ลายกระบอง ข้ีหนา อีก 7 วนั แกตองตายพอตืน่เขาขึน้ก็ปรึกษา 

พระนางมัลลกิา ก็ตกลงใหสรางศาลาที่พกัของคนเดินทาง และขุดบอน้ําทํา

สะพานขามคลอง กท็ําตามนั้นพอทําตามนั้น 7 วนักไ็มตายสิ 7 วนัก็ไมตายทาํ

อยางไร อีกของ 7 วนั ของ 7 วนัก็ไมตาย ชักโมโห พระกาล โกหก เอะอะ โดย

วาย พระกาล โกหก ไมนาจะแกลงกนัเลย พระกาล อยูทีไหน ก็ปาวประกาศวา 

ใครสามารถตดิตอ พระกาล ได อีตอนไปนี่จะมทีองหนักเทาตวั คือชั่งเทาน้ําหนกั

ตัว แลวตอนกลับมาพบ พระกาล กลับมาจะใหสมบัคิคร่ึงหนึง่ ใหเปนมหา

อุปราช ไปหาใครไมไดก็เผอิญมีตาพรานคนหนึ่ง แกฆาสัตวมาเรื่อยๆ ไอบุญเขา

มาสนองใจแก วันหนึ่งแกก็เดินฆาสัตว ไอพอตาย แมกต็าย เหลือแคลูกตัวเล็กๆ 

แกก็เลยมานกึถึงลูก ถาลูกเรามีสภาพอยางนี้จะเปนอยางไรแกก็เลยคดิวาตอไปนี้

ไป จะไมฆาสัตว วนัหลังแกเลิกฆา เมยีก็ถามทาํไมถึงไมไปฆาสัตว เนื้อมนัจะ

หมดแลว แกบอกไมได ฆาไมได พระกาล มาบอกวา ฆาแลวตัวเองจะตาย 

ลูกศิษย โกหกเมีย 



หลวงพอ อธิบายฟุงเชียวนะ แกวาเรื่อยเปอย ยายเมียก็ยอม ถาหากวาผวัจะทาํนี่ตองตาย 

ตายก็ตกนรก เมียก็ตองเปนมาย กนิผักกินหญาไปตาที่มี ตอมาพวกดีฆองรอง

ปาวก็ไปที่บานแก เจาของบาน คือตัวแกไมอยู ยายเมยีรับเลย 

  โอย ผัวฉนัรูจกัพระกาลดี เขาคุยกันทุกคนื ซวยเลย เขาก็มองทองเทาลูก

ฟกไวให พรุงนี้เขาจะมาใหม พอผวัเรา คุยไปคุยมาบอก ขาไมรูจักพระกาล แกว

วารูจักไงเลา บอกขาโกหกแก ถาไมไปตามนั้นหวัขาด ไปตายเอาดาบหนาเถอะ

วะ 

  แกก็ไปเฝาหาพระราชา พระราชากพ็ระราชทาน ทานบอกวาแกตองการ

พาหนะอะไร ตองการคนเทาไร ตองการอาวุธเทาไรบอกมาเลย ไปคนเดียว ไป

ตาย เดีย๋วก็รวยแลว รวยไมรวยกท็องเทาลูกฟก มันกห็นกั ฟกสมยักนอลูกมัน

ใหญ ใชไหม ก็เดินไปอยางคนเสี่ยงดาย 

  ทีนีก่ฎของกรรม พอเดนิไป ระหวางทางเจอะคนแกสองคนขุดน้ําเทาไรก็

ไมไดกิน ชาวบานเขาไดกิน ไปถึง ไปพบเขา ถามไปไหน บอกจะไปหาพระกาล 

เขาก็บอกทางให บอกถาไปพบพระกาลแลว ถามดวยนะ ถามทําไม เจาะน้ํา ขุดนี้

ไมไดกินสักทีชาวบานมนี้าํกนิสบาย แตของฉันลาํบาก 

  พอเดินตอไปกเ็จอะงูเหลอืม เลื้อยไมไหว เลื้อยวนอยูใกลตนไทรก็ฝากไป

ถามพระกาลอีก 

  แลวตอไปก็ไปเจอะ จระเขขวางคลองอยู หัวยนัฝงหางยนัฝงโนนถามจะ

ไปไหน บอกจะไปหาพระกาล ก็ฝากถามพระกาลทาํไมไปไหนไมได 

  ก็เดินตอไป กไ็ปเจอะพระกาล เมื่อพบกนัแลว ก็ถามวา พระเจาปเสนทิ

โกศล ใหมาถามวา ทานทําไมถึงมุสาวาท ทานก็เลยบอกความจริงไมใชมุสาวาท 

ถา พระเจาปเสนทโิกศล ไมทําอยางนัน้ก็ตองตาย การทาํอยางนีเ้ปนการตัดอุ

ปาฆาตกรรม การตายระหวางชีวิต คืออกุศลเดิมมันเขามาสนอง มนัตัด อยาง

สรางศาลาทีพ่กัใหคนเดนิทาง สองขุดบอน้าํ สามสรางสะพาน อะไรนี่ มันเปนการ

ตัดอุปฆาตกรรม 

  ทานก็เลยถามเรื่องตาแก ยายแกพวกนั้น งเูหลือม แลวกจ็ระเขพระกาลก็

เลยบอกวา ถาจะสอนจระเขานะ เอ็งตองขามน้ํา เอ็งตองเดินขามแมน้ําบนหลัง

จระเขไปกอนถึงจะบอกมนั วาไอจระเขที่ขวางคลองนี ่ เวลาที่เขาทาํบญุนะ ขัดคอ 

ขวางคอเขา ผัวจะทําบุญเมียขัดคอ เมยีทําบุญผัวขัดคอ ถาบอกมนัแลวมนัจะ

จอมได มันจะไปเลย 



  ไอเจางูเหลือมที่มันวนไปวนมา เมื่อกอนเปนเศรษฐี เอาทรัพยฝงอยูที่นัน่ 

แลวทรัพยฝงอยูลูกหลานไปดู กอนจะตายจิตใจก็นกึถึงทรัพย ก็เกิดเปนงูเหลือม 

แตถาจะบอกก็ไมเปนไร ตองใหงูเหลือมยกทรัพยใหกอน 

  เหลือตาแกยายแก พระกาลบอกวา ตาแกยายแกสองคน เมื่อชาติกอน

แกมีลูกสาว แกหวงใครมาขอไมยอมให 

  พอกลับมาบอก งูเหลือมก็ไปไดเลย ตาแกยายรูตัวกรรมเขาสนอง กบ็อก

ใหจิตตั้งอยูในเมตตา 

  พอกลับไปถงึ พระเจาปเสนทิโกศล ก็ยอมรับ พรานกบ็อกวาเพราะทํา

กรรมอยางนี้จงึไมตาย กแ็ตงตั้งใหเปนมหาอุปราช มหาอุปราชเปนรองพระ

เจาอยูหัว ไมตองทาํอะไร เปนเฉยๆ เบี้ยหวดัเงินปแกก็ได 

  ประการที่สองทรัพยสินของงเูหลือม เปนมหาเศรษฐีนะ มหาเศรษฐนีี่มี

เงนิอยางนอยตอง 80 โกฏิข้ึนไป เขาจงึแตงตั้งเปนมหาเศรษฐี แกก็รวย รวยเพราะ

โกหกเมีย คิดจะร่ํารวยก็ตองพยายามโกหกเมีย นี่อานิสงสโกหกเมียนะ โกหกให

มันถกูนะ ถาไมดีเดี๋ยวเขาตบปากฉีก อาว ลืมบอก นทิานเรื่องนี้เคยเทศนเอาไว

ใน .. เสยีทานเลยเรา เอ ไมนาจะโงอยางนี้เลย 

ลูกศิษย หลวงพอครับ โกฏินี่เทียบเปนเงนิปจจุบัน ประมาณเทาไร 

หลวงพอ ต้ัง 1ลาน ไว เติมอีก 3 ศูนย 

ลูกศิษย 3 ลานเติมอีก 3 ศูนยหรือครับ 3 รอยลาน 

หลวงพอ พันลานโวย ถาเขาคิด ตองการ จายตามนัน้นะ เหลือจากนัน้เทาไรฉันเอาหมด 

ลูกศิษย วันนี้รูสึกวาตดิใจ เลข 3 

หลวงพอ ออ เอาแนๆ ถกูแหงๆ 

ลูกศิษย เสา เสาศาลาเกือบสามรอย เทาไรครับรับหลวงพอ 

หลวงพอ นึกไมออก ไมไดนับ สามรอยเศษ 

ลูกศิษย ทําไมตองสรางเสาเยอะละครับ 

หลวงพอ ก็ชอบสรางเวย ไมเห็นจะยากเลย ฉันไมยอมโงตามคนปจจุบันหรอกคือมมีการ

ดัดแปลงไมเสียรูป ถาคานยาวๆ อาจจะพอใชได ใชไหมทนีี้ไมตองเอาหรอก ทาํ

แลวมั่นคงกวา เมื่อกอนคานยาวๆ เมื่อกอนฉันทําแบบนั้น ทานไมยอม (ไมชัด) 

หองของทานไมมี ไอ 3 เมตรนั่นนะ ไมมี มีแต 4 เมตร แลวก็อยากจะเลนเสา นั่ง

จะไดสะดวกเพราะอะไรรูไหม คนทาํบุญเมื่อยหลงั ถาโงอยางคุณนะ คนทาํบุญ

ไมมี (หวัเราะ) 

ลูกศิษย เวลานี้ใครๆ กม็าหาเสาเกาะอยู 



หลวงพอ ใช ทาํเสากลม เสากลมไปพงิที่ไหนก็ได ถาเสาอืน่เขาไมไดพิง 

ลูกศิษย ลูกสังเกตทุกคนยึดนกั 

หลวงพอ แลวประการทีส่อง ถาคานยาวมนัจะถวงลงมา เสียหายมาก นัน่มัน่คงกวา เราจะ

ทําออกแบบทัง้หมด จะตองพระพทุธเจาองคเดียวทีว่ัดนะไมมีใคคที่จะเถียงได

เลย เหน็ไหม ทีแรก็คิดแบบนั้น มันควรจะยาว เหตุผลของทานคือวา หนึง่ คาน

ขางบนไมคอยใหญประการที่สอง ไมตองเปลือง ถาเผอิญคานออนนี่มันเสียหมด

เลยของเกา คาแรงงานก็เสียอยูแลว ใชไหม ตอมาคาจางทุบ คาจางแรงงาน เอา

เขาไปติดสวนที่ทานตองการจริงๆ ก็คือใหแข็งแรง และคนมีทีพ่ิง (ไมชัด) ไมตอง

หวง ชนเสาตายไปเอง พุงชนเสาตายไปเอง ไมตองไปกวดมาก กวดไมตองตี 

แกลงไลกวด เดี๋ยวขนเสาตายไปเอง แตไอคนกวดก็ตอง ระวัง 

ลูกศิษย ....................................(ไมชัด).......................................... 

หลวงพอ ไอเร่ืองสรางตกึนี่ ฉันบอกไมไหว หาเงินป 2-3 แสน หรือ 4-5 แสน มันแยแลว ถา

ทําแบบนี้ อันดับตน 21 นะ (ไมชัด) ถามทานแลวอยางนี้ทาํอยางไร เมื่อกนอนี้ป

หนึง่หายงัไมได (ไมชัด) กอนหนานัน้นะ 

ลูกศิษย ประมาณ 21 หรือคะ 

หลวงพอ 20 ยังหาไมไดเลย ทานบอกไมเปนไร ฉันจะไมใหเธอเปนหนี ้ ถงึเปนก็ชาํระงาย 

วาไปวามานี่เปนเรื่องของทาน ฉันขัดคออะไรไมไดถาทานไมส่ัง ฉันไมไดงานเลย 

ถาไมส่ังฉนัไมทํา ไอเร่ืองทีห่นักใจมากที่สุดก็ตึกกลางน้าํ 



 สนทนาทีช่ิคาโก 15 
วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2527 

 
หลวงพอ สมัยพระพุทธเจามันเรื่องเล็กๆ ใชไหมหนอ เปนฌานโลกีย สมัยพระพุทธเจาเขา

ไมไดมอง เขาเดินขามหัวไปเลย เขามอง พระโมคคัลลาน อยูไหน พระสารบุีตร 

อยูไหน พระอนุรุทธ อยูไหน พระสีวล ีอยูไหน ใชไหม พระอรหนัตทานยังมอง

หัวกะทิอยู พระอรหันตต้ังเยอะแยะทานก็ไมทอง เขารูจักนอยนะ ทกุองคทานได

ทานเงยีบ แลวการเปนอรหนัตนี่ไมใชเปนเพราะนั่งภาวนาพิจารณาเสมอไป แคดู

กางเกงขาดเปนอรหนัต 

  มีพระองคหนึง่ทานเปนลูกจางเขาเลี้ยงวัดเลี้ยงควาย ทาํนา ไปเลี้ยงขาง

วัด เห็นพระสบาย (หวัเราะ) เปนพระดีกวา เชาเดินไปบิณฑบาต กลบัสาย เจี๊ยะ 

แลวก็นอนใชไหม ทานไมรูนอนทําไมสิแตทานด ี ทานบวชแลวฟเทศนจาก

พระพทุธเจาจบ ขณะทีท่านบวชทานกเ็อาเสื้อกางเกงไอเกาๆ เก็บไวกอน ไวที่

โพรงไม ตอนบวชไปไดวันเดีวอยากสกึ ไมเหน็สบาย แหม ความจริงไมรู ไมบวช

ดีกวาขยับเขยือ้นก็ไมได วนิยัจี๋ใชไหม แตวาตอนเย็นๆ ทานวา เอ ทาํไมเราทําตวั

เลวอยางนี้ ไปดูเสื้อกางเกงทานบอกไดเจาทาส เอง็ไมจําความทุกขหรือ เอ็งมี

ทุกขเพราะอะไร เพราะความไมมีกิน เปนขี้ขาเขา ทานกด็าตัวเอง พอช่ําใจก็กลับ 

  พอรุงขึ้นอยากสึกใหม (หัวเราะ) อยากสึกใหม ถงึเวลาทานก็ไปเวลาไปดู

เสื้อกางเกงนะพระถามไปไหน ไปหาอาจารยหนอย ไปไหนไปหาอาจารยหนอย 

คือความจนสอนแก สัญลักษณแหงความจนสอน 

  พอถึง 7 วนัผานไป แกไมไปอีก เปนอรหนัต กางเกงสอน กางเกงขาดนะ 

อยางนัน้ทกุคนอยากเปนอรหันตนุงผาขาด ไอแกลงขาดไมไดผลนะ ตองขาด

จริงๆ นะ เขาเปนอยางนั้นจริงๆ 

  วันที่ 8 พระถามเอาวนันี้ไมไปหาอาจารยหรือ ทานบอกสิ่งทีจ่ะตองหา

อาจารยไมมีสําหรับผมแลวครับ พระนี่เขาใจ ไอหมอนี่พยากรณตัวเองเปนอรหนัต 

ฟองพระพทุธเจาเลย แจว สมัยนัน้ ถาสมยันี้ดีไมดีเตะปากกนั 

ลูกศิษย ผมวาเหมือนกนัหลวงพอ ปากบอนพอกัน 

หลวงพอ ปากหมาเหมอืนกนั (หัวเราะ) ใชๆ แตวาสมัยนัน้เขาด ีเขานับถือพระพุทธเจา เขา

ไมพูดที่อ่ืน เขาก็ไปฟองหรือปรารภก็ตาม พระองคนีน้ากลัวจะขาดจากความเปน

พระ เพราะวาพยากรณตัวเองเปนพระอรหันต พระพุทธเจาไมไดสอบสวน บอก

ลุกตถาคตหมดจดแลว ถงึทีสุ่ดแลวไมตองเรียกตัวมา พวกเธอทําไดอยางนัน้ ทาน



เทศนเลย ไอพวกทีฟ่องเปนอรหนัตตอไปอีก ถาหากวาทานไมไดฟองทานไมได

เปนนะ เออ เห็นไหมหมอ 

ลูกศิษย เออ ไมทราบทาํบุญอะไร 

หลวงพอ ใชๆ ทําบุญแลวเคยเหา โฮงๆๆ 

ลูกศิษย สงสัยเคยเปนพยานในศาลมานาน 

หลวงพอ เออ จริงๆ นะมีเยอะพวกฟอง ถาไมฟองไมไดบรรลุมรรตผล ถาฟองปบ 

พระพทุธเจาเทศนตอ 

  อีกองคหนึ่งเปนนกัรบนะ เปนแมทพัไมใชนักรบธรรมดา ทานเปนแมทัพ

มาตั้ง 500 กวาชาติ เปนแสนๆ ชาติดีกวา พระพุทธเจาทรงบอกวาเปนนกัรบมา

ตลอดกาล เปนแมทพัมาตลอดกาล บวชเปนอรหนัตเสร็จ อยูในปาคนเดียว เอา

กิ่งไมทีม่ันหักแลว ไมเปนอาบัตินี ่ตัดเขามาทาํเปนเมือง ทาํเปนกําแพงเหมือง ทาํ

เปนทหารอะไรพวกนั้น ไอนีแ่มทัพ ไอนี่รองแมทพั ทานก็วาเรื่อยเปอยไอกาองทัพ

มาตีเมืองนี้เขาทางไหน รับทางไหน ลอไอคนเดียวนี่เปนทอดๆ เปนหมารุกนี่ นี่

พระหมากรุก 

  พระปุถุชนยองไปเหน็เขาอีก ทานไปฟองพระพุทธเจา องคนั้นไมเปนเรือ่ง

แลวนึกถึงความหลัง ผลการปฏิบัติไมมีผลแน หมายความวาไมบรรลุมรรคผลแน 

  พระพทุธเจาบอกชางเขาๆ ลูกตถาคตไมดีกับใครแลว เขาเอาไมดีกนัมัน

ไมบาป เขาเปนแมทพัมาทกุชาติ 

  อรหันตนีก่ลับนิสัยเดิมหมด ถายงัไมเปนอรหนัต เร่ิมก็ยงัมีการโกหก

ชาวบานตลอด อารมณเลวแกลงทําเปนดี ใชไหม อารมณดีๆ เขาดูไอคนนี้เขา

ชอบอะไร มันชอบประจบกนั นี้ฝนอารมณใจ 

  พอถึงอรหันตปบ เขาไมมอีะไรตองระวัง อาบัติสิขาบทเดียวก็ไมมี เขา

ปลอยอารมณเดิม ที่ปลอยอารมณเดิมเพราะอะไร เพราะเปนคนไมตองการอะไร

แลว ไมตองการทรัพยสิน ไมตองการความรักระหวางเพศ ไมตองการจะเปนศัตรู

ใคร ไมตองการแมแตอาหารของใคร เขาไมเหนื่อยกาย อยูแบบสบายมาก แลวก็

จนกวาจะรอพระนิพพาน ไมใชทรมานนะ ธรรมปติ ที่มแีรงนะ มีแรงเทาธรรมดา

มันจะมีแรงกวาอีก คือวาโรคตางๆ มันก็ไมกวน ไอนี่เถยีงหมอ นี่แพทยใหญกรม

ตํารวจนะ เปน 2 โรคประจํา โรคทองแนนกับโรคปวดทองขี้ ใชไหมคุณ 

  ธรรมปติ เขาจะไมมีอะไรเลย ถาถามเคยอยูไหน ฉันบอกฉันเคยใชถึงจะ

รูนะ วางๆ ฉันเขาไปธุดงค ฉันขี้เกยีจบิณฑบาตขึ้นมา 7 วันนี่พกั พวกเราก็พรอม

พักหมดอยูเฉยๆ เดินเลานตามสบาย มนัก็ปกตทิุกอยาง แรงก็ดีหมด ความรูสึก



หิวนิดหนึ่งมันไมมี พอครับ 7 วันก็บอกกจูะกินนะโวย มนับอกรอเชาๆ กําหนด 7 

วันมนัแค 7 วนัมันจะทรงตวั เราก็กะ 7 วนั 15 วัน 3 เดอืน 

  อยาง หลวงพอขี้คางคาว นะ คงอยูกับ พระนิพพาน เลย แกไมลืมตา

ดูใครเลย 

ลูกศิษย ธรรมปติ ตางกับ นิโรธสมาบัติ อยางไรครับ 

หลวงพอ เบากวา เบากวา ธรรมปติ มันยงัรัดเข็มขัด รัดเข็มขัด หนาว รอน มัน เบามาก 

เชนเหนาวเหลอื 0 เหลือ 1 นี่มันอาจขึ้นไป หรือ 25 ความรูสึก แตวา นโิรธ ไป

เกี่ยวกันเลย หนาวหรือรอนไมเกี่ยวกนั นิโรธ แปลวา ดับ ไอตัวนี้ดับ ตัวนี้ไมใชนัง่

เฉยๆ เหมือนกัน 

  อยาง หลวงปูชุม นะ ทานมีอิริยาบถ 4 องค นี้เกงมาก ทานใชอิริยาบถ 

4 ไดเกงมาก เกงเปนพิเศษเลย ฉันพูดเชียงใหม เอ เชียงใหมไปไหนหวา คน

เชียงใหมชนพระอรหันตตายไปหลายองคเอาใหตายไปเลย 

  ไอพวกกรงุเทพฯ กเ็หมือนกันลอเสียหลายองค กรุงเทพฯนี่ฉันรูจักตัง้แต 

เจาคุณธรรม อะไรวะ วดัสระเกศ นกึไมออก ฉันจําไมไดนะ ทีม่ีหมามากนี่

ความจริงวนันัน้อยู วัดบางนมโค นั่งกรรมฐานมันหลุดพลัวะมา แทนที่มนัจะไป

สวรรค มันหลดุออกไปกอนนะ ไมไดต้ังใจ ดันไปชน  วัดสระเกศ เขา บอกเอะ 

มาทาํไมวะแคนี้ทาํไมตองมา แลวมันก็ไปหยุดหนากุฏินี ้ หมาชั้นดมีีเยอะ มทีั้ง

หมาทัง้ชาง ชางคือหมาขี้เร้ือนหนังกลับ ใชไหม ไปยนืๆ ดู ไปเห็นพระพทุธเจา

ทานมา ทานบอกกุฏินี้เปนพระอรหันต ก็ยงัไมเหน็ตัว 

  ก็เลยรุงขึน้เชากินขาวเสร็จกก็วาสตางค ไอสตางคไมตองควาใสยาม 20 

บาท เปนปกต ิ เปนเงนิคงคลงัมีแค 20 พอ 20 บาทขึน้รถเมล มากรุงเทพฯ มาถงึ

ข้ึนไป วัดสระเกศ ไปถูกกุฏิอยูแลวไปถึง วัดสระเกศ ไปนั่งกุฏิทานเห็นหนา เมื่อ

คืนนี้มงึมาทาํไมวะแหมนักเลงแนะ มึงมาทาํไมเมื่อคืนนี้ บอกมาชมบารมีพระ

มหาขี้เรือน มงึวากูเปนพระหมาขี้เร้ือนหรอื ก็เลยบอกทานนีม่ีมัชเฌโลกครับ รับ

ทามกลางพระเลี้ยงหมาขี้เร้ือน ทะเลาะกับทานกนิขาวส ิ ไปฉันขาวหมาลอมรอบ

หมอ ไอข้ีเรือนอยูกลางโตะมันกลิน่ขึ้นฉยุหมอ แหม ปลงสวย นทิานเรือ่งนี้สอนไว

วาพูดมากๆ เดี๋ยวเขาไดยนิเขา ไปดีกวา (หัวเราะ) นี่ หนุมาน เตน 

ลูกศิษย หนูรําเปน นางสุพรรณมจัฉา 

หลวงพอ โอโห เขาเรื่องพอดี 

ลูกศิษย นางสีดา คะ นั่น นางมโนราห  

หลวงพอ ออ หลายนาง 



ลูกศิษย ลวนแตนางเอกทัง้นัน้นะคะ นางเอกรุนแกคะ 

หลวงพอ เออ ถานางเอาสาวนอย หนนูี่สาวมาก (แอะ เสยีงเด็กรอง) ไมตองๆขอบใจ 

(หัวเราะ) ขอบใจๆ ใจดีจริงๆ นะ อุตสาหรองนะ เขากลัววาเราจะเครียดเกินไป 

เออๆ ออ เพิง่จะคลอดมา เตรียมการกับ ไอแกน มนัเหนื่อย ตอกแตกๆๆ บางที

วันนี้พูดไมจบหลายจังหวะ หลายทาเออ จะมีอะไรคุยบาง มีไหม รีบๆ คุยเดี๋ยว 

ทานยา มาฉนั จะไมคุยนะ เออ เดี๋ยว ทานยา มานะ ชวยเลื่อนโตะเขามาชิดๆ 

หนอย นะ จะมาประมาณตอนบายโมง เปนเชนนัน้คุณ เรียกวาไอโลกมนษุยไมมี

ที่สุดทานบอกวาโลกหามี่สุดไมได ไมจบตามตองการ ใชไหม เอาไกวาไปมีอะไรมี

อะไรพากยไปใชไหม 

ลูกศิษย เพื่อนๆ เขาบอกวาใหเลาเรื่องของ หลวงปูไวย ใหหลวงพอฟงคะ 

หลวงพอ เออ ดีๆๆ 

ลูกศิษย ตอนที ่หลวงปูไวย ไดมา อเมริกา มาโปรดพวกเรา ทานไดไปพักที่บานหน ู3 วนั 

3 คืนคะ แลวก็มีเพื่อนๆ ญาติโยมไปเปนรอยๆเลยคะ หนพูาคนไขคนหนึ่งของหนุ

มาคะ คนไขคนนี้เปนโรคหนงัเทาพพุอง แลวก็ทางโรคทางดานหมอสมัยใหม ยัง

หาสาเหตุไมเจอคะ แตเขาใหยา ทีนี้ใหยาไปแลว ผูหญิงคนนี้ก็อวนมาก ทัง้

น้ําหนกัขึ้น แลวตัวเหมือนกบัขางแนะ 

หลวงพอ (หัวเราะ) ดีวะ 

ลูกศิษย เสร็จแลวหนกูรั็กษาไมได หนกู็สงไปใหนายหนู ที่เขาสอนหนตูอนทีห่นุเรียนโรค

ผิดวหนังอยูคะ 

หลวงพอ ออ 

ลูกศิษย ที่ ยูนิเวอรซิต้ีพารค คะ กพ็าไป เขาก็รักษา ก็ดีข้ึน แตวาตัวแกก็ยงัอวนมาก แลว

โรคก็ยังไมหาย หนูก็เลยบอกเขาบอกนี่ ฉันรักษาเธอไมไดนะ แตฉันจะมีหลวงปูที่

เกงมาก มาจากเมืองไทย ถายูเชื่อหลวงปูละก็ ยมูารับยาหลวงปูได แกก็มาคะ 

หลวงปูก็ดูวาน้ําเหลืองเสีย แลวก็เปนเบาหวาน ใหทานยาอยางนี้ๆ หนกู็ส่ังยาที่

เมืองไทยนะคะ คุณพอหนเูตรียมมาให หนูบอกเขาบอกวานี่เอายานีท่านฉันไม

คิดเงินเธอหรอกคาอะไรทั้งหลาย เอาไปทานเสีย ทานตามแบบหลวงปูบอก แลวก็

ถาหายแลวนี ่ ใหเขียนจดหมาย แลวสงเงนิไปทําบุญกับหลวงปู แกก็ดีใจวะ ตอน

ที่ยามาถึงจากเมืองไทยนะคะแกก็เขาโรงพยาบาลอกีแลว เพราะตัวแกพองมาก 

หลวงพอ ใชๆ 

ลูกศิษย เปนครั้งที่ 2 พอหนูโทรศัพทเรียกแก แกก็ออกจากโรงพยาบาลทันท ี แลวก็มารับ

ยา พอแกหายแลวนี ่



หลวงพอ เออ 

ลูกศิษย แกดีใจคะ แกมาหาหนูเมื่อวาน รองไหใหญเลย แกดีใจเหลือเกนิหายแลว 

หลวงพอ เอา ดีใจ ดีใจรองไห (หัวเราะ) 

ผูถาม คะ ตัวสามีแกตอนนีก้็ปวย บอกวาคุณรักษาสามีเขาอกีนะ บอกวาอาจจะเปน

มะเร็งตับออนคะ แกบอกวาแกจะขอใหหนู ชวยพาไปหา หลวงปูไวย รักษา 

หลวงพอ (หวัเราะ) 

ลูกศิษย สามีหนูเขาก็ส่ันหวั เขาวาหนูที่สติจะไมดีแลว (หวัเราะ) 

หลวงพอ ดีหรือไมดีก็หายวะ 

ลูกศิษย หายแลว 

หลวงพอ เนอะ 

ลูกศิษย หนูบอกเขา อยาหาวาฉนับานนะ ฉันบอกจริงๆ นะ โรคแทรกปจจุบันโรคปจจุบัน

หลายโรคทีเดยีวทีเ่รารักษาไมได เพราะฉะนัน้เชื่อยาไทย แลวเชื่ออํานาจของ 

พุทธานุภาพ ธัมมานภุาพ สังฆานุภาพ วาจะตองปดเปาโรคใหหายไปไดก็เลย

อยางนี่ๆ ไดเคสหนึง่แลว ดีใจหายแลว 

หลวงพอ เบาหวานดีแลว หลวงพอไวย เกง 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ แลวยาไมมากนะ คือทานไดยาจากกรรมฐาน 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ความจริงทานเปนแพทยนะ 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ ทานไปเรียนฝรั่งเศสไดปริญญาโทแพทยแผนปจจุบัน ทําไปทาํมาทานบอกไมนา

ขามน้าํขามทะเลไปเรียนเลย ของดีอยูเมอืงไทย 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ ขณะนี้ไมใชยาโดยตรงนะ แผนปจจุบันเลย 

ลูกศิษย คะ 

หลวงพอ ใชไหม 

ลูกศิษย หลวงพอฉัน ยาธาตุบรรจบ แลวดีข้ึนไหม 

หลวงพอ บรรจบ กินแลวจวนจบ โอ โชคดีมีความสุขนะ ไหวแทนพอกราบแทนพอพอเขา

ไมไดตัวมันใหญ แกเกงนะ ไอโรคมะเร็งนีม่ใีครไมทราบไปหา หลวงปูไวย 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ แตทานบอกไมใชมะเร็ง 



ลูกศิษย ไมใชมะเร็ง 

หลวงพอ เออ แลวทานก็รักษาหาย แพทยพิสูจนแลววาเปนมะเร็งแน รักษาไมไดดวย ไปๆ 

มาๆ ทานบอกไมใชมะเร็ง ทานรักษาหาย 

ลูกศิษย แลวที่หลวงปูไมทราบเปนหรือเปลานี ่ เปนผูหญงิที่เปนพยาบาล เขาไปเปาตาที่

บาน พีส่มบูรณ และทีบ่านหนูดวย 

หลวงพอ อืม 

ลูกศิษย แลวหนกู็เอารอดๆ ทดลองนี ่

หลวงพอ ออ 

ลูกศิษย เอาไปใหทีโ่รงพยาบาลแผนกชีววทิยานะคะ เอาไปใหเขาตรวจดู ปรากฏวาเจอ

เชื้อดวยคะ 

หลวงพอ ออ 

ลูกศิษย แลวเขาก็ถามหนูเอาเชื้อมาจากไหน บอกอยาถามมากนัก เพิง่ออกมาจากตาผา

ทะลุแลวเขามานี ่

หลวงพอ (หัวเราะ) ใชๆ 

ลูกศิษย เชื่อไมเชื่อจะถายรูป แลวจะสงไปใหหลวงปูคะ 

หลวงพอ (หัวเราะ) ทานเปาลําบาก 

ลูกศิษย หายแลวดวย หลวงปูเปาจากขางหลังนะคะ 

หลวงพอ อือ ใชเปาจากขางหลงัทะลุออกขางหนา ถาเปาขางหนา เขาสมองแยเลย 

ลูกศิษย หลวงพอสมยั หลวงปูปาน รักษาโรค หลวงปูปาน รักษาแบบไหนคะ 

หลวงพอ เขาใชกันแบบนี้ คือใชน้ํามนตรด ตมยา ยานีม้ ี 2 ขนาน ใบมะกากบัชา ขนาน

หนึง่ ใบมะกากับหญาแพรก ขนานหนึง่ แลวก็สับกระดาน 

ลูกศิษย แคนั้นเหรอคะ 

หลวงพอ แคนั้นแหละ เขาหายเหรอไมหาย 

ผูถาม  แสดงวา หลวงปูปาน คงใช 

หลวงพอ ใชคาถาส ิ

ลูกศิษย ใชคาถาดวย 

หลวงพอ สวนมากอาํนาจ พทุธมนต 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ คือตองเสกทกุอยาง ตองเสก อยางกระดานแผนนี้ เขามหีมอสับหลายๆ คนนัง่อยู 

หามมาทางนีน้ั่งสับกระดานแลวก็ด้ินมาบางฟดไปบาง อะไรไปบาง ส่ันบาง แลว



อาการของโรค 2-3 วันก็หาย ถาโรคจากน้ํามนัพราย ใชน้ํามนตทาขา มนัขึ้นเปน

น้ํามนัหมูลอยอยู ยงัไมตายๆ (หัวเราะ) ยงัไมตาย ก็เพราะหายจะตายอยางไร 

ลูกศิษย (ฟงไมคอยรูเร่ือง) 

หลวงพอ หาอะไรนะ เฮยไอนั่นคุณคนสิ เขาทาํของเขาตัว มีดโตขนาดนี้ มีสายตราสังผูก 3 

เปลาะ เหมือนกับศพ ตอนนั้นฉนัจะไปบวช ฉันก็ไมเชื่อสิ ฉันยังไมรูเร่ืองพวกนี้ ฉัน

ก็ไมคอยเชื่อ แตรู ใครพูดตอหนาฉันเชื่อ แตใจฉันไมเชื่อใชไหม พอดีเขาหามเด็ก

คนหนึ่งมา ทานบอกเอา ไอเด็กคนนีว้าระที่ 3 แลว ฉันชวยนี่คร้ังนี้คร้ังที่ 3 เขาเอา

มันตาย น้าํมนตในตุมทานบอกไปรด ถามวาคาถาหรอืครับ บอกไมตองวา มี

หนาที่รด แลวทานกน็ั่งคุย แขกทานเยอะ โอย รดไปสักพักเดก็คนนัน้ดิ้นดูตมๆๆ 

ด้ินใหญ คนลอมกันไมมีจะจับหมดตั้งหลายสิบคน ด้ินไปดิ้นมา หนกัๆ เขาแกก็

เจ็บหนาอกก็ฉีกเสื้อฉีกเสื้อเนือ้ตัวลอนจอนเลยนะ ถาไมฉีกเสื้อนากลวัฉันสงสัย

ปลอมฉีกเสื้อก็ด้ินไปดิ้นมาฟุบ พอฟุบลงไป หลวงพอปาน บอกรดเขาๆรดไวๆ 

ทานกน็ั่งคยุ โอ ประเดี๋ยวแกเงียบดิน้ แกดิ้นสักประเดี๋ยวแกลุกขึ้นมา มีดโตหลน

เปง มีดขนาดนี้ เขาไปได 

ลูกศิษย ออกทางไหนคะ 

หลวงพอ ออกทางทีม่ันออก มนัออกทางที่ลูกเขา ไอนี่ไมรูลูกเขาทางไหนถามวาเด็กเกิดใน

ครรภมารดาเขาทางไหน อยาไปนึกๆ ไออาการมันสกปรกโสโครก มันเปน

นามธรรมใชไหม 

  อยาง พระอามิลินท ถาม พระนาคเสน วาเด็กเขาในครรภมารดาทาง

ไหน 

 พระนาคเสน ก็ถามวาพระองค มีเพชรนิลจินดาที่มคีาสูงไหมทานบอก

วามีเก็บไวในหีบ หรือในเชฟที่ปดสนิท 

  ถามวาเวลานีพ้ระองคนกึถงึเพชรไดไหม มนัอยูที่วงัใชไหมแลวปดสนิท 

แตนึกออกเอาไปวางที่ไหน ทราบไหม 

  ทราบ 

  ถามวาจิตมนัเขาทางไหน 

  เขาใจไหม มนัเปนนามธรรมไมตองหาทางเขา อยางผนีี่ ประตูหนาตาง

ปดมันสามารถมองเห็นได 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ หลวงปูปาน มีพระธาตุไหมคะ 

หลวงพอ ไมมี มีแตกระดูก 

ลูกศิษย มีกระดูกหรือคะ 



หลวงพอ มีกระดูก 

ลูกศิษย กระดูกของทานเก็บไวที่ไหนคะ 

หลวงพอ เก็บไวทีว่ัดนะสิ เอามาไดรึ ทําไมตองไหวกระดูกละ ไหวรูปทานกถ็ึงนึกถงึตัวทาน

นะ ทานเปนเทวดาอยู ชัน้ดุสิต 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ รอที่จะลงมาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพทุธเจาองคที่ 3 รองจาก 
พระศรีอาริย 

ลูกศิษย อยางนัน้พระองคเดียวกันใชไหมเจาคะ หลวงปูที่เปนชาง 

หลวงพอ ไมๆ หลวงปูปาน เปน พระเจาปเสนทิโกศล 

ลูกศิษย พระเจาปเสนทิโกศล 

หลวงพอ เมืองนีช้ื่อ ปเสนทิโกศล เหมือนกันหมด เมืองนี้พระราชาชื่อเดียวกนัหมด พระ

ราชินีชื่อ มัลลกิาเทวี เหมือนกนัหมด 

ลูกศิษย องคเดียวกนั 

หลวงพอ องคไหนๆ อะไรอีกละ ชื่อเดีวกันทุกคน เราตองดูองคไหน ถาสมยันัน้เขาเรียก 
มหาโกศล 

ลูกศิษย หลวงพอถาตอนนี้ หนูอยากทราบวา นางวิสาขามหาอุบาสิกา กับ อนาถบิณ

ฑิกเศรษฐี อยูที่ไหนคะ 

หลวงพอ เขียนอันนี้ๆๆ เอาวางไว แลวดูอยูทีไหน เขยีนชื่อแลววางไว เอาวางไวบนพรมก็อยู

บนพรม สมัยนั้นทานเปนพระอริยเจานะ 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ ก็ไมมีใครเขาโงทรงตวัอยูหรอก เขาไปนพิพานหมด ก็ตอนตนทานเปน นาง

วิสาขา เปนพระโสดาบนัตัง้แตอาย ุ 7 ป ใชไหมละพระบาลีไมไดเขียนตอ เขา

บอกเปนพระโสดาบันกนัมาเรื่อย 

  ก็มาเมื่อ 2-3 ปนี้ ฉันขึ้นไปที่ จฬุามณี เขาไปหาโยมกอน ที ่บัณฑกุมัพล

ศิลาอาสน ทานบอกวาวนันี้ไมไดเขาหรอก ถามไปไหน บอกมีคนเขาคอยอยู ก็

ไปเห็นพวกผูหญิงเยอะ แสงสวาง สวางมาก ไอสวางนัน้เปนพวกนพิพาน แสงไม

เทากันนะ 

  เดินเขาไปถงึ หัวหนาเขาออกมาวา ทานมหาราชาเสด็จ 

  ถามใครเปนราชา ฉันเปนพระ 

  ทานก็เลยบอกวา ฉันคือ วสิาขา ใชไหม ฉันเปนราชาใหม ตอนนั้น ไมรู

เปนตอนไหน คงเดินไปๆก็ได (หัวเราะ) 



  เอาเปนวา ทานไปนพิพาน ฉันก็สงสัย บาลีไมไดบอก แตยังนึกวาเขาไม

โง สมัยพระพทุธเจาใครจะมาโงนัง่อยูใชไหม เขาทําความดีบาลพีูดตอบทานเปน 

พระโสดาบัน พระพุทธเจาเทศนตอนนัน้ทานเปน พระโสดาบัน ไอตอนที่เขาได

ข้ึนมา ไมมีใครเขียนนะ 

  ยังมีอะไรอีกวาไป ยงัมีเวลาอีก 12 นาที ตอนนัน้จะใสสม ไมรูสมมัน

หายไปไหน พอไดใหสมมนัตน ฉันก็วาเพลินลงทายไอไกบอกครบถวนทุกอยาง 

100 เปอรเซ็นต 

ลูกศิษย คราวทีห่ลวงพอบอก หนูกม็านัง่นกึถงึศีล 8 พรหมวหิาร 4 

หลวงพอ คือวาถาพระนี ่ถามีแคศีล 5 ทรงตัวไมได ถาศีล 5 ครบเฉยๆนี่เปนพระไมได หมด

สภาพความเปนพระเหมือนกนั ถาศีล 5 ยิง่ไมครบใหญ สบายมากใชไหม เร่ืองที่

ชาวบานไมบาป พระบาปอยางอาหารเขาใหนี ่ เขาจัดมาดีแลวไมผิดวินัย รับ

ประเคนแลวแลวกินโดยไมพจิารณากอน ลงนรก ชาวบานกนิอยางไรก็ไมลงนรก

ใชไหม พระนีล่งแน 

  วาไงจะเปนพระหรือไง มองไอที่มอง ไมใชมองดูอาหารนะ มองอิจฉาพระ 

(หัวเราะ) เดี๋ยวพระจะกิน ไอเรายังไมไดกนินี ่

ลูกศิษย หนูบอกกนัเพือ่นๆ บอกดีใจ ที่มาเจอหนาอยางนี ้ กราบหลวงพอบอกมีความสุข

มาก ไมอยากอยูบานเลย อยากอยูทีน่ี ่

หลวงพอ เดี๋ยวจะเกิดเรื่อง (หวัเราะ) พูดไดที่นี ่หามพูดที่บาน 

ลูกศิษย แปลกจริงๆ เลยหลวงพอ มีความสุขมากเลย 

หลวงพอ ใช มีอะไรตอไปพูดไปเถอะ คนอื่นเขามารายงานละ ไอไก เพิ่งจะมา 

ลูกศิษย ฝากใจมาถึงหลวงปู หลวงพอทุกๆวนั 

หลวงพอ ฝากใจ ไอฝากใจคิดถึง ฝากใจเคารพไมเปนไร ฝากใจถวายของสงใจไมเอานะ ฉัน

สงไปแลวทางใจ เออ ใครเขาใหเงิน 6 พนับาทใหถวายฉนั แลวฉนักถ็ามแกสงมา

ทางจิตแลว สงมาพันหา เอยสงมา 3 พัน (หัวเราะ) ถามไปไหน บอกหลวงพอหรือ

ถวายแลว ฉันสงมาทางจิต เปนไง เดีย๋วลงุออกจากรานถกูดีหัว 

ลูกศิษย ถาคราวหนาหลวงพอมาหลวงพอนิมนต หลวงปูครูบาธรรมชยั ดวย 

หลวงพอ โอ ดีๆ ลูก นมินตทานไมได แตทานมาไดหรือไมได ไปไดแคนี้นะเออ พอดีเลยนะ 

แหวนทานสวมใครจะซื้อบาง สิบลานๆ บาทเอ ลานดอลลารก็ได หามสิบลานกีบ

นะ (หัวเราะ) สิบลานเลยๆ นาจะพอ เฮย ของใครนี่ 

ลูกศิษย ของอาเตี่ยคะ 



หลวงพอ ของอาเตียวหรือกี่พัน ไปขายขาวดี ปดซอดวยนะ แหวนนี่มีคามาก ดีแลวถาจะซื้อ

แหวน ไมเห็นแหวนนีห่วา จะไดรูวาเปนใครตะกี้นึกไมออก เห็นภาพ 

ลูกศิษย โมทนาเอาบญุ 

หลวงพอ หากนิตามน้าํ หมูเอย เอ หม ู ข้ึนโตะลูก (หวัเราะ) หมูหนั ไดกินหมหูนั นากลวัไอ

หมูตัวนี้มนัเกงมากกวา หนัไปหันมา มันออกไมได ไมมีทางออก เสร็จเปนหม ู

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ อยากฝากถามหลวงพอ ควรจะทําอยางไร หนูตอสูมาหลายวัน

แลว 

หลวงพอ ทําไม 

ลูกศิษย เศราหมอง ฟุงซาน รําคาญใจ 

หลวงพอ ยอมมีบางเปนธรรมดา เมือ่กี้ก็มหีลายคาํถาม ไอเวลาระงบั เราได อานาปา 

อยางเดยีว ใชลมหายใจเขาออกอยางเดียวนะ 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ ถาเรายังคับไมไดจริงๆ นะ เทาไรก็เอา ถาเผอิญ 10 คร้ัง ยังอยูจิตมนัยงัสบายตอ

อีก 10 อีตอนตอทีหลงั 10 ถามนัอีกแลว 10 ฟุงเกนิไปก็เลิกเอาแคนัน้ และกอน

หลับสัก 10 คร้ัง จะภาวนาดวยก็ไดต่ืนใหมๆ ยงัไมตองลุกจากทีน่อนสัก 10 คร้ัง

นะถาไดนะ คอยๆ ลดไปเร่ือยๆ ไมใชมาก ใชมากชวยไมได 

  เวลาที่อารมณฟุงขึ้นมาตองไมใชการพิจารณา ไมใชอารมณ คือใชลม

หายใจเฉยๆ ถาจะภาวนาตองภาวนาสัน้ๆ แคพุทโธ หายใจเขานกึวา พุท หายใจ

ออกนึกวา โธ นับเปน 1 ถึง 10 ถาถงึ 10 ไดถือวาเราชนะ เราเลกิ เอาแคนั้น จะฟุง

เชิญฟุงไป และถากอนนอนเอาหวัถึงหมอนแลว ไมตองไปนั่ง นอนภาวนา 

  กอนนอนนี่ภาวนาตั้งใจใหถงึ 10 ถาไมถึง 10 หลบั นี่ปลอยเลยอยาดึงไว

นะ จิตเปนฌานไดเปรียบ ถาตื่นนอน ก็ไมตองลุกขึ้นมานอนเฉยๆ นอนภาวนาสกั 

10 คร้ัง จิตยังสบายอยูตอได การตอไปไมตองหับเอากฎเกณทอะไร แค 10 

เอาชนะแค 10 แลวไมชาจะทรงตัว จิตจะเปนฌาน เออ สาธ ุ สาธุแปลวาดีแลว

ฮอๆ ฮอเลี่ยวๆ (หัวเราะ) 

ลูกศิษย จําเอาไว 

หลวงพอ ไมเปนไร 9 นาที เหลืออีก 6 นาที มีอะไร 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ อยางเราทําอาหารจะมาถวายพระนี่ แบงเอาไวหนอยจะบาปหรือ

เปลาคะ คือแบงสวนที่จะมาถวายพระ 

หลวงพอ ยัง ๆเปนของๆ เรา จะบาปอยางไรเลา ของทัง้หมดยังเปนของๆ เราอยู เราจะแบง

มาเทาไรก็ได แบงเทาไรก็ไดนะ แลวของถวายพระนี่มันมีปญหา 



  คร้ังหนึง่สมัยพระพทุธเจาทรงมีพระชนมอยู พระพทุธเจาพรอมดวย

พระสงฆไปที่เขตนั้นสายเกนิไป เลยเวลาอาหารที่ชาวบานเขาหุงแลว เขากินแลว

ใชไหม 

  ก็มีพราหมณคนหนึ่ง ออกมาถามมาบอกพระพทุธเจาวาพระองคเสร็จ 

แตอาหารที่ขาพระพทุธเจามจีะถวาย มันเปนเดนเสยีแลว เกรงวาจะไมมีผล มนั

จะเปนบาป พระพทุธเจาถามวาที่เปนเดนนะ เธอกนิในหมอหรือเปลา เขาบอก

เปลา ตัดมาๆ ไมถือเปนเดน ใชไหม 

  พระองคตรัสวา ถึงแมเธอตักกินในหมอ แตพระมาพระหิวถวายก็มี

อานิสงสสมบูรณ กินในหมอเฉยๆ ไมไดบวนน้ําลายใสใชไหม (หวัเราะ) คือเวลา

ถวายอาหารพระใหเขาใจตามนั้นนะนีพ่ระพุทธเจาตรัสเอง มีใน พระไตรปฏก 

นะ วาอยาเขาใจวาอาหารที่เราแบงๆ นี ่ไมใชเดนของทัง้หมด เรายังไมไดประเคน

พระ ยงัไมไดเปนของสงฆ ยงัเปนของเราอยู นีเ่ราจะแบงไวเทาไร ก็ไมมีโทษ 

  แลวอยาลืมวาเวลาพระไป ขาวเราตักกินแลว แกงเราตักกินแลวอยาถือ

เปนเดนนะ ถือตามเนื้อกีน้ี้นะ นี่พระพุทธเจาบอกไมใชเดนถงึแมวาจะเปนเดน

จริงๆ อานิสงสก็สมบูรณแบบ ก็อาหารทาํให ชวีิตพระทรงอยูใชไหม กินกนัตาย

ชั่วคราว จบ มอีะไรวาไป 

ลูกศิษย ขอกลับมาที ่ๆเศราหมอง ฟุงซานรําคาญใจคะ 

หลวงพอ เออ ๆเปนเพราะอะไร มนัตองดูเหตุกอน 

ลูกศิษย คือหนพูยายามใช อานาปานุสสติ หลายอยางมันตอสูกันนาดหูลวงพอ 

หลวงพอ หือ มนัตองมเีหตุสิ 

ลูกศิษย ตองแกทีเหตุใชไหมคะ 

หลวงพอ ใชๆ 

ลูกศิษย คิดถึงสาเหตุกอน 

หลวงพอ แกที่เหตุ ถาไฟไหมที่บาน ไปดับที่เปลวมนัไมดับ ตองดบัที่ตนไฟ 

ลูกศิษย เจาคะ 

หลวงพอ เอาเหตุชาตินี ้หาไมได เอาเหตุชาติกอน หาเหตุชาติกอน 

ลูกศิษย หาเหตุชาติกอน เจาคะ 

หลวงพอ อยูดีๆ เขาดา ชาตนิี้เราไมเคยดาเขาเลย แลวเราก็ไมเคยพบหนาเขาเขาดา เราก็

ตองมองดูเหตุชาติกอน อาศยั ยถากัมมุตาญาณ วาชาติกอน เราทาํอะไรไว หา

เหตุไมพบกถ็อืเปนความเลวของเขาเราอยาไปโกรธ ปลอยเขาลงนรกคนเดียว เรา



อยาไปลงใชไหมถาพบวาเราดาเขากอน เออ กูดามากมึงดานอยไมเปนไร เพราะ

นิดเดียวใชไหม 

  ดีไมดีเราไมใชแคดา เราอาจจะฆาเขา เราฆาเขาตาย แตชาตินี้แคปวยไข

ไมสบาย เรากถ็ือวาเราใชแตดอกเบี้ย ไมเปนไร เอาอยางนี้ดีกวา หรือผลอันหนึ่งที

พระพทุธเจาตรัสวา นัตถิ โลเก อนนิทิโต คนที่เกิดมานี่ไมเคยถกูนนิทาเลยไมมี

ในโลกพระพทุธเจาเองถูกดาตอหนา ไมใชนินทาลับหลงันะ 

  แลวก็ที่ปริพาชกตามไป เขาอาศัยบุญพระพุทธเจา ที่เปนพระสงฆหากิน 

พระพกัที่ไหนเขาก็พกัที่ใกล พระบิณฑบาตเขาก็เดนิตามพระชาวบานก็ใสดวยใช

ไหม พอถึงเวลากลางคืนก็มานัง่ดา ลุงหัวหนาดาแตหลานชายสรรเสริญ 

  ตอนเชาพระไปบิณฑบาต ชาวบานบอกใหทราบ พระพทุธเจากลบัมา 

ฉันเสร็จแลว ก็เขาไปเฝาพระพุทธเจากราบทูลใหทรงทราบพระพทุธเจาตรัสวา

ภิกษุทัง้หลาย เธอจงอยาสงสัย สนใจในคํานนิทาและสรรเสริญ นนิทาและ

สรรเสริญนี่เปนธรรมดาของโลก คนเกดิมาในโลกแลวไมถูกนินทาไมมี ไมถูก

สรรเสริญก็ไมมีใชไหมเพราะวาการนนิทาสรรเสริญ ไมเปนผลทําใหเราเปนไป

ตามนัน้ 

  ก็เราเปนคนด ี เขานินทาเราเลว เราก็ไมเลวไปตามคนเขาพูดถาเลว

สรรเสริญวาเราดี เราก็ไมดีตามเขาพูด เราจะดีหรือเลวอยูที่การปฏิบัติ ทีนี้ขอเธอ

ทั้งหลาย จงอยาสนใจทัง้คํานินทาและสรรเสริญ ทานพดูแคนี้พระเปนอรหนัตกัน

เปนแถว ฉันฟงแลวพูดใหคนอื่นฟงดวย ฉันยงัไมเปนเลย (หวัเราะ) ฟงมากไป 

พระพวกนั้นฟงหนเดียว เราฟงเกินไป ใชไหม เอาคุยมั่งสิพวกนี ้ยิม้ๆ อยูนะยงัไม

เต็ม ขางหลังยังไมเต็มยงัคยุเลย จะฟงเสยีงเล็ก หรือเสยีงใหญ เสียงเพราะ เสยีง

หวาน หรือเสยีงเปรี้ยว ชื่ออะไร 

ลูกศิษย รจนา คะ 

หลวงพอ รจนา คิดมากๆ ไหม เขาแปลวาอยางนัน้ ก็ตองคิดทกุคนละธรรมดาถานัง่มาก

คน ก็คิดมากคนใชไหม ทาํงานมากๆ อยาง ก็คิดมากเรือ่งรวมแลวเราก็คิดทีเดียว 

ยังมีอะไรอีกไก เดี๋ยวจะหมด ถึงเวลากนิแลว (หัวเราะ) ชําระหนี้สงฆ วิระทะโย 

แปลวา ชาํระหนี้สงฆ วิระทะโย  

ลูกศิษย หลวงพอคะ ยงัไมทราบ วริะทะโย แปลวาอะไร 

หลวงพอ โงตองบอกวารวยแลว แปลวา วิระโคนายัง (หวัเราะ) นะ วิระทะโย คาถาราํรวย

ของพระ ปจเจกพทุธเจา คาถารวยแตคนยังไมรวยไมรูคาถาบทนี ้หลวงพอปาน 

ไดมาจาก ครพูึ่ง นครศรธีรรมราช แลวถาสวดมนต ประจําหรือภาวนาประจํา 



เงินจะทรงตัวนะ ถาสวดมนตประจํา นี่เงินทรงตัว ถามันจนถาจําเปนจริงๆ จะได 

ถาภาวนาเงนิจะขลังนะ วาเวลาภาวนาอยาไปเรงใหรวยนะ เจง ทาํใจสบายๆ คือ

วาถาเจริญกรรมฐาน ก็ใชตอจากกรรมฐาน ถาภาวนากรรมฐาน จิตมนัเรียบ มัน

เปนฌานใชไหม 

  ถาเราไปขางบน ออ ทรงตัวไดไป จุฬามณ ีมันเปนฌาน 4 ไอฌาน 4 นี่

กําลังสงู ถาเราลงมาแลวก็ภาวนานี่ตอ ความจริงภาวนานี้ตอ จะนอนก็ได นัง่ก็ได

กรรมฐานเหมอืนกนันะ จิตเรียบดี ถาทางที่ดีก็กอนหลับภาวนายนัหลบัไปเลยก็ดี 

เวลานอนภาวนานี่ไมตองนบัจบ เพราะวาถาภาวนาไปไดคร่ึงจบหลับเสียกอนเปน

ฌานตองการความเปนฌาน เมื่อต่ืนขึน้จติพุงไปนพิพาน กลับลงมาจติจะอยูฌาน 

4 ภาวนาตอ ถาถงึวาระที่ตองเราตองลุกทํางาน เราก็ไป อยางนี้ 500 ป จะเปน

มหาเศรษฐี (หัวเราะ) หือ ไมใชถาพวกเอง็เทาไรมันก็ไมรวยนะ นีท่านบอก 500 ป 

เขารวยกนันะ 

  ยาอมไมใชปากอม น้ํามหีรือเปลา หลังรอนเชียว ถาขนือม ขาไมไดพูด 

ยาแกอะไรนะ 

ลูกศิษย ของ หลวงพอศุข คะ 

หลวงพอ อมทั้งหอนีเ่หรอ (หัวเราะ) หา 

ลูกศิษย ใหอมที่ละเม็ด 

หลวงพอ ยังไมไดบอก เดี๋ยววาทัง้หอ (หัวเราะ) อมไดไหม หลวงพออมไดตองครอกเสียกอน 

ตองครอกๆๆ เอาใครมีอะไรอีก 

ลูกศิษย แลวอยางที่แขวนพระหลวงพอ เวลาอาบน้ําจาํเปนตองถอดออกหรือเปลาคะ 

หลวงพอ แกผาหรือเปลา (หวัเราะ) เดี๋ยวตองตอบอยางนัน้ มพีระแลวมีน้าํอุนไมตองถอด

หรอกนะ ไมใชแกผาพระจะอาย เดี๋ยวพระตาเปนกุงยิงดีไหม ไมตองถอด แลวจะ

ถอดทําไม ถอดเดี๋ยวหาย สงสัยบานโนนนะ ยังมีอะไรอีก 

ลูกศิษย ไมมีเจาคะ ตอนหลวงพอยงัไมมา จดไวแลวไมรูหายไปไหน 

หลวงพอ พญาปลวกเอาไปกินหมดนะ 

ลูกศิษย หลวงพอเจาคะ ถาบังเอิญไปเดินลอดราวผา 

หลวงพอ ตองเอาผามาด ู แหวงหรือเปลา (หวัเราะ) เดินถาจําเปนไมเปนไรนะลอดราวผา 

ลอดสวม ถามันจําเปนก็ตองไป ไมเปนไร นี่ไมเปนไรเขาไมหาม คือไมถือวาเสื่อม 

ถาจะดพูระบังเอิญแหวงไปกใ็ชไมไดเอา ตอ 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ถาเปนของธรรมดาเราตองถือดวยทําไม 



หลวงพอ ไมถือมันหยุด (หัวเราะ) นุงกางเกงเอาไวไมถือ ไอเราถอืสงเดชไปเองใชไหมเลา 

มันเปนเรื่องของไสยศาสตรเขา ไสยศาสตรนี่หาเรื่องถอือยางโนน ระวังอยางนี้ใช

ไหม อยางพระทําให ทําตะกรุดใหสักให ลงยนัตใหนี่ หามลอดราวผา หามลอดไม

นั่งราน หามลอดสะพานหวัเดียวนะ หามลอดไมคํ้าตนดวย หามกินมะเฟอง หาม

กินน้ําเตา กห็ามดะ ถาบังเอิญยิงเขา ฟนเขา แกเผลอเสียนี่ ขาหามแลว (หัวเราะ) 

นี่เปนลีลาหนึง่นะ มนัเรื่องไสยศาสตรเขาพทุธศาสตรเราไมหาม พทุธศาสตรถือวา 

ถาไมถือผานะ เปนชเีปลือย (หัวเราะ) ตองถือไวกอน ใชไหม 

  คุณหมอหรือ เด็กชายสบสนัต ไปแลวนะ เขาเปนหมอ นี่เหลือเวลาไม

มากหนกั ชัว่โมงครึ่ง เร่ิมกรรมฐาน เราคุยอยางนี้เจริญกรรมฐานดีกวา เอาหน ู

ลูกศิษย เดินจงกรมนี่ตอบภาวนานี่จติ เอาไวที่ไหนครับ 

หลวงพอ เอาจิตไวที่ใจสิ จิตไมตองเอาไวที่ไหนหรอก ภาวนาไปเรื่อยๆ นะ 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ ใหรูภาวนารูพจิารณาใชได 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ ข้ึนเอาจิตไปตั้งโมเม เดี๋ยวยุงใหญ เอาจิตไปตั้งที่เทา เดนิไปเดิน มาเหยียดจิตเลย 

คือวาตามปรกติ ถาธรรมะ มหาสติปฏฐานสูตร กาวเทาซาย ดาวเทาขวาใหรูใช

ไหม 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ เขาไมไดภาวนา ถาภาวนาใหรูภาวนาทรงตัวนะ 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ แลวก็ทาํจนชนิจับภาพนิมิตใหทรงตวั หดัจับภาพนิมิต วากรรมฐานกองไหน ถา

ไดจากการเดนิจงกรม กองนัน้จะไมเสื่อม ไมมกีารเสื่อมเพราะไดจากการ

เคลื่อนไหว คอยๆ ทาํๆ ใหมันชนินะ หนมูีอะไร ไมมี มทีั้งเสื้อกางเกงบอกไมมี ไอนี่

ตาฝาด 

ลูกศิษย หลวงพอครับ การทําสมาธคิร้ังแรก กลับไปบาน แลวทําไมกาํลังถอยลง เพราะ

อะไรครับ อยูที่นี่แรงมาก 

หลวงพอ สมาธิมนัถอยเขาวัด มนัก็มนัอยูความเหนือ่ยใชไหมละ เหนื่อยกงัวล ความไม

มั่นใจ ตองมุมานะหนอยนะ ตัดสินใจวาเราทาํถูกแตขอสําคัญเขาไปถงึมันก็กงัวล

สิ หวงหนาหวงหลัง ถาอยูส่ี หมดไมมีกงัวลใชไหม ไอตัวกังวลมันสําคัญ การ

เจริญพระกรรมฐานเบื้องแรกจริงๆ พระพทุธเจาใหตัดกงัวลกอน คือกอนที่เร่ิมทาํ



เราจะตองไมหวงอะไรทัง้หมดในเวลานัน้เฉพาะเวลานะตัดสินใจตัวนีสํ้าคัญมาก 

กังวลนีท่ําเปนจิตฟุงซาน อุทธัจจกุกกุจจะ กีทุ่ม 

ลูกศิษย  3 ทุม 22 นาท ี

หลวงพอ เดี๋ยวกอนอุทิศสวนกุศลเสยีกอน เดี๋ยวใครจะรีบกลับก็รีบกลับยังไมกลับก็ยงัไม

กลับนะ อาว เขาไกลดี เออ ขโมยก็ลืมไปเที่ยวนี้เขาทาํอยางไร อือ เขาใจแลว คิด

อีกแบบหนึง่ อยาคิดไปคนละแบบนะ อาวใครจะมีอะไรคุยบาง ใครจะกลับบานก็

กลับไดนะ นิดกลับบานหรือยัง 

ลูกศิษย เดี๋ยวกลับคะ 

หลวงพอ ไอนิดมันเกงนะ กลับบานเอาเสาขึ้น เอาหลงัคาลง เอาหลงัคาลงเอาเสาขึ้น ไอ

ใครก็จําบานไมได 

ลูกศิษย หลวงพอครับ ตอนฌาน 4 นีเ่วลากลับไปแลว เวลาทําเองนี ่เขาไมมีใครจะเทียบนี่

จะ 

หลวงพอ ไมมีเทียบกับเขาเลา 

ลูกศิษย คือที่นี่อยางคนอื่นเขาบอกอะไรก็แนใจ ทราบวาเรา เหน็ รูสึก และสมัผัสถูก ทนีี้

กลับไปบานตองทาํคนเดียว 

หลวงพอ ทําคนเดียวก็รู แนใจคนเดียวก็หมดเรื่อง สมัยกอนเขาทาํกันเดี๋ยวทั้งนัน้นะ ไมมีครู

สอน อันนี้เขาสอนๆ ใหเปนแบบ ใหเปนตัวอยางใหใชกําลังใจ นี่ไมใชตองสราง

ความมัน่ใจ ถามันถูกเสยีอยางมนัถกูหมด ถาผิดอยางกผิ็ดหมด สบายมาก คือ

มั่นใจมนัถูกตอง เชื่อในสมาธ ิ ต้ังอารมณใหพอดีๆ นะ คือประการหนึง่ ญาณ 8 

ทั้งหมดเราไมไดใชเอง ตองถามพระพทุธเจา หรือถาม แมศรี ก็ได 

ลูกศิษย ครับ 

หลวงพอ เขาใชถาม ถารูเองนัน้เปนอปุาทาน มนักผิ็ดบางถกูบาง อยาลมืวาพระอรหันตเอง

ทานก็ไมยอมรูเอง ทานทาํงายๆ ถามพระพุทธเจาดีกวาใชไหม เพื่อความมัน่คงด ี

เขาไอกันแบบนั้น ถาตามตาํราทานใหใชกําลังของตนเอง แตวาถาทาํจริงๆ ถาใช

กําลังของเราเอง บางครั้งเผลอ บางครัง้เพลีย พลาด ฉันก็ลองดูแลว บางทีมันก็

ถูกๆ เฉียดๆ ถกูไมไกลก็มี ถกูบางไมถูกบาง มนัก็ไมดี 

  ถาตามตรง พระพุทธเจาไมมีอะไรผิดใชไหม พระสารีบุตร ทานแนะนํา

ตองกลาทําทกุคน ตองกลาซอมนะ เมื่อเราคนเดียว จติตั้งตลอด บันทกึของจิต 

ถาอะไรมันผิดหรือถูก ถาวนัไหนมันถูกด ี เราตั้งอารมณแบบไหนตองจําไว ทํา

อยางนัน้ เอาหมูมีอะไร จะขึ้นเชียงเมื่อไร 

ลูกศิษย แลวแตหลวงพอเจาคะ 



หลวงพอ ถาขึ้นเขียงได ข้ึนโตะไมได มันไมหนั มนัโดด เออดีๆ เอาใครมีอะไรบาง ถาคนไหน

อยากกลับบานไปก็กลับไดนะ วนันี้ไมไดกี่คนหลายคนไหน กี่คนไปกีค่น มีข้ึนมีลง

หรือ อะไร ยกมือหรือกวกัมอืโผลแผล็บลง โผลแผล็บลง 3-4 คนนะ พรุงนี้มาใหม 

ถามา มารูจกัครูเขานะ ถามากอนเริ่ม ทกุคนทีเ่ขาใหมจะไดรู ถามาตอนหลงัละ

จับไมทัน 

ลูกศิษย หลวงพอคะ สงสัยที่หลวงพอวา พระพุทธเจามี 100 พระองค ใชไหม เจาคะ 

หลวงพอ องคเดียว กัปนี้ 4 พระองค 

ลูกศิษย คือทั้งหมดมี 10 พระองค 

หลวงพอ ใช 

ลูกศิษย หลังจาก พระศรีอาริย แลว 

หลวงพอ ใชๆ ไอนี่หมจูริงๆ 

ลูกศิษย ใชเจาคะ ยอมรับเจาคะ 

หลวงพอ คือวาตองนับต้ังแต พระกกุสันโธ องคตนกัป พระศรอีาริย เปนองคที่ 5 ของยคุ

แรก หลงัจากนั้นก็ข้ึนตนดวย พระราม รามาสีดาใชไหมพระรามเปน 1 นะ อีก 5 

องค แตก็ไมกนัล็อคกันเกิดกันไกลพุทธนัดรระยะเดียวกัน พทุธนัดรหนึง่จะหางกนั

ประมาณลานปเศษเพราะมี 10 พระองค อยานกึวากัปนีม้ี 10 ลานป ไมไดนะ 

  กอนหนาที่จะมีพระพทุธเจา หมดเวลาไปเทาไรใชไหมพระพุทธเจาแตละ

องคทรงมชีีวิตอยูเทาไร ประกาศศาสนา ประกาศพระศาสนาเอาไวเทาไร แลวก็

ชองวางมนัลานปเศษ อยาง พระศรีอารยิ นีก่็พอสิน้ศาสนาขององคนี้ ก็อีกลาน

เปนเศษ พระศรีอารยิ จะมา พอ พระศรีอารย พอตรัสแลว คือวาสิ้นศาสนา

พุทธเจากอนนะ แลวก็ในชวงที่ พระศรอีาริย ยังไมมาลานปเศษจะมี พระ

ปจเจกพุทธเจา ตลอด พอพระพทุธเจาจะลงมาปบ พระปจเจกพทุธเจา 

สลายตัว หมายความวาคนที่เปนปบ พระปจเจกพุทธเจา สลายตัว หมายความ

วาคนที่เปน ปจเจกพทุธเจา ไมมีอีก ตางคนตางไปนิพพานหมด ไมมสิีทธิ์ตอ 

  ชวงหลังจากนัน้กพ็ระพทุธเจาตรัสๆ แลว พระศรึอาริย หมด พระ

ปจเจกพุทธเจา อีก สลับกนัอยางนี้ กัปนี้ดีมาก คือกปัที่ดีเปนพิเศษ เขาบอกวา

คนเกิดกัปนี้มีโชคดี และก็โชครายเหมือนกนั ถาซวยลงนรก มาไมทันแน นาเสยี

ดานนะ แตกย็งัมีทีม่ีหมูอีกตวัหนึ่งทัน พระศรีอาริย ทนัไหม 

ลูกศิษย ไมทันเจาคะ 

หลวงพอ อาว เราไปอยูนพิพาน เราก็ทนั ใครมาก็ทนัหมด ถาอยูนรกไมทนัใชไหม เปน

เทวดากท็ัน กัปนี้ถาใครขึ้นไปเปนเทวดานะ คือจิตเปนกุศลจริง ระหวางเปน



มนุษยกําลงัจะออนหนอยกไ็มเปนไรพระพุทธเจาเทศนจบเดียว อยางนอยก็เปน 

พระโสดาบัน เลย ใชไหมนี่คนที่ต้ังใจดนีะ ไอบุญประเภทจับพลัดจับผลูไปแน 

หมายความวาจิตใจไมมั่นคงในความด ี แตวาบังเอิญขณะที่จะตาย จิตเปนกุศล

ไปเปนเทวดา 

  พวกนี้ไมแนนะ แตถามีความมั่นคงในบุญกุศล บาปกท็าํกรรมไมชั่ว ทําดี

ก็ทํา ทําชัว่กท็ํา ใชไหม แตวาสวนที่เขาทําความดี เขาตั้งใจจริง เขาทาํความชั่ว

ดวยความจําเปน อยางคนจบเขาตองหาผักหาปลา หาเนื้อใชไหม อยางคนติด

เหลาก็จําเปน มันอยาก แตวาเวลาทําบุญเขาตั้งใจจริง ความจริงใจเขามี เขากนิ

เหลาเมายา เมื่อเลิกเมาเขาบูชาพระได เขาทําบุญได ใหทานไดเขามีอยู ความ

ต้ังใจจริงอยางนี้มีอยู ถงึแมจะมีกาํลังยอมไปหนอย เปนเทวดาฟงเทศนจบเดยีว

เปน พระโสดาบัน แน 

  พระพทุธเจาองคหนึ่ง ทานไมเทศนจบเดียวนี่ เทวดาฟงเทศนงายเพราะ

ธุระไมมีใชไหม กงัวลก็ไมมเีหมือนเรา เขามีแตความสขุ เขาพวกเขาพึงทํา เขาจะ

ไปไหนถาเขาจุติ บาปทีท่ําที่ยงัไมไดชําระหนี้เขาตองลงนรก เขาทราบ เขาเหน็

นรก เขาพยายามหนีแนนอน 

  ฉะนัน้เมื่อฟงเทศนจบเดยีวก็เปน พระโสดาบัน ได พอเปน พระ

โสดาบัน แลวก็ไมถงึ บาปไมมีโอกาสจะดึงเขามาอกี กม็ีทางเดียวเดินหนา

นิพพาน แลวก็เขาพบ พระศรีอาริย หรือ อีก 5 องควา 6 องค ถาฟงเทศน 6 องค 

ไมเปน พระอรหันต ก็เชิญลงนรกไปเถิดใชไหม พระโสดาบัน นี่เขาลงไมไดนะ 

มีอะไรตัวเล็ก ตัวใหญพูดไอตัวเล็กวาตาม 

ลูกศิษย หลวงพอคะ พอเวลาเราเจริญพระกรรมฐานที่บาน เราตองสมาทานพระกรรมฐาน

ทุกครั้ง ใชไหมคะ 

หลวงพอ ก็ตามใจ เวลามีก็สมาทาน ถามีความมัน่คงก็ไมเปนไรนะ ก็ไมแนนกับางคนทีม่ที

ความคลองตวั ไมทันจะสมาทาน จิตเปนสมาธิเลยนี่ใชไดแนนอนนะ ถาทางที่ดี

ใหมๆ ยังไมมัน่คง ตอนเชาก็สมาทานเสียกอน สมาทานครั้งเดียวในวันนั้น ทํากี่

คร้ังก็ได ไมตองทาํไมตองสมาทานบอยๆ นะ ทางที่ดีเชาวาสเยกอนเลย ถาไมรีบ

เกินไป 

  เอาอยางนี้ก็แลวกัน ตอนต่ืนถาไมสายเกนิไป ก็สมาทานเลย คุมไปยนัถงึ

พรุงนี ้ สมาทานครั้งเดยีว แลวตอไปไมตอง ตลอดวนัตลอดคืน สมาทานนะ 

สมาทานในตอนตนวามอบกาย ถวายชีวิตนัน่กห็มายความวาคําสั่งสนอใดที่

พระพทุธเจาทรงสอนไว จะไมฝนใหเปนไปตามขึ้นตอนนะ อันดับแรกเราก็จับ



อารมณ พระโสดาบัน กอน พยายามเอาใหได พระโสดาบัน มีความสําคญัที่

ศีล 5 เทานัน้เอง ถาทรงศีล 5 ไดอยางเดียว อารมณต้ังใจ พระนิพพาน เปนของ

ไมยากใชไหม เพราะมีอยูแลว เทานั้นแหละ พระโสดาบัน พระสกทิาคาม ีแค

ศีล 5 แลวก็ถาสมมติวา เราทรงอารมณ พระโสดาบัน ได จะเปนมรรคหรือผลก็

ตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

   

 

 



 

   

 

 

 
 


