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สดๆ เลย ถามอะไรก็สดๆ เลย ถาเราตอบไดเราจะตอบ เราจะเก็บของเราไวตลอด 
เราพูดอะไรไวเราจะเก็บไวหมด  แลวรบัผิดชอบ  เดีย๋วถาจะตอบคําถามเราขออารัมภบท 
หนอยหนึ่ง แลวถาอันนี้ไดออกหนอยหนึ่งแลวเราจะพอใจเลย 

เราจะพูดบอกวา  “เรามีพอมีแม”  นี่แหละ  เพื่อจะปองกนัตัวเองไววา  ถาเราทํานี้ 
เราไมไดทําดวยขาดสติไง เราทําของเรา แบบวามันไมตองการอะไรเลยไง ถาไมอยางนั้น 
นี่เราพูดไปในอากาศ พูดไวแลวก็หายไปหมด แตเวลาอยางนี้แลวเราพูดไวกเ็พื่อ…… 

ตั้งใจไวแลววาไมให  ไมเอาอะไรทั้งสิน้  ไมใชกลวันะ  เราคิดวามันจะมีเหตทุี่ 
จะตองมีงานใหญขางหนาไง  ฉะนั้นดาบมันควรจะชักตอนนัน้  ไมใชจะเอาดาบมาเที่ยว 
ฟนตอนนี้ ไมมีประโยชน 

โยม  :  หลวงพอคะ อยากจะเรียนถามหลวงพอคะวา จรงิๆ แลวธรรมชาติของทีเ่ขา 
เรียกกันวา  “พระปา”  ธรรมชาติหรือวิธีการดําเนนิชีวิตของพระปา  จริงๆ  แลวนี่เปน 
อยางไรคะ 

หลวงพอ  :  พระปาเริ่มตนก็มาจากพระพทุธเจากอน  พระพุทธเจาตรัสรูในปา 
ธรรมะนีเ้กิดจากพระพทุธเจา  แลวพระพุทธเจาเวลาคนควานีอ้ยูทีโ่คนตนโพธิ์  เห็นไหม 
กอนหนานั้น ๖ ป อยางนี้คือพระปา 

คําวา “พระปา คือ พระปฏิบัติ  ถาปฏิบัติคือพระปา”
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คําวา “พระปา” นี้ มันมีพอแมครอูาจารย อยางเชน หลวงปูเสาร หลวงปูมัน่ แลว 
หลวงปูมั่นนี้ทานวางรากฐานไว  อยางเชน  เวลาหลวงตาอยูกับทานไง  หลวงปูมั่นทาน 
บอกวา “พระที่มีพรรษามากแลวไมตองมาทําขอวัตร” มาทําขอวัตรคือมาฝก 

ทีนี้การทําขอวัตร หลวงปูมั่นทานวา “พระทีม่ีพรรษามากแลวไมตองมา ใหพระ 
พรรษานอยๆ มา มันจะไดมีขอวัตรติดหัวมันไป” 

คําวา “มีขอวัตรติดหัวมันไป” นี้คือมนัรูระเบยีบ เหน็ไหม รูระเบียบ รูธรรมเนยีม 
ถารูระเบียบ รูธรรมเนียมของพระปา พระปามันอยูที่ตรงนีไ้ง 

“พระปาเขาอยูที่ระเบียบ อยูที่ธรรมเนียม” 

อยางเชน พระธุดงค เขาบอกวา พระธุดงคนะก็คอืพระที่หมผาสีดําๆ โอโฮ.. ผาสี 
ดําๆ ถาอยางนั้นกางเกงโยมก็สีดําๆ 

มันไมใชอยูที่สีผา  ไมใชอยูที่นัน่  “แตมันอยูทีข่อวตัรไง  !  มันอยูที่ขอวัตรคือ 
ระเบียบไง”

อยางเชน  “ธุดงควัตร”  พระธุดงค  คอื  พระที่ถือธุดงควัตร  ๑๓  ฉันมื้อเดียว  ฉนั 
เอกา เห็นไหม ธุดงควัตร ก็ฉนัอาหารมือ้เดียว ถือผา ๓ ผืน ถือผาบังสุกุล ฯลฯ 

เวลาโยมเขามาถวายคหบดีจีวร  คือของถวาย  ไมเอา  แตจะเก็บเอาจากผาพันศพ 
คือวาจะไมเกี่ยวกับโยมเลย  อยางที่โยมเอามาถวายเขาเรียก  “คหบดี”  อยางเชน  โยมมา 
ถวายอาหารนีเ่ขาเรยีกวา  ภัตตามมา  อยางนี้พระธุดงคเขาไมรบั  เขาบิณฑบาตเอาแตที่ตก 
บาตรไง เห็นไหม 

อยางอยูที่บานตาด  ตอนอยูในพรรษานี่ตองใสบาตรอยางเดียว  เขาไมรับอาหาร 
ตามมานะ อาหารตามมาเขาเรียกวา “ภัตตามมา” แลวก็ผา ๓ ผืนนี้  เห็นไหม ถาถือผาผืน 
ที่ ๔ นี้ถือวาขาดธุดงค 

พระธุดงค  พระปานี้  เริ่มตนมาจากธุดงควัตร  ๑๓  แลวก็มีระเบยีบของครบูา 
อาจารย  เห็นไหม  ระเบียบของครูบาอาจารยนีเ้ขาเคารพกัน  อยางเชน  หลวงตาบอกวา.”
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“ทานลงใจหลวงปูมั่นมาก”  ลงใจนะ  แมแตไมเจอรปูภาพ  ไมเจอสิ่งใด  ก็นกึถึงหลวงปู 
มั่น นึกภาพขึน้มาในหัวใจ แลวกราบไป อยางนี้เขาเรียกวา “หัวใจมนัผูกพันกัน” 

มันมีความผูกพนักนัมา มพีอมีแม มีครูมอีาจารย... พอแมครอูาจารย ! เคารพบูชา 
กันดวยธรรมเนียมประเพณวีัฒนธรรม  แลวคุณธรรมนัน้อีกเรือ่งหนึ่ง  ประเพณี 
วัฒนธรรม อยางเชน  ในที่ทํางานเรานีม้ันก็ตองมีกฎระเบียบ แตคนดีและคนไมดีนัน่เปน 
อีกเรื่องหนึ่ง จริงไหม 

ระเบียบก็คอืระเบียบ  คนกค็ือคน  ฉะนั้นพระปานี้ระเบียบเขารูกนัอยูแลว  อาวุโส 
ภันเต  การเคารพกนัอยางไรนีเ่ขารูกนัอยูแลว  แลวระเบียบของพระปานี้  แคมองกร็ูแลว 
แคมองหมายถึงวาเวลาพระมาดวยกนั 

“อาจริยวัตร อาคันตุกวัตร” 

หลวงปูฝนทานถอืมากเรือ่งคารวะ ๖  “ศาสนาจะเจรญิหรือเสือ่ม อยูที่คารวะ ๖” 

อาคันตุกวัตร คือพระที่มา  เราเปนพระปฏิบัติใชไหม  เราเปนลูกศิษยพระพุทธเจา 
เราก็รูอยูแลววา ขอวัตรปฏิบัติ มนัเปนอยางไร อาคนัตุกะ เราไปนี่เรามีสิทธิอยางไร 

อาจริยวัตร  คือ  พระทีอ่ยูวัด  เวลาพระมานีจ้ะบอกจะรับ  จะตอนรับพระทีอ่าวุโส 
มากกวา  เราก็รับบาตรรับจีวรไปผ่ึงไปตาก  แลวก็มนี้ําใชน้ําฉันตอนรับ  พอตอนรับเสรจ็ 
แลว  ถาพระมาขอพัก  เราก็จะตองใหพกั  ใหพักเสรจ็แลวเราก็จะตองบอกขอวัตรของเรา 
“วัดนี้เชาขึ้นมาจะตองทําอะไรบาง..  ตื่นนอนขึ้นมาจะทําวัตรกี่โมง..  จะเตรยีมตัวออก 
บิณฑบาตกี่โมง.. น้ําใชน้ําฉันทําอยางไร” นี่เขาเรียกวาบอกกตกิา 

นี่ธรรมเนียมของพระปา  !  ไมใชธรรมเนียมนะ  มนัเปนธรรมวินยั  พระพทุธเจา 
บัญญัติไวแลว แลวหลวงปูมั่นทานมารือ้ฟน ของมนัมมีาตั้งแตสมัยพุทธกาล แลวนีม่ันมี 
อยูในพระไตรปฎกทั้งนั้นเลย 

ทุกคนวา พุทธพจน..  พุทธพจน.. 

พูดแตพุทธพจน แตพฤติกรรมมนัเลวชาติ ! พูดพุทธพจน แตพฤติกรรมมันเขากับ 
พุทธพจนไดหรือเปลา ?
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แตนี่พระปาเปนอยางนี้ แลวเขามองถงึกึ๋นเลย หลวงตาทานบอกเลยวา “เดินมาก็รู 
แลววาเปนพระอะไร” 

โยม  :  สิ่งที่เครงครัดมากที่พระปาจะตองปฏบิัตคิืออะไรคะ 

หลวงพอ  :  เครงครัดมาก ! คําวาเครงครัดมาก มันเครงครัดมากเรือ่งอะไร มันอยูที่ 
“เปน” หรือ “ไมเปน” นะ ตรงนีพู้ดเปนหลักตายตวัไมได 

พวกเราเคารพบูชาหลวงปูมั่นมาก สมัยที่หลวงปูมั่นทานอยูหนองผือ หลวงตาเลา 
ใหฟงวาพระแตละองคก็จะเขาไปหาหลวงปูมั่น  ทนีี้พอเขาไปหาหลวงปูมัน่  มันก็อยูที่ 
จริตนิสัยของคนๆ นัน้วา จริตนิสัยนี้เปนอยางใด ทีนีท้ี่วาเครงครัดนี่เครงครัดอยางใด 

เครงครัดหรอืไมเครงครัดนี้ไมจําเปน คําวาไมจําเปนนั้น ไมจําเปนตรงไหนรูไหม 
เครงครัดคือกฎระเบยีบในที่ทํางานของเรา  แตคนๆ  นี้  คนที่ทํางานนี่เขาทําหนาที่อะไร 
แลวเขาทํางานอยางนี้ เขาจะไดผลตอบแทนอยางไร 

มันอยูที่การปฏิบัติ  !  คําวาปฏิบัติแลว  จิตของคนจะเขาสูธรรมไหม  หลวงปูมัน่ 
ทานดูตรงนี้  เชน  หลวงปูตื้อทานเปนพระอรหนัต  เวลาทานมาอยูกับหลวงปูมัน่  กําลัง 
แจกอาหารกันอยู นี่หลวงตาทานเลาเอง เวลาแจกอาหารกัน ทนีี้หลวงปูตื้อ ธรรมดาถายงั 
แจกอาหารไมเสร็จนี่ก็ยงัฉันไมไดใชไหม  แตหลวงปูตื้อทานฉนัอาหารเลย  พอหลวงปู 
ตื้อฉันอาหารปบ หลวงปูมั่นหนัมาวา 

“ตื้อ.. ทําไมทําอยางนัน้ละ” 

หลวงปูตือ้บอกวา “อาว.. ก็ผมหิว ผมก็ฉันเลย” 

พอฉันไปแลว ทานกว็าโอเค เพราะวาหลวงปูตือ้นีท้านมีอภิญญา ๖ ลูกศิษยหลวง 
ปูมั่นนะ แลวเวลาหลวงปูมั่นทานพูด เหน็ไหม 

“หมูคณะ  ทําแบบหลวงปูตื้อไมไดนะ  ใครจะทําแบบหลวงปูตื้อไมได  เพราะ 
หลวงปูตือ้ทานปฏิบัติของทาน ทานพนไปแลว”
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แตผูที่ไปอยูกับหลวงปูมัน่นีเ้ปนผูที่ปฏิบัติใหม  เปนผูที่กําลังแสวงหาอยู 
กฎระเบียบนัน้ถึงสําคัญ แตผูที่เขาพนไปแลว กฎระเบียบนัน้เปนวิธีการ 

เห็นไหม ที่วาเครงแคไหนไง คําวาเครงไมเครง หรือ คําวาเครงแคไหนนี้อยูที่จริต 
ของคน  อยูที่ความรักความชอบของคน  ในสมัยพุทธกาล  เห็นไหม  พระอรหนัต 
เอตทัคคะ ๘๐ องคก็ ๘๐ นิสยั 

ฉะนั้นเครงครัดธรรมวนิัยนี้  เครงครัดหมายถึงวาหลัก  เราเปนประชากรไทย  เรา 
ปฏิเสธกฎหมายไทยไมได  เราเปนชาวพทุธ  เราปฏิเสธธรรมวินัยไมได  ธรรมวนิัยนี้เปน 
หลัก  แตคนที่จะเขาสูธรรมนี้  อาศัยตรงนี้  อยูทีว่าใครจะมีความชอบ  ใครจะมีจริตนิสัย 
แลวไดมากไดนอยกวากนั นัน่ก็เปนอกีเรื่องหนึ่ง 

ถามวา เครงแคไหน ?  เอาตรงไหนเปนบรรทัดฐาน ? 

มันอยูตรงนี้ มนัอยูที่ “เปน”หรือ“ไมเปน” 

ถาเรา  “ไมเปน”  ก็เหมอืนกบัคนที่ทํางานไมเปนแลวมาฝกงาน  เห็นไหม 
เหมือนกับเจาหนาทีเ่ลย  เอากฎหมายนัน้เปนเครื่องมอื แตถาเจาหนาที่ที่เขาเปนคนที่ดนีะ 
กฎหมายนั้นจะใชเพือ่ใหการทํางานนั้นประสบผลสาํเร็จ.. จริงไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ถา  “เปน”  เขาก็จะใชธรรมและวินยันี้เพือ่ทะนุถนอม  เพื่อจะให 
พระหรือผูทีป่ฏิบัตนิี้เขาสูธรรม 

แตถา “ไมเปน” นี่จะพูดผิดหมด ! 

อยางเชน เราทําอะไรไมเปนแตมกีฎหมายไง โอโฮ... ก็วา “กฎหมาย ! กฎหมาย ! 
ฆามัน ! ฆามัน” 

ประโยชนทั้งนั้นเลย  แตมนัอยูที่วา  “เปน”หรือ“ไมเปน”  ถา  “เปน”  นะ  เชน 
เจาหนาที่ที่ดี  เจาหนาทีท่ี่มีเมตตา  เขาเห็นคนทุกขคนจน  เขาจะเจอืจาน  เขาจะชวยเหลือ 
เขาจะชวยใหคนๆ  นั้นผานพนจากการกระทํานั้นไป  แตถาเจาหนาที่ที่เลว  เหน็คนจนคน 
ทุกขคนยากมา นี่คือผลประโยชนทัง้นัน้เลย
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พระก็เหมือนกนั  !  พระก็เหมือนกนั  !  ถาพระที่ดี  พระที่เปนธรรม  นีเ่ขาทํา 
ประโยชนตรงนี้  แลวมนัมองออก  !  คนทํางานเปน  อยางเชน  ขาราชการ  เขาเห็นแค 
เอกสารเขาก็รูแลววา “ไอนีม่นัทุจริตหรือไมทจุริต” 

พระกับพระเขารูกัน  ฉะนั้นพอพระรูกนั  เราถงึบอกวา  “ถาไมถือนิสัย..  ไมเขาสู 
หมูคณะ”  ถาเขาสูหมูคณะก็ตรงนีไ้ง  มันจะเขากนัไดหรือเขากนัไมได  ถามันเขากันไดก็ 
คือกฎระเบียบอันเดียวกันใชไหม  แตถาเขามาไมได  คือ กฎระเบียบมันคนละกฎระเบียบ 
เราจะเอาแตความพอใจของเรา ถาเราจะเอาแตความพอใจของเรา แตคนอื่นเขาก็มีใจของ 
เขา แลวมันยงัมีธรรมวินัยของพระพุทธเจาที่เปนหลกัอีกอันหนึ่ง แลวเราทําอะไรไวละ ! 
เราทําอะไรไว 

นี่ไงทีบ่อกวา “พระปาหรือไมใชพระปา เขาวัดกนัตรงนี้ไง” 

โยม  :  จริงๆ แลว หลกัธรรม ธรรมวนิัย เปนสิ่งที่ดีอยูแลว….. 

หลวงพอ  :  ถูกตอง ! 

โยม  :  แตวาคนที่จะเอาไปปฏบิัต…ิ. 

หลวงพอ  ใช ! เขาเอาไปอางเพื่ออะไรละ ถาพูดถงึ อยางเชน ครูบาอาจารยของเรา เห็น 
ไหม  อยางเชน  เราอยูในที่ทํางาน  เราก็มกีฎระเบยีบขอหนึง่  แลวสวนใหญเขาถือ  สวน 
ใหญเขาก็เห็นดเีห็นงามดวย  แตมีคนพาลคนหนึ่งบอกวา  “กฎระเบยีบนี้ใชไมไดเลย” 
แลวเขาจะเอาแตใจของเขา อยางนี้มนักเ็ขากันไมไดแลว 

ธรรมวนิัยก็สวนธรรมวนิัย  แตอยูที่พฤติกรรม อยูทีก่ารกระทํานั้น แลวทีนีถ้าเขา 
มาในหมูสงฆ เห็นไหม หลวงปูมัน่ทานถงึวางหลักไวไง หลวงปูมั่นทานวา 

“หมูคณะ... หมูคณะใหมันมีขอวัตรติดหัวมันไป” 

ใหมีความรับรู  ใหมีสิง่นี้ติดหัวมา  คือวาเรารูหลักไง แตถาไมรูหลักมนัก็เฉไฉไป 
ตามประสามนั
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โยม  :  หลวงพอคะ มีญาติโยม พุทธศาสนิกชนหลายๆ คนสงสัยกนัมากที่วา มีการ 
พูดถึงเรื่องวิธีการดูจิต 

วิธีการดูจิตแบบนี้ มนัสามารถมาแทนที่หรอืวาทดแทนคนที่ทําสมาธิ ที่อาจจะทํา 
ไมได  แลวใชวิธีการดูจิต  ใชปญญาตัดแทน  วิธีการแบบนี้สามารถทําไดจรงิๆ  หรือเปลา 
คะ 

หลวงพอ  :  วิธีการสวนวิธีการ วิธีการนี้เปนวิธีการอันหนึง่ 

วิธีการ เห็นไหม “เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตต”ิ 

ถาเปนเจโตวิมุตติ  เห็นไหม  ทําสมาธิ  แลวใชสมาธิพิจารณา  วิปสสนา  นั้นเปน 
อันหนึง่ 

ปญญาวิมุตตินี่ใชตัดดวยปญญา แต ! แตมันมีสมาธิของมัน มนัอยูที่ “เปน” หรือ 
“ไมเปน” เทานั้น ถา “เปน” พูดถูกหมด  “คนเปน” ทําอะไรกถ็ูกหมดจรงิไหม แต “คน 
ไมเปน” ทําอะไรก็ผิดหมด 

ฉะนั้นเวลาเขาพูด  เขาไมพูดตรงนี้  เขาไปพูดถงึหลกัวิชาการ  พุทธพจนไง  อาง 
พระไตรปฎกไงวาตัดดวยปญญา พระพุทธเจากบ็อกวาตัดดวยปญญา แตตัดดวยอยางไร 

ตัดดวยอยางไร เห็นไหม “ศีล สมาธิ ปญญา” ถามีปญญา คําวามีปญญานี้ ปญญา 
ของใคร  ทีนี้พอปญญาของใครใชไหม  ไอที่วาสิ่งทีดู่จิตๆ  คําวาดูจิตนี้หลวงตาทานไมใช 
อยางนัน้  หลวงตาทานใชคําวา  “ปญญาอบรมสมาธิ”  คําวาดูจิต  มันเปนภาษาทองถิน่ใช 
ไหม ภาษาทองถิ่นใชคําวา “ดูจิต” 

ทีนี้คําวาดูจิต  เราก็ดจูิตได  คําวาดูจิตนี่ถาเราไปพูดกบัพวกตะวันตก  ถาเราไปพูด 
อยางนี้  เขาจะเขาใจเรื่องพืน้ฐานของเราไหม  พอเขาไมเขาใจ  พอเขาไปดจูิตเขาก็ไปดู 
ความคิดเขานั่นแหละ แตถาคนมีพืน้ฐานละ ? 

ทีนี้คําวาดูจิตๆ มันเปนภาษาทองถิน่ใชไหม มันเปนภาษาไทย ภาษาทองถิ่นภาษา 
ของเรา  แตถาพูดถึงตามความเปนจริงในหลักศาสนา  ใชคําวา  “ปญญาอบรมสมาธิ” 
หลวงตาใชคําวา “ปญญาอบรมสมาธิ”
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ฉะนั้นคําวา “ดูจิต” นี้ ถาดูดวยการเพง ดวยการดู คําวาดูก็คือดูเฉยๆ ใชไหม แลว 
มีปญญาไหม คําวาดูก็คือดู 

ถาคําวา“ดูจิต”  นะเราถงึบอกวา  กลองวงจรปดดีกวามึง  มันก็สองอยูใชไหม  พอ 
มันเปดเครื่องอยู  แลวใครไปเอาขอมูลนัน้มาใชถงึจะไดประโยชน  แลวกลองมันรูอะไร 
ตัวกลองมนัไดอะไร 

คําวา “ดูจิต”  ถาเราตองการใหเปนการดูจิตของเรา มันกเ็หมอืนกบักลองวงจรปด 
เทานั้นเอง  แลวปญญามนัเกิดหรือยงั  แตเขาบอกวาจะเกิดนะ  มนัขัดกนัไหม  ขอเท็จจริง 
มันขัดกนัไหม 

เราถึงบอกวา “มันตองปฏิบัติตามของพระพทุธเจานะ คือ ศีล สมาธิ ปญญา” 

คําวาสมาธินะ  !  เพราะมีสมาธิ  คนมสีมาธิ  ทําอะไรก็ถูกไปหมดใชไหม  คนไมมี 
สมาธิ  ทําอะไรก็ผิดไปหมดใชไหม  ถามนัไมทาํสมถะคือไมทําสมาธิกอน  ความรู 
ความเห็นจะเกิดขึ้นมาไหม...เกิด  แตเกิดโดยสามญัสํานึก  เกิดโดยปุถุชน  เกิดโดย 
ความเห็นของพื้นฐานของเรา 

แตถาทําสมาธิกอน..  ถาทําสมาธิมนัจะทําใหความรูความเห็นของเรานี้  มันไมมา 
บวกกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากปจจุบัน 

..อันนั้นตางหาก.. 

ฉะนั้นพืน้ฐานเลย  เราบอกวา  ถาขาดสมาธินะมันจะไมมโีลกุตตรปญญา  คือ 
ปญญาที่จะรูทนัของกิเลส ไมมี ! ถาไมมีสมาธินะ 

แตที่เขาบอกวา “ปฏิบัติแลวสบายๆ” 

โอโฮ..  มันสบายเพราะอะไร  เพราะธรรมดาคนเรามีความคิดใชไหม  แลวมันใช 
ความคิดใหมนัรูเทาความคิดของมนั แลวตัวพลังงานมนัอยูไหน 

โยมมีความคิดนะ  แลวโยมก็ใชความคิดบอกวา  คิด  จินตนาการ  ใหมันปลอยให 
หมด  มันปลอยไหม  ?  ถามีสติมันปลอย  พอมันปลอยแลวมนัสบายไหม  เราคิดใหเราไม
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คิดไง..เราคิดใหเราไมคิด  !  เรามีความคิดอยู  แตคิดใหมันไมคิด  มันก็จบที่ความคิดนัน้ 
แลวตัวจิตอยูไหน ? มันถึงไมมีสมาธไิง ! มันถึงไมเปนอะไรเลยไง ! มันถึงเปนการฉอฉล 
ไง ! มันถึงเปนการหลอกลวงไง ! 

ทีนี้คําวาถา “คนเปน” เราถึงบอกวา “เปนหรือไมเปน” ถา “คนเปน” หลวงปูดลูย 
ทานสอนทานบอกใหดูจิต แตดูจิตของทาน ทานบอกวา “ดูจิต มันจะมีสต”ิ แลวพอดูไป 
นี่ทานบอกวา “ไมเหน็จิตหรอก ไมเห็นจิต มนัเปนอาการทั้งนั้น ไมเหน็ !”  หลวงปูดลูย 
ทานสอนประจํา  แลวการดูจิตนีม้ันยากกวาพุทโธเยอะ  ยากกวา..  ยากกวาเพราะพุทโธ 
พุทโธ นี้มนัเหมือนกับเราทํางานโดยสามัญสํานึกของเรา แลวคําวาดูจิตๆ นี้ มันตองคนที่ 
มีพื้นฐาน คนแบบปญญาชนที่มีพืน้ฐานที่ดี ทีนีม้ีพื้นฐานที่ดีมันตองมีสตปิญญา 

เห็นไหม บัว ๔ เหลา... 

โยม  :  คือดูแลวก็ตองนําไป… 

หลวงพอ  :  ดูก็เปนสมถะหมด 

โยม  :  คือดูเฉยๆ ไมได 

หลวงพอ  :  ไมได ! ไมมี ไมมี... ดูเฉยๆ ไมมี 

โยม  :  ดูแลวก็ตัดกิเลส… 

หลวงพอ  :  ไมมี ! ไมมี ! ถามีนี่ตัดอยางไร เพราะ ! เพราะมันไมมี เพราะมันไมมีเขา 
ก็เลยอุปโลกนกันวามี อุปโลกนกนัดวยทฤษฏีของตวัเองไง 

โยม  :  แสดงวาคําที่บอกวา “ไมตองทําสมาธิ ไมจําเปนจะตองมีสมาธิก็ได ใหใช 
วิธีการดูจิตเอา” แสดงวาไมจรงิ
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หลวงพอ  :  เราพูดวาไมจรงิ ! ก็เราบอกวาไมจริงไง มันไมจริงแตเขาบอกจริง มนั 
จริง  !  แตจริงของเขาไง  เขาถงึเปนสังคมๆ  หนึง่  เขาถึงเขาหมูไมไดไง  มนัจรงิของเขา 
เพราะเขาสราง อปุโลกนใหมันจริง แตถาเปนความจริงนะ 

“ความจริงมีหนึ่งเดียว… อริยสัจมีหนึ่งเดียว” 

เพราะถาเปนความจรงินะ มนัมีศลี มีสมาธิ แลวเกิดปญญา แลวเวลาเกิดมันไมใช 
เกิดศีล สมาธิ ปญญาอยางนี้ 

ศีล  คือความปกติของใจ...  สมาธิ  คือเราทําใหมันเกิดขึ้น...  พอมันเกิดขึ้นแลว  ถา 
มันเกิดปญญา..  ศีล  สมาธิมนัจะรวมกัน  !  ศีลสมาธินี้มนัจะรวมกัน  เปนเหมือนเกลียว 
เชือกที่ไปพรอมกนั ศีล สมาธิ ปญญานี้มันเปนเกลยีวเชือกไปพรอมกนั มันถึงเปนมรรค 
๘ ! 

อยางเชน  อาหารนี้  วัตถุดิบที่จะทําอาหาร  เราแยกวตัถุดิบไว  แลวบอกใหมันเปน 
อาหารขึ้นมา  อยางนีม้ันเปนไปไดไหม  มันก็ตองเอามาผสมกัน  แลวทําใหสุกในภาชนะ 
ใชไหม ในเตาในหมอ 

ศีล คือความปกติของใจ.. 

สมาธิ คือสัมมาสมาธิ.. 

ปญญา คือความเพียรชอบ ความดําริชอบ.. 

ถาทําไปแลวมนัจะเห็นศลี สมาธิ นี้รวมตัวกันเปนเกลียวเชือก เปนธรรมจักร จักร 
มันเคลื่อนตัวไปอยางไร นีม่รรคผลมนัอยูที่นี่ ! มรรคคือเหตุไง 

เพราะเขาไมเหน็อยางนี้  เขาถึงบอกวา “ดูไปเฉยๆ แลวปญญามันจะเกิดเอง คือ 
เอาจิตดวงเกา จิตดวงที่เกิดขึ้นมา เวลามันดับลง จิตดวงใหมเกิดขึ้นมา แลวดู จําใหแมนๆ 
จําจิตดวงเกา เอาจิตดวงใหมจําจิตดวงเกา จําจนเปนปญญาขึ้นมา” 

นี่มนัฟองไง
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โยม  :  คือจิตไมใชเปนดวงอะไรที่มอีันนี้ดับ อันนี้เกิด…. 

หลวงพอ  :  อันนัน้มนัหนงัการตูน 

นี่เพราะอะไรละ การกระทํานี้มนัฟองหมดไง คําพูดมันฟองถงึกึน๋ คําพูดมันฟอง 
ถึงผูที่สอน  ถาผูสอนเขามีหลกัการของเขา  แลวหลกัการอยางนี้  เหน็ไหม  ในสังคมของ 
พระปา  โยมถามถึงสงัคมของพระปา  หลวงปูมัน่ทานฝกของทานมา  หลวงปูมัน่ทาน 
กรองของทานมา  หลวงปูมัน่ทานสงสาร  ทานอยากรื้อฟนใหศาสนานี้มัน่คง  ฉะนัน้ลกู 
ศิษยหลวงปูมั่นทั้งหมดทานจะสอบกัน  แลวลูกศษิยหลวงปูมัน่ทานจะคุยกนั  ธัมม 
สากัจฉา เอตัมมงัคลมุตตมงั 

แมแตหลวงตา  เห็นไหม  ดูสิ  เจาคุณจูมทานใหหลวงตากับหลวงปูขาวคยุกัน  ให 
หลวงตากับหลวงปูแหวนคุยกนั  นี่ไงเขาสอบกนั  ถาของจริง  ยิ่งสอบยิง่สะอาดบริสทุธิ์ 
ทุกคนชอบใชไหม แลวทําไมเขาไมสอบละ ทําไมเขาไมสอบ ? 

โยม  :  วิธีการแบบนีม้ีมาตั้งนานแลว ? 

หลวงพอ  :  มีมาแตดั้งเดมิ ! เปนมงคล ๓๘ ประการ 

“ธัมมสากัจฉา เอตัมมังคลมุตตมัง เปนมงคลอยางยิง่” 

แลวสายพระปาเขาทํากันอยางนี้  !  สายพระปาเขาตรวจสอบกนัตลอด  !  สายพระ 
ปาเขาไมใหใครมาเอกเทศหรอก สายพระปาเหมือนกับในวิชาชีพเลย ในวิชาชีพใดเขาจะ 
รูวาใครมีกึ๋น ใครมีฝมอืมากนอยแคไหน 

ในวงการพระปาเปนอยางนี้ไง ในวงการพระปา พระปากับพระปานี้เขาจะรูกนัวา 
ใครมีคุณสมบัติมากนอยแคไหน หลวงตาใชคําวา “ครอบครัวกรรมฐาน” 

ชาวโลกเขาจะมารูจกัพวกเราทีหลัง ครอบครวักรรมฐานนี่เขาจะรูกันกอน  เพราะ 
เขาตรวจสอบกนั  เขาอยูในวงการกัน  เขารูถงึพฤติกรรมของแตละบุคคล ชาวโลกเขาจะรู
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ทีหลัง  ตอเมือ่ตายแลวเผา  แลวเปนพระธง..พระธาตุ..ก็วากนัไป  แตในวงครอบครัว 
กรรมฐานนี่เขารูมากอนหนานัน้ 

ฉะนั้น  จริงๆ  แลวนะเหตุที่เราออกมาพูดนี้  เพราะเราสงสารสังคม  วาสังคมนี่ 
ออนแอมาก แลวสังคมนี้โดนคนชักไปในทางที่ผิด... เทานั้นเอง ! แลวไมอยากออกมายุง 
จริงๆ 

ฉะนั้นมันเปนเรื่องที่แบบวาหยาบมาก เปนเรื่องที.่.  แหม... มันแยมากๆ 

โยม  :  จริงๆ แลวกข็ึ้นอยูกับวิธีการนําไปใช อยางที่หลวงตาบอก…… 

หลวงพอ  :  อยูที่ “เปน” หรือ “ไมเปน” เทานั้น ! 

โยม  :  คําสอนของพระพุทธเจา ก็คือสอนในสิง่ที่ดี… 

หลวงพอ  :  ถูกตอง ! ทีนี้คนหยิบฉวยเอาไปใชเปนผลประโยชนสวนตวัไง เขาไม 
หยิบฉวยไปเพือ่ประโยชนกับเราไง  ธรรมและวินยันี้  เอาไวแกไขเรานะ  เหมอืนยานี่เขา 
เอาไวรกัษาใคร ก็เอาไวรกัษาเราเวลาเราปวยไข 

โยม  :  แสดงวาไมวาจะบอกวาเปนลกูศิษยของพระปาสายไหนอะไรอยางไรก็ตาม 
วิธีหรือแนวปฏิบัติกไ็มไดหนีหางจาก... 

หลวงพอ  :  ถูกตอง ! ไมมี ! พระไตรปฎกเลมเดียวกนั พระพุทธเจาองคเดยีวกัน แต 
ถาเขาขืนอยางนัน้  ก็พระพทุธเจาเอง็กับพระพุทธเจาขาคนละองคกนั  เพราะอะไร  เพราะ 
เขาบังคับใหพระพุทธเจาคิดตามเขา แตของเรานี้เราเทิดทูนพระพุทธเจา 

เขาบอกวา “พระพุทธเจาพูดอยางนั้น พุทธพจนวาอยางนั้น” 

ถาวาอยางนัน้แลวเอง็ทําอยางไร ? 

เขาถึงบอกไงวา “พระกรรมฐาน พระปานี้ไมเคารพธรรมวินัย ไมเคารพ 
พระไตรปฎก”
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โธ.. หลวงปูมัน่นะ หลวงตาทานเลาใหฟง แมแตตัวอักษรนี้ทานจะไมใหเอาไวต่ํา 
กวาทานเลย ตัวอักษรตัวอกัขระนี้ทานบอกวา มันถายทอดธรรมะของพระพุทธเจาได เรา 
เคารพแมแตตัวอักษรนะ  เราไมใชวาไมเคารพพระพุทธเจา  แตยิ่งกวาเคารพอีก  แลวพอ 
เคารพแลวซือ่สัตย เคารพแลวเราพยายามทําใหได ทาํใหเปน ไมใชแอบอาง ! 

เขาบอก เขาเคารพพระพุทธเจานะ พุทธพจน อูฮู... ทองกนัปากเปยกปากแฉะเลย 
นะ ถาจะใหเราพูดประสาเรานะ  เลวทราม ! 

โยม  :  หลวงพอคะ หนเูรียนถามตรงๆ วา อยางนี้แลวมันจะเปนอยางไรคะ ในเมื่อก็ 
มีพระอีกสวนหนึง่ก็ตองยอมรบัวามทีี่เอาคําสอนของพระพทุธเจาไปปฏบิัติ  อาจจะไป 
สอนญาติโยม  พุทธศาสนิกชน  ในแนวทางทีอ่าจจะไมถูกตอง  ประกอบกับตอนนี้สภาพ 
สังคมกอ็าจจะออนแอ อาจจะถูกชักจูงไปไดงายอยางนี้คะ 

หลวงพอมองแลวคิดอยางไรคะ ทุกวนันี้ 

หลวงพอ  :  มองแลวนี่ มันแบบวาชาวพุทธนีน่ะ ครูบาอาจารยของเราตั้งแตหลวงปู 
เสาร  หลวงปูมั่น  เราพูดอยางนี้แลวเราสะเทอืนใจ สะเทือนใจเพราะอะไร  เพราะหลวงปู 
เสาร  หลวงปูมั่นนะ...นี้หลวงปูมัน่ทานเลาใหฟง  ขณะที่ทานออกประพฤตปิฏิบัติใหมๆ  
ชาวบานเขาตอตานไง  เวลาไปปฏบิัติที่ไหนเขาหาวาเปนเสือสมิง  เปนอะไรมา  เขาวิ่งหนี 
เขาไมใสใจไง 

แลวพวกเรากวาจะทําไดนะ  เพราะสงัคมเขาบอกวา  “มรรคผลมนัไมม”ี  แลว 
หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่นทานพยายามวางรากฐานมา  พอวางรากฐานมา  ทานใชชีวิตของ 
ทานทั้งชีวิตเลยนะ  อยูปาอยูเขา  ใหสังคมเขาเชื่อถอืวา  “มรรคผลมนัม”ี  แลวพวกเรานี้ 
พวกทีม่ีศรัทธามีความเช่ือ  ก็ไดยนิกิตติศัพทกิตติคุณของทาน  แลวเราก็พยายามประพฤติ 
ปฏิบัติกัน ประพฤตปิฏิบัติเพือ่จะเอาตัวรอด เหน็ไหม นี่เพือ่จะเอาความจรงิ 

ทีนี้พอเอาความจรงิ  เพราะสิ่งนี้พอทําจริง  พอเอาความจรงิขึ้นมา  แลวสงัคมก็มี 
ความเช่ือถือศรัทธาขึ้นมา พอสังคมมคีวามเช่ือถอืศรทัธาขึ้นมา ไอคนที่เขามานี้ เห็นไหม 
หลวงปูมั่นทานพูดเอาไวนะ มีอยูทีมู่ลนิธิหลวงปูมั่น เขาขึ้นเปนโลโกไวเลยวา
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“ตอไปมนัจะเอาแตเยีย่งไมเอาอยาง” 

คือคนอยากดัง  อยากใหญ  อยากไดผลประโยชน  คือเอาแตเยีย่ง  แตแบบอยางที่ 
ทานประพฤติปฏิบัตมิานี่มนัไมมีใครเอา  นี่ขนาดทานใชชีวิตของทานทั้งชีวิตนะ  ทีนีพ้อ 
สังคมมีความเช่ือถอืขึ้นมา ที่เขาเขามาเพราะสงัคมมคีวามเช่ือถือขึน้มาใชไหม  แลวความ 
เช่ือถือนี้มนัเกิดขึ้นมาจากใคร  มันกเ็กิดมาจากครูบาอาจารยของเราที่สรางสมขึน้มา  แลว 
เขามานี่กม็าตักตวงเอาแตผลประโยชนของตัว 

ฉะนั้นโลกมันเปนอยางนี้  โลกเปนอยางนี้  หมายถึงวา  ดูสิในเมือ่สังคมนีเ้ปน 
ประชาธิปไตย  เรามีความคิดแตกตาง  เราตองเคารพความคิดที่แตกตาง  เหน็ไหม  ทีนี้ 
คนเรามันมีความคิดความเห็นอยางนัน้  ถามีความคิดอยางนั้น  เราจะไปคอนโทรล 
ความคิดของคนนีม่ันจะทําไดอยางไร 

ทีนี้ความคิดของคน อยางเชน  ครูบาอาจารยของเรา  อยางเชน หลวงตา ที่เปนครู 
บาอาจารยของเรา  ทานบอกวา  “ทานสงสารสังคมมาก”  ทีนี้พอสงสารสงัคมมาก  ทานก็ 
เอาตัวทานเปนตวัอยาง ทานบอกวา “ใหพระนี่มีหลกัมีเกณฑ” 

อาว.. โยมคิดดูสิ โยมกินขาววันละกีม่ื้อ พระปานี่ฉนัขาววนัละ ๑ มื้อ พอฉันขาว 
วันละ ๑ มื้อแลวพระปายงัอดนอนผอนอาหารกัน นีพ่ระเราในวัดนี้ไมเคยฉนัขาวครบเลย 
พระมอียู ๒๕ วนัหนึง่บิณฑบาตวันละ ๑๐ กวาองค ไมเคยบิณฑบาตครบ เพราะเขาผอน 
อาหาร 

เราจะบอกวา โยมกินขาววนัละกี่มื้อ พอกินวันละกีม่ื้อ นี่คอืความเปนอยูของโยม 
อยางหนึง่ใชไหม  แตความเปนอยูของพระ  พระปาที่วาเวลาปฏิบัตไิง  แมแตวนัละมื้อ 
เดียว พอฉันเขาไปแลว ถารางกายมันแขง็แรง หลวงตาใชคําวาธาตุ “ธาตุคือรางกาย ขันธ 
คือความคิด”  ถาเรากินอาหารมาก  เรามีความอุดมสมบูรณมาก  เวลานั่งสมาธิมันก็หลับ 
เพราะธาตุขันธทับจิต ธาตุขันธนี่ทับจิต ! 

ที่เอ็งวาดูจิตๆ  นัน่แหละ  กินกันใหอวนๆ  !  กินกันใหกิเลสตัวใหญๆ  !  แลวไปดู 
มัน ดูซิวามนัจะกระทบืมงึไหม
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แตพวกเรา เหน็ไหม ดูสิ เพราะครูบาอาจารยทานฝกมา แมแตอาหารวันละมือ้มนั 
ก็ยังมากเกนิไป  เพราะอะไร  เพราะพลงังานมันเหลอืใช พอเหลอืใชนี่กนิอิม่นอนอุนแลว 
ก็มานั่งสปัหงก ถาอยางนั้นแลวเราบวชมาทําไม เราบวชมาเพือ่มรรคผล เราไมไดบวชมา 
เพื่อกนิอาหาร ถาบวชมาเพื่อกนิอาหาร ดูสิชาวโลกเขามีอาหารดีกวาเราอีก 

นี่พระเปนหลักเปนเกณฑ  เห็นไหม  เพราะพระเปนหลักเปนเกณฑขึ้นมา  มัน 
ปฏิบัติขึ้นมา พอปฏิบัติขึน้มามันจะเปนจริงขึน้มา ทนีี้พอโลกเขามองมา เขากม็องวา 

“อูฮู... ทําไมเครงครัดขนาดนั้น อัตถกิลมถานุโยค...” 

พระพุทธเจาเปนเจาของทฤษฏี  “มัชฌิมาปฏิปทา”  ถาพระพุทธเจาเปนเจาของ 
ทฤษฏีมัชฌิมาปฏปิทา  แลวทานจะบอกวาพระอดนอนผอนอาหารนี้เปนอัตถกิลมถานุ 
โยค มันจะเปนไปไดอยางไร 

อัตถกิลมถานโุยคนะ  ในสมยัโบราณ  ในสมยัพุทธกาล  เดี๋ยวนี้กย็ังมี  พวกฤๅษนีี่ 
เขากํามือจนเล็บทะลุหลงัมอืเลย  เขายืนนะแลวปลวกมันเกาะ  จนมันสรางรังขึน้มาถงึคอ 
เลย นัน่อัตถกิลมถานโุยคเขาเปนอยางนั้น 

แตไอนี่ไมใชอัตถกลิมถานุโยค อันนี้เพราะอะไร เพราะมันเปนอุบาย 

อยางเชน  โยมมานีน่ะ  ขับรถมานีถ่าเบรกไมดี  น้ํามนัไมดี  จะมาไดไหม  มนัตอง 
ครบ มันตองสมบูรณบริบูรณมาหมด  เวลาจิตใจมนัจะภาวนานี่มนัติดขัดไปหมด  เราอด 
นอนผอนอาหารนี้ก็เพื่อตรวจสอบเบรก  ตรวจสอบน้ํามัน  ตรวจสอบลม  ตรวจสอบทุก 
อยาง พอรถสมบูรณแลวคอยออก 

จิตใจเรานี้มนัออนแอ  จิตใจเรานี้แยมากเลย  แลวมันก็สปัหงกโงกงวง  เพราะ 
พระพุทธเจาอดอาหารมากอน  พระพุทธเจาบอกวา  “ภิกษุหามอดอหาร  แต  !  แตเรา 
อนุญาตนะ (ในบาลมีี) เราอนุญาตถาใครจะอดอาหารเพื่อเปนอุบายวิธีการ” 

นี่เปนอุบายวิธีการ  ฉะนั้นที่หลวงตาบอกวา  “ใหพระเปนตัวอยาง..พระเปน 
ตัวอยาง” ถาพระเรามีหลักมีเกณฑ พระเรามีแบบอยาง เห็นไหม ชาวโลกเขากม็ีตัวอยาง



ประเพณีพระปา  ๑๖ 

แตนี่พระออนแอกวาโลก  “นูนก็กินไมได  นอนกน็อนไมหลับ  มนัไมมีความสุข 
เลย มนัตองกินอิ่มนอนอุน จะอยูตึก ๕ ช้ัน” นี่อยางนี้เปนหลักของโลกไหม 

นี่เพราะโยมพูดอยางนี้ไง โยมบอกวา “แลวถาสังคมมันออนแอ มันเปนอยางไร” 

เราถึงบอกวาครูบาอาจารยเรานีน่ะทานหวง  เหมือนกับผูนําประเทศ  ก็อยากให 
ประเทศนี้มัน่คง  ครบูาอาจารยของเราทานเปนผูนํานะ  ทานก็อยากใหศาสนามั่นคง  แต 
ทุกคนก็อางทานทั้งนั้นเลย  ใครๆ  ก็วาเปนลูกศิษยหลวงตาหมดเลยนะ  จะเปนเปด  หมู 
หมา กา  ไก  ก็วาเปนลูกศิษยหลวงตาทั้งนั้นเลย อางแตช่ือไง อางกัน  เอาเยี่ยงไมเอาอยาง 
เวลาทานประพฤติปฏิบัติ  ทานทําดี  ทําไมไมทําตาม  แตเวลาช่ือเสียงกิตติคุณนี้ใครๆ  ก็ 
อยากได 

ถาพระมีตวัอยางตรงนี้มนัก็ใชไดไง  แตถาพระมนัไมเปนตวัอยาง  เห็นไหม 
ฉะนั้นถาสังคมมันออนแอ  ถาพระเราสะอาดบริสทุธิ์  พระเรามั่นคง  พระเราเปน 
แบบอยาง.. แบบอยางนี่หลวงตาทานบอกเลย 

“การสอนที่ประเสริฐที่สุดคอืการสอนโดยไมสอน” คือเราทําเปนตัวอยาง  ชีวิตที่ 
เปนแบบอยาง  การสอนโดยไมสอน  เห็นไหม  นีท่ี่เราไปหาครูบาอาจารยกเ็พราะตรงนี้ 
เพราะเราเช่ือของเรา พวกเราลงใจอาจารยเรา เราถึงไปหาอาจารยของเรา 

โยม  :  อยางพระบางรปูที่ผานกรรมฐาน จะเหมอืนกบัวามีบางรูปทีเ่อาไปปฏิบัติไมดี 
ก็จะบอกกับญาติโยมเหมือนกับวาวิธีปฏิบัติของตัวเอง  ตอนนี้ตัวเองเหมอืนกับเปนพระ 
อริยะ เปนพระอรหันต เปนอะไร ก็ทําใหญาติโยมเช่ือถือแลวก็ศรทัธา…. 

หลวงพอ  :  พระพทุธเจาพูดไวหมดแลว อยางเชน โจรนีน่ะ เวลาเขาปลนเขาตองไป 
ปลนทีบ่านเจาทุกขใชไหม ถาโจรจะปลน แตพระเวลาปลนนี่ “มหาโจร” คือเขามาใหถึง 
ที่เลยละ โจรเวลามันปลนมนัตองหาเหยื่อใชไหม แตมหาโจรนี้เหยือ่มนัมาหาโจร 

นี่ไงกอ็างแบบทีโ่ยมพูดเมื่อกีน้ี้ไง พระพุทธเจาบอกวา “มหาโจร” 

ทีนี้ก็คิดเอาสิ



ประเพณีพระปา  ๑๗ 

โยม  :  แลวถาเกิดเราปฏบิัติไมดี กเ็ปน…… 

หลวงพอ  :  ตามหลักของพระพุทธศาสนา “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว” ถาคนทําคุณงาม 
ความดี  มันจะเปนความช่ัวไปไมได  เวนไวแตกรรมเกา  แตกรรมเกาก็เล็กนอย  ถากรรม 
เกานะ ถาพูดถงึกรรมเกามนัก็มีของมัน 

“ทําดีตองไดดี ทําช่ัวตองไดชั่ว” 

ในเมือ่เราทําความดีของเรา  จิตใจของคนที่ทํานี่มนัรู  อยางเชน  พระโมคคลัลานะ 
ทานเปนพระอรหนัตดวย  เปนอคัรสาวกเบื้องซายดวย แลวมฤีทธิ์มากดวย แตทีนี้มนัเปน 
เรื่องของกรรมเกา  กรรมเกาที่วาเวลาถึงคราวๆ  หนึ่ง  เหน็ไหม  ศาสนาพุทธนี้เวลา 
พระพุทธเจาเผยแผธรรมไป  มนัมีศาสนาอืน่อยูแลว  ในชมพูทวีปเขามีศาสนาดั้งเดิมของ 
เขาอยู พอพระพุทธเจาเผยแผศาสนาไป มันกม็ีการโตแยง มีการขัดผลประโยชน 

เขาก็ประชุมกัน  (มีอยูในพระไตรปฎก)  เขาบอกวา  เขาจะทําลายพุทธศาสนา  คือ 
จะไมใหศาสนาเผยแผไปนี่จะทําอยางไร  เขาก็บอกวาตองตัดกําลงัผูที่เปนมอืซายกับมือ 
ขวา  คือพระสารบีุตรกับพระโมคคลัลานะ  คอืตองตดักําลังตรงนี้  ก็วางแผนกันวาตองฆา 
ตรงนี้ไง ทีนี้พอจะมา พระอรหันตนี่เขาก็รูอยูแลว เขาก็เหาะหนีๆ ต้ังหลายหน 

จนสุดทายพระโมคคัลลานะกว็า  มันเปนเพราะเหตใุด  มันเปนเพราะกรรม  ใน 
อดีตชาตินานมาแลวเคยไดทํารายแมไว  กรรมอนันัน้มนัมาใหผล  พอกรรมใหผลนะ  นัน่ 
เปนเศษกรรม  แตเศษกรรมนีม่ันไมสะเทือนใจพระอรหันตไง  คืออยางเรานี่รูวาเขาจะมา 
ทุบ  แลวเรานั่งใหเขาทุบนีม่ันสะเทอืนใจไหม  ถาเรารูเราก็ลกุหนี  มนักจ็บใชไหม  แต 
ทําไมทานไมลุกหนีละ 

เราถึงบอกวา  มันไมสะเทอืนหวัใจพระอรหันตเลยไง  นี่เศษกรรม...  แลวถาเศษ 
กรรมมนัมาอยางนั้น แตนี่พูดถึงทําดีไดดี ทําช่ัวไดชัว่ 

เราจะบอกวา “คนที่เขาทํานีเ่ขารูอยูแกใจ” เรายืนยนัวาคนที่ทํา เขารูอยูแกใจ !



ประเพณีพระปา  ๑๘ 

โยม  :  คือพระที่ปฏิบัติอาจจะบรรลเุปนพระอรยิะ เปนพระอรหันตนั้นมีจริงๆ แตวา 
เขาจะไมไดมาบอกกับญาติโยมตรงๆ 

หลวงพอ  :  ฮึ !  โยมมเีงนิ ๑๐๐ ลาน โยมจะเอาเงิน ๑๐๐ ลานไปไวทีไ่หน 

โยมมีเงนิ ๑๐๐ ลาน โยมจะเอาเงนิ ๑๐๐ ลานนี่ผูกคอแลวเดนิเที่ยวอวดเขา มันจะ 
เปนไปไดไหม นี่เงนินะ ! แลวอริยภมูิมนัมีคามากกวานั้นเยอะ ! เงินนี่ชาวบานเขายังรูวา 
เปนเงิน แตอริยภมูินี่ใครตรวจสอบได  เพชรมนัยังมเีพชรจรงิเพชรปลอมเลย แลวบอกวา 
อูฮู.. ฉันมีเยอะ ฉันมเียอะ แลวก็ผูกคอเอาไปอวดเขา 

เงินนี่เขาฝากไวที่ธนาคาร เขาเอาไวในเซฟ เขากลวัคนลัก ไอนีม่ีเงนิบาท ๒ บาท 
เที่ยวหอยคอไปโชวคนอื่น มงึจะบา ! มันเปนไปไมได ! 

เราเปรยีบถงึเงนินะ  เงนิหมายถึงวาคนที่ทํามาหากิน  เขามเีงนิเขายังรูจักเก็บรูจัก 
ออม รูจักรกัษา 

อริยภมูินะ  กวาจะไดมานีเ่กอืบเปนเกือบตาย  แลวอริยภูมนิี่มนัไดมา  ของที่ไดมา 
แลวชาวโลกเขารูดวยไมได  โยมเอามาพูดกับเขาไดไหม 

เงิน.. แมแตเราไดมานะ เราทํามาหากินไดมานะ เราเอาไปพูดกบัคน คนเขายังไม 
เช่ือเลยวาเราเปนเศรษฐี  เรามีเงนิ  ๑๐๐  ลานนะเขาไมเช่ือหรอก  เขาจะหาสรรพากรมา 
ตรวจสอบบัญชีวาเสียภาษีหรอืเปลา  แลวเงินไดมาอยางไร 

แมแตเงิน  ชาวบานเขายังตรวจสอบเลย  เขายงัไมเช่ือวาเงนินี้ไดมาดวยความ 
บริสุทธิ์หรือเปลา  แลวอรยิภูมมิันละเอียดออนกวานั้น  คนที่ไดแลวมาปากพลอยๆ  นั่น 
แหละ ไมจรงิ ! 

เพราะอะไร  เพราะมนัไมรูจักคา  คนรูจกัคานะ  กวาจะไดมานีเ่กอืบเปนเกือบตาย 
แลวพอไดมาแลวไมมีใครตรวจสอบเราได  ไมมีใครรูกับเราได  สมบัติทีไ่มมีใครรูกับเรา 
ไดนี้  แลวใครจะตรวจสอบ  แลวสมบัตทิี่มนัมีคาขนาดนี้  เราจะตองใหคนที่ไมรูมา 
ตรวจสอบดวยเหรอ



ประเพณีพระปา  ๑๙ 

หลวงตาทานถึงบอกวา “มันเปนสนัทิฏฐิโก มันเปนปจจัตตังกับใจดวงนั้น !” ไอ 
ที่โพลงๆ อยูนั่นละ  คนบา ! 

เวลาพูด นิสัยเรามนัเปนอยางนี้ ถาไมอยางนี้แลวไมได ใครมาหาถึงบอกวา... 

โยม  :  พระปาก็คือ เวลาฉันนี่ตองฉันมื้อเดยีว ? 

หลวงพอ  :  ฉันมื้อเดียว มันเปนธุดงควัตรไง ถาฉัน ๒ มื้อกเ็ปนพระบาน 

โยม  :  แลวจีวรนี่ตางกนัไหมคะ 

หลวงพอ  :  จีวรนี้มนัอยูที่วา  จวีรพระทั่วไปนี่เขาซื้อเอา ที่เขาซื้อเอานี่เพราะวาเขา 
เลือกไมได แตถาพระปานะ เขามทีี่มา 

ผาบังสุกุล หมายถงึ ผาปาน ผาฝาย ผาไหม เปลือกไม ขนสัตว แลวทนีี้ผาที่ซื้อมา 
นี่มนัเปนไนลอน พวกเราถึงไมใชกนัไง เพราะพวกเราใชผาบังสุกุล 

ผาบังสุกุลหมายถงึ  ปาน  ฝาย  ไหม  เปลือกไม  ขนสตัว  แลวมันรวมกัน  มนัผสม 
ปนเปกัน  แลวพวกเราก็ตัดเยบ็กันเอง  แลวเวลาไปยอมตางๆ  มันก็เปนสีนี้  อยางที่เราใช 
กันอยูนี้เราตัดเย็บกันเองทั้งหมด 

โยม  :  อยางนี้ทีเ่ขาเรียกสีกรกั 

หลวงพอ  :  ใช ! นี่เขาเรียกสีกรกั ที่เราใชกันอยูนี่แหละ 

แตทีนี้เรือ่งสี  เราพูดตั้งแตเมือ่กีน้ี้แลวใชไหมวา  สีนี้ไมเปนประเด็น  ถาสีอะไร 
เปนประเดน็  เราก็ไปกราบไหวสีสิ  “มันอยูที่พฤติกรรมการกระทําทั้งหมด”  แตอันนี้มนั 
เปนสวนประกอบไง 

โยม  :  คือก็เอางายๆ เพราะถาเปนเมื่อกอนก็อยูปา….



ประเพณีพระปา  ๒๐ 

หลวงพอ  :  ใช ไอสวนประกอบนี้มนัเปนสวนประกอบ แตถาคนมันจะละเอียดแลว 
นี่มนัเปนการฝกใจได  ฝกใจหมายถึงวา  ใจเรานีเ้ราเขาใจไหม  เรารูไหม  มนักเ็หมอืนกบั 
วากฎระเบียบไง ธรรมเนยีมไง ถารูธรรมเนยีมปบ เราจะรูวาอะไรผิดอะไรถูกทันทเีลย 

โยม  :  วิธีทั้งหมด อยางที่ทานพูดถึงเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา ทุกอยางตองเกิดขึน้ แลว 
ก็รวมกัน  จงึจะเกิดปญญาขึ้นใชไหมคะ  คือจะไปดจูิต  จะไปเหมือนกับทกัวาระจิตอะไร 
อยางเดียว อยางนี้ก็ไมมปีญญาเกิด ไมสามารถไดมรรคผลได 

หลวงพอ  :  ไปที่สนัติบาลสิ  มันมีเครื่องจบัเท็จ  เครื่องจับเท็จยังดีกวามึงอีก  ที่ 
สันติบาลเขามเีครือ่งจับเทจ็นะ 

โยม  :  ที่เขาสอน ที่เขาบอกวาทักวาระจิต คือเปาหมายที่เขาตองการจะบอกใหพวกนี้ 
บอกวา  วิธีการของเขาจะพาไปสูมรรคผลนิพพาน  โดยเกิดปญญาขึ้น  มันไมไดใชไหม 
คะ 

หลวงพอ  :  ไมเช่ือ ไมเช่ือ.. ไมใช  เพราะเขาทกัแลวไดอะไร อยางเชน โยมไปเหน็ 
เด็กทําผิด  แลวโยมบอกวาเด็กทําผิด  แลวเด็กไดอะไรขึ้นมา  มันไมมีวิธีการใชไหม  ไอที่ 
เขาทัก  เขาทักนีอ่ยากจะแอ็ควากรููวาระจิตไง 

“เพราะวิธีการทกัจิต มนัไมใชวิธีการสอน” 

เอา.. โยมเห็นเด็กๆ ทําผิดแลวทกัขึ้นมา แลวมนัไดอะไรตอไปถาไมบอกวิธีการ... 

โยม  :  เพราะวาหลายคนก็... เขาเรียกวาอะไร ก็คือไปเปนลกูศิษยก็เพราะเรือ่งของ 
การทักนี้ 

หลวงพอ  :  ไม ! ที่ไปเพราะตองการผล จะไดโสดาบัน จะไดอะไร เขาเอาผลมาออย 
เหยื่อ 

โยม  :  อาจจะไปเหน็เหมือนกับรูสกึวาเปนปาฏหิาริยที่สามารถทกัได อะไรอยางนี้ 

หลวงพอ  :  ทักก็ไมจรงินะ เราไมเช่ือ ที่เขาทักนีเ่ราไมเช่ือหรอก



ประเพณีพระปา  ๒๑ 

โยม  :  แตก็มีหลายคนที่ออกมา... 

หลวงพอ  :  ที่เขาออกมามนัไมจริงไง 

โยม  :  เขาก็บอกวา เขาก็รูสกึวามนัไมจรงิ 

หลวงพอ  :  ไมจริง ! มันไมจริงตั้งแตตน  เราถึงบอกวา ไมจรงิตั้งแต “เปน” หรือ 
“ไมเปน” นี่ไง ถาไมเปนกจ็บแลว ไมเปนแตมาทํา มนัก็คือ “มหาโจรไง” 

โยม  :  ทานพูดทําใหเห็นภาพชัดเลย 

หลวงพอ  :  นี่ละ คนถึงมาถามเยอะ แลวเราไมอยากพูด พูดไปมนักเ็หมือนกบัวาเรา 
แบง ๒ คาย แลวมันมีปญหากันไง 

โยม  :  อยางที่พระพทุธเจาสอนที่บอกวา ถาเปนพระนี่ถาเกิดดีก็ดีไป ถาไมดีก็เปน 
เหมือนมหาโจร เหมือนกับวาเอาธรรมวินยัไปสอน เอาไปใชเปนเครือ่งมือ…. 

หลวงพอ  :  ใช เขารังเกียจ นี่ไงพระเขารังเกียจกัน อยางเชน โยมมีเพือ่น แลวเพื่อน 
ทุจริต  เพือ่นเปนคนทีไ่มดี  แลวมาอยูกับโยม จะดึงใหโยมเสียไปดวย อยางนีโ้ยมรังเกียจ 
เขาไหม  แนนอน  มันจะเก็บอยูแคในใจหรอืจะพูดออกมาเทานัน้เอง 

พระกับพระ พระนี่เขายิง่ละเอียดกวาโยมอกี เพราะศีล ครูบาอาจารยทานบอกนะ 
พระนี่ผิวบางนะ บาดแลวเดีย๋วกข็าดจากพระแลว พระนี่ผิวบางมากนะ อาจารยนี่จะสอน 
ประจําวาใหรกัษาตัว ผิวมันบาง 

แตทีนี้มันก็เปนมารยาทสังคมใชไหม  พระเขารูเขาก็เก็บไวในใจกนั  เรารูวาพระ 
อึดอัดกนัมาก จริงๆ นีเ่ราพูดแทนพระ 

โยม  :  จริงๆ แลวพระสายปานีจ้ะมกีารขึ้นมามีตําแหนง มียศ มอีะไรไหมคะ คอื 
หมายถึงวา จริงๆ แลวสายพระปานีจ่ะไมมเีลยใชไหมคะ 

หลวงพอ  :  ไมมี ! มันมีแตพวกเราเคารพกันเองไง คอืเราเช่ือถือกันเองไง อยางเชน 
โยมทําดี แลวคนเขาเห็นโยมทําดี นีเ่ขาก็รักโยม กเ็ทานั้นเอง



ประเพณีพระปา  ๒๒ 

โยม  :  แลวอยางที่เขาบอกวา พระรปูอืน่สายนีอ้าจจะเห็นเขาโดงดงักวา…. 

หลวงพอ  :  เออ.. วาไปสิ วาไปสิ ก็เขาคิดไง ! ก็เขาคิดแตคนอืน่เขาไมไดคิด 

โยม  :  แตไมไดมียศ  มีตําแหนงอะไรกนัเปนทางการ  นอกจากเรื่องของความ 
เลื่อมใสศรัทธาจากญาติโยม อะไรอยางนัน้ใชไหมคะ 

หลวงพอ  :  เออ ! เอา.. แลวยศจะเอามาจากไหนละ  ยศนีน่ะ.. หลวงตานี่นะทาน 
รังเกยีจดวย  ไอยศ  ไอสมณศักดิน์ี่เขาเอามาถวายทานบอย  ทานปฏิเสธมานาน  เราอยูกับ 
ทานมา 

มันมีอยูคราวหนึง่นะ อาจารยวนัทานไดเจาคุณ แลวทานเครือ่งบนิตกไง ที่ปทมุฯ 
นะ  เขากเ็อาพัดนีไ่ปถวายหลวงตา หลวงตานี้พอตอนอยูเบื้องหลังนะ ทานเอากลับไปคืน 
สมเด็จพระสังฆราชฯ  ทานบอกวา  “ไอพัดยศนี่นะ  ไอตําแหนงหนาที่นี้  สําหรับผูที่ 
ปกครอง  ผูที่ทํางานกัน  เขาจะไดมีกําลังใจ  สวนผมนี่นะไมตองมอีะไร  ผมก็ชวยศาสนา 
เต็มหัวใจอยูแลว” 

ทานเอาไปคืนมาตลอดเลยนะ  แตตอนหลงัพอมาชวยชาติแลว  ในหลวงทาน 
อยากจะพระราชทาน  หลวงตาทานก็รับไวเทานั้นเอง 

คือจรงิๆ  เรือ่งนี้พวกเรากลับเห็นเปนเรื่องที่เปนภาระ  เปนเรือ่งอะไรที่มนัเปน 
เรื่องโลก 

โยม  :  จะเอาเวลาไปปฏิบัติดีกวาใชไหมคะ 

หลวงพอ  :  พวกเราไมมจีรงิๆ นะ ฉะนั้นที่เขาพูดกันอยางนัน้นี่เขาคิด แตพวกเรา 
ไมไดคิด 

โยม  :  จริงๆ มกีี่สาย คือแยกเปนสายไหมคะ ในทางสายพระปา แยกกันเปนวาศิษย 
ของ…
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หลวงพอ  :  ใชๆๆ ทีแรกเริ่มตนมนัมาจากปูคนเดียวกนั  เริม่ตนมาจากหลวงปูมั่น 
หมด  เรามาจากปูคนเดียวกัน  ทนีี้พอปูมีลกูใชไหม  แลวไอหลานนีม่ันก็มีพอใชไหม  มัน 
อาจจะมีตรงนี้บาง แตเริม่ตนมนัมาจากหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นทั้งนั้น 

โยม  :  หลวงปูมั่นแลวแยกมาเปน… 

หลวงพอ  :  แยกมาก็อยางเชน หลวงปูฝนกม็ีลูกศิษยเปนใคร หลวงตาก็มลีูกศิษย 
อยางไร นีม่ันก็แยกมาไง 

โยม  :  แยกออกมาเปนกี่สายคะ หลกัๆ ที่แตกออกมาจากหลวงปูมั่นนี่มีแยกเปนกี่ 
สาย พอจะแยกไดไหมคะ 

หลวงพอ  :  สวนใหญแลวมนัแยกไมออก มนัแยกไมออกหมายถึงวามนัดองกันไป 
หมดไง มนัเกีย่วกนัไปหมด เพียงแตวา จะดองขนาดไหน เกี่ยวดองกันขนาดไหน เราก็ยัง 
มีใจรกั… 

โยม  :  ก็แสดงวาตามจรงิก็ไมไดวาแยก  เปนเหมือนไมไดแยกวา สายของคนนี้ 
ปฏิบัติของสายนี…้ 

หลวงพอ  :  ใช ! ใช ! ไมมี ! ไมมีหรอก ไมมี จริงๆ แลวคือพุทโธนี่แหละ เพราะ 
หลวงปูมั่นทานสอนพุทโธมา  เพียงแตหลวงปูดูลยทานมีความถนัดทางนีเ้ทานั้นเอง  เห็น 
ไหม  แลวพอหลวงปูดลูยทานสอนดจูิตใชไหม  หลวงตาทานสอนปญญาอบรมสมาธิ 
เห็นไหม 

โยม  :  หลวงปูดลูยทานถนัดเรือ่งอะไรนะคะ 

หลวงพอ  :  ทานถนัดดจูิต นีเ่ปนความถนัดของหลวงปูดูลย ก็เทานั้น ! แลวมันกไ็ม 
มีความเสียหาย  เพราะหลวงปูดูลยทาน“เปน”  ใชไหม  แลวพอหลวงตานี่ทานก็สอน 
ปญญาอบรมสมาธิ 

มันเหมือนกับเรามีความถนัดของเราไปแตละอยาง  เซนทของเรามันแตกตางกนั 
เล็กนอย  มนัก็ไมถงึกับวาตองของใครเดนไง  แตนีข่องเขา  เขาเอาลักษณะเดนนี้มาปลกุ



ประเพณีพระปา  ๒๔ 

กระแส แลวมนัไปเขาทางไอพวกขี้เกยีจมกังายไง ไอพวกขี้เกยีจมกังาย แลวอยากรวยมัน 
มีเยอะ ไอพวกเลนหุนไง ทนีี้เขากเ็อาหุนมา... 

โยม  :  หลวงปูดลูยถนัดทักจิต... 

หลวงพอ  :  ไมถนัด ! หลวงปูดูลยไมเคยทักจติ ถนัดแตดูจิต ไมใชทักจิต พูดผิดไป 
แลวเดี๋ยวยุงตายเลย 

โยม  :  คือการทักกเ็ปนวิธีการที่เขาเอามาใช 

หลวงพอ  :  เขาแอ็คของเขาเอง 

โยม  :  แลวมอีงคอื่นทีเ่หมอืนกบัจะแยกใหเห็นวาถนัดคนละดานอีกไหมคะ 
ยกตัวอยางไดไหมคะวา มีหลวงปูอะไรถนัดทางดานไหน 

หลวงพอ  :  เวลาเรายกนี่ เรายกแตของจริง เชน หลวงปูชอบ 

โยม  :  หลวงปูชอบที่เมืองเลย ? 

หลวงพอ  :  ใช หลวงปูชอบ หลวงปูเจี๊ยะ หลวงปูคําดี นี่พระอรหันตหมดเลย แลว 
ความถนัดของทาน  เปรยีบเหมือนกับชางกลอง  ชางถายภาพนี่แหละ  ในวงของชาง 
ถายภาพ  มันก็มคีวามละเอียดออนไปคนละแนวทาง  แมแตการพิจารณากาย  ก็ยังมีความ 
ถนัด หรือมีความแตกแขนงไปเปนลกัษณะที่ไมเหมอืนกนั แต…. 

โยม  :  คือชอบหรือถนัดคนละแนว 

หลวงพอ  :  อันเดียวกนันี่แหละ ! แนวเดียวกนันี่แหละ ! แตปลีกยอยมนัยังตางกัน 
แตการที่ปลีกยอยตางกนันี้  มันไมเปนประเดน็ไง  คนเปนนะ  ชางกับชางจะไปเถียงกัน 
ทําไม ยิ่งมาบอกนะ ก็เหมือนยิ่งปรับใหเราดีขึ้น 

ไมมีหรอก ! มันเพิง่เกิดในกรณีนี้แหละ ที่เขาบอกวา “อยางอื่นผิดหมด ตองมาดู 
จิตอยางเดียว” 

นี่เราเพิง่เคยเหน็นี่แหละ เราเพิ่งเคยเห็น...
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จริงๆ นะ ทีเ่ราพูดนีเ่ราพูดแทนสงัคม แทนวงการพระปา เพราะเราปฏิบัตมิา เราก็ 
วาเราก็ชํ่าชองพอสมควร  ฉะนั้นเราถึงพูดไดไง  ไอคนจะพูดมนัตองชํ่าชอง  ตองถนัด 
ไมอยางนั้นเดี๋ยวมนัสะดุด 

โยม  :  หลายๆ องคก็เลยไมพูด 

หลวงพอ  :  ถูกตอง ที่เขาไมพูดเพราะตรงนี้ไง เพราะความชํ่าชอง ความชํานาญมัน 
มากนอยแตกตางกัน ทนีี้พอความชํานาญแตกตางกนั แลวเวลาออกมาอธิบาย ทีนี้ในการ 
ปฏิบัติเรากว็าเรามีความชํ่าชองพอสมควร 

เดี๋ยวกลับไปแลวเปดเว็บไซตได นัน่ละ ในเว็บเราจะพูดไว 

โยม  :  มีคะ www.sa-ngob.com 

หลวงพอ  :  ในนั้นเราจะพูดไวเยอะมาก ทีป่ญหาถาม-ตอบ แลวที่ปญหาถาม-ตอบ นี่ 
ไมใชพูดลอยๆ  นะ  ก็อยางนี้แหละ  คือมีคนมาถามทั้งหมดนะนัน่  ถาไมมีประเดน็  แลว 
เราจะพูดประเดน็อะไร ประเด็นที่พูดนีเ้พราะมันมีประเด็นมาเราถงึพูด 

เราจะไปเฉพาะบานตาด  หลวงตาเรียกใช  แลวที่อืน่ไมเคยไป  ไมเคยไปไหนเลย 
ไมเคยออกจากวัดเลย พยานมี.. ถาพูดผิดนี่พยานเอาตายเลย นั่งอยูนี่ 

โยม  :  ทานกี่พรรษาคะ 

หลวงพอ  :  ๓๐ กวา ฉะนั้นที่เขาบอกวา “เราอิจฉาตารอน” 

ไมหรอก  กูไมไดอิจฉาใครหรอก  กูขออยูในวัดกู  กูไมไปไหน..  ออกไปทําไม 
ออกจากวัดไปนี่มนัไมมีประโยชนอะไรเลย อยูของเรา นี่พอใจแคนี้แหละ 

เพียงแตวาคําพูดของเขากอนหนานัน้  เหิมเกรมิมาก...  เหิมเกริมแลวเหยยีบย่ํา 
ธรรมและวนิัยเกินไป  เราถึงออกมาพูด  ที่เราออกมาพูดเพราะเขาเหยียบย่ําพุทโธ  อะไรก็ 
ผิด  สายไหนก็ผิด  ไมมีอะไรถกูซักอยางหนึง่  เวลาสอนเขาไปแลวมึงแกมาก็แลวกนั  มงึ 
แกมา
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โยม  :  แสดงวาอยางที่บอกวา “ดูจิต” ก็มีจริง แตวาการทักจิต... 

หลวงพอ  :  ดูจิตมีจรงิ 

โยม  :  ดูแลวก็ตองเอาไป... 

หลวงพอ  :  ฮึ ! ไมใช แตตองทําไดจรงิ แตนีดู่แลวไมจริง ตองบอกวา ดูจิตนีม่ันมี 
จริงกบัปลอม 

“ถาจริง... มันจะไมพนจากธรรมและวนิัย” 

ถาปลอม นี่ไง มันกเ็ปนอยางนี้  ใหคา ใหมรรคใหผล กอนหนานี้แจกทัว่ไปหมด 
ตอนที่ยงัไมมีใครออกมาทกันี่โอโฮ..  แจกไปทัว่ มนัเปนเหยือ่  แลวพอออกมาทักนี่  เขาก็ 
บอกวา “ไมเคยแจกใครเลย ไมเคยบอกใครเลย ไมม”ี 

พระตอแหล พระกะลอน นีไ่มใชพระแลว ! พระเขาไมตอแหล เขาไมกะลอน 

โยม  :  ไปหาเสียงเดมิๆ แตโดนเก็บไปแลวหมดเลย 

หลวงพอ  :  เอาละจบละเนาะ โยมกลับแลวเนาะ เอาละ


