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                             “หลวงปูสอนศษิย” 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
              “โดยพระเดชพระคุณ หลวงปูบุดดา ถาวโร”  
รวบรวมจากหนังสือ หลวงปูสอนศิษยสองเลม และ ภาค "หลวงปูสอนศิษย" ใน
หนังสือครบรอบ ๑ศตวรรษ หลวงปูบุดดาถาวโร 
 
เหตุอศัจรรยที่หลมสัก 
หลวงปูเดินทางไปโปรดโยมและพักคางคืนที่บานโยม อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณขาพเจาติดตามไปดวย ตกกลางคืน ชวงหลวงปูพักผอน ญาติโยมที่
ติดตามหลวงปูรวมทั้งขาพเจาดวยเตรียมตัวเขาที่พักเพื่อพักผอนเชนกัน เวลา
ประมาณ ๐๒.๐๐ น. ขาพเจาตื่นดวยความกังวล เปนหวงหลวงปู เกรงวาทานจะ
กิจสวนตัวไมสะดวกดวยไมชินสถานที่ ขาพเจามองไปยังที่หลวงปูจําวัดก็เกิด
เหตุอัศจรรย ขาพเจาเห็นหลวงปูอยูในมุงองคใหญมากกวาปกติ อีกท้ังยังมีแสง
สวางนวลอรามดังแสงจันทรเพ็ญนวลรอบกายหลวงปู ขาพเจาปติเปนอยางยิ่ง 
ขณะนั้นพระอุปฎฐาก(หลวงพี่มหาทอง) ยังจําวัดอยูใกลหลวงปูขาพเจารีบลุก
มาปลุกหลวงพี่เพื่อดูแลหลวงปู รุงเชาขาพเจาเลาใหหลวงปูฟง หลวงปูบอกวา
เมื่อคืนเทพเทวามาฟงธรรมกันมากมาย ดังน้ันสิ่งที่ขาพเจาไดเห็นเมื่อคืนจึงถือ
เปนบุญตาของขาพเจา ซึ่งมิอาจจะลืมภาพที่เห็นน้ีไดตลอดช่ัวชีวิต 
 
ขออยาเปยกฝน 
เย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงาน ขาพเจาขามเรือท่ีศรียานตั้งใจจะไปกราบหลวงปูที่
วัดอาวุธฯกับเพื่อน ชวงเรือกําลังแลนขามฟาก เกิดพายุฝนลมแรงมาก ขาพเจา
กลัวเรือจะลมเน่ืองจากกลัวตายเพราะวายน้ําไมเปน จึงเผลอตัวพูดออกมาดัง ๆ 
กับเพื่อนวา หลวงปูเจาขาอยาเพิ่งใหฝนตกใหลูกถึงวัดเลียกอน ปรากฏวาฝนก็
ไมตกพายุก็เบาลง พอถึงศาลาธรรมสาร ที่หลวงปูพักอยู ฝนก็เทกระหน่ําชนิด
ไมลืมหูลืมตา ขาพเจาเขาไปกราบหลวงปู หลวงปูพูดวา“ ไมใหเปยกฝนแลวนะ
เพื่อนที่ไปดวยทําหนางง ๆทําไมหลวงปูจึงไดยินที่เราขอทานในเรือ 
 
ไดสอบ  
ในฤดูเขาพรรษาพระเณรที่จําวัดท่ีวัดกลางชูศรีเจริญสุข จะไดรับ การฝกอบรม
ธรรมะเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก เมื่อออกพรรษาแลว มีการ
สอบสนามหลวง ก็จะไปสอบที่วัดพิกลุทอง อ.ทาขาม จ.สิงหบุรี มีสามเณรองค
หนึ่งเรียนเกงมาก แตกฉานในธรรมะสอบผานไดเปรียญ ๓ ประโยค และ ๔ 
ประโยค ตามลําดับ สามเณรอีกองคก็อยากจะทราบวาตนจะสอบไดไหมจึง
นมัสการถามหลวงปูทานวา หลวงปูครับ ผมจะสอบไดไหม หลวงปูตอบวาได
สอบ ทราบภายหลังวาสามเณรองคน้ัน สอบไมผานเพียงแคไดสอบเทานั้นเอง 
ตามที่หลวงปูบอก 
 
นาย พลเอก 
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เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๐ คณะศิษยไดจัดงานฉลองอายุใหหลวงปูที่วัดบุ
ปผารามขากลับโยมไดนิมนตหลวงปูแวะรับสังฆทานพรอมพระเณรที่ติดตาม
หลังจากฉันนํ้ารอน นํ้าชา แลว ทานหันไปทางเด็กชายอายุ ๔ เดือน แลวอุมน่ัง
ตัก จองหนาแลวพูดวา 
หลวงปู- นายพลเอก กลัวไมทันหรือ รีบมาเกิด 
สามเณร - หลวงปูชอบอุมเด็กนอยหรือ 
หลวงปู - คุนเคยกันมา ถึงอุม 
ญาติโยมที่ไดฟงจึงเขาใจวาเด็กชายผูน้ีอดีตชาติเปนทหารและคุนเคยกับหลวง
ปูมากอน 
 
 
อัศจรรย ใจ 
ขาพเจากับเพึ่อนชื้อหนังสือประวัติหลวงปูครูบาชัยยะวงศายะ ถวายครูบา
อาจารยทุก ๆองคแลว ตั้งใจจะนํามาถวายหลวงปูบุดดา เมึ่อมาถึงทานกําลังจํา
วัดอยู ขาพเจากับเพึ่อนน่ังคอยเมื่อ ทานตื่นจะไดถวายหนังสือ คอยเปนนาน
สองนาน หลวงปูก็ไมตื่นสักทีจึงบอกกับเพื่อนวาจะกลับแลว จะทําอยางไรดีถึง
จะไดถวายหนังสือ ทันใดนั่นเอง เหมือนทานทราบดวยญาณ ทานชี้ไปที่ตู
หนังสือ แลวพนมมือสาธุๆ ทั้งๆที่หลับตาอยู ขาพเจานั่งมองอยูเห็นเชนน้ัน เกิด
ความมหัศจรรยในใจวา หลวงปูทราบไดอยางไร 
 
 
สงเคราะห โยม 
เย็นวันหนึ่งขาพเจาไดรับโทรศัพทจากพระอุปฏฐากวา หลวงปูทานมากรุงเทพฯ 
ตอนนี้พักอยูแถวลาดพราว ขาพเจาดีใจเพราะไมไดกราบหลวงปูนานแลว จึง
พาลูกชายลูกสะใภและหลานไปกราบ ทราบจากพระอุปฏฐากวาหลวงปูไมได
ตั้งใจจะมากรุงเทพฯ หลวงปูไดรับนิมนตมาฉันเพลจังหวัดสิงหบุรี เมื่อฉันเพล
เสร็จหลวงปูทานก็ชวน 
หลวงปู - ไปเยี่ยมโยมกันไหม (หมายถึงมารดาของพระ) 
พระอุปฏฐาก - เจาอาวาสไมอยูครับหลวงปู รถก็ไมมี 
หลวงปู - ไปรถเมลก็ได 
พระอุปฏฐาก -....(เปนที่ทราบกันวา ถาทานจะไปก็ตองไป ถาเปนกิจที่ทาน
ตองสงเคราะหโยม เลยตองหารถมาสงหลวงปูถึงกรุงเทพฯ) 
หลวงปูทานแจกแปงมงคลทุก ๆ คน พอลูกสะใภขาพเจาเขาไปกราบ ทานก็
เอาแปงเทลงบนศีรษะและเรียกเขาไปรับแปงหลายครั้งก็ไมไดเฉลียวใจอะไร 
ไดเวลาก็ลาทานกลับรุงขึ้นอีกสองวันหลังจากเลิกงานแลวกลับมาบานประมาณ 
๒ ทุม เห็นลูกสะใภนอนคลุมโปง คราง ฮือ ฮือ อยู ขาพเจาจึงถามวาเปนอะไร 
เขาก็บอกวาปวดทอง ขาพเจาเห็นผิดปกติจึงใหลูกชายสงโรงพยาบาล ซึ่งพอ
ลูกชายกลับมาบานบอกวา หมอรับตัวใหอยูโรงพยาบาล เลยถามลูกชายวา 
หมอบอกเปนอะไร ลูกชายก็วายังไมทราบ พรุงน้ีหมอตรวจอีกครั้งจึงจะทราบ 
ตอนเชาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล หมอบอกวาทองนอกมดลูก ถาโตกวานี้จะ
อันตรายมากหมอจึงใหนํ้าเกลือ เด็กออกมาแลวเปณเด็กหญิงอายุราว 3-4 
เดือน ดีวาเด็กออกมาแลวเสียชีวิตไมง้ันอาจจะเสียชีวิตท้ังแมและเด็ก ลูกสะใภ
เลาใหฟงวาเขามีเม็นสทุกเดือน จึงไมทราบวาทองและไมมีอาการใด ๆ มากอน
พระคุณของหลวงปูที่เมตตาตอขาพเจาและครอบครัว ครั้งน้ีนับวาใหญหลวง 
ขาพเจาไมมีโอกาสที่จะทดแทนไดหมด จึงไดแตตั้งจิตอธิษฐานวา งานอะไรที่
หลวงปูมอบหมายหรือไมก็ตาม ถาไมเกินความสามารถขาพเจาจะทําใหที่สุด 
เทาที่โอกาสจะอํานวย เพื่อทดแทนพระคุณ และยึดเอาคําสั่งสอนของทานไป



ประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพน จนกวาจะเขาถึงพระนิพพาน 
 
 
สอบ ผาน 
ลูกชายของเพื่อนขาพเจาปวยเปนโรคหัวใจ ตองทําการผาตัด เพื่อนขาพเจา
เปนทุกขมาก กินไมไดนอนไมหลับกลัวลูกจะมีอันเปนไป เพราะผาตัดหัวใจนั้น
อันตรายมาก ยิ่งเปนลูกคนเล็ก ดวยแลวยิ่งหวงมาก ใครวาพระที่ไหนดีก็ไป
กราบไหวขอพึ่งบุญบารมีทานใหชวยสงเคราะหลูกชาย ใหพนจากอันตรายทั้ง
ปวง ทราบมาวาหลวงปูทานมาเทศนที่สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ขาพเจาจึงชวนเพื่อนไปกราบหลวงปูเพื่อทานจะไดแผเมตตาใหกับเจากรรม
นายเวรของลูกชาย ใหผานพนและปลอดภัยจากการผาตัดครั้งน้ี เมื่อทานฉัน
เพลเรียบรอยขาพเจาก็พาเพื่อนและลูกชายเขาไปกราบ และเรียนทานวา 
ขาพเจา-หลวงปูเจาคะหลานนอยน้ีปวยเปนโรคหัวใจหมอจะผาตัดวันมะรืนนี้เจา
คะ 
หลวงปู - เออ สอบผาน แลวทานก็เอาแปงโรยบนศีรษะให 
หลังจากนั้นลูกชายเพื่อนก็เขารับการผาตัดและปลอดภัย มีสขุภาพดีขึ้นมาจน
ทุกวันน้ีดวยบารมีหลวงปู 
 
 
 
นิมนต ฉัน เพล 
ขาพเจาดีใจที่หลวงปูทานรับนิมนตฉันเพลที่บาน จึงเตรียมงานลวงหนาเกือบ
เดือน เชน นํ้ารอน นํ้าชา กาแฟ ผาเช็ดหนา เช็ดตัว อาหารออน ๆสําหรับหลวง
ปู ผลไม ตลอดจนอาสนะสําหรับนั่ง นอน ดูวุนวายไปหมด เมื่อเตรียมขาวของ
อาหารขบฉนัเรียบรอย กวาจะเขานอนก็ ตีหนึ่ง ประมาณต ี๔ ขาพเจาไดยิน
เสียงคนมารองเรียก จึงเปดประตูออกไปดู ออ คนขางบาน นะเอง เขาจะไป
ตลาดเลยแวะมาถาม พี่นิมนตพระมาหรือเปลา เห็นทานจอดรถที่หนาบานสักครู
แลว ขาพเจาไมแนใจ เพราะ นิมนตฉันเพล แตน่ีเพิ่งจะตี ๔ตามออกไปดูวาใช
พระที่เรานิมนตหรือไม พอถึงรถที่จอด หลวงปู ทานนอนอยูในรถปคอัพ 
ขาพเจาเขาไปกราบหลวงปูนํ้าตาไหลดวยความปติยินดีดวยพระเมตตา อยาง
หาที่สุดมิไดจากพระเดชพระคุณทาน เกือบจะลืมกราบทานเจาอาวาสที่ทาน
เมตตาพาหลวงปูมาใหขาพเจาและคณะไดสรางเนื้อนาบุญ สงเลริมบุญบารมี
เพิ่มขึ้น แลวกราบนมัสการนิมนตทานขึ้นไปบนบาน ขาพเจารบีหาผาชุบน้ําอุน
ถวายหลวงปูเช็ดเทา ฉันนํ้ารอน นํ้าชาแลว ทานเจาอาวาสไตเลาใหฟงวา
พระคุณหลวงปูปลุกใหลูกศิษยขับรถตื่นตั้งแตตีหน่ึงกวาๆเพื่อจะมาโปรด
ขาพเจาพรอมกับใหนําหนังสือพระไตรปฎก หนาปกเปนรูปพระแกวมรกตมา
มอบใหขาพเจาดวย หลวงปูทานสนทนาธรรมถึงหกโมงเชาจึงไดพักผอน 
ขาพเจาปลื้มอกปลื้มใจที่ไดถวายทั้งอาหารเชาและอาหารเพล มีคณะสหธรรม
มารวม ทําบญุถวายสังฆทานเกือบรอยคน วันน้ันขาพเจาเลยลืมรับประทาน
อาหารกลางวัน (เพราะมวัแต เปนปลื้ม)...ดวยอานิสงลผลบุญใด ที่ขาพเจาได
ทํามาตั้งแตตนจนปจจุบัน ขาพเจาขอถวายกุศลน้ี เปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆ
บูชา โดยเฉพาะขอนอมถวายพระคณุหลวงปูบุดดา ถาวใร ขอใหหลวงปูมี
สุขภาพสมบรูณแข็งแรง เปนมิ่งขวัญและศูนยรวมใจของคิษยทุก ๆคน ตราบ
นานเทานาน 
 
 
เอาลูกทํา...(สามี) 



ตนป ๒๕๒๘-๒๕๒๙ ลูกศิษยทั้งหลายเห็นวา หลวงปูทานตรากตรํางานมาก
อยากใหทานไดพักผอน จึงนิมนตทานไปพักบานพักสํานักนายกรัฐมนตรี
ชายทะเลบางเลน บรรดาศิษยที่อยูจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกลเคียงทราบ
ขาวก็มากราบนมัสการ และถวายภัตตาหารตามศรทัธาเชาวันหนึ่งหลังจากฉัน
อาหารแลว ทานออกมานั่งที่ระเบียงบานพัก สูดอากาศบริสทุธิ์ยามเชา ชม
ทะเลและเสียงคล่ืนซัดฝง ทําใหบรรยากาศมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น กําลังเคล้ิม ๆ 
หลวงปู ทานเปรยขึ้นเบา ๆวาคนเรานี่ เกิด ตาย เกิด ตาย ไมรูกีภ่พก่ีชาติ จนจํา
กันไมไดลืมสัญญาเดิมหมด ถาเรา ไมสรางสม ทาน ศีล ภาวนา เอาไวเปนพื้น
รองรับพระสทัธรรมแลว จิตก็ไมพนเกิด ดับ ไมพนอวิชชา มองหนาโยมที่น่ัง
ขาง ๆบางคนจํากันไมได เอาลูกทําผัวบางเอาพอทําผัวบาง เมามัวในการเวียน
วายไมจบสิ้น นาสงสาร...(เอาลูกทําผัว เอาพอทําผัว ไมตางกับสุนัขเทาไร นา
เศราจริง ๆ มวัเถลไถล ตายแลวกลับมาเกิดเปนคน ก็ตองมาเริ่มตนใหม เรียน
อนุบาล ก. และ ก. กา ถาพลาดเปนสัตวเดรัจฉาน หรือลงนรกก็อีกนาน เฮอ..! 
 
 
เอาหูไปรองเกี้ยะ 
หลวงปูไดรับนิมนตไปฉันเพลบานโยม เปนตึกแถวสองชั้น เมื่อฉันเพลแลว เจา
บานเห็นวาหลวงปูเดินทางมาเหนื่อย จึงใหทานนอนพักผอนกอนเดินทางกลับ 
มีลูกศิษยหลายคนนั่งเฝาและคุยกันเบา ๆเพื่อไมใหเสียงดง ทันใดนั้นเองขาง
หองซึ่งเปนรานขายของ เดินลากเกี๊ยะกระทบ พื้นบันไดดังเกี๊ยะ เกี๊ยะขื้นไปชั้น
บน ศิษยคนหนึ่งทนเสียงเกี๊ยะไมได จึงพูดขึ้นมาวา แหม เดินเสียเสียงดังเชียว 
หลวงปูซึ่งนอนหลับตาอยูพูดวา“ เขาเดินของเขาอยูดี ๆ เราเอาหูไปรองเกี๊ยะ
เขาเอง 
ลูกศิษย... (จริงเจาคะ) 
 
 
 
อยากเรียนอนุบาลใหม 
แปว เปนลูกศิษยเกาแกคนหนึ่งของหลวงปู หลวงปูเมตตาและสงสารแปวมาก 
จะอบรมสั่งสอนแปวอยูเนือง ๆโดยเฉพาะเรื่องแฟน (เพราะแปวเปนคนขี้เหงา)
อยูมาวันหนึ่ง แปวมีพอหมายมาชอบ ทําใหแปวหางเหินหลวงปูไป เมื่อแป
วมากราบ หลวงปู ทานจึงพูดขึ้นลอย ๆ วา 
“ไปชอบลูกเขา พอแมเขาไมอนุญาต บาปนะ" ตอมาทานก็โปรดแปวอีก อยาก
เรียนอนุบาลใหม อยากเปนสาวใหม มัวเถลไถลอยูน่ัน เดี๋ยวตามไมทันเขา
หรอก” 
 
 
อาหารมังสวิรัต 
เดี๋ยวนี้มีคนนิยมกินอาหารมังสวิรัตกันมาก บางคนก็เขาใจวาอาหารเจกับอาหาร
มังสวิรัตน้ันเหมือนกัน ก็เปนขอถกเถียงกัน วันหนึ่งมีผูมาถามหลวงปูวา การที่
เราไมเบียดเบียนสัตวคือกินแตพืชผักตาง ๆและเห็ด หรืออาหารพวกโปรตีน
เกษตรเทานั้น อยางนี้จะดีไหม เพื่อท่ีจะใหศีลบริสุทธิ์ ไมใหเขาฆาสัตว 
หลวงปู - ดี แตเราเปนพระ เปนเณรน่ี เขาถวายอาหารอะไรมาก็ฉันได ยกเวน
อาหารที่ตองหามเราจะไปเรียกวาฉันเน้ือหมู กุง ปลา ไก พระพุทธเจาทานไม
เรียกอยางนั้น ทานฉันอาหาร ถาอยางนั้น วัว มันกินหญาก็เปนอรหันตใป
หมดแลวซิ 
 



 
พบกันมา ๕๐๐๐ปแลว 
ขาพเจาไดไปกราบหลวงปูเปนครั้งแรกที่วัดอาวุธฯ ราวเดือนมิถุนายน ๒๕๒๐ 
ขณะนั้น ขาพเจาไดเรียนเพิ่มเติมในคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อยูมาวันหนึ่งเมื่อกราบหลวงปูแลว ขาพเจาก็ลากลับ ไดเรียนหลวงปูวา 
ขาพเจา - หลวงปูเจาคะ ลูกขอลาไปเรียนหนังสือกอนเจาคะ 
หลวงปู - เรยีนไปทําไม(พูดเสียงดัง เหมือนเอ็ดตะโร) เรียนทางโลกนะ เรียน
เทาไหร ก็ไมจบหรอก เรียนทางธรรมซี เจ็ดวัน เจ็ดเดือน เจ็ดปก็จบแลว มัว
ชักชา อยูน้ันไมทันเขาหรอก หลังจากที่หลวงปูทานไดใหขอคิดเรื่องธรรมะใน
วันน้ัน ขาพเจาก็มานั่งคิดนอนคิดและตัดสินใจไมเรียนตอ ตามที่หลวงปูบอก 
ขาพเจาจะหาเวลาวางมาสวดมนตและฟงธรรมะจากหลวงปูเสมอ วันหนึ่ง
ขณะที่หลวงปูทานสนทนาธรรมอยูกับพระและญาติโยมรวมทั้งขาพเจาดวย 
ทานชี้หนามาทางพวกเราที่น่ังหนาสลอนวา 
หลวงปู - พวกนี้เคยพบกันมา ๕๐๐๐ ปแลว จํากันไมได 
ศิษย - พบทีไ่หนครับหลวงปู 
หลวงปู - มันเคยเปนชาวเมืองโกสัมพีมากอน 
ศิษย - หลวงปูครับ แลวโยมคนนั้นละ ช้ีไปทางขาพเจา 
หลวงปู - อือ เคยเปนฤๅษีมา ฤๅษีผมสูงในสมัยสุวรรณสามนะ ถาไมไดทําไว 
(คงหมายถึงสรางบารมีไว )ไมไดมานั่งอยูอยางนี้หรอก 
 
 
 
ไปหาอาจารยใหญ 
สมัยท่ีหลวงปูอยูวัดอาวุธฯ มีผูคนไปกราบหลวงปูกันมากมาย ทัง้พระภิกษุ 
ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นิสิตนักศึกษา บางคนก็มาถามปญหาธรรม ปญหา
ทางโลก บางคนก็มาถาม เพื่อลองภูมิปญญาหลวงปูบาง มีมาตาง ๆนานา มี
กระทาชายนายหนึ่ง มากราบเรียนหลวงปูเรื่องปญหาธรรมะ 
ชายคนนั้น - หลวงปูครับ ธรรมะเปนอยางไร 
หลวงปู - ธรรมะก็หนังแผนเดียวนะซี 
ชายคนนั้น .....!!..งง..... 
(ธรรมะหลวงปูน้ันหากผูฟงไมมีพื้นฐานในทางธรรมแลวจะเขาใจไดยาก และฟง
ไมรูเรื่อง) 
หลวงปูทานไดอธิบายใหชายคนนั้นฟงอีก แตก็ไมรูเรื่องพยายามซักไซไลเลียง 
จนหลวงปู เอ็ด ตะโร วา 
หลวงปู - ไป ไปหาอาจารยใหญโนน หลวงพอฤๅษีลิงดําโนน ทาเปนอาจารย
ใหญ เราไมไดปรารถนามาสอนใคร ปรารถนาแตใหตัวเองหลุดพน หลายวนั
ตอมา มีโยมเอาบาตรใบใหญมาถวายหลวงปู ทานใหทาสีขาว เมื่อมีโอกาส
ทาน ไดพาลูกศิษยไปกราบและฝากใหเปนศิษยหลวงพอฤๅษีลิงดํา พรอมกับ
ถวายบาตรใบนั้นดวย ขณะนั้นหลวงพอฤๅษีมาสอนกรรมฐานและพักอยูบาน
เจากรมเสริมฯ 
 
เอาปจจุบัน 
เพื่อนเลาใหฟงวา หลวงปูบุดดาน้ัน ทานเคยเลาถึงเรื่องอดีตชาติของทานและ
ของศิษย บางคนใหฟง ดวยความอยากรูอยากเห็น เมื่อหลวงปูทานมาจําวัดท่ี
บานเพื่อน ขาพเจาจึงไดไป กราบหลวงปู และเรียนถามทาน 
ขาพเจา - หลวงปูเจาคะ อดีตชาติลูกเคยเกิดเปนอะไรมา 
หลวงปู - อดีตชาติลวงมาแลว อนาคตยังไมถึง เอาปจจุบันนี่ซี (หลวงปูทานพูด



เสียงดังมาก) พรอมกับจองหนาขาพเจาตั้งแตน้ันมาขาพเจาไมกลาถามหลวงปู
เรื่องอดีตชาติอีกเลย เมื่อคุนเคยกับปฏิปทาหลวงปูมากขึ้น จึงทราบวาทานจะ
โปรดเรื่องเหลานี้เฉพาะคนเทานั้น 
 
ทานก็ไปสวรรค นิพพานได 
บิดาของขาพเจาทานไมเคยสมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ เลย และไมเคยบวช
เรียนเลยในชีวิต แตทานก็มีโอกาสไดบวชลูกชายถึง ๔ คน สวดมนต ภาวนา
ทานไมเอา ทานมีอุปนิสัยชอบทําบุญ ทําทานเทาน้ัน ไมวาคนหรือสัตว ถา
พบวาเขาลําบากทานก็เก็บมาเลี้ยง สงเคราะห อนุเคราะหเทาที่จะชวยได
ปลายป ๒๕๒๑ ทานปวยเปนฝที่ขอมือ จึงเดินทางมาจากตางจังหวัดและพักอยู
กับขาพเจา กอนที่จะรักษาตวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ขาพเจาจึงถือโอกาสพา
บิดาไปกราบหลวงปู ซึ่งพักอยูวัดอาวุธฯ หลวงปูเอาแปงมงคล ในมือใหบิดา
ขาพเจา พรอมกับพูดวา "ทานก็ไปสวรรคนิพพานไดนะ" ขาพเจาสะดุงในใจ 
แอบคิดวาหลวงปูทานรูไดอยางไร เพราะบิดาขาพเจาก็อยูตางจังหวัด และเพิ่ง
จะพบหลวงปูเปนครั้งแรกนี่เอง 
 
 
ไมรักษาระดับจิต 
หลวงปูช้ีไปที่โยมคนหนึ่ง แลวพูดวา แตกอนเปนแมทัพ เดี๋ยวนี้มาเปนแมทหาร 
ยาทหาร เขาใหเปนแมทัพดี ๆไมเอา” 
โยม - หลวงปูเจาคะ ทําไมมาเปนผูหญิงเจาคะ 
หลวงปู - มันไมรักษาระดบัจิตน่ี หลวงปูเลาตอวา เมื่อกอนแมทัพบาน (ภรรยา) 
เขาใหเล้ียงลูก พอลูกรองไห ลูกขี้แตกเทานั้นนะ ควาเสื้อไดวิ่งเขากรมทหาร
ไปเลย ดีแตทําลูก เล้ียงลูกไมเปนชาติน้ีมาเปนแมเขาซะ สมน้าํหนามัน ไม
รักษาระดับจติ (สะใจไหม) 
 
 
ผูชวยพระอรหันต 
โยมสรอยเปนลูกศิษยหลวงปูในคราวที่ทานมาพักท่ีวัดอาวุธวิกสิตาราม ปลายป 
๒๑ โยมสรอยไดปวยหนักแทบเอาชีวิตไมรอด แตโยมลรอยมีปฏิปทาตั้งใจที่จะ
รับใชหลวงปู หมั่นมา ถวายภัตตาหาร สวดมนต ฟงธรรมะจากหลวงปูเปน
ประจํา ธรรมะโอสถนี้เอง โยมสรอยจึงไดบรรเทาจากการเจ็บปวยและมีกําลังใจ
มากขึ้นจนเกือบหายเปนปกติ วันหนึ่งหลวงปูทานพูดกับโยมสรอยวา 
หลวงปู - พระไตรปฎก สามตูน้ีอานใหจบนะ เปนผูชวยพระอรหนัตไปกอน 
เล้ียงลูกใหโตกอน (สาธ)ุ 
 
 
ยังหวง..อยู 
หลวงปูช้ีไปที่โยม - เออ ไอน่ีมันถือศีล พรหมจรรยแลว 
โยม - หลวงปูเจาคะคนนี้เขาก็ถือศีลพรหมจรรยแลวเจาคะช้ีฯไปทางเพื่อนซึ่ง
น่ังขางๆ 
หลวงปู - มันยังถือไมไดหรอก มันหวงผัวมันอยู 
โยม - ....(หนาแตก เพราะอวดรู) 
 
 
 
นางสาวจะเอาไปกิน 



หลวงปูทานแวะไปโปรดบานโยมสุดบอย ๆ มีคราวหนึ่งพอไปถึงทานก็ถามถึง
ลูกชายโยมสุด ซึ่งกําลังเรียนอยูช้ัน ม.๖ 
หลวงปู - นายพันเอกไปไหน (ลูกชายโยมสุด) 
โยมสุด - ไปเที่ยวเจาคะ 
หลวงปู- ระวงันะ นางสาวมันจะเอาไปกิน (ตอมาไมนานโยมสุดก็เลยไดเล้ียง
หลานทั้ง ๆที่ลูกชายก็ยังเรียนไมจบ) 
 
 
ทรงบา ๆ บอ ๆ 
หญิงคนหนึ่งเปนรางทรง ไดมากราบนมัสการหลวงปู ทานมองหนาแลวพูดวา 
เราคนทรงทําไมไมทรงพระโสดา สกทิาคา อนาคา ทําไม มาทรง บา ๆบอ ๆ
อยางนี้ 
 
 
เอามะนาวอมไว 
นาหวีทะเลาะกับสามีเปนประจํา เพราะแกเปนคนขี้หึง สามีจะไปติดตอการงาน
กลับมาชา หรือดึกด่ืนแกก็จะบนเสมอ จนสามีรําคาญ สามีก็ดาวาทุบตีเอา ทํา
ใหแกนอยใจ จึงมาเรียนใหหลวงปูทราบ เพื่อจะขอคําแนะนําที่จะไมทะเลาะกับ
สามีอีก หลวงปูก็บอกวาจะไปยากอะไรเอามะนาวอมไวสิ 
 
 
ทําอยางไรจะไมมีลูก 
บายวันหนึ่งบนศาลาธรรมสาร วัดอาวธุวิกสิตาราม บางพลัด มหีญิงคนหนึ่ง
กําลังมีครรภมือขางหนึ่งก็จูงลูก ๒ คน ขึ้นมาบนศาลา ไดกราบเรียนหลวงปูวา 
หลวงปูเจาคะ ทําอยางไรจะไมมีลูก 
หลวงปู-มันจะยากอะไร กน็อนคนละมุงซี มันไมมีเรื่องหรอก 
หญิงคนนั้นหายไปนาน อยู ๆ ก็โผลมากราบหลวงปูอีกอุมทองโยมา 
หลวงปูจึงถามวา "ใครไปหาใครกอนละ" 
หญิงคนนั้นก็ตอบวา -ดิฉันเองเจาคะ 
 
 
บารมีขอกันไมได 
ระหวางที่หลวงปูทานพักอยูที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด ไดมีโยมผูหญิงคน
หนึ่งมาถวายอาหารเพลหลวงปู เมื่อทานฉันอิ่มแลวก็ไดสนทนากับหลวงปู และ
กราบเรียนทานวาหลวงปูเจาขา ลูกขอบารมีหลวงปูหนอยเจาคะ หลวงปูทานก็
ตอบวา“ บารมีขอกันไดเมื่อไหรละ ใครทําถึงจะได ไมทําเองไมไดหรอก” แลว
ทานก็พูดถึงโยมหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งน่ังในเวลานั้นดวยวา 
“เกิดมามีพระมาคอยเจาของอยูที่เบาะแลว” เธอไดเลาใหฟงวาเมื่อครั้งหลวงปู
อายุประมาณ ๕๐ ป ขณะที่คุณแมของเธอเจ็บทองที่จะคลอดน้ัน คุณตาซึ่งเปน
หมอมีช่ือคนหนึ่ง ในคลองบางกอกนอยเปนคนทําคลอดเอง คุณพอเปนคนตม
นํ้า และเตรียมเบาะสําหรบใหลูกนอยนอนเมื่อเด็กคลอดออกมา (ประมาณตี
สาม) คุณพอนําไปลางเน้ือลางตัวใหสะอาดแลวเอาไปวางที่เบาะ (ขณะน้ันคุณ
ตากําลังเย็บแผลอยู) พบพระพุทธรูปองคเล็ก ๆเปนพระผงนางพญาอยูกลาง
เบาะ นึกสงสัยถามใครกไ็มรูเรื่องทั้ง ๆที่เวลานั้นทั้งบานมีคนอยูเพียง ๓ คน คือ
คุณตา คุณพอและคุณแม สวนพี่ชายและพี่สาวทั้งหมดไปอยูที่บานคุณยายที่
บางขุนเทียน รุงเชาวันเดียวกัน หลวงปูน่ังเรือผานมาขึ้นหนาบาน บอกวาจะมา
เยี่ยมหลานนอย คุณพอ ก็เลยเลาเรื่องมีพระเสด็จมาใหทานทราบ หลวงปูบอก



วา เปนของเกาของลูกนอย อดีตชาติเคยสรางเอาไว เกิดมาชาติน้ีจึงตาม
เจาของมา เด็กคนนี้โตขึ้นจะไดบํารุงพระพุทธศาสนาและพระองคน้ันเจาตัวก็
เก็บรักษาไวจนทุกวันน้ี 
 
 
พลังของนางวิสาขา 
หลวงปูเลาวา เวลาที่นางวิสาขาไปวัดพรอมลูกหลาน จะแหกันไปเปนขบวน
ใหญ วันหนึ่งขณะฟงธรรมท่ีศาลา ชางตกมันวิ่งตรงมาที่นางวิสาขานั่งอยู 
ลูกหลานตกใจตางรีบวิ่งหนีโกลาหลนางวิสาขาขณะนั้นอยูในวัยชรา ไมสามารถ
วิ่งหนีทันทีจึงใชน้ิวชี้ดันไปทีหนาผากชางตัวนั้นหงายหลังกนกระแทกดินขี้แตก
เลย น่ีคืออํานาจพลังจิตของนางวิสาขา 
 
 
ตัวโกรธมันกลัวคนกราบพระเกง 
เมื่อกอนตอนหลวงปูบวชใหม ๆเวลาใดมีความโกรธ หลวงปูจะรีบขอขมาดวย
การกราบ๒๐๐ ครั้ง ถายังไมหายโกรธก็กราบอีก ๒๐๐ ครั้ง กราบไปจนกวาจะ
หายโกรธ หลวงปูบอกวาตัวโกรธมันกลัวคนกราบพระเกง 
 
เราเคยทําเขาไว 
ตอนเด็ก ๆหลวงปูเคยตกปลาหมอ ทําใหปลาตาบอด เมื่อติดเบ็ดหลวงปูทาน
สงสาร ไดปลอยมันไป ตอมาเมื่อหลวงปูบวชแลว ขณะที่น่ังอยูในศาลา เผอิญ
มีแมวตัวหนึ่งมองเห็นเงาของมัน ในตาของหลวงปู จึงใชขาหนาของมันขวนใต
ตาหลวงปูอยางแรง เลือดไหลอาบหนา แลวแมวก็มาหลบอยูขางหลังหลวงปู
ชาวบานหาแมวไมเจอ หลวงปูบอกไมเปนไร เราเคยทําเขาไวแลวใหลูกศิษย
เอานํ้านมแมลูกออนมาหยอดตา และใหชาวบานเอาแมวกลับไปเลี้ยงที่บาน 
โดยไมใหชาวบานรังแกมัน 
 
 
กรรมสงผล 
สมัยเมื่อหลวงปูเปนเด็ก โยมแมใหนําอาหารไปถวายพระที่วัดขางบาน ทานเดิน
ไปแวะเลนกับเพื่อนเพลินจนเลยเวลาพระฉันเพล พระทานรับประเคนแลวให
หลวงปูเอาคืนไปเลี้ยงกันเอง ภายหลังหลวงปูบวชแลวไปอยูเชียงใหม 
ชาวบานไดเอาอาหารมาถวายทานตอนกลางคืน หลวงปูทานบอกวารับได ให
คนเอาไปถวายเอาไปทานกันเอง ทานบอกวาเปนกรรมที่ทําไวมาสงผลใน ชาติ 
ปจจุบัน 
 
 
เสื่อมหรอืไมเสื่อม 
แตละวันจะมีญาติโยมมากราบหลวงปูถามธรรมะบาง ขอ ของแจกบาง วันหนึ่ง
มีกลุมชายฉกรรจมากราบ พรอมกับขอเหรียญหลวงปู 
ชายคนหนึ่งก็ถามหลวงปูวา“วัตถุมงคลและของตาง ๆ ที่หลวงปูแจกถาเก็บไว
นาน ๆ ไปของจะเสื่อมไหมครับ?” 
หลวงปูตอบวา“ของไมเสื่อมหรอก นอกจากเราจะเสื่อมศรัทธาจากของเอง” 
 
 
อยากไดบุญมาก ๆ 
โยมคนหนึ่งเห็นวา เงินทองเปนสิ่งหามาไดดวย หยาดเหงื่อแรงงาน เวลาจะ



ทําบุญจึงนึกอยากเลือกทําบุญใหคุมคาเหนื่อยถามีโอกาสจะเลือกทํากับพระ
อริยบุคคลเพื่อหวังจะไดบุญมาก ๆ ฉะน้ันวันหนึ่งขณะที่ไดถวายสังฆทานกําลัง
อุมผาไตรถวายแดพระคณุหลวงปู ในใจก็นึกปติยินดีวา โอหนอวันน้ีฉันโชคดีจัง
เลยท่ีจะไดทําบุญกับพระอรหันต บุญที่ไดยอมมากเปนพิเศษแคนึกในใจเทานั้น 
หลวงปูมองหนาแลวพูดวา 
“ผูรับหมดกิเลศ ผูถวายก็ตองหมตกิเลสดวยนะจึงจะไดบุญมาก” 
โอโฮ! ผูถวายสะอึกไปเลย คําพูดของหลวงปูประทับใจมากทําใหนึกวาอยางไร
เสีย เราจักตองพยายามจัดการกับกิเลสของตนใหจงหนัก เพื่อความสม
ปรารถนาแหงใจตนไมวันใดก็วันหนึ่ง สาธุ 
 
 
ระวังพอแมจับติดคุกนะ 
เกือบทุกวันหลังกลับจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงคนหนึ่งจะไปกราบหลวง
ปูที่วัดอาวุธฯประมาณทุมหนึ่งมีการทําวัตรเย็นแลวหลวงปูจะแสดงธรรม แมคน
นอยหลวงนก็เทศน หลวงนปูบอกวา ไมไดเทศนใหคนฟงเทาน้ันนะ เทวดาเขา
ก็ฟงดวย คืนหนึ่งหลังจากเทศนเสร็จแลว 
หลวงปูหันมาที่นักศึกษาหญิงน้ันแลววา 
“ระวังพอแมจะจับเราติดคุกนะ จําอตีตชาติไดไหม?การติดคุกอวิชชานะ (การ
แตงงาน) ถาติดคุกแลวมันไมจบนะ เราตายไปเขาก็เอาใหม คุกน้ีแนนหนานัก
จะอยูกับวิชชาหรืออวิชชาละ” 
สักพักหน่ึงหลวงปูมองหนานักศึกษาผูน้ันแลววา 
“มาตัวนี้วิ่งเร็วไมลมหรอก ไมตองติดคุก” 
เหมือนทานจะรู เพราะตอนแรก คุณพอ คุณแมของนักศึกษานั้นตองการใหลูก
สาวแตงงานเหมือนพี่ ๆ แตดวยความตั้งใจเขมแข็งที่จะปฏิบัติธรรมจริงของลูก 
ทําใหพอแมตองอนุญาตไมบังคับใหแตงงานแลว สุดทายกอนจะกลับบาน 
หลวงปูสั่งวา 
“ใหแผสวนบุญกุศลใหพอใหแมดวยนะ” 
 
 
อยาไปเรียนอวิชชานะ 
คืนหนึ่งมีนักศึกกษาสาวผูหนึ่งแตงชุดฟอรมมากราบหลวงปู 
หลวงปูถามวา “ยังเรียนอยูหรือเปนครูเขา?หือ” 
นักศึกษาหญิงตอบวา “ยังเรียนอยูเจาคะ” 
หลวงปูบอกวา“ระวังอยาไปเรียนอวิชชานะ เรียนวิชาตองเรียนใหหายโกรธ 
หายหลง หายลืมนะ ขอใหเคารพมั่นในพระธรรม แลวเจริญใหถึง จะไดพนแก
พนตาย 
โลกุตตรธรรมมีอยูจริง ๆ ดวย ศาสนาพุทธคือพนเกิดพนตาย ผูใดถึงแลว เปนผู
บรมสุข น่ันเอง” 
 
 
เกาะชายจีวร 
ในวันหนึ่งมีผูศรัทธาหลายทานไดมากราบหลวงปู มีผูหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 
๔๐ปกวา เขามากราบหลวงปูดวยความศรัทธาเธอนั่งพนมมือแลวถามหลวงปูวา 
ผูหญิงคนหนึ่ง-“หลวงปูเจาคะลูกจะขอเกาะชายจีวรหลวงปูไปนิพพาน ดวยคน
นะเจาคะ” 
หลวงปูหันหนามาพูดตอบหญิงคนนั้นวา “ขี้แทนกันไดหรือเปลาละ? ” 
 



 
ไปดูหนังกนัดีกวา 
หญิงสาวกลุมหนึ่งมากราบหลวงปู แตละคนก็แตงกายสวยงามรัดกุม ตอนหนึ่ง
หลวงปูเทศนใหฟงวา 
“อยากดูหนังใหดูหนังเรา มีใหดูตลอดเวลา ดูตามน้ีธรรมะดีขึ้น หนังเรามันดีลง 
จะไปติดอะไรกับหนัง จะไปเสียดายอะไรกับหนังแคกระดาษหอขนมปงเทา
น้ันเอง คนรูน้ี! เขาทิ้งกระดาษหอขนมปงทั้งน้ันแหละ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ทานรูอยางนี้ ทานจึงไมหลงไมลืม แลวเราจะอวดดี ไปหลงไปลืม ทํา
ไม” 
 
 
กินเปนยา 
หลวงปูบอกกับลูกศิษยหลังจากที่ทานฉันอาหารเสร็จแลว และลูกศิษยก็มาขอ
อาหารที่เหลือจากทานไป ทานบอกวา 
“อาหารทุกอยางใหฉันเปนยานะ ไมใชเจ ไมเจ ไมใหติดทุกอยางใหกินอาหาร
เปนยารักษาโรคเทานั้น” 
 
สึก ทําไม! 
พระภิกษุหนุมองคหนึ่ง บวชเรียนธุดงคกรรมฐานไดหลายพรรษาแลว เกิดรอน
ผาเหลืองก็มีความปรารถนาอยากจะสึกมาก เพราะตองการที่จะไปแตงงาน ก็
มากราบลาหลวงปูเพื่อขอพร บอก หลวงปูครับผมจะสึก หลวงปู ก็ถามเหตุผล 
ภิกษุหนุมผูน้ันก็อางเหตุผลตาง ๆ นานา ตอนหนึ่งหลวงนก็ใหโอวาทวา 
“สึกทําไม? พระเณรสึกทําไม?เปลืองขาววัดไมแลว ยังจะเปลืองขาวพอแมอีก 
ยังจะใหพอแมหาเมียใหดวย โอโธ! นึกวาจะไปชวยทํางาน กลับไปชวยใหเสีย
เงินเสียทองอีก พวกโกหกตัวเองนิ โกหกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆดวย 
เพราะฉะน้ัน อยาหัดโกหกเลย ถาไมรูวาบวชเพื่ออะไรแลว จะบวชทําไม? บวช
โง ๆ ง่ัง ๆ บวชทําไมละเกะกะบานเมืองเขา บวชแลวตองฉลาดซิ” 
 
 
ท. ทหารอดทน 
หลวงปูเลาใหฟงวา เมื่อครั้งที่ทานยังไมไดบวช ทานเปนทหาร และก็ไดอยูใน
ฝายทําอาหาร มีผูหญิงชอบมาแกลงทาน โดย เขามาจับทาน ทานจึงพูดวา 
“อยามาจับนะ พอแมเขายังไมไดอนุญาตอยามาจับ อยามาตอง บาปนะ” 
 
 
 
เราเคยทําเขาไว 
ตอนเด็ก ๆ หลวงปูเคยตกปลา ขณะปลาติดเบ็ด หลวงปูสงสารจึงไดแกะปลา
ออกจากเบ็ดแลวปลอยมันไปตอมาภายหลังเมื่อหลวงปูบวชแลวขณะที่น่ังอยูใน
ศาลาเผอิญมีแมวตัวหนึ่งมองเห็นเงาของมันในตาหลวงปู จึงใชขาหนาของมัน
ขวนใตตาของหลวงปูอยางแรง เลือดไหลอาบหนา แลวแมวก็มาหลบอยูขาง
หลังหลวงปูทําใหชาวบานหาแมวไมเจอ 
หลวงปูบอกวา “ไมเปนไร เราเคยทําเขาไว” 
แลวใหลูกศิษยเอานํ้านมแมลูกออนมาหยอดตาและใหชาวบานนําแมวกลับไป
เล้ียงที่บาน โดยสั่งกําชับไมใหชาวบานรังแกมัน 
 
งานแตงกับงานบวช 



หลวงปูไดมีกิจนิมนตไปบานโยมที่ศรัทธาทาน เขาจัดงานแตงงานใหกับ
ลูกหลาน หลวงปูก็ไปงานนี้แลวก็เทศน เทศนไป เทศนมา บาวสาวคูน้ีก็เลย
เลิกท่ีจะแตงงาน และขอ จัดงานแตงเปนงานบวช ปูกับยา ตากบัยาย ที่มา
รวมงานแตง ตางซาบซึ้งในคําสอนของหลวงปู ก็เลยขอบวชตามหลานดวย 
 
 
ขี้เกียจ ทํามาหากิน 
มีโยมผูชายคนหนึ่ง มีโอกาสไดกราบหลวงปู และถวายการนวดใหหลวงปู ตอน
หนึ่งแกนวดไปแลวก็พูดไปวา“หลวงปูครับ ผมไมอยากทํามาหากินอยากอยู
เฉย ๆ จะใหน่ังภาวนาผมไมอยากนั่ง” 
หลวงปูตอบวา 
“คนไหนขยัน คนนั้นแหละ เปนลูกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คนไหนขี้เกียจ 
ขี้คราน เปนลูกของกิเลส” 
 
 
 
ฟงธรรมะอยางไรด ี
ในตอนหนึ่ง หลวงปูทานไดเทศนโปรดญาติโยมจากกรุงเทพฯ ทุกคนนั่งสมาธิ
หลับตาฟงกันอยางสงบ หลวงปูก็กวาดสายตาไปทางโนนบางทางนี้บาง แลวก็
เทศนเปนชวง ๆ กอนจบ 
หลวงปูพูด วา“ฟงธรรมะไมใชฟงเท ฟงทิ้งนะฟงธรรมตองทําไปดวยซ”ิ 
 
 
ขี้ของก ู
หลวงปูปรารภขึ้นลอย ๆ ในวันหนึ่งวา 
“คนเรานี่มันบา ขี้ออกไปจากตูดแลวก็ยังยึดวาขี้ของกูอีก” 
แลวทานก็เลาใหฟงวามีชายคนคนแรกเดินไปในทุง แลว ขี้กองเอาไว อีกคน
หนึ่งเดินมาเห็นขี้กองน้ัน แตก็ไมทราบวาใครเปน ผูชายคนที่สองก็บนวา“ขีข้อง
ใครวะ? เหม็นตายหา” พอดีเจาของขี้ไดยินเขา โมโหใหญ พูดตอบวา“มึงมาดา
ขี้กูเหม็นทําไมวะ”อีกคนก็ตอบวา“กูไมรูน้ี วาขี้ของมึง” ทั้ง ๒ คน ก็เลยทะเลาะ
กัน หลวงปูบอกวา 
“ดูซิคนเราแมแตขี้ของมันถายออกไปแลว ใครมาวามันก็ยังโกรธ น่ันแหละ
ความหลง” 
 
 
สังกัดวัดอะไร 
มีชายคนหนึ่งไดมีโอกาสเขาพบหลวงนในคราวที่หลวงปูเดินทางไปกิจนิมนต 
ชายผูน้ันถามหลวงปูวา 
“หลวงปูอยูวัดอะไรครับ?” 
หลวงปูตอบวา 
“อยูวัดสองขา” 
(หมายความวา อยูตรงไหน?ตรงนั้นก็เปนวัด) 
 
 
บอดนอกสวางใน 
มีอยูวันหนึ่ง หลวงปูก็เลาเรื่องหลวงพอสงฆใหฟง 
(หลวงพอสงฆเปนพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เคยปฏิบัติกับหลวงปูในถ้ําภูคา จ.



นครสวรรค) 
หลวงปูบอกวา 
“หลวงพอสงฆทานตาบอดทานบอดแตตา แตธรรมะทานไมบอดนะ” 
 
 
 
พระธุดงค 
มีพระกลุมหนึ่งจะออกธุดงค ก็ไดมากราบขอพรหลวงปู 
และขอคําแนะนํากอนที่จะไปธุดงค หลวงปูก็ใหโอวาทวา 
“เขาปาใหเขาปาไปเปนปญญา เขาปาโง ๆ ก็เปนถูดงค ไมใชธุดงคนะ” 
 
 
เปน โสด ทาํไม 
กลุมสาวโสดสี่คนเปนกลุมที่ผานการปฏิบัติมาไมต่ํากวา๑๐ป ไดมีศรัทธามา
กราบเยี่ยมหลวงปูกอนหนาที่จะมากราบหลวงปู ก็ไดวิจารณเรื่องทุกขของการ
แตงงาน ในกลุมสาวโสดทั้ง ๔ คน บางคนก็มีชายหนุมมาหมายปอง แตหญิงผู
น้ัน ก็พยายามที่จะไมยุงเกี่ยวดวย แตในใจก็ยังมีจิตท่ีพึงพอใจ ก็พากันมากราบ
หลวงปู เพราะบังเอิญวันหยุดงานตรงกันพอดี หลวงปูก็ใหธรรมะวา 
“พวกโสดาโลกุตตระน้ีทํางานไดมากกวาใครทํางานเทาไรก็ไมเกอเขิน อนา
คาโลกุตตระทํางานไดมาก เขาบานเขาวัดได แตไมยอมมีคูไง กายโสด จิต
โสต โสดจากสังโยชน ๕ น่ีละ” 
 
 
เขาวัดเมือ่ไรด?ี 
มีผูหญิงอยูคนหนึ่ง มากราบหลวงปู แลวก็เลยขอโอกาส ถามหลวงปูวา 
“หลวงปูคะ เมื่อไรลูกจะไดมาอยูวัดซกัที” 
หลวงปูตอบวา“หมดโกรธแลวอยูวัดดีนะ” 
 
 
เมื่อไรจะละสังขาร 
มีญาติโยมที่เปนลูกศิษยหลวงปูก็มักจะช่ืนชมความอายุยืน ของหลวงปู และก็
อยากจะใหหลวงปูมีอายุยืนนานไปมาก ๆ กพ็ยายามขอใหหลวงปูมีอายุยืนกวา
รอยป บางพวกก็สงสัยอยาก ทราบวา หลวงปูจะละสังขารเมือ่ไร? ก็เลยกราบ
เรียนถามหลวงปูวา 
“หลวงปูครับ หลวงปูจะละสังขารเมื่อไร?บอกไดไหมครับ” 
หลวงปูตอบวา“ตายวันไหน ก็บอกวันน้ันซิ” 
 
 
เกิดบอย ๆ ตายบอย ๆ สนุกหรือ? 
มีโยมผูหญิงอยูคนหนึ่งชอบติดตามฟงธรรมของหลวงปูเสมอ วันหนึ่งหลวงปู
บอกวา 
“ขอใหเปนผูชวยเหลือดํารงคพุทธศาสนาเอาไวดวย ใหมีลมหายใจเปนธรรมะ 
ยืน เดิน น่ัง นอนเปนธรรมะ ลมหายใจเขาออกอยูกับธรรมะ เกดิบอย ๆ ตาย
บอย ๆ สนุกหรือ? อยาตายนะ ! จะไดไมเกิด คนที่ไมตายคือคนที่ตัดอาสวะได 
ตัดกิเลสตัณหาได เราพนจากอาสวะเดี๋ยวนี้ก็สําเร็จตลอดไปไมมีเสื่อมนะ” 
 
 



 
เกิดมาเพื่อดับกิเลสตนเอง 
นักศึกษาทานหนึ่ง ไดเรียนถามหลวงปูวา 
“คนเราเกิดมาเพื่ออะไรคะ” 
หลวงปูตอบวา 
“เกิดมาเพื่อดับกิเลสตนเองซิ ! 
ใหละกามเด็ดขาดในภพนี้ ตัดใหขาดจากการเปนของคู 
ปุถุชนเต็มขั้นหนาดวยกิเลส ไดแตศึกษาไมนํามาปฏิบัติ 
แลวจะรูแจงอยางไรเลา? 
เกิดมาทําไมใหตองวนเวียน 
เกิดแลวตายไมสิ้นสุด จะเอาอีกหรือ? 
เราชาวพุทธใหเรงเจริญอริยมรรค ๔ อริยผล ๔ 
ศาสนาอยูที่ขันธ ๕ มิใชอยูที่อื่นเลย 
คนอื่นทุกคนลวนเปนอาจารยของเรา ทดสอบเราทั้งดีทั้งช่ัว 
เมื่อเรามีสังขารครบบริบูรณแลว อยาไดทับโลกุตตรธรรมเลย 
อยามัวแบกทุกขอวิชชาอยูเลย 
อยาไดประมาทนิ่งนอนใจนะ 
ขอใหสํารวมในกายวาจาใจใหเต็มตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ใหศรัทธามั่นในโลกุตตรธรรม จะไดรูแจงธรรม 
พนเกิด แก เจ็บ ตาย” 
 
เดินไมถูกทาง ไมถึงทีห่มายนะ 
มีอุบาสิกานักคุยกลุมหนึ่ง มากราบหลวงปูแลวชอบนําเรื่องคนอื่นมาวิจารณ 
หลวงปูเตือนวา“พวกเราถูกความแก เจ็บ ตาย คาดโทษไวแลว จงรีบแกไข
ตัวเองซิ ! เกิดเปนทุกข เจ็บเปนทุกข ตายเปนทุกข จะเอาอีกหรือ? หือ?มัวแต
มองตาคนอื่นทําไม? ตาของเราก็มี มองผิวหนังคนอื่นทําไม? หนังของเราเองก็
มีอยูรอบ มองหนาคนอื่นทําไม? หนาของเราก็มีอยูแลว ระวัง ! อยาคลอยตาม
คน สัตว บุคคล จะหลงทางเดินไมถูกทางไมถึงที่หมายไดนะ” 
 
 
 
ระวังปากนะ 
หลังจากเลิกเรียนแลว คุณครูประจําชั้นทานหนึ่งพา นักเรียนของตนประมาณ 
๕๐ คน ไปกราบหลวงปูบุดดาที่วัดอาวุธฯ ขณะท่ีเดินไปวัด มีนักเรียนชายคน
หนึ่งพูดจาตาง ๆนานาในทํานองที่ ไมเหมาะสม ไมเห็นประโยชนของการไป
ครั้งน้ี พอเดินไปถึงศาลา นักเรียนทุกคนเงียบหมด เขาแถวกราบ หลวงปูทีละ
คนแลวหลวงปูก็ใหแปงทุกคน พอขณะถึงนักเรียนที่พูด มากคนนั้น หลวงปูก็
พูดวา“พูดจาใหระวังปากนะ” โอโฮ! นักเรียนคนนั้นตกใจสะดุงวาทําไมหลวงปู
อยูที่ศาลารูไดอยางไร? เพื่อน ๆ ตางหันมามองแลวก็อมยิ้มเหมือนกับวา 
สมน้ําหนา แลวจากวันน้ันมารูสึกวา นักเรียนชายคนนั้น ระมัดระวัง ปากของตน
มากขึ้น ไมกลาพูดลบหลูอีกเลย และรูสึกเคารพยําเกรง บูชาพระคุณหลวงปู
มากเปนพิเศษ 
 
 
โสดาของทายก 
คณะอุบาสกอุบาสิกาและทายกของวัดหน่ึงไดพรอมใจกันมากราบหลวงปู ดวย
ความปติใจที่มาปฏิบัติคางคืนที่วัด ๑ คืน หลวงปูไดเมตตาใหธรรมะกับคณะ



ทายกนี้วา “มาวัดก็เปนโสดาเต็มวัด เต็มโบสถ เต็มศาสนา พอออกจากวัดก็เปน
บานกู ของกูหมด เออ! โสดาหายหมด วิ่งมาวัดหมด โสดาเฉพาะมาอยูวัดคืน
เดียว วันเดียว พอกลับไปบานเปนคนหมด” 
 
 
ระวังโดนมาเตะ 
หลวงปูทานเมตตาใหธรรมะกับชาวบานที่ตั้งใจมาขอหวย ชะรอยคนกลุมน้ีคงจะ
เปนนักพนันตัวยง หลวงปูไดเทศนวา“คนดีตองหนีบาซิ ! บากับบาก็ ตอยกนัซิ 
สนามมวยตอยกัน ไมรูจักเจ็บจักตาย สนามมาก็เหมือนกัน สรางเสร็จหมดเงิน
ตั้งแสนตั้งลาน มีทุนเทาไรไปทุมเทในสนามมาหมด เราบอกมันตรง ๆ ไมเช่ือห
ร็อก ไปสนามบอย ๆ ระวงัมาเตะนะ! ถุงขาดนะ กระเปาขาดนะ เงินหมดเลย 
เหลือแตรางกาย” 
 
 
หวงและหวง 
มีโยมคนหนึ่งมาทําบุญท่ีวัดกลางชูศรีเจริญสุข แลวก็ไปกราบหลวงปู หลวงน
ยื่นกระปองแปงให แลวบอกโยมคนนั้นใหเอา ไปโรยใหหมาขี้เรื้อนในวัดตัว
หนึ่ง แลวทานก็บอกวา“หมาตัวนี้มันเคยเปนคนสรางวัดมากอน มันเคยเปน
เจาของวัด มันรักวัดมาก ใครมาทําใหวัดสกปรก มนัก็จะเหา” ขนาดเปนหมาก็
ยังรักวัดอยู หวงและหวงวัด หญิงคนนั้นก็เลยคิดวาหลวงปูคงใหสติวา“เวลา
ทําบุญ ก็อยาหวงบุญของตนเอง” 
 
 
สํานึกบาป 
หลวงปูทานเลาใหฟงวา ขณะที่ทานนั่งปฏิบัติอยูในถ้ําก็มีตะขาบตัวหนึ่งไตขึ้น
ภายในสบง ผานเอว แลวผานหลังทานขึ้นไป ทานจึงตองกลั้นลมหายใจ ปดหู 
ปดตา ปดจมูก ปดปากหมด เจา ตะขาบจึงเขาไมได หลวงพอสงฆเห็นหลวงปู
น่ังหลับตา มีตะขาบตัวใหญมาก ขึ้นไปขดอยูกลางศรีษะของทาน หลวงพอ
สงฆตองเอาผาอาบของทานหยอนลงใหตะขาบไตขึ้นผา แลวจึงเอาไปปลอย 
พอรุงเชา หลวงปูทานไปดูที่หนาถ้ําเห็นตะขาบมันกัดตัวมันเองจนขาดเปน 
ทอน ๆ กองอยูที่ปลอยน่ันเอง“สงสัยตะขาบมันคงจะสํานึกบาป มันก็เลยกัดตัว
มันเองจนตาย” 
 
 
ดวนพิเศษ 
หลวงปูทานเอาของไปแจกที่ภาคใต คราวที่ถูกพายเุกย ขณะรถที่หลวงปูน่ังไป
น้ัน กําลังแลนไปตามถนนดวยความเร็วสูงเกินอัตรา จึงถูกตํารวจจับเพราะฐาน
ที่ขับรถเร็ว หลวงปูน่ังอยูในรถ ไดยินการโตตอบกัน หลวงปูทานก็เลยพูดกับ
ตํารวจวา “วิ่งเร็วยังไง?วิ่งตั้ง ๒ วันแลวยังไมถึงที่แจกของเลย” ตํารวจผูน้ันก็
หัวเราะรับทําความเคารพหลวงปู แลวก็ปลอยรถของหลวงปูไป 
 
อดีตเมื่อ๕๐๐ ชาติที่แลว 
ดิฉันพาเพื่อนบานอายุ ๓๐ ปกวา ๆ ไปกราบหลวงปู เพราะเห็นวาเพื่อนบานมี
ทุกข เมื่อกราบแลว หลวงปูก็ช้ีหนาบอกวา“โยมน้ีเคยเปนแมอาตมาเมื่อ ๕๐๐ 
ชาติที่แลว” หญิงคนนั้นก็รองไหคงจะเสียใจวาตนเองยังไมเคยไดธรรมะ อะไร
เลย ไมรูจักธรรมะและก็อาจจะตื้นตันใจดีใจ ที่ตนเองเคยเปนถึงแมของหลวงปู 
แตตนเองก็ยังวนเวียนอยูในความทุกขตลอดเวลา เธอรองไห แลวก็ถามหลวงปู



วา 
“ดิฉันเคยเปนแมหลวงปู แลวทําไมดิฉันจึงยังตองมีความทุกขอยูอยางนี้เจาคะ” 
หลวงปูตอบวา 
“ก็มัวแตไปอาศัยทองคนอื่นเกิตบาง แลวใหคนอื่นมาอาศัยเกิดบาง ก็เปนอยาง
น้ีแหละ” 
 
 
ไมติดอะไรเลย 
มีคณะทัวรมากันหลายคันรถ มากราบขอพรหลวงปู คณะน้ีมทีั้งพระและโยมมา
ดวยกัน ตอนหนึ่งหลวงปูไดใหธรรมะวา “ที่อยูบานอยาติดบานนะ อยูวัดอยาง
ติดวัดนะ อยูถ้ําอยาติดถ้ํานะ ติดท่ีไหน? เปนกิเลสที่น่ัน” 
 
 
กรรมฐานอยาเลือกกิน 
มีพระปฏิบัตธิุดงคกรรมฐานกลุมหนึ่ง มากราบหลวงปู เพื่อขอโอวาท หลวงปูก็
ไดใหโอวาทในตอนหนึ่งวา“พระกรรมฐานอยาเลือกกิน จะกินแลง กินแหง กิน
หวาน กินคาว มันเปนอาหารทั้งน้ัน ขาวเจาจะไปเลือกทําไม? ขาวเหนียวจะไป
เลือกทําไม? กินขาวสุกตางหาก อยากินขาวดิบ เดี่ยวกินเจ เดี่ยวกินเนื้อ เดี่ยว
กินอยางโนน กินอยางนี้ น้ันกินตามสมมุติ กินอาหารตามมีตามได ไมใชกินผัก 
กินเน้ือ” 
 
 
สามีของขาใครอยาแตะ 
มีหญิงคนหนึ่งมาหาหลวงปู มาดวยความกลัดกลุมใจ ทุกขใจอยางแสนสาหัส 
เน่ืองดวยสามีแอบไปมีเมียนอย ก็มากราบหลวงปูแลวก็เลาใหหลวงปูฟง หลวง
ปูก็พูดวา 
“คนไทยน่ี อะไร ๆ ก็ไมเสียดายหรอก ในโลกนี้ ใหหมดนะ อามิสนะ! แตมีขอ
แมวา... ผัวดิฉันนะ! ใครแตะไมไดน้ี เอาตายเชียวนะจะไปนิพพาน จะเอาผัวไป
ดวย ปดโธ! เขาไปนิพพาน เขาเอาผัวเอาเมีย ไปดวยที่ไหนกัน?เขาเอาธรรมะ
ไปตางหากละ!” 
 
 
ฉันเกลียดแม 
หญิงคนหนึ่งเลาใหหลวงปูฟงวา เธอเกลียดแมของเธอมาก เพราะแมไปมีผัว
ใหม และแมไปรักผัวมากกวาลูก หลวงปูจึงบอกวา“แมไปมีผัวใหมก็เรื่องของ
เคาซิ! ใหเอาสวนที่เกี่ยวของกับเราที่เขาอุมทองเรามา ๙ เดือน เราตอบแทน
ไดคุมคาหรือเปลาละ มารดา บิดาน้ัน เปนหลายอยางเปนบุพการี แกบุตรธิดา
ดวย เปนพรหมของบุตรดวย เปนเทวธรรมดวย อปุถัมภกธรรมดวย มารดา บิดา 
เปนเนยยะบุคคล เปนอรหันตของลูกสาว ลูกชาย อยาขามสําหรับทาน อยา
ขามหัวพระ ใหพระทั้ง ๒ องค กอนใหพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
พระพุทธเจาสอนไวอยางนั้น” 
แลวหลวงปูบอกใหรักแมนะ หญิงคนนั้นก็น่ังรองไหนํ้าตาไหล 
 
 
อยากขอของด ี
ความศรัทธาของญาติโยมที่มีตอพระก็มีหลายแบบ ญาติโยมบางพวกก็ยังอยู
เฉพาะแตกระพี้ คือ เชนในครั้งหนึ่งหลวงปู ทานไปธุดงคในถ้ํา ขากลับมาพวก



ญาติโยมก็พากันจะไปขอของดี จากทาน เพราะเขาพากันเขาใจวา พระธุดงคที่
ออกมาจากถ้ําตองมีของดีแน ก็ถามหลวงปูวา 
“มีของตีอะไรมาฝากบาง” 
หลวงปูบอกวา 
“ก็ไดธรรมะมาฝากแลวไงละ” 
 
 
หลงเขา หรอืเปลา? 
ในวันหนึ่ง มีผูแสวงหาธรรมะกลุมหนึ่ง เดินทางจาก จังหวัดนนทบุรีเพื่อจะไป
กราบหลวงปูเพื่อเปนสิริมงคล และถามธรรมะขอของใจ ทั้งคณะก็ทราบแลววา
หลวงปูทานใหธรรมะกับ ญาติโยมจนหมด บอกทางไวหมดแลว ขึ้นอยูกับโยม
วาจะปฏิบัติ ตามทานไดหรือไม ไปถึงก็ไดกราบทาน ทานก็น่ังอยูบนเตียง น่ัง
เฉย โยมผูหญิงคนหนึ่งก็เลยถามหลวงปูขึ้นวา 
“หลวงปูคะ คนเราเกิดมาทําไมคะ?” 
หลวงปูบอกวา 
“เกิดตายเปนตัวหลง ตัวโมหะ ถาไมพนเกิด ไมพนตาย แลวจะเกิดมาทําไม 
เกิดเปนทุกข ตายเปนทุกข จะเอาอีกหรือ? เกิดก็ไมเที่ยง ตายก็ไมเที่ยง แลว
เราจะมาเกิด จะมาตายทาํไม? 
กายน้ีเขาทดสอบเราวา หลงเขา หรือเปลา? ถาหลงกายนี้ก็เกิดบอย ตายบอย 
เปนทุกขบอยๆนะ” 
 
 
มีอะไรก็ปวดอันนั้น 
มีหญิงชราผูหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดในภาคเหนือและไดมีโอกาสมากราบ
หลวงปู หญิงชราคนนี้แกก็ไประบายความกลุมใจของแกใหหลวงปูฟงอยางยืด
ยาววา 
“ดิฉันชอบเปนโรคปวดศรีษะ ปวดมากเลยเจาคะ” 
หลวงปูก็น่ังฟงเฉยไมพูดอะไรแมแตคําเดียวนั่งน่ิงมองดูอยู เฉยๆหญิงชราผูน้ัน
เห็นหลวงปูไมพูดอะไรคงผิดหวัง ก็เลยขอลากลับหลวงปูจึงพูดวา 
“ปูไมมีหัว ปมูันปวดหัวหรือเปลา? งูไมมีขา มันปวดขาหรือเปลาละ?” 
 
 
 
ปูของพระพุทธเจา 
โอกาสวาง ๆ หลวงปูมักจะคุยเรื่องเกา ๆ ใหกับพระที่รับใชใกลชิดอยูประจํา 
หลวงปูทานเลาใหฟงวา“ตัวทานเองเคยเกิดมาทันในสมัยพุทธกาลที่อินเดีย 
โดยเกิดเปนอุบาสก มีโอกาสไดชวยงานศพของพระพุทธเจา และเวียนเกิด
เวียนตายอยูฝงลาวบาง ฝงไทยบาง เปนพระบาง เปนเณรบาง เคยเปนพระผู
ชําระพระไตรปฎกหลายตอหลาย ครัง้น้ีแตสวนมากทานจะอายุไมใครยืน มีชาติ
น้ีทีอายุยืน” 
พระองคหนึ่งก็เลยถามหลวงปูวา 
“หลวงปูครับ ปูของพระพทุธเจาทานชื่ออะไรครับ?” 
หลวงปูตอบวา 
“พุทโธ! จะจําไดอยางไร? จําไมไดหรอก มันนานแลว ผูพูดไมไดจํา ผูถามจํา
เอาเองก็แลวกัน” 
 
 



 
ธรรมะของใคร? 
ญาติโยมคณะหนึ่ง เปนกลุมที่ชอบแสวงหาหลวงปู หลวงพอองคไหน ๆ ที่วา
ดัง เทศนดี ปฏิบัติดี ธรรมะดี โยมคณะน้ีก็จะพากันไปกราบไหวทําบุญ ไปฟง
เทศนและปฏิบัติ ระหวางทางก็ พูดคุยวิจารณกันเรื่องธรรมะของอาจารยคนน้ัน
องคน้ี เมื่อมาถึงวัดหลวงปู ทุกคนก็เขาไปกราบหลวงปู แลวก็อยากจะฟงเทศน
ของหลวงปูบาง หลวงปูพูดวา 
“ธรรมะของพระพุทธเจา ไมใชธรรมะของเรานะ ธรรมะของเราจะมีอะไร?” 
 
วัยรุนวุนรัก 
มีกลุมวัยรุนหญิงชายกลุมหนึ่ง มาเที่ยวที่วัด ไดฟงกิตติศัพทหลวงปู ก็เขาไป
กราบหลวงปู หลวงปูทานก็ใหโอวาทวัยรุนกลุมน้ันวา 
“หนุมคนใด ไมอยากมีลูกก็อยาไปแตงงาน สาวคนไหน ไมอยากมีลูกไมอยาก
อุมทอง ๑๐ เตือน ก็อยาไปแตงงานเขานะ แตงงานเขาไมไดนะ เมื่อไปกอเหตุ 
ผลมันก็ทองโต ๑๐ เดือนนะ น่ันแหละ ผลของการแตงงานละ อยาไปทําเหตุ
เขานะ” 
 
อวดกิเลส 
ลูกศิษยของหลวงปู ช้ีใหหลวงปูดูวรรณกรรมบนกระจกทายรถ เขียนไววา 
“ทําดีไดดี มีที่ไหน? ทําชั่วไดดีมีถมไป” 
หลวงปูบอกวา“อายนั่นนะ มันไมรูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มันเอาขอ
วัตรของมันมันเอากิเลสมาอวด ปุทโธ! พระพุทธเจาไมไดพูดอยางนั้น” 
 
 
จะเลือกอยางไหนด?ี 
วันหนึ่งหลังจากวางจากรับญาติโยมแลว อุบาสกคนหนึ่ง ก็คุยใหหลวงปูฟง
เรื่องนางงาม หลวงปูก็เปรย ๆ ขึ้นมาวา“เกิดมา ๙๐ ปแลว ไมเห็นมีนางงาม รูป
เหม็น ๆ เนา ๆ มีแตขี้ พระเอกนางเอกไมมีหรอก มแีตพระเอกขี้ นางเอกขี้ ขี้
เต็มตัว เต็มหู เต็มตา จะไปเอานางเอกที่ไหน? เลือกเอาแตธรรมะซ”ิ 
 
 
แยงกระดูกกัน 
หลวงปูทานเปรย ๆ ขึ้นในวันหนึ่งถึงพวกญาติโยมที่ไปเผาศพพระอริยสงฆ
ทั้งหลาย ก็ชอบที่จะขอพระธาตุกันมาเก็บเอาไว มากนอยแลวแตที่จะหาได 
หลวงปูทานพูดวา 
“ธรรมะมันไมเอา มันจะเอาแตกระดูก จะรบราฆาฟนกันก็เพราะกระดูก นาสังเวช 
!” 
 
 
“เกิดมาทําไมใหตองวนเวียน 
หนีส!ิ หนีเกดิไมตองมาเกิด 
เกิดก็เปนทกุข แกก็ทุกข ตายก็ทุกข 
ใหเคารพศรัทธามั่นในโลกุตตรธรรม 
อยาไดประมาทนิ่งนอนใจ 
อยาไดทิง้เด็ดขาด 
อยามัวแบกทุกขอวิชชาอยูเลย 
เราถูกคาดโทษไวแลว คือ โทษ แก เจ็บ ตาย 



จงรีบแกไขตัวเองเสียใหจงได 
เกิดทไีรเปนชายทุกท ี
เกิดทไีร มาเกิดกับผูหญิงทุกท ี
เราจึงไดรูวามนุษยเปนอยางนี ้
เกิดมา ๙๐ ปแลว ไมเหน็มีนางงามมีแตนางขี ้
พระเอก นางเอกไมมีหรอก 
มีแตพระเอกขี้ นางเอกขี้ 
ขี้เต็มตัว เตม็หู เต็มตา จะไปเอานางเอกทีไ่หน 
เลือกเอาแตธรรมะซิ”  
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