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กราบนมัสการคะ หลวงปู หลวงปูข า คนเรานีน่ ะคะ ถาเกิด
ทําความดี พอตายไปแลวจะไดขึ้นสวรรค ถาเกิดเด็กพึ่งแรกเกิดนี่หละ
คะ เขาตายไป ซึ่งเขายังไมไดทําความดี หรือความชั่วเลย ก็จะไดขึ้น
สวรรคหรือเปลาคะ

หลวงพอ

หนูถามดีมาก
บางคนเกิดมาไมทันรองตายในทองก็
เยอะแยะ บางคนเกิดมายังไมทันเห็นเดือนเห็นตะวันก็มาตาย ก็มาก
หลาย
หลากหลายไปดวยกฎแหงกรรมจากการกระทําของเขา เขา
จะตอง กระทํามาแคนนั้ เอง แต ถาถามวาคนตายนั้นยังไมทันไดสราง
ความดี จะไปนรกหรือสวรรค เราก็ไมสามารถจะตอบได ตอบไดอยูคํา
เดียว ถาหากวา คนนั้น วิญญาณ เขาทําความดีมาในชาติกอน และใน
ขณะนั้นเขาตาย ในทองหรืออะไร ถาจิตเขาดี เขา มีปรกติเขาก็ไป
สวรรคได ถาหากวาเขาจิตไมดีนะ มันติดวิญญาณเขามาเขาก็ไปนรก
ได เกิดมาเปนมนุษยแสนจะยากมาก เกิดมาเนี่ย จะมีอายุเหยียบยาง
มาก็แสนจะยาก มันเปนกฎแหงกรรมของเขาเอง หนูตอ งเขาใจ บาง
คนสรางเวร สรางกรรมมา ก็มาแคนี้เอง ก็ตองตายตองจากโลกไป
มาเกิดแคนี้ บางคนไมทันรองตายในทอง บางคนจะเห็นเขาไดเมื่อใน
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๑

สมัยกอน ตายทองกลม ตายในทองแมแลว ยังไมทันคลอดออกมา ก็
ตายในทองแลว บางทีคลอดมาก็ตายแลว เขายังไมไดทําอะไรเลย
เมื่อชาติกอ นเขาทําไวแลว ใครจะรูได ขอฝากคุณหนูไวอยางนั้น
หนูใบเตย

กราบนมัสการหลวงตาคะ วันนี้ในชวงวัยรุนรักดีของใบเตย
ก็มีคําถามมาถามหลวงตา เหมือนกันคะ
วัยรุนไทยในสมัยนี้นะคะ
หลวงตา ชอบคิดวิธีการออกจากปญหาดวยการฆาตัวตาย ใบเตย
อยากใหหลวงตาเลาถึงความทรมานในกรณีที่วยั รุน คิดแกปญหาดวย
การออกจากปญหา ดวยวิธีการนี้ ดวยคะ

หลวงพอ

จะตอบใหหนูฟง ๒ วิธี ไอวัยรุนเล็กๆ วัยรุนโตๆ หนุมๆ
สาวๆ ๑๕–๑๖ ๒๐ ฆาตัวตายเปนจํานวนมาก โดดตึกตายก็มี ไม
จําเปนตองเปนวัยรุน คนอายุกลางคน แคยี่สิบหาไปแลว ในมัฌฉิมวัย
ก็โดดตึกตาย ฆาตัวตาย ยิงตัวตาย ก็มากหลาย หลากหลายมาก
ไมใชเฉพาะวัยรุน คนอายุมากก็ฆาตัวตายดวยการยิงตัวตาย เสียใจ
แกปญหาไมตก แตพูดตามหลักพระพุทธศาสนามี ๒ ประการ
ประการที่ ๑ คือการที่คนนั้น ไมมีหลักธรรม ไมไดเขาวัดเขาวา ไมได
สวดมนต ไหวพระ เจริญกุศลภาวนา ไมไดนั่งพระกรรมฐาน ไมได
ปฏิบัติธรรม เขาจึงไมมีที่พึ่งทางใจ เขาก็สามารถออกไปผูกคอตาย
โดดตึกตายคิดเสียใจ พอแมทบี่ างบาน เขาทําดีไวกับลูก ทําถูกไวกบั
หลาน ลูกสวดมนตไหวพระ เขาไมมีทางที่จะฆาตัวตาย
ประการที่ ๒ คนที่ฆาตัวตาย เมื่อชาติกอนเคยฆาตัวตายมา ถึง ๗
ชาติ มาในชาตินี้เขาก็ตองฆาตัวตาย กระทั่งที่ไปวัดแลวก็ยังฆาตัวตาย
ก็มีมาก เชนผูกคอตายเปนตน
นี่มี ๒ ประการ แตเด็กวัยรุน รุนใหม มันพอจะแกได เปน
ที่พอแมเขา พอแมสอนลูกไดไหม ใหเขาวัดสวดมนตไหวพระ นัง่
สมาธิภาวนา เขาจะแกปญหาได เขาไมมีปญ
 หาที่ฆาตัวตายเลย แต
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๒

เขาไมทํากันในสังคมของคนไทยกัน นาเสียดายกันนะ นาจะเขาวัด
หรือวาสวดมนตไหว พาหุงมหากา สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานจิตเปน
ประจํา อโหสิกรรม แผเมตตา รับรองเขาจะมีหนทางเขาจะไมฆาตัว
ตาย แนนอน มี ๒ ประการ
หนูใบเตย

วันนี้หนูใบเตยตองขอกราบขอบพระคุณหลวงตามากนะคะ
ที่ใหคําชี้แนะเกี่ยวกับทางออก ที่ดี ใหแกพวกเราชาววัยรุน
ใบเตยอยากจะฝากเพือ่ นๆ ไวสักนิด นะคะ การฆาตัวตาย
ไมใชการคิดแกปญหา ที่ดีที่สุด อยากใหใชสติคิดเสียกอน

พี่เดียร

กราบนมัสการ คะ หลวงตา วันนี้เดียรจะพูดในเรื่อง ตาย
แลวเราไปไหน กันคะ มันมีเหตุการณหลายอยาง นะคะ อยางเชนวา
คนระลึกชาติไดก็มี บางคนก็คิดวาตัวเองกลับชาติมาเกิด แลวเดียรจะ
ถามวา คนที่เขาหมดลมหายใจไปแลว แลวเขาก็ฟนขั้นมาใหม กลับ
มีลมหายใจอีก เดียร อยากจะถามวา วิญญาณของเขาไปอยูทีไหน ตอน
ที่เขาหมดลมหายใจไปแลว นะคะ

หลวงพอ

ตายแลวไปไหน คนระลึกชาติ ไดจริงไหม แลวคนที่หมด
ลมหายใจแลว กลับฟนมามีไหม มี คนสลบไป สลบไป แลวไปไหน

พี่เดียร
หลวงพอ

แตหลวงตาขา สลบไปนี่ไมไดหมดลมนะคะ
ไมใชตองมีลมหายใจ หัวใจตองเตนดวย แตตรงจมูกไมมี
ลม เอาสําลีรองไมมีลม แตหัวใจยังเตน ถาหัวใจดับไมเตน ไมมีการ
ฟน มันก็เรื่องแปลกอยูหลายประการ เกิดแลวตาย แตกลับฟนไดก็มี
เทาที่เราไปประสบมา ถาใครไมประสบมาจะไมรู แลวระลึกชาติไดมี
จริง เราขอยืนยัน สําหรับที่เราประสบมา แตคนอื่นเนี่ยอาจจะมี และ
คนที่ตายไปแลวเนี่ยกลับมาฟนได มีพระภิกษุนิกร อยูภาคใต ทานเลา
มานาน ฟนไดแนนอน แตเราไมไดไปพิสูจนวาหายใจหรือเปลา กินยา
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๓

ตายกลับฟนได แลววิญญาณไปไหน ก็ไปทองเที่ยว อันนี้เรื่องจริงเปน
เพื่อนกับเรา อีกอันหนึ่ง คนระลึกชาติไดนั้น มีหลายเรื่อง แตหลวงตา
จะเลาใหฟงเรื่องที่ชัดเจน เราขอยืนยัน เอาหัวเปนประกัน เพื่อนของ
เราเองเปน ดอกเตอร กริช เปนคนชาวสุรนิ ทร มาอยูท ี่ทาวุงจังหวัด
ลพบุรี เมื่อสมัยที่เราเปนเด็ก เขาไมมีสตางคเรียนหนังสือ เมื่อสมัยที่
ขาวเกวียนละแปดสิบบาท เมื่อเราเปนเด็ก ทองหนักบาทละ ๔๐ หรือ
๕๐ จําไมได เราก็บอกโยมผูหญิงขอสตางคใหเขาเรียน เขาเรียนเกง
มากตั้งแต ม.๑ ถึง ม.๖ สิงหบุรี แลวก็ไปเรียนกรุงเทพฯ เราก็สง
ตลอด แลวเขาก็ไปตอที่ ฝรั่งเศส หลวงตาใหไป ๔๐๐ บาท เขาขอ
แลวเขาก็มีอยูบาง พี่นอ งเขาก็มีอยูบางเปนลูกจางอยูใน กรุงเทพ ก็ไป
เรียนจบดอกเตอร จากฝรั่งเศส กลับมาที่ประเทศไทย แตงงานที่ฝงธน
มีลูกเล็ก ๓ คน แลวเขาก็ตาย ดอกเตอร กริช ตาย ตายแลวทําไมไป
ไหน เขาไปเกิดที่ตรอกจันทร สาธุประดิษฐยานนาวา เตี่ยแมเปนคน
จีนนอก เย็บผาโหลขาย เย็บผาดําๆ สําหรับไวเกี่ยวขาว ตอนอายุ
แปดเกาขวบ เราก็ยายมาอยูวัดนี้ เขาตายนานแลว ตายแลวเขาเกิด
เลย พ.ศ.๒๕๐๐ เขามาเรือเมล เขาบอกใหแมมาหาเพื่อนเขาที่ บวช
อยูสิงหบุรี แมเขาก็หาวาลูกเขาเปนโรคประสาท เอาไปตรวจสมอง
ตรวจแลวก็ไมพบวาเปนโรคจิต เลยเขาก็พามา พามาเรือ แคนวิน เรา
ยังจําได แคนวิน เรือแดง จากทาเตียนมาขึ้นที่ทาหนาวัดอัมพวัน
เมื่อสมัยกอนเนี่ย เดือนสิบเอ็ดน้ําหนอง เดือนสิบสองน้ําทรง ถึงเดือน
อาย เดือนยี่น้ําก็รี่ไหลลง เดี๋ยวนี้เกิดกลียุค ที่ลุมกลายเปนที่ดอนที่
ดอน กลายเปนที่ลุม มาทําไม มาถามวาจําเขาไดไหม เราใหเขาทุก
บาททุกสตางคไดคืนหมด บอกจําไมได เธอเปนใคร ดอกเตอรกริช
มาที่นี่เลย พอแมเปนคนจีนมาดวย ไฝยังอยู ไฝเม็ดโต ยังอยูครบแต
รางกายเปลี่ยนไป ตัวขาวไมดําเหมือนแตกอ น บอกวาเราไมเชื่อเธอนะ
วาเปนดอกเตอรกริช เขาตายไปแลว เขาบอกวามาเกิดแลว ไมเชื่อ
ถาไมเชื่อผมจะพูดคําเดียว ทานใหผมไป ๔๐๐ บาทใชไหม ไปเรียนที่
กรุงปารีส เราเลยยอมรับเชื่อ แลวเขาใหพาไปบานภรรยาเขาที่ฝงธน
นี่ภรรยาไปอยูอเมริกาแลวไปขอหนังสือสามเลม วิทยานิพนธ ภาษ
ฝรั่งเศส แลวขอมา สรุปใจความ ใหหนูฟงวา คนที่ระลึกชาติได ได
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๔

เปนดอกเตอรมาแลว มาชาตินี้เรียนเกง พาสหมด เอ็นทรานซไดหมด
คนที่เรียนหนังสือเกง คือคนที่เรียนมาแลว ในชาติกอน คนยังไมเคย
เรียนเลยเนี่ย เรียนในชาตินี้ตอ งชา แตใชความพยายามไหม วิริเย น
ทุกขมัจเจติ บุคคลหลุดจากบวงทุกขไดเพราะความเพียร สามารถจบ
ไดเหมือนกัน
ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมคะ เราไมสนใจหรอกวา ตายแลวจะไปไหน ถา
หากวา ตายไปแลว ใครเขาไมจัดการกับศพเราเขาก็เหม็นเอง ตอนนี้
เรามาสนใจวา ในขณะที่อยู นะคะ เราจะเตรียมตัวตายอยางไร หลาย
คนบอกวาเรื่องตายไมอยากพูดถึง เปนเรื่องทีน่ าสยดสยอง เปนเรื่องที่
ไมดี เปนเรื่องที่อัปมงคล บางทีจะเรียกลูกมาสั่งเขานะคะวานี่ ถา
แมตายไปแลวใหทําอยางงั้น อยางงี้ ลูกบอกวาไมเอาแมพูดอะไรไมรู
ไมอยากฟง แตแทที่จริง ความตายเปนของที่แนๆ ยิง่ กวาแชแปง
ทีเดียว เพราะทันทีที่เราเกิด เราก็ลงทะเบียนลงในสมุดทะเบียนตายแลว
เพียงแตเราไมรูเทานั้นวาเราจะตายเมื่อไร ในความเปนชาวพุทธที่ดีเรา
จึงควรมาดูวา เราจะเตรียมตัวตายอยางไร กราบนมัสการหลวงพอตอง
ขอความรู คะ ในเรื่องของเตรียมตัวตาย

หลวงพอ

ดีมาก คําถามเตรียมตัวตาย บางคนไมไดเตรียมเลยนะ เปน
ผูประมาท พระพุทธเจาสอนอยาประมาท เราตายเดี๋ยวนี้ได ตายวัน
พรุงนี้ได ตายมะรืนได ก็ขอเจริญพรใหฟง
๑. เกิดมาทําไม เกิดมาเพือ่ รอเวลาตาย ไดมาเพื่อรอเวลาเสีย มีมา
เพื่อรอเวลาหมด เราเจอกันเพื่อรอเวลาจาก สามีภรรยาพบกันแลว
เพื่อมีลูกมีเตา
เตรียมตัวเพื่อพลัดพรากจากของรักอันเปนที่รักที่
ชอบใจ ดวยกันทั้งหลายทั้งสิ้น ไมมโี อกาสกลับมาแลว
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๕

๒. โยม อยาเขาใจผิดคิดวาเรายังเปนสาว เด็กรุนใหมยุคใหมสมัยนี้
ไมคิดถึงความตายคิดถึงวาเรานี่ยังสาวอยู ยังเปนสาวแส คิดอยางนี้
อีกไมนานตาย หนีไมพน ตายคืนนี้ ตายพรุงนีไ้ ด
๓. เราเกิดมาตองพิจารณาตัวเองวา วันนี้เปนวันของเรา วันพรุงนี้ไมใช
เดือนนี้เปนเดือนของเราแน เดือนหนาไมใช ปนี้เปนป ของเราแนป
หนาไมใช เราจะอยูไปถึงปหนาไหม ไมมีเลย ตองเตรียม และเรานี่
วันนี้เปนวันของเรารีบ ทําเสียใหเสร็จ ชวงนี้ไมใชแน อดีตเปนความฝน
ปจจุบันเปนความจริง อนาคตไมแนนอน ตองเตรียมเดี๋ยวนี้ จําทํา
อะไรทําใหมันเสร็จ ซะ เราไมรูวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะตายวันนี้
พรุงนี้ได อยาผลัดวันประกันพรุงเลย โกธัญญา มะระรัง สุหุ น ขิโน
สังฆรังเตนะ มหาเถเร น มัจจุนา มัจจุราชแหงความตายจะถึงเราใน
วันนี้ เราจะรูไม อยาผลัดวัดประกันพรุงเลย เตรียมตัวเตรียมใจ
เตรียมขาวเตรียมของเสร็จแลวก็เตรียมใจ ปลงใหตก อยากลัวตาย คุณ
โยมถาเรากลัวตาย ตายแน ๆ ไหนๆ เราก็จะตายแลวอยากลัวดีกวา
ทําใหเกิดความเคยชินกับความตาย ชราธัมโมหิ ตองพิจารณาปจเวก
เกิดเปนทุกข แกเปนทุกข อะไรเปนทุกขทั้งนั้น ชราธัมโมมหิ ตอง
พิจารณา ปจจเวท ทุกวัน เราตายแน หายใจเขา ก็ตาย หายใจออกก็
ตาย แลวก็เจริญกุศลภายนา ขาดคนไหวพระ คุณโยมจะสบายใจมาก
ปลงตกแลว ไมหวงลูกเขาเลย ถาเก็บสมบัติไวหมดเนี่ย และเราตาย
ไปนรกเลยนะ โลภะ เปนเปรตในบาน คือเห็นบอยๆ ตายดวยอํานาจ
โลภะ ทรัพย สมบัติมากหมายเหลือเกิน และก็ไมเคยใหลูก ตามหวง
สมบัติ ตองเปนเปรตอยูในบานนี่
โทสะไปนคร โมหะไปเกิดเปน
สัตวเดรัชฉาน ตองเตรียมตัวตรงนีก้ อน อยาไปโลภอยาไดแบงไปเลย
แลวเราเตรียมใจ ที่โยมพูดถูกแลว ตองเตรียมใจแลว เตรียมตัวกอน
ตาย คือ ตองปลงใหตก อยาไปกลัวกับความตายที่มาถึงในเร็ววันนี้
ความตายจะมาถึงเดี๋ยวนี้แลว เราก็อยากลัว เราปลงแลว รับรอง ตาย
สบายมากจะไปทางไหนเราจะไดรูวา สุขติง ปาติกังขา ทุกขติงปาติ
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กังขา ถาจิตเปนสุขเราก็ไปสวรรค ถาจิตเปนทุกขก็ไปนรกเลย นี่อยู
ตรงนี้เอง ขอเจริญพรอยางนั้น มีความหมายอยางนี้
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มีคนติงอยูวา เราเจริญสติอยูกับความตายตลอดเวลา เราก็
เศราหมอง เราก็ไมคิดทําอยางอื่น เราก็ไมมี การคิดที่จะเจริญ โลกก็ไม
เจริญ ถาเราคิดถึงแตความตายอยางเดียว

หลวงพอ

ไมใช ถาเราคิดถึงความตายจะมาถึงเมื่อไร เราจะทํางาน
มากขึ้น คือ พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ เราระลึกถึงความตาย
ทุกอยาง มรณาทุกขติ ขาพเจาตองตายแนนอน เราจะตายอยางไร
เราก็ตองเตรียมการไวทุกอยาง และจะขยันมั่นเพียร ปลงตกแลว ไม
กลัวตาย เมื่อไมกลัวตาย ก็ทําความขยัน ไมหดหู ไมเหี่ยวแหง ถา
คนมีธรรมะ จะไมเหี่ยวแหงจะตองตอสูกบั งาน พระพุทธเจาตายขา
ทางเดิน ขนาดที่จะหมดลมหายใจแลวจึงไดปจฉิมโอวาส หันททา ภิก
เขเว อมิตตยามิโว ขะยะวะยะธรรมาสังฆขารา อัปมาเธนะ สัมปา
เทศสา ติ อานนทเอย บัดนี้สังขารกําลังเสื่อม กําลังโทรมไปแลวกําลัง
หมดไปแลว อยาประมาทนะ นี่เหละตัวอยาประมาท ตัวเตรียมการ
คืออยางประมาท อาจองคตอ สงครามชีวติ เลย เตรียมตัวซะ ณ บัดนี้
สังขารเสื่อมกันไปทุกคน และจะหมดไป ตายผอนสงทุกวันแลว อยา
ประมาท รีบทํางานซะวันนี้ อยาผัดวันประกันพรุง อาตมาจึงกลาวไต
เติ้ลวา วันนี้คือของเรา พรุงนี้ ไมใช เดือนนีเ้ ดือนของเรา เดือนหนา
ไมใช ปนี้เปนของเราปหนาไมใช รีบทําใหมันเสร็จ ณ บัดนี้ นี่แหละ
พระพุทธเจาสอน เตรียมซะ และก็อานนท ศรีอนุชาอยาประมาท
สังขารกําลังเสื่อมโทรม และกําลังจากโลกไปสู สัมปรายภพ อยา
ประมาทอาจองตอสงคราม รีบสรางความดีทกุ ชนิด ทุกขคูคิด ทุก
ประการ ตองมีน้ําใจ คือ ธรรมะ ขาดน้ําสิ้นชีวิต ขาดคูค ิดชีวิตยังอยู
เรื่องเล็ก ขอเจริญพร
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ทานผูชมคะ จะมีคําพูดอยูคําใหสะกิดใจ บางทีชาติหนา
อาจจะมาถึงเร็ว กวาพรุงนี้ดวยซ้าํ เมื่อเราเจริญธรรม และพิจารณา
ธรรมอยางนี้ คิดวาจะทําใหเราเปนคนไมประมาท และก็ตั้งมั่นอยูใน
ธรรมะ
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