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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ความเอาใจใสในครูบาอาจารย 
 โรงพยาบาลนี้ใหเปนประจํามาตลอด ระยะนี้ดูเหมือนหลายคันรถพยาบาล ดูจะ
สองลานกวาแลวมั้ง ตั้งแตลานกวาเขามาเรื่อย เดี๋ยวนี้สองลานกวา ไปที่ไหนถาเปน
รถพยาบาลสวนทางมักจะไดเจอแหละ บริจาคโดย หลวงตามหาบัว ไปที่ไหนมีตั้งแต
หลวงตาๆ รถพยาบาล เวลาผานไปมองดูปบรูรถพยาบาล เดี๋ยวนี้กําลังส่ังอยูหรือไง 
เมื่อวานนี้หรือวันไหนเขาก็มาติดตออยู ดูจะไดใหละทา ไมใหก็ไมทราบเขาจะไปหาที่
ไหน หรือบางทีเห็นเขาขอไดเราก็ขอลองดอูยางน้ันก็มีคนเรา ขอดวยความจนจริงๆ ก็มี 
ขอดวยความจนจริงๆ ความจนตรอกจนมุมนี้มนี้ําหนักมากกวาการมาขอดวยทดลองดู
อะไรอยางน้ัน 

ผูใหไมไดใหแบบทดลองนะ ใหดวยความเมตตา หมดมากหมดนอยไมเคย
สนใจตอความหมดความยัง สนใจแตวัตถุนี้ออกจากนี้ไปเปนประโยชนแกผูใดสังคมใด 
อยางน้ันนะ เดี๋ยวนี้แมแตไฟเขียวไฟแดงเขาก็รูละวาเปนรถหลวงตา เขารู เชนอยาง
อําเภอหนองหาน พอมองเห็นปบยกมือไหว ไกลแสนไกลเขาดูรถเขารูเราแลว พวกขาย
ดอกไมละมาก มีประจําๆ ที่ทางไฟเขียวไฟแดงไมคอยขาดแหละ เราใหรายละสามรอย 
เขามาขายดอกไมธรรมดาพวงมาลัยพวงหนึ่งก็ ๑๐ บาท เขาขายตามไฟเขียวไฟแดง 
เวลาเราไปเราใหเปนประจําเลย ใหเจาละสามรอยๆ  

ความเมตตานี่สําคัญนะ เปนในหัวใจ เปนเองมันรูชัด แบบเสแสรงไมแนนอน
ไมตายใจได พลิกแพลงเปล่ียนแปลง ถาเปนแบบธรรมชาติอยางที่วาเมตตา มหากา
รุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงพระเมตตากรุณาธิคุณแกสัตวโลกหา
ประมาณไมได นี่เปนหลักธรรมชาติของจิต ไมใชมาเสกขึ้น คือมีเมตตาแลวก็ออนนิ่ม
ไปหมด ไมมีคําวาแข็งกระดางกระเดิ้งไมมี ออนนิ่มไปหมดเลย 

ชาวพุทธเราตางคนตางถอืพุทธ ตามกําลังความสามารถของตนในเพศของ
ฆราวาสนี้ ก็พออยูพอเปนพอไปเมอืงไทยเรา เปนญาติเปนมิตรกันไปไดทั่วทุกหนทุก
แหง ญาติมิตรทางสายธรรมนี้สําคัญมากกวาญาติมิตรทางสายโลหิตอะไรๆ อันนั้นไม
คอยสําคัญนัก ถาเปนญาติธรรมนี้ถึงไหนถงึกนัเลย ความสงสาร พระพุทธเจาเปน
ศาสดาของโลก พระองคไปเปนญาติกับใครในทางสายโลหิตไมม ี แตญาติธรรมนี้เปน
เมตตาธรรมของพระองคครอบไปหมดเลย 

จิตใจนี้ขอใหมันยิ้มแยมออกมาเถอะนะ ความผองใสแพรวพราวมันจะเกิดขึ้น
ตามๆ กัน ถาจิตใจมีแตความมืดบอดเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองนี ้ ไปที่ไหนก็
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เหมือนเราถือคบไฟไป เผาไปเรื่อย ไปที่ไหนเผาไปเรื่อยคนเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ 
นั่นคือเปนทางระบายออกของคนประเภทนั้น ไดโกรธไดแคนไดเคียดใหเขา ผูก
พยาบาทอาฆาตแลว ถือเปนความชอบธรรมของคนที่ชั่วชาลามก หูหนวกตาบอดจริงๆ 
นะ ถาคนเปนธรรมแลวไมเปนอยางน้ัน 

พูดอยางน้ีก็เลยยอนกลับไปที่วา พูดไมลืมนะเรา ถาอะไรสะดุดใจแลวไมคอย
ลืมงายๆ ฝงลึกมาก โยมคนนี้แกอยูจันทบุรี แกเคียดแคนใหแก เรียกวาเปนธรรม ดู
กิริยาอาการของแกนี้วาเปนนักเลงโต เชื่อรอยเปอรเซ็นตเลยเรา เราดูอาการของแกเปน
คนเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ถาเปนทางชั่วก็โหดรายทารุณฆาคนไดไมสงสัย ถาเปนทางดาน
ธรรมะก็เด็ดขาด ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปเลยไมสงสัยเหมือนกัน แกเลาใหฟงเอง เราฟง
เองมันถึงชัดเจน ทานสิงหทองก็นัง่อยูนั้น เรามานั่งแกก็มานัง่ พอทราบวาเราไปจันท 
ไปวัดสถานีทดลอง ทางสามแยกพริ้วนั่นแหละ เพราะเราตั้งวัดที่นั่นแหงหนึ่ง เร่ิมแรก
ไปตั้งวัดที่นั่น นี่ก็อาจารยเจี๊ยะนะเปนผูสรางให 

อาจารยเจี๊ยะมีคุณตอเรามากเราลืมเมื่อไร ไมลืมนะ เปนอยูลึกๆ ไมลืม ตอน
นั้นเราพาโยมแมไป พอบวชโยมแมแลวก็พาโยมแมหนี กลัวจะเปนกังวลกับลูกหลาน
บานเรือนอะไร ลงไปจันท เขาไปอยูที่ยางระหงลึกๆ ที่ทานถวิลอยู ทีนี้ทานอาจารยเจี๊ยะ
เองไปนิมนตเรา คือพี่สาวของทานซื้อที่ไว ๒๖ ไรดูวา เปนทําเลเหมาะสมกับบําเพ็ญ
กรรมฐาน มานิมนตเราไปวาจะถวายที่ใหเปนวัดของเราพัก พอดีเวลานี้ทานอาจารยก็
พาโยมแมมายังไมมีทีพ่กั เอาที่นั่นเปนที่พักเลย วางั้นนะ 

มานิมนตเราเราก็วาจะไปดูเสียกอน เราก็มาจากยางระหงมาดู ทําเลดีอยูก็เลย
รับ นั่นละเรื่องราวมัน ที่สามแยกพลิ้วนั่นละ อาจารยเจี๊ยะพอทราบวาเรารับเทานั้นละ 
แถวคลองแถวอะไรทานเปนคนหนองบัว ทรายงาม แถวนั้นเปนญาติเปนมิตรทาน
ทั้งหมดแถวคลองแถวนั้น พอเรารับเทานั้นทานสั่งคําเดียวเลย คนนั้นเอาหลังน้ันๆ ตาง
คนตางมาสรางกุฏิกระตอบๆ ใหคนละหลังๆ เหมือนไมไดสรางวัดนะ เพราะตางคน
ตางมาทําเฉพาะกุฏิของตัวๆ นี่ทานอาจารยเจี๊ยะนะเปนคนสั่งทีเดียว เราไมไดสราง
อะไรเลยสักนิดเดียว 

ที่ครัวโยมแมก็อาจารยเจี๊ยะเปนคนจัดเอง ไปสัง่ใหไปอยูรวม ๔ คนทั้งโยมแม
ดวย นั่นละสรางวัดที่นั่น อาจารยเจี๊ยะจึงมีคุณมากตอเรา คือสรางวัดทั้งหมดนั้นบรรดา
พระกรรมฐานดูเหมือน ๑๒ องคหรือไง ใหไดทกุองคๆ กระตอบอยางของเรานั่น อยาง
เดียวกันนี่ละแตมุงจาก ไมใชหญา มุงจาก สรางปบๆ สูงขนาดนี้ แลวมีพักหนึ่งน่ัง
ภาวนา แลวก็ทางจงกรมๆ ก็ทานเปนกรรมฐานลูกศิษยพอแมครูจารยมั่นทานจะไมรู
เร่ืองเหลานี้ไดยังไง ทานก็รู สรางกุฏิตรงไหน ทางจงกรมตรงไหนเหมาะสมทานรูเอง 
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ทานจัดสั่งหมดเลย เราไมไดไปสราง กระทั่งเสร็จเรียบรอยแลวทานก็ไปนิมนตเรา
ออกมา กับโยมแมละมา มาก็ขึ้นอยูเลย จึงวาอาจารยเจี๊ยะมีบุญคุณตอเราไมนอย แต
ทานนิสัยตรงไปตรงมา บอกวาพระทั่วประเทศไทย ทานพดูอยางตรงไปตรงมา พระ
ที่มาอยูบนหัวใจผมมีสององค องคหนึ่งทานอาจารยมั่น องคที่สองกท็านอาจารย 
นอกนั้นผมไมลงใครงายๆ ทานวางั้นแหละ 

ทานเจี๊ยะมาสรางใหอยูสบาย เรียกวาทานมีคุณตอเรา ทานมาสรางใหอยูสบาย 
กุฏิ ๑๒ หลัง ศาลาใหเอาเล็กๆ โยมแมก็เล็กๆ เหมือนกัน ทานจัดใหหมด เรียกวาทาน
มีคุณตอเรามากมายอาจารยเจี๊ยะ เราไมลืมนะ เร่ืองคุณนี้รูสึกจะมีเดนในหัวใจ มันเปน
ในนิสัยเองเร่ืองคุณ ใครไดทําคุณใหแกเราเปนอยูลึกๆ ไมลืมนะ นี่ทานอาจารยเจี๊ยะทํา
นี้ไมลืม ไปก็ขึ้นอยูเลย ทานอยูเขาแกวตอนนั้น ทานเปนเจาอาวาสอยูเขาแกว ทานกับ
เราพัวพันกันมาตั้งแตไปอยูสกลนครดวยกันกับพอแมครูจารยมั่น รูจักคุนเคยกันมาแต
โนนกับอาจารยเฟอง อาจารยเจี๊ยะ สององค พระชาวจันทนะ คุนกันมาตั้งแตสกลนคร
กับหลวงปูมั่น 

เพราะฉะนั้นเวลาเราไปทานทั้งสอง เฉพาะอยางยิง่อาจารยเจี๊ยะจึงมารับรองทุก
อยางเลยเทียว ธรรมดาเราไมอยูแหละ รูสึกมันขวางใจเอาเหลือเกินระหวางพี่กับนอง 
เสียงพี่สาวเสียงไมโครโฟน นองชายก็เสียงโทรโขง ซัดกนัเถียงกันอยูกระตอบเล็กๆ 
บานพี่สาวเขาทําโรงน้ําออย เราไปพักอยูโรงนํ้าออยนี่แหละ ฟงเสียงคุยกันสองคน 
พี่สาววาจะเอาองคนั้น ทางนองชายวามึงอยาเอาอีลุย มึงเชื่อกูเถอะนะ เถียงกันเราได
ยินชัดเจน ใหมึงเอาอาจารยมหาบัววางั้น มึงตองการองคไหนๆ มึงคอยดกููนะกูพดูผิด
ไหม เถียงกนัเราไดยิน อาจารยองคนี้มึงเคยเห็นทานแลวยัง องคที่วากูไมเคยเห็นอยา
วาแตมึงเลย วาองคนั้นเทศนดีอยางน้ันอยางน้ี ใหทานมาอยูเสียกอนดีไมดีก็รูกันเอง 
โอย ขบขัน เถียงกันทะเลาะกันยุง 

พอเสร็จแลวก็มา เราอยูโรงนํ้าตาล ไปพักอยูที่นัน่ ไปเถียงกนัอะไรๆ ก็มนัไมลง
นี่ มันดื้ออนีี่นะ อีนี่มันดื้อ สุดทายก็เปนอยางทานวาจริงๆ ทีนี้เวลาเราจะมานี้ โอย 
เสียใจมากมาย ที่แกเคยคาดเคยคิดถึงพระทัง้หลายที่เคยไปอยูนั้น นิสัยอันนั้นฝงใจแก 
แกไมเคยเห็นนิสัยของทางดานกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น คือเราเปนหัวหนา 
เวลามาดูแลวมันเปนคนละโลกๆ ละซิ แทนที่จะกังวลกับเรื่องน้ําออยน้ําตาล ไมมีเลยๆ 
ตัดขาดสะบัน้ตามที่เราเคยปฏิบัติมา 

วัดปาบานตาดแตกอนเคยมีเมื่อไร น้ําตาลไมมี คือไมไดฉันน้ําออยน้ําตาลตั้ง
หลายๆ ป ตอมาเขาขนนั้นมาขนนี้มา น้ําออยน้ําตาลขนมาเต็ม นี้เขาจะเอามาใหฉันจะ
เก็บเอาไวทําไม เลยเปดโอกาสใหพระฉันเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้แหละ แตกอนไมมี
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น้ําออยน้ําตาล โกโกกาแฟอยามายุงวางั้นเลย ฉันเสร็จแลวแลวเลย เปนปรกติที่เราเคย
ปฏิบัติมา พูดถงึเร่ืองอาจารยเจี๊ยะที่มีคุณตอเรา วัดนั้นทั้งหมดสถานีทดลองเปน
อาจารยเจี๊ยะทั้งหมดเลยสรางให เอาจริงเอาจังมาก ปรกติทานก็เคารพเราแตไหนแตไร
มา ตั้งแตอยูกับพอแมครูจารยมั่นดวยกันทานก็รูอยู เปนพระหนุมพระนอยดวยกัน 
ตอจากนั้นก็เกี่ยวของกันมาเรื่อยๆ ทานเคารพมาเรื่อยๆ  

๒๕๐๔ ทานก็เคยมาจําพรรษาที่นี่ปหนึ่ง จําพรรษาที่วัดปาบานตาด ๒๕๐๔ เรา
จําได ดังน้ันจึงวาอาจารยเจี๊ยะมีคุณตอเรามากมาย สรางวัดสรางวาใหหมด เราไมไดไป
แตะ ไมชิ้นหนึ่งก็ไมไดไปแตะ ทําเสร็จแลวเขาไปอยูเลยสบาย ทางจงกรมทานก็ทําให
เหมาะๆ หมดเลย สะดวกสบาย อาจารยเจี๊ยะทานมีคุณตอเรามาก ดวยความเคารพ
ของทานเองนะ เปนความพอใจของทานเอง นิมนตมาอยูทานก็ไปนิมนตเรามา ทะเลาะ
กันกับพี่สาวก็ทานทะเลาะ เราไมไดไปทะเลาะแหละ จนกระทั่งทานจากไป ทานเปน
พระประเภทเรียกวาเพชรน้ําหนึ่งเหมือนกันอาจารยเจี๊ยะนะ 

นิสัยทานตรงไปตรงมา ไมมีเลหเหล่ียมหลายสันพันคม ตรงไปตรงมา ทานก็
เสียไปแลวแหละ นี่หมายถึงพระที่จนัทบุรีที่เปนลูกศิษยของหลวงปูมั่นนี้ก็ อาจารยเจี๊ยะ 
อาจารยเฟอง ลูกศิษยผูใหญนะ นอกจากนั้นก็รองลําดับลําดากันลงมาจนกระทั่งถึงทาน
แบนทานอะไร ทานแบนนี่ก็ลูกศิษยทานอาจารยกงมา เร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทาง
จันทบุรีกับทางภาคนี้จึงเขากันตลอดเวลา ดวยอํานาจของครูบาอาจารยประสานเขาหา
กัน เสียดายทานเสียแลว อายุ ๘๐ หรือเทาไรอาจารยเจี๊ยะ ดูจะ ๘๐ ทานเสียอยูที่วัดปา
ภูริทัตตวนาราม ปทุมธานี 

ที่นี่ก็เรานะนิมนตทานใหมาอยู ทานกรั็บใหนะ จนทานมาเสียที่นั่น คือเรามองดู
ที่นี่มันวางเปลา พระกรรมฐานไมมีเลยจะทําไง เขามาถวายที่ใหเรา เราก็มาพิจารณา
แลวก็คิดเห็นแตอาจารยเจี๊ยะ ตอนนั้นอาจารยเจี๊ยะทานยังเที่ยวที่นั่นที่นี่ ทานยังไมมี
หลักมีแหลง ไปก็เลยเลาเร่ืองใหทานฟง ทานกม็าดู เลาเร่ืองใหทานฟงเรียบรอยแลว 
อยากใหทานมาเปนสมภารแถวนี้ มันอยูในยานพอดีวงกรรมฐานเรา ทานก็รับใหทันที 
นั่นละจึงไดเปนวัดปาภูริทัตตะมา อาจารยเจี๊ยะรับภาระใหเรา 

วัดเสือก็ทานจันทร ทานจันทรก็เปนพระคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ ทาน
จันทรนี้ก็เปนพระอยูคลองดาน ทานเปนพระวัดนี้ มาอยูนี้ โหย จริงจังมากทุกอยางเลย 
ฉลาดทุกอยาง ออกจากนี้ไปก็เขาไปอยูที่ทองผาภูมิ พอดีเขาถวายที่เราตรงนั้น ทาน
จันทรมาหาก็เลยคุยกัน ตกลงทานวาพอมารับภาระทางนี้ไดอยู เราก็มอบใหเลย วัดเสือ
ทานจันทรเปนสมภาร ก็เขากันไดสนิท เพราะทานจันทรเมตตามากนะกับสัตว เขากัน
ได 
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คือจะรับสรางวัดแตละแหงนี้เราไมไดรับสุมสี่สุมหานะ เราตองหาตัวตั้งตัวตีมา
เปนที่แนใจเสียกอน ทางนี้ตกลงกันเรียบรอยแลวถึงจะรับเขา วารับแลวที่นี่ใหเปนวัด
เลย เชนอยางปราจีนบุรีก็ทานปางอยูนี่ ทานปางนี้เปนเณรมาอยูกับเรา เดี๋ยวนี้มันเปน
อุปชฌายไดแลวละทานปาง ดูเหมือน ๑๕-๑๖ พรรษาแลวมั้ง ชื่อวาสมบูรณ พอดีญาติ
วงศทานมาเยี่ยม แตกอนเราไดยินแตชื่อสมบูรณๆ ครั้นญาติมิตรของทานอยูที่อําเภอ
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี มา เขามาพูดถึงเร่ืองทานปาง เราจับไดแลวนะ มีแตปางๆ 
สมบูรณไมมีละ ที่เขาถวายที่นั่นละ ตรงนั้นแหละ อันนี้เราก็ยังไมไดแนใจนักกับทาน
ปาง เราเลยดูเหมือนจะยังไมไดพูด เอาไวอยางน้ันกอนเราวางี้ ยังไมไดรับเดี๋ยวนี้ที่เขา
ถวาย ถาหากวาพระของเราเปนที่แนใจแลว เราจะรับที่นั่นแลวใหพระเราไปอยูเพื่อเปน
หลักเกณฑ เดี๋ยวนี้ก็ยังไมรับ 

เขาถวายที่ใหเปนวัดมาก สําหรับเราเองไปที่ไหนสรางวัดงายที่สุดเลย ขอใหรับ
เถอะนะมาทนัทีๆ อยูทุกแหง แตเรารับดวยเหตุผลละซิ เราไมรับสุมสี่สุมหา วัดเสือนั่น
ก็มอบใหทานจันทร กับเสือกับสัตวเต็ม ทานก็ถกูกันกับสัตว พวกสัตวปาเราก็ไมเคยได
ยิน มาปาอยางน้ีไมเคยไดยินเลย มาเต็มอยูในวัด ถามดู พวกกระทิง ววัแดง ออกมา
จากปามาอยูดวยกัน ทานไมไดไปไลไปตอนมาแหละ มันเปนอะไรก็ไมรู เต็มอยูนั้นมี
แตสัตวปาทั้งนั้น ลงมาเองๆ พวกมาปาก็ลงมาอยูที่นั่น พวกแพะแกะ หมูไมตองพูด
เปนรอยๆ นกยูงเปนรอยๆ นี่ก็เปนตามอัธยาศยั ไมใชวาจะเปนเอางายๆ ทานจันทร
อัธยาศัยกับพวกสัตวเขากันไดสนิท ทานไมรังเกียจกัน ทานเลี้ยงดู สุดทายสัตวเหลานั้น
มาเปนลูกศิษยของทานหมดเลย เปนพระเปนเณรในวัดทาน ลงมาก็ลงมาอยูที่นั่น 

กระทิง วัวแดง หมูปาตอนเชาเขาลงมาเปนรอยๆ ฟงซินะ ตอนบายนกยูง หมู
ปาตอนเชาลงมากินขาวเปนรอยๆ จัดเทให สังกะสีวางปู เทใหเปนยานๆ หุงขาวใหเขา
ก็มากิน อิ่มแลวเขาก็ขึ้น เขาไมกวนแหละ ถึงเวลาเขาลงมากินแลวก็ไปๆ มันก็เปนตาม
นิสัยเหมือนกัน พวกหมปูากับนกยูงมากที่สุด จากน้ันก็สัตวตางๆ มาเต็มในวัดทาน มี
แตสัตวประเภทตางๆ ทีม่าจากปาจากเขาโดยหลักธรรมชาติของมันทัง้น้ัน มันขึ้นอยูกับ
นิสัยเหมือนกัน เลยวัดทานมีแตสัตวปามาอยู เสือของทานกม็ีอยูแลว เสือปาเขามานี้มี
แปลกอันหนึ่งนะ ทานวาแตกอนก็ไมไดสนใจวา พวกสัตวเหลานี้จะถือเราเปนเจาของ
จะพึ่งพาอาศัยเราเหมือนมนุษยที่อยูดวยกันพึ่งพาอาศัยกัน ทานไมคิดแตกอนทานวา 

วันนั้นเผอิญเสือปาเขามา เสือปาเสือโครงใหญมันไดกล่ินเสืออยูในบริเวณนั้น 
เยอะนะทานเลี้ยงเอาไว เสือโครงมีทั้งตัวผูตัวเมียเต็มอยูนั้น ไอเสือปามันโดดเขามา พอ
เขามาเทานั้น ทีนี้พวกมาพวกสัตวตางๆ มันกลัวเสืออยูแลว เสือบานที่อยูนั้นก็รองรับ
กันโฮกฮากๆ เสือบานกับเสือปา เสือปาตัวเดียวนะเขามา เสือโครงใหญ พอเขามาเสียง
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ทางนี้ล่ันเลย โฮกฮากๆ ทั้งมาทั้งวัวทัง้ควายเสียงลั่น มันเห็นเสือตัวนั้นแหละ ทีนี้ก็มมีา
ตัวหนึ่งโดดเขาไป แตกอนทานก็ไมเคยคิดวา พวกสัตวเหลานี้จะถือวาเราเปนเจาของ
หรือไมเปน เราก็ไมสนใจ มีแตความเมตตาสัตวแลวก็เล้ียงดูกันไปอยางนั้น แตวันนั้น
เสือโดดเขามาในนั้นเสือปา โดดเขามานั้น พวกสัตวในวัดทั้งวัวทั้งควายทั้งเสือทั้งอะไร
เสียงลั่นเลยนะ 

เสือปามาตัวเดียวเทานั้นละ สัตวในวัดทั้งเสือทัง้เน้ือเสียงรองล่ันเปนอันเดียวกัน
หมดเลย มีมาตัวหนึ่งอยูนั่นมันแปลกอยูนะ ตอนที่สําคัญมากคือ มีมาตวัหนึ่ง เล้ียงไว
ในวัด พอเสือปาโดดเขามามันสงเสียงลั่น ทานอยูในกุฏิทานวา ทานก็ยังไมสนใจ แต
แปลกทําไมสัตวมันรองล่ันกันผิดปรกตินัก ทานอยูในกุฏิ สักเดี๋ยวมาตัวหนึ่งโดดมาชน
กุฏิทาน มาในวัดนะ มันถือทานเปนเจาของมันจะมาพึ่งทาน โดดเขามาชนกุฏิเปงปาง 
อาว อะไรนี่ ทานเลยออกมา เปนมามาชนกุฏิ กําลังเสือมา อยางน้ันนะมารูจักคน วิ่งมา
หาอาศัยคน 

ทางนี้ควาไฟฉายไดก็ลงไป ฟงเสียงพวกสัตวรองล่ันกันหมดเลย เสือตัวเดียวนั่น
ละเขามา ทานฉายไฟไปไปเจอเอาจริงๆ เสือตัวนั้นนะ โธ มายังไงกันเวยทานวางั้นนะ 
ทานพูดกับเสือ เสือในนี้ก็มี สัตวมีทกุประเภทอยูในวัดเรา ถามึงอยากเปนสัตวบานก็ให
มึงเขากรงวางั้นนะ ถามงึไมอยากเปนสัตวบานกับสัตวเหลานี้ก็ใหมึงเขาปาเสีย ทานก็
ฉายไฟ มันเดินฉากๆ พวกวัวพวกควายพวกมาพวกอะไรนี้เสียงลั่นเลย นั่นเห็นไหมเสือ
ตัวเดียวฤทธิข์องมัน พอทานวาอยางนั้นแลวมันก็เลยไมเขากรง บอกวาถามึงจะเขากรง
กับสัตวในวัดนี้ก็ใหมึงเขากรงไป ถามึงไมเขาใหมึงออกจากวดันี้ไปเสีย สัตวนี้เปนสัตว
บานวางั้น 

เปดออกจากวัดไปเลย เลยไมเขานะ มันมีกรง พวกเสือใสกรงเอาไว บอกวาถา
มึงจะมาเปนสัตวบานกับเขาก็ใหมึงเขากรงไปเสีย ถามึงไมอยากเปนสัตวบานใหมึง
ออกไปเขาปาไปเสีย ออกจากนี้เขาก็เปดเลย อยางน้ันละ มาตัวนี้ตัวสําคัญ แตกอนพวก
สัตวไมเคยไปเกี่ยวของกบัทาน กุฏิของทานอยูยังไงทานก็ไมสนใจกับเขา เขาไมสนใจ
กับทาน แตวันนั้นพอเสือนี้โดดเขามา มาตัวนี้โดดใสกุฏพิระ กุฏิทานจันทร ชนกุฏิปาบ
เขาไปเลย อาว มันมาชนอะไรนี่ เห็นมาอยูนั่น ลงไป มึงมาชนกุฏิอะไร พอออกไปเสียง
ล่ันอยู ทานเอาไฟฉายฉายไป เสือ มันกลัวเสือมันวิ่งมาพึง่เจาของ อยางน้ันนะเวลา
จําเปนมันก็มาหา ถาไมจําเปนไมมาไมเคยมา 

เปนหวัดหนักอยู สามคนืเปนไขหนักนะ เมื่อคืนนี้ก็ยังมีไขอยูเหมือนกัน มันเปน
อะไรธาตุขันธเรานี่ ทําไมผิดแปลกเอานักหนา ลุกนั่งลมลง ทําไมจึงเปนอยางน้ีสามคืน 
ไปไหนไมไดนะสามคืน พอลุกขึ้นลม มันวิงมันเวียน แตหาเหตุผลไมได หวัดก็ยังไม
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แสดง น้ํามูกอะไรก็ยังไมคอยมี แตเจ็บคอเปนกําลัง เชามาแสดงชัดเจนมาก เวลาไอ
เสมหะเหนียวๆ ออกมา  โอ อันนี้เอง เวลาไอแตกอนไมมี มแีตเจ็บคอ เปนไขดวย จงึ
วาไขหวัดใหญ สองคืน เมื่อคืนนี้อีกเปนคืนที่สาม ไปไหนไมไดนะ เอาละมีเทานั้น 

วันธรรมดาเราไมไดอยูนะ ไปสงของตามโรงพยาบาล วันธรรมดา จันทร อังคาร 
พุธ พฤหัส ศุกร วันนั้นไปโรงนั้นๆ ที่อดอยากขาดแคลนลึกๆ เมื่อวานนี้ก็ไปศรี
สงคราม นูนลึก นี่ก็อตัคัดขัดสนมากเราเคยไปสงเสมอ รถวิ่งจากนี้บึ่งถึงนูนเลย ๒ 
ชั่วโมงครึ่งพอดี ไกลอยูนะ เขตติดตอกันกับอําเภอทาอุเทน พอไปสงแลวกลับมาเมื่อ
วานนี้ กําลังหวัดมันแสดง วันนี้แสดงชัดเจน น้ํามูกกป็รากฏ เสมหะปรากฏ ทุกวันไม
ปรากฏ มีแตเจ็บคอ น้ํามูกยังไมแสดง วันนี้น้ํามูกแสดงแลว เอาละนะ 

ที่ศรีสงครามเราเคยไปจําพรรษาพรรษาหนึ่งนะ ที่อําเภอศรีสงครามเคยไปจํา
พรรษาพรรษาหนึ่ง จําดวยกันสามองค ตั้งแตป ๒๔๘๗-๘๘ จําพรรษาที่นั่น (ใกลบาน
สามผง) ใกลอยู จากน้ันไปสามผงก็ประมาณ ๑๑-๑๒ กิโล แถวนี้เราไปหมดแลวละ 
อยูศรีสงครามแลวก็ไปสามผง ไปทางดานทิศเหนือ ไปทางนั้นไปทางบานขา บานขา
ทานอาจารยตื้อ ไปทางนี้ไปสามผงหรือศรีสงคราม เราไปอยูที่นั่นมันกท็ั่วถึงกันหมด 
เขานิมนตไปเสมอ ไปบานขา ไปสามผง (ตอนนัน้พระอาจารยตื้อยังอยู) พระอาจารย
ตื้ออยูวัดบานขา เปนบานปาบานเสือ เราเคยไปพักแลวหากไมเคยจําพรรษา ไปพัก
เฉยๆ เปนปา ออกจากบานขาก็ไปสามผง ไปศรีโนนชัย-ปากยาง เขาสามผง เคยไป
แลว 

(ที่อาจารยจําพรรษานี้ ชื่อบานอะไรเจาคะ) ลืมแลว เราไปพักบานศรีสงคราม
เอาเลยเถอะ แถวนั้นละ เคยจําพรรษาที่นั่นป ๘๗ หรือ ๘๘ นา จากพอแมครูจารยนา
มนไป ไปจําพรรษาที่นั่นพรรษาหนึ่ง (๘๗ พอแมครูจารยอยูบานนามน) มันจะคง ๘๘ 
ละมั้งจําพรรษาอยูสามผง ๘๗ ในชีวิตของพระเรา ปพรรษา ๑๐ หนักมากที่สุด หนักทั้ง
ทางรางกายทั้งทางจิตใจ ทางรางกายก็นั่งตลอดรุงๆ เรียกวาหนักทางรางกาย ทางจตินี้
บังคับตลอดเวลา ในสามเดือนนั้นกลางวันไมใหนอนเลย เวนแตคืนไหนนั่งตลอดรุง มา
ตอนเชาวันหลังก็พกัให ถาไมมีการนั่งตลอดรุงกลางวันไมใหพัก บานสามผงหนักมาก 

เราน่ังหามรุงหามค่ําบานนามนนะ บานนามนหนักมากที่สุดในพรรษา ๑๐ การ
ภาวนาของเรา คือหนักมากหมายถึงรางกายดวยทางจิตใจดวย รางกายก็ฝกทรมาน
จิตใจก็ฝกทรมานหนักไปดวยกัน จากนั้นก็ไปหนักทางจิต กับทางกายมันก็เคียงๆ กัน
ไป ที่หนักเสมอกันก็คือพรรษา ๑๐ บานนามนหนักมาก จึงเรียกวาเปนประวัติชีวิตของ
เราในการฝกทรมานตน พรรษาที่ ๑๐ อยูที่บานนามนหนักมากนะ นอกจากนั้นมันก็คู
เคียงกันไปไมตรงแนวดวยกัน แตทีบ่านนามนอันนี้หนักมาก ทั้งรางกายและดานจิตใจ 
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คือมันเปนจังหวะๆ อยูที่ไหนๆ มันลําบากหนักมากนอยหมายถึงดานจิตใจ ฝกทรมาน
จิตใจหนักมากนอยเพียงไร การฝกทรมานทางกายนี้ก็คูเคียงกันไป 

ที่บานนามนพรรษาที่ ๑๐ นี่ละนั่งตลอดรุงๆ จนกนแตก ถาน่ังธรรมดาเรานี้
กลางวันไมพกันอน พอถึงกลางวันเขาไปในปา กลัวมันงวง ถามานั่งอยูกฏุิมันงวง ไป
เดินจงกรมอยูในปา ถาวันไหนนั่งตลอดรุงกลางวันก็พักใหเสีย นี่ละพรรษาหนึ่งเปน
พรรษาที่หนักมากอยูไมนอย ทั้งทางรางกายและจิตใจ นอกจากนั้นก็ไมเดนนัก ทั้งทาง
รางกายและจิตใจจากการฝกทรมานนะ (ที่ศรีสงครามนี้ก็ดีไปอีกแบบใชไหมฮะ ภาวนา
ก็ดีไปอีกแบบ) อันนี้ก็แบบเดิม ไมคอยฉันจังหันละ อันนี้แบบหนึ่ง ทางศรีสงครามไม
คอยฉันจังหัน ความเพียรหนัก 

เราไปอยูที่ไหนสําหรับเราเองนะ จะไดตําหนิตัวเองวาความเพียรยอหยอนหรือ
ออนกําลังหรือทอแทไมมีบอกตรงๆ เลย ถึงยากลําบากขนาดไหนฟดกันตลอด ที่จะให
จิตใจของเราออนแอทอแทตอความเพียร บอกไดเลยวาไมมี มีแตขยะๆ มันรุนแรงมัน
ผาดโผนมาก นิสัยเราผาดโผน พอแมครูจารยละเปนผูร้ังเอาไว ทานจอมปราชญฉลาด
แหลมคมอยูในความพอดีๆ เราจอมโง ถาทําอะไรมันเอาจริงเอาจัง ซัดเสียขาดสะบั้น
ไปเลย อันนั้นไมขาดเราขาดวางั้น เปนอยางน้ัน ทานคอยรั้งเอาไวๆ คือทานอยูในความ
พอดี เรามันไมพอดีมันผาดโผน แตเราไมรูวาเราผาดโผนนะ คือความตั้งใจความ
มุงมั่นมันรุนแรงเขาใจไหม ทีนี้ความเพียรมันก็ตามกันไปเลยซ ิ

เราก็ไมเคยไดเลาไดเคยพูดใหฟง เพราะเรื่องนี้โลกถือกัน วาเปนการยกยอปอ
ปนตัวเอง แตเร่ืองของธรรมพูดตามหลักความจริงก็เปนธรรมลวนๆ อยางกับพอแมครู
จารยมั่นนี่ทานจะพูดเวลาเงียบๆ พูดเกี่ยวกับเรื่องของเรา ถาเปดเผยทานไมพดู 
สําหรับกับเราเองทานไมเคยพูดเลย ตาทานจับเราตลอดนะ เรียกวาอยูในจุดสังเกตเปา
หมายความสังเกตของทานตลอดเวลาเลย สุดทายก็มาลงที่วา ทานเมตตามากไวใจมาก 
ลงตรงนั้นนะ คือเราไปอยูที่นั่นไมเคยปรากฏวาทานไดตองติเราตรงไหนๆ ไมมี เพราะ
อยูก็อยางวาละ ไปอยูกับครูบาอาจารยพระเณรเต็มไป ทีไ่ปเองๆ บางองคก็เกงๆ 
กางๆ ไปขวางหูขวางตาเพื่อนฝงูและทานเอง 

ทีนี้เราไปอยูที่นั่นก็ตองไดสอดสองดแูลพระเณร พระเณรเลยกลวัเรามากยิ่งกวา
หลวงปูมั่นนะ หลวงปูมัน่เปนรมโพธิ์รมไทรเขากลัว พระเลยกลัว แตทานไมไดคอย
ออกมา แตตัวนี้ซิตัวมันอยูอยางน้ีๆ แตกลัวดวยความเคารพนะ ไมไดกลัวดวยความ
รังเกียจ กลัวดวยความเคารพกิริยาอาการ ดีไมดบีางองคอาจจะคิดก็ไดวา ทานอาจารย
องคนี้แตกอนยังหนุมนะ ดูเวลานี้คลองแคลววองไวทกุทุกส่ิงทุกอยางแทบวาจะไมมีที่
ตองติ แตไมเคยเห็นทานเดินจงกรม ทานไปเดินจงกรมเวลาไหนอาจคิดนะ 
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เราไมเคยเดินจงกรมใหใครเห็นนะ กลางคืนอยูในปาลึกๆ กลางวันก็อยูในปา
ลึกๆ จะไปเดินจงกรมหย็อกๆ ใหใครเห็น อูย ไมได นี่นิสัย มันไมขลังในใจเจาของ ถา
ลงไปอยูใตดนิเดินจงกรมฟาดทั้งวันทัง้คืนได นั่นนิสัยเปนอยางน้ัน นิสัยเราเปนอยาง
นั้น เพราะฉะนั้นจึงไปแตองคเดียวๆ ไปกับหมูกับเพื่อนไมเหมาะ สําหรับหลวงปูมั่น
ทานตอนทายลงมาก็มีความเมตตาและความไววางใจทุกอยางๆ เลย บางทีอยูดีๆ นั่ง
อยูตอนบาย ทานออกมาจากหองตอนบาย พระขึ้นไปหาทานตอนบาย ๓ โมง กอนจะ
ปดกวาดตอนบาย ๓ โมง ทีละสององคสามองคเทานั้นนะ ไมมาก หากไป อยูๆ นั่งอยู
ธรรมดาๆ ทานพูดอะไรนี้ พูดถึงเรานี้ พระเณรจะไปเลาใหฟงหมดทกุกิทกุกีนะ แต
ทานกับเราเองไมเคยพูดถึงกันเลยเฉย เราก็เหมือนไมไดยิน เฉยนะ 

อยูเฉยๆ ขึ้นไปหาเงียบๆ ทานมหาไปไหน ทานก็อยูในวัดนี่แลว ทานนิ่งไป ทีนี้
ตอนเชาขึ้นบนกุฏิ คือตอนเชามีแตเราออกหนา บริขารของทานอยูในหองๆ เราเขาปุบ
ขนออกมาๆ ดูแลทุกส่ิงทุกอยาง นานไปๆ ทานก็คงวิตกวิจารณกับพระกับเณร ทานก็ 
เออ พระผูมีอายุพรรษาพอสมควรแลว รูจักขอวัตรปฏิบัติทุกส่ิงทุกอยางดีแลวก็ควรจะ
ปลอยวางมือทานวา ใหพระเณรหนุมนอยที่บวชมาไมรูภาษีภาษานี้เขาไปทําขอวัตร
ปฏิบัติในหองของเรา ขนสิ่งของออกมาทานวางั้น เราเปนแตเพียงวาดูอยูขางนอก แนะ
ทานมีขอแมนะ เราเปนคนดูแลอยูขางนอก ทานไมไดพูดขาดทีเดียว ไมงั้นพวกนี้มันจะ
ไมมีนิสัยติดหัวมันแหละทานวา 

จากน้ันเราก็ถอยอยางวา ถอยจากนี้แลวก็มาอยูขางนอก บางทกี็ขึ้นบางอยูบันได
ทุกเชาเลย ไปยืนอยูบันไดคอยดพูระเณรเอาของลงมาๆ ถาไมเห็นเราสักสองเชาละ 
ทานจะถามพระ คือธรรมดาเราจะขึ้น เวนสองเชาหรือสามเชาขึ้นสักเชาหนึ่ง ขึ้นไป
ขางบน สวนขางลางเราไปทุกเชา ทีนี้ทานไมเห็นเราสักสองสามเชาทานจะถามพระละ 
ทานมหามาไหม เปนปญหาใหญนะนั่น ทานมหามาไหม ทานมหาไปไหน มาทานอยู
ขางลาง ทานเงียบไปเลย แสดงวาความเอาใจใสในครูบาอาจารยเราไมไดปลอยไดวาง
ความหมายก็วาอยางนั้น ทานไลออกมาจากยานนั้นเราก็มาอยูยานนี้ตามที่ทานตองการ 

เชนพระเราผูมีอายุพรรษาแกพอสมควร รูจักขอวัตรปฏิบัติเรียบรอยแลวก็ควร
จะปลอยมอืบาง ใหพระเณรทั้งหลายที่ยังไมรูขอวัตรปฏิบัติไดเขาไปเอาสิ่งของของเรา 
เราเปนแตเพียงคอยดูอยูขางนอก นั่นขางนอกขอแม นี้เราก็อยูขางนอก บางทีก็ขึน้ไป
กุฏิทาน ไปนั่งดู บางทีสวนมากจะอยูบันได คอยดูพระเณรเอาอะไรลงไป ไปลองดูซินะ
กับพอแมครจูารยมั่นนี้นะ นี่เรียกวาจอมปราชญสมัยปจจุบันดูเอาดูหลวงปูมั่นนี้ เรายัง
ไมเคยเห็นองคไหนแซง แตเราไมไดประมาทครูบาอาจารยทั้งหลายนะ ที่เราเคยเขา
ใกลชิดติดพนัก็มีพอแมครูจารยมั่น ยกนิ้วใหเลย ไมมีทีต่องต ิเพราะทาน ฟงแตวาจอม
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ปราชญฉลาดแหลมคมขางนอกขางในรอบดาน ไอเรามันโงไปไหนหัวชนไปเลย มันก็
เขากันไมไดซิ นี่ละสําคัญ 

พระเณรเรียบๆ ตลอด ก็คือเราคอยดูแล ทานก็ทราบ ทานจะเห็นไดเวลาเรา
ออกจากทานไป ลาทานไปเที่ยว คงจะมีพระเณรระเกะระกะใหขวางหูขวางตาทาน เวลา
เรากลับมา ลาทานไปเที่ยวทีหลังทานรูสึกไมสะดวกนะ เรียกวาทานไมอยากใหไป ทาน
เห็นประโยชนสวนยอยของพระของเณรทั้งหลาย แตทานเห็นประโยชนสวนใหญของเรา
ที่จะไปภาวนาเขาใจไหม ทานก็อนญุาตใหไป แตการอนุญาตตองมเีลหมีเหล่ียมทุก
อยาง เรียกวาพูดกับจอมปราชญจะวาไง ตองหาอุบายวิธีการถาม ในระยะนี้ทางวัดทาง
วาเรามีงานมีการอะไรบาง เราก็หาถาม ทานก็ตอบออกมา ถาวาไมมีอะไร เออ ถาไมมี
อะไรก็คิดอยากจะกราบพอแมครูจารยไปประกอบความเพียรสักระยะหนึ่ง บอกระยะ
นะ ทานนิ่งเลย 

ดูอาการก็รู แสดงวาทานไมอยากใหไป คือถาเราไปแลวการดูแลพระเณร
ทั้งหลายนี้จะบกพรองไป จะไปหนักอกทานนั่นแหละพูดงายๆ พอพูดเทานั้นแลวก็
เงียบละเรา ตองเก็บไมเก็บไมได ไปซ้ําซากไมไดนะ พอพูดเทานั้นทานจะนําไป
พิจารณาเอง จนกระทั่งถึงกาลเวลาที่ควรจะออกแลว คําพูดของเราที่กราบเรียนทาน 
เออ ที่ทานมหาที่อยากจะลาไปเที่ยวนั้นไปได นั่นออกแลวนะนั่น จากน้ันเราก็มีทางที่จะ
พูดได แลวจะไปทางไหนๆ ทานก็ถาม ถามก็มาโดนเอาทั้งพระทั้งเณรทั้งเราดวย จะไป
ทางไหน คดิวาจะไปทางนั้นๆ เออ ดี นี่ทานไปหมดแลวนะ แลวไปกี่องค ไปองคเดยีว 
ขึ้นทันทีเลย เออ ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุงทานนะ ชี้อยางน้ีเลยนะ ใครอยาไป
ยุงทานมหาไมไดนะ พระก็นิ่ง 

ใครจะไปก็รมโพธิ์รมไทรอยูที่นั่น เราก็ไมสนใจวาพระจะสนใจกับเราอะไรบาง 
เราก็ไปของเราสบายๆ บอกวาไมใหใครไปยุง นั่น แตเวลาพระเณรไปทีละสององคบาง
สามองคบางไปลาทาน กลับตาลปตรนะ คําพดูจะไมเหมือนกัน พอลาทานจะไปเที่ยว 
เหอ นั่นขึ้นแลวนะ ตั้งแตอยูนี้มันก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตานี้ แลวมันจะไปตกนรก
หลุมไหนอีกละ นั่นเห็นไหม เทานี้ใครจะกลาไป มันก็บอกชดัเจนแลว อยูตอหนาตอตา
มันก็ตกนรกใหเห็นอยูนี่นะ แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละทานวา หมอบไมไป แตเรา
ไมเคยมี ไมใชยกตนนะ ชี้นิ้วเลย เอาไปทานมหาไปองคเดยีวใครอยาไปยุงทาน 

เพราะทานเห็นความจริงของเราทุกส่ิงทุกอยางทกุสัดทุกสวน เรียกวาไดร้ังเอาไว
วางั้นเถอะ ความพากความเพียรไมเคยที่มีอืดอาดเนือยนาย เราพูดจริงๆ เราไมมี กับ
พระกับเณรครูบาอาจารยทั้งหลายคลองตัวตลอดเวลา ทั้งใชความคิด กับพอแมครู
จารยไมใชไมได ใชความคิด ปทูี่หลับที่นอนใหทานอยางน้ีก็เหมือนกัน โห จนจะไดเอา
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ดินสอไปขดีเอาไวนะ กาน้ําไวตรงนี้ก็เหมือนไดขดีกาน้ําเอาไว คือทานละเอียด แตกอน
เรายังไมรู ทานใหจัดที่หลับที่นอนทานไมกี่วันละ เราก็เหมือนวาขีดเสนไวเลย ไมให
เคลื่อนที่ละ ๒-๓ วัน เอย มันปูยังไงปูที่นอนนี่มนัหลับตาปูเหรอ หลับตาใน ตาใจ ตา
ปญญาเขาใจไหม เราไมรู เราก็พยายามเอาอีก เหมือนเกานั่นแหละ ครั้นไมนาน เอา 
ยังไงกันนี่ บอกไมคิดบางเหรอ มันปูยังไงปูนี ่

ปูอยางน้ีๆ ซิ ทานก็ไปปูใหดู ปูกอ็นัเกานั่นแหละ มันขบขันนะ ก็จอมปราชญ
สอนคนโงสอนจอมโง กาน้ําอะไรนี้ก็เหมือนกัน เอาไวนี้เหมือนกับวาไดขีดเสนไวใหอยู
ในที่เกา ความจริงมันตายใจ เวลาพิจารณาไปทานฟตหัวใจตางหาก ส่ิงเหลานี้ทานไม
ถือเปนประมาณอะไร ทานฟตหัวใจไมใหนอนใจ ใหระมัดระวังตลอดเวลา นั่นละคือสติ 
นั่นคือปญญา นั้นคือทางแกกิเลสความหมายวางั้น เวลาเราพิจารณาไปทีหลังถึง
ยอนหลังทราบ โอโห ทานสอนทานไมไดสอนเอาวัตถุเปนพื้นฐาน ทานเตือนเราเพื่อ
กาวเดินทางดานสติปญญาตางหาก แนะ มันก็รูนะ 

ธรรมดาจะเปนอะไรประสาปูที่นอน ทานเองทานก็ไมเห็นสนใจกับที่หลับที่นอน
อะไร แตเวลาสอนเราทานขนาบเอา เพราะใจเรามนัไมเปนทา เขาใจ ทานขนาบทางใจ
ตางหาก ทานไมไดขนาบเร่ืองปูไมดิบไมดี ปูแลวก็แลวเถอะนะ ขอใหจิตมันดมีัน
รอบคอบระวังตัว พอ นัน่ทานเอาตรงนั้นตางหาก เอาละสายแลว ที่พูดเหลานี้ใหพากัน
ฟงเอาทุกอยางนะ ใหฟงไปเปนคติเครื่องเตือนใจ ที่เรามาพูดทั้งหมดนี้เปนธรรมทั้งน้ัน 
ไมวาธรรมขั้นใดๆ ธรรมใกลชิดตดิพันกับครูอาจารยผูมุงตอมรรคผลนิพพาน เปน
ธรรมขั้นหนึ่งขอปฏิบัติขัน้หนึ่ง สติปญญาขั้นหนึ่ง เปนขั้นๆ ใหพากันเขาใจ วาอะไรก็
ฟงแบบหูหนวกตาบอดไมไดนะ 

ใครถายังไมไดผานพอแมครูจารยมั่นมากอน อยาดวนวาตัวฉลาดนะวางั้นเลย 
ตองเอาเสียจนถลอกปอกเปกถกูทานตีกบาล เขาใจไหม จากน้ันเอามายังหงายอีก ไม
เปนทาอีกละความฉลาด มาพูดถงึขั้นสุดทายนะ ปนั้นปทานปวย ในพรรษาละปวย ทาน
ปวยแลวนั่น เร่ิมจะหนักเขาแลว พระเณรนวดเสนถวายทาน ถานวดเสนเราไมเขาไปละ 
ไปแตอยางอืน่ อยูๆ ทานก็วา แตทานพูดกับพระเณรนะ ทานไมเคยพูดกบัเราละ เออ 
เวลาผมตายไปแลวพวกทานจะอาศัยใคร จะเกาะใครละ ทานเปนลักษณะเอะใจ เออ นี่
เวลาผมตายไปแลวทานจะอาศัยใคร จะเกาะใครละ ทางพระนวดเสนถวายทานก็นิ่ง 

จากน้ันมาทานก็แย็บออกมาอีก อันนี้มีแตพระเณรเลาใหเราฟงนะ ถาพระเณร
พูดถงึเร่ืองเราทุกกิทุกกพีระจะมาเลาใหฟงทั้งหมดเลย แตทานกับเราเฉยไมเคยรูเร่ือง
กัน ทานพูดอะไรทานก็ไมเคยพูดกับเรา เราไดยินอะไรก็เงียบเลยเหมือนกัน พอเสร็จ
แลวก็ เออ นี่เวลาผมตายแลวใหอาศัยทานมหานะ นั่นขึ้นแลว ใหอาศัยทานมหา ทาน



 ๑๒

มหาสําคัญอยูมากทั้งภายนอกภายใน เทานั้นพอ ภายในก็ภายในจิต จิตตภาวนา 
ภายนอกขอวัตรปฏิบัติหลักธรรมวินัย นั่นพูดงายๆ เทานั้นละ พระก็มาเลาใหเราฟง 
เอาละไปละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

