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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เทิดทูนทานสุดหัวใจ 
 เมื่อวานไปกราบพอแมครูจารยที่สกลนคร กอนจะไปไหนกก็ราบทานเสียกอน 
หลักใหญอยูจุดนั้น อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุก็อยูที่นั่น เรียกวาตนตอใหญอยูที่นั่น 
เราจึงตองไปกราบเสมอ พอแมครูจารยมั่นแหม ซึ้งสุดหัวใจเรานะ สุดหัวใจเลย ไมมีคํา
วาจืดจาง เปากระหมอมเราหมดเลย ทุกอยางเราอยูในนั้นหมด เทิดทนูทุกอยาง เราก็
เอาเต็มกําลังของเราเวลาทานเจ็บไขไดปวย เราเทานั้น แนะ เขากันปบเลย เราก็พอใจ 
ถึงจะโงแสนโง ทานเปนจอมปราชญเราเปนจอมโงก็ตาม เราก็ถวายหมดแลว ทานจะ
สับจะเขกอะไรก็แลวแต 

เรียกวาเราภูมิใจไดปฏิบตัิตอครูบาอาจารยองคที่เราเทิดทูนสุดหัวใจ ก็คือหลวง
ปูมั่น เทิดทนูสุดหัวใจนะไมมอีะไรเหลือเลย เรามอบถวายทานหมด คิดดูซิเวลาทานจะ
เอาเรา ทานอยูกุฏิ ตอนเชามาแตเชาเลย อาการไขของเรามันไขมาลาเรียมันเปนตั้งแต
เชาอยูแลว พอสวางก็ขึน้ไปหาทาน ตอนเชาขึ้นไปทุกวัน ถาไมขึ้นไปทานจะถาม ถาเรา
ขึ้นไปทานเห็นแลวทานก็ไมถาม บางวันเราไมขึ้นเราไปยืนอยูบันได คอยดูพระเณรเอา
ของลงมา เพราะของทัง้หลายนั้นเราสั่งทั้งน้ัน อยาใหขัดใหแยงกัน ใครเคยเอาอะไรลง
มาใหเอาอันนั้นลงมาๆ เราสั่งเสียทุกอยาง 

คือทีแรกก็มแีตเราละ พอเปดประตปูบเราเขากอนๆ ทุกอยางจัดออกมาๆ ครั้น
ตอมาทานคงจะคิดเห็นเรื่องพระเรื่องเณร มีแตเราทําพระเณรจะไมไดทํา ขอวัตรปฏบิัติ
จะไมมพีระเณรทั้งหลาย เวลาทานจะพูดก็วา เออ พระที่มอีายุพรรษาพอสมควรแลว 
การประพฤติปฏิบัติก็รูสึกวาพอสมควรแลวก็ใหรามือบาง ถอยออกไป แลวใหพระที่ยัง
ไมเคยทําขอวัตรปฏิบัติไดทาํบาง เดี๋ยวจะไมมีนิสัยติดหัวมันแหละทานวางั้น จากน้ันมา
เราก็ถอย ถอยออกไปแลวก็คอยดูพระเณรเอาของทานออกมา เราคอยดูๆ  

เพราะกอนที่จะใหใครเอาของอะไรออกมาเราสั่งแลว องคนั้นเอาอันนั้นๆ ไมให
กาวกายกัน ใครหยิบอะไรลงมาเราคอยดูๆ บางวันเราก็ขึ้นไป ทานออกมาปบเราขึ้นไป
นั่งอยูนั้นแลว บางวันนะ บางวันเราไมขึ้น ถาไมเห็นเราขึ้นสักสองวันทานถามแลว ทาน
มหามาไหม ทานมหาไปไหน แนะ อยางน้ันแหละเรื่อยๆ บอกวา มาอยูขางลาง ก็หมด
ปญหาไป เปนอยางน้ันละ ทานคอยสังเกตเราตลอดเวลา เกี่ยวของกับพระกบัเณรเรา
จะดูทุกอยาง 

ที่หนองผือนีห้นักมากนะเรา เหมือนเปนบอยกลางบานกลางเรือนพระเณร คอย
สอดคอยแทรกคอยดูความเรียบรอย ไมใหระเกะระกะ ถาเราอยูที่นั้นพระเณรก็
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เรียบรอยทุกอยาง เพราะเราสอดเราแทรกตลอดเวลา จะเห็นไดชัดเวลาเราจะลาทานไป
เที่ยว ดูอาการทานไมอยากใหไป แตทานเห็นประโยชนสวนใหญของเราคือการภาวนา 
พอถามถึงเร่ืองการงานอะไรมีอะไรบางไหมเวลานี้ ถามีเราก็จะพาพระเณรจัดทํา ถา
ทานบอกวาไมมี ถาไมมแีลวก็อยากจะกราบพอแมครูจารยไปภาวนาสักชั่วระยะ แนะ 
ไปก็บอกวาชั่วระยะ เทานั้นแลวก็นิ่งคอยฟง 

ทานไดโอกาสเมื่อไรทานก็จะพูดแหละ ถาทานไมพูดเราก็ไปไมได แลวพูด
เทานั้นไมซ้ําอีกแหละ นั่นละพูดกับจอมปราชญเปนอยางน้ัน ของเลนเมื่อไร พอทาน
ทราบจากเราแลวทานจะเอาไปคิดอานไตรตรองเกี่ยวกับพระกับเณรในวัดในวา เพราะ
เกี่ยวกับเราทั้งหมด พระในวัดเราคอยดูแลสอดสองตลอดเวลา เวลาเราจะลาทานไป
เที่ยว เห็นวาไมมีธุระอะไรในวัดในวาแลวก็วา อยากจะไปเที่ยวภาวนาสักระยะหนึ่ง 
บอกระยะไว เทานั้นก็หยุดแหละคอยฟงทาน เหมอืนวาทานลืมไปแลวนะ ทานเงียบไป
เลย ตองคอยฟง 

ไดโอกาสแลว เออ ทานมหาวาอยากจะไปเที่ยวภาวนาก็ไปไดแหละ นั่นเปดแลว
นะ ถาทานไมพูดเราก็ไปไมได แลวไมพูดซ้ําอกีเลยละ พูดเทานั้นพอ ถาทานมหาจะไป
เที่ยวก็ไปไดละ ทานวาอยางน้ัน แลวจะไปทางไหนละ คิดวาจะไปทางนั้นทางนี้ ทาน
ถามวาไปกี่องค ไปองคเดียว ขึ้นทันทีเลยนะ พอวาไปองคเดียวคือพระทั้งหลายเขาไป
หาทานไปลาทานมีหลายแบบหลายฉบับที่ทานตอนรับพระนะ องคนี้เขาไป องคนั้นเขา
ไป เหอ ตั้งแตอยูนี้มันกต็กนรกตอหนาตอตาใหเห็นอยูวันยังค่ําคืนยังรุง แลวออกไปนี้
มันจะไปตกหลุมไหนละ นั่นแสดงวาทานไมไวใจ ไมใหไป ทานพูดเทานั้นละ พระ
เหลานั้นก็ไมกลาไป 

เวลาเราไปลาทาน ทานไปแบบหนึ่งนะ เพราะทานเห็นความตั้งใจเรา เราตั้งใจ
จริงๆ ทําทุกอยาง เรียกวาผาดโผนจนกระทั่งทานไดร้ังเอาไวๆ ทําอะไรถาลงใจแลวเอา
จริง ไมไดเหมือนใครนะ ถาไดลงใจแลวหมดตัวเลยๆ ชีวิตจิตใจไมไดเสียดาย เวลาลา
ทานไปเที่ยวพอวาอยางน้ันแลวนิ่งไวเลยละคอยฟงทาน ถาทานไมพูดเลยเราก็ไมพูดซ้ํา
อีกและไมลาอีก ไดโอกาสพอสมควรแลวทานวา เออ เหมือนกับวาทานระลึกได ความ
จริงทานเอาไปคิดหมดแลว คิดเกี่ยวกับเรานี้ก็เกี่ยวกับพระกับเณรในวัด เพราะเราดูแล
พระเณรทั้งวัดเลย  

เออ ที่ทานมหาอยากจะลาไปเที่ยวไปไดละ เรียกวาทานเปดทางแลว เออ จะไป
ทางไหนละ คราวนี้คิดวาจะไปทางนั้น เออ ทางนัน้ดี จะไปกีอ่งคละ ไปองคเดียว ขึ้น
ทันที เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ บางองคๆ ขึ้นมานี้ตั้งแตอยูใน
วัดนี้มันก็ตกนรกใหเห็นทั้งเปนทั้งกลางวันกลางคืน มันจะออกไปตกหลมุไหนละ ออก
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จากน้ีไปแลวมันจะไปตกหลุมไหนละ ทานวา นั่นแสดงวาไมใหไป สําหรับเราแลวเปด 
เพราะทานเห็นความตั้งใจเราทุกอยางไปอยูกับทาน เรียกวาทานไมไดหนักใจก็ไมผิด 
เบาใจก็ได เพราะเราสอดสองดูหมดพระเณร  

ไปอยูที่นั่นความเพียรไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย คอยสอดสองดพูระดูเณรเพื่อ
ความเรียบรอยสงบรมเย็น เพราะทั้งหลายนี้มาอยูกับทานทานไมไดนมินตมา เรา
มาแลวจะทําใหทานหนักใจไมได ไมสมควรกับผูที่มาศึกษา นี่เราคอยสอดคอยแทรก
แนะนําส่ังสอนดุดาวากลาว สุดทายพระเณรเลยกลัวเรามากกวากลัวทาน ทานก็อยูกุฏิ
กลัวจริง แตทานไมไดลงมา แตเรามันออกนั้นเขานี้สอดแทรกอยูนั้น เดี๋ยวจี้องคนั้น
เดี๋ยวจี้องคนี้อยูเร่ือย พระเณรเลยกลัวเรา เปนอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปที่ไหนทานจึงไมอยากใหไป คือพระเณรเรียบรอยถา
เราอยูที่นั่น คงจะเปนอยางน้ันเราคิดวานะ เวลาเราจะลาไปที่ไหนทานรูสึกวาขัดของ แต
ทานไมพูดเราหากรู จนกระทั่งทานเปดโอกาสใหแลว ทานจะเปดเมื่อไรก็แลวแตทาน 
เรากราบเรียนทานแลวนิ่ง บางที เออ ทีท่านมหาอยากจะไปเที่ยวไปไดละ นั่นเปดแลว 
จากน้ันทานก็พูดแลวจะไปกีอ่งค ไปองคเดียว พอวาอยางน้ัน เอาทานมหาไปองคเดียว 
ใครอยาไปยุงทานนะ ก็เพราะเห็นความตั้งใจ ไมไดพูดแบบยกยอตัวเองนะ เราพูดตาม
หลักความจริง พอวาเราไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย เด็ดเฉียบ สายมือไปตามพระ
เณรที่นั่ง ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาใหไปองคเดียว  

เหตุที่ทานรู อยูในวัดทานก็รูอยูแลวความตั้งใจของเราเปนอยางไร ทีนี้ออกจาก
วัดไปกลับมานี้หนังหอกระดูกทุกครัง้เลย มาหาทานมีแตหนังหอกระดกูมา เนื้อไปไหน
หมดไมรู นั่นละทรมานอยางหนัก ดวูาเน้ือไมมีละ มีแตหนังหอกระดกู เปนรางมนุษย
เอาหนังหุมมาเทานั้น นั่นละทานดูทานก็รู เพราะฉะนั้นทานจึงไมใหใครไปยุงกับเรา 
เพราะทานรูนิสัยเราวาทําอะไรจริงจังมากทุกอยาง ถึงทานรั้งเอาไวบางทีความเพียร
เหมือนกัน ทานก็ไดร้ังเอาไว มันเอาจริงเอาจัง นี่พูดถึงพอแมครูจารย เราจึงวาลงหมด 
ไมมีอะไรเหลือเลยกับพอแมครูจารยมั่น ลงหมดเลย สดๆ รอนๆ อยูในหัวใจ
ตลอดเวลา 

เวลาเจ็บไขไดปวย ตอนนั้นตอนสําคัญ เวลาทานเจ็บไขไดปวยเราจะพัวพันอยู
ในนั้นเลย ไมไปไหน คอยสั่งพระสั่งเณร จะทําอะไรเราเปนคนสั่งออกมาๆ ใหพระเณร
ปฏิบัติตามเรา เราอยูใกลชิดกับทาน คอยสั่งพระเณร องคไหนใหทําอะไรๆ เกี่ยวกับ
ทานเวลาปวยไข เปนอยางน้ันละเราจะอยูกับทาน เวลาทานเจ็บมากเขาจริงๆ แลวเรา
จะอยูในมุงกบัทานเลย กลางคืนอยูในมุงเลย อยูกบัทานสองตอสองเทานั้นแหละ พระ
เณรนั่งลอมอยูนอกมุงเต็มไปหมดนั่นละ พอเรายื่นอะไรออกไปพระเณรจะจับปุบๆๆ  
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การถายหนักถายเบาเราไมใหใครเห็น เราเปนคนจัดการเองหมดเลย ถายหนัก
ถายเบาก็มีกระปองสําหรับถาย เราเองเปนคนปฏิบัติตออวัยวะของทาน จะไมยอมให
ใครเห็นเลย เพราะเรารักเราสงวนเราเทิดทูน เปนเราเทานั้นที่จะเห็นอวัยวะของทาน
สวนใดก็ตาม นอกนั้นเห็นไมไดเลย เพราะความรักความสงวนทาน เราจะเปนคน
จัดการเสร็จแลวยื่นออกมาๆ ถายเบาก็ตามถายหนักก็ตามเราจะทําเลย แตกอนไมมี
ถุงพลาสติก เราเอามือกอบเลย เวลาทานถายออกมาเรากอบรอรับใสกระโถนปบ เสร็จ
เรียบรอยทําความสะอาดเรียบรอยหมด แลวก็ยื่นออกไปใหพระใหเณร ไมใหใครเขาไป
เห็นอวัยวะทาน เราเทิดทูนขนาดนั้นละ มีแตเราเทานั้นเห็นอวัยวะทานทุกสัดทุกสวนเรา
คนเดียว เราก็เหมือนกับอวัยวะทาน  

นั่นละเราทําอยางน้ัน เราเทิดทูนทานสุดหัวใจทุกอยาง ทีนี้เวลาทานมรณภาพไป
แลวนี้สดๆ รอนๆ อยูนะ ทุกอยางทานเปากระหมอมเราหมดเลยหลวงปูมั่น ทานเปนผู
เปากระหมอมความรูตั้งแต ก.ไก ก.กา เร่ือยมาจนกระทั่งวาระสุดทายทานจากไป เราก็
ทําเต็มความสามารถของเรา เราจึงพอใจเทิดทูนสุดหัวใจพอแมครูจารยมั่น เทิดทูนสุด
หัวใจ เรียกวาไมมีอะไรเหลืออยูเลย มอบหมดเลย หาครูบาอาจารยอยางน้ีหาไมไดแลว
นะ เทาที่เราผานครูบาอาจารยทั้งหลายมา จะวาเราเปนนักลาอาจารยก็ไมผิด ไปหาครู
บาอาจารยองคนี้สังเกตสงักาเต็มเหนี่ยว แลวก็ไปไป พอไปหาพอแมครูจารย ตั้งแตไป
แลวจนกระทั่งวันทานมรณภาพไมไปไหนเลย 

เราก็ไดปฏิบัติทานเต็มกําลังของเรา ทั้งที่โงเขลา ทานจอมปราชญเราจอมโง เรา
ถวายทานหมดแลว ทานจะวาอะไรสังเกตอะไรเรามอบหมดแลว จนกระทั่งทาน
มรณภาพจากไป ไมลืมนะ ดูลมหายใจจนกระทั่งวาระสุดทาย ดู จอเลย ทานไปอยาง
ละเอียดลออมาก เวลาทานจะนิพพานสมชื่อสมนามจริงๆ วาระของทานที่ทานจะ
นิพพานไดดอูาการของทาน ดูตลอดนะ จนกระทั่งวาระสุดทายลมหายใจทานสิ้น ไม
ทราบวาส้ินไปเมื่อไรไมรูนะ คือละเอียดลงไป ละเอียดลงๆ ลมหายใจทีแรกก็หายใจ
ปลา หายใจแลวคอยละเอียดลงๆ ลงจนไมทราบเลยวาทานสิ้นเมื่อไร ความละเอียดลม
หายใจของทานไมรูนะ  

เห็นวาจออยูนาน ทานเจาคุณอุปชฌายนี่ละ ทานเปนลูกศิษยของหลวงปูมัน่เรา 
ดูเห็นวาไมไดการแลว เหอ ไมใชทานสิ้นแลวเหรอ เลยเอานาฬิกามาดูตีสอง ๒๓ นาที 
ดูดนเดาเฉยๆ นะ ไมไดเห็นวาระของทานขณะที่ทานสิ้นลมจริงๆ ไมรู นั่นละละเอียด
ขนาดนั้น ลมหายใจตั้งแตหายใจปลานะ หายใจคอยละเอียดลงๆ ละเอียดๆ จนหมด
ไมรูเลย พอแมครูจารยมรณภาพเราเห็นดวยตาของเรา น้ําตานี้พังเลยนะ ก็พอแมครู
จารย แหม น้ําตาพังเลยนะเรา มันบอกวาหมดที่พึ่งความหมายวาอยางนั้น ทั้งบุญทั้ง
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คุณทานอยูในนี้หมดเลย แลววาระนี้เปนวาระที่ทานจะจากไป ทั้งเชาทั้งสายทั้งบายทั้ง
เย็นทุกเวลาเราขึ้นหาทาน เพราะตอนนั้นธรรมะนี้หัวใจเรามันหมุนเปนธรรมจักร มัน
ไมไดอยูนะ 

จึงไดบอกวาทานเพียบทางธาตุขันธ เราเพียบทางดานจิตใจ ทางธาตุขันธก็ออน
ลงๆ ธาตุขนัธทาน ทางหัวใจเรากับกิเลสมันก็ฟดกันตลอดเวลา บางคืนไมไดนอน
ตลอดรุงเลย ตางคนตางเพียบ เราเพยีบทางดานจิตใจ แตก็สละ เหมือนไมมีงานอะไร
นะเวลาอยูกับทานทํางาน แตจิตกับกิเลสมันฟดกันมันก็ฟดอยูภายใน งานก็ทําไปๆ นี่
ละกิเลสกับธรรมเวลามันแกกันโดยอตัโนมัติ มันเปนเองนะ ไมไดบังคับ มันหากเปน
ของมันหมุนอยูภายใน ทางเราทํางานเราก็ทําไปทางนี้ก็หมุนอยูภายใน นี่ละที่ธรรมะ
ทํางานฆากิเลส เหมือนกิเลสมันทํางานฆาอรรถฆาธรรมในหัวใจสัตวโลกมันก็เปนของ
มันอยางน้ัน แตเวลาธรรมะมีกําลังแลวมันก็เปนอยางน้ันอีกเหมือนกัน 

ทานมรณภาพแลวหมดเลย น้ําตาพังเลยเรา หมดแลวที่พึ่งของเรา เขาหาทาน
ตอนเชาตอนสายตอนบายตอนเย็น ทานไมเคยวาเลยละกับเรา ไมมีที่ทานจะวาคํานั้น
คํานี้ตอเรา ตั้งแตไปอยูกับทานมาจนกระทั่งทานมรณภาพทานไมเคยดุเรา ไมเคยวา
ทําไมทําอยางน้ัน ทําไมทําอยางน้ี เวลาปฏิบัติตอทานผิดพลาดไปอยางนี้ไมเคยมีนะ 
จนกระทั่งวาระสุดทาย นี่ละที่มันน้ําตาพัง คุณของทานอยูในนี้หมดอยูในหัวใจเรา พอ
ทานสิ้นลงแลวเลยนั่งอยูนั้นนะ นั่งรําพึง นั่งเหมือนหัวตอนะแตจิตมันหมนุของมัน  

เออ ธรรมะเวลานี้เปนธรรมะเขาดายเขาเข็ม ใครจะมาสอนเราสุมสี่สุมหาไมได 
นอกจากพอแมครูจารยมั่นเทานั้น พอขึ้นไปทานนอนอยูก็ตามนะ ไมเคยมีที่วาทานหาม
เราหรือตําหนิเรา วาขึ้นมาหาอะไร ไมเคยมี ทานนอนอยูองคเดียว ขึ้นปบๆ กราบที่เทา
ทาน เราก็ทราบแลววาทานไมไดหลับ ทานนอนสงบเฉยๆ เราขึ้นไปก็กราบเรียนใหทาน
ฟง ทานฟงทานก็นอนนิ่ง จิตของเราเปนอยางน้ันๆ เวลานี้ เพราะจิตอันนี้เปนจิต
สติปญญาอตัโนมัติฟดกบักิเลสไมมีเวล่ําเวลา ใครมาแกสุมสี่สุมหาไมได ตองเปนชาง
ประจําควาญ ประจําควาญจริงๆ 

ทีนี้พอเราพูดจบลงแลวนิ่ง ทานนอนอยูนะ แทนที่ทานจะนอนพูดกับเราไมนะ 
เวลาทานลุกนี้แตกอนไดพยุงนะ เวลาทานลุกขึ้นจะตอบธรรมะเราปุบปบ นั่นเห็นไหม
ละพลังจิตพลังเมตตา ปุบปบนั่ง เอาฟงนะ คือเรากราบถวายหมดแลวที่เปนขอของใจ 
ทานก็วา เอา ฟง ทานกใ็สเปรี้ยงๆๆ เขาใจหรือยัง ถาเรายังนิ่งอยูทานย้ําอีกนะ คอืนิ่ง
นั่นแสดงวายังไมเขาใจนัก แตพอเราเขาใจแลวเรากราบทานปบๆ ทานก็ลมตูมนอนเลย 
บางวันถึงสองครั้งสามครั้งก็มี  
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ทานไมเคยคัดคานไมเคยดุเคยดาเราที่ขึ้นหาทาน เพราะทานเห็นหัวใจเราใน
ตอนนั้นจะไมฟงเสียงใคร หัวใจเราอยูกับทานเทานั้น เพราะฉะนั้นเวลาทานจะพูดทาน
จึงปบทันทีเลย พอจบแลวเรากราบปบๆ ทานลมนอนปบไปเลย ไปหาทานเวลาไหนไม
เคยมีที่ทานจะหามเราหรือดุเรา ไมมี เพราะทานรูความจําเปนของเรา เวลาจิตกับธรรม
เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลวเปนอยางน้ัน มันจะหมุนของมันตลอดเวลา แลวใครมา
แกก็แกไมได ถาแกไมถกูชองถกูทางมันดูถูกเอา หือ ความรูขนาดนี้มาแกเราได นั่นมัน
จะดูถกู นอกจากไมไดรับประโยชนอะไรแลวยังดูถูกอีก  

แตสําหรับทานผูที่ผานไปแลวพอเราเลาถวายปบๆ ใสปวะๆ อันนี้ตกพงัๆ เลย 
เขาใจหรือยัง ถายังไมสนิทใจเราก็นิ่ง ทานซ้ําอีก พอเราสนิทใจแลวกราบปบทานลมปบ
นอนลงเลย เปนอยางน้ันแหละ ถาเขาใจแลวก็กราบเปนการแสดงชัดเจนวาเขาใจแลว 
เขาใจปญหาทานที่ตอบมา ทานก็นอนปบ การเมตตาสงสารทางดานอรรถธรรมนี้ทาน
จะหนักขนาดไหนก็ตาม เราก็หนักของเราเต็มที่ในหัวใจนะ ทานเห็นใจเรามากกวาเห็น
ใจทาน เห็นธาตุขันธทานไมไดมากเทาเรา พอเราขึ้นไปกราบเรียนทานทานจะลุกปุบปบ 
ธรรมดาไดพยุงนะ เวลาทานลุกขึ้นมาตอบธรรมะกับเราไมไดพยุง ใสปวะๆ เลย 

นี่ละสุดขีดพอแมครูจารยมั่นที่แกธรรมะเรา ปญหาเรา ขึ้นไปนี่พอกราบเรียนจบ
แลวนิ่งเลย ทานปุบขึ้นมาเลย ใสปวะๆ ฟงนะ นั่นอยางหนึ่ง เอา ฟง ใสปวะๆ เขาใจ
หรือยัง ถาเรายังนิ่งอยูทานซ้ําอีกๆ พอเราเขาใจแลวกราบเลย ทานรูแลววาเราเขาใจ 
ทานลมนอน ที่ทานจะหามวา มาทําไมเรากําลังลําบากลําบนไมเคยมี ไมทราบเปน
อยางไร มันอะไรพูดไมถกูนะ ทานไมเคย กับเราแลวทานไมเคยวา เคยหาม เคยดุ เคย
ดา วาขึ้นมาทําไมอะไรอยางน้ีไมเคยมี จะเวลาไหนหนักเบาขนาดไหนในธาตุขันธเราขึ้น
ไปไมมีเลยแหละกับพอแมครูจารยมั่น เปนอยางน้ันนะ เราจึงไดเทิดทูนสดุหัวใจ 

นี่ทานก็ลวงไปแลวดูเหมือน ๕๗ ปแลว เดือนพฤศจิกา วนัที่ ๑๒ ทานลวงไป 
วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เราก็ผานนั่นละเวทีหลังวัดดอยธรรมเจดีย เดือนพฤษภา 
ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤศจิกา ๒๔๙๒ พอทานผานไปเราก็วันที่ ๑๕ พฤษภา ป ๙๒ ทาน
ผานนะ เราไปผาน ๙๓ เราลืมเมื่อไร ไมลืม ธรรมะประเภทนี้เปนธรรมะอัศจรรยมาก
ทีเดียว ไมใชธรรมะธรรมดา เปนธรรมะอัศจรรย เพราะฉะนั้นจึงไมมีลืม ไมมีคําวาจืด
วาจาง เสมอแนวกับพอแมครูจารยมั่น สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา พอมองเห็นทานปบจิต
มันเปนแลวนะ 

เราโผลออกมามองเห็นรูปใหญๆ ทานนะ ไมเคยคําวาชินไมมี พอมองเห็นปบ
นอมปุบเลย เปนอยูภายในนะ นอมปุบทันทีเลย นี่เห็นทานยืนอยู เราโผลมานี่ โผลมา
ทางไหนก็ตาม พอมองเห็นปบมันจะลงโดยหลักธรรมชาติ นอมปบเลย นอมกราบไหว
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บูชามหาคุณของทานที่อยูบนกระหมอมของเราพูดงายๆ จงึไมมีคําวาจืดวาจางพอแม
ครูจารยมั่นนี่ เวลามรณภาพไปแลวอัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุ ไมนานนะปุบปบ
เปนเลย เพราะทานผานมานานแลว ตั้งแตพรรษาเทาไรนาทานผาน ทานก็บอก
หมดแลวละ พรรษา ๒๒ อยูวัดถ้ําสาริกา อันนั้นเปนวันทานเริ่มทีแรก ที่วาจิตของทาน
สวางจาครอบโลกธาตุ มีผีใหญแบกตะบองเหล็กมา จะมาตีทาน นั่นจิตของทานลง
เต็มที่ จากน้ันมาแลวทานก็ผาน แตปทานผานไมทราบวาพรรษาเทาไร ผานพนพูด
งายๆ 

นี่ละการปฏิบัติธรรม ธรรมเหมือนแรธาตุตางๆ มีอยูใตพื้นดนิ เดินเหยียบย่ําไป
มาอยูอยางน้ัน เอาของสกปรกโสมม มีขี้ฝุนขีฝ้อยกลบไวเหยียบไปเหยียบมา แรธาตุที่
เลิศเลออยูภายใต เหยียบไปเหยียบมาอยูนั้นละ นี่ละธรรมแทกิเลสทับไวๆ ธรรมแทอยู
ภายใน เวลามีผูขุดคนขึน้มาก็ขึ้นมาๆ ที่วาสวางจา พระพุทธเจาตรัสรู สาวกทั้งหลาย
บรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม มีแตแรธาตุเลิศเลอขึ้นเต็มหัวใจทานๆ ถาผูตั้งใจปฏิบัติก็
ไดอยางน้ัน ถาไมตั้งใจกม็านอนเฝากระดูกเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 

นี่เราพูดเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะเราจวนจะตายแลวเก็บไวๆ ทําไม ถาควรจะ
เปนประโยชนก็เอาออกๆ ตามที่จะเปนประโยชน ถาไมเปนประโยชนกหู็หนวกตาบอด
ไปเสีย เขาเปนอะไรเราก็เปน เขาหูหนวกเราก็หนวก เขาบอดเราก็บอดไปเสีย ถาที่ไหน
ที่ควรจะแย็บออกเปนประโยชนแกผูเขามาเกี่ยวของสัมผัสสัมพันธกันก็แยบ็ออกๆ ถาที่
ไหนที่สมควรที่จะทุมเลยมันเปนเองนะในจิต มนัจะพุงของมันออกเลย ถึงเวลาที่จะ
ออกแลวไมมีเหลือในใจ พุงเลย ถาไมใชเวลาจะออกดึงก็ไมออก หูหนวกตาบอดไป
อยางน้ัน คือธรรมแททานไมมีผาดโผนโจนทะยาน ไมมคีวามอยากอนัเปนเรื่องของ
กิเลส เปนเรื่องของธรรม ถาวาอยากก็เปนเมตตาไปเสีย ถึงกาลเวลาที่จะออกออกทันที
เลย เมื่อไมเหมาะสมกับกาลที่จะออกก็อยูเฉยๆ อยางน้ันละ 

เราบวชมาคราวนี้ก็ไดทําประโยชนใหโลกเต็มกําลังความสามารถของเรา อยางพี่
นองลูกหลานทั้งหลายเห็น เราก็ไมเคยคิดวาเราจะไดชวยโลกมาขนาดนี้ ไมเคยคิด ก็มี
แตหมุนตัวตลอด เวลาออกประกอบทําความพากเพียรนี้เปนเราคนเดียว ผาขี้ร้ิวหอ
มูตรหอคูถกค็ือเรา อยูในปาในเขาอดอยากขาดแคลน ทุกขยากลําบากขนาดไหนไมถือ
เปนประมาณ แตถือธรรมคือมรรคผลนิพพานที่จะนอมเขามาใหครองหัวใจๆ ใหได 
อันนี้รุนแรงตลอด ทกุขยากลําบากขนาดไหนไมเห็นสําคัญยิ่งกวากับพระนิพพาน จิตใจ
มันควาพระนิพพานหวุดหวิดๆ นั่นไมลืมนะ อันนี้หนักมาก 

ธาตุขันธจะออนแอขนาดไหนจิตนี้ไมออน ควาพระนิพพาน เรียกวาควาผิดควา
ถูกๆ เพราะฉะนั้นบางวันจึงไมไดนอน กลางคืนตลอดรุงไมไดนอน นอนไมหลับ 
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กลางวันมันจะไมหลับอีก เพราะมันหมุนของมันเพื่อพระนิพพาน เหมือนวาพระ
นิพพานชั่วเอื้อมๆ เลยจับผิดจับถูกๆ มันก็หมนุของมัน เลยลืมหลับลืมนอน นี่ละถึง
กาลที่จะไปแลวไมอยูนะ เอาอะไรมาไวสามโลกธาตุไมอยู จะเอาอะไรมาผกูมามัดไวให
จิตดวงนี้พรากจากมรรคผลนิพพานไมพรากไมอยู ผึงๆ เลย 

นี่ละที่วาพระยสกุลบุตร พอแมมีลูกคนเดียว พระยสกุลบุตร สมบัติเงินทองกอง
พะเนินเทินทึก ลูกบอกวาที่นี่วุนวายที่นี่ขัดของ ที่อยูไมสะดวกสบาย ไมสะดวกสบาย
อะไรกองเงนิกองทองเรากองเทาภูเขานี่ ทําไมวาไมสะดวกสบาย ไมมีอะไรที่วาอดอยาก
ขาดแคลน โอย อันนี้บกพรอง อันนี้เครื่องวุนวาย แนะ บอกวาอันนี้เครื่องวุนวาย จิตจะ
ไป คือจะออกจากนี้ไปเสียจะไมวุนวาย เพื่อพระนิพพาน พอไปก็บนไปตามทาง พอไป
ถึงสํานักพระพุทธเจา พระองคทรงเดินจงกรมอยู เออๆ มานี่ยส มานี่ที่นี่ไมวาวุนไมขุน
มัวไมวุนวาย เอาๆ มานี่ๆ นั่นเห็นไหมละ พระองคทรงรับทันทีเลย 

เมื่อถึงกาลแลวมันอยูไมไดนะ จะเอาอะไรมาหลอกไมได สมบตัิเงินทองขาวของ
ทั้งหลายในสามโลกธาตุไมมีความหมาย ธรรมแย็บขึ้นในหัวใจเทานี้ อันนี้จะมี
ความหมายอันใหญหลวงขึ้นมาทันท ี แลวจากนั้นก็จางเขามาจืดเขามาจางเขามา ทางนี้
จะดูดดื่มเรื่อยๆ ยิ่งปรากฏขึ้นในใจมากเทาไรยิ่งปลอยเขามาๆ นั่นละจติ ธรรมถาลงได
สัมผัสแลวเลิศเลอยิ่งกวาส่ิงทั้งหลายมากมายนะ เพียงเริ่มไดปรากฏจิตสงบเย็นใจ วัน
นั้นทั้งวันไมลืมนะ แตสมบัติเงินทองไมไดคิดอะไรกับมันนัก สวนจิตใจกับความสงบ
รมเย็นอัศจรรยในขณะที่จิตรวมไปนั้นคิดทั้งวัน เปนอารมณทั้งวัน แลวยิ่งไดมากกวานี้
ยิ่งหมุนเลย นั่นละธรรมเลิศขนาดไหน ใหพากันพาทําบางซิ 

มองดูแตอันนั้นดีอันนี้ดีๆ เจาของเลวไมดู มองดูหัวใจนี้ตัวมันเลวมันวิ่งกับสิ่ง
นั้นสิ่งนี้ อันนั้นก็ดีอันนั้นลมอันนี้ไฟ อันนั้นแรธาตุตางๆ มันประเสริฐประโสอะไร 
เหมือนกับธรรมธาตุละ ธรรมธาตุนี้เลิศเลอ ถาลงไดเขานี้ปบมันจะเริ่มปลอยขางนอก 
ปลอยเขามาเรื่อยเลย ทางนี้หนักแนนเขาไปปลอยเขาไป ทางนี้เต็มทีป่ลอยหมดไมมี
เสียดายอะไรในโลก ใหมันเห็นอยูในหัวใจซินะ ถาเห็นอยูในหัวใจมันเตม็เม็ดเต็ม
หนวยการพูด พูดทกุอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ใครจะเชื่อไมเชื่อกต็ามไมไดสนใจกับใคร 
อันนี้มีรสมีชาติมันเปนอยูในหัวใจ ใครเชื่อไมเชื่อไมสําคญั ยิ่งกวาความแนในหัวใจ 
ความเลิศเลออยูในหัวใจ แสดงมาเปนฤทธิ์เปนเดชทั้งน้ันละ เอาละนะหยุด สายแลว 

วันนี้วันที่ ๒ วันจันทรไปตามโรงพยาบาลได ถาวันเสารวันอาทิตยสวนมากมัก
ไปตามวัด วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกรไปตามโรงพยาบาล ไปแตละโรงมอบของ
ใหเต็มรถนะ ทุกวัน มันก็แปลกเหมอืนกันนะ ของในโกดงัไมทราบมาจากไหน ขนมา
เต็มๆ แลวไมกี่วันละ ๒-๓ วันหมดๆ มาอกีเต็มอีกๆ ขนออกอยูตลอดเวลาอยางนี้ 
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เต็มในนั้น สักเดี๋ยวหมด ขนออก ทางนั้นมาทางนี้มาโรงพยาบาล โรงพยาบาลมาหมด 
เฉพาะภาคอีสานมากกวาเพื่อนโรงพยาบาลที่มา ภาคอื่นก็มาแตหางนะ ภาคอีสานมา
มาก มาก็เตม็รถๆ พระทานจัดใหเรียบรอยเสมอกันหมด ไมใหมีคําวาลําเอียง คือให
เสมอ ใหพักน้ีก็เสมอพักไหนก็เสมอ ถาพักธรรมดานี้ก็ในเขต เชนอยางตั้งแตอุตรดิตถ
เขามานี้เปนธรรมดา โคราชเขามานี้ ยโสธร อุบล เขามานี้เปนธรรมดา พอแยกจากนี้
ออกไป ยโสธรออกไป โคราชออกไป อุตรดิตถออกไปนี้เปนพิเศษทั้งน้ัน ออกไปไกล
เทาไรยิ่งพิเศษ ฟาดเตม็รถ นี่ใหเต็มอยูนะ 

แลวมันก็มาของมันเต็ม ที่โกดังเราเต็ม แลวก็มีปมน้ํามัน เดี๋ยวนี้มีปมน้ํามันแลว
นะ รถคันไหนๆ มาเอาของที่โกดงัเรา พอเอาใหเสร็จแลวก็ใหไปเติมน้ํามันๆ ไมวามา
ใกลมาไกลเติมเต็มถงัๆ หมดเลย ปมน้ํามันเราก็มี เปนอยางน้ัน แลวโกดังก็มีสําหรับ
รับของไป.เราทําอยางน้ันเราพอใจ เพราะทําดวยความเมตตา จึงไมเคยคํานึงวามัน
หมดมันยังอะไรไมมี มีเทาไรทุมลงๆๆ เร่ือย 

พอพดูนี้เราก็ระลึกถึงพระสีวลี ทานเปนเอตทัคคะ เลิศเลอทางมีอติเรกลาภมาก 
ในบรรดาสาวกทั้งหมด ยกเวนพระพุทธเจาเสีย พระสีวลีเปนที่หนึ่ง ไปที่ไหน
อติเรกลาภ จตุปจจัยไทยทานเกลื่อนไปหมดเลย เปนยังไงถึงเปนอยางนั้น พระพุทธเจา
ทรงรื้ออดีตใหฟง โหย การทําบุญใหทานเธอเปดอาไวเลยเชียว ตั้งแตเปนภพใดชาติใด
ก็ตาม เปนฆราวาสเปนโยม แมแตเปนสัตวเธอก็เสียสละเพื่อเพื่อนฝงูวางั้นนะ คือเปน
สัตวเปนหัวหนาสัตว เปนนักเสียสละ ใหหมูเพื่อนไดกิน เจาของอดยอม นี่ละนิสัยทาน
เปนมาตั้งแตโนน 

เปนสัตวทานก็ยอมเสียสละ ทานเปนหัวหนาสัตวทานยอมอด บรรดาลูกนองให
อิ่ม ใหทานยอมอด มาเปนมนุษยเปนหัวหนาคนก็เหมือนกนั ไปที่ไหนทานเสียสละๆ 
สุดทายอยูเฉยๆ ทานไมมีธุระอะไรเขาก็เชิญไปเปนประธานในงานของเขาแตละงานๆ 
ไปเปนหัวหนาๆ การเสียสละของทานยกเปนที่หนึ่งเลย เพราะฉะนั้นทานไปที่ไหนมาที่
ไหน ก็ผลบุญของทานนั้นแหละที่ทําไวแลวมันไหลอยางวา.นั่นทานบอก พระพุทธเจา
เสียเองเปนคนเลาเร่ืองอดีตชาตขิองทานเปนมายังไง เปนมาอยางน้ี ทานเปนนัก
เสียสละ 

ทีนี้เวลามาบวชเปนพระครั้งสุดทายนี้ ยกเอตทัคคะเลิศในอติเรกลาภ ไปไหน
ไหลจตุปจจัยไทยทาน ประชาชนญาติโยมอดอยากขาดแคลนที่ไหนก็ตามไมอด ถาพระ
สีวลีไปที่ไหนไมอด อํานาจบุญกุศลของทาน ทานหนวงเหนี่ยวจิตใจของคนใหมาเองๆ 
นั่นละเปนอยางน้ัน ก็คิดดูซิที่จะไปเยี่ยมพระเรวัตตะ พระเรวัตตะเปนนองชายของพระ
สารีบุตร เปนพระอรหันตชอบอยูในปา พระพุทธเจารับสั่งวา เออ วันนี้เราไปเยี่ยม
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พระเรวัตตะอยูในปานะ อูย จะไปไดยังไงพระเรวัตตะอยูในปาในเขาไมมีอะไรที่จะอยู
จะกิน เอา เราก็เอาพระสีวลีไปดวยซิ พระพุทธเจาเพื่อจะยกลูกศิษยทานขึ้นเขาใจไหม 
สาวกของทาน ใครจะเปนเอกยิ่งกวาศาสดา ตอนนั้นไมพึ่งนะศาสดา ยกใหพระสีวลี เรา
ตองเอาพระสีวลีเราไปซิ ไปไหนไมอดอยากละ 

ก็เปนจริงๆ ไมจริงยังไงก็พระพทุธเจาครอบไวนั้นดวย เขาใจไหม แตทานไมยก
ทานนะ ทานยกพระสีวล ี เอาพระสีวลีไปดวยซิ ไมอดถาพระสีวลีไปไหนไมอด สวน
ศาสดาที่เสด็จนําหนาไมพูดถงึนะ ปดพระองคออก ยกพระสีวลีขึ้นๆ แลวใครจะเลิศ
เลอย่ิงกวาศาสดา อํานาจของศาสดาไป สีวลีก็เปนที่สอง ไปดวยกันมันกอ็ึกทกึละซิ ใช
ไหมละ แตทานไมยกทาน ทานยกพระสีวลี อดอยาก เอา ก็เอาพระสีวลีไปซิ เอาตถาคต
ไปไมพูด ตถาคตไปไหนจะวาไง การทําบุญใหทานใครจะเลิศเลอยิ่งกวาศาสดาองคเอก 
ถาพูดถงึการเสียสละ 

พระพุทธเจาแตละพระองคเปนนักเสียสละ ทุกส่ิงทกุอยางหมดเนื้อหมดตัว
ตลอดมากวาจะไดเปนศาสดา นี่พระองคไมยกขึน้ ยกพระสีวลีขึ้น เห็นไหมเวลาทานจะ
ยกลูกศิษยของทานทานยกขึ้น เอาละพอ ถาเทศนแลวจบไมเปน มันจบไมเปน ขึ้นชัน้นี้
แลวขึ้นชั้นนั้นเรื่อย พระสีวลีมีอติเรกลาภมาก ยกเปนเอตทัคคะในบรรดาสาวก
ทั้งหลาย พระโสณะยกใหเปนทางความเพียรกลา เดินจงกรมจนฝาเทาแตก นั่นทาน
ยกขึ้น แลวพระสารีบุตรยกทางปญญา พระโมคคัลลานยกทางฤทธาศักดานุภาพ ยก
พระอานนทเปนพระพหูสูต ยกครอบไปหมดเลย อยางน้ันละ สาวกแตละองคๆ ๘๐ 
องค ยกใหเลิศคนละทางๆๆ ไปเลย ใหพร 
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