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โลกดูธรรมดูไมออก
กอนจังหัน
การประกอบความพากเพียรของพระอยาหาเวล่ําเวลานะ กิเลสไมมีเวลา กิเลส
เปน อกาลิโก เผาหัวใจอยูตลอดเวลา ธรรมะน้ําดับไฟก็ปราบลงไปที่นั่นเปน อกาลิโก
เหมือนกัน เปนยังไงธรรมพระพุทธเจาที่สอนโลก ทานสอนดวยมรรคดวยผล บรรดา
สาวกทั้งหลายลวนแลวแตผูทรงมรรคทรงผลนับแตพระพุทธเจาลงมา นี่เปนเครื่อง
ประกาศธรรมสอนโลกวาเลิศเลอ คือธรรม เรามาปฏิบัติเปนยังไง ใหเลิศไปตามแต
กิเลสอยางเดียวใชไมไดนะ
ตองประกอบความพากเพียรตลอดสม่ําเสมอ สติเปนพื้นฐานในการเปนอยูของ
พระเรา สติสําคัญมาก ถาขาดสติเมื่อไรนั่นแหละกิเลสออก ออกเอาไฟมาเผาเรา ถาสติ
มีอยูมันจะหนาแนนขนาดไหนสติบังคับได ไดตลอดเลย พอเผลอสติกิเลสออก ออก
แลวก็เอาไฟมาเผาเรา มันไปกวานเอาไฟเขามาซิ กิเลสตัวไหนที่สําคัญมากที่สุด คือตัว
สังขารความคิดความปรุง
สังขารนี่ออกมาจากพื้นฐานใหญแหงกองไฟนรกใหญคือ
กิเลสอันใหญหลวง ไดแก อวิชชา นั่นละกองไฟอันใหญหลวงอยูที่หัวใจ มันดันออกมา
เปนสังขาร เปนวิญญาณ ไดพบเห็นอะไรๆ นี้เปนกิเลสๆ ตลอดไปเลย เกิดมาจาก
สังขารนี่ตัวสําคัญมาก ถาสติดีสังขารจะไมเกิด ถาสติเผลอเมื่อไรสังขารจะเกิดเปนกิเลส
ตลอด
ทานสอนพระโมฆราช โมฆราช สทา สโต ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูม ีสติทุก
เมื่อ ฟงซินะ พิจารณาโลกเปนของสูญเปลา วางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นวาตน
วาเราวาเขาอันเปนกางขวางคอออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชไปได พญามัจจุราช
จะมองไมเห็นผูมีสติ พิจารณาโลกเปนของวางเปลา นี่เปนธรรมทานสอนพระโมฆราช
เราก็เปนอันเดียวกัน จิตอันเดียวกัน ขอใหจิตเปนอยางนี้เถิด โมฆราชจะเกิดขึ้นทันทีใน
ใจของเรา พระองคสอนเปนเอกเทศ เรานํามาปฏิบัติจะไดผลเหมือนกันหมดเลย
ใหตั้งใจปฏิบัติ วัดนี้ผมใหโอกาสทุกอยางสําหรับการประกอบความพากเพียร
ไมใหใครเขาไปยุงไปเกี่ยวของเลย คิดดูซิบริวารอยูศาลานี่ จะอยูในบริเวณนี้ทั้งนั้น
นอกนั้นใหออกไมใหเขาไปขางในอันเปนสถานที่ทํางานของพระ ไมใหไปกวนพระ เรา
ใหโอกาสที่สุดแลวในการประกอบความพากเพียร
งานการใดก็ตามไมมาแตะตอง
ทําลายงานประกอบความเพียรชําระกิเลสนี้ไดเลย ผมใหโอกาสตลอด เพราะผมเห็น
คุณคาแหงความเพียรชําระกิเลสมาตลอดทีเดียว นํามาสอนหมูเพื่อนก็นํามาสอนดวย
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ความเห็นคุณคาแหงการชําระกิเลส ไมไดสอนใหอยูดวยความขี้เกียจขี้คราน ถืองานนั้น
งานนี้มาเปนงานเปนการของพระ กรรมฐานเราเร็วนะ งานนั้นแลวงานนี้ ฟงซินะ งาน
อะไร ดูหัวใจที่มันแสดงเปนไฟออกมาหาการหางาน คือไฟมาเผามันอีก ดูตรงนั้นซิ
งานการอะไร พระไมมีงานอะไรแหละ ดูตั้งแตไฟที่มันเกิดอยูภายในจิตใจ
ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา เกิดขึ้นที่ใจไมเกิดขึ้นทีอ่ นื่ ทีนี้ดับลงที่นั่นดวยความ
พากเพียร ทานทั้งหลายจะเห็นความสงางามในใจของทานเอง ที่วาหาความเลิศเลอ หา
ความศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ไหน มันหาลมๆ แลงๆ กัน ไมไดหาถูกตองตามหลักธรรมที่
พระพุทธเจาศาสดาองคเอกสอนไวนี้เลย จึงไมไดปรากฏความสุขความเจริญ
เอาดูใหดีดูไมตองลําเอียง เอาธรรมดูอยาเอากิเลสดูกิเลสจะเปนไฟไปดวยกัน
ถาธรรมดูกิเลสจะเห็นหมด โลกนี้ที่จุดไหนจะมีความสุขความสบายพอซุกหัวนอนได
บางไมมี มีตั้งแตกิเลสทั้งนั้น ร่ําลือก็ร่ําลือลมๆ แลงๆ กันไปดวยตาบอดหูหนวก
ดวยกัน ผูสวางกระจางแจงคือโลกวิทู ไดแกทานผูสิ้นกิเลส ดูกระจางแจงไปหมด นั่นผู
ทรงบรมสุข ทานผูสิ้นกิเลสแลวผูทรงบรมสุข ธรรมทั้งแทงภายในหัวใจทานดูอะไร
ชัดเจนหมดเลย นี่เปนที่ยุติแหงทุกขทงั้ หลาย ไมมีไดเลย มีแตบรมสุขตลอดเวลา
กําจัดกิเลสตัวเปนไฟเผาที่หัวใจลงที่หัวใจนะ
เอาใหดีการประกอบความ
พากเพียร ไมมีใครละในประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะ ที่จะมาพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมชําระ
กิเลส เราอยากจะพูดวาอยางนั้น เพราะมันเปนมาอยางนั้นอยูแลว ที่จะสอนใหชําระ
กิเลส ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ไมมีนะเดี๋ยวนี้ มีแตสอนเสริมกันขึ้นๆ แลว
เสริมเทาไรก็เทากับเสริมไฟไปดวยกันนั่นแหละ เพราะไฟเกิดขึ้นจากสิ่งเหลานี้ ถาไมมี
ธรรมติดแนบไปดวยแลวเกิดตลอดๆ ถามีธรรมติดไปดวยแลวไมเกิด ธรรมเปนเครื่อง
คุมครองรักษา อะไรไมดีปดออก อะไรดีนําเขามา ธรรมทานเปนอยางนั้น
พากันประกอบความพากเพียร อยาไปสนใจกับใคร ใครดีใครชั่วอะไรไมเลยเรา
ไปไดแหละ ตัวชั่วสวนมากอยูกับเรา ตัวดียังไมมี ตัวชั่วละมันอยูกับเรา คิดเรื่องนั้น
เรื่องนี้ ยกโทษยกกรณคนนั้นคนนี้ มองเห็นเขาพับยกโทษเขาแลว ไดยินเสียงอะไรยก
โทษแลวๆ นี่ตัวโทษอยูใ นหัวใจเรา มันไมมีทางออกมันก็แสดงตัวออกมาทางตาทางหู
มองเห็นไดยนิ อะไรก็ยกโทษคนนั้นไมดี คนนี้ไมดี ตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้ ไมสนใจ
ตําหนิตัวเองซึ่งเปนตัวไฟ มันกออยูตลอดเวลา ดูตัวนี้ซิ ถาดูตัวนี้แลวคนอื่นไมสําคัญ
จะเห็นตัวนี้เปนมหาภัยอยูกับตัว ตางคนตางเห็นตัวเองเปนมหาภัยอยูที่ใจแลว ตางคน
ตางจะมาระงับดับที่ตรงนี้ ความเพงโทษเพงกรณซึ่งกันและกันจะเบาลงๆ แลวไมมี
เปนอยางนั้นนะ
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กิเลสมันไมยอมวามันชั่วแหละ มันจะวามันดีตลอดๆ คนอื่นดีขนาดไหนมันก็
เหมาวาชั่ว มันดีกวาเขาทุกคนๆ ในโลกอันนี้ นั่นคือกิเลส ทั้งๆ ที่เจาของเลวมันก็ไมได
วามันเลว ใหธรรมดูกิเลสจะไดเห็นจุดนี้ที่หัวใจของแตละคนๆ ผูภาวนา ผูภาวนานั่นละ
จะไดเห็นโทษของตัวเองที่เกิดอยูก ับจิตตลอดเวลา ถาไมภาวนาตายทิ้งเปลาๆ ไมมีใคร
เห็นโทษของกิเลส จะเสริมตั้งแตฟน แตไฟ ตายแลวหาหลักหาเกณฑไมได รวนเร
ไขวควา ไมมีที่ยึดที่เกาะ
เราจะเห็นไดชัดพูดใหมันชัดเจน วัดปาบานตาดเปนสถานที่ชุมนุมชน ทั่ว
ประเทศไทยเขามาเกี่ยวของกับวัดนี้ ดูทุกอยาง ใครเขามาๆ จะดู เขาก็เขามาตาม
ประสาของเขานั่นแหละเขาไมไดคิดอะไร ตามนิสัยที่เคยคิดมาเขาจะตองคิดแบบนั้น
ละมาเรื่อย วัดนั้นเปนยังไง วัดนี้เปนยังไง พระเณรเปนยังไง ดูเถอๆ เถอดวยเซอๆ
ซาๆ ไมไดดูดวยอรรถดวยธรรมเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจตนเองเลย มานี่ผูที่มีธรรม
ทานดูอยูนี่ เซอๆ ซาๆ มาแบบไหนทานดูหัวตับมันโนนนะของเลนเมื่อไร หัวตับของ
กิเลสมันอยูที่หัวใจคน ทานดูหมดนั่นแหละ เพราะทานรูของทานอยูแลว ทานบําเพ็ญ
บํารุงรักษาจนสงางามขึ้นภายในใจ ใจของทานเปนใจที่อัศจรรย มองดูของเลวรายทําไม
จะไมเห็นชัดเจนละ นี่ละทานดู
วัดปาบานตาดเปนสถานที่รวมแหงประชาชนทั้งหลาย
เราอยากจะพูดวาทั่ว
ประเทศไทยทุกภาคเขามาเกี่ยวนี้ทั้งนั้น จึงไดพบไดเห็นที่มาสัมผัสสัมพันธกันมากนอย
แลวพิจารณาโดยธรรมๆ เราพิจารณาเต็มหัวใจเรา เราพูดจริงๆ เราสอนโลกดวยการ
พิจารณาเรียบรอยแลว การปฏิบัติตนเองแจมแจงทุกอยางในหัวใจ หาที่สงสัยไมไดแลว
จึงนํานี้มาสอนโลก ผิดถูกดีชั่วจะเห็นทันทีรูทันทีๆ เปนแตเพียงวาไมแสดงออก รู
เหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น ไปสถานที่ควรหูหนวกตาบอดก็หนวกไปเสียบอดไปเสีย
ไปสถานที่ควรจะตาดีหูดี ดีเร็วที่สุด เฉพาะอยางยิง่ กับบรรดาลูกศิษยลูกหาตีเอาเรื่อยๆ
ถากับคนอื่นเฉย
จึงไดสนุกดู ธรรมดูโลกนี้ดูถนัดชัดเจนทีเดียว โลกดูธรรมดูไมออก เพราะเขาไม
มีเขาไมสนใจจะดู ถาโลกดูธรรมก็ดหู ัวใจเจาของนั่นซี มันเต็มไปดวยโลกอยูนั้น ธรรมก็
มีอยูที่นั่น จําใหดีนะทุกคนๆ เราไมอยากใหเสียประโยชนผูที่มาวัดมาวามาเกๆ กังๆ
เกอๆ เขินๆ มาดูตามนิสัยเจาของ มันเต็มบานเต็มเมืองแลวนี่ ผูที่จะดูเปนอรรถเปน
ธรรมมีนอยมาก แมที่สุดเขาไปในวัดก็ไมไดเปนธรรม เปนแบบโลกนั่นละเขาไป ผูทาน
เปนธรรมทานดูนี่ พากันจํา เอาละใหพร
เออ ขนุนอยูตามริมสระขางในครัวนั่นนะ มันสุกมันแกทไี่ หนใหตัดกันลงไป
เลี้ยงกันๆ ทางโนน ไมจําเปนตองสงมานี้ อยูทางนี้เราก็แจกกระรอก กระแต พระมันจะ
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ตายแลวลนปาก อยูทางนี้ใหกระรอกกระแต ทางโนนใหทางโนน มันสุกที่ไหนๆ ตัด
ออกมาๆ เอาไปเลี้ยงกัน วัดนี้เหลือเฟอ ผลไมขนุนมีอยูทั่วไปสําหรับกระรอก
หลังจังหัน
วัดพระงาม อูย ใหญโต เราเคยไปหนหนึ่ง ดูไดไปหนเดียวละมั้งที่วัดพระงามนี่
เรียกวาวัดมณีชลขัณฑ ทานเจาคุณศรีวรคุณเปนนองชายทานเจาคุณอุบาลี ทานเปน
เพื่อนๆ กันกับสมเด็จมหาวีรวงศ คุนกันอยูกับเรา คุนกันธรรมดาๆ รูจักคุนกัน แตวัน
นั้นเผอิญอะไรก็ไมรู เราเขาไปกราบทาน ทานนั่งอยูดวยกันกับสมเด็จ เราเขาไปกราบ
ทานเอาใหญเลยจะเอาเรากลับไปกรุงเทพ มีแตจะเอาทาเดียวไมใหมีขอแมเลย แลว
ทานเจาคุณนี่ละทานชวย ทานคงจะรําคาญก็เลยวาเอาเสียบาง เราก็พนตัวไปได พอ
ทานวาอยางนั้นทางนั้นก็นิ่ง ไมมัดเราอีก เราก็ผานได
เผาศพหลวงปูมั่นนั่นละ พรรษาเรา ๑๖ พอดี จะใหไปเปนลูกเขยใหมอะไรอีก
คนเราเมื่ออายุพอสมควรก็เปนผูใหญไป เชนเปนเหยาเปนเรือนมีครอบครัวเหยาเรือน
อะไรไปอยางนั้น จะใหมาเปนเด็กไดยังไง จะใหมาเปนลูกเขยใหมไดยังไง ทานเลยถาม
เรา เราอยากใหทานถามตั้งแตทานยังไมถาม แลวทานมหาพรรษาเทาไร เราก็บอก ๑๖
พรรษา โนน ขึ้นทันทีเลย เปนอุปชฌายก็ไดแลวนี่ จะไปเปนลูกเขยใหมอะไรอีก เปน
ลูกวัดลูกวาอยูในวัดพระศรีมหาธาตุอีก ก็เราอยูกับทานมานานนี่นะ ทานก็หยั่งรูนิสัยใจ
คอของเรา เพราะฉะนั้นทานถึงติดพันตลอดจะเอาเราไปกรุงเทพ ติดพันมาตลอดเลย
ตอนที่เราหนีนั่นทานไมอยู ตอนนัน้ ทานไมอยู ทานไปตางจังหวัด ก็ลาสมเด็จ
อวนซิ ทานอนุญาตก็เปดเลย ทานมาทราบวาเราหนีไปแลว โอย เขียนจดหมายติดตาม
เลยเชียว จนกระทั่งมาจําพรรษาที่จักราช วัดปาจักราช ขึ้นมาจากกรุงเทพก็มาจําพรรษา
ที่นั่น ภาวนาที่นั่น พอออกพรรษาแลวทานมา ทานเขียนจดหมายบอกมาวาทานจะไป
อุบลวันที่เทานั้นตอนเชา แตกอนมีแตรถไฟ รถยนตไมมี ใหไปรอทานอยูที่สถานีจัก
ราช เราก็ไปรอ อันนี้ก็รถไฟชวยได
ที่วัดสุทธาวาสก็ทานเจาคุณศรีวรคุณชวยได ที่จักราชก็รถไฟชวยได พอไปปบ
ทานโผลหนาออกมาที่หนาตาง เรามองไปเห็น พอรถจอดปบเราก็โดดขึ้นปุบไปหาทาน
ไมมีอะไรละทานก็ดี มีแตจะเอาไปกรุงเทพถายเดียว มหาบัวตองกลับกรุงเทพๆ อยูคํา
เดียว ก็รถไฟมันจอดนาทีเดียว มีแตใหกลับกรุงเทพๆ พอดีรถไฟเคลื่อนเราก็โดดลง
เลย พนตัวไปได มีแตจะใหกลับกรุงเทพเลยไมไดตอบกันวาไง ออกจากนั้นก็เปดมา
อุดร ทานจะเอากลับกรุงเทพทาเดียว นี่ละองคหนึ่งที่อยูบนหัวใจเรา ทางฝายปริยัติก็
คือสมเด็จมหาวีรวงศ ทางฝายปฏิบัติก็พอ แมครูจารยมั่น อยูบนหัวใจเรา
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พอพูดอยางนี้ก็ระลึกไดถึงอาจารยเจี๊ยะ ทานพูดอยางตรงไปตรงมาเหมือนกัน
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่อยูบนหัวใจผมนั้นมีอยูสององค ทานอาจารยมั่นหนึ่งกับทาน
อาจารย นอกนั้นผมไมลงใครงายๆ ทานวางั้น อันนี้เราก็แบบเดียวกัน คือสมเด็จมหา
วีรวงศหนึ่ง พอแมครูจารยมั่นหนึ่ง อยูบนหัวใจเรา เรื่องเสียสละนี้เรียกวาถึงไหนถึงกัน
หมดไมมีเหลือ.สมเด็จมหาวีรวงศ
พระที่ไปบวชก็ไปจากฆราวาส มันไมทิ้งนิสัยเดิมนะ คือออกไปจากฆราวาสก็
ตองมีนิสัยใจคอตางๆ กันไป ไปบวชเปนพระ คําวาเปนพระนี้เปนคํารวม แตนิสัยใจคอ
ของผูไ ปบวชเปนพระนั้นมันเปนของมันเองอยูในพระองคนั้นๆ เคยตระหนี่ถี่เหนียวไป
บวชแลวก็เปน ไมละทิฐมิ านะ ไมละความรูความเห็นที่เปนของไมดีนั้นเลย ก็เอานั้นไป
ฝงในเพศของพระ จากนั้นก็กระเทือนถึงหมูถงึ เพื่อน ที่จะไปแกนสิ ัยนี้รูสึกวาแกไดยาก
อยู นิสัยเห็นแกตัว นิสัยตระหนี่ถี่เหนี่ยว เวลาไปบวชแลวก็เปนนิสัยอยางนั้น เขากับหมู
เพื่อนไดยาก หมูเพื่อนไมคอยติด
พระทานทานก็เปนคนเหมือนกันนี่ องคไหนที่ควรเขาใกลชิดสนิทกันทานก็เขา
องคไหนไมควรเขาทานก็เหมือนเราเราเหมือนทาน ทานก็ไมเขา องคไหนตระหนี่ถี่
เหนี่ยวไมคอยมีเพื่อนฝูงมากนะ เปนอยางนั้นนะพระ เปนพระก็เปนเงียบๆ ละ คือไมมี
การแสดงออก ตําหนิติเตียนอยางนั้นอยางนี้ไมมี หากเปนอยูภายในจิต เขาไมสนิททาน
ก็ไมเขา องคไหนตระหนี่ถี่เหนียวก็รูกันอยู แลวองคนั้นไมคอยมีเพื่อนฝูงมากมันก็รูกัน
อีกแหละ แนะ องคไหนที่มีอัธยาศัยใจคอดีงามธรรมดาหรือกวางขวางนี้เพื่อนฝูงมี
มากๆ นะ เปนอยางนั้นนะ พระก็ยังตองมีหมูมีเพื่อนเหมือนกัน
เรานี้เขาทั้งสองฝาย ทางดานปริยัติเราก็เขานอกออกในไดหมดเลย ไมวาวัด
ไหนๆ วัดราษฎรวัดหลวงวัดใหญขนาดไหนสุดประเทศไทยเราก็เขาหมด ทางดาน
ปริยัติ ทีนี้ทางดานปฏิบัติก็เหมือนกัน วงกรรมฐานเราเขาหมด สุดยอดกรรมฐานก็คือ
พอแมครูจารยมั่น แนะ เราเขาหมด ทีนี้ก็พูดไดหมดละซิ เขานอกออกในได พูดได
สบายๆ การศึกษาเลาเรียนทางดานปริยัติเขาปกครองกันยังไงๆ ทางภาคปฏิบัติ
ปกครองกันยังไงๆ มันก็รูหมด จึงเรียกวาเขานอกออกในได
เราเรียนหนังสืออยูก ็เรียน พอโรงเรียนปดเขาปา แนะ เขาปาตั้งแตเรียนหนังสือ
อยูนะ ไมใชออกจากเรียนแลวจึงเขาปาทีเดียว เราเขาอยูตลอด เรียนหนังสือพอ
โรงเรียนหยุดเขาปาแลว โรงเรียนเปดมา อยางนั้นเปนนิสัย ทีนี้เขาปา เขาปาไปวัด
ไหนๆ มันก็ไปไดหมด เรียนหนังก็เรียน เวลาออกจริงๆ ก็บึ่ง มาจําพรรษาที่จักราช
จากนั้นก็บึ่งมาหาพอแมครูจารยมั่น ไมทันทาน มีโยมคนหนึ่ง เราขบขันจะตายไป เรา
มักจะแพแตผูหญิงนะเรา อยูโคราชก็มาแพผูหญิง มาจักราชนี่
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คือออกพรรษาแลวจะรีบมาใหทันพอแมครูจารยมั่น ทานอยูวัดโนนนิเวศน เรา
จะมาใหทันทาน เขาก็นิมนตใหรับกฐินเสียกอนคอยไป เราบอกไมรอ เราจะรีบไปให
ทัน โอย มาตอวากัน นี่ก็ผูหญิง เราไมลืมนะ คือสนิทกันมาก ลูกของแกลูกสุดทองชื่อ
เจริญอายุ ๖ ป พอตอนเย็นนี้แกจะใหลูกแกมาสงพวกโกโกกาแฟถวายพระแลวก็มา
ถวายเรา เด็กคนนั้นมันก็ติดเรา ลูกของแกนั้นแหละ แลวแกก็เปนโยมอุปฏฐากอยูนนั้
มีบานหลังเดียวอยูฟากสํานักแมชีไป สถานีจักราชตั้งกิโลกวานูน ไมมีบานคนเลยนะแต
กอน เปนดงเปนปาทั้งนั้น
มานิมนตเรา ใหรอเสียกอนรับกฐินแลวคอยไป เราก็วาถารับกฐินจะไมทนั ทาน
อาจารยมั่น แกก็นิมนตใหรอ เราบอกไมรอ มาพูดตอหนานี่ แกรองไหอยูตอหนา ทีนี้
เรามาเผลอละซิที่นี่ นี่ละเห็นไหมเลหเหลี่ยมของผูหญิงของเลนเมื่อไร เราก็ขบขันนะ
เราโงกวาผูหญิงเราก็ยอมรับ ซัดกันนี้แกรองไหตอหนาเราก็ยังไมอยู เพราะคิดถึงพอ
แมครูจารยมั่นจะไปใหทันทาน มารองไหเราก็เฉย ทีนี้ผาสังฆาฏิเราเอาวางไวขางตนเสา
เราไมนึกวาแกจะใสหมัดขางหลัง แกดอมๆ มาขางๆ รองไหอยูนั้นนะ เราก็เฉยก็เราจะ
ไมอยูนี่จะไป แกฉวยไดสังฆาฏิเราแกก็เปดไปเลย
พอลงไปบันได ทัง้ ๆ ที่รอ งไหอยูนะ ลงไปบันไดแลวหันหนาขึ้นมา นี่ทานจะไป
อุดรก็ไปเสียนะ วางั้นนะ โอย ไมตอ งบอกละเรานึกนะ ไมตอ งบอก แลวยิ้มดวยนะ เรา
ยังไมรูตัว เขาแทงขางหลังเราไมรูตัวเลย ลงไปบันไดหันหนาขึ้นมา ทานจะไปอุดรก็ไป
เสียนะ ยิ้มๆ สักพักเขาลงไปแลวนี้ พระก็ดอู ยูนี่มองเห็น ทําไมเขายิ้มๆ ละ รองไหอยู
เมื่อกี้นี้นะ ทําไมลงไปนั้นเขายิ้มๆ ละ ไมใชเสียทาเขาแลวหรือวางั้นนะ พระทานเห็นแก
มาดอมเอาสังฆาฏิเราไป เราไมเห็นนะซิพระทานเห็นนี่ แกไดผาสังฆาฏิแกก็ไป ลงไป
บันไดแลวหันหนากลับมา ทานจะไปอุดรก็ไปเสียนะ คนรองไหอยูนี่ ลงไปนั้นมายิ้มๆ
เพื่อนก็นั่งอยูดวยกัน นี่ทําไมเขาก็รองไหอยูนี้ ออกจากนี้ไปเขาดอมแดมมา
ขางๆ สังฆาฏิเราอยูขางเสา เขามาฉวยเอานั้นไปเลย เราไมเห็น เขาทําไมจึงยิ้ม ไมใช
เสียทาเขาแลวหรือ เสียทาอะไรเราวางั้น ไมใชเขาเอาผาสังฆาฏิไปหรือ พระทานเห็นอยู
ทานก็ไมวาอะไร มองดู โอย ตายเสียทา เลยตองไปยอมแก ตกลงเลยตองรับ ทีนี้เวลา
แกเอาผาสังฆาฏิไปแลวแกก็มาถามพระ เอาผาสังฆาฏิไปไวที่บานจะขัดของธรรมวินัย
ทานยังไงบาง มาปรึกษาหารือทาน พระทานก็บอกตามหลักธรรมวินัย ออกพรรษาแลว
หรือไดรับกฐินไปแลวนี้ จะปราศจากไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได เขาเอาไปก็ไดซิ
ปราศจากไดใชไหมละ ไมเปนอาบัติเขาก็บอก
แกก็ยิ่งมั่นใจถึงเอานั้นละมาขูเรา ทานจะไปก็ไปซิมาขูเรา ทีนี้เราก็หมดทายอม
แก ยอมแกแลว แกมาปรึกษาหารือพระเรื่องผาสังฆาฏิไมขัดกับธรรมวินัยแลวแกจึงมา
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ขูเราซิ พอสุดทายก็ยอมแก รับกฐินแลวมา พอดีพอ แมครูจารยไปไดสามวันเราก็มา
แนะก็ยังไมทันอยางนั้นแหละ ถามากอนหนาทัน นี่ละไปที่ไหนมันแพแตผูหญิงแปลก
อยู นี่เราพูดเรื่องอะไรมาจักราช มาที่นี่ (ที่หลวงตาบอกวาหลวงตามีอยูในใจสององค
หลวงปูมั่นกับสมเด็จมหาวีรวงศ) เออ สมเด็จมหาวีรวงศอันนี้เกง เรื่องเสียสละยกให
เลยไมมีเหลือ ก็เราเปนคนดูแลสิ่งของของทานอยูกุฏิกับทาน เราเปนคนดูแลทุกอยาง
ทานมอบความไววางใจไวหมดกับเรา
คณะของเราเราเปนหัวหนาคณะ ทานเปนหัวหนาใหญ ทุกสิ่งทุกอยางอยูก ับเรา
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราหนีไปทานไมอยูทานจึงตามละซิ จนกระทั่งพรรษา ๑๖ ทาน
ยังจะเอาไปกรุงเทพฯ อยู เพราะทานเมตตามาก ทานรูนิสัยเรา ก็เราทําทุกอยางกับครู
บาอาจารยไมมีที่ตอ งติวา งั้นเถอะ ไปอยูกับครูบาอาจารยองคใดทานเมตตาทั้งนั้นแหละ
แมที่สุดมาถึงหลวงปูมั่นก็เหมือนกัน สุดทายก็ลงนี้หมดเลย ความไววางใจทุกอยาง
หมดเลย เอะอะทานมหาวาไง แนะ เอะอะปบ มีขอของใจตรงไหน ทานมหาวาไง แนะ
พอทานวาอยางนั้นๆ ทานนิ่งเลยนะ ทานไมเคยคาน เปนอยางนั้น
เวลาทานเจ็บไขไดปวยยิง่ เห็นไดชัด พอลืมตาปบ ถาไมเห็นเราอยูนั้น ทานมหา
ไปไหน คือธรรมดาเราจะอยูกับทานตลอดเวลา ผูใดทานก็ไมกลามาทะลึ่ง เพราะเห็น
เราพัวพันอยูกับทานตลอดเวลา ตลอดกิริยาอาการทุกอยางการปฏิบัติตอทานเปนยังไง
พระทานก็รูดีนี่ ทานไมเคยตําหนิเรา จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ยิ่งเวลาเจ็บไขได
ปวยหนักๆ นี้ เรากับทานจะพัวพันกันอยูตลอดเวลา ก็ไมเคยถูกตําหนิยังไงเลย วาระ
สุดทายเรามอบทุกอยางกับทานเลย
เราไปอยูกับครูบาอาจารย หากจะเปนนิสัยวาสนาอันหนึ่งอยู ไปอยูครูบา
อาจารยองคใดทานเมตตาทั้งนั้นละ
อยางสมเด็จมหาวีรวงศติดตามจะเอากลับ
กรุงเทพฯ ก็อยางนั้นละ อยูกับพอแมครูจารยนี้ทานก็เมตตาอีกแบบหนึ่ง ถาสมมุติวา
เราหาอุบายวิธีการที่จะลาทานไปเที่ยวนี้ดูอาการทานไมอยากใหไปเราก็รู ไมอยากใหไป
เพราะเหตุไร เกี่ยวกับพระเณรในวัด นั่น สําหรับประโยชนสวนใหญที่เราจะไปภาวนา
ทานก็รู คือเวลาเราอยูในวัดนี้พระเณรเรียบรอยทุกอยาง เราเรียกวาเปนทุกขมาก
เกี่ยวของกับพระกับเณร คอยสอดคอยสองดูแลองคไหนไมดียังไง คอยเตือนๆ พอดุดุ
เอา ทีนี้พระเณรก็เรียบรอยตลอดเวลาเราอยู ทีนี้ตอนจะทราบไดชัดก็คอื เวลาเราหนีไป
พระเณรเปนยังไงทานจะทราบตรงนี้นะ
เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลาทานไปไหนทานจึงไมอยากใหไป เพราะเราไมอยูพระ
ก็ขวางหูขวางตาทาน แตทานก็เห็นประโยชนสวนใหญของเราทานก็ใหไป ประโยชน
สวนใหญคือจิตตภาวนา เพราะทานรูแลวนิสัยนี้เอาจริงเอาจังมาก เปนนิสัยผาดโผน

๘
ดวย ถึงขนาดที่รั้งเอาไว สวนมากทีแตทานรั้งไว ถาวานั่งตลอดรุงก็ฟาดตลอดๆ
จนกระทั่งทานรั้งเอาไว ความเพียรประเภทไหนทานตองไดรั้งเอาไว มันจริงจังมาก
ทีเดียว กับพอแมครูจารยมั่นอยูดวยกันมา ๘ ป เราไมเคยมีขอไดตําหนิทานสักนิดหนึ่ง
ไมมีเลย จึงวาปรมาจารย อาจารยจอมปราชญในสมัยปจจุบัน รอบคอบขอบชิดหมดทุก
อยางเลย เอาละวันนี้ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

