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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

หลวงปูมั่นดําเนินตามหลักธรรมชาติ 
 สําหรับพอแมครูจารยมั่นดูไมไดอยูกุฏิถาวรที่ไหนนะ อยางน้ันละกั้นหองศาลา
อยู...พอแมครูจารยมั่น แตกอนเราก็ไมไดพิจารณานัก ไปทีไ่หนทานไปโดยหลักธรรม
ชาติๆ เราไมรูวาทานดําเนินตามหลักธรรมชาติ คือรางกายนี้มันก็ไมไดแนนหนามั่นคง
สดสวยงดงามอะไร ทนีี้ส่ิงปลูกสรางที่จะมาบรรจุอันนี้ใหอยูก็ควรเปนสภาพเดียวกัน 
นั่นทานคิดเรียบรอยหมดแลว เรียกวาหลักธรรมชาติ ไปอยูทีไ่หนถาเปนกุฏิกับ
กระตอบอยู พอ เปนกระตอบๆ สูงแคนี้ ดูเหมือนประมาณสักสองเมตรละมั้ง ทาง
จงกรมทานอยูที่นั่น เวลากลางวี่กลางวันก็มีทางจงกรมอยูรมไม ทานทาํไวเหมาะ คือ
กลางวันก็เดินจงกรมอยูรมไม พอกลางคืนทานก็เดินจงกรมอยูหนากระตอบของทาน
อยางน้ันเปนประจํา 
 ทานอยูที่ไหนแบบเดียวกัน ตั้งแตเราไดไปอยูกับทานเรื่องของทานเปนอยางน้ัน
ตลอดมา ถาสมมุติวาไปอยูในวัดเกาเขานี้ทานก็ไปกั้นหอง เชนหนองผือเปนวัดเกาเขา 
ทานก็ไปกั้นหองที่ศาลาอยู เปนอยางน้ัน ทานสบายมาก ปลอยตามสภาพของรางกาย 
รางกายเรานี้แนนหนามั่นคงและสดสวยงดงามที่ไหนไมมี ส่ิงที่จะมาใหอนันี้อาศัยก็ตอง
เปนสภาพเดียวกัน เหมาะ พอดีๆ แตกอนเราไมไดคิดนัก หลังมานี้จึงไดคิด เลยซึ้ง
มากตามหลังทานไป แตเร่ืองธรรมนี้หนาแนนมั่นคงมากทีเดียว อะไรมาแตะไมไดความ
พากเพียร เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากับพระกับเณร มีงานเทานั้นที่เดนที่สุด งานเดิน
จงกรมนั่งสมาธิภาวนา ไมใหมีงานอะไรเลย 
 พระที่ไปอาศัยทานอยูกเ็ปนรานเล็กๆ เทากับเตียงนั่นแหละ แครเล็กๆ อยู อยู
อยางเห็นภัย ไมไดอยูแบบฟุงเฟอเหอเหิม อยูแบบเห็นภัยทุกอยาง พออาศัยไปๆ เทา
นั้นเอง หลักใหญอยูกับธรรม ธรรมเปนสิ่งที่เลิศเลอภายในใจ ปฏิบัติไดเทาไรธรรมยิ่ง
เลิศเลอภายในใจ ทีนี้ธรรมเลิศเลอภายในใจสิ่งเหลานั้นเหลวไหลหมด อันนี้เพียงไป
อาศัยเขาเล็กนอยเทานั้นๆ เพราะธรรมชาตินี่เลิศเลออยูภายในหัวใจ ทานอยูที่ไหนทาน
จึงอยูแบบนั้น สมัยปจจุบันก็คือแบบฉบับตายตัว และถูกตองแมนยําตามตํารับตํารานี้
คือพอแมครูจารยมั่น ไมผิดเลย ตรงแนว 
 ตอนกลางคนืตั้งแตทานยังหนุมนอยอยู กลางคืนทานก็ลงเดินจงกรมของทาน 
พอแกมาแลวนี่ทานจะลงเดินเฉพาะตอนเชา-ตอนเย็น ตอนกลางคืนทานไมลง 
พระสงฆทั้งหลายองคใดก็ตามมาอยูกับทานนี้เหมือนผาพับไว เรียบเหมือนกันหมด เรา
ไปอยูทีแรกเราก็ดูพระดูเณร องคไหนเรียบเหมือนกันหมดเหมือนผาพับไว คือเรียบ
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ตลอดเหมือนกันหมดเลย เราอดคิดไมไดวา เออ นี่พระทัง้หลายที่มาอยูกับทานนี้เปน
พระอรหันตหมดแลวเหรอ นึกในใจนะ ทานจะเปนพระอรหันตหมดแลวหรือ มองดู
องคไหนๆ เหมือนผาพับไวๆ  
 แลวก็ยอนมาหาเจาของ พระทั้งหลายเหลานี้ทานเปนพระอรหันตหมดแลว
เหรอ ยังมีองคเดียวแตเราที่เปนเทวทัตแฝงพระอรหันตทั้งหลายอยู มันคิดนะ เรากิริยา
ก็แบบเดียวกับหมูเพื่อน แตใจนี่มันรกรุงรัง มันเลยคิดวาพระทั้งหลายนี่สะอาดสะอาน
เปนอรหัตอรหันตหมด เปนถังขยะแตในหัวใจเราคนเดียว แลวเวลาอยูไปๆ สนทนา
อรรถธรรมแลวก็คอยรูเร่ืองกันไปๆ กลางคืนจะไมมีใครยุงทาน ตกค่ํา หากวาจะมีธุระ
อะไรพระกไ็ปเสียบางเล็กนอย สวนมากทานไมประชุมนะ ถาขึ้นทางจงกรมแลวก็เขา
หองพกัของทาน แลวสวดมนต โถ ไมใชเลน สวดนานทานสวดมนต พวกมหาสมงสมัย 
พวกธรรมจักร อนัตตฯ ทานไดหมด 
 เพราะฉะนั้นเวลาทานสวดทานจึงสวดนาน เสียงพุมๆ นานไปๆ ก็คอยเบาๆ นี่
ที่เราแอบไปฟงทาน เรายังเรียกวาตับหดอยูเดี๋ยวนี้ คิดแลวนะ สําคัญพอเราดอมเขาไป
ทีไรทานสวดอยูนะ ทานสวดพุมๆ คือที่เราดอมเขาไปฟงอยากฟงวาทานสวดสูตรไหน 
เพราะเราก็เรียนมาเหมือนกันนี่ ทานสวดสูตรไหนบาง พอดอมๆ เขาไป ยังไมถึงขนาด
ตนเสาเขาไปตรงนี้ ทานอยูในหอง พอเราดอมเขาไปเงียบแลว เรายังไมรูตัวเลย เราก็
คอยฟง เห็นเงียบแลวก็ถอยออกไป ไปเดินจงกรมอยูขางๆ คอยฟง สักเดี๋ยวพุมๆ ขึน้
อีกแลว พอพุมๆ ก็ดอมไปอกี พอไปถึงเงียบอกี พอครั้งทีส่ามรูสึกตัวนี้ โอย ตัวสั่น
สะดุงเลย โอย กูตาย ทานคงดูกูอยูแลวละ 

มาครั้งที่สามถึงรูตัวนะ พอรูตัวกด็ดีกลับเลย ตั้งแตนั้นไมเขา ทีนี้คอยสังเกต
อากัปกิริยาของทาน ตอนเชาออกจากหอง คือจะนําบริขารออกจากหองทาน จะไป
บิณฑบาต มาจัดมาทํา พอเขาหองเราก็สังเกตดูคอืเรามันวัวหลังหวะนี่วะ พอเขาไปโผล
ออกมาทานจอง นี่ตัวสําคัญ คงวาอยางน้ันละ โอย หมอบเลย ยอมรับเลย ทานดูจริงๆ 
รูจริงๆ พอโผลออกมาตาทานจองอยูอยางน้ีนะ โอย กตูาย เมื่อคืนนี้ บอกเมื่อคนืนี้
แหละ ทานสวดมนตนาน จากน้ันก็เงียบเลย ทานภาวนา ทานไมเกี่ยวของกับใคร นี่ละ
ธรรมแทไมยุงกับใคร อยูที่ไหนสบาย อารมณคือความรูที่บริสุทธิ์อันเดียว ใจที่บริสุทธิ์
ไมมีอะไรเจือปนใจดวงนั้น 

พูดถงึเร่ืองวาวางก็วางทั่วแดนโลกธาตุ จิตดวงนีว้างหมด สวางไสว ไมวายืนวา
เดินวานั่งวานอน ใจดวงสวางไสวนี้ไมมีอิริยาบถ นอนก็สวาง เดินสวาง ยืนก็สวาง 
เพราะใจไมมีอิริยาบถ สวางจาตลอดอยูอยางน้ัน ทานอาจารยฝนทานเคยพูดใหฟง 
ตอนไปอยูเชียงใหม ตอนนั้นทานใชความรู ทานไมเก็บ เหมือนทานออกมาหาพวกสวม
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พวกถานแลวนี้ทานเก็บนะ ไปอยูนูนทานไมเก็บ ทานใชตามที่รูที่เห็นเลยเชียว อยาง
ทานอาจารยฝนทานเลาใหฟง โอย เลาอยางละเอียดลออ ไปหาทานที่เชียงใหม  

พอไปอยูกับทานแลว พอเราคิดเทานั้น คิดวาจะไปทางนูนทางนี้อะไร คิดในใจ 
พอไปหาทาน ไปหาอะไร อยางน้ันนะ ทักทายแบบนั้นขึ้นมาเลย ไปอะไรสูที่นี่ไมได 
ทานวาอยางนั้น สูที่นี่ไมได แลวจิตก็หมอบ เดี๋ยวคิดอยากไปที่นั่น ที่นั่นก็ไมดี แนะเห็น
ไหมละ นั่นละทานใชความรูจริงๆ ทานไมปดไมเก็บ ทางนี้คิดอะไรทานก็ตอบกันเลย 
พอไปหาทาน ที่นั่นไมดสูีที่นี่ไมได นี่ตอบแลวกับความคิด ที่ทานคิดวาทานคิดอยากไป
ที่นั่นที่นี่ เวลาไปหาทานกราบทาน ที่นั่นสูที่นี่ไมได ไปหาอะไร แนะอยูอยางน้ัน ทาน
ตอบออกมาเลย ทานดูหมดแลว  

วันหนึ่งที่อัศจรรยมาก ทานก็นั่งภาวนาของทานอยูกระตอบเหมือนกันนั่นแหละ 
นั่งภาวนาจิตมันลงเต็มที ่ ทานวาอยางน้ันนะ จิตลงเต็มที่สวางจาไปหมดเลย จิตของ
ทานอาจารยฝนลงเต็มที่เลย สวางจา จิตทําไมเปนอยางน้ีอัศจรรย พอสงจติไปทไีรทาน
จองดูทานอยูแลว ทีนี้ก็ถอยมา สักเดี๋ยวดอมไปอีก จองอยูแลว มันรับกัน จิตทานดูอยู
ตลอด พอตอนเชาไดเวลาที่จะนําบริขารออก พวกบาตรพวกกาน้ําอะไรที่จะไปที่ฉนั
รวมกัน พอเปดประตู ตามธรรมดาเปดประตูแลวทานจะออกจากหอง ลูกศิษยก็จะเขา
ไปเอาบริขาร พวกบาตรพวกกาน้ําอะไรก็แลวแต ไปเอามาจัด ทานก็ออกไปเดินจงกรม
เปนปรกติ 

แตวันนั้นไมเปนอยางน้ันทานวา พอทานเปดประตูออกมายืนจังกา อยูหนา
ประตูเลย ทานอาจารยฝนก็นั่งคกุเขา ยืนจังกาตรงนั้นนะ เปนอยางไรเห็นแลวยัง
ศาสนา ศาสนาเจริญที่ไหน เหอๆ ทานดูแลวตั้งแตเมื่อคืนนี้ ศาสนาเจริญที่ไหน เจริญ
เมืองอินเดียนั่นเหรอ หรือเจริญที่ไหน ทางนี้ก็หมอบฟง ผมนั่งดูอยูทัง้คนืเมื่อคืนนี้นะ 
เปนอยางไรจิตของทานเมื่อคืนนี้ นั่นแหละศาสนาเจริญ เจริญที่ตรงนั้นแหละ คือจิต
ของทานสวางจาทานก็ดูอยูนี่ นี่เห็นแลวยังศาสนาที่นี่ ศาสนาเจริญที่ไหน เจริญที่เมือง
อินเดียเหรอ ทานวา เจริญที่หัวใจของทานอาจารยฝนนั้นเอง ทานจอลงตรงนั้น นั่นละ
ศาสนาเจริญที่นั่นใหดูเอา 

กอนที่ทานจะเปดทางใหเขาไป ทานพูดหมดแลวทานถึงเปดใหเขาไป เร่ืองที่เรา
เปนภายในจิตทั้งหมดทานจับออกมาตีเราทั้งหมด ความคิดของทานรูหมดทุกแงทุกมมุ 
นั่นละปรจิตตวิชชา ความรูความคิดของคนอื่นจิตใจคนอื่นเรียกวาปรจิตตวชิชา รูจิต
ของคนอื่น วาระจิตคิดเรื่องอะไรๆ นี่รูหมดเลย อยางหลวงปูมั่นแตกอนทานใชนะ เวลา
มาอยูกับพวกสวมพวกถานทานเก็บ ทานไมใช รูอยางน้ันทานไมพูดเลย นอกจากเวลา
อันเหมาะสมขึ้นไปหาทาน เฉพาะองคสององคไปคุยกัน แลวก็คอยกราบเรียนถาม



 ๔

ซอกแซกเรื่องน้ันเรื่องนี้ ทานจะคอยเปดใหฟง ถาธรรมดาไมพูดเลย ยิ่งเร่ืองเทวบุตร
เทวดาเหลานี้ไมพูดเลย ทั้งๆ ที่ทานตอนรับเทวบุตรเทวดาอยูเปนประจํานะ  

นั่นละเวลาทานเก็บ อยูที่เชียงใหมทานไมเก็บ ทานเปดออกตามความรู
ความเห็น ทานบอกเลย วาเลย เพียงคิดจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ไปทําไม ที่นั่นสูที่นี่ไมได 
คิดวาอยากไปที่นั่น แลวทานก็รูดวยวาที่นั่นคืออะไร คิดไป ที่นั่นสูที่นี่ไมได แนะเปน
อยางน้ัน เปนความรูความเห็นของทาน ขยับออกไมไดเลย รูรอบหมดเลย หลวงปูมั่น
ยกใหวาเลิศเลอ ภายนอกภายในพรอมหมดเลย นั่นละผลของการปฏิบัติเปนอยางน้ัน 
ภายในใหสวางไสวเถอะ ขอใหใจสวางไสวมันจะคอยรูของมนัไปตามนิสัยวาสนาลึกตื้น
หยาบละเอียดจะรู ไมมากก็นอยรู  

อยางที่วา พระอรหันตสุกขวปิสสโก ผูรูอยางสงบเงียบ เตวิชโชผูไดวิชชาสาม 
ฉฬภิญโญผูมีอภิญญา ๖ อยางน้ีละตางกัน นี่เปนเครื่องใชของพระอรหันตแตละองคๆ 
ซึ่งนิสัยไมเหมือนกัน องคหนึ่งรูอยางหนึ่ง องคหนึ่งเห็นอยางหนึ่ง เมื่อนํามาปฏิบัติผลก็
ปรากฏกับผูปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติกอดคัมภีรอยูกก็อดทิ้งเปลาๆ ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร เพราะแบบแปลนกับบานกับเรือนมันตางกนั ถาตองการจะปลูกบาน
ปลูกเรือนหลังขนาดไหน กวางแคบขนาดไหนก็เอาแปลนมากาง ปลูกสรางตามนี้มันก็
เปนตึกรามบานชองขึ้นมาจากแปลน 

ตําราก็คือแปลน เอาตําราที่ทานสอนไวถูกตองแลวนั้นมากางปฏิบัติตัวเอง 
เรียกวาปลูกบานสรางเรือน ปลูกอรรถปลูกธรรม ปลูกศีล ปลูกสมาธิ ปลูกปญญา ปลูก
วิชชาวิมุตติขึน้ที่ใจจากแบบแปลนคือคําสอนของทาน แลวก็ปรากฏขึ้นที่ใจๆ ทานวา
ปริยัติ ปฏิบัติ ปริยัติคือแบบแปลน ปฏิบัติคือเรานําแบบแปลนมาปลูกบานปลูกเรือน 
ปฏิเวธคือผลของการสรางบานสรางเรือนเห็นขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งบานเรือนสมบูรณ
แบบ เรียกวาปฏิเวธความรูแจงเห็นจริง เปนอยางน้ันละ เอาละวันนี้พูดเทานั้นละนะ จะ
ใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

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

