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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ผีติดคุก 
 ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาเปนพระองคแรกเปนหลักฐานใหญ ที่เทศนสอนพวก
ทวยเทพทั้งหลาย อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ ดูเหมือนเปนวาระที่สามในพุทธกิจ ๕ พทุธ
กิจคืองานประจําพระพุทธเจาเฉพาะพระองค บาย ๓ โมง ๔ โมง เทศนสอนประชาชน
ทั่วๆ ไปนับแตพระมหากษัตริยลงมา พอตกค่ําก็ประทานพระโอวาทแกพระสงฆ เทีย่ง
คืนก็เทศนาวาการพวกเทวบุตรเทวดาตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา แกปญหาขอขัดของ
ตางๆ ทั้งเทศนาอบรม นี่เปนวาระที่สาม เรียกวางานประจําพระพุทธเจา มี ๕ ประการ 
ผูอื่นทําแทนไดไมมี มีนดิหนอยบรรดาสาวกผูเชี่ยวชาญจะทําได แตขาดวรรคขาดตอน
ไมเสมอไปเลยเหมือนพระพุทธเจา 

ทานพูดประมาณหกทุมเที่ยงคืนเปนจุดศูนยกลาง หนึ่งในพุทธกิจ ๕ ของ
พระพุทธเจา แตเวลาทานอาจารยมั่นมาเทศนนี่ชัดเจนมากทีเดียว ทานอาจารยมั่นสมัย
ปจจุบันนี้เกงมากทีเดียวทางเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ทาวมหาพรหมลงมา ทานบอก
วาที่ทานวาหกทุมนั้นทานพูดเปนสวนกลางไวตางหาก ทานวางั้นนะ เราอยูในภูเขา
ประมาณ ๔ ทุมมาแลว ยังไมถงึหกทุม ประมาณ ๔ ทุมมาแลวเทวดาชั้นตางๆ 
จนกระทั่งทาวมหาพรหม ทานอยูในปานั้นทานทําประโยชนแกพวกทวยเทพทั้งหลาย 
ทานไมคอยไดแนะนําส่ังสอนประชาชน พระก็มีองคสององคไปอยูกับทานนิดหนอย 
สวนประชาชนไมเกี่ยวเลย ทานอยูในปาในเขาจริงๆ  

พอตกประมาณสัก ๔ ทุมพวกเทพทั้งหลายมาๆ จนกระทั่งทาวมหาพรหมมา
หมดแลวแตไมทุกคืนไป มีมากมีนอย แตที่วาแทบทุกคืนนั้นพูดไดเตม็ปาก ไมคอยเวน
คืนหนึ่งๆ เทศนอบรมเทวดาทานอาจารยมั่นเดนทางนี้มากทีเดียว ในพุทธกิจ ๕ ทาน
วางไวตอนเที่ยงคืน สําหรับทานอาจารยมั่นทานพูดยอยๆ นี้ทานวาเปนจุดศูนยกลาง
ตางหากวางั้น เวลาเราอยูในปาในเขา ๔ ทุมนี้ดึกแลว มาแลวพวกเทพทั้งหลาย รุกข
เทพ อากาสเทพ มีทุกแหง สวรรคเปนชั้นๆ ถึงพรหมโลกมาหาทาน ทานบอกทาน
ทํางานหนักอยูในปาเกี่ยวกับพวกเทพ สําหรับประชาชนทานไมคอยไดเทศน ทานเทศน
สอนแตพวกทวยเทพทั้งหลายสําหรับหลวงปูมั่นเรา เดนไปคนละทางอยางน้ันละ 

ยังขอทานอาจารยมั่นนะพวกเทพทัง้หลาย พวกเทวดาทั้งหลายเขาคอยจะ
อนุโมทนาสาธุการเวลาหลวงตาใหพรตอนเชาวางั้น ไปบิณฑบาตตอนเชาทานใหพรเขา 
มีรานเล็กๆ สักรานหนึ่งเอาไวนั้น ทานนั่งใหพรเขา เขามารวมกันใสบาตรแลวทานก็ให
พรเขา นี่ละพวกเทพทั้งหลายมาขอใหสาธุดังๆ วางั้น ใหไดยินทั่วแดนทวยเทพ
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ทั้งหลาย พวกน้ันคอยอนุโมทนาสาธุตามอยูตลอด ทานจึงไดมาบอกประชาชนใหสาธุ
ดังๆ ใหไดยินหมดนั่นละทานวา ทานไมไดบอกวาพวกเทพพวกไหนมา ทานพูดกลางๆ 
ความจริงเปนสื่อมาจากพวกเทพเขามาขอ เวลาสาธุใหสาธุดังๆ พวกทวยเทพทั้งหลาย
จะไดอนุโมทนาทั่วถึงกัน เขามาขอรองกับทาน อยางน้ันแลว 

พอพดูเรื่องน้ีเราระลึกไดถึงหมาตัวหนึ่งที่อยูสถานีทดลอง มันมีหมา ๓ ตัว ไอ
ชาง ไอสิงห ไอแพะ มนัมักจะมาวัดอยูเสมอ คือเจาของทีเ่ขาถวายที่เขาเขาวัดเขาวา
เสมอ มันกม็ากับเจาของ ครั้นตอไปเจาของไมมาเขาก็มาเอง มีแปลกอยู แมชีแกวแก
สําคัญอยูนะ ทางจงกรมเรานี้เขาไมผาน เขามาทางจงกรมเขาจะเดินเลาะไปนูน ไปสุด
หัวจงกรมเขาถึงจะวกกลบัมา เขาไมเคยผานทางจงกรม ไอชางน่ีสําคัญกวาเพื่อน มัน
นารักทั้งสามตัวแหละ หมายายลุย แกก็พดูอยูอยางน้ีแหละจะวาไง พูดดวยญาณหยั่ง
ทราบ แนนอน 

อยูๆ แกกพ็ดูวา โอย นาเสียดายนะ ไอชางน่ีไมนานจะตาย นั่นบอกแลวนะ มัน
ก็มากับเพื่อนฝูงอยูธรรมดานั่นละ ก็บอกวาไอชางน่ีไมนานนะมันจะตาย แตตายแลวก็
ไมไปต่ําละ จะไปเกดิกับเศรษฐีในกรุงเทพ ตายแลวมันจะไปเกิดเปนลูกเศรษฐีใน
กรุงเทพ มันก็มาหากินอยูนี้ละ นาสงสาร แกพูดอยูอยางน้ี นัน่ละญาณเห็นไหมละ หยั่ง
ทราบแนนอนเลย บอกวานาสงสาร มันมาหากินอยูกับหมูกับเพื่อน ๓ ตัว นี่ไอชาง แกชี้
มืออยางน้ีนะ นาสงสาร ไมนานมันจะตาย แลวจะไปเกิดเปนลูกเศรษฐีในกรุงเทพ ไม
ต่ําแหละวางั้น 

บทเวลาจะตายก็เปนอยางวาจริงๆ สักสามสี่วันมั้งหลังจากแกพูด นี่จะตายเร็วๆ 
นี้ ตายแลวจะไปเกิดเปนลูกเศรษฐีในกรุงเทพ มาหากินอยูนั้นละ นาสงสาร นี่ๆ มาหา
กินอยูกับเพือ่นสามตัวเขา เขาก็ไมรูภาษีภาษาอะไรละ แกพดูอยางน้ีจะใหวาไง แกพดู
พระฟงทั่วหนากัน นี่ไมนานนะมันจะตายไอชางนี่นะ ตายแลวมันจะไปเกิดเปนลูก
เศรษฐีในกรุงเทพ มันกม็าหากินอยูงั้นละ นาสงสาร แตก็ไมเปนไรละเขาไมตกต่ํา เขา
จะไปเปนลูกเศรษฐีวางั้นนะ ไมนานปุบปบตายจริงๆ โอย ไปแลวตายแลว ไอชางตาย
แลว เปนยังไงไปเกิดทีไ่หน ไปที่นั่นวางั้น อยางน้ันแลวแกแมนยํามาก ญาณของแก
เร่ืองหยั่งทราบ 

เฉพาะเร่ืองของเราเขาออกนี้แมนยํามากทีเดียว ไมมีผิดเลย หมูบานอยูตรง
กลาง วัดเราอยูทางตะวนัตกเฉียงเหนือ วัดแมชีอยูทางตะวันออกเฉียงใต เปนหาบกัน 
คือบานอยูตรงกลาง สํานักแมชีแกวก็ไปเห็นแลวนี่ นั่นละอยูทางโนน วัดเราอยูทางโนน 
ปรกติเราไมเคยเกี่ยวของกับพวกแมชแีมเชออะไรละ เวลาเราไปนี้ พอเราออกไปแลว 
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เพราะเราจะไปไหนมาไหนเปนนิสัยอยางน้ัน มายั้วเยี้ยๆ เอาตอนนี้ซิ เราจะไปไหนมา
ไหนเราเกี่ยวของกับใครเมื่อไร จะไปไปเลย มาก็มาเลย 

ทีนี้เวลาเราออกจากวัดไปแกบอกแลวนะ บอกพวกเพื่อนฝงู นี่ไปแลวนะ อยาง
มากแกกพ็ูดวาเย็นหมดแถวนี้ เร่ืองวาไปแลวนะนี่แนนอน แลวพวกนั้นเขาก็ไปด ู ไป
แลววางั้น ก็อยางน้ันแหละ แกแนนอน อันนี้ไมพลาดเลย ถาวามาแลวก็มาละ มาจริงๆ  
ญาณของแกหยั่งทราบเรื่องนี้เรียกวาไมพลาด เกี่ยวกับเรานะ พอฉันจังหันแลวเราจะไป
ไหน ก็เราไปเที่ยวของเรา ไปปบเขาเขาลูกไหนกไ็ป ไปเรื่อยเที่ยวเร่ือย อยากกลับมา
เมื่อไรเราก็มา พอสายๆ จังหันแลวเปนเวลาเราไป นี่ไปแลวนะ อยางมากแกกพ็ูดวา
เย็นหมดเลยแถวนี้ แลวคนก็ไปดู ไปแลว ถาวามาก็มาแลว ไมผิด อันนีไ้มมีผิดเลย แก
พูดวาไปแลวก็ไปจริงๆ วามาแลวก็มาจริงๆ นี่เรียกวาญาณหย่ังทราบ แนเลย 

ความรูของแกแปลกๆ ตางๆ หลายอยางมากแมชแีกว เร่ืองญาณหยั่งทราบนั้น
นี้แกแมนยํามาก อยางหลวงปูมั่นเสียกลางคืนแกก็รูแลว ตื่นเชามาก็รองหมรองไห คณุ
แมเปนอะไร จะเปนอะไรหลวงปูมั่นเสียแลวเมื่อคืนนี้ ก็อยางน้ันละ พูดกันตอนเชา พอ
เจ็ดโมงเชาเขาออกวิทยทุางคําชะอี หลานแกไดยินวิทยุทางโนนวาหลวงปูมั่นเสียแลว วิ่ง
จากทางนูนมาเขามาในวัด กําลังทางนี้รองไห วาคุณแมเปนอะไรๆ จะเปนอะไร ญาทาน
ทานเสียแลวเมื่อคืนนี้ เขาก็มาบอกอยางวาละ นี่ละแกแมนยํามาก 

คือกลางคืนทานมาเรงใหแกไป หนองผือนาในกับหวยทรายไกลไมใชเลนๆ คือ
แตกอนรถราไมมี เดินทางตั้งสามคืน เขามาหาทานที่หนองผือ แมชีแกว เดินทางตั้งแต
หวยทรายมานี้ถึงสามคืน เวลาเปนอะไรแกรูนูนแลว รูแลวๆ ไมผิด นีท่านปวยหนัก
ทานเรง ใหเรงนะ คือใหเขาทอผาไหมจะเอาไปถวายผาปาทาน ใหเรงผาไหมทางนั้น 
ทานก็มาเรง บอกใหรีบนะจะไมทันเราเราจะไป เรงเขาๆ ทางนี้ก็เรงเขาไมทันนั่นซิ พอ
วันสุดทายก็ใหไปดูเสียกองกระดกูบอกแลว 

พอตื่นขึ้นมาแกก็รองไห ใครก็วาแกเปนบา คุณแมเปนอะไรไป จะเปนอะไร
ก็ญาทานเสียแลวเมื่อคืนนี้ อยางน้ันแหละ ตอนเชาเขาก็ไปทราบจากวิทยุมาวาทานเสีย 
รับกันเลย ทีนี้รองไหหมดทั้งสํานัก ทีแรกแกรองไหคนเดียว ใครก็วาแกเปนบา เปนบา
อะไรแกวา ญาทานทานเสียแลวเมื่อคืนนี้ แลวตอนเชาหลานมาเลาใหฟงว่ิงมาจากสถานี 
จากคําชะอี มาเลาวาทานเสียแลว นี้เลยเสียงเปนสภาน้ําตาละรองไหอกึทึกเลย อยางน้ัน
ละแกแมนยํามาก 

ความรูของแกพิสดารอยู นี่ละที่วาแกติดความรูอันนี้ละ เราไลเขามาจะมาแก
กิเลส มันเพลินความรูตางๆ พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมนี้แกชํานาญมากทีเดียว 
วันหนึ่งภาวนาถาไมไดออกรูส่ิงนั้นสิ่งน้ีเหมือนวาภาวนาไมไดผลวางั้นนะ ถาภาวนาได
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เกี่ยวของเทวบุตรเทวดา พวกเปรตพวกผีนี้รูหมดนะ แกพดูถึงเร่ืองเปรตเรื่องผีแลวนา
ขบขันดีอยู โอ ผีนี้ตัวหยาบก็มีแกวา ผีนี้ตัวหยาบๆ ก็มีเขาขังคุกเอาไว คุกผีก็มีวา พวก
ผีทั้งหลายทั่วๆ ไปก็อยูธรรมดา ไอผีตัวโหดรายทารุณเขาใสคุกเอาไว แกไปเยี่ยมถึงคกุ
ผี ทําไมจึงตองมาเปนอยางน้ี แกเลาเร่ืองพวกผีติดคุก คกุผีก็มีแกวา อยาวาแตคุก
มนุษยเราเลย คุกเมืองผกี็มี ตัวใดทีม่ันโหดรายรังแกเขามากๆ จับมาใสคุกเอาไว อยูใน
คุกพวกนี ้

ถาวันใดไมรูอยางน้ีเหมือนภาวนาไมไดเร่ืองไดราว ไอเรามันเขาใจหมดแลวนี่ ตี
ใหเขามาอยายุง ไมใหแกยุงขางนอก ใหพิจารณาเขามานี้ นี่จะมาแกกิเลส อันนั้นไมใช
แกกิเลส มันก็เหมือนความรูเราตาเรานี่ไปที่ไหนมันก็เห็นๆ อันนี้ตาญาณมันก็เห็น
เหมือนกัน แตไมใชแกกิเลส เห็นเฉยๆ นี้เราสอนเขามาเพื่อจะมาแกกิเลส แกไมยอม
ฟง แกติดขนาดนั้นละ ไลเขามา มัดจนหามไมใหออกเลยนูนนะ ทีแรกเราก็บอกใหออก
ก็ไดไมใหออกก็ไดไดไหมเอาไปปฏิบัติ เวลามันรวมลงไปแลวใหออกกไ็ดไมใหออกให
อยูกับที่กไ็ดจะไดไหม เอาไปทดลองดู 

แลวมีแตออก คือแกติด แกติดนั่นเองละ ถาสนใจจะบังคับไมใหออกทําไมจะ
บังคับไมได แตนี้ก็คือจิตใจมันติด นี้ก็มัดเขาๆ ละซิ ทีนี้บังคับเลยไมใหออก เอาลงไป 
ปแรกเราไปจําพรรษาอยูบนภูเขากับเณรหนึ่ง พวกเขาหลั่งไหลขึ้นไปนั้น จนกระทั่งลืม
ตัว ติดจนกระทั่งลืมตัว มิหนําซ้ํายังจะเถียงเราจะสอนเราอีก มันจะมาสอนสังฆราชอีก
นูนนะของเลนเมื่อไร นี่ละบทจะเอากนัจริงๆ มัดเขาๆ หามไมใหออกเลยที่นี่ เอา เอา
ลงไปปฏิบัต ิ เมื่อมันลงแลวหามไมใหออกใหอยูกับที่ ลงไปขึ้นมาแลว ยังออกอยู บท
สุดทายก็ไลลงภูเขาเลย รองไหลงภูเขาไป รองไหเราก็เฉยเพราะน้ําตานี้ไมเกิดประโยชน
อะไร 

นั่นละแกจึงไปไดสติ พอลงไป เราก็หวังวาจะฝากเนื้อฝากตัวชีวิตจิตใจกบัครูบา
อาจารยองคนี้ ก็ถูกทานไลลงภูเขาแลวเราไมมีที่พึง่แลว วาเหวละที่นี่ เพราะเราไลจริงๆ 
ไลจนรองไหลงไปเลย เพราะแกไมฟงเรา แกเอาแตเทวบุตรเทวดามาอวดเราซิ เราจะ
เอาธรรมที่แกกิเลสโปรดแกแกไมยอมรับ ซัดเอาเสียจนไลลงภูเขารองไห แกไปไดสติ
มันวาเหวที่นี่ เราหวังจะอาศัยครูบาอาจารยองคนี้ทีนี้ทานก็ไลลงจากภูเขานี้เราจะไปพึ่ง
พึ่งใคร หมดหวัง นี่ละมาไดสติ เหตุที่ทานไลลงจากภูเขาเพราะอะไร มาจับอันนี้ละ ก็
เราเชื่อแตเราเราไมไดเชื่อทาน ทานไลลงภูเขานี้ก็สมควรแลว เอา ถาจะเอาตามทาน
จริงๆ ก็ปฏบิัติตามที่ทานสอนนั้นซิ ใหเปนอยางน้ันๆ 

ทีนี้หมดทางไปแลวก็กลับมายึดคําสอนของเรา พอถอยเขามาตามที่วาน้ีลงผึงลง
ไปเลย แกเร็วอยูนะ พอออกจากทีแ่ลวกราบไปภูเขาเลยที่นี่ ลงแลวลงใจแลว เราไลลง



 ๕

ไปไดส่ีวันเราไมไดลืม ส่ีวันแกขึ้นมา ตามธรรมดาวันพระเขาจะขึ้นไปทีหนึ่ง ยกไปหมด
ขบวนเขาเลยในวัด วันพระเขาจะขึ้นไปทีหนึ่ง บายสี่โมงเขาขึ้นไป พอจวนหกโมงเขาก็
ลงมา ไลลงภูเขาวันนั้นแลวไดส่ีวันแกรองไหลงภูเขา พอส่ีวันขึ้นมาขนาบอีก แกจึงมา
เลาเร่ืองใหฟง ลงตามเราที่สอน ปฏิบัติตามนั้นมันก็ลงซี ลงแลวพอออกจากที่แลวก็
กราบลงไปทางภูเขา ตอนบายก็ไป จากน้ันก็แกกัน รวดเร็วอยู อยางน้ันละถาเชื่อครู
อาจารย ถาไมเชื่อมันก็เปนแบบนั้น เอาจนกระทั่งไลลงภูเขารองไหไป 

ไมใชทางแกกิเลสมันก็รูนี่ เจาของเขาใจวาเปนเรื่องแกกิเลสไปในตัวเสร็จ ถาวัน
ไหนภาวนาไมรูส่ิงเหลานี้แลวเหมือนวาไมไดผลอะไรเลย เปนอยางน้ัน ทางนี้ตัดไมใหรู 
ใหเขาขางใน ขางในนี้จะเขามาแกกิเลส อันนั้นไมใชแกกิเลส ขึ้นไปคราวหลงัพอเอากัน
เต็มเหนี่ยวแลวแกก็แกของแกตามนัน้ ทีนี้ปลอยเลยความรูตางๆ เหมือนไมมีเลย ไม
พูดถงึเลย ที่แกมาโมใหเราฟงนั่นนะ ไอเราขี้เกียจฟงจะตาย ประสาตุกตาเอามาอวดเรา
หาอะไร พอจากนั้นแกก็ผึงไดเลยไมนาน ป ๙๕ ละมั้ง ๙๓ เราไปจําพรรษาหนองผือ 
หลังจากพอแมครูจารยมั่นมรณภาพแลวเราก็ยอนกลับไปจาํหนองผือ เพื่อความอบอุน
แกชาวบานเขา พอออกพรรษาแลว ๙๔ เราก็ไปหวยทราย ๙๕ แกก็ผานได 

เร่ืองความรูของแกแปลกๆ ตางๆ เกงมาก เพราะฉะนั้นหลวงปูมั่นทานถึงหาม 
เวลาทานจะไปทานหามไมใหภาวนา พอพดูอยางนั้นเราเขาใจทันทีเลย พอแกเลาใหฟง 
ออ นีอ่ยางน้ีเอง..ก็มาถูกที่เราขนาบลงภูเขารองไห แกถึงแกตัวได เปนอยางน้ันละ เอา
ละวันนี้ไมพูดอะไรมากนกัละ พูดถึงเร่ืองจิตตภาวนา พิสดารมากนะเรื่องภาวนา 
พิสดารเรื่องส่ิงภายนอก พิสดารเรื่องส่ิงภายในแกกิเลส ถาหมุนเขาภายในแกกิเลส 
หมุนภายนอกก็เพลิดเพลินกับพวกเปรตพวกผีเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมแนน มนุษย
เรามีมากที่ไหน พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมมากกวามนุษยเราขนาดไหน แตเรา
เมื่อไมเห็นแลวก็เหมือนสิ่งเหลานั้นไมมี ไปลบลางเขา ทานผูเห็นทานเห็นนี่จะวาไง 
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