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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

พอตายพอยัง 
กอนจังหัน 

พระใหตั้งใจภาวนานะ ถาพูดตามความจริงที่เราเคยดําเนินมานี้ เราดูพระดูแบบ
หูหนวกตาบอดดูนะ เราทนเอา ความพากความเพียรนี่หรือจะฆากิเลสเทานั้นพอ มองดู
แพล็บๆ จับไดทันทีๆ เพราะคนหนึ่งไปแบบเซอๆ ซาๆ อาปากหลับตาไป คนหนึ่งดู
ตลอดเวลาเปนอัตโนมัต ิพูดตรงๆ พอแพล็บนี้มันจะรูของมันปบๆๆ ไปเลย ผิดถูกชั่ว
ดีมันจะรูทันทีๆ เมื่อเขาถึงหลักธรรมชาติเปนอยางน้ัน แตกอนกไ็มเปน แตความคิด
ความอานตามนิสัยเปน ที่วาเดี๋ยวนี้มันไมเปนอยางน้ัน มันเปนหลักธรรมชาติ มองดู
อะไรปบนี่ มนัจะวิ่งปบๆๆ เลย 

พระพุทธเจาลงถึงศาสดาเอกของโลก ทําไมจะไมเปนโลกวิทูวะ เราตัวเทาหนูนี้
มันก็เปนตามภูมิของมัน มันหากเปนของมันเอง เราไมไดวัดรอย เปนก็บอกวาเปน 
ตามหนูก็บอกวาหนู ชางก็บอกชาง ราชสีหก็บอกราชสีห หนูก็บอกวาหนู แตมันทน
ไมไดมันรูนะ นอกจากหูหนวกตาบอด เพราะฉะนั้นดูพระดูเณรจึงตองไดเตอืน แตความ
พรอมเพรียงสามัคคียกใหตลอดมา ตั้งแตสรางวัดปาบานตาดนี ้ ความพรอมเพรียง
สามัคคีของพระในวัดนี้เรียกวาไมมีบกพรอง ไมไดมีการไดตาํหนิติเตียนอะไรเลย แต
ไหนแตไรมา แตความเพียรภายในนี้ มันมองไมชดั มองไมเห็น 

ใหพากันฝกฝนอบรมตนใหด ี สติเปนสําคัญนะความเพียร เร่ืองความเพียรนี้ตั้ง
ไดเลย ขอใหมีสติเถอะ ตั้งแตพื้นๆ ยังไมสงบรมเย็น ความเพียรเอาสติจับเขาปบนี่ 
ไมใหมันคิดออกนอกลูนอกทาง ใหมนัคิดอยูเฉพาะ เชนอยางผูฝกหัดใหม คําบริกรรม
ติดกับคําบริกรรม คําบริกรรมติดกับจิต สติครอบทั้งสองอยาง ตั้งไดไมสงสัย แนใจเลย 
สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมมียกเวนที่สติจะไมเขาไป
เกี่ยวของ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

ผมอยูกับหมูกับเพื่อน ผมพูดจริงๆ ผมไมไดชินกับอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ 
เปดออกใหฟงโลกธาตุนี ่ตั้งแตกอนเหมือนเราๆ ทานๆ บึกบึนไป เอาหัวชนไป ขาชน
ไป เตะไป เหยียบไป แตพอเวลาถึงขั้นของมันแลวมันเปนเองนะ มันรอบตัวอยู
ตลอดเวลา วันนี้พูดเสียบาง ไปนี้เหมือนหูหนวกตาบอด ไปเห็นหมาหยอกหมา เห็น
เด็กหยอกเดก็ ชอบหยอกเด็กกับหมา ถาเห็นหมาคึกคักนะ เห็นเด็กก็เอาแหละ ถาเปน
กับผูใหญ...นี่ วางั้นเลย 
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ความเพียรสติเปนสําคัญ ทานทั้งหลายอยาหวังอะไรในโลกอันนี้ ใหดูตั้งแต
กิเลสกับจิตที่มันพัวพันกันอยูนั้น นั้นละขาศึกจริงๆ ในโลกอนันี้ไมมีอะไร มีกิเลสกับจิต
พันกันอยูตลอดเวลา และไมมีอะไรที่จะเปนน้ําดับไฟไดยิ่งกวาธรรม ธรรมนั่นละเปน
น้ําดับไฟ ดับไดหมด จนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธดังศาสดาเอกของเรา ไมพนสตินะ เอาใหดี 
เวลานี้ศาสนาจะไมมีเหลือละ เอารูปเอารางเอาสบงจีวรครอบหัวมัน เปนบายศบาลาภ 
บาสรรเสริญเยินยอ อยากเปนนั้นเปนนี้ ไมเกินพระนะเดี๋ยวนี้ พระเปนบานะ 

เปนใหญเทาไรยิ่งส่ังสมมตูรคูถ คือความโลภ ความโกรธ ความตะกละตะกลาม
เต็มไปหมดในพระ ใหญเทาไรมันเปนโลกไปหมด มันใหญแบบนั้นละ มันเปนกเิลส
ไมใชธรรม เรามาปฏิบัติธรรมเรียนธรรมใหดูหัวใจเจาของ มนัดีดดิ้นไปหาอะไร อะไร
จะเกินธรรมละ ธรรมเลิศใสในหัวใจแลวไปไหนไปไดเลย ใครจะตั้งอะไรๆ ไมมีอะไรที่
จะเลิศเลอยิ่งกวาสติธรรม ปญญาธรรม รวมแลวเรียกวา ธรรมภายในใจ ใหอยูในตัว
ของเรางามทั้งนั้นแหละ นอกนั้นเอามาประดับประดาตกแตง ก็เหมือนเอามูตรเอาคูถ
มาโปะหัวพระนั่นแหละ พากันจํานะ 

ไมมีใครพูดนะพูดอยางนี ้ทานเกรงเรา เราเกรงทาน ตางคนตางเกรงอกเกรงใจ 
นี่ไมเกรงใคร เกรงแตธรรม เร่ืองธรรมหมอบทันที เร่ืองกิเลสฟดขาดสะบัน้เลย เราไมมี
คําวากลาวากลัวกับใคร เพราะฉะนั้นเราถึงพูดคัดคานตานทานไดตามอรรถตามธรรม 
ใครจะมาเปนใหญเปนโตเอาชื่อเอาเสียงมาหลอกธรรม อยามาหลอกนะ ธรรมเหนือทุก
ส่ิงทุกอยาง แย็บออกมาผิดรูทันที ถกูทันที พอคานคานทันที นั่น ธรรมเปนอยางน้ัน 
มันจะไมมีเหลือ เอาแตกเิลสโปะหัว ดีดวยยศดวยลาภ ดวยสรรเสริญเยินยอ สุดทาย
พระเราบา หัวโลนไดเปนชั้นนั้นชั้นนี้ ขึ้นถึงขั้นสมเด็จแลวลืมตัวเลย เปนบาไปเลย คือ
สมเด็จสมัยปจจุบัน 

มันสมเด็จใดไปหาดูเอา คือดูเจาของสมเด็จใดเวลานี้ มันตะกละตะกลาม มัน
รีดมันไถทุกแบบละ สมเด็จอะไรปจจบุันนี้ มันมีไหมในวงพุทธศาสนาในเมืองไทยเรานี้ 
สมเด็จแบบตะกละตะกลาม ลุกล้ีลุกลน อยากเปนนั้นอยากเปนนี้ เปนบา มันสมเด็จ
อะไร ใหไปหาดูซินะ ใหเจาของดูเจาของ เรามันเปนสมเด็จอะไรถึงดไูมไดเลย 

ประชาชนเขาเอือมระอา ตั้งขึ้นมาแลวใครอยากจะกราบจะไหวละ สมเด็จหมูหมาอยาง
นั้น 

สมเด็จตองเปนอรรถเปนธรรม ใหญเทาไรยิ่งเปนอรรถเปนธรรม ใหความสงบ
รมเย็น นากราบนาไหวนาบูชา นั้นแหละสมเด็จสมควร ไมเปนสมเด็จก็ควร แลวตั้งขึ้น
มาเปนสมเด็จ ไมมีคุณธรรมเลย มีแตความโลภโลเลยิ่งกวาสัตวไปแลว หมามันก็ไม
กราบ อยากเปนสมเด็จสังฆราชฆะแรด หมามันก็ไมกราบ ตั้งขึ้นมาแลวใครไมเคารพ
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เล่ือมใส เพราะคุณธรรมไมม ีจะเปนสมเด็จไหนก็ได สังฆราช ๕ องค กไ็มมีใครกราบ 
ถาไมด ีถาดีไมสังฆราชกต็ามเถอะ เราอยูในตัวของเราเอง เย็นตลอดเวลา 

อะไรจะวิเศษยิ่งกวาพระ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูนี้หมด อันนี้ไปที่
ไหนสบายเลย ใหเอาพระอันนี้เขาสูหัวใจเรา อยาไปยุงกับขางนอกนะ ไมมีอะไรเกินคาํ
วาพระละ ใหดูพระในหัวใจเจาของ ปฏิบัติตัวดวยศีลดวยธรรมใหดี นี่ละพระอยูตรงนี้ 
อยาไปเปนบาดีดดิ้นกับยศกับลาภสรรเสริญลมๆ แลงๆ บวชเขามาหามูตรหาคูถแทนที่
จะอรรถหาธรรมใชไมไดนะ พระเราสมัยปจจุบันนี้ เปนไดทั้งเขาทั้งเรา 

เราก็เปน เขาตั้งใหเปนเจาคุณบัวอยูบนศาลานั่น เดี๋ยวนี้เปนถึงสองเจาคุณแลว 

ฟาดเวลาตั้งไมตั้งธรรมดา ตั้งทีแรกปดออก พระครูไมเอา ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาพระ 

ฟาดที่สองขึน้เจาคุณธรรมดาไมเอา ตั้งชั้นราชเลย ทีนี้เทพไมเอา ฟาดชั้นธรรมเลย เปน
กับสองพระองคทานเราก็เลยเงียบ เขาใจไหม มีแตขูฟอๆ ตอนสุดทาย ตั้งธรรมแลว
เดี๋ยวมันจะไมอยูรองสมเด็จนะ มันจะขึ้นสมเด็จนะที่นี่ อยานะ เราพูดกับทางสํานัก
พระราชวัง เอาจริงเรา เร่ืองยุงเร่ืองเหยิงวุนวาย ใครจะเปนบาใหเปน เราหากเปนขอให
เปนกับธรรม เปนบาธรรมไมเปนไร เราวาอยางนี้ พระพุทธเจาจะวาบาธรรม พระสงฆ
สาวกจะเปนบาธรรม หรือไมใชบาธรรมดูเอา โลกทั้งหลายกราบและยอมรับอยูทุกวันนี้ 
ไอบาเรามันบาแบบไหน ใครกราบละ นั่นซี เอาละ 

หลังจังหัน 

นั่นพระดูเอา การแตงเน้ือแตงตัวของฆราวาสก็อยาใหหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ 
จนลืมเนื้อลืมตัว ทางศาสนาทานไมลืม ผูไมลืมดูเอานั่น ผาจีวรทาน ศาสดาองคเอก
สอนมา พาบําเพ็ญมาบําเพ็ญอยางน้ัน คําวาศาสดาองคเอกมีที่ไหนสามแดนโลกธาตุ 
แลวการดําเนินของทานไมใหลืมเนื้อลืมตัวฟุงเฟอเหอเหิม การดีดการดิ้นหาความสุข
ไมได อันนั้นหามาปรนปรืออันนี้หามาปรนปรือดวยความฟุงเฟอเหอเหิม ตายทิ้ง
เปลาๆ นะ ทานอยูยังไงทานอยูอยางน้ัน ดูพระเอาซ ิ

(โรงเรียนอุดรพัฒนาการนําตะเกียงมาถวายจํานวน ๔๐ ดวง) ใครไมมีเอาไปใช
ทางจงกรมขางใน เราให แตพระสวนมากในวัดนี้ทานไมจุดไฟเดินจงกรม มันก็คงจะ
เปนมาตั้งแตรอยเดิมนั้นแหละ เพราะเราเคยเทศนเสมอ อยูในวัดนี้เราก็ไมเคยจุดไฟ
เดินจงกรม เราเคยพูดใหพระฟงธรรมดา ไมใชเปนคําสอนจริงๆ เปนคําบอกเลา
ธรรมดาในปฏิปทา ตามนิสัยของเราเราทําอยางน้ัน ไมเคยจุดไฟเดินจงกรม 

กลางคืนดึกๆ เราก็ไป เงียบๆ ๓ ทุม ๔ ทุม ๕ ทุมเราไปอยูนะ เราก็ไมมีไฟ แต
มีไฟฉายติดตัว ถาไมจําเปนจริงๆ ไมฉาย เดินไปจะเอกับพระทานเดินจงกรมไมมีไฟ 
พวกสัตวพวกวัวมันก็ไมมีไฟ ตางองคตางไปเจอกันไมมีไฟ เราชื่นใจนะ ตองอยางนี้ซิ 
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เราเดินกลางคืนเงียบๆ ไมมีไฟ พระทานเดินจงกรมกลางคืนทานก็ไมมีไฟ ไปจะเอกนั 
ทานทราบเราก็ทราบ เราก็ผาน ไมมอีะไรพูดกันแหละ แตไดรับความรูสึกจากทานเดิน
จงกรม 

มันเปนอะไรไมทราบ นิสัยเราถาภาษาภาคอีสานเรานี้จะเรียกวาคนหลักความ 
คือทําอะไรถาใหใครเห็นมันไมขลัง ถาทําไมมีใครเห็นเลย เรียกวาถาขโมยก็เอาของมา
เก็บใหเรียบรอยแลวกินขาว เพราะเจาของมันนอนหลับครอกๆ เหมือนตาย ขโมยหา
ของมาเสร็จเรียบรอยแลวกินขาวอิ่มแลวคอยไป อันนี้ก็ลักษณะเดียวกนั เปนแบบนั้น 
เราเดินจงกรมไมมีใครเห็นเรา เพราะเปนนิสัยอยางนั้นมา 

ถาพูดถงึเขาไปอยูในปาในเขา ก็ใครจะสะพายเทียนไปละ อยางมากสองหอ
เทานั้นติดไปจุดเวลาจําเปน นอกนั้นไมจุด ทีนี้ไปเดินจงกรมกลางคืนไมมีไฟ อยูหนอง
ผือก็ไมมี คอืเปนตามนิสัย เหตุผลมาก็ตั้งแตตน พวกฟนไฟจะแบกจะหามไปไหน หาบ
หามตั้งแตหอเทียนไขกพ็อแลว ไมจําเปน เอาไปสักหอหนึง่เทานั้น เอาแตตัวของเรา 
บริขารของเราก็พอแลว หนักพอ มบีาตรแลวก็มีมุงดวย จีวร เทียนไขติดยามไปสักหอ
หนึ่งใชเวลาจําเปน ไมจําเปนไมใช เปนอยางน้ันละ 

พูดอยางน้ีกร็ะลึกถึงทานอาจารยหลุยได เราอยูหนองผือ ทานเมตตาเรามากนะ
ทานอาจารยหลุย ทานไมถอืเนื้อถือตัวเลย ทีนี้มืดแลวเราเดินจงกรมอยูในปาไมได
ออกมาขางนอก ทานไปหาเรา ไปหาที่กุฏิเราไมเจอ ทานมหาไปไหนถามพระ ทานคง
เขาอยูในปา ไหนไปบอกหนอยทานวางั้น ใหพระเดินไปบอก นี่ชองทางใหเดินตามนี้
เขาไปจะพบทานอยูทางจงกรม เพราะเราไมจุดไฟ ประมาณทุมหนึ่งเขาไป เราเดิน
จงกรมอยู ทานไปทานจับตนทางไวแลวที่พระไปบอก เพราะเปนทางเขาไป เสียง
รองเทากุบกับๆ เขาไปมืดๆ ก็ชนนั้นชนนี้ไปละ ก็ไปมดืๆ กลางคืนทุมหนึ่ง เราไปเดิน
จงกรมก็ไมมีไฟ แตทางของเรามันโลงอยูแลวนี่ ทางชองเขาไปหาเราไมโลงซิ ฟงเสียง
กุบกับๆ เขาไป 

พอไดยินเสียงนั้นเราไมระลึกถึงอะไร กอนอื่นระลึกถึงพอแมครูจารยนะ เสียง
กุบกับๆ เขาไป เอ พระมาหาเราจะมีอะไรเกี่ยวกับพอแมครูจารย คือสวนมากอาจ
จําเปนทานจะใหพระไปตามเรา ธรรมดาเปนอยางน้ัน ทีนี้พอทานอาจารยหลุยเดินงม
มืดไปกุบกับๆ เราก็นึกถึงพอแมครจูารย เอ พอแมครูจารยทานเปนอะไรนา เราก็จด
จองรอ สักเดี๋ยวกุบกับๆ เขามา เรายนือยูไมเห็นกันนะกลางคืน ใครมานี่เราวางั้นนะ 
ผมเอง ทานจําทิศทางไดแลวทานเดินเขาไปหาควาเอาแขนเราจูงเลย โอว จะไปไหน 
ทานจูงไปเลยนะ อยางน้ันละความสนิทกัน 
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ระหวางพระ ความสนิทจะวาทานหยอกกันเลนก็ไมใช เปนความสนิทของทานที่
เคยปฏิบัติตอกันมา ทานควาแขนของเราจับจูงเลย โอว จะเอาไปไหน ไปฟงเทศนพอ
แมครูจารยละซิ เมื่อคืนนี้ผมก็ไปทําไมทานอาจารยไมไป กน็ั่นนะซีผมไมไดไปเมื่อคนื
ผมถึงเอาทานมหาไป แลวไปแตทานอาจารยไมไดเหรอ โห ถูกเขก เทศนก็ไมไดฟงถูก
เขกดวย ไลลงดวย ทานจูงมือเราออกมาจนกระทั่งถงึที่โลงคอยปลอย ฉดุกันไป นี่ความ
สนิท ระหวางทานอาจารยหลุยกับเราเปนอยางน้ันละ สนิทกันมาก เราก็ไปให ก็ทราบ
ทานอยากฟงเทศน 

แตสําหรับเราไมไดอวดตนโพนตัวอะไร จะคงเปนตามนิสัยเขาแกปกันได เรา
ขึ้นไปหาทานเวลาไหน ไมเคยมีที่พอแมครูจารยจะดุเราถึงเร่ืองขึ้นเรื่องลงเรื่องอะไรไม
มี การฟงเทศนฟงธรรมจะไดฟงเทศนหยาบละเอียดขนาดไหนก็เราเปนตนเหตุ ตั้ง
ปญหาขอนั้นขึ้น ตั้งปญหาขอนี้ สอดตรงนั้นแทรกตรงนี้ ผิดถูกประการใดก็ตามเราจะ
เปดถังน้ําใหญ เขาใจไหม ธรรมทานเต็มอยูหัวใจ ถาใหทานเทศนธรรมดาถึงนิพพานก็
เหมือนวาขาดอะไรอยูนะ อยางนอยขาดน้ําปลา ไมสมบูรณ ถาทานเอะขึ้นมาแลวนั่นละ
เต็มเหนี่ยว 

พอขึ้นไปแลวจะไดฟง นี่ทานเอาเราไปเพื่อทานจะฟงเทศน ทานกับเราเหมือน
พอกับลูกนะ พอแมครูจารยมั่น ทานดูทุกอยางดูเรา เรียกวาหมดตับหมดปอดเราทาน
ดูหมดเลย พอเราขึ้นไปหาทานแลว เราขึ้นไปทานไมมีอะไรนี่ ถาลงครูจารยหลุยขึ้นไป
จะเขก ไป ขึน้มาหาอะไร อันนั้นเปนความเมตตาตางหาก ไมใชวาตําหนิคนนั้นไมพอใจ
คนนี้ ไมใชอยางน้ันนะ ทานเมตตาคนละอยางๆ ตางหาก เปนลูกศิษยเหมือนกัน องค
นี้ควรจะเมตตาแบบไหนๆ ทานทําอยางน้ันตางหาก จะเรียกวาเมตตาแบบหนึ่งก็ได 
เขาหาทานเขาออกไดสนิททุกอยางกบัเรา กับองคอื่นทานก็ระวังอยูแลว พระนะทานก็
ระวังอยูแลว ไมควรเขาทานไมใหเขา ไมควรขึ้นทานไมใหขึ้น แตเรามันขึ้นไดทุกเวลา 

พูดถงึเร่ืองทานอาจารยหลุย ความสนิทกันเปนอยางน้ันละ ใครมานี่ ผมเอง 
ทานจําทิศทางไดแลวเขาไปจับแขนดึงจูงเลย จะไปไหนนี่ ไปฟงเทศน จงูมาจากในปา
เลย อยางน้ันละ ออกมาถึงที่โลงแลวถึงปลอยมือแลวคุยกันไป พอขึ้นไปเราก็ทราบทาน
อยากจะฟงเทศน หาอุบายตางๆ นานา โหย ทานก็เทศนเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน ก็ทาน
ไมเคยกับเรา คือทานจะดุคํานั้นคํานี้ตอเรา เราพูดจริงๆ ไมเคยมี ไมวาจะขึ้นเวลา
ไหนๆ ก็ตาม ทานอาจารยหลุยทานก็เห็นวาเราสนิทกับทานมากความหมายวางั้น ไป
เมื่อไรก็ได 

แตองคอื่นไปเลือกกาลเวล่ําเวลานะ แตสําหรับกับเราไมมี เพราะตัดคอรองทาน
ไดทุกอยางแลวพูดงายๆ วางั้น จะโงจะฉลาดก็เรียกวาเราตัดคอเรามอบถวายทาน
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หมดแลว ทานจะวาอะไรๆ เราไมสนใจ ความจําเปนของเรามียังไงกบัทานเราจะขึ้น
ทันทีเขาทันทีเลย ทานก็ไมมอีะไรกบัเรา นั่นละความสนิทของทานอาจารยหลุยกับเรา 
ขึ้นไปก็ทกัหาอุบายทานก็เทศนใหฟงเต็มเหนี่ยว เทศนมาเต็มเหนี่ยวละ ลงมาก็ลงมา
พรอมกัน พอไดเวลาพอสมควรแลวก็กราบลาทานลงมา พระก็คอยจะนวดเสนใหทาน
บางก็สององค 

ทีนี้เราก็ลงมา พอลงมาบันได เห็นไหมละทานมหา ขูเรานะ ทานมหามาดวย
เห็นไหมละฟงเทศนเตม็เม็ดเต็มหนวยเลยวันนี้ เพราะฉะนั้นถึงไปเอาทานมหาละซิ 
ทานขูเรา คุยกันไป แตก็เย็นใจอยูนะเรา มันก็คงจะเปนนิสัยวาสนาอันหนึ่งเหมือนกนั 
ทางดานปริยัติฝายปกครองก็เหมอืนกัน ทางดานปริยัติไปอยูกับเจาฟาเจาคุณที่เรา
สนิทๆ เจาอาวาสเจาฟาเจาคุณ มันหากเปนในนี่เขา ไมเคยหางไกลจากผูใหญ อยาง
สมเด็จมหาวีรวงศนี้ คิดดูซิถวายเพลิงพอแมครูจารยมั่น พรรษา ๑๖ ทานจะเอาเรา
กลับคืนไปวัดพระศรีมหาธาตุ โอย เราอกจะแตก คอืขโมยหนีจากทาน ตอนทานไป
ตางจังหวัดเราอยูวัดบรมนิวาส มาจากเชียงใหมแลวก็เขามาวัดบรมนิวาสแลวจะออก
เที่ยว คือทานไมใหไป 

ก็อยูกุฏิเดียวกับทานนี่นะ กุฏิเดียว ชั้นสอง ทานก็อยูหองหนึ่ง ทานใหเราอยู
หองหนึ่ง อยางน้ันนะ จะไปอยูไหนเราก็ไมสนิทใจ ก็ทานใหมาอยูอยางน้ัน ก็ตองบังคบั
ใจเจาของอยู นั่นละคือเมตตา ทานไวใจมากกับเรา อะไรๆ เรียบไปหมดถาเปนเรื่อง
ของเราเขาไปเกี่ยวของ ทานตายใจพูดงายๆ พระเณรอยูในคณะทานมีเทาไรเราเปนคน
ดูแลหมด ทานไมมีอะไร ทานก็สบายใจ นี่ละเวลาทานไมอยูเราขโมยหนี เราจะออก
เที่ยว จดหมายตามๆ ตามมาก็ไมตอบ เฉยๆ ไมตอบ นั่นละไปทันกันตอนเผาศพพอ
แมครูจารยมั่น ทางนี้จะเอาคืนทันทีนะ มัดเลยเชียว 

ก็เดชะนะ มแีตจะเอากลับคืนทีเดียว พรรษา ๑๖ แลว จิตนี้พูดตรงๆ เวลานี้จิต
มันธรรมจักรแลว อยูกับใครไมไดแลวจิตเปนธรรมจักรหมุนตลอดเวลา นี่ละเวลาจิตที่
มันจะกาวมันไมถอยนะ กลางคืนบางคืนนอนไมหลับเลย ฟงซิมันหมุนกนั ไปที่ไหนจึง
ไปแตคนเดียวๆ มาถวายเพลิงพอแมครูจารยมั่น มาอยูได ๔ วัน ฟงซ ิเขาไปก็ไปกราบ
ศพทาน บางองคก็มีตําหนิเราบาง แตก็รูความรูสึกของคนละคนๆ ไมเหมือนกัน แต
ความรูสึกของเรานี้ขอบูชาทานดวยขอปฏิบัติ เปนอยางน้ันนะ มากราบไหวรูปรางของ
ทานนี้มาเปนกาลเปนเวลา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหต ิ ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมผูนั้นชื่อวาบูชาตถาคต 

เราขอบูชาพอแมครูจารยมั่นดวยการปฏิบัติของเรา ซึ่งเวลานั้นไมไดหลับได
นอน หมุนติ้วๆ เลย เขามาก็เขาไปกราบศพทาน ไมคางนะ ไปกราบศพ นูนอยูภูเขา
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ทางภูพานไปกาฬสินธุนี่เราอยูภูเขา ฉันจังหันเสร็จแลวก็มา กลับถึงวัดก็ค่ําเพราะไมมี
รถมีรา เดินก็เดินจงกรมไป นี่ละจิตพูดใหทานทั้งหลายฟงเสีย ถอดออกมาจากหัวใจ 
กิริยาทุกอยางที่ออกมาในเวลาจิตมันเขาแนวรบจริงๆ แลวมันไมมีถอยอะไรละ พกัอยู
ภูเขาพอฉันเสร็จแลวก็เดินทางมาเลย มาก็ภาวนามาตลอด ไมมีเวลาวางละ สติปญญา
กับกิเลสฟดกันมาตามทาง เดินไปตามทาง รถไมมี ทางรถกพ็อเปนรางๆ นิดหนอย ไป
ถึงแคบานนาคําก็หมดทางแลว จากนั้นก็เปนปา 

เราก็ออกมาจากปา เดินไป จนกระทั่งไปเจอเอาสามีภรรยาเขานั่งซอนทาย
จักรยานกันมา เราไปจากนี่ละ พอฉนัเสร็จแลวเราก็ไปกราบพอแมครูจารยที่ศพ เสร็จ
แลวออกเลย จนครูบาอาจารยบางองคยังวาได เออ ทานมหาบัวไมทราบเปนยังไงวางัน้
นะ นี่เราก็เห็นความรูสึกของจิต แตกอนเวลาทานมีชีวติอยูนี้เหมือนเงาตามตัว ทาน
มหากับทานอาจารยเรา แตเวลาทานมรณภาพแลวหายหนาเลยวางั้นนะ อยางน้ีกพ็ูด 
เราก็รูความรูสึกตางกัน ก็จะถอืเอาการเคารพครูบาอาจารยมีการเขาการออกอยางน้ันๆ 
แตเรานี้เคารพดวยการปฏิบัติ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน เขาใจไหมละ ผูใดปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมผูนั้นชื่อวาบูชาตถาคต 

เราจะบูชาพอแมครูจารยดวยการปฏิบัติอยางน้ีของเรา โดยความเพียรไมมี
วรรคมีตอน กลางคืนนอนไมหลับ ฟงซินะเปนยังไง คือกิเลสกับธรรมมันฟดกันมันหาก
เปนเอง ถึงขั้นนี้แลวธรรมะจะไมมถีอยถากิเลสไมพัง กิเลสมันก็ฟดเตม็เหนี่ยวของมัน 
ทางนี้ก็ฟดเต็มเหนี่ยวของทางนี้ บางคืนนอนไมหลับเลย กลางวันมันยังจะไมหลับอีก 
โอ มันจะตายแลวนี่ ตองเอาพุทโธ นี่เคยพูดแลวไมใชหรือ เอาพุทโธมาเปนทอดสมอ 
เอาสติจับกับพุทโธ พุทโธเปนคําบริกรรมกับจิตไมปลอย ถาปลอยนี้มันจะพุงๆ 
ทางดานปญญา ตองจับอันนี้ไวเพื่อพักสงบจิตหนึ่ง จะพกันอนก็พกัอนันี้หนึ่ง ถาจะ
ปลอยใหนอนเลยไมหลับ คืองานของจิตระหวางกิเลสกับธรรมมันฟดกนัถึงขนาดนั้น 
ทานทั้งหลายจําเอานะ นี่ถอดออกมาจากหัวใจ 

ถึงกาลเวลาที่มันหมุนแลวยังไงมันกไ็มมีถอย คอขาดขาดเลย นูนนะดูซิอํานาจ
แหงมรรคผลนิพพานมีความเลิศเลอประเสริฐแคไหนมันถึงไดบึกบึนไป เหมือนวา
นิพพานอยูชัว่เอื้อม หวุดหวิดๆ ไอขาศึกติดตามนี้ก็ติดตามกิเลสตัณหา ตามก็ตามทาง
นี้มันไมถอยแลว ยังไงจะพนกิเลส นี่ไดถอดออกมาพูดใหทานทั้งหลายฟง เวลาทํา
ความเพียรเราไปแตคนเดียวเรา ไมไดมีใครมายั้วเยี้ยๆ อยางน้ี พระก็ติดตามเราไมได 
พอแมครูจารยก็สงเสริม ทานวาไปกี่องค ไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย ทานมหาไป
องคเดียวนะใครอยาไปยุงทาน 
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ลงทานพูดอยางน้ันแลวใครจะไปยุง แลวทานก็คือรมโพธิ์รมไทรใหพระ
ทั้งหลายอยูนี้ เราก็ไปอยางสบายๆ เราคิดในใจของเราวา ไมมีใครจะมาสนใจกับเราละ 
ตอเมื่อพอแมครูจารยมั่นมรณภาพนี้เกาะพรึบเลย นั่นถึงรูนะ พระทั้งหลายจดจองเรา
อยูตั้งสักเทาไร เราไมสนใจกับใคร ทานก็เสริมใหไปคนเดียวๆ ตลอด เราจึงไปภาวนา
คนเดียว ปาชาอยูกับเรา มันเด็ดอยางน้ันนะ ทานทั้งหลายจําเอา ความพากความเพียร
มันตามนิสัยก็ไมทราบ นิสัยของเรามันผาดโผนโจนทะยานจริงๆ ถาไปทางธรรมะนี้ก็
ขาดสะบั้นไปอยางน้ี ถาเปนโจรก็ตองตายอยูตามปาตามเขา ที่เขาจะจับมาใสคุกใส
เรือนตะรางเปนไมมีทางกับเรานะ ตองฟดกันตายกับเจาหนาที่เขา เขาจะตามฆาทางนี้ก็
ฟดกันตายตามทางนั้น ที่จะใหไดจับเราไปเขาตะรางนี้ โอย ไมมี นี่ละจติมันเปนอยาง
นั้น 

อันนี้ฟดกับกิเลสก็แบบเดียวกัน ไปคนเดียวๆๆ หลบนะ มหาปดหมดเลยไมให
ใครทราบ ทราบไมไดนะมหา เปนหลวงตาองคเดยีวไป หลบน้ันหลบนี้เร่ือย นั่นละหลัง
พอแมครูจารยมรณภาพแลวยิ่งหมุนใหญ อยูกับใครไมไดเลย ญาติโยมเขามาหาไมได 
ไปบิณฑบาตไดอะไรเขามาใหฉัน ฉันแลวไลหนีหมดไมใหมาเกี่ยว การปฏิบัติธรรมเปน
อยางน้ัน เพราะฉะนั้นเวลามาเห็นพระเห็นเณรตองใชหูหนวกตาบอดเอา ทานเหลานั้น
ก็ตั้งใจเต็มกาํลังของทาน แตกําลังของเราเปนยังไงไมทราบ แตมันหากเปนเหมือนดัง
วาใชหูหนวกตาบอดเอาดูพระดูเณร เปนอยางน้ัน มันตางกันอยางไรบาง 

ทานก็มาดวยเจตนาเพื่ออรรถเพื่อธรรมหวังพึ่งเรา มาคิดอันนี้แลว เอา หนักก็
หาบก็แบกก็หามกันไปอยางน้ีแหละ ถึงไดทนอยูกับหมูเพื่อนนะ ถึงรางกายจะเฒาแกก็
ตามจิตไมไดแกนะ จิตมันจาอยูตลอดเวลา แลวมันคุนกับอะไรในโลกอันนี้พูดใหมนั
ชัดเจน มันไมไดคุนกับอะไรนะ เร่ืองธาตุเร่ืองขันธนี้มันเปนสนามโลกธรรม ๘ ควรติเขา
ก็ติ ควรชมเขาก็ชม กิริยาของเราจะใชแบบไหนเราก็ใช เชน เลนกับหมานี้ใครเลน แต
เราเลนสบายๆ แมที่สุดหามเขามันก็เอารูปหมาไปติดนะนั่น เขาแกะรอยเรา เขารูนิสัย
เราเลนกับหมา นี่หามเขาเขาเอารูปหมาไวหาม อยางน้ัน เปนอยางน้ันละนิสัยเรา 

ตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ โอย หนักมากนะพระเณรติดตามเราไป อยู
กลางคืนเราขโมยหนีกลางคืน ติดตามไปนี้ทําอะไรก็ใหไปอยูดวยกัน พอไปอยูดวยกนั
แลวก็ดูพระดูเณร องคนี้เดินจงกรมอยูบาง ควรไปกลางวันกไ็ป ควรขโมยกลางคืนก็ไป 
พอเดินเสร็จเตรียมของแลวนะ เรียบรอยแลวก็เดินไป องคนีเ้ดินจงกรมอยู องคนี้นั่ง
สมาธิภาวนาอยู ดูลักษณะทานไมสนใจกับเรา นั่นแหละที่นี่ พอมาเตรียมของเสร็จออก
ทางไมมพีระ ออกทางอืน่ไมออก ไปเลย พอตืน่เชามาวุนกันพระเณร ถาวาจะตกนรก
เราก็ตกหลุมลึกที่สุดนะขโมยหนีจากพระจากเณร เปนอยางน้ันเรื่อยๆ นะ 



 ๙

คือมันไมสนทิ กับมันฟดกันตลอดเวลาแลวก็แบกภาระอันเปนน้ําไหลบาอยางนี้ 
มันเขากันไมไดวางั้น ถาอยูคนเดียวนี้มันฟดกันตลอดเวลาไมมีเวลาวาง ถาอยูกับพระ
กับเณรไหลบาแยกทางโนนแยกทางนี้ไมมีกําลังนั่นซิ ถาออกไปคนเดียวเทานั้นละที่นี่ 
เราเปนความเพียรคนเดียวแตไหนแตไรมา จนกระทั่งพอแมครูจารยมั่นมรณภาพเสร็จ
แลวเราก็ผานเวทีพูดงายๆ นั่นละที่จะพอรับพระเณรไดบาง แตกอนไมไดนะ ที่หลังเขา
วัดดอยธรรมเจดียเราก็ไปกับทานเพ็ง สององคไปดวยกันทีน่ั่น ทานเพ็งน้ีติดตามเรา
ตลอดเวลา เพราะทานลงใจกับเรามากเคารพมาก สําหรับเรากับทานเพ็งน้ีทานเคารพ
จริงๆ แตไหนแตไรมา 

ทานเพ็งก็ไดไปกับเรา หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย พอลงมาแลวก็วาจะไปจํา
พรรษาที่วาริชภูมิ ก็มีโยมชื่อทดิผานเขาเคยเขาออกวัดหนองผือ เขาอยูบานหนองกงุ 
ทางไปวารชิภูมิ เขาก็มาเลาใหฟงธรรมดาละ โอย ไปดูวัดปาหนองผือแลวเหมือนบาน
รางเหมือนวัดรางเขาวางี้นะ เขามาเลาใหฟงเฉยๆ เขาไมไดคิดวาเราจะคิดยังไง มีหลวง
ตา ๒-๓ องค ก็เปนหลวงตาวัดนั้นแหละบานนั้นแหละ บวชแลวอยูที่นั่น ประชาชนนี้
หงอยเหงาเศราโศกมากเหมือนวัดราง มาคิดยอนไปหาพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยูพระ
นี้เหลืองอราม ประชาชน ๗๐ หลังคาเรือน เขาเลี้ยงดูพระไดหมด 

เราชมเชยตลอดบานหนองผือนาในเรานี้ เราเห็นบุญเห็นคุณไมเคยจืดจางนะ 
บาน ๗๐ หลังคาเรือนไมมีตลาดลาดเลจะไปหามาจับจายอะไร เขาหาดวยน้ําพักน้ําแรง
เขาเอง พระนอยเมื่อไรพระก็ดี ๓๐-๔๐ องคอยูนั้นเปนประจําตั้งแตพอแมครูจารยไป
อยูที่นั่น เขาขวนขวายหามาเลี้ยงดูไมมีตลาดตเล เขาหามาดวยน้ําพักน้ําแรง นี่คุณของ
พี่นองทางหนองผือเรา เราไมไดลืมตลอดทกุวันนี้ พูดทีไรเราตองยกหนองผือขึ้นทกุที
เลย เพราะคุณลึกมาก พระเณรมีเทาไรเขาเลี้ยงดูไดหมด นัน่ นี่พูดถึงเร่ืองอะไรมาถึง
ที่นี้เราลืมแลว (ที่ทิดผานพูดบอกวา วัดตอนทีพ่อแมครูจารยมั่นอยู) 

ออ พอลงจากเขาวัดดอยธรรมเจดียกับทานเพ็ง ลงมาพักวัดสทุธาวาสสองคืนจะ
ไปจําพรรษาที่วาริชภูมิ ถ้ําเราจับที่ไวเรียบรอยแลว เราจะไปจําพรรษาที่นั่น พอดีเฒา
ทิดผานนี้ไปเลาสภาพความเปนไปของวัดหนองผอืของบานหนองผือใหเราฟง โอย 
สะดุดใจกึ๊กเลยเชียว พูดอะไรไมไดเลยไมพูดเลย แกก็เลาตามประสาของแก สภาพของ
บานหนองผือกับวัด เราสะเทือนใจหนัก เพราะทานเหลานี้มีคุณตอเรามากมาย มีคุณ
ตอพระตอเณรทั้งหลายมากมาย ครั้นเวลาครูอาจารยลวงไปแลวกลายเปนบานราง เคย
กราบเคยไหวพระทําบุญใหทานเต็มกําลังความสามารถหายหมด วัดก็เปนวัดราง เอะ 
ยังไงกันนี่ ไมพูดสักคํานะ 



 ๑๐

พอแกเลาใหฟงแกกลับลงไปเราไมพดู พอตื่นเชามาฉันจังหันเสร็จแลว เอา เพ็ง
เตรียมของ คือวันไปถึงหนองผือนั้นเปนวันขึ้น ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ําก็จะเริ่มเขาพรรษา ไป
ถึงน้ันวันขึ้น ๘ ค่ํา พอฉันเสร็จแลวก็เตรียม ไปเพ็งเตรียมของ เตรียมของไปไหน จะไป
หนองผือเราวา ไดยินไหมที่ทิดผานเขามาเลาใหฟงเมื่อวานนี้ ผมสะเทือนใจสุดพูดอะไร
ไมได ไมพดูอะไรกับเขาเลย เขาเลาใหฟงเราก็ฟงๆ เสร็จแลวเขาก็ลงไป นี่ละเปน
ปญหาใหญ บานหนองผือเปนบานที่มีบุญมีคุณตอวัดเรามากมาย ตั้งแตพอแมครูจารย
ลงมาหาเราพูดงายๆ เวลานี้เปนอยางนี้มันดูไดเหรอ เราตองกลับไปจําพรรษาหนองผือ 
อีก นั่นละความหมายวางั้น เตรียมของจากนั้นก็ไปหนองผือ 

ไปถึงหนองผือขึ้น ๘ ค่ําจะเขาพรรษา พอเราไปถึงแลวกระเทือนไปถึงพรรณา
นิคมที่ไหนๆ พระไหลเขามา พระจําพรรษาที่นั่นตั้ง ๒๖ องคนะปนั้นนะ ปเราเขาไปจํา
พรรษาที่มีหลวงตาอยู ๓ องคนั่นแหละ พอเราเขาไปถึงน้ันปบขึ้น ๘ ค่ํา ไปถึงวัน ๑๕ 
ค่ํา ๗-๘ วันพระมาเต็มหมดแลว จําพรรษาปนั้น ๒๖ องค โนนดูซิ เขาก็อบอุนพออก
พอใจ ตอจากนี้แลวก็เอาอีกละ พอออกพฒุ เปนหลานชายของโยมกั้ง โยมกั้งน้ีแกรูจิต
ของใครหมดนะ ไมใชเลน พอดีเราไปถึงปบ โยมกั้งก็เรียกหลานชายเขามา ชื่อพุฒ เรา
ไมไดลืมนะ 

คือโยมพุฒมาเลาใหเราฟง ความลับ ฟงซินะ พุฒๆ กูจะเลาใหมึงฟงนะ พอ
ตายพอยังนะพุฒมงึรูไหม ญาทานทานมรณภาพไปแลว ทานมหาบัวมาแทนคุณธรรม
ทุกอยางเหมอืนกันหมดเลย ใหมึงปฏิบัติรักษาทานใหดีเชนเดียวกับหลวงปูมั่นนะ แก
วางั้น มึงรูไหนบุญวาสนาของบานหนองผือเรายังพอมี นี่พอตายแลวพอยังนะ โยมกั้ง
แกบอก กกูระซิบใหมึงมึงอยาบอกมึงอยาเลาใหใครฟงนะ นี่ละพอตายพอยัง มานี้
อบอุนตามเดิม คุณธรรมเหมือนกันหมดวางั้น ทีนี้ตาพุธกไ็ปกระซิบกับเรา พอตายพอ
ยัง โอย เราขบขันจะตายไป นี่ละทีบ่านหนองผือเราเคยไปจําพรรษาพระ ๒๖ องค 
อบอุน นั่นเรื่องราว 

กลับไปจําพรรษาหนองผือนี้พวกประชาชนหนองผือ อูย ยิม้แยมแจมใสทีเดียว 
พอดีโยมกั้งยายแกนี้ก็ไปกระซิบหลานชายอีกดวย เขาก็รูกันทั้งบานทั้งเมือง การปฏิบัติ
ตอเราในวัดปาหนองผือจึงเชนเดียวกันกับปฏิบัติตอพอแมครูจารยมั่นนะ ประชาชน
และโยมไมบกบางเหมือนเกาเลย พระก็ ๒๖ องค เปนแถวเลย อบอุน 

แกรูนะจิตของใครเปนยังไงโยมกั้ง พวกเทพพวกอินทรพรหมมารูหมด พวก
เทวบตุรเทวดามาเขามาเฝาทาน โยมกั้งแกอยูในบานแกดู พอไดโอกาสแกก็ออกมา 
บานแกอยูริมทุงนา กับหนองผือไมไดหางไกล แกมาพักหาหนถือไมเทามา สมัยพอแม
ครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยู เวลาเราไปที่นั่นแกก็มาแบบเดียวกัน ตามที่แกส่ังหลานชายแก
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ไววาพอตายพอยังนะไอพุฒ ใหมึงรูเสียนะพอตายพอยัง มันเขากันได แกมาหาเราอยู
ตลอด แกกเ็สียแลว อัฐิของแกกลายเปนพระธาตุนะ เห็นไหมละ นี่ละการเดินจงกรม
เดินอยูบนบานแก จนกระดานเปนรอยๆ เปนเหวเปนกระดานเดินจงกรมบนแผน เปน
รอยเปนทางจงกรมนะ เรียกวาเปนเหวไป 

ความเพียรของแกเกง จิตใจของใครแกรูหมด พอเราไปถึงที่นั่นก็รีบกระซิบ
หลานชาย พุฒมึงใหรูนะ ใหมึงปฏบิัติตอทานมหาบัวเหมือนกับญาทานนะ อันเดียวกัน
หมดทุกอยาง พอตายพอยังนะพฒุ คุณธรรมทุกอยางสมบูรณแบบเหมือนกันหมดเลย 
บอกกระซิบหลานชาย หลานชายก็มากระซิบเรา ขบขัน นี่อัฐิของแกกลายเปนพระธาตุ 
สมควร เพราะจิตแกหมุนตั้งแตโนนแลว เอาละที่นี่จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

