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เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กลางคืนเราวางเม่ือไร 

 วัดนี้เราเคยมาคางอยู เขาถวายวัดนี้ใหเรา เราตองหาตัวตั้งตวัตีเสียกอน พอดี
ไดอาจารยเจี๊ยะ ตอนนั้นทานยังไมมทีี่พัก เลยนิมนตทานใหรับเปนเจาอาวาสวัดนี้ ทาน
ก็รับให  เราก็เลยไดรับเขาเพื่ออันนี้ คือการจะรับวัดไหนๆ รับไมไดงายๆ นะ คือเราไม
รับแบบสุมสี่สุมหา พอรับแลวก็ตองมีคนมาอยู เชนอยางวัดเสือนี่ก็ทานจันทร ทาน
จันทรเปนพระวัดปาบานตาดอยูนั้นหลายป ตอนนั้นก็มาเที่ยวอยูทางทองผาภูมิ แลว
พอดีเขาถวายที่นั้น ก็เลยเอาทานมาปรึกษาดู ทานก็พอใจรับให เราจึงไดรับวัดนี้แลว
มอบวัดนี้ใหทานจันทร เลยกลายเปนวัดเสือไปเลย มีแตเสือเต็มวัด  

เดี๋ยวนี้กําลังเปนปญหาอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นั่นเขาถวายที่
แลว เราใหพักรอไวกอน กําลังหาตัวตั้งตัวตี เขาก็มีพระที่อาํเภอศรีมหาโพธิเหมือนกัน
ไปอยูกับเราตั้งแตเปนเณรตัวเล็กๆ เดี๋ยวนี้มันเปนอุปชฌายไดแลวแหละ ดูเหมือน 
๑๕-๑๖ ปแลว ไปกับหลวงตาองคหนึ่ง  ที่นี่หลวงตานั่นจะพาไปไหนก็ไมรูละ เณรก็จะ
ไปกับหลวงตา เราดูลักษณะทาทางไมคอยแนใจนัก จึงไมใหไป ใหอยูที่นี่แหละเราวา
งั้น หลวงตาจะไปไหนกแ็ลวแต เราเลยรับเณรนี้ไว ชื่อเณรสมบูรณ พอดีพวกญาติไป
เยี่ยมเณร  เขาไมไดบอกวาเณรสมบูรณ เขาบอกวาเณรปาง เราจับปุบเลย ชื่อปางวางั้น 
ตั้งแตนั้นมาเราบอกทานปางเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ สมบูรณหายไปไหนไมรู อยางน้ัน
ละถาเปนเรื่องตลกนี่จับไดเร็ว 

ไมสนิทใจนักละเรียกสมบูรณ พอเขาออกชื่อทานปางเราจับปุบเลย เลยเรียก
ทานปาง ทานปางอยูนั่นตั้งแตเปนเณรตัวเล็กๆ จะไปกับหลวงพออะไร เราดูลักษณะ
หลวงพอแลวไมเปนที่แนใจเลยไมใหเณรไปดวย เลยอยูที่นี่มาจน ๑๕-๑๖ ปแลวมั้ง 
ตั้งแตเปนเณรนะ เดี๋ยวนี้มันเปนอุปชฌายก็ไดแลวเณรปางน้ีนะ ทีนี่เขาถวายที่นี้ เรายัง
ไมไดถามด ู การขอวัตรปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทานปฏิบัติดีเสมอกับหมูเพื่อนนั่นละ 
แตภายในใจจริงๆ จะเปนอยางไงยังไมแนใจนัก เรายังไมไดถามดู หากวาเปนที่แนใจ
แลวทานก็พอใจที่จะมาอยูที่นี่ เราก็จะใหทานมาอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ เราก็จะมอบวัด
นี้ใหทานดูแล 

อยางน้ันละถาเขาถวายวัด ตองไดคิดอานเสียกอน เรารับสุมสี่สุมหาไมไดนะ ไม
รับ ตองไดหาตัวตั้งตัวตี อยางวัดนี้กอ็าจารยเจี๊ยะ นี่เขาถวายที่ใหเรา อาจารยเจี๊ยะทาน
รับให เราก็เลยมอบวัดนี้ใหทานอาจารยเจี๊ยะอยูจนกระทั่งทานเสียไป คือเราดูที่หางๆ 
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วงกรรมฐานเรา กรรมฐานที่ไหนหางก็อยากจะใหมีกรรมฐานอยูที่นั้นๆ บาง กรรมฐาน
เราเปนผูตั้งอกตัง้ใจเปนกรรมฐานจริงๆ ตามแถวแนวของศาสดาแลว ก็เปนมงคลแก
บานแกเรือนแกวัดแกวาแกประชาชนทั่วๆ ไป 

เพราะฉะนั้นพระจึงเปนของสําคัญมาก ทานวา.สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็น
สมณะเปนมงคลอันสูงสุด แลวทานก็แยกสมณะออกอีกหลายประเภท สมณะที่หนึ่งคอื
พระโสดา สมณะที่สองพระสกิทาคา สมณะที่สามเปนพระอนาคา สมณะที่ส่ีเปนพระ
อรหันตสุดยอดของพระ นี่เรียกวาสมณะที่หน่ึง ทีส่อง ที่สาม ที่ส่ี  ทานวาเปนมงคลอัน
สูงสุด 

สําหรับวัดปาบานตาดนี้สรางมาตั้งแตป ๒๔๙๙ ป ๒๔๙๘ จําพรรษาที่จันท 
สถานีทดลอง ป ๒๔๙๙ ก็ยอนมาสรางวัดปาบานตาดจนกระทั่งปานนี้ ก็ได ๕๐ กวาป
แลว ตนไมเปนดงหนาปาทึบหมดเลย แตกอนไมมี ตนไมไมมี เปนที่ราบเปนไรเปน
สวนเขา เรียกวาโลงไปหมด พอเราไปสรางวัดเทานั้น ตนไมก็ขึ้นตอนสรางวัด มันก็
ใหญโตเวลานี้ ตั้ง ๔๐-๕๐ ปแลวตนไมใหญโตไปหมดแลวเวลานี้ มาสรางวัดทีแรก โอ 
สัตวหลายประเภทเพราะวัดนี้มันติดกับดงใหญ ดงใหญ ใหญจริงๆ ไมใชใหญเล็กนอย 
ดงนั้นจนกระทั่งเขาไปตัง้เปนอําเภอหนองแสง ปาไมมันก็จะกลายเปนปาคนไป
หมดแลวแหละ ดงนั้นไมเหลือเลยเปนอําเภอ ปาคนไปหมด 

ที่ตรงนี้มันกเ็ปนปา เปนวัดละตรงแถวนี้ ขาดกันตรงนี้ จากน้ันก็เปนไรเปนสวน 
เปนบานเปนเรือนของคนไปหมด มีเทานั้นละที่เปนดง แตกอนลิง คาง บาง ชะนีรอง
โหยหวนเต็มวัดนะ เราสรางวัดทีแรก พวกชะนพีวกลิงคางเต็มหมดในวัด ทีนี้พอเขาตัด
ไปนั้นแลวสัตวเหลานี้ออกไปก็เลยตายหมด ไมเหลือ ก็ยังเหลือแตกระรอกอยูสามตัว
ในวัดนั้น เวลานี้เต็มไปดวยกระรอกที่มันแพรพนัธุกับพวกกระจง กระจงก็มอียูในนั้น 
เวลานี้เต็มวัดนะกระจง กระรอก กระจง กระแต กับพวกสัตวเล็กสัตวนอยเต็มอยูในวัด 
สัตวใหญออกไปก็ถกูเขาฆาเสีย ก็มีเหลือแตสัตวเล็กสัตวนอยอยูในวัด สวนกระจงมี
มากเต็มในวัด 

วัดมันก็เปนดง เดี๋ยวนี้เปนดง แตกอนมันเปนที่ราบๆ เรียบๆ เปนสวนเขา พอ
ไปสรางวัดขึ้นที่นั่นตนไมมันก็ขึ้น เลยกลายเปนดง ดูเหมือนตั้งหาสิบป มันก็เปนดงไป
หมดแหละ นั่นละดงใหญ จากน้ันไปถึงภูเขาดงใหญทั้งน้ัน พวกชางน่ีแหม มาก ชุม 
พวกชางพวกเนื้อ หมูปา สัตวทุกประเภทเต็มอยูในดงนี้หมด เวลานี้ชางไมเหลือ พวก
สัตวเหลานี้ก็ไมมี หมดแลว ก็มีตั้งแตสัตวเล็กๆ นอยๆ ทีอ่ยูในวัดเทานั้น นอกนั้นก็
ตายไปหมด มันเปนดงใหญแตกอน ถูกเขาสรางบานสรางเรือนสรางอําเภอขึ้น เลยโลง
ไปหมด ดงใหญๆ กลายเปนโลงเปนสวนไปหมดเลย ไมมีปาไมใหญๆ เหมือนแตกอน 
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 วันนี้เราก็พักที่นี่ วันพรุงน้ีก็เปนอันวาไปวัดเขาใหญ เขาใหญนั้นก็ทานอุทัย แต
กอนทานอุทยัอยูที่วัดถ้ําภูวัว มีพระ ๒-๓ องคอยูนั้น คือตางคนตางเห็นใจกัน พระไป
ภาวนาก็ดี แตทีนี้ประชาชนญาติโยมมี ๓-๔ หลังคาเรือนเขาอยูที่นั่น ทานก็สงสารเขา 
ไปรบกวนเขาทั้งๆ ที่เขาก็จน ทานจะไปเขาก็ไมยอมใหไป สุดทายตางคนตางยันกัน 
ฝายญาติโยมเลยไดพระไว ๓ องค ๔ องคอยูนั้น ทานจะไปแตก็สงสารเขา เขาก็จนๆ 
เขาไมยอมใหไป บอกวาเขาไมตายพระไมตายเขาวางั้น 

พอเราทราบขาวเราไปดู เที่ยว พอเห็นที่เหมาะสมเรียบรอยแลวก็บอกกบัทาน
อุทัยเลย เอาทีนี้เราตกลงกันเลยนะทานอุทัย ถาพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มา
เทาไรใหมาเราจะรับเลี้ยง ตัง้แตบัดนั้นมาดูเหมือน ๒๕-๒๖ ปแลวมัง เราเลี้ยงจริงๆ 
บอกวาทานอยาอัตคัด จะมามากนอยเพียงไรใหทานรับได ถาเปนพระที่ตั้งใจปฏบิัติดี
ปฏิบัติชอบ ผมจะรับเลี้ยง ถึงเวลาแลวจะนําอาหารมาสงๆ ประจําเดือนทุกเดอืน 
จากน้ันมาจนกระทั่งบัดนี้พระก็มากขึ้นๆ แตทานก็รับไวพอประมาณ ศูนยกลางจะอยู 
๒๐-๓๐ พระ อยูที่นั่นเปนประจําตั้งแตนั้นมา 

เราเอาอาหารไปสงใหเดือนละครั้งๆ ทุกเดือน รถสี่คันทุกอยางเตรียมพรอมไว
หมด อาหารสั้น อาหารยาว พวกขาวสารพวกน้ําตาลเปนอันดับหนึ่ง เรียกวาใหพอเลย 
น้ําตาลเดือนละประมาณดูวา ๓๐ กระสอบๆ ละรอยกิโล น้ําตาลเดือนละ ๒๕ กระสอบ 
จากน้ันอาหารยาวไปมอบให รถจะไปสี่คันเต็มเอี๊ยดๆ บองขึ้นสูงสุดเต็ม ตัง้แตบัดนั้น
มาพระก็มีมากเปนประจํา มาเทาไรมาเราบอกแลว ถาตั้งใจปฏิบัติดี เอามาเราจะทุมให
ไปเลย ทุมไปไมใหอดอยากแหละ 

พวกอาหารเวลาไปนี้อาหารสดก็มี อาหารยาวเอาไปพอ มีพวกเครื่องกระปงกระ
ปองอะไร เต็มรถสี่คันตอเดือนๆ เปนประจํามาจนกระทั่งทกุวันนี้ ทีนี้ทานอุทัยเห็นวา
ทางนี้กวางกวาทางเขาใหญบาง จึงปรึกษาหารืออุทัย ทานก็พอใจรับให เราก็เลยใหทาน
มาอยูที่นี่ ใหพระที่เปนรองเจาอาวาสอยูแทน พระทางโนนก็หนาแนนตามเดิม เราก็สง
อาหารใหตามเดิม ไมไดมาสงตั้งแตทางเขาใหญทานอุทัย มอบใหทางกรุงเทพเขาเลี้ยง
ดูกัน เราจะเลี้ยงดูทางภูวัว ถาเราเลี้ยงดูพระทางโนนไมไหวแลวเอาเราไปฆาเลย แต
ระวังใหดีนะ ถาเล้ียงดูทางนี้ไมไหวเราจะมาฆาทางนี้ใหเหมือนกัน ใหทางนี้ดูแล ทาง
โนนเราดูแล 

แตบางทีทานอุทัยทานกไ็ปเอาของจากทางวัดนูนมา คงจะเอามาแลวก็พูดเปน
อุบายวาใหทางนูนขาดแคลนเพื่อจะใหเราฆาคนกรุงเทพก็ได มันหลายอยางอยูนะ เรา
เล้ียงไวตลอดทางนูนไมอดละอาหาร เล้ียงเปนประจํา วัดนี้ทั้งวัดเลย เราเลี้ยงอาหาร
พระ ทานตั้งใจปฏิบัติดี สถานที่นั่นเหมาะสมมากเปนอันดับหนึ่งของสถานที่ภาวนา เรา
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จึงรับเลี้ยงพระไมนอย อยางนอยก็ดูไมต่ํากวา ๒๐ อยูใน ๒๐ กวาหรือ ๓๐ ระยะนี้ มี
มากพระ ทานก็อยูสะดวกสบาย อาหารการกินเราไปสงใหเดือนละครั้งๆ ไมใหขาด
แคลน 

พอมาทางนีก้็ใหอยูอยางนั้นกอน ไมสงใหละทางนี้ มันไมไกลจากกรุงเทพ เรา
ไมสง ถาสงเราก็จะสงนิวเคลียรนิวตรอนมาขวางใหมันแหลกเลยกรุงเทพ ไมใหมัน
เหลือสักหลังคาเรือนละ อาหารไมสง บอกอาหารเราสงไปภูวัวหมดแลว ยังเหลือแต
นิวเคลียรนิวตรอน เราจะสงมาทางนี้ ใหทานอุทัยโยนใสพวกนี้ใหมันแหลกหมดเลย 
กลัวตายไหมละ ถากลัวตายใหหาของไปถวายทาน ถาไมกลัวตายอยาเอาไป ไมนานละ
มันจะเปนเถาเปนถาน กรุงเทพนะ ถกูนิวเคลียรนิวตรอนทางวัดปาบานตาดและทางเขา
ใหญฟดเอาสองลูกพอ เขาใจไหม เอาเพียงสองลูกพอ  

ทานอุทัยทานตั้งใจปฏิบตัิดีมาดั้งเดมิ ทานอยูอยางเขียมๆ สบายตลอด ทานอยู
มานาน เราจึงไปตอใหมีมากๆ ตั้งแตบัดนั้นมา มาอยูทางนี้ก็ใหทางกรุงเทพเลี้ยงดไูป
เลย ทางโนนเราเลี้ยงดู มันหายากนะหาพระตั้งใจปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ หางายเมื่อไร 
ใครจะวาหาอะไรหายาก ไมยากเทาหาพระนะ หาพระหาความเลิศเลอในใจกับธรรม
เปนอันเดียวกันนี้หายากมาก แทบเปนแทบตายเรียกวาเดนตายมา  

ครูบาอาจารยแตละองคๆ  ที่ไดธรรมมาสอนโลกนี้มีแตคนเดนตายนะ ทานเลา
ใหฟงแลว แหมเราก็วาเราเดนตายคนหนึ่งเหมือนกัน เวลาฝกหัดดดัแปลงเจาของฆา
กิเลสภายในใจ ก็วาเต็มเม็ดเต็มหนวยเรียกวาเดนตายมา แตเวลาครูบาอาจารยมาเลา
ใหฟงทานนี้เกงกวาเราอีก เราหมอบราบสูทานไมได หลวงปูขาว หลวงปูฝน เหลานี้ 
เรายกตัวอยางมาเพียง ๒-๓ องค มีแตทานผูที่เดนตายมาทั้งน้ันแหละการปฏิบัติธรรม 
ไดธรรมมาสอนโลก ยิ่งพอแมครูจารยมั่นดวยแลว โถ อันนี้เรียกวาหนึ่งไมมสีองเลย ไม
มีใครเปนคูแขง ความอดอยากขาดแคลนทุกส่ิงทุกอยางทานรับเหมาหมด พอแมครู
จารยมั่นอดอยากขาดแคลนอยูกับทานหมด 

ทานพาอยูในปาในเขาลึกๆๆ อยูกบัชาวบานเขา ๒-๓-๔ หลังคาเรือนอยูกับ
เขาอยางน้ันเปนประจํา ทานภาวนา กวาจะไดมาเปนอาจารยสอนพวกเราทําแทบเปน
แทบตาย ครั้นเวลาทานเลาใหฟงขบขันดีนะ ทานเลาเฉยๆ แตเราอดขบขันภายในใจ
ไมได เขาวาพระธรรมกรรมฐานทานพูดอยางน้ันละ พูดธรรมดาเฉยไป เขาวาพระธรรม
กรรมฐานทานฉันตั้งแตถัว่แตงา ทานไมฉันเนื้อฉนัปลา ทีนี้เขาไมมีถั่วมีงา เขาก็เอาแต
ขาวเปลาๆ มาใหเราฉันทานวางั้น พวกเนื้อพวกปลาพระกรรมฐานทานไมฉัน ทานฉัน
แตถั่วแตงา ทีนี้เขาไมมีถั่วมีงา เขามีแตขาวเปลาๆ มาใสใหเรา กินแตขาวเปลาๆ 
เร่ือยไปอยางน้ันทานวา  
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นี่พอแมครูจารยมั่นเลาใหฟง ตอนทานไปอยูในปาลึกๆ ส่ิงที่เขารูก็คือส่ิงไมมี มี
พวกถั่วพวกงา เขาวาพระกรรมฐานทานไมฉันเนื้อฉันปลา ทานฉันแตถั่วแตงา ทีนี้ถั่วงา
มันก็ไมมี เนื้อปลาทานก็ไมฉัน สุดทายเขาก็เอาแตขาวเปลาๆ ใหทานฉัน ฉันแตขาว
เปลาๆ เร่ือยมา จนกวาเขาจะรูจักวาฉันนั้นฉันนี้ไดบาง นี่เรารอดตายแหละทานวางั้น 
ทานพูดเฉยนะคือทานเลาไปเฉยๆ  ทานไมไดตัง้ใจพูดอะไรละ ทานพูดแถวแนวของผู
ปฏิบัติวาลําบากลําบนขนาดไหน ลําบากที่สุดทานวางั้น ไดฉันแตขาวเปลาๆ อยูอยาง
นั้นละ พวกกลวยพวกอะไรก็มีอยูในรั้วในสวน เขาก็ไมไดเอามาใสบาตรให ก็มีแตขาว
เปลาๆ ฉันไปอยางน้ันละทานวาอยางนั้น ขบขันดี   

นี่พอแมครูจารยเลาใหฟง คือทานเลาทานก็ไมมอีะไร ทานไมเหมือนเรา เรานี่
เหมือนลิง ส่ิงที่นาขบขันหัวเราะนี้มันจะกากขึ้นกอนใครแหละเรา ทานนั่งเฉย ทานเลา
เฉยๆ ยกตัวอยางบานหนองผือ ทานก็พูดของทานไปอยางน้ัน พูดเปนธรรมนะ เปน
นิสัยทานเกี่ยวกับธรรม เห็นสัตวอยางนี้ทานก็เลาเร่ืองสัตว เห็นไกพูดเร่ืองไก พูดไป
เร่ือยตอกันไปเรื่อยอยางนั้น เห็นวัวพูดเรื่องวัว เห็นผูคนเด็กเล็กเด็กนอยพูดเรื่องเดก็
เล็กเด็กนอยไปเรื่อยๆ อนันี้ก็เปนจังหวะทานก็เดินไปนี้ หมูกาํลังนารักตัวเทากระโถนนี้ 
มันขุดกินหญาแหวหมูอยูสองตัวตามทาง 

ทานพูดทานไมหัวเราะนะทานพูดธรรมดา ไอเราตัวลิงมันอยูขางหลังนะซิ  นี่
เห็นไหมหมูเขาไมตองหาแบกจอบแบกเสียมพะรุงพะรัง เพื่อขุดขี้ดินเหมอืนมนุษยเรา 
เขามีแตจมูกเขากับหญาแหวหมู เขาขุดกินของเขาไปเรื่อย ทานพูดแลวก็เหน็บ นี่คํา
เหน็บของทานนะ ทานไมไดวามนุษยฉลาด แตวาพวกหมูฉลาดกวามนุษย ทานบอกวา
มนุษยเรานี้โงไปอยางน้ันแหละ เวลาทานวา คําวามนุษยโงนี่ สอนพระอยูขางหลัง 
เขาใจไหมละ นี่เห็นไหมเขาขุดกินอยูนี่  เขาไมเห็นแบกจอบแบกเสียมมาเหมือนมนุษย 
เขาขุดกินเรื่อยหญาแหวหมูอยูขางทาง ก็เห็นเขาขุดหลุมกินเราเดินไป เขาขุดกันอึกทกึ
อยูขางๆ 

ทานพูดธรรมดาเฉยๆ ไอเรามันจะตายมันอยูขางหลังนั้นนะ นี่เขาขุดดินขึ้นมา
ถมถนน มันก็เปนรองหลุมลึกๆ นี่เห็นไหมหมูทานวาอยางน้ัน ทานวาเฉยๆ นะ ทานไม
มีอะไร ไมบาเหมือนเรา เรามันบาคอยอยูนั้นละ ทานเดินไปเราฟงไป ฟงทานพูดอะไร
เปนคติทุกอยางๆ หากไมมีหัวเราะ พูดเฉยๆ เห็นหมูนี่ เห็นไหม เขาไมเห็นแบกจอบ
แบกเสียมพะรุงพะรังเหมือนมนุษยเรา เขามีแตจมูกเขาขุดดินไปเรื่อยๆ อยางงั้นนะ 
เขาฉลาดกวามนุษย ฉลาดกวาพระที่โงๆ อีก เดินตามหลังทานมาความหมายวางั้น
เขาใจไหม  ทานไมไดวาใหมนุษยมนาเรานะ พระก็เปนมนุษยเหมือนกันทานตีคืนหลัง 
เพราะทานสอนมนุษย 
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ตีขางหลังตคีืนขางหลัง มนุษยมันโง ไปไหนพะรุงพะรัง มีแตทานยังไมได
ยกตัวอยางมา เชนมานี้สะพายบาตร ทั้งแบกกลดมาดวยก็ไมรูบิณฑบาต ทานไมไดวา
เปนอยางน้ันเทานั้นเอง นี่เขาขุดกินอยูเห็นไหม ไมพะรุงพะรังเหมือนมนุษย เขาก็ขุด
กินอยูนั้น พอวาแลวทานก็ผานไป ทางนี้ก็ตอบรับกัน นี่ละนิสัยลิงเขาใจไหม พอเดิน
ตามหลังไปเลยเตอืนหมูเพื่อนนะ เวลาไปกับทานถาเราไมอยูมีพระตดิตามทานไปนี้ 
เตือนพระตลอด เตือนไวทุกองค นี่เวลาผมไมอยูไมใหเดินติดกับทาน เวลาทานพูด
อะไรถามอะไรอยาตอบงายๆ ทานพูดนี้เปนธรรมทั้งน้ันสอนพวกเราตางหาก 

ก็ไปถึงบททีว่าหมูมันฉลาด มันไมหาแบกจอบแบกเสียมไปหาขุดหญาแหวหมู
กิน มันเอาจมูกมันขดุกินนั่นเห็นไหม วาแลวทานก็ผานไป ทางนี้ก็ขุดอกึทกึอยู หมนูอย
กําลังนารักตัวเทานี้ พอไปถึงนั้นมันจะฉลาดขนาดไหนวางั้น มึงทําไมดถููกกขูนาดนี้วะ 
วามึงฉลาดกวากูนี้นะ คือพอแมครูจารยทานยกตัวอยางมนุษยโงกวาหมูกวาสัตว ทาน
สอนพระขางหลัง ทานไมไดไปสอนชาวบานชาวเมืองอะไร ทานสอนพระอยูขางหลังนั่น
ละ บางคนไมเขาใจซี  นี่คอยฟงจับเอาทุกแงทุกมุม เวลาทานพูดอะไรอยาตอบงายๆ 
นะถาทานถาม ตองอยางนั้นอยางน้ีใชไหม ใหเฉยนิ่งฟงด ู ถาหากวาทานย้ําจะถาม
จริงๆ เพื่อเอาถอยเอาความจริงๆ ทานจะหันมา หือวาไง ทานจออยางน้ีก็ใหตอบสัก
นิดนึง เราบอกงั้น ใหทานพูดไปตามเรื่องของทาน ภาษาธรรมของทานเปนอยางน้ันเรา
วา  

ตอไปก็ไปเห็นหมูเขากําลังขุดกินเฉย พระเดินบิณฑบาต ก็พระกับหมมูันอยู
ดวยกันตอนบิณฑบาต มันขุดดินหญาแหวหมูที่อยูขางๆ ทางไมกลัวคน ทานก็พูดถงึ
เร่ืองหมูเขาขุดดินกินเขาไมตองหาจอบหาเสียม หาตะกรากระบุงอะไรพะรุงพะรัง
เหมือนมนุษยเรา เขามีแตจมูกเขาขุดกินสบายไปเลย เขาฉลาดกวามนุษย คําวามนุษย
นี้ทานสอมาหาพระนะ ทานไมไดวามนุษยทั่วไป ทานพูดกลางๆ เฉยๆ วามนุษย  
ความจริงก็คือมนุษยหัวโลนเดินตามหลังอยูนี่ละมันโงเขาใจไหม แกกิเลสตัวเดียวก็
ไมได ทานเอาตวันี้นะตัวโงที่สุดตัวเดินตามหลังทานมา ทางน้ีก็สอดเขาไป มันจะฉลาด
ขนาดไหนนะหมูเหลานี้ มนุษยโงมันจะเอาละนะ 

พอทานเดินไปมันก็ขดุกนิของมัน พอไปถงึน้ันเราก็เอาเทานี่ละสอดไปใสมัน 
สอดหยอกเลนกับมันนั่นแหละ พอไปทางนี้สอดมัน โดดปงปงตกคลอง วิ่ง มีสองตัว
สามตัวกําลังนารัก มันตื่นมันไมเคยเห็นเทามนุษยโงเขาใจไหม เทามนุษยโงมันแหย
หมูนะ หมูมันก็ตื่นละซี หมูมันฉลาดมันก็กล้ิงตกลงไป เฮย ใครไปทํามันละ ใครไปทํา
หมู เห็นไหมละ ลม ตกลงไปลมไมลมธรรมดาหงายทองชีฟ้าดวยนะ หงายทองขึน้ไป
เลยละ ทางน้ีตอบลึกๆ นะ เขาฉลาดเขาลมได วามนุษยโง หมูมันฉลาดแลวทําไมมัน
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ลมหงายทองชี้ฟาละ เขาฉลาดเขาลมไดทุกแบบ ทางนี้ตอบอยูลึกๆ นะ ไปกับพอแมครู
จารย ขอใหใชความคิดเถอะนะ จอมปราชญใครจะไปเกินพอแมครูจารยมั่น ทานพูด
อะไรเปนธรรมทั้งนั้นๆ เราก็คอยสอดแทรก ไอลิงน่ีมันคอยจบันั้นจับนี้ไปเรื่อย ที่วาหมู
ฉลาด แหยเทาเห็นหมูตกกลิ้งไปโนนนะ กล้ิงหงายทองขึ้นฟา เฮย ใครไปทําหมูนั้นนะ 
ลมแลวหงายทองขึ้นฟาดวย อยางน้ีก็มีสัตวฉลาดเขาตองลมไดทุกแบบ ทานก็เดินผาน
ไปเลย  

ทีนี้เวลาจะใหพรใหไมได พอยถา สัพพี จะใหเรารับสัพพี รับไมได ทานก็เลย
สัพพีตอไป พระก็รับตอกันไปเรื่อยๆ มันมาอีกละ วันนั้นที่ไดมาพดูมันมีสองเร่ือง 
เร่ืองหมูตกคลองไปหงายทองขึ้นฟานะ มันหากินตามประสาของมัน ตั้งแตยกยอเขา
แลวก็มาเหยียบมนุษย เราก็เปนมนุษยเหมือนกนัจะถอยใครเมื่อไร มันแกหมัดตรงนี้
ใชไหม  แหยหมูตกลงไป เวลาหงายทองขึ้นฟาไมเห็นมันฉลาด ทานพูดอยางน้ีทานไม
หัวเราะนะ ลมก็ไมลมธรรมดาทานวา หงายทองขึ้นฟาดวย โห ลมของทานฉลาดก็ตอง
ลมไดทกุแบบ แนะมันมีแกอยูในนี้ละ พอไปถึงสัพพีรับสัพพไีมได มันอดหัวเราะไมได 
ทานก็พอยถาไปถึง ทานยถาใหสัพพีรับ เรารับไมได ทานก็เลยสัพพีไปเรื่อย พระก็เลย
รับตามหลังไปเรื่อย นั่นวาระหนึ่งนะ  

นูนทายบานนูน ทีนี้มาอีกมาสุดบานนี้เอาอีกแหละ เขาจัดที่นั่งใหทาน
โดยเฉพาะ เขาจัดเปนแถวใหพระใหพรแลวก็ออกมา ทีนี้พอรับบาตรทาน รับพร เสร็จ
แลวทานก็มานั่งมานั่งหรืออะไรเกาอี้อยางน้ีแหละ มานั่งธรรมดา ไอหมสูองตัวก็เอาอีก
แหละ ไอสองตัวสามตัวโนนลมจนหงายทองก็เปนอีก แลวมานี้อีกมีหมสูองตัวนารัก
เหมือนกันนั่นแหละ พอมันมานี่ปบไอหมูสองตวัมันมาเลน มานี้ใกลๆ มีกอไผอยู
ขางหนานี่ สักเดี๋ยวมันกดักัน มันหยอกกันเลนกนั ฟงเสียงอีแ้อๆ ซัดกัน ไอตัวนี้งัดตัว
นั้นเขาปาตรงนั้น ตัวนั้นรองอี้ๆ ตัวนี้ยังงัดตะพดึตะพอื ตัวนั้นรองอี้ๆ เออ ไอนี่มันไม
รูจักแพรูจักชนะ ทานวาใหเขา 

พูดเฉยนะ เขายอมแลวก็ยังไมยอม ใหเปนกรรมการมวยไมไดละ ถกูเขาขับไล
ละ ทานวาอยางน้ัน คือตัวนั้นมันรอง ตัวนี้ยังไสเขาไปในกอไผ ตัวนั้นก็ยิ่งรองอยูอยาง
งั้น ตัวนี้ไสตลอด โอ มึงนี้เปนกรรมการไมไดหรอก ไมยอมรับคําแพคําชนะของเขาวา
งั้นนะ ทานเฉยนะ ไอเรามันจะตายนะซี พอเสร็จแลวทานมายถาถึงขั้นสพัพี สัพพีไมขึ้น
แลว ใหเสร็จก็เลยออกมา พอออกมาแลว หมูเพื่อนกลับลวงหนาไปกอนแลว สักเดี๋ยว
เราตามหลังทานไป เออ ทานมหาทําไมใหพรสองหนสามหนไมรับพรเปนยังไง โอย ไอ
หมูสองตัวนั้นมันทําพิษเราวางี้นะ ไอหมูสองตัวมนัทําพิษยังไง หือ ประสาหมูทานวางั้น 
ทานก็พูดเรื่อยๆ อยางนั้นแหละไอเรามันจะตายหมูสองตัว คือหมูทางโนนกับหมูทางนี้
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มันทําเหตุ เราเลยใหพรไมได เวลากลับ เฮย ประสาหมู  อยางน้ันละพอแมครูจารยพูด
ไมหัวเราะนะ พูดเรื่องอะไรเฉย แตเรามันจะตาย ขบขัน  เอาละเลาเร่ืองพอแมครูจารย
เทานี้ใหฟงก็พอใจแลวนะ  

พอแมครูจารยทานตําหมากวันหนึ่งไมมากนะ ตอนเชา ตอนบาย และตอน
เย็นๆ บุหร่ีก็ไมมาก ตอนเชา.ตอนบาย แลวตอนค่ํา บุหร่ีนี้จะมีถึง ๓ ครั้ง แตหมากก็
นาจะเหมือนในระยะเดียวกัน เวลาลูกศิษยลูกหาขึ้นไปหาทาน ทานคุย แลวก็ตําหมาก
ถวายทาน นี่ละจอมปราชญสมัยปจจุบันคือหลวงปูมั่นของเรา จอมปราชญรอบทุกอยาง
เลย เวลาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชของทาน แตเวลาทานจะเอาเราไมผิดกบัเม็ดหินเม็ด
ทรายนะ  คือตอนเชาวันนั้นไขมาลาเรีย ถาลงไดไขแลวฟาดตั้งแตเชายันค่ํา อยางน้ันละ 

พอดีวันนั้นมันก็บอกในตัวของเรา รูชัดวาวันนี้จะตองเปนไขทั้งวันๆ พอตอน
เชากอนบิณฑบาตก็เตรียมไปกุฏทิาน ไปกราบเรียนทานวาวันนี้ดูอาการไขจะเริ่มแตเชา 
เร่ิมตั้งแตบัดนี้ละ ขอโอกาสไมฉันละวันนี้ ทานฟงทานก็ไมวาอะไร นี่ละความรูเวลา
ทานใช ทานขูเรา ก็เอาตั้งแตนั้นเลยไข ซัดกันใหญ ไขหนักเหมือนกัน อนันี้ก็คนเวทนา 
ทุกขเวทนา ปวดที่ตรงไหนมันไลอยางเต็มเหนี่ยวนะ ตอนเขามุมมาเปนจังหวะที่
เรียกวานักมวยก็กําลังใหน้ําวางั้นเถอะ เราหยุดพักพิจารณา ทานก็ขึ้นมามันเปนยังไง
มหานี่นะ  เมื่อเชามาบอกวาจะไมฉนัจังหันใชไหม ไขก็เร่ิมแตเชาแลว แลวมันปฏิบัติ
ตอความไขอยางไรบาง 

นี่ละทานดูทางภายในเห็นไหมละ ทานกําหนดจิตดูเรียบรอยแลว ตอนบายมา
หาทาน เวลาทานจะเอาความจริงตามที่ทานรู พอขึ้นไปทานขูเลยนะ ทําไมทําอยางงัน้
ละ ขึ้นเลย ทานขึงขังดวยนะ แลวทําไมทําอยางงัน้ละ เราคอยฟง จะตอบไมไดนะระยะ
นั้น สักเดี๋ยว หือมันภาวนายังไงนักภาวนากับไขนี่ ทําไมทานถึงทําอยางน้ันละ นั่นเห็น
ไหมละ ทานถึงทําอยางนั้นเอาแลวนะ  คือตอนกอนที่ทานจะสงใจไปดู เราฟดกันเต็ม
เหนี่ยว ทุกขเวทนาแยกธาตุแยกขันธ เหนื่อยเต็มทีแลวก็เรียกวาพักใหน้ํา ตอนนั้นจิต
เราไมใชกิริยาก็ไมเกิดปญญา พักจิตดูทุกขเวทนา พอดทีานสงจิตปบไปดตูรงนั้นละ 

พอไปทานขูขึ้นเลย ทําไมถึงทําอยางงั้นละภาวนา สติปญญามีทําไมไมใช เราก็
ไมตอบละ นิง่อยู นี่ก็ดูจริงๆ เราวันนี้นะ เมื่อเชานี้มาหาเราวาวันนี้ไขจะกําเริบตั้งแตเชา 
ไขมาลาเรีย จะไมฉันจงัหัน ทีนี้พอฉันจังหันมาแลวก็ลองกําหนดดูมันปฏิบัติยังไงตอ
การไข  มหานี่นะทานวางั้น ทานเพงจิตไปดู เห็นมนัจอกัน จออยูในนั้น ไมใชสติปญญา 
พยายามจอกัน จอแบบฤาษีแบบหมากัดกัน ทานวางั้นนะ ตองใชสติปญญาซิการ
พิจารณา คือเราใชเสียจนพอ เรียกวาพักใหน้ําในระยะนิ่งดูกันอยูนั้น นั่นละเวลาทานจะ
ดุเราคานไดเมื่อไร 
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มันก็เปนจริงๆ เวลาทานจองไปจิตของเรากําลังจอกันอยูนั้นนะ ทานดูตรงน้ัน 
มันตองใชปญญาซิ หลังจากนั้นไดโอกาสแลวเลยกราบเรียนทาน คือแตกอนก็ได
พิจารณาเต็มกําลัง  เห็นวามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามากก็เลยพักเพงดูกนัอยู นั่นละมัน
เพงอยูตรงนัน้ ทําแบบฤาษีแบบหมากัดกัน มนัไมใชแบบสติปญญาทานวา นั่นเห็น
ไหมเวลาทานจอเขาไป คานทานไดเมื่อไร คือจอกันจริงๆ ทานวา เวลาทานจะดู ไมผิด  

นี่ละจอมปราชญในสมัยปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่น นี่เราเคยเขียนแลวไมใช
หรือในประวัติทานนะ เราเขียนละเอียดกวา ทุกวันนี้จําไมคอยไดนะ ที่เขยีนนั่นถูกตอง
แลว ตอนทีจ่ําไวใหมๆ คือเราเตรียมพรอมที่จะเขียนประวัติของทานอยู แตเร่ืองของ
ทานมาลมมาละลายไปตอนนั้น คือเราคิดเราจะเขียนประวัติของทาน คิดเต็มหัวใจ แต
เวลานี้จิตของเรากําลังหมุนติ้วๆ ภาระของเจาของกําลังเต็มหวัใจดวย พอขึ้นไปนั่ง เออ 
ทานวางี้ นี่เพื่อนฝงูลูกศษิยลูกหามาอยูกับเรา ทั้งไหลเขา แลวมีใครคิดอะไรบางไหม 
เราก็ตอบมาเลย เพราะเราคิดไวแลว โอย คิดเต็มหัวใจแหละ  เร่ืองคิด คิดเต็มหัวใจ 
แตเวลานี้งานกําลังเต็มหัวอก 

พอวาเทานั้นแหละ ทานรับ เอา ฟดตอ งานภายนอกไมสําคัญยิ่งกวางานภายใน 
งานเต็มหัวอก งานของเรากําลังหนัก หมายถึงงานฆากิเลส ใหเอาออกงานอะไรไม
สําคัญ เอางานนี้ใหไดนะ ถางานนี้ไดแลวจะแตกกระจายไปหมดเลย เร่ืองของทาน 
ทานเลยทิ้งไปเลย เลยมาเอาเรื่องของเรา นี่เราก็ไมลืม เพราะเราตอบทันที เนื่องจาก
เราคิดไวเรียบรอยแลว เราจะเขียนประวัติของทาน เร่ืองราวอะไรเราจะเขียน แตเวลานี้
งานของเราเต็มหัวอกกระดุกกระดิกไมได พอทานถามมาจุดนี้ก็ตอบเลยทันที ทานก็
บอกใหปลอยใหหมด เอางานนี้เสียกอน ใหได ถางานเจาของไดแลวมันจะแตกกระจาย
ไปหมดนั่นแหละ ทานเลยไปเรื่องของเราไปเสียเลย 

เพราะฉะนั้นจึงไดมาเขียนประวัติของทานตอน ๒๕๑๓-๒๕๑๔ พองานเจาของ
เบาบางลงไปบางแลวก็มาเริ่มเขียน ตอนเขียนนั่นจําได แตทุกวันนี้ไมไดเร่ืองเลย มัน
หลงลืมไปหมด ตอนเขยีนเรียกวาจําไดคอนขางมาก เราเขียนประวัติทาน เขียนตอนที่
เราจอไวเรียบรอยแลว พองานจะวางบางก็เขียนเลย ตอนที่เราคิดของเราลําพังคนเดียว
นั้นงานเรามันหนักมาก งานภายในใจฆากิเลส ทานก็เสริมเลย งานของตวัเอง งานนั้น
คืองานภายนอก ขอใหงานภายในไดเถอะมันจะกระจายไปหมดทานวาไปอยางน้ัน 

อยางน้ีละอาจารยสมัยปจจุบัน พระอรหันตในสมัยปจจุบันก็คือพอแมครูจารย
มั่น อันนี้พระอรหันตรอยเปอรเซ็นตเลย ไมมทีี่ตองติ ไมวาภายนอกภายในแมที่สุด
เทวดา อินทรพรหมเห็นหมดรูหมด ตอนที่ทานเลาเวลาอยูเฉพาะสององคหรือสามองค 
ถาหากวาไมถามทานไมเลานะ เฉย แตเรามันนิสัยอยางน้ีดวย นิสัยซอกแซกอยากรู
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อยากเห็นดวย พอไดโอกาสเราจะพอมี ทีนี้ก็ถามเร่ืองเฉพาะของทาน ทานก็เลาใหฟง
ตอนนั้นละ เกี่ยวกับเรื่องเทวบุตรเทวดา อินทรพรหม ทานไมไดวาง นั่นเห็นไหมละ
เวลาทานเปดออก เราอยูเงียบๆ เงียบกับมนุษยก็จริง แตกับเทวบุตรเทวดา อินทร
พรหม ตลอดพวกสัตวนรก นูนนะฟงซิ ขึ้นมาจนกระทั่งสัตวนรก 

โอย ใครก็มีแตกองทุกขมาหาเรา มาจากชั้นบนก็แบกหามกองทุกขมาแบบหนึ่ง 
เอา ขึ้นมาจากขางลางพวกสัตวนรกพวกเปรตพวกผีกแ็บกกองทุกขขึ้นมาหาเรา
เหมือนกัน ฟงซิทานวา ชําระแตกองทุกขใหสัตวโลกคืนหนึ่งๆ เราวางเมื่อไร นูนนะฟง
ซิ  ไมไดเกีย่วกับเรื่องมนุษย แตเกี่ยวกับพวกเปรตพวกผี เร่ืองเทวบุตรเทวดา อินทร
พรหม ที่แบกกองทุกขมาดวยกันคนละประเภทๆ มาใหเราชวยแบงเบา นี่ละมันหนัก
มากนะทานวา  กลางคนืเราวางเมื่อไร นี่ละฟงซิ  

อยางน้ีทานไมไดพดูงายๆ นะ ตองถึงกาลเวลาที่ทานควรจะพูดทานถงึจะพูด 
ใหทานพูดธรรมดา ตายเฉยๆ ไมไดยินแหละ แตเรามันนิสัยชอบรูชอบเห็น ทานก็รู
นิสัยเราดวยวาเอาจริงเอาจัง การถามอะไรไมไดสักแตวาถาม ถามเพื่อเอาจริงเอาจัง 
ทานก็แย็บออกมาๆ ใหเราไดฟง  จึงไดมาเลาพอสมควร ไดมาเขียนประวัติของทานทกุ
วันนี้ หลวงปูมั่นทานวางเมื่อไร เวลาอยูคนเดียวในปาในเขา ไมไดวางนะวันหนึ่ง พวก
เทวบุตรเทวดา อินทรพรหม พวกเปรตพวกสัตวนรกอะไรขึ้นมาเกี่ยวของ มีแตแบก
กองทุกขตางประเภทกันมา 

กองทุกขของพวกสูงก็เปนกองทกุขประเภทหนึ่ง กองทุกขของพวกชั้นต่าํก็เปน
อีกประเภทอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงวาทุกขตางประเภทกัน เราไปคานดูซิ คานไดที่ไหน 
มาเพื่อใหปลดเปลื้องทกุขทัง้นั้นแหละ เราไมไดวางนะ เราอยูคนเดียวในปาในเขา พวก
นี้ละมากที่สุด มนุษยก็ไมคอยเกี่ยวของ คอืทานอยูในปากับพวกคนปาคนเขา เขาไม
คอยไปยุงทาน บิณฑบาตไดอาศัยเขากินวันหนึ่งเทานั้นพอ เขาไมมาเกี่ยวของกับทาน 
แตพวกนั้นซิมา พวกขางบนขางลางมาตลอดเวลา ทานไมไดวาง เวลาทานเปดออกมานี้ 
แหมกระจางหมดโลก  ของงายเมื่อไร เอาละที่นี่รับพรนะ พอสมควรแลว 
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