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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ทานเจาคุณเขียน 
กอนจังหัน 

พระใหตั้งหนาภาวนานะ งานของพระคือเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ดวยความ
เพียรที่มีสติติดแนบอยูกบัตัว นี่คืองานของพระ งานเหลานั้นงานเหลวๆ ไหลๆ โลเล
โลกเลก เอาผาเหลืองครอบเขาไปวาตัวเปนพระ งานมีแตงานมูตรงานคูถไมใชงาน
ธรรม ดูใหดีดูตัวของเรา อยาไปดูคนอื่น ดูตัวของเราก็รูเอง เลอะๆ เทอะๆ เดี๋ยวนี้
กาฝากมันเตม็ในวัดนี่ พระกาฝากก็ม ี ประชาชนกาฝาก มีทกุอยางกาฝากแฝงอยูในนี้ 
ทําลายของจริงๆ ใหเลอะไปหมด มองไมทันจะทํายังไง พวกกาฝากนี่สําคัญมากทีเดยีว 
ใหพร 

หลังจังหัน 

เทศนของเราที่ออกทางวิทยุประจําเร่ือยมานี้ มีเทศนสอนพระลวนๆ อยูในนั้น
ดวยหรือเปลา (มีครับ ทั้งแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว) เออ นั่นละเทศนบนศาลา ตอนนั้นไม
มีใครมาเกี่ยวของ เทศนสอนพระลวนๆ มีแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ สําคัญมากธรรมะ 
เทศนบนศาลา หลังจากนั้นมาแลวก็กลายเปนแกงหมอใหญ เลยหมอเล็กไมมี มีแตแกง
หมอใหญ แกงหมอเล็กอยูบนศาลา ตั้งแตประชาชนยังไมเขามาเกี่ยวของมีแตพระ
ลวนๆ เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย ไดเอามาออกทางวิทยุดวยหรือเปลาเราวางั้น (ออก
ครับ) 

(พระทานใหกราบเรียนครับวา สมเด็จวัดราชบพิธ แตกอนตาทานก็ไมคอย
อยากจะลืม พูดกไ็มพดู ฟงเทศนแกงหมอเล็กหมอจิ๋วหลวงตาแลว ๑ ป ตอนนี้ตาใส
ลืมไดดี พดูจอเลยครับ) สมเด็จทานเคยมาพักที่นี่ ทานไปมาเสมอ มาพักวัดนี้ทีละ
อาทิตยๆ หลังจากนั้นมาแลวทานไมไดมาก็เพราะชรามากทีเดียว สมเด็จพระสังฆราชก็
เหมือนกัน แตกอนทานมาอยูที่นี่เปนอาทิตยๆ ตอนนั้นทานยังไมไดเปนสมเด็จสังฆราช 
เปนเสี่ยวกันกับเรา อาว ก็เกิดปเดียวกัน เราเกิดกอนทาน เราเกิดเดือนสิงหา ทานเกิด
เดือนตุลา เวลาบวชก็เหมือนกัน ทานบวชกอนเราดูเหมือนสองเดือน ไลเล่ียกันทุก
อยาง 

แตกอนก็เรียกวาเปนเสี่ยวกัน สนิทกันมาก เพราะฉะนั้นจึงไดพูดวา ดูกิริยานิสัย
ของทานที่อยูในสาธารณะทั่วๆ ไปนีท้านเครงขรึม ทานไมคอยพูดอะไร นี่เปนทั่วๆ ไป 
เวลาอยูเฉพาะกับเราสองตอสอง โอย เกงมากนะ ซักกันใหญเลยเทียว รูกันเฉพาะสอง
ตอสอง นอกน้ันไมรูนะ กิริยาของทานที่ใชในสาธารณชนปดหมด เปดของทานธรรมะ
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ลวนๆ ออก ซักเกงเชียว ซักนั้นซักนี้ทางภาคปฏิบัติ มาอยูเปนอาทิตยๆ แตกอน ทาน
มาอยูที่นี่ สนิทกันมาก ตอนขบขันมากก็คือเราขึ้นไปเฝาสมเด็จสังฆราช กรมหลวงวชิ
รญาณวงศ สมเด็จสังฆราชองคนี้ คอืธรรมดาใครจะขึ้นเฝาทาน โหย มีคนตามหนา
ตามหลังรุมเลย เปนอยางนั้นเปนประจํา 

ก็มีพระปาองคเดียวนี้แหละแหวกแนว เวลาจะไปดูไมมีคนปบขึ้นเลยเชียว โอย 
ทานเมตตามากอยูนะกบัเรา ทานคงเห็นวาพระองคนี้มนัมาจากไหน มันกลาหาญ
เหลือเกิน คงวางั้น ใสปุบเลยคุยกัน ทานถามซักนั้นซักนี้ เรากราบทูลทานเร่ือยๆ มา
ประมาณสัก ๑๐ นาทีเราก็ลง ทานทรงยิ้มตลอดนะ เพราะทานไมเคยเห็นพระขี้ดื้อ
อยางน้ี ปุบขึ้นเลยนะเรา พอตอนเชามามาเลาใหสมเด็จสงัฆราชองคนี้ฟง โอย ทานซัก
ใหญเลย ทานอาจารยไปยังไงๆ อุย จะยากอะไรกรรมฐานไป เราวางี้ เวลาเราตอบเรา
ตอบอยางน้ัน กรรมฐานไมไดยากนะ มันยากแตไมใชกรรมฐาน แหหนาแหหลัง ทาน
มองดูหนาเรา บทเวลาจะเอาเอาอยางน้ันนะ ขึ้นหาทานเลย ทานทรงเมตตามากอยู 

มีพระเฝาทานอยู ๓ องค เราขึ้นไปองคเดียว ประมาณสัก ๑๐ นาทีเราก็ลงมา 
นั่นละตอนสมเด็จสังฆราชองคปจจุบนันี้ทานซักเราใหญ ทั้งยิ้มทั้งซกัเลย ทานไมเคย
เห็นนิสัยอยางน้ี มันใชไดทุกแบบนี่วาไง ก็โลกสมมุติ เวลาจะออกใชพลิกทางนี้ปบๆๆ 
ไปเรื่อยๆ พูดใหมันชัดเจนเสียวามันไมไดตดิอะไรนี่ ถาติดเขาติดเราอยา ถาลงติดเขา
ติดเราแลวไปไมรอด ถาไมติดเขาตดิเราเสียอยางเดียวเทานั้นไปไดหมด ทะลุหมดเลย 
ทีนี้เวลาจะนํามาใชก็ใชตามกาลเวลาที่เหมาะสม จะใชแบบนี้ก็ปุบใสแบบนี้ปงเขาไปเลย 
จะใชแบบไหนใชแบบนั้นเลย ใชแลวหายเงียบไปเลยไมมีอะไร ใครจะเปนบาอะไรก็ชาง
ใคร เราไมเปนกับใคร เฉยเลย 

สนิทสนมกันมากกับสมเด็จสังฆราชองคปจจุบันนี้ แตกอนทานมาพักภาวนาอยู
นี้เปนเวลานาน เปนอาทิตยๆ หลังจากนั้นมาทานก็ไมคอยไดมา ตั้งแตทานเปนสมเด็จ
สังฆราชแลวทานมาหนหนึ่งมัง นี้ทานตั้งหนาเสด็จมาเอง ทานมาในงานอําเภอกุมภวาป 
พอเสร็จจากนั้นทานบอกทานจะมาวัดปาบานตาดแลวทานก็มาเลย มานี้ กลับจากนี้ขึ้น
เครื่องบินกลับเลย นี่ทานยังอุตสาหมา ตอนทานเปนสมเด็จสังฆราชแลวทานมาหาเรา
หนหนึ่ง แตเราเสียเองทิฐิมานะสูงก็วาได ไมไดไปหาทานเลยตั้งแตทานเปนสมเด็จ
สังฆราชไมไดเขาเฝาทานโดยเฉพาะที่กุฏิเลย ไปแตที่โรงพยาบาลไปอยางงั้น ทานก็
รับสั่งอะไรไมไดแลวนะตอนนั้น 

วันนี้วันที่ ๒๐ หรือ ๒๑ ( ๒๑ ครับ) โอ วันนี้เปนวันอาทิตย วันที่ ๑ กุมภา ไป
ดงศรีชมพู วันที่ ๓ ไปหาทานเจาคุณเขียน วัดบานโพน เห็นแตทานเขียนจดหมายนํา
พระมาฝากเรา มาเร่ือยๆ มาฝากเรื่อยๆ ฝากองคนี้ เสร็จแลวเอาคืนไป แลวเอาองคนั้น
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มาฝากเรื่อย อยางทานบุญมีอยูถ้ําเตาก็ใช ทานมาฝาก มาเรื่อยๆ เงียบๆ ละ ทานลงเรา
อยางเงียบๆ เราไมรูนะ บทเวลาทานมรณภาพไปแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ที
นี้เราก็ซักเหตุผลกลไกละที่นี่ เพราะเปนเรื่องใหญโตมาก ลงอัฐกิลายเปนพระธาตุแลว
นั้นคือพระอรหันต ทีนี้เราก็ซักตามยอนหลัง โอโหย เทปเราอยูในกุฏิทานกองพะเนิน มี
แตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ ทั้งนั้น ทานฟงเงียบๆ อยูนั้น ทานปฏิบัติของทานเงียบๆ 

เห็นแตทานสงพระมาหาเราเรื่อย เอามาฝากกบัเรา แลวก็เอาคืนไป แลวเอา
องคนั้นมาอยูเร่ือยๆ อยางน้ันไมขาด จนกระทั่งทานมรณภาพถึงไดทราบวาอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุ ตีตราแลววาเปนพระอรหันตลวนๆ เราจึงซักไปซักมา ที่ไหนไดเทป
เราอยู..แตกอนก็เห็นทานติดตอเราเงียบๆ อยางนั้นละ เราไมไดซกั พออัฐกิลายเปน
พระธาตุ เราซักยอนหลัง ที่ไหนไดเทปเราเต็มอยูในนั้นหมดเลย มีแตแกงหมอเล็กหมอ
จิ๋วๆ เต็มอยูในกุฏิทาน ทานฟงเปนประจําวางั้นนะ พระเลาใหฟง ทานฟงอยูคนเดียว
ทานเงียบๆ วา กลางคืนไดยินเสียงออดๆ อยูตลอด ทานฟงเทปเรา อัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุ เปนอยางน้ันละ 

ทานเปนพระที่เรียบรอยมาก ทานเจาคุณเขียนเปนเพื่อนกันมาตั้งแตเรียน
หนังสือดวยกัน ทานไดถงึ ๙ ประโยค เราแค ๓ ประโยคเปดเลย ไมเอา เอาแคนั้น พอ
เปนปากเปนทางแหงการปฏิบัติเทานั้นเอง เราไมไดมุงมากกวานั้น เรียนเพื่อเปนปาก
ทางในการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจึงไดเพียงแค ๓ ประโยคนั่นละเรียน ปริยัติก็แค ๓ 
ประโยคพอ จากน้ันก็ออกปฏิบัติ ตอนปฏิบตัินี้มันเนนหนักมากนะ เอาหนักเอาจริงเอา
จังมาก ภาคปฏิบัติเปนภาคที่ทุมกันเลยเชียว ภาคเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัติ มันยังมี
ทางผานอยู พอถึงภาคปฏิบัติแลวทีนี้ใสเลยตูมเลย ไปหาพอแมครูจารยมั่น ทานก็ใส
ตูมเลย เต็มเหนี่ยวเราก็ดี 

ทานเจาคุณเขียนนี่ละองคหนึ่งที่อัฐกิลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว วันที่ ๓ เรา
ก็จะไดไป คางน่ันคืนหนึ่ง วันที่ ๔ กลับมา เร่ืองแจงเร่ืองจิตตภาวนาเราพูดตรงๆ เรา
ไมไดคุยนะ พูดเรียงลําดับของจิตตภาวนาเปนขั้นๆๆ นี้ละเอียดมากสุดยอดเลย ทาน
ไดไวหมดเลยธรรมะที่เราเทศนอัดเทปๆ เอาไว คงเต็มอยูในกุฏิทาน มีเทานั้นละที่นี่ 
จากน้ีไปก็จะใหพร 
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