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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ไปภาคใต 
 

กอนจังหัน 

พระใหเรงภาวนานะ ในพรรษาอยายุงกับงานใดๆ ใหทํางานของเราคือการชําระ
กิเลสดวยความพากเพียรตลอดเวลา สติอยาหางเหินจากความเพียร ใหติดแนบๆ 
กิเลสจะเปนคลื่นเทาทะเลมาก็ตาม สติตานทานไดๆ อยูนะ สติสําคัญมาก มันจะ
หนาแนนขนาดไหนสติจับปบนี้มันจะขามสติไปไมได จําใหดีคาํนี้ ถาไมมีสติเหลวทั้งน้ัน 
เฉพาะเร่ืองความเพียรสติเปนพื้นฐานสําคัญ อยางอื่นก็ไมพนสติ ถาใครมีสติติดไปใน
งานตางๆ งานจะเรียบรอยดีงามไมคอยผดิพลาด ประกอบความพากเพียรใหดีทุก
คนๆ อยาหาเรื่องนั้นมายุง หาเร่ืองนี้มายุง กิเลสมันชอบเปนอยางน้ัน ชอบหาเรื่องอัน
นั้นมายุง เอาอันนี้มายุง ไปหาเกาในที่ไมคัน ที่มนัคันๆ ที่หัวใจไมยอมใหเกา กิเลสมัน
อยูนั้นมันใหไปเกาโนน งานนั้นแลวงานนี้ ยุงน้ันยุงน้ี ติดตอกับคนนั้น ติดตอกับคนนี้ 
โมกับคนนั้น คุยกับคนนี้ กิเลสมันหลอกออกไปนะ ตัวฟนตัวไฟอยูกับกิเลสมันไมใหมา
เกา นี่มันคันอยูตรงนี้ ใหไปหาเกาอยูขางนอกใชไมไดนะ จําใหดีคํานี้ก็ด ี

จิตเปนอยางน้ีละ การประกอบความพากเพียร เผลอใหกิเลสจนไดๆ อยู
ตลอดเวลา สติจับลงไปเถอะมันจะหนาแนนขนาดไหนกิเลส สติตานทานได ไดตลอด 
เร่ืองสติตองตั้งใจ เปนความอดทนอนัหนึ่งเหมือนกัน เพราะกิเลสมันดัน ดันใหอยาก
ออกคิดออกปรุง ความอยากออกคดิออกปรุงนั้นละคือกิเลสมนัดันออก เรียกวาสังขาร 
สังขารตัวนี้สําคัญมากกวาตัวอื่น ใหคิดใหปรุง รูเห็นอะไรมาแลวยังไมแลว มันก็ไป
กวานเอาเขามามาคิดมาปรุงอยูภายใน แลวก็ดันออกไปๆ สติไมมีละ เหลวไหลๆ 
ความพากเพียร 

อยาหาเร่ืองงานนั้นงานนี้มายุงนะพระ ใหดูหัวใจเจาของ มันกระดิกพลิกแพลง
ออกแงไหนมุมใด นั้นละคือกิเลสออกๆ ระยะที่ประกอบความเพียรธรรมดานี้มีแต
กิเลสละออก ธรรมไมออก จนกระทั่งถงึขั้นของธรรมออกแลวทีนี้กิเลสออกไมไดนะ 
ธรรมตีแหลกๆ มีแตธรรม ยืนเดินนั่งนอน เวลานอนมันก็จะนอนไมหลับ ธรรมตีกิเลส 
นั่นเห็นไหมละ เวลาธรรมมีกําลังแลวดวยอํานาจแหงความพากเพียรของเรา ธรรมมี
กําลัง สติปญญามีกําลังน่ันเอง จะเปนอะไรมีกําลัง ที่นี่กิเลสหมอบๆ เหยียบหัวมันไป
ไดเลยที่นี่ เดี๋ยวนี้มีแตกิเลสเหยียบหัวพระนะ พระกรรมฐานวัดปาบานตาด มาจาก
ประเทศไหนๆ กมหัวลงใหกิเลสเหยียบไปหมด เหยียบหมดพวกนี้พวกพระวัดปาบาน



 ๒

ตาด ใหกิเลสเหยียบหัวไปหมด หัวสูงหัวต่ําหัวใครๆ ก็ตามมันไมถอยนะกิเลส เหยียบ
แหลกๆ ผมอยากใหทานทั้งหลายตั้งสติจอเอาใหดี ใหเห็นธรรมพระพุทธเจา ถาธรรม
พระพุทธเจาไดคอยเกิดขึน้แลวๆ กิเลสพัง เหยียบหัวกิเลสแหลกหมดเลยอยาง
พระพุทธเจา พระอรหันตทาน ลวนแลวแตทานผูเอาจริงเอาจัง ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ 

เลอะๆ เทอะๆ ไปหมดแลวแหละ จะไมมีเกาะมดีอนใหซุกหัวนอนไดพอเปนที่
รมเย็นนะ มันมีแตฟนแตไฟเผาหัวใจของสัตวโลก แมที่สุดพระบวชมาธรรมไมมี
ความหมาย มีแตกิเลสเหยียบตลอดเวลา ยนเขามาวัดปาบานตาด วาตั้งหนาตั้งตาจะสู
กับกิเลส กิเลสเหยียบเอาๆ เถลไถลนั้น เถลไถลนี้ ไมไดนะถาเห็นผิดหูผิดตาเราไมได
เหมือนใคร ดูผิดหูผดิตาไมควรใหอยูแลว ชี้นิ้วเลยใหออก ในพรรษาไมสําคัญ 
ความผิดมันมาทําทําไมในพรรษา ทําความผิดทําอยูในพรรษาได ถาควรจะใหออกไล
ออกทันทีเลย มันทําความผิดไดในพรรษา 

จะวาอยูในพรรษายังออกไมได แลวในพรรษามันทําผิดทําไม สมควรที่จะออก
แลวอยูไมได นั่นเอาตรงนั้น นี่ไมไดเหมือนใครนะ จับไดถนดัแลวปดทันทีเลย ไมมีละ
ศาลอุทธรณ มีศาลตนศาลเดียวเทานั้นเปนศาลฎีกาในนั้นเสร็จเลย เพราะไมเคยพาทํา
เหลาะๆ แหละๆ แลวมาทําใหเห็น มันกีดมันขวางหัวใจเหลือเกิน ขวางหูขวางตา 
เหลาะๆ แหละๆ ดูไมไดนะ วันนี้สอนยอๆ เทานี้ละ เราไมมีเวลาที่จะสอนพระ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

มาจากทางไหน (พังงาเจาคะ มาจากอําเภอเมือง) งั้นขอถามสักหนอย มาจาก
พังงารูจักอาจารยคลาดไหม (รูจักคะ อาจารยคลาดอยูวัดบางเตย) งั้นซิถามหา
จุดสําคัญ อยูพังงาถาไมรูจักอาจารยคลาดแลวเปนยังไงเร่ืองอรรถเรื่องธรรม เอาตรง
นั้นนะ ทานคลาดเปนพระวัดนี้ เปนพระวัดปาบานตาด พอออกจากนี้ไปก็ไปอยูพงังา 
ทานเปนคนพังงา แตเปนพระวัดปาบานตาด บวชแลวมาอยูที่นี่ ออกจากนี้ไปก็ไปตั้งวัด
ที่พังงา เวลานี้ก็ตั้งวิทยุขึ้นที่พังงา ก็ทานคลาดนั่นแหละเปนคนตั้ง เพราะฉะนั้นบรรดา
พี่นองทัง้หลายที่มาจากพังงา จึงตองถามวารูจักอาจารยคลาดไหม ถาวาไมรูจักแลวจืด
ชืดที่สุด เอาตรงนี้นะ ถาวารูจักก็ลบกันไปได การถามอันนี้มีความหมายอยูนี ่

(เขาไดยินวิทยุจากวัดอาจารยคลาด) พอจําไดไหมวาหลวงตาเทศนยังไงบาง 
คือไดยินเฉยๆ แตไมไดจดจอสนใจเหมือนเสียงเพลง วางั้นเลย (คนพังงามีอาชีพกรีด
ยางคะตองไปแตเชา ประมาณเที่ยงๆ จึงไดฟง) ปดหูปดตาไปเลยเหรอ (ไมคะ ) เอา
กรีดยางมาแกตัว ยังไมตก เอาเรื่องไหนมาแกอีก ยังไมตกนะนี่ ขอใหพี่นองทัง้หลาย
สนใจในธรรมนะที่พูดนี ้ จิตใจมีธรรมสําคญัมาก จิตใจจะไมจืดไมชดืวุนวายตั้งแตโลก
โดยถายเดียว หัวใจตัวเองที่เดอืดรอนวุนวาย ไมเอาธรรมเขามาชะลางเก็บรักษาชโลม
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จิตใจใหสงบเย็น การฟงธรรมทางวิทยุนั้นดีแลวแหละ ใหจดจอฟงนะ ทํางานอะไรๆ จะ
ไปไหน เราไมไดวาลืมหูไปดวยเลยไมไดฟง ลืมตาไมไดเอาตาไปดวยไมไดเห็น อยาง
นั้นไมมี ไปไหนหูตาติดตัวเราไป เสียงอะไรๆ ไดยินหมด เสียงธรรมจึงควรไดยิน เสียง
ธรรมเขาสูใจสงบเย็น 

ทานคลาดก็มาอยูนี่หลายป อบรมแลวไป ทางภาคใตเราก็มีลูกศษิยคนเดียว
ทานคลาด พระภาคใตมาอยูนี้ขาดเมื่อไร เวลานี้อยูนี้เทาไร กี่องคไมรู ไมเคยขาดวัดนี้
นะพระทางภาคใต จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาอยู ไปแลวหายเงียบ ตัวแมงมันเอาไปกนิ
หมด ยังเหลือแตทานคลาดคนเดียวเทานั้น ลูกศิษยเราทางภาคใตนอยเมื่อไร มาจาก
จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาอยูที่นี่ ไปแลวหายเงียบลงทะเลๆ ปลาฉลามใหญแถวนี้ละ ปลา
ฉลามเปนปลาฉลามตัวเมียนะ มันกดัคอพระแหลกหมด ปลาฉลามตัวเมียมันไมใชเลน 
มันกัดคอพระแหลกหมด เรียบหมดเลย ยังเหลือทานคลาด เราก็ไมไดส่ังไปวาทาน
คลาดใหระวังใหดี ยังไมไดเตือนไปทางโนน ทางโนนมันมีปลาเยอะนะ ปลาฉลาม 

ไมไดคุยกับพี่นองพังงานาน มีลูกศิษยไปอยูทีน่ั่นเปนหลักเปนเกณฑอยูนั้นตั้ง
นาน เพราะฉะนั้นจึงถามซอกแซกซกิแซ็ก ถามเร่ืองฟงอรรถฟงธรรมทางวิทยุ รูจักกับ
ทานคลาดไหม ปญหาตรงนี้ละ ถาลงไมรูจักกบัทานคลาดแลวหมดทานะ นั่นเอาตรง
นั้น ถาวารูจักแลวก็มีแงตอไปอีก จะเขาใจกันดี เราเคยไปพังงา พักพังงาคืนหนึ่งไมได
พักนาน แลวก็ไปภูเก็ตคนืหนึ่งแลวกลับมา ไปพังงาคราวนั้นดูวาทานคลาดยังไมไดไป
สรางวัด เราไปพ.ศ.เทาไรไมรู ไปพกัที่วัดกลางเมืองนั่นแหละ มีสระใหญๆ มีน้ําเต็ม 
ลึกกวางใหญอยูนั้น ภูเขาสูง 

เวลาทานเปดใหฟงเสียงวิทยุ อยาหาทางออกไปตัดยาง ที่ไหนเขาก็มียาง ไมได
มียางตั้งแตพังงา วาไง แกเลยไมตก (เขาจะเอาวิทยุไปดวย ตัดยางไปดวยแลวเปดวิทยุ
ฟงไปดวย) เขาฟงอยูเหรอ (ฟงคะ บางเตยฟงได) แลวเอาวิทยุไปดวยเหรอ (ก็คิดวา
คะหลวงตาตอนกลับไปนี่) กลับไปนี่ก็อาจเอาวิทยุฟาดเขาปาก็ไดแลวไปตัดยาง เรายัง
ไมเชื่อนะ กาํลังหาทางแกตัว ทางนี้ธรรมตามติดกันเลย เอาวิทยุไปแลวบอกวาวิทยุอยูนี้
นะมึง ทิ้งไวนั้น เจาของตัดยางเพลิน กลับมาก็เอาวิทยุกลับมา (ยางราคาดีคะหลวงตา) 
แลววิทยุทําราคาตก แสดงวาธรรมนี้ตกมากสูยางไมได เขาใจ เอา วาไปจะตาม (หลวง
ตาวายังไงก็เอาอยางน้ันแหละคะ) ตองอยางน้ันซ ิ

เวลานี้ยางกําลังราคาดี ธรรมราคาตกตลอด ใชไมไดเลย ธรรมราคาตกใชไมได 
ตองใหธรรมขึ้นราคา อะไรจะตกกต็กขอใหธรรมในใจขึ้นราคา สวนทั้งหลายจะดีหมด 
ธรรมสําคัญมากนะ พยุงใจไดทกุดาน ทางโลกก็เปนไปดวยความราบรื่นดีงาม ทาง
ธรรมก็สม่ําเสมอ จําเอานะคํานี้คําสอน สรุปมาสอนคําน้ีละนะ ราคาอะไรดีไมดีกต็าม สู
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ราคาของธรรมไมไดทีอ่ยูในหัวใจ ดีหมด ไปอยูที่ไหนดีหมด จําเอานะ วันนี้คนมีนอยไม
มาก ธรรมดาเต็มไปหมดตอนเชาๆ (กราบลาเจาคะ) เอา จะไปก็ไป (อยูตอเดี๋ยวหลวง
ตาก็เทศนอกี ตองรีบไปตั้งแตหูยังไมรอนเจาคะ) ฟง ไปนี้โดดลงรถแลวเขาสวนยาง
เลยนะ ตัดยางเลย ยางกําลังราคาดี 

ไปแหงละคนืไมไดเที่ยว เชนอยางไปพังงาไมไดไปไหนเลย เขาวัดพัก ออก
จากน้ันไปภูเก็ต ภูเก็ตก็ไมไดเที่ยว ไปพักวัดทานอาจารยเทสก พอตื่นเชาก็มาเลย 
ไมไดเขาไปในเมืองนะ ไมไดไปทั้งสองแหง ไปพังงา ภูเก็ต ไมไดเที่ยวเลย ไมไดเทีย่ว
ทั้งนั้น ไปหาดใหญ สถานีควนจงก็ขึ้นเขาเลย ไปพักภาวนาอยูนั้น อยูที่นั่นสบายหนอย
เพราะไดภาวนา สบายดี เออ พากันกลับได ไปถงึโนนแลว ขอฝากคํา ไปถึงแลวตัดยาง
ไดราคาเทาไรเอามาอวดหลวงตาหนอยนะ เวลานี้ราคายางกําลังดี ไป ราคาธรรมกําลัง
ตก ไป พูดหยอกเลนไปอยางน้ันละ ไปภาคใตนี่ไปสองหนละมั้ง คราวหนึ่งเขานิมนต
เราไปโนน นราธิวาส ไปในงานเขากง พวกกระทรวงมหาดไทยละนิมนตแตอาจารยองค
สําคัญๆ ไปเขากง พักอยูนั่นถึงสามคืน ดูวาสามคืน พักอยูทีน่ราธิวาส วัดประชาภิรมย 
อยูนอกเมอืง ไกลด ี

ไปนี้ทําใหระลึกไมลืมนะ มีนายตํารวจคนหนึ่งพวกต.ม. หัวหนาๆ ต.ม.ตรวจ
คนเขาเมือง เราไปพักที่นั่น แกพูดดวยความเต็มอกเต็มใจ ดวยความปติยินดีมาก ตาม
ธรรมดาแกใหลูกไปใสบาตรทุกเชาเปนประจํา มอบภาระใหลูกสาวไปใสบาตรตอนเชา
เปนประจํา พระทานมาบิณฑบาต ดูวาวันละสององคสามองคเปนประจํา ทีนี้วันนั้นมัน
บันดลบันดาลอะไรไมรูนะ แกบอกลูกเลย นี่แกพดูเอง เออ วนันี้ทําไมพออยากใสบาตร
เปนกําลังนะลูก วันพรุงน้ีพอจะใสบาตรดวยนะ ถึงเวลามาบอกพอดวย วันนี้พออยาก
ใสบาตรเปนกําลังผิดปรกติ วางั้น 

ลูกมาบอกตอนเชา ก็เตรียมมาใสบาตร พอดีเราก็ออกจากวดัประชาภิรมย ไกล
อยูนะ ทางเปลี่ยวๆ เขามาหาตัวเมือง บรรดาพระทั้งหลายไปเขาจัดสํารับๆ มาพรอม 
คือองคไหนๆ ไปพอสวางน้ีเขาจะจัดอาหารมาแลวเปนสํารับๆ เปนประจําๆ สําหรับเรา
เขาก็จัดมาไวก็วางไวนั้นแหละ เราไปบิณฑบาตของเรา ไปแกก็ยืนรอใสบาตร นี้แกพูด
เองนะวา พอเราเดินไป ลูกๆ ดูพระองคนี้ซิ บอกใหลูกดู พระองคนี้เดินบิณฑบาต พูด
ตามเขาพูดนะ เดินบิณฑบาตสงางามมาก เขาพดูอยางน้ันนะ สงางามมาก ลูกๆ ดซูิ
พระองคนี้นะ เราไปองคเดียว 

จอตั้งแตโนนมา ดูซิลูกพระองคนี้แปลกอยูนะ ไมใชพระแถวนี้ ใกลเขามาๆ แก
ก็จอเตรียมใสบาตร พอใสบาตรตักทัพพีหนึ่งปุบ ปุบปบตักอีกทพัพีหนึง่ เราพอแกตัก
สองทัพพีแลวก็ถอย แกขอใสบาตรอีก พอทัพพทีี่สามเราถอยออก แกขอใสอีก โอย 
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เอาไวสําหรับองคอื่นบาง เผื่อหลายองคทานมาบิณฑบาตที่นี่ เราถอยเราไมรับ ทานมา
จากไหน ที่นี่ถามนะ ใสบาตรยังไมเสร็จละ “ทานมาจากไหน” ตอนนี้พกัอยูวัดประชา
ภิรมย “เดิมทานอยูวัดไหน” เราก็บอกวาอยูอุดร มาในงานนี้แหละ งานเขากงนี่ แกถาม
อีก “ทานชื่อวายังไง” ชื่อมหาบัว “เหอ” ขึ้นทันทีเลย คึกคักขึน้เลย “หือ อาจารยมหา
บัวหรือ” ใชแลว 

“โอย ผมมีวาสนา ผมยายไปอยูหนองคาย ผมจะมาทีไร ตอนนั้นมันไมมีทางเขา
มา มากลางปฝนตกรถเขาไมได ติดโคลน ครั้นหนาแลงก็ติดทรายเลยมาไมได แลวยาย
ไปฟาดไปอบุล จะมาทีไรมาไมไดๆ จนกระทั่งลงมานราธิวาสน้ี เรียกวาหมดหวังละเรา 
ผมหมดหวังแลว วันนี้ผมมีหวัง” ขึ้นอยางคึกคักเลย ใสบาตรที่นี่ สองทพัพีแลวเราถอย
ออกมานี่ พอถามแลวเลยฟาดคว่ําหมอหมดเลย ของในนั้นก็เทหมด โอย เดี๋ยวองคอืน่
จะไมไดรับ “ไมเปนไรผมหามาใสเอง หามาอีกเดี๋ยวนี้” พอเสร็จแลวเราก็ไปบิณฑบาต
บานขางหนา ก็ไดแคนั้นแหละ มันเต็มบาตรแลวจะไปไหน จากนั้นก็กลับ ทีนี้พอเราไป
แลวแกกับลูกของแกปุบปบขึ้นรถไปเหมาโรงขาวแกงอกี เอาอีก ฟาดเสียจนเต็มบาตร 
ใสกะละมังมา 

ตั้งแตนั้นมาติดตามเลยนะ แกเปนพันโท แลวเฝาทั้งวันที่นี่ อยูนั้นเปนประจํา 
เหมือนวามีตํารวจรักษาตัว ที่ไหนพาไปหมด “ผมไมมธีุระอะไรผมเปนหัวหนา ผมไป
ส่ังงานเสร็จแลวผมมา” เฝาทั้งวันเลยตลอดจนกระทั่งเรากลับ ไมไปไหนเลย บอกใหไป
ไหนไมยอมไป อยากไปไหนรถแกเตรียมพรอม จะไปไหนแกพาไป เลยตกลงนราธิวาส
ไดไปเที่ยวเกือบทุกแหง ก็แกชวนไปดูที่นั่นชวนไปดูที่นี่ละซ ิ ทีนี้วาระสุดทายตอนทีเ่รา
จะกลับ เขาถวายของมามากมายไมใชนอยๆ ถวายของแตละองคๆ มากมาย พอมาถึง
เขาก็ถามพระวัดนี้มีกี่คณะ เพราะของมากตอมากเต็มรถมาเลย เขาถวายในงาน มีกี่
คณะ บอกวามีเทานั้นคณะเทาน้ีคณะ เอา จัดของใหเปน ๔ คณะ ทั้งหมดแยกแจกทาง
โนนทางนี้ 

“อาว ทานทําไมไมเอาละ” เอาแลว “เอาอะไร” เอาบุญ เราวา เอาไปแจกๆ 
“ทานไมเอาอะไรเลยหรือ” ไมเอา เอาบุญเอากุศลพอแลว อันนี้มันหนัก เราวางั้น บุญ
เบากวากัน แกมองแลวมองเลา โอย นาสงสารผูชายทั้งคน บทเวลาจะจากเราจะขึ้นรถ
ไปนี้น้ําตาพัง กมหนาน้ําตาพัง “โอย ผมนึกวาผมหมดวาสนาแลว ผมก็ไดมาพบ พบ
แลวจนผมงงเลย มองดไูมเคยเห็นเลย จนไดบอกลูกดู ดูซพิระองคนี้เดนิบิณฑบาต ดูซิ
นะๆ เร่ือย มันสมใจเอาเหลือประมาณ” แกบอกนะ บทเวลาจะมารองไหนะ โห นา
สงสาร ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดพบกันอกี นี่ถึงจุดที่ควรพูดก็พูดเสียบาง แกบอกลูก “ดูซิลูก
ดูพระองคนีซ้ิลูก” บอกเรื่อยจอมา จนกระทั่งเขามาบิณฑบาตก็มาประจักษกันอกี 
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บิณฑบาตไดสองทัพพีแลวถอยบาตรออก เราบอกวาใหองคอืน่บาง ถามไปถามมาพอ
ทราบแลวฟาดทั้งหมด นอกนั้นไปเหมาโรงขาวแกงเขา สุดทายทั้งกะละมังตามไปเลย 
เอารถใสไปเลย จากน้ันเฝาทั้งวัน เลยไมไดพบกนัอีกนะ ชื่อพันโทอะไรนา  

โอย ทําไมมนับันดลบันดาล ผมธรรมดาปลอยภาระใหลูกใสบาตรทุกเชาไมเคย
ขาด แกวางั้น มอบใหเปนภาระของลูกสาว แตเมื่อคืนนี้อยากใสบาตรเปนกําลัง เลย
ตองไปสั่งลูกไว วันนี้ไมทราบพอเปนยังไงอยากใสบาตรเปนกําลัง พอจะใสบาตรวัน
พรุงนี้เชา พอดีเราไปบิณฑบาตก็ไปเจอกัน ขบขันดีนะ แลวก็บอกลูกสาว ดูซิลูกดู
พระองคนี้ แหม เดินสงางาม เรางามไมงามเราก็ไมวาแหละ เขาหากวาอยางน้ันเราก็พูด
ตามเขา แหมสงางาม ดซูิลูกดูซิ เร่ือยเลย จนกระทั่งเราจากมา แกรองไหนะ พอเห็น
ของมามากๆ เราแจกทานหมดเราไมเอาเลย อาว ทานไมเอาอะไรเลยหรือ เอาแลว เอา
บุญแลว แกยิ่งจองเลย แกคงไมเคยเห็นทา ก็เราไมไปเอาอะไร เราสงเคราะหโลก
ตางหาก 

นี่เราพูดถึงเราไดไปภาคใต ไปพกัอยูนราธิวาส ๔ คืน งานเสร็จแลวก็มา พักอยู
นั้นไดเที่ยวซอกแซกซกิแซ็กเพราะ ต.ม.คนนี้ละพาไปเที่ยว ชวนไปดวยนะไมใช
ธรรมดา เราจะไปรูจักอะไร ที่นั่นเปนอยางน้ันนะอาจารย ที่นี่เปนอยางน้ีนะอาจารย ไป
เที่ยวหนอยนะเพราะนานๆ ไดมา วางั้น เลยพาไปหมดเลยแถวนั้นนราธิวาส ก็มี
พระองคหนึง่อยูวัดพรหมนิวาส ทานเคยขอหนังสือไปจากเรา พอผานไปนัน้เราก็เลยให
เขาแวะ ชื่อพระมหาอะไร โอย นี่เคารพมากนะ ไดหนังสือเราไปอาน เลยไปบอก
หัวหนาเจาอาวาสมา เลยมาคุยกันสนุกใหญเลย ออกจากนี้ก็เทีย่ว เปนอยางนั้นละ 

นราธิวาสพักอยูหลายคืนเลยเที่ยวซอกแซก เนื่องจากพันโทนี้แกชวนไปเที่ยวที่
นั่นเที่ยวที่นี่ เที่ยวไปหมดเลยนะ ซอกแซกซิกแซก็ เราไมอยากไปไหนละ เที่ยวเอาน้ําใจ
เขาบางที่ไป จากน้ันมาดูไมไดไปอกีนราธิวาส ไปหนเดียวเทานั้น มาก็มาขึ้นเครื่องบินที่
ปตตานีถึงกรุงเทพเลย นั่นละไปงานเปนอยางน้ันละ นอกนั้นไปตามอธัยาศัยไมคอยได
ไปนะ ไปดวยกิจการนิมนตเสีย ไมสะดวก ทางภาคใตจึงไมคอยไดเทีย่วหลายจงัหวัด 
ไปมีแตความจําเปนอยางนี้ละเรื่อยๆ มา 

วันนี้ตอนเย็นราว ๖ โมงก็จะไดไปมลูนิธิอุดรสวางเมธาธรรม เขานิมนตเราเปน
ประธาน ไมทราบวาประธานอะไร เมื่อคืนวานเราก็ไป เขามากวนใหไป วันนี้ก็จะไปอกี 
วันพรุงน้ีก็เผา เขาก็นิมนตเราไปเปนประธานดวย เทศนดวย แนะ วันที่ ๒๖ วันที่ ๒๕ 
มีวางบางนิดหนอย วันที่ ๒๖ กไ็ปเทศน ไมคอยวางนะเราวันหนึ่งๆ วันนี้คนไมมากจะ
ใหเทศนอะไรนักหนา เทศนก็เทศนพอแลว พังงามาทั้งเมอืงเราก็ทุมกนัหมดพุงเลย 
แลวจะมีแยกไปไหนมันหมดแลว 
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ศีลธรรมอยูกับใครงามหมด ใหเอาศีลธรรมประดับตัวงามหมด ไมวาผูหญิง
ผูชาย นักบวชและฆราวาส ใหศีลธรรมประดับงามไปหมด งามลึกซึ้ง งามอยางชุมเย็น 
งามดวยความเอิบอิ่ม งามดวยศีลดวยธรรม งามรูปรางกลางตัวนั้นเขาๆ เราๆ มันพอๆ 
กัน ถางามดวยศีลดวยธรรมนี้สวยงามมาก ซึ้งมากนะ เจาของเองกง็าม คนอื่นก็งาม 
มองไปงามหมดนั่นแหละ ใหหาธรรมประดับใจ ถาธรรมประดับใจกระจายกระแส
ออกมานี้งามหมด พากนัเขาใจนะ 

เราก็เหนื่อย ตั้งแตวันกลับจากกรุงเทพมาแลวไมคอยมีเวล่ําเวลาอะไร เหนื่อย
มากจริงๆ ก็สอนทุกอยางแลวใหพากันตั้งใจปฏบิัติอรรถธรรมนะ ใหเปนความสงางาม
ภายในใจ ความสงางามภายในใจนี้เทวบุตรเทวดาก็ชมเชย อยาวาแตมนุษยมนาเรา
ชมเชยวาสงางามอะไรนี่ เทวบุตรเทวดาเขาชมเชยมาตลอดบรรดาทานผูมีศีลมีธรรม ยิ่ง
เปนผูมีภูมิมีธรรมอันสมบูรณเต็มที่แลว เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมชมตลอดเวลานะ 
ไมใชเพียงมนุษยเรา เทวดาอินทรพรหมชม สงางามทุกอยาง นั่นเห็นไหมละ 

อยางพระกัสสปะทานออกจากฌานสมาบัติ เขาสมาบัติ ๗ วัน ดับหมดไมมี
อะไรเหลือเลย ถึง ๗ วัน ธรรมดาเรานั่งไดที่ไหน ๗ วันทานเขาสมาบัติ จิตเขาพับปุบ 
รางกายนี้เปนหัวตอ ความรูสึกจะไมมารับกันเลย ถาความรูสึกภายในออกมารับรางกาย 
มันจะรูสึกความเจ็บปวดแสบรอน นั่ง ๗ วันไมได แมแตคืนเดียวก็จนกนแตก เราเคย
นั่งแลว นี่จิตเราไมไดเขาแบบจิตพระกัสสปะซ ิ จิตของเรามันเขาสูกับกิเลสตางหาก 
เวลานั่งนานๆ ลงไปจนกนแตกเพราะเรานั่งจริงๆ คืนแรกออกรอนเหมือนไฟเผากน 
ตลอดรุงไมลุกไมเปลี่ยนทาไหนเลย ปวดหนักปวดเบาเปดเรียบรอยแลว อยางน้ันละ
หลวงพอนิสัยเปนอยางน้ัน มีเวนขอเดียว เวนแตครูบาอาจารยและพระเณรในวัดเกิด
เหตุฉุกเฉินภายในวัดเราจะลุกไปชวย นอกจากนั้นไมมีเวนเลย นั่งตั้งแตบัดนี้ตองสวาง
เปนวันใหมเราถึงจะลุก เอาปวดหนักออกเลย ปวดเบาออกเลย จะไมออกใหเคลื่อนที่
เลย บังคับเจาของ 

มันไมเหมือนพระกัสสปะละซิ ฟาดเสียจนกระทั่ง โอย เรานั่งอยูนี่ ตัวเรานั่งน้ี
มันเหมือนหัวตอนะ ทกุขเวทนาที่มันเผาอยูในนี้เหมือนกับไฟเผาหัวตอ ทุกขแสนสาหัส 
เวลาจิตมันลงกันไมไดเปนอยางน้ัน กนนี้ออกรอนเปนไฟไปเลย นั่งตลอดรุงคืนแรก
เปนเพียงแคนี้ เวนไปสองคืน คืนหนึ่งสองคืนบางน่ังตลอดรุง สองคืนบางสามคืนบาง
นั่งตลอดรุงๆ คืนแรกออกรอน พอตอไปนี้หนักเขามันพอง กนพอง นั่งไมหยุดตลอด
รุงเหมือนกันหมด ไมเปลี่ยนอิริยาบถใดทาใดนั้นหมด แมจะปวดหนักปวดเบาไมยอม
ลุก เอาใหมันทะลักออกน้ี เวลาเปนเด็กมันขี้ใสตกัแมเสียพอ นี้โตเขาไปแลวสมมุติวาขี้
ใสจีวรมันเอาไปซักไมไดเอาไปฆาทิ้งเสียมันหนักศาสนา ซัดกันเลย คืนแรกก็ออกรอน
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ตอมามันกพ็อง จากพองแลวแตก จากแตกแลวเลอะ นั่นเห็นไหมละ เลอะก็ตามแตกก็
ตามถากิเลสไมแตกไมถอย 

ฟาดเสียจนพอแมครูจารยไดมากระตุกออก ทานรูความพอดีไมพอด ี เราไมรู
ความพอดีไมพอดีทานรู ทานเปนอาจารย นั่งทีแรกเลาเร่ืองภาวนาใหฟง เร่ืองอัศจรรย
ในการนั่งตลอดรุงเพราะมันฟดกันสดุเหวี่ยง ไมใชนั่งทนเฉยๆ สติปญญายิ่งหมุน ทุกข
มากเทาไรสติปญญาอยูไมไดนะ ตองหมุนติ้วๆ แลวมันก็ทันกนัลงผึงเลย กวามันจะลง
นี้ โถ แทบเปนแทบตาย ไปเลาใหทานฟง ทีแรกทานชมเชยยกยอนะ เอาละที่นี่ไดหลัก
แลว เอาเลย อัตภาพนี้มันไมตายถงึหาหน มันตายหนเดียวเทานั้น ทีนี้ไดหลักแลวเอา
เลย ทางนี้ก็เหมือนทานยุหมา พอออกมาแลวมองเห็นใบไมสดใบไมแหงหลนลง 
เหมือนกับวาคูตอสูมา ทั้งเหาทั้งกัดไปเลย เขาใจไหม 

ซัดเขาไปหลายคืนเขาไป ทานชักเงียบๆ นะ เรายังไมรู คําชมเชยของทาน
ลดลงๆ บทเวลาทานจะเอา พอขึ้นไปนั่งกราบนี้ เขาฝกมาเขารูจักประมาณ ขึ้นอยางน้ี
เลยนะ กับเราทานจะไมออน พูดกนัคุยกันเหมือนพอกับลูกธรรมดาๆ พอหันเขามาสู
ธรรมจะเปรี้ยงทันทีกับเราเปนอยางนั้น เร่ืองธรรมจะไมมีออน เด็ดขาดๆ ออกมาเลย 
เพราะทานรูนิสัย เขาฝกมาเขายังรูจักประมาณ มาตัวใดที่คึกคะนองมากเขาจะฝกอยาง
หนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกไมถอย จนกวาวามา
นั้นลดพยศลงการฝกเขาก็ลดลงๆ จนกระทั่งถงึมาใชงานใชการไดเรียบรอยแลว การ
ฝกอยางน้ันเขาก็หยุด ทานพูดเทานั้น 

แตยังเสียดายยังไดพดูอยูทุกวันนี้ เรายังเสียดาย ทานไมหมนุกลับมานี้ ไอหมา
ตวันี้มันฝกอยางไร คือเขาฝกมา ไอเราฝกหมา หมาตัวนี้ฝกยังไง อยากจะใหทานพูด
อยางน้ัน ทานไมพูดทานพูดเทานั้น มีเทานั้นทานไมอธิบายมาก แตเราเขาใจทันที ใน
พระไตรปฎกก็มกี็เราเรียนมาแลว ตั้งแตนัน้มาเราก็ไมนั่งตลอดรุง มันจะเลยเถิด
ความหมายวางั้น ทานเลยหักเอาไว นั่งไดเกาคนืสิบคืน เวนคืนหนึ่งเวนสองคนืบางนั่ง
ตลอดรุงๆ นี่ละมันเลยประมาณทานก็รูเราไมรู คิดดูแตวากนแตก เอา กนแตกยังไม
สําคัญจะเอาใหกิเลสแตกนูนนะ มันจะเอาใหกิเลสแตกเจาของจะตายยังไมรู ทานเลย
มากระตุกเอา นี่ละอาจารยของคนรูไหมละ 

ไมมีใครเกินหลวงปูมั่นเรื่องความฉลาด การฝกพวกลูกศิษยลูกหาทานเกงมาก
ทีเดียว กับเรานี่ละเพราะทานเอามากกับเรา เอาทีไรเด็ดทุกทีเราไมลืมนะ ทานเด็ดลง
ตรงไหนเราจับเอาไว ถูกตามทานหมด เด็ดตรงไหนถูกตามทานหมด อยางที่วานั่ง
ตลอดรุง ตั้งแตทานขนาบวันนั้นแลวเลยเงียบไมนั่งตลอดรุง ทานก็ไมเคยถามอีก เราก็
ไมพูดเพราะเราก็ไมทํา ไมนั่งตลอดรุง อยางน้ันละการฝก นีพู่ดถงึเร่ืองพอแมครูจารย 
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พระกัสสปะทานเขาสมาบัติ ๗ วัน ทานออกจากสมาบัติ นี่พูดถึงเร่ืองเทวดาอินทร
พรหมเขาเห็นหมด ทานออกจากสมาบัติ ทาวสักกเทวราชมานิรมิตเพศเปนพราหมณ
แก กับนางสุชาดา ภรรยาของทาวสักกเทวราชนั่น นิรมิตตัวมาเปนคนแก สรางกระตอบ
ไวขางทางเดินไปบิณฑบาตของพระกสัสปะ คืออยากไดอานิสงสมาก กม็าสรางกระตอบ 
นิรมิตขึ้นมานะมาสรางกระตอบไว 

พอเห็นทานบิณฑบาตทางนั้นก็ทําทา โอ นี่ผูเฒา พระทานมาบิณฑบาตแลว ทุก
วันเรามีของก็ไมมพีระ วันนี้มีอะไรไหม ความจริงเตรียมมาแลวหาอุบาย ทางนั้นก็บอก
วามีๆ กุลีกุจอวิ่งน้ันวิ่งนี้ นิมนตทานรอไวไปใสบาตรทาน ทั้งสองคนทาวสักกเทวราช 
กับนางสุชาดา พอใสบาตรไปทานรูแลวนะ มหาบพิตรมาแยงบุญแยงทานเขาทําไม อูย 
เร่ืองบุญเรื่องกุศลโลกทัง้โลกตองการทั้งน้ันขอใหไดทําเถิด ทาวสักกเทวราชนั่นเห็น
ไหม หอมหวนถึงโนนนะ ทาวสักกเทวราชมาใสบาตร ทานก็วามหาบพิตรมาแยงบุญ
แยงทานเขาไปหาอะไร ทุกอยางมันก็เพียงพอแลวนี่ ผูที่จนเขาก็มี โอย จนตลอดจนบุญ
จนกุศล แนะไปอยางงั้นนะ 

นี่พูดถึงเร่ืองพระกัสสปะเขาสมาบัติ ๗ วันถึงออกทีหนึ่ง พระกัสสปะนี้เกงเขา
สมาบัติ ไอเรามันไมไดแบบสมาบัติมันแบบสูตายกัน อยางน้ันละมันถึงไดพิจารณาแลว
ภาคภูมิใจในความเพียรของตัวเอง พิจารณายอนหลังไปนี้ วาเราไดตําหนิติเตียนตัวเอง
ที่ตรงไหน ในการประกอบความเพียรวาทอแทออนแอ ขี้เกียจขี้ครานอยางน้ีมีตรงไหน 
ไมมี ตั้งแตเร่ิมกาวขึ้นสูเวที เฉพาะอยางยิ่งฟงธรรมะหลวงปูมั่นเรียบรอยอยางถงึใจ
แลว นั่นละที่นี่ ก็มาถามตัวเองทีนี้เราจะจริงไหม ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น นั่นละที่นี่
มันก็ซัดกันเลย เพราะฉะนั้นความเพียรจึงไมเคยออนแอ 

ตอนนั้นมันกําลังหนุมใชไหม ตอนมาแกพิจารณายอนหลังถึงความเพยีรของ
ตัวเอง โอย ขยะ โอโห ขนาดนั้นมันก็ทําได ขนาดนั้นมันก็ทําได คือถาทําอยางทุกวันนี้
ตายเลยเขาใจไหม มันทําไมได นี้มนัก็ทําไดเร่ือยมา จากน้ันก็มาภาคภูมิใจ ถาไมทํา
อยางน้ันมันก็ไมเปนอยางนี้ ไมทําอยางน้ันมันก็ไมเปนอยางนี้ ที่เปนอยางน้ีสมกันแลว
เหตุกับผล เหตุหนักผลก็หนัก เราพอใจนะ วันนี้เอาเทานั้นละ ก็เปนคติเครื่องเตือนใจ
แลว เทศนวันนี้เปนคตินะ 

นี้ไมนาน ทางเวียงจันทนเขาก็จะมาละ มาติดตออีกคือเราใหแลวทั้งสองเครื่อง
เปน สามลานสี่แสน เรายังเปดทางใหเขา คือเวียงจันทนเปนเมืองหลวง แลว
โรงพยาบาลก็เปนโรงพยาบาลของเมืองหลวง วาขาดเครื่องมือมาก แตเขาก็พูดเพยีง
สําคัญมาสองอยางเราใหทันที นี่เราก็เปดทางใหเขาจะมาติดตอเราอยู หากวาขาดอะไร
ก็จะถามกันเราก็จะไดสงเคราะหอีกๆ เวียงจันทน เวลานี้ยังไมมา ตาสําคัญมากเรา
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พิจารณาแลวนะ ในอวัยวะของเรานี้อะไรสําคัญมากกวาเพื่อน ตาเปนที่หนึ่ง คืออะไรจะ
บกพรองกต็าม เชนงอยเปลี้ยเสียแขงเสียขาก็ตาม หูหนวกก็ตาม ถาตายังดีอยูยังไม
หมดความหมาย ความหวังยังมีอยูเหมือนกันกบัโลกทั่วๆ ไป พอตาบอดปุบทีนี้หมด
ความหมาย หมดหวังอะไรแลวไมเห็นอะไร เงนิทองกองเทาภูเขาที่เราเปนเจาของกไ็ม
มีความหมายอะไร ตาบอดเสียอยางเดียว ถาตายังดีอยูอะไรมีความหมายหมด คนทุกข
คนจนคนมั่งคนมีมีความหมายเสมอกันหมด ตาจึงเปนของสําคัญ เราจึงไดอุตสาห
พยายามเรื่องตาเปนสําคัญมาก 

ทุมลงโรงพยาบาลอุดรนี้ ๒๐ ลานกวา เฉพาะตา โรงพยาบาลศูนย อันนี้ทาง
เวียงจันทนเราก็เห็นเปนความจําเปน สําหรับเวียงจันทนเปนเมืองหลวงของประเทศ
ลาว ความจําเปนจะอยูในโรงพยาบาลนั้นมากที่สุดเลย นี่เขามาขอเพียงสองเครื่องเรา
ใหทันที และเราก็เปดทางใหเขาจะมาอยู หมอเขาจะมาเอง ใหมาชี้แจงความจําเปนของ
เครื่องมือทัง้หลายในโรงพยาบาลนั้นมีอะไรบางๆ พอชวยเหลือไดขนาดไหนเราก็จะ
ชวยเต็มกําลังของเรา แตเวลานี้เขายังไมมาก็ตองรอๆ ไวกอน 

สําหรับโรงพยาบาลอุดรนี้สมบูรณมาตลอด แตคราวนี้เขาไดเครื่องมือชนิดใหม
มา เขาเคยพูดใหเราฟงตั้งแตตนแลววาเครื่องมือชนิดใหมอยางน้ันๆ ใชสําหรับนั้นๆ 
เออ ถามีมาควรสั่งก็ส่ังไดเลยเราวางั้น นี่ก็พูดเปดทางใหเขาแลว แตเขายังตองมา
ติดตอกับเราที่วัด เพราะเหตุวามันแพงมากตัง้ ๗ ลาน ๒ แสน เขาจึงมาติดตอเราอีกที
หนึ่ง เราก็เปดใหเลย รวมแลวเปน ๑๐ ลาน ๖ แสน ใหโรงพยาบาลทั้งน้ันแหละ 
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