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 พระที่มาศึกษาใหมใหดูใหดีนะ ขอวัตรปฏิบัติในวัดนี้พระทานทํากันยังไง ๆ ให
ดูทุกคน ๆ ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนธรรมโดยแท ความปลีก ๆ แวะ ๆ หลบหลีก
ปลีกตัวใชไมได นั่นกิเลสกัดตับพระ ใครฉลาดไปทางน้ันเรียกวาฉลาดแบตับใหกิเลส
กิน ทั้งหมดนี้เปนงานเพื่อเรา ทําอะไรเพื่อเรา ๆ ไมไดเพื่อใคร ทําในวัดเพื่อเรา ทํา
อะไรเพื่อเรา ใหพากันศึกษาดวยดี อยามาเรอ ๆ รา ๆ มันขวางตามานานแลว ขอให
พินิจพิจารณาทุกคน มาศึกษาใหสมเหตุสมผลกับการมาศึกษานะ ตาดีหูดี ฟงใหถึงใจ 
ฟงแลวพิจารณา ดูแลวพิจารณาเขาไปหาใจ ๆ สติปญญาอยูท่ีใจ ความไมเอาไหนก็อยู
ที่ใจ ใหพากันดูแล 

เฉพาะขอวัตรปฏิบัต ิ ท้ังในบริเวณศาลาหรือบริเวณน้ีใหตางคนตางดู ท่ีไหนวาง
ไมมีใครทําใหรีบเขาไปทํา ๆ ทุกคน ๆ นะ ถูกตอง ตองพินิจพิจารณานะ นักปฏิบัติน้ี
เปนอันดับหน่ึงในวงพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมโดยแท ๆ เพื่ออรรถเพื่อธรรมโดยแท จะ
เปนผูหูดีตาดีไมขี้เกียจขี้คราน ไมอืดอาดเนือยนาย นี่คือเรื่องของธรรม เปนคติตัวอยาง
แกโลกไดสําหรับผูปฏิบัติอยางน้ี ธรรมเปนคติตัวอยางแกโลก ทั้งหลักธรรมชาติของ
ธรรมเองและผูนําไปปฏิบัติก็เปนประโยชนแกผูอื่นดวย นอกจากเปนประโยชนแกตัว
เองแลว พินิจพิจารณาใหดี ทําอะไรอยาพรวดพราด ๆ ไมใชเรื่องของธรรม ทําดวยการ
พินิจพิจารณาทุกอยาง นั่นแหละเรียกวาธรรม จะไปทํางานภายนอกภายใน จะเปน
ธรรมลวน ๆ ตามสัดสวนของงานนั้น ๆ น้ันแล 

สําหรับผมเองที่จะดูแลพระเณรทั่วถึงเหมือนแตกอนจะไมทั่วนะเวลานี้ ใหดูงาน
ของผมเองก็แลวกัน ยังมีขางนอกวัดอีกดวยนะ ขางนอกวัดน่ันก็เลอะ ๆ เทอะ ๆ ซึ่งไม
ใชเรื่องของวัดของพระเลย มันก็ไดอนุโลมทําไปตามอยางนี้แหละ เดี๋ยวนี้อะไรจะหร ูๆ 
หรา ๆ ขึ้นเปนวัตถุไปหมด วัตถุคือเรื่องของโลกของกิเลส นามธรรมเปนเรื่องของพระ 
อะไรจะไมดีขนาดไหนขอใหใจดีตลอดนะ สติปญญารักษาใจใหด ี อยูที่ไหนดีหมด น่ี
เรียกวาผาข้ีร้ิวหอทอง มีสติปญญาอยูในน้ัน ไอหร ูๆ หรา ๆ ขางนอกมันเรื่องของกิเลส
ทั้งนั้น อยาเอาเขามายุงในตัวของเราและในวัดในวาเรานะ เสียหมด 

กิเลสมันออกหนาทัพ ๆ ใครรูไหม ไปที่ไหน ๆ กิเลสออกหนาทัพ ๆ ทั้งนั้น 
สรางน้ันสรางน้ี ทําน้ันทําน้ี มีแตวัตถุเร่ืองด้ินรนเปนบากันท่ัวโลกน่ันแหละ จิตมันดิ้น
หาความชวยเหลือจากเจาของอยูจากทางสติปญญา มันไมไดสนใจนะ หรูหราภายในใจ
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น่ีเลิศเลอนะ ภายนอกไมไดมีอะไรแหละ เต็มโลกอยูนี้แหละ แตโลกไมไดพนความ
เดือดรอน มีความเดือดรอนท่ัวกันท้ัง ๆ ที่สิ่งเหลานี้เต็มบานเต็มเมือง เพราะหัวใจแหง
ผากจากธรรม ถาธรรมมีในใจจะหรูหราไมหรูหราอะไรภายนอก มันไมไดสําคัญยิ่งกวา
ใจ เลิศอยูในน้ันนะ 

ใหพากันดูใจใหดี ระมัดระวังใจเปนสําคัญมากทีเดียว ผมรับหมูเพื่อนไวผมรับ
ในเร่ืองทางดานจิตใจมาก ๆ นะ ถาอะไรเลอะ ๆ เทอะ ๆ ขางนอกมันขวางใจทันที น่ี
พูดจริง ๆ ไมคุนกับโลก ไมคุนเลย ปบนี้รูทันท ีๆ นอกจากจะพูดหรือไมพูด ถาอะไร
ไมเสียหายมากก็เฉย ๆ ไปเสีย ถาอะไรจะเสียหายก็บอกก็เตือน พากันจําเอา หูดีตาดีซิ 
เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้ทองคําได ๒๑ บาท ๕๐ สตางค ดอลลาร ๑๔๑ ดอลล ทองคําเราจะ
ขยับข้ึนเรือ่ย ๆ นะจากน้ีตอไปเรือ่ย ๆ การเทศนาวาการก็ดังท่ีหลวงตาเคยเรียนให
ทราบแลววา การเทศนนี้เราจะเทศนเฉพาะงานที่จําเปน ๆ เพราะมันเกี่ยวโยงกับทอง
คํา ๑๐ ตัน เวลาน้ีทองคําเราไดแลว ๕ ตันกับ ๑๓๒ กิโลครึ่ง การเทศนถาหยุดไปเสีย
ทั้ง ๆ ที่ทองคําซึ่งเปนจุดมุงหมายเราตั้งเอาไวอยางนั้นแลวก็เขากันไมได  จึงตองเกี่ยว
โยงกับการเทศน ไมมากก็ม ีเปนระยะหาง ๆ ไปเก่ียวโยงกับทองคํา ๑๐ ตัน สําคัญตรง
นี้นะ ยังตองมีเทศนไปอยูอยางนั้นเพราะเกี่ยวกับทองคํา พอทองคําไดตามจุดมุงหมาย
เม่ือไรแลวเหลาน้ีก็คอยเปนไปเอง แลวเราจะประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วหนา
กัน เชนเดียวกับเราประกาศออกเปนผูนําเบ้ืองตน 

เราประกาศตัวออกเปนผูนําเบื้องตนนั้นเราเปนผูประกาศเอง เพราะฉะนั้นเมื่อ
เราประกาศแลวก็เรียกวาขึ้นเวท ี เอาจริงเอาจังทุกอยาง ทีนี้เวลาถึงจุดมุงหมายที่เรา
ตองการกันท่ัวหนาสําหรับเมืองไทยเราแลว คือทองคํา ๑๐ ตันแลว อันน้ันมันจะคอย
ลดของมัน สุดทายถาควรประกาศก็จะประกาศ แตมันควรอยูแลวเวลาน้ี มันยังไมควรก็
แตทองคํายังไมได ๑๐ ตันเทานั้น ถาหากวาทองคําได ๑๐ ตันแลวประกาศเมื่อไรก็ได 
ควรตลอดเวลา นี่รอทองคํา 

คราวนี้รูสึกวาไดเร็วนะ ตั้งแตมอบที ่สวนแสงธรรม วันที ่๑๑ เมษา ผานมาแลว
น้ี เวลาน้ีได ๗๓ กิโล ๒๗ บาท ๖๔ สตางค เมษา พฤษภา มิถุนา วันน้ีวันท่ี ๑๑ ใชไหม 
พอด ี๒ เดือนเต็ม ถานับเม่ือวานน้ีดวย เอา ๒๐ เลยก็เปน ๔๗ บาท ก็อยางน้ันแหละ
ขึ้นไปเรื่อย จะใหขึ้นเรื่อย ๆ จะพยายามใหถึงจุดมุงหมาย ๑๐ ตันแหละ เวลาน้ีท่ีมัน
ขาดอยูไมถึง ๕ ตัน ใหตางคนตางพยายามขวนขวายกันไป เราแนใจวาได เรื่องชากับ
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เร็วก็อยูในระยะที่เราชวยชาติของเรานี้แหละ อยูในระยะนี้ ตองได จุดใหญของเราคือ
ทองคํา ดอลลารเคียงขางกันไป 

(หลวงตาเจาคะ บางคนบอกพอเห็นหลวงตาประกาศซ้ือทองคํา เขารูเลยวาทอง
คําจะข้ึน เขาก็ซ้ือตุนไวเลย เขาก็ไดกําไรจากที่หลวงตาประกาศ ) 

ก็เราประกาศมาต้ังแตวันออกชวยชาตินูน มันมานอนตายอยูเหรอ ทําไมมันไม
ข้ึนแตกอน 

(พอหลวงตาวาชวงน้ีจะเบิกเงินออกมารอยลานไปซ้ือทองคํา เขาบอกทองข้ึน
แนเลย) 

โอย พวกบา เราก็เลยเปนหูบา กลับไปนี้จะตองไปลางหูมันสกปรก 
(เม่ือวานหนูไปงานศพเขาก็พูดกันวา พอหลวงตาซื้อทองคําทีไรทองขึ้นทุกท ี

จริง ๆ คะ) 

เราไมคอยถือขลังอะไรนักเรื่องเหลานี้ แตเราไปขลังเอาเรื่องแมว น่ีมันนาขลัง
จริง ๆ นะแมว เราเอาขอออยดํามาจากโยมแม เขาเอาออยดํามาผสมยาใหโยมแม ทีน้ี
ขอออยท้ิงอยูน้ัน เราก็วา เอา นี้มันจะเกิดอยูนะไปปลูก ตามันดีอยู เราก็เลยถือมาปลูก
ไวขาง ๆ กุฏิ แตกอนตนไมยังไมใหญ พอปลูกไวแลว โอย มันขึ้นเขียวชอุม เราก็พูดยอ 
ๆ เอาเลย เห็นมันสดเขียวงดงามมาก ออยดําประมาณสักสองสามขอเอามาปลูกไว มัน
ขึ้นจริง ๆ โอย สูง เรานึกในใจ แถวน้ีหนูไมกินออยเหมือนหนองผือ คือหนองผือมันอยู
ขางกุฏิเราเหมือนกัน ออยสวย ๆ หนูมาถากมาถางมันเอาไปกินเร่ือย เราเลยระลึกถึง
ออยท่ีหนองผือ เห็นออยเราเขียวชอุม ออยท่ีน่ีหนูมันไมกินเหมือนหนูหนองผือ เราวา
ง้ันนะ  

พอกลางคืนน้ัน โอย ปราบเรียบเลย ไมมีอะไรเหลือจริง ๆ นะ ไมมีตนชี้ฟาเลย 
หมดจริง ๆ โถ มึงก็กินเหมือนกันหรือ มันยังไงกัน เราก็ดุพรอมกับเรียกแมวดวยนะ
เดี๋ยวนั้น เรียกโวกวาก ๆ แบบนิสัยน่ีแหละ แมวไปไหนนี่วะ หนูมาทําลายศาสนา
ทําลายโยมแมเสียดวย เราปลูกใหโยมแม มาถากมาถางหมด ไอสวนที่เราคิดถึงหนูเรา
ไมวาเก็บไวเสียกอน เหอ แมวไปไหนวะ เรารองโกกเกกขึ้น ขูมันเฉย ๆ เราไมมีเจตนา
อะไร น่ีท่ีวามันขลังมันแปลกอยูนะ พอเรารองโกกเกกขึ้น ตอนปดกวาดบาย ๔ โมง ไป
เจอเอาท่ีหนูมาถากมาถางออย หมดจริง ๆ นะไมใชธรรมดา เราก็โวกเวกขึ้นรองหา
แมว พอปดกวาดเสร็จเรียบรอยแลว หมูเพ่ือนกําลังขนนํ้าขนทาจากบอข้ึนใสตุมใสไห 
เราก็เดินมาพักศาลาหลังเล็ก ๆ แตกอนศาลา สรางวัดใหมเล็ก ๆ เราขึ้นมานั่งศาลา 

สักเด๋ียว อาว ๆ มาแลวแมวนะ มาตรงนั้นเสียดวย ฟงเสียง อาว มันเสียงแมว
นะน่ี อาว ๆ มาเลย ตรงมาที่หนูถาง มาดูแมวจริง ๆ เหรอ โอย โผลมาจริง ๆ สีเหลือง
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ใหญยาว ไมใชเลน ตั้งแตสรางวัดมาก็ไมเคยเห็นแมว วันน้ันทําไมมา หางกันไมถึงสอง
ชั่วโมง หลังจากน้ันเราก็ออกมาน่ีนะ มันก็อาว ๆ ออกมา โผลมานี่เลย โธ มึงมาหรือน่ี 
กูเรียกหามึงเฉย ๆ กูไมใหมึงมากัดหนูกูนะ หนูก็หนูวัดแมวก็แมววัด สูอยาทําลายกัน
นะ เขาก็เดินฉากไปนูน เอาดูซินะ เขาก็เดินฉากไปนูน ต้ังแตวันน้ันวันเดียวไมเห็นอีก
เลยจนกระทั่งปานนี้ แมวตัวนั้นไมเห็นเลย เห็นเฉพาะเวลานั้นมันมา นี่จึงวามันเปนยัง
ไงรูสึกจะขลังอยูนะ พอเรยีกโวกวากข้ึน แมวไมเคยเห็น มาแลว อาว ๆ มาทางนูนเลย  

แลวไอหนูตัวน้ีมันก็แปลกอีก พอมันข้ึนเขียวข้ึนอีกแลวก็ไปเห็น เอ สงสัยหนูตัว
น้ี แมวกัดมันตายต้ังแตวันน้ันแลวเหรอ ไมเห็นมากัดออย วาอีกนะ นึกในใจ ไปเห็นน่ี 
แมวกัดมันตายตั้งแตวันนั้นแลวเหรอ เราก็เรียกหามันเฉย ๆ ไมไดเรียกใหมันมากัดหนู 
มันกัดหนูเหรอไมเห็นมันมาถางออยน้ี พอคืนวันน้ันเสร็จอีก มันเปนอยางน้ันนะ คืนวัน
นั้นหมดเลยจริง ๆ ถางเรียบ โอ มึงยังอยูหรือ หยุด แตน้ีตอไปมึงอยามาทํานะ มัน
แปลกเหลือเกิน ทีนี้ครั้นเวลามันขึ้นเปนลําขึ้นจริง ๆ แลวมันกินไดแลวนะท่ีน่ีเปนลํา 
มันก็ไมมาแตะต้ังแตน้ันมาแลวจนกระท่ังมันข้ึนเปนลําเลยเทียว เราก็คิดคะนองอีก อูย 
นี่มันใหญแลวหนูจะไมมาเลนงานอีกเหรอ เรานึกวาง้ัน กลางคืนมันก็มาฟาดเอาลําน้ัน
อีก พูดวันไหนเปนวันนั้น มันแปลกอยู 

พอจากน้ันก็บอกมัน ยืนบอกอยูท่ีคอออยนะ ทีน้ีมึงอยากกินก็มากิน มึงอยามา
ถางหมดนะ มึงตองการลําไหนใหมึงมากัดเอาลําน้ันแลวดึงเขาไปในปา ไปกินในปาทีละ
ลํา ๆ มึงอยามาถางหมด เดี๋ยวมึงไมไดกินนะ แมกูก็ไมไดกิน ใหมึงมาเอาทีละลํา มึง
ตองการเอาไปกินในปา กูไมหวงแหละ เราวาอยางน้ัน ตั้งแตนั้นมา อูย สอนไดจรงิ ๆ 
นะ เขามาเอาทีละลําเขาไปกินในปา กินอยางง้ันตลอดออยเราน่ันนะ มาลากทีละลํา มัน
แปลกอยู นี่ที่เรียกวามันขลังเรื่องแมว อยางอ่ืนไมขลังเรานะ เรื่องแมวนี่ถนัดชัดเจน
มากทีเดียว ระลึกปบทีไรเอาทีน้ันในคืนวันน้ันเลย แปลกเหลือเกิน 

มันก็แบบหลวงปูขาวทานระลึกถึงชางใหญท่ีถํ้ากลองเพล ชางใหญตัวนั้นมันมา
บอย มันผานมาในวัดเราผานไปผานมาอยูง้ัน มันไมทําไมกับใครละ มันผานมา ตอน
กลางคืนมันหากินมาตามกุฏิพระ มองเห็นตัวมันก็เฉย ๆ ทีน้ีมันก็หายไป โห เปนป ๆ 
ทานเลยระลึกถึงมัน แปลกนะ ทานเลาใหฟงเอง กุฏิใหญของทานทุกวันน้ีท่ีทานเพ็ง
นอนอยูแตกอน พอทานลวงไปแลวทานเพ็งมาแทน พอดีทานก็นอนอยูหองน้ี ทีนี้อยู ๆ 
พอประมาณสักเที่ยงคืนหรือคอนคืน มันเอางวงมันมาลูบคลําหองท่ีทานอยู ทานรูสึก
ตัวขึ้นมา หือ “ขโมยมาเหรอ มาก็ไมมีอะไรใหแหละ มีพรมผืนหนึ่งปูไวขางลาง ถา
อยากไดก็เอาเสียนะ” ทานบอกชาง นึกวาขโมย หือ ขโมยมาหาขโมยของหรือ ไมมี
อะไร มีพรมผืนหนึ่งปูอยูขางลาง ถาอยากไดก็เอาไปเสีย ทานวางัน้ 
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พอตื่นเชามาไปด ูมันเดินมานี่ ซุมประตูนี้มันไมทําลาย มันเดินลัดเลาะมา ออก
ไปก็ไปเหยียบกองดินทราย ออกจากทางน้ี มันต้ังหนาไปเหยียบจรงิ ๆ ไปเหยียบรอย 
โถ เราวัดดูไดศอกหลวงจริง ๆ ศอกหลวงเต็มเลย เราเอาไมมาวัดดูจริง  ๆ ที่มันไป
เหยียบไวน้ัน พอไปเยี่ยมทาน ทานเลาใหฟง มาดู โอย จริง ๆ ทานเรียกหามันในคืน
น้ันมันก็มา ทานก็เลยรําพึงตอไปอีกวา มึงยังมาหากูอีกนะ แตน้ีไปมึงอยามานะ
อันตรายมันมาก ทานบอกอยางง้ันนะ พวกเปรตพวกผีเต็มบานเต็มเมือง อยามาอีกนะ 
ตั้งแตนั้นมาไมเห็นเลย จนกระทั่งทานลวงไป หายไปไหน ตายแลวละทา มันก็แปลก 
ทานพูดถึงชางมันก็มา 

อยางทานหลวงปูม่ันน่ี โอย เดนมาก เรื่องอยางนี้เดนจริง ๆ พูดอะไรไมได เรา
จับทันทีเลยถาทานพูดถึงเรื่องอะไร คอยดูนะบอกเลย เราเปนนักด้ืออยูแลว มันหากคิด 
เรื่องของทานแย็บออกมาตรงไหนเราจะจับเอาไวเลยพอทานพูด น่ีเวลาน้ีทานพูดเร่ืองน้ี
คอยฟงนะ มากระซิบองคใดองคหน่ึงท่ีไวใจน่ันแหละ คอยดูนะ ไมนานละเรื่องนี้จะโผล
ขึ้นมา เปนจริง ๆ ทุกครั้งเลย ทานพูดทีไรเปนจริงทุกครั้ง ๆ หลวงปูมั่น เรยีกวาทุก
อยางถาทานพูดออกมาน้ีเด็ดขาดมาก ตรงเปง ๆ เลย หลวงปูม่ันเรายกน้ิวใหเลย เกง
มากทีเดียว เหมือนวาเทวดาคอยฟงทานอยู พอทานคิดเรื่องอะไรหรือพูดเรื่องอะไร
เหมือนวาเทวดาคอยกระซิบ เรื่องหลวงปูมั่นนี้เรียกวาเดนมากจริง ๆ ถาทานพูดอะไร
ออกมาแลวจับเอาไวเลย คอยด ูมาจริง ๆ เปนจริง ๆ ถึงวา เอ เทวดาคงจะสิงสถิตอยู
คอยดูวาระจิตของทานที่คิดเรื่องอะไรตลอดเวลามั้ง พอทานแย็บอะไรออกมานี้ตรงเปง 
ๆ เลยนะ น่ีสําคัญมากนะ จิตใจของทานที่บริสุทธิ์ มีฤทธ์ิมีเดชอยูในน้ันแหละ 

หลวงปูม่ันน่ีชัดเจนมาก เราพูดเลนเฉย ๆ นะ เราไมไดขลังอะไรกับแมว ตั้งแต
ไอหยองมันยังเหาเรา ถาขลังมันจะมาเหาเราทําไม แตไอหยองมันยังเหาเรา เราไดตีไอ
หยอง ก็ตางคนตางไมขลังวางั้นเถอะ เราก็พูดเลนไปอยางงั้น เรื่องพวกเทพมีอยูอยาง
น้ัน ท่ีเทวดารักมากก็คือพระจิตตคุตต อันน้ีเดนมากทีเดียว เทวดารักไมอยากใหไป
ไหนเลย พวกรุกขเทวดารักษาทานตลอดเวลา ใครมาเพนพานไมไดนะหากมีอันเปนไป 
อยูในน้ันแหละ อยูในบริเวณน้ัน จนใครก็กลัวกันท้ังน้ัน มาทําอะไรไมไดหรือเพนพาน 
ๆ อะไร ผิด ๆ พลาด ๆ ไมไดนะ หากมีอันเปนไปอันหน่ึงจนได พวกเทพเขาก็ไมทํา
แรงอะไรละ เขาทําเตือนเฉย ๆ หากคอยรูอยู 

พระจิตตคุตตนี้เปนพระที่พวกเทพรักมากที่สุด ในประวัติมีองคนี้ที่พวกเทพเจา
รักมาก ไปไหนไมอยากใหทานไป ทานตกลงอยูในถํ้าน้ันต้ัง ๖๐ พรรษานะ ทานไมไป
ไหนก็เพราะสงสารพวกเทพวางั้นนะ แนะอยางน้ันแหละ พวกเทพรุมลอมตลอดเวลา
รักษาตลอดเลย แมที่สุดตั้งแตพระราชามานิมนตใหไปฉันในพระราชวังหรือใหไปเยี่ยม 
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ทานก็ไมไป ๆ จนกระทั่งพระราชารับสั่งเลยเทียว ประกาศรับสั่งใหเอาผามามัดนมแม
ลูกออนไมใหกินนมลูก จนกระทั่งพระจุตตคุตตลงมาเมื่อไร จึงจะประกาศเปดผาใหลูก
กินนมแม โอย.พอประกาศอยางนั้น เพราะนิมนตยังไงทานก็ไมไป ตองหาอุบายซิพระ
ราชา เลยตองเอาผาไปพันนมแมละซิ ไมใหลูกออนกินนม แลวก็ประกาศขึ้นมาเลย 

คนก็ข้ึนไปหาทานบอกวาพระราชาประกาศอยางน้ัน โอย.ทานโดดลงเลยนะ 
โอย.ไมได ๆ เด็กตายหมด ๆ ตายหมดแลวเด็ก ทานโดดลงมาเลย แนะ ทานมาเฉพาะ
เวลาจําเปน เวลามาน้ีเทวดาลอมรออยูนะ เปนอยางนั้น พระจิตตคุตต พวกเทพรักมาก
ท่ีสุด เปนคนละนิสัยวาสนา อันน้ีไมไดเหมือนกันหมด อยางสมัยปจจุบันน้ีหลวงปูม่ัน
กับหลวงปูฝน หลวงปูม่ันเปนท่ีหน่ึง หลวงปูฝนเปนท่ีสอง ตอจากน้ันก็เปนลําดับกันไป 
ท่ีเดนมากท่ีสุดก็คือหลวงปูม่ัน นี่ละเดนมาก กับพวกเทพนี้ไมวาไปอยูที่ไหนพวกเทพ
รักทานมาก เทพไมใชเทพธรรมดา สวรรคช้ันพรหมก็ยังมา แตที่รักษาทานธรรมดามี
เปนประจําทานวา จนทานหามพระ 

คือแตกอนมันไมมีสวมซึมอยางน้ี สวมขุดเปนหลุมธรรมดา ทีน้ีเวลาทําสวมทาน
หามพระไมใหไปทําสวมทางดานนั้น ๆ น่ันทานบอกแลวนะ พวกเทพเขามาตอวา อยาง
น้ันแลว ใหทําทางดานอ่ืน ทางนี้เปนทางพวกเทพเขาเขามาหาเราทานวา เปนทางโลง
แจงเขามาหาเรา ทานวาอยางน้ัน ทําเลทางนี้ไมมีพระดวย คือถามีพระที่ไหนมากพวก
เทพจะไมไป เขาเคารพพระ ทีน้ีบางทีมาเห็นพระนอนหลับครอก ๆ อยู เขาก็ไปฟอง
ทาน ทานก็มาดุพระ นั่นเห็นไหมละ วางอะไรไมเปนระเบียบนี้เขามาฟองนะ ฟงซิ พวก
เทพเขามาหาทาน เขามาฟองเรื่องพระนอน พระทําไมเปนกิริยามารยาทที่สวยงามสงบ
เสงี่ยมงามตา แตทําไมพระองคนั้น ๆ นอนหลับครอก ๆ เหมือนคนตาย เปนลักษณะ
ทิ้งเนื้อทิ้งตัว อยางน้ีไมเหมาะไมสวยงาม เขาไปฟองทาน 

ทานก็เลยเตือนพระ เพราะแตกอนไมมีพระมาก อยูกับทานไมก่ีองค ถาวันไหน
พวกเทพจะมาทานจะมาเตือนพระ วันนี้พวกเทพจะมา เวลาเทาน้ัน น่ันบอกแลวนะ 
ใครจะนอนเสียกอนหนาก็นอนเสีย ไมนอนก็ใหรักษาความสงบเรียบรอย ประมาณผาน
ไปนั้น พวกเทพกลับไปแลวจะพักนอนคอยนอนกัน ใหพากันระมัดระวัง เพราะศาสนา
เปนเจดียของโลก เราก็เปนเจดียของโลกประเภทหนึ่ง เพราะฉะน้ันอยาใหเขาเห็นอะไร
ที่ไมเปนมงคล เขามาเพื่อมงคล เราควรจะปฏิบัติใหเปนมงคลแกเขาอยางไรก็ใหปฏิบัติ 
การรักษากิริยามารยาทเปนเรื่องพระเราอันดับหนึ่ง นั่นฟงซินะ ใหเรียบรอยทุกอยาง 
ทานเตือนนะ เวลาพวกเทพมาหามไมใหไปทําสวมทําถานทางน้ีดวย แลวสวนมากพระ
จะไมอยูทางดานน้ี 
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เขาเปนอยางนั้นมาดั้งเดิมพวกเทพ ที่ไหนมีพระชุมเขาจะไมเขา เขาจะมาทาง
พระหาง ๆ แลวมาดวยความสงบงบเงียบทีเดียว มาฟงเทศนฟงธรรมจากทาน แตพวก
เทพทั้งหลายเขาจะมีผูเดียวเปนหัวหนาทําหนาที่แทน คือพวกเทพนั้นมีขอของใจสงสัย
อะไรถามหัวหนา แลวหัวหนาก็นําเร่ืองน้ันเขามาถามทาน ทานก็ตอบแลวพวกน้ีก็เขาใจ
หมด น่ันละท่ีวาทานแกปญหาเทวดา ดังในครั้งพุทธกาล อตฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ คือ
ตอนหกทุมลวงไปแลวน้ัน แกปญหาและเทศนาวาการโปรดพวกทวยเทพ ทานบอกไว
แลวในพุทธกิจ ๕ ประการ ทีน้ีเวลามีผูถามก็มาเฉพาะหัวหนา หัวหนาก็ถามมา ทาน
ตอบ ตอบไปคนน้ันเขาใจหมด ๆ น่ีหลวงปูม่ันนะ เรียกวาทานชํานาญมากเร่ืองเทพ 
ทานพูดเรื่องเทพเหมือนเราพูดเรื่องผูคนธรรมดา เพราะทานเคยชินมาก ทุกอยางเก่ียว
กับพวกเทพช้ันไหนทานเขาใจหมด 

นี่ละที่วาเทวดาไมม ีพวกตาบอดมันกําลังจะทําลายศาสนาเวลาน้ีนะ ศาสดาองค
เอกสอนไววา สอนมนุษยเทวดาท้ังหลายเหลาน้ีสอนแบบเดียวกันหมด เหมือนกัน อยู
ในคําสอนของพระพุทธเจาอยางเดียวกัน สอนท้ังมนุษย สอนทั้งทวยเทพคือเทวดาทั้ง
หลาย ตลอดเปรตผีอะไร ทานสอนไวหมด ในธรรมทานมีอยางน้ัน แตเรามาลบออก
เสียวาพวกเทวบุตรเทวดาไมม ี ก็มีตั้งแตมนุษยขี้เหม็นเต็มบานเต็มเมืองเวลานี ้ ไปไหน
มันจะเหม็นคลุงไปหมดมนุษยเรา หาความหอมหวนไมได มันเหม็นดวยความชั่วชา
ลามก เหม็นดวยการหาบบาปหาบกรรมดวยการทําความช่ัวน้ันแหละ เวลาน้ีเปนอยาง
น้ัน 

เมืองไทยนี้เปนเมืองพุทธ พ่ีนองท้ังหลายควรสะดุดบาง พระพุทธเจาเปน
ศาสดาองคเอก ฟงซิวาศาสดาองคเอก พวกเรานี้เกิดมาเต็มบานเต็มเมือง ใครเปน
ศาสดาองคเอกแทนพระพุทธเจามีไหม แลวทําไมถึงยกทัพไปจับพระพุทธเจามาทุมลง 
ๆ ทั่วทั้งแดนโลกธาตุมีแตพวกเปรตพวกผีจับพระพุทธเจาทุมลง ดวยการลบลางอรรถ
ธรรมของพระพุทธเจามีอยางเหรอ มันเขากันไดเหรอกับเราเปนชาวพุทธ ขอใหพากัน
เคารพนะ ทุกอยางท่ีศาสดาสอนมาแลวแมนยําหมดทุกอยาง เชนเดียวกับกิเลส กิเลส
ออกอุบายใดโกหกท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันกิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกัน กิเลสเปนฝาย
หลอกลวงตมตุนลวน ๆ ไมมีความจริงกับกิเลส แตธรรมมีแตความจริงลวน ๆ ความ
หลอกไมมี เวลาน้ีเรากําลังถูกกองทัพกิเลสในหัวใจเราน้ันแหละ มันบีบบี้สีไฟเราใหได
สรางความทุกขรอนขึ้นใสตัวแลวยังไมแลว ยังกระจายออกไปประกาศกันดวยความเลว
รายของตัวเอง แลวลบลางศาสนาของพระพุทธเจาตลอดมาอยางน้ี 

ทีนี้พูดถึงเรื่องความทุกขรอน ไมมีใครทุกขรอนยิ่งกวามนุษยที่ประกาศตนวา
เกงกวาศาสดานะ ศาสดาทานไมไดทุกขรอน พระพุทธเจาทุกพระองค พระสาวกทุก ๆ 



 ๘

องค ต้ังแตวันกิเลสขาดสะบ้ันลงไปจากใจแลวทานไมมีทุกขในหัวใจเลย มีก็มีตั้งแตเจ็บ
ทองปวดหัว เจ็บไขไดปวยธรรมดา นี้เปนเรื่องของธาตุขันธซึ่งเปนตัวสมมุติ โลกเขามี
ยังไงทานก็มีอยางเดียวกัน แตไมสามารถจะไปซึมซาบจิตใจของทานใหกังวลวุนวายเปน
ความทุกขไดเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ผิดกันตรงนี้นะ พระอรหันตไมมีทุกขทางใจตั้งแต
กิเลสขาดสะบั้นลงไป เพราะกิเลสเปนสาเหตุใหทํากรรมทั้งนั้น เมื่อกิเลสซึ่งเปนตัวเหตุ
ทํากรรมพังลงไปแลวทุกขก็ไมม ี

พระอรหันตนับแตพระพุทธเจาลงมาจึงไมเคยมีทุกข ตั้งแตวันตรัสรูปงขึ้นมา
เทานั้น ทุกขดับพรอมกันหมดกับกิเลสดับไป เรื่องธาตุเรื่องขันธทานเหมือนเรา อันน้ีมี
เหมือนกัน ตางกันตั้งแตวาทุกขเหลานี้ไมซึมซาบจิตใจใหทานเปนทุกขทางใจได ไมม ี
ทุกขทางใจทานไมม ีมีแตทุกขทางรางกาย เพราะนี้เปนสมมุต ิ สมมุติกับสมมุติก็รับกัน
ได เชน เย็นรอนออนแข็ง อันนี้ก็เปนสมมุต ิ เย็นรอนออนแข็งก็เปนสมมุติก็รับกันได 
แดดรอนก็วารอน หนาวก็วาหนาว แนะ เปนธรรมดามันรับกันได สวนใจไมมีสมมุติอัน
ใดเขาไปเจือปนเลย ทานจึงไมมีทุกข นี่ละคุณคาหรือมหาคุณของพระพุทธเจาทุก ๆ 
พระองคท่ีมาส่ังสอนโลกดวยความเมตตาทานสอนอยางน้ี ขนาดนั้นความเมตตา สัตว
โลกยังไมยอมรับยังจะพากันบืนลงนรก ที่พระพุทธเจาไปปดเอาไว ปดเอาไวไมใหลง
นรกดวยการไมใหทําบาปมันก็ฝนทําบาป เปดทางนรกอยูจนได ตายแลวก็ไปตกนรก 
พระพุทธเจาที่สอนนั้นไมตกนะ 

พวกเรานี้แหละจะไปตกนรกไปสวรรค เพราะฉะนั้นจึงใหดูตัวเราใหดี เราอยา
อวดเกงกวาพระพุทธเจานะ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคเลิศเลอทั้งนั้น เราน้ีเลวดวยกัน 
คลังกิเลสก็อยูกับเรา สวมถานคือความโลภ ความโกรธ ความหลง อยูกับเราทุกคน เรา
จะเอาอันนี้ไปอวดพระพุทธเจาไดยังไง ศาสดาองคเอกทานไมมีส่ิงเหลาน้ี สิ่งเหลานี้เปน
มหาภัย ทานปดออกหมดจากพระทัยคือใจของทาน ตลอดสาวกไมมี พวกเรามันเต็ม 
ใหพากันระมัดระวังนะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ ไมเทศนมากนัก วาไมมากก็มากอยูนะ 
เอาละพอ 
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