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เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ (เชา) 

กลัวดวยความเคารพ 
เมื่อเชามีโอกาสวาจะไปดูถ้ําพระเวส เลยไมไดไปหมดเวลาเสียกอน ถ้ําพระเวส

แถวนี้นะ ( ถ้ําพระเวสจากนี้ไปประมาณ ไมถงึ ๖ กิโลครับ ถ้ําตาฮดก็ตดิกันมาอยูนัน่ละ
ครับ) มันจําไมไดละเดี๋ยวนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอยาง (จากน้ีไปถ้ําตาฮดก็
ประมาณสัก ๓ กิโลเมตรครับ เลยไปถ้ําพระเวสก็ประมาณสัก ๒ กิโลเมตร ใกลๆ กัน) 
ไปถ้ําพระเวสไกลอยูนะ ถ้ําพระเวสมาหาบานแกง มาหาถ้ําตาฮดนี่ ไกลอยู เพราะเรา
เคยเที่ยวมาอยูแถวนี้นะ ทางถ้ําพระเวส ทางถ้ําตาฮดหรืออะไร เรามาพักอยูแถวนี้ ถ้ํา
ตาฮดนี่ละ ไมใชถ้ําพระเวส ถ้ําพระเวสไปดูเฉยๆ เขาวามันหินปูนหินอะไร เขากับธาตุ
ขันธของเราไมได เราเลยไมอยู เรามาอยูถ้ําตาฮด เที่ยวแถวนี้แหละ  ทางบานแกงก็ยัง
จําไมได เขามานี่จําไมไดบานแกง  

พอจากนี้แลว เราก็กลับเทานั้นละ พอเสร็จธรุะนี้แลวเราก็กลับเลย ไมมีธุระ
อะไร เทศนก็เทศนแลว ไมเทศนอีกละเหน่ือย คนมาอะไร เดินลัดเลาะมาแถวนี้ ทางน้ี
มาไมไดเต็มหมด มานี้ออมไปโนน ออมมานี่ เขามานี้ไมได คนเต็มหมด ไปเอาแตนมา
วางไวนี่สักสองรังหนอยนะ ไปหาแตนมาใหสักสองรัง มาวางไวนี่รังหนึ่ง วางไวนี่ พวกนี้
แตกฮือ เราเขาออกไดสะดวก มีแตนเทานั้นจะชําระความได เอาแตนมาวางไวนี่รังหนึ่ง 
วางนั้นรังหนึ่ง มันซัดทางนี้แตกฮือแลวก็ไปมาไดสะดวก  
 พอพดูเรื่องน้ีแลว เราก็ระลึกไดถึงเณรหน่ึง เณรนี้ชื่อนอย เดี๋ยวนี้มันไปอยู
สหรัฐแลว ชื่อนอย เปนคูกันกับทานอุน วัดปาแกว เปนเณร อะไรเอะอะ นี่มันเวิ้กวาก 
มันรอง แกไมคอยชอบพูด แตเวลาตื่นอะไร นี่มันตื่นเหลือประมาณ เว้ิกวากเลย มัน
เกงนัก เราก็เอาไปดัด พาไปเที่ยวในปา พอดีเปนปลวก ปลวกนี้ปลวกตัวใหญอยูนะ 
ไมใชปลวกเล็กๆ มันเปนแผน ปลวกนี่นะ มันรองดีนักเณร พาไปในปา พอไปเจอ
ปลวกเราก็หลีกออกมา แลวทําทาดูนั้นดูนี้ ใหมันเถอตามเราวางั้นเถอะ เราเห็นปลวก
แลวเราหลีกนี้ ทางอยูนี่นะ ปลวกเต็มมันไมเห็น เราเห็นปลวกแลว เราหลีกปลวก ไป
ยืนอยูขางทาง 

นั่นอะไร เราชี้ละที่นี่ มันเดินไปไมเห็น มันเถอกับเราไป มองไปตามเรา เดี๋ยว
เสียงมันเวิ้กวากเลย อะไร ปลวกๆ นั่นละมันเซอนัก ดัดสกัทีหนึ่ง เอาไปดัดเฉยๆ นี่
แหละ ไปเจอปลวก พอปลวกซัดเขานี้ เสียงรองเว้ิกวาก ธรรมดามันไมคอยชอบพดู แต
เร่ืองตื่นเตนมันเวิ้กวากละเณรนี่ เอาเสียเสียงเวิ้กวากๆ ไปเลย  
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เมื่อเชานี้คิดวาจะไปดูถ้ําตาฮด ไปทางนี้ ไมมีเวลาก็เลยไมไป มาคราวนี้ไมไดดู
อะไร มาเฉพาะงานนี้เทานั้นเราก็กลับ ถามีโอกาสจะไปดูนั้นดูนี้ ทําเลที่เราเคยเที่ยว มา
คราวนี้เลยไมไดไป ตนจกิตนรังหลายอยูแถวนี้ นี่ปาจิก ไมเต็งไมเน้ือแขง็ ทําตนเสาแต
กอนไมเตง็ไมรัง เดี๋ยวนี้ก็ยังมอียูเฉพาะที่สงวน นอกนั้นไมมเีหลือ หมดเลย เดี๋ยวนี้จํา
ทิศจําทางไมไดแลวมาคราวนี้ ที่มาแตกอนๆ จําไมไดเลย บานแกงทางนี้ นี่ก็มาวัดทาง
นี้แลว ที่วาเปนถ้ําตาฮด ถ้ําพระเวส ไปทางนั้นหรือ  (ครับผม ทางดานนี้ละครับ) เออ 
จําไมได 

เพราะแตกอนเรามาเที่ยวอยูทางนี้ ทางถ้ําตาฮดถ้ําอะไร จงึไดจําไดผูเฒาคน
หนึ่ง แตกอนก็จําชื่อได สนิทกันนี่นะ ผูเฒาคนนั้นแกหัวลาน คนในเขตอําเภอนาแกนี้ 
มีคนหัวลานคนเดียวเกงกวาเพื่อน ดูเหมือนไมมผีมสักเสน ลานๆ หมดเลยจริงๆ เราก็
จําชื่อแกไมได พอมาถงึบานนี้ เออ คนแกคนนั้น เขาก็จํากันไดทั้งบาน เพราะในบานนี้
มีคนหัวลานคนเดียว คนนั้นชื่อแกเราจําไมได สนิทสนมกับเราตอนเรามาพักอยูนี่ แก
หัวลานๆ นั่นนะ เขาก็รูทันที เออ หัวลานๆ นั่นนะ ชื่อวากองหรืออะไร  (ชื่อตากอง
ครับ) เออ นั่นแหละ ตายแลววางั้น วาเฒาตายแลว ใครรูกันทั้งบาน เพราะมีคนหัวลาน
คนเดียว ไมมีใครสูแกไดแถวนี้ 

คนหัวลานนี่เกง ในเขตอําเภอนาแกนี้มีคนเดียว เอาไปที่ไหนตกเวทีหมดเลย 
คือสูแกไมได แกหัวลานจนขางหลังก็ไมมีผม ลานหมดเลย เราจําชื่อแกไมได แตสนิท
สนมกัน เพราะแกเปนคนดูแลพระกรรมฐานทางนี้ พอถามชื่อแกที่คนหัวลานนั่นนะ 
เขาจําไดทั้งบานเลย หัวลานชื่อวาไง ชื่อกองวางั้นนะ ( กอง แกนงามครับ นามสกุล 
แกนงาม) แกตายแลวนะ (ตายแลวครับ) เราอยูที่บานตาด แกยังเอารางจืดรางจีด
อะไร (รางจืดแถวนี้มีเยอะอยูครับ ยงัพอไดอยูทางน้ี) ทางนี้มีอยู ทางโนนก็มี ไมเอาละ 
ไมเอา 

พูดถงึเร่ืองแกเอารางจืดไปใหเราที่วัดปาบานตาด ตาหัวลานนั่นนะ สนิทกันแต
จําชื่อไมได มันนานแลวจําชื่อไมได นี่แกเสียแลวนะ (ครับ) เรามาเที่ยวแถวนี้รูหมด มา
เที่ยวแถวนี้ในปา พวกถ้าํตาฮด ถ้ําพระเวส แถวนี้ไปหมด เที่ยวกรรมฐาน มาคราวนี้จํา
ไมไดเลย มนัเปล่ียนแปลงหมด จําไมได ทีไ่หนๆ ก็เปลี่ยนแปลงหมด เปนบานเปน
เรือน เปนไร เปนนาไปหมด อยางในปาเขาลึกๆ นี่ แตกอนไมมีบานคนเลย มีแตปา
รกชัฏๆ  เดี๋ยวนี้เปนบานเปนสวนไปหมด เปลี่ยนแปลงหมดเลย จําไมได 

ออกจากนี้เราก็กลับไปเลยไมแวะที่ไหน  (ขึ้นไปเที่ยวที่ถ้ํา) โอย ไมไปละ ถ้ําไม
ไป ไกล ไปก็จะแหกันไปไมไดเร่ืองไดราวอะไร เอา จริงๆ นะ พอเราเคลื่อนนี้ มันแห
ไปหมดศาลานี่ จะวายังไง อยาวาแตคนมาตามเรา พวกนี้ก็จะแหตามอยู เลยไมไดเร่ือง 
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(ตองเอาแตนมาวางไวเหมือนหลวงตาวา) แตนวางไวที่นี่ เขาก็รอบทางนี้ เขาก็ไปทาง
นูนอีกอยูนั่นละ ไปไหนไมไดทกุวันนี้ เคลื่อนไปไหนแตกฮือๆ ตามเลย ไมสะดวกทีจ่ะ
ไปมาที่ไหน จึงวามันขัดกนักับนิสัยของเรา  

คือนิสัยของเราไปคนเดียวตลอด ไมเคยเกี่ยวกับใคร แลวพอแมครูจารยมั่นก็
สงเสริมเสียดวย เราไปเที่ยวธุดงคกรรมฐาน เราจะไมเอาใครไปดวยเลย ไปองคเดียวๆ 
ที่มาเหลานี้มาองคเดียวทั้งนั้นแหละ มาองคเดียว เที่ยวองคเดียว ไปเรื่อยๆ เลย นั่นละ
นิสัยเดิมเปนอยางน้ัน ตั้งแตออกกรรมฐานแลวก็ไปองคเดียวๆ ตลอดเลย ไปที่ไหนก็
ตามไปองคเดียวๆ ทีนี้ตอมานี้มันเปนกรรมฐานอะไรก็ไมทราบ ไปไหนนี้แนนไปเลย
แหละเดี๋ยวนี้ พอเคลื่อนอยางไปถ้ําพระเวสนี่ จะยกไปหมดอําเภอน่ันละ มันเปนเดี๋ยวนี้
นะ ไมเหมือนแตกอน 

แตกอนจะไปไหนปบๆๆ นี่เปนนิสัยเดิม นิสัยเดิมเปนอยางน้ัน ไปเที่ยว
กรรมฐานเราไปแตองคเดียว ไมเคยเอาใครไปดวย แลวพอแมครูจารยมั่นก็เสริมดวย 
แลวองคอื่นก็เห็นอยูประจักษนะละ เวลามีใครไปลาทาน บางที ๒ องคบาง ๓ องคบาง
ไปลาทานจะไปเที่ยว พอไปลาทานไปเที่ยว หือ จะไปไหน ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรก
อยูตลอดเวลาใหเห็นอยูตอหนาตอตา แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ แสดงวาทาน
ไมใหไป ทานไมแนใจ มันอยูในวัดนี้ มันก็ตกนรกใหเห็นอยูตอหนาตอตา แลวมันจะไป
ตกหลุมไหนอีกละ พอวาอยางน้ันใครจะกลาไป ไมไป 

แตสําหรับเราไมเคยมี พอวาไปองคเดียว เออ ขึ้นทันที เอาทานมหาไปองค
เดียวนะ ใครอยาไปยุงทาน แนะ เปนอยางน้ันละเรา นิสัยเราจึงไปองคเดียวตลอด แลว
ทานก็เห็นความจริงจังของเราดวย กลับมานี้มีแตหนังหอกระดูก นี่ละทานเห็นอันนี้ พอ
ออกจากทานไปแลว ปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ อยากกินก็กิน ไมอยากกนิกี่วันไมสนใจ 
ภาวนากลับมานี้เปนหนังหอกระดกูมา บางทีเหลืองหมดทัง้ตัวก็มี มันจะเปนดีซานหรือ
ไง คือเหลืองหมดตัวเลย พอมากราบทาน ทานรองโกกเลย เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ 
ทานวา เราก็นิ่ง เพราะอันหนึ่งนก อันหนึ่งเหยี่ยว ทานจะออกแงไหนอีก 

พอไปกราบทาน ทานคงจะตกตะลึง เพราะมันเหลืองหมดตัวเลย ลงมาจาก
ภูเขา มันคงจะดีซานทา พอมากราบทาน หนังหอกระดกูลงมา แลวเหลืองหมดตัวดวย 
พอกราบลง เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ เราก็นิ่งคอยฟงทานจะออกแงไหนอีก สักเดีย๋ว
สรุปลงวา อยางน้ีจึงเรียกวานักรบนั่นเห็นไหมละ ถาไมวาอยางน้ัน กลัวเราจะออนเปยก 
เรียกวานักรบแลวปลุกใจขึ้นเลย เปนอยางน้ันแหละ พอแมครูจารยมั่น  

เพราะฉะนั้นเราไปที่ไหน การไปองคเดียวนี่ทานพอใจทกุที กับองคอื่นไมได ไป 
๒ องคก็ดี ๓ องคก็ดี ถาทานไมเห็นดวยแลว เหอ ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรกใหเห็น
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อยูตอหนาตอตาแลว ออกจากวัดนี้แลวมันจะไปตกหลุมไหนละ นั่น แสดงวาทานไมให
ไป สําหรับเราไมเคย วาไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีวา ทานมหาไปองคเดยีว ใครอยาไป
ยุงทานนะ นั่น ทานเห็นความตั้งใจของเรา ประการสําคัญก็คือ เราก็เรียนมาแลวนี่ จน
เปนมหาวางั้นเถอะ ทานพอใจในการไปเที่ยวคนเดียวของเรา เราจึงไปแตคนเดียว 
เที่ยวกรรมฐานคนเดียวทั้งนั้นเลยเชียว 

ไมไปกับใครคือมันไมเดด็ ไปกับหมูกับเพื่อนมันเปนน้ําไหลบา ไป ๒ องคก็
ไหลบาทางนี้ ๓ องคไหลบาทางนี้ ความรับผิดชอบกันวาไง หากเปนอยูในหลัก
ธรรมชาตินั่นแหละ คนเราไปดวยกันไมรับผิดชอบกัน มันจะมีอะไร ก็ตองรับผิดชอบ
กัน ทีนี้เวลาไปกับเพื่อนฝูงมันก็เปนน้ําไหลบา รับผิดชอบกันอยูลึกๆ นั่นแหละ สมมุติ
วาเราจะอดอาหารไมฉัน ถาเราอด องคอื่นก็จะอดตามแลว เอะ บางทีทานไมอยากอด 
แตเห็นเราอดนี้ เกรงใจกันทานก็ตองอดตาม อยางน้ีละมันไมสะดวก ถาเราไปคนเดียว
เราไมสนใจ ปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ จะอดกอ็ด จะกินกี่วันไมกินกี่วันแลวแต สบายไป
เลย เปนความสะดวก เราจึงไปแตคนเดียวๆ 

แลวทานก็เสริมตลอดนะ พอแมครูจารยมั่นไมเคยคัดคาน เชนอยางไปองค
เดียว เออ ขึ้นเลย ทานมหาไปองคเดยีวนะ ใครอยาไปยุงทาน ถาองคอื่นไป มี ๒ องค
บางที ๓ องค ลาทานจะไป หือ ตั้งแตอยูในวัดนี้มันก็ตกนรกใหเห็นอยูนี่นะ ตอหนาตอ
ตานี่ แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ ออกจากวัดนี้แลว แลวใครจะกลาไปเมื่อทานพูด
อยางน้ัน สําหรับเราทานไมเคยวา มีแต เอา ไปเลย ใครอยาไปยุงทานนะ ทานไปองค
เดียว เพราะมาทีไรทานก็ดู ดูสภาพของเราก็รู อยูในวัดทานก็รู เปนยังไงกิริยาทาทาง 
ความตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังหรือเหลาะแหละโยกเยกคลอนแคลนอะไร ทานก็ดู
หมดแลวนี่ อยูกับทานกด็ี เวลาออกไปทานก็รูนิสัยแลววาจริงจังก็ปลอยเลย  

ใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพอแมครูจารยมั่น นักปราชญ จอมปราชญสมัย
ปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่น นี่เรียกวาจอมปราชญสมัยปจจุบัน  ดูแพล็บๆ รูหมดเลย 
ทันทีๆ ทานฉลาดแหลมคมทั้งภายนอกภายใน ทานดูคนทานไมดูยาก ถาทานพูดอะไร 
มันไมผิด เพราะทานดูทั้งภายในภายนอก ดูหมดแลว ก็ดีอยางหนึ่งนะ ไปอยูกับทาน ก็
ไมเคยไดถกูตองติ เพราะเราตั้งทาตลอดเวลา หมดภูมิเลยวางั้นเถอะ ความรูความ
ฉลาดขนาดไหน เรียกวาเต็มภูมิเรา ถวายตัวตอทานเลย ทานจะสับจะเขกอะไรก็แลวแต 
คือมอบทานหมด แตทานก็ไมเห็นวาอะไร เพราะเราทํากับทานดวยความตั้งอกตัง้ใจ
เทิดทูน เคารพเลื่อมใสสุดยอดการปฏิบัติตอทานจึงสุดยอดเหมือนกัน  

เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพระเณรมาเกงๆ กางๆ อยูในวัดเรา สมมุติวาดูนี่ ก็
หลับตาดูเอา เวลาจะฟงก็ตองปดหฟูงเอา ถาเปดหูฟงมันจะโดนตั้งแตส่ิงที่ไมเปนทา 
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ตาดูมันก็จะขวางตา คือดูมันขวางตาละ มันเกงๆ กางๆ ใหเห็นอยูนั้นนะ คนฉลาดดูคน
โง ดูงายนิดเดียว แตคนโงดูคนฉลาดดูจนวันตายก็ไมรู เขาใจไหม นี่หลวงปูมั่นเปน
จอมปราชญฉลาดแหลมคม ดูสัตวโลกดูคนทั้งหลายดูงายนิดเดียว แพล็บดูรูแลวนั่น 
คนโงดูทานจะไปดอูอกไดยังไง แตทานดูคนโง ดูงาย เปนอยางน้ันนะ  

มาก็มาถึงวาระเรา ที่เราเคยปฏิบัติตอครูบาอาจารยมา กับดูพระเณรในวัด แลว
ประกอบกับวาเราไมคอยเกี่ยวกับใครนิสัยเรา ไมคอยใหใครมายุงในกุฏิ อยูในวัดเรา
เราอยูคนเดียวนี่เปนปรกติ เราสบายในความอยูคนเดียวของเรา ไมวาเวลาไหน เราอยู
คนเดียวเราสบาย พระเณรก็เลยตายใจ นอนใจ เลยลืมขอวัตรปฏิบัติไป ทีนี้ก็เลยเกงๆ 
กางๆ ซิพระเณร เพราะเราไมสนใจกับใคร เวลาเราอยูกับพอแมครูจารยเตรียมพรอม
ตลอดเลยนะ ไมอยางน้ันไมได จอมปราชญวางั้นเถอะ เราตองเตรียมตวัของเรา ถึงจะ
โงขนาดไหนก็ฟตตัวใหมันฉลาด มันไมฉลาดก็ฟตใหมันฉลาดอยูอยางน้ัน จนตายจาก
กันไป ทานจากไปแลว ยังเหลือแตเราจอมโง อยางนั้นละจอมปราชญทาน 

เวลามาอยูในวัดเรา ประกอบกับวาเราไมสนใจกับพระ เราตองการอยูคนเดียว
เรา ทีนี้พระเณรก็เลยนอนใจ มองไปที่ไหนเกงๆ กางๆ ใหเห็น หลับตาดูเอา หลับตาด ู
ปดหูฟงเอา เฉย อยางน้ันอยูได คือถาเปนอยางน้ัน อยูคนเดียวเสียดีกวาอยาใหเห็นๆ 
อยาใหไดยิน แตนี้มันก็เต็มวัดจะใหวาไง มันก็จําเปนตองหลับตาดู ปดหูฟงเอาอยาง
นั้นแหละ มันตางกันนะ 

พอแมครูจารยมั่น โห จอมปราชญ เขาไปเกี่ยวของกับทานนี่ เชนอยางอยูหนอง
ผือ เราตองคอยกํากับตลอดเวลา จะเขาหาทานเขาออกๆ นี ่ มันก็ไปเกงๆ กางๆ ให
ทานเห็นนะซิ ขวางหูขวางตาทาน เราเปนผูที่คอยดูแลอยูนั้น เราก็คอยแนะพระแนะ
เณร ที่จะเขาเกี่ยวของกับทาน เราคอยแนะอยูเสมอ ไมงั้นก็ไปขวางตาทานจนได นั่นละ
จอมปราชญกับคนโงกับจอมโงอยูดวยกัน มันผิดกันมากนะ ทานเปนจอมปราชญ พวก
เราเปนจอมโง มันขวางทานตลอดเวลา นอกจากทานไมดู เราก็ฟตของเราเต็มกําลัง
ความสามารถเหมือนกัน  

จะเห็นไดเวลาเราจะลาทานไปเที่ยว ดูอาการทานไมอยากใหไป เราก็รูนะ การ
ไปไมใชวาจะลาไปเฉยๆ นะ ตองมีอุบายวิธีการตางๆ เลียบๆ เคียงๆ จนกวาจะ
เห็นสมควรแกการกราบเรียนเรื่องการไปการอยู เราถึงจะกราบเรียนทานได เมื่อถาม
เร่ืองราวอะไรไมมีแลว ถาหากวาไมมีธุระอะไรในวัด ก็อยากจะกราบลาครูบาอาจารยไป
เที่ยวภาวนาสักระยะหนึ่ง แนะ ไมไดวาไปเลยนะ ไปประกอบความพากเพียรสักระยะ
หนึ่ง ทานก็มองเห็นประโยชนสวนใหญของเราคือการภาวนา ยิ่งกวาประโยชนเกี่ยวกับ
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เร่ืองดูพระเณรในวัด คือดูพระเณรในวัด ทานเบาใจ ถาเราอยูที่นั่น คอยสอดคอยสอง
ดูแลพระเณร ใครเกงๆ กางๆ ไมได เอาจริงนะเรา ทุกอยางเอาจริงมากทีเดียว  

เพราะฉะนั้นพระเณรจึงกลัวมาก อยูหนองผือนี้กลัวทานเปนอันดับหนึ่ง กลัวเรา
เปนองคที่สอง  ครั้นสุดทายก็มากลัวเราเปนองคที่หนึ่ง เพราะเรากับพระเณรในวัดมัน
เอากันเรื่อยนี่ ทานอยูบนกุฏินานๆ จะเจอทีนึงใชไหม เรากับพระกับเณรมันเอากับ
เร่ือยโดนกันเรื่อย ทีนี้พระเณรก็ตองกลัวละซิ ใชไหม สุดทายมากลัวเราเปนอันดับหนึ่ง 
แตกลัวดวยความเคารพนะ ไมไดกลัวดวยความเกลียดความชังอะไร กลัวดวยความ
เคารพ เพราะทุกส่ิงทุกอยาง เราทําดวยความเปนธรรมลวนๆ   

ส่ิงของมาแจกนี้เราไมเอา ไมเอาอะไรทั้งน้ัน เขาถวายผาปาบังสุกุลมา กอง
พะเนินเทินทึกเราไมแตะ เราไมเอา เพราะเรามีผา ๓ ผืน สบง จีวร สังฆาฏิ กับผา
อาบน้ําเทานั้นพอ นอกน้ันไมเอา เราทําอยางน้ันของเรา เขาแจกอะไร เราจึงไมเอา บาง
ทีทานขนของ ครั้นเวลาเราไปแลวทานหากถามทีหลัง เวลาเขาเอาของมาบังสุกุลมากๆ 
ส่ังใหทานมหาจัดแจกพระเณรนี้ทานเอาอะไรบางไหม ทานสอบถามพระเณรตอนที่เรา
ไมอยู เวลาเราไปเที่ยว บอกวาทานไมเอาอะไร ทานนิ่งนะ ทีไรก็เปนอยางน้ันหลายครั้ง
หลายหน 

ทานมหาทานก็เปนพระ ไอเรามันเปนหมาหรือเปนอะไร จึงไมดทูานให
ละเอียดลออ ขึ้นแลวนะนั่น คราวหลังไดผามานี้ เอาไปกองไวในหองทาน เปนอยางน้ัน
นะพอแมครจูารยปฏิบัติตอเรา คือของที่เขาเอามาบังสุกุลมากนอย ของนี้ไมใหแจกไป
ไหนเลย เอา เอาเขาหองทาน เตม็หองเลย พวกผาพวกผอนพวกอะไรเขามาบังสุกุล
ถวาย เพราะเห็นวาเราไมเอาๆ ถามทไีรวา ทานมหาเอาอะไรไหมละ ไมเอา ทานก็เก็บ
ความรูสึกนี้ไวแลว ตอไปทานก็แสดงออก ของที่ไดมามากนอย เอา ขนเขากุฏิ กุฏิทาน
แนนหมด ทั้งๆ ที่ไมเคยมีอะไรนะ จนแนนหมด ใหทานมหามาเลือกเสียกอน ทานมหา
ไปเที่ยวเวลานี้ กลับมานี้ยกออกมาใหทานมหาคัดเลือกกอน ทานมหาตองการอะไรแลว
คอยเอา จากน้ันคอยโละ ทานวา โละออก 

มาเราก็ไมเอาอะไร ก็เราไมเอานี่ เราเอาเทานี้ละ พอเสร็จแลวทานก็โละเลยๆ 
ทานทําอยางน้ันละกับเรา เอามาเต็มหองเลย ของเขามาบังสุกุลเทาไรๆ ทานสั่งใหเรา
จัดแจกพระเณร เราแจก แตเราไมเอาอะไร ไมเอาอะไรเรื่อย ทานถามแลวถามเลา จน
จับได ทีนี้ทานขนของเหลานี้ที่เขามาบังสุกุลไปไวในหองทานเต็มหองเลย พอเราไป เอา 
จะเอาผืนไหน วาอยางนั้นละ  ใหพระเณรขนออกมากองพะเนินเทินทึก ในกลางกฏุิ
ทานบนขางบน โอย กระผมไมเอาอะไรละ พอเสร็จแลวทานก็โละ ไมเอาไวเลย โละๆ  
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ทานหาความจริงวา เราไมเอาอะไรเพราะเกรงใจหมูเพื่อน หรือเราไมเอาเพราะ
เปนนิสัยของเรา ทานก็จับใหทราบตรงนี้ ทีนี้เราเปนนิสัยของเรา เราไมเอาอะไร  เอา
อะไรใหไมเอาทั้งนั้นผา ๓ ผืนพอ อยูกับพอแมครูจารยเปนอยางน้ันละ เพราะฉะนั้น
เวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหน ลักษณะทานไมอยากใหไปนะ แตทานเห็นประโยชนสวนใหญ
ของเรา คือการภาวนาเปนเรื่องใหญ พอกราบเรียนทานเกี่ยวกับเรื่องไปเที่ยวบางน้ี 
ทานนิ่งนะ เงียบเลย ทีนี้เราจะพูดอะไรตอไปอีกไมได จนกวาทานจะเปดเงื่อนออกมา 
ไดโอกาสแลวก็ จะนานเทาไรก็แลวแตทาน เออ ที่วาทานมหาอยากไปเทีย่วนั่น ไปไดละ 
ทานเปดแลวนะนั่น 

ถาทานไมเปดเราเพียงกราบเรียนวาจะไปเที่ยวกต็องปดเลย ไมตอ ทีนี้ทานเปด
ใหแลวจะนานวันเทาไรก็ตาม เออ ทีท่านมหาวาอยากลาไปเที่ยวนั้น ทีนี้ไปไดละทานวา 
พอมีเงือ่นแลวที่นี่ แลวก็ตอเงือ่นกนัไป ทานก็ถามจะไปทางไหนๆ เราก็กราบเรียนทาน 
ทีนี้ไปได นัน่เปนอยางน้ันนะ ไมใชอยูๆ ก็ลาแลวไป ลาไป โอย เราทําไมได กับจอม
ปราชญทําไดอยางไร ตองพิจารณาอยางรอบคอบตลอดเวลา นี่ละจอมปราชญสมัย
ปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่นเรานี้ เวลาไปอยูกับทาน เราจะใชแบบหัวชนๆ ไดยังไง 
ตองไดใชหัวคิดปญญาซิ ไมหัวคิดปญญาไมได เรายกใหเลยจอมปราชญสมัยปจจุบัน  

ก็มีเทานั้นละ ไมพดูอะไรมาก ทีนี้ก็จะลาพี่นองทัง้หลาย หลังจากจังหันนี้แลวก็
กลับวัดเลย ไมแวะที่ไหนอีก วันนี้ไมแวะ เหนื่อย เหนื่อยมาก เมื่อวานนี้มา มาก็เทศน
แลว จนกระทั่งปานนี้เหนื่อยตลอด คิดดูวาจะไปดูถ้ําพระเวสเลยไมไดไป เมื่อเชานี้ก็คิด
วาจะไปตอนเชากอนจังหัน ก็เลยไมมีเวลาไป เลยไมไป  
พูดทายเทศน 

(เมื่อวานนี้ฟงธรรมพระหลวงตาเสร็จแลวก็ไปกราบที่พระธาตุพนมเจาคะ) โห 
เมื่อวานนี้เหรอ โธ มันเกงกวาอาจารยอีกของเลนเมื่อไร ไปธาตพุนม นี่ยังนอน
เอกเขนกอยู มันจะตาย พอเทศนจบแลวลงไปแผสองสลึง นี่ฟาดไปถงึธาตุพนมนะ โธ 
เกงมาก (เคยอานหนังสือประวัติของหลวงปูชอบเจาคะ) แลวอานวาไง (หลวงปูชอบ 
ตอนทานในสมัยอดีต ทานเปนชาวลาวเจาคะ แลวทานก็เอาผามาตั้งจิตทีพ่ระธาตุ
นครพนมเจาคะ) เอาอะไรมาตั้ง (ผาผืนนึงเจาคะ แลวก็มาขอใหชาติตอมาไดบวชเจา
คะ แลวก็ใหไดสําเร็จ)  ออ ใหทานบวช แลวทานก็เลยบวช (ชาติตอมาไดบวช แต
เพื่อนอีกคนหนึ่งไมไดตัง้จิตก็เลยมาเกิดเปนนายพราน) เกิดเปนนายพราน ทาน
อาจารยชอบทานสําคัญอยูนะ เอาละเทานั้นละ พูดมากเดี๋ยวจะไมไดกลับ เราพูดเรายัง
หวงบานเราอยู 
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 อาจารยชอบนี้รูสึกจะถูกกันกับเสือนะ นิสัยทานกับเสือถูกกนั ทานอาจารยชอบ
เอากันบอยกับเสือ เจอเสือเจอบอย แตเสือกไ็มเห็นมีอะไรกับทาน บางทีทานเดิน
จงกรมอยู มันก็รองโวกๆ ขึ้นไปบนถ้ํา ทานก็เดินจงกรมอยูตอนเชาทานวา มันรองขึ้น
ไปๆ มันจะขึ้นมาอะไรทีน่ี่เสือตัวนี้คอยดู มันก็รองขึ้นไปๆ รองขึ้นไปถึงทางจงกรมเลย
นะ ตอนเชาแทๆ ทานก็เดินจงกรมอยู ทานไมเห็นหนีไปไหน พอขึ้นไปเห็นทาน มันก็
มานั่งดูทาน มึงมาอะไรละ นี่กูเดินจงกรม มงึเดินจงกรมไมเปน มึงขึ้นมาหาอะไร กูถึง
เวลาบิณฑบาตแลวนะ มึงจะไปก็ไป มันก็นั่งดูอยู พอไลมันไมไป ทานจบัจีวรเวิกนี่ ไป 
โกกทีเดียว ไปเลย 

กลัววามันจะทําไมซื่อทานวางั้นนะ ออกจากนี้เราลงไปบิณฑบาตเดี๋ยวมันจะมา
ดักอยูขางทาง ตาตองไดดูตามสองขางทาง ไปหายเงียบ มันลงไปแลวมันไปเลยนะ 
อาจารยชอบกับเสือนี้ถูกกันมาก บอยเสือขึ้นไปหาทาน เปนลักษณะนั้นละ  
 อยางหลวงปูขาวนี่เปนชาง สวนทานอาจารยชอบนี่เปนเสือ นิสัยถูกกัน เจอบอย
กับเสือ ทานอาจารยชอบ ไมมีอะไรกันนะ เจอก็ไมมีอะไรกัน แตมักจะเจอบอยๆ กับ
เสือทานอาจารยชอบ ทานอาจารยขาวนี่พวกชาง เดินจงกรมอยู ชางปามันมา ตัวใหญ
ชางโทนตัวเดียว กึ้กๆ มายืนเฉยๆ ขางทางจงกรม ทานก็เดินจงกรมเฉย มันก็มาดู แนะ 
อยางน้ันนะ เปนชั่วโมง ดูเหมือนภูเขาทั้งลูก อยูนั่นเปนภูเขาดูทาน ทานก็เดินจงกรมอยู 
มันก็ยืนดู เสร็จแลวมันก็กลับของมันไป ไมมีอะไร นี่หมายถึงชางปานะ อยางน้ันละ 

ธรรมดามันจะไดหรือ มันตองมีนิสัยเกี่ยวกันมา แลวทานเจอบอยกับชาง ทาน
อาจารยขาว สวนทานอาจารยชอบกับเสือ เจอบอยกับเสือ หลายแบบกับเสือ เจอหลาย
แบบแตไมมีอะไรกัน มแีตเสือเปนฝายโกกแลวเปด ถาหลวงตาบัวเจอนี้ โหย พี่นอง
ทั้งหลายจะดูไมไดนะ คอืถาหลวงตาบัวไปเจอเสือ พวกทานทั้งหลายนั่งศาลานี่ จะดู
ไมไดเลย เปนยังไงถึงดไูมได ก็พอเจอเสือแลวก็ขี้แตก ขี้ทะลัก ศาลาแตกเลย แตไม
เคยเจอ กับเสือเราไมคอยมีอะไรอยางน้ัน เรียบๆ ไปอยูทีไ่หนก็เรียบๆ ไมคอยมีทัง้ๆ 
ที่เขาปาเขาเขาเหมือนกัน นิสัยไมเกี่ยวมันก็ไมมา อยางทานอาจารยชอบนี้เสือมีบอย  

อยางทานไปอยูประเทศพมาทานเลาใหฟง มันเหมือนสัตวบานทานวา นี่ถ้ําอยู
บน ทานก็อยูถ้ําน้ี ตรงทางขึ้นมาถ้ํา ขึ้นมาจนถึงถ้ําแลว มันมีหินกอนหนึ่ง เสือตัวนี้มัน
คงเคยขึ้นมานอน ตอน ๕ โมงเย็นอยูๆ มันก็ขึ้นมา ๕ โมงเย็น ทานนั่งอยูทานมองเห็น
มันขึ้นมา พอมันขึ้นมา มันก็มองเห็นทาน มันก็โดดขึ้นนั่นเลย โดดขึ้นไปตรงที่มันคง
เคยนอนที่นั่นละทา แลวก็มาเลียแขงเลียขาเฉยไมสนใจกับเรา เราก็อยูถ้ําน่ันแหละ ให
กลัวไมกลัวแตขนลุกเหมือนกันนะทานวา มันก็เลียแขงเลียขาอยูนั้นตลอด นึกวาเสร็จ
แลวมันจะไป ไมไป 



 ๙

วันนั้นทานก็เดินจงกรมไมไปถงึที่นูนละ ทานก็เดินจงกรมนิดหนอย ฉากทางนี้ 
ไมกลาเขาไปหามัน มันนอนอยูบนหิน เลียแขงเลียขาเหมือนหมาเรานี่ละ มันอยูนั่น นึก
วาเสร็จแลวมันจะหนีไปเที่ยว ไมไป วันนั้นเลยไมคอยไดเดนิจงกรมเต็มเม็ดเต็มหนวย 
ก็เลยนอน  พอตื่นเชาขึน้มาจุดไฟขึน้ มันยังนอนอยูนั่นเสือตัวนี้ นอนตลอดรุงเลย นอน
อยูหัวจงกรมบนหิน นอนอยูขางบน จนกระทั่งถงึตอนเชา อาว นี่ไดเวลาจะบิณฑาตแลว 
ทางจะออกไปตรงที่มันนอนนี้ ทางลงไปนี้ ตัดสินใจละ ถามันจะทําเรามันก็ทําแลว คืนนี้
นอนเฝากันอยูทั้งคืนไมเห็นทําอะไร ถามันจะทําก็ชาง 

เดินบิณฑบาตออกจากนัน้แหละ นี่จะไปบิณฑบาตนะทานวา พูดกับเสือ พระ
ทานหิวขาวทานจะบิณฑบาต ถาไมอยากไปนอนอยูนี่ หรืออยากไปจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได 
ทานก็เดินออกไปนี่ เขานอนเอาขาพาดนี่นะ เสือโครงนะเขานอนดูทานอยู ทานก็เดิน
ผานไป เขาดูไป แตทานไมบอกใหใครทราบนะ กลัวเขาจะมาทําลายมัน พอฉันเสร็จ
เรียบรอยแลว สายๆ ขึ้นมาไมเห็นเลย มันหนีไปแลว มันไมมีอะไร อยางน้ันละ นี่กับ
ทานอาจารยชอบนิสัยถูกกันกับเสือ  

เอาละที่นี่นะ เราจะใหพร สายแลวเกาโมงกวาแลว เสร็จแลวนะที่นี่ จะใหศีลให
พร พี่นองทั้งหลายแลวก็กลับละ ถาอยูนี้นาน ถูกพี่นองทางบานแกงขับไล มันเสีย
เกียรติ ไปเสียตอนนี้ดีกวา รักษาเกียรติไปดกีวาเสียเกียรติ เขาใจไหม 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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