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หลวงพอผาง
กอนจังหัน
ที่เราถามถึงเรื่องฟาชายทานเสด็จมาในงานทานจันทรโสม เราถามเพื่อ หนึ่ง
ไมใหรบกวนทางบานเมืองผูใหญทาน สอง เพื่อรักษาศักดิ์ศรีกรรมฐานไมใหรบกวน
เห็นวาทานเสด็จนี้เสด็จนั้น ก็จะไปรบกวนทานใหเสด็จมาเหรอ เราถามหาเหตุหาผล
เมื่อเชาวานนี้นะถาม เพื่อรักษาศักดิ์ศรีทั้งสองฝาย ทั้งวงกรรมฐาน ทั้งบานเมือง เรา
พูด เราไมพดู เพื่อทําลาย เราไมเคยเรื่องการทําลาย พูดเพื่อทําลายเราไมมีในนิสัยของ
เรา มีแตประสานๆๆ เราก็ถามถึงเรื่องฟาชายเสด็จไมใชกรรมฐานเราไปรบกวนเหรอ
คือเราก็รักษาวงกรรมฐาน ถามีเหตุผล เออ เรายอมรับ เอาละใหพร
พูดจริงๆ นิสัยเราไมใชนิสัยคนขี้เกียจ พูดตรงๆ อยางนี้นะ อะไรดีดผึงๆ พระ
เณรนี้เรานําหนาตลอด ยิ่งอยูหนองผือดวยแลวเปนเหมือนบอยกลางวัดนะ เราจะตอง
วิ่งตลอดเวลา แมจะมาเปนหัวหนาวัดก็เปนบอยของวัด นําหนา
ทานอาจารยคําดีทานเมตตาเรามากที่สุด ทานจะแสดงยกขึน้ เรื่อย แลวฝาก
ความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาทานมหาบัวดวยนะ ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมาวา
งั้น คือฝากกับผูใหญมา ไปสงทานแลวก็มาที่นี่ ทานเรียกวากตัญูทานอาจารยคําดี
เปนพระประเภทกตัญูรูบุญรูคุณ
อยางทานทานควรจะยกเกียรติทานเอาไวกลับ
เหยียบลง แลวยกเราขึ้น ฟงแตวาทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา ก็ยกใหอยูเปน
บางสวน เทศนธรรมะไปเราพูดตรงๆ เลย จนกระทั่งทานเขาไปจุดธูปที่แทนพระ ทาน
เดินจงกรมอยูติดปญหา ปญหามันเหมือนหอกเหมือนหลาวนะ ปญหาภายในจิตไมใช
เลนๆ มองหาใครก็ไมเห็นทานวางั้น คิดเห็นแตทานมหาองคเดียว ปุบเขาไปจุดธูปจุด
เทียน พอจุดธูปจุดเทียนเสร็จทานไมไดพดู ธรรมดา ขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรด
โดยดวน
มันก็บันดลบันดาลนะ เราก็ไปวันนั้นเลยแหละ เราไมเคยไปนะวัดถ้ําผาปู ไม
เคยไปเลย แตมันบันดลบันดาล พอไปถึง โฮ มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร จะไดพดู กัน พอ
พูดกันเสร็จทานถึงยอนหลังวาทานติดปญหา เลยไปจุดธูปจุดเทียนอาราธนาทานมหา
มา มาวันนี้ดวยนะ เราไมเคยไปนะวัดถ้ําผาปู โอย ผมมาสะเปะสะปะอยางนัน้ ละ เอาละ
พอใจๆ ไดคาหนังคาเขาทานวา ไมตองถามอะไรมาก ทานเปนพระประเภทกตัญูทา น
อาจารยคําดี ทานยกขึ้นใหเปนอาจารยเลย ทานไมยกทานเปนอาวุโสเปนครูบาอาจารย
ทานวา ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา
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ตอนสําคัญทานอยูวัดศรีฐาน สามเหลี่ยมขอนแกน แตกอนเปนดงหมดนะ เรา
โผเผเขาไป แตทานไดเหตุแลวทานใหพระมารอ เคยเลาใหฟงแลวไมใชเหรอ ทานวาจะ
ไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ ใหพระไปรักษาศาลา ของเลนเมื่อไรความรูนี้ก็เปน ทีนี้
ตอนเชาพระไมรูเรา รูแตทานองคเดียว เพราะทานไมดุพระก็เพนๆ พานๆ ตามนิสัย
แหละ พอพระเอาปนโตเอาหมอขาวกมเขาไป ทานกระซิบ เสือนะนั่น ทานสะกิดพระ
ถาองคไหนกมเขาไป เสือนะนั่น พอองคใดออกไปแลวยุบไปเลยยอบไปเลย วันหลัง
เรียบทั้งวัดเลย ทานบอก เสือนะนั่นระวังนะ
ทานกระซิบพระ แตเราหูดีไดยินหมด เห็นไหมเสือนะนั่น ใครเขาไปใกลๆ เสือ
นะนั่นรูไหม เราขบขันจะตายไป คือทานไมดุ นิสัยทานเรียบตลอด นิสัยเราก็เปนอยาง
นี้แหละ บงเบงๆ ไมเคยแกไขดัดแปลง ทําไมทานถึงพูดวาเสือนะนั่น เพราะทานไดยิน
อยูแลวตั้งแตไหนแตไรมา ทานยกใหเกงทางภาคปฏิบัติวางั้นเถอะ เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด
ทุกอยาง เพราะฉะนั้นทานถึงเอามาขูพ ระ เสือนะนั่น
เอาของอันนีใ้ ห.....อันนี้ให....อยาใหเคลื่อนนะสั่งอะไร ก็พดู แลวระวังนะเสือตะ
กี้นี้ ระวังใหดีนะมันเอาจริงๆ นะนี่ ทําอะไรนี้เคลื่อนไมไดเรา เราจริงขนาดนั้นละ แลว
สั่งอะไรตองแมนยําๆ ทุกอยาง ใครจะมาเลอะเทอะกับเราไมได...คือแตกอนเราจริงนะ
ไมไดเลอะเทอะอยางทุกวันนี้ นิสัยทุกสิ่งทุกอยางแมนยําจริงจัง เฉียบขาดทุกอยาง เรา
ปฏิบัติเราก็เปนอยางนั้นมาเปนตนเหตุรากเหงาเคามูล คือเราฝกเรามาอยางนั้น ทีนี้
เวลาออกไปภายนอกมันก็เปนแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงกลายเปนเสือไป ระวังนะ
เสือ เรื่อย นั่นละเด็ดในทางที่ดีเปนอยางนั้น เด็ดในทางที่ชั่วเลวสุดยอดเลย เด็ดในทาง
ที่ดีเปนอยางนั้น เสือนะนั่น ทานไมไดวาเลวนะ เสือปราบกิเลส ความหมายวางั้น แต
กอนไมไดเปนอยางนี้ ทุกสิ่งทุกอยางปบ ๆๆ ตลอดเลย
หลังจังหัน
วัดถ้ําหีบเราเคยไป แตเดี๋ยวนี้ใชไมไดแลวถ้ําหีบ แตกอนสงัด เขาไปสราง
โรงเรียนที่นั่นเลยกลายเปนคนละโลกเลยถ้ําหีบเดี๋ยวนี้ สงัดดีมาก บานเขาอยูไกล นี่เขา
ไปสรางโรงเรียนตรงนั้นจวนจะถึงถ้ําหีบ เลยเลอะไปหมด เราไปดูแลว นี่ละที่เราไลทาน
บุญมีไปอยูถ า้ํ หีบ ทีแรกไลออกจากภูลังกาใหมาอยูถ้ําหีบ พอไปอยูถ้ําหีบเขามาสราง
โรงเรียนเลยไลจากถ้ําหีบมาทางนาคูณ แตกอนอยูภูลังกา บานแพง เราเคยไปเสมอขึ้น
ลงเรื่อยๆ วัดภูลังกา พอเห็นไมไดการเราเลยสั่งใหหนีเลย ใหออกจากทีน่ ั่นมา จึงมาอยู
นาคูณ.ทานบุญมี
ไดอยูก ับเรามารวม ๓๐ ปแลวทานบุญมี เปนพระที่ขยันหมั่นเพียรมาก การถือ
เนื้อถือตัวไมมี เปนพระหนุมนอยตลอด จนไดไลไป ตั้งแตเด็กเขาเกิดกับพอกับแมเขา
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เปนใหญเปนโต เปนพอตาแมยายได นี่มันก็เปนพอตาแมยายแลวมาอยูเปนลูกเขย
ใหมอยางไร ไลไป ไลใหไปอยูถ ้ําหีบ.เขาไปสรางโรงเรียนที่นั่น ไลออกจากนั้น ทีแรกไป
อยูภูลังกาเสียกอน จากภูลังกาแลวก็มาถ้ําหีบ จากถ้ําหีบแลวไปนาคูณ นาคูณสงัดดี อยู
จนไดไลหนี ดูเหมือนได ๒๘ ปหรืออยางไร ตั้งแตพรรษาแรกๆ ได ๒ พรรษา เผาศพ
พอแมครูจารยมั่นเสร็จแลวก็ติดสอยเราไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดไลออกจากวัดนี้ไป
ทานเปนพระผูนอยตลอดเวลา ไมเปนพระผูใหญ ขยันหมั่นเพียรทุกอยาง ทาน
บุญมี ไมใชของเลนนะ เดี๋ยวนี้ไปอยูน าคูณ ที่อยูมานานก็ทานบุญมี ทานเพียร ทานสิงห
ทอง องคไหนจําไมได ทานตัน ไมคอยนานเทาไร ตอนนั้นเราบวชใหแลวเราก็หนีลงไป
จันท หลวงพอตันเลาเรื่องภาวนาใหฟง นาฟง ภาวนาดี เราเลยจัดบริขารบวชใหเลย
จัดบริขารที่หวยทราย ใหเขาไปบวชที่มุกดาหาร เราเปนคนจัดใหหมดเลยบริขารทุก
อยาง หลวงพอตัน เปนตาปะขาวมาเลาภาวนาใหฟงนาฟง เออ เขาทาดี นั่นละจึงไดจัด
บริขารบวชให จากนั้นเราก็ลงไปจันท ดีมาตลอดหลวงพอตัน
ที่อยูกับเรานานๆ ก็พวกทานเพียร ทานบุญมี ทานสิงหทอง โอย หลายองค จน
ไดไลไป อยูน าน มันก็แปลกนะละ ใครเขาร่ําลือกันทั้งประเทศวาหลวงตาบัวนี้ดุ แต
เวลามาอยูแลวไดไลหนี มันไมยอมหนีนี่ องคไหนก็แบบเดียวกัน เสียงขางนอกเหมือน
เสียงราชสีหเสือโครงเสืออะไร ครั้นมาอยูดวยกันแลว เห็นไหมทานสุดใจจนปานนี้เลย
อยูนี่เลย เปนอยางนั้นละ ดุเฉยๆ ดุดวยกิริยาที่ควรดุ ควรแข็งควรออนไปตามกิรยิ า
เฉยๆ ไมไดเปนไปตามกิเลสตัณหา เปนไปตามธรรมลวนๆ ควรดุดุ ควรเด็ดเด็ด ควร
ออนออน ควรแข็งแข็ง เปนสายธรรมทั้งนั้นเลย ทีนี้ผูมาอยูเพื่อความเปนธรรมมันก็ติด
ละซี ทานสุดใจนี่กี่ป ๒๕๑๗ ละมั้งมาอยูนี่ จนกระทั่งปานนี้ทา นสุดใจ ใครก็ดีอยูนี่เยอะ
ไดไลไปแหละ
เมื่อวานไปโขงหลง เขาเอาเสียเครื่องมุงเกือบหมด ดูเปนลานนะ เครื่องมุง
ทั้งหมดใหไปเลย โอ นาสงสารโรงพยาบาลโรงไหนจนนะ อันนี้เราก็ไมไดไปนานแลว
เราไปชวยอยูแลว แตคราวนี้ไมไดไปนาน เราก็คิดไวแลวคราวนี้จะตองรุมขอกันใหญละ
ไปก็ใชจริงๆ รุมใหญเลยจนไดดุเอา นี่ก็มาให ใหจนเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวมาขออะไร
อีก เราวา เขาไมสนใจ มีแตจะเอาทาเดียว เครื่องมุงอะไรหมดเลย มันหลายหลัง
เรียกวาหมด ที่ไหนบกพรองทําใหหมดเลย
วัดหลวงพอผางเราก็เคยไป ดูไดไปหนหนึ่งหรือสองหน วัดทานดูเหมือนมีสระ
น้ําหรืออะไร ลืมๆ ดูวามีสระน้ํา มีจระเขตัวหนึ่งอยูนั้น มันกลัวแตหลวงพอผางคนเดียว
ถาไดยินหลวงพอผางแลวมุดไปเลย ถาคนอื่นไมได หมาเดินริมฝงสระไมไดนะ มันเห็น
วิ่งขึ้นมาคาบเอาหมาไปเลย เอาไปกินจระเข หลวงพอผางนี้จะเดนไปทางพวกงูพวก
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จระเขพวกนาคพวกอะไร แนะ ก็ไปคนละทาง เห็นชัดเวลามันแสดง หลวงพอนี่ไป
ดวยกันกับหลวงพอผาง ไปเที่ยวทางน้ําหนาว ไปพักอยูคนละแหง หลวงพอนีพ่ ักอยู
ทางนั้น หลวงพอผางพักอยูทางดานตะวันออก ฟงเสียงรองวากๆ ขึ้น เปนอะไรเสียงลั่น
เลย เปนอะไร โอย งูใหญๆ มันจะกินผม ไหน งูใหญเทาตนเสานี่มันยกคออาปาก นัน่
ละขนาดนั้น แตกับหลวงพอผางนีม้ ันกลัว พวกงูพวกพญานาคกลัวหมดหลวงพอผาง
แนะ มันเปนฤทธิ์ไปคนละทาง
พอทางนั้นเห็น ก็มาเรียกหลวงพอผางไป ไหนอยูไหนงูใหญ..เห็นจริงๆ มันอา
ปากใสหลวงพออยู ตัวเทาตนเสานี่ ยกคอขึ้นสูงเทาหัวชาง พอไปมันยังอาปากอยูน ะ
หลวงพอผางไปเลย มึงจะกินลูกศิษย เอา มึงกินกู ทานวางั้นนะ มึงจะกินลูกศิษยกู เอา
มึงกินกู เดินเขาไปเลยมันกําลังอาปาก เอาๆ กิน พับหายเงียบ หายเลย หายตอหนาตอ
ตา ไมทราบไปไหนหายเลยงูใหญตัวนั้น มันกลัวหลวงพอผาง พวกงูพวกพญานาคกลัว
มากกลัวหลวงพอผาง พวกสัตวน้ํากลัว ครูอาจารยหรือพระในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกัน
เดนไปคนละทาง ไมไดไปหนึ่งทางใด เดนคนละทาง พวกสัตวเคารพนับถืออยางนีก้ ็
เหมือนกัน เดนคนละทางๆ
วันนี้ก็จะตองไดไปอีก เอาของไปสงโรงพยาบาล สงทุกโรงๆ ใหโรงละสอง
หมื่นๆ (หลวงพอเจาขา ลูกศิษยเขาพิมพหนังสือหลวงพอมาถวายเปนตัวอยาง จะมา
เปนระยะเจาคะ หนังสือเทศนหลวงพอเจาคะ) ไหนเอามาดู ประวัติทานพระอาจารย
มั่น ก็นาจะดีอยูนะประวัติทาน เพราะเราแตงดวยความเทิดทูน นี่ละเราพิมพหนังสือ
เปนเพราะประวัติ เราพิมพหนังสือเปนพิมพสัมผัส ปบๆ เกงนะ เรียนมานี่เรียนมา
พิมพหนังสือ เขาเอาพิมพดีดมาให แลวก็เขาเอาแบบสอนพิมพดีดธรรมชาติ เปนแผน
นะ เอามาใหเราก็ดูอันนั้นพิมพ จนพิมพไดถึง ๔๐ คําตอนาที เอาละที่นี่พิมพไดแลว
จากนั้นก็พิมพปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสองเลม พอเสร็จแลวทิ้งพิมพดดี จนกระทั่ง
ปานนี้หายเงียบเลย เรียนมาเพื่ออันนี้
เราแตงดวยความเทิดทูน เพราะฉะนั้นจึงแนใจที่เปนประวัติพอ แมครูจารย โดย
ที่เราแตงเอง เพราะเราแตงดวยความเคารพรักเทิดทูนสุดหัวใจ จนกระทั่งบอกเขา
เวลาเขาแทนพิมพแลวอยาตรวจอะไรทั้งนั้น เราตรวจมาเสร็จบอกตรงๆ เลย เขาก็ทํา
ตามนั้น คือเราเปนคนตรวจพิถีพิถันทุกแงทกุ มุม (ในหนังสือหลวงปูมั่น ที่หลวงปูมนั่
ไดธรรมหนูอานแลวแบบวางไมลงเลย อานไปรองไหไป มันเหมือนนิยาย แตไมเหมือน
นวนิยายทางโลก อานแบบชวนติดตามตลอดเลย ตอนทีห่ ลวงปูมั่นไดธรรม แลว
คูบารมีทานก็มาตอวา)

๕
ถาเปนหมอลําก็จะเปนหมอลําเกงอยูล ะนี่ ถาสอยก็จะสอยเกงอยู.... เขาตลก
มันหากมีอยางนั้น ตามทางก็ยังมีเยอะ “กูจะฟองทานเปา” เห็นไหม เขาเขียนไวนูน
เราไปอําเภอภูเขียวเขาเขียนติดทายรถไว “กูจะฟองทานเปา” เขาวางั้น เราเห็นนั้นเรา
ก็เอามาลงทีน่ ี่ ตนฉบับก็ “กูจะฟองทานเปา” ที่เราตอเติมนั้นก็คือวา “มันมาเที่ยว
เพนพาน” ก็อยางนั้นละเขาใจไหม “กูจะฟองทานเปา” ทางนูน ทางนี้เราก็ไขความ
ออกมาวา ดึงเขามาหนาวัดนี้วา “มันมาเที่ยวเพนพาน” ก็อยางนั้นละ
ดีประวัติ มีคนรับไปเยอะแลวประวัติ (พิมพชุดนี้ ๓ พันเลมแจกคณะทีพ่ ิมพ
ดวยครับ) เราเปนคนเขียนเองประวัติทาน เราเขียนนี้เราเขียนดวยความเทิดทูน ทุกกิ
ทุกกีทีเดียว คิดดูไปเรียนพิมพดดี มาพิมพ พอพิมพดีดอันนี้เสร็จกับปฏิปทาพระ
ธุดงคฯสองเลมแลวทิ้งพิมพดีดเลยจนกระทั่งปานนี้ ก็อยางนั้นละ
โยมแมอานประวัติหลวงปูมั่น อัศจรรยทั้งสองวางั้นนะ เลยอานไปรองไหไป
องคหลวงปูม ั่นหนึ่ง ผูแตงหนึ่งวางั้น ทําไมถึงเปนอันเดียวกันไปเลย แตงนี้ก็ไพเราะ
เพราะพริ้งเหมือนไมไดเกิดในทองแมเลย ทําไมถึงแตงไพเราะเพราะพริ้งเอาเหลือเกิน
แมอัศจรรย โวหารสํานวนอะไรๆ ที่แตงไปกับทานอาจารยมั่น ก็ทานอาจารยมั่นทาน
เปนพระวิเศษ เราก็บอก วิเศษก็จริงแตผูแตงนี่ซีสําคัญ อีกละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

