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วัดสถานที่เคารพบูชา
กอนจังหัน
สําคัญตอนเย็นบายสี่โมง ระหวางบายสี่โมงหาโมง พวกฆราวาสมาจุนจานๆ ดู
ไมไดนะ พวกนี้พวกนิสัยปลอยตัว ไปสบายๆๆ ไมไดคิดอานอะไร ผูรักษาทานรักษาอยู
นี้มันดูกันไมได ถาเราออกไปแลวเหมาะ บางทีรถบัสใหญมาจอดกึก๊ ไหลกันลงจะเขามา
ในวัด เราปดประตูกกึ๊ นี่สมภารวัดบอกเลย ใหหนีอยามายุง เอาจริงๆ นะเราไมได
เหมือนใคร สกปรกพวกสวมพวกถานนี่ ไมเอาขนาดนั้นไมไดมันเลว พูดใหมันชัดเจน
อยางนี้ละ ฆราวาสดีกวาธรรมเหรอ เราไปหามกึ๊กไวเลย หลวงตาบัวเปนสมภารวัดปา
บานตาดเอาจริงเอาจัง เราปฏิบัติตัวเรามาก็อยางนี้ พระพุทธเจาปฏิบัติพระองคมาก็
สลบไสล มาเลนจุนๆ จานๆ อยางนี้ไมไดมันขวางหูขวางตาเขามา
ตอนสี่โมงนัน้ จะเลิกกันแลวยังไหลเขามา รถบัสทั้งคันนูนนะ ไปก็ยืนกึก๊ เลย ไล
เดี๋ยวนั้นเลย เอาแตกฮือๆ เราไมไดมีอะไร จะกลัวจะกลาไมมี ธรรมเหนือหมดแลว มี
แตพูดดวยความสงสารเทานั้น คือมันไมไดรักษาเลยรักษาตัว ปลอยตามนิสัยจุนๆ
จานๆ เขามาในวัดก็จุนๆ จานๆ เขามา จนดูไมไดนะ ใหดูเอาพี่นองชาวพุทธเราใน
เมืองไทย เรายกตัวอยางขึ้นมาใหทานทั้งหลายไดทราบวา วัดนี้เปนวัดที่ปฏิบัติรักษา
ศีลธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลาอะไรเขามาๆ มันก็เหมือนผาขาวกับของสกปรก ติด
ปบรูทันทีๆ
ถาวันไหนเราออกมาตรงนั้นละเอาละไดการ บอกวาไดการเลย เอาจริงละเรา ลง
รถจะไหลเขามา ยืนกึ๊กปดประตูเลย อยาเขามา เขามาอะไร ดูลักษณะมีแตพวก
จุนจานๆ ลืมเนื้อลืมตัว เคยปลอยเนื้อปลอยตัว ไปดูวัดนั้นไปดูวัดนี้อยางเพลิดเพลิน
ผูรักษาทานรักษาแทบเปนแทบตาย เอาจริงนะเรา ไมมีอะไรเหนือธรรมในโลกนี้ พูด
งายๆ อันนี้พูดดวยความจาอยูตลอดเวลานี่นะ เราไมไดพูดดูถูกเหยียดหยามโลก พูด
ดวยความสงสารตางหาก บอกเลย บางทีพูดตลกบาง นี่สมภารวัดรูไหม พูดเฉยๆ ลึกๆ
ทําทาขู นี่สมภารวัดมาหามเองนะ ไลแตกฮือๆ เลย รถบัสๆ ออกมา
ถาเราไปแลวเหมาะละ พระเณรทานไปทานไมไดสนใจ ถาเปนหลวงตาบัวไป
แลว โอย เหมาะสมมาก ไหลลงจากรถบัสใหญ ไลขึ้น แลวออกทาดวยนะ ก็พูดไมมี
อะไรกับโลกมันพูดไดสะดวกสบาย คือเราไมมีอะไรเลยกับโลก พูดยังไงๆ ก็ไมมพี ิษมี
ภัย จะดุดาวากลาวอะไรธรรมทานไมเคยเปนพิษตอผูใด ถาผูเขาฟงขางนอกแลวก็เอา
ไปขยี้ขยํา โอย หลวงตาองคนี้ทําไมทานดุอยางนั้น ตัวเลวเหมือนขี้ไมดู เขาใจไหม ทาน
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มาชําระขี้ใหมันยังไมรูนะ เลอะเทอะๆ เขามาในวัด โธ ไดรูวาไมมีการรักษากันเลย
ปลอยเนื้อปลอยตัวเขามา ผูรักษาทานรักษาอยูทานดูรูมันขวางหูขวางตา เอาเสียบางๆ
สําหรับพระในวัดนี้ทานหูหนวกตาบอดทานเฉยทานไมวาอะไรละ ก็มีแตหลวงตาบัวตา
ฝาตาฟาง แตกับสิ่งเหลานั้นไมฟางนะ เอาเปรี้ยงๆ เลย ไลขนาบเรื่อยละ ไลเลย
โธ จะหมดจริงๆ ศาสนา ถือวัดถือวาเปนทําเลเที่ยวเตร็ดเตรสนุกสนานไปอยาง
นั้น ไมไดคดิ เรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรเพราะนิสัยเคยมาอยางนั้น เขามาในวัดก็มาปลอย
เนื้อปลอยตัวใหพระทานดู พระทานระมัดระวังรักษาศีลธรรมตลอดเวลา แลวมาปลอย
เนื้อปลอยตัวไมมีสติสตังเลย โอย มันขวาง ขวางเอามาก เอาเสียบางๆ กับหลวงตาบัว
ไมมีใครมาถือผิดถือถูกไดละ ถือเทาไรเราก็ไมถอื กับใครนี่ วาเปรี้ยงๆ ไปแลวหายเงียบ
เลย มันเลอะเทอะขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ ศาสนาไมมีจะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวนะ เดี๋ยวไปหา
เอาหางหมามาติดหางใหเปนหมาแลวหมาไลกัดจะวาไมบอกนะ หมาในวัดนี้มันมีหาง
นะจะไปเอาหางมันมาใสกนเจาของใหเปนหมาไมไดนะ
มันเลอะขนาดนั้นนะเวลานี้ โอ อํานาจของกิเลสตัณหาไมมองดูดีดูชั่วดูหนักดู
เบาดูบาปดูบุญ กิริยามารยาทสวยงามไมสวยงามไมดู มันเคยตัวมาแลวเลอะเทอะๆ
เขามาในวัดในวาดูไมไดนะ ก็มีแตหลวงตาบัวละ ในวัดนี้ไมมีใคร มีหลวงตาบัวองค
เดียว ถาเราเดินออกไปนั้น นั่นละเจอดีละ เจอดีหรือเจอชั่วก็ไมรูแหละ เขาใจไหม เจอ
ชั่วมันเลวมานั่น เจอดีคือธรรมสอนจะวาไง เอาละเรา มันเลอะเทอะจริงๆ นี่นะ พากัน
รักษาเนื้อรักษาตัวบางซิ เขามาในวัดยังเอานิสัยนั้นที่มันเคยชินมาพอ ไมรูสึกตัวเลยเขา
มาเหยียบวัดเหยียบวา เอาเสียบางๆ ละเรา ใหพร
การรับศีลจะเปนศีล ๕ ศีล ๘ อะไรก็ตาม ๑.สมาทานวิรัติ รับกับพระเอาพระ
เปนพยาน ๒. เจตนาวิรัติ เรามีเจตนาวิรัติงดเวน ๓. สมุจเฉทวิรัติ งดเวนขาดไปเลย
เชนศีลพระอริยะพวกพระโสดา เหลานี้เปนศีลเหมือนกันหมด เจตนางดเวนในตัวเองก็
เทากับเอาพระมาเปนพยาน เชนพระพาวารับศีลนั้น คือทานเปนพยานตางหากนะ ศีล
แทๆ เกิดกับเรา ใครจะตองการศีล ๘ อยางนี้ หรือศีล ๕ เจตนาปบเขาไปเปนศีลขึ้นมา
ทันที นี้ตามหลักธรรม ธรรมทานใหสมบูรณแบบเหมือนกัน
สมาทานวิรัติก็คือ ไปสมาทานจากพระมาแลวก็ใหทานมาเปนพยาน เพราะตัว
เรามันชอบโกหกตัวเอง ใหทานมาเปนพยาน เจตนาวิรัติ งดเวนในตัวเอง เหลานี้
เรียกวาเปนศีลสมบูรณดวยกันใหพี่นองทั้งหลายเขาใจเอานะ เปนศีลสมบูรณดวยกัน
เลย เปนพระโอวาทของพระพุทธเจาสอนไว สมาทานวิรัติก็เปนศีลสมบูรณ เจตนาวิรัติ
ตัวงดเวนดวยตัวเองก็เปนศีลสมบูรณเหมือนกัน ธรรมทานแสดงไวอยางนั้น สมุจเฉท
วิรัติ งดเวนอยางเด็ดขาดเปนศีลเหมือนกัน สมุจเฉทวิรัตินี้สวนมากมักจะเปนศีลพระ
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อริยะ เปนศีลขึ้นมาทันทีเลย สมุจเฉทตัดขาดสะบั้นไปเลย ใหพากันเขาใจรับศีล
ไมอยางนั้นจะไมไดเรื่องไดราว วาทานไมไดใหศลี เราไมไดศีลอะไร มันเขาใจผิด นี่ละ
พูดใหฟงชัดเจน
เจตนาวิรัติเปนศีลสมบูรณแลวตามหลักธรรมพระพุทธเจา คือไมตอ งสมาทาน
กับพระ เชนอยางเราสมาทานจะเอาศีล ๕ หรือศีล ๘ เจตนาวิรัติปุบเขาเลย เปนศีล
ขึ้นมาทันที เทากับรับกับพระ รับกับพระไมใชพระทานใหศีลนะ ทานมาเปนองคพยาน
ของเราเพราะเรามันเหลาะแหละ เอาทานเปนพยานแลวก็ไมกลาลวงเกินศีลความหมาย
วางั้น ใหพากันเขาใจเอา เสร็จแลวนะ ใหพรแลวนะ ใหพรแลวจะฉันจังหันมันหิวขาว
ใครอยามากวนนะเวลานี้
พอวาหิวขาวเลยคิดถึงเฒาตัน คนบานแถวนี้แหละ นิทานสด ผูเฒาชื่อตัน วัน
นั้นไปกับเพื่อนพวกนายพรานดวยกัน ไปหาดักหมู หมูฝูงหมูปา มันเปนฝูงๆ ไปหาดัก
ยิงหมูไลหมูยิงหมู พอดีจนตะวันเที่ยงหมูก็ไมไดสักตัว หิวขาว พอหิวขาวก็มาฉวยเอา
เห็ดโคนมันเกิดอยูต ามดง ฉวยเอาเห็ดโคนมาก็กอไฟ ขาวก็หุงพรอมกันในเวลานั้น
เพราะมันหิวขาว ทั้งหุงขาวทั้งเรงไฟ ไดเห็ดโคนมาก็เผาไฟเขาไป มันหิวมันจะตาย ทีนี้
นึกวาเห็ดโคนสุกแลวเอาใสปาก คือมันหิวมาก ทั้งหุงขาวทั้งเอาเห็ดโคนไปเผา มันหิว
ขาวมาก เอามาใสปาก เห็ดโคนมันรอน เอามาใสปากมันเผาปาก ถาจะคายก็เสียดาย
ชื่อเฒาตัน พวกเพื่อนฝูงเขา ใหมันตายเสียดวยความหิวมันเกิด เขาพูดหยอกกัน ให
มันตายเสีย ฟงเสียง ฮอๆๆ จะคายออกมันเสียดายเห็ด ฟงเสียง ฮอๆๆ เขาใจไหมละ
หลังจังหัน
ตอนบายสี่โมงครึ่งหรือหาโมงไปแลว เรามักจะออกไปที่หนาประตู เพราะเปน
เวลาที่สงบสงัด ทางตชด.เราก็บอกรถจะเขามาไมใหเขา ใหถามเหตุผลเสียกอน ถา
เหตุผลจําเปนที่ควรจะเขาก็ตกลงใหเขา ถาสี่โมงครึ่งไปแลวไมใหเขา พอสี่โมงครึ่งแลว
ปดกึก๊ เลยประตู ไมไดสงั่ ไวไมไดเลอะหมด วัดเสียหมด เกงกางๆ เขามา ไมมีเวล่ําเวลา
พวกนี้เขาไมมีการรักษา เปนนิสัยเขามา แมมาในวัดก็เอานิสัยเดิมมา ทีนี้มันก็ขวางวัด
ละซิ เลยวาให
บางทีมารถบัสทั้งคันเลย ตอนค่ําๆ สี่โมงกวาๆ รถบัสทั้งคันเต็มรถ จะเขามา
เที่ยวในวัด พอดีเรามาเห็นกําลังหลั่งไหลลงจากรถ ถามจะไปไหน จะเขาวัด เขาไปอะไร
ถาม ไมไดเหตุไดผลไลเดี๋ยวนั้นเลย ปดไมใหเขา บอก รถบัสทั้งคันใหญๆ เราไลไมให
เขาเลย เอามันขนาดนั้นพอดี เออ พวกนี้พวกหารื่นเริงบันเทิงไมไดหนาไดหลังอะไร ไม
มีสาระ เที่ยว วัดทานรักษาเขมงวดกวดขันอยูตลอดเวลา กับสิ่งที่เลวรายทําลายวัดวา
อาวาสศาสนาเขามาเกี่ยวของมันดูไมไดนะ ไดดกุ นั บอยละ แตกับเราไมมีอะไรละ ให
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เทวดาทาวมหาพรหมมาก็มาเถอะ วาอยางนั้นเลย ถาลงเปนหลวงตาบัวแลว ทาว
มหาพรหมก็มาเถอะ ไลเดี๋ยวนั้นเลย ไมอยางนั้นเลอะเทอะ ถือวัดเปนสถานที่ทองเที่ยว
เขาเคยเขา วัดเรารักษาเขมงวดกวดขันตลอดมา เวลามาเห็นสิ่งทําลายอยางนี้มันดูไมได
นะ ถาเปนวันไหนเราออกมาเจอละพอดี ถาไมเจอก็เพนพานๆ เขามา
ใหพากันรักษาบางนะ เขามาในวัดสถานที่เคารพบูชา ควรจะทําความรูสึกใจเสีย
ใหม เขาเขตวัดเปนอยางไรดู วัดทั่วๆ ไปก็แบบเดียวกัน ไมทราบจะใหรักษาอะไร แม
พระในวัดก็ไมรักษาจะใหเขารักษาอะไร แนะมันก็มีขอแมกนั อยู อันนี้รักษาอยูนี่
เขมงวดกวดขันมากทีเดียว ขนาดหยอนยานที่สุดแลวที่อนุโลมใหเปนทุกวันนี้ เรียกวา
หยอนยานที่สุด เมื่อเลยนั้นแลวก็ขนาบกันละ แตกอนใครมายุงไดเมื่อไรวัดนี้
ทุกสิ่งทุกอยางการเปนสารประโยชนแกตัวเองตองรักษา ไมรักษาไมได กิเลสตัว
เพนพาน ตัวอยากรูอยากเห็น อยากดูอยากชมเพลิดเพลินไป นั่นละตัวกิเลสไมคํานึงถึง
ไดถงึ เสีย ผิดถูกชัว่ ดีประการใด ไปอยางนั้นเรื่องของกิเลส เรื่องของธรรมทาน
กลั่นกรองทุกอยาง เรียกวาอนุโลมที่สุดวัดนี้ จนอกจะแตกอนุโลมกับประชาชนญาติโยม
ที่เขามาเกี่ยวของ อนุโลมที่สุดซึ่งไมเคยทํามา แตก็ไดอนุโลมอยางนั้นแหละ นอกจาก
ทนไมไหวจริงๆ ก็เอาเสียบาง เขาไมเคยรักษา เขาเขามาเขาก็เอานิสัยที่เคยชินของเขา
มา นิสัยวัดกับนิสัยบานมันตางกัน นิสัยธรรมกับนิสัยกิเลสตางกัน วันนี้ไมพูดอะไรมาก
พูดทุกวันๆ เทศนทุกวันเหนื่อย
หลวงปูมั่นทานไมคอยพูด เกี่ยวของกับประชาชนญาติโยม เพราะทานอยูแตใน
ปาๆ ไมมีใครเขาไปหา เราอยูสนามคนซี ตองไดพูดตลอด ตั้งแตเชายันค่ํา คน
เกี่ยวของมายั้วเยี้ยๆ ตลอดเวลา ตองไดพูดอยูเรื่อยๆ สําหรับพอแมครูจารยมั่นไมมี
ใครเขาไป ถาวาเทศนก็เทศนสอนพระลวนๆ ในวัดมีแตพระ เพราะที่วัดหนองผือแต
กอนทางรถทางราไมมี เดินดวยเทาทาง ๖๐๐ เสน สักกี่กิโลนะ ทางตรงขึ้นบนเขาเลย
ไปพรรณา ทางออม ทางนี้ ๖๐๐ เสนทางนี้ ๕๐๐ คนจึงไมเขาไป มีแตพระแตเณร
สะดวกสบาย กับชาวบานเขาเขาไมมาเกี่ยวของ
อยูอยางนั้นมรรคผลนิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ
เพราะหูตาคําพูดคําจา
ออกมามีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องมรรคผลนิพพาน ไมไดเปนเรื่องสวมเรื่องถาน
เหมือนพวกเราทานมาใชกัน อันนีม้ ีแตเรื่องสวมเรื่องถาน ไมใชเรื่องมรรคผลนิพพาน
เปนดงเสือนะหนองผือ มันมาขางๆ วัด เสือมาหาเราขางๆ วัดตามทางไปมาเสมอ บาง
ทีมันเขาในวัดก็มี เงียบๆ ดึกๆ เสือโครงมันเขามากลางวัดเลย เวลาเงียบๆ เขาผาน
กลางวัด เห็นรอยมัน มันมากลางคืนดึกๆ โอย นี่รอยเสือ เสือโครงใหญ มันผานมา
กลางวัดเลย มาจากบานนาใน มาแลวก็ตัดเขานี้ออกไปเลย

๕
มันทําไดทุกอยางละเสือ เสียงมันทําหลอกสัตวมันทําไดทุกอยาง บางทีเหมือน
เขาแขวนขอแขวนอะไรกอกล็อกๆๆ เหมือนเสียงขอวัวที่แขวนคอวัวคอควาย กอก
ล็อกๆๆ มันมาขางวัด รอบๆ ทางสัตวทางวัวทางควายไป มันมากลางคืน คุยกันอยู
ประมาณสองทุมไมดึก ไมเลยสามทุม คุยธรรมะทานอบรมมากแลว.คุยกันเงียบๆ ฟง
เสียงกอกล็อกๆๆ พระก็วา.อาว ควายมาอยางไรมาดึกๆ อยูนี้ตั้งสองทุม เขาไมผูกไม
มัดมันเหรอ ปลอยใหมันมาเพนพาน เสียงกอกล็อกๆ
นี่ละจอมปราชญกับจอมโงมันตางกัน นั่งอยูดวยกัน เสียงกอกล็อกๆ พระก็จุด
ตะเกียง กลัววาควายมันจะเขาประตูรั้ว ประตูไมดีกลัวมันจะเขามา พระเลยหิ้วตะเกียง
ไป ทีนี้จอมปราชญขึ้นนะ พระไป แตอยางไรก็ไมทําละทางพระทานก็รูอยูแลว ลงจาก
กุฏิปบไดยินเสียงกอกล็อกๆ มาทางเขาวัด เสียงกอกล็อกๆ นี่ละเสียงเสือมันทําไดนะ
จนพระหลงกลมันวาควาย ที่ขอกอกล็อกๆ ละมา จะมาเขาวัด พระจุดตะเกียงรั้วไป.มัน
ควายอะไร ทานวา นั่นเห็นไหมจอมปราชญ ควายใหญนั่นละ แตอยางไรมันก็ไมทํากับ
พระ ทานก็ไมวาอะไร นี่ควายใหญมา ทานวางั้น พอมาพระก็จุดตะเกียงไปประตู มันก็
เลาะออกนอกประตูไป
ตอนเชามาทานละตาแหลมคม เพราะทานคิดไวแลวกลางคืนแตคุยกัน ทานไป
ทานก็ดู คือมันรอบๆ วัดออกประตูวัด ทานเดินไป นี่ควายใหญทานวา นี่ควายใหญเมื่อ
คืนนี้ เสียงขอกอกล็อกๆ พระเลยวา.โหย นากลัว ทั้งๆ ที่จุดตะเกียงไปหามัน มานา
กลัวทีหลัง ทานบอกแลวควายใหญนะนั่น ทานวาอยางนั้น ควายใหญคือเสือ แต
อยางไรมันก็ไมทําพระ ทานก็ไมวาอะไร พอเห็นตะเกียงพระเทานั้นมันก็หลบไปขางๆ
รั้ววัดขางนอก พระกลับมาก็มาเงียบๆไมพากันพูด เพราะไมเห็นตัวมัน เห็นอยางไรเสือ
ทั้งตัว มันเห็นคนกอกๆ มันไปแลว ตอนเชาเวลาออกบิณฑบาต ทางมันนี่ควายใหญ
ทานวา รอยมันนี่ควายใหญกอกล็อกๆ เมื่อคืนนี้
มันทําไดทุกอยาง เสียงวอดๆ เหมือนคนก็เปน รองเอิ้กๆ เหมือนคนก็เปน มัน
ทําไดทุกอยางมันถึงหลอกสัตวได วัดมีทางรอบๆ รั้วขางนอก เสือมันผานไปผานมาเสือ
โครงใหญ เสือเยอะนะ บางทีก็ไดยนิ เสียงมันมา มันทําตามประสามัน พระก็รู แตมนั ไม
ทําไมคน ทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจนเวลาเขามาตามประสาของเขา เขาเดินมาเสียงกาวเดิน
เขาเหมือนเสียงคน เดินซวบๆ ๆ มา ขางรั้ววัดออกมาขางนอก เขาเดินขางนอก ทีนี้เรา
เดินจงกรมอยูขางนอกวัดกลางคืน ทานหลาทานอยูกุฏิหลังนี้ทางขางๆ รั้วที่เสือมา ทาน
อยูกุฏิทานทานฟงเสียงซวบๆ ไป ทานก็เห็นเราไปเดินจงกรมอยูในปา ทางจงกรมเปน
ทางมันออกไป

๖
ถึงรูไดชดั วาเวลาไดรูคนแลวไมมีเสียงนะ เราก็ไมกลัว เราเดินจงกรมอยูนั้นละ
เสียงมันมา เสียงชัดเจน ทานหลาทานก็ยืนฟงเสียงมันไปขางๆ ทานก็รูวาทานอาจารย
มหา อยูที่นั่น คอยฟงทานเปนอยางไร เราก็เดินจงกรมอยูมนั มาถึงนั้นซวบๆ พอมาถึง
นั้นมันเห็นเราซิ ก็เราเดินจงกรมอยูน ี้ พอเห็นเราจากนั้นเงียบเลย หายเงียบไปเลย นั่น
ละมันเก็บเสียงไปแลว พอเห็นเราหลบไปเลย เราก็อยูทางจงกรมนั้นแหละ เราก็ไมกลัว
มัน
มันก็รูคนมาตั้งแตวันเกิด จะวาอะไร คนก็รูมันตั้งแตวันเกิดเหมือนกัน แลวจะ
ไปกลัวกันหาอะไร พอมาถึงนี้เสียงดับเงียบเลยๆ เราก็เดินจงกรมเรื่อยๆ หายเงียบเลย
ไปแลว หลบเราไปแลว เก็บเสียงไมใหไดยินเสียง ตอนมาทีแรกเหมือนเสียงคนเดินมา
เวลารูแลวเก็บเสียงเงียบเหมือนเสียงแมว ไมดงั เอาละทีนี้ใหพรนะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

