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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ผลประโยชนที่เกิดเวลาทุกข 
รวมทองคําทั้งหมดถึงปจจุบันคือวันนี้ไดทองคํา ๑๑,๘๗๓ กโิล ๒๒ บาท ๓๑ 

สตางค ดอลลารที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร 
เมื่อคืนนี้มีหนาวบาง วามันจะหนาวจริงๆ เห็นมันเริ่มหนาวตั้งแตวัน ดกึมาวา

จะหนาวจริงๆ ก็ไมจริง มันหลอกไปเฉยๆ หนาหนาวพอแมครูจารยทานแหลมคมมาก
ทีเดียว.บรรดาพระเณรในวัดใครอยูตรงไหนๆ ทานจะรูหมดที่พกั ทานไปหาดูจริงๆ 
อยางที่วาผาหมกันหนาวเหมือนกัน เราอยูกระตอบตะวันออกกุฏิทาน เราไปกุฏ ิกุฏิมนั
สูงแคนี้ ไปถึงนั่นปบมองเห็นที่นอนอยู กุฏิสูงแคนี้ ทานเอาผาหมไปบังสุกุลใหเรา ซึ่ง
ทานก็ไมเคยทําใหองคใดในวัดนั้น แตกอนๆ เราสืบไมมีนะเอาผาไปบังสุกุลให  

ที่สําคัญเราเองทานเอาผาหมไปบังสุกุล โห ทานทําสวยงามมาก เปนคติตวัอยาง 
นอกจากทานเอาผาบังสุกุลซึ่งเปนประโยชนอยางมากแลว ยังตามมาดวยของแปลกๆ 
อีก เวลาวางผาบังสุกุลทั้งเทียนทั้งดอกไมทานทําสวยงามมาก วางไวบนที่นอนของเรา ที่
นอนเราแคนี้ เปดหนาตางไปก็เห็น ใครเอามาผาบังสุกุล ดูเปนผาพอแมครูจารยมั่น 
ทานเอาผาหม แลวไมเอาผาหมผืนใหมดวยนะ เอาผาหมผืนเกา ผืนเกาก็ผืนทานเคย
หมอยูนั้นแหละ ถาเอาผืนใหมมามันก็มีเต็มวัด ทานกลัวเราจะไมเอา ทานเลยเอาผา
ของทานที่หมกลางเกากลางใหมไปบังสุกุลให กลางที่นอนเราเลย เราไดหมนะนั่น 
เพราะความเคารพทาน ทานเมตตาเรา เราเคารพทานดวยการรับสิ่งของไทยทานที่
ออกมาจากเมตตาธรรมของทาน เราก็นอมรับดวยความเคารพเต็มหัวใจ 

ทานเอาผาหมไปบังสุกุลวางตรงกลางที่นอน ทีท่านเอาผาหมไปบังสุกุลใหเรานี้
คือเราไมเอาผาหม ไมใชผาหมเวลาหนาหนาว ใหผาสามผืนเทานั้น อยูในวัดก็ตาม 
ออกเที่ยวกรรมฐานก็ตามเราทําอยางนั้น เราฝกหัดตัวของเรา ถามันนอนไมหลับก็นั่ง
ภาวนา บางคืนนอนไมหลับจริงๆ เราเองละเปนมันถึงชัด กลางคืนนอนไมหลับเพราะ
มันหนาวมาก พระทั้งหลายทานเอาผาหมหม ทานมีผาหมแตเราไมมี ไมมีเพราะอะไร 
เพราะเราไมให ดัดเจาของ  

นั่นละทานเอาผาหมไปบังสุกุลใหเรา ถาเปนอยางน้ันแลวเราก็จําตองรับดวย
ความเคารพ คือหมใหทาน อยางน้ันนะ ไมธรรมดานะเรา ทานเอาผาหมไปบังสุกุลวาง
กลางที่นอน ทานพับไวเรียบรอย มีเทียนมีดอกไมวาง เห็นอยางน้ันแลวลงมา..กุฏิเราก็
ไมสูง ตอนนั้นอายุทานยังไมถึง ๘๐ อยูหนองผือ ทานไปมาไดธรรมดาๆ ทานขึ้นกุฏิเรา 
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กุฏิเตี้ยๆ ขึ้นไปบังสุกลุไวเรียบรอย ถาเปนผูนอยทํากับผูใหญก็ทําดวยความเคารพ
จริงๆ แตนี้ผูใหญทํากับผูนอยทําดวยความเมตตาจริงๆ ซึ้ง อยางน้ีเราก็ไดหมใหนะ  

ปรกติเราไมเอาผาหม หนาวไหนก็หนาวเถอะนะ วาอยางน้ันเลย นอนไมหลับก็
ไมนอนตลอดรุงเลย มีหนาหนาว เราทําของเราอยางน้ัน บางคืนนอนไมหลับก็ไมนอน 
นั่งภาวนา จากนั้นก็เห็นผลทางดานภาวนา เพราะทานเคยภาวนามากอนแลว มากอน
เราตั้งแตเรายังไมเกิดนี่ เวลามันนอนไมหลับมันก็ภาวนา ทีนี้ภาวนาจิตเขาขางใน ขอ
หนึ่งไดผล จิตสงบเย็น สวางไสว ขอที่สองลืมแลว มี มผีลประจักษ อันหนึ่งจิตสงบเย็น 
ขอที่สองอะไร เราทําอยูทุกปนะนี่ เราไมเคยมีผาหม ตอนหนาหนาวๆ อยางน้ีแหละ 
แตอยาไปดกูุฏิเราเวลาน้ีนะมันมีแตผาหม เอาไมขีดไฟจุดกานเดียวไหมหมดหลังเลย 
เพราะผาหมเปนเชื้อให แตกอนไมมจีริงๆ ไมเอา 

พูดถงึเร่ืองการประพฤติปฏิบัตินี้เราภาคภูมิใจในตัวเองนะ ภาคปริยัติทานก็
เรียนเราก็เรียน ไมมีการติการชมใครตอใคร แตภาคปฏิบัตินี้ เอา ใครเกง เอา บืน นั่น 
ภาคนี้เปนภาคสําคัญมาก ไมไดนอน สําหรับผาหมในหนาหนาวเราไมเคยเอานะ ไมเอา
จริงๆ มีผาสบง จีวร ผาสังฆาฏิ เอาผาสังฆากับผาจีวรพับครึ่งๆ ซอนกันพับครึ่งเลย เอา
เทานั้นละงายๆ ไมหลับก็ไมหลับ กม็ันเคยฟดกนัมาพอแลวนี่ หลับหรือไมหลับก็รูเอง 
ก็เคยทํามาแลว เราไมเคยเอาผาหมติดตัวไป อยูที่ไหนก็ไมเอาไป คือดัดเจาของไมใช
อะไร 

นี่ละที่พอแมครูจารยมั่นทานเอาผาหมไปบังสุกุลใหเรา เราอยูกับทานมากี่ปผา
หมมีหรือไมมีทานก็รูอยูทุกปๆ หนาหนาว นอกจากเวลาไมอยู บางทีหนาหนาวเราเขา
ปาแลวนะ อยางน้ันทานก็ไมเห็น แตทานเห็นมาเสียจําเจที่เราไมใชผาหม เราดัดเรา
ดวยวิธีการไหนทานก็รู เชนอยางบิณฑบาตมาถึงวัด มอีะไรก็หยิบไวเสียเล็กนอยๆ 
จากน้ันก็เอาบาตรไสเขาไปขางตนเสา เอาฝาบาตรปด เอาผาอาบน้ําทับ แลวไปจัด
อาหารถวายทาน 

เราก็ไมเคยทราบทาน ทานดูบาตรเราหรือไมด ู ที่ไหนไดทานดู อยางน้ันละ
แหลมคมมาก จอมปราชญในสมัยปจจุบันคือหลวงปูมั่นเรา ทานใสบาตรเราจนไดนะ
นั่น เราไมเคยพูดกับใครก็ตามในวัดทั้งวัดนี่นะ บางทีมันโมโหนะ โมโหเปนกิเลสหรือ
โมโหเปนธรรมก็ไมทราบ คือดูหมูดเูพื่อนเวลาเขาพรรษาสมาทานธุดงคกนั มันก็คิดใน
วัดนะ ครั้นไปไดสองสามวันหมดไปๆ เรียวเหมือนหางงู สุดทายหมด ที่สมาทานธุดงค
แคนั้นก็ไปไมรอด ทัง้ๆ ที่บิณฑบาตมามันก็มี อยางนอยขาวในบาตรมี กับไมมีมากก็มี 
มันก็ยังทําธดุงคที่สมาทานรับเฉพาะของในบาตรเทานั้นใหลมไปได 
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นี่เรายิ่งฟตตวัเราหนักเขา มองดูเพือ่นฝูงอยูดวยกันมันเปนเหมือนกับวาหินลับ
ปญญา ไมยกโทษยกกรณใคร แตทางไหนก็ลมลงๆ อาว ถาเราลมอยางน้ีก็เปนอีกคน
หนึ่งแลว แตเรามันไมเคยคิดทําอะไรใหลมไปเลยไมเคยมี ถาลงไดจับขาดกับมือเลย ก็
นิสัยเปนอยางน้ัน ทีนี้เห็นหมูเพื่อนลมเหลวตอหนาตอตา สุดทายจนออกพรรษาไมมี
พระสมาทานธุดงคเลย มันก็ดูหมูดูเพื่อนอยางน้ัน เราอยูกับหมูเพื่อนด ู

พอแมครูจารยใสบาตรจนไดนะ ทานเห็นจนได เราเอาบาตรมาวางไวขางฝา เอา
ไปซุกไวอยางน้ันละเราทํา ทานดูเมื่อไร แตอยูๆ ทานก็ใสบาตรเราปุบเลย แตทานไมใส
บอยๆ นะ นานๆ ทานใสทีหนึ่ง เพราะทานเห็นวาเราเอาจริงเอาจัง ดวยเหตุนี้เราอยูใน
วัดพระเณรจึงกลัวเรา อยูหนองผือกบัพอแมครูจารยมั่น ดีไมดีจะกลัวเรามากกวาทาน 
ระวังเรามากกวาทาน เพราะทานไมคอยลงมา ไอเรามันสอดมันแทรก ไปไหนตาแหลม
คมดวย ดูหมูดูเพื่อนใครเกะกะระรานตรงไหนๆ มันเห็นหมดนี่ เอามาสอน ดุดาวา
กลาวก็มี พระเณรก็กลัวละซี 

ทานอยูกุฏิทานไมคอยลง แตเราลงทุกเวล่ําเวลาไปได ดูพระดูเณร พระเณรกลัว
เรามาก อยูหนองผือนาในกับพอแมครูจารย สุดทายเลยกลัวเรามากยิ่งกวาพอแมครู
จารย เพราะไมคอยไดพบทาน ไอเรานี่พบอยูเร่ือย พบอยูเร่ือย ตอยกันอยูเร่ือย หยิก
กันอยูเร่ือย กัดกันอยูเร่ือยใชไหมละ มันก็ระวังซิระวังเรา เปนอยางน้ันอยูกับหมูกับ
เพื่อน มันทาํใหออนใจ ออนใจในการประพฤติปฏิบัติของหมูของเพือ่น อยางน้ีมันจะ
ไปไดเหรอ ก็ยิ่งฟตตัวเขา หนักเขาละเรา 

นั่งภาวนาตลอดรุงๆ ก็เคยเลาใหทานทั้งหลายฟงไมใชเหรอ กนแตกก็เคยเลา 
แตกจนเลอะเรา พอแมครูจารยมั่นละมารั้งเอาไว คือนิสัยมันผาดโผน ทําอะไรมักจะได
มีผูสอนนะร้ังเอาไว ถามันจะผาดโผนเกินไปทานก็ร้ังเอาไว ทานยกขอเปรียบเทียบปบ
มันเขาใจทันที นี่พูดถึงเร่ืองพอแมครจูารยมั่น ทานฝกอบรมพระ ทานไมวานะ เฉย แต
เราฟตตัวเราเอง ยิ่งเขมขน ยิ่งหมูเพื่อนธุดงคลมไปเทาไรเรายิ่งเขมขน ใครมาแตะ
บาตรเราไมได แตพอแมครูจารยทานเห็นเอาบาตรไปซุกไว เวลามาจัดอาหารใสบาตร
ทานเสร็จแลวก็ไปเอาบาตรออกมา ทานเตรียมไวแลวที่จะใสบาตรเรา มาปุบปบ มอง
ไมทันนะ จับฝาบาตรเปดเลย 

เราจะวาอยางไร ขอใสบาตรหนอยทานมหาๆ ศรัทธามาสาย ทานวาอยางน้ี 
ทานหาอุบายพูดไป เราก็รับถาเปนทาน แตทานไมไดใสซ้ําๆ ซากๆ นะ ทานก็ระวัง
เหมือนกัน เพราะทานเปนอาจารยของเรา เราทําอยางน้ี ทานทําอยางไร ทานตองเปน
อาจารยของเราทุกขณะ กระทําลงไปเลอะเทอะใหผูนอยเห็นผูนอยดูถูก จะวาอยางน้ัน
แหละ พอแมครูจารยเปนอยางน้ัน เรานี่ไมเอาใครเปนครูเลย ไปอยูที่ไหนก็เอาเจาของ
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เปนครู เด็ดตลอดเวลาเลย ไมเอาใครมาเปนครู เพราะเปนครูลมเหลวหมด มันเปน
ไมไดนะ เจาของตองฟตเจาของหนักแนนขึ้นทุกวันๆ 

เปนอยางน้ันละ ที่ไดธรรมมาสอนหมูสอนเพื่อนทุกวันนี้ไดมาดวยวิธีไหน ฟง
เอาซินะ ถาวานั่งภาวนาก็จนกนแตก นั่งตลอดรุงๆ คือนั่งคนืแรกมันออกรอน มันไม
แตกละ พอน่ังซ้ํากันเขาไปพอออกรอน จากออกรอนแลวมันก็พอง ตลอดรุงมันไมถอย
นี่ ฟาดเขาไป มันสนุกดี วันไหนมันจะเปนจะตายจริงๆ มันไดธรรมอัศจรรยขึ้นมาทุก
คืนๆ จากการทรมานหนักๆ อยางน้ัน นั่นละมันก็เอา ถาคิดถึงเร่ืองความทุกขก็ออนใจ
ในการฝกทรมานตนเอง ถาคิดถึงเร่ืองผลประโยชนที่เกิดขึ้นเวลาทุกขทับถมมากๆ เรา
ก็พอใจ มันมีผลขึ้นมาดวยกัน ผลเบ้ืองตนก็คอืบอบช้ํารางกายมาก ถาจิตไมลงงายบอบ
ช้ํามาก ถาจิตลงงายไมบอบช้ํา นั่งตลอดรุงนะ นั่นละลําบากตอนนั้น รางกายก็ลําบาก 
จิตก็ไดผลในเวลาเชนนั้นละ มันก็ตองบืน บืนทําความเพยีร ใหพร 
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