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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

จอมปราชญโดยสมบูรณ 
 เร่ิมหนาวแลว พอวาหนาวๆ ก็คิดถึงพอแมครูจารยมั่น ทานเอาผาหมเปนผา
หมที่ทานอยูทุกวันเอาไปบังสุกุลใหเรา ถาเอาผาใหมกลัวเราจะไมรับ เพราะผามันเต็ม
อยูในวัดนั่น ผาหมใหมๆ เต็ม ทานเอาผาหมของทานที่หมอยูทุกวันไปบังสุกุลใหเรา 
เห็นไหมละทานบีบบังคับในตัว เรากราบเสร็จเรียบรอยแลวก็รับผาหมบังสุกุลทาน 
ทานเห็นเราไมมีผาหม ความจริงเราไมเอา ผาเต็มหมด ทานเองนะไปทําพอแมครูจารย
มั่น เอาไปวางไวบนที่นอนเลย ทานทําเปนตัวอยางทุกอยาง พอขึ้นไป “เอานั่นผาใคร” 
เพราะกุฏิมันสูงแคนี้ เดินไปนี้ก็เห็นที่นอน วางไวกลางที่นอน “เอานี่ผาใคร” ขึ้นไปดู 
“ใครเอาผาหมมาบังสุกุลนะ” ทานมีดอกไมธูปเทียน ทานทํานาคิดทุกอยาง อยางนั้น
ละจอมปราชญทําอะไรมคีติอยูในนั้นเสร็จ 
 เราไปเห็นแลว “โห นี่มันผาหมพอแมครูจารย” ก็เราพับเราตากอยูทุกวันผา
เหลานี้ ถาเอาผาใหมมากลัวเราจะไมเอา เพราะผาหมในวัดไมอด แตเราไมเอา เราไม
เอาผาหม คือการดัดกิเลสเจาของมันขี้เกียจขี้คราน ดัดมัน ทานเอาผาหมทานไป
บังสุกุลใหเรา ตกลงเราก็ไดหมเพราะความเคารพ อยางน้ันละ ทานทําเอง เพราะทานดู
มาเปนประจํา เราไมมีผาหม ผาหมเต็มวัดแตเราไมเอา เอาผาสามผืน จีวร ผาสังฆาฏิ
สองผืนพับซอนกันแลวก็หม กับสบงเทานั้นละ ทานไปทําให แลวก็หมนะเพราะความ
เคารพ  

อยางบิณฑบาตไดมานี้เอาไปวางไวขางตนเสา มาจัดอาหารใหทานเรียบรอย
เสร็จแลวคอยเอาบาตรเจาของออกมาฉัน พระในวัดนี้เห็นเมื่อไร ทานเห็นนะ เราเอา
บาตรเราไปซอนไวขางฝา เราก็มาจัดอาหารใหทาน คือเราบิณฑบาตไดเทาไรเราเอา
เทานั้น เราไมเอาอาหารที่ตามมา ทานมาใสบาตรจนไดนั่นละ “ขอใสบาตรหนอยๆ 
ศรัทธามาสาย” ทานวาศรัทธามาสาย ตาทานแหลมคม 

อยูกับพอแมครูจารยก็ดัดเจาของโดยเฉพาะ เราไมเกี่ยวกับใคร เราทําของเรา
เอง ใครจะทําอยางไรๆ เราไมสนใจ เราเอาเฉพาะเรา เราทําของเราอยางน้ันตลอดมา 
ทานก็เห็นจนได บาตรเราเอาไปวางไวขางฝาตนเสาแลวมาจัดอาหารใหทาน เสร็จแลว
ทานก็เอาอาหารที่เราจัดใหนั่นแหละ ดีๆ นั่นละเอาไปใสบาตรเรา “ขอใสบาตร
หนอยๆ ศรัทธามาสาย” ทานวาศรัทธามาสาย ทานวา  
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เราก็ไมลืม ถาคนอื่นไมไดนะ  คือเรามันเด็ดจริงๆ วาอะไรเปนอยางน้ันจริงๆ นี่
ของพอแมครูจารยเพราะความเคารพเราก็ฉันให แตคนอื่นไมไดนะ คอืเราทําของเรา
อยางน้ันเรื่อยมา ผาหมก็เหมือนกัน เราไมมีผาหมทานก็เอาผาหมไปบังสุกุลให เปนผา
ทานหมอยูทุกวัน ถาผาใหมมันก็ไมอด เราก็ไมเอา ทานเลยเอาผาหมทานหมอยูทุกวัน
ไปบังสุกุลใหเรา เราก็หมเพราะความเคารพพอแมครูจารย นานๆ ทานมาใสใหเราที
หนึ่ง คือพอมาแลวมีอะไรเราจัดของเรา เราก็วางไวขางฝาแลวมาจัดใหทาน เสร็จแลว
เราก็จัดของเรา ทานก็เห็นจนไดนั่นละ อยูๆ กป็ุบปบ “ศรัทธามาสายๆ” มาขอใส
บาตรเรา เปนอาหารที่เราจัดถวายทานนั่นแหละใสบาตรใหทาน ทานเอาอาหารนั่น
ละมาใสบาตรใหเรา  

เปนอยางน้ันละพอแมครจูารย ฉลาดมาก จอมปราชญสมัยปจจุบันคือพอแมครู
จารยมั่นเปนจอมปราชญสมัยปจจุบัน เฉลียวฉลาด ตาแหลมคมมากทีเดยีว เห็นหมด 
อะไรเห็นหมด เรามาอุดรเราจัดอาหาร ใหเขาไปเอาอาหารที่เหมาะสมๆ อยางยิ่งให
ทาน ใสเขงๆ พอไปถงึพรรณาแลวก็ใหเขาเอาลอใสไปเต็ม ไปก็ไปเวลาค่ําๆ นะ ตอนสี่
โมงยังไปไมได ทานยังมาทําขอวัตรปฏิบัติอยู ตองไปค่ํากวานั้น ไปก็จัดอะไรเสร็จ
เรียบรอย ทานรูนะวาเราไปจากอุดร ไปถงึแลวทานก็รู ทานก็จับอันนั้นละเอามา
พิจารณา “ทานไดอะไรมานะพระองคนี้นะ”  

เวลานั้นรอยลอรอยเกวียนเรากลบหมดไมใหเห็นรอยลอรอยเกวียน แตตาทาน
แหลมคม เราก็ดูตาทาน ทานก็ดูนั้นดูนี้ ดูรอยลอรอยเกวียน เราจะเอาอะไรไป อยาง
นั้นนะพอแมครูจารยมั่น “นี่รอยเกวียนมาจากไหน” เรากก็ลบหมดแลว กลบหมดเลย
ไมใหทานเห็น ทานเห็นจนได “นี่รอยลอรอยเกวียนมาอะไรนี่” หาเร่ืองแกมาพรอมนะ 
เอาแกนขนุนทอนหนึ่งมา “โอ เมื่อวานเห็นแกนขนุนดีๆ ก็เลยเอาแกนขนุนมา” ทาน
คงนึกในใจแกนขนุนใหญนั่นละ ทานก็ไมวาอะไร เราแกถูกทางแลว ก็เราเตรียมพรอม
มาแลว  

เปนอยางน้ันละพอแมครจูารย ทานฉลาดมาก เราไปไหนมาทานจะสอดแทรกดู
ทุกอยาง คือไมมาเบาๆ นะ มาเอาของทีถู่กธาตุถูกขันธทานมา เสร็จแลวเก็บเงียบ เณร
เพ็งนั่นละเปนคนดูแลอาหารสําหรับทาน ทุกวันๆ ทานเห็นจนไดนั่นละ ปดไมอยู
สําหรับพอแมครูจารยมั่น ทานฉลาดมาก 

เวลาทานจะสิ้น โอ สลดสังเวชเรา น้ําตารวงเลยนะเรา เวลาทานจะสิ้นนี้เราสลด
สังเวชน้ําตารวงเลยเชียว ทานสงบเรียบนะเวลาทานจะสิ้น ไมมีกระดกุกระดิกอะไรเลย 
ดูลมหายใจทาน ทีแรกหายใจปลา..สองสามหนแลวสงบ ไปเลย เงียบ แลวไมทราบวา
ทานสิ้นลมเมื่อไร ไมรูนะ ทีแรกหายใจปลาสองสามครั้งแลวก็เงียบสงบ ดูแลวเงียบไป
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เลยนะ จองดูนี้ เอ ทานสิ้นเมื่อไร ครั้นดูนาฬิกามันลืมแลวละ ดูจนกระทัง่นาฬิกา..ทาน
ส้ินอยางสงบมาก เปนคติทุกอยางพอแมครูจารยมั่นเรา นี่ละองคหนึ่งที่วาจอมปราชญ
ในสมัยปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่น เปนจอมปราชญโดยสมบูรณ 

เราน่ีสังเกตจริงๆ อยูกบัครูบาอาจารยไมใชอยูเฉยๆ คอยสงัเกตทกุส่ิงทกุอยาง 
ดูทาน เวลาทานจะสิ้นก็เหมือนกัน ไมรูงายๆ เวลาทานสิ้น แตมีคําหนึ่งที่ทานพูด
ออกมา พูดออกมาชัดเจน ทานพูดอยางเปดเผย “เวลาเราจวนจะตายนี้จะมีพระหนุม
สององครูธรรมตามเรา” ทานวาอยางนั้น “มีพระหนุมสององคจะรูธรรมตามเรา” ทาน
วาอยางน้ัน บอกวาจะรูธรรมตามทาน ทานสิ้นไปแลวใครๆ ก็รูวาทานสิ้น จะรูธรรมตาม
เราสององค เราจับไดเลยเพราะทานพูดชัดๆ “เวลาเราจะตายนี้จะมีผูรูธรรมตามเรา
สององค” ทานวาอยางน้ัน เราก็จับไดเลยสององคคือใคร 

(พระที่สําเร็จธรรมตามหลวงปูมั่นสององคมีหลวงตากับทานอาจารยเจี๊ยะ) ทาน
อาจารยเจี๊ยะก็ดีอยูนะ นิสัยลูกเจกอยางวาตรงไปตรงมา เวลาจะเถียงพอแมครูจารยมั่น 
อุย เอาเกงนะ เดี๋ยวทานตีหนาผากเอา หมอบ เถียงกับทานทีไรหนาผากแตกออกมา 
ทานอาจารยเจี๊ยะนิสัยอยางน้ัน เถียงทานโวๆ ทานใสเปรี้ยงหนาผากแตกออกมา คือสู
ทานไมได   

ทานอาจารยเจี๊ยะทานเถียงจริงๆ กบัพอแมครูจารยทานเถียงจริงๆ คอืเถียง
แบบลูกเจกวาอยางน้ันเถอะนะ เถียงอยางตรงไปตรงมาใสวากๆ กับทาน ทานใสทีไร
หนาผากแตกออกมา สูทานไมได แตทานนิสัยตรงไปตรงมานะอาจารยเจี๊ยะ นิสัยทาน
ตรงไปตรงมา พอแมครูจารยรักมากนะ เราดูก็รู เถียงก็เกงเถียงพอแมครูจารย เถียงก็
เกง รักก็รักมาก ใสกับทานวากๆ เดี๋ยวหนาผากแตกออกมา นิสัยทานตรงไปตรงมา 
เอาละที่นี่ เลิกละ 
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