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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ผมตายแลวพวกทานจะอาศัยใคร? 
กอนจังหัน 

 นั่นดูผาพระทานกําลังครองเปนยังไง ดูซิ นั่นละมหาเศรษฐีทานกาวเดินอยาง
นั้น คนทุกขคนจนจะฟุงเฟอเหอเหิม มหาเศรษฐีทานเดินอยางน้ัน นี่เศรษฐีธรรม
เศรษฐีเงินก็เปนแบบเดียวกัน ประหยัดมัธยัสถ ไมฟุงเฟอเหอเหิม เปนเศรษฐีเงินได 
อันนี้ก็ประหยัดทุกอยาง ทุกส่ิงทกุอยาง เปนเศรษฐีธรรมได ผารอยปะรอยชนุ 
พระพุทธเจาทรงออกหนาเดินหนาเลย ความทกุขความจนไมมีใครเกินพระพุทธเจา ให
ถือผาบังสุกลุ เก็บมาปะติดปะตอเยบ็กัน ควรจะเปนสบงก็ได จีวรก็ได สังฆาฏิก็ได ให
เก็บมาปะติดปะตอ อยาฟุงเฟอเหอเหิม ความฟุงเฟอเหอเหิมทําคนใหลืมตัว จมได 
คนไมลืมตัวไมจมทานวา 

ศาสนาไมมีที่บกพรองตรงไหน ดูตรงไหนๆ แหมอัศจรรย ดูศาสนาพากาวเดิน 
ดูกิเลสพากาวเดินพาคนจมๆ ลืมเนื้อลืมตัว ไดเทาไรไมพอๆ กินฟุงเฟอ ใชฟุงเฟอ ทุก
อยางฟุงเฟอเหอเหิมแลวก็จม หัวใจละจมกอนอืน่ เศรษฐีเงินเศรษฐีธรรมเดินใหดูเอา
นะ พวกเศรษฐีเงินเดิน เศรษฐีธรรมเดิน จะไมเดินดวยความฟุงเฟอเหอเหิม เดินดวย
ความรูเนื้อรูตัว เดินดวยความประหยัดมัธยัสถ คณะเศรษฐีธรรมคณะเศรษฐีเงินเดิน
กันอยางน้ัน พวกเศรษฐีความจนนี้เดินอีกแบบหนึ่ง ไดเทาไรไมพอๆ เอามาอวดกนัๆ 
ใชไมไดนะ เอาละใหพร   

หลังจังหัน 

(ตอนหลวงตาหนุมๆ เคยอานเร่ืองเณรนาคเที่ยวกรรมฐานไหมคะ) ดวูาเปน
หลานหลวงปูมั่นหรือไง เที่ยวอยูทางภาคใต ภาวนาเกงทางกายวิภาคเกง ตายเสียยัง
หนุมนอยอยู ดูวายังเปนเณร (อันนั้นสามเณรประมัยเจาคะ) เออ อันนี้นาคนะ เราก็ได
ยินแตขาวเหมือนกันกับเณรประมัย (ทานมามรณภาพที่ปาชาบางพระ ไมทราบวาอยู
ตรงไหน) บางพระ เมืองชล ทานอาจารยเกิ่ง ทานเปนคนสามผงทานไปกอนไป
กรรมฐานลูกศิษยหลวงปูมั่น ทานอาจารยเกิ่งเปนลูกศิษยดวูารุนใหญของทาน ทาน
อาจารยสิงห อาจารยมหาปน ทานอาจารยเกิ่ง เหลานี้เปนลูกศิษยผูใหญๆ  ทาน
อาจารยเกิ่งเปนลูกศิษยขัน้ผูใหญ เปนอุปชฌาย ทานอาจารยสีลา ก็เปนอุปชฌาย 
เปลี่ยนหมดปริยัติก็ดี เพราะเคารพเลื่อมใสในหลวงปูมั่น ออกกรรมฐานทานอาจารย
เกิ่งออกลงไปทางเมืองชล ไปอยูบางพระ ทานจึงมีสํานักบางพระทางแถวเมืองชลหลาย
สํานัก เพราะทานอาจารยเกิ่งนี่ละไป โอย ใจเด็ดมาก 
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เราเห็นทาน ไปพบทาน ทานมาหาหลวงปูมั่นเราที่บานโคกนามน ทานบอกวา
ทานมาจากเมืองชลมาที่บานนามน ไมไดคุยกนัมาก แตไดดูลักษณะทาทางจริตนิสัย
ทานเต็มเม็ดเต็มหนวย ทานไปหนเดียว แตดูจริงๆ นะนี่เพราะไดยินชื่อทานอยูแลววา
เปนลูกศิษยชั้นผูใหญของหลวงปูมั่นไปอยูทางเมอืงชลคือทานอาจารยเกิ่ง พอดทีานมา
นั้นเราจึงไดดูถนัดชัดเจนมาก จากน้ันมาไมไดพบกันอีกนะ ทานใจเด็ด นิสัยใจเด็ด
เดี่ยวเฉียบขาด เปนอุปชฌาย เดินตามอุปชฌายญัตติหมดเลย เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น
เรา แตกอนเปนมหานิกาย 

ทานอาจารยสีลา อยูอากาศอํานวย เปนอุปชฌาย ญัตติหมดเลย ทานอาจารย
เกิ่งก็เปนอุปชฌาย ญัตตหิมด ถวายตัวเปนลูกศิษยหลวงปูมัน่ ออกกรรมฐาน แตทาน
อาจารยเกิ่งออกอยางเดด็เชียว ออกจากนี้ก็ลงไปทางเมืองชล ทานไปสรางวัดแถวนั้น
ที่วาบางพระๆ ทานอาจารยเกิ่งไปอยูที่นั่น ลูกศิษยของทานเยอะนะพระ ทานไปอยู
บางพระ 

ทานอาจารยเกิ่งเคยเปนอุปชฌาย ทานอาจารยสีลา อยูอากาศอํานวยก็เปน
อุปชฌาย ทานอาจารยเกิ่งไปอยูสามผง เปนอปุชฌาย หลวงปูมั่นไปกรรมฐานที่บาน
สามผงที่ตั้งวัดอยูทกุวันนี้ แตกอนเปนดง เดี๋ยวนี้กลายเปนทุงขยับเขาไป ทานไปอยูที่
นั่นแลวทานอาจารยเกิ่งทานอาจารยสีลาไปฟงโอวาทคําสอนของทานที่นั่น ทานอาจารย
สีลา ทานเปนอุปชฌาย ทานอาจารยเกิ่งทานเปนอุปชฌาย โละหมดอุปชฌาย ญัตติเปน
ธรรมยุตเปนกรรมฐานทั้งหมดเลย เจาคุณธรรมเจดียไปญัตติใหทางสามผง  เอาโบสถ
น้ํา สีมาน้ํา บวช 

ทานอาจารยเกิ่งไดลูกศษิยลูกหามาก เฉพาะอยางยิ่งฝายพระอยูทางเมืองชล 
ฆราวาสไมคอยมี แตพระมีเยอะ ทานไปอยูตนๆ บางพระ แถวนั้นแหละ จากน้ันขยาย
ออกวัดวา เราไปเที่ยวหมดแถวนั้นตามหลังทานไป สํานักทานอาจารยเกิ่งๆ เราไปเที่ยว
ตามหลังทาน ดูลักษณะทาทางเปนคนนาเกรงขามมากนะ ทานมาหาหลวงปูมั่นเราที่
บานนามน ตอนนั้นเราอยูบานนามน ทานมาจากจังหวัดชลกับตาปะขาวโยมคนหนึ่ง 
ชวยถือจตุปจจัยนั่นแหละคาเดินทาง ไปที่บานนามน ไดคุยกันเทานั้นไมไดมาก ดู
ลักษณะทาทขีองทานโฮ นาเกรงขามมาก เครงขรึม เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดูลักษณะ เราไป
เห็นทีเดียวแหละ 

ทานอาจารยเกิ่งเปนอุปชฌาย ญัตติบวชในสํานักหลวงปูมั่น ถวายตัวเปนลูก
ศิษยทาน พอดีไปเจอกันที่บานนามน เราจึงไดสังเกต โห ทานมีวาสนาอยู ไดทราบวา
อัฐิของทานอาจารยเกิ่งกลายเปนพระธาตุ เราเชื่อทันที เพราะดูลักษณะนิสัยจริงจังมาก
ทีเดียว ไปพบกันอยูทีบ่านนามน พูดกันไมมากนักเพราะทานเขาไปหาพอแมครูจารย
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มั่น เราก็อยูที่นั่นคุยกันที่อยูใกลเคียงพอแมครูจารยมั่นก็ไมไดคุยมากอะไรนัก แตพอ
ไดใจความ จากน้ันทานก็ไปสามผง จากสามผงกลับไปทางเมืองชลอีก ทานเปนพระมี
วาสนาองคหนึ่ง ดูลักษณะทาทางเขมแข็งเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดนาเกรงขาม 

ทานอาจารยสีลาทานนุมนวล นุมนวลมากไปอกีคนละแบบ ทานอาจารยสีลาคน
อําเภออากาศอํานวย นี่ก็เปนอุปชฌาย ญัตติเปนธรรมยุต ลูกศิษยหลวงปูมั่น ทาน
อาจารยเกิ่ง ก็เปนอุปชฌาย ญัตติ เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นพรอมกัน พรรษาดูเหมือนจะ
ไลเล่ียกัน อาจารยสีลานุมนวล ทานอาจารยเกิ่งนี้เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด จริงไปคนละทางๆ 
ทานอาจารยเกิ่งนี้เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พอทานมรณภาพแลว ทราบวาอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุ ยอมรับทันทีเรา 

เราดูลักษณะแลว ดูลักษณะทาทางตอนทานไปนามน เพราะไดยินชื่อของทาน 
มันตองดูซ ิ เพราะเราไดยินชื่อมากอน ถาปรากฏวามีชื่อเสียงอยูบางแลว มันยิ่งจะดู
ถนัดนะเรา มันเปนนิสัยอยางน้ันดูจริงๆ ทานอาจารยเกิ่งมีวาสนานาเกรงขาม ทาน
เด็ดขาด ทานก็คุยกับเราบางเล็กนอย ในฐานะวาเราเปนมหาแหละ อยูบานนามน 
จากน้ันทานก็ไปสามผง แลวก็กลับออกลงไปทางนูนอีก  

เหตุที่เราจะทราบทางเมืองชลก็คอืเราไปเที่ยวทางโนน ทานไปกอนหนาแลว 
เบิกทางกวางขวางไวหมด วงกรรมฐานเขาใจกันพอสมควรแลว เราไปตามหลัง ทาน
อาจารยเกิ่งเบิกทางกอน สมชื่อสมนามที่ทานเคยเปนอุปชฌาย ญัตตปิุบเปนธรรมยุต 
ลูกศิษยหลวงปูมั่น เรียนก.ไก ก.กา ใหม ตั้งใหมเลย เปนผูใหมเปนลูกเขยใหม มันก็
เขมแข็งซิลูกเขยใหมใชไหมละ นิสัยทานดูลักษณะทาทางนาเกรงขาม ทานอาจารยสีลา
นุมนวล องคนั้นเขมแข็ง แลวก็ญัตติพรอมกัน  

หลวงปูมั่นเรานี้ชื่อทานโดงดังมานานแลว ทานเหลานี้เปนอุปชฌายๆ ญัตติเปน
ลูกศิษยของทานๆ มากนะ มาแถวอําเภอสวางฯ สองดาวเหมือนกัน ทางแถวนี้ก็เยอะ 
จิตของทานเขมแข็งมาแตโนนละ หลวงปูมั่นมีลูกศิษยฝายพระละมาก สวนฝายฆราวาส
ไมคอยมากนัก ลูกศิษยฝายพระมากเพราะอะไร เพราะทานอยูในปาในเขา พวกพระ
ทั้งหลายเขาถึงๆ เขาไปหาทานถึง แลวก็มาเปนครูเปนอาจารยสอนบรรดาประชาชน
ทั้งหลาย ออกมาจากปาจากเขาที่ทานอยูทั้งนั้นแหละ ไปฟงอรรถฟงธรรมของทานใน
ปาในเขา 

ทานไมคอยออกมานะ มาอยูทางสกลนครก็อยูในปาในเขา อยูทางไหนก็
เหมือนกัน เชียงใหมยิ่งแลว อยูลึกๆ เพราะฉะนั้นชื่อเสียงของทานจึงดังมากทีเดียว ยิ่ง
ประวัติของทานออกดวย ประวัติหลวงปูมั่น พอพูดเรื่องประวัตินี้ก็ ตอนนั้นเรากําลัง
หมุนนะจิตเรา ทานเร่ิมปวย ตอนนัน้จิตของเราหมุนอยูแลว หมุนเปนธรรมจักร ไมได
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นอน ถาตามธรรมดาแลวทั้งวันทั้งคืนมันจะตายทิ้งเปลาๆ ตองไดพกั หักเอาไว ร้ัง
เอาไว อยูๆ ทานพูดลักษณะเอะใจขึน้มา เราคิดไวแลวนะ เปนแตเพียงวาไมพูด ทาน
เอะใจขึ้นมา เออ เราก็มีลูกศิษยลูกหาหลายองค เฉพาะอยางยิ่งคือพระ เราเทศนาวา
การสอนมานี้นานแสนนาน ใครไดคิดอะไรไวบางไหม ทานวางั้นนะ ใครคิดอะไรไวบาง
ไหม 

ทางนี้เราก็กราบเรียนทันทีเลย ขึ้นกอนใคร เราขึ้นเลย คิดเต็มหัวอกเราบอก 
แตเวลานี้งานกําลังเต็มหัวใจ เราวาอยางน้ี ทานปุบมาหางานเต็มหัวใจเลย เพราะทาน
เคยทราบจากเราแลว ที่ขึ้นหาทานบางทีวันละสองหนสามหน จิตใจมันหมุน นั่นละทาน
ก็ทราบแตนั้นแลว แตเวลางานนี้กําลังเต็มหัวใจ เออ ขึ้นเลย เอาๆ งานของตนใหไดนะ 
งานนั้นเปนงานนอก เอางานของตนใหได พระพทุธเจาเอางานของตน สําเร็จแลวสอน
โลก สาวกทั้งหลายเอางานของตนสาํเร็จแลวสอนโลก นี่เอางานของตนใหสําเร็จสอน
โลกทานวา 

เร่ืองของทานวาใครคิดอะไรบางไหมเลยไมพูดถึง คิดอะไรกค็ือวา จะจดจารึก
เร่ืองราวอะไรของทาน อรรถธรรมของทานนั่นแหละ เราก็ตอบขึ้นทันทีเลย เพราะเรา
เขาใจแลว พอทานพูดอยางน้ันเขาใจ คิดเต็มหัวใจ แตเวลานี้งานกําลังเต็มหัวอก ทานก็
ปบมาทางงานเต็มหัวอกเลย เพราะเคยกราบเรียนทานอยูแลว ตั้งแตทานไมถามขอน้ี 
จิตของเรากาํลังหมุนแลว ทานเลยหมุนเขามา เอางานของตนใหได ถางานของตนเสร็จ
แลวจะแตกกระจายไปหมด งานนั้นเปนงานนอกทานวา งานในเปนสําคัญ ทานเลย
หมุนมาทางงานในเสีย 

หากเปนความจริง งานแตงหนังสือก็งานภายในของเราออกแตงประวัติทาน 
งานภายนอกก็เร่ืองราวของทาน งานภายในแทรกเขาไปที่เปนสาระสําคัญๆ แทรกเขาๆ 
เพราะความรูเวลาปฏิบัติทานก็รู เราก็รู มันก็วิ่งถงึกันได ไมไดคุยนะ เวลาเขียนประวัติ
หลวงปูมั่น จิตของเรามันกระจางแลวนั่น เพราะฉะนั้นทานออกแปบนึงมนัจับไดปุบๆๆ 
ออกตามกันไปเลย ไดเขียนประวัติทานไวกวางขวางอยู ป ๒๕๑๔ ละมั้งถึงไดออกแจก 
ประวัติหลวงปูมั่น ๒๕๑๓ แตง เราเขียนเองประวัติ เรียนพิมพดดีมาแตงหนังสือ
ประวัติของทานโดยเฉพาะกับปฏิปทาพระกรรมฐาน สองเลมเทานั้น เราเรียนพิมพดดี 
พอจบสองเลมนี้ เราทิ้งพิมพดีดเลย ไมเอา ไดแตงหนังสือสองเลม หนังสือประวัติพอ
แมครูจารยมั่นหนึ่ง หนังสือปฏิปทาของพระธดุงคกรรมฐานสายหลวงปูมั่นหนึ่ง สอง
เลมเทานั้น จากน้ันก็ทิ้งหมด พิมพดดีก็ทิง้ อะไรทิ้งหมดเลย 

อันนี้เราเคยพูดแย็บใหลูกศิษยลูกหาฟงแลวมัง เร่ืองพอแมครูจารยมั่น ที่วา
ทานนอนใหพระนวดเสนอยู ๒-๓ องค เวลาทานจะขึ้น คือตอนนั้นทานก็ทราบแลววา



 ๕

จิตของเรากาํลังหมุน ทานทราบอยูแลว ทานเอะใจขึ้นมา เออ นี่เวลาผมตายแลว พวก
ทานจะอาศัยใคร จะเกาะใครละ พระก็นิ่ง สักเดี๋ยวเอะขึ้นมาอีก เออ ใหอาศัยทานมหา
นะ ทานไมพูดมากละ พูดกับพระ ทานไมพูดกบัเราแหละ เออ ใหอาศยัทานมหานะ 
ทานมหานี่สําคัญอยูมากนะ ทั้งภายนอกภายใน ทานเลาใหพระฟง 

ถาทานเลาเร่ืองของเราใหพระฟงแลว พระตองมาเลาใหเราฟงหมดแหละ แต
เราก็เฉยเหมือนไมรู ทานก็เฉยเหมือนไมรู เวลาทานเลาเร่ืองของเรา ใหอาศัยทานมหา
นะ ใหเกาะทานมหานะ ทานมหาสําคัญอยูมากทัง้ภายนอกภายใน ทานวางั้น ภายนอก
ก็ขอวัตรปฏบิัติ หลักธรรมวินัยตรงเปงๆ ไมเคลือ่นคลาด หลักภายในก็คือภายในจิตใจ
ไดแกจิตตภาวนา ก็หมุนติ้วอยูแลว ทานก็พูดเทานั้น เพราะฉะนั้นเวลาทานลวงลับไป
เทานั้น พระเณรจึงเกาะเราพรึบเลย พระเณรจับอยูแลว แตเราไมเคยสนใจกับใคร เรา
ไปแตองคเดยีวเราไปเที่ยว บทเวลาทานมรณภาพ พระเณรเกาะพรึบเลยเชียว เร่ือยๆ 
มาจนกระทั่งปานนี้แหละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

