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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

เปนอะไรมาภิกษุเฒาจะแกให 
 เมื่อคืนไมทราบมันเพลียอะไรก็ไมรู เออ คนแกนี่ตายไมมีกฎมีเกณฑนะ เมื่อคืน
นี้เห็นไดชัด มันเพลียอะไรพูดไมถกู ตายไดทุกแหง เดินไปตามวัดนี้ลมตูมแลวไปเลยก็
ได อยางเมื่อคืนนี้ชัดเจนมากทีเดียว คือตายไดทุกอิริยาบถ ยืนลมตูมตายได เดินลม
ตายได นั่งนอนตายไดทั้งน้ัน มันเปนของมันอยูภายในนี่แปลกๆ อยู ตายไดงายมาก 
ตายไมนิยมอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ตายไดทั้งน้ัน ไมทราบมันเพลียอะไรเมื่อวาน 
เพลียเหลือกําลังจริงๆ วันนี้เตรียมพรอม เอาขาวใหมันฉันเกือบหมดทั้งบาตร แลว
คอยดูค่ําวันนี้มันจะเปนยังไง คอยด ู ถามันยังจะเพลียยังจะตายอยู วันหลังไมใหมันสะ
แตก เขาใจไหม มันตองใหถึงกันซ ิ คําวาสะแตก นี่หมายถึงนํ้าหนัก อะไรๆ ก็มีแต
เพลียๆ  เอา ยกใหทั้งบาตรเลย ใสตูมลงไปเลย เรียกวานํ้าหนัก 

พอแมครูจารยมั่นเราทานกําหนดไวเรียบรอยแลวอายุทาน ทานบอกวา ๘๐ พูด
อยางเปดเผย ในที่ประชุมสงฆวันลงปาฏิโมกข คือพระอยูในที่ตางๆ ตามหมูบานนั้น
หมูบานนี้ พอฉันจังหันเสร็จแลวก็เดินทางมา บายโมงเริ่มลงอุโบสถ ทานพูดทานเตือน 
ใครจะรีบตั้งใจใหตั้งใจนะ หากเปนอะไรมาภิกษเุฒาจะแกให การแกจิตนี้ไมใชเร่ือง
เล็กนอย อยูไมนานนะ นี่ลงแลวนะ ๘๐ เทานั้น บางทีนับขอมอื เวลานั้นอายุไดเทานั้น 
นับตอกันไปถึง ๘๐ นั่นทานวาอยางนี้นะ มันนานอะไร ใครอยามานอนใจทานบอก ฟง
ซิทานแนไหมละ บอกวา ๘๐ แลวบางทีทานก็นับขอมอื ไปถึง ๘๐ นั่นมันนานอะไร 

อยามาตายกองกันอยูดวยความประมาทนะ คอืตายกองกนัดวยความประมาท
มันก็เหมือนสัตวทั้งหลายตาย ไมใหพระเปนแบบสัตวทั้งหลาย ทานก็บอกเลย การแก
จิตใจไมใชเร่ืองเล็กนอย เอา ใครเปนอะไรภิกษุเฒาจะแกให พูดถงึเร่ืองจิตใจนี่ โอย 
แสดงกิริยาทาทางไมสะทกสะทาน อาจหาญดวยความเมตตา อยากใหผูมาศึกษาได
เขาอกเขาใจในธรรมที่ทานแสดงมา เพราะฉะนั้นเวลาใครติดของแลว เอาใหถามมา
ทานวา ภิกษุเฒาจะแกให 

บางทีก็บอกวาอายุไมนานนะ ไมเลย ๘๐ ทานบอกอยูอยางน้ัน ผิดไปไหนละ 
บอกอายุไมเลย ๘๐ บางทีทานก็นับขอมือ อายุทานเวลานั้นไดเทานั้นแลว นับไปๆ ไม
เลย ๘๐ นะ พอถงึ ๘๐ แนะมันจะนานอะไร ใครอยาประมาท แนะเอาละนะ มาตาย
กองกันอยูดวยความประมาทใชไมไดนะ สัตวโลกตายกองกันอยางน้ีทั่วโลกดินแดน เรา
มีอรรถมีธรรมอยาใหตายแบบนั้น นั่นฟงซิทานวา ตายแบบผูมีสติสตัง สัมพันธ
เกี่ยวของกับธรรมอยูตลอดเวลา นั่นไมตายเกลื่อนกลน ไมตายกองกัน ตายแลวดีดเลย 
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พอแมครูจารยทานพูดคําไหนผิดเมื่อไร เรียกวาออกจากญาณหยั่งทราบจริงๆ  
พูดไมสะทกสะทาน เชนอยางวา ๘๐ บอกพระเจาพระสงฆทีม่าลงอุโบสถมาจากที่ตางๆ 
พอลงอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว ทานก็เทศนละที่นี่ พอเลิกจากเทศนแลวตางองคตาง
กลับไปวัดทีพ่ักของตนไมหางนัก ประมาณสัก ๙ กิโล ๑๐ กิโล ๑๑-๑๒ กิโล เหลานี้
ทานมาอุโบสถได พอฉันเสร็จทานก็ออกเดินทาง บายโมงเริ่มลงอุโบสถ หลังจากลง
อุโบสถแลวก็เทศนละทีน่ี่ เทศนสอนพระ มีแตธรรมะลวนๆ ธรรมะแกงหมอเล็กหมอ
จิ๋วๆ พุงๆ เลย ทานพูดอะไรไมเคลือ่นนะ อยางวา ๘๐ นี่ พูดอยูเร่ือย เวลาประชุมพระ
ลงปาฏิโมกขนั่นละ 

ลงปาฏิโมกขครั้งละ ๕๐-๖๐ พระ พระมาลงปาฏิโมกข ปรกติอยูตามทีต่างๆ 
ไมหางไกลนกั ๓ กิโล ๔ กิโล ๕ กิโล ถึง ๑๑-๑๒ กิโลทานมา แตกอนอยาไปถามหา
เร่ืองรถเรื่องรา ตั้งแตทางไปก็ยังจะไมมีทางจะวาไง ฉันเสร็จแลวทานก็มา ทานเทศน
สอนพระรูสึกวาจะวันอุโบสถปาฏิโมกข วันปาฏิโมกขเดือนหนึ่งสองครั้งทานจะอบรม
พระ นอกจากนั้นเวลามันก็ไมพอ พระอยูที่ตางๆ ถาวันอุโบสถนี่พระมา ทานจะได
เทศนวันอุโบสถเดือนหนึ่งสองครั้ง 

พอพดูอยางนี้เราไมไดพดูยกยอตัวเองนะ พูดตามหลักความจริงเราไมลืม กอน
จะไปกก็ราบเรียนปรึกษาหารือทาน เร่ืองหนาที่การงานอะไรในวัดนี้มีอะไรบาง ถาไมมี
ทานก็บอกวาไมมี ถาไมมีก็อยากกราบนมัสการลาทานไปประกอบความเพียรสักชั่ว
ระยะหนึ่ง เราไมไดวาไปเตลิดนะ ไปตองบอกชั่วระยะ เพราะทานเมตตามาก เหมือนวา
ในวัดนี้ไวใจให พอวาจะไป จะไปทางไหน เราก็บอกวาจะไปทางนั้นๆ พอเสร็จแลวก็
ออกเดินทาง กอนจะไปก็กราบเรียนทานแลว วันมาฆะขางหนานี้จะไมไดมารวมมาฆะ 
เราวางั้น เราไปวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ออกจากวัดไป เราไมลืมนะเพราะเกี่ยวโยงกับพอ
แมครูจารยมั่น จึงไมใชเร่ืองจะลืมเอาอยางงายดาย 

ทานก็พูดเปนธรรมดวย หยอกเลนดวย หยอกเลนๆ ดวยเมตตานะ คราวนี้จะ
ไมไดมารวมอุโบสถเพราะไกลหนอย เดินทั้งน้ันนี่ ทานก็ถามไปทางไหนๆ ตอนนั้นเรา
ไปวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิไกลอยู จากโนนมาตองคางคืนเดนิทางมา วาจะไมไดมารวม
อุโบสถ เออ อุโบสถคนเดียว ภาวนาใหดีนะ เวลาทานจะหยอกเลนก็หยอกเลน นี่ละ
สําคัญตรงนี้ จุดสุดทายของทานนะนั่น ทั้งๆ ที่ตกลงกันเรียบรอยทานเขาใจเรียบรอย
แลว วันนั้นพอขึ้นตอนเชาเดือนสามเพ็ญ ส่ีโมงหาโมงเริ่มถามแลวนะ ทานไมไดถาม
ธรรมดา ทานมหามาถึงหรือยัง วามาถึงหรือยัง 

ทั้งๆ ที่ตรงลงกันเรียบรอยแลววาจะไมไดมารวมอุโบสถคราวนี้ เพราะเราไปวัน
ขึ้นสามค่ํา พอบายมาละเอาเรื่อยๆ ทานมหายังไมมาเหรอ ยังไมมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง
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ค่ํา ถามย้ําเร่ือยๆ เราไมรูความหมาย ความจริงทานจะเทศนร้ือโลกธาตุ แลวเปนวาระ
สุดทายจะไมเทศนอีกตอไปความหมายวาอยางน้ัน ทานอยากใหไดฟงธรรมสุดทาย ย้ํา
แลวย้ําเลา หือ ยังไมมาเหรอทานมหานะ ทานอยากใหฟงวาระสุดทาย นั่นละหยุด
เทานั้นไมเทศนอีกเลย เทศนอยางฟาดินถลม พอถึงเวลาแลวยัง เอ ทานมหามันยังไง
กันนา วาอยางน้ี ที่ไหนไดความมุงหมายของทานอันใหญอยูธรรมเทศนา วันนั้นทานจะ
เปดโลกธาตอุยางเต็มเหนี่ยวเลย 

ทานก็เห็นวาเรามีความตั้งอกตั้งใจในธรรมทั้งหลายอยูแลว ทานถึงไดพดูถึงเรา 
พอเทศนแลวเวลาเรามาถึง ไปอยูที่ไหนทานวางั้นนะ ขูเลย เทศนจนฟาดินถลมมันไป
อยูที่ไหน พอกราบ พอพูดเสร็จแลว นี่ก็เร่ิมไมสบายมาตั้งแตวานซืนนี้ วานซืนขึ้น ๑๔ 
ค่ํา วนัแรมค่ํา ๑ เดือนไหนไมรูละหลังจากมาฆะแลวเรากลับมา นี่เร่ิมปวยแลวตั้งแต
วานซืนนี้ วันขึ้น ๑๔ ค่ํา แรมค่ํา ๑ เรามาถึง นี่ละบอกละนะทีน่ี่เร่ิมบอกแลว นี่ปวยเปน
ครั้งสุดทายนะ นั่นบอกแลว อายุจะกาวเขา ๘๐ แลว ปวยครั้งน้ีจะเปนครั้งสุดทาย ไม
หาย มีตายถายเดียว ยาจากเทวบุตรเทวดาที่ไหนก็ไมหาย นี่ละทานแนแลวนั่น แลวก็
เปนอยางน้ันจริงๆ แตไมตายงายนะทานวา โรคนี่โรคทรมาน โรคคนแก ๘ เดือนทานก็
ลวงไป ตั้งแตเดือน ๔ ถงึเดือนอะไรทานมรณภาพ เราก็นับเวลาดู ๗-๘ เดือน 

ทานเทศนวันนั้นเอาใหญจริงๆ เทศนแตสองทุมฟาดถงึหกทุมเลย เทศนสอน
พระ นั่นละทานถึงไดกระหน่ําเราเร่ือย เพราะเห็นความตั้งใจของเรา เทศนฟาดินถลม
มันไปอยูทีไ่หนมหานี่นะ ตั้งแตนั้นมาไมเทศนอกีเลยนะ ไมเอาเลย นั่นละทานมี
จุดสําคัญๆ ที่ทานเนนหนักอยูนั้น จอมปราชญสมัยปจจุบันไดแกพอแมครูจารยมั่น เรา
ไปศึกษากับทานเองดวยความตั้งอกตั้งใจไมใหผดิใหพลาด กิริยาทานแสดงอะไรจะเกบ็
ไวหมดๆ ตลอดเลย เพราะไปเห็นทานถึงใจแลว ตั้งแตวันเขาไปหาทานทีแรกถึงใจเลย
เทียว เพราะฉะนั้นมันถงึจับตลอดไมใหคลาดใหเคลื่อน พอเดือนพฤศจิกา วันที่ ๑๐ 
ทานก็ลวง 

ตอนทานปวยหนัก ไอเราก็ติดพันตลอดเวลานะ ทานจะบอกใครวาทานมหาเขา
มาพัวพันรักษาผมตลอดเวลา บางคืนไมไดหลับไดนอน ก็ควรจะหาองคอื่นมาแทนบาง
ใหพักผอนบางไมเคยพูดนะ ไอเราก็ไมเคยสนใจกับใคร มีแตพุงๆ อยูกับทาน
ตลอดเวลา พอเวลาทานปวยหนักเขาๆ เวลาทานหลับไปบางเราก็ออกไปเดินจงกรม
ขางๆ ส่ังพระไว พอลืมตาขึ้นมาทานมหาไปไหน แนะเอาละนะ เราก็เขาถึงทันทีเลย เขา
มุงเลยละ สําหรับมุงนั้นก็มีแตเรากับทานเทานั้นเอง พระอยูขางนอกมุงเตม็อยูขางนอก 
มีแตเราอยูกับทาน บางคืนไมไดหลับตลอดรุงเลย คือตอนนั้นพฤศจิกามันเริ่มหนาว
แลว วัณโรคนะไอสําคัญมากทีเดียว นั่นละไมไดนอน 
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โอ เราติดหูติดตากับพอแมครูจารยมั่นไมตกไดหลุดไปไหนเลย ปรากฏวาจับ
ติดๆ ทกุอยางเลย ดูจนกระทั่งสุดลมหายใจทาน ที่ทานเรงใหพระเอาทานไปสกลนคร 
คือทานบอกวาทานจะไปตายสกลทานสั่งไวแลว ตายที่นี่ไมไดสัตวจะพนิาศฉิบหายมาก 
นี้ไมมีตลาดวางั้นนะ ทานหวงกระทั่งสัตว ไปตายสกลฯ มันเปนเมืองใหญเมืองกวาง 
เขามีอยูแลวเปนธรรมดา ถาเรามาตายที่เหลานี้สัตวจะตายเพราะเรา อยูในตลาดเมือง
สกลนครเขามีสาธารณะอยูแลวไมหนักเกินไป ทานสั่งไวขนาดนั้น 

เวลาถึงขั้นทานจะไปจริงๆ นี้เรงใหญเลยนะ แตมีคําหนึ่งที่ทานปดไวทานไม
ออก เหตุทีเ่ราจะทราบนั้นคือวาเราเปนเองโรคหัวใจ ถึงขั้นมันจะไปจริงๆ มันจะเอา
จริงๆ นะ เวลามันพอหักหามกันไดยับยั้งกันไดกย็ับยั้งก็อยูได มันจะไปรูอยูนี่ มันจะดีด
จตินี่ หลายครั้งอยูนะ ยังไมใหไปบงัคับไวก็อยูๆ  นี่ถาทานพูดเสียวา นี่ผมรั้งเอาไวนะ
เทานั้นละ เวลาไหนก็ตามจะวัดแตกเลยเทียว เราไปกราบเรียนปรึกษาครูบาอาจารย 
องคนั้นวางั้นองคนี้วางี้ ทีนี้เราอยูในมุงกับทานถกูสับถูกยําตลอดเวลา บอกวาใหเรงเอา
ไปเดี๋ยวนี้ เรง คืนนั้นทานไมนอนนะ 

คือเวลานอนคนหลับธาตุขันธ ความตายควรตายไมหลับนะ เวลามันดีดปุบมานี้
แกไมทัน ตาย ทานจึงเรงใหเอาไปวันนี้ เอาไปคืนนี้ วางั้นเลย แตทานไมไดบอกวาทาน
ร้ังเอาไวเวลานี้ มาเปนในเราเราถึงรู จึงยอนหลังไปหาทาน แตทานไมพดู  ถาหากวา
ทานวาร้ังเอาไวนี้กลางคืนก็ตามเวลาไหนก็ตาม เราจะไมฟงเสียงครูบาอาจารยเลย 
เพราะเราอยูในมุงกับทาน จะเอาไปกลางคืนเลยเชียว เพราะทานเรงเต็มที่แลว 
 ตอนเชาก็ดลบันดาลรถเขามารับพอดี ไมไดบอกนะ การคมนาคมติดตอกัน
ลําบากแตกอน ถนนก็หินลูกรังเปนหลุมเปนบอ ไมเหมือนทกุวันนี้ เขาก็มารับทาน ถาม
คําเดียว เพราะทานมุงจะไปอยูแลว เขาก็มารับ แลวพระเณรมากมาย เราไปนี้พระเณร
ก็จะหลั่งไหลไปตาม รถราจะพอกันเหรอ ทานวา จะขนทั้งวัน เขาวาอยางน้ันนะ ไม
พอจะขนทั้งวัน ทานก็ตายใจ เขาฉีดยานอนหลับใหทาน พอเสร็จแลวก็ยกขึ้นใสเตียง
หามทานออกมา พอไปถึง ๖ ทุม ตั้งแตตอนจังหันแลวฉีดยา ถึง ๖ ทุม พิษยาจางไป
แลวทานตื่น 
 พอตื่นนอนทีนี้ทานไมพดูอะไรเลย พอตื่นนอนแลวทานก็ดู ดูหมดทกุแหงเลย 
คือกุฏิหลังนีเ้ปนกุฏิที่เขาสรางถวายทาน ตอนทานอยูอุดรเขาสรางกุฏิถวายทาน เสร็จ
เรียบรอยแลวเขาก็มารับทานไป ทานก็ไปใหเขา นั่นละทานถึงไดไปดู เพราะทานไปพัก
นั่นทีแรก พอวาระสุดทายก็ไปกุฏิหลังน้ัน พอทานตื่นนอนขึ้นมาแลวทานดูจริงๆ นะ ดู
ทุกทิศทุกทาง ดูนั้นดูนีห้มดแตไมพดู แสดงวาหายหวงละที่นี่ มาถึงทีต่องการแลวซึ่ง
เปนที่ตายของทาน ตามความมุงหมายแลว ทานแสดงอยูเสมอวาเราจะไปตายสกลฯ 
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พอหมดหวงแลวทีนี้เร่ิมแลวนะ หมดหวงหมดใยแลว ดูอาการเริ่มแลว เราบอกใครตอ
ใครดูเอา ที่ทานเรงไมไดนอนทั้งวันทั้งคืนทานเรงเพราะอะไร ดูเอาที่นี่ ดูอาการทาน
แปลกแลว ทานก็เร่ิมทําหนาที่เร่ือยๆ ตั้งแตเทีย่งคืนถึงตีสอง ๒ ชั่วโมง ดอูาการ
แปลกๆ พอตีสอง ๒๓ นาที ทานก็ส้ินใจ  
 ทานสิ้นใจละเอียดออนมากทีเดียว เวลาทานจะสิ้นลมละเอียดออนมากทเีดียว 
แลวทานก็ไปตีสอง ๒๓ นาที ทานไปอยางสมเกียรติของจอมปราชญสมัยปจจุบัน ทุก
อยางเหมือนวากําหนดไวๆ อยางที่ทานจะมาตายสกลนคร ทานเรง แตทานไมบอกวานี่
ผมรั้งเอาไว ทานไมไดบอก ถาทานวาผมรั้งเอาไว กลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามแตกเลย
เชียว เราจะเอาไป ครูบาอาจารยวาอะไรจะไมฟงเลย เพราะเราเปนผูหนักทุกอยางอยู
กับทาน  
 ครูบาอาจารยอยูขางนอก ครั้นเวลาไดเร่ืองจากทานไป ไปกราบเรียน องคนั้นวา
อยางน้ันองคนี้วาอยางน้ีเราโมโหนะ ทุกวันนี้ยังโมโหใหครูบาอาจารยเหลานั้นอยู ครูบา
อาจารยเหลาไหนก็ตามเถอะนะเรารูทุกองค องคนี้วาอยางน้ันองคนั้นวาอยางน้ัน เรา
โมโห ก็เราไปดูเหตุการณมาแลวนี่ มาพูดไปคนละแบบๆ กับเราที่ไปดูแบบตายตัว
มาแลวมันเขากันไมได ทนีี้พอตอนเชาเขาเอารถมารับ พอ ๖ ทุมยานอนหลับหมดพิษ
ไปแลวทานก็ดู ดูละเอียดลออมากนะ ดูวาแนละที่นี่ เปนสถานที่ที่เราจะตาย จากน้ันมา
ทานก็ทําหนาที่ไปเลย เหมือนวาทานกําหนดๆ เอาไวทุกอยาง จอมปราชญ 

เวลาทานจะสิ้นนี้ แหม ละเอียดมาก ไมมีกระดกุกระดิกอะไรๆ ทั้งน้ัน อาการมี
นิดหนอยๆ ใหรูวาทานเตรียมแลวๆ พอจวนตัวจริงๆ ลมหายใจคอยผอนลงๆ เพราะ
หัวเราจออยูกับทาน ครูบาอาจารยผูใหญทานก็อยู.หัวเราสอดเขาขาง หัวจอเขาไปดู
ตลอด เพราะตอนนั้นเรายังเปนพระผูนอย ดูเหมือนได ๑๖ พรรษาละมัง ครูบาอาจารย
ทั้งหลายเคารพทาน เราก็ไมอาจเอื้อม คอยฟงเสียงทาน แตผูที่ปฏิบัติใกลชิดตอ
เหตุการณระหวางทานกับเราคือเรา มันหนักอยูกบัเรา  
 เวลาทานก็ดู แตละเอียดจนกําหนดไมไดนะวาทานสิ้นเมื่อไร ที่วา ๒๓ นาทีนั้น
ทานเจาคุณอุปชฌายเห็นวาหมดหวังเงียบไปแลว นี่ไมใชทานสิ้นแลวเหรอ ก็เลยเอา
นาฬิกามาดู ไมมีใครรูวาทานสิ้นเมื่อไร ละเอียดขนาดนั้น หัวเราจออยูตลอด คอย
ละเอียดลงๆ แลวเงียบไปเลย ไมมีอวัยวะสวนใดที่จะกระดกุกระดกิใหทราบวาไปเวลา
นั้น ละเอียดขนาดนั้นทานไป ทานตายอยางน้ันละ 
 พระอรหันตทานตายงาย ทานไมมีอะไรกับธาตุกบัขันธ ดูความเคลื่อนไหวของ
ธาตุขันธ มันออนไปขนาดไหนๆ ธรรมชาตินั้นไมไดออน ความบริสุทธิ์ของใจที่
รับผิดชอบรางกายไมไดออน ไมไดลดราวาศอกอะไรเลย คงเสนคงวาหนาแนนเรียกวา
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นิพพานเที่ยงคือธรรมชาติ ดูธาตุดูขันธที่เปนของแปรปรวน ดูตลอด พอสุดทายก็ปลอย
เลย ไปเลย  
 ไดเห็นเต็มหูเต็มตาพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ เราไดเห็นเต็มหูเต็มตาดวย
ความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนสุดหัวใจเรา ตอนนั้นก็เปนเวลาที่จิตใจเรากําลังหมุนเปน
ธรรมจักรนะ นั่นละตอนอยูกับใครไมได เราทนเอากับทานตอนนั้น ออกจากทานเขา
ทางจงกรม เพราะจิตมันเปนธรรมจักร หมุนฆากิเลสไมมวีันมีคืน นี่ละเวลากิเลสมีกําลัง
มากมันหมุนไปตามจังหวะของมันบนหัวใจสัตวในวัฏจักร มันหมุนของมันอยางน้ันเปน
อัตโนมัติ  
 ทีนี้พอธรรมมีกําลังมากธรรมก็หมุนฆากิเลสแบบเดียวกัน อันนี้เราไมไดเรียนมา
จากไหน เรียนมาจากเราเอง หัวใจเราที่กิเลสหมุนตลอดเวลามาแตกอนเปนยังไง ทนีี้
คราวนี้เปนคราวที่ธรรมมีกําลังกลาแลว หมุนฆากิเลสแบบเดียวกันเปนอัตโนมัติ หมุน
ตลอดเวลา จึงวาอยูกับใครไมได เหมือนวานักมวยตอยวงในตั้งแตกรรรมการเขาไปยุง
ไมไดนะ อันนี้ระหวางธรรมกับกิเลสฟดกันนี้ก็แบบวงใน จึงอยูกับใครไมได เทียบกบัวา
กรรมการเขาไปยุงไมได จิตกําลังหมนุติ้วๆ เราก็ดี 
 จนไดวิตกวิจารณ เออ มันเปนยังไงระยะนี้ พอแมครูจารยทานก็เพียบทางธาตุ
ทางขันธ เราก็เพียบทางดานจิตใจระหวางกิเลสกับธรรมฟดกนั เปนยังไงถึงมาเกิดใน
จังหวะเดียวกันนา วิตก คือหนีจากทานไมได ออกจากนีก้็เขาทางจงกรม ออกจากนั้น
ปบเขาเลย พระเณรคอยจองตลอดเวลา ไมไดคุย พระเณรเคารพมากสําหรับเรานะ 
พระเณรทั้งวัดไมมีใครกลาทะล่ึง เคารพมากทีเดียว เพราะเราเปนนิสัยจริงจังทุกอยาง 
ทานจึงไดเมตตาไวใจนั่นเอง 

พอลืมตาขึ้นมาทานมหาไปไหน แนะเอาแลวนะ บางทีเคลิ้มหลับไปนิดหนึ่ง เรา
ออกไปเดินจงกรมอยูขางๆ ออกจากมุงไป พอลืมตาขึ้นมาทานมหาไปไหน ปบเขาเลย 
ไมสนใจจะเอาใครมาเปลี่ยน แลวทานก็ไมเคยสั่งตลอดจนวาระสุดทาย ดวยความรัก
ความเทิดทูนความเคารพเลื่อมใสเต็มหัวใจของเรา จึงไมคํานึงคํานวณเร่ืองของเราวา
เปนอะไร นี่ละไดเห็นชัดๆ ระหวางเรากับทาน 
 (วันนั้นที่เขาเสนอขอแกไขพรบ.คณะสงฆ แลวหลวงตาก็บอกวาหลวงตาเห็น
ดวย คุณไพศาล พืชมงคล กับคณะ ๓๓ คน เขาก็มีกําลังใจ เขาดีใจที่หลวงตาบอก
หลวงตาไมแยง หลวงตาเห็นดวย เขาจะทําใหสําเร็จโดยไวเสนอแกไขพรบ.สงฆ) ถาวา
เห็นดวยเห็นโดยธรรม ไมเห็นดวยก็ไมเห็นโดยธรรม ที่เราวาเห็นดวยแลวแสดงวา
พิจารณาเรียบรอยแลวถึงออกคําวาเห็นดวย ไมไดพดูสุมสีสุ่มหานะ ยิ่งพูดในวงการ
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ใหญๆ ดวยแลวจะพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน สมควรจะออกแงไหนมันจะออกของ
มันเองๆ ไมตองไปปรึกษาใคร พูดเสียบางนะวันนี้ 
 ใครพูดอะไรๆ เร่ืองอะไรก็ตามเราจะพิจารณาเรื่องนี้เต็มเหนี่ยวของเรา อะไรที่
ควรจะคานมันจะออกของมันทันทีถาขัดธรรมแลว อะไรไมขัดเราก็บอกวาเห็นดวย  ถา
อยางน้ันแลวเปนเหตุผลไปดวยกันแลว ไมมีที่สงสัย แกพรบ.สงฆ (ขอที ่๑ ถวายพระ
ราชอํานาจคืนใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอ ๒ ก็ใหนับอาวุโสตามหลักธรรมหลัก
วินัย อยาเอาตามสมณศักดิ์) ทีไ่หนเคยคานมาแลว เราก็คานทันทีเลย คือถอืเอาหลัก
ศาสดาซึ่งเปนเจาของพุทธศาสนาเปนรากเหงาเคามูล ถาอะไรขัดกับนั้นเราไมเห็นดวย
เราก็คานเลย 
 เชนอยางจะเอาสมณศักดิไ์ปเหยียบย่ําทําลายพระพุทธเจา คือหลักธรรมหลัก
วินัยนี้คือศาสดา เราไมเห็นดวยเราก็บอกไมเห็นดวย สมณศักดิ์คนมกีิเลสตั้งขึ้นนี่นะ 
แมแตแสดงอาบัติก็ยังมอีาวุโสภันเต เคารพกันถงึขนาดนั้น องคศาสดาประทานให มา
เหยียบไมได ขัดบอกวาขดั ผิดบอกวาผิดทันทีเลย ที่วาเห็นดวยเราก็ยอมรับ อาวุโสภัน
เต (กับถวายพระราชอํานาจคืนใหพระมหากษตัริยครับ) ก็อยางน้ันเรื่องประเพณอีัน
ดั้งเดิมมา ประเทศไทยเรายอมรับมาตั้งดึกดําบรรพ ใครจะเกงมาจากไหนมาพลิกคน
ทั้งชาติใหเปนไปตามอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ของตน เราไมเห็นดวย แนะเราก็วาอยางนั้น 
อันนี้ที่วาถวายคืนเราก็เห็นดวย (ครับ เขามีกําลังใจ เขาจะทําใหสําเร็จไวๆ) 
 คือเราจะเอาธรรมอยางน้ันละ ออกพจิารณา คานก็ดี เห็นดวยก็ดี เราจะไมมีคํา
วาทิฐิมานะออกมาขวางธรรม ธรรมเปนยังไงเราจะกาวเดินตามธรรม ควรคานคาน 
ควรเห็นดวยเห็นดวยทันที ตามธรรมวาอยางน้ันเถอะ เราไมมีอะไรกับใครที่จะไปทฐิิ
มานะอวดรูอวดฉลาด บอกในหัวใจเราไมมี เปดโลงหมดแลว มีแตธรรมลวนๆ ถาขัดก็
ขัดธรรม ถกูก็ถกูโดยธรรม ยอมรับทันทีเลย อยางอาวุโสภันเตนี้ศาสดาองคเอกแทๆ  
เปนผูประทานเอาไว สมณศักดิ์คนมกีิเลสตั้งขึ้นมา จะไปเหยียบหัวพระพุทธเจาไดยังไง 
แมแตแสดงอาบัติตอกันก็ยังมอีาวุโสภันเต  
 เร่ืองใหญขนาดนั้นเราจะไปลบลางดวยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ บากิเลสบายศบา
ลาภไมไดวาอยางน้ันเลยเรา พระพุทธเจาไมมีกิเลส จึงเรียกวาศาสดาองคเอกละซิ ใคร
เปนเจาของศาสนา พวกนี้ไมไดเปนเจาของศาสนา จะมาใหญกวาพระพทุธเจาไดยังไง 
พระพุทธเจาเปนเจาของศาสนา พระทัยบริสุทธิ์สมควรเปนศาสดาเอกของโลก ของเทว
บุตร เทวดา อินทร พรหม สามแดนโลกธาตุยอมรับหมดแลวศาสดาองคนี้ แตนี่ใคร
ยอมรับมันละ พิจารณาซิ คลังกิเลสออกปาๆ เถื่อนๆ ใครไปยอมรบัไมมี ศาสดาองค
เอกยอมรับ ทั้งสามแดนโลกธาตุยอมรับหมด นั่นเอามาพิจารณาซิ 
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 (เร่ืองเกษียณพระที่มีกฎวาอายุ ๘๐ แลวไมใหทํางาน) อันนี้เขาก็แบบกิเลส เขา
ก็เดินไปตามทางของกิเลส ถาแบบของพระใครจะไปเกษียณพระ พระพุทธเจา
ปรินิพพานอายุ ๘๐ พรรษาใครไปเกษียณพระองค สาวกทั้งหลายอายุเทาไรๆ ๑๒๐ ป
ก็มีใครไปเกษียณทานละ ไมเห็นมีใครไปเกษียณ เขาก็ทําแบบงูๆ ปลาๆ ของเขาเปน
โลกเปนสงสารแลวเกษียณไปอยางน้ันแหละ เราก็ไมวา เขาตั้งกันแลวเขาก็ปลดกันเอง 
แตเร่ืองศาสดาตั้งขึ้นมานี้ปลดไมได นั่นเอากันตรงนั้น ศาสดาองคเอกน้ีปลดไมได 
 (สมมุติเปนเจาอาวาสอายุ ๘๐ แลวถูกปลด) นั่นแลวมันไมชอบธรรม เปน
หัวหนาเปนรัตตัญูแลว เปนผูรูราตรีนาน ผานโลกมานานแลว อยางพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ เณรไปวาใหพระพุทธเจายังตบปากเณร พูดใหฟงเสียนะ คือพระอัญญาโกณ
ฑัญญะเปนปฐมสาวกในเบญจวัคคียทั้งหา เรียกปฐมสาวก ไดตรสัรูธรรม คือหาองคนี้
เปนปฐมสาวก เสร็จแลวทานเขาไปอยูในปาในเขา ตามนิสัยวาสนาของทาน ทานไม
สอนใครเลย อยูในฉัททนัตสระ อยูกับชาง ชางเปนชางโพธิสัตว อุปถัมภอุปฏฐากดูแล
ทาน  
 พอถงึกาลเวลาทานรูอายุขัยของทาน ทานก็ออกมา ทานอยูในปาในเขา ๑๑ ป 
ผาแกนขนุนจะไปหามาจากไหน ทานก็ไปควาเอาดินแดงมาตํามาขยํายอมผาเปนสีดิน
แดงออกมา พระพุทธเจาทานก็ไมวาอะไร ใครจะละเอียดลออสุดยอดในโลกทั้งสามยิ่ง
กวาศาสดา ทีนี้เณรก็เณรตาใสเหมือนตาแมวมันอยูนั่นตอนพระอัญญาโกณฑัญญะไป
เฝาพระพุทธเจาจะทูลลานิพพาน พวกเณรมันก็ดูอยูนั้น 
 พอพระอัญญาโกณฑัญญะลงไป พวกเณรก็ปุบเขามาถาม นี่หลวงตามาจากไหน 
ดูสีผาเหมือนสียักษ อยาพูดอยางนั้นๆ.พระพุทธเจาวาอยาพูดอยางนั้นหามเณร นี้
พี่ชายใหญของพวกเธอทัง้หลายรูไหม นี่ปฐมสาวกรูไหม..พระอัญญาโกณฑัญญะ พวก
เณรนั้นหมอบเลย ปานนี้คงยังไมเงยละเณร ก็มีตลกบางซ ี เวลาวาใหทานก็ยังวาได 
หลวงตามาจากไหนสีผาเหมือนสียักษ หยุดๆ อยาพูดอยางน้ัน..พระพุทธเจา ถาเปนเรา
ตีปากปวะ พอแมมงึเคยสอนอยางน้ีหรือจะวา มันหากมีในนี้ 
 เราพูดอะไรลืมแลว (เกี่ยวกับอาวุโสพรรษาตามหลักธรรมวินัย) เร่ืองธรรมเรื่อง
วินัยตองถือเปนหลัก ใครจะไปลบลางไมไดเร่ืองธรรมเรื่องวินัย คือศาสดาองคเอกเปน
ผูตั้งเอง เหลานั้นคนมีกิเลสตั้ง จะไปใหญกวาพระพุทธเจาไมได เชนอยางสมณศักดิจ์ะ
ใหญกวาอาสุโสภันเตนี้ไมได ขัดเลย แมแตแสดงอาบัติทานก็ไมใหลดละ ใหเคารพกัน
ระหวางอาวุโสภันเตคือผูออนกับผูแกตลอด เราจะไปลบลางไดยังไง เอายศเขามาใส 
 เราไปวันหนึ่งๆ นี้เราไมไดปรึกษาปรารภกับใครนะ เราไปของเราเองทุกวัน เรา
พิจารณาของเราเรียบรอยเราไปๆ เพราะฉะนั้นบรรดลูกศิษยลูกหาที่มีเจตนาดีตอครูบา
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อาจารยกลัวลําบากลําบนไมอยากใหไป นั่งอยูมนัตายได นอนอยูตายได เดินตายได 
ลมลงตายได ทําไมเราจะไปไมได นั่นบทเวลาตอบ เราพิจารณาของเราทุกอยางแลวเรา
ไปทําประโยชนใหโลก เราจะทําใหสุดขีดสุดแดนของเรา  
 เราปลอยหมดทุกอยางแลว มีแตความเมตตาครอบโลกธาตุ ทุกอยางจะพูด
หนักพูดเบาพูดอะไร ไมพนความเมตตาจะครอบอยูตลอด ที่จะใหกิเลสเขามาแทรกไม
มี เราบอกไมมี จะดุดาวากลาวเผ็ดรอนขนาดไหนก็ตาม มีความเมตตาอยูในนั้นเสร็จ
เลย ที่จะใหกิเลสเขาไปแฝงไมมี เราพูดตรงๆ จวนจะตายแลวนะ ก็มันไมมีกิเลสใน
หัวใจจะเอาอะไรมาเปนกิเลส ไมอยางน้ันจะเรียกวามันหมดเหรอ คนหายังมีอยู โอ ยัง
เหลืออยูนี้สองสตางคในกระเปานี้ จะวามันหมดเหรอ มันไมหมด มันยังเหลืออยูสอง
สตางค ถาเอาออกหมดกระเปาแหง ถูก เอาละใหพร 
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