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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

อุบายสอนของหลวงปูมั่น
ผูกํากับ

จากนสพ. “พิมพไทย” คอลัมนวิจารณธรรม วันจันทร
เมื่อหลวงตาตองถวายฎีกาในหลวง ?

นอยคนนักที่จะเขาใจถึงความสัมพันธอันลึกซึ้ง ระหวางสมเด็จพระบรมมหาบพิตร
สมภารเจา กับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และก็มี
นอยคนนักที่จะมีความเขาใจอยางถองแทวาทําไม พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระ
มหาบัว ญาณสัมปนโน จําตองตัดสินใจเขาถวายฎีกาตอในหลวง สืบเนื่องมาจากเหตุผลกล
ในอยางไร
เปนที่ทราบกันดีแลววา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระองคนี้ทรง
เปนพระพี่เลี้ยง (พระอภิบาล) ของในหลวงในคราวเสด็จทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
และก็เปนที่ทราบกันดีวาสมเด็จพระสังฆราชพระองคนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช ดวยพระราชอํานาจของ
พระองค
ก็อาจทราบกันเพียงเทานั้น !
แตจะมีใครสักกี่คนที่ทราบวา นอกจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
จะทรงเปนพระพี่เลี้ยงในคราวทรงผนวชแลว พระองคยงั ทรงเปนครูบาอาจารยในดานการ
สอนวิปสสนากรรมฐานแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดมาอีกดวย
มีนอยคนนักที่รูวาในระหวางการกอสรางวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี อยูนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองค เขาศึกษาและ
ปฏิบัติกรรมฐานอยูกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในที่อันสงบสงัด วิเวก
ซึ่งในบางครั้งไดทรงศึกษาและปฏิบัติอยูจนค่ํามืด ครึ่งคืนคอนคืน กวาที่จะเสด็จพระราช
ดําเนินกลับ
ดังนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงเปน “พระอาจารย” ของ
พระบาทสมเด็จพระอยูหวั โดยแทจริงเพียงพระองคเดียว
นอกจากนี้จะมีใครรูบางวา ในระหวางที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ถูกคนของรัฐบาลบุกเขาไปรังแก 2-3 ครั้งถึงในที่ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งเปน
ขณะเดียวกันกับที่คนของรัฐบาลไดใชอํานาจดานกฎหมาย แตงตั้งใหสมเด็จพระพุฒาจารย
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(เกี่ยว อุปเสโณ) ใหมีอํานาจเสมอกับสมเด็จพระสังฆราชที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงสถาปนา ในระหวางนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระ
ราชดําเนินเขาเยี่ยม “พระอาจารย” (สมเด็จพระสังฆราช) ถึงที่ประทับในโรงพยาบาลจุฬาฯ
เปนการเฉพาะสวนพระองค
คงไมตอ งกลาวหรอกวา “ศิษย” จะมีความหวงใยใน “พระอาจารย” มากมาย
มหาศาลเพียงไร
และในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขากราบเยี่ยมพระ
อาจารยเพียงสองตอสองอยูภายในหองบรรทม เปนเวลานานถึง 20 กวานาที โดยที่สมเด็จ
พระนางเจาฯและสมเด็จพระเทพฯ ทรงประทับรออยูแตดานนอกเทานั้น
นี้คือความสัมพันธอันแนนหนาลึกซึ้ง ระหวางองคพระมุขแหงพระราชอาณาจักร
และองคพระประมุขแหงพระพุทธศาสนจักร ที่ประเทศชาติสามารถสถิตสถาพรมาดวย
ความแนนหนามั่นคงก็ดว ยสองสถาบันหลักดังที่กลาวมานี้
ดังนั้น ใครก็ตามที่บังอาจใชอํานาจอันมิชอบลิดรอนพระราชอํานาจขององคพระ
ประมุขทั้งสอง จึงเปรียบเสมือนเปนผูบอนทําลายชาติ ศาสน กษัตริย ทําลายความแนน
หนามั่นคงของประเทศชาติ จึงไมสมควรไดเขามามีอํานาจบริหารประเทศชาติและพระ
ศาสนาอีกตอไป
หลวงตาพระมหาบัว จึงจําตองเขาถวายฎีกาก็ดวยเหตุนี้ !!
ณ. หนูแกว
หลวงตา
การถวายฎีกานี้เปนหัวใจของคนทัง้ แผนดิน แสดงออกมาเปนถวาย
ฎีกานะ คนทั้งแผนดินเดือดรอน กระทบกระเทือนมาก เพราะความมักใหญใฝสูง ความ
ตะกละตะกลามของพระหัวโลนๆ ที่แทนที่จะละกิเลส กลับสงเสริมกิเลสมากขึ้น ผูปกครอง
บานเมืองแทนที่จะใหบานเมืองมีความสงบรมเย็น กลายเปนฟนเปนไฟเผาบานเผาเมือง
กลายเปนขาราชการบริวารยักษ สังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไปในตัวๆ ซึ่งแสดง
อยูทุกวันๆ นี้ ประชาชนมีหัวใจทุกคนเขาทนอยูไมไหว เสนอเขามาๆ เราเปนจุดศูนยกลาง
จึงตองรับเรื่องราวทั้งหลายเหลานี้มาพิจารณานะ
เราไมมีอะไรที่เปนขอขัดแยงจิตใจ
ประชาชนที่แสดงออกมา
จึงตองไดนําเรื่องนี้ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เรื่องราวเปนอยางนั้น
ไมใชวาหลวงตาบัวอยูๆ หาแตเรื่องอุตรินั้นอุตรินี้ ไอผูที่อุตริอยากเปนใหญเปนโต
เปนบามันไมไดพดู ถึงนะ เขาใจไหม เอามันยอๆ อยางนี้ละ ไมตอ งเอายาว มันเบื่อจริงๆ
นะ มันทําไมไอพระเรานี่นะ หัวโลนๆ คัมภีรวินัยก็มีอยูทําไมจึงไมดู มันหาแตฟนแตไฟมา
เผาแตองคศาสดาลงมา องคศาสดาคือพุทธศาสนา ลงมาตลอด พระอยูในปาในเขาก็อยู
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ไมได ทานบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสงบรมเย็น กระเทือนถึงกันหมด ตองเดือดรอน
ดวยกัน พิจารณาซิเหตุผลเหลานี้ มันสมควรเหรอ เพราะเหลานี้มันเรียนต่ําเมื่อไรถาพูด
ธรรมดา เรียนถึงขั้นจรวดดาวเทียมนูนนะ แตเวลาการกระทํา ฟงเอาซิ กวนบานกวนเมือง
กวนชาติ ศาสนา อยูตลอดมานะ หลายปมาแลว ตั้งแตเริ่มรัฐบาลชุดแรกมา นั่นละหัวเลี้ยว
หัวตอเปนรัฐบาลชุดแรก เริ่มมาตั้งแตโนนจนกระทั่งบัดนี้ไมเคยสงบลงเลย ไมทราบมันจะ
กอฟนไฟเผาอะไรบานเมืองตัวเอง ชาติไทยก็ชาติของตัวเองจะมาเผาหาอะไร ก็เทากับเผา
หัวเจาของนั่นเองจะไปเผาอะไร นี่ซิมันนาสลดสังเวช
เราพูดเราพูดเปนธรรม เพราะฉะนั้นจึงพูดออกไดทกุ แงทุกมุมในฐานะของผูนํา
ธรรมออกมาแสดง จะเอนจะเอียงไปไหนไมได ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก อยางที่เสนอนี้
ประชาชนทั้งประเทศที่มคี วามจงรักภักดีตอ ศีลตอธรรมตอองคพระมหากษัตริย ศาสนาอยู
ดวยกันหมด ทนไมได จึงไดดันออกมาๆ ทั่วประเทศไทย หนุนเขามาหาเรานี้ ในฐานะที่วา
เราก็หัวโลนๆ คืออีตาบัวนั่นแหละ เขาคงจะไวใจเรา เขาคงจะเชื่อถือเราเขาถึงหนุนเขามา
หาเรานี้ เพื่อใหพากาวเดิน แสดงออกซึ่งกิริยาของเขาทุกอยางออกมาหาเรา ใหเราออก
แสดง จึงเรียกวาหลวงตาบัวๆ อะไรก็หลวงตาบัว มันสมบัติอะไรหลวงตาบัวบวชมาไม
ไดมาหาสิ่งเหลานี้นะ มาหาอรรถหาธรรมตางหาก ก็ยังตองไดยุงอยูอยางนี้
มันนาจะคิดอานไตรตรองบางโลกเขาเปนยังไง เราเปนคนเชนไรถึงไดมักใหญใฝสูง
จนเกินเนื้อเกินตัว ทําความเดือดรอนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กระเทือนไปหมด
ทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ คัมภีรวินัยก็มีอยูมันดูหาอะไร มันเปนหนอนแทะกระดาษอยู
เฉยๆ นี่ ครั้นเอาออกมาแลวก็เปนหนอนไปหมดนั่นแหละ ไปที่ไหนใครก็รังเกียจ ความ
ประพฤติการแสดงออกเชนนี้โลกรังเกียจ ชาวไทยจนอยูไมได กระเทือนมาจนกระทั่งถึง
วันนี้ ไปยื่นฎีกาใชไหมละ ก็อยางนั้นแลว ยื่นก็ยื่นดวยความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ
ไมใชของคนหนึ่งคนเดียวนะ ความรูความเห็นของคนทัง้ ประเทศที่รักษาชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ดวยกันเขาแสดงออกดวยความจงรักภักดีตอองคทั้งสามนี้ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย จึงไดแสดงออกมา ก็เพราะเรื่องมักใหญใฝสูงเกินเนื้อเกินตัว เกินเทวดา
อินทรพรหมจมลงไปนรกนูน
เราพูดจริงๆ การทําเชนนี้ไมใชทางเพื่อความสงบรมเย็นและเพื่อมรรคผลนิพพาน
เพื่อนรกอเวจีไปทั้งนั้นแหละ ทําความเดือดรอนแกจิตใจของคนทัง้ ประเทศเปนของเลน
เมื่อไร กระเทือนใจหมดเวลานี้จนกระทั่งประเทศไทยอยูไมได หนุนกันมา รอนกันหมดเลย
เวลานี้รอนมากนะ ศาสนาเปนของเย็น แตผูเปนหนอนเขามาอยูในศาสนานั่นซี มันแสดง
ความเหม็นคลุงเขามากระจายไปหมดเวลานี้จนฟงไมไดดไู มไดนะเรา วันไหนวาจะไมพูด
เรื่องเหลานี้มันก็ไดพูดจนไดนั่นแหละ เอาเทานี้ละวันนี้
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พูดเรื่องศีลเรื่องธรรมก็พูดมาพอ ผูฟ งก็ฟง ผูฝ ง ก็ฝง ลงไป ฝงอรรถฝงธรรมจมดิน
ลงไป เหยียบย่ําไปเรื่อยๆ อยางนี้ ดังที่เห็นอยูนี้ นี่พวกเหยียบธรรม พวกทําลายความสงบ
สุขของชาติบานเมืองใหเกิดความเดือดรอน เราทุเรศจริงๆ นะ ก็เราไมมีอะไรกับใคร ก็
จําตองไดพดู อยูอยางนีแ้ หละ
วันนี้คนก็บางตาหนอย เพราะวันไหนคนก็แนนๆ ทุกวันๆ วัดปาบานตาดรูสึกวาคน
มากขึ้นโดยลําดับไมใชธรรมดา มากขึ้นโดยลําดับลําดา เราก็ยิ่งแกลงๆ เหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลา ไมอยากเอาไหนแลวทุกวันนี้ ก็ถูไถไปอยางนั้นแหละ เพื่อโลกสงสารนั่นละ เพื่อ
เราเราไมสนใจอะไรกับมันแหละ แมแตเอายามาใหก็อยากปาเขาปา อาว มันเปนอยางนั้น
นะ มันไมอยากยุงกับอะไรเลย ก็ทราบมันแลวทุกสิ่งทุกอยาง ควรเยียวยาไปแคไหนแคนั้น
ไมควรเยียวยาจะใหยุงอะไรนักหนา นี้ยุงเหลือเกิน หนาไหนมา นี่ยาดีอยางนั้น หนาไหนมา
นี่ยาดีอยางนี้ อยากปาเขาปาตอหนา หนาไหนมาก็มีแตยาดีๆ ทั้งนั้น ยาเทวดาสูไมได
อยางพอแมครูจารยทานวาใหเรา เรายังไมลืม เราเปนไขอยูในกระตอบเล็กๆ ลุกไม
ขึ้น ไขมาลาเรียเสียดวย นอนจมทั้งวันทั้งคืนเลย ยาไมสนใจ ไมเอา ทานก็คิดยังไงไมรู ให
พระเอายามาใหเรา ทานใหพระเอายามาเม็ดหนึ่ง บอกวานี่ยาทานอาจารยใหเอามาใหฉัน
เดี๋ยวนี้ โอย ไมฉันละ วางี้เลยแหละเรา ตกลงพระก็เลยถือกลับคืนไป ยาเม็ดนั้นละถือ
กลับคืนไปหาทาน บอกวาทานไมฉัน พอไดยาแลวทานมาเองนะคราวนี้ เปดปุบปบเขามา
เลย เราอยูแครเล็กๆ เตี้ยๆ นี่ยา เอา ฉัน ยานี้ยาเทวดาสูไมได ฉันเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ เอา
เลย หายเดี๋ยวนี้ละ ทานยื่นเขามาจะทํายังไงเรา ก็ทานยื่นเขามาเอง ตกลงเราก็ตองไดจับ
ฉัน ฉันแลวตั้งแตนั้นมาทานไมเคยถามวา ยานี้เปนยังไง ผลของมันเปนยังไง เราก็ไมเคย
พูด ทานก็ไมเคยพูด ยาเทวดาสูไมไดแตไขมันก็กระหน่ําอยูอยางนั้น อยางนี้ละเกี่ยวกับพอ
แมครูจารย
เราไมคอยเกี่ยวกับหยูกกับยาอะไร เปนอะไร เอา เปนมา เรียนธรรมเรียนอยูในนี้
วางั้นเลย ไมเอายา คิดดูซิแตทานใหเอามาก็ยังไมฉัน จนถึงตอไปทานถือมาเองคราวนี้ ยา
นี้ยาเทวดาสูไมได ทานวา เอา ฉัน หายเดี๋ยวนี้ ตกลงเราก็ไดฉัน ฉันแลวทานก็เงียบเลย
ทานไมเคยมาถามอีกนะ วาเปนยังไงยา ไอเราก็เงียบ ตางคนตางเงียบ ไมทราบไปไหนยา
เม็ดนั้น ฉันลงไปแลวมันก็ไขของมันอยูอยางนั้น ทานก็เอามาใหอยางนั้นละ ถาเด็ดจริงๆ
ทานก็ทําอยางนั้นพอแมครูจารยมั่น ทานรูนิสัยเรามันผาดโผนจริงๆ เด็ดจริงๆ ยานี้อยามา
ยุงวางั้นเลย เอา มีเทาไรฟดกันอยูในนี้ ความเปนกับความตายอยูดวยกันนี้แหละมันจะไป
ไหน เรียนธรรมก็เรียนอยูดวยกัน เพราะฉะนั้นถึงปดเลยไมมีอะไรมายุงไดเรื่องหยูกเรื่อง
ยา เราไมเอาจริงๆ เปนอะไรถึงไหนถึงกันเลย ซัดกันเลยๆ ตลอด
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ทานเห็นนิสัยอยางนี้ทานก็เลยมาทําเอง เราเลยไมลืมพอแมครูจารยมั่น ถาเด็ดเสีย
จริงๆ ทานก็เอาแหละ บิณฑบาตก็เหมือนกัน มีเทาไรเอามาเทานั้น จัดปุบปบใสบาตร
เจาของนิดหนอยเทานั้นพอ จับยัดเขาในขางเสาแลวออกไปปฏิบัติหนาที่อาหารการขบฉัน
ใสบาตรทาน อะไรสมควรไมสมควรจัดใสบาตรทาน เราไมเคยพูดนะวาเราสมาทานธุดงค
ในวัดนั้นมีเราองคเดียว ทานรูหมดนะ พระจํานวนสักเทาไรที่สมาทานธุดงคไมเกี่ยวของกับ
อะไรเลยนี้ใครรูเมื่อไร ไมรูนะ เราก็ไมเคยพูด แตทานก็รูดวยอาการของเรา ไดมาปบแลวก็
อยางนั้น ไมเคยสนใจกับอะไร ใครเอาอะไรมาใหไมเอาทั้งนั้น เอาเฉพาะของมาในบาตร
จะเอาอะไรก็หยิบนิดหนอยเทานั้นพอ ฉันก็ไมไดอิ่ม
อยูกับพอแมครูจารยนี้ฉันทุกวันนั่นแหละไมเคยเวนไมเคยอด แตไมใหอมิ่ อยาง
มากก็ ๖๐% ถาไมฉันก็ไมได เพราะเกี่ยวของกับงานการของหมูเพือ่ น อยูในวัดในวาเรา
ตองคอยดูแลสอดสองตลอดเวลา โอย ทุกขมากนะอยูกับพอแมครูจารย เพื่อความสงบ
รมเย็นของทาน เรามาเองไมใชทานนิมนตมา มาใหทานลําบากทําไม เพราะฉะนั้นเราจึง
ตองดูแลกันเองไมใหไปกระทบกระเทือนถึงทานแหละ บิณฑบาตไดมานิดหนอยจัดใสปบ
จับยัดเขาในตนเสา ออกจากนี้ก็จัดบาตรทาน อยูอยางนั้นตลอด ไมเคยบอกใคร พระทั้งวัด
พูดจริงๆ มีเราองคเดียวทําอยูอยางนั้นตลอด ทานรูหมด นั่นเห็นไหมละ นอกนั้นไมมใี คร
ทํา มีเราองคเดียวทําอยูในนั้น
สําหรับพระเณรกลัวมากอยูนะกลัวเรา กลัวรองพอแมครูจารยมั่นลงมา เพราะมา
ทะลึ่งเราไมได มองดูกิริยามันก็เหมือนเสือโครงแลวจะมาทะลึ่งไดยังไงใชไหม กิริยาปบๆ
ตลอดเวลากับเพื่อนกับฝูง จะมาทะลึง่ เราไดยังไง มองดูกิริยาก็รูแลว พอมองเห็นพระเณร
นี้หลบระนาวไปเลย เราไปที่ไหนพระเณรนี้หลบเลย เพราะเอาจริงเอาจังทุกอยางไมใช
ธรรมดา เวลาอยูกับทานฉันจังหันก็ไดเทานั้น ไมเอามากกวานั้น ฉันก็ไมใหอิ่ม ทานก็ดูอยู
ทุกระยะๆ ใครจะทํายังไงก็ตามเราไมสนใจกับใคร เราทําเฉพาะเรา ทานรูจนไดๆ คิดดูซิ
เอาของมาใสบาตรเรามีที่ไหนละ ไมใชคุยนะ เราทําของเราอยูอยางนี้ บทเวลาทานจะทํา ก็
ของอยูในบาตรทานนั่นแหละ เราเปนคนจัดใหเองในบาตร เสร็จเรียบรอยแลวทานเลือก
เอาแตของดีๆ มา
นั่งจวนจะฉันแลว ทานเอาเวลาจนตรอกนะ เวลานั่งทําความสงบเรียบรอย ทานจัด
ของทานอยูในนั้นแลว ปุบปบมานี้เลยขางๆ นี่ๆ ศรัทธามาสายๆ ทานวางั้น แลวเปดบาตร
ดวยนะ ทานจับบาตรเปดปุบปบใสเลย เราก็นั่งทําเปนหัวตออยูนั้นเฉย ถาเปนพอแมครู
จารยนี้หมอบเลย ฉันใหทานนะเพราะความเคารพ ทานจอมปราชญ เราจอมโง ไมเชื่อจอม
ปราชญจะเชื่อใคร ทานทําอยางนั้นเราก็ฉันให นานๆ ทานมาทําทีหนึ่ง ทานไมทําบอยนัก
ละ นี่ทานก็ทํา อยางนั้นละกับเรา เพราะทานรู ในวงคณะทานดูหมดนี่เปนยังไงตอยังไง
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บิณฑบาตไดมาเทาไรเทานั้น ไมใหอิ่มนะ เพียงเทานั้นพอ ถาหากวาจะอด อดนี่มันตองทุม
กําลังลงความเพียรซิ ทีนี้เกี่ยวของกับหมูกับเพื่อน อดอาหารไมคุมคากัน ก็ตองฉัน ฉัน
เพียงเทานั้นแหละ ไมเคยอดอยูก ับทาน แตออกไปแลวผึงเลยเชียว
ทานรูหมดเรื่องเหลานี้ เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวที่ไหนถาวาไปองคเดียวนั้นทานขึ้น
ทันทีเลย เออ ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทานนะ เปนอยางนั้นตลอด ถาวาเรา
ไปองคเดียวเทานั้นผางขึ้นเลยเทียว ชี้เลยเทียว สายมือ ใครอยาไปยุงทานนะ เอาอยางเด็ด
เสียดวย ใหทานไปองคเดียวทานมหา เพราะทานรูความตั้งใจของเรา กลับลงมานี้มีแตหนัง
หอกระดูก ทานดูทุกระยะนี่ ทานคงจะวาเดนตายมันถึงมาหาเรา มาทีไรเปนอยางนั้นทุกที
ทานก็ดูอยูนี่ รูอยู เวลาอยูกับหมูกับเพื่อนทานก็สงสาร คือธรรมดาทานไมอยากใหไปเที่ยว
อยูกับหมูคณะคอยดูแลพระเณรก็สงบรมเย็นดี เวลาเราออกไปคงจะมีระเกะระกะอยูในนั้น
ขวางหูขวางตาทานใหทานเห็นจนไดนั้นแหละ เวลาเรากลับมานี้อาจจะตางกัน เพราะฉะนั้น
อาการของทานจึงไมอยากใหไปไหน
พอเรากราบเรียนปรึกษาถึงเรื่องราวหนาที่การงานในวัดอะไรๆ ถาไมมีแลวก็อยาก
กราบลาพอแมครูจารยไปประกอบความเพียรชั่วระยะ เราบอกชั่วระยะ ทานนิ่งเลยนะ คือ
เกี่ยวกับหมูเพื่อน ถาเราไปแลวเปนอยางนั้นๆ แนะ แตทานก็คิดเห็นประโยชนสวนใหญ
ของเรา พอเงียบๆ ทานก็วา เออ จะไปก็ไป นัน่ เรากราบเรียนปรึกษาเสียกอนนะ ไมใช
อยูๆ กราบเรียนลาไปเลย ไมเคยมีเรา ปรึกษาปรารภเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรเรียบรอย
แลวถาไมมีอะไรก็คิดวาอยากจะกราบลาไปเที่ยววิเวกประกอบความพากเพียรสักระยะหนึ่ง
ทานนิ่งเลยนะ เราดูก็รู อาการของทานไมอยากใหไป เกีย่ วของกับหมูเพื่อน แตทานก็
คิดเห็นประโยชนสวนใหญของเรา
สุดทายทานก็ลงใจ เออ จะไปก็ไปได ไมไดวาในเวลานั้นนะ หลังๆ นูนทานถึงวา
พอเรากราบเรียนใหทานทราบแลวทานก็นิ่งเฉยทานจะวาอะไรก็แลวแต ถาทานไมพูดอะไร
เราก็ไปไมได ไมไป แลวทานก็แย็บออกมา เออ ทานมหาอยากจะไปวิเวกประกอบความ
เพียรก็ไปได จากนั้นก็ตอ เงื่อนละที่นี่ แลวจะไปทางไหนทานถามนะ ถามทุกครั้งวาจะไป
ทางไหน ไปกี่องค คราวนี้วาจะไปทางนั้นๆ เออ ดี ทานเที่ยวหมดแลว เออ ทางนั้นดีนะ
แลวจะไปกี่องค ไปองคเดียว ทานผึงทันทีเลย เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุง
ทานนะ เพราะทานเห็นอาการของเราทุกอยางแลวนี่ กลับมาหาทานมีแตหนังหอกระดูก มา
ธรรมดานี้ไมเคยมีวางั้นเถอะนะ เดนตายลงมานั่นละ มาจากปาจากเขา
ทานดูอยูทุกระยะ บางทีถึงรองโกกเลยก็มี ทานรองเองนะ คือพอเรามากราบทาน
ตัวนี้เหลืองเหมือนทาขมิน้ หมดทั้งตัว มันคงดีซานทา พอกราบเทานั้นทานก็ เฮย ทําไมเปน
อยางนี้ละ เราก็นิ่งคอยฟง เหยี่ยวกับนก คอยฟง จะไปตอบงายๆ ไมไดนะ สักเดี๋ยวทาน

๗
กลัวเราจะใจออนเปยก มันตองอยางนี้จึงเรียกวานักรบ นั่นเห็นไหมทานกลัวเราออนเปยก
มันตองอยางนี้จึงเรียกวานักรบ ทานเลยไมถามวาเปนโรคอะไรๆ เหลืองหมดทัง้ ตัวนะ ก็
เพราะการทรมานเจาของ ทรมานรางกายนี่ทรมานหนักมากอยูนะ คือรางกายเวลามีกําลัง
มากมันทับ การภาวนาไมสะดวก พอกดรางกายลง กําลังความพากเพียรก็หนุนขึ้นๆ
ธรรมะก็คอยปรากฏขึ้น ถาสงเสริมทางรางกายธรรมะก็หมอบ จึงตองไดอาศัยเรื่องการฝก
อยูตลอดเวลา ฝกๆ อยูอยางนั้น
เรื่องการประกอบความพากเพียรเราทําอยางนั้นมา มาอยูกบั หมูกับเพื่อนก็ทําอยาง
นั้น คิดดูอยางอยูหนองผือนี่ใครมาทะลึ่งเราไดไมมี พระนี่กลัวมากทีเดียว มองเห็นเรานี้
พวกพระพวกเณรนี้หลบๆ กลัว มันเหมือนเสือโครงตัวหนึ่ง ไปที่ไหนพับๆ เดี๋ยวจี้แลว
เปนอยางนั้นนะ เดี๋ยวจี้แลว ใครจะไมกลัวเมื่อเปนอยางนั้นแลว ทุกสิ่งทุกอยางของไดมา
เราไมเคยเกี่ยวนี้อันหนึ่ง เหมือนวาเปนการเพิ่มอํานาจในตัว ก็เราไปเปนธรรมอยูเปน
ธรรม เราไมไดหวังอะไรทั้งนั้น แมที่สุดพอแมครูจารยโปะเอามาใหอยางนี้ ทานเห็นวาเรา
ไมเอาอะไรเลย ทานก็รวบรวมของไวบางที ประกาศกับพระ ของเหลานี้ใครอยามายุง
ขนาดนั้นนะ ถาทานมหาไมมาเอาเสียกอน ใครมายุงไมได ทานรวบรวมไวหมด อยางนั้น
นะกับเรา
เอา จะเอาอะไรเอา เลือกเอากองอยูน ี่ ไปเอา จะเอาอะไร ทานวาของทานเอง เราก็
เฉย นี่เอา จะเอาอะไรเอา พวกไตรจีวร พวกผาขาว พวกอะไรๆ นั้นแหละเครื่องบริขาร แต
กอนผาหายาก ไมเหมือนทุกวันนี้ เราก็ไมเคยเอาอะไร ทานมอบใหแจกบริขารเวลาเขามา
ทอดผาปา เราเปนคนจัดแจกใหเรียบหมด แตเราไมเคยแตะ ไมเอา ครั้นพอเราไปแลว
ทานวา ทานมหาเอาอะไรละ วาทานไมเอาอะไร หือ ทานไมเอาอะไร ทานมหาก็เปนเรื่อง
ทานมหา เรื่องเราก็เปนเรื่องเรา มันทําไมโงนักพระเหลานี้นะ เอาแลวนะทีนี้ ทานไมเอาเรา
จะพิจารณายังไงอีกแงหนึ่งของเรา มันไมมีหรือปญญานะ นูนเห็นไหมละ นั่นละเหตุเกิด
แลว
พอจากนั้นมาของมาอะไรทานรวมไวหมด ใครอยามาแตะ ถาทานมหาไมมาเอา
เสียกอนใครแตะไมได อูย เอาใหญ เปนอยางนั้นละ นี่เราอยูกับทานอยางนั้นตลอดมา
ไมไดยอ เพราะเราไปมุงธรรมลวนๆ เราไมมุงอะไรทั้งหมด จีวรก็มีผาไตรจีวรเทานั้น ไมมี
มากกวานั้น กับผาอาบน้ํา หนาหนาวหนารอนไมมีผาหม ไมเอา จนกระทั่งทานเอาผาหม
ไปบังสุกุลใหเรา ฟงซินะ เราสืบถามดูทานเคยทําที่ไหน วาไมเคย ไมเคยทําที่ไหน แนะก็
อยางนั้น ผาหมก็เปนผาหมของทานหมอยูทุกวัน ก็เราดูแลเราตากเราเก็บเราพับอะไร
เรียบรอยทุกวันอยูตลอดเวลา ทานเอาผาผืนนั้นมาบังสุกุลใหเรากลางที่นอน กลางเสื่อ วาง
ไว เราไปดู อาว ใครเอาผามาบังสุกุลนะ ไปดู โอย ผาผืนนี้เปนผาพอแมครูจารย ถาจะเอา

๘
ผืนใหมก็กลัวเราไมใช เลยตองเอาผาที่ทานหมแลวมา ก็อยางนั้นละ ถาเปนอยางนั้นเราก็
หมใหอยูในวัดนั่นแหละ พอออกไปแลวก็หายเลย นี่เปนปรกติ เราดัดขนาดนั้น
บางคืนนอนไมหลับ เอา ไมหลับเปนไมหลับ ที่จะใหเอาผาหมมาคลุมมาหุมมาหอ
ไมมีเลย มีผาสามผืนเทานี้ใหเทานั้น จะเปนก็เปน ตายก็ตาย บางคืนนอนไมหลับตลอดรุง
มี มันหนาวมากๆ นอนไมหลับเลย เอา ไมหลับก็ไมหลับ แตที่จะใหหาผาหมใหญมาไมมี
อยูอยางนั้น ทานตามรูหมดๆ เราทําอะไร นี่พดู ถึงเกี่ยวกับพอแมครูจารยมั่น เราเกี่ยวกับ
หมูกับคณะไดยุง เวลาอยูกับทานแหม ไมใชเลนๆ นะ ทุกขมากที่สุดเลย คอยสอดคอย
สองดูแลพระเณร เพื่อความสะดวกสบายของทาน ไมใหมีอะไรกระทบกระเทือนทาน
เพราะพวกเรามาเอง มาแลวอยาใหระเกะระกะขวางหูขวางตาทาน ทีนี้เราก็ตองสอดสอง
ตลอด
เวลาเราจะลาทานไปเที่ยวรูสึกอาการของทานแปลกๆ อยูท ุกครั้งนะ แตทานก็
จําตองใหไป เพราะเห็นประโยชนสวนใหญของเรา เวลาลาทีแรกนิ่งเลย เฉยเลย เรากราบ
เรียนแลวก็แลวแตทานจะพิจารณายังไง ทานจะแย็บออกมาเอง สักเดี๋ยวไดโอกาสทานก็
แย็บออกมา เออ ที่อยากจะไปเที่ยวนั้นก็ไปได ทานวาอยางนั้นนะ ถาทานไมพูดอยางนั้น
เราไปไมไดนะ ขนาดนั้นละพอแมครูจารยมั่น แลวเราเคารพทานอยางนั้นเหมือนกัน ไมมีที่
จะพรวดพราดไปเลย ลาเลยไปเลยไมมี ตองปรึกษาหารือเรียบรอยแลวคอยไปๆ เพราะ
จอมปราชญของเลนเมื่อไร
เวลาเราจะไปที่ไหนๆ เราตองบอกพระที่ตามใกลชิดทานใหระวังทุกอยาง ทานจะ
พูดมีเลหมีเหลี่ยมทดลองสติปญญาของพวกเรานะ บอก ทานพูดอะไรจะไปตอบงายๆ
ไมไดนะ บอกขนาดนั้นนะ ใหฟงใหดี หากวาทานจะใหตอบจริงๆ ทานจะย้ําเขามาอีก
หือๆ เขามาแลว เออทีนี้ตอบเสีย ควรจะตอบมากนอยก็ตอบเสีย ถาทานถามธรรมดาอยา
ตอบนะ ไมไดนะ สอนไวหมดกอนที่เราจะไปไหน อยูกับทานก็ฟงพอแลวนี่
มีขบขันอันหนึ่งนะ ขบขันมาก ไอเรามันก็ดื้อแบบหนึ่ง คือดื้อแบบตลกแบบเลนนั่น
แหละ นิสัยอันนี้มันมี เราเดินตามหลังทานไป ไอหมูสองตัวมันนารักเสียดวย ตัวเทา
กระโถนนี่ กําลังนารัก เขาขุดดิน ทานเดินไป เขาขุดดินอยูขางๆ ขุดหัวหญาแหวหมูกิน
ทานไป นี่เห็นไหม วาอยางนั้นนะ มีอยูนั้นละอุบายสอนเรามีตลอด ทานพูดไปเฉยๆ ทาน
ไมมีกิริยาอะไร นี่ที่มันขบขันมาก นี่เห็นไหมหมูสองตัวนี้เขามีจอบมีเสียมที่ไหน เขามีแต
จมูกเขาขุดกินๆ เห็นไหมนั่น พวกเราหาจอบหาเสียมจะเปนจะตาย ทานพูดของทานสบาย
นะ ทานพูดแบบสบายเลย เราก็ฟงตามหลัง นี่เขามีแตจมูกเขาขุดกินไปอยางสบายๆ เห็น
ไหม พวกเราหาจอบหาเสียมจะเปนจะตายมาขุด เขาไมตองหา ดูซิหมูสองตัวนี่

๙
ลูกหมูกําลังนารัก พอทานเดินผานไป มันจะเกงขนาดไหนหมูสองตัวนี่ เรานึกในใจ
ของเรานะ หมูสองตัวนี่มันจะเกงขนาดไหนมาเหยียบหัวคนได หมูนี่มันของเลนเมื่อไร เขา
ไมตองหาจอบหาเสียมเขาขุดกินไดอยางสบาย มนุษยเราหาจอบหาเสียมแทบเปนแทบตาย
สูหมูไมได ทานวา ทีนี้เราก็แกลําอยูลึกๆ นั่นละเราแกแบบตลกของเรา พอเดินฉากไป มัน
จะเกงขนาดไหนหมูสองตัวนี่ พอเดินผานเราก็เอาปลายเทาสอดไปนี้ เขาก็กี๊กขึ้นเขาตื่นฝา
เทาเราที่แหยออกไป เขาก็โดดทั้งสองตัวหงายทองขึ้นฟา เขาขุดหัวหญาแหวหมูนั่นละ เขา
เกงกวาคน ทีนี้เวลาคนสอดเทาไปเขาโดดตกลงทั้งสองตัว อาวใครไปทําหมู อยูดีๆ ทําไม
รองกี๊ก เราก็เฉยไมตอบ เราทดลองวิชาเขามันเกงกวามนุษยนะเรานึกในใจ
ทานแลวไปแลวนะ แตเราไมแลว ทีนี้พอไปถึงที่เขาทําเปนที่ๆ ไวใหพรกอนจะ
กลับมา เขารวมใสบาตรเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนั่งใหพรแลวก็มา พอไปถึงนั้นแลวเราให
พรไมไดเลย ไอหมูสองตัวนั่นทําใหเราใหพรไมได ทานก็เลยสัพพี ติโย องคเดียวไปเรื่อย
วันนั้นสองหนนะเราก็ไมลืม มันขบขันจริงๆ นี่ พอไปสุดทายแลวกลับมาอีกบานสุดทาย นี่
ก็เปนคณะหนึ่งจะใหพรเขา พอรับบาตรเสร็จเรียบรอยแลวกําลังเริ่มนั่งจะใหพร ไอหมูสอง
ตัวกําลังนารักนั่นแหละมันหยอกหรือมันกัดกันก็ไมรู ตัวนี้เอานี้งัดอีกตัวตกเขาไปในกอไผ
ตกเขาไปในกอไผแลวยังงัดเรื่อยอยู ตัวนั้นรองกี๊กๆ ตัวนี้ยังงัดตลอด ทานพูดนาขบขันนะ
คือทานพูดทานไมมีอะไร แตเรามันเปนบานะซี
คือหมูเขาทะเลาะกันกัดกัน หมูตัวนี้งัดหมูตัวนั้นเขาไปในหนาม รองกี๊กๆ ทางนี้ยัง
งัดตลอด ทีนี้ทานก็เลยพูด โอ ไอนี่ก็ยังไงไมรูจักแพจักชนะ มันขบขันตรงนี้นะทานพูด
ทานพูดเฉยนะทานไมมอี ะไร เราเลยจะตาย มันไมรูจักแพจักชนะ เขายอมแลวรองกี๊กๆ
มันยังดันอยู นักมวยเขายังรูจักแพจักชนะ ไอนี่ไมรูจักแพจักชนะ งัดตลอดๆ เราเลยจะตาย
ทีนี้พอทานเริ่มใหพร ทานยถา...พอถึงสัพพีเรารับไมได ทานก็สัพพีไปเรื่อย พอออกมาพน
จากบานมาแลว พระเณรก็ไปกันหมดแหละ เพราะเราเปนคนตามหลังทานสององคเทานั้น
ทานจะพูดอะไรก็คอยฟงไป พอออกมาแลวทานก็วา ไหนทานมหา ใหพรสองหนทําไมไม
รับพร ทําอะไรอยู โอย มันอดขบขันไมไดไอหมูสองตัวนั่น ฮึ ประสาหมู ไอเรายิ่งเพิ่มเขา
อีก เรายิ่งจะตาย ประสาหมู ทานวา เราเลยจะตาย
นั่นละสองหนใหพรไมไดเลย ก็เปนเรื่องของทานนั่นละเปนผูทําเอง ทานวาหมูเกง
เราก็เลยลองความเกง เอาเทาสอดเขาไป เขาตื่นฝาเทาเขาโดดตกลงคลอง คือดินเขาเอามา
พูนถนน มันเปนคลองอยูนั้น พอเราสอดเทาเขาไป เขากี๊กขึ้นโดดตกลงไปในคลอง ทาน
ถามเราก็เฉย เวลาไปใหพรใหไมไดเลย เวลาขากลับมาอีกไอสองตัวมันกรรมเวรอะไรก็ไมรู
มากัดกันอีก งัดกันใสในกอไผหนาม รองกี๊กๆ ตัวนี้ยังงัดตลอด ทานเลยวา ไอนี่ไมรูจักแพ
จักชนะ ตั้งแตนักมวยเขาแพเขายังรูวาแพ ไอนี่งัดตลอด ไมรูจักแพจักชนะ ทานก็วาเทานั้น

๑๐
แหละ เรามันจะตายละซี นี่ละกลับออกมาทานจึงมาถาม วาไงทานมหา ใหพรสองหนสาม
หนเงียบเลยเปนยังไง โอย มันอดขบขันหมูสองตัวไมได ฮึ ประสาหมู แลวทานก็เดินของ
ทานไป เราไมลืมนะ อยางนั้นละนิสัยของทานไมมีอะไร เรียบตลอด แตเรามันจะตาย เอา
ละพูดเทานั้นละวันนี้ไมพูดมาก สุดทายลงหมูสองตัวนะ สองตัวนี้กับสองตัวนี้ สองตัวนี้เขา
ขุดเกง คนสูไ มได ไอสองตัวนี้ไมรูจักแพจักชนะ เอาละที่นี่นะ พอ
โฮ หัวเราะแทบเปนแทบตายไอหมูสองตัวนั่นนะ หมูคูนั้นกับหมูคูนี้ ตัวเทากันละ
นารักเหมือนกัน ทานพูดเฉยนะ เราผูฟงมันจะตายมันขบขัน นี่เห็นไหมละ หมูสองตัวนี่เขา
ขุดกินสบายๆ เขาไมตองหาจอบหาเสียมเหมือนเรา เขาไปไหนเขาไปสบายขุดกินเลย ไอ
เราหาจอบหาเสียมแทบลมแทบตาย สูหมูไมได ทานพูดเหลานี้ทานมีแงอันหนึ่งสอนเขา
ขางหลัง เขาใจไหม คนทั้งหลายไมรูเรื่องนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไดบอกพระ ทานพูดอะไร
อยาไปตอบนะ ใหฟงใหดี อุบายวิธีการตางๆ นี้ทานจะออกมาเปนแงธรรมะๆ ทั้งนั้นๆ เรา
บอกตลอดบอกพระ ทานพูดถึงเรื่องหมู ความฉลาดของเขา ทานก็รูอยูแลวประสาหมู
ประสาคนทานก็รูอยู แตทานหาอุบายสอนคน สอนคนคนแบบเราละซี ก็ตองทดลองความ
ฉลาดของหมูละซี บทเวลาหมูไดตกคลองไมเห็นฉลาดวะ
ทานเปนอยางนั้นละนิสัยพอแมครูจารยมั่น อูย จับไมไดนะ ไมมี เทาที่เราคบคา
สมาคมกับครูบาอาจารยทั้งหลายมานี้เรายกทานเปนเอกเลย กิริยาอาการทุกอยางจับไมได
เลย พูดแบบเฉยเลย ไอเราจะตายนั่นซีผูตามหลัง นี่ละพอแมครูจารย จึงวาปรมาจารยชั้น
เอกอุเลย ทุกอยางเรียบหมดหาที่ผิดพลาดไมได เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

