เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

พระจิตตคุตต
กอนจังหัน
พระที่มาศึกษาใหมใหดูใหดีนะ ขอวัตรปฏิบัติในวัดนี้พระทานทํากันยังไง ๆ ให
ดูทุกคน ๆ ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนธรรมโดยแท ความปลีก ๆ แวะ ๆ หลบหลีก
ปลีกตัวใชไมได นั่นกิเลสกัดตับพระ ใครฉลาดไปทางนัน้ เรียกวาฉลาดแบตับใหกเิ ลส
กิน ทั้งหมดนี้เปนงานเพื่อเรา ทําอะไรเพื่อเรา ๆ ไมไดเพื่อใคร ทําในวัดเพื่อเรา ทํา
อะไรเพื่อเรา ใหพากันศึกษาดวยดี อยามาเรอ ๆ รา ๆ มันขวางตามานานแลว ขอให
พินิจพิจารณาทุกคน มาศึกษาใหสมเหตุสมผลกับการมาศึกษานะ ตาดีหูดี ฟงใหถึงใจ
ฟงแลวพิจารณา ดูแลวพิจารณาเขาไปหาใจ ๆ สติปญ
 ญาอยูท ใ่ี จ ความไมเอาไหนก็อยู
ที่ใจ ใหพากันดูแล
เฉพาะขอวัตรปฏิบัติ ทัง้ ในบริเวณศาลาหรือบริเวณนีใ้ หตา งคนตางดู ทีไ่ หนวาง
ไมมีใครทําใหรีบเขาไปทํา ๆ ทุกคน ๆ นะ ถูกตอง ตองพินิจพิจารณานะ นักปฏิบตั นิ ้ี
เปนอันดับหนึง่ ในวงพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมโดยแท ๆ เพื่ออรรถเพื่อธรรมโดยแท จะ
เปนผูหูดีตาดีไมขี้เกียจขี้คราน ไมอดื อาดเนือยนาย นี่คือเรื่องของธรรม เปนคติตวั อยาง
แกโลกไดสาํ หรับผูป ฏิบตั อิ ยางนี้ ธรรมเปนคติตัวอยางแกโลก ทั้งหลักธรรมชาติของ
ธรรมเองและผูนําไปปฏิบัติก็เปนประโยชนแกผูอื่นดวย นอกจากเปนประโยชนแกตวั
เองแลว พินิจพิจารณาใหดี ทําอะไรอยาพรวดพราด ๆ ไมใชเรื่องของธรรม ทําดวยการ
พินิจพิจารณาทุกอยาง นั่นแหละเรียกวาธรรม จะไปทํางานภายนอกภายใน จะเปน
ธรรมลวน ๆ ตามสัดสวนของงานนั้น ๆ นัน้ แล
สําหรับผมเองที่จะดูแลพระเณรทั่วถึงเหมือนแตกอนจะไมทั่วนะเวลานี้ ใหดงู าน
ของผมเองก็แลวกัน ยังมีขางนอกวัดอีกดวยนะ ขางนอกวัดนัน่ ก็เลอะ ๆ เทอะ ๆ ซึ่งไม
ใชเรื่องของวัดของพระเลย มันก็ไดอนุโลมทําไปตามอยางนี้แหละ เดี๋ยวนี้อะไรจะหรู ๆ
หรา ๆ ขึ้นเปนวัตถุไปหมด วัตถุคือเรื่องของโลกของกิเลส นามธรรมเปนเรื่องของพระ
อะไรจะไมดีขนาดไหนขอใหใจดีตลอดนะ สติปญญารักษาใจใหดี อยูที่ไหนดีหมด นี่
เรียกวาผาขีร้ ว้ิ หอทอง มีสติปญ
 ญาอยูใ นนัน้ ไอหรู ๆ หรา ๆ ขางนอกมันเรื่องของกิเลส
ทั้งนั้น อยาเอาเขามายุงในตัวของเราและในวัดในวาเรานะ เสียหมด
กิเลสมันออกหนาทัพ ๆ ใครรูไหม ไปที่ไหน ๆ กิเลสออกหนาทัพ ๆ ทั้งนั้น
สรางนัน้ สรางนี้ ทํานัน้ ทํานี้ มีแตวตั ถุเรือ่ งดิน้ รนเปนบากันทัว่ โลกนัน่ แหละ จิตมันดิ้น
หาความชวยเหลือจากเจาของอยูจากทางสติปญญา มันไมไดสนใจนะ หรูหราภายในใจ
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นีเ่ ลิศเลอนะ ภายนอกไมไดมอี ะไรแหละ เต็มโลกอยูนี้แหละ แตโลกไมไดพนความ
เดือดรอน มีความเดือดรอนทัว่ กันทัง้ ๆ ที่สิ่งเหลานี้เต็มบานเต็มเมือง เพราะหัวใจแหง
ผากจากธรรม ถาธรรมมีในใจจะหรูหราไมหรูหราอะไรภายนอก มันไมไดสําคัญยิ่งกวา
ใจ เลิศอยูใ นนัน้ นะ
ใหพากันดูใจใหดี ระมัดระวังใจเปนสําคัญมากทีเดียว ผมรับหมูเพื่อนไวผมรับ
ในเรือ่ งทางดานจิตใจมาก ๆ นะ ถาอะไรเลอะ ๆ เทอะ ๆ ขางนอกมันขวางใจทันที นี่
พูดจริง ๆ ไมคนุ กับโลก ไมคนุ เลย ปบนี้รูทันที ๆ นอกจากจะพูดหรือไมพูด ถาอะไร
ไมเสียหายมากก็เฉย ๆ ไปเสีย ถาอะไรจะเสียหายก็บอกก็เตือน พากันจําเอา หูดตี าดีซิ
เอาละใหพร
หลังจังหัน
เมื่อวานนี้ทองคําได ๒๑ บาท ๕๐ สตางค ดอลลาร ๑๔๑ ดอลล ทองคําเราจะ
ขยับขึน้ เรือ่ ย ๆ นะจากนีต้ อ ไปเรือ่ ย ๆ การเทศนาวาการก็ดงั ทีห่ ลวงตาเคยเรียนให
ทราบแลววา การเทศนนี้เราจะเทศนเฉพาะงานที่จําเปน ๆ เพราะมันเกี่ยวโยงกับทอง
คํา ๑๐ ตัน เวลานีท้ องคําเราไดแลว ๕ ตันกับ ๑๓๒ กิโลครึ่ง การเทศนถา หยุดไปเสีย
ทั้ง ๆ ที่ทองคําซึ่งเปนจุดมุงหมายเราตั้งเอาไวอยางนั้นแลวก็เขากันไมได จึงตองเกี่ยว
โยงกับการเทศน ไมมากก็มี เปนระยะหาง ๆ ไปเกีย่ วโยงกับทองคํา ๑๐ ตัน สําคัญตรง
นี้นะ ยังตองมีเทศนไปอยูอยางนั้นเพราะเกี่ยวกับทองคํา พอทองคําไดตามจุดมุงหมาย
เมือ่ ไรแลวเหลานีก้ ค็ อ ยเปนไปเอง แลวเราจะประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วหนา
กัน เชนเดียวกับเราประกาศออกเปนผูน าํ เบือ้ งตน
เราประกาศตัวออกเปนผูนําเบื้องตนนั้นเราเปนผูประกาศเอง เพราะฉะนั้นเมื่อ
เราประกาศแลวก็เรียกวาขึ้นเวที เอาจริงเอาจังทุกอยาง ทีนี้เวลาถึงจุดมุงหมายที่เรา
ตองการกันทัว่ หนาสําหรับเมืองไทยเราแลว คือทองคํา ๑๐ ตันแลว อันนัน้ มันจะคอย
ลดของมัน สุดทายถาควรประกาศก็จะประกาศ แตมนั ควรอยูแ ลวเวลานี้ มันยังไมควรก็
แตทองคํายังไมได ๑๐ ตันเทานั้น ถาหากวาทองคําได ๑๐ ตันแลวประกาศเมื่อไรก็ได
ควรตลอดเวลา นี่รอทองคํา
คราวนี้รูสึกวาไดเร็วนะ ตั้งแตมอบที่ สวนแสงธรรม วันที่ ๑๑ เมษา ผานมาแลว
นี้ เวลานีไ้ ด ๗๓ กิโล ๒๗ บาท ๖๔ สตางค เมษา พฤษภา มิถนุ า วันนีว้ นั ที่ ๑๑ ใชไหม
พอดี ๒ เดือนเต็ม ถานับเมือ่ วานนีด้ ว ย เอา ๒๐ เลยก็เปน ๔๗ บาท ก็อยางนัน้ แหละ
ขึ้นไปเรื่อย จะใหขึ้นเรื่อย ๆ จะพยายามใหถึงจุดมุงหมาย ๑๐ ตันแหละ เวลานีท้ ม่ี นั
ขาดอยูไมถึง ๕ ตัน ใหตา งคนตางพยายามขวนขวายกันไป เราแนใจวาได เรื่องชากับ
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เร็วก็อยูในระยะที่เราชวยชาติของเรานี้แหละ อยูในระยะนี้ ตองได จุดใหญของเราคือ
ทองคํา ดอลลารเคียงขางกันไป
(หลวงตาเจาคะ บางคนบอกพอเห็นหลวงตาประกาศซือ้ ทองคํา เขารูเลยวาทอง
คําจะขึน้ เขาก็ซอ้ื ตุนไวเลย เขาก็ไดกําไรจากที่หลวงตาประกาศ )
ก็เราประกาศมาตัง้ แตวนั ออกชวยชาตินนู มันมานอนตายอยูเ หรอ ทําไมมันไม
ขึน้ แตกอ น
(พอหลวงตาวาชวงนีจ้ ะเบิกเงินออกมารอยลานไปซือ้ ทองคํา เขาบอกทองขึน้
แนเลย)
โอย พวกบา เราก็เลยเปนหูบา กลับไปนี้จะตองไปลางหูมันสกปรก
(เมือ่ วานหนูไปงานศพเขาก็พดู กันวา พอหลวงตาซื้อทองคําทีไรทองขึ้นทุกที
จริง ๆ คะ)
เราไมคอยถือขลังอะไรนักเรื่องเหลานี้ แตเราไปขลังเอาเรื่องแมว นีม่ นั นาขลัง
จริง ๆ นะแมว เราเอาขอออยดํามาจากโยมแม เขาเอาออยดํามาผสมยาใหโยมแม ทีน้ี
ขอออยทิง้ อยูน น้ั เราก็วา เอา นี้มันจะเกิดอยูนะไปปลูก ตามันดีอยู เราก็เลยถือมาปลูก
ไวขา ง ๆ กุฏิ แตกอนตนไมยังไมใหญ พอปลูกไวแลว โอย มันขึ้นเขียวชอุม เราก็พูดยอ
ๆ เอาเลย เห็นมันสดเขียวงดงามมาก ออยดําประมาณสักสองสามขอเอามาปลูกไว มัน
ขึ้นจริง ๆ โอย สูง เรานึกในใจ แถวนีห้ นูไมกนิ ออยเหมือนหนองผือ คือหนองผือมันอยู
ขางกุฏิเราเหมือนกัน ออยสวย ๆ หนูมาถากมาถางมันเอาไปกินเรือ่ ย เราเลยระลึกถึง
ออยทีห่ นองผือ เห็นออยเราเขียวชอุม ออยทีน่ ห่ี นูมนั ไมกนิ เหมือนหนูหนองผือ เราวา
งัน้ นะ
พอกลางคืนนัน้ โอย ปราบเรียบเลย ไมมีอะไรเหลือจริง ๆ นะ ไมมีตนชี้ฟาเลย
หมดจริง ๆ โถ มึงก็กนิ เหมือนกันหรือ มันยังไงกัน เราก็ดุพรอมกับเรียกแมวดวยนะ
เดี๋ยวนั้น เรียกโวกวาก ๆ แบบนิสยั นีแ่ หละ แมวไปไหนนี่วะ หนูมาทําลายศาสนา
ทําลายโยมแมเสียดวย เราปลูกใหโยมแม มาถากมาถางหมด ไอสวนที่เราคิดถึงหนูเรา
ไมวา เก็บไวเสียกอน เหอ แมวไปไหนวะ เรารองโกกเกกขึ้น ขูมันเฉย ๆ เราไมมีเจตนา
อะไร นีท่ ว่ี า มันขลังมันแปลกอยูน ะ พอเรารองโกกเกกขึ้น ตอนปดกวาดบาย ๔ โมง ไป
เจอเอาทีห่ นูมาถากมาถางออย หมดจริง ๆ นะไมใชธรรมดา เราก็โวกเวกขึ้นรองหา
แมว พอปดกวาดเสร็จเรียบรอยแลว หมูเ พือ่ นกําลังขนน้าํ ขนทาจากบอขึน้ ใสตมุ ใสไห
เราก็เดินมาพักศาลาหลังเล็ก ๆ แตกอ นศาลา สรางวัดใหมเล็ก ๆ เราขึ้นมานั่งศาลา
สักเดีย๋ ว อาว ๆ มาแลวแมวนะ มาตรงนั้นเสียดวย ฟงเสียง อาว มันเสียงแมว
นะนี่ อาว ๆ มาเลย ตรงมาที่หนูถาง มาดูแมวจริง ๆ เหรอ โอย โผลมาจริง ๆ สีเหลือง
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ใหญยาว ไมใชเลน ตั้งแตสรางวัดมาก็ไมเคยเห็นแมว วันนัน้ ทําไมมา หางกันไมถงึ สอง
ชั่วโมง หลังจากนัน้ เราก็ออกมานีน่ ะ มันก็อา ว ๆ ออกมา โผลมานี่เลย โธ มึงมาหรือนี่
กูเรียกหามึงเฉย ๆ กูไมใหมงึ มากัดหนูกนู ะ หนูกห็ นูวดั แมวก็แมววัด สูอยาทําลายกัน
นะ เขาก็เดินฉากไปนูน เอาดูซนิ ะ เขาก็เดินฉากไปนูน ตัง้ แตวนั นัน้ วันเดียวไมเห็นอีก
เลยจนกระทั่งปานนี้ แมวตัวนั้นไมเห็นเลย เห็นเฉพาะเวลานั้นมันมา นี่จึงวามันเปนยัง
ไงรูสึกจะขลังอยูนะ พอเรียกโวกวากขึน้ แมวไมเคยเห็น มาแลว อาว ๆ มาทางนูนเลย
แลวไอหนูตวั นีม้ นั ก็แปลกอีก พอมันขึน้ เขียวขึน้ อีกแลวก็ไปเห็น เอ สงสัยหนูตวั
นี้ แมวกัดมันตายตัง้ แตวนั นัน้ แลวเหรอ ไมเห็นมากัดออย วาอีกนะ นึกในใจ ไปเห็นนี่
แมวกัดมันตายตั้งแตวันนั้นแลวเหรอ เราก็เรียกหามันเฉย ๆ ไมไดเรียกใหมันมากัดหนู
มันกัดหนูเหรอไมเห็นมันมาถางออยนี้ พอคืนวันนัน้ เสร็จอีก มันเปนอยางนัน้ นะ คืนวัน
นั้นหมดเลยจริง ๆ ถางเรียบ โอ มึงยังอยูหรือ หยุด แตนต้ี อ ไปมึงอยามาทํานะ มัน
แปลกเหลือเกิน ทีนี้ครั้นเวลามันขึ้นเปนลําขึ้นจริง ๆ แลวมันกินไดแลวนะทีน่ เ่ี ปนลํา
มันก็ไมมาแตะตัง้ แตนน้ั มาแลวจนกระทัง่ มันขึน้ เปนลําเลยเทียว เราก็คดิ คะนองอีก อูย
นี่มันใหญแลวหนูจะไมมาเลนงานอีกเหรอ เรานึกวางัน้ กลางคืนมันก็มาฟาดเอาลํานัน้
อีก พูดวันไหนเปนวันนั้น มันแปลกอยู
พอจากนัน้ ก็บอกมัน ยืนบอกอยูท ค่ี อออยนะ ทีนม้ี งึ อยากกินก็มากิน มึงอยามา
ถางหมดนะ มึงตองการลําไหนใหมงึ มากัดเอาลํานัน้ แลวดึงเขาไปในปา ไปกินในปาทีละ
ลํา ๆ มึงอยามาถางหมด เดี๋ยวมึงไมไดกินนะ แมกกู ไ็ มไดกนิ ใหมงึ มาเอาทีละลํา มึง
ตองการเอาไปกินในปา กูไมหวงแหละ เราวาอยางนัน้ ตั้งแตนั้นมา อูย สอนไดจริง ๆ
นะ เขามาเอาทีละลําเขาไปกินในปา กินอยางงัน้ ตลอดออยเรานัน่ นะ มาลากทีละลํา มัน
แปลกอยู นี่ที่เรียกวามันขลังเรื่องแมว อยางอืน่ ไมขลังเรานะ เรื่องแมวนี่ถนัดชัดเจน
มากทีเดียว ระลึกปบ ทีไรเอาทีนน้ั ในคืนวันนัน้ เลย แปลกเหลือเกิน
มันก็แบบหลวงปูข าวทานระลึกถึงชางใหญทถ่ี าํ้ กลองเพล ชางใหญตัวนั้นมันมา
บอย มันผานมาในวัดเราผานไปผานมาอยูง น้ั มันไมทําไมกับใครละ มันผานมา ตอน
กลางคืนมันหากินมาตามกุฏพิ ระ มองเห็นตัวมันก็เฉย ๆ ทีนม้ี นั ก็หายไป โห เปนป ๆ
ทานเลยระลึกถึงมัน แปลกนะ ทานเลาใหฟง เอง กุฏใิ หญของทานทุกวันนีท้ ท่ี า นเพ็ง
นอนอยูแ ตกอ น พอทานลวงไปแลวทานเพ็งมาแทน พอดีทา นก็นอนอยูห อ งนี้ ทีนี้อยู ๆ
พอประมาณสักเที่ยงคืนหรือคอนคืน มันเอางวงมันมาลูบคลําหองทีท่ า นอยู ทานรูส กึ
ตัวขึ้นมา หือ “ขโมยมาเหรอ มาก็ไมมอี ะไรใหแหละ มีพรมผืนหนึ่งปูไวขางลาง ถา
อยากไดกเ็ อาเสียนะ” ทานบอกชาง นึกวาขโมย หือ ขโมยมาหาขโมยของหรือ ไมมี
อะไร มีพรมผืนหนึ่งปูอยูขางลาง ถาอยากไดกเ็ อาไปเสีย ทานวางัน้
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พอตื่นเชามาไปดู มันเดินมานี่ ซุมประตูนี้มันไมทําลาย มันเดินลัดเลาะมา ออก
ไปก็ไปเหยียบกองดินทราย ออกจากทางนี้ มันตัง้ หนาไปเหยียบจริง ๆ ไปเหยียบรอย
โถ เราวัดดูไดศอกหลวงจริง ๆ ศอกหลวงเต็มเลย เราเอาไมมาวัดดูจริง ๆ ที่มันไป
เหยียบไวนน้ั พอไปเยี่ยมทาน ทานเลาใหฟง มาดู โอย จริง ๆ ทานเรียกหามันในคืน
นัน้ มันก็มา ทานก็เลยรําพึงตอไปอีกวา มึงยังมาหากูอกี นะ แตนไ้ี ปมึงอยามานะ
อันตรายมันมาก ทานบอกอยางงัน้ นะ พวกเปรตพวกผีเต็มบานเต็มเมือง อยามาอีกนะ
ตั้งแตนั้นมาไมเห็นเลย จนกระทั่งทานลวงไป หายไปไหน ตายแลวละทา มันก็แปลก
ทานพูดถึงชางมันก็มา
อยางทานหลวงปูม น่ั นี่ โอย เดนมาก เรื่องอยางนี้เดนจริง ๆ พูดอะไรไมได เรา
จับทันทีเลยถาทานพูดถึงเรื่องอะไร คอยดูนะบอกเลย เราเปนนักดือ้ อยูแ ลว มันหากคิด
เรื่องของทานแย็บออกมาตรงไหนเราจะจับเอาไวเลยพอทานพูด นีเ่ วลานีท้ า นพูดเรือ่ งนี้
คอยฟงนะ มากระซิบองคใดองคหนึง่ ทีไ่ วใจนัน่ แหละ คอยดูนะ ไมนานละเรื่องนี้จะโผล
ขึ้นมา เปนจริง ๆ ทุกครั้งเลย ทานพูดทีไรเปนจริงทุกครั้ง ๆ หลวงปูมั่น เรียกวาทุก
อยางถาทานพูดออกมานีเ้ ด็ดขาดมาก ตรงเปง ๆ เลย หลวงปูม น่ั เรายกนิว้ ใหเลย เกง
มากทีเดียว เหมือนวาเทวดาคอยฟงทานอยู พอทานคิดเรื่องอะไรหรือพูดเรื่องอะไร
เหมือนวาเทวดาคอยกระซิบ เรื่องหลวงปูมั่นนี้เรียกวาเดนมากจริง ๆ ถาทานพูดอะไร
ออกมาแลวจับเอาไวเลย คอยดู มาจริง ๆ เปนจริง ๆ ถึงวา เอ เทวดาคงจะสิงสถิตอยู
คอยดูวาระจิตของทานที่คิดเรื่องอะไรตลอดเวลามั้ง พอทานแย็บอะไรออกมานี้ตรงเปง
ๆ เลยนะ นีส่ าํ คัญมากนะ จิตใจของทานที่บริสุทธิ์ มีฤทธิม์ เี ดชอยูใ นนัน้ แหละ
หลวงปูม น่ั นีช่ ดั เจนมาก เราพูดเลนเฉย ๆ นะ เราไมไดขลังอะไรกับแมว ตั้งแต
ไอหยองมันยังเหาเรา ถาขลังมันจะมาเหาเราทําไม แตไอหยองมันยังเหาเรา เราไดตไี อ
หยอง ก็ตางคนตางไมขลังวางั้นเถอะ เราก็พูดเลนไปอยางงั้น เรื่องพวกเทพมีอยูอยาง
นัน้ ทีเ่ ทวดารักมากก็คอื พระจิตตคุตต อันนีเ้ ดนมากทีเดียว เทวดารักไมอยากใหไป
ไหนเลย พวกรุกขเทวดารักษาทานตลอดเวลา ใครมาเพนพานไมไดนะหากมีอนั เปนไป
อยูใ นนัน้ แหละ อยูใ นบริเวณนัน้ จนใครก็กลัวกันทัง้ นัน้ มาทําอะไรไมไดหรือเพนพาน
ๆ อะไร ผิด ๆ พลาด ๆ ไมไดนะ หากมีอนั เปนไปอันหนึง่ จนได พวกเทพเขาก็ไมทํา
แรงอะไรละ เขาทําเตือนเฉย ๆ หากคอยรูอ ยู
พระจิตตคุตตนี้เปนพระที่พวกเทพรักมากที่สุด ในประวัติมีองคนี้ที่พวกเทพเจา
รักมาก ไปไหนไมอยากใหทา นไป ทานตกลงอยูใ นถ้าํ นัน้ ตัง้ ๖๐ พรรษานะ ทานไมไป
ไหนก็เพราะสงสารพวกเทพวางั้นนะ แนะอยางนัน้ แหละ พวกเทพรุมลอมตลอดเวลา
รักษาตลอดเลย แมที่สุดตั้งแตพระราชามานิมนตใหไปฉันในพระราชวังหรือใหไปเยี่ยม
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ทานก็ไมไป ๆ จนกระทั่งพระราชารับสั่งเลยเทียว ประกาศรับสั่งใหเอาผามามัดนมแม
ลูกออนไมใหกนิ นมลูก จนกระทั่งพระจุตตคุตตลงมาเมื่อไร จึงจะประกาศเปดผาใหลูก
กินนมแม โอย.พอประกาศอยางนั้น เพราะนิมนตยังไงทานก็ไมไป ตองหาอุบายซิพระ
ราชา เลยตองเอาผาไปพันนมแมละซิ ไมใหลกู ออนกินนม แลวก็ประกาศขึ้นมาเลย
คนก็ขน้ึ ไปหาทานบอกวาพระราชาประกาศอยางนัน้
โอย.ทานโดดลงเลยนะ
โอย.ไมได ๆ เด็กตายหมด ๆ ตายหมดแลวเด็ก ทานโดดลงมาเลย แนะ ทานมาเฉพาะ
เวลาจําเปน เวลามานีเ้ ทวดาลอมรออยูน ะ เปนอยางนั้น พระจิตตคุตต พวกเทพรักมาก
ทีส่ ดุ เปนคนละนิสยั วาสนา อันนีไ้ มไดเหมือนกันหมด อยางสมัยปจจุบนั นีห้ ลวงปูม น่ั
กับหลวงปูฝ น หลวงปูม น่ั เปนทีห่ นึง่ หลวงปูฝ น เปนทีส่ อง ตอจากนัน้ ก็เปนลําดับกันไป
ทีเ่ ดนมากทีส่ ดุ ก็คอื หลวงปูม น่ั นี่ละเดนมาก กับพวกเทพนี้ไมวาไปอยูที่ไหนพวกเทพ
รักทานมาก เทพไมใชเทพธรรมดา สวรรคชน้ั พรหมก็ยงั มา แตที่รักษาทานธรรมดามี
เปนประจําทานวา จนทานหามพระ
คือแตกอ นมันไมมสี ว มซึมอยางนี้ สวมขุดเปนหลุมธรรมดา ทีนเ้ี วลาทําสวมทาน
หามพระไมใหไปทําสวมทางดานนั้น ๆ นัน่ ทานบอกแลวนะ พวกเทพเขามาตอวา อยาง
นัน้ แลว ใหทาํ ทางดานอืน่ ทางนี้เปนทางพวกเทพเขาเขามาหาเราทานวา เปนทางโลง
แจงเขามาหาเรา ทานวาอยางนัน้ ทําเลทางนี้ไมมีพระดวย คือถามีพระที่ไหนมากพวก
เทพจะไมไป เขาเคารพพระ ทีนบ้ี างทีมาเห็นพระนอนหลับครอก ๆ อยู เขาก็ไปฟอง
ทาน ทานก็มาดุพระ นั่นเห็นไหมละ วางอะไรไมเปนระเบียบนี้เขามาฟองนะ ฟงซิ พวก
เทพเขามาหาทาน เขามาฟองเรื่องพระนอน พระทําไมเปนกิริยามารยาทที่สวยงามสงบ
เสงี่ยมงามตา แตทําไมพระองคนั้น ๆ นอนหลับครอก ๆ เหมือนคนตาย เปนลักษณะ
ทิ้งเนื้อทิ้งตัว อยางนีไ้ มเหมาะไมสวยงาม เขาไปฟองทาน
ทานก็เลยเตือนพระ เพราะแตกอนไมมีพระมาก อยูก บั ทานไมกอ่ี งค ถาวันไหน
พวกเทพจะมาทานจะมาเตือนพระ วันนี้พวกเทพจะมา เวลาเทานัน้ นัน่ บอกแลวนะ
ใครจะนอนเสียกอนหนาก็นอนเสีย ไมนอนก็ใหรักษาความสงบเรียบรอย ประมาณผาน
ไปนั้น พวกเทพกลับไปแลวจะพักนอนคอยนอนกัน ใหพากันระมัดระวัง เพราะศาสนา
เปนเจดียของโลก เราก็เปนเจดียของโลกประเภทหนึ่ง เพราะฉะนัน้ อยาใหเขาเห็นอะไร
ที่ไมเปนมงคล เขามาเพื่อมงคล เราควรจะปฏิบัติใหเปนมงคลแกเขาอยางไรก็ใหปฏิบัติ
การรักษากิริยามารยาทเปนเรื่องพระเราอันดับหนึ่ง นั่นฟงซินะ ใหเรียบรอยทุกอยาง
ทานเตือนนะ เวลาพวกเทพมาหามไมใหไปทําสวมทําถานทางนีด้ ว ย แลวสวนมากพระ
จะไมอยูท างดานนี้
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เขาเปนอยางนั้นมาดั้งเดิมพวกเทพ ที่ไหนมีพระชุมเขาจะไมเขา เขาจะมาทาง
พระหาง ๆ แลวมาดวยความสงบงบเงียบทีเดียว มาฟงเทศนฟงธรรมจากทาน แตพวก
เทพทั้งหลายเขาจะมีผูเดียวเปนหัวหนาทําหนาที่แทน คือพวกเทพนั้นมีขอของใจสงสัย
อะไรถามหัวหนา แลวหัวหนาก็นาํ เรือ่ งนัน้ เขามาถามทาน ทานก็ตอบแลวพวกนีก้ เ็ ขาใจ
หมด นัน่ ละทีว่ า ทานแกปญ
 หาเทวดา ดังในครั้งพุทธกาล อตฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ คือ
ตอนหกทุม ลวงไปแลวนัน้ แกปญหาและเทศนาวาการโปรดพวกทวยเทพ ทานบอกไว
แลวในพุทธกิจ ๕ ประการ ทีนเ้ี วลามีผถู ามก็มาเฉพาะหัวหนา หัวหนาก็ถามมา ทาน
ตอบ ตอบไปคนนัน้ เขาใจหมด ๆ นีห่ ลวงปูม น่ั นะ เรียกวาทานชํานาญมากเรือ่ งเทพ
ทานพูดเรื่องเทพเหมือนเราพูดเรื่องผูคนธรรมดา เพราะทานเคยชินมาก ทุกอยางเกีย่ ว
กับพวกเทพชัน้ ไหนทานเขาใจหมด
นี่ละที่วาเทวดาไมมี พวกตาบอดมันกําลังจะทําลายศาสนาเวลานีน้ ะ ศาสดาองค
เอกสอนไววา สอนมนุษยเทวดาทัง้ หลายเหลานีส้ อนแบบเดียวกันหมด เหมือนกัน อยู
ในคําสอนของพระพุทธเจาอยางเดียวกัน สอนทัง้ มนุษย สอนทั้งทวยเทพคือเทวดาทั้ง
หลาย ตลอดเปรตผีอะไร ทานสอนไวหมด ในธรรมทานมีอยางนัน้ แตเรามาลบออก
เสียวาพวกเทวบุตรเทวดาไมมี ก็มีตั้งแตมนุษยขี้เหม็นเต็มบานเต็มเมืองเวลานี้ ไปไหน
มันจะเหม็นคลุงไปหมดมนุษยเรา หาความหอมหวนไมได มันเหม็นดวยความชั่วชา
ลามก เหม็นดวยการหาบบาปหาบกรรมดวยการทําความชัว่ นัน้ แหละ เวลานีเ้ ปนอยาง
นัน้
เมืองไทยนี้เปนเมืองพุทธ พีน่ อ งทัง้ หลายควรสะดุดบาง พระพุทธเจาเปน
ศาสดาองคเอก ฟงซิวา ศาสดาองคเอก พวกเรานี้เกิดมาเต็มบานเต็มเมือง ใครเปน
ศาสดาองคเอกแทนพระพุทธเจามีไหม แลวทําไมถึงยกทัพไปจับพระพุทธเจามาทุมลง
ๆ ทั่วทั้งแดนโลกธาตุมีแตพวกเปรตพวกผีจับพระพุทธเจาทุมลง ดวยการลบลางอรรถ
ธรรมของพระพุทธเจามีอยางเหรอ มันเขากันไดเหรอกับเราเปนชาวพุทธ ขอใหพากัน
เคารพนะ ทุกอยางทีศ่ าสดาสอนมาแลวแมนยําหมดทุกอยาง เชนเดียวกับกิเลส กิเลส
ออกอุบายใดโกหกทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ กิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกัน กิเลสเปนฝาย
หลอกลวงตมตุนลวน ๆ ไมมีความจริงกับกิเลส แตธรรมมีแตความจริงลวน ๆ ความ
หลอกไมมี เวลานีเ้ รากําลังถูกกองทัพกิเลสในหัวใจเรานัน้ แหละ มันบีบบี้สีไฟเราใหได
สรางความทุกขรอนขึ้นใสตัวแลวยังไมแลว ยังกระจายออกไปประกาศกันดวยความเลว
รายของตัวเอง แลวลบลางศาสนาของพระพุทธเจาตลอดมาอยางนี้
ทีนี้พูดถึงเรื่องความทุกขรอน ไมมีใครทุกขรอนยิ่งกวามนุษยที่ประกาศตนวา
เกงกวาศาสดานะ ศาสดาทานไมไดทุกขรอน พระพุทธเจาทุกพระองค พระสาวกทุก ๆ

๘

องค ตัง้ แตวนั กิเลสขาดสะบัน้ ลงไปจากใจแลวทานไมมที กุ ขในหัวใจเลย มีก็มีตั้งแตเจ็บ
ทองปวดหัว เจ็บไขไดปวยธรรมดา นี้เปนเรื่องของธาตุขันธซึ่งเปนตัวสมมุติ โลกเขามี
ยังไงทานก็มีอยางเดียวกัน แตไมสามารถจะไปซึมซาบจิตใจของทานใหกังวลวุนวายเปน
ความทุกขไดเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ผิดกันตรงนี้นะ พระอรหันตไมมีทุกขทางใจตั้งแต
กิเลสขาดสะบั้นลงไป เพราะกิเลสเปนสาเหตุใหทํากรรมทั้งนั้น เมื่อกิเลสซึ่งเปนตัวเหตุ
ทํากรรมพังลงไปแลวทุกขก็ไมมี
พระอรหันตนับแตพระพุทธเจาลงมาจึงไมเคยมีทุกข ตั้งแตวันตรัสรูปงขึ้นมา
เทานั้น ทุกขดับพรอมกันหมดกับกิเลสดับไป เรื่องธาตุเรื่องขันธทานเหมือนเรา อันนีม้ ี
เหมือนกัน ตางกันตั้งแตวาทุกขเหลานี้ไมซึมซาบจิตใจใหทานเปนทุกขทางใจได ไมมี
ทุกขทางใจทานไมมี มีแตทุกขทางรางกาย เพราะนี้เปนสมมุติ สมมุตกิ บั สมมุตกิ ร็ บั กัน
ได เชน เย็นรอนออนแข็ง อันนี้ก็เปนสมมุติ เย็นรอนออนแข็งก็เปนสมมุตกิ ร็ บั กันได
แดดรอนก็วา รอน หนาวก็วา หนาว แนะ เปนธรรมดามันรับกันได สวนใจไมมีสมมุติอัน
ใดเขาไปเจือปนเลย ทานจึงไมมีทุกข นี่ละคุณคาหรือมหาคุณของพระพุทธเจาทุก ๆ
พระองคทม่ี าสัง่ สอนโลกดวยความเมตตาทานสอนอยางนี้ ขนาดนั้นความเมตตา สัตว
โลกยังไมยอมรับยังจะพากันบืนลงนรก ที่พระพุทธเจาไปปดเอาไว ปดเอาไวไมใหลง
นรกดวยการไมใหทาํ บาปมันก็ฝน ทําบาป เปดทางนรกอยูจนได ตายแลวก็ไปตกนรก
พระพุทธเจาที่สอนนั้นไมตกนะ
พวกเรานี้แหละจะไปตกนรกไปสวรรค เพราะฉะนั้นจึงใหดูตัวเราใหดี เราอยา
อวดเกงกวาพระพุทธเจานะ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคเลิศเลอทั้งนั้น เรานีเ้ ลวดวยกัน
คลังกิเลสก็อยูกับเรา สวมถานคือความโลภ ความโกรธ ความหลง อยูก บั เราทุกคน เรา
จะเอาอันนี้ไปอวดพระพุทธเจาไดยังไง ศาสดาองคเอกทานไมมสี ง่ิ เหลานี้ สิ่งเหลานี้เปน
มหาภัย ทานปดออกหมดจากพระทัยคือใจของทาน ตลอดสาวกไมมี พวกเรามันเต็ม
ใหพากันระมัดระวังนะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ ไมเทศนมากนัก วาไมมากก็มากอยูน ะ
เอาละพอ
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