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ทานพอลี
กอนจังหัน
พระเทาไร (๓๑ ครับผม) เปลี่ยนหนาใหมมาเรื่อยนะพระก็ดี เปลี่ยนหนาใหม
มาเรื่อยๆ เชียว เขาออกๆ อยูตลอด วัดปาบานตาดนี้เปนตลาดพระ เขาออกๆ
ตลอดเวลา ใครเขามาออกไปใหสังเกตศึกษาดวยดี พินิจพิจารณาดวยปญญา อยาสัก
แตวามาๆ นะ พระที่มาเกี่ยวของกับวัดปาบานตาดนี้เปนหมื่นๆ แสนๆ ไมใชธรรมดา
ตั้งแตสรางวัดมา พระเขาออกๆ นี้ตลอดเวลาตั้งแตป ๒๔๙๙ มา นี่ละพระที่เขาออกๆ
อยูในวัดปาบานตาดเปนเวลา ๕๐ ปมาแลว จะเปนจํานวนสักเทาไร เปนหมื่นๆ แสนๆ
พระ
ตั้งใจมาศึกษาจริงๆ แลวก็ควรจะไดพระที่เดนดังๆ ออกไปใหความรมเย็นแก
ประชาชนและเพื่อนฝูงดวยกันมาก ไมนอยนะ นี่ไปไหนหมดก็ไมรู ออกจากนี้ไปก็ลง
ทะเลๆ แหงความลมจมก็ไมรูนะ อยางอยูกับพอแมครูจารยมั่นเหมือนกัน อันนั้นเรา
พูดจริงๆ ควรจะเปดใหเปดเสียบาง เราอกจะแตกนะอยูวัดหนองผือ เพราะฉะนั้นเวลา
เราจะลาพอแมครูจารยไปไหน ดูอาการทานไมอยากใหไป ทานคงจะดูเวลาเราออกจาก
วัดไปปฏิบัตแิ ลวพระเณรจะระเกะระกะใหขวางหูขวางตาทานอยูนั้นแหละ คือเวลาเรา
อยูเปนอยางหนึ่ง พระเณรทั้งหลายเปนอยางหนึ่ง เวลาเราออกไปนี้จะเปนอยางหนึ่ง
แนนอน
ทีนี้เวลาเราจะลาทานไปเที่ยวที่ไหน แตเราไมไดลาตรงๆ ตองกราบเรียน
ปรึกษาหารือเรื่องการงานอะไรภายในวัด เมื่อทานวาไมมีอะไร เราก็จะถือโอกาสตรงนั้น
หากวาไมมีอะไร พอมีโอกาสที่จะไปหาที่ภาวนาชั่วระยะบางเราวางี้ เพียงเทานั้นละ ทาน
จะตอบเมื่อไรทานจะตอบเองนะ ออกปากไวเทานั้นแลวเงียบไปเลย นูนไดโอกาสแลว
ทานจะออกละที่นี่ เออ ทานมหาอยากไปภาวนาก็ไปได นั่น ไมใชวาวาปบไปปุบนะเรา
กราบเรียนปรึกษาความมุงหมายของเราไวเพียงเทานั้น ทีนี้ทานใหไปก็ไป อาการทาน
ไมอยากใหไป
จะวายกตนขมเพื่อนฝูงก็ใหวาไป เราหนักจริงๆ อยูกับพอแมครูจารยมั่น เพราะ
ดูแลสอดสองพระเณรตลอดเวลา หูไมดีก็ใหดี ตาไมดีก็ใหดี โงก็คิดเพือ่ ความฉลาดตอ
พอแมครูจารยมั่นเกี่ยวกับหมูเพื่อนทั้งหลาย อยูอยางนั้นตลอดเวลา หนัก เราพูดให
ชัดๆ เราหนักมากทีเดียว อะไรๆ ตองสอดสอง เปนบอยของหมูเพื่อนในวัด นําหนาๆ
ตลอดเลยไอเกงๆ กางๆ อยางนั้นละที่มานี้มันก็เขากันไดแลว เราเคยอยูแลว จะมา
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เกงๆ กางๆ อยูนั้นเราเปนคนดูแล มาที่นี่มันจะเปนแบบเดียวกันละพระเณรที่มานี่
ออกไปแลวจึงไมคอยปรากฏความดีงามเดนสถานที่นั่นที่นี่ ไมคอยมีนะ เปนยังไง
เพราะมาก็สักแตวามา ไปสักแตวาไป อยูสักแตวาอยู แลวไมไดเรื่องไดราวอะไรนะ
ศาสนาก็เลยเปนมูตรเปนคูถไปกับพระกับเณรเรา ที่ปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนวนี้
ไปเสียทั้งนั้น
ศาสนาที่ออกจากศาสดาองคเอก เลิศไมมีโลกไหนจะเสมอเหมือนได คือศาสดา
องคเอก เลิศในโลกทั้งสาม ธรรมที่พระองคแสดงก็เลิศอีกเหมือนกัน ทีนี้ธรรมเหลานั้น
พระเรามาปฏิบัติ มันเอามาขยี้ขยําผสมกับมูตรกับคูถไปหมด เลยไมมีอะไรที่จะเดนจะ
ดังเปนสิริมงคล เปนที่อบอุนในตนเองเลย เพราะเหลวแหลกอยูตลอดเวลาดวยความ
ไมมีสติ ไมเอาไหนนั้นแหละ นี่ละพระเณรที่มาอยูกับเรานี่เปนหมื่นๆ แสนๆ
ที่เรายกหนองผือมาเขากับวัดปาบานตาด เขาไดสนิท มันจะมีเกงๆ กางๆ อยูนี้
จนไดนั่นแหละ เราอยูหนองผือเราอกจะแตกนะ โห พิลึก ตื่นปบนี้จะออกหนาหมู
เพื่อน จะวาเปนบอยหมูเพื่อนก็ได หรือเปนผูนําหมูเพื่อนก็ได อยูอยางนัน้ ตลอด ทุกสิ่ง
ทุกอยางใหเรียบทีเดียว ก็เราไปหาทานเอง ทานไมไดไปหาขันตีนิมนตมา เราไปเอง
แลวยังไปสรางความหนักหนวงใจใหทานอีกมีอยางเหรอ นี้ละที่เราอกจะแตก คอย
สอดสองพระเณรทั้งวัดๆ หนัก บอกวาหนัก วางั้นเลย
เวลาเราจะลาทานไป อาการทานไมอยากใหไป ทานเล็งถึงพระเณรทั้งหลาย
เวลาเราอยูเปนอยางหนึ่ง เวลาเราไปเปนอยางหนึ่ง แตทานก็คิดถึงประโยชนสวนใหญ
ของเราคือจิตตภาวนา ทานก็ยอมปลอยใหไป พูดใหมันชัดๆ เสีย เราเปนผูดูผูพินิจ
พิจารณาทุกอยาง ประสบทุกอยางในวัดปาหนองผือ ทีนี้มันก็จะเขามาในวัดปาบานตาด
นี้ มาเกงๆ กางๆ ไมไดนะพระเณร เลอะๆ เทอะๆ ไมไดนะ เราอกจะแตกแลวอยู
หนองผือนั่นก็ดี มาอยูนกี้ ็จะใหอกแตกอีกไมได ใหตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
การภาวนาเคยบอกแลว อยูที่ไหนพระตองมีสติ ถามีสติเปนผูมีความเพียร
ความสงบเสงี่ยมงามตาจะอยูกับผูมีสติ ถาไมมีสติเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด แมที่สุดเวลา
ภาวนายิ่งไมไดเรื่องนะ สติจับติดๆ จิตที่ยังตัง้ รากฐานไมได เอาคําบริกรรม ที่ยังไมมี
รากมีฐานเอาคําบริกรรม เราชอบคําใด เชน พุทโธ หรือธัมโม เปนตน สติติดกับนั้นเลย
ไมยอมใหมนั คิดมันอานไปที่ไหน
เกิดมาจนกระทั่งปานนี้มันคิดมากเทาไร
ได
ผลประโยชนอะไร ทีนี้จะใหคิดกับอรรถกับธรรม เชน พุทโธ เปนตน เปนคําบริกรรม
ติดกับหัวใจ มีสติติดแนบอยูนั้น บังคับ มันจะไปไหนวะ
กิเลสไมเหนือธรรมไปได บังคับใหมันได ความเสียดายความอยากคิดอยากปรุง
นี้ของเลนเมื่อไร บังคับ เราถึงจะรูวากิเลสมันผาดโผนที่สุดเลย เชนอยางคําบริกรรม
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บังคับๆ ไมยอมใหคิดอยางอื่น มันดันขึ้นมาๆ อยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็น
อยากทุกอยาง ดันเขามา เราเอาคําบริกรรมปดชองมันไวไมใหมันออก เอาพุทโธๆ ปด
ถาใครถือคําบริกรรมใดก็ใหถือคํานั้นติด ไมใหมันออกจริงๆ ไมหลายวันละ สัก ๓ วัน
จะเห็นผลชัดขึ้น ที่มันดันมากๆ นั่นคือกําลังของกิเลส เมื่อกําลังของธรรมหนักเขาๆ
กําลังของกิเลสคือความอยากคิดอยากปรุงตางๆ นั้นจะเบาลงๆ ทีนี้ธรรมก็กาวเดินๆ
จากนั้นก็ตั้งหลักได คือจิตสงบ ไมอยากคิดอยากปรุงละที่นี่ สงบ
จากความสงบแลวก็สงางามภายในใจ จําใหดีทุกคน เราผานมาหมด นํามาสอน
นี้สอนดวยความผานมาแลวทั้งนั้น
วิธีฝกหัดตนเองเอาเต็มเหนี่ยวทีเดียวแลวตั้ง
รากฐานได จิตสงบเรียกวาตั้งรากฐานได จากนั้นก็เปนสมาธิ แนนหนามั่นคง แลวก็
กระจายออกทางปญญา เมื่อจิตอิม่ อารมณคือมีความสงบใจแลวไมหิวโหยในอารมณ
พิจารณาทางดานปญญา จะแยกธาตุแยกขันธสกลกายทั้งเขาทั้งเราใหเปนอสุภะอสุภัง
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ปาชาผีดิบผีสด ดูใหมันชัดเจนในนี้ เรียกวาปญญากาวเดิน ผาน
ไดๆ ไมสงสัย
ธรรมพระพุทธเจาเปดโลงเพื่อมรรคผลนิพพาน เราใหกิเลสปดตันๆ มรรคผล
นิพพานไมมี บุญไมมี บาปไมมี นี่ละกิเลสไปปดตันทางมรรคผลนิพพานไปเสีย ทั้งๆ ที่
ถือศาสนาพุทธนั่นละ มันมีเปรตมีผีอยูในหัวใจ มันปดมรรคผลนิพพานไปเสีย ถึงไม
คอยไดเรื่องไดราว พากันจําเอานะพระทั้งหลาย ประชาชนก็มีกิเลสเหมือนกันเต็มหัวใจ
นําไปฝกหัดดัดแปลงตนเองถาอยากเปนคนดีพระดี ธรรมพระพุทธเจาไมเคยสอนใคร
ใหเสียหายลมจม แตกิเลสนี้เอาไดทั้งนั้น ตั้งแตปูยาตายายลูกเตาหลานเหลนของกิเลส
เปนรวงรัง เปนสกุลแหงความตมตุนหลอกลวง ลับลมคมในอยูกับกิเลสทั้งหมด ปลิน้
ปลอนหลอกลวงไมมีอะไรเกินกิเลส เอาธรรมฟาดเขาไปๆ แลวสิ่งเหลานี้จางไปๆ
ธรรมจะสงางามภายในใจ เอาละเทศนเพียงเทานี้
หลังจังหัน
จังหวัดตราดแตกอนลูกศิษยมีเยอะ แตก็คงจะลวงลับไปแลว เพราะแตกอนเปน
คนกลางคนไป เราไมไดไปจังหวัดตราดนาน ลูกศิษยคงจะหมดไปแลว จังหวัดตราดนี้
เยอะนะลูกศิษย พอพูดถึงเรื่องจังหวัดตราดก็ทําใหระลึกถึง ที่เคยพูดเสมอวาโยมหริ่ง
ของเลนเมื่อไร โยมหริ่งคนจังหวัดตราด เปนคูกันกับโยมทองแดง เปนคนจังหวัดจันท
ภาวนาเกงทั้งคู ลูกศิษยอีตาบัวนี่ เขาเรียกอะไรเปนเนินหนึ่ง อาจารยเฟองไปพักอยูท ี่
เนินนั้น เปนสวนยาง ที่สงบสงัดดี เราก็ไมไดถามวาเขาจะถวายวัดหรือวาเขาถวายแลว
หรือวาทานไปพักธรรมดา แตเปนทําเลที่เหมาะสมมาก เดินผานทุงนาไป ไมมีถนนผาน
สถานที่เหมาะสมมากในการภาวนา
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ตอนนั้นเราไป ทานเพ็งนี่เราไมลืมนะ คือตัดสินใจตอน ๕ โมงเชาจะไปตราด ก็
เรียกทานเพ็งมา เพ็ง นีผ่ มจะไปตราดเดี๋ยวนี้มันมีกิจจําเปนที่จะตองไป คราวนี้ผมจะไม
สะดวกนะหากไมเปนภัย หากไมสะดวก จวนเขาพรรษาแลวดวย คอยฟงก็แลวกัน บอก
ชัดๆ เลยวันนี้ไมสะดวก หากจะไป ไมมีอันตรายอะไรแหละ พอเราเตรียมของปุบปบๆ
รถแตกอนมีสองบริษัท บริษัทรสพ. กับบริษัทเทียนชัย ในระยะเที่ยงมีรถรสพ..ไป
ออกไปปบรถเขาก็มาพอดี เราก็ขึ้นไป
ทีนี้โยมหริ่งแกพักอยูมุมโนน มีบริเวณที่อุบาสิกาเขาพักอยูทางดาน ดูจะเปน
ดานทิศตะวันออก แกวิ่งกุลีกุจอมา แกเปนคนไมชอบพูด ทั้งวันแกจะพูดหรือไมพดู ก็
ไมรู นิสัยแกนิ่ง เฉย แตภาวนาสําคัญนะ แกปุบปบๆ ออกมาศาลาเล็กๆ พระก็มี
อาจารยเฟองกับใครอยูนั้น แกปุบปบๆ ออกมา ลักษณะตาลีตาลานมา โยมหริ่งมา
อะไร จะมาอะไรก็ทานพอบัวกําลังมา วางั้นนะ นี่ทานกําลังมา ทานกําลังออกเดินทางมา
โยมหริ่งไมใชเปนบาแลวหรือ ใครก็รุมโจมตีแก เปนบายังไงทานกําลังออกเดินทางมา
เดี๋ยวนี้ ทานจะมาที่นี่
ทีนี้เราก็ไมเคยไป แตเราจะไปหาอาจารยเฟองนั่นแหละ จุดนั้นละ แกก็พดู
อุบอิบกุลีกุจอตาลีตาลาน วาทานจะมาที่นี่ ใครก็รุมโจมตีแก เอา ถาหากวาทานไมมา
คราวนี้ตองเผาศพโยมหริ่งวันนี้ เอา เผาก็เผา ก็ทานมาแลวนี่นะ มาแลวเดี๋ยวนี้ วางั้น
นะ พอบายประมาณสัก ๔ โมงกวาๆ เราก็เขาถึง พอไปเราก็เดินผานทุงนาเขาไปนั้น
เลย ไปพวกนั้นก็ยังรอกันอยู ทั้งคอยฟงวาเราจะมาถึงจริงๆ หรือไมจริง ถาไมจริงจะฆา
โยมหริ่ง มีสองทาง โยมหริ่งอยูบนเขียงแลวละวางั้นเถอะ
พอเราไปเขาก็ฮือเขามาเลย โอย มาจริงๆ มาจริงๆ อะไร เขาก็เลยพูด โยมหริ่ง
ตาลีตาลานมาบอกวา ทานพอมหาบัวกําลังมา มาบอกเดี๋ยวนี้ วาจะฆาโยมหริ่งอยู คอย
ฟงถาอาจารยไมมาโยมหริ่งตองตาย แกพูดอยางอาจหาญเสียดวย นั่นเห็นไหมละ พูด
อะไรแกไมยอมฟง บอกวามาแลวเดี๋ยวนี้ วางั้นเลย พอ ๔ โมงเย็นเราก็ไปจริงๆ พวก
นั้นก็รออยูนั้นละ พวกญาติโยมมีหลายคน พระก็มีหลายองครออยูที่ศาลา รอตามที่โยม
หริ่งพูด วาเราจะมาจริงๆ เหรอ ทานไมเคยมาที่นี่ทานจะมาเหรอ พอโผลเขาไป โอย
มาจริงๆ เสียงฮือฮาๆ รูไดยังไง ก็โยมหริ่งมาฮือฮาๆ เปนบาอยูนี้ วากําลังจะฆาโยม
หริ่ง พอดีทานอาจารยมาโยมหริ่งเลยรอดชีวิตไป
ไหนโยมหริ่งอยูไหน อยูโ นน บอกใหมาหาเราไมยอมมา กลัว คือกลัวมาก
สําหรับเราแกกลัวมาก บอกใหมาเดี๋ยวนี้ มาแกก็มานั่งเฉยๆ ไมพดู แตเวลาพูด
ตรงไหนจริงตรงนั้นนะ ทีนี้เราเย็บผาอยูที่สถานีทดลอง เรากําลังเย็บผาอยู แกขึ้นไปกับ
โยมทองแดงสองคน เราเย็บผากับพระอยูเฉลียงกุฏิเรานั่นแหละ มาอะไร ไมรูจักเวล่ํา
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เวลา แกก็นั่งนิ่งทั้งสองคน สักเดี๋ยวไมนานนัก เราไมพูดดวยนี่เราเย็บผา เขาขึ้นมา มา
อะไรไมรูจักเวล่ําเวลา เราวาเทานั้นแลวเราก็หยุดแลวก็เย็บผาของเราไปเรื่อยๆ สัก
เดี๋ยวแกก็ลงไป แกลงไปแกพูดขบขัน อูย วันนี้นึกวาจะไปดูทา นพอบัว ที่ไหนไดพอสง
จิตปบทานจอเราอยูแลว สงทีไรจออยูแ ลว อยูไมไดเผนเลย แกหัวเราะคิกๆ คนเดียว
โยมทองแดงถาม ปาเปนอะไร อูย มันขบขัน เราวาจะไปดูทาน ที่ไหนไดทานดู
เราอยูแลว เลยอยูไมได จองไปทีไรทานจองเราอยูแลว ก็เปดเลยเทานั้น หัวเราะมัน
ขบขัน วาจะไปดูทาน ทานกลับดูเราอยูแลว อยางนั้นนะ แกไมคอยพูดแหละ พูดอะไร
จริงอันนั้นนะ แกพูดตรงไหนแนทุกอยาง แกกลัวมากกลัวเรา ก็มีสองคนฝายผูหญิง แต
ผูนี้ปากเปราะหนอย โยมทองแดงปากเปราะ คนนั้นแกไมคอยพูด ถาพูดเปนจริงเปน
จังคึกคักขึ้นมาเลย โยมทองแดงแกก็เปนความจริงของแกทางหนึ่งเหมือนกัน แต
ปากเปราะ จะตีปากเอานะเราวา
ศาลาก็ทําพอไดพักเทานั้น พอเราเดินเขามา วากวี้กขึ้นเลย โอย ทําไมทาน
อาจารย เรียกทานอาจารยผูนี้ ผูนั้นเรียกทานพอ ดูซิทานอาจารยรัศมีแผมาหมดเลย
เห็นไหม รัศมีรัดสะหมาอะไรเปนบาหรือ เดี๋ยวตีปากเอานะ เราวางี้ นิ่งเงียบเลย นั่นละ
บทเวลาแกจะพูดแกปากเปราะ นูนนะรัศมี รัศมีรัดสะหมาอะไรเดี๋ยวตีปากเอานะ เราก็
ไมลืม แกเลยนิ่ง เปนอยางนั้นคนนี้ แกภาวนาดีทั้งคูแหละ แกกําหนดไฟเผา ไมบอกชื่อ
แหละ องคนั้นลักษณะบงเบงหนอย ไปที่ไหนก็อยากใหเขายกตัววาดี
พอไป เอา โยมทองแดง พอขึ้นไป บานแกอยูกลางทุงนาหลังเดียวหางๆ พอขึ้น
ไปก็นั่งภาวนา กอนจะนั่งภาวนาก็บอก เอา นั่งภาวนาแขงทานอาจารยมหาบัว วางี้นะ
ปากบงเบงละทานองคนี้ ไมบอกชือ่ แหละ เอา นั่งภาวนาแขงอาจารยมหาบัวดูหนอย
เปนยังไงวะ แกกับเราเปนยังไงกันแกก็รูนี่นะ แกนั่งภาวนาอยูขางลางแหละก็นึกวา เปน
ยังไงพระองคนี้จะเกงขนาดไหน กูจะทดลองดูหนอย เอะอะจะใหเปนคูแขงกับอาจารย
ของเราอาจารยมหาบัว ทานเกงขนาดไหนเราจะลองดู ก็กําหนดไฟเผา
แกเอาจริงๆ นะ แกกําหนดไฟเผา ดีดผึงเลย ทําไมโยมทองแดงมาทําอะไร
อยางนี้ บงเบงขึ้นเลย โยมทองแดงทําไมเอาไฟมาเผาเรานี่นะ เผาอะไรฉันก็นั่งอยู
ธรรมดา ความจริงเอาแลวแกวา นั่นไมเห็นเกง ถาเกงกวาอาจารยมหาบัวของเราจริงๆ
ก็ใหรูซิดับไฟดับยังไง เรื่องภาวนาดับกันไดนี่ ไมเห็นดับไดมีแตบงเบงโดดผึงออกมา นี่
แสดงวาใชไมได อยากมาคุยโมกับอาจารยเรา แกมาเลาใหเราฟงทีหลัง แกปากเปราะ
คนนี้ คงเสียไปแลวแหละ เพราะแกกวาเราทั้งนั้น โยมทองแดงตอนนั้นดูอายุ ๕๐ แลว
โยมหริ่งถึง ๖๐ กวาแลวแหละ คงเสียไปหมดแลว มีสองคนนี่ละภาวนาดีอยู โยมหริ่งก็
เกงทางภาวนา ดูใจคนนี่รูหมดเลย เพราะฉะนั้นแกมานั่งปบจะมาดูใจเรา มาดูทีไรทาน
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จออยูนี้ เลยถอยจิตออกมา พอจอเขามาทีไรทานจอเราอยูแลว ถึงสามหน โอย ไมได
เดี๋ยวทานจะเขกเอา เลยเปดหนีเลย ลงไปนอนแลวหัวเราะคิกๆ ขึ้นมา แกพูดถึงเรื่อง
แกขบขัน วาจะมาดูใจเราที่ไหนไดเราดูแกอยูแลว
แกภาวนาดีทั้งสอง คิดวาจะผานไดทั้งสอง เราดูเขาวิถีแลว เขาวิถีที่จะพน ไม
ถอยแหละ แตตอนนั้นยัง ทางจังหวัดจันทมีคนหนึ่ง ทางจังหวัดตราดก็มีคนหนึ่ง เปน
ผูหญิงดวยกันทั้งนั้น จากนั้นก็ไมคอ ยปรากฏนัก ธรรมดาๆ แตสองคนนี่สําคัญอยูมาก
นี่ละการภาวนาไมขึ้นอยูกับผูใด จิตไมมีเพศ นิสยั ปจจัยอยูในหัวใจนั่น ไมไดอยูก ับเพศ
นั้นเพศนี้ อยูที่หัวใจ ใครมีอุปนิสัยยังไงๆ จะมีอยูที่หัวใจไมไดอยูที่เพศ เพราะฉะนั้น
ทานจึงไมใหประมาทกัน นิสัยวาสนาอยูที่หัวใจ อาภัพไมอาภัพอยูที่หัวใจ หัวใจสําคัญ
มากทีเดียว ไปอยูจันทคราวนี้ก็ไดประโยชน สําหรับผูหญิงก็เดนอยูสองคน สวน
นอกนั้นก็มีธรรมดา พระที่ไดคติเครื่องเตือนใจมีอยูเยอะ เราไปจําพรรษาที่สถานี
ทดลอง
พอพูดเรื่องนี้แลวก็มันขบขันเรื่องทานอาจารยลีกับเรา คุนกันมาสักเทาไรเขาไม
รู เรากับทานอาจารยลีคุนกันมาสักเทาไรเขาไมรู ทีนี้พอดีเราไปจําพรรษาที่สถานี
ทดลอง ในตลาดจันทพอถึงวันเสารวันอาทิตย เขาจะไปฟงเทศนอยูท างโนนละ ฟง
เทศนอยูที่สถานีทดลอง ทานอาจารยลีทานอยูวัดปาคลองกุง แตทานเขากรุงเทพบอย
เขาแลวออกมาๆ เรื่อย เวลาทานมาจากกรุงเทพทานมาพักวัดสถานีทดลอง พวกนี้เขาก็
ไปโมใหทานฟงละซี โอย ทานพอ ไดพระดีมาองคหนึ่ง เกงมากทีเดียว เทศนนี้เปนน้ํา
ไหลไปเลย ใครวะวางั้นนะ ทานอาจารยมหาบัว เทศนนี้แหมเปนน้ําไหลไฟสวางไปเลย
ทีเดียว เวลาทานตอบ มันตองอยางนั้นซิ
คือทานกับเราคุนกันมาเทาไรแลว พวกนั้นเขาไมรู เขาไปโมใหทานฟง เวลาทาน
ตอบ ตองอยางนั้นซิ เทานั้นพอ นี่ทานอาจารยลีทานก็ไปเยี่ยมสถานีทดลอง ทานไป
เยี่ยมเอง ไปเยี่ยมแลวก็พาเราไปอําเภอขลุง ทานไปกับญาติโยม รถตูค ันหนึ่งแลวเอา
เราไปดวย เวลาขากลับมาทานจะเอาเราไปที่วัดคลองกุง ดวย โอย วันนี้ไปยังไมได วัน
พรุงนี้จะตามไปทีหลัง วันพรุงนี้เราก็ตามทานไป ทานสนิทกับเรามากมาตั้งเมื่อไร พวก
นั้นเขาไมรู คิดดูอยางวัดอโศการาม ระงับเหตุก็เรา อยางนั้นนะ วัดอโศการามงาน
ฉลอง ๒๕๐๐ คนแนนหมดเลย ทีนี้พอดีมันก็เกิดเรื่องภายในวัด ยุงกันฝายผูหญิง แม
ครัวไมพอบางอะไรบางยุงกัน
ทานวางานนี้จะใหมีอยูสองอาทิตย ทําประมาณสัก ๖-๗ วันเรื่องราวก็เกิดขึ้น
ทานก็สั่งทานอาจารยเจี๊ยะนี้ละมาเลย ใหทานเจี๊ยะไปหาเรา ใหไปบอกมหาบัวเขาไป
ระงับครัวเดี๋ยวนี้ หามไมใหใครเปนตัวแทนไปเลย ใหมหาบัวเทานั้นไป สั่งทานอาจารย
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เจี๊ยะมาบอก โอย ทําไงอยางนี้ ก็ทานสั่งอยางนี้จะทําไง เราก็เลยไป นั่นละเรื่องราวมัน
จึงไประงับ ทานคงจะเห็นผล พอเรากลับออกมาแลวประกาศแมครัวขึ้นตั้งสองรอยสาม
รอย สองรอยตอนค่ํา แลวก็สองรอยกวา จน ๗ โมงเชาสามรอยกวา แมครัวเต็มเอี๊ยด
เลย พอ เลยขยายงานไปอีกเปนสามอาทิตย นี่เราก็ไมลืม เรื่องราวเราละระงับเรื่องครัว
เราเอาอยางหนักๆ เลยทีเดียว เพราะมันไมลงกัน แมครัวมีแตเขาโคงๆ ตัว
ใหญๆ ตัวทิฐิมานะใหญๆ ทั้งนั้นอยูในครัว พออาจารยเจี๊ยะพูดคําหนึ่งเขารุมมานี้หลง
ทิศ เมาหมัด นี่ๆ ทานอาจารยเห็นไหมผมพูดอะไรไมได พอทางนี้พูด ทางนั้นขึ้นทางนี้
ขึ้นเลยนะ ฟาดอาจารยเจี๊ยะ อาจารยเจี๊ยะเลยมากระซิบกับเรา นี่ทานอาจารยผมพูด
อะไรไมไดนะ เราก็ฟง จากนั้นก็ใหเขาพูด เอา บอกตรงๆ เลย ใหพูดคนละฝาย ฝาย
ไหนจะพูดเรื่องราวอะไรใหพูดมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ฝายหนึ่งใหนิ่งเราบอก บอก
ชัดเจนเลย เอาอยางเด็ดนี่นะ ไมเด็ดไมได
นี่ก็ขบขันดีเหมือนกัน ทางนี้พูดทางนั้นจะแย็บออกมาไมได ฟดเลย เลยนิ่งหมด
เอา ทางนี้มีอะไร เอา พูดออกมาใหหมด บอกใหหมด พอหมดแลว หมดแลวเหรอ
หมดแลว เอา ทางนี้ขึ้น ทางนี้เงียบ ทางนี้ก็เงียบทางนั้นขึ้นเต็มที่ๆ เราก็เอาทั้งสองเขา
มาประมวลกัน ไมเอามากละเอาเด็ดเสียดวย ทั้งสองนี่เรามาในนามลูกศิษยของทานพอ
นะ เราไมไดมาในนามอาจารยของทานพอ เมือ่ ตางคนตางไมไดมาในนามของอาจารย
ทานพอ เปนลูกศิษยของทานพอดวยกันทั้งสองฝาย การมาทะเลาะเบาะแวงอยางนี้มัน
เปนการเสริมเกียรติทานพอ หรือเปนการเหยียบทานพอลง เอาตอบ นั่นาขึ้นอยางนี้นะ
ขึ้นงี้เลย
เอา ทีนี้ขอสําคัญที่สุดคือวา เวลานี้ทานพอทานไมมีอะไรทานนิ่งๆ ฟงเหตุการณ
ของพวกเราอยู ซึ่งกําลังกัดกัน บอกตรงๆ นี้ละเรา อยูเวลานี้ นี่หากวาทานพอทาน
ดําเนินตามความรูความเห็นของทานแลว ทานเตรียมบริขาร ๘ เทานั้น เดินผานพวก
เราที่เปนลูกศิษยทั้งหลายอวดอางตนเองวาเปนลูกศิษยทานพอๆ ทั้งวัดนี้นะ ทานเดิน
ผานมานี้วา อาตมาไมมีวาสนาแลวเวลานี้ มีลูกศิษยเทาไรก็ไมสามารถที่จะระงับ หรือ
จะสงเสริมวาสนาอาตมาได อาตมาจะไปตามบุญตามกรรมของอาตมา สะพายบาตร
เดินผานออกไปนี้ เอา ทัง้ หมดนี้ใครจะไปเอาทานกลับคืนมาไดมีไหม เอา วาซิ
นิ่งหมดเลย ก็เวลานี้เหตุการณยังสมควรที่จะพิจารณากันไดอยู ในระหวางลูก
ศิษยทั้งหลายที่จะคุยกันเพื่อสงเสริมครูบาอาจารย ทําไมจะทําไมได แลวจะใหครูบา
อาจารยออกหนี ดวยการวาทานมีวาสนานอย ในขณะเดียวกันพวกเราวาสนาเปนยังไง
นั่นซัดกัน เอากันตรงนี้ละ เอา ใครจะไปเอาทานมาไดไหม ตอนนี้ทานยังไมไป เราจะ
พิจารณายังไง ไอเรื่องแมครัวเขาก็มาในนามเปนลูกศิษยทกุ คน ไปโรงไหนๆ ติดตอโรง

๘
ไหนก็ไดแมครัวยากอะไรเราวา แตครูหาอาจารยนี้หาไดงายๆ เหรอ ซัดกันตรงนี้นะ ที
นี้ก็ลงพรึบเลย คนนี้จะไปติดตอครัวนั้น คนนั้นไปติดตอครัวนี้พรึบเดียวเลย เพราะเห็น
โทษที่ทานจะเตรียมของออกมาเดินฉากหนาไปนี่ แลวใครแมคนเดียวลูกศิษยเต็มวัดนี้
จะไปเอาทานกลับคืนมาไมไดใชไหมละ เวลานี้ทานยังไมไดกา วเดิน เราจะปฏิบัติยังไง
วางั้น ลงกันทันทีเลย
แมครัวนี้พรึบเดียว ยังไมถึงสองทุม ฟาดสองรอยคนแลว พอสองทุม กวาสอง
รอยกวาคน พอเกาโมงเชานี้ออกมาสามรอยกวา เรื่องราวเรียบไปเลย เพราะเห็นโทษที่
ทานจะกาวหนีจะเปนยังไง อันนี้มันหนักมากขนาดไหน มันยอมมันเห็นโทษ เลยพรึบ
เลย เรียบตั้งแตนั้นไมมีเรื่องกันเลย จนกระทั่งทานไดขยายงานออกไปอีกเปนสาม
อาทิตย เรียบตลอดเลย ก็อยางนั้นแลว ไมพน ละหลวงตานี้ไปไหนหากมีจนได อันนั้น
เด็ดมากนะ จนกระทั่งอาจารยเจี๊ยะไดมากระซิบ ทานอาจารยผมพูดอะไรไมไดนะ เราก็
นิ่งเฉย
บทเวลาเราจะพูด เอา ฝายไหนจะพูดออกมา ทางนี้ใหเงียบหมด พอทางนั้น
เสร็จเรียบรอย เอา ทางนี้พูดทางนั้นใหเงียบๆ จากนั้นแลวเราเอาสองเรื่องนี้มา
ประมวลกันก็ใสตูมไปเลย เรียบรอยไปเลย ก็อยางนั้นแลว สนิทสนมกันหรือไมสนิท
สนมกันเรากับทานพอลีนะเขาใจไหม เขายังวา โอย ไดพระดีมาเทศน เทศนน้ําไหลไป
เลยทานพอๆ ใครทานวางั้น อาจารยมหาบัวอยูวัดสถานีทดลองไง เทศนน้ําไหล มัน
ตองอยางนั้นซิ ทานวาเทานั้นพอ ก็เราคุนกันมาสักเทาไร พวกนี้ไมรูเรื่องนี่นะ ทานมีแต
วา มันตองอยางนั้นซิ ขบขันดี วันนี้พูดเรื่องอะไรก็เลยไปใหญ แตก็เปนคติไดดี (โยม
หริ่ง) โยมหริ่งจะพนไดนะ เพราะเขาชองแลว เขาชองจะไปแลว โยมทองแดงก็
เหมือนกัน ตอนนั้นยัง หากจะไป ถาลงเขาจุดนี้แลวพุงเลย ไมถอย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

