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ทานมาหาอะไร
กอนจังหัน
พระครั้งพุทธกาลดังพระองคนี้ละ ปะๆ ชุนๆ เก็บผาบังสุกุลอะไรๆ มาเย็บ
ปะติดปะตอ ตั้งแตสบงไป จีวร สังฆาฏิ เก็บเปนผาบังสุกุลถือเปนเอก นอกนั้นไมเห็นมี
สําคัญ พระพุทธเจายกยองใหเปนชั้นเอก เพราะฉะนั้นจึงขึ้น ปสกูล ขึ้นเลย อยางอื่น
ทานไมวานะ นี่ละศาสดาบงบอกที่ตรงไหนใหจําใหดี จุดสําคัญๆ ทั้งนั้นละ
พระพุทธเจารับสั่งตรงไหนๆ อยาง ปสกูลจีวรํ อยางนี้ละ ไมวาของเหลือเฟออะไร มีคา
มีราคาสูนี้ไมได เดี๋ยวนี้พวกเราชาวพุทธมันพวกฟุงเฟอเหอเหิม ในหองหนึ่งเต็มดวย
เครื่องแตงตัวของบุคคลคนเดียว คนเดียวเทานั้นในหองนั้นจนเครื่องแตงตัวจะไมมที ี่
เก็บ อัดแนนเลย มันฟุงเฟอเหอเหิมเกินไปเหยียบหัวพระพุทธเจา ทั้งๆ ที่เราเปนลูก
ชาวพุทธ
มองเห็นนี่ ดูเอา เราเอาแบบเอาฉบับของทานผูเลิศเลอมาใช เปนแบบฉบับของ
ทานผูเลิศเลอเลิศโลกนะ พวกเรามันพวกเลวโลก ใหดู อยาพากันฟุงเฟอเหอเหิมเกิน
เนื้อเกินตัว มีอะไรมามากนอยความับๆ นี่แสดงถึงความฟุงเฟอเหอเหิม ความไมรูจัก
ประมาณ ไมมีหลักมีเกณฑ คนนี้ตั้งหลักไมได ไปอยูที่ไหนอดอยากขาดแคลนตลอด ผู
ที่ตั้งหลักไดมีความประหยัดมัธยัสถ รูจักการกินอยูใชสอยทุกอยางๆ ไมฟุงเฟอเหอ
เหิม นี่เรียกวาธรรม ธรรมทานไมตื่น
ความตื่นนั้นเปนเรื่องของกิเลส พาคนใหลมจมมากมาย เดือดรอนไปถึงความ
ลมจม สวนธรรมนี้มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว สะดวกสบาย เปนฆราวาสก็ไมฟุงเฟอ
เหอเหิม เปนพระดวยแลวก็ยิ่งอยางนี้ละดูเอา ทานทั้งหลายดูเอา จีวรที่ทานนํามาใช นี่
ละแบบฉบับอยางเอกของพระพุทธเจา ใหดูเอา ทานผูเลิศเลอทานใชกันอยางนั้น ทาน
ไมไดใชแบบฟุงเฟอเหอเหิมเหมือนอยางพวกเราๆ ทานๆ ที่เปนอยูเวลานี้ มีแตกิเลส
ลากจมูกๆ พวกนี้มานี่จมูกมันมีหรือเปลา ไมใชกิเลสจูงจมูกขาดไปหมดแลวเหรอ มัน
ไมไดฟงเหตุฟงผลฟงอรรถฟงธรรม วิ่งตามความฟุงเฟอเหอเหิมมันไดเรื่องไดราวอะไร
เลอะเทอะ
เมื่อวานซืนเราไปอําเภอภูเขียว มันขบขันดี เขาเขียนไวทายรถเขาพวกตลก
นํามาเปนคติดวย ตลกอยูในนั้นดวย เขาเขียนวา กูจะฟองทานเปา เราเลยใหคัดมาไว
หนาวัด กูจะฟองทานเปา มันเที่ยวเพนพาน เอาไปติดไวหนาวัด บอกใหพระเอาไปติด
ไวนั้น ไมทราบวาพระติดหรือไมติด หรือพระกลายเปนทานเปาไปหมดแลว เขากําลัง
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จะฟองทานเปาอยูนะเดี๋ยวนี้ เขาเขียนเปนโลก เราเอามาเปนธรรม ตลกอยูในนั้นเสร็จ
เอาละใหพร
หลังจังหัน
ภาคอีสานนี่ชอบเลน ทั้งภาคเลย เหมือนเด็กภาคอีสานนี่ เปนเหมือนเด็ก มันก็
เขากันไดกับเหมือนเด็ก คือไมถือสากันเลย เวาหยอกเวาเลนไดสบาย ไปเลยเฉย เปน
นิสัยอยางนั้นนะ คิดดูซอิ ยูๆ มันสมบัติอะไร กูจะฟองทานเปา เขียนไวทายรถ ก็ไมได
ทําอะไร.ก็เพราะมันดื้อ มันชอบเลน ทีนี้เราก็ดึงออกมาเลย เราก็ภาคอีสานดวยกัน กูจะ
ฟองทานเปา มันเขียนไวทายรถ เราก็ดึงออกมาจากทายรถมาหนาวัด กูจะฟองทานเปา
มันมาเที่ยวเพนพาน ตอจากนั้นกูจะฟองทานเปามันแยงที่นั่งกัน ไลเขามาๆ ซี ตอง
อยางนั้นซี (โยมถวายปจจัยสองพันบาท) เขามาถวายปจจัยสองพัน เราก็ตอบรับวาเอา
ละเราพอใจถอนฟอง ทีจ่ ะฟองทานเปานี่จะถอนฟอง
วันที่ ๒๔-๒๕ นี่เราไปทางหลวงพอผาง ดูเหมือนไมไดคางนะ เทศนเสร็จแลว
เรากลับไมไดคาง ดูวาไปหนหนึ่งแลวนะ ฟาหญิงก็เคยเสด็จไปพรอมกัน วันนั้นเราไป
เทศน ฟาหญิงทรงเปนประธานในงานหลวงพอผาง หลวงพอผางนี่ผานไดเรียบรอยนะ
เวลาพอแมครูจารยมั่นทานเทศนใหหลวงพอผาง คือหลวงพอผางทานออนพรรษากวา
เรา ทานเคยมีครอบครัวแลว ลาครอบครัวไปบวช เพราะฉะนั้นทานถึงออนพรรษากวา
เรา เราก็อยูที่นั่นที่บานนามน หลวงพอผางไปที่นนั่
นั่นละฟงซิธรรมะพอแมครูจารยมั่น ทานหยั่งตรงไหนสําคัญๆ วันนั้นเราก็อยู
บานนามน หลวงพอผางนี่ก็ไป ไปนัง่ ฟงทานเทศนใสเปรี้ยงๆๆ เผ็ดรอนมากนะ ถาพูด
แบบภาษาโลกเรียกวาเผ็ดรอนมาก ภาษาธรรมเรียกวาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมากทีเดียว
ทานวาทานไดโอวาทอันนั้นละกระเทือนใจเขาถึงหัวตับหัวปอด คุมคาที่อตุ สาหพยายาม
ไปหาทาน ไดมานี้ฝงหัวใจลึกเลย นั่นละทานมาปฏิบัติ แลวผานไดนะ
นี่ละเปนธรรมะกระเทือนหัวตับหัวปอดทาน ทานวางั้น พอไปก็เปรี้ยงเลย พอดี
เราก็อยูที่นั่น แตเรามักจะชินจากโอวาทของทาน คนไหนที่ควรจะเด็ดจะเฉียบขาดทาน
จะพุงๆ เลย เราก็เคยไดฟงมา หลวงพอผางไปที่นั่นก็แบบเดียวกัน ก็ไดธรรมะนีไ้ ป
ปฏิบัติ ทานผานไดหลวงพอผางไมสงสัย นั่นละธรรมะอันนั้นทานบอกวากระเทือนหัว
ตับ ทานวาอยางนั้น วาอะไรมันก็ไมถงึ ฟาดใสหัวตับเรียกวาถึงหมดเลย
ทานเอาธรรมะนั้นมาพิจารณาไมจืดไมจาง วาอยางนั้นนะ ธรรมะทานเอาเด็ดๆ
เผ็ดๆ รอนๆ เหมือนวาผันหัวใจตลอดเวลา ทําใหความเพียรพุงๆ ทานผานไดนะหลวง
พอผาง ตอนนั้นเราก็อยูนั้น หลวงพอผางพรรษาออนกวาเรา เราก็อยูที่นั่น ทีนี้จะพูดถึง
เรื่องของเราเราก็เคยพูดมาแลว นี่ทานเห็นความตั้งใจนะพอแมครูจารยมั่น อยางหลวง
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พอผางนี้ไปทานก็บอกวาทานมุงจะใหสําเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินี้ ถึงเฒาแกกต็ าม
หัวใจนี้ไมมีวัย ทานวาอยางนั้น มรรคผลนิพพานก็ไมมีวัย หัวใจของเราที่ปฏิบัติเพื่อ
มรรคผลนิพพานก็ไมมีวยั เขากันได ทานวาอยางนี้ ทานสนิทในหัวใจของทาน ไปฟง
เทศนแลวหมุนเขานี่เลย อยางนั้นละอุบายของแตละทานที่จะออกเปนอยางนี้ละ เฒาแก
ชราไมสําคัญ ใจไมมีวัย มรรคผลนิพพานไมมีวัย เขากันได ทานก็เอาเสียจนผานได
เวลาเราไปหาทานก็ไปดวยความมุงมั่นจริงๆ ไมใชไปธรรมดา ไปทานก็ผางมา
เลยจริงๆ เราไมลืมพอแมครูจารยมั่นใสเราเปรี้ยงๆ ครั้งแรกเลยไปถึงทีแรก ไปถึงก็
เริ่มโดนแลว มันก็เขากันไดกับที่พระสีนวลทานไปจากบานนามน เราไปนั้นทานอยูบาน
โคก ทานยายมาจากนามนมาอยูบานโคก เราพักอยูหนองคายเราจะไปหาทานแตยังไม
กําหนด หากจะไปแนๆ ขึน้ มาจากโคราชมาอุดรจะรีบมาใหทัน
ที่เขาขโมยเอาผาสังฆาฏิเราไป ผูหญิงโคราชมันของเลนเมื่อไร เราจะรีบไปให
ทันทาน เขาจะนิมนตเรารับกฐินเสียกอน เราบอกเราไมรับ เราจะไปเรามีธุระดวน เขา
ไมฟงละซี มารองไหตอหนาเรา เราเผลอสังฆาฏิเราวางไวขางหลังนี่ จัดนั้นจัดนี้มา ฉวย
ไดสังฆาฎิแลวไป พอลงไปบันไดแลวหันหนามา ทานจะไปอุดรก็ไปเสียนะ พูดยิม้ ๆ ไม
ตองบอกก็ไดมันอยูในใจนี่ละ เราไมรูเขาใสหมัดเด็ดแลว พอลงไปพระเลยมากระซิบ
ทําไมเขารองไหลงไปจากที่นี้ เวลาลงไปถึงบันไดแลวเห็นหันหนามาวา ทานจะไปอุดรก็
ไปเสียนะ ยิ้มๆ เปนยังไง เราก็เฉย ไมใชเขาเอาของดีเราไปแลวเหรอ ของดีอะไร
สังฆาฏิ อาว ใช หมดทาเลยยอมเขา แนะ เราแพแตผูหญิง เปนแตอยางนั้น นี่กแ็ พ
ผูหญิง รับกฐินเสียกอนแลวคอยไป มันก็ไมทันพอแมครูจารยมั่น ทานไปผานไดสาม
วันเรามาถึงที่นี่ไปสกลนะไมทันกัน นี่ละชาเพราะกฐิน
พอไปถึงทานก็ใสเปรี้ยงเลยเทียว เพราะมุงอยางแรงกลาเลย นี้เปนที่จะ
ตัดสินใจเราเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน
คือพอแมครูจารยมั่นนี้แหละวางั้นเลย
ตัดสินใจลงไปแลวตั้งแตยังไมถงึ ทาน พอไปถึง ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ใสเปรี้ยงๆ มา
หาธรรมเหรอ ตนไมภูเขาไมใชธรรม ดินฟาอากาศไมใชธรรม ไลไปหมดทั่วโลกธาตุ
ไมใชธรรมไมใชกิเลส กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ เอาฟาดลงไปตรงนี้ดวยจิตตภาวนา
พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยการภาวนานี้ เราก็เอาลงไป
กิเลสอยูที่นั่นแหละ ธรรมก็อยูท ี่นั่น ทานใสเปรี้ยงๆ
เราไมลืมนะกัณฑเทศนกัณฑแรกเด็ดมากฝงใจลึกทีเดียว ทีนี้ก็ลงใจผึงละ เอา
ละที่นี่ นั่นละที่วาความเพียรตั้งแตบัดนั้นละที่วาเปนเวลา ๙ ป เรียกวาตกนรกทั้งเปน
นะเรา เราไปคนเดียวๆ การอยูการกินไมสนใจ มันจะตายจริงๆ คอยกินเสียวันหนึ่ง
จากนั้นก็ไปคนเดียว ปาชาอยูกับเราคนเดียว ถามีสองก็น้ําไหลบามันไมรุนแรง เดี๋ยว
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หวงองคนั้นเดี๋ยวหวงองคนี้ เราจึงไปตั้งแตคนเดียวไปเที่ยวกรรมฐาน ปาชาอยูกับเรา
เปนตายเรารูเราเอง นั่นละที่ไปหาพอแมครูจารย พอลงใจแลว คือนิสัยอันนี้เปนอยาง
นั้น มันเอาจริงจังมากทีเดียว พอลงใจแลววาไงที่นี่ ฟงเทศนทานสมใจไหมวันนี้ แลว
เปนยังไงเราที่นี่ ตองตายเทานั้นวางั้น เรียกวา เอา สูจนตายเลยตัดสินแลว
จากนั้นมาจึงเรียกวาตกนรกทั้งเปน ใสกันเต็มเหนี่ยว ตั้งแตพรรษา ๗ ถึง
พรรษา ๑๖ เกาป นี่ละหนักมากนะความเพียรของคนๆ เดียวเสียดวย ไมไปกับใคร
ซัดกับเจาของ สวนมากมักจะอดอาหาร คืออดอาหารมันภาวนาดี การฉันนี้สมมุติวาเรา
ออนเปยกเดินไปบานเขาไมถึงบาน เวลาฉันจังหันเสร็จแลวกลับมานี้เหมือนมาแขง มัน
รวดเร็วกําลังทางรางกาย กําลังทางดานจิตใจไมคอ ยขึ้น จึงตองพยุงทางดานจิตใจ ผอน
อาหารแลวใจก็คอยดีดขึน้ ๆ มันจึงหนักมากเรา
๙ พรรษานี้เอาเปนเอาตาย ไปคนเดียวทั้งนั้น พอแมครูจารยมั่นก็เสริมเสียดวย
พอวาเราไปองคเดียว เออ ทานมหาไปองคเดียวนะใครอยาไปยุงทาน นั่น ทานรูนิสัย
เราแลววาจริงจังเทาไร ก็อยูกับทานมาสักเทาไร ทานรูความตั้งอกตัง้ ใจทุกสิ่งทุกอยาง
ของเราภายในวัดเรียบรอยแลววาเปนพระเชนไร วางั้นเถอะนะ การเรียนเปนมหา
เปรียญมานี้ถาไมทราบเราตั้งแตตนวาเปนมหานี้ที่ไปถามวา ใครมานี่ กระผม ไปหา
ทานทีแรกนะ ทานเดินจงกรมอยูมดื ๆ บานโคก เราก็บุกปาเขาไป ทางก็พอไปได ทาน
ไปสรางวัดใหมๆ ไปหาทาน ใครมานี่
ทานยืนอยูนี่ทานเดินจงกรม เรากําลังคํานึงดูศาลา วาศาลาหลังนี้ถา เออ นี่เปน
ศาลาหรือเปนกุฏินา ถาเปนกุฏิของกรรมฐานจะใหญเกินไป ถาเปนศาลาก็รูสึกจะเล็ก
ไปหนอย เพราะเปนเรื่องของพอแมครูจารยมั่นเปนพระผูใหญ เรารําพึง ใครมานี่ทาน
วางั้น ทานยืนอยูนี่แลว เดินจงกรมกลางคืน เราไป พอวากระผมเทานั้นขึ้นเลยทันที อัน
ผมๆ แตคนหัวลานมันก็มีผมตรงทีม่ นั ไมลาน เอา คานซินะ โห ทําไมถึงพูดถูกตองเอา
นักหนานะ กระผมชื่อพระมหาบัว เออ ก็วาอยางงั้นซิ นี่ผมๆ ตั้งแตเด็กมันก็มีผมเขา
อีกแหละ อูย ถึงใจ นั่นละที่อยูกับทานมา
ตั้งแตนั้นก็ฟด กันเลย คือนิสัยอันนี้ไมเหมือนใคร ถาลงลงจริงๆ ถาไมลงไมลง
ถาลงแลวทุมเลย ชีวิตจิตใจไมมีความหมาย เอาตายเขาวาเลยเพื่ออรรถเพื่อธรรม อันนี้
ก็แบบเดียวกัน พอลงทานเทานั้น ทีนี้ก็ใสกัน ๙ ปนี้เหมือนตกนรกทั้งเปน เราไปคน
เดียวๆ สวนมากอดอาหารไมคอยฉัน คืออดอาหารนี้มันภาวนาดี ดีเรื่อยๆ มันจะตาย
จริงๆ ก็ฉันเสียวันหนึ่ง จากนั้นก็อด ภาวนาดี ถาฉันจังหันแลวทองอิ่มแตจิตใจมันหิว
ธรรมะซิมันภาวนาไมดี ถาอิ่มหมีพีหมาแลวไมไดเรื่อง ตองอดอดตลอด เราจึงทองเสีย
ตั้งแตวันออกปฏิบัติอดเรื่อยไปเลย
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ตั้งแต ๗ พรรษาถึง ๑๖ พรรษาทองเสียแลวตั้งแต ๑๐ พรรษา จากนั้นมามันก็
เสียมาเรื่อยๆ จนกระทั่งจะชวยชาติบานเมือง มันก็ถายเอาเสียจน แลวไดยาหมอเติ้งมา
มันถึงระงับกัน จึงไดออกชวยชาติไดอยูมาไดจนกระทั่งถึงบัดนี้ ยาหมอเติ้งนะทีช่ ว ย
ทองของเรา ทางหมอเขาตรวจแลวเขาบอกเปนมะเร็งในลําไส เขาไมกลาบอก แตเวลา
ยาหมอเติ้งใสเขาไปหายเลยนะ ถายนี้แบบเดียวกัน แตเขาบอกไวเรียบรอยแลว คือฉัน
ยาลงไปนี้การถายจะเหมือนกันกับมันถายทองเวลาทองเสีย แตการถายคราวนี้ไมเมื่อย
ไมเพลีย ไมตองตกใจมันถายเทาไรใหมันถายไปเถอะ ถายเทาไรก็ไมเพลีย มันถายโรค
ตางหากวางั้น ก็ไมเพลียจริงๆ ถายเอาเสียจน โธ จากนั้นมาก็หายเรื่อยจนกระทัง่ ทุก
วันนี้หายเลย
นี่พูดถึงเรื่องการประกอบความพากเพียรของเรา มันจะไปปนั้นละ ป ๒๕๔๐
มันก้ํากึ่งกันอยู พอดีไดยาหมอเติ้งมาก็ตั้งตัวใหมขึ้นไดจนกระทั่งทุกวันนี้ ไมงั้นตาย
แลวนะ เรานี้ก็หลายครั้งที่มันจะไป แตมันก็รอดมาไดๆ หลายหนอยู ทุกวันนี้ก็คอย
สบายธาตุขันธ เปนแตเพียงวาเปนคนแกเฉยๆ ไปไหนมาไหนเดิน ที่เดินไปโนนไปนี้
ไมใชอะไรนะ เดินเปลี่ยนอิริยาบถนะนั่น เดินจงกรมในนั้นแหละ เดินนั้นเดินนี้ไปนั้นไป
นี้ไมใชอะไร คือเดินยืดเสน เดินเปลี่ยนอิริยาบถ เดินจงกรมไปในตัว ถาตั้งใจเดินจริงๆ
ก็ไมไดนานมันเพลีย คอยเดินไปอยางนั้นละ เดินไป
ถาไมเดินมันขัดมันปวด เราคอยเดินนั้นเดินนี้ ไปนั้นมานี้ คนเขาไมรูเขาก็จะคิด
ไปอยางอื่น แตเรื่องของเราไมมีใครรูกับเรา เดินไปนั้นมานี้เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ แลวก็
ไปพักนอนอยางนั้นละ เพราะเวลานี้แกแลวเดินนานไมได กลางคืนเดินจงกรมอยูบน
กุฏินั้นแหละ มันมีทางจงกรมยาวๆ เดินก็ไมไดนาน ไมเหมือนแตกอน เอาละวันนี้สาย
แลวมีเทานั้นละ
เทศนอยางนี้ก็เทศนทุกวันออกวิทยุทกุ วันนะ เทศนใหพี่นองชาวไทยฟง เรื่อง
พุทธศาสนาถูกเหยียบย่ําทําลายมานานแสนนานจากชาวพุทธของเรา พึ่งจะมาเริ่มฟน
ขึ้นมาบางเล็กนอยตอนทีเ่ รานําพี่นองชาวไทยออกชวยชาติบานเมือง ธรรมะก็ออกใน
เวลาเดียวกัน ถาจะฟนก็ฟนคราวนี้ ไมฟนก็ตายทิ้งเปลาๆ ไมไปกุสลาใหนะจะวาไม
บอก เราเทศนสอนขนาดนี้แลวยังไมฟนอยูแลวก็ตายทิ้งเปลาๆ เราไมไปกุสลาใหละ
เหนื่อยปากพอแลว สอนก็สอนจนหนักปาก จนจะไมมีลมสอนแลว ตายแลวยังจะไปให
กุสลาอีก ไมไปเราบอก เขาใจเหรอ ใครถาจะตายแลวตายไปเลย อยามานิมนตหลวงตา
ไปกุสลานะ เรากุสลาสอนพอแลว กุสลาทั้งนั้นละนี่ ออกจากปากนี่ เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
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