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ไมมีใครลําบากยิ่งกวาหลวงปูมั่น
ตองขออภัยนะ หลวงตาตองขออภัย พอมานี้บรรดาลูกศิษยลูกหามขึ้นมาเลยละ
หามมาตลอด ถึงนี้แลวเดินขึ้นธรรมาสน ถาจําเปนที่จะไดพดู จาพาทีหรือเทศนาวาการ
ใหพี่นองทั้งหลายฟงผิดพลาดไปก็ขออภัยดวย เพราะขึ้นคานหามมา ถาเดินมาธรรมดา
ก็ไมมีใครถือสา นี่หามมาขึ้นธรรมาสนเลย เวลาเทศนไมไดแลวมันเสียหนามากทีเดียว
จึงตองขออภัยไวกอน
ในครั้งพุทธกาลมีนะ ในตําราทานพูดเอาไวในครั้งพุทธกาล เวลานั้นเปนเวลาที่
พระสารีบุตรเทศนไพเราะเพราะพริ้ง ใครฟงแลวก็พออกพอใจ ตางคนมาชมเชย
สรรเสริญในกลุมชนตางๆ กัน แลวก็มีหลวงตาองคหนึ่งเดินมาที่นั่น หลวงตาองคนั้น
คลายกันกับหลวงตาบัวนี่แหละ เดินมาที่นั่น เขาพูดชมเชยพระสารีบุตรวา การเทศนา
วาการของทานไพเราะเพราะพริ้งจับใจ ทานเทศนพอสมควรแลวทานก็จบลง ยังไม
อยากใหทานจบลงเลย อยากใหทานเทศนตอไปอีก
พระองคนั้นคลายกับพระหลวงตาบัวนี่แหละ โหย ทานทั้งหลายไดฟงเทศนพระ
สารีบุตรก็ยังไดชมเชยขนาดนั้น ถาไดฟงเทศนของอาตมาจะเปนยังไงไมทราบแหละ วา
อยางนั้นนะ เขาก็จับติดละซิ จะเอาไปเทศน ตกลงก็ติดเขาละ เขาไมปลอยมือ ขอเขา
เทศนตอน ๒ ทุม ถึงเวลาเทศนก็ขอเลื่อนไป ๔ ทุม แลวเลื่อนไป ๖ ทุม เลื่อนเวลาไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงตี ๓ เขาจับทานขึ้นธรรมาสนใหทานเทศน ทานเทศนไมได ตัวสั่น
ไปหมดอยูบนธรรมาสน เขาก็พากันหามไปโยนลงหนาสวม แลวเอากอนดินโยนใสๆ
กลัวกอนดินเขาก็วิ่งไป ทีนี้มันมีสวมอีกดูเหมือนมีหลายสวมละทาเพราะมีคนมาก ก็เลย
ไปตกสวมขางหลัง มันเกงนักตองลงสถานที่เกงๆ อยางนั้นละ พวกเขาจึงพากันหนีไป
ปานนี้ไมทราบวาขึ้นจากสวมแลวยังพากันไปดู
นี้เอาความจริงมาพูดนะ ไมใชพูดเลนๆ เปนอยางนั้น ในตําราบอกไวชัดเจน นี่
ก็หามมีนี่ หามมาแลวยังจะหามขึ้นธรรมาสนอีก โอย อยามาหามเดี๋ยวมันจะตก
ธรรมาสนไปอีกดังที่แลวๆ มา เดินขึ้นมาธรรมาสนนี่กลัวจะตกธรรมาสนไปอีกดังนิทาน
ที่วานี่ละ มีอยูในนิทาน ไดมาเลาใหฟง
วันนี้พี่นองชาวพุทธเราจํานวนมากมายทั่วประเทศไทย ไดอุตสาหสละเวล่ําเวลา
หนาที่การงาน ทรัพยสินเงินทอง แมแตชีวิตจิตใจก็สละไดถึงมาไดคนเรา วันนี้ไดมา

๒
รวมกันที่นี่มาทําบุญเปนที่ระลึก แสดงเปนกตัญูกตเวทิตาคุณตอการมรณภาพของ
หลวงปูมั่นเรา ได ๕๙ ปวันนี้ จึงไดมาแสดงกตัญูกตเวทีตอทานดวยการสรางบุญ
สรางกุศลใหเปนประโยชนแกตัวเราเอง และกุลบุตรสุดทายภายหลังจะไดถอื เปนคติ
ตัวอยางอันดีงาม
วันนี้คนก็มีจํานวนมาก การมาเสาะแสวงบุญกุศลนี้เปนมหามงคลแกพี่นอ งชาว
พุทธทัง้ หลายเราอยูแลว วันนี้ก็มาแสดงเปนสักขีพยาน วัดสุทธาวาสแทบจะไมมีทอี่ ยู
สําหรับวันนี้เพราะคนมีจํานวนมากมาย ทั้งฝายพระฝายฆราวาสมารวมกันแสดงกตัญู
กตเวทีตอหลวงปูมั่นเรา เพราะหลวงปูมั่นนี่เปนพระที่ลําบากลําบนที่สุดในวงกรรมฐาน
ปจจุบันของเราคือหลวงปูมั่นนี่แหละ
ในปาในเขาที่ไหนทานไปหมด ซอกแซกซิกแซ็ก ไปถึงที่นากลัวทานจะกลัว
หรือไมกลัวไมทราบ ก็ผานไปได ไปถึงที่นาจะตายทานก็ไมตายผานมาได คือไปบาง
แหงเสือเขามาหา เขามาหาทานก็ไมทําอะไรทาน แลวบางแหงทานกําลังนอนหลับอยู
หรือนั่งภาวนาก็ไมทราบในมุง นี้ทานเลาเองนะ ดึกๆ หรือตอนไหนตอนนั้นเราไมทราบ
ทานวาอยางนั้น จะเปนที่เรานอนอยูหรือหลับไปแลวหรือวายังไมหลับก็ไมทราบ มีเสือ
โครงใหญตัวหนึ่งขึ้นมาถ้ําหาทาน ทางขึ้นถ้ําคงจะเปนทางเนินๆ ขึ้นไป ไมชัน มันก็ขนึ้
ไปหาทานอาจารยมั่น
นี่ทานเลาใหฟงเสียเอง จึงเปนที่แนใจรอยเปอรเซ็นตวาไมผิดไป ทานนอนอยู
ในเตียงหรือทานนั่งภาวนาอยูในเตียงก็ไมทราบ เสือโครงใหญตัวหนึ่งมันก็ขึ้นไปๆ ขึน้
ไปถึงแครหรือถึงเตียงที่ทา นนั่งทานนอนอยูนั้นแหละ ทีนี้มนั ก็ไปเหยียบไวที่ตีนแคร
จมูกมันกับมุง นั้นพอดีกัน มันคงจะไปดมทาน ตอนนั้นทานวาทานนอนหลับหรือทาน
นั่งภาวนาก็ไมทราบ ทานวาอยางนั้น เสือโครงตัวนั้นมันก็ขึ้นไปเหยียบที่ตีนเตียงตีน
แครแลวเอาจมูกนี้ไปดมในมุง จากนั้นมามันก็ลงไป
พอตื่นเชามาเห็นรอยเสือเหยียบในที่นั่น ทานจึงลงมาดู ทานดูชัดเจนแลวตอน
บายๆ เด็กขึ้นมาที่มันเหยียบไวนั้นไมใหลบนะ เพราะเด็กมันขึ้นไปกวน เด็กไปเลี้ยงวัว
เลี้ยงควายละขึ้นไป ทานใหดูรอยเสือ นี่รอยอะไร ทานถามเด็ก นี่รอยอะไรรูไหม รู รอย
อะไร รอยเสือ กลัวไหม เดี๋ยวนี้ไมกลัว เห็นแตรอยไมกลัว ถาไปเจอตัวมันจะเปน
อยางไร กลัว ถาเปนอยางนั้นแลวตอไปอยาขึ้นมาเที่ยวเพนพานในสถานที่นี่ เปน
สถานที่พระทานภาวนา บอกเขาลงไป ไมกี่วันเขาก็ขึ้นไปอีกอยูนั่นละ
นี่พูดถึงเรื่องทานไปเที่ยวที่สมบุกสมบัน ไอเสือก็ไปยืนอยูนั่นดมมุงทานบนถ้ํา
แลวก็ลงไป ทานไปเจอเสมอเสือ นี่เปนสัตวที่นากลัวมาก มนุษยกลัวกันทั้งนั้นแหละ
อยาวาแตมนุษย หมายิ่งกลัวมากกวาคนนะกลัวเสือ ทานไปอยูในที่สมบุกสมบันมาก

๓
หลวงปูมั่นเรา ไมมีในวงกรรมฐานสมัยปจจุบันนี้จะสมบุกสมบันลําบากลําบนยิ่งกวา
หลวงปูมั่นไป ทานไปอยูใ นที่ลําบากลําบน
เวลาพูดไปสัมผัสทานก็นําออกมาพูด ไมใชทานตั้งหนาตั้งตาจะพูดนะ ทานพูด
ถึงเรื่องความลําบากลําบน บางกาลบางสถานที่เขาวาไปเที่ยวกรรมฐานพระกรรมฐาน
ทานไมฉันเนื้อฉันปลา ไมฉันอะไรทัง้ หมด ฉันแตถั่วแตงา ทานวาอยางนั้นนะ ทีนี้เขาไม
มีถั่วมีงาเขาก็เอาแตขา วเปลาๆ มาใสบาตรใหเรา ฉันแตขาวเปลาๆ เปนเดือนๆ ทานวา
อยางนั้น คืออยางอื่นพระกรรมฐานทานไมฉัน ทานฉันแตถั่วแตงา แลวถั่วงาเขาก็ไมหา
มา เขาก็เอาแตขาวเปลาๆ ไปใหทานฉัน อยางนี้ก็มี เปนความทุกขความลําบากมาก
สําหรับหลวงปูมั่นของเรา
ที่ไดมาเปนคติตัวอยางแกบรรดาพระกรรมฐานลูกหลานของทาน ควรจะยึดถือ
เปนคติตัวอยาง กราบไหวบูชาทานดวยความเทิดทูน แลวตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ
กําจัดกิเลสออกจากใจ
จะเปนผูเลิศเลอเหมือนพระพุทธเจาผูเปนเจาของศาสนา
พระพุทธเจากอนจะไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาเอกสอนโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ ก็เพราะ
การภาวนา การภาวนาคืออบรมจิตใจเราซึ่งเปนเหมือนลิง มันวอกแวกคลอนแคลนอยู
เปนสุขไมไดใจ ชอบคิด อยากดิ้นอยากปรุงเรื่องนั้น คิดเรื่องนี้ ตองเอาคําภาวนาเขาไป
ปดปากมัน ไมใหมันคิดเรื่องอื่น เปดปากใหเฉพาะคําวาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหมันนึก
อยูในใจดวยพุทโธ ธัมโม สังโฆ อยางนั้นนะ แลวใหภาวนาตอไปเรื่อยๆ นี่ทานสอนวา
อยางนั้น
พวกเราชาวพุทธวันนี้มาประชุมกันมากมาย เพื่อบําเพ็ญกองการกุศลอุทิศสวน
บุญดวยกตัญูกตเวทีตอหลวงปูมั่นของเรา ก็ใหนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจ เปน
ประโยชนแกเรามาก หลวงปูมั่นนี่สมบุกสมบันมากทีเดียว พระกรรมฐานสมัยปจจุบัน
ไมมีใครจะลําบากลําบนยิ่งกวาหลวงปูมั่นเรา เพราะฉะนั้นจงพากันถือเปนคติใหมีความ
ขยันหมั่นเพียร อยาขี้เกียจขี้คราน ทอแทออนแอ
ใหพากันอุตสาหพยายามทําในสิ่งที่ดีที่งามทัง้ หลาย ในสิ่งไมดีอยาพากันทํามัน
จะเปนกรรมเปนเวรมาพัวพันตัวของเราใหเปนไฟเผาหัวใจอยูตลอดเวลา ทั้งเมืองคน
เมืองผีเผาไดทั้งนั้น คนมีบาปเผาไดหมด คนมีบุญอยูที่ไหนไมเผา ถาคนมีบุญแลวไป
เปนนายยมบาลรักษาสัตวที่ตกนรกไปนี่นายยมบาลก็ไมเปนทุกข แตพวกที่ตกนรกนั้น
เปนทุกข อยางนั้นละ เราก็ใหนําทานมาเปนคติเครื่องเตือนใจ
วันนี้เปนวันชุมนุมรวมน้ําใจของกันและกัน แลวมาบําเพ็ญกองกุศล มหากุศล
ของพวกเรา อุทิศสวนกุศลใหถึงปูยา ตายายของเราตั้งแตนูนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงครูบา
อาจารยผูมีบุญมีคุณ อุทิศสวนกุศลไปถึงทานเปนกตัญูกตเวที จะเปนบุญแกเรา

๔
ทั้งหลายมากมายกายกอง วันนี้เปนวันมหามงคล พวกเราทั้งหลายรวมกันมาเรียกวาทั่ว
ประเทศไทย ไมมากก็นอ ย มาทั่วประเทศไทยมาบําเพ็ญกุศลวันนี้ เปนสิริมงคลแกพวก
เราดังที่เห็นอยูนี้แหละ
กองการกุศลนี้อยาพากันปลอยปละละเลยนะ คนเราเวลายังมีชีวิตอยูนพี้ ูดได
อะไรได คึกคะนองทําไดทุกอยาง ทําชั่วทําดีทําไดหมด บทเวลาตายแลวบุญกรรมนั้นละ
ทั้งดีทงั้ ชั่ว ถาใครสรางบุญกรรมไวมากพวกเวรพวกกรรมชั่วชาลามก เราไมไดทําไวมาก
ก็ไมทําลายเราได ไปสวรรคชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานไดอยางงายดาย ถาใครมี
บาปมีกรรมมากๆ แลวไปที่ไหนมีแตขวากแตหนาม มีแตฟนแตไฟ มีแตกรรมแตเวร มี
แตอุปสรรคขัดขวางการกาวเดินของเรา แมที่สุดไปเกิดก็ไปขัดขวาง แทนที่จะเกิดเปน
มนุษยเปนอินทรเปนพรหม เทวบุตรเทวดาเหมือนโลกเขา กลับไปเกิดเปนสัตวสาราสิง
ไปเปนบุงเปนหนอน ใครอยากเกิดละไปเกิดอยางนั้น แลวตกนรกไปอีกนะ ใหพากัน
ระมัดระวัง
พระพุทธศาสนาทานสอนคนใหดี ใหพากันละชั่วทําดีแลวจะเปนประโยชนแก
พวกเราไมนอยเลย ตายไปแลวเราจะไมอาศัยไดละสิ่งเหลานี้ ที่กอสรางไวเต็มวัดเต็มวา
เต็มสถานที่หลับที่นอนหมอนมุงนี้เราเอาไปไมไดทั้งนั้นละ ที่ติดตัวเราไปไดก็คือบาป
กับบุญ ใครสรางบาปไวบาปก็จะเปนเจากรรมนายเวรไปเที่ยวดัดสันดานทรมานเราอยู
ทั่วๆ ไปในทุกภพทุกชาตินั่นแหละ ถาใครมีบุญมีกุศลไปที่ไหนมีแตเพื่อนแตฝูง มีแต
ความสนิทสนม คบคาสมาคมกับสัตวกับบุคคลผูใดก็มีแตเปนเพื่อนเปนฝูง เปนผูพ ึ่ง
เปนพึ่งตายกันไดอยางสะดวกสบาย ใหพากันคัดเลือก ใหสรางแตความดีไวใหดี
ใจนี้ไมเคยตาย รางกายมันตาย คนนั้นตายคนนี้ตาย รางกายตายเทานั้น สวน
จิตใจนี้ไมตาย พอออกจากรางนี้ก็ไปสูรางนั้น ออกจากรางนั้นไปสูรางนี้ เหมือนเราปลูก
บานปลูกเรือนใหม ปลูกบานปลูกเรือนใหมก็เพราะวาเรือนหลังเกามันชํารุดทรุดโทรม
รางลงไปแลว แลวจะปลูกหลังใหม ถาหากวาเรามีเงินมีทองมากเราจะเอาหลังขนาด
ไหนเทาหอปราสาทเทวบุตรเทวดาสูไมไดก็ได ถาเราไมมีเงินมีทองจะไปสรางอยางนั้น
อยูกระตอบก็ลําบาก อยูที่ไหนก็ลําบากไปหมด ไปอยูบนทองฟาก็ไปทุกขอยูบนทองฟา
คนทําบาปไปอยูที่ไหนเปนบาปเปนกรรม เปนทุกขทรมานจิตใจตนเองตลอดไป
จึงพากันระมัดระวังนะ การสรางบาปไมใชของดี นักปราชญทั้งหลายตําหนิกัน
ทั่วโลกดินแดน พระพุทธเจาพระองคใดมาตรัสรูเปนศาสดาสอนโลกสอนแตใหละบาป
บําเพ็ญบุญ บาปเปนภัยตอเรามากมาย ถึงขนาดที่ทานเข็ดทานหลาบแลวนํามาสอน
โลก วาใหกลัวบาปกลัวกรรม มันจะเปนบาปเปนกรรมในตัวของเราเอง เพราะเราเปน
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คนสราง ความชั่วชาลามกก็จะไหลมาสูตัวของเรา เราจะเปนผูเสวยบาปกรรมทั้งหลาย
เหลานั้น
ใหละเวนตั้งแตบัดนี้ที่มีชวี ิตอยู บาปเราก็รู บุญเราก็รู ใหสรางเสียตั้งแตบัดนี้
สรางความดีนั่นละตั้งแตบัดนี้เปนตนไป การละบาปความชั่วชาลามกอยาไปคุนกับมัน
ใหพยายามละทุกคนๆ ละบาป บําเพ็ญแตบุญแตกศุ ล ไปทีไ่ หนจะมีแตความ
สะดวกสบาย
เกิดในภพใดชาติใดจะมีบุญมีกุศลเปนเครื่องหนุนเครื่องบํารุงเครื่อง
สงเสริมใหมีความสะดวกสบายตลอดไป
จนกระทั่งวาไปอยูสถานที่ขา งหนาซึ่งเปน
สถานที่คนตายแลวไปอยูก็จะไปอยูในสถานที่ดี เชนเทวดาเขาเสวยอาหารทิพย ไปอยู
หอปราสาททิพยเราก็จะเปนอยางนั้นเหมือนกัน
ถาเราสรางแตบาปแตกรรมไปอยูที่ไหนก็มีเหมือนคุกเหมือนเรือนจํา ถูกทรมาน
อยูตลอดเวลา ในภพใดชาติใดก็ตามจะหาความดีความสะดวกสบายใจไมไดสําหรับคน
ทําบาป ใหพากันระมัดระวังตั้งแตบัดนี้ พระพุทธเจาทุกๆ พระองคสอนใหละบาป
บําเพ็ญบุญ ทําความชั่วเรียกวาทําบาปอยาพากันทํา ใหเชื่อพระพุทธเจาบาง อยาไปเชื่อ
แตคนมีกิเลสดวยกัน เขาชักชวนไปไหนก็วิ่งตามเขา วิ่งตามเขาแลวไปสรางแตบาปแต
กรรม มาก็ไปกองอยูในนรกจนจานรกจะไมหวาดไมไหว จะตายเสียแลวละ ควบคุม
พวกสัตวนรกมันไปตกมากตอมากไปตกนรก จนนรกอัดแนนแตไมแตก เพราะกรรม
ของสัตว ถาคนทําชั่วเปนอยางนั้น คนทําดีก็สวางไสวไปขึ้นสวรรคชั้นพรหมไปเรื่อยๆ
ตอจากนั้นก็ไปนิพพานไดเลยเมื่อมีวาสนามาก ขอใหพี่นองทั้งหลายไดบําเพ็ญความดี
งาม
วันนี้มีกองบุญกองกุศลกองใหญที่มารวมกันนี้ เพื่อจะสรางบุญสรางกุศลเปน
สมบัติของตน และเพื่อสัตวโลกทั่วๆ ไปโดยทั่วกันนั่นละ วันนี้เหนื่อยมาก อยาใหเทศน
อะไรมากมายนัก เพราะเทศนมามากตอมากแลว การทําบุญใหทานเปนมหามงคลแกพี่
นองทั้งหลายทั่วหนากัน การทําบาปเปนอัปมงคล เปนกรรมเปนเวรพัวพัน ไปภพใด
ชาติใดมีแตฟนแตไฟเผาไหมตัวเอง อยาพากันสราง สรางบาป ใหพากันสรางแตบุญ
กุศลผลอันพึงใจ นั่นละมาสนองเรา ไปที่ไหนมีแตความยิ้มแยมแจมใสเบิกบานหรรษา
ไปอยูในเทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหมอายุก็ยืน ยืนกวาที่ทั้งหลาย ใหพากันสรางบุญ
สรางกุศลใหมากนะ
วันนี้เทศนเพียงเทานี้ ไมเทศนมากยิ่งกวานี้ไป เพราะหลวงตาเองก็หลวงตา
ชํารุด ไมใชพระดีมาเทศน พระชํารุด มาก็ไดหามมาเห็นไหมละ ใสแครหามกันมา มานี้
ยังจะหามขึ้นธรรมาสน เทศนแลวก็จะไปตายบนธรรมาสนยิ่งเลวใหญนะ เพราะฉะนั้น
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จึงขอเทศนเพียงเทานี้ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดรับฟงตามนี้แลวไปประพฤติปฏิบัติเพือ่
คุณงามความดีเขาสูจิตใจของตน ตายแลวไปสวรรค
สวรรคนั้นกวางมาก เราอยากลัววาสวรรคจะคับแคบ คนไปสวรรคไมมีที่อยูแลว
กลับลงมาอยางนี้เหมือนวาคนลนงานไปอยางนั้นไมไดนะ
บุญมากเทาไรยิ่งไปสูงๆ
สวรรคก็มีถึง ๖ ชั้นแลวเทวโลก ๑๖ ชั้น เปนสถานที่อยูของคนดีทั้งนั้น เราอยากลัววา
สวรรคชั้นพรหมจะคับแคบที่อยูที่อาศัย จะกวางขวางตั้งแตนรกอเวจี นั้นละที่คับแคบ
ตีบตันที่สุดอยูที่นรกอเวจี อยาพากันทําบาปมันจะเกิดความไมดขี ึ้นมาแกเรา ขอให
ทุกๆ ทานจําเอาไวนะ
วันนี้เทศนเพียงเทานี้เพราะเหนื่อยมากทีเดียว กองการกุศลที่พี่นองทั้งหลาย
สรางใหอุทิศสวนกุศลไปถึงทานผูลมผูตาย ถึงเปรตถึงผีทงั้ หลาย มีญาติไมมีญาติขอ
อุทิศสวนกุศลใหเปนญาติอันเดียวกัน การเทศนาวาการก็ขอยุติเพียงเทานี้ ขอความ
สวัสดีจงมีแกพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

