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สัญชาตญาณรับผิดชอบ
กอนจังหัน
ไมลืมตั้งแตตอฟาดเรากลางหลังหมดรังเลย ปวด ไมลืมจนกระทั่งปานนี้ ไปกับ
เด็ก เด็กไปจับเถาวัลย เถาวัลยมันเกี่ยวกับรังตออยูนั่น ทีนี้เราไมเห็นรังตอซิ เด็กมันจับ
อันนี้ดึง โห หึ่งออกมานี่หมดรัง มันใสเด็กตัวหนึ่งรองแวเลย เด็กอายุ ๑๕ ป มันรองแว
เรามองไปเห็นปดเด็กไปเลย เราเขายืนกัน ฟาดเราหมดเลย นั่นเห็นไหม มันเปนเองนะ
ความรับผิดชอบ ปดเด็กออกไปเลย เรากันไวใหมันซัดเรา ทีนี้พอเสร็จแลวใหหมูเพื่อน
มาดู มันเปนจ้ําๆๆ แดงๆ หมดรัง ไขเลย เด็กถูกตอยตัวเดียวเทานั้นก็เปนไข ไอเรา
หมดรังเปนไข ตีสองคอยสงบ ตั้งแตบายสี่ พูดนี่หมายถึงวาสัญชาตญาณ มันตอยเด็ก รู
วาตอ พอตอยเด็ก ปดเด็กไป เรายืนกัน มันก็ซดั เรา โธๆๆ เปนไขทันทีเลย ตีสองสงบ
ตั้งแตบายสี่โมง แหม พิลกึ จริงๆ
พอพูดเรื่องนี้แลวทําใหระลึกถึงที่อยูห นองผือกับพอแมครูจารยมั่น อันนั้นแตน
ทั้งรังเลย เขาเรียกแตนอะไร แตนเหลืองตอยปวดๆ นะ คือเอาตนเสานี้ละแบก สอง
คนเรากับทานแดง ทานแดงยกนี่ขึ้น เราก็ยกนี่ขึ้น แตนมันออกมาฟาดเราเสียจน หมู
เพื่อนวาแตนตอยทานอาจารยๆ เฉยเลย ถาเรากระดุกกระดิกนูนคอหัก ทิ้งไมคอหักใช
ไหมละ ตองเฉยเลย มันไมตอยครูอาจารยบางเหรอ ไมตอยยังไง นั่นละสัญชาตญาณ
รับผิดชอบกัน มันจะตอยเราทางไหนเอา ผูนั้นหันหลังใหเราไมรูเรา สมมุติวาเราปลอย
ปุบนี้อันนี้ทับอันนี้ลง แตนตอยปวดเสียดวย เปนชนิดปวดมาก
นี่ชนิดรับผิดชอบ ที่นี่ชนิดไมรับผิดชอบ ชนิดไหนเอาลองดูซินะ ชนิดหนึ่งไม
รับผิดชอบ เณรนอยที่มันไปอยูสหรัฐนั่นนะ เณรนอยมากับทานสิงหทอง ทั้งวันมันไม
พูดละ แตเวลามีอะไรไปถูกนิดหนึ่งรองวากเลยๆ แตธรรมดาไมพูดนะ อะไรไปถูกนิด
หนึ่งรองวากๆ อันนี้ก็ซัดเอาเสียจนรองวากเลย เราดัด คนนี้มันเกงนัก มันไมคอยพูด
แตอะไรมาสัมผัสมันรองวากเลย เราก็ใหแตนฟาดเอาหลงทิศ รองวากเลย ขบขันดี
หลังจังหัน
บกบางมากน้ําปนี้ ฝนตกนิดหนอยๆ ทั้งๆ ที่เปนหนาฝนมันก็ไมตก เดือน
สิงหา-กันยานี่หนาฝนโดยตรงไมตก วันนี้ขึ้นวันที่ ๑ กันยาฝนก็ไมตก ปลาเต็มอยูในน้ํา
ใครก็เอาปลามาปลอยๆ เต็มไปหมด ในหวยหนาวัดเต็มไปหมด ฝนไมตกมาเพิ่ม น้ํา
ไมเพิ่ม ฝนตกมากน้ําไหลมามันก็ออกกระจายไปหมด สัตวมันก็ออกได นี้ออกไมไดนะ
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อาทิตยนี้ธาตุขันธไมดีเลย เปนอยูลึกๆ อยูภายใน บอกวาเปนอะไรก็บอกไมถูก
แตรูเปนอยูภายใน
พระในเมืองไทยเราที่ไปอยูสหรัฐสถานที่อยูเปนยังไง เปนปาเปนเขาเหมือนอยู
เมืองไทยนี้หรือเปลา พวกพระไทยเราไปอยูสหรัฐ ชื่อกรรมฐานเสียดวย แลวเปน
อยางไรสถานที่อยูมันเหมาะสมไหมละ อยางเมืองไทยเรานี้ไมดอยกวาเมืองไหนละเรื่อง
สถานที่ประกอบความเพียร มีอยูทกุ แหง ยิ่งทางภาคอีสานดวยแลวมีแตปาแตเขาเปน
แหงๆ ไปอยูไดสบาย ทางหนองคายก็ไปซี ภูเขาแถวนั้นเต็มไปหมด จนกระทั่งถึงทาบอ
ศรีเชียงใหมไปนูน เปนปาเปนเขาทั้งนั้น ที่ไหนก็สะดวกทําความเพียรอยูที่เมืองไทยเรา
ยิ่งภาคอีสานแลวหาไดทุกแหง ออกนี้ปบเขาหนองคายปาทั้งนั้น ตามริมแมน้ําโขงมีแต
ปาทั้งนั้น ลงไปทางนูนริมแมน้ําโขงก็ปาอีกเหมือนกัน ทําเลที่จะภาวนาหาไดงาย
นี่ก็มีชางตัวหนึ่งอยูขางหลังวัด ใหอาหารมันกิน ทองมันเบงเทาภูเขา แตงไม
ทราบวากี่สิบลูกเทลงไปในทองมัน ดูวา ๓๐ ลูกยังไมอมิ่ มาทีแรกนะ ให ๓๐ ลูกยังไม
อิ่ม มันหิวมันโหยมากนะ พอมาถึงที่นี่ก็ใหเต็มที่เลย ระยะนี้ออนลงแลวละเพราะ
อาหารมันไมอดไมอยาก สิ่งเหลานั้นใหมันกินอยูนั้นเลย ชางอยูขางหลังวัด มาทีแรกหิว
โหยโรยแรงมาก พอมาถึงเราก็ขนแตงใสลอไป ซัดเสีย โถ วันแรกดูวาเต็มที่ วันตอมา
เลยถอย เดี๋ยวนี้ถอยแลว คือใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเรานะ พวกแตงพวกอะไรในวัดขน
ไปใหๆ วัดนี้ไมคอยอดอยากแหละ พวกสัตวเชนอยางชาง แตงก็จะเอาสักกี่ลูกกี่ลอ ไส
ไปเลยแตง มันก็เต็มอยูข างๆ ชาง คือมันกินไมไหว มันมาก
ดูวาฝนจะตก ไมตก แหงแลง ปลาเต็มหวยหนาวัด เขาเอาปลามาปลอยๆ เท
ลงๆ แตน้ําไมมี ฝนไมตก หวยหนาวัดนี่ปลามากที่สุด ตั้งแตจุดนูนถึงจุดนูนปลา กอง
พะเนิน มันมาก เอาไปเทลงเรื่อย เอามาปลอยเรื่อยๆ ที่ระบายของน้ําของปลาไมมี ฝน
ไมตก ก็เลยกองกันอยูนนั้ เวลานี้
เราไปไหนใครอยามายุงกับเรานะ เราจะไปไหนๆ เปนเรื่องสวนตัวของเรา เชน
ฉันจังหันแลวเราออกปุบๆ เลย ใครอยามายั้วเยี้ยๆ เราไมได นี้เปนนิสัยประจําตัวเรา
เราจะไปไหนเราไปเองของเรา ถาจะใหไปเราก็ใหไป เชนอยางตอนเชาพอฉันเสร็จแลว
เราออกของเรา ตามยั้วเยี้ยๆ ไมไดนะ อนุโลมเทาไรมันจะแหไปดวย เปนกรรมฐานแห
กรรมฐานแหก็แมลงวันละแห วุนไปหมดเลย
เมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนไปสกลนคร ไปกราบพอแมครูจารย ที่รวมครูบาอาจารย
ทั้งหลายอยูวัดสุทธาวาส แตกอนวัดปาสุทธาวาสมีแตวัดเทานั้น ไมมีหลังคาเรือนแม
หลังเดียว เปนดงทั้งหมด แถวนั้นดง จึงเรียกวาวัดปาสุทธาวาส เราไปทีแรกป ๒๔๘๔
ยังไมมีบานคนนัก มีนิดหนอย แตกอนไมมีเลย ทานจึงเรียกวัดปาสุทธาวาส เดี๋ยวนี้เต็ม
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ไปหมดแตบา นแตเรือน มิหนําซ้ํายังตัดถนนผานวัดไปอีก เลยเลอะเทอะไปหมด นั่น
เปนที่รวมของพระกรรมฐาน แตกอนรวมที่นั่น ทานมารวมกันที่นั่น หลวงปูมั่น หลวงปู
เสารนะสรางวัดสุทธาวาส เขาเรียกวาดงบาก ทานสรางที่นั่น จากนั้นแลวก็เปนวัด
สุทธาวาส วัดปามันไมมปี าเดี๋ยวนี้ มีแตปาคนแทน
ตั้งแตอาทิตยนี้มาเราไมสบาย เปนอยูลึกๆ อยูภายใน จะวาเปนหวัดก็ไมใช
เปนอะไรไมเชิง แตไออยูเ รื่อยๆ มันอาจออกมาจากภายในไอ ไมใชหวัด หวัดมันก็ควร
จะหายไปแลว นี่มันไออยูเ รื่อย เปนมานานแลวไอนี่ยังไมหยุดนะ ใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

