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บูชามหาคุณ
หลวงปูมั่นทานพูดเรื่องสมัยทานเปนเณร ทานเลาทานเลาเฉยนะ แตเรานี่มันจะ
ตาย อกจะแตก หัวเราะมันจะดันออกมา เขาใจไหม คือทานพูดทานเฉยนะ ไอเราผูฟง
มันจะตาย มันกดมันดันออกมา มันอยากหัวเราะ ทานพูดถึงพวกเณร แตกอนทานเปน
เณร นั่งเปนแถว ทีนี้พวกเณรไหนๆ ที่ไมได ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิ
แลวเราตองเสกขาวเปาขาวแลวยื่นใหกันไปเรื่อย ทานวาอยางนี้ ทานพูดทานเฉยนี่ คือ
เอาความจริงมาพูด สมัยทานเปนเณร เณรที่เปนหัวหนาเณรก็เสกปฏิสังขา เปาแลวก็
ยื่นใหองคนี้ไปเรื่อยๆ พวกไมไดปฏิสังขา ก็ไดรบั อันนี้ไปเรื่อยๆ กอนทีจ่ ะฉัน
คือปฏิสังขานี้ดับไฟนรก ถาใครไมได ปฏิสังขา ตายไปตกนรกทานวางั้น เขาทํา
เปนตุเปนตะจริงๆ นะ ทานเลาก็เลานาฟง ทานเลาเฉยเลย แตเรามันจะตาย พอปฏิสงั
ขาแลวก็เปาฟูๆ แลวก็ยื่นคําขาวใหองคนั้นๆ ไปเรื่อยๆ พวกเณรไมได ปฏิสงฺขา
โยนิโส ปณฑฺ ปาตํ ปฏิเสวามิ แลวก็เสกเปาให ยื่นคําขาวใหกันกอนจะลงมือฉัน เพื่อ
ดับไฟนรก ปฏิสังขานี้ดับไฟนรก ใครไมไดปฏิสังขา แตฉันลงไปนี้ ตกนรกทานวางั้น
ทานเลาทานเลาเฉยนะ แตเรามันจะตายละซิ ผูฟง เรามันนิสัยชอบหัวเราะดวย พูด
อะไรนี้ทานพูดเฉย ไอเรามันจะตาย กดดันอยูภายใน
มันขบขันที่วาเดินบิณฑบาตบานหนองผือ นิสัยเรามันก็เปนนิสัยลิง ทานพูดเปน
แบบราชสีห เฉยพูด นิสัยทานเปนอยางนั้น เราก็ไมใชวัดรอยนะ มันมีนิสัยคลายคลึง
กัน เวลาเดินบิณฑบาตไปเห็นอะไรนี่ มันจะมีเปนธรรมออกมารับๆ เราถึงไดรูเรื่องของ
ทาน โอ ที่ทานพูดไมหยุดนี้ พูดเรื่องสัตวตัวนี้เรื่องสัตวตัวนั้นไปเรื่อยๆ ตอกันไปเรื่อย
นี้เปนอยางนี้เอง มันเปนอยูในจิตนะ เราบิณฑบาตก็เหมือนกัน มันเปนในจิต พอ
มองเห็นปบนี้ ธรรมมันจะรับกันเลย คําพูดที่จะเปนธรรมตอสัตวอันนี้นะ นําออกมาพูด
นี่มีเปนลําดับ
ทีนี้ก็ไปบานหนองผือนาใน ไปบิณฑบาต เขาขุดรองมาถมถนนใหเดินไป
สะดวกๆ ทานไป คือไปเจออะไรทานจะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาละ เราจึงไดเตือนหมูเพื่อน
ถาใครตามทานใหระวังใหมาก เราไปตามรูเรื่องของทานหมดแลวนี่ เรื่องของทานเปน
ยังไง ทานเปนธรรมทานพูด พอไปเจอสัตวพวกหมาก็ดี พวกหมูก็ดี พวกเปด พวกไก
พวกวัว พวกควายอะไรนี้ ทานจะพูดเรื่องนี้ตอไป ไปเจออันนัน้ พูดเรื่องนั้นตอไปเรื่อยๆ
มันเปนธรรมของทานเอง

๒
ทีนี้พอไปถึงนั้น ทานพูด ทานพูดเฉยๆ นี่เห็นไหมทานวางั้น ทานก็พูดไปของ
ทานอยางนั้นดังที่เคยพูด นี่เห็นไหม หมูเขาไมมีจอบมีเสียม เขามีจมูก เขาเอาจมูกดัน
หญาแหวหมูนั่นออกมากิน นั่นเห็นไหม เขาจนหรือปญญา ดีไมดีเราสูเขาไมได
มิหนําซ้ํายังวา เราเอาบาตรไปหาขอทาน หมูเขาไมเห็นไปหาขอทาน ..ทานตีพระอยูใน
นั้น ทานไมหัวเราะนะ ทานพูดเฉย แตเรามันจะตาย
พอดีไปเห็นหมู ๓ ตัวอยูดวยกัน อยูขางๆ นี่ละ ทานเดินไปนี้ เขาก็ไมกลัว เขา
ขุดหญาแหวหมู เขาเอาจมูกเขาขุดๆ นี่เห็นไหมทานวา หมูเขาฉลาด เขาไมมีจอบมี
เสียม เขาเอาจมูกขุดกินเห็นไหม มิหนําซ้ํายังยอนเขามาหาพวกเราอีก สอนพวกเราใน
ตัว พวกเราไมมีอะไร เอาบาตรไปหาขอทานกิน หมูเขาไมไดไปหาขอทาน จะขอทาน
ยังไง เจาของเขาเลี้ยงจนจะตาย เขาใจไหม มันนึกในใจนะ นึกในใจ เจาของเลี้ยงจนจะ
ตายแลว มันมาหากินเศษกินเดนเฉยๆ ละพวกนี้ วาเขาฉลาด เขาหากินของเขาเอง พอ
ไปถึงนีม้ ันจะฉลาดแคไหน หมู ๓ ตัวนี้ ไอเรามันนิสัยอยางนี้ละ ทานเดินไป ทานก็เดิน
ไปเฉยพูดไปเฉย
พอไปมันกําลังขุดดิน ตีนเราก็แหยไปนี.้ กี้ก.โดดตกคลองกลิง้ ทั้ง ๓ ตัว หงาย
ทองขึ้นมา คือเราเอาเทาเราแหยไปหามัน ก็มันไมกลัว มันอยูขางๆ ทานเดินไปเฉย มัน
ก็ไมกลัวซิ เรามันไมเฉยละซี พอไปก็เอาเทาแหยไปนี้ มันก็ตื่นเทาเรา กี้ก ก็ตกไป ๓
ตัว กลิ้ง ใครไปทําหมู เขาหากินของเขาอยู ไปยุง เขาทําไม ทานพูดทานไมหัวเราะนะ
เขาหากินอยูดีๆ ไปยุงเขาทําไมจนกระทั่งเขาตกคลอง หงายทองขึ้นฟา ทานก็พูดเฉยๆ
ทานพูดอยางนั้น เราอดหัวเราะไมได
เรามันดื้ออยางหนึ่งอยูนะ ทานพูดไปอยางหนึ่ง มันหากมีอะไรแทรกอยูในนี้ละ
พอไปถึงไปใหพร คือสําหรับสุดทายนูนเขามารวมกันมากๆ ใหพรจุดนั้นจุดหนึ่งๆ จุด
ตนจุดปลาย สองจุด พอใหพร ทานยถาถึงสัพพี เราสัพพีไมไดซิ มันอดหัวเราะไมได
ไอหมู ๓ ตัว ตกกลิ้งรองกี้ก หงายทองขึ้นมา เราแหละไปทําเขา ทานเฉย พอยถาไปถึง
สัพพี เราสัพพีไมไดซิ ทานก็เลยสัพพี หมูเพื่อนก็รับสัพพี เราเลยใหสัพพีไมได ทานก็
นิ่งเฉย
คือธรรมดายถาถึงสัพพี เราตองเปนผูสัพพี อยูต ิดกับทาน ทีนี้เรานําสัพพีไมได
มันจะตายอดหัวเราะไมได ทานก็เลยสัพพี หมูเพือ่ นก็เลยสัพพี เราเลยอดหัวเราะ อัน
นั้นก็พักนึง ยังไมแลวอีกแหละ มาสุดทายนี่วันเดียวกันนั่นแหละ นี่ก็หมูอีกแหละ ทาน
พูดทานไมหวั เราะนะ ไอเรามันจะตายละซิ เปนนิสัยลิงนี่ พอไปถึงนั่น พอทานมานั่งปบ
แลวหมู ๒ ตัวอีกแหละ กอไผอยูนั่น มันไปหากินกับคนขางๆ มันไปดันกัน กัดกันซิ กัด
กันดันตัวนี้ ดันตัวนั้น ดันตัวนั้นเขากอไผ เขากอไผรองกี้กๆ ทางนี้ยังดันเขาไป ทางนัน้
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รองกี้กๆ ทางนี้ยังดันอยูตลอด เออ ไอนี่ก็ไมรูจักแพจักชนะ ทานพูดเฉยๆ ไมรูจักแพ
จักชนะ เขายอมเขารองกี้กๆ ยังดันเขากอไผอกี มันยังไงกันไอนี่นะ ไมรูจักแพจักชนะ
ทานก็พูดเฉยๆ
ไอเรามันจะตายซิ มองเห็นหมูตัวนี้ดันตัวนั้นเขากอไผ มันติดกอไผตัวนี้ก็ยิ่งดัน
ใหญ ตัวนั้นรองกี้กๆ เขายอมแลวเขารองกี้กๆ ตัวนี้ยังไมยอม ยังดันอยูน ั่น มันยังไงไอ
นี่นะทานวางั้น ทานก็ไปนั่งใหพร เราก็รับไมไดอกี แหละ ๒ หน พอออกมา แลวก็หมู
เพื่อนไป มันยังไงทานมหาวันนี้นะ ใหพรสองหนสามหน ไมเห็นรับสัพพีบางเลย อูย ไอ
หมูสองตัวนั้นมันเปนเหตุ หมูสองตัวนี้มันเปนเหตุ ประสาหมูทานวา ทานก็พูดเรื่อยไป
เรามันจะตายซิ ใหพรไมได อยางนัน้ ละนิสัยเรา นิสัยทานเฉยนะ ไอเรามันหากมีเรื่อง
อยูนั้นละอยูในตัว ยถาสัพพีเลยไมได วันนั้นไมไดทั้งสองแหงเลย ขบขันดี ทานพูด
เฉยๆ เราจะตาย
วันนี้พูดเรื่องปฏิสังขา เสกคาถาปฏิสังขาแลวก็ยื่นคําขาวใหกัน ใหเณรเปนแถว
หัวหนาเณรเสกคาถาเปาฟูๆ แลวก็ยื่นใหนี่ ยื่นใหนั่น ทานพูดตัง้ แตสมัยทานเปนเณร
เวลาปฏิสังขาไมเปน หัวหนาเณรก็เสกปฏิสังขาใหแลวก็ยื่นคําขาวสงไปๆ แลวคอยลง
มือฉันกัน ดับไฟนรกทานวา คาถานี้คาถาดับไฟนรก ถาใครฉันจังหันไมมีปฏิสังขา พวก
นี้ตกนรก ไอเรามันขบขัน เลยอดหัวเราะไมได ทานพูดเฉยนะ แตทานเปนเณรทานก็
ไดรับปฏิสังขา เขายื่นคําขาวมาให ยื่นมาใหเรื่อยๆ พวกเณรขางหนา ยื่นคําขาวเสกเปา
แลวก็ยื่นมาๆ ทานพูดเฉย ไอเรามันจะตายละซิ
เวลาทานพูดขบขันก็ขบขันจริงๆ แตทานนั้นเฉย คือทานพูดตามเรื่องราวที่เคย
เปนมายังไงทานก็เอาเรื่องราวมาพูดเวลาวางๆ คุยกันเฉพาะเวลาวางๆ คุยธรรมดาๆ
มันไปสัมผัสอะไรทานก็พูดออกมา ทานพูดนี้เฉยทานไมมีอะไร แตเรามันจะสลบไสลซิ
มันอดหัวเราะไมได อูย มัดไวจะตายละอกจะแตก มันอดหัวเราะไมได ทานพูดอะไร
ทานพูดเฉยดวย เรื่องนาหัวเราะทานก็ไมหัวเราะ ไอเรามันจะตาย ทานพูดสบายๆ ไมมี
ละเรื่องที่จะหัวเราะ แตเรามันจะตายซิ ที่หัวเราะก็หัวเราะไมได เหยี่ยวอยูขางบนดวย
นกมันจะมาจี้กแจกอยูไดยังไงใชไหม นี่ละมันขบขัน
พอแมครูจารยมั่นนิสัยทานเปนอาชาไนย
ทานไมพูดอะไรอยางสุมสี่สุมหา
หัวเราะลั่นดังทั้งหลายไมมี ถาเรานี้เปนบาไปเลยละ ก็อยางนี้แหละพูดอยางนี้มันก็
หัวเราะอยูจะใหวาไง แตทานเฉยทั้งนั้น พูดนาขบขันนาหัวเราะนี่ทานก็เฉย มันนาขบขัน
นาหัวเราะมันก็ตองหัวเราะไมใชคนตายใชไหม ทานเฉยนะ แตเราจะหัวเราะก็ไมได
บังคับเอาไวเหยี่ยวอยูขางบนนั่นตองระวัง แตเราพูดตามความจริงนะ พอแมครูจารย

๔
มั่นนี่ทานรูสึกวาเมตตามากสําหรับกับเรานะ เอะอะทานมหาไปไหน ยิ่งปวยดวยแลว
พอลืมตาปบทานมหาไปไหน แนะถาม
บางทีอยูในวัดเงียบๆ มีพระขึ้นไปคุยกับทานอะไรๆ บางทีทานก็ยังถาม ทาน
มหาไปไหน ทั้งๆ ทีอ่ ยูด วยกันทานก็ยังถาม เพราะการงานทุกอยางเราจะทําใหเต็มภูมิ
ความสามารถของเรา พระเณรอยูในวัดทั้งหมดเปนเราดูแล ทานอยูเปนความสงบ
รมเย็นเปนรมโพธิ์รมไทร เรามาหาทานมาเองทานไมไดขันตีนิมนตมา มาจะมาทํา
ระเกะระกะใหทานขวางหูขวางตาขวางใจไมเหมาะ ทีนี้เมื่อเรามาอยูที่นั่นแลวตองคอย
สอดสองดูพระดูเณร เราไมไดมีความสุขนะอยูกับพอแมครูจารยมั่น เพื่อรักษาสวน
ใหญใหทานอยูสะดวกสบายเปนรมโพธิ์รมไทร
เราจะคอยตบคอยตีแนะนําสั่งสอนพระเณรอยูตลอด ไปไหนซอกแซกซิกแซ็ก
เรื่อยอยางนั้นละ พระเณรนี้กลัว กลัวเรานี้กลัวจริงๆ กลัวมากอยู แตกลัวหาที่ตําหนิ
ไมได กลัวดวยความเคารพ เพราะเราจริงจังทุกอยางแตไหนแตไรมา อยูกับครูบา
อาจารยก็เปนอยางนั้น สมมุติวาเราลาทานไปเที่ยว กอนจะไปเที่ยวก็กราบเรียน
เสียกอน วาทางวัดทางวานี้มีธุระอะไรๆ บาง ถาทานวาไมมีธุระ ไมมีอะไร ถาไมมกี ็
อยากจะนมัสการกราบลาพอแมครูจารยไปเที่ยวภาวนาสักระยะหนึ่ง เราบอกสักระยะ
หนึ่ง
อาการของทานดูไมอยากใหไป คือสวนใหญเราปกครองไปหมดทานสงบรมเย็น
ดูพระเณรก็คงจะเรียบรอยทา เวลาเราไปแลวอาจจะระเกะระกะขวางหูขวางตาทานหาก
รู รูในนิสัยกิริยาอาการของทานที่แสดงออก เวลาเราจะลาทานไปเที่ยวดูอาการทานทาน
ไมอยากใหไป แตทานเห็นประโยชนสวนใหญของเราทานก็จําตองอนุญาตใหไป เวลา
ไปเราก็บอกวาจะไปสักชัว่ ระยะหนึ่ง ดูอาการของทานไมอยากใหไป ก็เพราะดูแลพระ
เณร
เวลาทานเจ็บไขไดปวยนี้เราจะตองติดแนบตลอดเวลาเลย
ยิ่งทานปวยหนัก
เทาไรเราอยูกับทานเปนประจําเลย กลางคืนก็ตามกลางวันก็ตาม กลางวันบางทีมัน
กําเริบโรค แลววัณโรคดวย ถาเวลาหนาวๆ นี้ไอ บางคืนไมไดนอนทัง้ คืน เราก็ไมได
นอนทั้งคืน สําลีใสกะละมังมาวางไวนี้ เราเอาสําลีมาหอกวานเสมหะมันเหนียว เราเปน
ผูทําทั้งหมด เอากะละมังสําลีมาวางไวนี้ แลวก็เอานี้มากวานๆ เอาออกใสกระโถนๆ เรา
ทําอยางนี้ เขาวาอะไรวัณโรคมันติดงาย แตกอนแกไมตกวัณโรค
เราไมเคยสนใจกับวัณโรควัณแรกอะไร สนใจแตพอแมครูจารย ตัดทุกอยาง
ถวายทานหมดแลว มันจะเปนวัณโรคนะแรกไหนก็ใหมาวางั้นเลย เราขอบูชาครูอาจารย
ดวยชีวิตจิตใจของเรา เราไมไดกลัววัณโรคนะแรกยิ่งกวาความรักความเทิดทูนครูบา
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อาจารย เอาอยางนั้น แตก็เดชะนะจนกระทั่งทานลวงไป แทนที่จะเปนวัณโรคไมเปน
คลอเคลียกับทานอยูตลอด กะละมังสําลีอยูนี้ จับนี้ปบเอาไปกวานออกๆๆ ปากเรากับ
ปากทานอยูดวยกัน ไมเคยเปนนะ เดชะอยูไ มตดิ วัณโรคเขาบอกวาติดงายที่สุด แตเรา
ไมมีอะไร คือเราไมสนใจกับโรคอันนี้เลย ยิ่งกวาความรักความเทิดทูนครูบาอาจารย
ของเรา หัวใจเราอยูนั้นหมดเราไมไดมาอยูกับวัณโรค เปนตายอะไรเราไมสนใจ
แตครั้นแลวก็ไมมอี ะไร ไมติด ธรรมดาติด ถาลงขนาดนี้แลวรอยทั้งรอยติด แต
เราไมติด ไมมีอะไร ผานมาไดสะดวกสบาย ตอนนั้นวัณโรคยังแกไมตก เหมือนอยาง
มะเร็งสมัยปจจุบันแกไมตกอยางเดียวกันนี้ เราไดปฏิบัติทา นเต็มกําลังความสามารถ
ของเรา เรียกวาทุมหมดเลย ชีวิตจิตใจทุกอยางในตัวเราไมใหมีตัวเราเลย ใหอยูกับทาน
ทั้งหมด การประพฤติปฏิบัติไมวาอาการใดๆ เราจะตองรับผิดชอบดูแลเหมือนอวัยวะ
ทานกับเราเปนอวัยวะเดียวกัน เคลื่อนไหวอะไรเราจะตองเคลื่อนทันทีๆ
ปวดหนักปวดเบาอะไรนี้เรารักษาทานนี้รักษาดวยความเทิดทูน รักดวยสงวน
ดวยจึงไมใหใครเขาไปเห็นอวัยวะทาน ไมใหมีไมใหเห็น เราคนเดียวซึ่งเทากับอวัยวะ
ของทาน ของทานกับของเราเปนอันเดียวกัน จะเปนอะไรก็ตาม ปวดหนักปวดเบาปวด
อะไรๆ เราจัดการทําหมดไมใหใครไปเห็นเลย เรารักเราสงวน มันหากเปนในตัวของ
ตัวเองนะ ไมไดไปรับการเสี้ยมสอนมาจากใครละ มันหากเปนของมันเองดวยความรัก
ความเทิดทูน เราทําเรียบวุธหมด
การถายหนักก็ดถี ายเบาก็ดีเราจะจัดการของเรา ทําคนเดียวๆ ไมใหใครเห็น
อวัยวะทาน เรารักษาหมดเลยอวัยวะทานไมใหใครเห็น พอเรายื่นออกมาทางนูนก็จับ
ออกๆๆ เราเปนผูจัดอยูภายใน อันนี้เราก็พอใจ เรียกวาไมมีอะไรเหลือเลย เรายกเปน
การบูชาทั้งหมดในรางกายของเรานี้บูชามหาคุณของทาน เพราะทานแนะนําสั่งสอนเรา
เต็มเม็ดเต็มหนวยก็คือพอแมครูจารยมั่นนี่ เวลาติดสมาธิทานก็ขนาบออก มันติดจริงๆ
นะติดสมาธิ นั่งทั้งวันไมใหคิดใหปรุงอะไรเลย แนวนี้ยิ่งดีๆ มันติด ทานมาไลออก ทีนี้
เวลาออกทางสมาธิออกทางดานปญญามันก็หมุนติ้วเลย ออกทางดานปญญาไมไดนอน
ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
เวลาอยูสมาธิก็เหมือนหมูข้นึ เขียงติดติดสมาธิ ทานถามทีไร ทานถามเพื่อจะหา
ขอบกพรองสมบูรณของเรานั่นละ ไปยังไงทานมหาภาวนาจิตสงบดีอยูเหรอ สงบดีอยู
ทานก็ฟงไปๆ บทเวลาทานจะเอา เปนยังไงทานมหาจิตสงบดีอยูหรือ สงบดีอยู ทานจะ
นอนตาย ขึ้นเลยทันทีนะ โอย ผางๆ เลย ทานรูไหมสมาธินี้เหมือนหมูขึ้นเขียงทานรู
ไหมๆ ซัดเขาไปเลย แกกิเลสไมไดแกดวยสมาธินะ สมาธิเปนที่พักจิตตางหาก แกกิเลส
แกดวยปญญานะ ทานจะนอนตายอยูในนั้นเหรอ
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เวลาทานเอาทานไมไดธรรมดานะ เหมือนจะกัดจะฉีกกิริยาอาการของทานดวย
ความเมตตา ที่ออกมานั้นเปนความเมตตาทั้งหมดนะ ผางๆๆ พอทานไลออกจาก
สมาธิแลวมันไมอยากออกนะ อยูทไี่ หนเปนหัวตอไมมีอะไรกวนใจ แนวทั้งวันทั้งคืน นี่
เรียกวาจิตเปนสมาธิเต็มภูมิ แลวก็ติดสมาธิอกี ดวยทานก็เขกออกซิ เวลาออกทางดาน
ปญญานี้ ออกก็ออกจริงที่นี่เพราะสมาธิมันพอตัวแลว จิตอิ่มอารมณแลว ทานไลออก
ทางดานปญญา ออกทางดานปญญาก็ออกเอาจริงๆ ไมนอนทั้งวันทั้งคืนอีกละนี่กด็ ี
เวลาออกทางดานปญญา
เพราะสมาธิมันหนุนปญญาไดดีแลว พอออกทางดานปญญามันก็พุงๆ เลย นี่
ทานก็เอาอีกทานก็ขนาบอีก เราวามันพิจารณาทั้งวันทั้งคืน ทานบอกมันหลงสังขาร นั่น
เห็นไหมละ ทานวาธรรมดากลัวเราจะไมรูสึกตัว ทานจึงวามันหลงสังขาร ซัดเลย นี่ทาน
รั้งเอาไวใหพัก ทางดานปญญาเวลามันหมุนจริงๆ นี้ปญญาไมมีทางพักนะ ฟาดมัน
เตลิดเปดเปง บางคืนนอนไมหลับกลางวันนอนไมหลับ ตองเขาพักดวยพุทโธ เอาพุทโธ
มาบริกรรมๆ ลงแนว จิตออกทางดานปญญาหยุดหมด เขาสูจุดพุทโธคําเดียว
สําหรับเราชอบพุทโธ อยูกับพุทโธๆๆ ไมใหออกทางดานปญญา ลงแนวเลย
พอจิตลงสมาธิแลวสงบแนวเย็นสบาย ทีน้คี วรแกเวลาแลวคอยปลอย พอปลอยแลวก็
ผางเลยออกทางดานปญญา อยางนี้ทานสอนอยูอยางนี้เรื่อยไป ทานสอนเราทั้งหมด ไป
กราบทานนี้เหมือนวามันซึ้งเหลือประมาณ กราบทานที่ศาลา กราบดวยความซาบซึ้งใน
บุญในคุณของทานลนเกลาลนกระหมอมของเราตลอดเวลา ไปกราบทานที่ศาลาใหญ
พอแมครูจารยเปนผูเปากระหมอมใหเราหมดเลย ตั้งแตขนั้ สมาธิถึงขัน้ ปญญา
ปญญาทุกขัน้ ทานสอนถูกตองๆ หมด เราก็กาวตามนั้นๆ จึงไดเทิดทูนสุดหัวใจ เวลา
ทานเจ็บไขไดปวยก็เรียกวาเราก็พอใจในเรา คือพอใจในการอุปถัมภอุปฏ ฐากดูแลทาน
ทานเปนยังไงก็ตามไมสนใจวาเจาของจะเปนยังไง ถาทานไมไดนอนทั้งคืนเราก็ไมนอน
ทานเปนอะไรเราก็เปนอยางนั้นดวย แลวก็พอดีเวลาลืมตา บางทีทานเคลิ้มหลับไปบาง
พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน แนะเอาละนะปบทานมหาไปไหน พระทั้งวัดทานไม
ถามหา เปนไงเปนยังงั้นฟงซินะ พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน
กอนที่เราจะไปเราเดินจงกรมอยูตรงนั้นบอกแลวบอกพระแลว ใหพระดูแลทาน
แทนเรา เวลาเห็นทานหลับแลวก็ออกไปไปเดินจงกรม บอก พอทานลืมตาขึ้นมา ทาน
มหาไปไหน พระปุบออกไปไปบอก เราก็ปุบเขาเลยเขามุง อยูมุงทานกับเราเทานั้น พระ
ทั้งวัด แลวพระทั้งหลายทานก็ไมอาจเอื้อม ทานก็พอใจที่จะปฏิบัติ แตทานเห็นเราทํา
กับทานอยูเปนยังไงทานก็ดูแลวนี่ ใครจะไปทะลึง่ เขาไป เปนอยางนั้นเราปฏิบัติตอพอ
แมครูจารยมั่น เรียกวาสุดกําลัง
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เราก็ภูมิใจในการอุปถัมภอุปฏฐากครูบาอาจารย จนขนาดที่วาลืมตาขึ้นเมื่อไร
ทานมหาไปไหนๆ อยูงนั้ นะ ไมถามหาใครละถามหาเรา เพราะเราเอาจริงเอาจังทุก
อยางกับพอแมครูจารยมั่น ดวยความรักความเทิดทูนสุดหัวใจเรา เวลาทานลวงไปแลว
แหมน้ําตาพังเลยนะ พังอยูขางศพทาน ทานนอนมรณภาพ เราไปนั่งตั้งแตตี ๔ นั่ง
รําพึงรําพันเจาของ โอ หมดที่พงึ่ ๆ ตอนนั้นสติปญญาของเรากําลังหมุนเปนธรรมจักร
เปนมาแตกอนนูนแลว ทานก็ทราบแลววาจิตของเราเปนธรรมจักร มันหมุนตัวเปน
อัตโนมัติแลว ทานก็รูตั้งแตทานยังไมปวย จิตเริ่มเปนมาแตนูนแลว
เวลาทานปวยนี้เราก็หนักเรื่องจิตใจ ทานก็หนักทางธาตุทางขันธ ขัดแยงกันอยู
ตลอดเวลา รบกันตลอด เราก็หนักทางดานจิตใจหมุนติ้วๆ ทานก็หนักทางธาตุทางขันธ
ก็ตองดูแลวทานดูแลเราอยูอยางนั้นตลอด กับพอแมครูจารยนี้เราทําเต็มภูมิของเราเลย
สดๆ รอนๆ นะกับพอแมครูจารย ทุกวันนี้ไมไดมีจืดมีจางแมเม็ดหินเม็ดทราย คือ
ความเคารพความรักความซึ้งในพระคุณของทานเต็มอยูในหัวใจนี้หมดเลย จึงไมมคี ํา
วาจืดจางกับพอแมครูจารยมั่น เอาละที่นี่ใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

