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ดวยความเคารพเลื่อมใสบูชา
เปนหวัดมันเปนยังไง อยางนั้นละคนแก ประสาหวัดมันก็เอาใหหมุนติ้วไดคน
แก เดินมาจากกุฏิจะมานี้จะหกลมมาตลอด วิงเวียนๆ มาเรื่อย ตองระวัง นี่ธรรมดาหก
ลมไมรูกี่ครั้งละเรานะ แตพูดใหตรงเปงไปตามความจริงเลย นี่เพราะสติ สติไมเคยมี
พรากจากตัวเอง แมขณะหนึ่งไมมี ฟาแลบก็ไมมี สติเปนธรรมชาติเลย เพราะฉะนั้นถึง
ไมคอยหกลม สติดีพูดงายๆ วางี้เลย เดินมานี่มันวิงมันเวียนมันจะลม จากกุฏิมานี้นะ
ไมสบายมาได ๔ วันนี้ หวัดนั่นแหละไมใชอะไร เลยเปนไปหมดในรางกาย พอลุกขึ้น
เดินนี้คอยแตจะหกลมตลอด มันวิงเวียนๆ หมุนติ้วๆ เดินมาจากกุฏิก็ไดระวังมาตลอด
ไมงั้นหกลม เพราะมันวิงเวียนดวยนะ มีวิงเวียนดวย
ถาธรรมดาไมมาฉัน ธรรมดาแลวไมฉัน แตนี้ก็ยั้วเยี้ยๆ เต็มวัด เราไมฉันเสีย
องคเดียวนี้หวั่นไปทั้งวัด แนะ ตองอุตสาหลงมา ถาธรรมดาเรื่องอยางนี้งายมากเรา พอ
รูสึกไมสบายไมฉันเลย เรื่องการขบการฉันรูสึกวาสบายมากเรา ไมมีกังวลอะไรเลย
เพราะเคยฝกมาเสียพอ การขบการฉันนี้มันถึงไมเปนกังวลเพราะเคยฝกมาแลว นี่ก็
ยั้วเยี้ยๆ เราไมฉันเสียองคเดียวนี้ก็หวั่นไปทั้งวัดเลย ก็อุตสาหบืนมาอยางนั้น มาก็เพื่อ
สวนรวมไมไดเพื่อตัวเอง ถาเพื่อตัวเองไมมาไมฉัน ระยะนี้ธาตุขันธ...มันก็เปนเพราะ
หวัดนี่แหละ ธรรมดาหวัดจะมีปญหาอะไร แตสําหรับคนแกนี้เปนเรื่องใหญโตอยูมาก
เดินนี่วิงเวียน สําคัญวิงเวียน มันจะเอาใหหกลมจนไดแหละ
การฝกจิตใจใหเขมแข็งนี่สําคัญมาก ถาจิตใจเขมแข็งเสียอยางเดียว ทุกอยางก็
ขึ้นอยูกับใจ ถาใจออนแอลมเหลวไปหมด พอพูดอยางนี้แลวก็ระลึกถึงพอแมครูจารย
มั่นของเรา คือตามธรรมดามาหาทานทีไรมีแตหนังหอกระดูกลงมา คนหนุมนอยอายุ
๓๐-๓๐ กวา กําลังเรงความเพียรตอนนั้น พอออกจากทานไปแลวก็เอาละ ปาชาอยูกับ
เราคนเดียว อยากกินก็กนิ ไมอยากกินก็ไมกิน ไมเอาใครไปดวย เปนน้ําไหลพุงเลย ถา
มีเพื่อนฝูงองคสององคเปนน้ําไหลบา กําลังความเพียรไมตดิ ตอ ถาไปคนเดียวแลวปา
ชาอยูกับเราเทานั้นพุงๆ ๆ เลย
ทีนี้เวลาลงมาหาทาน ตอนนั้นอาจจะเปนดีซานหรืออะไร คือเหลืองหมดทั้งตัว
ลงมาจากภูเขาก็มากราบทาน ทานจะรูสึกอะไรในจิตของทานแหละ เฮย ทําไมเปนอยาง
นั้นละ ทานวาอยางนี้ คือมันเหลืองหมดตัวเลย สวนเปนหนังหอกระดูกไมตอ งพูด ยัง
เหลืองหมดทั้งตัวดวย มันคงเปนดีซานทา ทําใหเหลืองหมดเหมือนทาขมิ้น พอกราบ
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ทานทานรอง เฮย ขึ้น ทําไมเปนอยางนั้นละ เราก็คอยฟง อะไรอยาไปตอบงายๆ กับ
พอแมครูจารยมั่นนะ นั่นละจอมปราชญ
ทานรองโกกขึ้น เฮย ทําไมเปนอยางนั้นละ เราคอยฟงทานจะวายังไง สักเดี๋ยว
ตอบรับมาปงกลัวเราจะออนเปยก กลัวเราจะออนแอ ทานวามันตองอยางนี้จึงเรียกวา
นักรบ นั่นคําตอบของทานทีหลัง ทีแรกวา เฮย ทําไมเปนอยางนี้ ก็เหมือนกับวาจะทํา
ใหเราใจออนแอลงไป ทานปลุกเสียใหมเลย มันตองอยางนี้จึงเรียกวานักรบ ทานวางั้น
นั่นจอมปราชญพลิก พูดอะไรลงไปจะเสียประโยชน พลิกใหมทันที
พอพูดอยางนี้ก็ระลึกไดถึงทานอาจารยมหาทองสุก ทานอาจารยมหาทองสุก
เปนคนสระบุรี ถาจําไมผิดดูวาบานหนองทานวางั้นนะ ที่สระบุรี นี่เปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย
กันกับหลวงปูมั่นเรามาโดยลําดับ ทานอาจารยมหาทองสุก นิสัยถาเทียบทานอาจารย
มั่นกับทานอาจารยมหาทองสุก เรียกวาหลวงปูมั่นเรานี้เด็ดขาดๆ ทางนี้นิ่มนวลๆ จะ
คลายไปทางออนแอ เปนไขละซิ เปนยังไง คือนิสัยทานเรียบรอยอยูตลอด แตเวลาเปน
ไขมานี้เปนลักษณะออนแอ ทานก็ใสยาเขาไปขนานแรก มันเปนยังไง เพียงไขเทานีก้ ็
ออนแอปวกเปยกๆ ไปหมดทําไงนี่ มันเปนนิสัยผูหญิงนี่ เปลี่ยนผาสบงจีวรออก ไปเอา
เครื่องนุงหมผูหญิงมานุงหมแทนมันจะเขากันไดกับความออนแอนี่นะ ทานวางั้น ทาง
นั้นรองไห ทานรูแลวนะนี่ วางยาขนานนี้ไมถูก
กลับมาทีหลังทีนี้ออนนิ่มไปหมดเลย คือยาขนานเด็ดเดี่ยวนี่ไมไดผล ตองเอายา
นิ่มเอายาไสกบเขาไป อยางนั้นทานอาจารยมั่น ทานบอกใหเปลี่ยนออกหมด ผาสบง
จีวรมันเครื่องของผูชาย ยังเปนเครื่องของพระดวย แลวออนแออยางนี้มันเขากันได
ยังไงทานวา ทางนั้นรองไห ทีนี้พลิกใหม ออนนิ่มไปเลย อยางนั้นละทานวางยาปบแลว
สังเกตดูผล พลิกปบ
ทานอาจารยมหาทองสุกนี้เปนคูพึ่งเปนพึ่งตายกับพอแมครูจารยมั่นจริงๆ มัน
หากเปนตามนิสัยบุพเพนิวาสชาติปางกอนเคยเกีย่ วโยงกันมายังไง มันหากเปน อยาง
หลวงปูมั่นกับอาจารยมหาทองสุกนีช้ ัดเจนมากทีเดียว ทานเคยพึ่งเปนพึ่งตายกันมา ไป
ไดรับความทุกขความลําบากที่ไหน มีแตกับทานอาจารยมหาทองสุกแหละไปดวยกัน
เวลาเจ็บไขทางนั้นเขก หากไปดวยกันอยางนั้นละ ทุกขยากลําบากก็มีสององคนี่ละ ที่วา
ทานเปนเสือเย็น เสือเย็นก็คือทานอาจารยมหาทองสุกกับพอแมครูจารย เขาตูวาเปน
เสือเย็น
เขาวาอยางนี้ อูย ไมไดนะทานมหา ถาเราไปตอนที่เขากําลังยกโทษนี้ ตายไป
แลวพวกนี้จะเปนสัตวเปนเสือตกนรกไปหมด เราตองอนุเคราะหเขา ทานพลิกไปอยาง
นั้น นั่นละธรรมเปนอยางนั้น จนกวาเขากลับใจไดเรียบรอยแลวเราจะไปไหนคอยไป
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เอา ทุกขยากลําบากอะไรก็ทนเพื่อมนุษยตาดําๆ คนทั้งหมูบานมายกโทษทานวาเปน
เสือเย็น แทนที่ทานจะเปนเสือเย็นกับเขาไมเปน ทานวาเขาคิดผิดแลว ถาเราไปเสีย
ตอนนี้ความคิดอันนี้เปนอกุศลมากทีเดียว ตายแลวจะไปเปนสัตวเปนเสือตกนรกกัน
หมด ตองอยูอนุเคราะหเขาเสียกอน ก็เปนอยางนั้นแหละ ทานอนุเคราะห ทานเปน
ธรรมไปหมดทานไมไดเปนโลกนะ
คือความคิดความปรุงของคนมีกิเลส สวนมากจะเปนแตฝายลบๆ ทานไมมีฝาย
ลบ คงเสนคงวา เขาตําหนิอยางนั้นแทนที่ทานจะพากันหนีไปเสีย ทานไมนะ ทานอยู
จนกระทั่งเขากลับใจไดทานคอยไป อยางนั้นละเรื่องธรรม แตกิริยาที่แผดไมมีใครเกิน
หลวงปูมั่นนะ เหมือนฟาลงฟารองฟาผา กิริยาอาการเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทุกอยางเลย
แตจิตนี้นิ่มไปหมด พลังที่ออกมาจากนั้นเปนพลังของเมตตานะ ไมใชเปนพิษเหมือน
กิเลสทั้งหลาย ถากิริยาแสดงออกมานั้นธรรมดาเปนกิเลส เปนไฟออกมา นั้นเปนน้ํา
ออกมา มันตางกัน ก็ไฟคือกิเลสไมมใี นใจของทานจะเอาอะไรมาเปนไฟ ก็มีแตน้ํา เปน
น้ําดับไฟ แผดก็เหมือนฝนตกลงมาเย็นไปหมดแหละ
เรียกวาเต็มกําลังความสามารถของเราแหละ ที่อุปถัมภอุปฏฐากทานในวาระ
สุดทาย เราพอใจในการถวายชีวิต ทุกอยางมอบกับทานเลยเทียว แตพระเณรทานก็รู
ทานไมเขามายุง มีแตเรากับทานอยูดวยกัน เวลาทานเปนหนักนี้มีแตเราเทานั้นอยูกับ
ทาน สององคเทานั้น ตอนนั้นทานเปนวัณโรค วัณโรคเขากลัวกันมากนะแตกอน เราไม
สนใจ ปากเรากับปากทานคลอเคลียกันอยูตลอดเวลา จับสําลีมากวาน เสมหะทาน
เหนียว เราตองเอามือกวาน ปากเรากับปากทานก็อยูดวยกัน ไมสนใจ
แตก็เดชะไมเปนอะไรนะ คือมันติดกันงายมากเขาวางั้น วัณโรค ถาอยางเรานี้
รอยทั้งรอยติดหมดวางัน้ นะ
คือเรามันคลอเคลียมันไมสนใจกับที่วาวัณโรคณะแรก
อะไรละ คือพอแมครูจารยนี้เลยชีวิตจิตใจของเราไปหมดแลว มันจะมาหวงใยอะไรกับ
ความเปนความตายของเรา มันไมมาหวงนะ ไมหวงเลยสําหรับเราเอง ดวยความเคารพ
เลื่อมใสบูชาสุดหัวใจอยูกับทานหมดเลย มอบถวายหมด
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติอุปฏฐากทาน เราก็ยังภูมิใจอยูนะ จนถึงขนาดทีว่ า คือ
ทานคงจะไวใจนั่นเอง พอทานเคลิ้มหลับไปบางอยางนี้ เราจะบอกพระ เราไปเดิน
จงกรมอยูขางๆ นี้ คือเวลาทานเคลิ้มหลับ เราอยูกับทานติดกันเลย พอทานเคลิ้มหลับ
ไป เราก็ออก บอกไปเดินจงกรมอยูนั้น ถาทานตื่นขึ้นมาทานมักจะเรียก มักจะถามถึง
เรา พอทานตื่นขึ้นมา ทานถามใหบอกเรา พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน อยางนั้นนะ
สมเจตนาของเราที่เทิดทูนสุดหัวใจ
เปนตายมอบกับทานหมดแลวนะ
เพราะฉะนั้นเราจึงไมมีคําวาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เปนอะไรไมมี มอบใหทานหมดเลย
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นี่ทานก็รูสึกวาเมตตามากสุดขีดเลย เวลาทานไมไดนอนกลางคืน คือรบกับพวกวัณโรค
นี้ เวลาหนาวนี่ไอ กลางคืนบางคืนไมไดหลับนะ ทานไมหลับ เราก็ไมหลับอยูนั้นแหละ
เปนประจํา ถากลางวันสงบ นั่นละพระเณรจะไดเขาไปเกี่ยวของ เราก็หางออกไปตอน
กลางวัน พอค่ําเขามา เราจะเขาแหละ พระเณรทานก็รู รูนิสัยรูกิริยาแหงการทํา ใน
ระหวางเรากับทาน พระเณรทานจึงไมคอยไปยุง ละ ทานคอยอยูวงนอก มีแตเราอยูกับ
ทานวงในๆ โดยเฉพาะ
เหมือนวาโงกับฉลาดก็เรียกวาเรามอบถวายทานหมดแลว สุดหัวใจเราแลว เปน
ตายเราก็มอบหมด ไอวัณโรคณะเรกอะไรกลัววามันจะติดจะอะไรเรา ไมสนใจ เอาชีวิต
เขาวาเลย พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน แนะ เอาอยางนั้นละนะ เราติดอยูก ับทาน
ตลอดเวลา เราภูมิใจในการปฏิบัติตอพอแมครูจารยมั่นนี่ ภูมิใจจริงๆ คือเรามอบถวาย
หมดเลย เปนตายของเราไมใหมี ใหอยูกับทานหมด
ตั้งแตอยูด วยกันนี้ทานก็ไวใจอยูแลว การเกี่ยวของกับหมูก ับคณะอะไรๆ นี้ เรา
จะใหเรียบหมดเลย ใหทานอยูผาสุกรมเย็น เพราะเรามาเอง ทานไมไดนิมนตมา เรามา
เอง อยากอความยุงเหยิงวุนวายขัดหูขัดตาใหทานลําบากเลย เราจึงตองคอยดูแลขาง
นอก อยูในวัดก็เปนอยางนั้นตลอดเลย เวลาทานเจ็บไขไดปวยยิ่งหนัก เราจะเปนตัว
สําคัญอยูในนั้นเลย นี่เราก็ภูมิใจเวลาทานมรณภาพ เพราะตั้งแตเริ่มหนักเขานี่ เรา
ไมไดจากทานเลย ติดพันตลอดเลย ถึงขนาดที่วาลืมตาขึ้นมาแลว ทานมหาไปไหน
พระทั้งวัดทานไมไดถามหานะ พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน แนะ เราเขาปุบ
เลย อะไรๆ เราไมสนใจ ถายหนักถายเบา เราจัดการไมใหใครไปเห็นอวัยวะของทาน
เราเทิดทูนสุดยอด รักสงวนดวย อวัยวะของทานทุกสวน ไมใหใครไปเห็น มีแตเราคน
เดียว ซึ่งเปนเหมือนอวัยวะเดียวกับทานเทานั้นปฏิบัติตอกัน เราทําหมดทุกอยาง การ
ถายหนักถายเบา เราไมใหเขาไปยุง เราทําคนเดียวๆ เลย เสร็จแลวยื่นออกไปๆ ทาน
ไมพูดละ ทานเฉย แตจะตําหนิเราวาทําอยางนั้นไมถกู ไมมนี ะ เพราะเราก็ทําสุดกําลัง
ของเราอยูแลว ทานไมคอยพูดละ หนักเขาเทาไรเรายิ่งติดกับทานเลย
ตอนนั้นก็เปนเวลาที่จิตของเรากําลังหมุนติ้วภายใน มันเปนมาแลว ทานก็ทราบ
แลวตั้งแตทานยังไมปวย จิตของเรามันก็หมุนเปนธรรมจักรแลวนั่น มันพุงๆ แลว
พอดีทานปวย ทีนี้ทานก็เพียบทางธาตุขันธ เราก็เพียบทางดานจิตใจระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกันอยู มันไมหยุดนะ คือมันเปนอัตโนมัติอยูอ ยางนั้นแหละ นี่ทานก็เพียบทาง
ธาตุขันธ เราเขาไปอุปฏฐากทาน ดูแลทาน จิตของเรามันก็หมุนของมันอยูนั้นละ แตไม
เต็มเม็ดเต็มหนวย พอออกมาเทานั้น มันดีดผึงเลยละจิต ความเพียรอัตโนมัติ
จนกระทั่งวาระสุดทายทานสิ้นไปนี้ แหม สลดสังเวชเรา น้ําตารวงทันทีเลย

๕
เรียกวาหมดที่พึ่งเรา หมดที่พงึ่ คือจิตขั้นนี้ใครจะมาตอบมารับไมไดงายๆ นะ
ตองเปนผูทผี่ านพนไปแลวหมดแลว เพราะจิตอันนี้มันเขาดายเขาเข็มๆ จิตเราหมุนทั้ง
วันทั้งคืน ทีนี้มีผูมาตอบปญหานี้จะไปตอบแบบธรรมดาไมไดนะ ทานพูดออกมาคํา
เดียวปบถึงแลว พังแลว มันขัดของตรงไหน พอทานพูดออกมาคําเดียวพังเลยๆ นั่นละ
ความรูของจอมปราชญสอนจอมโงเปนอยางนั้น
ทีนี้จิตใจก็อยูกับทานหมด ในเวลาทานลวงไปแลวทําไง นั่งน้ําตารวงอยูนั่นละ
เฝาศพของทาน ตั้งแตตี ๔ พูดใหมันชัดเจนอยางนี้แหละ จนกระทั่งพระถึงเวลา
บิณฑบาต ตั้งแตตี ๔ นั่งเปนเหมือนหัวตอ แตจิตมันไมไดเหมือนหัวตอ มันหมุนอยูกบั
ครูบาอาจารย เรียกวาหมดที่พงึ่ ๆ ตลอด เพราะจิตของเราจะอยูกับทานเทานั้น ใครมา
ตอบไมไดละ ตองทานคนเดียวตอบ ตอบแลวขาดสะบั้นๆ เลย เพราะจิตนี้เปนจิต
อัตโนมัติแลว
พอทานลวงไปแลว นั่งน้ําตารวง ตั้งแตตี ๔ ละ ตอนนั้นตีสอง ๒๓ นาที ทาน
ลวงตอนนั้นพระชุลมุน ครูบาอาจารยทั้งหลาย สวนพระเณรอยูนอกๆ เพราะครูบา
อาจารยอยูภายใน เราก็รองลงมาคอยดูแล พอทานสิ้นเราก็นั่งเฝาศพทานอยู น้ําตารวง
เรื่องที่พึ่ง ขาดที่พึ่ง ตัง้ แตตี ๔ จนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาต หมูเพื่อนมาสะกิดปบ ได
เวลาบิณฑบาตแลว หือ ตั้งแตตี ๔ ถึงเวลาบิณฑบาต นั่งไมรูเหน็ดรูเหนื่อย นั่งเปนหัว
ตอแตจิตมันหมุนของมันกับครูบาอาจารย
ถึงเวลาออกบิณฑบาตถึงไดลุกออก
บิณฑบาต
เราไมลืมนะ พอแมครูจารยเปนมหาบุญมหาคุณ ลนเกลาลนกระหมอมของเรา
เราลืมเมื่อไร สดๆ รอนๆ กับพอแมครูจารยมั่น ไมมีคําวาจืดวาจาง เปนปจจุบันตลอด
เลย สดๆ รอนๆ เชนอยางเวลาวางตอนบายๆ เราก็ลงไปกราบทานที่ศาลาใหญ กราบ
รําพึงรําพันถึงเรื่องมหาบุญมหาคุณของทาน ที่เปากระหมอมของเรา ซึ้งทีเดียวนะ สดๆ
รอนๆ กราบรําพึงบุญคุณของทาน ทานแกตรงไหนขาดสะบั้นๆ แกเรา เพราะจอม
ปราชญแกจอมโง ติดของตรงไหน พอเลาถวายทาน ทานใสเปรี้ยงทันทีขาดสะบั้นๆ
เลย
ไปก็ไปกราบที่ศาลาใหญ ตอนบายจะไปทุกวันนั่นแหละ ไปกราบไปรําพึงรําพัน
ถึงบุญถึงคุณของทานที่มีตอเรา ลนเกลาลนกระหมอมของเราตลอดมา พอแมครูจารย
มั่นสุดยอดในหัวใจของเรา ที่บุญคุณทั้งหลายของทานมาครอบกระหมอมจอมขวัญของ
เราหมดเลย เพราะฉะนั้นถึงไมมีคาํ วาจืดจาง พอทานลวงไปแลวก็น้ําตารวงเลย โอ
พิลึกจริงๆ

๖
ตอนนั้นรูสึกเหมือนวาฟาดินถลมนะ พระเณรนี่โกลาหลอลหมานกันหมดเลยวง
กรรมฐาน ๓-๔ ป ถึงเกาะกันได แตกกระจัดกระจายเลย พอพอแมครูจารยเสียองค
เดียว ครูบาอาจารยองคนั้นอยูที่นั่นๆ ก็ไดไปหาองคนั้นหาองคนี้บาง เริ่มแรกนี่
ประมาณสัก ๓-๔ ปนี้ แหม ยุงมากทีเดียว ครูบาอาจารยแตละองคที่ทา นลวงไป ซึ่งมี
ธรรมเต็มหัวใจ สั่งสอนสัตว ลูกศิษยลูกหาเต็มภูมิของทานแลวลวงไปนี่ แหมพิลึกนะ
พอแมครูจารยมั่นนี่ละที่ใหความรมเย็นแกวงกรรมฐานมากทีส่ ุดเลย เราไมไดลืมนะ
สดๆ รอนๆ
อันนี้ก็เปนเหตุใหเรานํามาพูด ทานคงจะพิจารณาเรื่องของเราพอแลวแหละ
กําลังนวดเสนอยู พระสององคนวดเสนถวายทาน ทานพูดขึน้ ลักษณะเอะใจ เออ ทาน
วา นี่เวลาผมตายแลวพวกทานทั้งหลาย จะไปอาศัยไปพึ่งใครเกาะใครละ เวลาผมตาย
แลว พวกทานจะไปเกาะใครพึ่งใครละ ไมนานนักเดี๋ยวขึ้นอีกเปนลักษณะเอะใจอยูน ั้น
เออ เอาใหพึ่งทานมหานะ ขึ้น คํานี้ทานพูดกับพระ ทานไมไดพูดกับเรา ใหพึ่งทานมหา
นะ ทานมหาสําคัญอยูมากทั้งภายนอกภายใน เทานั้นปดปากเลย พระเณรก็จับจอง
เอาไว เพราะฉะนั้นเวลาทานมรณภาพ พระเณรจึงเกาะเราพรึบเลย ไดคํานี้ละเปน
สําคัญ เกาะเราพรึบ เราก็หลบ
ตอนนั้นเรากําลังหมุนติ้วๆ อยูกับใครไมได การทําความเพียรนี้ถึงเวลาอยูกับ
ใครไมไดอยูไ มไดจริงๆ สําหรับเราอยูไมไดเลย คืออันนีม้ ันหมุนทั้งวันทั้งคืนตลอด
ใครจะมาเกี่ยวของไมได เกี่ยวของก็เหมือนเราวางงาน เชนอยางเราเขียนจดหมาย
หนังสืออยู มีคนมาคุยกับเรา ถึงเราไมเขียน เราก็จับปากกาจอ เขียนไมได เพราะแขก
เขามาเกี่ยวของ พอแขกไปก็เขียนปบๆๆ อันนี้ก็เหมือนกัน เกี่ยวของกับใคร นั่นละเขา
มาทําลายวงงานของเรา เมื่ออยูคนเดียวแลวทั้งวันทั้งคืน มันหมุนของมันอยูอยางนั้น
ตลอด
นี่ในขั้นจิตมันหมุน หมุนอยางนั้นแหละ ธรรมเปนเอง ธรรมแกกิเลส อยูที่ไหน
แกแตกิเลส ถึงขั้นแกแกตลอด ถึงขัน้ ผูกมัดอยางเราๆ ทานๆ ทั้งหลายทั่วโลกดินแดน
ผูกตลอด มีแตกิเลสผูกมัดหัวใจสัตว ทรมานหัวใจสัตวโดยไมรูสึกตัวเลย เราก็มาเห็น
ธรรมะขอนีท้ ี่เกิดกับเรา ถึงเวลามันแกมันแกเอง แกตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแกกิเลส แก
ไมหยุดไมถอย นั่นละอยูกับใครไมได ระยะนั้นอยูกับใครไมไดเลย ตองอยูคนเดียวๆ
ตลอด ไมสนใจกับอะไร นี่เรียกวาขั้นอยูคนเดียว ใครจะไปยุงดวยไมได สําหรับเราเอง
เปนเชนนั้น
ใครๆ ก็เถอะนาจะคลายคลึงกัน ถึงขั้นที่จะเขาดายเขาเข็มแลวมันตองหมุน
ตลอด ใครมายุงไมได ประชาชนญาติโยมยิ่งหางไกล ไมสนใจเลย จนกระทั่งพุง ทะลุเลย

๗
ที่นี่จะมองดูโลกดูสงสารก็ดูได ตอนนั้นดูไมไดนะ จิตเวลามันหมุนมันจะไปรอไมได
จริงๆ ยังไงก็ไมรอ เปนกับตายตองพุง ใหถึงที่สุดอยางเดียวเทานั้น บอกวาเทานั้นๆ
เลย นี่เราเปนมาหมดแลว
หมูเพื่อนก็รุม ตั้งแตพอ แมครูจารยมรณภาพแลวหมูเพื่อนรุม ก็ไมทราบวามา
สนใจจดจอเราอยูตั้งแตเมื่อไร เราไมเคยสนใจกับใคร ถาวาลาไปเที่ยว ทานอนุญาต
เรียบรอยแลว จะไปทางไหนๆ ทานก็ถาม แลวจะไปกีอ่ งค บอกไปองคเดียว ทานขึ้น
ทันทีเลย ทานเสริมสําหรับเรานะ ถาวาไปองคเดียว เออขึ้นเลย พระเณร ทานสายมือ
อยาไปยุงทานมหานะ ใหทานไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน ใครจะไปยุงก็รมโพธิ์รม
ไทรคือทานเอง เราจึงไมสนใจกับใครวาจะมายุงกับเรา
พอทานมรณภาพแลวเกาะพรึบเลยที่นี่ แหม ลําบาก ขโมยหนีจากหมูเพื่อนนี่
ลําบากมากนะ กลางคืนก็ขโมย ถาเปนบาปเปนกรรมก็เราตัวเบอรหนึ่ง ขโมยหนีจาก
หมูเพื่อน ก็รุมเกาะเรา ครั้นไปอยูดว ยกันแลวทําไงที่นี่ เราก็หมุนของเราตลอดเวลา ทีนี้
ก็เอาละพอเผลอ กลางคืนก็ไปนะ พระเณรองคนั้นอยูนั้นๆ แตงบริขารเสร็จเรียบรอย
แลววางเตรียมพรอมแลวนั่น เดินฉากดูลาดเลากอน ดูองคนี้เดินจงกรม องคนั้นนั่ง
ภาวนา ดูพระเณรทานไมสนใจกับเรา พอกลับมาแลวสะพายบาตรขึ้นบนบาออกทางนี้
ทางไมมพี ระเณร
พวกนั้นพอเราไปนี้ แหมยุงใหญเหมือนกันนะพระก็ดี เราก็ไปของเราเลย ทาง
ไหนออกไดถาไมมีพระละออกทางนั้น ไมมีพระไปเลย กลางคืนก็ไป กลางคืนก็หนีจาก
หมูเพื่อน เพราะมันหมุนของมัน มันเกี่ยวของกับหมูเพื่อนไมได ถึงคราวเกี่ยวไมได
ไมไดจริงๆ สําหรับเราเอง ไมไดเลย ตองหาทางออก พอออกไปแลวก็เหมือนกับวาพน
จากนรก นรกคือพระเณรยุงเรา พอออกไปแลวก็พุงๆ เลย ออกนี้ไปอยูที่นี่ประมาณ
๖-๗ วัน ปบหนีแลวไปอยูทางนั้น ๖-๗ วัน ปบไปอยูที่นั่น อยูอยางนั้นตลอด ไมงั้นพระ
เณรตามทัน นี่เราเคยเปนมาแลว
นาสงสารพระเณรเหมือนกัน รุมตามๆ ก็ไมมีที่เกาะจะใหวาไง พอแมครูจารย
มั่นมรณภาพแลวก็หวังจะเกาะเรา ไอเราก็ไมมที ี่เกาะ ก็มีแตธรรมอยางเดียว ก็ฟาดกัน
นี้เลย นี่ละมันก็กองทุกขอันหนึ่ง ขโมยหนีจากหมูเพื่อน หลบไปนั้น หลบไปนี้ หลบไป
ทางนูนเรื่อย นี่ละการทําความเพียร อยูคนเดียวๆ จนกระทั่งเรื่องมันทะลุไปเรียบรอย
แลว ทีนี้คอยรับบางพระเณร คอยรับพระเณร
ทานเพ็ง วัดถ้ํากลองเพลนี่ติดสอยหอยตามเรา จึงไดมาเลาใหฟง ทานเพ็งเปน
คนทราบเรื่องราวของเราเปนองคแรกหลังวัดดอยธรรมเจดีย เราไมลืมนะ แรม ๑๔ ค่ํา
เดือน ๖ เปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ที่เราเปนนั้นเปนกลางคืน แรม ๑๔ ค่ําเดือน

๘
๖ เทากับวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ พอเสร็จลงมาจากนั้นแลวทานเพ็งเปนคนทราบครั้ง
แรก ทานเพ็งก็ตดิ ตามมาดวย มาพักสุทธาวาส ๒ คืนก็จะไปจําพรรษาที่วาริชภูมิ เลย
เลาใหทานเพ็งฟงเรื่องอัศจรรย ทานเพ็งทานก็ตนื่ เตนเหลือเกินนะ พอเราเลาใหฟง
ไมเคยฟงฟงเสีย ทานติดสอยหอยตามผมมานานสักเทาไรแลว คํานี้ทานเคยได
ยินไหม โอย ไมเคยไดยินเลยคํานี้ ทานพอใจตื่นเตนมากจิตที่มันขาดสะบั้นจากกัน
ระหวางวัฏวนกับวิวัฏฏธรรม ทานเพ็งจึงรูสึกวามีบุญมากอยูนะ แตกอนยังเปนเณรก็ได
อุปถัมถอุปฏฐากพอแมครูจารยมั่น แกงหมอเล็กเทานี้นะแกงทุกวัน ทานเพ็งเปนเนื้อ
บนเขียง พอแมครูจารยเปนมีดสับลง ไอเราเปนเขียงหนุนไว.ทานเพ็งเปนเนื้อบนเขียง
พอดี ถาจะหยุดก็หยุดไมไดเพราะเราหนุนไว พาหลบพาหลีกอยูนั้นละ ทานไมใหทํา
เราก็ทําแบบไมใหทานรูนี่ ไดอะไรมาไมใหรู ของดิบของดีไดอะไรมานี้จะไมใหทานเห็น
เลย
ตัวสําคัญก็คือเราพูดใหมันชัดเจนเสีย เวลาหาอุบายที่จะมาเอาของทีอ่ ุดร ทานก็
ทราบลึกๆ แหละ เราวาจะไปเยี่ยมโยมแม อะไรก็วาไป ทราบวาโยมแมไมคอยสบาย
เขาทานะ มาไมหาอะไรนะไปกวานเอาของในตลาด ใหเขาใสเขงๆ เต็มเขง เอาของที่
เราตองการสําหรับธาตุขันธพอแมครูจารย ไดเต็มแลวก็ไปเลย พอไปถึงปบนี้ก็เอาลอ
ใสเขาไป ไปถึงหนาวัดแลวก็ขนออกไปกุฏิลึกลับนูนนะ ที่เก็บของไมใหรนู ูนนะ เราก็วา
เราฉลาด พอลงปบแลวก็ขนของลงปุบๆ ใหลอมา เราตามกลบรอยลอนะ กลัวทานจะ
มาเห็นวางั้นเถอะ มากลบๆ หมด
พระก็มาดูจริงๆ นะ เอาพระเอาเณรมาดูไมใหเห็นรอยลอนี้ ดูตลอดปดกวาด
ตลอดเรียบเลย จนกระทั่งถึงทางรวม ดูแนใจแลว เห็นไหมละคนโงกับคนฉลาดผิดกัน
แคไหน เราก็คอยดูเพราะเราเปนนักโทษนี่ ทานพอออกมาเพราะทราบวาเรามาถึงเย็น
วานนี้ เราไปไหนทานทราบ มันตัวถาวาหมาก็เปนหมาพราน หมาพรานจริงๆ ละซิ หา
อะไรมาถวายทานไมใหทานรูๆ วันนั้นพอเขาไปแลวก็ขบขันดีนะ คืออุบายหาทางออกดี
นะ พอจะมาพรรณาเอาแกนขนุนทอนหนึ่งมาใสนั้น หากจนตรอกมันจะออกทางแกน
ขนุน ออกไดจริงๆ นะแปลกอยู
พอเอาของขนใสเขงๆ เต็มลอๆ แลวใหเณรเพ็งเปนหัวหนาเก็บเรียบรอยไปไว
กุฏิลึกๆ ไมใหทานเห็น พอไปมาแลวกลบรอยลอไมใหเห็นเลย พากันมาดูทั้งพระทั้ง
เณรดูดวยกันนั่นนะ ดูเรียบรอยแลว เออ เอาละหายสงสัย นี่ละที่วาจอมปราชญกับจอม
โงมันผิดกัน ทานจับเอาจนได พอออกมาเราก็คอยสังเกตดูทาน ตาทานสอดสอง
ปบๆๆ เราเปนขโมยเราก็คอยแอบสังเกตดู มันมีรอยลออันหนึ่งกลบไมหมดตรงนั้น
นอกนั้นเรากลบหมดแลว

๙
นี่มันรอยลอมาจากไหน เอาละนะที่นี่ ก็ทานรูแลววาเราเปนโจรหัวโจก เหอ รอย
ลอมาไงนี่ โอ มาที่พรรณาเห็นแกนขนุนนี้ดีเลยใสแกนขนุนมาบาง เอาแกนขนุนมา
ทานคงนึกในใจวาขนุนใหญนั่นแหละ ทานคงวาขนุนใหญนั้นแหละ ตกลงทานก็ไมวา
อะไร ไปเห็นรอยลอ กลบหมดแลวนะยังเห็นไดนี่นะตาทาน เห็นไหมละ นี่ลอมายังไง
รอยลอมายังไง ทางนี้กห็ าทางออกไวแลว ออ เมื่อวานมาเห็นแกนขนุนพรรณามันดีก็
เลยเอาแกนขนุนใหเขาใสลอมา ทานคงนึกในใจละ ขนุนใหญนั้นแหละ ตัวโจรใหญมัน
เอามาคงวางั้น ขบขันดีนะกับพอแมครูจารยมั่น ขนาดนั้นละเราที่เทิดทูนทานสุดหัวใจ
ทุกอยาง
ของอะไรทีถ่ กู กับธาตุกับขันธทานเราจะพยายามหามาๆๆ ไมใหทานรูนะ รู
ไมได ทานเพ็งละเปนเขียงรอง ใหทา นเพ็งมาทํา ทานสับทานเพ็ง ทานเพ็งเปนเนื้อบน
เขียง เราเปนเขียงทานเปนมีดยําลง ทานเพ็งก็ไมทราบจะปฏิบัติตอใคร ทานวามาทําหา
อะไรนี่นะ บิณฑบาตมาลนบาตรๆ กินใหตายมันก็ตายนี่นะ ทานไปอยางนั้นนะ มายุง
ทําไมทานวางั้น อันนี้เปนเรื่องของทาน เราก็ไปกระซิบกับทานเพ็งใหทําอยางนั้นๆ แก
ตัวเขาใจไหม หาอุบายแกตัว ทานเพ็งก็ทําตามเราทุกอยาง เพราะทานก็เคารพเรา
ทีนี้เวลาบิณฑบาตนั่นละที่มันขบขันมาก ทานก็ทาํ อาหารเล็กๆ อยูในครัว ตาม
ธรรมดาบิณฑบาตทานออกหนาแลวพระเณรจะหลั่งไหลไปตามทานๆ ลงจากศาลาหอ
ฉันนั่นนะ พอทานออกไปแลวพระเณรก็ตามหลังทานเปนสายยาวเหยียดไป แตวันนั้น
เผอิญอะไรไมรู พระเณรออกไปหมดแลวทานยังไมไปทานยังอยูนั้น ทีนี้เณรเพ็งก็วา กู
ตาย ไปหมดแลว แสดงวาพอแมครูจารยไปแลวก็วิ่งจากครัว เหอ มาไงมาแขงนี่ จะขับ
ไลทานเพ็งออกจากวัดนะ มาแขงมาจากไหน ตองออกจากวัดเณรนี้มันยังไงกัน เณรมา
แขงนี่วางั้นนะ โอะ กูตาย วันนี้ทําไง ทานจะเอาเณรออกจากวัด ก็เรานั่นละจะเปนคน
แกไมใชใคร
ไมสบายวันนั้น บิณฑบาตทานพูดอะไรกับเราเราก็นิ่งเฉยไมพูดเลย ทุกวันมี
ตอบบางอะไรบางวันนั้นนิ่ง ทานคงจะทราบวามหาองคนี้มันจะตาย วันนี้กูจะไลเณรเพ็ง
ออกไปมันจะไปแบกเณรเพ็งเอาไวนี่ กูพดู อะไรมันก็ไมพูด ทานรูนะเรื่องเหลานี้รูหมด
พอฉันเสร็จแลว เพราะเราเคยปฏิบัติ ฉันเสร็จแลวไปเช็ดไปกวาดถูที่บริเวณทานฉัน ให
พระเณรเอานั้นลงไป มีอะไรก็คุยกับทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป คุยไปคุยมาดึงเขามาๆๆ
ใกลเขามาหาเณรเพ็งนี่นะ พอถึงนั้นเฉียดตรงนั้นแลว เออ ขึ้นเลย
ไหนเณรเพ็งวาไงทานมหา ขึ้นเลย เขาจุดแลวที่น่ี กราบเรียนทาน กราบเรียน
ทานอยางมีเหตุมีผลนะทานก็ฟง พอสุดทายทานยังไวลวดลายนะ เราขอเมตตาจากทาน
เพราะมันลุกลี้ลุกลนมันรีบมันกลัวจะไมทัน มันก็เปนบางอะไรๆ นี้ ขอเมตตาเอาไว

๑๐
เสียกอน เออ คราวหลังเปนอยางนี้ไมไดนะเพ็ง เราเอาไวอันนี้ก็ดี ทานรูเราแลวตั้งแต
บิณฑบาตเราไมพูดอะไรเลย มหานี้มันจะอกแตกละวันนี้กูจะไลเณรเพ็งหนีคงวางั้นนะ
เพราะเราเปนคนแบกพระทั้งวัด พระทายวัดหัววัดผิดก็เราผิดๆ จนกระทั่งทาน
จับได เออ ใครผิดทายวัดหัววัดก็มหาผิดๆ หูหนวกตาบอดมาก็มหาผิด คนงอยเปลี้ย
เสียแขงเสียขามา เปนบาเปนบอมาก็มหาผิด มหานี้มันทําไมจึงโงขนาดนั้น มันควรจะ
ใชชื่อเปนหมาละมัง ทานวาเราเฉย คือทานจับไดวาเราเอาหมูเอาเพื่อนวางั้นเถอะ ทาน
ก็จับไดซินานเขาๆ ใครผิดทายวัดหัววัดก็มหาผิดๆ.มหานี่มันจะเปนหมาละนะ เราเฉย
ขอใหหมูเพือ่ นพนภัยก็แลวกัน ภัยใหญอยูกับทานนะ เราหลีกไดพนก็แลวกัน ขบขันดี
นะอยูกับพอแมครูจารยมั่น
แตกับเราทานก็ไมวาอะไรนะ เรื่องเณรเพ็งนี้ก็มีภาคทัณฑเอาไว เพ็งทําอยางนี้
อีกไมไดนะทานวา นั่นทานใหอภัยแลว แตมีลวดลายเอาไวนั้นอีก เพ็งจะทําอยางนี้อีก
ไมไดนะ เทวดามาขอก็ไมไดนะคราวหลัง คงจะเปนอยางนั้นละความหมาย ขบขันดีกับ
พอแมครูจารยมั่น กับเรานี้เรียกวาทานเมตตามากสําหรับเรา มีอะไรๆ เราตองเอาคอ
เราไปสอดเขาไปๆ จนกระทั่งทานวา พระเณรผิดทายวัดหัววัด หูหนวกตาบอดมาผิด
ทายวัดหัววัดก็มหาผิดๆ มหานี้มันจะโงอะไรนักหนา ทานจับไดแลววาเรารับรองหมู
เพื่อนไมใชอะไร ทานจับไดแลวนั่น เอาละที่นี่
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

