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พระสารีบุตรเปนพระกตัญู
กอนจังหัน
พระเทาไร (๓๐ พอดีครับผม) ๓๐ เราไมไดไปภูวัวนานแลว ไมเขารวมปแลว
เหรอ คือธรรมดาเราจะไปวัดนั้นไปวัดนี้ไปเรื่อย ไปดูสภาพของวัด ดูความเปนอยูของ
พระ ทุกสิ่งทุกอยางของพระ ดูหมด ภูวัวนี่ไมไดไปนานแลว แตสําหรับอาหารนี้สงเปน
ประจําทุกเดือนๆ มาได ๒๐ กวาปนี้แลว เรียกวาวัดภูวัวนี้วัดปาบานตาดเลี้ยงทั้งหมด
เลย ใครจะมาไมมาก็แลวแตเขา เราไปสอบถามดู คือแถวนั้นมันจะมีเปนกกๆ ถา
ธรรมดาของคนที่จะมองดูขางนอกขางในมองไกลมองใกลแลวก็จะคิด พูดงายๆ วา
อยางนั้น ถาไมมองอะไรเลยก็แสดงวาไมคิด กินเร็วยิ่งกวาสัตว ไดกินเต็มพุงแลวก็เอา
ขางหนาขางหลังไมสนใจเลย ถาเปนอยางนั้นแลวไมเปนทาแหละ
นี่เราก็ไปสืบถามดู มันเปนจุด จุดอําเภอนั่นละสําคัญ อําเภอนั้นๆ แลวตําบลๆ
เราถามวา ที่เปนจุดๆ อยางนี้มีกี่อําเภอแถวนี้ แลวเขาเคยคิดรวมหัวกันไดสิ่งของ
ไทยทานมารวมกัน จะมากจะนอยก็ตาม แตเปนความพรอมเพรียงสามัคคีที่เขารวม
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยกมาถวายพระในวัดนี้เห็นไหมมีไหม ถาม ไมมี นั่นเห็นแลวนะ
ใจดํามาก ไมมี บอก โห ธรรมไปตรงไหนๆ สวนทางดีมักจะวาไมดีๆ เราสลดสังเวชนะ
มันเหมือนหนอนมนุษยเรานี่
พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกมาสอน ลากหนอนขึ้นจากสวมจากถาน มันไม
ยอมขึ้น ดูซิ มันอดสลดสังเวชไมได จากนั้นเราก็สรุป พระทานก็ปฏิบัติอยางนั้นอยูแลว
ใครจะมาไมมาก็ตาม ของในเดือนหนึ่งๆ นี้เราจัดสงใหเพียงพอแลว นอกจากนั้นยัง
แบงไปสถานที่นั่นที่นี่ จะวาวัดก็ไมใช คือพระทานมาอยูเปนหยอมแหงละสององคบาง
สามองคบางแถวภูวัว ทานตองการใหทานมาเอา เอาตาปะขาว เอาเณร ญาติโยมมา ให
ทานไป ถาบกพรองผมจะมาสงตลอดไปเลย เราสั่งไวเปนประจํา ทานก็ทําอยางนั้น
เรื่อยมา
สําหรับวัดภูวัวนี้เราบอกขาดตัวเลย ใครจะมาไมมาก็ตามใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา
เรื่องการอยูการกินไมสําคัญยิ่งกวาความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน อันนี้สําคัญมาก ให
เนนหนักจุดนั้น อันนี้วันหนึ่งๆ กินไปนิดหนึ่งพอๆ อยาไปคิดเปนอารมณกับมันในสิ่ง
เหลานี้ใหมากยิ่งกวามรรคผลนิพพานเพื่อความพนทุกข เอาตรงนี้ จึงไมใหไปเปนกังวล
เราก็จัดใหเพียงพอ เราเปนคนจัดเอง ไมใชคุยวางั้นเถอะนะ คือความรอบคอบขอบชิด
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ทุกอยางเราจะคิดหมดเลยกอนจะสงของไปๆ เดี๋ยวนี้ก็เปนประจํา พอวันที่ ๒๖-๒๗
แลวไป ๒๖-๒๗ แตละเดือนๆ แลวไป ใหพอไมใหบกพรองเลย
อาหารที่เปนพื้นที่ควรจะใหพอก็คอื ขาวสาร น้ําตาล เครื่องกระปอง อาหารสั้น
อาหารยาวใหเปนพื้นตลอดเลย ใหทานไดบําเพ็ญภาวนาดวยความสะดวก ที่จัดใหนี้คือ
เราผานมากอนหมดแลว
รูแงหนักเบาของการปฏิบัติสําหรับพระกรรมฐานอยาง
เรียบรอยแลว การจัดของเราที่นําไปถวายพระจึงไมผิด บอกงั้นเลย เพราะเราผาน
มาแลวทั้งนั้น ใครมีความหนักแนนในธรรมแลว ผูนั้นจะพนจากทุกขไดรวดเร็ว ถาหนัก
แนนในอาหารการกินอยางนี้ใชไมไดนะ เลอะเทอะ เดี๋ยวก็เปนหมูขึ้นเขียง ขึ้นเขียงแลว
ไมลง ถาหอมกระเทียมยังหั่นไมเสร็จ หมูยังไมลงเขียง
นี่พูดถึงเรื่องภูวัว ไมไดไปนานแลวเรา ทานอุทัยทานก็ไปอยูประจําที่เขาใหญนั่น
แลว มีพระที่เคยอยูรองทาน พระองคนี้ก็ดี ชื่อเสถียรหรืออะไร ใหองคนี้อยู ไปเราก็
ถามทานอุทยั ดวย เปนยังไงทานเสถียรไวใจไดไหม ได วางั้น ก็ทานองคนั้นแหละอยู
แทนภูวัว ทานอุทัยก็ไปอยูทางโนน ที่เขาใหญ ปากชอง แถวนั้น พระกรรมฐานที่ตั้งใจ
ปฏิบัติเอาจริงเอาจังดูไมคอยมีนะ เพราะฉะนั้นเราเมื่อเขามาถวายที่แลวจึงเรียกทาน
อุทัยมาปรึกษาหารือทานก็พอใจ ก็เลยใหทานรับภาระ สถานที่ทานอยูเวลานี้เขาถวาย
เรา ดูเหมือน ๗๐ ไรนะ
กอนที่จะรับที่เขาที่ถวายแตละแหงๆ ไมใชรับสุมสี่สุมหานะ รับตองรับผิดชอบ
ทุกอยางดวย ทีนี้หาตัวตั้งตัวตีกพ็ อดีไดทานอุทยั ทานก็พอใจรับให นั่นละเราถึงได
ตั้งขึ้นมา เนื้อที่ ๗๐ ไร กวางพอประมาณ ที่นั่นหางหนอยสําหรับเปนภาคปฏิบัติ พระ
ปฏิบัติจริงๆ มีนอยมากแถวนั้น เลยใหทานอุทัยไปอยูที่นั่น เพราะเราผานไปผานมา
เราไปเราก็ไปแวะดูสภาพ อะไรบกพรองยังไงๆ ก็เตือนก็บอกไป
เราไมคอยไดรับงายๆ นะเขามาถวายที่ ตองพิจารณาเรียบรอย เชนอยางวัด
ปทุมธานี หลวงปูเจี๊ยะ เรานิมนตอาจารยเจี๊ยะมานะ อาจารยเจี๊ยะรับใหแลวเราถึงรับที่
ที่เขาถวาย นั่นละอาจารยเจี๊ยะจึงอยู วัดเสือก็เหมือนกัน ที่เรารับตรงไหนก็ตองรับเปน
เครื่องประกันตายใจในวัดนั้นไดกอนเราถึงจะรับ ทางโนนก็มีเทานั้นละ สวนปราจีนยัง
ไมรับ อําเภอศรีมหาโพธิ วัดทานปาง อําเภอของทานปาง เขาถวายที่เรา ใหเรา
พิจารณาเสียกอนนะ ที่วัดปาบานตาดมีพระองคหนึ่งชื่อทานปาง อยูอ ําเภอศรีมหาโพธิ
ใหไปพิจารณากับทานเสียกอน ตกลงกันแลวจะบอกทีหลังเราวา เดี๋ยวนี้ยังไมไดบอก
เลย อยูในเขตอําเภอศรีมหาโพธิ รูสึกวาจะอยูใกลกับบานเกิดของทานปาง รักษาไดงาย
เราวางั้น ใหพร
หลังจังหัน
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เมื่อวานไปจนกระทั่งถึงชัยภูมิ เลยชัยภูมิไปอําเภอตางๆ อีก พวกน้ําทาพอๆ
กัน โห นาสงสาร ตกกลาก็ถูไถกันไป เอาอาหารไปสงโรงพยาบาล ไกลอยูนะ จากตัว
จังหวัดพุงไปทางตะวันตกตัง้ ๓๐ กวากิโล เราไปโรงพยาบาลเมื่อวานชื่อหนองบัวระ
เหว เขตชัยภูมิ ดูเหมือนจะทุกอําเภอละมังโรงพยาบาลก็มาเอาที่นี่ เอาจากนี้ไป เมื่อ
สองวันนี้ก็ทางบานเขวา อยูใกลๆ กันกับหนองบัวระเหวเขามาเอาไป เราเลยเตลิดจาก
บานเขวา ไปหนองบัวระเหว ไมงั้นตั้งใจวาจะไปบานเขวาเมื่อวาน พอดีพระบอกวาเมื่อ
สองวันนี้เขามาเอาไปแลว เลยเตลิดไปหนองบัวระเหว บานเขวาเลยผาน
บางทีโรงพยาบาลตางๆ ก็มาเอา กอนจะไปเราตองอานดูบัญชี โรงไหนไปวันที่
เทาไรๆ เราจดไวหมดนะ คือไมใหกระชั้นชิดจนเกินไป ไปแตละโรงๆ นี้พอประมาณ
กําหนดเดือนหนึ่งโรงหนึ่ง เดือนหนึ่งเขาโรงหนึ่ง คือไปโรงพยาบาลไหนมาแลวเราตอง
จดไวๆ ทีนี้จะไปโรงพยาบาลไหนเราก็ดูแคตตาล็อก ถาลงวันไหนหางก็ไปๆ คําวาหางก็
นับตั้งแตเดือนหนึ่งไป หาง คือจะอยูในเขตหนึ่งเดือน เราไปสงโรงนั้นโรงนี้ โรงนี้
ประมาณหนึ่งเดือนไปๆ ถายนกวานั้นไมคอยไป ถือเอาเดือนหนึ่งเปนที่ตั้ง หรือเดือน
กวาบางเล็กนอย
น้ําทาพอๆ กัน เรามันเที่ยวไกลมักจะเห็นไดกวางขวาง แถบชัยภูมินี้ก็เลยเขต
ตัวจังหวัดไปเปนอําเภอตางๆ ก็ยังไมมีน้ํา ถือตนกลาก็ถูไถไปอยางนั้นมาจนกระทั่ง
มัญจา ขอนแกน อุดร พอๆ กัน ไปทางตะวันออก สกลนคร นครพนมมาบานแพง
พอๆ กัน ปนี้รูสึกวาความแหงแลงกวางขวางมาก ก็มีปนี้ละเดนมากเรื่องความแหงแลง
กวางขวางมากเสียดวย
นี้เราก็ยังจะจัดอะไรไปทางนูน ขาดแคลนมากทางภาคเหนือ อาหาร เราจะเรียก
เณรมาถามดูตรงไหนบกพรองมากนอยเพียงไร เราก็จะจัดใสรถสิบลอๆ ไปเลย ขนไป
จากทางอุดร รถสิบลอๆ ไปวางลงเปนจุดๆ หัวหนาเขาจะปฏิบัติเอง เพราะเขาทราบ
เรื่องราวนี้ไดดี เขาเปนหัวหนาเปนผูจัด ตกไปทางไหนๆ เขาจะจัดการเฉลี่ยถึงกันหมด
บรรดาพวกยากจน เราถึงใจเราอยางนี้ คืออะไรไดมากไดนอยขอใหเสมอ ไมกระเทือน
ใจ ถานั่นไดมากนี่ก็มากมากดวยความโลภ ผูที่ไดนอยๆ นี้กระเทือนใจตลอดนะเรา มี
มากมีนอยขอใหเสมอ เสมอนี้สําคัญมากไมลําเอียง ไมเอียงหนาเอียงหลัง ทุกขไป
ดวยกัน มีไปดวยกัน เปนดวยกันตายดวยกัน พอใจเรา
นี่เราจะเรียกเณรมาถามเสียกอนรายละเอียดไปทางเหนือ
คือทางจังหวัด
เชียงใหม เปนจังหวัดใดบางแถวนั้น ทางนี้จะติดตอถามไปทางหัวหนาเขา ควรจะหนัก
ไปทางไหน ทราบเรียบรอยแลวเราจัดเราสั่งเอง ทางแมฮอ งสอนก็ไปหนหนึ่งมาแลว
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นั้นใหมากพอสมควร ทางเชียงใหมยังไมไดมาก จึงไมสนิทใจ ของๆ อยูในใจ จะใหไป
ถามทางเชียงใหมเสียกอน พอทราบแลวก็บรรทุกใสรถทางอุดรไปเลย
วันนี้ก็จะไมอยู ไปสงเคราะหโรงพยาบาลสวนมาก ไปสงเคราะหโรงพยาบาล
เสารอาทิตยมักจะไปตามวัด ไปใหทั้งนั้นแหละ ไปถวายพระวัดนั้นวัดนี้ จันทรถึงศุกร
ไปตามโรงพยาบาล ของที่เอาไปโรงพยาบาลใหเสมอ ฟงซิ ไมใหเอนใหเอียง ใหเสมอ
ถาสมมุติวาใหเพิ่มก็ใหเพิ่มเสมอ คือเรามีสองจุด จุดธรรมดาใหทั่วๆ ไปก็ใหเสมอกัน
หมด จุดใหเพิ่มก็เพิ่มใหเสมอกันหมด จุดทีค่ วรเพิ่มใหก็เชนอุบล ยโสธร โคราช
อุตรดิตถ เขตนี้ออกไปๆ ใหพิเศษ จากนี้เขามาๆ ก็ใหธรรมดา ทั้งสองนี้ใหเสมอกัน
หมด คือพวกที่เพิ่มก็ใหเพิ่มเสมอกัน พวกทีใ่ หธรรมดาก็ใหเสมอกัน เราใหมาเปน
ประจํา
พอพูดถึงเรื่องใหอาหาร จิตมันแว็บไป คือมันมาแว็บอยูเรื่อยจะเปนอะไรก็ไม
ทราบ พึ่งออกจากหนองผือนาใน คือยอนกลับมาจําพรรษาใหเขาไดรับความอบอุน
หลังจากพอแมครูจารยมั่นเรามรณภาพไปแลว จะวาวัดรางก็ไมนาจะผิด มีหลวงตาแก
๒-๓ องคอยูนั่น ทั้งๆ ที่วัดหนองผือนี้เปนตลาดพระเหลืองอรามตลอดมาก็ใช เมือ่
มรณภาพไปแลวกลายเปนวัดรางไปหนองผือ เราก็ลงจากวัดดอยธรรมเจดียมาพักอยู
วัดสุทธาวาสสองคืน เพราะจวนเขาพรรษาแลว ตัดสินใจวาจะไปจําพรรษาที่อําเภอวาริช
ภูมิ เขาเรียกถ้ําอะไรนะ เราเคยไปอยูแลวถ้ํานี้ คราวนี้จะไปจําพรรษาเลย
พอเราไปถึงนั้น โยมเขาอยูยานกลางหนองผือนาใน นี่วาริชภูมิ แกอยูยานกลาง
บานแกชื่อบานหนองกุง แกไปวัดนูนเสมอทางหนองผือ แกขึน้ ไปเลาใหฟงธรรมดา เรา
ไมพูดอะไรสักคําเลยนะกระเทือนหนัก ก็เราเตรียมเรียบรอยแลว ออกจากวัดดอยธรรม
เจดียลงสุทธาวาสพักไดสองคืนก็บึ่งถึงวาริชภูมิ พอไปไดสองคืนเทานั้นละมั้ง โยมคนนี้
แกก็ไปจากบานของแกซึ่งไปดูหนองผือแลวคอยมา แลวไดทราบขาววาเรามาพักอยูถ้ํา
ที่วานี่ แกก็ตามไปเยี่ยม แกก็ไปเลาสภาพบานหนองผือใหฟง พอมาเลาใหฟงนี้เราไม
พูดสักคําเดียวเลยนะ มันสะเทือนอยางหนัก ไมไดพูดตอบรับแกสักคําหนึ่ง แกก็เลาไป
ตามประสาของแก แกไมไดนึกวาจะกระเทือนจิตใจเราถึงกับตองยอนกลับไปจําพรรษา
หนองผือนะ
เพราะปลงใจแลวจะมาจําพรรษาที่ถ้ํา เขาเรียกอะไร เราเคยไปพักอยูธรรมดาไป
พัก แตยังไมเคยไปจําพรรษา ปนั้นกะวาจะไปจําพรรษาที่นั่น พอดีแกเอาเรื่องวัดหนอง
ผือไปเลาใหฟง สลดใจอยางหนักทีเดียว เพราะบานหนองหนองผือเรานี้แหมมีคุณมาก
ทีเดียวไมใชธรรมดา บานหนองผือ-นาใน สองบานนี้พากันแบกกันหามพระตั้งเทาไร
ไมใชนอยนะ ทานเหลานี้เลี้ยงไดหมดเลย ไมมตี ลาดลาดเลบานหนองผือ มี ๗๐
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หลังคาเรือน พระนี้มีจํานวนเทาไหนเลี้ยงไดหมดเลย นี้ก็ถึงใจเรา พี่นองทางบานหนอง
ผือนาในถึงใจตลอดมานะ
ทีนี้พอโยมคนนี้ไปเลาใหฟงวาเหมือนวัดราง ไมมีพระเลย มีพระแกๆ อยูสอง
องควางั้น ก็เปนพระที่บานนั้นละบวช แลวอยูที่นั่น สะเทือนใจอยางหนัก ไมพดู สักคํา
เลยนะ แกมาเลาใหฟงเราก็ฟงธรรมดาเฉย แกก็ไมรูวาเราคิดยังไงนะ แกมาเลาแลวแก
ก็กลับไป ไมบอกใหแกทราบเลยนะ เราฟงแลวเราก็นิ่งเลย พอตื่นเชามาก็ ไปเพ็ง
เตรียมของ เตรียมของไปไหน ทานเพ็งนิสัยพูดอยางนั้น ไปหนองผือไปจําพรรษา
หนองผือ เอา เปนยังไงถึงจําพรรษาหนองผือ ก็เมือ่ วานนี้โยมคนนี้แกมาเลาใหฟง ทาน
ก็นั่งอยูนี่ทานไมไดฟง เหรอ ผมฟงตลอด ไดฟงเหมือนกัน นั่นแหละ เตรียมของเลย
เดินทางนะไมมีรถแหละ เดินบุกปามา มาก็เขาหนองผือ
มันมีสะพานขามทุงมานี้
ก็มีโยมผูหญิงโยมแกคนหนึ่งแกก็เปนคนวัดคนวา
ประจํา แกทําอะไรอยูขางๆ เราก็ไปกับทานเพ็งสององค เดินไปสะพาน พอมองเห็น ก็
เห็นกันอยูทุกวันนี่ นี่กลับมาอีกแลวนะ จะมาใหเลี้ยงนะเราวา เราพูดหยอก จะกลับมา
ใหเลี้ยงนะ เออ ขึ้นเลยแกก็ดี แกพูดดวยความดีใจ ผูตายก็ตายไปผูยังอยูก ็ยังมาอยูนะ
ผูตายก็คือพอแมครูจารยมั่นตายไป ผูยังมีชีวิตอยูก็ยังมาอยูน ะแกวา แกพุงเขาอีก.ติด
เขาอีก เราเลยไมลืมคําพูดของแก นั่นละไปจําพรรษาหนองผือปนั้น เห็นคุณนะพี่นอง
ทางหนองผือเรา แหมมีคุณมากนะ เปนก็เปนตายก็ตายไมคิดถึงเรื่องอดเรื่องอยาก
เรื่องอะไรละ ไมมีตลาด หากคุยเขี่ยขุดคนมาเลี้ยงพระไดหมด ๗๐ หลังคาเรือน พระ
มันนอยเมื่อไร นี่เราก็ไมลืม นี่ละเปนเหตุใหเรายอนกลับไปจําพรรษาหนองผืออีก เรา
ไมลืมนะ
เรื่องกตัญูนี้รูสึกวาจะเดนในจิตใจ เราไมไดคยุ นะ หากเปนอยูในจิต ผูใดที่มี
คุณตอเรามากนอยนี้มันจะเก็บไวลึกๆ ถึงเวลาแสดงออกก็แสดง ไมแสดงออกก็ระลึก
ถึงอยูต ลอดเวลา เปนอยางนั้น กตัญู อันนี้ก็คือพระสารีบุตรเปนตัวอยางในครั้ง
พุทธกาล
พระสารีบุตรเปนพระกตัญู
มีพราหมณคนหนึ่งแกอยากจะมาบวช
พระพุทธเจาก็รับสั่งหา รับสั่งหาคนดีนั้นแหละ ใครจะไปทราบเรื่องราวยิ่งกวาศาสดา
องคเอก มาก็แกไมรูจักกับใครเลยแกมาที่นั่น แกอยากมาบวช พอแกมาแลว แกก็มา
เลาเรื่องความมุงหมายอยากจะบวช พระพุทธเจาก็เลยรับสั่ง ไหนเปนยังไง
การรับสั่งไมใชทานไมทราบนะ ทานทราบทานหาคนดี วาไง ทานทําทานะ ใคร
รูจักกับโยมคนนี้ไหม เขาอยากจะบวช ใครจะพอดูแลเครื่องบริขารใชสอยใหเขาไดบวช
บางไหม พระสารีบุตรเสนอมาทันที บอกวาขาพระองคจะรับทัง้ หมดวางั้น คือโยมคนนี้
เวลาไปบิณฑบาตผานบานแกวันเดียวนั่นละ แกเอาขาวมาใสบาตรใหขาพระองค ไมลืม
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นะ วางั้น นี่จะแสดงตอบแทนคุณแก จะรับแกเปนเจาภาพบวชให นี่ละพระพุทธเจาหา
คนดี พระสารีบุตรเสนอเขามาเลย เปนคนกตัญู ตกลงก็เอาโยมคนนี้บวชจนไดเพราะ
พระสารีบุตรนั่นละ นั่นละกตัญูเปนอยางนั้น ใหพร
ที่เรากลาวมานี้เรายกบานหนองผือขึน้ มา พี่นองทั้งหลายอยาเขาใจผิดไปนะวา
บานเหลานั้นไมมีบุญมีคุณตอเรา มีดวยกันทั้งนั้น แตที่เดนกวาเพื่อนจริงๆ ก็คือบาน
หนองผือ พระมีจํานวนเทาไร ก็หลวงปูมั่นทั้งองคอยูที่นั่น พระทีละ ๔๐-๕๐ ไมขาด
เลย ทานเหลานี้เลี้ยงมาตลอด นี่ละมันเดน จึงยกอันนี้ขึ้น ทานเหลานั้นก็มีบุญมีคุณ แต
ไมจนตรอกเหมือนหนองผือ เพราะฉะนั้นเราจึงยกหนองผือขึน้
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

