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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตอหนาเชนไร ลับหลังเชนเดียวกัน 
 นครนายกที่พอแมครูจารยมั่นไปอยูจําพรรษา ๓ พรรษานะที่ถ้ําสาริกา ทานไป
จําพรรษาอยูนั่น ๓ พรรษา มันเปนปาธรรมชาติ เวลาทานเลาใหฟง โฮ อัศจรรยนะ 
อัศจรรยที่ทานอุตสาหพยายามบึกบึน อยูตนไมใหญๆ ทั้งน้ัน เวลาเราไปเยี่ยมถ้ําสาริกา
ขึ้นไปกราบทานแลวไปดูตนไมที่วาน่ีมันไมมี ทีนี้เรามาเขียนประวัติทานเกี่ยวกับตนไม
ใหญๆ นี้มันก็โกหกโลกละซิ พอดโียมบุญเหลือแกอยูบานกลวยละทา ตีนเขา แกเลี้ยง
วัวฝูง ตอนเชาแกเปนเด็กเอาบาตรไปสงทานบนเขา เขาออกขึ้นลงๆ ตลอด แกก็เลาให
ฟงวา ตนไมแตกอนไมไดเปนอยางนี้ ไมตะเคียนอยางเนื้อดีๆ เต็มไปหมด เขาขนไป
ขายญี่ปุน เดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือแตรุนลูกๆ หลานๆ เราจึงลงใจ ไมงั้นเราก็โกหกโลกละซิ ก็
ทานเลาเองไมใชคนอื่นเลา ทานเลาเองเวลาพูดไปสัมผัสทานก็เลาไปๆ ตนไมใหญๆ 
เต็มทานวางั้น อยูตนไมใหญๆ 

เวลาเราขึ้นไปตนอยางน้ันไมมี พอดีโยมบุญเหลือแกก็ขึ้นไปดวย แกเปนเด็ก
ตอนนั้น อุปถัมภอุปฏฐากทาน แกเลาใหฟง โอย ตนไมใหญๆ  แตกอนใหญมาก อันนี้
ลูกๆ หลานๆ มันหากเกิด ไมใหญๆ  เขาขนไปขายญี่ปุนวางั้น ออ เอาละเขาใจ ทานอยู
นั้นได ๓ ป อยูบานกลวยขางๆ ตีนเขาบานกลวย วาบานกลวยเราก็จําได เดี๋ยวนี้บาน
มันลุกลามไปทุกแหงทกุหน เราจําไดไปทีแรกมนัมีบานกลวยโดยเฉพาะ ทีนี้นานมาๆ 
เดี๋ยวนี้มันขยับขยายออกไป เลยบานกลวยจะไมปรากฏ บานอื่นทับหมดเลย เขา
สรางใหมๆ ดาดาษไปตามขางถนน 

ไปทีแรกมันมีบานกลวยเล็กๆ บานเดียว อยางน้ันละพอแมครูจารยมั่นเรา โอย 
สมบุกสมบันมากทีเดียว หลวงปูเสารอายุพรรษาแกกวาทาน ๑๐ พรรษา เปนอาจารย
ของทานของหลวงปูมั่นเรา จึงเรียกวาหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น หลวงปูเสารทานไมคอย
ไดสอนใครละ นั่งที่ไหนเปนเหมือนหัวตอ นิสัยไมคอยชอบพดูกับใคร เทศนทานก็ไม
เทศน ทานนั่งตรงไหนรมไมรมไหนๆ กี่ชั่วโมงก็อยูได จึงสมชื่อวาแตกอนทาน
ปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจา แตทานกลับเสีย นิสัยเดิมจึงยังมี ไมชอบพูดอะไรๆ 
กับใคร 

หลวงปูมั่นเราปรารถนาพุทธภูมิ ปรารถนาเปนพระพุทธเจาเหมือนกัน ทีนี้เวลา
จะเขาดายเขาเข็ม จิตจะเขาดายเขาเข็มทีไรสายโพธิญาณผานเขามาๆ แลวก็ถอยเสีย 
พอจิตจะเขาดายเขาเข็มทีไรสายโพธิญาณที่ทานเคยปรารถนาผานเขามา ทานก็ถอย
เสียๆ คือความเคารพความเสียดายโพธิญาณ ทานจะเปนพระพุทธเจาตอไป ทีนี้ความ
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อยากพนทุกขมันก็เรงเขา ทานวางั้น ความอยากหลุดพนจากทุกขเรงเขาๆ ก็มาคํานึง
คํานวณถึงเร่ืองความเปนพระพุทธเจากับเปนสาวก ความสุขเปนอันเดียวกัน แตเปน
พระพุทธเจามีอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร ประกาศธรรมสอนโลกไดมากมาย มัน
พลิกแตกตางกันตรงนั้น ทานเทียบนะ 

บทเวลาทานอยากจะพนจากทุกขหนกัเขาๆ เลยเอามาเทียบ ความพนจากทุกข
เปนหลักใหญ พระพุทธเจาก็พนจากทุกข สาวกของทานก็พนจากทุกข หลักใหญอยูตรง
นี้ สวนการมีอํานาจวาสนากวางขวางลึกซึ้งในการแนะนําส่ังสอนสัตวโลกน้ันมันเปน
ภายนอก ทานวางั้น บทเวลาทานจะหมุนกลับ ภายในแทๆ ขอใหพนจากทุกข เอาเทานี้
ก็พอแลว เลยขอเปลี่ยนคําอธิษฐาน คําอธิษฐานนี้ถาหากวาไดรับลัทธพยากรณจาก
พระพุทธเจาพระองคใดพระองคหนึง่ก็ตาม ทรงทํานายไวแลวแกไมไดนะ แกไมตก แต
นี้ยังไมไดรับลัทธพยากรณ แกตก เมือ่แกตกจิตมนัก็พุงเลยทานวา 

คือมันจะเขาดายเขาเข็มทีไรสายโพธิญาณผานเขามาๆ พอความอยากพนจาก
ทุกขมากเขาก็เลยตั้งสัจจะอธษิฐานขอเปลี่ยนเปนสาวก ไมเปนพระพุทธเจาแลว พอวา
งั้นจิตมันก็พุงเลยทานวา นี่ละทานเลาเองนาฟงนะ ทานเลาเองแนนอนที่สุด ทานเลาเอง
แลวแนนอนมาก เรานี่ลงทานไดเลาคําไหนแลวเหมือนวามันไมตกลงไปสกัเม็ดหินเม็ด
ทราย มันเขานี้หมดเลย คือฟงดวยความสนใจจริงๆ คําพูดของทานไมมีชินสําหรับเรา 
จอตลอดเวลา ยิ่งมีครูอาจารยมาหาทาน จะไมไปไหนละ จออยูนั้น คอยฟงอาจารยองค
นี้ซึ่งเปนลูกศิษยผูใหญของทานแตละองคๆ มาเยี่ยมทาน ทานปฏิสันถารตอนรับ
อยางไรๆ ทั้งภายนอกภายในทานตอนรับกันอยางไร ไมเหมือนกัน องคนี้มาตอนรับ
อยางน้ีๆ ภายนอกภายใน องคนี้มาตอนรับอยางน้ี เราดูหมดเลย 

ทานไปไดกําลังใจที่ถ้ําสาริกา ทานวา ทานอยูนั้น ๓ ป( ๓ พรรษา) ทางนาหมี
นายูงเหมือนกันทานไปอยู ไมมีใครปรารถนาแหละที่ทานไปอยู สมบุกสมบัน ทุกข
ลําบาก ทานไมหวงชีวิต ประชาชนเขาก็หวง เวลาจะมานี้เขาตัดไม ก็ไมตาดเรานี่ละ คัน
ตาดปดกวาดเจียนเปนไมเทา แลวเขาก็สับหัวไวใหมันแตกๆ ไปไหนก็เคาะเปกๆ ไป
ตามทาง หลักใหญก็หมี สําหรับเสือไมพบมันงายๆ ทานวา ไมไดกลัวมันละเสือ พอเรา
มานี้มันจะรู มันจะหลีกแลว แตหมีมันสะเปะสะปะ ถาเจอคนมันจะมาตะปบกดั
เสียกอนมันถึงไป พวกประชาชนเขาจึงเอาไมเทาใหทาน สับหัวแลวใหทานเคาะนั้นเคาะ
นี้ขึ้นไปเขา 

ทานไมหวงทานละ เฉย แตประชาชนหวง แลวก็เปนจริงๆ ทานไปอยูที่เตยีง นา
หมีนายูง เราเห็นอยูภูเขาลูกทานอยูนะ แตเราไมไดขึ้น แกแลวเราไมขึ้น นั่นละที่เสือเขา
ไปหาทาน ไปถึงเตียงเลย ทานดูรอยมันเขามา รอยมันเหยียบนี้ นี่เตียง ทานอยูที่นี่ อัน
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นี้ทานเลาเอง พอตอนเชามาเห็นรอยเสือ เอะ เสือมายังไง โอย รอยเสือ เสือโครงใหญ 
ทานเลยกะตวงดูที่มันเหยียบนี้กับเตียงกับจมูกของมัน ถงึกนัพอดีทานวางั้น มันคงไป
ดม มันเหยียบ นี้เตียง แลวหัวมันอยูตรงนี้ เรานอนอยูตรงนี้ ตอนนั้นทานวาจะเปน
เวลาเรานอนอยูหรือเรานั่งภาวนาก็ไมทราบ แตแนใจวาทานหลับ ถาทานนั่งภาวนาทาน
จะทราบทันที มันมาหนเดียวเสือ แลวรอยนั้นทานไมลบ เอาไวอยางน้ันแหละ 

เพราะเด็กตอนบายๆ เขามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตีนถ้ําตีนเขา เขาขึ้นไปหา..เด็ก 
ไปทานก็ชี้ใหเขาดู เห็นไหมรูไหม รู อะไร รอยเสือ กลัวไหม กลัว วากลัวแตเขาขึ้นไป
เร่ือย รอยเสือไมลบเอาไวหลอกเด็ก เพราะเด็กขึ้นไปกวนทาน ตอนบายๆ เขาไปเลี้ยง
ควายตีนเขา เขาขึ้นไป ถามเขาวากลัวไหม กลัว เขาวางั้น แตก็ขึ้นไปเรื่อย มันกลัวอะไร
ก็ไมรูอยางน้ี เขาอยูกับปาเสือ..เด็ก ทานเลาใหฟง 

นิสัยทานจึงมีวี่แววเกี่ยวกับเรื่องพุทธภูมิ การพูดการจาอะไร กิริยาทาทางทุก
อยางเฉลียวฉลาดแหลมคม วองไวทุกอยาง เปนภูมิของศาสดามีติดมา การเทศนาวา
การ เทศนแตกอนไมมีประชาชนเลย มีแตพระลวนๆ เวลาเทศนนี่เสียงกังวาน เราไป
พบทานทีแรกเทศน ๔ ชัว่โมง เทศนแตละครั้ง ๔ ชั่วโมงถึงจบ ธรรมะนี้ไหลมีแตธรรมะ
ขั้นสูงๆ พุงๆ ครั้นตอมา ๓ ชั่วโมง ตอมา ๒ ชั่วโมงแลวหยุดเลย มาถึง ๒ ชั่วโมงหยุด
ไมเทศนอีกเลย 

ธรรมะทานไมใชธรรมะธรรมดา คนเราธรรมดาฟงยาก เพราะเปนธรรมะภูมิจิต
ภูมิธรรม ถานักปฏิบัติตามไดทันทีๆ จอจิตไดดมีาก คนทั่วๆ ไปฟงจะไมคอยเขาใจ 
สําหรับกรรมฐานผูปฏิบัติธรรม โห ฟงแลว เทศน ๔ ชั่วโมงทานหยุดแลวยังไมอยากให
ทานหยุด คือมันลืมปลืมเดือน เหมือนไมมีรางกาย จิตทานกลอมลงๆ จิตของเราแนว
ทางขั้นสมาธิ ถาทางขั้นปญญาแลวเทศนนี่ขยับตามๆ ถาเทศนเกี่ยวกับจิตเรื่องสมาธิ 
เทศนนี่เหมือนวากลอมใหจิตแนว ถาเปนขั้นปญญาแลวทานเทศนเหมือนกับกาวตาม
ทาน ทานขยับขยับตามๆ 

ยกใหเปนชั้นเอกในสมัยปจจุบันนี้ เทาที่เราผานครูบาอาจารยทั้งหลายมา เรา
ไมไดประมาท ที่วาเปนอันดับหนึ่งกค็ือพอแมครูจารยมั่น การเทศนาวาการหาที่ตองติ
ไมไดเลย เก็บหอมรอมริบหลักธรรมหลักวินัยไมมีเร่ียราด เก็บไวหมดเลย ทาน
เครงครัดขนาดนั้นละ ที่นี่ทานก็เรียนเราก็เรียน ทานพูดเทศนแงไหนทานทํายังไงมันกรู็
ตามหลักตําราที่เราเรียน มันก็รูๆ ทานเก็บหอมรอมริบไมมีเร่ียราด ทานเคารพมาก
ทีเดียว 

สุดทายเราก็ไดเปนที่ระลึกถึงหัวใจเรากับพอแมครูจารยมั่น เรียกวาพอใจการ
ปฏิบัติตอทาน ขั้นธรรมดาก็ปฏิบัติอยางหนึ่ง เวลาทานเจ็บไขไดปวยกข็ยบัเขาไปแบบ
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หนึ่งๆ จนกระทั่งถงึกลางคืนเราไมหนีจากทานเลย ถาเปนธรรมดาก็เปนอีกอยางหนึ่ง 
คอยสอดสองดูแลหมูเพื่อนตลอด ใหทานอยูผาสุกเย็นใจไมมีอะไรไปเกะกะสายหู
สายตาทาน เพราะเราไปเอง เมื่อเราไปแลวอยาใหทานไดรับความรําคาญ เราเปนคน
สอดคนแทรกดูพระดูเณรขางนอก 

เวลาอยูกับทานอบอุนมาก ทานก็เมตตามากเสียดวยกับเรา รูสึกทานเมตตามาก
อยู ดูอาการเวลาเราจะลาทานไปเที่ยวนี้ ดูลักษณะทานไมอยากใหไป แตทานเห็น
ประโยชนสวนใหญของเรา สวนยอยก็คือเกี่ยวกบัพระกับเณรที่อยูในวัดทาน เวลาเรา
อยูนั่นพระเณรเรียบรอยหมดเลย เวลาเราไปอาจจะระเกะระกะขวางตาขวางใจทานนั่น
ละ ทีนี้เวลาเราลาทานไปเที่ยว ดูอาการทานไมอยากใหไป แตทานไมแสดงหากรู แต
ทานเปนหวงสวนใหญของเราคือจิตตภาวนา ทานก็ปลอยใหไป 

กลับมาทีไรมาดูนี้หนังหอกระดกูเลย ทานก็เห็นความตั้งใจของเราละซิ ไมไดมา
ธรรมดาละ มาทีไรหนังหอกระดูก คือเนื้อไมมี มันทรมานตนเอาอยางหนัก ไมเคยที่จะ
ลงมารางกายเปนธรรมดา ไมเคยมีเรา เพราะตั้งใจออกไปฝกทรมานตนเอง ตองเอา
เต็มเหนี่ยวเลยเชียว ก็นิสัยอยางที่ทานทั้งหลายเห็นนี่ จริงจังมากนะเรา ลงไดทําอะไร
แลวขาดสะบั้นๆ ฟดกับกิเลสก็เหมือนกัน ปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ เปนตายไมมีน้ํา
ไหลบา คือพระไมมีใครติดตามไปดวย เราไปองคเดียว ทานก็พอใจใหเราไปองคเดียว 
เพราะทานเห็นความตั้งใจเรา 

เวลากลับมาหาทานมีแตหนังหอกระดูก คอืภาวนาเอาจริงเอาจังมาก ทานรูสึก
เมตตามากอยูกับเรา พระเณรทานก็ไดเบาใจดวยเพราะเราสอดสองตลอด ดูพระดูเณร 
องคใดขวางหูขวางตา เรียกมาแนะมาสอนๆ พอดดุุเรา พระเณรจึงกลัวเรามากไมใช
ธรรมดา ธรรมดาหลักใหญก็คือทานกลัวหลวงปูมั่นละมาก แตเวลาเกี่ยวของกันอยู
ตลอดวันตลอดคืนนี้เปนเรานะเกี่ยวกับพระกับเณร ตาสอดเขาไปๆ ใครเห็นไมดีไมงาม
อะไรเรียกมาเตือนๆ ทานอยูนูนทานไมไดเตอืน เราเองอยูนั้น บางทีดุเอาแหลกเลย 

เพราะเราก็อยางน้ีแหละ คือจริงจังทุกอยาง อะไรมาเราไมเอา เพราะไปดวย
ความเปนธรรมลวนๆ ผามี ๓ ผืนพอ แตกอนมผีาอาบน้ํา สบง จีวร สังฆาฏิ ผาอาบน้ํา
พอเทานั้น สะพายบาตรปุบไปเลย ออกจากนี้ไปที่ไหนๆ จะเปนการทําความเพียรไปใน
ตัวเสร็จ เดินจงกรมไปในนั้นไมใหเผลอ ไปถงึไหนก็ไมเสียเวลา จากบานนี้ไปถึงบาน
นั้น จากเขาลูกนี้ไปเขาลูกนั้น จะเปนการเดินจงกรมตลอดเลย ไปคนเดียว แลวจะ
เสียเวลาที่ไหน ตื่นขึ้นมาจับปบๆ ความเพียร จนกระทั่งตั้งจติได จิตมีความสงบเยือก
เย็น ตอจากนั้นสติปญญาก็ออก กาวออกๆ  
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ที่นี่ทางพนทกุขก็เบิกกวางออกๆ ประหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นีล่ะที่นี่
ความเพียรไมตองบอก ถาถึงขั้นนิพพานอยูชั่วเอื้อมแลว ความเพียรไดร้ังเอาไวๆ มัน
จะไมหลับไมนอน ความเพียรเปนขั้นเปนตอน ความเพียรถูไถบังคับบัญชาก็มี คือยงั
ไมไดหลักใจ จิตใจยังไมสงบการประกอบความเพียรตองบังคับ พอจิตใจมีหลักมีเกณฑ
แลวความเพียรขยับๆ พอใจมีความผองใสแกลวกลาขึ้นมาแลวความเพียรมันยิ่งพุงๆ 
นี่ละความเพียรไดร้ังเอาไว ที่จะวาขี้เกียจทําความเพียรไมมี บางคืนนอนไมหลับตลอด
รุง เพราะความเพียรหมุนตลอด มันเปนขั้นๆ นะประกอบความเพียร ถึงขั้นที่จะไปขัน้
ที่ละเอียดลออลงไปแลวนี้เปนขั้นที่ถอยไมไดเลย คอขาดเพือ่นิพพานอยางเดียว มีเปน
ขั้นๆ อยางน้ัน 

ดูพระดูเณรองคไหนเรียบไปหมด เพราะตางองคตางมุงตอมรรคผลนิพพาน
ดวยกัน พูดกันไมไดพูดมาก เชื่อ ยอมรับทันทีๆ เพราะธรรมเปนหลักใหญของใจ พอ
พูดจะมาทฐิมิานะมาถกมาเถียงกันนี้ไมมี คอยจอฟง พอพดูอยางน้ีเปนหลักเปนเกณฑ
เปนอรรถเปนธรรมแลวยอมรับๆ ปฏิบัติตามทนัทีๆ สอนงายนะพระปฏิบัติเพื่อมรรค
ผลนิพพานดวยกัน สอนกันงายมากทีเดียว ไมไดพูดอะไรมาก ที่มันดือ้ๆ ดานๆ คือ
กิเลสครอบหัวมัน พดูมนัไมลง ดื้อดานหาญธรรมเปนอยางน้ัน ธรรมเลยไมมีมีแตกิเลส
เต็มตัวๆ จากน้ันไดยศไดลาภเขามา ชั้นนั้นชั้นนี้เขามายิ่งพอกพูนกิเลสใหพองตัวหนา
ขึ้นๆ ใครแตะไมได นั่น 

นั่นละกิเลส เปนใหญเทาไรใหญกิเลส มันไมไดใหญอรรถใหญธรรมนี่นะ แลว
พองตัวขึ้นเรื่อยๆ ดังปจจุบันเห็นไหมละ เอาผาเหลืองเขาไป เอายศเอาสมณศักดิ์เขา
ไปครอบเสริมอํานาจ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ นั้นละ มันดูไมไดซิ ผูเปนธรรมดูดูไมไดนะ 
แตเจาของ โอโห ผึ่งผายลายตา วาไดยศลาภสูง ผูเปนธรรมดูมันดูไมได เปนอยางน้ัน
ละ ทีนี้เลยเอากิเลสมาเปนศาสนามาเปนธรรมมาเปนอํานาจปกครอง ตวัเองไมอยาก
พูดมันไมปกครองตัวเอง แตจะไปปกครองคนอื่นใครจะลงละก็ตัวเองไมมีธรรม ถา
ตัวเองเปนธรรมปกครองไมปกครองเคารพเองบรรดาผูนอย ไมตองบอกเคารพเอง 
เจาของไมเคารพเจาของจะใหคนอื่นเคารพ เปนไปไมไดนะ 

ใหญเทาไรยิ่งเย็น ผูใหญใหญเทาไรยิ่งเย็นยิ่งนาเคารพเลื่อมใสมากเขาๆ คือ
ใหญดวยอรรถดวยธรรมๆ ใครจะตั้งลาภตั้งยศสรรเสริญเยินยอชั้นใดก็ตามทานไมได
สนใจ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ธรรมอยางเดียวเทานั้นเลิศสุด จะตั้งอะไรมาแขงธรรม
ใหเปนยศนั้นยศนี้ ยศเหลานี้ไมไดเหนือธรรม ตองไปเสริมธรรมทั้งนั้น แลวทานจะมา
ตองการอะไรของอยางน้ี ธรรมเต็มหัวใจของทานพอแลว ทานจะไปยุงอะไรกับลาภกับ
ยศสรรเสริญอยางน้ันอยางน้ี ธรรมมีอยูในใจใครสรรเสริญไมสรรเสริญก็จาอยูอยางน้ี
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แลว นั่น นั่นละธรรมชาติแทไมมีใครไปตั้งไมมีใครไปถอน ธรรมนอกมนัธรรมประดับ 
เขาใจไหม ตองตัง้ตองสงเสริมกัน ผูไดรับการสงเสริมเลยเปนบาไปเลย บายศ 

พูดใหชัดๆ ไมมีใครพูด เรานี้พูดไดทุกอยางตามอรรถตามธรรม ไมเคยสะทก
สะทาน ไมเคยกลาไมเคยกลัวกับสิ่งใดสามโลกธาตุ เราพูดจริงๆ เราไมมีจริงๆ 
เพราะฉะนั้นอะไรขัดหูขดัตาขัดธรรมขดัวินัยขวางปงทันที เพราะไมมีคําวากลาวากลัว 
ไมมีอะไรเหนือธรรม ธรรมเหนือโลกแลว ไมยอมธรรมจะยอมอะไร นั่น เราพูดนี้พูด
เปนธรรม ใครจะเชื่อไมเชื่อใครจะโกรธจะแคนเรื่องของเขา เร่ืองกิเลสกับธรรมยอม
เปนขาศึกกนัตลอดมาเราไปสนใจอะไรกับมัน เราจะแกมัน ชะลงไปลางลงไปพอ นั่น 
เปนอยางน้ันละ 

เดี๋ยวนี้มีแตกิเลสมาเปนศาสนามาเปนธรรม เต็มอยูในพระในเณรเรามีแตกิเลส
ไมไดมีธรรมนะ ถาธรรมมีสมกับผูปฏิบตัิธรรมสมกับพระ พระแปลวาผูประเสริฐ ธรรม
เปนของประเสริฐประดับกับพระก็ยิ่งเปนผูประเสริฐสงบรมเย็นดี ไปทีไ่หนนากราบไหว
บูชาเคารพเลื่อมใสทั้งนัน้แหละ ถาไมมีธรรมไปที่ไหนก็ไมเปนทาละ เคารพนับถือกันก็
พอเพียงเปนประเพณีหนาไหวหลังหลอก เห็นหนาแลวไหวเสีย แตหลังมาตบหลัง 
เร่ืองโลกเปนอยางน้ัน ประจบประแจงเลียแขงเลียขาหนาไหวหลังหลอก ถาเปนธรรม
ใครไมเคารพเคารพก็ตาม จาอยูภายในใจ ทีนี้คนอื่นธรรมตอธรรมมันก็เขาถึงกัน อยูที่
ไหนทานก็เคารพของทาน 

เห็นไหมละพระสารีบุตร พระอัสสชิที่สอนธรรมใหทานจนไดสําเร็จพระโสดา ได
ทราบวาพระอัสสชิอยูทางทิศใดแดนใด พระสารีบุตรจะยกมือไหวไปทางพระอัสสชิ
ตลอด นั่นละทานไดเห็นบุญเห็นคุณของพระอสัสชิ นั่นละคุณอยางน้ันคุณซาบซึ้งมาก 
ไอหนาไหวหลังหลอกไมเปนทาเร่ืองกิเลส เร่ืองหนาไหวหลังหลอกประจบประแจงเลีย
แขงเลียขา นี่เร่ืองกิเลส เร่ืองธรรมไมมีตอหนาไมมีลับหลัง ตรงแนวเลยเคารพ แสดงวา
ไดธรรมมา สมฺมุขา ยาทิสํ จิณฺณํ ปรมฺมุขาป ตาทิสํ คือตอหนาเชนไร ลับหลัง
เชนเดียวกัน เคารพแบบเดียวกันหมดเปนธรรม ถาเปนกเิลสแลว ตอหนาเปนอยาง
หนึ่งลับหลังเปนอยางหนึ่ง นี่กิเลสเปนอยางน้ัน วันนี้ก็พูดเทานี้ละ ไมพดูมากนะ พดู
ติดกันมา ๓-๔ วันแลว ตอไปเราก็จะไปธุระของเรา ไปทําประโยชนใหโลกทุกวัน เราไม
ไปเอาอะไร เราทําประโยชนใหโลกทั้งน้ันละ 

ทานปาง อําเภอศรีมหาโพธิ พวกญาติเขามา แตกอนเขาใหชื่อวาสมบูรณ แรก
จริงๆ มันเปนเณร มาอยูที่นี่เปนเณรเล็กๆ พอมาอยูนี้แลวก็จะมาลาไป เราก็เลยถาม 
ไปไหน จะลาไปไหน ไปหาหลวงพอ หลวงพอทีไ่หน ก็เลยเลาใหฟงหลวงพอ จะไปหา
ทาน ทานอยูที่นั่นๆ วางั้น เราดูลักษณะเอง กับจะไปหาหลวงพอ เปนลักษณะจะ
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เหลวไหล ไปหาอะไร หลวงพอวิเศษวิโสอะไร เราก็วาอยางน้ี ไมใชเร่ืองมาอวดมาอาง 
มันจะมาเหยียบหัวเจาของเหรอ ไมใหไป เราหามเลย ไมใหไป ก็ไมใหไปจริงๆ แลวก็
ไมไป 

เลยบวชเปนพระให เดี๋ยวนี้เปนอุปชฌายไดแลว ตั้งแตมันเปนเณรเล็กๆ มัน
อยากไปหาหลวงพอมัน เราดูเณรนี้ไปมันจะเรๆ รอนๆ เรๆ รอนๆ จะไมเปนทา วาไป
หาหลวงพอ หลวงพอลมๆ แลงๆ ที่ไหนไมรูนะ เราไมเชื่อ เพราะฉะนั้นเราจึงบอก ไป
หาอะไรวางั้น หลวงพอที่ไหน ไมใหไป หามไมใหไป ไมใหไป ก็เลยอยูมา เขาเรียกเณร
สมบูรณ บานมันอยูอําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีน ทีนี้มันก็ไมไปจริงๆ จนกระทั่งอายถุึง
เปนพระ เราก็บวชเปนพระให เดี๋ยวนี้คงเปนอุปชฌายไดแลวละ พรรษามันแกแลว 
อยางนอยไมต่ํากวา ๑๕ พรรษา จําอยูนี้แหละ 

ทางบานเขารูชื่อมันแตกอน มาอยูทีน่ี่มันจะคงเอาชื่อใหมมาอวด วาชื่อสมบูรณ 
ทีนี้ทางบานเขามา เขาบอกวาทานปาง ชื่อปางวางั้น เราจํานั้นไดแลวตั้งแตนั้นมามีแต
ปางๆ สมบูรณหายหมดเลย มีแตปางๆ ยังอยูนี้ละ เปนอุปชฌายก็ไดแลว ดู ๑๕-๑๖ 
พรรษาแลวมัง อยูนี้ละเดี๋ยวนี้ แตกอนชื่อวาสมบูรณ เวลาชาวบานเขามาเลา โอย นี่ชื่อ
ปาง เณรปาง เขาเรียกแตปางๆ เราเลยจับไดปบ ปุบถาเปนของตลกนี้เร็วนะ ปางๆ 

ที่พูดอยางน้ีคือเขาถวายที่ไวที่ปราจีน เขาถวายที่ไวแลวแตเรายังรับไมได เรา
คอยหาหลักหาเกณฑหาตัวตั้งตัวตีสราง แลวก็มาคิดดูทานปางของเรานี้ ถาหากวา
อธัยาศัยของทานชอบที่จะไปอยูเราก็จะใหไป ถาทานไมอยากไปเราก็ไมขดัอัธยาศัย นี่
ยังไมไดถามทาน ที่เราก็เอาไวอยางน้ันละ จะวารับก็ยังไมวา ไมรับก็ยังไมวา ใหรอไว
กอนนะวาเทานั้น นี่ละถาหากวารับสถานที่นี่เปนวัดก็อาจจะเปนทานปางละไปอยูที่นัน่ 
เปนอําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เราก็อยากใหมีพระกรรมฐานอยูนั้นสักองคสักแหง 
แตถามีหลักมีเกณฑนะ สุมสี่สุมหาเราไมเอา คิดอยากใหมีทีน่ั่น เพราะหางมากนะ ใหมี
กรรมฐาน 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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