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อยาแหกันไปไมมีเหตุมีผล 
 ไอพวกกองแหกับหลวงตาบัวนี่มันพิลึกนะ ทางทางหลวงเขาก็เกรงใจหลวงตา
บัว กองทพัแหนํากันไป รถนําคันหนึ่งจะพอดีกบัพวกคุมครองเขาได ไอเรานี่มันเลย
รอยพันไปแลว มันไมมีขอบมีเขต ครั้นวาอะไรก็มาโดนที่หลวงตาบัว เขาก็เกรงใจ เลย
ทําใหเลอะเทอะไปหมด หลวงตาบัวจะกลายเปนพาลูกศิษยทําบานเมืองใหเลอะเทอะ 
กฎเกณฑของชาติบานเมืองมี เชนอยางทางหลวงแผนดินเขาควบคุมการเดินทาง วิ่งรถ
วิ่งรา ขบวนหนึ่งมีประมาณเทาไรๆ เขาเปนเคร่ืองรับรองกันในกฎเกณฑนั้น แตเรามัน
รับรองอะไรเปนรอยๆ คัน คันนี้ก็หลวงตาบัวๆ ไมทราบจะใหเขาวาอยางไร หลวงตา
บัวนี้พาบานเมืองใหเลอะเทอะ เราไมตองการ แหก็แหกันไปอะไรนักหนา มันพิลึก
กึกกอืนะไอลูกศิษยหลวงตาบัวนี่ 
 เพราะมันพลิกตาลปตรเลย กับนิสัยหรือเจตนารมณที่เราดําเนินมาแตกอน ไม
เอาใครเลย นี่ปรกติของเรา ออกบําเพ็ญฟงธรรมของหลวงปูมั่นใหถึงใจแลวทีนี้ดีดผึง
คนเดียวตลอด ที่บําเพญ็ธรรมเอาเปนเอาตายเขาวาเปนเวลา ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ 
ออกจากกรุงเทพฯ ไปจําพรรษาที่จักราช ทาชาง นั่นละออกแลวนั่น ขึ้นเวทีแลว ตั้งแต
บัดนั้นมาเขาหาหลวงปูมั่น พอบรรจุธรรมเขาสูใจจากธรรมที่ทานแสดงใหแลวทีนี้ก็พุง
เลยทีเดียว ไปองคเดียวๆ  
 นี่เปนอยางไรกับเวลานี้ไปที่ไหนยั้วเยี้ยๆ ขบวนตามแหหลวงตาบัวนี้เปนรอยๆ 
คัน จะใหทางหลวงเขาวาอยางไร พิจารณาซิ นี่ภาษาธรรมตองพูดอยางน้ี เขาก็เกรงใจ
อะไรๆ ก็วาลูกศิษยหลวงตาบัว เขาก็อนุโลมๆ เลยกลายเปนอนุแหลกไปนะ หลวงตา
บัวจะพากฎเกณฑของบานเมืองแหลกเหลวไปหมด ใชไมไดนะ ควรจะรูจักประมาณใน
การไปการมาของพวกเรา เขาเกรงใจเทาไรก็ยิ่งเปนโอกาสที่ใหเราหละหลวม ลืมเนื้อลืม
ตัวในการไปการมา แหกันไปแหกันมา ใชไมไดนะ 
 เราคิดหมดเรื่องเหลานี้ ไปที่ไหนนี้ยาวเหยียดเลย ขบวนหลวงตาบัวยาวเหยียด 
แลวกี่คัน ธรรมดารถที่นําขบวนสักกี่คันเขามีกฎเกณฑ ถาเปนพวกทหารตํารวจหรือ
อะไร วงราชการเขานํากันไปไดมากอยู เขาก็มีกฎเกณฑของเขา หลวงตาบัวนี้นําอะไรถึง
เปนรอยๆ คัน หาเหตุหาผล หาหลักหาเกณฑไมได เหลวไหลหลวงตาบัว จะทํา
บานเมืองใหเหลวไหลนะนี่ ไปที่ไหนแหไปเลยๆ 
 นี่ละมันขัดกบันิสัยที่เคยเปนมาของเรา พลิกเลยเชียว พลิกตาลปตรเลย เรา
ออกบําเพ็ญอยางน้ัน ไปคนเดียวตลอดเปนเวลา ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ออกไปหาหลวง



ปูมั่น ไดรับธรรมจากทานแลวทีนี้ดีดเลยเชียว องคเดียวตลอด ไปที่ไหนก็องคเดียว 
ใครจะมาวาอะไร เจาคณะนั้นคณะนี้ เขาเคยขับไลพระที่ไปเที่ยวธุดงค เชนไปองคเดียว
บางอะไรบาง เขาขับ พระวินัยไมมีพระวินัยไมไดหามไปองคเดียว จะตั้งเปนเจาคณะ
นั้นเจาคณะนี้ อํานาจปาเถื่อนมาไล เขาเคยไลเสมอไลพระ 
 ทีนี้ความรูมันไมทันกันกถ็ูกเขาไลก็ตองไปแหละตามภาษภีาษา แตเราไมเคยมี
ใครมาไล ไปองคเดียว วามหาเทานั้นเขาก็กลัว ใชไหมละ เขาไมกลา มาก็มาซินะ 
หลักธรรมวินัยเต็มตัวเราอยู กฎเหลานี้มาเวลาไหน ตั้งขึ้นเมือ่ไร นั่น มันฟดกันตรงนัน้
นะ ตั้งมาปาๆ เถื่อนๆ เหยียบหัวพระพุทธเจาไดเหรอ เรามาตามหลักธรรมหลักวินัย
นะนี่ เราไมไดมาตามปาๆ เถื่อนๆ อํานาจอยางน้ีนะ อํานาจปาเถื่อนอยางน้ีเราไมมานะ 
ใครก็ไมกลามาไล นอกนั้นถูกไลทั้งนั้น หลวงตาบัวไปองคเดียวๆ ตลอด พูดจริงๆ วา
ไมมีใครมาไลเลย  
 เจาคณะที่ไหนแข็งก็แข็งมาเถอะไมเหนือธรรมเหนือวินัยไปได เราแบกธรรม
วินัยไปในหัวใจ จะวาอยางไร ใสเปรี้ยงทีเดียวก็หงายเลย เราไปตามหลักธรรมหลักวินัย 
ไมไดไปปาๆ เถื่อนๆ ที่ตั้งขึ้นมาแลวบีบบังคับ มีมากนะ ตั้งเปนอํานาจขึ้นมาเลย
กลายเปนอํานาจปาเถื่อนเหยียบย่ําทําลายหลักธรรมวินัย หลักธรรมวินัยนี้ไปองค
เดียวๆ ไดทั้งนั้น พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหไปบําเพ็ญ อยางพอแมครูจารยมั่น
เหมือนกัน พอวาจะไปกีอ่งค ไปองคเดียวเทานั้นทานขึ้นทันที เอา ไปองคเดียวนะ ใคร
อยาไปยุงทานนะ ก็ตามหลักธรรมหลักวินัย  
 เราไปที่ไหนเราไปอยางน้ันละไปองคเดียวตลอด เปนเวลา ๙ ปเต็ม ไมไดไปกับ
ใคร เขาปาเขาเขา เขาไหนไปไหนก็แลวแต อยากจะกินกก็ิน ไมกินกี่วันชางมัน ชีวิตอยู
กับเรา ความเปนความตายเราเปนคนทราบตัวเราเอง แนะเปนอยางน้ันนะ เราไป
สบายๆ ตลอดมา จนกระทั่ง ๙ ปผานไปแลว ๒๔๙๓ แลวหมูเพื่อนรุม แตกอนหลบ 
หลบตลอด หลีกตลอด เหมือนผูตองหา หลบหลีกพระ คือพอแมครูจารยลวงไปแลวนี้
พระไมมีที่เกาะที่ยึด วิ่งชุลมุนวุนวายหาที่เกาะที่ยึด ไอเราก็หาที่เกาะที่ยึดของเราตาม
หลักธรรมภายในใจ แลวก็หลบก็หลีก ไปอยูที่ไหนอยางมากไมเลยสองอาทิตย  พระ
เณรตามทัน ตองหลบไป สวนมากประมาณอาทิตยกวา หลบปบไปนูน ไปอยูที่นูนปบ 
หลบปบไปอยูที่นูน อยางน้ันตลอดมา  
 จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ ลวงไปแลว พระเณรก็รุม จะทําอยางไร เราก็เลยแยม
รับบางนิดหนอย จากน้ันมามันก็เลยรุม รุมหนักเขาจนกระทั่งทกุวันนี้ ไมรุมแตพระซี 
ประชาชนญาติโยมไปไหนก็รุม ขบวนหลวงตาบัวนี้เปนรอยๆ คัน ขบวนรุม มันก็ไมเคย
เปนก็เห็นแลวนี่ มันพิลึกนะ ใหคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีบางพวกเรา ไปไหนอยาสัก



แตวาแหกันไปๆ ไมมีเหตุมีผล (หมาที่สวนแสงธรรมเดินมา) ไอขอดมงึมาอยางไรไอ
ขอด ไอขอดมันยังมีเหตุมีผล ใครเกาหลังใหมัน มันสบายมันก็อยูดวย ถาไมมีใครเกา
หลังมันก็ไป มันก็นารัก ไอขอด เราเรียกมันไอขอด คือมันหางขอด เขาเรียกไอโบไอเบ
อะไรเราไมสนใจ เราดูหางมัน หางมันขอดก็เรียกวาไอขอด 
 นี่พูดถึงเร่ืองการปฏิบัติของเรากับทุกวันนี้มันเขากันไมไดนะ คือมนัรุมเลย 
เลอะเทอะไปหมดเลย เลยกลายเปนเรื่องเลอะเทอะไปหมด ไปที่ไหนไปองคเดียวๆ อยู
องคเดียว แมแตวัดปาบานตาดสรางวัดทีแรก รับพระอยางมากไมใหเลย ๑๘ องค 
บังคับไวเลย ๑๕-๑๘ องค ตอนนั้นครูบาอาจารยทานก็ยังมีชวีิตอยู ครูบาอาจารยหลาย
องคทานมีชวีิตอยู พระเณรทานก็แยกไปอยูกับครูบาอาจารยองคนั้นองคนี้ ทีนี้พอทาน
ลวงไปๆ เลยหดเขามา ยนเขามา รุมเขามาหาเรา เราก็เปดรับแยมรับบางนิดหนอย มัน
ไมใชนิดหนอย เวลามันมามันยกขบวนมาเลย ทีนี้เลยเลอะหมดในวัดปาบานตาด เปน
วัดตลาดเสียแลวละ ขัดเรื่องขัดเราพิจารณา ก็ทนเอา อยางน้ันละ  
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