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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เล็งใสธรรมตลอด 
กอนจังหัน 

 การเลี้ยงพระกรรมฐานผูมุงอรรถมุงธรรมนี้เล้ียงงาย อะไรๆ พอผานเทานั้นๆ 
ทานไมไดถอืส่ิงเหลานั้นวาเปนสาระสําคัญยิ่งกวาธรรมภายในใจ ซึ่งกําลังมุงมั่นเอากนั
อยู กรรมฐานผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ อยูงายกินงายไปงายมางายนอนงายลุกงาย 
อาหารการกินงายทั้งหมด พอยงัชีวติใหเปนไปๆ เทานั้น แตความมุงหมายของธรรม
เต็มหัวใจ จะอยูจะกินอะไรไดทั้งนั้น ไมสนใจ พอยังชีวิตใหเปนไป สวนใหญคือธรรมที่
มุงมั่นนั้นหนักแนนมาก อะไรจะขาดตกบกพรอง แตความเพียรเพื่อธรรมประเภทนั้น
บกพรองไมได 

นี่ละพระกรรมฐานทานผูทรงอรรถทรงธรรมมาสั่งสอนพวกเรา ทานเปนอยาง
นั้น การอยูการกินการใชการสอยที่อยูหลับนอนทานไมกังวล ลมหัวลงที่ไหนนอนได
สบายๆ รมไมในปาในเขา แตสติกบัจิต ความเพียรติดแนบกันตลอดๆ นั่นละทาน
ทั้งหลายจําเอานะ ผูมาประกอบความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพาน ทานผูนี้จะไดนิพพาน
สมบัติเขาครองหัวใจโดยไมตองสงสัย 

ถาเอาการอยูกินใชสอยมาเปนใหญกวามรรคผลนิพพานแลว ความเพียรดอยๆ 
ใหความเพียรเขมแข็งในเรื่องมรรคเรื่องผลนั่นละ การอยูกินใชสอยงายนิดเดียวๆ 
ไมไดมีอะไรยากเลย คือพอยงัชีวติใหเปนไปๆ แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมภายในใจนี้
บกพรองไมไดเลย นั่นละผูมุงอรรถมุงธรรมไดธรรมมาสั่งสอนพวกเรา เรานี้ตัวเทาหนู
เหลานี้ผานมาหมดแลว ทุกขจนขนแคนแทบเปนแทบตายอยูในปาในเขา บิณฑบาตกับ
ชาวบานเขาอยูในภูเขาสองสามหลังคาเรือน 

ไปบานใหญไมไป คอืใหเขาทรมานชวย ไปที่บานอดๆ อยากๆ ขาดแคลนนั้น
แหละ ไปบิณฑบาตกับเขาไดมาเทานี้พอ มานั่งหินดานหินลาดตรงไหนฉันปุบๆ น้ําอยู
ตรงนั้น ธมกรกกรองน้ํามีไวพรอมเสร็จ ฉันเสร็จแลวปบเขาเลยความเพียร อาหารมี
นอยนั่นละความเพียรดี สติติดตอกัน ถาอาหารมีมากมักขี้เกียจอืดอาดเนือยนาย นอน
ก็มาก อาหารมีนอยนี้ความเพียรดีทุกดาน สําคัญที่อาหารนะ ถาอาหารมีมากแลวอืด
อาดเนือยนาย ขี้เกียจขี้คราน นอนมาก อาหารมีนอยๆ พอยังชีวิตใหเปนไป นั่ง
ประกอบความเพียร นั่งสมาธิตัวตรงแนวไมมีโงกงวง 

คือเล็งใสธรรมตลอด อะไรธรรมจะเปนความสะดวก มุงใสนั้นๆ สวนธาตุสวน
ขันธนี้กินเมื่อไรก็ได กนิใหตายในขณะที่กินอยูนัน้ก็ได มันลนปากเหลือทองเดี๋ยวทอง
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แตกตาย แตนี้กําลังของรางกายมางายนิดเดียว เราคืบคลานมาจากภูเขาจะไปบิณฑบาต
ในบานเขา มาไมถึงหมูบาน ไปนั่งเจาอยูตามทาง มันไปไมถงึ เพราะอดอาหารหลายวัน 
แตจิตใจนี้เหมือนจะเหาะเหินเดินฟา จิตนี้สงางามตลอด สตกิบัจิตนี้ไมไดหางจากกัน  

บิณฑบาตมาแลวมันมีแองน้ําอยูตามเขา หินดานมีแองนํ้า ธมกรกเราเตรียมมา
พรอม เอามาแขวนไวที่นั่น ที่พักเราก็มีน้ํากาเดียวสามสี่วันก็ไมหมด ถาไมฉันจังหันน้ํา
ไมเปลืองไมคอยกินนะ ถาฉันจังหันแลวน้ําจะเปลือง นั่นละทานทํา พิจารณาเอานะทาน
ทั้งหลาย พอฉันเสร็จเรียบรอยแลวลางบาตรปุบปบๆๆ ในแองนํ้าแองหิน หินดานหิน
ลาด เสร็จเรียบรอยเช็ดบาตรสะพายบาตรเปลาขึ้นเขา  

ทีนี้แลวแตจะลงมานะ ไมใชวาจะลงมาทุกวันๆ มันจะตายจริงๆ แลวคอยลงมา 
ลงมาพอยังชีวิตใหเปนไปเทานั้นขึ้นละ ขึ้นเขาขึ้นปานั่งภาวนา ชมพวกสัตวพวกเนื้อมี
ชนิดตางๆ เต็มไปหมด ครั้งกอนมีมากนะ ทุกวันนี้คงไมมีแลวสัตวประเภทที่วาน้ี พวก
เกง พวกกวาง พวกหมู พวกนกยูง พวกไกฟาไกปา เต็มอยูบริเวณเราพัก เราอยูอยาง
นั้น เขาไมกลัวเรา ดีไมดีเขามาแอบอาศัยเราพวกหมูปาตัวใหญๆ เขาเรียกหมูทอกหมู
โทน มาหากินตามนั้น 

เราก็อยูของเรา เขาก็อยูของเขา ภาวนาสบาย วันหนึ่งสติกับจิตไมใหพรากจาก
กัน เวลาอยูในปาในเขา เวลาออกไปอยูดงอยูธรรมดา เอาอีกแบบหนึ่ง อยูในปาในเขา
จริงๆ เอาอีกแบบหนึ่งความเพียร สตินี่เปนสําคัญ ทานประกอบความพากเพียรภาวนา 
จิตใจนี่มันวาวุนขุนมัวไดอารมณกิเลสตัณหาประเภทตางๆ มาพอกพูนหัวใจ ธรรมเกิด
ไมได ทีนี้เวลาไปอยูในที่เชนนั้นเปนการชําระสะสางสิ่งเหลานี้ออกจากใจ จิตใจคอย
สวางไสวสงบรมเย็น อยูที่ไหนทีนี้สบายหมดเลย ถาใจไมยุงเสียอยางเดียวอยูไหนสบาย
หมด นั่นละประกอบความพากเพียร เราทําอยางน้ันไมขาดวรรคขาดตอน จิตนอกจาก
สงบแลวยังมีความสงางาม สงบรมเย็นสงางาม สวางไสวอยูอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานทานจึงไมกลัวพวกสัตวรายมีเสือเปนตน ไปอยูกับ
เขาไดดี เราเทียบจิตเขากับจิตเราเทานั้นแหละ จิตเขาเปนจิตสัตว จิตเราเปนจิตคนจิต
ธรรม อํานาจของจิตที่มธีรรมกับอํานาจของจิตของสัตวทั่วๆ ไปนี้ตางกันมาก อํานาจจิต
ที่มีธรรมนี้พดูไมถกู แตมันเปนความออนนิ่ม แลวจะมากินมากัดเราไดอยางไร จิตใจ
ออนนิ่มตลอดเวลา แลวสัตวตัวไหนมันจะใจกลาใจแข็งมากัดมากินผูทีม่ีจิตใจออนนิ่ม
ตลอดเวลาดวยสมาธิธรรม-ปญญาธรรมละ นั่นละทานอยูที่ไหนใจของทานเปนอยาง
นั้น สงบเย็น 

กลางคืนเงียบๆ ไดยินแตเสียงนกยูง นกยงูกลางว่ีกลางวันไมเจอเขาแหละ 
เหมือนไมมนีกยูง เราวันไหนออกบณิฑบาต ไมใชออกทุกวนันะ วันไหนออกบิณฑบาต
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เห็นเขาวิ่งตัดหนา มีแตเขาเห็นเรากอน ไอเราที่จะเจอเขาหากินธรรมดาไมมี มีแตเขาวิ่ง
แลว เขาเจอเราแลวเขาไป เปนตัวเดียวก็มี เปนฝงูก็มีนกยงู มีแตเขาเห็นเรากอนทั้งน้ัน 
เราไมไดเห็นเขา เราก็ไปเงียบๆ คนเดียวแตเขามองเห็นเรากอน เขาวิ่งผานหนา 
สวนมากเขาไมบินละ  

จิตอยูกับธรรมนะ สติธรรมติดแนบๆ นั่นละผูที่จะตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
คือผูเชนนั้นละ ผูกินแลวนอนกอนแลวนินเปนความสะดวกสบายในการอยูการกิน การ
หลับการนอน ฟุมเฟอยๆ ตลอด ผูนี้คือหมูขึ้นเขียง ไมรูจักทุกข ผูที่จะทําจิตใหพนจาก
ทุกขการฝกทรมานยุงยากลําบากทุกอยาง แตจิตผองใสตลอดเวลา พระกรรมฐานเรา
ใหฝกนะ ตัง้ใจ เอานี้ไปเปนคติเครื่องเตือนใจ นี้ไดผานมาแลวกอนจะไดมาเปนครูเปน
อาจารยก็เรียกวารอดตายมา เดนตายๆ เพราะนิสัยเรามันเปนนิสัยอยางน้ีมาดั้งเดิม 
นิสัยเด็ดเดี่ยวผาดโผนโจนทะยาน วาอะไรขาดสะบั้นไปเลยๆ  

อันนี้วาทําความเพียรก็ขาดสะบั้นไปเลยอะไรมายุงไมได ความลําบากลําบนเขา
มายุงไมได ถาไดหมุนจิตเขาตรงไหนแลวหมุนเขาหาธรรม ธรรมเทานั้นที่เปนใหญ อัน
อื่นเปนใหญไมได ก็ดีอยางหนึ่ง จิตประเภทนี้รูสึกจะเด็ดเดี่ยวแลวยังไมแลวยังผาดโผน
อยูไมนอยเหมือนกันสําหรับเรานะ แตเหลานี้เปนผลดีทั้งน้ัน ผาดโผนก็ผาดโผนทางที่ดี 
ไมใชผาดโผนทางกิเลส กิเลสหมอบ ถาจิตใจของเราเด็ดเดี่ยวผาดโผนโจนทะยานเพื่อ
ฆากิเลสแลวกิเลสหมอบลงๆ ไมออนแอ 

นั่นละการปฏิบัติธรรมครั้งพุทธกาลทานดาษดื่นทีเดียว องคนี้สําเร็จพระโสดา 
องคนั้นสําเร็จพระสกิทาคา องคนัน้สําเร็จพระอนาคา องคนั้นสําเร็จพระอรหันต ก็
เพราะความเพียรของทานหมุนติ้วๆ ตลอดเวลาจะไมสําเร็จไดอยางไร ธรรมมีอยู หา
ธรรมตองเจอธรรมซี กิเลสมีอยูหากิเลสก็เจอกเิลส น่ีเราไปหาธรรมเราก็เสาะตั้งแต
ธรรม อะไรจะเปนขาศึกตอธรรมตัดออกปดออก ใหพากันตั้งใจ 

พระวัดนี้มีจํานวนมากผมก็ไมคอยไดแนะนําส่ังสอน แตการเปดโอกาสใหทํา
ความเพียรในวัดนี้ไมใหใครไปยุงพระนะ ทําความพากความเพียร ใหดูแตหัวใจ ไมให
ดูอยางอื่นอยางใดมากกวาดูหัวใจเจาของ อยาไปสอดรูสอดเห็นเรื่องบานเร่ืองเมือง 
กิจการงานของโลกเปนอยางไรตออยางไร นี่ไมใชเร่ืองของพระอยาไปยุง มันมักมีเสมอ
นะพระ ไปสอดรูสอดเห็น ไปคัดไปคานเขาทางนั้นทางนี้ มันแย็บเขามาหูเราเรื่อย 

นี่เรียกวาไมดูหัวใจเจาของ มันไปดูเร่ืองของกิเลส เร่ืองสวมเรื่องถานความ
สกปรกอยางนั้นเหรอพระเหลานี้นะ มันจับไดทันที นี่เตือนแลวนะ พอทราบแลวเตือน 
จากน้ันไลออกจากวัด ใหมาดูหัวใจ ไปดูอะไรขางนอก โลกทัง้หลายเขาดูแตขางนอก ดู
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ตามนิสัยของโลก ตายกองกันอยูนี้มใีครพนไปได ดูกิเลสในหัวใจนี้จะผานพนไปไดไม
ตองสงสัย ใหพร วันนี้เทศนเสียบาง  

พระใหไดเขาอกเขาใจ ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ผมไมกวนพระนะ เร่ืองการงาน
อะไรในวัดนี้เปดโลงใหพระทําความเพียรดวยความสะดวกสบาย งานการของผมจะมี
อะไรก็เปนเรื่องของผมเอง หากมคีวามจําเปนจริงๆ ที่เกี่ยวของกับเพื่อนฝงูใหมา
ชวยเหลือกันชั่วระยะนั้นก็อาจมี แตกําหนดไวเสมอไมใหลืมตัว 

อาหารมีมากมีนอยใหสม่ําเสมอกัน มีมากมีนอยความสม่ําเสมอกันเปนธรรม ที่
มีก็มี ที่ลนกล็น ที่อดกอ็ด อยางน้ันไมใชธรรม ใชไมได เปนลัทธิของสัตว ลัทธิของคน
ของพระของผูมีธรรมแลวตองสม่ําเสมอ มีมากมนีอยเปนตายดวยกัน อดอยากตายไป
ดวยกันเลย นั่นถูกตอง อยาเห็นแกทองแกปากของเรา เห็นแกเรา ใหเห็นแกเพื่อน
ดวยกัน เสมอกัน ทานเรียกวาเสมอภาค จําเอานะ 

หลังจังหัน 

(หลวงปูศรี วัดประชาคมวนาราม(วัดปากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.
รอยเอ็ด จะมาคารวะหลวงตาและถวายผาปามหากุศลที่วัดปาบานตาด วันอาทิตยที่ 
๒๖ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.ครับ) ทานศรีมีบริษัทบริวารมาก อันนี้กข็ึ้นไปตามนสัิย
วาสนาเหมือนกัน ทานศรีมีบริษัทบริวารมาก ทั้งประชาชนทั้งพระเณร วัดตางๆ เต็มไป
หมด ทานศรี มหาวีโร เคยอยูดวยกันที่วัดปาหนองผือ ทานเคารพเรามากตลอดทกุ
วันนี้ เคารพมาตลอด ทานมีบริษัทบริวารมาก สรางวัดก็มาก ลูกศิษยลูกหาทางพระก็
มาก มีทกุภาค 

สําหรับวัดเราไมคอยไดสรางอะไร วัดเรานี้ดูไมมีนะ ก็มีวัดเสืออยูเมืองกาญจน 
ไปสรางวัดวาจะใหพระอยู เลยมีแตสัตวเต็มวัด เปนอยางน้ันละนิสัยวาสนาคนมัน
ตางกัน เราไปสรางวัดที่ไหนมีแตสัตวแตเนื้อเสือเต็มวัด เมืองกาญจนก็เหมือนกัน เขา
ถวายที่เมืองกาญจนใหสรางวัด เราก็มองเห็นแตทานจันทร ทานจันทรเปนคนคลองดาน 
สมุทรปราการ เปนพระวัดนี้ตั้งแตบวชทีแรก อยูนี้เปนประจําเปนเวลาหลายป โธ  ขอ
วัตรปฏิบัติเกงมาก ทานจันทร พอออกจากนี้ไป ก็ไปอยูทางเมืองกาญจน (ทองผาภูมิ
ครับ) อยูขางใน 

พอดีเราไปเที่ยว เขาถวายที่ ก็เลยนิมนตทานจันทรมา เพราะทานจันทรเปนพระ
ลูกศิษยของเรา ก็พูดกันไดงาย เร่ืองราวก็เขาใจกันเรียบรอยหมดแลว ตกลงก็มแีต
เพียงวา ทานจะวางหรือไมวาง ควรจะรับไดหรือไม คอยนิมนตทานมา ปรึกษาหารือกัน 

ทานก็บอกวาวาง คือทางวัดที่ทานอยูนูนมีพระอยู หากวาจะนิมนตทานมาอยูเปน
สมภารวัดนี้ จะไดไหม ทานรับวาได ก็เลยใหทานมาอยู 
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วัดเสือนี่จึงเปนวัดทานจันทรปกครอง มีแตสัตวแตเสือ แตเนื้อเต็มไปหมดนะ 
เออ ก็แปลกอยู แลวทานชอบสัตวดวย กับสัตวนี้เขากันไดดี ไอเราไมอยากจะพูดอะไร
มาก นอกจากชอบกันกับหมาเทานั้นหลวงตาบัว ไปที่ไหนหมารุมเลย มันก็แปลกอยูนะ 
บริษัทเราคือหมา เขาใจไหม บริษัททานจันทรมีสัตวทุกประเภท ทานจันทรวัดเสือ เมือง
กาญจน โห มีหลายประเภทมาจากในดง เปนเองนะ มาจากในปามาอยูนั้นเลย พวกมา
ปาก็เขามา สัตวปาเขามาเยอะมาอยูที่นั่น มันจะเปนตามนิสัยวาสนาเหมือนกัน วัดทาน
จันทรจึงมีแตสัตวเต็มไปหมด มันก็ขึน้อยูกับนิสัยวาสนา 

สัตวเหลานั้นที่ออกมาจากปาๆ ก็มี พวกมา พวกอะไรเราไมเคยเห็น ไมเคยคิด
เลยวามีมาปา ที่ไหนไดมาปาลงมา พวกมาพวกกวาง กวางก็เปนกวางปา เราก็ทราบ แต
มาไมเคยคิดวาจะมีมาปา นี่มีมาปาลงมาอยูนั้น สัตวหลายประเภทที่เปนสัตวปาลงมาอยู
นั้นเลยนะ ตอนเชานี้ตั้งส่ีหารอยหมู นี่นิสัยวาสนามันตางกัน ใครจะไปทําไดอยางน้ัน 
ทําไมได ถานิสัยวาสนาไมเขากันทําไมไดนะ เราจะไปตําหนิคนนั้นวาคนนี ้ โดยไมได
คํานึงถึงเราเองเปนยังไง ตางคนตางมีกรรม มีนิสัยวาสนาตางๆ กัน อยางทานจันทรนี้ 
เราก็นิมนตทานมาอยูในวัด ปกครองวัดก็คือปกครองพระที่อยู ทีไ่หนไดสัตวเต็มปา
เต็มดงมาอยูกับทาน เลยปกครองสัตว ก็อยางน้ันแหละ เออ แปลกอยู 

อยูที่นั่นมีวันหนึ่ง เสือปามา เสือในวัดก็มีเยอะ ตัง้ ๑๘-๑๙ ตัว เสือกับคนมันก็
เขากันไดด ี ยิ่งกับเจาของดวยแลว โอย จับปากจับอะไรๆ ทุกอยาง จงูไปเหมือนสัตว
บานเราแหละ กับทานจันทรนะ แนะ อยางน้ันละ มันอยูในกรงๆ เต็ม เสือตั้ง ๑๘-๑๙ 
ตัว แลวพวกสัตวปาเยอะ สําหรับเสือที่เปนสัตวนากลัว ซึ่งใครไมคอยเลี้ยงมันไดงายๆ 

แตก็มาเต็มอยูในวัดทานจันทร มี ๑๘-๑๙ ตัว 

มีวันหนึ่งที่นี่นะ เสือปาเขามา เสือบานเลี้ยงไวอยูในกรงๆ ทั้งๆ ที่คนมาเที่ยวมา
เลนไดสบาย แตตอนกลางคืนใหเขาอยูในกรง พอดีเสือปาเขามาในวัด มันคงไดกล่ิน
พวกเพื่อนของมัน เสือปาจริงๆ เขามา เสือโครงใหญ ทางนี้ก็เสือตั้ง ๒๐ ตัว พอเสือปา
เขามาตัวเดียว เสียงสัตวในวัดลั่นหมดเลย นั่นเห็นไหมละ เสือปาเขามา กับเสือบานมี
ตั้ง ๒๐ ตัว ไมมีอะไร แตเสือปาเขามาตัวเดียวเสียงลั่นหมดสัตวในวัด ทั้งวัวทั้งควายทั้ง
อะไร เสียงรองล่ันอยูในวัด เสือปาตัวเดียวมา 

มาก็โดดเขาไป ทานจันทรทานวา ไมเคยนึกเลยวา มาจะรูจักกฏุิเรา ทานวาอยาง
นั้น แตวันนั้นเสือเขามานี้มาโดดขึ้นมาชนกุฏิ กฏุิทานจันทร ทานจันทรก็วาอะไรกันนี่ 
ครั้นออกมาเห็นมาว่ิงอยูรอบกุฏ ิมันไดกล่ินเสือ มันวิ่งเขามาชนกุฏิ ทานจันทรก็ออกมา 
ฉายไฟปุบปบ พระทราบก็ฉายไฟบาง เสือมันไดยนิ มันก็เปดออกไป ทานก็บอกวา เอา 

ถาหากวาจะเปนเสือบานก็ใหเขามา เสือบานมีอยูนี้ตั้ง ๒๐ ตวัแลว เสือปาจะมาสมัคร
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เปนเสือบานก็มา เปดเขาประตูเลย เสือปาไดยินแลว ประตูเปดไวแลวเขาเลย ถาจะเปน
เสือปาตามนั้นใหออกไป เปดออกไปเลยไมอยูเสือตัวนั้น เสียงลั่นนะ เสือปามาตัวเดียว 

เสืออยูนั้นตั้ง ๒๐ ตัว กับสัตวไมมีอะไร พอเสือปาเขามาตัวเดียว เสียงสัตวรอง
ล่ัน แลวก็มาโดดเขามาชนกุฏิทาน แตกอนไมเคย ทานก็ไมสนใจมัน มาตวันี้มันรูจักกุฏิ
ทานหรือเปลาไมทราบ แตเวลาจนตรอกแลว มันมาชนกุฏิเลยมา ตั้งมาชนกุฏิทานปาง
เขาใหเลย พอทานออกมา มันอะไรกันนี ่ทานออกมาฉายไฟ มามันวิ่งรอบกุฏิทาน คือ
เสือเขาทางโนน ทานก็ฉายไฟพาบพีบๆ ที่นี่เสือมันก็ทราบ ทางโนนฉายไฟมามันก็เลย
วิ่งออกไป นี่มันแปลกอยูนะ 

พอเห็นอยางน้ีก็อดคดิไมไดนะ ที่เขียนไวหนาวัด กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยว
เพนพาน ทีนี้ใครมาเขียนมีแตเร่ืองตลกทั้งน้ัน มันออกมาจากเรา เขียนไวตลก หมาก็
เงือดเงื้อ อะไรก็เงือดเงือ้ มีแตตลกทัง้น้ันหนาประตูวัดนะ มนัขึ้นไปจากคนเดียวนี้ เรา
มันชอบตลกไปอยางน้ัน เอาเรื่องตลกเขามา โวกวากๆ แตมนัมีตลกอยูนัน้ เขาเลยเอา
ไปเขียน ออกไปนี้ก็เห็น อยามาเพนพาน หมาหรืออะไรเงือดเงื้ออยูในนัน้ มันไปจาก
คนเดียว แปลกอยูนะ ไปจากเราคนเดียว เราชอบตลก กับหมากับสัตวเหลานี้ มันชอบ
แตไหนแตไรมา แลวก็นิสัยตลกดวย 

ทานอะไร (มหาสมบัติ บุญเรืองครับ) เออ มหาสมบัติ บุญเรือง อยูที่วัดนรนาถ 
ทานออกทีวพีูดเกี่ยวกับเราวา อาจารยมหาบัว การเทศนาวาการหาที่คานไมได พรอม
กับขอเปรียบเทียบ ไดกนัเปร๊ียะเลยวางั้น แตทานเปนนิสัยตลก แนะลงตรงนั้น แตทาน
มีนิสัยตลก ลงสุดทายกล็งตลกแหละ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ เรา 

มันเปนตามนิสัย ไมใชแกลงทํานะ มนัหากเปนของมันเอง เปนนิสัย อยากออก
แงไหนมันกอ็อกตามนิสัยของมัน ไมใชตั้งหนาตั้งตาจะทํานะ ไมตั้ง มันหากเปน แย็บ
ออกแฝงกันไปนั่นละกับกิริยาที่แสดงออก นิสัยที่ตลกหรืออะไรมันก็แฝงกันออกไปนัน้
ละ ไมใชมนัตั้งหนาตั้งตาออกนะ มันแฝงกันไป เปนอยางน้ันแหละ เขียนไวตรงนั้น 

พวกหมาก็เงอืดเงื้อ ตลก หาม อยามาเพนพาน หมา มันนิสัยตลกอกีแหละ ก็อยางน้ัน
ละ กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน จากน้ันก็มีแตทานเปาเต็มแถวนั้น เขาใจไหม 
อยามาเพนพาน หมาก็เงือดเงือ้ใส ขบขันด ี

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกถึงทานสม ทานสมขูเราจริงๆ นะ คือทางจงกรมทานสมอยู
ทางนั้น ออกมาหาเรานี้มันตรงแนวนะ เราอยูที่นี่ ทานสมอยูดูจะหางขนาดนั้นละ ขนาด
โรงไฟนั้นละ ทางนี้มันตรงแนวกวางๆ เราก็อยูทางน้ี ทีนี้หมามันมาเที่ยวเพนพานกําลัง
ค่ํามืด แถวนั้นก็มีเสือ แตเราไมคํานึงถึงเสือยิ่งกวาการเลนกับหมาเทานั้น พอเห็นหมา
มาจุนจานค่ําๆ กําลังจะมืด เอะ มนัมายังไง มนัมาเที่ยว เราไปก็ดอมๆ ไปจับพุมไม 
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หมามันอยูทางนี้ เราไปหัวจงกรมนี้จับพุมไมเขยานี้หมามันก็วิ่ง สมๆๆ ลัดๆ ทานสมก็
โดดออกมายืนจังกาอยูนั่น ลัดอะไรๆ 

หมามันก็วิ่งปบๆๆ ไป วิ่งลอดรักแรทานไปทานไมสนใจกับหมา มีแตบอกวา
เราใหลัดๆๆ ลัดอะไรๆ หมามันก็วิ่งไป บอกใหลัดหมาตัวนี้แหละ พอระลึกได หือ ลัด
หมาตัวนี้เหรอ พอวางั้น อะไรๆ กไ็มมีทีต่องตทิานอาจารย แตกับหมาไมทราบเปน
ยังไง ดุเรานะ ปุบเขาโนนเลย เราก็เฉย อยางอื่นใดหาที่ตองติไมได แตกบัหมาไมทราบ
เปนยังไงทานอาจารยนี่วางั้น ปุบเขาไปเลย คือโมโหใหเรา แตเราก็เฉยเราไมไดโมโห ก็
เราเปนอยางน้ันจริงๆ นี่ พอตื่นเชาขึ้นมาทําทาลักษณะจะขูเรานะ มีลักษณะยิ้มๆ เราก็
เฉย ไปบิณฑบาตคนละบาน 

ตอนนั้นเราเที่ยวลงมามาพักที่นั่น เปนรานเกาเขา เราก็มาพักที่นี่ ทานก็พกัที่นั่น 
ลงมาจากภูเขา วาจะไปหนองผือนั่นแหละหากยังไมไดไป พอดีหมามันมาเที่ยว ไปจับ
พุมไมเขยา หมามันตื่นแลวมันก็วิ่ง เราก็บอก สมๆ ลัดๆ ทานก็วิ่งออกมายืนจังกาอยู
นั้น ลัดอะไรๆ หมาก็วิ่งปบๆๆ ลอดรักแรไปเลย ยังเถออยู เลยไมไดดูหมา วาลัด
อะไรๆ เถอ ไอหมามันก็วิ่งลอด เราก็ยืนเฉย พอระลึกได หรือลัดหมาตัวนี้เหรอวางั้น
นะ พอเห็นเราเดินอยูนั้น หือ ลัดหมาตัวนี้เหรอเราก็เฉย ทานเลยวา อะไรก็ดีหมดทาน
อาจารย แตกับหมาไมทราบเปนยังไง ปุบเขาไป โมโหใหเรา 

ตอนเชาบิณฑบาตมาดูลักษณะเหมือนจะขูแลวมียิ้มๆ นิดหนึ่งเราก็รู หมานั้น
แหละนึกในใจ พอเสร็จแลว ทานอาจารยนี่ อะไรๆ หาที่ตองตไิมได การประพฤติ
ปฏิบัตินี้หาที่ตองติไมไดเลย แตกับหมานี้ไมทราบวาเปนยังไง โอย พันกนัเลย เราก็เฉย 
เพราะทานเคยเห็นเราเลนกับหมานี่ แตวันนั้นเราไลหมาไปหาทาน ทานไมรูวาเราใหลัด
หมา ทานวา ลัดอะไรๆ ยืนเถออาปากอยู หมามันก็ลอดรักแรไป หมาผานไปแลวเราก็
ยืนเฉย หรือลัดหมาตัวนี้เหรอ พอวางั้น เอย อาจารยอะไรๆ ดีหมด แตกับหมาไม
ทราบเปนยังไง ปุบเขาไป คงจะโมโหใหเรา เราเฉยไมสนใจ ก็เรากับหมาเปนเรื่องของ
เรา ทานสมเปนบาก็เปนเรื่องของทานสมซิ เราไมไดเปนบากับคน เราเปนบากับหมา
ตางหาก ตอนเชาบิณฑบาตกลับมาขูเรานะ เราก็เฉยอีกเหมอืนกัน ก็เราเปนอยางน้ัน
จริงๆ จะใหวาไง ทานวาก็ถูกของทาน ขบขันดี กบัหมานี่เปนละ 
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