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อยูในปาในเขาไดอานตัวเอง 
 

 ภูสังโฆนี้พระมาก ตองอาศัยจากที่อื่น หมูบานแถวน้ันมีไมมากนัก จึงตองอาศัยทาง
อ่ืนหนุนเขาไป พระคราวท่ีแลวดูวา ๓๐ หรือไง ใหตํ่ากวา ๓๐ ไมต่ํา พระจะวามากเราก็ไม
อยากวา เพราะเปนปาเปนเขา ทําเลเหมาะสมมากเหมือนกับภูวัว ภูวัวก็เปนทําเลท่ีดีเย่ียม 
เพราะฉะนั้นถึงวาพระจะมาเทาไร ถาตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแลวใหมา บอกตรง ๆ เลย
เรา เราจะรับเล้ียง มาเทาไรใหมาเถอะ บอกเลย เราจะรับเล้ียง หากวารับเล้ียงไมไหวเราจะ
บอก ฟงซินะ บอกใหมา คือทําเลนั้นเหมาะสมมากสําหรับพระผูตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ
สถานท่ีน่ันเปนสถานท่ีจะทรงมรรคทรงผล อํานวยผลประโยชนใหแกผูตั้งใจปฏิบัติเพื่อ
อรรถเพ่ือธรรมจริง ๆ ท่ีน่ันนะ เราไปเท่ียวตระเวนดูหมดแลว เรียกวาถึงใจ 
 มาก็มาประกาศเด๋ียวน้ันเลย แตกอนมีพระสององคสามองค ก็เพราะไมมีที่โคจร
บิณฑบาต แตทําเลน้ันเหมาะสมมาก ใครเขาไปแลวไมอยากหนีละ เหมาะสม แตที่โคจร
บิณฑบาตไมมีน่ันซิลําบาก เราก็ไดยินไดฟงมาเรื่อย ๆ ยังหาโอกาสไมได พอไดโอกาสเราก็
ไปเลย ตั้งหนาไปดูจริง ๆ  พอลงรถปบแลวเขาเลย เที่ยวสอดนั้นสอดนี้ดูนั้นดูนี ้โอย ไปที่
ไหนเพลินนะ เพลิน ๆ เปนทําเลท่ีเหมาะสม ๆ เงียบสงัด ๆ เวลากลางคืนจะออกมาอยูหิน
ดานกลางแจงก็ได สะดวกสบาย พอกลางวันเขาในปา มันเปนดงอยางนี ้เราไปเห็นเราก็พอ
ใจเลย เพราะฉะนั้นจึงรับกันตั้งแตบัดนั้นมา ดูเหมือนจะ ๑๐ ปกวาแลวนะ ติดตอมาเรื่อย 
ๆ พอจวนส้ินเดือนเขาไปสง ๆ ไมใหบกพรอง เร่ืองอาหารการกินทุกอยางเราเปนคนจัด
เอง  สั่งเองทุกอยางเลย ตั้งแตนั้นได ๑๐ กวาปแลว อันน้ันเรียกวาประจําเลย ไมใหขาด 
เดือนหน่ึง ๆ ปลายเดือน ๆ เชนอยางวันท่ี ๒๖-๒๗ ไปละ สงตามนั้น ทําเลน้ีเหมาะสม
มาก แลวก็ภูสังโฆ เรียกวาเสมอกันเลยสองวัดน้ี 

เพราะฉะน้ันท่ีวาทานมีพระ ๓๐-๔๐ องคนี้เราไมมีขอตําหนิ เพราะวาท่ีมันกวาง
ขวางมาก ทําภาวนาท่ีไหนไดหมด ทําเลไมพอไปแออัดกันอยูอยางนี้ไมเหมาะ ที่เหมาะอยู
ทางแถบนี้ก็ภูสังโฆ ผาแดง ทางนาคํานอย อันน้ีเหมือนภูเขาน่ีภูสังโฆ พวกผาแดง อยูตาม
เขาในปาในเขาร่ืนเริง มันอาจจะขึ้นกับนิสัยก็ได แตสวนมากจะชอบภูเขามากสําหรับพระ
นะ เปนปาเปนดงก็ขอใหดงภูเขา มันหากมีอะไรแปลก ๆ อยูน้ันนะ ก็เราเคยเท่ียวมาพอ
แลวน่ี ตามที่ระยะ ๙ ปนี้มีตั้งแตอยางนั้นทั้งนั้น ตั้งแตขึ้นเวท ีบอกแลววาพรรษา ๗ ลวง
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ไปแลวพอสอบเปรียญได ๓ ประโยคปบนี้ก็บึ่งเลยเชียวอะไรมาขวางไมไดละ ตั้งแตพรรษา 
๗ นี่หมายถึงการฟดการเหวี่ยงกัน รอดเปนรอดตาย บางทีไมไดนึกวาชีวิตจะเหลือเลยนะ 
ประกอบความพากเพียร กิเลสเหนียวขนาดไหนรูกันหมด เพราะฉะนั้นจึงพูดไดอยางชัด
เจนซิ 

มาสอนโลกน้ีเราสอนแบบไมสะทกสะทาน เราผานท้ังเหตุแทบเปนแทบตายผานมา
ตลอด ๙ ป ไมมีความสุขความสบายเลยแหละ ในระยะ ๙ ปนี้ ไปแตคนเดียว ๆ ใครก็
ตําหนิไมได ไปที่ไหนเชนอยางพระที่จะมารังแกอวดอางกามวาเปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้
จะมาขับแบบน้ันแบบน้ี นี่ก็มหามันก็ไมกลาละซิใชไหม มาก็ฟดกันจริง ๆ ฟงแตไปก็ไปคน
เดียวไมไดกลัวอะไรแลว แลวจะไปกลัวใครอีกใชไหมละ มันมีเสมอพวกกรรมฐานเราไป
เที่ยวถูกรังแก กลัวจะไปเตะถวยลาภเขา ถวยแกงเขาน่ันแหละ ไมใชอะไรแหละ แตเราก็ไม
ทราบวาไปท่ีไหนไมเคยมี ก็มีอยูที่ทางโนน ที่ไดจําพรรษาถึง ๔ ป อันนั้นม ีมหาตอมหาฟด
กันบนภูเขาเลย ใสกันเลย เขาฝายปกครอง เรียนอะไรมันก็เรียนทันกันหมดน่ีวาไงทาง
ปริยัติ ทางปฏิบัติมันจะไดเปรียบกันตรงนี้ซิเขาใจไหมละ  

ซัดกันอยางเต็มเหน่ียวบนภูเขาเลย ก็เรียกวาไดลองภูมิ มหาเขาในปาถูกพวกนี้ขับก็
คือเราหนน้ันหนเดียว พอจากนั้นลงมาแลว ลงมาสั่งพระอยูตีนเขา มา เราไมใหไปอยูกับ
เรา เราอยูบนภูเขากับเณร ๆ หน่ึง พวกพระใหอยูตีนเขาโนน สํานักโนน โอย.มากพระ พอ
ทางน้ันลงจากภูเขาทางน้ีก็ลงมาก็มาบอกพระเณรเลยวา บอกกําชับไวหมด ถาพวกนี้จะมา
ตรวจใบสุทธิอะไรตองใหรอผมเสียกอนคนเดียวเทานั้น ถาผมยังไมลงมายังไมใหเขามา
แตะไดบอกเลยนะ พระเณรในวัดท้ังหมด เพราะคราวน้ีเอากันหนักอยูนะ จะวากลาหรือไม
กลาก็ไมรูละวางั้นเถอะนะ บอกเลยสถานที่นี่ถาหากวายังไมสงบเราจะหนีไปไหนไมได ออก
แลวนะ ประกาศเลย เราก็ไมเคยพบแบบปา ๆ เถื่อน ๆ อยางนี้ เรียนมาดวยกันจะมาหา
ไลเบ้ียเอา ใหอยูไมใหอยูยังไง มันเปนยังไงที่นี้ที่ของแผนดินไทยก็รูแตไมพูดนะ ยังไมพูด 
ถาตรงไหนไมจังก็ไมเอาละ ตรงไหนจัง ๆ ซัดทีเดียวปวะหงายเลย ๆ น่ัน เอาอยางน้ันนะ  

พอลงมาก็บอกเลย แลวก็ประกาศดวย สถานท่ีน่ีถายังไมสงบเรียบรอยเก่ียวกับ
เรื่องอยางนี้นั้น เราจะยังไมหนีไปไหน เราจะอยูที่นี่ตลอดไป จนกวาจะสงบเรียบรอยเปน
ปรกติแลวเราอยากไปไหนก็ไปได ถาเราหนีไปน้ีแลวผูอ่ืนเขามาอยูไมไดสถานท่ีน่ีพูดงาย 
ๆ ลงเราอยูไมไดแลวเพื่อนฝูงจะอยูไมไดเลย ถาโงก็ใหโงแบบบัดซบ หลับหูหลับตาเขาจูง
ไปไหนก็ได ถาฉลาดก็ฉลาดใหเหนือกันก็ยังจะอยูได อยูที่นี่นะ เราฉลาดหรือโงเราจะอยู
เราบอกอยางน้ันเลย บอกตรง ๆ เลยนะ เงียบทั้งนั้น จากนั้นก็ไปออกแหละ พวกนี้เขามา
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เขามีหลักมีเกณฑ อยาไปขับไปไลเขานะ ออกทางนั้นนะ น่ันเห็นไหมละ ต้ังรับแลวน่ีนะทาง
น้ีต้ังรับแลว มีหนเดียวเราพูดตรง ๆ ท่ีเราเท่ียวกรรมฐานมา  

ซัดกันจริง ๆ บนภูเขา เขาจะมาไลเรา เอา ไลมา ตรงไหนวามา ก็เรียนมาดวยกัน
ทางปริยัติก็ด ี จะเอาเจาคณะมา เจาคณะก็ปกครองเพื่อความรมเย็น ไมไดมาขับไลไสสงผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไลก็ผิดพระวินัย แนะ มันก็มีอยูนั้น ก็มีแตทําทามาขูขวัญเพราะที่นั่น
อยูไมไดพระ ท่ีเราไปอยูน้ัน อยูไมไดถูกขับ เปนอยางน้ันนะ เราก็ไดยิน ไอเรื่องไดยิน ๆ 
แตเราไมเคยสนใจ เราจะหาอรรถหาธรรม หลักธรรมวินัยมีอยูเต็มตัวดวยกันทุกคน เรียน
มาดวยกันทุกคน จะมาแบบไหนมันก็รูน่ีวะ มาก็มีแตทําทามาขูขวัญไปอยางนั้นแหละ ไม
กลาจะเอาจังนะ ก็หลักเกณฑของเรามันแนนปง มาซ ิ พูดภาษาของเราสนุก ๆ มาซิอยาก
ตายบอกงั้นเลย ถาลงไดอยูบนภูเขาแลวข้ึนเวทีแลวน่ัน จะมาไลลงภูเขาใหลงมางาบงีบ ๆ 
ลงมานี้ไมมีทางวางั้นเถอะนะ ใครจะตกเขาก็ใหตกเทาน้ันเองเขาใจเหรอ เพราะหลักเกณฑ
มีอยูทุกคน ๆ มาหาเหตุหาผลอะไรแบบปา ๆ เถื่อน ๆ อยางน้ันละ  

น่ีเราพูดถึงเร่ืองเราเท่ียวมาน้ี ไปไหนก็มีแตไปคนเดียวเทาน้ันแหละ จะวากลาหรือ
กลัวก็แลวแต เราไปแตคนเดียว ๆ ไปที่ไหน นี่ละสวนมากพระถาไปอยางนั้นแลวพวกนี้ขับ
ละ หาเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีขับ เราไมมีมีหนเดียวเทาน้ัน แตเราไปอยูกับหมูกับคณะ เพราะสถาน
ที่นั่นพระอยูไมไดนี่ถูกขับ แตเวลาเราไปอยูท่ีน่ัน พระตั้ง ๑๐ กวานูน เต็มอยูขางใตเราอยู
ขางบน เร่ืองราวมันเปนอยางน้ัน ก็เห็นวามันจะมาตีทัพแถวนี้ใหแตกหมดแลวนะพวกนี ้
คงวาอยางน้ันนะ จึงข้ึนมาขูขวัญเรา ขูก็ใหขูหัวหนาน่ีละวะ ข้ึนมาหัวหนาก็ซัดกันเลย ลงมา
ก็บอกพระหมดทุกสิ่งทุกอยาง เขาจะมาตรวจน้ันตรวจน้ีถาผมยังไมลงมาใหบอก ไปบอก
ผม ถาผมยังไมลงมาอยาใหอะไรมาแตะบอก แมที่สุดใบสุทธิ เขาจะตรวจใบสุทธิหามให
เอาออกตรวจ รอผมมาเสียกอนผมจะจัดการเอง บอกหมดเลย เรารับหมดในวัดน้ัน ฟงซิ 
ไมกลา เขาบอกเขาจะมาตรวจใบสุทธิ เอา มา บอกตรงเลย ๆ ใหมาตรวจ 

น่ีเราพูดถึงสถานท่ีเหมาะสม ทุกวันนี้ไมมีละเรื่อยอยางนี้ไมปรากฏละ เรื่องปา ๆ 
เถื่อน ๆ อยางนี้ไมคอยปรากฏ แลวการปกครองก็แยกกัน แตกอนปกครองเกี่ยวโยงกันมัน
ถึงยุงละซิ ทีนี้ใหตางฝายตางปกครองกันก็เลยเงียบ ๆ ไป นี่เราพูดอยางนี้พูดถึงสถานที่
เหมาะสม ถาปาไมเปนที่นาอยูแลวอยูที่ไหน ศาสนาก็หมด พระพุทธเจาบําเพ็ญในปา ตรัส
รูในปา พระสงฆสาวกบําเพ็ญในปาตรัสรูในปา แบบแผนพระวินัยกางเต็มคัมภีรอยูน่ันเห็น
ไหมละ  
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เพราะฉะน้ัน เราถึงสงวนพระเราท่ีอยูในปาในเขาตรงไหน ๆ ใหอยู มีอะไรเราจะ
เปนผูเกี่ยวของ เหมือนวาเราน้ีเปนกําแพงก้ันพระกรรมฐานปจจุบันน้ีวาอยางน้ีก็ไมผิด 
พระเณรท้ังหลาย ๆ มารวมความรับผิดชอบจะมาหาเราคนเดียว กระเทือนมาตรงไหนจะ
เขาตรงน้ี กระเทือนมาที่ไหนจะมาเขาตรงนี ้ จึงเรียกวาเรารับผิดชอบผูเดียวก็ไมผิด ไม
ประกาศมันก็ไมเปนจะวาไง พระเณร เอา อยู ตรงไหนสะดวกสบายสงเสริมใหอยู อยางที่
วา วัดภูวัวน้ีก็ต้ัง ๔๐ กวาพระ เอา อยู ทางภูสังโฆนี้ก็มาก ผาแดงก็มาก แถวนี้อยู ๓ แหง
เปนที่เหมาะสมมากทีเดียว แลวจากน้ันไปก็ทางวัดศรีชมภูน้ันก็เหมาะ แตมันไมใชบนเขา 
เปนปาก็เหมาะ แลววัดดอยธรรมเจดียนั่นก็เหมือนกัน พระจะมากจะนอยก็เหมาะดวยกัน 
เพราะบนเขาดวย เราเคยอยูมาแลววัดดอยธรรมเจดีย 

น่ีละเราสงวนมากทีเดียวปา ถาองคไหนที่ไดไปอยูสถานที่ไหนอยากใหอยูเรื่อย ๆ 
อยางน้ันละ บําเพ็ญสมณธรรม ในปาธรรมดากับในปาดวยเขาดวยตางกันนะ ปาธรรมดา
ไมมีเขาก็ด ี เรื่องดี ๆ เปนยังไงสําหรับหัวใจของเรานะ มันไมคอยเต็มเม็ดเต็มหนวย
เหมือนในปาดวยเขาดวย ถาอยางน้ันเหมาะตลอดเวลาเลย อยูที่ไหนเหมาะหมด มันหาก
เปน มันอาจจะเปนตามนิสัยก็ไดนะอันนี้ เราไมไดวาทุกรายไปนะ สําหรับเราเปนอยางน้ัน 
ถาเปนปาเปนเขาดวยแลวเหมาะท่ีสุดเลย เราจึงหาแตอยางนั้นตลอดมา  

ทีนี้เมื่อสถานที่เหมาะสมเชนนั้นมีอยูที่ใดแลว เอา ๆ ไป บอกเลยบอกพระเณรให
ไปเลย เหมาะสมท่ีสุด อยูในปาในเขามันไดอานตัวเอง เขาไปบําเพ็ญสมณธรรมไดอานตัว
เองเร่ืองราวเก่ียวของกับส่ิงภายนอกภายในประสานกัน มันก็คัดเลือกไดของดิบของดีออก
มาใช อะไรไมดีปดออก ๆ นั่นพระทานอยูในปาเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริง ๆ เปนนัก
พิจารณาทางหัวใจ พวกเราน้ีนักบาว่ิงขางนอก ใหอันนี้มันดันออกไปนี่ หัวใจนี้มันดันออก
แลวก็ว่ิงตามเงามันละซิ ด้ินโนนด้ินน้ี ๆ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ด ี อะไรก็ด ี คือตัวนี้มันผลักดัน
ออกไป มันไมใหเห็นนะกิเลสตัวน้ี มันผลักดัน อันนั้นก็อยากได อันนี้ก็อยากรู อันนี้ก็อยาก
เห็น อันนั้นก็อยากม ีมีแตคนอยากเต็มบานเต็มเมือง มีแตคนดีดคนดิ้นเต็มบานเต็มเมือง 
ผลสุดทายไฟเผาโลก เพราะอํานาจของกิเลสมันออกจากหัวใจ  

นี่แหละโลกไมไดเห็น แลวใครเกงมาเทียบโลกกับพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจา
เห็น นี่พระองคอานตรงนี้ ตัวเหตุอยูตรงนี ้มันดิ้นดีดไปไหนมันจะออกจากนี ้ๆ ไป ทีนี้พอ
ทางน้ีขยับปบเทาน้ี สติมีปญญาม ี สติธรรมปญญาธรรมจอ คอยคัดคอยเลือกคอยดัดคอย
แปลงคอยปราบปรามกันอยูตลอดเวลา ทีนี้คอยสงบลง สงบลงธรรมก็กาวขึ้น ๆ ซิที่นี ่
ธรรมกาวข้ึนกาวไปไหนมีแตความสงบรมเย็น มีแตความสวางไสวภายในจิตใจ จิตใจน้ีเบิก
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กวางออก ๆ ๆ น่ีผูพิจารณาหัวใจฟงซิทานท้ังหลาย เราพิจารณาต้ังแตตึกรามบานชอง 
ถนนหนทาง ความมั่งความมีดีเดน อันนั้นก็โกอันนี้ก็เก  มันตายดวยกันทั้งนั้นละนะ เอา 
ถาวาหลวงตาบัวพูดผิดเอาไปวินิจฉัยซิ มีแตโลกรอน ๆ เปนฟนเปนไฟเวลาน้ีเพราะด้ินกับ
ส่ิงเหลาน้ี เนื่องจากไมดูหัวใจตัวมันผลักดันออกไป  

ตัวนี้มันดันออกไปใหอยากนั้นอยากนี้อยางนั้น กินขาวจนทองปองก็อยาก ตาก็
อยากด ูหูอยากฟง จิตอยากคิด คิดตลอดเวลาหาเวลํ่าเวลาไมได มีความสุขที่ไหน คนที่คิด
อยู เหมือนฟุตบอลถูกเขาเตะกลิ้งไปกลิ้งมา ถามีวิญญาณมันเอาสุขมาจากไหนลูกฟุตบอล 
แตฟุตบอลไมมีวิญญาณนะ คนน้ีมันมีวิญญาณละซี ด้ินโนนด้ินน้ี กลิ้ง กิเลสมันเตะเอาน่ี 
กลิ้งโนนกลิ้งนี้ไมไดดูตัวกิเลสจริง ๆ มันอยูที่ไหน น้ันละนักธรรมะทานไปปฏิบัติธรรม 
ทานดูหัวใจตัวมหาเหตุ ดูตัวนี้แกไขตรงไหน ควรแกตรงไหนทานแกทานผลักทานดันทาน
ปราบปรามกันเร่ือย ๆ คอยสงบเย็น ๆ จิตไมเคยสงบ ๆ ถามีธรรมรักษาใจแลวสงบ ถามี
แตกิเลสวารักษาไมไดนะ เปนมหาภัยตลอด  

ถามีธรรมเขาระมัดระวังรักษาตัวเองแลวจะคอยกระจางออก จิตใจนี้ยังไมเคยสงบ
จะสงบ ตอจากสงบเบิกกวางออก ๆ สวางไสวจาออก ๆ ความสุขละเอียดเขา ๆ ฟงซิ 
ความสุขละเอียดเขาไป ๆ มันเปนยังไง เพราะกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟเผาไหมมันหางมัน
จางออกไป ๆ เนื่องจากน้ําดับไฟดับไปเรื่อยคือธรรม สติธรรม ปญญาธรรม นํ้าดับไฟ ทีนี้
จิตใจก็คอยสวางไสว ทุกสิ่งทุกอยางเบิกกวางไป จิตท่ีคับแคบท่ีสุดคือกิเลสบีบบังคับ พอ
กิเลสจางไปนี้จิตจะกวางออก ๆ แลวกวางออกเรื่อย สุดทายฟาดครอบโลกธาต ุ เห็นไหม
จิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันต จิตครอบโลกธาต ุ เบิกกวางออกหมด ไมมีอะไรมาปดมา
บังหัวใจไดเลย น่ีละทานสอนโลกทานสอนอยางน้ีนะ ทานเห็นผลประจักษเปนบรมสุข 
พวกเรามหันตทุกขเอาไปแขงทานซิ วาไง นี่ละทานปฏิบัต ิ 

เพราะฉะน้ัน ถายังมีพระทานอยูในปาในเขาอยูมรรคผลนิพพานยังม ี มีผูปฏิบัติ
ตามแถวทาง ศาสนาของพระพุทธเจาน้ีคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานน้ันเอง สด ๆ รอน 
ๆ อยูนี ้ก็ธรรมอยูกับใจกิเลสอยูกับใจ เมื่อมีธรรมเขามาชะลางกิเลส กิเลสก็คอยจางไป ๆ 
ความทุกขก็เบาลง ๆ น่ัน ความสุขก็ปรากฏขึ้นมา กิเลสกับธรรมอยูดวยกัน แตปลอยให
แตกิเลสความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา มันบีบมันบี้มันไถอยูนั้น ทุกขทั้งหมด ใครจะ
เอาอะไรมาอวดก็ตามวามีความสุข เพราะกิเลสสงเสริมใหไมเคยมี ถาวาธรรมสงเสริมถูก
ตองทันที ธรรมเปนเครื่องดับไฟ กิเลสเปนเครื่องกอไฟจะเอาความสุขมาจากไหน กอแลว
มันก็เผาตัวเองน้ันแหละ น่ัน  
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น่ีละพระท่ีทานอยูในปาในเขาจึงเปนท่ีนายินดีกับทาน ดูซิ ไมใชจะคุยจะโมจะอวด
ยกครูบาอาจารยของตัว พอแมครูจารยมั่นลูกศิษยของทานมากขนาดไหน ผูที่ปฏิบัติศีล
ปฏิบัติธรรมดวยความจริงจังในปาในเขา เวลาทานมรณภาพไปแลวอัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุ ท่ีเรานับมาไดต้ัง ๑๐ กวาองคนะไมใชธรรมดา ท่ีเห็นชัด ๆ กันน้ีเลย ที่อยูลับ ๆ 
เงียบ ๆ ก็มี ผูทรงมรรคทรงผลอยูเงียบ ๆ น่ันละมากนะ พระกรรมฐาน ใครจะวาเปน
ผาข้ีร้ิวหอมูตรหอคูถเหรอ ผาขี้ริ้วหอทองรูไหมลูกศิษยตถาคต ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัต ิทานผู
ทรงอรรถทรงธรรมทรงความสุขความเจริญความสงบเย็นใจ มักอยูในปาในเขาพระนะ จะ
ออกมาตลาดตเล มีแตกระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอมันจนไมมองเห็นตัว น่ัน มีถมไปอยาง
น้ีนะ  

ผูที่มีอรรถธรรมประคองหัวใจสงางามนี้มีนอยมาก เราจะหาท่ีไหนไมได มักจะมีอยู
ในปาพระกรรมฐานทานอยูทั้งนั้น เหมือนไมมีสติปญญาโง ๆ เตา ๆ ตุน ๆ นะ เซอ ๆ ซา 
ๆ แตภายในทานไมไดเปนอยางน้ันนะ กิเลสมันอยูภายใน ทานแกกันอยูภายในจิตน่ัน 
พวกเรานั้นออกมาตีตลาดมีแตกิเลสพาตีตลาด เอาอะไร ๆ มาโออวดกัน ผลสุดทายมีแต
กองทุกขเต็มบานเต็มเมืองดีที่ไหน พิจารณาซิ จะเอาอันนี้เหรอมาอวดธรรมพระพุทธเจา 
ใครปฏิบัติคุณงามความดีขึ้นมาพูดยุพุดแหยพูดถากพูดถาง พูดหัวเราะเยาะเยยผูปฏิบัติดี 
แตพวกมูตรพวกคูถมันเต็มอยูทั่วแดนโลกธาตุ ไมเห็นดูกันบาง ยกมันมาขึ้นบางซิมูตรคูถ 
ขาน้ีดีนะ ๆ เอาไปอวดธรรมพระพุทธเจามีไหม ไมเห็นมี อยางน้ีละไอความหยาบโลนของ
กิเลส มันไมไดวามันหยาบโลน มันดีเลิศท้ังน้ันแหละ มันเหยียบของดีขึ้น ตัวมันก็ย่ิงเลวลง
ไป ๆ เปนอยางน้ันนะ  

เหยียบของดีเทาไรย่ิงเลวลง ๆ พวกเลว คิดออกแงไหนเลว กิริยาแสดงออกก็เลว 
ออกแสดงแงไหน ๆ เลวท้ังน้ัน ๆ เพราะมันความเลวออกทางใจ ถาใจดีทุกอยางจะคอยดี
ไปตาม ๆ กัน ถาใจไมดีเสียอยางเดียวไมมีทางด ีใครจะไปหาความเลิศเลอจากท่ีไหนถาไม
ชําระฟนไฟเผาไหมอยูในหัวใจนี้ออก คือกิเลสน้ันแหละอยูในน้ัน ใหออกดวยธรรม แกกัน
ออก ๆ ไมตองถามหาความสุขความเจริญ ไมตองถามหามรรคผลนิพพานจะจาขึ้นที่หัวใจ
ของทุกคนนั้นละ จําเอานะที่พูดอยางนี้นะ เราพูดเทาน้ีเอาแคเสียกอนละ พอ 
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