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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๖ กุมภาพนัธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 
ตกแตงแกไขจิตใจบาง 

 แตกอนเขาไมอยากเขาไปละวัดปาบานตาด วิ่งไปหาครูบาอาจารยที่พูดนิ่มนวล
ออนหวาน ชอบวิ่งไปนูน วัดปาบานตาดไมคอยมีใครไป ก็สมกับเจตนาของวัดปาบาน
ตาดดวย ไมชอบยุงกับใคร ถามาก็เกงๆ กางๆ ขวางหูขวางตา จากน้ันมาแลวมันก็ทน
ไมได เดี๋ยวก็ใสเปรี้ยงเขาไป เขาก็กลัววิ่งปาราบไปเลย พอดีเขาไดรับคําแนะนําจาก
ทานอาจารยฝน ตนเหตุนะ เขาหลั่งไหลไปหาทานอาจารยฝน ทานก็เลยถาม แลววัดปา
บานตาดละ ทานมหาบัวไดมีใครไปไหม โอย ทานดุไมกลาไป ทานดุ ทานเลยไดวิชานั้น
มาทา ทานเลย “เหอๆ” ขึ้นเลย 
 ทานอาจารยฝนทานนิ่มนวลมากนะ นิ่มนวลทุกอยางเลย ทานถาม วาไมไดไป
เพราะกลัวทานดุ วาอยางนั้น ทานก็ “เหอ” ขึ้นมาเลย “เหอๆ ทานดุเหรอ ทานมหาบัว
ดุเหรอ” เอาละที่นี่ “ใครดุอยางทานมหาบัวมีไหม ไปหนาๆ” นี่ละสําคัญอันนี้ “มีใคร
ดุอยางน้ันมีไหม ไปหนาๆ” ทีนี้มันกค็อยดอมไปละซี วิชาดุเราก็คอยถูกลบลายลงไป ดุ
เทาไรก็คอยเขามาเรื่อยๆ เวลานี้วิชาดุนั้น ที่เปนวิชาลายพาดกลอนเหมอืนเสือโครงเสือ
ดาวหมดเลยไมมีเหลือ เหลือก็ตัวเหลืองๆ มีแตผาแกนขนุนเหลืองๆ นั่นละ ลายเขาลบ
หมด ดุเทาไรมันยิ่งมาๆ หนักเขาๆ วิชานั้นเลยหมด เดี๋ยวนี้จะทําอะไรมันยิ่งชอบ ดุ
เทาไรมันยิ่งหมุนเขามา เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ 

นี่ก็สอนวิชาหมาใหไมทราบมันจะกลัวไมกลัว ยิ่งวันหลังมันจะซอมใหหนักกวานี้
เขาไปอีก เปนอยางน้ันนะ เออ มันกแ็ปลกอยู ทีแ่ปลกเพราะอะไร อันนี้กเ็พราะเราเปน
ตนเหตุอันหนึ่ง เราเอามาพิจารณา ไปหาทานอาจารยมั่น เพราะตั้งใจจะไปหาทานแลว 
พอออกพรรษาแลวจะรีบมา มาจากโคราช ออกจากกรุงเทพฯก็ไปจําพรรษาที่จักราช 
โคราช ไปจําพรรษาที่นั่น พอออกพรรษาแลวจะรีบไปใหทันทาน ทานอยูอุดรตอนนั้น 
พอดพีวกกฐนิเขาก็มาพัวพันยุงไปหมดเลย  

ทีแรกเราก็เด็ด แตเรามันเปนอยางไรนะ สวนมากมักจะแพผูหญิง ชอบกลอยู 
เราก็เด็ดมีแตจะไปทาเดยีว เขาก็มาขอใหรับกฐินเสียกอน เราบอกเราไมรับ เราจะรีบ
ไป มาเถียงกันกับเราตาดําตาแดงจนรองไห เราก็เฉย เราจะไปทาเดียว ทีนี้เราไมรูกล
ของเขาซี พอเราเผลอเขามาฉวยเอาหอผาสังฆาฏิเราน้ีเขาบานเลย รองไหอยูตอหนาน่ัน
แหละ เราก็เฉย เราไมสนใจ จากน้ันเราเผลอมันดอมมาเอา ผูหญิงนะ ดอมมาเอาหอ
ผาสังฆาฯเรานี่ ไปเลย พอลงบันไดแลว “ทานจะไปอุดรก็ไปเสียนะ” หันหนามาก็
รองไหอยูตะกี้นี้ ลงไป ทานจะไปอุดรก็ไปเสียนะ แลวมีลักษณะยิ้มๆ  
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เราก็ยังไมรูตัวนะ ไมตองบอกกไ็ด ความหมายก็วาอยางน้ัน พอลงไปบันได มัน
ไดสังฆาฏิแลวมันหอบไปแลวนั่น เราไมเห็นสังฆาฏิอยูขางหลัง เผลอมันปบมาเอา
สังฆาฏิไปเลย พอลงไปบันไดหันหนามา ทานจะไปอุดรกไ็ปเสียนะ มียิ้มๆ เอ รองไห
ตะกี้นี้ลงไปแลวทําไมมันยิ้มนา เรานึกเทานั้นเอง พอเขาลงไปแลวมีพระองคหนึง่มา
สะกิด นี่เขาลงไปเขายิ้มๆ นั่นนะ เขายิ้มอะไร ยิ้มอะไรชางใครเถอะ เราวาอยางน้ัน 
ไมใชเขามาขโมยเอาผาสังฆาฏิทานไปแลวเหรอ เหอ มองดูไมเห็น เอาไปแลว เอาไป
นูนเอาเขาในบานเลย โถ มันเกงนะ  

ไปแลวเขาก็มาถามพระ เอาผาสังฆาฏิทานเขาไปในบานผิดพระวินัยของทาน
อยางไรๆ บาง เขามาถามกับพระ พระทานก็เลาใหฟงตามความสัตยความจริง คือออก
พรรษาแลว การอยูปราศจากจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็อยูได ทานวาอยางน้ันในพระวินัยมี ที
นี้เขาไดนั่นแลวเขาก็ไมยอมเอาออกมา ผาสังฆาฏิไมยอมเอาออกมา เพราะวาอยู
ปราศจากจีวรสบงสังฆาฏิผืนใดก็ไดเมือ่ออกพรรษาแลว ไมเปนอาบัติ ถาธรรมดา
ปราศจากไมได ปรับอาบัติ 

เขาก็มาถามพระ พระก็เลาใหฟง เขาก็เลยกักไวนั้นเลยเขาไมออกมา มาซัดกับ
เรา จนกระทั่งเราสุดทายยอมเขา เขาจึงเอาผาสังฆาฏิมาให ไมอยางน้ันเขาไมยอม โธ 
มันเอาขนาดนั้นนะ นี่ละพดูถงึเร่ืองเขาเกงๆ นี้ เราก็วาเราเกง ที่ไหนไดรองไหตอหนา 
สักครูเดียวกลับลงไปแลว พอลงบันไดแลวหันหนา ทานอยากไปอุดรก็ไปเสียนะ ยิ้มๆ 
เรายังไมรูนะ วิชายิ้ม เขาไดทีแลวนั่นไปแลวเรายังเซออยู จนกระทั่งยอมเขา รับกฐิน
เสียกอนถึงจะไป เขาก็เอาสังฆาฏิกลับคืนมา เปนอยางน้ันละอยูโคราช จําพรรษาจักราช  

นี่ละที่ชาไมทันพอแมครจูารยมั่น เพราะอันนี้เอง เราจะรีบไปใหทันทาน จะไป
กับทาน ทานอยูไหนก็อยูไป ไปดวยเลย ไมทัน ก็เพราะเขาเอาสังฆาฏิเขาไป ใหรับกฐิน
เสียกอน ทีนี้พอรับกฐินแลวไปมันก็ไมทันทาน ทานก็ไป ถกูเขามานิมนตดวยแลวก็รับ
ไปดวยที่สกลนคร ไดสองวันเราก็ไปถึง ไมทันทาน จึงเลยไปพักอยูที่หนองคายกอน แต
จะไปหากยังไมกําหนดวัน อยูนี่ก็พอดีมีพระองคหนึ่งทานมาจากบานนามน ทานมาพัก
ที่วัดทุงสวาง หนองคายดวยกัน เราถามทาน ทานก็เลาเร่ืองใหฟง วามาจากบานนามน 
มาจากทานอาจารยมั่น ทางนี้ก็เหอๆ ขึ้นทันที ก็สนใจอยูแลว 

แลวก็ถาม เปนอยางไร วาอีกทีนะ มาจากทานอาจารยมั่นเหรอ ถามใหชดัเจน
เลย บอกมาจากทานอาจารยมั่น เวลาทานมาทานยังอยูนั้นเหรอ ยังอยูนั้นแหละ 
จากน้ันก็จอเขาไปเลย ไหนทราบวาทานอาจารยมั่นนี้ดุเกงอยางน้ันใชไหม โอย ไมตอง
บอกวาดุเกง ควรขับทานขับเลย วาอยางน้ันนะ ควรขับทานขับเลย อยาวาแตเพียงดุ 
แทนที่จะเปนผลลบจะกลัวทาน ไมนะ มันกึ๊กถงึจิตเลย องคนี้แหละจะเปนอาจารยของ
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เรา ทานอาจารยมั่นนี่ทานมีชื่อเสียงโดงดงัอยูตัง้แตเราเปนเด็ก ชือ่เสียงกระเทือนทัว่
เมืองอดุร ทานจําพรรษาอยูที่บานผือ แลวทานจะดุสุมสี่สุมหานี้เปนไปไมได เพราะทาน
ชื่อเสียงกระเทือนทั่วประเทศไทย เฉพาะอยางยิ่งเมืองอดุร อําเภอบานผือนี้มานาน  

ทานจะดุ จะขับไลไสสงใครเฉยๆ นี้เปนไปไมได เราจะตองไปหาอาจารยองคนี้ 
เอาเราเปนพยานเลย จะไมเอาใครเปนพยาน ทานดุ ทานดุเพราะเหตุผลกลไกอะไร 
หรือทานขับไลก็ใหถูกเราวาถูกขับไลเพราะเหตุผลกลไกอะไร ทานดุแบบไหน ก็ใหเรา
เปนคนไดยินไดฟงเองวาทานดุแบบไหน ตัดสินใจเลยทันที สามวันเทานั้นนะ ไปพักอยู
ที่นั่น ที่หนองคายเปนเวลานานพอสมควร แตพอไดทราบขาวสามวันเทานั้นละ วาทาน
ดุทานเครงครัดมากทีเดียว ควรดุทานดุ ทานไมไวหนาใคร ควรขับไลทานขับไลเลยพระ 

แทนที่จะเปนผลลบ ไมไดเปนนะ กลับเขาถึงใจๆ เออ องคนี้ละจะเปนอาจารย
ของเรา ทานดุคําไหนเราจะไปฟงดวยหูของเราเอง ทานขับไลก็ เอา ขับไลแบบไหน ถา
หากวาทานจะขับไลเราก็ใหเราเปนคนถูกขับไล ทานขับไลเพราะเหตุผลกลไกอะไร นี่ละ
เปนอาจารยของเรา ครูบาอาจารยชื่อเสียงโดงดงัขนาดนี้ทานจะดุดาวากลาว หรือขับไล
ไสสงไปไหนโดยหาเหตุผลไมไดนี้เปนไปไมได ตรงจุดนั้นนะ เปนผลบวกทันที อยูได
สามวันลาไปเลย 

พอไปถึงอุดร เราจะไปสกลนคร ตอนนั้นคารถจากอุดรไปสกลนคร เขาเก็บคา
รถสิบสลึง สองบาทสองสลึงเปนสิบสลึง แลวเรามีเงินบาทเดียว จะทําอยางไร นี่อาตมา
มีเงินบาทเดียว อาตมาจะขอขึ้นรถไปดวยไดไหม ใหอาตมาลงที่ไหนอาตมาก็ลง อาตมา
มีเงินบาทเดียว ขอขึ้นไปชั่วระยะเพียงกําหนดของเงินนี้เทานั้น อาตมาก็พอใจ พอวา
อยางน้ัน คนขับรถเขาก็ถึงใจเหมือนกนั เพราะฉะนั้นจึงถึงใจเรา โอ ทานวาขนาดนั้น
แลวเอาเถอะ รถคันนี้จะไปถึงนครพนม ทานจะไปถึงไหนถงึกัน ถึงนครพนมไดรถคนันี้ 
เงินบาทเดียวก็ตามเถอะ นิมนตขึ้นเลย บาทเดียวก็บาทเดียวแหละ ทานจะไปนครพนม
ก็ไปได ถงึนครพนมเลย วาอยางน้ันเราก็ขึ้นรถ 

พอไปถึงสกลนครแลวรถจอดแลวลาเขาลง อาว ทานไมไปนครพนมหรือ รถนี่
จะไปนครพนม โอย ไมไปละ ขอบบุญขอบคุณนะ เรามีเงินบาทเดียวใหลงที่ไหนเราก็
ลง ถาทานวาอยางน้ันแลวไปถึงไหนถงึกัน นครพนมก็ไป เงินบาทเดียวเทานี้แหละ ไม
สําคัญอะไรกับเงิน เราก็ไมลืม นี่มเีงินบาทเดียวขอขึ้นรถไปกับเขา เขาใหลงที่ไหนกล็ง
เพราะเรามีเงินบาทเดียว นี่เราก็ไมลืม พอถงึน้ันไปพกัวัดสุทธาวาส แตกอนมันเปนปา
เปนดงจริงๆ นะ ที่ตลาดลาดเลในวัดสุทธาวาสเต็มไปหมดนั้นไมมีบานคนเลย เปนดง
ลวนๆ  
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เพราะฉะนั้นจึงวาวัดปาสุทธาวาส เรียกวาดงบาก หางจากสกลนครไปสองกิโล 
ไปบิณฑบาตที่สกลนคร ในแถวนั้นไมมีหมูบานคนแมแตหลังคาเรือนเดียว เปนดง
ลวนๆ ปเราไปป ๒๔๘๔ เดี๋ยวนี้ก็อยูกลางบานแลววัดสุทธาวาส จากน้ันเราก็ไปหาทาน
เลย ไปก็ซุมซามๆ อยางวานั่นแหละ ก็เราไมเคยเดินทางไป เร่ืองรถเรื่องราอยาไปถาม
หามัน แมแตทางถนนทางรถก็ไมม ี เปนทางลอทางเกวียนไป นี่ละที่เลาใหฟง ไป
กลางคืนมืดๆ ไปถามชาวบานเขา เขาบอกทางใหไปทางนี้ เขาตามไปสง ทางน้ีตรงแนว
ไปถึง เวลานี้ทานยายมาจากนามน มาสรางวัดใหมอยูบานโคก เราก็ไปตรงนั้นละ ทาน
อยูบานโคกเวลานี้ 

เดินซุมซามๆ ไป จึงไดไปเห็นศาลาทาน ทานเดินจงกรมอยูขางๆ เราไมเห็นนะ 
ทานพักอยูทีศ่าลา ศาลาหลังนี้ทานกั้นหองอยู ทานสบายมากนะ ทานอาจารยมั่นสบาย
มากที่สุด นัน่เปนหลักธรรมชาติจริงๆ เปนธรรมลวนๆ เลย เราไปยืนดูศาลา ไปคํานึง
คํานวณ เอ ศาลาหลังนี้ถาหากวาเปนศาลา ครูบาอาจารยขนาดนี้ก็รูสึกจะเล็กไปหนอย 
ถาเปนกุฏิกรรมฐานก็จะใหญไปสักหนอย มานี่ปบ ใครมานี่ ทานเดินจงกรมทานยืนอยู
มืดๆ เราก็ซุมซามๆ ไปคนเดียวมืดๆ  

ใครมานี่ ทางนี้ก็บอกวากระผม บอกกลางๆ วากระผม ทานก็แผดออกมาเลย 
ไอผมๆ นี้ตัง้แตคนหัวลานมันก็มีตรงที่มันไมลาน ฟงซินะคานที่ไหน อันผมๆ นี้ตั้งแต
คนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน เราก็ปุบแกไขใหม กระผมชื่อพระมหาบัว เออก็วา
อยางน้ันซี เสียงดังเลยนะ ไมใชธรรมดา พระเดนิจงกรมเงียบๆ ตื่นเตนวิ่งออกมา กว็า
อยางน้ันซีมันถึงจะรูเร่ืองรูราว อันนี้ผมๆ ทานแหยแลวนะที่นี่นะ อันผมๆ แมแตเดก็
มันก็มีผม เอาอีกแหละ อูย ทําไมทานพูดถกูเอานักหนา คนหัวลานมันก็มีผม หาที่คาน
ไมได  ทําไมถึงพดูถกูตองเอานักหนา 

พอพลิกคําใหมวากระผมชื่อพระมหาบัว เออ ก็วาอยางน้ันซิ อันนี้ผมๆ ทาน
แหยเอานะ ตั้งแตเด็กมนัก็มีผม ยิง่ลงใหญเลยนะเรา แหม ทําไมทานพดูถกูตองเอา
นักหนา นั่นแหละขึ้นไปหาทาน ทานถึงใสเปรี้ยงๆ เลย เอาเปนอยางไรกใ็หเห็น ทานจะ
ดุขนาดไหนเราจะฟงเอง ดวยเหตุดวยผลทุกอยาง ขับไลไสสงใหถูกเราเอง เราถูกขับไล
เพราะเหตุผลกลไกอะไร อยูกับทาน ทานก็ไมไดดุ ดุเรา ทานก็พูดตามอัธยาศัยของทาน  
แตกลัวนะกลัวมากทีเดียว แตเหตุผลเหนือ มันจะกลัวขนาดไหนไมยอมไปไหน เพราะ
มันลงใจแลวตั้งแตไดยินทีแรกวาทานดุทานดาเกง 

นี่ละอาจารยของเรา มันจับไวแลว พอไปอยูกับทานก็อยางวาแหละ นิสัยทาน
เปนอยางน้ัน ทานพูดอยางตรงไปตรงมาเลย เร่ืองกลัวนะกลัวมาก แตจะไปไหนไมได 
เราบอกวานี่อาจารยของเรา หากวาทานยังมีชีวิตอยูนี้เราจะอยูกับทานตลอดไป แตการ
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ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถือเปนธรรมดา แตถือวาสถานที่อยูของทานเหมือนวาเปนบานอยูของ
เราดวย เราจะตองกลับมา ก็อยูของทานไปอยางนี้ละ อยูไปฟงไป ทานดุไปคอยฟงไป 
ปรับใจเขาไปเรื่อย ภาวนาเขาไปเรื่อย ปรับใจเขาไปเรื่อย 

ความดุของทานดุเผ็ดรอนเทาไรยิ่งมีแตอรรถแตธรรม หาความเปนโลกเปน
สงสารกิเลสตัณหาไมมีเลย มีแตความดุดวยความเปนธรรมๆๆ ฟงไปๆ ปรับตัวไป
เร่ือยๆ ที่นี่สรุปความลงแลวความดุนั้นเปนธรรมทั้งน้ัน ไดยินเสียงทานเวิ้กวาก นั่นละ
ธรรมจะออกแลว เหมือนกับฟากระห่ึมบนเมฆ นี่ฝนจะตกแลวนะ หาอะไรมารองเปน
ลักษณะนั้น พอทานกระหึ่มขึ้นมาดขุึ้นมา นี่ละธรรมะจะออก ยอดธรรมจะออกจริงๆ 
เลย ดุเทาไรธรรมยิ่งไหลออก มันอยูไปปรับไปๆ หาคําที่วาทานดุมีที่ตรงไหน สุดทาย
ไมม ี 

ดุเทาไรเด็ดเทาไรธรรมะประเภทนั้นยิ่งถึงใจๆ จนลงใจ หาที่ตองตไิมไดเลย คํา
ดุดุขนาดไหนเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ เลย จึงลงใจทุกอยาง คือทานไมไดดุ เพราะเรา
ไปหาเหตุหาผลจริงๆ วาดุอะไร ทานตําหนิตรงไหนถูกหมด ควรจะเด็ดจะเดี่ยวขนาด
ไหนถูกตองหมดเลย ผูที่ถูกตําหนิเปนผูผิดๆ ทานไมไดผดิ ครั้นอยูไปนานไปๆ เวลา
ประชุมฟงเทศนนี้พระเณรเตรียมพรอม เหมือนกับเด็กหิวนม จะไดดื่มนมกับแม
นั่นเอง ทานจะประชุมเทศนเหมือนกับไดดื่มนม กระหยิ่มยิ้มยอง 

ทีนี้เวลาทานเทศนธรรมดา เมื่อฟงไปๆ ทานเทศนธรรมดาๆ นี้ธรรมะนี้ถึง
นิพพานความบริสุทธิ์หลุดพน แตถามีผูใดมขีัดของขึ้นหรือทานเอะขึ้นมาในเวลานั้น
ธรรมะจะทานจะพุงเลยนะ พุงเลยเต็มเม็ดเต็มหนวย จนเขาใจไดวาถาวันไหนมี
เหตุการณอะไรแลวเราจะไดฟงธรรมะอยางถงึใจ ถาธรรมดาทานเทศนถึงนิพพานก็
ตาม แตรูสึกจะขาดอะไรๆ อยู เชนอยางเรารับประทานเหมือนจะขาดน้ําปลาอยู ถา
ทานดุเปรี้ยงขึ้นมา หรือไมใชอยางน้ี เอาละ พุงๆ ทีนี้หาคําดุไมมีเลย ยอมรับรอย
เปอรเซ็นต ไมมี เด็ดเทาไรดุเทาไรมีแตเร่ืองธรรมออกลวนๆ  

ถาฟงธรรมดาไมอยากฟง ไอเราก็นิสัยอยางน้ีดวยอยูกับทานนานๆ เขา ฟง
ธรรมะประเภทธรรมดานี้ก็ดีแตยังไมสนิทใจนัก ถาไดรับฟงแบบเอะอะนั่นละถึงใจ 
กอนฟงจึงตองมีแงละทีน่ี่ เรานั่นละตัวดื้อๆ มาอยูกับทานนานเขาไปๆ หากมีเงื่อนอะไร
อันหนึ่งใหทานเอะใจหรือดุเรา นั่นละไดฟงธรรมะถึงใจๆ ตอนนั้น สรุปจนกระทั่งทาน
มรณภาพหาคําวาดุไมมี ดุแบบโลกไมมี มีแตเร่ืองธรรมลวนๆ เด็ดเทาไรยิ่งเปนธรรม
ถึงใจๆ  

แลวก็มาพิจารณาถึงบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย มันก็คงจะเรียนวิชาแบบนั้น
มาลบลวดลายอาจารยมันละทาพวกนี้ แตกอนดนุี้กลัวนะ เดี๋ยวนี้มนัไมไดกลัว ดุเทาไร
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มันยิ่งคลานเขามาๆ บอกใหไปเรียนวิชาหมานะไปเรียนวิชาหมา หมามันยังไมแรง ให
เรียนใหเด็ดกวานั้น ฟาดใหมันเหยียบกันลั่นมาลมระนาวขามกันมา วิชานี้นะ มันก็ตอง
ไดใชวิชานี้อีกสอนลูกศิษยลูกหา ดุหรือไมดมุันไมไดสนใจ มันเปนอยางน้ัน  

นี่พูดถึงเร่ืองธรรม ถาเปนผูมุงธรรมลวนๆ แลวไปหาพอแมครูจารยมั่นหาที่
ตองติไมไดเลย ไมมี เด็ดเทาไรธรรมะยิ่งเด็ดออกมา นั่นละรสแหงธรรมที่ออกมาเดด็ๆ 
ถึงใจๆ เลย เราตั้งใจจะแกกิเลสอยูแลวมันยิ่งพุงๆ เลย หลักธรรมชาติทานก็ส้ินกิเลส
แลว จะเอาอะไรมาดุ คาํวาดุเปนกิเลส เมื่อส้ินแลวจะเอาอะไรมาเปนกิเลสดุคน มันก็มี
แตธรรมลวนๆ ใจที่บริสุทธิ์แลวจะทําอะไรใหโมโหก็ไมมี คําวาโมโหเปนกิเลสก็ส้ินไป
จากใจ เอาอะไรมาโมโห ก็มีแตฤทธิข์องธรรมอํานาจของธรรมพุงออกมาแทนกิเลสเทา
นั้นเอง เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเทาไรยิ่งมีแตธรรมลวนๆ ออกมา ฟงแลวมันถงึใจๆ นะ 

นี่เราก็พูดเราไมไดวัดรอย ใจดวงนั้นที่ทานสอนดวยความบริสุทธิ์ใจ จนกระทั่ง
ทานนิพพานจากไป ก็คอืทานเปนพระอรหันตองคหนึ่งน้ันแหละ ไมสงสัย หายสงสัย
แลว ก็เดินตามรอยกันไป ตามรอยกันไป อันนี้มันก็เปน ธรรมะก็เปนเขาสูใจๆ ฟาด
เสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจหมดแลว จะเอาอะไรมาโกรธ ก็ความโกรธเปน
กิเลสมันสิ้นไปแลว เอาอะไรมาดุ ความดุความโกรธเหลานี้เปนกิเลสส้ินไปแลวจาก
หัวใจนี้ อะไรจะออกแทนมันก็มีแตธรรม ดุเด็ดขนาดไหนมีแตธรรมออก กิเลสหมดไป
แลวมันก็เปนแบบเดียวกัน 

เราพูดชัดๆ เราสอนใครก็ตาม เราไมมีคําวากิเลสมาแฝงเลย จะดุดาวากลาว
หนักเบามากนอยเพียงไรจะเปนธรรมลวนๆ มันก็เลยมาเขากันไดกับเรื่องนี้แหละ 
เพราะฉะนั้นพวกนี้มันถึงไดมาลบลายเรา ลบลายก็ลบลายนะนี่ แมตั้งแตเสือมันตาย
แลวลายมันยังมีนะ ระวังใหดีพวกนี ้อยามาลบลาย เสือมันตายแลวลายมันยังมีอยู อนั
นี้คนนี้ไมตายอยามาลบลายนะ เดี๋ยวหลงทิศไปนะจะวาไปบอก เขาใจหรือเปลาพวก
นี้นะ ฟงเสียงตูมตามๆ มันแยงกันมา มันอะไรกัน ถึงตองใหไปเพิ่มวิชามาอีก เอาให
เหยียบกันลมระนาวมา ขามหัวกันมามันจะถึงพริกถึงขงิ เขาใจไหม วิชายังไมถงึขั้นนัน้ 
สอนใหไปถงึขั้นนั้นตอไป ใหถึงขั้นเหยียบกันระเนระนาดวิ่งไปลมลุกคลกุคลานมาแลว
ขี้แตกเยี่ยวราดตามถนนมาจะถึงใจ เขาใจไหมละพวกนี้ มันอะไรกัน ฟงเสียง พอไดยนิ
เสียงวามาแลว เสียงมันลั่นมาเลย มันวิ่งแขงกันมา 

นี่เรียกวาธรรมกับใจ กิเลสน้ีเปนเจาอํานาจอยูในใจ ออกไปอะไรกิเลสจะออก
หนาๆ เพราะมันมีอํานาจเหนือธรรม เวลาธรรมยังไมมีในใจจะมีแตกิเลสออก อยูเฉยๆ
จะสุขุมคัมภรีภาพขนาดไหน สวนกิเลสมันจะหมุนอยูภายในมัน เรียกวามันสุมอยู
ภายใน พอไดโอกาสมนัออกมันก็เปนกิเลสลวนๆ ไปเลย วาดุดุจริงๆ โกรธจริงๆ 
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เพราะอํานาจของกิเลส เพราะกิเลสมันออก ทีนี้เวลาชําระไปจนกระทั่งกิเลสส้ินไปจาก
ใจแลว ตัวไหนที่จะมาใหโกรธในใจไมมี ถึงจะเปนขนาดไหนก็ไมมี เพราะเหตุใด 
เพราะมันหมดแลวจะเอาอะไรมามี  

ทีนี้อะไรที่มทีี่แทนกันกม็ีแตธรรมออก เพราะธรรมมีอํานาจเต็มที่แลว มีแต
ธรรม จะดุจะเด็ดเฉียบขาดขนาดไหนเปนเรื่องของธรรมลวนๆ ออกมาๆ เพราะกิเลส
ไมมีจะออกแลว ครูบาอาจารยทานผูบริสุทธิ์ถึงจะแผดขนาดไหนก็มีแตเสียงอรรถเสียง
ธรรม รสของอรรถของธรรมเทานั้น รสของกิเลสไมมี เพราะส้ินไปแลวจากจิตใจทาน นี่
ละธรรมเราบําเพ็ญลงไป บําเพ็ญลงไป เวลากิเลสหนาแนนอยูที่ไหนมีแตความทุกข
ความทรมาน จะอยูแบบสุขุมคัมภีรภาพก็มีแตกริิยาภายนอกเฉยๆ สวนภายในเปนฟน
เปนไฟเผาหัวอกอยูนั้นแหละ  

ทีนี้พอเอาอนันี้ออก เอาอันนี้ออก คอยจางไปๆ ธรรมคอยสงาผาเผยขึ้นมา
ภายในใจ ความชุมเย็นของใจก็มี อยูที่ไหนก็ม ี ซุกหัวนอนที่ไหนก็ไดสบายไปเลยเมื่อ
ธรรมมีในใจ แตถากิเลสมีในใจไมไดนะ มันเหมือนกับหมาขี้เร้ือน หมาเปนแผลที่หลัง
มันคอมัน หมาเปนแผลเปนอยางไร ถูกหนอนเจาะหนอนไชอยูบนหลัง ไปอยูที่ไหนก็
ไมสบาย  ไปอยูบนบกกห็นอนเจาะหนอนไชอยูในนั้น ไปอยูในน้ําก็ไมสบาย อยูบนบก
ก็ไมสบาย นอนอยูก็ไมสบาย นั่งก็ไมสบาย ไปที่ไหนหนอนเจาะหนอนไชใหเจ็บปวด
แสบรอนหรือรําคาญอยูตลอดเวลาเลย  

ทีนี้พอเอาหนอนนี้ออกหมดแลว หมาตัวนั้นก็หายจากแผลที่หนอนเจาะหนอน
ไช นอนอยูที่ไหนสบายหมด หนอนนี้หมายถึงกิเลสมันเจาะมันไชอยูในหัวใจเรา เรา
เหมือนกับหมาตัวหนึ่ง ใจเหมือนกับใจหมาตัวหนึ่ง กิเลสเจาะไชอยูในนั้น อยูที่ไหนก็
หาความสะดวกสบายไมได อันนี้มีในพระไตรปฎก อยูที่ไหนไมสบาย ลงน้ําไมสบาย ไป
บนบกไปนอนที่ลับที่แจงที่ไหนก็ไมสบาย แตพอรักษาแผลที่หนอนเจาะหนอนไชนั้น 
หนอนออกหมดแลวทีนี้หาย อยูที่ไหนสบายหมด พอกิเลสประเภทตางๆ ที่มันเจาะมัน
ไชอยูในหัวใจของเราคอยหมดไปๆ จนหมดโดยสิ้นเชิง อยูไหนสบายหมดเลย  

นั่นละหมาตัวนั้นละ ใจดวงนั้นแหละที่เปนแผล เอาแผลออกหมด คือกิเลสน่ัน
ละเปนแผลเจาะไชอยูในนั้น ออกหมดแลวอยูไหนสบายหมดเลย นี่ละทานถึงเรียกวาผู
หายจากโรคคือกิเลสทั้งหลายแลวอยูไหนทานสบายหมด ไมมีคําวาที่นั่นไมสะดวก อัน
นี้ไมสะดวก ไมวาที่อยูทีห่ลับที่นอนที่ไหนสบายหมด เพราะใจสบายแลว เร่ืองเหลานั้น
เปนเรื่องเล็กนอย แลวก็เขากันไดดวย รางกายนี่ไมใชวิเศษวิโสอะไร กธ็าตุส่ีดินน้ําลม
ไฟ บรรจุไวซึ่งของสกปรกเต็มเนื้อเต็มตัว แลวจะไปหาปลูกสรางอะไร หาส่ิงใดมา
ประดับประดาใหมันสดสวยงดงามขึน้อีกในศพคนเปนนั้น 
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มันก็เปนศพคนเปนอยูนั้นเต็มตัว ยกขึ้นไปอยูหอปราสาทราชมณเฑียรก็คือเอา
ศพคนเปนขึ้นไปไว จะสวยงามที่ตรงไหน เปนที่สงเสริมใหศพคนเปนนี้ดีขึ้นไดที่
ตรงไหน มันไมดี เพราะมันเปนสภาพนี้ จะตกแตงใหสวยงามขนาดไหน สวยงามแตส่ิง
ภายนอก ตัวของเราผูจะไปบรรจุหรือจะไปอยูที่นั่นก็หาความสวยงามไมได ก็คือศพคน
เปนนั้นเอง นี่ละทานผูที่รูเทาทันทุกอยาง บรรดากิเลสทั้งหลายที่พาใหตกแตงอันนั้นไม
ดีอันนี้ไมดี นี่คือกิเลสนะ อันนั้นไมสวยอันนี้ไมงาม ตกแตงใหสวยใหงาม ไมไดดตูัว
ของเราผูเปนตัวการนี้มันงามหรือไมงาม ถาดูตัวนี้มันเปนสภาพเชนนี้แลวทุกส่ิงทุก
อยางก็สรางขึ้นพออยูพอไปพอหลับพอนอน จะกินอะไรก็กนิไป เพราะสภาพนี้ไมได
เลิศเลอกวาส่ิงเหลานั้น 

ทีนี้ตางอันตางเสมอกันแลว เหมือนกันแลวมันก็อยูไดสบาย ทานนอนไดสบาย 
รมไมก็ได ที่ไหนก็ได การอยูการกินทานกินไดสบาย เพราะสภาพมันเปนเหมือนกัน 
เขากันไดกับธาตุขันธซึ่งเปนศพคนเปนนี้ ทานจึงสบายๆ ทานไมไปหาสรางนูนสรางน้ี
หรูหราฟูฟาเปนบาทั้งเปนอยูอยางน้ีเหมือนพวกเรา สรางอะไรขึ้นมาก็ศพคนเปนนี้ละ
ขึ้นไปอยูแลวมันสวยงามที่ไหน นี่ละกิเลสหลอกคนใหตกใหแตงใหสดสวยงดงามทุกส่ิง
ทุกอยาง อะไรมาประดับประดา ก็เพราะส่ิงเหลานี้มันสกปรก จึงตองไดหาส่ิงมาลบลาง 
มากลบมันไว มาปดมันไวไมใหมันแสดงความอจุาดบาดตาจนเกินไป  

ทีนี้เราทํามันเลยเถิดไปซีวาใหสวยใหงาม ไอเราก็เปนตัวอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ 
อนิจฺจํ อนตฺตา เปนตัวศพอยูแลว มันจะเปนเทวดามาจากไหน มันก็แบบเดียวกัน ทีนี้
โลกไมรู จึงตกแตงกันเปนบาไปหมดเลย บานหลังหนึ่งๆ ตกแตงขนาดไหน ใหสวยให
งาม ทั้งตกแตงในนั้นทั้งตกแตงภายนอก ตกแตงทกุแหงทกุหน บรรดาที่ศพทั้งเปนนี้
จะไปเกี่ยวของกับอะไรตองตกแตงน้ันใหเรียบรอย ใหพอดูไดๆ สวยงามๆ แตอันนี้มัน
เปนอยางน้ันแหละ นี่มันตางกันอยางนั้นนะ 

เพราะฉะนั้นทานผูที่มีธรรมในใจ ทานจึงไมยุงกับสิ่งภายนอกมากยิง่กวาที่จะ
ปรับปรุงภายในใจ ชําระส่ิงสกปรกภายในจิตใจ คือกิเลสนี้ออกโดยลําดบัลําดา แลวใจก็
คอยสบายๆ ไมกงัวลกับความเปนอยูปูวาย อยูที่ไหนทานอยูได กินอะไรทานกินไดไป
เร่ือยๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมด อยูไดหมด อยูไหนอยูได อาหารประเภทใด
กินไดทัง้นั้นๆ เพราะเปนสิ่งที่ควรแกกันอยูแลวที่จะอยูจะกินจะหลับจะนอนกับสิ่ง
เหลานี้ ไมมีอะไรปนเกลียวกัน พอด ี 

นั่นละทานวางสภาพลงสูอันเดียวกัน รางกายน้ีกับส่ิงภายนอกก็เปนสภาพอัน
เดียวกัน อยูดวยกันไดทั้งนั้น อยูไหนอยูได นั่น จิตใจที่ถึงขั้นพอตัวแลวเปนอยางไร 
วางสภาพไวตามหลักความเปนจริงอยูไดหมด อะไรๆ สบายหมดๆ ทานจึงไมยุง 
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เหมือนหมาเกาหมัดดังพวกเรา พวกเรามันเหมือนหมาเกาหมัด ไปทีไ่หนเกา อันนั้นไม
ดีอันนี้ไมด ี หาตกแตงตั้งแตส่ิงภายนอก จิตใจที่เปนฟนเปนไฟเปนสวมเปนถานนั้น
แทนที่จะชําระลางหรือดับมัน ไมยอมดับ ใหมันหลอกไป หาแกไขที่นั้นไมดีที่นี้ไมดี 
หัวใจที่มันเลวที่สุดไมดูเลย 

โลกจึงหาที่ยึดที่เกาะไมได โลกอันนี้กวางขนาดไหนสามแดนโลกธาตุ เปนแบบ
เดียวกันหมด แตไมมใีครที่จะมาชําระลางมัน เพราะไมมีธรรม ก็มีแตกเิลสพากาวพา
เดินมันก็เดินไปแบบนี้ละ อะไรก็ไมพอ อะไรก็ไมพอ ตายทิง้เปลาๆ ก็ไมพอ  นั่น ลง
ธรรมเขาไปปบนี้พอๆ อยูไหนอยูไดสบายไปหมด แลวก็ไมยุงกวนในสิ่งที่ไมจําเปน พา
กันจําเอานะ 

อยางที่หลวงปูมั่นทานไปอยูที่ไหนอานไดหมดทันทีเลย ไปอยูที่ไหนทานไป
กั้นหองศาลาอยูเทานั้น จะมาปลกูกุฏิมาปลูกหาอะไร อันนี้มันก็ดีอยูแลว เทานั้นพอ 
เทานั้นพอตลอด เพราะทานวางตัวกับสิ่งเหลานี้ทั้งหมด ธาตุขันธกับส่ิงเหลานี้
พอเหมาะกนัแลว จะไปหาวิเศษวิโสจากไหนมาอีกใหมันอยูนะ ใหมันไปอยูไหนมันก็
แบบเกา ทานก็ใหอยูตามสภาพที่เหมาะสมกัน ภายนอกกับภายในก็เปนธาตุเปนสมมุติ
ดวยกันใหอยูดวยกันไปเทานั้น จิตใจสงางามแลวอยูไหนสบายหมด  

จิตใจที่สงางามไปอยูทีไ่หนไมมีความเศราหมองนะ จาอยูตลอดเวลา เอาเขา
กองมูตรกองคูถกไ็ปจาอยูในกองมตูรกองคูถ จิตใจที่สงางามเลิศเลอแลวอยาเขาใจวา
จะมัวหมองไปตามมูตรตามคูถนะ ไมมี จาอยูนั้น เอาเขาในกองมตูรกองคูถอยูใตดินก็
สงางาม เอาขึ้นบนบกบนฟาอากาศสงางามไปหมด จิตที่สงางามเต็มตัวแลวเปนอยาง
นั้น แมที่สุดจับซุกเขาไปในกองมูตรกองคูถก็สงางามอยูในกองมตูรกองคูถ นั่น เปน
อยางน้ัน ตางกันอยางน้ีนะจิต จึงขอใหพากันเหลียวแลดูจิตใจบางซิ  

โลกอันนี้โลกไขวควา ไมมีหลักมีเกณฑทั่วแดนโลกธาตุ ดูแลวนาสลดสังเวชนะ 
มันสลดสังเวชจริงๆ คือไมมีที่เกาะ ควานั้นควานี้ อะไรก็วาดี อะไรก็วาดี ควาแลวพัง
ทั้งนั้น ส่ิงที่ไดก็มีแตความหมดหวังๆ อยางน้ันละโลก เร่ืองหาอะไรหา ไดมาสักเทาไรก็
ไดมา ถาไมใชทางแลวหาเทาไรก็ตายทิ้งเปลาๆ ตองหาธรรม ศาสนาพุทธของเราเปน
ศาสนาที่เลิศเลอควรแกจิตใจของเราที่เปนนักรูแลว ใหนํามาประดับจิตใจของเราจะได
สงางามขึ้นมา สงางามขึ้นมา แลวจะไดเห็นจิตใจของตัววาเปนของสําคัญ เปนของเลิศ
ของเลอ ดีเปนลําดับลําดาไป  

ไมเหมือนคนที่ไมเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมเลย หาแตดานวัตถุ ตายทิ้งเปลาๆ 
ไมมีใครสมหวัง ผิดหวังกันทั้งนั้นแหละ ถาลงเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ความดีงาม  
ใหจิตใจไดอยูไดอาศัยกบัอรรถกับธรรมแลวสบายไปโดยลําดับลําดา จนกระทั่งสบาย
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สุดยอด ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของพัวพันเลย นั่นทานผูบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นทานอยูที่
ไหนทานอยูไดสบายๆ ก็หัวใจพอแลวอยูไดทั้งนั้นแหละ ใหพากันจดจําเอานะ ใหฝก
จิตใจเปนของสําคัญ  

โลกน้ีไมมีทีป่ลอยที่วางละ นอกจากปลอยวางลงกับอรรถกบัธรรมเทานั้น นี้จะ
เปนที่รมเย็นเปนสุข พอซุกหัวนอนไดเปนอยางนอย มากกวานั้นก็สงางามเปนลําดับ 
แลวจะเห็นใจของเรานี้วาเปนของสําคัญทีเดียว ถามีธรรมแทรกเขาไปปบใจจะสําคัญ
ขึ้นมาทันที ถามีแตกิเลสพันอยูตลอดเวลาแลวจะไมมีอะไรดีในโลก หาอะไรมาประดับ
ประดาตกแตงกิเลสตัวทีไ่มดีมันก็จะตําหนินั้นวาไมดีๆ วิ่งไปตามมัน ตายทิ้งเปลาๆ ไม
เกิดประโยชนอะไร หาที่ยึดที่เกาะไมได โลกน้ีเปนโลกไขวความากที่สุดเลย เอาธรรม
จับมันเห็นหมดนี่จะวาไง ถึงกาลเวลาพูดพูด กม็ันเห็นอยูจรงิๆ จะใหวาอยางไร แลว
มันจะเชื่อใครงายๆ ละ ถาลงไดประจักษกับหัวใจดวงนี้แลวไมตองไปหาใครมาเปน
พยาน มันจาอยูนั้น ใครจะมาลบลางแบบไหนๆ ก็เห็นกลมายาของกิเลสที่มาลบลาง
ธรรมไปเสียทั้งนั้นๆ แลวจะไปหลงกลของกิเลสไดอยางไร ทานจึงไมหลง  

ใหพากันอดทนนะ ใหส่ังสมความดีงาม การทําบุญใหทานเมื่อมีอยูแลวอยา
ตระหนี่ถี่เหนียว นี้คือทางเดินเพื่อความพนทุกข อนาคตของเราไปขางหนา ความเปนผู
มีศีลมีธรรมมีการทําบุญใหทานนี้จะไมอดอยากขาดแคลน เหลือเฟอไปตลอดๆ 
จนกระทั่งสงเราถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพาน การบุญการกุศลที่เราใหทานไปนี้จะเปน
เครื่องสนับสนุนเรา เปนอาหารเครื่องเสวยตอไปจนกระทั่งถึงนิพพาน ไมพนจากการ
ทําบุญใหทานนะ อันนี้เปนสําคัญ สงเราตามสายทางๆ ไปตลอดใหสงบรมเย็นสมบูรณ
พูนผลไปตลอด จากน้ันก็สงใหถึงพระนิพพาน กาวเขาสุดทายก็คือจติตภาวนาเปน
ทํานบใหญที่จะรวมแหงธรรมทั้งหลายเขาสูใจนั้นแลวดีดผึงเลย 

ใหประดับประดาตกแตงแกไขจิตใจนีบ้าง ซึ่งเวลานี้กําลังขุนมัวมากทีเดียวจน
มืดตื้อ ผูที่มดืตื้อที่สุดมันมีมากตอมากเวลานี้ในโลกเรา เปนผูใหญโตที่กิเลสเสกสรรปน
ยอวาใหเปนเจาเปนนาย เปนผูมีอํานาจบาตรหลวงเทาไรๆ ยิ่งสงเสริมกิเลสใหมันพอง
ตัวขึ้นไป แลวสุดทายเจาของกพ็ัง จะใหกิเลสพาขึ้นสวรรคชั้นพรหมไมมทีาง แตพาให
จมนั้นไมผิด ใหพากันจํา เอาละเทศนเพียงเทานี้พอ 
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