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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

จิตขั้นเห็นภัยเต็มที่ 
 

กอนจังหัน 

วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกนอยางน้ี เห็นพวกชาวพุทธเราเขาวัดเขาวาฟง
ธรรมจําศีล เรารูสึกปลื้มปติเปนอยางมาก มากยิ่งกวาทานทั้งหลายจะเอาเงินมาใหเรา
เปนลานๆ เงินก็เปนกระดาษเฉยๆ มันเปนบากับไอหลังลายทุกวันนี้ พอสมมุติขึ้นวาใบ
เทานั้นบาทเทานี้บาท ฟงเสียง โถ ทั้งรองทัง้ครางกลัวไมได มันเปนบา เร่ืองศีลธรรมที่
เปนของเลศิเลอกวาส่ิงเหลานี้ เลิศเลอขนาดไหนมันไมไดเห็นมันไมไดสนใจ ชวน
เขาวัดเขาวาเหมือนจะเอาไปฆานะ ชวนเขาวัด ฟงซิ เหมือนจะเอาไปฆา หาที่หลบที่ซอน
หลีกภัยใหญ คือภัยเขาวัด ถาเขาโรงลิเก สุรายาเมาเปนบากันแลว ไหลกันไปทัง้ลูกทั้ง
แมทั้งพอ หมูหมาเปดไกไลเขาไปดวยกันหมดเลย ใหไปหมดครั้นไปสถานที่เชนนั้น ถา
จะไปวัดไปวานี้ โหย เหมือนจะจูงไปฆานั่นละ หรือเหมือนจูงหมาใสฝน เคยเห็นไหมจูง
หมาใสฝน มันรองแง็กๆ ไมอยากตากฝน 

ใหพากันคิดใหมากนะ เร่ืองศีลเร่ืองธรรม บุญกุศลนี้เลิศเลอสุดยอด ใหกิเลส
ตัวตระหนี่ถี่เหนียว ตัวเห็นแกตัว เห็นแกความโลภโลเลนี้เหยียบเอาๆ มันออกหนา
ออกตา มูตรคูถออกหนาออกตาแทนทองคําทั้งแทงคือธรรมเวลานี้ เราจวนจะตายแลว
รีบเรงสอนพี่นองทั้งหลาย มันจะตายทิ้งเปลาๆ พวกนี้ก็จะตายทิ้งเปลาๆ เราก็จะตาย
ทิ้งเปลาๆ ไมไดสอนเทาที่ควร นี่อายุก็จวนแลว มารวมอยูที่ลมหายใจ ลมหายใจเปนผู
พิพากษาตดัสินชีวิตของคนทุกคนๆ ใครจะใหญโตขนาดไหนก็โตเถอะ ไมเหนือลม
หายใจไปได พอลมหายใจขาดขาดสะบั้นไปตามๆ กันหมด 

อยาพากันเปนบากับโลกกับสงสารจนเกินไป เราพูดใหมันเด็ดๆ นี่นะ เพราะ
กิเลสมันเด็ดหัวสัตวโลกน้ีเด็ดมานานแลว มันคันฟนเหลือเกิน มองไปทีไ่หนๆ มันขวาง
ไปหมดๆ แมที่สุดคนเขามาในวัดนี่ก็เหมือนกัน มาเกงๆ กางๆ เถอๆ ดนูั้นดูนี้ ชมนั้น
ชมนี้ ที่จะเขาไปเพื่อศีลเพื่อธรรม เพื่อคติเครื่องเตือนใจในเวลามาวัดไมคอยมี มัน
มักจะเลอะเทอะไปอยางนี้ ใหพากันจําเอานะ 

เราเกิดมาเจอพระพทุธศาสนานี้นับวาวาสนาลนพนแลว อยาใหผานไปเปลาๆ 
เอาแตกิเลสตัณหามาพอกหัว ตายไปก็จมลงในนรกๆ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน 
ทานทั้งหลายเห็นวายังไง ไอพวกตาบอดปฏิเสธกันทั้งน้ันวา บาป บุญ นรก สวรรค ไม
มี จอมปราชญทั้งหลายพระพุทธเจาทุกพระองคและสาวกทุกองค ทานยอมรับเทิดทูน
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สุดยอดเลยวาเปนความจริงลวนๆ จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว วาบาปมี 
มีจริงๆ บุญมี มีจริงๆ มีมาตั้งกปัตัง้กัลปพรอมพระพุทธเจาองคไหนๆ และกอนหนา 
พระพุทธเจามาตรัสรูก็มาเห็นส่ิงเหลานี้แหละ ส่ิงเหลานี้มีอยูกอนแลว 

บาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี ฟงใหดีนะ นี้มีแตจอม
ปราชญสอนมา ไอผูทีม่าลบลางจอมปราชญก็คือตัวพวกเราๆ ทานๆ นี้ละ ตาบอดๆ หู
หนวกๆ นี้ละ วาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี มีแตพวกสุรายา
เมาระบํารําโป ออกหนังสือพิมพหนาไหนๆ มันสลดสังเวช ดังที่เขาเขียนการตูน วัน
หนึ่งๆ เขาเขียนการตูนออกมานี่ ไดทั้งคต ิ ใหมีความขบขันดวย นั่นละเขาสอนโลก 
เขาใจไหม เอาการตูนมาเขียน เราอยาไปตําหนิการตูนถือวาเปนความสนุกเฉยๆ 
การตูนเปนของสําคัญนะ เปนคติเครื่องเตือนใจ เอาเร่ืองความเคลื่อนไหวของโลก
ออกมาเปนการตูนใหพวกเราอานๆ 

นี่มันอานสนุกไปเฉยๆ ไมไดอานเปนคติ นี้ฟงดวยความเปนธรรมทุกอยาง 
การตูนไมใชเร่ืองเล็กนอย เขาเอาเรื่องความเคลื่อนไหวของโลกสกปรกนีอ้อกมา สวน
ความดีไมคอยเห็นมีในการตูน เพราะเหตุไร เพราะไมคอยมคีนทําดีพอทีก่ารตูนเขาจะ
ไดลงบาง มตีั้งแตเลอะๆ เทอะๆ ใหลงทุกวันๆ พวกเรามีแตพวกการตูน ใหเขาเอา
การตูนไปลงๆ จะทําดิบทําดีใหการตูนไดนอนหลับหูหลับตา หรือไดเอาสิ่งไพเราะ
เพราะพริ้งมาใหโลกทั้งหลายไดเห็นเรื่องศีลเร่ืองธรรม เร่ืองคนปฏิบัติความดีงาม
ทั้งหลาย ไมเห็นมีวะในการตูน เห็นแตเร่ืองเลอะๆ เทอะๆ  

ก็เขาไปจดเอามาจากเรื่องความเลอะๆ เทอะๆ ของมนุษยเรานี้แหละ เต็มบาน
เต็มเมืองเตม็โลกเต็มสงสาร มารวมในการตูน อานแลวแฮะๆ ดีนะๆ นี่เขาหักมุมๆ วา
ไปอยางน้ันนะ เปนแตอยางน้ัน อานดูซินะการตูน มันไมคอยจะมีใครอานจะพิจารณา
นะ มีแตอานแบบเพลิดแบบเพลินไป พวกเราทั้งหลายนี้พวกแผนกระดานของการตูน 
การตูนเขาไปเอาตามนี้แหละมา ใหลบการตูนเสียบางใหเขียนเรื่องใหม คือทําตัวเปน
คนดี แลวการตูนจะไดออกด ี

ถาเราทําดีทุกถวนหนากันแลว แตการตูนเอาความเลวๆ มาลงอยางเดียว เราจะ
พาพี่นองทัง้หลายไปโจมตีการตูนใหมันแหลกหมด ตทีั้งโรงพิมพการตนู คนทําดีทั้ง
โลก มันไปไหนการตูน แตเวลาเขาทําเลอะๆ เทอะๆ ตลกขบขันนั้นมันเอามาจากไหน 
มันทําไมหูดตีาดีนักการตูนนี่ เราจะเปนหัวหนานําไปตีการตูน ลบการตูน อันนี้เขาเขียน
อยางน้ันจะไปลบเขายังไงเขาเขียนตามความจริง พวกเรามันพวกเลอะๆ เทอะๆ  อยา
ใหเปนพวกการตูนไดเขียน เขาจะตายแลวนะ วันนี้พูดเพียงการตูนเสียกอน พวกเรานี่
พวกการตูน การตูนจะไมไดหลับไดนอน 
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เอาเรื่องศีลเร่ืองธรรมลงบางซิ ใหการตูนไดเขียนบาง นี่เขียนอะไรก็ตาม
หนังสือพิมพ ขาวสารตางๆ มีแตเร่ืองสกปรกโสมม เพราะอะไรถึงเปนอยางน้ัน ก็มนัมี
แตอยางน้ันในโลกอันนี้ ความสะอาดสะอานไมเห็นมี มีแตความสกปรกโสมม ใหพากัน
อานแลวเอาไปคิดอานไตรตรอง ฟงแลวเอาไปคิดอานไตรตรองเพื่อแกตัวเองนะ เร่ือง
ศีลเร่ืองธรรมแกไขมนุษยไมไดแลวหมดนะมนุษยเรา ยิ่งมนุษยชาวพุทธ ศาสนาพุทธ 
พระศาสดาองคเอกดวยซ้ํา แลวลูกศิษยตถาคตมแีตคนเลวๆ มันเขากันไมไดนะ ฟงให
ดี เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

 แตกอนเขาถอืพวกวัณโรคนะ ถือกันมาก กลัวกนัมาก พอไดยินวาเปนวัณโรค
เทานั้น โอย เพื่อนสนิทสนมกันก็ตีตวัหางออกไป เขากลัวตาย กลัวโรคของเพื่อนติด 
พอพดูถงึเร่ืองน้ีก็มาเกี่ยวโยงกับเรื่องพอแมครูจารยมั่นของเรา ทานก็เปนวัณโรค
เหมือนกัน จะวาบุญกรรมหรือวาอะไรก็แลวแตใครจะพิจารณา หลวงปูมั่นนี้ตอนทาน
เปนหนักๆ นั่นละวัณโรคกําเริบรุนแรง ไอ กลางคืนไอ เสมหะติด ตองมีกะละมงัเอา
สําลีมาวางนี้เต็ม เอาไวในมุง เราเปนคนอยูในมุงกับทาน กะละมัง-สําลีเอาไวขางในมุง
ดวย เปนวัณโรคถาธรรมดาไมมีใครเขาใกลแหละ เพราะเขากลัวกันมาก สมัยนั้นกลัว
มากจริงๆ กลัววัณโรค บางคืนไมไดนอนตลอดรุงก็มี ไอ คือเวลาหนาวจัดแลวไอก็เรง 
ขากเสลดไมออก นี่ซิสําคัญ เราตองเปนผูปฏิบัติตอเสมหะของทาน เอาสําลีนี่หอ
กวานๆๆ  
 เราสงสารทาน ทานไมพูดไมอะไรเลยนะ เฉย เรานี้เรียกวาคลอเคลียอยูกับทาน
ตลอดเลย เร่ืองวัณโรคนะเรกเราไมเคยสนใจ ธรรมดาแลวก็เรียกวารอยทั้งรอยเรานี้ติด
เลย เพราะคลอเคลียกับทานตลอดเวลา ยิ่งวันไหนที่โรคทานกําเริบ ไอ หนาวมากแลวก็
ไอ วันนั้นจะไอทัง้คืน ขากเสลด โถ เต็มหมดนะสําลี เอามาหอๆ ปลายนิ้วมือเรา
กวานๆ ออก ก็มีแตเรา มันหากเปนโดยหลักธรรมชาติ ไมมีใครบังคับใคร โรคเวลา
จําเปนจริงๆ แลวก็มีแตทานกับเรา ทานกับเราอยูนั้นเลย องคไหนเราก็ไมไวใจ แนะ
เปนอยางน้ันนะ แตเราไมไดบอกวาไมไวใจ มันเปนอยูในจิต แลวทานเหลาน้ันทานก็ไม
กลาที่จะเขามา เพราะทานเห็นเราทําหนาที่อยูแลวดวยความสนอกสนใจ เจตนาเทิดทูน
พอแมครูจารย องคไหนที่จะมามันก็รูดวยกันทุกคนนั่นแหละ สมควรไมสมควร 
เพราะฉะนั้นพระจึงอยูนอกมุงทั้งหมด  เราอยูในมุงองคเดียว 
 ก็มีแปลกอันหนึ่ง เวลากลางคืนไมไดนอนทั้งคืนนี้ ทานจะพูดวา เออทานมหา
ไมไดพักทัง้คืน กลางวี่กลางวันบางวันก็ไมมีเวลาเลยที่จะพักผอน ใหไปพักเสียบาง ให
คนอื่นมาเปลี่ยน ทานไมเคยพูด เราก็ไมเคยสนใจจะเอาใครมาเปลี่ยนวางั้นเถอะ เปน
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อยางน้ีละ เพราะฉะนั้นคําวาวัณโรคกับเรานี้เรียกวาติดกันรอยเปอรเซ็นตเลย ธรรมดา
นะ ไมสนใจ แลวไมติดเลยนะ แปลกอยู วัณโรคเขาถือกันมากแตกอน แกไมตก ถาใคร
เปนแลวมีหวังตายทาเดียว วัณโรคของทานก็แบบเดียวกัน แตสําหรับทานเองก็ครูบา
อาจารยถึงขนาดนั้นองคไหนทานก็ไมสนใจเรื่องเปนเรื่องตาย แตความเหมาะสมก็มา
เกี่ยวของกับเราโดยเฉพาะ  
 เราเองก็ดวยความเคารพเลื่อมใส ความรักความเทดิทูนทําอะไรๆ นี้จะใหคน
อื่นทํามันไมสนิทใจ โงกับฉลาดเรามอบตัวถวายแลว เปนตายมอบทานแลว 
เพราะฉะนั้นเวลาจําเปนจึงพันกันอยูตลอดเวลา พระทานจะอยูนอกมุงๆ เราไปนี้ทาน
จะหลีกใหเลย เพราะทานรออยูแลว ความเหมาะสมพระก็รูเองทีใ่หเราอยูขางใน
โดยเฉพาะ พระทั้งหลายทานก็รูเอง เพราะทานรูเรากับทานเกี่ยวของกนัมาตั้งแตเดิม 
ตั้งแตไมเจ็บไขไดปวยอยูแลว อันนี้เวลาจําเปนๆ มันยิ่งติดพันตลอดเวลาแหละ วัน
ไหนทานไมไดนอนเราก็ไมนอน 
 ไมเปนนะ คือธรรมดาเรียกวารอยทั้งรอยผานไปไมได ตองติดวัณโรค เฉพาะ
อยางยิ่งปากเรากับปากทานมันคลอเคลียกันอยู กวาดนี้ อยูอยางน้ันตลอด ไมมีนะ พอ
ทานลวงไปแลวอันนี้ก็ไมปรากฏ หายเงียบเลยไมปรากฏ ไมมีใครกลาถาม ทั้งๆ ที่
ใครๆ ก็กลัว ฆราวาสหรือพระกลัวกันทั้งน้ันกลวัอันนี้ แตไมมีใครกลาถามเกี่ยวกับเรา
กับพอแมครจูารยมั่น ไมมีใครถาม เราก็ไมเคยถามถึง ไมเคยสนใจกับวัณโณคนะแรก
อะไร เพราะความรักความเคารพความเทิดทูนมันสุดหัวใจแลว ไอวัณโรคนะเรกมันยก
โคตรมาก็มาเถอะนะ วางั้นเลย ไมไดสนใจจะไปกลัวมัน  
 จากน้ันมาเดี๋ยวนี้ก็มาอยูมะเร็งนะ แกไมตกมะเร็ง ตอนนั้นเปนวัณโรคแกตกไป
แลว ทีนี้เปนมะเร็ง พูดถึงเร่ืองวัณโรค สมัยนั้นคนกลัวกันมากเชนเดียวกับกลัว
โรคมะเร็ง ไมผิดกันเลย นี่ก็แกตกไป อันนี้ก็มาเปนเรื่องมะเร็งนะ เดี๋ยวนี้ดูวาแกยังไม
ตกมงั แกตกรอยเปอรเซ็นตดูไมมีนะ 
 พูดถงึพอแมครูจารยมั่นนี่ทานพิจารณาไวเรียบรอยหมดแลว ทานสั่งเสียไวหมด
เลย ไมคลาดไมเคลื่อน ถูกตองตามที่ส่ังไวๆ ทุกอยางเลย นั่นเห็นไหมละความรูภายใน
จิต ถาไดลงทะลุถึงไหนแลวแมนยําๆ เลย เรายังมีสงสัยอยูหนอย คือคนหาตอนทาน
ปวยหนัก ทานพูดเองนะ “ระยะเราตาย” ทานวางั้นนะ “ในระยะที่เราตายแลว ไม
หางไกลกันแหละ” โอยฟงอยางน้ันมันฟงถงึหัวตับนูนนะ ก็ทานพอแมครูจารยมั่นทาน
พูดเอง ทานไมไดพูดสุมสี่สุมหานะ พูดอะไรแมนยาํๆ นี่ละคําพูดนี้ที่ติดในหัวใจเรา 
 “เออ เวลาเราจะตายคราวนี้ก็ไมเสียประโยชนมากนัก ยังจะมีพระหนุมรูธรรม
เห็นธรรมตามเราอยูสององค” ไลเล่ียกันไปนี้ละ ทานวา โอย จับติดเลยเชียว 
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จนกระทั่งปานนี้ยังหาพระหนุมพระแกไมเจอเลยสององค ในชวงที่ทานมรณภาพ ทาน
บอก “ตายคราวนี้ก็ไมขาดทุนไปอยางมากมายนัก ยังจะมพีระหนุมรูธรรมเห็นธรรม
ตามเราอยูอีกสององคใกลชิดกันนี้” ทานวา โอย นี่ยิ่งฝงลึก ฝงลึกมากทีเดยีว เราไมลืม
นะ ถาลงพอแมครูจารยพูดคําไหนนี้จะจับติดๆ เลย ทานพูดคําไหนแมนยํามาก เพราะ
ทานพูดออกดวยความรูของทานจริงๆ อันนี้เราก็ไมลืม แตยังหาพระหนุมยังไมได 
จนกระทั่งปานนี้พระหนุมในระยะนั้น  
 เวลาไดเขาไปหาทานแลวอํานาจของธรรมไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ และตางองคก็
ตางมุงอรรถมุงธรรมอยูแลว คอยที่จะฟงโอวาทคําส่ังสอน คําพูดของทานพูดออกมาคํา
ใดๆ นี้เหมือนวาเฉียบขาดๆ ไปเลย ไมมีคลาดเคลื่อน แมนยําๆ ตลอด อยางที่ทานวา
มีพระหนุมรูตามเราอยูสององคไลเล่ียกันนี่ละ ทานวา เราก็ไมลืมเปนแตเพียงวาหายัง
ไมเจอ หาไปที่ไหนคนไหนก็มีแตแกเขาไปๆ หาพระหนุมเลยไมได เขาใจไหม มันแก
ลงไปทกุวันๆ เลยไมทราบวาองคไหนเปนพระหนุม 
 ความรูของทานละเอียดลออมาก คอืคําพูดทัง้หลายนี่ทานไมไดพดูสุมสีสุ่มหา
นะ จะรูเร่ืองของทาน ใกลชิดติดพนัเฉพาะองคสององคอยูกับทานเทานั้นละ ทนีี้หา
อุบายวิธีการซอกแซกซิกแซ็ก เรียนถามเรื่อยแงนี้ ทานจะแย็บออกมาเรื่อยๆ ที่จะให
ทานพูดธรรมดาไมพดู ไมพูดเลย อยางพวกเทวบุตรเทวดาที่เขามาหาทานนี่ นี่จะได
ทราบเวลาเฉพาะนะ ถาธรรมดาทานไมเคยพูด มแีตยายแกคนนั้น ยายกั้งคนนั้นละแก
ปากเปราะปากโปง เวลาแกมาทีไรพระเณรนี้รีบลางบาตรเช็ดบาตรปุบปบๆ พอทาน
เสร็จแลว แกนั่งขางลาง พอแกขึน้พระเณรก็รุมมาขางหลังศาลา ศาลาโรงฉันเต็มไป
หมดนะ เต็มหมดเลย 
 แกก็ขึ้นไป แกเปนนิสัยตรงไปตรงมา ชื่อยายกั้ง อาจหาญมาก ความรูภายในนี่
สําคัญมาก สําคัญที่ไมเคยเห็นพอแมครูจารยมั่นคานเลย ไมมีคาน แกพูดตามความรู
ของแก เวลาเทวดาเขามาเฝาฟงธรรมทาน อยูหนองผือนะ แกอยูในบานนูน แกออกมา
แกถามผางๆ เลยนะ เหมือนเราไปเจอใครตอใครเขาผานไปยังไงแกก็พดูอยางนั้น
เหมือนกัน พอออกมาแลวแกบอกวา “โอย เปนอะไรมนุษยหรือเทวดาประเภทใดก็ไม
รูละทานพอ” เวลาเปนของอัศจรรยกลางคืน ตอนเชาแกจะมา 
 “เมื่อคืนนี้ โถ พวกอะไรมาทางอากาศ” วางั้นนะ แกไมรูเร่ืองนี่ แกหากรูเห็น
ในจิตของแก “นั่งกําหนดดูอยู ชมพวกอะไรสัตว มนุษยอะไร เทวดาหรืออะไรก็ไมรู
ละ” แกวางั้นนะ “เหาะลอยมาบนอากาศ การแตงเน้ือแตงตวั ลําดับลําดาละเอียดๆ 
ตางกัน มาเปนคณะๆๆ เหาะลอยมา ลงหนองผือ ลงวัดหนองผือ พวกนี้แตงเน้ือแตง
ตัวอยางน้ี ความหยาบความละเอียดอยางน้ี พวกที่สองการแตงเนื้อแตงตัว” แก
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บรรยายไดหมดนะ เพราะแกดูอยู “การแตงเน้ือแตงตัวไมไดเหมือนกัน ละเอียดลออ
ทั้งรูปทั้งราง ทั้งการแตงเน้ือแตงตัวตางกันโดยลําดับ เขามาหาหลวงพอ” วางั้น“เขา
มาแลวก็ดู มาลงนั้นหมดเลย” 
 ทีนี้ตอนสุดทายที่แกพูด “ที่นาอัศจรรยตอนสุดทายนี้คณะใหญอีกคณะหนึ่ง 
สุดทายมาเหลืองอรามไปหมดเลย พูดไมได แปลกประหลาดอัศจรรยยิ่งกวาบรรดา
ที่มา” แกไมรูวาเปนเทวบุตรเทวดาอะไร บรรดาพวกที่มา “พวกสุดทายมานี้เหลือง
อรามหมดทัง้ตัว อันนี้ อูย นาอัศจรรยมากยิ่งกวาทุกพวก” มาถามเอาจุดนี้ละ “แลว
พวกนี้มันพวกไหนละทานพอ” ทานไมตอบมากนะ ทานบอก “พวกพรหม” ทานพูด
เทานั้นละ ทานไมพูดมาก พวกเทวดาทั้งหลายถาแกถามมาทานตอบเลย ทานไมปฏิเสธ
นะวาไมใช พวกนั้นๆ ก็ทานเปนผูรับแขกเหลานั้นเอง แกมาเลาใหฟง “มาถึงทาว
มหาพรหมเหลืองอราม โอย อัศจรรยเหลือเกิน เหลืองอรามหมดทั้งตัวเลย นี่มันพวก
ไหนละทานพอ” แกไมรู “ทําไมถงึอัศจรรยเอานักเหลืองอราม สุดทายนี่นะ” “พวก
พรหม” ทานพูดเทานั้นไมมาก  
 พระนี่จอ แกก็พดูเรื่องภาวนาของแก เปนยังไงๆ แกก็เลาละ ตรงไหนทีค่วรแก 
ทานก็อธิบายปบๆ แกอยางน้ัน ยายแกคนนี้เร่ืองความรูภายนอกเกงมากนะ แกบอกวา
แกมองไปวดัหนองผือ มองเขามาในวัดหนองผือนี่ โอโหย เปนของอัศจรรยในวัดหนอง
ผือนี่ เหมือนเดือนเหมือนดาว อยูในวัดหนองผือดาวดวงใหญจาครอบหมด คือหลวง
พอเอง แกพูดอยางน้ีนะ แกไมไดขยาดครั่นคราม ดาวดวงใหญคือหลวงพอเองครอบ
หมดเลย แลวดาวดวงเล็กสวางไสวครอบวัดหนองผือ ก็วัดกรรมฐาน ทานนิ่งทานไม
คานนะ วาดาวดวงใหญคือหลวงพอเอง แกบอกงั้นเลย นอกนั้นก็ครอบไปหมด ดาว
ดวงเล็กดวงนอยสวางไสวทั้งนั้น ในวัดหนองผือน้ีสวางจาไปหมดเลย แกพูดอยางอาจ
หาญ ไมไดพูดดวยความสะทกสะทาน เพราะแกนิสัยอยางน้ัน ตรงไปตรงมา แกเสีย
แลว ตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพไป เรายอนกลับมาจําพรรษาวัดหนองผือ แกก็
ออกไปหาอยูนะ แตแกไมไดพูดแบบพูดกับหลวงปูมั่น เพราะภูมิธรรมมันตางกัน 
เขาใจไหม แกก็พดูธรรมดา 

ทําไมจึงมาได ก็มันอยากมา แลวจากบานมานี้พักกี่หน ๕ หน แกวา แกมีไมเทา
มา พอไปนิดหนอยเหนื่อยแกพกั บานแกไมไดไกลนะ แกมาอยูเร่ือยๆ มาหาเรา แต
ไมไดพูดธรรมะอยางพดูกับหลวงปูมั่นนะ มาหาธรรมดา มันคิดถึง แกวางั้น คิดถงึกม็า
ละซิ นี่ก็คนหนึ่ง ฟงวาอฐัิของแกกลายเปนพระธาตุ ยอมรับทนัทีเรา เพราะจิตแกเกงอยู
แลวตั้งแตหลวงปูมั่นยังอยู แกเดินจงกรมเฒาแกขนาดนั้นไดเอาไมเทานะ ลูกหลานมา
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เลาใหฟง อูย ทําไมแกแกขนาดนั้นนาจะนั่งจะอะไรอยู ไมยอมนั่งนะ กลางว่ีกลางวันก็
ตาม กลางคนืก็ตาม แกจะมีไมเทาเดินสักเทาเดินจงกรมบนกุฏิแก แกไมสนใจกับใคร 
ทั้งวันทั้งคืนแกจะทําของแกอยูอยางนั้น 

นั่นหมายถึงวาจิตแกเปนอัตโนมัติ มนัหมุนติ้วๆ ที่จะพุงแลวนะ มันจะพุงแลว 
เพราะฉะนั้นความเพียรจึงรอไมได ความเพียรมีทุกอิริยาบถ แมนอนอยูก็มี เวนแต
ขณะหลับ นี่เรียกวาความเพียรเปนอัตโนมัติ หมุนตัวไปเอง หมุนไปเองเรื่อย ความ
เพียรประเภทนี้จะเปนตั้งแตขั้นอนาคามีไป ขั้นพระอนาคามีเร่ิมความเพียรเปน
อัตโนมัติ แลวเร็วเขาๆ ละเอียดเขาเร่ือยๆ จนพุงถึงนิพพาน 

นี่ละธรรมะพระพุทธเจาที่สอนวายังไง ใหเปนกับผูขึ้นเวทีซิจะคานทานไดยังไง 
จึงวาธรรมะสดๆ รอนๆ สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว พระองคตรัสไวยังไง พอขึน้
เวทีรับกันปบมันเขากันไดทันทีๆ ยอมรับๆ ของอันเดียวกนั ดังที่เราพูดเมื่อวานนี้วา
พระโสณะ เดินจงกรมจนฝาเทาแตก จะเอาอะไรไปวัด ใครจะไปคาด อยางเราน้ีเราก็
บอกเราไมเชื่อ อยูๆ บงัคับบัญชาตัวเองใหเดินจงกรมจนฝาเทาแตกนี้เปนไปไมได ลง
แคนั้นละนะ ตอนเวลามาเปนในตัวของเราเองนี่ เดินจงกรมจนฝาเทาแตกเปนยังไง ก็
เคยเลาใหฟงแลวนั่นละ คือมันหมุนตลอด ถาลงไดลงทางจงกรมลืมวันลืมคืนปเดือน มี
แตกิเลสกับธรรมฟดกันอยูเปนวงในตลอด ความเพียรตลอด นี่เรียกวาความเพียร
อัตโนมัต ิ

ขั้นอนาคาความเพียรเปนอัตโนมัติ ทานเหลานี้จะไมลง ขึ้นเรื่อย ทีนี้ธรรมะที่
พระพุทธเจาสอนไว พวกอนาคามีนี้จะไปอยูชั้นสุทธาวาส ชั้นสุทธาวาสมี ๕ ชั้น อวิหา 
อตัปปา สุทสัสา สุทัสสี อกนิฏฐา นี่เปนพรหมโลก ๕ ชั้น เปนที่อยูของพระอนาคามี ๕ 
ชั้นนี้ นอกนั้นยังกลับมาเกิดนะ สวน ๕ ชั้นนี้ไมเกิด พุงเลย เคลื่อนจากอวิหาก็อตัปปา 
สุทัสสา เคลื่อนเขาสุทัสสี ถึงอกนิฏฐาผานนิพพานเลย เวลาขึ้นเวทีแลวมันสดๆ รอนๆ 
นะที่ทานแสดงไวนี้ มันจืดมันชืดตัง้แตที่เรามีแตเรียนเปนหนอนแทะกระดาษ ไมได
สนใจมาปฏิบัติ ผลก็ไมเกิดขึ้น เมื่อผลไมเกิดแลวจะเอาอะไรเปนเครื่องเทียบเคียงกัน 

พระพุทธเจาทานทรงปฏิบัติรู ผลมันก็รับกันทันทีๆ นี่ละขั้นอนาคามีเปนขั้นที่
ไมกลับมา หากเปนเองอยูในนั้น สดๆ รอนๆ นะพอเขานี้ปบมันเขากันไดเลย นี่
พระพุทธเจาแสดงไวแลวทั้งนั้น แนะเห็นไหมละ เราไมรูแตกอน เวลามันรูเขาไปปบ
ยอมรับๆ เร่ือยไปเลย อนาคามีเปนความเพียรที่อัตโนมัต ิ มีแตหมุนขึน้เรื่อยๆ หมุน
เขาไป ละเอียดเขาไปๆ เร่ือยๆ ถาหากวาภูมิยังอยูนี้ตายเสียก็อยูภูมินี้ แลวก็เล่ือนขึ้นสู
ภูมินั้นๆ แตอยูในภูมิจิตของพระอนาคามีนั้นแหละ จะไมอยูเหมือนอัตภาพเราตาย
แลวไปเกิดทีน่ั่นอยูที่นั่นเสียกอนเทานั้นปแลวคอยกลับมาอีก ไมเปน 
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ภูมิจิตนี้ไปอยูในอัตภาพนี้แตกลงไปแลว จิตนี้จะอยูในอันนี้ อยูในนั้นก็ตามจิต
นี้จะหมุนตัวเองตลอดเวลาแลวเคลื่อนเร่ือยขึ้นไป อัตภาพรางกายที่เปนสวนหยาบทิ้ง
มันเสีย วาไปเกิดสุทธาวาส ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งไมพูด บอกวาสุทธาวาส แตเวลาความ
จริงแลวผูไดอนาคามีชั้นที่หนึ่ง เรียกวาอันดับแรกกอน เชนสอบได ๕๐% พอได ๕๐% 
ตายแลวไปอยูสุทธาวาส ๕๐% นี้เสียกอน แลวจากสุทธาวาสจิตนี้จะไมอยูในอัตภาพนะ 
จิตนี้จะเลื่อนเจาของเรื่อย หมุนขึ้นเรื่อยๆ  สุทธาวาสก็มี อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี 
หมุนเรื่อยๆ เปนอัตโนมัติจนกระทั่งถงึอกนิฏฐาสุดทาย แลวกาวเขาสูนิพพานสดๆ 
รอนๆ ธรรมะพระพุทธเจา 

เราพูดตามตํารับตํารา ทานพูดจริงขนาดไหนก็ตามเถอะ หัวใจปลอมเสียอยาง
เดียวทุกส่ิงทกุอยางไมมีความหมายในหัวใจนี้ เพราะใจดวงนี้ไมมีความหมาย พอจิตรับ
กัน เฉพาะอยางยิ่งภาคปฏิบัตินี้รับกันไดทันทีๆ สดๆ รอนๆ  อยางที่วาอนาคามี 
เปนไปอยางนั้นไมเปนอยางอื่น หมุนเรื่อย นี่จิตขั้นพระอนาคามี อยางยายกั้งที่วาแก
เดินจงกรมทัง้วันทั้งคืน นั่นละขั้นจิตแกหมนุทํางานเองอยูอยางน้ัน นี่ก็ไดยินวาแกตาย
ไปแลว อัฐิแกกลายเปนพระธาตุแลว เรายอมรับทันที เพราะกาวแรกตั้งแตนูนก็บอกอยู
แลววาความเพียรเปนอัตโนมัติแลว อัตโนมัตินี้ตองเปนขั้นอนาคา จากอนาคาก็อรหันต
เทานั้นเอง ใหลงไมม ี

ธรรมเหลานี้ใครมาพูดที่ไหน ก็มีแตเรียนแบกคัมภีรหลังหัก มันไมไดสนใจ
ปฏิบัติ คัมภีรก็เปนคัมภีร หนังสือเปนหนังสือ คัมภีรอะไรก็ตาม สุตตันตปฎก พระ
วินัยปฎก พระอภิธรรมปฎก ก็ใหชือ่ ปฎกๆ แปลวา ภาชนะ สุตตันตปฎก ภาชนะ
สําหรับรับรองพระสูตร วินัยปฎก ภาชนะสําหรับรับรองพระวินัย อภิธรรมปฎก ภาชนะ
สําหรับรับรองพระอภิธรรมซึ่งเปนธรรมสูงสุด ทานวาปฎก ๓  พระไตรปฎก  
สุตตันตปฎก วินัยปฎก พระอภิธรรมปฎก รับอันนี้ไว รับอันไหนไวก็เปนกระดาษ
เหมือนกันหมด ถาเจาของไมสนใจมาปฏิบัติ จะเปนธรรมขั้นใดๆ ก็ไมเกิดประโยชน 
แตเมื่อไดดงึธรรมที่จําไดแลวออกมาปฏิบัติ เร่ิมละที่นี่ผล ขัน้ใดภูมิใดจะปรากฏขึ้นจาก
การปฏิบัติของตัวเอง ผลงานจะขึ้นที่นี ่

ทานวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปฏิเวธคือความรูแจงในผลงานของตนเปนลําดับ
ลําดาไป ถาปฏิบัติแลวสดๆ รอนๆ อยางน้ี ถาไมปฏิบัติก็เปนหนอนแทะกระดาษ ไมวา
ทานวาเราเปนแบบเดียวกันหมด ฟงซิอยางที่วาพระโสณะทานประกอบความเพียร เดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก เราฟงแลวเราเฉยๆ นะ ใจดวงนี้ละมันเฉยๆ จะวาเชื่อหรือไมเชือ่
ก็ไมเห็นมันหนักไปทางไหน แตเวลาปฏิบัติมันเขาถึงน่ีปบยอมหมอบเลย เห็นไหมละ 
นี่ความจริงเขาถึงกันแลว ฝาเทาแตกคือเดินจงกรมไมมีเวล่ําเวลา นั่งก็ดีอะไรกด็ี จิต



 ๙

หมุนอยูนี้ กเิลสกับธรรมฟดกัน ฟดกนับนหัวใจ กลางคืนนอนไมหลับ นอนก็ฟดกันอยู
นั้น มาเดินจงกรมกฟ็ดกนั นั่งก็ฟดกนั นอนก็ฟดกัน สุดทายแจง ไมหลับเลย คืองาน
ของจิต กิเลสกับธรรมฟดกันเปนอัตโนมัติ จึงตองไดร้ังเอาไว 

คําวาร้ังเอาไวมีใครบอกละ ก็พอแมครูจารยมั่น เราเคยไดยินเมื่อไรรั้งเอาไว พัก 
ทานวางั้นนะ นี่ทานก็ฟาดเรานั่นเองไมใชอะไร คอืเวลาไปเลาใหทานฟงถงึการไมหลับ
ไมนอน กลางคืนก็ไมหลับ กลางวันมันยังไมหลับอีก มันหมุนติ้วๆ อยูขางใน ทานก็ใส
ปวะเขาไปเลย ใหพักใหร้ัง บําเพ็ญตามเวลา พกัตามเวลา ทานวางั้นนะ งานการจะไดก็
จริงแตทําไมหยุดไมถอยมันตายได ตองมีการพักการทํางาน พักผอนหยอนตัวนอน
หลับรับประทานอาหาร แลวไปประกอบหนาที่การงานไดตอไปอีก ผลก็ไดถึงจุดสดุทาย 
ถามีแตจะทําอยางเดียว เห็นแตวารายไดเปนของดีๆ  พักงานรายไดไมมี มันตายไดทาน
วา นี่ละที่วาใหพัก ใครพูดไดอยางนี้นะ ใหพกัใหร้ังเอาไว ทานผานมาหมดแลว นี่ก็
ปฏิบัติตามทาน มันก็เปนอยางน้ัน 

คือจิตขั้นที่จะหมุนออกจากโลกที่มันเห็นภัยเต็มที่แลว คือขั้นของพระอนาคามี 
ขั้นพระอนาคามีนี้มีแตจะไปถายเดียว ใหลงไมมี หมุนติ้วๆ แลวหมุนละเอียดดวย 
ละเอียดเขาไปๆ พุง ที่จะใหถอยไมมีพระอนาคามี นี่เราพูดทางภาคปฏิบัติ สดๆ 
รอนๆ อยูอยางน้ี เอาซิปฏิบัติซิ พระพุทธเจาเปนกระดาษเศษเหรอ เปนตุกตาเหรอ 
พระไตรปฎกที่จดจารึกมาจากพระทัยคือใจพระพุทธเจาออกมาเปนคัมภีรๆ นี้เปน
ตุกตาเหรอ คนผูไปศึกษาเลาเรียนมาไมสนใจในธรรมตางหากพวกเปนตุกตา พวกเปน
หนอนแทะกระดาษ 

ถานํามาปฏิบัติอันไหนก็เถอะนะ ลงวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวไมมี
บกพรองเลย สมบูรณทุกแบบๆ ตั้งแตบาปบุญ นรกสวรรค พรหมโลก นิพพาน 
ละเอียดลออสุดยอดอยูในสวากขาตธรรมหมด เพราะทรงทราบครอบไปหมดแลว แต
เรามันไมรู หูหนวกตาบอด แลวไมยอมรับวาตัวตาบอด ไปวาแตส่ิงนั้นไมมีๆ หัวชน
ตนไมจนแตกยังอวดดีอยูนะคนตาบอด ถาคนตาดีเขาไมชน เขาหลีกไปเสีย แตคนตา
บอดมักโดน อันนี้คนที่กิเลสเต็มหัวใจชอบอวดชอบโอ มีแตความโอความอวด อยาก
ใหเขาวาดิบวาดี ก็ตัวมนัไมดี โออวดขนาดไหนก็เหมือนอวดกองขี้นั่นแหละ ก็ขี้จะเอา
ไปอวดแขงทองคําไดยงัไง 

ทองคําเปนทองคํา ขี้เปนขี้ ไปอวดกนัไดยังไง ตองยอมรับวาขี้เปนขี้ ทองคําเปน
ทองคํา ธรรมเปนธรรม โลกเปนโลก กิเลสเปนกิเลส ถูกตอง เร่ืองกิเลสแลวตองต่ําตอง
สกปรกเสมอ ธรรมนี้สะอาดๆ สะอาดสุดยอดเสมอ ตางกนัอยางน้ัน อันนี้ตองเขา
ภาคปฏิบัติซิ ดูจิตใจเจาของตั้งแตเวลามันมืดตื้อๆ อยูนี้ ตะเกียกตะกายลมลุก
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คลุกคลาน สูกิเลสไมไดๆ  สูไมหยุดไมถอยกก็าวขึ้นไดๆ สุดทายเหยียบหัวกิเลสไปได 
นั่นเห็นไหมละความอุตสาหพยายามความบึกความบึน 

ใหฟงเสียงพระพุทธเจานะ เสียงพระพุทธเจาเปนเสียงผูส้ินกิเลสแลว เสียงไตร
ภพอันนี้ โลกธาตุอันนี้เสียงคลังกิเลสทั้งน้ัน จะเอาอะไรมาเปนน้ําหนักพอเชื่อถือได 
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเปนน้ําหนักเต็มตัวแลวครอบโลกธาตุ เปนองคศาสดา
สอนไดทั้งสามโลกธาตุ คอืเปนจิตผูส้ินกิเลส โลกวิทู รูแจงโลกหมดเรียบรอย อาโลโก 
อุทปาทิ สวางจาตลอดเวลา เอาธรรมนี้มาสอนโลก ไมใชหูหนวกตาบอดมาสอนโลกนะ 
โดนนั้นชนนี้ สอนใหเขาไปสวรรคแลวพาเขาทําบาป ก็ลงแตนรกนะซิ คนตาบอดหู
หนวกเปนอยางน้ันละ ถาคนตาดีๆ สอนตรงแนวไปเลย ใหพากันจําเอานะธรรม
พระพุทธเจา 

เรายิ่งจวนตายเทาไรยิ่งเผ็ดยิ่งรอน เปนหวงนะไมใชอะไร กิริยาทาทางที่แสดง
ออกมาเหลานี้นั้น โลกทั้งหลายเขาถือวาดุดาวากลาว เด็ด เผ็ดรอน เหมือนเปนฟนเปน
ไฟจะกดัจะฉีก แตกิริยานี้เขมขนออกมาจากธรรม ทําดวยความเมตตาสงสารมีกําลัง
มากเทาไรกิริยานี้ยิ่งเขมขนๆ และเปนธรรมไปลวนๆ ไมไดเปนกิเลสแบบแสดงมากๆ 
แลวเผากันเปนเถาเปนถานไปได อนันี้ไมมี เผากิเลสเปนเถาเปนถานตางหาก เขาใจ
เหรอ นี่ละธรรมเมื่อถึงขัน้แลวจะเปนอยางน้ัน ถึงขั้นออนเปยกออนเปยก เมื่อไดรับการ
บํารุงรักษาอยูเสมอ คือใจดวงนี้พรอมที่จะเจริญ พรอมที่จะเสื่อม แตกฉบิหายไมมี คือ
จิตฉิบหายไมมี พรอมทีจ่ะเสื่อม พรอมที่จะเจริญ 

เอา พยุงเขา ปดออกอะไรที่จะทําใหจิตเสื่อมใหเสีย บํารุงเขาอะไรที่เปนความดี
งาม ศีลธรรมความดีงามทั้งหลาย ใหทาน รักษาศีล ภาวนา นี่ละเปนเครื่องพยงุจิตใจที่
ไมเคยตายใหขึ้น กิเลสความชั่วชาลามกกดจิตลง ความกดจิตลงกับทรมานจิตมันเขา
กันไดสนิทๆ ใหพากันพิจารณานะ ไมมีคําใดแลวที่จะเปนสอง ชื่อวาพระพุทธเจาตรัส
แลว ใหจําคํานี้ไวนะ ทั่วโลกทั่วสงสารใครพูดมาก็เชื่อไปหมด ก็มีแตปากกิเลส หัวใจ
กิเลส คลังกิเลส พูดออกมามันก็หลอกกันวันยังค่ํา ตื่นบากันวันยังค่ํา 

คําพูดพระพทุธเจานี้ผางมาคําเดียวแมนยํา ไมมีเคลื่อนคลาด 

เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง คือพระพทุธเจาอุบัติขึน้เพียงพระองคเดียวเทานั้นแต
ละครั้งๆ ไมมีสองเปนคูแขงเลย นี่ขอหนึ่ง 

เอกนามกึ พระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจานี้ไมมีสอง ทรงทํานายวาอะไร
แลวเปนอยางนั้นโดยถายเดียว 

สาม สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกแงทุกมุมไมมผีิดเพี้ยนไปเลย นี่
พระพุทธเจาทานทรงธรรม เอกนามกึ ไวอยางน้ี 
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รอยสันพันคมคือกิเลส พระพุทธเจาใสเปรี้ยงเดียวหมอบ พากันจําเอานะ เอา
ละพอ พูดไปพูดมาก็สายแลว ใหพร 
 หลวงปูลีวัดถ้ําผาแดงถวายทองคําน้ําหนัก ๓ บาท เงินสด ๒๓,๑๒๐ บาท เช็ค 
๑,๕๐๐ บาท สาธุนะ ธรรมลี เราเรียกแตธรรมลี นี่เศรษฐีธรรมองคนี้องคหนึ่ง เราไม
คอยพูดละ ออกมาก็มธีรรมลีนี้ออก ออกปากมาหลายปแลวนะ ธรรมลีนี่เศรษฐีธรรม
องคหนึ่ง ใครไมทราบใหทราบเสีย เศรษฐีธรรมครองสมบัติอยูเงียบๆ ไมมี
กระโตกกระตาก เศรษฐีธรรมองคนี้ ผานไปนานแลว อยูกับเราหวยทราย จิตแกหมุน
ติ้วๆ ตั้งแตนูนแลว จากนั้นมาก็เปนเศรษฐีธรรม องคนีอ้งคหนึ่ง ลูกศิษยที่บวชวันเผา
ศพพอแมครูจารยมั่น วันนั้นละบวชธรรมลี พอบวชแลวก็ติดตามเราเลยตลอด อยาง
ที่วาไปอยูในปาชา ถาทราบวาธรรมลีกลัวผีเราจะไลเขาไปอยูกลางปาชา เราเปดหนีเลย 
อันนี้เราไมรู ใหแกอยูขางนอก เราไปอยูกลางปาชาเสีย ออกมา “โอย บุญชวยๆ 
เหลือเกิน” 

(ถวายชวยโรงพยาบาลเครื่องมือตา ๕,๐๐๐ บาทเจาคะ) เออ เมื่อเร็วๆ นี้ทาง
โรงพยาบาลเขาก็มาขอเครื่องมือตา คือเราปวารณาไวแลวเครื่องมือตานี้เราจะชวยให
เต็มเม็ดเต็มหนวยเลย ไมใหบกพรอง อะไรขาดเทาไรใหเอามาใหหมด เราวางั้น ตั้งแต
ตนเลย เราก็ชวยเหลือโรงพยาบาลนี้เต็มเม็ดเต็มหนวย เรียกวารอยเปอรเซ็นต
เครื่องมือ ไมใหบกพรองตลอดมา เมื่อสักอาทิตยหนึ่งมั้ง ทางโรงพยาบาลเขาก็มาแจง
ใหทราบ เขาไมไดมาขอแหละ เขามาแจงใหเราทราบวาเครื่องไมเครื่องมอืมันหลาย
ชนิดนะ รวมแลวเปนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เครื่องมือตาที่เขามาบอกเรา เขาไมไดมา
ขอ เพราะเราปวารณาไวแลว 
 เขามาบอกเครื่องมือตาที่จําเปนมีเครื่องนั้นๆ รวมแลวเปนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท เขาบอกมาหาเรา เราก็ตอบรับเลย เอาใหเลยสั่งไดเลย คนทั้งหลายคงจะตื่นตกใจ
ละนะ ทําไมเงินตั้งเจ็ดลานแปดลานยังใหเลยทันที ก็เพราะวาคําตกลงแลว เราบอกเรา
ใหเลย ความจริงเราไมมีเงินกอนอะไรมาใหแหละ แตเราเคยผานสนามอันนี้มาแลว อัน
นั้นไดแลว ทีนี้เวลาไดแลวเก็บหอมรอมริบๆ รวมกันทยอย ทางนั้นมาทางนี้ทยอยให 
ทางนั้นมาทยอยให แลวผานได เขาใจไหม อันนี้เจ็ดลานนี่ก็แบบเดียวกัน เราไมมีเงิน
กอน อันนี้ตกมาระยะนั้น อันนั้นตกมาระยะนั้น จากน้ีถึงวาระสุดทายมันก็ตองเปน
เวลานาน เราก็พยายามหาเงินมาได เขาใจไหม นี่ตางหากนะ  
 ไมไดมีเงินกอนตูมใหนะ คนสวนมากจะเขาใจอยางน้ัน เรามันเคยผานเวทีนี้
มาแลว เวทีที่วาเอาๆ ใหเลย แลวคอยทยอยใหอยางน้ีเร่ือย ๗,๒๐๐,๐๐๐ ใหไปแลว 
ตกมาเมื่อไรๆ ก็จายตามวาระของของทีต่กมาเปนระยะๆๆ มันไมไดตูมทีเดียวนะ คือ



 ๑๒

เรามันเคยผานเวทีมาแลว มันรู เทานั้นเอาใหเลย อันใหญกบ็อกให ทีนี้คอยตกมาๆ ก็
ทยอยจายๆ เร่ือย อยางน้ีเร่ือยมา ไมใชนอยๆ   
 ศพอาจารยเหรียญจะมาจากกรุงเทพฯวันที่ ๑๓ แตจะมาเวลาใดแลวแตทางนูน 
สะดวกเมื่อไรเขาก็ออกเองวันที่ ๑๓ เขาเขียนจดหมายมานิมนตเราเปนประธาน เราก็
บอกวาประธานนี้ประธานยังไง เพราะเรื่องเหลานี้จะมาเมื่อไร จะรวมกันเมื่อไร มีงาน
เมื่อไรทางนูนจะมาบอกอีก นิมนตมาขอใหเปนประธาน เราก็ทราบเอาไว เวลามาแลว
เขาก็จะมาบอกอกีทีหนึ่งเทานั้นละ 
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