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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ลงใจในพอแมครูจารยมั่น 
กอนจังหัน 

พระมีเทาไร (๓๕ ครับผม) กอ็ยูในเขตนี้แหละ ๓๔-๓๕-๓๐ พระที่ไมไดฉัน
จังหันที่อยูในวัดนี้แตทานไมฉันทานไมออกมา วนัหนึ่งไมนอยนะ ๙ องค ๑๐ องค เปน
ประจํา วัดนี้ไมเคยมีพระมาฉันจังหันครบองคเลย ขาดไปวันละ ๗ องค ๘ องค ๙ องค 
๑๐ องคเปนประจําตลอด พอองคนี้ฉันองคนั้นหายไปแลวๆ คือทานหยุดอาหารบาง
เปนพักๆ ผอนอาหารบางเปนพักๆ ไปเชนเดียวกัน นั่นละคนเราอยากดี ใหพิจารณา
เอาพี่นองทั้งหลายที่พูดนี้ ไมใชอยากชั่วนะ 

ถามันอยากตื่นนอนขึ้นมาไมตองลางหนา เอาขาวมาลางเลย มันอดมันอยาก
ธาตุขันธ แตความดีเลิศเลอยิ่งกวาอาหารการกินทานจึงฝกของทาน อดบางอิ่มบางไม
เปนไรๆ ขอใหเปนคนดีๆ พระดีเปนที่พอใจ การฝกตนเปนของทีฝ่กไดยาก สวนมาก
คนจึงไมอยากฝกเจาของ ไปหาฝกตัง้แตคนอื่น ฝกเจาของไมฝก ไปหาฝกตั้งแตคนอืน่
วันยังค่ํามันก็ไมด.ี.คน เพราะตางคนตางไมฝกตัวเอง ไปหาฝกแตผูอื่น ใครจะพอใจให
ฝก อยางหลวงตาบัวนี้ไมไดเลย อยามาฝกนะ จี้หนาเลย ไดฝกตัวบางหรือเปลา ถา
ไมไดฝกไลหนีเดี๋ยวนั้นเลย เขาใจไหมละ เจาของไมฝกแตจะไปฝกคนอื่น 

พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก ทานฝกของทานเรียบรอยแลวจนไดเปน
ศาสดาของโลก บรรดาพระสงฆสาวกที่เราไดกราบไหวบูชาทุกวันนี้ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ลวนแลวแตทานผูฝกตนแทบเปนแทบตายมาแลวทั้งน้ัน อยูๆ จะมาเปนสรณะของโลก
เปนความเลิศเลอของโลกเปนไปไมไดนะ แมแตแรธาตุตางๆ เชนทองคําเปนตน วาดี
วาเลิศขนาดไหนก็ตองเอามาเจียระไนเสียกอน ไมงั้นไมสําเร็จ ตนไมเหลานี้เหมือนกัน
จะเนื้อหนาเน้ือแข็งขนาดไหนก็ตาม มันก็แข็งอยูเฉพาะเนื้อถาไมเอามาเจียระไน
ดัดแปลงแกไขใหดีพอสมควรมันดีไมไดนะ คนเราก็เหมือนกัน ควรจะฝกฝนอบรมตน
ใหเปนคนดีพอประมาณๆ แลวเอาไปสอนลูกสอนหลาน 

เปนยังไงเมอืงไทยเราเปนเมืองพุทธ เหลวๆ ไหลๆ ไปทั้งน้ันละเดี๋ยวนี้ พุทธะ 
คือองคศาสดาที่เลิศเลอไมคอยปรากฏในหัวใจ และกิริยาการแสดงออกของชาวพทุธ
เราบางเลย ใหเอาไปฝกบางซิ พระเปนอันดับหนึ่งการฝกตน นี่การสอนนะ แตที่จะฝก
ตนหรือไมเปนอีกอยางหนึ่ง เร่ืองพระเปนอันดับหนึ่ง ไมมีหนาที่การงานอะไรมีแตฝก
ตนตั้งแตวันบวชมา กิริยาอาการความรูสึกของพระแตละองคๆ ที่มุงตออรรถตอธรรม
จึงสวยงามนาดู ถาผูใดไมมีธรรมไมหนักในธรรมแลวโกโรโกโสใชไมได ถามีธรรมอยูที่
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ไหนมีคานะ จะเปนสัตวเปนบุคคลก็ตาม เปนเด็กเปนผูใหญมีคาทั้งน้ันถามีธรรม การ
ฝกตัวเองใหเปนคนดี ถาไมฝกเลยไมเปนทา ใหพากันฝกตนเอง นี่ก็ลําบากลําบน 
พระพุทธเจาลําบาก ทนทรมานมาถึง ๖ ปถงึไดสําเร็จ 

ในระหวางที่ทรมานทรงฝกหัดดดัแปลงพระองคเองสลบถึง ๓ หน นั่น อยาก
เปนคนดี อยากเปนศาสดา อยากพนโลกพนสงสารซึ่งเปนกองทกุขอันใหญหลวง 
ดัดแปลงตัวเขาไป ดัดจนกระทั่งถงึสลบ ๓ หน ถาไมฟนตองตาย นี่กิเลสตายความชั่ว
ตาย พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลกผุดขึน้ในโลก ไดมาเปนพุทธศาสนาประจํา
หัวใจของชาวพุทธเราอยูเวลานี้ เราเห็นพระพุทธเจาเปนสําคัญบางไหม พิจารณาซิ 
พระพุทธเจาสําคัญในโลก คนดีเห็นพระพุทธเจาเปนสําคัญ คนเลวเห็นเทวทัตเปน
สําคัญ มันกาวกายกันนะ มันขวางกัน 

ครั้นอยากดีๆ แตทําทําตั้งแตความชั่วมันก็ชั่ววันยังค่ํา ดีไมไดนะมนุษยเรา ถา
อยากดีใหฝกตนใหเปนคนดี จะดีวันดีคืนดีจนเปนนิสัย กิริยาอาการแสดงออกนิสัยแหง
ความดีงามที่มีศีลธรรมติดแนบๆ จะติดตัวไปเลยๆ นี่ละการฝกตดินิสัยนะ ทําความชั่ว
ทําไปๆ ไมตองฝกมันกต็ิดอกีเหมือนกัน วันหนึ่งๆ ไมไดทําความชั่วอยูไมได ใหพากนั
จําเอานะลูกหลานทั้งหลาย เอาละ ทีนี้ใหพร... ดีละ วันวางหัวหนาไดพามาทําบุญตัก
บาตรจังหันเปนคติตัวอยางแกผูนอยไดเปนอยางด ี พอบานเปนคนดีเด็กลูกเตาหลาน
เหลนก็ดี พอบานเปนคนโกโรโกโส ลูกเตาหลานเหลนพวกโกโรโกโสวิ่งตามกันไป นี่
ผูใหญเปนคนดีผูนอยก็เปนคนดีตามกันไปอยางนั้นละ 

หลังจังหัน 

ไปภูวัวเมื่อวานนี้จําไมไดวา พระเณร ๒๘ หรือ ๓๘ ไมทราบอันไหนแน ทางก็ดี 
๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที จากวัดภูวัวมาถึงที่นี่ ตามธรรมดาที่เคยไปแตกอน ๒ ชั่วโมง ๕๐ 
นาทีถึง ๕๕ ไปเมื่อวาน ๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที ทางดีตลอด ชวงหนึ่งยังไมไดลาดยาง ฝน
ตกหนักเขาเอาหินลูกรังมาเท เละนิดหนอย เขาไปจวนถึงถ้ําแลว นอกนั้นดีไปตลอด ไป
สงของใหวัดภูวัวเมื่อวาน ไมเอาไปมาก เอารถไปเพียงสองคนัรถของเรา รถตูสองคนั
เทานั้น เพราะกะวาวันที่ ๒๖-๒๗ นี้เขาจะไปสงประจําเดือนอยูแลว สวนมากจะไปใน
ยานวันที่ ๒๖-๒๗ แตละเดือนๆ ไปวัดภูวัว อันนั้นไปรถสี่คัน หกลอหนึ่งคันบองขึ้นไป
เต็มเลย ส่ีลอ ๓ คัน อันนี้ก็บอง ไปแตละเที่ยว เที่ยวละ ๔ คันรถ 

เมื่อวานถามทานเสถียรเร่ืองอาหารการกินเปนยังไง อูย พอ ไปทีไรไปแตแคที่
พักเทานั้น ขึ้นไปขางบนทําเลที่เหมาะที่สุด พอขึน้จากนี้ไปบริเวณขางบนใชทั้งน้ัน พระ
พักไดสะดวกสบาย คือมันเปนดงอยางน้ีก็มี เปนหินดานก็มี เปนดงๆ เปนจุดเปน
หยอม เปนซอกเขาน้ําไหลผานๆ ซอกเขา ที่เปนซอกๆ ตนไมอยูตรงนัน้เขียวสดงดงาม 
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น้ําไหลไปซอกหินตนไมกส็ดเขียวงดงาม  พระทานไปพักภาวนาอยูตามนั้นละ เหตุที่จะ
ไดเปนวัดขึ้นมาใหญโตนี้ก็เพราะเรานั่นแหละ ทีแรกทานอุทัยไปอยู มีประชาชนเขามา
อยูที่นั่นสองสามหลังคาเรือนเทานั้น ไปอยูกับเขาทานก็เปนหวงเปนใยเขา เขาอดอยาก
ทานก็อดอยาก ตางคนตางไปขอกันกนิ ทานก็จะไป 

ทานพักอยูไมไดนานทีแรกทานจะไป เขาไมยอมใหไป บอกวาเขาไมตายพระไม
ตายเขาวางั้น ใหเขาตายเสียกอนพระคอยไป ตกลงเขาไมยอมใหไป นั่นละทานถึงไดอยู
ที่นั่น เพราะความเมตตาสงสารประชาชน เขามีความเคารพเลื่อมใส ทานก็อยูนั้นมา
เร่ือยจะไปไหนเขาไมยอมใหไป เราไดยินมานานเปนปๆ แลวละ หากไมมีโอกาสที่จะ
ไปดู พอไดโอกาสแลวเราก็ตั้งหนาเลย วันนี้จะไปภูวัว เพราะไดยินรํ่าลือมานานแลว 
เปนสถานที่ชั้นเอกการภาวนา ทีแรกทานอาจารยฝนผานมานั้นปบแลวไป ทานอุทยัก็
เลยมาอยู มีบานสองสามหลังคาเรือนอยูที่นั่น ตอจากนั้นมาเราก็ไปเพิ่มให 

เมื่อวานดูวาพระ ๒๘ หรือ ๓๘ นาจะเปน ๒๘ เมือ่วานไป เหมาะสม เราก็ไมอยู
นาน เมื่อวานนี้ไมอยูนาน  ๔๐-๔๕ นาที กําลังจะเที่ยงก็ออก เวลาไปก็ ๑๑ โมงกวา ไป
พักอยูราว ๔๕ นาที ไมอยูนาน ไปเพียงสองคัน รถตูของเราสองคันเทานั้น เอาใหเต็ม
พอดี เพราะเรากะวาวันที่ ๒๖-๒๗ นี้พวกเด็กๆ เขาจะเอาของไปสงเปนประจาํเดือน
อยูแลว ระยะนั้นเขาไปเอง 

วันนี้ไมพูดอะไรมากนักเพราะพูดทุกวันๆ ก็พูดมากแลว วันนี้ไมพูดอะไรมาก 
จะไปธุระสงเคราะหโลกน่ันละ ไปที่นัน่ไปที่นี่ ตรงไหนบกพรองเล็งแลวไป บกพรอง
ตรงไหนเล็งแลวไป เล็งดูเสียกอนวาบกพรองตรงไหนๆ แลวไปใหๆ ทกุวัน จันทร 
อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไปโรงพยาบาล เสารอาทิตยสวนมากจะเปนวัด เอาไปถวายวัด 
นี่ก็ไปให ไปเอาไมเห็นคอยม ีมีแตไปใหๆ ไปวัดไปวา 
 (ผอ.รร.อุดรธรรมานุสรณมากราบขอความเมตตาอนุเคราะห เครื่อง
คอมพิวเตอร ๒๑ เครื่อง ใหลูกหลานเด็กบานตาดเรียนจะไดฉลาด) บานตาดนี้เราก็
เปนครูเอกแลว เราไมเห็นเรียนมากอะไร จบประถม ๓ เทานั้นแลวออก เดี๋ยวนี้เรียน
จบเทาไรไมเห็นไดเร่ืองไดราวสูเราไมได เขาใจไหม เราเรียนจบประถม ๓ ใครเขาไม
เชื่อแหละวาหลวงตาเรียนจบประถม ๓ คือแตกอนไมมีประถม ๔ มีเทานั้นแหละ ใคร
เรียนจบนี้ออกเลยๆ ไมตองไดลาละครู กฎเกณฑมีเทานั้น ครูก็มีแค ป.๓ นักเรียนจบ 
ป ๓.แลวออกเลยๆ เราก็ได ป.๓ สอบประถม ๑ ไดที ่๒ ประถม ๒ ไดที่ ๑ ประถม ๓ 
ไดที่ ๑ แลวออกเลย นั่นละจึงวานักเรียนประถม ๓  

สรุปแลวมีแต ๓ นะเราแปลกอยู เพราะนักเรียนก็ประถม ๓ นักธรรมก็ตรี โท 
เอก ๓ เสีย ทางเปรียญก็เปรียญ ๓ เสีย มีแตสามๆ ติดกันไปเลย แตกอนไมมี ป.๔ 
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พอเราออกมาแลวเขาก็มาตั้ง ป.๔ ขึน้ตอไปเรื่อยๆ เราสุดทายละ ป.๓ มแีคนั้น ออก 
จากน้ันเขาก็หาครู ป.๔ มาสอน ก็เลยตอกันไป ป.ไหนกไ็มรูแหละเดี๋ยวนี้ จึงวาจบ
ประถม ๓ ไปพูดที่ไหนเขาก็ไมเชื่อ เทศนที่สนามหลวงใครเชื่อเมื่อไร พระทั่วประเทศ
ไทยก็ไมเห็นนิมนตใครไปเทศนที่สนามหลวงใหญๆ เขาเอาหลวงตาบัวไปเทศน แนะ
เห็นไหมละ เอาหลวงตา ป.๓ ไปเทศนคราวไปชวยชาติ เราก็ไมลืมนะเทศนชั่วโมง ๒๓ 
นาทีเทศนสนามหลวง มากกวาเพื่อนก็คือเทศนสูงเนิน ชั่วโมง ๒๙ นาที เกือบชั่วโมง
ครึ่ง นอกนั้นลด ชั่วโมง ๒๓ ชั่วโมง ๑๘-๑๙ นาที อยูในยานนี้ จากน้ันมาเดี๋ยวนี้ไมถึง 
ประมาณ ๓๕-๔๐ หรือ ๔๕ อยูในยานนี้ คือกําลังลดลง 

แลวมาติดตอขออะไรทีพู่ดนี้ (เครื่องคอมพิวเตอร ๒๑ เครื่อง ๕ แสนบาท 
ลูกหลานเด็กบานตาดจะไดเรียนแลวฉลาด) เดี๋ยวนี้มันโงนักเหรอบานตาดนะ ปูยาตา
ยายพาโงมันก็ตองโงซิ พอแกมันเรียนจบประถม ๓ ยังสอนคนทั่วประเทศไทยเลย บาน
ตาดไปใสมนัตายกันหมดแลวเหรอ เรียนจบประถม ๓ ไดสอนใครมีไหม ก็มีหลวงตา
บัวประถม ๓ สอนคนทั่วประเทศ อยากจะพูดใหมันเต็มเม็ดเต็มหนวย สอนเทวบุตร
เทวดาก็สอน แตเราไมเคยมาพูดเรื่องอยางน้ี มาวาอะไรสอนมนุษยนี่วะ 
 พอพดูอยางนี้เราก็ยังระลึกไดทีต่อนจะไปรอยเอด็กลางคืน ฝน นอนกลางคืน
ตอนเชาก็ไปรอยเอ็ด พอนอนหลับไปปรากฏวาทาวสักกเทวราชมาขอฟน ฟนเราซี่นี้มัน
กําลังโยกคลอน เจ็บแตเราไมบอก คือมันเปนครูสอนเราแลว ไปถอนที่โรงพยาบาลแยง
กันใหญ หายเงียบเลย ฟน ๒ ซี่ไปหมดเลย ตั้งแตนั้นมาเก็บเงียบ เจ็บอยูนี่เราไมบอก 
เฉย ไมไดบอกใครใหทราบ ถามันออกแลวเราถึงจะเก็บเอาไวเปนสาธารณประโยชน 
เราวาอยางน้ัน 
 พอดีคืนวันนั้นมันก็ฝนอะไรอกีแหละน่ีก็ดี พอกลางคืนจะไปรอยเอ็ดตอนเชา 
กลางคืนมานี้ฝน ฝนวาทาวสักกเทวราชมาขอฟน ขอฟนซีม่นักําลังโยกคลอนเจ็บ เราก็
รูสึกวาปลงใจใหนะในขณะที่ฝน พอตื่นขึ้นมาฟนนั่นหายแลว ไมทราบหายไปไหน จะวา
ไดกลืนลงไปหรือเคี้ยวลงไปก็ไมปรากฏความรูนะ ตื่นขึ้นมาไมเห็นเลย ฟนซี่นั้นหายไป
จนกระทั่งทกุวันนี้ นี่ก็ทาวสักกเทวราชมาขอฟน มันก็แปลกอยู มันฝนนะ ไมใชนั่ง
ภาวนา ฝนวามาขอฟนซีน่ี้ไป เราก็รูสึกวาปลงใจใหในความฝน พอตื่นนอนขึ้นมาฟนซี่นี้
หายเลย ไมทราบหายไปไหน วาจะไดกลืนลงไปนี้ก็เงียบไมปรากฏ หากหายไปเฉยๆ 
อันนี้ก็แปลกอยู 
 เครื่องอันนี้มันอยางไรตออยางไร ทําไมนักเรียนทั้งโรงเรียนหาเครื่องแถวนั้น
ไมไดเหรอ มันเปนอยางไรเอะอะวิ่งใสหลวงตาบัวๆ มันจะตายแลวหลวงตาบัวนะ โธ 
เดี๋ยวนี้ก็สรางที่ไหนๆ นอยเมื่อไร หลาย ๑๐ ลานนะเดี๋ยวนี้ ทางนูนก็อาํเภอคํามวง 
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กาฬสินธุ นั่นก็ ๘ ลาน สรางที่วาการอําเภอทั้งหลังเลย ให เขากําลังสรางเวลานี้ จาย
เปนงวดๆ จากน้ันก็ภูเขียวกําลังสราง อันนั้นดูวา ๑๑ ลาน 

ทางโรงพยาบาลอําเภอเพ็ญกม็าขอ เราไดวาใหหมาวิชัยมาสรางใหโรงพยาบาล
นี้ หมาวิชัยเวลามันดาหลวงตาบัวมันดาเกง โคตรพอโคตรแมไมเคยดา ตัวมันเองดา
เกง เอาอยางน้ีเลย ทําไมไมใหมนัมาสราง แตตกลงเราก็ไดให เขากําหนดอะไร
อีโหนอีเหนอยูนั้นไมไดเร่ือง พอดีทางอําเภอแวงนอยมาขอ ทางนั้นพรอมแลว พรอม
แลวเหรอ พรอมแลวใหทางนี้ ทางนี้ไมให ดัดมันสักหนอย เลยใหทางแวงนอย ดูตั้ง
หลายลานนะ ๑๑ ลาน อยางน้ันแหละเราสรางเวลานี้มันนอยเมื่อไร ชวยโลก เงินจึงไมมี 
เงินที่วาน้ีก็ไมใชมีอยูแลวนะ มันคอยมาๆ ทยอยจายเปนงวดๆ งวดละ ๒ แสน ๓ แสน 
จายเปนงวดๆ จนเสร็จๆ ๆ ไป 

นี่ก็แวงนอย กําลังเร่ิมสรางแลว สําหรับอําเภอเพ็ญงด เพราะมันโอเออยู ถาไม
โอเอไดแลว เพราะเราดุแลวเราก็ให ทางนั้นยังโอเอ ทางนูนเขาจอเขามาๆ เขาพรอม
ทุกอยางแลว เอาใหเลย ทางนี้งด นั่นตัดปุบ ทางแวงนอยกําลังสรางเวลานี้ มีเทานั้นละ 
อะไรบางเอาวามา (นี่ครับยังรอคําตอบ ๒๑ เครื่องคอมฯ ๕ แสน) นั่นเห็นไหม ๕ แสน 
ฟงซิ จายวันหนึ่งไมไดนอยนะ วันละเปนแสนๆ แลวก็เปนลาน เปนลานๆ อยูอยางนั้น 
ถานํามาพูดนี้ถึงทราบวาเราจายตลอดนะ ถาไมพูดก็จายอยูอยางน้ันแหละ หากไมพูด 
จายตลอด มเีทาไรหมด เพราะเราบอกเราไมเอา แบตลอดแลวเราจะชวยโลกคราวนี้  

ทางธรรมพอ ทางโลกไมมีพอ ไดเทาไรยิ่งเปนบาไดทางโลก เหมือนกับไสเชื้อ
ไฟเขาไฟ ไสเชื้อเขาไปเทาไรเปลวมันจรดเมฆๆ ใหไฟดับดวยเชื้อที่ไสเขาไปไมมีทาง 
กิเลสเอาอะไรใหมันใหเถอะ เหมือนไสเชื้อไฟใหไฟ กิเลสคือตวัไฟเผาหมดๆ ไมมีอะไร
เหลือ แตธรรมพอ ธรรมพอโดยลาํดับ ตั้งแตสมาธิพอขั้นสมาธิ ขึ้นปญญา พอขัน้
ปญญาขั้นนี้พอขั้นนี้ กาวขึ้นขั้นนั้นๆ เหมือนกาวขึ้นบันได ฟาดเสียกิเลสขาดสะบั้น
หมดแลวพอ ไมมอีะไรเลยเปนเวลา ๕๗ ปนี้แลว หัวใจเราไมมีคําวากิเลส ความโลภ 
ความโกรธ ราคะตัณหา มีแตกิริยาก็วาไปอยางน้ัน แตสําหรับใจไมมีเลยหมด หมดโดย
ส้ินเชิง  

เราไมมีอะไรกวนใจตั้งแตบัดนั้นมาเปนเวลาดูเหมือน ๕๗ ป พอแมครูจารยมั่น
มรณภาพ ทานมรณภาพเดือนพฤศจิกา เราก็ไปเดือนพฤษภา พฤศจิกาของทานเปน 
๙๒ เราไปเดือนพฤษภา ๙๓ วันที่ ๑๕ ใกลเคียงกัน ตั้งแตนั้นมาแลวขาด ไมมีกิเลสตัว
ใดมากวนใจ สบายแสนสบาย นี่พอเขาใจไหม เรียกวาพอ เราไมเคยไดฆากิเลสตัวใด
อีก อยูมาตัง้แตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ เราไมเคยมียิบแย็บในหัวใจวากิเลสตัวนี้ กูเคย
ฆามึงแลวมึงโผลหนาขึ้นมาจากไหน โคตรมึงยังไมตายเหรอ มึงถงึไดโผลมา มึงเปนลกู
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เปนหลานเขา หายเงียบจนปานนี้ นั่นเห็นไหมละ ไมมีที่จะไดฆากิเลสดังที่โลกฆากนั 
เราบอกชัดๆ บอกเราไมมี หมดโดยสิ้นเชิง อยูแตความรูที่ครอบโลกธาตุ  

ฟงเสียทานทั้งหลายอยากฟง นี่ละผลแหงการปฏิบัติธรรมแทบเปนแทบตาย 
เขาขั้นจะสลบไสลมีไมรูกี่ครั้งนะ นี่ละฟดกับกเิลสมันนอยเมื่อไร หากไมเคยสลบๆ 
เฉียดๆๆ เพราะนิสัยนี่ทานทั้งหลายก็รูเอง นิสัยเด็ดเดี่ยว เฉียบขาด ผาดโผนมาก
ทีเดียว จนพอแมครูจารยไดร้ังเอาไวๆ ในความเพียร ที่ทานแนะเวลาทํามันลงใจมันเอา
จริงนะไมใชธรรมดา ทานไดร้ังเอาไวเร่ือยๆ พอแมครูจารยร้ังเรา คือเห็นนิสัยผาดโผน 
ถาวานั่งตลอดรุงก็ฟดเอาเสียจนกนแตก กนแตกมันยังไมถอย ยังจะซัดกนัอยู  

ทานก็ยกมามา มาตัวไหนมันคึกมันคะนองมาก ผาดโผนโจนทะยานไมฟงเสียง
การฝกของเจาของ เจาของเขาตองฝกอยางหนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ํา
ไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกระทั่งมาคอยลดพยศลงๆ การฝกเขาก็คอย
ลดลงๆ จนกระทั่งมานี่ใชไดตามอันนั้นแลวการฝกอยางน้ันเขาก็งดไป ทานพูดเทานั้น
แหละ เวลาเราขึ้นไปปบพอกราบปบๆ ขึ้นเลย เราก็เขาใจแลว จากน้ันมาเราก็ไมเคยนั่ง
ตลอดรุง นั่นละทานสอน คือมันผาดโผนเกินไป 

เพราะทําอะไรมันเอาจริงเอาจังมาก ทานตองเปนฝายรั้ง พอลงใจแลวมันเอา
จริงๆ นะ ถายังไมลงใจไมลง กับพอแมครูจารยนี้เวลาเถียงกันของเลนเมื่อไร พระเต็ม
วัด ใตถุนกฏุิเต็มหมดเลย เรากับทานสองตอสองฟดกันอยูบนกุฏิ มันเอาจริงนะนี่ แต
ทิฐิมานะที่จะเอาแพเอาชนะไมมี หาความเขาใจ ถายังไมลงตรงไหนซัดกันอยูตรงนั้น 
เอาจนกระทั่งลง หมอบ พอแลวทีนี้เอานะ หมอบแลวก็พุง ถายังคาราคาซังมันไมเตม็
เม็ดเต็มหนวยความเพียรนะ ถาลงใจแลวก็ลงทีเดียว ใสปงเลย แลวสวนมากเปนฝาย
ทานรั้งเอาไว คือลงใจแลวมันเอาจริง ทานมีแตฝายรั้งเอาไวร้ังเรา นี่ละความเพียร  

เพราะฉะนั้นจึงสมคาสมราคา ที่เราสละเปนสละตายมาประกอบความเพียรฆา
กิเลส กิเลสมวนเสื่อยอมรับวาควรมวนได เพราะมันไมตายเราตองตาย มีเทานั้น ที่จะ
ใหมาเปนคูแขงกันอยูนีไ้มได บอกขนาดนั้นละ ลงใจในพอแมครูจารยมั่นแลวนะนั่น ลง
แลว ทีแรกเรียนหนังสือไปถึงมรรคผลนิพพาน ก็พระพทุธเจาแสดงไวมรรคผลนิพพาน
มีอยูๆ แตกเิลสมันก็ขวางหนามีหรือไมมีนาๆ นั่นเห็นไหม  

จนไดตัดสินใจลงอีกขั้นหนึ่ง เอาทีนี้เราจะไปครูบาอาจารยองคใดที่ทานใหความ
แนใจวามรรคผลนิพพานยังมีอยู เราจะมอบกายถวายตัวตอทานแลวเราจะเอาตายเขา
วาเลย มาก็มาถึงพอแมครูจารยมั่น ใสเปรี้ยงเลย ทานหามรรคผลนิพพานที่ไหนๆๆ ชี้
ไปดินฟาอากาศมันไมใชธรรม ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไมใชกิเลส ชี้ไปหมดทั่วโลกธาตุ 
ไมใชธรรม ไมใชกิเลส ธรรมกับกิเลสแทอยูที่ใจ เอาเปดเขาไปตรงนี้ดวยจิตตภาวนา 
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พระพุทธเจาเปดกิเลสตรงนี้ดวยจิตตภาวนาเปนศาสดาขึ้นมา เอาเปดตรงนี้ๆ เลย พอ
ลงใจแลวก็ใสเลย ถาไมลงไมลง  

นั่นละทานปลดเปลื้องมรรคผลนิพพานให ทั้งๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจแตเร่ืองมรรค
ผลนิพพานขาดสะบั้นไปหมด หายสงสัย มรรคผลนิพพานมีอยูโดยสมบูรณ เราจะเอา
ตายเขาวาเทานั้นใหไดมรรคผลนิพพาน ก็ไดจริงๆ นี่ถาลงเปนอยางน้ัน นิสัยเราไม
เหมือนใคร ถาไมลงไมลง ถาลงแลวลง ถาไมลงเถียงกันตาดําตาแดง คิดดูอยางฟาด
พอแมครูจารยมั่นนี่ ลงไปแลวยังไดคิด เอ กูนี้มันเกงมาจากไหนนา ลงไปแลวนะ ทําไม
กูไปเถียงครูบาอาจารยเหมือนแชมเปยน พระใตถุนศาลานี้เต็มหมดเลย มีแตเราสอง
ตอสองฟดกนัอยูขางบน อยางน้ีละมันเอาจริงนะไมไดเหมอืนใคร ครูอาจารยมันก็ไม
ถอย หาความเขาใจไมใชหาอะไร 

พอทานฟาดนี้ลงใจแลว ทีนี้หมอบราบ มาแลว เอ กนูี้มันไปเกงมาจากไหนนะ 
ตั้งแตวันแรกมาก็มามอบกายถวายตัวตอทาน ใหทานแนะนําส่ังสอน ฝกปรือทกุอยาง 
เอาใหเต็มเหนี่ยวเลย แลววันนี้มันไปเปนนักมวยแชมเปยนมาจากไหนไปฟดกบัครู
อาจารยจนไมรูจักหนักจักเบา พระมาเต็มวัดเต็มวามันเปนอยางไร มันก็ตอบวา กห็า
ความจริงนี่วางั้น ทางนี้ตอบขึ้นมาก็หาความจริง เมื่อยังไมไดก็ตองฟดกันละซิ ก็นาฟง
อยูนะ หาความจริง คือไมไดหาการตอสูเพื่อแพชนะ หาความจริง ยอม นัน่ละเปนอยาง
นั้นเรากับพอแมครูจารยมั่นซัดกันของเลนเมื่อไร พระแตกวัดมาทั้งวัด  

มันไมลงใครงายๆ นะอีตาบานี่ ถาลงลงจริงๆ ถาลงหมอบราบเลย ถาไมลงไม
ลง นิสัยเราเปนอยางน้ัน คือหาของจริง ถาลงจริงแลวหมอบเลย หมอบแลวเอาชีวิตเขา
แลกเลย ถายังไมจริงคาราคาซังมันลงไมไดนะ จะทําอะไรกไ็มเต็มเม็ดเตม็หนวย นี่มัน
จึงเรรอนๆ เถียงกันก็เถียงตอนนี้ ตอนยังไมลง พอลงแลวปงเอาละ เปนอยางน้ัน 

เครื่องคอมพิวเตอรมันเปนเครื่องอยางไร (เครื่องคอมพวิเตอรใชคนควาหา
ความรู) เอ นี่ใหไปทางตาํรวจหนองบัวลําภู ๓๐ เครื่อง ๘ แสน ทหารที่ขอนแกน ๑๕ 
เครื่อง ๒ แสน ๙ หมื่น อันนี้ ๒๑ เครื่อง ๕ แสน เออ เอาใหๆ ก็อยางน้ันแหละจะใหวา
ไง เอาละทีนี้จะใหพร 
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