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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เมาหนเดียว 
 เมื่อวานนี้ไปที่ไหนจําไมไดนะ ความจําหดยนเขามาๆ เชนอยางเมื่อวานนี้ไปที่
ไหนวันนี้จําไมไดนะ นี่เรียกวาสัญญา สฺญา อนิจฺจา ก็คือความเปลี่ยนแปลงของ
สัญญา ความจําหมาย เหลานี้เปนอาการของจิต ทานเรียกวาขันธ ๕ ขันธะ แปลวากอง 
หรือแปลวาหมวด อยางหนังสือก็เรียกวาหมวดนั้นหมวดนี้ เรียกวาหมวด ขันธะ 
แปลวาหมวด หรือแปลวากอง รวมกันแลวเปนกองขึ้นมาเรียกวาขันธ ๕ หาหมวดหา
กอง จะวาหาหมวดก็ไมเหมาะ สูกองไมได นี่คือกองทกุขอยูนี้หมด 

(เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลเซกา ครับ) เออ ระลึกเมื่อวานนี้ไปไหนระลึกไมไดนะ 
มันหดคือมนัสั้นเขามาๆ จําไมได เรียกวาสัญญาความจําหมายจําไมได อยางเมื่อวานนี้
ไปโรงพยาบาลเซกา ระลึกแลวระลึกเลาจําไมไดเลยจนผูกํากับบอก เปนอยางน้ันละ หด
เขามายนเขามา อาการของจิต รูป เวทนา ความสุขความทุกข สัญญา ความจําไดหมาย
รู สังขาร ความคิดความปรุงของจติ วญิญาณ ความรับทราบ เวลาตากระทบรูป หู
กระทบเสียง รูปบๆ ตามสิ่งที่มาผานแลวดับไปๆ ทานเรียกวาวิญญาณ ความรับทราบ
เปนระยะๆ ไป นี่ทานเรียกวาขันธ ๕ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ นี่เปนอาการของจิต ส่ิงเหลานี้เกิดไดดับไดๆ 

เฉพาะจิตนั้นไมมีคําวาเกิดไมมีคําวาดับ อันนี้สําคัญมาก ลงไปตกนรกหมกไหม
ดวยการทําบาปทํากรรมหนักเบามากนอย ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกขแตไมยอมฉิบ
หายคือจิต ตกนรกตั้งกีก่ัปกีก่ัลปก็ยอมรับความทุกขในนรก แตไมยอมฉิบหาย แลว
เปลี่ยนสภาพขึ้นมา ในโลกวัฏวนนี้มันเปล่ียนแปลง ทุกขเปลี่ยนมาๆ เปนสุขเพราะ
ความไมเที่ยง โลกอันนี้เปนกฎของอนิจจังทั้งน้ัน โลกสมมุตเิปนกฎของ อนิจฺจํ ทกฺุข ํ 
อนตฺตา เรียกวาโลกสมมุติ เขาถึงขั้นธรรมวิมุตติแลวไมมี..จิตนี่ พอจติหลุดพนจาก
สมมุติทั้งปวงที่เปนตัววัฏวนนี้แลวทานวานิพพานเที่ยง เที่ยงอยูที่จิต 

จิตนี้ไมตายไมสูญ ทกุขยอมรับวาทุกข สุขยอมรับวาสุข ตกนรกหมกไหมดวย
การทําบาปทํากรรมของตวัเองก็ยอมรบัวาทุกขมากนอยแตไมสูญ โลกเปนโลกอนิจจัง 
เมื่อส้ินทุกขเหลานั้นแลวความดีมีอยูคนเรา มันก็มาทําความดี พลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
จนกระทั่งถงึนิพพาน ไมสูญ ไปวกนัน้วกนี้เวียนวายตายเกิดทานวา คือจิตดวงนี้มันไม
สูญ เกิดในภพนอยภพใหญสูงๆ ต่ําๆ คือจิตดวงนี้แหละ จิตดวงนี้ไมตาย ส่ิงที่เขาไป
อาศัย เชนอยางธาตุขันธมนุษยและสัตว เทวดา อินทร พรหม เปนที่อาศัยของใจ ไป
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เกิดในรางของมนุษยก็เปนมนุษย เกิดในรางของเทพของพรหมก็เปนเทพเปนพรหม 
เกิดในรางของเปรตของผีก็เปนเปรตเปนผ ี

ใจดวงนี้ละมันทองเที่ยว ทานจึงเรียกวานักทองเที่ยว พอแมครูจารยมั่นทาน
เรียนมาจนจบ เวลาทานพูดออกมาทานบอกวา ใจนี้คือนักทองเที่ยว ทองเที่ยวไมหยุด
ไมจบไมส้ินเพราะกิเลสพาหมุน พอกเิลสขาดจากนั้นแลวจิตหยุดหมุน เปนวิวัฏฏะ ไม
หมุนแลว หรือนิพพานเที่ยง เที่ยงตรงนั้นแหละ จิตที่หมดสมมุติแลวกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา เขาไมถึง เขาถึงอยูตั้งแตในวงเดียวกันคือวัฏจักรดวยกัน เปนสุขบางเปนทุกข
บาง ลุมๆ ดอนๆ ไมแนนอน นี่เรียกวาวงวัฏจักร ถาผานจากนี้ไปแลวก็หมดปญหา กฎ
อนิจจังตามไมทัน ไมม ีคอืกฎอนิจจังไมมีในจิตทีส้ิ่นกิเลสแลว เชน จิตพระพุทธเจา จติ
พระอรหันต ไมมีกฎอนิจจังอยูในนั้นเลย ก็มีแตธาตุแตขันธที่จิตดวงบริสุทธิ์นั้นเขาไป
อาศัยชั่วระยะกาลของมันที่จะผานไปคือตายไปเทานั้นเอง นอกนั้นไมสูญ อันนี้แตก
กระจายไปไดเปลี่ยนแปลงได จิตไมเปลี่ยน 

อะไรก็ตามเรื่องจิตนี้มีอยูกับทุกรางทุกคน ตัวสงสัยก็คือจิตที่อยูกับทกุรางทุก
คน เพราะตัวสงสัยตัวมืดบอดคือกิเลส มันพาไปพามาพาเกิดพาตายสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ 
ดอนๆ คือบาปกรรมดีชั่ว บุญพาไปสูง บาปพาลงต่ํา มันอยูในจิต มันพาใหหมุน ให
เรียนทางดานจิตตภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายที่เปน
สรณะของพวกเราสําเร็จมาดวยจิตตภาวนา ไมใชอยูกับเสื่อกับหมอนแลววาอาตมาเปน
อรหันต ไมเคยมี ทานภาวนา 

เร่ืองภาวนานี้ไมส้ินสุดนะ จิตตภาวนากวางขวางลึกซึ้งมากทีเดียว จิตนี่
กวางขวางลึกซึ้งถงึนิพพาน คือจิตดวงนี้ เวลามันหยาบมันก็หยาบ คือคําวาหยาบ
หมายถึงส่ิงที่เกี่ยวของไดแกกิเลสมนัพัวพัน พาใหคนจิตใจใฝต่ํา อยากทําแตความชั่ว
ชาลามก เห็นวาสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง อยางเขากินเหลานั่น เหลามันเปนของดิบของ
ดีที่ไหน มีทกุอยาง 

เออ เราไดเมาเหลาทีหนึ่งพอไดมาคุยโมใหหมูเพื่อนฟง เมาเหลาหนหนึ่ง เหตุที่
จะเมาเหลานี่ก็เพื่อนนั่นแหละ ไมใชเราสมัครใจไปกินนะ เพือ่นเขาหลอกไป บานเขามี
กินเลี้ยงอะไรๆ กัน เขาหลอกเรามาชวนเราไป เราไปเห็นขวดเหลาเต็มอยู นี่อะไรเต็ม
อยูนี้ เขาบอกน้ําออยนา คนไมมีวาสนาไมไดกินแหละ มันเปนยังไงน้ําออยนาถึงคนมี
วาสนาถึงจะกินได ทดลองดกู็รู พอเราวางั้นเขาก็เอามากรอกเลย นี่ละที่วาเราเมาเหลา
หนหนึ่ง เขามากรอกใสเลย มันเปนเหลานั่นนา ฟาดเขาไปกนิแลวรองเพลงกลางวงเลย
เราไมลืม 
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รองเพลงกลางวง ทั้งๆ ที่เมาเหลาอยูรองเพลงเพราะอยูนะ ไปที่ไหน โอย 
เพื่อนฝูงสาวๆ นี่ชอบ รองเพลงเกงนะน่ี เสียงหยดยอย ตั้งแตผูเฒาในบานเขายังชม 
เราไปรองเพลงที่ไหน โอย เฒาเอย มึงทําไมจึงลํามวนแทนอ เสียงมึงดีคอืเสียงแม
มึงเนาะ แมเสียงดี ไปลําที่ไหนคนติดมันหากเปนของมันนั่นแหละ นี้ไปเมาเหลาอยูกับ
เขาแลวลําขึ้นละซี จากน้ันไปไหนเขามักใหลําแหละ ไปเที่ยวสาวที่ไหนกับเพื่อนกับฝูง 
ผูสาวจับคอเรามัดใหลํา ไมลําออกจากนั้นไมได เขาตองใหลําเสียกอน เราไมลืมนะ 
รองเพลงลํานั่นนะ 

นั่นละเมาเหลาหนเดียวเทานั้น แลวขับลํา จากลําแลวก็หลับ พวกเพื่อนฝูงเต็ม
อยูนั้นเขาหนีหมดแลว ยังเหลือแตเรานอนตื่นขึ้นดู บานเพื่อนนั่นแหละเขาหนีกันไป
หมดตั้งแตคนืนี้แลว เขาปลอยใหเราหลับจนกระทั่งตะวันขึ้น พอโผเผขึ้นมา อาว นี่
ไมใชบานเรา มันบานเพื่อนของเรา อยูอําเภอภูเวียง เราบอกชัดๆ เสีย จากน้ันมาลง
จากบานเขาแลวอาย ไมไปบานเขาอีกเลย แนะเวลาเมาเหลามันไมไดอายนะ รองเพลง
สนุกไปเลย พอหายเมาแลวไมไปบานเขาอีกเลย อายเขา เมาหนเดียวเทานั้นละ เขาจับ
มากรอกไมใชเราสมัครใจนะ ไดเร่ืองนั้นละมาโมอยูนี้ วาเมาเหลามันเปนยังไงๆ ชอบ
โมชอบคุยคนเมาเหลา น้ําลายไมทราบมาจากไหน น้ํามหาสมุทรไหลเขาพุงน้ีหมด
ออกเปนน้ําลายโมหมดแหละ 

นี่พอใหมาพดูได เมาเหลาหนหนึ่งน้ีแหละ มีหนเดียวเทานั้น ไดมาโมไดทกุวันนี้ 
ธรรมดาเราไมเคยกินเหลา ก็มีหนเดียว โถ รองเพลงเพราะอยูนะ ลงไปรองที่ไหนไมวา
ผูหญิงผูชายผูเฒาผูแกติดทั้งนั้น เสียงเพราะดี ตั้งแตนั้น ๗๓ ปนี้ไมเคยวอกๆ แวกๆ 
เปนพระไปเลย มันเปนกลอนๆ มันจําไดนี่ ขึ้นกลอนไหนตลอดๆ ลืมหมดเลย บวชได 
๗๓ ปนี้เดี๋ยวนี้ลืมหมดไมมีเหลือ โมก็โมแตวาเราเคยทําอยางน้ัน แตวากลอนเพลง
กลอนอะไรนี้ไมมีเหลือ หมดเลย ได ๗๓ ป วันที่ ๑๒ พฤษภา ผานมานั่นเต็ม ๗๓ ปที่
ไดบวช 

พอเขามาบวชปบ แตใจเราไมเหมือนใครงายๆ จริงจังมากทุกอยาง วาอะไรขาด
ไปเลยๆ ไมไดเหลาะๆ แหละๆ พลิกๆ แพลงๆ ไมเปน คบเพื่อนคบฝูงถาใคร
เหลาะแหละไมคบนะ ตองจริงจังถึงคบ ตั้งแตเปนฆราวาสอยูก็เปนอยางน้ัน นิสัยจริงจัง
มาก ทีนี้พอไปบวชก็ไมไดนึกวาจะบวชนานขนาดนี้ เหตุที่จะบวชก็คือพอน้ําตารวงตอ
หนาตอตา นั่นละสะเทือนมาก คุณของพอเราไมลืม ไดบวชมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะ
คุณของพอ น้ําตาของพอมีคามากมรีาคามาก สะเทือนใจเอาอยางหนัก 

ทีแรกมันคาราคาซังหลายสิ่งหลายอยาง ถาวาเปนสนามบินจะลงก็ลงไมได กีด
นั้นขวางนี้ พอน้ําตาพอรวงเทานั้นทุกส่ิงทุกอยางขาดสะบั้นไปหมด พุงลงจุดบวช มัด
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เจาของ ๓ วัน ทุกส่ิงทุกอยางโลกเขาทําไดเราทําได นั้นเขาทําไดเราทําได ไลเขามาๆ ก็
การบวชนี้เขาก็ทําได บวชกันเต็มบานเต็มเมืองในเมืองไทยเรา บางองคทานจนเปน
พระเปนครูบาอาจารยตายกับผาเหลืองกม็ี ทําไมทานทําได แลวทําไมเราจึงทําไมได
ของไมใชเหลือวิสัย นี่ละบทเวลาจะบวช มัดเขาๆ จนยอม ใจนี้ถามันลงดิ่งแลวยอม จึง
ไดมาบวช 

พอบวชเขาไปที่นี่ อานหนังสือธรรมะมีแตขอตําหนิเจาของ เอะ นี่เราก็เคยผิด
มาแลว อันนี้เราก็เคยผิดมาแลว ผิดมาที่นี่พยายามแกๆ เร่ือยมา มันเลยกลายเปนชีวิต
ของพระ ตั้งแตวันบวชมาชีวิตความเปนอยู กิริยาอาการของฆราวาสที่เราเคยใชอยู
เหมือนโลกสงสารทั่วๆ ไปนี้ปดทิ้งหมดอันใดที่เปนขาศึกตอธรรม หากไมเปนขาศึกตอ
ธรรมตอวินัยก็ใชไดเหมอืนโลกใชทั่วไป เชน หัวเราะบางอะไรบาง โลกเขาหัวเราะได 
พระก็หัวเราะไดจะเปนไร ทําไมจะหัวเราะไมไดละ อยางน้ีก็ทาํได ถาส่ิงใดที่ขัดธรรมขดั
วินัยไมทําๆ 

แตมีอยูขอหนึ่งที่วา ถาบวชแลวหามหัวเราะ เราตายเลย เรามันขี้หัวเราะนี่ เวลา
พูดอยางพอแมครูจารยมั่นนี่ โอย นิสัยจอมปราชญ พูดนาขบขันนาหัวเราะเทาไรก็ตาม 
ทานพูดไดเฉยสบาย ไอเรานี่มันแคนมันอยูในหัวอกมันอยากพุงออกมามันอยาก
หัวเราะ อดไมไดนะ บวชแลวหามหัวเราะตายเลยเรา ตายตั้งแตวันบวชนูนแหละ มันจะ
หัวเราะในวันนั้นเลย เปนอยางน้ันนะนิสัย ถาวาหัวเราะไมไดพระนี่ เราตายตั้งแตวัน
เร่ิมแรกบวชเลย นอกนั้นก็ฝก นี่เปนธรรมดาเราก็พูดกันไป อะไรที่จะขดัตอหลักธรรม
หลักวินัยนี้เปนไมทํา อะไรจะขัดของตอหลักธรรมหลักวินัยนี้ปดปุบๆ ตลอดเลย 

ความจงใจที่จะรักษาอรรถรักษาธรรม รักษาวินัยใหเต็มภูมิของเราที่เปนนักบวช
มีเต็มหัวใจ เพราะฉะนั้นความผิดอะไรที่จะมาเปนไปดวยเจตนาขึ้นที่ตัวของเรา เปน
ไมได ปดปุบๆ เร่ือยมาอยางน้ัน จนถึงปนี้มัน ๗๓ ปแลว นี่ละชีวิตจิตใจกิริยาอาการ
ของพระจึงมมีาตั้งแตโนนจนกระทั่งปานนี้ ส่ิงใดที่เปนขาศึกตอเพศของพระแลวปด
ออกใหหมด ถึงอยากเทาไรก็ไมใหทํา จึงเรียกวารักษาศีลธรรมเรื่อยมา ที่มันแกยากก็
คือแกกิเลส กิเลสน่ีแกยากที่สุด ส่ิงนั้นเหลานั้นเราแกไดๆ มากิเลสน้ีมันไมแสดงออก
ภายนอกมันก็เปนอยูภายในๆ 

รักเปนอยูภายใน ชังเปนอยูภายใน เกลียด โกรธ มันก็เปนอยูภายในละไมไดๆ 
จนกระทั่งความเพียรหนักเขาในการภาวนา หนักเขาๆ เมื่อเขาเร่ิมภาวนาทีนี้ก็เร่ิมฆา
กิเลส จะเริ่มไปนิพพานเพราะเชื่อมั่นแลววานิพพานมี ทีแรกอานหนังสืออยู จิตกว็า
อยากจะไปนพิพาน อานหนังสือทานก็บอกวานิพพานมีอยู คาํวาอานหนังสือนิพพานมี
ก็ใครเปนคนแสดงไว พระพุทธเจา แตกิเลสมันก็ไมยอมเชื่องายๆ นะ เชื่อไมเต็มเม็ด
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เต็มหนวย แลวความอยากไปนิพพานก็อยากไป ตั้งแตเรียนหนังสือก็อยากไปนิพพาน 
แตมันยังมีกางมาขวางคอใหสงสัยสนเทหในพระนิพพานอยูนั้นแหละ มันไมเต็มเม็ด
เต็มหนวย 

ถาอะไรไมเต็มเม็ดเต็มหนวยมันก็ไปไมสนิท ถาลงเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวพุง
เลย เปนอยางน้ัน จึงเหมือนวามีสัจจะภายในจิต เราอยากพบครูบาอาจารยหรือจอม
ปราชญ จะเปนฆราวาสหรือเปนพระก็ได ขอใหมาแสดงเรื่องอรรถเรื่องธรรมเกี่ยวกับ
เร่ืองมรรคผลนิพพานใหเราฟงอยางถึงใจ เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น จากน้ัน
เราจะปฏิบัติเอาตายเขาวา เพื่อนิพพานอยางเดียว 

พอหยุดเรียนแลวมองหาที่ไหนก็ไมเห็น เห็นชื่อโดงดังอยูตั้งแตเราเปนเด็กก็คอื
หลวงปูมั่นเรา ชื่อเสียงทานโดงดังมาก เวลาเราเรียนหนังสือโดงดังมาตลอดจนกระทัง่
ถึงวาระสุดทาย พอหยุดจากการเรียนก็บึ่งใสทานเลย ทานก็เหมือนวาเอาเรดารจับไว
เลย คือแสดงธรรมใหเราฟงอยางถึงใจ ตามความมุงหมายของเราที่คิดไวในหัวใจ ใคร
มาบอกวามรรคผลนิพพานมี เราจะกราบมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวเราจะเอา
ตายสูเลยเพื่อนิพพานอยางเดียว มีความมุงมั่นอยางแรงกลา ก็มองเห็นแตหลวงปูมั่น
อยางเดียว 

พอไปถึงทานใสเปรี้ยงเลย เหมือนทานกางเรดารเอาไว คนไมเคยพบเคยเห็น 
เวลาขึ้นเหมือนฟาดินถลมนะเทศนออกมานี่ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ทานมาหามรรค
ผลนิพพานเหรอ ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ไลไปดินฟาอากาศตลอดทั่วแดน
โลกธาตุ ไมใชบาปไมใชบุญ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส กิเลสแท มรรคผล
นิพพานแทอยูที่ใจ นั่นไลเขามานี่ เอาๆ ฟาดลงไป อะไรปดใจไมใหเห็นมรรคผล
นิพพาน คือกิเลส เอาฟาดกิเลสใหมันขาด พระพุทธเจาฆากเิลสฆาที่ใจดวยจิตตภาวนา 
เอาภาวนาฆามัน ทานวางั้น เปดออก พูดนี้เขมขนมากนะเหมือนคนทะเลาะกันหรือ
เคียดแคนใหกันมาตั้งกปัตั้งกัลป ทานเห็นใจของเราวาเอาจริงเอาจัง มุงหนาไปฟง
อรรถฟงธรรมอยางถงึใจ ทานแสดงออกมากอ็ยางถึงใจเหมือนกัน นั่นละลง ลงอยางถึง
ใจในวันนั้นละวันแรกเลย 

ทานถาม ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ขึ้นเลยนะ ตนไมเปนตนไม ไมใช
กิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไปๆ ไลทั่วแดนโลกธาตุ ไมใชกิเลสไมใชมรรคผล
นิพพาน กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ ไลเขามาหาใจ เอา ใหแกกันทําลายกันที่
ใจนี่ดวยจิตตภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยการ
ภาวนา กิเลสมุดมอดไปดวยจิตตภาวนา เราเอาใหไดทานวางั้น เขมขนมาก เราฟงกฟ็ง
ดวยความตั้งใจมันก็เขมขนถึงกัน 



 ๖

พอไดฟงถึงใจแลวออกมา เดินมายังไมถงึทีพ่กักุฏินั้นแหละ มันฟงอยางถึงใจ
แลวพอเดินลงมายังไมถงึกุฏิ วายังไงที่นี่ ถามเจาของนะ ไปฟงเทศนพอแมครูจารย
สมใจถึงใจแลววันนี้กับความมุงหมายของเราที่มา แลวเราจะจริงไหมวางั้นนะ ธรรมะ
ของทานมีแตธรรมะของจริงลวนๆ เต็มตามความมุงหมายของเราที่อยากไดยินไดฟง 
แลวเราจะจริงไหม ทางนี้ขึ้นรับเลย เหมือนหนึ่งวาอยากขึ้นตั้งแตยังไมถาม คืออยาก
ตอบตั้งแตยงัไมถาม เราจะจริงไหม ทางนี้ผางมาเลย ตองจริง นั่น ไมจริงตายเทานั้น 
คือจริงวาจะเอาใหไดมรรคผลนิพพาน ไมไดตายเทานั้น นั่นละจิตใจมันพุง ตัง้แตวัน
นั้นมา 

ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี่ตกนรกทั้งเปน ฟดกิเลสไมมีวันมีคืน เดิน
ภาวนานี้ไปคนเดียวๆ พอแมครูจารยทานก็คงทราบจริตนิสัยวาไปคนเดียวไดสะดวก
กวาวิธีอื่น เชนไปกบัเพื่อนกับฝูงไมสะดวก มันเปนน้ําไหลบา รับผิดชอบกันโดย
สัญชาตญาณอยูนั้นแหละอยูลึกๆ ถาไปคนเดียวปาชาอยูกับเรา เปนตายอยูกับเรา ทีนี้
เมื่อเปนอยางน้ันมันก็พุงเลย ไปคนเดียวตลอดตั้งแตออกปฏิบัติ โดยที่ทานสงเสริม
ตลอดนะพอแมครูจารยมั่น การลาวาจะไปกี่องค เชนไปลาทีแรก ทานจะถามเวลาทาน
อนุญาต คือกอนที่ทานอนุญาตนี้กราบเรียนทานไวกอนนะ ไมใชอยูๆ ก็หัวชนเขาไปเลย 

ครูบาอาจารยอยางหลวงปูมั่นเปนจอมปราชญ ทีนี้เวลาจะลาทานไปเที่ยวตอง
หาอุบายพูดนั้นพูดนี้ ทางวัดทางวาเรานี้มีธุระอะไรๆ บางเราก็ถาม ถามธีุระอะไรเราก็
จะรีบจะจัดจะทํา ถาหากวาไมมีธุระอะไรแลวก็อยากกราบลาทานไปเที่ยวภาวนาสัก
ระยะ เราจะวาไปเสียเลยไมไดนะ เพราะทานเมตตาเรามากอยู อยากไปภาวนาสักระยะ
เราบอกงี้ ทานจะเงียบละนะนั่น พูดเทานั้นละทานจะเงียบ คอยฟงแตทานจะเปดออก
เมื่อไร ไมใชจะถามมาจอกันตอยกันเหมือนนักมวยตอยกันอยางน้ันนะ พอพูดแลวตอง
ปลอยเลย ทานก็เหมือนลืมไปเลยนะ แตความจริงทานเอาไปพิจารณาเรียบรอยแลว 

ถึงกาลเวลาที่ทานจะบอกก็ เออ ขึ้นอยางน้ีนะ เออ ที่ทานมหาอยากจะไปเที่ยว
ไปไดละทานวา กี่วันก็ตามนะ ถาทานไมแย็บออกมานี้กอนเราก็พูดไดเทานั้น จะลาอีก
ไมได อยูนัน้ตลอดไปเลย ถาไดโอกาสทานก็เปดออกมาเอง เออ ที่ทานมหามาลาวา
อยากจะไปเที่ยวนี่ ไปไดละทานวางี้ อยางน้ีเราก็มีโอกาสอกี โอกาสที่จะตอคําของทาน 
แลวคิดวาจะไปทางไหนทานวา คราวนี้คิดวาจะไปทางนั้นๆ ทางไหนก็ทานเที่ยว
หมดแลว เออ ทางนั้นดีๆ เร่ือยๆ พอยอนเขามาวา จะไปกี่องค นี่ละสําคัญตรงนี้ ถาวา
ไปองคเดียวผึงเลย พระเณรนั่งเต็มอยูรอบๆ สวนมากจะเปนตอนบายเราขึ้นไปหาทาน 
พอเราวาไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงนะ ชี้นิ้วเลย 
ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ 
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สําหรับเราทานรูสึกเมตตาอนุโลมผอนผันมากไมเคยขัดของ แตกับพระ
ทั้งหลายก็เห็นอยูเวลาไปลาทาน บางทีไปสององคบางสามองคบางไปลาทาน เราก็นั่ง
ฟง วาจะมาลาไปเที่ยว หือ ขึ้นเลย นั่นเห็นไหมละ ตั้งแตอยูในนี้มันก็ตกนรกหมกไหม
ทั้งวันทั้งคืนใหเห็นตอหนาตอตานี้ แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ นั่นเห็นไหม แลว
ใครจะกลาไปทานวางั้น คือวาหามแลวนั่น ความหมายก็วาหาม ตั้งแตอยูตอหนาตอตา
มันก็ตกนรกตอหนาตอตาใหเห็นอยูทั้งวันทั้งคืน แลวมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกละ 
นั่น แลวหมอบ ไปไมไดแลว ก็ไมไปทานบอกชัดๆ แลวนั่น 

ถาเราลานี้ทานนิ่งนะ หากไมมีธุระอะไรๆ แลว ก็อยากจะกราบนมัสการไป
ประกอบความพากเพียรสักระยะหนึ่ง คําวาสักระยะก็คือไมไดไปแบบไมมฝีงมฝีา ไป
ใหทานไดทราบความหวังของเราวา ยังจะตองกลับมาพึ่งพาบารมีเมตตาธรรมของทาน
อยูความหมายวางั้น ทานก็ถาม เวลาไดโอกาสเมื่อไรทานถึงจะพูดนะ เราพูดคําเดียว
เทานั้นแลวเลย ถาทานไมพูดอีกเราจะพูดอกีไมได ดวยความเคารพเลื่อมใส เมื่อได
โอกาสเมื่อไรทานจะพูด เออ ที่วาทานมหาจะลาไปเที่ยวนั้น ไปไดละ เปดโอกาสแลวนะ
นั่น กี่วันก็ตามถาทานไมตอบคํานี้ออกมาเราก็ตองน่ิงอยูนั้นตลอดไป 

แลวจะไปทางไหนละ ตอไปนี้ก็กราบเรียนไปเรื่อยๆ เลย ไปกีอ่งค ไปองคเดียว
นี่ผางออกมาเลย ทานพอใจ สําหรับนิสัยเราเปนนิสัยหยาบ ผาดโผนโจนทะยาน เออ 
ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงกับทานไมไดนะ นั่น เพราะทานเห็นนิสัยของเรา 
อยูกับทานเปนยังไง จรงิจังทกุส่ิงทกุอยางทานก็รูหมด จากน้ันก็ไป ไปก็เปนจริงๆ เรา 
เดินจงกรมจากหมูบานนี้ไปหมูบานนั้น ไมใชเดนิใหเสียเวลาดวยแขงขากาวไปกาวมา
เปลาๆ นะ เดินจงกรมไปในตวัเสร็จ จะใกลจะไกลขนาดไหนก็คือเดินจงกรม 
สติปญญาตดิแนบอยูในหัวใจ เรียกวาทําความเพียรเหมือนเราเดินจงกรม เวลาเราเดิน
ไปเปนอยางนั้น นี่หมายถึงไปคนเดียว 

ถาไปสองคนเปนน้ําไหลบา จิตมันแย็บออกทางนี้ๆ เปนสัญชาตญาณ
รับผิดชอบกันอยางลึกๆ อยูนั้นแหละ ถาไปคนเดียวมันไมมอีะไรจะไปไหลบานี่นะ มัน
ก็พุงๆ เลย เราไปภาวนามีแตไปคนเดียวทั้งน้ัน แลวทานก็พอใจที่จะใหไปคนเดียว
ตลอดเลย ไปคนเดียวๆ ประการหนึ่งทานก็ทราบแลววาเรียนถึงภูมิมหาแลวนี่นะจะวา
ไง การศึกษาเลาเรียนใหเปนแบบแปลนแผนผัง เราก็เรียนมาแลวเต็มภูมิของเรา ทานก็
เปดใหเลย ไป ตั้งแต ๗ พรรษา ถึงพรรษา ๑๖ เปน ๙ ป นี่เรียกวาตกนรกทั้งเปน โธ 
ทุกขมากที่สุด การประกอบความพากเพียรฆากิเลส ไมมีงานใดหนักเทางานฆากิเลส 

กิเลสน้ีเปนเจามหาอํานาจครอบโลกธาตุ ใหสัตวทั้งหลายตายกองกันอยูเพราะ
อํานาจของมนัใหพาเกิดพาตาย มีมานานสักเทาไร การที่จะตีมันใหพังลงจากหัวใจนี้มัน
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ยากแสนยาก ตองวามนัยากแสนยากวางั้น ไมมีอะไรยากยิ่งกวาการฆากิเลส การฆา
กิเลสเอาทุกวิถีทางเลย ถึงขั้นจะเปนจะตายกม็ี แตมีดอียูอยางหนึ่ง คือจิตนี้ไมออน 
รางกายเดินจากภูเขานี้ลงไปหมูบานเขา เพราะอดขาวไมฉันจังหัน ถาถึงกาลเวลาที่จะ
ไปบิณฑบาตแลวกะวาไปถึงบานเขา จากน้ีไปถงึบานไปถึง ถาหลายวันกวานี้ไปไมถึง 
กําลังไมมี กไ็ปเสีย อยางน้ันละ ทน ตองทนแสนทน จนกระทั่งที่วาไดมาพูดใหบรรดา
ลูกศิษยลูกหาฟง ทั้งธรรมเกิดทั้งกิเลสเกิดภายในหัวใจดวงเดียวกันนี้ 

เดินไปบิณฑบาตในหมูบานเขา เรากะวาจะใหถึงหมูบาน จากภูเขาถึงหมูบาน 
ทางก็ราว ๔ กิโลบาง ๕ กิโลบาง ครั้นไปไมถงึ กาวขาไมออกอยูกลางทาง ก็ไปนัง่เจาอยู 
คือมันกาวขาไมออก พกัเสียกอนแลวคอยไป ทีนี้กิเลสเกิดนะที่นี่ เรานั่งเจา การนั่งเจา
คืออวัยวะของเราหมดกําลัง แตจิตใจไมไดเปนนะ จิตใจเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา อยู
ภายในใจสวางกระจางแจง เพราะไดรับการอุดหนุนดวยการอดนอนผานอาหารวิธีการ
ตางๆ นี้ละหนุนจิตใหมีความสวางไสว จิตจึงไมมีคําวาออนแอ ออนแอเฉพาะรางกาย 
แลวไปนั่งเจาพักเสียกอน 

เดี๋ยวก็กิเลสเกิดละที่นี่ จงึไดรูวากิเลสเกิดธรรมเกิดเปนยังไง กิเลสเกิด อยูๆ 
พูดขึ้นมาเปนคําภายในใจ เปนคําเหมือนอยางเราพูดนี่ หากไมมีเสียง หากเปนคําขึ้นมา 
นี่ทานอดอาหารวางั้นนะขึ้นนี่ เรากําลังน่ังพักอยูนี้ นี่ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสให
ตาย แตกิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม นั่น กิเลสมันกระตุกเอาเพื่อจะให
จิตใจออนแอ แลวก็ใหมันจูงจมูกไปอีกพูดงายๆ นี่เห็นไหม นั่นขึ้นมา ขึ้นในนี้นะ ทาน
อดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม ขึ้น
อยางเขมขนนะ กิเลสไมใชของเลน รูไหม 

พอกิเลสเกิดผานไปปบ ธรรมก็เกิดรับกัน นี่เรียกวาธรรมเกิด รับกันยังไง ก็การ
กินนี้กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายหรือ เอาตายก็ตาย 
นั่นเห็นไหมพุงเลย กําลังไมมอีอน กเิลสมันกระตุกใหออนกําลัง ธรรมะพุงใหญเลย กิน
มาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร มันก็ไมวิเศษจริงๆ ใชไหม อดเพียงเทานี้จะตาย
หรือ เอาตายก็ตาย นั่นมันไมไดฟงเสียงกิเลส ฟาดเลย เปนอยางน้ัน นี่เรียกวาธรรม
เกิด แกกันไปแกกันมาอยูภายในใจนั้น ธรรมเกิดใหนักปฏิบัติภาวนาเปนจรงิเปนจัง ยิ่ง
เขาถึงขั้นภาวนามยปญญา หรือสติปญญาอัตโนมัติกอน นี่ละกิเลสกับธรรมจะเกิดเองๆ 
ไมตองไปถามใครก็รู มันแกกันเองๆ ภายในหัวอกของเรานี้ 

เฉพาะอยางยิ่งเวลาจิตตภาวนากาวเขาสูภาวนามยปญญา หรือสติปญญา
อัตโนมัติดวยแลวจะมีตั้งแตธรรมทํางานเพื่อแกกิเลสอยางเดียว เหมือนกิเลสที่ทํางาน
อยูบนหัวใจสัตวเพื่อทรมานสัตว ตาเห็นพับกิเลสเกิดแลวทํางานแลว หูไดยิน จมูก ล้ิน 
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กายสัมผัสสัมพันธกิเลสเกิด ออกทํางานแลวๆ ธรรมยังไมมี มแีตกิเลสทํางานๆ นี้เปน
ปรกติของสัตวโลก แตเวลาเราภาวนา แตกอนเราก็ไมเคยคิด พอภาวนามาถึงขั้นนี้ละ
ที่นี่ ขั้นลมลุกคลุกคลานก็ฟดกันมาๆ จนกาวเขามาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ เปน
อัตโนมัติเกดิเองเปนเองๆ ของธรรม ของธรรมขั้นนี้ละที่นี่ แทนกิเลสเปนอัตโนมัติเกดิ
ในหัวใจของสัตว ทีนี้ธรรมเปนอัตโนมัติฆากิเลสบนหัวใจของตัวเองนั้นแหละ เปน
อัตโนมัติเหมือนกัน 

อยูที่ไหนเปนธรรมทั้งนั้นๆ ตามองเห็นพับธรรมเกิดแลวๆ สังหารกิเลสเพราะ
การเห็น เห็นเรื่องอะไร เห็นแลวมันจะเกิดกิเลส พอเห็นปบธรรมจะเกิดแลวสังหาร
กิเลสในเวลาเห็นเวลาไดยินเรื่อยๆ นี่เรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติ 
ไมเคยเห็นเห็นปญญาขั้นนี้มี แตกอนเราก็ไมเคยคิดเคยคาดวา กิเลสเกิดบนหัวใจของ
สัตวเปนอัตโนมัติ มันเกดิของมันเองเราไมเคยคิด ทั้งๆ ที่กเิลสก็เกิดบนหัวใจของเรา
เปนอัตโนมัติตลอดเวลา ทําลายเราตลอดเวลา เราก็ไมไดคิดวากิเลสฆาเราทําลายเรา
ทรมานเรานะ พอกาวเขาถึงขั้นสตปิญญาขั้นนี้ละ ฝายธรรมมันฆากิเลสโดยอัตโนมัติ 
อยูที่ไหนฆาแตกิเลส แมที่สุดฉันจังหันนี้มันไมไดอยูกับล้ินกบัปากนะ จิตมันจะทํางาน
อยูภายในลึกๆ ฟดกับกิเลสอยูภายในหัวอกอยูลึกๆ นี่ถึงขัน้มันฆากิเลสแลวไมอยู เอา
จนกิเลสมวนเสื่อหมด ไมบอกก็หยุดเอง 

นี่มันก็เปนในหัวใจแลว มาพูดนี้โกหกทานทั้งหลายหรือ เปนมาหมดแลว ลมลุก
คลุกคลานก็เปนพอ ลมลุกคลุกคลานนี่ละมากตอมาก พอตัง้ตัวไดแลวดวยความเพียร
ดวยความอุตสาหของเรา จนกระทั่งมาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตินี้แลวเอาที่นี่กิเลสเกิด
ไมได เกิดขาดสะบั้นๆ เพราะสติปญญารวดเร็ว แลวเชื่อมโยงกันกับมหาสติมหาปญญา
ดวยแลว พอกิเลสเกิดเหมือนกับฟาแลบนะ แย็บเทานั้นละขาดแลวนั่น มหาสติมหา
ปญญาเอาขาดสะบั้นๆ ตอจากนั้นกพ็รึบเลย หมด กิเลสภายในหัวใจหมด แลวตัวไหน
จะมาเปนขาศึก ตัวไหนจะมาเปนกางขวางคอ ทีเ่คยเปนกางขวางคอมาคือกิเลสเปนมา
ตั้งกปัตั้งกัลป วันนี้กางขวางคอคือกเิลสไดขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวถามหาที่ไหนพระ
นิพพาน นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยงถามหาที่ไหน ที่ไมใหเที่ยงก็คอืกิเลสน่ันเอง พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมันก็รูเอง 

การภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ เมื่อเปนภายในใจแลวเปนเองๆ เหมือนกิเลส
ภายในหัวใจของเราๆ ทานๆ นั่นละ เมื่อภาวนาทางดานจิตตภาวนาเปนธรรมๆ ลวนๆ 
แลวจะฆากิเลสไปโดยอตัโนมัติเหมือนกัน เอา พุงกันถึงพระนิพพาน เปนไดทั้งฝาย
กิเลสทั้งฝายธรรมเปนอัตโนมัติ กิเลสทําลายสัตวโดยอัตโนมัติก็เปนมาแลวตั้งกัปตั้ง
กัลป ทีนีพ้อถงึขั้นภาวนาเพื่อความดีงาม เขาถึงขั้นภาวนามยปญญาหรือสติปญญา
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อัตโนมัติแลวแบบเดียวกันขาดสะบั้น กิเลสขาดสะบั้นๆ ทํางานตลอด จนกระทั่งกิเลส
มวนเสื่อหมดแลว ทีนี้ไมถามพระนพิพาน เหมือนวาเครื่องไมเครื่องมอืที่เราทํางานนี้ 
พองานเสร็จแลวเคร่ืองมอืมันก็ปลอยเอง มหาสติมหาปญญาคือเครื่องมือทํางาน พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปมหาสติมหาปญญาก็ปลอยตวัเองอยูโดยหลักธรรมชาติ ใหพากัน
จําเอานะการปฏิบัติธรรม 

การพูดทั้งนีถ้อดออกมาจากหัวใจมาพูด ไมไดมาโกหกทานทัง้หลาย พูดออกมา
อยางไมมีสะทกสะทานสงสัย ดังพระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาทานไปถามใคร เปน
ศาสดาเต็มองคขึ้นมา สอนโลกไดทัง้สามโลกเห็นไหม ธรรมเปนธรรมอันเดียวกัน ผู
ปฏิบัติก็คือจิตดวงเดียวนี้เปนผูรับทราบ เมื่อถึงขัน้มันรูมันรูอยางน้ีปดไมอยูๆ ถงึขัน้
ส้ินสงสัยสิ้นอยางเดียวกัน เอาละนะพอ วาจะไมเทศนนานที่ไหนไดมันหมดคัมภีรแลว 
เคาะดูคมัภีรมีแตลม เทศนอยางน้ีก็ออกแลวทัว่ประเทศไทยไมใชหรือนี่ ออกทั่ว
ประเทศไทยทุกเชาๆ ออก พอเราเปดอยางน้ีมันออกทั่วประเทศไทยวิทยุเรา เอาละให
พร 

(เร่ิมตนจากน้ําตาโยมพอ) น้ําตาพอรวงเหรอ เราจําไมไดนะ ใชน้ําตาพอรวง  
น้ําตาพอนี้มีกําลังมาก อะไรคาราคาซังไมไดแนนอนๆ เหมือนเครื่องบินจะลงสนามลง
ไมได มอีะไรกีดขวางอยูสนามลงไมได พอน้ําตาพอรวงทีนี้ผางเลย แผนดินจะถลมทัง้
แผนก็เถอะเครื่องบินลงเลยไมรอ แตเราเสียดายที่พอเสีย ตอนนั้นเปนตอนที่เรากําลัง
ออกประกอบความเพียรเรงความเพียร เปนปที่พอเสียนะ จิตวิญญาณก็แปลกอยู จิต
วิญญาณมันถึงกัน นั่งภาวนาอยู ดูเปนพรรษาที่ ๑๑ จําพรรษาที่ ๑๑ นั่งภาวนาอยู ปนั้น
จําพรรษากันที่อําเภอศรีสงคราม ๓ องคดวยกนั ทํากระตอบเล็กๆ กระตอบสําหรับฉัน 
๓ องคนี้ ๓ องครวมกันฉัน สวนที่พักนั้นเอาหญามุง ทําแครนี้ตลอดพรรษา สูงจากพื้น
เทานั้นพอ 

กลางคืนตี ๔ เอะ มันแปลกอยู จนไดส่ังหมูเพื่อนไวที่ไปดวยกนัสององค พอนั่ง
ตี ๔ ปรากฏวานองพอนั้นแหละ คืออา ถือจดหมายเขามายื่นให บอกวาพอเสียแลว 
เสียเดี๋ยวนี้วางั้นนะ พอเสียเสียแลว พอตื่นเชาขึน้มาก็บอกหมูเพื่อน เออ นั่งภาวนาอยู
เมื่อคืนนี้เปนยังไงแปลก อยูๆ ก็อานองของพอนั่นละเอาจดหมายมายื่นให มายื่นแลว
อาน บอก ไมไดอานจดหมายละ บอกวาพอเสียแลว พอออกจากที่ภาวนาก็เลาใหหมู
เพื่อนฟง ใหจดไวนะ วันนี้ละวันที่ปรากฏในภาวนาวาพอเสีย วันนี้ละจดไว ๗ วัน
จดหมายก็มาถึงพอเสีย เสียในคืนนั้นพอดี มันกแ็ปลกอยูนะ นี่ละบอกหมูเพื่อนจดไว 
จําไวนะ มันจะจริงหรือไมจริงภาวนานี้นะ มาจริง จริงๆ นะพอก็เสีย ตอนนั้นกําลังเรง
ภาวนา ไมไดสอนพอเหมือนสอนแม แมนี้สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย 
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พูดเรื่องภาวนามันก็เพลินเหมือนกัน เหมือนเขาพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารเขาก็
เพลินแบบเขาเหมือนกัน ยิ่งพวกบาขี้เหลาคุยกันแลวยิ่งเกง ไมมีใครเปนบาน้ําลายยิ่ง
กวาคนเมาเหลานะ อันนี้เราพูดธรรมะมันก็ยังเพลิน พวกเมาเหลาก็ยิ่งไปใหญ ศาลา
หลังเล็กๆ มาสรางวัดทีแรกศาลาหลังเล็กๆ ทานสิงหทองกม็าดวยกันนี่แหละ มาสราง
วัดดวยกันทีแรก ทีนี้ทานสิงหทองก็ลาไปเที่ยว ไปเที่ยวกลบัมา กลับมาแลวก็มานั่ง
ศาลาเล็กหลังนั้นละคุยกันกับทานสิงหทอง นี่เรียกวามันเพลิน ลืมตัวนะ สององค
เทานั้นละ สองทุมเราลงมาศาลานี้ทานสิงหทองกม็า มาคุยกันตั้งแตสองทุม ฟาดเสียตีส่ี
นานไหม มันเพลินอะไรก็ไมรู พดูถึงเร่ืองภูเขาพูดถงึเร่ืองจิตตภาวนา มันเพลินเอา
ตอนนี้ละตอนภาวนา 

ทานสิงหทองก็เลาเร่ืองของทานใหฟง ส่ิงใดที่รับกันมันก็ออกรับกันๆ เร่ือย จน
เพลินนะ ตั้งแตสองทุมจนกระทั่งตส่ีี นานหรือไมนาน นี่ละวาเพลิน เพลินอยางน้ีละ
ธรรม ลืมเวล่ําเวลา จนกระทั่งมันจะรูสึกอะไรของมัน มาดู เอา มันดึกแลวนี่นะ มาดู
นาฬิกา โอย นี่มันตีส่ีแลวนะ เอา เลิกๆ ลุกเลยนะ พอวาตีส่ีมันจะสวางแลวนี่ เดือน
มิถุนาพอตีหามันสวางแลว นี่มันตีส่ีมันจะสวางแลวนี่นะ เลิกกันก็ลุกเลย เราก็ไป ทีนี้ไป
แลวมันอะไรก็ไมรูนะ พอไปถึง กุฏิเรามันหลังเล็กๆ นี่ เขาไปแลวเอายามวางปุบแลว
ดัดเสนเสียกอน จะไมนอนนั่นแหละ ก็มันเลยเวลาแลว ดัดเสนแลวถึงจะลงไปเดิน
จงกรมเราวางั้นนะ คิดเอาไวเรียบรอย แลวก็มาแผสองสลึง ฟาดเสียมันเต็มบาทเลย 
แผสองสลึงแผเลยทีเดียว หลับ 

จนกระทั่งทานสิงหทองไปบิณฑบาตในบานกลับมา มาสะกิดนิ้วเทาเราตอนเรา
หลับเพลินอยู ทานสิงหทองทานไมนอนทานไปบิณฑบาตกลับมา ถึงเวลาแลวมาสะกิด
เรา เรายังหลับครอกๆ เอา พอบิณฑบาตแลวหรือ พอบิณฑบาตที่ไหน บิณฑบาต
มาแลว หือ นั่นเห็นไหมบทเวลามันเพลินเพลินทั้งสองอยาง  เพลินคุยธรรมะกัน เวลา
เพลินเราก็ไมรู ไปดัดเสนนี้ ดัดแลวดัดเลยไปเลย มนัหลับไมรูตัวนะ จนกระทั่งทาน
สิงหทองไปบิณฑบาต ทานสิงหทองไมนอน บิณฑบาตกลับมาก็ไปสะกิดเทาเรา คึกคัก
ตื่นมา เอา พอบิณฑบาตแลวหรือ พออะไรไปบิณฑบาตกลับมาแลว อยางน้ันก็ม ี มัน
เพลินแบบไหน นั่นฟงซิ 

ไปนี้ก็เอาของไปโรงพยาบาลโรงนั้นโรงนี้ไปทุกโรง ไปเราก็ใหโรงละสองหมื่นๆ 
ไปทุกโรง วนัจันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร หาวันนี้ไปหาโรงทุกวัน ก็ไมทราบไดของ
มาจากไหน ทานนี้ละๆๆ เลย เปดโลงเลย โกดังของเราเต็มเอี๊ยด ส่ังมาแนนปง ไมนาน
หมด ส่ังมาเรื่อยๆ ไหลออกรอบวัดนะ การทําบุญใหทานเราอยากจะชี้นิ้วเลย เอา จะ
เอาวัดไหนมาแขงวางี้เลย คือเรานี้เปดโลงไปหมด ไมวาปจจยัไมวาส่ิงของอยางอื่นอยาง



 ๑๒

ใดมีไมได ออกหมดเลย เพราะอํานาจแหงความเมตตานะไมใชอะไร ความเมตตาจูงไป
นูนจูงไปนี้ เมตตาจูง มีเมตตาจูง ไปอยางน้ีตลอด ไปตามทางเห็นเขาไปขายของตาม
ทาง ไปจอดรถซื้อของเขา 

ของถาอยางมากก็เอาสักชิ้นหนึ่งเทานั้นแหละไมเอามาก แลวก็เอาเงินใหเขา
อยางนอยไมต่ํากวาหน่ึงพัน ใหเงินหนึ่งพันแลวก็ไป ไปไปเจออีกเอาอีกเร่ือยตามทาง 
เปนอยางน้ันละ เร่ือยไปเลย เปนอยางน้ันละ มันหากเปนอยูในจิต ถาไดทานแลวมัน
เบิกกวางๆ เมตตาธรรมนี้เหมือนวากระจายออกๆ เบิกกวาง เปนอยางน้ันในหัวใจน้ี นี่
อํานาจแหงความเมตตา ที่ไปไหนมาไหนไมไดอยูนี้คืออันนี้เอง ไมใชอะไรพาเปน อันนี้
ละ ไปที่ไหนหมด เงินนี้ใสไปสักเทาไร เปนแสนๆ ติดคนขับรถเขาไป ไมใหเอาไป
นอยๆ นะ คนไหนควรใหมากใหมาก ใหนอยใหนอย ใหตลอดไปเลย ไมไดถามวาเงิน
หมด 

บางทีเขาจนบอกวาเงินหมดแลว มนัเอามานอยเกินไป แนะ มันก็ขูเขาเสีย เอา
ละเห็นก็ผานไปละที่นี่มันไมมีเงินใหเขา เปนอยางน้ันนะใจดวงนี้ มันเปดโลงไปหมด 
พูดใหมันชัดๆ แตกอนไมเคยเปน ก็เปนธรรมดาเหมือนเราๆ ทานๆ บทเวลามันได
เปดออกแลวมีแตความเมตตา มีแตความเมตตาออก ออกหมดเลย เปนอยางน้ันละ 
แตกิริยาทาทางนี้เอาแนไมได มันกริิยาทาทางออกสูสมมตุิ มันนาตนิาชมไปดวยกันนั่น
แหละ เหมือนกัน คือสมมุติดวยกัน ตรงไหนที่นาติเขาก็ติ ที่ไหนที่นาชมเขาก็ชม กิริยา
มันก็ออกของมัน แตใจไมเปนอยางนั้น ใจมันเต็มไปดวยเมตตามันครอบ จะพูดเลน
พูดจริงอะไรก็ตาม แตเมตตานี้เปนพื้นฐานอยูภายใน 

อยางพูดนี้เหมือนบาพูดก็มี แตมันไมไดเปนบา เขาใจไหม มันออกไปตามกิริยา
เฉยๆ ไมไดเปนบา บางทีเขาอาจตําหนิก็ได อูย หลวงพอนี่ บางทีเขาก็จะคิดอยางน้ันก็
มี พูดแบบเด็กกม็ีบางท ี แบบผูใหญก็มี แตใจไมไดเปน เปนแตกิริยาใชออกสูสมมุติ 
ขั้นนี้ควรจะพูดแบบไหนออกตอนรับกันแบบไหน ควรเลนก็เลนควรจริงก็จริง ควรดุดุ
บาง ควรเลนก็เลนก็เลนไปบางตามอยางน้ันละ นี่กิริยาอันนี้ไมแนนอน ไปไหนจึงรับมา
ทั้งการติการชมเต็มตัวเลยกิริยาอันนี้ แตใจไมเปน เปนอยางน้ันละมันตางกัน เอาละ 
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