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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ครูบาอาจารยบนหัวใจ 
 

โอย ลําบากนะเราอยูกุฏินี้ออกมาไมไดนะ เหมือนถูกขังไวในกุฏิ ออกจากกุฏิก็เขา
ทางจงกรม ออกจากทางจงกรมมากุฏิ ออกมาขางนอกไมได กลางวี่กลางวันเวลาไหนไม
เคยขาดคน ไหลไปๆ อยูอยางน้ี เวลาออกมานี้มันรุมเอาเลย เหมือนผูตองหาแหละเราก็ดี 
พอออกมานี้รุมเลย เราก็เห็นใจที่เขาอยากกราบไหวดวยความเคารพบูชา แตคนจํานวน
มากกับเรารับภาระคนเดียวนี่มันไมสมดุลกัน ทักคนนั้นทักคนนี้เราเลยจะตาย ไมคุมคากัน 
ที่คุมคาก็เราไปคนเดียวๆ เปนธรรมชาติคนเดียวๆ ไปคนเดียวไมยุงกบัอะไรเลย นี่เปน
หลักธรรมชาติของใจนี้ ไมยุงกับใครเลย ไปที่ไหนเปนอยางน้ัน พูดเปดออกอกี โลกนี้มัน
วางไปหมด เพราะความวางอันนี้มันครอบไปหมดเลย โลกเลยกลายเปนสุญญากาศหรือ
เปน สฺุญโต โลกเลยสูญไปหมด เพราะความวางในหัวใจครอบหมดเลย 

เราไดยินแตวาโลกน้ีสูญๆ คืออํานาจแหงความวางของจิตนี้ครอบสิ่งตางๆ ของโลก
ไปหมด จงึวาโลกสูญ ความจริงโลกมันจะสูญไปไหน มันมีอยูนี้ตั้งกัปตั้งกลัปไหนใชไหมละ 
ทําไมพระพทุธเจาถึงตรสัวา สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ  โมฆราช สทา สโต ดูกอนโมฆราช 
เธอจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ นี่สติฟงซนิะ จงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกใหเปนของสูญ
เปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิที่มันขวางความสูญนั้นเสีย แลวจะพึงขามพนพญามัจจุราช
ไปเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของสญูเปลาอยูอยางน้ี 

คําวาสูญเปลาๆ ทานวาในตําราเราก็อาน ตําราทานบอกความสูญ แตจิตใจเราเต็ม
ไปดวยนรกอเวจีมันไมสูญ เขาใจไหม ไปอานทีท่านวาสูญมันก็เขากันไมไดซิ พิจารณาโลก
ใหเปนของสูญเปลาวางเปลา พระพุทธเจารับสั่งกับพระโมฆราช ทีนี้เวลาจิตมันถอนหมด
มันวางเขามาหมด ธรรมชาตินี้วาง ความวางเลยครอบสิ่งทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ เรียกวา
เหมือนไมม ี ทั้งๆ ที่เขามีอยูแตนี้มันวางไปหมดครอบไปหมดเลย นี่พูดใหฟงชัดๆ คือ
ธรรมชาตินี้อะไรมันก็วางไปหมดเลย 

ทั้งๆ ที่อะไรมันก็มีอยูตามเดิมของเขานั่นแหละ แตความวางของจิตนี้มนัครอบไป
หมดเลย ทานจึงวาพิจารณาโลกใหเปนของวางเปลา คือวางเปลาในหัวใจ ไมตองไปลบลาง
ส่ิงทั้งหลายที่มีอยูใหวางไปนะ ลบลางความสําคัญมั่นหมายที่มันปดจิตใจของเราใหมืดอยู
ในนี้ เปดออกแลวก็วางไปหมดๆ เลย ส่ิงเหลานั้นเขาไมมีความหมายอะไร มีหรือไมม ีวาง
ไมวาง เขาไมมีความหมาย ตัวใจนี้ไปหมายเขา พอใจปรับปรุงตัวเองใหถูกตองเรียบรอย
แลวใจก็วาง เมื่อวางแลวก็ปลอยอารมณกวนใจทั้งหลายเสียหมด ไมมอีะไรกวน อยูดวย
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ความวาง ไปดวยความวาง เปนกับตายก็วางไปหมด แตยังมีชีวิตอยูเรียกวาวาง พอตายไป
แลววางไมวางมันก็รูเองอีกแหละ เพราะจิตดวงนี้ไมเปลี่ยนแปลงไปไหน 

อยูธรรมดาเปนอยางน้ัน อยูที่ไหนอยูคนเดียวๆ สะดวกสบายอยูคนเดียว โผล
ออกมานี้คนนั้นรุมคนนี้รุม ออกมาไมไดนะ เราจะไปดูการดูงานอะไรนี้โผลออกมาตอง
สังเกตเสียกอน สวนมากมันออกไมไดมันมาอยูทุกเวลา กลางวี่กลางวัน เชาสายบายเย็น 
มาตลอดอยูอยางน้ัน เรามีธุระจะไปดอูะไรไปไมไดนะ ไปนี้ตองหลบออกๆ โผลนูน จะเดิน
ตัดนี้เขาไปไมได พดูใหมันสนุกๆ สักหนอย พวกเทวทัตมันเต็มอยูหนาศาลา มาไมไดมัน
รุมเอา ตองหลบตองหลีก ไปนูนไปนี้หลบ เวลาจะออกมากต็องหลบๆ ออกนูน เวลาจะ
ออกออกไมได หลบนั้นหลบนี้ออก มันมีอยูทัง้วันอยูอยางน้ัน เราเห็นใจที่เขาอยากกราบ
ไหวบูชา ในฐานะของจิตของเขาเปนอยางน้ัน แตเราที่รับภาระทั้งหลายที่มากมายกายกองนี ้
เพียงคนเดียวเรารับไมได แลวทํายังไง รับไมไดก็ตองหลบเทานั้นเอง 

เราก็มาคิดยอนหลังอยางพอแมครูจารยมั่น ที่เราอยูวัดเจดียหลวง เชียงใหมนั่น 
ทานลงมาจากเขาจะมาอดุร เพราะทานเจาคุณธรรมเจดีย อุปชฌายเรานี่ไปนิมนตทานเอง
ถึงเชียงใหมเลยเทียว เขาไปถึงทานในภูเขา ตกลงทานก็รับปากรับคํา เมตตารับให นั่นละ
เร่ืองราว ทานออกมาเราก็ไปถึงเชียงใหมพอดีในระยะเดียวกัน ตื่นเชามาทานออก
บิณฑบาต เราก็ไปของเรา มีเพื่อนฝงูมาเลาใหฟง เมื่อเชานี้ทานบิณฑบาตผานมานี้ ทาน
อาจารยมั่น เราถามมาทางไหนๆ วามาทางนั้นๆ ทานผานมานี้ ฝงจิตแลวนั่น วันพรุงน้ีเชา
เราออกบิณฑบาตใหเชากวาปรกติหนอย เพื่อมากอนทาน กวาทานจะมาถึงทานบิณฑบาต
จะสายๆ หนอย ทานมาทางนี้แหละ 

เราบิณฑบาตแลวก็เตรียมพรอมคอยดูทาน อุย ไมลืมนะมันถงึใจ วันนั้นจิตเอิบอิ่ม
ปติยินดีทั้งวันเลย เราไมลืมเราเปนเอง ทีนีพ้อทานโผลมาทางโนนแลว หมูเพื่อนก็บอก นั่น
ทานมาแลว ไหนๆ พอใกลเขามาเราก็เขาหอง หองมันมีชองมีฝาเราก็คอยสังเกตดูทาน ดู
ดวยความปติยินดีเอิบอิ่มทุกอยาง พูดแลวสาธุ เราพูดดวยความเคารพและตามความจริง 
ตาทานแหลมคม แพล็บๆๆ ทานจะดูหรือไมดูเราก็ไมทราบ แตเรานี้ดูทานอยางจังๆ ดูทุก
อากัปกิริยาทานมา วันนั้นปติยินดีทั้งวันเลย มันออกอุทานในใจ วันนี้เราเกิดมาไมเสียชาติ
เปนมนุษย เราไดเห็นพระอรหันตแลววันนี้ดวยตาของเรา ประจักษในใจ มันเอิบอิ่มอยูใน
ใจนี่ละ วันนี้เราไดเห็นพระอรหันตแลว ไดยินแตชื่อแตเสียงทาน ไมเคยเห็นเลย วันนี้ได
เห็นจังๆ แลว มีความปติยินด ี

เราไมลืมนะ วันนั้นทั้งวัน จิตมันเอิบอิ่มอยูภายในนี้ นี่ละเวลามันเปนอยางน้ันมันก็
เปนอยางน้ันจะใหวาไง เราเห็นไดชัดๆ อยางน้ัน นั่นเปนครั้งแรกที่พบเห็นทานอาจารยมั่น 
จากน้ันก็เร่ือยมาจนกระทั่งถงึทาน ไปหาทาน สืบเนื่องมาตั้งแตโนนแหละ จากน้ันแลวทาน
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ก็มาอุดร เราขึ้นมาก็มาจําพรรษาอําเภอจักราช เปนวัดปาลวนๆ ปารอยเปอรเซ็นต พอ
ออกพรรษาแลวก็รีบมาหาทาน พอดีทานออกจากวัดโนนนิเวศนไปสกลฯ สองวัน เราก็
มาถึง โห หวุดหวิดไมทนั เราเลยไปหนองคายเสียกอนถงึยอนกลับมา แลวไปหาทานทีหลัง 
เร่ืองราวมัน เห็นทานแลวอัศจรรยเห็นวันนั้น แหมทั้งวันเลยนะ จิตใจนี้อยูดวยความเอิบ
อิ่ม เหมือนวาใจนี้พองอยูตลอดเวลา 

แลวก็ยกนิ้วเลย บรรดาพระเจาพระสงฆทั่วประเทศไทย เราไมไดประมาทครูบา
อาจารยพระสงฆองคเจาองคใดแหละ แตที่เดนที่สุดถึงขนาดรอยเปอรเซ็นตก็คือหลวงปู
มั่นเรานี้ ทานนั่งอยูบนหัวใจเราตลอดเวลาเลย เพราะทุกส่ิงทุกอยางทานแนะตรงไหนๆ นี้
ไปไดๆ เราติดนี่เถียงทาน โห ตาดําตาแดง ของงายเหรอ เรารูอยางน้ีๆ ทานวาอยางนั้น 
เราเขาใจวาของเราถูก ทนีี้ก็ซัดกันละซี นิสัยอันนี้มันก็เปนมาแตโนนละ ฟาดกับหลวงปูมั่น
จนกระทั่งพระแตกมาทั้งวัด เปนนิสัยอยางน้ันละ มันไมเขาใจมันไมถอย ถามจนเขาใจ โต
กันจนเขาใจ ถาเขาใจ ลงหมอบปบ ลงเลยนะ ลงที่สุดเลย ไมมีฟนถาลงลง ถาไมลงไมลง 
นิสัยอันนี้เปนอยางน้ัน ตองเอาเหตุเอาผลกัน ควรลงหนักเบามากนอยฟงไปๆ ถาลงเต็มที่
แลวเทานั้นไมมีฟน 

อยางหลวงปูมั่นนี่ทุกครั้งลงเต็มที่เลย กอนจะลงเต็มที่กซ็ัดกันเต็มเหนี่ยว ถามวยก็
ไมรูกี่ยกวางัน้เถอะกวาจะลง เราจึงไดยกนิ้ว เปนพักๆ นะทานเอาเราทีไรไดทุกที หมอบ
ทุกที เถียงทานทุกที ตรงที่หมอบนั้นเถียงแลวคอยหมอบนะ สองพกัสามพัก เบ้ืองตนจิต
เปนสมาธิ มันเปนจริงๆ นะ เพราะฉะนั้นจึงกลาหาญพูดทุกอยาง ในภูมิสมาธินี้เรียกวาเต็ม
ภูมิเลย อยูที่ไหนอยูไดทั้งวัน จิตนี้ไมคิดยิบๆ แย็บๆ มันกวนใจ นี่ละจิตที่เปนสมาธิเต็มที่
แลว ความคิดความปรุงนี้กวนใจทั้งน้ัน 

แตกอนไมไดคิดไมไดปรุงอยูไมได มันดีดมันดิ้นอยากคิดอยากปรุง พอสมาธิทับ
หัวมันเหมือนหินทับหญามันก็ไมคิด มันไมอยากคิดแหละ แย็บออกมานี้เหมือนวากวนใจ 
อยูที่ไหนอยูไดหมดในปาในเขา นั่งอยูรมไมรมไหนเหมือนหัวตอ นอนก็เปนอยูอยางนั้น
ตลอด นี่จิตเปนสมาธิ จนติด วางั้นเลย ติดสมาธ ิจนกระทั่งชีล้งในนี้แหละ นี่ละนิพพานอยู
ตรงนี้ละ คือจิตมันแนวของมันไมมอีะไรกวน เหลือแตความรูลวนๆ ความรูลวนๆ คือ
ความรูที่มีกิเลสอยูนะ เปนความรูในขั้นสมาธิที่มันสงบตัวเต็มที่ ไมอยากคดิอยากปรุงอะไร
เลย คิดปรุงออกมานี้มันกวนใจ 

ทานก็ถามเรื่อยนะ พอจติเราเปนสมาธิ เปนยังไงทานมหา จิตสงบดีอยูเหรอ เราก็
กราบเรียนทานวา สงบดีอยู สงบดอียูเร่ือยๆ พอนานเขาๆ บทเวลาทานจะเอา มันถึง
กาลเวลาแลวที่นี่จะเอาละ ทางนี้ไมรูนะ เปนยังไงทานมหาจิตสบายดีเหรอ สบายดีอยู สงบ
ดีอยู ทานเปรี้ยงออกมาเลย ทานจะนอนตายอยูนั้นเหรอ ขึ้นเลย นั่นเห็นไหม ทานรูไหม
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สมาธินี่สมาธิหมูขึ้นเขียง ขึ้นเปร้ียงๆ เลย แตกอนทานไมพูด เฉย เมื่อถงึกาลเวลาที่ควรจะ
เอา ทีนี้ซัดละ เปลี่ยนหมดนะกิริยาทาทางทุกอยาง สุมเสียงนี้เปนฟาผาลงมาเลยเทียว 
เปรี้ยงๆ  ทานจะนอนตายอยูในสมาธินั่นเหรอ สมาธิหมูขึน้เขียง ทานรูไหม นี่เวลาที่จะ
เถียงทานนะ สมาธิทั้งแทงคือสมุทัยทัง้แทง ทานรูไหม นี่ละที่มันเถียงทานตรงนี้ 

ถาวาสมาธิเปนสมุทัยแลว สัมมาสมาธิจะใหเดินที่ไหน นั่นมันเอาอยางน้ันนะ คือ
มันมีอยูนี่ในมรรค ๘ สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิจะใหเดินที่ไหน ถาสมาธิเปนหมูขึ้นเขียงแลว 
สัมมาสมาธิจะใหเดินที่ไหน สัมมาสมาธิของพระพุทธเจามีกาลมีเวล่ําเวลา มีสติมีปญญา
ครอบ สมาธิอันนี้สมาธิหมูขึ้นเขียงใสเขาแลว เปรี้ยงๆ ซัดกันอยูกับทาน จนพระแตกวัดมา 
ซัดกัน อยางน้ันละจะลงทีไรตองฟดกันเต็มเหนี่ยว อันนี้ไมใชทิฐิมานะจะถกจะเถยีงทาน
อยางอื่นอยางใดนะ คือหาความจริง ถายังไมลงมันก็ไมลง อันนี้มันก็ซัดกัน จนกระทั่งลง 
ลงมาแลวยังมาวิพากษวิจารณตัวเองอีก เออ นี่เราก็มาหาทานมามอบกายถวายตัวตั้งแตวัน
มาถึงแลว ทุกส่ิงทกุอยางใหทานแนะนําส่ังสอน แตเวลานี้เปนมวยแชมเปยนตอสูทานได
ยังไง เพราะเหตุไรมันถึงตอสู ถาวาเราดีเราเกงแลวมาหาทานทําไม จะมาถือทานเปน
อาจารยทําไม ซัดเจาของนะที่นี่ 

ทานพูดเหลานั้นเอาไปพิจารณาซิ เราจะเอาแตทิฐิมานะของเรามาขวางทานนี้ ขวาง
วันยังค่ําจมไปเลยนะ มาศึกษากับครูอาจารย ความรูของทานกับความรูของเราตางกันยังไง
ที่นี่ซัดเจาของนะ ทานวาอยางงั้นๆ ผิดตรงไหน เอาตามใหทันซิ ตามทานซิ ปลอยสมาธ ิ
ทานวาสมาธิหมูขึ้นเขียง สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทง ปลดออกหมดเลย ปลอย ที่เถียง
ทาน เอา ตามทานทานบอกใหออกทางดานปญญา ยอม.มาเอาตัวเองแหลกนะ วาไปเถียง
ทานเหมือนมวยแชมปงแชมเปยน มันไปยังไงน่ี เราก็หาความจริงน้ันแหละ แตเวลาจะตี
เราหากไมใหมีอยางน้ัน เอาตั้งแตอันใดที่มันจะลงละตีเจาของ เขาใจไหม มันก็ลง เอา ทาน
วาใหพิจารณาทางดานปญญา ออกซิ พิจารณาซิ 

พอออกทางดานปญญา ก็มันพรอมแลวนี่สมาธิ เปนอยู ๕ ปเต็มๆ พอออก
ทางดานปญญามันก็พุงเลยทีเดียว รวดเร็วนะเราทางดานปญญา เพราะสมาธิเต็มที่แลว 
พอทานเปดทางทางดานปญญา ไลหมูลงจากเขียงแลว ไลเขาทางปญญามนัก็พุงๆ เลย พอ
ออกนี่ โอ ชอบกลๆ เปดออกเรื่อยชอบกลๆ ฟาดกันไมมวีันมีคืน มันรวดเร็วนะปญญา
ของเรา พอออกจากสมาธิตามที่ทานไลลงเขียงแลวนะพุงๆ เลย ไมหลับไมนอน เอาละที่นี่ 
กลางคืนตลอดรุงนอนไมหลับ มันพุงๆ ของมนัปญญา กลางวันก็ไมหลับอีก อาว มันจะ
ตายจริงๆ แลวกลับไปหาทานอีก นี่ที่พอแมครูจารยวาใหออกทางดานปญญาเวลานี้มัน
ออกแลวนะ “มันออกยงัไง” ก็มันไมไดนอนทัง้วันทั้งคืนนั่นแลว กลางคืนก็นอนไมหลับ 
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มันพุงๆ ของมันตลอดเวลา กลางวันยังนอนไมหลับอีก “นั่นละมันหลงสังขาร” นั่นเอาละ
นะ “มันหลงสังขาร” ถาไมพิจารณามันก็ไมรู “นั่นละบาหลงสังขาร” ซัดเขาอีกตรงนี้ 

เห็นไหมละ เรากับพอแมครูจารยไมเคยพูดธรรมะนิ่มนวลนะ ตองธรรมะฟาถลมๆ 
ทั้งน้ันละ นั่นละตามนิสัยเห็นไหม คําพูดของทานแข็งกราวไหม คําพูดของทานดุดาวากลาว
กระแทกแดกดันไหม ฟงซินะ ทานลงตามจุดๆ ที่ควรจะหนักทานหนัก นั่นละธรรมเปน
อยางน้ัน ควรจะหนักทานก็หนักอยางที่ทานฟาดเรานี้ก็ มันหลงสังขาร ถาไมพิจารณามันก็
ไมรู “นั่นละบาหลงสังขาร” ซัดเขาอกี ขึ้นบาหลงสังขารละที่นี่ มันก็หมุนของมันไปเรื่อยๆ 
เวลาจะตายแลวก็ยอนเขามาสูสมาธิ อันนี้เราพูดยอๆ นะ มนัจะตายจริงๆ ถึงเขามาสมาธิ 
สมาธิที่เกงกลาที่สุดนั้นไมความหมายนะ สูปญญาไมได ปญญานี้พุงๆ ตลอด จะเขาสมาธิ
โอย สมาธินี่มันนอนตายอยูเฉยๆ ไมเห็นเกิดปญญา แนะ ปญญาตางหากฆากิเลส สมาธิ
ไมไดฆากิเลส มันก็เลยหมุนไปทางดานปญญามันไมพอดี ทานจึงเรียกวามันหลงสังขาร 

คือสังขารนี่ สังขารที่เปนปญญา สังขารเปนมรรคแกกิเลส ทีนี้เราไมรูจักประมาณ 
สังขารฝายสมุทัยมันแทรกเขาไปในนั้น ทานวามันหลงสังขารคือสังขารสมุทัย ไมรูจัก
ประมาณความหมายวางั้น แตทานไมไดพดูมากนักกับเรา ใหเราไปตีเองทุกอยาง ทานจะ
จับไมก็ทั้งทอนโยนใหเรา ใหไปเลื่อยเอง อันนี้กแ็บบเดียวกัน นี่มันหลงสังขาร พอเราเถียง
ทานวา ถาไมพิจารณามันก็ไมรู “นั่นละบาหลงสังขาร” เทานั้นพอ แตเวลามันไปแจงแลว 
โอโห ทานพูดอยางน้ี เวลามันจะตายจริงๆ มันเขาสมาธิพิจารณาพุงๆๆ เปนระยะๆๆ นี่
ตรงนี้ก็ลงทาน ทานวามันหลงสังขาร คือมันพิจารณาเลยเถิดไมอยูในความพอดี สังขาร
สมุทัยแทรกเขาไปเราไมรู แตเวลาผานไปแลวมันรูหมดนั่นซิ เร่ือยเลย 

นี่เราก็ไมลืม ไลออกจากสมาธิ จนเถียงกันก็ไมลืม ทีอ่อกทางดานปญญาไดร้ังเอาไว 
ทานวาขนาดถึงบาหลงสังขารนี่เราก็ไมลืม นี่ละมันลงทานทุกอยาง ที่ไดแลวลงทั้งน้ันถูก
หมดทานพูด เราผิดทั้งเพ นี่ละถึงสังขาร ตอนถึงสังขารนี่ เวลาทานปวยอยูนี้ กับเราเอง
ทานไมเคยดุไมเคยวาอะไรเลย ขึ้นมาทําไม มาอะไร ไมเคยมนีะ นอกจากนั้นไมไดนะ ไป
หาทานไมได กับเรานี่ไมเคยมี ขึ้นเมื่อไรไดทั้งน้ัน ทานนอนอยูก็ตามขึ้นปบเลย พอขึ้นไปก็
เปนเรื่องทางดานปญญาละซิ ปญญามันหมุนเปนธรรมจักร สติปญญาอัตโนมัติหมนุติ้วๆ 
พอแกนี้แลวปบนี่มันเกิดขึ้นอีกแลว ซัดกันกับกิเลสเกิดขึ้นอกีแลวๆ ทีนี้ถาแกไมตกมันก็
ติด เมื่อมันติดแลวถาอยูเราคนเดียว ซัดกันกวาจะผานไปไดก็นาน พอมันติดอยูนีป่บเขา
ไปหาทาน ทานผางมาทีเดียวตกไปเลย นี่ซิ  
 เพราะฉะนั้นจึงตองขึ้นหาทานเรื่อย บางวันขึ้นถึงสองหนก็มี ทานนอนอยูก็ตามนะ 
พอเราขึ้นไปกราบใกลๆ แลวก็กราบเรียนทาน เหมือนทานหลับทานไมไดหลับนะ พอขึ้นก็
กราบเรียนทาน เวลานี้พิจารณาเปนอยางน้ันๆๆ ทานก็นอนฟง เวลาทานลุกนี้ดีดผึงเลยนะ 
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เจ็บไขไดปวยเหมือนไมมี นั่นละพลังเมตตา พอเราขึ้นไป “เอาพิจารณาอยางน้ีนะ ฟงนะ” 
ทานจะพูดยอๆ นะที่วา “ฟงนะ” “พิจารณาอยางน้ันๆๆ เขาใจหรือยัง” ทานคอยฟงเรา
ถาเรายังนิ่งอยูทานย้ําอีกนะ เขาใจหรือยัง ถาเรายังน่ิงอยูนี้ ทานย้ําอีกหนักเขาไปๆ พอ
เขาใจปบเทานี้แหละ เราก็กราบปบๆ เลย ทานก็ลมนอนตูม ไปเลยเรา เปนอยางน้ันกับพอ
แมครูจารยมั่น 
 นี้เราพูดอยางเปดหัวใจนะกับพอแมครูจารยมั่น ทานไมเคยที่จะหวงหามเรา หรือดุ
ดาวากลาวเราในเรื่องขึ้นหาทานไมมี ทานเจ็บไขไดปวยขนาดไหนเราขึ้นไปไดตลอด อยาง
นี้แหละ พูดนี้เปรี้ยงๆ นี่ละธรรมะแกกิเลสประเภทไหนๆ แกยังไง วิธกีารยังไง ใชกิริยา
ยังไง ผานภาคปฏิบัติแลวมันก็รูเองเขาใจไหม อยางที่เรานํามาสอนโลกนี่เขาวาหลวงตาบัว
พูดหยาบพูดโลน พูดกระแทกแดกดัน พูดอะไรตออะไรเขาก็วาไป พวกกองขี้นั่นละมันพดู 
เราเอาธรรมมาชะลางขี้ ขี้มันไมยอมมันตอสูน้ําเขาใจไหม วาหลวงตาบัวอยางน้ันอยางน้ี ก็
เขาไมเคยผาน เรามันผานมาแลว เฉพาะอยางยิ่งกับพอแมครจูารยมั่น ทานใสกับเรานี้นอย
เมื่อไร ใสเปรี้ยงๆ เหมือนฟาดินถลม นั่นละธรรมะที่เด็ดขาดกับกิเลสประเภทนี้จะเขากัน
ไดสนิท ความหมายวาอยางน้ัน  
 ทีนี้เวลามันลงเต็มที่แลว เราสรุปเลยนะ กับพอแมครูอาจารยมั่นนี้รอยเปอรเซ็นต
ไมมีบิ่นเลย ถาสมมุติวาทานมหานี่มันโงเงาเตาตุนนักหนาตายเสีย ใหคนที่เขาฉลาดมาอยู
จะไดเบาแผนดินบาง นี่มันหนักแผนดิน เอาเมื่อไรเลยนะ นูนนะเห็นไหม ใหตายเมื่อไร
ตายไดเลยกับพอแมครูจารยมั่นลงขนาดนั้นละ จนกระทั่งทกุวันนี้อยูบนหัวใจเราตลอด เรา
จึงยกนิ้วเราเปนผูเปนคนมา มีแตถกูจับถูกฟนอยางแหลกทีเดียว นั่นละทานฟนกิเลสให
เรา  
 นี่ละที่วาฟาดินถลม ถาสมัยปจจุบันนี้เขาก็วาพูดกระแทกแดกดัน พูดหยาบพูดโลน
พูดอะไร หยาบโลนอะไรภาษาของธรรม น้ําหนักของธรรม ควรจะหนักขนาดไหนธรรม
ตองออกใหหนักตามขนาดของกิเลสมันมีหนักเบามากนอยเพียงไร ซัดกันลงๆ เรายก
ตัวอยางเชนทานฟดเรานี้เอง พอแมครูจารยซัดกับเรานี้ โถ ฟาดินถลมทัง้น้ันละ ทีนี้เวลา
มันเปนขึ้นจิตใจก็อันเดียวกัน ธรรมอันเดียวกัน ควรจะหนักมันก็หนัก ควรจะเบาก็เบา 
ควรจะดุดาวากลาวประเภทไหนเปนประเภทหนักเบาของธรรมมันตองออกๆ  
 พูดชัดๆ อยางที่เราเทศนทุกวันนี้ที่เขาปากอมขีม้ันเหาวอแวๆ วาหลวงตาบัวนี่พูดดุ
ดาวากลาว พูดกระแทกแดกดัน บางทียกโคตรยกแซ โคตรนั่นหมายถึงนํ้าหนักเขาใจไหม 
คนเดียวไมพอใหเอาโคตรมา คือคนเดียวไมพอทัง้โคตรมีน้ําหนักมากใหเอามา มาสู
ความหมายวาอยางน้ัน เราไมไดพูดเพื่อกระแทกแดกดันใหเปนความเสียหายแกโคตรแซ
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นะ เราเอาเปนน้ําหนักมาตางหากเขาใจไหม ทีนี้เขาก็ยกเอาโคตรของเขาเปนไปแบบนั้น
เสีย ก็เลยมาตอสูกับเราเร่ือยเราก็เฉย  
 ความจริงเราเอาน้ําหนักมา เราไมไดมีที่วาจะไปหยาบโลนเสียหายแกผูใด คําพูดจะ
เปนฟาดินถลมมาก็ตาม เปนธรรมลวนๆ เลยเราพูดสอนโลก เราจึงไมมีอะไรที่จะเปนภัย
ตอโลก เพราะฉะนั้นการแนะนําส่ังสอน ดุดาวากลาวประเภทใดก็ตามเราแนในหัวใจเราทุก
อยางเราถึงสอนโลก เราจึงบอกวาธรรมสอนโลก จะมาวาเรายุงกับการบานการเมือง ยุง
อะไรยุงมตูรยุงคูถ แนะ เราเอาน้ํามาชําระมูตรคูถที่มันสกปรกเหลือทนตางหาก ธรรมะอยู
เหนือนี่แลวชําระลงมาตางหาก เราไมไดมาเกี่ยวกับการบานการเมือง เปนธรรมสอนโลก
ตางหาก โลกมันยุงเหยิงวุนวาย มันสกปรก เอาน้ํามาชะมันตางหาก 
 การสอนโลกเราจึงไมสงสัยในการสอนของเราตลอดมาถึงทกุวันนี้ หรือจะตลอดไป
ก็แบบเดียวกัน เราไมมีอะไรกับโลก เราสอนโลกเพื่อใหรูเนื้อรูตัวตางหาก ใหพากันเขาใจ
เอานะ นี่ละธรรมมีบทมีบาท มีหนักมีเบา ใหพากันจําเอา การชําระสะสางกิเลสเปนอยางน้ี
ละ เอาละพอ 
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