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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เจาคุณศรีวรคุณชวยไว 
 

กอนจังหัน 

ตามปรกติวัดปาบานตาดนี้การประกอบความพากเพียรของพระ คงเสนคงวามา
ตลอดตัง้แตเร่ิมสรางวัด เร่ืองจิตตภาวนานี้ออนไมได มีกจิการงานอะไรก็ยิบแย็บทําเสีย
บางเล็กๆ นอยๆ ถือวาเปนเรื่องเล็กนอย เร่ืองใหญโตคือจิตตภาวนาชําระจิตใจ อันนี้เปน
เร่ืองใหญโตมาก ใครไมอยากมองเขาไป มองดูใจเรานี้นะ เพราะไฟนรกอเวจีมันพลุงๆ 
ออกมาจากใจ ใจกิเลส ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา อารมณตางๆ ไปสมุอยูขางใน 
แลวผลักดันออกมาๆ  เวลาจะเอาน้ําดับไฟดวยจิตตภาวนามันไมยอมนะ พอเอาจิตจอเขา
ไปเทานั้นหงายเลยๆ คือเปลวไฟมนัรุนแรง เปลวไฟกิเลสตัณหา พอจอจิตเขาไปนั้นถูก
เปลวไฟเผาเอาหงายไปๆ จําใหดีนะคํานี้ ผิดหรือไมผิดเอาไปพิจารณา นักภาวนาจะรูเอง 

เพราะฉะนั้นนักภาวนาเราจึงขี้เกียจภาวนา ถูกไฟเผาหนาผากเอา จอลงไปจะดูจิต
นั่นนะ ไฟมันอยูที่จิต มันแสดงเปลวอยากคิดอยากปรงุอยากรูอยากเห็น อยากๆ 
ตลอดเวลาอยูในใจ ดูใหดีนะ นี่ละจุดมหาภัยอยูตรงนี้ พรอมกับมหาคุณก็อยูตรงนี ้ถาดับ
ไดแลวเปนมหาคุณ โลกไมมีใครมองไมมีใครสอนนอกจากพระพทุธเจาพระองคเดียว
เทานั้น สอนจุดนี้โดยถูกตอง นี่คือจุดแหงวัฏวนของสัตว ฟนไฟอยูในนี้หมดเลยเชียว อยู
ในใจดวงนี้ ดับอันนี้ไดแลวก็พุงถงึนิพพาน อยูทีใ่จดวงเดียว เพราะฉะนั้นนักภาวนาเราอยา
ลดละนะ มันอยากคิดอยากปรุงเทาไรใหจอลงไป อยาถอย พอจอลงไปนี้ความอิดหนา
ระอาใจมาแลว สูความอยากคิดอยากปรุงไมไหว เดี๋ยวก็หางานนั้นมาทํา หางานนี้มาทําแก
รําคาญ นั่นแพแลวนะ แพแลว 

มันหนักเทาไรฟดกันลงไปๆ ใหเห็นดําเห็นแดงกันซินักภาวนา เอา ปฏิบัติตามที่
ผมวานี่จะผิดไปไหน ผดิไหม ลองดูซินะ เปลวไฟมันอยูที่หัวใจ พอเราจะจอลงไป ภาวนา
คือเปนน้ําดับไฟ ระงับอารมณตางๆ ซึ่งเปนอารมณของกิเลสน่ันแหละดวยธรรม จะเปนคํา
บริกรรมหรือคําใดก็ได ดวยสติๆ  เราจะไดเห็นเปลวไฟมันแสดงออกมา นี่สูมันไมไดก็เถล
ไถลไปทํากิจนั้นงานนี้ ออกไปขางนอก นี่ถูกมันเตะเอานะนั่น ไมรูตัว จอเขาไปนั้นไมได 
เลยเอางานภายนอก งานของกิเลสน้ันแหละมาทําไปเสีย พอสืบวันสืบคืนไปเทานั้น ไมเกิด
ประโยชนอะไรพวกนี้นะ 

เชนอยางมาเปนนักภาวนาอยูในวัดนี้ก็เหมือนกัน ทั้งฝายครัวทั้งฝายพระ เปนแบบ
เดียวกันนี้ทั้งนั้น เอา ทานทั้งหลายจับคําพูดที่ผมพูดเวลานี้เอาไปปฏิบัติตอตัวเอง จะเห็น
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ไดชัดเจนเลย นี่ผานมาแลวที่มาพูดนี่นะ มันของเลนเมื่อไรกิเลส มันพลุงๆ จากหัวใจ มัน
จะไมยอมใหธรรมคือความสงบใจจอลงน้ันไดเลย มันพลุงๆ หงายๆ ทั้งนั้นแหละ นี่ไดฟด
กันพอแลว เอาจนกระทั่งมันหงายวางั้นเถอะ พูดงายๆ ถึงไดเอาเร่ืองมาพูดใหทาน
ทั้งหลายฟง ทํากับกิเลสทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมไดนะ กิเลสไมใชเหยาะแหยะ เหนียวแนนก็
อยูกับกิเลส เด็ดขาดอยูทีก่ิเลส นิ่มนวลอยูที่กิเลส ไมทันมันทั้งนั้น 

นักปฏิบัติตองเอาจริงเอาจัง มันอยากคิดอยากปรุงอะไรเอาตรงนั้นแหละนะ ความ
อยากนั้นละคือกิเลสอันใหญหลวง สติจอลงๆ อุบายวิธีการที่เปนเคร่ืองสนับสนุนความ
เพียรเราใหเดินคลองตัวดังที่ทานทั้งหลายปฏิบัติมาและเคยแสดงใหฟงแลว เชน ผอน
อาหาร อดอาหาร อดนอนบางอะไรบาง ตามแตจะเหมาะในการหนุนความพากเพียร คือ
สติธรรม ปญญาธรรม เปนสําคัญ จุดนี้เปนจุดสําคัญ การประกอบความเพียรมีแตทําๆ ทํา
เฉยๆ มันขัดของกับอะไรไมดูไมไดเร่ืองนะ มันขดัของกับอะไร สะดวกเพราะอะไรใหดู จับ
ไวๆ จะไดเร่ืองไดราวในการภาวนา 

นักภาวนาตองเปนนักสังเกต นักสู สูที่จิตนะ มันแสดงเปลวอยูที่จิต จําใหดีทุกคน 
ผิดหรือถูกทีเ่ราพูดเวลานี้ เปลวไฟคือกิเลสออกมาจากใจ ที่วาความโลภ ความโกรธ ราคะ
ตัณหา ออกที่ใจ รวมแลวเปนกิเลส กองไฟใหญอยูที่นั่น มันอยูไมไดนะมันอยากคิดอยาก
ปรุง มันดีดมันดิ้นอยูตลอดเวลา นักภาวนาถึงจะรูความดีดดิ้นของกิเลสภายในจิตที่
ผลักดันออกไป ไมใชนักภาวนาตองตายกับมันทั้งน้ันๆ ดีไมดกี็ตายกองกนัไปเลย จําใหดี
นะนักภาวนา อยาเหยาะๆ แหยะๆ ทําอะไรใหมีจริงมีจัง มีสติจับๆ ไปทกุอยาง อยาทําสัก
แตวาทํา 

ธรรมพระพุทธเจาไมใชสักแตวานะ จริงจังทกุอยาง ละก็จริง บาํเพ็ญก็จริง 
สติปญญาตดิแนบๆ กับความเคลื่อนไหวของจิต ความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ความ
เคลื่อนไหวของอาการของเราทั้งหมด มีสติปญญาติดแนบๆ นี่เรียกวาความเพียร ผูมีความ
เพียรตองทําอยางน้ัน ไปแบบเซอๆ ซาๆ อยูไปๆ กินไป มองดูแลวเหมือนควายนะ ไมได
ประมาทหมูเพื่อนหรือใครๆ แหละ นอกจากหลบัหูหลับตาไมดูเฉยๆ อยางน้ันคอยยังชั่ว
นะ ถามองดูปบมันจะขวางทันทีๆ เพราะเปนเรื่องของกิเลสเต็ม มองดคูนไมเห็นคน เห็น
แตกิเลสเต็มตัวๆ ทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาส 

เอาธรรมจับซิ ไมมีใครเอาธรรมจับแหละ พระพทุธเจาจับ พระสาวกทั้งหลายจับ 
ไดเร่ืองราวอันนี้แลวเอามาแสดงใหทราบวา ส่ิงเหลานี้เปนไฟๆ ทั้งน้ัน เปนพิษทัง้น้ัน เอา
สติปญญาจับดูตัวเองใหดี ไมงั้นไมมีสาระนะคนเรา มีแตวาโลกเจริญๆ ไมทราบมันเจริญ
อะไร ก็คือไฟเผาหัวอกสัตวโลกน่ันเอง เจริญทีต่รงนั้นนะ เกิดความเดือดรอนระส่ําระสาย
ทุกหยอมหญานั่นแหละ นี่ละโลกเจริญ โลกกิเลสเจริญ ถาธรรมเจริญที่ไหนสงบเย็นๆ แต
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ไมเคยปรากฏนะ ที่ไหนๆ ปรากฏวาที่นั่นเจริญๆ ดวยศีลดวยธรรม ผูบําเพ็ญธรรมไดรับ
มรรครับผลมีความสงบรมเย็น เอาขายที่ไหนจายตลาดก็ไดไมเคยมี แตเร่ืองกิเลสไมมีใคร
ซื้อใคร เพราะมันเกล่ือนดวยกันทุกคน นี่ละกิเลสเกล่ือนโลก ทุกขก็เกล่ือนโลก 

ธรรมที่จะมีใหเกาะใหยึดใหพอเปนทีซุ่กหัวนอนบางมันไมม ี เปนอยางไรชาวพุทธ
เรา คนอื่นที่เขาไมรูเร่ืองเปนอีกอยางหน่ึง อันนี้ชาวพุทธเปนผูปฏิบัติธรรมโดยแท นาจะได
ธรรมมาชม คือความสงบรมเย็นใจนะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

เรียงลําดับอายุ วัยของรางกายเจาของ เรียงลําดับกําลังวังชา ตอน ๒๒-๒๓ นี้กําลัง
เหมือนชางสารตัวหนึ่ง อาหารมีเทาไรมากินหมดเลยนะ ไมพอ กินเทาไรก็ไมพอ เวลามัน
เรงของมันนีอ้ะไรอรอยหมด อาหารอะไรอรอยหมดเลย สุดทายทดลองดูมันจะอรอยอะไร
นักหนา ก็เอาขาวเปลามาใหมันกิน อาว ขาวเปลาๆ นี้หวานนะ แนะ ทดลองดู ขาวเหนียว
หวานกวาขาวเจา หวานดวยกัน โถ ไมมีอะไรมนัเอารสของมันเอง เอารสจากขาวของมัน
เอง ทดลองชัดเจนมากอายุ ๒๓ ตองไดดัดกัน คือที่มันเดนตรงไหนเราจําไดตรงนั้น เราจับ
มันก็ติดใจมาเรื่อยๆ  อายุ ๒๔ กาํลังเรียนหนังสือ ทีพ่ัดตดิหลัง(รูปถายที่วัดสุทธาวาส) 
นั่นอายุ ๓๖ พัดนั่นเปนของอาจารยมหาทองสกุนะไมใชของเราเอง นั่นละที่ลงมาจากวัด
ดอยธรรมเจดียแลวมาพักวัดสุทธาวาส 

พูดอะไรเรื่องราวมันไปสัมผัสเร่ืองพดั ทาน(อาจารยมหาทองสุก) เอะใจขึน้มา อาว 
เปนมหาทั้งทีเคยไดพัดกับเขาหรือเปลา อูย ผมไมเคยสนใจ ไป เรียนมาแทบเปนแทบตาย
ใหไดมหาติดตัวบางซิ พอวาอยางน้ันทานก็ลุกปุบปบไปเอาพัดของทานมา นี่พัดผมก็ม ี
พอดมีีโยมไปที่วัดและมกีลองถายรูปติดไปดวย เอา ถายเดี๋ยวนี้ นั่งเกาอี้ ทานจัดใหนะ เอา
พัดมาวางใหแลวนิมนตเราไปนั่ง นั่นละถึงมพีัดตดิหลังมา เปนพัดทานอาจารยมหาทองสกุ 
ไมใชของตัวนะ ของตัวไมเคยเห็นและไมเคยสนใจดวย เปนเปรียญขั้นเดียวกัน ก็เลยมีพัด 

เรียนหนังสือมาไมเคยสนใจ ใบประกาศนียบัตรไมเคยสนใจเลย ออกผงึเลย ตั้งแต
พัดกไ็มเคยสนใจ จริงๆ ไมทราบเขาใหไมใหไมรูคือเราไมสนใจ ตามธรรมดาเปนพระ
สมัยกอนตองมีพดัติดตัวๆ ทุกวันนี้จะมีหรือไมมกี็ไมทราบ พระสมัยทุกวันนี้ไมเหมือนแต
กอนนะ การศึกษาเลาเรียนแตกอนจริงจังมาก ถาลงไดภูมิมหาแลวเต็มเหนี่ยวเลย ทุกวันนี้
เรียนลดัๆ ไดแตชื่อก็เอา เปนอยางน้ัน แตกอน โถ... คดิดูสอบเปรียญตกปที่สองจนจะยืน
ไมอยูเลย เสียใจมาก มันตกไดยังไง อยากเอากรรมการมาแปลใหดู ตกตรงไหน อยากวา
อยางน้ันนะ มันเต็มเปยมของมันแลวไมมีที่ตองติ สอบทําไดแนตามภูมิวิชาของเรา แลวมา
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ตก โถ จนจะยืนไมอยูนะ มันตกไดยงัไงๆ อยากเอากรรมการที่ตรวจใหเราตก วิชาไหนตก
ตรงไหน 

เวลามาพิจารณายอนหลังมันมีสายของมัน คือเราวาจบเปรียญ ๓ แลวจะออกทันท ี
นักธรรมตอนนั้นไดชั้นโท นักธรรมเอกยังไมได เหมือนวารอนักธรรมเอก จึงตองให
เปรียญมหาตกไปเสียกอน พอไดนักธรรมเอกปบ เปรียญนี้ผึงไปเลย ก็มนัรออยูแลว มัน
รอกันเฉยๆ เราก็เลยผอนความเสียใจลงได ออ อาจจะรอกันนี้ก็ได คือพอไดเปรียญแลว
นักธรรมจะไมสนใจ จะออกเลย แตนี้รอใหไดเอกเสียกอน พอดีไดปบเปรียญก็ปุบดวยกัน 
ก็ไปเลยออกเลย ไมสนใจกับใบประกาศนียบัตร พัดยศอะไรไมเคยสนใจ นี่ก็เปนพัด
อาจารยมหาทองสุกเอามาติดไว เปนพัดปลอม 

คือจิตมันไมไดอยูกับอันนี้นะ เรียนก็เรียนเพื่อจะออกปฏิบัต ิ พอเสร็จแลวปงเลย
ทีเดียวไมรอเลย ก็เดชะอยูไมงั้นจะออกลําบาก ผูใหญคือสมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรี
มหาธาตุ โอย ทานเมตตามาก ผูกพนัมาก ไปที่ไหนติดตามจะเอาคืนไปอยูกรุงเทพ ตัง้แต
พรรษา ๑๖ แลว ฟงซินะ มาเผาศพหลวงปูมั่น ทานก็มาในงานดวย อันนี้ก็เจาคุณศรีวรคุณ
ชวยไวได ไมงั้นก็จะลําบากเหมือนกัน เร่ืองกลับหรือไมกลับอาจจะชอกช้ํากันอยู หาอุบาย
ออกละซิ มามีแตจะเอากลับกรุงเทพทาเดียว ติดตามตลอดนะ ตัง้แตเราจากกรุงเทพมา
ออกปฏิบัตทิานไมปลอย สกัดลัดตอนจะเอาคืนไปกรุงเทพ เพราะอยูกับทาน ทานรูนิสัยดี
ทุกอยางแลว ทานจึงเมตตามาก 

มาถึง ๓๖ นึกวาจางไปแลวนะออกปฏิบัติแลว เผาศพทานอาจารยมั่น ทานมาเห็นก็
จะเอากลับไปกรุงเทพจรงิๆ ไมใชเลนๆ นะ จะเอากลับคืนไปพรอมเลย เราก็ เอ จะทํา
ยังไง พอดทีานเจาคุณศรีวรคุณ นองชายเจาคุณอุบาลี ทานเปนเพื่อนกัน สนิทกัน นั่งอยู
ดวยกัน ทานพูด นั่นละทานชวย เราไมลืมคุณทานนะ ทานชวย ไมชอกช้าํ ไมงั้นจะลําบาก
เหมือนกัน เพราะคนหนึ่งก็จะเอากลับกรุงเทพ คนหนึ่งก็จะไมไป ตอนนั้นธรรมจักรกําลัง
หมุนหัวใจมันจะไปไดยังไง จิตใจไมมีวันมีคืนเลย หมุนติ้วๆ แลวจะเอาคืนไปกรุงเทพได
ยังไงน่ีซิ แตทานไมรูภายในของเราซิ มีแตจะเอากลับทาเดียว 

ทานพูดมีแตจะเอากลับทาเดียวๆ เราก็นิ่ง สักเดี๋ยวทานเจาคุณศรีวรคุณทานคง
รําคาญละทา โอย ก็จะเอาเขาไปอะไรนักหนา ถาเปนพอบานพอเมืองก็เปนพอตาแลว แลว
จะไปเปนลูกเขยใหมยังไง นี่บวชมาก็นานแลวทานมหากี่พรรษา เราอยากตอบตั้งแตยังไม
ถาม บอกวาได ๑๖ พรรษา นูนนะเปนอุปชฌายเขาไดแลว ทานย้ําเขาอีก เปนอุปชฌายเขา
ไดแลวจะเอาไปเปนลูกเขยใหมไดยังไง เวลาเขาออกก็ใหเขาออกไปซิ จะผูกจะมัดกันทําไม 
ทานเปนผูใหญ เปนเพื่อนกัน ทานก็วาไดสบายๆ เราก็นิ่งเปนทางออก ทางนี้ก็เลยเงียบนะ 
เงียบก็ออกชองนี้แหละ ไมงั้นจะลําบากเหมือนกัน 
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ทานรูสึกวาผูกพัน เมตตามาก ไปไหนติดตามๆ ตลอด ดักหนาดักหลัง แตเราไม
ยอมไป สมเด็จมหาวีรวงศ นี่ละองคหนึ่งที่มาอยูบนหัวใจเรา ทางปริยัติกค็ือสมเด็จมหาวีร
วงศ ทางฝายปฏิบัติก็หลวงปูมั่น อยูในหัวใจเรา เพราะอะไรจึงมาอยูในหัวใจเรา สมเด็จ
มหาวีรวงศเปนนักเสียสละ เขากันไดปงเลยกับเรา เปนนักเสียสละ มีเทาไรไมมีเหลือเลย ก็
เราดูแลทุกส่ิงทุกอยางของทานทั้งหมด เราดูแลทั้งน้ัน พอของเต็มตู ไมนานนะคอยดู สัก
เดี๋ยวทานก็ส่ังจับฉลาก พระเณรทั้งวัดมาเอาหมดเลย ทานไมมีเหลือแหละ สมบัติปจจัย
อะไรอยางน้ีเหมือนกัน เราเปนคนถือบัญชี จายเงินเราเปนคนสั่งจาย ทานไมเกี่ยวของ
แหละ เรารูหมด ทานจึงอยากใหไปอยู ทานไวใจ นี่ละที่วาอยูบนหัวใจเรา คือทานเปนนัก
เสียสละจริงๆ  อยูกับทานมาทุกส่ิงทกุอยางรูหมด ไมมีอะไรติดเนื้อติดตวัแหละสมเด็จมหา
วีรวงศ ไมมี มีเทาไรเปนหมดๆ หมดตลอดเลย ทานเปนนักเสียสละ ถึงใจเรา 

เราตัวเทาอึ่งก็ตามแตใจไมไดเปนอึ่ง ใจมันเปนนักเสียสละอยูแลว ตั้งแตเรียน
หนังสืออยูกเ็หมือนกัน เราไมเคยเก็บหอมรอมริบอะไร เพื่อนฝูงน้ีเต็มละ คณะของเรา เรา
เปนหัวหนาคณะเต็มหมด พระเณรมาอยูกับเรา มีอะไรเปนอันเดียวกันหมดๆ ตลอดมา
ตั้งแตเรียนหนังสือจนกระทั่งออกปฏิบัติ สมเด็จนี่ละนั่งอยูบนหัวใจเรา เปนนักเสียสละ ไม
มีเหลือเลย บริษัทบริวารลูกหามากตอมาก ไมมากยังไงรมโพธิ์รมไทรอยูที่นั่น ฝายปฏิบัติ
คือหลวงปูมัน่ อันนี้ยกใหเลย เปนเอกหมดทุกอยางเลย สมเด็จเปนเอกทางการเสียสละ ไม
มีเหลือละ หมดเลย 

มันถึงใจนะเรา ไปอยูกับครูบาอาจารยองคใดถาตระหนี่ถี่เหนียวแลว เราเปนจริงๆ 
นะ อยูไมไดนาน มันหากเปนในจิต ครูบาอาจารยองคใดหรือเปนสมภารเจาวัดตระหนี่ถี่
เหนียวแลวอยูไมไดเรา ไมติด ผาอังสะผืนหนึ่งก็เอามาวางอยูทามกลางสงฆ ผาอังสะผนืนี้
ใหองคนั้นๆ ถาเปนเราแลวจับฟาดเขาปาเลย มันสมบัติอะไร จะใหก็ใหไปซิ ประสาสิ่ง
เหลานี้เปนเครื่องสงเคราะหกัน เราเห็นตอหนาตอตาเราฝงลึกนะ ตระหนี่ถี่เหนียว เก็บไว
หาอะไร ตายแลวไมเห็นเอาสิ่งเหลานี้ไปเผากัน ก็เผาดวยฟนทั้งน้ัน เห็นแลวพูดไดชัดๆ 
แหละเรา นิสัยเราไมเปนอยางน้ันดวย มันเปดอยูงั้น ตัง้แตเรียนหนังสือก็เปดตลอด ไม
เคยมีคําวาตระหนี่ถี่เหนียว มีเทาไรเปนหมดเลย 

ไปไหนมาพระนี้รุมเลย แยงกันหมด เราไมไดอะไร ทานรูนิสัย ใครไดกอนก็เอา 
เหมือนลูกกบัพอกับแม แยงกันอยูตอหนาพอแม อันนี้ก็แยงตอหนาครูบาอาจารย มันก็
แบบเดียวกัน ใครจะไปถือสาใคร แขนซายแขนขวา เขาใจไหม ก็เทานั้นเอง เปนอยางน้ัน
แหละไปไหน ความเสียสละมันเปนนิสัยเอง 

(ถวายทองคาํ ๕๐ สตางคครับ) ทองคําก็ไดเร่ือยๆ ประเภทน้ําไหลซึมก็คอยไหล
ซึมเขามา สมเจตนานะ เจตนาที่เราหวังจะพยายามหาสมบัติที่มีคาเขาคลังหลวง เขาไปแลว
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มันก็ไมแลวในใจนะ เพราะไปเห็นทองคําในคลังหลวงเสียเอง มันจึงตดิใจอยูตลอด ไดมา
มากแลวก็ยังไมสนิทใจ เพราะฉะนั้นจึงออดจึงออน ใหเปนประเภทน้ําไหลซึม เขาใหเทาไร
ก็เอาถาเปนประเภทน้ําไหลซึม มันหลายประเภท ใชแบบไหนแบบนั้นแหละเราไมกาวกาย
กัน เวลาขูนี้ขู เห็นกระเปาไหน ไหนละทองคํา นั่นเด็ด อันนั้นเด็ดกัน พอหลังจากนั้นนี้
ประเภทน้ําไหลซึม ใครใหก็เอาไมใหก็ไมเอา  พอออดออดเอา .กไ็ดมาเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ 
๙๖-๙๗ กิโลแลวมังทองคําประเภทน้ําไหลซึม (๙๔ กิโลครับผม) นั่น ๙๔ กิโลแลว นี่ละ
ประเภทน้ําไหลซึม จะเขานะ 

เราคิดไวหมด คิดนี้คิดเพื่อพี่นองลูกหลานไทยเรา เราไมไดคิดเพื่อเรา ทุกอยางเรา
คิดเพื่อลูกเพื่อหลานไทย คิดอะไรเดินตามนั้นๆ ก็เปนไปตามนั้นทุกอยาง ราบร่ืนดีงาม ไม
ผิดพลาดนะ ตั้งแตการชวยชาติก็เหมือนกัน เราพิจารณาเต็มกําลังแลวออกๆๆ ตลอดมา 
ทั้งดานวัตถทุั้งดานนามธรรมคือการเทศนาวาการ ออกมาตลอดเลยไมผดิพลาด ราบรื่นดี
งามตลอดมา ทางดานวัตถุนี้ก็มาหาทองคําเราประเภทน้ําไหลซึม เพราะยังแปวใจอยูมาก
ทองคําในคลังหลวงเรา เพราะฉะนั้นไดมาแมจะเปนกอบเปนกําแลวก็ตาม ที่บกพรองยัง
บกพรองอยูมาก จึงบิณฑบาตวิงวอนออดออนกับบรรดาพี่นองทั้งหลายใหพยายามหามา 
เพื่อทองคําเราจะไดเขาสูคลังหลวงใหเปนความแนนหนามั่นคงแกชาติไทยของเรา 

ลมหายใจของคนทั้งชาตอิยูจุดนั้นนะ การรับรองยืนยันทุกอยาง การซื้อการขาย ติด
หนี้ติดสิน เอาทองคําเปนเคร่ืองประกัน ถาเราไมมีทองคําเขาไมใหกูใหยืมนะ ไมวา
สวนยอยสวนใหญ ประเทศตอประเทศกูกันก็ไมไดนะ ตองมทีองคําเปนเครื่องยืนยันแลวกู
กันไดขายกนัได ทีนี้มันก็กาวออก รายไดก็มี เราจึงไดพยายามเอาไวเพื่อทองคํานี้เปนหลัก
แหงชาตไิทยของเรา จึงไดออดออนบรรดาพี่นองทั้งหลาย คิดไวเรียบรอยนะไมไดมาพูด
เฉยๆ คิดเรียบรอยแลว จึงไดระบายออกมาๆ ทองคําสําคัญมาก สวนปจจัยก็ดังที่วาแหละ 
ชวยตลอดไมมีเหลือ เราแบตลอด ไมเคยเก็บอะไรเลย ทั้งๆ ที่ไมมีใครดิ้นเกินเราการดิ้น
เพื่อชาติบานเมืองของเรา เราดิ้นเปนเบอรหนึ่งเลย ดิ้นมาก็เพื่อชาติ เราไมไดเอาอะไร เมื่อ
ชาติบานเมืองเราพอเปนไปแลวเราก็นอนตาหลับ ความหมายวาอยางน้ัน 

ในฐานะที่เราเปนผูนํายังไมส้ินสุดลง ยังพอตะเกียกตะกายได เราก็พยายามพาพี่
นองทั้งหลายตะเกียกตะกายไปใหไดสมบัติที่เปนสาระ เชนทองคํา เปนตน เขาสูคลังหลวง
ของเรา แลวเราก็จะมีลมหายใจ หายใจเต็มปอดๆ ไมเต็มปอดครึ่งปอดก็ยังด ี จึงได
พยายาม นี่ก็ไดตั้ง ๙๔ กโิลแลว มันจะไดไปเรื่อยๆ อยางน้ีละทองคํากด็ี นานๆ ลูกเห็บตูม
ลงมา ฝนตกฝอยๆ เบาๆ เปนน้ําไหลซึม สักเดี๋ยวก็ลูกเห็บตูมตามลงมาๆ ตั้งแต ๕ บาท
ขึ้นไปเรียกวาลูกเห็บละ ๕ บาท ๑๐ บาทขึ้นไปจนกระทั่งกิโลขึ้นไป เรียกวาประเภทลูกเห็บ
ลูกเล็กลูกใหญ นี่ก็ ๙๔ กโิลแลว 



 ๗

เราพยายามที่สุด ที่เราพาพี่นองดําเนินมานี้ เรายังไมเห็นขอตําหนิในใจของเราเลย
วา ไดพาพี่นองทั้งหลายดําเนินผิดไป ไมปรากฏ ถึงถูกจะตําหนิติเตียนอะไร ก็เปนเรื่อง
ปากสกปรกเขาก็วาไปของเขา เราสะอาดดวยการกระทําของเรา โดยคิดอานไตรตรองแลว
ดวยธรรม เราก็กาวเดินของเราไปเรื่อยๆ ก็รูสึกวาราบรื่นดีงามเร่ือยมา วัตถุของเราก็ไมมทีี่
ดางพรอย เพราะเราเปนผูนําเอง ออกดวยความบริสุทธิ์ทุกอยาง โอย ส่ิงกอสรางมากจริงๆ 
นะ ก็สมบัติเงินทองสิ่งที่รักสงวนของพี่นองทัง้หลายนั้นแหละ ตางคนตางเสียสละออกมา 
เพื่อชาติบานเมืองของเราที่อยูรวมกัน ที่ไหนขัดของขาดแคลนมากก็หนุนกนัไปๆ 

เวลานี้ก็ยังหลายหลังนะ ๕ หลังเวลานี้นะ อยางน้ันละ คิดดูไปกรุงเทพคราวนี้ไมได
เงินติดตัวมานะ ไปคราวนี้บอกใหเอาไวกรุงเทพทัง้หมด เพราะสรางกุฏิอยูสองหลัง หลัง
แนนหนามั่นคงเสียดวย ตองเอาเงินจาํนวนนี้ไวสําหรับจาย ทั้งอุปกรณเครื่องกอสราง ทั้ง
คาจางคนงานอะไรๆ กย็ังไมพอ เราก็ส่ังเอาไวถาขาดเหลือเทาไรใหบอกไปเราจะโอนมาๆ 
เราวางั้น คราวนี้จึงไมใหเอามา เฉพาะอยางยิ่งตอนเชาวันจะกลับมาไมเอามาเลยหามเลย 
ถึงขนาดนั้นก็ยังไมพอเงนิจํานวนนี้ นี่เห็นไหมนั่น ชี้ไปกุฏิสองหลังกําลังเร่ิมขึ้น นั่นก็เงิน
ของวัดเรานี่ละออกชวย จึงไมใหเอามา คราวนี้ไมเอามาเลย เอาไวโนนทั้งหมด ทางนีเ้ราหา
เอาใหม ทางโนนไมมีใครประกัน อยูทางเรานี้เราประกันตลอดทางโนนไมมี ขาดเหลืออะไร
ก็ตองบอกมาทางนี้ ขอมาทางนี้ ทางนี้สงไปใหๆ ทางนี้เราไมเปนไรขาดเหลืออะไรเราดูแล
ดานนี้ 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดพากันตั้งอกต้ังใจหันหนาเขาสูศาสนานะ ใหฟงเสียง
พระพุทธเจา ฟงเสียงกิเลสน้ีฟงมานานแลวพาคนใหเดือดรอนลมจมมามากตอมาก ถาจะ
ฟงกันไปเรื่อยๆ โลกน้ีจะเปนเถาเปนถาน ในทามกลางแหงโลกที่วาโลกเจริญๆ นั้นแหละ 
ความเสื่อมความเสียความเปนเถาเปนถาน จะอยูในนั้น ในยานเดียวกัน ถาลงใหกิเลสนํา
แลวเปนอยางนั้น ถาธรรมนําแลวดีหมด ผูใหญกม็ีความเมตตาสงสารผูนอยดวยคุณธรรม
ของตน ผูนอยก็เคารพนับถือเชื่อฟงกัน โลกกร็มเย็นๆ ประเทศไหนใหญเทาไรมีอรรถมี
ธรรมมาก ประเทศนั้นยิ่งใหความรมเย็นมาก เหมือนกับตนไมใหญมีใบหนานั่นเอง นี่ใหญ
เทาไรๆ ยิ่งเปนยักษเปนผีกลืนสัตวเล็กสัตวนอยปลาเล็กปลานอยไปหมด มันก็ฉิบหายได 
นี่ละโลกเจริญเจริญแบบนี้นะ ปลาใหญกินปลาเล็กเปนแบบนั้นนะ หาความเจริญไมได ถา
เปนธรรมแลวกระจายถึงกันหมด 

อยากใหพี่นองทัง้หลาย และอยากใหโลกไดสนใจกับธรรมของพระพทุธเจาบาง
พอประมาณ โลกจะไดมองหนากันทั่วถึง ไมไดมองแบบเปนยักษเปนผีคอยแตจะกินจะ
กลืนรอยเลหพันเหลี่ยมรอยสันพันคมอยางน้ี อันนี้ทําใหไมมีความสนิทกัน มมีากขนาด
ไหนหาความสนิทกันไมได ถาธรรมเขาตรงไหนมีมากมีนอยสนิทกันหมด ตางกันอยางนี้นะ 
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ไมตองถามหาชาติชั้นวรรณะชื่อเสียงอยูที่บานใดเมืองใดภาคไหนไมตองถาม น้ําใจแสดง
ตอกันนี้ถงึกนัหมดดวยความเปนธรรม ถาไมเปนธรรมครัวเรือนเดียวกันก็แตกกัน อยาวา
แตอื่นไกลทีไ่หน ครัวเรือนเดียวกันก็แตกกัน เพราะไมเปนเปนธรรมตอกัน ถาเปนธรรม
แลวมากนอยเย็นไปหมด จึงอยากใหพี่นองทั้งหลายไดยึดธรรมนี้ ไมไดมากใหยึดในตัว
ของเราครอบครัวของเรา สังคมของเราก็ยังดี ไมใหญเอาแคนี้ก็ด ี

ถาตางคนเอาธรรมไปปฏิบัติดังที่วาน้ีกระจายไปทัว่โลก โลกก็เย็นได คอยที่จะให
กิเลสพาเย็นนี้อยาหวังนะ ไมมทีาง ไมมีใครเลิศเลอยิ่งกวาศาสดาองคเอก ภัยของโลกก็คือ
กิเลสน้ันเอง ทานไมไดบอกวาคุณของโลกคือกิเลสนะ ภัยของโลกคือกิเลสน้ันเอง คุณของ
โลกคือธรรม แนะ ทับกันลงไปตรงนั้น ถาใครมีธรรมมากนอยจะมีคุณคาขึ้นในตัวและสงบ
รมเย็น ถามีแตกิเลสตณัหาลวนๆ แลวเปนไฟดวยกันหมด ใหพากันสนใจเขาอรรถเขา
ธรรม ธรรมเวลาไดอบรมเต็มที่แลว เฉพาะอยางยิ่งพูดในหัวใจนี่ละนะ ใจนี้เวลามันเปน
ฟนเปนไฟนี้ โถ มันของเลนเมื่อไร นอนก็จะไมหลับ มันสรางฟนสรางไฟความคดิความ
ปรุง ทุกแงทกุมุมเผาเขามาในหัวใจมันจะนอนไมหลับ นี่ละกิเลสทํางานไฟเผาหัวอก 

เวลาเราออกปฏิบัติระงับมันดวยอรรถดวยธรรมแลวคอยสงบไปๆ เอาเสียจนเรียบ
ไปเลย ไมมกีิเลสตัวใดขึ้นชื่อวาเปนภัย เหลือคางอยูในใจเลย ทุกขแมเม็ดหินเม็ดทรายก็ไม
มี เพราะทุกขนี้เปนผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสสรางขึ้นมา เมื่อกิเลสตัวสรางทุกขดับไปทุกขก็ดับ
ไปพรอมกัน ทานวาสมุทัยทุกข สมุทัยเปนตนเหตุใหสรางทุกขใหเกิดขึน้ มรรค นิโรธ 
มรรคเปนตนเหตุสรางนิโรธความดับทุกขขึ้นมานั่น อริยสัจทานวาอยางน้ัน มันเห็นกระจาง
ในจิตจริงๆ ถายิ่งผูชอบมองดูในจิตมากๆ ผูนั้นจะเห็นภัย เห็นภัยไปโดยลําดับ เพราะกอง
ไฟจริงๆ อยูในหัวใจของทุกคนไมเลือก เวนพระอรหันตเทานั้น นอกนั้นไมเลือกละเร่ืองไฟ
ในหัวใจ มีมากมีนอย ยิ่งไมมธีรรมในใจเลยมีแตไฟ ใครจะมาเสกสรรปนยอวาเปนใหญ
เปนโตขนาดไหนก็ตามมลีมปาก หัวใจนั่นคือไฟเผาอยูในหัวอกนั่นไมมทีีไ่หนนะ 

ไมมีใครเกินศาสดาองคเอกทีม่องดูโลกดวยสายตาของธรรม พระญาณหยั่งทราบ
หมดเลย ไอเราใหกิเลสมันพามอง หัวชนฝาไปเลยหัวชนตนไม เพราะกเิลสพาใหสัตวตา
บอดชนดะไปเลย ไมวาไดวาเสีย ความทุกขกิเลสมันไมรับเราเปนคนรับเคราะห นี่ละกิเลส
พาเดินเดินอยางน้ัน ถาธรรมพาเดินมีทางเล็ดลอดออกไปไดๆ  ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิที่พูด
ตะกี้นี้กอนจังหันที่วามันเปนเปลวขึ้นมาหัวใจนี้ เวลามันแสดงเปลวขึ้นมานี้ จิตจอลงจะไป
เปนน้ําดับไฟ จอลงภาวนานี้หงายเลยนะมันรุนแรงมาก สติจอไมอยู สติเปงเลยเชียว อันนี้
มันพลุงๆ นี่เห็นหมดในหัวใจนะ ที่นํามาพูดนี้นํามาจากหัวใจเจาของมาพดู เวลามันรุนแรง
รุนแรงขนาดนั้น 
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นี่พูดถึงเร่ืองความรุนแรงของกิเลส เวลาสูมันไมไดหงายทั้งน้ันๆ แตความพยายาม
สูไมถอยๆ สุดทายก็เอาเลยกําเลย กําไดๆ สงบได เอามันฟุงซานไปไหนรูตามกันทัน เอา
เขามาสงบจนไดๆ ดวยอํานาจของธรรม ทีนี้หนักเขาๆ ธรรมกําไดหมด กําอํานาจไวหมด 
จิตจะคิดแย็บไปยุงเหยิงวุนวายกับอะไรตีปวะเดียวหงายเลย หงายกลับคืนๆ นี่ละอํานาจ
แหงการฝกตน มันจะหนักจะเบาเทาไรก็เราเปนผูรับผิดชอบตัวเราเอง เราจะไปโยนใหใคร
เปนผูรับผิดชอบแทน ความทุกขกม็าอยูกับเรานั้นแหละ เราตองรับผิดชอบเราความทุกข
จะไดเบาบางลงไป จากผลแหงงานของเราที่สูกิเลสตัวสรางทุกขขึ้นมานั้น ไปโดยลําดับลํา
ดานะ ปดออกๆ เร่ือย ยิ่งเปนนักภาวนายิ่งเห็นชัดเจน 

ฝกฝนทรมานตนนี้ตองใชความคิดความอานทุกวิถีทาง เพื่อการเบิกกวางราบรื่นใน
การภาวนา ไมใชแตวาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ไมคิดอานไตรตรองผลไมคอยมแีละไมมี 
ตองคดิอานไตรตรอง วิธีการใดมีผลมากใหจับเอาไวๆ แลวก็คอยเบิกกวางออกๆ ทีนี้เวลา
สรุปความลงแลว เอา ทรมานมันไดจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อหมดไดแลว ทุกขแมเม็ดหิน
เม็ดทรายไมมี ก็เพราะกิเลสไมมีทกุขกไ็มมี หมดโดยสิ้นเชิง นั่นทานเรียกบรมสุข จิต
พระพุทธเจาจิตพระอรหันตครองบรมสุขอันนี้ทั่วหนากัน นอกนั้นจมไปดวยทุกขมากนอย
เหมือนกันหมดนั่นแหละ นี่ละการฝกทรมานตนตองไดใชความพยายามเต็มกําลัง
ความสามารถ จะแบบสุกเอาเผากินๆ ตายกองกันอยูนี้ไมมวีันส้ินสุดนะ ใหพากันพจิารณา 
พยายาม 

เทศนกรุงเทพก็เทศนมาแลว วันนี้ก็เทศนตอนเชาเสียมั่ง ไมเทศนมากเทศนนอยก็
เอา พระเราและพวกอยูในคงในครัวก็เหมือนกันนะ ใหดูหัวใจเขาหัวใจเรา เขาไปอยูนั่นวา
ไปอบรมๆ ใครมองมาขางนอกเขาวา วัดปาบานตาดเปนวัดภาวนานะ เขาคิดกนัอยางน้ัน 
สวนภายในนี้มีแตนักมวยตอยกันดวยลมฝปาก เขาใจไหมละ วัดปาบานตาดนี่เปนวัด
นักมวย แชมเปยนก็อาจมีอยูในแถวนี้นะ มันตอยกันดวยลมฝปาก มากกวานั้นมาทะเลาะ
กันใหเห็น ถามาทะเลาะกันใหเห็นไมอยูนะ มาทะเลาะกันใหเราเห็นไลทันทีไมใหอยู ไม
วินิจฉัยใหนะ เพราะหยาบที่สุดแลว เอาไวไมอยูนี้แลวใหไป ก็มีเทานั้น เพราะฉะนั้นใหฝก
ตน เร่ืองนี้เปนเรื่องของกิเลส มันออกจากใจแลวก็ไปอาละวาดคนอื่น เจาของรักษามัน
ไมไดปลอยมันไปมันกอ็าละวาดคนอื่น ถาปลอยไปเทาไรก็ยิ่งวัดแตกไปเลย 

ถาตางคนตางระมัดระวังรักษา ดูใจเขาดูใจเราดูเหตุดูผล ฟงความผิดความถูกของ
ตัวเองก็มทีางระงับได ถาเอาไปตามอารมณถูกทัง้น้ันกิเลสนะ เปนไฟขึ้นมาก็ถูก ไดเผาคน
อื่นมากเทาไรยิ่งถูก นั่นเรื่องของกเิลส ถาเปนธรรมแลวแย็บออกมาเทานี้เผาตัวเองแลว 
ทําไมจะไปปลอยใหมันไปเผาคนอื่น พอมันแย็บขึ้นมา ความหงุดหงิดความไมพอใจเผา
เรากอนแลว ดูนี่กอนระงบั นั่นเรียกวาธรรม พากันจําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเทานั้น 
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โยม : ขอโอกาส เจาคุณศรีวรคุณนี้ ที่ชื่ออ่ําใชไหมฮะ ที่อยูวัดเขาพระงามที่ลพบุรี
ใชไหมฮะ 

หลวงตา : นั่นแลวนี่ละ อ่ํา เจาคุณศรีวรคุณ ชื่ออ่ํา เปนนองชายทานเจาคุณอุบาลี 
ทานเมตตาเราอยูมากนะ สนิทสนมกันมานาน อายุทานก็ไลเล่ียกันกับสมเด็จมหาวีรวงศ 
คงจะลวงลับไปในระยะเดียวกัน นี้ไดทานชวยนะ โห ทานมีแตจะเอากลับทาเดียว จะไม
ยอมใหไปเลย เหมือนวาจับตัวไดแลวจึงลากไปกรุงเทพเลย โถ ตอนนั้นพูดใหมันชัดเจน
เสีย จิตมันหมุนเปนธรรมจักรอยูกบัใครไดเมื่อไร อยูองคเดียวๆ คิดดงูานทานอาจารยมั่น
เรา จนครูบาอาจารยบางรายวา มหาบัวนี่เวลาทานมีชีวิตอยูนี้เหมือนเงาเทียมตัวติดกบัทาน
ตลอด บทเวลาทานมรณภาพแลวไมมาเหลียวแลเลย วาอยางน้ีก็มี เพราะทานไมมองเห็น
ภายในของเรา ทานวาอยางน้ีก็วาได ก็ถูกของทานทานดูภายนอกนะ เพราะเวลาทานยังมี
ชีวิตอยูก็เหมือนเงาเทียมตัว พอทานสิ้นไปแลวก็มีเพื่อนฝูงมาปฏิบัติหนาที่แทนพอสมควร 
เราก็ออกเรงความเพียร นี่ละเรงความเพียรตอนนี้ละ 

อยูคนเดียวทั้งนั้นนะ อยางศพทานอยูวัดสุทธาวาส เราก็อยูบนภูเขา ภูพานนูนนะ
องคเดียว ไมมีใครไปอยูดวย นานๆ ลงมา ฉันจังหันแลวกเ็ดิน วันไหนจะมาก็ฉันไมมาก็ไม
ฉัน เดินมาเดินจงกรมมาตลอดจนกระทั่งถึงวัดสทุธาวาส ดอมๆ มาก็เขาไปกราบศพทาน 
งานนี่อึกทึกพระเณรทํางานทําการอะไรเต็มวัด ประชาชนมาชวย ตอนนั้นมีทานอาจารยฝน 
ทานเปนหัวหนางาน พอพูดถึงทานอาจารยฝนขบขันดีไหม นี่ละพลังของจิตทานสําคัญมาก
นะ ทานพาพวกพระพวกโยมเขาสานขัดแตะที่จะไปเปนแผงกั้นในงานนี้ แลวมีหญิงสองคน
กําลังคึกคะนองขี่จักรยานมาปุบปบๆ มานี่ ทานก็จนไดเงยหนาขึ้น มันยังไงไอเด็กสองคน
นี่นะทานวางั้นนะ ไมรูภาสีภาษาอะไร ทานวายิ้มๆนะ พวกพระเณรก็สานขัดแตะนั่งสานอยู 
มันสะเปะสะปะมาใกลๆ นี่นะ เด็กสองคนกําลังคึกคะนองไมรูภาสีภาษาอะไร ฉากอยูนั้น
นะ 

มายังไงนี่ ทานวา ทีนี้ทานวาเอาๆ คอยดูนะ นี่สําคัญมากนะ จะเอาใหมันลมใหดู 
แตไมใหมันเจ็บ คือใหมันอายเฉยๆ ใหมันรูวาความคึกความคะนองเปนผลยงัไง 
ความหมายวางั้น พอทานวาเอาจะเอาใหมันลมใหดู ทีนี้พระเณรวางอะไรหมดจอ มนัก็ขี่
รถจักรยาน เปะปะลมทัง้สองคันเลย นั่นเห็นไหมละ หาอะไรมันก็เจออันนั้น บาปมีอยูบุญ
มีอยู หาอะไรมันก็เจออนันั้น นี่เขาหาอันนี้เขาก็เจออันนี้ความหมายวางั้น นี่พูดถึงเร่ืองทาน
อาจารยฝน พลังจิตของทานสําคัญมาก คิดดูซิวาจะใหมันลมใหดู พอออกไปนี่ตางคนก็ตาง
จอ พอมาเทานั้นเปะปะลมจริงๆ นะจักรยานลมจริงๆ นั่นเห็นไหม หาอะไรมันก็เจออันนั้น 
หาอะไรมันก็เจออันนั้นแหละ บาปมีบุญมี เออ แปลกอยู 



 ๑๑

พูดถงึเร่ืองเราอยูในปา ตอนนั้นกําลังพิลึกจริงๆ นะ เขากับใครไมไดเลย นี่ละครูบา
อาจารยทั้งหลายบางองคยังวาเราพูดใหเรา วามหาบัวนี่เวลาครูบาอาจารยยังมีชีวิตอยู
เหมือนเงาเทียมตัวติดแนบตลอด พอทานมรณภาพไปแลวหายหนาไมมาเกี่ยวของเลย วา
งั้นก็มี แตเรามันหมุนอันนี้ซิ อันนั้นก็มีคนดูแลชวยแลว เราก็ไปของเราแหละ คิดดูมาเผา
ศพนี่มาอยูเพียงสี่คืนนะ ในงานเผาศพมาไดส่ีคนืมาอยูที่นั่น ทนเอานะ มันหมุนของมัน 
จากน้ันก็ดีดผึงเลย นี่ละจิตเวลามันถึงขั้นของมนัแลวเปนอยางน้ัน ถึงขั้นหมุนแลวไมมีรอ 
คุนใครไมไดเลย ไมมีใครไปดวยไดเลย ไปคนเดียวๆ ตลอด ใครเปนเพื่อนไมได มนัแย็บ
ทางนูนแย็บทางนี้เปนน้ําไหลบา น้ําไหลบามันจะรุนแรงอะไร พุงลงชองเดียว เปนกับตาย
เราคนเดียวพุงๆ ตลอดมา 

นี่เรากไ็มลืม ถึงเร่ืองพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ เราก็ดูเหมือนจบเทานั้นนะ ตอน
เราประกอบความเพียร ตอนนั้นเปนตอนที่เปนสติปญญาอัตโนมัติหมุนตลอดเลย 
กลางคืนกลางวันบังคับมันถึงจะนอน หลับงีบบังคับ ตองบังคับดวยพุทโธนะ จะบังคับให
หลับเฉยๆ ไมหลับ คือมันพุงๆ เกี่ยวกับเรื่องกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจเรานี่แหละ 
ตองเอาพทุโธมาบีบบังคับใหทํางานกับพุทโธอยางเดียว ไมใหทํางานกับเวที เขาใจไหม ให
ทํางานกับพุทโธ พุทโธถี่ยิบนะ ถี่ยิบสงบลงๆ แนวหลับ นั่นเปนอยางงั้น จะใหมันสงบ
เฉยๆ นอนหลับยากนะ จิตขั้นนี้ยาก ตองเอาพุทโธมาบีบบังคับเอาไวใหอยูกับพุทโธๆ 
เหมือนเราเรียนกอไกกอกา ใหอยูกบัพุทโธคําเดียวแนว สงบหลับ ถาวาสมาธิก็แนวลง
สะดวกสบาย บังคับใหอยูสมาธิเฉยๆ ไมลง นูนนะ เหมือนวาคูตอสูยืนจังกาคอยอยู ทางนี้
ก็ซัดกันละซิ นั่นละเรื่องราว ถึงขั้นมันเปนเปนในหัวใจรูไดทุกคน เอาละทีนี้ใหพร 
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