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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

กิริยาภายใน 
เราพยายามทุกวิถีทางทีจ่ะใหบานเมืองเราเปนหลักเปนเกณฑ ทองคําเปนหลัก

สําคัญมาก แลวก็ไมแลว สอดนั้นแทรกนี้เร่ือยทองคํา ที่ไดเปนกอบเปนกํายังไมถอย 
เอาอีกแบบซึมซาบเรื่อย เราพยายามเต็มกําลังทกุดานทุกทางเพื่อชาติไทยเรา 
เพราะฉะนั้นเห็นไปกวานซื้อสุมสี่สุมหาเราถึงขนาดไดตั้งชื่อแลวที่วาตัวดี เขาใจไหม 
ฟาดอยูทีอ่ยธุยา ตอหนานายกเทศมนตรีนั่งอยูนั้นดวย ชอกโกแล็ตนี้ไดมาจากฝรั่งเศส 
เขาดีใจไดมาจากเมืองนอกเมืองนามาถวายอาจารยเขา ทีนี้อาจารยเขาไมเปนอยางน้ัน
ละซิใชไหม ก็ฟาดเปรี้ยงๆ เทานั้น สุดทายก็เลยตั้งชื่อใหวาตัวดี อันนั้นเลยติดมา
จนกระทั่งทกุวันนี้วาตัวดี ก็อยางน้ันละ 

เรารักเราสงวนเนื้อหนังชาติไทยเรา มันหากเปนอยูตั้งแตฆราวาส เปนโดยหลัก
ธรรมชาติของมันเอง พี่ชายกับเราเปนคูแขงกัน บักหานั่นอีหยังมันควาหมดละ เรา โหย 
ไมเอานะ ไมเอางายๆ อยางผานี้ ซื้อผาของคนอื่นไมใหซื้อ แมทออะไรเราจะใชหมด 
เปนอยางน้ันนะ กับพี่ชายมันควาหมดละบักหานั่น อูย เร่ืองแตงตัวมันขาหลวงสูบได 
เราน่ีซอมซอๆ นะเรา เปนอยางนั้นนะ ผิดกันอนันี้ เร่ืองประหยัดก็เหมือนกัน พีช่าย
สุรุยสุราย ขัดกันอยูมาก แตมันดกีับนองๆ นะ นองนี่ไปไหนรุมเลยทั้งนองหญงิ
นองชาย พี่ชายคนนั้นไปไหนรุม เราน้ีเขาไมใกลมันดุเขาใจไหม แตกับหมานี้พันกันเลย 
จนแมมาดาเอาตอหนาเลย 

หมาตัวไหนดีๆ อวนๆ เอามาเลี้ยงไว บัวมาเลนหมาใหดื้อหมดเลย มาดาตอ
หนาเลย เราเฉย ยังเลนกับหมาเฉยอยู กับหมาเปนอยางน้ัน ตางกัน ลูกผูใหญก็มีพีช่าย
สองคน นอกน้ันก็สับปนกันไปลูกหญิงลูกชายเรื่อยไป แตผูชายแทๆ มีสองขึ้นกอน อัน
นี้ก็เปนคูวัดกัน คนนั้นมันไมมีกําหนดกฎเกณฑ อะไรๆ เอาหมดซื้อหมด เราน่ีไมซื้อ
งายๆ นะ ผาใหแมทอให ใชหมดเลยไมซื้อ เอาของแม เปนอยางน้ันนะ ไอนั่นเอาดะ
เลย เอามาอวดแมดวย ซื้อผาสวยๆ งามๆ เอามาอวดแม เราไมนะ ตางกันอยู 

คําวาสงวนเนื้อหนังรูสึกเปนมาตั้งแตเปนฆราวาสอยู พอมาบวชมาพิจารณาอาน
ในอรรถในธรรมนี้เขากันไดเปรี๊ยะๆ กับใจของเราที่คิดอยางน้ัน เราอยากใหมีเหตุผล 
ทําอะไรสุมสี่สุมหาขัด หลักลอย ไมมีหลักเกณฑเปนของตัว ใหมีหลักซิคนหนึ่งๆ เรา
เปนหลักของเรา แลวตางคนตางมีหลักมีเกณฑมเีหตุมีผลรวมกันเขาแลว บานเมืองของ
เราเปนเนื้อหนังแนนหนามั่นคง เปนอยางน้ันนะ อันนี้มันหากเปนของมนัเอง สําหรับ
ผานี่ใชสามผืนตลอด จีวร สบง สังฆาฏิ กับผาอาบน้ําเทานั้นไมเลยจากน้ัน มันมา
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เหลือเฟอที่วัดปาบานตาด เลอะหมดเลย จีวร สบง เครื่องใชไมทราบวากี่ผืนกี่อัน ปา
ไปไหนมันกม็าเรื่อย พระนั่นละเอามาให ไดของดิบของดมีาใหใช เรากลับฟาดเขาปา
นูน เอามาอะไร เทานั้นแหละ อันนี้มันพอแลวๆ เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นคําวาพอนี่
จึงสําคัญมาก สุรุยสุรายเหลือเฟอเกินความพอดบิพอดีไมใชธรรม นั่น ธรรมจึงพอดิบ
พอด ี

เอา ตั้งรางกายเราขึ้น รางกายอันนี้มนัสดสวยงดงาม มีคามีราคาเพียงไร จึงตอง
ไปหาอะไรมาประดับประดาตกแตงรางกายซากผีดบินี้นะ อยูที่ไหนทานอยูได 
พระพุทธเจาสอนใหอยูในปาในเขาสะดวกสบาย ไมสรางความกังวล สบายหมด เวลา
ออกปฏิบัติกค็วามมุงตอธรรม ส่ิงอื่นมายุงไมได เพียงอาศัยไปนิดๆ แตจิตมันพุงๆ อยู
กับธรรม ทีนี้เวลาไดธรรมพอแลว อาวธรรมพอแลวเหนือทุกอยาง เอาอีกแหละทีน่ี่นะ 
พอธรรมไดเหนือทุกอยาง ส่ิงเหลานั้นเปนเรื่องแฝงมาๆ สวนมากไมรูจักประมาณเสีย
ไดๆ นั่น รางกายอันเดียวนี้พออยูไดอยูไป ก็ซากผีดิบ ปลูกบานปลูกเรือนใหอยู พออยู
ไดอยูไป ไมสรางความกังวลวุนวาย ดีดดิ้น มันตางกันอยางน้ันนะ 

เราจะไดเห็นพอแมครูจารยแตกอน อยูกับทานเราก็พิจารณาแตไมละเอียด 
ตอมานี่จึง จะวาละเอียดไมละเอียด ยอนหลังพิจารณาทานยอมหมดเลย ทานไมพูดนะ 
ใครเอามาใหทานไมเอา ทานไมเคยพูดมีแตเรา เรานี้พูดเพราะเอาเรื่องของทานมา
พินิจพิจารณาแลวก็นํามาแจงมาพูด ทานไมเอาอะไร ทําไมถงึไมเอาอะไร ธรรมชาติที่
อยูในนี้เหนือหมดแลว เลิศเลอสุดยอดแลว ส่ิงสกปรกโสมมทั้งหลายเอามารกรุงรังหา
อะไร เอานั้นมารกรุงรังเขาไปสรางความกังวล นั่น ทานตัดความกังวลสิ่งเหลานั้นออก 
อยูกับความพอดีๆ ถาวารางกาย อยูกระตอบๆ ทานอยู อยูอยางน้ันพอดี พอแมครู
จารยเราตามพิจารณาหมดแหละ 

ผานี่หากเปนของเราตั้งแตออกปฏิบัติแหละ ใชผาสามผืน ไมเอาทั้งน้ันๆ 
จนกระทั่งทานรูนิสัยพอแมครูจารยมั่น เวลาเขาเอาของเอาผาเอาอะไรมาบังสุกุล ทาน
มอบเลย ใหทานมหาจัดการพระเณรนะ เทานั้นละทานปลอยเลย เราก็จัดใหองคนั้น
องคนี้ จัดๆ สําหรับเราเราไมเอา ไมเอาตลอดเพราะเรากะของเราพอดีแลว ครั้นเวลา
จัดผานไปเรียบรอยแลว เวลาเราไมอยูทานมักจะสอบจะถาม ทานมหาจัดอะไรๆ ให
พระเณรบางไหม แลวทานเอาอะไรไหม ทานถามนะ ทานมหาเอาอะไรไหม ทานไมเอา
อะไร ทานก็นิ่งนะ หลายครั้งหลายหนเขา ทานก็พูด ทานไมเอาเปนเรื่องของทาน พวก
เรามันเปนยังไง นั่น เร่ืองของเราเปนยังไง นั่นเรื่องของทาน เร่ืองของเราเปนยังไง ทาน
ยังจัดใหเราได เราจะพินิจพิจารณาเพื่อตอบรับทานบางในฐานะที่ทานเปนผูจัดใหคิด
ไมไดหรือ นัน่เอาละนะ 
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ทีนี้ตอไปก็เอาละที่นี่ ทานจะอานดูนิสัยก็ถูก ทานก็ทราบแลวทานเอาใหจะแจง
ลงไป ทีนีผ้าไดมาเทาไรนี้ เราก็ไมเคยเห็นทานปฏิบัติตอใครอยางน้ัน ผาเขาเอามา
บังสุกุลกองพะเนินเทินทึก เอาขนเขากุฏิเราใหหมด นั่นเห็นไหม ทานเคยทําเมื่อไร 
เปนผาไมผาอะไรเขานํามาบังสุกุล เอาขนเขากุฏิเราใหหมด จนกระทั่งทานมหามา ทาน
มหามาแลวเอาออกมาใหทานเลือกเอา ทานจะเอาอะไรใหทานเลือกเอา แลวขนเขาไป
จริงๆ นะกฏุิทาน ทานเคยเอาอะไรเมื่อไร  บทเวลาทานจะทํา บอกใหขนเขาไปกุฏิทาน
ใหหมด ไปเก็บไวใหทานมหา เอาขนาดนั้นนะ 

พอมาถงึแลว เอาที่นี่ชอบผืนไหนสบง จีวร เต็มหอง ขนออกมากองพะเนินเทิน
ทึก จะเอาอะไร กระผมไมเอาอะไร ไมเอาจริงๆ เรา ไมเอาอะไรเลยหรือ อันนี้มัน
พอแลว ที่ใชนี้พอแลว เทานั้น จากน้ันก็โละเลยที่นี่ ออก เปนอยางน้ันละ ทานติดตาม
ทุกอยางสําหรับเรา พอแมครูจารยทานจอมปราชญ ไอเราจอมเซอ ทานติดตามจริงๆ 
นะสําหรับเราเอง ทกุส่ิงทุกอยางเราไมคิดแตเราก็ทําของเรา ทานรูๆ รูหมดเลย เชน
อยางผาหมก็เคยเลาใหฟงแลว เราไมใชผาหมเราก็ไมพูดใหใครฟง ในวัดในวาใครมีผา
หมเทานั้น มีอะไรบาง ทานเหลานั้นคงไมคิดไมอานแตเราดัดเจาของ 

ผาหมผาอะไรไมเอาเลย ใหผาสามผืน จีวร สบง สังฆาฏิ กับผาอาบน้ํา เวลา
หนาวขนาดไหนก็เอาผาสังฆาฏิกับจีวรพับครึ่งหม ใหเทานั้น นอนไดก็นอน นอนไมได
ไมนอน ตลอดรุงไมหลับเลยก็มี ใหเทานั้น บังคับอยูในตัวของเราเอง จนกระทั่งทาน
เอาผาหมทานมา นั่นทานรูไดยังไงวาเราไมใชผาหม บทเวลาทานจะทํา ที่นอนเราก็เส่ือ
ผืนเดียวเทานั้นแหละ ทานไปเอง กุฏิก็สูงประมาณสักเมตรหนึ่ง ความสูงเมตรหนึ่ง 
ทานไปยืนดูละทา ทานขึ้นนะขึ้นไป เอาผาหมที่ทานหมอยูทุกวัน ถาจะเอาผาใหมก็กลัว
เราจะไมเอา เพราะผาใหมก็ไมอดกไ็มเห็นทานเอา ตกลงเลยเอาผาทานเองหม พับ
เรียบรอยแลวไปบังสุกุลเรา มีเทียน ดอกไม โหย ทานทําอยางดีนะ มีประคดเอวพัน
เพื่อใหเราใช ทานดูกระทั่งประคดเอว ทานดูขนาดนั้นละ จึงเอาประคดเอวนั้นไป
บังสุกุลดวย 

พอเราไปเห็นนี้ อาว ใครเอาผามาบังสุกุลนา เลยปุบปบขึ้นไปดู เปนของพอแม
ครูจารยมั่น ผาหมทานหมอยูทุกวัน พับเรียบรอยจริงๆ ทานทําเรียบรอยทุกอยางเลย 
แลวก็เทียน ดอกไม เหน็บไว เอาไปวางไวตรงกลางที่นอนเรา เราไปดู อาว นี่มันของ
พอแมครูจารย ผาหมผืนนี้ก็เราจัดเราทําอยูทุกวันอยูกุฏิทาน สุดทายก็ลงกราบละเรา 
กราบเรียบรอยแลวก็ชักบังสุกุล จึงหมผาหมผืนนั้นแหละ แตหมเฉพาะอยูในหนองผือ
นะ ออกจากนั้นแลวไม นูนนะทานติดตามทกุอยาง สําหรับเราทานเอาจริงเอาจังมาก 
สอดแทรกรูหมด เร่ืองของเรารูสึกทานจะสอดจริงๆ แทรกจริงๆ เราทําตามประสาของ
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เราไมไดคิดไดอาน ทานรูแลวๆ เปนอยางน้ันละพอแมครจูารยมั่นกับเรา เอะอะกว็า 
ทานมหาไปไหน อยูธรรมดานี้ก็เหมือนกัน ยิ่งทานปวยดวยแลวลืมตาขึ้นมานี้ออกปบ
เลย ทานมหาไปไหน ถาอยูธรรมดานี้ ทานมหาไปไหน มีละ พอพระทานตอบวาอยูใน
วัดทานก็เงียบไป ธรรมดาเราก็ไมไปไหน หากมีอยูอยางน้ันแหละ 

จอมปราชญ โหย สอดแทรกรูหมด อาหารก็เหมือนกัน อันนีเ้ราก็ทําของเราเอง 
พระเต็มวัดเราไมเคยสนใจกับใคร บิณฑบาตไดมาเทาไรในบาตรเราจะเอาเทาน้ัน มาก็
จัดอะไรนิดๆ หนอยๆ ใสบาตร เสร็จแลวเอาไปซุกไวขางฝา เอาฝาบาตรปดแลวเอาผา
อาบน้ําปดปบแลวไปจัดอาหารใหทาน อยางน้ันเปนประจํา แลวทานรูไดยังไงวาเราไม
ฉันอาหารที่เขานํามาถวายอะไรๆ นอกจากไดในบาตร ทานรูหมดนะ บทเวลาทานจะทํา
ทานกใ็สบาตรเราเอง ใสปุบปบเลยเวลาจะทํา ก็ทานจัดเอาไวแลว อาหารในบาตรทานก็
เราเปนคนจัดให พอเสร็จแลวนั่ง เงียบๆ นะ ทานก็ปุบปบ เอา ขอใสบาตรหนอย 
ศรัทธามาสายๆ ถาเปนทานใสบาตรเราตองฉันใหทุกวันเพราะเราเคารพ แตคนอื่นมา
แตะไมไดบาตรเรา เราปฏิบัติอยางน้ันมา 

อยูในหมูในเพื่อนเราไมทําเหมือนใคร หากไมพดูไมบอก แตใครมาแตะไมได
บาตรเรา เปนอยางน้ัน แตพระเณรกลัวนะ ในวัดนั้นกลัวเราเปนอันดับสอง ดีไมดีกลัว
เรามากกวาพอแมครูจารยมั่น เพราะเราเกี่ยวของกับพระกับเณร ตาสอดตาแทรกดุคน
นั้นคนนี้ตลอด ทานอยูกุฏิทานจะไปวาใคร ไอเรามันเอาเรื่อย พระเณรเลยกลัวเรามาก 
พระเณรกลัว เคารพมากอยูนะกับเรา มาทะลึ่งเราไมได อะไรๆ ก็ดีเราเปนธรรมทั้งน้ัน 
ส่ิงใดมาเราไมเคยเอา เราทําเต็มเม็ดเต็มหนวยกับเพื่อนกับฝูง จัดใหหมด แตสําหรับ
เราเราไมเอา เราเอาเทานั้นๆ เพราะฉะนั้นทานถึงไดถามวา ทานมหาจัดผาอะไรตอ
อะไรใหหมูเพื่อน เวลาเขาเอามาบังสุกุลเต็มนั้น แลวทานเอาอะไรไหมละ ทานไมเอา 
หลายครั้งหลายหนทานจึงเอาของเหลานี้ไปไวในกุฏิทาน 

เวลาเราไปทานใหโกยออกมา เอาๆ เลือกเอาอยากไดอะไร ทานรูวาเราไมเอา
อะไร เออ ไมเอาจริงๆ ทานทดลองทุกแบบ ผาในหองทานจนจะหาที่นอนไมได ทาน
ไมใหไปไวทีไ่หน ใหเอาไปไวกุฏิทานรอทานมหา คือเราไปเที่ยว รอทานมหามา
เสียกอน ทานมหาเอาแลวใครจะเอาอะไรทานไมไดวานะ แตเราก็ไมเอา ก็เราไมเอา
อะไร เอาทีนี้โกยออก ขนออกหมดเลย ทานทําทุกอยางกับเรา 

เร่ืองความฉลาดแหลมคมขางนอกขางในพรอมหมด เราจึงเรียกวาจอมปราชญ
สมัยปจจุบันคือหลวงปูมัน่เรา รอบหมดเลยหาที่ตองติไมได นั่นละที่ทานไดประสิทธิ์
ประสาทใหครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ มากมายกายกอง ออกจากทาน
เปนผูประสิทธิ์ประสาทธรรมะใหทั้งนั้น สําหรับทานเองไมดังแหละ อยูเงียบๆ ในปา 
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แตเวลาดังดังตอนทานมรณภาพจากไปแลว ชื่อเสียงของทานกระเทือนทั่วประเทศไทย 
ก็เพราะลูกศิษยลูกหาออกจากทานๆ องคทีม่ีชือ่เสียงโดงดงัขนาดไหนก็ตามออกจาก
ทานทั้งนั้น ลูกศิษยทานทั้งนั้น ทีนี้ทานก็ดังในเวลาทานมรณภาพจากไปแลว มาดัง
ตอนทายนะ แตกอนทานเก็บตัวอยูในปา 

นี่ละผูที่ทรงอรรถทรงธรรมไดโดยสมบูรณเหมือนครั้งพุทธกาล ก็คือพอแมครู
จารยมั่น ไมมีอะไรตกเรี่ยเสียหายไปไหนเลย เก็บหอมรอมริบไวหมดเลย เพื่อให
ลูกหลานบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายไดยึดไดเกาะนําไปปฏิบัติ จากมรดกของทานที่
พาดําเนินมา เปนอยางน้ันนะ สําหรับเรานี้เรียกวาสดๆ รอนๆ เลยนะกับพอแมครู
จารยมั่น ความเทิดทูนสุดหัวใจตลอดจนกระทัง่ทุกวันนี้เลย สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา 
เหมือนทานไมไดจากไป ครั้นสุดทายธรรมชาติธรรมทั้งแทงเปนยังไงๆ มันเขากันไดปบ
เลย ยิ่งสดย่ิงรอนยิ่งเทิดทูนมากนะ อุบายตางๆ นี้เรียกวาไดจากทานทั้งน้ัน อะไรๆ 
เด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ สําคัญๆ ไดจากทานทั้งน้ัน แลวเราจะไประลึกใครไมระลึกทานจะ
ไประลึกใคร 

นี่ละที่เรากราบ เรียกวาสนิทใจ เทิดทูนสุดหัวใจ ทั้งรักทั้งเคารพเต็มหัวใจตลอด
มา แลวก็สดๆ รอนๆ อยูทุกวัน แลวไมมีนะบรรดาลูกศิษยลูกหา จะตําหนิทานก็ไมได
มันเปนไปตามนิสัย องคนั้นนิสัยไปทางนั้นองคนี้นิสัยไปทางนี้ ที่จะใหเหมือนทานไมมี 
เรียกวามีทานองคเดียวเทานั้น นี่ละที่ไดธรรมะไดขนบประเพณีอันดีงามมา แมแตมใีน
ตํารับตํารา เมื่อไมมีใครนําออกมาใชใหเห็นเปนตัวอยาง ก็ไมทราบจะยึดยังไง ลังเลๆ 
พอมีผูดําเนินพาดําเนินนี้มันเห็น จับปบๆ เลย ก็เราก็เรียนมาเหมือนกันแตกอน มนัก็
ลังเลจะวาไง พอไปเห็นทานพาทําเทานั้นจับปบๆ จับติดเลยนะนี่ไมเหมือนใคร ลง
แนใจแลวจับติดๆ ไมมปีลอยเลย เปนอยางน้ันเรื่อยมา 

อยางแตกอนไปบิณฑบาตที่ไหนไดมาก็อยางวา ก็มีธดุงค ฉนัเฉพาะที่บณิฑบาต
ไดมาทานกบ็อกในธุดงค แตเมื่อไมมีผูพาทํามันก็ไมสนิทใจ ลังเลสงสัยหลักลอยอยูนัน้
ละ พอไปเห็นทานพาทําเทานั้นจับปบเลยตั้งแตนั้นมา นี่ละมีผูพาทํานะ ไมมีผูพาทํามนั
ไมแนใจไมลงใจ แลวการทําก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย พอไปเห็นทานพาทําเทานั้นจับ
ปบๆ ติดเลย ตองมีผูพาทํานะ เราก็ไมเห็นใครครูบาอาจารยทั้งหลายที่ผานมา ที่จะให
เปนอยางทาน มีทานองคเดียวเทานั้น ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนลูกศิษยของทาน 
องคนี้ไปทางนั้นองคนั้นไปทางนั้นไปคนละทางๆ ไมเดนดวงเหมือนทาน ทานนี้เดนเลย
เชียว 

หากวาพูดธรรมะนี่ก็หาที่ตองติไมได หมดเลย ธรรมะภายในใจของทาน เวลา
ทานพูดเราไมลืมนะ ถงึขั้นที่ทานจะเด็ดออกมา เด็ดจากหัวใจของทานคอืประจักษมา
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นานแลว แตเมื่อไมมีเหตุการณทานก็ไมนําออกมาพูด เวลาทานพูดไปถงึธรรมะขั้นสูง 
ทานสอนพระเด็ดธรรมะขั้นสูง สูงเทาไรยิ่งเด็ดๆ เลย สุดทายวา พูดแลวก็ สาธุ ทานทํา
งี้เลยนะ สาธุ เลย แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูลถาม นั่น ถามอะไรของอนั
เดียวกัน ของอันเดียวกันถามหาอะไร นี่เราไมลืมนะ ทานยกมือขึ้นเลยพดูแลว สาธุ แม
พระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูลถาม คือของอันเดียวกนัถามหาอะไรทานวา เรา
ไมลืมนะ คือประจักษพอ 

แตกอนทานใชกิริยาภายใน ใครคิดอะไรๆ นี้ทานทักแตกอนนะ พอออกมานั้น
ทานเปนแบบเรียกวาหูหนวกตาบอด เหมือนไมรูไมเห็นเหมือนไมอะไรไปอยางน้ัน 
ตั้งแตอยูในปาในเขาอยูนั่น โอย ทานใชจริงๆ ใครคิดอะไรไมไดนะไปอยูกบัทาน พอ
คิดทางโนนแลว หรือบางทีคุยกันอยูสององคสามองค ไปอาบน้ําในหุบในเขาไปคุยกัน
เร่ืองอะไร พอมาเอาแลว ทานตอบเลยทางโนนคุยกันเรื่องอะไร ทานนําอันนี้ออกตอบ
คําคุยกัน ทานเอานี้ออกตอบเรื่องคดิหมดเลย นี่ทานเปดออกหมดเลย คิดอะไรๆ 
ขึ้นมานี้ใสเลย คิดอยากจะไปที่นั่นทีน่ี่ ไปทําไมที่นั่นไมดีสูทีน่ี่ไมได แนะ เอาแลวตอบ
แลวนะนั่น ทางนั้นคิด เปนอยางน้ันทานใชแตกอน เอะอะใชๆ 

อยางที่ทานพูดถงึเร่ืองทานอาจารยฝน ทานอาจารยฝนเองเลา นี่ทานนําออกใช
จริงๆ ใชกับผูตั้งใจปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ ทานจะเปดใหไดทกุอยางๆ ไมมี
อัดมอีั้นละ พอเราคิดที่จะไปที่นั่นทีน่ี่ ทานตอบแลวพอไปหาทาน ไปทําไมที่นั่นไดเร่ือง
อะไร สูที่นี่ไมได ทานตอบดวยความรูของทาน ทางโนนคิดทางนี้พอมาหาทานทานตอบ
แลว ตอบแลวอยางน้ี ทานเปดทานไมเก็บ สําหรับผูที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม
จริงๆ ทานจะเปนอยางน้ัน ถาไมเอาไหนทานก็ไมเลนดวย 

ทีนี้วันที่มันอัศจรรยเหลือเกิน อัศจรรยทั้งธรรมเราที่เปนขึ้นภายในใจ อัศจรรย
ทั้งทานอาจารยมั่นวางั้นนะ วันนั้นจิตมันลงเต็มเหนี่ยวเลย สวางจาครอบไปหมดเลย
ทานวา อูย จิตเราทําไมสวางจา ทีนี้ก็สงจิตไปหาทาน ทานจออยูงี้ หมอบออกมาทาน
วางี้นะ นานๆ สอดออกไปอกี ทานจออยูงีดู้เราตลอด คืนนั้นทานไมนอน พอตอนเชา
เขาไปจะไปเอาบริขารจากกระตอบนั่นแหละ เอาบริขารพวกบาตรพวกกาน้ําออกมา 
ทานมายืนจังกาปดประตูเลย ทางนี้กําลังจะเขาไป ทานออกมาทานมายืนปดประตูดนัไว
เลย 

เปนยังไงศาสนาเจริญที่ไหน ขึ้นเลยนะ เห็นแลวยัง ศาสนาเจริญอินเดียหรือ
เจริญที่ไหนทานวางั้น เอาใหญเลยนะยืนอยูนั้นไมยอมใหเขา ใสเปร้ียงๆๆ เห็นแลวยัง
ทีนี้ศาสนาเจริญที่ไหน หือๆ คือจติของทานคืนนั้น เมื่อคืนนั้นผมก็ไมไดนอน ดูทานนั่น
แหละวาเลย เพราะฉะนั้นเวลาสอดจิตไปทีไรทานจออยูแลว คลานกลับมาทานวานะ 



 ๗

เลยเขากันไดเลย อยางน้ันละทานไมเก็บ กับผูที่ตั้งใจปฏิบตัิจริงๆ แลวทานจะเปดรับ 
ทางนั้นเปนธรรมทางนี้เปนธรรมรับกันงายออกงายๆ นะ ถาไมเปนธรรมมีเทาไรก็ไม
ออก เปนอยางน้ันนะมันตางกัน 

อยางพอแมครูจารยที่อยูในปาในเขาทานเปดสําหรับบรรดาลูกศิษยลูกหา คิด
อะไรๆ นี้เอาเลยๆ มันก็ยอมมันไมอยากคิดละซิ คิดไมไดคิดแลวพอไปหาตีกบาลแลว 
พอไปกราบยังไมเสร็จตีกบาลแลว มันก็หมอบละซิ นั่นทานใชแตกอน พอออกมานี้หู
หนวกตาบอด ทานใชตามกาลสถานที่บุคคลทานไมไดใชทั่วๆ ไป ทานเปดจริงๆ พอ
แมครูจารยมั่นรูจริงๆ สมกับที่วาทานตอนรับเทวบุตรเทวดา ผมอยูในปาในเขาผมทํา
ประโยชนใหโลก ใหพวกเทวบุตรเทวดามากยิ่งกวาใครๆ ที่ประกาศตนวาทําประโยชน
ใหแกศาสนามากกวานั้นเปนไหนๆ ทานวางั้น วันหนึ่งๆ ผมไดหลับไดนอนเมื่อไร 
ตอนรับเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม นั่นฟงซินะ 

เพียงสี่ทุมมาแลว ที่วาทานมาหกทุมๆ ทานพูดไวกลางๆ เวลาอยูที่นั่นเงียบๆ นี้
ประมาณสักสามสี่ทุมมาแลวเทวดา รุกขเทวดาไมตองพูด อากาสาเทวดา เทวดาชั้นบน 
จนกระทั่งทาวมหาพรหมมา ตอนรับเทศนาวาการสอน วางเมื่อไรา ทานบอกทานไมได
วางตอนรับพวกเทพ นั่น ทําประโยชนมากยิ่งกวาที่เขาประกาศปางๆ วาไดทําประโยชน
ใหโลกเปนไหนๆ มากกวานั้นเปนไหนๆ ทานวางั้น เอาละวันนี้พูดเทานี้ ก็พอเปนคติ
ละ 

นั่นเห็นไหมละทองคํามาเรื่อย ทองคําเขาคลังหลวงเรา พยายามเขาคลังหลวง 
พยายามจะพูดเสียวา ก็เรานี้แหละที่พาพี่นองทัง้หลายนําสารคุณอันสําคัญคือทองคํา
เขาสูคลังหลวง นอกนั้นก็ไมเห็นใครมานํา วางี้หรือวาคุยเหรอพิจารณาซิ ไมเห็นก็บอก
ไมเห็นคุยที่ไหน อันนี้ออกอยูอยางน้ีเห็นไหม เหลืองอรามอยูทุกวันๆ ไหลเขาๆ สวน
ดอลลารไมมีหวังแลวละ ก็เปนตามทีเ่ราประกาศไวแลว ตอไปนี้เงินไทยจะไมพอจะไมมี
เพราะเราหยุดเทศนชวยโลกแลวเงินก็ไมมีมาละ แลวทีนี้เงินไทยชวยตลอดนี้จะทําไง 
คือดอลลารนี้จะตองมาชวยกัน สุดทายดอลลารก็ไมเขาคลังหลวงอยางวา มาชวยเงิน
ไทยหมด กอ็ยางน้ัน คือเราพิจารณาเรียบรอยแลวเราคอยพูด พูดตรงไหนไมผิดๆ 

นาฬิกานี้ใครไดมาจากไหนอีก มันเอามาทุกแบบนะ นาฬิกาน้ีเอาแบบนี้มา มี
ทุกแบบนะ ขนเขามา ทางดานวัตถุนี้ขนเขามาๆ เอาออกเทาไรขนเขามาเรื่อย มีทกุแบบ
นะทําไง มีแตวัตถุ ธรรมใหจาขึ้นในหัวใจไมคอยมี ใหอันนี้จาซิมันชนะหมดเลย 
เพราะฉะนั้นทานผูที่พอแลวทานจึงไมสนใจกับอะไร ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมชาตินี้ 
ชนะดะไปทั่วสามแดนโลกธาตุ ธรรมะนี้ชนะหมดเลย แลวจะเอาอะไรมาอวดมาแขงละ 
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ทานจึงไมยุงกับสิ่งใด เพราะอันนี้เลิศพอแลว ส่ิงที่เลิศพอแลวอยูภายในใจแลวเอาอะไร
เหลวๆ ไหลๆ มาใส ทานจะเอาอะไรทานก็ปดออกซิ พากันเขาใจเอานะ 

นั่นเห็นไหมเขียนไวนั่น นิพพานคือนิพพานเปนอยางอื่นไปไมได มีใครมาเถียง
ไหม ตั้งแตกอนเถียงกนั นิพพานเปนอัตตาบางเปนอนัตตาบาง ฟาดกันลั่นทั่วประเทศ
ไทย บทเวลาอันนี้จะตัดสินกันก็คือเราไปเทศนที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พวกเขื่อนเขา
มาถามปญหาเราเรื่องนิพพาน เราก็ตอบผางเดี๋ยวนั้นเลย พอตอบผางเทานั้น ออก
จากน้ันเขาก็ออกทางอากาศวิทยุล่ันเลย ตั้งแตนั้นมานิพพานเปนอัตตาเปนอนัตตาเลย
เงียบหมด นี่บอกชัดเจนแลววา นิพพานคือนิพพาน เปนอยางอื่นไปไมได แลวชี้แจง
เหตุผล อนัตตาก็ดอีัตตาก็ดีไมใชพระนิพพาน เปนทางกาวเดินๆ นั่นเขียนไวแลว ทั้ง
เหตุก็อธิบายไวเรียบ จนกระทั่งถงึนิพพานอธิบายไวเรียบ เงียบไมมีใครคาน 

ถอดออกมาจากนี้มาพูดคานไปไดยังไง ของจริงกับของปลอมตางกันขนาดไหน 
ของปลอมเอามากองเทาภูเขามันก็ปลอมเทาภูเขา ของจริงขนาดไหนจริงเทานั้น อยางนี้
นี่ของจริงตามสมมุติ เอาธนบัตรปลอมมาใสนี้ กองเทาภูเขาสูอันนี้ไมได ก็อยางน้ันละ 
เร่ืองธรรมก็เหมือนกันเอาของจริงออกมาใครคานไดที่ไหน นี่ถอดออกจากหัวใจ 
นิพพานคือนิพพานเปนอยางอื่นไปไมได ชี้แจงใหทราบดวย จากน้ันมาก็เงียบเลย ไมมี
ใครจะขัดจะแยงมาที่ไหน ที่เถียงกนัคือความเขาใจเฉยๆ ไมใชความรูจริงเห็นจริงใน
ธรรมทั้งหลาย เหมือนพระพุทธเจาและพระอรหันตทาน พระพุทธเจาพระอรหันตทาน
แมนยํา องคของทานเปนแลว เต็มสัดเต็มสวนแลวจะปลอมที่ไหน กิริยาแสดงออกมา
จริงหมด ถาอันใหญจริงอันเล็กก็จริงไปหมด ถาอันใหญปลอมออกไปก็ปลอม ถกเถียง
กันวันยังค่ํา เปนอยางน้ันนะ 

แตกอนสมัยเราปฏิบัติไมมีนาฬิกา พึ่งมามีป ๒๔๙๓ เราพึ่งไดนาฬิกามา 
เพราะฉะนั้นจึงบอกเวลาไดเปงเลย เวลาหาทุมก็บอก เร่ิมมีนาฬิกาปนั้นละ แตกอนไม
เคยมี นั่งภาวนาจนกนแตกไมรูวาเวลาเทาไร จําไดแตวาบางวันยังไมมืดนั่งแลวจน
ตะวันโผลก็มี กี่ชั่วโมงไมมีนาฬิกา เอาอันนั้นวัดเอาเลย พึ่งมามีนาฬิกาป ๙๓ ใครนา
ถวายนาฬิกา นาฬิกานั้นเปนนาฬิกาไขลาน ทุกวันนี้นาฬิกาใสถาน นาฬิกานั้นไขลาน รู
ไดเวลาหาทุม พอเรื่องราวใหญโตฟาดินถลมผานไปแลวก็มาจับนาฬิกาดู หาทุมเปง
พอดมีันก็พดูไดละซิ แตกอนไมมี นั่งจนกนแตกก็ไมมีนาฬิกา ไมกนแตกยังไงนั่งตลอด
รุงๆ 

นั่งทีแรกออกรอนเหมือนไฟเผาเลยนะกนคืนแรก ครั้นตอมาคืนที่สองตอไป
แลวมันก็พอง จากออกรอนมากๆ แลวก็พอง จากพองก็แตก จากแตกก็เลอะกน ฟงซิ
นั่งภาวนาจนกนแตก นี่เอาจริงเอาจัง พูดนี้ไมมกีารที่จะมาสงเสริมเพิ่มเติมหลอกลวง
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โลกเราไมมี เราเอาความจริงที่ออกจากเราพูดลวนๆ นั่งภาวนาจนกนแตกไมมีนาฬิกา 
จนสวาง คือมีขอบังคับเอาไววา ตั้งสัจจอธิษฐานนะนั่น อธิษฐานในใจ ตั้งแตบัดนี้เราจะ
นั่งนี้จนกระทั่งสวางเปนวันใหมขึ้นมาเรียบรอยแลวถึงจะลุกจากที่ได ถาไมถงึน้ันลุก
ไมไดนะบังคบัเจาของไว มีขอยกเวนขอเดียว เวนแตครูบาอาจารยหรือพระเณรในวัด
เกิดอุบัติเหตุขึ้นในคืนนั้น เราจะออกไปชวยเหตกุารณนั้นๆ สําหรับเราเองไมใหมีเลย
ขอแมไมมี บอกชัดๆ เลยวา เอา ปวดหนักออกเลย ปวดเบาออกเลยที่จะใหลุกไปไมมี 
ไมมีขอแม 

แตมันก็ไมเคยปวดหนักนะ ปวดหนักก็ออกจรงิๆ เรียกวาไมลุก จะปวดเบา
อะไร เหงื่อแตกออกนี่มนัจะเอาเบามาจากไหน มันยางตายไมใชธรรมดา คือคนจะตาย
เปยกหมดจวีรเหมือนซักนะ เปยกหมด นี่ละการรบกับกิเลสใหทานทั้งหลายฟงเอานะ 
จึงวารอดตายที่ไดมาสั่งสอนโลก พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายทานก็เปนอยางน้ัน ไอเรา
ตัวเทาหนูมันก็เปนแบบหนู รอดตายๆ 

...คําพูดของเราถาส่ังอะไรลงไปนี้มันเหมือนหินหักนะ จะมาตอกันไมได ถาตอ
ก็เปนรอยตอเสียไมใชหินธรรมชาติ ส่ังอะไรวาอะไรแลวเด็ดขาด เพราะฉะนั้นพระเณร
จึงตองระวังมาก ถาลงไดล่ันคําไหนไปแลวเคลื่อนไมไดเลย เราเอาเราก็แบบเดียวกัน
เคลื่อนไมได นี่ละออกจากเรามาใชมันก็มีนิสัยอยางน้ันละออกมา เด็ดขาด ไมออนแอ 
วาอะไรเปนนั้นเลย ดัดเราก็เหมือนกันที่วาไมมีขอแมอยางน้ีไมมีเลย เอาซิปวดหนัก
หนักเลยออกเลยๆ ปวดเบาออกเลย อะไรๆ ออกเลยไมมีขอแมแลว เปนอันวามัดตาย
เลย สวนที่ขอแมยกไว เชนอยางครูบาอาจารยทานเกิดอุบัติเหตุ หรือพระเณรในวัดเกิด
อุบัติเหตุ ยกไวจะออกไปชวย มีขอเดียว นอกนัน้ไมใหมีสําหรับเราทําอยางน้ัน วันไหน
ก็เหมือนกันขาดสะบั้นไปเลย 

ที่จะตั้งสัจจอธิษฐานไปนัน้แลวลมคําอธิษฐานเราไมเคยมี บอกวาไมมีเลย คอ
ขาดขาดเลย ถาลงไดตดัสินใจลงไปแลวคอขาด นี่ละที่เราตั้งตัวได ที่วาเจริญแลว
เส่ือมๆ ๑๔-๑๕ วันแทบเปนแทบตายจิตเจริญแลวเสื่อม เปนเพราะเหตุไรถึงเปนอยาง
นี้ อกจะแตก ปหนึ่งกบัหาเดือน เหมือนตกนรกทั้งเปน พิสูจนพิจารณา มันจะเปน
เพราะขาดคําบริกรรมนี้ละมัง สติกบัคําบริกรรมไมตดิกันมนัขาดตรงนี้มังจิตถงึเส่ือมได 
เอา มันมาของใจตรงนี้ ของใจตรงนีเ้อาตรงนี้ละที่นี่ แกปญหาตรงนี้ เอา ตั้งแตนี้ตอไป
จนกระทั่งใหจิตมันตั้งได ไมตั้งไดมนัจะเปนจะตายก็เอาวางั้นเลยตั้ง เอาสติจับกับคํา
บริกรรม ตั้งคําบริกรรมจะเปนคําใดตามแตใจเราชอบ เชนเรานี่ชอบพทุโธ พุทโธๆ กบั
สติติดกันเลยอยูในหัวใจ 



 ๑๐

ทีนี้ความคิดนี้ละเราไดเห็นมันชัดเจนมาก โถ มันดันขึ้นมามันอยากคิด 
ความคิดนี้เปนกิเลสเปนสังขารสมุทัย ไดแก อวชิฺชาปจฺจยา สงสังขารขึ้นมาใหคิดให
ปรุง มันอยากออก เราปดชองมันขึน้นี้ดวยพุทโธ เอาพุทโธปด สติปดไมใหมันออก 
เหมือนอกจะแตกนะวันแรก มันอยากคิดขนาดนั้นละ ไมยอมใหคิดไมยอมใหเผลอ 
ฟาดตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับไมใหมเีวลาเผลอเวลาใดเลย หนักมากนะ อันนี้ก็
หนักมาก ทีนี้ละมันดันขึ้นมาๆ ดันเทาไรก็ไมยอมใหขึ้น มันขึ้นมาชองน้ีพุทโธปดอยู
แลวนี่ไมใหขึ้น วันหลังคอยเบา พอสามวันสี่วันทีนี้เบาเลยนะ เบาเลย แตเผลอไมให
เผลอ จนกระทั่งจิตเขาถงึขั้นละเอียด ละเอียดเต็มที่จนพุทโธไมได 

จิตเวลาเขาเต็มที่มันอิม่ตัวหมดแลวคําบริกรรมนี้หมด นึกยังไงกไ็มออก เหลือ
แตความรูที่ละเอียด สติจับไวนั้นไมใหเผลออีก ทีนี้พอไดจังหวะมันก็คลี่คลายออกมา 
พอคลี่คลายออกมานึกพทุโธได เอาพุทโธปดปบเขาอีก ตอไปมันก็คอยเย็นขึ้นๆ จิตใจ
คอยสงบเย็นขึ้นๆ สติกับพุทโธไมปลอย ตอจากนั้นก็ตั้งได นี่ละเราตั้งไดเพราะเหตุนี้จํา
ใหดีทุกคน เอาเปนเอาตายจริงๆ นะไมไดวาธรรมดา เหมือนระฆังดังเปงนักมวยตอย
กัน อันนี้ก็วาเปงเอาละนะวางั้น พอวางั้นนี่เผลอไปไมได ใสปวะเลย ตลอดจนกระทัง่
หลับ ตื่นนอนซัดอีกไมใหเผลออีก ทกุขแสนสาหัสก็ยอมรับ 

เราเปนมาแลวทุกอยาง เวลาสอนหมูสอนเพื่อนจึงไมมีผิด เพราะเราทําไดผล
มาแลวทุกอยาง สอนจึงไมผิด ใครก็ตามตั้งสตดิีแลวคนนั้นจะตั้งตัวได สติเปนสําคัญ 
พอเผลอแพล็บกิเลสคิดแลวปรุงแลว นั่นละกิเลสออกแลว ทําลายเราแลว เมื่อไมใหมัน
ออกมันก็ทําลายไมได มแีตธรรมตีลงๆ ธรรมเจริญๆ แลวนี้จิตสงบไดเลย จําใหดี เอา
ละทีนี้พอ 
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