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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

รูถึงขั้นจริงแลวจริงเหมือนกันหมด 
กอนจังหัน 

ใหจิตมันเปดเถอะนะ ขอใหจิตมันเปดจากกิเลส ที่กิเลสปดอะไรๆ เร่ืองของ
กิเลสน้ีมีแตเขาทาทั้งนั้น อะไรๆ กต็ามถาเปนเรื่องกิเลสแลวเขาทาๆ หมด อยางของ
เต็มบาตรนี่ เอามาใส เห็นอันนี้เขาทาอันนั้นเขาทา บาตรเต็มแลวยังเขาทากิเลสมันพอที่
ไหน ธรรมอันหนึ่งบอกวาพอแลว อันนี้ยังเขาทามาเรื่อย ฟงนะพระเหลาน้ี มีแตพวก
เขาทาเร่ือยพระวัดเรา มีแตพระเขาทา อะไรๆ ดีหมด อะไรๆ ดีหมด เขาทาๆ สะแตก
อิ่มแลวนอนหลับยิ่งกวาหมู น้ําหนักใสกันเปร้ียง ไมใชเปนของหยาบนะ คือเอาน้ําหนัก
ฟดกันๆ ทีโ่ลกเขาวาหยาบโลนเราไมสนใจ คือเอาน้ําหนัก ถานํ้าหนักไมพอไมทันกัน 
ตองเอาน้ําหนักใหเหนือกวาๆ อันนี้น้ําหนัก เวลาฉันจังหันนี้อาหารผานเขามาอะไร อัน
นี้เขาทาอันนั้นเขาทา แลวธรรมละไปไหน มันเต็มบาตรแลว..ธรรม เขาใจไหม ยังจะ
เขาทาๆ อยูเหรอ ฟงซินะ 

โห มันสนุกดูโลก เราพูดจริงๆ จวนจะตายแลวเปดใหชัดเจน ไมพูดเฉยๆ นะ 
ไปที่ไหนแบบหูหนวกตาบอด อันนี้ไมไดบอดมันจาตลอด มันรอบอยูนี้ เร่ืองธาตุเร่ือง
ขันธใชตามกาลสถานที่เวล่ําเวลาของสมมุติก็ใชไปอยางน้ันแหละ อันนั้นผิดอันนั้นถูก 
อันนี้ดีอันนี้ชั่ว ก็วาไปตามขันธ ธรรมชาตินั้นมันครอบหมดแลวมันรอบหมดเลย เปน
อยางน้ันละ มันถึงไดเห็นอันนั้นเขาทา อันนี้เขาทา เต็มบาตรแลวยังเขาทา เปนอยางน้ัน
นะ เปนยังไงพระวัดปาบานตาดมีแตพระเขาทาทั้งน้ันหรือ อาหารอันนั้นมาอันนี้มา 
บาตรเต็มแลวไมดู ดูแตขางนอก เขาทาๆ ไมไดนะ ธรรมเปนยังไง เขาทาไหมธรรมนะ 
การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา สติสตัง ปญญา ติดตัวไหม เขาทาไหม พจิารณาตรงนี้
ใหดี ถาสติปญญาไมเขาทาแลวเหลวไหล มีแตกิเลสเขาทาทั้งน้ันๆ แหละ 

เอาใหดีนะ เราจวนจะตายแลวจึงรีบ ไมมีใครพดูอยางหลวงตาบัว นี่พูดอยาง
ถนัดชัดเจน ดึงออกมาจากหัวใจไมสงสัย ไมวาธรรมขั้นใดที่แสดงออกมานี้ไมผิดเลย 
ศาสดาองคเอกพดูแลวสาธุไมไดวัดรอย ทานรูของจริงยังไง ลูกศิษยตถาคตจะไมเปน
ของจริงตามกันไดหรือ เมื่อรูถึงขั้นจริงแลวจริงเหมือนกันหมดเลย เหมือนน้ําใน
มหาสมุทร ไหลมาจากคลองใดๆ สายใด พอเขาถึงน้ันปบเปนมหาสมุทรอันเดียวกนั
หมด อันนี้ความรูจริงเหมือนกัน เมื่อเต็มภูมิแลวจาเหมือนกันไปหมดเลย พระพุทธเจา
อยูที่ไหนไมตองถาม อันนี้บอกประกาศลั่นไปเลยทั่วแดนโลกธาตุ 
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นั่นละเรื่องธรรมเปนของเลนเมื่อไร เวลานี้ธรรมกําลังถูกเหยียบย่ําทําลายจาก
กิเลสตัณหา เฉพาะเมืองไทยเรากว็งราชการงานเมือง มแีตพวกยักษพวกผีพวกมาร 
เหยียบย่ําทําลายธรรม เจาของก็วารํ่าวารวยวาดีแลวเหยียบเจาของแหลกนะ ผูที่วารํ่าวา
รวย เปนบาอํานาจอยูเวลานี้ นี่ละพวกกิเลสเหยียบหัวมันๆ  เอาธรรมจับรูหมดนี่ วาตัว
อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มีแตกิเลสเหยียบเอา อันนั้นเขาทาอันนี้เขาทา ถาเปน
เร่ืองพุงของตัว พรรคพวกของตัว โคตรแซของตัว เขาทาทั้งหมด พวกนี้จะพากันจมทั้ง
โคตรทั้งแซนั้นแหละ 

อยาเหยียบนะเหยียบธรรมพระพุทธเจา ถาไมอยากจมอยาเหยียบบอกตรงๆ 
เลย ธรรมนี้เปนของจริงเลิศเลอมาตั้งแตพระพทุธเจาองคใดๆ ที่คนธรรมมาประกาศ
สอนโลก เปนธรรมเล็กนอยเมื่อไร เรายังจะเห็นเปนของเลนอยูเหรอ มีแตอะไรก็
เขาทาๆ กิเลสเหยียบหัวธรรมมีแตเขาทาๆ ถาเปนเรื่องของกเิลสน้ีเขาทาทั้งนั้น ถาเร่ือง
ของธรรมละไมเปนทาเปนทาง ขอใหพากันพิจารณาใหดีการปฏิบัติธรรม เราพูดตรงๆ 
นี่ละเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมมีหนักมเีบา จวนจะตายก็บอกจวนจะตาย นี่พูดความจริง 
ความเปนกับความตายมีน้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรหนักกวากันเพราะเปนสมมุติดวยกัน 
เปนก็สมมุต ิ ตายก็สมมตุิ เกิดสมมตุิ ตายสมมตุิ เหมือนกนัหมด ธรรมชาติที่เหนือ
สมมุติแลวไมตื่นเตนกับสิ่งเหลานี้ พูดตามหลักความจริงไดอยางเต็มปากเลย 

ทานทั้งหลายใหดูนะดูศาสนาอยูที่ไหน พระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลกมานี้
นานสักเทาไร ประกาศเขาที่หัวใจ หัวใจมันเหมือนหมอคว่ําน่ันเหรอ เอานํ้ามหาสมุทร
มาเทมันก็ไมมี หมอถาลงไดคว่ําปากลงแลวอยาวาแตน้ําธรรมดา เอาน้ํามหาสมุทรมา
เทมันก็ไหลออกหมดไมมีอะไรขงั ถาเปดปากออกแลว หงายปากขึ้นมานี่ขังไดทัง้น้ันๆ 
มองดูๆ มนัเลอะเทอะๆ คนที่มาอยูในวัดนี่เหมือนกัน ผูชายหรือผูหญิงก็ตามจะมี
ลักษณะเดียวกัน เพราะหัวใจเขาทาเหมือนกัน หัวใจมันเขาทาไปทางกิเลสเหมือนกัน 

เมื่อวานเราเดินมานี้ก็มีคนหนึ่งเขามาฟองรองวา ตชด.วาใหอยางน้ันวาใหอยาง
นี้ เราก็ฟงเหตุผล พอจบลงไปแลว วา ตชด.วาใหเขาอยางน้ันอยางน้ี พอพูดจบลงแลว
บอกใหออกจากวัดคนนี้ แลวบอกพระใหไลหนีออกจากวดั คนนี้มาเปนเสนียดจัญไร
แกคนที่รักษาวัดวาอาวาส ตชด.เขารักษาวัดวาอาวาสทุกขอบเขต อันนี้มันไดเร่ืองอะไร 
ที่เขาพูดก็ไมผิด เมื่อเปนเชนนั้นแลว ไอนี้มนัมีอะไรความรับผิดชอบ มีแตจะมา
ฟองรองเอาความดีๆ ใสตนเอง จึงบอกวาใหคนนี้ออกจากวดั บอกเลยนะเรา อยางน้ัน
ละธรรมไมไดเหมือนใคร 

ความฟองรองไมมีความหมาย ถาใหมีความหมายตองเอาเหตุเอาผลเขามา
ฟองรอง ฟองรองดวยอํานาจกิเลสของตน ความเขาทาของตนๆ นี้เอาละถูกไล เมื่อวาน
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นี้ก็ใหไลแลว อยามาเลนนะเลนกับเรา เราไมมีเอนมีเอียง ตรงไปตรงมา ไมมีใกลมีไกล 
เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน เชนอยางอาหารดูซินะ ทําไมเราจึงมานั่งจอนั่งรอ ก็เพื่อความ
เสมอภาคไมใชอะไร อวัยวะของเรานี้ เราเอาอาหารใสปากปบ มันจะวิ่งถึงกนั
ประสานกันหมด ขอใหถูกตองในจดุแรก อันนี้เอาใหถูกตองในจุดแรก เอาไปใหเสมอ
กันหมดแลว ทางโนนจะแจกจะแยกกันไปเทานั้นเอง ก็เปนความชอบธรรม นี่ละอยู
เฉยๆ ไมไดนะมันหากเปนอยูในจิต 

พูดใหมันชัดๆ จิตมันไมไดเหมือนโลกน่ีนะ ใครจะวาอะไรก็ตาม ใครเหยียบหัว
พระพุทธเจามาสักเทาไรๆ มีแตมตูรคูถขึ้นเหยียบหัวธรรมทั้งน้ันละ เราดูแลวสลด
สังเวช แตจะแกไขยังไง เอาฝามอืไปกั้นน้ํามหาสมุทร กิเลสเหมือนคลื่นมหาสมุทร 
ธรรมเหมือนฝามือเทานั้น เราใหเอาธรรมเขามา ถึงฝามือกต็าม เอาใหไดนะ ตไีปตมีา
กิเลสมันหงายไดทั้งนั้น ถาปลอยไปตามเรื่องๆ นี้จะไมไดเร่ืองไดราวนะ 

เวลานี้ศาสนาพุทธในเมืองไทยเรา กําลังจะลมจะจมจะไมมีใครเหลียวแล มีแต
คัมภีรใบลาน เรียนมากี่ประโยคๆ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เปนหนอนแทะกระดาษ
ทั้งน้ันถาไมตั้งใจปฏิบัตติาม ถาปฏิบัติตามแลว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้พอกิน 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไลเขาไปหารางกายทุกสัดทุกสวน ทั้งรางกายเขารางกาย
เราเปดออกหมด ปลอยวางนี้ดีดผึง ไมตองถามละเรื่องนิพพาน เปดอันนี้ออกหมดแลว
ก็เห็นพระนิพพานเอง ใหพากนัจดจําเอานะ 

อูย มันนาทุเรศ เขามานี่ทุกแบบทุกฉบับ ไปในครัวก็เหมือนกัน ไอพวกเห็นแก
ปากแกทองเห็นแกกินแกสะแตก มนัรูบาปรูบุญที่ไหน มีอยูทุกแหงทกุหนเราไมพูด
เฉยๆ รูอยูหมด อันนี้กเ็ปนวิสัยพวกหนอน วางั้นนะ เราไมใชหนอนจะเปนบาอะไรกับ
เขา บทเวลาคนกับหนอนจะฟดกันมนัก็ม ี

ตั้งใจปฏิบัตใิหดีนะพระ สติเปนสําคัญเคยชี้แลวไมผิด ใครตั้งสติดีคนนัน้จะตั้ง
หลักตั้งฐานได มันจะเผลอไปไหน การตั้งสตินี้มีเครื่องสนับสนุน สวนมากมักจะเปน
อาหาร ถากินอิ่มๆ เต็มที่เต็มฐานแลวสติตั้งไมอยู ผอนลงๆ สติดีขึ้นๆ ผอนลงไปเทาไร
สติดีขึ้นเทานั้น เอา มันจะตายจริงๆ กินใหมัน ถาไมกินมันก็จะตายอีกแหละ จะไมได
ตั้งสติ เอา ผอน ดูเจาของซิ หนุนขึน้ อดบางอิม่บางไมเปนไร เร่ืองอดอาหารการกินนี้
เวลานี้มาจะกาวขาไมออก พอกินอิม่แลวกลับขึ้นภูเขานี้เหมือนมาแขง มนัดีดปง กําลัง
ทางรางกายมาเร็ว แตกําลังทางดานจิตใจนี้ลําบากมากนะ จึงตองหมุนใหเต็มที่เต็มฐาน 
เพราะฉะนั้นอดกอ็ดเถอะนะ อดขณะนี้เวลาฉันลงไปแลวมันก็อิ่มขึ้นมา มกีําลังทันที แต
กําลังของธรรมขึ้นยากนะ จึงตองไดพยุงๆ กัน ใหจําทุกคน 
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การอดอาหารถูกมากสําหรับผูปฏิบัติจิตตภาวนา มีสติเปนสําคัญ สติตั้งไดดวย
การผอนอาหาร รางกายไหนก็เถอะเวลากินมากๆ กินมากๆ แลวความขี้เกียจก็มาก 
การนอนก็มาก ราคะตัณหามันจะแสดงภายในจิต ไมตองแสดงเปนลวดลายออกมา
ภายนอกก็ตาม มันเกิดจากจิต มันแย็บๆ รูทันที เราจะฆามันอยูแลวพอแย็บๆ มันเปน
เพราะอะไร นั่น ติดตามกันไปแกกันไป อยาสักแตวาทํานะ ภาวนาก็สักแตวาภาวนาใช
ไมได ตองใชสติปญญา ทุกคนๆ ใหใช 

นักปฏิบัตินี่สําคัญมาก ใหดูตัวเองอยาไปดูใครตอใครมากยิ่งกวาดูตัวเอง ดู
ตัวเอง เหตุมันอยูที่หัวใจ มหาเหตุกิเลสออกตลอดเวลา ธรรมะไมมีกําลัง มีแตกิเลส
เหยียบเอาๆ เวลาธรรมะมีกําลังกลาเพราะความถูไถ กาวไมหยุดๆ แลวธรรมะก็คอย
แกกลา สติปญญาดีขึ้นๆ กิเลสคอยหมอบไปๆ สติปญญามีกําลังกลาแลวฟาดกิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรกวนใจ พระพุทธเจา พระอรหันตทานไมมีอะไรกวนใจ ส่ิง
กวนใจคือสมมุติทัง้หมด สมมุตินั้นไดแกกิเลสเปนสําคัญ จอมสมมุตกิ็คือกิเลส ฟาด
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว หมดสมมุติโดยประการทั้งปวง จึงไมมอีะไรรบกวนจิตพระ
อรหันต เปนสมมุติทั้งมวลสิ่งเหลานั้นมากวนกันไดยังไง 

กวนไดเฉพาะเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน มันก็เปนไปตาม
สมมุติของมนัที่มันเกี่ยวของกันได สวนจิตตวิมุตตินั้นไมมีทาง นั่นละพิจารณาใหมัน
เปนอยางน้ันซิ อยาสักแตวาอยู ใครมาศึกษาที่นีศ่ึกษาใหดี อยามาเหลาะๆ แหละๆ 
เกงๆ กางๆ ใหเห็น โห ทุเรศนะ ศาสนาพระพุทธเจาไมใชศาสนาเกงกาง ศาสดาองค
เอก พระสงฆสาวกเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้องคเอกๆ ทั้งน้ัน เราอยามาเอกตา
ขางเดียวนะ เขาใจไหมเอกตาขางเดยีว ถาบอดอีกขางหนึ่งแลวหมด เวลานี้ยังพอมอง
ไดอยู เรียกวาตาเอกมีตาขางเดียว ถาอีกขางน้ีบอดแลวเสร็จเลย เขาเรียกคนตาบอด 

แตเรานิยมกันมากวาชั้นเอกๆ เอกอะไร เราอยากถาม ไมใชเอกตาขางเดียว
เหรอ ถาตาขางน้ีบอดแลวหมดเลย ใหเอกไมมคีูแขงซิ ความเพียรฟาดใหกิเลสแหลก
ละเอียดภายในจิตใจแลวไมมีคูแขง ส่ิงที่แขงคือกิเลสเทานั้น กิเลสขาดสะบั้นลงแลว
พระอรหันตไมมีทกุขภายในจิตใจ ตั้งแตวันตรัสรู พระพุทธเจา พระอรหันตทั้งหลายไม
มีคําวาทุกขเขาไปเสียดแทงใจ เพราะทุกขเหลานี้เปนสมมุติทัง้หมดเกิดจากกิเลส กิเลส
มวนเสื่อลงไปแลวไมมีสมมุติใดเขาไปเกี่ยวของ เปนจิตตวิมุตติ วางอยูตลอดเวลา ไมวา
ยืนเดินนั่งนอน อิริยาบถก็เปนกิริยาสมมุติ ธรรมชาตินั้นไมมีอิริยาบถ ทานวานิพพาน
เที่ยง 

นี่คุณคาแหงการประพฤติปฏิบัติตัว เร่ิมตั้งแตการใหทาน รักษาศีล ภาวนาเขา
ไป เหลานี้เปนทางกาวเดินเพื่อพระนิพพาน ใหพากันยึดหลักไว ผูสอนเหลานี้คือผูส้ิน
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กิเลส ไอกิเลสมันคลังกิเลสมันสอนพวกเราเวลานี้ พวกคลังกิเลสมันสอนเราเกงกวาผู
ส้ินกิเลสคือศาสดามาสอนเรา มันไมยอมเชื่อนะเชื่อศาสดา มันจะไปยอมเชื่อกิเลสนั่น
ละ อันนั้นก็เขาทา อันนี้ก็เขาทา มีแตเขาทาทั้งหมดเรื่องกิเลส เอาละพอ ใหพร 

หลังจังหัน 

ขานี้ยังคูไมสนิทนะ เหยียดสนิทกวา มันยังเปนอยูนี้ มันลดลงเหมือนกัน แตอัน
นี้ลดยาก ตรงนี้มันหนักกวาเพื่อน วันนี้จะประคบเพียงตอนบายหนเดียว เมื่อวาน
ประคบเชาเย็น วันนี้จะงดตอนเชาเห็นวาคอยเบาลงไปแลว จะประคบหนเดียวตอนบาย
เลย ตอนเชาจะไปทําประโยชนใหโลก สงเคราะหโลก หวงตัวก็หวง แตมนัหนักทางโลก
มากกวาตัวเอง หวงตัวเองนี้ก็หวงไวเพื่อเอานี้ไปทําประโยชนใหโลก ไมไดหวงเพื่อหึง
เพื่อหวงอะไรอยางน้ี ไมหวงอยางน้ัน หวงนี้ก็คือรักษาอันนี้ไวเพื่อไปทาํประโยชนให
โลก มันเปนเครื่องมือ วันนี้จึงจะประคบตอนบายเทานั้น กะวาตอนบายสามโมง 

ตอนเชาจะนําอาหารไปใหโรงพยาบาล เปนอันดับแรกละโรงพยาบาล โรงน้ัน
โรงน้ี สวนที่เขามารับนี้เปนประจํานะ เมื่อวานนี้ดูวามาสองโรง เพราะเปดทางไวแลว 
ใครจะมาจากโรงพยาบาลไหนก็มาเราเปดรับไวเรียบรอย ของเอามาไวเต็มโกดังเลย จัด
ไวเฉพาะๆ ใหถูกตองเสมอกันหมด เคลื่อนไมไดนะ ลงไดส่ังอะไรแลวเปนอยางน้ัน มี
พระเวรอยู ๗ วัน เวรละ ๗ วันรับผิดชอบ องคอื่นมาก็ปฏบิัติตามหนาที่เต็มเม็ดเตม็
หนวย บริเวณศาลา โกดัง พระเวรรับผิดชอบทั้งหมดเจ็ดวันๆ มีแขกมีคนเขามาอะไรๆ 
พระเวรตองคอยตอนรับ มีเร่ืองราวอะไรๆ พระเวรจะพูดกันเรื่องอะไร หากวาเกี่ยวกับ
เรา เสร็จเรียบรอยควรจะเขาไปหาเราก็ไป 

เราเปดอกเลยเพราะเราจวนจะตายแลว ธรรมชาตินี้เปนมาได ๕๖ ปแลวเราพูด
จริงๆ คอยแบงไป แบงโนนแบงน้ีตามกาลสถานที่เวล่ําเวลา สถานที่ตางๆ เบิกกวาง
ออกไปจนออกชวยชาติ ทีนี้ก็ยังไมจุใจเพราะชีวิตนี้จะไมนาน จึงเปดออกเรื่อยละที่นี่ให
บรรดาพี่นองทั้งหลายฟงธรรมของพระพุทธเจาจากวิทยุ หรือพวกอินเตอรเน็ตอะไรก็
แลวแตเถอะ นี้เปนธรรมทั้งนั้น ฟงไดทั้งหมดเลย ธรรมนี้เปนธรรมแนนอนตายตัว เรา
ยืนยันออกจากหัวอกของเราแลววาแสดงทุกขั้นทกุภูมิแหงธรรมไมผิด วางั้นเลย ถาผิด
เราไมไดรับธรรมอันนี้มาสอนโลก ถาผิดคือเราปฏิบัติผิด ผลเหลานี้จะไมม ี

นี่ผลปรากฏเต็มหัวใจมาได ๕๖ ปนี้ เปดมันจวนจะตายแลวเดี๋ยวนี้ มันจาตลอด
เลยได ๕๖ ป คําวาทุกขแมเม็ดหินเม็ดทรายไมเคยมีเลย ตั้งแตกิเลสตัวสรางทุกขขาด
สะบั้นลงไปจากใจเปนบรมสุขขึ้นทันทีทันใด นิพพานเที่ยงอยูในหัวใจดวงนั้น ไมไปถาม
ใคร พระพุทธเจาก็ไมถาม ถามทานหาอะไร เราอยูในทามกลางมหาสมุทร แลวถามหา
น้ํามหาสมุทรที่ไหน อยูในทามกลางแหงธรรมธาตุ พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายเปนแบบ
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เดียวกันหมดแลวถามหากันอะไร พูดอยางน้ีเอง จวนจะตายแลวนี่ เราสงเคราะหโลก
เราปฏิบัติตอโลกเราปฏิบัติทุกแบบ กิริยาภายนอกทางธาตทุางขันธเราก็ทํา แตเราไม
เคยมีโทษแทรกในการปฏิบัติตอสมมุติทั้งหลาย เราพูดชัดเจนเลย 

กิริยาอาการที่ปฏิบัติระหวางขันธตอขนัธเกี่ยวของกันนี้ เราปฏิบัติใหเปนคุณแก
ผูมาเกี่ยวของ ทางดานธรรมะก็ออกเปนอยางน้ัน เราจึงวาคบคาสมาคมกับใครเราพูด
รอยเปอรเซ็นตเลยวา ไมมีโทษเขาไปเจือปนจากการคบคาสมาคมสมัครสมานของเรา 
เพราะธรรมชาตินี้หมดโดยสิ้นเชิงแลวคําวาโทษไมมี กิริยาอาการแสดงอะไรออกมา
ออกมาจากคุณนี้ทั้งนั้นๆ ไมวาจะพูดจาทาทีธรรมดาสํานวนไพเราะออนหวานอะไร 
หรือโฮกฮากโปกปากตีโนนตีนี้ก็ตาม ก็เปนธรรมอันเดียวกนั เปนคุณเหมือนกันหมด 
เพราะโทษไมมีแลวมันจะออกมาจากไหน มีแตคุณลวนๆ 

ทางพังงาก็ทานคลาดเปนลูกศิษยของวัดนี้ ทานคลาดเปนพระวัดปาบานตาด
ออกจากนีก้็ไปอยูนั้น ลูกศิษยทางภาคใตก็ยังเหลืออยูทานคลาดองคเดียว นอกนั้น
อุปชฌายมันเอาไปกินหมดเลย พวกนี้บวชกินเลยเขาใจไหมอุปชฌาย ยังเหลือทาน
คลาดองคเดยีว เราก็ไมแนใจใหบอกทานคลาด ระวังนะทานคลาดยังเหลือองคเดียวนะ
วางั้น เดี๋ยวอุปชฌายเอาไปกินนะใหวางั้น ทานคลาดจะเขาใจเองอุปชฌาย มันเกงนะ
อุปชฌายนี่ปบเลยเทียว ไอเราก็เกงหัวสอดออกไปมันก็ฟาดเอาซิ คอขาดไปเลย จะวา
ใครเกง มันเกงทั้งคูละ ออกจากนีท้านก็ไปอยูทีน่ั่นสรางวัด ทางภาคใตมีลูกศิษยทีค่ง
เสนคงวาหนาแนนอยูก็คือทานคลาด 

มีเยอะนะลูกศิษยทางภาคใต อปุชฌายเอาไปกินหมดเลย ภาคอื่นก็กิน
เหมือนกัน แตเมื่อพดูถึงเร่ืองภาคใตเราก็ซัดภาคใตละซิเขาใจไหม พูดภาคไหนก็ซัด
ภาคนั้น ลูกศิษยของเรามันเต็มทุกภาคนี่ ไปไหนกันหมดก็ไมรู คงอุปชฌายเอาไปกิน
หมด บวชแลวไมยอมใหสึกนะพวกนี้ พวกนี้บวชแลวตายเลย เขียนใบตายใหเลยไมมี
สึก เขาใจไหม ถาลงมนัไดบวชแลวไมมีคําวาสึก ตายเลย มีทานคลาดองคเดียวอยูนั้น 
เราไปนั้นเราก็ไมไดขึ้นไปนะ ฟงวาทานคลาดอยูภูเขาหรืออะไร เราไปพักที่พงังา วัด
อะไรคืนหนึ่ง จากน้ันก็ไปภูเก็ต ไปพักคางที่ภูเก็ตคืนเดียวอีกเหมือนกนั คือเรามีเวลา
นอย ไปอาทติยหนึ่งพักที่นั่นที่นี่ นอกนั้นไปในงานตางๆ นั้นยิ่งผูกมัด ถกูผูกถูกมดัไป
ตามสถานที่เวล่ําเวลาไมเคลื่อนไมคลาดละ 

ดังที่ไปในงาน เขาเรียกเขากงหรืออะไร งานเขากงเราก็เคยไป อันนี้กอ็ดคิด
ไมได คอืเขาจะนิมนตตั้งแตพระองคที่มีชื่อเสียงๆ ลงไปในงานนี้ กระทรวงมหาดไทย
เปนผูนิมนตใหไป เราก็ถูกนิมนตเราก็ไป ไปที่งานเขากง เรานึกวาจะไมมลูีกศิษยนะไป
งานเขากง เขาทําเปนปะรํายาวๆ เปนหองๆ หองครูบาอาจารยนั้นอยูจังหวัดนั้น 
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อาจารยนั้นจังหวัดนั้นๆ เร่ือย ทีนี้เขาผานมาเขามาเจอเอาอาจารยมหาบัว จังหวัด
อุดรธานี เขาไปเคาะปอกๆ เราปดประตูไวนี่ใครจะเปดไมได ไมสนใจกับใคร เคาะ
ปอกๆ เราก็แยมประต ู มา พอวาแลวก็รุมเขามาเลยมาเต็มอยูนั้นนะ มีคนเดียวเปน
นายหนาเคาะปอกๆ พอเราเปดประตูมานี้รุมเลยนะ โห มันจากไหนๆ 

ลูกศิษยทางภาคใตมีไมนอยนะ จึงไดรูเวลาเราไปนั้น รุมมาพวกหมอพวกอะไร 
โอย เยอะวงราชการมา ก็ไดคุยกันตรงนั้น พอเสร็จแลวก็มาพักเขาเรียกวัดประชาภิรมย 
นี้เปนเหตุที่ควรจะพูดเราก็เลยเอามาพูด ไปพกัวัดประชาภิรมย นราธิวาส เขากง 
นราธิวาสใชไหม (คะ) นั่นละเราไปพักอยูวัดประชาภิรมย ครูบาอาจารยทั้งหลายก็พัก
เปนหองๆ เขาจัดให พอตื่นเชานี้คณะครูเขาคงจัดวาระใหกัน องคนั้นจัดสํารับมา 
สํารับๆ มา หองนั้นๆ หองนั้นครบหมดในบรรดาอาจารยทั้งหลายที่เขานิมนตมา หอง
ของเราก็มี เขาก็เอามาวางไวเกาอี้ยาวๆ เจาของเขาก็รออยูขางนอก เราอยูในหอง 

พระทั้งหลายพอเขาจัดถวายทานก็ฉันไปเรื่อยๆ เราก็บอกเขานี่จะไปบิณฑบาต 
เขาบอกจัดอาหารมาเรียบรอยแลว เรียบรอยก็ตามเราจะไปบิณฑบาตเสียกอน เราก็ไป 
ไปองคเดียวเรานั้นละ มันมีขอแปลกๆ อยูอันหนึ่งนะ ทําใหอดคิดไมได เราก็เดินไป 
พอออกจากวัดประชาภิรมยจะเขาตลาด แตไมไดเขาลึกแหละไปนิดหนอย คนนี้เปน 
ต.ม. ที่นราธิวาส พอรูจักกันแลวเขาก็เลาใหฟง เมื่อคืนนี้ไมทราบเปนยังไง ทกุอยาง
มอบใหลูกสาวทั้งหมดใสบาตรเปนประจําทุกเชาๆ เราก็เลยเปนอันวาหมดกังวลไมได
สนใจอะไร มอบใหลูกสาวเรียบรอยแลว เขาใสบาตรเปนประจํา 

แตเมื่อคืนนี้เปนยังไงไมทราบ มันเปนอยูในจิตนี้ละ มันหมุนอยูในจิตอยากใส
บาตรเปนกําลัง เลยมาบอกลูกสาว นี่นะวันพรุงน้ีเชาถึงเวลาใสบาตรใหบอกพอนะ พอ
อยากใสบาตรเหลือประมาณ ใหพอไดลงใสบาตรสักหนอยวันพรุงน้ีเชา พอถึงเวลาลูก
สาวเขาก็มาบอกก็มายืนอยูนั้น เราก็เดินมาคนเดียวนั่นแหละ นี่เขากระซิบลูกสาวเขา นี่
เขาเลาใหฟงนะเขาเองเลา ชื่อวีระ เขาเกษียณไปแลวละ นานแลวนี่นะ นี่ลูก พระองคนี้
ไมใชพระแถวนี้นะ ดูซิเดินมานั่น เลยอดพดูไมไดวา ดูซิเดินสงาราศีมาก ดู
กิริยามารยาทการเดินมานี้แหมสงาราศีมาก ดูนะลกูๆ อยูงั้น 

พอใกลเขามาๆ ปุบปบเตรียมทาทั้งพอทัง้ลูก มายาวไมเอาละจับยกขึ้นมาเลย 
ออกรับขางนอกเลย พอตักใสบาตรทัพพีหนึ่งเราก็ยังไมวาอะไร พอตกัแลวปบเขาขยับ
เร่ือย ทัพพทีี่สองเรารับแลวเราก็ขยับออก เดี๋ยวๆ ขอใสอกี โอย ขอใหพระทั้งหลาย
ทานมาบิณฑบาตไดรับไปทั่วหนากันเราวางั้น แลวทานอาจารยมาจากวัดไหนขึ้นเลยนะ 
มาจากวัดประชาภิรมย แลวเดิมทานอยูที่ไหน อยูอุดร หือ ไมใชอาจารยมหาบัวหรือ ใช 
เราบอก โอ ทีนี้ทุมหมดเลย ของในถาดหมดเลย จนกระทั่งเตม็บาตร เอาถาดมาอีก เท
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ใสถาดนี้แลวเอาของใสอกี เอาใหญเลยนะ ผึงผังปงปง เราก็นึกวาเรียบรอยแลว ก็
รับมากแลวนี่เราจะไปบานหนึ่งเขารออยูนั้น สองบานเทานั้นแหละ เขารออยูนั้นเราก็จะ
ไปรับนี้แลวจะกลับมา 

นึกวาเขาเรียบรอยแลวเขาไมแลวนะ พอใสบาตรเสร็จแลวเขาวิ่งไปรานขาวแกง
หรืออะไร ไปเหมานั้นอีก พอกับลูก ลูกสาวเขาวิ่งไปนูน พอเรารับนั้นนิดหนอยแลว รุม
กันมา นั่งรถมากับลูก ไมใชเพียงลกูสาวคนเดียว หมดครัวเรือนเลยมาที่นี่ รถคันนั้น
เต็มหมด แลวมาจอดรถขอใสบาตรอีก อาว ก็ใสที่บานนั้นแลว ยังไมจุใจขอใสอีก ฟาด
นี้หมดเลย ทั้งครอบครัวใสหมดเลย เขาไปเอารานขาวแกงใกลๆ กันนั่นละ มาแลวเขาก็
ตามสงไปถงึวัด ตั้งแตบัดนั้น ต.ม.คนนี้ไมไปไหนเลย เฝาอยูนั้นตลอด กลางวันก็อยู
ขางนอก แลวทําไมไมไปทํางานละ ผมมีลูกนองอยูแลวไปสั่งงานเทานั้นผมก็มา ทีนี้รถ
ปวารณาไวเลยทานอยากไปไหนๆ ไป เขาเองเฝาอยูนั้นเลยตลอด 

เขาเลาถึงเร่ืองวา เขายายมาทางหนองคาย หนองคายแลวไปอุบล จากอุบลไป
ทางจันทบุรี ฟาดลงทางภาคใตดูวางั้นนะ คือเขามาที่นั่นจะมาเยี่ยมเรา ตอนนั้นรถยนต
ทางไมคอยดีมาไมได ถาเปนหนาแลงก็รถติดทราย ถาเปนหนาฝนก็รถติดโคลนมา
ไมได แลวยายไปโนนหางไปๆ มุงหนาจะมากราบทานเมื่อไรไมสมหวังๆ จนกระทั่ง
ฟาดลงทางภาคใต โอย หมดแลวเรา ดวงชะตาเราไมมีเหลือแลวจะไดกราบอาจารย
องคนี้ อยูๆ ก็มาพบแกวางั้น เพราะฉะนั้นถึงไดดีใจเอาเหลือกําลัง มันบันดลบันดาล
ตั้งแตเมื่อคนืนี้แลว แตกอนกธ็รรมดาปลอยใหลูกสาวเขาทํางานแทน เราก็ทอดธุระ แต
เมื่อคืนนี้มันเปนยังไงไมทราบ มันเปนอยูในหวัใจอยากใสบาตรเปนกําลังวางั้น จึงไดพา
ลูกมาใสบาตรไดมาเจอทานนี่แหละ นั่นละเรื่องราวมัน 

ตั้งแตนั้นมาติดตามเลยนะ ไปไหนไปเฝาตลอด ใหพาไปเที่ยวทางโนน ทางโนน
ดีอยางน้ันอยางน้ีชวนเรา เราก็ไปโดยมารยาทเอาใจเขาบางอะไรบาง ความจริงของเรา
มันขี้เกียจ ไปไหนก็บานคนตื่นหาอะไร ทีนี้เขาก็ยังตื่นอยูเราก็ตองตื่นกับเขาเขาใจไหม 
ก็ไปเสีย พาเที่ยวไปหมดนั่นละ จังหวัดนราธิวาสไปหมดเลย ทางนี้เฝาตลอด เขาบอก
เขาสมหวัง เขาหมดหวังแลว ยายมาถึงที่นี่แลวหมดหวัง เพราะมีความเคารพเลื่อมใส
ทานมากมาเปนเวลานานแลว แตมาทีไรมีแตอุปสรรค จนยายมาถึงภาคใตนี้หมดหวัง
แลววางั้น อยูๆ ทานก็โผลมาจะไมดีใจยังไง 

ที่บทสุดทายนะ ไดเห็นผูชายนั่งกมหนาน้ําตารวงเวลารถจะเคลื่อนที่ คอืเราไป
พักอยูที่วัดประชาภิรมย เขาถวายสิ่งของมามากมายนะ กระทรวงมหาดไทยถวายแตละ
องคๆ กองพะเนินๆ สวนนอกนั้นทานจะทําไงกแ็ลวแต แตเร่ืองของเราพอมานี้ก็ให
ถามพระในวัดนี้มีกี่คณะเราบอก มีเทานั้นคณะๆ เอาจัดของนี้ทั้งหมดใหไปคณะนั้นๆ 
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ใหครบหมดเลยทุกอยาง พอเสร็จแลวก็ใหไปมอบนั้น อาว ทานอาจารยไมเอาหรือ เอา
แลวเราวา เอาบุญเอากุศลเปนของเราแลวเราคอยใหทีหลังเราวางั้น เราเอาแลวเราเอา
กอนนี้แลวไดแลวเราเลยแจก แลวทานไมเอาอะไรหรือ ก็เอาหมดแลวใหหมดแลวจะวา
ไงอกี พอเสร็จแลวเตรียมของขึ้นรถ โอย นั่งกมหนารองไหเลยเชียวนะ ชื่อวีระ 

แกก็เลยเลาถึงเร่ืองความหลังของแก ที่ไดมุงอยากจะกราบทานอาจารยมานาน
แสนนานไมสมหวังๆ อยูๆ ก็มาเจอเอาตรงนี้ เมื่อคืนมันบันดลบันดาลอะไรอยากใส
บาตรเปนกําลัง ถึงขนาดไดมาบอกลูกสาว จึงไดมาพบ ตดิตามตลอดเลยไมยอมหนี 
บอกใหไปทาํงาน โอย ผมมีลูกนอง ไปสั่งงานเทานั้นผมก็ไปของผมไดเลยตลอด บท
เวลาเราจะลามานี้กับของที่เราใหแจกทานหมดนี้เลยไมเอาอะไร แลวน้ําตารวงเลย รถ
จะเคลื่อนที่นี้ โอย นั่งนํ้าตารวงเลย สงสารนะ นี่ละที่ไปนราธิวาสก็ไปงานคราวนี้ละ 
ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดไปอีกเลย มากม็าขึ้นเครื่องบิน ดูขึ้นเครื่องบินปตตานีหรืออะไร 
จากน้ันมาปตตานีดูมาขึ้นเครื่องบินกลับเขากรุงเทพ ปตตานีมีสนามมิใชเหรอ (มีคะ) 
นั่นละดูวามาจากนราธิวาสก็มาขึ้นเครื่องบินกลับมาเลย 

เราไมคอยไดมีเวลาไปเยี่ยมพี่นองทางภาคใตนะ เพราะงานรัดตัวๆ คิดดูตั้งแต
ทีแรกที่ออกชวยชาตินั่นกําหนดไวหมดแลว กําหนดที่จะไปทุกภาค สุดทายกําลังไม
อํานวย เลยภาคใตซึ่งเปนภาคใหญที่จะตองใชกาํลังมากมาย มันก็ไปไมไดกําลังไม
อํานวย จึงไมไดไปเทศนาวาการสอนประชาชน นําชาติคราวนั้นจึงไมไดไปนะเพราะธาตุ
ขันธไมอํานวย ก็ไปเทานั้นละภาคใต ก็คงจะเทานั้นละแกแลวจะไปอะไรอกี หมดกําลัง
แลวนี่ กําลังลดลงทุกวันๆ แตภาระหนักขึ้นทุกวัน หนักมาก นี่ก็ขึ้นอยูกบัความเมตตา
อีก ถาความเมตตาตัดเขามาเสียเรื่องภาระทั้งหลายมากตัดออกไดหมดเลย ทีนี้ความ
เมตตามันตัดไมไดมันไมไดตดั เขาใจไหม มันก็รุมอยูอยางน้ันจะวาไง 

วันนี้กะวาจะกลับมาจากนูนละ ไปทาํธุระสงเคราะหโลกกอน กลับมาก็ประมาณ
บายสามโมงถึงจะประคบยาอีกเห็นวาถูก ถกูอยู แตไมประคบตอนเชาจะประคบตอน
เย็น เอาหนักๆ ทีเดียวเลย จากน้ันก็เลิกเห็นวามันดีแลว ขาพิลึกพิล่ัน วันกอนนี้แหม 
มันเหมือนถูกทุบถูกตีหมด กระดูกทุกทอนที่ตอกันๆ เจ็บปวดหมดเลย แมที่สุดคอ
เหลานี้เปนหมด กระดกูตอกันตรงไหนเปนหมดในรางกาย เราก็งงเหมือนกัน เอะ มัน
ทําไมจึงเปนอยางน้ี วันนั้นก็ใหพระทานมาประคบหรืออะไร เอากันเต็มเหนี่ยว เวลา
ประคบอยูนั้นมันก็หนาว หนาวธรรมดาก็วาเปนไข นี้มันไมเห็นปรากฏเปนไข แตมัน
หนาว ใหเอาผาหมใหญมาหมเลยนะ พระก็ประคบอยูตามนั้น 

เขาบอกวาเปนไขหวัดใหญ แตเราไมเห็นเปนลักษณะวาไขวาอะไร แตมันชัดเจน
ที่วามันหนาวมาก ตองเอาผาหมมาหมประคบยา คืนนั้นทั้งคืนนอนแนวตลอดรุงเลย 
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ลุกไมขึ้น แลวก็มาประคบยา เราลืมเสียวาประคบยาหรือยังไมประคบยาที่นอนกลางคืน
นอนแนวเลย ลุกไมขึ้นเลย เมื่อวานนี้คอยเบา ประคบสองหน วันนี้จะประคบหนเดียว 
กะวาตอนเชาฉันเสร็จแลวเราจะไปสงเคราะหโลกกอน ตอนกลับมาบายสามโมงถึงจะ
ประคบยาอีก คราวนี้ก็เลิกละ คิดวาจะหาย วันนี้มีเทานั้นละ 
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