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ภายในใจพอแลวไมกังวลกับสิ่งภายนอก
ปรอทลงแค ๑๙ เทานั้นหนาวแลว เวลาดัดสันดานอยูในปาพอดีนะ มานี้ผาหม
กี่ผืนก็ยังวาไมอุน อยูในปาผาหมไมใหเลยนะ มีเทานี้ จีวร สังฆาฏิพับซอนกัน ใหเทา
นั้นเอง บางคืนหนาวขนาดนอนไมหลับตลอดรุงเลย หนาวขนาดนั้นละอยูในภูเขา ผา
หมไมมี มีเฉพาะผาสังฆาฯกับจีวรพับแลวนอน กลางคืนตองอาศัยนั่งมาก คือเวลาเรา
นั่งมันอุนนะเขาไปขางในไมหนาว เวลาเรานั่งภาวนานี้หายเงียบไมมีหนาว เวลาออก
จากภาวนาวาจะนอน ไมหลับมันหนาวตีขึ้นๆ เขานั่งอีก พอนั่งแลวจิตเขาขางใน ไม
หนาว พอนั่งภาวนานี่จิตเขาขางในแลวก็ไมหนาวแหละ พอออกจากภาวนาหนาว นอน
ใหหลับไมหลับ
เดี๋ยวนี้แถวนี้น้ําคางไมเห็นตกตามวัดเรา อันนั้นมันเหมือนหาฝน มันซาๆๆ
ตอนตี ๕ น้ําคางมันตกลงมาเกาะบนใบไม ตกลงซาๆ แตนี้ไมเห็นมี หนาแตกนะเหลานี้
แตกหมดเลย ตกกระหมดคือมันหนาว รูสึกวาหนาวมากอยูในภูเขา ตามแขนตามขา
ตามนี้ตกกระหมดเลย แตสําคัญที่วาเราไมเคยมีผาหมติดตัว ไมใหมี มีผาสังฆาฏิกับ
จีวรพับครึ่ง ใหเทานั้น ผาหมไมเคยติดตัว แมอยูกับหมูก ับเพื่อนก็ไมมีผาหม มีผา
สังฆาผาจีวรพับเทานั้นละ
แตอยูในหนองผือกับหลวงปูมั่น ทานตาดีมากนะ ทานเอาผาหมของทานไป
บังสุกุลใหเรา ดูซินะ คือเราตั้งใจไมเอา ผาหมอดอยากอะไรในวัด ไมเอา สุดทายทานก็
เอาผาหมทานหมอยูทุกวัน พับเรียบรอยนะไปบังสุกุลใหเราที่ที่นอน พับเรียบรอยไป
วางไวที่นอน แลวมีเทียนสองเลมและดอกไม วางทับ เปนคติทุกอยางนะ ดู อาว ผาหม
ผืนนี้ ผาหมพอแมครูจารย ก็เราพับเราเก็บอยูทุกวันนี่ คือทานเห็นเราไมมีผาหม ก็เรา
ไมเอา ทานเอาไปบังสุกลุ ให ถาทานมาบังสุกุลใหก็ตองไดหมซี จอมปราชญกับจอมโง
ตางกันอยางงั้นละ ก็ทานจอมปราชญเราจอมโง ทานเอาผาหมทานละ ถาเอาผาธรรมดา
ผาหมก็มีอยูท ั่วไปในวัดไมอด เราไมหมเฉยๆ ทานเอาผาหมทานละ ไปบังสุกุลใหเรา
ถาเอาผาใหม กลัวเราจะไมหม ทานเอาผาหมของทานที่หมทุกวันไปบังสุกุลใหเรา เรา
ไมลืม
พอแมครูจารยทํากับเรา เราไมลืม ทําทุกแบบกับเรานะ จอมปราชญตามจอมโง
มันก็ทันนะซิ ทานทันหมดทันเรา เดินบิณฑบาตมานี่เหมือนกัน บิณฑบาตมามีอะไร ได
เฉพาะที่ไดมาในบาน อยางมากหยิบใสนิดหนอยๆ ใสในบาตร ปบเอาไปซอนไวตนเสา
เอาฝาบาตรปด แลวเอาผาปดปบทิ้งไวนั่น แลวก็ไปจัดอะไรใหทาน เรียบรอยๆ ของเรา
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เองเราไมสนใจ นานๆ ทานก็มาใสบาตรใหทีหนึ่ง อยางงั้นละ พอเราเตรียมจะฉัน ปุบ
ปบใสเลยนะ ไมทัน เปดฝาบาตร อาวๆ ศรัทธามาสายๆ ทานวา ใสปวะเลย ถาอยาง
นั้นเราก็ตองเปดใหทาน ทานมาเปดเอง ปุบปบใสให
เพราะทานเห็นเราไมเอาอะไร ที่บิณฑบาตไดมาเทาไรเอาเทานั้น เขาจะมาถวาย
อาหารตามหลังนี้ ไมเอา ทานตามเห็นหมด พอไดมาแลว มีอะไรเราจัดใสปบ เอาไป
วางไวขางฝาติดกับตนเสา ฝาปดปุบ แลวก็มาจัดอาหารใหทาน เสร็จแลวถึงจะไปฉัน
อาหารที่ทานใสบาตรเรา ก็เราเปนคนจัดใสบาตรทาน ก็มีแตอาหารประณีตบรรจงตาม
สมมุตินิยมนั่นละ เราจัดใหเรียบรอย แลวทานก็เอานั่นละมาใสบาตรเรา พอแมครูจารย
โอ ทานทําทุกอยางกับเรานะ ทําทุกอยาง
ผาหมก็เอาไปบังสุกุลให ที่บังสุกุลใหก็หากสมควร คือเราไมใชผาหมเลย ทานก็
คงสงสาร หนาว ทานเอาผาของทาน ผาหมทานนะ ถาเอาผาหมอื่นมากลัวเราจะไมใช
ทานเอาของทานที่หมอยูทุกวันไปบังสุกุลใหเรา พอแมครูจารยนี่ตามติด เราจอมโงทาน
จอมปราชญ อะไรๆ ทานตามทันหมดเลย พวกอาหารอะไร ๆ นี้ทานตามทันหมดเลย
ก็เราไมเอา ไดอะไรใสมานิดหนอยพอๆ เวลาจะมาใสบาตรทานเอาของของทานละใส
บาตรใหเรา ปุบปบ เปด ใสบาตรหนอยๆ อาหารก็เปนอาหารเราจัดถวายทาน ทานก็
เอาอันนั้นละมาใสบาตรเรา แตทานไมใสซ้ําๆ ซากๆ นะ หางๆ ใสทีหนึ่ง หางๆ ใสที
หนึ่ง
จอมปราชญในสมัยปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่น เรียกวาจอมปราชญในสมัย
ปจจุบัน ศาลา ทานกั้นหอง หองศาลา ทานไมไดนอนกุฏินะ ไปที่ไหนทานก็ไปกั้นหอง
ศาลาละ นอนอยูที่ศาลาอยางนั้น ที่หนองผือมีกุฏิเล็กๆ คือพวกประชาชนชาวบาน
หนองผือ เขามาขอรองใหทานอาจารยฝน มาขอรองพอแมครูจารย อยากจะปลูกกุฏิ
ถวาย ทานไมเอา ไมกลาขอทาน ทานอาจารยฝนก็เลยขอทาน กุฏิที่อยูทกุ วันนี้หนองผือ
นั่นทานอาจารยฝน คือประชาชนมาขอรองกับทาน อยากจะสรางกุฏิถวายทาน
เรื่องที่หลับที่นอนทานไมสนใจนะ อะไรทานอยูไ ดหมด ไปที่ไหนก็ไปกั้นหอง
ศาลาอยูนั้นเสีย กั้นหองศาลาอยูนั่นเสีย บานโคก บานนามน บานหนองผือ เหมือนกัน
หมด ทานอยูสบายมาก ก็คอื รางกายมันก็ซากผีดิบ ไปปลงไวที่ไหนพออยูไ ดกอ็ ยูไป
อยางงั้น เพราะภายในของทานจาครอบโลกธาตุอยูแลว ทานจะมาสนใจอะไรกับราง
กระดูกนี้ ลมตัวที่ไหนทานก็นอนไดสบายๆ เพราะภายในพอทุกอยางแลว ภายในใจ
ทานพอหมด แลวก็ไมกงั วลกับสิ่งภายนอก อยูไหนสบายหมด ก็มกี ุฏิใหญที่หนองผือ
เทานั้นแหละ นอกนั้นไมมี ทานกั้นหองศาลาอยู อยูสบายๆ
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ที่หนองผือนัน่ ก็คือประชาชนเขามาขอรองทานอาจารยฝน อยากสรางกุฏิถวาย
ทาน ทานดุเหมือนกันละ มายุงทําไม อันนี้ก็ดีอยูแ ลวคือหองศาลา แลวมันก็ดีอยูแลวนี่
ยุงทําไม ทานอาจารยฝนทานก็กราบเรียนเรื่องราว เลยทางนี้ก็ถือเอานั้นละ ใหโยมเขา
สรางกุฏิถวายทานอยูหนองผือ ธรรมดาทานไมใหสรางนะ สกลกายทานรูสึกสะดวกมาก
ทานไมกังวล อยูที่ไหนทานอยูไดทั้งนั้น บานโคกนามน มีแตกั้นหองอยู มาหนองผือก็
กั้นหองศาลาอยู ทางนี้เขามาขอรองทานอาจารยฝน ใหทานอาจารยฝนขอรองทานสราง
กุฏิ นั่นละจึงไดมีหนองผือ กุฏิหลังนั้น ทานอาจารยฝนขอรองทานจึงมี ไมงั้นไมมลี ะ
ทานกั้นหอง
คือใจพอเสียอยางเดียวมันไมกังวลกับอะไร ขอใหใจพอ ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันพอเสียอยางเดียว แลวอะไรๆ มันไดหมดเลย ไมยุงกับอะไร ตัวยุงก็คือใจ พอ
ธรรมเขาสูใจใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวสบายเลย พอใจสบายที่ไหนอยูไดทั้งนัน้
อยูไดกินไดนอนได ไปไดหมด ใจสบายเสียอยางเดียว มันยุงอยูกับใจนะ เขาสรางตึก
สรางรานฟาดเสียกี่ชั้นๆ ก็หนังหอกระดูกขึ้นไปอยู ทําโกขึ้นเฉยๆ กิเลสมีไมพอ กิเลส
ตัวสกปรกมันทําความสะอาดทําความสวยงาม เพื่อกลบความสกปรกของมันตางหาก
ใครก็ไมรู สรางอะไรขึ้นหรูหราฟูฟาแขงกันแหลกไปหมดเลย แขงกันแขงกิเลส มันกลบ
ความสกปรกของมัน ใหทํานั้นใหสวยอันนี้ใหงาม กิเลสมันสกปรกไมสวยไมงาม ตอง
เอาสิ่งเหลานั้นมาสรางกลบเอาไวๆ แลวก็โออาเปนบาดวยกันกับกิเลส
ธรรมดาแลวไมมีอะไร อยูที่ไหนก็อยูได ขอใหอบรมใจใหดีเสียอยางเดียวอยู
ไหนอยูไดหมด สบายหมด ถาใจยุงเสียอยางเดียวอยูหอปราสาทก็เหมือนเอาคนไขไป
ไวโรงพยาบาล ชั้นไหนก็ชั้นเถอะนะ ไปครวญครางอยูขางบน ถาหายไขอยูไหนอยูได
แนะ จิตใจสบายอยูไหนอยูไดหมด ทานจึงสอนใหฝกหัดจิตใจอยาใหมันดีดมันดิ้น ใจ
ดีดดิ้นเสียอยางเดียวอะไรก็ไมสบาย ไมมีสบาย ใจตัวดีดตัวดิ้น ถาใจสงบแลวอะไรก็
สบายๆ ยิ่งสงบราบดวยแลวสบายหมดเลย อยูไหนสบายหมด เพราะใจเปนตัวคึกตัว
คะนองตัวดีดตัวดิ้นอยางเดียว พอตัวนี้สงบแลวอะไรก็สบายหมด อยูไหนอยูไดสบาย
พอแมครูจารยเรานี่สบายมาก พอแมครูจารยมั่นเราทานสบายมาก อยูไหนอยู
ไดหมด ก็คอื ทางนี้สงาจาอยูแลว ไมมีกังวลอะไร แลวไปดิ้นหาอะไร อะไรมันก็ดีหมด
อยูได นอนได นั่งได กินได ธรรมดาหมดเลย ใจพอเสียอยางเดียวไมมีอะไรดีด อันนั้น
ไมพออันนี้ไมพอ อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี แลวอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะ ดิ้นมีแตจิตเปนบานะ
พอจิตสงบเสียอยางเดียวไมดิ้น อยูส บาย ปราชญสมัยปจจุบันก็คือพอแมครูจารยมั่น
เรา ทานหาที่ตองติไมได ไปอยูกบั ทาน ๘ ป ตัง้ แตวันเขาไปถึงทานปบนั้นเลย
จนกระทั่งทานมรณภาพจากไปหาที่ตอ งติไมได.วันนี้ไมมีอะไรละ จะปลอยหมาก็ปลอย
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

