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เพลินกับธรรมไมมีพิษมีภัย
กอนจังหัน
พระเปลี่ยนหนามาเรื่อยนะ พระที่เปลี่ยนหนาเขามาใหสังเกตใหดี ตา หู ฟงให
ถึงใจทุกอยาง อยามาเรๆ รอนๆ แลวก็เอาวัดปาบานตาดไปขายกิน นี่ออกมาจาก
อาจารยมหาบัว แพรวพราว ใครอยากใหทดลองเครื่องก็มา มันบาขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้
ใหตั้งใจปฏิบัตินะพระ อยามองโลก มองดูโลกคือกิเลสในหัวใจตัวเองซิ มองตรงนี้ดวย
สติๆ ถาสติมีอยูแลวกิเลสจะไมเกิด เผลอเมื่อไรกิเลสเปนเกิดๆ เผาเจาของตลอดไป
คํานี้จําใหดีใหถึงใจ
สติเปนสําคัญมาก ถามีสติแลวไมวาทําหนาที่การงานอะไรไมคอยผิดพลาด ยิ่ง
เขามาแกกิเลสนี้เหมาะสมมากทีเดียว สติตั้งแตพนื้ ๆ ถึงมหาสติมหาปญญา กาวเขาสู
นิพพานวางั้นเถอะ นิพพานสดๆ ในหัวใจเรานี่ ไมพนจากสติไปได อยาไปสนใจดูใคร
ยิ่งกวาดูตัวเอง ใหดูหัวใจความเคลื่อนไหวของตัวเอง มันออกจากนั้นละมหาเหตุ คิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้มันหยุดเมื่อไร พอตืน่ นอนไมทราบมันติดเครื่องเมื่อไร ติดเครื่องวุน คิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ๆ อยูตลอดเวลา เอาเวลาหลับเปนเวลาดับเครื่อง ถาไมมหี ลับแลวตาย
มนุษยเรา
ความคิดความปรุงนี้โลกทั้งหลายใครมองเห็นเมื่อไร ไมมีใครมอง ธรรมมองจา
หมดเลย ตัวความคิดความปรุงนี้เปนไฟเผาโลกอยูเวลานี้ กิเลสอวิชชามันอยูภายใน
กองไฟใหญอยูนั้น มันผลักดันออกมาๆ ใหคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
สัมผัสอะไร กิเลสออกทํางานๆ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงใหดูหัวใจ มหาเหตุอยูที่ใจ
ถาสติจออยูน ั้นแลวกิเลสจะไมเกิด มันจะหนายิ่งกวาภูเขาทั้งลูกก็เกิดไมไดกิเลส ตีๆ อยู
ตลอดนะ มันปรุงแพล็บออกมานั่นละคือกิเลสออกแลว อวิชชาดันออกมาเปนสังขาร
สมุทัยใหคิดใหปรุง โลกทั้งหลายเปนบากับความคิดปรุงนี้ละ
เพลินนั้นเพลินนี้มีอะไร ตัวสังขารนี่ละคิดนั้นคาดนี้ คิดวาที่นั่นจะสนุก ที่นี่จะ
สะดวกสบายรื่นเริง อยากไปดูที่นั่นอยากไปชมที่นี่ มีตั้งแตตัวสังขารหลอกเจาของ ดึง
ไปตลอดเวลา พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมีแตสังขารความคิดปรุงเปนขันธลวนๆ ไม
เปนภัย อยูไหนสบายหมดๆ
พระเราใหตั้งใจปฏิบัติใหดีนะ เอาใหจริงใหจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ เรื่องความ
พรอมเพรียงสามัคคีเปนพื้นฐานของวัดนี้มาดั้งเดิมแลว จึงไมคอยไดเตือนเพราะดีทุก
อยางแลวความพรอมเพรียงสามัคคี ขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถู ทําความสะอาดในที่
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นั่นที่นี่ พระวัดนี้ทําไดเปนอยางดีไมมีที่ตอ งติตลอดมา เราจึงไมคอยไดเตือนตรงนี้
เตือนตั้งแตเรื่องความเพียรที่จะดูหัวใจเจาของ ใครสติดีผูนั้นจะตั้งรากฐานได สติจับอยู
กับจิต กิเลสจะเกิดไมได กิเลสทําลายใจไมไดถา มีสติ ถาไมมีสติแลวเอาเถอะวางั้นเลย
ลงทั้งนั้นไมมีขึ้น เรื่องสติเปนของสําคัญมาก อยูที่ไหนๆ อยาเผลอสติ ทํางานการ
อะไรๆ เชนเรามาจัดนั้นจัดนี้จะขบจะฉัน สติใหติดแนบอยูกบั ตัว เปนสัมปชัญญะ รู
รอบตัวๆ ตลอดเวลา กิเลสเกิดไมได ถาลงสติไดรักษาใจอยูแ ลวกิเลสเกิดไมได เผลอ
สติเมื่อไรกิเลสเกิดทันที เอาไฟเผาตัวเองตลอดเวลา
ผมเปนหวงเปนใยหมูเพื่อน ยิ่งแกเขามาเทาไร แทนที่จะมาหวงเจาของ ผมบอก
ตรงๆ บอกไมมี ไมมีเลยสําหรับตัวของผมเอง จะหวงเปนหวงตายก็ไมมี ความเปน
ความตายเกิดมาจากรางกายอันเดียวนี้ เรียนจบแลว ไมเคยตื่นเตนกับมันเรื่องเปนเรื่อง
ตาย นี่ละเรียนธรรมจบ เรียนโลกจบ จบอยูที่นี่ไมไดจบที่ไหน เรียนนูนเรียนนี้ จบเมือง
นั้นเมืองนี้ มีแตจบเรื่องกิเลสเอาไฟมาเผาตัวและสวนรวมนั่นแหละ ถาเรียนธรรม
ปฏิบัติธรรมแลวเย็นไปหมด ไดชั้นไหนๆ จะรูอยูภายในจิตใจของตัวเอง
ธรรมอยูที่ไหนเย็นที่นั่น ธรรมจะเย็นที่ใจ กิเลสเผาที่หัวใจ โลกอันนี้กวางแสน
กวางอยาเขาใจวากองทุกขอยูที่ไหน อยูที่หัวใจเปนตัวคิดตัวปรุง ตนไมภูเขาเขามีมาตั้ง
กัปตัง้ กัลปแลว แตหัวใจเราที่คิดอยูกับตัวของเรากวนตัวเองตลอดเวลา คิดเรื่องนั้น
เรื่องนี้ มันอยูเฉยๆ ไมไดความคิดความปรุงนี่ ตัวอวิชชา นั่น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ลากไปเรื่อยๆ ใหพิจารณา ใหมีสติใหดีพระเรา
อยาไปมองดูใครยิ่งกวามองดูหัวใจตัวเอง ผิดถูกชัว่ ดีเปนเรื่องของคนนั้นๆ ของ
เขาๆ ผิดถูกชั่วดีจริงๆ เปนเรื่องของเรา เราจะเปนผูรับเคราะหรับกรรมอันนี้แหละ
สวนมากมีแตคิดผิดๆ คิดถูกไมคอยมี ถาไมใชนักภาวนาจริงๆ จะไมคอยเห็นความคิด
ถูกของตัวเอง จะมีแตความคิดผิดๆ อยูภายในใจ เพราะฉะนั้นจึงใหเอาสติจับใหดี
ธรรมเหลานี้มีใครมาสอนทานทั้งหลาย ฟงซินะ นี่ถอดออกมาจากหัวใจ ปฏิบัติ
มาไดรูไดเห็นอยางนี้แลว กิเลสหมอบราบลงมาตั้งแตนั้นแลวหาความทุกขไมมีเลยใน
หัวใจ มีก็มีตั้งแตเรื่องธาตุเรื่องขันธเจ็บปวดแสบรอนในสังขารรางกาย มันก็มีอยูเพียง
ธาตุเพียงขันธไมไดเขาถึงใจ ลงใจหมดภัยคือกิเลสแลว ไมมีอะไรเปนภัยในโลกนี้ มี
กิเลสเทานั้นเปนภัยสําหรับสัตวโลก ฆากิเลสตัวนี้ออกแลว แสนสบายอยูที่นี่ กองทุกข
จริงๆ อยูทหี่ ัวใจ ความสุขจริงๆ จนเปนบรมสุขเลิศเลออยูที่หัวใจ ถาใจไดรับการ
บํารุงรักษาดวยดีแลว ไมมีอะไรในโลกจะเดนยิ่งกวาหัวใจที่เลิศเลอดวยความสุขความ
อัศจรรยในตัวเอง
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สิ่งเหลานั้น ตนไมภูเขา เขามีอัศจรรยอะไร ดีเลวที่ไหน เขาไมไปตกนรกอเวจี
ขึ้นสวรรคชั้นพรหมที่ไหนนะสิ่งเหลานั้น ตัวใจนี้คือตัวคึกตัวคะนอง ถาไปในทางที่ผดิ ก็
จมเรื่อยๆ ถาไปในทางที่ถูกก็ดีดขึ้นไปเรื่อยๆ ใหไปในทางที่ถกู บังคับตัวเองใหดี กิเลส
มันฝนเรา เราตองฝนกิเลส การทําความพากเพียรก็ฝนกิเลสนั่นแหละจะเปนอะไรไป
ใหกิเลสออนลงๆ ธรรมก็ดีดขึ้นๆ มีความรื่นเริงบันเทิง จิตใจสวางไสวออกไปๆ ฟาด
เสียใหจิตสวางจาหมดแลว โลกธาตุนี้ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาใจ ใจครอบโลกธาตุ
ความทุกขเวลากิเลสมันสั่งสมมากๆ ความทุกขอยูที่หัวใจนะ ไมไดมอี ยูท ี่อื่นใด
ทั้งหมด นักภาวนาตองดูหัวใจซึ่งเปนมหาเหตุ ถาเราบํารุงรักษาจริงๆ เราจะเห็นความ
แปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นที่หัวใจ ไมมีที่อื่นใดแหละ มีที่หัวใจ จําใหดี เอาละใหพร
หลังจังหัน
พอแมครูจารยเทศนขบขันนะ ทานเฉย ผูฟงอดหัวเราะไมไดกลั้นไวจะตาย ทาน
เทศนขบขันดีทานเทศนสอนพระ ทานพูดเฉย ไอผูฟงมันจะตาย เรามันนิสัยอยางนี้ดวย
นิสัยชอบหัวเราะดวย ทานใสมาหมัดไหนนี้ ทานพูดเฉย ไอเราฟงนี้จะตาย ไปที่ไหน
ทานวาอยางนั้น ถามีศรัทธาญาติโยมเขาหิ้วหมอแกงใหญๆ มา ปนโตเปนแถวมา ที่นี่
อากาศดีนะโยม ปลอดโปรงหมดนะโยม ถาที่ไหนไมมีปนโต แหงๆ แลว โอย ที่นี่อยู
ไมไดละโยม อากาศทึบ ทานพูดเฉย เราจะตายซิทานพูดขบขัน เราไมลืม ทานพูดเฉย
ผูฟงมันจะตายซิ อากาศปลอดโปรง อากาศทึบไมสบายไมสะดวก ทานตีพระทานสอน
พระ
หลักธรรมชาติก็คือ ทานฝกทานทรมานทานมาพอแลว ใครจะสมบุกสมบัน
ไดรับความทุกขความทรมานยิ่งกวาพอแมครูจารยมั่น เปนคติตัวอยางไดเปนอยางดีทั้ง
ภายนอกภายในทุกอยางไมมีบกพรองเลย พอแมครูจารยมั่น ความทุกขความทรมาน
อยูกับทานหมด ไปที่ไหนๆ เวลาทานเลา ทานก็เลาแบบเฉยๆ เหมือนกัน ทานเลาอะไร
ทานเฉยไปเรื่อย
ไปบิณฑบาตเขาวา พระธรรมกรรมฐานทานฉันแตถั่วแตงา ทานไมฉันเนื้อฉัน
ปลา ทานฉันแตถั่วแตงา ทีนี้เขาใสบาตรเขาก็ใสแตขาวเปลาๆ กับอะไรๆ เขาไมให ทีนี้
ถั่วงาเขาไมมี เขารูเฉยๆ วาฉันแตถั่วแตงา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็เอาแตขาวเปลาๆ มาให
ฉัน ถั่วงาเขาไมมี เขาวาพระทานฉันถั่วฉันงาเขาวาเอาเฉยๆ ถั่วงาเขาไมมีเขาก็ไมใหซิ
สิ่งที่มีก็คอื ขาวเปลาๆ ทานวางั้น ฉันไปอยางนั้นแหละ เพราะจิตมุงอยูในธรรมไมได
เปนกังวลกับสิ่งเหลานี้
จะทุกขยากลําบากขนาดไหนทางการฝกจิตนี้ยิ่งคลองตัวๆ
อาหารการบริโภคเพียงเยียวยาๆ ถาอาหารปรนปรือมากๆ อยางวัดปาบานตาดนี่ ใคร
ไมฉลาดมันตายแหละ ที่อาหารขาดแคลน อยางที่วาเห็นผักกระโดนอะไรผานมานี้ นี่
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เคยอยูในภูเขา เราเคยฉันมาพอแลว เห็นนี้สะดุดใจกึ๊กๆ พวกผักหนามพวกผักอะไรที่
อยูในปาในเขา อาศัยฉันอยางนั้นแหละ
เรื่องความทุกขความลําบากลําบนในการอยูการกินนี้ พระกรรมฐานผูมุงอรรถ
มุงธรรมทุกขมากที่สุด แตใจทานเจริญรุงเรืองในสถานที่เชนนั้น เพราะฉะนั้นทานจึงไม
ยอมหนีไปไหน ทุกขยากลําบากขนาดไหนทานอยูที่นั่นเพื่ออรรถเพื่อธรรม ถาไปที่ไหน
สมบูรณพูนผลแลวภาวนาไมไดเรื่อง เพราะฉะนั้นทานเปนผูมุงหาธรรมอยูแลว ทานจึง
เสาะแสวงหาแตที่เชนนั้นๆ
เราวิตกวิจารณกับบรรดาพระทั้งหลาย พระลูกพระหลาน ทุกวันนี้สถานที่ไม
อํานวยเหมือนแตกอน ไปที่ไหนมีแตบานผูบานคน มีแตไรแตสวนเขา หาที่ภาวนาไม
คอยมี ที่เปนความสะดวกสบายไมคอยมี เรายังดีนะสมัยที่เรากําลังบําเพ็ญอยู รูสึกวา
สมบูรณทุกอยาง สถานที่อํานวยทุกอยางเลย มาหลังๆ นี้ไมอํานวยนะ สถานที่ภาวนา
ตามสะดวกสบายเหมือนแตกอนไมมีทุกวันนี้ ไปที่ไหนมีแตที่เปนกรรมสิทธิ์ๆ เขาหมด
เลย แตกอนไมมี ที่เปนที่แผนดินไทยเทานั้นพอ ไมมีใครจะสงวนอะไรๆ การซื้อการ
ขายไมมี การวิ่งเตนขวนขวายดีดดิ้นจึงไมมี หาอยูหากินที่ไหนพอเปนไปเทานั้นพอ การ
ซื้อขายไมมมี ันจะดีดดิ้นไปไหนคนเรา อยูกินวันหนึ่งๆ ไปแลวพอๆ
ไปภาวนาออกจากนี่ปบเปนที่ทําเลดีแลว แยกออกจากนี้จากทาง มีแตทําเลที่
เหมาะสมๆ ทั้งนั้น ไมมีใครถือกรรมสิทธิ์ อยูทไี่ หนสะดวกสบายๆ การภาวนาสะดวก
มากอยางนัน้ ทุกวันนี้ไมไดเปนอยางนั้น สถานที่เชนนั้นไมมีแลวเดี๋ยวนี้ หมดไปๆ คิดดู
อยางที่วาดงศรีชมพู อันนี้ดงใหญดงโตจริงๆ กวางขวางมากทีเดียว เดี๋ยวนี้ไมมีเลย มี
แตชื่อนะ ชือ่ วาดงศรีชมพู ถาวาทุงศรีชมพูถกู ตองแลว เดี๋ยวนี้ทุงศรีชมพูไปแทนดงศรี
ชมพู ดงปาไมมีเลย เราไปเที่ยวหมดแลว เพราะฉะนั้นถึงไดทราบ เวลาไปยอนหลังนี้
โอ มันเปนแตไรแตสวนเขา มันสูงๆ เปนไรเปนสวน พวกมันสําปะหลงปะหลัง พวก
ออยพวกอะไรเต็มไปหมด นั่นมันวางแลวนี่เปนดงที่ไหน
แตกอนที่เราเที่ยวอยูโนนมันเปนดงลวนๆ กาวเขาไปตั้งแตอําเภอศรีสงคราม นี่
กาวเขาดงแลว เขาอําเภอศรีสงคราม ไปทางสามผง ดงนอย เขาไปเปนดงทั้งนั้นเลย
เดินไปไมคอยไดเจอหมูบ านงายๆ แหละ บานไมคอยมี มีแตดงแตปา พวกสัตวเสือ
เนื้อ โอย อดอยากเมื่อไร บางแหงมันไมรูจักกลัวคน คือเขาไมเคยเห็นคน คนไมคอยมี
แตสัตวตางๆ เต็มไปหมด เราเคยไปแลวแตกอน ถึงมาเทียบทุกวันนี้ไดถกู ตอง ทุก
วันนี้ไมมีแลวอยางนี้ หมดไป มันเปลี่ยนเอาจริงๆ นะ เปลี่ยนจนเปนรอยเปอรเซ็นต
เลยเทียวกับที่วาปาดง แตกอนปาดงหนา โอย รกชัฏเทียว เดี๋ยวนี้มีแตไรแตสวนเขา
หมดเลย คําวาดงๆ มีแตชื่อ
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แตกอนเปนดงจริงๆ เราก็ไดไปเที่ยวแลว ทีนี้กลับมาเปนไรเปนสวนโลงไปหมด
เราก็ไดไปเห็นแลวปจจุบันนี้เปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานที่จะออกเที่ยวให
เปนความสะดวกเหมือนแตกอน รูสึกวาหายากมากนะ ถาไปก็จะไปตามกุฏิเสีย ถาไป
พักตามลําพังเจาของเหมือนแตกอนไมได มันโลงไปหมดไมเปนปา พอดีพ๊ อดีเรา
พอเหมาะนะ ตอนมาสรางวัดปาบานตาด เหลานี้ดงทั้งหมด ถึงอําเภอหนองแสง เปน
ดงใหญทั้งนัน้ ตั้งแตบานตาดขึ้นถึงอําเภอหนองแสง เปนดงทั้งหมด พวกปาชางปาเสือ
พวกเนื้อ กระทิง วัวแดง มีทุกประเภทของสัตว สวนสัตวบานสัตวอยูนี้แหละ
เรามาตั้งวัดทีแรกยังดีอยู ดงรอบหมด ชะนีมันรองอยูในวัด เรามาพักปกกลด
อยูนั้น พวกชะนี บาง คาง ลิง เต็ม ชะนีรองนี้ โถ เสียงมันแหลมมาก เราอยูขางลางมัน
รองอยูขางบน เต็มไปหมดแตกอ น พอสัก ๙ ป ๑๐ ป ตั้งวัดนี้ประมาณ ๙ ป ๑๐ ป
มองเห็นคนผานเขาผานออก เปนทางลอทางเกวียนนะ ทางรถไมมี ทางเปนดานๆ เขา
ออกจากบานตาดนี่ไป เห็นคนผานไปผานมา นี่เขาไปดูทําเลเขาจะปลูกบานปลูกเรือน
เห็นไหมละ เราก็ดู เอ คนเพนพานเขามาเรื่อยๆ จะมาปลูกบานปลูกเรือนแถวนี้แลว
เพราะนี้เปนดง ตอจากนี้ก็จะเปนสถานที่บานเรือนของคน เรานึกเฉยๆ
เขา ๑๐ ปนะ สรางวัดไดประมาณ ๑๐ ป เห็นคนผานไปผานมา จากนั้นก็ขึ้น
บานสุขสมบูรณกอน เปนดงนะนี่ ทีนี้ทางโนนรุกเขามาทางนี้รุกเขามา เลยกลายเปน
อําเภอหนองแสงไปเลยเห็นไหมละ นี่ละดงใหญ มันรุกเขามาเปนบานเปนอําเภอแลว
เดี๋ยวนี้ แลวจะหาที่ภาวนาที่ไหนละ เรายังดีอยูตอนสมัยเรายังเที่ยว ทุกสิ่งทุกอยาง
สมบูรณ การซื้อการขายไมมี หาอยูห ากินพอปากพอทองในบานหนึ่งๆ เทานั้น เขาไม
ตองไปหาไกล หาอยูหากินรอบๆ พวกสัตวพวกเนื้อเต็มอยูในปา เพราะไมมีการซื้อการ
ขาย หากินพอปากพอทองเทานั้นพอ
ทุกวันนี้ไมเปนอยางนั้น หามาซื้อมาขายมากกวาหามากินนะ ทีนี้มนั ก็หมด
อะไรๆ เปนราค่ําราคาเปนเงินเปนทองไปหมด เปนสินคาไปหมดเลย คนก็หมุนติ้ว
ตนไมอะไรๆ เหลือเมื่อไร พวกสัตวพวกอะไรหมด นี่สะดวกอยูวัดนี้ ๑๐ ป จากนั้นเห็น
คนผานไปผานมาแลวก็ตั้งบานขึ้นมา แลวรุกเขามาๆ เลยกลายเปนอําเภอหนองแสง
เปนอยางนั้นนะ
พอดีบานนี่เปนบานอีตาบัว อีตาบัวเปนคนปาคนเขา อยูในปาในเขา พอทําไร
ทํานาเสร็จแลวเขาสนุกสนานนะ คือไมมีหาเงินหาทอง แตกอ นไมมี ทําไรทํานาพออยู
พอกินเทานั้นแหละ ตอนหนาแลงเขาสนุกสนานของเขา หาอยูหากินเที่ยวธรรมดา
สบายๆ รถราไมตองถามไมมี ทางก็เปนดานๆ วัดนี้ที่เราสรางทีแรก เสือโครง จําไดวา
แถวนี้มีเสือ ๓ ตัว เพราะเหตุไรจึงวามีเสือ ก็มันผานเขามาในวัดนี่ พระอยูในวัดนี่ เสือ
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โครงมันผานมากลางคืน รอยมันมาขนาดตางกัน เสือโครงใหญรอยใหญรอยเล็กลดลง
ไป มีเสือ ๓ ตัวที่ผานไปผานมา หมายถึงเสือโครงนะ เสือดาวมีอยูทั่วไป ในวัดนี้มันก็
แอบเขามาหากินหมา กลางคืนมันมา เห็นรอยมันตอนเชา เอ นี่เสือมันมา มันเขาไปใน
ครัวไปหากินหมา
เสือโครงมี ๓ ตัว เดี๋ยวนี้หมดเลยไมเหลือ มีหมีตัวหนึ่งหมีใหญ มีตัวหนึ่งมัน
ผานไป ทางนี้ก็ดงทัง้ หมดนี่ มันผานขางๆ วัด มันจะขามวัดไปแตมันมาไมได เห็นพระ
เต็มอยูนี้ มันมานี้แลวมันกลับไปนี้ออกทางนี้ มาเจอพระ ไปนั้นออกนัน้ เจอพระ เสียง
มันโครมครามๆ กลางคืนประมาณตี ๓ หมีใหญ เดือนหงายดวย เห็นตัวมัน มัน
ออกมา กุฏิเรามันก็มา เสียงมันโครมครามๆ สักเดี๋ยวกลับคืนไปทางโนน โครมครามๆ
ออกมานี้ก็มาเจอกุฏิพระ กระตอบนะไมใชกุฏิ แลวมันก็ถอยออกไป มาแถวนี้แลวออม
ไปโนนเลย เปนดง คงตายแลวละหายเงียบที่วาเสือ ๓ ตัว ไมมีละทุกวันนี้หมดเลย หมี
ตัวหนึ่งที่ใหญที่สุด
ดงเรานี้ก็ดูเอาซิมีที่ไหน หมด กระรอกดูเหมือนมีสามตัวอยูในวัดนี้ ไกมีสอง
พวก พวกหนึ่งทางนี้ พวกหนึ่งทางโนน ไดยินเสียงขันทางไหนจะตีกันนะ ไปรบกัน ไก
ทางโนนไดยินเสียงทางนี้ขันก็มาตีกันทางนี้ ทางนี้ไดยินทางโนนขันก็ไปตีกนั ทางโนน มี
สองพวกไกปา เดี๋ยวนี้เปนยังไงไกนะ ทีแรกเปนไกปาลวนๆ ครั้นตอมาเขาเอาไกบาน
มาโยนที่หนาวัด โยนเขามาผสมกัน จากไกปาแลวก็เปนไกบาน ทีนี้จากไกบานแลวก็
เปนไกบา เดี๋ยวนี้เปนไกบาทั้งวัดเลย ไมทราบวาไกบานไกปาที่ไหน ไมมลี ะเดี๋ยวนี้ มัน
อยูลึกๆ คลองตัวนะ กิรยิ าของไกปาคลองตัว มันอยูลึกๆ แถวนี้มีแตไกบาทั้งนั้นแหละ
นี่เราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ที่สําหรับพระทานภาวนา เดี๋ยวนี้หา
ยาก ตองไป เชนอยางไปเขาลูกนั้นลูกนี้ ทําเลเชนอยางภูวัวไปไดหมดแถวนั้น ไปเปนที่
เปนฐาน แตกอนไปที่ไหนไปไดทั้งนั้น ไปบิณฑบาตกับเขาอาศัยเขาวันหนึ่งๆ สําหรับ
พระกรรมฐานตองสละตัวเอง อดอยากขาดแคลนไมเปนกังวล เอาธรรมเปนเข็มทิศ
หรือเปนแมเหล็กดึงดูดใสกับธรรม ไปอยูที่ไหนก็ตามขอใหไดสะดวกในการภาวนาเปน
ที่พอใจ สวนอาหารการขบการฉันพอยังอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้นพอ นี่ทาน
หาธรรมแตกอนทานหาอยางนั้น
มาเจอกันปบนี้มีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องภาวนา ไปอยูที่นั่นเปนยังไง ไป
อยูที่นี่เปนยังไง ถามแตเรื่องภาวนา รื่นเริง พูดอยางนี้เราก็ระลึกได ทานสิงหทองทาน
ไปเที่ยวทางนูน จากเราไปเปนปนั่นแหละไปเที่ยวแลวกลับมา เรามาสรางวัดใหม มี
ศาลาหลังเล็กๆ อยูที่นั่น มาคุยกันตั้งแตสองทุมสองตอสองกับทานสิงหทองที่ศาลาหลัง
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เล็กนั่น คุยกันตั้งแตสองทุมฟาดจนกระทั่งถึงตี ๔ นานไหมละ คุยกันเพลิน ปานั้นปานี้
จนกระทั่งตี ๔ เราดูนาฬิกา อาว นี่มันตี ๔ แลวมันจะสวางแลวนะ ไปเลิก ลุกไปเลย
พอไปแลวมันขบขันเรื่องเรา พอทานสิงหทองไปแลว เราก็คิดวาจะเดินจงกรม
มันจะสวางแลว ขึ้นไปที่แครเล็กๆ ไปเหยียดเสนยืดเสนที่นี่นะ ดัดเสน เพราะเราเคย
ดัดเสนเปนอนามัยประจํา ดัดเสนเรียบรอยแลวถึงจะลงเดินจงกรมเพราะมันจะสวาง
แลว เขาไปขางในเอายามไปวางแลวก็ดัดเสนทานั้นทานี้ พอถึงทานอนหงายแผสองสลึง
เลยหลับเลยนะ หลับเอาจริงๆ ไมใชธรรมดา จนกระทั่งทานสิงหทองทานไปบิณฑบาต
กลับมา เรายังหลับอยูนะนั่น นั่นเห็นไหมเวลามันดัดเรา เราไมลืม ทานสิงหทองไป
สะกิดนิ้วเทา เรานอนอยู คึกคักลุกขึน้ หือ พระไปบิณฑบาตกันแลวเหรอ บิณฑอะไร
บิณฑบาตกลับมาแลว โฮ ตาย ทานไปปลุกมาฉันขาว อยางนั้นละเราก็ไมลืม
ทานสิงหทองละคุยกัน ทานออกจากนั้นทานไปบิณฑบาตกลับมา แลวไปปลุก
เรา เรานอนหลับ วายืดเสนเสียกอนแลวจะลงเดินจงกรม เห็นไหมละ มันเอาปบเดียว
เทานั้น ไมรูตัวนะ หลับสนิทเลย เราก็ไมลืม นี้คุยธรรมะกันเพลิน ตั้งแตสองทุม
จนกระทั่งตี ๔ เพลินอยางนั้นละคุยธรรมะกัน ทานไปแลวเราก็คิดวาจะไปดัดเสนอะไร
เรียบรอยแลวก็จะลงเดินจงกรม ดัดเสนมันเลยดัดเราอยูนั้นเสีย จนกระทั่งหมูเพือ่ น
บิณฑบาตกลับมาแลวไดไปปลุกฉันขาว
เรื่องธรรมทานเพลินในธรรมเปนอยางนั้นละ พระกรรมฐานทานเพลินในธรรม
เรื่องโลกเรื่องสงสารไมมีในวงกรรมฐานที่หาอรรถหาธรรม บอกวาไมมีเลย มีแตเรื่อง
อรรถเรื่องธรรม ปานั้นเขาลูกนี้ แลวพูดถึงเรื่องความรูความเห็นภายในจิตใจ คนหนึ่งรู
ทางหนึ่ง คนหนึ่งรูไปอยางหนึ่งๆ คุยกันมันเพลิน เปนเครื่องปลุกใจ สงเสริมใจใหมี
กําลังใจมากขึ้น อยางนั้นละพระกรรมฐานทานคุยกัน ไมมีเรื่องโลกเลย มีแตเรื่องธรรม
ลวนๆ
ทีนี้ใครหาอะไรมันก็เห็นอันนั้น หากิเลสก็มีแตกิเลสมีแตฟน แตไฟ ไฟเปนผล
ของกิเลส กิเลสเปนตัวเหตุสรางฟนสรางไฟขึ้นมาเผาจิตใจ สวนธรรมนี้ดับไฟที่มีใน
หัวใจดวยสมาธิภาวนา ดับลงๆ ไฟนี้สงบลงใจก็สงบสบาย เย็นไปๆ จากนั้นก็เปนความ
สวางไสวภายในใจ นี่ละใจ ในโลกอันนี้ใจเปนสําคัญ แตเวลานี้ใจของเราถูกกิเลสบีบบีส้ ี
ไฟ เปนบอยของกิเลสทั้งหมด ใจจึงไมมีสงาราศีเลย เปนบอยของกิเลสทั้งนั้นทั่วโลก
เลย ที่จะเปนนายกิเลสไมมี ผูภาวนาเทานั้น เอาใหชัดๆ เลย ผูภาวนาชําระสิ่งที่เปนภัย
แกตัวเองคือกิเลสนี้ออกเรื่อยๆ อันนั้นคอยสงบลง ธรรมก็คอยสวางไสวขึ้นมาๆ สงบ
รมเย็น จากนั้นก็สวางไสวจาๆ กวางออกๆ จิตใจเบาลงไปๆ กิเลสเบาบาง ธรรม
หนาแนนขึ้นเทาไรยิ่งมีความสงบรมเย็น จาๆ ขึ้นเรื่อยๆ นั่นละทานเพลินอยางนั้น

๘
ทานอยูในปาในเขาองคเดียวก็ตาม ทานเพลินอยูในหัวใจของทานกับธรรม ทาน
ไมไดเพลินกับโลกกับสงสาร ทีนี้ก็มีตั้งแตอรรถแตธรรมหลอเลี้ยงจิตใจ เปนความ
สะดวกสบายเย็นไปหมด อยูที่ไหนอยูในปาในเขาพวกสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกขเกิด
แกเจ็บตายดวยกัน พวกสัตวกับพระกรรมฐานเขากันไดสนิทนะ พวกหมูพวกเกงพวก
สัตวตางๆ จะแอบเขามาอยูกับพระ พระกรรมฐานไปที่ไหนพวกนี้จะมา สัตวเหลานี้เขา
เคยบวชมาตั้งแตกาลไหนๆ แลว เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมา ทีนี้พอมาเห็นพระ
ความรูสึกของเขาภายในใจตั้งแตดั้งเดิมมามันเขากันไดสนิท พระอยูที่ไหนพวกนี้แอบ
เขามา
เวลาแอบเขามา พวกนายพรานอะไรนี้เขาไมเขามา เขาเคารพพระ สัตวทั้งหลาย
อยูนี้เต็มไปหมด อยางหนองผือนั่น หนองผือทีอ่ ื่นหมดนะสัตว แตรอบๆ วัดนั้นมัน
เปนดงทั้งหมด และเปนทําเลพระเดินกรรมฐานเดินจงกรมอยูในปาๆ สัตวอาศัยอยูกับ
พระ อยูซอกแซกตามนัน้ ละพวกสัตว เขาไมไปไหน จะกลัวจริงๆ ก็ไมใช จะวาจะไม
กลัวเห็นเราเขาวิ่งไปเสีย วิ่งไปนี้เขาก็อยูที่นั่น ก็อยูกับพระนั่นแหละ เปนอยางนั้นนะ
พวกสัตวกับพระกรรมฐานนี้สนิทกันดี ทานไปอยูท ี่ไหนพวกสัตวนี้มาเต็มขางๆ
ทานภาวนา ความภาวนานี้ความรูความเห็นภายในใจนี้ มันเหมือนความรู
ความเห็นของโลกที่รูเห็นเปนบากันอยูนี้เมื่อไร อันนี้ความรูเสกสรรคนใหเปนบา ไมได
เหมือนธรรมนะ ธรรมพิจารณาเทาไรเบิกสิ่งเหลานี้ออก พวกยาบาคือกิเลสยาบา เบิก
ออกๆ อรรถธรรมก็ขึ้นสวางไสว ทีนี้อยูที่ไหนโลกนี้เหมือนไมมี คืออํานาจของจิตใจนี้มี
ความสงาผาเผยสวางไสว พรอมทั้งความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูในหัวใจนี้
มันครอบไปหมด ครอบไปหมดเลย โลกนี้เปนฟนเปนไฟไปหมด อันนี้เปนน้ําถาวาน้ํา
เทียบกันนะ เย็นสบาย ตางกันอยางนี้นะผูภาวนา
กิเลสมีอยู ธรรมมีอยู เมื่อเสาะแสวงหาธรรมธรรมก็เกิด เสาะแสวงหากิเลส
กิเลสก็เกิด ผลของกิเลสก็ใหเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเอง การเสาะแสวงหาธรรมนี้เปน
ตนเหตุอันดีงาม แลวผลปรากฏขึ้นเปนความสงบรมเย็นภายในใจจนกระทั่งสวางจา
ครอบไปหมดหัวใจดวงนี้ นี่ละที่นี่ใจดวงนี้เหนือแลว แตกอนมีแตกิเลสครอบหัวใจ ใจ
นี้เปนบอยของเขาวิ่งตามกัน โลกอันนี้โลกบอยของกิเลส ใจของทานผูม ีธรรมนี้จาเหนือ
กิเลสทั้งหมด ตางกันอยางนี้นะ พูดอยางนี้เราก็สลดใจนะ พูดจริงๆ พูดในฐานะลูก
ศิษยกับอาจารย พูดใหกันฟงเปนคติเครื่องเตือนใจ
เวลามันสวางไสวจริงๆ จนอัศจรรยเจาของจะวาไง ถึงขนาดที่วาโอโห จิตเรา
ทําไมถึงสวางไสวขนาดนี้อัศจรรยขนาดนี้เชียวนา นูนนะฟงซิ มันจาครอบไปหมดเลย
โลกนี้เหมือนไมมี มีแตความสวางไสวครอบไปหมดใจดวงนี้ นั่นมันอัศจรรยตัวเอง แต

๙
กอนเคยมีเมื่อไร มีแตฟน แตไฟเผาไหมนอนจะไมหลับนูน แตเวลาสั่งสมธรรมขึ้นดวย
จิตตภาวนาจนถึงขั้นอัศจรรย อัศจรรยก็บอกใหฟง ชัดๆ อยางนี้ มันเปนขึ้นในตัวเอง มี
แตความอัศจรรยเรื่อยๆ ทีนี้จิตเพลินกับธรรมไมมีพษิ มีภัย ถาเพลินกับกิเลสเปนพิษ
เปนภัยตลอดเลย เพลินไปมากเทาไรพิษภัยติดตามกันไปมากเทานั้น แตเพลินกับ
ธรรมเทาไรเพลินเทาไรความสงบรมเย็นยิ่งมากขึน้ ๆ ตางกันนะ
เวลาจิตมีอํานาจที่นี่มันครอบโลกธาตุนะ แตกอนกิเลสครอบจิต จิตไมมีราศี
อะไรเลย ความสงาราศีของจิตไมมี โลกนี้ไมมีความสงาราศีของจิตใจ เอาสิ่งเหลานั้นมา
ประดับประดา อันนั้นงามอันนี้สวยนั้นๆ เอานั้นมาประดับประดา เจาของเปนไฟอยูใน
ทามกลางของสมบัติบริษัทบริวารเงินทองขาวของ เอามาประดับ แตตัวเองเปนไฟ
หัวใจเปนไฟ ทีนี้เวลาชําระสิ่งเลวรายทั้งหลายออกจากใจคือกิเลสนั้นแหละออก ทีนี้เบา
ไปๆ สิ่งทัง้ หลายเหลานั้นจางไปๆ มีแตอันนี้กระจางขึ้นๆ สุดทายครอบโลกธาตุเลย
สวางจาไปหมด นี่ละจิตที่สวางโดยหลักธรรมชาติ โดยที่เราชําระสิ่งมัวหมองคือกิเลส
ออกหมดแลวสวางจาครอบโลกธาตุ ที่นี่อํานาจไมมีอะไรเหนือจิตละ อํานาจของจิต
ครอบอยูอยางนั้น นี่ละการปฏิบัติธรรม
พระพุทธเจาจึงเรียกวาศาสดาองคเอก ไมมีใครสอนไดอยางพระพุทธเจานี้เลย
ศาสนาใดๆ เขาก็ตั้งกันไปตามกําลังของเขา ตั้งวาเปนศาสนาๆ ก็คลังกิเลสนั้นแหละ ผู
เปนเจาของศาสนาเปนคลังกิเลส แสดงออกไปก็เปนกิริยาของกิเลสทั้งหมด และสั่งสม
ทุกขขึ้นมาเหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป วากันเฉยๆ วาศาสนาๆ ที่แนจริงก็คือพุทธ
ศาสนาแนจริง ชําระสิ่งเปนภัยจริงๆ คือพระพุทธเจาชําระๆ ไมมีใครสอนแบบนี้เลย ผู
ปฏิบัติแบบนี้ชําระไดๆ แปลกประหลาดอัศจรรยในตัวเอง ยอมรับพระพุทธเจากราบ
ราบ นั่นเห็นไหมละ ตางกันนะ
เวลาถึงขั้นสวางไสวมันวางไปหมดแลว ตนไมภูเขามีก็ตามแตสูความสวางไมได
ความสวางนี้ครอบไปหมดเลย สิ่งเหลานั้นเหมือนไมมี อํานาจแหงความสวางไสวของใจ
นี้สูงมาก มันครอบไปหมด สิ่งเหลานั้นเหมือนไมมี มีแตความสวางไสวของใจ นั่นละใจ
ที่มีธรรมบํารุงรักษาจนใจกลายเปนธรรมแลวเปนอยางนั้น
ทีนี้เลยจาไปหมด
พระพุทธเจาทานจึงสอนพระโมฆราช พระโมฆราชในมานพ ๑๖ คนนั้น พระโมฆราช
เปนผูที่จะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว พระองคกส็ อนจอลงเลยเทียว นั่นละเมื่อถึงจุดที่
จะจอจะเอาใหหลุดพนเร็วๆ พระองคก็จอเขาไปเลยวา
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ
เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ

๑๐
ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซินะ ถอนอัตตานุทิฏฐิ ที่เห็นวาเปน
เขาเปนเราเสียได จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผู
พิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางนี้ นั่นแปล แลวพระโมฆราชก็บรรลุธรรมปงขึน้
ทีนี้กลายเปนโลกนี้วางไปหมด เหมือนวาโลกนี้สูญไปหมด สิ่งที่ไมสญ
ู ก็คือความสวาง
ไสวของใจนี้ครอบไปหมดเลย อันนี้จาทีเดียว สิ่งเหลานั้นไมมีฤทธิ์ไมมอี าํ นาจ กิเลสที่
ตัวเสกสรรปนยอมันสิ้นลงไปแลวใครจะไปเสกสรร อะไรมียังไงมันก็มีของมันอยูอยาง
นั้น ตัวจิตตางหากไปเที่ยวเสกสรรอันนั้นเปนนั้นเปนนี้ๆ ตัวเปนบากับอารมณของใจ
ตัวเองตางหาก พอตัวนีห้ ดเขามาแลวใครจะไปสําคัญอะไรมันอยูอยางนี้
เขาวาเขาเปนตนไมตนเสาเปนภูเขาเลากอที่ไหน เขาไมไดวา ตัวใจตัวมันคึกมัน
คะนองไปหาวาตางหากนี่นะ พอตัวนี้ถอนเขามาเห็นสาระสําคัญอยูกับตัวนี้ เลิศเลอกวา
สิ่งใดแลว อันนี้เปนตัวตนแลวนี่ เปนเนื้อเปนหนังเต็มตัวแลว เปนอัศจรรยเต็มตัวแลว
สิ่งเหลานั้นก็เลยวางไปหมด อันนี้เหนือหมดแลว นั่น ทานวา สุญญโต โลกํ โลกเปน
ของวาง วางอยูที่หัวใจนะ ความวางนี้ครอบวัตถุทงั้ หลายที่แนนหนาอยูนี้ออกหมด
เหมือนไมมีเลย อํานาจของจิตนี้วางขนาดนั้นนะ พากันจําเอา นี้เปดใหชัดเจน
คําพูดเหลานี้ถอดออกมาจากหัวใจนะ มันวางอยางนั้นละ วางอยูตลอดเวลา
อกาลิโก วางตลอดเวลา เวลามาพูดก็พูดไปตามสมมุตินิยมไปอยางนั้น พอหยุดปบวาง
ปุบแสดงเต็มตัว ธรรมชาติก็วางอยูแ ลว แตเอาสมมุติเขามาแทรกก็แทรก ก็เหมือนวา
ไมวางกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอดับปุบนี้หมดเลยไมมอี ะไรเหลือ เปนอนันตกาล นิพพาน
เที่ยงคืออะไร คือธรรมชาตินี้นั่นเอง นี่ละการปฏิบัติธรรม ผูหาธรรมเห็นธรรม ผูหา
กิเลสเห็นกิเลส ใครหาอะไรมีเพราะมันมีดวยกัน กิเลสก็มีธรรมก็มี หากิเลสเปนกิเลส
วันยังค่ํา เปนฟนเปนไฟตลอดไป หาอรรถหาธรรมเปนธรรมตลอดไป จนกระทั่งถึง
นิพพานดับปุบเรื่องกิเลสความทุกขทั้งหลายไมมีเลย พากันจําเอานะ เอาละพอ วันนี้
พูดเพียงเทานี้ ก็นานอยูนะ นี่เทศนอยางนี้เขาจะออกทางวิทยุกระจายทั่วประเทศไทย
ทุกเชาๆ
(ลูกขอกราบประทานอนุญาตหลวงปูเจาคะ กราบนอมถวายทองคํา ๑๒ บาท
๗๓ สตางค เพื่อเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวาระจวนจะสิ้นปเกาและ
ตอนรับปใหม คณะศิษยขอกราบทําวัตรและกราบอาราธนานิมนต ใหองคหลวงตามี
ธาตุขันธแข็งแรง เพื่ออยูดํารงขันธเปนรมโพธิ์รมไทร เปนที่พึ่งแกชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และเหลาพุทธศาสนิกชนทั่วไป ขอใหองคหลวงตามีอายุยืนถึงหนึ่งกัป
ดวยเถิด สาธุ) เออ เราจะอยู เอาละๆ พอ อานเทานั้นพอ เราจะอยูจนสุดเหวี่ยง ลม
หายใจหมดเมื่อใดเราถึงจะตายเขาใจไหม สูจนถึงตาย เอาละพอใจ

๑๑
เมื่อวานกับวันนี้วาง แขกคนไปหมด เมื่อสามสี่วันลวงไปแลวยุงมากนะ ยุง จริงๆ
อะไรๆ ก็เลยมารวมอยูวัดปาบานตาด สุดทายการบานการเมืองก็มาอยูท ี่นี่ มันแปลก
อยูนะ การศาสนาก็อยูที่นี่ ชําระเรื่องราวโตตอบอะไรตออะไรเกี่ยวกับเรื่องขัดกับศาสนา
ของพระพุทธเจา เปนศาสนากาฝากแทรกมา ตีออกๆ เรานั่นแหละ เรื่องการบาน
การเมืองใครผิดใครถูกก็วาตามเรื่อง ก็เรานั่นแหละ คนอื่นไมกลาพูด ใหพร
เราพูดจริงๆ นะ พอแมครูจารยมั่นนี้เรียกวาลงสุดขีดเลย ไมมีอะไรเหลือติดตัว
เราแมเม็ดหินเม็ดทราย มอบถวายทานหมดเลย ลงขนาดนั้นลงพอแมครูจารยมั่น ลง
ที่สุดในธรรมของทานที่ใสตรงไหนหมอบราบๆ ไดคติทันทีๆ เลยพอแมครูจารยมั่น มา
ตอนทานปวยนี่ละที่เอากัน พอเอะอะ ทานมหาไปไหนอยูอยางนั้นตลอดนะ ยิ่งปวย
หนักเขาเทาไรลืมตาปบ ทานมหาไปไหนๆ อยูงั้น ก็พรอมกับที่เรามอบทุกอยางแลวกับ
ทาน ไมไดมคี วามเปนความตายเจ็บปวดแสบรอนอะไร เราไมมี มอบกับทานหมดแลว
เพราะฉะนั้นเวลาทานหลับไป บางทีเราออกไปเดินจงกรมขางๆ บอกพระดวยนะ
ธรรมดาใครจะไปรูเราเดินจงกรมที่ไหน แตที่นั่นตองบอกเพราะเกี่ยวกับทาน ผมจะ
เดินจงกรมอยูตรงนั้นมันเปนปา ถาทานตื่นใหรีบไปบอกผม
ไปเดินจงกรมไมนาน สักเดี๋ยวเห็นพระหรือเณรปุบปบๆ เขาไป หือ ทานตื่น
แลวหรือ ปบออกเลย ปุบเขามุงเลย อยางนั้นนะ ทุกอยางเราทําเต็มหัวใจเราสมกับเรา
มอบถวายทานแลว เรามอบทุกอยางเลย ทานไมไดนอนทั้งคืน เราก็ไมนอนทัง้ คืน
แทนที่ทานจะวา เออ ทานมหาก็มาดูแลผมอยูตลอดทั้งคืน.ควรจะไปพักผอนบางให
องคอื่นมาแทน ทานก็ไมเคยพูดนะ เราก็ไมเคยสนใจวาจะเอาใครมาแทน โงกับฉลาด
เรามอบหมดแลวนี่ เปนอะไรเรามอบหมดแลว จึงถวายทานเลย ครั้นเวลาทานหลับไป
บางนิดหนึ่งนี้ เราออกไปยืดเสนของเรานิดหนึ่ง พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไปไหน เราขึ้น
กอนอื่นละ ปบเขามุงเลย คือในมุงมีแตเราคนเดียวอยูในนั้นกับทาน พระเณรทานลอม
อยูขางนอก มีอะไรๆ เราจัดการเรียบรอยๆ
เราพูดเรื่องหลวงปูมั่นนี้เหมือนวา มันดูดมันดื่มเหลือเกินดวยความเคารพรัก
เทิดทูนทาน จวนตัวเขาเทาไรแลวเหมือนกับวาเรานี้หางไมไดเลย พอลืมตาปบทานมหา
ไปไหนอยูงนั้ เราเขาทันทีๆ เลย ทานจะใหใครมาทําแทนไมเคยปรากฏนะ ทานไมเคย
สั่ง เราก็ไมเคยสนใจจะเอาใครมาแทน โงกับฉลาดเรามอบหมดแลวนี่วางั้นเลย เอา
ทานจะตําหนิแบบไหนใหวามา เรามอบหมดแลว แตทานก็ไมเคยตําหนิ ทุกอยางเราจะ
ทําดวยความรักความสงวน แมที่สุดอยางถายหนักถายเบานี้เราจะทําเองของเราไมให
ใครไปเห็นเลย ทานก็จะเห็นใจเราเหมือนกัน ไมใหใครไปเห็นเลยเราทําคนเดียว

๑๒
การถายหนักถายเบา แตกอนไมมีถงุ พลาสติกนะ เวลาทานถายเราก็เอามือรอง
เลย พอเสร็จแลวก็ใสโถนปบรองเรียบรอยแลว เราจัดการลางเช็ดเรียบรอยหมดทุก
อยางแลวยื่นนี้ออกไป พระรออยูขางนอกคอยจับๆ ใครจะมาแตะทานไมได มีแตเรา
เทานั้น เอาขนาดนั้น ดูลักษณะทานก็ไมสนใจกับใครนะ เราทําสุดหัวใจเราจริงๆ ทาน
เปนวัณโรคดวยนะ วัณโรคนี้ติดไดงา ย แตเราคลอเคลียกับทานตลอดเวลาไมสนใจวัณ
โรคนะแรกอะไรเราไมเคยสนใจ ธรรมดาติดจริงๆ ละ ปากทานกับปากเรามันคลอเคลีย
กันอยูนี้ เอาสําลีหอนี้กวาดเสมหะมันเหนียว เราเปนคนเอากวาดออกมาๆ กะละมังสําลี
อยูนี้ เราเอาอันนี้มาพันมือเราแลวกวาดๆ ออกตลอดเวลา คลอเคลียอยูนั้นก็ไมเห็น
เปนอะไรนะ วัณโรคนะเรกไมมีเราไมมีเลย เราไมสนใจ เราสนใจกับทานองคเดียว
เทานั้น ตายเราก็มอบกับทานแลวนี่นะ
เราจึงวาสุดหัวใจเราเหมือนกัน
ที่เราไดอุปถัมภอุปฏฐากทานสุดหัวใจเรา
เรียกวามอบเลยทุกอยาง ไมมีคําวาหนักเบาเจ็บนั้นปวดนี้ เราไมมี มอบกับทานหมด
เลย เราก็พอใจที่เราไดอุปถัมภอุปฏ ฐากทานเต็มหัวใจเรา สุดทายก็มีแตเรากับทานอยู
ดวยกันภายในๆ พระเณรทานก็อยูวงนอกอยูน อกมุง เวลากลางวันอยางนี้ทานพอ
สะดวกบางมีพระเณรนั้น เราก็หางออกไปเทานั้นละตอนกลางวัน คือกลางวันไมหนาว
ไมไอ พอตกกลางคืนมามันหนาวมันไอซิ กลางคืนบางคืนไมไดนอนเลย เราก็ไมนอน
ทั้งคืนเลย เปนอยางนั้นนะ เราสุดหัวใจเราที่ไดอุปถัมภปฏ ฐากทาน เรามอบหมดทุก
อยางเลย เราพูดถึงทานเมื่อไรแลว อูย มันถึงใจทุกอยางนะ ถึงทุกอยาง การแนะนําสั่ง
สอนแมนยํามากทีเดียว ทานใสตูมตรงไหนยอมรับปุบหมอบราบๆ เลย สําคัญทานให
เราทางดานธรรมะ เราก็อุปถัมภอุปฏ ฐากทานตามกําลังของเราอยางนี้ละ เอาละที่นี่เลิก
กัน
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