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ตามหลวงปูมั่น
เวลานี้ปวดเสนปวดเอ็นไมไดปวดธรรมดานะ แตกอนก็ธรรมดา ระยะนี้รูสึกวา
เขมขนเขามาก ปวดขัดทุกแหงทุกหน ที่ไมเคยปวดปวด เอ ทําไมเปนอยางนี้ ก็คดิ ถึง
เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวของกับธาตุขันธของเรา คงเนยนี่ละเพราะแตกอนเราไมเคยฉันเนย มา
ระยะหลังๆ มีฉันบาง เพราะเขาทําไมใหมีกลิ่นฉุน เราก็ฉันบาง จากนั้นมาปวดตามเขา
ตามขอตามเหลานี้ละ คงจะเปนเพราะเนย คงตองไดพกั เนยละ ยิ่งปวดยิ่งขัดเขาทุก
วันๆ เหมือนวารัดเขาๆ เอ มันยังไงกัน ดูอะไรๆ ที่จะเปนขาศึกตอกันก็ไมคอยเห็นมี ก็
มาสะดุดเอาเนย เพราะแตกอนเราไมเคยฉัน ระยะนี้มาฉันบาง สิ่งที่เปนภัยมันก็เปนภัย
ละซี
พระในวัดเรานี้มาฉันวันละ ๓๐ กวา ขางนอกก็มี อันโนนไมไดนับ พระทางโนน
มี นอกกําแพงไปนั้นก็มพี ระ ทานฉันขางนอก ทานก็มีบริษัทบริวาร หมาทานตั้ง ๕-๖
ตัว ทางนี้มี ๓ ตัว ๔ ตัวกับไอหยอง มันอยูในครัวไมคอยออกมา อยูที่นกี้ ็ไอปุกกี้ ไอหมี
ไอจ้ําดาว ๓ ตัว อยูขางนอกนั้น ๖ ตัว หมาชาวบานมาบวกเขาดวยไมมีแตของทาน
พระไปอยูท ี่ไหนเปนอยางนั้น พวกสัตวชุม ยิ่งหมาดวยแลวไปที่ไหนเต็มไปหมดละ มัน
ไมมีที่หากินก็ไปกินกับพระ
สําหรับวัดนี้เราเขมงวดกวดขัน เลอะเทอะเหลิงมานานแลว ดูมันดูไมไดเลย
มองไปที่ไหนขวางหูขวางตา ทีนี้คอยเขมงวดกวดขัน ถึงเวลา ๕ โมงเย็นขาดเลยไมให
ใครเขามายุงถาไมมีกิจจําเปนจริงๆ ตองมาบอกมากลาวใหทราบวา มีธุระจําเปนจริงๆ
แลวใหเขาใหออก แตกอ นมืดเวลาไหนก็ยังไหลเขาไหลออก เลยเลอะเทอะไปหมด ซึง่
เราไมเคยปฏิบัติมา เราก็ทนเอาๆ ทนไปทนมามันจะเลอะทั้งวัดเลย ก็เอาฆราวาสมา
เปนแบบเปนฉบับ ฆราวาสเขามีแบบมีฉบับที่ไหน เขาอยากไปอยากมาเมื่อไรเขาก็มา
เชนอยางในครัวนี้ แบบฉบับของเขาก็ในครัว ในครัวเปนยังไง ใครมาก็แบบเดียวกันคน
ในครัว ไมไดตางกัน แบบฉบับของเขาเปนอยางนั้น แบบฉบับของพระมาที่ไหนก็เปน
พระ ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย
นี่ดูแลวเลอะเทอะ อยากออกอยากเขาเวลาไหนก็เลอะก็เลอะ ระยะนี้ ๕ โมงเย็น
ใหหยุดขาดเลย ใครมาก็ตองให ตชด.คอยกํากับอยูประตู ไมงั้นจะเลอะเทอะไปหมด
พอ ๕ โมงแลวใหหยุดการติดตอสื่อสารกันหากไมจําเปนจริงๆ ก็มีขอแมวาจําเปน
จริงๆ ก็ใหติดตอทาง ตชด.อยูป ระตูวัด ทางโนนจะอนุญาตใหเขามา อยางหนึ่งเขาก็วิ่ง

๒
มาหาพระ พระเปนผูอนุญาตใหเขามาก็เขามา ไมใหมาแบบเลอะๆ เทอะๆ เหมือนแต
กอน
โห ทานปฏิบัติจริงๆ เพื่ออรรถเพือ่ ธรรม จิตของทานอยูกบั ธรรม มองดูนี้ก็นา
เกรงขาม อยางเราไปทีแรกไปบานโคกนามน ไปครั้งแรกละ ไปหาพอแมครูจารยมั่น
เปนครั้งแรก เวลาไปมันกลางคืนดวย คนเราเกงทางไหนก็เจอทางนั้น เราเกงหาเหตุหา
ผล พระสีนวลมาพักวัดทุงสวาง หนองคาย เราตามหลวงปูมั่นไมทัน ที่วาเขาจะ
ทอดกฐิน เราไมรับกฐินเขาไมยอม โยมวัดเขานั่นละ มาถกมาเถียงกับเรารองไหอยูตอ
หนาตอตา เราก็ไมลืม ไปที่ไหนมักแพผูหญิงเรานะ อาว มันแปลกๆ อยู เถียงเทาไรเรา
เฉย ก็เราจะเรงใสพอแมครูจารยมั่นใหทัน เขาขอใหรับกฐินเสียกอนคอยไป
เราก็บอกพระในวัดเต็มวัดใครรับก็ได ก็วางั้น ยังไงก็จะไปเหรอ เอากันจอเลย
ทานจะไมอยูเ หรอๆ อยูอยางนั้น เอาจริงๆ นะโคราชของเลนเมื่อไร จริงจังมากนะพวก
นี้ ซัดกับเราเราก็เฉย รองไหตอหนา จะทํายังไงก็เราไมไดลั่นคําใหวาเราจะอยู มีแตจะ
ไปทาเดียว แกก็คงหมดหวัง ทีนี้ผาสังฆาฏิเราบิณฑบาตกลับมาแลว ก็มาพับแลววางไว
ขางเสา เราก็นั่งอยูนี้ไมรูเลยวาแกดอมไปเอาผาสังฆาฏิเราขางเสา ซัดกับเราจนรองหม
รองไหนะ วาอะไรเราก็เฉย ก็เราจะไมอยูนี่ เรามุงแตพอแมครูจารยมั่น เขาไดผาสังฆาฏิ
ไปพอลงไปบันไดแลวก็หันหนากลับมา ทานจะไปอุดรก็ไปเสียนะ แลวมีลักษณะยิ้มๆ ก็
พึ่งรองไหตะกี้นี้ลงไป เรายังไมรูตัว
ทานจะไปอุดรก็ไปเสียนะ หันหนากลับมามีลักษณะยิ้มๆ ความจริงเขาได
สังฆาฏิเราไปแลว เอาไวในเงื้อมมือแลวเรายังเซออยู ทีนี้พระพวกเดียวกันก็เตือนนะ ดู
ลักษณะเขาตะกี้นี้สูกันกับทานอาจารยรองหมรองไห แลวกลับลงไปนั้น ทานจะไปอุดรก็
ไปเสียนะ ทําไมยิ้มๆ ขึน้ มาอยางนั้น มันมีนัยๆ อยูนะเขาวางั้นพระ มีลักษณะมีนัยๆ
อยูนะ ไมใชเขาเอาอะไรทานไปแลวเหรอ มองไปผาสังฆาฏิเขาเอาไปแลว เลยตองไป
ยอมเขา
ทีนี้เอาไปแลวเขาก็ยังไมแลว เอาไปแลวเขาตองมาสืบสอบถามพระ ที่เขาเอา
สังฆาฏิเราไปในบานนี้จะผิดพระวินัยของเราหรือไม เขามาสืบถามพระ ตามหลักพระ
วินัยออกพรรษาแลวมีอานิสงสหนึ่งเดือน ถาไมไดรับกฐิน ถารับกฐินก็ขยายออกไปอีก
เปนสี่เดือน อานิสงสอยูปราศจากไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได ทีนี้แกก็เอาสังฆาฏิไป ผืนใด
ผืนหนึ่งมาถามพระ พอไดนั้นแลวทีนี้แกก็มาขูเรา เราเลยยอมแก นี่ละมันแปลกอยูนะ
พอออกจากนี้แลวไปไมทันทาน แตก็หวุดหวิดจริงๆ ถาไมรบั กฐินทันเพราะเรา
มุงจะไปหาทานที่วัดโนนนิเวศน อุดร ทานไปไดสองวันเราจึงมาถึง เราก็เลยไป
หนองคายกอน จึงไดพบพระสีนวล ออกจากบานนามนสํานักของหลวงปูมั่นเราเดือน
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เมษา มาพักดวยกัน ทานบอกวาทานมาจากบานนามน สํานักทานอาจารยมั่น คึกคักขึ้น
เลยทางนี้ ไหนๆ วาอีกนะทานมาจากไหนแน มาจากนามน สํานักทานอาจารยมั่น ทาน
ออกจากสํานักทานอาจารยมั่นมาหรือ ถาม ทานก็ชี้แจงใหฟง อยางชัดเจน ทีนี้มันคึกคัก
ขึ้นเลยนะจิต ก็เลยไลเบี้ยกัน ไหนทราบวาทานอาจารยมั่นทานดุเกงใชไหม โอย อยาวา
แตดุ ถาผิดพลาดควรไลทานขับเลย อยาวาแตดุเฉยๆ ถาควรขับไลทานขับเลย ทานไม
เอาอะไรเปนใหญยิ่งกวาธรรมวินัย ถึงใจเราตรงนี้นะ ทานไมเอาอะไรใหญยิ่งกวาธรรม
วินัย ควรดุดุ ควรไลไลทันที
ทางนี้มันขึ้นปงเลยในใจ นี่ละอาจารยของเรา คืออาจารยองคนี้เองจะเปน
อาจารยของเรา แทนที่จะเปนผลลบกลับเปนผลบวกนะ มีกําลังใจปง นี่ละเราจะไดเจอ
อาจารยที่จุใจ พูดงายๆ วางั้น เราก็มุงทานอยูแลว ยิ่งไดยินชื่อเสียงอยางนี้ดวยแลวยิ่ง
ประทับน้ําหนักเขาไปอีก เตรียมของ ๓ วันไปเลยนะ พอทราบเทานั้นอยูได ๓ วันไป
เลย ไปก็อยางวา หาอะไรก็เจออันนั้น ไปก็ไปกลางคืน
พอดีทานออกจากบานนามน มาสรางวัดใหมอยูที่บานโคก ตอนเราจะไปเรา
ทราบวากําลังสรางวัดใหมอยูที่บานโคก ทานมาอยูที่นี่ เราก็ไป ไปกลางคืนซิ แตกอนไม
มีรถมีรา จากวัดสุทธาวาสเดินทางไปถึงบานโคกมืดพอดี โยมเขาก็ไปบอกทางพอไปถึง
บานโคก ถามวาหลวงปูมั่นทานพักอยูที่บานโคกพักอยูท ี่ไหน เปนความจริงไหม จริง
ทานกําลังสรางวัดอยูทางตะวันตกบาน ไปกลางคืน เขาก็เลยนําเราไปบอกตนทาง นี่ให
ไปนี่นะ เดินตามนี้ไป ทางแคบๆ ทานก็พึ่งไปอยูใ หมทานไมชอบหรูหราดวย
ไปกลางคืนก็ไปเจอจริงๆ ไปมืดแลว ไปก็ไปเห็นศาลาอยางที่วา ไปวินิจฉัยศาลา
วินิจฉัยกุฏิ ทานเดินจงกรมทานมายืนอยูนี้กลางคืนเราไมเห็น เราก็เซอๆ มองนั้นมองนี้
เดี๋ยวทานก็โผลเสียงของทานออก ใครมานี้ทานวางั้นนะ อยูขางๆ นี่ โอย เมตรกวา
เทานั้นถึงเรา กลางคืนมันไมเห็นกัน ใครมานี้ทานวางั้น ทางนี้ก็บอกวากระผม ขึ้นเลย
นะ อันผมๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มี เสียงดังขึน้ เลยไมใชธรรมดา เงียบๆ พระเดิน
จงกรมอยูในปาเหมือนไมมีพระ จวนมืดกําลังพระทานเดินจงกรม
อันผมๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน คานซิ นี้ก็เปลี่ยนคําไหม
ปุบ กระผมชื่อพระมหาบัว เออ วางั้นซิ นี่ผมๆ แมแตเด็กเขาก็มีผม เอาอีกแหละ นั่น
ละโดนเอาจนได ยิ่งชอบนะทานวานี้ยิ่งชอบ เอะ ทําไมทานถึงพูดตองเอานักหนา ผมๆ
ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผม ตรงที่มันไมลาน แนะ ตรงที่มันไมลานละมีผม คนหัวลานก็
มีใชไหม คานซินะ เราจับเอาหมด พอเราตอบวากระผมชื่อพระมหาบัว เออ อยางนัน้ ซิ
นี่ผมๆ ทานแหยเอานะ ผมๆ ตั้งแตเด็กมันก็มีผม เอาอีกแหละ ขบขัน เรื่องทานเด็ด
เดี่ยวเด็ดเดี่ยวมากมันถึงใจ
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เวลาไปอยูสํานักทานดูพระเณรองคใด ตอนนั้นดูมีพระอยูก บั ทาน ๘ องคนะ
ตอนเราไป มีอาจารยเจี๊ยะนี่ละองคหนึ่งอยูที่นั่น ดูพระองคไหนนี้เหมือนผาพับไวๆ จน
ไปยกพระทัง้ หลายนี้ แลวก็มาเหยียบตัวเอง โธ พระทั้งหลายเหลานี้ทานคงจะเปนพระ
อรหันตดวยกันหมดแลวมัง จะเปนลิงตัวเดียวแตเราที่มาอยูนี่เทานี้ละมัง พออยูไ ปๆ นี่
คือความเรียบรอยเขาใจไหม ทุกสิ่งทุกอยางมีสติสตังระมัดระวังตลอดเวลา ไปดวย
ความปลื้มปตินั่นละ ดูพระเณรทั้งหลายเหมือนผาพับไว แลวทําใหคิดไปอีกวา เอ พระ
ที่ทานมาเหลานี้ไมใชทานเปนพระอรหันตหมดทุกองคแลวเหรอ จะเปนพระเซอๆ ซาๆ
มีแตเราคนเดียวเทานี้เหรอ ครั้นอยูตอไปสนทนาธรรมะก็คอยรูเรื่องๆ ของกันและกัน
ไป
นี่พูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดตามหลักธรรมวินัยนี้สวยงามมาก เด็ด
เดี่ยวเฉียบขาดแบบโจรแบบมารแบบผูรายดูไมไดนะ เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทางดานอรรถ
ดานธรรมยิ่งนาเคารพเลื่อมใส เราไดไปเห็นสํานักพอแมครูจารยมั่น มองดูองคไหน
เหมือนสติรอบตัวตลอดเวลา ทานเปนอยางนั้น ผิดกันมากกับผูที่ไมมีสติสตัง ความ
มุงมั่นตอมรรคผลนิพพานมีนอย กับผูที่มีความมุง มั่นตอมรรคผลนิพพานมีมาก ผูนั้น
ละความสํารวมระวังความตั้งอกตัง้ ใจ ทุกสิ่งทุกอยางจะเปนไปดวยความจงใจหมดเลย
ทีนี้ก็นาดู ไอแบบโกโรโกโสอยูไดอยูไ ปไปไดกไ็ ปนี้ไมไดหนาไดหลังอะไรนะ อยางพระ
ที่ไปอยูก ับหลวงปูมั่น ดูองคไหนนาเคารพเลื่อมใสทุกองคๆ นี่ละเปนปฐมฤกษที่เราไป
หาทานทีแรก ยิ้มแยมแจมใสพออกพอใจ
นี่ละเปนปฐมฤกษ ไปถูกทานขนาบเอาเสีย ใครมานี่ กระผม อันผมๆ นีข้ ึ้นเลย
ทันที ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผม โธ เอาใหญเลยนะ เงียบๆ นะพระเดินจงกรม เหมือน
วัดราง เสียงทานลั่นขึ้นพระทั้งหลายก็มาแลว นี่ละเปนปฐมฤกษละตัง้ แตเริ่มแรก พอ
ขึ้นศาลาแลวเอาละที่นี่เรียกวาครั้งที่สองละตอไป ทานมาหาอะไรขึ้นเลย มาหามรรคผล
นิพพานเหรอ ชี้ไปเลยทางไหนๆ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชกิเลสไมใชมรรคผล
นิพพาน ไลไปหมดทั่วแดนโลกธาตุ ไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแทมรรค
ผลนิพพานแทอยูที่ใจ นัน่ ทานชี้ลงนี้ อยูที่ใจไมอยูท ี่อื่น
ความสุขความทุกขทั้งหลายอยูที่ใจไลเขาไปนี้เลย มหาเหตุคือกิเลสอยูทนี่ ั่น ไฟ
ก็อยูที่นั่น ธรรมอยูที่นั่น เมื่อชําระไดแลวธรรมก็แสดงความอัศจรรยขึ้นมา อยูดวยกัน
อยูที่ใจๆ นัน่ ละ แลวพอใจเอามากจริงๆ นะ เหมือนวาตัวพองเลย เพราะไปดวยความ
ตั้งใจจริงๆ เรื่องมุงตอมรรคผลนิพพานมุงอยางเต็มหัวใจ จึงตองเสาะแสวงหาครู
อาจารยที่เปนที่แนใจ วาทานแสดงออกมาเปนทีแ่ นใจแลววามรรคผลนิพพานมีอยู เรา
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จะกราบทานถวายตัวเปนลูกศิษยลูกหาตลอดชีวิตทุกอยางเลย จากนั้นเราก็จะเอาตาย
เขาวาเลย บําเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพาน จะไมมีคําวาถอย
นี่ละทานจะคงจะกางเรดารเอาไวดูความมุงมั่นของเรา พอไปทานก็ไลเบี้ยเลย
ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอไลอยางเขมขนนะ เหมือนวากางเรดารนั่นแหละ แลว
ทานก็ไลเบี้ยขึ้นมาๆ ลงมาหาจิตตภาวนา จิตตภาวนาเปนที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่ง
เลวรายทั้งหลายภายในจิตใจนี้ออกไดโดยสิ้นเชิง อยางอื่นถอนไมไดอยางอื่นดับไมได
ขึ้นเลย มีธรรมเทานั้นถอนไดดับได เอา ทานเอาใหหนักทางจิตตภาวนานะ เราไมลืม
เอาทางจิตตภาวนาอยาถอย
จากนั้นทานก็ขยายออกไปวา นี่ก็อยาวาผมประมาทปริยัตินะ ทานใหแงไวทั้ง
สองแง ก็เปนความถูกตองทั้งสองแงเลย นี่ทานก็นับวาเรียนมามากพอประมาณจนถึง
เปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมะพระพุทธเจานะ เวลานี้การศึกษาเลาเรียนมามาก
นอยยังไมเปนประโยชน ใหทานพักบูชาไวกอน ใหทานเนนหนักทางดานจิตตภาวนา
อยางไรจิตจะสงบรมเย็นลงไปดวยจิตตภาวนาใหเรงนี้ใหมาก ทานอยาไปสนใจกับทาง
ปริยัติที่ทานเรียนมามากนอย เวลานี้ยังไมเกิดประโยชน ถาไปสนใจนําปริยัติเขามา
เกี่ยวของกันแลวมันจะมาคละเคลากัน แลวเปนขาศึกตอการเดิน การบําเพ็ญธรรมไม
สะดวก
เวลานี้ใหทานพักไวหมดปริยัติที่ทานเรียนมามากนอย ใหทานเนนหนักทางดาน
จิตตภาวนา บอกชัดๆ อยางนี้เลย ทานอยาไปเปนอารมณกับการศึกษาเลาเรียนมามาก
มานอยนะ ไอเราก็เปนคนตับเดียว พอวาอยางนั้นก็ลงจุดนั้นเลยไมไดสนใจกับอะไร
เอาตั้งแตภาคปฏิบัติขึ้นทางดานจิตใจ ทีนี้ทานบอกตอนทายอีกนะ เวลานี้ปริยัติกับ
ปฏิบัติ ปริยัติยังไมเกิดประโยชน ถานําเขามาพิจารณาคละเคลากันกับภาคปฏิบัติแลว
จะเกิดความสับสนปนเป การกาวเดินไมสะดวก จึงตองพักปริยัติไวเสียกอน เมื่อถึง
กาลเวลาภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติจะวิ่งถึงกันแลวเอาไวไมอยู นี่สําคัญตรงนี้นะ เอาไว
ไมอยูทานวา จะวิ่งถึงกันเลย
นี้มันก็เปนในเราเอง พอถึงภาควิปสสนาภาคปญญา ภาคสมาธิมีกําลังแลว ออก
ทางภาคปญญามุงฆากิเลสที่นี่ แดนโลกธาตุนี้มันแคบไปนี่นะ เรื่องของปญญาฆากิเลส
มันพุงๆ วิ่งใสปริยัติ ปริยตั ิกับปฏิบัติวิ่งประสานกันเอาไวไมอยูไมผิดเลย มันวิ่งหาหลัก
หาเกณฑหาพยาน ทานบอกเอาไวไมอยู ตรงแนวเลย เราไมลืมนะ นี่ละพอเปนผูเปน
คนขึ้นมาบางก็เพราะไดยินไดฟงจากทาน
จากนั้นก็เอาใหญเลยดังที่เคยเลาใหฟง
พอใจเราไดอยูกับทาน พอใจตั้งแตตนเลย อยูกับพอแมครูจารยมั่นตั้งแตตนจนวาระ
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สุดทาย ทานหลุดมือไปทานนิพพานไปกอนเอาไวไมอยู ทานลวงไปกอน เอาจนสุดทาย
การปฏิบัติทาน
เรื่องธรรมเรื่องมรรคผลนิพพาน อยูกับศาสนธรรมของพระพุทธเจาทั้งหมด
อยาพากันไปสงสัยที่ไหนเลย ดังที่พอแมครูจารยมั่นทานวา ตนไมภูเขาดินฟาอากาศ
ไมใชกิเลสไมใชธรรม แลววาไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไมใชกเิ ลสไมใชธรรม ธรรมแท
กิเลสแทอยูที่จิต เอา พิจารณาชําระกันนี้ ทานจะเจอทั้งกิเลสทั้งธรรมทีน่ ั่น รื้อถอนกัน
ไดที่นี่ดวยอํานาจแหงธรรมจิตตภาวนา แนะทานชี้ลงไปจิตตภาวนา แลวก็เปนอยางนั้น
จริงๆ มันก็ถึงใจๆ เรา นี่ละมรรคผลนิพพานอยาไปหาดูตนไมภูเขาที่เปนสภาพนั้นๆ
ของเขาเอง ใหดูตัววุนวายคือกิเลสมันปดบังหุมหอจิตใจเอาไว ถาจะไปทางที่สะดวก
เพื่อเปนอรรถเปนธรรมมันกีดมันขวางไมใหไป
กิเลสเปนขาศึกกับธรรม ถาเราจะกาวไปทางธรรมกิเลสเปนขาศึกมันตองกีด
ตองขวาง หาวาขัดวาของ หาทุกอยางที่จะใหเรายอมจํานนตอมัน เรื่องกิเลสเปนอยาง
นั้น ถาเมื่อเราไมยอมเราเชื่อธรรมแลว เอาธรรมบุกเขาไปกิเลสมันก็หงายไปเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจึงใหพากันตั้งอกตั้งใจ
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว
ตลอดแหงมรรคผลนิพพานอยูที่พุทธศาสนาทั้งหมด เราไดคุยเขี่ยขุดคนบนเวทีมาเต็ม
กําลังความสามารถ หายสงสัยเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องมรรคผลนิพพาน หายสงสัย
บนเวทีคือจิตตภาวนาจากธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ใหพากันจําเอานะ เอาละ
เทานั้นพอ ใหพร
(ทองคําเชานี้ได ๑ สลึงครับผม) เออ พอใจ ๑ สลึง ก็มันประเภทซึมซาบนี่ มัน
ไมประเภทภูเขาทั้งลูก ได ๑ สลึงก็พอแลว เพิ่มเขาๆ หนักเขาๆ เวลานี้ไดรวม ๓๐๐
กิโลนะ คือทองคําประเภทน้ําไหลซึม ตั้งแต ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่เรามอบคลัง
หลวงแลวนั้น ไดใหมขนึ้ มาประเภทน้ําไหลซึมจะรวม ๓๐๐ กิโลแลว จวนเต็มที่แลว
ตอไปมันก็พอขึ้นไปเรื่อย คือพอทีจ่ ะหลอมก็หลอม แลวพอที่จะมอบเมื่อไรก็มอบ
เอาไวที่ตูนิรภัยเชาธนาคารเขาไว ทางอุดรก็เชาไว ทางกรุงเทพเชาไว ทองคําเอาไวที่ตู
นิรภัย
เราพยายามที่สุดละขวนขวายเพื่อพี่นองลูกหลานไทยเรา สําหรับเราเองเราไม
เอาอะไร เราบอกชัดเจนแลววาพอ พอทุกอยาง ไมมีที่จะคิดในจิตในใจวาจะขาดอะไร
บกพรองอะไร ไมมี นั่นละธรรมเมื่อเต็มที่แลวพอ ถากิเลสไมมีคําวาพอ ไดเทาไรยิ่งคืบ
ยิ่งคลานยิ่งดีดยิ่งดิ้น แลวก็เปนความทุกขตดิ ตามกันไปตายดวยกันกับความทุกข กับ
ความมั่งมีความหวังมันไปดวยกันตายดวยกัน สวนธรรมนี้พอเปนลําดับ ขั้นสมาธิกพ็ อ
สมาธิ ปญญาเรื่อย พอถึงปญญาหมุนติ้ว พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวพอ นั่นละทานวา
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วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พอแลวการขวนขวาย กิเลสไมมีพอ ฆากิเลสออกจากหัวใจแลวพอ
หมด สุขก็สมบูรณเต็มที่ บรมสุขอยูที่ผูฆากิเลสตัวหิวโหยใหขาดสะบั้นลงจากใจ ใจพอ
นั่น พากันจําเอา
นี้ก็เปนอยางนั้นจริงๆ พูดไดชัดเจนเราพูดกับลูกศิษยลูกหาของเรา พูดอยาง
ชัดเจนที่หาไดมากนอยเพียงไรก็พูดใหฟงเพื่อเปนกําลังใจ วาทางนี้เปนทางเดินเพื่อ
ความราบรื่นปลอดภัย ถึงความพนทุกขไดจริงตามทางของศาสดา ใหพากันกาว
ความหมายวางั้น เราก็พูดใหเปนกําลังใจ เพราะนี้เราดําเนินมาแลวผลเปนอยางนั้น
จริงๆ ก็มาแสดงใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง ใหพากันกาวนะ ไอพวกปากอมขี้มันก็หาวา
อวดนั้นอวดนี้ ก็ปากอมขี้ อันนี้ปากอมธรรมเขาใจไหมละ ปากอมธรรมพูดก็เปนธรรม
ไปเรื่อย ปากอมขี้มันพูดออกมาเปนขี้เรื่อยขวางนั้นขวางนี้
นี่ก็ยังมาหาวาหลวงตาบัวนี้อวดอุตริ เขาวามานี้ เราก็บอกวา เขาจะมาฟองเราวา
เปนปาราชิกวางั้นนะ เขาฟองเราเขาปากอมขี้ เราก็บอกเขาเลยวา ใหยกมาทั้งโคตรเลย
มาฟองเรา มีกี่โคตรใหยกมาเลย จนกระทั่งปานนี้มันตายหมดทั้งโคตรแลวก็ไมทราบ
หายเลยไมเห็นมาฟอง มันก็วาไปอยางนั้นละ คนหนึ่งหาแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งไม
หามาทําการกีดขวางมันเกิดประโยชนอะไรใชไหม อนุโมทนาคนอื่นที่เขาทําเขาไดดียัง
เปนสิริมงคลกวาไปกีดไปขวางเขา เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

