๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๙

หมดทางไปก็มายึดคําเรา
กอนจังหัน
พระเขาออกๆ เรื่อยละสําหรับวัดนี้ อยากวาหลั่งไหลเขาออกๆ สําหรับวัดปา
บานตาดรูสึกจะเปนศูนยกลางของวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น
เพราะฉะนั้น
สวนมากพระเณรไมคอยมีละ หลั่งไหลเขาหลั่งไหลออกตลอดเวลา มาที่นี่เมื่อมาก็ให
ตั้งใจศึกษาดูใหดีมาศึกษา วัดนี้เลอะเทอะตรงไหนใหบอกมาเลย ผมเปดทางใหทุกดาน
ทุกทางเพือ่ ความเปนธรรม
องคไหนที่มาจากขางนอกมาเห็นไมดีใหมาบอกผมเลย
ชี้บอกเลยเทียว เราตองการความเปนธรรมลวนๆ อยางอื่นไมเอา
ผิดตรงไหนใหบอกมาจะแกไขทันทีๆ ใครไมยอมแกไขไลหนีเลย หลักธรรม
เปนอยางนั้น ตองเอาธรรมเปนใหญ เอาธรรมเปนหลักเกณฑ ยอมรับกันโดยธรรม ถา
ปฏิเสธก็ตองปฏิเสธโดยธรรม ไมใชแบบทิฐิมานะกิเลสตัณหาเอามายื้อแยงแขงดี แลว
สุดทายก็ลงวิชาหมากัดกันอยางนั้นใชไมได ตองศึกษาใหดี เอาธรรมเปนเกณฑ อยาเอา
อายุพรรษา ชาติชั้นวรรณะหรืออะไรเขามาเปนกฎเปนเกณฑ ตองเอาธรรมเปนเกณฑ
ถาเอาธรรมเปนกฎเปนเกณฑแลวเรียบไปทั้งทางฝายโลกฝายธรรมนั่นแหละ ถาเอา
กิเลสเขาแทรกแลววัดก็เปนนรกไปได อยาวาแตชาวบาน พระก็เปนผีไปไดถามีทิฐิ
มานะ กิเลสมันเขาแฝงนะ แฝงพระนะ
พระแทเปนผูสละทุกอยางเรื่องทิฐิมานะอะไรๆ สละ ไมใหถือ ใหถือความ
ถูกตองดีงามที่เรียกวาถือธรรมเปนใหญ พระทานอยูดวยกันในครั้งพุทธกาลเปนแบบ
นั้นนะ ใหพากันยึดไปปฏิบัติ อยาเอามาใชไอเรื่องทิฐิมานะ ใชไมไดนะ นั่นเรื่องกิเลส
ขวางธรรม พระองคนั้นไปที่ไหนก็ขวางเพื่อนขวางฝูงแหละ เพื่อนฝูงเขาไมติดใครมีทิฐิ
มานะ ถาอยูมุงอรรถมุงธรรมไปมุงอรรถมุงธรรม เขาไดหมด ไปที่ไหนเขาได พระเรานี้
เขาไดหมดทัว่ ประเทศไทย ถาเปนผูตั้งใจปฏิบัตติ ามศีลตามธรรมประจําตนแลว ไปที่
ไหนเขากันไดสนิท
ถาเรื่องของกิเลสแฝงธรรมแลวไปไหน อยางนอยราวราน มากกวานั้นแตก ไปที่
ไหนคบใครๆ ไมคอยได กิเลสไมใชของดี ผานเขาไปตรงไหนเปนไฟไปตรงนั้นๆ ถา
ธรรมไปตรงไหนเปนน้ําดับไฟเปนลําดับลําดา อยางพระเราที่มาจากชาติชั้นวรรณะใดที่
ไหนๆ สูงต่ําไมมีกําหนด ศากยบุตรคือลูกศิษยตถาคตเทานั้นพอ ถาปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมหลักวินัยใหตรงแนว อยาเอาสิ่งอื่นใดมาเปนใหญยิ่งกวาธรรมกวาวินัย อยู
ดวยกันจะเปนผาสุก ถาเอาอยางอื่นใดเขามาแฝง นั่นละเปนภัย เอาหลักธรรมหลักวินัย

๒
เต็มตัวๆ เขามาคละเคลากันสมาคมกัน เปนสิริมงคล ใหพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติ สําหรับวัดนี้หลั่งไหลเขาหลั่งไหลออก จะถือวาวัดนี้เปนศูนยกลางแหงการอบรม
ก็ไมผิด เราก็ยอมรับ ยอมรับเพราะอะไร เพราะเราก็ศึกษาอบรมมาเต็มเหนี่ยวของเรา
ที่มาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน เราไมไดมีคําวาทิฐิมานะ ตรงไหนผิดใหบอกมาเลยเราจะ
แกไขทันทีๆ อะไรถูกก็ใหสงเสริมกัน ใหตั้งใจปฏิบัติ
สําคัญเรื่องความเพียร ความเพียรทานทั้งหลายใหจับใหดี ที่สอนไวตรงไหนไม
ผิด เรื่องสติเปนพื้นฐานสําคัญตั้งแตลมลุกคลุกคลาน สติอยาปลอยแลวตั้งไดๆ คนที่
ยังตั้งหลักตัง้ เกณฑไมได ใหเอาคําบริกรรมเขามาจับกับจิต ใครชอบคําบริกรรมคําใด
สําหรับผูที่ยังไมไดรากฐานอะไรใหเอาคําบริกรรมเปนหลักของใจ สติจับเขาไปอยูในคํา
บริกรรม ไมตองหวังเอาอะไรละ เอาสติกับคําบริกรรมเกี่ยวพันกันอยูกบั ใจ นั่นละคือ
งานอันใหญหลวงของเรา ไมตองหวังผลประโยชนอะไร เอาปจจุบันนั้นแหละ จะเปน
เหตุอยูตรงนั้น ผลก็จะเกิดขึ้นมาที่นั่น ถาเหตุดีคือสติดี ความพากความเพียรดี ดวยสติ
ดวยปญญาแลวธรรมจะเกิดที่นั่น
อยาไปหวังหามรรคผลนิพพานที่ไหน นอกจากศาสดาองคเอก คือสติธรรม
ปญญาธรรม วิริยธรรม นี้คือศาสดาองคเอก ใหจับนี้ไวใหดี มรรคผลนิพพานอยูตรงนี้
อยาไปคาดคิดวาเมืองนั้นเมืองนี้ ดนๆ เดาๆ กันไปอยางนั้น พระพุทธเจาประทานลง
ในคําวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูนั้นชื่อวาบูชา
ตถาคต นั่นฟงซิ ขอใหปฏิบัติใหสมควรแกอรรถแกธรรม นั่นคือบูชาตถาคต นั่นคือ
แหลงแหงมรรคผลนิพพาน อยูจุดนั้น พากันตั้งใจปฏิบัติใหดี
เวลานี้วงศาสนาแคบเขามาๆ หาผูดีจะไมไดนะ พระเลวนี้มีเยอะ ดูตัวเราดวย
คําวาเลวอยาไปดูแตคนอืน่ เลว ดูตัวเองดวย ดูใหทั่วถึง นี่เรียกวาดูดวยความเปนธรรม
เลวตรงไหน บกพรองตรงไหน ใหรีบแกไขทันทีๆ อยาไปมองดูตั้งแตคนอื่นๆ ใชไมได
นะ ตองมองดูตัวของเราตลอดเวลา ผูปฏิบัติตองมองดูหัวใจ มันเคลื่อนไหวไปมายังไง
คิดผิดถูกชั่วดีประการใด ใจนั่นละตัวคึกตัวคะนอง ใจนั่นเปนโรงงานใหญกอฟนกอไฟ
เผาเจาของเอง ถาไมมีธรรมบังคับแลวเปนไฟไปเลย เพราะฉะนั้นจึงใหดูใจ
อยาไปคิดเรื่องคนนั้นไมดีคนนี้ไมดีมากยิ่งกวาความคิดเจาของวาดีหรือไมดี ดู
ตรงนี้นะ ธรรมพระพุทธเจาทานสอนลงตรงนี้ แลวจะเย็นไปหมด ถาออกจากนี้แลวไม
เย็น ลงในน้ําแชน้ําแข็งก็กลายเปนไฟไปเลยหาความเย็นในหัวใจไมมี เอาละใหพร
เทศนเพียงเทานี้
หลังจังหัน

๓
เราก็คิดมากที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องชาติไทยของเรา
ศาสนาเราก็แบกอยูแลว
เทิดทูนอยูตลอดแลว อยางชาติก็โยงกับพระมหากษัตริย เราเทิดทูนทั้งสามพระองคนี้
ตลอด ถาพูดใหเต็มหัวใจก็คือใครมาแตะไมได ถาคอเรายังไมขาดวางัน้ เลย ใครมา
แตะใสกันทันทีเลย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราเทิดทูนสุดยอดดวยกันใครจึงมา
แตะไมได แตะดวยเจตนารายไมได สวนผิดพลาดนั้นเปนธรรมดาไมวาทานวาเราผิดได
ทองคํานี่ก็ไดเยอะแลวนะ ๑๑ ตันกับ ๒๖๕ กิโลแลว ๑๙ บาทอะไรนี่ไมนับ
แหละมันจะเพิ่มของมันไปเรื่อยๆ เราพยายามที่สุดที่จะไดแงใดๆ เขาสูจุดใหญของเรา
สําหรับเงินสดนั้นไมหวังแลวแหละ ไหลออกไปทั่วประเทศ ไหลกระจายออกไปทั่ว
ประเทศเงินสด ดอลลารก็มารวมกัน คือเฉพาะเงินสดนั้นไมพอ ตองเอาดอลลารมา
บวกกันเขากระจายชวยกันไป สําหรับทองคํารอยทั้งรอยตลอดมาและตลอดไปดวย ไป
ไหนไมได เขาจุดเดียวๆ ทองคํา
(วัดกันตสีลาวาส บานคันแท จ.มุกดาหาร ขอความเมตตาสรางรั้ววัด) บาน
คันแท แถวนั้นเราเคยไปมาหมดแลว เราผานไปผานมา เราเคยไปจําพรรษาที่หวย
ทรายตั้ง ๔ ป อันนี้ก็เกี่ยวกับผูเฒาแมแกวเหมือนกันที่ไปอยูที่นั่นก็ดี แมชีแกวอยูวัด
หวยทราย หนองสูง คําชะอี อยูท างนั้นละ หางกันนาจะไมถึง ๑๐ กิโล แถวนี้เราผานไป
ผานมาตลอดเพราะอยูนั้น ๔ ป เวลาวางปบออกเที่ยวๆ วัดของเราติดกับเขา เราอยาก
ไปที่ไหนสะดวกมาก ใครยุงกับเราไมได จะไปไหนมาไหนไมมีใครรูเราแหละ
พอพูดอยางนี้แลวก็มาสัมผัสแมชีแกว คือวัดเราอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
บานหวยทราย วัดแมชีแกวอยูตะวันออกเฉียงใตของบานหวยทราย บานอยูตรงกลาง
ไมไดเกี่ยวของกัน เขาก็อยูของเขา เราก็อยูของเรา ทีนี้เวลาจะไปไหนมาไหนแมนยํา
มากนะ เราจะไปไหนก็ตามนิสัยของเรา ปรกติเราไปคนเดียวมาคนเดียวตลอด เพือ่ น
ฝูงมายุงตางหากนะที่เราไดพัวพันกับหมูเพื่อน แมเชนนั้นนิสัยอันนี้มันก็มขี องมัน จะไป
ไหนไปเลยๆ พอเราออกจากวัดปบ แกอยูทางโนนบอกวาไปแลวนะ บอกเลยเชียว ไป
แลววันนี้ เย็นหมดแถวนี้ แกกระจายออกมาเปนกิริยาภายนอกวาเย็นหมด ไปแลว
พวกนั้นก็จัดคนใหมาดู ไปแลว ไมผิดเลยนะ ถาวาไปแลวเปนไมผิดแมเปอรเซ็นตเดียว
ไปแลว หายเงียบ เย็นหมดเลย อยางนั้นนะ
ทีนี้เวลามาเอาอีกเหมือนกัน เวลามาก็วามาแลวถึงแลว อยางนั้นละเกงไหม
แมนยํามากเทียว ไมเคลื่อนเลย อันนี้เรียกวาไมมีเคลื่อนเลย ทั้งไปทั้งมา พอเรามาถึง
ปบก็วามาถึงแลว แกมีขาวเจาหุงหมอเทานี้แหละ กับหมาก นั่นละเปนเครื่องหมาย พอ
เรามาถึงแลวแกจะจีบหมากทางโนน บอก หุงขาวนะวันนี้มาถึงแลว มาก็แมนยําๆ อยาง
นี้ละเกงไหมละ ฟงซิ ไมมีเคลื่อนเลย จนกระทั่งเราถาม ขาวนี้หุงทุกวันเหรอ ไมหุง เพิ่ง
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หุงเมื่อเชานี้ ทุกครั้งที่เรามามีขาว หมากอีกเหมือนกัน แลวทําไมเอามา วาคุณแมบอก
วามาถึงแลว เห็นไหมอยูคนละฟาก เขาอยูฟากบานทางโนน บานอยูนี้ เราอยูฟากบาน
ทางนี้ หางกันขนาดไหน ดูเหมือนจะสองกิโลละมั้ง นาจะไดสองกิโล บานอยูตรงกลาง
เราพูดถึงเรื่องความแมนยําของความรูแกนี้แมนยําจริงๆ ไมผิดเลย ไปไหนไป ปบ
เตรียมของออกเขาทางนี้เลย ไปเงียบเลย ไปไหนไปเลย ทางโนนวาไปแลว
พอวาอยางนั้นมันก็กระเทือนชาวบานชาววัดอะไรๆ กระเทือนไปหมดแหละ เขา
ตองวิ่งมาดู พอทางโนนบอกวาไปแลวนะวันนี้ เขาก็วิ่งมาดู ไปแลว เวลามาก็วามาแลว
นะ มาถึงแลว หุงขาวได นี่ก็แมนยําไมผิด เกงมากนะ อยางนี้ละความรูอันนี้จะไปถาม
ใคร ไมเอาใครมาเปนพยาน เปนอยูกับหัวใจ รูอยูกับหัวใจ แมนยําอยูในนั้น บอกทันที
เลยตามนั้นๆ จึงไมผิด ไมตองถามใครแหละ ที่วาญาณหยั่งทราบ ญาณพระพุทธเจายิ่ง
เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง สวนนอกนั้นทานก็ไมระบุถึง หากเปนอยางนั้น
ก็คิดดูอยางแมชีแกวซิไมมีผิดเลย ไปเราจะไปบอกใครก็ไมเคยสนใจ เขาอยูของ
เขาตางหาก ไมเคยสนใจกันอะไรเลย เราจะไปไหนเราก็ไปตามนิสัยของเรา ไปแลวนะ
วันนี้ เวลาแกพูดออกมาก็วา เย็นหมดเลยแถวนี้ บอกวาเย็นหมดเลย ไปแลว นี่เปน
กิริยานอกตางหาก สวนความรูของแกรูอยูภายในแลว ไปก็จริงๆ มาอยางมากแกก็พูด
วา เวลาจะมานะ อยางมากแกก็จะแย็บออกมา นี่มาแลวนะ จวนแลว คอยอบอุนเขา
มาๆ พอมาถึงแลวก็บอกมาถึงแลว
เวลาแกจะใชกิริยาออกมาแกก็บอก ไปแลววันนี้เย็นหมดเลย แตสวนมากแกไม
คอยพูดวาเย็นหมด ไปแลวๆ เวลาออกมาก็วาเย็นหมดเลย ทีนี้มา เวลาแกจะพูดก็บอก
คอยอบอุนเขามาๆ จวนจะถึงแลว มาถึงแลว แนะเปนอยางนั้น แกไมตองถามใคร จีบ
หมากกับหุงขาวนี้มาเปนประจํา เราจึงถาม พึง่ ทําวางั้น อยางนี้เปนประจํา
ความรูของแกเกงมากในเรื่องอยางนี้ แตเปนความรูที่ใชภายนอก ที่เราไลแกลง
จากภูเขา เพราะแกเพลินในความรูแปลกๆ ตางๆ นั่นเอง พวกเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหม พวกเปรตพวกผีนี้แกเกงมากนะ เวลาจิตรวมปบลงไปนี้ออกรูสิ่งตางๆ ตะราง
เรือนจําในเมืองผีก็มี แกเลาถึงเรื่องเมืองผี ผีนี้ก็มีตัวโหดรายเหมือนมนุษยเรา มนุษย
เราผูโหดรายเขามีเรือนจําขังมนุษยที่โหดราย ผีนี้ก็มีประเภทขังในเรือนจําไดเหมือนกัน
วางั้น
แกไปถามพวกยมบาลพวกนายควบคุมผี เขาก็เลาใหฟงทุกอยางๆ เพราะอะไร
จึงตองมาควบคุมใสคุกใสเรือนจําอยางนี้ โถ นี้มันก็มีผูโหดรายเหมือนกันตองทําอยาง
นี้ นั่นฟงซินะ เมืองผีก็มีเรือนจํา นี่แกพูดอยางชัดเจนมากนะ แกพูดแบบไมสะทก
สะทาน เมืองผีก็มีเรือนจํา คือมีตะราง ผีตัวไหนมันเกงจับใสคุก มันออกมาเพนพาน
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ไมได นาฟงอยูนะ เมืองผีเมืองเทพแกพูดไดละเอียดลออมาก นี่ละที่แกติด พอเราไป
ถึงปบแกก็บอกตรงๆ เลย นี้ละอาจารยของพวกเรา องคนี้ละ กอนที่เราจะไปหวยทราย
พอออกพรรษาแลวแกก็ประกาศออกมาเลยวา ปนี้จะมีครูบาอาจารยมาโปรดพวกเรา
มามากคลายคลึงกับสมัยพอแมครูจารยมั่นอยูที่หนองนอง หนองนองทางวัดของเขาอยู
ทางดานนูน พระจะมามากทีเดียว พอวางั้นแลวมีครูบาอาจารยองคไหนมาก็ไปดูๆ ใช
ไหม ไมใชๆ เรื่อยๆ เลย แตนี่เปดใหฟงนะ
พอถึงวาระที่เราไป คือแกบอกวาจะมีพระมามาก แตเวลาเราไปเราไปสององค
เทานั้น ธรรมลีนี่ติดตาม โอย เหนียวเหมือนปลิงนะธรรมลีแกะไมออก นีล่ ะติดตามเรา
ไปสององค พอไปแลวเขาก็ออกไปดู เปนไงใชไหม เออ ใชแลวองคนี้แหละ องคนี้
แหละที่จะเปนครูเปนอาจารยสอนพวกเรา แตทานจะสอนหรือไมคอยสังเกตไปก็แลว
กัน องคนี้แนแลว นั่นละที่ไดไลแกลงจากภูเขาก็องคนี้เอง แกรูตางๆ นานา ทีแรกไป
แกบอกวา เวลาหลวงปูมั่นเราจะไปหามแกไมใหแกภาวนา เราก็สะดุดกึ๊กมีอะไรแนๆ
เราจะคอยจับดู ทานหามไมใหภาวนา เราไปนี้อยาภาวนานะใหหยุดขาดเลย จะเปนบา
กับโลกกับสงสารเขาอะไรก็แลวแตเถอะทานวางั้น ถาเปนผูชายเราจะบวชเปนเณรแลว
เอาไปดวย นี้มันเปนผูหญิงทานวางั้นนะ แลวทานก็ไป แลวตอไปนี้จะมีครูอาจารยมา
สอนอยูนั่นละ ทานทิ้งทายเอาไว
ทีนี้เวลานานเขามามันอยากบวชเปนกําลัง อยากภาวนาเปนกําลัง ก็เลยตอง
ภาวนา แตระวังเอาวางั้นนะแกวา เวลาแกมาเลาใหฟงที่วาพอแมครูจารยมั่นไมให
ภาวนา เราจับปุบนั่นเลยจะตองมีแนๆ คอยจับเงื่อนดู พอแกมาเลาอันนี้ ออ ใชแลว
นั่นละที่นี่แกเปนบาเรื่องความรูของแก เราตีเขามาๆ สิ่งเหลานั้นรูเห็นเหมือนเราเดินไป
นี่ เดินไปนี้เห็นนั้นเดินไปนั้นเห็นนั้น ไดฟง สิ่งนี้เปนเรื่องนอกตางหาก เราเห็นเทวบุตร
เทวดาอินทรพรหมยักษผอี ะไรก็แลวแตเถอะ เปนสิ่งที่เราเห็นธรรมดา ไมใชเรื่องแก
กิเลส
พอฟงแกเต็มที่แลวก็เตรียมสอนละทีน่ ี่ เตรียมสอนแกไมใหวุนนูน ทีแรกก็วาง
เปนระยะๆ เอา ที่มันเคยออกอยางนี้เปนประจํา แลวทีนี้จิตรวมแลวไมใหออกไดไหม
เอาไปพิจารณา คือใหออกก็ไดไมใหออกก็ไดเอาไปปฏิบัติดู ก็มีแตออกทัง้ นั้นๆ หาม
เขาที่นี่มัดเขาไปไมใหออกๆ ครั้นมาฟงทีหลังนี้ยงั ออกๆ มันหนักเต็มที่แลวแสดงวาแก
ติดมากแลวจะไมฟง เสียงเราๆ ดีไมดีจะเทศนสอนเราดวยซ้ําไป นี่หนักแลว เอาละนะ
ที่นี่ตอนนี้ตอนจะใสกัน บอกหามไมใหออกใหจิตลง เราบอกวิธกี ารทุกอยางแลวหาม
ไมใหออก แลวแกภาวนาไปมันก็ออกเพราะมันติด ถาไมไดรไู ดเห็นอันนั้นเหมือนไมได
มรรคไดผลอะไร ถาภาวนาพอจิตรวมมันออกรูนั้นนี้วันนั้นไดมรรคไดผลแกวางั้น
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โถ มรรคผลขี้หมาอะไรเราอยากพูดแตเราไมพูด มรรคผลขี้หมาเอามาอวด
ธรรม จากนั้นก็มัดละที่นี่ เอาหาม รวมลงแลวหามใหออก เอาๆ เอาไปปฏิบัติ คือมัด
เขาๆ ละที่นี่ ถึงขนาดที่วา ไมใหออก เอา เอาใหเด็ด ไปอีกยังออกอีก พอออกอีกก็ไลลง
ภูเขาซิที่นี่ มันหมดทางจะแกแลวก็มที างเดียว แกไลลงภูเขาแกจะไปเห็นโทษของแกเอง
ไล รองไหลงภูเขาเลย เราอยูบนภูเขากับเณรหนึ่ง ใหพวกพระอยูตีนเขาโนน เราขึ้นไป
จําพรรษาอยูขางบนสบายๆ รองไหลงภูเขา นั่นละไปเห็นโทษของตัวเอง ก็วาเรามอบ
กายถวายตัวตอทานใหเปนครูเปนอาจารยแลว ทําไมทานพูดทานสอนอะไรๆ ไมฟง
เสียงทาน ทานไลลงภูเขานี้สมควรแลวแหละ ทานสอนวายังไงทําไมไมปฏิบัติตามทาน
ที่ทานไลจากภูเขาสมควรแลว ถาหากจะถือวาทานเปนครูเปนอาจารยก็ปฏิบตั ิตามทาน
ซิถึงถูก นี่จะเอาตั้งแตความรูของตัวเองไปอวดทาน ทานไลลงภูเขาสมควรแลว แกสอน
ตัวเองนะ เอาทีนี้ทานวายังไงเอาหลักของทานมาปฏิบัติซิ
นี้ละบทเวลาจะไดความ พอหมดทางไปแลวทีนี้ก็มายึดคําเรา เอา ทานสอนวาไง
ทานจะพาลงนรกอเวจีก็ใหเห็นซินะ ของเราก็เต็มเหนี่ยวแลวก็ไมเห็นไดเรื่องไดราว
อะไร ทีนี้แกก็มาภาวนาตามเรา เอา ทานสอนวาไงเอาปฏิบัติตามนี้ นั่นละที่จะไดเหตุ
ไดผลนะ พอปฏิบัติตามนั้นจิตมันก็ลงผึงเลยทีเดียว สวางจาไปหมดเลย พอออกจากที่
แลวก็ไหวไปทางภูเขาที่เราอยู ไหวไปทางนูน พอตอนบายก็พากันไป ไปก็ถูกขนาบอีก
มาอะไร ขนาบอีก หือ นักปราชญใหญมาอะไรมาหาคนพาล จอมปราชญไป โอย
เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอน ตกลงปดกวาดอยูนั้น เลยเอาไมกวาดวางที่ตรงนั้น เขาขึ้นมาให
เขาอยูลานหิน.เราก็เลยนั่งทั้งไมกวาดเลย เณรก็มานั่งดวยกัน
แกมาเลาใหฟง แกยอมรับ พูดถึงเรื่องที่แกปฏิบัติตามเปนอยางนั้นๆ ไดรับ
ความอัศจรรย ยอมรับทุกอยางแลว จากนั้นเราก็สอนตอ แกก็เร็วอยูนะ พอสอนตอแก
ก็รับปุบๆ เลยที่นี่ไมมีสนใจกับเรื่องอะไร เราบอกปดออกใหหมดอยามายุงเรื่องเหลานี้
ไมใชคนตาบอดเขาเห็นทั้งนั้นละสิ่งตางๆ ที่เปนวิสัยของตา อันนี้เปนวิสัยของความรู
ประเภทนี้มันก็รูไดเชนกัน ไปยุงมันอะไร ดูกิเลสใหรูกิเลสแกกิเลสซิ ไลเขามาหาอันนี้
ยอมรับเลยนะ แกจึงหมุนติ้วๆ เร็วอยู เราไป ๒๔๙๔ ๒๔๙๓ จําหนองผือ อยูนั้น ๔ ป
พอ ๙๕ แกก็ผานได ๙๔ ไปอยูที่นนั่ ซัดกันปนั้นละ พอ ๙๕ ก็ผานได
เพราะฉะนั้นความรูของแกจึงแปลกอยูมาก วาอะไรไมผิดพลาด อยางการเขา
การออกของเราไปมานี้แมนยํามากทีเดียว ไมตองถามใครเลย บอกเลยมาแลว เตรียม
หมากเตรียมพลูเลย บางทีกลางคืนเรามาถึง ใครจะไปรูไดเมือ่ ไรวาเรามา ทางนูนบอก
ใหเตรียมแลว อยางนั้นซิ ถาเปนกลางวี่กลางวันมีคนมาดูแลวก็ไปบอกคอยยังชั่วใชไหม
นี่กลางคืนเรามาบางทีตั้งทุมสองทุมมาถึงก็มี มาก็เขาในวัดเลยจะรูไดยังไง ทางโนน
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เตรียมแลว เชาจีบหมากกับหมอขาวมาแลว เวลาถามก็บอกคุณแมใหทํา แตแกเองแก
ไมคอยมา นานๆ แกจะมาทีหนึ่ง เชนวันพระ ยกขบวนมา ถาธรรมดาแกไมมา มีแต
พวกแมชีเขามาจังหันเทานั้นเอง นี่พดู ถึงความแมนยําแกแมนยํามากทีเดียว เออ วัดที่
หนองสูง ไหนๆ อานอีกทีนะนาสงสาร ขอเงินสักแสนบาท เวลานี้มีเงินอยูสองพันบาท
ผูกํากับ หนังสือนี้เผดียงมาเพื่อเสนอยังพอแมครูบาอาจารย ทานหลวงตามหา
บัว ญาณสัมปนโน เนื่องจากจะขออนุญาตสรางกําแพงรั้วยาว ๑๓๒ เมตร เพื่อกันสัตว
เลี้ยงของญาติโยมที่เขาไปกอกวนบริเวณวัด มีประตูหลักอยูแลวสองดาน ไมมีรั้ว ดังได
สงภาพถายมาเพื่อเมตตาอนุมัติ หากทานหลวงตาหามก็ไมทํา หากหลวงตาอนุญาต
หลวงตา จะไปหามทานยังไง ก็วัดเรามีกําแพงมันสองชั้นจะไปหามทําไม ฟงมัน
ขัดกันเขาใจไหมละ ทานมีเงินอยูสองพันแลวจะหามทานไดยังไง ทานจะขอเราแสน
หนึ่ง ทานมีเงินอยูแลวสองพัน โอย นาสงสาร ใหแลวละนี่ ถาไมอนุญาตแลวจะใหทําไม
เงิน นี่ขอแสนหนึ่งก็จะใหแสนหนึ่งจะวาไง แกมีเงินอยูสองพัน โอยนาสงสาร อยางนี้ละ
ที่มันไดออกอยูเรื่อย ขนาดเจาของติดหนี้เขาไมรูตัวนะ นี่ก็มีเงินอยูสองพันขอเราแสน
หนึ่ง อยางนี้ละที่ไดใหเรื่อยๆ จนกระทั่งเจาของติดหนี้ไมรูตวั อยางนี้ละ เอา เปนอันวา
ให
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