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มีสติแลวความคิดจะไมเกิด
ใครอยามาถายรูปพาบพีบๆ.นะ ใหอยูปรกติ มาแลวเหมือนลิง พาบพีบๆ กวน
ตลอดเวลานะ ดูหนาดูหลังบางซิ เราไมอยากดุอยากดาใครนะ เหตุการณมันหากมี
อยางนี้ละ เหนื่อยวันนี้เหนื่อย เหนื่อยมาก หาที่ระบายออก ใครแย็บทางไหนก็ใสตูม
เลย แลวก็ไมปวดหัวละ ยาทัมใจไมตองวันนี้ ไมตองเอายาทัมใจมา นอกจากมันจะ
สะพายอะไรมาอีกก็ใสกนั อีก วันนี้ก็เหนื่อย เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ เหนื่อยทั้งวัน ไป
ไหนมีแตเทศนๆ เลยเทศนทั้งวันเลยเรา ฝกตกปก แปกๆ.เลยหายไปไมตก
นี่สวยงามดูซิ มองดูเลื่อมพั่บๆ ขางนอกสวยงาม แตขางในเหมือนสวมเหมือน
ถาน มันไมดูขางใน มันดูแตขางนอก ใครมาก็ตบแตงตัง้ แตภายนอกๆ ภายในไม
ตกแตงเลย เอา คานมา ถาเห็นวาผิดแลวใหคานมา ถามาแลวใสแลวนะ ไมมากก็นอ ย
ไมงั้นทางนี้กต็ องยาแกปวดหัว ถาไมมียาแกปวดหัวมา ดุไมได ดุก็ทวีใหญเลย
เหนื่อย วันนี้เหนื่อยทั้งวันเพราะเทศนมาตลอด ตั้งแตออกจากบานตาดมา
เทศนมาเรื่อยๆ ไมไดหยุด เทศนมาเรื่อยยังงั้นละ พวกจะกลับกรุงเทพฯ ก็มอี ยูเหรอ
หลังจากฟงเทศนแลวจะกลับกรุงเทพฯ กันก็มอี ยูเหรอ อยูกรุงเทพฯ อยูมาตั้งแตวัน
เกิด มานี่ชั่วประเดี๋ยวประดาวก็คิดหวงกรุงเทพฯ จะไปสวรรคนิพพานที่ไหนได แสดง
วาสวรรคนิพพานสูกรุงเทพฯไมได เขาใจไหมละ ใครมาก็คิดถึงแตบานแตเรือน สวรรค
นิพพานหมดความหมาย
เริ่มเทศนตั้งแตออกจากวัดปาบานตาดมา เทศนเรียงลําดับลําดามา เทศน
บุรีรัมยก็ไมรูกี่กัณฑ จากนั้นมานึกวาจะผานมาที่นี่ แลวก็มาเทศนที่โคราชอีก เขา
เรียกวาโคกกรวดหรืออะไร เขาก็มีงานดักอยูขางหนา เทศนนั่นอีกแลวคอยมา มาก็
เหน็ดเหนื่อยเขาหองพักเลย พอออกจากนั้นนิดหนอย ก็ลงไปเดินจงกรม พอยืดเสนยืด
สายบาง ฝนก็ปกแปกๆ.มา ก็เลยเดินไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เลยเขาหอง พอดีไดเวลาก็
ลงมาที่นี่ วันนี้นาจะไมมีกําลังเทศนเทาไรนักละ เพราะเหนื่อยมาตลอดทางแลว เทศนก็
เทศนไปๆ ลมออกหู ดังอูๆ อยูหู ไมไดออกปากมา มันดังอยูหู สักเดี๋ยวก็หยุดเทานั้น
ละเทศน ถาลมไดออกหูแลวเสียงออกมานี้จะไมมีนะ
ไดเห็นพี่นองทั้งหลายเขามาสูโรงธรรม โรงอบรมจิตใจใหมีความสะอาดสะอาน
สงบผองใส เราก็ดีใจ อยามีตั้งแตสั่งสมความสกปรกโสมมเขาสูใจโดยถายเดียว ระบาย
ออกมานี่ เปนฟนเปนไฟเผาไหมกนั ทั่วโลกดินแดนอยางนี้ไมนาดูเลย ทั้งๆ ที่เราเปน
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ลูกชาวพุทธ ลูกชาวพุทธตองมีน้ําดับไฟติดตัวไปดวย น้ําดับไฟคืออะไร คือธรรม ถามัน
มีอาการไมดยี ังไงก็เอาธรรมจอเขาไป สติธรรม ปญญาธรรม สติจอเขาไปจะเริ่มรูสึกตัว
ปญญาธรรมคลี่คลายเหตุผลกลไก ที่ดุเขาหรือไมดตี อผูหนึ่งผูใดนั้นเพราะเหตุไร ก็
แสดงวาเจาของไมดี หาที่ระบาย ไดระบายใหคนอื่นเขาแวดวาดๆ แลวก็เปนที่พอใจ วา
สบายไปครูหนึ่ง เขาแบกฟนแบกไฟจากลมปากของเจาของไปนั้นมากขนาดไหน เขา
รอนเพียงไร เราไมไดคิด ถาเปนธรรมแลว การที่จะดุจะดาใคร ตองไปจากเจาของคือ
ไฟเผาหัวอกเจาของเสียกอน ไมมที างระบายออก มันก็ออกไปทางวาจา กิริยาอาการ
ตางๆ ซึ่งเปนเรื่องสกปรกโสมมเพิ่มไปอีกใหเลอะเทอะกันหมดในหมูเพื่อนฝูง เลยอยู
ดวยกันไมได
ใครก็รําคาญๆ กับเสียงลมปากสกปรก ถามีน้ําดับไฟคือใจ สติธรรมพอระลึก
คิดขึ้นมา อะไรที่ไมดี ก็รีบระงับดับที่ไฟในตัวของเราเอง เรื่องก็ไมระบาดสาดกระจาย
ออกไปขางนอก ตางคนก็ตางอยูสงบรมเย็น นี่เรียกวาผูมาเสาะแสวงหาธรรม ใหดูหัวใจ
ตนเองกอนอื่นที่จะระบายออกตอผูใด ใหดูหัวใจของตนเสียกอน หัวใจเรามันเปนไฟ
หรือเปนน้ํา มันมีสติปญญาปกครองอยูหรือไม หรือปลอยใหตั้งแตนิสัยบาๆ บอๆ นั้น
มันกระจายอยูทั่วหัวใจ แลวก็ออกไปสูภายนอกใหเปนฟนเปนไฟอยางนั้น ใหถาม
ตัวเองบางนะ
นั่นละการปฏิบัติธรรม การมาสอนธรรมก็สอนที่หัวใจ ที่อื่นไมสาํ คัญยิ่งกวา
หัวใจ เมื่อใจไดรับอรรถรับธรรมเขาไปสูตัวเองแลว ใจนั้นจะเปนผูสั่งการสั่งงานทุก
อยาง ไมวาผิดถูกดีชั่วประการใด ใจจะเปนผูวินิจฉัยใครครวญกอนอื่น แลวก็นําออก
แสดง ไมคอ ยผิดพลาดคนเรา แตสวนมากออกตามนิสัยนั่นแหละ มันถึงมีผิดพลาดอยู
เรื่อยๆ ตนเองผิดแลวจะทําใหคนอื่นถูก มันไมถกู แหละ มันก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆ ถาตัวเอง
ถูกแลว แสดงออกไปคนอื่นก็ไดรับผลประโยชนจากการแสดงของตน นั้นเรียกวาธรรม
เปนประโยชนแกตัวเองและผูเกี่ยวของทั้งหลาย พลอยไดรับผลแหงธรรมไปตามๆ กัน
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหมีการอบรมจิตใจ เพราะใจนี้เปนบองานใหญทีเดียว
เรียกวา โรงงานใหญอยูกับใจ พอตืน่ นอนขึ้นมาใจติดเครื่องแตเมื่อไรไมรู ติดเครื่องที่
จะคิดจะปรุง จะพูดจะจา จะแสดงกิรยิ ามารยาทตางๆ แสดงออกมาไดทนั ทีทันใด ไม
ทราบวาติดเครื่องไวตั้งแตเมื่อไร จนกระทั่งหลับถึงจะดับเครื่อง ถาคนเราไมมีการหลับ
แลวตายกันไดงายมากนะ นี่ก็ดับเครื่องความคิดความปรุงยุงเหยิงวุนวายนั้นใหสงบลง
ไปดวยการนอนหลับ เราอยาใหเปนอยางนั้น มันคิดเรื่องอะไรๆ ไมดี ใหสติปญญา
พิจารณาความคิดของตนเอง ใหสงบลงดวยสติปญญาแลวจะไมลุกลามไป ความคิด
เหลานั้นก็จะคอยสงบตัวลงไป
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นี่ทานเรียกวาอบรมใจ ยิ่งถานั่งภาวนาดวยแลว ดูหัวใจที่มันกระดิกพลิกแพลง
มันจะคิดไปในเรื่องใด สติจออยูในนั้น เมื่อมีสติแลวความคิดจะไมเกิด ความคิดทานวา
สังขาร สังขารนี่เปนสมุทัย ออกมาจากอวิชชา อวิชชาเปนรังใหญของกิเลสทั้งหลาย
รวมอยูที่หัวใจคืออวิชชา เมื่อมีสติบังคับไว รูตัวไวแลว อวิชชาก็ไมกลาจะผลักดันให
สังขารที่เปนฟนเปนไฟ คิดออกมาแลวพูดออกมา กระทําออกมาอันเปนความไมดีงาม
มันจะคอยสงบลงไป
ทานจึงสอนใหดูใจของเรา ใจนี้ถามีสติคอยดูอยูแลว กิเลสจะไมเกิด กิเลสเกิด
จะเกิดเวลาเผลอทั้งนั้นแหละ เวลามีสติอยูมันจะมีกองเทาภูเขาก็ไมเกิดกิเลส สติเหนือ
หมดเลย ขอใหมีสติเถอะ บรรดาทานผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายอยามองขามสติ สติเปน
สําคัญมากทีเดียว เมื่อสติยังจออยูในหัวใจแลว สังขารที่เปนกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งมัน
ไหลออกมาตลอดเวลาไมมีการยับยั้งนั้นมันจะสงบตัวลง เพราะสติเปนน้ําดับไฟ สงบ
ตัวลงไปใจก็เย็นขึ้นมา ทานจึงสอนใหภาวนา ใหดูจิตใจ คือใจนี้มีกิเลส หลักของกิเลส
อันใหญหลวงก็คืออวิชชา อวิชชาความไมรูตัวนั่นละมันผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง
ลวนแลวตั้งแตเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้น แลวก็กวนตัวเองกวนคนอื่น ใหไดรับความ
เดือดรอนไปตามๆ กัน
ทานจึงสอนใหภาวนา การภาวนาเปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว พุทธศาสนาหยั่ง
ลงที่จิตใจ หยั่งลงที่คําภาวนา กิริยาอาการการพูดการจา การกระทําตางๆ นั้นเปน
กิ่งกานสาขาดอกใบของใจ ใจที่มีสติครอบครองอยูแลว จะไมคดิ เรื่องราวที่เปน
อัปมงคลแกตัวเอง แลวไมใหคิดก็ได ถาสติดีอยูติดแนบอยูกับใจ ใจจะไมคิด มันจะ
อยากคิดมันอัดอั้นตันใจคับหัวอกก็มี มันอยากคิด แตสติบังคับเอาไวไมเผลอ เมื่อสติ
ไมเผลอ ความคิดก็คิดขึน้ มาไมได สุดทายมันก็คอ ยสงบ เพราะสตินั่นแหละควบคุมไว
เพื่อความสงบของใจ กิเลสไมมากวนไดในเวลาที่มีสติควบคุมอยู เราจึงตองตั้งสติใหดี
ในเวลาภาวนายิ่งเปนของสําคัญ ไมใหคิดเลย
เราคิดมาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาภาวนา เพียง ๕ นาทีเทานี้ บังคับจิต
ไมใหคิดนอกลูนอกทางดังที่เคยเปนมาไมไดเหรอ ใหคิดอยูกับคําบริกรรมของเราเชน
พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือคําบริกรรมใดก็ตามที่ถูกจริตนิสัยของตน ใหนําสติเขา
มาควบคุมคําบริกรรมนั้นไวไมใหคิด ไมใหทํางานอยางอื่น ใหทํางานอยูกับคําบริกรรม
เชน พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ เปนตนนี้เทานั้น ใจจะคอยสงบลงๆ ใหมันฟุงซาน
รําคาญไปไหน เปนไปไมได
สติมีอํานาจมากที่สุด บังคับกิเลสทุกประเภท ไมใหเกิดไดคือสติ นอกจากนั้นไม
มี ปญญามาทีหลังนะ สติตองเปนอันดับหนึ่ง ไมใหคิดใหปรุงก็ไมคิด สติจออยูมันจะ
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คิดเรื่องอะไร ถาเราไมเผลอสติ มันก็คิดไมได ความคิดความปรุงมันเปนตัวขโมย เปน
ตัวผูราย เราเผลอเมื่อไรมันฉกขโมยปบ คิดแลวๆ เราก็ไมรูวาเราคิดเรื่องอะไร แต
ความจริงนั้นคือสติเราไมมี มันคิดไดทั่วโลกรอบโลกนั่นแหละ
จึงใหพากันระมัดระวังสติ เฉพาะเวลาภาวนา ใหตั้งสติใหดี แลวจิตใจจะคอย
สงบ ในขณะที่ตั้งสติอยูนั้น สังขารที่เปนกิเลสมันก็ไมกวนใจ ใจมีสติครอบครองอยูแลว
ก็มีความสงบ คอยสงบลงไปๆ ตอไปก็มีความสงบเย็นมากขึ้นๆ แลวก็เกิดความสวาง
ไสว จนกระทั่งถึงเห็นความอัศจรรยภายในจิตใจ ที่เคยเลวรายมาแตไหนแตไรในเวลา
ภาวนาจนไดนั้นแหละ ใหพากันพิจารณาอยางนั้น
พุทธศาสนาหยั่งลงที่ใจ กิริยาอาการภายนอกที่เราประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศาสนานั้น เปนกิ่งกานสาขาดอกใบ อันสวนใหญนั้นก็คือสติกบั จิต ควบคุมกันอยูโดย
สม่ําเสมอนั้นเรียกวารักษาศาสนา อันเปนรากแกวอันสําคัญทีเดียว อันนี้ละถูกตองดี
สติเปนของสําคัญมาก เราเคยภาวนาไดมาเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง เพื่อเปนคติ
เครื่องเตือนใจนั้นแหละ บวชไปทีแรกเห็นพระครูทานเปนเจาอาวาส ทานเดินจงกรม
ตอนเชา ตอนตีสี่ตีหา ทานจะออกไปเดินจงกรมทุกเชาๆ แหละ ไปเดิน เราก็คอย
สังเกตดูทาน เวลาเราบวชแลวเราก็ไปถามภาวนา เพราะเราอยากจะภาวนาเดินจงกรม
เหมือนทาน ไปถามทานจะใหภาวนายังไง อยากภาวนาจะใหทํายังไง ทานบอกวาใหเอา
พุทโธ เราชอบพุทโธ เราภาวนาพุทโธ ใหมีสติตดิ แนบอยูกับพุทโธ เวลาเดินจงกรมก็ดี
นั่งสมาธิก็ดี ใหมีสติติดแนบอยูนั้น
พอทานสั่งอยางนั้นแลวเราก็ไปทํา ไปทําทีแรกก็ยังไมไดเรื่องไดราว สตินี่มัน
เหลวไหล พอเริ่มสติ กระแสของกิเลสตีแลวๆ ลมเหลวๆ สติตั้งไมได จิตก็หาความ
สงบไมได ทีนี้มันหากมีวันหนึ่งจนได เมื่อเราทําไมหยุดไมถอย พอทําภาวนาไปๆ
พุทโธๆ ไป ปรากฏใจของเราที่เหมือนเขาตากแหเอาไว พุทโธๆ เขาไป พุทโธเหมือน
ดึงจอมแห มีสติควบคุมอยูกับคําวาพุทโธ แลวก็เทากับเราดึงจอมแห ทีนี้ตีนแหก็คอย
หดเขามาๆ ก็ยิ่งเปนความสนใจมากขึ้น สติตั้งขึน้ เรื่อยๆ เลย หดเขามาๆ จนเปนกอง
แห ที่นี่กระแสของจิตมันคอยตะลอมตัวเขามา ซึ่งเปนเหมือนกับตีนแหนั่นแหละ
กระแสของจิตเหมือนตีนแห แลวก็คอยตะลอมเขามาๆ มาถึงจุดกลางก็เปนกองแห
ไดแก จิตจุดสวางไสว จุดอัศจรรยละที่นี่
นี่เทียบกับกองแห มารวมอยูจุดเดียว ไมมอี ยางอืน่ พุทโธๆ ก็ถี่ยิบเขาไป ใจก็
รวมปงทันทีเลย พอมันรวมมานี้ก็อัศจรรยตัวเอง ตั้งแตเกิดมาเราไมเคยพบเคยเห็น
ความสุขความอัศจรรย ความแปลกประหลาด ตั้งแตไหนแตไรมา พึ่งมาเจอเอาในวันนี้
เกิดความตื่นเตนตัวเอง อัศจรรยใจตัวเองก็อัศจรรย แตไมนานก็เพราะความตื่นเตน
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ทําใหจิตนี้มันเคลื่อนไหวเสีย เคลื่อนไหวมันก็ถอนออกมา แลวก็พยายามภาวนาตอไป
วันหลังมันก็ไมเปน แตความดูดดื่มของจิตที่เคยแสดงความอัศจรรยใหเห็นในเวลา
ภาวนานั้น มันไมจืดไมจาง มันเหนียวแนนอยูนั้นตลอด ทีนี้ก็พยายามภาวนาทุกวันๆ
มันก็ไมเปน
ที่นี่พอสัญญาอารมณเราไปยึดเรื่องสัญญาอดีตของจิต ที่เปนของอัศจรรยผาน
ไปแลวนั้น พอสัญญาอารมณปลอยอยางนั้น มันก็รวมอีก พอตั้งหนาตั้งตาจะเอาอีก มัน
ก็ไปเอาสัญญาอารมณอันเกานั้นมาภาวนาเสีย มันก็ไมไดเรื่อง ไดเห็นความแปลก
ประหลาดในการภาวนาของตนเองโดยไมตอ งถามใครในคืนวันนั้นแหละ
บวชเปน
พรรษาแรกดวย
นี่พูดเพื่อเปนคติใหพี่นองทั้งหลายฟง มันเลยดึงดูดอยูในคําภาวนาอันนั้น ถึงจะ
ผานไปแลวก็ตาม ไมเปนอีก จิตใจก็ยังดูดดื่ม วาจะทําใหเปนอยางนั้นอีกๆ รวมแลว
เรียนหนังสืออยู ๗ ป เปนให ๓ หน เปนแบบนั้น ลงถึงขั้นอัศจรรยนะ หากไมนาน อัน
นั้นละเปนเชื้ออันสําคัญฝงจิต ใหเกิดเปนอจลศรัทธา ความศรัทธาแนนหนามั่นคง
ขึ้นมา ที่จะทําภาวนาใหจิตยิ่งกวานั้นเขาไปอีก
พอหยุดจากการเรียนแลวออกภาวนา ทีนี้เอาใหญเลย ยังไงจะเอาจิตดวงนี้ให
ไดๆ มันไปที่ไหนวะ คราวนี้เปนคราวที่จะติดตามมัน ใหไดตัวมันมาอยางจริงจัง
ประจักษใจจากการภาวนา ก็เอาอีก พอมาตั้งหนาภาวนา หยุดแลวจากการเรียน ตั้ง
หนามาภาวนาลวนๆ เอาจริงเอาจังทั้งวันทั้งคืน สุดทายมันก็เปนใหละที่นี่ เปนใหๆ
เรื่อยๆ จนกระทั่งจิตกาวเขาสูความอัศจรรย เรื่อยๆ ภูมิใจตัวเอง
การภาวนาไมมีคําวาขี้เกียจขี้คราน ทอแทออ นแอ หมุนติ้วตลอดเวลา เพราะ
อยากพบอยากเห็นจิตที่อัศจรรย ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาภาวนาคราวนั้นๆ แลวก็เอาใหญเลย
จิตก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้เวลามันสงบเต็มที่แลว ใจนี้เปนเหมือนหินนะ แนนปงเหมือน
หินเลย โอย อัศจรรยใจตัวเอง ทั้งๆ ที่เพิ่งไดแคจิตเปนสมาธิ ชั่วประเดี๋ยวประดาว
เทานั้น ยังไมจีรังถาวรอะไรมากนัก เราไมรูจักวิธีรักษา ครั้นทําไปมีงานมีการอะไรก็ทาํ
บางๆ การภาวนาไมสืบตอกัน จิตก็รูสึกเสื่อมๆ เขาไมไดๆ ก็โดดผึง เขาปาดัดสันดาน
กันอยางหนักทีเดียว เอากันอยางหนักแนน ปหนึ่งกับ ๕ เดือน ตัง้ แตจิตเจริญแลว
เสื่อมๆ
พอภาวนาไปได ๑๔-๑๕ วัน มันก็กาวไปถึงขั้นของมันที่เคยเปน อยูไดเพียงสอง
สามคืนมันก็เสื่อมลงมาอยางที่ไมมองหนามองหลังเลย ทับไปหมด ก็ยงั เหลือแตอตี า
บัว อรรถธรรมทั้งหลายที่เคยรูเคยเห็นหายหนาไปหมด เอา พยายามตั้งใหมๆ ๑๔-๑๕

๖
วัน เจริญขึ้นไปสัก ๒–๓ คืน ก็เสื่อมลงๆ แลวตั้งใหมอยูอยางนี้ เปนเวลา ๑ ป กับ ๕
เดือน ปครึ่งวางั้นเถอะ
จึงมาพิจารณาใหม นี่ละรากฐานที่จะยึดไดเปนอยางนี้ เลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง
ชะรอยมันจะเปนเพราะเรากําหนดเฉพาะจิตเฉยๆ ไมมีคําบริกรรมกํากับมันถึงไดเสื่อม
ถึงเวลามันเสื่อมแลวเอาไวไมอยู ทีนี้เราก็เห็นมีวิธีเดียว จะเอาคําบริกรรมติดกับใจ สติ
ไมใหเผลอใหอยูกับใจ มันจะเสื่อมไดไปในทางใด ใหเราทราบในตอนนี้
พอวางั้น ก็ปลงใจลงที่จะบริกรรม นําพุทโธ สําหรับเราเอง ชอบพุทโธ นําพุทโธ
มาประจํา สติติดอยูก ับพุทโธ แตนักบวชไมไดมีการงานอะไรมายุงเหยิงวุนวาย มีแต
งานภาวนาอยางเดียว เราจึงทําไดหามรุงหามค่ํา ไมใหมันเผลอเลยมันจะเปนยังไง เอา
ทีนี้เอาคําบริกรรมจับเขาไป แลวก็สติติดกับคําบริกรรม ไมยอมใหคิดใหปรุงที่ไหนเลย
บางทีอกจะแตกนะมันอยากคิดอยากปรุง สังขารมันดันออกมา ไมยอมใหออก ใหอยู
กับสตินี้เทานั้น พุทโธๆ ติดแนบเขาไป
ครั้นตอไปมันก็คอยเบาลงๆ ความอยากคิดอยากปรุงถึงขั้นอกจะแตก คอยเบา
ลงๆ ตอไปจิตก็ตงั้ เปนความสงบได พอสงบไดแลว พุทโธก็ไมปลอย บริกรรม
ตลอดเวลา จนกระทั่งไดเห็นจิตของเจาของ ทีไ่ มเคยเปนมันเปนในเวลานั้น เวลาเรา
บริกรรมติดแนบกันกับสติไมใหเผลอแลว จิตละเอียดลงไปๆ จนกระทั่งเขาถึงจุดที่วา
บริกรรมไมไดเลย นึกไมออกคําบริกรรม มีแตความละเอียดของจิต ละเอียดสุด แลวก็
งงตัวเอง
นี่เปนเพราะเหตุไร ก็เราบริกรรมติดแนบมาตลอด ขณะนี้ทําไมจึงบริกรรมไมได
ปรุงไมออก อะไรไมออก เงียบเลย เอา เงียบก็เงียบ แตสติมีเราจะตั้งไวกับที่ความรูอัน
ละเอียดนี้ ไมยอมใหเผลอ เอาอันนี้แทนคําบริกรรม ก็ใหสติจับติดอยูกับนั้น ทีนี้พอจิต
สงบลงไปเต็มที่ๆ มันปรุงไมไดแลวนั้น คอยคลี่คลายตัวออกมา พอออกมาแลวก็เอา
คําบริกรรมพุทโธอัดเขาไปอีก แลวก็ติดกันไป ทีนี้เวลามันอิ่มตัวแลว มันก็ลงไดอีก
เวลามันลงบริกรรมไมไดนะ นึกคําบริกรรมไมออก ใหทานทั้งหลายจําเอาไว จิต
ถึงขั้นละเอียดสุดแลว บริกรรมไมไดนึกไมออกเลย ไมออกก็ใหอยูกับสติ อยูกับความรู
ที่มันละเอียดนั้น ใหจับติดอยูนั้น ทีนี้พอมันคลีค่ ลายออกมา พอนึกคําบริกรรมได เอา
คําบริกรรมติดเขาไปอีก สุดทายก็คอยเจริญขึ้นไปๆ เอา ที่มันเสื่อมมันเจริญมา เปน
เวลาปหนึ่งกับหาเดือน เอา เสื่อมไป เราไมเสียดาย เพราะเสียดายเทาไรยิ่งสรางกอง
ทุกขใหเรามากขึ้นๆ คราวนี้มันจะเสื่อม เอา เสื่อมไป จะเจริญๆ ไป แตที่ไมปลอยเลย
นั้นก็คือ คําบริกรรมพุทโธกับสติจะติดแนบอยูนี้ อันไหนจะเสื่อมไปไหนใหเสื่อมไป ไม
เสียดายไมอาลัย หมดอารมณทุกอยาง เหลือตั้งแตพุทโธกับสติติดแนบกันตลอดไป
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ทีนี้มันก็คอยเจริญขึ้นๆ ไปถึงขั้นที่มันอยูได ๒-๓ คืน เสื่อมลงมาๆ ไปถึงขัน้ นั้น
แลวไมเสื่อม เราปลอยเลย เอา เสื่อมก็เสื่อมไป แตคําวาพุทโธกับสตินี้จะไมปลอย เปน
กับตายก็ใหไปดวยกันเลย จะไมยอมปลอยมัน พอไปถึงนั้นแลว แทนที่จะเสื่อม ไม
เสื่อม ไมเสื่อมก็ตอกันไปเรื่อยๆ สุดทายก็กาวขึน้ ไดๆ ไมเสื่อมดังที่เคยเปนมา จากนั้น
ก็คอยเจริญขึ้นๆ จนกระทั่งจิตเดน บริกรรมไมบริกรรมก็เดนอยูในนั้น คําบริกรรมก็
เลยกลายเปนของไมจําเปน ความรูที่เดนชัดนั้น เปนจุดหมายของสติที่จะจับติดอยู
ตลอดเวลา จิตก็มีความสงางามขึ้นเรี่อยๆ
นี่ไดรูเห็นความเสื่อมของตนเอง วาไมมีคําบริกรรมนี้เสื่อมได แตเวลามีคํา
บริกรรมติดตัวเองตลอดอยางนั้นแลว เจริญขึ้นไปแลวไมเสื่อม เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จึง
กาวหนาไปเรื่อยๆจากนั้นมาอีกไมเคยเสื่อมเลย จึงกาวเขาสูวิปสสนา สติปญญาเหนียว
แนนมั่นคง เฉลียวฉลาด กาวขึ้นไปเรื่อยๆ จนผานไปไดตลอดทั่วถึง ก็เพราะการปฏิบัติ
อยางนี้ ใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไวนะ เราเคยเปนมาแลว จึงสอนอยางแมนยํา ไมผิดไม
พลาด สอนอยางแนใจ วาผิดไปแลวเพราะเหตุนั้น เราตั้งสติกับคําบริกรรม ใหอยู
ดวยกันกับจิต ไมใหพรากจากกันเลย ก็ไมเสื่อม ก็เอาอันนั้นเปนหลักเปนเกณฑเรื่อยมา
จนกระทั่งจิตกาวขึ้นไปได ผานพนอุปสรรคทั้งหลายที่เคยสรางขวากสรางหนาม ขวาง
คอเราอยูตลอดเวลาไปได จิตก็คอยโลงไปๆ จากนั้นก็กาวไปเต็มกําลังความสามารถ
ของตน
นี่ละการภาวนา ใหทานทั้งหลายจําเอาไว สวนลึกเขาไปกวานั้น เรายังไมพดู พูด
แตขั้นนี้กอน พอพูดถึงขัน้ นี้แลว มันหากมีทางเดินกาวตอไป กวางขวางไป ลึกซึ้งไป
ละเอียดลออไป ตามวิสัยของสติปญญาที่อบรมไดมากนอย มันจะขึ้นไปโดยลําดับอยาง
นั้นแหละ จากนั้นก็จาขึ้นไปเรื่อยๆ ใหพากันจํานะ การภาวนา ไมมีครูมีอาจารยแนะนํา
สั่งสอนที่ถกู ตองแมนยํา จิตมันไขวควา มันเหลวไหลโลเล ไมมีหลักมีเกณฑ ใหยึดใหดี
ดังที่วานี่ หลักนี้เปนหลักที่ถกู ตอง ไดดําเนินมาเรียบรอยแลว เปนที่ตายใจ จึงไดนํามา
สอนพี่นองทัง้ หลาย วาไมผิด ขอใหดําเนินตามนี้เถิด มันจะเสื่อมไปไหน ถาลงสติกับคํา
บริกรรมติดกันอยูแลว จะฟนตัวขึ้นมาจนไดนั่นแหละ
นี่การภาวนา เราเคยภาวนามาแลว ไดมาสอนพี่นองทัง้ หลาย นี้สอนไมสะทก
สะทาน หายสงสัยทุกสิ่งทุกอยาง พุทธศาสนาหายสงสัยรอยเปอรเซ็นต เราไมไดมีอะไร
ที่จะสงสัยในพุทธศาสนาวาสอนผิดไป พระพุทธเจาสอนผิดไปไมเคยมี มีแตสวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบแลวๆ ทั้งนั้น ขอใหปฏิบัติตนตามธรรมที่ทานสอนไวนี้เถิด จะเปนไป
เพื่อความรูแจงเห็นจริงเปนลําดับ นี่ไดเปนไปแลวตามที่ปฏิบัติมา ดังที่เลาใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงนี่นะ เอาจนถึงขั้นจิตหายสงสัยหมด พระพุทธเจาทุกๆ พระองค พระสาวก
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อรหันตทุกๆ พระองค จิตดวงนี้เมื่อกาวเขาถึงระดับอันเดียวกันแลว เปนอันเดียวกัน
เลย เหมือนหนึ่งวาเราไปนั่งอยูในทามกลางพระพุทธเจาทั้งหลายและสาวกทั้งหลาย
เหมือนกันกับฝนที่ตกลงมาจากบนฟา พอตกลงมาในทองมหาสมุทร กลายเปน
มหาสมุทรไปดวยกันหมด ไมทราบวาเม็ดไหนเปนเม็ดไหนๆ แตเปนมหาสมุทรดวยกัน
หมด บรรดาน้ําที่ตกมาจากบนฟาอากาศ
นี่จิตเมื่อกาวเขาถึงความบริสุทธิ์แลวไมวาจิตหญิงจิตชาย จิตไมมีวัยไมมีเพศ
เมื่อกาวเขาถึงขั้นนี้แลว ก็เปนมหาวิมุตติ มหานิพพานเหมือนกันหมด แลวเราจะไปทูล
ถามพระพุทธเจาองคไหนตอองคไหน ก็เปนมหาวิมุตติ มหานิพพานดวยกัน ซึ่งเราก็อยู
ในทามกลางนั้นแลว เราไปสงสัยหาอะไร นั่นละที่วาหายสงสัยในพุทธศาสนา ในธรรม
ทั้งหลายหายสงสัย ตรงที่วาเขาเปนอันเดียวกัน แมน้ําตกลงมาจากบนฟา ไหลลงมาสู
ทองมหาสมุทร มาเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันแลว หายสงสัยๆ อะไร
นี่จิตตั้งแตชาํ ระกิเลสหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความ
บริสุทธิ์ลวนๆ ซึ่งเขากันไดกับพระพุทธเจา พระอรหันต แลวก็เปนมหาวิมุตติ มหา
นิพพานเหมือนกัน จึงไมสงสัยเรื่องพุทธศาสนา เราไดปฏิบัติมาแลวเต็มเม็ดเต็มหนวย
ดวยความหายสงสัยแลว ในระยะที่หายนี้หายจริงๆ เวลาที่กําดํากําขาว ลมลุก
คลุกคลาน ก็ดังที่เคยเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง จนน้ําตารวงบนภูเขา สูกิเลสไมได ไป
ภาวนาอยูบนภูเขา กระแสของกิเลสตีเอานี้ ตั้งสติไมอยูๆ ตัง้ เพื่อลม ไมไดตงั้ เพื่ออยู
จนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขา เปนแตเพียงวาจิตมันมุมานะของมัน มันไมถอยเทานั้นเอง
จึงพอบึกบึนไปได ดังไดมาเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟงนี้แหละ
โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น เวลาสูกิเลสไมได ก็กลับคืนไปหาทาน ทาน
ก็ชวยอุบายตางๆ แลวกลับมาอีก ลมเหลวไปอีกๆ กลับไปอีกเอาอีก ไมหยุดไมถอย
ตอไปกิเลสก็ลมใหเราเห็น ลมถึงมันจะลุกเร็วขนาดไหน ก็เห็นทองของกิเลสมันลม หือ
มันมีทองเหมือนกันเหรอ แตกอ นมีแตกูลมหงายหมาใหมึงดูๆ ทีนี้มึงหงายแบบไหน
ใหกูดู ยิ่งมีกาํ ลังใจขึ้นไป ฟดกันกับกิเลส ตลอดๆ ไปเลย
ไดกําลังละทีน่ ี่ พอถึงขั้นไดกําลังแลวกิเลสมีแตหงายเปนสวนมากๆ ธรรมะเราตี
เอาๆ สุดทายธรรมะคือความเพียรนี้ มันเปนสติปญญาอัตโนมัตินะ แตกอ นมีแตกิเลส
ทํางานบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัติ จะรูจะเห็นกับสิ่งใด สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด กิเลส
ออกหนาแลวๆ ไมมีธรรมะจะออกตานทานกันไดเลย นั่นเวลากิเลสมีอํานาจมาก มัน
ทํางานบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัติตลอดมาทุกหัวใจสัตวไมมีเวน ทีนี้เวลาเรามีความ
พากเพียรประกอบอยางหนักหนวงไมหยุดไมถอย จนกระทั่งสติปญญามีกําลังแกกลา
แลว สติปญญานี้กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ หมุนใสกิเลสนี้ขาดสะบั้นๆ สุดทายก็

๙
เปนสติปญญาอัตโนมัติ อยูที่ไหนเปนความเพียรเพื่อฆากิเลสตลอดเวลา ไมวายืน วา
เดิน วานั่ง วานอน เวนแตขณะหลับเทานั้น
แมที่สุดเราฉันจังหันอยูนี้ มันไมไดสนใจกับอาหารหวานคาวที่อยูในปาก เคี้ยว
ก็อกๆ นั่นนะ แตจิตมันทํางานอยูภายในลึกๆ มันฆากิเลสอยูภายใน นี่เรียกวาอัตโนมัติ
ในการฆากิเลสของธรรม ใหทานทั้งหลายจําเอาไว ธรรมนี้เมื่อมีกําลังแลว ทําลายกิเลส
ฆากิเลสโดยอัตโนมัติได เหมือนกันกับกิเลสทําลายจิตใจของสัตวโลกโดยอัตโนมัติของ
มัน ไมผิดกันเลยเปอรเซ็นตเทากัน เวลาสติปญญามีกําลังมากแลว ก็ฆากิเลสแบบ
เดียวกัน ไมวาจะอยูที่ไหนๆ เปนการคุยเขี่ยขุดคนฆากิเลสโดยลําดับๆ จนกระทั่งบางที
ไดออกอุทานขึ้นมาวา เหอ กิเลสนี่มันเสร็จสิ้นตายไปหมดแลวเหรอ ไมใชเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ อยางนี้ก็มี แตเราไมไดสําคัญ พูดทาทายกิเลสตางหาก
เอา ถาตัวไหนมี เอา ขึ้นมา ใหไดฟดกันเสียคราวนี้ สักเดี๋ยวมันก็โผลขึ้นมา ก็ใสกัน
เปรี้ยงๆ
ทีนี้เวลามันเอาเต็มที่แลว สติปญญามีกําลังแกกลาสามารถ กาวถึงมหาสติ มหา
ปญญา ที่เฉียบขาดเฉียบแหลมแลว กิเลสตัวไหนโผลไมไดเลย ขาดสะบั้นๆ สุดทายคํา
วาอรหันตนอยๆ อรหันตใหญๆ เลยไมมี มีแตสนฺทิฏฐิโก ครั้งสุดทาย กิเลสขาดสะบั้น
ลงจากหัวใจ มีแตใจที่สวางจาครอบโลกธาตุอยูเทานั้น หากิเลสเทาเม็ดหินเม็ดทราย ที่
จะเขามาเคลือบแฝงในจิตใจไมมีเลย นี่ละใจของพระอรหันต ตั้งแตกิเลสตัวยุแหย
กอกวน ทําทุกขใหสัตว มีมากมีนอยเทาไรมันกวนตลอดเวลา นั้นขาดสะบั้นลงไปจากใจ
แลว จิตไมมีอะไรเขาไปกวน เปนจิตที่สวางจา เปนธรรมธาตุขึ้นมาภายในใจของนัก
ภาวนาทั้งหลาย
นี่ละผลแหงการปฏิบัติตามพุทธศาสนา พุทธศาสนาเปนของเล็กนอยเมื่อไร
เปนของใหญโตมากที่สดุ ไมมีใครจะสอนไดเหมือนพระพุทธเจา ในสามแดนโลกธาตุ
ไมมีใครจะสามารถอาจหาญ
สอนโลกทั้งหลายใหหลุดพนจากทุกขไดเหมือน
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่สอนโลกใหพนจากทุกขมาแลวมากมาย ทานทั้งหลายจํา
เอา
พุทธศาสนารวมลงที่ใจนะ ใหปฏิบัติจิตใจของตนใหดี ตั้งแตเริ่มฝกหัดดัดแปลง
ลมลุกคลุกคลาน เอา เอากันไปไมตอ งถอย สูไปสูมามันก็คอยใสสะอาดขึ้นมา เพราะน้ํา
ชะลางตลอด น้ําคือความเพียรดวยธรรม สติธรรมปญญาธรรมชะลางเขาไปเรื่อยๆ
แลวใจก็คอยสะอาดผองใส ตั้งแตความสงบขึ้นไป ซักฟอกกิเลส เอาจนถึงขั้นมหาสติ
มหาปญญา กิเลสตัวเทาเม็ดหินเม็ดทรายมีไมไดเลย ขาดสะบั้นไปตามๆ กัน กลายเปน
จิตธรรมธาตุ จิตวิมุตติหลุดพนขึ้นมาประจักษตาประจักษใจ เรียกวาสนฺทิฏฐิโก ครั้ง

๑๐
สุดทาย รูผลงานของตนวาเสร็จสิ้นแลว ในการประกอบความพากเพียร เพื่อสังหาร
กิเลสตัวเปนภัยตอเราไดสิ้นสุดลงไปแลว อรหันตใหญ อรหันตนอยเลยไมมี มีแตธรรม
ธาตุความบริสุทธิ์ลวนๆ เต็มหัวใจ จากเหตุการณที่เราดําเนินมาเต็มเม็ดเต็มหนวย เปน
ผลใหหลุดพนไปจากใจ
ธรรมะพระพุทธเจาเปนอกาลิโก ไมมีกาลนั้นสมัยนี้ ถึงจะใหผลอยางนั้น ใหผล
อยางนี้ เรื่องกิเลสมันหลอกตางหาก วาศาสนาลวงมาเทานั้นป เทานี้เดือน ศาสนาหมด
มรรคหมดผล บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี นี่คือกิเลสเหยียบหัวใจสัตว
ธรรมแทมันไมเหยียบ รื้อออกมา อะไรมันปดบังเอาไว นั้นก็คือความมืดบอดไดแก
กิเลสนั่นเอง เอา รื้อถอนออกมาดวยความอุตสาหพยายามของตน เดี๋ยวก็จะคอยสวาง
ขึ้นมาๆ สุดทายสวางจาขึ้นมา ไอจอกไอแหนที่มันปกคลุมหุมหอน้ํา หายหนาไปหมด
รื้อถอนออกขึ้นบนฝงทั้งหมด เหลือแตน้ําที่สะอาดจาอยูในสระใหญ สระใหญคือหัวใจ
ที่หลุดพนแลวนั้นแล ใหพากันจดจําทุกคนนะ
การปฏิบัติธรรม เราสอนโลก เราไมไดสอนดวยความสงสัยในธรรมทุกขัน้ ไมมี
สงสัยเลย เวลาสงสัยก็ดังที่เคยเลาใหฟง บทเวลามันหมดความสงสัยแลว พระพุทธเจา
จะกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานๆ พระองคกต็ าม พระสงฆสาวกมีจํานวนมากขนาดไหน ธรรม
ธาตุที่บริสุทธิ์นี้เขาอยูในทามกลางนั้นแลว สงสัยกันหาอะไร มันเปนอันเดียวกันแลว
นี่ละธรรมที่ปฏิบัติใหถึงเหตุถึงผล ถึงพริกถึงขิง แลวจะเปนอยางนี้ดวยกัน
บรรดาจิตของพระอรหันตกับจิตพระพุทธเจา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีแปลกตางกัน
เลย เปนอันเดียวกันแลวเหมือนน้ํามหาสมุทร ฝนจะตกมากี่หยดกี่หยาด เปนแมน้ํา
มหาสมุทรเหมือนกันหมด นี่น้ํามหาวิมุตติ มหานิพพาน เมื่อเขาสูใจเต็มดวงแลว ก็เปน
มหาวิมุตติ มหานิพพาน เชนเดียวกันหมด จึงใหพากันตั้งอกตั้งใจ อยานอนเฝากระดูก
อยูเฉยๆ กระดูกมีทุกคน หนังเนื้อมีทุกคน หมู หมา เปด ไก มีกระดูกทั้งนั้น กระดูก
เราใหมีคาบาง หนังหุมกระดูกของมนุษย ใหมคี ากวาสัตวนะ ใหระลึกถึงพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ
บําเพ็ญทาน อยาตระหนี่ถี่เหนียว เมื่อพอมีใหทาน ใหทานไป ทานนั้นสงออกไป
แลวกลับเขามาเปนบารมีหนุนหัวใจเรา ไมวาทานมากทานนอย ไมสูญหายไปไหน หลุด
จากมือเราไปก็ไปอยูกับมือที่เราใหเขา อยูกับมือของผูรับ ใหทานมากทานนอย ไมสูญ
ไปไหน สวนบุญสวนกุศลเขาสูจิตใจของเรา เรื่องรักษาศีลรักษาธรรมทั้งหลาย ก็ใหพา
กันรักษาไป การภาวนาก็ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจภาวนา
จิตใจใหดูบาง ฟนไฟอยูท ี่ใจ ถาเอาน้ําดับไฟคือสติปญญา สอดสองลงไปดวย
จิตตภาวนาแลว เราจะเห็นไฟกองใหญๆ ที่มันเผาหัวใจ แดงโรๆ มีความทุกขรอน
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ตลอดเวลานั้นเรื่อยๆ ไป ไฟที่แดงโรๆ เผารอนตลอดเวลานี้ จะคอยระงับตัวลงไปดวย
น้ําดับไฟ ไดแกการภาวนา จิตใจจะคอยสงบรมเย็นไป จึงขอใหพี่นองทัง้ หลาย นําไป
พินิจพิจารณา วันนี้เขามาฟงอรรถฟงธรรม เปนโอกาสอันดีงาม ไมมอี ะไรมาแยงมาชิง
ถาเราไมดื้อดานคิด มาจากบานคิดถึงบาน มาจากลูกจากเมีย คิดถึงลูกถึงเมีย มีสมบัติ
เงินทองมากนอย ไปคิดถึงเขาหมด สิ่งเหลานี้เลยมีคามากกวามรรคผลนิพพาน กวา
สวรรคกวานิพพานเสียอีก ถาอยางนั้นไปไมรอดนะ เวลาเราตายแลวใครเฝาบานเฝา
เรือนเรา ผัวเมียลูกหลาน สมบัติเงินทองขาวของใครเฝา เราตายแลวเราก็ตายไปเลย
อันนี้ก็เหมือนกัน เวลาเรายังมีชีวิต เอา สรางความดีใหพอ ตายแลวมันทิ้งไว
เหมือนกันหมด ไมวาคนมีคนจน คนบาปคนบุญ สมบัติเงินทองขาวของ เอาไปไมไดนะ
เราอาศัยเพียงชั่วระยะมีชีวิตอยูเลี้ยงดูกันไปเทานั้น พอถึงกาลเวลาแลว ลมหายใจขาด
แลว สิ่งทั้งหลายเหลานั้นที่วาเปนสมบัติของเราขาดสะบั้นไปตามๆ กัน แตสวนบุญกุศล
ที่เราสรางไวนี้ไมขาด
นี่ละเปนมิตรเปนสหาย เปนผูพึ่งเปนพึ่งตายของเรา ไดแกการสรางบุญสราง
กุศล ใหสรางใหพอ เวลามีชีวิตอยูนี้ ตายแลวจึงนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา มันเกิด
ประโยชนอะไร เวลาเรามีชีวิตอยู ฉลาดอยูนี้ ทําไมไมนําความฉลาดเอามาใชใหเปน
ประโยชนแกตัวเอง กุสลา ธมฺมา แปลวาธรรมยังบุคคลใหฉลาด เอา สอนเจาของให
มันฉลาดทางคุณงามความดีทั้งหลาย เราจะเปนคนฉลาดแหลมคม และเปนคนดี ยก
ตนใหหลุดพนจากทุกขไปไดเปนลําดับ จนกระทั่งถึงพระนิพพาน เพราะความฉลาด
เต็มตัวแลวไดดวยกันทั้งนั้น จึงขอใหทานทั้งหลายไดนําไปพินิจพิจารณา การแสดง
ธรรมนี้ เทศนไปมากๆ ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ธาตุขันธไมดแี ลวเดี๋ยวนี้ เทศนนานไปๆ
เหนื่อย จึงขอยุติเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาทานผูฟงทั้งหลายโดยทั่วกัน
เทอญ.
พูดทายเทศน
ไดกี่นาที ( ๓๔ นาทีครับ) โธ ไดมากขนาดนั้นเชียวเหรอ ได ๓๔ นาที เดี๋ยวนี้
ไดแคนั้นละ มันหมดกําลัง แตกอนฟาดไปเปนชั่วโมงก็ได แตเราไมเคยเทศนผาดโผน
ถึง ๒ ชั่วโมง ดูเหมือนไมคอยมีนะ แมแตเทศนสอนพระก็เหมือนกัน เทศนสอนพระนี่
มันหมุนของมัน เทศนสอนพระนี้ โถ รุนแรงมาก ทานทั้งหลายจะไดฟงเวลาเราเทศน
สอนพระบนศาลา ซึ่งไมมีใครมาเกี่ยวของ เทศนสอนพระลวนๆ ธรรมนี้จะออกอยาง
เผ็ดรอนๆ เด็ดขาดๆ พุงๆ สงใหถึงพระนิพพานสดๆ รอนๆ วางั้นเถอะนะ
เพราะฉะนั้นธรรมะถึงเด็ด สังขารรางกายเปนเครื่องมือก็ดี แตเดี๋ยวนี้ไมได ถาเทศน
อยางนั้นตายเลย เดี๋ยวไดมากุสลาหลวงตาบัว มันผิดกัน เครื่องมือรางกาย การเทศนา

๑๒
วาการเปนเครื่องมือ ใจนี้ไมมีวัย จะเทศนขนาดไหนไดทั้งนั้น ถาเครื่องมืออํานวย แตนี้
เครื่องมือไมอํานวยแลว จึงเพียงเทานั้นแหละ ตอไปนี้จะใหพร ทานทั้งหลาย
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

