เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ขึน้ เวทีแลวอินทรพรหมก็มาเถอะ
ตะกี้นี้เขาเอาตนอะไรมาใหตั้งสามพันสี่พันตน (ตนกฤษณาครับ) ไมกฤษณาเอาไป
ทําอะไรยังไง ( เปนสมุนไพรครับ เขาไปขายทางอาหรับกิโลละหาหมืน่ เปนสมุนไพรบํารุง
หัวใจ ตั้งใจมาถวายทานแลวก็ไปแจกที่วัด ๆ ละรอยตน) ตนกฤษณานี่เปนรมดีอยูนะ วา
เปนตนยาตนแยอะไร ตั้งหนาจะมาปลูกยาอยูในนี้เต็มไปหมด เราไมเอา มันจะกลายเปน
อะไรขึ้นมา ตนมันรมดี เอาลงที่หนาวัดที่ไหนที่เหมาะสมก็ได แลวใครจะตองการแยกกัน
ไปแจกกันไป เทานัน้ ละ ใครตองการจะเอาไปปลูกที่ไหน ๆ เปนประโยชนก็แยกแจกกันไป
เอาลงทางหนาวัด ถนนเราออกไปนี้มีตนไมทางดานนี้เยอะ เราเอาลงทางดานนัน้ เพือ่ กัน
แดด ไมใหแดดสองจนเกินไป ฟากถนนทีใ่ สบาตรทางนี้ ลงฟากถนนขาง ๆ มีรมไมเหมาะ
สม ทีร่ าบรืน่ พอเหมาะสม เอาลงนั้นแลวใครตองการจะไปปลูกที่ไหนก็แยกกันไป เทานัน้
ละนะ อยูจังหวัดอะไร (ระยองครับ) ดีละ เอาลงทีจ่ ดุ เดียวกันเลย
ตนกฤษณาเราเคยไปเห็นอยูท ถ่ี าํ้ สาริกา มองดูใบสดสวยชุมชื่นคลายกับตนตะเคียน
ที่นั่นตนตะเคียนทองก็มี ไมกฤษณาก็มี มองดูไมนี้ใบสดเขียวดี สดชืน่ ดวย พอพูดนี้มันก็
เขากันได ไดทั้งรม ทั้งเปนหยูกเปนยาก็ได รมสําคัญนะ
สรุปทองคําและดอลลารตั้งแตวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๓ มกรา ๔๖ ตั้งแตจันทบุรี
ชลบุรี นครนายก ลพบุรี ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพ เรือ่ ยมา สรุปแลวทองคําได ๕๕
กิโล ๑๔ บาท ๙๕ สตางค ดอลลารได ๔๐,๑๘๗ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๕
,๕๕๙ กิโลครึง่ ดอลลารมอบเขาแลว ๗,๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ทองคําที่ไดหลังจากมอบเขา
คลังหลวงแลวเมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๔๕ นัน้ ไดเพิ่มเขาอีก ๙๕ กิโล ๒๑ บาท ๓๕ สตางค
ดอลลารได ๑๐๖,๘๒๕ ดอลล พวกเพิ่มนี้พอไดตามความตองการแลวก็จะเขาคลังหลวง
ตามเดิม ความตองการเปนจุด ๆ ไปนั้นคือวา มอบครั้งละ ๕๐๐ กิโล สวนดอลลารไดมาก
นอยเพียงไรก็ตามกันเขาไป ๆ อยางคราวที่แลวนี้ทองคํามอบไปแลว ๕๐๐ กิโล แลว
ดอลลารก็ตามไปดวยกัน ๓ แสน ตอไปก็เปนแบบนี้ คือทองคํายืนตัวไวเลยวาถาได ๕๐๐
กิโลแลวมอบทีหนึง่ ดอลลารจะไดมากแคไหนเราก็ตบเขาไปหากันนัน่ แหละ รวมทองคําทั้ง
หมดที่มอบและยังไมไดมอบ ไดทองคํา ๕,๖๕๔ กิโลครึง่ กรุณาทราบตามนี้
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(ลูกศิษยอานคําชี้แจงของรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เกี่ยวกับมติคณะ
สงฆไทยทั้งสองนิกายที่วา ใหปดทิ้ง ราง พ.ร.บ.สงฆที่ขัดตอพระธรรมวินัยสถานเดียว และ
พรอมจะสละชีพเพื่อรักษาพระธรรมวินัย) เขาตอบมานีเ้ ราก็ฟง ไปอยางนัน้ ละ เพราะเรือ่ ง
ใหญเราลงไปหมดแลว ประชุมคณะสงฆเรียบรอยแลว ถึงเรื่องนี้เขาไปหารองนายกรัฐ
มนตรีคนนี้ เขาก็พูดใหฟงธรรมดา เขาบอกเขาไมแตะตอง อะไร ๆ ก็ตามที่ไดประกาศไป
แลวเขาไมเขาไปแตะตอง เรือ่ งทีว่ า จะเขามาทําลายพุทธศาสนา จะเขามาเดือนนัน้ ๆ เขาก็
วาตกอยูที่นั่นยังไมไดออกไปไหน สวนทีเ่ ราประกาศไวเขาวาจะไมแตะตอง ความหมายวา
งั้น
พูดตรง ๆ เราถาลงไดขน้ึ เวที บอกงี้เลย อินทร พรหม ก็มาเถอะไมเปนอยางอื่น นี่
ไมไดเหมือนใครนะ โอย มันยุงตลอด เราเลยสกัดไมใหนายกทานหนักมาก มันเอาทางนี้ตี
เขาไปนัน้ ๆ มันจะกวานเขามาทุม ใหแหลก เมื่อเรายังไมตายแลวยังไงก็เถอะ เรียกวาทาง
โนนก็เบาลง วูบลงไปเลยแหละ เพราะเราดึงมาหมดแลว เราเอาเขามาหมด เราจะเปนผูร บั
เองภาระ คือภาระนีไ้ มมแี ตศาสนานะ ยังทิ่มเขาไปโนนอีกใหทางโนนยุงดวย มันกวานเขา
มาแลวจะทุมลงใหหมด เราดูอยูร อู ยูน ว่ี ะ เพราะฉะนัน้ เราถึงสรุปลงไปเลยวา ทางโนนให
อยูงั้น เราจะกวานเขามานีห้ มด คือเราจะทําหนาทีค่ นเดียว ที่ออกประชุมคราวนี้ละ พอ
เรือ่ งราวเสร็จจึงยืน่ ไปทางนายก รองนายกก็ตอบรับมาอยางนีแ้ หละ
พระตั้งหมื่นกวา ไมใชเลนนะ วัดอโศการามนีเ้ รียกวาเปนประวัตกิ ารณ รถแนน
หมดเลย วัดกวางแสนกวางแนนหมด รถใหญ ๆ เทาภูเขา ๆ นีก้ แ็ นนแบบหนึง่ รถเล็กกี่
ประเภทก็แทรกเขาไป คนก็เหมือนกันจนจะหาทางไปไมได ฟงซินะมากขนาดไหน เต็มไป
หมด เราไปวันนั้นขอประชุมทั้งหมดมอบใหสงฆเลย เราเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาแลว อยาให
เขาไปนั่งฟงเถอะ เรือ่ งราวก็สาํ เร็จจากทางนีห้ มดแลว มอบใหทางพระสงฆพจิ ารณาเรียบ
รอยแลวเราก็พอดีเราขึน้ ธรรมาสนเลย วานซืนนีไ้ ปพอดีพระสงฆทม่ี าจํานวนมาก เราก็ไม
เคยเห็นในชีวติ ของเรา มากจริง ๆ เต็มไปหมด พอมาเรากราบพระประธานเสร็จแลวก็ขน้ึ
ธรรมาสนเลย เทศนอบรมสอนพระทางดานกรรมฐานลวน ๆ เรื่องขอประชุมอะไรเราไม
เขามายุง เลย เพราะเสร็จเรียบรอยไปแลว ทีนม้ี แี ตเรือ่ งพระภาคปฏิบตั ลิ ว น ๆ เราก็ขน้ึ ทาง
นีเ้ ลยเรือ่ ย ๆ
เทศนถึงจะไมละเอียดลออก็ตาม แตหลักใหญ ๆ แนวใหญ ๆ เราวางไปใหหมดใน
เวลาเทศนตง้ั แตเริม่ ตนเปนเครือ่ งบินเหินฟา ตั้งแต ก.ไก ก.กา วิธเี ริม่ ตนภาวนาทํายังไง
ๆ ทีนี้ก็ตอเรื่อย ๆ ทะลุไปเลยจนกระทั่งจบแลว นาฬิกาดูเหมือนได ชั่วโมง ๒๕ นาที นัน่

๓

ละนานขนาดนัน้ ทั้ง ๆ ทีเ่ ราไมใหเต็มเม็ดเต็มหนวย คือกิ่งแขนงไมตาม เอาแตสว นใหญ
ๆ เปนหลักเกณฑที่จะแตกกิ่งแขนงออกไปใหวินิจฉัยเอง ๆ สวนใหญเราใหหลักไว ๆ
หมดเลย สวนกิง่ กานถาจะพรรณนานีไ้ มมเี วลา ธาตุขันธไปไมไดแลว จึงเอาแตจดุ สําคัญ ๆ
เรียกวาสมบูรณนน่ั แหละ สมบูรณที่จะตอกิ่ง ๆ กิ่งใหญที่จะตอกิ่งเล็กจากผูพิจารณา ได
หลักใหญนแ้ี ลวก็จะแยกโนนแยกนีไ้ ปไดสบาย ๆ เพราะหลักใหญไดมอบไปหมด ตลอด
พูดจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปญญาดวย เรียกวาสุดไปเลย ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัติ เชื่อม
เขาไปถึงมหาสติมหาปญญาทะลุไปเลยจนจบ
พอจบแลวก็หมดกําลังทุกอยางพอดี เปนเวลาชัว่ โมง ๒๕ นาที.ไมใชเลน ๆ นะ
เมือ่ วานเราก็กลับเทานัน้ ละ ก็ไมมีเรื่องอะไร สําหรับไปคราวนีห้ นักมากเรา เทศนาวาการนี้
ไมไดหยุดเลย ตลอด ๆ ไปเทศนทศ่ี าลายา พอเทศนจบลงมาแลว เออ เอาละเบาแลววางัน้
นะ นี่เปนกัณฑสุดทายของเราแบกมาตูมตาม ๆ จนจะตายแลว วันนีป้ ลอยเสียที พอวัน
หลังไปฟาดวัดอโศการามอีก ชั่วโมง ๒๕ นาที เปนยังไง อยากถามวาอยางนั้น ปลอยสักที
แลวเหรอ ไมใชเลน ๆ นะ โถ หนักมาก เฉพาะเทศนในงาน ๆ กี่กัณฑ ลองนับดูซิ
โยม เทศนในงานรวมทัง้ วัดอโศการามดวยนะครับ สภาแมว ๑๕ กัณฑ สภาหนูน่ี
นับไมไดละครับ เยอะแยะ
หลวงตา นับไมไดตองเอา ๑๕ คูณ ๑๕ กัณฑไปเลย สภาแมวเปนอยางนัน้ ยัว้ เยีย้
ๆ ยุงมาก ไมใชเลนนะ
โยม พรุงนี้ก็ไปรอยเอ็ดอีกแลวครับ
หลวงตา เออ ไปรอยเอ็ดก็คางคืนหนึ่ง ไปคราวนี้ได ๑๓ วัน วันที่ ๒๓ กลับ เรา
ออกวันที่ ๑๐ วันที่ ๒๓ กลับมันก็ได ๑๓ วัน ๑๔ วันเดินทาง แลวหนักมากดวยไมมเี วลา
หมุนติ้วตลอดเลย เทศนตลอด จันทบุรีก็ตั้ง ๓ กัณฑ ๔ กัณฑ แลวมาทางระยอง ทางชลบุรี
มาคางเปนระยะ ๆ เทศนเปนระยะ ๆ จนกระทั่งเขากรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯแลวก็ไปทาง
นครนายก มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ จากนัน้ ก็ไปลพบุรี แลวก็ราชบุรี มีแตใหญ ๆ ทั้ง
นัน้ คนนีแ้ นนไปหมด ไมวา เทศนทไ่ี หนเหมือนกันหมดเลยนะ คนไมเบาบางเทศนไมวา ที่
ไหน บางแหงเปนอําเภอจนกระทัง่ เราไดยกเปนจังหวัดขึน้ นี่มันไมใชฐานะของอําเภอนะ
มองดูคนแลวมันตองเปนจังหวัดตั้งผูวาขึ้นเลย ตัง้ นายอําเภอขึน้ เปนผูว า แลวก็ตั้งเปนแถว
ๆ ขึ้นไปเลย เราก็วา อยางนัน้ ก็มันมาก
ไมวาไปเทศนที่ไหน ลพบุรี โห.ไมยอยนะ ลพบุรี แหม มากจริง ๆ ลพบุรเี ต็มหมด
เลย แตก็ดีทุกแหงนั่นแหละ ที่ไมมีอะไรรบกวน เงียบหมดเหมือนไมมีคน คนมาก ๆ เวลา
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เทศน เทศนเขาเรงเขา ๆ ตอไปเงียบหมดเลยไมมีเสียง ไมวา เทศนทไ่ี หนเปนแบบเดียวกัน
ก็ดีอยางหนึ่ง การเทศนก็สะดวกตลอด ๆ แลวผูฟงก็ คนเราถาเปนไปดวยความสนใจ ไอ
เสียงมันก็เงียบเองอยางวานะ อันนีก้ แ็ บบเดียวกัน เงียบไปหมด เทศนที่ไหนไมมีอะไร
เงียบ ๆ ไปเลย วันพรุงนี้ก็จะไปรอยเอ็ด แบบเดียวกันนะรอยเอ็ด ดีไมดีรอยเอ็ดอาจจะตั้ง
เปนมณฑลขึ้นก็ได มันไมใชนอย เทศนทีไรก็ดีรอยเอ็ด ก็แบบเดียวกันหมด อันนี้ไปเทศน
อําเภอโพนทอง นีเ้ ขามานิมนตหนหนึง่ แลว ทีนี้ทางฝายจังหวัดนี้ขอเขา เขาไมยอมให ทาง
ฝายจังหวัดก็ไดมาขอเรา โดยมาชีแ้ จงเหตุผลใหเราทราบเสียกอน ที่ไปขอแยงเขามาเพราะ
เหตุไร เขาก็ชแ้ี จงเหตุผลตนปลายวา รอยเอ็ดนี้ประชาชนตามอําเภอตาง ๆ มาขอรองไว
มาก เวลาหลวงตามาเทศนทน่ี แ่ี ลวอําเภอตาง ๆ จะไดมารวมทางนี้
เพราะฉะนัน้ จึงขอใหอําเภอโพนทองเขามารวมดวยกัน เหมือนอําเภอทัง้ หลาย
ทางฝายจังหวัดพูดนะ เออ ก็มีเหตุผล ถาอยางนัน้ เราก็จะติดตอหรือวาใหเปนสักขีพยาน
ให พอวาอยางนั้นเราก็ชี้แจงเหตุผลนี้ไปทางโพนทอง รวมเหตุผลเรียบรอยแลวบอกไป
โพนทองเลยยอม คราวนี้โพนทองจะเอาอีก พวกนีจ้ ะไปแยงเราไมรบั รองนะคราวนี้ เรามี
แตจะหาทางเผนแหละคราวนี้ เดี๋ยวโพนทองจะไลตีเรา ตกลงเราก็เลยรับ ไปโพนทอง
จังหวัดไปยุงไมไดละคราวนี้ เพราะเคยยุง คราวกอน เกิดเรือ่ งแลวเราตองเปนผูไ ปตัดสินให
นีว่ ะ เขาก็ยอม คราวนีเ้ ขาจะเอาของเขาเอง ทางนี้ไปยุงไมไดนะ เราตองหาทางออกละ
คราวนีเ้ ราไมสเู ลย ก็วา อยางนัน้ ละ นี่เขาก็จะเอาเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนกัน คนจะมาก
ทางจังหวัดก็จะไปนี่ ไมใชจะมีเฉพาะโพนทอง จังหวัดก็จะไปคราวนี้ อําเภอตาง ๆ เราก็ไป
คางทีน่ น้ั คืนหนึง่ ดวย เราจึงจําเปนตองไปละคราวนี้ มัน ๒ ครัง้ แลว โพนทองเขาขอมาไม
ได ๆ คราวนีจ้ ะเอาใหได เราเลยตองไป
ก็ไมมีอะไรละวันนี้ พูดเรื่องราวอะไรก็หมดแลวก็ไมทราบวาจะเทศนวาอะไร เทศน
ก็เทศนไปหมดแลว ก็เขาทางวิทยุประจําวันนะ ๑๒ สถานีนเ้ี ขาประจําวัน เราไปเทศนทาง
โนนก็มาเขาทางนีอ้ ยู เขาอยูตลอด วันนี้จึงพูดเพียงเทานั้น
โยม คุณ..,กราบขอเมตตาชีท้ างดําเนินแนะนําหนทางตอไปให คือ วันที่ ๑๓
มกราคม ขณะทําสมาธิดวยวิธีหลวงปูเจี๊ยะ เอกายโน อยํ มคฺโค มีพุทโธ และเอาความรูจ บั
ทีข่ วาซาย ๆ จากบนลงลางจากลางขึน้ บน จากหนาไปหลังวนอยูร อบกาย อยูใ นอารมณ
เดียว ๑ ชั่วโมง จิตหดตัว กาย เวทนา จิตตางอันตางจริง คําเทศนอบรมทานอาจารยวนั ชัย
ก็พดู มาวาเหมือนสัตวอยูใ นกรง ทําใหคิดไปถึงตอนไปเที่ยวดูนรก เห็นการถูกจองจําจิต
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วิญญาณ สงสารเขาจับหัวใจ แตนี่มาเห็นตัวนี้เองที่ถูกจองจําอยูในกรง วัฏสงสาร โดยมี
เวทนาสุขทุกขเปนตัวลอใหหลงไว
หลวงตา ตัวอะไร อะไรเปนตัวลอ
โยม มีเวทนาสุข ทุกข เปนตัวลอใหหลงไว น้าํ ตาไหลพราก ๆ ไดแตพูดวา กูเอง ๆ
สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไมพนสัตวอยูในกรงเชนเดียวกัน ลูกไดรูไดเห็นความเยี่ยมของพระ
พุทธเจา ความยอดของพระธรรม และความเกงของพอแมครูบาอาจารย
หลวงตา ความอะไรของพอแมครูบาอาจารย
โยม ความเกงเจาคะ
หลวงตา ความเกง มันเปนบาเหรอ วาอยางนัน้ เขาใจเหรอ เราอยากสวนหมัดอยาง
นัน้ นะ เอา วาไป
โยม ใจนีห้ มอบราบคาบแกว โถ ถาไมมพี ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พาดําเนิน
ลูกจะตองเดินทางตอไปอีกกี่กัปกี่กัลป วันนีเ้ ปนวันที่ ๔ แลว พอเวลานึกถึงทีไรน้ําตาไหล
พรากทุกทีคะ กราบเรียนหลวงตาดวยวาลูกยังไมกลับไป จะหาทางสูท าํ ลายกรงวัฏฏะ
สงสารใหได จะใชทุกวิถีทางที่สติปญญานอย ๆ นี้ทําได กราบขอพระเมตตาชี้ทางดําเนิน
แนะนําหนทางตอไปใหลกู ดวยเจาคะ แมลูกจะคิดถึงหลวงตา คิดถึงลูก ๆ สักเพียงใดก็จะ
อดทนทําความเพียรตอไป ใหเปนลูกโซ ไมคาดหวัง เดินตอไปถึงแลวก็จะรูเองเห็นเอง ไม
ตองแคลงใจอีก ลูกตัดสินใจไมตายใหรู ไมรใู หตายแลวเจาคะ กราบนมัสการมาดวยความ
เคารพอยางสูงสุด เหนือเกลาเหนือกระหมอมเจาคะ
หลวงตา ก็ไมมีอะไรแหละ มันไมมีอะไรนี่ เขาก็กาวเดินไปถูกตองแลว กาวไปตาม
นีแ้ หละ ก็ไมมีอะไรที่จะไปบอกโนนบอกนี้ อยางที่ เอกายโน อยํ มคฺโค นัน้ ก็เอาเรื่องของ
ทานอาจารยเจีย๊ ะ ทานพูดถึงเรื่องภาวนาขั้นใดก็เปนเรื่องของทานพูดในขั้นนั้น แตเราฟง
มันก็เขาใจเอง อยูในขั้นใดของการภาวนา นีเ่ ขาก็เลาไปธรรมดาเฉย ๆ เขาไมไดบอกวา
ยอมรับหรือตานทานกันยังไง ปดกันยังไง เขาก็เลาธรรมดา ก็เปนทางเดินที่เขากําลังกาวอยู
แลวนี่ ไมมีปญหาอะไร
โยม กราบขอพระเมตตาชี้ทางดําเนินแนะนําหนทางตอไป
หลวงตา โอย.ขี้เกียจตอบ ใหบอกเขาทานตอบมาแลววา ทานตอบมาเรียบรอยแลว
ใหวา อยางนัน้ นะ ตอบมาวายังไง วา ขี้เกียจตอบ เขาใจไหม เปนบาเหรอ วาอยางนัน้ เขา
ใจไหม ขี้เกียจตอบ แลวก็เปนบาเหรอ ธรรมอันนี้ยังไงมันก็ไปของมันเองแหละ ชาหรือเร็ว
กาวไปเรื่อย ดําเนินไปอยางนัน้ มันถูกตองแลวก็ไมอยากจะพูดอีกแหละ เอา กาวไปวางั้น

๖

เทานัน้ เอง ธรรมะนีม้ นั แคบพอแลว ไปหาโนนหานีอ้ ะไร มีแตตีเขาไป ๆ ๆ เรือ่ ย ละเอียด
ลออเขาไปเรื่อย
นีล่ ะทาง มคฺโค ๆ แปลวาหนทาง จิตฺตมคฺโค ทางของจิต ทางของเทาอยางที่เรา
เห็น อยางนี้ขลุกขลักเมื่อไร ที่ไหนไปไมสะดวก ทางมีทางแยกทางไหนทําใหคนผูเ ดินทาง
ซึ่งไมเคยเดินหลงได ๆ แบบเดียวกันเลยไมผดิ ทางของจิต จิตฺตมคฺโค ก็แบบเดียวกัน คือ
ชัดเจนเฉพาะเรื่องของจิต เชนอยางตานี้มีสิทธิจะดูไดทุกอยาง ซึ่งเปนวิสัยของตา อะไรมา
คานไมได ทานจึงเรียกวาอินทรีย ๆ อินทรีย ๕ อินทรีย ๖ อินทรียแ ปลวา ความเปนใหญ
ตาเปนใหญในทางดู หูเปนใหญในทางเสียง จมูกเปนใหญในทางดูมกลิ่น คือเปนใหญ
คนละทิศละทาง ทานจึงเรียกวา อินทรีย เขาใจไหม คือความเปนใหญ ในอายตนะ ๖
อายตนะ แปลวาเครือ่ งสืบตอประสานกัน ไดอธิบายถึงขนาดนั้นวันนี้
อินทรียค อื ความเปนใหญ เปนใหญคนละทาง ๆ จิตฺตมคฺโค นี้ก็เหมือนกัน เปน
ใหญในทางจิตลวน ๆ ทีจ่ ะพิจารณา รูต ามนีไ้ ปลวน ๆ จิตฺตมคฺโค เชน ทางดวยเทามัน
เปนทางของเทา ทางของจิต เรียกวาทางของดานวัตถุ ทางของดานนามธรรม ทางของดาน
วัตถุ เชนทางของกายของเทาเปนตน เราก็เดินไปตามทาง ที่มันมีแยกมีแยะทั้งหลาย ผูที่
เขาใจในทางแลวก็ชแ้ี นะบอกไปตรงนัน้ ใหระวังอันนัน้ อยาปลีกทางนั้นอยาปลีกทางนี้ ให
เดินไปตามทางนี้ นี่คือผูชี้บอกทางเทา จะไปบานนัน้ บานนีแ้ ลวมีทางแยกทางไหนเขาก็บอก
กันไป ใหไปทางนัน้ เขาก็เดินตรง
อันนี้ทางจิตก็เหมือนกัน พอพิจารณาเขาไปนี้ ทางจิตนีผ้ ทู ร่ี แู ลวเรียกวาโลงไปหมด
เลย ผูที่ยังไมรูทางแยกทางแยะตรงไหนนี้ผิดได ๆ ทีไ่ ดอาศัยครูบาอาจารยอยู ทานคอย
แนะให ๆ เราก็กา วเดิน ๆ ก็เทานัน้ เอง นี่เรียกวาทางของจิตเปนใหญ เรียกวา อินทรียใ น
ทางจิตลวน ๆ อะไรมาแฝงไมได มาคานไมไดเลย นีเ่ ขาก็เดินไปเรียบรอยแลว จะวาถูก
หรือผิดนี้ก็จะพูดอะไร ผิดหรือถูกก็เปนอยูในระยะที่กาวเดินไป แตวา ทางเดินนีเ้ ปนทางที่
เขากาวอยูแ ลว เขาใจไหมละ ก็มเี ทานัน้ ละ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

