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เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ข้ึนเวทีแลวอินทรพรหมก็มาเถอะ 
 

 ตะกี้นี้เขาเอาตนอะไรมาใหตั้งสามพันสี่พันตน (ตนกฤษณาครับ) ไมกฤษณาเอาไป
ทําอะไรยังไง ( เปนสมุนไพรครับ เขาไปขายทางอาหรับกิโลละหาหม่ืน เปนสมุนไพรบํารุง
หัวใจ ตั้งใจมาถวายทานแลวก็ไปแจกที่วัด ๆ ละรอยตน) ตนกฤษณานี่เปนรมดีอยูนะ วา
เปนตนยาตนแยอะไร ตั้งหนาจะมาปลูกยาอยูในนี้เต็มไปหมด เราไมเอา มันจะกลายเปน
อะไรขึ้นมา ตนมันรมด ี เอาลงที่หนาวัดที่ไหนที่เหมาะสมก็ได แลวใครจะตองการแยกกัน
ไปแจกกันไป เทาน้ันละ ใครตองการจะเอาไปปลูกที่ไหน ๆ เปนประโยชนก็แยกแจกกันไป 
เอาลงทางหนาวัด ถนนเราออกไปนี้มีตนไมทางดานนี้เยอะ เราเอาลงทางดานน้ันเพ่ือกัน
แดด ไมใหแดดสองจนเกินไป ฟากถนนท่ีใสบาตรทางน้ี ลงฟากถนนขาง ๆ มีรมไมเหมาะ
สม ท่ีราบร่ืนพอเหมาะสม เอาลงนั้นแลวใครตองการจะไปปลูกที่ไหนก็แยกกันไป เทาน้ัน
ละนะ อยูจังหวัดอะไร (ระยองครับ) ดีละ เอาลงท่ีจุดเดียวกันเลย 

ตนกฤษณาเราเคยไปเห็นอยูท่ีถํ้าสาริกา มองดูใบสดสวยชุมชื่นคลายกับตนตะเคียน 
ที่นั่นตนตะเคียนทองก็มี ไมกฤษณาก็ม ี มองดูไมนี้ใบสดเขียวด ี สดช่ืนดวย พอพูดนี้มันก็
เขากันได ไดทั้งรม ทั้งเปนหยูกเปนยาก็ได รมสําคัญนะ 

สรุปทองคําและดอลลารตั้งแตวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๓ มกรา ๔๖ ตั้งแตจันทบุร ี
ชลบุรี นครนายก ลพบุรี ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพ เร่ือยมา สรุปแลวทองคําได ๕๕ 
กิโล ๑๔ บาท ๙๕ สตางค ดอลลารได ๔๐,๑๘๗ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๕
,๕๕๙ กิโลคร่ึง ดอลลารมอบเขาแลว ๗,๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ทองคําที่ไดหลังจากมอบเขา
คลังหลวงแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๔๕ น้ัน 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 
กิโลแลวมอบทีหน่ึง ดอลลารจะไดมากแคไหนเราก็ตบเขาไปหากันน่ันแหละ รวมทองคําทั้ง
หมดที่มอบและยังไมไดมอบ ไดทองคํา ๕,๖๕๔ กิโลคร่ึง กรุณาทราบตามน้ี 
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(ลูกศิษยอานคําชี้แจงของรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เกี่ยวกับมติคณะ
สงฆไทยทั้งสองนิกายที่วา ใหปดทิ้ง ราง พ.ร.บ.สงฆที่ขัดตอพระธรรมวินัยสถานเดียว และ
พรอมจะสละชีพเพื่อรักษาพระธรรมวินัย) เขาตอบมาน้ีเราก็ฟงไปอยางน้ันละ เพราะเร่ือง
ใหญเราลงไปหมดแลว ประชุมคณะสงฆเรียบรอยแลว ถึงเรื่องนี้เขาไปหารองนายกรัฐ
มนตรีคนน้ี เขาก็พูดใหฟงธรรมดา เขาบอกเขาไมแตะตอง อะไร ๆ ก็ตามที่ไดประกาศไป
แลวเขาไมเขาไปแตะตอง เร่ืองท่ีวาจะเขามาทําลายพุทธศาสนา จะเขามาเดือนน้ัน ๆ เขาก็
วาตกอยูที่นั่นยังไมไดออกไปไหน สวนท่ีเราประกาศไวเขาวาจะไมแตะตอง ความหมายวา
งั้น 

พูดตรง ๆ เราถาลงไดข้ึนเวที บอกงี้เลย อินทร พรหม ก็มาเถอะไมเปนอยางอื่น น่ี
ไมไดเหมือนใครนะ โอย มันยุงตลอด เราเลยสกัดไมใหนายกทานหนักมาก มันเอาทางนี้ตี
เขาไปน้ัน ๆ มันจะกวานเขามาทุมใหแหลก เมื่อเรายังไมตายแลวยังไงก็เถอะ เรียกวาทาง
โนนก็เบาลง วูบลงไปเลยแหละ เพราะเราดึงมาหมดแลว เราเอาเขามาหมด เราจะเปนผูรับ
เองภาระ คือภาระน้ีไมมีแตศาสนานะ ยังทิ่มเขาไปโนนอีกใหทางโนนยุงดวย มันกวานเขา
มาแลวจะทุมลงใหหมด เราดูอยูรูอยูน่ีวะ เพราะฉะน้ันเราถึงสรุปลงไปเลยวา ทางโนนให
อยูงั้น เราจะกวานเขามาน้ีหมด คือเราจะทําหนาท่ีคนเดียว ที่ออกประชุมคราวนี้ละ พอ
เร่ืองราวเสร็จจึงย่ืนไปทางนายก รองนายกก็ตอบรับมาอยางน้ีแหละ 

พระตั้งหมื่นกวา ไมใชเลนนะ วัดอโศการามน้ีเรียกวาเปนประวัติการณ รถแนน
หมดเลย วัดกวางแสนกวางแนนหมด รถใหญ ๆ เทาภูเขา ๆ น้ีก็แนนแบบหน่ึง รถเล็กกี่
ประเภทก็แทรกเขาไป คนก็เหมือนกันจนจะหาทางไปไมได ฟงซินะมากขนาดไหน เต็มไป
หมด เราไปวันนั้นขอประชุมทั้งหมดมอบใหสงฆเลย เราเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาแลว อยาให
เขาไปนั่งฟงเถอะ เร่ืองราวก็สําเร็จจากทางน้ีหมดแลว มอบใหทางพระสงฆพิจารณาเรียบ
รอยแลวเราก็พอดีเราข้ึนธรรมาสนเลย วานซืนน้ีไปพอดีพระสงฆท่ีมาจํานวนมาก เราก็ไม
เคยเห็นในชีวิตของเรา มากจริง ๆ เต็มไปหมด พอมาเรากราบพระประธานเสร็จแลวก็ข้ึน
ธรรมาสนเลย เทศนอบรมสอนพระทางดานกรรมฐานลวน ๆ เรื่องขอประชุมอะไรเราไม
เขามายุงเลย เพราะเสร็จเรียบรอยไปแลว ทีน้ีมีแตเร่ืองพระภาคปฏิบัติลวน ๆ เราก็ข้ึนทาง
น้ีเลยเร่ือย ๆ 

เทศนถึงจะไมละเอียดลออก็ตาม แตหลักใหญ ๆ แนวใหญ ๆ เราวางไปใหหมดใน
เวลาเทศนต้ังแตเร่ิมตนเปนเคร่ืองบินเหินฟา ตั้งแต ก.ไก ก.กา วิธีเร่ิมตนภาวนาทํายังไง 
ๆ ทีนี้ก็ตอเรื่อย ๆ ทะลุไปเลยจนกระทั่งจบแลว นาฬิกาดูเหมือนได ชั่วโมง ๒๕ นาที น่ัน
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ละนานขนาดน้ัน ทั้ง ๆ ท่ีเราไมใหเต็มเม็ดเต็มหนวย คือกิ่งแขนงไมตาม เอาแตสวนใหญ 
ๆ เปนหลักเกณฑที่จะแตกกิ่งแขนงออกไปใหวินิจฉัยเอง ๆ สวนใหญเราใหหลักไว ๆ 
หมดเลย สวนก่ิงกานถาจะพรรณนาน้ีไมมีเวลา ธาตุขันธไปไมไดแลว จึงเอาแตจุดสําคัญ ๆ 
เรียกวาสมบูรณน่ันแหละ สมบูรณที่จะตอกิ่ง ๆ กิ่งใหญที่จะตอกิ่งเล็กจากผูพิจารณา ได
หลักใหญน้ีแลวก็จะแยกโนนแยกน้ีไปไดสบาย ๆ เพราะหลักใหญไดมอบไปหมด ตลอด 
พูดจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปญญาดวย เรียกวาสุดไปเลย ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัติ เชื่อม
เขาไปถึงมหาสติมหาปญญาทะลุไปเลยจนจบ 

พอจบแลวก็หมดกําลังทุกอยางพอดี เปนเวลาช่ัวโมง ๒๕ นาที.ไมใชเลน ๆ นะ 
เม่ือวานเราก็กลับเทาน้ันละ ก็ไมมีเรื่องอะไร สําหรับไปคราวน้ีหนักมากเรา เทศนาวาการน้ี
ไมไดหยุดเลย ตลอด ๆ ไปเทศนท่ีศาลายา พอเทศนจบลงมาแลว เออ เอาละเบาแลววาง้ัน
นะ นี่เปนกัณฑสุดทายของเราแบกมาตูมตาม ๆ จนจะตายแลว วันน้ีปลอยเสียที พอวัน
หลังไปฟาดวัดอโศการามอีก ชั่วโมง ๒๕ นาที เปนยังไง อยากถามวาอยางนั้น ปลอยสักที
แลวเหรอ ไมใชเลน ๆ นะ โถ หนักมาก เฉพาะเทศนในงาน ๆ กี่กัณฑ ลองนับดูซ ิ

โยม เทศนในงานรวมท้ังวัดอโศการามดวยนะครับ สภาแมว ๑๕ กัณฑ สภาหนูน่ี 
นับไมไดละครับ เยอะแยะ 

หลวงตา นับไมไดตองเอา ๑๕ คูณ ๑๕ กัณฑไปเลย สภาแมวเปนอยางน้ัน ย้ัวเย้ีย 
ๆ ยุงมาก ไมใชเลนนะ  

โยม พรุงนี้ก็ไปรอยเอ็ดอีกแลวครับ 
หลวงตา เออ ไปรอยเอ็ดก็คางคืนหนึ่ง ไปคราวนี้ได ๑๓ วัน วันท่ี ๒๓ กลับ เรา

ออกวันที ่๑๐ วันท่ี ๒๓ กลับมันก็ได ๑๓ วัน ๑๔ วันเดินทาง แลวหนักมากดวยไมมีเวลา 
หมุนติ้วตลอดเลย เทศนตลอด จันทบุรีก็ตั้ง ๓ กัณฑ ๔ กัณฑ แลวมาทางระยอง ทางชลบุรี 
มาคางเปนระยะ ๆ เทศนเปนระยะ ๆ จนกระทั่งเขากรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯแลวก็ไปทาง
นครนายก มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ จากน้ันก็ไปลพบุรี แลวก็ราชบุรี มีแตใหญ ๆ ทั้ง
น้ัน คนน้ีแนนไปหมด ไมวาเทศนท่ีไหนเหมือนกันหมดเลยนะ คนไมเบาบางเทศนไมวาท่ี
ไหน บางแหงเปนอําเภอจนกระท่ังเราไดยกเปนจังหวัดข้ึน นี่มันไมใชฐานะของอําเภอนะ 
มองดูคนแลวมันตองเปนจังหวัดตั้งผูวาขึ้นเลย ต้ังนายอําเภอข้ึนเปนผูวา แลวก็ตั้งเปนแถว 
ๆ ขึ้นไปเลย เราก็วาอยางน้ัน ก็มันมาก  

ไมวาไปเทศนที่ไหน ลพบุรี โห.ไมยอยนะ ลพบุรี แหม มากจริง ๆ ลพบุรีเต็มหมด
เลย แตก็ดีทุกแหงนั่นแหละ ที่ไมมีอะไรรบกวน เงียบหมดเหมือนไมมีคน คนมาก ๆ เวลา
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เทศน เทศนเขาเรงเขา ๆ ตอไปเงียบหมดเลยไมมีเสียง ไมวาเทศนท่ีไหนเปนแบบเดียวกัน 
ก็ดีอยางหนึ่ง การเทศนก็สะดวกตลอด ๆ แลวผูฟงก ็คนเราถาเปนไปดวยความสนใจ ไอ
เสียงมันก็เงียบเองอยางวานะ อันน้ีก็แบบเดียวกัน เงียบไปหมด เทศนที่ไหนไมมีอะไร 
เงียบ ๆ ไปเลย วันพรุงนี้ก็จะไปรอยเอ็ด แบบเดียวกันนะรอยเอ็ด ดีไมดีรอยเอ็ดอาจจะตั้ง
เปนมณฑลขึ้นก็ได มันไมใชนอย เทศนทีไรก็ดีรอยเอ็ด ก็แบบเดียวกันหมด อันนี้ไปเทศน
อําเภอโพนทอง น้ีเขามานิมนตหนหน่ึงแลว ทีนี้ทางฝายจังหวัดนี้ขอเขา เขาไมยอมให ทาง
ฝายจังหวัดก็ไดมาขอเรา โดยมาช้ีแจงเหตุผลใหเราทราบเสียกอน ที่ไปขอแยงเขามาเพราะ
เหตุไร เขาก็ช้ีแจงเหตุผลตนปลายวา รอยเอ็ดนี้ประชาชนตามอําเภอตาง ๆ มาขอรองไว
มาก เวลาหลวงตามาเทศนท่ีน่ีแลวอําเภอตาง ๆ จะไดมารวมทางนี้  

เพราะฉะน้ัน จึงขอใหอําเภอโพนทองเขามารวมดวยกัน เหมือนอําเภอท้ังหลาย 
ทางฝายจังหวัดพูดนะ เออ ก็มีเหตุผล ถาอยางน้ันเราก็จะติดตอหรือวาใหเปนสักขีพยาน
ให พอวาอยางนั้นเราก็ชี้แจงเหตุผลนี้ไปทางโพนทอง รวมเหตุผลเรียบรอยแลวบอกไป 
โพนทองเลยยอม คราวนี้โพนทองจะเอาอีก พวกน้ีจะไปแยงเราไมรับรองนะคราวน้ี เรามี
แตจะหาทางเผนแหละคราวน้ี เดี๋ยวโพนทองจะไลตีเรา ตกลงเราก็เลยรับ ไปโพนทอง 
จังหวัดไปยุงไมไดละคราวนี ้เพราะเคยยุงคราวกอน เกิดเร่ืองแลวเราตองเปนผูไปตัดสินให
น่ีวะ เขาก็ยอม คราวน้ีเขาจะเอาของเขาเอง ทางนี้ไปยุงไมไดนะ เราตองหาทางออกละ
คราวน้ีเราไมสูเลย ก็วาอยางน้ันละ นี่เขาก็จะเอาเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนกัน คนจะมาก 
ทางจังหวัดก็จะไปนี่ ไมใชจะมีเฉพาะโพนทอง จังหวัดก็จะไปคราวนี ้อําเภอตาง ๆ เราก็ไป
คางท่ีน้ันคืนหน่ึงดวย เราจึงจําเปนตองไปละคราวน้ี มัน ๒ คร้ังแลว โพนทองเขาขอมาไม
ได ๆ คราวน้ีจะเอาใหได เราเลยตองไป 

ก็ไมมีอะไรละวันนี้ พูดเรื่องราวอะไรก็หมดแลวก็ไมทราบวาจะเทศนวาอะไร เทศน
ก็เทศนไปหมดแลว ก็เขาทางวิทยุประจําวันนะ ๑๒ สถานีน้ีเขาประจําวัน เราไปเทศนทาง
โนนก็มาเขาทางน้ีอยู เขาอยูตลอด วันนี้จึงพูดเพียงเทานั้น 

โยม คุณ..,กราบขอเมตตาช้ีทางดําเนินแนะนําหนทางตอไปให คือ วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ขณะทําสมาธิดวยวิธีหลวงปูเจี๊ยะ เอกายโน อย ํมคฺโค มีพุทโธ และเอาความรูจับ
ท่ีขวาซาย ๆ จากบนลงลางจากลางข้ึนบน จากหนาไปหลังวนอยูรอบกาย อยูในอารมณ
เดียว ๑ ชั่วโมง จิตหดตัว กาย เวทนา จิตตางอันตางจริง คําเทศนอบรมทานอาจารยวันชัย
ก็พูดมาวาเหมือนสัตวอยูในกรง ทําใหคิดไปถึงตอนไปเที่ยวดูนรก เห็นการถูกจองจําจิต
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วิญญาณ สงสารเขาจับหัวใจ แตนี่มาเห็นตัวนี้เองที่ถูกจองจําอยูในกรง วัฏสงสาร โดยมี
เวทนาสุขทุกขเปนตัวลอใหหลงไว  

หลวงตา ตัวอะไร อะไรเปนตัวลอ  
โยม มีเวทนาสุข ทุกข เปนตัวลอใหหลงไว นํ้าตาไหลพราก ๆ ไดแตพูดวา กูเอง ๆ 

สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไมพนสัตวอยูในกรงเชนเดียวกัน ลูกไดรูไดเห็นความเยี่ยมของพระ
พุทธเจา ความยอดของพระธรรม และความเกงของพอแมครูบาอาจารย 

หลวงตา ความอะไรของพอแมครูบาอาจารย 
โยม ความเกงเจาคะ 
หลวงตา ความเกง มันเปนบาเหรอ วาอยางน้ัน เขาใจเหรอ เราอยากสวนหมัดอยาง

น้ันนะ เอา วาไป 
โยม ใจน้ีหมอบราบคาบแกว โถ ถาไมมพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พาดําเนิน 

ลูกจะตองเดินทางตอไปอีกกี่กัปกี่กัลป วันน้ีเปนวันท่ี ๔ แลว พอเวลานึกถึงทีไรน้ําตาไหล
พรากทุกทีคะ กราบเรียนหลวงตาดวยวาลูกยังไมกลับไป จะหาทางสูทําลายกรงวัฏฏะ
สงสารใหได จะใชทุกวิถีทางที่สติปญญานอย ๆ นี้ทําได กราบขอพระเมตตาชี้ทางดําเนิน
แนะนําหนทางตอไปใหลูกดวยเจาคะ แมลูกจะคิดถึงหลวงตา คิดถึงลูก ๆ สักเพียงใดก็จะ
อดทนทําความเพียรตอไป ใหเปนลูกโซ ไมคาดหวัง เดินตอไปถึงแลวก็จะรูเองเห็นเอง ไม
ตองแคลงใจอีก ลูกตัดสินใจไมตายใหรู ไมรูใหตายแลวเจาคะ กราบนมัสการมาดวยความ
เคารพอยางสูงสุด เหนือเกลาเหนือกระหมอมเจาคะ 

หลวงตา ก็ไมมีอะไรแหละ มันไมมีอะไรนี ่ เขาก็กาวเดินไปถูกตองแลว กาวไปตาม
น้ีแหละ ก็ไมมีอะไรที่จะไปบอกโนนบอกนี้ อยางที่ เอกายโน อย ํมคฺโค น้ัน ก็เอาเรื่องของ
ทานอาจารยเจ๊ียะ ทานพูดถึงเรื่องภาวนาขั้นใดก็เปนเรื่องของทานพูดในขั้นนั้น แตเราฟง
มันก็เขาใจเอง อยูในขั้นใดของการภาวนา น่ีเขาก็เลาไปธรรมดาเฉย ๆ เขาไมไดบอกวา 
ยอมรับหรือตานทานกันยังไง ปดกันยังไง เขาก็เลาธรรมดา ก็เปนทางเดินที่เขากําลังกาวอยู
แลวน่ี ไมมีปญหาอะไร 

โยม กราบขอพระเมตตาชี้ทางดําเนินแนะนําหนทางตอไป  
หลวงตา โอย.ขี้เกียจตอบ ใหบอกเขาทานตอบมาแลววา ทานตอบมาเรียบรอยแลว

ใหวาอยางน้ันนะ ตอบมาวายังไง วา ขี้เกียจตอบ เขาใจไหม เปนบาเหรอ วาอยางน้ัน เขา
ใจไหม ขี้เกียจตอบ แลวก็เปนบาเหรอ ธรรมอันนี้ยังไงมันก็ไปของมันเองแหละ ชาหรือเร็ว 
กาวไปเรื่อย ดําเนินไปอยางน้ัน มันถูกตองแลวก็ไมอยากจะพูดอีกแหละ เอา กาวไปวางั้น 
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เทาน้ันเอง ธรรมะน้ีมันแคบพอแลว ไปหาโนนหาน้ีอะไร มีแตตีเขาไป ๆ ๆ เร่ือย ละเอียด
ลออเขาไปเรื่อย 

น่ีละทาง มคฺโค ๆ แปลวาหนทาง จิตฺตมคฺโค ทางของจิต ทางของเทาอยางที่เรา
เห็น อยางนี้ขลุกขลักเมื่อไร ที่ไหนไปไมสะดวก ทางมีทางแยกทางไหนทําใหคนผูเดินทาง
ซึ่งไมเคยเดินหลงได ๆ แบบเดียวกันเลยไมผิด ทางของจิต จิตฺตมคฺโค ก็แบบเดียวกัน คือ
ชัดเจนเฉพาะเรื่องของจิต เชนอยางตานี้มีสิทธิจะดูไดทุกอยาง ซึ่งเปนวิสัยของตา อะไรมา
คานไมได ทานจึงเรียกวาอินทรีย ๆ อินทรีย ๕ อินทรีย ๖ อินทรียแปลวา ความเปนใหญ 
ตาเปนใหญในทางดู หูเปนใหญในทางเสียง จมูกเปนใหญในทางดูมกลิ่น คือเปนใหญ
คนละทิศละทาง ทานจึงเรียกวา อินทรีย เขาใจไหม คือความเปนใหญ ในอายตนะ ๖ 
อายตนะ แปลวาเคร่ืองสืบตอประสานกัน ไดอธิบายถึงขนาดนั้นวันนี ้

อินทรียคือความเปนใหญ เปนใหญคนละทาง ๆ จิตฺตมคฺโค นี้ก็เหมือนกัน เปน
ใหญในทางจิตลวน ๆ ท่ีจะพิจารณา รูตามน้ีไปลวน ๆ จิตฺตมคฺโค เชน ทางดวยเทามัน
เปนทางของเทา ทางของจิต เรียกวาทางของดานวัตถุ ทางของดานนามธรรม ทางของดาน
วัตถุ เชนทางของกายของเทาเปนตน เราก็เดินไปตามทาง ที่มันมีแยกมีแยะทั้งหลาย ผูที่
เขาใจในทางแลวก็ช้ีแนะบอกไปตรงน้ันใหระวังอันน้ัน อยาปลีกทางนั้นอยาปลีกทางนี้ ให
เดินไปตามทางนี ้นี่คือผูชี้บอกทางเทา จะไปบานน้ันบานน้ีแลวมีทางแยกทางไหนเขาก็บอก
กันไป ใหไปทางน้ันเขาก็เดินตรง  

อันนี้ทางจิตก็เหมือนกัน พอพิจารณาเขาไปน้ี ทางจิตน้ีผูท่ีรูแลวเรียกวาโลงไปหมด
เลย ผูที่ยังไมรูทางแยกทางแยะตรงไหนนี้ผิดได ๆ ท่ีไดอาศัยครูบาอาจารยอยู ทานคอย
แนะให ๆ เราก็กาวเดิน ๆ ก็เทาน้ันเอง นี่เรียกวาทางของจิตเปนใหญ เรียกวา อินทรียใน
ทางจิตลวน ๆ อะไรมาแฝงไมได มาคานไมไดเลย น่ีเขาก็เดินไปเรียบรอยแลว จะวาถูก
หรือผิดนี้ก็จะพูดอะไร ผิดหรือถูกก็เปนอยูในระยะที่กาวเดินไป แตวาทางเดินน้ีเปนทางท่ี
เขากาวอยูแลว เขาใจไหมละ ก็มีเทาน้ันละ 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


