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ใจบริสุทธิ์อะไรออกไปก็บริสุทธิ์หมด
เมื่อวานนี้ประชาชนพระเณรมามาก ไมไดนับดูวาเปนสักเทาไร พระดูวาจํานวน
เปนพันๆ นะ (๒,๕๐๐ ครับ) นั่น พระเมื่อวาน ๒,๕๐๐ สวนประชาชนยิ่งมาก ศาลา
หลังนั้นเรียกวาไมพอ ประชาชนเต็มอยูขางนอก ทานเจาคุณวัดโพธิสมภรณ แตกอน
ทานเปนเจาคณะภาค เดี๋ยวนี้ทานลาออกแลว ความเกี่ยวโยงกับบรรดาพระเณร
ทั้งหลายก็เคยมีมาตั้งแตสมัยทานเปนเจาคณะภาค ทีนี้เวลาติดตอสือ่ สารกันกับบรรดา
พระทั้งหลายก็สะดวก เมื่อวานทานก็มา
ธาตุขันธมันไมเอาไหน ดูซิฉันจังหันเมื่อเชานี้ ดูวาทั้งฉันดวยทั้งขนใสยามดวย
ยามแทนพุง เขาใจไหม ฉันมากขนาดไหนแตแลวกําลังไมเห็นมีมันแปลกอยู ถายังหนุม
นอยฉันอยางนี้เตะภูเขาทั้งลูกพังเลย กําลัง คิดดูเราอดอาหารไปบิณฑบาตในหมูบาน
เขา ทางสามสี่กิโล เวลาไปไปถึงครึ่งทางไปไมไหว ตองนั่งพักตามทาง เวลาอดอาหาร
ไปออนเพลียมาก เดินไมถึงหมูบานเขา ทั้งๆ ทีเ่ รากําหนดดูวาจะพอถึงหมูบานเขา รีบ
ไปเสีย ไปถึงครึ่งทางไปไมไหวแลว นั่งเจาอยูนั้น นี้หมายถึงธาตุขันธ
สวนจิตไมไดเปน จิตมันเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา ผอนอาหารเทาไรยิ่งดีดๆ
ตัวออนเปยกๆ ตอนอดอาหาร พอฉันจังหันเสร็จแลวดีดผึงเลย เห็นไหมละ กําลังมา
รวดเร็ว กําลังเมื่อยังวัยหนุมเปนอยางนั้น พอฉันเทานั้นกําลังมาอยางรวดเร็ว ดีดผึงๆ
เลย นั่นมันตางกัน ทุกวันนี้ฉันเทาไรก็ฉัน มันไปไหนหมด....กําลัง ไมเห็นมีกําลัง มัน
แปลกตรงนี้ เรามาพิสูจนดูตัวเอง แมแตเรายังหนุมนอยเราก็ไมเคยฉันจังหันอยางนี้
คือไมเคยฉันจังหันตามอารมณของใจที่ชอบ ฉันใหมากใหพอใหอิ่ม เราไมเคย บังคับ
ตลอดเวลา
เวลาหนุมนอยก็เปนเวลาเราเรงความเพียรเสีย การเรงความเพียรกับฉันมากๆ
มันก็เขากันไมไดซิ ตองตัดทางอาหารลงๆ เพื่อใหกําลังใจขึ้น ถากําลังกายขึ้นแลวทับใจ
ทับธรรมในใจไมสะดวก จึงฉันใหอิ่มหนําสําราญตามใจชอบไมได เรียกวาธาตุขันธนี่
ตองถูกบังคับตลอดเวลา นี่สําหรับเราเอง สวนพระองคอื่นเราก็ไมถามถึงละ เพราะเรา
รับผิดชอบเราเองทั้งดานสวนรางกายและดานอรรถธรรมภายในใจ อะไรไดอะไรเสีย
ดูแลอยู เปนความรับผิดชอบของเราทั้งสอง รางกาย จิตใจ
อยางทุกวันนี้ฉันมากขนาดไหน แลวมันไปไหนหมดกําลัง ไมเห็นมี เวลามัน
หมดเปนอยางนั้นละกําลัง ฉันลงไปแทนที่จะเปนโอชารสซึมซาบทั่วรางกายใหมีกําลัง
มันกลับไมเห็นมี เราก็ไดพิจารณา เอ ทําไมเปนอยางนี้ ธาตุขันธอันนี้ของเกาตั้งแตเล็ก
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จนโตมาขนาดแกขนาดนี้ การขบการฉันก็สังเกตเรื่อยมา การฉันตอนบวชเปนพระออก
ปฏิบัตินี้หนักแนนมากในการฝกเจาของ ฝกมาก หนักแนนมาก ฉันจังหันไมคอยอิม่ ให
พอตามใจชอบแหละ พอประมาณแลวกดเอาไว หยุดๆ อยูอยางนั้นเพื่อเปดทางให
ธรรมะเกิดขึน้ เจริญไดสะดวกสบาย
เรื่องอาหารเกี่ยวกับกําลังทางรางกาย ถาฉันมากไปนี้กําลังทางรางกายมีมาก มัน
ทับทางดานจิตตภาวนาไมสะดวก อยาวาแตพื้นๆ ที่เราฝกหัดนี้เลย ไปถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัติหมุนตัวเปนเกลียวไปเลย โดยไมมีคําวาความเพียร มันหมุนของมันไปอยาง
นั้น อดอาหารนี่ชวยไดตลอด มันยิ่งคลอง ถาเราฉันมากมันก็หมุนของมันไปเอง
เหมือนกันแตเชื่องชา เหมือนรถบรรทุกของหนักมันก็วิ่งเหมือนกัน แตรถของเต็มคัน
รถกับรถเปลาๆ วิ่งตางกันใชไหมละ นี่เปนลักษณะนั้นแหละรางกายของเรา
เวลาจิตมันหมุนของมันมันหมุนจริงๆ จึงเรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ คือมัน
เปนไปของมันเอง หมุนตลอดเวลาไมมีหยุด บางคืนมันเพลินของมันจนกระทั่งนอนไม
หลับ นอนมันก็ทํางานของมัน หมุนอยูภายใน นอนวาจะใหหลับ อันนั้นมันไมยอมนอน
ดวยมันหมุน แลวขึ้นนั่งก็ยิ่งฟดกันใหญเลย เดินจงกรมก็ฟด กันใหญ นอนวาจะพักมัน
ไมพกั มันฟดกัน สุดทายแจงสวาง เวลาเราฉันจังหันมันรูนะ ฉันจังหันมันก็หมุนของมัน
แตเหมือนรถหนักวิ่ง มันไมคลองตัว ตางกันขนาดนั้นนะ เพราะฉะนั้นการผอนอาหาร
จึงสําคัญไปตลอดสายสําหรับนักภาวนา เราเปนอยางนั้นก็ไดนํามาเลาใหฟง เพราะสิ่ง
เหลานี้เราผานหมด
ตอนมีกําลังวังชายังหนุมนอย แทนที่จะไดขบไดฉนั ตามความสะดวกสบายไมนะ
ตองถูกบังคับ ในระยะนั้นยิ่งบังคับมาก เรงตออรรถตอธรรมก็เรงมาก จึงจะมาถือธาตุ
ขันธการอยูการกินเปนใหญกวาธรรมไมได ตองธรรมออกหนาตลอดๆ ธรรมออกหนา
ก็ตองไดทรมานทางรางกาย ผอนอาหารลงไปทุกอยางมันคลองตัวๆ การภาวนามัน
พิสูจนตัวเองไดชัดเจนมากทีเดียว เวลามันรูมันก็รูอยางที่วาไมเคยรูภายในใจ เรามีแต
ผิวเผินรูเห็นกันตามหูตาจมูกลิ้นกายเพียงเทานี้ รูภายในใจละเอียดกวางขวางกวานี้
มากมายนะ แตไมใชเปนเรื่องที่จะนํามาพูด รูแลวก็ผานไปๆ มันรูของมันอยูอยางนั้น
อยางที่วาสติปญญาอัตโนมัติ ความเพียรหมุนติ้วๆ แลว เวลาฉันจังหันมากนี้มัน
ชาเหมือนกัน หมุนแตชา พอผอนอาหารลงไปดีด มันชวยไดทุกดานตั้งแตคืบคลาน
จนกระทั่งถึงมันหมุนของมันเอง การผอนอาหารนี้ชวยไดตลอดเลย สติละสําคัญนัก
ภาวนา สติจะดีมากนอยเพียงไรนี้ก็ขึ้นอยูกับอาหารเหมือนกัน ถาลงไดฉันมากไปสตินี้
มันจะจับไมติดเกาะไมตดิ เดี๋ยวตก พลาดๆ พอตัดทางอาหารเขาไปสติแนวๆ อดวัน
หนึ่งความงวงเหงาหาวนอนก็ยังมี ถาธรรมดาความงวงมันมาเปนที่หนึ่งละ แตพออด
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อาหารปบนี้ความงวงจะเบาลงเริ่มเบาลง ถึงสองวันสามวันไปแลวความงวงไมมี ความ
งวงมาจากอาหาร เวลาอดอาหารไปหลายวันเทาไรความงวงไมมี นอนทั้งคืนนี้เพียงสอง
ชั่วโมงพอแลว กับการอดอาหารของธาตุขันธเราพอกัน ไมรบกวนในการหลับนอน
สําหรับเราเองเคยทําตามกําลังของเรา ในฐานะที่มาเปนครูเปนอาจารยสอนหมู
เพื่อนประชาชนนี้ก็ไดนํามาแสดง องคอื่นทานก็ทําเหมือนกันแตทานไมไดมาสั่งสอน
ใครก็เหมือนกับทานไมทํา ความจริงทานก็ทําตามกําลังของทานเหมือนกันนั้นแหละ
แตเรามันมาขึ้นในฐานะเปนครูเปนอาจารยสอนคน ก็ตองนํามาใชเพื่อเปนคติเครื่อง
เตือนใจของผูฟงทัง้ หลายนั้นเอง ไมไดเพื่อโอเพื่ออวดอยางนั้นไมมี เพราะอะไร ก็
เพราะอํานาจแหงความเมตตามันเหนือทุกอยางจะมาโอมาอวดหาอะไร ความเมตตา
ตางหากพูด จะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนก็เปนไปดวยความเมตตาลวนๆ กิเลสไม
มาแฝงเลย
ใหทราบเสียวากิเลสมันหมดมันเบาไปขนาดไหน เราลองดูเวลาสิ่งภายนอกมา
กระทบใจ ใจเปนยังไง ถายังมีกิเลสมากนอยมันจะแสดงตามสวนของมัน ทีนี้เอาเสียให
หมดจริงๆ กิเลสไมมเี หลือในใจเลย มันจะฟาดินถลมตายก็ตายไปเฉยๆ กิเลสที่วา
โกรธโมโหโทโสไมมี นัน่ จึงเรียกวามันสิ้น เขาใจไหมละ คือหาที่ไหนก็ไมเจอจึงเรียกวา
สิ้น ถายังหาเจออยูก็ไมเรียกวาสิ้นไดละ นั่นละจิตที่มันสิ้นแลวหาอะไรก็ไมหา เหมือน
ฟาดินถลมเวลาทานเทศนาวาการ อยางพอแมครูจารยมั่นนี้เหมือนฟาดินถลม มีแต
ธรรมลวนๆ นะนั่น เด็ดเทาไรๆ มีแตธรรมทั้งนั้นออกลวนๆ เลยเทียว นั่นละพลังของ
ธรรมออก
เวลาอยูกับทานนานๆ เราก็ปรับตัวของเราตลอดภาวนาตลอด ก็คอยเขาอก
เขาใจ เขาใจไปจนกระทัง่ ถึงวาทานจะเด็ดขนาดไหนดุเดือดขนาดไหน เปนเรื่องอํานาจ
ของธรรมออกทั้งนั้น ไมมีกิเลสตัวโมโหโทโสเคียดแคน มีแตพลังของธรรมพุงๆ เลย
นั่นละใจบริสุทธิ์อะไรออกไปก็บริสุทธิ์หมด
ถึงกิริยาทาทางจะแสดงอาการอยางไร
ออกไปจากใจก็เปนความบริสุทธิ์เหมือนใจ นั่นเปนอยางนั้น ถาใจมัวหมองมากนอยมัน
ก็สออยูในนัน้ แหละ ถาใจบริสุทธิ์เสียโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ จะแสดงอาการอะไรก็
สักแตวาเปนเครื่องมือของธรรมไปเทานั้น จะเด็ดจะเดี่ยวเหมือนอยางเขาไสกบก็ไส
ฟนโปกๆ ก็ฟน แตเพื่อประโยชนแกสิ่งที่เขาทําใชไหม ไสกบไมนี้ก็เพื่อประโยชนกับไม
อันนี้ ฟนโปกๆ ก็เพือ่ ประโยชนกบั ไมอันนี้ อันนี้การแนะนําสั่งสอนก็เหมือนกันเลย
วันนี้พูดมากไมไหว มันมากระทบกระเทือนหู หูอื้อ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

