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เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

โปรดโยมแม
ไปบานแกง อ.นาแก ไดทองตัง้ ๔๐ บาท ๓ สตางค ไมใชเลนเหมือนกัน
ดอลลาร ๑๐ ดอลล เงินไทยได ๑,๓๔๔,๓๖๑ บาทเมื่อวาน ไปบานแกงเมื่อวันก็สักแต
วาไป ไมไดเที่ยวแถวนั้น แถวนั้นเปนทําเลเราเที่ยวกรรมฐาน ขึ้นถ้ําพระเวส ถ้ําตาฮด มี
อยูสองถ้ําแถวนั้น เราไปพักอยูที่นนั้ แตไปเมื่อวานจําไมไดจนกระทั่งบานแกง มันมีวัด
มีวา สถานที่เปลี่ยนแปลงไปหมด เลยไมรูวาบานแกงอยูตรงไหน เขาบอกวานี่ละบาน
แกง มันเปลี่ยนขนาดนั้นละ จําไมได แตกอนเปนดงเปนปาทั้งหมดเลย ไปพักภาวนา
อยูที่นั่น ไปอยูบอยพักบอยแถวนั้น บานแกงพักบอยที่สุดเลย เพราะเปนทําเลดี แลวก็
ถ้ําตาฮด จากนั้นก็ถ้ําพระเวส ถ้ําพระเวสไกล
จากบานแกงไปดูเหมือนจะถึง ๔ กิโล เวลาบิณฑบาตลําบากอยูนะ พระตองลง
มาจากถ้ํามากลางทางครึ่งทาง เขามารอใสบาตรที่นั่น เสร็จแลวพระก็ขึ้นเขา เขาก็กลับ
บาน ไกลอยู ทางไมต่ํากวา ๔ กิโล แตเราไมเคยขึ้นไปถ้ํา หากไดไปเที่ยวดูหมดสภาพ
ความเปนอยูของถ้ํา ทําเลเขาใสบาตรครึ่งทาง สวนทางถ้ําตาฮดนี้ไมลําบากนัก เราไป
พักแตถ้ํานี้ละ ถ้ําโนนไมไป พักภาวนาที่นั่นสบายๆ แตไปคราวนี้แมแตบานแกงก็ยังไม
รูวาบานแกงอยูที่ไหนคืออะไร มันเปลี่ยนหมดเลย โลงไปหมด ปาที่รกๆ สะดวกสบาย
แกการพักผอนภาวนานี้หมดเลยไมมีเหลือ มีแตเชื่อเขาวาเฉยๆ นี่บานแกง เทานั้นละ
ไมรูวาบานแกงคืออะไร มันเปลี่ยนขนาดนั้นละ
แลวถ้ําตาฮดอยูไหนละ นี้...เขาชี้ไป มันก็เปนถนนหนทางเต็มไปหมด จากถ้ําตา
ฮดแลวขึ้นถ้ําพระเวส ถ้ําพระเวสเราไมเคยไป ไปพักคางไมไป ไปพักแตถ้ําตาฮด อยูน ี้
สบายดี........เรียกวาเปลี่ยนแปลงหมดเลย ไปดูสภาพที่เคยไปนั้นจําไมไดเลย เปลี่ยน
หมดเลย ที่วาจากถ้ําตาฮดขึ้นไปหาถ้ําพระเวสนี้ แตกอนเปนดงจริงๆ ดงปาดงสัตวดง
เสือดงเนื้อเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้คงเปนสวนไปหมดแลว เราวาดภาพเอาแนใจวาไมผิด
เปนไรพวกมันสําปะหลงปะหลังอะไรตออะไรหมด
แทนตนไมธรรมชาติแตกอ น
เปลี่ยนแปลงหมดละ
คิดดูวัดปาบานตาดถึงภูเขาที่มองเห็นโนน เปนดงทั้งหมดเลย เวลานี้ตรงนั้น
กลายเปนอําเภอแลว เขาเรียกอําเภอหนองแสง ปากลายเปนอําเภอแลว จากนั้นมาถึง
ที่นี่มาสรางวัดทีแรก พวกชะนีมารองอยูบนตนไมในวัด ตนยางตนอะไร พวกชะนีรอง
ลั่นเรามาสรางวัดใหมๆ คือมันดงจากนี้ตอกันเลย เปนดงลวนๆ ตอจากนั้นก็ถูกถาก
ถูกถางหมดจนไมมีเหลือเวลานี้ มีแตสิ่งปลูกใหมทั้งนั้น โฮ เปลี่ยนจริงๆ มาอยูนกี้ ็ถึง
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๕๐ ปแลว ๒๔๙๘ จําพรรษาที่จันท ๙๙ ยอนกลับมาที่นี้ ๒๕๐๐ จนกระทั่งปานนี้แหละ
๕๐ กวาป ที่วาดงทั้งหลายหมดไมมีเหลือ
คิดดูซิเรามาสรางวัดทีแรก พวกคางพวกชะนีเต็ม เราอยูขางลางเขารองอยู
ขางบน...พวกชะนี พวกสัตวพวกเนื้อพวกเสือพวกหมูพวกกวางพวกอะไรมา จากนั้นก็
คอยหดเขาไป ปาหดเขาไป สัตวก็หายไปๆ สุดทายเขาใจวาสัตวนี้ตายหมดแหละไมมี
เหลือ มันเปลี่ยนแปลง มาสรางวัดนี้ตั้งแตป ๒๔๙๙ มัน ๕๑-๕๒ ปแลวมั้งที่สรางวัด
นี่นะ เหตุที่จะสรางวัดนี้ก็เพราะจะเอาโยมแมบวช ไมใชอะไรนะ มันโดนอยูหวยทราย
โนน เราอยูหวยทราย เรื่องราวโยมแมกับเราไปโดนกันอยูโนน ตกลงก็เลยลั่นคําออกมา
วา ทีนี้ไปไหนไมรอดแหละ เกี่ยวกับโยมแมอยูอดุ รนั่น ออกจากนี้จะไปเอาโยมแมบวช
เสียกอน แตวาคลองตัวนะ
เขียนจดหมายบอกมาใหเตรียมตัวไว พอมาจะบวชใหเลยเราวา มาทางนี้ก็
เตรียมพรอม บวชใหเลย นั่นละเหตุที่จะไดอยูวัดนี้ ก็มีแตโยมแม แลวแมชีแกวกับแมชี
นอม แมชีนอ มเสียเผาที่หนาศาลา เปนคูกันมา เราบอกชัดเจนวาเราจะเอาโยมแมบวช
แลวพวกนั้นก็วิ่งตาม กลัววาบวชโยมแมแลวก็ดีหรือไมไดบวชก็ดี เราคงไมมีหวังได
กราบทานอีกตอไปแหละ จะตองติดตาม แมชีแกวจึงติดตามมากับแมชีนอมมาอยู
ดวยกัน มาก็เลยบวชจริงๆ โยมแมกอ็ ยูนี่ตลอด จนกระทั่งเสียไปปพ.ศ.๒๔๒๕ นี่ก็บอก
โยมแมเลย ปาชาโยมแมอยูที่หนาศาลา อยาเปนหวงกับอะไร กระดูกหนังอะไรอยาเปน
หวงมัน ใหหวงธรรมในใจ ภาวนาใหดีก็แลวกัน เรื่องศพเรื่องเมรุเราจะเปนเจาของเอง
คือเราจะเปนเจาภาพ ก็เผาศพหนาศาลาเผาโยมแม บอกโยมแมเลย ปาชาโยมแมอยู
หนาศาลา อาตมาจะเปนเจาของศพ อยาหวงเราวางั้น พอโยมแมเสียก็เผาที่ตรงนั้นละ
โยมแมใจสําคัญอยูนะ สมที่เรามาบวชใหและอบรมสั่งสอน สมเจตนา ไป
กระเทือนอยูห วยทรายของงายเมื่อไร เราอยูหวยทราย โยมแมอยูนี่ยังไปกระเทือนอยู
หวยทราย ก็เลยบอก ปนี้จะตองกลับไปหาโยมแม เปนเรื่องใหญอยู พอออกพรรษา
แลวก็มาบวชโยมแม ภาวนาดีนะโยมแม ถามถึงเรื่องจิตใจและธาตุขันธ โอย พูดได
อยางอาจหาญ จวนวันเขามา กุฏิหลังนี้ละหลังจันดีพักอยู เราก็ไปยืนอยูหนากุฏิ ขางใน
มีโยมแมกับลูกๆ เต็มอยูนั้น ไปก็ไปถาม วันสุดทาย ดูโยมแมออนลงทุกทีๆ มองดู
สภาพนี้จะไมนานนะเราวางั้น มองดูแลวจะไมนานนะนี่ แลวทางจิตใจเปนยังไง มา
ศึกษาอบรมจิตใจอยูนี้เปนเวลาหลายปแลวเปนยังไง โอย จิตใจแมดีอยูบอกเลยนะ
จิตใจสวางไสวตลอด แมไมวิตกวิจารณอะไรเรื่องการเปนการตาย จิตใจแมสงางาม พูด
ไดอยางอาจหาญนะ เวลาไปก็ไปอยางเงียบเหมือนกัน
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พอตื่นเชาขึน้ มาก็บอกลูกเลย เออ แมเห็นจะไปวันนี้แหละ พอ ๘ โมง ๔๕ นาที
เชาวันนั้นโยมแมก็เสีย ก็ดีไมเสียทีที่เรามาบวชโยมแม อบรมสั่งสอนโยมแม แมลงลูกก็
เห็นตั้งแตโยมแมลงเรา ลงโดยหลักธรรมชาตินะ ลงเอง การเทศนาวาการนี่ยกใหเลยวา
งั้น แมฟง เทศนนี้มาก็มาก แตไมเคยเห็นองคใดเทศนอยางนี้บอกงั้นเลย อาจารยเทศน
นี่จิตแมลงทุกครั้งเลย ลงจริงๆ โยมแมลงเรา เวลาพูดไปสัมผัสสัมพันธ สวนมากไปใน
ครัว เอาทานปญญาวัฑโฒถือเทปไปอัดเวลาเราเทศนในครัว ใหทานปญญาไปดวยไป
อัดเทป เวลาเทศนก็มีหลายวรรคหลายตอนแลวแตจะไปสัมผัสอะไรๆ เทศนถึงขั้นสุด
ขีดของจิตของธรรม สุดขีดของธาตุของขันธ พอไปถึงสุดขีดของอรรถของธรรมแลวก็
สุดขีดของธาตุของขันธ โยมแมรองวากเลยนั่งฟงอยู เปนเองนะ รองขึ้นเลย
โหย แมไมอยากฟงตอนตาย เราพูดอยางมีหลักมีเกณฑ พูดถึงเรื่องการบําเพ็ญ
จิตบําเพ็ญธรรม วิถีจิตวิถีธรรมเรื่อยๆ หมุนๆ จากนั้นก็สุดขีดของจิตแลวหมุนเขามา
หาธาตุขันธ สุดขีดของธาตุขันธตาย โยมแมรองวากเลย ลงจริงๆ ลงเรา แลวก็บอก
ตรงๆ เลย แมไมเคยฟงเทศนใครเหมือนอาจารย เทศนอาจารยลงจริงๆ โยมแมได
กําลังจิตมากก็คือตอนคุณเพามาพักอยูนี่สามเดือน เราเขาไปเทศนสามเดือนนะ ทุก
คืนๆ พอ ๖ โมงเย็นแลวก็ไปกับทานปญญา เอาเทปไปอัด เทศนทุกคืนๆ ดูเหมือนจะ
ไดถงึ ๙๐ กัณฑละมั้ง นั่นละที่ไดมาเปนหนังสือ ศาสนาอยูที่ไหน และ ธรรมะชุด
เตรียมพรอม หนังสือสองเลมจากทีเ่ ราไปเทศนทุกวันใหเพาพงาฟง อัดเทปเอาไวแลว
มาถอดเปนหนังสือสองเลม
จิตใจโยมแมดีอยู เราก็เบาใจ ไปถามเอาเลยละ เปนยังไงจิตใจเวลานี้ อบรมมา
ก็มากแลวนานแลว หลายปแลว แลวเปนยังไงจิตใจ นี่จวนแลวนะบอกตรงๆ โยมแมไม
นานนะมองดูก็รู โอย ใจแมดีอยู ขึน้ อยางอาจหาญนะ แมไมเปนหวงเปนใยกับธาตุกับ
ขันธ จิตใจแมสงางามตลอด เราก็เขาใจ อีกสองวันมั้งก็ลวง เรียกวาโปรดแมได บวชมา
อยางไรก็ขอใหไดโปรดพอโปรดแมเสียกอน เราพูดจริงๆ โปรดไดวางั้นเถอะนะ โปรด
ไดเพราะโยมแมลง ลงจริงๆ ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมยกขึน้ เลยวา ไมไดยินเสียงใคร
เทศนเหมือนอาจารยเลย แมฟงเทศนมานานแสนนาน ฟงเทศนอาจารยไมทราบเปน
ยังไง เอาแตของจริงมาเทศน วางั้นละ เอาแตของจริงมาเทศน ใสปบๆ ตีลงๆ จิต
หมอบๆ สงบแนวๆ ทุกกัณฑวางัน้ ไมมีพลาด พออาจารยเริ่มเทศนปบจิตจะเริ่ม
หมอบๆ แลวลงแนวเลย ตอนไปเทศนใหเพาพงาฟง ไดกําลังตอนนั้น
พอเพาพงากลับแลวก็นิมนตอีก ถาอาจารยมีเวลาวางก็ขอนิมนตมาเทศนโปรด
แมบาง แมจิตใจดีจิตใจตัง้ หลักไดเพราะเทศนอาจารยเทานั้น บอกตรงๆ เลย ตั้งแตมา
เทศนตอนคุณเพามานี้จิตใจตั้งหลักไดแนนหนามั่นคง เมื่อคุณเพากลับไปแลวเวลาวาง
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ก็ขอนิมนตมาเทศนใหแมฟงบาง เราก็ไมไดเขาไปเพราะไมวาง นับวาดีโยมแม เปนที่
แนใจ สมที่เรามุงหนามา จากหวยทรายบึ่งมานี่เลย มาก็จับบวชเลย บวชแลวก็พาไป
จันท ออกจากจันทก็กลับมาสรางวัดที่นี่ โยมแมก็มาเสียที่นี่แหละ เพราะไดผลดีตาม
ความคาดหมายของเราที่คิดไวเรียบรอยจากหวยทราย เพราะไปเกี่ยวอยูด วยนะ โยม
แมอยูนี่ไปโดนเราอยูหวยทราย
จึงไดบอกตรงๆ เลย ไปไหนไมไดละเรื่องโยมแมมาเกี่ยวของแลว ออกพรรษานี้
แลวจะตองไดกลับไปอุดร ไปบวชโยมแมกอน เขียนจดหมายมาบอก วากลับมานี้จะมา
บวชโยมแม ใหเตรียมพรอมไว พอเรามาปบก็เตรียมแลว บวชเลย บวชก็อยูกับเรา
เรื่อยมา ดีนะ โยมแมจิตใจดี นั่นละเห็นไหมใจ ฟงซิเรื่องความเปนความตายแมไมหวง
วางั้นนะ แมไมหวงไมสงสัย จิตใจแมสงางามอยูต ลอดเวลา นั่นเห็นไหมละ เคยเรียน
หนังสือที่ไหน อานหนังสือสักตัวเดียวก็ไมได แตทําไมกลาพูดได วาจิตใจแมนี่สวางไสว
อาจหาญชาญชัยอยูตลอดเวลา ไมสะทกสะทานกับเรื่องความเปนความตาย นั่นฟงซินะ
คนไมไดเรียนหนังสือทําไมพูดออกมาไดอยางฉะฉาน
เวลาจะไปก็เปนอยางวา พอตื่นเชาขึน้ มาก็ เออ แมจะไมพน วันนี้นะ ออนมาก
แลว ตื่นเชา พอ ๘ โมง ๔๕ นาทีเทานั้นก็หมดลม เราก็เอามาเผาที่นี่ เราไดบอกโยมแม
ไวเรียบรอยแลวใหหายหวง เรื่องศพเรื่องเมรุโยมแมอยามาเปนหวงนะบอกงั้นเลย ปา
ชาโยมแมอยูที่หนาศาลา อาตมาจะเปนเจาของเปนเจาภาพเอง บอกตรงๆ เลยไมตอง
มาหวงเรื่องศพเรื่องเมรุ ใหหวงแตจิตใจเจาของ เรื่องศพเรื่องเมรุอาตมาจะเปน
เจาภาพเอง ก็เปนอยางนั้น พอเผาก็มาที่หนาศาลา โยมแมก็ไปสะดวกสบาย ไปอยาง
สงบเลย บอกลูกทุกระยะๆ นั่นละเห็นไหมใจเมื่อไดรับการอบรมแลวเปนอยางนั้น
บอกตั้งแตตนื่ นอนปบ นี่แมจะไมพนวันนี้นะ พอ ๘ โมง ๔๕ ก็สิ้นลม เวลาถามถึงจิตใจ
อาจหาญ เราก็นับวาสมหวังอยู..บวชแลวไปกลับมาก็ไดมาสอนโยมแมใหมีศีลมีธรรม
ตั้งอยูในศีลในธรรม ธรรมเปนหลักใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน
ใจเวลามันดื้อมันดื้อจริงๆ นะ ไมใชเลน เอาตัวเรานี้ออกยัน ไดผานมาหมด
เรื่องความผาดโผนโจนทะยานแหงความดื้อดานของจิตนี้เต็มหัวใจเรา ฟาดจนรองไห
อยูบนภูเขา น้ําตาพังอยูบนภูเขาสูมันไมได เราลืมเมื่อไร คือสูกิเลสไมได น้ําตาพังอยู
บนภูเขา แตก็น้ําตาพังนั้นละที่มันเปนกําลังใจอยางมากนะ มันเปนอยูในจิต น้ําตาพัง
ตั้งสติพับลมผล็อยๆ ตั้งไมมีอยู พยายามตั้งปบลมทันทีๆ เลย กระแสของกิเลสมันเร็ว
ขนาดนั้น ตั้งใหอยูไมอยู ตั้งเพือ่ ลมๆ สุดทายอะไรสูมันไมไดก็น้ําตารวง แลวก็ออก
อุทานละที่นี่ โถ มึงทํากูขนาดนี้เชียวเหรอ มันแคนในหัวใจ นี่ละเคียดแคนใหกิเลสใน
หัวใจเราเปนธรรม ถาเคียดแคนใหสัตวหรือบุคคลผูใดก็ตามเปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น
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เคียดแคนใหแกกิเลสที่เปนภัยตอตัวเองนี้เปนธรรม เราจับเอาเรื่องของเรามาพูด ถึง
น้ําตารวงอยูบนภูเขา โถ ออกอุทานในใจนะ ดวยความเคียดแคนใหกิเลสในหัวใจของ
เจาของ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ ถึงขนาดนั้นนะ เปนในใจ แตไมไดออกปากพูด
น้ําตารวงๆ สูมันไมได ตัง้ สติไมอยู โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละ นั่นละ
บทที่ตัดสินกัน เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย อันนี้ละผูกโกรธผูก
แคนกับกิเลส นี่เปนธรรมนะ ถาผูกโกรธกับบุคคลหรือสัตวตัวใดเปนเวรเปนกรรมตอ
กันตลอดไป แตผูกโกรธผูกแคนกับกิเลสที่มีภายในใจของเรานี้ขาดสะบั้น เวรกรรมไม
มีเหลือเลย นั่นเห็นไหมตัดกรรมตัดเวรไดเลย เคียดแคน มุมานะ โรงงานใหญก็คือพอ
แมครูจารยมั่น ไปหาทานศึกษาอบรมเต็มที่แลวขึ้น ลมทั้งหงายๆ ลงมา เห็นไหมสูมัน
ไมได
หลายครั้งหลายหนมันสูไมถอย สุดทายมันก็ลมใหเห็น เหอ มึงก็ลมเปนเหมือน
กูเหรอ มีแตกูลม ทีนี้มงึ ลม แลวทีนี้ก็ซัดใหญเลย นั่นละมันไดกําลังใจ มุมานะ เคียด
แคนใหกิเลสมุมานะ เอาอยางหนัก ฟาดที่นี่กิเลสหงายๆ ตอไปกิเลสมีแตหงายตลอดๆ
ฟาดจนกระทั่งถึงบางทีกเ็ คยพูดใหลูกศิษยฟง บางวา เราเคยพูดแลวนี่นะ เวลากิเลสมัน
หมอบคนหาที่ไหนก็ไมเห็น นี่ละกําลังของสติปญญามันแกกลา กิเลสหมอบหมด เอา
จนกระทั่งถึงวา เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ พูดเฉยๆ นะ
ไมไดสําคัญวาสําเร็จ เวลานั้นคนหากิเลสที่ไหนก็ไมมี โลงหมดเลย เหอ มันไปไหนหมด
กิเลส เวลามันเอากูเอาเหลือเกิน ทีนี้มันไปไหนหมด คนที่ไหนก็ไมเจอ เหอ มันไมใช
เปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ นะ
สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมาก็ซัดกันเลยขาดสะบั้น สุดทายขาดสะบั้นไปหมดโดยสิน้ เชิง
ไมมีเหลือ จําไดกระทั่งเวล่ําเวลา เพราะเปนเรื่องใหญโตมากจะไปหลงลืมไดยังไง ที่
หลังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร บทเวลาจะลงกันไดก็ลงทีห่ ลังวัดดอยธรรม
เจดีย ใสนี้เหมือนวาฟาดินถลมเลยนะ ไมใชเลนกิเลสมันเกาะจิต กอนมันจะพรากจาก
จิตพังลง เรียกวามวนเสื่อลง แหม เหมือนฟาดินถลม รางกายนี้ไหวทีเดียว ดีดผึงเลย
นะรางกาย นั่นละตั้งแตนั้นมาก็ไมปรากฏกิเลสตัวใดมาแสดงใหเห็น หมด มันตัดสินใจ
ปจจุบันนั้นแลวหายสงสัยแลว สนฺทิฏฐิโก ครั้งสุดทายคือครั้งนั้นละ จากนั้นมาก็ไมมี
อะไรมาแสดง
นี่ละผลของการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขัน้ สุดขีด สนฺทิฏฐิโก ครั้งสุดทายก็ประกาศ
ขึ้นมาเลย หายสงสัยไมมีเหลือ ที่วัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕
ทุมเปง นั่นละเวลาฟาดินถลม ระหวางกิเลสกับใจขาดสะบั้นจากกันนี่เหมือนฟาดินถลม
กายนี้ไหวผึงเลยเชียว ตั้งแตนั้นมาไมไดถามละวาอรหันตนอยอรหันตใหญ ทีแรกก็วา
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เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ พูดเฉยๆ เราไมไดสําคัญ คนหามัน
ยังไมเจอแตรูอยูวามันยังมี แนะ มันก็รูอยูวามันมี แตเวลาคนหาไมเจอ เหอ ไมใชเปน
พระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ บทเวลาฟาดกันเขาเต็มเหนี่ยวขาดสะบั้นลง
ไปแลว อรหันตนอยอรหันตใหญเลยไมถามจนกระทั่งทุกวันนี้
นั่นเห็นไหม สนฺทิฏฐิโก ไปถามพระพุทธเจาทําไม มีอยูกับทุกคน สาวก
ทั้งหลายไมไดทูลถามพระพุทธเจา แมองคเดียวไมมี พอผางขึ้นมาแลว สนฺทิฏฐิโก ครั้ง
สุดทายกิเลสขาดสะบั้นๆ ไปหมด อันนี้ก็ธรรมะอันเดียวกัน กิเลสประเภทเดียวกัน ขาด
ก็ขาดที่หัวใจอันเดียวกัน สนฺทิฏฐิโก อันเดียวกันทําไมจะไมรูกัน นี่ละธรรมะสดๆ
รอนๆ ธรรมะพระพุทธเจา ใครปฏิบตั ิก็ตองรูตองเห็น เหมือนกันกับเพชรพลอยที่อยู
ไดดิน เราเหยียบย่ําไปมาดวยหูหนวกตาบอด เพชรพลอยทั้งหลายอยูใตดินเหยียบย่ํา
ไปมาไมไดนํามาทําประโยชน เพราะความโงนั่นละมันเหยียบธรรม ทีนี้เวลาประพฤติ
ปฏิบัติเขาไปก็เหมือนกับวาคุยเขี่ยขุดคนหาเพชรหาพลอยในพื้นดิน เดี๋ยวก็คนก็เจอ
ขึ้นมาๆ เดี๋ยวก็คนขึ้นมาได นั่น พากันจําเอา เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ ก็พอสมควร
แลว เทศนก็เด็ดอยูนะวันนี้
(มีงานหลวงปูผางวันที่ ๒๔ มีนา คะ) ออ งานหลวงพอผาง แลวเปนงานอะไร
ทานละก็เสียไปนานแลว.(เวลาบายโมงหลวงตาเปนองคประธาน
บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุในวันคลายวันมรณภาพหลวงปูผาง จิตตคุตโต หลวงตาแสดงพระธรรม
เทศนาและรับผาปาเวลาบายโมงเจาคะ) เราฉันเสร็จแลวก็ไป เราเคยไปแลวงานหลวง
พอผาง เวลาหลวงพอผางไปหาพอแมครูจารยมั่น บานนามน เราอยูที่นั่น แตเราแก
พรรษากวาทาน ทานลาครอบครัวมาบวช เราจึงแกพรรษากวาทาน เวลาทานเทศนให
หลวงพอผางฟงนี้ โฮ นาฟงนะ นั่นละทานไดคติจากกัณฑเทศนของพอแมครูจารยมั่น
ทานใสเปรี้ยงๆ เราก็ไปอยูนั่นวาไง
ธรรมะนี้เด็ดมากทีเดียว นั่นเห็นไหมทานรูนิสัย หลวงพอผางก็ซัดเอาธรรมะนั้น
มาฟาดเจาของกิเลสขาดสะบั้นลงไปเลย หลวงพอผางเปนเพชรน้ําหนึ่งนะ จากธรรมะ
นั่นละ ก็ไมอยูหลายวัน ไปอยูก ับทานไดสองวันหรือไง เวลาพอแมครูจารยเทศนนี้ โห
ฟาดินถลมนะธรรมะประเภทนี้ ทานไมไดเทศนใหใครฟงงายๆ ฟาดหลวงปูผางแบบ
นั้น หลวงปูผางก็ไดธรรมะนั้นละมาฟาดตัวเองกิเลสขาดสะบั้นลงไป เปนอยางนั้น ก็มี
เทานั้นละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

