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เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

กําลังจิตหมุน
กอนจังหัน
ในครั้งพุทธกาลมีสําเร็จเปนพระอรหันตตั้งแตอายุ ๗ ขวบ มีเยอะนะ แตเณร
ทุกวันนี้มันสําเร็จตั้งแตขั้นลิงคางบางชะนีไป มันสําเร็จขั้นนั้นๆ พระก็สําเร็จแบบ
เดียวกัน ยิ่งนับวันหนาเขามากกิเลส ดูหัวใจโลกแหม สลดสังเวชนะ พากันเพลินเปนบา
อยูนั้น อูย นาทุเรศ กิเลสมันหมุนอยูภายใน นี่ละธรรมพระพุทธเจา พระพุทธเจาทาน
เลิศเลอขนาดไหนทานทะลุหมด เห็นแลวเหมือนไมเห็น ควรจะชวยเหลือแกไขยังไง
ทานก็แกๆ แกไมไดสดุ วิสัยก็กรรมของสัตว ปลอยไปๆ อํานาจของฝายต่ํานี้โถ ลึกลับ
มาก หลอกสัตวโลกนี้เชื่อทั้งนั้นเลย สัตวโลกจึงไมคอยเชื่อธรรมยิ่งกวาเชื่อกิเลสฝายต่ํา
ทราม เอาละใหพร
หลังจังหัน
.....นาสีดาที่ทานจันทรโสมพักนี้มขี ึ้นทีหลังเราไปเที่ยวทางโนน เราเคยไปพักอยู
บานนาสีดา ตอนนั้นเปนวัดบาน ราง เราไปพักที่นั่นคืนหนึ่ง วันไปเห็นบานนาสีดาก็ไป
เห็นตอนนั้นละ คือเราจะเขาไปในเขาเลยไปพักทีน่ ั่นเพื่อยอมผา จากนั้นก็เขา จึงไปเห็น
บานนาสีดา ทานอาจารยเทสกดูจะอยูบ านนาสีดา หลังจากถวายเพลิงพอแมครูจารยมั่น
เสร็จแลว ออกจากนั้นก็เขาปาทางดานอําเภอบานผือ
แตกอนดูเหมือนศรีเชียงใหมยังไมมอี ําเภอ ก็มีแตอําเภอทาบอ บานผือ เทานั้น
แหละ เปนดงเปนปา พอดีเปนจังหวะที่เราออกไปเที่ยว กําลังเรงความเพียร ทานเจา
คุณอุปชฌายวา ขาขอไปดวยบัว อูย ยังไงกัน ขาขอไปดวย จะทํายังไงทานก็เปน
อุปชฌาย เราก็กําลังเรงความเพียรตอนนั้น คิดดูไปอยูในงานศพพอแมครูจารยมั่น เรา
อยูได ๔ คืน เราไปในงานศพเราอยูไดเพียง ๔ คืน ฟงซิ คือมันหมุนของมันตลอดเวลา
อยูกับใครไมได ตอนนั้นตอนมันหมุนเปนธรรมจักร สติปญ
 ญาอัตโนมัติหมุนติ้วๆ
พอเผาศพทานเสร็จก็ขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีย อาว เขาก็นิมนตลงมางานรอยวัน
หรืออะไรของทานอีกพวกสกลฯ มันอะไรพวกนี้ พอลงจากนีป้ บคือมาจากวัดดอยปบลง
มานั้นเสร็จแลวเผนทางนี้เลย เจาคุณอุปชฌายวา ขาไปดวยบัว เอาอีกแหละ มันยังไง
กันนาเรานี่นะ ทานเปนพอเราก็เปนลูกนี่ ทานเปนอุปชฌายจะวาไง ไปอยูในโนนทาน
อาจารยหลาทานอยูกับชาวไรเขา ทานชอบปาเปนประจํา ไมออกมานอก เวลาทานพูด
ธรรมะนาฟง ไปพักอยูทนี่ ั่น เราก็ไปพักอยูลกึ ๆ นูน ครั้นกลางคืนตองมานั่งฟงทานพูด

๒
อะไรอีก ไอนี้มันก็หมุนของมันอยูนี่ ติดเครื่องไวแลวไมใหรถออก คือเครือ่ งมันหมุนอยู
ติ้วๆ รถออกไมได มาฟงอยูนั้นละ
ออกจากนีก้ ล็ าไปพักอยูท างนูนอีก คราวนี้ไกล เราไปใหเขาทํารานเล็กๆ ให คือ
จะหมุนความเพียรนั่นแหละใหเต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งทานจับได จับไดแบบทาน
นั่นแหละไมไดจับไดแบบเรา โอย ที่นั่นไมดบี ัวมันเปลี่ยวมาก อะไรกันมาเปลี่ยวๆ
เปวๆ มันขวางกับเรานะ มันเปลี่ยวมากนากลัวนะบัว คือมันเปนดงเสืออยูแลวแถวนั้น
แตเราไมไดสนใจกับเสือกับสางอะไรนี่ อันนี้มันรุนแรงมากเกินกวาที่จะไปคิดกลัวนัน้
กลัวนี้ ทานไปดูแลวก็วา อูย ไมดแี หละบัวอยาไปเลย เอาอีกแหละ เราไปอยูลึกๆ
กลางคืนก็ไดมาหาทานอยู ทีนี้ออกไปนูนกลางคืนจะไมมา ทานก็ไปดู อูย ที่นั่นไมดีบัว
เปลี่ยวมากอยาไปเลย เอาอีกแหละ แลวจะฝนไปยังไง
จากนี้กลางวันก็ดอมๆ ไปดูถ้ําที่นูนอีก ก็มันอยูไมไดจะทําไง ไปดูไมดีก็ชาง
เถอะใหไดหา งอารมณก็แลวกัน ไปดูแลวมาลาทานวาจะไปที่นั่น โอย อยาไปเลยบัว อยู
ดวยกันนี่แหละ ขาก็มากับเธอนี่นะ เอาอีกแหละ มัดเขาอีก เอ มันยังไงกัน จากนั้นก็ลา
มาทางบานนาสีดา หาอุบายบอกเฉยๆ ออกจากนั้นจะไปไหนก็ไมรแู หละ อันนั้นทานก็
บอก ตรงนัน้ เขาเปนโรคอะไรกันไมรูแหละบัว อยาไปเลย หลายครั้งหลายหนทานก็เลย
จับได เออ เธอนี่เปนกังวลกับเราแหละบัว ถาเราไปแลวเธอจะสบาย ทานจับไดเราก็
เฉย ก็มันหมุนอยูตลอดเวลาจะใหทําไง
ทานไดมาวิพากษวิจารณเรื่องเราเหมือนกัน ใหพระดวยกันเปนพระปฏิบัติฟง
แตพระปฏิบัติทานก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ แลวทานก็รูเรื่องของเราอยูแลว พอมาเลาให
ฟง มหาบัวไมทราบเปนอะไร อยูกับเราไมติดเลย เดี๋ยวลาไปนูนเดี๋ยวลาไปนี้ สุดทาย
เราก็เลยไดปลอยใหไป วางั้นนะ ไมทราบเปนอะไรมหาบัวนี่ วิจารณเรา พระนั้นเลยเลา
ใหฟง ทานรูเรื่องของเราตอนนั้นกําลังจิตหมุน ทานก็เลยเลาเรื่องใหฟง หือๆ อยางนั้น
หรือๆ อูย ถาอยางนั้นเราผิดมาก ทานก็เห็นโทษของทานนะ อูย เราผิดมากเราตองขอ
ขมามหาบัว เราผิดมาก เธออยูไ มเปนสุขกับเรา เดี๋ยวลาไปโนนเดี๋ยวลาไปนี้อยูงั้น ทีนี้รู
เรื่องแลว บทเวลามาพบกันทีหลังทานวา ขอขมาเธอนะบัวขาผิด เราก็ไมวาอะไร ทานรู
เรื่องจากพระองคนั้นแหละเลาใหฟง วาเราอยูกับใครไมได ทานก็เลยเห็นโทษของทาน
เราพูดนี่ขบขันจะตายไป ทานเจาคุณทานวิจารณเราวา มหาบัวไมทราบเปนยังไง
อยูกับเราไมติด เดี๋ยวลาไปนูนเดี๋ยวลาไปนี้ อยูอยางนั้นตลอด ไปที่ไหนก็ไมใหไป
สุดทายทานก็เลยวา เออ ถาขาไปแลวเธอจะอยูส บายแหละบัว วางั้น ทานใสปญหาเรา
เราก็รู แตเราไมเอาเพราะอันนี้มันหมุนตลอดเวลา หลังเผาศพทานแลวเราก็จะไปคน

๓
เดียวเรา ก็มันหมุนอยูตลอดเวลาอยูไดยังไง อยูในงานศพพอแมครูจารยมั่นอยูได ๔
คืนเทานั้นแหละ พอเสร็จแลวไปเลย
ไปถึงนูนแลว ขากลับมาก็ทานอีกแหละ ถาไมไปหาทานก็ไมเหมาะ มาอุดรก็
ตองไปกราบทาน เออ บัว เราจะบวชเจริญ เขากําลังเรียนแพทย หมอเจริญ วัฒนสุชาติ
จะไปบวชทีส่ กลนคร เราบอกวาเราจะไปสกลนคร เออ ดีละบัว ไปสกลนคร เราอยูวัด
สุทธาวาสนะ เราจะไปบวชนายเจริญเขา ก็ตองรออีก พอบวชหมอเจริญแลว เราขึ้นไป
เขาทานก็จับหมอเจริญนี้ยัดใสมือเราไปใหเราไปแบกหมอเจริญอีก อาว มันยังไงกัน ยุง
ตลอดเวลาเลย นี่ตอนเดือนหก พอเสร็จแลวหมอเจริญเขาก็สึก เราก็อยูที่นั่นตอนเดือน
หก วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ วาระนั้นละ นั่นเห็นไหมมันหมุน หมุนเพราะเหตุนั้นเอง
ไมใชหมุนอะไร ไปจบกันลงที่ตรงนั้น ที่วามันหมุนมันอยูไมได ขนาดนั้นละ อยูกับใคร
ไมไดเลย ตองอยูอ งคเดียว
คือเวลาเราศึกษาอบรมทีแรกตองอยูกับครูกับอาจารย ปราศจากครูอาจารย
ไมได เวลาจําเปนอยูกับครูก็จําเปนตองอยูกับครู เวลามันออกอยางนีแ้ ลวอยูกับใคร
ไมได มันก็เปนความจําเปนของมันอันหนึ่ง อยูกบั ใครไมไดเลย ครูบาอาจารยบางองค
ยังยกโทษเราอีก มหาบัวนี่เวลาทานอาจารยมั่นยังมีชีวิตอยูเหมือนเงาเทียมตัว ติดกับ
ทานตลอดเวลา ทีนี้พอเวลาทานมรณภาพแลว เอาศพทานทิ้งไวนี้แลวหนีเขาปาไมมา
เหลียวแลเลย อยางนั้นก็มีนะ มันยังไงกัน
แตเราไมสนใจเทานั้น เพราะเรื่องของเรามันหมุนมากเชียว หมุนติ้วๆ แตการ
อดอาหารนี่เปนตามนิสัยไมคอยฉัน ระยะนั้น ๓ วันฉันทีหนึ่ง แตกอนเอามากนะ ระยะ
นั้นทองเสียมากแลวก็เลยสามวันสี่วันฉันทีหนึ่งๆ คืออดอาหารนี้สําหรับนิสัยที่ถูกนะ ไม
วาธรรมะขั้นใดอดอาหารถูกทัง้ นั้นเลย ดีทั้งนั้น สําหรับนิสัยที่ถูกจริตนิสัยกับการอด
อาหาร สําหรับเรานี้อดอาหารถูก เพราะฉะนั้นจึงไดทองเสียละซิ มันไมคํานึงคํานวณกับ
ทองกับปากอะไร ทองก็เลยเสียมา
ขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดียแลว พอปลดเปลื้องภาระลงที่นั่นแลวก็ไปวาริชภูมิ เลย
ยอนกลับมาจําพรรษาหนองผืออีก เพราะบานนี้เขามีบุญมีคุณมาก ทีแรกเราวาจะไปจํา
พรรษา เตรียมตัวไปแลวนะ จวนจะเขาพรรษาแลวนี่ จําพรรษาที่ถ้ําอะไรลืมแลว อําเภอ
วาริชภูมิ เราไปดูแลวเราจะไปจําพรรษาที่นั่น พอทราบวาหนองผือไมมพี ระเลยเหมือน
วัดราง บานก็เหมือนบานรางวางั้น เราสลดสังเวชกระเทือนใจปงเลยเชียวนะ ไมพูดสัก
คําเดียว แกชื่อโยมผาน ผูเฒาผาน ผูเฒาเคยไปวัดไปวาบอย ผูเฒาอยูกลางทางระหวาง
บานหนองกุงหรืออะไร แกทราบวาเราอยูที่นั่นแกเลยขึ้นไป แกไปเลาสภาพหนองผือให
ฟง ก็เลยสลดสังเวช
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เตรียมของวาจะมาจําพรรษาที่นั่น อยูไมไดเลย ตื่นเชามาก็วา ไปเพ็งเตรียมของ
เตรียมของไปไหนละ ไปหนองผือนะ เอา ไปหนองผือยังไงอีก ก็ไปหนองผือซิไมมีพระ
สักองคนี่นะวาไง เลยกับทานเพ็งนี่ละกลับมาจําพรรษาหนองผือ เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ําแลว
นะมาถึงหนองผือ ๑๕ ค่าํ ก็เริ่มเขาพรรษา ทีนี้พอเขาไปอยูนั้นวันขึ้น ๘ ค่ําถึง ๑๕ ค่ํา กี่
วันละ พอทราบวาเรามาอยูหนองผือ พระเณรอยูทางที่ไหนๆ ไหลมา ปนั้นจําพรรษาตั้ง
๒๘ องคหรือไง ก็อุนหนาฝาคั่ง ๒๘ องค นี่เราพูดเรื่องอะไร ไปอยางนั้นนะมันลืม
(บานนาสีดาเจาคะ) เออ บานนาสีดา นั่นละนั่นก็เขาไปอยูทางนูน กลับมาก็มาที่วัดดอย
ธรรมเจดีย
อยางนั้นละเวลาอยูกลับใครไมไดอยูไมไดจริงๆ สําหรับเราอยูไมไดเลย ตองคน
เดียวๆ อยูในปา ไปอยูในปาคนเดียวไมใหเจอใครเลย มีแตเจาของหมุนตลอดเวลา นี่
ละธรรมเวลามีอํานาจมันแกกิเลสเปนอัตโนมัติ กิเลสอยูที่ไหนมันซอกมันซอนมันคุย
เขี่ยขุดคนหาเอาจนไดๆ กิเลสเกิดไมไดละ ธรรมะถาถึงขัน้ นี้แลวกิเลสเกิดไมได มี
เทาไรก็มีแตจะมวนเสื่อๆ ลงไปเรื่อยๆ ถึงขั้นทีก่ ิเลสเกิดไมได ขั้นนี้เกิดไมไดเลย มีแต
จะหมดๆ ไปโดยลําดับ ขั้นกิเลสเกิดอยูท ี่ไหนเกิดตลอดเขาใจไหม พวกเรามันมีแต
พวกกิเลสเกิด ธรรมไมเกิดละเขาใจไหม เราเคยเปนมาแลวมันก็พูดไดละซิ
เวลากิเลสเกิดอยูที่ไหนกิเลสเกิด กินมากๆ ก็กิเลสพาใหกินมากๆ ก็กิเลสเกิด
เขาใจไหม กินมากแลวขี้เกียจก็กิเลสเกิดใหขี้เกียจ ขี้เกียจขี้คราน เอา นอนมากก็กเิ ลส
พานอน มีแตกิเลสพาไปพามาตลอดเวลา นี่เวลากิเลสเกิดมีแตเกิดตลอด แตเวลาเรา
ฟดเราเหวี่ยงแกกันแลว ถึงขั้นนี้แลวทีนี้กิเลสไมเกิด เกิดไมไดเลย เกิดขาดสะบั้นคือมัน
รวดเร็ว สติปญญาถึงขัน้ รวดเร็ว พอแย็บเทานั้นขาดสะบั้นไปพรอมกันเลย มันฆา
กันเองนะ จึงเรียกวาอัตโนมัติละซิ ฆากิเลสอัตโนมัติ กิเลสทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติ
ก็เห็นกันแลวทั่วโลกดินแดน ทีนี้ธรรมะฆากิเลสโดยอัตโนมัติใครพูดทีไ่ หนไมมี ไมมี
ใครพูดละ ก็เราพูดเองมันเปนในเรา
จึงไดยอนกลับไปพิจารณา โอ เวลากิเลสมีกําลังนี้กิเลสสรางผลประโยชนของ
มันบนหัวใจสัตวโลก มันสรางตลอดเวลา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ออกชองไหนชองกิเลส
ออกทั้งนั้นๆ เลย สังขารตัวสําคัญอยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็น มันเกิด
ตลอดเวลา ทีนี้เวลาธรรมะมีความสามารถแกกลาแลวนี้ฆากิเลส ถึงขั้นอัตโนมัติแลวทีนี้
ฆากิเลสโดยอัตโนมัติ ฆาตลอด อยูท ี่ไหนฆาตลอด เวนแตเวลาหลับ นอกนั้นไมมีเวลา
อยูเฉยๆ หมุนติ้วๆ เปนของมันเองนะ จากนั้นมันเชื่อมเขาหามหาสติมหาปญญา
ตอนนี้ละเอียดมากทีเดียว มันจะเอากิเลสขั้นสุดทาย
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กิเลสที่ละเอียดสุดเขาไปถึงอวิชชา มหาสติมหาปญญานี้ละเขาชองนี้ละถึงกัน
หมุนติ้วๆ เลย จนกิเลสขาดสะบั้นไปหมด ไมตองไปถามใคร คําวา สนฺทิฏฐิโก ผู
ปฏิบัติจะรูผลงานของตัวเองโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวาระสุดทายก็ สนฺทิฏฐิโก ประกาศ
ครั้งสุดทาย ถามพระพุทธเจาหาอะไร ผางขึ้นมาเทานั้นรูแลว หือ พระพุทธเจาตรัสรู
ตรัสรูอยางนี้ละหรือๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา ตรัสรูอยางที่มันเปนนี้ นั่น ถามพระพุทธเจาหา
อะไร อยางนี้ละเหรอๆ ธรรมแทเปนอยางนี้ละหรือ นั่นเห็นไหม พระสงฆแทเปนอยาง
นี้ละหรือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนแขนงของธรรมแท แตเวลาถึงนั้นแลว
เปนอันเดียวกันหมดเลย
หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นั่นเห็น
ไหมละมันเปนแลวนั่น ใครมาบอก ไปศึกษาจากใคร เปนขึ้นในหลักธรรมชาติ
พอเหมาะพอดีๆ ธรรมแทเปนอันเดียว ไมมีคําวาแงนั้นแงนี้ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เราก็
คิดติดพันอยูกับใจมาตลอดจนกระทั่งถึงขณะนัน้
ทั้งสามอยางนี้จึงเขามาเปนอัน
เดียวกัน โอ เปนอยางนี้ละเหรอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันไดยงั ไง นี่มันเปนแลวนั่น มันชัดเจนอยางนั้นซิการปฏิบัติ
บทเวลามันจาขึ้นมานี้ โถ โลกธาตุ เหมือนโลกธาตุหวั่นสะเทือนไปหมดนะ
ความจริงเขาก็อยูของเขา แตมันเปนที่กายกับจิต กายนี้มนั หวั่นมันสะเทือนอยางแรง
เลย จิตกับอวิชชาขาดสะบั้นจากกัน นี่ละดีดตรงนี้ พอดีดอันนี้รางกายมันเกี่ยวโยงกับ
จิต รางกายก็ผางเลยดีดดวยกันเลย ดีดผึงเลยทันที นั่นละที่วา ฟาดินถลม มันเปนอยู
กายกับจิตเทานั้นแหละ ไมไดเปนอยูตนไมภูเขา แตประหนึ่งวาฟาดินถลม คือมัน
รุนแรงมาก
มันติดกันมาเทาไรกิเลสกับจิตดวงนี้ ติดกันมากีก่ ปั กี่กัลป พาเกิดพาตายมีตั้งแต
จิตดวงนี้กับอวิชชาพันกันอยูนั่น พออวิชชาขาดสะบั้นมันก็ดีดกันอยางแรงละซิ จากนั้น
มาแลวหมดโดยสิ้นเชิง ไมเคยปรากฏเลยวากิเลสตัวใดไดเกิดขึ้นมาอีก ใหไดเกิดความ
งงวา หือ กิเลสกูก็วากูฆามึงเสร็จไปแลวนั้น มึงโผลขึ้นมาไดยังไงไมเคยมี แลวก็ไมเคย
สงสัยดวย นั่นเวลามันรูมันรูอยางนั้น ตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรมๆ นั้น
นี่ก็ปราชญสมัยปจจุบันเขายังออกวา บรรดาพระอรหันตนั้นพระพุทธเจาตอง
รับรองกอนจึงเปนพระอรหันตได ดูซินะ พวกตาบอดเราวามันชัดๆ อยางนี้ มันอานมัน
มีแตหนอนแทะกระดาษมันไมสนใจปฏิบัติ
มันก็วาใหพระพุทธเจามารับรอง
พระพุทธเจาที่ไหนรับรอง สนฺทิฏฐิโก พระองคก็ประกาศไวแลว นั่นเครื่องรับรองจาก
ตัวเองที่ปฏิบัติไดมากนอย
ผลจะปรากฏขึ้นมาที่นั่นๆ
ผางขึ้นมานั้นไปถามหา
พระพุทธเจาที่ไหน ไมมี จึงเรียกวา สนฺทิฏฐิโก
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ผูปฏิบัตินั้นแหละผูที่จะทรงมรรคทรงผลตลอดไปเลย ขอใหมีการปฏิบัติอยู
เถอะ ถามีแตศึกษาเลาเรียนไมสนใจปฏิบัติมันก็เปนนกขุนทอง เปนหนอนแทะ
กระดาษไปอยางนั้นไมเกิดประโยชนอะไร ก็เหมือนแปลนเรานี่ทําเทาไรในหองเต็มหอง
มันก็หองแปลน แปลนปลูกบานปลูกเรือน มันไมเปนบานเปนเรือนให ถาเอาแปลน
ออกมากางปุบนี้จะเอาขนาดไหนๆ กวางแคบขนาดไหนแปลนบอกไวเรียบรอย เอา
ขนาดนี้ก็ใสปงก็เปนขึ้นมาเลยนั่น ถามีภาคปฏิบตั ิบานเรือนก็ปรากฏขึ้นจากแปลนนั้น
แหละ ถามีปฏิบัติมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นจากตําราที่ทานสอนไวแลวนั้นแหละ นั่น
แหละแปลน จะเปนอะไรไป
ทานจึงสอนวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สามอยางนี้แยกกันไมได ถาแยกศาสนาก็
ขาดบาทขาดตาเต็ง ไมเต็มบาท ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ปริยัติศึกษาเลาเรียนตั้งแต
อุปชฌายสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นั่นปริยัติแลวนะนั่น จากนั้นใหไปปฏิบัติ
นั่นเปนภาคปฏิบัติ เอากรรมฐานหาเปนตนไปพิจารณา ถาควรจะเปนสมถธรรมใหเปน
อารมณเพื่อความสงบก็เอาไปพิจารณา กรรมฐานหานี้หรือกรรมใดก็ตามเปนอารมณ
เพื่อความสงบของใจก็บริกรรมอันนั้น เชนอัฐิๆ นีบ้ ริกรรมใหสติติดอยูนั้น ทีนี้พอจิตมี
ความสงบแลวกระจายออกทางดานปญญา กรรมฐานทั้งหาหรือหมดรางกายของเรานี้
เปนหินลับปญญาไปหมดเลย
ทีแรกทําใหจิตสงบเปนน้ําดับไฟ ใหใจสงบลงดวยสมถธรรม ไดแกการบริกรรม
กรรมฐานนี้ ทีนี้พอมีกําลังแลวแยกออกทางดานปญญา กรรมฐานเหลานี้กลายเปนหิน
ลับปญญาไปเลย เปนอารมณของวิปส สนาไปเลย นั่น อยูอันเดียวนั้นแหละ สําคัญอยูที่
จิตที่จะนํามาปฏิบัติ พอถึงขั้นปญญาแลวกรรมฐานเหลานี้กรรมฐานหากรรมฐานอะไร
อาการ ๓๒ จะเปนหินลับปญญาไปหมดดวยกัน จาๆ ไปเลย เอาละนะพูดเทานั้น ก็พอ
เปนคติอยูแลวนี่นะ ตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

