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สมมุติขาดสะบั้นเหลือแตธรรมธาตุ
ขานี่ตองเหยียดไมเหยียดไมได..ปวดเปนกําลัง ครั้นเหยียดนานๆ ก็ปวดอีก
แหละ ไดคูอกี อยูอยางนัน้ ตอไปนี้จะไดเอานิทานสูสุดทอมาใช เขาใจไหมนิทานสูสุดทอ
เขาตั้งยศใหชื่อสูสุดทอ เขาอยูในปาอยางนี้แหละ เขาหาอยูหากินในปา อาหารปาอะไร
นี้ไปถวยนายถวายนาย สองคนเขาเปนเพื่อนกัน ไดของมาก็หามของไป ของปาเปนผัก
เปนหญาปูปลาอะไรก็แลวแต เจานายเห็นมีความดีความชอบก็เลยตั้งยศให ที่ไป
ดวยกันสองคนเขาเปนเพื่อนกัน แตเวลาไดยศไดคนเดียว ตั้งใหผูที่เอาของไปใหนาย
นั่นแหละวามีความดีความชอบ ตั้งยศใหเปนสูสุดทอ
พอตัง้ ยศใหเปนสูสุดทอ กลับออกมาแลวไมคานที่ใชหามของไปนั่นนะ หามไป
ไมไดเปนสูสุดทอแลว ก็เลยใหเพื่อนถือไป เพือ่ นมันก็ฉลาด เอา เพื่อนถือไมนี่ เราเปน
สูสุดทอแลวแบกไมกลับคืนไปไมไดแหละ อาว เพื่อนเปนสูสุดทอ เราเปนเพื่อนกันเรา
ก็เปนสูสุดทอดวยจะวาไง ตกลงก็เลยตองแบกดวยกัน คนนี้เปนสูสุดทอตองไปกอน
อันนี้กเ็ ปนสูสุดทอเพราะเปนเพื่อนกัน แลวทําไง ก็เลยตองแบกไปเหมือนคานลอคาน
เกวียน
พอไปถึงบานเพื่อน มันรําคาญจะตายแลว พอไปถึงบาน ที่เอาไมคานมาดวยกัน
จะแบกขางหนาขางหลังก็ไมไดเพราะเปนสูสุดทอดวยกัน มันก็เลยจับเอาไมปาเขาปา
แลวหนีไป ไอคนไดยศก็บายศที่นี่นะ ไดยศแลวลักษณะทาทางตางไปหมดเลย พวก
ลูกเตาทั้งหลายเขามองเห็น เอะ ทําไมพอเปนอยางนี้ ทุกวันก็เห็นธรรมดาๆ วันนี้ทําไม
ถึงแปลกประหลาดเอาเหลือเกิน อยางวาแหละลูก ฟงซิ พอไปหานายเมื่อวานนี้ เขาตั้ง
ตําแหนงใหพอ ไดยศมาแลวนี้รูสึกวาพอยศสูง ไดยศเปนสูสุดทอ ดูลักษณะเหมือนบา
วางั้นเถอะ บายศ
เพื่อนที่แบกไมมาดวยกันมันรําคาญมันเอาไมโยนเขาปาแลวหนีไป ทีนี้ลูกสาว
เลยถาม เปนยังไงคุณพอ ไปดวยกันเมื่อวานนี้ วันนี้ดูพอแปลกเหลือเกิน เปนยังไง
อยางวาแหละกูรําคาญจะตาย เลยเอาไมที่หามอาหารไปใหนาย กลับมาแลวกูโยนเขา
ปา กูรําคาญมัน มันเปนบายศ วางั้นนะเพื่อน มาถึงบานแลวยังไมรูตัว ยังนั่งขัดสมาธิ ก็
คนตั้งแตเกิดมามันไมเคยขัดสมาธิ อยางมากก็นั่งชันเขาคนบานนอกบานนา ตื่นเชาก็
ชันเขา วันนั้นไดตําแหนงสูสุดทอมาเลยนั่งขัดสมาธิ
ทีนี้ลูกเอาขาวไปใหกิน สํารับวางไวหนานี้ กินไปกินมาก็ถามลูก มันใชกไู หมละสู
ทําไมคุณพอจึงวาอยางนั้น ก็มันใชกูไหมละ สูชวยดูใหหนอย ลูกเอาขาวมาใหกิน ตั้งแต
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เกิดมาไมเคยนั่งขัดสมาธิกินขาว ก็นั่งตามอัธยาศัยคนบานนอกบานนาเรา วันนั้น
เพื่อใหเต็มยศ พอไดสูสดุ ทอแลวก็นงั่ ขัดสมาธิกนิ ขาว สํารับอยูขางหนานี่ กินไปๆ ก็เอา
เทาเตะสํารับกระจายไป อาว ทําไมพอถึงเตะสํารับ ทุกวันไมเห็นเตะ ก็แตกอนกูไมได
เปนสูสุดทอ วันนี้กูเปนสูสุดทอ อาหารมันไมสมยศกู ความจริงแกเผลอ คนไมเคย
นั่งขัดสมาธิ พอเผลอก็เลยเตะออกไป ยังบอกวามันไมสมยศกู ความจริงมันเผลอ
ลูกก็เลยไปถามคนที่เปนเสี่ยวกันเปนเพื่อนกันกับพอ กูดูมันเปนบามาตั้งแตได
ยศมาแลวแหละ ยศมันก็จําไมไดนะ มาถึงบานลูกถาม ไหนพอวาไดยศมาทําไมถึงเปน
บา บาอะไรกูยศใหญขนาดนี้ยังวากูเปนบาอีกเหรอ แลวยศนั่นวายังไง ชื่ออะไรกูจํา
ไมได มันเหมือนกะทอนีล่ ะ ลองไปถามเสี่ยวกูดูซิ ลูกเขาก็เลยไปถาม อีพอ กําลังเปนบา
เวลานี้ ถามชื่อยศก็ไมรู วาชื่อเหมือนกระทงกะทอ ถามพอยศทีไ่ ดมานั้นชื่อวายังไง
บอกไมถูกแตมันเหมือนกะทอ อูย ชือ่ มันสูสุดทอ นี่นิทานคนบายศ
(รายงานชวยน้ําทวม อันดับหนึ่ง อ.บางเลน จ.นครปฐม ๑,๘๕๐ ครอบครัว
ชวยถุงยังชีพตางๆ รวมทั้งขาวสารเปนมูลคา ๑,๐๙๑,๒๕๐ บาท อันดับสอง อ.ลาดบัว
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มี ๖ ตําบล รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ ครอบครัว ชวยไปเปน
มูลคาเงิน ๑,๐๕๔,๖๕๐ บาท อันดับสาม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี และอันดับที่สี่ อ.
สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี รวมสองอําเภอเปน ๔,๗๓๐ ครอบครัว รวมเปนมูลคาเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๒๒๙,๙๙๗ บาท ๕๐ สตางค ทั้งหมด ๔ รายการที่ตองจาย ๔,๓๔๘,๘๙๗
บาท ๕๐ สตางค) พอใจๆ นี่เตรียมไวแลว พอใจจาย เขียนเช็คใหเขาไปโอนกัน เตรียม
ไวเรียบรอยแลว
ถึงไหนถึงกันแหละเรา มันเปนอยูในจิตพูดใหใครฟงไมได เราพูดจริงๆ ใน
ฐานะลูกศิษยกับอาจารย จิตประเภทนี้แตกอนเราก็ไมเคยเปน ก็ธรรมดาทานๆ เราๆ
แตเวลามันมาเปนแลวไมไดเปนอยางนั้น พูดไดแตวาอัศจรรยเทานั้น เกินคาดเกิน
หมาย ในวงสมมุติคาดไมถึง อันนั้นละพาใหเปน..ความเมตตา มันนิ่มไปหมดเลย ที่จะ
ถือวาใครเปนขาศึกศัตรูตอเรานี้ ความเมตตาครอบไปหมด ไมมีขาศึก ใครจะตามฆา
ตามฟนก็ตามเราไมมีขาศึก มีแตเมตตาตลอด นี่หลักธรรมชาติ จึงวาออนนิ่มไปหมด
เราชวยโลกชวยดวยความเมตตา ที่ไปทุกวันๆ นี้ใครมาถามไมไดเดี๋ยวตีปากเอา
เราคิดของเราเรียบรอยแลวจากความเมตตานี้เปนสําคัญดันออกๆ วันนี้ไปไหนๆ อยาง
นั้นตลอดเลย ชวยใหสุดขีด เราก็ไดบอกใหพี่นอ งทัง้ หลายทราบชัดเจนแลวในฐานะลูก
ศิษยกับอาจารยที่ฝากเปนฝากตาย มีความซื่อสัตยสุจริตตอกันทุกสิง่ ทุกอยางไมมีแง
สงสัยเลยวา ตั้งแตเราบําเพ็ญมาธรรมชาติอันนี้เราก็ไมเคยเปน เวลาบําเพ็ญมาตั้งแต
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ลมลุกคลุกคลาน ไปน้ําตารวงอยูบนภูเขาเราก็ไดเลาใหฟง ผูกโกรธผูกแคนใหกิเลส คือ
ตั้งสติไมไดเลย นี่ละที่วาไมลืม ตั้งพับลมพับๆ มันรวดเร็ว น้ําตารวง
ออกอุทานในใจนะ โอโห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ แตไมไดพูดเปนคําพูด
เพราะอยูคนเดียว สูกิเลสไมได กระแสของกิเลสมันรุนแรง พอตัง้ สติพับ ปุบเดียวหาย
เงียบๆ นี่เราพูดถึงเริ่มตนลมลุกคลุกคลานอยางที่วานี่แหละ แตสําคัญที่จิตมันไมถอย
ความมุงมั่นในพระนิพพานนี้แข็งแกรงเชียว ทั้ง ๆ ที่ลมลุกคลุกคลาน มีแตความมุงมั่น
ตอพระนิพพานแดนพนทุกข จะใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้เต็มหัวใจ เพราะฉะนั้น
อะไรจึงไมมอี ุปสรรคไดเลย เอากันพังไปเลย ที่วาตั้งสติไมอยูน้ําตารวงบนภูเขา ขึ้น
อุทานเลย โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ
เอาละ นั่นตัดสินกันนะ ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย นี่คือเคียด
แคนใหกิเลสในหัวใจเจาของที่เปนภัยตอเจาของเปนธรรม ความเคียดแคนใหบุคคล
และสัตวตัวใดก็ตามเปนกิเลส เปนบาปเปนกรรมเปนเวรทั้งนั้น แตความเคียดแคนให
กิเลสซึ่งเปนขาศึกในหัวใจของตนนี้เปนธรรม อันนั้นละเปนเรื่องมุมานะ ยังไงมึงตอง
พังวันหนึ่งใหกูถอยกูไมถอย อันนี้ละเปนเชื้อสําคัญฝงลึกมาก พรอมกับจิตมุงมั่นตอ
แดนนิพพาน ในชาตินี้จะใหถึงนิพพานใหเปนพระอรหันต เปดเสียใหมันชัดเจนจวนจะ
ตายแลว
โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น นี่ละโรงงานใหญไปลับเครื่องไมเครื่องมือ
ทุกอยางสงเสริมกําลังทุกดานทุกทาง พอทานเทศนใหฟงแลวธรรมะนี้ไหลเขาสูใจๆ มี
กําลังวังชา สติปญญาก็คอยหมุนตัวไปดวยอํานาจแหงพลังของความตั้งอกตั้งใจ หมุน
เรื่อยไปๆ จนกระทั่งตั้งไดที่นี่ ตอไปก็ตั้งสติได ตั้งสติไดก็ซดั กันใหญเลย พอตัง้ สติได
แลวจากนั้นมาก็ไปรับทานที่ทานไปเผาศพหลวงปูเสารนั่นละ ทานก็สั่งไวนั่นเราอยูคน
เดียวเสียดวยนาสีนวลอยูวัดรางเขา อยูในปา พอดีเปนจังหวะดีเลย เอา ทานมหาอยูนี่
นะทานวางั้นทานสั่ง นี่จะไปเผาศพครูจารยเสียกอน แลวจะกลับมาหาทานวางั้น เรา
ไมไดลืม ตั้งใจภาวนาใหดีนะทานวา เทานั้นละ
ฝงลึกนะคําพูดของทาน พอทานไปกําหนดวัน เพราะรูแลววาทานไมสนใจกับ
อะไร ทานจะไปตามหนาที่ที่จําเปนจริงๆ เทานั้น นี่ก็ไปเผาศพเปนอาจารยของทาน
หลวงปูเสาร ทานจะไปวันนั้นๆ แลวเผาศพวันนั้น วันหลังทานจะกลับเราคิดเรียบรอย
แลว พอถึงเวลาที่ทานจะกลับเราก็ออกจากนาสีนวลไปรับทานที่ธาตุพนม พอดีทาน
มาถึง เราไปถึงวันนี้ทานก็ถึงวันนั้นพอดีกําหนด แลวก็มาดวยกัน กลับมาบานนามน นี่
ตั้งสติไดแลวนะนั่น สติตั้งไดแลวตอนนั้น ตั้งแตอยูคนเดียวฝกซอมคนเดียว ตั้งแตตื่น
นอนจนกระทั่งหลับไมใหเผลอเลย เอาขนาดนั้นนะ สุดทายก็ตั้งได
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เรื่องกิเลสนี้มันดันขึ้นมานะ คือความอยากคิดอยากปรุงนั่นละที่วา อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา สังขารนี้หนุนมาจากอวิชชาใหคิดใหปรุงอยากคิดอยากปรุง ไมไดคดิ ไมได
ปรุงอยูไมไดเหมือนอกจะแตก ทีนี้สติตีลงไปครอบลงไปไมใหมันคิด เอาสติติดไว จึง
กลามาพูดไดเลยวา กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามถาสติดีอยูแลวกิเลสเกิดไมได คือ
มันปรุงออกมานั่นเรียกวากิเลสเกิด มันอยูภายในอวิชชาดันออกมา พอสติดีแลวที่นี่มัน
ก็ปรุงไมไดเหมือนอกจะแตกนะมันดัน ซัดกันใหญเลยเทียว ไมยอมใหปรุงใหคิด ใหมี
แตพุทโธกับสติอันเดียวติดกันตลอดเวลา ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมใหเผลอ
เหมือนอยูคนเดียว ไปบิณฑบาตอยางนี้ก็เหมือนไมมีผูมีคน พุทโธกับสตินี้เผลอ
ไปไมได เขาเอาอะไรใสบาตรไมสนใจเลย ตอมาก็ตั้งได พอตัง้ ตัวไดก็ขึ้นนัง่ ฟาดเสียนั่ง
ภาวนาหามรุงหามค่ําละที่นี่ เอาตลอดรุงๆ อันนี้ก็พอแมครูจารยไดรั้งเอาไว เพราะนั่ง
ตลอดรุงวันไหนความอัศจรรยที่ไมเคยคาดเคยหมาย มันเกิดขึ้นในเวลาจนตรอกจนมุม
คนเราจะตายจริงๆ สติปญญามีนะ เราอยาเขาใจวาจะโงตลอดไป เวลาจําเปนจะเปนจะ
ตายจริงๆ มันหาทางออกจนไดดวยสติปญญานั้นแหละ อันนี้มันก็ไดธรรมอัศจรรยใน
คืนวันนั่งตลอดรุง ตั้งแตคืนแรกเลย สวางจาขึ้นมา โถ อัศจรรย ก็ไปกราบเรียนพอแม
ครูจารยมั่น
โห ธรรมดาลูกศิษยลูกหาขึ้นไปหาครูบาอาจารยก็เหมือนผาพับไวๆ ไมวาทาน
วาเราเหมือนกันหมด
กิริยามารยาทอันนี้มันหากเปนเองของมันดวยความเคารพ
เลื่อมใสครูบาอาจารย ทีนี้วันนั้นขึ้นไปกิริยามารยาทก็ดีทีแรกที่ยังไมไดขึ้นเวทีนะ ไปนั่ง
ก็เรียบรอยเหมือนผาพับไว พอเริ่มภาวนาเปนนี้ผึงขึ้นเลย อํานาจของจิตทีม่ ันเปน
รุนแรงมาก ทานก็นั่งนิ่งเลย เรื่องอัศจรรยที่ฟดกันในคืนวันนั้นลงถึงแดนอัศจรรย พอ
จบลง เออ เอาละไดหลักแลว นั่นทานสงเสริม เอาละที่นี่ไดหลักแลว เอาใหเต็มที่นะ
อัตภาพนี้มันไมไดตายถึงหาหนนะ มันตายหนเดียวเทานั้น เอาลงคราวนี้ไดหลักแลว
ทานแลว
เราก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง พอออกจากทานไปนี้ไมวาใบสดใบไมแหงรวงลงมานึก
วาขาศึก ทั้งจะเหาทั้งจะกัด วันหลังเอาอีกๆ จนกระทั่งทานรั้งเอาไว คือทานยกมามา
มาตัวไหนที่มันคึกคะนองมากๆ ไมฟงเสียงเจาของเลยนี้สารถีเขาจะฝกอยางหนักทาน
วางี้นะ พอขึน้ ไปกราบเทานั้นยังไมไดพูดอะไรเลย พูดก็จะพูดเรื่องจิตที่มันเปนนี้แหละ
ทานขึ้นอันนี้กอน เอาจนกระทั่งมานี้เรียกวาไมใหกิน ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควร
กินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกระทั่งมานี้คอยลดพยศลงๆ การฝกของ
เขาก็คอยลดลงตามๆ กันทานวา จนกระทั่งมานี้ใชการใชงานไดแลวไมคึกไมคะนองนั้น
เขาปฏิบัติตอมาก็เปนธรรมดาไปเลย
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แตเรายังเสียดายคําหนึ่ง ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไง อยากใหทานยอนถามมาหา
เรา ทานพูดเทานั้นทานจบ แตมันเขาใจหมดแลวนี่ ในตําราก็เรียนมามีอยูแลวในตํารา
จากนั้นมาก็ไมนั่งตลอดรุง อีกนะ อยางนั้นละคือทานรั้งเตือนอยางนั้นรั้ง ไมงั้นมันจะเอา
อีก จากนั้นก็เรื่อย ตั้งรากตั้งฐานไดเรื่อยๆ เลย มาจากนูนละจากตั้งสติไมอยูน้ําตารวง
บนภูเขาเคียดแคน โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกู
ถอยกูไมถอยละ นั่นละเปนเชื้อสําคัญฝงในจิตมันก็ฟดกันใหญเลย จนกระทั่งไปไดๆ
ตอนตั้งรากตั้งฐานไดแลวเขาสูขั้นสมาธิเหมือนหินแนนปงๆ ติดอยูนั้นอีกไม
อยากออกไปไหน นั่งทั้งวันนี้ไมคิดไมปรุง ความคิดความปรุงเปนเรื่องรําคาญกวนใจ
กวนใจที่เปนสมาธิมีอารมณอันเดียวแนว พอคิดปรุงแปบหนึ่งมันเหมือนวากวนๆ ไม
คิด นิ่ง มันเลยติดสมาธิ ทานก็ไลออกจากสมาธิ สมาธิไมไดแกกิเลสนะ นั่นฟงเวลาทาน
จะเอา สมาธิไมไดแกกิเลสนะ ปญญาตางหากแกกิเลส สมาธิจะนอนตายเปนหมูขึ้น
เขียงอยูยังไง จมอยูนั้นนะ ปญญาตางหากแกกิเลส นี่ละมันออก พอวาปญญาตางหาก
แกกิเลส ก็ออกทางดานปญญา
เพราะจิตมันอิ่มอารมณแลว มันไมหิวอารมณอะไรๆ ในโลก พอหมุนทางดาน
ปญญามันก็ผึงเลยเชียว ผึงก็เอาจริง แตนิสัยเรามันผาดโผนอยางวาละ ทานตองรัง้ ไว
ตลอด จากนั้นก็ออกทางดานปญญา ออกมันก็ออกจริงๆ เพราะสมาธิหนุนหลังมัน
เต็มที่แลว สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาที่มีสมาธิอบรม
แลวยอมเดินไดคลองตัว ทีนี้เมื่อสมาธิหนุนหลังแลวปญญาออกก็เดินไดคลองตัว มันก็
พุงๆ ไมไดหลับไดนอนนะ นี่ละมันไมพอดี กลางคืนทั้งคืนตลอดรุงไมหลับเลย มัน
หมุนกันอยูภายในใจ นั่งก็หมุนกัน นอนก็หมุนกัน อยูอิรยิ าบถใดวานอนจิตมันไมได
นอนหมุนตลอด สุดทายก็แจง
ก็มากราบเรียนทาน ทานก็รั้งเอาไว ใหมีเวลาพักมีเวลาทํางาน เขาทํางานจะ
เพลินแตรายไดอยางเดียว ไมไดคํานึงคํานวณถึงกําลังวังชาตายไดคนเรา วางั้นนะ ตอง
มีการพักผอนหยอนตัวการทํางาน ก็เรียกวาเวลาปญญาออกใหออก เวลาพักทางสมาธิ
เพื่อเอากําลังใหพักความหมายวางั้น ทานรั้งเอาไวๆ จากนั้นมันก็พุงเลยละ นี่ละที่นี่
สติปญญาเปนอัตโนมัติละ จากนี้ไปแลวเปนอัตโนมัติคือวาเปนเอง นี่ละที่นี่ยอนหลัง
พิจารณาถึงเรื่องกิเลสอยูบ นหัวใจสัตวโลก มีอยูทกุ หัวใจไมวาสัตววาบุคคล กิเลสเขาจะ
ทํางานอยูบนหัวใจของสัตวโลกโดยอัตโนมัติของเขาฉันใด สติปญญาเมื่อมีกําลังกลา
แลวทํางานฆากิเลสโดยอัตโนมัติของตัวเองเหมือนกันเลย
เมื่อเห็นเปนในเจาของมันก็ไปคิดถึงเรื่องกิเลสทํางานบนหัวใจโลกเปนอัตโนมัติ
สติปญญาฆากิเลสเมื่อถึงขั้นนี้แลวมันก็เปนอัตโนมัติรอไมไดเลย ฟาดนี้จนกระทั่งกิเลส
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ขาดสะบั้นลงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย ขาศึกมหาภัยนี้ไดขาดสะบั้นลงไป เงียบเลย ที
นี้ก็ชี้ไดเลยวามีกิเลสเทานั้นเปนตัวที่กอกวนมากที่สุด พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมี
อะไรกวนใจ พระพุทธเจาพระอรหันตไมมีทกุ ขเพราะไมมีอะไรกวนใจ สิ่งที่กวนใจคือ
กิเลสสมุทัยตัวกอใหเกิดทุกข ขาดสะบั้นไปหมดไมมีอะไรกวน เปนบรมสุขตลอด ยืน
เดิน นั่ง นอน จนกระทั่งนิพพานไปเลย นี่ละอํานาจแหงการประพฤติปฏิบตั ิตัว
สติเปนสําคัญ นักภาวนาใหตั้งสติใหดี สตินี้ก็ขึ้นอยูกับการอยูการกินเหมือนกัน
คือถาวันไหนเรากินมากวันนั้นสติไมดี ถายิ่งกินมากเปนหมูขึ้นเขียงสติลมเลยๆ ใช
ไมได ผอนลงกินแตนอยๆ สติดีขึ้นๆ ทั้งอดทั้งกินทั้งผอนนั่นละทีนี้พอฟดพอเหวี่ยงกัน
ไป นี้ทํามาหมดแลวจึงคอยไดกาวเดินๆ เดินมา จนกระทั่งถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ
แมถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ อาหารก็ทําใหอืดอาดไดเหมือนกัน มันพิจารณาโดย
อัตโนมัติของมันแตลักษณะเหมือนรถบรรทุกของหนัก มันก็ไปของมันแตชา แตเวลา
ผอนอาหารลงไปนี้มันคลองตัวๆ
การอดอาหารผอนอาหารเปนคูเคียงกัน เพื่อหนุนสติปญญาใหคมกลาแหลมคม
คลองตัวไปโดยลําดับลําดา ใหพากันจําเอา ที่พูดมาทั้งหมดนี้ผานมาหมดแลว สอนจึง
ถูกตองแมนยําไมสงสัยเลย เราทําเอง ผิดพลาดประการเรารับมาหมดแลว มาคลี่คลาย
บวกลบคูณหารดูแลวเอาแตสิ่งที่ถูกตองพูดใหผฟู งทัง้ หลายหายสงสัย ไมผิดวางั้นเลย
ใหพากันจําเอา
อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจาไมมี ในโลกนี้ไมมีเลย มีธรรมเทานั้น
ใหมันเปนอยูในจิตเสียทีเดียวแลวอยูที่ไหนจาตลอดเวลาเลย
นั่นละทานวานิพพาน
เที่ยง คือจิตดวงนี้เอง จิตดวงเปนธรรมธาตุอยูในรางกายที่เนาเฟะนี้แหละ แตจิตเปน
ธรรมธาตุเปนอยางนั้น พออันนี้ขาดสะบั้นลงไปก็เหลือแตธรรมธาตุ ทีนี้พูดไมถูก พอ
รางกายที่เปนสมมุติขาดสะบั้นลงไปหมดแลวเหลือแตธรรมธาตุ คําวาธรรมธาตุนี้ก็ยัง
หยาบไปแลว ตอจากนัน้ ไปคืออะไรเจาของไมสงสัย แตจะพูดออกมานี้ไมคอยถูกละ
พากันจําเอา
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เราเอาตัวของเรามาพิสูจนสอน
บรรดาพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะนั้นถึงไดกลาพูด ซึ่งเกิดมาเราไมเคยคาดเคยคิดวาจะ
พูดไดอยางนี้ ดังที่วาผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต เห็นอยางไร มันก็มาจอกันตรง
นี้ซิ พอจิตจาขึ้นนี้เลย ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์กับจิตของพระพุทธเจาพระอรหันต
ทั้งหลาย จะมีมากี่กปั กีก่ ัลปก็ตาม บริสุทธิ์เปนอันเดียวกันหมด ทั้งจิตเราที่พึ่งปรากฏ
ขึ้นมานี้ กับจิตของทานที่ผานพนไปแลวเปนอันเดียวกันเลย เหมือนแมน้ํามหาสมุทรนี้
มันเปนมหาวิมุตติมหานิพพาน เปนอันเดียวกันอยูในทามกลางมหาวิมุตติมหานิพพาน
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แลวจะไปถามพระพุทธเจาหาอะไร วาพระพุทธเจามีกี่องค พระสาวกทั้งหลายมี
กี่องค อันเดียวกันนี้เทานั้นกระเทือนไปหมดเลย นี่ละผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา
ตถาคต ไมตองทูลถามพระพุทธเจา อยูในทามกลางแหงพุทธะทั้งหลาย แหงพระ
อรหันตทั้งหลายคือจิตที่บริสุทธิ์แลว เปนอันเดียวกันหมด พากันจําเอานะ แลวใครเห็น
ธรรมเห็นยังไง อยากเห็นอยากไปเมืองโนนเมืองนี้ เถลไถลไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้
เมืองอินดงอินเดียอะไร เมืองนั้นก็เมืองคลังกิเลสเหมือนกันกับเมืองไทยเรา ไปไหนมัน
ก็เปนคลังกิเลสเหมือนกัน ถาเมืองไหนที่มีธรรมในใจแลวอยูไหนเปนธรรมหมดนะ พา
กันจําเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

