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เทศนอบรมเจาคณะจังหวัดนครพนม ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
เทศนนี้ไปหาพระไตรปฎกไหนมา 

เออ เร่ืองกฐินบานแพงเรายังไมกําหนดวัน ลองกําหนดดซูิวาวันที่เทาไร เอา
เดือนพฤศจกิาตอนปลายนะ พฤศจกิาคือใหตรงกับวันเสาร วันอาทิตย เราจะไปทอด
ใหทั้งสองวัดเลย วัดบานแพงแลวก็วัดถ้ํายาทั้งสอง แตเรายังไมกําหนดวันที่ เพราะงาน
เรามากตอมาก ไมทราบจะเหมาะวันไหนไมเหมาะวันไหน นี่เราจะกําหนดเอาที่ไหนก็
เอา กําหนดเอาวันไหนตอนปลาย ปรึกษากันเดี๋ยวนี้ก็ไดตกลงเดี๋ยวนี้เลยก็ได เอาเดือน
พฤศจิกาแลวตรงไหน เอาตอนปลายตอนทายละ นี่ๆ ปฏิทินมาดูปฏิทิน ระยะไหนชวง
มันวางเราจะกําหนดใหเลยๆ ดูเดือนพฤศจิกา 

วันไหนวันสิ้นกฐินแลว เดือนสิบสองเพ็ญนะ (วันที่ ๑๕ ครับผม) แลวทีนี้ยนเขา
มาจะเปนวันที่อะไร (วันที่ ๑๒-๑๓ ครับผม) ๑๒ กับ ๑๓ นี่วันเสาร อาทิตยเหรอ 
(ครับผม) เราระยะนั้นก็ดูไมมีงาน คอืกอนทีก่ําหนดอะไรเราตองกําหนดงานของเรา
เสียกอน พอวางน้ีวันไหนก็เอาตรงนั้นเลย แตเราจะใหวางวันเสาร วันอาทิตย คือเราจะ
ไปคางน้ันคืนหนึ่ง วันเสารตอนบายๆ เราก็ไปละ คางคืนหนึ่งตื่นเชามาก็ทอดกฐิน เปน
วันเสารที่ ๑๓ หรือ ๑๔ (๑๒ วันเสาร) เออ ๑๒ วันเสาร ๑๓ วันอาทิตย 

เพราะฉะนั้นใหเขาใจเสีย วันที่ ๑๒ ดจูะไมมีงานอะไร วันนั้นไมมีงาน เรา
กําหนดเอาวันนั้นเลยละ วันที่ ๑๒ บานแพงเรานะ วันที่ ๑๒ เราจะไปถึงโนนวันที่ ๑๒ 
คางคืนนั้นคืนหนึ่ง พอตื่นเชาก็ทอดกฐินอยางวา พอตื่นเชาทอดกฐินเสร็จแลวเรากลับ
เปนวันอาทิตย วันที่ ๑๒-๑๓ เหรอ (ครับผม) เออ วันที่ ๑๓ เรากลับ ดูวาไมมีงาน
อะไร วันนั้นไมมีงานเกี่ยวกับเรา เพราะเรามันงานมาก จะกะกําหนดอะไรปุมปาๆ 
ไมได ตองไดพิจารณาเสียกอน ดูวาวันที่ ๑๒-๑๓ ไมมีงาน เอากําหนดนั้นใหทราบนะ
บานแพง วันที่ ๑๒ รวม วันที่ ๑๓ วันอาทิตยเหรอ (ครับผม) เออ ใหกําหนดใหทราบ
กันเสียนะ 

เรากําหนดใหตั้งแตนี้ตอไปเรายังไมกาํหนด กําลังคํานวณงานนั้นงานนี้ยุงกับเรา 
ดูวาตอนปลายๆ นั้น ดูไมมงีานอะไรเอาตอนทายละ เพราะกอนหนานั้นเรายุงตลอด 
ตองยุงกับนั้นกับนี้ไปเสียกอน ตอนทายก็ตบทายเลยทีเดียว เอาวันที่ ๑๒-๑๓ ขึ้นกีค่่ํา
วันที่ ๑๓ ขึ้นกี่ค่ําดูซิ (๑๒ ค่ํา) เออ ๑๒ ค่ําพอดลีะ วันขึ้น ๑๕ ค่ําก็หมดเขตกฐินวันนั้น 
วันขึ้น ๑๕ ค่ํายังทอดกฐินไดอยู พอแรมค่ํา ๑ ก็หมด เอากําหนดอยางน้ันละ จะไป
ทอดกฐินบานแพง สองวัด บอกทางวดัถ้ํายาดวยนะ 
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เราปฏิบัติตามเดิม คือไมมีอะไรเราจะไปพกัที่บานแพง ทางโนนใหลงมาเอง 
เหมือนปฏิบัติมาทุกป ทางโนนใหมาเองตามเดิม ขึ้นกไ็มขึน้ เพราะทอดนี้แลวเราก็
พอดีละใหเขาเอาขึ้นไป ใหทางนูนมารับกองกฐินไปทางนูนเลย ดังทีไ่ดเคยปฏิบัติมาทุก
ป ไปทางฝงโนนเขาก็จนนะ ไมใชเลน ทางฝงทางโนนก็จน เขาก็อาศัยทางฝงเรา เชน
บานแพงเปนฐานรับความยากความจนของทางโนนมา เพราะฉะนั้น เวลาเราไป
ทอดกฐินแตละปจึงมอีาหารการบริโภค เชนขาวสงขางสารไป เพื่อใหไปแจกทางนูนๆ 
ดวย ปนี้ก็คงไมพนละที่วาขาวสารนะ เราจะจัดไปพรอม 

การชวยโลกนี้เราบอกจริงๆ นี้เราพูดดวยความเปนธรรม ไมไดพดูเพื่อเหยียบ
โนนยกนี้นะเราพูดดวยความเปนธรรม การเสียสละนี้เราสละหมดเนื้อหมดตัวมาตลอด 
แลวจะหมดเนื้อหมดตัวไปจนกระทั่งถึงวันเราตาย ตายแลวยังไมแลว สุดทายก็คืองาน
ศพของเรานี้เผาศพนี้ พินัยกรรมเราเขียนไวแลว ใหเอามาอานแทนเราเลย คือพอเรา
ตายไปแลวจะเผาศพนี้ สมบัติเงินทองอะไรๆ ที่บรรดาพี่นองทัง้หลายมาบริจาคจะเผา
ศพเรา แลวเงินจํานวนนี้ตั้งกรรมการขึ้น ใหเก็บหอมรอมริบรักษาไวดวยความ
ปลอดภัย เสร็จแลวเงินจํานวนนี้เราจะใหไปซื้อทองคําเขาคลังหลวงทั้งหมด 

สวนเผาเรานี้จะเอาไฟมาเผา เงินนี้เพื่อคนยังมชีวีิตอยู ตายแลวเอาไฟมาเผา 
เงินนี้เอาไปเพื่อผูมชีีวิตอยู ครั้งสุดทายเรียกวาหมดเนื้อหมดตัวเรา เราไมเอาอะไรใน
โลกน้ี ไมมีอะไรจะเอา นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติพุทธศาสนา ธรรมของพระพุทธเจานะ 
พูดไดอยางอาจหาญชาญชัย ใหพี่นองทัง้หลายไดทราบเสีย วาพุทธศาสนาเราเปนยังไง 
คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ตลาดแหงบุญแหงกุศลรวมอยูนี้หมด พระพุทธเจา
พระองคใดตรัสรูตรัสแบบเดียวกันสอนแบบเดียวกัน ธรรมะเปนของจริงอยางเดียวกัน 
นี่เราก็ไดปฏบิัติมา เอาเริ่มตั้งแตวันบวชมา 

ชีวติฆราวาสมายุติกันวันบวช วันนั้นเปนที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ เวลาบายโมง
เปนเวลาที่เราบวช ชีวิตของฆราวาสเปนมาได ๒๐ ปกับ ๙ เดือน ทีนี้ปดชีวิตของ
ฆราวาสออกหมด เอาชวีิตของวัดของพระเขาแทน ตั้งแตออกมาจากโบสถบวชสําเร็จ
เปนพระสมบูรณเรียบรอยแลว ตั้งแตนั้นชีวิตของพระตดิตลอดเลย ชีวิตของโลกของ
อะไรที่มาเกีย่วของ จะมากระทบกระเทือนกับธรรมวินัยของพระไมไดปดๆ ตลอด มแีต
ชีวิตของพระตั้งแตนั้นมา ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ และถึงวันนี้มันเปนเทาไร 
๗๑ หรือ ๗๒ ป นั่นละชีวิตของเราตั้งแตออกจากโบสถมา มีแตเปนชีวิตของพระลวนๆ 

เราภูมิใจในการปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัย ไมเคยมีความดางพรอยในศีลใน
ธรรมอะไรเลยนะเรา ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหนวย ความระมัดระวังรักษาศีลเปนสําคัญ
มาก เพราะฉะนั้นเราจึงอานพระวินัยดูพระวินัยไมรูกี่เที่ยวกีต่ลบทบทวน เพราะเรารัก
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พระวินัย การที่จะขามเกินพระวินัยดวยความไมมีหิริโอตตัปปะไมมเีลย นอกจาก
ผิดพลาดดวยความรูเทาไมถึงการณเปนไดทั้งเขาทั้งเรา นี่ปฏิบัติมาอยางน้ัน การปฏิบัติ
ธรรมก็ปฏิบัติทั้งเรียนทั้งปฏิบัติมาเรื่อย จนกระทั่งกาวขึ้นสูเวทีฟดกับกิเลสโดยทางดาน
จิตตภาวนา มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ละทีน่ี่นะ 

นี้เราสั่งสมธรรมสั่งสมความดีงามตั้งแตวันเราบวช เราไมเกี่ยวของกับเรื่องความ
ชั่วชาลามก ปดตลอด สรางแตความดีงามมาเรื่อยตามขั้นตามภูมขิองธรรมที่เราจะ
บําเพ็ญได จนกระทั่งมาถึงทกุวันนี้ แลวการประพฤตปิฏิบัติธรรมที่เราเขมงวดกวดขนั 
ก็เขียนไวแลวในตํารับตําราที่ไหนก็มีแลวไมจําเปน นี่มาพูดดวยความสรุปวาผลที่เรา
ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยมา ในชีวิตแหงการบวชของเราตั้งแตวันนั้นละ จนกระทั่ง
ถึงวันนี้ผลไดโดยสมบูรณแลวทุกอยาง 

ผลนี้สมบูรณมาตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย 
จังหวัดสกลนคร นั้นเปนที่ตัดสิน ระหวางวัฏวนกับวิวัฏวน ไดแกระหวางวัฏกิเลสกับ
นิพพานวางั้นเลย ฟดกนัขาดสะบั้นลงไปนั้นแลว ตั้งแตนัน้มาเรียกวาเราพอ พอทุก
อยาง ไมมีอะไรในจิตในใจนี้เร่ืองสมมุติทั้งมวลไมมีเลย ขาดสะบั้นไปตั้งแตบัดนั้น ก็มี
แตทําประโยชนใหโลก สําหรับเราเราไมเอาแลว แบมือวาอยางน้ีเลย ไดมามากนอยปด
ออกๆ เพราะความเมตตาสงสารดึงออกๆ มีแตความเมตตาสงสารเกี่ยวกับโลก ไปที่
ไหนมีแตเร่ืองความเมตตาสงสารทั้งน้ันเลย เราไมมีหวังจะไปเอาอะไร เพราะเราพอทุก
อยางแลว 

หัวใจนี้พอเสียอยางเดียวปลอยหมด สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรมาติดใจเลย นี่
อํานาจของธรรมที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ไดปรากฏเดนชัดขึ้นภายในใจ
ไดมาประกาศใหพี่นองทัง้หลายฟงวา ธรรมะพระพทุธเจาจริงหรือไมจริงฟงซินะ 
พระพุทธเจานิพพานไปเทาน้ันปเทานี้ป อันนั้นเปนเรื่องชีวิตจิตใจตายดวยกัน แตเร่ือง
ธรรมนี้ไมตาย ใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนอยางน้ันเรื่อยไปเลยละ นี่เราก็พยายาม
ตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่งถงึวันที่วาน่ันนะ เปนวันที่เราสรางความดีงามทั้งหลาย
สมบูรณแบบเต็มเหนี่ยว หลังวัดดอยธรรมเจดีย ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง จิตใจสวางจา
ขึ้นมาครอบโลกธาตุ เอา ฟงพี่นองทั้งหลาย หรือเขาใจวาหลวงตาบัวอวดทานทั้งหลาย
หรือเวลานี้ 

เราปฏิบัติมาแทบลมแทบตายเอาอะไรมาอวด  ปฏิบัติเพื่ออวดมอียางเหรอ 
พระพุทธเจาสลบสามหนจึงไดตรัสรู พระพุทธเจาอวดหรือวาสลบสามหน อันนี้เราก็เอา
มา แตเราไมเคยสลบ เปนแตเพียงวาเฉียด เร่ืองเฉียดนี้เฉียดตลอด เพราะหนักแนนใน
ความเพียร เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดตลอดเวลาเลย จะเอากิเลสใหพัง เราจะใหถึงนิพพานใน
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ชาตินี้ ใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ ยังไงก็เปนกับตายตองฟดกันเลยเชียว เราไมตาย
กิเลสเทานั้นตาย กิเลสไมตายเราตายมีสองอยาง ฟดที่นี่กิเลสตาย กิเลสตายวันนั้นละ 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี ขาดสะบั้นจากกันเลย 

ตั้งแตนั้นจิตสวางจาขึ้นมาครอบโลกธาตุ สอนโลกไปทีไ่หนๆ เราจึงไมมีความ
สะทานหวั่นไหววาไปเทศนที่ไหนมีสูงมีต่ํา ไมม ี ธรรมนี้เรียกวา โลกุตรธรรม ธรรม
เหนือโลกเหนือตลอดเวลา ไมวาจะนําธรรมขั้นใดมาสอนโลก เหนือโลกทั้งน้ันๆ เรา
สอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ตั้งแตนั้นมาก็เปนเวลา ๕๕ ปนี้แลวที่เราสอนโลก เราไมได
สอนเรา เราสอนโลก ตั้งแตกอนเราสอนเราทั้งน้ัน ไมเกี่ยวกับโลกเลย ไมสอนใคร ไป
ปฏิบัติไปองคเดียวๆ ความรูวิชามีมากนอยกวานเขามาสอนตัวเองแกตัวเองหมด 
หลังจากนั้นมาก็ไดนําไปสอนคนอื่น ไดเปนเวลา ๕๕ ปนี้มัง นี่ที่เราสรางความดีมาเต็ม
เม็ดเต็มหนวย 

แลวทีนี้เมื่อมันเต็มแลวอะไรมาก็แบไวเลย ตกๆ ออกหมดไมมี ไมมเีก็บไมมี
เอาทุกอยาง ไมวาอะไร ถาหากวาจะพูดตามความนิยมของโลกนี้วา หลวงตาบัวตองเปน
เศรษฐีมหาเศรษฐี เพราะบรรดาพี่นองทัง้หลายมาถวายกราบไหวบูชา ดวยจตุปจจัย
ไทยทานตางๆ มากตอมากๆ ขนาดไหน วาหมื่นๆ ลานไปแลวเราจะวาไดนะ เพียง
พันลานนี้อยามาพูดเลยกับเรา ที่ไดรับบริจาคจากพี่นองทัง้หลายแลวก็ออกหมด ไมมี
อะไรติดตัวเราเลย เปนอยางน้ันตลอดมา นี้ยังจะเปนอยางน้ันตลอดถึงวันเราตาย ศพ
ของเรานี้เงินทั้งหลายนี้จะเอาเขาคลังหลวงอีก เราก็ไมเอาอีก เราเสียสละถึงขนาดนั้น
เพื่อพี่นองทัง้หลาย 

การเทศนาสอนธรรมนี้ เราก็ไมเคยไดตีบตันอั้นตูในจิตใจของเรา มันเปดโลง
หมดเลย เอาๆ เอามา นั่น ถาวาจะถามหรือตอบก็ด ีถาควรจะเปนสารประโยชน เอาๆ 
ถามมาเราจะตอบ มันจะรับกันผึงๆ เลย เพราะธรรมอยูในนี้หมดแลว คําวาอัดวาอั้น
ตันใจไมมีเลย ขอใหถามมา ถาจะเปนผลเปนประโยชนมากนอยเพียงไร เอาๆ จะตอบ
เทานั้นละผางเลยๆ ทางนั้นถามมารับกันปุบๆ สวนหมัดกันทันทีๆ ทางนั้นถามมา
คําตอบออกพรอมกันๆ เลย นอกจากวาจะเปนประโยชนมากนอยเพียงไร แลวคําตอบ
นั้นจะแบงสันปนสวนใหพอดกีับผูมาถาม ถาธรรมดาผูมาถาม ทางนี้ออกจะออกรับกัน
รอยเปอรเซ็นตเลย ปญหาตอบรับนี้จะออกรอยเปอรเซ็นต 

แตผูที่มารับนั่นซิเขามาถามปญหาเพื่อความเขาใจ กําลังวังชาเขาไดแคไหน จึง
แบงสันปนสวนตั้งแตรอยเปอรเซ็นตลงมาถึง ๕๐% ลดลงๆ ตามสวนของผูมาถาม
ปญหา ถาลดจาก ๕๐% ไปแลวไมคอยตอบละเหนื่อย เขาใจเหรอ นี่ละธรรมที่ออกจาก
ใจ พูดใหมนัชัดเจน เราเทศนสอนโลกมานี้นานเทาไร ๕๕ ป มิหนําซ้ําในการชวยชาติ
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บานเมืองนี้เปนเวลา ๗ ป เทศนทั่วประเทศไทย ไปเอาโวหารมาจากไหน เอาพิจารณาซิ 
เรียนมา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เอาเรียนมาวางั้นเลย ประโยคเดียวเทานี้พอ ผางออก
ทีเดียว 

พระพุทธเจาพระไตรปฏกใน พระสงฆสาวกพระไตรปฏกในเต็มที่หัวใจ ที่ถอด
ออกไปเปนปฎกนั้นปฎกนี้ ออกไปจากใจพระพทุธเจาตางหาก อันนี้ใหธรรมะไดเขาถึง
ใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนี้ นั่นละพระไตรปฎกใหญอยูนั้นหมด เอาๆ ถามมา 
พูดใหมันชัดเจน เราไมเคยมีคิดอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับเรื่องปญหาของโลกวัฏวนทั้งสาม 
ธรรมนี้เหนือหมดแลวๆ ถาจะสงเคราะหไดขนาดไหนก็ลงตามขนาดนั้นๆ เทานั้นเอง 
เราสอนโลกก็ฟงดูตั้งแตสอนที่ชวยชาติมานี้ตั้ง ๗ ปแลว เทศนมีกี่กัณฑ แลวถาจะเอา
พระไตรปฎกมา มันกี่พระไตรปฎกอยูในนั้น นี้ไมไดคํานึงพระไตรปฎก 

อยางเวลาเทศนนี้ไปหาพระไตรปฎกไหนมา เทศนอยูเวลานี้นะ นี่ละธรรม
พระพุทธเจา ถาลงจิตกบัธรรมเปนอันเดียวกันแลว ทองฟามหาสมุทรนี้ยังแคบไป ใจ
ดวงนี้ครอบไปหมดเลย อัดอั้นตันใจที่ไหน จึงเรียกวาธรรมอันวิเศษวิโส โลกุตรธรรม 
ธรรมเหนือโลกตลอดเวลา ครอบโลกก็ได นี่ละทีส่อนโลกอยู เราอุตสาหพยายาม แลว
ยิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งเนนหนักๆ ธรรมะเด็ดขาดๆ ออกมาเรื่อยๆ เพราะเปนหวงเปน
ใยผูมีชีวิตอยู มันจะไมมีอะไรติดหัวใจ มันจะมีแตบาปแตกรรมดวยความคึกความ
คะนอง ความทะเยอทะยานดีดดิ้นหาแตไฟเผาตัวๆ จะไมมบีุญกุศลติดเนื้อติดตัวเลย 
จึงตองอุตสาหพยายามสอนใหมีคุณงามความดีติดเนื้อติดตัว จะไดพอมีทีย่ึดที่เกาะไปสู
ความดีคติทีง่าม 

เชนอยางสวรรค พรหมโลก ตลอดนิพพาน ไดดวยอํานาจแหงความดี สวน
ความชั่วนั้นมันจะพาดึงลงทางชั่วทั้งหลาย นี้เปนหวงมาก เพราะฉะนั้นจวนตายเทาไร
แทนที่จะมาหวงหัวใจเจาของไมหวงนะ เราไมมีเร่ืองหวงเจาของ หวงบรรดาพี่นองชาว
ไทยเรานี้หวงมากทีเดียว ยิ่งเวลานี้ชาติไทยของเราเปนชาติที่เปนฟนเปนไฟไปดวย
กิเลสตัณหา คําวาศาสนาแทบจะไมมีติดใจ แทบจะไมมตีิดกายติดกริิยาอาการความ
ประพฤติเลย มีตั้งแตเร่ืองกิเลสตัณหาความทะเยอทะยาน ตายไมรูจักปาชา กิเลส
ตัณหานะ แทบทั้งนั้นในประเทศไทยเรา ธรรมดูเขาไปจนดูไมได อดิหนาระอาใจจะ
สอนไดยังไงเปนขนาดนี้แลว ธรรมอันนี้เลิศเลอขนาดไหน จะสอนของสกปรกโสมม
ที่สุดเต็มโลกธาตุนี้จะสอนไดยงัไง 

นี่ละพระพุทธเจาทรงทอพระทัย แมแตเราตัวเทาหนูเปนไดนะ เราพูดจริงๆ 
สอนโลกเราเปนได แลวสอนสอนวาไงมันจะพอเขาใจ พอจะยึดเกาะไดเปนสาระสําคัญ
แกตน เปนบุญเปนกุศลเขาสูสวรรคนิพพานไปได มันไมไปมันควาเอาตั้งแตมูตรแตคูถ 
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ความชั่วชาลามกชอบที่สุดๆ หัวใจคนมีกิเลสหัวใจสกปรก ส่ิงใดสกปรกมันชอบมาก
ที่สุด มันมีแตหัวใจอยางน้ันเสียมากตอมาก หัวใจที่จะชอบความสะอาดสะอาน คือศีล
คือธรรมมันไมคอยชอบ นี่ละใหทานทั้งหลายจําเอา เราตายแลวไมมีใครสอนอยางน้ีนะ
สอนทานทั้งหลาย 

เวลานี้วิทยุออกทั่วประเทศไทย ออกจากหลวงตาบัวคนเดียว เทศนตลอดมานี้ 
แลวมันมายังไงเทศนถงึไดมากมายนักหนาทั่วประเทศไทย ออกจากหวัใจอันเดียวปาก
อันเดียวกันนี้ ปากก็มีทั่วโลกทาํไมไมมีใครเทศนอยางน้ี หัวใจก็มีทั่วโลกทําไมไมเปน
อยางน้ี หัวใจนี้ครอบโลกธาตุพดูชัดๆ เสียนะ มันจาอยูนี้ตลอดเวลา ตั้งแตกิเลสตัว
ปดบังหุมหอขาดสะบั้นลงไป จตินี้จาขึ้นมาเลย นั่นละอัศจรรย ไมมอีะไรเหมือน พอมนั
ผางขึ้นมาเทานั้นไมมีอะไรเหมือน ผิดคาดผิดคิดผิดคาดผิดหมายทุกอยางในตัวเองก็ดี
คาดไมถึง วาจะรูจะเห็นจะเปนอยางน้ีขึ้นมา แตก็เปนขึ้นมาแลว เพราะอํานาจแหงการ
ปฏิบัติธรรม 

ธรรมนั่นแหละจะบุกเบิกออกใหเห็นใหรู เจาของไมเคยรูก็รูได ขอใหปฏิบัติ
ตามธรรมพระพุทธเจาเถิด ศาสนาพุทธเราเปนศาสนาที่เลิศเลอแลว ขอใหพีน่อง
ทั้งหลายอยานอนตายจมกันอยูดวยอาํนาจของกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ราคะ
ตัณหา อยาเอามาพอกพนูจนเกินไปมันหนักพอแลว แลวมันจะจมดวยกันทั้งน้ัน ขอให
เอาศีลเอาทานการภาวนาเขามาสูจิตใจ ใหจิตใจไดมีที่ยึดที่เกาะ แลวจะเปนความสุข
ความเจริญ อยูก็ดี ตายก็ดี จะเปนความชุมเย็นภายในใจ ส่ิงภายนอกทัง้หลายเราอยา
เขาใจวาเราจะหวังพึ่งเขาได อาศัยเขาวาเรามีส่ิงนั้นสิ่งน้ีแย็บเดียวๆ แลวก็หมุนมาหา
ความทุกขความรอนภายในใจนี้แหละ 

ทีนี้ถาธรรมมีภายในใจแลว ใจจะไมทุกขรอน จะเย็นๆ คนทุกขคนจนคนมั่งคน
มีถามีใจเปนธรรม ใจมีความหนักแนนในธรรมแลวจะเย็นอยูที่หัวใจ ไมไดเย็นอยูที่
สมบัติเงินทองทัง้หลาย อยาพากันเปนบาจนเกินไปกับสมบัติเงินทอง ตายแลวมันก็อยู
อยางน้ันแหละ ตั้งแตรางกายของเราตายแลวก็เหมือนสภาพเหลานั้น เหมือนเงินทอง
ขาวของทิ้งเหมือนกัน สวนที่จะไปกค็ือจิตสมบุกสมบัน ใครทําบาปชั่วแลวลงนรก ใคร
ทําดีก็ไปสวรรค อันนั้นละจะไป ไปดวยอํานาจแหงบาปแหงบุญ บาปพาลงต่ํา บุญพา
ขึ้นสูง ใหจําเอา เอาละพดูเพียงเทานี้ มันเหนื่อย 

ธรรมไมหมด แตคนมันเหนื่อยเขาใจไหม เราพูดตรงๆ ธรรมนี้ไมหมด แต
รางกายมันหมดกําลัง เอาเทานั้นละ มีอะไรวากันมา 

วิทยุเวลานี้กําลังกระจายทั่วประเทศไทย กระจายอยางรวดเร็วเสียดวย ใครอยูที่
ไหนก็ตั้งวิทยุๆ ทั่วประเทศไทย เวลานี้ออกอยางรวดเร็ว ก็มีแตคําพูดของเราเทศนของ
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เราออก จากน้ันก็มีครูบาอาจารยมาสนับสนุนกันหนุนกันไป ครูบาอาจารยองคที่นา
เคารพเลื่อมใส ก็เอาเทปของทานมาเทศนๆ เราเปนแนวหนาเสมอ ออกหนาตลอด
เทศน กําลังออกวิทยุ เวลานี้กําลังขยายออก ออกอยางรวดเร็วดวย ทางนูนตั้งทางนี้
ตั้งๆ เร่ือย ตั้งวิทยุ เราพูดจริงๆ เราเทศนดวยความมั่นใจทุกอยาง เทศนสอนโลกเรา
เทศนดวยความมั่นใจ แนนอนในธรรมที่เราเทศนทุกขั้นทุกภูมิของธรรม บอกรอย
เปอรเซ็นตเลยวาไมผิดวางั้นเลย ถอดออกจากนีไ้ปเลยๆ เราไมไปหาลูบคลําในคัมภีร 
สาธุ เราไมไดประมาทคมัภีร คัมภีรนั้นชี้เขามาที่นี่ คัมภีรไหนก็ชี้เขามาที่นี่ เวลามาขุด
คนที่นี่แลวก็ขึ้นมาที่นี่เลย เราเทศนจึงวาเทศนในนี้เลย 

เอาของไปสงวัดดงศรีชมพู พอไปถึงตลาดปากคาด เขาไปตีตลาดเลย ทางนี้เรา
กําหนดวาพอดีๆ พอถงึปากคาดแลวไปตีตลาดปากคาดอกี ผลที่สุดจนรถจะไปไมได
เลย ตองบอกรถใหไปอยางชาๆ ขนาดนั้นนะ ไปเร็วไมไดเต็ม หนัก ไปเทลงที่วัดศรี
ชมพู แลวกลับมา (เคยไปถ้ําจันทนไหมฮะ) ถ้ําจันทนไมไดไป (ที่หลวงปูบัวเคยไป
ภาวนากับทานอาจารยจวน) เอะ ถ้าํจันทนเดี๋ยวนี้มันอยูกลางบานแลวนี่นะ (เดี๋ยวนี้
กลายเปนกลางทุงนา มันเปนเขาๆ อยู) ก็นั่นแลว ถ้ําจันทนเดี๋ยวนี้มันอยูกลางบานเขา
แลวแหละ 

แตกอนทานจวนไปถ้ําจันทนนี่นะ เปนดงหมดนะแตกอน ดงทั้งหมดเลย อยู
กลางดง ทานจวนไปพักที่นั่น เราก็ไปดถู้ําจันทนไมสูง แตมันไปอยูทางบานเขาสราง
บานครอบไปหมดแลว ตอนเปนดงเปนปาแตกอนทีท่านจวนไปอยูหมดสภาพไปแลว
เราไปดู ทานเลาใหฟงถงึเร่ืองวาเสือ ถ้ําน้ีละเราขึ้นไปดู ก็เหมาะกับเสือมันโดดขึ้นถงึ
พอดี เสือดาว พวกเสือดาวนี้หากินหมา คนอยูที่ไหนเสือดาวนี้จะแอบไป ไปกินหมากบั
คน ถาไปไปดูๆ ไมมีหมาแลวมันก็หนีนะ ถามีหมาแลวจะแอบเอาจนได ทีนี้วันนั้นทาน
จวนไปพักอยูที่นั่นก็พอดีปวยเปนไขมาลาเรีย ทานก็เลยนอนอยูถ้ําน้ันละ 

มันไมสูง ดจูะขนาดนี้ละมั้ง ขนาดไฟฟากับพื้นนี่ เสือมันโดดขึ้นไดนี่เสือดาว 
ทานนอนตะแคงอยูทางนี้ กอไฟขึ้นผิงไฟ เพราะตามธรรมดาพระวินัยหามนะ กอไฟผิง
ไมได เวนแตปวยทานวา ถาปวยแลวผิงไฟได กอไฟผิงได ถาไมปวยกอไฟผิงไมได 
ปรับอาบัติ มีในพระปาฏิโมกขดวย ทีนี้ทานก็นอนอยูนั้น กอไฟไวที่นี่ ทานก็นอน ไข
มาลาเรีย อยูๆ ไอเสือมันก็ไมรูเร่ืองวาคนนอนอยูบนถ้ํา กองไฟอยูนี้ ทานนอนอยูนั้น 
เสือโดดขึ้นมานี้ กึ๊กขึ้นมานี้เลย มันโดดขึ้นมากึก๊ขึ้นมา พอดมีาเจอกับคน เจอตากัน
พอดี ตามันตาเราจอๆ กันอยูนั้น สายตามันมีแตทาจะเปดไมมีทาสู ทานก็ เอา มนั
ขึ้นมาหาอะไรนึกในใจ 
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พอวางั้นทานก็จับเอาผา ตุบตั๊บ โดดลงปงไปเลย มันขึ้นไปเสือดาว เดี๋ยวนี้เปน
กลางบานแลวไมมีเสือ ทีว่าถ้ําจันทนมีแตชื่อวาถ้ําจันทน ภูทอกก็เหมือนกนั ภูทอกมันก็
อยูกลางบานแลวเดี๋ยวนี้ แตกอนเปนดงทั้งน้ัน ทานจวนนาชมอันหนึ่ง ทานไปหาอยูใน
ถ้ําๆ แตที่นาตําหนิก็คือ อยางไปสรางเขาเรียกอะไรสวรรค ดอยสวรรค นั่นถูกขนาบ
หมอบเลยนะ โอย ไลเบ้ียจริงๆ นี่เรา เราเอาจริงๆ นะ ทานเคยอยูกับพอแมครูจารย
มั่นมาแลวไมใชเหรอ แลวตํารับตําราก็มีประจันหนาทานอยูแลว ทานทําไมไมคํานึง เอา
ละนะ 

เขาเรียกวาดอยอะไรสวรรค บันไดสวรรคเหรอ อยูภูทอก ภูทอกภูโทน ภูมีอัน
เดียวเขาเรียกวาทอกวาโทน อยูที่นี่ ทานจวนไปอยูที่นั่น กลางดงกลางปาจริงๆ นะ แต
กอนบานคนยังไมมทีานไปอยูที่นั่น ทีนี้ครั้นตอมาก็เลยมาสรางบันไดสวรรคขึ้น เลย
เปนบันไดนรกไปหมด พอเราไปเจอเขาวาจริงๆ นะวาทาน เพราะปฏิบัติมาดวยกัน 
ทานยอมรับหมอบเลยเชียว เอาคานมา ทานก็เปนลูกศิษยพอแมครูจารยมั่น แลวอยู
ดวยกันมาหยกๆ วางี้เลย ทานเคยสอนใหทานทําอยางน้ีเหรอ นี่ถาทานจะเสียสละเวล่ํา
เวลากําลังวังชาฆากิเลส แลวกิเลสจะตายไปสักกีต่ัว 

ทานสละเวล่ําเวลาทุกส่ิงทุกอยาง หนาที่การงานเขามาในบันไดนรกนี่นะ มัน
ส้ินเปลืองเทาไร ทานไดอะไรมา นอกจากจะเปนความกังวลทั้งวันทั้งคืนเทานั้น ทาน
ไมไดอะไรมา มันขัดกับธรรมพระพุทธเจาขนาดไหน ทานทําไมถึงทําไดลงคอ เอาขนาด
หนักนะวาใหทานจวน ยอมอยางราบเลยเชียว หาที่ตําหนิไมไดนี่ ก็เราเอาแบบฉบับมา 
ทานทํานอกแบบนี่ใชไหมละ นอกแบบจนกลายเปนบันไดนรกไป ทีนี้กลางวันกลางคืน
ขึ้นไดลงไดเสียงรองโวกเวกๆ เราไปนั้นครูเดียวเรายังดูไมไดนะ 

นี่ละพอดีทานจวนก็อยูที่นั่นก็ซัดทานจวน แลวก็ลงมา ทานจวนยอมรับ แทนที่
จะยกโทษเราแคนิดหนึ่งไมมีนะ โอย หมอบราบยอมรับครูอาจารย เราฝาฝน ดีละทาน
มาเขกเสียบางอยางน้ี คอยเรียกวาเรามีครูมีอาจารยนะ ทานก็ยังยออยูนะ ทานมาเขกนี้
แสดงวาเราผิดเราพลาด เรามีครูมีอาจารยมาเขกยังดอียูนะ ทานวายังดี ถาอยางอื่นไม
ลงนะเขาใจไหม นี่ทานยังยอมรับวาเราผิดเราพลาดมีครูอาจารยมาเขกมาสับนี้ยังดีนะ 
ทานวายังดีอยูนะ (แตมีเหตุที่ทานทําเหมือนกันนะฮะ ไดยนิพระเลาใหฟงวา ทานวา
ชาติกอนนี้ทานเคยเปนลูกพญานาค แลวแมทานทําเจดยีถวายเปนพุทธบูชา แลวทาน
ไปเลนหักเจดียนั่นลงนะฮะก็เลยแบบยอดดวน ทีนี้พอมาชาตินี้ทานก็เลยทําใชให) 

ก็ทานไมไดบอกเรานี่นะ จะมาแกชวยกันไดเหรอ เราก็เขาชองน้ันซิ กท็านไม
บอกเรา ถาบอกเราแลวจะไปแงไหนอีกยังฟงอีกนะ มันยังจะมีหลายแงอยูนะ ถาวาผิดก็
ใหบอกวาผิดเราจะยอมรับทันที เพราะเราสอนนี้ดวยความถูกตองแมนยําแลว จะเอา
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อดีตอันนั้นอันนี้เขามาลบลางธรรมพระพุทธเจาที่สอนไวอยางน้ีไมได เขาใจเหรอ 
ยอมรับหรือยังที่พูดนี่ พระพุทธเจาไมเห็นวาอะไร ทานไปอยูในปานั้นนะ หรือพญานาค
เขามาทําอะไรอยาทํานะอยาไปอยูนะ ใหไปอยูตลาดกระดกูหมูกระดกูวัว ที่นั่นไมมี
พญานาคใหวางั้นเหรอ มันยังไงกัน 

ทานจวนทานดีอยางหนึ่ง เชนอยางเราวาใหทาน วาอยางมีเหตุมีผลทุกอยาง
สอน แลวก็ออกมาจากพอแมครูจารยหยกๆ ดวยกันเขาใจไหมละ ตาํรับตําราก็มีอยู
เปนชั้นๆ เรานําอันนี้มาสอน แลวที่ทานทํามีอะไรมาเปนเคร่ืองยืนยันเขาใจไหมละ ทาน
ไมยอมรับไดเหรอ ทานยอมรับทันทีเลยนะเราผิดพลาด แตทานก็ยังดีนะ โอย ดีความ
ผิดพลาดยังมีครูบาอาจารยมาสับมาเขก แสดงวาเรายังเปนลูกศิษยมีครูอยู นั่นทานก็ยัง
แกไดดอียูนะ ไมปลอยใหจมทีเดียว (ตอนสมัยหนูไปภาวนา มันมีภูทอกอยูสองอัน ภู
ทอกกับภูทอกใหญ ทีนี้พอตอนเชาพระฉันเสร็จนี้ พวกพระจะไปภาวนาภูทอกใหญ ค่ํา
ลงถึงกลับมาอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงไมเห็นทางจงกรม เพราะทานไปภาวนาอยูนั้น) เอา
ละพูดเทานั้นละ 

โยม  หลวงตาคะขออนุญาต หนูติดปญหาธรรมอยูขอหนึ่ง เมื่อวันที่ ๖ ที่หนู
ปฏิบัติมา เห็นกิเลสโลภ โกรธ หลง ภายในหัวใจ เห็นแลวหนูก็เกิดความทุกขมาก 
จิตใจหนูออนแอและทอแท หนูเลยพิจารณาปฏิปทาของหลวงตา ก็เกิดความอาจหาญ
ขึ้นมาในหัวใจ สักพักจิตหนูก็หยุดและเห็นพระทัยของพระพุทธเจามาเกิดขึ้นที่หัวใจ
ของหนู เปนความสวางไสว เปนความบริสุทธิ์ แลวก็วาง ไมมีกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทราย 
แลวก็เห็นพระจิตของหลวงตาสวางเหมือนพระพทุธเจา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิต
พระพุทธเจา 

ตอจากนั้นหนกู็พิจารณาอวิชชา เห็นตัวกรรมนี้เดนชัดมาก ตัวกรรมนี้
เปรียบเสมือนขบวนรถไฟที่สายยาวมาก และในขบวนรถไฟนั้นมีจิตวิญญาณเต็มไป
หมด อัดแนนอยูในขบวนรถไฟสายยาว ขบวนรถไฟเปรียบเสมือนกรรม ตัวกรรมนี้วิ่ง
ไป แลวก็มีดวงวิญญาณเต็มไปหมดในขบวนรถไฟ รถไฟนี้ไปจอดตามสถานีตางๆ 
สถานีนั้นหมายถึงตัวภพ จิตมันบอกอยางน้ัน ตัวภพน้ันพอรถไปจอดสถานีเล็กสถานี
ใหญ พอจอดปุบจิตวิญญาณดวงนั้นก็ลงไป แลวก็มีคนขึ้นมาอีก เปนจิตวิญญาณที่อยู
สถานีรถไฟขึ้นมาบนรถไฟอกี 

จิตมันก็บอกวาการเวียนวายตายเกิดมีตลอดเวลา ตอมาจิตหนูก็สวางไสวหมด
เจิดจาเปนเหมือนกับจิตพระพุทธเจาฝงอยูในหัวใจของหน ู คือความสวางและความ
บริสุทธิ์ หนูก็เดินจงกรมตอ น้ําตาก็ไหลอยูตลอดเวลา หนูเดินไปเดินมาจิตหนูก็พุงขึ้นสู
อวกาศ ขณะที่จิตมันเจิดจากําลังพุงขึน้ขางบน ตัวของหนูนี้มันสั่นคลอนไปหมดเลย มัน
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มีพลังแรง ความสวางไสวเจาคะ มันมีพลังแรงมากจนตัวหนูนี้ไหวไปเลย มันก็พุง พุง
ประมาณ ๕-๖ ครั้งมันก็อยูในอวกาศ พอมันอยูเหนืออวกาศแลวจิตหนูก็ไปสวางจา
ครอบโลกธาตุ ในขณะนั้นหนูไดเห็นดวงใจของหลวงตา ลอยสวางอยูเหนืออวกาศ พระ
จิตของหลวงตาสวางครอบโลกธาตุ แลวก็เปนความบริสุทธิ์ จิตบอกวาผูที่มีจิตบริสุทธิ์
เทานั้นจึงจะมีเมตตาธรรมเจาคะ แลวตอจากนั้นจิตหนูกม็องเห็นปฏิปทาของหลวงตาที่
มีเมตตาตอสัตวโลก 

แลวก็เห็นสงเคราะหโลกมาตลอดดวยขันติธรรม วิริยธรรม แลวก็สติธรรม
ปญญาธรรม มีอยูภายในดวงใจของพระหลวงตา อันนี้หนูเห็นดวงใจของหลวงตา
ชัดเจนมาก แลวจิตมันก็น้ําตาก็ไหลตลอดเวลา หนูก็ตั้งสัจจะวาหนูจะกาวเดินตามพระ
หลวงตาตลอดเวลา แลวหนูก็คิดวา หนูจะตองยึดหลักกาวตามฝาบาทของหลวงตา
ตลอดเวลา จากน้ันความรูสึกของหนูนี้ อยากจะกราบไหวหลวงตาตลอด แลวก็อยากจะ
เห็นหลวงตาตลอดเวลา อยากจะกราบไหวหลวงตาตลอดเวลาเจาคะ 

พอพจิารณาเห็นหลวงตาอยูกลางอวกาศ แลวหนูก็อยากจะกราบไหวตลอดเวลา 
แลวก็คิดถึงหลวงตาตลอดเวลา น้ําตามันก็ไหลตลอดเวลา แลวหนูก็คิดวาหนูจะกาว
ตามทานหลวงตาตลอดทุกฝกาว แลวก็ความบริสุทธิ์ของหลวงตา หัวใจที่หนูไดเห็น 
หัวใจของพระหลวงตาที่มีความบริสุทธิ์สวางไสว เหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
พระพุทธเจาเจาคะ พอมันมาเกิดทีหั่วใจของหนูนี้เจาคะ หนูก็เกิดความปติ แลวก็
รองไหตลอดเวลา ตรงนี้หนูไมทราบวามันผิดไปหรือเปลาเจาคะ พอระลึกถึงหัวใจของ
พระพุทธเจา ระลึกถึงหัวใจของพระหลวงตา กําหนดขึ้นเกิดขึ้นทีหั่วใจทีไรหนูก็
รองไหๆ มันรองของมันขึน้มาเองเจาคะ 

หลวงตา   เอาละ เทานั้นละ ใหดูหัวใจตนเองนั่น บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิด์ูหัวใจ
ตนเองนั้น ถามันขณะอยางพระพุทธเจาแลวก็หมดปญหาไมมีอะไรถามกัน ถายัง
บกพรองตรงไหนแกตรงนั้น เขาใจเหรอ ตรงนี้ละตรงที่จะตดัสินกันที่หัวใจของเราเอง 
ดูหัวใจของเรานะ หัวใจของครูบาอาจารยพระพุทธเจาสวางไสวอยางน้ันอยางน้ี ยังไม
สนิทใจนัก พอหัวใจเราจาขึ้นรับกันแลวหมดปญหา เขาใจเหรอ นั่นละ นตฺถิ เสยโยว 
ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกนัอะไรเลย บรรดาจิตพระพุทธเจากับพระอรหันต
ทั้งหลาย เสมอกันหมด เทานั้น 

จิตเวลาปบเขาตรงนี้แลวเสมอกันหมดอีก ไมมอีะไรที่จะสงูจะต่ํา เขาใจเหรอ 
ทานใหดูใจเจาของ (แลวทีนี้ทางปญญา ธรรมะมันไหลพร่ังพรูออกมามากนี้เจาคะ) เอา
ละๆ ไหลก็ไหลมาเถอะ ไหลไมไดมาเทศนใหเขาฟง แตเรามันออกมาจนแทบเปนแทบ
ตาย มันไมไดเห็นใจเราเลยพวกนี้นะ เขาใจไหม มันจะไหลออกมามากนอยก็ใหอยูกับ
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ตัวเองพูดหาอะไรอยางน้ัน มีเทานั้นละ หายสงสัยหรือยังละเดี๋ยวนี้ (หนูสงสัยอยูตรงที่
วา) นั่นละสงสัยใหปฏิบัติหัวใจเจาของนั่นนะ ทีว่าพระพุทธเจาอยางน้ันอยางน้ี เราเปน
ยังไงมันยังเปนคนละอันอยู ถาวาเราฉันใดพระพทุธเจาสาวกทั้งหลายฉันนั้นเทานั้นพอ 

นี่ละผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต เห็นเจาของเพียงดวงเดียว เราก็เคยพูด
แลวเรื่องเหลานี้นะ พอจาขึ้นมา หือ นั่นขึ้นแลว ไปถามใครทีไ่หน หือ ขึ้นมานี้เลย ของ
จริงขึ้นนี้แลววัดกันไดทันทีเลย เอาละพอ พดูอะไรมาก มันเหนื่อยจะตายแลวเดี๋ยวนี้ 

ใหไปภาวนาดีๆ นะ จี้ลงตรงนี้ มีอะไรใหดูตรงนี้ มันจะกระจางแจงขึ้นมาๆ มืด
มัวก็มืดมัวอยูที่นี้ ธรรมจอเขาไป สติปญญาจอเขาไปนี้มันจะกระจายออกๆ จิตของครู
อาจารยอยางนั้นอยางน้ี มันจะหมดปญหาไปหมด นั้นยังหยาบ พอเขาถึงน้ีปบถงึกัน
หมดเลยนั่น สุดยอดแลวไมตองถามใคร 

ไปอานอะไรนะ เมื่อสองวันมานี้ โอ เขาเอาหนังสือจะเปนเลมเกาหรือเลมใหมก็
ไมทราบ ดูวากระทรวงศึกษาธิการเขาพิมพ จํานวนทั้งหมดดวูา ๕๐๐,๐๐ เลม เขาเลย
เอาเลมหนึ่งไปใหเราดู เราก็เปดดูบาง แลวก็ไปเจอเอาตอนหนึ่ง คือวันนั้นอยูหนองผือ 
อยางน้ีละเวลามันจะเปน เปนขึ้นมาอยางน้ี เราเคยคาดเคยคิดเมื่อไร ขนาดพอแมครู
จารยเอาของทานมารับกันปุบเลยเชียว พอพิจารณาเขาไปๆ จิตหมุนติ้วๆ ฟาดนี้เสีย
โลกธาตุนี้ดับหมดเลย สวางจาครอบโลกธาตุ เปนอัศจรรยที่ไมเคยคิดเคยคาด ไมเคย
เปนมาตั้งแตภาวนามา พึ่งมาเปนในคืนวันนั้นคืนเดียว ทีนี้โลกกลายเปนสูญไปหมด
เลย 

พอจิตถอนออกมาแลว รวมอยูนั้นก็นานอยูนะ วางไปหมด รางกายหายหมดทุก
อยาง หายหมด เหลือแตธรรมชาติอนันั้น ที่พูดสักแตวารู คือวาละเอียดสุดยอด ไมใช
สักแตวาไมมีราคานะ สักแตวา เพียงแตวา สักแตวารูเทานั้น แตรูละเอียดมาก ถาวา
กวานั้นไมไดมันจะเคลื่อนจากความเปนจริง ไมทราบกี่ชั่วโมงจิตลงเต็มทีเ่ลย โลกวาง
เปลาตลอด เวลามันเปนขึ้นมา เราก็ไมเคยเปนตั้งแตภาวนามา มาเปนเอาคืนวันนั้น 
เปนแบบนี้ พอจิตถอนขึน้มาแลวกําหนดดูตนไมภูเขา ตาเห็นพอรางๆ จิตวางไปหมด 
แผนดินที่เราเหยียบอยูนี้เดินอยูนี้ ก็แบบเดียวกันเปนรางๆ แตจิตนี้มันทะลุไปหมดวาง
ไปหมด จติถอนออกมาแลวนะ ไมใชเปนอยูเวลานั้น เวลานั้นเรียกวาวางหมดโดย
ส้ินเชิง 

แตเวลาจิตถอนออกมา อะไรมันก็มตีามเดิมของเขาก็เห็น แตมันเปนรางๆ พอ
เปนเงาๆ สวนใหญมันทะลุออกหมดๆ ตื่นเชาขึ้นมาก็ยังเปน จนกระทั่งทั้งวัน อานุภาพ
แหงจิตที่รวมเต็มเหนี่ยว มันวางอยูทั้งวัน เห็นอะไรเปนแบบเงาๆ คือจิตสวนใหญทะลุ
หมดๆ วางหมดๆ โถ จิตเราทําไมถึงเปนอยางนี้ ทีนี้พอไดโอกาสแลวก็ขึ้นไปกราบ



 ๑๒

เรียนพอแมครูจารยมั่น เร่ืองการภาวนาจิตของเราเปนอยางนั้น พิจารณาอยางน้ันๆ 
ปบลงพุง ลงถึงจิตเราก็บอกงั้น มันสวางจาครอบโลกธาตุเลย เปนเวลาหลายชั่วโมง ทนีี้
เวลาจิตถอนออกมาแลวมองดูตนไมภูเขาก็มีธรรมดา แตมนัเปนเงาๆ สวนใหญมัน
ทะลุๆ หมด 

จนกระทั่งกลางว่ีกลางวันมันยังเปนของมัน นี่ละอํานาจของจิตที่มันลงเต็มที่แลว 
ก็ไปกราบเรียนพอแมครูจารย เราก็ไดรับรางวัลบางนิดหนอย พอพูดใหทานฟงแลว 
ทานก็ เออ เอาละที่นี่ จิตของทานมหากับของผมที่เปนอยูถ้าํสาริกาเปนอันเดียวกันเลย 
ทานวางั้นนะ เปนอยางน้ีละจิตผมที่เปนอยูถ้ําสาริกา ที่วาผีใหญจะมาตีทานนั่นนะ เปน
อยางเดียวกันนี้เลยไมผิดกัน เราก็พออกพอใจ ทีนี้เราก็ทําอยางเกาจะใหมันเปนอยาง
นั้นซิที่นี่ ทํายังไงมันก็ไมเปนๆ ผานไปไดสามส่ีวัน ก็ขึ้นไปหาทานอีก ทานขนาบนะ
คราวนี้ พอขึ้นไป โอย จิตที่มันเปนอยางน้ันๆ กระผมมาพิจารณาอีกวาจะใหมันเปน
อยางน้ันอีก เลยไมเปนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไมเปนเลย 

มันเปนบาหรือ ขึ้นเลยที่นี่นะ มันเปนมันก็เปนหนเดียวจะใหมันเปนอะไรอีก ไป
หางมเงามันทําไม เร่ืองเปนความจริงก็ผานมาแลวรูมาแลวทั้งน้ัน จะใหมันเปนอะไรอีก 
ทานก็ดุเอา นี้มันจะเปนบานะ คราวนี้เอารางวัลบาให วันแรก เออ เอาละของทานมหา
กับของผมทีเ่ปนอยูถ้ําสาริกาเหมือนกันเลยทานวา พอวันหลังๆ ตอไปจะใหเปนแบบ
นั้นมันไมเปน ขึ้นไปกราบเรียนทานก็ซัดบัตรบามาใหเลยเขาใจไหม มันเปนบาหรือ 
โอย เราไมลืมนะ อะไรจะอัศจรรยเทาจิต เอาละที่นี่เลิกกันละนะ พอ 
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