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ธรรมสรางตัวดวยสติ
พวกสัตวเล็กสัตวนอยมีที่วัดญาณสังวร ปาดงหนาชุมเย็นดี เราก็ไปนอนอยูใน
กลางปาเลยแหละ ไมเอาบาตรไป เพราะเรื่องการขบการฉันเราไมมีอะไรเปนอารมณ นี่
เพราะการฝกฝน เราฝกมาเสียจนชิน สักกี่วันไมฉันไดทงั้ นั้นแหละ เพราะแตกอนฝก
เสียจนทองเสีย ฝกเอาจริงเอาจังเลยนะ กี่วันไมฉันๆ ฉันก็ฉันสักมื้อเดียว หายเงียบๆ ที
นี้นานเขาๆ ทองมันก็เสีย ทองเสียมันก็ไมไดเปนกังวลยิ่งกวาความมุงมั่นตอธรรม ไม
สนใจจริงๆ อยากฉันวันไหนก็ฉัน ไมอยากฉันกี่วนั ไมฉันเลย เรื่อย แตธรรมะนี้จะหมุน
ติ้วๆ เลย
นั่นละตอนอดอาหารนั่นตอนธรรมะหมุนติ้วเลย เรงเครื่องอรรถเครื่องธรรม มี
ใครมาพูดคําพูดเหลานี้ สมัยปจจุบันมีใครมาพูด ก็เพราะวาไมมีใครทําซิ นี่เราพูดเรา
ทํา พอแมครูจารยมั่นเปนแมเหล็กเครื่องดึงดูดมรรคผลนิพพานอยูนั้นหมดเลย จิตใจ
มันดื่มมันด่ําอยูกับพอแมครูอาจารย เหมือนวามรรคผลนิพพานอยูตรงนั้น ทีนี้ความ
พากความเพียรเพื่อมรรคเพื่อผล โดยเฉพาะความพนทุกขมันรุนแรงเกินกวาที่จะไป
กังวลกับการอยูการกิน การหลับนอน สวนหลับนอนนั้นถาลงอดไปถึงสองสามวันแลว
ไมมีละงวง ไมมีเลย นั่งนี่เหมือนหัวตอ สติแนว ไมงวง ถาลงหยุดอาหารตั้งแตสองวัน
ขึ้นไปไมงวง ตอจากนัน้ ยิ่งไมงวง ดีไมดีนอนไมหลับ นอนกลางคืนนี้อยางมากสอง
ชั่วโมงเทานั้น พอตื่นขึ้นมานี่ความเพียรหมุนติ้วๆ เลย
นี่ก็สมมักสมหมายนะ อยางนี้ละธรรมเอาตามเหตุของการบําเพ็ญ ธรรมนี้
เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกอยางแลว ตอนรับผูปฏิบัติ ปฏิบัติเหตุหนักเบาแค
ใดผลก็หนักเบาไปตามเหตุๆ ทีนี้เราตั้งไวเราไมไดตงั้ ธรรมดา อยางทีเ่ รียนใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบเปนความสัตยความจริงในหัวใจเรา ตั้งแตฟงอรรถฟงธรรมพอแมครู
จารยมั่นแลว ทีแรกก็มีความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน ทั้งๆ ที่อยากไปนิพพานแตยัง
มีขอของใจสงสัย จึงไดลงในจุด ถาหากวาพบทานผูใดเปนผูแนะนําเรื่องมรรคผล
นิพพานวายังมีอยูโดยสมบูรณ เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวความเพียรนี้
จะเอาตายเขาวาเลย
พอดีเปนจังหวะที่จะไปหาพอแมครูจารยมั่น ทานก็กางเรดารไวเลย เหมือนคน
เคยทะเลาะเบาะแวงหรือเคยผูกกรรมผูกเวรกันมาแตกอน อํานาจแหงความเมตตาของ
ทานที่กางเปนเรดารออกมา พอขึ้นไปหา เหอ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย เหมือนคนเคย
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ทะเลาะกันมา พุงๆ เลยอรรถธรรม เพราะทานเห็นความตั้งใจของเราอยางแรงกลา
ที่วามรรคผลนิพพานจะยังมีอยูหรือไมมีนา สงสัย แตความอยากอยากเต็มกําลัง
พอไปถึงพอแมครูจารยมั่น ทานเปดเลยทีเดียวเรื่องมรรคผลนิพพาน ฟาด
ตั้งแตตนไมใบหญาภูเขาเลากอที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไลไปหมด
เลยโลกธาตุนี้ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลออกหมดเลย ไมมี กิเลส
แท ธรรมแท มรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ ทานชี้เขามานี้เลย เทศนของทานเด็ดเดี่ยว
เฉียบขาดมาก เหมือนวาทานแบมรรคผลนิพพานใหเห็น นี่นะๆ ตาบอดเหรอถึงไปลูบ
คลํางมเงาเกาหมัดอยูที่ไหน เหมือนอยางนั้นนะ ทานใสเปรี้ยงๆ
ไลเขามาจิตทั้งหมด ที่เปนขาศึกตั้งแตเล็กแตนอยจนเปนขาศึกอันใหญหลวง
กับคุณเล็กนอยจนถึงขั้นมหาคุณก็อยูที่ใจ ทานไล กิเลสก็อยูทนี่ ี่ ธรรมอยูที่นี่ แดนนรก
สวรรคนิพพานอยูที่นี่ ตัวเหตุอยูที่นี่ ตัวที่จะไปรับผลกับสิ่งเหลานี้คือใจ ทานใสเปรี้ยงๆ
จิตนี้ฟงเหมือนไมไดหายใจนะ คือไมไดสนใจกับอะไร จอตลอด จิตก็แนวเลย เทศนพอ
จบลงนี้ แหม อิ่มเอิบหมดเลย หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน ทั้งๆ ที่กิเลสมีอยูนั่นนะ
แตหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน แตกอนกิเลสมีอยูดวย ความอยากไปมรรคผล
นิพพานก็อยากไปดวย แตความสงสัยมรรคผลนิพพานก็มอี ยูดวย นั่น แตพอฟงธรรม
ทานเปดออกหมดเลย แมกิเลสจะมีอยูเต็มหัวใจก็ตามแตความเปดโลงเพื่อมรรคผล
นิพพานกระจางภายในจิตหายสงสัยแลว มันถึงไดเอาใหญ
ที่วามรรคผลอยูกับตัวตนเหตุนะ ไมไดอยูก ับความคาดคะเนดนเดาเกาหมัด อยู
กับเหตุ เมื่อไดฟงอรรถฟงธรรมทานอยางเต็มหัวใจแลวมรรคผลนิพพานเหมือนอยูชั่ว
เอื้อมเลยที่นี่ คือเปดอาหมด ไมมีสงสัยเลยละมรรคผลนิพพาน ทั้งๆ ที่ใจที่เปนเครื่อง
กีดขวางมรรคผลนิพพานคือกิเลสมันก็มีอยู แตเวลานั้นกิเลสหมอบหมด มีแตความ
เปดกวางออกเพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว จึงไดประกอบความเพียรอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย ก็สมอยูนะ รูสึกจะมีวาสนาอํานวยอยู
พอทานเทศนใหฟงแลวไมมีอะไรขัดของเลย ออกปฏิบัติทานก็ชมเชยสงเสริม
การออกปฏิบัติเราไปคนเดียวๆ ทานสงเสริมทันทีๆ เอาๆ ไปทานมหาใหไปองคเดียว
ใครอยาไปยุงทาน มีที่ไหนพระที่ไปลาทานไปวิเวกที่ไหนๆ สวนมากมีตั้งแตไปลาทานที
ละองคกต็ าม สององคก็ตาม สามองคกต็ าม พอไปลาทาน ทาน เหอ ขึ้นทันทีเลย
ตั้งแตอยูด วยกันนี้มันก็ตกนรกอยูตอหนาตอตานี้ตลอดเวลา แลวมันจะไปตกนรกหลุม
ไหนอีกละ จะไปหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหน ทานใสเปรี้ยงๆ แลวพระใครจะกลาไป
ก็หดเลยไมไป
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นี่ละที่วาวาสนาอํานวยอยูบาง คือสําหรับเรานี้ไมมี พอวาลาไปประกอบความ
พากเพียร พอทานอนุญาตเรียบรอยแลว ถามวาจะไปทางไหนๆ เราก็กราบเรียนทาน
ตามความมุงหมายที่เราจะไป แลวจะไปกีอ่ งค วาไปองคเดียวเทานั้นดีดผึงเลยนะ เอา
ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทาน ก็เปนอยางนั้นจริงๆ การประกอบความ
เพียรเราไปแตองคเดียวทั้งนั้นเลย ไมมีใครจะติดตามไปดวย คือมีเพื่อนมีฝูงมันเปนน้ํา
ไหลบา ความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณที่ไปดวยกันมันมีอยูลึกลับ นั่นแหละมัน
กลายเปนน้ําไหลบา น้ําไหลบามันไมรุนแรง ถามันพุงลงทอเดียวเทานั้นมันก็พุงๆ เรา
ไปคนเดียวก็เรียกวาปาชาอยูกับเรา เปนกับตายปาชาอยูกับเรา
อรรถธรรมทานมอบใหหมดแลวไดฟง อยางถึงใจแลวทีนี้ก็จะเอาใหถึงใจ เอา
เปนเอาตายเขาวาเลย นั่นละความเพียรมันถึงเด็ด เด็ดตลอด ไปแตคนเดียวนะ เราไป
ทําความพากเพียรไมเอาใครไปดวย ทานก็สงเสริมดวยสําหรับเรา องคอื่นทานไมได
สงเสริม ทานคงจะเล็งญาณดูอาจจะมีนิสัยวาสนาบาง แตคนๆ นี้มันหนา พระองคนมี้ ัน
หนา ถาไปกับหมูกับเพื่อนมันจะเกาะหมูเพื่อน มันจะไมตายงาย ใหมันไปองคเดียว ถา
มันไมดีใหมนั ตายเสียคงวาอยางนั้น พอเราลาไปคนเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย ทานมหาไป
องคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ
ทีนี้เมื่อองคเดียวแลวปาชาอยูกับเรา ทุกสิ่งทุกอยางอยูกับเราไมเปนน้ําไหลบา
จะคิดแงนั้นแงนี้กับผูนั้นผูนี้ไมมี อยากกินก็กิน ไมอยากกินกีว่ ันชางมัน วาอยางนั้นเลย
มันจะเปนจะตายจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตมาฉันเสียพอยังชีวิตใหเปนไปเทานั้น นี่ละการฝก
ทรมานเพื่อฆากิเลสตัวมหาอํานาจในวัฏวนวัฏจักรคือกิเลส จึงเปนเรื่องที่ยากมาก หนัก
มากทีเดียว ถาใครยังไมไดผานการฟาดฟนกับกิเลสเสียกอนอยาดวนเอามาพูดมาคุย
นะวางานนั้นหนัก งานนี้เบา ไมไดหนักงานเหลานั้น
งานหนักจริงๆ คืองานฆากิเลสที่เปนเจาอํานาจครอบหัวใจของสัตวโลกในสาม
แดนโลกธาตุอยูใตอํานาจของมันหมด แลวใหมันอยูในเงื้อมมือ เอาใหขาดสะบั้นลงไป
กิเลสขาดจากจิตใจ ใจทรงความบริสุทธิ์ขึ้นมานี้เปนของงายเมื่อไร หนักมากนะ ซัด
กันลงไปเลย พรอมกับวานิสัยวาสนาเรามันเปนคนหยาบ ทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมได มี
ลักษณะจะเปนผาดโผนๆ สวนมากมักจะผาดโผน บางครั้งพอแมครูจารยก็ไดรั้ง
เอาไวๆ เสมอ เพราะมันรุนแรงดวยความโงเขลา ทานรั้งเอาไวดวยความเปนจอม
ปราชญของทาน เรายอมรับทานทันทีๆ เพราะเรายอมรับวาเราโงแสนโง และยอมรับ
ทานวาเปนจอมปราชญ ทานเผดียงตรงไหนปฏิบัติตามทาน ไมฝน นี่ละทานรั้งไวเสมอ
ถาอะไรมันจะรุนแรงมากไปทานก็รั้งเอาไวๆ พอใหออนอยูในขั้นพอดิบพอดี
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อยางนี้ละการปฏิบัติ เริ่มตนตั้งแตจติ ที่มันดีดมันดิ้น โอย เวลามันดื้อดื้อจริงๆ
นะกิเลส คือคําวากิเลสมันเปนธรรมชาติอันหนึ่งเกาะอยูที่จิต หุมหออยูที่จติ นั้นนะ นั่น
ละตัวภัย กิเลสนี้แหละมันเปนภัยตอจิตใจ ทานใหชื่อวากิเลส อยูกับใจ ทีนี้การภาวนาก็
เพื่อจะชําระสิ่งเหลานี้ออกไปๆ การทําบุญใหทานทุกสิ่งทุกอยางก็เปนเครื่องสนับสนุน
กัน แลวการภาวนาเปนแนวหนาชวยกําลังกันไปๆ ละการภาวนา พอหนักเขาการ
ภาวนาหนักอยางอื่นไมคอ ยจะสนใจละที่นี่ มุงตอการภาวนา เมื่อมันจวนจะผานไดแลว
มันก็รวมมาจิตตภาวนาทั้งนั้นแหละ บุญกุศลมากนอยทีเ่ ราสรางมามันไหลลงทํานบ
ใหญคือจิตตภาวนา มาลงที่นี่ จากนั้นก็รวมใหญกันเลยละ
จิตตภาวนาก็เปนอยางนั้น เวลาฝกหัดทีแรก แหม ลําบากลําบนยากแสนสาหัส
ทีเดียว แตก็ทน สําคัญที่วาทน พยายาม จนกระทั่งตั้งจิตไดเปนความสงบเย็นใจบาง
จากนั้นก็เรงใหญ เปนสมาธิแนนหนามั่นคง ไมอยากคิดอยากปรุง นั่งอยูที่ไหนมีแต
ความรูอันเดียว เอกจิตเอกธรรมคือความรูอันเดียวไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของเลย ทาน
เรียกวาเอกจิต หรือเอกัคคตารมณ ความรูอันเดียว ทีนี้จิตเมื่อเปนสมาธิเต็มที่แลวเปน
เอกจิตเอกธรรม ไมอยากยุงกับสิ่งใด ความคิดปรุงขึ้นมาเปนการรบกวนเสียทั้งนั้น ไม
อยากคิดอยากปรุง
นี่ขั้นนี้การกาวไปเห็นเปนลําดับในจิตใจดวงนี้แหละ
ขั้นที่มันฟุงซานวุนวาย
อยากคิดอยากปรุงนี้เราบังคับใหมันสงบมันไมยอมสงบ มันดีดมันดิ้น อยากคิดอยาก
ปรุง อยากรูอยากเห็นอยากทุกอยางเต็มอยูในหัวใจนี้หมดนั่นแหละ ทีนี้เมื่อเอาสมาธิ
ภาวนา เอาน้ําดับไฟดับลงไปๆ พอจิตสงบไดความอยากคิดอยากปรุงมันก็เบาลงๆ
จนกระทั่งจิตเปนสมาธิความอยากคิดอยากปรุงนี่สงบเงียบไปเลย ไมอยากคิดอยากปรุง
นั่งอยูที่ไหนมีแตความรูอันเดียว เรียกวาเอกจิตเอกธรรม มีความรูอันเดียว
เทานั้น ไมมีอารมณอะไรมาผาน จิตก็ไมปรุงออกไป อะไรทีจ่ ะมาผานในจิตใหเปนสอง
ไมมี นั่นเรียกวาจิตเปนสมาธิเต็มที่ อยูที่ไหนสบายๆ แตมันติดไดนะถาไมมีผูแนะนําสั่ง
สอน เพียงสมาธินี้มันก็อยูจนกระทัง่ วันตายนั้นแหละ มันกาวจากนี้ไปไมได ตองมีผู
เตือน เรารูเสียตั้งแตบัดนี้เราก็เตือนเราเอง นําไปเตือนเราเอง พอจิตมีความสงบควร
แกการจะบําเพ็ญทางดานปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ แยกเขาแยกเรา
เริ่มตั้งแตหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง อาหารใหม อาหารเกา ทั้งของ
เขาของเรา ทั้งของสัตวของบุคคลทั่วๆ ไป แยกออกใหเปนสัดเปนสวน แลวมองหาคน
ไมเห็น มองหาหญิงหาชาย หาความสวยงามไมมี เพราะจิตไปกังวลกับสิ่งเหลานี้ มัน
ตกแตงเอาเอง สิ่งเหลานั้นเขาไมไดสวยไดงามอะไร จิตมันหากเปนของมันเองดวย
อํานาจของกิเลส ชําระสะสางสิ่งเหลานี้ดวยทางปญญา จิตก็ยงิ่ สวางออกไปๆ สมาธิเปน
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ฐานที่ตั้งหรือเปนตนทุนของปญญา เมื่อมีตนทุนแลวจิตใจไมหิวโหยในอารมณ เราพา
พิจารณาอะไรมันก็ทําตามที่เราพิจารณา
ถาจิตยังหิวโหยอยูในอารมณ ไมมีความสงบแลว พาคิดทางดานปญญามันเถล
ไถลไปทางสัญญาอารมณ กลายเปนสมุทัยกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้นเสีย เมื่อจิตมีตนทุนมี
สมาธิแลวเรียกวาจิตอิ่มอารมณ แลวพาออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ดูซิดูคน เรา
ปลูกสรางอะไรหรูหราฟูฟาเพราะคนลืมตัว สรางอะไรมีแตตอ งการสวยๆ งามๆ เพือ่
มากลบตัวสกปรกปาชาผีดิบคือตัวของเราแตละคนๆ นี้ไว ไมอยางนั้นมันอุจาดบาดตา
ไมนาดู
ประหนึ่งวาโลกนี้จะแตกถากิเลสไมไดครอบครองหัวใจ ตกแตงนั้นตกแตงนี้ให
เปนของสวยของงาม ลอตาเอาไว กิเลสอยูกับความหลอกลวง ความตมตุน ของกิเลสคือ
ความหลอกลวง ไมสวยแตงใหสวย สวยตามกิเลสไมใชสวยตามธรรม มันก็วาสวย อัน
นั้นดีแลว อันนี้ดแี ลว ตัวของคนเรานี้ก็ตกแตงเสียจนเปนบาเลย เครื่องนุงหมนี้ โธ ใน
หองหนึ่งนี้เต็มหองเลยเครื่องแตงตัวของคนๆ เดียว มันก็ยังไมพอกับความตองการ
ของกิเลส หาสิ่งเหลานั้นมาประกบซากผีดิบคือตัวของมันเอง มันไมใหยอมเห็นงายๆ
นะ มันวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีมาหลอกเอาไวๆ เครื่องแตงตัวใชวันหนึ่งสองวันทิ้งหาใหมมาๆ
ก็มากลบซากผีดิบนี้แหละ เราไมรู ใหพากันรูเสียนะ นี่ละความจริงเปนอยางนี้ การ
พิจารณากรรมฐานทานพิจารณาอยางนี้
ทีนี้คอยเปดออกตามหลักความจริง แยกดูธาตุดขู ันธตั้งแตผวิ หนังขึ้นไป แมแต
ผิวหนังมันยังมีขี้ไคล มันไมใชสะอาดอยางเดียว ยังมีขี้ไคลติดอยูผิวหนัง เขาไปลึก
เทาไรๆ
ดูไดเมื่อไรคนเรา
ถาจะใหธรรมดูตามหลักความจริงแลวมันดูไมได
เพราะฉะนั้นทานจึงใหพิจารณาใหถอดถอนปลอยวางอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นใน
ของปลอมทีเ่ ห็นวาสวยวางาม มันไมไดสวยไดงามตามหลักธรรมชาติ ตามหลักของ
ธรรม ใหพิจารณาอยางนี้ทางดานปญญา
ปญญาแตกกระจายออกไปๆ จนกระทั่งรางกายนี้เมื่ออิ่มเต็มที่แลวรางกายก็
หมดความหมายในการที่จะพิจารณาใหเปนอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อะไรก็ตามเถอะ
มันหมดความหมายเปนลําดับ รางกายนี้อสุภะที่ไหน เวลามันมีกําลังมากแลวพอ
พิจารณานี้มันขาดไปทันทีทันใด แยกวาอันนั้นเปนอสุภะ อันนั้นงาม อันนี้ไมงามไมทัน
พอตัง้ ขึ้นพับดับพรอมๆๆ นี่ละที่นี่รางกายที่เกี่ยวกับอสุภะอสุภังหมดความหมายไป
ในตอนนี้ละ จากนั้นก็มีแตความเกิดความดับของสังขารที่คิดที่ปรุงอยูภายในจิต
สวนรางกายนี้หมด เราพิจารณาไมไดมันผานแลวนะ สังขารรางกายหมดอิ่มพอ
ในการพิจารณารางกาย ตามหลักธรรมะทานวานี่ละกามราคะขาดลงในจุดนี้ ราคะ
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ตัณหาเหมือนโลกทั่วๆ ไป ขาดตรงที่การพิจารณาสกลกาย หมดความสวยความงาม
และหมดโดยสิ้นเชิง จนกระทั่งรางกายนี้เปนของวางเปลาไปหมด นี่ละหมดราคะตัณหา
หมดจุดนี้ จากนั้นมันก็วาง แตอาศัยรางกายนี้ตั้งเปนเครื่องหมายขึ้นมาเพื่อจะฝกซอม
การพิจารณาใหคลองตัวเร็วขึ้นๆ ตั้งขึ้นดับเร็วขึ้นไปๆ ตัง้ พับดับพรอมๆ จะพิจารณา
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาอะไรไมทัน นี่เปนขั้นๆ การภาวนา
ทีนี้ก็มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับภายในจิต ทานเรียกวานามธรรม เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ นี่ละเปนสนามรบละที่นี่ สนามรบของปญญาขั้นนี้ ขั้นรางกายหมดแลว
มันอิ่มมันปลอยของมัน ไมมที ี่จะมาพิจารณาอีกแลวเรียกวาอิ่ม ถายังไมอิ่มมันก็หมุน
ติ้วๆ พิจารณารางกายคลองแคลววองไวเทาไรมันก็ยิ่งหมุนติว้ ของมัน ยกตัวอยางอยาง
พระองคหนึง่ ทานแสดงไวในตํารา วาทานกําลังพิจารณา ตอนนั้นจิตของทานกําลังหนัก
อยูในเนื้อในกระดูก มองเห็นตัวเองมีแตเนื้อกับกระดูก ดูเมื่อไรก็มีแตกองเนื้อกอง
กระดูก สุดทายมีแตกองกระดูกที่นี่ มองดูเนื้อไมเห็น เห็นแตกองกระดูก
พอดีมีผูหญิงคนหนึ่งเขาทะเลาะกับสามีเขา เขาผานมาทางจงกรมของทานนั่น
ละ ทานเดินจงกรมอยู ทานมองดูผูหญิงคนนั้นมันไมใชหญิง มันเปนโครงกระดูกมา
เลย นั่นละจิตของทานพิจารณาอยูในขั้นโครงกระดูก ผูหญิงคนทีผ่ านมานั้นเลย
กลายเปนโครงกระดูกไปดวยกัน ผานไปทานก็ดู โอ โครงกระดูกนี้ผานมา โครงกระดูก
นี้เปนผูดู ทานเอามาพิจารณาเปนธรรมอีก โครงกระดูกนั้นผานมาคือผูหญิงที่ทะเลาะ
กับสามี เขาผานมาทางจงกรมทานก็เห็นเปนโครงกระดูกไปเลย ไมไดเห็นเปนสัตว เปน
บุคคล เปนหญิง เปนชายอะไรเลย
ทานก็ดู ไอเราก็โครงกระดูก โครงกระดูกดูโครงกระดูกเปนกองกระดูกดวยกัน
ไมนานนักสามีเขาก็ตามมา เห็นผูหญิงผานไปนี้ไหม ทานพูดตรงไปกับธรรมจริงๆ นะ
ทานไมพูดออมคอมเพื่อรักษาสมมุตนิ ิยม เห็นผูหญิงเดินผานไปนี้ไหม ทานวาไมเห็น
ผูหญิง เห็นแตกองกระดูก เห็นแตกองกระดูกผานไปนี้ เขาก็จะไมพอใจ พอทานบอก
แนวทางไปแลวเขาก็ตามไป นี่ละจิตอยูในขั้นนี้เปนอยางนั้น เห็นใครก็ตามไมวาผูหญิง
ผูชายจะเปนกองกระดูกๆ ไปตามๆ กัน
พอผานจากนั้นสิ่งเหลานี้ดับหมด เรื่องสกลกาย อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ ผาน
ไปหมด ตอไปก็กลายเปนจิตวางขึ้นมา รางกายอันนี้หมด คําวาอสุภะอสุภังหมดปญหา
ไปเลย จิตก็ขาดจากราคะตัณหาในจุดนี้ หมด ทีนี้ที่ละเอียดๆ ขึ้นไปมาทานก็ตามขึน้ ไป
เปนนามธรรมเรื่อยขึ้นไป อันนี้เราไมพิจารณาตอไปละ เพียงขั้นนี้จิตมันวางไปแลว พอ
มันวางอะไรปรากฏขึ้นมามันก็ดับ เกิดขึ้นมามันก็ดับ สวนที่วาอสุภะอสุภังพิจารณาไม
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ทัน พอแพล็บขึ้นมาเหมือนฟาแลบดับพรอมๆ เราจะพิจารณาอสุภะอสุภังทันอยางไร
ไมทัน
นี่มันเปนขั้นของจิตที่พิจารณาคลองตัวแลวปรากฏเหมือนฟาแลบ ความคิดปรุง
ดับพรอมๆ พิจารณาฝกซอมความปรุงของจิตที่เปนรูปเปนนามแลววิ่งเขาสูใจ พิจารณา
ออกมาๆ จากใจ เวลายอนเขาไปก็ไปดับที่ใจๆ มีเกิดมีดับๆ ที่วาสวยวางามไมมี เปน
ขั้นๆ นะ มีแตปรากฏวาเกิดหรือดับ อะไรก็ตามเกิดขึ้นมา ดับไปพรอมๆ กันในขณะ
ทาน ทานฝกซอมความเกิดความดับอันนี้เปนลําดับลําดาจนเขาถึงจิต ชํานิชํานาญ ทีนี้
เวลาเกิดดับอะไรมันก็มตี ั้งแตออกจากจิตๆ คิดดีก็ดับ คิดชัว่ ก็ดับ คิดบุญก็ดับ คิดบาป
ก็ดับ ออกมาจากจิต หมุนเขาไปๆ ก็ไปถึงรวงรังของอวิชชาที่หุมหอปดบังจิตเอาไว
ทําลายอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นบรรลุธรรม หมด ทีนี้ไมมีอะไรเหลือ
นั่นละการพิจารณาการภาวนาเปนลําดับลําดาอยางนั้น เวลาพิจารณาไปแลวมัน
ก็รูเอง จะไปสอนคนอื่นสุมสี่สุมหาไมได เหมือนอยางครูจะเปนชั้นมัธยม หรือ
ดอกเตอรกต็ ามมาสอนเด็กตองสอนตามภูมิของเด็ก ก.ไก ก.กา ก็สอนไปตามขั้นตาม
ภูมิของเด็ก ไมไดเอาดอกเตอรมาอวดเด็กนะ ตองเอาขั้นของเด็กที่จะพอเขาใจ เชน ก.
ไก ก.กา หนึ่งบวกหนึ่งเปนสอง สองบวกสองเปนสามเปนสี่เรื่อยๆ จนกระทั่งเด็ก
ชํานาญก็สอนขึ้นๆ ไป
อันนี้การสอนอรรถสอนธรรมก็อยางนั้นเหมือนกัน ใครอยูในขั้นใดภูมิใดถายัง
ไมสงบก็สอนใหมีความสงบดวยคําบริกรรม เชน พุทโธเปนตน ตามแตจริตนิสัยชอบใน
คําบริกรรมใด นําคําบริกรรมนั้นเปนเครื่องกํากับจิต มีสติครอบอยูกับจิต ใหภาวนา
อยางนี้จิตจะไมพน ความสงบไปได ตองสงบ ขอใหสตินี้จับกับจิตกับคําบริกรรมเถอะ
ตั้งไดเลยวาจิตสงบได ถาหากวามีพลั้งๆ เผลอๆ ไมไดเรื่องนะ ขาดๆ วิ่นๆ ตอไปก็
เปนเจริญ-เสื่อมๆ ไมไดเรื่องไดราว ถาลงสติไดจับตลอดไปแลวจะเจริญไปโดย
ถายเดียวๆ
นี่ละสติจึงเปนของสําคัญมาก ควบคุมงานไมใหเผลอ กิเลสเกิดไมไดในขณะที่
สติควบคุมงานไมเผลอตัว แลวกิเลสสรางตัวไมได เมื่อกิเลสสรางตัวไมไดก็มีแตธรรม
สรางตัวดวยสติ จิตใจก็สงางามขึ้นๆ ไมบอกก็ไดที่วาสงบ สงบ สติเปนเครื่องควบคุม
ได สงบไดถามีสติ ใหจับใหดีนะสติ สติเปนของสําคัญมากทีเดียว ถาขาดสติเมื่อไร
เทากับขาดความเพียรเมื่อนั้น สติติดแนบไปเมื่อไรนั่นละความเพียรติดแนบกันไปตาม
กัน นี่การประกอบความพากเพียรใหพิจารณาอยางนั้น
ไมวาธรรมขั้นใดก็ตามสตินี้ปราศจากไมได ตัง้ แตสติลมลุกคลุกคลาน ตอไปจน
เปนสติปญญาอัตโนมัติ กาวขึ้นมหาสติ-มหาปญญา สติจะปราศจากไปไมไดเลย กิเลส
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ขาดสะบั้นลงไปเพราะสตินี้เปนสําคัญ นี่การภาวนา วันนี้พูดถึงเรื่องภาวนาการอบรมใจ
เพราะใจเปนของสําคัญมากทีเดียว ไมเคยตายนะใจดวงนี้ เราตามวิถีจิตนี้มันทราบได
ชัดทางดานจิตตภาวนา รางกายกับความรูคือจิตมันอยูดวยกันนี่ละ มันก็เหมาเอาหมด
ทั้งรางกายนี้วาตัวรูตัวจิต ตัวเราตัวเขาไปเสียหมด ความจริงจิตเปนจิต รางกายเปน
รางกาย
เหมือนกับวาเอาผลไมวางลงในตะกรา ผลไมเปนผลไม ตะกราเปนตะกรา ไมใช
อันเดียวกัน เวลาแยกเขาไปๆ เห็นทั้งผลไม เห็นทั้งตะกรา เปนภาชนะรับสิ่งเหลานั้น ที
นี้เห็นทั้งจิตเห็นทั้งภาชนะคือสกลกายทั้งหมดเปนเรือนรางของจิต
จิตอยูภายใน
พิจารณาตามเขาไปๆ มันก็ละเอียดลออเขาไป ทีนี้แยกจิตแยกกายได กายเปนอยาง
หนึ่ง จิตเปนอยางหนึ่ง ละเอียดเขาไปๆ ตามจิตดวงนี้เขาไปจนกระทั่งเขาไปถึงจิตเดิม
แท กระแสของจิตออกมาก็เปนกระแสของจิต พิจารณาเขาไป ตามเขาไป จนกระทั่งถึง
ตัวจิตแทนั้นแหละ คว่ํากันที่ตรงนั้น
กิเลสอยูที่ตัวจิตแทนั่นละมันครอบ เรียกวาอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาดัน
ออกมาใหเกิดสังขาร สังขารนั้นก็เปนสมุทัย เมื่อสติครอบเอาไวไมใหมันเกิดสังขารก็
ปรุงไมได สติก็ตามเขาไปเรื่อยๆ จนถอดถอนออกได เมือ่ กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจ
หมดแลวความสวางของจิตไมตอ งถามแหละ ไมถามใครทั้งนั้น สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็น
เองในผลงานของตนตัง้ แตตนจนอวสานถึงนิพพานสดๆ รอนๆ ไมตองไปถามใคร แม
พระพุทธเจาประทับอยูขา งหนาก็ไมทูลถาม เพราะ สนฺทิฏฐิโก นี้เปนพระโอวาทที่
พระองคประทานใหแลว วาผูปฏิบัติจะรูผลงานของตนเปนลําดับ จนกระทั่งถึงที่สุดแหง
ผลของงาน บรรลุธรรม เรียกวาถึงขั้นบริสุทธิ์แลวก็เปนสนฺทิฏฐ ิโกในความบริสุทธิ์อีกที
หนึ่ง
นั่นละการปฏิบัติ จิตใจนี้ตามวิถีเขาไปนี้เวลาละเอียดเขาไปแลวจะมีแตจิตนะ
รางกายนี้ไมมีความหมาย มันกลายเปนของวางไปหมดแลว ทีแรกรางกายเหมือนภูเขา
ทั้งลูก เวลาจิตใจมันหนาแนนดวยกิเลสรางกายก็หนาแนนเหมือนภูเขาทั้งลูก แตเวลา
พิจารณาเขาไปๆ รางกายก็คอยละเอียดลงไปๆ จนกระทั่งถึงรางกายนี้ไมปรากฏ มีแต
ความสวางไสวครอบแดนโลกธาตุ นั่นเห็นไหมละ ทั้งๆ ที่รางกายมีอยู แตจิตนี้มันสวาง
มันทะลุไปหมดเลย แผนดินทั้งแผนทะลุไปไดหมด นี่ถึงขั้นจิตสวางไสวมันสวางไสว
อยางนั้น
จากนั้นก็ปลอยวางโดยลําดับ อยางที่วาขั้นวางๆ วางนอกวางใน วางภายนอกแต
ภายในยังไมวางก็ไมเรียกวาสิ้น วางภายนอก ทุกสิ่งทุกอยางวางหมด ปลอยวางหมด
ภายในก็วางดวยปลอยวางตัวเองดวย นี่เรียกวาปลอยวางโดยสิ้นเชิง เสร็จสิ้นไมมีอะไร
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เหลือ พนแลวจากสมมุติ ไมมอี ะไรเหลือแลวภายในใจ จะเรียกวาพระอรหันตหรือไม
อรหันตทานไมสนใจ เมื่อพนไปแลวก็พอ นี่ละการปฏิบัติ
วันนี้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาใหทานทั้งหลายไดทราบ ในวงพุทธศาสนาทานถือ
จิตตภาวนาเปนสําคัญ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เราไดกราบไหวบูชาอยูทุกวันนี้คืออะไร
คือพระสงฆสาวก ทานเปนพระอรหันต ทานบําเพ็ญอยางไรทานถึงเปนพระอรหันต ก็
บําเพ็ญตามแนวทางของศาสดา เมื่อเต็มที่แลวทานก็หลุดพนได กิเลสไมมีในพระ
อรหันต พระอรหันตนั้นแหละที่เปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิของพวกเราทั้งหลาย ที่วา
พระสงฆๆ พระอรหันตทานเปนสรณะของพวกเรา ก็เพราะการตามดูจิต ฝกฝนอบรม
จิต เมื่อเขาถึงจิตแลวมันหายสงสัยทุกอยาง
วิถีของจิตนี้มันละเอียดลออมาก จะตองตามกันดวยจิตตภาวนา สติปญญา
ละเอียดเขาไปเราจะเห็นความละเอียดของจิตๆ เรื่อยไปเลย ถาสติปญญายังไมละเอียด
จะยังไมเห็นจิต มันหยาบ พอสติปญ
 ญาละเอียดเขาไปความละเอียดของจิตจะละเอียด
เขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงที่สุดแหงความละเอียดของจิต ความละเอียดไมมี หมด
ความหยาบความละเอียดในจิต ไมมี นั่นละสิ้นแลว คือสมมุตทิ ั้งปวงขาดสะบั้นไป
หมดแลว วาหยาบวาละเอียดไมมี วาเศราหมองผองใสไมมีในจิตดวงพนทุกขแลวไมมี
ใหพากันจําเอา
ที่วาเศราหมองผองใสอยูใ นปฏิปทากําลังดําเนิน พอถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลวนั้น
ไมมีคําวาเศราหมองผองใส หมดโดยสิ้นเชิง เพราะเหลานี้เปนสมมุติทั้งมวล จิตอันนั้น
ที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวผานสมมุติ สิ่งเหลานี้จึงไมเอื้อมไปถึง จําเอา เอาละวันนี้พูดธรรมะ
เพียงเทานี้ พอเปนคติเครื่องเตือนใจบรรดาทานที่เปนนักภาวนาทั้งหลาย มันเปนความ
จําเปนดวยกันนะการภาวนา จิตใจมีความสงบเย็นเทาไรหนาที่การงานของเราก็ราบรื่น
ดีงาม การประกอบทํามาหาเลี้ยงชีพก็เหมือนกันไมหวั่นไมไหวงายๆ คือความไดมาเสีย
ไปมันเปนคูเคียงกัน จิตผูรับทราบสิ่งที่ไดมาเสียไปมากนอยนี้เปนเรื่องของจิต เมือ่ มี
ธรรมเขาคุมครองรักษาจิตยอมรูเทาทันสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของกับตน จิตก็ไมวาวุนขุน
มัว ใหจําเอา เอาละพอ
(ทายเทศนลูกศิษยกราบเรียนถามปญหาภาวนา)
ลูกศิษย
เวลาจอดูกายทิ้งคําบริกรรมไดไหมเจาคะ ปรกติลูกฝกมาลูกจะมี
คําบริกรรมรวมดวยทุกครั้ง สติจอดูกายไปดวย เวลาหนูจะเขาพักสมาธิมนั ยาก พอพุท
โธปบ กายมันจะใหเห็นเลย มันยากที่จะดึงเขามาพักสมาธิเจาคะ เวลาพิจารณากายลูก
จะทิ้งคําบริกรรมไดไหมเจาคะ)

๑๐
หลวงตา
ไดๆ นี่ทางเดินอยางนี้ละ เวลาพิจารณาแลวคําบริกรรมตอง
ปลอย งานของจิตเปนงานพิจารณาไปแลว งานหนึ่งคืองานบริกรรมพุทโธ เปนตนนะ
งานบริกรรมนี้เปนงานอันหนึ่งอยูในขั้นทํางานอันนี้ ทีนี้พอพิจารณารางกายเปนงาน
อันหนึ่งขึ้นมางานทางดานปญญา เราหยุดทางบริกรรมพุทโธได ปลอยได นี่ละวิถีทาง
เดินที่ถูกตอง เวลาเราทําการพิจารณาอะไรแลวปลอยคําบริกรรมได
ลูกศิษย
เวลาลูกดูกระดูกดูไปเรื่อยๆ อยางนี้ไดไหมเจาคะ
หลวงตา
ดูไปมันจะชํานาญของมันเรื่อยนะ
อยางที่พูดตะกี้นี้เขาเห็น
ผูหญิงเดินผานไปเปนกองกระดูก เขาก็กองกระดูก เขาไมไดยกเขาไปดูแตกองกระดูก
คนอื่น กระดูกเจอกัน กระดูกเขากระดูกเรา คือมันทั่วถึงหมด เมื่อชัดเจนแลวมองไป
ไหนมันเปนอยางเดียวกัน อยูในขั้นกระดูกก็เปนกระดูก มองไปทีไ่ หนเปนกระดูกไป
หมด นี่ความชํานาญของจิต
ลูกศิษย
เวลาเขาสมาธิกอนนอน พอจิตสงบแลวมันพักไดแปบเดียว นอน
ไมกี่ชั่วโมงตืน่ ขึ้นมาแลว มันตอเลย
หลวงตา
เวลามันขี้เกียจมันนอนวันยังค่ําคืนยังรุงมันก็นอนได ก็แกกัน
อยางนั้นซี ถึงวาระที่ควรจะหักมันก็หัก ถามันไมนอนเสียจริงๆ ก็มีวิธอี ีกวิธีหนึ่ง อันนี้
หลวงตาก็ไดอธิบายใหฟงแลวไมใชเหรอ ถึงขั้นที่จิตมันหมุนของมันจริงๆ มันนอนไม
หลับนะ นอนอยูนี้มันก็ฟดกันอยูระหวางกิเลสกับธรรมเขาขั้นปญญา มันไมหลับ ทีนี้เรา
จะทําอยางไรใหมันหลับ จึงตองวาหางานใหมันทําชิ้นเดียว พุทโธๆ ใหทํางานอันเดียว
อยาไปยุงกับงานใด พุทโธๆ จิตจอ มีสติจออยูนแี้ ลวสงบ จากนั้นรวม หลับ คือพอมัน
สงบลงไปนี้แลวใหสงบอยูนั้นก็ได จากสงบแลวหลับเลยได ถาเวลามันกําลังชุลมุนนี้
นอนไมหลับ
นี่เปนอยูนะ ไมหลับเอาเฉยๆ คืออันนี้ทํางานไมหยุด มันหมุนของมัน นอนอยูก็
ไมถอย อยางนี้ไมหลับ ทีนี้ทําอยางไรจะใหมันหลับ มันหมุนของมันกับเรื่องราวตางๆ
ใหแคบเขามาๆ ใหอยูกับคําบริกรรมคําเดียวเชนพุทโธๆ ไมใหหมุนออกขางนอก
พุทโธๆ จิตมันเขาจุดเดียว พอเขาจุดเดียวสงบแลวหลับ หลับได
โห จิตเปนของอัศจรรย เราเคยพูดแลว เราเองก็ยังเปนบาชมเราวะ เคยเลาให
ลูกศิษยลูกหาฟง เดินจงกรมอยู เรามาพูดเพียงเอกเทศครั้งเดียวพอเปนคติทั่วๆ ไปได
เดินจงกรมไปมานี้ขั้นนั้นจิตมันวางหมด วางหมดเลย เห็นแตความอัศจรรยจิตนี้สวาง
ไสว แหม บอกไมถูก แตมันไมสงสัยในจิตที่มนั เปนสวางไสวและวางไปหมด เราก็มา
หลงตัวเอง โอโห ทําไมจิตเราถึงไดสวางไสวถึงขนาดนี้เชียวนา อัศจรรยแลววางไปหมด

๑๑
ตัวเองมันอยูใ นขั้นนี้ ขั้นที่ควรอัศจรรยมันก็อัศจรรย แตผานไปแลวมันก็รูขางหลัง
เรื่อยๆ เขาใจ มันเปนขั้นๆ
เอานะทานทั้งหลายใหจํา พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว หาไม
มีในโลกวาศาสนาใดจะเลิศเลอเสมอศาสนาหรือยิ่งกวาศาสนาไมมี มีพุทธศาสนาอัน
เดียว พุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผูสิ้นกิเลส โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในตลอด
ทั่วถึง การแนะนําสั่งสอนโลกจึงไมผิด โลกวิทรู ูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง สอน
อะไรไมผดิ มีแตพุทธศาสนา มีอันเดียว นอกนั้นใครจะเสกสรรปนยอขึ้นเปนศาสนาใด
ก็ทราบไปตามเรื่องนิสัยวาสนาของใครของเรานะ จะวานั่นพอของเขานี้พอของเราก็วา
ไปได แตมนั หนีหลักใหญที่ใครยึดผิดหรือถูกเขาใจไหมละ พุทธศาสนานี้แนนอนมาก
ทีเดียว
พอพูดอยางนี้ทําใหระลึกไดถงึ เรื่องศาสนาเซน เราอานจนจบๆ ศาสนาเซน เขา
เปนชื่ออันหนึ่ง เปนสมบัติของเขาอันหนึ่ง พุทธศาสนานี้เปนสมบัติของชาวพุทธเรา
อันหนึ่ง เขาเรียกศาสนาเขาเปนศาสนาเซน แลวเปนสมบัติของพวกชาวเซนที่เขาตั้งชือ่
กัน ทีนี้เวลาพิจารณาแลวคําวาศาสนาเซนนั้นคือปญญา พุทธศาสนานี้แลเปนขั้น
ตอนทายตอนสุดทายแหงการปฏิบัติธรรมจะหลุดพน เขาสูปญ
 ญาขั้นนี้ๆ ออกจากพุทธ
ศาสนา เมื่อปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แลวจะเปนอยางศาสนาเซน เขาบรรลุธรรมไปเขาเลย
เขาใจวามีเทานั้น เขาไมไดพูดถึงเรื่องก.ไก ก.กา ขึ้นไปนะ เขาพูดเอาตอนดอกเตอร
เลยทีเดียว พุทธศาสนานี้มีตั้งแตก.ไก ก.กา ขึ้นถึงขั้นดอกเตอร เรียบ ของเราเสมอ
ศาสนาเซนนั้นคือตอนปลายของพุทธศาสนา ผานนี้มันรูหมด โกหกไมได พอถึง
ขั้นนั้นมันเปนอยางนั้น อยางที่วาศาสนาเซน มันจะเปนสติปญญาไปหมดเลยพอถึงขั้น
สติปญญา เชนเดียวกับเวลากิเลสเต็มหัวใจนี้มองดูอะไรตาหูจมูกลิ้นกายจะเปนกิเลสไป
หมด พอมันเปนธรรมแลวทีนี้อะไรๆ เปนธรรมหมด ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ
อะไรเปนธรรมไปหมดเลย สติปญญาขั้นนี้ขั้นเปนธรรมไปหมดที่จะหลุดพนคือพุทธ
ศาสนาตอนปลาย พอจากนี้แลวก็ผาน เราจึงไมสงสัย
แตเขายกวาเปนศาสนาเซนของเขา เราก็ไมเห็นวาเสียหายอะไร ก็เปนสมบัติอัน
ดีงามของเขาอยูแลว เปนแตเพียงวาแยกใหทราบถาวาตน นี่ตน นี่กิ่งกาน นี่ยอด เขาใจ
ไหม นี้ใบออนนี้ใบแกเทานั้นเอง ตนไมตนนั้นแหละ วาอยางนั้นเลยก็ไดจะเปนอะไรไป
นี่ไดดูหมดแลวนะศาสนาเซน หนังสือเวยหลางเราอานดูแลวไมผิดกัน หาที่คานกัน
ไมไดในสติปญญาขั้นนี้เปนอยางนั้น แตทีนี้เรามาเอานั้นใหเปนดอกเตอรในนั้นเลย
ไมไดนะ ตองมาจาก ก.ไก ก.กาเสียกอน

๑๒
ศาสนาเซนเขาเอาอันนั้นเลย ตองเปนผูใชปญญาทางนั้นๆ มันก็ผิดไปตรงนี้ มัน
ควรจะใชเปนปญญามันก็เปนของมัน ถึงขั้นนี้แลวไมอยูสติปญญา ถึงขัน้ จิตสงบรมเย็น
รวมกําลังวังชาจิตใจเขาไปแลวคอยแยกออกไปทางปญญาๆ พอถึงขั้นแลวมันจะหมุน
ของมันติ้วๆ เลย พุทธศาสนานี้แหละ นี่ปฏิบัติมาแลวไมสงสัยเรา พูดตรงไหนมันรู
หมดเลย เวลามันเขาใจแย็บออกมาตรงไหนรูหมด ถึงขั้นรูปดไมอยู พุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดสงผูปฏิบัติใหถึงนิพพานไดโดยไมตองสงสัย สมกับพระนาม
พระพุทธเจาวาเปนศาสดาองคเอกถึงนิพพานแลวจึงมาสอนโลก
วิถีของจิตนี้ก็เหมือนทางเดินของเรา ซอกแซกซิกแซ็กไปไหนก็ไปตามสายทางที่
เดินดวยเทาไปดวยรถดวยรา ทีนี้สายทางของจิตก็เปนแบบเดียวกัน เปนอยางนั้นละ
สายทางของจิตเปนอยางไรไปผานกันอยางไรๆ มันก็รูกัน พวกปฏิบัตดิ วยกันรู อยางมา
เลาภาวนาใหฟงนี่เพียงมาเลารูแลวนั่น นี่สายทาง แลวนี่เดินมาถึงไหนรูแลวนั่น เปนแต
เพียงไมพดู จะตอบเฉพาะที่ถามเทานั้น นอกนั้นไมตอบ เมื่อถึงขั้นที่จะตอบ ยิ่งกวานั้น
มันออกเอง รับเองๆๆ เลย เปนอยางนั้น ก็มันมีอยูแลวในนี้ คอยแตฟงคําตอบ ความ
ขัดของของผูน ั้นจะใหแกไขอยางไร พอพูดขึ้นมานี้ควรแกไขอยางไรแกทันทีๆ ไปเลย
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

