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กิเลสทําจิตใหอาภัพ
กอนจังหัน
พระเราไมมีงานอะไรนอกจากงานชําระกิเลสดวยสติปญญาเปนสําคัญ อยาเอา
งานอื่นมายุมมายามมาหาชองทาง เรื่องของกิเลสเขาเหยียบหัวใจพระนะ เดี๋ยวงานนั้น
เดี๋ยวงานนี้ งานแกกิเลสไมดูไมไดนะ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา กิริยาทาทางใดๆ ก็
ตามสติปญญาติดแนบ สติเปนพื้นฐานใหติด ถาสติติดกับจิตอยูตลอดเวลากิเลสจะไม
เกิดตลอดเวลา มันจะหมอบของมัน แมจะมีอยูก ็ไมแสดงตัว ถาเผลอสติเมื่อไรเทากับ
เปดประตูใหมันเขาออกๆ ไดสะดวกสบาย ใหพากันหนักในทางความพากเพียรพระเรา
พากเพียรที่วานี่ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อยาไดเวนไดวาง กิเลสไมเวนไมวางอยูใน
หัวใจ แสดงตัวตลอดเวลา ธรรมะเปนเครื่องแกกิเลสมีแตวันวางๆ วางใหกิเลสเขาไป
เหยียบหัวใจ เอาใหดีนักปฏิบัติ
เดี๋ยวนี้ศาสนาพระพุทธเจาจะไมมีเหลือแลว มีเหลืออยูในคัมภีรใบลาน จากนั้น
ก็มาเปนเครื่องหมายผาเหลืองคลุมหัวโลนพระ พระจริงๆ ไมมีศีลมีธรรม ทุกวันนี้
อยากพูดอยางนั้นเลย จะไมมีศีลมีธรรม มีแตหัวโลนผาเหลืองเทานั้น ศีลธรรมภายใน
จิตใจเปนเครื่องหมายของพระนี่จะไมมี เลอะขนาดนั้นละศาสนาเราทุกวันนี้ ใครทําให
เลอะ ก็พวกเรานี่แหละที่นั่งกันอยูนี่ฟง อยูนี่ทําศาสนาใหเลอะ แลวทํายังไงศาสนาจะไม
เลอะ ศาสนาจะสะอาดสะอาน วิธีการชําระสะสางก็ไดสอนแลวทุกแบบทุกฉบับ ใหตั้ง
อกตัง้ ใจ
วัดปาบานตาดนี้ไมมีงานอะไรยุงนะ สําหรับพระผมไมเขาไปยุง เพราะผมถือวา
งานการประกอบความพากเพียรเปนงานอันใหญโตมากสําหรับพระเรา และในวัดนี้ก็
ถืออยางนั้นตลอดมา ไมใหงานอะไรเขามายุง งานยุงเหลานั้นมีแตงานของกิเลส งาน
นั้นงานนี้ งานอะไรงานสั่งสมกิเลส งานแกกิเลสไมเห็นมีกัน เอาใหดีซี มรรคผลนิพพาน
อยูที่ไหน อยูกับความขี้เกียจขี้ครานเหรอ นั่นคือกิเลสอยูทนี่ ั่น เกิดที่นั่น เจริญที่นั่น
ธรรมะจะเกิดขึ้นไดดวยอํานาจของความพากเพียร ใหพากันตั้งใจ
นี้มาเรื่อยๆ เขาออกเรื่อยๆ ผมก็ไมคอยมีเวลาจะแนะนําสั่งสอนพระเณร พระ
ตั้งแตอายุ ๘๐ ปมานี้ไมคอยจะไดสอนเปนเนื้อเปนหนังเหมือนแตกอน แตกอนเอาจริง
เอาจัง อาทิตยหนึ่งบาง หรือ ๑๐ วันบาง เปนประจําตลอดมา ไมละเวนในการอบรมสั่ง
สอนพระ ตัง้ แตอายุกาวเขา ๘๐ ปแลวก็หยุด จากนั้นก็มีงานทางโลกเขามา โดยไมคาด
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ไมคิดวาจะไดชวยโลกเต็มกําลังความสามารถจนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็ไดคิดไดทําแลว ทีนี้
งานสอนพระก็ไมคอ ยมี พระใหสอนตนเอง ตั้งใจปฏิบัติใหดี
สําหรับวัดปาบานตาด อาหารรูสึกวาลนเหลือจริงๆ อันนี้เราก็เชื่อในพระอยูแลว
พระทานไมหลง หลงรสหลงชาติอะไรทานไมหลง แตเสริมเขาไป อยาหลง ไมหลงก็
อยาหลง ไมเปนของดีการหลงรสหลงชาติ หลงสิ่งตางๆ ซึ่งเปนโลกามิสนั้นทําใหเสียได
งาย ถึงไมหลงก็ย้ําเขาไปอีกวาอยาหลง วางั้นเลย ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหไดทรง
มรรคทรงผล พระเราทรงมรรคทรงผลไมไดแลวหมดพุทธศาสนาของเรา พระนี้เปน
แนวหนาทีเดียว ทานสอนไวทุกแบบทุกฉบับ นี่เรียนมาจนเต็มหัวใจ จะวาคุยหรือไมคุย
ก็ตาม เรียนจริงๆ แตไมใชเรียนหาชั้นหาภูมิอะไรนัก เรียนเพื่อความเขาใจจะไดนําไป
ประพฤติปฏิบัติ
ทานสอนที่ตรงไหนมีแตเรื่องเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา บรรดาพระเจา
พระสงฆเขาเฝาพระพุทธเจา อยูสถานที่นั่นเปนยังไง นั่น อยูในปานั้นเขาลูกนั้นเปน
ยังไงความพากเพียร เขาตรงนั้นนะ ทานไมไดเห็นวาเปนยังไงโบสถเสร็จแลวกี่หลังใน
วัดนั้นนะ ศาลาไดสักกี่หลังแลว ยศไดสักกีพ่ ัดแลว ทานไมเห็นถามอยางนั้น ยศของ
พระคือศีลคือธรรม ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ นี้คือยศของพระ ประดับนี้แลวไป
ไหนเย็นหมด ไมตอ งไปหายศที่ไหนมาละนะ ขอใหไดธรรมตามพระพุทธเจาประทาน
ไวแลวนี้ นี่ยศเลิศยศเลออยูที่ธรรมของพระพุทธเจาที่สอนไวทุกอยาง เหลานั้นมาตั้งกัน
อยางนั้นละ ไปหาเกาในที่ไมคัน แลวถือเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนเนื้อเปนหนัง เปนของ
จริงจังขึ้นไปแลวเวลานี้
ไปที่ไหนแบกพัดไป อาตมาไดชั้นนั้นชั้นนี้ พัดหีพอหีแมมันอะไรสําหรับพระเรา
มันสมควรที่ไหน ดูหัวใจเจาของซิอะไรอยูที่นั่น มหาเหตุๆ เคยสอนแลว ไปหาเกา
ทําไมในที่ไมคัน เกาตรงที่มันคันนั่นซิ หมาเกาหมัดเห็นไหมเขาเกาที่มันคัน พระเราเกา
หมัดเกาที่ตรงไหน เกาหมดทั้งตัว เห็นที่ไหนมองที่ไหนเห็นแตหมาเกาหมัด หมัดคือ
อะไร คือกิเลส หมาเกาหมัดคือหาดิน้ ในสิ่งที่ไมใหทํา ธรรมทานไมชมเชย ตรงไหนที่
ธรรมทานชมเชยทานใหทํา ไมเกานะตรงนั้น ไปที่ไหนจึงถลอกปอกเปก ที่ดีๆ ก็ไปหา
เกาใหถลอกปอกเปกขึ้นมา พวกนี้สูหมาขี้เรื้อนไมได หมาขี้เรื้อนเขาเกาที่คัน พระเรานี้
เกาดะไปเลย แลวมองดูพระทั้งองคเปนหมาขี้เรื้อนหาขนก็ไมมี นอกจากผมบนหัว
เทานั้น มองไปแลวเห็นแตผมบนหัว เอาใหดี ตั้งใจปฏิบัติใหดี
ธรรมะมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูกับธรรมของพระพุทธเจา ใหนํามา
ประดับตน ใหไดเห็นอรรถเห็นธรรมซิ พูดแตครัง้ โนนครั้งนี้ ครั้งไหนทานทําก็ไดผลละ
ซี เราไมทําพูดไปเกิดประโยชนอะไร กิเลสอยูที่ไหน มันอยูที่หัวใจ ไมไดอยูสมัยนั้น
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สมัยนี้ กาลนั้นเวลานี้ กิเลสอยูที่หัวใจ ธรรมก็อยูที่หัวใจเหมือนกัน ฟดลงไปตรงนั้นให
มันเห็นซินะ พระพุทธเจาหลอกโลกเคยมีหรือ ไมมี มีแตกิเลสละหลอกโลก ไปที่ไหน
เห็นแตกิเลสหลอกโลกหลอกสัตว มันไมรูเนื้อรูตัว ตายไมเข็ดไมหลาบ คือกิเลสหลอก
สัตวโลกนั่นละ
เอาใหจริงใหจังนะการประพฤติปฏิบตั ิทุกสิ่งทุกอยาง ใหมองดูหัวใจตนเองยิ่ง
กวาจะมองดูผูอื่นผูใด ไปที่ไหนดูหัวใจตนเอง มองเห็นคนนั้นไมดีเขาไมดี เปนยังไงเรา
ถามเราซิ อยาไปยกโทษคนนั้นไมดี ไปที่ไหนยกโทษที่นั่นๆ คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ตัวนี้
ตัวหมาขี้เรื้อนหาเหานั้นเหานี้ไป ตัวไมดีไมเห็นสนใจดู เสียตรงนี้นะ นักปฏิบัติตองดู
หัวใจตนเอง เรื่องราวอยูกับตัวเอง มันแย็บออกตรงไหนดูมัน ทางดีทางชัว่ จะออกจาก
หัวใจ ถาสติมีอยูแลวจะรูกันทันที แกกันทันที ปดกันทันที แลวความดีก็คอย
เจริญรุงเรืองขึ้นมา จําใหดีนะ เอาละพอ ใหพร
หลังจังหัน
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒๖ กุมภา เมื่อวานนี้ ทองคําที่หลอมแลวได
๒๒๕ กิโล ๑๘ แทง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๒๒ กิโล ๑๑ บาท ๕๘ สตางค ทองคําที่
หลอมแลวและยังไมไดหลอม ๒๔๗ กิโล ๑๑ บาท ๕๘ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่ง
ที่มอบแลวนั้นไดทองเศษจาก ๑๑ ตันไป ๒๘๔ กิโล ๔๔ บาท ๔๗ สตางค
(ชาวจังหวัดตราดและคณะศรัทธาจากชิคาโก ขออนุญาตสรางสถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดตราด โดยเปนสถานีลูกขายของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน วัดปาบานตาด อุดรธานี รอยเปอรเซ็นต ขณะนี้กาํ ลังกอสราง และขอถวายไว
เปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาด) พูดถึงเรื่องจังหวัดตราดมันนาคิดอยูมากนะ เราจํา
พรรษาที่สถานีทดลอง เราพิจารณาอะไรลงตัวแลวก็จะไปจังหวัดตราดวันนั้นตอนเที่ยง
วัน แตกอนรถไมคอยมี มีรถสองบริษัท ถาไมไดไปนั้นแลวก็ไมมีรถ ทีนี้ไปก็สรุปเลยนะ
เที่ยงวันเราออกเดินทาง โยมหริ่งที่จังหวัดตราดคนหนึ่ง ผูหญิง ชื่อจันทร อําเภอแหลม
สิงหมีอีกคนหนึ่ง เปนลูกศิษยทั้งสองนั่นแหละ
โยมหริ่งแกอยูจังหวัดตราด สรางวัดอยูที่อะไรเราลืมชื่อเสีย เหมือนวาเปนเกาะ
กลางทุงนาแลวเปนเกาะใหญ เปนดง เขาปลูกยางเต็ม เขาถวายใหอาจารยเฟองเปน
ทําเลสรางวัด แตจะสรางหรือไมสรางก็ตามแตทานเฟองไดอยูที่นั่นแลว โยมหริ่งก็ไป
อยูที่นั่นดวย อยูๆ นิสัยแกไมชอบพูดแหละ เฉย ไมชอบพูด แตความรูภายในสําคัญนะ
นี่ละที่สําคัญ ใครก็วาแกเปนบาจะรุมตีแกวางั้น คือแกปุบปบๆ มาบอกเลย นี่ทานพอ
มหาบัวกําลังออกเดินทาง เวลานี้ออกจากสถานี(ทดลอง) แลวจะมาที่นี่ เหอ โยมหริ่ง
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เปนบาหรือ เปนบายังไงทานกําลังเตรียมมานี่วางั้น เอาละวันนี้ถาหากวาไมจริงแลวโยม
หริ่งตองตาย
จะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามทานขึ้นรถมาแลว แกพูดอย างขึ งขังตึ งตัง เที่ยงกว า
แหละเราออกเดินทาง พอบาย ๔ โมงเราก็เขาไปนั้น พอเขาไปแลว โอย ใชจริงๆ ผูนั้น
ก็พูดผูนี้ก็พูด โอย แกพูดจริงจริงๆ มันจริงอะไรเราวา ก็โยมหริ่งแกผึงผังออกมาจากที่
พักอุบาสิกามาที่ศาลาพระฉัน ซึ่งไมใชเวลา แลวแสดงอาการลุกลี้ลุกลน ทางนี้ก็วาโยม
หริ่งเปนบาหรือ บายังไงทานกําลังมาแลวเดี๋ยวนี้ นั่นเห็นไหม แนไหมละ แกไมสนใจ
กับใครเลย นี่ออกเดินทางมาแลวเดี๋ยวนี้วางั้น ใครก็วา เอา ถาอยางนั้นเอาโยมหริ่งเปน
ตัวประกัน ถาไมจริงแลวฆาโยมหริ่งเลย
พอบาย ๔ โมงเสียงเอะอะขึ้นอีกแลว โอย ใชแลวๆ เราก็ไมรูเรื่องมันใชเรื่อง
อะไร ก็โยมหริ่งมาบอกตอนเที่ยงกวาๆ วา ทานพอมหาบัวกําลังออกเดินทาง แกเรียก
เราทานพอ เปนอยางนั้นละเห็นไหมละ ทีนี้เวลาเรามาถึงแลวบอกใหแกมา แกไมกลา
มาแกกลัว แกกลัวมาตลอดกลัวเรา แกวาอะไรนี้แนนอนๆ อีกคนหนึ่งโยมทองแดง
จิตใจดีเหมือนกัน ทางตราดก็มีคนหนึ่งผูหญิง แลวที่จันท สถานีทดลองที่เราพัก อําเภอ
แหลมสิงห ห างจากวัดไปกิโลกวา บานแกอยูก ลางทุงนามีสองหลังสามหลัง แกอยู
กระตอบกับลูกคนหนึ่ง คนนี้ก็เหมือนกันจะปากเปราะสักหนอย คนนั้นหนักปากไม
คอยพูด
เรากําลังเย็บผาอยูระเบียงกุฏิเรา แลวโยมทองแดงกับโยมหริ่งนี้ไป เรากําลังเย็บ
ผาอยู แกไปสองคน เราเย็บผาอยูกับพระ มาอะไร ไมใชเวล่ําเวลามากวนหาอะไร เขาก็
นิ่งแลวก็นั่งอยูนั้น เราก็เย็บผาเฉย มีธุระอะไรถึงมานี่ เขาก็นิ่ง จากนั้นเราไมพูดอะไรอีก
ก็เย็บผาของเราเรื่อย อยูๆ แกก็กราบแลวลงไปพักทั้งสองคน คนหนึ่งปากเปราะ คน
หนึ่งหนักปาก อยูๆ คนที่หนักปากหัวเราะคิกๆ ขึ้นมา คนปากเปราะก็วา หัว(เราะ)
อะไรนา วาจะไปดูหลวงพอมหาบัว ทานจอเราอยูนี้วางั้น เราอยูไมได มองไปทีไหนทาน
จออยูนี้แลว ทางเย็บผาทานเย็บแตจิตทานจออยูนี้ แลวอยูไดยังไงเดี๋ยวทานขนาบเอา
เลยลงมา หัวเราะขบขันที่วาจะไปดูทาน ที่ไหนไดทานดูเราอยูแลว เลยลงมาแลวหัวเราะ
กึกๆ นี้หนักปากหัวเราะ
แกกลัวมากกลัวเรา ลงเต็มที่กับเรา ยอมทุกอยางเลย โยมทองแดงก็เหมือนกัน
ที่วาปากเปราะก็คือวา ตอนบิณฑบาตมา เราไปสายสถานีสายใกลกวาเพื่อน หมูเพื่อน
ไปหมูบานนั้นหมูบานนี้แถวคงแถวคลองไปหลายสาย ไปแหงละสององคบางอะไรบาง
เราไปสายสถานี ส ององค กั บ พระ เวลาเรามาแกนั่ ง อยู ศาลาก็ อ ย า งว า แหละศาลา
กรรมฐาน ทําพออยูไดเทานั้น พอเห็นเราไป นี่ละที่เรียกวาปากเปราะ พอเราเดินเขามา
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โห ดู ท า นอาจารย นี่ รั ศ มี ร อบตั ว มาเลย สว า งจ า มาหมดเลยมานี่ รั ศ มี ส ะหมาอะไร
ปากเปราะ เดี๋ยวตีปากเอานะ เลยเงียบเลย นั่นนะมันปากเปราะ รัศมี รัศมีสะหมาอะไร
จะตีปากเอานะมันปากเปราะ จากนั้นก็นิ่ง นี่ละคนปากเปราะ เอะอะพูดแลวๆ แกเกง
อยูนะ เรื่องภายใน กําลังจิตแกก็เกง เรื่องรถนี่ เอา ไป ถาแกกําหนดใหหยุดนี้หยุดเลย
นี่พลังจิต
อยางทานอาจารยฝนก็เหมือนกัน อันนี้เครื่องใชนะ ไมใชของจริง เปนอาการ
ของจิต เปนพลังของจิตออกมา เชนอยางรถวิ่งไปนี้ จะวิ่งไปไหนก็ตาม กําหนดใหหยุด
หยุดเลย คือพลังของจิตมันแรงอยางนั้นละ อยางทานอาจารยฝนก็เหมือนกัน ทานเคย
พูดใหฟงเวลาเขานิมนตทานไปขึ้นเครื่องบิน ตอนเผาศพพอแมครูจารยมั่นนั่นแหละ
เครื่องบินเขาไปลงที่นั่น จาง ๒ นาทีตอ ๔๒ บาท ไป ๒ นาทีเขาเก็บคนละ ๔๒ บาท
แลวเขามานิมนตทานอาจารยฝนไปขึ้น มานิมนตเลย ใหขึ้นทานก็เลยขึ้นทานวา ทาน
พูดถึงเรื่องจิตของทานนะ ไปก็ขึ้น เขาใหไปตระเวนดู ที่ไหนไดเวลาเขาพาขึ้นไป เขา
ไมไดไปตระเวนนี้ ฟาดรอยเอ็ด มหาสารคาม เกือบถึงอุบลตระเวนไป ไมทราบกี่นาที
ทานก็ไดดูสภาพตางๆ นั่งเรือบินไปดู เขาตั้ง(ใจ)พาไปพิเศษ เพราะเขามา
นิมนตเองนี่ แทนที่จะเปนสองนาที มันเกือบครึ่งชั่วโมง เครื่องบินอยางเร็วๆ นะ เราก็ดู
นั้นดูนี้ ทานก็มาพูดถึงจุดนี้ละ คือจิตเราตองระวังทานวางั้นนะ ถาจอตรงไหนเครื่องบิน
จะพาเราพังทานวา นั่นพลังของจิตทาน เราดูไปธรรมดาๆ จิตเราไมสงเขาเครื่อง ถาสง
ดวยเจตนานี้มันแรงทานวางั้น ถาสงตองสงธรรมดาๆ เหมือนดูนั้นดูนี้ ในเครื่องไมเขา
ไป ทานเลาใหฟง ทานพูดเอง นี่ละพลังจิต
ทีนี้ก็มาถึงที่กําลังทานพาพระเณรสานขัดแตะอะไร จะทําเปนแผงๆ ในงานศพ
พอแมครูจารยม่ัน ทานก็เปนหัวหนาอยูนั้นดู พวกฆราวาสก็มีเยอะพระก็มีชวยกัน สาน
ขัดตกขัดแตะเต็มลานวัด แลวก็มีผูหญิงสองคนขี่จักรยานไปที่นั่น ไปปุบปบๆ เขามา
ฉากเขามาใกลๆ เปนอยางนั้นละ ทานก็เลยชะเงอขึ้นดู อาว มันยังไงเด็กสองคนนี้นะ
ไมรูภาษีภาษา เขาขี่ฉากเขามาใกลๆ นี้แลวเขาก็ออกไป ทานก็เลยบอก เอา แลวคอยดู
นะจะเอาใหมันลมใหดู ทานวาอยางนี้นะ
ทานพูดพระเณรไดยินหมดนี่ คอยดูนะจะเอาใหมันลมใหดู ใหจักรยานลม แต
ไมใหมันเจ็บทานวางั้น ใหมันลมดูมันเกงนัก แตไมใหมันเจ็บทานวางั้น พอวางั้นพระ
เณรหยุดหมดเลยนะ จอคอยดู ขี่ไปสะเปะสะปะ เพะพะ ลมลงนั่น เห็นไหมทานวางั้น
พระเณรหัวเราะ โอย อายจะตายไปเลย จากนั้นขณะนี้มันหายอายหรือยังก็ไมรู เพราะ
พระเณรหัวเราะกันลั่น เนื่องจากไดทราบเหตุจากทานแลวใชไหมละ คอยดูจะใหมันลม
ใหดู แตไมใหมันเจ็บ มันเกงนักเด็กสองคนนี้ทานวาอยางนั้น พอไปถึงนั้นก็ เคกคาก ก็
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ลมตูมลงไปนั้นเลย นั่นเห็นไหมบาปบุญมีอยู หาอะไรมันก็เจออันนั้นละซิ เขาหาอันนั้น
เขาก็เจออันนั้นความหมายวางั้น อยางนั้นกําลังจิตของทาน ไปเครื่องบินทานจึงไมสงจิต
เขาเครื่องทานวา ไมสง นี่ละพลังของจิต
ทานอาจารยฝนเกงเรื่องพลังของจิต ทานอาจารยลีเกงพลังของจิต นี่เปนไปตาม
นิสัยวาสนา ใครเคยสรางมาแบบไหนๆ มันจะเปนไปแบบนั้น นี้เปนเครื่องใชประดับตัว
หรือวาสนาบารมี ประดับใจที่เปนหลักใหญ เปนอยางนั้นนะ สําหรับทานอาจารยฝนกับ
ทานอาจารยลีนี้เดนทางพลังใจ แลวโยมทองแดงแกก็เกงแบบนั้นเหมือนกัน ทางพลัง
ใจ รถนี้จะวิ่งไปไหน กําหนดใหหยุด หยุดเลยไปไมได นั่นละอํานาจของจิตดูซิใคร
มองเห็นเมื่อไร อยางที่แกพูดเหมือนวาเปนตัวอยางอันหนึ่ง แกเลาถึงเรื่องวา แกไป
ตลาดกลับมาไดแตงมาเต็มตะกรา พอรถวิ่งไปๆ รถไมใชทางลาดยาง รถทางหินลูกรัง
ไปขลุกขลักๆ สักเดี๋ยวลูกนั้นตกลูกนี้ตก ตกเกลื่อนไปในรถนั่นละ
ทีนี้ตกไปตกมาแกก็คิดถึงเรื่องเก็บแตงแก ถารถวิ่งอยูอยางนี้แตงมันเก็บไมได
แกเลยกําหนดใหรถหยุดแกวางั้น ทีนี้แกก็กําหนดใหรถหยุด รถนี่ชาลงๆ แลวหยุด เขา
ก็งงกัน อาว มันทําไมหยุดรถนี่ ดูเครื่องมันซิ เครื่องมันก็ดีๆ พอรถหยุดนั้นแกก็รีบเก็บ
แตงเขาตะกราแก พอเก็บแตงเสร็จแลวเขาก็ติดเครื่องอีก ก็ไปอีก ครั้นไปอีกแตงก็ตก
อีก สองสามหนจนเขามองดูหนาแก พอถึงครั้งที่สามนี้ พอแกเก็บแตงเสร็จแลว เอา ไป
ซิรถ รถมันไมไป แกบอกวาไปแกวางั้น พอวางั้นกดเครื่องติด พอติดเครื่องไปปุบๆ
เขาเลยมองดูหนาแก คงเปนอียายนี่ละทํารถของเรา นี่คือแกทําเองแกวา อยางนั้น
แหละ จนเขามองดูหนา ครั้งที่สามวางั้นนะ
คือมันตกแลวถารถไมหยุดมันเก็บไมได แตงมันเกลื่อนไปในบริเวณรถนั้น แลว
แกเลยกําหนดจิตใหรถหยุด รถหยุดแลวก็เก็บแตงใสตะกราแลว พอเสร็จแลวรถติด
เครื่องอีกมันก็ไปอีก พอครั้งที่สามนี้แกจึงวามันยังกึกกักๆ รถ เอา ไปซิรถ มันไปไมได
วางั้น มันไปไดแกวานะ เอา ติดเครื่อง พอติดเครื่องบึ่งไปเลย เขาเลยมามองดูหนา โอะ
อียายนี้เปนคนทํารถ อยางนั้นละมันเปนอยูลึกๆ ในจิต กระแสจิตเขาใจไหมละ ใคร
เห็นไดรูไดเมื่อไร
อํานาจของจิตเปนตางๆ กัน ที่เดนอยูสมัยปจจุบันนี้ก็คือทานอาจารยฝน ทาน
อาจารยลี ที่กระแสของจิตรุนแรง องคอื่นๆ ก็ดีไปคนละทางๆ เปนนิสัยวาสนาของแต
ละรายๆ เปนอยางนั้น สําหรับเรามันดีไปทางหนึ่ง ถากลวยหอมกลวยไขมีทางไหน อูย
มันถึงเลยนะ มันไปเห็นหมดนั่นละ อยางอื่นไมเปนทา ถากลวยหอมกลวยไขติดปบเลย
ไดการ พลังของจิตเกิดขึ้นจากจิตตภาวนา จิตจึงเปนของสําคัญ ใหอบรมซินะ นี่เปน
เรื่องภายนอกไมใชเปนเรื่องอัศจรรยเหมือนเรื่องภายในจิตจริงๆ เรื่องภายในจิตจริงๆ
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จิตเมื่อมีกําลังแลว โอย มันเกงกวาสิ่งเหลานี้เปนไหนๆ นี่ละจิตตภาวนา ทานจึงสอนให
อบรมจิตใจ
จิตใจที่หมอบอยูทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครอบหัวมัน พอชําระกิเลสออกมันจะ
คอยสองแสงสวางขึ้นมาเรื่อยๆ ทีนี้ก็หนักเขาๆ ในจิต มีแตพลังของจิตทั้งนั้น นี่ถา
ไดรับการอบรม แลวยิ่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจหมดโดยสิ้นเชิงแลวนี้มันจาหมดเลย
เปนหลักธรรมชาติจาอยูอยางนั้นตลอด หลับตื่นลืมตาก็ตาม ธรรมชาตินั้นจะจาอยู
ภายใน นอนก็ จ า อยู ใ นนั้ น ไม ว า ยื น ว า เดิ น ว า นั่ ง ว า นอน เคลื่ อ นไหวไปมาที่ ไ หน
ธรรมชาตินี้จะจาอยูภายใน นี่คือจิตที่ชําระเรียบรอยแลว ไมมีอะไรปดบังเลย แสดงฤทธิ์
เดชเต็มอํานาจของจิตของธรรมที่เปนอันเดียวกันตลอดเวลา ไมวายืนวาเดินวานั่งวา
นอน ธรรมชาตินี้จะจาอยูอยางนั้น นี่อํานาจของจิต
เพราะฉะนั้นจึงใหพากันภาวนา ใหแกกิเลส ตัวที่ทําจิตใหอาภัพก็คือกิเลสนั้น
แหละ ทําจิตใจของเราใหอาภัพ ถาชําระนี้ออกๆ แลวจิตใจนี้จะแสดงฤทธิ์เดชขึ้นมา
เพราะอํานาจของกิเลสมันบีบบังคับอํานาจมากกวาธรรมภายในใจซึ่งมีจํานวนนอย ทีนี้
พอใจมีกําลังมากแลวเหลานั้นจางไปๆ นี้แสดงฤทธิ์เต็มเหนี่ยวเลย นี่ละคุณคาของการ
ภาวนาจึงไมใชเรื่องเล็กนอย พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายจาขึ้นมาเพราะอํานาจจิตต
ภาวนา สอนโลกใหชุมเย็นไปหมด
เพราะใจของทานเปนธรรมทั้งดวง แสดงไปกิริยาใดก็ตาม ไมมีพิษมีภัย คือใจ
ของพระอรหันต จะแสดงอะไร แมที่สุดจะออกมาทางกิริยาทาทางอะไรก็ตาม จะเปน
แตกิริยาที่โลกเขายึดเขาเกาะกันวาดุวาดาวาเฆี่ยนวาตีวาเด็ดวาขาดวาอะไร ก็วาไปตาม
กิริยา แตใจนี้เปนไปดวยคุณธรรมทั้งหมดนั้น ไมวาจะออนจะแข็งจะดุจะดาวากลาวนิ่ม
นวลหรือธรรมดาๆ ก็ตาม เปนเรื่องของธรรมลวนๆ ออก ทานจึงไมมีพิษ จะแสดง
อาการทั้งหลายออกมาอยางใดก็ตาม ไมมีพิษมีแตคุณโดยถายเดียวเทานั้น เพราะพิษ
ในจิตไมมี มีแตธรรมลวนๆ กิริยาอะไรแสดงออกมาเปนธรรมทั้งหมดเลย เปนอยาง
นั้นละ ถาทําจิตใหหมดพิษภายในตัวเองแลวกิริยาแสดงออกก็เปนคุณทั้งหมดๆ เลย
ใหพากันจําเอา แลวไปปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนา อยาพากันขี้เกียจขี้คราน ในครัว
ก็เหมือนกันใหตั้งใจภาวนา เราจะไดเห็นความแปลกประหลาด อยาไปหาที่ไหนเลย จะ
เห็นขึ้นที่ใจของนักภาวนา จะเลิศจะเลอที่นั่น ทีนี้พอเปนแบบนี้แลว ทุกสิ่งทุกอยางที่
เห็นวาเขาเลิศเขาเลอแตกอนมันจะหมอบเลย อันนี้เหนือกวาๆ สุดทายดึงเขามาหาจิต
หมด จิตปลอยเขามาๆ แลวมาจาอยูที่จิต ฤทธิ์เดชเต็มหัวใจอยูที่จิต ครอบโลกธาตุอยู
ที่จิต เปนอยางนั้นนะ ขอใหเปดใหเห็นซินะจิต เอาละเพียงเทานั้น วันนี้ไมพูดมาก
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่

๘
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

