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ตามจิตตั้งแตตนจนถึงที่สุด
กอนจังหัน
พระ ๒๕ เหรอ (ครับผม) พระเปลี่ยนหนามาเรื่อย อบรมเรื่อย เปลี่ยนหนามา
เรื่อย เลยไดแนะแทบทุกวัน มาใหดูทุกสิ่งทุกอยาง อยามาแบบเซอๆ ซาๆ ไปแบบเซอๆ
ซาๆ อยูแบบเซอซา ใชไมไดนะ เมืองไทยเราทั้งเมือง ทั้งประชาชนทั้งพระเณรมีแตพวก
เซอซา ใชไมไดนะ ดูฆราวาสก็เซอๆ ซาๆ ดูพระก็เซอๆ ซาๆ ครั้นดูเขามาวัดปาบานตาด
ยิ่งเหมือนกองขี้ ใชไมไดนะ ใหตั้งใจมาศึกษา ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ทานทั้งหลายจําให
ดีคํานี้ ในโลกอันนี้ไมมอี ะไรเลิศยิ่งกวาธรรม พากันไขวควาดวยมูตรดวยคูถของธาตุของ
ขันธมันสกปรก ตองหาสิ่งเหลานี้มาเยียวยา ก็มีเพียงเทานั้น สวนที่เลิศเลอคือธรรมทีจ่ ะเขา
กันไดกับใจเทานั้น ใจไมเอาอะไรนะ เอาบุญกับบาปเทานั้น ดีชั่ว เขาที่หัวใจๆ สิ่งอื่นๆ เขา
ไมได ดีชั่วนี่เขาหัวใจ พากันระมัดระวังใจใหดี
ใจดวงนี้เปนนักทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตายมากี่กัปกีก่ ัลป ใจดวงเดียวนี้ละ ใหพิสูจน
ทางดานจิตตภาวนา ตามตั้งแตตนมันจนกระทั่งถึงที่สุด ถึงธรรมธาตุ นั่นเลิศเลอ นั่นละ
ทานวาใจไมสูญ ใจไมตาย ถึงตรงนั้นแลวเปนธรรมธาตุ ที่ไมตายดวยความมีกิเลสตัณหานี่
ไมตายแตหมุนติ้วๆ เหมือนฟุตบอล ขึ้นสูงลงต่ําไปตลอดใจดวงนี้ พิสูจนดวยการภาวนา
การพิสูจนจิตไมมีใครทีจ่ ะพิสูจนจิตไดยิ่งกวาพระพุทธเจาของเรา ศาสนาพุทธของเรา ยก
นิ้วใหเลย เอาเขาในสนามรบคือจิตตภาวนา ตามถึงเลยจิตดวงนี้ เอาถึงทีส่ ุดวิมุตติหลุดพน
ไปไดเลย นอกนั้นเราไมไดประมาท มันไมมีก็บอกไมมี ใครทีจ่ ะตามจิตอยางนี้ไมมี
มีแตตามกิเลส กิเลสมันก็ติดกับจิตไปนั้น เลยไมรูวาจิตเปนอะไร กิเลสเปนอะไร
ใหฝกหัดจิตใจทางดานจิตตภาวนาบาง
ถาอยากเห็นความวิเศษวิโสภายในตัวของเรานี้
ตื่นเตนนะ เรายังไมลืม ตั้งแตเกิดมาไมเคยเห็นความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย
อยางนั้น พอบวชใหมๆ ก็ไปภาวนา ทานพระครูวัดโยธาฯ ทานสอนใหภาวนา เพราะเรา
ชอบภาวนาแลวไปกราบเรียนถามทาน อยากภาวนา จะใหภาวนาอะไร เอาพุทโธนะ ทานวา
เราก็เอาพุทโธนั่นแหละ
นั่นละทําไปๆ ก็ไมไดหนาไดหลัง เพราะเรายังไมเคยพบเคยเห็น แลวไปเจอเอาเสีย
อยางจังๆ ภาวนาพุทโธๆ โถ อัศจรรยตั้งแตวันนั้นจนกระทั่งวันนี้เราไมลืมนะ ที่จิตเปนครั้ง
แรก เปนของอัศจรรยขึ้นภายในจิต ถึงมันเสื่อมไปแลวก็ตามอันนั้น ความรูความเห็นความ
เปน ความแนใจในสิ่งนั้นไมไดเสื่อม เปนศรัทธาที่ฝงลึกทีเดียว นั่นเห็นไหมละจิตใครคาด
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เมื่อไร พอไปเจอ ออ เปนอยางนี้จิต อัศจรรยอยางนี้เทียวนะ นั่น เรายิ่งไดอบรมเขาไป
เรื่อยๆ เราจะเจออยางนี้ๆ เราพูดจริงๆ เราเจอความแปลกประหลาดอัศจรรยในเบื้องตน
จากการฝกหัดภาวนาทีแรก พูดใหชัดเจนวัดโยธานิมิตร หนองขอนกวาง กรมทหารฯ นี่
เราไมไดลืมนะ
จากนั้นเรียนหนังสืออยู ๗ ป จิตประเภทนี้เปน ๓ หน ๗ ปเปนได ๓ หน ทั้งทําๆ
อยูเรื่อยๆ อยางนั้นมันไมไดเปนใหงายๆ ก็เพราะความขี้เกียจ สัญญาอารมณที่มันไป
หมายของเกาแลวนั้นแหละมันไมใหเปน ออกจากนั้นไปถึงไดเปน เปนถึงขนาดไหนก็ตาม
เปนอยางที่หัวใจเปนธรรมธาตุทุกวันนี้ พูดใหชดั ก็ไมลืมอันนั้นนะ รากฐานสําคัญที่ตั้ง
ความเชื่อความเลื่อมใสหรือความมั่นใจในหัวใจดวงนี้วาเลิศเลออยางนี้เอง เราไมไดลืมนะ
ใหทานทั้งหลายจําใหดี
ไมมีอะไรในโลกนี้ อยาไขวอยาควานูนควานี้มันไมไดเรื่อง ขอใหเอาธรรมเขามาจับ
หัวใจ ทานทั้งหลายจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย แลวปลอยๆ ไมมอี ะไรเลิศยิ่ง
กวาใจ เพราะฉะนั้นมันถึงปลอยสิ่งเหลานั้นทั้งหมดไดเลย ปลอยไดโดยสิ้นเชิง ไมมอี ะไรที่
จะเลิศเลอยิ่งกวาจิตดวงนี้ เราจึงไดสอนเสมอๆ ยันออกมาจากสนามรบคือจิตตภาวนา
พูดกันอยางยันเลย อยามาหาตั้งแตอานหนังสือ อานเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอวดภูมิกันๆ ชั้นนั้น
ชั้นนี้เปนหนอนแทะกระดาษ ความสนใจในอรรถในธรรมไมมีในหัวใจจะเอาความเลิศเลอ
มาจากไหน มีแตไดความจําเทานั้น จํามามรรคผลนิพพาน ตัวเองนั้นเปนนรก มันจําไดแต
ชื่อวามรรคผลนิพพาน หัวใจมันไมไดเชื่อมรรคผลนิพพาน มันเชื่อแตนรกอเวจีสิ่งต่ําทราม
เทานั้นโลกถึงไดรอน ผลที่ใหเกิดความรอนเพราะจิตต่ําทราม เขาใจ ใหพร
หลังจังหัน
สมัยพอแมครูจารยมั่นไมมีเทปนะ มาเจอเอาครั้งแรกที่วันถวายเพลิงทาน เขาเอา
เทปอันใหญๆ หามมา มันหนักเทปมาทีแรก ขนาดนี้นะ หามมาหนัก เอามาตั้ง เออ เทป
เปนยังไงลองเปดดูซิ ในงานนั่นนะ เอามาเปดเปนครั้งแรก ตอมาคอยเปลี่ยนมาๆ
จนกระทั่งทุกวันนี้ได ๕๕ ป เปลี่ยนมาเรื่อยๆ ตั้งแตป ๒๔๙๓ ถวายเพลิงศพหลวงปูมั่น
ทานวิริยังคนั่นแหละเอามา ก็เห็นหนเดียวเทานั้น จากนั้นก็คอยมีมาชนิดใหญๆ อยางนั้น
แลวคอยเปลี่ยนเรื่อยจนกระทั่งปจจุบันนี้ เปนเวลา ๕๕ ปตงั้ แตเราเริ่มปรากฏมา ที่เขามา
ในวัดนี้ดูเหมือน ๒๕๐๔ ถาเราจําไมผิดคงเปน ๒๕๐๔ เขาเอาเทปมาอัดเวลาเราเทศน ลด
จากอันใหญๆ มาเปนแถบขนาดนี้ ตั้งแตนั้นเรื่อยๆ มา ทุกวันนี้เลยไมทราบมันเปลี่ยนเปน
แบบไหนบาง มันละเอียดๆ เขาไป สมัยพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยูไมมีเลย ไมปรากฏ
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เลย พึ่งปรากฏเปนครั้งแรกในวันถวายเพลิงทาน มีเทานั้น นั่นเปนครั้งแรกเราไดเห็น
จากนั้นก็คอยเปลี่ยนมาๆ
เมื่อเชานี้พูดถึงเรื่องธรรมะภายในใจ ธรรมะนี้ใจเทานั้นจะสัมผัสได นอกนั้นไมมี
อะไรสัมผัสธรรมได มีใจเปนเครื่องสัมผัสธรรม บุญบาปเปนธรรมชาติละเอียดเหมือนกัน
สัมผัส รวมแลวเรียกวาธรรม สัมผัสที่ใจ ตะกีน้ ี้กอนจังหันพูดถึงเรื่องวา เราไมเคยเห็น
ตื่นเตนจิตรวม ภาวนาพุทโธ ทําสะเปะสะปะไปอยางนั้นแหละกอนจะนอน หยุดเรียน
หนังสือแลวก็ภาวนา วันนั้นเผอิญเปนยังไงไมรูนะ ภาวนาพุทโธ แตกอ นก็พุทโธเรื่อยมันก็
ไมเห็นรวมอยางนั้น แลวก็นอนๆ วันนั้นไมทราบเปนยังไง เราพุทโธๆ รูสึกวามีอะไร
พอพุทโธๆ ตั้งสติไวดีๆ เหมือนเราตากแหไว เปนขอเปรียบเทียบนะ เหมือนเรา
ตากแหไว พุทโธๆ นี่เหมือนจอมแห เราจับจอมแหดึง พุทโธๆ ปรากฏวาตีนแหนั้น คือ
กระแสของจิตที่มันออกวงกวางนั้นมันหดเขามาๆ พอหดเขามาก็เปนขอสังเกตอันหนึ่ง
ทางนี้ก็ตั้งทาเขาไป พุทโธถี่ยิบ ทางนั้นก็หดเขามาๆ เปนลักษณะ เราเทียบเปนภาพพจน
นะ อาการของจิตมันหดตัวเขามา พุทโธๆ ถี่ยิบ ยนเขามาๆ ความรูทั้งหลายยนเขามาหา
พุทโธนี่ นั่นละที่เปนครั้งแรก เราก็ไมลืมอันนี้ เราพุทโธๆ ถี่ยิบมันก็คอยหดเขาๆ กึ๊กเลย
เขามาถึงเปนกองแห ดึงจอมเขามาแลวรวมเปนกองแห กองแหหมายถึงจุดผูรู จุดผูรูเปน
ของอัศจรรยขึ้นมา โอย ตื่นเตนเสียจน...ความตื่นเตนนั่นละไปกวนมันเลยถอนออกมา
เสียดาย อูย เสียดายเหลือเกิน พอตื่นนอนขึ้นมาวันนั้นไมไปไหนนะจิต ปวนเปยนอยูนี้ทั้ง
วันเลย อัศจรรยอันนี้นะ ตอนค่ําวันนี้จะเอาใหญ ฟาดมันไมไดเรื่อง มันไมอยูกับพุทโธซิ
มันไปอยูก ับผลที่ไดมาแลวเปนสัญญาอารมณนูน เลยไมไดเรื่อง นาน
เราเรียนหนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ หนเปนอยางนี้ละ โห มันอัศจรรยจริงๆ นะ
จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไมลืมที่มันเปนทีแรก นี่ละเริ่มแรกไดเห็นความแปลกประหลาดของ
จิต มันพูดไมถูกนะมันตืน่ เตน เลยไปกวนจิตใหถอยออกมาเสีย ทําเทาไรมันก็ไมลงอีก เอา
เสียจน วันไหนก็จะเอาๆ เลยไมไดเรื่อง จนกระทั่งเรื่องมันจางลง ความสําคัญมั่นหมาย
หมดไปๆ ทีนี้ก็มาเปนปจจุบัน เปนอีก เปนอีกก็เปนบาอีกแหละ ๓ หนเราไมลืม เรียน
หนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ หนเปนอยางนั้น ทั้งๆ ที่ก็ภาวนาอยูไมไดละ เรียนหนังสือเราก็
ภาวนาของเรา พูดอยางตรงไปตรงมาเรียกวาไมไดพูดเรื่องภาวนาใหใครฟงนะ ไมพดู เลย
มันอยูกับพวกลิงพวกคางดวยกัน เขาเปนลิงเราก็เปนลิง ก็ใชกริ ิยาลิงใสกันธรรมดา
เรื่องภาวนาอยูลึกๆ ไมเคยพูดใหใครฟง เปนอยูล ึกๆ ทําอยูอ ยางนั้นละ หากไมเคยพูดให
ใครฟง มันหากเปนอยูในจิตนี้แหละเปนอะไรไมทราบ หมูเพื่อนมากตอมาก ก็เรียน
หนังสือ ไปกี่สํานัก ไปที่ไหนก็แบบเดียวกัน ทําอยูอยางนั้นตลอดคนเดียวไมใหใครทราบ
เลย เงียบ ก็ไปเผลอเอาวันหนึ่ง มันเจอเอาอยางนั้นแหละ กลางคืนดึกๆ เงียบ พอเงียบ
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หมดแลวก็ลงไปเดินจงกรม ดึกๆ นึกวาจะไมมใี ครมาก็ลงไปเดินจงกรม ทีนี้ก็มีพระมา
พระก็เพื่อนเดียวกันนั้นแหละ พวกลิง ทําอะไร เราก็เซอไปบอกวาเดินจงกรม หือๆ จะไป
สวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้หรือ รอกันเสียกอนนะ ใหเรียนหนังสือจบเสียกอนแลวคอยไป
ดวยกัน เปนอยางนั้นละ
นี่ละดัดสันดานเราคราวนั้น ตั้งแตนั้นมาไมพูดใหใครฟง พอเจอเพื่อนฝูงมานี้ ทํา
อะไร โอย เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งดูหนังสือนานมันเหนื่อย ไปอยางนั้นเสีย ไมพูดใหทราบ
เลยเรื่องเดินจงกรม มันเผลอปากเทานั้นแหละ มันก็มาหยอกเลนกันอยางนั้น จะวาอะไร
แขนซายแขนขวาจะตีแขนไหน เอาผิดเอาถูกกับใคร ก็ตองหลบหลีกเจาของเอง
ออกมาจึงเอาใหญละ คราวนี้ได ไดเรื่อยๆ จนกระทั่งจิตมันแนนปงเลย ที่วามันมา
เสื่อม เราไมรูจักวิธีรักษามันก็เสื่อม นี่ละที่เสียใจมากที่สุด ในชีวิตของพระเรานี้เสียใจมาก
ที่สุดปหนึ่งกับหาเดือนจิตเสื่อม เจริญแลวเสื่อม แหม เหมือนตกนรกทั้งเปน ทุกขแสน
สาหัสนะ นี่ละเริ่มตนจิตเปนอยางนั้นละ ลมลุกคลุกคลานไปอยางนั้น คอยกาวขึ้นมาไดจาก
สติกับพุทโธ ไมใหเผลอจากกันเลย ปลอยหมด เจริญหรือเสื่อมไมเอา เอาแตพุทโธกับสติ
ติดกันเลย เอา มันจะเสื่อมใหเสื่อมไป เจริญเจริญไปไมเอา อะไรเราก็หวังพอแลวมันไมได
สําเร็จประโยชนอะไร ทีนไี้ มหวัง จะเอาอยูกับพุทโธติดอยูนั้น จิตจึงไดกาวขึ้นๆ เรื่อย ทีนี้
ไมเสื่อม ตัง้ ไดดวยสติ นั่นเอาตรงนั้นนะ
จึงไดสอนเสมอเรื่องสติ นักภาวนาใครสติดสี ืบเนื่องเทาไรกิเลสจะออกไมได คือ
สังขารมันคิดปรุงออกไปปบเปนกิเลสออกไปแลว สรางความทุกขความกังวลมาหาเจาของ
อันนี้ไมออกมันก็ไมสรางความกังวล สติติดอยูนั้นตอไปจิตก็ตงั้ ตัวได เพราะมีผูอารักขาคือ
สติ คอยสงบเย็นๆ แลวสรางฐานขึ้นมาเปนความแนนหนามั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆ จิตก็เปน
ฐานขึ้นมาที่นี่ สงบแนวๆ เรื่อยๆ เรื่องสติจึงเปนของสําคัญมาก สติไมใชเรื่องเล็กนอย
ทานถึงบอกวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมมียกเวนเลย
ตั้งแตพื้นจนกระทั่งถึงมหาสติ-มหาปญญา สตินี้ยิ่งแกกลา มหาสติ-มหาปญญากลมกลืน
เปนอันเดียวกันเลย เมื่อเต็มที่แลวเปนอันเดียวกัน สติกับปญญาขยับปบไปพรอมกันเลยๆ
นี่เรื่องสติ
นักภาวนาใครตั้งสติดีคนนั้นจะตั้งรากฐานได ตั้งหนาตั้งตาดูกันจริงๆ ตัวเหตุอยูที่
ใจมันคอยปรุงอยูที่ใจ สติจับไวไมใหมันออก เมือ่ ไมออกแลวมันก็ไมสรางเหตุการณตางๆ
ใหเราลําบาก จิตก็สงบเย็นเขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสติปญ
 ญาอัตโนมัติ ทีนี้หมุนติ้วเลย
มันเปนของมันตั้งแตสติธรรมดาลมลุกคลุกคลาน จนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ จากนั้น
ก็เปนมหาสติมหาปญญา เกี่ยวโยงกันไปเรื่อย ละเอียดไปเรื่อยๆ ไปเลย นี่การฝกหัดจิต
ตองเอาจริงเอาจังนะ นี้เรียกวาจริงไมสงสัยการทําภาวนาของเจาของ แตเวลามันเสื่อมมัน
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เจริญๆ นี้ซิมันทุกขมาก จึงไดพิสูจนหาเหตุหาผลของมัน มันเจริญเพราะเหตุไรเราก็ทํา
แทบเปนแทบตาย แลวเวลามันเสื่อมมันไมมองหนาเราเลย เสื่อมตอหนาตอตา เราจึงได
เอาพุทโธติดไวเลย ไมใหมันเผลอจากพุทโธ มันก็จึงตั้งไดนะ ไดดวยสติ
สตินี่เปนสําคัญมากทีเดียว ทีนี้เวลามันเปนธรรมชาติอันเดียวนั้น คําวาสตินี้ก็เปน
สมมุติอันหนึ่งนะ มหาสติมหาปญญายังเปนสมมุติอยู ผานนั้นไปแลวสติปญญาก็เปน
ธรรมชาติตัวเองเสียกับธรรมชาตินั้น จะพูดวาสติเปนสมมุตไิ มไดนะ มันเปนอยูดวยกันกับ
ธรรมชาตินั้น อันนั้นไมเรียกสติปญญาทางฝายสมมุติอะไรเลยแหละ หมดไปโดยสิ้นเชิง
เปนธรรมชาติของตัวเอง อยูกับธรรมชาตินั้นละ ไมเปนอื่นไปไหน จะวาเผลอไมเผลอพูด
ไมไดเลยที่นี่ เมื่อมันถึงกันแลววาเผลอหรือไมเผลอพูดไมถกู เลย มันเลยออกจากนัน้ ไป
แลว เผลอก็ดีไมเผลอก็ดีอยูในวงสมมุติทงั้ นั้น พอผานนีไ้ ปแลวออกจากนั้นไมมี เผลอ
หรือไมเผลอพูดไมถูก
ฝกใหดีซิจิต ฝกใหดีเต็มที่แลวอยางที่พูดนี่ละ ไมมีอะไรที่จะทําใหสะทกสะทาน
หวั่นไหวในสามแดนโลกธาตุ หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีในหัวใจเลย โลกที่ยุง ดังที่เรายุงกับเขา
พูดกับเขาก็พูดไปตามกิริยาเฉยๆ เราไมไดยุง แนะ เราไมมีอะไรกับใคร นั่นจึงเรียกวาเปน
คนละฝงแลว ฝงสมมุติกับฝงวิมตุ ติเปนคนละฝงแลว เปนอฐานะเขากันไมไดแลว เปน
ยังไงก็เขากันไมได เปนหลักธรรมชาติ ในวงสมมุติก็ใชไปตามสมมุตินี้เสีย ธรรมชาตินั้นก็
เปนธรรมชาตินั้นเสีย ไมไดมาคละเคลากันนะ เมื่อถึงฝงถึงแดน เปนคนละฝงละฝาแลวไม
มีการเขากันไดเลย เชนสมมุติกับวิมุตติเปนคนละฝง พอถึงขัน้ วิมุตติปบก็แลวเทานั้น อันนี้
จะไปเขาไมไดเลย ไมมีอะไรมาเขาไดละ การฝกจิตเปนอยางนี้ จิตดวงนี้ฝกไดขนาดนั้นละ
วิชาธรรมก็มีพุทธศาสนาเทานั้นที่จะฝกจิตใหเปนอยางนี้ได นอกนั้นเราไมเห็นมีที่
ไหน วาตายแลวไปสวรรคๆ ที่ไหนๆ เขาก็สอนไวเหมือนกัน แตมันประจักษจริงๆ ก็
ประจักษที่หวั ใจของนักภาวนา สวรรค พรหมโลก นิพพาน จะเปนอยูจากใจนี้ทั้งนั้น เปรต
อสุรกาย ตลอดถึงนรกนะเร็กอะไร จะออกไปจากนี้ทั้งนั้น มันเชื่ออยูนี้อยางฝงลึกแลวใคร
จะวามีไมมีไมสนใจกับใคร พวกตาบอดก็บอดไป พวกตาดีก็ดูไปเห็นไปรูไป ก็เทานั้นเอง
ไมมาถกเถียง ไมมาคัดคานกัน พวกบอดเขาก็ไปซุมซามๆ ของเขา ผูไมบอดทานก็ไปแบบ
ของทานเสีย ไมไดมาทะเลาะกัน
พากันฝกอบรมบางจิตใจเรา เรายิ่งเปนหวงเปนใยบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย
ไมมีฝง มีฝานะ เหมือนสัตวหรือคนตกน้ําในมหาสมุทรวายน้ําปอมแปมๆ หาฝงฝาไมได
แตก็วายไป ไมวายไมได พอบรรเทาทุกขกอนตาย ตองวาย อันนี้มันก็แหวกวายกันอยูอยาง
นี้ตลอดไป วัฏวนมันวนไปวนมา ไมมีฝงมีฝาที่จะหลุดพนไปไดถาไมสรางธรรม สรางความ
ดีขึ้นใหพอ ความดีนั้นละเปนฝงเปนฝา ไมวาทาน ไมวาศีล ภาวนาแบบใด เปนความดี
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ทั้งนั้น มาเปนฝงเปนฝาสําหรับเกาะยึดของเราเพื่อความพนภัยเปนลําดับๆ จนกระทั่งพน
ทุกขโดยสิ้นเชิง ไปจากความดีนี้ทั้งนั้น ไมมีที่อื่น
ใครอยาไปไขวควานะ ไขวควาหามาก็เพื่อธาตุเพือ่ ขันธ วันหนึ่งกินไปอยูไ ปนอนไป
เทานั้น อาศัยกันไปเพียงเทานี้ สวนจิตมันไมไดเอาอันนี้นะ บาปกับบุญอยูกับจิต จิตสราง
บาปจิตไดแตความชั่ว ไดแตความทุกข จิตสรางบุญไดแตความสุข สิ่งเหลานั้นอยูภายนอก
จิตนี้เปนสมบัติของตัวเองก็คือบาปกับบุญเปนสมบัติของตัวเอง ทั้งเปนภัยทั้งเปนคุณ
อยูในนั้น ใหสรางตรงนี้ใหดี อยาไปเปนบากับสิ่งภายนอกนัก อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี ตายแลว
ทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรนะ มีแตไขวควาๆ ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน ใหพา
กันสั่งสมเสียตั้งแตบัดนี้
จิตนี้ไมมีคําวาตายวาสูญ พิสูจนกันถึงขั้นธรรมธาตุรูชัดเจน ถึงธรรมธาตุ ออ นี่เอง
ที่วาจิตไมตายไมสูญเปนอยางนี้เอง ถึงที่สุดแลวนั่น จะไปไหนก็ไมไปละที่นี่ เรียกวา
นิพพานเที่ยง ชําระใหถึงที่สุดแลวก็นิพพานเที่ยงขึ้นเองในหัวใจ ไมตองไปถามใคร
พระพุทธเจาประกาศไวแลววา สนฺทิฏฐิโก ตั้งแตตนจนสุดยอดแหงความรูดวยตัวเองจาก
การปฏิบัติของตัว ถาไมปฏิบัติเลยมันจะตายทิ้งเปลาๆ นะ เราเกิดมาทามกลางธรรมของ
พระพุทธเจาซึ่งเปนธรรมชาติที่ฉุดลากเราขึ้นจากหลมลึก ใหพากันเกาะกันยึดนะ อยาเกาะ
แตกิเลส เกาะแลวมีแตพังทั้งนั้น เกาะกับกิเลสพาพังทัง้ นั้นละ
ใครจะวาใครใหญใครโตขนาดไหนมันใหญแตความสําคัญมั่นหมาย หัวใจแหงผาก
จากความดีทั้งหลายแลวไมมีทาง
ถาใจมีความดีอยูใ นใจมันหากอบอุนอยูในตัวเองนั้น
แหละ ถึงจะจนขนาดไหนภายในจิตใจไมจนนะ สมบัติของใจคือความดีนี่ไมจน สวน
ภายนอกเปนสมบัติภายนอก มันมีมาไดเสียไปได มีมากมีนอ ย ไดมาเสียไป แตสวนภายใน
จิตใจสั่งสมใหดีจะเจริญขึ้นๆ จะอบอุนอยูภายในใจนะ สิ่งเหลานั้นไมไดเขามาเกี่ยวของ จะ
จนจะมีมันไมไดสนใจ คือใจนี้มีความสุขอยูภายในตัวเอง เปนที่พึ่งที่เกาะอยูนั้นตลอดเวลา
สิ่งเหลานั้นยังมีพลัดพรากจากกันไป ไดมาเสียไปๆ แลวผูไดมามากนอยก็ดิ้นอยู
ตลอด หาความสุขไมได แตธรรมไมเปนอยางนั้นไดมาเทาไรยิ่งเย็นๆ เขาไปเรื่อย ตายแลว
ก็ผึงเลยไมสงสัย เมื่อประจักษแลวไมถามใคร เรื่องตายไมถาม ถามหาอะไรรูอยูกับตัวเอง
หมดทุกอยาง พากันจํานะ เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

