๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๙

วันรื่นเริงในธรรมของพระพุทธเจา
วันนี้เปนวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ เปนวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่
พระพุทธเจาทรงปลงพระชนมายุ ๑ และตรงกับวันที่พระอรหันต ๑,๒๕๐ องค โดย
ไมไดนัดแนะนิมนตกันมาเลย วันนั้นมารวมกัน ๑,๒๕๐ องค ลวนแตพระอรหันต
ลวนๆ ดวย และอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธเจาทรงบวชเองดวย ๑
พระอรหันต ๑,๒๕๐ องคเปนของเลนเมื่อไร จิตแตละดวงของพระอรหันตแตละองคๆ
นี้ครอบโลกธาตุสวางไสว พวกเรามันตาบอดมันไมเห็นเฉยๆ ทานผูตาดีเห็นกันหมด
พระพุทธเจาทุกพระองคจาอยูครอบโลกธาตุ พวกตาบอดก็ไมเห็น พระสงฆสาวกก็
เหมือนกัน ทานวา ธมฺโม ปทีโป ก็คอื ธรรมธาตุอนั นี้แหละ
ใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะ พวกเรานี่ยิ่งมืดยิ่งหนาทุกวัน พูดใหตรงๆ เราอยูใน
ทามกลางพุทธบริษัทของเราซึ่งเปนลูกพระพุทธเจา
ลืมเนื้อลืมตัวเอามากนะเวลานี้
มองดูแลวจนแทบจะดูไมได ไมไดพดู ดูถกู เหยียดหยาม เอาธรรมดู เอาธรรมสองซิ มัน
เลอะเทอะมากนะเวลานี้ อะไรพาใหเลอะเทอะ ธรรมไมมีคําวาเลอะเทอะ มีแตสะอาด
เปนลําดับจนกระทั่งถึงขัน้ อัศจรรย กิเลสนี้หยาบโลนมาก เลยสวมเลยถานเขาไป คือ
กิเลส แตโลกชอบกันมาก
ขี้โลภ ฟงซิขโี้ ลภ ขี้เปนของดีเมือ่ ไร แตสัตวทั้งหลายชอบโลภ ขี้ไมชอบ แตโลภ
กับขี้มันอยูดว ยกัน ไดเทาไรไมพอๆ นั่งอยูในศาลาทั้งหมดนี้ ทานทั้งหลายชี้นิ้วออกมา
ซิวาขาจะไมตายในนี้นะ พิจารณาซิ ใหมองดูความตายตัวเองบาง อยามองตั้งแตความ
โลภโลเล ความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น ซึ่งเปนเรื่องไฟเผาตัวเองนั้นแหละ ทั้ง
ปจจุบันก็หาความสุขไมไดคนดีดดิ้นมากๆ ดวยความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา สาม
กองนี้เปนไฟ
ทานบอกวา โลภคฺคินา ไฟกองหนึง่ คือความโลภ โทสคฺคนิ า ไฟกองหนึ่งคือ
ความโกรธความเคียดแคนการทําลายกัน ราคคฺคนิ า ราคะตัณหาไดเทาไรไมพอ ตัวนี้
เปนแมเหล็กอันสําคัญเที่ยวดึงดูดอะไรใหเลวไปตามๆ กันหมดนั่นแหละ แตโลกก็ชอบ
มากจะทําไง พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีพระองคใดเลยที่ไมตําหนิในขี้สามกองนี้ ฟง
ใหชัดเจนซิ ขี้สามกอง กองโลภ กองโกรธ กองราคะตัณหา มันเผาโลกอยูเวลานี้ โลกก็
ยิ่งชอบ ชอบเทาไรยิ่งเผา
หาความสุขตั้งแตวันเกิดมามีเจอไหมในหัวใจของเรานั่น ตางคนตางดีดตางดิ้น
อยูนี้นะหาความสุขทั้งนั้น แตใครเจอบางความสุข เจอตั้งแตความทุกข ความผิดหวังไป
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เรื่อยๆ นี่คือกิเลสหลอกสัตวโลก ถาฟงเสียงธรรมแลวทุกสิ่งทุกอยางจะมีความ
พอเหมาะพอดี การอยูการกินการใชสอยตางๆ จะเปนความพอดิบพอดี มีความพออยู
ในนั้นเสร็จ ถาปลอยใหกิเลสเดินแลวไมมีคําวาพอ ตายทิ้งเปลาๆ สมบัติเงินทองกอง
เทาภูเขาเปนประโยชนอะไร ไมมีประโยชน เอาไฟมาเผากันตางหาก ไมไดเอากอง
สมบัติเงินทองนั้นมาเผากันนะ ไมเคยมี แตทําไมโลกมันถึงโลภเอามาก นี่เพราะเหตุไร
เพราะใจไมมีที่พงึ่ ใจไมมีที่ยึดที่เกาะ มันเอาดานวัตถุมาเกาะ เอาชื่อเอาเสียง
เรียงนามอะไรก็แลวแตเถอะนะ เอามาเกาะๆ มายึด ยึดแลวพลาดไปหลุดไป หลุดมือ
ไปควาใหมเรื่อย ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาความสุขไดที่ไหนในบุคคลผูใดไม
มี นี่เอาธรรมยันกันนะ ถาธรรมมีเขาสูจิตใจแลวจะมีความสงบเย็น จะไมดดี ไมดนิ้
มากมาย ความดีดดิ้นนั้นเปนฟนเปนไฟเผาตัวเองและเผาโลกทั่วๆ ไปดวย นั่นเรียกวา
เรื่องของกิเลสเปนฟนเปนไฟ
เรื่องของธรรมเปนน้ําดับไฟ น้ําดับไฟนี้ทําใหสงบ ความโลภสงบลง ความโกรธ
ราคะตัณหา สงบลง เมื่อระลึกถึงความเกิดความตายของตัวเองแลวจะเอาอะไรติดตัว
ไป สิ่งที่โลภอยูเวลานี้เราไดติดตัวไปไหม ไมมี ไมมีอะไรติดตัวไป ความโลภไดมาเทาไร
ก็พังไปทัง้ นั้น ความโกรธก็เหมือนกัน เคียดแคนใหเขา ทําลายเขาก็เทากับทําลายตน
นั่นเอง ทําลายคนอื่นมากนอยก็เทากับทําลายตนมากนอยเชนเดียวกัน ราคะตัณหาก็
เหมือนกัน สัตวทั้งหลายเขาไปหาเรียนวิชาความรูเสริมสงเสริมสวยที่ไหน โลกไมเห็น
สูญพันธุ มันเปนบาอะไรตั้งแตมนุษยเรานี้ แตงเสริมสวย อูย สวยงามอยางนั้นงาม
อยางนี้ งามไปหมด มีแตกิเลสหลอกคนใหเปนบากันทั้งนั้น
เอาธรรมจับก็รูเอง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ประจําอยูในโลก ถามีธรรมแลวคัดเลือก
อันใดที่ควรไมควรใหคัดเลือกเอาบางซิ ถึงวันตายเราจะเอาอะไรเปนที่พึ่ง ที่เราดีดดิ้น
อยูเวลานี้ไมใชที่พึ่ง จิตมันดิ้นหาที่พึ่ง มันไมมธี รรมเปนที่เกาะที่ยึด ถามีธรรมเปนที่
เกาะที่ยึดแลวจะปลอยเขามา มีมากนอยอะไรสมบัติในโลกอันนี้ ทั่วแผนดินนี้ เฉพาะ
อยางยิ่งทั่วแผนดินไทยปลอยหมด ไมเอา สามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรมีรสชาติ
อัศจรรยยิ่งกวารสแหงธรรมที่เขาสัมผัสใจ
พอรสแหงธรรมเขาสัมผัสใจเทานั้นเอง ทุกสิ่งทุกอยางที่เราเคยไขวควานั้น มัน
ควาผิดควาพลาด ทีนี้ปลอยมาๆ ควาถูกตองแลวคือธรรม คือความสงบเย็นใจ ดูหัวใจ
บางซิตัวมันเปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดเวลา ไปดูอะไรดูโลกมันไมมีสิ้นสุด ดูตั้งแตวัน
เกิดจนกระทัง่ วันตาย ตามีก็ดี หูมีกด็ ี ทั้งดูทั้งฟงไมมีวันอิ่มพอ ตายทิง้ เปลาๆ ดวย
ความหิวโหยนั้นแหละ เอาธรรมจับเขาไปซิ ใหมีธรรมภายในใจ อยางนอยใหมีพุทโธ
พอระลึกถึงพุทโธนี้สิ่งเหลานั้นจะยุบลง ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา จะยุบลง
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พอระลึกถึงองคธรรม พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้เปนธรรมอันเลิศเลอที่สุดแลวในโลกนี้ พอ
ธรรมเหลานี้เขามาสัมผัสใจดวยจิตตภาวนาของเรา
เราจะนําธรรมบทใดมาทําใจใหมีความสงบเย็นบาง ใหนําธรรมบทนั้นเขามา
พอนําธรรมบทนี้เขามาแลวจะคอยเย็นลงไป ใจจะเย็นลงไปเปนน้ําดับไฟๆ พอใจได
สัมผัสกับธรรมคือความสงบเย็นใจนี้ จะเปนความแปลกประหลาดขึ้นมาภายในตัวเอง
เปนสมบัติที่ลนคาขึ้นมาในขณะนั้นแล แลวมันก็ปลอยสมบัติภายนอกที่เหลวๆ ไหลๆ
ไขวควากันทั้งโลกนั้นเขามาโดยลําดับ เขามาสูธรรม ใจจะมีความสงบเย็นตลอดไปเลย
ไดธรรมมากนอยเพียงไรยิ่งมีความสงบชุมเย็นๆ สิ่งภายนอกเหลานั้นมันจะคอยปลอย
เขามาๆ เรื่อยๆ เพราะไมมีสมบัตใิ ดยิ่งกวาธรรมสมบัติ ถาเขาสูจิตใจแลวสงางามไป
เลย ไมมีคําวาชาติชั้นวรรณะ ขอใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ
ศาสนาพระพุทธเจาก็คอื ชาวพุทธเราเปนผูรับรองทั่วประเทศไทย จะถึง ๘๐%
ละมังทีถ่ ือวาเปนลูกศิษยตถาคตชาวพุทธๆ แตกริ ิยาแสดงออกจากจิตใจและกายวาจาที่
แสดงออกเหลานั้นมีตั้งแตเปรตแตผี ไมมีพุทธติดหัวใจเลย ถามีพุทธติดหัวใจตองมี
เหตุมีผล มีการยับยั้งชั่งตัวบางซิ นี่ไมมีเลยจะทําไง เอาอะไรมาเปนพุทธละ อยูในทอง
แมครั้นเวลาถาม ถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธ แยงแมออกมาพูด ถือศาสนาพุทธ
แตตัวแมกับตัวลูกไมทราบวาพุทธเปนอะไรนี่ซิสําคัญ วาถือศาสนาพุทธ
เราสงสารพี่นองทั้งหลายนะ สอนโลกมานี้เราสอนดวยความเต็มใจ สอนดวย
ความสุขลนหัวใจ เต็มหัวใจแลวจึงมาสอนโลก โลกทั้งหลายรอนพระพุทธเจาไมรอน
พระสงฆสาวกไมรอน บรมสุขเต็มอยูกับพระทัยของพระพุทธเจา เต็มอยูกับหัวใจของ
พระสาวกอรหันต ทานสอนโลกดวยความบรมสุข โลกมีความทุกขมหันตทุกขเต็มโลก
เต็มสงสาร ทานเอาบรมสุขมาสอนโลก พระพุทธเจาไมไดทกุ ข พระสงฆสาวกไมไดทุกข
ไมไดเปนทุกข เพราะฉะนั้นจึงควรถือเปนคติตัวอยาง นําธรรมของทานมาปฏิบัติตัวให
มีหลักเกณฑบาง
วันหนึ่งๆ อยางนอยขอใหระลึกถึงพุทโธไดสัก ๕ หนก็ยังดี ดีกวาระลึกถึงขี้โลภ
ขี้โกรธ ราคะตัณหา เปนคําบริกรรมติดหัวใจทุกคน สิ่งเหลานี้ภาวนาไมตองใชคาํ
บริกรรมละ มันติดอยูในหัวใจทุกคน ถาวารักชอบกับหญิงคนใดชายคนใด ชายคนนั้น
หญิงคนนั้นมาอยูในหัวใจเปนคําบริกรรมทั้งคืนทั้งวัน มีไหมในหัวใจของพวกเราใน
ศาลานี้ มันรักมันชอบคนใด เชนรักหญิงรักชายคนใด หญิงคนนั้นชายคนนั้นจะมาอยู
ในหัวใจบริกรรมทั้งวัน พุทโธไมมที างเขาไดเลย นี่ละอํานาจของกิเลสมันเขามานั่งอยูใน
หัวใจ แลวจะไปหาความสุขความเจริญความเย็นใจมาจากไหน
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เอาพุทโธเขาไปจับบางซิ พุทโธจับเขาไปในหัวใจแลวใจจะสงบ มันจะเปนฟน
เปนไฟขนาดไหนก็ตาม ธรรมะนี้เปนน้ําดับไฟ จะสงบลงๆ เย็นลงๆ พอใจเย็นลง
ความแปลกประหลาดอัศจรรยจะเกิดขึ้นที่หัวใจ ตั้งแตวนั เกิดมาไมเคยพบความสุข
ความแปลกประหลาด แตเวลาภาวนาจิตสงบลงเทานั้นไดปรากฏขึ้นแลว จากนั้นก็ไม
ลืม ฝงลึกทีเดียว ผูภาวนามีจิตสงบ บางทีถึงขั้นอัศจรรยก็มี นั่นละพอจิตถอนออก
มาแลว ทั้งวันทั้งคืนความอัศจรรยอยูในหัวใจนั้นจะฝงใจตลอดวัน เปนคําบริกรรม
อันหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไมไดพดู คําบริกรรมแหละ มันหากเปนในใจเอง ความดูดดื่มของใจ
เชนเดียวกับเราดูดดื่มของกิเลสนั่นแหละ
ความดูดดื่มของกิเลสดังยกตัวอยางตะกี้นี้ สมมุติวาเรารักหญิงผูใดชายคนใดนี้
หญิงคนนั้นชายคนนั้นจะมาอยูในหัวใจคนนั้นเปนคําบริกรรมทั้งคืนทัง้ วัน บริกรรมจน
จะเปนบา เขาใจไหมละ บริกรรมพุทโธไมเปนบานะ รูเนื้อรูตัวทุกคนๆ ใหมีธรรมในใจ
บางซิ ใจดวงนี้ไมเคยตาย ออกจากรางนี้เขารางนั้นๆ ใครจะวาตายแลวสูญๆ มีแตพวก
ตาบอดหลอกกันทั้งนั้น ผูตาดีดังพระพุทธเจาแลววาตายแลวตองเกิด เกิดแลวตองตาย
หมุนตลอดเวลา ถากิเลสเชื้อแหงความเกิดนี้ยังไมดับสิ้นไปจากใจแลวจะเกิดตลอด ตัง้
กัปตัง้ กัลปไมมีความหมายเลย ไมมีสั้นมียาว นั่นละทานผูรูทานเห็นอยางนั้น
ใจไมเคยตาย ขอใหระวังรักษาสิ่งทีเ่ ปนภัยตอจิตใจ ใหปดออกๆ อยาสั่งสม
ขึ้นมาดวยความทะเยอทะยาน สิ่งเหลานั้นเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองแลวก็เปนคน
จนตรอกจนมุมอยูในหัวใจนั้นแหละ โลกจะกวางแสนกวางมันมาจนตรอกจนมุมอยูที่
หัวใจไมมีทางไป มีแตฟน แตไฟ คิดไปแงไหนมีแตฟนแตไฟ ความดีงามไมมีตดิ ใจหวัง
พึ่งอะไรมนุษยเรา ใหพากันคิดบางนะ
นี่จวนจะตายแลว อายุ ๙๓ ปยา งเขามาแลว คําพูดเชนนี้ไดมาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย แตกอนเราก็ไมเคยไดคิดในเรื่องเหลานี้เลย ตั้งแตออกปฏิบตั ิ เริ่มเขาบวช
ศึกษาธรรมะเปนอรรถเปนธรรม สะดุดใจเขามาเรื่อยๆ บวชทีแรกวาจะไปสวรรค ครั้น
หนักเขามาสวรรคนี้สูพรหมโลกไมได อยากไปพรหมโลก นี้พูดถึงเรื่องความดําริของ
ตัวเองที่ออกบวชทีแรกใหบรรดาพี่นองทัง้ หลายฟง ทีนี้เวลาอานเขาไปๆ ทานกลาวถึง
นิพพาน นิพพานมีความเลิศเลอขนาดไหน เลยปลอยไมอยากไปสวรรค ไมอยากไป
พรหมโลก หนักเขาๆ อยากไปนิพพาน หนักอยูในหัวใจลึกๆ
เรียนหนังแสหนังสืออยูกบั เพื่อนกับฝูงที่เปนลิงเปนคางดวยกัน เราก็ใชกิริยา
เปนลิงเปนคางในเพศของพระ ลิงคางของพระกับลิงคางของโลกทั่วๆ ไปตางกัน พระ
ทานมีความตลกคะนองหรือรื่นเริงบันเทิงกันบาง ก็เปนอยูในขอบเขตของศีลของธรรม
ของพระ ทานไมนอกขอบเขตของพระไป เขาเปนอยางนั้นเราก็เปนกับเขา ครั้นอาน
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หนังสือเขาไปๆ นิพพานนี้ฝงเขาใจหัวใจลึกเขาไปๆ ทีนี้มีแตอยากไปนิพพาน อยาก
เปนพระอรหันต เรียนหนังสืออยูกเ็ ปนอยูในใจ การภาวนาไมเคยลดละ เรียนหนังสือ
อยูเปนเวลา ๗ ปเต็มๆ เรื่องภาวนาไมเคยลดละตั้งแตบวชทีแรกจนกระทั่งวันออก
ปฏิบัติธรรมะ ไปอยูก ับเพื่อนกับฝูงพวกลิงพวกคางดวยกันก็เปนเหมือนเขา แตใจไม
เปน การภาวนาทําทุกคืนไมเคยละ นี่เปนอยางลึกลับในหัวใจเรา
เพื่อนฝูงเปนอยางไร กิริยาอาการก็ใชไปกับเขาอยางนั้นแหละ แตหัวใจไมเปน
การภาวนาไมพูดใหใครทราบเลย เพื่อนฝูงพูดใหฟงไมได เดี๋ยวมันพูดเยาะพูดเยยพูด
หยอกพูดเยาอะไรทุกอยางนั่นแหละ ทีนี้มันพวกอันเดียวกันจะไปหาผิดหาถูกกับใคร
แขนซายกับแขนขวา วาใหกันก็วาในฐานะพวกเพือ่ นเดียวกัน พอเห็นเราเดินจงกรมนี่
หือ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ เดี๋ยวรอกอนนาๆ ใหเรียนจบแลวคอยไปดวยกัน
อยางนี้มันพูดมันนาโมโห จะฆาก็จะฆายังไงโมโหอะไรก็พวกเดียวกัน
เก็บไวลึกๆ ไมใหใครทราบนะ วันนี้เปดใหชัดเจน ฝงอยูลึกๆ มันหากเปนอยูใน
จิต อานถึงนิพพานอัศจรรย อยากไปนิพพาน สวนยอยมันก็มาแบงเอา สวนใหญเชื่อ
นิพพานมี สวนยอยมันวานิพพานมีหรือไมมีนา นั่นสวนยอยคือกิเลส ตองเสาะหาครูบา
อาจารย ทานผูใดที่ชี้แจงเรื่องมรรคผลนิพพานใหเราฟงอยางชัดเจนอยางถึงใจแลว เรา
จะกราบไหวครูบาอาจารยหรือทานผูนั้นอยางถึงใจ แลวเราจะออกปฏิบัติ เอาตายเขาวา
เพื่อมรรคผลนิพพานโดยถายเดียวเทานั้น
พอออกจากภาคปริยัติแลวกาวเขาหาพอแมครูจารยมั่น นี่ละมันถึงใจ พอกาว
เขาไปเหมือนทานเอาเรดารกางไวเรียบรอย พอไปถึง ทานมาหาอะไรวางี้เลย ทานมาหา
มรรคผลนิพพานเหรอ ดินฟาอากาศฟาแดดดินลมไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชธรรม
ทั่วแดนโลกธาตุหาอะไรก็เปนอันนั้นๆ ไมใชกเิ ลสไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแท
มรรคผลนิพพานแทอยูทใี่ จ ทานลงที่นั่นนะ เอา ใหทานเปดใจเขาไปดวยจิตตภาวนา
ทานจะเห็นทั้งกิเลส ทานจะเห็นทั้งมรรคผลนิพพานในระยะเดียวกันเปนลําดับลําดาไป
ทานเทศนสอนถึงใจเลยที่นี่ ถึงใจขนาดวาตายไดเลยที่นี่ อยางไรจะเอาพระ
นิพพานใหได ใหเปนพระอรหันตในชาตินี้เลย เพราะไดฟง คําสั่งสอนของหลวงปูมนั่ ที่
ทานทรงมรรคผลนิพพานไวแลวในหัวอกของทานเต็มหัวใจ มาสอนเราอยางเต็มเมตตา
ของทาน เราก็ฟง รับเอาอยางเต็มกําลังความสามารถ จากนั้นมาก็ฟาดทางดานปฏิบัติ
เขาปาเขาเขาจะลมจะตายอยูในปาในเขา ใครไปเห็นเมื่อไรเวลาเราทุกขเราลําบาก
ไปอยูบางบานจนเขาตีเกราะประชุม ฟงซินะ คือไปบานเหลานั้นเขาไมตีเราก็ไม
วาตี แตการกระทําของเราเราทําเหมือนที่เคยทํามานั่นแหละ อดขาวกีว่ ัน มันจะตาย
จริงๆ คอยดอมๆ ออกบิณฑบาตมาฉันเสียวันหนึ่งแลวหายเงียบๆ ทีนี้ประชาชนเขา
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เห็นเขาก็แปลกหูแปลกตา เขาตีเกราะประชุมกัน พอลูกบานมาประชุมแลวก็วา ใคร
เห็นวายังไง พระองคนี้มาอยูกับเราไดหลายเดือนแลว กี่วันถึงมาบิณฑบาต ดอมๆ หน
หนึ่งๆ ตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยเห็นพระประเภทนี้ ทานทั้งหลายเคยเห็นไหม ดูเอาซิ
พระองคนี้นะ มาอยูกับเราไดกี่เดือนแลว นี้ก็หายหนาไปหลายวัน ทานตายแลวหรือยัง
ก็ไมรู เพราะนานๆ ดอมๆ มาบิณฑบาตทีหนึ่ง ถายังไมตายทานไมโกรธไมกริ้วอยูหรือ
ยังไง พากันไปดูซิ
ผูใหญบานเขาบอกลูกบานเขา เราไมไปดูแหละ เรากลัวทานสับเขกเอา
พระองคนี้ไมใชพระธรรมดา พระองคนี้เปนมหานะ แตทานทําไมมาทําอยางนั้นได คน
อื่นไมเปนมหามาทําอยางนั้นก็เปนอีกแงหนึ่ง นี้เปนขนาดมหาแลวมาทําอยางนี้ได ซึ่ง
ไมมีใครพวกเราไดเคยเห็นเลย ไปดูซิ ถึงอยางนั้นก็มี ไปบางบานเขาตีเกราะประชุมวา
เราจะเปนจะตาย เจาของยังไมรูจักตาย มีแตพุงๆ ตอมรรคผลนิพพานโดยถายเดียว
ความเปนความตายมันจะเปนจะตายเรารูอยูกับเรา มันจะตายจริงๆ ก็ไปกินใหมันเสีย
วันหนึ่งสองวันหายเงียบๆ นี่ทุกขขนาดไหน
เราพูดเฉพาะในหมูบานที่เขาตีเกราะประชุม
ที่เราไปทั้งหลายเขาไมตีเกราะ
ประชุม แตเราก็ทําอยางนี้ตลอดไป นี่ละความบึกบึนเพื่อมรรคผลนิพพาน ทาน
ทั้งหลายฟงซินะ ไมมีงานใดที่จะหนักยิ่งกวางานฆากิเลส งานในสามแดนโลกธาตุอยา
เอามาคุยอยาเอามาโมเลย ใหขึ้นเวทีฟดกับกิเลสเสียกอนถึงจะรูวางานนี้ยากที่สุดใน
โลกนี้ เอาเปนเอาตายเขาวาแหละ เราไดมอบแลวนี่นะ ถึงขั้นจะตายเอาตาย ซัดกันเลย
สวนมากพอเอากันขนาดนั้นชนะกิเลสนะ ชนะกิเลส วาจะเอาใหตายเจาของไมตาย
สุดทายกิเลสลมระนาว นั่น เราปฏิบัติมาอยางนี้
การปฏิบัติมานี้เปนเวลา ๙ ปเต็ม ตกนรกทั้งเปนตลอดมาเลย เพราะนิสัยอันนี้
จะวาจริงหรือไมจริงก็ตาม ถาลงไดลงในจุดใดแลวขาดสะบั้นไปเลย ดัดเจาของก็แบบ
เดียวกันขาดสะบั้น เอาหนาวันนี้ เทานั้นแหละ จะเปนอยางอื่นไปไมได นี้อุตสาห
พยายามบําเพ็ญตั้งแตจิตลมลุกคลุกคลาน ทํามาเปนลําดับ พยายามตลอดเวลาจิตก็ตั้ง
ตัวไดๆ มีความสงบเย็นใจ เย็นใจเขาไปเรื่อยๆ จากนั้นก็ออกทางดานปญญาวิปสสนา
พิจารณาโลกทั้งหลายกวางขวางออกไปๆ สิ่งใดที่มันเคยยึดเคยถือ แบกหามทั้งสาม
แดนโลกธาตุ ปลอยเขามาๆ มีธรรมเปนหลักใจ ปลอยเขามา สุดทายจาขึ้นภายในหัวใจ
ธรรมทั้งหลายซึ่งเราไมเคยคาดเคยคิด ไดปรากฏขึ้นที่หัวใจอยางกระเทือนโลกไปเลย
นี่ผลแหงการปฏิบัติ
ธรรมมีหรือไมมี ที่นํามาพูดอยูเวลานี้ ธรรมพระพุทธเจาแสดงไวเปนโมฆะแลว
หรือ เปนเนื้อเปนหนังเปนทองคําทัง้ แทงตัง้ แตกิเลสตัณหา ความโลภ ราคะตัณหานี้
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เหรอ ถามตัวเองบางซิ ธรรมะถูกเหยียบย่ํา กิเลสเหยียบย่ํา กิเลสอยูที่หัวใจเราเหยียบ
ย่ําธรรมะในหัวใจเราจนไมมีพุทโธ ธัมโม สังโฆติดตัวเลยวิเศษวิโสอะไร พิจารณาซิ เกิด
มามีแตวันจะตายดวยกันทั้งนั้น ถาลมหายใจขาดเมื่อไรตายดวยกันทั้งนัน้ อยาลืมเนื้อ
ลืมตัวนะ
ศาสนาเลิศขนาดไหนใหทานทั้งหลายดูดวยจิตตภาวนา ฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
บาง เสียงคนมีกิเลสตัณหาฟงมาพอแลวตั้งแตวันเกิด ฟงเสียงผูสิ้นกิเลสตัณหา
พระพุทธเจา พระสงฆสาวกทานบางซิ จะเปนยังไงเสียงอรรถเสียงธรรม ทานเหลานี้
เปนผูทรงธรรมอันเลิศเลอมาแลวมาสอนพวกเรา จะพอเปนประโยชนบางไหม ใหถาม
ตัวเราเองนะ
นี่ละการปฏิบัติธรรม ถาคุยเขี่ยขุดคนตามอรรถตามธรรม จะเปนศีลเปนธรรม
ขึ้นมา มีความสงบใจขึ้นมา จิตใจที่มันไขวควาทั่วแดนโลกธาตุจะหดเขามาสูธรรม
เพราะไมมีรสอันใดที่จะเหนือรสของธรรมไปได รสธรรมนี่รสอัศจรรย เกิดขึ้นที่ใจแลว
สวางจาหมด จากนั้นปลอยหมดโดยสิ้นเชิง นี่ผลแหงการปฏิบัติ เราสอนโลกมานี้ตั้งแต
ที่เราออกฟดกับกิเลส ตกนรกทั้งเปน ๙ ป หลังจากนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ เรื่องนรกก็
พนแลว สวรรคพนไปแลว พรหมโลกพนไปแลว กาวเขาสูแดนนิพพานประจักษหัวใจ
เวลานี้ สอนทานทั้งหลายจึงไมมีความสงสัย
ในการสั่งสอนโลกไมวาจะโลกใดก็ตาม ธรรมเหนือหมดๆ การสอนนี้ถอด
ออกมาจากหัวใจมาสอน เปนที่พอฟงไดไหม เปนที่พอจะเชื่อถือไดไหม หรือวาหลวง
ตาองคนี้มาโกหกโลกเหรอ โกหกเจาของเปนเวลา ๙ ป ตกนรกทั้งเปน แตไดแดน
นิพพานขึ้นมาครอง นําแดนนิพพานมาสอนทานทั้งหลาย เปนการโกหกพี่นองทั้งหลาย
แลวเหรอ พากันพิจารณาซิ
วันหนึ่งๆ อยูไปกินไปไดอะไร พิจารณาซิ ตื่นลมตื่นแลงกันอยางนั้น ธรรมที่
เปนของเลิศของเลอไมยอมฟงเสียงเลย เปนยังไงมนุษยเรามีคาหรือไมมีคา ถามตัวเอง
ตรงนี้นะ เราอยูดวยความมีคาหรือโมฆะใหดู ถามีอรรถมีธรรมภายในใจเรียกวามีคาๆ
ไปโดยลําดับ ถามีแตความรื่นเริงบันเทิงเปนบากับโลกสงสารนี้ตายทั้งเปน หาคุณคาหา
ราคาไมได พากันจําเอานะ
วันนี้ไดเปดอกใหทานทัง้ หลายฟงในการประพฤติปฏิบัติ
เราสอนโลกมานี้
เมืองไทยเราทั่วประเทศแลวที่เราสอนมา ตั้งแตวนั ออกชวยชาติบานเมืองเปนเวลา ๗
ปนี้ออกเต็มเหนี่ยวเลย ตั้งแตสอนพระทั้งหลายหรือประชาชนทั่วๆ ไปตั้งแต ๒๔๙๓
มาเราก็สอนมาโดยลําดับ แตมาถึง ๒๕๔๑ นี้ออกชวยชาติบานเมืองตัง้ แตนั้นจนกระทั่ง
บัดนี้ ธรรมะที่เราเทศนนี้ทั่วแดนโลกธาตุ

๘
ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม เราพูดดวยความมั่นใจของเราทุกอยาง ถอดออกมา
จากหัวใจที่เปนความจริงลวนๆ ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็เปนกรรมของสัตวเทานั้นเอง นี่
เราสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลานี้ก็เต็มศาลา ทานทั้งหลายฟงอรรถธรรมนี้เปนอยางไร
บาง กับเสียงเพลงลูกทุง ลูกกรุงตางกันอยางไรบาง เอาไปวัดกันเทียบกัน กับเพลง
ลูกทุงลูกกรุงมันใหความสุขอะไรบาง ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมแลวไปปฏิบัติ จะให
ความสุขความทุกขอยางไรบาง เอาไปพิจารณานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ
ทานทั้งหลายมาเยี่ยมนี้ก็ตอนรับ วันนี้เปนวันมาฆบูชา พระอรหันต ๑,๒๕๐
องคทานมาเองมาเฝาพระพุทธเจา ทานจึงแสดงเรื่องโอวาทปาฏิโมกขใหพระสงฆฟง
โอวาทปาฏิโมกขเราไมนํามาแสดงละ โอวาททานสอนผูบริสุทธิ์ ตางกันกับสอนคนผูมี
กิเลส ทานสอนดวยความบริสุทธิ์ลวนๆ เปนธรรมรื่นเริงซึ่งกันและกันทั้งนั้น ที่สาวก
ทั้งหลาย ๑,๒๕๐ องคมาเฝาพระพุทธเจา เปนผูสิ้นกิเลสเรียบรอยแลว ฟงธรรมจาก
พระพุทธเจา เปนธรรมรื่นเริงทั้งนั้น ไมใชธรรมแกกิเลส ทานแกหมดแลว
วันมาฆบูชาเปนวันทานรื่นเริงในธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจา เดือน ๓ เพ็ญ
ของพระอรหันต ๑,๒๕๐ องค เปนคติตัวอยางอันดี ใหเราระลึกถึงทานนะ พระอรหันต
๑,๒๕๐ องคนี้เปนของเล็กนอยเมื่อไร เกิดไดงายๆ หรือพระอรหันตเกิด มีตั้งแตพวก
หันไปทางโนน หันไปทางนี้ หันเปนบากับโลกกับสงสาร เกิดวันยังค่ําพวกนี้นะ อรหันต
ที่สิ้นกิเลสเกิดนี้เกิดไดงายๆ เมื่อไร ไอพวกหันอยางเรานี้หันไดวันยังค่ํา เกิดวันยังค่ํา
ตายวันยังค่ํา ทุกขวันยังค่าํ อรหันตพวกนี้นะ เอาละพอ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

