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รางกายตาย จิตใจไมตาย
วันนี้ถาธรรมดาเรียกวาเปนวันโอกาสอันดี แตวันนี้โอกาสไมคอยดี เพราะเรื่อง
ความพลัดพรากจากกันเปนเรื่องที่สัตวโลกทั้งหลายไมตองการ แมแตสัตวไมไดเรียน
หนังแสหนังสือเหมือนเราเขาก็กลัวตายเหมือนกัน วันนี้มีตนเหตุอันใหญหลวงคือหลวง
พอทาทานมรณภาพแลว จะบรรจุหรือจะเผาศพทานในวันนี้ ใหทานทั้งหลายไดหันหนา
เขาสูเมรุนั้นดูทุกคนๆ ที่นั่งนี่ทั้งหมด เอา หันหนาดูใหเห็นทุกคน เปนอยางไรดู นี่ละ
คือเราคนหนึ่งจะเขาเมรุอยางนั้น แตตายนั้นตายดวยวิธีการตางๆ เผาหรือฝงอะไรก็
แลวแตวิธีตางๆ แตจะเขาในจุดสุดทายไดแกความตาย
ใหพากันจําเอาไว อยาพากันประมาท เรื่องความตายเห็นไหมคนมาทั่วแผนดิน
นี่ คนตายเพียงคนเดียวเทานั้นแหละ แตคนมาทั่วแผนดินเลยวันนี้ดูซินะ กระเทือนไป
หมด เรื่องความตายเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไรพอที่จะนอนใจ หาอยูหากินวันหนึ่งๆ ถึง
ค่ําแลวก็นอน นอนหลับฝนครอกๆ แครกๆ ไป ไมไดคดิ หนาอานหลังวาความตายจะ
มาถึงเราเมื่อไร นี่ละดูเอาวันนี้เปนพยาน ขอใหทานทั้งหลายไดพินิจพิจารณา
พระพุทธเจาที่จะเสด็จออกทรงผนวช ก็เห็นเรื่องความตายนี้เองเปนตนเหตุ
จากนั้นก็เห็นเพศสมณะที่จะออกจากกองทุกขทงั้ หลาย เห็นเพศแหงความตายนี้แลวก็
เกิดความสลดสังเวช แลวก็ไปเห็นเพศแหงสมณะที่ทานบําเพ็ญเพื่อความพนจากทุกข
ทานก็เสด็จออกทรงผนวชไดตรัสรูขึ้นมา เพราะเทวทูตผูบอกเหมือนกับเทวดา เทวทูต
คือผูบอกอันประเสริฐใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณา
วันนี้เปนวันที่เราทั้งหลายจะไดหันหนาดูความตายของตัวเอง ใหหันหนาเขาไป
เมรุนี้จะเปนแบบนี้ดวยกันทั้งนั้น อยาพากันประมาท การประมาทไมใชเปนของดิบของ
ดีอะไรเลย คือความนอนใจ กินแลวนอนกอนแลวนิน ตื่นมามื้อเชาหาอยูหากิน พอถึง
ค่ําก็มานอนหลับๆ ตื่นขึ้นมาหากิน วันนี้หากินวันนั้นสุดทายก็มาตายเหมือนกันกับเขา
นี่แหละ อยาพากันนอนใจ
คุณงามความดีที่พระพุทธเจาองคเลิศเลอประเสริฐ ไมมีใครเสมอเหมือน สอน
ไวแลวขอใหนําเขาไปสูจิตใจ อยาเอาตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา เขามาสู
จิตใจมันจะเผาหัวใจใหเปนฟนเปนไฟไปตามๆ กันหมด ถามที่ไหนเปนอยางไรสบายดี
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เหรอ สบายอะไรมีแตไฟเผาหัวอก เรื่องธรรมไมมีในใจแลวหาความสบายไมได ขอให
ทุกทานหันหนาเขาสูอรรถสูธรรม ความตายมีดวยกันทุกคน ถึงกาลเวลาจะตายแลวเปน
อยางนี้แหละ
ใครสรางความดีความชั่วไวมากนอยก็จะเปนอยางเดียวกัน ถาสรางความชั่วไวก็
คือสรางพวกศัตรูคูเวรติดตามตัวเองไป เผาตัวเองในแดนมนุษยนี้แลวยังจะไปเผาใน
แดนนรกอีก วานรกไมมเี หรอ ใครเปนคนสอนไวนรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน คน
ตาบอดหูหนวกสอนไดอยางไร ไมมีใครสอนได นอกจากศาสดาองคเอกเทานั้นเปน
ผูสอนไวดวยความถูกตองแมนยํา เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว เราทั้งหลาย
ใหฟงใหถูกตองตามอรรถตามธรรม ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ทานตรัสไวชอบแลว ฟง
ใหชอบ เอาไปพินิจพิจารณา
เรื่องความเปนความตายมีอยูกับทุกคน วันนี้ก็เอาศพนี้เปนพยาน คือหลวงพอ
ทาทานก็บําเพ็ญความดีงามมา ทานรูสึกวามีความอบอุนภายในจิตใจของทาน เรื่องตาย
ตายดวยกัน แตผูหนึ่งทําความดีงามตายก็ไปดวยความอบอุน แตผูสรางตั้งแตความชั่ว
ชาลามกใสตัวเองตายแลวไฟเผาทั้งเปนแลวก็ไปเผาในเมืองผีอีก เรายังไปลบลางวา
เมืองผีไมมี เวลาไปเจอเขาแลวมันสายไปเสียแลว สายไปแลว จําเปนตองจมอยูในนรก
กี่กัปกี่กัลปกวาจะไดฟนตัวขึ้นมา
นี่คืออํานาจแหงความมืดบอด ไมยอมฟงเสียงนักปราชญฉลาดแหลมคมคือ
องคศาสดาสอนไววานรกมี มันไมยอมฟงเสียง เวลาตายแลวไปเจอเอานรก เจอเอา
อยางจังๆ หลีกไมได มันสายเกินไป จมดวยกันไป จนกวาจะหมดบุญหมดกรรมอันนั้น
แลวก็จะไดเคลื่อนขึ้นมา ถาเคลื่อนขึ้นมายังลืมตัวอีกยังลงอีก ลงไมหยุดไมถอย ขอแต
การสรางความชั่วชาลามก สรางมากเทาไรมีมากเทานั้น ไดมากเทานั้นเผามากเทานั้น
ตลอดไป ไมมีคําวาอิ่มพอ ไปตกนรกหลุมนี้อิ่มพอแลวไมมี จะใหเหมือนคนกินขาว ไม
เหมือนนะ ตกลงหลุมนีแ้ ลวมาสรางความชั่วอีกตกอีกๆ ผูที่ไปสวรรค พรหมโลก
นิพพานก็เหมือนกัน เอาจนกระทั่งถึงนิพพานพอ นั่นละสรางความดีงามตางกันอยางนี้
ทานก็สอนไวแลวทั้งสองดาน ดานลงสูความลมจม คือสรางบาปสรางกรรมทาน
ก็สอนไวแลว แลวสรางความดีงามเพื่อขึ้นสูความสุขความเจริญ ตั้งแตแดนมนุษย ผูมี
วาสนาบุญญาภิสมภารจนกระทั่งถึงสวรรค เทวโลก แลวพรหมโลก ถึงนิพพาน นี่ก็
ศาสดาองคเอกสอนไว ไมใชคนตาบอดหูหนวกมาสอน เราอยาฟงแบบหูหนวกตาบอด
ฟง ไมสนใจที่จะนํามาคิดไตรตรองบางเลย ใชไมไดนะ ผูสอนเปนศาสดาองคเอกมา
สอนโลก ผูฟงเปนอันธพาลฟงมันเขากันไมได ตายแลวใครจะมาจมลงในนรก
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พระพุทธเจาไมไดมาแบงสันปนสวนกับพวกเรานะ สอนไวดวยความเมตตา
สงสารสัตวลวนๆ ที่เรียกวา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรง
เปนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทําประโยชนใหแกสัตวโลกไมมปี ระมาณ นั่น
พระพุทธเจาทานสอนดวยความเมตตา
เราอยาสักแตวาไดยินไดฟงแลวก็แลวไปๆ
เพราะอํานาจของกิเลสตัณหามันทวมทนในหัวใจเลยลืมบาปลืมบุญไปหมด สรางตั้งแต
บาปหาบตั้งแตกรรมตายแลวจมลงในนรก ลงไปแลวก็ปดทางเดินของตัวเอง ตกนรกกี่
หลุมๆ มากี่ครั้งแลวขึ้นมาอีกก็เหมือนวาไมตกอีก สรางบาปสรางกรรมอีกไมมีความ
เข็ดหลาบอิ่มพอ แลวก็ไปจมอีกๆ อยูอยางนีม้ ีอยางเหรอ ใหฟงเสียงทานผูเปนจอม
ปราชญศาสดาของเรา ถึงจะถูกตองดีงาม
วันนี้ก็มีพยานแลว ทานผูตายก็จะมาเผาที่นี่ เราทุกคนนั่งอยูนี้ไมมีใครเวนได
เลย เปนแตเพียงวาตางกันชากับเร็วเทานั้นเอง ใหสรางคุณงามความดีเสียตั้งแตบัดนี้
อยานอนใจ จิตนี้ตายไมเปน คําวาจิตๆ ไดแกใจดวงรูๆ ครองรางกายของเราอยูนี้ ไมมี
คําวาฉิบหาย ใจดวงนี้ไมมีคําวาตาย แมจะไปตกนรกหมกไหมกี่กปั กีก่ ลั ปความทุกข
มากนอยยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายก็คือใจดวงนี้ แลวฟนตัวขึ้นมาแลวมาสราง
ความดีงาม สรางจนเต็มเม็ดเต็มหนวยจนกระทั่งถึงสวรรค พรหมโลก ถึงนิพพาน ก็ไม
สูญ เสวยบรมสุขอยูในนิพพานก็คือใจดวงไมสูญนี้แหละ
ใหพากันจําเอา ดวงไมสูญนี้อยูกบั ใครเวลานี้ อยูกับเราทุกคน เราจะ
ประคับประคองจิตใจดวงไมสูญนี้ไปในทางไหน ถาไปในทางชั่วก็จะจมไปเรื่อย ไมสูญ
แตจม ไมสูญแตทุกข ทุกขตลอดเวลาแตไมสูญ เราก็ตองไดรบั ความทุกขความทรมาน
ไปตลอดเวลาทั้งๆ ที่จิตก็ไมสูญ ยอมรับความทุกขไปตลอดมันสมควรแลวเหรอ ใหพา
กันสรางคุณงามความดีเสียตั้งแตบัดนี้
การสรางความดีนี้เปนสิ่งที่ไวใจตายใจได เราอยูที่ไหนสบายๆ การสรางความดี
ขอใหพากันสรางใหดี อยาเห็นแกไดแกกิน เห็นแกหลับแกนอน เห็นแกความเพลิด
ความเพลินรื่นเริงบันเทิง ไมเห็นแกบาปแกบุญที่ศาสดาองคเอกสอนไว มันเปนทั้งภัย
ทั้งเวร ทั้งบุญทั้งกุศล ภัยเวรก็คือความสรางบาปสรางกรรมนั่นละ สรางภัยสรางเวรให
ตัวเอง สรางบุญสรางกุศลคือสรางคุณมหาคุณใหแกตัวเอง จะยกตนเองใหหลุดพนจาก
ทุกขโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงนิพพาน
แลวไมตองกลับมาเกิดเสวยกองทุกขอกี
เหมือนสัตวโลกทั้งหลาย ใหพากันจดจําเอานะพี่นองทัง้ หลาย
การบําเพ็ญการกุศลอยาไดตระหนี่ถี่เหนียว การทําบุญใหทานอยาตระหนี่ มีหา
มีสิบอะไรใหแบงทาน อยามีแตกินอยางเดียวๆ ใชไมได ลิ้นปากมันกลืนไปหมดแลวก็
หายไปเลยๆ สวนใจนี้เรียกวาแหงผากอยูที่ใจ ใจไมไดรับบุญรับกุศลเลย รางกายเอาไป
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กินหมด ไดมาเทาไรก็เอามาหลอเลี้ยงรางกาย กินแลวตายแลวก็เนาอืดขึ้นรา จากนั้นก็
เอามาเผาอยางนี้ ไมเผาก็ฝง ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะเปนเพียงดินน้ําลมไฟใน
รางกายของคนของสัตวแตละรายๆ พอสวนผสมแตกกระจายออกจากกันแลวก็เรียกวา
คนตายสัตวตายเทานั้น
ใหสรางบุญสรางกุศลดวย แบงสําหรับธาตุขันธที่ยังมีชีวติ อยูเพื่อใหอยูไดกิน
ครองชีพไปถึงวันเวลาจนกระทั่งถึงวันตายดวย แลวสรางบุญกุศล นําบุญกุศลนี้เขาสูใจ
ใหใจไดเสวยความดีงามของตนเอง รางกายตาย จิตใจไมตาย ใหใจไดอาศัยคุณงาม
ความดีที่เราสรางไวนี้ดวย ไปสูสวรรค พรหมโลก นิพพาน ลวนแลวตั้งแตผูมีบุญเปน
อาหารทิพยหลอเลี้ยงจิตใจของผูนั้นละไปสูพรหมโลก สวรรค นิพพาน
ใหพากันสรางนะ อยาอยูเ ฉยๆ เวลานี้ศาสนายิ่งจืดลงๆ กิเลสทับถมเขาทุกวันๆ
วาบาปคงจะไมมีแลวเดี๋ยวนี้ ทั้งๆ ทีส่ รางบาปกันหนาแนนเต็มโลกเต็มสงสาร วาบาป
ไมมีสรางแตบาปๆ สรางแตฟนแตไฟแลววาบาปไมมีๆ อันนี้ละจะเผาคนที่วาบาปไมมี
ผูที่วาบาปมียังมีขยะแขยงระมัดระวังแลวไมสราง เลือกเฟนในสิ่งที่ไมดีทั้งหลายออก
สวนที่ดีก็ปฏิบัติตนใหเปนคนดีเขาไปคนนี้ก็จะมีความอบอุน ตายที่ไหนก็ตามเถอะคน
มีบญ
ุ มีกุศลแลวตายที่ไหนเปนคนบุญทั้งนั้น คนเปนบาปตายที่ไหนก็เปนบาป เอาพระ
ทั้งประเทศไทยมา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา ไมมีความหมายนะ มันมีความหมาย
อยูกับตนผูสรางบุญและบาปนี้เทานั้น
ถาเราสรางบาปนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา เทาไรก็ไมเกิดประโยชน ถาเราสราง
บุญสรางกุศลไมนิมนตพระมาก็ตาม บุญกุศลที่เราสรางนั้นสําหรับเปนเครื่องหนุนเรา กุ
สลา ธมฺมา ธรรมยังบุคคลใหเฉลียวฉลาดสรางบุญสรางกุศล แลวไปสวรรคนิพพานได
ไมจําเปนตองนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา ก็ได เอาใหมันชัดๆ อยางนี้ซิพวกเรา
ทั้งหลาย
การปฏิบัติธรรมอยาพากันยอหยอน เวลานี้ศาสนาแทบจะไมมีในชาวพุทธเรา
แลวนะ มีตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความฟุงเฟอเหอเหิม ความไมรูจัก
เปนจักตายเต็มหัวใจทุกคน มันจึงพากันดีดกันดิ้นทั้งเขาทั้งเรา ไปที่ไหนก็วาโลก
เจริญๆ มันเจริญที่ไหน เจริญตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาเต็มหัวใจ เหลานี้
หรือมันเปนน้ําเปนทาพอจะใหชุมเย็น มันเปนฟนเปนไฟกันทั้งนั้น ใหพากันระมัดระวัง
สรางความดีงามซิ
เราไมเชื่อพระพุทธเจาแลวเปนคนหมดราคานะ หมด หมดทัง้ ๆ ที่ยังไมตายอยู
นี้แหละ หมดราคา ลงไมเชื่อคําสอนของพระพุทธเจาแลวเปนคนไรคาไรราคา ไมมี
ราคา ตายแลวก็จมไปเลย ถาคนเชื่อธรรมของพระพุทธเจาเปนคนมีคามีราคา ถึงจะ
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ทุกขจนขนแคนขนาดไหนหัวใจเต็มไปดวยอรรถดวยธรรม ความเชื่อความเลื่อมใสใน
ธรรมสรางคุณงามความดี มีมากมีนอยสรางไปๆ คนนี้ละจะเปนเศรษฐีในอนาคตกาล
แตคนที่ลืมเนื้อลืมตัววามั่งมีศรีสุข มีเงินเปนหมื่นๆ แสนๆ ประสากระดาษ ประสาแร
ธาตุตางๆ ตายแลวไมเห็นไปเผาคนไดนะ ฟนไฟนั่นแหละมาเผา เจาของก็จมไปเปลาๆ
เกิดประโยชนอะไร
ใหพากันพิจารณาเสียตั้งแตบัดนี้ เขาสมมุติอะไรมาก็เปนบากับเขาๆ สวนความ
ดีงามที่ศาสนาสอนไวถูกตองแมนยําไมสนใจ นี่ละมันเสียตรงนี้ละพวกเรา ใหพากัน
เขาอกเขาใจตามนี้แลวไปประพฤติปฏิบัติ การประพฤติปฏิบตั ิตัวเปนคนดีอยูไหนดี ใจ
นี้ไมเคยตาย ไปไหนใจมีอรรถมีธรรมสบายไปหมด เกิดภพใดชาติก็ตามขอใหมีธรรม
ในใจ สรางความดีใหมีเถอะ ไมตอ งไปหาที่เกิดละ บุญกุศลพาไปเกิดเอง เต็มเมืองฟา
เมืองสวรรคนั่นละ เชนเทวบุตร เทวดา อินทร พรหม ถึงนิพพาน มีตงั้ แตบุญกุศลพา
ใหสัตวทั้งหลายไปเกิดทัง้ นั้นละ เรื่องนรกหมกไหมตั้งกี่หลุม ทานแสดงไวเพียงยอๆ
๒๕ หลุมนรกนั่นละ นี่สําหรับคนชั่ว ใครชั่วตกนี้ทั้งนั้นๆ ทานสรางไวใหใคร ไมไดให
ใครละ แตใครเกงก็ใหไป ไปทําความชั่วชาลามกจะลงนรกหลุมนั้นจนไดนั่นแหละ ให
พากันจดจําเอานะบรรดาพี่นองทัง้ หลาย
วันนี้เรามาถวายเพลิงทานหลวงพอทา หลวงพอทาก็เปนพยานหลักฐานใหเรา
ทั้งหลายไดสะดุงถึงตัวเองวาเราก็จะตองตายเหมือนทาน ทานตายกอนเราตายทีหลัง
วันใดวันหนึ่งตองตายดวยกัน ใหอยูค ้ําฟานี้อยูไมไดดวยกัน แมผูเทศนเวลานี้ก็จะตาย
หลวงตาบัวนี้ก็จะตายเหมือนกันกับทานทั้งหลาย แตขอพูดอยางยันเลยวาหลวงตาบัว
ตายไมมีหวง หมดหวงทุกอยาง เราปฏิบัติธรรมมาตั้งแตอายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือน
ปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมมาเวลานี้ได ๗๓ ปนี้แลวกับ ๑ เดือน
เราปฏิบัติศีลธรรมมาเปนความอบอุน
จิตใจของเรากับศีลกับธรรมกับวินัย
กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่งบัดนี้
ไมไดสรางความ
เดือดรอนแกตนแมนิดหนึ่งเลย เปนความชุมเย็นเปนสุข จากนั้นก็บําเพ็ญจิตใจที่มันดีด
ดิ้นไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหา ฟาดมันลงใหมันขาดสะบั้นๆ จนไมมีกิเลสตัณหา
ภายในใจ วางหมดในโลกธาตุ เพราะฉะนั้นเราตายจึงตายดวยความวาง เราไมไดตาย
ดวยความหวงใยยุงเหยิงวุนวายเหมือนโลกตาย
พูดใหมันชัดธรรมพระพุทธเจา เราไปหาอยูหากินไดมา ๙ บาท ๑๐ บาท เรามา
พูดใหกันฟง วันนี้ได ๕ บาท ๑๐ บาททําไมเราพูดได นี่การเสาะแสวงหาความดีตั้งแต
วันบวชมาจนกระทั่งปานนี้เอาความดีมาพูดใหพนี่ องทั้งหลายมันขวางโลกแลวเหรอ เอา
พิจารณาดูซินะ เราปฏิบัติเหลานี้เราอาจหาญชาญชัยตอเรื่องความเปนความตาย ตาย
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แลวไมมีอะไรมีความหมายที่จะมาทําลายเราได ธรรมชาตินี้ขอใหบริสุทธิ์เสียอยาง
เดียวตายที่ไหนตายไดหมด ทําจิตใหมันบริสุทธิ์ดวยจิตตภาวนาเปนของสําคัญ
พระเราอยาขี้เกียจขี้คราน ใหภาวนาชําระจิตใจตัวพาเกิดพาตายทับถมกันอยูนี้
ไมหยุดไมถอยออกใหหมดภายในจิตใจ เมื่อกิเลสนี้ออกหมดแลวเรื่องการเปนการตาย
นี้จะสิ้นซากไปๆ จนกิเลสหมดโดยสิ้นเชิง ความตายไมมี เหลือแตอมตธรรม ภายใน
จิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผอง ตายที่ไหนตายไดทั้งนั้น เราจึงกลาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงจาก
การปฏิบัติของตนมาดวยความอาจหาญชาญชัย ไมมีสะทกสะทาน บอกวาเราตายนี้เรา
จะไมกลับมาเกิดอีก
ตั้งแตบัดนั้นเปน ๕๖-๕๗ ปนี้แลว ตั้งแตกิเลสพาใหตายกองกันมานี้ ไดขาด
สะบั้นลงไปเปนเวลา ๕๖-๕๗ ป ตัง้ แตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่นละเปนวันที่
กิเลสพังทลายลงจากหัวใจ ฟาดินถลมในคืนวันนั้นที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัด
สกลนคร เวลา ๕ ทุมเปงพอดี ตั้งแตบัดนั้นมาเรียกวาจาไปหมดโลกธาตุนี้ ไมมอี ะไร
ปดบังหัวใจนี้ได มีแตกเิ ลสอยางเดียวปดใหมืดบอดๆ เอาตามาใสคนหนึ่งสักรอยตาก็
มืด เอาพระอาทิตยมาชวยอีกก็มืดอีก พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมตอ งไปหาพระอาทิตย
พระจันทรมาจากที่ไหน จาตลอดเวลา ตายที่ไหนตายไดทั้งนั้น
นี่เราอาจหาญในการปฏิบัติธรรมใหพี่นองทัง้ หลายฟงเชื่อหรือไมเชื่อ เราปฏิบัติ
มาแทบลมแทบตายจนกระทั่งปานนี้ ไดของดิบของดีมากนอยมาเลาใหพี่นองทัง้ หลาย
ฟง เปนของกีดขวางโลกแลวเหรอ เอาไปพิจารณาซิ นี่บอกชัดๆ เลยวาเราจะไมกลับมา
เกิดอีก เราชัดเจนแลวในหัวใจ เปนคนละฝงแลวระหวางวัฏวนกับวิวัฏฏะ ถึงนิพพาน
ทั้งเปน จาอยูในหัวใจนี้ เราสงสัยอะไรทุกวันนี้ หายสงสัยทุกอยาง การอยูการเปนการ
ตายนี้เปนเรื่องธรรมดา ไมมีอะไรมีนา้ํ หนักตางกัน เปนอยูกบั ตายไปก็คอื ธาตุขันธสลาย
จากกันเทานั้น สวนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา ไมมีอิริยาบถวายืนเดิน
นั่งนอน เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ วิมุตติพระนิพพานคืออันนั้นเอง
นี่ไดถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานสมใจแลวที่เราบําเพ็ญมาแทบเปนแทบตาย เวลา
ไปอยูในปาในเขานี่ โถ ของงายเมื่อไร ไมไดนกึ วาจะไดมาเทศนใหพี่นองทั้งหลายฟง
จากผลที่บําเพ็ญวาจะไดเปนอยางนี้ นี่ก็ไดเปนอยางสมใจแลวไมมีสงสัยในโลกธาตุนี้
เรียกวาหมดแลวปาชาในหัวใจเรา จะไมมอี ะไรมาฝงมาเผาเราอีกไดแลว เพราะจิตถึง
บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานทั้งเปน แลวเที่ยงหรือไมเที่ยงก็ดูหัวใจดวงนี้ก็แลวกัน นี้ละ
การปฏิบัติความดีงาม
มันขวางโลกแลวหรือการพูดอยางนี้นะ
การพูดอยางนี้เพื่อเปนการชักจูงใหมี
น้ําใจแกพี่นองทัง้ หลายไดอุตสาหพยายามปฏิบัติ บุญเปนบุญ บาปเปนบาป บุญมี บาป
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มี ทําไมจะพูดเรื่องบุญเรื่องบาปไมได ผลแหงบุญแหงบาปมีทําไมจะพูดเรื่องผลแหง
บุญแหงบาปไมไดจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์มี
พระนิพพานมีทาํ ไมจะพูดถึงพระ
นิพพานไมไดละ เอาไปฟงใหดีนะทุกคน ฟงใหดี นี่เราสอนพี่นองทั้งหลายสอนดวย
ความไมสงสัยทุกอยาง หมด ในชีวิตนี้เปนชีวิตสุดทายของเรา เราไมมีอะไรอีกแลวไมวา
ขางหนาขางหลัง ขางซายขางขวา หมดโดยประการทั้งปวง เพราะเปนสมมุติทั้งมวลที่อยู
รอบดานนี่ ธรรมชาติวิมุตติหลุดพนนั้นไมอยูกับอะไร ไมขึ้นกับอะไร เปนธรรมธาตุ ถา
วานิพพานเที่ยงก็คอื ใจดวงที่บริสุทธิ์ผุดผองเต็มที่แลวนั้นแล
ขอใหทุกทานไดปฏิบัติ เฉพาะกรรมฐานเรานั่นละอยาขี้เกียจขี้คราน นั่งภาวนา
ภาวนาพระกรรมฐานเรานั่นนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจชําระจิตใจดวงที่มนั เปนฟนเปนไฟ
เผาไหมตลอดเวลา กระจายแตกไปหมดแลวเหลือแตอมตมหานิพพานเต็มหัวใจอยู
ไหนอยูไดทงั้ นั้นละ อยางที่พูดนี้เปนอยางไรทานทั้งหลายวาหลวงตาบัวคุยเหรอ โม
เหรอ เราไมไดโมเราเอาความจริงมาพูด ของปลอมก็หลอกกันมากี่ครั้งกีห่ น กี่ปกี่เดือน
กี่กัปกี่กัลป หลอกมาแลวไดผลประโยชนอะไร เราเอาของจริงมาพูดนี้มันขวางโลกแลว
เหรอ เอาไปพิจารณานะ ถาไมขวางโลกเอาไปเปนคติเครื่องเตือนใจสอนตนใหสราง
ความดีงามใหมีแกจิตใจของตน เมื่อถึงเต็มที่แลวไมตองถามหาพระนิพพาน ไมตอง
ถามหาความเกิดแกเจ็บตาย ขาดสะบั้นไปหมดจากจิตใจที่บริสุทธิ์เรียบรอยแลว
วันนี้ก็เทศนาวาการใหพี่นองทั้งหลายไดคิดไดอาน พินิจพิจารณาถึงเรื่องความ
เกิดความตาย ความเกิดความตายนี่ก็เพราะกิเลสตัณหา ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว
ความเกิดความตายตอไปอีกไมมี มีแตความบริสุทธิ์ลวนๆ เรียกวานิพพานเที่ยง เอาละ
พากันจําเอานะ การเทศนาวาการก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนั ธแกกาลเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลายโดยทั่วกันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

