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เห็นธรรมประเภทนี้แลวเห็นตถาคตทุกพระองค
ปวดมากปวดเขา คูเขามาสักเดี๋ยวไดเหยียด เวลานี้ธาตุขันธมนั ชํารุด อะไรๆ ก็
มีแตกําเริบๆ ธาตุขันธเวลามีกําลังก็ไดทําความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวย บังคับเอาเลย
เทียว ทําความเพียรนั่งสมาธิภาวนานี้บอกวาเอานะวันนี้ เอานะวันนี้คือตลอดรุงเลย
นั่งขัดสมาธิตลอดรุง นีพ่ ูดถึงเรื่องความเพียรฆากิเลส ไมเอาหนักไมได กิเลสมันหนัก
ตลอดเวลา ความเพียรที่จะแกกิเลส ตองมีบทหนักเขาดวย เอานะวันนี้คือใหนั่งตลอด
รุง เอานะวันนี้เคลื่อนไมไดเลย นี่เวลาบังคับมัน บังคับธาตุขันธ เวลายังหนุมนอยความ
มุงมั่นตออรรถตอธรรมตอแดนพนทุกขมีน้ําหนักมาก ธาตุขันธที่เปนเครื่องมือก็ยงั ดี
ใชบังคับไดตามความตองการเพื่ออรรถเพื่อธรรม นั่งภาวนาเอาจนกนแตก ฟงซินะ
พวกเรามีแตพวกหมอนแตก เสื่อขาด นอนไมรจู ักตื่น หมอนแตก ลุกจากที่
นอนแลวยังเอาหมอนมัดติดคออีกไปอีก เพือ่ ไมใหขาดวรรคขาดตอน เรื่องเสื่อกับ
หมอน หมอนก็มัดติดคอ เสื่อมัดติดหลัง เปนความเพียรไปในตัว กิเลสรองเพลงบน
กระหมอมมันยังไมรู นั่น ทีนี้เวลาดัดกันกับกิเลส เอาจนกระทั่งกนแตก พูดนี้เรากน
แตกมาแลว ไมไดมาอุตริใหทานทั้งหลายฟง ความจริงจัง ความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดของ
อรรถของธรรมที่จะฆากิเลสมีถึงขนาดนั้น ถึงกาลเวลาที่ควรมี แตไมใชมีตลอดไป ถึง
กาลเวลา เอานะ ตองเปนอยางนั้นเปนอื่นไปไมได
ที่วานั่งกนแตกๆ เพราะนั่งตลอดรุงๆ ไมใชนั่งคืนหนึ่งคืนเดียว นั่งทีแรกก็ออก
รอนกน คืนแรกตลอดรุงนั่งออกรอนกน ตอมานี้ก็หนักเขาๆ ทีนี้เวลาออกรอนมันก็
พองเพราะนัง่ ไมหยุด จากพองก็แตก แตกเลอะหมดกนเลย เปนยังไงคําพูดนี้หยาบ
ไหมทานทั้งหลายฟงซินะ กิเลสตัวมันหยาบเกงกวานี้ นี้ความเพียรเพื่อฆากิเลสหยาบที่
ไหน เปนความเพียรที่เปนคติเครื่องเตือนใจเรา เพราะกิเลสมันหนามันเหนียวแนนมาก
ถึงเวลาที่จะเอากันตองเอาอยางหนัก ไมงั้นไมทนั กัน เวลาหนักหนัก เวลาเบามันเปน
ของมันเอง เผลอไมไดละเวลาเบาบาง พอเจาของจะเบาบางไมได หมอนขึ้นคอเลย มัด
ติดคอทันที เสื่อมัดติดหลัง มันเปนของมันเอง
เวลาจะเขมงวดกวดขัน สลัดหมอนออกจากคอนี้ไมยอมออก สลัดเสื่อออกจาก
หลังไมยอมออก กิเลสมันเหนียวแนนมันเสียดายหมอน เสียดายเสื่อ ยิ่งกวาเสียดาย
มรรคผลนิพพานอันเปนทางพนทุกข นี่ละทานผูเลิศเลอเราทั้งหลายไดกราบไหวบูชาอยู
นี้ พระพุทธเจาทรงสลบถึงสามหน ไอเรามันสลบลงหมอนนั่นซิ พระพุทธเจาสลบบน
เวทีฟดกับกิเลส ตางกันอยางนี้ พระสาวกที่ทานยกมาพูดเปนคติตัวอยางของพวกเราก็
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พระโสณะ เปนผูมีความเพียรกลา ยกเปนเอตทัคคะเลิศในทางความเพียรกลา คือ
พระโสณะ เดินจงกรมจนฝาเทาแตกวางั้นนะ อันนี้เราก็อานในตํารา ก็ฟงธรรมดา จะ
เชื่อหรือไมเชื่อมันก็เปนธรรมดาของคนมีกิเลสหนา ก็ฟงไปอยางนั้นละ
ทีนี้เวลามันเขาถึงขั้นทีม่ นั จะรับกันเปนสักขีพยานกันมันก็มีเหมือนกัน เวลา
ความเพียรกลาเขาไปๆ สติปญญาแกกลาสามารถ ความเพียรหมุนทั้งวันทั้งคืนเขาไป
แลวอยางนั้น นี่ละที่นี่ความเพียรกลาไดเลย ออกมาทันที ลงทางจงกรมตั้งแตเชา
จนกระทั่งปดกวาด จนขากาวไมออก เอาขากาวไมออกนั้นแหละเปนเครื่องตัดสินกัน
โอ นี่ไปไมไหวแลวพัก ไมงั้นมันไมไดออกมาสวนรางกายนะ คือกิเลสกับธรรมมันฟด
กันอยูบนหัวใจมันลืมวันลืมคืน เหมือนนักมวยเขาเขาวงในกันนั่นแหละ กิเลสกับธรรม
เขาวงในกันก็เหมือนกัน ไมไดคํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอะไร มันหมุนของมัน
อยูภายในโดยอัตโนมัติ
ถึงขั้นความเพียรฆากิเลสโดยอัตโนมัติ มีเชนเดียวกันกับกิเลสมันอยูบนหัวใจ
สัตวโลก ทรมานสัตวโลก โดยอัตโนมัติของมัน มีอยูทกุ หัวใจ มันหากทําของมันอยู
อยางนั้น แตเราไมไดคิดละซิ เราก็ไมรูวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน
ทําใหโลภใหโกรธ ราคะตัณหา ความไดไมพอ โกงกิน รีดกินไถกิน เหลานี้มีแตเรื่อง
ของกิเลส มันไปของมันอยางนั้นโดยอัตโนมัติของมันเอง ทีนี้เวลาความเพียรทันกัน
กิเลสตัวเหลานั้นหมอบๆ
ธรรมะสติปญญาแกกลาเปนอัตโนมัติหมุนตลอดเวลาฆา
กิเลส มันก็ฆา ของมันไดอยางนี้
แตกอนเราก็ไมเคยไดพดู คําพูดเชนนี้ไมเคยพูด เวลาไดเปนขึ้นกับตัวเองแลวก็
ออกมาพูดไดอยางสบาย
เวลากาวลงทางจงกรมแลวไมรูจักออกจากทางจงกรม
จนกระทั่งกาวขาไมออก มันเมื่อยมันลาไปหมดเลยนั่นละ ไมวากลางคืนกลางวันนะถา
ไดลง คือสติปญญากับกิเลสอยูภายในใจมันไมถอยกัน มันเปนอัตโนมัติ ธรรมก็จะเอา
กิเลสใหพัง ทีนี้กิเลสมันเคยอยูบนหัวใจ เปนกษัตริยวัฏจักรอยูบนหัวใจมานานเทาไร
มันจะยอมงายๆ หรือ มันก็ตองฟดกันเต็มเหนี่ยว นี่ละที่วาความเพียรกลา มันเปนเอง
ของมัน
อยางพระโสณะทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ทีนี้เวลามันจะไดเปนพยานก็มา
ไดกับตัวเราเอง พอมันไดอยางนี้แลวก็เชื่อกันทันที แตกอนเชือ่ หรือไมเชื่อก็อยูแบบนั้น
ละ วาทานทําความเพียรกลาจนกระทั่งฝาเทาแตกก็ฟง ไป โอ ความเพียรทานเด็ดเดี่ยว
เทานั้นแหละไมมาก แตเวลาเขาถึงตัวเองถึงขั้นที่วาความเพียรกลานี้ มันยอมรับกัน
ทันที ถาลงไดลงทางจงกรมแลวไมรูจักออกจากทางจงกรม จนกระทั่งกาวขาไมออกไป
ไมไหว นั่นละตัดสินกัน พักเสีย ไมวาจะลงกลางวันจะลงกลางคืน ถาไดลงแลวหมุน
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ตลอดเลย เชาสายบายเย็นไมสนใจยิ่งกวาระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจ ไมยอม
ใหเผลอกันไดเลย ทีนี้เมื่อกลางคืนก็เดิน กลางวันก็เดิน เดินไมหยุดไมถอย ฝาเทาเรา
มันบางเขาไป มันไมใชแตกอยางนีน้ ะ ฝาเทามันบาง หนังเทาบางเขาๆ จนจะถึงเนื้อ
เมื่อถึงเนื้อแลวก็เรียกวาฝาเทาแตก ความจริงมันกัดเขาไปๆ ใหหนังนั้นบางเขาไปถึง
เนื้อ นี่เรียกวาฝาเทาแตก
เวลาเราเดินจงกรมนี้มันออกรอนเหมือนฟนเหมือนไฟเผาฝาเทา มาลูบมาคลํา
ดูก็ไมเห็นแตก ฝาเทาไมแตกแตมันเสียวมันเจ็บ ถาเลยจากนั้นแลวฝาเทามันจะแตก นี่
ก็เปนพยานแลว ลงไดกาวลงทางจงกรมมันไมรูจักหยุดนี่ เรียกวากาวขาไมออกนั่นละ
พักกันตอนนั้น ถาลงไดลง ไมวากลางคืนกลางวัน คือความเพียรภายในใจมันไมถอย
มันไมไดออกมาสวนรางกาย วาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาประการใด เชาสายบายเย็นไมมี มี
แตฟดกันอยูอ ยางนั้นตลอดเวลา นี่เรียกวาความเพียรกลา เดินไมหยุด วันนี้ก็เดิน วัน
หนาก็เดิน กลางคืนก็เดิน กลางวันก็เดิน มันก็ตอ งบางเขาไป หนังบางเขาไปกัดเขาไป
ถึงเนื้อในฝาเทา จากนั้นก็เรียกวาถึงเนื้อ พอถึงเนื้อแลวก็เรียกวาฝาเทาแตก คือมันกัด
เขาไปๆ เปนอยางนั้น
ทีนี้ยอมรับที่พระโสณะทานทําความเพียรจนฝาเทาแตก
ยอมรับโดยหลัก
ธรรมชาติที่ตนเปนขึ้นมามันก็รับกันเอง แตสําหรับเรายังไมเคยฝาเทาแตก หากจวน
แลวนั่น จวนจะแตก มันออกรอนเหมือนไฟลน จับมาดูก็ไมเห็นแตก พอเอามือจับ
เสียวแปลบๆ เสียวเจ็บ มันจะแตกแลวนั่น ถากิเลสไมแตกฝาเทาตองแตกแนนอน นี่ก็
เปนพยานกันไดกับพระโสณะ เอาเรายันเลยเทียว ทีนี้กิเลสมันแตกเสียกอนฝาเทาก็เลย
ยังไมแตก กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแลวความเพียรจะเพียรเพื่ออะไร มันก็ยุติ
กันเอง นี่ก็เปนมาแลวจึงไดมาพูดใหพี่นองทัง้ หลายฟง
การพูดทั้งนีพ้ ูดดวยความเอาจริงเอาจัง เปนความสัตยความจริง เปนแบบเปน
ฉบับทั้งตัวเองและผูอื่นไดเลยเปนอยางดี นี่ละการประกอบความพากเพียรเมื่อมาเปน
กับเจาของมันก็เปนพยานกันไดกับตํารับตําราที่ทานแสดงไวยังไงตอยังไง พอมาเปน
กับเจาของก็ยอมรับๆ อยางพระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก เราไมถึง
ขั้นแตก แตเวลามาลูบดูฝาเทามันเสียว เจ็บ จากนั้นมันจะแตกแลวนั่น เทานี้ก็เปน
พยาน อะไรที่มาเปนกับเจาของแลวก็เปนพยาน
ดังพระพุทธเจาทานตรัสรู พระพุทธเจามีกี่พระองค เอายันกันตรงนี้เลยกับผู
ปฏิบัติกําจัดกิเลสขาดจากหัวใจโดยสิ้นเชิงแลว พระพุทธเจากับจิตดวงที่หลุดพนแลว
จากกิเลสทั้งหลายแปลกตางกันอยางไรบาง ที่นี่มันก็วิ่งเขาถึงกันเปนอันเดียวกัน พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ ใจเปนธรรมธาตุลวนๆ จาขึ้นมาแลว แลวพระพุทธเจาอยูที่
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ไหน เวลาจิตเขาถึงธรรมธาตุบริสุทธิ์เต็มที่แลว นั้นแหละคือจิตดวงนี้อยูในทามกลาง
แหงจิตพระพุทธเจาทุกๆ พระองคและสาวกทั้งหลายทุกๆ องค อยูในทามกลางแหง
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทุกๆ พระองคไมสงสัย แลวจะไปถามหาพระพุทธเจาที่
ไหนวามีกี่องค พระสาวกทั้งหลายมีกี่องค ธรรมชาติที่เปนอยูในหัวใจของเรานี้มัน
กระจายถึงกันหมดแลว แลวจะไปถามหาที่ไหน
พระพุทธเจาคืออะไร ก็คืออันนี้ นั่น พระสาวกอรหันตคืออะไร ก็คอื อันนี้ๆ
ธรรมธาตุคืออะไร ก็คืออันนี้ นั่นมันยันอยูในหัวใจแลวจะไปถามหาที่ไหน ทานจึงแสดง
ไวใหเปนเครื่องเตือนใจของเรา เปนสักขีพยานไดเปนอยางดีวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น
เห็นเราตถาคต เมื่อเห็นธรรมประเภทนี้แลวเห็นตถาคตทุกพระองค เห็นสาวกที่บริสุทธิ์
แลวทุกพระองค เรียกวาอยูในทามกลางแหงมรรคผลนิพพาน อยูในทามกลางแหง
พระพุทธเจาทั้งหลายและสาวกทั้งหลายโดยหลักธรรมชาติ
แลวจะไปถามหา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่ไหน จิตดวงนี้เปนธรรมธาตุแลวหาที่ไหน นั่น มัน
ยืนยันกันอยูในหัวใจนะ เรียกวาเราอยูในทามกลางแหงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา
ของสาวกทั้งหลายโดยหลักธรรมชาติ ไมตอ งเสกสรร แลวจะไปหาพระพุทธเจาที่ไหน
อีก ก็เปนอันเดียวกันแลว
เชนอยางเราอยูในทามกลางมหาสมุทร เราจะไปดูน้ํามหาสมุทรที่ไหนอีก ก็เรา
อยูในทามกลางมหาสมุทร ทีนี้ทามกลางมหาวิมุตติมหานิพพาน ก็อยูในหัวใจของเราที่
สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแลวนั้น
แลวจะไปถามหาวิมุตตินิพพานที่ไหนอีก
ถามหา
พระพุทธเจาที่ไหนอีกละ นั้นละจิตที่บริสุทธิ์ เมื่อชําระสะสางใหถึงขั้นบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ได
อยางนี้ ธรรมะจึงเปนธรรมะที่เด็ดขาด สอนโลกเรื่อยมา กิเลสขาดสะบั้นเรื่อยมา
ธรรมะเปนธรรมะสังหารกิเลส ถาพวกเรานําไปปฏิบัติก็สดๆ รอนๆ เปน อกาลิโก ไมมี
กาลสถานที่เวล่ําเวลาเขามากีดขวางทําลายไดเลยสําหรับผูมีความเพียร
ทําความดี
ทั้งหลายก็เปน อกาลิโก ตักตวงเอาความดีตลอดจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ไดเชนเดียวกัน
กับครั้งพุทธกาล ทานจึงเรียกวา อกาลิโก
ปฏิบัติตนตั้งแตจิตมีตั้งแตกิเลสหุมหอ มองหาใจไมเห็นเลย ตีกระจายออกไป
ดวยความพากเพียร จนกระทั่งจิตมีความสงาผาเผยสวางจาขึ้นมาเต็มดวง กิเลสขาด
สะบั้นไปจากใจหมดแลวไมมีอะไรเหลือเลย นั่นละที่นี่ถามหานิพพานที่ไหน ถามหา
ธรรมธาตุที่ไหน ถามหาพระพุทธเจา พระสาวกอรหันตที่ไหน ก็มันเปนอันเดียวกันแลว
นั่นละจิต เอาเจาของออกเปนเครื่องยืนยัน ไมตอ งไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรู
ผลงานของตนโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวาระสุดทายเปนจิตที่บริสุทธิ์ เปนธรรมธาตุ
ลวนๆ เรียกวาหมดสงสัย ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาและสาวกองคใดแหละ
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ธรรมะเหลานี้มีอยูสดๆ รอนๆ นะ อยูในหัวใจของผูปฏิบัติ ไมใชจะครึจะ
ลาสมัยใหกิเลสเหยียบย่ําเอา กิเลสมันพอกพูนตัวขึ้นมา มองดูคนแตละคนๆ มองหา
คนไมเห็น เห็นแตกิเลสเต็มตัว มองไปทีไ่ หนมีแตกิเลสเต็มตัวๆ ธรรมยิบๆ แย็บๆ
ออกมาภายในใจไมคอยมี แลวเราจะหาความวิเศษวิโสที่ไหน เราจะหาจุดหมาย
ปลายทางที่ไหนในการเกิดการตาย การไดรับความทุกขความลําบากลําบนในกาลตอไป
อันนี้มันบอกอยูนี้ อยูในหัวใจที่ลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ําๆ หาหลักเกณฑไมได ตายไปมัน
ก็ไมมีหลักเกณฑอยางนี้แหละ ถาลงจิตมีหลักเกณฑมากนอยมันจะแนนหนามั่นคงขึ้น
จนกระทั่งจิตบริสุทธิ์สุดสวนแลวหมด หายสงสัยโดยสิ้นเชิง ดังพระพุทธเจาพระอรหันต
ทั้งหลาย
ทานจึงตายงายมาก พระพุทธเจาพระอรหันตทานตายงายมาก ไมเหมือนพวก
เราที่เปนคลังกิเลส เวลาเจ็บไขไดปวยหัวใจปวยแลว รางกายก็ไมเทาไรนัก แตใจมัน
เสียอกเสียใจเดือดรอนวุนวาย นี่ใจมันปวยแลว ยิ่งหนักเขาเทาไรใจก็ยิ่งปวย ตายแลว
จมเลย เพราะไมมีความดีเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ถามีความดีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวกาย
เปนกาย โลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็มอี ยูกับกายอันนี้ ถึงกาลเวลามันแตกไดทั้งเขาทั้ง
เรา ใจดวงนี้เปนยังไงแตกไหม ใจดวงนี้ไมเคยตายไมเคยฉิบหายไมเคยสูญไปไหน เมือ่
ธรรมกับใจเขาครองกันแลวเราจะไปถามหามันอะไรกฎ อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา ไมมีในใจ
ดวงที่บริสุทธิ์เรียบรอยแลว ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
วันนี้ก็เปนวันมหามงคลแกวัดปาบานตาดของเรา ฟาหญิงจุฬาภรณทานเสด็จมา
ทั้งพระสวามี มาเสาะแสวงหาคุณงามความดี กราบอรรถกราบธรรมบําเพ็ญกุศลเขาสู
จิตใจใหมีความสงางาม ก็เปนคติตัวอยางแกบรรดาพี่นองทัง้ หลายที่มาไดเห็นไดยินได
ฟงกับทานแลววันนี้ เปนมหามงคลวันนี้ ใหพากันยึด ทานอุตสาหพยายาม กรุงเทพกับ
นี้ใกลเมื่อไร ไกลแสนไกล ถาเปนรถก็ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป เครื่องบินก็เปนชั่วโมงกวาจะ
มาถึง กอนจะมาถึงตองเตรียมเนื้อเตรียมตัวเปนความกังวลวุนวาย เปนความทุกขไม
นอย มาถึงแลวก็ไดฟงอรรถฟงธรรมไปเปนคติเครื่องเตือนใจ ซักฟอกจิตใจของตนให
มีความสงบรมเย็น
ใจนี้เปนตัวการสําคัญมาก มหันตทุกขกอ็ ยูที่ใจ บรมสุขก็อยูที่ใจ ถาใจปลอย
ตามกิเลสตัณหาใหฉุดลากไปนั้นก็เปนมหันตทุกขตลอดไมมจี ุดหมายปลายทาง ภพใด
ชาติใดก็มีแตภพมหันตทุกขของสัตวโลกที่หนาแนนไปดวยการวิ่งตามกิเลส นั่น ถาผูมี
อรรถมีธรรมก็มีชอ งทางที่จะแหวกวายใหหลุดพนจากสิ่งเหลานี้ไปโดยลําดับ จนกระทั่ง
หลุดพนไปโดยสิ้นเชิงไดดังพระพุทธเจาพระอรหันต ทานไมมีทุกขในใจตั้งแตวันทาน
บรรลุธรรมตรัสรูธรรมผางขึ้นมาเทานั้น ก็ชี้นิ้วไดเลยวากิเลสเทานั้นไมวาประเภทใดที่ยุ
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แหยกอกวนทําลายจิตใจใหหาความสงบไมได ไมมีสิ่งอื่นใดสามโลกธาตุนี้ มีกิเลส
เทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรกวนใจเลย บรมสุขมาทันทีทันใด ใหพา
กันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ
วันนี้ก็เปนวันมหามงคลฟาหญิงทานเสด็จ ฟาหญิงทานเปนลูกบุญธรรมของ
หลวงตา เพราะฉะนั้นจึงพูดในฐานะพอกับลูก วาฟาหญิงไปเลย วาไปอยางนั้นเลย คน
อื่นจะฟงยังไงก็ตาม เราฟงเขาใจระหวางพอกับลูกเปนที่พอใจ เปนคติของทาน
ทั้งหลายไดอยางดีละวันนี้ ใหพากันไปประพฤติปฏิบัติ ธรรมนี้เปนของเลิศเลอ ลงได
เขาสูใจแลวเรื่องสมมุติทงั้ หลายขาดสะบั้นไปหมด เหลือแตวิมุตติหลุดพน ทานวา
นิพพานเที่ยง เที่ยงอยูทใี่ จ โดยที่กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมกอกวนใหเกิดทุกข มีแต
ธรรมบริสุทธิ์ลวนๆ นิพพานเที่ยง หรือธรรมธาตุภายในใจจากการบําเพ็ญของตน
ใหพากันตั้งใจอุตสาหพยายามนะ โลกนี้ถาหางไกลจากธรรมมากนอยเพียงไร
เรื่องฟนเรื่องไฟของกิเลสที่มันเผาไหมเขามานั้นใกลชิดติดพันเขาโดยลําดับ ใครจะอยู
ในอิริยาบถใดไมมีความหมาย เปนทุกขไดทั้งนัน้ ถาลงกิเลสไดทํางานอยูบนหัวใจแลว
หาความสุขไมได ถากิเลสคอยเบาลงๆ ความสุขมี กิเลสขาดสะบั้นลงไปอยูไหนไดหมด
เพราะฉะนั้นพระอรหันตจึงไมคอยมีประวัติ แตครั้งพุทธกาลไมคอยมี มีแตองคที่มี
ชื่อเสียงเรียงนาม เชน พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน พระอานนท แลวก็พระกัสสปะก็มี
อยางลึกลับ นอกนั้นไมคอยมี เพราะอะไร เพราะทานตายงาย ถึงกาลเวลาแลวนี้ทาน
เขาในรมไมรมไหนเทานั้นละพิจารณาปลอยปวะไปเลย
ธาตุขันธนี้เปนของสมมุติ ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ปลอยไปตามสภาพเดิมของเขา
จิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวเปนอมตธรรมไมมตี าย นั่นทานจึงตายงาย ตายที่ไหนทานตาย
ได แลวไมคอยมีประวัตอิ อกมานะ พวกเรานี้ลั่นโลก ร่ําลือกันเรื่องตาย แตก็ไมเห็นมัน
ลดความตายลงจากการร่ําลือการตื่นเตนไมมีวันจืดจาง ไมมีวนั เข็ดหลาบอิ่มพอ พูดถึง
เรื่องเปนเรื่องตายลั่นโลกไปหมด กลัวกันทั้งโลก พูดกันทั้งโลกกระเทือนโลกไปหมด
เอาจิตใหมันขาดสะบั้นจากสิ่งที่มายั่วยวนใหจิตใจกระเทือน คือกิเลสออกใหหมดแลว
อยูไหนสบายหมด นั่นละที่วาพระพุทธเจาพระอรหันตทานตายงาย งายอยางนี้เอง
ปลอย ประสาธาตุขันธ ดิน น้ํา ลม ไฟ ดีดผึงเลย ใชไมไดแลวหรือไมไดแลวปลอยปุบ
เลยไปเลย ทานเปนอยางนั้น
ถาหางเหินจากศีลธรรมแลวไมมีความหมายนะ เราจะไปหวังพึง่ โลกไหนในสาม
โลกธาตุ มันเปนโลกกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหยียบอยูตลอดเวลา ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺ
ตา ใหความสุขแกคนที่ไหน ธรรมชาติที่พนนี้แลวนั้นละความสุข กฎ อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา เขาไมถงึ นั้นละคือพระนิพพาน เรงความพากความเพียรใหดี ทุกคนตั้งหนาตั้งตา
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ปฏิบัติ อยามองดูคนอื่นคนใดมากยิ่งกวามองดูเจาของ ใหดเู จาของนั้นแหละจะไดเห็น
ความเคลื่อนไหวของใจ ที่มันดีดมันดิ้นยิ่งกวาลิงรอยตัวอยูในใจแตละดวงๆ คิดเรื่อง
นั้นเรื่องนี้ คิดเรื่องคนนั้นคนนี้ไมดีอยางนั้นไมดีอยางนี้ เจาของไมดีไมคิด ไมดตู ัวมัน
คึกมันคะนองดีดดิ้นอยูภายในใจ แลววันยังค่ํามันก็เปนทุกขในเจาของนะ วาเขาไมดีแต
ตัวเปนไฟไมเปนทา
ใหดูตัวมันเปนไฟนี่ ใหมันสงบเย็นลงไป เมือ่ ตัวนี้สงบเย็นใครจะอยูยังไงก็เปน
กรรมของสัตวตางคนตางอยู
ความสุขความทุกขเปนสมบัติของใครของเรา
แบงสันปนสวนกันไมได เราจะทํายังไงกับสมบัติอันดีงามกับความชั่วที่กําลังรบกันอยู
ภายในตัวของเรานี้ ใหแกไขดัดแปลงตัวนี้ใหดี เมื่อแกไขดัดแปลงตัวนี้ดีแลวอยูไหนดี
หมด สบายหมด วันนี้ก็ไดเทศนเพียงเทานี้นะ วันนี้ฟาหญิงทานเสด็จมาเปนมงคลแกพี่
นองของเราทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งในวัดปาบานตาดไดรูไดเห็นไดยินไดฟงทั่วถึงกันละ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลาและธาตุขันธ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่
นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

