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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส 
เนื่องในโอกาสทานพระอาจารยแบน ธนากโร 
และคณะศิษยมากราบนมัสการหลวงตา  

เมื่อบายวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ไมเคยลืมบุญลืมคุณของวัดดอยธรรมเจดีย 

 วันนี้เปนวันมหามงคล บรรดาพระเจาพระสงฆมพีระอาจารยแบนเปนหัวหนา 
ประชาชนทั้งหลายก็มา ทราบวาหลายจังหวัดไดมาที่นี่ นับวาเปนมงคลของเราเปนอยาง
มาก จิตใจทีจ่ะเปนมงคลแกตัวเองมีนอยมาก ที่จะเปนอัปมงคลทําลายตัวเองมีมาก ที่
จะเปนมงคลแกตนมีนอย วันนี้ทานทั้งหลายไดมาทุกทิศทกุทางจิตเปนมงคลมาตั้งแต
เร่ิมแรกที่คิดเรื่องเกี่ยวกับการกฐิน การกฐินนี้มีมาตั้งแตครั้งพุทธกาล เปนวันที่รวมของ
ประชาชนทั้งหลาย ผูมีความรักใครใกลชิดตออรรถตอธรรมตอพทุธศาสนา นับวาเปน
มงคลอยางยิง่แลววันนี้ 
 พระทานก็นําหนามาโดยลําดับ ทางวัดก็มีหลวงตาเปนหัวหนามา ทานทั้งหลาย
ไดมาสละสิ่งของทุกส่ิงทกุอยาง เร่ิมแรกจากเจตนาทีแรกที่ไดรับทราบขาวบุญขาวกุศล 
จิตใจก็ประหวัดกับบุญกับกุศลกับอรรถกับธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ นับวาจิตใจ
ของเราเปนมงคลทั่วหนากัน การคิดทางดานจิตใจเปนมงคลไดแกอรรถแกธรรมนี้คิด
ไดยาก แมแตไลเขาทางจงกรมบางทีก็เถลไถลออกนอกทางจงกรม ไลเขาทางจงกรม
มันเตลิดออกนอกนูน มนัไมไดไปทางจงกรม ถาเกี่ยวกับเรื่องหมอนไมตองไล มันวิ่งใส
กันปุบเลย มองไปที่ไหนกมหนากมตาดูนั้นดูนี้ ดูอะไรละ โอ..หมอนขาด ดูหมอน เย็บ
หมอนใหม ครั้นเขามาขางหลังก็ดูเสื่อ เส่ือขาด มแีตกินกับนอนใชไมไดนะ 
 ใหระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ อันนี้เปนธรรมที่เลิศเลอที่สุดแลวในโลกนี้ พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด ผูเปนเจาของศาสนานั้นคือศาสดาองคเอกของเรา 
ไดพยายามสั่งสมบําเพ็ญมากวาจะไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมาไมทราบวากี่กัปกี่กัลป พอ
สําเร็จเปนศาสดาองคเอกขึ้นมาแลวกลับทอพระทัย ไมอยากสั่งสอนสัตวโลกเลย เพราะ
ความลําบากลําบนที่ทรงบําเพ็ญมานี้พรรณนานับไมไดเลย น้ําหนักแหงความลําบากลํา
บนนี้มันเลยหนักมากยิ่งกวาการที่จะแนะนําส่ังสอนสัตวโลกเสียอีก เพราะหนักมาก เลย
ทอพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตวโลกตอไป นี่คอืความลําบากของพระพทุธเจา 
 ตรัสรูมาแลวก็ลําบากในการที่จะสอนสัตว เพราะการสอนสัตวนี้มันสอนยากมาก 
แมแตพระองคเองที่จะไดมาเปนศาสดาสอนโลกก็ยากแสนยาก จึงไดปรากฏมาเปน
ศาสดา เปนพุทธศาสนา เรียกวาธรรมสอนโลก พวกเราทั้งหลายเกิดมาในทามกลาง
แหงพุทธศาสนาซึ่งเปนสถานที่เลิศเลอแหงธรรมสถิตอยูแลว วันนี้จึงไมเสียทาเสียทาง
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เสียเวลํ่าเวลา อุตสาหพยายามมาตั้งแตไดทราบขาววาวันนี้จะมีทอดกฐนิทางนั้นทางนี้
แลวมีครูบาอาจารยองคนั้นองคนี้จะนําไปบําเพ็ญกองการกศุล ก็ยิ้มแยมแจมใส พากัน
มาดวยความเต็มอกเต็มใจ จิตประหวัดอยูกับอรรถกับธรรม ประหวัดอยูกับกองการ
กุศลอยูตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้  

มาถึงแลวขึ้นเวทีฟงอรรถฟงธรรม อยาใหกิเลสมันลากไปนะ มาถึงวัดแลวก็
คิดถึงบานถงึเรือน คิดถึงพอบานแมบาน ครั้นกลับไปแลวไปทะเลาะกันนี่ใชไมไดนะ 
เรามาถึงนี้เราเปนที่ปติยินดี ครูบาอาจารยเราก็ไดเห็นหลายทานหลายองคเต็มไปหมด  
หัวหนาก็คือหลวงตาบัวอยูที่นี่ กอนที่จะไดนําธรรมมาสอนพี่นองทัง้หลายนี้เรียกวาเรา
รอดตายนะ พูดใหฟงชดัๆ เสียในชาตินี้ภพนี้จะเปนภพสุดทาย เปนภพลางสมมุตใิน
การเวียนวายตายเกิดของเราไปโดยสิ้นเชิงในชาติเดียวกันนี้ เปดใหพี่นองทัง้หลายฟง 

ทั้งนี้เพราะการตะเกียกตะกายบําเพ็ญมายากแสนยากทีเดียว ลําบากลําบนแสน
ทนที่จะไดมา เดินจงกรมก็ไมได โซซัดโซเซ กิเลสมันลากออกจากทางจงกรมละซิ มัน
ไมใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติคุณงามความดีอะไร อันนี้เราพรอมแลวทุกคน ไดมาฟง
อรรถฟงธรรม มีจตุปจจัยไทยทานมากนอยก็ไดมาเสียสละ การที่ไดสมบัติเงินทองมา
นั้นไมใชเร่ืองเล็กนอย หามาแทบลมแทบตายทุกคนๆ กวาจะไดมาเสียสละสมบัติอันมี
คาที่หวงแหนที่สุด ตางคนตางไดอุตสาหพยายามบึกบึนแยงความตระหนี่ถี่เหนียว
ออกมาสรางเปนบุญเปนกุศลเปนคุณมหาคุณ เพื่อจะนําเราออกจากกองมูตรกองคูถ 
กองกิเลสตัณหา กองฟนกองไฟ ใหหลุดพนไปโดยลําดับก็เพราะอํานาจแหงบุญแหง
กุศลนี้ นี่เราไดทําสมใจเราแลววันนี้ พอใจ หลวงตาก็ขออนุโมทนากับพี่นองทัง้หลาย 

กอนที่จะไดมาสอนโลกนี้หลวงตาก็รอดตายเหมือนกันไมใชธรรมดา เอาจนจะ
เปนจะตายจริงๆ ไมไดนกึวาจะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนโลกอยางขณะน้ีเลย เพราะ
ความยากความลําบากในการบําเพ็ญเพียรฆากิเลสตัวขี้เกียจขี้คราน ทอแทออนแอไม
เอาไหนนั่นละลงได กข็ยับความเพียรเขาไปเรื่อยๆๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ นี่เราออก
บวชตั้งแตอายุได ๒๐ ปกับ ๙ เดอืน ตั้งแตบดันั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ บวชวันที่ ๑๒ 
พฤษภา ๒๔๗๗ มาถึงบัดนี้เปน ๗๐ กวาป  

ตะเกียกตะกายมาอยางน้ีละ ลมลุกคลุกคลานก็ทนเอาๆ เรียนหนังสือก็ทาน
เหมือนเราเราเหมือนทาน ไมไดวายากวาลําบากอะไรนัก แตออกทางดานภาวนานี้
สําคัญมากทีเดียว ขนาดลมลุกคลุกคลาน หนักมากจริงๆ คือกเิลสไมยอมตวั การศึกษา
เลาเรียนธรรมดาไมเห็นยุงเห็นยากอะไร ยังไมไดออกจากตาขายของมัน ทีนี้พอหยุด
จากการเรียนแลวทีนี้จะขึ้นเวทีฟดกบักิเลส ตอนนี้ละตอนหนักมากที่สุดเลย หนักมากที่
ตรงนี้ละ อุตสาหพยายามบึกบึนมา 



 ๓

ตั้งแตออกปฏิบัติเปนเวลา ๙ ป เรียหนังสืออยู ๗ ป พอหยดุจากการเรียนแลว
ก็โดดเขาหาหลวงปูมั่นเรา พอเขาไปถึงทานก็แผดอยางเต็มหวัใจของทานนั่นแหละ เรา
ก็ไปอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มหัวใจของเราที่มุงมั่นตออรรถตอธรรมของทาน เวลา
ไปทานก็แผดเอาอยางเต็มเหนี่ยว สมใจของเราที่มีความมุงมั่นตอทานเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเหมือนกัน 

ตั้งแตบัดนั้นมาพอไดฟงอรรถฟงธรรมของครูบาอาจารย คอืทานอาจารยมั่น
เปนตนแลวกลับมาที่พักจึงถามตัวเองเลย เปนอยางไรวันนี้สมใจไหม มาหาทานก็มา
ดวยความมุงมั่นเต็มหัวใจ ฟงแลวกบัอรรถธรรมของทานก็สมใจหาที่ตองติไมได ทีม่ี
ขอขัดของอยูคือวาเราจะปฏิบัติอยางไรตั้งแตนี้ตอไป ธรรมก็ถึงใจ ธรรมะของทานที่
แสดงออกมาก็สมใจๆ ถึงใจทุกอยาง ทีนี้เราจะเปนอยางไร ฟงธรรมของทานนี้ถึงใจ
ตลอดเลยจนกระทั่งจบธรรม  

ออกมาจากกุฏิศาลาเล็กของทานแลวไปที่พกัของเจาของ ไปก็ตัง้ปญหาถาม
เจาของ ฟงธรรมะของทานอยางสมใจกับเจตนาที่มุงมั่นตอทาน เปนองคฝากเปนฝาก
ตาย เมื่อมาถึงทานเทศนแลวเปนอยางไร ทางนี้บอกวาถึงใจ แลวเราจะปฏิบัติอยางไร
ตอนี้ไป เราชี้นิ้วไดเลยในหัวใจมันเด็ดมากนะ เพราะฟงธรรมทานแลวเวลาตอบออกมา
นี้เอาตายเทานั้นละ  

ทางธรรมทานไมมีที่ตองติแลว หมดทุกส่ิงทกุอยาง ทานทุมมาใหเราหมด แลว
เราฟงถึงใจเราถึงใจทานหรือเปลา ทานเมตตาเต็มที่แลวไมสงสัย แตสําหรับเราเปน
อยางไร ทางนี้ก็ตอบกันขึ้นมาทันทีเลยวาตองตายเทานั้น ไมตายจะใหกิเลสพังลงจาก
หัวใจไมมีอะไรเหลือเลยภายในใจนี้ อยางอื่นไมมีทางออก มีทางออกอยางเดียวตั้งแต
กิเลสตองหงายมวนเสื่อเราถึงจะลงจากเวที ถากิเลสมันเกงกวาเราก็ใหมันอยูบนเวที 
เราสูกิเลสไมไดใหตกเวทเีลย เอากันตั้งแตบัดนั้นมา  

นั่นละการปฏิบัติ จึงเอาจริงเอาจังมากทีเดียว เพราะนิสัยนี้เปนนิสัยจริงจังมาก 
ไมใชเหลาะๆ แหละๆ ถาเวลาเลนเลนกับหมาก็ได แตเวลามาเอาจริงเอาจังกับผูกับคน
นี้ตองหนักแนนทีเดียว การแนะนําส่ังสอนก็หนักแนน จากน้ันมาแลวก็ออกละที่นี่ ออก
ปฏิบัติ ฟงธรรมะทานอยางถึงใจแลวก็ออกปฏิบัตคินเดียวเทานั้น ไมเอาใครไปเปนหมู
เปนเพื่อนเลย ไปที่ไหนเดินจากบานนี้ไปบานนั้นๆ มีแตเดินจงกรมภาวนาไปตลอดทาง 
ไมเอาใครไปดวยมันเปนน้ําไหลบา มีองคหนึ่งสององคกไ็หลบาไป ถาสามองคส่ีองคไม
เปนทา ตองไปคนเดียว  

เอา เปนอยางไรก็เปนกัน ซัดกันเลยละเรา บอกวาใครดีใหอยู ใครไมดีใหพังลง
เวที ตั้งแตขณะฟงธรรมหลวงปูมั่นแลวออกปฏิบัติคนเดียวเทานั้นไมเอาใครไปดวย 
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ทานก็เสริมดวยนะ ทานถามวาจะไปทางไหน อนุญาตใหไปแลว ทางนี้คิดวาจะไปทาง
นั้นๆ เออ ดี ทางนี้ผมไปแลวดี ใหไปนะ แลวก็ยอนมาถามแลวจะไปกี่องค ไปองคเดียว 
บอกไปองคเดียว ขึ้นทันทีเลย เอา ทานมหาใหไปองคเดียวใครอยาไปยุงทานนะ ใหไป
องคเดียว  

ตั้งแตนั้นมาละออกปฏิบัติจึงออกคนเดียวๆ เดินจงกรมไป ไปหมูบานใดปา
ไหนเขาลูกใดก็มีแตเดินจงกรมจนกระทั่งถงึทีพ่ัก ไมใหเผลอ ตั้งความพากความเพียร
เอาอยางเต็มเหนี่ยวๆ ตลอดมาเลย ความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดไมใหออนไดละ เอากนั
เต็มเหนี่ยว อันนี้ก็ฟาดอยูถึง ๙ ป ตัง้แตออกจากหลวงปูมั่นไปแลวฟาดอยูถึง ๙ ป ฟด
กับกิเลส เอา..กิเลสดีใหกิเลสอยูบนเวที ถาเราไมดีใหตกเวทีไปเลย ใหกิเลส กุสลา หา
ตัวเราตัวมันโงๆ น้ัน ซดักันตลอดเปนเวลา ๙ ป เอาอยางถึงพริกถึงขิงไมมีถอย ฟาด
ถึง ๙ ป 

ขอสรุปความลงเลย ที่กาวผานไปเรียบรอยแลว กิเลสพังทลายลงจากหัวใจ 
สวางจาขึ้นมา หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เราไมไดลืมนะ วัดดอยธรรมเจดียเปนวัดที่ฝง
ลึกในหัวใจเรามากทีเดียว ไปไดของแปลกประหลาดอัศจรรยทีไรมักจะไดอยูที่วัดดอย
ธรรมเจดียจนสะดุดใจตลอด พอไปถึงปบสถานที่เรากับธรรมเจอกันเจอที่ตรงไหนๆ 
มนัจะวิ่งถึงกนัทันทีๆ พอไปถึงจะขึน้บนเขาเลย.แตกอนมันยังหนุมนอยครั้นตอมามัน
ไปไมไหวก็เลยอยูที่ศาลาขางลาง ขึ้นขางบนไมได  

นี่ละเอาขนาดนั้นละ เอาจริงเอาจัง เอาเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวบทสุดทายที่จะ
คว่ําวัฏจิตวัฏจักร ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงการเกิดการตายทับถมกันนี้ มายุติในวัด
ดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอด ีหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย เราไมไดลืมสักกสัิกกีนะ ไปฟาดินถลมทีน่ั่นละ ฟาดินถลมนี้เราไมเคยเห็นนะ 
เพราะเกิดมาก็ไมเคยคาดเคยหมายวาสวรรคเปนอยางไร พรหมโลกเปนอยางไร 
นิพพานเปนอยางไร เราก็ไมเคยรูเคยเห็น มีแตคาดแตหมายไปอยางน้ัน 

แตในคืนวันนั้นพูดใหมันชัดเจนเสีย เปนอยูหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ 
ทุมเปงเลย วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละตอนที่ฟาดินถลมถลมในตอนนั้น พอ
ฟาดินถลมตวันี้พุงขึ้นบนอากาศมันขึน้ไปไดอยางไร ฟงซินะ มาอวดทานทั้งหลายเหรอ 
นั่งอยูธรรมดานี่ละรางกายของเรานี้มันพุงขึ้น มนัขึ้นไปไดอยางไร เราเองกอ็ัศจรรยเอง
นะ พอพุงขึน้ไปลงมาแลวมันสั่นไปหมดในรางกาย ตัวสั่น เหมือนโลกธาตุนี้คว่ําหมด
เลย สวางจาขึ้นมาครอบหลังวัดดอยธรรมเจดีย  

มองไปที่ไหนวางหมดไมมีอะไรเหลือเลย โอโห เปนอยางน้ีเหรอ พระพุทธเจา
ตรัสรูตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ พระธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอ พระธรรมแทก็คือ
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ธรรมชาติ จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนั่นละธรรมแท เปนอยางน้ีละเหรอ พระสงฆ
แทเปนอยางน้ีละเหรอ หือ พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอนั
เดียวกันไดอยางไร มันเปนแลวนะนั่น นั่นละเปนวาระสุดทาย ฟาดินถลมวันนั้น  

จากน้ันมาเรื่องภพเรื่องชาติขาดสะบั้นไปพรอมๆ กันหมด ไมมอีะไรเหลืออยู
ภายในจิตใจเลย เปนในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี นั่นละกิเลสขาด
สะบั้นลงจากใจ สวางจาขึ้นมา อัศจรรยตัวเอง ถึงขนาดพูดวา เหอ..พระพุทธเจาตรัสรู
อยางน้ีละเหรอๆ พระธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ 
เอ..พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร มันเปนแลว
นะนั่น 

แตกอนพอระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ จะมาพรอมกันๆๆ แตในขณะใหญนี้ผาน
ไปแลวกลายเปนวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันได
อยางไร เปนอันเดียวกันแลวธรรมทั้งแทง จิตกับธรรมเปนอันเดียวกัน สวางจาเลย นี่ก็
อยูวัดดอยธรรมเจดีย เราไมไดลืมนะ วัดนี้จึงเปนวัดที่สลักปกลึกในหัวใจเรามากทีเดียว 
ไปทีไรตองจองอยูนั่นละ แตทุกวันนี้มันขึ้นขางบนไมได กไ็ปอยูที่ศาลาขางลาง แตกอน
ไปปบขึ้นเลย ไปชมอะไรพูดไมถกูละ ชมธรรมอศัจรรยของเราที่เปนในที่เชนไร มันจะ
วิ่งเขาถึงนั้นเลย แตเวลานี้ขึ้นไมได มีแตมองไปดวยจิตเทานั้นละ เห็นบุญเห็นคุณวัด
ดอยธรรมเจดียของเรา 

เราไดปฏิบัติมาก็อยางน้ีละกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย เวลาออกปฏิบัติทแีรกจิต
มันดีดมันดิน้ มันฟดมนัเหวี่ยงกับเรานี้ โอย หัวคว่ําหัวหงายไปเลย ครั้นเอาไปเอามาก็
มีกําลังฟดกนัๆ ตอไปกเิลสก็หงายเลย พอกิเลสหงายฟากระจางขึ้นมาเลย เรียกวาฟา
ดินถลมในสถานที่นั่นวัดดอยธรรมเจดีย เปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่นละวัน
เปดโลกธาต ุ ภพชาติตางๆ ที่เกิดทีต่ายมากี่ภพกี่ชาติตายกองกันทัง้เขาทั้งเรา เฉพาะ
เร่ืองธรรม เร่ืองความเกิดความตาย ความทุกขความทรมานในวัฏสงสารของเราเองได
ขาดสะบั้นลงไปแลวในขณะนั้น อัศจรรยเกินคาดเกินหมาย 

คืนวันนั้นไมนอนเลย พอนั่งแลวก็คํานึงถึงความอัศจรรยของธรรม พระพุทธเจา
ก็มาอยูอันเดียวกันเสีย พระธรรมก็เปนอันเดียวกันเสีย พระสงฆก็เปนอันเดียวกันเสีย 
เลยไมปรากฏวาเปนสองเปนสามเหมือนที่เราเคยคิดมาแตดั้งเดิม พอมาถึงจุดนั้นแลว
ผางทีเดียวเทานั้น พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ จากน้ันมาแลวพระธรรมแทเปน
อยางน้ีละเหรอๆ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ โห พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นี่เปนแลวนะนั่น มันเปนแลว อัศจรรยตั้งแตบัด
นั้นมา  
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ขาดสะบั้นเรื่องภพเรื่องชาติ ตั้งแตบดันั้นจนกระทั่งปานนี้ไมไดคิดไดคาดวาตาย
แลวจะไปเกิดที่ไหน เกิดแลวจะไปตายที่ไหน จะขึ้นจะลงที่ไหน หมดปญหาโดยประการ
ทั้งปวง พอแลวอยูกับคําวาธรรมธาตุ พอแลวอยูกับคําวานิพพานเที่ยง รวมอยูนั้นหมด 
ไมตองไปหาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆที่ไหน องคไหนก็แบบเดียวกันๆ ถามหา
พระพุทธเจาองคไหนองคนั้นชื่อวาอยางไร องคนี้ชื่อวาอยางไร พระนามของทานชื่อวา
อยางไรไมถาม  

ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เปนอันเดียวกัน เหมือนกันกับน้ําที่ตกลงมาจากฟานั่นละ 
เมฆกอนไหนก็ตาม ลงมาสูน้ํามหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลย 
ไมไดแยกแยะวาเมฆกอนหนึ่งเปนฝนมาจากเกาะไหนดอนใดไมม ี ลงนั้นแลวเปน
มหาสมุทรอันเดียวกันหมด อันนี้พอผางขึ้นมหาวิมุตติมหานิพพานแลวเปนอันเดียวกัน
หมด ถามที่ไหน เมฆกอนไหนตกลงมาก็เปนมหาวิมุตติมหานิพพาน เมฆหมายถึง
ธรรม กอนไหนตกเขามาในหัวใจเราจากความเพยีรของเรา ก็เปนมหาวิมุตติมหา
นิพพานไปตามๆ กันหมด หายสงสัย ตั้งแตบัดนั้นมาหายสงสัยแลว  

การเกิดการตายเราจึงไมไดคํานึงถึงเร่ืองการเกิดการตายของเรา เราพูดจริงๆ 
เปดใหพี่นองทั้งหลายฟงเสีย หมดเรื่องภพเรื่องชาติ ลางปาชาในชาตินี้ลางหมด
เรียบรอยไมมีเหลือ ก็จะมตีั้งแตเวลาเราตายนี้เขาจะเอาศพของเราไปใหไฟเผาเทา
นั้นเอง ขอแมอันหนึ่งนั้นคือวาพินัยกรรมของเราไดประกาศไวแลวตั้งแตเรายังไมตาย 
นี่เวลาเราตายบรรดาญาตโิยมลูกศิษยลูกหาทางใกลทางไกลทีน่ับถือพุทธศาสนา เวลา
เราตายนี้ ตางคนก็ตางจะเอาสมบัติเงินทองเขามาอนุโมทนา มันทนไมไหวแลวจะตอง
ตายก็ตองยอมรับ ปจจัยทั้งหลายก็มาทุมใหเราๆ ศพเมรุเนาๆ นั้นแหละ 

พอเขาถวายหมดแลวเราก็มีพินัยกรรมของเราอีก นี่เวลาเราตายนี้แลวทานผูใด
ที่มีศรัทธาความเคารพเลื่อมใสตอเรา เห็นวาสุดวิสัยแลวตางก็เอาจตุปจจัยไทยทานมา
บริจาค ทีนี้จตุปจจัยไทยทานที่มาบรจิาคเรามีพินัยกรรมไวเรียบรอยแลว เวลาเราตาย
พินัยกรรมของเราบอกวา สมบัติเงินทองขาวของที่พี่นองทั้งหลายมาบริจาคทานเพื่อเผา
ศพของเรานี้ สมบัติเหลานี้เราตั้งกรรมการรับผิดชอบไวหมดเลย  พอเสร็จเรียบรอย
แลวจะยกเงินทองทัง้หมดนี้เอาไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง  

ตัวเราเองจะเผาดวยไฟเทานั้น หายหวงไปเลย ลบปาชาความเกิดแกเจ็บตายไป
หมด นรกสวรรคชั้นไหน พรหมโลกอยูชั้นไหนลบหมดไมมอีะไรเหลือ หากประจักษใน
หัวใจนี้เอง เหลือตั้งแต นพิฺพานํ ปรมํ สุขํ เหลือเทานั้นละ คําวานิพฺพานํ คือธรรมธาตุ 
จิตเปนธรรมธาตุ จิตเปนธาตุ ธาตุเปนจิต เรียกวาเปนธรรมธาตุแลว หาอะไรอีก หมด
โดยสิ้นเชิง นี่ละการปฏิบัติมาตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ตะเกียกตะกายแทบเปนแทบตาย
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ก็มาเปนในคืนวันนั้นละ เปนที่วัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม วันที่ ๑๕ พฤษภา 
๒๔๙๓ นี่ละกิเลสไดขาดสะบั้นลงจากใจ 

ตั้งแตบัดนั้นมา เราจึงไมเคยลืมบุญลืมคุณของวดัดอยธรรมเจดียนะ คุณอันนี้
ฝงลึกมากทีเดียว เราระลึกยอนหลังไปหาพระพุทธเจาที่ทรงตรัสรูในตนโพธิ์ใหญ ไดถือ
ตนโพธิ์เปนคูเคียงของพทุธศาสนา เพราะพระองคทรงเห็นบุญเห็นคุณของตนโพธิ์ใหญ
น้ัน นี่ก็เห็นบุญเห็นคุณของธรรมกองใหญ ธรรมธาตุขึ้นในที่นั่น จึงไมมีวันลืมเลย 
ขอใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไวนะ ทุกคนใหจําเอาไว 
 นี่ละการปฏิบัติศีลธรรม ปฏิบัติไมหยุดไมถอยไดไมสงสัย คําวาตรัสรูบรรลุ
ธรรมอยางน้ีก็ไมเคยไดคดิไดอาน แตกอนพระพทุธเจาเปนอยางไร องคนั้นเปนอยางไร 
องคนี้เปนอยางไร มันไขวมันควาไปหมด พอธรรมธาตุไดผางขึ้นมาในหัวใจแลว
พระพุทธเจาเปนองคเชนไรไมถาม ธรรมะแทเปนอยางไรไมถาม พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
เปนธรรมอันเดียวกัน ทีนี้ก็ไมตองถามใคร เปนอันเดียวกันหมด ใหพากันจําเอานะ เอา
ละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ 
 

รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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