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เสวยนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลส
นสพ.ไทยรัฐกับเดลินิวสเปนหนังสือพิมพที่ใหญโตอยูมากในเมืองไทยเรา ไมคอย
เห็นออกเรื่องเหลานี้เลย(เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ก็มีแตนสพ.พิมพไทย ออก เรื่องเหลานี้
เปนเรื่องใหญโตอยูมากชาติบานเมือง ควรที่หนังสือพิมพซึ่งเปนหัวใจของคนทั้งชาติ ควร
จะคัดเลือกมาออกๆ ใหคนไดยินไดฟง สําหรับเราเองเราพูดจริงๆ นะ คือไมอยากฟงไม
อยากพูด แตก็จําเปนใหพูดอยูนี้ เพราะเราเกี่ยวโยงกันหมดทั่วประเทศไทยเรา ถาไมพูดไม
อะไรสวนเสียก็รูสึกจะมีมากขึ้นๆ เมื่อพูดบางก็มีการไดบางเสียบางเปนธรรมดา ถาไมพูด
เลยก็มีแตเสียแลวจมไปเลย เราพิจารณาหมดแลว
เรานี้ไมอยากเกี่ยวอะไรแหละกับโลกเราพูดจริงๆ พูดออกจากหัวใจผิดไปไหนวะ ก็
มันไมมีอะไรเลยกับโลกธาตุนี่ อยูก็มีแตรางอันนี้ รางอันนี้กับอันนี้มันก็เหมือนกัน ก็
เครื่องมือของใจ รางกายเหลานี้เปนเครื่องมือของใจ เครื่องมือก็มีหลายชนิด ตา นั่น
เครื่องมือของใจ หู จมูก ลิ้น กาย เครื่องมือของใจ คําวากายก็ประสาทสวนตางๆ มีแต
เครื่องมือของใจทั้งนั้นๆ ก็จะผิดแปลกกันอะไร สําคัญอยูที่ใจ
โห ใจนี่ลึกลับมากนะ มองไมเห็นงายๆ แหละ ธรรมดาๆ มองไมไดมองไมออก
มองไมรู ตองเปนศาสดาแตละองคๆ มามอง เพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาจึงไมใชเรื่อง
เล็กนอย องคศาสดาความรูสามารถมองทะลุสิ่งปดบังของตัวเองและของโลกทั้งหลายออก
ไดอยางชัดเจน จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก โลกในโลกนอกตลอดทั่วถึง คือหัวใจ
พระพุทธเจาเทานั้นที่เปดจาออกมาดูโลก นอกจากนั้นมีแตกิเลสมันปดไวหมดเลย โลกจึง
ถูกกิเลสปดบัง ไปก็ชนนัน้ ชนนี้เรื่อยไปอยางนั้น
ก็คิดดูอยางเรานั่งอยูนี่ พอหลับตาปบอะไรมีเทาไรมันก็ไมเห็นจะใหวาไง พอลืม
ขึ้นมานี้มันก็เห็นหมด สิ่งที่เห็นหมดเปนสิ่งที่มีมาดั้งเดิม เวลาไมเปดตาเปดใจก็ไมเห็น พอ
เปดใจออกมาก็เห็น นั่นละใจพระพุทธเจาเปดจาออกมา ทุกสิ่งทุกอยางมีอยูแลว ทรงนํามา
สอนโลกทั้งดีและชั่วทุกอยางที่มอี ยูแลวนั้น ใหโลกไดคัดเลือกกัน อยาเอาหัวชนๆ ไป
ทีเดียว มีแตหัวแตกกันทั้งนั้นแหละสัตวโลก สัตวหัวแตกรูจักไหมละ มันไมมีหมู ีตาดู
ชองทางที่จะแคลวคลาดปลอดภัย มีตั้งแตโดนเอาๆ ทั้งเขาทั้งเรานะไมไดตําหนิใคร นี่
กิเลสตัวมืดบอดมันปดไวหมด
จะดีดจะดิ้นไปไหนก็หลับตาดีดดิ้นไปอยางนั้นไมไดลืมตา
เพราะฉะนั้นจึงมีแต
ความผิดความพลาด ความเดือดรอนกระทบกระเทือนกันทุกหยอมหญา ก็เพราะตางคน
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ตางตาบอด ใครก็ไปดวยความตาบอดก็ชนกันเรื่อยๆ เปนอยางนั้นแหละ คําวาชนกันก็คือ
กระทบกระเทือนกันนั่นแหละ รายไดรายเสียทุกอยาง มีแตเรื่องคนตาบอดเอาหัวชนกันไป
เลย ตามองไมเห็นกันแตหัวชนหัวแตกได นั่น นี่ใจบอดเสียอยางเดียว
ธรรมอันนี้ใครจะไปรูไดงายๆ ไมไดงายนะ ไมงั้นพระพุทธเจาจะไมทรงทอพระทัย
ยังไง ทรงปรารถนาเปนโพธิญาณเปนศาสดาของโลก มี ๓ ประเภท ประเภทหนึ่ง ๑๖
อสงไขย นับไมไดถึง ๑๖ ครั้ง ไมทราบวาเทาไร ก็หมายถึงเอาเลขลานไปลง ๑๐ ลาน ๒๐
ลานเรื่อยๆ ไปเลย นี่เรียกวานับไมไดหลายหนๆ อสงไขย แสนมหากัปนี่ก็พิลึก ทานเทียบ
กัปเอาไว โถ ความนานของกาลเวลาอันนั้นที่เรียกวาหนึ่งกัป นานขนาดนั้นๆ เปนหนึ่งกัป
สองกัป แสนมหากัป แลวอสงไขยยังใหญกวาพวกมหากัปนี้อีก ของงายเมื่อไร นี่ละที่มืด
บอดเอาหัวชนกันอยูตลอดมา พวกนี้พวกมืดบอดพวกหัวชนกัน ตามองไมเห็น มีแตหัวชน
ไปเรื่อย
คนตาบอดไปไหนจะปลอดภัยที่ไหน มันก็มีแตอันตรายรอบตัว กาวไปไหนก็ผิด
ทั้งนั้นๆ โดนนั้นโดนนี้คนตาบอด คนตาดีจะไปโดนอะไรมองเห็นอยู หลีกไปๆ แตคนตา
บอดไมวาเล็กวาใหญมันโดนไดทั้งนัน้ เหยียบไดทั้งนั้น นี่ละความใจบอด อันนี้ โห เปด
ยากนะ ตองพระพุทธเจาแตละพระองคมาเปดสัตวโลกถึงจะเปดได ถึงขนาดนั้นยังทรงทอ
พระทัยเสียจน...แทบจะไมสอนโลก ก็เปดออกได มีแตพระพุทธเจาพระองคเดียว นอกนั้น
ไมมี ในเบื้องตนพระพุทธเจาพระองคเดียว จากนั้นก็เปดหัวใจพระสาวกออกแลวก็ชว ยกัน
ชวยภาระแบงเบาพระพุทธเจารื้อขนสัตวโลกไปเรื่อยๆ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจะ
ปราศจากธรรมไมได ตองเอาหัวชนตลอดไปเลย ตั้งกัปตัง้ กัลปก็อยูนั้น ชนอยูนั้นไมหยุด
ไมถอยไมเข็ดไมหลาบ เพราะไมมีอะไรจะทําใหเข็ดหลาบ กิเลสไมทําใหเข็ดหลาบ มันทํา
ใหหลอกไปเรื่อย ใหดื่มด่ําไปเรื่อย ตายไมเข็ด ทุกขเทาไรก็ผานไปเสีย หายเงียบไปไมเห็น
ก็โดนของเกานั่นแหละ โดนทุกขอันเกา
เรื่องศาสนาจึงเปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว
พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นเพียงพระองค
เดียวเสียงลั่น ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฟงซิใครเสียงลั่นเหมือนพระพุทธเจาตรัสรูละ ไม
มีนะ มีแตเสียงลั่นดวยความมืดบอด ร่ําลือกันทางนั้นร่ําลือกันทางนี้ มีแตจุดแตเผาแต
ทําลายกัน โลกกวางแสนกวางไมมีความหมาย มีแตฟนแตไฟรอบไปหมด ใหญเทาไรยิ่งไฟ
กองใหญเผาใหญ เผากัน โลกของกิเลสคือโลกฟนโลกไฟ โลกของอรรถของธรรมคือ
น้ําดับไฟ มันจะแสดงเปลวมากเทาไร อํานาจของน้ําสาดลงไปมันก็ยุบลงๆ ถามีน้ํานอยก็
ไมพอกับไฟ ถาน้ํามากดับหมดสนิท ดังพระพุทธเจา พระอรหันตทาน ดับไดหมดโดย
สิ้นเชิงไมมีเหลือ ทานเหลานี้ผูเหนือโลก ทานจึงเรียกวา โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก ผูใด
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เขาถึงธรรมนั้นแลวเปนคนเหนือโลกไปหมดเลย ถึงรางกายจะเหมือนโลกก็ตาม เปนสวน
สมมุติ สวนวิมุตติจิตนั้นพนไปหมดแลว
พระพุทธเจาสอนโลก พระสงฆสาวกทานสอนโลก ทานสอนดวยความรูแจงเห็นจริง
ภายในใจของทานจริงๆ นะ ทานไมไดสอนดวยลูบคลําอันนั้นลูบคลําอันนี้มาสอน เราเอง
ไมแนนอนสอนคนอื่นก็ไมแนนอน แลวจะเอาความแนนอนมาจากไหน ทั้งผูเทศนก็ไม
แนนอน ผูฟงก็ไมแนนอน ผูเทศนก็หูหนวกตาบอด กิเลสปดหูปดตาอยูดวยกัน ผูฟ งก็
แบบเดียวกัน
ตาบอดตอตาบอดจูงกันไปอยางนั้นแหละ
ยังดีที่ไดเอาธรรมของ
พระพุทธเจามาแสดงไวพอมีสาระบาง จึงวาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ความเอาหัวชนกันมา
ตั้งกัปตั้งกัลปมีแตกองทุกขทงั้ นั้น
ใครจะพยายามฝกหัดดัดแปลงตนเองก็ใหฝกหัด ใหเชื่อฟงนะ เสียงพระพุทธเจา
ไมใชเสียงขาดทุน เปนเสียงไดกําไรทั้งนั้น เสียงดีทั้งนั้นไมใชเสียงชั่ว แตมันไมอยากฟงซิ
มันไมเหมือนเพลงลูกทุง เพลงลูกทุงนี้ โหย แตกกันไปเลย พอวาอยางนี้เราก็ระลึกได เรา
ไปกรุงเทพเขาไปในสวนสัตว เขาเลนละครสัตว มันขบขันพวกหัวโลนดวยกัน ไอเรานี้อาย
เขาประกาศลั่นจะเลนละครสัตวในนั้น เขาประกาศเปนวันๆ พระเขาไปชมสวนสัตวได เขา
กําหนดวันที่เทาไรบางเราลืมแลวแหละ เราก็โผเผไปกับเขาไปเที่ยวดู
พอเขาประกาศเทานั้น อูย หูดีแทๆ นะหูพระเรา หูดีมากทีเดียว พอเขาประกาศก็
พรึบเลย โอย ประตูเขาทันก็ทัน ไมทันก็พังเขาเลย เราดูไมไดก็เปดหนีเลย แทนที่เขา
ประกาศใหเขาไปดูเรากลับเปดหนีเลย เราดูเพื่อนฝูงดูไมไดวางั้นเถอะ นี่พูดจริงๆ ไมได
ยกยอตัวเอง ไปเห็นอยางนั้นจริงๆ จิตมันไมรับเลย พังประตูเขาไป เราเปดออกเลย จึงได
เห็นเรื่องของพวกเดียวกัน โอย ทําไมเปนอยางนี้ มันพังเขาไปอยางนั้นละ ถาเปนลูกทุง
แลวพังเขาไปเลย พอเขาประกาศเทานั้นวาลูกทุง ประตูพงั เลยเทียว พระหัวโลนนี่แหละ
ไมใชพวกไหน หัวโลนคือหัวหลวงตาบัวนี่ หลวงตาบัวก็ไดไปเห็นตอหนาตอตา พูดไมถกู
ไดยังไง ไปเห็นแลวดูไมไดวางั้นเถอะ มันเปนบาขนาดนั้นแหละพระเรา พอเขาวาเทานั้น
โอโหย หูดีตาดี พังเขาไปเลย พอเห็นอยางนั้นเราก็เปดหนีเลย เดี๋ยวนั้นเลย เขาไปดูไมได
มันสลดสังเวช จึงไมลืม วันนี้ระลึกไดจึงเอามาพูดเสีย ไปดูละครสัตว มันขบขันจะตาย
นี่ละลูกทุง ไมวาหัวโลนหัวขนมันชนเขาไปเหมือนกัน ลูกทุงมันลากไดทั้งนั้นทั้ง
หัวโลนหัวขน ลากไปไดเลย เราเลยไมลืม เปดหนีเลย ดูเพื่อนฝูงมันดูไมได ไปดวยกันนั่น
แหละผาเหลืองๆ หัวโลนๆ เหมือนกัน แตจิตมันไมรับนั่นซี ไปเห็นแลวเปนอยางนั้นมัน
สลดสังเวช ดีดผึงหนีเลยไมดู ดูความหยาบของคนมันเลวพอแลวจะไปดูอะไรสัตว สัตวเขา
ไมไดหยาบขนาดนี้ นั่น ดูไมไดเลย ไปดูสวนสัตว นานแลวแหละ ๓๐ กวาปละมั้ง ตั้งแตยัง
หนุมนอยอยูนูน ไปดูกับเขา ไปเฉยๆ วาสวนสัตวมีอะไรตออะไรบาง พวกลูกศิษย
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นายทหารเขาพาไป เลยไปลองดู เลยไมไดดู ดูแตสัตวธรรมดา ละครสัตวที่เขาประกาศ
ปางๆ ไมไดดูเลย เผนหนี พวกนั้นรุมกันเขาพวกลูกทุง นี่ละลูกทุงมันหลอกเทานั้นประตู
พังเลยเทียว ใหระวังนะที่หนาวัดเรานั่น ไมใชธรรมดานะมันกําแพง หัวแตกนะ พอลูกทุง
ดังขึ้นเดี๋ยวหัวแตกนะ กําแพงไมแตก ขบขันเหลือเกิน
ตั้งแตนั้นมาไมเคยเขาไปอีกนะจนปานนี้ ไปทีเดียวเทานั้น กําแพงแตกแลวก็เลยไม
ไปอีกเราก็ดี นี่ละที่พูดถึงเรื่องความปดบังของกิเลส มันปดบังใจของสัตวใหเอาหัวชนไป
เลยไมเห็น หัวชนหัวแตกแลวตายังไมเห็นอีก หัวแตกแลว เลือดสาดแลว ตายังมองไมเห็น
ตกนรกอเวจีเสียพอ แหลก ตายังมองไมเห็นยังจะไปตกอีก นัน่ เปนอยางนั้น เรียกวาไมเข็ด
ไมหลาบ ก็มันไมเห็นพอที่จะใหเกิดความเข็ดหลาบ วาไปเจอเขาอยางนั้นเปนความทุกข
อยางนั้นๆ มาระลึกไดแลวใครจะอยากไปเจออีกละ ไมไป แตนี้มันไมเห็นละซิ เจอเอาๆ
เวลามันบอดมันบอดจริงๆ นะจิต เพราะฉะนั้นการสอนโลก พระพุทธเจา พระ
สาวกทานสอนโลก กับโลกที่มีกิเลสสอนกัน จึงผิดกันมาก ยกคัมภีรมาสอนดวยกันก็ไม
เหมือนกัน คัมภีรนั้นอานตามรองรอยทานเขียนไว จะผิดถูกประการใด ผูไปจดจารึกก็เปน
คนมีกิเลสเสียมากตอมาก ถาเปนพระอรหันตทานจดจารึกไมผิด แตปุถุชนคนเราซีจด
จารึก วาเอาธรรมของจริงมา ของปลอมแทรกมาจนไดนั่นแหละในคัมภีรนั้น ทีนี้ก็ควาเอา
หมดๆ ทั้งกระดูกทั้งกาง กินแลวก็ติดคอคาคอกระดูก กาง วาไง ทําใหผิดไปได
ถาเปนพระอรหันตทาน ทานรูจริงๆ รูอยูภายใน ทานไมมารูตามอันนั้นอันนี้ อยาง
ตํารงตําราวาอยางนี้ ผิดกันมากนะกับรูภายในใจ รูแจมแจงชัดเจนมากไมสงสัย การสอน
คนจะสงสัยที่ไหนเมื่อเจาของแนแลวจึงสอน สิ่งที่รูมาเห็นมาทุกอยางประจักษอยูก ับตากับ
ใจเจาของ พูดไปจะผิดไปที่ไหน นัน่ ไอทไี่ มรูไมเห็น ไดยินแตเขาพูด เหมือนคนตาบอด
คนตาบอดนี้คุยเกงนะ โมไมหยุด อยากใหเขาฟงเราคนเดียวพูดวอๆ น้ําลายหมดแลวยัง
ไมถอย คนตาบอดชอบโมชอบคุย คนตาดีเขาไมชอบคุยแหละ สิ่งใดเห็นดวยกันจะไปตื่น
กันอะไร อันนั้นมันไมเห็นนั่นซี มาโมใหพวกที่เขาเห็น เขาเบื่อจะตาย เขาใจไหม คนตา
บอดโมใหคนตาดีฟง คนตาดีจึงเบื่อคนตาบอด
เหมือนคนเมาเหลา ตางคนตางไมเมาก็ดี มันก็รูกันอยูผิดถูกชั่วดี ไอตัวมันเมามัน
ไมรูดีรูชั่ว มันโมบาอยูนั่นแหละ คุยแลว ลาละครับๆ คุยอยูไมหยุดแลวก็ ลาละครับๆ วัน
ยังค่ํายังไมลกุ เขาหนีกันไปหมดแลวมันยัง ลาละครับๆ ลากับหัวตอก็ลา ไมมีคน เขาหนี
ไปหมดแลว นั่นพวกบาสุราเพียงเทานี้ก็รู เห็นเขาเขียนไวตามขางทาง เมาไมขับ มันก็รูกัน
อยูไปขับทําไมขับรถขับรา สุราก็คือน้ําบา กินแลวเปนบาสดๆ รอนๆ จําเปนอะไรตอง
ประกาศติดกันทั่วไปหมด ไปทีไ่ หน เมาไมขับ จะขับไปทําไมรูอยูมันเมา ถาจะไปแลวก็ไม
กิน ก็มีเทานั้น
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อยางที่ปากดง เราเห็นดวยตาอันนี้ เห็นดวยตาของเรา มองไปเห็นมันวิ่งไปขางหนา
เรา เราอยูขางหลังมองไป ไดพูดในรถ โอย ไมไดนี่คนขับเมานะ ตองรีบหลีกใหมันไปเสีย
เราพูดกัน เพราะมองดูมันสายโนนสายนี้ไปเรื่อย มันเมา เปนรถเกงดวยนะ พอผานไป
สักครูหนึ่ง คือเรารีบผานหางๆ นะ มันไปสายโนนสายนี้ไปอยางนั้นละคนเมา เราไมไดเห็น
ตัวมัน มองดูรถก็รู เลยพากันรีบหลีกออกไป พอไปไมนานมองคืนมา เห็นไฟ โหย เปลว
มันลุกทวมตัวรถ มันไปชนเอาเสาไฟฟา เห็นไหม รถไปชนเสาไฟฟา ไอนนั้ มันตายหรือไม
ตายก็ไมรู เพราะเราผานไปแลวเราก็ไปเลย อยางนั้นละเมา เขาประกาศกันทุกแหงทุกหน
เมาไมใหขับ มันก็ยังไปขับ นั่นละคนเมาเปนอยางนั้น ไมไดเหมือนคนดี
คนไมเมาคนดีไปปลอดภัยทั้งนั้น ถนนอัดแนนขนาดไหนรถก็ไมชนกัน ถารถคน
เมาไปคันเดียวเที่ยวชนไปหมด ไมมีที่ชนชนเสาไฟฟาก็ชน ไมอดั ไมอนั้ เรื่องการชนคนตา
บอด ชนดะไปเลย คนตาดีเขาไมชน พระพุทธเจา พระอรหันตทานตาดีทานไมชน พวกเรา
มันพวกตาบอดมีแตชน เกิดแตเรื่องแตราว ภายในใจเจาของก็เปนไฟอยูนี้ คิดปรุงมีแต
เรื่องราว ทําใหเกิดฟนเกิดไฟเผาเจาของเพิ่มเติมเขาอีก กิเลสอยูตรงไหนเปนไฟอยูต รงนั้น
เปนความเมาอยูตรงนั้น ไปไหนก็เมา เมาวันเมาคืน เมาปเมาเดือน เมาเหมือนจะไมตาย
ทั้งๆ ที่จะตายเหมือนโลกเขาทั่วไปนั้นแหละ แตคนเมามันความสําคัญไปอีกอยางหนึ่ง คน
ไมเมาไมลืมเนื้อลืมตัว คนเมานี่ตัวลืมตัว นักลืมตัว พากันระมัดระวังนะ
ใจดวงนี้เวลามันมืดมันมืดจริงๆ
เวลามันจาขึ้นมาแลวมันไมใชใจดวงนั้นละซิ
เหมือนตาเรานี้หลับปบเขาไปนี้เปนโลกหนึ่งขึ้นมาแลว มีอะไรเทาไรมันก็ไมเห็น พอลืมตา
ปบมันเห็นหมด เพราะสิ่งเหลานั้นมีอยูแลว พอลืมตาขึ้นก็เห็นเพราะมีอยูแลว หลับตาปบ
เหมือนสิ่งเหลานั้นไมมี แลวก็โดนเอาๆ ใจบอดเปนอยางนั้นละ ถาใจสวางไมโดน เราอยา
พูดอะไรไกลๆ ที่มันหยาบๆ พูดอยูในจิตนั่น ความคิดปรุงคือสังขาร นี่เครื่องมือของใจ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย เปนเครื่องมือของใจ สังขารความคิดความปรุงนี้ก็เปนเครื่องมือของใจ
เวลามันคิดมันปรุงเรื่องอะไร ใจที่ยงั ไมรูก็วิ่งตามๆ ความคิด หลงสังขารความคิดเจาของ
นั้นละมากที่สุด
สัญญา ความจําไดหมายรู สัญญากับสังขารตัวสําคัญมาก หลอกเจาของเกงมาก
ทีเดียว อยูเฉยๆ ไมมองเห็นอะไรมันก็หลอกอยูภ ายใน ตื่นอยูภายใน หลงอยูภายใน นี่
เรียกวาเครื่องมือใช ทีนี้เครื่องมือใชเมื่อใจเปนอันธพาล เครื่องมือก็กลายเปนอันธพาลไป
ดวยกัน เปนภัยไปหมดเครื่องมือ ทําลายไปไดหมด ถาใจเปนบัณฑิตเปนผูรอบคอบเสีย
อยางเดียว เครื่องมือก็เปนเครื่องใชธรรมดา เปนประโยชนไปหมด อันนัน้ ควรแกสิ่งนั้นๆ
จับมาใชๆ เปนประโยชนไปหมด ถาตัวเจาของเปนอันธพาลเสีย เครื่องไมเครื่องมือ
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เหลานั้นเปนอันธพาลไปตามๆ กันหมด นี่ละเรื่องขันธของเราที่เอาไปทําลายกัน ก็คือขันธ
ของอันธพาล
กับขันธของจอมปราชญตางกันนะ ขันธของจอมปราชญทานจะพากาวเดินในสิ่งที่
ถูกตองดีงาม ที่ไมถกู ทานไมพาไป ทานไมนําเครื่องมือนี้ไปใชในสิ่งที่ไมถกู ทานจะนําไปใช
แตสิ่งที่ถกู ตองดีงามเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงตองมีธรรมเปนเครื่องสอดสอง มองดูเหตุดู
ผลตนปลายผิดถูกชั่วดีกอ นที่จะทําอะไร ถาทําดวยความคิดความปรุงเฉยๆ นี้เลอะทั้งนั้น
แหละ ไมดีเลย นี่เรียกวาเครื่องมือของใจ ถาใจเปนนักปราชญ เครื่องมือก็เรียบรอย เปน
ประโยชนหมด ถาใจเปนอันธพาลมืดบอด เครื่องมือทั้งหลายก็กลายเปนภัยรอบตัว จับ
อะไรมาทําลายไดหมด
คําวาขันธๆ รูปขันธคือรูปรางกลางตัวของเรานี้ เรียกวารูปขันธ ขันธะ แปลวากอง
ถาเปนหนังแสหนังสือก็เรียกวาหมวด ถาเปนเรื่องวัตถุตางๆ เรียกวากอง ขันธะแปลวากอง
แปลวาหมวด รูปขันธคอื รางกายของเรา เวทนาขันธ ความสุข ความทุกข เฉยๆ เกิดขึ้น
ภายในรางกายและจิตใจ ทั้งสุข ทั้งทุกข ทั้งเฉยๆ เกิดไดทั้งทางรางกายและทางดานจิตใจ
สําหรับคนธรรมดาทั่วๆ ไป แตสําหรับพระอรหันตทุกขจะเกิดไดเพียงภายในรางกาย ไม
สามารถจะเขาไปซึมซาบภายในจิตใจทานได แนะมันตางกันนะ มันเปนอฐานะ เหมือนวา
เปนคนละฝงเลย มันจะเกิดทุกขเดือดรอนประการใด ก็โลกสมมุติ ขันธก็เปนสมมุตเิ หนือ
สมมุติไปไดยังไง เขาก็เปนสมมุติ เราก็เปนสมมุติ เขาทุกขไดเราก็ทุกขไดเรื่องขันธอันนี้
แตจิตตางกัน
ถาเปนขันธของคนสามัญธรรมดาแลว รางกายทุกข จิตใจก็ทุกขไปดวย ซึมซาบ
เขาถึงกันเปนทุกขทงั้ รางกายและจิตใจ
สุดทายก็ไปหนักอยูที่จิตใจผูรับกองทุกขจาก
รางกายที่เปนทุกขนี้แหละ เพิ่มเขาไปในตัวของจิตผูโงเขลา ถาจิตบริสุทธิ์เสีย อยางจิต
พระพุทธเจา พระอรหันต ถึงจะเปนอะไรก็เปนแตเพียงรางกาย เปนสัดเปนสวน บังคับให
ซึมซาบกันก็ไมมีทางทําได ทานจึงเรียกวาอฐานะ เปนไปไมไดแลว รางกายเจ็บไขไดปวยก็รู
วาเจ็บ แตจะใหทานหวั่นไหวกับสิ่งเหลานี้เหมือนโลกทั่วๆ ไปทานไมมี ทานเปนธรรมธาตุ
อยูอยางนั้น นั่นละจิตที่อบรมแลวผิดกันอยางนั้น จึงควรใหไดรับการอบรม เอารางกายไป
ทําในทางที่ถกู ที่ดี จะเปนประโยชนเขาสูจิตใจดวย ไมเปนโทษเขามาสูจิตใจดวย ก็มีแต
ความดีงาม
วันเสารวันอาทิตยหรือวันพระวันโกน ควรจะใหมีวันวางบางสําหรับเรา จิตใจที่หมุน
ไปตามโลกสงสารนี้ทั้งเขาทั้งเรา พอตื่นนอนเทานั้นมันก็เปนแลว หมุนตัวของมันแลว
เครื่องจักรมันทํางานของมันเอง ความคิดความปรุงไปกอนแลว พอตื่นขึน้ มาความคิดติด
เครื่องไวแตเมื่อไรไมรู ไปแลว จนกระทั่งหลับ เอาความหลับเปนยาระงับเครื่องความคิด
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ปรุง คนหลับยอมสงบ ขันธสงบ ยิ่งหลับสนิทขันธก็ยิ่งสงบ นั่นละคนเราที่ไดรับความสุข
บางก็ไดรับเวลาหลับสนิท ถาไมมีความหลับมาระงับดับเลย โลกไมมีความหมายนะ ที่มี
ความหมาย เวลาจะตายจริงๆ มาหลับสนิทไดบางก็คอยยังชั่วหนอย จึงเรียกวา แตเรียก
เฉยๆ ไมใชเปนตัวจริงแทๆ คลายกันแตไมเหมือนกัน เปนอันเดียวกัน
มนุษยเรานี้จะไดเสวยนิพพานทั้งเปนก็คือเวลาหลับสนิท วางั้นนะ เวลาหลับสนิท
มันจะไมคิดไมปรุงไมฝน ไมฟงุ เฟอไปกับอะไร เงียบเลย หายหวงทุกอยาง รางกายของ
ตัวเองทุกสัดทุกสวน ทีห่ ลับที่นอนหมอนมุง ญาติมิตรเพื่อนฝูง สามีภรรยา ไมมีเลยใน
เวลาหลับสนิท หมด ปลอยโดยประการทั้งปวง วาไดเสวยนิพพานทั้งเปนก็คือเวลาหลับ
สนิท แตกิเลสมันมีอยูนั่น พระอรหันตทานไมมกี ิเลส ทานหลับสนิทไปเอง จึงเรียกวา
นิพพานๆ ดับสนิท เรียกวานิพพาน ไมมีเหลือ อันนี้กิเลสมันนอนเวลานั้น เจาของพักผอน
หลับไดบาง เพราะอวิชชาคือกิเลสมันนอน ถาไมฝนเลยนอนหลับสนิท นั่นละไดชม
นิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลสอยูในเวลานั้น แตเพียงเทียบเทานั้นนะ อยางอื่นจะเทียบก็เทียบไม
ถูกเทียบไมได อันนี้พอฟงไดบาง ไมใชมากนะ บางเทานั้นเอง หากพอคิดเปนหลักเปน
เกณฑมาเปนคติเครื่องเตือนใจตนได
คนเราเวลาหลับนี้จะไมมีอะไรติดหัวใจเลย สนิทแนบ อวิชชาตัวกังหันใหญมันพัก
ตัว ทุกสิ่งเครื่องจักรเล็กเครื่องจักรนอยก็ระงับตัวไปในเวลานั้น จึงเรียกวามีความสุขเวลา
หลับสนิท ถาหากวายังฝน ยังคิดปรุงนั้นปรุงนี้ไมเรียกวาหลับสนิท นิพพานก็ไมสนิท เขาใจ
ไหม ถาหากวาหลับสนิทนั้นไดชมนิพพานทั้งทีม่ กี ิเลสอยูในเวลานั้นบาง พากันจําเอานะ
เพราะเวลามันหลับสนิทมันหมดไมมอี ะไรเหลือในโลกอันนี้ คนเราหลับสนิทหมดหวงใย
ไมมีอะไรเลยเวลาหลับสนิท เวลาตื่นมามันก็มีตามธรรมชาติของมัน เรียกวาเอาเวลาหลับ
สนิท ไมไดเวลาไหนก็เอาเวลาหลับสนิท ไดชมนิพพานบางก็เอา แตอยาหลับจนกระทั่ง
หมอนแตกนะ สวนมากถาลงไดชมนิพพานมันเอาจนหมอนแตกนะพวกนีน้ ะ มันชมไมรูจัก
ประมาณ เอาจนหมอนแตกเสื่อขาดเลยเทียว ชมนิพพาน
นี่เทียบเรื่องนิพพาน แตเพียงเทียบเฉยๆ นะ คืออันนั้นกิเลสสิ้นซากไปแลว ยัง
เหลือแตขันธ พอขันธระงับตัวก็หลับ อันนี้ระงับตัวเสียเทานั้นธรรมชาตินั้นหมดแลว ดับ
โดยสิ้นเชิงอยูแลว นี่ละธรรมที่เรากลาวเหลานี้ ใครเปนคนคุยเขี่ยขุดคนหามาสอนพวกเรา
มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น เบื้องตนคือพระพุทธเจาแตละพระองคๆ นั้นละเปน
ผูนําในขั้นเริ่มแรกแลวมาสอน ก็คอยไดเรื่องไดราว คอยขยับเนื้อขยับตัวขึ้น ผานไปได
จนถึงนิพพานเหมือนพระพุทธเจา ถาไมมีผูสอนเลยแลวเทานั้น ไมมีทาง มืดมิดปดทวาร
ตลอด ตั้งกัปตั้งกัลปจะเกิดตายสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ อยูอยางนั้นตลอดไป พอมีธรรม

๘
แลวก็คอยกาวขึ้นๆ พนปงเทานั้น ทีนี้จะมามองดูภพชาติเจาของที่เคยเกิดมาสักเทาไรๆ นี้
ทานแสดงไวในนั้นเปนเรื่องของพระพุทธเจา ทุกๆ พระองคเปนเหมือนกันหมด
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงระลึกชาติยอนหลังได ชาติของพระองคเองพิจารณา
ยอนหลังไดตลอดทั่วถึง
จุตูปปาตญาณ สามารถเล็งญาณดูความเกิดความตายของสัตวทั้งหลาย อุบัติที่นั่น
ตายที่นี่ เกิดที่นั่น เห็นไดหมด ตนเหตุของมันก็คืออวิชชา มาพิจารณาตนเหตุนี้ขาดสะบั้น
ไปแลวหมด ภพชาติไมมีเหลือ มีแตพระพุทธเจาเทานั้น จากนั้นมาก็มีพระสาวกเปนบาง
องค ไมไดเปนเหมือนกันหมดนะ ที่วาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ เหลานี้
ไมไดเหมือนกัน แตความบริสุทธิ์ใจนี้เหมือนกันหมด
อาสวักขยญาณ สิ้นอาสวะ สิ้นกิเลสภายในจิตใจ หมด
พอเปดจาขึน้ มาแลวมันดูไมไดจะใหวาไง ถาดูแบบคนเราปุถุชนคนมีกิเลสหนานี้
แลว ดูจนไมไดสติโนนแหละ มันสยดสยองมันตื่นเตนดวยความหวาดเสียวดวยความกลัว
ดีไมดีเปนบาไปในเวลาไดเจอไดเห็นอันตรายในเวลานั้นก็ได อันตรายคือความเปนมาของ
ตัวเองนั้นแหละ มันรายแรงขนาดนั้น แตมันไมเห็นก็พออยูพอเปน เหมือนไปนอนอยูใน
ทามกลางพวกจงอางพวกสามเหลี่ยมนั่นละ เขาเต็มอยูนั้น เราก็นอนอยูในทามกลางจงอาง
สามเหลี่ยม นอนไดอยางสบาย เพราะไมรูวาอะไรเปนอะไร นอนอยูดวยกันได แตมีคนมารู
แลวเปนยังไง ไอนี่มันมานอนอยูทามกลางจงอางสามเหลี่ยมยังไงกัน คนทั้งหลายเขานอน
ไมได ไอนั้นมันนอนไดสบาย นี่คือคนโงคนหลง มันนอนอยูกบั พวกจงอางสามเหลี่ยมพวก
มหาภัยไดสบาย ผูที่ผานไปแลวนอนไมไดวางั้นเถอะ พากันจําเอานะ เอาเทานั้นแหละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

