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สวรรคเปนอันดับสอง
เขาออกๆ เรื่อยพระวัดนี้ ทางวัดรับไมไดมันเต็ม อัตราเต็มที่รับไดเพียง ๕๐
สถานที่ภาวนาพอเหมาะๆ ถามากกวานั้นมันก็ถี่ยิบเขาไป หาความสงัดไมได ใหพระอยู
พอดีๆ รวมทั้งหมด ๕๐ นี้พอดี ถามากกวานั้นไมดี ใหอยูเฉพาะๆ ในปา ไปดูซิกุฏพิ ระมี
แตกระตอบมีแตราน กั้นดวยผาจีวรขาด ขางบนแตกอนมุงดวยหญา ทีนี้พอหนาแลงไฟปา
ไหมมาลุกมา ลมพัดไฟเขามาไหมในวัดเรา ไหมกุฏิพระ นั่นละเปนเหตุนะ เลยตองเปลี่ยน
ใหม เปลี่ยนเครื่องมุงเปนสังกะสีหรือกระเบื้อง ทั้งสังกะสีและกระเบื้องเปนที่ชํารุดทรุด
โทรม แตก็เอามามุง ที่แอมขางๆ ก็เปนจีวรขาด เขาไปขางในเปนอยางนั้นนะ มาโกๆ อยู
แถวนี้ กุฏิอะไรแถวนี้โก นอกนั้นเปนอยางนั้นทั้งนั้น กระตอบๆ เล็กๆ เปนรานๆ กั้นดวย
ผาจีวรขาด กั้นไวๆ มีทางจงกรมประจําๆ ที่ทานนั่งภาวนาเชนแครนี้ก็มีอีกพักหนึ่ง นั่ง
ภาวนาที่นี่ กุฏิก็ไดที่นกี่ ็ได แลวเดินจงกรม
แตที่ไมสะดวกในวัดนี้ก็คือวา เราจะหาที่วิเวกสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเปนพิเศษ
เปนเอกเทศอยางนี้ไมได มันเต็มหมด ไปหาอยูในที่เหมาะๆ ที่ภาวนาที่นี่แลวยังไมแลว ยัง
มีทางจงกรมอยูในปาลึกๆ อีกนะเปนพิเศษ เชนอยางหนองผือนี่ บริเวณวัดก็มีพระ ในปา
กวางๆ มีแตทางจงกรมนะ นั่นเปนพิเศษ แตกอ นหนองผือเปนดงทั้งหมดเลย ในบริเวณ
พระอยูนี้ก็เปนอันวาอยู แตเอกเทศที่ออกไปนอกๆ ทานไปหาภาวนาอยูในที่สะดวกสบาย
มีเยอะ ไปที่ไหนไดทั้งนั้น แตที่นี่หาไมไดมันจํากัด ใครอยูที่ไหนก็เปนที่ของตนๆ ไม
สะดวก พระอยูดวยกันจํานวนมาก ทานไปพักอยูในปาในเขานั่นเปนความสะดวกตลอด ที่
อยูของทานก็วิเวกสงัด ที่อยูที่หลับทีน่ อน
จากนั้นทานตองการจะออกไปพิเศษ ไปเที่ยววิเวกอยูที่ไหนๆ ได ออกจากที่นี้ไป
บางทีก็ไปตามหลังเขาใหญๆ เขาอะไรก็แลวแต อยูสะดวกสบาย นั่นละเรียกวาที่เพาะอรรถ
เพาะธรรมเพาะอยางนั้น ที่อยูที่นั่งทีน่ อนที่อะไรเปนสถานที่วิเวกสงัด เปนสถานที่สมควร
แกการเพาะอรรถเพาะธรรมเขาสูใจไดตลอด มีแตการชําระออก เพราะในหัวใจของเรามี
แตของสกปรก ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มีแตมูตรแตคูถ ชําระออก ชําระทุกวี่ทุกวันทุกเวล่ํา
เวลาทุกอิริยาบถ แมแตนอนก็ชําระเวนแตเวลาหลับ นอกนั้นเปนเวลาชําระสิ่งชั่วชาลามก
ออก แลวบํารุงสิ่งที่ดีงามทั้งหลายใหเจริญงอกงามขึ้นภายในใจๆ จิตใจเมื่อไดรับการ
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บํารุงรักษาก็สงางามขึ้นมาๆ จิตใจนี้ตัดภายนอกไมใหเขามายุง ภายในจะออกตีไวๆ ไมให
ออกไปหาพิษหาภัย ภายในใจนี้ชําระออก อยางนั้นละ ทานบําเพ็ญธรรมทานบําเพ็ญอยาง
นั้น
อยูที่ไหนมีแตความสงบสงัด ปราศจากภัยของจิต ตามองไปก็เห็นแตตนไมภูเขา
เสีย ไมไดเห็นสิ่งที่จะทําใหรื่นเริงบันเทิงดีใจเสียใจตางๆ หูก็ฟงตั้งแตเสียงนกเสียงกาเสียง
สัตว ไมไดฟง เสียงขับลําทําเพลง แนะมันตางกันนะ อาหารของกิเลสก็คอื เรื่องเหลานั้น ตา
ก็ใหเห็นในสิ่งที่วาชอบใจ ชอบใจคือชอบใจของกิเลส ไมไดชอบใจของธรรม หูก็ฟง
เพลิดเพลินเพื่อพอกพูนกิเลส ตา หู จมูก ลิ้น กายอะไร เครื่องดมเครื่องอะไรมีแตสิ่งที่มา
เสริมกิเลสพอกพูนกิเลส กิเลสเจริญขึ้นเทาไรก็ทําจิตใจใหดีดใหดิ้น แลวเกิดความ
เดือดรอนมาเผาตัวเองนั้นแหละ
สวนธรรมไมเปนอยางนั้น
ตาก็เห็นสิ่งที่บํารุงจิตใจใหเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมา
มองดูตนไมใบหญาในปาในเขา มองที่ไหนเปนทัศนียภาพตามหลักธรรมชาติ ไมเกิดกิเลส
ตัณหา หูก็เหมือนกัน ไดยินเสียงนกเสียงกา ตาเห็นตนไมภูเขาไปอยางนั้น ทุกสิ่งทุกอยาง
ไมเปนภัย ทางจิตใจ จิตมีสติระวัง ปญญาจะใชออกตามกาลตามเวลา แตสตินี้เปนพื้นฐาน
เลย สตินี้คือความรูสึกตัว อะไรมาสัมผัสสัมพันธสติจะรับทราบทันทีๆ กลั่นกรองปดออกๆ
คนมีสติปดสิง่ ที่เปนภัยออก สิ่งที่เปนคุณเมื่อรักษาอยูนี้แลวคุณจะเกิดขึ้น เพราะธรรมมีอยู
ในใจแลว พอระวังรักษาสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่เปนคุณก็เจริญขึ้นๆ มีอยูในใจแลว เปนแตเพียง
วางอกเงยขึน้ ไมได
ดังที่เคยพูดใหฟง เหมือนน้ําในสระ คุณภาพของน้ําสมบูรณเต็มตัวอยูแลวเปนแตมี
สิ่งปกคลุม แลวเปดจอกเปดแหนสิ่งสกปรกออก น้ําก็แจมอยูนั้นแลว มีสติระมัดระวังรักษา
สิ่งที่สกปรกทั้งหลายที่มันจะเขามาคลุกเคลากับใจกับธรรม
สติระมัดระวังรักษาอยู
ตลอดเวลา จิตใจก็คอยสงบรมเย็นไมออกขางนอก ระวังอยูใ นนั้นแลวสงบเย็น เวลาจิตใจ
ของเราไดรับความสงบเพราะสติรักษาตลอดเวลาแลวคอยเจริญขึ้น ความเจริญของใจของ
ธรรมนี้จะขึ้นแปลกๆ ตางๆ เราเห็นนี้ก็แปลกตางกันอยางนี้แลว มันไมแสดงความแปลก
ประหลาดอัศจรรยเหมือนใจที่รูเห็นอรรถธรรมทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอยางใจไดรูไดเห็นอะไร
เปนของแปลกประหลาดซึ่งเราไมเคยเห็น
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมเคยเห็น แตใจเจริญธรรมนี้ธรรมเห็น ธรรมเห็นแปลก
ประหลาดกวาตา หู จมูก ลิ้น กาย เห็นสิ่งภายนอกนะ เห็นสิ่งภายในอัศจรรยกวากัน ถา
เปนสิ่งที่นากลัวกลัวจริงๆ ถึงใจ ละจริงๆ สิ่งที่เปนคุณที่ใจไดสัมผัสสัมพันธก็เปนคุณเปน
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ประโยชน จิตใจดูดดื่มจริงๆ นั่นเปนอยางนั้นนะ พุทธศาสนาของเราจึงเลิศเลอในการ
อบรมจิต เลิศเลอขึ้นที่นี่นะ จิตตภาวนาคือการรักษาจิต มหาเหตุอยูที่ใจ ตัวมหาเหตุก็คือ
กิเลสนั้นแหละมันสรางแตเหตุการณตางๆ ขยีข้ ยําย่ํายีจิตใจอยูนั้น พอคอยระงับอันนี้
ธรรมก็คอยแสดง เพราะธรรมมีอยูแลวภายในใจแตแสดงออกไมได เนื่องจากสิ่งสกปรก
มันปกคลุมหุมหอเอาไว จึงตองกําจัดมันอยางนั้น แลวจิตก็เจริญขึ้น
ใจดวงนี้แหละ
ตัง้ แตเริ่มตนลมลุกคลุกคลานในการประกอบความพากเพียร
จนกระทั่งตั้งไขตั้งตัวไดเรื่อยๆ แสดงความสงาผาเผยออกภายในใจนี้ แสดงออกไป
ตรงไหน ไมใชวิสัยของตา หู จมูก ลิ้น กาย จะรูจะเห็น ใจเทานั้นเห็น นั่น ใจเปนอายตนะ
ของตัวเอง สิง่ ภายนอกอาศัยอันนี้เปนอายตนะ อายตนะ แปลวา เครื่องสืบตอ ตาสืบตอกับ
รูป หูสืบตอกับเสียงเปนตน สวนใจเปนอายตนะของตัวเอง รูเห็นขึ้นภายใน เชนอยางวาหู
ทิพย ตาทิพย เปนอยูกับใจ เปนอายตนะของตัวเอง สืบตอกับธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลาย
ที่มาเกี่ยวของภายในใจ เรียกวาเปนอายตนะของตัวเอง ไมตองไปยืมที่ไหน ไมตองมา
อาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย อาศัยตัวเอง เวลาเปดออกๆ จะแสดงออกทุกอยางใหเห็นใหรู
ภายในใจ
อยางกิเลสที่วาอยูในใจ ก็มารูเห็นกันที่นี่ดวยสติดวยปญญา ชําระกันที่นี่ ธรรมก็
เบิกกวางออกๆ เจริญขึ้นเรื่อยๆ จึงไดสอนเสมอ เรื่องภาวนาเปนสําคัญมากทีเดียว ถาลง
จิตใจไดดื่มธรรมในทางจิตตภาวนาแลวจะมีความดูดดื่มไปเรื่อยๆ ดูดดื่มเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม เพื่อความละเอียดลออของธรรมขึ้นไปเรื่อยๆ ทีนี้เวลาจิตใจมีความสงาผาเผยเทาไร
สิ่งภายนอกทั้งหลายเหมือนนี่ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เขามีโดยหลักธรรมชาติของ
เขา ตาเราไปสัมผัสสัมพันธกับสิ่งเหลานี้ ทีนี้หลักธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเปนนามธรรมที่เปน
วิสัยของใจ มันก็เปนหลักธรรมชาติอนั หนึ่งเหมือนกัน
เชนอยางพวกเปรตพวกผี เหลานี้เปนนามธรรม เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเหลานี้
เปนนามธรรม อันนี้เปนวิสัยของใจจะออกรูในนามธรรม จนกระทั่งนรกอเวจี ขึ้นสวรรค
พรหมโลก เปนวิสัยของใจจะเปนผูสัมผัสสัมพันธ ผูรูผูเห็นทั้งนั้น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมมี
ความหมาย ใจเปนอายตนะของตัวเองรูขึ้นภายในๆ นั่นละพระพุทธเจารูอยางนี้ที่มาสอน
โลก ที่โลกไมรูไมเห็นโลกจึงปฏิเสธกันวาไมมี สิ่งทั้งหลายไมมีๆ ก็มอี ยูอยางนี้ คนตาบอด
มันก็ไมเห็นจะวาไง เสียงมีอยูเต็มโลกแตคนหูหนวกมันก็ไมไดยิน ถาหูดีตาดีสิ่งเหลานั้นมี
อยูก็รับสัมผัสสัมพันธกัน ยอมรับวามี ตลอดถึงสีแสงประเภทตางๆ มันก็ยอมรับกัน ทาง
ฝายภายในก็เหมือนกัน
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เพราะวิสัยของนามธรรมทั้งหลายกับใจนี้เขากันไดๆ รูกันไดเห็นกันได คิดดูซิอยาง
ยกตัวอยางมาใหฟง พระติสสะทานตัดสบงจีวรเย็บยอม แตกอนไมไดมจี ักร เย็บดวยมือ
ซักยอมเสร็จเรียบรอยแลวก็มาตากไว พอกลางคืนเกิดทองเสีย ถายทอง สุดทายตาย
กลางคืนทั้งๆ ที่กําลังรักจีวร ยังไมไดหมไดครองอะไรเลย ทีน่ ี่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งเขาไป
แทรกอยูในนั้น คือพระติสสะนี่ตายแลวรูปรางหมดความหมาย แตใจไมหมดความหมาย
ไปเกาะอยูจวี ร เปนเล็นไปเกาะอยูจีวร หึงหวงในจีวรเพราะยังไมไดใช พระพุทธเจาทรงเล็ง
ญาณปบรูแลวมารับสั่งทันที รับสั่งอยางเด็ดขาดดวยนะ เพราะกันพระติสสะซึ่งเปนเล็นแลว
จะลงนรกเพราะความหึงหวงในจีวร
เมื่อใครไปแตะตองไปเอาจีวรนั้นมา พระติสสะนี้จะโกรธ เกิดความเคียดแคน ตาย
แลวลงนรก พระพุทธเจาเห็นพระติสสะ อาว ตายทําไงนี่ สวรรคนิพพานพระติสสะเองเปน
ผูมุงผูหวังผูป รารถนาวาเปนของเลิศของเลอ แลวทําไมตายแลวสวรรคนิพพานไมไดเลิศ
เลอยิ่งกวาจีวรผืนนี้ พระติสสะตายแลวเปนเล็นมาเกาะอยูจีวรเวลานี้ จีวรผืนนี้หามไมให
ใครไปแตะตอง รูเห็นกระทั่งเล็นมาเกาะ เล็นเปนวัตถุที่ละเอียดสุดนะไมใชเปนนามธรรม
พวกหมัดพวกเล็นเหลานี้เปนวัตถุ แตพระองคทราบวามาเปนเล็นเกาะอยูที่จีวร จึงหาม
ไมใหพระมาแตะตอง ตากทิ้งไวอยางนั้นเลย จนกวาเล็นตัวนี้ตายแลวคอยเอามาใชมาสอย
หามขาดเลยไมใหใครไปแตะเลยเทียว
คือเวลานี้เล็นตัวนั้นหึงหวงจีวรผืนนี้มาก
พระติสสะตายไปเปนเล็นเกาะอยูนั้น
จนกระทั่งเล็นนี้ตายแลวพระองคก็มารับสั่งอีก เอา ทีนี้จีวรผืนนี้ใครจะเอาไปใชที่ไหนได
แหละ เล็นตัวนี้ตายแลวไปสวรรคแลว นั่นเห็นไหมละ สวรรคเลยเปนอันดับสอง จีวรเปน
อันดับหนึ่งเลิศกวาสวรรค ตายแลวเปนเล็นไปเกาะจีวร นั่นเห็นไหมละ พอออกจากนี้ไมมี
ใครไปยุงแลว เล็นอายุขัยของมันก็เพียงไมกี่วัน ตายแลวก็ไปสวรรคเลย เอาทีนี้จีวรใชได
แลว นี่เล็นเปนวัตถุละเอียดขนาดไหนยังรูพระองค ใครรูเมื่อไร นี่ละวิสัยของญาณหยั่ง
ทราบ ตาทิพยรูไปหมด
มันวิสัยคนละอยาง ใจนี่เปนนามธรรมลวนๆ สิ่งทั้งหลายที่เปนนามธรรมเขากันได
เชนอยางพวกเปรตพวกผี อยางพระองคประทับอยูนี้ พระสงฆเขามาหอมลอม เทวดา
ทั้งหลายอยูขางนอกเขาจะเขาเฝา เขาอยากมองอยากเห็นอยากกราบไหวบูชาพระพุทธเจา
แตพระนั่งขวางหนาอยูนั้น ทานไลพระออก หนีพระแยกหนี นูน เทวดาทั้งหลายเขาอยาก
เฝา เขายกโทษพระเหลานี้อยูเวลานี้ ใหขยายออกใหเขาไดดู อยางนั้นละพระพุทธเจารับสั่ง
อยางนั้นละตาพระพุทธเจากับตาเราตางกันอยางไรบาง
เทวดายกโทษพระที่มาเขาเฝา
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พระพุทธเจาแลวมานั่งขวาง เทวดาอยากชมพระบารมีของพระพุทธเจา พระองคจงึ รับสั่ง
ใหเบิกทางใหเทวดาทั้งหลายเขาไดเห็นไดกราบไหว ก็อยางนั้นแลว
อยางเชนพระอนุรุทธะนี้เปนผูชี้ทางทุกอยาง เวลาพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จะ
เอาพระพุทธเจาเสด็จไปทางทิศไหนๆ (ทิศใต) ที่จะไปถวายพระเพลิงทาน ยกขึ้นจะไป
ทางทิศนี้ยกไมขึ้น ทําอยางไรก็ยกไมขึ้นเพราะเทวดาไมตองการใหไป เทวดาบันดาลไวนะ
นั่น ยกไมขนึ้ เปนเพราะเหตุไร พระอนุรุทธะตองมาชี้บอก นีเ่ ทวดาทั้งหลายไมใหไปทางทิศ
นี้ยกไมขึ้น เทวดาตองการใหไปทางทิศนั้น(ทิศเหนือ) บอก ยกไปทิศนัน้ ยกไปไดเลย ก็
อยางนั้นแหละเทวดาอยูโนนเราไมเห็น มีแตยกกันตาดําตาแดง พระอนุรทุ ธะเปนผูมาบอก
นี่ทานเชี่ยวชาญทางเทพทั้งหลายดวย ก็อยางนั้นแหละตาในจะปฏิเสธไดยงั ไงละ
ยกที่จะไปทางทิศไหนเราลืมแลวละในตํารามีนะ ทางทิศเหนือทิศใตอะไรเหลานี้
นะ เวลาจะเอาไปทางนั้น(ทิศใต) ยกไมขึ้นเทวดาไมยอมใหไป ใหไปทางทิศนี้(ทิศเหนือ)
พระอนุรุทธะก็บอกตามความประสงคของเทวดา เทวดาทั้งหลายไมใหไปทิศนั้นจึงยกไม
ขึ้น ใหไปทางทิศนี้ ยกปบไปเลย แนะ ก็อยางนั้นแลว นี่แหละตาทิพยเห็นอยางนั้น มัน
ตางกัน มีตั้งแตเอาหัวชนฝาๆ มาถกเถียงกันอึกทึก พระพุทธเจาไมใชหัวชนฝาวายังไงเปน
อยางนั้น เชนอยางพระอนุรุทธะบอก พวกนี้มายกกันยังไงก็ไมขึ้น ๆ เปนเพราะเหตุไรจึง
ยกไมขึ้น พระอนุรุทธะบอกเทวดาไมใหไปทางนี้ ใหไปทางนีบ้ อกอยางนัน้ พอยกจะไปทาง
นี้ยกพรึบไปเลย แนะ ก็อยางนั้นแหละ พวกเราไมเห็นพระอนุรุทธะเห็น ตางกันอยางนั้น
แหละ ธรรมถาไมเลิศเลอเหนือโลกจะเรียกวา โลกุตรธรรมไดยังไง แปลวา ธรรมเหนือโลก
ตั้งแตพื้นๆ ของธรรมก็เหนือโลกอยูแลว แลวธรรมสูงเทาไรก็เหนือตลอดๆ ทานเรียกวา
โลกุตรธรรม เรียกวา ธรรมเหนือโลก
เมื่อวานนี้เราไปอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศตะวันตก ชัยภูมิ
จากนี้ไปถึงหนองบัวระเหว เวลา ๓ ชั่วโมงเปงเลย ๓ ชั่วโมงเขาโรงพยาบาลพอดี เปน ๓
ชั่วโมง ไกล จากชัยภูมิไปทางโนนดูเหมือน ๓๑ กิโลหรือไง เพราะที่นี่รูสึกวากันดาร เห็น
ทางโนนมาเอาของเรื่อยๆ ของในโกดัง เราก็เลยไปโนน ทั้งดูดินฟาอากาศดวย ฝนตกทาง
นี้น้ํานองไปหมด ทางชัยภูมิพอเปนพอไปเทานั้นไมมากกวานั้น พอถูไถเปนไป จากชัยภูมิ
มาเขตจังหวัดขอนแกน จนกระทั่งถึงอุดรเรานี้น้ํานองไปหมดเลย ไปหาชัยภูมิน้ําพอถูพอ
ไถอยางนั้นละตางกัน แลวเลยชัยภูมิไปทางหนองบัวระเหวน้ําก็ดีอยู ในเขตชัยภูมิยอนมา
ทางอําเภอมัญจานี้น้ําเบา ทั้งๆ ทีฝ่ นตกน้ํานองหนาวัดของเรานะ แลวตกกวางคราวนี้ไป
จนกระทั่งเลยขอนแกนไปมัญจาคีรีน้ําเต็มไปหมดเหมือนกัน ตกกวางคราวนี้
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เหนื่อยเมื่อวานนี้ฉันจังหันเรียบรอยแลว ก็ฉันอยางนี้ละฉันไมไดมากนะ พอ
ออกไปนี้ไปฉันน้ํา มันแปลก ๆ อยู พอฉันน้ําเขาไปมักจะไอจะจาม อันนี้ก็พอฉันน้ําไปจาม
ขึ้นมาละ อาว เดี๋ยวมันจะอาเจียนนะ อาเจียนออกหมดเลยไมมีเหลือฉันเมื่อวาน อาเจียน
จับกระโถนมาอาเจียนใสกระโถนหมดเลย นั่นเปนอยางนั้นนะธาตุขันธ วันนี้ก็ฉันไมไดมาก
ฉันเทานั้นแหละ
เราสงสารบรรดาพี่นองทัง้ หลาย เรื่องจิตนี้เปนนักทองเที่ยว บอกแลวนะ รางกาย
ยุติเพียงลมหายใจขาด มีทางยุติของเขา ใจนี้ไมไดมีนะยุติ ออกนี้ปบก็เหมือนอยางพระติส
สะโดดใสจีวรติดจีวร เห็นไหม ออกอยางนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงใหอบรมในทางที่ถูกทีด่ ี ให
ไดดึงจิตดวงนี้ไปสูทางดี ใครอบรมทางดี แลวกุศลธรรมนั้นจะดึงไปทางดี ใครทําความชั่ว
ดึงลง ๆ แตสัตวโลกชอบทําชั่วเสมอ เพราะฉะนั้นมันถึงไดไหลลงแตทางชั่วทางต่ํา ทางที่ดี
ที่งามมันไมอยากไปนะ คือกิเลสดึงเอาไวมันไมยอมใหไป เปดทางของมันใหทางต่ําราบรื่น
ดีงาม เหมือนน้ําไหลโจนลงจากภูเขา เสียงลั่นไปเลย จะดึงขึ้นมันไมคอยขึ้น ตองมีเครื่อง
ผลักดันน้ําถึงขึ้นได อันนี้ก็เหมือนกันตองไดอตุ สาหพยายามบึกบึนผลักดันนะ
อยางพอแมครูจารยมั่นทานก็พูดใหฟง
เราก็ไดเขียนในประวัติแลววาใจนี้คือ
นักทองเที่ยว นั่น ฟงซิทานบอกวานักทองเที่ยว มันจะไมอยู ออกจากรางนี้จะไปรางนั้น
กรรมดีกรรมชั่วของตนเอง ถากรรมดีก็ขึ้นสูงเปนลําดับ ถากรรมชั่วดึงลงเพราะใจดวงนี้ไม
เคยฉิบหายไมเคยสูญ แมจะตกนรกอเวจีไมทราบวากี่กัปกีก่ ัลปถึงจะพนขึ้นมาไดก็ไมยอม
ฉิบหาย ทุกขยอมรับวาทุกขแตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ ทีนี้พอฟนตัวขึ้นมาในทางที่ถูกที่
ดี ฟาดจนถึงนิพพาน ถึงนิพพานก็เปนธรรมธาตุสูญหายไปไหน นั่นละที่นี่พอถึงธรรมธาตุ
แลว เที่ยง จิตดวงนี้แหละไปถึงนิพพานๆ นั่นละสถานที่ธรรมธาตุ เที่ยงแหละที่นี่ แลวไม
สูญเลยตลอด จึงวาเที่ยง ไมมีเอนมีเอียง ไมมอี ดีตอนาคต เที่ยงตลอด นีล่ ะความดีเลิศเลอ
ไปถึงขั้นนั้นเที่ยง ทีนี้เรื่องความทุกขความสุขในโลกทั้งหลายเขาไมถึง อันนี้เปนสมมุติอัน
นั้นเปนวิมุตติแลวเที่ยงตรงเลย นี่ละใหพยายาม
ถึงไมเที่ยง เราไปเกิดดวยอํานาจแหงความดีงามนี้จะไปเกิดในสถานที่เหมาะสมๆ
ถาเกิดดวยอํานาจแหงความชั่ว โอย.ผิดหวังทั้งนัน้ เกิดภพใดชาติใดสิ่งทีม่ าสัมผัสสัมพันธ
มีแตสิ่งที่ไมพึงหวังๆ โดนเอาๆ นี่ละกรรมชั่วมันทรมานตัวเรา กรรมดีสงเสริมตัวเราใหดี
พากันจํานะ วันนี้พูดเพียงเทานั้นแหละไมพดู มาก มันเหนื่อยไมหยุด เอาแคนั้นละพอ วันนี้
ไมเอามาก เพราะเหนื่อย วันนี้ก็ฉันจังหันไมได เอาละตอไปนี้จะใหพร

๗
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

