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ตายแบบสิ้นกิเลส
ไปสงอะไรทีน่ ั่นที่นี่คอยหดคอยยนเขามา กําลังออนลงๆ หดเขามา ที่สงที่ไกลก็
ใกลเขามาๆ ตัดเขามาเรื่อย ความสงสารความเมตตาเมื่อกําลังไมอํานวยแลวก็คอยหด
คอยยนเขามา วันธรรมดาวันราชการอยางนี้ไปตามโรงพยาบาลตางๆ ไปโรงนั้นไปโรงนี้
เดี๋ยวนี้ไปโรงไหนก็มอบใหโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรง สงสาร ทางภูเขียวก็ตั้ง ๑๐ ลาน
กวา กําลังสรางตึกให โรงพยาบาลภูเขียวกําลังสรางเวลานี้ตึก เราไปโรงพยาบาลภูเขียว
ไปเห็นเขาติดไวทายรถ รถเขาวิ่งขางหนาเรา เราวิ่งตามหลัง เห็นเขาเขียนไววา กูจะฟอง
ทานเปา เราก็จับอันนั้นละมาไวที่นี่ มันมาเที่ยวเพนพาน ตออีก กูจะฟองทานเปา มัน
มาเที่ยวเพนพาน เขาเขียนเลนเขาหรอก เราก็ดึงอันนั้นมาตอ เขาเขียนวา กูจะฟองทาน
เปา เราก็ดึงอันนั้นมาไวหนาวัด ตนฉบับเขา กูจะฟองทานเปา เราตอให มันมาเที่ยว
เพนพาน
ทางดานสองดานทางน้ําหนาวก็ไปบอกแลว ตั้งแตเมื่อวานหรือวานซืน เมื่อวาน
ซืนละไปบอกแลว ถาวาบอกแลวจริงนะเรา วาอยางไรเปนอยางนั้น นี่บอกเขาเรียบรอย
เปนคําสัตยคําจริงวา ตอไปนี้จะไมไดมา เพราะลําบากมาก ๖ ชั่วโมง จากนี้ไปถึงดาน
สุดทายกลับมา ๖ ชั่วโมงพอดี เอาของไปเต็มรถๆ ไปสองดาน ปจจัยใหครอบครัวละ
หนึ่งพันๆ เด็กมีเทาไรใหคนละหนึ่งรอยๆ แลวของในนั้นใหครอบครัวละเทาไรก็
กําหนดไวเรียบรอย นี่ก็บอกเขาแลววาจะไมไดมา ตอไปก็ไมไดมาจริงๆ คือกําลังมัน
ออนลงๆ หดเขามาๆ
สําหรับธาตุขันธดูมันอยูตลอดเวลา ธาตุขันธเปนเครื่องใช เปนเครื่องมือของจิต
เราตองการอะไรเมื่อธาตุขันธเครื่องมือยังอํานวยอยูก็ใชไดตามนั้นๆ มันออนลงๆ ก็
ใชไดตามสวน สุดทายใชไมไดทิ้งเลย ทิ้งไปแลวจะไปอยูยังไงมันก็หมดปญหาจะวาไง
โลกไมไดเปนอยางนั้นนะ ไขวควา มันหาที่เกิดตั้งแตยังไมตาย โลกหาที่เกิด เดือดรอน
กับที่เกิดทีอ่ ยูตั้งแตยังไมตาย ตายแลวมันก็ดิ้นอยางนั้นเพราะไมมีหลักใจ ถามีหลักใจ
มันก็ชุมเย็น ใครมีหลักใจมากเทาไรยิ่งชุมเย็นยิ่งหนาแนนมั่นคงไปโดยลําดับ เพราะ
อํานาจของศีลธรรมเขาสูใจ ตายใจไดเปนลําดับลําดา ถาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
แลวเรียกวาตายตัว นั่นคือธรรมธาตุอยูนั่นแลวไปหาที่ไหน หมด ไมมที จี่ ะหา พออยูใน
นั้นแลว พอแตยังไมตาย ทานรู
พระพุทธเจา พระอรหันต รูรอยเปอรเซ็นต สนฺทิฏฐิโก ขัน้ สุดทาย ดูผลงาน
ครั้งสุดทายวาสิ้นแลว หมดภาระ ทานจึงเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ
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พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเสร็จเรียบรอยแลว งานอื่นจะทําใหยิ่งกวานี้
ไมมี งานแกกิเลสเปนงานหนัก งานจะยิ่งกวาการงานแกกิเลสไมมี พออันนี้ขาดสะบั้น
ลงไป หมด เรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเสร็จ
เรียบรอยแลว งานอื่นจะใหยิ่งกวานี้ไมมี นั่นสิ้นสุดของจิตที่เปนนักทองเที่ยวสายแสหา
ที่เกิดที่ตาย หาอยูตลอดเวลา มันหาตั้งแตยังไมตาย พอตายแลวก็ดีดไปตามกรรม มัน
จะหาที่ไหนก็ตามไมเหนือกรรม กรรมควบคุม กรรมดีกรรมชั่วควบคุมอยูในใจ จะพา
ใหไปเกิดสูงต่ําขึ้นอยูกับกรรมติดอยูก ับใจ อวิชชาบังคับใหเกิด เกิดดีเกิดชั่วขึ้นอยูก ับ
กรรมดีกรรมชั่ว พออวิชชาขาดสะบั้นไปแลวไมมีอะไรบังคับใหเกิด ความตายมันก็ไมมี
อยูแลวในใจจะเอาอะไรมาเกิดอีกละ
เราทํากับโลกเราก็ทําไปอยางนั้นละ เราคิดเล็งดูโลกดูสงสารบวกลบคูณหาร
อะไรควรตัดตัด อะไรควรเพิ่มเพิ่ม พิจารณาไปเรื่อยๆ เพราะในงานของตัวเองมันเสร็จ
สิ้นไปทุกอยางไมมีอะไรจะทําพูดใหมันชัดเจน งานในหัวใจนี้เสร็จสิ้นลงเรียบรอยแลว
เปนเวลา ๕๖-๕๗ ปแลวมั้ง หลวงปูม ั่นมรณภาพ ๙๒ เราก็เปน ๙๓ ไลเลี่ยกันไป งาน
เสร็จสิ้นมาตั้งแตโนนแลว งานของใจที่หมุนเปนกงจักร กิเลสพาใหหมุน พอกิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลวไมหมุน งานของใจก็สิ้นสุดลงตรงนั้น ทานจึงเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ
การประพฤติพรหมจรรยเพื่อความพนทุกขไดสนิ้ สุดลงไปแลว
ทีนี้หมดกังวลทุกอยาง จะอยูจะตายจะเปนยังไงไมมีนะ ตายแลวจะไปเกิดที่ไหน
ไมมี ความกังวลในการเกิดการตายไมมี หมด เพราะธรรมชาตินี้พออยูในนั้นแลว
เรียบรอย ไมมีอะไรจะมาตัดออก ไมมีอะไรจะมาเพิ่มเติม พอดวยความเลิศเลออยูใน
ใจดวงนั้น นั่นละพระพุทธเจา พระอรหันตทานเลิศเลออยูอยางนั้น การเกิดการตาย
ทานจึงไมเปนภาระ มองดูแตขันธใชไดมากนอยเพียงไรก็ใชไปๆ ใชไมไดทิ้งปวะไปเลย
นี่เรียกวาสมมุติ
พระอรหันตทานนิพพานไมคอยไดยนิ นะ ในประวัติไมคอยมี มีนอยมาก มี
เฉพาะองคทมี่ ีชื่อเสียงโดงดัง เชน พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เวลาทานจะนิพพาน
ทานก็มาทูลลาพระพุทธเจา
พระสารีบุตรก็มาทูลลาจะไปนิพพานทีบ่ านเกิด
พระพุทธเจาก็เปดประตูวดั เชตวันรอบหมด เอา องคไหนจะไปตามสงเสียพี่ชายของเธอ
ทั้งหลายก็ใหไปได วัดเชตวันเราเปดโลงหมด เปดใหไป พระติดตามไปตั้ง ๕๐๐ ไปถึง
นั้นก็ไดใหแมเปนสัมมาทิฏฐิในวาระสุดทาย
ทีแรกมาก็ตาํ หนิลูกชาย อุปดิสนี้เวลาบวชแลวไปที่ไหนไมเห็น ครั้นเวลาแกแลว
จะมาสึก ไมรูวาลูกชายจะมาปลงสังขารที่นั่น มาก็แสดงฤทธิ์เดชใหแมดทู ุกอยาง เทว
บุตรเทวดาอินทรพรหมมาเปนชั้นๆ แสดงฤทธิอ์ อกเปดใหแมดู ครั้นเวลามาถามแลว
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ลูกชายก็สรุปความลงวา เหลานี้เปนเหมือนสามเณรนอย พวกเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมมากราบทานๆ วาระสุดทายที่ทานจะนิพพาน เวลาคณะนี้จากไปก็ถามลูก ลูกก็
บอกคณะนี้เปนคณะนั้นๆ เรื่อยๆ สุดทายก็บอกวาเหลานี้เปนเหมือนกับสามเณรของ
อาตมา
อะไรเหนือธรรมเห็นไหมละ ทาวมหาพรหมยังมากราบธรรมทั้งนั้น ธรรมใน
หัวใจทานเหนือหมด เพราะฉะนั้นจึงวาเหลานี้เปนเหมือนสามเณร ทาวมหาพรหม
เหลานี้มาเปนเหมือนกับสามเณร ธรรมอยูในหัวใจของทานใหญขนาดไหน ทานก็
นิพพานที่นั่น พระโมคคัลลานก็ไปนิพพาน บริษัทบริวารก็ตาม พระองคทรงเปดประตู
วัดเชตวัน องคไหนอยากไป เอา ไปเราเปดใหไปหมด พี่ชายของเธอจะจากไปแลววาระ
สุดทาย ไปใครอยากไป เปดประตูวัดเชตวัน พระตามสงสี่รอยหารอย พระโมคคัลลาน
ก็มีชอื่ เสียงโดงดัง
พระอานนทนั้นก็ทราบกันแลว นิพพานแบบหนึ่ง สวนพระกัสสปะยังไมไดเผา
ศพ ยังมีการเกี่ยวกันกับพระอริยเมตไตรย นั่นก็วาระสุดทายพระอริยเมตไตรยจะเอา
ศพของพระกัสสปะมาเผาบนฝาพระหัตถสุดทาย กรรมสิ้นสุดลงจุดนั้น นอกนั้นไมคอ ย
ปรากฏพระอรหันตทานนิพพาน ในตําราไมคอยมีมากนะ ไมคอยมี เพราะทานตายงาย
ปรกติทานจะอยูในปาในเขาๆ เปนประจํา ถึงกาลเวลาแลวหัวซุกเขาตรงไหนปบดีดผึง
ไปเลยๆ แลวใครจะไปตามจดจารึกเอาประวัติของทาน
ดวยเหตุนี้ประวัติของพระอรหันตทั้งหลายจึงไมคอยมี เพราะทานตายงาย ไปที่
ไหนหัวซุกเขาปบเลย ถึงกาลเวลาแลวเหรอหัวซุกปบดีดผึงไปเลยๆ ก็มีปรากฏพระสารี
บุตร พระโมคคัลลาน พระอานนท ที่ชัดเจนในประวัติ นอกนัน้ ไมคอยมีในประวัติ ทาน
ตายงาย พระอรหันตตายงายนิดเดียว ทานตายไมมีสมมุติเขาไปรังควานรังแกอะไรกับ
จิตใจทาน
สมมุติก็เปนสมมุติ ธาตุขันธมันดีดมันดิ้นของมันทานก็รู นี่คือเรื่องสมมุตมิ ันดีด
ของมัน วาระสุดทายมันหมดความดีดดิ้นเรียกวาตาย จิตไมดีดไมดิ้น ไปเลย
เพราะฉะนั้นพระอรหันตนิพพานจึงไมคอยมีในประวัติ มีนอยมาก เนื่องจากทานตาย
งาย หัวซุกเขาตรงไหนๆ ไปเลยๆ ไมไดตายยากเหมือนปุถุชนตาย ปุถุชนนี้แหม ดีด
ดิ้นตกที่หลับที่นอน ตกเตียงไป สติสตังประคองใจไมมี ตายแบบนั้น ทานผูสิ้นกิเลส
แลวตายแบบสิ้นกิเลส ไมไดยากอะไรเลย
วันนี้วันที่ ๒ วันที่ ๕ ก็จะไดไปรอยเอ็ด เสี่ยสมหมายละเขานิมนตไปจะกอเจดีย
อะไร วันที่ ๕ จะไดไปคางที่นั่น ตอนเชามีพิธีอะไร เสร็จแลวกลับ วันที่ ๖ กลับ ใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
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www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

