๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

พระอรหันตไมมีทุกข
ผูกํากับ หัวขอการประชุมของพระทานวา “กาวตามหลวงตา”
หลวงตา อยามาเหยียดตามไมไดนะ ปวดเขา จนฉันจังหันจะไมเสร็จ ปวดเลยตอง
เหยียด อยามาตามหลวงตาอยางนี้ไมไดนะ เอาวาไป
ผูกํากับ ทานวา ผาปารวมน้ําใจวันเสารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตามที่คณะสงฆไดประชุมกันที่วัดปาบานตาดเมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๔๗ ที่ผานมา
เห็นพองตองกันวา เมื่อหมดเขตกฐินวัดตางๆ ไดรับจตุปจจัยแลว เห็นสมควรแสดงน้ําใจ
แบงสมทบถวายอนุเคราะหโลกของหลวงตา ซึ่งแมจะปดโครงการผาปาชวยชาติแลว แต
ปรากฏวาทองคําในคลังหลวงยังนอยอยู นาจะไดรวมถวายทองคําตามกําลัง และสนับสนุน
จตุปจจัยในโครงการที่องคหลวงตาเมตตาอุปถัมภทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ใหไดใช
ตามอัธยาศัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการทอดผาปารวมน้ําใจ ทองคํา เงินบาท เพื่อ
เปนอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา มุทิตาสักการะแดองคหลวงตา ดังเชนที่ปฏิบัติมาเปนประจํา
ทุกป จึงใครขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย อาราธนาเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย และขอ
เชิญทานผูมีจิตศรัทธาทั่วประเทศทอดผาปา และสดับพระธรรมเทศนาขององคหลวงตา ณ
ศาลาใหญวัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันเสารที่ ๔ ธ.ค.๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
โดยพรอมเพรียงกัน
หลวงตา ผาปาวันที่ ๔ ธันวา จากนั้นแลวไมกี่วันเราก็ลงกรุงเทพ วันที่ ๒๕ พ.ย.นีก้ ็
จะไปเชียงใหม ในระยะนี้ไมมีเวลาวางเลยหมุนติ้วๆ วันที่ ๖ พ.ย.งานวัดปาบานตาด วันที่
๑๓-๑๔ เราจะไปทอดกฐินบานแพงสองกองสงเคราะหโลก ๑๓ ไป ๑๔ กลับ ๑๓ ไปคาง
วันที่ ๑๔ ก็ทอดกฐินใหสองวัดตามที่เคยปฏิบัติมา วัดอยูบนภูเขาวัดหนึ่ง เขาเรียกวัดถ้ํายา
แลวก็วัดที่อําเภอบานแพงวัดหนึ่ง เราจะไปวันเสารที่ ๑๓ ตอนเย็นตอนค่ําเขาจะมีอะไรๆ
ดังที่เขาเคยมีแหละ พอตอนเชาฉันเสร็จแลวก็เริ่มพิธถี วายกฐินทั้งสองวัด วันที่ ๑๔ เราก็
กลับ จากนั้นจะเปนวันไหนๆ บาง เราไมคอยวางนะวันหนึ่งๆ
(ทองคําสองบาทครับ ) ดีมากๆ ทองคําสองบาท วาสนาเมืองไทยเรายังพอมีวางั้น
เถอะ ทองคํานึกวาจะผานไปแลว ก็ยังคอยไหลซึมเขามาๆ มาเรื่อยๆ (ถวายทอง ๒ บาท
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ครับ) เออ พอใจๆ อยางนี้ละมาเรื่อยๆ เราเปนหวงคลังหลวงของเรา วาแลวก็ยังไมแลว
นะ (มาอีก ๖ สลึงครับ แลวมาอีกสลึงนึงครับ) เออ พอใจๆ มาเถอะ กี่สลึงก็มาเถอะ (คุณ
อนุต และลูกหลานรวมทอดกฐินวัดปาบานตาด ทองคําหนัก ๑๐ บาท เงินสดหาพันบาท
ผาขาวหนึ่งพับ) เอา สาธุ ลูกเห็บมีหลายลูกนะวันนี้ ลูกเห็บทองคําเรามีหลายลูก เราก็ปลื้ม
ใจดวย เพราะพอเห็นทองคําปบมันจะหยั่งถึงคลังหลวงๆ นับตั้งแตวันเราไปดูมาแลว ถาม
จํานวนเทาไรๆ เมื่อทราบแลวกระเทือนใจมากนะ แมเราจะไดตามความมุงหมายทีพ่ ี่นอง
ชาวไทยเรารวมกันไดมอบเขาไปแลวก็ตาม แตที่บกพรองทองคํากอนใหญของเรายังรอบ
อยู เราอยากจะไดเสริมใหเปนปลายเขา ภูเขาก็ทองคําสวนใหญ ใหมันออกไปเปนจอม
แหลมขึ้น
เอานะพี่นองทั้งหลายใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงเสียงโลกเสียงกิเลสก็เทากับ
เสียงระเบิดนิวเคลียรนิวตรอนนั่นแหละ มีอยูทกุ แหงทุกหนฆาฟนรันแทง ขาศึกสงคราม
เกิดอยูทกุ แหงทุกหนสวนใหญสวนยอย เกิดอยูทวั่ ไปในโลกอันนี้ มีแตเรื่องกิเลสแผอํานาจ
ทั้งนั้น เสียงกิเลสนี้จะมีแตเสียงเดือดรอนวุนวาย แลวก็วางเหยื่อไวลอปลาใหปลาติดเบ็ด
อีกแหละ พันกันเขาไปอีกเรื่อยๆ อยางนั้น ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ธรรมไมเคยโกหก
ผูใดตั้งแตไหนแตไรมา พระพุทธเจาทุกๆ พระองคเปนจอมปราชญ รื้อขนสัตวโลกถึง
นิพพานจํานวนนอยเมื่อไร ฟงซิ นิพพานที่สุดแหงทุกขอยูที่นนั่ หมดทุกขโดยประการทั้ง
ปวง ยืนยันไดในหัวใจของผูถึงนิพพานทั้งเปน เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน คือพระอรหันต
ที่ยังทรงชีวิตอยู ทานไดนิพพานทั้งเปน นี่ละเปนเครื่องประกาศยันออกหมดเลย เปนอัน
เดียวกันหมด
ธรรมประกาศกองออกมาจากนี้แลวจะไมมีคําวาโกหก จะทําโลกใหรมเย็น ขอใหพี่
นองชาวไทยเราหันหนาเขาถึงธรรมนะ
เฉพาะอยางยิง่ ตัวเราเองก็เย็นหรืออบอุนใน
ครอบครัว สังคมตางๆ ไมวายอยวาใหญทั่วไป ถามีธรรมอยูที่ไหนจะมีความสงบรมเย็น
ถาเปนกิเลสแลวอยางวาแหละ ฟงซิ เสียงออกมาทางไหนมีแตเสียงฟนเสียงไฟของกิเลส
แผอํานาจระเบิดออกมา แตกกระจัดกระจาย ฆาฟนรันแทงไมมีกําหนด ขยันจริงๆ เรื่องฆา
เรื่องฟน เรื่องกอกรรมกอเวรกัน ผูกโกรธผูกแคน นี้มีแตเรื่องของกิเลสมันจะตามเผาไป
เรื่อยๆ ความผูกโกรธผูกแคนไปที่ไหน กิเลสไปที่ไหนไฟไปที่นั่น เผาไปเรื่อยๆ ไปเลย
โลกอันนี้ทานทั้งหลายอยาไปหวังวาจะมีความสุขถาไมมีธรรมเสียอยางเดียว ใครจะ
หวังเทาไรก็ผิดหวังทั้งนัน้ ๆ แหละ โลกอันนี้เปนโลกผิดหวังเพราะวิ่งตามกิเลส ถาเดินตาม
ธรรมของพระพุทธเจาที่เปนศาสดาองคเอกแตละองคแลว โลกนี้จะคอยชุมเย็นๆ เปน
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ลําดับลําดามา ถาธรรมไดหางเหินจากจิตใจของโลก ไฟก็เริ่มขึ้นแลว กิเลสขึ้นรวดเร็วที่สุด
เผาไหมโลกเดือดรอนวุนวาย ฟงซิที่ไหนไดยินเปนที่นากระหยิ่มยิ้มยองทีไ่ หน ไดยินที่ไหน
มีแตความสลดสังเวช ฆาฟนรันแทง เฉพาะอยางยิ่งที่จุด เขาเรียกตะวันออกกลาง นัน่ เปน
จุดใหญเวลานี้ กองไฟใหญมันกอขึ้นปบมันก็ไหมไปหมดเลย กองไฟใหญอยูที่นั่น จิตใจไม
รอนไมกอ จิตใจรอนก็กอ กอแลวก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมทั่วไปหมด ไฟกองใหญอยูที่
ไหน พิจารณาเอาเองก็รู อํานาจใหญลืมตัว ใหญหลงตัว ความโลภมันก็มาก ลืมเนื้อลืมตัว
วาเรานี้ใหญคับโลกๆ แตหารูไมวากรรมครอบอยูบนหัวเรา
ใครจะสรางกรรมไหนๆ จะใหญกใ็ หญเฉพาะนี้ แตกรรมนั้นใหญกวา เหนือ
ตลอดๆ อันนี้ละที่สัตวโลกไดรับกรรมอยู เพราะไมเหนือกรรมไปได ตองไดรับกันทั้งนั้น
ใครจะเกงกลาสามารถขนาดไหนในขณะที่ทํานั้น เวลานั้นก็กิเลสใหทํา ผลแหงกิเลสทําก็คือ
ผลของกรรมอันชั่วนั่นมันเผาตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงใหพากันหันหนาเขาสูอรรถสูธรรมจะมี
ความสงบรมเย็น ทรัพยภายนอก ทรัพยภายใน ตางกัน ทรัพยภายนอกอยางที่เราเห็นทั่ว
โลกดินแดน โลกก็ไมเคยอิ่มพอเลย ทั้งๆ ที่สมบัติเต็มโลกเต็มสงสาร ไปที่ไหนมีแตสมบัติ
วัตถุตางๆ เต็มไปหมดไมมีอัดมีอั้น แตโลกคือหัวใจของสัตวนี้ที่เต็มไปดวยกิเลส มีความ
หิวโหยทะเยอทะยานดีดดิ้นตลอดเวลา ครั้นไดมามีแตความผิดหวังๆ สมหวังนิดหนึ่งแลว
ก็เพื่อความผิดหวังมากขึ้นๆ โดยลําดับ นี่คือกิเลสหลอกสัตวโลก ทําใหเดือดรอนวุนวาย
สมบัติโลกนี้เต็มไปหมด แตยังไมเคยปรากฏวาใครไดครองความสุขเพราะมีสมบัติ
มากถาไมมธี รรมในใจ มีมากขนาดไหนก็เหมือนเศษไมเศษหิน เขาอยูอยางนั้น เราก็อยู
อยางนี้ แลวเราก็ไปสําคัญวาศาลาหลังนี้เปนของเรา เขาหารูไมวาเขาเปนของเรา เราตาย
แลวเขาหารูไมวาเราตายหรือไมตาย เขาไมรู เราก็ตายไปเอง ตายแลวศาลาก็อยูอยางนี้ คน
ที่ทําความชั่วชาลามกมากนอยก็ลงไปจมอยูในนรก นี่เรื่องของกรรม กรรมเหนือตลอด
ใครอยาคิดวาตัวจะเหนือกรรมนะ โลกนี้อยูใตอํานาจแหงกรรมทั้งนั้น นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ
ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนืออานุภาพแหงกรรมนี้ไปไดเลย นั่นฟงซิ นี่พระพุทธเจาตรัสสอน
ไวแลว
ใครมีอํานาจทํากรรมได แตกรรมก็มอี ํานาจที่ใหผลไดเหนือผูทํา ทํามากทํานอยผล
จะออกมาเปนผลของกรรมทั้งนั้นๆ ใหพากันระมัดระวัง ที่ลับที่แจงไมมี มีอยูกับการ
กระทํา คิดอยูภายในก็ผิดอยูภายในถาคิดผิด คิดถูกคิดอยูภายในก็ถูกอยูภายใน ไมมีคําวา
มืดวาแจงการสรางกรรมของสัตว ทัง้ กรรมดีกรรมชั่วสรางที่ไหนเปนกรรมทั้งนั้น เปนผล
กรรมดีชั่วของตนออกมาทุกคนๆ ไมมีลําเอียงทานเรียกวาธรรม ไมเอียง สม่ําเสมอ ให
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ระมัดระวังนะ และใหหันหนาเขาสูอรรถสูธรรม ถาเหินหางจากธรรมเทาไร นั่นละคือเขา
ใกลชิดติดพันกับฟนกับไฟเขาไปโดยลําดับ ไมมีเวลาไดรับความสุขความสบายนะ ถามี
ธรรมแลวสบาย เชนอยางเรามาหาภาวนาอยูในที่สงบงบเงียบ ดูอารมณของใจ ใจนี้ละเปน
ตัวมหาภัยมหาเหตุมหาคุณ อยูนี้หมด คือออกจากมหาเหตุ เปนมหาภัย มหาคุณ สราง
ความชั่วชาลามกมากนอยเพียงไรก็เปนมหาภัย สรางความดีงามมากนอยเพียงไรก็เปน
มหาคุณขึ้นไปเรื่อยๆ จากมหาเหตุคือการกอสรางดีและชั่วนี้แล พากันจําเอานะ
คําพูดของพระพุทธเจาไมมีคําใดที่จะผิดเพี้ยนไปไดเลย เราก็ไดคนเต็มหัวใจของ
เรา เกิดมาในชาตินี้เรียกวาเราภูมิใจ เราไดออกปฏิบัติ นี่ละภาคที่วิพากษวิจารณวินิจฉัย
ใครครวญเรื่องมหาเหตุอยูภายในใจดวยจิตตภาวนา ตั้งแตเรียนจบแลวขึ้นเวทีฟดกับกิเลส
อยูในหัวใจดวยจิตตภาวนา ลมลุกคลุกคลานขนาดไหนก็เคยเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง เอา
จนน้ําตารวงบนภูเขาก็เคยเลาใหฟง เรียกวาสูมันไมได กระแสของมันรุนแรงมาก ตั้งสติ
พับลมพรอมกัน พอตั้งพับก็ตั้งเพือ่ ลมไมไดตั้งเพื่ออยู นี่ก็เปนมาแลวในหัวใจของเรา ทีนี้
ธรรมเปนเครื่องตอสูยังมีอยูภายในใจ ถึงจะแพก็แพ น้ําตารวงก็ยอมรับวารวง คือสูมัน
ไมได แตจะสู นั่นสําคัญอยูตรงนี้ สูไดหรือไมไดจะเอาใหมันพัง ถึงขนาดกูมึง เราไมลืมนะ
เคียดแคนใหกิเลส น้ําตารวงอยูบนภูเขา โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ มันขึ้น
อุทานในใจนะ มึงเอากูถงึ ขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละ ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไม
ถอย เวลานี้กูแพมึง กูยอมรับวาแพ ไปหาโรงงานใหญพอแมครูจารยมั่น ศึกษาอบรมกับ
ทานไดพอวาเต็มกําลังของเจาของ ครั้นออกมามันซัดหมัดเดียวหงายหมาเลย ยังไมไดเปน
หงายแมวนะ หงายหมา รองแง็กๆ หมายแมวมันยังตบไดนะ หงายหมาไมมีทา รอง
แหง็กๆ เอาอีกๆ ไมหยุดไมถอย หลายครั้งหลายหนก็เห็นมันลมใหเราละที่นี่ มันลมใหเรา
ลมลุกคลุกคลานใหเราไดเห็น แตกอนมีแตเราลมตลอด เมือ่ สูไมถอยก็ขยับขึ้นๆ เอา
จนกระทั่งถึงตั้งหลักได
พอตัง้ หลักไดแลวก็เรียกวาหลักจะสูกิเลส ตั้งไดเรื่อย สูไดเรื่อย ถึงแพก็แพเพื่อจะ
ชนะตลอดไปเรื่อยๆ เอาไมหยุดไมถอยดวยความขยันหมั่นเพียร สละชีวิตเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม คือสละชีวิตเพื่อความสุขความสําราญบานใจ จนกระทั่งเพื่อพระนิพพาน ทุกขอันนี้
ทุกขเถอะไมเปนไร ไอทกุ ขเพื่อมหันตทุกขนอี้ ยาไปทุกข ไปหาฆาฟนรันแทง ไปหาฉกหา
ลักปลนสะดมเขา เหลานี้เปนทุกขมหาทุกข มหันตทุกข เวลาเสาะแสวง เวลาขวนขวายทําก็
เปนทุกข ครั้นผลเกิดขึ้นมาแลวก็เปนมหันตทุกข อยาพากันทํา
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ไมมีใครเหนือกรรมไปได ไมมีที่แจงที่ลับ ขอใหพากันระวังตัวก็แลวกัน ที่แจงที่ลับ
อยูกับตัวของเราผูทํา ทําเมื่อไรเปนอันทํา ไมวาทํากลางค่ํากลางคืน ไมวาทําที่แจงที่ลับ ทํา
ดีเปนดี ทําชั่วเปนชั่ว อยูกับตัวของทุกคนผูทํา ใหระวัง ใหสังเกตตัวเองอยูเสมอ ไปที่ไหน
มีธรรมแลวเย็น เชนพระทานอยูในปาในเขา ถาพูดถึงเรื่องเอาความสุขมาแขงกันแลว เราชี้
นิ้วไดเลยไมมีใครคานได คือผูตั้งใจปฏิบัติอรรถธรรมอยูในปาในเขา ปฏิบัติธรรมดวย
ความถูกตองดีงามจากครูจากอาจารยที่แนะนําสั่งสอนโดยถูกตองแมนยําแลว
กาวเดิน
เมื่อไรไมผิด กาวเดินถูกไปๆ เรื่อยๆ ความสงบรมเย็นก็คอยมีขึ้นๆ
ดังที่เคยสอนอยูเสมอมา เรื่องการตั้งจิตตภาวนาใหตั้งสติเปนสําคัญ นี่บอกไวแลว
นี่ละฐานแหงความมั่นคงของใจขึ้นโดยลําดับอยูที่จุดนี้
ฟดกันไปฟดกันมาก็เบิกกวาง
ออกๆ กิเลสที่วาเอาจนน้ําตารวง ทีนี้พังลงๆ เห็นอยูในหัวใจของเราเอง ธรรมกับกิเลสอยู
ที่ใจดวงเดียวกัน เวลากิเลสมีอํานาจมากเหยียบธรรมแหลกลงไปหมด จนน้ําตารวง ทีนี้
เวลาธรรมมีอํานาจมาก เพราะความอุตสาหบึกบึนไมถอย แลวที่น่นี ้ําตากิเลสรวงหรือไม
รวงก็แลวแตเถอะ ขอใหมันพังก็แลวกัน มันก็รูชดั เจนๆ ขึ้นเปนลําดับลําดา เอาจนกระทั่ง
ถึงมันซัดเสียเต็มเหนี่ยวๆ จนมองหากิเลสตัวไหนที่จะโผลขึ้นมาไมได เพราะอํานาจแหง
ธรรมมีความแกกลาสามารถรุนแรงมาก กิเลสโผลขึ้นมาตัวไหนหัวขาดๆ สุดทายก็หมอบ
กิเลสมันฉลาดเต็มเหนี่ยวมันก็หมอบ คนควาหาที่ไหนก็ไมมี หือ มันไปไหนหมด
เราไมลืมนะมันเปนในหัวใจ คิดไปไหนคนไปไหน มันไปไหนหมดที่นี่กิเลส ธรรมมีแตจา
คอยจะฟดกัน กิเลสเงียบไปหมด มันเลยวาขึ้นในเจาของนั่นแหละ แตไมเปนความสําคัญ
นะ มันวาขึ้นเฉยๆ ตอนที่กิเลสเงียบไปนั้น เหอ มันไมใชเปนอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลว
เหรอ ไมนานมันก็โผลขึ้นมาอีก ซัดกันอีก โผลขึ้นมาอีกซัดกันอีก นั่นละตอนที่กิเลสมัน
เงียบนั่น เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอนี่ คือมันไมมกี ิเลสแสดงเวลา
นั้น สักเดี๋ยวมันก็โผลขึ้นมา เพราะเราคุยเขี่ยหาอยูตลอด มันก็เจอกันจนได พอเจอปบ ขาด
สะบั้นพรอม นี่ละเรียกวาธรรมมีกําลัง ขาดสะบั้นพรอมกันๆ ไปเลยไมไดรอนาน
เหมือนกับที่เราตั้งสติขาดสะบั้นลงทันทีเวลากําลังของกิเลสมาก ตั้งพับลมผล็อยๆ ทีนี้
เวลาธรรมมีกําลังมากกิเลสโผลขึ้นมานี้ลม ขาดสะบั้นไปเลย
เราก็ไมลืม เปนแตเพียงวาเราไมสําคัญนะ เห็นวากิเลสมันหมดแลว หือ มันไมใช
เปนพระอรหันตนอยๆ ไปแลวหรือนี่ ไมเห็นกิเลสเลยนี่ คนที่ไหนก็เงียบๆ หากคิดเฉยๆ
ไมไดสําคัญตนวาเปนอรหันต สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมาอีกซัดอีก ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาด
สะบั้นลงหมด ประหนึ่งวาโลกธาตุนี้กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ
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ทีนี้คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญหมดปญหาทันที
อรหันตนอยก็ไมปรากฏ
อรหันตใหญไมปรากฏ ปรากฏแตฟาดินถลมเทานั้น สุดยอดแหงความพนทุกขสุดอยูต รง
นั้น ไมถามใคร ตั้งแตบัดนั้นมาแลวเราก็ไมเคยมีความทุกขในหัวใจเรา นี่แหละเอาอันนี้
เปนพยานใหทานทั้งหลายฟงเสียงการปฏิบัติธรรม เราพูดออกมานี้พูดยันออกมาเพื่อเปน
คติเครื่องเตือนใจ เพื่อพีน่ องทั้งหลายจะไดมีแกจติ แกใจประพฤติปฏิบัติตัว แลวจะไดคอย
เปนคนดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไมใชมาคุยเพื่อโมเพื่ออวด เราไมมีอยางนั้น ความยกยอสรรเสริญ
เราก็ไมตองการ ความเหยียบย่ําทําลายติฉินนินทาเราก็ไมตองการ พอแลวทั้งสอง ทัง้ ดีและ
ชั่วพอหมดแลว ปุญญปาปปหินบุคคล บุญก็ละแลวบาปก็ละหมดแลว ไมมีอะไรเหลือ
เหลือแตธรรมชาติวิมุตติหลุดพนที่เลิศเลอสุดยอดโดยถายเดียวเทานั้น
เวลาถึงขึ้นนั้นแลว มันก็ยอนหลังมาพิจารณาถึงความตะเกียกตะกายของตัวเอง
ทุกขยากลําบากขนาดไหนมันก็เปนเหมือนปุยทีเดียว เหมือนปุยเหมือนอาหารเครื่องหลอ
เลี้ยงใหความเพียรหรือผลกาวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวิมตุ ติหลุดพน ก็เพราะ
อํานาจแหงปุยของเราคือความพากเพียรของเรานั่นแหละ ใหพากันอุตสาหพยายามนะ
จิตใจนี้เลิศเลอที่สุดแลวประกาศปางไดเลย ใครจะวาบาวาบอก็ตาม ไมสนใจกับคําพูดของ
ใครทั้งนั้นยิ่งกวาหลักความจริงที่เดนอยูในหัวใจเรา
ผูรูผูเห็นผูเปนเจาของสมบัตอิ นั นี้
เทานั้น ไมไปคิดสงสัยหรือเอาใครมาเปนพยาน ไมมี ถึง สนฺทิฏฐิโก สุดยอดเทานั้นพอ
นี่ละธรรมเปนขึ้นในหัวใจแลวทุกขดบั หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีทุกขตัวใดเหลือตั้งแต
ขณะที่ฟาดินถลมคือกิเลสพังลงจากหัวใจ นั่นเรียกวาเหมือนฟาดินถลม จากนั้นแลวกิเลส
ตัวสรางทุกขหมดไปไมมเี หลือ ทุกขกไ็ มมีที่จะปรากฏขึ้นมา ทุกขในหัวใจพระอรหันตจึงไม
มีตั้งแตขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไป จะเหลือตั้งแตทุกขในขันธเทานั้น ในขันธหา ของเรา
เหมือนโลกทั่วๆ ไป โลกเขาเปนอยางไร ขันธของพระอรหันตก็เปนเหมือนกัน ไมมีอะไร
ผิดกัน เพราะฆาฆากิเลสตางหากไมไดฆาขันธ ขันธ เชนสังขารขันธ สังขารขันธที่เปนฝาย
สมุทัยไมใหมาหนุนสังขารนี้ สังขารนี้ก็คิดธรรมดา สัญญาความจดความจําก็ไมไดจําเพื่อ
กิเลส สังขารปรุงก็ไมไดปรุงเพื่อกิเลส เพราะกิเลสสิ้นไปแลวเอาอะไรมาปรุง ก็มีแตสังขาร
ลวนๆ ขันธลวนๆ เชนความคิดความปรุงก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนพิษเปนภัยแกตัวเอง มัน
คิดของมันจนกระทั่งวันตายนั่นแหละ ขันธของพระอรหันตเหมือนกับขันธของโลกทั่วๆ ไป
ไมมีอะไรขาดตกบกพรอง
รูปของทานก็มี ความสุข ทุกข เฉยๆ ในรางกายของทานก็มี เรียกวาในขันธ นี่
เวทนา สัญญาความจําไดหมายรูทานก็มี สังขารความคิดปรุงตางๆ ทานก็มี แตไมเปน
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กิเลส วิญญาณความรับทราบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของทานมี ตองรับทราบรูปเสียงกลิ่นรส
เครื่องสัมผัสซึ่งเปนเครื่องสัมผัสสัมพันธกัน ทานก็มี แตทานไมติด ไมซมึ ซาบเขาสูใจทาน
ไดเลย แตขันธนั้นมีอยูส มบูรณอยางนี้แหละ เปนแตเพียงวาจิตไมเขามาเกี่ยวของ ก็เปน
ขันธลวนๆ ไป ทุกขนี้จะมีแตในขันธเทานั้น เจ็บทองปวดศีรษะ เจ็บไขไดปวยอะไรอยางที่
เปนกันอยูนั่นแหละ พระอรหันตทานก็เปนเหมือนกันกับเรา มีตางกันแตวา จิตทานไมได
เขามาเปนภาระยึดมั่นถือมั่นสรางกองทุกขขึ้นดวยอุปาทานเทานั้นเอง นอกนั้นก็เหมือนกัน
หมด
นี่แหละจิตมันเห็นไดชัดๆ อยางนี้ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เมื่อถึงขัน้ นี้แลวไม
ตองไปทูลถาม สนฺทิฏฐิโก พระองคประกาศไวแลวอยางเด็ดขาด เปนธรรมที่จะรูดวย
ตัวเองเทานั้นจากการปฏิบัติของเราเอง เมื่อรูแลวก็จะไปถามพระพุทธเจาหาอะไร พระองค
ก็บอก สนฺทฏิ ฐิโก รูเองเห็นเอง นั่น เมื่อเปนอยางนี้แลว ก็หมดปญหาโดยสิ้นเชิง เรื่อง
ความทุกขนี้ ทุกขภายในใจดับตั้งแตขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไป พระอรหันตจึงไมมีทุกข
ตั้งแตวันบรรลุธรรมจนกระทั่งทานดับขันธนิพพานไป ก็เปนนิพพานเที่ยงไปเลย ทุกขจะ
ไมมีตลอดไป เปนนิพพานเที่ยง นั่นละเรียกวานิพพานเที่ยง
กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีเขาไปเกี่ยวของ เพราะนี้เปนวิสัยของโลก อันนั้นไมใช
วิสัยของโลก เปนเรื่องของวิมุตติหลุดพน พนไปแลวจากกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
เพราะฉะนั้นที่วา นิพพานเปนอนัตตาๆ มันจึงนาหัวเราะเปนไร ขวางกันวันยังค่ํา ก็อัตตา
อนัตตาเปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน ถึงพระนิพพานแลวไหนจะมาเปนอัตตา อนัตตาอีก
นิพพานก็เปนไตรลักษณละซิ ถึงบานแลวยังจะมากอดบันไดยังไงอีก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
เทากับกอดบันไดนั้นแหละ นี่ละการปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ดีอยางนี้
ธรรมะพระพุทธเจานี้ สดๆ รอนๆ นะ ไมไดวากาลนั้นสถานที่นี่ เปนเรื่องของกิเลส
หลอกคน กิเลสเกิดบนหัวใจสัตว เกิดสดๆ รอนๆ ตลอดมา ตั้งกัปตั้งกัลป จะเกิดไปอยาง
นี้ตลอดถาฆามันไมได ถาฆามันไดเมื่อไรก็ดับพรึบลงไป นิพพานขึ้นมา สดๆ รอนๆ เลย
ทีนี้ก็ตลอดอนันตกาลเหมือกัน นิพพานเที่ยง ฆากิเลสดับลงไปแลวนิพพานเที่ยงขึ้นมา
ทันที ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
หลวงตาก็จวนจะตายแลว ยิ่งเปดธรรมออกมาเรื่อยๆ อยางนี้ละ ใครจะวาอะไร
ตออะไรเราไมสนใจ กองมูตรกองคูถ หาวาโอวาอวด พวกมูตรพวกคูถมันก็วาไปตามภาษา
ของมัน ธรรมก็เดินไปตามภาษาของธรรมละซิ ไปยุงกันทําไม ถาจะเอานั้นมาเปนอารมณก็

๘
ไมใชธรรม ยังไปหมอบอยูกับมูตรกับคูถจะเรียกวาธรรมไดยังไง ธรรมเหนือแลวทุกสิ่งทุก
อยาง เอานะวันนี้เอาแคนั้นละ ใหพากันจดจํา
แลวตอไปนี้ก็จะเริ่มสรางมหากุศลขึน้ ที่วัดปาบานตาด เริ่มตั้งแตบัดนีล้ ะ วัน
พรุงนี้เต็มเหนี่ยว สมบัติเงินทองขาวของทีพ่ ี่นองทั้งหลายมาบริจาคนี้ ก็ดังที่เคยเรียนให
ทราบแลวไมไปไหน ออกชวยโลกหมด สําหรับเราเองเราไมเอา แบตลอด ไมมีอะไรใน
หัวใจวาจะเอาอันนั้นอันนี้มาเปนของเรา เราไมมี ไดเทาไร เพื่อโลกๆ ทัง้ นั้นแหละ เอาละ
ที่นี่พอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

