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ทานพูดอายุอยางนั้นๆ มันก็ไมเชื่อ
กอนจังหัน
พวกที่มาจัดอาหารอะไรๆ ในครัวมันหนาดานแลวนะ พวกที่จัดอยูตามกุฏิ
เหลานี้ๆ จัดนั้นจัดนี้ ทํานานเขาๆ มันมาเปนเจาตัวกี้ตัวการเปนเจาอํานาจบาตรหลวง
ใหญๆ มันจวนจะไดออกจากวัดแลวนะ เราดูมานานแลว ตัวไหนๆ อยูตามแถวนั้นนะ
ทําเขาๆ มันหนาดานเขาๆ ไมทราบเปนยังไงกิเลส นานเขาๆ หนาดานเขาเรื่อย พวก
ที่มาจัดอาหารอยูตามกุฏินั้นกุฏิน้ี เชนอยางทางกุฏิอาจารยหมออวย ไปแถวนั้น ระวัง
ใหดีนะ เราดูอยูตลอด ไมเปนทาแลวไลหนีจากวัดไมใหเขามาเลย ของเลอะเทอะอยา
เขามา มันเปนแทๆ นะกิเลสนี้เร็วที่สุดเลยมองไมทัน พวกทีเ่ ขามาในวัดในวาทีแรกก็วา
มาเปนบุญเปนกุศล ตอมามันก็เปนแบบนี้ รวดเร็วที่สุดนะ โอย ธรรมตองจับตลอดไม
งั้นไมทัน เหลานี้ธรรมจับทั้งนั้นที่เอามาพูดนี่ เลอะเทอะพวกนี้นะ ใหพร
หลังจังหัน
พุทธศาสนาเปนศาสนาของผูสิ้นกิเลส ชี้นิ้วเลย ตั้งแตตนจนถึงนิพพาน พุทธ
ศาสนาคือศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนศาสนาที่ชี้แนวเขาสูจุดมุงหมายๆ
ตลอดเลย นี่เรียกวาศาสนธรรม คือธรรมมาเปนคําสั่งสอน ธรรมเปนศาสนาสั่งสอน
สัตวโลก ทีนี้พลิกปบศาสนกิเลส กิเลสสั่งสอนสัตวโลก คือผูเปนเจาของของศาสนาเปน
คลังกิเลส สอนไปก็ตองสอนเปนแบบกิเลสๆ เพราะไดรูเห็นตามกิเลส กิเลสวาอยางไร
ก็เดินไปตามนั้น เปนศาสนกิเลส ไมใชศาสนธรรมเหมือนพระพุทธเจา นี่ละตางกันตรง
นี้ ทราบวาเขาจะประมวลศาสนาวาจะมาลงที่เมืองไทยเราวาไง (ตอนนี้ศาสนาที่อื่นซบ
เซาไป มีเมืองไทยรุงเรืองอยู ปนี้เขาใหศูนยพุทธศาสนาแหงโลกอยูที่เมืองไทย อยูที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑลครับ
ตอนนี้ฝรั่งกําลังจะตั้งวิชาแผนกพุทธ
ศาสนาขึ้นที่อเมริกา-ฮารวารด กลัวไปเจอพวกปริยัติ อาจไมไดของจริงทางพุทธศาสนา
แทไป)
ถาเขามาเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็จะใกลตอความจริงเขาไปเรื่อยๆ เพราะพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาความจริงรอยเปอรเซ็นต ไมเปนอื่นเลย จึงชี้นิ้ววามีพุทธศาสนา
เทานั้นในโลกนี้ เปนศาสนาคูโลกคูสงสาร คูบานคูเมือง ชี้แจงสัตวโลกใหกาวเดินไป
ตามศาสนาแลวตั้งแตพนื้ ๆ ถึงความพนทุกขไมสงสัย คือพุทธศาสนา เพราะเปนศาสนา
ของทานผูสิ้นกิเลส กอนจะสิ้นกิเลสก็ภาคปฏิบัติเปนสําคัญ ฟดกันเต็มเหนี่ยวๆ
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จนกระทั่งไดผลเปนที่พอพระทัยแลว นําผลนี้ออกมาสั่งสอนใหสัตวโลกทั้งหลายได
ปฏิบัติตาม
พุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอกเลย ศาสนธรรม-ศาสนกิเลส กิเลสสอนธรรมมัน
ไมไดเรื่อง ธรรมสอนกิเลสถึงไดเรื่อง เอาธรรมมาสอนกิเลส ทรมานกิเลส นี่กิเลสไป
สอนธรรมมันไมไดเรื่อง อะไรก็ทําตามความบงการของกิเลสก็เปนกิเลสไปหมด ไมมี
ธรรม พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ตายใจได พี่นองทัง้ หลายใหยึดใหเกาะใหติด พุทธ
ศาสนาเปนศาสนามีเปนแถวเปนแนวมาดั้งเดิม คําวาพุทธศาสนาไมมีเพียงพระพุทธเจา
พระองคเดียว มีเปนแถวเปนแนวมาโดยลําดับ ตั้งแตหนึ่งถึงลาน หนึ่งเปนสอง สอง
เปนสามบวกกันถูกตองโดยลําดับตั้งแตหนึ่งจนกระทั่งถึงลาน ไมผิดพลาดไปไหนเลย
พระพุทธเจาแตละพระองค หนึ่งถึงสองถึงลาน มีแตพระพุทธเจาองคสิ้นกิเลสๆ
นําธรรมมาสอนโลกใหหลุดพนจากทุกขโดยลําดับทั้งนั้นทีเดียว ไมผิด พุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว แลวผูที่ดําเนินมาก็ปฏิบัติตามแถวแนวของพระญาณหยั่ง
ทราบอีก พระญาณหยั่งทราบ เชนอยางพระพุทธเจาของเราองคปจจุบันนี้ก็ทรงหยั่ง
ทราบมาเรียบรอยแลว ตั้งแตอดีตมาโดยลําดับ ไปขางหนาก็หยั่งทราบไปเรื่อยๆ วา
เปนแถวเปนแนว
เรื่องพระญาณหยั่งทราบนี้เปนความจริงคืออนาคตังสญาณ
หยั่งทราบไป
ขางหนา เชนอยางพระอริยเมตไตรย จากพระพุทธเจาของเรานี้ไปแลวก็พระอริย
เมตไตรยจะมาตรัสรูเปนศาสดาองคหนึ่งขึ้นมา ทานทรงบําเพ็ญอยูที่นั่นๆ เปนเวลา
เทานั้นวัน แลวตรัสรูขึ้นมา นี่ทานก็ชี้แจงไวตามแถวแนวของพระญาณหยั่งทราบ แหง
พระพุทธเจาของเราองคปจจุบันนี้ ถาหากวาเราจะไมเปนที่แนใจ ก็ใหเอาหลักปจจุบันที่
ทานสอนไวนี้มาปฏิบัติแลวมันจะหยั่งถึงอดีต-อนาคตไปไดทั้งนั้น เพราะถูกตองใน
หลักปจจุบันแลวจะกระจายไปทางไหนถูกตองทัง้ นั้น ถาปจจุบันพาใหผิดผิดไปหมด
พระพุทธเจาที่วาพระอริยเมตไตรยนี้ เสด็จออกทรงผนวชได ๗ วัน ไดตรัสรู
ธรรมขึ้นมา ทรงเปนพระเจาแผนดินดวย ครองราชสมบัติอยูสี่หมื่นป ออกจากสี่หมื่นป
แลวเสด็จออกทรงผนวช ไดอีกสี่หมื่นปแลวปรินิพพาน ทานแสดงไวอยางนั้น ที่วา
เทานั้นปเทานี้ปโลกปจจุบันอายุเพียงเทานี้ แลวทานพูดอายุอยางนั้นๆ มันก็ไมเชื่อจะวา
ไง ปจจุบันนี้มันก็ไมเชื่อ แตเรื่องราวมันก็มีเปนความจริงอยางนั้น เชน วินาทีมี นาทีมี
ชั่วโมงมี เขาใจไหม วันเดือนปมี เปนกัปเปนกัลปมี ยืดออกไปโดยลําดับๆ
อันนี้ก็แบบเดียวกัน อายุยืนเทาไรๆ ควรจะเปนยังไงพระองคทรงเล็งตามนั้น
แถวแนวของสัตวโลกเปนอยางไรอายุถึงไดสั้นเอานักหนาทานก็แสดงไว เพราะมีแต
ความโหดรายทารุณ บีบบี้สีไฟ กินกันกลืนกันเหมือนยักษเหมือนผี ชีวิตจิตใจก็หดสั้น
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เขามาๆ ทีนี้พอจะหมดมนุษยเสียจริงๆ ก็มาเห็นโทษเห็นภัยจับมือกันดวยความสนิท
สนมซึ่งกันและกัน เห็นโทษแหงการทําลายกัน และเห็นคุณคาแหงการใหอภัยซึ่งกัน
และกัน แลวก็ขยายจิตใจกวางขวางออกไป ชีวิตจิตใจก็คอยเบิกกวางออกไปๆ แลวก็
ยืดยาวไปๆ ที่ทานแสดงไวทานมีเหตุมีผล ไมใชแสดงเฉยๆ
นี่ทานก็บอกไวแลว พระองคเองก็บอกวาพระพุทธเจาทั้งหลายพระชนมายุยืน
นานทั้งนั้น ก็มีแตเราคนเดียวอายุเพียง ๘๐ ป แนะทานก็บอกไวแลวอยางนั้น พอถึง
๘๐ ปแลวเสด็จไปตายเลย เห็นไหมละ นี่พระญาณหยั่งทราบ พิจารณาเอาซิ แนหรือไม
แน ถึงวันเวลาแลวเสด็จไปเลย พอไปถึงสวนมัลลกษัตริย เสด็จเขาไปที่นั่น บอกวาจะ
มาตายที่นี่ วาเลย นั่นเห็นไหม นั่นละพระญาณหยั่งทราบมาตลอดเลย จะมาตายที่นี่ ก็
เสด็จไปธรรมดาเรานี้แหละ จะมาตายที่นี่ แลวก็ไปตายที่นั่นจริงๆ ผิดไหมละ นี่พระ
ญาณหยั่งทราบ
ทรงปลงพระชนมายุจากนี้ไปสามเดือนเราจะปรินิพพาน เราจะตาย ตั้งแตวัน
มาฆบูชา เดือนสามเพ็ญถึงเดือนหกเพ็ญเปนวันปรินิพพาน ทรงปลงพระชนมายุฟาดิน
ถลมไปแลวนั่นจะวาไง คําพูดของพระพุทธเจาผิดที่ตรงไหน พอถึงวันแลวก็เสด็จไปเลย
ไปถึงก็บอกวาจะมาตายที่นี่ แลวถึงเวลาก็ตายที่นั่น นี่ละคําสอนของพระพุทธเจาของเรา
แนนอนมาโดยลําดับ จะไมควรเชื่อถือไดอยางไร ไมวาเรื่องของพระองคโดยเฉพาะก็
ถูกตองมาโดยลําดับ ตั้งแตทรงปลงพระชนมายุก็บอกแลว วาจากนี้ไปอีกสามเดือนเรา
จะตาย พอถึงวันนั้นแลวก็เสด็จไปเลย ไปก็เขาสวนมัลลกษัตริย บอกวาจะมาตายที่นี่
แลวก็ไปตายที่นั่นจริงๆ ผิดไหมละ นี่ละพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา เปนมา
โดยลําดับ
สอนโลกดวยความรูแจงเห็นจริง โลกวิทู รูแจงโลกจริงๆ ไมไดสอนสุมสี่สุมหา
เปนแถวเปนแนวที่ถูกตองดีงามมาโดยลําดับตั้งแตพื้นถึงนิพพาน
สอนโดยถูกตอง
ทั้งนั้น แลวศาสนาไหนสอนอยางนี้ เอา..พิจารณาซิ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติอีก
ใครจะวาบาก็ใหวาไป มันเปนอยูในหัวใจจะวาไง ถึงวาระที่มันเปนโรคที่เขาตายกัน
เกลื่อนนั้นเราก็มาเปนขึ้นในปจจุบันนี้ เปนหวงเปนใยเรื่องตายยังไมอยากตาย แนะ แต
กอนไมเคยสนใจกับเรื่องความตาย กลาหาญชาญชัยเปนอริยสัจเหมือนกันหมด
พอถึงวันที่โรคภัยเปนเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงเขามา ก็มาโดนเราอยูใน
ปาชานี่ เปนแบบเดียวกันอยางรวดเร็วดวย อาว แลวทําอยางไรนี่ มันจะตายแลว มองดู
จิต ความละเอียดยกใหเลยวาละเอียดสุดแตยังไมสิ้นกิเลสมันก็รูชัดๆ อยูอยางนี้จะให
วาไง อาว นี่เราก็จะตายเสียเดี๋ยวนี้จะตกคางแลวนี่นะ ตกคางวันหนึ่งคืนหนึ่งไมอยาก
คาง ถาสิ้นกิเลสเสียเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได นั่นเห็นไหมในใจ มันเปนของมันอยูในนั้น นี่
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เรายังไมสิ้น ละเอียดก็ยอมรับวาละเอียดแตยังไมสิ้นจึงยังไมอยากตาย ถาตายนี้จะไป
คางตรงนั้นๆ มันรูหมดแลวนะที่จะไปคางตรงไหน
พูดใหมันชัดเจนอยางนี้ภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาก็ทรงพระนามวาศาสดาองค
เอก ทานก็ทรงพุทธวิสยั ของทาน ไอเราตัวเทาหนูก็เปนวิสัยของหนูมันก็รูเต็มภูมิของ
หนู จะใหวาไง ตายนี่มันจะคาง จึงยังไมอยากตาย ฟงซินะ ถาตายนี่คาง คางวันหนึ่งก็
ไมอยากคาง ถาสิ้นกิเลสเสียเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได แนะมันเปนขึ้นในใจนะ เลยคาราคา
ซังระหวางความตายกับความเปนอยูรบกัน สักเดี๋ยวอริยสัจใหญขึ้นมา อาว ทานมายุง
อะไรกับความเปนความตายละ นี่ก็เปนอริยสัจแลว ทานก็เคยผานมาแลวไมใชเหรอ
คือเรานั่งหามรุงหามค่ําฟดกับกิเลส ทานผานขาศึกสงครามเหลานี้มาแลวมิใชหรือทาน
มาหวั่นหาอะไร วาอยางนั้นนะ อริยสัจอยูกับทาน พิจารณาใหเห็นอริยสัจซิ กิเลสจะสิ้น
ก็สิ้นเพราะอริยสัจ ไมไดสิ้นเพราะอะไร
มันก็หมันกลับปุบเลยทันที มาก็ฟดกันเลยกับกิเลส ที่วาจะเปนจะตายเมื่อไรไม
สนใจ ซัดกันเลยกับที่มันเปนหอกเปนหลาวทิ่มแทงนี้ มันแยกทุกข แยกเวทนา แยก
กาย แยกเวทนา แยกจิต แยกธรรม อยูภายในนี้ ฟาดเสียนี้ขาดสะบั้นลงไป กลางคืนหก
ทุมเปงจาขึ้นมาเลย ไมตาย นั่นเห็นไหมละ มันก็เปนอยางนั้น ทีแรกหวงใยความตาย
เพราะตอนนั้นมันจะคาง รูอยูอยางนั้นจะใหวาไง นี่คุยหรือไมคุยก็มันเปนอยูในจิต นี่
คาง ถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ยังคาง ไมอยากคาง ถาสิ้นเสียเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไดเลย ก็
ฟดกัน พอเรื่องเหลานี้ขาดสะบั้นลงไปแลวไมตาย ไมกลัว ก็เปนอยางนั้น
เวลามันคางมันก็รูกันอยูอ ยางนี้ ละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู ยังตองคางๆ พอ
มันสิ้นปุบลงไปแลวทีนี้ไมมีปญหา นี่ก็พูดใหฟง แลววาระสุดทาย พอกิเลสมันขาดสะบั้น
ลงไปแลวทีนี้หวงอะไร หมด สามแดนโลกธาตุปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ มี
แต สฺุญโต โลกํ โลกนี้เปนโลกวางเปลาไปหมด โลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยู
เพียงแคนี้ สวนนิพพานไมมีไตรลักษณ เขาไมถึง รูแลวนั่น นั่นละนิพพาน ทานวา
นิพพานเที่ยง มันก็เห็นทั้งสองแลวหายสงสัย
นี่ละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาถูกตองโดยลําดับลําดามา
ขอใหทาน
ทั้งหลายนําไปปฏิบัติ ภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาเปนภาคสําคัญมากทีเดียว แกะรอยจิต
ทีเดียว มันไปยังไงๆ แกะรอยไปโดยลําดับ คือจิตตภาวนา ละเอียดขนาดไหนๆ
สติปญญานี้จะละเอียดตามกันๆ ติดตามกันไปเลย จนกระทั่งมีอะไรอยูภายในจิตที่เปน
เสี้ยนเปนหนามตอจิตใจจะพาใหเกิดใหตายหาบหามกองทุกขตอ ไปนี้
ฟาดใหขาด
สะบั้นลงไปหมดแลวหมด กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีในจิตดวงบริสุทธิ์หลุดพนแลว
เรียกวานิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุ
มันก็รูขึ้นภายในใจทันทีเลยจะวาไง
ธรรม
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พระพุทธเจาแนนอนขนาดนี้ละ ขอใหทานทั้งหลายไปปฏิบัติเถอะ อยามาสุมสี่สุมหาอยู
นี้นะ ใหตั้งใจปฏิบัติ
เรื่องกิเลสมันรวดเร็วนะ มันยึดอํานาจทันทีๆ เลย เรื่องธรรมนี้หมอบๆ กิเลส
มันยึดอํานาจ มันรวดเร็วมาก เอาธรรมเปนอํานาจฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นลงไป ไมมี
อะไรมาเผยอเยอหยิ่งอีกแลวหมด นั่น กิเลสหมดเสียอยางเดียวความพองตัวไมมี หมด
ความกลาไมมีความกลัวไมมี หมดโดยสิ้นเชิง นี่ละการปฏิบัติธรรม ภาคจิตตภาวนา
เปนภาคสําคัญมาก เปนภาคที่แกะรอยจิตโดยเฉพาะๆ ดวยสติปญญา มหาสติมหา
ปญญา ตามเขาไปๆ สิ้นสุดกันลงจุดที่วามหาสติมหาปญญา สติปญญาอัตโนมัตกิ ็แกะ
รอยไปแลวๆ พอถึงขัน้ มหาสติมหาปญญานี้แลวยิ่งละเอียดสุดยอด เขากันไดกับจิตที่
ละเอียดสุดยอด กิเลสละเอียดสุดยอดตามกันไปๆ
พอกิเลสละเอียดสุดยอดขาดสะบั้นลงไป ดวยมหาสติมหาปญญาที่ละเอียดสุด
ยอดเชนเดียวกัน ขาดลงไปเรียบรอยแลวหมดปญหาโดยสิ้นเชิง ไมตองไปถามใคร สนฺ
ทิฏฐิโก ครั้งสุดทายประกาศปางขึ้นมา ถามหาพระพุทธเจาหาอะไร วาพระพุทธเจาอยูท ี่
ไหน มันก็จาเปนแบบเดียวกัน นี่ก็เคยพูดใหฟงแลว ขอเปรียบเทียบนี้เปนที่แนใจ
หรือไมแนใจ เราเคยยกมากี่ครั้งกี่หนแลว เทียบกับวาแมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง เดิม
ไมใชเปนแมน้ํามหาสมุทรนะ แมน้ําทั้งหลายไหลมาจากสายตางๆ ไหลเขามาๆ รวมเขา
มาจนกลายเปนแมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง สายตางๆ หมดปญหาเมื่อน้ําเขาสู
มหาสมุทรแลว จิตนี้เมื่อหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงจากการบําเพ็ญบารมีของแตละ
รายๆ จนกระทั่งถึงที่สุดจิตทะลุเขาถึงวิมุตติแลว เปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกัน
หมด แลวถามหาพระพุทธเจาทําไม ลงจุดนี้ละนะ ถามหาทานอะไร
เปนในจิตของผูเปนเองนะ ไมตอ งไปถามหาพระพุทธเจา พระอรหันตไมถามหา
พระพุทธเจาแหละ เหมือนกับแมน้ํามหาสมุทรไมถามหากัน ถามหากันอะไรก็เปน
แมน้ํามหาสมุทรดวยกันแลว ถามหากันเพื่ออะไร อันนี้จิตเมื่อเขาถึงวิมตุ ตินิพพานอัน
เดียวกันแลว ถามหาพระพุทธเจาหาอะไร มันก็หมดปญหาไปตามๆ กัน เมื่อเขาถึงขั้น
ตายตัวเปนอยางนั้นไมตองถามใครเลย พากันจํานะ ปฏิบัติใหดีทุกคนๆ
นี้สอนอยางแมนยําไมไดผิดไดพลาด การสอนนี้ผานมาแลวทั้งนั้น ทีว่ านี่ไม
ไดมาโอมาอวด ถอดออกมาจากหัวใจที่เปนขึ้นมา แตกอนก็ไมเคยเปน ก็จะเอาอะไรมา
พูดเมื่อไมเคยเปน เปนแคใดขั้นใดก็พูดมาตามลําดับลําดาที่รูที่เห็นที่เปนขึ้นมา พอถึง
ขั้นสุดขีดสุดแดนแลวก็พูดไดเต็มที่เต็มฐานอยางนี้ละ
จิตดวงนี้ละที่วาธรรมธาตุๆ จิตดวงนี้ไมเคยตายไมเคยฉิบหาย ที่ใครงูๆ ปลาๆ
บอกวาตายแลวสูญ พวกนี้พวกจะจมตลอด จิตนี้ไมเคยสูญ ตกนรกหมกไหมกกี่ ปั กี่
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กัลปทนทุกขทรมานแสนสาหัสอยูนานสักเทาไรยอมรับวาทุกข แตไมมคี ําวาจะยอมรับ
ความฉิบหาย จิตดวงนี้ไมเคยฉิบหาย ทุกขขนาดไหนยอมรับ แตอยูในกฎอนิจจังของ
โลกสมมุตินมี้ ันมีการเปลี่ยนแปลงได
ตกนรกหมกไหมอยูกกี่ ัปกี่กัลปก็มีการ
เปลี่ยนแปลงได เปลี่ยนชาเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนมา จนกระทั่งพนจากนั้นขึ้นมาพลิกตัวเปน
คนดี ปฏิบัติตัวจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเปนธรรมธาตุไดจิตดวงนี้ จิตดวงที่เคยจม
อยูในนรกอเวจีนี้ มันไมไดสูญนะ ผานจากนั้นขึ้นมาแลวถึงนิพพานเปนธรรมธาตุ สูญ
ไปไหนละ ใหมันเห็นชัดๆ อยางนั้นซิ
จิตนี้ไมเคยสูญ พอถึงขั้นนั้นแลวก็เรียกวาธรรมธาตุหรือวานิพพานเที่ยง พูดได
เทานั้น เลยนั้นไมมีทางพูดแหละ ใหมันเปนขึ้นในใจเถอะ ธรรมะเปนอันเดียวกัน หัวใจ
นี้เปนใจที่ควรแกธรรม ควรแกสุขแกทุกข มีอะไรมารวมอยูที่ใจหมด ความสุขความ
ทุกขมากนอยมีทั่วแดนโลกธาตุจะมารวมอยูที่ใจ
ใจเปนภาชนะอันใหญหลวงที่จะ
รวมทั้งสุขทั้งทุกข เวลาสรางความดีงามเต็มที่แลว รวมบรมสุขเขาตรงนั้นหมดเลย
เรียกวาอมตะมหานิพพาน หรือธรรมธาตุ หมดโดยสิ้นเชิง เรื่องสมมุติทงั้ มวลไมมีแลว
ทุกขจะมีมาจากไหน หมด เอาละวันนี้ เพียงเทานั้นละ ก็ควรที่จะปฏิบัติไดแลว
พระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจาไมมีใครทราบไดเลยนะ บาปบุญไมสูญ
สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขาตายแลวพัง รางกายก็พังสิ่งเหลานั้นก็พัง ไมมกี าร
ติดตามไป แตบุญกับบาปติดกับจิต นี่ศาสดาองคเอกสอนไว เพราะฉะนั้นจึงใหพากัน
ระวังบาป ใหสรางความดีใหมากมูนขึ้นไป บาปเปนของชําระไดดวยความดีงาม เหมือน
น้ําที่สะอาดชําระลางบาปที่เปนของสกปรก ดวยน้ําคือความดีงามทั้งหลาย สะอาดสุด
ยอดแลวนิพพานเที่ยง เขาใจแลวเหรอ เอาละพอ จะใหพร
(เขามาขอใหชวยเกี่ยวกับสรางมณฑป ที่วัดพุทไธยสวรรค) หายุงตั้งแตวัตถุ
สรางหัวใจใหมันจาขึ้นมาซิไมตองสรางอะไร อาว จริงๆ นะ เพราะฉะนั้นในวัดนี้เรา
เดี๋ยวนี้ไดออกไปเรื่อยนะ พอเย็นๆ ไดออกไปดูวัตถุตางๆ แลวก็สั่งกําชับกําชากับ
ต.ช.ด. ต.ช.ด. เปนคนดูแล วัตถุนั้นวัตถุนี้ขนเขามาในวัดปาบานตาด แลวมาอยูที่ศาลา
ใหญกองพะเนินเทินทึก เราไปเห็น นี่เขาไมไดบอกเรานะ เราเปนเจาอาวาสรับผิดชอบ
ในวัด เวลาเขาเอามาเขาไมไดมาบอก เขามาทิ้งตูมแลวไปเลย ทิ้งตูมไป มาแลวก็ติดตอ
กับ ต.ช.ด. ใหสืบถามเรื่องราว มาจากไหน ใครเอามา ใหติดตามใหกลับมาเอาไป
เขาใจไหม ตองอยางนั้น ใหขนออกไปใหหมด
ใครก็ตามมานี้ถาเรายังไมไดอนุญาตแลว เอามาสุมสี่สุมหาไมได เราใหเอาคืน
หมดเลย เราเปนผูรับผิดชอบในวัดนี้ เขาใจหรือวัตถุ ไปที่ไหนมีแตวัตถุ หัวใจมันจมอยู
ในสวมในถานหาความเจริญที่ไหนมี ทําใจใหสวางกระจางแจงเปนลําดับอยูไหนจาเลย
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ตลอดเวลา นี่ละจิตใจที่วางไปหมดแลวไมไดตีบตันอั้นตูดวยวัตถุตางๆ ที่มาทับทมวัด
วาอาวาส สถานที่อยูของพระของเณรมีแตวัตถุ กราบวัตถุนั้นกราบวัตถุนี้ยุงไปหมด
หัวใจไมดู ฟาดตัวนี้ใหกระจางขึ้นมาแลวอยูไหนสบายหมด ฟงใหดีทานทั้งหลาย นี่พูด
ออกมาจากหัวใจที่จาอยูแลวนะ พูดอยางนี้พูดจากหัวใจที่จาอยูแลว ไมไดมาพูดเฉยๆ
ไมอวด เวลาไมรูก็บอกไมรู เวลารูแลวจะใหวาไง ก็บอกวารูแลว วัตถุอะไรเหลานี้เปน
เหมือนสวมเหมือนถาน ธรรมชาตินี้จาอยูทองคําทั้งแทง เอาอันนี้ใหไดเสีย บังคับตัวนี้
ใหได กิเลสตัณหาเปนสวมเปนถานปกคลุมหุมหอทองคําทั้งแทง คือธรรมแทที่อยูใน
หัวใจนั้นไมใหมองเห็น เอาตรงนั้นนะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

