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ทางเดินราบรื่นถึงนิพพาน
ธาตุขันธนี้หดยนเขามานะ ความจําเหมือนกัน สัญญาคือความจําไดหมายรู จํา
นั้นจํานี้ เดี๋ยวนี้หดเขามาๆ เชนอยางเมื่อวานนี้ไปไหน วันนี้ระลึกถึงเมื่อวานนี้จําไมได
แลว คือยนเขามา มิหนําซ้ําวันนี้ตอนเชาทําอะไรๆ หดเขามาจะจําไมไดแลว นี่เรียกวา
อาการของจิต สัญญาคือความจํา สังขารคือความคิดความปรุง คิดนั้นคิดนี้ สังขารนี่
เปนเครื่องมือ พื้นฐานของมันก็เปนเครื่องมือของกิเลส กิเลสนําเอาอันนี้ละออกใช ขันธ
นี้เปนขันธของกิเลส เครื่องมือของกิเลส
ทีนี้เวลาผูปฏิบัติธรรมปฏิบัติเขาไปๆ ธรรมปรากฏขึ้นมาๆ ทีนี้เลยธรรมเปน
เจาของของความคิดปรุง ธรรมเปนเจาของ ไมมกี ิเลส ใชเครื่องมือไดเปนประโยชน แต
กิเลสเปนเจาของเอาเหลานี้เปนเครื่องมือใช สวนมากใชทําความเสียหาย รูปนี่ก็
เครื่องมือ เวทนาความสุขความทุกข ไดรับผลจากการกระทําขึ้นมา สังขารความคิด
ความปรุง คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกวาสังขาร สัญญาความจําไดหมายรู วิญญาณความ
รับทราบทางตา ทางหู อะไรสัมผัสสัมพันธทางตาก็รู ทางหูกร็ ู เรียกวาวิญญาณ รวม
แลวนี้เรียกวาขันธหา คําวาขันธะๆ แปลวากองหรือแปลวาหมวด ถาเปนหนังแส
หนังสืออะไรก็เรียกวาหมวด ถาเปนวัตถุตางๆ ก็เรียกวา ขันธะแปลวากองๆ กองขันธ
ขันธะ
อายุ ๙๕ นี้ รูสึกชัดเจนมากธาตุขันธนี้ออนลงๆ ธาตุขันธุที่เราใชนี้กําลังออนลง
ไปไหนมาไหนก็ลําบาก ไมอยากไป คือเดินนั้นเดินนี้ ไปแลวกลับมา เชน ออกไปขาง
นอกกําแพงนี้ กลับมาก็จะไมถงึ วัดเดี๋ยวนี้นะ มันออนลงๆ ธาตุขันธอายุยางเขา ๙๕
รูสึกวาลดลงมากเห็นประจักษ จะไปจะมาที่ไหนนี้รูชัดเจน กําลังที่จะเดินไปเดินมานี้ไม
มี นี่เรื่องธาตุเรื่องขันธ แตเรื่องจิตใจ ใจไมมีวัย ถาไมไดฝก แลวใจนี้หนุมตลอดเวลา
คึกคะนองตลอดเวลา ใจที่ไมไดฝก ฝนอบรมดวยธรรม เปนใจที่คึกคะนอง ไมวาหญิงวา
ชาย ดีดดิ้นตลอดเวลาอยูภายในของมันเอง ถาใจไดฝก ฝนอบรมแลวไมดีดไมดิ้น เปน
ธรรม ไมกวนเจาของ
ที่เกิดมาในชาตินี้เราก็พอใจในความเปนอยูของเรา นับแตเพศออกมา ทีแรกก็
เปนฆราวาสเหมือนโลกทั่วๆ ไป จากนั้นก็ไดมาบวชเปนพระ บวชเปนพระก็ทําหนาที่
ของพระ เพศของพระ ชีวิตความเคลื่อนไหวของพระทั้งหมดเปนพระทั้งนั้น คือมี
ขอบเขตๆ บังคับๆ เชนอยางมาบวชอยางนี้ ขอบเขตของการบวชของพระผูบวชนั้น
ปฏิบัติยังไง ใหอยูในขอบเขตๆ สวนหยาบเปนอยางนั้นมีแตขอบเขต สวนละเอียดคือ
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ธรรมภายในใจ อันนี้ละเอียดมาก ตองฝกฝนอบรมตนทางดานจิตใจโดยเฉพาะ เชน
จิตตภาวนา การฝกฝนกิริยามารยาทเหลานี้เปนเรื่องหยาบๆ แตการฝกฝนจิตใจ ไมให
มันคึกคะนองดีดดิ้นอยูภายใน ตองฝกฝนทางดานจิตใจคือจิตตภาวนา
นี่ก็ไดฝก มาเต็มกําลังแลวหายสงสัยในการฝก การฝกความประพฤติ ความ
เคลื่อนไหวของรางกายออกทางไหนๆ ฝกใหอยูใ นกรอบๆ ของศีลของธรรม จากนั้น
จิตใจก็ฝก ใหอยูในกรอบของธรรมลวนๆ ที่นี่นะ การฝกจิตใจนี่สําคัญมาก ใหอยูใน
กรอบของธรรมลวนๆ เลย บังคับเขาไปๆ เชน นักภาวนานี่คือนักบังคับจิตใจ อันนี้
แหละจะเอาเขาดวยเขาเข็มจริงๆ คือจิตตภาวนา ฝกใจๆ ใหยน เขามาๆ คือจิตใจมันไม
มีขอบเขต มหาสมุทรทะเลหลวงเขามีขอบเขต แตความคิดของใจไมมี ครอบโลกธาตุ
เลย นี่ละฝกจิตใจที่มันไมมีขอบเขตนี้ เอาธรรมเขาฝก
ขอบเขตของจิตใจคือธรรม ตีตะลอมเขามาใหแคบเขามา พิจารณาอะไรๆ เขา
ไปดวยจิตตภาวนา นี่ละสําคัญมาก มันจะปลอยเขามาๆ หดยนเขามาๆ จนกระทั่งถึง
สังขารรางกายนี้ ก็ยังถือวาเปนตนเปนตัว เปนเราเปนเขา พิจารณาเขาไปแยกเขาไป ดู
เขาไป หดยนเขามา กายก็เปนธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ แนะ ไมใชใจ ฝกเขามาจนกระทั่งถึง
ใจ ถึงใจแลวมันยังมีกเิ ลสตัวสําคัญๆ อยูภายใน ซักฟอกนี้ดวยจิตตภาวนาเหมือนกัน
แตในขั้นนี้เปนจิตตภาวนาอัตโนมัตินะ ที่จะผานพนไปได ตองเขาในจิตตภาวนาโดย
อัตโนมัติ ความเพียรเปนเองๆ
กิเลสทํางานโดยอัตโนมัติบนหัวใจสัตวไมมีใครคิด นี่มาคิดตอนตัวเองฝกตัวเอง
แตกอนไมเคยคิด เปนยังไงๆ เปนอัตโนมัติของมันความคิด กิเลสลากไป ความคิด
ความปรุงเปนกิเลสทั้งนั้นๆ ทีนี้เมื่อธรรมเขากลั่นกรองสกัดลัดกั้นเขาไปๆ ความคิดนี้
มันเปนโลกก็ตีเขามาใหเปนธรรมๆ หมุนเขามาหาใจ รวงรังแหงความคิดความปรุง ที่
เปนกิเลสก็คืออวิชชา ตีเขามาถึงขั้นอวิชชา พออวิชชาแตกกระจายเทานั้น กิเลสหมด
โดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือเลย มีแตจิตลวนๆ เปนจิตที่บริสุทธิ์
นั่นละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารก็เปนสมุทัย สังขาร วิญญาณังอะไรเปน
สมุทัย เปนกิเลสไปหมด เวลาตีอวิชชาแตกลงไปแลว เหลานี้ก็เปนขันธลวนๆ ความคิด
ความปรุง ไดเห็นไดยินไดฟงอะไร ก็ไมเปนกิเลส เปนธรรมไปหมด เกิดจากใจที่
กลั่นกรองใหเรียบรอยแลว
นี่ก็ไดทําเต็มความสามารถที่ไดมาสอนพี่นองทัง้ หลายนี้ เราหายสงสัยแลวใน
โลกทั้งสามนี้ เรียกวาจิตใจปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือที่เปนสมมุติ แมเม็ดหิน
เม็ดทรายภายในใจเลย เรียกวาสลัดออกหมดขนาดนั้น จึงจะเรียกวาจิตบริสุทธิ์ได จิตที่
บริสุทธิ์แทแลว สามโลกธาตุนี่ไมมีอะไรเหมือนเลยละ เลิศก็อยูตรงนั้นละทุกสิ่งทุกอยาง

๓
นั่นละจิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันตทาน ถึงขั้นนี่แลวเลิศเลอ อยูกับโลก สําหรับ
รางกายกิริยาอาการนี้มันอยูในสนามแหงโลกธรรม โลกธรรมมีการติการชมในกิริยาการ
แสดงออก แตภายในจิตใจที่บริสุทธิ์แลวเหนือโลกธรรมไปหมด อันนั้นอะไรเขาไมถึง
จิตผูบริสุทธิ์
นี่ละถาฝกแลว กิริยาอาการนิสัยเปนมาดั้งเดิม ไมมีใครแกไดแหละ เปนกิริยา
นิสัยอยางนั้น แตจิตบริสุทธิ์สุดสวนแลว คือบางองคก็คนเรานั่นเองไปบวช บวชเปน
พระแลว กิริยานิสัยอะไรที่ไมขัดของตอธรรมวินัย ทานก็แสดงออกตามนิสัยของทาน
ถาอะไรขัดของธรรมวินัยเรียกวาเปนโทษเปนอาบัติ งดๆ ไมใหแสดงๆ ใหแสดงตั้งแต
กิรยิ าธรรมดาที่เปนนิสัยมาดั้งเดิม ซึง่ ไมเปนโทษเปนกรรมอะไร
ยกตัวอยางเชนพระสารีบุตร ทานเปนพระอรหันตดวย เปนอัครสาวกขางขวา
ของพระพุทธเจาดวย เวลาไปมา นิสัยทานก็เปนตามนิสัยของทาน ไปพอไปเห็นคลองนี้
โดดขามนูนโดดขามนี้ โดดกลับไปกลับมา เลนสนุกสนาน พระทั้งหลายที่ไปตาม ยก
โทษ เอ ทําไมเปนทั้งพระอรหันตดวย ทั้งอัครสาวกของพระพุทธเจาดวย แลวทําไม
กิริยามาแสดงเหมือนลิงวางั้นนะ เขาไปทูล แตนี้มีพระพุทธเจาตัดสินละซิ พระพุทธเจา
ตัดสินอะไรขาดสะบั้นไมมีเงื่อนตอ หายสงสัยกัน
นี่ก็เอาเรื่องไปทูลพระพุทธเจา วาพระสารีบุตรนั้น ทําไมเวลาไปมาอะไรเหมือน
เด็ก เลนเหมือนเด็ก ขามคลองกระโดดขามไปขามมา พระพุทธเจาตัดสิน โอ เธอเคย
เปนลิงมา แนะก็อยางนัน้ แลว นิสัยอันนี้จึงมีในโอกาสที่เธอจะแสดงก็แสดงไดอยางนี้ นี่
แหละนิสัยมันก็เปนไดอยางนั้นละ ทีนี้บางองคก็เรียบทั้งๆ ที่มีกเิ ลสอยู ดูการ
เคลื่อนไหวไปมาเหมือนเปนพระอรหันต ประหนึ่งวาพระอรหันตนี้ตองเปนเหมือนผา
พับไวเหมือนกันหมด แตนี่มันเปนกิริยาภายนอกตางหาก สวนภายในที่วาความบริสุทธิ์
นั้นเปนอีกอยางหนึ่ง อันนั้นเปนอยางหนึ่ง แตกิริยาที่เคยเปนยังไงก็เปนอยางนั้น
เชนอยางพระสันตกาย พระสันตกายนี่ทานสงบเรียบ บรรดาพระเจาพระสงฆ
ดวยกันเพื่อนฝูงดวยกันมองเห็นแลว มีแตวาทานเปนพระอรหันตๆ เพราะทาน
เรียบรอยมาก กิริยาความเคลื่อนไหวไปมาเหมือนผาพับไวๆ ตลอดเวลา ไมมีแสลงหู
แสลงตาในบรรดากิริยาของทานที่แสดงออกเรียบรอยไปหมด พระสงฆกส็ ําคัญวาทาน
เปนพระอรหันต แลวก็ไปทูลถามพระพุทธเจา วาพระสันตกายนี้ทําไมกิริยาทาน
เรียบรอยสวยงามมากทีเดียว ทานเปนพระอรหันตแลวเหรอ
พระพุทธเจาก็บอกวา ทานเปนสามัญชนธรรมดาเรา แตนิสัยของทานนี้เคยเปน
ราชสีหมา นั่นเห็นไหม นิสัยเปนราชสีหมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ เปนมาเรื่อยๆ นิสัยราชสีห
นิสัยเสือเปนนิสัยที่มีสติสตัง ไปที่ไหนสงบเสงี่ยมระมัดระวังเรียบเหมือนแมวเหมือน
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เสือ ทานเคยเปนราชสีห ราชสีหก็แบบเสือระมัดระวังตัวมากทีเดียว พระสันตกายนี้
ทานเคยเปนราชสีหมา ไปที่ไหนเรียบๆ เหมือนเปนพระอรหันต พระทั้งหลายจึงนํา
เรื่องของทานไปกราบทูลพระพุทธเจา บอกวาทานเปนพระอรหันตแลวเหรอ ทําไม
กิริยามารยาททานจึงสวยงามเหมือนผาพับไวทุกอาการที่เคลื่อนไหว ทานบอกวายัง
ทานยังเปนคนมีกิเลสเหมือนเรานี้แหละ
แตกิริยาทําไมจึงสวยงามอยางนี้ เพราะทานเคยเปนราชสีหมา ทานฝกหัด
ดัดแปลงนิสัยอันนี้มานมนาน เวลามาบวชเปนพระนิสัยนี้จึงสวยงามเหมือนเสือ เหมือน
แมว เหมือนราชสีห กิริยานิสัยมีความเรียบรอยระมัดระวังตัว นั่นละพระสันตกาย ก็
เลยยกพระสันตกายนี้ขึ้นเปนภาษิตสอนที่ประชุมพระ ประชุมพระโดยอาศัยพระสันต
กายเปนตนเหตุ วาทานมีความสงบกายวาจาทุกสิ่งทุกอยาง ความเคลื่อนไหวไมมีอะไร
ที่แสลงหูแสลงตา สวยงามไปหมด พระจึงนําเรื่องนี้ไปทูลถามพระพุทธเจาวาทานเปน
พระอรหันตแลวเหรอ บอกวายัง เธอเคยเปนราชสีหมาอยางนั้นๆ กิริยามารยาทจึง
เหมือนผูสิ้นกิเลสแลว เหมือนมีสติทุกเวลา
แสดงธรรม ทานก็ยกขึน้ มาวา สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต
วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ผูมีกายสงบมีวาจาอันสงบ มีจิตใจอันสงบ
บริสุทธิ์ คายโลกามิสเสียไดโดยสิ้นเชิง นั้นแลเปนผูบริสุทธิ์แท นี่เทศนยกพระสันตกาย
ขึ้น บรรดาพระสงฆทฟี่ ง เทศนวันนั้นสําเร็จมรรคผลนิพพานตั้งมากมายนะ โดยอาศัย
พระสันตกายที่เรียบรอยนั่น กิริยาอาการของทานเรียบรอยหมด เลยยกอันนี้ขึ้นในที่
ประชุมเทศน ทานเปนราชสีหมาแตกอน กิริยาทานจึงเรียบรอยตลอดมา
พระองคยกขึ้นเทศนในทามกลางสงฆ ขึ้น สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุ
สมาหิโต วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ผูสงบกายจากบาปจากกรรม สงบ
วาจา สงบใจสิ้นกิเลสคายโลกามิสเสียหมดแลว นั้นแลเรียกวาเปนผูบริสุทธิ์โดยแท
เวลาทานเทศนพระสงฆไดสําเร็จมรรคผลนิพพานกันเยอะเหมือนกัน นี่ก็อาศัยพระ
สันตกายที่สงบเงียบเรียบรอยทุกอยางนั่นละมาเปนธรรมเทศนา มันเปนไปตามนิสัย
อยางนั้นละ
นี่เราก็ปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถ ในชาตินี้เปนชาติที่เราหาที่ตําหนิตัวเอง
ไมไดแลวภายในจิตใจ สวนกิริยาอาการภายนอกมันเปนสนามโลกธรรม กิริยาอาการ
เชนเฉพาะอยางยิ่งกับหมาเขาใจไหม นั่นเขาเอาไปติดไว ประตูเขากุฏิเรา เขาเขียนวา
หามเขา แลวมีหมาถือคอนไว ประตูนั้นก็มีประตูนี้ก็มี หมา เพราะเหตุไรจึงมีหมา เขา
เห็นเราชอบหมา เครื่องหมายเขาจึงแสดงเอาไวนั่น หามเขาประตูเราก็มีหมาติดเอาไว
เงื้อดไวงี้ เห็นเราชอบหมา มันก็เปนนิสัยอยางนั้นละมา เรากับหมาเลนกันดี นี่เปนนิสัย
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เขาเลยเอานิสัยนี้ไปติดไวหนาประตูวัดอีก มีหมาอีกเหมือนกัน เห็นเราชอบหมา หามก็
เอาหมาไปหามนะ ไมเอาคนหามละเอาหมามาหาม เห็นทุกคนไมใชเหรออยูหนาประตู
นั่น นี่ละมันเปนเครื่องหมายมาจากเราชอบหมาเลนกับหมา เวลาเขาแสดงอาการอะไร
เกี่ยวกับเราเขาก็มีหมาติดๆๆ ไวหมดเลย
พูดถึงเรื่องการปฏิบัติ เรียกวาเราหายสงสัยโดยประการทั้งปวงจากผลแหงการ
ปฏิบัติมา ตั้งแตวันออกบวชปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆ บวชเรียนก็เรียนจริงๆ เพื่อมรรคผล
นิพพาน จากนั้นก็พุงใสมรรคผลนิพพาน โดยอาศัยพอแมครูจารยมั่นเปนโรงงานใหญ
เพราะจิตใจเรามุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน แตยังมีความสงสัยอยูวามรรคผลนิพพานจะ
ยังมีอยูตอ นรับสําหรับความมุงมั่นของเราหรือไม จึงไดเขามาหาพอแมครูจารยมั่น ทาน
ก็เปดโลงออกเลยเชียว
วันนั้นทานเทศนเด็ดมากทีเดียว เพราะทานรูจิตใจของเราวามุงมั่นตอมรรคผล
นิพพานทั้งๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจ แตความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพานนี้สุดกําลังเหมือนกัน
พอทานเปดทางนี้มันก็พงุ เลย นั่นละความเพียรจึงผาดโผนโจนทะยานมากความเพียร
เรา แมอยูกับครูบาอาจารยทานสอนเพื่อจะผลักไสขึ้นสูมรรคผลนิพพาน ทานยังตองรัง้
เอาไวเพราะความเพียรมันผาดโผน เชนอยางนั่งก็นั่งตลอดรุง ฟาดเสียจนกนแตก ทาน
ก็เอามามาเปนเครื่องอบรมเรา
สารถีฝกมา มาตัวไหนที่มันคึกมันคะนองมากๆ ไมยอมฟงเสียงเจาของผูฝก
ทรมานมันแลว สารถีฝกมาก็ตองทรมานอยางหนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกิน
น้ําไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกระทั่งมานั้นคอยลดพยศลงๆ จนกระทั่งมา
ยอมรับการฝกทรมานของเจาของแลว การฝกเชนนั้นเขาก็ระงับไป ปฏิบัติตอมาเปน
ธรรมดา นี่ทานเห็นเราผาดโผน เวนคืนหนึ่งเวนสองคืนนั่งตลอดรุงๆ ขึ้นไปเลาธรรมะ
ถวายทาน
ครั้งแรกทานก็เปนอาการของโลกเรา รูสึกทานตื่นเตนอนุโมทนาสาธุการกับเรา
พออกพอใจอยางเห็นไดชัด คืนแรกๆ นี่นะ เพราะนั่งตลอดรุง เวลาจะเปนจะตายแลว
สติปญญามาเองนะ เราอยาเขาใจวาจะโงไปตลอด คนเราเมื่อจะเปนจะตายมันหาทาง
ออกดวยสติปญญา นี่ทุกขเวทนาบีบบังคับ ไอสัจจะความจริงใจของเราก็บีบบังคับไมให
ลุก ตองจากนี้ถึงสวางเปนวันใหมถึงจะยอมลุก ถาไมถงึ วันใหมไมลุก ตายก็ตายไปเลย
นั่นละมันมัดเขาความสัตยความจริงไมใหลุก ทีนี้ทุกขเวทนามันก็โหมตัวเผาเรา เรานี้
เปนเหมือนหัวตอ ทุกขเวทนาเผาเรานี้เหมือนไฟเผาหัวตอ
ไมยอมลุก สติปญญามันก็หมุนของมัน นั่นละไดคําวาสิ่งอัศจรรย คนเราเมื่อจะ
เปนจะตายจริงๆ สติปญญามีทางออก เปดออกไดถึงแดนอัศจรรยไดๆ ทุกคืนใน
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บรรดาคืนที่เรานั่งตลอดรุง เวลาไปเลาใหทานฟงรูสึกทานตื่นเตน ทานเสริมทีแรก ครั้น
ตอมาไปเลา ทานก็คอยออนลงๆ ตอมาเงียบๆ นั่นละทานเลยยกมามา คือเรามันผาด
โผนเกินไป ทานจอมปราชญฉลาดแหลมคมทานรูจักความพอเหมาะพอดี เรามันจอม
โงวาอะไรเอาอยางนั้น มันจะเปนจะตายก็ไมวา นั่งจนกนแตกมันยังไมถอย
ทานจึงยกทีส่ ารถีฝกมามา พอเราทราบอยางนั้นแลวเราก็ไมไดนั่งตลอดรุงอีก
ทานไมไดบอกตรงๆ อยางนี้ ทานบอกวามาตัวมันผาดโผนตองฝกทรมานอยางหนัก ไม
ควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกไมถอย เอาจนกระทั่งมาลด
พยศลงๆ ยอมรับการฝกของเจาของแลว การฝกมาประเภทนั้นเขาก็ระงับไป ทานพูด
เทานี้เราก็รูตัว นี่แสดงวาเรามันผาดโผนมาก จากนั้นมาเราก็ไมไดนั่งตลอดรุง นี่ละ
อุบายของจอมปราชญสอนจอมโง จอมปราชญคอื หลวงปูมั่น ทานสอนใหลดลงอยูใน
ความพอเหมาะพอดี จอมโงคอื เรา มีแตจะเอาทาเดียว แตก็ยอมรับอยูนะ จอมโงก็
ยอมรับ จากนั้นมาเราก็ไมไดนั่งตลอดรุงอยางนั้น
นี่ละครูบาอาจารยสอนคนทานสอนอยางนี้ ทานยกมามาเลย ถาใหมันสมใจ
จริงๆ นะ เราเคยพูดเสมอ ทานพูดถึงเรื่องสารถีฝกมาเขาฝกอยางนั้นๆ ไอหมาตัวนี้มัน
ฝกยังไงอยากใหทานยอนเขามาหาเรานี่นะ มันฝกยังไง ทานไมยอนทานไมวา แตเราก็
ไมนั่งตลอดรุงอีก นั่นมันก็ไดคติจากทาน นี่ละการฝกเราทําอยางนั้นจริงๆ เพราะนิสัย
ผาดโผน ครูอาจารยแมทานจะเพื่อไสเราใหขึ้น แตเวลามันผาดโผนไปทานก็รั้งเอาไวๆ
เพราะนิสัยของเรามันผาดโผนตลอดมา ถาลงใจเปนจริงๆ ถาไมลงใจไมลง คาราคาซัง
อยางนี้ไมลงนะ การประพฤติปฏิบตั ิไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาไดลงแลวตูมเลยขาด
สะบั้น
ทานสอนเราเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน พอแมครูจารยมั่นสอนถึงใจแลวนั่น
นั่นละที่นี่มันก็ตูมเลย เอาเปนเอาตายเขาวาเลย การฝกทรมานตนฟาดอยู ๙ ป เหมือน
ตกนรกทั้งเปน ตั้งแตออกปฏิบัตพิ รรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี้เรียกวาตกนรกทั้งเปนเลย
การภาวนาไปคนเดียวๆๆ นี่เปนนิสัยผาดโผนเอาจริงเอาจังทุกอยาง แตกเ็ ห็นผล นิสัย
อันนี้ก็พอเหมาะพอดีกับเราเปนคนหยาบ ตองเอาอยางหนักอยางผาดโผน ก็พอดีกบั
คนหยาบ มันก็ไดผลเปนที่พอใจโดยลําดับลําดา จนกระทั่งเปนที่พอใจสุดยอดเลย ก็
เพราะการฝกทรมานอยางนี้แหละ
นี่เราก็ไดฝก เต็มเม็ดเต็มหนวย หายสงสัยแลว ในโลกธาตุนี้เราหายสงสัยทุก
อยาง จิตใจบริสุทธิ์สุดสวนจาครอบโลกธาตุ เอา เปดใหฟงเสีย ผลจากการปฏิบัติฝก
ทรมานจิตใจตั้งแตลมลุกคลุกคลานมา ไปนั่งน้ําตารวงอยูบนภูเขาเราก็เลาใหฟง น้ําตา
รวงสูกิเลสไมได บนภูเขาเราก็เลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง ฟาดน้ําตารวงอยูหลังวัดดอย
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ธรรมเจดีย นี่ก็น้ําตารวงเหมือนกัน แตรวงคราวนี้รวงดวยความอัศจรรยธรรมทั้งหลาย
รวงดวยความสลดสังเวชในโลกทั้งหลาย ในการเกิดตายของเรา รวงคราวนี้เปนความ
สลดสังเวช เปนน้ําตาที่มีคุณคามากอยูหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย น้ําตาที่อยูหลังเขา
อื่นๆ ที่เราสูกิเลสไมได เปนน้ําตาที่ไมเกิดประโยชน น้ําตาขาดทุนสูญดอก
น้ําตาอยูหลังวัดดอยธรรมเจดียเปนน้ําตาที่เปนไปดวยความสลดสังเวช ความ
อัศจรรยในธรรมทั้งหลายที่ไดรูไดเห็นในคืนวันนั้น นี่ละน้ําตารวงเปนสองอยาง เราก็
เคยเลาใหฟงแลว น้ําตารวงไมเปนทาเพราะกิเลสเหยียบหัวเอา บนภูเขาเหมือนกัน นี่ก็
มาเลาใหฟง น้ําตารวงเพราะฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปเกิดความสลดสังเวช เกิดความ
อัศจรรยบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดียก็ไดเลาใหหมูเพื่อนฟง
จากนั้นมาหายสงสัยละ
เรียกวาหายเลย ตั้งแตบัดนั้นเปนวาระสุดทายในการตัดสินใจระหวางกิเลสกับธรรมได
ขาดสะบั้นกันลงไปที่วัดดอยธรรมเจดีย
ตั้งแตบัดนั้นมา ไมปรากฏวามีกิเลสตัวใดเขามาแฝงใหไดตอ สูกับมันอีกเลย นั่น
จึงวาหมดสิ้นจริงๆ คนหาที่ไหนก็ไมมี ถึงเขาจะลากคอไปฆาตอหนาตอตาคนทั้งหลาย
ความโกรธความเคียดแคนเขาก็ไมมี มันหมด นั่นจึงเรียกวาหมด ตายก็ตายทิ้งเปลาๆ
ดวยความบริสุทธิ์ใจไมมโี กรธมีแคนตอผูใดเลย นี่เรียกวาบริสุทธิ์แท กิเลสสิ้นสิ้นอยาง
นี้แหละ เขาใจไหมละ เขาจะลากคอไปฆาตอหนาตอตาประชาชน ตัวเองจะเกิดความ
เคียดแคนใหเขาที่ถูกเขาฆาไมมี หมด นั่นเรียกวากิเลสหมดแท ความโกรธก็ไมมี ความ
รักความชังแบบโลกทั้งหลายไมมี บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง นี่ก็ไดทรงไวแลวเต็มหัวใจ ทุก
อยางไดเต็มแลวในหัวใจ
ชาตินี้เปนชาติที่ตัดสินแลวในภพชาติทั้งหลาย จึงไดกลาประกาศออกมาวา เรา
จะเกิดนี้เปนชาติสุดทายของเรา ตอไปนี้เราจะไมเกิดอีกแลว ธรรมะเครื่องตัดสิน สนฺ
ทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดประกาศปางออกมาแลว เปนคนละฝง ฝง นี้เปนฝงวัฏวน ฝงนี้เปน
ฝงวิวัฏฏจักรคือพระนิพพาน ขาดสะบั้นไปอยูคนละฝงแลวจะเอามาตอกันไดยังไง นั่น
ละ สนฺทิฏฐิโก ประกาศขึ้นตรงนั้นละ ทานกลางแหงฝงทัง้ สอง ฝงวัฏวน ฝงวิวัฏฏจักร
คือพระนิพพานประกาศปางขึ้นมา จึงไดหายสงสัย อันนั้นก็เปน ๒๔๙๓ นะ ที่หลังวัด
ดอยธรรมเจดีย จําไดจนกระทั่งวัน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปงพอดี
ไมลืมนะอยูห ลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย นี่เปนวาระสุดทายของเราที่ไดฟดกับ
กิเลสวางั้นเถอะ จากนั้นมาก็หมดโดยสิ้นเชิงไมมอี ะไรเหลือ แตกิริยาอาการของธาตุของ
ขันธนี้อยูในทามกลางของโลกธรรม เรียกวาอยูในสนามโลกธรรม ตองถูกติถูกชมเปน
ธรรมดาอยางพระสารีบุตร ทานโดดขามคลองไปมาตามนิสัยเดิมของทาน ทั้งๆ ที่ทาน
เปนผูสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแลวก็ยังถูกพระปุถุชนยกโทษ นี่เปนพระอรหันตดวย

๘
เปนอัครสาวกขางขวาดวยแลวทําไมมาโดดกลับไปกลับมาเหมือนลิง แนะ ถูกพระ
ปุถุชนยกโทษทาน แตทา นก็ไมมีอะไร สักแตวากิริยาตามนิสัยเฉยๆ เปนตามนิสัยเดิม
ทานเปนพระบริสุทธิ์
พระพุทธเจาตัดสินผางออกมาเลย โอ เธอเคยเปนลิงมาหลายภพหลายชาติ
นิสัยของเธอก็มีการแสดงออกบางตามนิสัยเดิม ไมไดไปลบลางธรรมทั้งหลายใหกิเลส
มาครองเปนอรหันตแทน ไมมี ก็อรหันตตามเดิม นี่เราก็แกลงทุกวันแลว ๙๕ นี่รูชัดนะ
ออนลงๆ จะเดินไปไหนมาไหนเหนื่อย เหนื่อยลงทุกวันๆ ธาตุขันธ ๙๕ ยาง ยาง ๙๕
สิงหา กันยา นี่ละ ๙๕ กําลังยางเขามา ก็หายสงสัยแลวมันจะยางไปไหนก็ยางไปเถอะ
ประสามืดกับแจงประสาธาตุขันธ ไปสุดขีดแลวมันก็ลงของมันเองเหมือนโลกทั่วๆ ไป
เกิดแลวตองตายเหมือนกัน
เราไมไดวิตกวิจารณ สิ่งที่เราจะตักตวงเอาเพือ่ สารประโยชนของเราอันสําคัญ
อันอัศจรรยนั้นเราตักตวงเอาหมดแลว ถาพญามัจจุราชไดไปก็ไดแตบานรางเมืองราง
สมบัติเขาขนออกหนีหมดแลวไดแตบานราง นี่สมบัติคือคุณธรรมขนออกจากธาตุขนั ธ
นี้หมดแลว มันจะตายเมื่อไรก็ตายเราไมเห็นตื่นตกใจอะไรกับความเกิดความตายนะ
เสมอกันหมด ทานทั้งหลายจําเอาไว การสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวยสอนพี่นอง
ทั้งหลาย สอนอยางไมปดบัง สอนอยางตรงไปตรงมา การปฏิบตั ิก็ตรงไปตรงมาตอ
ความสัตยความจริง ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็พูดอยางตรงไปตรงมาตามความสัตยความจริง
เหมือนกัน รูก็บอกวารูหลงก็บอกวาหลงอยางนี้ละ ใหพากันตัง้ อกตั้งใจปฏิบัติ
ธรรมนี้เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวใหพากันกาวเดิน กาวเดินไปตาม
ธรรมที่ตรัสไวชอบแลวจะใกลชิดติดพันกับมรรคผลนิพพานเขาโดยลําดับ สุดทายพน
ทุกขได จําคําวาสวากขาตธรรมใหดี ตรัสไวชอบแลวคือทางเดินราบรื่นถึงนิพพาน ที่วา
ตรัสไวชอบแลวคือทางเดินเรียบถึงนิพพานอยาปลีกอยาแวะ เอาละเอาเทานั้นละพอ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

