๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ฝนเปนมงคล
วันหนึ่งๆ เราไมคอยไดอยูนะ ถึงจะทุกขแกธาตุแกขันธกต็ ามแตความเมตตายัง
เหนือกวามันก็ลากไปจนได ไปชวยโลกไปที่นั่นที่นี่ สวนมากโรงพยาบาลมากตอมาก ที่
อื่นไมคอยไป
มักจะเขาโรงพยาบาลๆ
เพราะพวกนี้พวกจนตรอกจนมุมพวก
โรงพยาบาล เราจึงหนักมือกวาที่อื่นๆ โรงพยาบาลสําคัญ เขาโรงนั้นๆ ไปเรื่อย เมื่อ
วานไมไปไหน เหนื่อยมาก พัก
ระยะสองสามคืนมานี้ฝนแปลกๆ อยูนะ ฝนเปนมงคลๆ ตลอดตัง้ แตเริ่มไป
รอยเอ็ดกลับมา ฝนเปนมงคลทั้งนั้นแหละ แปลกอยู ที่อดคิดไมไดก็คอื ฝนที่วาทาวสักก
เทวราชมาขอฟนนั้นแหละ ตื่นเชาขึ้นมาหายเงียบจริงๆ ฟน มันไปไหนนา จะวากลืนกิน
ก็ไมรูสึก คือมันเขาในปากแลวมันอาจกลืนลงไป แตเราก็ไมรูสึก ที่ชดั เจนก็คือทาวสักก
เทวราชมาขอฟน พอตืน่ นอนขึ้นมาฟนหายเลย แปลก ระยะนี้ฝนเปนมงคลทั้งนั้น เมื่อ
คืนนี้ก็เหมือนกัน มันไมไดคอยเปนฝนสุมสี่สุมหานะ จึงตองไดคิดถึงความฝน ฝนอะไร
มันจะแปลกๆ อยู พูดใหมันชัดเจน คือจิตนี้ไมมโี ลกเขาแฝงเลย มีแตธรรมลวนๆ เวลา
ออกก็ออกเปนธรรมๆ ทําใหนาคิดทุกแงทกุ มุม
อดคิดไมไดที่วา ฝนวาทาวสักกเทวราชมาขอฟน พอตื่นนอนขึ้นมาฟนหาย ไม
ทราบหายไปไหน เราก็อดคิดไมได มันโยกคลอนอยู คือเราจะไมไปถอนที่ไหน จะ
ปลอยใหมันออกเอง พอดึงออกไดก็จะดึงออก ใหมันอยูนั้นเสียกอน ตอนไปรอยเอ็ด
เราฝนวาทาวสักกเทวราชมาขอฟน พอตื่นนอนขึ้นมาฟนก็หายจริงๆ ไมทราบหายไป
ไหน เจาของเองก็งง ถาวาจะกลืนลงไปหรือวามันหลุดเขาไปในปากก็ไมมีความรูสึก ไม
ปรากฏนะ แตอยูๆ ฟนก็หายไปเฉยๆ แปลกอยู ประกอบกับธาตุขันธชักเคลื่อนไหว
แปลกๆ อยูร ะยะนี้ เคลื่อนไหวไปทางผลลบ เราดูอาการของมันไมใชผลบวก เปนผล
ลบ ธาตุขันธไหวตัว ไหวตัวเปนผลลบๆ
สําคัญก็ที่วาวัย มันกระดิกพลิกแพลงอะไรมักจะมีแตผลลบ ผลลบกับทรงตัว ที่
จะใหเปนผลบวกไมมีในขันธเคลื่อนไหวนะ มีแตเปนผลลบๆ เรื่อยๆ แตเราพูดนี้เรา
พูดเฉยๆ นี่ละคุณคาแหงการอบรมจิตใจ เราพูดเฉยๆ เรื่องเปนเรื่องตายเราไมมีพูด
จริงๆ เรียนจบหมด นี่ละเรียนธรรมจบ เรียนกิเลสไมมีจบ เอาจนตายดวยกันเลย
ความพอไมมีในกิเลส เหมือนไฟไดเชื้อ ไสเขาไปเทาไรแสดงเปลวจรดเมฆๆ กิเลสได
เชื้อไสเขาไปไหม แตธรรมนี้พอๆ พอเปนลําดับลําดา เปนขั้นๆ พอพอเต็มที่แลวพอ
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เลย ดีชั่วเขามาไมติดละ เพราะคําวาพอพออยางเลิศเลอ สิ่งที่เขาไปเกี่ยวของไมเลิศเลอ
มันติดกันไมได ตกออกๆ
เราจึงไมวิตกวิจารณในการตายของเราเราพูดจริงๆ เหมือนที่สอนโลก สอนโลก
นี่สอนดวยอรรถดวยธรรม จึงไมมีคําวากลาวากลัว ไมวาสมาคมใดสถานที่ใด แมที่สุด
ทวยเทพ ก็ไมเคยมีคําวากลาวากลัว ธรรมนี้เหนือตลอดๆ ไปสังคมใดก็ตาม อยาวา
เพียงสังคมมนุษย แมพวกทวยเทพก็ไมเคยสะทกสะทาน นั่นละใจเปนธรรมเหนือไป
หมดเลย ไปที่ไหนเหนือตลอด ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน ใจดวงนั้นไมมีวัย สงางาม
อยูอยางนั้นตลอดเวลา ใหพากันฝกฝนอบรมจิตใจนะ นี่พูดเรื่องผลแหงการอบรม
จิตใจ ที่มาพูดใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟง
ใจนี้เวลามันเศราหมองมันเศราหมองจริงๆ เปนกองมูตรกองคูถไปเลย มันไม
ฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
เวลากิเลสไดขยี้ขยํามันเต็มที่แลวมันไมไดกลัวบาปนะ
พระพุทธเจานี่มันเหยียบหัวไปเลย พระพุทธเจาสอนไววาบาปมีบุญมี นรกมีสวรรคมี
มันเหยียบหัวไปเลยมันไมเชื่อ มันเชือ่ แตกิเลสตัวสกปรกอยูบ นหัวมันนะ หัวใจมัน แลว
ก็บืนไปตามนั้นจมลงๆ ใครเกิดมาอยากจม ไมมีใครอยากจมแตกจ็ มจนได เพราะ
อํานาจแหงกรรมของตัวทีค่ ิดไวทําไวนั่นแหละ ใหพากันระวังตัว
พระพุทธเจาเปนเอกแลวสอนโลกไมมีผิด เราอยาอวดเกงยิ่งกวาพระพุทธเจาไป
ทําตามความชอบใจของตน จมแนนอนไมสงสัย ถาใครเชื่อพระพุทธเจาแลวผลได
ตลอดไมมากก็นอย ตะเกียกตะกายไปตามพระพุทธเจา ถาตะเกียกตะกายไปตามกิเลส
มีแตจมตลอด ใหพากันจําเอา นี่พูดถึงเรื่องการฝกฝนอบรมตัวเอง ตั้งแตลมลุก
คลุกคลานถึงน้ําตารวงบนภูเขาก็เคยพูดใหฟง เวลากระแสของกิเลสมันรุนแรง รุนแรง
ขนาดน้ําตารวงบนภูเขา สูมันไมได โถ อุทานในใจ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละ
ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เคียดแคนใหกิเลสเปนธรรมนะ เคียดแคนให
ผูใดก็ตามสัตวตัวใดก็ตาม เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยใน
ตัวเองนี้เปนธรรม
นี่เปนมาแลว ที่นํามาพูดนี้คือตัวเองเคียดแคนใหกิเลสในใจตัวเอง ตัง้ สติไมอยู
เลยนะ ตั้งเทาไรลมๆ กระแสของกิเลสมันตีเอาๆ พอตั้งปุบ ลมทันทีเลย เอาจนน้ําตา
รวงบนภูเขา นั่นละไดเคียดแคนกันตั้งแตนั้นมา โถ มึงเอากูขนาดนี้ คือมันเปนอยูในใจ
นะ ไมไดออกปากพูดละ โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวง เอาละอยางไรมึงตอง
พังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย ฝงใจนะนั่น
นั่นละเปนธรรมที่มุมานะ ไมถอยจริงๆ เอาจนกระทั่งกิเลสหงาย หงายโดย
สิ้นเชิงไมมีเหลือ นั่นเห็นไหม ความอุตสาหพยายาม ความมุมานะ ความเคียดแคนให
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กิเลสเปนธรรมทั้งนั้น เคียดแคนมากเทาไรความเพียรความตั้งอกตั้งใจยิ่งมากขึ้นๆ นะ
ความเคียดแคนใหคนอื่นสั่งสมกิเลส เคียดแคนใหผูใดก็สั่งสมกิเลสตลอดไปๆ ถาได
ทําตามความเคียดแคนเจาของแลวเหมาหมดทั้งตัว จมเลย เชนฆาเขาอยางนี้ เคียด
แคนใหผูอื่น คนอื่น สัตวตัวใดก็ตาม เปนกิเลส เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น แตเคียดแคน
ใหกิเลสภายในใจตัวเองนี้เปนธรรมๆ
เราเคยเปนมาแลว เอาถึงขนาดน้ําตารวง เหอ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละ
อยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เอา พังจริงๆ พังขาดสะบั้นไปเลย นี่ละ
ความเคียดแคนใหกิเลสเปนธรรม มุมานะไมถอย จะเอาใหมันพัง มันเอาเราพังใหเห็น
ตอหนาตอตา วันหนึ่งมึงตองพัง ใหกถู อยกูไมถอย เอาพังจนไดเลย พังเสียจนโลกธาตุ
สะเทือนนูนนะ คําวาโลกธาตุนี้เขาก็อยูตามเขา ที่มันกระเทือนมากก็คอื ใจกับรางกาย
กิเลสอยูกับใจ พอกิเลสกับใจขาดสะบั้นจากกันนี้มันกระเทือนถึงกาย กายพุงเลยเชียว
นั่นละเหมือนวาฟาดินถลม กายนี้พงุ เลย ไมรูตัวนะ เราไมมีเจตนา เพราะมัน
รุนแรงระหวางกิเลสกับใจที่มันฝงจมกันมานมนาน ไดขาดสะบั้นจากกันเปนคนละฝง
นั้นละเหมือนกับวาฟาดินถลม รางกายนี้พุงตัวเลย รุนแรงขนาดนั้นละกิเลสขาดจากใจ
จนรางกายไหวตัวพุงเลย รุนแรงมาก พูดจริงๆ นี่ก็ไมไดเปนทุกราย เปนไปตามนิสัย
วาสนาของทานของเราไมเหมือนกัน สําหรับเราเปน เอาจนพุงเลย เหมือนฟาดินถลม
เทียวนะ รุนแรงขนาดนั้นเวลากิเลสขาดจากใจ กิเลสกับใจขาดจากกัน ใจเปนธรรมทั้ง
แทง กิเลสขาดสะบั้นออกไปแลวพุงเลย ไหวถึงรางกายสะเทือน จนรางกายพุงตัวเลย
ตั้งแตนั้นมาทีนี้บรมสุขไมตองถาม คําวาบรมสุขคือสุขสุดยอด ผานสมมุติไป
หมดเปนสุขบรมสุขในแดนวิมุตติ ไมใชเปนสุขในแดนสมมุติเหมือนโลกทั้งหลายเปน
กัน ความสุขของจิตที่หลุดพนแลวเปนความสุขในแดนวิมุตติ มันพุง ตัวอยางนั้นละ ทีนี้
กิเลสไมมีตัวใดเขามากวน
ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแลวใจไมมีอะไรกวน
ตลอดไปเลย ทานวานิพพานเที่ยง เที่ยงแลวที่ใจ เพราะฉะนั้นพูดถึงเรือ่ งความเปน
ความตายเราก็พูดเฉยๆ เราไมเคยสนใจที่จะหวั่นเกรงกับเรื่องความเปนความตาย ไมมี
ความเปนกับความตายเทากัน น้ําหนักเทากัน
ถาเราคิดถึงเรื่องทําประโยชนแกโลกความเปนอยูนี้มีน้ําหนักมากกวา เวลามี
ชีวิตอยูนี้ทําประโยชนใหโลก ตายแลวไมไดทํา ก็มีน้ําหนักเปนแงนี้เทานั้น ถาธรรมดา
แลวเทากัน จะเปนจะตายเมื่อไรก็ธาตุขันธอันเกานี้ ดินน้ําลมไฟประชุมกันอยูมันก็เปน
ดินน้ําลมไฟ กระจายออกจากกันก็จากสวนผสม ออกไปมันก็เปนดินน้ําลมไฟตามเดิม
ใจเมื่อเปนตัวโดยสมบูรณแลวก็เปนตัวอยูอยางนั้น เหมือนจิตพระอรหันตทานครอง
รางจิตทานไมมีอะไร แตรางกายก็เหมือนโลกทัว่ ๆ ไป มีเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอน
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อยางนั้นเหมือนกันหมด แตใจทานไมหวั่น เปนอฐานะ คือเปนไปไมไดแลวที่จะใหเปน
อยางโลก
นั่นละการฝกจิตเมื่อฝกใหเต็มที่แลวเปนอยางนั้น ไมมีหวั่น คําวาไดวาเสียไมมี
หมด จะไดกับอะไรเสียกับอะไรไมมี คือพอตัวทุกอยางแลว นี่การอบรมจิตเมื่ออบรม
ใหเต็มที่แลว การพูดทั้งนี้ยกตัวออกมาพูดที่สอนพี่นองทัง้ หลายนะ เวลาสมบุกสมบัน
น้ําตารวงบนภูเขาก็ไดมาพูดใหฟง เวลาฟดกิเลสขาดสะบั้นจนฟาดินถลมก็ไดมาพูดให
ฟง นี่ละการอบรมตัวเองเมื่อถึงขั้นนั้นแลวเปนอยางนั้น ถึงขั้นสุดยอดของจิตแลวก็
หมด ทีนี้ไมมีอะไรกวน
คําวาเปนวาตายก็มีแตธาตุขันธ รวมกันอยูกธ็ าตุรวมกันเทานั้นเอง แตกออกไป
ก็ธาตุกระจายออกจากกันไปเปนธาตุเดิมของเขา ธรรมชาติอันนี้ที่หลุดพนแลว อยู
ภายในธาตุขันธก็หลุดพนแลว ออกไปแลวก็หลุดพนไปแลวจะทําอยางไร นั่นละใหมันรู
ชัดๆ อยางนี้ การปฏิบัติธรรมไมใชปฏิบัติสุมสี่สุมหา ตายแลวใหไปสวรรค ใหไป
สวรรคนูนนี้นะ มันรูอยูที่ใจ พอพูดอยางนี้เราก็เคยเลาใหลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟง ที่
เราอยูทางกะโหม-โพนทอง ที่เขาตายวันละหาศพแปดศพ ขนกันออกมา
เราอยูในปาลงมาจากภูเขามาพักอยูช ายเขา บานเขาอยูในปา มันตายอะไรก็ไมรู
นะวันละหาศพแปดศพ ตกลงเราเลยไมไดออกจากปาชา กุสลาใหเขา ตอนเชาไปถึง
เที่ยงศพเขายังไมไป พอเที่ยงผานไปแลวนั้นละศพไหลเขาไป เราก็กุสลาใหเขา สุดทาย
ไมไดภาวนา ไปนั่งเฝาปาชาผีตายอยูนั่น กําลังไหลเขามาๆ กุสลาใหเขา ไมนานมันก็
เปนขึ้นในตัวของเรา เปนทีแรกมันเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามนะแทงยิบแย็บๆ ภายใน
ก็นั่งกุสลาอยูนาน เอ ทําไมเปนอยางนี้ เปนอยางรวดเร็วดวย
เพราะฉะนั้นพวกที่ตายสองวันตายนี่มากที่สุด สามวันตายมีนอย ถาเลยสามวัน
ไปแลวผานไดไมตาย วันแรกตายก็มีแตมีนอย สองวันตายมีมาก ทีนี้มาเปนในเจาของ
พอเปนมันเปนอยางรวดเร็ว จึงทราบวา ออ โรคที่เขาเปนเขาตายเปนโรคอยางนี้เอง
ทราบในปาชานั่นแหละ มันเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามเสียกอน ทิม่ แทงประสานกัน
แปบปบๆ ๆ แลวหนักเขาๆ แลวแทงประสานเหมือนหอกเหมือนหลาวอยูในหัวอก ออ
เปนอยางนี้เอง นี่เราก็จะตายกับเขาแลว โรคชนิดนี้โรคที่เขาตายนั่นเอง
ก็เลยบอกเขา นี่โยม ที่อาตมามากุสลาใหโยมอยูนี้ เวลานี้อาตมาเริ่มเปนแลว
เปนเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงหัวใจ เปนอยางรวดเร็วดวย ใหอาตมากลับ
สถานที่พักเถอะ เขาก็รบี ใหเราไปเลยไมมีการคัดคาน โอย ถาอยางนั้นใหทานไปเถอะ
เราก็เลยไป ถึงอยางนั้นเขายังหลั่งไหลไปหาตอนค่ําจวนมืดไหลไปเลยทั้งบาน เขากลัว
เราจะตายแบบเดียวกัน พอเขาไปก็ไลเขาหนีหมดเลย เอาละไมเปนไรแลวละ ไมเปนไร
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ละใหพากันกลับเสีย คือเราจะขึ้นเวทีฟดกันละซิ ไลเขากลับบานหมดเราก็อยูคนเดียว
ฟดกันเต็มเหนี่ยวเลย
นี่ละธรรมโอสถ ไมเชนนั้นเราตาย ธรรมโอสถเอาไวไดนะ ซัดกัน ทุกขเวทนา
แบบนี้เราก็เคยผานมาแลวบนเวทีแหงการภาวนา นี้มันก็เวทีเดียวกัน ทุกขก็อริยสัจอัน
เดียวกัน ไมนอกเหนือจากอริยสัจนี้ไปได ฟดกันเลยตั้งแตหัวค่ําถึงหกทุม โอย หนัก
มาก มันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทง แตมนั ไมไดไปคํานึง มีวิตกวิจารณอยูแตวา
ถาตายเวลานี้...นี่ที่วาเรายังไมอยากตาย มันเปนจริงๆ ในจิต ถาตายเวลานี้เราจะคาง
เพราะจิตนี้ยังไมพน แตเรื่องขึ้นขั้นสูงขึ้นแลว ยังไงก็จะไมตอ งกลับมาเกิดอีกแลว หาก
ไปพักอยูในระยะทางกอน กอนจะถึงนิพพาน
พักคืนหนึ่งวันหนึ่งเราก็ไมอยากพัก ถาถึงนิพพานปงแลว เอา ไปเมื่อไรไปเลย
เราไมเสียดายชีวิต เราตองการนิพพานเทานั้น วกวนกันอยูในเรื่องความเปนความตาย
ตอนนั้นยังไมอยากตายเพราะยังไมถงึ ที่สุด มันจะไปพักกลางทาง พูดเปดเผยเลยวา
สุทธาวาสนั้นแหละที่จะไป มันก็รูชัดๆ อยูในหัวใจไปถามใครธรรมพระพุทธเจา รูชัดๆ
ตายแลวเราจะคางชั้นใดๆ มันรูแลว คางคืนหนึ่งวันหนึ่งไมอยากคาง ถาถึงนิพพานไป
เดี๋ยวนี้ก็ได นั่น
ทีนี้ธรรมะก็กระเทือนขึ้นในใจ ทานมายุงอะไรเรื่องความเปนความตาย ทานไม
อยากตาย โลกทั้งหลายเขาไมอยากตายเขาก็ตายกันทั้งนั้น เปนอริยสัจทั้งหมดหาม
ไมได อํานาจของอริยสัจครอบทั่วโลกธาตุ เกิดแลวตองตาย ทานมายุงอะไรกับสิง่
เหลานี้ ธรรมเหลานี้ทานเคยพิจารณาแลวไมใชหรือ ธรรมะเกิดขึ้น ทานไปกังวลอะไร
กับอริยสัจ เอา พิจารณาตรงที่มันเปนซิ เทานั้นจิตก็พลิกกลับปุบแลวซัดกันเลย หกทุม
แกกันตก แกตกนี้แกตกชัดเจนนะวาทีนี้ไมตาย
คือมันไลกันออกทุกขเวทนาเหมือนวาหอกวาหลาว เหมือนจับหอกจับหลาวที่
ทิ่มแทงถอนออกๆ ไลไปๆ ฟาดเขาถึงจิตลงเต็มที่สวางจาไปเลยเทียว นั่นเห็นไหมใน
ทามกลางกองทุกขทั้งหลาย อํานาจของสติปญญาบุกขาดสะบั้นไปไดกองทุกขทงั้ หลาย
จิตจาขึ้นมาเลย จากนี้แลวก็ เออ ไมตายแนละ หกทุม เพราะมีนาฬิกาแลว หกทุมพอดี
เลย จากนั้นก็ลงเดินจงกรม จุดไฟตะเกียงเล็กๆ ไวขางนอกนูน เวลามันตายมันอาจจะ
ดีดดิ้นไปหรืออะไร เราเผื่อไวอยางนัน้ แหละ ไปโดนเอาไฟไฟจะเผามุง มุงจะเผาคน
เลยเอาไฟไปตั้งทางนูน จากนั้นจิต หกทุมถอนไดเลย ไมตาย
ที่เสียดายไมอยากตาย คือตายตอนนีม้ ันจะคาง รูชัดๆ นะวาเจาของหวงใยยังไม
อยากตาย คือตายตอนนี้มันจะคางแนๆ คางที่ไหนวันหนึ่งสองวันไมอยากคาง ถาถึง
นิพพานแลว เอา เมื่อไรไปไดทั้งนั้น แตยังไมถงึ นิพพานมันก็ยังไมอยากตาย ธรรมะ
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ทานตีเขามาตรงนี้ ฟาดเขามาตรงนี้แตกกระจาย ไมไดคดิ ถึงวาอยากตายหรือไมอยาก
ตาย อยากอยูหรือไมอยากอยู ฟาดกับอริยสัจ ทุกขขนาดไหนไลกันไปจนกระทั่งจิต
สวางจาขึ้นมา ทุกขเวทนาที่เปนมาใหเขาตายมากๆ ถอนหมดเลย ผานไดไมตายดวย
ธรรมโอสถ
จากนั้นมาก็ขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย เดือนเมษาอยูทางกะโหม-โพนทอง ตอนที่วา
ยังไมอยากตาย เพราะตายแลวมันจะคาง จากนั้นมาก็ขึ้นวัดดอยธรรมเจดียเดือน
พฤษภา ไปฟาดกันขาดสะบั้นลงไปนั้น ทีนี้อยากตายหรือไมอยากตายเฉยเลย อยางนั้น
แหละ ไปตัดสินกันที่วัดดอย ออกจากนั้นก็ไปวัดดอยธรรมเจดีย หายสงสัยแลว ไมมี
อะไรเปนอารมณ จะเปนอยูจะตายไปเมื่อไรไดทงั้ นั้นเมื่อสมมุติขาดสะบั้นจากใจ สมมุติ
คือตัวยุงเหยิงวุนวายขาดไปแลววิมุตติผึงขึ้นมา ไมมีกงั วล หมด นี่ละการฝกใจ เห็น
อยางชัดๆ นักภาวนานะ ธรรมดาเรานี้ไมไดนะ ไมมีสติสตัง ดีดดิ้นตกทีห่ ลับที่นอน ตก
เตียงไปก็มีเพราะไมมีสติ แตนักภาวนาไมเผลอ สงบเรียบตามธรรมดาของรางกาย มัน
จะทุกขขนาดไหนสติปญ
 ญาจออยูนนั้ มันไมดีดไมดิ้น นี่ละการฝกใจ
มันก็จะไปหลายหนเหมือนกัน ที่เคยวารั้งเอาไว โรคหัวใจไดรั้งเอาไว พอรั้งได
มันอยูนะ ถาสุดวิสัยแลวแมพระพุทธเจาก็ยังตาย นี่ยังไมถึงขัน้ สุดวิสัย ขั้นที่พอรั้งไดก็
รั้งได ผานมาไดจนกระทั่งทุกวันนี้ ไมอยางนัน้ มันจะไป มันคอยจะดีด จิตจะออก
รางกายหมดลมหายใจแลว มันรูกันชัดๆ ไมเผลอ หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ บังคับ
บังคับได สักเดี๋ยวลมหายใจก็คอยมีมา แผวเบา ตอนนั้นลมหายใจหมดเลยนะ หมด
เหลือแตความรู ความรูก็คอยแตจะออก บังคับเอาไวไมใหออก สุดทายลมหายใจก็คอย
มีข้นึ มา พอมีขึ้นมาปรกติแลวก็ปลอยไดไมตอ งรั้ง แนะมันเปนขั้นๆ เราผานมา
หมดแลวนะ เรื่องเหลานี้ผานมาหมด
การฝกใจนี้กฝ็ กตัวเองคือใจเปนตัวเอง ใหมันถึงทีถ่ ึงแดนแลวทีนี้ไมหวั่น มันจะ
เปนอะไรๆ ไมหวั่นทั้งนั้น หมดความหวั่น จิตขอใหฝก ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวไม
หวั่น การเปนการตายเสมอกันหมดไมหวั่น เพราะจิตนี้ไมเคยตาย รางกายมันจะถึงขัน้
แตกมันก็แตกของมันจิตไมแตก จิตเอาไวดวยดีจากการอบรมภาวนาไมแตก พากันจํา
เอานะ วันนี้พูดเพียงเทานั้นละ เหนื่อย จะใหพร
(หลวงตาเจาคะเมื่อคืนหลวงตาฝนอะไร) ไมพดู แตฝนดีอยูนะ ระยะ ๒-๓ คืน
มานี้ฝนเปนมงคล คือมันแปลกที่วาทาวสักกเทวราชมาขอฟน นี่แปลกอันหนึ่ง พอตืน่
ขึ้นมาฟนหายเลย ก็กลางคืนก็มีอยูม นั โยกคลอน คือเราไมถอน ถาไปใหหมอถอน ถา
ถอนแลวมันเกิดเรื่อง เราจะเก็บไว ถาพอถอนเราถอนเอง ถอนแลวเก็บไวเงียบเลย
ไมใหใครทราบ พอดีทาวสักกเทวราชมาขอตอนกลางคืน นอนหลับ มาขอฟน ก็พดู ดี
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อยูนะ จะเอาไปใหพวกทวยเทพกราบ เอาไวมนุษยมันยุงวางั้นนะ เอาไวกับมนุษยยุง นี่
ทาวสักกเทวราชพูดเองนะ จะเอาใหทวยเทพกราบ เอาไวกับมนุษยมันยุง เราก็ไมลืม
แลวพอตื่นขึน้ มาหายเงียบเลย หายจริงๆ
ฟนซี่นี้ มันโยกคลอนอยูแ ลว เราจะคอยใหมันออกเองแลวก็เก็บไวเองเราวางั้น
พอดีมาฝนแปลกๆ ทาวสักกเทวราชมาขอฟน พอตื่นขึ้นมาฟนหายเลย มันยังไงกัน มัน
คงจะกลืนเขาไปหรืออะไรก็ไมรูนะฟนเรา ก็มันตรงกับเวลาฝนอยางนั้นนะ ก็มันตรงกัน
ที่วาฟนเราโยกคลอนอยู เราจะเอาออกเองเก็บไวที่ควร แลวพอดีทาวสักกเทวราชมาขอ
คืนนั้นมาขอฟน พอตื่นมาฟนหายเลย แปลกอยูนะ ฟนหายเลย เอะ หรือวาเรากลืนลง
ไปเดี๋ยวนั้นก็ไมรูสึกวาไดกลืน รูตั้งแตวาตื่นขึ้นมาฟนหาย หลังจากทาวสักกเทวราชมา
ขอฟน พอตืน่ นอนขึ้นมาฟนหายไปแลว แปลกอยู
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

