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คาดไมไดนะธรรม
กอนจังหัน
พระวัดนี้ใหนอยไมมีนอยเลย ตองกดเอาไวๆ นี่ ๒๙ ที่ไมฉันมีเยอะอยูขา งใน
ทานภาวนา พระทานไมฉันจังหันทานภาวนา ทานหลอเลี้ยงจิตใจทานดวยธรรม ธาตุ
ขันธหลอเลี้ยงกันดวยอาหารการกิน มีสองอยาง สําหรับธาตุขันธ พวกอาหารการกิน
ควรแกธาตุแกขันธ เรื่องอรรถเรื่องธรรมแลวควรแกจิตใจ พระที่ทานไมฉันจังหัน
สําหรับวัดปาบานตาดมีตลอด ที่จะใหมีพระมาฉันจังหันครบองคในวัดนี้ บอกไดชดั เจน
วาไมมี ขาดอยูตลอดอยูอ ยางนั้น
ที่ทานไมมาฉันก็คือทานภาวนา นี่หมายถึงที่ถกู จริตนิสัยของใคร แตสวนมากถูก
เรื่องผอนอาหาร อดอาหาร กับการภาวนานี้ถูกกัน ถูกเปนสวนมากทีเดียว ธาตุขันธกับ
อาหารนี้เขากันไดสนิท หลอเลี้ยงกันดี ทีนี้เวลาหลอเลี้ยงทางอาหารใหมากๆ นี้รางกาย
มีกําลัง เปนเครื่องเสริมกิเลสเขาไป ราคะตัณหาก็มาก มันเปนในใจลึกๆ นะไมไดมา
แสดงอาการภายนอก ทีนี้เราจะฆามันอยูแลว พอมันแย็บๆ ออกมาเทานั้นเห็นแลวนั่น
นั่นละทานสังเกตทานสังเกตอยางนั้น พอยิบแย็บภายในจิต เปนเพราะอะไรจิตจึงเปน
อยางนี้ เมื่อทราบวาเปนเพราะอะไรทานก็ตัดอันนั้นออกๆ นัน่ เรียกวาการปฏิบัติตัวเอง
อยูเหมือนหมูมันไดหรือ อาว พูดจริงๆ เราไมไดดูถกู เหยียดหยามโลก เราก็
เกิดในทามกลางโลกกี่กัปกี่กัลปมาแลว
นี้เปนชาติปจจุบันที่ไดมาเจอธรรมเขาซี
ธรรมดาๆ นี้เราเหมือนทาน ทานเหมือนเรา ไมมีอะไรแปลก พอธรรมผางเขาสูใจเทานี้
มองไปสภาพของตัวเองและทั่วๆ ไปนี้มันจาไปเลยเทากันกับธรรมที่จาขึ้นภายในใจ จึง
ไดนํามาแนะพวกเพื่อนฝูงลูกศิษยลูกหาในการชําระจิตใจ เพื่อใหมีทางออก มีทางออก
ดวยธรรมนะ ใจไปดวยธรรม ออกไดดวยธรรม ธาตุขันธเกี่ยวกับเรื่องอาหารการ
บริโภค พิจารณาใหไดสัดไดสวน
คือการผอนอาหารหรืออดอาหารนี้สวนมากถูก เพราะเกี่ยวกับธาตุขันธลวนๆ
การอดนอนทานบอกไวในธุดงค ๑๓ ก็มี เนสัชชิๆ ถาผูใดถูกตองในทางใดกับจริตนิสัย
ของตน สวนมากนักปฏิบัติทานจะหนักในทางนั้นๆ เชนผอนอาหารไดผลดี แมจะทุกข
ทานก็ยอมทนเพื่อความสุขอันเลิศเลอคือธรรมจากการผอนหรืออดอาหาร
ตองทํา
เรื่องทุกขทําไมจะไมทุกข ทุกขดวยกันทุกคน แตเจตนาทุกขนี้เพื่ออะไร เชนอยางอด
นอนผอนอาหารนี่เพื่ออะไร เพื่ออรรถเพื่อธรรม ธรรมกาวเดินไดสะดวกๆ เอา ทุกข
บางทนเอา ทนเอาทนไปทนมาทางธรรมก็เบิกกวางออกๆ ไปไดสะดวกสบาย
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การปฏิบัติตน นักภาวนาถึงจะรูไดชัดเจนในเรื่องปฏิบัติตอ ธาตุขันธกบั จิตใจ
นอกนั้นไมรู เราอยากจะพูดจริงๆ วาไมรู ถึงจะพระก็พระเถอะนะถาไมสนใจปฏิบัติ ดี
ไมดีดถู ูกทานผูปฏิบัติกรรมฐานอีกดวยซ้ํา พระหัวโลนๆ เรานี่ดูถูกกันมีนะ ตั้งแตเรา
เรียนหนังสืออยูเราดูเราฟง ก็เราเรียนนี่เรียนเพื่อปฏิบัติ เรียนอยูในวงปริยัติดวยกัน
บางองคดูถกู พระปฏิบัตวิ า นั่งหลับหูหลับตาไมทําอะไรๆ เขาถือวาเขาทําประโยชนให
โลกละนั่นเขาใจไหม ถามาพูดอยางนั้นไมไดนะกับเรา อยูในวงปริยัติดวยกัน ใสกัน
เปรี้ยงเลย มันปริยัติดวยกัน แขนซายแขนขวาตีกันมันเจ็บปวดก็เจ็บปวดตัวเองละซี
พวกปริยัติดว ยกัน เราก็เรียนปริยัติ พูดมาไมถูกทางเอาเลยแหละเรา ถาผูที่พูดชมเชย
กรรมฐานมีเหตุมีผลเรานิ่งเราฟง
ทั้งๆ ที่เราเองปฏิบัตกิ รรมฐานตลอดนะ เราไมเคยละ เรียนหนังสืออยูเทาไรป
การภาวนาเราไมเคยละ แตไมเคยพูดใหใครฟง วันนี้เปดเสียบางใหชัดเจน ไปพูดให
พวกลิงพวกคางคือพวกเดียวกันมันไมมีผิดมีถูก มันพูดแหยพูดเลนเฉยๆ มันรําคาญซิ
เพราะคนหนึ่งเอาจริงเอาจังภาวนา เขาพูดเยาพูดแหยมันไมอยากฟง ทําเฉย เรียน
หนังสืออยู ๗ ปละเมื่อไรเรื่องกรรมฐานเราพูดจริงๆ เราไมเคยละ อยูกบั เพื่อนกับฝูง
พวกลิงพวกคาง กิริยาอาการก็เปนลิงเปนคางกับเขาไป แตใจกับจิตตภาวนานี้เนนหนัก
อยูภายในเงียบเลย ไมใหใครรู พวกเพื่อนเดียวกันไมรู
ออกจากนั้นแลวถึงไดเปดเผย ขึ้นเวทีซัดกับกิเลสในปาในเขา ทีนี้ออกเปดเผย
ละ เวลาเรียนอยูไมพดู เลย ปดตายเลยเทียวเหมือนไมเคยสนใจภาวนา ไปพูดใหพวก
เดียวกันก็พวกเดียวกัน แขนซายแขนขวาตีกันจะไปเสียหายที่ไหน ก็เสียหายตัวเองนั่น
แหละ พวกเดียวกันมีผิดมีถูกอะไร พูดหยอกเลนกันไปอยางนั้น แตมันไมอยากฟง นี่
เราเคยปฏิบัติ การสังเกตตัวเอง จิตตภาวนาเลิศเลอ ไมมีอะไรจะยิ่งกวาจิตตภาวนา
พุทธศาสนาลงในจิตตภาวนา ถาใครไมเคยภาวนาตายเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ไม
วาพระวาฆราวาส แมถือพุทธศาสนาก็ตาม ใหไดภาวนาใหไดเห็น
ภาวนานี่ดูมหาเหตุ คือใจนี่ตัวสรางเหตุ ทุกอยางสวนมากจะเปนกิเลสสรางเหตุ
ขึ้นมาภายในใจ จิตตภาวนาสติจอลงไปในจิตนั้น ทีนี้จะเห็นเหตุการณที่แสดงออกจาก
ใจประเภทตางๆ จากนั้นก็จะเห็นเหตุการณของธรรมที่ตอบรับกันๆ ตานทานกัน
ตอไปเหตุการณของธรรมขึ้น นี่การพิจารณา ทีนี้เอาตัวออกไดละที่นี่ มันเห็นชองทางที่
ออกที่เขาแลวนั่น ถาไมภาวนาไมคอยเห็นนะ เรียนในตําราก็เรียน เราก็เรียน แตเรียน
ไปดวยความจํา ความจําไมไดเปนสมบัติของตัวได การปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ
ตางหากเปนสมบัติของตัวเองได
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เพียงเรียนนี้เรียนไปเทาไร กี่ประโยคก็เรียนเถอะนะ มีแตความจําๆ ความจําละ
กิเลสไมไดแมตัวเดียว ถาไมจําเพื่อปฏิบัติ เปนอยางนั้นนะ เปดออกมาใหทานทั้งหลาย
ทราบ เราผานทั้งหมด ทางปริยัติกผ็ าน ขอคุยสักหนอย มหาบัวประถม ๓ เปรียญ ๓
ประโยค นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก ผานมาแลว พูดได มันก็เห็นไปหมดละ
ซีทางปริยัติ ทีนี้ออกทางภาคปฏิบัติขึ้นเขาขึ้นปาซัดกับกิเลสตลอดมา จนไดมาเปนครู
เปนอาจารย ผานทั้งสอง เพราะฉะนั้นการพูดจึงพูดไดแมนยําไมผิด การเรียนจึงเปน
บาทฐานหรือเปนปากทางเพื่อออกปฏิบัติ ถาเรียนเฉยๆ ไมปฏิบัติก็เหมือนนกขุนทอง
ดีไมดีเปนหนอนแทะกระดาษ เรียนไมตั้งใจปฏิบตั ิ ไดแตความจํา
ความจําไมใชเปนสมบัติแกกิเลสไดนะ จําไดเฉยๆ เรียนไปแลวจําไดแลวก็หลง
ไปลืมไปๆ ภาคปฏิบัตินี้ตางหาก พอปฏิบัติแลวปรากฏผลเขาสูใจๆ เปนสมบัติของใจ
ละที่นี่เปนเรื่อยๆ อะไรจะเสื่อมจะทรามไป ธรรมกับใจที่เคยปฏิบัติมานี้จะติดแนบกับ
กัน นี่เปนสมบัติของตัวเองแท นักปฏิบัติเราพระเราจําใหดี อยาสักแตวาทํา ทําอะไร นี่
จวนจะตายแลวยิ่งเปนหวงเปนใยหมูเพื่อนมาก เปนหวงมากจริงๆ มาอยูเดนๆ ดานๆ
ไมไดนะ สักแตวาอยูมันเปนเรื่องโลกไป เรื่องธรรมตองเปนผูมีสติสตังเตรียมทาเตรียม
ทางตลอดเวลาเหมือนเขาออกแนวรบ เผลอไมไดออกแนวรบ นักมวยตอยกันก็เผลอ
ไมได ระหวางกิเลสกับธรรมตอยกันบนหัวใจเราเผลอไมได หงายหมาๆ หงายหมาคือ
อะไร หงายหมอน มันหงายลงหมอนๆ นั่นละ เอาละจบเทานี้
หลังจังหัน
ระยะนี้วิทยุกระจายออกดูเหมือนจะทั่วประเทศไทยแลวมัง ออกอยางรวดเร็วนะ
ออกทางโนนทางนี้ ทานเหลานั้นเปนผูรับผิดชอบเองหมด เรารับผิดชอบเฉพาะบาน
ตาดแหงเดียว นอกจากนั้นทานเหลานั้นรับผิดชอบตัวเองๆ ทั้งหมด ทุกแหงที่ตั้งสถานี
วิทยุที่ไหนรับผิดชอบเองดวยกันทั้งนั้น เราก็รับผิดชอบเฉพาะบานตาดเทานั้น ถาใหเรา
ไปรับผิดชอบดวยเราไมไหว ตั้งแตสถานีบานตาดนี้ก็ยังตองคิดเกี่ยวกับเรื่องปญหา
เวลาเราตายไป เพราะเวลานี้เราอยูนี้ก็ไมมปี ญหาอะไรทุกสิง่ ทุกอยาง เวลาเราตายแลว
จะทํายังไง
เลยทําใหคิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้น เอาเงินมาตั้งเปนมูลนิธิขึ้นสําหรับเอาดอกผล
ออกไปชวยทางวิทยุเวลาเราตาย ถาเรายังมีชีวิตอยูนี้ก็ไมมีปญ
 หาอะไร ตอนเราตายนั่น
ซีลําบาก เลยตองคิดไวไมคิดไมได อันนี้เราเปนคนจัดการเองหมด การจับการจายเงิน
ดงเงินเดือนของเจาหนาที่ทั้งหมด เราจัดหมด สถานที่ปลูกสรางให ที่อยูที่พักเราจัดการ
เองหมดเลย ทีนี้มาวิตกวิจารณตอนเราตายไป เงินเดือนหรือคาใชจายในสถานีวิทยุ

๔
ตอๆ ไปนี้ เราตายแลวจะทํายังไงเลยทําใหคิด จึงวาจะตั้งเปนมูลนิธิขึ้น มีเงินกอนเอาไว
สําหรับจายอันนี้ เวลาเราตายแลวจะไมไดเดือดรอนภายหลัง เราวางั้นนะ กําลังคิดอยู
ถาธรรมไดเขาสูใจโลกแลวโลกจะมีความสงบรมเย็น รูบาปรูบุญ ธรรมเปน
น้ําดับไฟ มันจะแสดงเปลวจรดเมฆก็ตาม น้ําสาดลงไปนี่ยุบเลย ไฟยุบดวยน้ําดับ กิเลส
ก็ยุบดวยธรรม ที่วาไฟนี่นะ ปจจุบันเขาเคียดแคนใหกันมากถึงขนาดวาคนนี้ตองตาย
ยังไงๆ จะเอาใหถึงตัว ฆา เอาปนไปเลย เมื่อเสนบุญเสนกรรมยังมีอยูธรรมก็ชวยได
เพราะเคียดแคนเหลือประมาณวางั้น ตองฆาอยางเดียวอยางอื่นไมได
เขาเองเขาก็ไมคิดวาจะมีอะไรมาหักหามเขาได เพราะเขาจะฆาอยางเดียวเทานั้น
ทีนี้ก็ไป มันจะอยูที่ตรงไหนจะตามเขาไปฆาแลวเราตายเมื่อไรก็ไดเรา ขอใหคนนี้ตาย
เตรียมทาจะฆา เหมือนวาจะไมมีทางเล็ดลอดไปไดคนนั้นก็ดี คนนี้ก็ไมมที างหลบหลีก
ที่จะทําอยางอื่น มีแตจะฆาอยางเดียว ไปดวยความเคียดแคนเรียกวาสุดขีด ตองฆา
อยางเดียววางั้นเลย
ทีนี้เวลาไป นี่ละกรรมของเขาดียังมีอยู ภาพพอแมครูจารยมั่นนี่โผลขึ้นมายืน
ขวางหนาเลยเชียว นี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่ พอวางั้นทิง้ ปนปวะกราบเลย พอเสร็จ
แลวภาพทานอาจารยมั่นก็หายไปเลย ทีนี้เลยเปนมิตรกับเขาตอไป ไมฆาละ แลวเขาก็
รับเปนมิตรเปนคูพึ่งเปนพึ่งตายกันเลย เรื่องเคียดแคนทั้งหลายลบหมดเลย นั่นเห็น
ไหมละอํานาจแหงกรรม ไมไดคดิ วาจะเปนไปได ภาพปรากฏขึ้นมาจังกาทีห่ นานี่เลย นี่
จะไปตกนรกหลุมไหนนี่ วางั้น เปนรูปพอแมครูจารยมั่น ทางนั้นก็ทิ้งปนกราบทันทีเลย
จิตลงอยางเต็มเหนี่ยว พอเสร็จแลวก็ไปผูกกันเปนมิตร นี่ปจ จุบันนะ ภาพแสดงใหเห็น
ปจจุบัน เปนอยางนั้นละอํานาจแหงบุญแหงกรรม
ใครอยาไปคาดนะ คาดไมไดนะธรรม มันไดเห็นประจักษในหัวใจนี้ จึงไดกลา
พูดทุกอยาง ใครจะวาบาก็วา ขอใหไดพูดเต็มปากเถอะวางัน้ เลยเรา เขาจะวาบาใหเขา
วาไปขอใหเราพูดเต็มปากของเรา ตามความรูของเรานี้พอใจ เปนอยางนั้นนะ เวลามัน
เปนขึ้นมาไมมีอะไรจะคาดไดนะ มันผิดคาดผิดหมายไปทุกอยาง เราคาดคะเนดนเดา
อะไรๆ กับความจริงมันเขากันไมได พอความจริงผางขึ้นมาเทานั้นยอมรับเลย ยอมรับ
ความจริง
ที่วาธรรมเกิดขึ้นที่ใจอยางที่วาฟาดินถลม เราเคยพูดใหฟงแลว มันถึงใจตลอด
นะ สดๆ รอนๆ ที่วาฟาดินถลม เคยคิดเคยคาดเมื่อไรวาจะรูจะเห็นอยางนี้ๆ ก็เพราะ
อํานาจแหงธรรมที่ปฏิบัติมาๆ เมื่อเหตุเต็มเหนี่ยวแลวแสดงถึงผลก็เต็มเหนี่ยวรับกัน
ปงละซิ ทีนี้จะไปเชื่อใครเมื่อประจักษอยูกับหัวใจเจาของ จะไปหาใครมาเปนพยาน พอ
ผางขึ้นเทานั้นยอมรับเลย นั่นแหละพระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูเพียงพระองคเดียวเทานั้น
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ไมตองหาใครมาเปนพยาน สอนโลกไดทั้งสามโลก นี่ตองเปนขึ้นในหลักธรรมชาติ เหตุ
กับผลพรอมกันแลวแสดงออก
เวลามันเปนอยางที่พูดใหฟง จาขึ้นมาเทานั้น เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมของ
เราเราไมเคยเห็นนี่ เราไมเคยคิดเคยคาดวาจะเปนอยางนี้ การปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเต็ม
กําลังความสามารถ แตผลที่ปรากฏขึ้นมามันเหนือความคาดหมายเสียทุกอยาง ผาง
ขึ้นมาเลย หมอบเลย นั่น ธรรมแทเปนอยางนี้เหรอ พุทธะแทเปนอยางนี้ละเหรอๆ คือ
มันซ้ําใหมันถึงใจ ธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอๆ เปนอยางที่ใจเปนอยูนั้น แตกอนไม
เคยเปน เวลาจาขึ้นมาแลวมันเปนขึ้นที่นั่น แลวไปถามใครละที่นี่ พระสงฆแทเปนอยาง
นี้ละเหรอๆ ซ้ํา
แลวประมวลปุบมา หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันไดยังไง มันเปนแลวนั่น เราคาดเมื่อไร คาดไดเมื่อไร เปนแลวนั่น นี่ละจึงวา
ธรรมเลยความคาดความหมายทั้งนั้น ใครอยาไปคาดหมายดนเดา อยาไปคิดเอานะวา
นรกไมมี บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมีนี้ อยานะ อยาสรางความฉิบหายใหตัวเอง ศาสดา
องคเอกทั้งนัน้ มาชี้บอกพวกเรา บาปบุญนรกสวรรคทุกสิ่งทุกอยางนี้ พระพุทธเจาทุก
พระองคสอนแบบเดียวกันหมด เห็นมาแลวดวยกัน ไมมีใครลบลางกันได ไมมีใครกีด
ขวางกันได ขัดแยงกันไดเลย เปนอันเดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกัน
ยอมรับดวยกัน แลวนําสิ่งที่รูที่เห็นที่ยอมรับแลวมาสอนโลก
โลกมันโลกตาบอดโลกอวดเกงละซิ ลบลางวาบาปบุญนรกสวรรคไมมี อยานะ
บอกตรงๆ เลยเรา อยาสรางความฉิบหายแกตัวเอง ใหรีบแกนะ ธรรมที่แสดงมา
เหลานี้คือจอมปราชญ ไมใชคนตาบอด ไปเห็นแลวถึงมาบอก ไมใชคนตาบอดไมเห็น
แลวก็มาบอก นี้เห็นแลว โลกวิทูๆ ประจําทุกพระองคของศาสดา ผูปฏิบัติธรรมทานก็รู
ของทานอยางนั้น ตามภูมิของทาน แลวคานไดยังไงเมือ่ ประจักษตอหัวใจตัวเองแลว
ออ เทานั้นพอ
อยางที่วา พุทธะแทอยางนี้ละเหรอ แนะ เคยคิดเมื่อไร ธรรมแทเปนอยางนี้
เหรอ เปนอยางที่หัวใจเปนอยูนั้น เอาอะไรมาเปนคูแขงไมได ไมขึ้นกับอะไร ขึ้นกับ
หลักธรรมชาติ สงฆแทเปนอยางนี้ละเหรอ หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆที่เรา
เคยคาดเคยกราบไหวบูชามานั้น มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง มันเปนแลวนั่นนะ
เปนอยางนั้นนะ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เราก็กราบไหวมาตั้งแตเราระลึกนับ
ถือทาน กราบไหวทานมาก็เปนแบบเราๆ ทานๆ เปนความคาดความหมายความจํา
ธรรมดาของคนมีกิเลส บทเวลาอันนั้นผางขึ้นมาเทานั้นหมดเลยที่นี่ กิเลสก็หมดไป
พรอมกันดวย ตัวหลอกลวงตัวตมตุนตัวใหสงสัยหมดไปดวย จาขึ้นมาแลว เหอ
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พระพุทธเจาเปนอยางนี้ละเหรอ แลวก็พูดวาพระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ
อยางที่มันเปน
เราจะพูดใหมันตรงกับศัพทแสงทีเดียวไมตองพูดถึงสูงถึงต่ําละนะ
พระพุทธเจาตรัสรูอยางนี้หรือ อยางเราตรัสรูเดี๋ยวนี้ละเหรออยากวา เขาใจไหมละ มัน
อันเดียวกันจะใหไปวายังไงอีก ธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอ สงฆแทเปนอยางนี้ละเหรอ
นี่ละภาคปฏิบัติเห็นชัดๆ อยางนี้
ขอใหปฏิบัตเิ ถอะนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ลือโลก สามแดนโลกธาตุมานาน
แลว ตั้งกัปตั้งกัลป พระพุทธเจาตรัสรูองคใดอันเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลย เปนแถว
แนวรื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขๆ มีพุทธศาสนาเทานั้นบอกตรงๆ เลยเรา ใครจะเอา
คอเราไปตัด ตัด มันเขาในองคภาวนาใหเต็มเหนี่ยวแลวมันจาไปหมดแลวจะใหวายังไง
สงสัยอะไร หาพระพุทธเจาหาที่ไหน จาขึ้นนี้แลวมันเปนอันเดียวกันหมดแลว หือ
พระพุทธเจาอยูที่ไหนหาอะไร มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง เห็นแลวนั่น
ปฏิบัติใหมันรูซินะ ใครจะวาบาสามโลกธาตุใหเขาวาซิ เราไมเปนบาคนเดียวเรา
ก็สบายเขาใจไหม ศาสนาพระพุทธเจานี้ โธ จึงไดพดู ใหพี่นองทัง้ หลายฟงใหชัดเจน
แจมแจง ถอดออกมาจากหัวใจที่มันจาอยูนี้แลว ใครจะวาบาเราไมสนใจ เพราะอํานาจ
แหงความเมตตาสงสารมันเหนือทุกอยางแลว เกินกวาที่จะมาถือสีถอื สา เขาวาอยางนั้น
เขาวาอยางนี้ เหาวอกๆ แวกๆ ปากอมขี้มาเหาเฉย นี้ปากอมธรรมนี่นะ หัวใจเปนธรรม
ออกมาทางปากก็ปากเปนธรรม สอนโลกเพื่อความพนทุกขเปนมหามงคลอยางยิ่งแลว
เสียที่ไหน พิจารณาซินะ
ขอใหรูขึ้นมาภายในใจเถอะ ไมตองไปหาพยานที่ไหน มันครอบโลกธาตุไปเลย
ทีเดียว ใครจะวาอะไรๆ มันไมไดสนใจ นั่นละหลักธรรมชาติแท หัวใจเขาใจไหม ใจ
ดวงนี้เปนอยางนั้น สวนธาตุสวนขันธของเราก็เปนธรรมดา มีกิริยาทาทางอะไรๆ นี้
เพียงเอานํามาใชตามกิริยาของสมมุติตางหาก ธรรมชาตินั้นไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของได
เลย จึงเรียกวาวิมุตติ พนจากสมมุติความเคลื่อนไหวโดยประการทั้งปวงแลว ธาตุขันธ
ของเราเปนสมมุติเปนความเคลื่อนไหวธรรมดา โลกเขาเปนยังไงมันก็เปนไดอยางนั้น
จึงยกตัวอยาง เราพูดออกมาอยางจังๆ เลย ใครจะวาเราบาก็วา เชนยาเสพยติด
เอา อยางที่เขาถามที่เราสลดสังเวชตอนหนึ่งนะ ทานอาจารยมั่นใครก็ร่ําลือทั่วประเทศ
ไทย ทานยังฉันหมากอยูเ หรอ โอย เราสลดใจมากนะ ทานยังฉันหมากอยูเ หรอ ไมฉัน
หมากนี้หรือคืออรหันต ผูฉันหมากลบลางไปหมดเลย มันสลดสังเวชนะ ก็นี่เรื่องธาตุ
เรื่องขันธเขาใจไหม เราเคยกินเคยเปนมายังไงมันก็เคยชินของมัน แมแตสูบบุหรี่มันก็
ติดอยูในธาตุในขันธกับบุหรี่นะ เอา ยาเสพยติดเอามาซิ เอาพระอรหันตมากิน ธาตุ
ขันธของทานติดเขาใจไหม เอาพระพุทธเจามากิน ธาตุขันธของพระพุทธเจาติด แต
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พระพุทธเจาไมติดเขาใจไหม คือธาตุขันธนี้เปนสมมุติทั่วๆ ไปเหมือนกัน สิ่งเหลานี้ก็
เปนสมมุติพวกยาเสพยติดเขากันไดสนิท เพราะฉะนั้นตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวก
องคสุดทาย นี่เปนเรื่องธาตุขันธอันเดียวกันเปนสมมุติอยางเดียวกัน ติดไดในสิ่งที่ควร
ติด เขาใจไหมละ
อยางที่เขาวาทานยังฉันหมากอยูเหรอ โคตรพอโคตรแมมึงเคยเปนพระอรหันต
หรืออยากวางั้นนะเรา เขาใจไหม มึงอยามาอวดดีตอพระพุทธเจา เราอยากพูดอยางนั้น
หรือพูดแลว คนหนึ่งพูดดวยหลับตาพูด คนหนึ่งจาอยูตลอดเวลา อะไรควรแกสมมุติ
ทั้งหลายมันก็เปนไปตามมันมันรูอยูนั่น อะไรที่เปนวิมุตติเขาแตะไมได เปนอันนั้น
ตางหาก เรื่องสมมุติมันก็เขาได อยางเอายาเสพยติดมาใหกนิ นี้ติดหมดเหลานี้
พระพุทธเจาพระอรหันตติด ธาตุขันธทานนะติด เพราะธาตุขันธเปนสมมุติ สิ่งเหลานี้
เปนสมมุติ เขากันไดเขาใจไหม เพราะฉะนั้นมันถึงติดไดเบื่อไดทุกอยาง สวนธรรมชาติ
นั้นไมมี หมด ใหพากันเขาใจเอานะ
นี่พูดอยางจังๆ ออกมาจากหัวใจ หัวใจนี้ไมติดอะไรพูดงายๆ ขึ้นชื่อวาสมมุติ
แลวไมมีอะไรที่จะไปติดได อันนั้นเปนวิมุตติลวนๆ แลว สวนธาตุสวนขันธเปนสมมุติ
เหมือนโลกทั่วๆ ไป ก็ติดไดเหมือนกันเปนไดเหมือนกัน ใหพากันจํา มีใครพูดอยางนี้
อยางหลวงตาพูดอยูนี้มีใครพูด ที่วาอะไรติดไดอะไรติดไมได ไมมีใครมาพูด ถาวา
พระพุทธเจาแลวจะไมมีอะไรติดเลย องคพุทธะนั้นยอมให สวนธาตุขันธนี้เหมือน
สมมุติทั่วๆ ไป ก็ตอ งเปนสภาพตามสมมุติทั่วๆ ไป เอาละนะ
พอพูดเรื่องนี้แลวเราระลึกถึงยาพวกที่เขาขายเกลื่อนตลาด คือยาบางชนิดมันมี
ยาเสพยติดอยูในนั้น เวลากินแลวไมไดกินอยูไ มได ติด อันนี้เขาก็มาถวายธรรมดา กิน
ไป พอกินไปๆ ปบรู ออ นี่มียาเสพยติด ถาจะพูดถึงวายานี้ยาเสพยติด มันกระเทือน
ตอสินคาของเขา กระเทือนตอโรงงานตอสินคาของเขา พูดไมได ตองพูดกระซิบกัน
เฉพาะ เพราะอันนี้เปนยาเสพยติด ออกมานี้ไมไดกินอยูไมได อยูลึกๆ นะ นี่ละธาตุ
ขันธมันรับกันแลว ถึงเวลามันรูมันอยากแลว นี่ละธาตุขันธ ออ นี่มียาเสพยติด พองั้นก็
ปดเลยที่นี่ พอรูแลวปดเลย ใหพากันเขาใจอยางนี้ สมมุติเขากันไดสนิท ติดไดทั้งนัน้
สมมุติ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
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