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 (มีพระวัดศรีจันทรวนาราม บานนาผู ต.นาผู อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีมากราบเรียนเหตุ
การณประหลาดเกี่ยวกับพระพุทธรูป หนาตัก ๙ คืบวา เมื่อวันที ่๓ แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑ 
ไดเกิดเหตุการณประหลาดเกิดขึ้นตอนเชา ประมาณ ๑ โมงเชา หลวงพอไดไปที่โบสถ เปด
กุญแจเขาไปในโบสถเพื่อจะไปจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ในขณะที่เขาไปในโบสถไดเห็น
สิ่งหนึ่งเกิดขึ้น คือแสงวงกลมสีขาวเกิดขึ้นที่พระพุทธรูป แสงสีขาวนั้นไดคลุมที่ศีรษะเปน
วงกลม ไปติดที่ฝาผนังปูน หางประมาณ ๓ ศอก หลวงพอดูอยูเปนเวลานาน ในขณะน้ัน
จิตใจของหลวงพอคิดขึ้นได นี่หรือคือฉัพพรรณรังสีเกิดขึ้น หลวงพอก็เลยนั่งกราบและได
ลุกขึ้นยืนด ู ขณะนั้นแสงสีขาวเปนวงกลมคอย ๆ หายไป ก็เลยตกใจ รีบจุดธูปเทียนบูชา 
ขอความสวัสดีมงคล สถานท่ีน้ันเปนโบสถเกา อายุราว ๕๐๐ ป) 

เทาน้ันละ ไมมีอะไรเปนเงื่อนตอละ มันธรรมดา อันนี้มันเปนอยูนอก ทานผูเปน
ดวยจิตตภาวนาย่ิงกวาน้ีไปเทาไร ๆ น่ีมาเปนนอก ๆ นี้ยังไปตื่นบากัน ใหมันเห็นภายใน
สักหนอยซี พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาตรัสรูยังไง นี่ออกมาจากหลักใหญของธรรมนั่นละ ที่
มาแสดงออกตาง ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมเรื่องของกรรมใครจะคาดไมได ที่แสดงนั้น
เหมือนวาเปนปริยาย เปนรัศมีออกจากธรรมแท ใหเปนอยูภายในใจซิ ถาลงไดจาขึ้นนี้เปน
ยังไง ไมงั้นพระพุทธเจาจะสอนโลกไดเหรอ ประกาศพระองคเปนศาสดาของโลกไดหรือ 
ไมอัศจรรยเหนือโลกที่จะมาสั่งสอนโลกได ทานจะมาสั่งสอนหาอะไร เราอยากใหเห็นภาย
ในยังบอกแลว น่ีวิบ ๆ แว็บ ๆ ขางนอกก็ตื่นบากัน แลวขางในไมด ู

ตัวเลวทรามก็อยูท่ีน่ี กองมูตรกองคูถทับหัวธรรมอยูนี ้ ธรรมก็ไมเห็น ถาตั้งใจ
ปฏิบัติก็จะเปนอยางนี ้ เปนขึ้น ๆ จนกระท่ังสวางจาอัศจรรยท่ัวแดนโลกธาตุจากหัวใจดวง
นี้ที่เปนธรรมทั้งดวงนั้น มีท่ีปรากฏท่ีตรงไหนเวลาน้ีนะ มีแตมูตรแตคูถเต็มบานเต็มเมือง
เต็มพระเต็มเณร ไมมีใครสนใจปฏิบัติท่ีจะใหเห็นธรรมชาติท่ีเลิศเลอ ดังพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลายไดรูไดเห็น ธรรมะจึงถูกเหยียบตลอดเวลาดวยมูตรดวยคูถคือกิเลสตัณหา
ตาง ๆ น้ันแหละ มีเทาน้ันละหลวงพอ เอา ไปได เรื่องรัศมีอะไรมีอยูทั่วไปนั่นแหละ พอ
พูดอยางนี้ก็ยังพูด ที่โยมทองแดง สถานีทดลอง เคยพูดแลวไมใชเหรอ 



 ๒ 

เราบิณฑบาตมา แกน่ังอยูศาลาหลังเล็ก ๆ เดินเขามาน่ีโวยวายข้ึนเลย อูย มองดู
หลวงตามองดูรัศมีนี่จาหมดเลยรอบตัว หางไปวากวา ๆ น้ีสวางจาไปหมดเลย รัศมีรัดสะ
หมาอะไรเปนบาเหรอ เราวาอยางน้ัน ก็มันเปนอยางน้ันจริง ๆ  เปนก็จะเปนบาอะไรนัก
หนา เพ่ิมบาหรือน่ี เราวา ทําใหเราระลึกไดน่ีละ โห ต่ืนเตนจริง ๆ นะไมใชธรรมดา 
โวยวายข้ึนเลยเพราะนิสัยแกปากเปราะ ท่ีเราพูด อยูจันทลูกศิษยมีหลายคนอยู อยูตราด
แหงหน่ึง ที่เคยพูดใหฟง น่ันเปนผูหญิงช่ือ โยมหร่ิง คนนั้นไมคอยชอบพูด นั่งทั้งวันแกก็
ไมพูด สวนคนน้ีปากเปราะหนอย แกถึงโวยวายข้ึนเลย เราบิณฑบาตกลับมา  จะเปนอะไร
ของแกก็อยูในใจของแกนั่นแหละ แตแสดงออกมาจนเสียมารยาท วายว้ีข้ึนมา ยังชี้มือดวย
นะ เราก็เลยปราบบาแก วาเปนบาหรือ เราก็วาอยางน้ี โอย มันก็เปนอยางน้ันจริง ๆ  ไป
อีกนะยังไมถอย 

เรื่องธรรมใครจะคาดไมไดเลย เรื่องธรรมเรื่องกรรมคาดไมได เปนข้ึนในหัวใจเจา
ของขึ้นแลวรูเอง ๆ ทุกอยางน่ันแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหปฏิบัติ แลวจะ
เปน สนฺทิฏฐิโก จะรูขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเอง หายสงสัย ๆ ไมตองถามใคร ๆ น่ัน
จึงเรียกวาธรรมแท ผูรูผูเห็นธรรมใดธรรมน้ันก็เปนสมบัติของผูน้ัน ๆ นั่นละสมบัติของตัว
เอง เรียกวาอัตสมบัติ เปนสมบัติของผูปฏิบัติเอง นี่หางมไปตั้งแตขางนอกซิ หางมเงา ให
มันเห็นธรรมซิ ธรรมเปนของเลิศเลอมาแตเมื่อไร ก็เหมือนทองคําที่ถูกพวกขี้ฝุนขี้ฝอยทั้ง
หลายปกคลุมอยูเต็มไปหมด มิหนําซ้ํามูตรคูถยังปกคลุม มองไมเห็นทองคํา เปดออกไป
ใหเห็นจาแลวเปนยังไง ปดออกทันท ี น่ันเห็นไหมละ พอมองเห็นจานี้จะปดสิ่งทั้งหลาย
เหลานี้ออกทันท ีๆ  

จิตพอมองขึ้นไปเห็นแลวจะรีบชําระตัวเองดวยความพออกพอใจ ความพากความ
เพียรจะขยันหม่ันเพียร สติปญญาทุกอยางจะหมุนเขาสูธรรม ๆ เปนกําลังข้ึนโดยลําดับ 
เม่ือเห็นส่ิงแปลกประหลาดภายในใจข้ึนมาแลว เหมือนมองเห็นทองคําที่ถูกกลบไวนั้น 
เปดออกมาเห็น จิตใจจะเปล่ียนทันทีเลย แตธรรมทานไมไดเหมือนโลกไมเหมือนกิเลส ไม
ต่ืนเตนนะ ธรรมไมตื่น ในขั้นไมตื่นแลวไมตื่น ขั้นที่ตื่นมีอยูบางเปนธรรมดา คือไมเคยรู
เคยเห็นก็ต่ืน เรียกวาต่ืนเตนดีใจ เปนไปแปลก ๆ ตาง ๆ ใหเปนเร่ืองอัศจรรยอยูภายใน
ตัวเอง ตื่นเตนตัวเอง สวนธรรมแทแลวไมมีต่ืน รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น สวาง
อยางที่วาสวางขึ้นพระพุทธรูปอะไรเหลานี ้ มันสวางขึ้นที่ใจของทานเสียเอง เลิศเลอกวาน้ี
ขนาดไหน นั่นทานไมตื่น 
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เรื่องธรรมของพระพุทธเจานี้ ก็ไมมีอะไรที่เปนขาศึกของธรรมอยูเวลานี ้ ก็คือกิเลส 
ก็บอกแลว กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันตลอดมา ๆ และจะตลอดไป จึงตองมีศาสดามาตรัส
รู ถาไมมีศาสดาตรัสรูแลว ธรรมก็ถูกเหยียบยํ่าอยูตลอดเวลาจากกิเลส ถามีธรรมขึ้นมาก็
เปดออก ๆ เปนทางเดินพนทุกขไปเรื่อย ๆ เรื่องธรรมนี่มีมาตั้งกัปตั้งกัลปเชนเดียวกับ
กิเลส มีมาดวยกัน ไมมีใครย่ิงใครหยอนกวาใคร แลวกิเลสก็เปนขาศึกตอธรรมมาตลอด 
แลวธรรมก็เปนเคร่ืองปราบกิเลสมาตลอด เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาจึงมาตรัสรูเปนคร้ัง
เปนคราว เพ่ือใหไดธรรมข้ึนมาชะลางกิเลสหรือปราบกิเลสใหสัตวท้ังหลาย ถาไมมีผูคิดคน
ขึ้นมาได ธรรมก็มีแตไมเกิดประโยชน ไมมีผูนํามาใชก็ไมเกิดประโยชนแหละ จึงตองมีพระ
พุทธเจาตรัสรู ตรัสรูก็คือตรัสรูธรรม นําธรรมข้ึนมาชําระลางสัตวท้ังหลาย เปดหูเปดตา
สัตวใหรูบาปบุญคุณโทษทั้งหลายซึ่งมีอยูดั้งเดิม แตกอนนั้นไมรู แลวเปดทางใหรูใหเห็นส่ิง
ที่มีอยูนี้ น่ีเห็นไหม ๆ พระพุทธเจาทรงเห็นแลวจึงนํามาประกาศสอน วาน้ีเห็นไหม ๆ 

มีผูปฏิบัติอยูเม่ือไรก็เหมือนกับมีผูขวนขวายหาทรัพยสมบัติน่ันแหละ ทรัพยสมบัติ
ตาง ๆ ซึ่งมีอยูเต็มโลกนี้ ใครมีความขยันหม่ันเพียรในแงใดทางใด ก็ไดทรัพยสมบัติในแง
นั้นทางนั้นขึ้นมา ๆ เพราะเปนของมีอยู หาเงินไดเงิน หาทองไดทอง หาวัตถุสิ่งของก็ได 
เพราะมันมีอยู ไมใชหาของไมมีซึ่งหาจนวันตายก็ไมเจอ ถาหาของไมมี แตนี้ธรรมมีอยู 
กิเลสมีอยูมาตั้งกัปตั้งกัลป สิ่งที่เปนขาศึกก็เปนขาศึกตลอดมา สิ่งที่เปนคุณก็เปนคุณตลอด
มา และปราบกิเลสไดตลอดมา ใครจะหยิบยกหรือจะนํามาใชในทางใด หรือหมุนไปทาง
ไหนมันก็เปนไปทางนั้น หมุนทางกิเลส คนทั้งคนก็กลายเปนเปรตเปนผีไปได ถาหมุนทาง
กิเลสนะ เปนสัตวไปไดทั้ง ๆ ท่ีไมมีหางนะคนเราน้ี 

จิตใจน้ันละเปนสัตว เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม จนกระทั่งถึงธรรมธาต ุ เปน
ไดจากจิตดวงนี ้ ลงนรกอเวจีเปนได เพราะเจาของเสาะแสวงหาเอง แสวงทางช่ัวเปนช่ัว ก็
ปกคลุมเจาของเปนภัยตอเจาของ แสวงหาความดีก็เปนคุณแกเจาของ อันใดชั่วเปนภัยตอ
เจาของอยางนี้ตลอดมาและจะตลอดไป ใครจะวามรรคผลนิพพานไมมี ๆ ก็มีแตกิเลสมัน
ปดเอาไว เพื่อเปดทางเดินของมันใหสัตว ลากสัตวท้ังหลายลงไปเทาน้ันเอง จะเปนอื่นเปน
ไรไป กิเลสเปนอยางนี้ทั้งนั้น 

อยางท่ีวาสวางข้ึนน้ัน เราเห็นอันน้ันเราก็ต่ืนเตนกับส่ิงน้ัน มันนอกจากตัวสิ่งนั้นนะ 
เชนเกิดในพระพุทธรูป เราก็ไปเห็นที่พระพุทธรูป แลวยินดีก็ยินดีน้ัน ตื่นเตนก็ตื่นเตนอยู
นอก ๆ น้ันซ่ึงเปนเงาไมใชตัวจริง ตัวจริงใหจาข้ึนท่ีน่ีดูซินะ เจาของเปนเองจะเปนยังไง 
น่ัน รูเองเห็นเองเปนเอง แลวเราเปนเจาของอีกดวย ทีนี้ตางกันยังไงกับการไปชมเงาตื่นเงา
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อยางนั้น เพราะฉะนั้นจึงใหปฏิบัติกันซ ีธรรมพระพุทธเจามีอยูนี่หายไปไหน ไมเคยหาย มี
แตกิเลสน่ันแหละมันหลอกตลอดเวลา ๆ เชื่อไมมีวันจืดจาง ไมมีวันอิ่มพอ ไมมีวันเข็ด
หลาบ ก็คือสัตวท้ังหลายเช่ือกิเลสน่ันแหละ 

เราพูดจริง ๆ นะถาหากวาเปนส่ิงท่ีวาดออกมาใหเห็นได จะเอามาใหเห็น ไดตีหนา
ผากพรอมดวย ตาบอดหรือ น่ีเห็นไหม ตีหนาผากพรอมนะ หนาผากมันมีตาอยูในน้ีหรือ
เปลา ตีเขาไปหาตา ฟาดมันหนาผากแตกกอน ถาไมเจอตาเอาจนหนาผากแตกเสียกอน 
เห็นไหมน่ีนา ๆ วาง้ัน ธรรมพระพุทธเจาประกาศสอนเหมือนกับวาน่ีนา ๆ อยูนะ สด ๆ 
รอน ๆ อยางนั้น แตกิเลสมันทําใหจืดใหจางตลอด มันเอาของมันสด ๆ รอน ๆ ขึ้นแทน 
ๆ สัตวท้ังหลายจึงหลงเปนบาไปตลอดเวลาน้ี จะวายังไงพูดใหฟงชัด ๆ พี่นองหลายนะ มา
โกหกเหรอ โกหกหาอะไรก็จะไปชําระกิเลสซึ่งเปนตัวโกหกในหัวใจเจาของตางหากนี่นะ มา
หาโกหกโลกอะไร ใหไดปรากฏขึ้นดูซิที่จิตนี่นะ จิตดวงนี้นะ ถาความเลวก็เลวตลอดหมด
คุณคาหมดราคา ก็คือจิตดวงนี้แหละ  

เห็นไหมนักโทษในเรือนจําใครไปเคารพนับถือเยินยอสรรเสริญเขา ไปกราบไหว
บูชานักโทษมีไหม ก็คนเหมือนกันกับเรา ทานผูดีทําไมก็คนเหมือนกันเราไปกราบไหวบูชา
เคารพนับถือ อยางนักโทษในเรือนจํามันก็เปนคนเหมือนกัน มองเห็นแลวตาไมอยากดูเลย 
เหมือนลูกตาจะแตก น่ันเพราะหมดคุณคาหมดราคาเขาถือกันอยางน้ัน มองก็ไมอยากมอง
ฟงก็ไมอยากฟง เรื่องนักโทษแสดงออกมาแงใดนี้ไมอยากฟงทั้งนั้น น่ันเห็นไหมละ ความ
หมดราคาแสดงอะไรหมดราคาไปหมด ถาสิ่งที่มีราคาแย็บออกมาตรงไหนมีราคาไปหมด 
ฟงซิ คนน้ันแหละคนเหมือนกันน่ันแหละมันเปนอยูท่ีใจนะพาใหเปน ไมไดเปนอยูที่ไหน 
ทําใหหมดคุณคาหมดราคา ทั้ง ๆ ท่ีเปนคนเหมือนโลกเขา มันก็หมดไดอยางนั้นละ เห็น
กันอยูอยางในเรือนจํา คนนอกเรือนจําแมแตเด็กเขาก็รัก คนในเรือนจําเปนปูออกมาเขาก็
ไมรักเขาใจไหม อยาวาแตเด็กเลย ขนาดถึงขั้นปูเขาก ็โอ.ปูอะไร นี่ปูนักโทษ เขาก็ไปนั้นอีก
แหละ มันตางกันที่คนที่ใจ เปลี่ยนไดหมดใจดวงนี้ยังบอกแลว  

ฟงซิ ก็พูดใหทานทั้งหลายฟง เคยไดฟงแลว ในหนังสือก็มีท่ีวากิเลสตัวมันเย่ียม ๆ 
เห็นไหมละ ตัวมันเย่ียม ๆ สุดยอดของกิเลสคือกษัตริยวัฏจักรไดแกอวิชชา แสดงลวดลาย
วาระสุดทาย เราก็เคยพูดแลวน่ี เดินจงกรมไปยืนรําพึงอยู ก็วัดดอยธรรมเจดียนั้นแหละไม
ใชที่ไหน เดินอยูทางดานตะวันตกแตเชานะ โอ.มันนาอัศจรรยก็อัศจรรยละซิ จะวาเราบาก็
เราพูดตามความจริงน่ีจะบายังไง ไมมีที่ใดอัศจรรยก็มาอัศจรรยตัวนี้แหละ โถ อุทานขึ้น
เลยนะ ไมลืม โลกทั้งโลกปกติมันก็วางอยูแลว เปนแตเพียงยังไมวางตัวเองเทานั้นเอง ส่ิง
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ท้ังหลายมันวางไปหมดดวยการชําระของเรา ทีนี้จิตที่เปนกิเลสสวนละเอียดมันก็แทรกเขา
ตรงนั้น เสริมกันในตรงน้ัน เลยความสวางไสวของตนที่จิตชําระได อวิชชาก็แทรกเขาไปนั้น 
มันก็เลยกลายเปนเรื่องของอวิชชาไปหมด แตไมรูอวิชชาซ ิ วาเปนธรรมไปเสียหมด หลง
มันเสียจน 

ถึงขนาดที่ออกอุทาน โห จิตของเราทําไมถึงอัศจรรยเอาถึงขนาดนี้เชียวหนา วา
อยางน้ันนะ มองดูที่ไหนมันก็จาไปหมดเลย เวลามันเดน ๆ อวิชชาแทรกเขาไปในน้ันไมรู
นะ เงาของอวิชชามันแทรกเขาไปในนั้นเราก็ไมรู ทีนี้พระธรรมทานก็กลัวหลงกลอุบายละซิ 
น่ันเห็นไหมละ พออุทานข้ึนอยางน้ันอัศจรรยตัวเองวาเปนความสวางไสว เปนความ
อัศจรรย เรียกวาเหนือโลกเหนือสงสารไปก็วาได เวลามันหลงหลงขนาดน้ัน 

ทีนี้พระธรรมทานก็กลัวจะหลงละซิ ทานเตือนขึ้นมา เรายังไมรูวาพระธรรมเตือนนะ 
เห็นไหมละอํานาจของกิเลสมันกลอม เคยพูดแลววา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูท่ีไหนน้ัน
แลคือตัวภพ นั่นฟงซิ ความสวางออกจากจุดน้ี มันไมดูจุดน้ีซิ ทานเตือนเขาไปตรงนี ้น่ี
ตัวภัยอยูตรงนี้นะความหมาย เลยหลงไปอีก ไมรูนะ หลังจากเผาศพหลวงปูม่ันแลว ตอน
เดือน ๓ ข้ึนไปบนหลังวัดดอยธรรมเจดียไปภาวนา เพราะเราเคยข้ึนลงเสมอเน่ืองจาก
สถานท่ีน่ันเหมาะสมมาก ไปอยูเรื่อย หลงกลอันนี้แกยังไมตก ฟาดไปอําเภอบานผือ 
อําเภอทาบอ แตกอนไมมีหลายอําเภอ มีแตอําเภอบานผือ อําเภอทาบอ ๒ แหงเทาน้ัน 
เดี๋ยวนี้ดูเหมือนอําเภอศรีเชียงใหมเพิ่มเขาไปอีก แลวยังจะมีอําเภออะไร ไปอยูนั้นจน
กระทั่งเดือน ๖ จวนส้ินเดือนเมษายนเดือน ๕ กลับมา แลวเดือน ๖ ก็ขึ้นไปอยูนั้น กลับมา
อีกมาตรงนั้นอีก มาแกปญหาความสวาง น่ีหมายถึงวาสวางจุดหน่ึงท่ีทําใหหลงอยางลืมเน้ือ
ลืมตัวเลย ถึงขนาดพระธรรมทานมาเตือนใหไดสต ิยังไมยอมไดสตินะ ยังแบกไปโนนแลว
กลับมาอีก ก็มาท่ีเกาน้ันแหละ 

ทีน้ีมาสรุปความเลยวา ความสวางไสวน้ัน บทเวลาธรรมชาติท่ีแทจริงเต็มสัดเต็ม
สวนไดพุงขึ้นเทานั้น ความสวางไสวเหลาน้ันมันกลายเปนกองข้ีควายไปไดหมด เปนยังไง
แตกอนวาอัศจรรย ทีนี้ทําไมจึงกลายเปนกองขี้ควายไปได น่ีเพราะธรรมชาติท่ีเลิศเลอ
เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงนี้ครอบไปหมดเลย มันเหนือกัน
ขนาดไหน มันถึงวา โอโห มันหลงขนาดน้ีเชียวนะ เห็นเปนกองข้ีควายแลวนะท่ีน่ีนะ ตอน
ที่อัศจรรยแตกอนกลับมาเปนกองขี้ควาย เพราะอํานาจแหงธรรมท่ีเลิศเลอเหนือกวาน้ัน
ครอบไปหมดเลย อันนี้เลยกลายเปนกองขี้ควายได เราลืมเม่ือไหร มันเปนอยูท่ีหัวใจน่ีนะ  
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ปฏิบัติใหดีซิใจดวงนี้ เวลามันเลิศมันเลอมันก็เปนอยางน้ันแหละ เวลามันเลวก็เปน
อยางนั้นอยางที่เห็นทั่ว ๆ ไป จิตดวงเดียวน้ีนะพาใหเปน เพราะฉะน้ันจึงใหพยายามดัด
แปลงแกไขจิตดวงนี้ที่เปนภัยเต็มตัว ๆ ออกโดยลําดับดวยการสรางความด ีฝนกิเลส
บําเพ็ญความดีเขาไป เราจะเอาแตเร่ืองกิเลสมาเปนหัวหนาแลวสรางอุปสรรคตลอด
เวลาในการสรางความดี สรางไมไดนะ ตองฝนตลอดเวลา น่ันละความอัศจรรยแท ไม
ตื่นเงาไมไปตื่นที่ขึ้นที่ตรงนั้น สวางท่ีตรงน้ี ไมเปนบา ลงน่ีจาข้ึนมาแลวลบหมดเลย สาม
แดนโลกธาตุไมมีอะไรเหมือน เหนือหมดทุกอยางเลย 

เพราะฉะน้ันพูดตามหลักความจริงจึงพูดวาสามแดนโลกธาตุน้ีคือถังขยะ วา
อยางน้ันเลย พูดอยางอ่ืนไปไมไดเม่ือเทียบกับธรรมชาติท่ีเหนือโลกเหนือสงสารไป
แลว เหนือน้ันมันเลยสมมุติไปแลวเอามาเทียบกัน ส่ิงเหลาน้ีก็กลายเปนถังขยะ จะวา
ยังไง แตกอนรูเม่ือไหรเห็นเม่ือไหร อยางนี้ แลวมันเปนขึ้นในจิตเต็มที่แลวไมบอกมันก็รู 
มันก็เห็น น่ีแหละธรรมท่ีวาใครจะคาดไมไดนะ คาดธรรม คาดกรรมคาดไมได แลวแตจะ
แสดงขึ้นมาดวยเหตุผลกลไกอะไรจะขึ้นมาเองเปนเอง สวนที่จะไปคาดอยาไปฝนวาอยาง
น้ันเลย ฝนดิบฝนสด  

น่ีสอนแลวสอนเลา ไมไดมากก็ขอใหไดมีรองรอยติดเนื้อติดตัวบาง รองรอยแหง
ความดีท้ังหลาย อยาปลอยไปเฉย ๆ นะ วันหนึ่งคืนหนึ่งมีแตกิเลสถลุงตลอดเวลา กิเลสไม
มีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา ถลุงไดตลอดในหัวใจสัตว ถลุงตลอด ทีน้ีธรรมเวลาบําเพ็ญแลวก็
เปนอกาลิโก ถลุงกิเลสไดเชนเดียวกัน มีธรรมเทาน้ันเหนือกิเลส นอกน้ันปราบกิเลสไม
ลง มีธรรมเทาน้ันเปนเคร่ืองปราบกิเลสได เรียกวาอยางเย่ียมท่ีสุดเลยละ ทานจึงสอน
ใหปฏิบัติธรรม  

ในสามแดนโลกธาตุนี้เปนแดนแหงขาศึกคือกิเลสเต็มไปหมด แลวธรรมมาปราบมา
แกมาไข ตัวเองนั้นแหละที่อยูในถังขยะนั่น แกออกไปยังไงมันก็พนถังขยะไปได อยางพระ
พุทธเจา พระอรหันต เวลาทานยังครองขันธอยู พระสรีระและรางกายของทานก็เปนถังขยะ
เพราะเปนสมมุติดวยกัน แตจิตของทานพนแลว ทานจะพูดวาเหลานี้ถังขยะก็ไมผิด พูดถึง
ตัวทานเองดวยวาทานก็เปนถังขยะ ในสวนที่ยังเปนสมมุติอยูเปนถังขยะทั้งหมด น่ัน 
เพราะเมื่อพนไปแลวธรรมชาตินั้นไมใชถังขยะ จึงดูถังขยะไดอยางจะแจงทีเดียวหายสงสัย 
เอ เม่ือวานน้ีไปไหนนะ ลืม อยางนี้ละไปไหนมาลืม โอ.ไปวัดธรรมอินทรเม่ือวานน้ีนะ ไป
นายูง ไปอยูประมาณชั่วโมง พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้สั่งเสียอะไร ๆ แลวก็กลับมา ไปไหนมาไหน
แลวจําไมไดนะทุกวัน ไปแลวหายเงียบเลย  
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อยางเม่ือวานน้ี เอ.เม่ือวานน้ีไปไหนนะ จําไมได ความจําตัดเขามา ๆ น่ีเรียกวา
ขันธ เรียกวาสมมุติ ขันธทั้งหาแสดงอยูในจิต คือจิตอยูเหนือน้ันนะ แตกิริยาของอันนี้มัน
เปนสมมุติของมัน มันก็หมุนของมันอยูอยางนั้นตลอด เปนเรื่องของมันเอง มันก็ไมรูวามัน
แสดงนะ จิตน่ันแหละรับทราบ มันก็ไมรูวามันกวนอะไร มันก็แสดงของมัน แตคําวากวนก็
คือวามันทําใหรับทราบอยูเสมอ ธรรมชาติที่รูคือจิตรูอยู อันนั้นมันแสดงยังไงก็แสดงของ
มันอยูอยางนั้น จนกวาจะหมดสภาพของขันธ ๕ แลว เรียกวาสมมุติหมดโดยส้ินเชิง ปลอย
โดยส้ินเชิงเปนอนุปาทิเสสนิพพาน เวลาทานครองธาตุครองขันธอยูก็เปน สอุปาทิเสส
นิพพาน จิตที่บริสุทธิ์แลวแตยังรับผิดชอบในขันธนี้อยู พาไป พามา พาอยู พากิน พาหลับ 
พานอน หมุนอยูอยางนั้นตลอดเวลาในวงสมมุต ิ เพราะอันน้ีหมดแลวก็เรียกวาสมมุติใน
โลกนี้มายุติสุดทายคือขันธดับ หมายถึงพระอรหันตทาน สมมุติสุดทายคือขันธที่เกี่ยวของ
กับทาน แมทานจะไมติดไมพัน ไมซึมซาบก็ตาม มันแสดงก็บอกวาแสดง มีความรับผิด
ชอบของทาน  

พออันนี้ดับพรึบลงเทานั้น เรียกวาตาย สมมุติทั้งมวลก็ขาดสะบั้นลงโดยลําดับ อนุ
ปาทิเสสนิพพานลวน ๆ ก็เปนไปอยูแลว มีแตขันธเทาน้ันท่ีทําใหเปน สอุปาทิเสสนิพพาน 
พออันนี้ขาดลงไปก็หมด ทานแสดงไวอยางจะแจงนี่นะ แตเราถามันมืดไมรูในใจ แสดงเทา
ไรมันก็สงสัยอยูน้ันละ พอมันเปนขึ้นแลวก็รับกันปงทันทีเลย หายสงสัย ๆ เวลาน้ีกิเลส
กําลังหนาแนนมากข้ึนเร่ือย ๆ นะ ธรรมนี้คอยออนลง ๆ ถูกทับถูกถมแทบจะไมมีนะ ตอ
ไปจะไมมี คืออํานาจของกิเลสมันมาทุกแงทุกมุม มองไมทันนะ สิ่งที่ผลิตขึ้นมาใหโลกได
หลงไดเพลิดเพลินนี้มันรอบตัว ๆ มาทุกแบบทุกฉบับลวนแลวตั้งแตกลมายาของกิเลสที่
หลอกสัตวโลกใหหลงทั้งนั้น มันผลิตขึ้นมาเจาของผูผลิตก็หลง ผูไปเปนบานั้นอีกก็หลง 
ตางคนตางหลงดวยกันน่ันแหละ  

เอา ผลิตอันนั้นขึ้นมาผลิตอันนี้ขึ้นมา อูย.พิสดารมากนะ เรื่องของกิเลสสมมุตินี่นะ 
ธรรมจับรูหมดจะวาไง มันจะแย็บออกมาตรงไหนปดไมอยู เพราะธรรมเหนือกวามันจะ
ออกมาแบบไหนปดไมอยู จะทราบทันที ๆ ผูไมทราบมันก็ควาทันท ีๆ เขาใจไหม อันหน่ึง
แย็บข้ึนมาทราบทันที อันหน่ึงพอแย็บข้ึนมาควาทันทีเลย เขาใจไหม พวกเราน้ีพวกควาทัน
ที เปนอาจารยใหญของลิง ลิงนี้จะไมมีเหลือแหละ ถามนุษยไปที่ไหนลิงนี้แตกฮือเลย ไมมี
ปาอยูโดดลงทะเล สูมนุษยไมไดมนุษยนี้เกงกวาลิง แย็บออกมามันความับ ๆ หลงทั้งนั้น 
ขึ้นชื่อวาจะไมใหหลงไมม ี ถาลงกิเลสยังมีแทรกอยูในใจมันหลงไดทั้งนั้น พอกิเลสหมดสิ้น



 ๘ 

เชิงรูไดหมด อะไรแย็บขึ้นมานี้รูทันท ีๆ ไมตองบอกก็รู ทานจึงเรียกวาธรรมในหลักธรรม
ชาต ิวันน้ีพูดเทาน้ีละธรรมะ ไมพูดมากอะไรละ 

ทองคําเมื่อวานนี้ไดถึง ๑ บาท ๒๕ สตางค ดอลลารไดตั้ง ๕๐๔ ดอลลนะเมื่อวาน 
อยางน้ีละดอลลารเราข้ึนเร่ือย ๆ กวาทองคําไดถึง ๑๐ ตัน มันจะตองถึง ๑๐ ลานแหละเรา
คิดไวนะ เพราะมันขยับข้ึนไปเร่ือย เมื่อวานนี้ก็ไดตั้ง ๕๐๔ ดอลล สวนกฐินเงินสดได ๑ 
กอง รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๒๘๗ กิโลคร่ึง กฐินทองคํา ๘๔,๐๐๐ กองนั้นไดแลว 
๘๔,๐๖๖ กอง เกิน ๘๔,๐๐๐ ไป ๖๖ กอง เปนอันวาหมดปญหา เรื่องที่วากฐินก็หมด
ปญหากันไป ทีนี้เราก็หมุนเพื่อทองคําไมบอกวากฐิน เพราะกฐินนี้กฐินเพื่อทองคํา เม่ือ
กฐินน้ีครบตามจํานวนแลวเราก็บอกไวเพ่ือทองคํา ๆ เพื่อผาปาทองคํา ๆ ไปเรื่อยตามเดิม
น่ันแหละ กรุณาทราบตามน้ี ไมมีปญหาอะไรแลวละเรื่องกฐิน ๘๔,๐๐๐ กองน้ีเราเทียบ
ทองคําได ๓๐๐ เหรอ  

โยม ๓๒๐ กิโลครับ 
หลวงตา ๓๒๐ กิโล แตเงินของเราที่ไดตามกําหนด ๘๔,๐๐๐ กองนี้ จะไมพอกับ

ทองคําซึ่งขึ้นราคาขึ้นทุกวันนะ ทองคําน้ีมันข้ึนราคาข้ึนเร่ือย ๆ ใชไหม แพงขึ้นเรื่อยใชไหม 
เด๋ียวน้ีเทาไหรทองคําหนักบาทหน่ึง เปนเงินสดเทาไหร  

โยม ทองคําบริสุทธิ ์๙๙.๙๙ มัน ๖,๘๐๐ เจาคะ กอนวันกฐินมันขึ้น ๆ ลง ๆ เร่ือย 
ๆ แตตอนวันกฐินหลวงตาขึ้น ๖,๗๐๐ เจาคะ 

 
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.or.th 


