๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

จิตนี้เปนธรรมธาตุแลว
(ลูกศิษยหลวงพอสังวาลยถวายทองคํา ๓ บาท ปจจัย ๕๒,๐๐๐ บาท) พอใจๆ
ลูกศิษยหลวงพอสังวาลยไมใชเลนละ องคทานเองเกงมากในการเสียสละ ยิ่งตอนเรา
พยายามเอาทองคําเขาคลังหลวง ทานไปเที่ยวหาขนไปไดทุกแหงนะหลวงพอสังวาลย
นูนเขาถึงปากชองจะขึ้นเขาใหญ นิมนตเราใหไปรับทองคํา เราก็พอใจ ไปเลยเชียว พอ
ฉันเสร็จไปเลย ทองคําเยอะนะดูเหมือนเปนกิโลกวา ทองคําเยอะหนึ่ง น้ําใจสุดซึ้งหนึ่ง
เราถึงใจ เราถึงใจเรื่องน้ําใจกอน ไปก็ไปเจอทองคําเขาอีก เลยเพิ่มความซึ้งในจิตใจ
มากหลวงพอสังวาลยนะ
ทานเปนพระสําคัญในการเห็นสวนรวมเปนของสําคัญ
สวนรวมเปนสําคัญมากทานเห็นจุดนี้สําคัญ ทองคํามีเทาไรๆ ทานจะหามาบริจาค
พูดถึงเรื่องทองคําเวลานี้ไดเทาไรแลว (ตอนนีไ้ ดทั้งหมด ๑๑,๙๓๘ กิโล)
๑๑,๙๓๘ ไมใชเลนนะ พวกเราหาแทบลมแทบตาย ไดมา ๑๑,๙๓๘ กิโล ตั้งหมื่นกิโล
เปนของเลนเมื่อไร ๑๑,๐๐๐ กิโล แลวยัง ๙๐๐ กิโล ๓๐ กิโล ๘ กิโล ไมใชของเลนนะ
๑๑,๙๓๘ กิโลเปนทองคําเขาคลังหลวงแลว และดอลลาร ๑๐ ลานกวา นี่ก็เขาคลัง
หลวง ก็ไมมีทางไปนี่ ออกไปทางไหนเหตุผลจับกันๆ ทางไหนมีผลมากกวากันและ
ถูกตองเอาอันนั้นเปนอันดับหนึ่ง ไมไดทําสุมสี่สุมหานะ
เราก็เหนื่อยลงทุกวัน เรื่องเหนื่อยเพราะธาตุขันธนี้เหนื่อยนะ แตจิตใจซึ่งความ
เมตตาที่เปนพื้นอยูในใจนี้ก็หนาแนนยิ่งกวาความเหนื่อยอีก มันหนาแนนกวานั้น อันนี้
ละชนะ มันถึงไดไปไดทนี่ ั่นที่นี่ เมื่อวานไปวัดดอยธรรมเจดีย ไปไหนมาแลวลืมๆ ไปก็
ไมพบทานแบน ทานแบนไปตรวจโรคที่กรุงเทพ
เราเคยพูด มันมาติดใจ มาฝงใจลึกอยู อัศจรรยใจเจาของที่วาอยูวัดดอยธรรม
เจดีย คือพระธรรมทานกลัวเราหลง ทานเตือนขึ้นมาเหมือนคนเตือนกัน แตเตือนเปน
คําพูดในหัวใจนะ เปนคําพูดออกมาจริงๆ อยูภายในปบๆๆๆ คือตอนนัน้ ไปภาวนาอยู
ที่วัดดอยธรรมเจดีย จิตมันเขาขั้นวาง คือมันผานเรื่องอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ
อะไรเหลานี้มันผานไปหมดแลว คืออะไรถามันอิ่มแลวมันปลอยๆ การพิจารณาเมื่อ
อิ่มแลวมันก็ปลอย ปลอยเปนขั้นๆๆ เปนเองๆ ของมันนะ มันจะดูดดืม่ ๆ ที่ยังพอใจ
พิจารณาอยูดูด อันไหนพอแลวมันปลอยๆ
พิจารณาไปถึงขั้นผานอะไรไปหมด ไปถึงจิตวาง ทีนี้พิจารณาอะไรวางไปหมด
เลย ไปยืนรําพึงเจาของ นอกจากวางแลวยังเปนความอัศจรรยอีก ยืนรําพึงประมาณตี
หา อยูหลังวัดดอยธรรมเจดีย มันสวางไสวจริงๆ วางไปหมดเลย ก็เราไมเคยเห็น มัน
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ถึงขั้นนี้แลวมันก็วาง วางอัศจรรยดวย คือเราลืมดูตัวตนเหตุของความวาง มันยังไมวา ง
ตอนนั้น เราดูตั้งแตขางนอกไมวาง เหมือนอยางคนเขาไปอยูในหองเขาไปเดินขวางหอง
อยูนั้น โอ หองนี้วางเหลือเกิน วางหมดหอง สงางามดวย วางดวย มีคนหนึ่งเขามายืน
อยูประตู มันวางอยางไร มันไมไดวางเดี๋ยวนี้นะ หองนี้มันไมไดวางอยางที่วานะ ไมวาง
อยางไรก็มันวางหมดแลว ทานมายืนขวางอยูทําไมในหองนี้ มันขวาง หองมันไมวาง
เพราะทานขวางเอง ออกมา ถาอยากเห็นหองวาง พอออกมาปุบ มันก็วางหมดเลย
คือจิตมันติดตัวเอง อะไรก็วางหมดๆ ตัวเองยังติดตัวเองยังไมวาง นั่นละ
ที่วา ไปยืนขวางหองอยู พอวาใหถอนตัวออกมา พอออกมามันก็วางหมด นี่จติ ติด วาง
ภายนอกยังไมวางภายใน พอวางภายในมันก็วางหมดเลย วางดวย วางดวย นี่ก็ไดสอน
พี่นองทัง้ หลาย จวนจะตายแลวนะนี่ เพราะฉะนั้นธรรมะจึงคอยเปดออกๆ เรื่อยๆ ละ
เปดเรื่อย กิริยาภายนอกอยามาถือสีถือสานักนะ ไปเห็นลิงเลนกับลิง ไปเห็นหมาเลน
กับหมา ไปเห็นอะไรเลนกับอันนั้นไปเรื่อย นี่เปนกิริยาอยางหนึ่ง ปฏิบัติตอสัตว
ประเภทนั้นๆ ทุกขั้นๆ จะปฏิบัติตามขั้นของสัตวของคนนะ
ทีนี้ผูปฏิบัติตามขั้นของคนนั้นคือผูหนึ่งตางหาก ไมใชเปนพวกนั้นดูพวกนั้น ทีนี้
จิตเวลามันวางหมดจริงๆ แลวดูโลกนี้คับแคบตีบตันไปดวยความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะตัณหา มีเต็มไปหมด มันเลนกับอันนี้นะมันไมไดวาง โลกไมวาง พอจิต
วางเสียอันเดียวเทานั้นปลอยหมดเลย ไมมีอะไรเหลือ วางหมด ภายนอกก็วาง
ภายในก็วาง นั่นละวางจริงๆ หมด ภายในก็ไมมีเหลือ วางหมดเลย นั่นละทานวา
จิตเขาขั้นวาง วางแหงพระนิพพาน วางแหงธรรมธาตุ วางอยางนั้นละ จิตถึงขั้นนี้
แลวเรียกไดแตวานิพพานเที่ยงหนึ่ง แลวธรรมธาตุหนึ่ง
ธรรมธาตุกบั นิพพานก็อันเดียวกัน จิตนี้กาวเขานี้แลวหมดเปนธรรมธาตุแลวนั่น
ไมมีทางกาวตอไปอีกแลว เปนธรรมธาตุลวนๆ ไปเลย จิตพิจารณาไปมันก็เห็นไปรูไป
ไมถามใครละ ถามการปฏิบัติของตัวเอง เดินไปตามทางทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนแลว
ดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ เรายังไมชอบ มันขวางทางอยู เดินออกซอกทาง
นี้แลวออกทางนี้ๆ ตีเขามามันก็ออกทางนี้ ตีทางนี้ออกทางนี้อยูนั่นละ คือจิตใจเรามันมี
กิเลสมันจะไปแตทางผิด ใหตีเขามา ตีเขามาหาทางถูกคือธรรม เรียกวาสวากขาตธรรม
แลวคอยไปตามนี้เรื่อย พุงถึงเลย มันแยกนูนแยกนี้เสียเวล่ําเวลาและเหนื่อยเปลาๆ
นี่ละการปฏิบัติจิตเปนอยางนั้น
พอมันแย็บออกไปผิดทางเมือ่ ไร..จิตมัน
ละเอียด สติปญญาละเอียด มันทันกัน มันแย็บออกไปผิดตีปบุ ๆ เลย แตกอนมันยังไม
เคยเปน แตเวลามันเขาถึงขั้นละเอียดแลวพอแย็บออกแลวตีปวะเขามา เขาเรื่อยๆๆ
แลวก็พุงถึงที่สุด หมดความสงสัยภายนอกภายในหายหมด ทุกสิ่งทุกอยางเปนโลกธาตุ
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ไปธรรมดา ธรรมชาติของเขา จิตก็เปนธรรมธาตุไปเลย จิตนี้สุดทายก็มาเปนธรรม
ธาตุ
ถาจิตของผูบริสุทธิ์ยังทรงขันธอยูก็เรียกวาจิตบริสุทธิ์เชนจิตพระอรหันต
เพราะจิตทานบริสุทธิ์ พระอรหันตจิตทานบริสุทธิ์ พอธาตุขันธแตกกระจายไปแลว
นั่นละเปนธรรมธาตุแลว ไมไดเรียกวาเปนอรหันตหรือไมอรหันต สุดขีดตรงนั้นละ จํา
เอานะปฏิบัติใหดี
นี่ก็จวนจะตายแลว เหนื่อยทุกวันนี้เหนื่อย (มีคนถายภาพขึ้น) ใครมาแพบ
พาบๆ เวลาพูดธรรมะธัมโมอยามาถายรูปถายอะไรใหยุงกวนตลอดเวลา พวกลิงมัน
มากเหลือเกินในศาลาหลังนี้นะ มันหากมีละคนหนึ่งที่จะมาขวางธรรม พูดวันไหนไดดุ
ทุกวัน มีแตวาหลวงตาดุ ที่มันผิดไมดู ความผิดมันทําความเสียหายแกสวนรวมมาก
ขนาดไหน กําลังเทศนเปดธรรมออก ปบเขามานี้มันทําลายนี้ปบก็เสียหายไปหมด ทีพ่ ูด
นี้ผิดแลวเหรอ ผูทํามันผิด ไดพดู กันอยูเรื่อยละเรื่องเหลานี้
นี่พิจารณาหมดแลว ในชาตินี้เรียกวาหมด ลางปาชาชาตินี้แหละ หมด ในหัวใจ
นี้โลงหมดปลอยหมดโดยประการทั้งปวง ยังเหลือแตขันธดดี ดิ้นไปอีก เพราะฉะนั้นใคร
อยามาถือนะเรื่องขันธ เรื่องขันธโลกเปนอยางไรขันธอันนี้เปนอยางนั้นละ กิริยาของโลก
เปนอยางไรกิริยาของขันธที่เปนสมมุตอิ ยางเดียวกัน เปนอยางเดียวกัน แตจิตที่
เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียบรอยสมบูรณแบบแลวไมมี ไมเปน ใหจําเอานะ
จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลวเรียกวาเปนธรรมธาตุ ถาบุคคลก็วาจิตบริสุทธิ์เรียกวา
พระอรหันตบางอะไรบาง คําวาอรหันตก็คืออาศัยธาตุขันธไป พอขันธดับลงไปพับทีนี้
ก็เปนธรรมธาตุขึ้นมาเต็มตัว ขันธหายหมดเลย ขันธหา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ดับหมด เหลือแตธรรมธาตุลวนๆ อยูในใจ นั่นละที่นี่จะกาวไปไหน กาวไป
ขางหนากาวไปหาอะไร กาวมาขางหลังก็กาวมาแลวสุขทุกขขนาดไหนรูแลว หามันอะไร
ปจจุบันเปนอยางไรพอแลว ลงจุดนี้แลวไมหา กาวหนาก็ไมกา ว ถอยหลังก็ไมถอย อยู
ดวยความพอดี นี่กอ็ ัศจรรยเกินโลกเกินสงสาร
ใหปฏิบัตินะจิตเปนอยางนี้ละ เมื่อปฏิบัติแลวเปนอยางนี้จริงๆ ไมเปนอยางอื่น
ไมตองถามใคร ถามเจาของเอง เมื่อถึงขั้นที่ไมมีที่กาวแลวมันก็รู ไมมีแลวยังจะกาว
ตอไปหาอะไรอีก มันหมดมันสิ้น กาวหนาก็ไมกาว ถอยหลังก็ไมถอย ปจจุบัน
บริสุทธิ์อยางไรก็อยูกับความพอดีอันเลิศเลอ เรียกวาสุดขีดแลว หรือจะเรียกวาจิต
นี้เปนธรรมธาตุแลวเทานั้นก็พอ เอาละพอ
(โยมจากสหรัฐอเมริกาถวาย ๒,๖๕๕ ดอลล) พอใจๆ คิดเปนเงินไทย ๙
หมื่นกวานะ เหลานี้เราคิดหมด ปุบ ปบเขามาหาเมืองไทยใหเขาเหยียบหัวๆ ถาเปน
แบบโลกเขาเรียกวามันคึกคักภายในใจ หัวเราสูงเทากันกับหัวเขาทําไมจึงยอมใหตีนเขา
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สูงกวาตีนเราแลวเหยียบหัวเราลงไป มันคิดอยูตลอด มันหากเปนอยูในจิตนะ อะไร
เอะอะก็เอาหัวของเราเขาไปซอนไวใหตีนเขามาเหยียบหัวเราๆ คืออะไรก็สูเขาไมไดๆ
ขอใหพากันพิจารณานะพี่นองทัง้ หลาย
เหลานี้เราคิดฝงใจมานานแลว เอะอะเห็นอะไรๆ ปบดูอันนี้เปนอะไร เปนของ
เมืองนั้นเปนของเมืองนี้ ของเมืองไทยเราไปไหน มันไมมีหรือปญญา นั่นละมันอดคิด
ไมได เปนอยูในหัวใจ เขาเปนอยางไร เขาก็คนเราก็คน ฟตตัวไปเรื่อยๆ มันก็ไปได ถา
ไมฟตก็หมอบไปเรื่อยๆ ใหตีนเขาจับมาเหยียบหัวเราสูงๆ ไปเรื่อยๆ อยางนั้นละ ไม
เปนทา ใหฟตบาง อะไรก็ฟตบางนะ เอาละพอ ใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

