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เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ถาฝนไมใชอรหันต?
(ขาว ๖๐ ตันที่เมื่อวานกราบเรียนใหหลวงตามีคําสั่ง จัดไปแจกผูน ้ําทวมที่
อยุธยา ๑๕ ตันของคุณสมบัตินะครับ เกษตรเจริญผล ๑๕ ตันไปอยุธยาเหมือนกัน ของ
ศรีเชียงใหมไปจังหวัดสิงหบุรี ๑๕ ตัน ไปจังหวัดอางทอง ๑๕ ตัน รวมทั้งหมด ๖๐ ตัน
พอดี) สงไปที่ไหนบกพรองเฉลี่ยไป (ผูถูกน้ําทวมที่จันทบุรีสงไปเรียบรอยแลว
เหมือนกัน รถ ๓ คัน)
เมื่อคืนนี้เราเปนบา ขบขันจะตายไป คือเดินจงกรมแลวเหนื่อยก็เขาไปในหอง ดู
เหมือนไปขโมยหลับทา หลับก็ไมรู ตื่นก็ไมรู พองัวเงียขึ้นมาเห็นผิดสังเกต พระไปจุด
ไฟไว ตะเกียงโปะเล็กๆ พระจุดไฟไว ทุกวันไมเคยเห็น วันนั้นเห็นพระมาจุดไฟ มี
ผิดปรกตินิดหนอยแตเราไมรูวาเราผิด ไมทราบวากี่ทุมกี่โมง ดอมๆ มาครัว ทางนี้รอ
อยูแลวก็ยังไมรูตัววาทางนี้รอ ตื่นนอนก็ไมรู จากนั้นมามันก็ผิดไปเรื่อยๆ เพราะเจาของ
ไมรูผิดมันก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆ เลยอาละวาดไปหมดเมื่อวานนี้ ขบขันดี แนะบทเวลามันจะ
เปนมันก็เปนของมันความจดความจํา
เดี๋ยวนี้หลับไมรูนะ ตื่นไมรู พูดไมถกู ทั้งสองอยาง ไมทราบมันหลับเมื่อไร ตื่นก็
ไมทราบตื่นเมื่อไรก็มันตืน่ อยูแลว แนะ เลยไมไดเรื่องเจาของเอง นี่เปนแลวนะ ขันธ
ระยะนี้กําลัง หลับไมรูตื่นไมรู มันพึง่ เปลี่ยนมา ขันธลวนๆ แหละนี่ ใครจะไมรูหลับตื่น
ใชไหมละ มันก็รูกันทั่วโลก เราก็รูเหมือนโลกทัว่ ๆ ไป แตเวลามันจะเปลี่ยนก็อยางนี้
แหละ หลับไมรูตื่นไมรู วาตื่นก็มันตื่นอยูแลว แนะ วาหลับก็ไมทราบวาหลับเมื่อไร เอา
ตอนฝน มันมีฝนอยางนั้นอยางนี้ ออ หลับตอนนั้น ไมงั้นไมรูนะ นี่ละธาตุขันธมัน
เปลี่ยนของมัน
ธาตุขันธเปนสมมุติมันก็เปลี่ยนของมันไปอยางนี้
สวนจิตนั้นมันนอกไป
หมดแลวพูดไมถกู หมดสมมุติโดยสิน้ เชิง เรียกวาวิมุตติลวนๆ เทานั้นแหละ ดังที่ทาน
ตั้งบัญญัติเอาไวก็เปนไปตามนั้น สวนสมมุติเอาแนเอานอนไมได วิมตุ ตินี้หมดปญหา
ทันทีเลย นี่เรียกวาขันธ ขันธนี้จะเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อย เราจะสังเกตได
ตลอดเวลา
สมมุตมิ ีขันธเปนสําคัญมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็คอยรูๆ

ขันธนะ
เปลี่ยนแปลง เชนอยางหลับก็ไมรูตื่นก็ไมรู คือขันธ
ใครจะไมรูเวลาหลับตื่น นี้มันไมรูจะใหวาไง ถาวาตื่นมันก็ตื่นอยูแลว แนะ ถาวา
หลับก็ไมทราบวาหลับเมื่อไร ก็จะทราบเอาตอนที่มันฝน โอ หลับตอนนั้นๆ คือถือเอา
ความฝนนั่นแหละเปนเวลาหลับ มันเปลี่ยนอยางนั้นแหละ นี้ยังมีผูที่แตงหนังสือมา เรา
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ไดอาน นี่ละการแตงหนังสือเอาทิฐคิ วามรูความเห็นของตนแทรกเขาในธรรม เลย
กลายเปนธรรมมัวหมองไปดวย ไมบริสุทธิ์ แตกอ นเราก็ไมไดคิดเทาไรนัก หากอานไป
เจอเขามันหากจําของมันไดเอง สิ่งใดที่ควรจะจํามันก็จําของมันเอง อานไปถึงบททีว่ า
พระอรหันตนอนหลับแลวไมฝน วางั้นนะ ถายังฝนอยูไมใชพระอรหันต เขียนไวใน
หนังสือเราอานไปเจอ เราก็ยังไมไดปกใจอะไรมากนัก วาพระอรหันตนอนหลับไมฝน
ถาฝนอยูไมใชพระอรหันต
ยังอวดเกงเขาไปอีก ถายังฝนอยูไมใชพระอรหันต นี้อวดเกงในความจอมปลอม
ของตัวเอง มันก็รูไดชัดเจน นี้ตัวจอมปลอม นอนหลับแลวไมฝน พระอรหันตนอนหลับ
ไมฝน ถาฝนไมใชพระอรหันต ดูซินะมันทับเขาไปอีก
จึงกระเทือนใจเรามาก เราอยากจับมือมาถามตอหนากัน โคตรพอโคตรแมมึง
เคยเปนอรหันตแลวหรือ อยากวาเขาใจไหม มาอวดพอมึงหรือ พอกูไมไดเปนอรหันต
ก็ตาม แตกกู ็หันไปนั้นหันไปนี้ได กูไมไดเปนอรหันต กูก็หนั นั้นหันนี้ไดอยูมึงอยามา
อวดกูนา อยางนี้ละมันบอกชัดเจน ที่เขียนไวในบุพพสิกขาวาพระอรหันตนอนหลับแลว
ไมฝน ถาฝนไมใชอรหันต ผิดทั้งเพเลย ก็ขันธ ๕ เปนสมมุติจะไมใหมันดีดมันดิ้นไป
ตามสมมุติแลวจะใหมันดิ้นไปไหน จิตเปนจิตตวิมุตติมันคนละอยาง ครองขันธอยู
อันหนึ่งเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อันหนึ่งเปนสมมุติลวนๆ มันก็เปนไปตามสมมุติ วิมตุ ติ
ก็เปนหลักธรรมชาติของวิมุตติไปเทานั้นเอง
นี่ละการเขียนหนังสือ
มันเอาความรูความเห็นของตนไปแทรกในหนังสือที่
บริสุทธิ์ใหมัวหมองไปดวยได อยางที่วาพระอรหันตนอนหลับไมฝน ถาฝนไมใชพระ
อรหันต นูนนะมันตีตราเขาไปอีก ธาตุขันธมันก็เปนสมมุติ ขันธก็เปนสมมุติมันเขากัน
ไมไดยงั ไง มันก็เขากันไดสนิท จิตที่บริสุทธิ์ทานไมไดพดู ถึงเรื่องฝนไมฝนแหละ พูด
เหลานี้เปนเรื่องของสมมุติในขันธทั้งนั้น ไดเห็นชัดเจนที่วาพระอรหันตนอนหลับแลว
ไมฝน ถาฝนไมใชพระอรหันต นี่เห็นชัดเจน คือความจอมปลอมของคนๆ นี้ผูเขียนนี้
จะทําใหคนอื่นหลงไปตามได มันไมจริง
ขันธก็เปนสมมุติ ความฝนก็เปนสมมุติ ทําไมเขากันไมได ทําไมฝนไมได นั่น
ออกมาเผินๆ นี้มันก็รูกัน ยิ่งถึงขัน้ บริสุทธิ์ลวนๆ แลวรูไดหมดจะวาไง ในหนังสือที่
เรียกวาพระไตรปฎกๆ ปฎกๆ แปลวาภาชนะ ทานเรียกวา ปฎก ปฏก เปนภาษาบาลี
ปฎกเปนภาษาไทยเรา แปลออกมาแลววาภาชนะสําหรับใสสิ่งของ ปฎกก็ภาชนะ
สําหรับใสธรรม เรียกวาปฎก พระวินัยปฎก ภาชนะสําหรับบรรจุพระวินัย พระ
สุตตันตปฎก ภาชนะสําหรับบรรจุพระสูตร อภิธรรมปฎก ภาชนะสําหรับบรรจุธรรมขั้น
สูง คืออภิธรรม แปลเปนอยางนั้นแหละ วาปฎกๆ เราไมคอยเขาใจ ถาแปลออกมาแลว
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ปฎกหรือปฏกเปนภาษาบาลี ปฎกเปนภาษาไทย เรียกวาภาชนะ หรือวาถวยหรือจาน
เราเหลานี้แหละ
อะไรก็ตามเถอะที่เราเรียนมามากนอยๆ ถายังไมไดเขาภาคปฏิบัติดวยจิตต
ภาวนาที่เปนธรรมลวนๆ เห็นผลมาประจักษๆ แลว ทางภาคปริยัติก็จะไมไดคิดอะไร
มากนัก แตพอเขาถึงภาคปฏิบัติมันรูมันเห็นทางภาคปฏิบัติมันลึกซึ้งมากนะ ทีนี้มันก็รู
อะไรปลอมอะไรจริง ในพระไตรปฎกอะไรมันปลอมอะไรมันจริง มันรูอยูในใจเลยเชียว
พิสดารมาก ผลที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติก็คอื ความสุขสุดยอดนั้นแหละ แตผลอีก
อยางหนึ่งที่ไดเห็นอะไรหายสงสัย เราไดปฏิบัติแลว ถาปฏิบัติแบบงูๆ ปลาๆ ไมนับเขา
มานะ ปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังใหรูตามทางของศาสดาจริงๆ
ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน เปนแบบแปลนแผนผัง ปฏิบัติ นําแบบแปลนนั้น
ออกมาปฏิบัติมาแจงเหมือนเขาทําแปลนบานแปลนเรือน ทิ้งไวในหองก็เปนแปลนเต็ม
หอง ดึงออกมากางไวจะปลูกบานสรางเรือนหลังไหนขนาดไหนเอากี่หองกี่หับ สั้นยาว
ขนาดไหนเอาแปลนมากาง ทีนี้คอยสรางตามนั้น นี่เรียกวาภาคปฏิบัติ ทีนี้มันก็ปรากฏ
ขึ้นมาตั้งแตเริ่มแรกขุดดินเทคาน มันก็รูขึ้นมาเรื่อย จนกระทั่งสําเร็จเปนหลัง เปน
ปฏิเวธรูแจงในงานของตนในผลงานของตน นั่นแปลออกแลวเปนอยางนั้น ปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปฏิเวธคือความรูผลงานของตน
ปริยัติไดแกแบบแปลน ปฏิบัตินําเอาแบบแปลนมาสรางบานสรางเรือน ก็
ปรากฏเปนรูปเปนรางขึ้นมาเรื่อยๆ เปนปฏิเวธขึ้นมาเปนลําดับ จนกระทั่งสราง
บานเรือนเสร็จโดยสมบูรณก็เปนปฏิเวธสมบูรณวา เออ บานหลังนี้เสร็จเรียบรอยแลว
นั่น นั่นละปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ถามีแตการศึกษาเลาเรียนเฉยๆ มันก็เปนนกขุนทอง
ไปได เรียนไมไดหวังอรรถหวังธรรมเขาสูใจตัวเอง เรียนเพื่อความจดความจําเอาชื่อเอา
เสียงเอานามอะไร เอาชั้นเอาภูมิก็เปนโลกไปเลย ไมไดเปนธรรม ถาเรียนเพื่อนํามา
ปฏิบัติตนเองตามที่ธรรมทานสอนไวนั้นเรียกวา ปริยัติเพื่อปฏิบัติจริงๆ เปนผลจริงๆ
จากนั้นก็เปนปฏิเวธไดรูผลของงานตัวเองโดยลําดับ
จนกระทั่งแทงทะลุถึงนิพพาน
เรียนวาปฏิเวธโดยสมบูรณ นั่นเปนอยางนั้น ใหเขาทางภาคปฏิบัติ
นี้ก็ไมมีใครพูด พูดอยางหลวงตาพูดนี่นะ คือภาคปริยัติเราก็ผานมาเต็มกําลัง
ของเรา ผานทางภาคปฏิบัตินี้ก็เรียกวาเต็มกําลังเหมือนกัน ทีนี้เวลาไดผลขึ้นมาแลวก็
มาลงอยูในภาคปฏิเวธ ผลแหงการปฏิบัติของเราขึ้นเห็นชัดเจนหายสงสัยเปนลําดับลํา
ดาไปหมด บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน เปรต ผี หายสงสัย แตทานไม
หิวโหย รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น ถาคนควรจะฉุดลากทานก็ฉุด ถามันยังจมอยู
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ไมยอมขึ้นก็ ดีไมดีจับไสลงไป ตบกนลงไปเขามูตรเขาคูถเขาสวมเขาถานไปเสีย ดึงออก
มันไมออกเขาใจไหม มันก็มีสองอยาง
เหมือนอยางตํารวจคนหนึ่ง เราจะไปนครพนม ฉันจังหันที่สกลนคร เขานิมนต
ไปฉันที่บาน รถจะมาหนาบานแลวขึ้นรถเมลไป แตกอนรถไมคอยมี ที่ตรงนั้นแหละ มี
ตํารวจคนหนึ่งเขายืนอยูหนาสถานี แตเขายืนยามนี้เขายืนอยูธรรมดาก็ไมทราบ แลวมี
ผูหญิงคนหนึ่งเดินไปฟากถนนทางนี้ เขายืนอยูฟากถนนทางนี้ ทีนี้เราก็รอรถอยูนั้น เรา
ไมรูวาเขามีอะไรกัน เขาคุนกันไมคุนกันเราไมรู พอไปถึงนั้น หยุด วางั้นนะ ตํารวจคน
นั้นบอกผูหญิงคนนั้นหยุด ผูหญิงคนนั้นก็เดินเฉย บอกหยุดวะ ยิ่งหนักขึ้นนะ ทางนั้น
เขาก็เดินเฉย เราไมรูเรื่องของเขา พอถึงขั้นที่สาม บอกหยุดไมหยุดเหรอขึ้นเลย เอะ นี่
มันทะเลาะกันหรือ ไมหยุดก็ไปเสียซี หมดทา บอกวาไมหยุดก็ไปเสียซี หมดทาเลย
ผูหญิงคนนั้นมันก็ไปเฉยไมสนใจนะ ก็เขาคุนกันมาเทาไรแลว เขาขูกันดวย
ความหยอกเลนกัน ไอเรานึกวาเขาจริงจัง เหอ บอกหยุดไมหยุดหรือ ขึ้นอยางใหญโต
นะ ไมหยุดก็ไปเสียซี หมดทาเลย ผูหญิงคนนั้นก็เดินเฉยไปเลย เขาคุนกันมาสักเทาไร
เราไมรูเรื่อง ขบขันดี นีบ่ อกหยุดมันไมหยุดนะพวกใตถุนศาลานี่ บอกหยุดๆ วาเทาไร
มันไมหยุด มันบืนหาเสื่อหาหมอน เขาใจไหม บอกหยุดๆ วาเทาไรมันก็ไมหยุด
มันบืนหาเสื่อหาหมอน ทางนี้ก็ตวาดใหญเลย ไมหยุดก็ไปเสียซี ไปหาเสื่อหาหมอน มัน
ก็เทานั้นเองจะใหวาไง วันนี้ก็พูดเทานั้นละ
เทศนาวาการก็เทศนมานานแลวสอนพี่นองทัง้ หลาย ใหจดจํานะ การสอนของ
เราไมไดมีอะไรสงสัยเลย เรากราบพระพุทธเจาอยางราบเลย เปนสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบหมดเลย ไมมีผดิ มีเพี้ยนแมนิดหนึ่ง ไมเหมือนกิเลสที่เปนโคตรแซแหงการ
หลอกลวงตมตุนสัตวโลก ธรรมนี้เปนสวากขาตธรรมตรัสไวแนวเลย ใหพากันตั้งใจ
ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา ผลจะเห็นขึ้นประจักษใจ ไมเปนอื่น ธรรมนี้ใหม
เอี่ยมตลอด สดๆ รอนๆ เหมือนกิเลสมันเอี่ยมของมัน สัตวโลกจึงจมไปกับมันไมมีเข็ด
หลาบอิ่มพอ วาถูกตมจากกิเลสไมมี แลวธรรมทานก็สดๆ รอนๆ เหมือนกัน ตรงแนว
ตอหลักตอจุดที่หมายเลย เอาละใหพร
(หลวงตาครับเขาสงมาจากขางหลังสั้นๆ เขาอยากรูวาการอุทิศสวนกุศลใหผูที่
ตายไปแลว ผูตายจะไดรับไหมครับ ถายังไมไดไปจุติเปนเปรต เขาบอกเขาเคยไดยิน
พระกรรมฐานบอกวา ถาจิตของผูนั้นยังไมไดเกิดเปนเปรตอุทศิ ไปใหก็ไมไดรับ) เออ ก็
ถูกตอง เราก็เปนกรรมฐานเหมือนกัน เราก็ตอบไดเหมือนกัน เขาใจไหม ไปสวรรค
นิพพานไปทีไ่ หนก็ไมไดรบั สวนบุญกุศลก็ยอนมาหาเจาของตามเดิม เขาใจเหรอ ถา
เปนเปรตเปนผี เปรตมี ๑๒-๑๓ จําพวก เปรตที่ควรรับไทยทานของญาติวงศนี้ก็

๕
คือปรทัตตูปชีวีเปรต มีจําพวกเดียว เปรต ๑๓ จําพวก ๑๒ จําพวกไมไดรับ คือมัน
กรรมหนักเบาตางกัน ประเภทปรทัตตูปชีวีเปรตนี้ไดรับ เราเผื่อไวนั่นละดี ไดรับไมได
รับก็ไมเสียหาย เปนบุญของเราอยูแลวเทานั้นเอง เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

