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บริสุทธิ์ลวนๆ คือจิตพระอรหันต
กอนจังหัน
เมื่อวานนี้เราพูดที่นี่เราก็พูดธรรมดา ปรารภธรรมดา พูดถึงบรรดาลูกศิษยเขา
จะไปวัดดอยธรรมเจดีย เราก็พูดวาวัดดอยธรรมเจดียนี้เราไมไดไปนานแลว มันดังลั่น
ไปหมดหลายจังหวัด ทางมหาสารคาม รอยเอ็ด ขอนแกน ทีไ่ หนไปกองกันอยูที่วัดดอย
ธรรมเจดีย วาเราจะไปที่นั่น ดูซินะ มันจมูกเกงยิ่งกวาหมาพวกนี้ พูดทางนี้ปบมันไดยิน
หมดแลว ไปรอกันอยูท ี่วัดดอยธรรมเจดีย เราบอกวาเราไมไดไปวัดดอยธรรมเจดีย
นานแลว เขาก็ปกลงไปวาคราวนี้เราจะไป คงหมายความวางั้น เราไมไดไป มันจมูกดี
เฉยๆ พวกนี้
พอพูดถึงเรื่องจมูกดีนี้เราไมไดลืมนะ ตั้งแตพอ แมครูจารยยังมีชีวิตอยูเราไป
ไหนๆ สะดวก เราก็ไมสนใจวาใครจะมาจดจองเราบางอะไรบาง ไมสนใจ มุงตอเรา
อยางเดียว พอทานถามวาจะไปกี่องค เราก็บอกวาไปองคเดียว ทานเสริมทันทีเลย เออ
ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ มือทานสายอยางนี้เพื่อไมใหพระไปยุงเรา
ก็รมโพธิ์รมไทรอยูกับทานแลวนี่ เราก็ไมไดสนใจวาใครจะสนใจกับเราไมสนใจกับเรา
แตพอพอแมครูจารยมรณภาพพรึบเลยที่นี่เกาะ อูยตายนะ
ขโมยหนีกลางคืนนะ หมูเพื่อนรุมๆ จะทําไง จิตของเราพูดใหชัดเจนเสีย ใน
ระยะนั้นจิตของเรากําลังเปนธรรมจักร เรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตลอดเวลา
ตองเปนงานของคนๆ เดียวใครไปยุงไมได หมูเพือ่ นก็เปนแบบหนึ่งของหมูเพื่อน ไมมี
ที่เกาะไมไดอีกเหมือนกัน เลยตามหาเกาะซิ นี่ละเราขโมยหนีนะกลางคืน อยูกบั หมู
เพื่อนเงียบๆ เดินฉากไป องคนั้นเดินจงกรม องคนี้นั่งภาวนา เราเตรียมของไว
เรียบรอยแลว พอมาถึงปบก็สะพายบาตรปุบออกดานพระไมมี หนี ตอนเชายุงกันไป
หมดไมทราบอาจารยไปทางไหน
ไปก็ไมนานแหละ อยูแหงละอาทิตยๆ กวามันติดตามไปอีก เปนอยางนั้นละ
พูดถึงเรื่องครูบาอาจารยทานเวลาทานมีชีวิตอยูนี้เราไมนึกวาใครจะเกี่ยวของเรา แตพอ
ทานมรณภาพนี้พรึบเลยนะ นี่ละมันจะตาย ทีนี้จิตของเราเปนจิตที่อยูคนเดียว อยูกบั
ใครไมได มีสององคเปนน้ําไหลบาๆ เปนความรับผิดชอบใชไหมละ รับผิดชอบโดย
หลักธรรมชาติของมันนั่นแหละไมตองประกาศก็ได นี่ละที่นี่มันก็หนักซิ ถาไปอยูคน
เดียวปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ เรื่องธรรมนี่จะเด็ดๆ
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พูดเหลานี้ก็ออกแลวนี่ หูดีจมูกดี เมื่อวานนี้เราก็ปรารภวาพวกเหลานี้จะไปวัด
ดอยธรรมเจดีย เราก็ปรารภธรรมดา เออ วัดดอยธรรมเจดียเราก็ไมไดไปนานแลว เขา
คงปกใจเอาเลยวาวันนี้เราจะไป คงหมายความวางั้น เต็มไปหมดนะ รอยเอ็ด
มหาสารคาม ขอนแกน ทางสกลนครก็มี เต็มอยูวัดดอยฯ เราก็ไมไดไป นี่เราพูดอยูนี้
มันเตรียมพรอมแลวก็ไมรูนะ เอา พากันเตรียมไว วดไหนๆ
ั
เราไมไดไปนานแลว
(กราบขอโอกาสคะ เมื่อวานคณะศิษยจากวัดดอยธรรมเจดียฝากปจจัยมาถวาย ๑ แสน
๒ หมื่นบาทเจาคะ) ตอไปนี้จะใหพร
หลังจังหัน
(หมอรุงเรืองทําบุญเช็ค ๕,๐๐๐ บาทครับ) หมอรุงเรืองเคยมาฉีดยาใหเรา จํา
ไดอยู อยางนี้ละภาษาธรรม ใหพี่นองทั้งหลายฟงเอา ไมไดขนึ้ อยูกับหลวงตาบัว แต
ขึ้นอยูกับธรรมเพื่อโลกตางหาก ตรงไหนมีลักษณะบกพรองๆ แลวก็เตือนเขาไปๆ
เตือนดวยธรรม เพื่อใหไดพินิจพิจารณาแกไขดัดแปลงตนเองเพื่อใหสมบูรณในทางที่ดี
มากขึ้นๆ ตางหาก คําพูดอยางนี้กิเลสเกรงกิเลสไมกลาพูดออกมาได แตการทําไปตาม
กิเลสนี้ทั่วหนากันหมด ที่จะทําตามธรรมไมกลาทํา นี่ละกิเลสไดเปรียบตลอดเวลา
อยางที่เราพูดตะกี้นี้ทไี่ หนบกพรอง บกพรองมาก เราก็เตือน ธรรมเตือนเขา
ไปๆ อยางที่วาหมอหางเหินจากศีลจากธรรมมากนี่เราก็เตือน เราจะวาหมอนี่หางเหิน
จากศีลจากธรรมมากโดยถายเดียวก็ไมถูก พระทําตัวใหบกพรองไมนาเคารพเลื่อมใส
ไมอยากปฏิบัติศีลธรรม เลยไมอยากทําบุญใหทานอยางนี้ก็ได แตหมอก็ควรแยกอีก ที่
ไหนที่ดีมีอยู เราก็แยกออกอีกๆ ไมใชวาจะเลวไปหมด ดีมอี ยู ไมวาสิ่งใดๆ มีดีมีชวั่
เลือกเฟนไดสะดวกสบายถามีปญญา อันนี้เราก็เตือนไป
รูสึกวาหมอหางเหินจากอรรถจากธรรมมาก ดีไมดีเยอหยิ่งตัวเองก็ได คือเรียน
สรีรศาสตรเกี่ยวกับเรื่องรางกาย สรีรศาสตรในทางเดินของโรคของภัยของอะไรเต็ม
รางกาย ประสาทสวนตางๆ ทางหมอเขาเรียนสรีรศาสตร สรีรศาสตรนี้เรียนเพื่อแกโรค
แกภัย สรีรศาสตรของพุทธศาสนาแกกิเลสตัณหา แกทุกขทุกประเภท ขาดสะบั้นจาก
จิตใจถึงพระนิพพาน สรีรศาสตรทางพุทธศาสนา ตางกันอยางนี้ เราก็แยกใหเห็น บาง
คนเพียงสรีรศาสตรมาก็หยิ่งตัวเองแลว เลยเกงกวาศาสดามีเยอะนะ ลืมตัว เรื่องกิเลส
นี้ลืมตัวงายๆ หยิ่งเร็ว เรื่องธรรมทานไมหยิ่ง
อยางที่เขามานี่ มาวัดมาวาแลวมาอาปากดูพระ พระองคนั้นเปนอยางไร
พระองคนี้เปนอยางไร มาแลวอาปากมา แลวพระทานเอาความรูเอาญาณควาเอาตับมา
กินหมด ยังไมรูเลย ยังอาปากอยูงั้น จะมาใหคะแนนพระ จะมาตัดคะแนนพระ พระ
ฟาดตับออกมาจนไมมีเหลือแลวยังไมรู นั่นละคนโงดูคนฉลาด จอมปราชญดูโลกดู
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สงสารดูงายนิดเดียว แตคนโงดูคนฉลาดดูจนตายก็ไมรู คนฉลาดดูคนโงแพล็บเดียวรู
ทันที ธรรมอยางนี้ไมมีใครพูด ใครไมกลาพูด เพราะเกรงกิเลสนั่นแหละจะเปนอะไรไป
เกรงกิเลส เกรงเราเกรงทานเปนเรื่องกิเลส ถาเปนธรรมดวยแลวไมเกรงอะไร กิเลส
เปนขาศึกตอธรรม ทําคนใหเสียหายมากเพราะกิเลส ธรรมไมเคยทําใครใหเสียหาย ยก
ธรรมขึ้นมา นั่น ตีลงไป ตรงไหนเปนกิเลสเปนภัยฟาดลงไป นีเ่ รียกวาธรรม
ที่ใดที่มีผถู ือศาสนาถืออรรถถือธรรมเปนหลักเปนใหญ
ที่นั่นจะมีความ
เจริญรุงเรือง สงบรมเย็นทั้งสวนยอยสวนใหญ ธรรมะนี้จะเอามาพูดตรงไปตรงมานี่ก็
ยากนะ พูดเพียงเทานี้ก็พอเขาใจไมใชเหรอ ที่จะพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมอยาง
ตรงไปตรงมานี้ก็พูดยาก เพราะอะไร เพราะกิเลสของตัวเองและกิเลสของผูฟง พาให
ยาก เขาใจเหรอ กิเลสของผูจะพูดก็เต็มหัวใจ กิเลสของผูฟงก็เต็มหัวใจ ทีนี้เวลา
แสดงออกลําบากนะ ถากิเลสเปดโลงหมดแลวไมมีอะไรเหลือ ฟาดขาดสะบั้นไปเลย
นั่นมันมีอยูสองอยางนะ
พระพุทธเจา-พระสาวกทานทานไมไดเกรงอะไร เพราะเห็นวากิเลสเปนภัยตอ
โลกอยูแลวทานใสเปรี้ยงเขาไปเลย อะไรที่จะเปนคุณตอโลกทานนําออกมาชะลางให
สะอาดขึ้นไปโดยลําดับ นั่นละธรรมเปนอยางนั้น พากันจําเอา พี่นองทั้งหลายก็ไดทราบ
ละจะไมมีทไี่ หนอีกเหมือนกัน เราอยากจะพูดวาทัว่ ประเทศไทย พูดอยางตรงไปตรงมา
แตภาษาโลกเขาวาดุดาวากลาวอะไร ภาษาธรรมเด็ดขาดตามธรรม เพราะกิเลสมันหนา
มันแนน ธรรมควรหนักก็ตองหนัก ควรเบาตองเบา สั่งสอนสัตวโลกก็ตอ งสั่งสอนตาม
แงหนักเบาของกิเลส
ยกตัวอยางอยางออกมานี้ก็ไมมีใครทํา ไมมีใครพูด สวนมากเรามักจะออกมา
ตอน ๕ โมงเย็น บอกวา ๕ โมงไปแลวใหเลิก เราบอกไวแลว เริ่มมาตั้งแต ๔ โมงครึ่ง
ไปแลว ใครมีกิจธุระจําเปนอะไรควรทําก็ใหรีบทําเสียตอนนี้ พระทานมีขอบมีเขต ทาน
มีขอปฏิบัติ ไมใชลามปามนะ ตั้งแต ๔ โมงครึ่งไปแลวใหเริ่มเลิกกันไป พอ ๕ โมงแลว
ใหหยุดอยาเขามาเพนพาน นี่เราสอนแลว สถานที่นี่เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม ธรรมทาน
มีขอบมีเขต มีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ กิเลสมันไมมีอะไรนี่ ถึงจะวามาวัดก็เอากิเลสมา
วัดจะวาไง ไมไดเอาธรรมมาวัดนี่นะ
มาละเอาเรื่อยกับเรา คนอื่นทานก็ไมมาพระทานก็ไมคอ ยมา ตอนเย็นมาแถวนี้
มีแตเราละมา ออกมาเรื่อย ตรวจตราพาทีเปนยังไงๆ เราเปนผูรับผิดชอบในวัด เพราะ
มันเลอะเทอะขึ้นทุกวันๆ กระทั่งมืดแลวยังยั้วเยี้ยๆ อยูนี่ จนขัดหัวอก ขัดสายตาแลวยัง
ไมแลวยังเขาไปขัดในหัวอกอีก นี่มันอยางไรกันนี่นาๆ อยูนะ พยายามแกไขใหมีเวล่ํา
เวลาเขามาโดยลําดับๆ จนกระทั่ง ๕ โมงเย็น ทีนี้ถึงเวลาแลวยังมายั้วเยี้ยๆ มา เอาแลว

๔
นะที่นี่ เริ่มแลว เพราะไดเตือนแลว มาอะไร มีธุระอะไร ถามีธุระอะไรมาอะไรใหบอก
เอา ไปทําตามเหตุผลกลไก ถามีธุระอยามาเพนพาน นั่นเขียนติดไวแลวเห็นไหม ไล
ออกเดี๋ยวนัน้ เลย
ไมอยางนั้นไมได ผูรักษารักษาแทบเปนแทบตาย ผูมาทําลายมันทําลายงายนิด
เดียว เหมือนอยางศาลาเราทั้งหลังทํากี่ปกี่เดือนกวาจะเสร็จ ไฟจอเขาไปเทานั้นไมขีด
ไฟกานเดียวแหลกหมดทันที นี่การทําลายทําไดงาย การสงเสริมจะใหเปนของดิบของดี
นี้ยาก จึงวาผูรักษาทานรักษาอยู เราคอยเตือนเสมอ พี่นองทั้งหลายใหทราบวัดนี้พูด
ตรงๆ ถาเปนวัดธรรมจริงๆ แลวตองไมมอี ะไรเกินธรรม ธรรมตองเลิศเลอตลอดเวลา
ไมวาวัดใดธรรมตองเลิศเลอตลอดเวลา
อยานําสิ่งภายนอกอันเปนเรื่องมูตรเรื่องคูถ ยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทอง
ขาวของมากนอยเขามาอวดธรรม เขามาอวดวัด เหมือนกับเอามูตรเอาคูถเขามาอวดวัด
ใชไมได นีพ่ ูดตรงๆ ธรรมทานออกสอนโลก รื้อขนสัตวโลกพนจากทุกขจํานวนมาก
ขนาดไหน สมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์ขนใครขึ้นไปใหพนจากโลก มีแตขน
ลงนรกเพราะความลืมตัวเยอหยิ่งจองหองนั้นแหละ เราพูดอยูเสมอ เพราะฉะนั้นในวัด
นี้ก็เราปกครองอยูนี้ เปนไดจริงๆ ไมสงสัย ถาผิดจากธรรมแลวอะไรจะใหญกวาธรรม
ไมมี ตองเตือนๆๆ ควรเด็ด-เด็ด ควรขับ-ขับเลยเชียว เพราะผูรักษารักษาอยูนี้มา
ทําลายกันหาอะไร จึงตองไดเตือนเสมอ
พอตกค่ํา ๕ โมงเย็นเรามักจะออกมา เปนขอบเขตที่สงบสงัดแลว ใครไมควร
จุนจานๆ ถาเขามาควรเตือนเราก็เตือน ควรบอกใหออก ออก ควรที่จะใหเขาไปถามี
ธุระจําเปนอะไรเขาไป เอา เขาไป ถาควรจะออก เอา ออก นั่น คือเหตุผลควรออก
เหตุผลควรเขาเราใหเขาใหออก จะมาจุนจานเฉยๆ ไมได เริ่มเขมงวดเขาแลว เพราะดู
แลวมันดูไมได ก็เราเคยปฏิบัติมานานสักเทาไร ยิ่งอยูในปาในเขาดวยแลวยิ่งเขมงวด
กวดขัน
มาวัดมาวา เชนมาสรางวัดปาบานตาดนี้ก็เขมงวดกวดขัน ทีนี้เมื่อคนมากเขาๆ
มันก็เลอะเทอะไปจนไดนั่นแหละ มันเลอะเทอะไปจากคน จนจะดูไมไดแลว จึงตอง
พยายามแกไขดัดแปลงไมใหมันเลยเถิด คอยไดเตือนบางๆ ใหรูจักเวล่ําเวลา หนาที่
การงานควรจะทําเวลาไหนๆ ใหทําเสีย ใหรีบ ควรออก-ออก ควรเขา-เขา นี่ไดเตือน
แลวนะ ธรรมเทานั้นที่จะทําใหคนดีได นอกนั้นไมมี สิ่งที่จะทําใหเลวมีแตเรื่องของ
กิเลส กิเลสชอบถือธรรมเปนขาศึก เตือนไมไดนะโกรธแคนขึ้นมาเลย กิเลสเปนอยาง
นั้น แตธรรมทานไมมีโกรธมีแคน ตรงไหนสกปรกน้ําคือธรรมชะลางลงไปก็สะอาดเทา
นั้นเอง

๕
ผูเขามาปฏิบัติอยูตามในครัวในอะไร อาหารการกินถวยชาม ลางถวยลางจานก็
เหมือนกัน อยามาแบบลืมตัวนะ มาทีแรกก็รูสึกวาเปนธรรม ครั้นมาเขาๆ มันหนาดาน
เขาๆ นะ พวกแถวเลียบๆ ศาลานี้ ศาลาครัวมันลืมตัว เราเคยเตือนแลว นี้ไมเหมือน
ใคร จากเตือนแลวไลออกจากวัดไมใหเขามา ของสกปรกเขามาทําไม ผูรักษาความ
สะอาดมีอยูน ี่ มันมีนะ เลยไดเตือนเสมอ ถามาแลวลืมเนื้อลืมตัวเลยกลายเขามาเปน
เนื้อเปนหนังโออา พองตัวในวัด ใหพระเณรหรือใครอยูในวัดยอมเปนบอยมันจนไดละ
เพราะความเยอหยิ่งจองหองของกิเลส มันมาอยูใ นแถวๆ นี้ละ เราไดเตือนเสมอ อยา
นะ เราบอกจริงๆ ใหระวังนะ ใหมาเพื่อศีลเพื่อธรรม
พระทานรักษาศีลรักษาธรรม
เราอยามาเพื่อโลภเพื่อเห็นแกไดแกร่ําแกรวย
อยามาเพื่ออํานาจบาตรหลวงนะ นี่เราบอกแลว ทางวัดดูตลอดเวลา ไมควรใหอยูจะขับ
ไลออกไป ไมมีใครปฏิบัติรักษา พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชใครตามปฏิบัติ
บํารุงรักษาพระพุทธเจายังเปนศาสดามาได วัดนี้วิเศษวิโสเกินพระพุทธเจาไปไหนจึง
จะตองไปหาบริษัทบริวาร แลวงอนงอเขา ทําอะไรไมไดอยางนั้น มีอยางเหรอ นี่เห็น
ไหมละ บอกวาไมมี อยานะ
เราพูดตรงๆ วัดนี้รับใครไวไมไดรับเพื่ออะไร รับเพื่อธรรมอยางเดียว ไมไดรับ
เพื่อยศเพื่อลาภเพื่อสรรเสริญเยินยอเพื่อสมบัติเงินทองขาวของ สิ่งเหลานี้ไมใหญกวา
ธรรม ธรรมเปนเครื่องปกครองโลก รื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขเพราะธรรม เราจึง
สอนเพื่อธรรม ใหพากันจําเอา เอาละเทานั้นละวันนี้ เหนื่อย พูดไปพูดมามันเหนื่อย
วันนี้คนก็มากอยูนะ พวกเด็กทีม่ าเรียนหนังสือ มาอบรมศึกษาธรรมใหฟง ที่
แสดงทั้งนี้มแี ตธรรม สอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัย ใหนําไปปฏิบัติกับตัวเอง ธรรมเขาที่
ไหนเปนเครื่องประดับทันทีๆ มูตรคูถเขาที่ไหนเหม็นคลุงไปหมด ความเลวรายความ
ไมดีในตัวคนนั้น ทําคนใหเหม็นคลุงไปหมดไมมีใครอยากคบคาสมาคม ถาคนมีความ
ประพฤติดีมศี ีลมีธรรม ไมวานอกวัดในวัดนาดูทั้งนั้น พากันจําใหดีลูกหลาน เห็นมาทุก
วันๆ เราอยากวาทุกวันมาฟงเทศน นี่เราก็พยายามเทศนทุกวัน ก็ไมทราบไดโวหารมา
จากไหนอีตาบัว ป.๓ นี้นะ
รูไหมอีตาบัวเรียนหนังสือจบ ป.๓ แตกอนไมมี ป.๔ มี ป.๓ แคนั้นละ พอจบ
แลวออกเลยไมตองลาครูก็ได เพราะมีเพียง ป.๓ ครูเองก็ครู ป.๓ พอจบแลวก็เลิกไป
เลย จากนั้นแลวเขาก็มี ป.๔ เขามาในโรงเรียน ไปถึง ป. ไหนก็ไมรูแหละ จนกระทั่งทุก
วันนี้เราไมสนใจกับหัวมันแหละ เราสนใจแตเรา ป.๓ นี่ ทีนี้ ป.๓ ก็ทําใหคิดอีกนะ ป.๓
ก็ประถม ๓ นักธรรมตรี โท เอก ๓ มหาเปรียญ ๓ ก็เลยสามสามไปเลยที่นี่ เปนอยาง
นั้นละ สามสามเกา เราก็อยากไดโลกุตรธรรม ๙ เหมือนกัน แตจะไดหรือไมไดไมรู
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แหละ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เรียกวาโลกุตรธรรม ๙ ทานทั้งหลายฟงใหดี ธรรมนี้
เปนธรรมเปดเผย ธรรมไมเห็นแกหนาแกตา ไมมีคําวาโมกโขโลกนะ ถาเปนโมกโขโลก
นะเห็นแกหนาแกตาสอนโลกไมได
ธรรมพระพุทธเจาเหนือโลกตลอดเวลา สอนดวยความเปนธรรมสม่ําเสมอกัน
ไปหมด สัตวโลกอยูใตความรมเย็นของธรรม ใหนําธรรมไปปฏิบัตติ ัวเอง อยา
โกโรโกโส ทุกวันนี้จติ ใจคนต่ํา ต่ําทรามมากทีเดียว นับตั้งแตเพศของพระของเณร เพศ
เขาเพศเราลงไปเปนลําดับ ถึงขาราชการงานเมือง ไปที่ไหนจิตใจต่ํามากทีเดียว ออก
ทางหนังสือพิมพที่จะยกยอสรรเสริญไมมี เราอยากจะพูดวาไมมีเพราะฟงมานานแลว
มีตั้งแตเรื่องสกปรกรกรุงรัง ทําความเดือดรอนแกสวนรวมทั้งนั้นๆ เพราะจิตใจต่ํา เปน
ผูใหญเทาไรยิ่งจิตใจต่ําทรามมากที่สุด แลวจะทําคนทั้งประเทศใหลมจมไปตามๆ กัน
กับผูใหญท่ใี หญดวยความสกปรกรกรุงรัง ใหญเปนฟนเปนไฟ ใหพากันไปปฏิบัติกําจัด
สิ่งไมดีทงั้ หลาย บานเมืองของเราจะสงบรมเย็น
พี่นองลูกหลานมาฟง ฟงใหดีทุกคน เราสอนอยางตรงไปตรงมาอยางนี้แหละ
สวนมากก็ไมมีใครสอนอยางที่เราสอนนี้นะ คือเกรงเขาเกรงเรา โมกโขโลกนะเห็นแก
หนาแกตา ธรรมอยางนั้นทําอยางนั้นไมได ธรรมตรงไปตรงมา เพราะธรรมนี้
โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ตองสอนโลกไดตลอด นับแตทาวมหาพรหมลงมา
สอนไดหมดเลยธรรม จนถึงนิพพานหมดปญหาไมมีอะไรสอนกันละ ลงไดถึงจิต
บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแลวไมมีอะไรจะสอน
กิริยาที่มีอยูในธาตุในขันธก็สักแตแสดงไปเทานั้นเอง อยูในธาตุในขันธเรานี้มัน
เปนสมมุติ
จิตที่กเิ ลสขาดสะบั้นไปจากจิตหมดแลวเปนจิตที่สวางจาครอบโลกธาตุ
เหนือไปหมดแลว จิตนั้นหมดปญหาโดยประการทั้งปวง ไมมีบาป ไมมบี ุญ ไมมีนรก
สวรรคอะไร ผานหมดเลย นี่คอื จิตพระอรหันต ฟงใหชัดนะ แตอาการของธาตุขันธยังมี
อยู กิริยาที่ใชก็ตอ งใชไปตามสมมุตินยิ ม เพราะธาตุขันธของทานที่เปนอรหันต ทานก็
เปนอยูในวงสมมุติ รับผิดชอบก็ตอ งปฏิบัติไป พอเปนที่นาดูนาชมเหมือนที่สังคม
ยอมรับกันนั้นแหละ สวนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของไดเลย เขาใจแลว
เหรอ พูดใหมันชัดเจนอยางนี้
ธาตุขันธนี้เปนเรื่องสมมุติ ปฏิบัติตามสมมุติไป สูงบางต่ําบาง ดุบางดีบาง
อะไรบาง โมโหตีปากคนบาง ถาเราเปนอรหันต เขาใจไหม แตนี้มันหันไปอยางนั้นหัน
ไปอยางนี้เสีย ไมใชหันกิเลส ใหพากันเขาใจ คือขันธนี้เปนสมมุติ จิตที่บริสุทธิ์ครอง
ขันธอยูนั้นเปนวิมุตติหลุดพนหมดโดยประการทั้งปวง ขึ้นชื่อวาสมมุตนิ ี้เขาไมถึงเลย
หมด อันนั้นเรียกวาจิตของทานเปนธรรมธาตุแลว บริสุทธิ์ลวนๆ คือจิตพระอรหันต
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นอกจากนั้นก็เปนสมมุติ เมื่อสมมุติของเราก็มีของเขาก็มี ก็ปฏิบัตกิ ันใหเปนความ
เหมาะสมในวงสมมุติดวยกัน เทานั้นเอง เอาละพอ ตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

