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ที่สุดของจิตแทๆ หมดการชําระซักฟอก
เรื่องความเปนความตายนี้ใหพากันระลึกไวเสมอ อยาพากันประมาท ที่สุดของ
ความเปนความตาย ก็มาลงที่นี่ใหเห็นกันอยูทุกคนไมมีเวน ก็มีกอนและหลังกันเทานั้นเอง
อยาไดประมาทลืมเนื้อลืมตัวประหนึ่งวาปาชาไมมี ทั้งๆ ทีเ่ ราอยูกับปาชา รางกายนี่เกิด
เต็มตัว ความตายเต็มตัว เราอยูกับปาชา ความเกิดเราก็ทราบชัดวาเราเกิด เราดีใจ บท
เวลาเราจะตายเราจะเสียใจ ใหคิดทบทวนดูตัวเองพิจารณาใหดี เตรียมตัวดวยคุณศีล
คุณธรรมนะ ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี
จิตใจนี้ไมเคยตายใหทานทั้งหลายจําเอาไว นี่ออกจากภาคปฏิบัติมาเทศน ไมได
เทศนลูบๆ คลําๆ เทศนตามความสัตยความจริง ที่ไดตดิ ตามรองรอยของความเกิดความ
ตายมากี่ภพกี่ชาติตั้งกัปตั้งกัลปมาจนกระทั่งถึงชาติปจจุบัน ทราบชัดเจนวาจิตนี้ไมตาย
ออกจากรางนี้เขาสูรางนั้น ออกจากรางนั้นเขาสูรางนั้น เหมือนวาบานเรือนนี้พังแลว ไป
บานใหมหลังใหม ถามีบุญมีกุศล ออกจากรางนี้แลวอาจจะไดรางที่สูงกวานี้ ถาเราทําบาป
ทํากรรม สรางแตความชั่วชาลามก ออกจากรางนี้แลวมันจะลงรางต่ําทีเดียว ลงไปอยาง
นอย ไอหมายังสูงนะหมานะ คนยังรัก คนก็รักหมา หมาก็รักคน ถาอยูกบั คนแลวหมานั่น
ละมีความจงรักภักดีตอเจาของมากทีส่ ุด เจาของเสียเองไมคอยดี บางทีดุหมาก็ดุ ตีหมาก็ตี
หมาไมเคยกัดเจาของ ใหทราบวาหมารูบุญรูคุณ รักเจาของติดพันเจาของมาก
เกิดเปนหมาก็ยังดี ดีกวาคนที่เปนบาปเปนกรรม สรางแตความชั่วชาลามก ไปเกิด
เปนเปรตเปนผี เปนสัตวนรกอเวจีเต็มอยูในหลุมนรก กี่หลุมเต็มไปหมด ลวนแลวตั้งแต
คนชั่วชาลามก ที่ทาํ ดวยความลืมเนื้อลืมตัว ทําบาปทํากรรม ทําดวยความเพลิดเพลิน ไมรู
เลยวากรรมนั้นใครเปนคนสราง กรรมนั้นคือเราเปนคนสรางเอง ถาเปนบุญเปนกุศลก็เปน
สมบัติของเรา ถาเปนบาปเปนกรรมก็เปนคูกรรมคูเวรของเรา ติดตามราวีอยูอยางนั้นทุก
ภพทุกชาติ ไสลงไปตัง้ แตภพชาติต่ําๆ ไดรับความทุกขความทรมานมากๆ ใครเปนคน
สรางบาปสรางกรรมมาก
เราอยาเหยียบหัวพระพุทธเจาไปนะ ชาวพุทธนี่มักจะเหยียบหัวพระพุทธเจาไป
พระพุทธเจาวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี นี่คือศาสดาองคเอก สอนไมผิดไมพลาด แต
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เรามันเหยียบหัวศาสดาไปไมรูตัว ไมมีเจตนาแตมันเหยียบดวยความถูลูถูกังของเจาของ
นั้นแหละ วาบาปไมมี บุญไมมี สูความอยากความทะเยอทะยานไมได ทีนี้ความอยากความ
ทะเยอทะยานมันฉุดลากลงทางต่ําเสียทั้งนั้นแหละ ที่จะใหฉุดลากคนไปทางที่ถกู ที่ดี ไม
คอยมี ความอยากความทะเยอทะยาน ความลืมเนื้อลืมตัว มันฉุดลากเราลงทางต่ํา เหยียบ
หัวพระพุทธเจา เหยียบหัวตัวเองลงไป ทําลายตัวเองแลวก็ทําลายพระพุทธเจาลงไป
สุดทายพระพุทธเจาไมไดรับบาปรับกรรมกับเรา เราเปนคนรับบาปรับกรรม เพราะโทษ
แหงการเหยียบหัวตัวเองทําลายตัวเอง เหยียบหัวพระพุทธเจาทําลายพระพุทธเจาไป
นั้นแหละกรรมทั้งหลายก็มาทําลายเรา ที่นี่ไปอยูที่ไหนภพใดแดนใด ก็มีตงั้ แต
ขาศึกศัตรูเต็มตัวของเรา เพราะเราสรางไวตลอด ขาศึกศัตรูคือความชั่วชาลามกนั้นแหละ
ศัตรูของผูสราง ใครสรางลงไปผูนั้นเริ่มสรางศัตรูขึ้นมาแลวแกตัวเอง ใครสรางคุณงาม
ความดี เรียกวาผูสรางมิตรสรางสหาย สรางผูพึ่งเปนพึ่งตาย สรางบารมีใหตัวเองไปโดย
ลําดับ และเทิดทูนพระพุทธเจาดวยความเชื่อบาปเชื่อบุญ คนนั้นจะสรางตั้งแตความดีงาม
ทั้งหลาย ตายลงไปแลวก็ไปเกิดในสถานที่ดี คติที่เหมาะสมเปนลําดับลําดาไป
ผูที่สรางตั้งแตความชั่วชาลามก ไมมองดูบาปดูกรรม ไมมองดูหนาพระพุทธเจาเลย
วาหนาพระพุทธเจาเปนหนาเชนไร หนาเรามันเปนหนาเชนไร หนาเรามันสูหนาหมาไมได
หนาหมามันยังรูจักเจาของ หนาเราไมรูจักพระพุทธเจา ที่เปนเจาของผูใหญโตที่สุดในโลก
แลวไมเชื่อฟงพระพุทธเจา ไปทําตามความอยากความทะเยอทะยานของตน เหยียบหัว
พระพุทธเจาไป เหยียบหัวตัวเองไป ทําลายตนเองไป แตพระพุทธเจาไมรับบาปรับกรรม
เราเปนผูเหยียบหัวพระพุทธเจา นั้นแลคือผูเหยียบหัวตัวเองและการทําลายตัวเอง
ใหพากันระมัดระวังพี่นอ งทัง้ หลาย พุทธศาสนาเปนศาสนาของจอมปราชญฉลาด
แหลมคม โลกวิทูรูแจงโลก ทั้งโลกนอกโลกใน โลกผีโลกคน โลกสัตวนรก โลกเทวบุตร
เทวดา อินทรพรหมถึงนิพพาน ไมมใี ครเกินพระพุทธเจาที่จะรูทั่วถึง ทานจึงเรียกวาโลกวิทู
รูทั่วถึงไมมอี ะไรบกพรองก็คือศาสดาองคเอกของเรา ใหพากันเชื่อคําสอนของพระพุทธเจา
เชื่อเรามันจะพาเราจมตลอด เชื่อเรามันเชื่อดวยอํานาจกิเลสตัณหาพาทะเยอทะยานลืมเนื้อ
ลืมตัว เหยียบอรรถเหยียบธรรม เหยียบพระพุทธเจาไป ทั้งๆ ที่เหยียบหัวตัวเอง ทําลาย
ตัวเองไปดวยการทําชั่วชาลามก ไมฟง เสียงทานผูเลิศเลอสอนบางเลย นี่ละผูสรางกรรมแก
ตัวเอง ใหพากันระมัดระวัง
ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมสดๆ รอนๆ บาปมี บุญมี มีมาตั้งแตกาลไหนๆ แลวยัง
จะมีตอไปอีกตั้งกัปตัง้ กัลปไมมีประมาณ ใครสรางบาปเปนบาปทันที ใครสรางบุญๆ เปน
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บุญเปนกุศลทันที อกาลิโกไมมกี าลสถานที่เวล่ําเวลา ใครสรางเมื่อไรไมวาสรางบาปสราง
บุญ จะเปนบาปเปนบุญขึ้นแกผูสรางทันทีทันใด จึงตองพากันระมัดระวัง อยาลืมเนื้อลืมตัว
ชาวพุทธเราเวลานี้รูสึกวาลืมเนื้อลืมตัว หันหัวเขาลงไปสูนรก จะหันหัวหันหนาไปสูสวรรค
นิพพานดวยการสรางความดี มันไมสนใจ มันจะหันลงไปตั้งแตการสรางความชั่วชาลามก
โดยไมไดคดิ วาเปนความชั่วชาลามก เพราะความพอใจสราง จะดีหรือชั่วไมสนใจ ขอใหได
พอใจสราง สรางทั้งนั้นแหละ นี่ละสัตวโลกจึงจมอยูในนรก
เพราะธรรมของพระพุทธเจาไมลําเอียง ตรงไปตรงมา ใครสรางบาปไดบาป ใคร
สรางบุญไดบุญ คําวาบาปวาบุญมีนี้ใครเปนคนสอนไว ก็คอื ศาสดาองคเอกสดๆ รอนๆ
ใครสรางเมื่อไรไมวาบาปวาบุญ เปนบาปเปนบุญขึ้นในผูสรางทันทีทันใด อยาเขาใจวา
พระพุทธเจานิพพานไปแลวบาปบุญจะติดตามพระพุทธเจาไป เรานี้อยูสบายหายหวง สราง
แตบาปแตกรรม ตายลงไปจมในนรก มันหายหวงยังไง คนสรางแตบาปแตกรรมดวยความ
หายหวงนั่นละ ลงไปนรกมันหายหวงแลวเหรอ ใหถามตัวเองบางซิ
ชีวิตดวงนี้ใจดวงนี้ไมเคยตาย ไมตาย เราอยากจะทราบใหพิสูจนจิตดวงนี้ดวยจิตต
ภาวนา พระพุทธเจากอนที่จะนําธรรมมาสอนโลก ทานปฏิบัติทางดานจิตตภาวนาเปน
ศาสดาจารยขึ้นมา โลกวิทูรูแจงโลก วิถขี องจิตทุกดวงในโลกธาตุนี้ พระองคทรงทราบหมด
แมที่สุดผูไปตกนรกหมกไหม สัตวนรกแตละตัวๆ นั้นทําบาปทํากรรมอะไร พระพุทธเจา
ทรงทราบหมดตลอดทั่วถึง แตเจาของไมทราบ ทราบแตวาความทุกขความทรมานมันบีบบี้
สีไฟ อยูดวยอํานาจแหงบาปกรรมเจาของทําเอง ดวยความคึกความคะนองนั้นแหละ
นี่ละตัวของเราใหทราบเสียตั้งแตบัดนี้ นี่พระธรรมเตือนเราใหรูเสีย เราอยา
เพลิดเพลินรื่นเริงเหมือนหนึ่งไมมีปา ชา เหมือนหนึ่งบาปบุญถูกไฟเผาหมดแลว เหลือแต
เอกจิตเอกธรรม ทําตามความตองใจของเราเทานั้น ไมไดนะ เราอยูใตอํานาจของกรรม ทํา
ดีเปนดีทันที ทําชั่วเปนชั่วทันที ใหคัดใหเลือก การจะทําสิ่งใดอยาทําแบบสุกเอาเผากิน มัน
จะเปนเรื่องจมลงๆ ทั้งนั้น พากันจําเอา
นี่สอนทานทั้งหลายสอนดวยความสนิทใจ ไมผิดไมพลาด แนใจดวยวาไมผิดเลย
การนํามาสอนนี้ไดพิจารณาเรื่องวิถีของจิต สถานที่จิตจะไปอยูไปเสวยทั้งดีทงั้ ชั่ว ก็
พิจารณาไปตามๆ กันเลย ไปถึงแดนนรก ไปถึงแดนสวรรคถึงนิพพาน พิจารณาตามกันไป
หมด วาจิตดวงนี้มันไปไหนตอไปไหนกัน ทําความชั่วมันพาลงนรกและไมตาย จิตดวงนี้ไม
เคยฉิบหาย ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้เอง เอา เวลา
กรรมนั้นหมดไปๆ เพราะกฎอนิจจัง ไมเปลีย่ นเร็วก็เปลี่ยนชา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
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จนกระทั่งฟน ตัวขึ้นมา ไปทางทีถ่ ูกที่ดี สรางความดีงามขึ้นแกตน จิตก็ฟนขึ้นมาๆ ไดรับ
เสวยความดีงามทั้งหลายขึ้นเปนลําดับลําดา จนกระทั่งจากมนุษยก็ไปสวรรค จากสวรรคไป
พรหมโลกไปนิพพานได คือจิตดวงไมตายนี้แหละ
ไปนูนไปนี้ทอ งเที่ยวที่สุดคือจิต ทานจึงใหชื่อใหนามวาจิตนี้คือตัวทองเที่ยว เที่ยว
ไมหยุด ใหฉิบหายไมมี ลงนรกหมกไหมไดรับความทุกขความทรมานแสนสาหัสก็ยอมรับ
วาทุกข แตใหฉิบหายไมมีในจิตดวงนี้ ทีนี้เมื่อเราฟนจากนั้นแลวมาสูทางที่ดี เริ่มตนตั้งแต
มนุษยผูดี มีสมบัติผูดภี ายในจิตใจ ตายแลวไปสวรรค จากสวรรคเปนพรหมโลก พรหม
โลกถึงนิพพาน
จิตดวงนี้ละไปไมสูญ ไปจนกระทั่งถึงนิพพาน เมื่อถึงนิพพานแลวที่สุดของจิตดวงนี้
คืออะไร ทานใหชื่อวานิพพาน นิพพานคือความวางหมด ในบรรดาสมมุติที่จะไปเกีย่ วกวน
อะไรไมมี ออกจากนั้นจะใหชื่อวาธรรมธาตุก็ได ที่สุดของจิตแทๆ หมดการชําระซักฟอก
อยูตัวพอตัวแลวดวยความเลิศเลอ ทานเรียกวาจิตถึงนิพพาน หรือเรียกวาจิตเปนธรรม
ธาตุ จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวเปนธรรมธาตุ นั่นละหมดกังวลจากการสรางความดีทั้งหลายมา
ตั้งแตเล็กแตนอยมากขึน้ จนกระทั่งสงเจาของใหไปถึงธรรมธาตุ จิตเปนธรรมธาตุ จิตเปน
นิพพาน
ใหพากันจําเอานะพี่นองทั้งหลาย จิตที่แปรสภาพไปเปนสัตวนรกอเวจี มันมากตอ
มาก จิตที่จะแปรสภาพอาการของตัวเองใหขึ้นสูทางที่ถกู ที่ดี จนกระทั่งถึงสูงสุดคือวิมุตติ
พระนิพพานเปนธรรมธาตุนั้นมีนอยมาก ใหพากันรักษาตัวใหดี รักตัวอยาทําความชั่วชา
ลามก คนรักตัวแตหาตั้งแตความชั่วชาลามกมาปรนปรือ แลวก็เอาไฟมาเผาตัวเอง ตาย
แลวไปจมลงในนรก คนรักตัวอะไรอยางนั้น คนทําลายตัวเอง คนรักตัวตองสงวนตัวเอง
ใหทําแตทางที่ถูกที่ดี อะไรไมดีไมทํา อยากเทาไรก็ไมทํา เพราะมันเปนฟนเปนไฟ ทําแตสิ่ง
ดีงามทั้งหลาย จนจิตติดนิสัยอยากทําแตความดีงาม เชน กราบพระสวดมนต หรือทําบุญ
ใหทาน
วันหนึ่งๆ เมื่อทําบุญจนติดนิสัยแลว วันหนึ่งไมไดใหทานอยูไมได ตืน่ เชามานี่
เตรียมของใสบาตรแลว ไมมากก็ตาม ทําตามกําลังของเรา วันหนึ่งๆ อยางนอยขอใหไดใส
บาตรพระหนึ่งองคก็ยังดี ใหไดทานวันหนึ่ง เราอยูกับแดนพุทธศาสนา อยากอดพุทธ
ศาสนาแลวสรางแตความชั่วชาลามกไวเต็มตัว ใชไมไดนะ ใหพากันสรางความดีอยูอยางนี้
เปนคนไมลืมตัว สมกับเราเปนลูกศิษยตถาคต พาสรางแตความดีงาม ใหพากันสรางความ
ดีงามใสตัวเองของเรา เวลาความดีเต็มหัวใจแลวนี้ ถึงขั้นเต็มหัวใจจริงๆ แลว ทานวาถึง
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วิมุตติพระนิพพาน หรือถึงจิตเปนธรรมธาตุ นั่นละจิตถึงธรรมธาตุแลวหมดทุกสิง่ ทุกอยาง
สิ่งที่วาเปนภัยที่จะเขามากวนใจไมมีเลย มีแตบรมสุขเต็มหัวใจ ที่เปนธรรมธาตุอยูนั้นแล
ใหพากันจดจําเอาไว
วันนี้ก็ไมเทศนมากเทศนมายอะไร พอเปนคติเครื่องเตือนใจทานทั้งหลาย เวลาจะ
หลับจะนอน ใหไหวพระสวดมนตแลวนั่งภาวนา ดูใจของตัวเองบาง ใจนี้ตัวคึกตัวคะนอง
ตัวดีดตัวดิ้นยุงอยูตลอดเวลา เวลาระงับแหงความดีดดิ้นของจิตก็คือเวลานอนหลับเทานั้น
ถาไมไดนอนหลับตายงายมนุษนเรา อันนี้อาศัยการนอนเปนเครื่องระงับดับความคิดความ
ปรุง ที่กอกวนตัวเองนี้ลงไดชั่วระยะๆ ตื่นขึ้นมาก็ไมตอ งติดเครื่อง มันติดของมันเองแลว
ดับไมเปน ตองเอาความหลับนั้นละมาดับ หลับไปพักหนึ่งก็สบายๆ
ใหเอาธรรมเขาระงับดับนะ ระงับดวยภาวนาคือพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ ใหจิตมี
ความสงบ คืนหนึ่งไมควรจะใหต่ํากวา ๕ นาที นั่งภาวนา พอไหวพระตามกําลังของเราแลว
ก็ใหนั่ง จะนั่งพับเพียบ ขัดสมาธิอะไรก็ได แตใหนําคําบริกรรมคือพุทโธก็ได ธัมโมก็ได
สังโฆก็ไดเขามากํากับใจ มีสติบังคับบัญชากับคําบริกรรมกับจิต ไมใหมันคิดสายแสไปไหน
ใหคําบริกรรมติดกับจิต แลวสติติดกับคําบริกรรม จิตเราจะมีความสงบรมเย็นสงางามขึ้น
เปนลําดับๆ นี่เรียกวาจิตไดรับการซักฟอก เมื่อจิตไดรับการซักฟอกแลว จะมีความสงา
งามภายในตัวเองมีที่พงึ่ ที่นี้ไดที่พงึ่ แลว
ที่พึ่งภายนอกนั้นเปนที่พึ่งชั่วอายุลมหายใจเทานั้น จะมีเงินทองขาวของเราไมได
ประมาท พูดตามหลักความจริงของธรรม มีมากมีนอยจะไดชมอยูชั่วระยะลมหายใจมีอยู
คือยังมีชีวิตอยูเทานั้น พอขาดลมหายใจปบเทานี้ ทางโนนก็ขาดพรอมกันเรื่องกรรมสิทธิ์
ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย คนจนก็ตามคนมีก็ตาม ถาไมมีบุญมีกุศลติดหัวใจจากการ
บําเพ็ญของตนแลว เปนคนหมดที่พงึ่ สมบัติเงินทองขาวของนําไปไมได ติดตัวไปไมได ไป
ตั้งแตอนาถาไมมีที่พงึ่ เต็มหัวใจ แลวสวนที่เปนภัยตออนาถานั้นก็คือความชั่วชาลามกที่เรา
สรางเอาไวนั้นละรุมเรา ไปภพใดชาติใดก็เสวยตั้งแตความทุกข ความลําบาก ความทรมาน
คนเรามันจะอยากไปเกิดอะไรอยางนัน้ แตมันก็กรรมมีจึงตองไปเกิด ก็ไปเสวย
อยางนั้น ใหพากันกลับเนื้อกลับตัว ตั้งใจปฏิบัตใิ หจิตใจมีความสงางาม การภาวนาอยาได
ปลอยวาง คืนหนึ่งวันหนึ่งอยางนอยใหได ๕ นาที ใหภาวนาทําความสงบใจ มีสติกํากับคํา
บริกรรมภาวนาของตนๆ แลวจิตจะสงบเย็น นั่นละจิตสงบเย็น สมบัติจะปรากฏขึ้นที่ใจ
นอกนั้นสมบัติภายนอกไมเปนประโยชนอะไรกับใจ สวนสมบัติของใจแทคือธรรม เรา
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ภาวนาขึ้น สมบัติของใจคือธรรมปรากฏขึ้นที่ใจ เกิดความสงบรมเย็นสวางไสว จนเกิดเปน
ความอัศจรรยขึ้นภายในตัว นี่เปนอัตสมบัติ เปนสมบัติของเราโดยแท
สมบัติภายนอกนั้นอาศัยเปนกาลเปนเวลา ตายแลวก็ทิ้งเลย ไมวาเขาวาเรา
เหมือนกันหมด สวนสมบัติภายใน ถาใครไมไดสรางก็เปนคนอนาถาหาที่พึ่งไมได มีแต
บาปแตกรรมรุมลอมเผาอยูตลอดเวลา คนมีบุญมีกุศล แลวก็อาศัยบุญกุศลเปนเครื่องหลอ
เลี้ยงจิตใจ ใหมีความสะดวกสบาย ตายไปในภพใดก็มีบุญมีกุศลเปนเครื่องหลอเลี้ยงเสมอ
คนนั้นก็มีความเปนสุขทุกภพทุกชาติไป ขอใหทา นทั้งหลายจําเอาไว วันนี้พูดเพียงเทานี้
ยอๆ พอไดใจความ ใหนําไปคิดพิจารณาปฏิบัติตาม เพื่อรักษาตัวใหเปนคนมีความสุข
ความเจริญดวยอรรถดวยธรรม ทานทั้งหลายจะไมจนตรอกจนมุม ในภพชาติตางๆ จะมี
แตความยิ้มแยมแจมใสเบิกบานในภพชาตินั้นๆ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธกาลเวลา จึงขอความสวัสดีจงมีแก
ทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
พูดทายเทศน
หลวงพอพูดอยางตรงไปตรงมานะ หลวงพอนี่รูสึกวาดังอยูมากทั่วประเทศไทย ดัง
อยูมาก แตก็ดีอยางหนึง่ ที่วาดังดวยความดีงาม ที่เราทําประโยชนใหชาติศาสนาเต็มกําลัง
ความสามารถ ที่เราดังนี้เราดังทางดี ดังทั่วประเทศไทยเรา
นี่ก็ขนทองคําเขาสูคลังหลวงได ๑๑,๕๗๒ กิโล นอยเมื่อไร ไมนอยนะ สวนดอลลาร
ไมไดมาก ดูวาสิบลานสองแสนกวาเขาคลังหลวง สําหรับทองคําไดเขาคลังหลวง ๑๑,๕๗๒
กิโล ทองคํานะเอาเขาสูคลังหลวงในการชวยชาติคราวนี้ สวนดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลาน
กวา สิบลานสองแสน จากนั้นดอลลารถูกดึงเขามาชวยเงินไทย เงินไทยนี่ชวยโลก ชวยหมด
ทั่วประเทศเลย อันดับแรกก็คือโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้เปนอันดับหนึ่ง ไปที่ไหนทุก
ภาค เราชวยทั้งนั้นโรงพยาบาล แลวก็ที่ราชการตางๆ ที่ไหนๆ เขามาขอ ก็จายไปๆ ตามที่
ปจจัยเรามีมากนอย เราก็ชวยไปอยางนั้น สําหรับหลวงตาเองใหทานทั้งหลายดูเอาวาเรา
แบ เราไมมีกํา แบหมดเลย ชวยโลกทั้งหมดเราไมเอานะ อยางที่ถวายมาเหลานี้ เราไมเอา
เราชวยโลกทั้งนั้นละ ทุกบาทออกชวยโลกทั้งหมดเลย สําหรับเราเราไมเอา
พูดใหทานทั้งหลายฟงชัดเจนเสีย วาธรรมพระพุทธเจาโกหกโลกเหรอ นี่เราก็ได
อุตสาหพยายามตั้งแตวันบวชมา เปนเวลา ๗๓ ปกับ ๓ เดือนแลวมัง ตั้งแตเริ่มบวชมานั่น
ละ เริ่มสรางความดี อยูในหลักเกณฑของธรรมของวินัย ไมดื้อดึงฝาฝน นอกจากจะไมรูไม
เห็น อาจผิดพลาดได แตที่จะใหผิดพลาดดวยเจตนาเราบอกวาไมเคยมี ไมมีเลย สรางมา
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จนกระทั่งปานนี้คุณงามความดี เรียนหนังสือก็เรียน เขาเปนนักธรรมก็เปนนักธรรมกับเขา
นักธรรมตรีโทเอกก็ไดกบั เขา วาเปนมหาเปรียญถึง ๙ ประโยค เราก็เปนกับเขา แตได
เพียง ๓ ประโยค แนะ เขาใจไหมละ จากนั้นก็ออกปฏิบัติเลยพรรษา ๗ เรียนทีแรกไมได
สอนใครนะ เรียนเพื่อสอนเราลวนๆ เรียนบาลีนักธรรมจนเปนมหาเปรียญ
ทานผูใหญจะใหเราเปนครูสอนนักเรียน ทั้งนักธรรมทั้งบาลีไมเอา เขาปาเลย ไป
สอนตนลวนๆ จนกระทั่งออกมาจากปาดังที่ทานทั้งหลายเห็น ทีนี้สอนประชาชนทั่ว
ประเทศไทย เราทําประโยชนๆ เปนยังไงในหัวใจเรา ตั้งแตวันออกปฏิบตั ิมา จนกระทั่งถึง
ความสิ้นสุดในหัวใจ หาที่ตําหนิติเตียนไมไดแลวในใจดวงนี้ เพราะฉะนั้นใครจะมา
สรรเสริญเทาไรก็ตาม จะมานินทาอะไรก็ตามตกออกหมด มันไมอยูกับธรรมชาติที่พอแลว
ในหัวใจจากการบําเพ็ญของเรา
ถึงขั้นพอ พออยางวิเศษอัศจรรยอยูในหัวใจดวงนี้ พอไมเอาอะไรปลอยหมด โลก
ทั้งสามนี้ปลอยโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรติดหัวใจเลย นอกจากธรรมะบริสุทธิ์หรือธรรมธาตุใน
หัวใจเทานั้น มีอยูนี้และมีอยูนี้ตั้งกัปตั้งกัลป ไมมีการอันตรธานเสื่อมสูญไปไหน ธรรมธาตุ
นี้เที่ยงเหมือนวานิพพานเที่ยง ธรรมธาตุเที่ยงเหมือนกัน นิพพานกับธรรมธาตุเปนแบบ
เดียวกัน นี้ไดถึงขั้นนี้แลว
ทานทั้งหลายใหฟงเสีย ธรรมพระพุทธเจาโกหกโลกเหรอ เรามาปฏิบัตินี้เราทําแทบ
เปนแทบตาย จะสลบไสลเราโกหกโลกเหรอ เราทําโกหกเราเหรอ จนกระทั่งไดมาสอนพี่
นองทั้งหลาย ก็สอนดวยความจริงใจ ดวยความเมตตา จึงขอใหนําธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติ
ตอตัวเอง ที่เราไดปฏิบัติตอตัวเองจนถึงขั้นพอใจทุกอยาง ไมมีทอี่ ะไรจะตองติแลวในใจ
ดวงนี้ หมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ สามแดนโลกธาตุปลอยโดยสิ้นเชิง สอนโลกก็สอน
อยางอาจหาญชาญชัยไปตามอรรถตามธรรม ไมมีคําวาสูงวาต่ํา ธรรมเหนือหมด สอนไป
ตามธรรม
ใครจะวาพูดเด็ดพูดเดี่ยว หรือวาพูดดุดาวากลาวอะไรเปนเรื่องของโลก แยงกันกัด
ฉีกกัน นินทาสรรเสริญกัน อันนี้ไมมี ธรรมเปนธรรมไมวาหนักวาเบา สอนคนใหดี เหมือน
เขาสรางบานสรางเรือน เครื่องมือที่จะสรางบานสรางเรือนมีหลายขนาด อันนี้เครื่องมือของ
ธรรมที่จะสรางคนใหเปนคนดี ก็มีหลายขนาด มีนิ่มนวลออนหวาน มีดุดาวากลาว มีเฉียบ
มีขาด มีเนนมีหนักเหมือนกัน ไมงั้นมันดีไมไดคนเรา
สรางอะไรสูสรางคนไมได อยางนี้ละสรางตึกสรางราม ไมเห็นยากอะไร สรางคนนี่
สรางยาก สรางใหเต็มเหนี่ยวแลว พอแลวทีนี้หมดไมมที ี่ตองติ ไมมอี ะไรตองติตลอดตั้งกัป
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ตั้งกัลปก็เปนอยางนั้น เรียกวานิพพานเที่ยง สรางคนสรางจิตใจใหถึงขั้นนิพพานเที่ยงแลว
พอ
นี่ก็ไดสรางแลวเต็มหัวใจ จะวานิพพานเที่ยงไมเที่ยง เต็มอยูในนี้หมดแลว เราไม
สงสัย เพราะฉะนั้นจึงสอนพี่นองทั้งหลายดวยความเมตตาลวนๆ ใครจะวาโออวดอะไรก็
เปนเรื่องปากเรื่องน้ําลายของเขา เรื่องธรรมอยูก บั ใจของเรา ความจริงอยูกับใจของเรา เรา
ไมสงสัยแลว ใหพากันจําเอา เอาเทานั้นละวันนี้ พูดเทานั้นละพอ เทศนแลวก็ย้ําอีก เขาใจ
ไหมละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

