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ธรรมที่เราแสดงนี้แสดงดวยความมั่นใจ ไมมีอะไรบกพรองในธรรมทีแ่สดงวา
ผิดไป เพราะถอดออกมาจากหัวใจ หัวใจนี้ถอดออกมาจากคําสอนของพระพุทธเจาที่ชี้
แนวทาง เรียกวาเข็มทิศๆ เขามา หรือแปลนก็ถกูเปงๆ เดินตามนั้นๆ เขามาๆ ก็มาเจอ
ตามที่วาๆ หาที่คานไมได เมื่อรูขึ้นอยางจังๆ ภายในใจแลวถามพระพทุธเจาหาอะไร 
เทานั้นละ ตัดขาดสะบั้นไปเลย ถามทานหาอะไร พระพทุธเจาพระองคถามใคร พอผาง
ขึ้นมาพระพทุธเจาถามใคร สาวกทั้งหลายแมไดศึกษาอบรมจากพระพุทธเจาก็ตาม พอ
ธรรมไดผางขึ้นที่หัวใจแลวถามทานหาอะไร สนฺทิฏฐิโก ตัดสินทันที 

คําวา สนฺทิฏฐิโก คือผูปฏิบัติจะรูผลงานของตนโดยลําดับ จนกระทั่งถงึที่สุดไม
ตองใหใครมาบอกมารับรอง อยางที่เขาพูดภาษาอะไรก็ไมรู พวกคลังปริยัตินะวา ผูเปน
อรหันตตองพระพุทธเจารับรองเสียกอนจึงเปนอรหันตได ในกลางกรุงเทพดวยนะ มา
ขายเอาเสียพิลึกพิล่ัน กอดคมัภีรอยูดวย วาผูที่เปนพระอรหันตตองพระพุทธเจาทรง
รับรองกอนถึงจะเปนได นี่ซิมันกอดคัมภีรอยู แลวคัมภีรวายังไง มันนาสลดสังเวช มีแต
ศึกษาเลาเรียนเปนหนอนแทะกระดาษ ไมไดสนใจภาคปฏิบัติมันก็พดูไดอยางน้ีละ วา
พระพุทธเจาตองรับรองเสียกอน ฟงซินะ 

สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางๆ ไวแลวในธรรมของผูปฏิบัติ สนฺทิฏฐิโก คอืจะพึงรู
เองเห็นเองจากภาคปฏิบัติของตนเปนลําดับ จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนพิพาน 
ตัดสินดวย สนฺทิฏฐิโก รูเองตลอด พระพทุธเจาตั้งใหแลว แลวพระพุทธเจาจะมา
รับรองที่ไหนอีก สนฺทิฏฐิโก ใหรับรองตัวเอง นีพู่ดจริงๆ วาการสอนโลก เราก็จวนจะ
ตายแลวพูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเสียเลย เราไมไดหวังอะไรจากโลกแลว นอกจากความ
เมตตาเทานั้นที่สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมสงสัยในธรรมทั้งหลายที่สอน ไมวาจะภูมิใด
ขั้นใด ถึงนิพพาน บอกตรงๆ เลย บรรจุไวหมดแลวในนี้ 
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พูดชัดๆ บรรจุนิพพานไวในจิตใจ สอุปาทิเสสนิพพาน บรรลุธรรมบริสุทธิ์สุด
สวนแลวภายในใจเปนเวลา ๕๖ ป วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ บอกจนกระทั่งสถานที่ 
หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร บอกชัดเจน เปดออกมาจากหัวใจมาบอก โกหก
ใครที่ไหน ถาโกหก พระพุทธเจากเ็ปนอันดับหนึ่งแลวโกหกโลก นี่โลกไดรับความพน
ทุกขจากธรรมพระพุทธเจาจํานวนมากขนาดไหน กิเลสใครไดรับความพนทุกขจากมัน
ไมเคยมี ถาจะมีใหตําหนิกิเลส อยาไปตําหนิธรรมของพระพทุธเจา ธรรมพระพุทธเจา
ตรัสรูผึงขึ้นมานี้จาไปหมดแลว สอนออกมาจากหัวใจที่จาแลวจะผิดไปไหน 

เพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายที่ไปแนะนําส่ังสอนสัตวโลกตลอดมา ที่เปน สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้ไมตองทูลถามพระพุทธเจา เต็มหัวใจของทานตามนิสัย
วาสนากวางแคบตางกัน ออกทันทีๆ ทานไมตองไปถามใคร เครื่องตัดสินใจทั้งสุขและ
ทุกขอยูที่หัวใจของสัตวโลก แตไมมอีะไรมาพิสูจน มีแตกิเลสมันกุมอํานาจไวหมดใน
หัวใจทุกดวง เมื่อธรรมแทรกเขาไป ธรรมทําลายกิเลสตัวนี้ออก จาขึ้นมาเลย แลวตอง
ไปถามใครอกีละเมื่อตรัสรูขึ้นมา 

นี่ก็ตัวเทาหนู พูดใหมันชัดเจน ก็มันจวนจะตายแลว พูดใหพี่นองทั้งหลายทราบ 
เวลาหลวงตาบัวตายแลวจึงมาพิจารณาทีหลัง โอ ทานพูดถกูนะ ถูกขี้หมาอะไรแตกอน
ไมเห็นสนใจ อยากวาอยางน้ันแหละเรา เวลาสอนปางๆ มันไมเอา เวลาตายแลวถึงมา
คิดเสียดาย โอย ทานพูดนี่นาเสียดาย แตกอนเราก็ไมไดคิด เดี๋ยวนี้คิดหรือยัง อยาก
ถามเขาอีกเรา เปนอยางนั้นนะผูมันมืดมันมืดจริงๆ มนุษยเรา กิเลสไมตองหนาอะไรละ 
เหมือนกระดาษปดตาเราเทานี้มองไมเห็น กิเลสเปนอยางน้ันปด 

โธ เวลามันไดรูอัศจรรยขนาดไหน พูดเคยลืมเมื่อไร พอมนัผางขึ้นมาอยูหลัง
เขาวัดดอยธรรมเจดีย เราก็ไมเคยคาดเคยคิดสิ่งที่เปนขึ้นมานี้ เพราะเปนขึ้นมาโดย
หลักธรรมชาติจากขอปฏบิัติที่หนุนเปนทางเขาไปๆ ไปถึงตรงนั้นก็จาขึ้นมาเลย นี่ละ
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบๆ ใหเปนทางเดินที่ราบรื่นดีงามจนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพน 
ไมนอกเหนือไปจากธรรมของพระพทุธเจานี้เลย จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวๆ เวลากาวเดินตามธรรมที่ตรัสไวชอบแลวก็ถึงที่ชอบละซิจะวาไง 

พอจาขึ้นมานี้ตัวไหวเลยทันทีนะรางกายเรานี้ มันเลยเปนเหมือนวาฟาดินถลม 
แตความจริงคือรางกายเราไหวผึงทันทีเลย พออนันี้ผางขึ้นมาเทานั้น ระหวางกิเลสกับ
ธรรมกับจิตขาดสะบั้นจากกัน นั่นละตอนที่ฟาดินถลม มันถลมภายในรางกายและจิตใจ
ที่เกี่ยวเนื่องกันอยู ดีดผงึทันทีเลย ออกจากนั้นจึง โธๆ ขึ้นมา น้ําตาพังทันทีเลย ฟงซิ
ทานทั้งหลายเคยไดยินไหมคําพูดอยางนี้ เรามาโกหกเหรอที่มาพูดตะกี้นี้นะ ปฏิบัติมา
แทบเปนแทบตายเปนเวลา ๙ ปเต็มทีเดียว ตัดสินกันในคืนวันนั้น ตั้งแตออกปฏิบัติ



 ๓

พรรษา ๗ พอเรียนจบแลวออกโดยถายเดียวเทานั้น มุงหนาใสพอแมครูจารยมั่น ไป
ทานก็จี้เอาเลย เพราะทานมีเรดารจับไวแลว ทานไมไดพดูธรรมดานะ เพราะเราตั้งใจ
อยางสุดขีดแลว 

เรามีขอสงสัยอยูที่วา มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไมจริงนา ความมุงมั่นตอมรรค
ผลนิพพานสวนใหญมุงมั่นมากทีเดียว แตสวนยอยมันวาจะมีหรือไมมีนา นี่กิเลสมัน
แบงไปกิน ขอใหไดรับโอวาทจากครูบาอาจารยหรือทานผูใดก็ตามใหถึงใจ วามรรคผล
นิพพานมีเทานั้น เราจะเอาตายเขาวาเลย ก็บึ่งใสพอแมครูจารยมั่น ไปเรดารทานก็จับ
ไวเรียบรอยแลว ญาณหยั่งทราบไวหมดแลว นี่ทานมาหาอะไร ขึ้นเลยนะ นั่นเห็นไหม
เขากันไดไหม ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลส 

ทานปฏิเสธๆ ไลเขามาๆ รวมลงแลวกิเลสอยูที่ใจ มรรคผลนิพพานอยูทีใ่จ ไม
อยูที่อื่นใด ใหทานพุงลงไปที่ใจดวยจติตภาวนา นี่เราไมลืมนะ เอาๆ เปดโลกขึ้นมาทาน
วางั้น อยาไปหาดินฟาอากาศเปนยังไง ดินฟาอากาศฟาแดดดินลมเปนเรื่องของเขาเอง 
กิเลสกับใจพันกันอยูนี้ ใหดูตรงนี้ นี่เปนขาศึกตอเราเอง นอกนั้นเขาไมเปนขาศึก เอาๆ 
ใหดี เอาจิตตภาวนาเปดออกที่นี่ กิเลสจะเห็น ธรรมจะเห็นกันที่ใจดวงนี้ ใจนี้เปนนักรู 
ทานพูดนี่เสียงลั่นเลยเทียวไมใชธรรมดา 

คิดดูซิ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ทานก็บอก 
ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน อะไรๆ ทั่วโลกธาตุไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลส ทานปฏิเสธไปหมด ตัวกิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยูที่ใจ 
ลงที่นี่เลย เอา ลงที่นี่ดวยจิตตภาวนา จะเปดจาขึ้นที่นี่ โอย ถึงใจๆ เรา นั่นละที่ไดสละ
ตาย พอธรรมถึงใจวามรรคผลนิพพานมีจริงหรือไมจริง มันแนเต็มหัวใจ แมกิเลสจะยัง
เหลืออยูก็ตาม แตความสงสัยมรรคผลนิพพานหมดโดยสิ้นเชิงในหัวใจ มีแตจะพุง
เทานั้น 

พอออกมาจากทานแลวยังไมถงึทีพ่ักกุฏิเลย ฟงเทศนวันนี้ถึงใจเต็มที่แลว แลว
เปนยังไงเราจะจริงไหม ทางนี้ตอบผางขึ้นมาเลย ตองจริงไมจริงตายเทานั้น นั่นเห็น
ไหมละมันรับกัน ตั้งแตบัดนั้นมาละที่นี่ความเพียรไมมีถอย เรียกวาเปนความเพียรที่
อัศจรรยอันหนึ่งเหมือนกัน เปนก็เปน ตายกต็าย แตจิตที่พุงตอมรรคผลนิพพานนี้
ไมไดออนเลย อะไรจะออนกอ็อน แตจิตที่พุงตอมรรคผลนิพพานเพื่อแดนพนทกุขนี้
ไมไดออนเลย ตลอดไปเลยเทียว 

ความเพียรมันลากไปเองนะ ความมุงมั่นของเราตอมรรคผลนิพพานมีเต็ม
เหนี่ยวแลว อะไรๆ มันก็ไมเปนอปุสรรค เอาเลยๆ ซัดกันเสียจนถึงวันตัดสินกัน ถงึได
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พูดใหฟง เวลา ๕ ทุมพอดี มวนเขามารวมเขาๆ พอถึงทีน่ั่นก็ผางขึ้นเลยทีเดียว ตัว
สะดุงผึงเลย นั่นฟงซิ นั่งอยูธรรมดานี่เหมือนวาฟาดินถลม รางกายกับจิตมันเกี่ยวโยง
กัน กิเลสกับจิตกับธรรมก็เกี่ยวโยงกนั พอขาดสะบั้นจากกันนี้ไหวไปหมดทั้งรางกายเรา 
ถึงขนาดอทุาน โถๆ ขึ้นเลยเทียว น้ําตานี้พังเลยทีเดียว พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ี
ละหรือๆ ซ้ําแลวซ้ําเลานะ ธรรมแทเปนอยางน้ีละหรือ เปนอยางที่เปนอยูในหัวใจเวลา
นี้พูดงายๆ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละหรือ หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง มันเปนแลวนะนั่นเคยคาดเคยคิดที่ไหน 

พอมันจาขึ้นมานี้เราแยกไปดูขางหนาทอใจที่นี่ โถ ธรรมถงึขนาดนี้แลวจะไป
สอนใครได นี้พูดใหเต็มหัวใจนะที่ไดมาพูดใหพีน่องทั้งหลายฟง ลงถึงขนาดนี้แลวจะ
ไปสอนใครได ใครจะเชื่อ ไปสอนที่ไหนเขาก็จะหาวาบากันทั้งหมดทั้งๆ ทีโ่ลกน้ีคือโลก
บากิเลส ไปสอนธรรมนี้เขาจะรุมตีไปหมดแหละ อยูไปกินไปวันหนึ่ง พอถึงเวลาแลวก็
ไปเสียเทานั้น สอนใครก็ไมไดละ ไมเกิดประโยชนอะไรเลย นี่มันทอใจถึงขนาดนั้นนะ 
อยูคนเดียวอยูไปกินไป พอถึงวันเทานั้นไปเสีย อยูหาอะไร สอนโลกใหหนักทําไมให
ลําบากรําคาญทําไมเขาไมไดเชื่อฟง 

แนะ เห็นไหมเวลามันทอดธุระ จะไมสอนใครเลย เราจะอยูคนเดียวในปาในเขา 
พอถงึวันเวลาเราก็ไปของเราเสียเทานั้น มองดูโลกน้ีเหมือนวาเรายกภูเขาทั้งลูกนี่ ใคร
จะไปยกได ลักษณะเปนอยางน้ัน แลวยกใหเหนื่อยมือทาํไม ไมยกเสียดีกวา คือ
หมายความวาไมสอนเสียเลยไปเสยีเลยดีกวา นี่เวลามันเปนขึ้นมาขนาดนั้นละ 
จนกระทั่งทอดธุระจะไมสอนใครไมพูดใหใครฟง พูดใหใครฟงจะไมมีใครเชื่อในโลกนี้ 
ธรรมลงอัศจรรยขนาดนี้มันเลยโลกเลยสงสาร เลยเสียทุกส่ิงทุกอยางแลวจะนํามาสอน
ใคร ใครจะเชื่อได นั่นนะขึ้นทีแรก กม็ีแตทอดอาลัยเทานั้น หมายความวาทอดอาลัยจะ
ไมสอนใคร 

สักเดี๋ยวธรรมะผึงขึ้นมา ผึงขึ้นมาอยางเด็ดเสียดวยไมใชธรรมดา นี่ละธรรมะ
เปนเอง เราไมเคยคาดเคยคิด ก็เมือ่วาธรรมเหลานี้เปนสิ่งที่สุดวิสัยที่มนุษยจะรูไดเห็น
ไดแลว เราเปนเทวดามาจากไหนทําไมเรารูไดเราเห็นได นั่นเห็นไหมละ รูไดเห็นได
เพราะเหตุใด เพราะเหตุใดก็คอืสายทางนั่นเองมีสาเหตุมา เชนมาจากที่ใดก็ตามมาวัด
ปาบานตาดมีสายทางเขามา เดินตามนี้แลวก็ถึงวัด อันนี้รูเพราะเหตุใดก็คือสายทางนี้
มา มันก็หยัง่ตั้งแตเรานี้สายทางมายังไง ก็เราสรางความดีมาสักเทาไรๆ เปนสายทาง
ดันเขามาๆ จนกระทั่งถงึจุดนี้ ออ ยอมรับนะ 

ทีแรกวาจะไมมีใครรูไดเห็นได ทีนี้ยอมรับเลย ออ รูได รูไดเพราะเหตุใด ตาง
คนตางมีบุญวาสนาบารมีเต็มเม็ดเต็มหนวยในหัวใจของคนแตละคนๆ นี่ละสายทาง 
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การสรางคุณงามความดีทั้งหมดนี้คือการสรางบารมี สายทางหนุนเขามาๆ ผูถึงแลวก็ถึง 
ผูยังไมถงึกห็นุนเขามาๆ นี่คือสายทางทั้งน้ัน จะไปไดคุณงามความดีที่สรางมามากนอย
ตรงนี้ จึงยอมรับวา ออ รูได ไมมากก็ได ไดตลอดเลยที่นี่ปฏิเสธไมได นั่นละถึงได
คอยๆ ลงใจ นี่เราพูดใหฟงชัดเจน ธรรมเหลานี้เปนของเลนเมื่อไร แมเจาของก็อยูกับ
มนุษยมนาทั้งหลายตายเกิดๆ ตายกองกันมากี่กปักี่กัลป เราก็เปนตัวนักตายนักเกิดมา 
ทีนี้เวลามันมาผางขึ้นนี้มันยอนรูหมดนี่จะใหวาไง 

มีแตเร่ืองพษิเรื่องภัยที่เจาของสมบุกสมบันมา ไมรูเร่ืองรูราวแตกอน พอมันรู
แลวที่นี่ขยะเลยในการที่จะสั่งสอนใคร ร้ือขนใครขึ้นมานี้ไมมทีางที่จะได เหมือนกับวา
ยกภูเขาทั้งลูกไมยกใหเหนื่อยมือดกีวา นั่น นี่ละมันเปนอยางน้ัน พอธรรมะนี้ผางขึ้นมา
เทานั้น รูไดเพราะเหตุใดนี่ยอมรับ ออ รูไดเพราะคนไมหญิงวาชาย แมแตสัตวเขาก็มี
นิสัยวาสนาของเขาอยูในหัวใจของเขา ทานจึงไมใหประมาทกัน เวลาเขาเสวยภพชาติ
เปนตางๆ ก็ไปตามวาระแหงกรรมๆ ภพนี้ผานนั้นภพนั้นผานนั้นๆ พอพนไปแลวกผ็ึง
เชนเดียวกันเมื่อความดีมีแลว จึงวา ออ รูได นั่น 

นี่ละธรรมะพระพุทธเจา ไมสุดวิสัยของผูที่มุงมัน่ตออรรถตอธรรม มันสุดวิสัย
สําหรับผูไมสนใจอะไรเลย เปนซุงทั้งทอนอยูเทานั้นเอง อันนี้สุดวิสัย ยังแตลมหายใจ
ฟอดๆ ตายแลวจมๆ อยางพวกที่สรางบาปมากๆ นี่ เจาของนี้ภูมิใจในการสรางบาป
สรางกรรมดวยความทุจริตตางๆ จะเปนการรีดการไถการคดการโกงรอยสันพันคมที่จะ
กัดตับกดัปอดคนอื่นมา เพื่อเปนตบัเปนปอดเปนเนื้อหนังตัวเองนี้มากตอมาก นีล่ะ
สรางความชั่ว ขนมาเทาไรเทากับขนไฟเขามา สมบัติเงินทองไดมาดวยวิธีใดๆ วิธีโกง
วิธีกินรีดไถตางๆ นี้ขนเขามาๆ เปนไฟมาเผาหัวอก สมบัติเหลานั้นไมไดเปนคุณคา
อะไรนะ ใหพากันจําทุกคน 

ไมมีใครเกินศาสดาองคเอกที ่ โลกวิทู รูแจงโลกตลอดทั่วถงึหมดแลว เรารูแจง
อะไรเราจึงจะไปอวดพระพุทธเจา แลวกอบโกยหาแตความชั่วชาลามกใสหัวใจๆ สมบัติ
เงินทองไดเทานั้นๆ ไมพอ ยงัไมพอใจๆ ความอยากมันบืนเขาไปๆ เอาใหเปนใหตาย
กับสมบัติเงินทองขาวของ เอาอันนัน้มาเปนสมบัติของตัวมนัไมไดซ ิ เงินเปนเงินทอง
เปนทองตามสมมุตินิยมก็เปนแรธาตุตางๆ เขาก็เปนของเขาเอง หัวใจนี้ไมมีอะไรจะรับ
มันได มีแตบาปกับบุญ นั่น ส่ิงเหลานั้นหัวใจไมรับ สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอย
กองเทาภูเขาก็ไมรับ ไมใชฐานะของจติที่จะไปรับมาเปนสมบัติของตนได นอกจากบาป
กับบุญ ถาบาปกับบุญนี้ติดปบๆ ติดจิต มีสองอยางน้ีเทานั้น 

เพราะฉะนั้นธรรมพระพุทธเจาทานสอนวาใหละชั่วทําดี นั่นฟงซิเขาตรงนี้ 
นอกจากนั้นตายแลวเหมือนกันหมด ใครจะมีมากมีนอยตายแลวก็หมดคุณคาหมด



 ๖

ราคา เผาก็เผาไมเผาก็แลวแตอีแรงอีกามันจะยือ้แยงแขงกนักินเทานั้นเอง เวลามีชีวิต
อยูใหทําเสียนะตั้งแตบัดนี้ ใครที่จะมาพูดไดถกูตองแมนยําอยางศาสดาองคเอกไมมี 
ในโลกทั้งสามนี้ไมมี มพีระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นที่จาขึ้นมาแลวรูหมดทุกอยาง
เลย แลวสอนโลกดวยความรูแจงเห็นจริงแลวจะผิดไปไหน นอกจากพวกหูหนวกตา
บอดมันไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม มันก็จะบนืลงอยางเดียว 

อยางผูที่ภูมใิจในความทุจริตคดโกงรีดไถของตัวเอง เอามาเปนความชั่วชา
ลามกเผาหัวใจตัวเอง โดยกิเลสมันหลอกนี่ภูมิใจๆ ไดมากๆ กิเลสหลอกวาเปนที่ภูมิใจ 
แตธรรมนั้นแหงผากๆ หาที่หลบซอนไมมีธรรม ถูกกิเลสตีตอน ไปไหนๆ แหลกไป
หมด ตายแลวจม ประเภทนี้ตายแลวจม เราอยาเอาสมบัติเงินทองมาวัดหัวใจดวงนี้วา
จะพาไปดีเพราะสมบัติเงินทองมมีาก ไดมาดวยเหตุผลกลไกอะไรบาง นั่นตรงนั้นนะ 
ถาไดมาดวยความชอบธรรมก็เปนคุณเปนประโยชนแกตัวเอง 

ไดมาแลวทําบุญใหทานแยกนั้นแยกนี้ ยิ่งหนักเขาไปในทางที่ถูกที่ดี เขาสู
จิตใจๆ เปนสมบัติของตนแทๆ นอกจากนั้นไมเปน เปนแตเพียงธาตขุันธอาศัยเขาอยู
เทานั้น แลวก็วาเรามีนั้นเรามีนี้ ก็มีแตใจไปสําคัญเขา เขาไมไดวาเขามีไมมีนะ กองเทา
ภูเขาเขาก็ไมไดวามีหรือไมมี มันหากเปนในความสาํคัญของจติตัวคึกตัวคะนอง แลวก็
หลอกหลอนตนเองใหลมจมไปโดยลําดับ เพราะฉะนั้นผูที่มั่งมีศรีสุขดวยการกอบการ
โกยการรีดการไถ นี้คือผูที่ขนฟนขนไฟเขาเผาหัวอกตนเอง ยังเหลือแตลมหายใจ
ฟอดๆ บอกใหชัดเจน ธรรมพระพุทธเจาไมมีสอง 

เอกนามกึ คือพระญาณหยั่งทราบพระพุทธเจาไมมีสอง แนเลยๆ บาปมีบุญมี
พระญาณหยั่งทราบหมดแลว ใครจะไปลบลางไดยังไงลบลางบาปลบลางบุญ แลวเราจะ
เอาความชั่วชาลามกมาลบลางความชั่วทั้งหลายไมได สรางความชั่วตองเปนความชั่ววัน
ยังค่ําจมตลอด ใหพากนัจดจําเอานะ ธรรมของพระพุทธเจาเลิศเลอสุดยอดแลว เรา
กราบตั้งแตวันนั้นไมเห็นพระพุทธเจาก็ตามนะ มนัจาถึงกันไปเลยเทียว เหมือนน้ําใน
มหาสมุทร จอมือลงนี้ปบถูกมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรนั่นแหละ จอมือลงตรงนี้ปบถึง
มหาสมุทรกันหมด อนันี้พอธรรมชาตินี้รูผางขึ้นไปเทานั้นถึงพระพุทธเจาทุกพระองค 
ถึงธรรมทั้งหลายตลอดทัว่ถึงหมด แลวทานจะไปถามหาพระพุทธเจาที่ไหน 

บรรดาพระอรหนัตทานไมถาม เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานดวยกันแลวทาน
จะไปถามหาอะไร จาน้ีมันก็ถึงกันหมดแลวๆ พระพุทธเจามีหรือไมมีกด็ูตวันี้ที่ตัวรูอยู
เดี๋ยวนี้ นั่น เปนอันเดียวกันแลวจะไปถามหาที่ไหน นี่ละถามหามรรคผลนิพพาน ถาม
หาพระพุทธเจาถามหาที่ไหน ถามหาจิตดวงที่จาอยูนี้ซิ ใหพากันจําเอา อยาไปวกเวียน
ถึงโนนถึงนี้เปนบาละ ถามหาหลักหาเกณฑไมได ไขวควา ยิ่งเปนมนุษยชาวพุทธเรานี้
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ดวยแลวนาสลดสังเวชนะ มันไมรูหนารูหลัง ตั้งแตตื่นนอนถงึหลับไมมีหลักมีเกณฑเลย 
เรรอนๆ วันนี้ก็เปนนี้ วันหนาเปนอยางน้ัน เดือนนี้เดือนหนาเปนอยางนั้น ตั้งแตวัน
เกิดถึงวันตายเรรอนๆ แบบเดียวกัน ตายแลวจมเลยไมมีหลักมีเกณฑ เอา สรางซิความ
ดี หลักเกณฑมีอยู นั่น ถาหลักเกณฑมีอยูคือความดีงามมีอยูในใจแลว เอา สรางไปๆ 
ตายแลวอันนี้พาไปเลย พากันจํา เอาละพอ 

ผูกํากับ ขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ซึ่งรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บานตาด รอยเปอรเซ็นต.ทาง
คณะศรัทธาจังหวัดสุโขทัย ขอนอมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน แดองค
หลวงตาเพื่อเปนสมบัติของสงฆ ครับ กราบเรียนยอๆ ครับทางภาคเหนือรวมทั้งหมดมี 
๑๕ สถานี จังหวัดเชียงใหมสองแหง พะเยา นาน ลําปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ 
เชียงราย แมฮองสอน แพร พิจิตร กาํแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ 

หลวงตา เราก็พอใจนะที่ออกน้ี เขากันไดกับเจตนารมณของเราตั้งแตเร่ิมแรก
ชวยชาติบานเมือง ที่เราออกประกาศวา เอา จะเปนผูนํานั่น เพราะเรื่องของชาติไทยเรา
มันจะจมลงทะเลหลวงแหงความลมจม หมู หมา เปด ไกหัวจอเขาไปลงทะเลหลวงแหง
ความลมจมดวยกันทั้งนัน้ เราก็เปนลูกหลานไทย เกิดในทามกลางของเมืองไทย เมือ่
ชีวิตลมหายใจและความคิดอานยังมอียู เราจะปลอยใหพี่นองชาวไทยพรอมทั้งเราเอง
จมไปดวยกนัทั้งหมดเลยเหรอ ไมได เพราะฉะนั้นถึงไดออกละซิวาจะเปนผูนํา ทีนี้พอ
เปนผูนํา เอา จะเปนผูนํา คิดทางดานวัตถุกจ็ะฟน แตประชาชนทั้งหลายจะทราบ
ทางดานวัตถุกอน วาเปนผูนําเพื่อชวยชาติทางดานวัตถุ เขาไมไดคิดทางดานอรรถธรรม 
แตเรานี้มันพุงไปเลย 

คราวนี้คราวธรรมที่จะไดออกสูโลก วัตถุนี้เปนเพียงเล็กนอย แตสายตาของโลก
เปดเผยกันหมดวาชวยบานเมืองดวยวัตถุ แตดานนามธรรมที่จะชวยจิตใจ ฟนฟูจิตใจ
ของโลกทั้งหลายใหไดฟนตัวขึ้นมานี้ไมไดคดิ เราคิดเต็มหัวใจ คราวนี้คราวธรรมจะ
ออก แลวก็ออกมาตั้งแตนูน ไปเทศนาวาการที่ไหนธรรมออกๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้
ธรรมยังไมถอยนะ ยังออกเร่ือยๆ นี่ละสมเจตนารมณของเรา เมื่อธรรมเขาสูจิตใจมัน
จะคอยยุบยอบลง ฟนไฟที่แสดงเปลวจะคอยออนตัวลงๆ ธรรมเขาถึงไหนจิตใจจะคอย
ออนลงไปๆ นี่ละเราจึงพอใจที่วิทยอุอกทั่วโลก ธรรมออกทั่วโลก สมเจตนาที่เราคิดไว
เรียบรอย ไมผิด ที่ธรรมจะไดออก 

ธรรมที่เราแสดงนี้เปนธรรมที่ไมสงสัยดวย ถอดออกจากหัวใจไปเลยเชียว ไมวา
จะเปนธรรมขั้นใดๆ ถอดออกจากนี้ๆ แมนยําๆ สําเร็จรูปแมนยําสมบูรณๆ แบบ



 ๘

ตลอดไปเลย ไมวาจะธรรมขั้นใดถึงนิพพานบอกตรงๆ เลย พูดไดเตม็ปากทีเดียว ถอด
ออกมาจากหัวใจ จึงวาเปนมงคลละคราวนี้ 

ทองเรามีแตขนเขานะไมมีคําวาขนออก เพือ่ความเสียหายแกพี่นองชาวไทยที่
บริจาคมา เรียกวาไมมีเลย บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ขนาดนั้นละ เราชวยชาติชวยสมที่
เรารองโกก ชวยมาตลอดอยางน้ี มีแตขนเขา ขนออกไมมี ขนเขาเพื่อสวนรวมๆ นับแต
คลังหลวงลงมา คลังหลวงเราทองคาํเวลานี้ได ๑๑ ตันกับ ๒๖๕ กิโลแลว 

เราน้ีบริสุทธิ์ใจเต็มสัดเต็มสวนที่เกี่ยวกับการชวยโลก เราไมมีอะไรเลยนะชวย 
เพราะฉะนั้นสมบัติมาเทาไรนี้คือสมบัติเพื่อโลกบอกตรงๆ เลย ไมไปไหนละออกผางๆ 
เลย เราไมมีอะไรเราปลอยทุกอยางแลว พูดชดัๆ ในหัวใจ หัวใจก็ปลอยสามแดน
โลกธาตุ ในสมมุติแดนสมมุตินี้ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือ ก็มีแตวิมุตติหลุด
พนผานไปหมดแลว มีแตความเมตตาสงสารที่ครอบอยูเวลานี้ ที่ดีดทีด่ิ้นหลวงตานี้
เหมือนจะเปนบานะ ไปที่ไหนกวนบานกวนเมือง กวนมาใหพี่นองทั้งหลายนั่นแหละ
ไมไดกวนมาใหใคร จําเอานะ เอาละพอจะใหพร 

ขาคูไมไดนะตองเหยียดอยูเร่ือยๆ มันปวดเขา ฉันจังหันก็ไมไดตองเหยียดขา
ออกฉันจังหัน แตก็มีแปลกอยูอันหนึ่งจากโลกเขา มันจะเปนอะไรก็เปน จิตไมเคย
สนใจกับมัน ใชไดเทาไรกใ็ชไปใชไมไดทิ้งปวะไปเลย แนะ ที่จะใหเปนกังวลกับนั้นกับนี้
เหมือนโลกทั้งหลาย บอกตรงๆ บอกไมเปนไมมี เจ็บกับปวด เออ เจ็บก็เจ็บก็ไมใชคน
ตายวางั้นเลย มันเจ็บอะไรเจ็บ แตจิตไมเคยไปกังวลกับมัน เฉย ไปอยางน้ันนะ นี่ละ
เวลามันปลอย มันปลอยอยางน้ันละจิต ฟงเอานะ เวลาปลอยเปนหลักธรรมชาติ จะทํา
ใหยึดก็ยึดไมได ไมใชฐานะไมยึด บังคับใหยึดก็ไมยึด เวลามันปลอยมันปลอยอยางนั้น 
เวลามันยึดดึงออกก็ยดึ ทําอะไรก็ยึด เวลามันปลอยทําไงกป็ลอย เปนหลักธรรมชาติ
เหมือนกัน 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

