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พระญาณหย่ังทราบ 
 

 ทองคําเราจะมอบเปนงวด ๆ ไป งวดหน่ึง ๕๐๐ กิโล คือมอบแตละครั้ง ๕๐๐ กิโล 
๒ คร้ังเปนหน่ึงตัน ใหครบจํานวนท่ีเราตองการ ๑๐ ตัน เวลาน้ียังขาดอยู ๔ ตันกวา ได
แลว ๕ ตันกวา สวนดอลลารเราไมคอยวิตกวิจารณอะไรมากนักวาจะถึง ๑๐ ลานนะ เวลาน้ี
ก็ได ๗ ลานแลวยังขาดอยูอีก ๓ ลาน กับทองคําขาดอยูอีกตั้ง ๔ ตันกวา ทองคํามีน้ําหนัก
มากกวา เราจึงวิตกทางทองคํามากกวาดอลลาร เมื่อไดตามจุดที่ตองการคือทองคําได ๑๐ 
ตันแลวจะหายหวงลงมาพรอม ๆ กัน ดอลลารน้ีก็คิดวาจะเขาถึงกันปุบเลย จากน้ันเราก็
หายหวงทุกอยาง 

การชวยชาติบานเมือง ไดทุมเทกําลังวังชาทุกดานทุกทางเต็มความสามารถของเรา 
ออกชวยพี่นองชาวไทยมาเปนเวลา ๔ ปก็จะหายหวงลงทันทีทันใด เราก็ไปอยางสบาย ๆ 
ไมตองมองหนามองหลัง ไปอยางสบายหายหวง ไมหวงอะไรเลย นี้ก็ไดพูดใหพี่นองทั้ง
หลายฟงแลว นี่ละธรรมของศาสดาองคเอกที่สอนไวยังไงไมมีเคลื่อนคลาด เรียกวาสวาก
ขาตธรรม คือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว 
ตรัสไวชอบแลว ทานตรัสไวชอบจากความท่ีรูชอบเห็นชอบในพระทัยทุกอยางเรียบรอย
แลวสอน ผูปฏิบัติตามนั้น ๆ เทากับกาวเดินถูกตอง ๆ ไปโดยลําดับ ทานใหนามในพระ
สงฆสาวกวา สุปฏิปนฺโน อุช ุญาย สามีจิปฏิปนฺโน คือปฏิบัติด ีปฏิบัติตรงแนวตออรรถตอ
ธรรมตอมรรคผลนิพพาน ปฏิบัติเพ่ือรูย่ิงเห็นจริงจริง ๆ น่ีละทานผูปฏิบัติอยางน้ีเปนทาน
ผูทรงมรรคทรงผลมาแลว และจะทรงมรรคทรงผลตอไปจากการปฏิบัติที่วานี ้

ธรรมพระพุทธเจาไมมีเคลื่อนคลาด สอนไวโดยถูกตอง ทีนี้หลักฐานพยานก็มาขึ้น
อยูกับผูปฏิบัติตามทานอีก ทานสอนไวอยางน้ี คือทานไดกฎไดเกณฑไดความเลิศเลอมา
จากธรรมท่ีทานสอนไวแลวทุกอยาง เม่ือสอนแลวผูปฏิบัติตามก็ไดสําเร็จเปนมรรคเปนผล
ข้ึนเร่ือย ๆ สําเร็จมากนอยเพียงไรเปนเครื่องยืนยันธรรมะพระพุทธเจาและพระพุทธเจาได
โดยลําดับลําดา พอถึงขั้นอรหัตภูมิปงเทานั้น ยืนยันพระพุทธเจาไดรอยเปอรเซ็นต ธรรม
ของพระองครอยเปอรเซ็นตวาถูกตองแมนยํา ตรัสไวเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว
ไมมีคลาดเคลื่อน 



 ๒ 

ที่ไมทรงมรรคทรงผลก็เพราะไมไดปฏิบัติตามที่ทานสอนไวนี ้ ออกนอกลูนอกทาง 
ออกไปมากไปนอยก็ผิดไปโดยลําดับ ถาผิดจากแนวท่ีสอนไวแลวน้ีมีแตพลาดไปเร่ือย ถา
ตรงตามนี้ก็ตรงไปเรื่อย ๆ เหมือนเรามาจากอุดร ตรงมาตามน้ีแลวใกลเขามา ๆ มีแต
ความถูกตอง ๆ ใกลเขามาจนถึงจุด เชนวัดปาบานตาดเปนตน ถาเรามาเราแยกจากทางน่ี
เสีย แยกไปเทาไรก็ผิดไปเทานั้น ๆ ไมถึงวัดปาบานตาด เพราะแยกผิดไปแลว ไปเทาไรก็
ผิดไปทุกกาวเดิน ๆ สุดทายก็หมดหวัง 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา เคร่ืองยืนยันคือใหปฏิบัติตาม สุปฏิปนโน อุช ุญาย ใหตรง
แนวตามสวากขาตธรรมท่ีตรัสไวชอบแลวน้ีจะไมเปนอ่ืน มรรคผลนิพพานจะเปนของทานผู
ปฏิบัติเอง ไมมีใครมาเปนใหญย่ิงกวาผูปฏิบัติเปนใหญในการปฏิบัติตัวเอง และรูเห็นได
ผลขึ้นมา ธรรมพระพุทธเจาจึงไมมีปญหา หมดปญหาโดยประการทั้งปวง สําหรับหัวใจเรา 
เราเปนอยางน้ันจริง ๆ คือเราหมด ไมมีเม็ดหินเม็ดทรายในศาสนาน้ีวา สงสัยในธรรมพระ
พุทธเจา ไมวาภายในไมวาภายนอก หายสงสัยไปตาม ๆ กันหมด ทานสอนวายังไง ๆ เวลา
ปฏิบัติไป ครั้นรูก็ไปรูในสิ่งที่ทานสอน จะไปรูที่ไหน เพราะทางเดินก็เดินไปเพื่อจะรูสิ่งนั้น 
ๆ เมื่อเดินไมผิดพลาดจากสายทางแลวก็ตรงแนว ถึง เจอเร่ือย ๆ ไปเลย เจอตรงไหนก็
แมนยํา ๆ ในใจเจาของหาที่คานไมได ยอมรับ ๆ ก็เม่ือเรายอมรับเราแลวเราจะไปคาน
พระพุทธเจาไดยังไง ก็พระพุทธเจาสอนไวกอนแลว เห็นกอนรูกอนแลว เมื่อไปเจอเขาก็
ยอมรับ ๆ กราบ ๆ เร่ือยไปเลย 

ธรรมของพระพุทธเจาน้ีเรียกวาเปนธรรมช้ันเอกเลย ในสามแดนโลกธาตุน่ีพูดจริง 
ๆ เอาความจริงมายืนยันกันวา เปนผูส้ินจากกิเลสโดยตรง ถึงนิพพาน พนทุกขโดยสิ้นเชิง 
ศาสดาองคเอกทุกพระองคปฏิบัติพระองคสิ้นกิเลสไปดวยกัน แลวสอนวิธีส้ินกิเลส สอนวิธี
บรรเทาใหกิเลสเบาลง ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ ตามขั้นตามภูมิของผูปฏิบัติตามพุทธศาสนา 
แลวผูน้ันก็ตักตวงเอาผลเอาประโยชนเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานจาก
ศาสนธรรมน้ี ทางนี้ตรงแนวเลยไมมีผิดมีเพี้ยนไปไหน อยาหลีกก็แลวกัน พระพุทธเจาจะ
นิพพานแลวไมนิพพานไมสําคัญ เหมือนแปลนบานแปลนเรือนเรา ผูท่ีมีความชํานิชํานาญ
แมจะเปนคนมีกิเลสเปนชางแปลนก็ตาม แตเขาทําดวยการคํานึงคํานวณถูกตอง ยอมรับ
กันมาแลว เขาตายไปแลว เอาแปลนน้ีมากางปุบทําตามน้ีก็เปนตามน้ันไปเลย 

น่ีศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนแบบแปลนแผนผัง อยาใหเคล่ือนจากน้ี จะเปน
บานเปนเรือนข้ึนมาถาเปนแปลนบาน ถาเปนแปลนแหงมรรคผลนิพพานก็จะเปนข้ึนมา
เร่ือย ๆ พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงนี้ก็พูดอยางไมมีอะไรสงสัยแลวในหัวใจนี้ เพราะฉะนั้นถึง
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เปดออกมา ใครจะฟงก็ฟง ถาไมใชกรรมของเราของสัตวแลวมันก็บืนไปไดคนเรา ถาจะ
อะไรก็ปลอยใหกิเลสขยําไปเสียๆ เข่ียลงนรกอเวจีไปเสีย หาวันที่จะพนทุกขไมมีทาง กี่กัป
กี่กัลปก็อยูอยางนั้น ถาเชื่อกิเลสจะจมไปเรื่อย ๆ หมุนอยูอยางนี้เรื่อย ๆ ไมมีทางที่จะพน
จากทุกขได ถาเชื่อธรรมม ี ถึงจะวกเวียนไปอยูกับคนมีกิเลสดวยกัน ก็วกเวียนเพื่อจะออก 
ๆ คนมีความด ี คนมีบุญมีกุศล คนมีธรรมในใจ ถึงจะไปกับพวกมีกิเลสดวยกันก็ไปเพื่อ
พน พวกมีกิเลสดวยกันแลวไมสนใจในธรรม มีแตไปวกไปวนมาแลวลงเรื่อย ๆ ตั้งกัปตั้ง
กัลป ท่ีเปนมาแลวนานเทาไรก็จะเปนอีกอยางน้ันเหมือนกัน 

ผูท่ีสรางความดีน้ีสรางมากสรางนอยเทาไร ทางวัฏวนก็คอยยนเขามา ๆ เม่ือความ
ดีมีมากเทาไร เหมือนเราเดินไมหยุดไมถอย จวนถึงบานเขาไปทุกที ๆ กาวไปเทาไรก็จวน
ถึงเขาไปเรื่อย ๆ พวกที่เดินกลับหลังนั่นซ ีมันหมายไปบานมันฟาดไปทางอื่นเสีย มันเปน
อยางน้ันสวนมาก ทานใหไปทางโนนมันปบไปทางน้ีเสีย กิเลสมันเร็ว เราพูดถึงเร่ืองกิเลสน้ี
ละเอียดแหลมคมสุดยอดเลย ยอดของกิเลสคือยอดแหงวัฏวน อยูในน้ี ไลสัตวตีสัตวอยูใน
เรือนจําวัฏวน ใครจะฉลาดแหลมคมขนาดไหน เรียนมาจากท่ีไหน ๆ ก็ตาม มันเปนเร่ือง
วิชาของคนมีกิเลสประสิทธิ์ประสาทใหกัน ก็เรียนไปตามแถวกิเลส การปฏิบัติก็ตามแถว
ของกิเลส ผลขึ้นมาก็เปนผลของกิเลสไปอยางนั้น ๆ เร่ือยไป 

สวนวิชาพระพุทธเจาเปนวิชาส้ินกิเลส สอนออกมาจุดไหนมีแตจะดึงออก ๆ สวน
วิชาของกิเลสมีแตดึงลง ๆ ดึงลงในวัฏฏะ ๆ เพราะฉะนั้นความรูของโลกกับของธรรมจึง
ตางกัน น้ีหมายถึงวาความรูของธรรมน้ี เรียนรูแลวใหปฏิบัติตามธรรม จะเปนผลตางจาก
กิเลสเปนลําดับ ถาเรียนวิชาธรรม เรียนจําไดแตช่ือเฉย ๆ แตการประพฤติตัวประพฤติไป
ตามกิเลสก็เปนกิเลสวันยังคํ่าเหมือนกัน ความจําไดไมมีความหมายอะไร มันจําไดเฉย ๆ 
แตไมไดละไดถอนตามความจําได ทานสอนอยางน้ัน ๆ แตมันไมทําอยางนั้น มันไปทํา
อยางน้ีเสีย ความจําไดก็ไมมีความหมาย เรียนถึงนิพพานก็ไดแตชื่อ มันไมไดสนใจกับ
นิพพาน มีแตสนใจกับนรกอเวจี สรางแตบาปแตกรรมมันก็ลงทางน้ีเสีย นี่ละมันตางกัน 

วิชาธรรมเรียนเพ่ือปฏิบัติตามธรรม เปนธรรมลวน ๆ ไปเรื่อย ๆ ถาเรียนวิชาโลกมี
ความสนใจใฝธรรมก็เปนธรรมไปดวยกัน ถามีแตโลกลวน ๆ ก็เปนโลกลวน ๆ หาความ
หวังในทางธรรมที่จะใหดิบใหดียิ่งขึ้นภายในจิตใจนี้ไมม ี เรียนโลกก็จริงแตมีความฝกใฝใน
อรรถในธรรมท้ังหลาย ธรรมก็แฝงไปตาม ๆ กัน เอา โลกก็ไดธรรมก็ได เปนอยางน้ันนะ 
ถามีแตธรรมลวน ๆ ไปแตธรรมลวน ๆ ดังทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมรรคผลนิพพาน
จริง ๆ ทานจะมุงแตทางที่ถูกตอง ถือศาสดาองคเอกไดแก ธรรมวินัยประจําหัวใจเลย 
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เพราะฉะน้ัน ผูที่มหีิริโอตตัปปะ สํารวมระวังตามหลักธรรม หลักวินัย เปนผูใกลชิด
ติดพันกับพระพุทธเจาตลอดเวลา คือธรรมวินัยน้ันแลเปนศาสดาแทนเราตถาคต คือเปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย ใครมีธรรมมีวินัยประจําตัว ผูนั้นก็มีศาสดา ถาไมมีธรรมวินัย
ประจําตัวแลวก็เหลวแหลกเหมือนกันหมด เพราะไมมีหิริโอตตัปปะ ผิดกันตรงนี้นะ  

เร่ืองธรรมของพระพุทธเจาสําหรับเราน้ีสุดหัวใจทุกอยางแลว เราไมมีอะไรสงสัย
เลย หมดจริง ๆ เร่ืองพุทธศาสนา พระพุทธเจาอยูตรงไหน สาธุ ไมไดประมาท ไมทูล
ถาม ถามหาอะไร สนฺทิฏฐิโฏ แปลนบอกไวเรียบรอยแลว ใหกาวตามน้ีจะเห็นส่ิงตาง 
ๆ รูส่ิงตาง ๆ ไปโดยลําดับๆ ตามน้ี ๆ น่ัน ทานสอนไวแลว เมื่อรูแลวก็จะไปถามอะไร
อีก บอกวาน่ีนะ น่ีอันน้ัน ๆ จนกระทั่งถึงธรรมแทของพระพุทธเจาบริสุทธิ์สุดสวนแลว 
ถามศาสดาหาอะไร 

ศาสดากับธรรมชาตินี้คืออะไร เปนอันเดียวกันแลวดังที่เคยพูดใหฟง เหมือนแมนํ้า
สายตาง ๆ ไหลลงสูมหาสมุทร แมนํ้าสายตาง ๆ ที่ไหลยังไมถึงมหาสมุทรนั้น ยังเรียกวานํ้า
สายน้ัน ๆ แมตกมาจากบนฟาก็ยังเรียกวานํ้าฝนอยูบนฟา ยังไมเรียกน้ํามหาสมุทรได พอ
แมนํ้าสายตาง ๆ ไหลเขามา ๆ พอมาถึงแมน้ํามหาสมุทร สายไหนหมดความหมายทันที 
เปนแมนํ้ามหาสมุทรดวยกันหมด ทีนี้หยดน้ําที่ตกลงมาบนฟาก็เหมือนกัน ตกลงมายังไม
ถึงมหาสมุทรก็ยังเรียกน้ําบนฟา บนเมฆอยู พอตกลงถึงมหาสมุทรเรียกเปนน้ํามหาสมุทร
ไดอันเดียวกันหมด จะเรียกนํ้าบนฟาเหมือนแตกอน นํ้าสายน้ันสายน้ีเหมือนแตกอนไมได 
เขาถึงจุดตายตัวแลวคือแมน้ํามหาสมุทร มหาวิมุตติมหานิพพานเทียบกับนํ้ามหาสมุทร 

ทานผูใดบําเพ็ญอยูในสถานท่ีใด เทากับแมนํ้าสายตาง ๆ คอยไหลเขามา ๆ ใกล
เขามา ยังเปนวรรคเปนตอน ยังไมเรียกวาน้ํามหาสมุทรเพราะยังไมถึงที่ ก็กาวเขามาใกล
เขามา พอถึงมหาสมุทรปงเทานั้น นํ้าสายน้ีจะเปนมหาสมุทร คนๆ น้ีเปนเรียกวาธรรมท้ัง
แทงแลว จะวาศาสดาก็ได ไมศาสดาก็ไมสงสัย เปนธรรมท้ังดวงเรียกวา ธรรมธาตุลวน ๆ 
หรือมหาวิมุตติ มหานิพพาน ลวน ๆ แลว พอเขาถึงน้ีปบเทาน้ันเปนอันเดียวกันเลย ๆ 
มือจอลงในน้ํานี้ก็กระเทือนทั่วมหาสมุทร เรารูเพียงอันเดียวนี้ก็กระเทือนทั่วพระพุทธเจา 
ท่ัวธรรมท้ังหลายหมดไมมีเวนเลย น่ีละทานผูส้ินสุดวิมุตติหลุดพนแลวทานจึงไมถามหา
ศาสดาอยูที่ไหน ธรรมอยูที่ไหน เพราะถึงมหาสมุทรดวยกันแลวถามกันหาอะไร น่ีเปน
ความจริง ไมเคยเรียนมาจากใครก็ตาม ธรรมชาติท่ีปฏิบัติใหตรงแนวตามทางศาสดาน้ีจะ
ประกาศข้ึนมาในหัวใจตัวเองน้ันแหละ และไมตองทูลถามพระพุทธเจา 
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ทีนี้เมื่อถึงมหาสมุทรแลว น่ันละทานเรียกวา นิพพานเท่ียง ตรงนั้นละ ไมมีท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นอยางใดไดเลย กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไมถึง เพราะน้ีเปน
กฎของสมมุต ิอันนั้นเปนวิมุตติพนไปหมดแลว จึงไมมีคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาอยูในน้ัน 
ทานจึงเรียกวานิพพานเท่ียงหรือธรรมธาตุ อันนี้ละที่วานิพพานเท่ียง จากนี้ไปก็เรียกวา
เที่ยงตลอดไปเลย ไมมีคําวาเปล่ียนแปลง ที่เคยไปนิพพานแลวตกลงมาชั้นพรหม ตกลงมา
สวรรค ตกลงมาพื้นแผนดินมนุษย ตกลงไปนรกอเวจีนี้ไมม ี น่ีเรียกวากฎอนิจฺจํ เปล่ียน
แปลงไปเรื่อย ๆ สําหรับธรรมท่ีบริสุทธ์ิแลวหมดความเปล่ียนแปลง แลวเจาของรูเจาของ
ดวยนะ ไมใชวาทานประกาศไวแลว เราจะตองไปเรียนคําประกาศอีก ขอใหเราเปนอยาง
น้ันปบ รูทันทีเลย ออ เที่ยงอยางนี้เอง คือจาน้ันแลว จะทําใหเปนอะไรอีกก็เปนไปไมได
แลว เจาของรูตัวเจาของ 

ถาจะพูดถึงเรื่องความสวางไสวนี้มันก็จาอยูตลอดเวลาแลว น่ัน ใจดวงน้ี ธาตุขันธ
จะเปนอะไร ๆ เจ็บไขไดปวย เจาของนอนแนวอยูในเตียง เปนคนไขอยูในโรงพยาบาล ใน
บานเจาของ รางกายน้ีนอนแนวอยูในเตียงก็จริง แตจิตก็จาอยูในนั้นจะวายังไง นี่จิตของผู
ส้ินกิเลส เอาไปไวที่ไหน พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปไหนก็มีแตธาตุขันธ ซึ่งเปนเรื่องของ
สมมุติเพียงเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมา ธรรมชาติน้ันจาตลอดเวลา น่ันละทานวานิพพาน
เที่ยง ไมเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนอื่นไป แมแตอาศัยอยูในธาตุในขันธนี้ก็ตาม สังขารราง
กายจะกลิ้งไปเหมือนฟุตบอลก็ตาม แตจิตจะจาไมไดไปกลิ้งกับอันนี้นะ อันนี้เปนวัตถ ุเปน
รางกายของเรากลิ้งไป ๆ แตธรรมชาติน้ันหมดสภาพจากอันน้ีไปโดยส้ินเชิงแลว ไมมี เปน
อันวาจาอยูตลอดเวลา 

นี่ละการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจา เปนธรรมช้ันเอก ไมมีศาสนาใด
เสมอเหมือน เราไมเหยียบยํ่าทําลายศาสนาใด เราเอาความจริงเขามายันกัน ความจริงคือ
วาจิตบริสุทธ์ิเสียอยางเดียวเทาน้ัน ผึงเทานี้ไมไดคานกันเลย แลวผูที่จิตบริสุทธิ์คือใคร ก็
คือศาสดาองคเอกแตละองค ๆ ท้ังน้ันเปนผูจิตบริสุทธ์ิเอาธรรมมาสอนโลก ผูมีกิเลสอยู
มันก็สอนไปแบบกิเลส ไมไดสอนไปแบบผูสิ้นกิเลส แลวจะเอาความจริงมาจากไหน หลง 
ๆ ลืม ๆ ผิด ๆ พลาด ๆ ลูบ ๆ คลํา ๆ เรียกวา ผิดบาง ถูกบาง ศาสนาตาง ๆ ก็เพราะ
กิเลสอยูภายในใจ ถึงจะประกาศตนออกวาเปนเจาของศาสนานั้น ๆ ก็ตาม ก็เปนแตคําพูด
เฉย ๆ แตใจกับกิเลสมันมืดดํากําตาอยูในหัวใจของผูเปนศาสดา ๆ ตามที่ตนสมมุติขึ้นนั้น 
เสกสรรปนยอตนข้ึนน้ันแล มันก็เปนความมืดดําอยูอยางนั้น ไมไดแจง  
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แตศาสดาองคเอกนี้จาขึ้นมาตรงไหนไมตองถามกัน เหมือนกันหมด ไมมีการถาม
กัน ตางกันอยางน้ีนะคําวาศาสนา เพราะฉะน้ันคําวาพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาคูโลกคู
สงสารมาตลอด มันหยั่งถึงกันเลย ไมตองไปหาพระพุทธเจาองคไหนละ พอรูอันนี้ปบมัน
จะวิ่งถึงกันไปหมดเลยเปนหลักธรรมชาติ วิ่งถึงกันไปหมดเลย เปนหลักธรรมชาติ ไมใชเรา
แตงเราดึงออกไปใหถึงกันนะ หากเปนธรรมชาติที่รูถึงกัน เหมือนเรามือจอลงนํ้า
มหาสมุทรมันก็ถึงกันหมด ทั่วแดนมหาสมุทรจากนิ้วมือนิ้วเดียวจอลงไปมันถูกหมดแลว 
น่ัน คือน้ํามหาสมุทร อันน้ีจอลงในความพนทุกขหรือความบริสุทธ์ิท่ีเลิศเลอ จอปบไปคือ
ตรัสรูปงข้ึนไปเทาน้ันเรียกวาจอเขาแลว จาเหมือนกันหมด  

น่ีละทานผูส้ินกิเลสอยางน้ีแลท่ีมาสอนโลก แลวจะสอนผิดไปไหน ไมมีทางผิด มัน
ผิดตั้งแตผูที่ไมยอมฟงเสียงพระพุทธเจา เพราะเร่ืองกิเลสน้ีมันรอบตัวรอบจริง ๆ เผลอไม
ไดกิเลส ธรรมดาเราก็ไมรูวาเรามีกิเลสหรือไมมีกิเลส เพราะกิเลสมาเปนเราท้ังหมด หมด
ท้ังตัวเรามีแตกิเลส ก็เลยไมทราบวาอะไรเปนกิเลสอะไรเปนธรรมเสีย แลวผูที่กิเลสไมมีใน
ใจซ ิทานท่ีทราบ ก็กิเลสไมมีในใจมีแตธรรมลวน ๆ แลว แลวจะสงสัยกิเลสท่ีไหน กิเลสก็
ไมมีแนะ น่ันละทานรูอยางน้ัน ทานรูอยางเดียวกันหมด 

น่ีศาสนาก็นับวันเศราหมองลงไปทุกที ๆ นํ้าในศาสนาคือมรรคผลนิพพาน 
สมบูรณแบบอยู แตพวกจอกพวกแหน คือกิเลสตัณหานี้มันปกคลุมหุมหอน้ําเอาไวไมให
มองเห็น เชน นํ้าในบึงใหญ ๆ นํ้าเต็มอยูในน้ัน แตจอกแหนปกคลุมอยูขางบน มองไปเมื่อ
ไรก็เห็นตั้งแตจอกแตแหน นํ้าไมมองเห็นเลยเพราะนํ้าอยูใตจอกแหน เวลาเปดจอกเปด
แหนออกก็มองเห็นน้ํา เปดออกมากนอยมองเห็นน้ํามาก ๆ เปดออกหมดจาเลยมีแตน้ําทั้ง
น้ันบึงน้ี 

อันน้ีจิตใจของเราก็บรรจุธรรมไวเต็มเหมือนกัน อยูในน้ี กิเลสก็ปกคลุมไวหมดให
มืดมิดปดตา เห็นดีเปนช่ัว เห็นช่ัวเปนดีไปอยางน้ัน ทีนี้เวลาพยายามแกไขดัดแปลงอยูโดย
สมํ่าเสมอดวยการสรางคุณงามความดี ก็เหมือนกับรื้อจอกรื้อแหนออกเรื่อย ๆ ๆ มันก็
เห็นชัดเจน จากน้ันมันก็จาเลย ทีน้ีนํ้ามาจากไหน นํ้าก็อยูใตจอกใตแหนน่ันแหละ เปนแต
เพียงจอกแหนปกคลุม พอลากจอกแหนออกหมดแลวน้ําก็เต็มนั้น น่ีธรรมจะมาจากไหน 
จะไปหามาจากไหน เปดกิเลสออกจากใจหมดแลว ใจทั้งดวงนั้นแลคือธรรมทั้งแทง 
เอาตรงน้ันเลยนะ  

พากันตั้งใจปฏิบัตินะ เราสอนพ่ีนองท้ังหลายน้ีเราพูดจริง ๆ เราไมมีสงสัยอะไรเลย 
ไมวาจะภายใน คือกิเลสภายในจิตใจเราก็หายสงสัย เอา ส่ิงภายนอกท่ีจะควรรูควรเห็นตาม



 ๗

วิสัยของเรา ซึ่งพอเปนพยานพระพุทธเจาได เราก็ยันไดเลย คือส่ิงภายนอกน้ีมีวาสนาตาง
กัน แตเปนพยานกันไดอยางชัดเจน ไมสงสัยเลย ความรูมากนอย  

นี่ละที่เปนเครื่องวัดความรูของทานผูเปนพุทธวิสัย ทานรูอยางน้ัน รูมากย่ิงกวาเรา 
เราอยางน้ีเราก็คานไมไดแลว รูรอบตัวขนาดน้ีเราก็คานเราไมได คานพระพุทธเจาไมได
แลว ยิ่งความรูของพระพุทธเจาแลวเปนยังไง น่ีหมอบราบแลวนะ เพียงความรูของเราเทา
นี้ก็หาที่คานตัวเองและคานพระพุทธเจาไมไดแลว ยิ่งเปนความรูของศาสดาองคเอกแลว
เปนยังไง ทีน้ีหมอบราบเลย น่ีละท่ีวาหายสงสัยทุกอยางท้ังภายนอกภายใน ภายนอกสิ่งที่
เกี่ยวของ เชน พวกเปรต พวกผี พวกอะไรประเภทตาง ๆ เต็มทองฟามหาสมุทร ในนํ้า 
บนบกมีหมด เพราะอันนี้ไมไดเปนดานวัตถ ุพอจะเขาไปแทรกที่นั่น แทรกไดบางแทรกไม
ไดบาง จิตแทรกไปไดหมดทะลุ เราน่ังอยูน้ี กําหนดนี้ทะลุแผนดินลงไปกี่แผนดิน มันก็ทะลุ
ไดหมดจิต ทีน้ีเวลาจิตเปนธรรมลวน ๆ แลวยิ่งแหลมคมกวานั้นอีกพูดไมถูกเลย ทะลุถึง
หมดเลย น่ัน  

น่ีทานก็เห็นหมดพระพุทธเจา พวกเปรต พวกผี พวกสัตวนรกอเวจี ประเภทตาง 
ๆ เต็มอยูหมดท่ีไหน ๆ ปดพระญาณความหยั่งทราบของพระองคไดยังไง ปดไมอยู ลง
ถึงนรกอเวจ ี นรกอเวจี ผูมีความเช่ียวทางดานสาวกมีความเช่ียวชาญ ทานก็เช่ียวชาญเต็ม
ภูมิของทานวาเห็น รูเร่ืองสัตวตกนรก นรกหลุมไหนมีความแผดเผาหนักเบามากนอยทาน
ก็รูไปหมด แตพระพุทธเจาไมเปนอยางนั้น นรกหลุมนี้สัตวตัวใดที่มาตกอยูในนรกหลุมนี ้
เอา หลุมที่หนักมากที่สุดนี้ สัตวนรกตัวนี้มันทํากรรมอะไรถึงไดมาตกนรก ยอนหลังปุบทํา
กรรมอันน้ัน ๆ ๆ มา ทุกรายของสัตวนรกเขาใจไหม พระพุทธเจาไมอั้นตู สัตวนรกท่ีเต็ม
อยูในนรกน้ัน แตละราย ๆ ที่มาเสวยกองทุกข มหันตทุกขอยูนี ้รายน้ีทํากรรมอะไร ๆ มา
แตเมื่อไร ๆ รูหมด ๆ ๆ  

แลวนรกหลุมตาง ๆ บรรดาสัตวโลกตาง ๆ ที่มากองอยูในนรกมันก็แบบเดียวกัน 
เขาใจไหม รูทั้งโคตรทั้งแซของกรรมที่สัตวนรกไปทํา เขาใจไหม น่ันละ พระพุทธเจาเปน
อยางนั้น สาวกทานไมรู แตรูแตเห็นเร่ืองสัตวนรก แตที่จะไปรื้อไปถอนเอารากเอาโคนเอา
โคตรเอาแซของสัตวนรกวา เขาทํากรรมอะไรมาเขาจึงไดมาเปนอยางนี ้พระสาวกไมรู แนะ 
เขาใจไหมละ ปฏิเสธไมไดท่ีวาเห็นสัตวนรก แตจะติดตามเอาถึงโคตรถึงแซสัตวนรกที่สราง
กรรม ติดตามไมได พระพุทธเจาติดตามไดหมด เขาใจเหรอ น่ีละโลกวิทู เปนอยางน้ัน 

พอไปเจออะไรอยางนี้นะ ทานจะรับส่ังปุบยอนหลังมาเลย ยอนหลังของสัตวตัวนี ้
เปรตตัวน้ี ยกตัวอยางเชน ที่กาไปตกนรก จะงอยปากมันเกาะนรกฟากนั้น หางมันเกาะ
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นรกทางโนน ปกเกาะนรกทางโนน ๆ นรกใหญขนาดไหน อํานาจของกรรมแผไปไดทั้งนั้น
แหละ ทางฟากนี้ปกติดทางโนน ฟากนี้ปกติดปากนรกทางโนน ปากติดปากนรกทางโนน 
หางติดทางโนน เวลาพระสาวกไปเห็นเขา ก็ไมรูเร่ืองวามาจากไหน หากทราบแตวากาเปน
เปรต ตกนรก  

เปรตหลายประเภท เปรตมีถึง ๑๓ จําพวก ของเลนเมื่อไร ในคัมภีร ไปทูลพระ
พุทธเจาวาไดเห็นเปรตตัวหน่ึง กาเปนเปรตตกนรกอยู ปากเกาะปากนรกทางโนน หางเกาะ
ทางนั้น ปกเกาะทางโนน ปกทางนี้เกาะทางนี้ เออ เราเห็นมานานแลวแหละ กาตัวน้ีมันเปน
ยังไงถึงไดมาตกนรก พระสาวกก็ตีบตันอั้นตูไมรูวาทํากรรมอะไรถึงไดมาตกนรก แตเห็น
กาตกนรก ปฏิเสธไมได แตกรรมที่กาทํานั้น ทํายังไงเวลาพระพุทธเจารับสั่งถามกา สาวกก็
พูดไมได ตอบไมได พระพุทธเจาวานี่แตกอนเธอมันตัวเสนียดจัญไร ตัวดื้อดาน จับอยูบน
ตนไม พวกศรัทธาเขานําของที่จะไปถวายทาน เขาหาบไทยทานไปน่ี ๆ กาตัวน้ีก็ฉวย
โอกาสไปฉวยเอาที่เขาถวายทานอยูตะกราเขา อยูในหาบเขาน่ันนะ เอาไปกิน เวลาตายแลว
มันก็ไปลงนรก  

นั่นเห็นไหมของนี้ยังไมถึงวัดเลย ยังไมถึงพระเลยนี้ เปนของพระไปแลว เปนของ
ธรรมไปแลว เปนของวัดไปแลว กาน้ีกินเลยกลายเปนกินของวัดไปเลยเขาใจไหม ตายแลว
ก็ไปตกนรก พระพุทธเจารื้อมาตั้งโนน เธอเปนกาแตกอนกินอยางนั้น ๆ สาวกไมรู เห็น
ไหมละ ตางกันอยางนั้น ผิดกัน ไมวารายใดพระพุทธเจาทรงทราบทุกราย สัตวตกนรกอยู
ในหลุมน้ี เปนนรกมหาอเวจี ทุกรายอยูในน้ีทรงทราบหมด วารายน้ีทํากรรมอะไร ๆ ถึงได
มาเปนอยางน้ี ทราบตลอดทั่วถึง แลวจะขั้นถัดขึ้นมาก็ทราบตลอดหมดเลย จึงเรียกวา
ศาสดาองคเอก พระญาณหยั่งทราบตลอดทั่วถึง น่ีละใครละท่ีทราบไดอยางน้ัน เรามัน
ทราบไมไดนะ เม่ือเปนอยางน้ันจะวาเราเกงกวาศาสดาไดเหรอ ศาสดาวาใหทําบุญใหทาน
ไป สวรรคนะ โอย.สวรรคไมมี นี้มันอวดพระพุทธเจานะ แลวอยาทําบาปนะเด๋ียวตกนรก 
เอย.นรกไมม ี มันเกงกวาพระพุทธเจาแบบน้ี ถึงเวลาไปตกมันก็เปนอยางนั้น ตกหลุมเกง 
ๆ น่ันแหละนรก เขาใจไหม วันน้ีก็พูดเพียงเทาน้ันละนะ ใหพากันจําเอา เอาละวันน้ีเทศน
เพียงเทาน้ี ไมเอามากละ วันน้ีพอสมควร 
โยม  จุตูปปาตญาณ คือญาณหย่ังทราบการเกิดตายของสัตวท้ังหลาย 
หลวงตา น่ีหมายถึงเร่ือง จุตูปปาตญาณ น้ันแหละ พิจารณาเร่ืองความเกิดความตาย 
ของสัตวทั้งหลายเกิดแลว ตายแลวไปยังไง เปนจุตูปปาตญาณ แตพระพุทธเจาทานครอบ
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ไปหมดเลยนั่นซ ิทานแยกประเภทมา ผูที่รูตามชองนั้น ๆ แตพระพุทธเจาครอบไปหมดละ
ซิ ไมเหมือนพวกเรา 
โยม  พระโมคคัลลานตองไปถามเลยวา พวกเทวดา สัตวนรก วาทําอะไรมาน้ีมา
เปนสัตวนรก ทําอะไรมา 
หลวงตา พระโมคคัลลาน ไปถามอยางน้ันเหรอ  
โยม  คะ พระโมคคัลลานยังตองไปถามสัตวเหลานั้น วาทํายังไงถึงไดมาเปนอยาง
น้ี 

หลวงตา ถาเปนเราแลวจะไมถามวาง้ันเหรอ ถึงไดเอาพระโมคคัลลานมาเทียบ 

โยม  ถามคะ แตหมายความวา ไมเหมือนพระพุทธเจาท่ีทานทราบเลย  
หลวงตา ก็อยางนั้นแลว พระพุทธเจากับสาวกตางกันอยางนี ้ ก็ยังเลาแลวน่ีนะ พระ
สาวกเห็นจริงปฏิเสธไมได พวกเปรต พวกผี พวกสัตวนรก อะไรน้ีแมแตในมหาอเวจีน้ีพระ
องคทรงทราบไววา ทํากรรมอะไร ๆ ถึงมาเปนอยางนี้ ๆ ทุกรายหมดเลยนะ จะมากขนาด
ไหนทราบไดทุกราย น่ัน ฟงซินะ แลวพวกเปรตพวกผีในที่ตาง ๆ ทราบตลอดหมดเลย แต
สาวกเห็นเฉย ๆ เชน เห็นเด็กคนน้ี แลวเวลาถามเด็กคนน้ีเปนลูกของใคร ไมรูเขาใจไหม รู
แตเด็กเฉย ๆ สวนพระพุทธเจา เด็กคนนี้เปนลูกของอีตาคนนั้น เขาใจไหม เราเทียบวาง้ัน
เถอะนะ แมมันชื่อวาอยางนั้น  

แมมันถาเปนอยางหลวงตาบัวตอบแทน แมมันตัวปากแปน ๆ ๆ น่ันละวาง้ัน ให
ฟาดปากมันแทนหนอยนะ ลูกมันจะไดสะดวก แมมันไมบนนักจะวาอยางนั้น ถาใหเราตอบ 
ถามาถามเราเราจะบอกอยางน้ันเขาใจไหม 
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