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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖

ผูส อนศาสนา
เวลามีคนเขามาถาม ทานอาจารยคงจะพูดภาษาอังกฤษเกงนะ เพราะมีพระฝรัง่
มาอยูด ว ยมาก ไมรเู ราเปนอาจารยฝรัง่ เหรอ ไปแบบนัน้ เสีย โมเกงเวลาจะโม ไมรูเปน
อาจารยแบบไหนมันกลาง ๆ ใชไหมละ ถาหากเรารูภ าษาอังกฤษเหมือนภาษาของเรานี้
ไปสอนศาสนาที่อังกฤษนี้แนใจเลย เพราะเมืองนี้เปนเมืองสมบัติผูดีอยูแลว กฎระเบียบ
ดีตลอด ยิ่งธรรมวินัยยิ่งละเอียดยิ่งกวานั้นก็เขากันไดปุบเลย คิดดูไปทีแรกมาไมกี่คน
ประมาณ ๒๐-๓๐ ไปถึงทีแรกนะ จากนั้นก็ถีบขึ้นเรื่อย ๆ ฟาดเสียจนเปนรอย พวกฝรั่ง
ก็เพิ่มเขา ๆ พวกมาสังเกตการณ ทีนี้คําวาสังเกตการณเลยลมไปหมดไมไดมาอยูไมได
ฟงแลวมันจับใจวางัน้ ทานปญญาอธิบายใหฟง เวลาเราอธิบายแลวทานปญญาอธิบาย
ตอ ถาเปนออกจากเราเสียทีเดียวยืน่ ใสมอื เลยมันก็เต็มเม็ดเต็มหนวยซิ นีท่ ม่ี นั เสีย
ศาสนาเรานีจ้ ะเจริญอยูท โ่ี นนมากถามีผไู ปแนะนําสัง่ สอนเขา
ตองพรอมนะ
พรอมทั้งภายในภายนอก มีแตภายนอกภายในไมดีก็ไมดีไมเปนทา ดีภายในแตภาย
นอกกิริยาแสดงออกตอนรับกันนี้ เชนอยางภาษาเปนตนไมรู อยางนี้มันก็ลําบากก็ไมดี
อีก ดีแตภายนอกพูดแจว ๆ เหมือนนกขุนทอง แตภายในเหมือนขี้ใชไมไดอีกเหมือน
กัน ใหมันพรอมซิ ภายในก็พรอมภายนอกก็พรอมแลวนัน่ ละ ทีนี้มันไมเปนอยางนั้น
ละซิ
พุทธศาสนาของเราเปนศาสนาคูโ ลกคูส งสารเขาไดหมด พุทธศาสนานี้เขาได
หมดเลยเพราะเปนศาสนาคูโ ลกคูส งสาร เปนศาสนาในหลักธรรมชาติ โลกก็เปนโลก
ธรรมชาตินจ่ี ะวาไง เกิดมาดวยบุญดวยกรรมเหมือนกัน ศาสนาก็สอนเรือ่ งบุญเรือ่ ง
กรรมเรื่องของมีอยูไมไดอุตริ ไมมีไมสอนไมบอกวามี สิ่งมีแลวไมปฏิเสธตองยอมรับวา
มี พุทธศาสนานีเ้ ปนศาสนาทีพ่ อดีกบั โลกเราเลย เปนศาสนาคูโ ลกคูส งสาร ใครจะไปรู
เรื่องโลกเรื่องสงสารกวางแคบขนาดไหนไดเหมือนพระพุทธเจา ผูท รงศาสนาเปนผูร มู า
หมดแลวทุกอยางแลวนํามาสอนจะผิดไปตรงไหน สอนเทวดาสอนอยางนี้ แนะ เทวดา
ชั้นไหนสอนยังไง ธรรมะของเทวดาแตละชัน้ ละภูมแิ ตละรายละบุคคล ๆ เปนยังไง ๆ
สอนยังไง ๆ พระพุทธเจารูหมดสอนไดหมดเลยจะวาไง ไมงั้นเปนศาสดาของโลกไมได
ไมเรียกวาเปนศาสนาคูโ ลกคูส งสาร
ไปสอนศาสนาเขาแลวจะเอาแตพน้ื ๆ ของความรูของโลกไปสอนโลกก็ไมได
เรื่องซิ ความรูเหนือโลกสอนโลกมันถึงไดเรื่อง ใหมันเหนือทุกอยางซิ สอนเด็กเหนือ
เด็ก สอนผูใหญเหนือผูใหญ สอนโลกเหนือโลก ธรรมะพระพุทธเจาเปนธรรมะเหนือ
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โลกถึงเรียกวาโลกุตรธรรม เปนธรรมเหนือโลกอยูต ลอดเวลา เอาธรรมะธรรมดาความ
รูวิชาทุกสิ่งทุกอยางเหมือนโลกเขาไปสอนโลกมันไมไดเรื่องแหละ ตองเหนือกัน ๆ มัน
ถึงแกกันตก ๆ กิเลสต่าํ กวาธรรมแลวแกตก ถากิเลสสูงกวาธรรมหรือเหนือธรรมแลว
แกไมตก ทีนี้ความรูของโลกกับความรูของธรรมจะไปสอนกันแบบเดียวกันแกไมตก
ตองเหนือกัน ๆ เสมอ
นีล่ ะความรูพ ระพุทธเจาทีว่ า เปนความรูป ระเภททีว่ า โลกุตระตลอดเลย คือเหนือ
โลกตลอด ไมวาแตขั้นใดภูมิใดพระองคทรงรูทรงเห็นหมดแลว เอามาสอนตามทีร่ แู ลว
เห็นแลวซึง่ เขาก็ไมรนู ่ี เขาอยูใ นโลกนีแ้ ตเขาไมรเู รือ่ งเหลานี้ พระองครเู รือ่ งเหลานี้
ความเปนอยูของเขาเขาเปนอยู แตเขาไมรูวาเขาเปนอยูอยางไร เปนมายังไง และจะเปน
ไปยังไง พระองครูหมด ยังงั้นซิมันถึงสอนกันไดคนเรา ถาเปนความรูแ บบโลก ๆ เอา
มาสอนโลกมันไมไดเรื่องแหละ ตองความรูเ หนือโลก เหนือโลกเหนือสัตวทุกประเภท
วางัน้
นีค่ วามรูพ ระพุทธเจาศาสนาพระพุทธเจาครอบไปหมดแลว
จึงเรียกวา
โลกุตรธรรมแปลวาธรรมเหนือโลก เหนือตลอดไมวาขั้นใดภูมิใดของสัตวเหนือทั้งนั้น
มันก็สอนไดละซิ เอาความรู ก. ไกไปสอน ก.ไกมันก็ไมไดเรื่องแหละ มันแบบเดียวกัน
นีค่ วามรูท โ่ี ลกทัง้ หลายเขาเรียนมา เราก็เรียนมาแบบเขาแลวไปสอนเขาจะเอาอะไรมา
สอนเขา มันตองเหนือเขา สิง่ ทีเ่ ขาไมรเู รารู สิง่ ทีเ่ ขาไมเห็นเราเห็น สิ่งที่เขาละไมไดเรา
ละได มันตองเหนือกันตลอด ๆ ถึงจะสอนกันไดคนเรา ยอมรับกัน เมือ่ เหนือกันแลว
ก็ยอมรับ แมแตนักมวยตอยกันยังหวังจะน็อกเขาทั้งนั้น เวลาสูเขาไมไดก็ตองยอมรับ
ยอมรับวาแพ ยังงั้นซิอะไรก็ไมหนีความจริงแหละ ความจริงเปนของสําคัญมาก สอน
โลกแตความรูธ รรมดา ๆ ไมได
แมแตผปู ฏิบตั ดิ ว ยกันนี้ เอา นักปฏิบตั ดิ ว ยกันนีภ้ มู คิ วามรูส งู กวากัน แลวผูที่มี
ความรูส งู มาสนทนากับความรูต าํ่ แตผนู ม้ี ยี ศถาบรรดาศักดิว์ า เปนครูเปนอาจารย หรือ
เปนเจาฟาเจาคุณอะไรก็แลวแตนะ แตธรรมะต่าํ กวาอยางนี้ พอแย็บออกมารูทันทีเลย
แลวไมยอมรับนะ ผูนอยไมยอมรับผูใหญ เพราะความรูผูนอยสูงกวาผูใหญแลวจะยอม
รับกันไดยังไง นีเ่ อากันตรงนี้ นักปฏิบัติดวยกันนี้ไมตองมีญงมีญาณไปหยั่งทราบอะไร
แหละ ภาวนาเปนยังไง พูดไปซิเรื่องจิต พอแย็บออกมาก็รูปบทันทีแลว ใครเสมอหรือ
ใครเหนือรูแ ลวยอมรับทันทีเลยเพราะเปนหลักธรรมชาติ ความรูอ นั นีเ้ ปนหลักธรรม
ชาติ ถามาพูดสุมสี่สุมหาแลว โห ไมไดไดไมลง ดีไมดีดูถูกผูมาสอนดวยซ้ําไป
นัน่ ละความรูห ลักธรรมะพระพุทธเจาเปนอยางนัน้ นะ พระพุทธเจาสอนสัตวโลก
ก็สอนอยางนี้เหมือนกัน ใครทราบไหมวาพระพุทธเจาไปหาเรียนมาจากไหน ไมมี จึง
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เรียกวาสยัมภู ทรงขวนขวายเองทางฝายเหตุ แลวก็ทรงรูเองเห็นเองทางฝายผล
เพราะธรรมชาติทท่ี รงสัง่ สอนโลกนี้ เปนธรรมชาติที่ทรงขวนขวายเองรูเองเห็นเองทั้งนั้น
โลกไมรโู ลกไมเห็นโลกไมไดขวนขวายแบบนี้ เอาที่เหนือโลกมาสอน ไมเหมือนโลกก็
สอนโลกไดละซิ อันนีเ้ ราก็ยอ นเขามาหาเราซิใหเปนประโยชน เอาธรรมะที่ปฏิบัติมา
นัน้ มาปฏิบตั ติ วั เองใหเหนือเรือ่ งของเราอยูใ นใจนี่
เรื่องของกิเลสเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร เรือ่ งกิเลสตัณหานีท่ าํ ลายโลกมามากตอ
มาก แสนทุกขแสนทรมานเพราะกิเลสทัง้ นัน้ ไมใชเพราะอะไรนะ ดินฟาอากาศตนไมภู
เขาเขาไมไดมาเปนอันตรายตอสัตวโลก มีกเิ ลสเทานัน้ เปนอันตรายตอสัตวโลกหัวใจ
สัตวโลก เอาความรูว ชิ าธรรมะมาปฏิบตั ใิ หเหนืออันนี้ ๆ ทําลายอันนี้ลงไดแลว เราก็
เกงกวาเราแตกอน แตกอ นเราเปนอยางงัน้ บัดนีเ้ ราเปนอยางงี้ คนคนเดียวนีเ้ กงกวา
เกา เขาใจหรือเปลา
ถาจะเทียบเรื่องทางโลกแตกอนก็ไมรู ก.ไก ก.กา พอเรียน ก.ไก ก.กา แลวเรา
เกงกวาแตกอน เวลานีเ้ รารู ก.ไก ก.กา แลวยังงัน้ ใชไหมละ ขึ้นประถม มัธยม เราคน
เดียวนี้ เหนือตัวเอง ๆ ไปเรื่อย ๆ มันก็รูอยางงั้นซีเรื่องโลก เรื่องธรรมก็ตองเปนแบบ
เดียวกัน นีว่ นั ไหนก็ ก.ไก ก.กา หมอนอยูไหนนามันไดเรื่องอะไร ไปไหนก็ควาแต
หมอน ทําภาวนา ๆ มือควาหมอนกลัวหมอนจะหลุดลอยไป ขาดที่พึ่ง มันเอาหมอน
เปนที่พึ่งละซิไมไดเอาธรรมเปนที่พึ่งจะไดเรื่องอะไร
พูดเหลานีพ้ ดู ออกมาจากในหัวใจจริง ๆ นี่ เพราะฉะนั้นเราพูดถึงจริงจังทุก
อยาง ไมไดพูดเหลาะๆ แหละๆ เพราะธรรมะพระพุทธเจาไมใชธรรมะเหลาะๆ แหละๆ
สิง่ ทีม่ ที เ่ี ปนทัง้ หลายไมเหลาะแหละ มีเปนตามหลักธรรมชาติของตนรอยเปอรเซ็นต ๆ
พระองคทรงรูก็รูอยางนั้นรอยเปอรเซ็นต ๆ นํามาสอนก็ตองสอนรอยเปอรเซ็นต มา
สอนแบบงู ๆ ปลา ๆ อยางนี้เจาของเองก็ไมไดเรื่อง เจาของรูงู ๆ ปลา ๆ ไปสอนคน
อื่นงู ๆ ปลา ๆ ไดเรื่องอะไร
ไปสอนตองรูจ ริงเห็นจริง สอนคนอื่นตองจริงซิมันถึงมีน้ําหนัก อะไรที่ลงไดรู
เองเห็นเองแลวนํามาพูดนีม้ นี าํ้ หนักทัง้ นัน้ แหละ นอกจากไดยนิ เขาเลาใหฟง พอไมมี
ทางออกก็ไดยินเขาวา ไดยนิ แตเขาวา ไมมีทางออกจริง ๆ ก็ไดยินแตเขาวามันไมได
เรือ่ ง ตองเราวาซิ เราเห็นเองยันลงไปนัน้ ซิ สวนเรือ่ งจะยอมรับไมยอมรับนัน้ เปนเรือ่ ง
กรรมของสัตวอันนั้นนะ เหมือนคนตาดีบอกคนตาบอด นีน้ ะ เห็นไหม ๆ ขาไมเห็นก็
จะไปวาอะไรเขา เพราะเขาไมเห็นจริง ๆ มันก็กรรมของสัตว สัตวอะไร สัตวตาบอด
แนะก็เทานัน้ เอง ผูต าดีเห็นอยูน ่ี ผูตาบอดไมเห็นก็กรรมของสัตวเทานั้นซิ
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เรานีเ่ สียดายเกิดมาอาภัพวาสนา ถาไดภาษาไมเอามากแหละนะ ไดสัก ๑๐๐
ภาษาก็จะพอกิน สอนโลกไดสัก ๑๐๐ ประเทศ ๑๐๐ ชาติก็ยังดี จากนั้นก็สอนสัตวอีก
สัตวมกี ภ่ี าษาใหเราไดภาษาเหลานัน้ ไปสอนสัตว อูย จะดีมาก แตนม้ี นั อาภัพวาสนา
แตสิ่งที่หนึ่งถาโลกเขาจะภูมิใจก็ภูมิใจแตเราไมภูมิใจนัก ทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็ทาํ ไดเต็มเม็ด
เต็มหนวย คือกินกับนอน อันนี้เกงมาก ถาอันนี้ละเกงมาก ไมเปนทาอยางอื่น ถาได
ภาษาอยางที่วา นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในภาษา กิรยิ ามารยาท ศิลปวิทยาพรอมกัน
หมดเลย พรอม ๆ ๆ พูดภาษาไหนมาก็ไดก็จะดี แตนก่ี ก็ รรมของเราเอง
พูดความจริงพวกฝรั่งเฉพาะอยางยิ่งประเทศอังกฤษนี้ รูสึกมีเหตุมีผลมีหลักมี
เกณฑ กับธรรมวินยั นีเ้ ขากันไดเปงเลยเทียว อยางทีเ่ ราไปอยูน น้ั ไมนานนัก โถ นา
สงสารเหมือนกันนะฝรัง่ รองไหมเี หรอเรายังไมเคยเห็น รองไหเรือ่ งอรรถเรือ่ งธรรมนะ
นีเ่ ห็นแลวเห็นตอหนาตอตา กมหนาปบ นีน่ าํ้ ตารวง ๆ พอครูบาอาจารยจะจากไป มานี่
หนาแนนขึน้ ทุกวัน ๆ เกาอีน้ ไ่ี มมคี วามหมายนะ นั่งแทรกกันเต็มไปไดหมดเลยไมถือ
กัน เอา นั่งยังไงนั่งเลย แทรกกันไปหมด.......เต็ม ออกจากนัน้ ก็พาภาวนา ๓๐ นาที
นัง่ ภาวนา ๓๐ นาที เทศนกแ็ ลวแตกรณี เทศนสน้ั เทศนยาวอะไรก็แลวแต แตภาวนา
นี้กําหนดเอา ๓๐ นาทีทุกวัน ๖ โมงเย็นเทศนสอนแลวก็นง่ั ภาวนากันอยางนีท้ กุ วัน ตัง้
แตนั้นไปถึงนั้น ทีนี้มีขออรรถขอธรรมอะไรสงสัยก็ถามมา ทานปญญาก็อธิบายคือเปน
ลาม เราอธิบายใหฟง แลวก็เปนลาม
ฝรัง่ นีห่ วั เราะไมใชเลนเหมือนกันนะ ฝรัง่ ก็หวั เราะเปน อยาวาฝรั่งรองไหไมเปน
ฝรั่งหัวเราะไมเปน ฝรัง่ รองไหเปนหัวเราะเปน เห็นแลวเราเห็น เวลาปญหาใสปบ นี่
คือมันถูกอยางถนัดวางั้นเถอะ ใสปบ นีห่ วั เราะเอิก๊ อาก มันถูกใจเขาใจหรือเปลา ตอบ
ปญหา เขายังหาอุบายยอหลวงตา โห ทานอาจารยองคนต้ี อบปญหาเกงมาก ฉลาด
มาก อยางนั้นเขาก็ยอ มันหากมีแหละปญหา ก็เหมือนกันกับเราเพราะความเปนอยู
ของจิตมันเหมือนกัน ทีเ่ รียกวาชาตินน้ั ชาตินม้ี นั เอาชือ่ เอานามไปตามลักษณะเฉย ๆ
รูปรางกลางตัวลักษณะอยางนั้นชื่อวาชาตินั้น ๆ เฉย ๆ ก็คน หลักของคนหลักของ
กรรมมีอยูเสมอกันหมด อันนี้ไมยิ่งหยอนกวากัน คําวาคนเทานัน้ ก็ครอบไปหมดแลว
หลักของกรรม กรรมดีกรรมชัว่ มีเหมือนกันหมด การสอนก็สอนตามนั้น ถามออกมา
ไมถามออกมาในวงซึ่งเปนความเปนอยูของตัวเองจะเอาอะไรมาถาม ตองความเปนอยู
ของตัวเองเปนยังไง ความขัดของของตัวเองเปนยังไง ถามมา เวลาตอบก็ตอบเขาไป
ตรงนั้นก็เขาใจซี
นีเ่ ราเสียดายทีไ่ มรภู าษาอังกฤษ แตก็อยางวานะ ถาสมมุติไปอยูเมืองนอก เมือง
ไทยเรานีก้ เ็ อาอีกแหละ ไปทางโนนพะวาพะวังเปนบาแหละ เราตองไปอยูในขั้นบา ทั้ง
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จะไปอังกฤษทั้งจะมาเมืองไทย สุดทายเปนบาพอดี พอดีละไดภาษาเดียวพอเหมาะ
ภาษาเอาไปใชธรรมดา นกเขาก็มีภาษา ไกเขาก็มีภาษา กระรอกมันใชภาษาอะไรไม
ทราบนะแปลกอยู เพราะอยูนี้สังเกตตลอด สัตวประเภทไหน ๆ สังเกตมัน มันติดตอ
สือ่ สารกันดวยวิธไี หน มันอดสังเกตอดพิจารณาอดทดลองไมได อยางกระรอกนี้มันมา
กัดอะไรทีเ่ ราสงวน เชน ผลไมออน ๆ มันชอบมากัดตรงนั้นตรงจุดนั้น เราเอาฆอน
ปาไปวันหลังไมมาเลยนะ
ตัวไหนมาก็ฉากไปโนน ๆ แสดงวาเขาบอกกัน อยาไปยุงนะตรงนั้น ๆ ไอ
หัวโลนมันสําคัญนะ มันเอาจริง ๆ มันไมใหเขาไปนะ เราไดสงั เกต เอ มันบอกกัน
ดวยภาษาอะไรนะ เวลาเราไลกม็ มี นั ตัวเดียวนะ คอนปาใสมัน ไลตวั นีแ้ ลวเดีย๋ วตัวนัน้
มากัดมะละกอที่ยังไมสุก มันมากัดเลน ที่เอาคอนปาไปก็คือใหมันสุกเสียกอนคอยมา
กิน กูไมกินแหละ กูไวใหสแู หละ เดีย๋ วตัวนัน้ มาเดีย๋ วตัวนีม้ า ไลธรรมดา มันมาอยู
เรื่อยมากัดมะละกอ หลายครัง้ หลายหนก็โมโหละซิ ไมใชพระอิฐพระปูนนี่ ควาไดกอน
ดินก็ขวางไป วิ่งหลงทิศหลงแดนไป แลวตัง้ แตวนั นัน้ มาไมเขานะ ตัวไหนมาก็ฉาก ๆ
แสดงวาไปบอกกัน ไมมตี วั ไหนเขานะ ถาหากวาตัวหนึง่ ไมเขาตัวหนึง่ เขายังวามันไมรู
เรื่องของกัน อันนี้มันไมเขาดวยกันทั้งนั้น ตัวไหนมาฉากไปเลย ตัวไหนมานี้ฉากไป
เลยไมเขา แสดงวามันไปบอกกัน บอกใหระวังหัวโลนนะวางัน้
ทีนี้ใหพร
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