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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

ผูสอนศาสนา 
 เวลามีคนเขามาถาม ทานอาจารยคงจะพูดภาษาอังกฤษเกงนะ เพราะมีพระฝร่ัง
มาอยูดวยมาก  ไมรูเราเปนอาจารยฝร่ังเหรอ ไปแบบน้ันเสีย โมเกงเวลาจะโม ไมรูเปน
อาจารยแบบไหนมันกลาง ๆ ใชไหมละ  ถาหากเรารูภาษาอังกฤษเหมือนภาษาของเราน้ี 
ไปสอนศาสนาที่อังกฤษนี้แนใจเลย เพราะเมืองนี้เปนเมืองสมบัติผูดีอยูแลว กฎระเบียบ
ดีตลอด  ยิ่งธรรมวินัยยิ่งละเอียดยิ่งกวานั้นก็เขากันไดปุบเลย  คิดดูไปทีแรกมาไมกี่คน 
ประมาณ ๒๐-๓๐ ไปถึงทีแรกนะ จากนั้นก็ถีบขึ้นเรื่อย ๆ ฟาดเสียจนเปนรอย พวกฝรั่ง
ก็เพิ่มเขา ๆ พวกมาสังเกตการณ ทีนี้คําวาสังเกตการณเลยลมไปหมดไมไดมาอยูไมได 
ฟงแลวมันจับใจวาง้ัน ทานปญญาอธิบายใหฟง เวลาเราอธิบายแลวทานปญญาอธิบาย
ตอ  ถาเปนออกจากเราเสียทีเดียวย่ืนใสมือเลยมันก็เต็มเม็ดเต็มหนวยซิ น่ีท่ีมันเสีย 
 ศาสนาเราน้ีจะเจริญอยูท่ีโนนมากถามีผูไปแนะนําส่ังสอนเขา ตองพรอมนะ 
พรอมทั้งภายในภายนอก มีแตภายนอกภายในไมดีก็ไมดีไมเปนทา ดีภายในแตภาย
นอกกิริยาแสดงออกตอนรับกันนี้ เชนอยางภาษาเปนตนไมรู อยางนี้มันก็ลําบากก็ไมดี
อีก  ดีแตภายนอกพูดแจว ๆ เหมือนนกขุนทอง  แตภายในเหมือนขี้ใชไมไดอีกเหมือน
กัน  ใหมันพรอมซิ  ภายในก็พรอมภายนอกก็พรอมแลวน่ันละ  ทีนี้มันไมเปนอยางนั้น
ละซิ 
 พุทธศาสนาของเราเปนศาสนาคูโลกคูสงสารเขาไดหมด พุทธศาสนานี้เขาได
หมดเลยเพราะเปนศาสนาคูโลกคูสงสาร  เปนศาสนาในหลักธรรมชาติ  โลกก็เปนโลก
ธรรมชาติน่ีจะวาไง  เกิดมาดวยบุญดวยกรรมเหมือนกัน  ศาสนาก็สอนเร่ืองบุญเร่ือง
กรรมเรื่องของมีอยูไมไดอุตริ ไมมีไมสอนไมบอกวาม ี สิ่งมีแลวไมปฏิเสธตองยอมรับวา
ม ี พุทธศาสนาน้ีเปนศาสนาท่ีพอดีกับโลกเราเลย เปนศาสนาคูโลกคูสงสาร  ใครจะไปรู
เรื่องโลกเรื่องสงสารกวางแคบขนาดไหนไดเหมือนพระพุทธเจา  ผูทรงศาสนาเปนผูรูมา
หมดแลวทุกอยางแลวนํามาสอนจะผิดไปตรงไหน  สอนเทวดาสอนอยางนี ้แนะ เทวดา
ชั้นไหนสอนยังไง  ธรรมะของเทวดาแตละช้ันละภูมิแตละรายละบุคคล ๆ เปนยังไง ๆ 
สอนยังไง ๆ พระพุทธเจารูหมดสอนไดหมดเลยจะวาไง  ไมงั้นเปนศาสดาของโลกไมได 
ไมเรียกวาเปนศาสนาคูโลกคูสงสาร 
 ไปสอนศาสนาเขาแลวจะเอาแตพ้ืน ๆ ของความรูของโลกไปสอนโลกก็ไมได
เรื่องซิ ความรูเหนือโลกสอนโลกมันถึงไดเรื่อง  ใหมันเหนือทุกอยางซิ  สอนเด็กเหนือ
เดก็ สอนผูใหญเหนือผูใหญ สอนโลกเหนือโลก  ธรรมะพระพุทธเจาเปนธรรมะเหนือ
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โลกถึงเรียกวาโลกุตรธรรม  เปนธรรมเหนือโลกอยูตลอดเวลา  เอาธรรมะธรรมดาความ
รูวิชาทุกสิ่งทุกอยางเหมือนโลกเขาไปสอนโลกมันไมไดเรื่องแหละ  ตองเหนือกัน ๆ มัน
ถึงแกกันตก ๆ  กิเลสตํ่ากวาธรรมแลวแกตก  ถากิเลสสูงกวาธรรมหรือเหนือธรรมแลว
แกไมตก  ทีนี้ความรูของโลกกับความรูของธรรมจะไปสอนกันแบบเดียวกันแกไมตก 
ตองเหนือกัน ๆ เสมอ 
 น่ีละความรูพระพุทธเจาท่ีวาเปนความรูประเภทท่ีวาโลกุตระตลอดเลย คือเหนือ
โลกตลอด ไมวาแตขั้นใดภูมิใดพระองคทรงรูทรงเห็นหมดแลว  เอามาสอนตามท่ีรูแลว
เห็นแลวซ่ึงเขาก็ไมรูน่ี เขาอยูในโลกน้ีแตเขาไมรูเร่ืองเหลาน้ี พระองครูเร่ืองเหลาน้ี 
ความเปนอยูของเขาเขาเปนอยู แตเขาไมรูวาเขาเปนอยูอยางไร เปนมายังไง และจะเปน
ไปยังไง พระองครูหมด  ยังงั้นซิมันถึงสอนกันไดคนเรา ถาเปนความรูแบบโลก ๆ  เอา
มาสอนโลกมันไมไดเรื่องแหละ  ตองความรูเหนือโลก เหนือโลกเหนือสัตวทุกประเภท
วาง้ัน 
 น่ีความรูพระพุทธเจาศาสนาพระพุทธเจาครอบไปหมดแลว จึงเรียกวา
โลกุตรธรรมแปลวาธรรมเหนือโลก เหนือตลอดไมวาขั้นใดภูมิใดของสัตวเหนือทั้งนั้น 
มันก็สอนไดละซ ิ เอาความรู ก. ไกไปสอน ก.ไกมันก็ไมไดเรื่องแหละ มันแบบเดียวกัน  
น่ีความรูท่ีโลกท้ังหลายเขาเรียนมา เราก็เรียนมาแบบเขาแลวไปสอนเขาจะเอาอะไรมา
สอนเขา มันตองเหนือเขา ส่ิงท่ีเขาไมรูเรารู ส่ิงท่ีเขาไมเห็นเราเห็น  สิ่งที่เขาละไมไดเรา
ละได  มันตองเหนือกันตลอด ๆ ถึงจะสอนกันไดคนเรา ยอมรับกัน  เม่ือเหนือกันแลว
ก็ยอมรับ  แมแตนักมวยตอยกันยังหวังจะน็อกเขาทั้งนั้น  เวลาสูเขาไมไดก็ตองยอมรับ 
ยอมรับวาแพ  ยังงั้นซิอะไรก็ไมหนีความจริงแหละ  ความจริงเปนของสําคัญมาก  สอน
โลกแตความรูธรรมดา ๆ ไมได 
 แมแตผูปฏิบัติดวยกันน้ี เอา นักปฏิบัติดวยกันน้ีภูมิความรูสูงกวากัน  แลวผูที่มี
ความรูสูงมาสนทนากับความรูตํ่า แตผูน้ีมียศถาบรรดาศักด์ิวาเปนครูเปนอาจารย หรือ
เปนเจาฟาเจาคุณอะไรก็แลวแตนะ  แตธรรมะตํ่ากวาอยางน้ี  พอแย็บออกมารูทันทีเลย
แลวไมยอมรับนะ ผูนอยไมยอมรับผูใหญ  เพราะความรูผูนอยสูงกวาผูใหญแลวจะยอม
รับกันไดยังไง  น่ีเอากันตรงน้ี  นักปฏิบัติดวยกันนี้ไมตองมีญงมีญาณไปหยั่งทราบอะไร
แหละ ภาวนาเปนยังไง พูดไปซิเรื่องจิต พอแย็บออกมาก็รูปบทันทีแลว ใครเสมอหรือ
ใครเหนือรูแลวยอมรับทันทีเลยเพราะเปนหลักธรรมชาติ ความรูอันน้ีเปนหลักธรรม
ชาต ิ ถามาพูดสุมสี่สุมหาแลว  โห ไมไดไดไมลง ดีไมดีดูถูกผูมาสอนดวยซ้ําไป 
 น่ันละความรูหลักธรรมะพระพุทธเจาเปนอยางน้ันนะ  พระพุทธเจาสอนสัตวโลก
ก็สอนอยางนี้เหมือนกัน  ใครทราบไหมวาพระพุทธเจาไปหาเรียนมาจากไหน ไมม ี จึง
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เรียกวาสยัมภู  ทรงขวนขวายเองทางฝายเหตุ  แลวก็ทรงรูเองเห็นเองทางฝายผล  
เพราะธรรมชาติท่ีทรงส่ังสอนโลกน้ี เปนธรรมชาติที่ทรงขวนขวายเองรูเองเห็นเองทั้งนั้น  
โลกไมรูโลกไมเห็นโลกไมไดขวนขวายแบบน้ี  เอาที่เหนือโลกมาสอน  ไมเหมือนโลกก็
สอนโลกไดละซิ   อันน้ีเราก็ยอนเขามาหาเราซิใหเปนประโยชน เอาธรรมะที่ปฏิบัติมา
น้ันมาปฏิบัติตัวเองใหเหนือเร่ืองของเราอยูในใจน่ี 
 เรื่องของกิเลสเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร  เร่ืองกิเลสตัณหาน่ีทําลายโลกมามากตอ
มาก  แสนทุกขแสนทรมานเพราะกิเลสท้ังน้ันไมใชเพราะอะไรนะ  ดินฟาอากาศตนไมภู
เขาเขาไมไดมาเปนอันตรายตอสัตวโลก  มีกิเลสเทาน้ันเปนอันตรายตอสัตวโลกหัวใจ
สัตวโลก  เอาความรูวิชาธรรมะมาปฏิบัติใหเหนืออันน้ี ๆ ทําลายอันนี้ลงไดแลว เราก็
เกงกวาเราแตกอน  แตกอนเราเปนอยางง้ันบัดน้ีเราเปนอยางง้ี  คนคนเดียวน้ีเกงกวา
เกา เขาใจหรือเปลา 
 ถาจะเทียบเรื่องทางโลกแตกอนก็ไมรู ก.ไก ก.กา พอเรียน ก.ไก ก.กา แลวเรา
เกงกวาแตกอน  เวลาน้ีเรารู ก.ไก ก.กา แลวยังง้ันใชไหมละ  ขึ้นประถม มัธยม เราคน
เดียวน้ี  เหนือตัวเอง ๆ ไปเรื่อย ๆ มันก็รูอยางงั้นซีเรื่องโลก  เรื่องธรรมก็ตองเปนแบบ
เดียวกัน  น่ีวันไหนก็ ก.ไก ก.กา หมอนอยูไหนนามันไดเรื่องอะไร  ไปไหนก็ควาแต
หมอน ทําภาวนา ๆ มือควาหมอนกลัวหมอนจะหลุดลอยไป  ขาดที่พึ่ง  มันเอาหมอน
เปนที่พึ่งละซิไมไดเอาธรรมเปนที่พึ่งจะไดเรื่องอะไร 
 พูดเหลาน้ีพูดออกมาจากในหัวใจจริง ๆ น่ี  เพราะฉะนั้นเราพูดถึงจริงจังทุก
อยาง ไมไดพูดเหลาะๆ แหละๆ เพราะธรรมะพระพุทธเจาไมใชธรรมะเหลาะๆ แหละๆ 
ส่ิงท่ีมีท่ีเปนท้ังหลายไมเหลาะแหละ  มีเปนตามหลักธรรมชาติของตนรอยเปอรเซ็นต ๆ  
พระองคทรงรูก็รูอยางนั้นรอยเปอรเซ็นต ๆ  นํามาสอนก็ตองสอนรอยเปอรเซ็นต  มา
สอนแบบงู ๆ ปลา ๆ อยางนี้เจาของเองก็ไมไดเรื่อง  เจาของรูง ูๆ ปลา ๆ ไปสอนคน
อื่นง ูๆ ปลา ๆ ไดเรื่องอะไร 
 ไปสอนตองรูจริงเห็นจริง สอนคนอื่นตองจริงซิมันถึงมีน้ําหนัก  อะไรที่ลงไดรู
เองเห็นเองแลวนํามาพูดน้ีมีนํ้าหนักท้ังน้ันแหละ  นอกจากไดยินเขาเลาใหฟง  พอไมมี
ทางออกก็ไดยินเขาวา  ไดยินแตเขาวา  ไมมีทางออกจริง ๆ ก็ไดยินแตเขาวามันไมได
เร่ือง  ตองเราวาซิ  เราเห็นเองยันลงไปน้ันซิ  สวนเร่ืองจะยอมรับไมยอมรับน้ันเปนเร่ือง
กรรมของสัตวอันนั้นนะ  เหมือนคนตาดีบอกคนตาบอด  น้ีนะเห็นไหม ๆ ขาไมเห็นก็
จะไปวาอะไรเขา  เพราะเขาไมเห็นจริง ๆ  มันก็กรรมของสัตว  สัตวอะไร  สัตวตาบอด  
แนะก็เทาน้ันเอง ผูตาดีเห็นอยูน่ี ผูตาบอดไมเห็นก็กรรมของสัตวเทานั้นซ ิ
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 เราน่ีเสียดายเกิดมาอาภัพวาสนา ถาไดภาษาไมเอามากแหละนะ ไดสัก ๑๐๐ 
ภาษาก็จะพอกิน  สอนโลกไดสัก ๑๐๐ ประเทศ ๑๐๐ ชาติก็ยังด ี จากนั้นก็สอนสัตวอีก  
สัตวมีก่ีภาษาใหเราไดภาษาเหลาน้ันไปสอนสัตว  อูย จะดีมาก  แตน้ีมันอาภัพวาสนา  
แตสิ่งที่หนึ่งถาโลกเขาจะภูมิใจก็ภูมิใจแตเราไมภูมิใจนัก  ทั้ง ๆ ท่ีเราก็ทําไดเตม็เม็ด
เต็มหนวย คือกินกับนอน  อันนี้เกงมาก  ถาอันนี้ละเกงมาก  ไมเปนทาอยางอื่น  ถาได
ภาษาอยางที่วา นิรุตติปฏิสัมภิทา  แตกฉานในภาษา กิริยามารยาท ศิลปวิทยาพรอมกัน
หมดเลย  พรอม ๆ ๆ พูดภาษาไหนมาก็ไดก็จะด ี แตน่ีก็กรรมของเราเอง 
 พูดความจริงพวกฝรั่งเฉพาะอยางยิ่งประเทศอังกฤษนี ้ รูสึกมีเหตุมีผลมีหลักมี
เกณฑ  กับธรรมวินัยน้ีเขากันไดเปงเลยเทียว  อยางท่ีเราไปอยูน้ันไมนานนัก  โถ  นา
สงสารเหมือนกันนะฝร่ังรองไหมีเหรอเรายังไมเคยเห็น  รองไหเร่ืองอรรถเร่ืองธรรมนะ  
น่ีเห็นแลวเห็นตอหนาตอตา  กมหนาปบน่ีนํ้าตารวง ๆ พอครูบาอาจารยจะจากไป  มาน่ี
หนาแนนข้ึนทุกวัน ๆ  เกาอ้ีน่ีไมมีความหมายนะ  นั่งแทรกกันเต็มไปไดหมดเลยไมถือ
กัน  เอา  นั่งยังไงนั่งเลย  แทรกกันไปหมด.......เตม็  ออกจากน้ันก็พาภาวนา ๓๐ นาที 
น่ังภาวนา ๓๐ นาที  เทศนก็แลวแตกรณี  เทศนส้ันเทศนยาวอะไรก็แลวแต  แตภาวนา
นี้กําหนดเอา ๓๐ นาทีทุกวัน ๖ โมงเย็นเทศนสอนแลวก็น่ังภาวนากันอยางน้ีทุกวัน  ต้ัง
แตนั้นไปถึงนั้น  ทีนี้มีขออรรถขอธรรมอะไรสงสัยก็ถามมา  ทานปญญาก็อธิบายคือเปน
ลาม  เราอธิบายใหฟงแลวก็เปนลาม 
 ฝร่ังน่ีหัวเราะไมใชเลนเหมือนกันนะ  ฝร่ังก็หัวเราะเปน อยาวาฝรั่งรองไหไมเปน  
ฝรั่งหัวเราะไมเปน  ฝร่ังรองไหเปนหัวเราะเปน เห็นแลวเราเห็น  เวลาปญหาใสปบน่ี 
คือมันถูกอยางถนัดวางั้นเถอะ  ใสปบน่ีหัวเราะเอ๊ิกอาก มันถูกใจเขาใจหรือเปลา ตอบ
ปญหา  เขายังหาอุบายยอหลวงตา  โห  ทานอาจารยองคน้ีตอบปญหาเกงมาก ฉลาด
มาก  อยางนั้นเขาก็ยอ  มันหากมีแหละปญหา  ก็เหมือนกันกับเราเพราะความเปนอยู
ของจิตมันเหมือนกัน  ท่ีเรียกวาชาติน้ันชาติน้ีมันเอาช่ือเอานามไปตามลักษณะเฉย ๆ 
รูปรางกลางตัวลักษณะอยางนั้นชื่อวาชาตินั้น ๆ เฉย ๆ ก็คน  หลักของคนหลักของ
กรรมมีอยูเสมอกันหมด อันนี้ไมยิ่งหยอนกวากัน  คําวาคนเทาน้ันก็ครอบไปหมดแลว  
หลักของกรรม กรรมดีกรรมช่ัวมีเหมือนกันหมด  การสอนก็สอนตามนั้น  ถามออกมา
ไมถามออกมาในวงซึ่งเปนความเปนอยูของตัวเองจะเอาอะไรมาถาม  ตองความเปนอยู
ของตัวเองเปนยังไง  ความขัดของของตัวเองเปนยังไง  ถามมา เวลาตอบก็ตอบเขาไป
ตรงนั้นก็เขาใจซ ี
 น่ีเราเสียดายท่ีไมรูภาษาอังกฤษ แตก็อยางวานะ ถาสมมุติไปอยูเมืองนอก  เมือง
ไทยเราน้ีก็เอาอีกแหละ ไปทางโนนพะวาพะวังเปนบาแหละ เราตองไปอยูในขั้นบา ทั้ง
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จะไปอังกฤษทั้งจะมาเมืองไทย  สุดทายเปนบาพอดี  พอดีละไดภาษาเดียวพอเหมาะ  
ภาษาเอาไปใชธรรมดา  นกเขาก็มีภาษา  ไกเขาก็มีภาษา  กระรอกมันใชภาษาอะไรไม
ทราบนะแปลกอยู  เพราะอยูนี้สังเกตตลอด สัตวประเภทไหน ๆ สังเกตมัน  มันติดตอ
ส่ือสารกันดวยวิธีไหน  มันอดสังเกตอดพิจารณาอดทดลองไมได  อยางกระรอกนี้มันมา
กัดอะไรท่ีเราสงวน  เชน  ผลไมออน ๆ  มันชอบมากัดตรงนั้นตรงจุดนั้น เราเอาฆอน
ปาไปวันหลังไมมาเลยนะ 
 ตัวไหนมาก็ฉากไปโนน ๆ  แสดงวาเขาบอกกัน  อยาไปยุงนะตรงนั้น ๆ  ไอ
หัวโลนมันสําคัญนะ  มันเอาจริง ๆ  มันไมใหเขาไปนะ  เราไดสังเกต เอ มันบอกกัน
ดวยภาษาอะไรนะ  เวลาเราไลก็มีมันตัวเดียวนะ  คอนปาใสมัน  ไลตัวน้ีแลวเด๋ียวตัวน้ัน
มากัดมะละกอที่ยังไมสุก  มันมากัดเลน  ที่เอาคอนปาไปก็คือใหมันสุกเสียกอนคอยมา
กิน กูไมกินแหละ กูไวใหสูแหละ  เด๋ียวตัวน้ันมาเด๋ียวตัวน้ีมา  ไลธรรมดา มันมาอยู
เรื่อยมากัดมะละกอ  หลายคร้ังหลายหนก็โมโหละซิ ไมใชพระอิฐพระปูนนี่ ควาไดกอน
ดินก็ขวางไป วิ่งหลงทิศหลงแดนไป แลวต้ังแตวันน้ันมาไมเขานะ ตัวไหนมาก็ฉาก ๆ 
แสดงวาไปบอกกัน  ไมมีตัวไหนเขานะ  ถาหากวาตัวหน่ึงไมเขาตัวหน่ึงเขายังวามันไมรู
เรื่องของกัน  อันนี้มันไมเขาดวยกันทั้งนั้น  ตัวไหนมาฉากไปเลย  ตัวไหนมานี้ฉากไป
เลยไมเขา  แสดงวามันไปบอกกัน  บอกใหระวังหัวโลนนะวาง้ัน 
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