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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ศาสนาแทมีพุทธศาสนาเทานั้น 
 เราไปสงอาหารใหโรงพยาบาลตางๆ นี้ โถ เราเทียบแลวสุดเขตของอําเภอสูง
เนิน เทียบจากวัดเรามาถึง สุดเขตสูงเนิน เราไปโรงพยาบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
นั้นก็ 334 กม. ถึงเขตสูงเนินจะตอกันกับสีคิ้วนะ มาจากวัดแลวก็ออกพุงๆ เลย ไปสง
เขาดวยความจําเปน มันจําเปนอยางนั้นละที่เราไป ไกลก็ไมวาเพราะความจําเปน ขาด
แคลนมาก ของนี่ไปเต็มรถเลยละ สวนโรงพยาบาลไปแตละคร้ังใหทีละหมื่นหาเงินสด 
สวนภักดีชุมพลลดลงมาประมาณ ๑๓ กิโล แตโรงพยาบาลนี้ไปรูสึกวาจะคดเคี้ยวลงเขา 
ไป ถึงระยะทางสั้นกวากันแตไปลําบากกวากัน แตนี่เราก็ใหโรงละหนึ่งหมื่น สวนมาก
โรงละหนึ่งหมื่นๆ ไปสงที่ไหน วันไหนๆ ใหหมด  
 สวนภักดีชุมพลนี้ใหหมื่นหา เราสงสาร สองโรงพยาบาลที่วา เทพสถิตและภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูมินี้ ถึงเขาไปที่วัดเราก็ใหเปนพิเศษ สองโรงนี้ใหพิเศษ สวนให
ธรรมดาก็เสมอกัน ใหพิเศษก็เพิ่มเสมอกันเหมือนกัน ที่ใหหมดในเขตจังหวัดนั้นก็คือ 
อุตรดิตถหนึ่ง โคราชหนึ่ง อุบลฯ หนึ่ง สามจังหวัดนี้ ไมวาโรงใดในเขตจังหวัดนั้น เรา
ใหเปนพิเศษๆ เหมือนกันหมดเลย เพราะมันไกล  เวลาขากลับมานี้ก็เติมน้ํามันรถให
เต็มถังๆ ทุกคันรถเลย ไมวาพเิศษ ไมพิเศษ เติมใหเต็มถังๆ ตลอดเลย  
 เราชวยตลอดมา ๒๐-๓๐ปนูนแหละ ใหต่ํากวา ๓๐ ปไมต่ํา เพราะแตกอนเราก็
ชวยธรรมดา เราไมไดตั้งโรงโกดังขึ้น พอตั้งโรงโกดังแลวก็ซื้อของมาเต็มหมดเลย ส่ิงที่
นําไปใหโรงพยาบาลก็มีขาวสาร น้ําปลา น้ํามันพืช ขนมปง น้ําตาลทราย น้ําตาลทรายนี้
ถุงละ ๕๐ กิโล ๕๐ กิโลเหมือนกัน เรียกวาเต็มรถๆ กะวาพอดี ทางรถเขามารับก็เต็ม
พอดี เวลาเราไปใหมักจะมากกวานั้นเปนประจํา  คือเราเอาไปใหนี่ใหเปนพิเศษ เราไป
ตองไดพิเศษทั้งนั้นๆ ไมวาโรงพยาบาลไหนเต็มรถๆ เลย  
 นี้ชวยโลกดวยความสงสาร และติดหนี้ที่ไหนไมไดติดนะ สรางตึกสรางอะไรๆ นี้
เราคํานวณๆ ไว จายเปนงวดๆ ไมเคยติด พอถูพอไถกันไปไดนั้นแหละ ที่มันติดก็คือ
เครื่องมือแพทย  โรงพยาบาลตางๆ ที่เขามาขอเรา เปนเครื่องมือที่จําเปนๆ นี่แหละ ที่
มันติด มาจะเอกันเลย มาพูดถึงเร่ืองเครื่องมือ เครื่องมือนี้มีความจําเปนยังไงๆ คนไข
พิจารณา เวลานั้นเงินเราก็ไมพอ เราจะเอาเงินไมพอไปอวดเขาทีเดียว ความจําเปนของ
เขาเหนืออันนี้ แนะ เราก็ตองไดพิจารณา นี่ละที่วาติดหนี้นะ  
 ทางโนนมีความจําเปนมากกวาละ เอาติด มันติดอยูเร่ือยละอันนี้นะ เร่ือง
เครื่องมือแพทยนี้ติดอยูเร่ือย สวนอื่นไมติด ไมเคยติดนะ คือเราคํานวณไวเรียบรอยๆ 
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เงินในบัญชีคํานวณไวแลวก็จายงวดๆ งวดเขาก็ไมมาพรอมกัน เดี๋ยวตึกนั้นมาตึกนี้มา 
เราก็จายงวดไปๆ ทีนี้ปจจัยมันก็คอยมาของมัน ถูไถกันไปไดตลอด ไอที่ไดติดหนี้นี่คือ
มันไมมีในบัญชี เรากะพอดีๆ พอทางโนนเขามาขอเอาปจจุบันมันไมมี ตกลงก็เลย เอา 
ติดก็ติด นี่ละมันมักติดอยูเสมอ เครื่องมือแพทยติด  
 วันหนึ่งรูสึกจะไมคอยขาดเลยนี้วันละสามโรงสี่โรง แลวก็หาโรง วันหนึ่งๆ เปน
ปรกติแลว สูงสุดเกาโรง ไมถึงสิบนะ เรียกวาจํานวนสูงสุดเกาโรง นี่เรียกวาใหสูงสุดมี
แคเกาโรงไมถึงสิบนะ จากน้ันก็แปดโรงเจ็ดหกหาลงมาโดยลําดับ ขาวสารก็ ๑๒ กิโล 
ใหคันละ ๑๗ ถุง กะใหพอดีกับรถเขา น้ําปลานั้นมันเทาไรนะ อยางละ ๓-๔ ลัง หรือ
อะไร น้ําปลา น้ํามันพืช ขนมปง อยางน้ําตาลทราย  ๕๐ กิโล เพราะใสนี้ก็เต็ม
รถพยาบาลที่เขามาขอพอดีๆ ถาใหพิเศษเอาไปจนไดนั่นแหละ เห็นเขามาไกลอันนี้ให
พิเศษ เอาเขาจนไดละ เอาใหไดเลย เปนอยางน้ัน ธรรมดามันก็เต็มพอดี  
 การชวยโลกเรียกวาเราชวยสุดขีดละ เจาของเองก็ไมมีที่ตองติ ไมมีที่ตองติอะไร  
เราไมมีเงินเก็บสั่งสม ไมมี มีเทาไรออกหมดๆ ตลอดเลย แลวจะไปตองติที่ตรงไหนวา
เก็บไวที่ตรงไหนๆ ไมมี เราไมมี เปนอยางนั้นตลอด เพราะเราไมเอาอะไรแลวในโลกนี้
เราพูดจริงๆ อยางเราดิ้นอยูกับโลกนี้เราก็ไมเห็นเอาอะไรกับโลกนะ ดีดดิ้นนี้หนักมาก
ทุกอยาง รูสึกวาหนักมาก หมุนตัวตลอดเวลา เราก็หมุนเพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมเห็นมีสวน
ใดที่เอา ไมมี ใหทั้งน้ันๆ จตุปจจัยไทยทานที่เขามาถวายเรานี้ ไมมีที่จะมาเขาเรา 
เพราะเราไมมีอะไรจําเปน อาหารการบริโภคเครื่องใชไมสอยมันก็ลนหลามๆ ตลอด ไม
ขาดแคลน จะเอาอะไรมาซื้อ ซื้อหาอะไร ผูที่ขาดตกบกพรองมีอยูมากมาย มันก็เฉล่ีย
ออกไปๆ อยางน้ัน  
 เพราะฉะนั้นจึงวาเราไมเอาอะไร ไมมี ไมเอาเลย นี่เปนประจํา ประจําเราและ
นิสัยเราดวยที่เปนไปดวยความเมตตา เมตตาจริงๆ ไมใชเมตตาธรรมดา มีเทาไรมาก็
หมดๆ ชวยโลกทั้งนั้นๆ ก็มีแตทองคํา สําหรับทองคํานี้ไมเลย ไมใหออกเลย รอยทั้ง
รอยเขาตลอด ไมมีแยกไปไหนเลยทองคํา ดอลลารนี่เบ้ืองตนก็เขาๆ ทีนี้เวลาเรางดการ
เทศนาชวยชาตินี้แลว จตุปจจัยที่เขามาถวายเพื่อชวยชาติมันก็ไมมี รอยหรอลงๆ ไมมี 
ก็ตองไดแยกดอลลารนี้มาชวยเงินไทย เดี๋ยวนี้จึงไมไดเขานะ 

 แตเราก็คิดไว ถามันมีมากพอเขาเราจะเอาเขาทันที แตนี้มันไมเคยไดทันทีเสียที 
มีเทาไรก็ไมพอๆ อยูอยางนั้นตลอด เลยไมไดเขานะ ไมไดเขาคลังหลวงดอลลาร ที่เขา
แลวก็เทาไร สิบลานกวา สิบลานสองแสนเทาไร เทานั้น จากนั้นมาไมไดเขาอีกนะ มีแต
เปลี่ยนดอลลารเขามาเปนเงินไทย ชวยเงินไทยออกชวยชาติๆ เพราะเงินไทยไมพอ  
รายไดอยางอื่นเราไมมี มีแตที่เขามาถวายธรรมดาๆ เราไมไดไปเทศนที่นั่นที่นี่พอจะได
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เงินเปนกอบเปนกํามาชวยชาติ พอที่ดอลลารจะไดเขาคลังหลวงบาง ไมมี เมื่อเปนอยาง
นั้นดอลลารมาก็ตองหมุนมาชวยกันๆ อยางน้ัน  
 และชวยโลกก็ชวยดวยความบริสุทธิ์ใจ ภายในจิตใจเราไมมีดางพรอย แมนิด
หนึ่งไมมี วาจะหยิบเอาของที่พี่นองทั้งหลายที่บริจาคนั้น ใหระลึกไดวาอยางนี้เลย 
ตั้งแตสตางคหนึ่งขึ้นไปไมเคย ไดเทาไรๆ ชวยตลอด การชวยนั้นจะมากนอยก็ให
เปนไปตามเหตุผลความจําเปน ควรจะจายมากจายนอย เอาจายๆ มันก็เปนความ
บริสุทธิ์ไปตลอด สวนที่จะมาคิดมาหยิบเอาดวยความมัวหมองทางจิตใจไมมีเลยเชียว  
เราไมมี ทองคําก็รอยทั้งรอยบริสุทธิ์อยางเดียวกัน ดอลลาร-เงินไทยเหมือนกันหมด 

ทองคําเราเวลานี้ก็ไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ สับปนกันไปกับขอบิณฑบาต
กับคําออดออนวางั้น ใหทองคําเปนน้ําไหลซึมเขาสูคลังหลวงของเรา เพราะเวลานี้คลัง
หลวงของเรายังมีทองคําอยูนอยมาก เราจึงเปนหวงตลอด เร่ืองที่แลวไปแลวมันจึงไม
แลว มันวาดก็คือภาพทองคําในคลังหลวง มันยังติดตาติดใจอยู เมื่อไดสวนใหญมาแลว
ตามความปรารถนาที่เราตั้งเอาไว สวนนั้นที่มันบกบางมันก็บกบางอยูอยางนั้น จึงควรที่
จะไดทองคําใหเปนประเภทน้ําไหลซึมใหคอยไหลซึมเขามา ใหคอยหนุนเขาไปๆ บาง 
พอมีความหนาแนนขึ้น เราคิดอยางน้ัน จึงไดรบกวนพี่นองทั้งหลาย 

ถาหากวาเราไมขวนขวายเสียเวลานี้แลว ขาดไปเลย ไมมีหวังนะ วาทองคําจะเขา
สูคลังหลวงแมบาทเดียวก็ไมมี เมื่อมีทองคําประเภทน้ําไหลซึมมันก็มาของมันเรื่อยๆ 
คอยทําเบาๆ เปนฝอยบาง เบาๆ บาง บางทีลูกเห็บตูมตามมาก็มี ไดเปนกิโลก็มี นั่นละ
ลูกเห็บ หรือสิบบาทยี่สิบบาทเปนลูกเห็บมา ธรรมดาก็คนละเล็กละนอยมา ทีละบาท 
สองสลึงบาง สลึงบาง เรียกวาตกเบาๆ เปนน้ําไหลซึม นานๆ มันก็ตูมตามมาทีหนึ่ง
ลูกเห็บ มันก็ขึ้นๆ อยางน้ีนะ  

เวลานี้ก็ดูเหมือนไดถึง ๖๐-๗๐ กิโล (รวมเศษ ๓๗ กิโลครึ่ง เปน ๗๒ กิโล 
ครับ ไดใหม ๓๔ กิโล ๓๒ บาท ครับ) แลวรวมกันเปนเทาไรละ (รวมเศษก็เปน ๗๒ 
กิโลครับ) ที่ ๑๑ ตันแลวเวลานี้ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง นี่เขาแลวนะ ทีนี้เราไดมาอีก ดู
เหมือนไมต่ํากวา ๓๐ (๓๔ กิโล ๓๒ บาท ครับ)  นั่น ๓๔ กิโล ๓๒ บาท มาบวกกันเขา
กับ ๓๗ กิโลคร่ึงมันก็ไดหลายสิบกิโล  (๗๒ กิโลครับ)  เออน่ันแหละได ๗๒ กิโลแลว 
ตอไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นรอยกิโล ทีนี้พอหลอมเราก็จะหลอม หลอมมาเก็บไว 

พอไดมากขึ้นเปนแทงพอที่จะได สมมุติวา ๑๐๐ แทงๆ ละ ๑๒ กิโล นั่นละอาจ
มอบ เวลานี้ยังไมมอบ อันนั้นเปนประเภทน้ําไหลซึมไป เพราะไมเดือดไมรอน ไมรีบ
อะไรเลย คอยๆ ไหลซึมไป ตอนนี้ยังมีหวังอยูที่ทองคําเราจะพอไดเขาคลังหลวงบาง  
ยังมีหวังอันนี้ใหคอยๆ ไหลซึมไป ไมใหขาดวรรคขาดตอนทีเดียว ถาขาดแลวขาดเลย
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นะ จะไมมีเลย แมสตางคหนึ่งก็ไมมี ถาใหขาดเลย แลวก็จะขาดอยูอยางน้ันตลอด ทีนี้
เมื่อยังมีเวลาอันเหมาะสมอยูอยางนี้ที่ควรจะไดทองคําเพิ่มเติม ไมมากก็นอยใหได
ประเภทน้ําไหลซึมก็ควรจะได เราวาอยางนั้น ไมอยากใหขาดไปเสียทีเดียว ทั้งๆ ที่
ทองคํากําลังมีนอยอยู จึงควรจะไดเพิ่มขึ้น  

เศษ ๑๑ ตันไปแลวเดี๋ยวนี้มันก็ดูเหมือนได ๗๐ กิโลแลวนะ นั่นเปนอยางนั้น
แหละ ที่มอบแลว ๓๗ กิโลคร่ึง เราไดใหมนี้ก็ ๓๐ อันนี้ประเภท ๓๐ กิโลนี้จะหลอม 
พอไดพอหลอมเราก็จะหลอม ดอลลารคงไมหวังละ เพราะเงินไทยไมพอ ชวยโลกไม
พอ ตองเอาดอลลารมาชวยกันๆ คลังหลวงเลยตองพักไป เพราะทางเงินสดไมพอ 
เวลานี้ตั้ง ๖ หลังนูนนะ อยางลาดยาวนี้ก็ ๒ หลังๆ ละ ๓ ชั้น นี่ก็ยังไมเสร็จ พึ่งเสร็จไป
หลังเดียว แลวอุดรฯ โนนสะอาดก็ ๒ หลัง อันหนึ่งก็หลังหนึ่งผานไปแลว หลังนี้ดู
เหมือน ๒๒ ลาน ๒ ชั้นนะ ใหญอยู  

นี่กําลังพาดโครงเหล็ก เราผานรถไปเรามองเห็น นี่ก็ ๒ หลังที่สราง หลังหนึ่ง
เสร็จผานไปเร็วๆ นี้ แลวก็อีก 2 หลัง ที่โรงพยาบาลพิบูลยรักษหนึ่ง โรงพยาบาลศรี
เชียงใหมหนึ่ง กําลังขึ้นพรอมกัน แลวก็โรงเรียนอีกหลังหน่ึงกําลัง มัน ๖-๗ หลัง นี่ละ 
เงินไทยมันจะพอไดอยางไร หมุนเรื่อย เดี๋ยวทางโนนมาจายงวด ทางนี้มาจายงวด
เร่ือยๆ เปนอยางนั้น นี่ก็พอเปนพอไป ผูมาขอก็มาขอพิลึกพิล่ันนะ แทนที่จะลดลง
เหมือนเงินของเราลดลงไมลด มาขอเรื่อยๆ เอ ยังไงกัน 

 สมบัติที่พี่นองบริจาคไปนี้ชวยโลกก็คือชวยเรานั้นแหละ บุญกุศลที่เกิดขึ้นจาก
ชวยโลกก็มาเปนสมบัติของเรา ทางโลกก็ไดชวย ชวยตัวเองก็ไดชวย เกิดขึ้นจากการให
ทาน คนมีการใหทานไปไหนไมอดอยากนะ หากพอเปนพอไป เวลาจําเปนหากมีมา
ชวยจนไดน้ันแหละ คนมีจิตใจกวางขวางทําบุญใหทานประจํานิสัย ไปไหนไมอดอยาก 
แบบหมดหวังทีเดียวไมมี คอยเปนคอยไป ไมเหมือนคนตระหนี่ถี่เหนียว มันเปนของ
มันเองละ  
 นั่นละกรรม ทานวากรรมดี-กรรมชั่ว มันเปนพื้นฐานอยูประจําโลก สัตวโลก
กระทํากรรมดี-กรรมชั่วตามนี้ ผลมันก็ติดไปในใจ ดีก็มีติดไป ชั่วมีติดไป ผลแหงความ
ตระหนี่ถี่เหนียว ความเอารัดเอาเปรียบ ความคดโกงรีดไถตางๆ มีตั้งแตความชั่วชา
ลามก ตัดหนามกั้นทางตัวเอง ปดลอมตัวเอง ไปลําบาก ดีไมดีไปไมได เขาไปกันได  
เราไปไมได เขามีทางไป เราไมมีทางไป แนะ คนที่ทําบุญใหทานนิสัยกวางขวางไปไหน
ไมอดอยากนะ ปจจุบันเราก็เห็นชัดๆ ฆราวาสก็เหมือนกัน พระเหมือนกัน  
 คือพระก็มาจากคน คนก็เปนคนมีกิเลส พระก็เปนพระมีกิเลส นิสัยเคยคับแคบ
ตีบตันมันก็ติดมากับพระนั้นแหละ นิสัยเคยกวางขวาง ทําบุญใหทานเฉลี่ยเผื่อแผมันก็
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ติดมากับพระ เวลาเขาไปบวชในวัดกิ ริยาอันนี้ นิสัยนี้จะแสดงติดตัวไปตลอด 
เพราะฉะนั้นพระเราบางองคจึงตระหนี่ถี่เหนียว บางองคธรรมดาๆ บางองคกวางขวาง 
นั่น เปนอยางนั้นแหละ มันผิดกัน ทีนี้เพื่อนฝูงดูเอาก็รูนะ องคไหนตระหนี่ถี่เหนียวไม
คอยมีเพื่อนมีฝูงนะ จะใหญจะโตขนาดไหนก็มีแตชื่อ พระเณรไมติด แนะ องคไหนมี
ความเมตตาสงสารจิตใจกวางขวางเพื่อนฝูงมีๆ องคใดมีความกวางขวางเทาไร โอยยิ่ง
มาก แนะอยางนั้นนะ มันเห็นอยูปจจุบันก็เห็น มันเปนเองนะ ไมใชไปชักไปชวนเขา
มานะ มันหากเปนเองในนิสัยของผูนั้น มันหากดึงดูดกันมาเอง  
 เวลาไปโลกหนาก็เหมือนกันอีก ก็ไปตามนิสัย มีบาปมีบุญของสัตวแตละรายๆ 
ไปเหมือนกัน ไปสวรรคก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสวรรคจึงมีหลายชั้น ใหพอเหมาะ
พอดีกับบุญกรรมของตน ผูนี้อยูชั้นนี้พอดีกับบุญกรรมของตัวเอง ผูนั้นอยูชั้นนั้นพอดี
กับบุญกรรม หนุนใหไปพอเหมาะพอดีเร่ือยๆ ไป จนกวาถึงพรหมโลก ทีนี้เมื่อไดสราง
ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว สรางไมถอยมันไมเหือดไมแหงนะบุญ มีอยูเร่ือย มีแตเพิ่ม
เขามาๆ แลวก็เพิ่มเขามา สุดทายก็เต็ม พอเต็มแลวก็ดีดผึงเลย ถึงนิพพาน นั่นละบุญ
เต็มแลวถึงนิพพาน  
 ทานจึงไมใหประมาท เร่ืองที่เขาไมเชื่อศาสนานั่นละ อันนั้นเปนเรื่องสัตวที่
หยาบคายที่สุด อยาไปเอามาเปนคตินะ สัตวที่หยาบคายที่สุด บุญกรรมนี้มีมาดั้งเดิม 
พระพุทธเจาก็สอนตามความมีความเปน ไมไดหาอุตริที่ไหนมาสอนโลก สอนตามความ
เปนจริง ใครจะลบลางไมไดเลย วาบาปไมมีบุญไมมี ลบลางไมไดเพราะเปนหลักความ
จริง ถาจอมปลอมมันก็ลางได ของจริงลบลางไมได เพราะฉะนั้นจงพากันใฝใจใสอรรถ
ใสธรรม  

เวลานี้ศาสนาๆ เขาวาศาสนานะ นั่นละคือภัยของธรรม ภัยของธรรมเขาอางวา
เปนศาสนาๆ นั่นละคือภัยของธรรม ศาสนธรรม เชนอยางพุทธศาสนานี้เปนศาสนา
โดยแท สมบูรณแบบทุกอยาง เพราะผูเปนเจาของเปนผูบริสุทธิ์ รูแจงแทงทะลุหมด รู
เห็นตามสิ่งเปนจริง นํามาสอนโลกตามสิ่งที่มีที่เปนไมอุตริ นี่จึงเรียกวาธรรมของจริง 
เราพูดใครจะเกลียดจะชังก็เมื่อมันพูดตามความจริงความปลอมมันก็ตองพูดซิ เร่ือง 
พุทธศาสนาของเรานี้เรียกวาเอก หาไมมีนะ ไมมี มีนี้เทานั้น  

เขาวาศาสนาเซ็น ศาสนาเซ็นก็เปนสวนบนของพุทธศาสนาเสีย ไมใชเปนศาสนา
อื่นใดมาแฝงตั้งตัวเปนศาสนาเซ็นขึ้นมา ผูตั้งนี่เขาตั้งดวยความไมรูของเขา ผูที่ทานรูไป
แลวทานไมไดวาทานเปนศาสนาเซ็น ผูที่มาตั้งชื่อทีหลังใหชื่อวาเปนศาสนาเซ็น หนึ่ง
จากศาสนาทั้งหลายไป นี้เวลาไดพิจารณาแลว เราพิจารณามีขอยืนยันอยูกับหัวใจเรา
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เลย เราจึงไมสงสัย ศาสนาเซ็นนี้เปนศาสนาเบื้องบน คือศาสนาสติ-ปญญา ขึ้นสูงแลว 
จะพนแลวนะนั่น ออกทางปญญาพุงๆ แลว แลวพน  

นี้เปนสวนบนของพุทธศาสนา พุทธศาสนาไปตั้งแตพื้นๆ การใหทาน การรักษา
ศีล การภาวนาเรื่อยๆ ภาวนาก็แตพื้นๆ ขึ้นไป จนกระทั่งถึงภาวนาเบื้องบนดังที่วานี่  
ภาวนาเบื้องบน ที่เขาไปตั้งชื่อเปนศาสนาเซ็นคือพุทธศาสนาเบื้องบนนั่นเอง เบ้ืองบน
ของพุทธศาสนา  เราถือเปนอันเดียวกันเลย เพราะไดพิจารณาหมดแลว  ไม
นอกเหนือไปจากนี้ ผานหมด เร่ืองศาสนาเซ็นอะไรผานในหัวใจนี้หมด ถึงขั้นที่จะเปน
ศาสนาเซ็นนี้เปนขั้นปญญาทั้งนั้น หมุนติ้วแลวก็พุงออกเลย  

เขาก็มาเอาอันนั้นวาศาสนาเซ็นใชปญญา ศาสนาพุทธก็ใชปญญาเปนพื้นฐาน 
สติกับปญญาเปนศาสนาพุทธโดยแท สติปญญาขั้นนี้ๆ เปนลําดับ ปราศจากสติปญญา
ไมได พุทธศาสนามีสติปญญาเปนรากฐานสําคัญ ทีนี้เวลาแกกลาขึ้นไปก็เปนสติปญญา
เบ้ืองบน ละเอียดเขาไป แลวหลุดพน ทีนี้ศาสนาเซ็นเขาเอาอันนี้ละไปเปนศาสนาของ
เขา ความจริงคือศาสนาสวนบนสวนละเอียดของพุทธศาสนาเรา ปฏิบัติไปมันเขากัน
ปุบๆ ปุบๆ เลย ไมมีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากพุทธศาสนาเลยศาสนาเซ็น ไมมี เรา
พิจารณาหมดแลวมันเขากันไดหมดเลย ไมมีที่สงสัย ออ อันนี้เองที่เขาวาศาสนาเซ็น
เปนอยางน้ี  

ผูมาตั้งชื่อไมใชผูที่รูนะ เขามาตั้งทีหลัง ผูที่รูทานไมไดวาละเปนศาสนาเซ็นอะไร 
ไมวา ยอมรับ บรรลุธรรมหรือธรรมของศาสดาเหมือนกันหมดเลย แตผูมารูทีหลังก็
เลยมาตั้งเปนศาสนาของตัวขึ้นมาวาเปนศาสนาเซ็น อันนี้มันไมไดวานะนี่ มันเห็นจังๆ 
ไมมีจะหาใครมาเปนพยาน ไมตอง มันเกี่ยวโยงกันเทาไรมันรูหมดเวลาภาคปฏิบัติ ขั้น
ใดของธรรม ขั้นใดของสติปญญาพื้นๆ สูงขึ้นๆ จนกระทั่งสติปญญาอัตโนมัติหมุนตัว
เปนเกลียว ไดเห็นไดยินไดฟงอะไรเปนสติปญญาทั้งน้ัน อยูเฉยๆ ก็เปน ไมไดพบได
เห็นอะไรก็ตาม พบเห็นก็นําเร่ืองนั้นมาพิจารณาเปนสติปญญาไปเลย ไมพบไมเห็นมัน
ก็พิจารณาของมันเอง เพราะกิเลสอยูในใจ พนไปไดเลย  

นี่ละที่วาศาสนา เปนศาสนาที่เลิศเลอ ตายใจกันได ทานทั้งหลายอยาหลง
ศาสนานั่น กลของกิเลสทําลายศาสนา ใหพากันจําเอาไวนะ นี่ละกลของกิเลสตั้งชื่อวา
เปนศาสนาๆ กลมายาของกิเลสทําลายของจริงคือศาสนา เวลานี้พุทธศาสนาเรากําลัง
ถูกรุกราน ดวยที่เขายกยอวาศาสนาตางๆ นั่นละ นั้นละคือกลอุบายของกิเลส ของ
ศาสนานั้นๆ เปนกลอุบายของกิเลสทําลายศาสนาทั้งน้ัน คําวาศาสนาแทไมมี มีพุทธ
ศาสนาเทานั้น ถอดถอนสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียว นอกนั้นไมมี เราพูด
ยืนยัน ใครเอาไปฆาเอาไปฆาเลย ไมมีเราก็บอกไมมี ไดพิจารณาหมดแลวไมม ี
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ตั้งแตผูเปนเจาของศาสนาก็เล่ือนๆ ลอยๆ แลวผูเปนเจาของศาสนาก็เปนคลัง
กิเลสเสีย ไมไดเปนคลังแหงธรรมเหมือนพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนคลังแหงธรรม
ลวนๆ ใจบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว เปนธรรมทั้งแทง สอนออกมาเปนธรรมหมดเลย ไมมี
แปลกปลอมแฝงแมนิดหนึ่ง ไมมี นอกจากนั้นเปนคลังกิเลสเปนเจาของศาสนา เปนครู
เปนอาจารยใครก็เปนคลังกิเลสไปตามขั้นตามภูมิของตน ทีนี้เวลาไปสอนลูกศิษย
ลูกหาบริษัทบริวาร เขาเชื่อถือเขาก็เชื่อถือตามคลังของกิเลส แผนการของกิเลส เวลาไป
ทําก็ไปทําตามแผนการของกิเลส ลุกลามไปเรื่อยๆ  

เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วาถือศาสนาของตนเปนอยางนั้น จะทําใหตนเองมี
ความสงบสุขไมมี แลวเปนสวนรวมก็กระจายไปเปนกําลังมาก ทําลายศาสนาอื่นไป
เร่ือยๆ ๆ ทําลายผูอื่นไปเรื่อย ดีไมดีอยางพุทธศาสนานี้ก็ถูกทําลาย เวลานี้ก็กําลังลบ
ลางดวยวิธีการตางๆ ทานทั้งหลายดูเอานะ ศาสนานี้กําลังถูกลบลางหลายแบบหลาย
ฉบับเขามา  ถาอันนี้หมดแลวก็หมด เปนสัตวดวยกันทั้งน้ัน หางมีไมมีก็ตามเขาเรียก
สัตวไดทั้งนั้น เพราะสัตวบางตัวไมมีหาง บางตัวมีหาง เรียกวาสัตวไดดวยกัน เมื่อไม
มีศาสนธรรมเขาประจําตนแลวคนก็เปนสัตวได  

สัตวที่โงเขลาที่สุด สัตวที่หนาแนนที่สุด สัตวที่หมดคาหมดราคา ไมมีอะไรติด
เนื้อติดตัว เหลือแตลมหายใจฝอดๆ เทานั้นสัตวประเภทนี้ พอตายลงไปแลวรางกายก็
เปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟ จะเผาจะฝงมันก็พังของมันไปอยางนั้นละ สวนจิตนี่ จิตที่
เปนคลังแหงความชั่วทั้งหลายที่ไดส่ังสมมาดวยความสําคัญวาถูกวาดี มันเปนไฟเผา
เจาของไปเรื่อยๆ โลกจึงเดือดรอน หาศาสนาแทๆ ทานทั้งหลายเจอแลวอยาปลอยนะ  
พุทธศาสนานี้เอกแลว ไมมีศาสนาใดที่ใดจะเสมอเหมือน ไมมี มีแตโครงการของกิเลส  
กลอุบายของกิเลสทําลายธรรมเทานั้นเอง ใครจะมีขนาดไหนก็ตาม มีมากเทาไรยิ่งแผ
อํานาจเปนฟนเปนไฟออกมากเขาๆ รบกัน สุดทายศาสนาตอศาสนาก็รบกันไปเลย นั่น 
เมื่อกิเลสตอกิเลสมันก็ไมถอยกันละซิ มันผิดกันตรงนี้นะ ขอใหยึดใหดี  

พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอแลว เราหายสงสัยเลย แมพระพุทธเจาที่ตรัส
รูขึ้นมา ปรินิพพานแลวกี่พระองคก็ตามมันจามันถึงกันหมดเลย มีกี่พระองคก็ตาม จา
ถึงกันหมดเลย ไมมีที่สงสัย เหมือนขอเปรียบเทียบใหฟง เหมือนน้ําในมหาสมุทรมันจะ
ไหลมาจากคลองใดหรือไหลตกมาจากบนฟาลงมหาสมุทร ไหลมามาจากคลองใดเขา
มหาสมุทร พอเขาถึงมหาสมุทรแลวเปนแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด ไมนิยมวามา
จากบนฟา มาจากคลองนั้นคลองนี้ พอเขาถึงมหาสมุทรแลวเรียกวาไดคําเดียววาน้ํา
มหาสมุทรเหมือนกันหมด  
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จิตของใครก็ตามซึ่งเปนเหมือนแมน้ําลําคลอง สรางบารมีมา เปนแมน้ําลําคลอง
มาเรื่อยๆ จะสรางวิธีใดก็ตาม เทียบกันไดกับตกมาจากบนฟาหรือไหลมาจากคลอง
ตางๆ มันก็คือแมน้ําไหลมาสูมหาสมุทร อันนี้ก็คือการสรางความดีของเรา เราสราง
บารมีมามากนอย มันจะคอยหนุนเขาๆ ใกลเขาไปๆ ใกลมหาวิมุตติ-มหานิพพาน พอ
ถึงปบเทานั้นเอง เปนมหาวิมุตติ-มหานิพพานดวยกันแลว ไมไดนิยมวาน้ํานี้มาจากสาย
นั้นสายนี้ มาจากบนฟาอากาศไมนิยม พูดไดคําเดียววามหาสมุทร   

อันนี้ก็พอจิตบรรลุธรรมปงเทานั้นเอง จะเปนชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเปนมหา
วิมุตติ-มหานิพพานเหมือนกันหมด แลวไมสงสัยกัน บรรดาพระอรหันตทั้งหลายไม
สงสัยพระพุทธเจา ไมมีสงสัยกันเลย พระพุทธเจามีกี่พระองคอยูในหัวใจน้ีหมด จาถึง
กันหมดเลย ทานจะไปสงสัยหาอะไร มันถึงกันหมดแลว ทานไปนิพพานที่นั่นที่นี่ นั่น
เปนพระรูปพระโฉม พระสรีระนี้มีเกิดมีตายธรรมดา สวนธรรมชาติที่เหมือนกันเปน
มหาวิมุตติ-มหานิพพาน หรือวาเปนธรรมธาตุนั้นมันเหมือนกัน ไมมียิ่งหยอนกวากัน
เลย เสมอกันหมด นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทายเสมอกันหมดเลย 

นี่แหละเรียกมหาวิมุตติ-มหานิพพาน เมื่อมันเสมอกันหมดแลวมันก็ถึงกันหมด 
แลวจะไปถามหาพระพุทธเจาองคใดอีก ไมถาม บรรดาพระอรหันตทานไมถามหา
พระพุทธเจา มันเปนอันเดียวกันแลว พระพุทธเจาทั้งหลายก็เหมือนกันไมถามถึงกัน 
เปนอันเดียวกัน ถาทานจะพิจารณาตามนั้นก็ตามรองรอยของศาสดาที่ทานดําเนินมา 
ทานดําเนินยังไงๆ พระพุทธเจาองคนั้นทานสรางบารมีมายังไงๆ เปนรองรอยมา พอถึง
อันนั้นแลวเปนมหาวิมุตตินิพพานเหมือนกันหมด  

นี้พูดเปนภาษาธรรมนะเรา เราไมเคยวาจะไปกดศาสนาใด ไปยกศาสนาใด เรา
พูดตามหลักความจริง อันไหนปลอมก็บอกวาปลอม อันใดจริงก็บอกวาจริง เหมือน
ธนบัตรนี้ อันนี้มาเทานี้ๆ จริงก็บอกวาจริง ปลอมก็ตองบอกวาปลอมซิ ไมจริงอยางนี้ 
แนะ ศาสนาใดที่แฝงเขามาดวยเรื่องของกิเลสๆ มันก็รู มาดวยธรรมก็รู จึงจับยากอยู
นะ เห็นเขามาหลอกเอาเหยื่อลอปลา ศาสนานี้ทันสมัยนะอยางนั้นอยางนี้ ไอเราก็อยาก
ทันสมัยดวย อยากล้ํายุคล้ําสมัยดวย ความับๆ แลวไปเจอเอาเหยื่ออยูปลายเบ็ด เบ็ด
เจาะปากเลือดสาด เปนยังไงทันสมัยไหม ลํ้ายุคไหมละ นั่นพิจารณาซิ โลกมันโลก
หลอกลวงหาความจริงไมได มีตั้งแตหลอกลวงกันทั้งนั้น เราพูดเปนธรรมใหพิจารณา
โดยเหตุโดยผล อยาไปควาแลวควาเลา หยิบนั้นหยิบนี้มา มันเปนภัยตอตนถาไม
พิจารณาเสียกอน ใหพิจารณาใหดีเสียกอนนะ  

เร่ืองพุทธศาสนานี้ แหม พิสดารมากนะ มันเปนขึ้นในหัวใจน้ีมันกระจายไป
หมดเลย ส่ิงที่พูดไดก็พูด ไมพูดไดก็ใหรูอยูนั้นเสีย ไมเกี่ยวกับใครก็ไมหนัก ไมกดไม
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ถวง ถาส่ิงใดที่จะเปนประโยชนแกโลกมากนอยก็นําเอามาพอเปนคติ ถาจะไมเปน
ประโยชน ไมใชฐานะที่จะรับไดก็เหมือนไมมี นั่นละธรรมเปนอยางนั้น ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจปฏิบัติ ใหฝงใจนะ เชื่อบาปเชื่อบุญใหฝงใจ อันนี้ลบไมสูญ พระพุทธเจาทุกๆ 
พระองค ไมมีพระองคใดลบบาปลบบุญไดเลย ยอมรับดวยกัน จึงสอนเรื่องบาปเรื่อง
บุญมาทุกพระพุทธเจา ไมมีเคลื่อนเลย  

ใครอยาไปเกงกวาศาสดานะมันจะจม ถาเกงกวาศาสดาแลวจม ไมสงสัยละ 
เร่ืองกิเลสน้ีตองอวดเกงตลอด ใหระวังอันนี้ เลวขนาดไหนมันก็อวดวามันเกงอยูนั้นละ
ขึ้นชื่อวากิเลส ไมเหมือนธรรม ธรรมทานไมเอียงไมเอน ทานเสมอตนเสมอปลาย ดี
บอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก อยางนั้นเสมอไปเรียกวาธรรม แลว
ตายใจได เพราะไมหลอกลวงตมตุนใคร ตรงไปตรงมา แตกิเลสนี่ โหยไมไดนะ ถูก
หลอกทั้งนั้นละพวกเรา เร่ืองของกิเลสหลอกเกงนะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ เหน่ือย 
เทานั้นพอ   

 วิทยุเรานี้ก็ออกทั่วไปหมดแลวเดี๋ยวนี้ เวลานี้กําลังออกมากนะ นี้ฟงวาสกลนคร
เขามาเสนอขอตั้งถึง ๑๐ แหง จังหวัดสกลนคร ที่ไหนตอที่ไหนบางเวลานี้ตั้งกันกระจาย
ไปหมดเหมือนอยางนี้ เอาธรรมะของหลวงตาออกๆ นะ เดี๋ยวนี้ ธรรมะเราเลยออก
กระจายกวางขวางมาก ออกถึงเมืองนอกเมืองนา ออกนอกโลกเราไป ทางเมืองนอกทุก
วันนี้คนสนใจฟงธรรมะทางอินเตอรเน็ตนี้มาประมาณสักเทาไร สักกี่พันนะ  (ครั้งหลังนี่
ประมาณ ๒๙๐๐ ถึง ๓๐๐๐ ครับ) อยางน้ันละเขาฟงอยูทางเมืองนอก 

 เมืองไทยเราที่ไหนก็มีวิทยุเสียงธรรม ดังไปทั่วละเดี๋ยวนี้ คอยกวางขวางออกไป 
ทางอุดรฯ ที่เขาออกอุดรนี่ก็ตั้ง ๙ สถานีแลว หนองคาย ๓ สถานีที่ออกธรรมะเรา แลว
ที่โรงเรียนบานตาดก็เร่ิมอีกแลว กําลังกระจายออก ที่ไหนบางนา หนองบัวลําภูกําลัง
กระจายออก (สกลนคร เมื่อเชานี้กราบเรียนทั้งหมดประมาณรอยกวาสถานีครับ) 
นูนนะ (เขาจะมาตอจากของบานตาดไป) ดูวางั้นนะ ที่สถานีนี้เปนสถานีธรรมะนะ 
ออกเปนธรรม ทางสกลนครรูสึกวามาก  
 เมรุหลวงปูเจี๊ยะเสร็จหรือยัง (เสร็จแลวครับ) เรียบรอยแลวนะ  (ครับ)  เมรุเรา 
เราทําไวสําหรับเผาเรา ตกลงเรายังไมตายทานปญญาตายกอนเลยไปเผาทานปญญา นี้
เราก็เลยคาราคาซัง เลยหาที่เผาไมไดละ เผาทานปญญากอนแลว พระอรหันตทาน
นิพพานนี้ไมคอยมีในประวัตินะ ไมมี มีสองสามองค องคที่มีชื่อเสียงโดงดัง เชน พระ
สารีบุตร พระโมคคัลลาน พระอานนท ก็เทานั้น นอกน้ันเงียบ เพราะทานตายสบาย
มาก พระอรหันตตายไมเหมือนคนทั้งหลายตาย พอไดเวลาของทานแลวเทานั้น ทาน
หันหนาเขาปาไหนปบเทานั้นไปเลย  
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 ทานไมไดเปนภาระเรื่องเปนเรื่องตายเหมือนโลกทั้งหลายนะ ขันธนี้ก็อาศัยกัน
ไป ไมยึดไมถือ แตความรับผิดชอบมีอยูก็รับผิดชอบกันไปจนกระทั่งถึงอวสานของชีวิต  
จะไปไมไหวแลวเหรอ ปลอยปบไปเลย ทานไมไดเปนภาระอะไรนะ ในตําราจึงไมคอย
ปรากฏ พระอรหันตนิพพานที่ไหนๆ ไมปรากฏ มีสองสามองคเทานั้นเอง เพราะทาน
ตายงาย ทุกอยางทานงายหมด พระอรหันตทานงายหมด ทานไมมีอะไรยุง เพราะเรื่อง
ยุงคือเร่ืองกิเลส ทานสิ้นไปจากใจแลวทานก็เลยงายไปหมดเลย สุดทายแมจะเปนธาตุ
ขันธเปนของสมมุติก็ตาม ทานก็งายไปอีก อยูกินอะไรๆ ทานไดทั้งน้ัน เปนอยางน้ันนะ  
 (ถวายผาบังสุกุล คุณแมแฟนกําลังใกลจะละสังขารเจาคะ) เออๆ ชักบังสุกุลที่นี่
ละ ตั้งใจอุทิศสวนกุศลใหนะ เราชักที่นี่จะเปนอะไรไป ก็ใจนี่พุง ยากอะไร เร่ืองเกิด
เร่ืองตายมันก็เปนอยางน้ันละ 

 (หลวงตาเมตตาอาน กําหนดการพระราชทานเพลิงศพทานหลวงปูเจี๊ยะ) 
อาจารยเจี๊ยะอายุเทาไร (๘๘ ครับ) เออนิมนตพระมา ๘๘ อายุ ๘๘ ใหพร 

 (ลูกหลานอยากจะเลาใหฟงนะเจาคะหลวงตา รายการสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 
๑๐๓.๒๕ เกิดขึ้นมาเปนประโยชนตอประชาชนทั้งหลาย รูสึกมีเพลงเยอะมาก เปดมาที
ไรเจอแตเพลงทางโลก หนูมีความคิดวา ใน ๑๐๘ สถานี แตเอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ อยาก
ใหมีแตธรรมะของหลวงตาหรือไมก็เปนเสียงธรรมของพอแมครูอาจารยในสายหลวงปู
มั่นเจาคะหลวงตา) เร่ืองเลอะเทอะเหลานี้เราคิดไวหมดแลวแหละ มันพึ่งออกมาหลัง
คิดแลว เราคิดไวหมดแลว มันพึ่งโผลมา มันนอนตายยังไงมันพึ่งโผลมาเดี๋ยวนี้ เราคิด
ไวนานแลว ไอพวกสกปรกมันจะแอบ ไมผิด แตมันก็รูแลวจะทํายังไง 

 (ขอใหปรับปรุงในสิ่งที่จะเปนไปโดยธรรม อันจะเปนประโยชนแกประชาชนทั้ง
ปวง ไมใชเพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือเพื่อคนใดคนหนึ่ง แตเพื่อโลก เพื่อเปนการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา) เขาวาไงบาง (ลูกศิษยหัวเราะ) 

 จะใหวาไง ก็เร่ืองอันนี้ก็บอกวาวิทยุธรรมะอยูแลว มันยังไงมันก็ตองแทรก เรา
คิดไวแลว แลวแตจะพิจารณากันซีพวกที่รับผิดชอบอยูในนั้นนะ (หลวงตาคะที่บาน
ตาดก็เหมือนกันเจาคะ) เหมือนกันนั่นละ (มีแตเพลงขอมา และเปนเพลงโลกๆ หลาย
รายการที่วัดปาบานตาดคะ) มีแตธรรมะมันเปนไปไมไดเราวางี้เลย มันตองพวกนี้จะ
ออกหนาไปเรื่อย แซงไปเรื่อย คิดไวหมดแลวแหละ พูดอะไรมามันก็ไมเหนือความคิด
ที่เราคิดไวแลว มันก็ตามรอยเราไป โลกสกปรก จึงบอก เปดทางพวกมันนั่นแหละ วา
งั้น มีเทานั้นแหละ  
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่



 ๑๑

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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