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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ เชา 

เสียนิสัยเรื่องสุรุยสุราย 
  

กอนจังหัน 
 ซื้อผาเขา ผาเราในเมืองไทยอดอยากเมื่อไร บอกวาปาเขาปาเทานั้น อันนี้เอามา เรา
วา นั่น เสียนิสัย ไมไดอยูไมไดเหมือนลิง ความับๆ เอ มันยังไงกัน สอนอยูเสมอ ใหตั้ง
นิสัยใหมนะ เมืองไทยเราเสียนิสัยเรื่องสุรุยสุราย อะไรมาความับๆ ถาเปนของเมอืงนอก
ควาเลยไมไดคํานึง อยางตะกี้นี ้เขาเอาดอลลารมาแลวก็เอาผาหมมาจากเมืองไหนไมรู เขา
บอกเมืองนัน้เมืองนี้ เขาเอาดอลลารมา ดอลลารนี้เอามา มีเทาไรเอามา ผานี้ปาเขาปาให
หมด เมืองไทยเราไมอด นั่นเห็นไหมละ ใหคิดอยางงั้นซ ี เรารักษาบานเมืองของเรา 
สุรุยสุรายใชไมไดนะ   
 อันนี้ผิดหลักพุทธศาสนามากทีเดียว ไมมีในพทุธศาสนาเลย มีแตกิเลสเหยียบ
ศาสนา อยางที่วาตะกี้นี้ เออ ก็พูดอยูเสมอ ควรพินิจพิจารณาใหดีนะพี่นองชาวไทยเรา เสีย
นิสัยอันนี้นะ เราเปนครูเปนอาจารยนําธรรมมาสอนเพื่อเปนเนื้อเปนหนังของตนเอง ใหมี
หลักมีเกณฑ มีเขามีเรา มีศักดิ์ศรีดีงามดวยกนั อะไรก็หมอบใสเขาๆ แมที่สุดอยาง
ช็อกโกแลต เราไมลืมนะ อยูทีอ่ยุธยากําลังจะไปเทศน นั่งปบแลวก็ เทศมนตรีหรืออะไร 
เขาก็มานั่งอยูนั้นคุยกัน พอดไีอลูกศษิยตัวสําคัญของเรานั่นละเขามา ไดชอ็กโกแลตมา  
 นี่ๆ ไดช็อกโกแลตมาจากฝรั่งเศส ดีใจไดมาจากฝรั่งเศส ฟาดเสียเปรี้ยงๆ ให
เทศมนตรีฟงใหชัดเจน เทศมนตรีหูผึ่งเลยนะ เพราะไมเคยไดยิน คุยกันธรรมดาดีๆ พอ
ทางนี้มาใสกันทันทีเปรี้ยงๆ เลย ไดขอคิดมากเทศมนตรี ตองไดขอคดิมากวันนั้นนะ มัน
เปนยังไงเมอืงไทยเรานี่นะ นิสัยเสียอันนี้ โลเล วันนั้นเทศมนตรี โอย ตื่นทันที คึกคกัตื่น
เลย แตไดขอคิดมากนะวันนั้น เพราะเราเอาแตสําคัญๆๆ เอาช็อกโกแลตมาจากฝรั่งเศสนี่
ละซัดเอา พอดีอกีสองสามวันมาหา นี่ตัวดีมาแลว ซัดเขาอีก มันเปนอยางงั้นนะมันเสีย  
 พูดใหฟงเสียงบางซิ เอาเขาหัวใจบางซิพวกเรา อยาใหเปนนิสัย นิสัยอันนี้ทําลาย
เนื้อหนังของตัวเองนะ หาความงอกเงยไมได ไปเห็นของเขาดีกวาของตวัเอง ใชไมไดนะ 
แมที่สุดไปเห็นเมียเขาดีกวาเมียเรา นี่เห็นไหม นี่มันเปนอยางงั้น เทียบกันอยางงั้นละ 
เทียบเขาไปซิ ลูกเขาดีกวาลูกเรา เราเปนยังไงไปหมอบกราบลูกเขา เมียเขา ผัวเขา เมียตัว 
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ผัวตัว ลูกตัว ไมสนใจ ใชไมได นี่ละเทียบกันเขาอยางน้ีเอง ของเขาดีหมดๆ อะไรดีหมด 
เลยลืมตัว ทีนี้ไมมีทางแยกตัว มีแตหมอบเขาเรื่อยไป ตายเลย จม ใหพากันจํานะ 
 วาจะไมพูดอะไร มันก็อยางน้ีละคึกคักขึ้นเลย อันนี้ไมเหมือนใครนะ อยูดีๆ ก็อยู
เถอะ แตถามีอะไรมาแลวดีดปงทันทเีลย อนันี้เราเคยพูดเสมอ มันเปนยังไงนิสัยเมืองไทย
เรา มันเสียจริงๆ ตรงนี้ใหพากันคิดนะ อันนี้เหลวไหล เราสอนมาเรื่อยๆ แลวมิหนําซ้ํายัง
เอามาตีหนาผากเราอีกตะกี้นี้ เราก็ตีหนาผากกลับคืนนะซิ หนาผากลูกศิษยก็มี หนาผาก
อาจารยก็มี ก็ฟาดละซิ จะมาตีหนาผากอาจารย อาจารยฟาดหนาผากลูกศิษยเสียกอน มัน
เปนยังไงนี่วะ 
 อันนี้เขากันไมไดเลยกับหลักชาวพุทธ เขาไมได เปนขาศึกตอกันรอยเปอรเซ็นตเลย 
เพราะฉะนั้นจึงเอามาสอนอยางเด็ดๆ เตือนมาเรื่อยๆ แลวก็มาตีหนาผากเรื่อยๆ เราถือ
คัมภีรอยูนี่ มาตีหนาผากเรา เราเอาคัมภีรนี่ฟาดเอา เขาใจไหมละ มันไมไดหนาไดหลัง
อะไร วาจะอานอะไรไมอานละ ขี้เกียจอาน มันหมดเวลา เอาบิณฑบาต 
  

หลังจังหัน 
 รวมทองคําและดอลลารเมื่อวานนี้ ดอลลารได ๑๓,๓๙๗ ดอลล และทองคําได 
๑๙ กิโล ๖๐ บาท ๕๑ สตางคเมื่อวานนะ (สาธุ) เกือบ ๒๐ กิโลเมื่อวาน ตองเรงละ 
ทองคําเราเรงเลย เรงไมรอ เรงเร่ือยเลย นี่ยัง ๑๑ วันนะนี่ จะมอบอกี ๑๑ วัน ยังอีก ๑๑ 
วัน วันที่ ๑๒ ก็มอบละวันนั้น กอนหนาอีกสักวันสองวันก็จะบอกวาไดทองเทาไร แลวมอบ
เลย เดี๋ยวนี้ยังบอกไมได เพราะมันเขาอยูตลอดๆ พูดไมได จนกระทั่งแนนอนแลว พอ
กําหนดตายตัวแลวทีนี้บอกไดเลย จะมาอีกก็พกัไวๆ ที่ไดมาอีกทีหลังนี่เรียกวาพักไวเลย 
ไมเขา เขาที่ตายตัวแลว ที่ประกาศแลวนั้นเทานั้น 
 เราจะใหไดทองคํามากๆ คราวนี้ จึงเรงตลอด เรงทองคําตลอด ดอลลารมันก็วิ่ง
ตามไป เห็นไหมนี่ มันวิ่งไปเมื่อวานนี้ไดตั้ง ๑๓,๓๙๗ ดอลล เมื่อวานนี้นะ ไมใชเลน
เหมือนกัน ดอลลารมันก็วิ่งของมัน ดอลลารก็มีขา ทองคํากม็ีขา ตางอันตางว่ิง สวนเงินสด
พูดไมได เพราะมันกวางตอกวางเงินสดนะ หมุนทุกแหง หมุนเขามาทุกแหง จะตอง
จายๆๆ ตลอด เวลานี้สวนใหญๆ ก็หาหกแหง ทางภาคใตมีส่ีหลัง ลาดยาวสองหลัง หก
หลังใชไหมละ อุดรโรงพยาบาลโนนสะอาด อันนั้นหนึ่งหลัง แลวกําแพงอีก นี่ละที่เงนิสด
จะกระจายออก นี่เราก็ทัง้เจียดไวเขานี่ดวยนะ เหตุที่จะเจียดไปไดมากไมได อยางน้ีละทาง
นูนก็รุมเขามา ไมทราบจะออกทางไหน  
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 เพราะฉะนั้นจึงวาเงินสดนี้พูดไมได เงินสดนี้หมุนตลอดเลย ที่วาเหลานี้เราพูด
เฉพาะใหญๆ นะ เครื่องมอืแพทยที่ส่ังมาๆ ทีต่กมาเรื่อยๆ จายเร่ือยอยูตลอดเครื่องมือ
แพทยนะ นี่หมายถึงตึกใหญตางหาก พวกเครื่องมือแพทย เชนอยางเรามาทางนี้ที่อนุญาต
แลว ส่ังแลวๆ มันก็ตกมาเรื่อยอยูขางหลัง สวนเครื่องมือเขาโรงพยาบาลๆ สวนบิลรับเงิน
มารออยูวัด เราไปถึงแลวเมื่อไรเราเซ็น ดูทุกอยาง แลวทีนี้เอาละจายๆ เครื่องไหนเทาไรๆ 
จาย สงตามบริษัทๆ ออกมาจากบริษัทใดเขาจะบอกมาพรอมในบิลเขา แลวเราก็จายเช็ค
ตามนั้นๆ แลวก็สงบริษัทตางๆ  
 อยางน้ีละมันกระจาย เงินสดมันจึงพูดไมไดนะ เร่ืองเงินสดพูดไมไดเลย เพราะมัน
หมุนเอามากตอมากเงินสด จึงวาไมม ีมีไดยงัไงกม็ันไหลอยูตลอด ก็เราไมไดมอีะไรนี ่แบ
มือตลอดเรา มาตกปบไหลออกๆๆๆ ตลอด เราไมมีเก็บ ไมมีสงวนแมแตบาทเดียว 
สตางคเดียววางั้นเถอะ มีแตเปดไวเพื่อโลก ไมวาของมาสําหรับเรา เราเขาเปนสวนรวม
ทั้งหมด ตัง้แตไหนแตไรมาเราไมเคยยุงกับเงินกับทอง ขอใหโลกไดรับความสุข ความ
สบายเราเปนที่พอใจ สําหรับเราไมมีปญหาอะไรแลว ชวยโลกตางหากนะเราไมมีอะไร 
 คราวตอไปนี้ก็คงไมมาก วาจะสองครั้งเทานั้นพอ เพราะคราวนี้จะทุมกันใหญ คราว
กฐินเพื่อชาติทุมกันใหญคราวนี้ หลังจากนั้นไปก็จะไมมาก เรากะวาจะใหเสร็จภายในกลาง
ป ๒๕๔๗ จะไมใหเลย จะขีดเสนตายไวในป ๒๕๔๗ แตจุดที่เอาจริงๆ ในยานกลางป เรา
กะไวอยางงัน้นะ กําหนดไว กะไวๆ จะไมใหชา เพราะมันนานแลว จะหาจะหกปเขามานี่ 
ถาเดือนเมษาก็หกปแลว นี่มันจะหกปกวาแลวกวาจะเสร็จเรียบรอย 
 หนักมากนะ มันตองใชทุกอยางความคิดความอาน แตความคิดของเรานี้เปนธรรม
ลวนๆ ไมมีโลกเขามาแฝงเลย เปนธรรมลวนๆๆ ตลอดไปเลย ทุกอยางเปนธรรม ไมวาจะ
ธรรมดา ไมวาจะนิ่มนวล จะแข็ง จะเด็ดๆ อะไรนี้เปนไปดวยธรรมทั้งน้ัน เราไมมีกิเลสที่
เขามาแฝง พอที่จะทําใหมัวหมอง ไมมีเรา เวลาเด็ดก็เด็ดเพื่ออรรถเพือ่ธรรม ก็เพือ่ความ
ดี ความถูกตองนั้น ที่ผดิไมเอาเขามาเกี่ยวเลย เราไมฝนถาอะไรผิด ถาเปนทางดีแลวไมวา
จะออน จะแข็ง จะไปเต็มเหนี่ยวๆ ตามอัตราของความพิจารณาเรียบรอยแลวออกๆๆ เลย 
 แลวตอไปนี้เราก็เร่ิมอยูอยางเกาละ หมุนติ้วๆ อยู ตอจากมอบไปแลวนะ จนกระทั่ง
ยุติเมื่อไรแลวก็เลิกละ การเลิกนี้ไมยาก ประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบทีเดียว ในขณะที่
ผานมานี้ แหม หนักมากทีเดียว ถาหากเปนเรื่องของทางโลกอกเราแตก เกี่ยวกับเรื่องชวย
ชาติบานเมืองคราวนี้นะ ถาเปนแบบโลกแลวเรียกวาอกแตกเลยเรา เพราะมันประดังมาทั้ง
ดานบานเมือง ทัง้ดานศาสนา แลวมันก็เขามาอยูในจุดกลางนี้นะ เราก็ไมเคยคิดวาจะ
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เปนไปอยางนี้ เหตุการณของมันมันก็หมุนใหเปนไปได เมือ่เหตุการณหมุนเขาไปแลวจะ
ถอยไดยังไง มันก็ตองหมุนตามเหตุการณ จึงวาหนักมาก 
 ศาสนาก็ยุงอยางน้ี ก็เห็นอยางน้ีดูเอาซิ แลวก็มันจะเขามานี้นะ สุดทายก็เลยเปน
เร่ืองของเราเปนผูออกสนามเรื่องศาสนาก็ดี เร่ืองทัง้หลายๆ มานี้ ทางนั้นก็รองเรียนมา 
ทางนี้ก็รองเรียนมา คนนั้นอันนั้นมาก็รวมมาหาเรา เราจะเปนผูวินิจฉัยใครครวญแลวออก
สนามๆ เปนเราเปนผูออก ทางนูนเสนอเขามาๆๆ ทุกดานทุกทาง จึงวาหนักมากนะ เร่ือง
ศาสนายิ่งเปนเรื่องละเอียดสุขุมมากดวย ถาธรรมดาไมทราบวามันผิดหรือถูกที่แทรกเขา
มาๆ เพราะละเอียด ศาสนาละเอียดมาก โลกกับศาสนานี้เขากันไมได  
 ศาสนาถาเอาโลกมาใชมันก็ยุงอยางน้ีละ ถาใหกิเลสแฝงเขามา ใหโลกแฝงเขามามัน
ก็ยุง ทีนี้ธรรมตองเปนผูกล่ันกรองซ ิ กล่ันกรอง ตอบรับ ตานทาน อะไรไมดีปดๆ เร่ือง
ธรรม ไอเร่ืองกิเลสมันมาไมมีประมาณ แลวแตมันจะมาแบบไหน ใครก็วาใครถูก
ทั้งน้ันๆๆ ละมา กิเลสมาตองเอาความถูกตองมากอนเลย มันไมไดมีเหตผุลมากอนนะ ผิด
ขนาดไหนเจาของเองก็รูวาผิด แตเวลาแสดงออกวาถูกทั้งนั้นๆ นี่ถาไมพิจารณาดีๆ ก็หลง
ตามไปเลย แตธรรมแทละเอียดเขาไปยิ่งกวานั้น ตองไดกล่ันกรองพิจารณาเสียกอนทกุ
อยางๆ ลําบากนะ  
 เร่ืองโลกก็หนักไปแบบหนึ่ง ทางศาสนาก็หนักไปแบบหนึ่ง แตทางศาสนาหนักแบบ
ละเอียดกวากันอีก ตกลงทั้งสองอยางนี้มันก็สายโยงมาหาเรา ใหไดพินิจพจิารณา อยางเรา
ดําเนินอยูอะไรๆ นี้เราพิจารณาตาม อะไรมันขัด อะไรมันไมขัด พิจารณา สวนมากคือที่
ความจริงความจังแลว สวนศาสนานี้มันไมนาจะมีปญหานะ เพราะแบบแผนตํารับตําราคือ
ความถกูตองกางไวเรียบรอยแลว ไมนาจะมีปญหาอะไร แตมันก็มีมาในนั้นแหละ ศาสนาก็
เลยกลายเปนมีปญหาไปดวย เพราะผูที่ปฏิญาณตนหรือวาปฏิบัติตนวาเปนศาสนา หรือวา
เปนลูกชาวพุทธ หรือเปนพระเปนเณร  
 นี่เราลืมแลว พอพูดเหน็ไหมละ พอจะพูดอะไรมันตัดแลว ขาด อยางน้ีทุกวันจึง
ลําบากมาก จะพูดอะไรระวัง วันนี้ไมพูดอะไรมากละนะ มีแตพกักันเทานั้นแหละ เพราะ
เหนื่อยมาก เมื่อวานนี้ไปเทศนที่วัดพุทธบูชา ไปไมไดเลยเมื่อวานนี้ หมดกําลัง ตัง้แตเชา
มาถึงตอนบายเทศนที่นี่ (เทศนที่ศาลาสวนแสงธรรม) ออกจากนี้ก็ไปเทศนที่นูน พอไป
เทศนที่นูนรูตัวเลยพอแลวตั้งแตนี้ไปแลว แตความจําเปนมันบังคับ จะใหทํายังไงตองไป 
ขึ้นธรรมาสนก็บอกเลย วาวันนี้มาดวยความชํารุดทรุดโทรมทุกอยางน้ันแหละ ไมไดมาดวย



 ๕

ความสมบูรณพูนผลอะไร สังขารรางกายก็เพียบพอแลว การเทศนาวาการจะไปไดถงึไหน
ละ พี่นองทัง้หลายฟงเอาก็แลวกัน เทานั้นละ 
 จากน้ันเริ่มขึ้นก็ฝนตลอดเลย สุดทายก็ไปไมรอด เมื่อวานหยุดเลย นี่เรียกวาหมด
จริงๆ หมดกําลัง ไมมีอะไรจะเทศนไดเลย นั่นเห็นไหมละถามันหมดเปนอยางงัน้นะ 
เครื่องมือคือธาตุคือขันธเมื่อมันชํารุดแลวก็เปนอยางงั้น เหมือนอยางรถนี่ เจาของจะขับ
เกงขนาดไหน มือดีขนาดไหนก็ตาม ไอรถเสียเสียอยางเดียวมันก็อยู อันนี้ก็เหมือนกัน
เครื่องมือมนัเสีย ธาตุขันธไมอํานวย อยางเมื่อวานนี้ แหม เหนื่อยมากจริงๆ ตั้งแตเชา
จนกระทั่งบายเทศนตลอด พูดตลอด แลวพอจากนี้ก็ไปนูน ไปก็ขึ้นธรรมาสน ทั้งที่ออน
เปยกขึ้นไป เหมือนหนึ่งวาไดหามขึ้นธรรมาสน  วางั้นเถอะ ไปก็พูดไมถงึไหนละ ไปไมรอด
จริงๆ เลยตองหยุด เปนอยางงั้นละ  
 ใหพร รับพร 
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