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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๒ กมุภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

อยาเห็นแกเงินย่ิงกวาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
กอนจังหัน 

 วันนี้เราจะไปชวยปลา ที่เราเคยชวยมาทุกที ชวยทั้งคนทั้งปลาทั้งอะไร เราเปด
ประตูแคบ ไมวาอากาศไมวานํ้า เปดแคบมันก็เขาไดนอย ออกไดนอย เปดกวางมันก็
เขาไดมาก ออกไดมาก เปดกวางเทาไรออกมากเทาไรเขามากเทานั้น ทีนี้ปดบัญชกีัน 
ปดกึก๊ไมใหมันออก ทนีี้มันเลยไมเขา คนตระหนี่อยางน้ันละ ปดกึก๊ไมใหมันออก 
สุดทายมันก็ไมเขา เปดออก เขาไปเทาไรออกไปเทาไร มันเขากลับไปหาผูทํานั่นละ 
 ทําที่ไหนไมมีที่แจงที่ลับ บุญกุศลใหเชื่อเถิด บาปบุญนี่พระพุทธเจาทุกพระองค
ปฏิเสธไมไดเลย บาปบุญๆ นี้ปฏิเสธไมได เพราะสัตวทําอยูเปนประจํา ทานจึงใหเลือก
ทํา อยาทําบาป ทําบาปเปนบาป เปดประตใูหบาปเขา ทําบุญเปดประตูใหบุญเขา  
เขาใจเหรอละ เพราะมันอยูกับเรา เวลาเปดกวางนี้มันก็เขาไดมากออกไดมาก คนทีม่ี
จิตใจกวางขวางไดทําบุญใหทานนี้ อํานาจแหงกุศลที่เต็มอยูในหัวใจไปไหนไมมีอด
อยาก จนกระทั่งถึงนพิพานไมมีอดอยาก แตคนที่มีความคับแคบตีบตันเห็นแกตัว ไป
ไหนตีบตันทั้งนั้นๆ แหละ เพื่อนฝงูมีมากเทาไรก็ไมมีความหมาย เพราะเจาของหมด
ความหมายแลว ถาสรางความหมายใหตัวเองไปที่ไหนมีความหมายทั้งน้ัน ใหพากันจํา
เอานะ 
 เวลาจะไปทําบุญใหทานตระหนี่ถี่เหนียว เวลาจะกอบจะโกยนี่เปดกวางออก พุง
โตยิ่งกวารัฐบาลไทยทุกวันนี้ รัฐบาลไทยนี่พุงโตจนนาเกลียด คนเกลียดกันทั้งประเทศ
เวลานี้ มันไดใครมาเปนหัวหนารัฐบาลก็ไมทราบ ไดยักษไดผีมาจากที่ไหนจึงมาเปน
รัฐบาลของเมืองไทย จนตับปอดพี่นองชาวไทยจะไมมีเหลือ เละเทะ มีขนาดไหนก็ตาม
พวกนี้ เศรษฐีเหลานี้เปนเศรษฐีเนาเฟะ เหม็นคลุงทั่วโลกดินแดน ยังจะไปเหม็นคลุงใน
นรกอเวจีอีก ที่มันกอบโกยออกมาอยาเขาใจไปไหน มันกอบโกยเอาไฟเขามาเผาหัวอก
มัน มันจะเกงกวาพระพทุธเจาไมไดพวกนี้ 
 พระพุทธเจาทรงโลกวิทูรูแจงเห็นจริงหมดแลว พูดอะไรไมมีคลาดมีเคลื่อน คือ
ศาสดาองคเอกน่ันแหละ เรานี้ตลบตะแลงเหยียบหัวพระพุทธเจาไป ซึ่งเทากับเหยียบ
หัวตัวเองไปโดยลําดับลําดา ใหระวัง ถาเชื่ออรรถธรรมไมไดแลวหมดความหมายนะ
มนุษยเรา ถาเชื่อธรรมไมได หรือไมเชื่อธรรมแลวคนนั้นคือหมดความหมาย เชื่อกิเลส
อยางเดียวจมโดยถายเดียว จมโดยถายเดียวเทานั้น ถาเชื่อธรรมฟนไมตองสงสัย ผูที่
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หลุดพนไปถงึพระนิพพานมีแตผูที่เชื่อธรรมเทานั้น ไมใชผูเชื่อกิเลส พากันจําเอานะ จะ
ใหพร 

หลังจังหัน 
 (เชานี้หลวงตาทานจะไปเลี้ยงอาหารใหปลาที่วัดหงส) เอานะลูกเตาหลานเหลน
ทุกคน พาทําบุญใหทานเฉลี่ยเผื่อแผน้ําใจตอสัตวโลกน้ี อยูรวมกันใหเปนสุขๆ ธรรมะ
บุญกุศลไปทีไ่หน การเสียสละไปที่ไหนกวางขวางชุมเย็นไปหมด มีแตความตระหนี่ถี่
เหนียว ไปที่ไหนตีบตัน จําใหดีคํานี้ ภพนี้ก็ตีบตนั ไปภพหนาก็ตีบตัน คนคับแคบอยู
ที่นี่ก็คับแคบ ไปที่ไหนคับแคบไปหมด คนที่มีจติใจกวางขวางใจบุญสุนทานไปไหนเบิก
กวางๆ ไปเลย เปนอยางนั้นนะ 
 สรางไปทั้งหมดเขาสูใจ เวลาใจไดแสดงออกเอาละที่นี่ เก็บไวที่ใจหมด บุญและ
บาปไมมีที่เก็บ เก็บที่ใจของผูทํา บุญบาปก็ตามเก็บมากเก็บนอยเขาสูใจ เวลากระจาย
ออก สวนเปนพิษก็เผาเจาของแหลกไปเลย ตกนรกกี่กัปกี่กัลปกวาจะฟนขึ้นมา นูนนะ
ของเลนเหรอ เจาของละทําเอง ไมใชผูหน่ึงอื่นใดทําให วายมบาลก็คือกรรมเจาของเอง 
เปนยมบาลมาบังคับเจาของ ไมใชยมบาลมาจากที่ไหน ไปจากเจาของกรรมของเจาของ
ไป เปนรูปเปนภาพตางๆ ขึ้นมาจากเจาของที่ทาํลงไปดวยวิธีการตางๆ ซึ่งเปนความชั่ว
ทั้งนั้น ทีนี้อะไรมาเปนภัยหมด เปนภัยรอบตัวๆ 
 ใครอยามาลบลางพระพุทธเจา อยาไปเหยียบหัวพระพทุธเจานะ วาบาปไมมี 
บุญไมมี จมทั้งนั้นละ บอกตรงๆ เลย มีแตพวกจะจมทั้งน้ัน ใครเกงกวาศาสดาองคเอก
ที่นําธรรมมาสอนโลก ถาใครไมเชื่อแลวจมบอกชัดๆ เลย ถาใครเชื่อพระพุทธเจาไปได 
รอดๆ จนพนไปเลย พระพุทธเจาไมเคยโกหกโลกแตไหนแตไรมา สรางพระบารมีมา 
๑๖ อสงไขยบาง ๘ อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง ลวนแลวแตร้ือขนสัตวขึ้นจากโลก ไมมี
แงงอนเหมือนกิเลสนะ ทานวาตรงไหนๆ แนนอนทุกอยาง เอกนามกึ  หนึ่งไมมสีอง
คือพระวาจาของพระพุทธเจา ที่รับสั่งอะไรลงไปแนเลย พระญาณก็เหมือนกันหยั่ง
ทราบตรงไหนแนเลยๆ เปนอยางน้ัน 
 ถาลงไดพระญาณหยั่งทราบแลวแน จึงวา เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง คอืความ
แนนอนอันเดียวเทานั้น นี่ละพระพุทธเจามาสั่งสอนโลกเปน เอกนามกึ ทั้งน้ัน ไมมีสอง 
อันนี้จริงอันนี้หลอกไมม ี จริงลวนๆ สวนกิเลสมีแตหลอกจริงไมมี ออกมาแงไหนมีแต
หลอกๆ มันอยูที่ใจเรา เพราะฉะนั้นเราถึงถูกหลอกทกุวันทุกเวลา มีแตกิเลสหลอก วา
จะไปทางดกีเิลสหลอกไปทางชั่ว วิ่งตามมันหัวซุกหัวซุนไมรูตัวแลวก็ไปจม แลวจะไป
ตําหนิใคร ก็ตําหนิตัวเองที่โง วิ่งตามสิ่งหลอกลวงคือกิเลส มันก็จมไดละซิ ถาว่ิงไปตาม
อรรถตามธรรมพระพุทธเจานี้ไปไดทั้งน้ัน ไมมพีระพุทธเจาพระองคใดที่จะนําสัตวโลก
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ใหลมจมไป เพราะคําสอนพระพุทธเจาไมมี แตคําสอนของกิเลสน้ีมอียูทุกหัวใจคน 
หลอกตลอดเวลา 
 ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ เราก็เต็มกําลังของเราแลวที่มาชวยโลก ชวยสุดขีด
ทีเดียว วาอยางน้ันเถอะ โดยที่ไมเอาอะไรทั้งน้ัน ฟงซิวาไมเอาอะไรทั้งน้ัน ฟงแตวาไม
เอาอะไร ดิ้นอยูตลอดเวลานี่ดิ้นเพื่อใคร ดิ้นเพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมไดดิ้นเพือ่เรา อุตสาห
พยายาม วันหนึ่งๆ เราอยูที่ไหนเมื่อไร เพราะอํานาจความเมตตามันครอบอยูหมดเลย 
จึงวามีอะไรไมไดสําหรับเรา เราบอกจริงๆ มีไมไดเลย อํานาจแหงความเมตตานี้กวาด
ออกหมด กวาดออกหมด แมแตไมมีก็ยังจะใหอยู จะวาอะไรความเมตตา 
 เพราะฉะนั้นไปไหนจึงกระจายไปเลย ที่จะใหเก็บไมมี เราบอกเราไมมี เราพอ
ทุกอยางแลว การปฏิบัติธรรมถึงขั้นพอ พออยางนี้เอง ไมเอาอะไรเลย พอทกุอยาง ยัง
อัตภาพใหเปนไปจากการบิณฑบาตกบัประชาชนญาติโยมวันหนึ่งๆ พอ สวนจิตใจ
พอแลว พอตลอดอนันตกาล ทานวานิพพานเที่ยงคือจิตใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน 
เรียกวาเปนธรรมธาตุ เมื่อสมบูรณเต็มที่แลวใจนั้นเปนธรรมธาตุเลย นั่นละนิพพาน
เที่ยงอยูตรงนั้นแหละ 
 ใหพากันอุตสาหพยายาม อยาเห็นแตเร่ืองของกิเลสเปนเรื่องใหญโตกวานะ 
กิเลสมันเหยียบหัวคนตลอดเวลา ไมเห็นละชาวพุทธเรา ถามปากไหนก็วาถือพุทธๆ 
แตกิเลสเหยียบอยูบนหัวมันไมดู ไมไดปฏิบัติตามพุทธนะ ปฏิบัติตามกเิลส วิ่งตาม
กิเลส จะวาชาวพุทธอะไรอยางน้ัน ใหฟงนะ ฟงเสียงพระพุทธเจาถาไมอยากลมจม ถา
ฟงเสียงกิเลสจมทั้งนั้น ไมจมมากจมนอย  จมตลอด ที่จะใหฟนไมมี ใครเชื่อกิเลสเอา
เถอะนะ  
 อยางที่เขาอวดตนอวดโตอยูเวลานี้ จะเปนรัฐบาลไหน รัฐบาลปจจุบันนี้ มั่งมีศรี
สุข กอบโกยที่สุดไมมีใครเกินรัฐบาลปจจุบนันี้ นี้ตามเรื่องที่ประชาชนทั้งแผนดินมาเลา
ใหเราฟง เราก็เปนหูคน เขาก็เปนปากคนมาเลาใหฟง เขาจะไมเอาเรื่องโกหกมายามา
หลอกลวงเราละ เขาเลาตามความจริง เขาวารัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลยักษใหญ วาอยาง
นั้นนะ กินไปหมดกลืนไปหมด ไมมอีะไรเหลือเลย กินไมอิม่กินไมพอ นี้เราก็ยอมรับวา
เราผิด เราดูคนผิดเราก็ยอมรับวาผิด คือเราดูแตฐานะการเงินการทองของเขา ไมไดดู
จิตใจของเขาวาเปนอยางไรบาง  
 เราเลยเอาสมบัติเงินทองฐานะของเขาออกมาเปนเครื่องประกาศ และเปน
เครื่องไวใจวา เมื่อออกไปชวยชาตแิลวคนที่มั่งมีสมบูรณแลวจะไมยุงเกีย่วของกับการ
กินการกลืนการรีดการไถประชาชน เขาจะชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เราก็อุม พูดชดัๆ 
อยางน้ีละ เรายอมรับวาเราผิด อุมขึ้น ใหขึ้นใหได จนกระทั่งขึ้นได ขึ้นมาเปนนายกฯ
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แลวเปนอยางไร เปนหัวหนารัฐบาลแลวเปนอยางไร เวลานี้เดือดรอนกนัทั้งแผนดิน 
เปนอยางไร ทั้งๆ ที่เปนคนมั่งมีดีเดนในประเทศไทยเรา แตทําไมถงึหิวโหยเอามากยิ่ง
กวาคนทั่วประเทศอีกละ ตาสีตาเขาไมไดหิวโหย ไมไดดีดไดดิ้นทะเยอทะยานเหมือน
ที่วาเศรษฐีใหญ เศรษฐีใหญกินไมอิม่กินไมพอ คนทั่วประเทศจะจมกันไปหมด เพราะ
กินไมพอ อํานาจของตัณหาเปนอยางนี้ละ 
 จึงวาดูคนผิด เราก็ยอมรับวาดูผิด ดูฐานะกับดูจิตใจมันตางกัน นี้เราไมไดดู
จิตใจ เราดูฐานะการเงินการทองทกุส่ิงทุกอยางสมบูรณพูนผล เปนผูสามารถที่จะชวย
ชาติบานเมืองไดใหมีความสงบรมเย็นเปนอยางนอย มากกวานั้นจะคอยสมบูรณพูนผล 
ที่ไหนไดกลับมาเปนยักษเปนผีใหญโต กินบานกินเมือง กินไปหมด กินไมเลือกเลย นี่
ทราบวาจะยุบสภงสภา ตั้งรัฐบาลใหม รัฐบาลยักษนั่นละ มันหาอุบายเสือกนั้นเสือกน้ี 
เอาเงินไปหวานลอมประชาชนราษฎร เอาเงินไปโปรย คนเรามันมักเห็นแกเงินยิ่งกวา
ชาติบานเมือง ยิ่งกวาสวนรวมนะ เห็นเขาเอาเงินไปโปรยลงเปนของเศษตกไปกก็ลืน
เอาๆ สุดทายก็มาเปนบอยของเขาตามเดิม 
 ฟงใหดีนะถาไมอยากเปนหมาอยาเห็นแกเงินแกทอง ยิ่งกวาชาติ-ศาสนา 
พระมหากษตัริย ดูใหดี เขาก็คนเราก็คน เขามาแงไหนเราก็เปนคนเหมือนกัน เรามีแง
ที่จะตอบจะรับกัน เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ พูดอยางน้ีไมมีใครพูด เราพูด เพราะ
ประชาชน-พวกลูกศิษยลูกหาใครมาพูดใหเราฟงเขาไมโกหก เราก็นําเร่ืองราวนี้ออกมา
พูด ผิดถูกประการใดฟงเอาก็แลวกัน เราไมไดบวชมาโกหกใคร โกหกตัวเองกไ็มเคยมี 
โกหกตัวเอง เชนอยางทําความเพียรวาจะเอาอยางน้ีมันไดอยางน้ี ฟดกันอกี แกกัน เคย
เปนมาแลวนะนี่ ทําความเพียรวาอยางน้ีมันไมไดอยางใจหวัง ถูกกิเลสตมเอา 
เดือดรอน นอนไมหลับ ตองลุกขึ้นแกกัน เปนแลวนะในหัวใจเรา ซัดจนกระทั่งกิเลส
หมอบ มันหมอบเปนคราวๆ นะ ไมใชหมอบตลอด เมื่อมันยังไมส้ินซากมันตองหมอบ
เปนคราวๆ ตะครุบเราเปนคราวๆ เหมือนกัน นี่ก็ไดซดักันอยางน้ีละ 
 น้ีก็ไดยินบานเมืองเขามาพูดทั่วดินแดนเลย เปนอยางไรคนไทยเราไมใชหมา 
เปนคนทั้งนั้น ทําไมจะพดูตามเรื่องเหลานี้ผิดไป ไมผิด ผูกินกิน ผูโกงโกง ไดไมพอ ได
ไมพอ เขากต็องวาซิ เงนิตามทองตลาดเวลานี้มีที่ไหน ไปทีไ่หนไมคอยมเีงินมีทอง คน
จึงอดอยากขาดแคลน เรียกวาเศรษฐกิจตกต่ําคือการจับจายใชสอยไมสะดวก การเงิน
การทองไมมเีสียอยางเดียว วิ่งกันเปนบามันก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร เพราะเงินไมได
เดินหนาเปนสื่อทางในการทํามาหากิน มันก็ไมสะดวก  
 เวลานี้เมืองไทยเรามีแตประชาชนเต็มบานเต็มเมือง เงินหาที่จะออกตลาดชวย
ไมชวยมือสนับสนุนกันในการซื้อขายการไปการมาใหสะดวกมันไมมีเวลานี้ มันไปไหน
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หมดเงินเหลานี้ เขาก็บอกวาออกไปที่ไหนอีกกี่หมื่นลานๆ แลวจะมาโปรยจางประชาชน
เขาไปอีก จะมาเปนใหญเปนโต ยักษใหญกินบานกินเมืองตอไป ทานทั้งหลายฟงใหดี
นะ นี่เปนธรรมสอนโลก เราไมไดเขาขางน้ันออกขางน้ี เราเอาธรรมมาสอนโลก ดีเรา
บอกวาดี ผิดเราบอกวาผิด  
 ดังที่วาเราดูคนผิดเราก็ยอมรับวาเราผิด เพราะเราดูฐานะการเงินการทอง เรา
ไมไดดูจิตใจคน ฐานะนั่นเลยทับเรื่องธรรมไปเสีย เราไมไดด ูพลาดตรงนี ้เราก็ยอมรับ
วาพลาด มันก็เปนอยางที่เห็นนี่แหละ ใหพิจารณานะทานทั้งหลาย เจ็บแลวใหเข็ดให
หลาบ อยาเจ็บแลวตายทิ้งเปลาๆ เกิดมาตายอกีก็ไมเข็ดอกี มันเกินไปนะมนุษยเรา 
อยาเห็นแกเงินแกทองยิง่กวาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนเรื่องใหญมากทีสุ่ด
เลย เงินใครหาที่ไหนก็ได อยาเอาเงินหลอกลวงตมตุนซึ่งเปนพิษเปนภัยมาเผาเจาของ
ก็แลวกัน เผาเจาของยังไมแลว เผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้เปนของสําคญั 
เพราะเห็นแกเงิน เห็นแกเงิน เก็บตกๆ เขามาหวานที่ไหนเก็บเอาๆ แลวก็มาเผาชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยใหจมลงได เพราะเงินเก็บตก จําเอานะ เทานี้ละพอ ตอไปนี้จะ
ไปเลี้ยงปลา 
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