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โลกตองมีศาสนา 
 

 ผูใหญวงราชการไปไหนชุมเย็น อบอุน ของงายเมื่อไรธรรม อยูกับผูใหญ ผูใหญ
เทาไรย่ิงชุมย่ิงเย็นย่ิงนาเกรงขาม เคารพ มันเปนอยางน้ันนะเปนอยูในจิต คิดดูซิอยาง
หลวงปูมั่น พระเณรน้ีกลัวจนตัวส่ัน แตไลหนีไมยอมหนี สําคัญตรงน้ีนะ เรื่องไลหนีอยา
มาพูดวาอยางน้ันเลย กลัวก็กลัว หลบน้ันหลบน้ีอยูน้ันแหละ น่ันละธรรมเปนอยางน้ัน 
กลัวธรรมกลัวดวยความย้ิมแยมแจมใส กลัวดวยความเบิกบาน กลัวแบบธรรม ถากลัว
แบบโลก ไมได หาหลบหาซอน หลบไมทันคอขาด น่ันกิเลสกับธรรมตางกันนะ ธรรมย่ิง
กลัวเทาไรมันซ้ึงนะ ทั้งกลัวทั้งเคารพอยูดวยกัน น่ีทานเรียกวาธรรม สวนมากดูจะไมคอย
ไดยินกัน 

ไมใชวาเราพูดโอพูดอวดนะ เราจะเร่ิมไดยินเก่ียวกับเร่ืองธรรมเร่ืองกิเลสชัดเจน
ขึ้น ๆ ในระยะท่ีเรานําพ่ีนองท้ังหลายชวยชาติบานเมือง เพราะเร่ืองโลกเร่ืองธรรมน้ีไป
ดวยกัน จึงไดคอยเปดธรรมออกเรื่อย ๆ เปดออกเรื่อย ๆ ธรรมดาคําวาธรรมใครก็ไม
คอยเขาใจ วากิเลสใครก็ไมเขาใจกันนะ สวนมากตอมากไมเขาใจ แมแตเราเรียนธรรม
แท ๆ  ถาพูดตามหลักความจริงแลว ไมเขาใจกันนัก เขาใจพอลูบ ๆ คลํา ๆ  เปนอยาง
น้ันนะ โนน ใหเปนภาคปฏิบัติ นั่นละที่มันชัดเจน พระพุทธเจาตรัสรูปงข้ึนมาน้ีภาค
ปฏิบัต ิ เปนศาสดาข้ึนมาจากภาคปฏิบัติจิตตภาวนา ทรงเจริญอานาปานสติ น่ีเรียกวา
ภาคปฏิบัติลวน ๆ รอยเปอรเซ็นต 

ตรัสรูข้ึนมาในคืนวันน้ันดวยภาคปฏิบัติในเบ้ืองตน อานาปานสติเปนอารมณ น่ี
ภาคปฏิบัติ ทีน้ีวารูเร่ืองโลกเร่ืองธรรมเร่ืองกิเลส จะรูข้ึนมาในจุดเดียวกันคือใจ ใจเปนท่ี
เกิดเปนที่อยูของกิเลสและธรรม ไมมีที่อื่นใดเปนที่เกิดเปนที่อยูของกิเลสและธรรม และ
ไมมีที่อื่นใดที่จะเกิดความสุขความทุกขเพราะกิเลสและธรรมนี ้ จะนอกไปจากจิตใจอยาง
เดียว อยางอื่นไมม ี ทีนี้เรามองกิเลสก็มองกวาง ๆ ไปนูน มองธรรมก็มองกวาง ๆ คือ
กิเลสมันฉายส่ิงหลอกลวง หรือฉายหนังตะลุงหลอกลวงเรา ใหเปนบากับมันไป คืบคลาน
ไป มันออกจากนี ้ เหมือนเราดูหนัง เรามองเห็นแตภาพ มันออกจากอันนี้ฉายไปติดโนน 
เขาเรียกวาอะไรน่ี (ฟลมครับ) เออ นี่ละใหกําหนดอยางนี้ก็แลวกัน 
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เรื่องกิเลสฉายออกไปหลอกโลกหลอกสงสารใหดีดใหดิ้นกระวนกระวาย ดวย
ความหิวโหยโรยแรงไมมีวันอ่ิมพอ จากกิเลสมันผลักดันออกไป ออกจากฟลม อันหน่ึง
อยูขางหลังฟลมคือตัวกิเลส ดันออกมานี้เปนภาพพจนออกไป ๆ คือเจาของน่ันละวาด
ภาพโนนวาดภาพน้ีไป คือกิเลสนั่นละผลักดันใหวาดออกไป น่ีเรียกวาอารมณของกิเลส 
กิเลสนี้เกิดที่ใจ หนาที่ของมันงานการของมัน มันผลักดันออกไปใหเปนความหลอกลวง
โลกตลอดไปเลย 

กิเลสจะไมมีความจริงออกมาประกาศเหมือนธรรม ธรรมก็เหมือนกันอีก ไมมี
ความจอมปลอมที่จะประกาศโลกหลอกลวงโลกเหมือนกิเลส ตองเปนธรรมลวน ๆ ตรง
ไปตรงมาตลอด เพราะฉะน้ัน ทั้งสองฝงนี้จึงเปนขาศึกกัน ฝงนี้สกปรกคือฝงกิเลส ฝงนี้
คือฝงสะอาด น้ําที่สะอาดชะลางกันเรื่อย ไมชะลางไมได โลกจึงตองมีศาสนา ใหทานท้ัง
หลายจําเอาไวนะ น่ีเปดออกมาจากหัวใจใหเห็นใหรูน่ีนะ เราไมไดไปหาจากไหนเรา
ปฏิบัติแทบเปนแทบตายดังท่ีวา ถึงขั้นจะสลบไสลก็ม ี บางครั้งฟดกันกับกิเลส มันไมได
เปนอารมณนะ อยาวาแตสลบไสล เอา ตายก็ตายนูนนะ พุงขนาดนั้น นี่ละปฏิบัต ิ น่ีคือ
ตนเหตุ...ปฏิบัต ิผลไดขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปนที่พอใจ  

ทีน้ีไมวากิเลสไมวาธรรม ดูอันนี้ทีนี้จาไปหมดเลย นี่ละพระพุทธเจาด ู เราตัวเทา
หนูก็ดูเรื่องของเรา มันก็แสดงฤทธิ์เต็มตัวหนูเหมือนกันเขาใจไหม องคศาสดาซึ่งเปน
พญาราชสีหของโลกดวยแลวเปนยังไง ฟงซิ ภูมิของศาสดากวางลึกซึ้งขนาดไหน น่ัน 
ทานกวางขนาดน้ัน เราตัวเทาหนูมันก็เปนพยานกันได เล็กนอยก็ตามมันก็จริงดวยกัน 
ใบ ๕ ก็จริง ใบ ๑๐๐ ก็จริง ใบ ๑,๐๐๐ ก็จริงเหมือนกันตามขนาดของตน ๆ จํานวนเทา
ไร ๆ นี้ธรรมะที่ออกมาจากภูมิของสาวกกับภูมิของพระพุทธเจานี้ตางกันมาก แตก็
เหมือนใบ ๑๐๐ ใบ ๑๐ ใบ ๕ เขาใจไหม มันจริงดวยกันน่ันแหละ จับอันไหนออกมาจริง
หมด เปนอยางน้ันแหละ  

ที่สอนพี่นองทั้งหลายนี่ เราไมไดสอนดวยความไปลูบ ๆ คลํา ๆ ยังบอกแลว แลว
ยิ่งจวนจะตายแลวยิ่งประกาศออกมา ใหพ่ีนองท้ังหลายไดทราบความอัศจรรยเลิศเลอคือ
อะไร คือศาสนธรรมของพระพุทธเจา และพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสรูธรรมข้ึนมาจา
สอนโลก ทีนี้ก็วาดออกไปซิ เปนแบบแปลนแผนผังออกไปสอนวิธีนั้นวิธีนี ้ น่ีแบบแปลน
แผนผัง ใหปฏิบัติอยางนี ้ๆ ก็รูเห็นอยางน้ัน ๆ ไปตาม เหมือนเขาปลูกบานปลูกเรือน
ตามแปลนน้ันแหละ ขนาดไหน ๆ มันก็มีอยูในนั้นหมดแปลน อันนี้เรื่องแปลนของพระ
พุทธศาสนามีหมด อยูในน้ันหมด  
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เวลาปฏิบัติลงไปมีความสามารถมากนอย จะควาเอาแปลนไหนไดติดมือมาเลย 
นอกจากไมปฏิบัติ ก็เหมือนกับแปลนบานแปลนเรือนเต็มหอง ก็ไมเกิดเปนตึกรามบาน
ชองอะไรขึ้นมา แมเทากําปนก็ไมเกิด มีแตแปลนในหองในหับ อันนี้ธรรมในพระไตร
ปฎกก็มีแตชื่อของธรรม ธรรมแทยังไมมี นั้นเปนชื่อของธรรม ไมวาบาป บุญ นรก 
สวรรค นรก อเวจีอะไรอยูในนั้นหมด ทานบอกไวอยางถูกตอง ถอดออกจากพระทัยของ
พระพุทธเจาไปเปนนั้น ทีนี้ผูปฏิบัติตองนําแปลนนั้นออกมาปฏิบัต ิ เหมือนเขาเอาแปลน
ออกมาปลูกบานปลูกเรือน เราปฏิบัติยังไงเต็มความสามารถของเรา เปนขั้นภูมิก็ปรากฏ
ขึ้นมา ๆ เร่ือย ๆ ๆ เรื่อยไปตามแปลนไมมีผิด ทานจึงเรียกวา สวากขาตธรรม คือตรัส
ไวชอบแลวทุกอยาง เหมือนแปลนท่ีเขาทํา แปลนของคนมีกิเลส แตเขาก็แมนยําตาม
ฐานะของเขาที่มีกิเลส เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรงแมนยํากับแปลนแหงศาสนธรรมของ
พระองคเอง นี่ละแมนยํามาอยางนี้ตลอด  

เพราะฉะน้ันใครปฏิบัติตามธรรมจึงไมผิดหวังวาง้ันเลย เราอยาใหกิเลสมันหลอก
ตลอดเวลา เรามองไปสลดสังเวชพูดจริง ๆ ตัวเทาหนูมันอดไมไดนะ ถาจะวามันผลักมัน
ดัน มันไมผลัก ดูก็ดูไปอยางนั้นละ คือธรรมดูไมไดเหมือนกิเลสด ู กิเลสดูเปนท้ังความ
เพลิดเพลิน ความเศราโศกเสียใจเพราะส่ิงมาสัมผัส ๆ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัส
เขามาจะมีความเสียใจดีใจไปดวยกันน่ันละ แตธรรมน้ีวางไวตามเปนจริงทุกอยาง ดีรูชั่วก็
รู อะไรก็รูทานไมหนัก ธรรมดูโลกทานไมหนักนะ โลกดูโลก โลกดูธรรมหนักนะเปนอยาง
น้ันนะ แมแตดูธรรมเปนของเบา โลกก็หนักเพราะกิเลสพาใหหนัก ถาธรรมดูโลกแลวไม
มีหนัก ถึงโลกจะหนักขนาดไหนธรรมก็ไมหนัก พระพุทธเจา พระอรหันตทานไมไดหนัก
กับอะไร ทานไมแบกไมหามหากรู ใครจะรูย่ิงกวาทาน ทานรูอยางแบบผูส้ิน ไมหยิบไม
ย่ืนไมแบกไมหามภาระท้ังหลาย ที่ไดเห็นไดยินไดฟง  

น่ีเราเกิดมาพบพุทธศาสนาแลวอยาปลอยนะ ศาสนาเอกในสามแดนโลกธาตุน้ีคือ
พุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค เหมือนกันหมดเลย สอนแบบเดียวกัน รู
แบบเดียวกัน เรียกวาน้ําที่สะอาดสุดยอด ชะลางสิ่งสกปรกคือกิเลสเหมือนกันหมด ดวย
เหตุน้ีศาสนากับกิเลสจึงตองเปนคูเคียงกัน ถามีแตกิเลสลวน ๆ โลกน้ีไมมีความ
หมายเลย ตองมีธรรมเปนเครื่องชะลางกัน จึงจะมีความหมายเปนสัตวเปนบุคคล มีดี
มีชั่วและสูงต่ํา แลวผานพนไปไดเพราะอํานาจของธรรม ถาไมใชธรรมแลวอยาหวังนะ 
ความหวังเฉย ๆ ไมทําไมเกิดประโยชนอะไร ตองทําดวย นี่ก็ไดพูดใหพี่นองทั้งหลาย
ฟง ก็ย่ิงจวนวันจวนเวลาเขามา ๆ เร่ืองตายเราก็พูด มันตายดวยกันทุกคนละ ผูตายกอน
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ตายหลัง มันแนแลวคือคนแกน้ันละ มันแนอยูแลว ไมเปนโรคเปนภัยอะไรก็เห่ียวแหงไป
เอง ถึงกาลมันแลวนะตาย 

เหมือนลิงตัวหนึ่งมาอยูนี้ได ๒๐ กวาป พระเล้ียงไวในน้ีแหละ แตไมใหมาทะลึ่ง 
เอาอาหารใหตามรานอาหารของกระจอนกระแต พวกกลวยพวกอาหารประเภทตาง ๆ 
เขาก็มากินตามนั้น สุดทายก็ตาบอด หูหนวกตกหลุม มันดลบันดาลพระไปเจอก็เลยจับ
มาใสกรงเล้ียงไว พึ่งตายเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมกราน้ี พระปอนอาหารตลอดนะ เลยเปน
สัตวเล้ียงไปเลย ทั้ง ๆ ที่แตกอนเขากลัวพระมาก เมื่อหูหนวกตาบอดใชไมได พระก็เอา
อาหารปอนให ๆ ทีน้ีกับพระก็เลยเปนอันเดียวกันเลย น่ีตายแลว น่ีเห็นไหมเขาตาย ถึง
เวลาแลวเขาก็ตายอยางน้ันแหละ อาหารปรนปรือเต็มอยูในราน อยูในกรงเขาก็ไมสนใจ 
เวลาตายไปเลย  

น่ีเราก็เหมือนกันอยาไปสนใจกับส่ิงใดนะ ไมบอกวาอยาก็ตาม มันไมสนใจอยู
แลว มันมีแตตายทาเดียวทิ้งเกลื่อนไวอยางนี้ คนนี้ก็มาสืบทอดกันไปก็วาเปนของเรา ๆ 
หึงหวงเปนบากันไปท่ัวโลกดินแดนเปนสายยาวเหยียด นี่สายหึงหวงของสัตวโลกตอ
สมบัติตาง ๆ มันเปนอยางนี้ตลอดไป เม่ือไมมีธรรมแลวตายแลวก็จม ๆ ๆ ถาผูไมมี
โทษหนักนักก็มาเปนเปรตเปนผีเปนสัตวประเภทตาง ๆ เฝาสมบัติก็ม ีมีในตํารา  

น่ีละใครเอาไปไมไดส่ิงเหลาน้ี ใหรีบเอาไปเสีย สิ่งที่เบาที่สุดคือธรรม คือบุญคือ
กุศล ถาอยูในใจน้ีแลวเราคนเดียวน้ันละ สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอย เวลาไมมี
ธรรมในใจจิตจะเกาะติดอยูตลอด อยูกับน้ีอันน้ันเปนสรณะ เปนที่พึ่งที่อาศัยรอบตัว ใคร
มีมากเทาไร ๆ ก็ยิ่งเปนความภูมิใจ คือจิตนี้มันไปอยูกับอันนั้น ไมไดอยูกับตัวเองคือไม
มีธรรมเปนเครื่องอยู จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันอยูดวยกัน ทีน้ีเวลาเรามาส่ังสมคุณงาม
ความด ี เรื่องภายนอกที่มันเคยเกาะยึดติดแนนนั้น มันจะจางเขามา เกาะทางน้ีแนนเขาๆ 
เกาะอันน้ีแนนเขา ไดอันนี้มากเทาไรปลอย ๆ ๆ น่ันเห็นชัด ๆ ในหัวใจน้ีนะ  

ทีนี้ไดเต็มเหนี่ยวแลวปลอยหมดโลกธาตุ น่ันเปนยังไง นี่ละสมบัติของโลกปลอย
โดยส้ินเชิง สมบัติของธรรมกับหัวใจอยูดวยกันอบอุนตลอด ไมไดคิดวาจะจนจะมีที่ไหน
เลย อบอุนตลอด น่ีทานเรียกวาสมบัติภายในคือคุณงามความดี ใหเช่ือพระพุทธเจา
ถาอยากเปนอยางน้ีนะ อยากอบอุนภายใน ขางนอกจะขาดตกบกพรองบาง  มันโลก
อนิจจัง มันเห็นอยูตลอดตั้งแตเกิดมาโนนแหละ จะวายังไง ใครจะปฏิเสธกันไดยังไงโลก 
อนิจฺจํ ตัวเราเองก็ อนิจฺจํ เปล่ียนสภาพมาเร่ือยแตเด็กจนกระท่ังใหญโต ถึงขั้นตาย มัน
เปล่ียนมาตลอด ส่ิงภายนอกกับเราก็แบบเดียวกัน ไวใจไมได 
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เพราะฉะน้ันจึงส่ังสมคุณงามความดีเขาสูใจ เพราะใจเปนของไมตาย สําคัญตรงน้ี
นะ ใจไมตายคุณงามความดีเปนเคร่ืองเสริมเขา ๆ หนักเขา ๆ ธรรมกับใจ ความดีทั้ง
หลายน้ีเขาสูใจเปนอันเดียวกันแลว ทีนี้ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย ไดแก
เมืองพอ พระพุทธเจาพระอรหันตทานพอจุดนี้นะ สรางบารมีมาแทบเปนแทบตาย รวม
เขามา ๆ เวลามาเต็มแลวก็เต็มท่ีหัวใจนะ เพราะใจไมตาย น่ีละทานวานิพพานเท่ียง 
คือใจดวงน้ีไมตาย เที่ยง ๆ ตลอด เวลามีกิเลสอยูมันก็ไมตาย ตกนรกหมกไหมกี่กัปกี่
กัลปยอมรับวาทุกข ทุกขขนาดไหนยอมรับแตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ เวลาพนออกมา 
ๆ เพราะโลกสมมุติเปนโลกอนิจจัง ถึงจะตกนรกตั้งกัปตั้งกัลปก็มีเปลี่ยนแปลงและพน
มาได 

ทีนี้เวลาเขาถึงนิพพานซึ่งเปนโลกวิมุตต ิ คือพนจากสมมุติทั้งหมดแลวเรียกวา
เท่ียง ใจดวงน้ีแหละเปล่ียนเขามาในทางท่ีดี ๆ เขาถึงจุดสุดยอดไดแกธรรมกับใจเปน
อันเดียวกันแลว นิพพานเท่ียงคืออันน้ีเอง ใจดวงน้ีเองไมมีคําวาตาย ไมมีคําวาสูญ น่ี
ละนิพพานเท่ียงใหพากันจําเอานะ พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เราย่ิงจะตายเทาไรแทน
ที่จะมาเปนหวงตัวเอง เราบอกตรง ๆ เราบอกเราไมมี จวนจะตายเทาไรยิ่งมองดูโลกมอง
ไป ยังไงกัน ยังเรอ ๆ รา ๆ อยู ลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลา มีแตกิเลสลากใหลืมตลอดนะ 
มองดูคนทั้งคนแทบไมเห็นคน เห็นแตเร่ืองกิเลสเต็มเน้ือเต็มตัว ธรรมแย็บ ๆ ยับ ๆ ก็
จะไมคอยมี บางแหงไมมีเลย มืดตื๋อไปเลย บางแหงก็มียิบ ๆ แย็บ ๆ เปนแสงเดือนแสง
ดาว บางแหงก็สวางไสว  

นี่ละที่พระพุทธเจาทรงทอพระทัย สัตวโลกทั้งหลายตายกองกันอยูในวัฏจักรอันนี้ 
มองดูตรงไหนมืดตื๋อ ๆ ไปหมดเลย ทอพระทัยจะสอนยังไง มันมีแตแบบหมดคาหมด
ราคาไมเปนประโยชนอะไรเลย แลวมันหมดจริง ๆ เหรอ สองเขาไปพิจารณาเขาไปจริง 
ๆ มันมีแรธาตุตาง ๆ อยูในน้ัน น่ัน เรายกตัวอยาง เชน ในพื้นดินในภูเขาลูกนี้มีอะไร มี
เพชรมีพลอยอยูในนั้น ไมมากก็ม ี นี่ละที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวโลกดวยความ
อุตสาหพยายาม เพราะมันมีสิ่งที่จะใหลากใหขนขึ้นมา ใหขุดใหคนออกมาเปนประโยชน 
ผูที่มีอุปนิสัยปจจัยมันมีอยูในกองมูตรกองคูถ กองถังสวมถานนั้นละ สวมถานคือ
โลกธาตุ เม่ือเทียบกับธรรมแลวเปนอยางน้ัน ไมไดประมาท ธรรมไมไดประมาทโลก เม่ือ
เทียบกันแลวเหมือนสวมเหมือนถาน เหมือนถังขยะ น่ันละทานวาธรรมเลิศ เลิศอยางน้ัน 
น่ีละท่ีโลกท้ังหลายกราบไหวเพราะไมมีอะไรเหมือนน้ันเลย 
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ทีน้ีเวลาพระองคพิจารณาดูน้ีก็เห็น นี่โอ อุปนิสัยของสัตวยังมีอยู ผูมีมีอยูสับปน
กันอยูในกองมูตรกองคูถ ในถังขยะนี้ยังม ี น่ัน เห็นไหมละ ทานพิจารณาแลวท่ีวา ภพฺ
พาภพฺเพ วิโลกานํ ตอนปจฉิมยาม ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกใครจะมีนิสัยปจจัยยังไง ควร
จะแนะนําส่ังสอนประเภทใดประเภทไหน พระองคทรงเล็งญาณดู น่ีละเรียกวา ภพฺพาภพฺ
เพ วิโลกาน ํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ผูใดของในตาขายคือพระญาณของพระองคก็ทรง
เทศนาวาการไปโปรดคนน้ัน ๆ นี่ละคือแรธาตุมันฝงอยูในนั้น ฝงอยูในโลกสกปรกนี้ละ 
ผูที่มีอุปนิสัยปจจัยนั้นละ เรียกวาแรธาตุ เชน เพชรนิลจินดา ทองคําอะไรอยูในนั้น ไมมี
มากก็ม ี เมื่อเปนอยางนั้นก็ตองเอา ขุดคนออกมามีนอยก็ยังด ี ดีกวาภูเขาทั้งลูกเสียอีก 
เพชรพลอยเพียงเทานี้แตมีคุณคามากกวาภูเขาทั้งลูก นี้สัตวโลกทั้งหลายที่กองกันอยูนี่ 
พวกไมมีคุณคา ผูมีคุณคาน้ีเลิศกวาเขา น่ัน เขาใจไหม จึงตองไปหยิบยกเอาอันนี้ออกมา 
ใหพากันเขาใจนะ  

วันนี้ก็พูดไปพูดมาเหนื่อยแลวนะ ไมพูดมากละ เอาละพอ 
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