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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ศาสนาแทไมเบียดเบียนใคร 
 

กอนจังหัน 

พระเราใหเรงความเพียรนะ อยายุงกับเรื่องโลกอะไรๆ เร่ืองเหลานี้เปนเรื่อง
โลกเร่ืองยุงเหยิงวุนวายกอกวนใหเกิดทุกขตลอดเวลา พระมาชําระกิเลส กิเลสเปนตัว
ยุง ชําระตัวยุงออกแลวจะไมยุงนะ ชําระไดมากไดนอยความยุงจะลดลงๆ ความสุขจะ
ปรากฏขึ้นๆ เดี๋ยวนี้พระเรามันไปหางมแตเงา ตัวไมเอานะ ไปหางมเงา งานนั้นงานนี้ 
ยุงน้ันยุงนี้ วาเปนงานของพระ งานขี้หมาอะไรอยางน้ันวาเปนงานของพระ งานของ
พระพุทธเจาใหเดนิจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติ
สมบัติ วิมุตติญาณทัสสนะสมบัติ นี้คือสมบัติของพระ ถาวางานก็งานของพระ ความ
รักษา ความบํารุง เรียกวาเปนงานของพระ ผลก็ปรากฏขึ้นมา 

พุทธศาสนานี้เทานั้นที่จะไดสมบัติทีล่นคานี้มา ศีลสมบัติ สมาธคิวามสงบ
รมเย็นเปนสุข แนนหนามั่นคง ไมหว่ันไหวโยกคลอน ปญญาความเฉลียวฉลาดรอบตัว 
ไมวาจะภายในภายนอก ปญญาใชรอบตัว สติเปนสําคัญ เคยพูดเสมอสติ จากน้ันพอ
ปญญาซักฟอกเรียบรอยๆ เขาไปโดยลําดับจนกระทั่งวิมุตตหิลุดพน นี่ปญญา ปญญานี้
ทําใหหลุดพน หลุดพนแลวยังไมแลว วิมุตติญาณทัสสนะ ยังความรูรอบในความหลุด
พนของตน นี่แหละเห็นไหม สนฺทิฏฐิโก พนแลวยังรูวาพนอีก 

พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตนิะ พระเรานี้ละใหเรงงานทางดานภาวนา อยาเอางาน
อื่นใดมายุง งานภาวนาเปนงานที่เลิศเลอ ซึ่งพระพุทธเจาประทานใหเรียบรอยแลว
หลังจากพระองคไดตรัสรูแลวเพราะงานที่เลิศเลอเหลานี้คือการภาวนา พากันตั้งอก
ตั้งใจ อยามองไกลจิต ใหมองเขามาในสติ มองเขามาในตัวเอง แลวกระจายออกไปขาง
นอกเอง ถาสติไมมีมองอะไรก็แบบตาฝาตาฟางนั่นละ โลกน่ีมันตาใสเหมือนตาแมว 
แตความโงใหกิเลสเหยียบหัวมันนี่ไมมีใครสูตามนุษยนะ มนุษยเราน้ีวาฉลาดๆ แตโง
ที่สุดคือมนษุยเรา ใหกิเลสเหยียบหัวเอาๆ  

เอาธรรมมาจับดูซิ ถาเอาธรรมมาจับมันจะรูความโงของตัวเอง ถามีแตกเิลสมัน
จะทะนงตัวตลอด มีแตโออาฟูฟาไปหมดนั่นละ เดี๋ยวนี้มีแตพวกโออาฟูฟาแลวแบก
กองทุกขดวยกันหมด ทานผูที่รูอรรถรูธรรม ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจาแลวทานไม
โออาฟูฟานะ สงางามอยูภายในใจนี้เรียกวาธรรม ไมโอไมอวด หากเปนลักษณะทาทาย
อยูภายในตัวของตัวเองดวยความดีของตัวที่สรางมามากนอย ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ 
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ไปที่ไหนอยาใหเผลอสติ สติเปนสําคัญมากนะ การประกอบความเพียรสติเปน
พื้นฐานๆ นี้พูดแลวไมรูกี่ครั้งกี่หน สติเปนของเล็กนอยเมื่อไร สติจับตลอดๆ กิเลสมัน
จะเกิดขึ้นทางดานสังขาร คือความคิดความปรุงตางๆ  

อวิชฺชาปจฺจยา อวิชชานี่ตัวดันใหเปนกิเลสคือสังขารขึ้นมา เรียกวา อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา อวิชชาดันใหเกิดสังขาร เกิดวิญญาณความรูไมมีประมาณ ออกจากอวิชชา
ทั้งนั้น ถาสติมีอยูแลวครอบนี้ออกไมไดนะ สังขารก็ปรุงไมได บังคับกนัไว นี่เรียกวา
งานของธรรม มีสติตั้งลงไปบังคับกิเลสซ่ึงเปนขาศึก ดวยสติๆ เมื่อสติดีอยูแลวกิเลสจะ
หนาแนนขนาดไหนออกไมไดนะ สตบิังคับๆ นี่เรียกวาสรางธรรม บังคับไวแลวจิตก็
คอยสงบๆ เมื่อไมถกูฉุดถกูลากจากสังขารที่เปนสมุทัยอยูโดยสม่ําเสมอ แลวจิตจะมี
ความสงบ 

นี่ละที่วาถาสติดีแลว กิเลสเกิดไมได กิเลสจะเกิดจากสังขารเปนอันดับหนึ่ง ผาง
ออกมาจากสังขารเลย มันอยากคิดอยางน้ันอยางน้ี ปรุงน้ันปรุงน้ี มีแตสังขารมันยิบ
แย็บๆ ความคิดความปรุงเรียกวาสังขาร สังขารนี้เปนสังขารสมุทัย สําหรับโลกเปน
สังขารสมุทัยลวนๆ  สําหรับพระพุทธเจา พระอรหันตทาน สังขารนี้กลายไปเปนสังขาร
ขันธ เปนขันธลวนๆ ไปเลยไมมีกิเลส เวลามีกิเลสเขามามันก็เอาสังขารนี้ใชเปน
เครื่องมือเปนพิษเปนภัย พอกิเลสขาดสะบั้นแลวก็เอาสังขารนี้ใชเปนเครื่องมอืสําหรับ
ทําประโยชนใหโลก ความคิดความปรุงทางโลกกม็ีทางธรรมกม็ี ทางผิดมทีางถูกม ี

สังขารที่มีธรรมครอบครองอยูแลว จะเปนสังขารเปนคุณตลอดไป สังขารที่ไมมี
ธรรมครอบครองนี้เปนไฟไปตลอด เผาเรื่อยตลอด ใหระวังสังขารนี้ใหดีนะ นักปฏิบัติ
ตองรูสังขาร มันปรุงขึ้นมาเรื่องอะไรๆ มันหลอกทั้งน้ันละสังขาร ลวดลายมันยังม ี
แมแตพระอรหันตทานสิ้นกิเลสแลวสังขารนี่ยังมีลวดลายแหงความหลอก มันหลอกๆ 
แตทานไมหลง สําหรับปุถุชนหลงรอยทั้งรอยพนัทั้งพัน หลงทั้งน้ันหลงสังขารที่ออก
จากอวิชชา พระอรหันตทานไมมีอวิชชา ก็มีแตสังขารขันธ เรียกวาเปนขันธลวนๆ ใช
ประโยชนไดตามตองการๆ ทั้งนั้น 

ผมวิตกวิจารณกับหมูเพื่อนเรื่องการประกอบความเพียร อยาออนแอนะ 
ออนแอไมไดนะความเพียร กิเลสไมเคยออนนะ กิเลสไมมคีําวาออน เราออนเทาไรมัน
ยิ่งแข็งขึ้นๆ  ถาธรรมะแข็งขึ้นมันกอ็อนลง ฟาดใหมันขาดสะบั้นลงไปจากใจไมมีอะไร
เกิด พระอรหันต พระพทุธเจา ไมมส่ิีงรบกวน สมมุติทัง้มวลดับสนิท ยอดสมมุตกิ็คือ
กิเลสน่ันละเปนตัวสมมุต ิกิเลสซึ่งเปนเหตุสรางทุกขขาดสะบัน้ลงไปจากใจแลวไมมีทุกข 
หมด หมดเรื่องโดยประการทั้งปวงกค็ือหมดกิเลสจากใจนั่นแหละ 
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กิเลสคือส่ิงทีค่ิดที่ปรุงใหฟุงเฟอเหอเหิม นี่ทานเรียกวากิเลส มันเกิดอยูภายใน
ใจนั่นละ ธรรมเปนเคร่ืองระงับดับกิเลสเหลานี้ เรียกวาธรรม อยูภายในใจเหมือนกัน 
ใจดวงนี้มีทั้งกิเลสมีทั้งธรรม แตเวลานี้กิเลสมันมาก เพราะฉะนั้นมันจึงออกลวดลาย
ตลอดเวลา ธรรมมีนอย เมื่อเวลาบําเพ็ญธรรมเขาไป ธรรมมีมากแลว ชําระๆ 
ปราบปรามกิเลสคือสังขารตัวเปนภัยเปนตนนี้ ออกโดยลําดับขาดสะบั้นไปหมด
จนกระทั่งไมมีเหลือแลว นั้นละที่นี่จาไปหมดเลย 

นี่ละธรรมะพระพุทธเจา เปนธรรมะที่จาตลอดเวลา ไอเร่ืองกเิลสมันเสกมันสรร
ปนยอมาอวด มาแขงธรรมนี้แขงตลอด สามโลกธาตุมีแตกิเลสแขงธรรมทั้งน้ัน แตจม
อยูก็คือกิเลสน่ันละ ใครเชื่อกิเลสจมกันทั้งน้ัน ใครเชื่อธรรมจะฟนขึ้นมาโดยลําดับลําดา 
จําใหดีนะ เอาละเอาเทานี้กอน ใหพร 

 
หลังจังหัน 

 ทองคําที่ไดหลังจากมอบนําไปหลอมแลวได ๑๒๕ กิโล ๑๐ แทงๆ ละ ๑๒ กิโล
ครึ่ง ทองคําที่เหลือจากหลอม ๕ กิโล ๓๑ บาท นี่ละทองคําของเราที่ไดประเภทน้ําไหล
ซึม ไดถงึ ๑๒๕ กิโล คือ ๑๐ แทง ของเลนเมื่อไร ไดตั้ง ๑๐ แทงแลว ตอไปนี้จะคอยๆ 
ไดอกี คอยไหลเขาๆ เราพยายามที่สุดที่จะหนุนชาติไทยของเราใหมีความแนนหนา
มั่นคง และอบอุนภายในใจทั่วหนากัน จากทองคําเปนอันดับหนึ่ง บรรดาสมบัติใน
ประเทศไทยเราเอาทองคาํเปนอันดับหนึ่งเลย เราจึงพยายามที่สุด เพื่อลูกเพื่อหลานนั้น
แหละ ไมใชอะไรนะ คือคิดแลวคิดเลา คิดแงนั้นแงนี้ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
เราคิดไปทุกแงทุกมมุนะ อันใดที่ควรแสดงออกมาไดอยางที่วานี้เราก็แสดงออกมา  
 อยางทองคํา-เงินสดอะไรที่สําหรับชาติไทยของเรา เชนพวกทองคํา-ดอลลาร
อะไร อันใดที่ไมควรแสดงกไ็มแสดง แตคิดเหมือนกัน ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย 
คิดเต็มเหนี่ยวเหมือนกันหมด คิดแลวเก็บไวๆ อันใดที่นําออกมาใชเพือ่ประโยชนนี้นํา 
อะไรที่เก็บไวลึกๆ เพื่อพิจารณาแกไขดัดแปลงไปตามนั้นๆ ก็เก็บไวภายในใจ ไมใช
เอะอะนําออกมา ออกมาๆ เราทําไมไดอยางนัน้ ตองพิจารณาเสียกอนทุกอยาง แนใจ
แลวคอยออกๆๆ  
 อยางที่วาทองคํานี้เหมือนกัน พิจารณา.หวงใยมากเกี่ยวกับลูกหลานไทยเรา ได
ทองคําไปจํานวนเปนกอบเปนกําดังที่เราไดมาดวยความพรอมเพรียง เวลาลงไปปวะ
แลวขาดยังขาดอยูมาก นี่ละที่เปนอารมณนะ ยังขาดอยูมากมาย จะหาประเภทไหนมา
ซอมอกีนา สุดทายก็ประเภทน้ําไหลซึม เอาประเภทน้ําไหลซึม ใหคอยไหลๆ นี่ ๑๒๕ 
กิโล เปน ๑๐ แทงแลวนี่ ไดขนาดนี้จะใหวาไงอกี มันหากคอยไดคอยเปนคอยไป 
ตอไปก็หนาแนนขึ้นมา  
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 ทองคําเปนของเล็กนอยเมื่อไร ประกันชาติของตนๆ ตอนที่เราไปถามหัวหนา
คลังหลวงเขา ถามจุดไหนถูกจุดนั้นเลย เราไมไดคาไดขายไดอะไรแหละ แตพิจารณา
ตามเหตุตามผล หลักปกครองบานเมือง มอีะไรเปนเครื่องประกันๆ เกี่ยวโยงกันยังไง 
การซื้อการขายมีอะไรเปนเครื่องประกัน ก็มาลงทองคํา ทองคําเปนเครื่องประกัน 
สหรัฐมากที่สุด ทองคําเราไปประกันไวที่นั่น สหรัฐ-อังกฤษมาก อังกฤษไมคอยมากนกั 
สหรัฐมากที่สุด 
 ทองในคลังหลวงของเราที่เปนเครื่องประกันชาตขิองเรานั้นมีนอยมากนะ ที่
ออกไปประกันชาติของเราเกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกเมืองนา ติดหนี้ติดสินเอานั้นเปน
ประกันมากกวาที่อยูในเมืองไทยของเรา มีมาก ถึงจะใชหนี้ใชสินเขาหมดไปนั้นติดใหม
มันก็มีอกี ติดหนี้ติดสนิเพราะการซื้อการขายประสานกันอยูตลอดเวลา การติดหนี้ติด
สินกันนี่ เหมือนตาขาย ทั่วโลกเหมือนตาขาย บานหนึ่งๆ เหมือนตาขายในบาน ติดหนี้
กันในบาน อําเภอจังหวัดติดหนี้กันระโยงระยางๆ เปนตาขาย ฟาดทั้งประเทศติดหนี้
กันพะรุงพะรัง ออกทั่วโลกติดหนี้กนัเขาเรียกตาขายใหญ นี่ละเปนเครื่องประกัน อยู
ดวยกันเปนอยางน้ัน เพราะตางคนตางอาศัยกัน คนหนึ่งไดหนึ่งๆ คนหนึ่งขาดหนึ่ง คน
หนึ่งมี หยิบยืมกันไปๆ ติดหนี้กันไปอยางน้ีละ 
 เร่ืองเหลานี้พิจารณาทุกอยาง แตอะไรที่จะนํามาพูดกพ็ูด ไมนํามาพูดไมพูด 
เฉย ที่นําพี่นองทัง้หลายออกมาอยางเปดเผยก็คือ ความเปนผูนําในคราวที่แลว นี่
สําคัญ มีดานวัตถุและธรรม นั่น ออกพรอมกัน ก็เปนไปตามนั้นไมผิด วัตถุก็คือวัตถุ
เงินทองขาวของของเราที่นําเขาสูคลังหลวง เรียกวาดานวัตถุชวยชาต ิ คนตองมอง
ทางดานวัตถุเปนสวนมากนะ ดานวัตถุเงินทองขาวของเปนตน สวนดานนามธรรมคือ
ดานจิตใจกับธรรมเขาไมไดคิดกัน โลกจะรูกันอยางรวดเร็วเรื่องการชวยชาติดวยวัตถ ุ
แตการชวยชาติดวยนามธรรมคือธรรมเขาสูจิตใจเปนเครื่องหนุนกันลึกลับ นี่ไมไดคดิ
กัน นี่เราคิด แนะเห็นไหมละ  
 ไดคิดจนถึงขนาดออกอทุานภายในใจ วา เออ คราวนี้ละคราวธรรมะจะไดออกสู
พี่นองชาวไทยและกระจายไปอยางกวางขวางก็คือคราวนี้แหละ คราวที่ชวยชาติ
บานเมือง วตัถุก็รูกันไป พอไปทีไ่หนธรรมะก็จะกระจายไปๆ คือเทศนาวาการไป
เร่ือยๆ มันก็เปนอยางวา แลวก็ออกมาเรื่อย การชวยชาติเรายุติกันไปแลวสวนใหญนะ 
แตธรรมะนี้ไมไดยุติ ยิง่ออกมาก มากโดยลําดับลําดานะ ออกมากธรรมะ เดี๋ยวนี้
กลายเปนออกทั่วโลก  
 อานเมื่อวานนี้หรือวาไงผูกํากับ ประเทศไหนๆ เทาไรหมื่นๆ (ประเทศอเมริกา
มากที่สุดครับ) อเมริกากี่หมื่น (หลายหมื่นอยู รวมแลวทั้งหมดถงึวันนี้ประมาณสอง
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ลานเศษคนที่เปดเขามาดูอินเตอรเน็ต) นั่นแหละสองลานเศษ ออกทั่วโลกขางนอกนะ 
ตั้งสองลานเศษ ประเทศนั้นบางประเทศนี้บาง เวลาเขามาดูมันก็บอกในรายการ
อัตโนมัติของมัน เขาเรียกคอมพิวเตอร บอกประเทศไหนมาเทาไรวันหนึ่งๆๆ มันจะ
บอกในตัวนั้นเสร็จ สหรัฐมากกวาเพื่อน ที่วาประเทศไหนๆ มากๆ นั้น สวนมากมีแต
คนไทยเราไปอยูที่นั่น คนอื่นเขาก็มีสวนแตไมไดมากเหมือนคนไทย ประเทศไหนๆ คน
ไทยเราไปอยูที่นั่น แลวคนไทยเราเปนลูกชาวพุทธไปไหนกต็องถือพอถอืแมของตัวติด
หัวใจไปดวย คือพุทธ 
 ทีนี้เวลาธรรมะออกกระจายนี้ ทานเหลานี้ก็ไดยินไดฟง บางรายก็บอกวาเดี๋ยวนี้
ไดรับความอบอุน แตกอนเวลาไมมีการมีงานจะไปเที่ยวคุยกบัเพื่อนฝูงอยางเมืองไทย
เราไมได เขาตัวใครตัวเราไปเรื่อย ทีนี้ไมมีเพื่อนฝูง พอไดฟงวิทยุหรือฟงอันนี้ละ ทีนี้ได
เพื่อนฝูงแลวอบอุน ไมวาเหว บางทีหงุดหงิด พอไดธรรมะมาฟงน้ีแลวเลยรูสึกอบอุน 
เอาธรรมะเปนเพื่อนเลย แนะมี นี่ละธรรมะออกสูโลกและกระจายไป เรียกวาทั่วโลก 
ประเทศนั้นเทานั้นประเทศนี้เทานี้ สหรัฐมากกวาเพื่อน มทีุกประเทศที่คนไทยเราไปอยู
ที่นั่นแลวเปนลูกพุทธ เปนลูกของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไปที่ไหนพอแมติด
ตัวไปดวย เปนหัวใจติดไปดวย 
 ทีนี้พอออกทางอินเตอรเน็ต บรรดาพี่นองชาวไทยเราที่ไปอยูเมืองนอกจึงไดยิน
ไดฟงทั่วหนากันมีจํานวนมากนะ เปนลานๆ นี่ก็ธรรมะที่เราออกในเวลาชวยชาตินี่เอง 
ธรรมะที่จะไดออกละคราวนี้ กระจายออกไปทั่วประเทศไทยและกอ็อกทั่วโลกเลย 
ธรรมะนี้ลึกซึ้งมากนะ เปนเครื่องหนุนอยางใหญหลวงหนุนจิตใจ ทุกส่ิงทุกอยางขึ้นอยู
กับใจนะ ถาใจไมดีเสียอยางเดียว อะไรจะมีกองจรดเมฆก็ตามเถอะไมไดมีความหมาย
นะ  มันมีความหมายอยูกับใจ เปนผูดูแลรักษา เปนผูที่จะใหโทษใหคุณขึน้อยูกับใจ ส่ิง
เหลานั้นเปนเครื่องสนอง ไฟเอามาหุงขาวก็ได ถาไมฉลาดเอามาเผาบานเจาของก็ได 
แนะอยางน้ันแหละ สมบัติเปนอยางน้ัน ความฉลาดอยูกับเจาของ 
 ทีนี้เมื่อธรรมเขาสูใจแลวคนเราเริ่มคิด ผิดถูกดชีั่วคัดเลือกๆๆ สวนมากก็ไดแต
คุณมาเปนประโยชน สวนเสียก็ปดออกๆ ถึงเสียก็นอยๆ นี่ละมีธรรมะคัดเลือกเปน
อยางน้ัน ถาไมมีเลยกินหมด ปลากก็ินหมดทั้งกาง ชางก็กินหมดทั้งตัวเลย ตายเลย
เขาใจไหม ไปไมรอด กลืนชางทั้งตัว ในโลกนี้ใครกลืนชางทั้งตัว ไอบาน่ีมันกลืนชางทั้ง
ตัว ไอไมมีธรรมกลืนๆ เร่ือย ควรจะแลออกอะไรๆ แมแตปลาเขายังคัดออก เปนกาง
เปนประดูก นี่ชางทั้งตัวไมมีกระดกูไดเหรอไปกลนืมัน นี่ละคนไมมีธรรมโงชะมดั เขาใจ
ไหม 
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 นี่ละคนไมมีธรรมโงชะมดั ฟดชางทัง้ตัว ทางอินโดนีเซียมีไหม ชางทั้งตัวกินกัน
หมดเลย สันติมันสันติแตชื่อ มันสงบ สันติแปลวาความสงบ ตัวจริงตัวบา เขาใจไหม 
เอา ชําระบาใหดีนะ เวลานี้บาละเอียดมันไหลเขาคอกๆ ตมีนัในคอกใหมันแหลก มัน
ออกจุนจานๆ บามันออกหลายประเภทนะ บาสวนหยาบมันออกจุนจานๆ ตีเขามาๆ 
พอละเอียดเขามาๆ ทีนี้มันเขามาในคอก ไลตีในคอก ในคอกในจิต นี่เรียกวาไลตีภัยตี
พิษ หมดอนันี้แลวจาเลย นั่น เพราะฉะนั้นใจจึงควรอยางยิ่ง ที่จะไดรับการอบรม 
บรรดาพี่นองทั้งหลาย  
 พุทธศาสนานี้เหมาะสมอยางยิ่งแลวกับใจของโลก วางั้นเลย นอกนั้นไมมีใคร
กลาวถึงเร่ืองใจนะศาสนาใดๆ ก็ตาม เราไมไดดูถกูเหยียดหยาม เราพูดตามหลักความ
จริง เปนอยางน้ัน คือพุทธศาสนาของเรานี่เปนศาสนาของผูส้ินกิเลสโดยแทๆ ทุก
พระองค พระพุทธเจาที่สืบทอดศาสนาทานมาตามแถวตามแนวแหงจอมปราชญทั้งน้ัน
นะ ทานไมไดสุมสี่สุมหา จับคนนั้นมาเปนศาสดา จับคนนี้มาเปนศาสดา กิเลสเต็ม
หัวใจๆ มันก็เอาฟนเอาไฟมาเผา เสกสรรปนยอศาสนาของตนเปนไฟขึน้มาแลวถือวา
เปนบุญเปนคุณ ศาสนาน้ันศาสนานี้ ศาสนาเลยเปนเจาอํานาจบาตรหลวงบีบบี้สีไฟคน
อื่นศาสนาอื่นใหแหลกเหลวไปหมด นี่ไมใชศาสนา ศาสนานั้นไมบังคับใคร แตเวลา
นําไปปฏิบัติแลวใหบังคับตัวเอง นี่เรียกวาศาสนา พุทธศาสนาของเราเปนอยางนั้น 
 หาเถอะหาที่ไหนก็หา นี่เราจวนจะตายเราพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง เปดออก
หมดในหัวใจของเราที่ขึ้นเวทีฟดกับกิเลส พอกเิลสพังแลวมันจาออกหมดเลย ไมเคย
คาดเคยคิดวาจะรูจะเห็น มันรูมันเห็นจะวาไงภายในใจ เปนแตเพียงวาพูดไดนี่เปน
สวนยอย พูดไมไดนี่มากตอมากหากประจักษอยูในหัวใจ อยางน้ันละธรรมเปดออกมา
เต็มเหนี่ยวแลวเห็นไปหมดทุกแงทุกมุม กิเลสปดทั้งน้ันที่มองไมเห็นนะ ไมทั้งตน ตาก็
มีอยูหนาผากนั่นนะคนก็ดี แตมันไมดูเวลานั้นมันไปโดนใชไหมละ ถามนัดูมันไมโดน นี่
ดูแลวมันหลีกความชั่วนะ แตมันไมเห็นนะซี ความอยากดันเขาไปๆ  
 พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาถูกตองกับจิตใจ สอนลงที่ใจเลย ไมไดสอนทีไ่หน ลง
ใจ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ส่ิงทั้งหลายมีใจเปนใหญ ใจเปน
ประธาน สําเร็จแลวดวยใจ ทั้งดีทั้งชัว่อยูกับใจ ใหชําระจิตใจใหดี นั่นทานสอน นี่พุทธ
ศาสนา นี่รากเหงาของพทุธศาสนาขึ้น มโนปุพฺพงฺคมา ใจเปนใหญขึ้นเลย สอนลงที่ใจ 
ทุกส่ิงทกุอยางใจเปนเจาของ ที่จะคดัเลือกทกุส่ิงทุกอยางมาเปนประโยชนแกตน ที่ไม
คัดเลือกเปนโทษ นี่ก็คือความไมคัดเลือก  
 พุทธศาสนานี้สอนละเอียดลออมากทีเดียว ยิ่งปฏิบัติเขาไปภายในจิตนี้ยิ่งเห็น
เร่ืองความละเอียดของพทุธศาสนา รูที่ตรงไหนๆ เปนของอศัจรรยยอมรับๆ นี้ 



 ๗

พระพุทธเจาสอนไวแลวๆ ไมมีอะไรที่เลยตาขายพระพุทธเจาไป บรรดาสาวกทั้งหลาย
รูอยูในขายแหงธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงรูทรงเห็นแลวสอน รูใครจะกวางขวางขนาด
ไหนก็ตาม แมน้ํามหาสมุทรยังมีฝงครอบกันอยูนั่น อันนี้ก็เหมือนกนั รูขนาดไหน 
ศาสดาองคเอกครอบไวแลว รูเหนือทุกอยาง บรรดาสาวกทั้งหลายก็เปนขอบเปนเขต
อยู สําหรับพระพุทธเจานี้เลยทุกอยาง  
 นี่ละศาสนาพุทธเราเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด เราคนออกมาจากบนเวท ี มา
พูดนี้พูดออกมาจากบนเวที เราตัวเทาหนูนี้ภูมิก็เต็มหนูจะวาไง บอกอยางน้ีชัดๆ ไมโอ
ไมอวด เอาความจริงออกมาพูด แตกอนมันไมรูก็บอกไมรู ฟงซิไปเทศนที่บานหนอง
แวง จนจะตาย เจาของฉันจังหันขนมนางเล็ดครึ่งแผนก็ไมหมด กลืนไมลง เขาจะให
เทศน เทศนจบแลวแลวบานอื่นเขายกทัพมาอีก แลวจะทํายังไง นี่ทานเทศนจบแลว
เหรอ โอย จบแลวก็จะยากอะไร วางั้นละคนหนึ่ง เรายังจะตามฆามันอยู มนัคงตายแลว
ละ ตายแลวก็ยังจะตามฆามันอยูมันโมโห ก็มันไมไดเทศน เราเปนคนเทศนตางหาก 
เทศนจบแลวก็จะยากอะไร ทานฉันเพลแลวทานจะเทศนใหฟง 

บวชไดพรรษาเดียว เวลามาคนดูแลวบวชพรรษาเดียว มันจะไดคําเทศนมาจาก
ไหน นี่ละมีแตความแคน หัวอกนี่มันอกจะแตก นี่เวลามันเปนหัวใจดวงนี้ เขาใจไหมละ 
นี่ก็เปนทุกขอันหนึ่งแสนสาหัสสําหรับเราในชีวิตของพระ คอืเทศนกัณฑนั้นละ ไมลืม
จนกระทั่งภาษิต ไปไดภาษิตมานิดหนึ่ง เพราะเรายังไมไดเรียนภาษิต เรียนนักธรรม 
เรียนสวดมนตเจ็ดตํานาน สิบสองตํานานเรียนปาฏิโมกขจบ ในพรรษานั้นไดเทานั้น 
เร่ืองเทศนไมไดเรียน แลวจับไปเทศนตอนออกพรรษาแลวนั่น จะไดอะไรมาเทศน อก
จะแตกคราวนั้นเราไมลืมนะ นี่เวลามันอัดอั้นตันใจ กิเลสมันปดมันบังไมใหธรรมะออก
ไดเลย เจาของจะเปนจะตาย จากน้ันมาแลวก็เบิกออกๆ ดวยการประพฤติปฏิบัติ ดวย
การศึกษาเลาเรียนคอยเปนคอยไป พอเอาตัวรอดๆ เอากลวยหอมเขามากินพอเอาตัว
รอดไป 

ครั้นมาปจจุบันนี้เปดเลยเชียว ไมมีคําวาติดตรงไหนของตรงไหน เราพูดให
ชัดเจน นี่ละมันจวนจะตายพี่นองทั้งหลายฟงเสีย ผลแหงการปฏิบัติธรรมของ
พระพุทธเจามันจาออกมาจากหัวใจนะ เพราะฉะนั้นทานจึงสอน มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺ
มา ใจเปนใหญใจเปนประธาน สําคัญที่ใจ ทั้งหมดดีชั่วอยูทีใ่จ ใหดูใจคัดเลือกจากใจ
นั้นแหละ ทานสอนตรงแนวเลย นี่ละพระพุทธเจาทานสอนสอนลงที่ใจ ศาสนาใดก็ตาม
ไมไดสอนลงที่ใจๆ พูดกันก็วาไปสวรรคไปนั้นไปนี้ นี่พระพุทธเจาพุงถงึนิพพานเลย 
สวรรคมีกี่ชัน้ๆ บอก นรกมีกีห่ลุมบอกหมดเลย ฟาดถึงนิพพานบอกหมดโดย
ละเอียดลออเต็มภูมิของศาสดา มาสอนพวกเราแนนอนที่สุด เพราะฉะนั้นจึงใหพากัน
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ตายใจแลวปฏิบัติตามธรรมนี้ อยาไปควานูนควานี้ นี้ไดคนมาแลวบนเวที ฟดเสียจน
เอากิเลสแตกกระจายเลยจึงจาขึ้นมา ที่นี่ จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ที่หนองแวงนูน กับเดี๋ยวนี้
มันเขากันไมไดก็บอกเขากันไมได เวลานี้ไมไดคิดวาจะติดจะคาอะไรเลย มันโลงไป
หมดทั่วแดนโลกธาตุ สวางจาไปหมด เรียกวา สฺุญโต ถาวาโลกมันวางไปหมด มีแต
ธรรมครอบไปหมดเลย ออกมาแงไหนนั่นถาจะตอบ ถามมาแงนั้น ออกแงนั้นรับกัน
ปบๆๆ รอบตัว 

แตกอนมันเปนเมื่อไร มันเปนเดี๋ยวนี้ก็บอกเปน สมควรจะตอบมากนอยนั้นเปน
เร่ืองเจาของเองจะตอบ เร่ืองพับมานี่มันรับกันผึงๆๆ เลย นั่นละธรรมเปนอยางน้ัน 
เต็มหัวใจแลว การเทศนาวาการไมไดคิด จะสมาคมใดก็ตาม ทาวมหาพรหมลงมานี้ 
เอา วางั้นเลย แตเราไมเคยพูดถึงทาวมหาพรหม เราพูดตั้งแตพวกพราหมณนี่ 
พราหมณกินแลวขี้แตกตามที่หลับที่นอนนี่พวกพราหมณ เราสอนพวกพราหมณขี้แตก 
ขี้เหม็นอยูตามบริเวณนี้ละในวัดกับพระ แลวนอกจากเขตของพระไปก็ในครัว พวกนี้
พวกขี้แตกเยี่ยวราดทั้งนั้น พวกพราหมณไมใชพวกพรหม มนัตางกัน สอนพวกพรหม 
พวกเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม สอนยากอะไร สอนมนุษยเราน่ียาก ซ้ําๆ ซากๆ 
หยาบๆ เพราะมันหยาบ 

พระพุทธเจาสอนหมดแลวนะที่กลาวมานี้ ศาสดาองคเอกสอนไปหมดแลว คือ
พุทธศาสนานั้นแหละ พุทธศาสนานี้มีแถวมีแนวขึ้นบนอันนี้แลว เวทีแตกนี้มันกระจาย
ถึงกันหมดเลยไมตองถามใคร พุทธศาสนามีมายังไงๆ มันถึงกันหมดๆ เลย ไมตอง
ถามใคร ประจักษ ไมคุย แตกอนกไ็มเคยรูอยางน้ี เวลามันรูแลวก็อยางน้ี นี่เวลาจะเอา
ออกมาพูดกม็ันรูอยางน้ีจะวาไง พระพุทธเจามีมาสักเทาไรๆ นานแสนนาน นี่เปนตั้งแต
ระดับจอมปราชญๆ มาเปนศาสดา กิเลสส้ินไปหมดๆ ดวยกันทั้งน้ันเลย การสอน
ความรูความเห็นพระญาณหยั่งทราบ เปนแบบเดียวกันๆ มาสอนจึงสอนแบบเดียวกัน
เลย 

นี่เปนแถวแนวของพุทธศาสนา ที่เปนศาสนารื้อขนสัตวโลกออกจากทกุขจริงๆ 
คือพุทธศาสนาแนนอนรอยเปอรเซ็นต พันเปอรเซ็นต ลานเปอรเซ็นต คือพุทธศาสนา
เทานั้นวางั้นเลย เมื่อเขาไปอันนี้แลวมันวิ่งถึงกนัหมดเลยจะวาไง ศาสนานี้มาเปนแถว
เปนแนวนะ มาเรื่อยๆ ตอไปนี้ก็จะมีไปอีก ตอไปอีกเร่ือยอยางนี้ ยอๆ นี้ก็วาพระอริย
เมตไตรยจะมารอยเปอรเซ็นตไมผิด ถึงวันนั้นแลวเปนเองมาเอง จากน้ันก็มี
พระพุทธเจาอีก ๑๐ พระองค ทานบอกเรียงลําดับอนาคตวงศของพระพทุธเจา อีก ๑๐ 
พระองค มพีระนามไวหมดแลวในระยะนี้ ตอจากนั้นก็มีอยางนั้นๆ ไปเรื่อยอยางน้ี คือ
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ทานเล็งญาณดูรับสั่งไวเรียบรอยๆ แลวก็ไปตามนั้นเลยไมผิด พระญาณหยั่งทราบจะไม
มีสองเลย เปนหนึ่งทั้งนั้น 

นี่ละพุทธศาสนาเรามาเปนแถวเปนแนวเปนหลักเปนเกณฑนะ ไมไดควานูนควา
นี้มาเปนศาสดา ควานั้นมาเปนศาสดา คือเปนเจาของศาสนานั้นๆ เรียกเอามาเปน
ศาสดา แลวบางทีไมมีตนมีตัวนั่นละมากตอมาก ควาเอามา ศาสนานั้นเลยกลายเปน
มหาภัย ศาสนาใครเปนศาสนาใหญรุกราน นี่ละเปนศาสนามหาภัย มันไมใชศาสนา มัน
เปนมหาภัยตอโลก ใครที่วาเปนศาสนาไหนที่ใหญโตที่สุด นั้นละอํานาจมากที่สุด บีบบี้
สีไฟไดแหลกเหลวหมด นั่น มันไมใชศาสนาอยางน้ัน ศาสนาแทไมมีการเบียดเบียน
ใคร ไมบังคับใครแลวแตใครจะปฏิบัติ แตนําไปปฏิบัติแลวตัวเองตองบังคับตัวเอง 
เวลาอยูขางนอกนั้นทานไมบังคับใคร ใครจะนับถือไมนับถือแลวแต แตเวลานําไปนับ
ถอืปฏิบัติตามแลวเปนขอบังคับอันหนึ่ง ที่จะบังคับตัวใหเปนคนดีโดยเฉพาะ ทานก็
สอนลงเปนจุดๆๆ 

พุทธศาสนาของเราเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เราเกิดมานี้มาพบพุทธ
ศาสนาน้ีเลิศเลอ เราไมสงสัยแลวลงจากเวทีนี้มันจาไปหมดเลย แตกอนเคยพูดไหม
คําพูดเหลานี้ไมเคยไดยิน เราเองก็ไมเคยรูจะเอาอะไรมาพูด แตเวลามันรูแลวไมใหพูด
ไดยังไง เมื่อสมควรจะพูด พูดไดทั้งน้ัน เปนอยางน้ันนะ เร่ืองบาปบุญ นรกสวรรค 
เหลานี้เปนหนึ่งดวยกันหมดเลย ใครอยาไปลบลาง ถาไมอยากฉิบหายอยาไปลบลาง วา
บาปบุญไมมี นรกสวรรคไมมี พรหมโลก นิพพาน เปรตผี ไมมี เรียกวาลบลางทั้งน้ันฆา
ตัวเองใหพินาศเลย ยังเหลือแตลมหายใจคนๆ นั้น นี้เปนจอมปราชญทัง้น้ันสอนไว 
ทรงรูทรงเห็นทุกส่ิงทกุอยางแลวสอนไวตามหลักความเปนจริงไมลบลาง 

สัตวประเภทใดๆ ไมลบลาง สอนตามความมีอยูของเขาๆ ทั้งนั้นแหละ บาปบุญ
ก็เหมือนกัน นรกกี่หลุมๆ กพ็รรณนาไวหมด สวรรคเร่ือยขึ้นไปจนพรหมโลกถึง
นิพพานสอนไวหมด ทรงทราบไวเรียบรอยแลว สอนโลกที่เรียกวา สวากขาตธรรม ตรัส
ไวชอบแลวๆ ใหพากันนําไปปฏิบัติ นี่ละการประกาศศาสนา ใหประกาศตัวเอง อยาไป
หาประกาศปางๆ ปงๆ ทั้งๆ ที่ตัวมีแตมูตรแตคูถมีแตความเลวราย เปนมหาโจร
ประกาศศาสนาใชไมไดเลยนะ พระพุทธเจาเปนมหาโจรที่ไหนประกาศศาสนา สาวก
เปนมหาโจรที่ไหน ประกาศศาสนาออกทกุทิศทุกทางทั่วโลกดนิแดน จากพุทธศาสนา
เปนจอมปราชญทั้งน้ัน 

แลวพวกเราที่เปนลูกศิษยตถาคตนี้ จะกลายเปนมหาโจรประกาศศาสนาแลวนะ 
เปนมหาโจรหัวหนาพระ หัวหนาพระเจาพระสงฆออกประกาศศาสนา ศาสนามีมา
ดั้งเดิมแตไหน ศีลธรรมพระพุทธเจาทรงสอนไวเรียบรอยแลวบกพรองทีต่รงไหน จึงจะ
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หานําออกไปประกาศ ถาอยากจะประกาศก็ประกาศตัวเองซ ิ เราบกพรองทีต่รงไหนๆ 
ตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจาที่สอนไวนั้น ใหแกไขดดัแปลงตามหลักธรรมหลัก
วินัย เมื่อแกไขดดัแปลงนี้เรียกวาประกาศศาสนาอยูในตัวเสร็จ อะไรบกพรองแกไข
ดัดแปลงจนกระทั่งสมบรูณแลว ศาสนาสมบูรณแบบในบุคคลคนนั้นในพระองคนั้น อยู
ที่ไหนเจริญรุงเรือง เปนการประกาศศาสนา ใครมาเห็นเขาก็อยากกราบไหวบูชา นั่น
ประกาศแลวนั่นนะ 

ไอไมมีอะไรเลยติดเนื้อติดตวัอยากประกาศศาสนา ไปประกาศหาอะไรตัวเองก็
เหมือนมูตรเหมือนคูถ เหมือนหมาขี้เร้ือน แลวเปนหัวหนาก็เปนหัวหนามหาโจร 
เรียกวามหาโจรเปนหัวหนาประกาศศาสนา ใครจะไปเคารพนับถือ เขาเอือมระอาจะ
ตายไปแลว ถาหากวาจะมีอยูในเมืองไทยเราจะประกาศศาสนา อยาไปประกาศเขา
เอือมระอาพอแลว ดูตัวของเราที่เปนมหาโจร ปลนตัวเองและปลนชาติศาสนาอยูเวลานี้
คือใคร คือเรา ถาแกตัวนี้ใหลงศีลลงธรรมแลวจะไมการปลน ไปที่ไหนสงบรมเย็นไป
หมด ใหประกาศตรงนี้ประกาศศาสนา ตางคนตางปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ ประกาศขึ้นใน
ตัวแลวเห็นกันเคารพเลื่อมใสเองคนเรา 

เพียงประกาศปางๆ เอาชื่อเอาเสียงมาประกาศเฉยๆ มันเปนเรื่องกิเลสประกาศ
ความสกปรกลามกของตนเองออกใหโลกไดเห็น เขาไมอยากเห็น เขาเอือมระอาตาย
แลว อยาไปประกาศใหเขาหัวเราะนะ ถาจะประกาศใหดูตัวเองเสียกอน ประกาศตัวเอง
ใหเปนคนดิบคนดีเรียบรอยแลว ประกาศไมประกาศมันก็ดไีปเรื่อย ยิ่งประกาศแลวก็
ยิ่งจาไปเลย นี้มันเปนอยางน้ันนะทุกวันนี้ จะเอาพวกโจรพวกมารพวกมหาภยั พวก
มหาโจรมาประกาศสอนศาสนาก็คือมหาภัยมหาโจร สอนไปไหนมันกแ็หลกเหลวไป
ตรงนั้นๆ ตั้งแตอยูโดยลําพังของมนัมันก็แหลกเหลวอยูแลว แลวยิ่งไปสอนคนอื่นให
แหลกเหลวไปตามๆ กันแลวหมด พุทธศาสนาจะไมมีเหลือตดิในเมืองไทยเรานะ 

ใหประกาศตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจา คือศีลธรรมมียังไงใหปฏิบัติ
ตามนั้น แลวจะเปนการประกาศความดีงามของตัวเอง อยูทีไ่หนๆ ไมวาอยูในวัดในวา 
ไมวาประชาชน ตางคนตางทําความดี ประกาศความดีอยูในตัวเสร็จแลว ออกมาคละ
เคลากันสงางามไปหมด ทั้งฆราวาสทั้งพระนะ ถาเอาแตของเลวรายมาประกาศ อยูที่
ไหนก็เหม็นคลุงไปหมดแลวประกาศหาอะไร ไมเกิดประโยชนอะไร พากันจําเอาไว เรา
พูดอยางน้ีละ เร่ืองศาสนาจะประกาศมันกิเลสประกาศตางหาก ไมใชศาสนาจะประกาศ
ใหคนไดรับความดีงามทั้งหลาย มันมีแตกิเลส มีแตฟนแตไฟที่จะประกาศเผาชาติ เผา
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ไปในตัวของมันเสร็จ จากการประกาศศาสนานี้นะ ศาสนา
แบบนี้ เขาใจเหรอ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้กอน 
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