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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ศาสนาอยูในหัวใจ 
ผูกํากับ จากนสพ.พมิพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกร หัวขอเร่ืองวา 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 
ในชวงนี้มีขาวในทางลับวาจะมีกลุมองคกรชาวพุทธออกมาเคลื่อนไหว เพื่อ

เรียกรองใหรัฐบาลแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 73 ใหบัญญัติคําวา “พระพทุธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ” เพราะไหนๆ รัฐบาลก็กําลังแกไขรฐัธรรมนูญบางมาตราอยูแลว 

และเปนการแกเพื่อใหเอือ้ประโยชนแกพรรคการเมืองเพียงบางพรรคเทานั้น 

การจะออกมาเรียกรองให “ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ” คงไมใชเปน
เร่ืองแปลกใหม แตเคยมีการเคลื่อนไหวมากอนหนานี้แลวเมื่อ 2-3 ปทีผ่านมา แตก็เกิด
เสียงคัดคานจากหลายสวน จากน้ันกระแสการเรียกรองจึงคอยๆ เงียบไป 

เมื่อเร็วๆนี้ “อ.ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน” อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาวถึงเร่ืองนี้วา ตอนนี้ยังไมมีการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ มีบัญญัติเพียงวาพระมหากษัตริยทรง
เปนพุทธมามกะ ในทางพฤตินัยคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติอยู
แลว เพราะคนไทยนับถือศาสนาพุทธกันมากกวา 90 เปอรเซ็นต นอกนัน้ก็เปนคริสต 
อิสลาม ฯลฯ แตในทางนิตินัยยังไมเปน แมเคยมีการพูดคุยกันหลายครั้งหลายหนวาจะ
ใหบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

"สวนตัวแลวเห็นวาสมควรอยางยิ่งที่จะใหมีการบัญญัติไว เพราะพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติโดยพฤตินัยมาตลอดประวัติศาสตร และประเด็นสําคัญคือ เมื่อ
ไมไดบัญญตักิ็จะทําใหศาสนาอื่นมองวาประเทศไทยเปนเนื้อชิ้นงาม อาจจะมีการ
แขงขันทางศาสนาเพื่อชวงชิงพื้นที ่ ซึ่งจะกอใหเกิดความสับสนวุนวายได อาจกอใหเกิด
วิกฤตตางๆ หรือกอใหเกิดความไมเขาใจทางศาสนาตามมา คนไทยนับถือศาสนาพุทธ
กันมากอยูแลว และชาวพุทธก็เปนผูที่ตอสู ดิ้นรน ปกปองอธิปไตย และรักษาเอกราช 
ของประเทศไทยมาโดยตลอด จึงสมควรที่จะบัญญัติไว"  

อาจารยทวีวัฒน ใหเหตุผลดวยวา ศาสนาพุทธไมเคยไปดูถกูดูแคลน หรือไปกด
ขี่ขมเหงศาสนาอื่น ซึ่งศาสนิกของศาสนาอื่นก็ทราบดี หากบัญญัติใหเรียบรอยไปวา 
“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ” แลว ศาสนิกอื่นๆ ก็ยังคงมีเสรีภาพในการ
ประกอบพธิกีรรมหรือปฏิบัติส่ิงตางๆ ตามศรัทธา ตามความเชื่อในศาสนาของตนได
เชนเดิม 
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สําหรับขอดีก็คือ นอกจากจะบัญญัติใหชัดเจนแลว ศาสนิกในศาสนาอื่นก็จะรูถึง
ขอบเขตหนาที่ของตัวเองชัดเจน ไมมีการวุนวายหรือไปกระตุนตอมทะเยอทะยานให
มักใหญใฝสูง หรือพยายามจะเปลี่ยนคนไทยกวา 90 เปอรเซ็นตใหนับถือศาสนาตามที่
เขาเชื่อถือกนัอยู 

เวลานี้ประเทศไทยยังไมไดบัญญัติคําวา “พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ” จึงทําใหศาสนาอื่นพยายามจะสรางองคกรทางศาสนาของตนไปประจําทุกจังหวัด 
ดูวุนวายและไมสอดคลองกับความเปนจริง หากเราบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ก็อาจ
บัญญัติกฎหมายยอยเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

ในประเทศพุทธศาสนาเถรวาททุกประเทศ มีบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติแลว อยางเชน ประเทศศรีลังกา พมา ลาว กัมพูชา เหลือเพียงแตประเทศ
ไทยเทานั้นเอง ประเทศในเอเชียสวนใหญเปนสังคมที่มีวิถชีีวิตแนบแนนอยูกับศาสนา 
เพราะฉะนั้น รัฐในเอเชียสวนใหญจึงบัญญัติใหมีศาสนาประจําชาติ ซึ่งผิดจากประเทศ
ตะวันตกที่มกีระแสเรียกรองใหแยกศาสนากับรัฐออกจากกนั 

ประการสําคัญประเทศทีน่ับถือพระพทุธศาสนา จํานวน 41 ประเทศ ตางใหการ
ยอมรับวาประเทศไทยมปีระชาชนนับถือพระพทุธศาสนามากที่สุด ทั้งยังยกยองให
ประเทศไทยสมควรเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  คนตางชาติตางศาสนามักกระทําย่ํายีตอ
พระพุทธศาสนาดวยวิธีการตางๆ มาโดยตลอด การปกปองคุมครองกท็าํไดเพียงสงคํา
ขอรองวิงวอนเพื่อใหเขาเลิกกระทําตอส่ิงที่ชาวพทุธใหความนับถือนั้นเสีย ทําไดเพียง
เทานั้น แตน้ําหนักไมม ี

หากในรัฐธรรมนูญไดมีบัญญัติไวแลว เราก็สามารถจะใชกฎหมายแมบทของ 

ประเทศไปหามปรามตอการกระทําของพวกเขาไดอยางมีศกัดิ์ศรี 

ใหเห็นความสําคัญตอศาสนาประจําชาติบางเถอะ  ! 

ณ. หนูแกว 
 หลวงตา ถึงบัญญัตไิมบัญญัติใหเปนศาสนาประจําชาติ บัญญัติขึ้นมาแลว
มันก็มาแกได บัญญัติวาเปนศาสนาประจําชาติ ก็ชาตินั่นแหละแกเองทําลายเองมันก็ทํา
ได แนะ พูดใหตรงๆ หลวงตาบัวอยูในทามกลางแหงประเทศไทย ดูรอบไปหมด ดทูั้ง
ตัวเองก็ดู ดูรอบไปหมดก็ดู เดี๋ยวนี้มันไปหาเกาตั้งแตที่ไมคันนะ หมาขี้เร้ือนมันเกาที่
คนั ไอพวกเรานี่คันไมคันเกาดะไปเลย มันเปนยังไงกับหมาขี้เร้ือน เทียบกันทางไหน
เลวกวากัน เมืองไทยเรานี้มันเลวกวาหมาขี้เร้ือน มันไปหาเกาอยางน้ีละ เกานั้นเกานี้ 
ความเคลื่อนไหวมันอยูกบัตัวเอง เคลื่อนไหวไปทางดี ทางชัว่ กลางๆ เมื่อมาพิจารณา
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ตรงนี้แลวมันก็เปนศาสนาประจําชาติประจําตัวตนดวยกันทุกคนนั่นแหละ ถาไมสนใจ
ปฏิบัติไปหาเกาโนนเกานี้ บัญญัติสักกี่บัญญัตกิ็เทาเดิมนั่นแหละ บัญญัติไวก็บัญญัติ
เพื่อปฏิบัติ เมื่อไมปฏิบัตแิลวขอบัญญัติก็ไมมีความหมายอะไร 

ใหดูตัวเอง อยาไปหาเกาในที่ไมคัน หมาขี้เร้ือนเขาหาเกาที่ไหนถูกที่คนัๆ ไอ
เราไปที่ไหนเห็นแตเกายุกๆ ยิกๆ มันคันที่ตรงไหนไมทราบ เปนกระตายตื่นตูมไป
ดวยกัน กระตายตื่นตูมไมมีหลักมีเกณฑ เห็นเขาเกาก็เกาดวย พวกบาเกา ธรรมที่
พระพุทธเจาสอนไวทุกแงทุกมุมนั้นคือองคศาสดาๆ ใหพี่นองทัง้หลายชาวพุทธเราจํา
เอาไวนะ ทานแนะนําส่ังสอนตรงไหนๆ นั้นละคือองคศาสดาๆ สอนผูใหญเด็กเล็กเด็ก
นอย คือองคศาสดามาเคียงขางๆ ถาเราปฏิบัติตามนั้นแลวเราก็มีศาสดามีศาสนา ไม
ปฏิบัติแลวบัญญัติสักเทาไรก็ไมมีความหมาย ประสากระดาษ เอาตัวเองซี บัญญัติก็
เพื่อจะมาปรับปรุงแกไขตนเอง ไมดตีรงไหนก็แกตรงนั้นๆ ก็ดีไปเทานั้นเอง 

อันนี้บัญญัติโนนบัญญัตินี้ เร่ืองนั้นเรื่องนี้ หาเกาในที่ไมคัน สูหมาขี้เร้ือนไมได 
เอา พูดใหมันชัดๆ หมาขี้เร้ือนเขาเกาที่ตรงไหนมันคันที่ตรงนั้น เขาเกา มนุษยเรานี้เกา
ดะ ไมทราบวาตรงไหนคันหรือไมคันเกาดะ มันคนัหมดทั้งตัว มันคันออกมาจากหัวใจ 
หัวใจมันเปนหมาขี้เร้ือน มันดีดมันดิ้นดวยความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความ
ทะเยอทะยาน อยากไดอยากมี อยากดีอยากเดน ทั้งๆ ทีต่ัวเปนคนชั่วก็อยากดีอยาก
เดนแซงหนาแซงหลัง นี่มันเลยหมาขี้เร้ือนไปแลว เขาใจไหม ถาอยากดีก็ทําตัวใหดีๆ ซิ 
มันก็ดีเทานั้น 

ความดีไมไดขึ้นอยูกับคําเสกสรรปนยอจากปากใครละนะ มันเกิดขึ้นมาจากการ
ประพฤตปิฏบิัติตัวของเรา พระพทุธเจาเปนศาสดาก็ไมมีใครไปสงเสริมพระพุทธเจา 
เสด็จออกทรงผนวชนาสลดสังเวชไหม ใครทําไดอยางน้ัน เปนพระเจาแผนดินเสด็จ
ออกจากพระราชวังไมใหใครทราบเลย ถาจะทาํอยางน้ีจะเสียตรงนั้น ทําอยางน้ีจะเสีย
ตรงนี้ ที่วาเสียตรงนั้นๆ คือเสียสวนใหญไดแกความเปนศาสดา อะไรที่จะมาทําลาย
สวนใหญๆ ใหเสียทานตองคดัออกๆ แมที่สุดพระชายา พระนางพิมพากับพระราหุล
อยูในหัวอก แมกับลูกอยูดวยกัน 

พูดภาษาใหตรงไปตรงมา แมกับลูกอยูดวยกัน ถาไปชมราหุลก็กลัวแมมนัจะตื่น
แลวกอดคอเอาไว เลยจะไมไดไปแลวตายอยูนั่นละไมไดเปนศาสดา นี่ก็เลยถือเปน
สวนยอยไปเสียแมกับลูกนะ พระองคถือศาสดาที่จะสอนโลก สัตวโลกมีจํานวนเทาไรๆ 
ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา พระพุทธเจาทรงเปนภาระที่จะรื้อจะขนออกหมดเต็มกาํลัง
ความสามารถของศาสดา และกําลังของสัตวที่จะรบัไวได พระองคจึงเสียสละสวนยอยนี้
เสีย คําวายอยนี่เทียบกับสวนใหญทั้งหลาย ทั่วโลกเปนสวนใหญ สวนพระนางพิมพา
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กับพระราหุลนั้นเปนสวนยอยไปเสีย ทั้งๆ ที่เปนสวนใหญเต็มพระทัยพระพุทธเจา ก็
คือพระนางพิมพากับพระราหุลนั้นแลที่เปนสวนใหญ แตแยกออกไปสูสวนใหญ
ภายนอกแลว ถือเอานั้นเปนใหญกวาตองสละ 

จะเขาไปชมราหุล แมกับลูกก็นอนกอดอยูในหัวอกวาไง พอเขาไปแมมันจะ
มองเห็นกอนละ ลูกยังหลับครอกๆ แมจะมองเห็นกอน ควาใสคอสิทธัตถราชกุมารตาย
อยูดวยกันนั้นเลยไมไดเปนศาสดา สอนโลกไมได พระองคจึงแยกออก เขาใจไหมละ นี่
ละวิธีการของศาสดาที่เสด็จออก ผิดกับเราทั้งหลายดวยกันทุกคน ตองฝน ไมฝนไมได 
จะทําตามความชอบใจทุกอยางเสียไดๆ ทั้งน้ัน ความชอบใจมันเปนไปดวยกิเลส 
ความชอบใจเปนไดทางธรรมนั้นมีนอยมาก ถาธรรมมีมากแลวความรูความเห็นความ
เคลื่อนไหวจะเปนไปตามธรรมเรื่อยๆ ไป 

นี่ละความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจาเสด็จออกมา เปนตัวอยางของพวกเรา
ทั้งหลาย ดูเอาซิเสด็จออกทรงผนวช ออกก็ออกกลางคืนเงียบๆ ฉันนะอํามาตยเทานั้น
ติดตามไป ทั้งๆ ทีก่ระเทือนทั่วประเทศของพระองคนั่นแหละ เปนพระเจาแผนดิน 
เวลาจะออกเปนแบบนั้นแหละ เปนแบบขโมยเลยเทียว แมที่สุดลูกกับแมกไ็มรู ไมใหรู 
ถารูจะเปนเหตุ นั่น ตดัพระทัยไหมพระพุทธเจา เหมือนวาขั้วพระทัยนี้ขาดไปเลยยัง
เหลือแตราง เอา ไปตั้งรางใหม รางที่สองเปนศาสดาองคเอกขึ้นมาสอนโลก สอนไดทั้ง
พระนางพิมพา สอนไดทัง้พระราหุล ไปดวยกันหมด 

เปนพระอรหันตทั้งแมทัง้ลูกนะ นั่นเห็นไหมละ ถาไปกอดคอกันระหวางพระ
นางพิมพา พระราหุล กับสิทธัตถราชกุมารอยูนั้น ใครเปนอรหันตไดสักคน ศาสดาไมม ี
นี่พระองคสลัดสวนยอยนี้ออกไปสวนใหญ สุดทายเอาไปไดทั้งแมทัง้ลูก ทั้งสิทธัตถราช
กุมาร เปนศาสดาเปนอรหันตพนจากทุกขไปแลว นี้คือตัวอยางอันเลิศเลอ เราพิจารณา
เอาซ ิ ใหดูตัวเองแกไขตัวเองซิ ศาสนาสอนใหแกไขตัวเอง ไมไดบัญญัตินั้นบัญญัตินี้ 
บัญญัติมาก็เปนกระดาษเปลาๆ หัวใจมันเต็มไปดวยกิเลสตัณหาเปนฟนเปนไฟ 
ออกมาอันไหนก็อันนี้ละจะไปเหยียบย่ําทําลายที่บัญญัติเอาไวลมเหลวไปหมด ไมเกิด
ประโยชนอะไร ใหบัญญัติใสเจาของแลวแกไขเจาของซิ ไมดตีรงไหนแกไขตรงนั้นๆ ถึง
ถูกตอง 

ดังที่วาเราถือศาสนาพุทธ พทุธ ธรรม สงฆ อยูดวยกัน พระพุทธเจาทรงเปน
ตัวอยางเปนอยางไรบาง ตัวอยางอันเลิศเลอที่สุด พระสงฆสาวกที่ออกมาบวชในศาสนา
พระพุทธเจา นับตั้งแตพระราชามหากษัตริยลงมานอยเมื่อไร องคใดเสด็จออกมาๆ 
สลัดหมดๆ คลายคลึงกับพระพุทธเจา ตามเสด็จพระพุทธเจา ไมไดหวงใยอะไรเลย 
ออกมาเขาปาเขาเขาเร่ือย ประพฤตปิฏิบัติตน โผลขึ้นมาทีหลังนี้ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
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เห็นไหมละ นี่ทานปฏิบัติทานแกไขตนเอง พวกเรามันมีแตชื่อเฉยๆ วาชาวพุทธๆ เอา
แตนามมาประดับราน ขางในมีแตขีห้มูราขี้หมาแหงเต็มอยูนั้น ไมไดสวยงามอะไรเลย 
สวยงามแตวา ถือศาสนาอะไร ศาสนาพุทธนูนนะ แมก็พุทธ ลูกอยูในทองก็ขดุออกมา
แยงแมพูด หนูถือศาสนาพุทธๆ อยูในทองมันกด็ันออกมาแยงแมพูด มนัพูดเฉยๆ ไม
เกิดประโยชนอะไร 

ตั้งใจปฏิบัตซิิ ศาสนาพุทธเลิศเลอสุดยอดแลว ไปหาในสามโลกธาตุนี้ เราพูด
อยางยันตัวเราเลย การพูดอยางน้ีเราพูดเอาตัวเรายันเลย เราปฏิบัติมาตั้งแตตนกด็งัที่
เลาใหพี่นองทั้งหลายฟง จนกระทัง่สวางจาขึ้นมานี้ นี่ละเราไมเคยหวั่นไหวกับสาม
โลกธาตุนี้ ใครจะวาอะไรก็ตามเราไมเคยหวั่น ธรรมชาติที่เลิศเลออยูในหัวใจเรา เปน
ตัวของเรา เปนธรรมชาติของเราเองเราจึงไมหว่ัน ธรรมชาตินี้เลิศเลอ สอนไปที่ไหนไม
พาคนใหลมจมเสียหาย เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูดไดทกุแบบทุกฉบับ พูดดวยความ
เปนธรรม พูดไดทัง้นั้นๆ 

เพราะฉะนั้นอะไรจะมาคดัคานตานทาน ไอพวกขีห้มูขี้หมา กองมตูรกองคูถมัน
โปะเขามา โปะก็ชางหัวมนักองขี้ มาโยนใสทองคํา ทองคําก็เปนทองคํา ขีก้็เปนขี้อยูงัน้ 
จะหาวิธีคัดคานตานทานยังไงก็ใหมนัหาไปซิ เร่ืองความดีเปนความดีอยู ใหยึดความดี
เปนหลักเปนเกณฑนําไปปฏิบัติ อยาหลงลมหลงแลง เกาดะไปเลย มันเลยหมาขี้เร้ือน
แลวนะพวกเรา เกาไมรูจักจุดหมายปลายทาง เกาตรงไหนๆ เกาไปดวยกัน คันไป
ดวยกัน มันคันหมดทั้งตวัทั้งโลก โลกน้ีเลยเปนโลกหมาขี้เร้ือน เกาดะกันไปหาหลักหา
เกณฑไมได แตพากันดีดกันดิ้นมาตั้งแตวันเกิดๆ จนกระทั่งวันตายหาสาระอะไรไดไหม 
จากการดีดดิน้ที่ไมเกิดประโยชนอะไรเลย 

ใหดีดดิ้นทางอรรถทางธรรมดูซิ ดีดดิ้นมากเทาไรจะเดนขึ้นๆ ความเลิศเลอจะ
เกิดขึ้นจากความดีดดิ้นทีเ่ปนฝายธรรม อันนี้ไมเปนเรื่องเปนราวอะไร มีแตดีดแตดิ้น
กันอยูอยางนั้น พากันจําเอานะ นี่เราพูดอยางยนัตัว เราจวนจะตายแลว พูดอยางไมมี
การสะทกสะทาน สามแดนโลกธาตุนี้ผานไปหมดแลว เราไมมีอะไรเลย การจะพูดกับ
โลกกับสงสารหนักเบามากนอย เราก็พูดไปตามกิริยาของโลกเฉยๆ โดยเราไมเขาไป
เกี่ยวของเลย ในธรรมชาติอันนี้ไมเกีย่วของ ที่จะใหอันนี้เสียหายลมจมหรือยกยอใหเลย
ไมเลย ลมจมก็ไมลมจม เปนหลักธรรมชาติพอตวัแลวดวยความเลิศเลอ 

ธรรมพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน เขาสูหัวใจใดเปนอยางน้ันดวยกันหมด เขาสู
หัวใจพระพุทธเจาก็เปนศาสดาองคเอก สาวกกเ็ปนสาวกองคเอกขึ้นมา ความบริสุทธิ์
นั้นเสมอกันหมด และธรรมที่แสดงออกมาก็เปนแบบเดียวกัน ไมมีผดิเพี้ยนตางกันเลย 
นี่ละทานฝกหัดตนเอง ทานไมไดหาเกาดะๆ นะ พระพุทธเจาสอน ใหปฏิบัติตาม
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ศาสดา คําสอนของพระพุทธเจาแตละคําๆ นั้นละคือศาสดา สวากขาตธรรมๆ ที่ตรัสไว
ชอบแลวๆ ถาจะทําไปทางผิด ธรรมทานสอนไวแลววายังไง  ตรัสไวชอบแลวจะกระตุก
ใหรูตัวๆ  

นั่นละที่วา อานนท พระธรรมและพระวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอ
ทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราลวงไปแลว สวากขาตธรรมทุกแงทกุมุมจึงเปนศาสดา
ของเราทั้งหลายไดทั้งธรรมทั้งวินัย ใหเดินตามนี้ ถาเดินตามนี้เรียกวาลูกศิษยมีคร ู มี
พอมีแม มผีูรับรอง มีผูประกัน คนนั้นชีวิตจิตใจก็ราบร่ืนดีงาม ถาคนนั้นไมมีเจาของ 
เชน สัตวไมมีเจาของ ตายไดงายนะ ลูกใครหลานใครก็ตาม ถาไมฟงเสียงพอเสียงแม 
ไมมีพอมีแม ไมมีเจาของ เตร็ดเตรเรรอน คนนี้ตายไดงาย เสียหายไดเร็วที่สุด เขาใจ 

ทําตัวใหเปนที่พึ่งของตัวเองซิ เอาธรรมพระพุทธเจามาเปนที่พึ่ง เราพึ่งกบัพอ
กับแมก็เปนที่พึ่งอันหนึ่งๆ แลวธรรมที่จะเปนทีพ่ึ่งของใจ ใหการดําเนินตัวเพื่อความ
ราบร่ืนดีงามในปจจุบันและอนาคตกใ็หฟตตัวขึ้นใหดีในทางนี้ซิ นี้มีตั้งแตเกาดะๆ มอง
ไปที่ไหนมีแตเร่ืองเกาดะๆ เต็มโลกเต็มสงสาร เราพูดจริงๆ เราสลดสังเวชนะ เราสอน
โลกน้ีเราไมไดสอนเพื่อเหยียบย่ําทําลายโลก ร้ือถอนขึ้นมาจากหลมลึกที่จะจมไป
ดวยกัน ดึงขึ้นมาๆ ดวยอรรถดวยธรรม มิหนําซ้ําธรรมที่ร้ือฟนขึ้นมามันยังมาปดมือ
ออก วาสูกองขี้อยูในสวมในถานไมไดมันวางั้นนะ มันจึงมาคัดคานการแสดงธรรม 

แสดงธรรมที่ไหนมันหาวิธีการคัดคานทางนั้นทางนี้ ธรรมเปนขาศึกตอผูใด ผู
มาคัดคานนั่นแหละตัวขาศึกใหญ มันไมเห็นดูตัวของมันมันจึงตองคัดคานเรื่อยไป 
พิจารณาซิทานทั้งหลาย เราสอนโลกเราสอนดวยความไมมีอะไรเรื่องสะทกสะทานกบั
โลกสงสารนี้ เราหมดโดยสิ้นเชิงเราบอกแลว กลาหาญหรือไมกลาหาญก็เลยไปแลว 
เลยความกลาหาญ ความกลัวไมมี ความกลาไมมี มีแตความบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวจาอยู
ครอบโลกธาตหัุวใจดวงนี้นะ 

พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายเปนเขาไปแลวรูกันเองโดยลําพังทาน ทานไมเคย
สะทกสะทาน ใครเชื่อไมเชื่อทานไมสนใจ หลักธรรมชาติอันเปนตัวจริงแทอยูกับทาน 
เปนสมบัติมหาศาลของทาน นี้ละธรรมถาลงอยูในใจจากการฟตการฝกหัดดัดแปลง
ตัวเอง ไมใชอยูๆ ก็จะดีๆ  ชิงดีชิงเดน มันเอาดีที่ไหนมาชิงกนั มีแตคนชั่วชิงแลวจะดีไป
ไหน ชิงไปเทาไรก็มแีตชัว่ๆ เผากันตลอดอยูอยางน้ีแหละ พากันพิจารณานะ 
 ศาสนาน้ีเปนศาสนาประจําตัวของเราทุกคนๆ ใหยึดเถอะ หลักพุทธศาสนานี้
เปนหลักที่ถกูตองแมนยําแลว ไดพิจารณาบนเวทีคือการฟดกับกิเลสมาแลว กิเลสเปน
ส่ิงที่ปดบังใหมืดตื้อและมัวหมอง อยางนอยมืดตื้อไปเลย ถอืวาอันนั้นก็ดี อันนี้ก็ด ี ก็
ควานั้นๆ ควาน้ําเหลวๆ พัง แตพุทธศาสนาน้ีไมพัง เอา ควาใหดีนะ พุทธศาสนานี้ออก
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จากพระพุทธเจา ออกจากสาวกทั้งหลาย พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เอาควาเลย 
ไมผิดหวังละควาใหดี อยาไปหาควาน้ําเหลวๆ ดังที่โฆษณาเปนบากันอยูทุกวันนี้ เราฟง
แลวเราสลดสังเวช ก็มีแตคลังกิเลส มีแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจ ออกมาก็มแีตมูตรแตคูถ
ออกมา จะมธีรรมออกมาที่ไหน ถาธรรมเต็มหัวใจออกที่ไหนมีแตธรรมทั้งน้ัน ชะลางๆ 
ไป ธรรมกับความสกปรกในสวมในถานตางกันนะ 
 หัวใจของเรานี่เปนสวมเปนถาน มีแตความขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้ราคะตณัหา 
อยูในหัวใจของเราทั้งหมด เรียกวาสวม ออกมาแลวมันจะเปนของดิบของดีมาจากไหน 
พระพุทธเจาละหมด วิราโค ปราศจากราคะตัณหาทุกส่ิงทุกอยาง ซึ่งเปนสิ่งใหมัวหมอง
หรือมืดตื้อ ปดออกหมด สวางจาขึ้นมาเปน อาโลโก อุทปาทิ เอาธรรมอันนี้มาสอนโลก
จึงไมผิด เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ใหพากันพิจารณาบางนะ มา
กอดแตคมัภรี เอาคัมภีรมาอวด เอาคัมภีรมาตีหนาผากกันเลนเฉยๆ ไมเกิดประโยชน 
ฟาดกิเลสใหมันพังลงไปซิ อยูที่ไหนสบายหมดนั่นแหละ ถาตั้งใจปฏิบัต ิใหพากันตั้งใจ
ปฏิบัตินะ 
 เวลานี้ธรรมกําลังถูกเหยยีบย่ําทําลายของกิเลส กิเลสขึ้นอยูบนธรรม เหยียบ
ธรรมลงไปใหแหลกไปหมดนะ ใหฟตตวัขึ้นมา ทําตัวใหดี อยูไปๆ มันเหลวแหลก
แหวกแนว ชินชานี้มีแตเร่ืองกิเลสนะ เร่ืองธรรมจะไมชิน ชินแตเร่ืองการชําระกิเลส ชิน
จนคลองแคลว ฟาดกิเลสขาดสะบั้น ธรรมถาฝกในทางธรรมก็ชินในทางกําจัด กิเลสมัน
เปนของมันอยูแลว มันชินมาตลอด มีตั้งแตเร่ืองความชินของกิเลส เลอะเทอะไปหมด
โลกเวลาน้ีนะ พากันจํา วันนี้พูดเพียงเทานี้ ใหเอาไปคิดไปอาน วาศาสนาประจําชาต ิ
ประจําชาติประจําใคร ถาไมประจําเราจะประจําใคร คนมีศาสนาอยูในหัวใจ ก็นั่น
ละ ศาสนาประจําชาติโดยหลักธรรมชาติไมตองเสกสรรปนยอกัน เอาละพอ 
 ทีนี้ยนเขามา ศาสนาประจําวัด ยนเขามาศาสนาประจําพระ ประจําในครัวของ
วัดปาบานตาด มันเลอะเทอะขนาดไหนในครัวนั่นเวลานี้นะ จวนแลวนะ เราจับจอดู
เร่ือยๆ จะขับออกจากวดันี่ เขาใจเหรอ มันเต็มอยูในนี้ มันเลอะเทอะพอแลว มาไมได
หนาไดหลังอะไร เขามากองกันอยูในนี้ มาโมมาคุย ผูตั้งใจภาวนารําคาญจะตายไป ผูไม
ภาวนาโมแตน้ําลายอยูในครัวนี้นะ เราทราบมาโดยลําดับ เราสืบทราบมาโดยตลอด เรา
ไมพูดเฉยๆ  อันนี้เผดียงใหทราบนะ ฟงแตวาเผดียง ครั้งที่สองน่ีใหระวังใหดี ไลออก
จริงๆ เลยไมใหอยู อยูอะไรของสกปรก ของเลอะเทอะ ของเปนภัยตอเพื่อนตอฝูงไม
ควรใหอยู ไลออกเลย อยูไมเกิดประโยชน  
 นี่กําลังเลอะเทอะนะขางในเวลานี้ มันไมไดเร่ืองอะไร มาคยุโมกัน ทําแครทํา
รานทําอะไรเต็มไปหมด แทนที่จะภาวนานี้โมกันคุยกัน ผูตั้งใจภาวนาจริงๆ  รําคาญจะ
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ตายไป มีแตพวกนี้ละ พวกหมาขี้เร้ือนที่อยูในครัว มันเกาดะคือคุยดะไปเลย พวกน้ี
พวกคุยดะ ไมไดคํานึงวาใครทําอะไรตออะไร มีแตไดคยุดะก็เอา เหลานี้อยูใกลๆ 
เหลานี้นะระวังใหดี เอาละสองกัณฑแลวพอ 
 วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันศีล ควรสละปลอยวางงานการทั้งหลาย ที่เคยยุง
มาตั้งแตวันเกิด ในวันเชนนี้ใหเปนวันสละงานทั้งหลายภายนอก ซึ่งเปนงานเกี่ยวกับ
เร่ืองรางกายความเปนอยู เขาสูงานภายในคือศีลธรรม ใหเปนอาหารสมบัติอันลนคา
หนุนจิตใจ จิตใจจะมีความเยือกเย็น เปนอยูก็มคีวามเยือกเย็น ตายไปแลวก็ไมไปชั่ว 
ขึ้นเลยๆ ใหพากันสั่งสม ใหรูจักคิด ใจเปนของมคีาขนาดไหน รางกายชั่วชีวิตเทานั้นนะ 
ใครจะมั่งมีศรีสุขขนาดไหนก็ตาม ยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตาม พอลมหายใจ
ขาดแลวขาดไปดวยกันหมด ไมมอีะไรติดตัวเลย แตบุญกุศลผลทานของเราที่ทํามานี้
ติดปุบเลย ไปเลย มองจดุนี้บางซิ 
 มองดูประสาสิ่งภายนอก วัตถุนั้นวัตถุนี้ สมมุตขิึน้วาเปนของมีคุณคา เปนเงิน
เปนทอง เชนอยางกระดาษนี้เอามาสมมุติเปนเงิน เราเรียกวาไอหลังลาย ไอหลังลายนี่
ตัวพิษใหญนะ คือเรานะเสกมันใหเปนพิษมาเผาเราเอง ดิ้นกับไอหลังลายนี่เลยโลกเลย
สงสารจนไมมีบุญมีบาป น่ีละที่วาชิงดีชิงเดน มีเงินมากก็ดี ชิงดี เดน นี่ละพวกบา บาไอ
หลังลาย นี้พูดจริงๆ  เอามาเหลานี้เราเอาก็เพื่อใหเปนประโยชนแกโลก เราไมเคยเปน
บากับไอหลังลายนะ พูดใหมันชัด เราไมมีเร่ืองบาไอหลังลาย ทุกอยางไมมีในโลกอนันี้ 
เขามาสูใจไมมีเลย ปดออกหมด พอปดออกหมดแลวเปนยังไง แสนสบาย เราก็อยาก
ใหพวกนี้สบาย ปดบาง สกัดมันบาง อยาเปนบากันเกินไป เทานั้นแหละ 
 นั่นเห็นไหมหลวงตาบัว มีตั้งสองพดั ไปไดมาจากไหนไมรู พัดชั้นราช พัดชั้น
ธรรม ชั้นราชาคณะธรรมดาไมมี ชั้นเทพก็ไมมี เพราะตั้งก็ตัง้เปนชั้นราชเลย จากชั้นราช
เทพไมอยู ขามไปชั้นธรรมเลย เราจึงไดพดู พูดตามความจริงเลยเรา พอขึ้นชั้นธรรม
แลวเอาเลยนะ เอาผูใหญๆ ในวงผูใหญนั้นแหละ อยามาตั้งอีกนะ บอกตรงๆ เลย ที่
เราไดรับเหลานี้เราเห็นแกทั้งสองพระองค เราพูดตรงๆ เลย เราไมเห็นแกเราอะไร เรา
พอแลวบอกตรงๆ มันขามมาๆ นี่ชั้นธรรม แลวก็รองสมเด็จ จากรองสมเด็จก็เปน
สมเด็จนะ นี่มันจะไมอยู ถาธรรมดานี้มันจะขามนะ ใหหยุดแตนี้ตอไป เราบอกตรงๆ  
 ตั้งสองครั้งนีค้วรจะเอาเขาวัง เราบอกเราไมไป ซัดกัน เขาจะมาเอาไป ทางนี้ยิ่ง
เด็ดไมไป ยิง่ครั้งที่สองยิง่เด็ดทางนี้กย็ิ่งเด็ด ไมไดไปทัง้สองเลย นั่นเห็นไหมละ เพียง
เทานี้มันก็ยุงแลว อยูสบายๆ แสนสบายละธรรม อยูไหนสบายหมด พอในหัวใจที่ไหน
สบายสะดวก หมาขี้เร้ือนขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแลวอยูที่ไหนสบายหมด ไมตองเกา
ยิกๆ แย็กๆ ถามีกิเลสตัวเล็กตัวนอยอยูไหนมันจะตองใหเกานั้นเกานี้ เอานิ้วนี้เกา นิ้ว
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นี้เกาๆ สุดทายเกาหมดทั้งแขนเลย มันพาใหเการอบตัว อันนี้หมดแลวไมมีเกา อยูที่
ไหนสบายหมดๆ แสนสบาย  
 หมาขี้เร้ือน ดังที่ทานเขียนไวในพระไตรปฎก มาจากพระไตรปฎก วาหมาเปน
แผลอยูบนหลัง หมากับสุนัขมันอันเดียวกัน สุนัขแปลวาสัตวที่มีเล็บดี หมาแปลวา
สํานวนที่ออนหวานมากไมมีอะไรเกินหมา แตพอวาหมาไมอยากเปน ทีนี้มันเปนแผล
อยูบนหลัง ทั้งแมลงวันทั้งหนอนอะไรเจาะไชอยูนี้ อยูที่ไหนไมสบาย ไปอยูในรมไม ไป
อยูในปามันก็ตามตอมไปแมลงวัน หนอนก็เจาะไชนี้ ไปอยูในน้ําก็ไมสบาย  ไปอยูบน
บกก็ไมสบาย เขาอยูในปาหลบซอนตรงไหนก็ไมสบาย อยูที่ไหนไมสบายเลย  
 นี่คือหนอนเจาะไชไดแกกิเลส มันเจาะมันไช อยูที่ไหนไมสบายมนุษยเรา สัตว
ทั้งหลายเหมือนกัน มันเจาะมันไชใหไมสบาย นี่ทานพูดในพระไตรปฎก พอหมาตัวนั้น
เขามาไดรับการรักษาแผลเรียบรอย หมาตัวนั้นนอนยังไมตื่นงายๆ เพราะมันจะตาย
จริงๆ ถูกกวน หนอนมันเจาะมันไชใหเกาตลอด รําคาญ อยูไมได พอเอาหนอนออก 
หมอเอายามาใสเรียบรอย เอาหนอนออกหมดแลว หมาตัวนี้นอนไมตื่น จนจะไดปลุก
กินขาว จนกระทั่งปานนี้มันตื่นหรือยังหมาตัวนั้น มันสบาย นั่นละจิตใจของเราถา
หนอนเจาะหนอนไชคือกิเลสนี้ออกหมดแลว แสนสบาย อยูได นพิพานเที่ยง ไม
ตองเคลื่อนไหวไปไหนก็สบาย พอตัว เขาใจเหรอ เอาละจะใหพร 
 จําใหดีนะ วันเสาร วันอาทิตย หรือวันพระ วันโกน ใหพากันเสาะแสวงหาสมบัติ
อันลนคาเขาสูหัวใจ อันนี้สําคัญมาก อยามองขามนะ ตายแลวจม ถามองขามนี้จม ถา
ไมมองขามนี้ขึ้น เราดีดเราดิ้นไมไดประโยชนอะไรนะ เพียงอาศัยวันหนึ่งๆ ลมหายใจ
อยูกับส่ิงเหลานี้ไป พอลมหายใจขาดเทานั้นจมเลย ถาไมมีสมบัติอันลนคาหนุนหัวใจ
คือบุญคือกศุล จําใหดี สั่งวาระสุดทายจําใหดีนะ สมบัติลนคาคือบุญคือกุศล ให
เสาะแสวงเขาสูใจ ใหมีวันวาง วางเพื่อสมบัติอันลนคาเขาสูหัวใจ ไดขวนขวายในวัน
เชนน้ีๆ มาทําบุญใหทานก็ไดทาน ฟงธรรมก็ไดฟงเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางนี้แหละ 
เขาสูหัวใจ ใจมีกําลัง เขาใจ 
 เมื่อวานไปวัดผาแดง เอาของใสรถไปสองคันรถเต็มเอี๊ยดเลยเมื่อวาน ไมไดไป
วัดผาแดงนาน ไปเยี่ยมธรรมลี นั่นละธรรมลีเปนคลังสมบัติ มหาสมบัติอยูในนั้นหมด 
แตทานไมพดูไมจา ไมคอยรูนะ เราเปนอาจารยละซิก็รูหมดทุกแงทุกมุม ตัง้แตบวช
แลวติดตามเราตลอดนะธรรมลี ติดตามมาตลอดเลย จนกระทั่งทกุวันนี้ไลออกจากนี้ก็
ไปอยูผาแดงนั่นแหละ ไปอยูนั้นเขาๆ ออกๆ ตลอดมา ธรรมลี จงึรูไดทกุอยาง  เรา
สอนทุกกทิุกกี เปากระหมอมใหหมดเลย จึงกลายเปนเศรษฐีธรรมขึ้นมาเงียบๆ นะ 
ใครไมคอยรูละเศรษฐีธรรมนั้นละองคหนึ่ง ไปละที่นี่ 
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