
 ๑ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ปญญาตองมีจิตตภาวนาเขาเบิกทาง 
 

 จากอุดรถึงนครพนม ๒๔๓ กิโลถึงกลางเมือง จําไดแตโนนต้ังแตเราไปมาอยูโนน 
แตกอนถาผานไปไหนแลวมันจะจําได ๆ จะวานิสัยชอบสังเกตก็ไมผิด ขอใหผานไป พอ
ผานไปนี้มันจะจําได ๆ ไปหมดเลยนะ ไปที่ไหนจําไดหมด แยกไหน ๆ มันหากเปนของมัน
เอง เดี๋ยวนี้กินของเกา ทั้งหลุดไมหลุดมือไป ที่เหลือเทาไรก็กินไปเรื่อย ๆ เปนอยางน้ัน
ความจํามันก็เปนของมันอยางนี้จะใหวาไง 

เมื่อวานนี้ทองคําได ๓ บาท ดอลลารได ๓๓๑ ดอลล ไดขยับขึ้นไปเรื่อย ๆ อยางนี้ 
ขยับขึ้นไป ๆ ดอลลารท่ีไดแลวเวลาน้ี ๑๓๔,๕๓๒ ดอลล น่ีท่ีจะเขาคลังหลวงวันท่ี ๑๒ น้ี
นะ สวนทองคําตองครบ ๕๐๐ กิโล วันท่ี ๑๒ ตองใหได ๕๐๐ กิโล ดอลลารเรายังไมแนใจ
นัก แตที่แนเอารวมยอดก็คือวา ถาดอลลารไมพอ ขาดเทาไร เราจะไปงัดเอาเงิน ๒๑ ลาน
ออกมาจากธนาคาร ถาไมพอเราจะงัดนี้ออกมาซื้อดอลลารใหไดครบจํานวน ๓ แสนดอลล 
เราคิดวาอยางน้ัน ที่เงินสดเรายังไมไดออกไปซื้อทองคําหมดก็เพราะเห็นวา ทองคํานี้คอน
ขางแนนอนแลววาจะพอ เด๋ียวน้ีขาดอยู ๗-๘ กิโล คิดวาจะพอ สวนดอลลารคิดวาจะ
พยายามใหได ๓ แสน คราวท่ีแลวก็ ๓ แสน คราวน้ีก็ควรจะได ๓ แสน คราวท่ีแลวทองคํา
ก็ ๕๐๐ กิโล คราวน้ีก็ ๕๐๐ กิโลเหมือนกัน มันก็นาจะไดดอลลาร ๓ แสนเชนเดียวกัน 

ถามอบวันที่ ๑๒ น้ีแลวก็เรียกวา ทองคําเราได ๖ ตันกวาแลว นี่คิดไวอยางแนนอน 
คอนขางแนนอนวาง้ันเลย คราวน้ีตองใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน จุดที่ไดประกาศใหพี่
นองท้ังหลายไดทราบท่ัวหนากันแลววา งานการชวยชาติคราวน้ีเปนงานประวัติศาสตรของ
ชาติไทยเรา แลวเราจะไดอะไรมาเปนเคร่ืองหมายของประวัติศาสตร น่ีท่ีสําคัญ ยังไงก็ตอง
มีเปนประวัติศาสตร เราไมเขียนคนอ่ืนเขาก็เขียน เมืองในไมเขียน คือเมืองไทยไมเขียน 
เมืองนอกเขาก็เขียนได เขียนแบบขายข้ีหนาเขาใจไหม  ถาดีจริง ๆ เขาอยากเขียนก็ไดเขา
ไมอยากเขียนก็ได ถาเปนสิ่งที่ไมดีแลวเขาจะเขียนปุบปบ เมืองไทยไมเปนทา แนะเห็นไหม
ละ ฟงซินะ 

คําวาเมืองไทยไมเปนทา หมดทั่วประเทศไทย มีแตเรื่องไทยไมเปนทาทั้งหมด เรา
ฟงไดไหม พิจารณาซิ คําวาเมืองไทยไมเปนทา หมดเลยในเมืองไทย อะไรไมเปนทา พอ
ไทยไมเปนทา แมไทยไมเปนทา ลูกไทยหลานไทยไมเปนทา หมูหมาเปดไกไทยไมเปนทา 
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อะไร ๆ ไมเปนทาทั้งหมดเลย เราอยากฟงไหมละ พิจารณาซิ น่ีท่ีวาเรารักเราสงวนชาติ
ไทยของเรา เราจึงรักทุกอยางสงวนทุกอยาง ทะนุถนอมและบํารุงรักษาทุกอยางดวยความ
เต็มอกเต็มใจ เรื่องสําคัญอยูจุดนี้นะ 

เด็กเกิดมาเปนคนไทยแลว เปนคนสําคัญแลว นั่นฟงซ ิ เราเปนพอเปนแมของเด็ก
ทั่วประเทศ เราจะหาทองคํามาเพื่อใหจิตใจเด็กอบอุน สืบทอดมรดกของพอของแมตอไป 
เพียงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันของคนทั้งประเทศ คือของคนไทยพอแมเด็กทั้งประเทศนี้ไม
ไดมีเหรอ ตองคิดแยกหนาแยกหลังซิ พอทองคําได ๑๐ ตันแลว เรารูสึกวาหายใจโลง แลว
ดอลลารเสริมเขาไปอีก ก็เรียกวาเสริมความโลงการสูบลมหายใจมากข้ึน 

น่ีก็ทราบวาจะจริงจังมากกฐินน้ีนะ กฐินวัดปาบานตาดเพื่อชวยชาติของเรา ซึ่งจะมี
ขึ้นในออกพรรษา ๔๖ น้ีแหละ บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายก็ไดพูด คอนขางจะเปนเสียง
เดียวกันแลว วาจะใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ไมใหเลย ๒๕๔๖ ไปไดเลย จุดใหญก็คือ
วันกฐินเปนวันใหญวันหน่ึง ทราบวาง้ันนะ จะใหพอใน ๒๕๔๖ นี้ทองคําของเรา แลวเราก็
โลงใจ ถาถึงจุดน้ันแลวเราก็โลงใจ เราจะไมรบกวนพี่นองทั้งหลายตอไปอีกเลย ขอใหได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารน้ันคิดวาใหได ๑๐ ลาน อันนี้ไมคอยเด็ด 

แตจุดที่เด็ดคือทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ตองไดวางั้นเลย สวนดอลลารน้ีไมเด็ด คือ
ดอลลารใหได ๑๐ ลาน ทองคํา ๑๐ ตันตองไดเด็ดขาดมาเลย ไมไดคอขาดเลย เรียกวา
เด็ดขาดอันนี ้สวนดอลลารไมเด็ดขาด ไปหาออดหาออนเอาตามลูกศิษยลูกหา แตจะใหได 
๑๐ ลานเหมือนกัน ออดก็ได เด็ดก็ได ใหได ๑๐ ลาน มันเปนของคูเคียงกันไป เคียงขาง
กันไปจะสวยงามมาก เราคิดอยางน้ีนะ การที่เราไดนําพี่นองทั้งหลายทุกดานทุกทาง ดวย
ความตะเกียกตะกายทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาหนักวาเบาเราสูท้ังน้ันเร่ือยมาน้ี เราไดพิจารณา
เต็มกําลังความสามารถแลว เมื่อไดพิจารณาตรงไหนแลวจึงออกจุดนั้น ๆ นี่ก็มาลงจุดนี้
แหละ จุดท่ีวาใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ตองใหได คนไทยทั้งประเทศ ๖๒-๖๓ ลานคน 
หาทองคําเวลาน้ีจะได ๖ ตันแลว ทําไมยังเหลืออยูเพียง ๔ ตันจะหาไมไดมีอยางเหรอ เรา
แนใจวาไดวาง้ันเลย เพื่อการอุมชาติของเรามีชื่อมีเสียง 

ตั้งแตเปดไก แมที่สุดไอหยองในศาลาเรานี้มันยังมีชื่อมีเสียง ทําไมคนไทยเรา ๖๒ 
ลานคนไมมีชื่อมีเสียง สูไอหยองไมได ไอหยองก็อยูเมืองไทย คนไทยเปนเจาของไอหยอง
สูไอหยองไมได หาทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันไมได เสียช่ือเสียง ไมมีเหลือเลยชื่อเสียงในเมือง
ไทย ถาเหลือก็จะเหลือแตไอหยองเทานั้น เราอยากฟงไหม ยกไอหยองขึ้น ใหพวกเราอยู
ใตกนไอหยองใหมันขี้ราดลงใสเรา สูมันไมได ใครอยากไดอยางนั้นไหม ไมอยากไดตอง
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ฟตซิ จูงไอหยองเดินตามหลัง เปนไงที่พูดนี้มีเหตุผลไหม ก็มีเหตุผลนี่ เราไมอยากใหไอ
หยองข้ีรดหัวเรา เราตองโดดขึ้นเหนือไอหยองซ ี เราเปนเจาของไอหยอง ตองเด็ดกวาไอ
หยองทุกอยาง เหนือไอหยองทุกอยางถึงถูกตอง 

ไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันน้ี เราจะตัดขาดปุบทันทีในการรบกวนพ่ีนองท้ังหลายดัง
ที่แสดงอยูเวลานี้จะไมมี แสดงแบบนี้ไมม ีแตเรื่องมีธรรมดาคือที่มันมีปลีกยอยอยูอันหนึ่ง 
ยังไมไดเลาใหพี่นองทั้งหลายทราบ เพราะเราหนักทางทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันนี้มากกวาที่
มันเศษออกไปนั้น คือเวลาน้ีทองคําเราอยูในคลังหลวงมันค่ี มันไมไดคูเต็มสิบ ๆ นะ มัน
ขาดอยู เราก็ปลอยมันไวเสียกอน หมุนอันนี้ไปเสียกอน วาง้ันนะ พอหมุนนี่ไดแลวเราก็มี
เร่ิมพูด แตพูด-พูดเฉย ๆ ไมรบกวนพี่นองทั้งหลาย ไมออกรบกวนนะ พูดธรรมดา ทานผู
ใดจะคิดเห็นความบกพรองของคนทั้งชาติวาคี่ ๆ ไปหมดไมมีคูแลว หาใหคู ๆ เขามาก็
เปนเรื่องน้ําใจของพี่นองทั้งหลายจะหาเอง เราเปนแตเพียงวาเปดทางใหเทาน้ัน 

สําหรับเราเองท่ีเปนผูนําพ่ีนองท้ังหลายน้ี เห็นวายังบกพรองอยูจุดนี ้ แตเรายังพูด
ไมออก เพราะเราหนักอยูในทองนํ้าหนัก ๑๐ ตัน เรียกวาคอขาด-ขาดไปเลย ตรงน้ีนะ อัน
นั้นเปนปลีกยอย ทีนี้พอทางนี้คอยหนุนขึ้นมาแลว มันจึงทําใหคิดอันนี้กวานเขามา ๆ ให
เต็มเม็ดเต็มหนวย คือที่มันคี ่ มันไมคอยสบายใจ จึงไดพูดใหพี่นองทั้งหลายเราซึ่งเคยเชื่อ
ถือกันมาแลว ไดทองคํามาน้ําหนักตั้ง ๑๐ ตัน ทําไมจะพูดปลีกๆ ยอยๆ เพ่ือหนุนอันน้ีให
สงางามขึ้นไปไมไดวะ เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไดพูด แตไมรบกวนอันน้ี จะไดมากนอย
พิเศษจาก ๑๐ ตันขึ้นไปเทาไรเราก็พอใจ ๆ แตเราไมรบกวนเหมือนแตกอนเทาน้ันเอง 
เลาใหฟงตามจุดที่ยังบกพรองอยูหนอยหนึ่ง 

พูดงาย ๆ คือทองคําที่อยูในคลังหลวงของเราเวลานี้มันคี ่มันไมไดคู เวลาเราไดเขา
ไปปบ เชน ๙ มันก็ ๙ ของมันอยูงั้น สมมุติวาเรามีอยู ๙ ตัน ถาได ๑๐ ตันเขาไปมันก็เปน 
๑๙ นั้นแหละมันไมม ี๒๐ มันไมคูนะซ ิ ไดเทาไรมันก ็ เกา ๆ ๆ ขี่หัวคนไทยไปอีก ไปที่
ไหนก็มีแตเกา ๆ ขี่หัวคนไทยไป เราไมอยากดูนะเขาใจไหม ตองเต็มคูนั่นละเต็มเม็ดเต็ม
หนวย อันนี้เพียงพูดใหพี่นองทั้งหลายทราบไปอยางนั้นแหละ ไมเปนความเจาะจงบงขาด
เหมือนจุดน้ี จุด ๑๐ ตัน ๑๐ ตันนี้ตองเอาคอขาดทั้งประเทศเลยเทียวไมใชธรรมดา ถามัน
เต็มน้ีแลวเราจะเต็มท่ีสุดแหละ หัวใจเราเต็มต้ืนเลยเทียว ไมมีอะไรแหวงแมนิดหนึ่ง 

เวลานําพ่ีนองท้ังหลายคราวน้ีก็เพ่ือวัตถุสําหรับชาติไทยของเรา ในความเปนอยูปู
วายทั้งหลายก็คอยสะดวกสบายขึ้นไป ถึงใหญก็ตาม วัตถุนี้เต็มทองฟามหาสมุทร แตสูจิต
ใจไมได ถาจิตใจไมมีอะไรบรรจุ จิตใจวางเปลาจากความเปนสิริมงคลแลว มันก็วางเปลา
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ไปหมด หาความเปนสิริมงคลไมได เพราะฉะน้ันธรรมะจึงเขาบรรจุ นี้เปนจุดใหญมากที
เดียว คนหนึ่งเมื่อจิตเปนธรรมแลวจะมีหลักมีเกณฑทุกสิ่งทุกอยางนะ ธรรมเขาไปสูจุดไหน 
จะคอยมีหลักมีเกณฑ มีสติสตัง มีปญญาคิดอานไตรตรองความไดความเสียไปโดยลําดับ
ลําดา ถาปลอยใหกิเลสมันนําทางน้ี มีแตสุกเอาเผากิน ๆ เร่ือยไป แหลกไปเรื่อยไป ๆ น้ี
คือกิเลสนําโลกมานาน เพราะฉะน้ันโลกจึงรอนมากมาย ท่ัวประเทศน้ีหรือท่ัวโลกน้ี ที่ไหน
เปนจุดท่ีมีความสะดวกสบายหายหวงภายในจิตใจ เพราะมีธรรมเขาบรรจุอยางน้ีไมคอยมี 
และซ้ําที่สองวาไมมี อยากวาอยางน้ันนะเรา แตอันนี้ ไมมี นี้ตัดไวกอน ไมคอยมีเขาไป
แทรกไวกอน เพื่อใหมี เขาใจ 

เร่ืองจิตใจน่ีเปนสําคัญมากทีเดียว   น่ีละธรรมพระพุทธเจาสอนลง   ขึ้นตนก็ มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา น่ีข้ึนตนเลย น่ีหลักพุทธศาสนาของเราข้ึนหัวใจ
เปนรากแกวทันทีทีเดียว สิ่งทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปนประธาน ทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จ
ไปจากใจทั้งนั้น นั่นฟงซินะ ถาใจพาช่ัวเหลวไปหมดเลย ถาใจพาดี-ดีไปตาม ๆ กันหมด 
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนลงที่ใจ ใหพิจารณาดูใจเจาของเสมอ อยาไปดูตั้งแตนอก ใหดูตัว
ของเรา เขาสูใจของเรา จะมีท่ีทบทวนบวกลบคูณหารกันไป น่ีละนักภาวนาทานจึงแยบคาย 

จริง ๆ นะผูท่ีมีภาวนาในจิตใจ และจิตมีความสงางามมากเทาไร มีความแยบคาย
เขาไปโดยลําดับ แตความแยบคายของธรรมจะไมคอยแสดงตัว ไมเหมือนโลก โลกมีเทาน้ี
มันจะเอาเทาน้ีออกเลย เขาใจไหมละ คือโลกมันอยากอวด ชอบอวดชอบสรรเสริญเยินยอ 
ไมมีอะไรเกินกิเลส แตเรื่องความพอเหมาะพอดีไมมีอะไรเกินธรรม ไดขั้นใดภูมิใดนี้จะพอ
เหมาะพอดีสงบรมเย็นไปเรื่อย ๆ ก็มีแตโลงสวางจา ทุกสิ่งทุกอยางในบรรดาสมมุติขาด
ออกจากหัวใจหมด หัวใจวางไปหมดจากบรรดาสมมุติท้ังหลายแลวน้ันแล ทานบอกวา 
ความพอสุดยอด จึงไมมีอะไรเกินคําวาพอ คําวานี้หมายถึงพอของธรรมสุดยอดไดแก พระ
พุทธเจา พระอรหันต ถาเปนเรื่องของบุคคล ถาเปนเร่ืองธรรมก็เรียกวาธรรมธาตุ น้ีละเลิศ
เลอ เราจึงไดพยายามนอมธรรมเหลาน้ี มันเหมือนอากาศ ดิน ฟา อากาศ น้ี ใครนอมเขา
มาสูดลมหายใจมากนอยก็ไดตามนั้น ๆ อยูอยางนี้ เราเทียบเคียงนะ  

นี้ธรรมมีอยูทั่วไปแลวแตใครจะนอมมา แลวความไมเปนธรรมก็มีอยูทั่วไป คือ
เรื่องของกิเลส สับกันอยูกับธรรมน้ันละ เพราะฉะนั้นจึงตองไดฟดไดเหวี่ยง ไดแกไขดัด
แปลงกันทั้งวัน ๆ วันหน่ึง ๆ ถาตองการจะเปนคนดีตองมีการดัดแปลงเจาของไปตลอด 
ตั้งแตตื่นนอนอะไรดีไมดีตองไดคิดไปตลอด ๆ นี่ละเรื่องความคัดเลือกนี้ออกจากใจนะ 
ถาใจไมมีหลักมีเกณฑจะคัดเลือกไมได ถูกกิเลสลากถูไปหมดทั้งวันทั้งคืน ตั้งแตตื่นนอน
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จนกระทั่งหลับ มีแตหายใจแขมว ๆ เราหาความหวังต้ังแตต่ืนนอน เวลาไดมามีแตความ
ผิดหวังเคียดแคนในหัวอก จนอกจะแตกบางคนเปนบาก็ม ี เพราะความคิดมาก กิเลสมัน
กวน กิเลสเขากวนจิตใจขุนมัวจนกระท่ังเปนตมเปนโคลนไปหมดเลย น่ัน กิเลส ถาธรรม
แลวเปนสารสมแกวงน้ีคอยใสลงไป ๆ เพราะฉะน้ัน จึงไดสอนบรรดาพี่นองทั้งหลายถึง
เรื่องการนับถือพุทธศาสนา ขอใหมีหลักภาวนาเปนหลักใจทุกคน ๆ เปนที่แนใจที่สุดดีที่
สุด จะไดสวนแหงความดีท้ังหลายเปนสิริมงคลติดหัวใจเราไป มากนอยตามกําลังแหง
ความสนใจในทางดานศาสนาและจิตตภาวนาเปนพ้ืนฐาน น่ีสําคัญมาก 

คือจิตดวงน้ีเวลามันโง ๆ จริง ๆ นะ พระอาทิตยจะพันดวงก็ตาม ไมมีอะไรมืดยิ่ง
กวาใจท่ีกิเลสปด กิเลสปดเสียเทาน้ันพระอาทิตยรอยดวงไมมีความหมายเลย พอธรรม
สอดเขาไปปบ พระธรรมนี้จากวาพระอาทิตยรอยดวง เปนพันดวงก็สูธรรมไมได นตฺถิ 
ปฺญาสมา อาภา ความสวางไสวน้ันเสมอดวยปญญา ความรูแจงเห็นจริงของพระพุทธ
เจาไมไดเลย ขึ้นพระพุทธเจา แลวพูดกลาง ๆ วา ความสวางเสมอดวยปญญาไมมี ปญญา
น้ีจะข้ึนมาจากจิตตภาวนานะ ไมใชอยูเฉย ๆ ปญญาจะสวางมาไมมีทาง อยาไปคิดเดานะ 
วาอยู ๆ ปญญาจะสวางไสวขึ้นมา ปญญาตองมีจิตตภาวนาเขาเบิกทาง พอเบิกทางแลว
ปญญาจะคอยไหวตัวออกมา ๆ เร่ือย ทีนี้สิ่งที่มืดดําทั้งหลายมันจะคอยจางไป ๆ เพราะ
จิตตภาวนานี้รวมพลังเขาไปเปนกําลังซักฟอก สิ่งที่มัวหมองมืดตื้อทั้งหลายใหกระจาย
ออก ๆ ดวยจิตตภาวนา  

เวลาจิตตภาวนามีหลักใจมากนอยเพียงไรน้ี จิตใจจะคอยขยายตัวออกไป สวางไสว 
จะเห็นโทษเห็นคุณของตัวเองไปในขณะเดียวกัน เม่ือเราพิจารณาแลวโทษมันมีอยูแลวใน
จิตใจ ตอนท่ีเรายังไมไดพิจารณาทางดานจิตตภาวนา พอเราพิจารณาทางดานจิตตภาวนา 
แลวจะเห็นโทษไปในตัวของมัน เมื่อเห็นโทษแลวมันก็คอยปดออก ๆ สวางไสวออกไป น่ี
ละเร่ืองจิตตภาวนาสําคัญมากท่ีสุด จะไมไดอยางพระพุทธเจา พระอรหันตก็ตาม ขอใหได
ไปตามลูกศิษยที่มีครูมีอาจารยสอนเถอะ เราจะมีแบบมีฉบับตามฐานะของเราท่ัวหนากัน 
ถาไมมีเรื่องความคิดความอานโดยอรรถโดยธรรมแลว สติก็สติไปทางกิเลสเสีย ปญญาไป
ทางกิเลสทําโลกใหพินาศได น่ัน เพราะเรื่องของกิเลสก็เอาสติปญญาไปใชแตเปนทางของ
กิเลส เชน มีดเลมน้ีใหกิเลสเอาไปใช มันเอาไปฟนหัวคนเขาใจไหม ใหปญญาไปใชฟน
ฟกแฟงแตงโมมากิน น่ีมันตางกันอยางน้ันนะ  

มันขึ้นอยูกับเจาของ เจาของมีธรรม เครื่องไมเครื่องมือก็เปนธรรมไป ถาเจาของ
เปนโจรเปนมาร เครื่องไมเครื่องมือกลายเปนเครื่องสังหารไปหมด มันตางกันอยางนี้ จึง
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ตองใหพากันพิจารณา เราเห็นสุดยอดในหัวใจเลย จึงไดเทศนสอนพี่นองทั้งหลาย ย่ิงจวน
จะตายเทาไรย่ิงเนนหนัก ออก ๆ ธรรมะจะไมไดออกทั่ว ทีนี้เวลาจะไดออกทางนี้มันปด
ตันทางนั้น ออกทางนั้นปดตันทางนั้น จะออกทางนี้ปดตัน ธรรมะก็ออกไมไดสะดวก
เหมือนกันนะ ถามีเปดโลงคอยรับกัน ๆ น้ีผางเลยทันที เราไมคุยนะ ขอใหมีเครื่องรับ
เถอะ วาง้ันเลย ที่วาธรรมะจะอัดอั้นตันใจไมม ี ไมมีอะไรที่จะโลงยิ่งกวาธรรมครอบแดน
โลกธาตุไปหมด เมื่อเขาอยูหัวใจก็โลงแบบเดียวกันหมดไมมีอะไรปดตัน ก็มีแตกิเลสนี้มัน
ปดตัน พูดแลวมันไมเกิดประโยชนพูดไปหาอะไร ความหมายวาอยางน้ันนะ พอแย็บออก
น้ี ที่จะออกนี้มันมีอะไรขัดขวางอยูนั้นที่จะไมเกิดประโยชนแลวพูดไปหาอะไร เหมือน
อยางเรากางแหไวน้ีเราจะทอดแห มีแตขี้หมูขี้หมาทอดลงไปหาอะไร เขาใจไหมละ ถาตัว
ใหญ ๆ มันผุดดีดผึงขึ้นมานี ้โอย แหไมบอกบอก พันกันเลยทั้งคนทั้งแหไปดวยกันเขาใจ
ไหม  

นี่ละธรรมพระพุทธเจา ทานจึงมีธรรมหลายข้ันหลายภูมิสําหรับตอนรับบรรดาสัตว 
ผูมีความสามารถมากนอยตางกัน ผูที่เปนพื้น ๆ ก็สอนเปนพื้น ๆ ไปกอน ๆ ผูควรท่ีจะ
เอาผึงทีเดียวเลยก็เอาเลย ๆ เหมือนเรากางแหไป ไปเจอปลาตัวใหญผึงทันทีเลย เปน
อยางน้ันละธรรม ไมมีอั้นมีอัดนะ เด๋ียวน้ีเราไมไดหาธรรมกันนะ มันหาแตกิเลสจึงมีตั้งแต
ความทุกขรอน ที่เปนผลของกิเลสทั้งนั้นทั่วบานทั่วเมือง ถาตางคนตางอุตสาหพยายามหา
อรรถหาธรรม ตามธรรมท่ีทานสอนไวเรียบรอยแลวน้ี โลกนี้จะพออยูพอเปนพอไป มี
กวางมีแคบขนาดไหนก็ตาม จะผาสุกเย็นใจท่ัวหนากัน ถาธรรมเขาไปประสานจะไมมีคํา
วาราวราน  

แตเรื่องกิเลสละซิ มันเอาไฟเขาไปแหย ๆ ไปตรงไหนแหย ปลูกตึกขึ้นกี่ชั้นมันก็
เอาไมขีดไฟกานเดียวแหยเขาไปเทานั้นพังหมดเลย น่ีกิเลสเปนอยางน้ันนะ ใหพากันสน
ใจทางดานภาวนา คนจิตใจมีความสงบยิ่งไดปรากฏขึ้นในใจชัด ๆ ดวยแลว น้ันแหละย่ิง
เปนรากฐานสําคัญท่ีจะคิดอานไตรตรองหนาท่ีการงาน ความเคล่ือนไหว ความประพฤติ
ของตัวเองทุกอยาง มันจะออกจากนี้ ๆ ควรไมควร ๆ มันจะบอกไปในตัวเลยนะ น่ีแหละ
จิตที่มีสติธรรม ปญญาธรรมเขาคุมครองรักษาแลว จะเปนสิริมงคลออกแสดงตลอดไป ถา
มีแตกิเลสแลวไปที่ไหนตีบตันอั้นตูหาความสุขความสบายไมได ไปโลกไหนก็ตีบตันแบบ
เดียวกันหมด กิเลสพาไปมีแตโลกมืดตื้อทั้งนั้น ถาธรรมพาไปมีแตโลกสวางไสวเปนลําดับ
ลําดา ใหพากันฟงซิ ต้ังแตสวรรค พรหมโลก ถึงนิพพาน นี้ธรรมพาไป กิเลสพาไปตั้งแต 
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เปรต แตผ ี สัตวเดรัจฉานทุกประเภทลงถึงนรกอเวจี น้ีกิเลสพาไป ไปอยางนี้ มีอยูอยางนี้
มาตั้งกัปตั้งกัลปใครจะมาลบไมสูญ  

พระพุทธเจาองคเอกทั้งนั้นเปนผูมาสอนธรรม สิ่งเหลานี้ทั้งดีทั้งชั่ว เปนของมีอยู
มาดั้งเดิม พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูส่ิงเหลาน้ีท่ีมีอยูท้ังน้ัน ไมไดมาอุตริตรัสรูในสิ่งไมมีวา
มีนะ ตรัสรูในสิ่งที่มีทั้งนั้น ทานจึงสอน เราเปนผูคอยสดับตรับฟงทาน คอยกาวเดินตาม
ทาน ใหพินิจพิจารณาดวยดีอยาทําแบบสุกเอาเผากินนะ เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีแหละ  
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