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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

จิตใจของเราเปนอันธพาลตลอด 
กอนจังหัน 

วันนี้เปนวันจันทร วันไมวาง ธรรมดาเปนวันงานราชการ งานประชาชนทั่ว
ประเทศ ขวนขวายหาเพื่อธาตุเพื่อขนัธ ความเปนอยูปูวายกับธาตุขันธเปนอันเดียวกัน 

ตองแยกตองแยะตองขวนขวาย ไมขวนขวายไมได นี่เปนสวนดานวัตถุ ในรางกายของ
เรามีความจําเปนกับสิ่งเหลานี้ ทีนี้จิตใจของเรามีความจําเปนกับศีลกับธรรมกับบุญกับ
กุศล ในกายของเรานี้มีอยูสอง รางกายนี่คือดานวัตถุ อาหารการบริโภคเกี่ยวกับรางกาย 
ความเปนอยูปูวายตางๆ เกี่ยวกับรางกาย ทีนี้อันที่เกี่ยวกับจิตก็คือความสุขความทุกข 
บาปและบุญ ใหขวนขวายตรงนี้ใหมากนะ 

จิตใจนี้จะไปแบบสมบุกสมบันไมมีใครทราบ ทราบแตพระพุทธเจากับพระ
อรหันตลวนๆ ทราบรอยเปอรเซ็นตๆ ทานเหลานี้ทานตามรอยวัฏจักรของจิตทีม่ัน
หมุนไปหมุนมา สูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ ขึ้นสวรรคชั้นพรหม ตกนรกอเวจีมีเยอะนะจิต
ดวงนี้ ถาเจาของพาผิดพลาดดวยความทะเยอทะยานแลว จิตดวงนี้จะไดรับเคราะหรับ
กรรม รางกายทิ้งเกล่ือน จะเผาไมเผาไมสําคัญ แตจิตนี้ไมมอีะไรเผา มีแตบาปเผา เผา
หัวใจ บุญเปนเครื่องพยุง เปนน้ําดับไฟตามๆ กันไป 

ทานทั้งหลายใหจําไว นี้คําสอนของพระพุทธเจา ความรูของพระพุทธเจาและ
ความรูของพระอรหันตแบบเดียวกัน ทานไมสงสัย บาป บุญ นรก สวรรค เปรตผี
ประเภทตางๆ จนกระทั่งถึงนิพพาน นี้คือความรูความเห็นของพระพุทธเจาและสาวก
ทั้งหลาย ทานรูทานเห็นประจักษใจมาสอนพวกเรา ใหเชื่อนะ อยาเชื่อพวกอันธพาล 
จิตใจของเรามันเปนอันธพาลตลอด อันธพาลมันพาลเจาของทําลายเจาของนั่นแหละ
ไมไดทําลายใคร ใหดูใหดี อันนี้เปนความแนนอน 

บาปบุญเปนเครื่องสนิทติดอยูกับใจ ถาใครสรางบาปมาก คนนี้จะไปไหน อัน
นั้นละจะจองจําๆ ไปเรื่อยๆ ใครสรางบุญสรางกุศล คนนี้บุญกุศลจะพยุงขึ้นเรื่อยๆ 
พยุงขึ้นจนกระทั่งสุดขีดถึงนิพพาน ดังที่วานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นิพพานคืออะไร เอา 
ยอมาหาเราเสียกอน เวลาเราเรียนหนังสือ ความมุงมั่นอยากไปนิพพานนี้อยากไป 
อยากไปมีน้ําหนักมากทีเดียว แลวก็มีสวนหนึ่ง กิเลสมนัมาขอแบง ทําใหสงสัยวา เอะ 
นิพพานมีหรือไมมีนา นั่นเห็นไหมละ นี่ละกิเลสมันมาขอแบงเอา 

สวนใหญเราเชื่อแลววานิพพานมี บาป บุญ นรก สวรรค มี เปนสวนใหญๆ เชื่อ 
แตสวนยอยคือกิเลสมันวานิพพานมีหรือไมมีนา นี่หมายถึงหัวใจเรา เอาหัวใจออกมา
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พูดใหทานทั้งหลายฟง เพราะเราผานมาหมดแลวเรื่องเหลานี้ จึงนํามาสอนไดอยาง
ถูกตอง นิพพานมีหรือไมมีนา ถามีผูแนะนําส่ังสอนเราใหลงใจวานิพพานมี เราจะเอา
ตายเขาวาเลย จะเอาใหไดนิพพาน นี่ละสงสัย มีหรือไมมีนา 

เวลาปฏิบัติเขาไปๆ ถึงธรรมขั้นที่หมุนติ้วๆ แลว ที่นี่นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ 
นิพพานมีหรือไมมีเลยไมสนใจ นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ เปนเองนะ ที่วานิพพานมีหรือไม
มีนามันไมสนใจเลย นิพพานเลยกลายมาอยูชั่วเอื้อมๆ ผางเขานั่นแลว นิพพานอยูที่
ไหน พนทุกขโดยประการทั้งปวง นี้คือนิพพาน นั่นพนหมดเลยโลกเลยสงสารไปหมด 
นั้นคือนิพพาน จอมปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจา พระสาวกอรหันต ทานเขาที่นั่นแลว
เปนอนันตกาล เรียกวาความเที่ยง เที่ยงแหงความสุขทุกอยาง เปนบรมสุข สุขนอก
สมมุต ิ

สุขเหลานี้เปนสุขเจือปน ถาเปนอาหารก็มีทั้งกางทั้งกระดกู ใครกนิมีแต
ตะกละตะกลามแลวกระดูกฟาดคอมนั อยากทําอะไรทํา แลวมาเผาเจาของ กวางขวาง
คอคือบาปนั่นละมาขวางหัวใจเจาของใหไปไหนไมสะดวก โลกสงสารกวางแสนกวาง ผู
มีความดีงามทั้งหลายหลั่งไหลกันไปๆ เราไปที่ไหนมีแตความขัดของ มีแตขวากแต
หนาม มีแตหลุมแตบอ ไปไมสะดวกสบาย นอกจากนั้นก็ตกหลุมตกบอ จะตําหนิใคร ก็
ตําหนิเรานั่นเอง 

เราเปนคนตะกละตะกลามเห็นแกไดแกเอา เห็นแกอยาก อยากไดอะไรไมคํานึง
วาผิดวาถูก ชั่วดี แลวเจาของนั่นละเปนผูรับเคราะหรับกรรม พากันจําใหด ี คําสอน
พระพุทธเจาไมมีสองแตไหนแตไรมา แตกิเลสน้ีปลิ้นปลอนหลอกลวง จอมหลอกลวง
คือกิเลส เปนคูเคียงกันมากับธรรม นั้นเรียกวาอธรรม จําเอานะ เอาละเทศนเพียงเทานี้ 

หลังจังหัน 

นี่บาย ๒ โมงก็จะไปเทศนที่วัดอรัญญบรรพต หลวงปูเหรียญทานเสียไป
ครบรอบรอยวัน แลววันพรุงนี้ก็ไปเทศนที่วัดบานจิก วัดอาจารยถิร ดูเหมือนครบ ๕๐ 
วันหรือไง วันนี้ไปเทศน แลววันพรุงน้ีก็ยังไปเทศนอีก เทศนอยูเร่ือยๆ แหละ เทศน
หลวงตาบัวนี่มันพิลึกพล่ัินนะ พิลึกจริงๆ เทศนนี้เร่ิมตนมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๔ 
จนกระทั่งบัดนี้ ๒๕๔๘ เปน ๕๕ ป นี่ละเทศนมาตั้งแตโนน เบ้ืองตนไมไดเทศนใหใคร
ฟงงายๆ นะ เบ้ืองตนพระติดตามไปฟงอยูในปาในเขาเพราะเราไมออกมา เราอยูในปา
ในเขา ครั้นตอมาๆ เกีย่วเนื่องกับโยมแม จึงถอยออกมารับโยมแม จากน้ันก็เร่ิมละ
เทศนเร่ือย เพราะออกมาแลว แตกอนอยูในปาในเขามีแตพระเทานั้น ประชาชนไมม ี
อยูในปาในเขา 
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พระเหลานี้เดินซอกซอนเขาไปตามทนั ก็เร่ิมเทศนมา ออกมาเทศนทีแรกก็
เทศนในวัดนี้ เทศนบนศาลา เทศนธรรมะประเภทแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว จากน้ันมาก็
เทศนทั่วๆ ไปจนกระทั่งออกชวยชาติ ทีนี้เปนแกงหมอใหญไปเลย หมอเล็กมีนอย 
หมอจิ๋วแทบไมมี หมอเล็กหมอจิ๋วกเ็กี่ยวกับสถานที่ใดมีพระปฏิบัติมาก ทานสนใจฟง
อรรถฟงธรรม ทานมารวมในงานทอดผาปาดวย เทศนก็จะเอียงไปทางแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วขึ้นเรื่อย ถาธรรมดาก็เปนแกงหมอใหญทั่วไปหมด 

คําวาแกงหมอใหญก็เพื่อใหคนทุกชั้นไดเขาใจในอรรถในธรรมที่แสดงไป ไมให
เสียผลเสียประโยชน ใหไดทุกขั้นทุกภูมิไป แกงหมอเล็กนี่สําหรับทานผูตั้งใจปฏิบัติ มุง
ตอมรรคผลนิพพานโดยถายเดียว เชนพระปฏิบัติ การเทศนก็เปนแกงหมอเล็กไป เรง
เครื่องเขาไป สูงขึ้นไป ขึน้มรรคแลวก็พุงเลยเทียว เทศนแตกอนอยูบนศาลา ใครมาได
ฟงเมื่อไร ก็มแีตเทปอัดเอาไว เราเทศนสอนพระบนศาลานี้ เอาเทปอัดเอาไว จากนี้
แลวทั่วประเทศไทย บรรดาพระกรรมฐานอยูที่ไหนทั่วประเทศไทยทุกภาค ติดตอขอมา
ทางนี้ ทางนี้สงใหๆ เทปแกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้สงทั่วประเทศไทยและทุกภาคมาเปน
เวลานานแลวนะ แกงหมอใหญถึงจะออกทีหลัง อันนั้นไปกอนแลว 

แกงหมอเล็กหมอจิ๋วสําหรับกรรมฐาน กรรมฐานทานอยูในปาในเขาทานขอ
มาๆ สงไปๆ  จากน้ันชวยชาติก็เปนแกงหมอใหญเร่ือยไปละที่นี่ จนกระทั่งทุกวันนี้ 
ธรรมเรามากหรือนอยทานทั้งหลายก็พิจารณาเอาซิ เทศนมาตั้งแตป ๒๔๙๓ เร่ือยมา
จนกระทั่งบัดนี้ เปนเวลาดูเหมือนจะ ๕๕ ปแลวมั้ง ๕๕-๕๖ ป เทศนอยูตลอดเวลา 
เวลานี้ก็ออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยและยังทั่วโลกอีก ทั่วโลกดูเหมือนจะเปน
อินเตอรเน็ตละมงั แลวธรรมที่เรามาเทศนทั้งหลายนี้ ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชื่อ 
พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา เปนศาสดาเอกขึ้นในทันทีทันใด สอนโลกทั้งสามเลย เทวบุตร
เทวดาอินทรพรหมมนุษยมนาสอนหมด ตั้งแตธรรมลวนๆ ของจริงที่เลิศเลอออกจาก
พระทัย จากนั้นก็กระจายออกมาเปนพระสาวกอรหันต ไปศึกษาอบรมจากพระพทุธเจา
ในปาในเขาทั้งนั้นแหละ 

พุทธศาสนาสําหรับพระเรานี้ปาเปนพื้นฐาน เปนที่อยูของพระบําเพ็ญสมณ
ธรรม องคนั้นสําเร็จขั้นนั้นๆ เปนสาวกออกมาสอนโลก ลวนแลวตั้งแตธรรมที่
กล่ันกรองออกมาจากจติที่บริสุทธิ์เรียบรอยแลวดวยกันทั้งน้ัน สาวกอรหันตเปนจิตที่
บริสุทธิ์ลวนๆ ธรรมที่ออกมาเปนธรรมที่บริสุทธิ์เร่ือยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ นี้เราก็ได
นํามาเทศนใหพี่นองทัง้หลายฟง สําหรับธรรมเราบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์ เรายันเลยเราพูด
จริงๆ  ธรรมเปนของจรงิ พูดตามหลักความจริงผิดไปไหน ธรรมออกมาสอนโลกดวย
ความสัตยความจริงเอามาโกหกโลกไดเหรอ 
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นี้เราก็ปฏิบัติสุดเหวี่ยงแหละ วางั้นเถอะ รอดตายจึงไดธรรมมาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย เวลาอยูในปาในเขาใครไปทราบเราไดเมื่อไร อยูในปาในเขาเปนผาขี้ร้ิวหอ
มูตรหอคูถเปนยังไง ไมใชผาขี้ร้ิวหอทองนะ อยูในปาในเขาเปนผาขี้ร้ิวหอมูตรหอคถู 
มูตรคูถคืออะไร ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันอยูในหัวใจนั่น ผาขี้ร้ิวหอเขาไปนั้นก็หอมตูร
หอคูถ ฟดกนัอยูนั้นตลอดเวลา จึงไดโผลขึ้นมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ที่หลังวัด
ดอยธรรมเจดีย จากน้ันมาก็เร่ิมสอนแหละ สอนพระเสียกอนอยูในปาในเขา ตอจากนัน้
ก็คอยลุกลามมาจนกระทั่งมาเอาโยมแมบวช ทนีี้กระจายแหละ จนกลายเปนธรรมสอน
โลกทั่วประเทศไทย แลวยังทั่วโลกภายนอกอีกดวย ลวนแลวตั้งแตธรรมที่ออกจาก
หัวใจ 

หัวใจดวงนี้ไดกล่ันกรองสําเร็จเสร็จสิ้นกันลงในวันนั้น วันที่พูดนั่นละ ตั้งแตบัด
นั้นมามีแตการแนะนําส่ังสอนคนอื่น ไมไดสอนตนเอง ไมไดชะลางตัวเอง กิเลสตัณหา
ขาดสะบั้นลงไปหมด มีแตธรรมชาติที่จาอยูบนหัวใจชะลางทานอะไรธรรม ก็ชะลาง
ตั้งแตกิเลสตัวมัวหมองมืดตื้ออยูในหัวใจนี้ละ พอชะลางอนันี้ออกเสร็จเรียบรอยแลวก็
จาเลย พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย จาทั้งน้ัน จะเปนขึ้นมาเมื่อไรจาแบบนั้นทันกาล
ทันสมัยเปนปจจุบัน คือจิตบริสุทธิ์ โผลขึ้นเมื่อไรก็บริสุทธิ์เมื่อนั้นๆ นี่ละธรรมของ
พระพุทธเจา ใหพากันไปประพฤตปิฏบิัต ิ

เวลานี้กิเลสกําลังเหยียบย่ําทําลายธรรม จนกระทั่งศาสนาพุทธในเมืองไทยเรา
จะไมมีเหลือนะเวลานี้ มีแตพวกมูตรพวกคูถ ไมวาอยูขางนอกขางใน ในบานในเมืองใน
วัดในวา ในพระในเณร ในประชาชน มีแตมตูรแตคูถเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร
เต็มประชาชน เต็มไปหมดนะ กิเลสเขาเหยียบย่ําทําลายตีแหลกไปหมด ธรรมแตก
กระจายๆ จนจะไมมีเหลือในหัวใจของโลกแลว ไปทีไ่หนกิริยาอาการที่แสดงออกนา
สลดสังเวชนะ มีตัง้แตเร่ืองของกิเลสตัณหาออกหนาออกตา ไมวาขางหนาขางหลังที่
ไหน มองหาคนดูคนแทบมองไมเห็นเรื่องอรรถเร่ืองธรรมจะแฝงอยูในหัวใจ มีตั้งแต
กิเลสเต็มตัวของคนทัง้คนๆ จะไมสลดสังเวชยังไง 

สายตาของธรรมดูไมเหมือนสายตากิเลสดู สายตากิเลสมันดูดวยความมืดบอด 
หลับตาดู ชนดะไปเลย ขอแตได อันนั้นก็ดีอันนี้กด็ี เจาของชั่วไมดู มันวาอนันั้นดีอันนี้ดี 
เจาของชั่วไปโดยลําดับ กับที่สําคัญมั่นหมายไขวควาวาส่ิงน้ันดีส่ิงนี้ดี เจาของเลวไปโดย
ลําดับไมไดดูเจาของ เสียตรงนี้มนุษยเราชาวพุทธ ถาเปนชาวพุทธจริงๆ อันนั้นดี เราดี
หรือไมดีดูซ ิ ไขวควาหามัน แลวเรามีอะไรที่สําคญัยิ่งกวานั้นไมมีหรือ อรรถธรรมที่จะ
ไขวควาเขามาสูหัวใจไมสนใจ ไปไขวควาหาพวกมูตรพวกคูถโลกามิสทั้งหลาย ก็อาศัย
เพียงธาตุเพยีงขันธ แตเร่ืองบุญเรื่องกศุลคุณงามความดีคือธรรมแทนั้นอยูทีหั่วใจ 
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ขวนขวายเขามาสูใจ เวลาตายแลวดีดผึง ไมตองหาใครมา กุสลา ธมฺมา ธรรมพอแลว 
กุสลา ธมฺมา 

พวกเรามันมีแตพวกอันนัน้ก็ดีอันนี้ก็ด ี ตายแลวไปกวนพระ นิมนตพระมา กุ
สลา ธมฺมา พระทั่วประเทศไทยจนจะตาย มากุสลากันหาอะไร กุสลา ธมฺมา มีตนเหตุ
มาจากไหน นี่เรารูตนเหตุ เพราะฉะนั้นจึงพูดวา เวลาเราตายอยานิมนตพระมากุสลานะ 
เราบอกตรงๆ เลย เราไดพิจารณาตัวของเราเสร็จสิ้นทุกส่ิงทกุอยางแลว กุสลา ธมฺมา 
แปลวาอะไร ความฉลาด ความฉลาดแกกิเลสได เราแกไดหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไร
เหลือแลว ตายแลวอยานิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา ยุง เปนประเพณีสกปรก 

ไป กุสลา ธมฺมา ก็กลวยหอมกลวยไขอยูไหนนา ทํากันไปอยางน้ัน ไมไดวา
อรรถธรรมคนนี้เปนยังไง จิตใจยังบกพรอง คนนั้นมีสมบัติภายในใจเพียงเทานั้น คือ
ธรรมสมบัติๆ มีมากมีนอย กุสลา ธมฺมา เตือนไปๆ บอกไปๆ อยางน้ันคอยยังชั่ว กุ
สลา เปนประโยชน อันนี้ กุสลา ธมฺมา กลวยหอมอยูไหนนา กลวยไขอยูไหนนา เกิด
ประโยชนอะไร พอคนตาย เอาละวันนี้อาหารวางเราเกิดแลว พอคนตายวาอาหารวาง
เกิดแลว อาหารวางของ กุสลา ธมฺมา 

หลับหูหลับตาไป กุสลา กับเขา ไมไดดูหัวใจเจาของ เร่ืองราวของกุสลามมีาจาก
ไหน ทานบอกไวเรียบรอยแตเราไมชี้แจง มนัเสียเวลามาก ตนเหตุทานใหพระไป
พิจารณาบังสุกุล จากน้ันมาก็เปนกุสลาบังสุกุลเร่ือยๆ มา แตกอนไมม ีมามีทีหลัง ทีนี้ 
กุสลาน้ีเลยเปนวิชาหากินของพระเตม็วัดเต็มวาเต็มบานเต็มเมือง โยมก็พอใจทีจ่ะ
นิมนตพระมากุสลา จับคนตายฉุดลากขึ้นสวรรคทั้งเปนๆ นั่นแหละ พระก็พอใจที่จะไป 
เออ วันนี้อาหารวางเกิดแลว กลวยหอมกลวยไขจะมาวันนี้ละ ไปคนละทิศละทาง 

ผูที่ตายเขาก็หวังพึ่งพระมา กุสลา ธมฺมา พระพิจารณาลงอรรถลงธรรม ใคร
บกพรองยังไงเร่ืองศีลเร่ืองธรรม คุณงามความดีบกพรองยงัไง แตเร่ืองบาปไมตองถาม
มันเต็มหัวใจทุกคน แลวจะแนะนําส่ังสอนแกไขยงัไงใหส่ิงเหลานี้เบาบางลง พอไดปลง
วางความทุกขทั้งหลายใหเปนความสุข พอนอนหลับไดบาง มันไมมีนะเวลานี้ สอนทาน
ทั้งหลายนี่สอน กุสลา แบบนั้น แบบพระพุทธเจาพาสอน ใหพากันตั้งอกตั้งใจพนิิจ
พิจารณา กุสลา ธมฺมา ความฉลาดเอามาซักฟอกตัวเองซิ สอนตัวเองใหมีความเฉลียว
ฉลาด 

ความโงก็คือกิเลสมันทําคนใหโง แตเสกสรรปนยอวาตัวเฉลียวฉลาดนักปราชญ
แหลมคม ตัวเองแทๆ มีแตความโง ธรรมจับเขาไปปบก็รูทันที ตรงไหนบกพรองแกไข
ลงไปในจุดนั้นๆ แลวก็เฉลียวฉลาดขึ้นมา จนกระทั่งหายสงสัย พระพุทธเจา พระสาวก
ทั้งหลายหายสงสัยทั้งนั้น พอทุกอยาง ไมมีอะไรกวนใจคือทานผูมีจิตบริสุทธิ์แลว 
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ปลอยวางโดยสิ้นเชิง เหลือแตธรรมชาติที่เรียกวาธรรมธาตุหรือนิพพานเที่ยง อยูใน
หัวใจทานเทานั้น นั่นทานชําระแลว 

จิตเปนของชาํระได เปนของฝกฝนอบรมได อยาใหมีแตกิเลสมาฝกฝนอบรม 
มันจะลากลงนรกอเวจีจนนรกอเวจีจะแตก ไดสรางนรกอเวจีใหมนะ ถาเปนเรื่องบาน
เร่ืองเมืองของเราเรียกวาตะรางแคบไป นักโทษมมีากตะรางไมพอที่คุมขงั มันมีไดขยาย
ไปไดตะราง แตนรกไมมขียาย มีมากมีนอยเทาไร เอา ไสลงไปเลยๆ จะคับแคบตีบตัน
ขนาดไหนก็นักโทษมันพรอมแลวที่จะไปเสวยกรรมเหลานี้ คับแคบตีบตันนักโทษจะรับ
เองๆ 

เพราะฉะนั้นในนรกจึงไมปรากฏวาเมืองผีนั้นไดสรางนรกเพิ่มเติมอีก สัตวโลก
ไปมากไมมทีี่อยูไมมี ใครไปก็จับยัดลงไปๆ กรรมของสัตวๆ อยางน้ัน เปนยังไงเรา
อยากไปไหม หือ พิจารณาซิ อยูในศาลาที่ลูกศิษยหลวงตาบัวนี้ ใครสมัครอยากไปนรก
หลุมนั้นนะ หลุมไมตองสรางใหม ไปไดสบายเลยไมตองสรางใหม มีไหมละ เวลานี้ให
รีบนะ เดี๋ยวจะใหจานรกเขาไปสรางนรกใหมอยาหวังเขาจะสรางใหนะ เขาจะจับยัดลง
ไปเลยอัดแนนอยูในนั้น ใหรีบแกไขตนเองตั้งแตบดันี้ 

ธรรมะพระพุทธเจาไมมสีอง สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลวทุกแง
ทุกมุมในธรรมทั้งหลาย ไมมีคําวาเคลื่อนคลาด ความเคลื่อนคลาดก็คือสัตวทั้งหลาย
เอง กิเลสลากไปเพื่อความเคลื่อนคลาด ความดีเปนของมนัแตความเคลื่อนคลาดเปน
ของเรา ความบกพรองเปนของเรา ผูรับเคราะหรับกรรมเปนของเราเอง นี่ละเรื่องของ
กิเลสมันเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา ธรรมไมเคยไดเปรียบมันเลย เอาใหธรรม
ไดเปรียบบางซิ ธรรมไดเปรียบก็นํามาสอนโลกอยางพระพทุธเจาสาวกทั้งหลาย นั่นละ
เรียกวาธรรมไดเปรียบกิเลสนํามาสอนโลกดวยความสงางาม ไปที่ไหนเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหมกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไป 

บรรดาทานเหลานี้ไปไหน มนุษยมนาไมเห็นก็ตาม เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
เห็นทั้งนั้นๆ เราคิดซิอยางพระพุทธเจาตรัสรูเบ้ืองตน พอตรัสรูผางขึ้นมาเทานั้น พวก
เทวบุตรเทวดาตั้งแตภุมมเทวดาขึ้นไป จนกระทั่งถึงจาตุมถึงทาวมหาพรหม บอกขาว
กันไปโดยลําดับๆ ในธรรมจักรไปอานดูก็รูนี่นะ สงขาวไปโดยลําดับวาธรรมเกิดแลว 
พระพุทธเจาอุบัติแลวๆ สะเทือนหมด เห็นไหมละพระพุทธเจา ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺ
กมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ ธรรมพระพุทธเจากระเทือนโลก หมื่นโลกธาตุ ฟงซิโลกธาตุ
เดียวเมื่อไร ตั้งหมื่นโลกธาตุ ใครสามารถอาจรูเหมือนพระพทุธเจา เทวบุตรเทวดาสัตว
โลกทั้งหลายกระเทือนหมดเลย เวลาพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา 
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แลวพวกเรากระเทือนไหม หรือมีกระเทือนตั้งแตเส่ือแตหมอนนั่นหรือ ไปที่
ไหนเห็นกมอยู ทําอะไร เย็บเสื่อ เส่ือเปนอะไร เส่ือขาด แลวทําไมถึงขาด นอนไมลุก 
ไปนี้มองไปทางนั้น หมอนขาด แลวเย็บหมอน หมอนเปนอะไร หมอนแตก หมอนขาด
นอนไมลุก มีแตอยางน้ันนะพวกนี้ กิเลสแตกกิเลสขาดไมเคยไดยิน ฟาดใหกิเลสแตก
กิเลสขาดซิจาขึ้นมาเลย พากันจําเอานะ อยามานอนใจอยูเฉยๆ พระพุทธเจาไมใช
ศาสดาเลนๆ เปนตุกตาเครื่องเลนของเดก็ คือพวกเราเหมือนเด็กเลนตุกตา คําสอน
พระพุทธเจาที่เลิศเลอเอามาเลนเหมือนเด็ก ไมมีคุณคาราคา อยางมากก็เอาไปไวใน
บาน เอาไปตั้งไวในบาน ไมทราบวากราบหรือไมกราบเอาไวที่ในบาน 

บานไหนมันมีนะ พระพทุธรูปองคเล็กๆ อยูตามบาน มันกราบหรือไมกราบก็ไม
ทราบ ถามีคนมาจับแขนจูงไป ไปอะไร ไปกราบพระ อูย เหมือนหมารองแหง็กๆ 
เหมือนจูงหมาใสฝน ถาจูงเขาไปกราบพระมันเปนอยางน้ัน ถาจูงไปหาที่โกโรโกโส
อยากไดสิบขา สิบขาก็ยังไมพอยังไปยืมขาเขามาอีก เอา ขานี้ก็ไมพอยังไปหายืมอีก จะ
มาเอากับเราไดยังไง ยืมขากัน มันอยากไปหาที่โกโรโกโสเขาใจไหม ถาจูงเขาหองพระนี่
ฟงเสียงรองแหง็กๆ เหมือนจูงหมาใสฝน พวกเรามันประเภทหมาใสฝนหรือประเภท
ไหน พิจารณาซิ เอาละเทศนเทานั้นละ เทศนไปเขาจะมาโจมตีหลวงตา เทศนไปเทศน
มา เอาละพอ พากันจําเอานะ อยามาอยูเฉยๆ ศาสนาเปนของเลิศเลอมาดั้งเดิม กิเลส
เปนของเลวมาดั้งเดิม อยานอนใจกับมันนะถาไมอยากจม เอาเทานั้นละ 
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