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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

พระอยูที่ธรรมวินัย
กอนจังหัน
วันนี้พระ ๓๖ องค โนนไมใชเลน เมื่อวานนี้ ๒๙ จวนเขาพรรษาเทาไรก็ยิ่งไหลเขา
มาๆ ทางนี้ยิ่งลนๆ ไหลออก วันเสาร วันอาทิตย เปนวันที่วางงาน ทางพุทธศาสนาเราถือ
วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันพุทธศาสนา งานของใจ งานเพื่อบุญเพื่อกุศลเขาสูใจ
อยางทางโลกเขาถือวันเสารวันอาทิตยเปนสากล ทางพุทธศาสนาเราถือวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา
๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันบําเพ็ญคุณงามความดีเขาสูใจ นอกจากนั้นก็เปนวันหมุนติ้วเพื่อธาตุ
เพื่อขันธ แลวก็มีความโลภแทรกเขาไปๆ ใหดีดใหดิ้นไมมีเวลาวาง ๖ วัน ๗ วันหมุนเพื่อ
อันเดียว สวน ๒ วันควรจะแบงเอาไว เชน วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันผอนคลาย
ใหเราไดบําเพ็ญการกุศลเขาสูใจ
ใจเปนตัวสําคัญอยูในรางทุกคนๆ ใจอันนี้ไมมีใครมองเห็นไดงายๆ มีพระพุทธเจา
รองลําดับลงมา สืบทอดมรดกอันเลิศเลอของทานไวก็คือพระอรหันต นั่นทานผูที่เห็นจิตรู
จิตเอาจิตไวได ยกจิตใหพนจากทุกขคือมหานิพพาน จิตดวงนี้ไมเคยตาย ทานทั้งหลายให
จําไว อยาใหกิเลสหลอกลวงนะ จิตๆ คือตัวนักรู มันอยูในกายของเรานี้ มันซานออกไป
ตามประสาทสวนตางๆ ซึ่งเปนเครื่องมือของจิตนั้นแหละ ออกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
สัมผัสสัมพันธตรงไหนรูทั้งนั้นๆ นี้คือกระแสของจิต ออกมาจากจิตโดยตรง ตัวนี้ไมตาย
ออกจากรางนี้ตายนี้แลวไปเกิดที่นั่น ตายนั้นไปเกิดที่นี่ มีแตใจดวงเดียวนี้
โลกกิเลสมันตาบอด มองขามไปหมด มิหนําซ้ําบอกวาตายแลวสูญ ตัวมันนั้นแหละ
ตายเกิดๆ มากี่กัปกีก่ ัลป ใหกิเลสลบลางรองรอยของตนที่เคยเปนมาวาสูญไปเสียหมด ให
ทานทั้งหลายจําเอานะ พุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแลว เกิดมาไมมีวาสนาไมพบ พบแลว
ก็ไมสนใจ แมเขามาอยูในวงศาสนายังมากัดกันอยูในวงศาสนาอีก นี่เห็นไหมกิเลสมัน
หยาบขนาดไหน มันตีเขาไปไดทุกดานทุกทาง
พระเราใหตั้งใจปฏิบัติตวั ใหดีนะ บวชเขามาเพื่อสรางความดีทั้งนั้นแหละ นับแตวัน
บวชนี้เปนวันสรางความดีทั้งหมด ละความชั่ว สรางแตความดีๆ เฉพาะนักปฏิบัติเราจิตต
ภาวนาเปนสําคัญมาก ศีลเรียกวาบริสุทธิ์เต็มที่แลวทุกองคๆ นับแตวันบวชมา จากนั้นให
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บําเพ็ญทางสมาธิ ทําใจใหสงบเย็น ถาใจสงบเย็นแลวเย็นไปหมดทั่วโลกนั้นแหละ ถาใจ
รอนแลวก็เปนไฟทั่วโลก ใจรอนคือกิเลสเขาเผา ใจเย็นคือน้ําดับไฟไดแกธรรม เปนเครื่อง
ดับกันอยูภายในตัว
อยาตื่นโลกตื่นสงสาร ตื่นมากี่กัปกีก่ ัลป หลอกกันมาอยางนั้น มีแตกิเลสพาหลอก
เอาธรรมเขาจับบางจะไดยับยั้งชั่งตัวไดพอประมาณ หรือไดดี หรือไดเปนอยางดี เราเกิด
มา เกิดมากับบุญกับกรรม บุญกรรมคือบาปบุญนั่นละพาใหเกิดมา มีดีมชี ั่ว มีสูงมีต่ํา ให
บําเพ็ญทางดีนั้นละจะเปนความดีสําหรับหนุนจิตใจเรา
ควรใหวาง ปหนึ่งมีกี่วัน เดือนหนึ่งควรจะไดสัก ๔ วัน เชนวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา หรือ
๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันอบรมจิตใจควรจะได ทางสากลเขาก็เรียกวันเสารวันอาทิตยนี้เปน
วันหยุดงานเขา วันพุทธศาสนาของเราคือวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ควรจะใหไดความดี
งามนี้เขาสูใจ จะขนไปใหตั้งแตกิเลสตัณหาเสียหมดเอามาเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันธ ธาตุขนั ธของ
เราเทานี้ ทองมันใหญโตอะไร ตัวโลภนั้นละมันกินไมพอ ตัวนั้นใหระวังใหดี ทําโลกใหรอน
อยูทุกวันนี้มแี ตตัวโลภ เปนบาอํานาจ บาทุกอยาง ขึ้นชื่อวาสิ่งไมดีแลวมันหมุนติ้วเขาเลย
ละใจ จําใหดีนะทุกคนๆ ทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
(ชาวอินโดนีเซีย ๕๑ คนและคณะสงฆมีเจาคุณพระปญญาวราภรณ สังฆราช
อินโดนีเซียมานมัสการหลวงตา) อินโดนีเซียรูสึกจะเขามาในวัดนี้มากอยูนะ ฝายผูหญิง
มักจะมาเสมอ และประชาชนก็มาเรื่อย ๆ อยางนี้แลว มามาก ถือเถอะใครจะถือพุทธ
ศาสนาไมมีขาดทุนสูญดอก มีแตผลบวกๆ โดยถายเดียว พุทธศาสนานี้ออกมาจาก
พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์โดยแท เปนศาสนาที่เอกอุทีเดียว คือผูเปนเจาของศาสนาเปนผูสิ้น
กิเลส ความโลภไมมี ความโกรธไมมี ราคะตัณหาไมมี ความลําเอียงนูนเอียงนี้จึงไมมี
เสมอภาคคือธรรม ทานผูใดนับถือพุทธศาสนาเรียกวามีลาภ มีวาสนาโดยลําดับลําดาไป
พูดถึงเรื่องศาสนาไมไดตําหนิติเตียน เราเอาหลักความจริง ศาสนาๆ แปลวาคําสั่ง
สอน สอนดวยอํานาจของกิเลสก็มี สอนดวยอํานาจของธรรมก็มี แตอาศัยคําวาศาสนา
ประหนึ่งวาเปนธรรมไปเสียทั้งหมด ความจริงไมใช คําสอนของกิเลสก็มี คําสอนของธรรม
ก็มี คําวาธรรม ธรรมของทานผูบริสุทธิ์ลวนๆ คือพระพุทธเจา เปนคําสอนออกมาจาก
พระพุทธเจา และเปนคําสอนที่เรียกวาศาสนธรรม เปนธรรมที่แนนอนตายตัว
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ศาสนาของกิเลสก็มี ผูเปนเจาของศาสนา เปนคลังกิเลส แสดงออกไปจะเปนกิเลส
ออกไปเรื่อยๆๆ เรียกวาคลังกิเลส โครงการของกิเลส ศาสนาคําสอนของกิเลส อยางนี้ก็มี
ศาสนธรรมเปนคําสอนของพระพุทธเจา เปนคําสอนของทานผูบริสุทธิ์ อยางนี้ก็มี แตมี
นอยมากทีเดียว ที่เรียกวาศาสนธรรมนั้นมีนอยมาก ศาสนะของกิเลสนี้มีมากมายกายกอง
แตมันก็เปนกรรมของสัตว เราจะตําหนิติเตียนใครไมไดนะ มันหากเปนกรรมนั้นแหละ
กรรมของสัตวเอง ที่จะใหติดใหพัน ใหเชื่อถือในสิ่งไมดีทงั้ หลายนี้ มันเปนอํานาจของกิเลส
มันดึงดูดไดงาย สวนที่จะใหเปนไปในทางที่ดิบทีด่ ี คือธรรมแทนี้มีนอยมาก
เพราะฉะนั้นผูที่ไดเขามานับถือพุทธศาสนาแลวจึงเปนผูมีวาสนาพอสมควร และ
วาสนายิ่งๆ ขึ้นไป ถาไมใชเอากิเลสเขามาเปนศาสนาในหัวใจของพระ กิริยาของพระเสีย
เทานั้น ศาสนธรรมเปนศาสนธรรมนําผูปฏิบัติใหเปนผูสวยงามมีความสุข สวยงามในความ
ประพฤติ กิริยามารยาท หนาที่การงาน ถากิเลสเขาแทรกก็เปนฟนเปนไฟไป เพราะกิเลสนี่
เขาไดทุกแงทุกมุม ศาสนธรรมจึงมีนอยมากทีเดียว แมในตัวเราเองคนหนึ่ง พระองคหนึ่ง
นี้ศาสนธรรมที่มีอยูก ับเรานี้จะมีนอยมากนะ แตศาสนกิเลสมีมากๆ แมในพระเรานี้
เหมือนกัน เราตองแยกออกไปใหเสมอภาค
ศาสนะของกิเลสคือกิเลสพาคิด พาอาน พาปรุง พาแตง พาตองการ พาใหดู ใหรู
ใหเห็นในสิ่งตางๆ พาใหอยากนั้นอยากนี้ เปนเรื่องศาสนะของกิเลสออกในหัวใจพระ แลว
ก็กวานเอาฟนเอาไฟมาเผาพระ ถาศาสนธรรมก็คือความคิดที่มีสติมปี ญ
 ญาใหเปนอรรถ
เปนธรรมไปลวนๆ มีความสํารวมระวังตน นี่เรียกวาศาสนธรรม พระองคหนึ่งก็มีศาสน
ธรรมขึ้นเรื่อยๆ ถามีความสํารวมระวัง สติสําคัญมากนะ สังวรธรรม ความสํารวมระวังตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตองเอาสติเปนผูระมัดระวังรักษา ถาไมใชสติแลวไมทัน เปนศาสนะ
ของกิเลสไปหมดนั่นแหละ อยางเราอยูทั่วกันเวลานี้
คือแยกธรรมเปนประเภทๆ แยกธรรมเปนสวนละเอียดออกมาจับธรรมสวนหยาบ
กิเลสสวนละเอียดแทรกอยูในนั้น สวนมากมักจะมีแตศาสนกิเลสอยูในตัวของพระของเณร
เรา ศาสนธรรมจะมีนอย ฟงใหดีนะคํานี้เคยพูดที่ไหน ศาสนะของกิเลสนี้มันจะพาคิด พา
ปรุง พาแตงแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้น สอนตัวเองนั้นแหละ จูงตัวเองนั้นแหละไปเรื่อยๆ
ศาสนธรรมคือเตือนตัวเองเรื่อย ไดเห็น ไดยิน ไดฟงอะไรก็ไดพินิจพิจารณา
(มีคนถายภาพขึ้น) เวลานั้นอยามาถายภาพนะ นี่ละศาสนกิเลสหรือศาสนธรรม
กําลังเทศนอยูนี้พับออกมาแลว เปนขาศึกตอธรรมในการเทศน เห็นไหมละดูซินะ มัน
แทรกอยูนี้ เวลาฟงเทศนมันก็แทรกเขามาอยางนี้ละ
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ผูสํารวมตนไดตามธรรมของพระพุทธเจาเปนลําดับลําดาไป ผลที่ปรากฏก็เปนพระ
โสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต นี่เรียกศาสนธรรมเปนลําดับลําดาไป จน
เปนศาสนธรรมลวนๆ เต็มอยูในหัวใจ สอนโลกไมผิด ถาเปนศาสนกิเลสสอนโลกผิดพลาด
เพราะตัวเองพาใหผิด
เอาใหทานเปนลามพูดใหฟง
(ลามพระไทยแปลเปนภาษา
อินโดนีเซีย) นี่ถาอยากจนตรอกก็มาจนที่วัดปาบานตาดนะ เราไปเอาไอปุกกี้มาพูดภาษา
ปุกกีไ้ ดเรื่องไหม ไมได นั่นละจนตรอกตรงนี้ เขาใจไหมละ
เราพูดตามความจริงนะ เราไปเสียตรงที่เราไมคอยรูภาษาอื่นๆ มาก มีแตรูภาษา
ของเราเองเสีย ถารูภาษาอื่นๆ ไดมากก็จะเปนประโยชนมาก เราเห็นไดชัดเจนเวลาเราไป
ประเทศอังกฤษ ไปทีแรกพวกฝรั่งมังคาไมคอยมามากนัก ทานปญญาเปนลามเพราะทาน
ปญญาเปนชาวอังกฤษ ไปทีแรกก็ไมคอยมากนัก ตอมาเพิ่มขึน้ ๆ ๆ เต็มหมดเลยมีแตฝรั่ง
มังคา เกาอี้ไมมีความหมาย เกาอี้ที่นั่งๆ ของเขา มานั่งที่ไหนนั่งแทรกไดเลยเหมือนผาพับ
ไว แลวหนาแนนขึ้นทุกวันๆ ทีแรกเขาบอกเขามาสังเกตการณ ผูมาสังเกตการณก็มี ครั้น
ตอมาๆ นี้คําวาสังเกตการณเลยหมดไปๆ ไมไดมาอยูไมได อยากมาอยากฟง
ทานปญญาชาวอังกฤษเปนลามแปลใหฟง
ถาเราพูดเปนภาษาอังกฤษเลยจะมี
รสชาติมีน้ําหนักมากกวานั้น เราไปเพียงเทานั้นก็เห็นประโยชนมากมาย พวกชาวอังกฤษ
พออกพอใจ เวลาจะมานี้น้ําตาพัง เราลาจะมา ก็อยางนั้นแลว ธรรมเขาที่ไหนสนิทกันได
ทั้งนั้น ไมวาชาติชั้นวรรณะที่ไหนๆ ธรรมเขาไดหมด เขาไดสนิทๆ คือธรรม เพราะฉะนั้น
ใครมีธรรม ตัวเองก็สนิทใจตัวเอง สมาคมกับผูใดตางคนตางมีธรรมก็มีความสนิทกัน ทั่ว
โลกนี้ถามีธรรมในใจๆ แลวโลกจะไมเกิดความเดือดรอน ไมรบราฆาฟนกัน ตองรูจักเฉลี่ย
เผื่อแผ ทุกสิ่งทุกอยางอยูกับธรรม สมานไดหมด ธรรมเปนเครื่องสมาน ไมใชทําความ
แตกราว ความแตกราวเปนเรื่องของกิเลสตัณหา ธรรมนั้นเปนความสมัครสมาน สมมุติวา
ผาไมดีเราก็เย็บก็ปะก็ชุน สมัครสมานอยางนั้น แตกิเลสนี้มีแตฟนมีแตเผาไปเรื่อยๆ เปน
อยางนั้นนะ เอา จะพูดใหพวกนี้ฟงก็พูดได
(ลามพระชาวไทยแปลเปนภาษาอินโดนีเซีย จากนั้นไดถวายเครื่องไทยทาน) ดีแลว
ใหตั้งหนาปฏิบัตินะ
พระเรานั้นแหละจะใหความรมเย็นแกโลก
คือพระปฏิบัติดี
พระพุทธเจาทานวา สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนที่นาเคารพเลื่อมใส เปนผูควรแกทักษิณาทาน คือเปนผูปฏิบัติ
อยูในกรอบของศีลของธรรม ซึ่งเปนกรอบที่สวยงามมากที่สดุ คือกรอบของศีลของธรรม
รั้วศีลรั้วธรรมเปนรั้วเปนกําแพงที่สวยงามมากทีเดียว เราปฏิบัติใหถูกตองตามแบบฉบับ
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ของพระพุทธเจาแลว ก็เทากับเราไปกับองคศาสดา เราไปที่ไหนเทากับเรามีศาสดาติดตัว
ไปดวย ธรรมและวินัยนั้นแลเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา
เรามีธรรมมีวินัยมีความสํารวมตามหลักธรรมหลักวินัย ก็เทากับเรามีพระพุทธเจา
เปนผูนําไปดวย ถาพรากจากธรรมจากวินัยแลวเรียกวาขาดที่พึ่ง ธรรมก็ไมสมบูรณแบบ
เปนพระไมสมบูรณแบบ เปนพระจอมปลอมไปเลย ปลอมจากธรรมจากวินัยแลวก็ปลอม
ไปหมด ถาปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมวินัยแลวเรียกวาเปนพระที่สมบูรณแบบ เทากับ
ศาสดาติดตัวไปดวย
คือธรรมและวินัยนั้นแหละที่ทานประทานไวใหเปนศาสดาแทน
ศาสดาของพวกเราทั้งหลาย ของพระแตละองคๆ ใหปฏิบัติตามธรรมตามวินัย ซึ่งเทากับ
ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวเลย ถาหางจากนี้แลวไมมีหวัง
มรรคผลนิพพานจะไปหวังเอาตามดินฟาอากาศในที่ตางๆ ไมมีหวัง หวังอยูกับ
ธรรมกับวินัย ขอใหปฏิบัติถูกตองตามธรรมวินัย เรื่องมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นที่นี่ๆ
แหงเดียวไมเกิดขึ้นที่อื่น อยาไปถามหามรรคผลนิพพานที่ไหน ใหถามดูกับธรรมกับวินัย
ของตัวเองวามีสวนบกพรองตรงไหน ใหรีบแกไขดัดแปลงซอมแซมขึ้นมาใหดีขึ้น นี่ศาสดา
ของเราคือธรรมคือวินัย ดีขึ้นในตัวของเรานี้ไปที่ไหนก็ชุมเย็นเปนสุขไปหมด เมื่อเปนแบบ
ฉบับตัวเองไดเรียบรอยแลว ก็เปนแบบฉบับของคนอื่นไดเปนอยางดี
หลักพุทธศาสนาคือพระเปนผูนําของประชาชน ไปอยูที่ไหนตั้งบานตั้งเรือนที่ไหน
มีวัดวาอาวาสมีพระมีเณรกราบไหวบูชา ไดทําบุญใหทานเปนที่ชุมใจ ชุม ใจนี้ชุมดีกวาอยาง
อื่นอยางใด ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาความชุมใจดวยอรรถดวยธรรม ไปที่ไหนอยูที่ไหนเย็น
พระเราไปอยูที่ไหนถาปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี้แลว ก็เทากับเรามีพระพุทธเจาอยูใ นนั้น
พระธรรม พระสงฆอยูในนั้นหมด เราก็มีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองไมมีที่ตอ งติ คน
อื่นไดพบไดเห็นสัมผัสสัมพันธเขา ก็เกิดความเคารพเลื่อมใส เปนบุญเปนกุศลตอจากเรา
ไปอีกไมมีประมาณ นี่ละพระจึงอยูทตี่ รงนี้ อยูที่ธรรมวินัย นี่ละคือศาสดาของเรา
อยาไปมองที่ไหนใหขามเกินธรรมวินัยไป ใหปฏิบัติอยูในกรอบของธรรมของวินัย
เทากับมีศาสดาติดตัวของเราไปตลอด มรรคผลนิพพานก็ตดิ ไปดวยนั้น อยาไปหามรรคผล
นิพพานที่อนื่ ที่ใด ใหหาเอากับธรรมกับวินัยของพระพุทธเจา นี้แลแนวทางที่ถกู ตองดีงาม
เพื่อมรรคผลนิพพานอยูจุดนี้ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติใหดี มรรคผลนิพพานไมมีกาล
สถานที่เวล่ําเวลา อยูกับผูปฏิบัติ เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทากับตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
เขาสูใจของเราตลอดเวลา เมื่อเราเย็นแลวไปอยูที่ไหนก็เย็น พระเปนแนวหนาเพื่อความ
สงบรมเย็นแกโลกทั่วๆ ไป คือพระพุทธศาสนา พระในวงพุทธศาสนา พระนอกนั้นเราไม
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คอยไดเกี่ยวของ ศาสนานอกนั้นเราไมไดเกี่ยวของ เราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาของเราที่เปน
ศาสนาคูโลกคูสงสารอยางแทจริง ไมมีการหลอกลวงตมตุนในแงใดแงหนึ่งซึ่งเปนกลมายา
ของกิเลสออกจากศาสนานั้นๆ แลวทําโลกใหเสียไดมากมาย แตพุทธศาสนานี้ไมเสีย ถา
ปฏิบัติตามนี้แลว ไปจะมีความชุมเย็นเสมอหนากันไปหมด เอา พูดใหฟงอีกเสียทีหนึ่ง
(ลามพระไทยแปลเปนภาษาอินโดนีเซีย) ตอไปนี้จะใหพร
นี่ละที่วาศาสนานั้นเขามาศาสนานี้เขามา เปนขาศึกนะจะเปนอะไร วาศาสนาๆ
เฉยๆ มีแตขาศึก เราพิจารณาหมดแลวโลกธาตุนี้ไมมีศาสนา ศาสนธรรมไมมี มีแตศาสนา
ของกิเลสทั้งนั้น เพราะฉะนั้นมันจึงเปนไฟ ศาสนาไหนเขาไปตรงไหนเหมือนกับเอาไฟเผา
ไปเรื่อยๆ พุทธศาสนาที่เปนศาสนาอยางแทจริงเลยมุดมอดไป เพราะถูกไฟศาสนาตางๆ
ที่เปนขาศึกนั้นแหละเผาเอาๆ นี่พุทธศาสนาเราก็กําลังเวลานี้ เผาอยูในกลางกรุงสยาม นี่
เห็นไหม ผาเหลืองๆ หัวโลนๆ เวลานี้เผาอยูในกลางกรุงสยาม เราสลดสังเวชมากนะ ตั้ง
ตัวเปนมหาภัยตอชาติตอ ศาสนาของตัวเอง
เรามองเห็นแลวสงสารนะ ศาสนาเต็มโลกมันมีแตขาศึกศัตรูของธรรมทั้งนั้น ไมได
มีอะไรที่จะเปนเครื่องสงเสริมศาสนธรรม มีแตเปนฟนเปนไฟ ศาสนาไหนขึ้นมาก็เปนเรื่อง
ของกิเลสทั้งหมดเปนไฟๆ เผากัน เชนอยาง...นี่ ตัวสําคัญมากทีเดียว เปนภัย อํานาจมีแต
อํานาจของกิเลสทั้งนั้น ศาสนาอะไร วาศาสนานั้นศาสนานี้วาเอาเฉยๆ มันมีแตฟนแตไฟ
ไมใชศาสนา นี่ไดพิจารณาถึงพูดไดเต็มปากเพราะไดพิจารณาทางดานจิตใจเต็มเม็ดเต็ม
หนวย แตกอนก็ไมเคยพิจารณาไมเคยสนใจ มีแตฟาดเจาของ ตีเจาของตลอด พออันนี้
แตกกระจายแลวมันกระจายออกที่นี่ ไมบอกก็ออกที่นี่นะ มันจึงไดรูหมดเลย
ศาสนาใดๆ ก็ตามมีแตฟนแตไฟของศาสนธรรม ไมใชศาสนา เรียกวาเปนไฟ
ทั้งหมดไปเลยไมมีศาสนา มีตั้งแตเซน ศาสนาเซนก็เปนสวนปลายของพุทธศาสนาเสียเรา
พิจารณาหมดแลว เขาไปตั้งชื่อวาเปนศาสนาเซนเฉยๆ ความจริงเปนพุทธศาสนา คือ
ศาสนาสวนบนใชปญญา ออกจากนี้หมดแลวนี่ พิจารณาไปมันเขากันไดหมด ที่เขาวา
ศาสนาเซน ออ จริงอยางนี้เอง เขาไปตั้งชือ่ ผูที่เปนผูรูอยางนั้นขึ้นมาทีแรกทานไมไดถือวา
เปนศาสนานั้นศาสนานี้ แตผูตั้งขึ้นมาใหมนี้เอาเปนศาสนานั้นศาสนานี้ มันไมเปน เปน
พุทธศาสนาสวนบน สติปญญาดังที่เคยพูด สติปญญาอัตโนมัติ พอถึงขั้นนี้แลวจะมีแต
ปญญาออกถายเดียว แลวก็บรรลุธรรมปงเลย
ทีนี้เลยเอานี้เปนศาสนาเซน ศาสนาเซนใชปญญาๆ ไปอยางนั้นเสียแลว ไมได
เหมือนพระพุทธเจาๆ ทาน ศีล ภาวนา มีศีล สมาธิ ปญญา เกิดเรื่อยๆ นะ อันนั้นไมมี ผูรู
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นั้นก็เลยเอานั้นเปนศาสนาของตน แลวทีนี้เวลาปฏิบัติกอไกกอกายังไมไดก็สอนปริญญา
เอกกันแลว ปริญญาโท ปริญญาเอก กอไกกอกายังไมไดเลย นี่มันขัดกัน ศาสนาอันนั้นเปน
ศาสนาปญญา คือ ตอนปลายแลว ศาสนาพุทธนี้ออกขั้นปญญาออกแลวๆ
ที่พยายามฝกหัดจิตใจใหมีความสงบรมเย็นเพื่อจะกาวสูนั้นไมมี เพราะฉะนั้นจะเอา
ปญญาๆ ตายทิ้งเปลาๆ วางั้นเลย เมื่อถึงขั้นปญญาไมไดบอกมันก็รูเองนะ ไมบอกมันก็รู
เองๆ เราพูดจริงๆ มันกระจางไปหมดในหัวใจนี้ แตธรรมไมเหมือนโลก รูเหมือนไมรู เห็น
เหมือนไมเห็น แตเวลาความจําเปนที่จะพูดนี้พดู ไดตลอดๆๆ ไหลออกไปเลยก็ได นั่น
เพราะฉะนั้นเราถึงกลาพูดละซิวา ถาหากวาเหตุการณมันเปนไปไดนี่วา โดยมีใคร
มานิมนตเราใหไปแสดงธรรมในทามกลางประเทศไทยนี้ สมมุติเราขึ้นเวทีคนเดียวนี้ เสียง
จะกระจางไปหมดนี้ เราจะขึ้นทันที ออกใหโลกไดเห็นเรื่องพุทธศาสนาเปนยังไงๆ จะเปด
ออกใหหมดเลย ทั้งๆ ที่เก็บไวมาสักเทาไรก็ไมเคยพูด ก็พดู ตามนี้แหละ ดังที่ควรพูดแค
ไหนก็พูดแคนั้นๆ ไป เวลาที่จะใหเปด เอา เอามาวางั้นเลย เปดเลยทันทีๆ
ดังทีพ่ วกนักขาวฯ เขามาหาวันนั้นหลายราย วันนี้วันจะไดเปดบาง แนะ พอเขามา
เอาๆ ถามมาเราจะตอบ นั่น ขึ้นแลวนะ เขาก็ถามมาไดแคภูมิของเขา พอถามมาปบ ออก
ผางนี้มันครอบไปหมดๆ ที่เขากะโครงการนํามาจดมาไวไมทราบกี่กระทรวงฯ ๆ เขาจะมา
ถามเรา ธรรมะของเราเลยครอบไปหมด ทีนี้เลยไมมีที่ถาม หมด หายสงสัย เปนยังงั้น
ธรรมะพระพุทธเจาของเลิศเลอสุดยอดเปนอยูทหี่ ัวใจ เราถึงไดพูดซิวา ถาเปน
โอกาสที่เราจะพูดอยางนี้นะ เอา ใหขึ้นเวทีกลางกรุงสยามเลย แลวการพูดใหไดยินทั่วถึง
กันหมด เราจะพูดทันที จะเปดโลกธาตุใหโลกทั้งหลายไดเห็นสักทีนึง ความรูความเห็นที่
เปนอยูในจิตนี้จะออกใหมันเต็มเหนี่ยวๆๆ เขาไมรูก็ตามแตไดฟง ก็เอาเขาใจไหมละ ทางนี้
รูนี่ออกจากรูนี่ฟาดเลยไมมีขดั มีของ เรื่องธรรมภายในใจไมมี ใหเอาอยางนั้นนะไปปฏิบัติ
เมื่อมันรูมันเปนอยางนั้นนะ จิตนี่ เวลามันรูมันเปดโลงไปหมดเลย ไมมีอะไร
จึงวา ศาสนาพุทธฯ นี่เลิศเลอสุดยอดๆ เอามาพิจารณาเทียบอะไรๆ มันจึงไดเห็น
ชัดเจนวาไมใชศาสนา มีแตขาศึกของศาสนา ของพุทธศาสนา ศาสนานั้น ศาสนานี้ เรื่อง
ของกิเลสทั้งมวลเขามารอบก็เขามาเผาศาสนา
ศาสนาเหลานั้นไปที่ไหนศาสนาพุทธฯ
แหลกๆ คือ มันตีเอาๆ กิเลสนั้นแหละ ถือวาเปนศาสนาวาเอาเฉยๆ มันไมใชศาสนา มัน
เปนภัยของศาสนานะ ดูซิ รบราฆาฟนกันแหลกเหลวไปหมด ศาสนาทานสอนใหรบกันที่
ไหน ไมรบ ใคร ศาสนาอะไรที่มอี ํานาจมากเทาไรยิ่งเผาไดมาก เผาไดมากไมมีเหลือ วันนี้
พูดมากพอสมควรแลว พูดอันนั้นใหฟง พูดอันนี้ใหฟง พอแลวจะพูดอะไรอีก
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