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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

เครื่องมือชําระกิเลส 
กอนจังหัน 

 พระในพรรษาซึ่งเปนโอกาสอันเหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีกิจการงานอื่นใดเขามา
เกี่ยวของ ใหพากันประกอบความเพียรใหเปนชิ้นเปนอัน พระพุทธเจาและสาวกในครั้ง
พุทธกาล งานของทานมีแตงานแกกิเลส ถอดถอนกิเลสทัง้น้ันตลอดมา แตสมัยทุกวันนี้
งานของพระมีแตงานสั่งสมกิเลสความสกปรกโสมม เอาไปแขงธรรมพระพุทธเจาขึ้นโดย
ลําดับลําดา ถือมูตรถือคถูวาเปนทองคําทัง้แทง ทองคาํทั้งแทงคือธรรมะที่เลิศเลอถูก
เหยียบย่ําทําลายลงไปดวยอํานาจของกิเลสตัวสกปรกนั้นแล เวลานี้หนาแนนมากในชาว
พุทธของเรา ชาวพุทธชาวพระชาวผีอะไรก็ไมรูแหละ กิเลสกองอยูในหัวใจมันนั้นไมไดด ู
มองดูชิ้นไหนที่ใด บุคคลใดเพศใด มีแตเพศกวานเอากิเลสเขามาเผาหัวอกตัวเอง ผูที่จะ
ชําระกิเลสใหออกจากใจๆ นี้มีนอยมาก แทบไมม ี

บางสถานที่บางแหงพูดวาชําระกิเลส เขาไมเขาใจเลย เพราะกิเลสหนาแนนมาก 
ใครก็ส่ังสมแตกิเลส ไปที่ไหนจึงมีแตความบนอื้อกันไปหมด ดวยความทุกขความรอน ก็
กิเลสเปนผูสรางขึ้นมาจากตนเองนั้นแหละพาขวนขวาย โลกคําวาชําระกิเลสไมรูนะทุกวันนี้ 
ชาวพุทธชาวพระเรานี้แหละ พระพทุธเจามีแตงานชําระกิเลส ไมไดมงีานส่ังสมกิเลสนะ 
พระพุทธเจาสอนสาวกตลอดมาถึงพระ เปนตํารับตําราเปนแบบเปนฉบับมาจนกระทั่งทกุ
วันนี้ มีแตสอนเพื่อถอดถอนกิเลส ในอิริยาบถตางๆ สถานที่ตางๆ มีแตการสอนเพื่อถอด
ถอนกิเลสทัง้นั้น ทุกวันนี้กลับตรงกันขาม ในสถานที่ตางๆ ที่หลับที่นอนหมอนมุง มีตั้งแต
เร่ืองความปรนปรือของกิเลสทั้งนั้น ส่ังสมกิเลสๆ แลวศาสนาก็เลยไมมี เอาศาสนามาเปน
โลบังหนา ไปไหนก็ศาสนาๆ มีแตกิเลสเต็มอยูในนั้นหมดๆ กิเลสมีอํานาจมาก ทาน
ทั้งหลายจําใหด ี

ความเพียรจะอยูที่สติ สติตั้งใหดีอยูกับตัวเองตลอดเวลา กิเลสไมคอยเกดิไดและ
ไมเกิด ถาเผลอสติเมื่อไรกิเลสออกทนัทีๆ สติจึงเปนของสําคัญ เชน เราบริกรรมคําใดก็
ตามติดแนบอันนั้น คําบริกรรมนั้นเปนสังขาร นี่เรียกวาสังขารฝายธรรม มีสติธรรมบังคับ
ไวแลวกิเลสจะไมเกิด พอเผลอเมื่อไรสังขารฝายกิเลสจะออกจากใจนั้นแหละ ทานจึงสอน
ใหมีสติเปนสําคัญ ผมก็ไมไดสอนหนักแนนในสติสตังอยางเปดเผยอยางทุกวันนี้ ทั้งๆ ที่
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เจาของทํามานั้นเปนพื้นเปนแบบเปนฉบับตลอด สติจึงเปนของสําคัญมาก นั่นละเรียกวา
ความเพียร เพียรละกิเลส ถาไมมีสติไมมีผลอะไรเลยนะ ตั้งสติใหดี จากสติก็สัมปชญัญะ 
ความรูตัวอยูเสมอ นั่นเรียกวาสัมปชัญญะ ถาสตจิดจออยูกับจุดใดจุดหนึ่ง ทานเรียกวาสติ 
ถาซานออกไปเรียกวาสัมปชัญญะ ก็คอืความรูรอบตัวนั้นแหละ 

ผูประกอบความเพียรเชนนี้จะเปนผูหวังไดมรรคผลนิพพาน ไมตองบอกก็ได 
เพราะธรรมเหลานี้ชี้เขาหามรรคผลนิพพานทั้งนั้น นอกจากนี้แลวเหลวไหลๆ วันนี้พูด
เทานี้ ใหพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติความพากเพียรอยาใหยอหยอน วัดนี้ยอหยอนไมไดเรา
บอกแลว เห็นพระเกๆ กังๆ เซอๆ ซาๆ หรือเปนพระขุนนางดวยแลวไลหนีทันทีเลย พระ
ขุนนาง เขาใจไหม พระขนุนาง ฟงไมไดนะ กับสายตาของธรรมนี้ขัดกันมาก เปนขาศึกกัน
มากทีเดียว แตกิเลสมันชอบ เขาใจ ใหพร 

หลังจังหัน 

 ทองคําจะมอบวันที่ ๑๙ นี้ มอบคราวที่แลว ๑๐ ตัน เอาพดูตรงๆ คราวนี้ ๑ ตัน
เปน ๑๑ ตัน นอกจากนัน้ยังจะคอยไหลซึมมาอีก ๆ ไหลซึมมาเรื่อยๆ เราก็เก็บไวตามเดิม 
ไดมากไดนอยคอยเก็บไว พอหลอมก็หลอม จนกวาจะพอมอบเมื่อไรเราก็มอบเอง มอบ
คราวตอไปนี้ก็จะมอบในฐานะลูกศิษยกับอาจารยไปยื่นให เอา เทียง(เทียน) ไดเทาไรก็ไป
มอบใหเทานั้นเลย ไมไดมีพิธีรีตองอะไรแหละ เพราะเศษจากสวนใหญแลว คือสวนใหญก็
นี้ละ ๑๐ ตันกับ ๑ ตัน ที่จะมอบคราวนี้ ๑ ตัน นี่สวนใหญ นอกจากนั้นเรายังคิดวาทองคํา
จะคอยไหลซึมเขามาเรื่อยๆ เราก็เก็บไวๆ  พอหลอมก็หลอมเอาไว พอมอบเมื่อไรเราก็
มอบ เอาไปยื่นใหเขาเลย หรืออยางหน่ึงใหเขามาหาแลวมอบใหเขาเลย แบบฐานะลูกศิษย
กับอาจารย สวนบุคคลๆ มันจะมีอยู จะมาอยูเร่ือยๆ จะใหขาดทีเดียวไมขาดแหละ 

กับอีกจุดหนึง่สุดทาย เวลาเผาหลวงตาบัว ทองคําจะไดอีกจดุหนึ่ง คือเวลาหลวงตา
บัวตาย การเผาศพหลวงตาบัว จตุปจจัยไทยทานที่พี่นองชาวไทยทั้งหลายไดมาบริจาคมาก
นอยนี้ ใหจัดคณะกรรมการเก็บรักษาอยางเขมงวดกวดขนัในปจจัยเหลานี้ ไมใหไป
สุรุยสุรายเลย รวมแลวซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงท้ังหมด นี่สําหรับปจจัยในงานเผาศพเรา 
ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงท้ังหมด เราจะเผาดวยไฟ เพราะไฟเปนประโยชนสําหรับศพ เงิน
เปนประโยชนสําหรับคนที่มีชีวิตอยู เราจะทําเปนครั้งสุดทาย นี้บอกไวคอนขางตายตัว 
เพราะพินัยกรรมเราก็เขียนไวเรียบรอยแลว จะเปนไปตามสั่งนี้ 

แมศพเราจะถูกเผาในสถานที่เชนไรก็ตาม แตพินัยกรรมใหญกวาอยูตลอด สถานที่
เชนไรพินัยกรรมตองติดตาม ใหปฏิบัติอยางน้ีตลอดไป เราพูดจริงๆ ศพเราเลยเปนของ
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ไมคอยแนนอน อาจจะเคลื่อนยายไปไหน ที่จริงเราทําเมรุไวเพื่อเผาเราที่หนากําแพง มัน
อาจไมแนนอนก็ได จะไปเผาไหนก็ตาม สวนจตุปจจัยไทยทานที่พี่นองทัง้หลายนํามา
บริจาคในงานเผาศพเรานี้ เราตั้งกรรมการไวเรียบรอย เก็บรักษาใหเขมงวดกวดขัน แลว
นําไปซื้อทองคําทั้งหมดเขาสูคลังหลวงเลย ที่จะใหสรางหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ นั้นหาม
ไมใหทํา เงินทั้งหมดไมใหไปหรูๆ หราๆ ฟูฟา ตกแตงอยางนั้นอยางน้ี ประดับประดาศพ
คนตายประดับหาอะไรก็มันตายแลว ก็ทําตามสภาพของมัน แตส่ิงที่จะเปนประโยชน เงิน
ทองขาวของที่อยูในงานนั้นก็แยกออกไปทําประโยชนเทานั้นเอง ไปตกแตงหรูหราฟูฟาอยา
ทําใหเห็นนะ ของเรานี้จะไมใหมีอะไรเลย หีบศพเทานั้นใส ตั้งไวเลย 

นี่เราก็บอก หากวาจําเปนจริงๆ เพราะเรื่องราวมันเกี่ยวของกับเรานี้ มันทําใหศพ
เราน้ีจะไมแนนอน ตายแลวนี้อาจจะถูกเอาไปไหนก็ได ก็คิดวาถาไปก็ไมไปที่อื่นแหละ จะ
เขากรุงเทพ กรุงเทพเราก็บอกวา ใหเอาศพเราไปมอบไวสวนแสงธรรม เอาขึ้นไปไวที่นั่น 
อยามาตบแตงอะไรหรูหราฟูฟา มีอะไรใครมาบริจาคตั้งคณะกรรมการเก็บไวๆ รักษาไว 
พอถงึวันงานแลวทีนี้ เผาที่ไหนก็เผา ยกไปเผา นี่อยางอนุโลม เรายังวาอนุโลมอยูนะ ถา
ตามหลักความเปนจริงแลว ตายแลวเอาเสื่อพันใสตูมเขาไฟ ไมเอาเขาไฟจะโยนที่ไหนก็ไป
เถอะ ของทิง้แลวเอาไวทําไม ของดีเราเอาแลว 

แตนี้เราอยูในโลก โลกมีสมมตุ ิ โลกมีสูงมีต่ํา เราก็อนุโลมลงเพียงแคนั้น 
นอกจากนั้นโลกจะเหยียบธรรม ธรรมก็ไมมีความหมายอะไรเลย เพราะฉะนั้นจึงแยกไว
สําหรับธรรมบาง สําหรับโลกบาง อยางศพเราที่วาตายนี้จะไมไดเผาที่นี่ จะไปเผากรุงเทพ
เราก็ส่ังไวเลยแหละ ใหเอาไปมอบไวที่สวนแสงธรรมอยางสงบๆ ไมใหหรูหราฟูฟา
เอิกเกริกเฮฮากินเหลาเมายาอยูในงานศพของเรา อยาใหมี อาศัยศพนี่ละ ศพนี่สําคัญมาก
นะ เอาไปตัง้ไวที่ไหน วงเหลาสุรายาเมา การพนันขันตอ จะเต็มอยูในนั้นหมด เราเคยเห็น
มาแลวจนดูไมได สําหรับศพเราอยาใหมีนะ จึงบอกวาจําเปนจะไปกรุงเทพแลว ใหเอาไป
มอบไวที่สวนแสงธรรมเลย ไมใหใครไปยุง 

ใครมาบริจาคมากนอยกส่ั็งไวแลว ใหจัดคณะกรรมการเก็บรักษา ถึงวันกเ็ผาเลย นี่
เรียกวาอนุโลมแลว เปนธรรมลวนๆ แลวอะไรจะสะดวกยิ่งกวาธรรม ไอยุงเหยิงวุนวายมี
แตเร่ืองกิเลสนั่นแหละไมใชเร่ืองธรรม ทําใหยุงตลอด 

เมื่อเชานี้ก็พูดถึงเร่ืองสตปิญญาประกอบเปนความเพียรชําระกิเลส นี่ก็พดูเนนหนัก
ออกมาเรื่อยๆ แลว คําวาชําระกิเลส โลกชาวพุทธเราจะไมเคยไดยินไดฟงดวยซ้ํานะ ชําระ
กิเลสชําระอยางไร แกกิเลสแกยังไงๆ มีแตเร่ืองส่ังสมกิเลสทั่วโลกสงสาร แลวผลของมันก็



 ๔

คือกองทกุขยุงไปหมดทัว่โลกดินแดน สวนการชําระกิเลส คือกิเลสเปนตัวมหาภัย ตัวยุง
เหยิงวุนวาย ชําระกิเลสชําระอยางไรไมมีใครพูดนะ 

แมแตพระเรานี้บวชเขามาแลว อุปชฌายมอบเครื่องมือชําระกิเลส เกสา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ มันมองดูผมของมันหรือเปลาไมรูนะพระนะ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อยู
ในตัวของพระ หัวของพระ มันไดมองหรือเปลา หรือยศถาบรรดาศักดิ์ สมหุ ใบฎีกา พระ
ครู เจาฟาเจาคุณ สมเด็จ เหยียบไปหมดก็ไมทราบ นี่พวกสกปรกที่วานี่ เหยียบ เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ที่เปนเครื่องมือทันสมัยฆากิเลสอยูในจุดนี้ นับแตพระพุทธเจาลง
มาถึงอปุชฌายมอบใหนี้ มันมีเหลือหรือเปลาก็ไมรูในพระเรา วาเกสา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ เปนยังไง แมแตอปุชฌายที่สอนกุลบุตรก็ไมสนใจกับกรรมฐาน ๕ ซึ่งเปนเครื่องชําระ
กิเลส มันไมสนใจ เพราะฉะนั้นจึงไดพูดวาความเพียรชาํระกิเลส ชําระอยางไรชําระกิเลส มี
แตส่ิงที่กวานเขามาซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ัน ไมมีนี่ชําระกเิลส 

อยางที่พูด เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ พระทกุองคไดรับทุกองคเลย ไมมีเวนแม
องคเดียว อาวุธที่พระพุทธเจาทรงสอนให พอเสร็จแลวนี้ไลเขาในปาในเขา รุกฺขมูล
เสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อุสฺสาโห กรณีโย ทานทั้งหลายบรรพชา
อุปสมบทแลว ใหไปอยูรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา หรือปาชาปารกชัฏ ซึ่ง
เปนสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความพากเพียรชําระกิเลสออกจากใจ ไมมีส่ิงรบกวน 
จงพากันอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นูนของเลนเมื่อไรพระพทุธเจา
บอก ใหอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด 

ขนาดนั้นมันยังไมมองเสยีงพระพุทธเจาเลย มันยังเอากิเลสเขาไปทับหัว
พระพุทธเจาอีก บวชมาแลวเปนบากับโลกกับสงสาร วิ่งหายศหาลาภหาชื่อเสียงในความ
เคารพนับถือ ไปทางโลกทางสงสารเสียหมด ไมไดมาเปนความเคารพนับถือในธรรมตามที่
พระองคทรงสอนไว เพราะฉะนั้นโลกถึงรอน ธรรมดาพระเรารอนเมื่อไร หลักเดิมมาพระ
ไมมีความเดือดรอน ไมกอความเดอืดรอนสําหรับพระนะ ไปที่ไหนพระนี้จะเปนเหมือน
น้ําดับไฟ สงบระงับ ไมกอเร่ืองกอราว มีแตสงบระงับในเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากนอย 
ทําความสงบตอเร่ืองนั้นๆ ใหสงบลง เทากับน้ําดับไฟ นี่ละพระพุทธเจา พระสงฆสาวกทาน
ดําเนิน 

เบ้ืองตนทานระงับทานกอน เอาน้ําดับไฟในองคของทานกอน แลวหาสถานที่
เหมาะสมไปอยู เรียกวาเปนแนวรบ รบกับกิเลส ทานก็บอก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้
เปนเครื่องแผดเผากิเลสใหเหือดแหงไปจากใจ กิเลสมันเกาะหรือหลุดที่ตรงนี้แหละ ก็สอน
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ไวแลว แลวไลเขาปา มันกลับตาลปตรแลวเวลานี้ มีกรรมฐานที่ไหน วาเอาเฉยๆ แหม
อํานาจของกเิลสสําคัญมากนะ เพราะฉะนั้นการชําระกิเลสจึงไมทราบวาชําระยังไง เพราะมี
แตการสั่งสมกิเลส ไมมีการชําระกิเลส มีแตการสั่งสมๆ ทั่วโลกดินแดน การชําระกิเลสทาน
วายังไง ศาสดานี้เปนตนสกุลแหงการชําระกิเลส มหาภัยอยูที่กิเลส กิเลสอยูที่ใจของสัตว 
พระองคสอนลงตรงนี้ ศาสดาก็บําเพ็ญลงตรงนี้ แกตรงนี้ เสร็จแลวก็สอนพระโดยลําดับลํา
ดามา 

การสอนพระนี่ครั้งพุทธกาลเปนขั้นๆ คอยเปลี่ยนมาเปนลําดับ คือผูมีความเคารพ
เล่ือมใสมาบวช บางทีสําเร็จเปนพระอรหันตแลวบวชก็มี บวชแลวคอยบําเพ็ญเพื่อสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนพระอรหันตขึ้นมาก็มี ทานจึงวางไวเปนตอน เวลาพระองคทรงบวชก็
วา เอหิภิกขุอุปสัมปทา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว แตผูที่ยังไมพนจาก
ทุกขก็บอกวา จงประพฤตพิรหมจรรยเพื่อความพนทกุขเถิด ทานพูดทีแรก 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนภิกษุแลวนั่น เอหิภิกขุอปุสัมปทา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรา
กลาวดีแลว ผูที่ยังไมส้ินกิเลสพระองคก็ทรงบอก จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อพนจากทุกข 
ไปเรื่อยๆ ผูที่พนแลวก็วา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว เทานั้นพอ เปนภิกษุ
เต็มองคแลว 

หลังจากนั้นมาก็บวชดวย ไตรสรณคมน สรณะคือถือพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ นีแ้ลวก็เปนภิกษุมาโดยสมบูรณ เปนขั้นๆ มา หลังจากนั้นมาแลวจนกระทั่งทุก
วันนี้มอบใหสงฆบวช เรียกวา ญัตตจิตุตถกัมมอปุสัมปทา นีเ่ปนวาระสุดทายพระสงฆบวช
แบบนี้มาตลอด ครั้งที ่ ๑ เอหิภิกขุอุปสมัปทา ครั้นตอมาถึงสรณะ ครั้งที่สามเปน
จตุตถกัมมวาจา คือสวดญัตติแลวสวดอะไรสามหน ทานเรียกวา จตุตถ ๔ อยางพระสงฆ
สวดคําบวชนี่เปนวาระที่ส่ี 

พอบวชแลวก็สอนมอบเครื่องมือใหเพื่อชําระกิเลส เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ 
บอกสถานทีใ่ห รุกฺขมูลเสนาสนํ บอกสถานที่ไปชําระกเิลสเร่ือยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
โอวาทขอนี้ละไมได อปุชฌายองคใดถึงไมชอบขนาดไหนตองไดนํามาสอนกุลบุตรผูบวช 
จนกระทั่งทกุวันนี้ แตศาสนาก็ถูกกิเลสเหยียบย่ําเขาไปๆ คําวาชําระกิเลสจะไมไดยนิแลว
นะเวลานี้ การสั่งสมกิเลสมันคลองตวัทกุคนๆ เลย การชําระกิเลสไมมี แบบพระพุทธเจา 
สาวกทั้งหลาย พระทั้งหลาย ตลอดผูสรางความดีทั้งหลายทานชําระกิเลสๆ นี้จะไมมีแลว
นะตอไป กิเลสเหยียบแหลกหมดเลย เพราะฉะนั้นกองทกุขจึงมีมาก เพราะกิเลสตัวสราง
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ทุกขส่ังสมตวัขึ้นทุกวัน ตางคนตางส่ังสมขึ้นในตัวของตัวเอง ทุกขก็เกดิขึ้น เมื่อมากเขาก็
เผากันไดสบายๆ 

พระครั้งพุทธกาลทานบวชมาเพื่อชําระกิเลสทั้งน้ันเลย บอกสถานที่เรียบรอยๆ ไล
เขาปาๆ ทานจึงเรียกวาอรัญวาสี เปนชื่ออันหนึ่งนะตั้งเฉยๆ  คอืพระทีอ่ยูในวัดปาหรือที่
ปา และคามวาสี พระที่อาศัยอยูใกลหมูบานและกลางหมูบาน เชนสรางวัดกลางบานก็ได 
คําวาคามวาสี เขตที่เปนอรัญวาสีก็เคยพูดแลว หางกัน ๑ กิโล จากหมูบานไปถึงสถานที่วัด
หรือที่พักของพระนั้น ๑ กิโล นั้นเรียกวาอรัญวาสี ส้ันกวานั้นเขามาก็เรียกคามวาสี ไมถึง
กิโล ยนเขามาๆ ก็เรียกคามวาสีทั้งนั้น แมตั้งอยูในกลางบานก็วาคามวาสี มีสองอยาง แต
ทางคามวาสีนี้ไมเคยไดยินพระพุทธเจาทานชมเชยสรรเสริญ ใหทําความอุตสาหอยูในบาน
เหมือนอยางในปานะ 

ในปาอยูรุกขมูลรมไมแลวยังไมแลว ในปาในเขายังไมแลว ยังใหทําความอุตสาห
พยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิดนูนนะ อันนั้นไมมี แตเกิดขึ้นมา
ยังไงทานก็ไมบอกสาเหตุเอาไว วาแตมีวัดปา วัดบาน คามวาสี อรัญวาสี เทานั้นเอง ใครจะ
ไปฉลาดยิ่งกวาศาสดา ผูที่มีนิสัยชอบสูงต่ําตางกัน ไมเปนความเสียหายทานก็อนุโลมตาม 
ออกจากปาอยากจะอยูวดับาน อยูไกลบานไกลเมืองก็ไมเห็นไปสรางความชั่วชาลามกอะไร 
มันอยูกับคน สถานที่ไมไดสราง พระไปอยูดอียูแลวไมสรางความเสียหายทานก็ไมวาอะไร 
คงจะเปนอยางน้ันนะ คงจะ เพราะทานไมไดชี้แจงอะไรไว มนัหากมีวัดปาวัดบานมาตั้งแต
ดั้งเดิม เปนคูเคียงกันมา เดิมแทเปนปาเลยเทียว ตอจากนั้นก็มีวัดบานแทรกเขามา อยูไม
ถึงกิโล หดเขามาก็อยูไดๆ  จนกระทั่งอยูกลางบานก็ได แตเรายังไมเห็นเขาไปอยูในตลาด
กระดูกหมกูระดูกวัวก็ได ยังไมไดยินเทานั้น 

อันไหนสวนที่มันต่ํามันเร็วนะ อันนี้จํานวนมากมาย เมื่อมากเขาก็กลายเปนอํานาจ
ปาเถื่อนขึ้นมา เหยียบของจริงเขาไปอีก เลยกลบักลายเปนตําหนิติเตียนพระปาพระเขาไป
เร่ือยๆ อยางปจจุบันนี้ก็ไดยินวา พระที่อยูในปาเปนพระวิกลจริตไปแลว เห็นไหมละ ตัวนี้
มันตัวสําคัญมันไดเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจามาแลวของเลนเมื่อไร มันยังมาเหยียบ
หัวพระพุทธเจา เหยียบพระสงฆสาวก เหยียบพระทั้งหลายไดลงคอจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
มันหนาดานขนาดไหน 

พระพุทธเจาตรัสรูในปาเพราะบําเพ็ญอยูในปา แลวสอนสาวกทั้งหลายใหอยูในปา
ทั้งนั้นๆ เร่ือยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ สอนปบนี้ก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ ไลเขาปาเลยนะ 
พระองคใดบวชเขามาตองถกูไลเขาปาทั้งน้ัน ชี้แจงบอกสถานที่บําเพ็ญของพระซึง่สละทุก
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ส่ิงทุกอยางแลว สมควรแกการที่จะไปอยูในสถานที่เชนนั้น ทานบอกวา รุกฺขมูลเสนาสนํ 
ใหอยูตามรุกขมูลรมไมเปนที่หนึ่ง แลวในปาในเขา ตามถ้าํเงื้อมผา อัพโภกาสอะไรก็
แลวแต ที่แจง เชนไปอยูในภูเขาเปนหินดานกลางแจงน้ีมี พระกรรมฐานทานเคยปฏิบัติอยู
แลว อยูกลางแจง อัพโภกาส นี้ก็มีในธุดงค ๑๓ เหมือนกนั ทานสอนใหไปอยูอยางนั้น
ตางหาก ทานไมไดสอนอยางอื่น มนัก็บืนเขาไปดื้อดานเขาไป มิหนําซ้ํากลับมาเหยียบหัว
พระพุทธเจา วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริตไปแลว เห็นไหมละมันหนาดานไหมพระองค
นี้ เปนองคไหนนะที่มันเกงๆ อยูเวลานี้ เหยียบหัวพระพุทธเจากับเหยียบหัวใจประชาชน
ชาวพุทธทั่วโลกดินแดนอยูเวลานี้คือใคร มันหนาดานไหมพระองคนี้นะ พจิารณาซ ิ

ตัวไหนที่เขาวารํ่าลือ มันร่ําลือแบบหนาดาน ไมไดรํ่าลือความดีงาม ถารํ่าลือความดี
งาม พระพุทธเจาเองเปนองคศาสดา ประทับและบําเพ็ญอยูในปาจนกระทั่งวันนิพพาน 
สอนพระสงฆทั้งหลายใหอยูในปาทั้งน้ันๆ ไมไดสอนใหอยูในบานนะ บานมันมีมาแทรกที
หลัง ใหพระอยูในปา แลวกลายเปนพระอยูในปาวิกลจริต ถาวิกลจริตก็วิกลจริตมาจาก
พระพุทธเจาโนน มันหยาบขนาดไหนพระประเภทนี้ฟงซินะ มนัเลยพระไปแลวมิใชหรือนั่น 
เลยพระก็ลงนรกนั่นแลวจะไปไหน 

อวดไปไหนประสาน้ําลาย อวดไมถูกตอง ตองพดูมีเหตมุีผลมีหลักมเีกณฑซีใน
ฐานะเราเปนครูเปนอาจารย สอนโลกตองสอนโดยความเปนธรรม อยาเอาส่ิงที่เปนฟนเปน
ไฟมาเผาศาสนา เผาหัวใจของโลก ไมสมควรอยางยิ่งที่สอนอยางน้ี ผิดมากทีเดียวไมใชผิด
เล็กนอย กระเทือนจิตใจประชาชนชาวพุทธเรามากมาย เฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในปาซึ่งเปน
ความถูกตองๆ ดงีามแลว ก็มีแตไปโคนพระพทุธศาสนาใหจมลงในสวมในถานในหมูบาน
ในตลาดกระดูกหมูกระดกูวัวนั้นแล โคนลงมาอยูที่นี่แหละจะผิดอะไรไป มันเลวอยางน้ี
แหละหัวใจเลว 

อยาเอามาพูดเรื่องชั้นนั้นชั้นนี้ เปนสมุห ใบฎีกา ปลัด พระครูพระคัน เจาฟาเจา
คุณ สมเด็จ มันเอามาตั้งเฉยๆ แลวสงเสริมกิเลสใหเหยียบย่ําทําลายศาสนาซึ่งเปนของแท
ของจริงใหฉบิหายลงไปโดยลําดับ อยางทุกวันนี้เปนพระที่มีแตชื่อเสียงอยางน้ีทั้งนัน้ ตั้ง
แลวกลับมาทําลายพระพุทธเจา บวชเขามาแลวแทนที่จะหาอรรถหาธรรมเพื่อมรรคเพื่อผล
ตามทางศาสดา กลับบวชมาแลวเสาะแสวงหาแตยศแตลาภเร่ืองโลกามิส ซึ่งเปนเรื่องของ
โลกของสงสารเรื่องสกปรกโดยถายเดียว ไมไดสนใจกับศีลกับธรรมเลย ที่บวชมาแลวเอา
ผาเหลืองแหละเปนเครื่องมือหากิน ผาเหลืองเปนพระเปนเคร่ืองมือหากนิ หนาที่การงาน
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ของพระไมม ี มีแตหนาที่สกปรก การงานของพระไมมี หนาที่สกปรกเตม็ตัวอยูในพระนั่น 
เปนอยางน้ันนะเวลานี้ศาสนา ฟงเอา เราเอาหลักเอาเกณฑมาพูด 

เร่ืองพระแลวจะไมมีใครที่ตองติไดเลย นอกจากเทวทัตตองตไิด ขนาดพระพุทธเจา
ยังตองติได ถาเปนผูจะมีเจตนาหวังดีแลวไมมทีางตองติ ที่องคศาสดาทรงสั่งสอนและพา
อยูพาบําเพ็ญมาแลวถูกตองดีงามสุดยอดแลว ไปตําหนิหาอะไร ไมมทีางตําหนิถาไมอยาก
ทําลายตัวเอง ประกาศความเลวรายของตัวเองใหโลกไดเห็น วาเลวกวากองขีไ้ปแลวเทานั้น
ไมมีอยางอื่น มีเทานั้นละวันนี้ เอาแคนั้นไมเอามาก พูดพอสมควรแลว แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกรที่ 13 ส.ค.47 

หัวขอวา 
นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกพฺุพโต 

ความลับของผูทําบาปไมมีในโลก ! 

หลังจากกรอบ "วิจารณธรรม" ลงบทความเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการโหดในพุทธ
มณฑล อันเปนพุทธศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพทุธศาสนิกชน ซึ่งเชื่อวาเปนการชําระ
แคนของพระฝายหนึ่งตอพระและฆราวาสอีกฝายหนึ่ง ยังผลใหพระระดับผูนําม็อบตาง
ไดรับการแตงตั้ง ใหเปนคณะที่ปรึกษาคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชกันถวนหนา 
กับฆราวาสอีกคนหนึ่งที่เกื้อหนุนกอใหเกิดเหตุสลดใจก็พาไดดิบไดด ี โดยไดรับการแตงตั้ง
ใหขึ้นเปนที่ปรึกษาสวนตัวดวยอีกคนหนึ่ง 

จากน้ันเสียงโทรศัพทส่ังจองเทปวีซีด ี ภาพบันทึกเหตุการณที่เปนความลับของคน
ชั่วก็ดังเขามาแทบไมขาดระยะ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอขอชมภาพเหตุการณอัน
เลวรายนี้ก็คือหมายเลข 0-4023-4482 ตัวเจาของเขายินดีแจกจายใหฟรีโดยไมคิดสตางค 

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกพฺุพโต ความลับของผูทาํบาปไมมีในโลก ! 

ถึงแมฝายพระผูกอการรายจะใชวิธีขมขูผูเปดโปงแผนอุบาทว โดยออกอากาศใน
รายการธรรมะมั่วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทางราชการ แตก็ใชวาคําขมขูนั้นจะทําให
เราตองยุติการเสนอขอมลูปกปดที่เปนความจริงได เราเปนสื่อมวลชน มีหนาที่ส่ือความ
เปนไปในสังคมใหประชาชนไดรับทราบดวยความเปนธรรม เราจึงมิไดเกรงกลัวตอคําขมขู
ของพระรูปนั้นหรือรูปไหนๆ ทั้งนั้น เพราะเราเชื่อวาความลับยอมไมมีในโลก ดังพทุธพจน 

ขอเรียนใหทานผูชมไดพงึทราบวา สังคมไทยปจจุบันนี้กําลังตกอยูในยุคของความ
ปลิ้นปลอกหลอกลวง นักการเมืองที่ประชาชนทั้งหลายอุตสาหลงคะแนนเลือกเอาเขามา
บริหารประเทศ เขากําลังมองประชาชนอยางเราๆ ทานๆ วาเปนจําพวกโงเงาเตาตุน เขาจึง



 ๙

พูดจาดวยคําเท็จหลอกหลอนประชาชนใหหลงเชื่ออยูทกุเมือ่เชื่อวัน ขอใหจดจําหนาและ
ชื่อแซกันเอาไว นักการเมืองคนไหนมันหักหลังประชาชน การเลือกตั้งครั้งหนาขออยาไป
เลือก 

อยาใหมีโอกาสเขามาแพรพันธุชั่วไดอีกตอไป ! 
คนเลวจําพวกนี้กําลังทําลายพุทธธรรม ดวยคนทาํดีกลับไมไดด ี แตคนทําชั่วชาเลว

ทรามกลับไดดี ไดรับการเสนอรายชื่อเล่ือนสมณศักดิ์กันทัว่หนา พระรูปหนึ่งที่ไดรับเลื่อน
ขึ้นเปนชั้นเทพใครๆ ก็รูวาเปนระดับผูบังคับบัญชากลุมม็อบที่เขาไปกอความชั่วชาเลว
ทรามในพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 

กับพระอีกรูปหนึ่งซึ่งในอดีตเคยเปนอันธพาลดังอยูในยานจังหวัดสระบุรี พระรูปนี้
คือผูบัญชาการใหกลุมม็อบกอระยําชาํระแคนใหกับพระอาจารยของตน เมื่อการชําระแคน
ประสบผลสําเร็จ (รุมตีกบาลนายทองกอนได) จึงไดรับการปูนบําเหน็จใหไดเล่ือนขึ้นเปน
ชั้นเทพ เล่ือนชั้นขามหัวพระผูใหญผูมีอาวุโสมากกวานับเปนสิบๆ รูป 

พระทั้งสองรูปนี้แหละครับ ที่นั่งบัญชาการรบ (ชําระแคน) อยูในสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ หลังจากกลุมม็อบไดรุมตีรุมยํานายทองกอนเสร็จเรียบรอยแลว
จึงโผลราง "ตอหมเหลือง" ออกมาใหเห็นทางดานประตูหองทํางานของพล.ต.ท.อุดม  

เจริญ !! 

ภาพในวีซีดี สามารถเห็นไดอยางชดัเจนวา พระนิสิตที่เขารวมพิธีกรรมเถื่อนกับ
กลุมม็อบไดขึงแผนปายมีขอความวา "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ยอม
แสดงใหเห็นวาแผนชําระแคนของพระในวันนั้น เปนผลงานชิ้นโบแดงของมหาวิทยาลัยฯ 

ดังน้ันการพิจารณาปูนบําเหน็จความชอบจึงไมพนไปจากผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

อนาคตของพระพุทธศาสนาในภายภาคขางหนา ลูกหลานเหลนของเราจะไดกราบ
ไหวบูชาพระที่ชั่วชาเลวทรามมากกวาที่จะไดกราบพระสงฆผูเปนพระสุปฏิปนโน  

ชาวพุทธควรจะเลือกไหวพระกันไดแลว ??  
 
        ณ. หนูแกว 

หลวงตา เขาชี้แจงหมดแลว ก็ไมมีอะไรนั่นแหละชัดเจนทุกคนแลว อานตามนี้ นี่
เปนความจริงลวนๆ เขาแสดงออกมาอยางน้ี 

ผูกํากับ ปญหาธรรมะทางอินเตอรเน็ตครับ 



 ๑๐

คนที่ ๑ ถาม ขณะนั่งสมาธิ เมื่อจิตวางและรวมกัน เหตุใดจิตจึงหมุนๆ เปนวงลอ 
เสมือนจิตจะหลุดออกจากราง ไมทราบวาควรจะปฏิบัติอยางไรตอไป ควรจะปลอยไปตาม
จิตใหออกหรือควรจะหาทางระงับจิตอยางไร 

หลวงตา จิตมันหมุนกอ็ยาปลอยความรู ตองมีสติอยูตรงกลาง อยูกบัความรูนะ 
อาการของความหมุนมันจะระงับลงไป ถาความรูไมไหวไปตาม ถาความรูหลงไปตามมันจะ
แสดงเรื่อยไป ถาความรูตั้งไวนี้มีสติบังคับอยูนี้เร่ืองทั้งหลายจะสงบเขามา เขาสูปรกติคือ
ความรู เขาใจหรือ นี่แหละที่ระงับเรื่องเหลานี้มีเทานั้น แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ คนที่ ๒ ถาม ปรกติหลานใชพุทโธอยูประจําในการทําสมาธิ แตปรากฏวา
เวลายืนเดินนั่งนอน หลานมักจะคิดฟุงซาน จําเปนตองใชคาํภาวนาลงทายดวยคําวา หนอ 
เปนประจําจึงจะสงบขึ้น ขอกราบนมัสการองคหลวงตาไดโปรดสงเคราะหหลานดวย วาการ
ปฏิบัติธรรมดังกลาวถูกหรือผิด หรือควรจะปรับปรุงประการใดเจาคะ 

หลวงตา ถูกตองแลวถาใหอยูในจุดเดียว จะเปนหนอก็ได เปนพุทธ เปนธรรม เปน
สงฆอะไรก็ได เปนธรรมเหมือนกัน ใหอยูในจุดเดียวจิตจะไมฟุงซาน จิตฟุงซานคอืจิต
เผลอไมมีสติ มันปรุงของมันออกเต็มเหนี่ยวๆ นี่กิเลสออกไหลออกตลอด อยางที่วาน้ําตา
รวงนั้นคืออํานาจของสติไมมี ถูกมันตีเอาแหลกๆ มีแตกระแสของกิเลสคือความคิดความ
ปรุงออกตลอดเวลา สติระงับไมไดๆ เรียกวาหงายหมาเขาใจไหม นี่เวลากระแสของกิเลส
มันออกมารุนแรง สติไมมีความหมาย เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาหงายหมา เขาใจเหรอ ถาสติ
ดีอันนี้ก็จะคอยระงับลง สติมีขึ้นปดปบไมใหออกๆ เขาใจ? เทานั้นแหละ 

โยม กราบเรียนถามปญหาธรรมะ 

ถาม เวลาผมหลับตานั่งสมาธิแลวมีรูปคนอยูที่หนาผากครับ 

หลวงตา หนาผากก็หนาผากคน มันก็อยูดวยกันนั่นแหละจะเปนอะไรไป เอา
เทานั้นแหละ เอาพุทโธไวกับหนาผากดูซินะมนัจะเปลี่ยนไปไหนหนาผากคนนะ เทานั้น
แหละ 

โยมอินโดนเีซีย สําหรับหนูกินมากกินนอยไมเกี่ยวแลว นอนมากนอนนอยไม
เกี่ยวกับภาวนา แลวแตคนอื่นจะพูดอะไรแลวแตคนอื่นจะชอบไมชอบ แตวาหนูภาวนาได 

หลวงตา เออน่ีไปถามพวกที่เขาไมเคยภาวนาเขาก็ทําได เขาใจไหม (หัวเราะ) 

โยมอินโดนเีซีย ถาหนูภาวนาบางทีไมถึงครึ่งนาทีสมาธิมาแลวเจาคะ หนูไมบังคับ
ไมอะไรมันเปนเองมันเปนอัตโนมัต ิ รวดเร็วมากไมถงึครึ่งนาที หลังจากนี้เปลี่ยนเปน
ระยะๆ หนูขอโทษทีพู่ดภาษาไทยไมคอยชัด หลวงตาไมตองหวงหนูฟงหลวงตาสอน



 ๑๑

ธรรมะหนูเขาใจ หนูทําไดเปนเองคะ จิตนี้ไมยึดไมติดกับรางกายแลว จิตไมเปนอะไรแลว 
ไมยึดไมติดกับรางกายแลว รางกายเปนอสุภะหรือสุภะจิตไมสนใจแลว ไมเฉพาะตัวเอง 
แมผูอื่นหนูก็ไมสนใจ 

หลวงตา ถกูตองแลว ก็จิตนี้มันปลอยเขาไปโดยลําดับๆ แลวมันจะออกไปหาควา
อะไรอกี ตัง้แตสวนหยาบเขาไปถึงสวนละเอียด สวนละเอียดคือนามธรรม ความคิดความ
ปรุงสัญญาอารมณภายในจิตสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด สวนหยาบก็คือวัตถุ
รางกาย มันปลอยเขาไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งเขาถึงจิตกับอารมณที่เกิดกับจิตเทานั้น
แหละ จากน้ันหมด แนะ มันก็เปนชั้นๆ ไปอยางน้ันแหละ ใหพิจารณาอยางน้ันแหละ
ถูกตองแลว 

โยมอินโดนเีซีย อันนี้บังคับไมได เห็นรางกายแลวก็เปลี่ยนเปนจิต อันนี้ไมสนใจ 
สนใจดูจิตมากกวารางกายคะ หนูเขาใจอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ทุกส่ิงทกุอยางตองเปลี่ยน 
อันนี้เปนธรรมะจากของมันเองเจาคะ หนูรับไดหนูเขาใจ ถาหนูไมเขาใจไมยอมรับก็เปน
ทุกข แตหนูเขาใจหนูรับได แตวาอันนี้ไมมีเจาของ จิตนี้ไมเปนเจาของรางกาย บางที
เหมือนตายแลว ตั้งอยูอยางน้ีไมรูสึกอะไรอีกเหมือนตายแลว หนูเขาใจวารางกายหนูตาย
แลวไมเกิดอกีเจาคะ ทําไมไมเกิดเพราะไมมีอปุาทานกับรางกายแลว 

หลวงตา มเีทานั้นหรือ ใหยุติเดี๋ยวมันจะเปนบาน้ําลายนะ (หัวเราะทั้งศาลา) ฟง
ทุกแงนี่นะเอาละ มีเทานั้นแหละพูดอะไรมาก มันยนเขาๆ มันก็หดเขาไปๆ จะไปพูดอะไร
มากมาย 

โยมอินโดนเีซีย หนูตั้งใจปฏิบัติเจาคะ 

หลวงตา เขาทา คือคนหนึ่งพูดดวยความดึงดูดดูดดื่มในจิตใจออกเรื่อยๆ คนหนึ่ง
เปนผูฟง แลวผูฟงอยางหลวงตานี่มันเหนื่อยดวย เดี๋ยวจะตีปากเอาเขาใจไหม เรารูที่
ออกมานี่ออกมาเพราะอะไรรูหมดแหละ อยางเราขึ้นไปฟดกบัพอแมครูจารยมั่น ฟงซินะ ก็
อยางน้ันแลว 

ตอไปนี้จะใหพร อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ฯฯ  
 

รับฟงรับชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 103.25 MHz 
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

