
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ความรูของคนหยาบหนา 
 

 เคยเห็นไหมขอนซุง ไมเคยเห็นก็ดูตัวเองซิ นอนเหมือนตายแลว ถาไมมีลมหายใจ
ก็เรียกวาคนตายแลว มันเปนวัยๆ นะ ธาตุขันธนี้เปนวัย วัยมันดีดของมัน โห ไมใชเลนนะ 
เครื่องมือเสริมกิเลสตัณหา เหลานี้เปนเครื่องมือทั้งนั้น ใจเปนเจาของ ทีนี้ใจธรรมดาเราใจ
นั้นก็มีกิเลสตัวพิษตัวภัยอยูในนั้นดวย สวนมากตัวพิษภยัจะเปนผูบงัคับการบังคับงาน 
ธรรมออกไมคอยได ทั้งๆ ที่รางกายมีทุกสัดทุกสวน มันเปนเครื่องมือของใจลวนๆ แตใจ
พาใหเปนกิเลส เหลานี้ก็กลายเปนกิเลสไปตามๆ กัน เหมือนมีดเรานี่ ไปฟนฟกแฟง
แตงโมมากนิก็ได ไปฟนหัวคนก็ได นี่ละเครื่องมือ รางกายของเราทุกสวนเปนเครื่องมอื 
เมื่อใจเปนพิษ เครื่องมือก็พรอมที่จะเปนพิษตลอด ขยับออกชองไหนมแีตจะเปนพิษเปน
ภัย ถาจิตใจไดรับการอบรม มีคัดมีเลือก อันไหนดีอันไหนชั่ว อันไหนผิดอันไหนถูก จะนํา
เครื่องมือไปใชในทางที่ถกูโดยธรรมเปนผูแนะเปนผูบงการ ถาไมมีธรรมแลว กระดิกออก
ทางไหนมีแตกิเลสออกบงการไปหมด 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลานี้มีใจเปนผูรับผิดชอบ ใจหนาใจบาง ถาใจหนามีแตกิเลส
เปนผูรับผิดชอบ แสดงเคลื่อนไหวอะไรออกมาเปนภัยทั้งน้ัน ถาใจนั้นมีธรรมเปน
ผูรับผิดชอบ เคลื่อนไหวออกมาทางไหนเปนธรรมๆ ทั้งน้ัน นั่นละมันอยูกับใจนะ อันนี้เปน
เครื่องมือคอยจะเคลื่อนไหวไปตามใจที่ส่ัง ใจปุถุชนเรานี้สวนมากเปนภัยมาก ระบาย
ออกมาทางเครื่องมือเปนภัยไปเรื่อยๆ เมื่อไดรับการอบรมเขา ธรรมมีกําลังมากขึ้น 
รางกายของเรา ตา หู จมูก ล้ิน กายทั้งหมดนี้ก็เปนเครื่องมือของธรรมไป หมุนไปทางดีไป
เร่ือยๆ เชนอยางพามาวัดมาวา มานี่มุงเจตนาเพื่ออรรถเพื่อธรรม นี่เรียกวาธรรมบงการให
มา มาเพื่อเพลิดเพื่อเพลินเหมือนลิงเหมือนคาง นี่กิเลสพามา 

ดูการแตงเน้ือแตงตัวนั่น กิเลสหรืออะไรพามาก็ไมรู เราเดินมาเมื่อเชาจนดูไมไดก็ม ี
อยางน้ีอยาเขามานะวัดนี้ เราไมตองการอะไรจากหัวใจของโลก ที่มธีรรมเราตองการทั้งน้ัน 
เราไมตองการล็อกแล็กๆ เหมือนลิงเหมือนคาง มันเต็มอยูทุกแหงทกุหน เหลานี้เกล่ือนไป
หมด ไมเฟอนะ พวกกิเลสไมเฟอในตัวเอง แตธรรมมองดูแลว แปบเดียวเปนพิษแลว มัน
ตางกันนะเมื่อมีส่ิงที่จับกนัดูกัน เพราะฉะนั้นตา หู จมูก ล้ิน กาย ของพระอรหันต ของ
พระพุทธเจาจึงไมมอีะไรเปนภัย ดูไดเต็มตาไมเปนภัย ฟงไดเต็มหู ทุกส่ิงทุกอยางสัมผัส
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สัมพันธไดหมดแตไมเปนภัย เพราะใจเปนคุณมหาคุณแลว นั่นมันอยูที่ใจ ใจของ
พระพุทธเจา ใจพระอรหันตเปนธรรมลวนๆ กิริยาอาการแสดงออกไปจะมีเหมือนโลก
เหมือนอะไร ธรรมนั้นไมไดเปนโลก แตกิริยาบางทีมีนิสัยดั้งเดิมแฝงมา คนเราจึงมีนิสัย
ตางกัน ทานจึงเรียกวานิสัย ไมเปนบาปเปนบุญ เปนนิสัยเคยชินมาตางหาก 

ถามีอะไรที่เปนภัยอยูในนั้น ไมเรียกวานิสัย ใจของพระพุทธเจา ใจของพระอรหันต
เปนมหาคุณลวนๆ แสดงออกอะไรๆ ทางรางกายที่เปนเครื่องมือนี้ไมเปนภัย ตาจะดูเทาไร
ก็ไดไมมีภัย หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพันธอะไรไดทั้งน้ันไมเปนภัย เพราะใจไมเปนภัย 
ถาใจเปนภัยเสียอยางเดียวแสดงออกมาอะไรเปนภัยเสียทั้งนั้น จึงใหอบรมใจซึ่งเปน
เจาของของรางกายที่เปนเครื่องมือนี้ในทางที่ถูกทีด่ี ถาระลึกถึงธรรมบางก็จะระลึกถงึผิด
ถึงถกูไดบางคนเรา ถาไมระลึกถงึธรรมก็จะไปตามกิเลสทั้งหมด คนก็เปนลิงเปนคางไป
หมดนั่นแหละ หัวใจมันพาใหเปน 

นี่เราเคยดุในวัดนี้ อยามาเลนนะเลนกับหลวงตาบัวไมไดนะ ไมมีหนาอินทรหนา
พรหม สามโลกธาตุนี้เหยียบแหลกไปหมดแลว ทีนี้ก็สนุกดูเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงพูด
ไดปางๆ ไปเลยเทียว ตามเหตุตามผลตามอรรถตามธรรม ไมมีคําวาสะทกสะทานหรือกลัว
หรือกลากับสิ่งใด ไมมีในโลกนี้ เหตุผลกลไกเปนยังไงจะพดูไปตามเหตุตามผลของอรรถ
ของธรรม จะไมมีคําวาลูบหนาปะจมูก เมื่อจะเอาความจริงจริงๆ แลวเปนอยางน้ัน เปน
ธรรมลวนๆ เลย ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก ควรหนัก-หนัก เพราะตัวเปนภัยมันหนัก 
ตัวเปนคุณปราบกันก็ตองใหหนัก ไมอยางน้ันไมทันกัน นั่นละกิริยาของธรรมกับกิริยาของ
กิเลสรับกัน มีหนักมีเบาเหมือนกัน ไมใชอะไรก็มีแตเจริญพรๆ ธรรมควรหนักตองหนัก 
ควรเบาตองเบา 

พี่นองทัง้หลายมาหาอรรถหาธรรมในนามวาเปนชาวพุทธ มพีุทธตดิหัวใจบางไหม
ละ หรือมีแตลิงแตคางสัตวเดรัจฉานเต็มตัว อยางน้ันไมเกิดประโยชนอะไร มีแตเหอไป
ตามกิเลสหาคุณคาไมได หาหลักหาเกณฑไมได ไมมีฝงมีฝา ดิน้ดีดไปตามกิเลส ถามีธรรม
แลวมีฝงมีฝามีขอบมีเขต รูจักผิดจกัถูกชั่วดี แกไขดดัแปลงตนเองไป นั้นเรียกวาธรรม ถา
มีแตกิเลสลวนๆ โลกน้ีไมมีความหมายอะไรเลย ก็เหมือนกับสัตวทั่วไปนั่นแหละ มนุษย
เราเยอหยิ่งตางหากวาตัวสูงกวาเขา มันสูงขี้หมาอะไรก็ไมรูแหละ ความเลวทรามสัตวสู
ไมไดนะ 

จะเรียนมาสูงต่ํามากนอยเพียงไรก็ตาม ถาไมมีธรรมเขาไปแฝงไปเปนเจาของแลว 
เปนความเลวอยูกับผูรูมากๆ เรียนมากๆ ความทะนงอวดตัวเองนี้เกงอยูในนั้นหมด อยูกับ
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คนที่เรียนมากๆ ไมมีธรรม หยาบโลนที่สุดคือผูนั้นเอง ทําความเดือดรอนแกโลกไดก็ผู
นั้นเอง ทําไดมากกวาเพื่อน กวาใครๆ ถาไมมีธรรม ถามีธรรมมีมากเทาไรยิ่งทําความ
รมเย็นใหมาก เชน พระพุทธเจาของเรา นั่นละธรรมเต็มพระทัย สอนโลกไดสามแดน
โลกธาตุ ไมเคยมีที่ไหนวาพระพุทธเจาเปนภัยตอผูใดในสัตวโลกเรานี้ มีแตเปนคุณลวนๆ 
นั่นละธรรมมีในใจเปนอยางน้ัน 

ถากิเลสมีในใจก็ตอสูกับพระพุทธเจา เชนพระเทวทัต แลวก็ตอสูกับพทุธศาสนา 
เหยียบย่ําทําลายพุทธศาสนา กลืนพุทธศาสนาไปดวยความหยาบโลนของตัวเอง ดวยความ
เยอหยิ่งจองหองวาตนนี้รู วาตนนั้นมีอํานาจ อํานาจนี้มีแตอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ไมไดเอา
อํานาจของมนุษยที่ใชกันมาใชเลย นี่ความรูของกิเลส ความรูของคนหยาบหนาเปนอยาง
นั้น ถาความรูของคนมธีรรม มีดีมชีั่ว มีหนักมีเบา แยกแยะไดตามสัดตามสวนของอรรถ
ของธรรมที่จะแยกแยะไดขนาดไหน แยกแยะออกไป เปนประโยชนไปเรื่อยๆ ถาเปนเรื่อง
กิเลสลวนๆ แลวไมมีคุณคา 

ตัวเองจะหยิ่งขนาดไหนก็หยิ่งเถอะ ต่ํายิ่งกวาหมาอีก หมาเขาถือวาเปนสัตวต่ํา แต
มนุษยผูใจหยาบโลนนี้ต่ํากวาหมาอีก เลวกวาหมา มนุษยเขาเห็นหมาเขาไมคอยรังเกียจ 
แตเขาเห็นคนที่หยาบโลนเลวทรามที่สุดนี้ สูงต่ําขนาดไหนการศึกษาเลาเรียนมาไมมี
ความหมาย ต่ํากวาหมาทั้งนั้น จําใหดีพี่นองทั้งหลาย อยาเรียนมาเฉยๆ ใหมีธรรมในใจ
ประดับใจ จะไดมีความสงบรมเย็น ตัวเองเปนที่ยึดเหนี่ยวตัวเองได กลางค่ํากลางคืนอยาง
นอยไมมีเวล่ําเวลาอะไร เวลานั้นเปนเวลาที่จะหลับจะนอน ขอใหมีพทุโธติดหัวใจกอนจะ
หลับจะนอน เราเปนชาวพุทธเราเปนมนุษย สูงที่สุดก็คือธรรม เอามาประดับมนุษยเราที่วา
เปนชาวพุทธ 

เมื่อเปนเชนนั้นเวลาจะหลับจะนอนขอใหกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เสียกอน เวลาจะหลับนอนก็ใหนึกคําบริกรรม พุทโธ คําวาพุทโธคําเดียวกระเทือนทั่ว
โลกธาตุ พระพุทธเจามากขนาดไหนอยูกับคําวาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนอันเดียวกันหมด 
ระลึกคําไหนเหมือนกันหมด เขาในจุดธรรมอันเลิศเลออยางเดียวกัน ใหระลึกหลับกับคํา
บริกรรม จะเอาพุทโธกไ็ด ธัมโมกไ็ด สังโฆก็ได ใหหลับกับธรรมนั้นแหละดี อยาใหหลับ
กับความฟุงเฟอเหอเหิม ความดีดความดิ้น ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะน้ีมันเคยพาดีด
พาดิ้นมาตั้งแตออนแตออกแลว ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ใหธรรมพาดีดสักหนอย
เถอะนะ ถาธรรมพาดีดจะดีดไปในทางที่ถูกทีด่ีสงบรมเย็น สมเราเปนชาวพุทธ ควรจะ
ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เวลาจะหลับจะนอน 
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เพราะเวลานั้นไมมีอะไรแลว อยางอื่นกิเลสเอาไปกินหมด ตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาดีด
ดิ้นตลอดจนกระทั่งถงึขณะหลับ ขณะนั้นใหธรรมไดทํางานบางจะไดรูเนื้อรูตัว แลวยิ่งมีการ
ทําภาวนาจริงๆ ดวยแลว เราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยภายในจิตใจของเรา 
แมแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ไมเคยเห็นก็ตาม แตเราภาวนาเขา หากมีขณะใดขณะหนึ่ง 
วันใดวันหนึ่งที่ธรรมจะสัมผัสกับใจของเรา ใหเกิดความตื่นเตนภายในจิตใจ เห็นเปนความ
แปลกประหลาดอัศจรรยอยูที่หัวใจเราเอง ทองฟามหาสมุทรที่ไหนไมม ี ใครอยาไปหา
ความสุขจากทองฟามหาสมุทรก็ไมมอีะไรเกิดประโยชน ถาหากับอรรถกับธรรมเขาสู
ภายในใจนี้จะเจอวันใดวันหนึ่ง จึงขอฝากธรรมะนี้ไวกับทานทั้งหลาย 

เราสงสารนะ หลวงตาจะตายแลว จวนจะตายแลวเทาไรการเทศนาวาการยิ่งเรงออก 
เพื่อโลกทั้งหลายจะไดรับผลประโยชนจากธรรมของพระพุทธเจา แมไมมาก ไดก็ยงัดี 
ดีกวาเกิดตายเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เกล่ือนอยูเหมือนขอนซุง เราตายทับเขา เขา
ตายทับเรา เราตายทับเรา เกิดตายทับเรามานี้ตั้งกัปตัง้กัลป เพราะใจดวงนี้ไมเคยตาย พา
ดีดพาดิ้นไปตามบุญตามกรรมของตนตลอดมา แลวยังจะไปอีก ถาไมมธีรรมเปนเคร่ืองยึด
เครื่องเกาะแลว จะยนวัฏวนคือการเกิดการตายกองกันนี้เขามาไมไดนะ ถามีอรรถมีธรรม
แลวจะยนการเกิดตายกองกัน ทับเขาทับเรานี้เขามา หดยนเขามาๆ  

ดังที่ทานแสดงไวในธรรมวาพระโสดา โสตะ แปลวา กระแสแหงพระนิพพาน
พาดพิงเขาถงึแลว ผูนั้นอยางนานที่สุดก็จะมาเกดิตายในโลกมนุษยเรานี้เพียง ๗ ชาติ ใน 
๗ ชาตินั้นจะไมตกนรก ออกจากมนษุยไปสวรรค ลงจากสวรรคมาเกิดเปนมนุษย ๗ ชาติ 
ปดอบายภูมิทั้งส่ีไมเขามาสัมผัสไดเลย นรก เปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน นี่เรียกวา
อบายภูม ิ๔ เหลานี้พระโสดาผานไดหมดแลว อยางกลาง ๓ ชาติ มาเกิดมาตาย ๓ ชาติ
แลวก็ผานถึงนิพพานลวนๆ ทีนี้เปนบรมสุขตลอดอนันตกาล เรียกวานิพพานเที่ยง คือใจ
ดวงนี้เมื่อธรรมไดบรรจุเต็มหัวใจแลวถึงนิพพานเที่ยง อันที่สามเรียกวาอุกฤษฏ อยางเอก 
มาเกิดเพียงชาติเดียว บรรลุธรรมผึงไปเลย 

นี่ละที่มีธรรมในใจ เปนความแนนอนในการเกิดตายของตัวเอง ถาไมมีธรรมในใจนี้
เปนมาฉันใด กี่กปักีก่ัลปเกิดตายกองกันทับเขาทับเรามานี้เทาไร นรก เปรต อสุรกาย สัตว
ดิรัจฉาน สวรรค ชั้นพรหม มันไปเที่ยวจับจองไวหมด เที่ยวไปหมดทัง้น้ันแหละ ดวย
อํานาจแหงบุญแหงกรรมสั้นยาวตางกัน แลวก็มาเกิดมาตายๆ อยูอยางน้ี แตเกิดในสถานที่
ดียังดีกวาผูเกิดในสถานที่ชั่ว จึงขอใหมีความดีกอนที่จะถงึมรรคผลนิพพาน หลังจากบารมี
ของเราสรางเต็มเหนี่ยวแลวถึงมรรคผลนิพพาน กอนทีเ่ชนนั้นเราจะเกิดจะตายก็ใหได
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สถานที่เหมาะสมบาง อยาใสลงไปตั้งแตกําเนิดพวกเปรตพวกผีพวกสัตวนรก ไปเที่ยวจอง
เอาไวหมดดวยความชั่วของตัวเองนั้นแหละ ไมมีอะไรไปจองใหนะ เจาของเปนผูจองเอง 
จับจองเอง ความดีเจาของจับจองเอง สวรรคนิพพานเจาของจับจองเอง พากันสรางความดี 
ความชั่ว นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานเหลานี้ เปนความชั่วที่เจาของจับจองดวยการ
กระทําของตวัเอง แลวผลเปนของตัวทั้งหมด นีล่งไป นี่เรียกวาไปหาจับจองเอาดวยการ
กระทําความชั่ว การกระทําความดีก็ไปทางดี จับจองไปทางทีถ่กูที่ด ี

เราเปนมนุษยมานานแสนนานกี่กัปกีก่ัลปเรานับไมได คราวนี้เราจําไดแลววาเรา
เปนมนุษย ควรใหมีศีลธรรมติดเนื้อติดตัวบางเถอะ เราจะมีจุดหมายปลายทางที่ไปที่เกิดที่
อยู จะมีความสุขความเจริญบางพอประมาณ จะไมตายเกิดๆ เฉยๆ ไมเปนประโยชนอะไร 
ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ 

บรรดาลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมนี่ เราส่ังสอนดวยความเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ 
อยามาคิดนะวาเราดุเราดา เราไมมีดุดาใคร มีแตเจตนาที่จะใหพี่นองลูกหลานทั้งหลาย
ไดรับความดีงาม สวนแงหนักเบานั้นมีเปนธรรมดา เหมือนเขาถากไม ไมตนไหนที่มันคด
มันงอมากๆ เขาถากหนักมือ ขวานถากหนักมอื ตนไหนที่มันตรงแนวแลวเขาก็ถากไป
ธรรมดาๆ นี่ละไมตนเดียวกัน ที่ตรงมี ที่คดทีง่อก็มี การถากจะใหเหมือนกันไมได คนเรา
มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงหนาบางคดงอซื่อตรงตางกัน ผูทีค่วรจะไดรับผลอยางรวดเร็วนี้ก็
ถากเรียบๆ ผึงไปเลย ผูที่ตองถากหนักๆ เพราะมันยังจะเปนประโยชนอีก ถึงคดถึงงอก็ยัง
เปนประโยชนอยูก็ถากหนักมือ 

เราคดงอในเราก็ใหถากหนักมือ มันขี้เกียจทําความดีงามทั้งหลายก็ใหหนักมือ
ในทางความพากความเพียรแกไขความชั่วของตวัเองอยางหนักมือๆ นี่เรียกวาเราเปนผู
ถากเราเอง เปนนายชางถาก ถากเราเองใหเปนคนดีงาม ถากไมหยดุไมถอยก็สวยงาม
เหมือนกันหมด นี่เห็นไหมตนเสาที่เอามา ออกมาจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจากไม 
นายชางเอามาประกอบดีไปหมด นัน่ สําคัญอยูที่นายชางนะ เราตองเปนนายชางเรา ถาไม
มีการดัดแปลงแกไขเจาของหาวันดีไมได ปรารถนาเทาไรก็ไมมีวันดี มันอยูกับความกระทํา
ของตัวเอง ปรารถนาดีใหทําความด ี

ดีมีอยูในโลก ชั่วมอียูในโลก ไมมส่ิีงใดเสียหายสูญหายไปไหน แลวแตใครจะควา
ทางไหน ควาทางชั่ว ชั่วก็ติดตัวมา ทุกขตดิมาดวย ควาในทางดี ความดตีิดตัวมา ความสุข
ติดตัวมาดวยมากนอยตามความขวนขวายของตัวเอง เราใหควาใหดัดแปลงเปนนายชางเรา
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เอง ฝกหัดดัดแปลงเรา คนอื่นแนะนําส่ังสอนบางทีก็วาดุดาวากลาวเสีย ใหเราดุเรานั้น
แหละดี ไมมทีี่จะไปยกโทษโกรธแคนใหผูใดละ ถาเราเปนผูฝกฝนอบรมตัวเอง 

ศาสนามันมีแตชื่อนะเวลานี้ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เวลานี้
เราเปนชาวพุทธจะมีแตชื่อวาถือศาสนาพุทธนะ ตัวใจของเราระลึกถึงพทุโธ ธัมโม สังโฆ 
วันหนึ่งหนหนึ่งหรือสองหน มีหรือไมมีก็ไมทราบ มันเสียตรงนี้ซิ เอาชื่อมาวาเฉยๆ ชื่อตั้งที่
ไหนก็ได มนัสําคัญอยูกับการกระทําของคนตางหาก ใหเราฝกฝนอบรม พระพุทธเจาฝก
จนไดเปนศาสดาเอก ไมใชอยูเฉยๆ เปนศาสดาขึ้นมานะ พระสงฆสาวกฝกจนกระทั่งเปนผู
เลิศเลอขึ้นมาไดมีแตฝกทั้งนั้น ผานการฝกไปไมได ตองเอาฝกนําหนาๆ เลย แลวสุดทายก็
ดี เลิศขึ้นมาโดยลําดับจากการฝกฝนอบรมตัวเองนั้นแล 

เราก็อยากเปนคนดีดวยกันไมวาหญิงวาชาย ใครอยากเปนคนดีดวยกัน เด็กผูใหญ
อยากเปนคนดี ใหพากันทําดี เราอยาลบลางความดีวาไมมี แตทําตั้งแตความชั่ว ความชั่วก็
วาจะไมมีความทุกขตดิตามมา มันมีทั้งสองอยางนะ ขวนขวายหาทางดี-ดี ขวนขวายทางชั่ว
ชั่ว เพราะดีกับชั่วมีอยูกบัโลกมาดั้งเดิมไมเคยบกพรองไปไหน ขึ้นอยูกบัผูกระทํา ผูเสาะ
แสวงหา ถาใครแสวงหาทางดีคนนั้นก็ไดดขีึ้นมา ถาแสวงหาทางชั่วก็ไดชั่วขึ้นมาเทานั้น ให
พากันเอาธรรมนี้ไประลึกถึงตัวเองนะ พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออยางหนึ่งระลึกถึงความตาย
มันก็สะดุดใจนะ 

มีแตความเพลิดความเพลินรื่นเริงบันเทิง ไมไดระลึกถงึความตาย คนนี้ตายทิ้ง
เปลาๆ ไมเกิดประโยชน คนที่ระลึกถึงความตายยอมมีเบรกหามลอ จะทําความชั่วชาลามก
อะไรก็สะดดุใจไมทํา แลวเรงทางความดีงามขึ้นมาเรื่อยๆ  นี่ละคําวา มรณัสสติ คือความ
ตายนั่น เปนเครื่องกระตุนเตือนใจเราใหสรางความดี ใหรูเนื้อรูตัวได ถาไมไดระลึกถึง
ความตาย ทั้งๆ ที่ความตายเต็มเนื้อเตม็ตัวอยูกับทุกคน แลวตายทิ้งเปลาๆ ไมระลึกถึง
ความตายพอเปนสารประโยชนเลย ก็มีตัง้แตความชั่วชาลามกติดตัวตลอดไปนั่นแหละ พา
กันจดจําเอานะ 

มาวัดมาวาใหดู ดูวัดดูวาดูพระดูเณรทานปฏิบัติยังไง ทานผูมุงอรรถมุงธรรมทาน
ปฏิบัติยังไง เปนธรรมมันจะงามตา ทานผูมุงธรรม การปฏิบัติแสดงออกทุกอยางจะงามหู
งามตาเปนที่ระลึก เปนที่นาเคารพเลื่อมใส เราก็พลอยไดประโยชนจากทานดวย นี่ละลูก
ศิษยตถาคตปฏิบัติ เอาธรรมเอาวินัยเปนแบบเปนฉบับ เปนเครื่องประดับตัว เปนชีวิต
จิตใจตลอดไป ไมหางเหินจากธรรมจากวินยั เปนตาย อดอยากขาดแคลนอะไร ไมหางเหิน
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จากอรรถจากธรรม กอดอรรถกอดธรรมกอดวนิัยตายไปดวยกันเลย นี่เรียกวาผูตายอยาง
ยิ้มแยมแจมใสภายในจิตใจ ตางกันนะ 

บวชมามีตั้งแตหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ การทําความชั่วชายิ่งกวาประชาชนเขาไปอีก 
อันนั้นพวกสัตวนรก เอาเพศของพระพุทธเจา ผาเหลืองไปโปะเขาเฉยๆ เวลานี้มีมากนะ 
อยาไปดูทีอ่ืน่ ดูเราเอง ดูเราจะไดคติจากตัวเองที่คิดขึ้นมา ถาไปดูตัง้แตคนอื่นก็จะตําหนิ
เขาเรื่อยไปแลวลืมดูตัวเอง คนนี้หาความดีไมไดนะ ดูเขาแลวก็ดูเรา เขาไมดีเราแกไขของ
เราใหดี อยาเอาเขามาเปนตัวอยาง ของไมดอียางน้ันปดออก เอาแตส่ิงดีงาม ไปเหน็ผูใด
ทานดีงามเอามาเปนคติเครื่องเตือนใจ 

ธรรมเปนของเลิศเลอมาตั้งกปัตั้งกัลป ทําไมเราเกิดมาตั้งกัปตั้งกัลป ไมปรากฏเห็น
ของเลิศเลอในใจเรานี้มันเปนยังไงมนุษยเรา ใหถามตัวเองนะ เราอยาไปหวังเอาความ
สมหวัง หรือความเลิศเลอจากดินฟาอากาศ ฟาแดนดินลม ทองฟามหาสมุทร ไมมี ใหดูตัว
ของเรา ชั่วก็คือเรา ส่ิงเหลานั้นไมชั่ว ส่ิงเหลานั้นไมดี เราเปนผูดี เราเปนผูชั่ว จากการ
กระทําดีชั่วของเราเอง ใหคัดเลือกตวัเอง ความสุขทั้งหลายจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรา พากัน
จําใหดีนะ วันนี้เทศนเพียงเทานั้น ไมเทศนมากนักละ เอา ใครมีอะไรวามา 
ผูกํากับ  มีบทความตอจากเมื่อวานนี้ครับ 

หลวงตา มาจากไหน 

ผูกํากับ  จากหนังสือพิมพ พมิพไทย ครับ หัวขอเร่ืองวา พระพุทธศาสนาจะสิ้นก็
คราวนี้ 
หลวงตา เอา ฟงใหด ี

ผูกํากับ  ขอความมีดงันี้นะครับ 

พระพุทธศาสนาจะสิ้นก็คราวนี้ ! 
 จั่วหัวเรื่องขึ้นมาเหมือนกับเจา ณ หนูแกว (ผมเอง) มันจะเวอมากไป จะเปนไป
ไดอยางไรความเปนปกแผนของพระพุทธศาสนาจะสิ้นก็คราวนี้  
 ครับ ถึงผมจะไมใชสมณะที่พูดอะไรก็ตองพูดดวยอรรถดวยธรรม แตถาผมจะนํา
เร่ืองสําคัญเรื่องใดมากลาวทามกลางทานผูชมทั้งหลายแลว ผมจะกลาวเรื่อยเปอยไปโดยไร
หลักไรฐานผมจะกลาวไมไดเลย เพราะเทากับเปนการหลอกพระหลอกเจา นรกจะกินหัว 
 พระพุทธศาสนาจะไมส้ินไดอยางไร ในเมื่อตอไปนีพ้ระสงฆไมมีวัดจะจําพรรษา 
หรือจะมีให แตก็ตองมาตกอยูภายใตอาณัติการควบคุมบังคับบัญชาของบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มีชื่อเรียกวา “คณะกรรมการบริหารสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา” ที่
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เขากําลังจะจัดตั้งขึ้นเร็ว ๆ นี้ สมบัติของพระพทุธศาสนา โบสถ   วิหาร เสนาสนะสงฆ 
จะไมมีเหลือใหเปนสมบัติของสงฆเลยสักชิ้น หากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา (องคการมหาชน) พ.ศ… มีผลบังคับใช 
 ผมจะนําขอมูลที่แทจริงมาแฉใหทานผูชมไดยินไดฟงโดยทั่วกัน เพื่อเปนเครื่อง
ยืนยันวา ตอไปพระพทุธศาสนาจะถึงคราวสญูสิ้น ซึ่งในมาตรา ๓ ของรางพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวไดใหความหมายของคําวา “ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา” หมายถึง 

(๑) ที่ดินซึ่งเปนที่วัด ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนา หรือที่ศาสนสมบัติและทรัพยอันติด
อยูกับที่ดิน มีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินดังกลาวนั้น 

(๒) วัตถุหรือส่ิงของอนัเปนที่เคารพในทางพระพุทธศาสนา และใหหมายความ
รวมถึงสิทธอิันเกี่ยวกับวัตถุ หรือส่ิงของดงักลาวนั้นดวย  
  ครับ จะใหหมายความวาอยางไรในเมื่อกฎหมายตคีวามไวอยางนี้  
  ในมาตราเดียวกัน ไดใหคําจํากัดความคําวา “ศาสนสมบัติ” หมายความ
วา  

(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ซึ่งมิใชของวัดใดวัด
หนึ่ง   

(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง  
  สวนคําวา “วัด” ใหหมายความวา  

(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สํานักสงฆ   
 “ที่วัด” หมายความวา ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งวัด และใหหมายความรวมถึงบริเวณ
เขตของวัดนัน้ดวย จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม 
 “ที่ธรณีสงฆ” หมายความวา ที่ดินซึ่งวัดมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
 “ที่กัลปนา” หมายความวา ที่ดินซึ่งมีผูอทุิศแตผลประโยชนใหวัดหรือ
พระพุทธศาสนา 
 ทั้งส้ินทั้งปวงเหลานี้ จะตองตกอยูในกรรมสิทธิ์การครอบครองของสาํนักซาตาน
แหงนี้ทั้งหมด นับแตวันที่พระราชกฤษฎกีาฉบับนี้มีผลบังคับใช  
 ในมาตรา ๗ ระบุวา ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล 
บํารุงรักษา พัฒนา สงเสริม และบริหารจัดการทรพัยสินสวนพระพุทธศาสนา(หมายถึง
ทรัพยสินดังกลาวขางตน) รวมทั้งการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว 



 ๙

 มาตรา ๘ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่หลักดังตอไปนี ้(๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ดินซึ่งเปนที่วัด (อานย้ําอีกครั้งนะครับวาเปนที่วัด) ที่ธรณีสงฆ (ที่ของวัด) ที่
กัลปนา (ที่ซึ่งเจาของถวายใหแตผลประโยชน) หรือที่ศาสนสมบัติ และทรัพยอันตดิอยูกับ
ที่ดินดังกลาวนั้น เพื่อจัดหาผลประโยชนและพัฒนารายได 
 มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่หลักตามมาตรา ๘ ใหสํานักงานมีอํานาจกระทํา
กิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย   

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรพัยสิทธิตางๆ  
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใดเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน   
(๓) เขารวมทุนกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ประกอบกิจการตางๆ ตาม

วัตถุประสงคของสํานักงาน  
(๔) ทําความตกลงและรวมมือกับองคกร หรือหนวยงานในประเทศหรือ

ตางประเทศ  
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น ฯลฯ 
 ขอใหลองพจิารณาขอความในมาตรา ๑๔ ดูบาง วรรคสอง “ใหสํานักงานมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดประโยชนจากทรัพยสินของ
สํานักงาน” นอกจากทรพัยสินของพระพุทธศาสนาและของวัดจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเปน
ของสํานักงานแลว สํานักงานยังมีสิทธิ์จําหนาย หรือจะขายใหแกใครเมื่อไรก็ได 

จัญไรแทๆ แมที่ดินของพระพุทธเจามันก็ยังคิดจะขาย!! 
 

       ณ.หนูแกว 
หลวงตา ใครจะไปซื้อก็ไปซ ี ก็มีเทานั้นแหละเรา ใครอยากไปซื้อไปซือ้ซี นี่ละแผน
ทําลายพุทธศาสนา ที่เดนชัดขึ้นมาในระยะ ๓-๔ ปนี้ เร่ิมตนมาตั้งแตนูน ตั้งขอบังคับบีบ
ขึ้นมาโดยลําดับ ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ผูทรงอรรถทรงธรรมทานก็รวมหัวกันระงับลงไดๆ  
เปนระยะๆ เวลานี้กําลังขึ้นอีกแลว อันนี้เอาใหหมดเลย เร่ืองพุทธศาสนาจะไมใหมีเลย ฟง
เอาซิพี่นองทัง้หลาย สําหรับเราดูตามหลักธรรมหลักวินัยแลวเราดูเราฟงไมไดวางั้นเถอะ 
คือเร่ืองยักษเร่ืองผีลวนๆ ทีเดียวที่จะกลืนศาสนาเอาไปเปนสมบัติของตน เอาไปซื้อขาย
จําหนายอะไรๆ ก็ได วางั้นพูดงายๆ อยางน้ี รวมลงมาแลวเปนอยางน้ัน 



 ๑๐

ใครจะมาติดตอซื้อขายวัตถุส่ิงของเงนิทอง ซึง่เปนสมบัติของพุทธศาสนานี้ไดทั้งนั้น 
แบมือรับหมด เพราะไปเปนเจาของแลว ยึดอํานาจเต็มสัดเต็มสวนแลวเมื่อประกาศ
ออกมาใชอยางน้ี เวลานี้กําลังเตรียมพรอมที่จะประกาศ “งาบ” เอาใหหมด เร่ืองตับปอด
ของพระพุทธเจาจะไมใหมีเขาใจเหรอ วาอยางน้ันแหละ เอา เราเปนเจาของของชาตขิอง
ศาสนาทุกคน ใหนําไปพิจารณาทุกคน ควรจะแกไขดัดแปลงคัดคานตานทานแบบไหน เรา
มีสิทธิ์เต็มตวั เราเปนเจาของพทุธศาสนาดวยกัน ไมเปนเจาของแตผูที่มาพูดแวกๆ ออก
ประกาศเพื่อจะกลืนประชาชนทั้งชาตทิั้งศาสนาอยูเวลานี้เทานั้น 

เราเปนประชาชน เปนเจาของของชาติ เปนเจาของของศาสนา มีสิทธิทีจ่ะคัดคาน
ตานทานไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเชนเดียวกัน ใหพากันจําเอานะอันนี้ มนัจะเอาไมใหเหลือ
จริงๆ พุทธศาสนา กลืนศาสนาแลวซึ่งเปนเรื่องใหญโต เปนอํานาจใหญหลวง แลวก็จะไป
กลืนชาติไปพรอมๆ กันใหหมด พูดใหชัดเจนอยางน้ีเลย จะไมใหเหลือชาติ ศาสนาไทยติด
อยูในแผนดินไทยเลย แผนดินก็เขางาบเอาหมด อะไรกง็าบเอาหมด วางั้นเลยนะไมมี
เหลือ เอาไปพิจารณาก็แลวกัน เราพูดอยางตรงไปตรงมา เราไมมีเลหเหล่ียมรอยสันพัน
คมเหมือนพวกนี้ อันนี้ออกมาแงไหนมีแตเลหแตเหล่ียมรอยสันพันคม ปากหวานทีเดียว 
ไพเราะเพราะพริ้ง เคลิ้มไปละ ถาพวกเซอๆ อยางพวกเรานี่เคลิ้มหลับไดนะไมสงสัย 
เพราะมีตั้งแตเครื่องหลอกลวงตมตุนแบบหวานๆ หอมๆ มาทั้งน้ัน 

อะไรก็จะไปทําใหเจริญๆ คําวาใหเส่ือมไมมี คําวาจะงาบใหฉิบหายไมมี นี่เวลาสวน
หมัดกันเปนอยางน้ันนะ เอาใหฉิบหายไมใหมีเหลือ ทัง้ชาติทั้งศาสนา แผนการใหญนี่กําลัง
ขึ้นเปนพักๆ พี่นองชาวไทยซึ่งเปนเจาของของประเทศ เปนเจาของของศาสนา ใหคิดเต็ม
หัวใจทุกคนก็แลวกัน ฝากไวกับทุกคนนั่นแหละ เทานั้นละ 

ผูกํากับ  หลวงตาครับ ตอนนี้พระประมาณ ๓๐๐ รูปอยูที่สวนแสงธรรม กทม.กาํลัง
ฟงเทศนหลวงตาทางอินเตอรเน็ต หลังจากฟงเทศนเสร็จเรียบรอยแลวทานจะประชุมกัน
วันนี้เลยครับ 

หลวงตา อันนี้ก็เพื่อชาติเพื่อศาสนา ที่พระทานอยูในปาในเขาก็ไมพนความเดือดรอน 
ตองไดวิ่งออกมาระงับดับไฟซึ่งกําลังเผาชาติเผาศาสนาอยูเวลานี้ พระเหลานี้อยูในปา
ทั้งนั้นนะ แตกอนทานไมเคยออกมาเกี่ยวของกบับานกับเมืองอะไรแหละ แตพอบานเมือง
ของเราตั้งแต ๒๕๔๐ กระเทือนขึ้นอยางหนักมากทีเดียว ถงึขั้นที่จะไดกสุลากัน ชาติไทย 
ศาสนาไทยจะจม กไ็ดพยายามฟนขึ้นมาโดยลําดับลําดามาจนกระทั่งบัดนี้ เร่ืองราวก็
เกิดขึ้นเรื่อย จึงกระเทือนกับทางพระปฏิบัติ ทานเหลานี้ทานไมสนใจอะไรยิ่งกวาหลักธรรม
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หลักวินัยเปนหัวใจของพระ กราบพระพุทธเจาดวยธรรมดวยวินัย นั่นคือองคศาสดาตลอด
มา 

นี่ทานก็ไดอตุสาหพยายามออกมาหลายครั้งแลวนะ ที่มาระงับเหตุเลวรายทั้งหลาย
เหลานี้ เหตุเหลานี้เกิดขึ้นไมมอีันใดที่เปนชิ้นดีเลย ที่พอจะหยิบเอามาไวสําหรับพินิจ
พิจารณาเพื่อเปนประโยชนแกสวนรวมเรา ไมมี ไมวาสวนยอยสวนใหญเปนมหาภัย
ทั้งน้ันๆ จึงตองระงับกนัลงดวยธรรมที่สะอาด ดังทีพ่ระทั้งหลายออกมาประชุมกัน นํา
หลักเกณฑของอรรถของธรรมที่เปนที่รับรองยืนยันมาจากองคศาสดา มาประกาศใหทราบ
ทั่วถึงกันเปนลําดับลําดามา นี่ทานก็จะประชุม ก็จะแบบเดียวกันนั่นแหละ ทานจะประชุม
วันนี้ไมใชเหรอ (ครับ) 

นี่ละเปนอยางนี้ เดือดรอนจนกระทั่งถงึพระปาอยูในปาในเขาก็อยูไมได ตอง
เดือดรอนไปตามๆ กันหมด เพราะส่ิงสกปรกเลวรายมันเผาไดหมด ไมวาลําเปนลําตายลํา
สดลําแหงมันเผาทั้งนั้น จึงตองไดเตรียมน้ําดับไฟไวอยางเตม็เม็ดเต็มหนวย ไมเชนนั้นชาติ
และศาสนาของเราจะจมไดโดยไมตองสงสัย จึงตองอาศัยกําลังวังชาทุกส่ิงทุกอยาง ความ
อุตสาหพยายามของพวกพี่นองชาวไทยเรา เอาใหเตม็เม็ดเต็มหนวยดวยกันทุกคน เราอยา
ปลอยใหคนนั้นจะทํา คนนี้จะทํา ใหถือเปนสิทธหินาที่ของกนัทุกคน ใครบกพรองตรงไหน
เตือนกันตรงนั้น หนุนกันเขาไปในสิ่งที่ดีงาม นี่ละถูกตองแลวนะ วันนี้ทานก็จะประชมุเรื่อง
อันนี้แหละ เร่ืองที่วากันอยูเดี๋ยวนี้ เราก็คอยฟง 

ตอไปนีก้็จะใหศีลใหพร โอย เหนื่อยมาก วันนี้ฉันจังหันไมได ฝนเอาไดสองสามคํา 
ถาธรรมดาไมลงมา แตนี้ก็ยั้วเยี้ยๆ จะวาไง เราก็ทนลงมา ถาธรรมดาไมฉัน ปรกตเิราเปน
อยางน้ันจริงๆ ยิ่งเราอยูคนเดียวแลวเทานั้นแหละ เร่ืองอาหารการกินอะไรไมมีเปนอารมณ 
อยากฉันก็ฉนั ไมอยากฉนัไมฉันเลย อยางน้ัน เราเคยปฏิบัติตัวมาอยางน้ัน แบบสบายเลย 
ไมมีอะไรยุงเรา โฮ เหนื่อยมากวันนี้ เมื่อวานก็นวดเสนเอาเสียจน... เมือ่คนืนี้มันเปนอยูใน
ตัว มันจะไมเปนแตเสนอยางเดียวนะ มันมีโรคอยูภายใน นวดเมื่อวานก็อยางที่เลาใหฟง 
เหมือนวาขาดสะบั้นไปหมดเลย แทนที่มันจะเบาลงมันก็ไมเบา มันเปนของมันอยูลึกๆ 
เหนื่อยมากจริงๆ วันนี้ ไปละ ขดัเขาจนจะลุกไมขึน้ นวดเสนเมื่อวานนึกวามันขาดสะบั้นไป
หมด เอาเต็มเหนี่ยวนะเมื่อวานนี้ บอกวาเอาใหเต็มที่เลย อะไรขาดใหขาดไป ฟดเสียจน.. 
แตไมขาดนะ 

พอเสร็จแลว เปนยังไงนวดเสนวันนี้ เคยเห็นนวดที่ไหนมีไหม วาไมมี นวดอยางน้ี
ไมเคยมี เปนยังไงมีเสียงรองไหม ไมมีเลย แนะอยางน้ันแหละ เห็นไหมธรรมพระพุทธเจา 
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ไมงั้นมาสอนโลกไดเหรอ จริงตามนั้นทุกอยางยังบอก พอบอกวาปลอย เอา อะไรจะขาด
ใหขาดไป กซ็ัดกันเต็มเหนี่ยวเลยเมื่อวานนี้ แตไมขาดนะ นึกวาเสนมันจะสะดวกสบายวันนี้ 
ก็ไมสบาย มันมีของมันอยูขางในลึกๆ นั่นแหละ เสนไมคอยดี ปวดขาเดี๋ยวนี้จนจะลุกไม
ขึ้น ปวดแขงปวดขา 
 

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

