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กาฝากในใจเรา
เห็นไหมละแจกของไปทางเวียงจันทนวันที่ ๓ (เปนทานบารมีใหญทั่วลาวเลย
คะ) อยางนัน้ ละทําเรื่อยแหละ ประมาณสักสิบปลวงไปแลวไปชวยทางดานโนนทางบึง
กาฬ ขามนั้นก็เขาเลย อันนั้นก็ไมนอ ยเหมือนกัน อยางนี้ละแบบเดียวกัน คือเอารถสิบ
ลอๆ ไปเลย แจกแลวมาบอกเราไมบอกเราไมสําคัญ ขอใหสม่ําเสมอแจกใหทั่วถึงกัน
ไปตามสิ่งทีม่ ีเทานั้นละ ไปทางบึงกาฬก็เหมือนกัน ดูจะสิบปมาแลว ชวยเยอะขามบึง
กาฬไป อันนั้นดูเหมือนสรางตึกพยาบาลใหสามหลัง แลวก็เอกซเรย เทาที่จําไดนะ
รถพยาบาล นอกจากนั้นจําไมไดแตมาก สําหรับอาหารก็สิบลอๆ ไปเลยเทียว ติดตอ
บอกกับเขาทางโนน เขาก็บอกใหขามไปเลยขึ้นเลย เขาก็เตรียมพรอม ทางนี้พอขามไป
ปบก็ขึ้นเลย ของเทในโกดังเลย รถเราไมใชนอยๆ นะ สิบลอๆ ไปแตละที หางไปดู
เหมือนสิบป พึ่งไดมาชวยอีกคราวนี้ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข
เกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้นครอบโลกธาตุ ธรรมพระพุทธเจากระจายทั่วถึงหมด
เครื่องมือแพทยถามาก็มาที่นี่แหละ คือการจายเงิน บิลมาที่นี่ ดูจะยังไมหมด
ทางเวียงจันทน ทางโรงพยาบาลศูนยอุดร มาเรื่อยๆ เครื่องมือที่ตกมาไมไดมาพรอม
กัน มีที่ไหนก็สั่งที่นั่นๆ แลวแตจะไดบริษัทใด บางทีออกสั่งนอกไปเลยก็มี ตกมาเมื่อไร
เมื่อหมอเขาตรวจคุณภาพของเครื่องมือเรียบรอยแลว เสร็จแลวเขาก็สงบิลมา คือเรา
ไมตองดู ทีแรกเขานิมนตเราไปดู ไมไปเราสูหมอไมได หมอตองตรวจดูคุณภาพของ
เครื่องมือแพทย หมอรับรองแลวใหสงบิลมาเลย บิลมาจากบริษัทใดๆ เราก็สงเงินไป
บริษัทนั้นๆ เลยเทียว ก็ไมเคยมีขัดของนะ ถูกตองๆ
ที่มาวันนั้นรถสิบลอ ๓ คันมาจากเวียงจันทน สําหรับทางเมืองไทยเราเอง
เรียกวาแจกตลอด แจกเงินดวยการสรางนั้นสรางนี้อยูตลอด เวลาโรงพยาบาลกําลังอยู
สามตึกที่ยังไมเสร็จ ตึกหนึ่ง ๒๒ ลาน ที่กําลังสรางเวลานี้ อีกสองตึกเทาไรไมรู ชวยอยู
อยางนั้น แลวเครื่องไมเครื่องมือแพทยชวยตลอด สําหรับเงินวัดปาบานตาดนี้เรียกวา
เงินเพื่อโลกเลยไมผิด ทีจ่ ะแยกไปอะไรๆ รอบๆ วัดนี้ก็อยางนี้ นอกนั้นออกชวยโลก
ทั้งนั้น จึงวาเงินวัดปาบานตาดเรียกวาเงินเพื่อโลก ออกกระจายไปหมดอยางนี้แหละ
ไมมีเพื่อวัด ไมเห็นมีอะไร อะไรก็เหลือเฟอๆ ในวัด จะใหมันทวมมันตายไดเหมือนกัน
พระ ทวมมากๆ มันตาย
ตนไมสูงๆ น้ําทวมขางลาง ทวมรากมันมันยังตายได สิ่งเหลานี้มันทวมไดตาย
ได พระไมรูจักประมาณเห็นแกความโลภโลเล ตะกละตะกลาม ตายได ตายจากอรรถ

๒
จากธรรม ตายจากศาสนา ยังเหลือแตหัวโลนๆ ใชไมไดเลย ตองเอาอยางนั้นซิ ลูกศิษย
ตถาคตมีทตี่ อ งติที่ตรงไหน ถาดําเนินตามศาสนธรรมที่พระองคสอนไว ไมมีใครทีจ่ ะ
สวยงามยิ่งกวาเพศสมณะ เพศของพระ กิริยาอาการเคลื่อนไหวไปมาจะไมเปนภัยตอ
ผูใด แตเปนคุณประโยชนแกผูไดเห็นไดยินทั้งนั้น นี่ละผูเปนลูกศากยบุตรเปนอยางนั้น
ที่มันแสลงหูแสลงตาจนเกิดความกระทบกระเทือนเหลานี้ นี่มันพระแฝงพระ
เรียกวาพระกาฝาก กาฝากเกาะไมตน ใดตายๆ คือมันเกาะกิง่ ไมตนนั้น แตมันเอาไมตน
นั้นเปนเนื้อเปนหนังของมันของกาฝาก เพราะฉะนั้นกาฝากเกาะไมตนใดมากเทาไรตาย
งายๆ อันนี้ก็เหมือนกันพระกาฝาก เกาะอยูในศาสนานี้ก็ทําใหศาสนาเสื่อมลงๆ
สุดทายศาสนาเลยกลายเปนปุยของพวกนี้ ของพวกกาฝากไปหมดเลย นี่เราพูดตาม
ธรรมตองพูดอยางตรงไปตรงมา ประเภทนี้ทานเรียกวาประเภทกาฝาก เปนพระก็พระ
กาฝาก หาคุณคาไมได มีแตพิษแตภัย ถาเปนพระลูกศิษยตถาคต สมณานฺจ ทสฺสนํ
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การไดเห็นสมณะผูสงบกายวาจาใจจากบาปกรรมทั้งหลาย เปน
มงคลสูงสุด นั่น นี่ละที่วาเห็นสมณะเปนมงคลสูงสุด เปนอยางนั้น
อยางใครไดเห็นพระพุทธเจาแตละครั้งๆ เวลาเสด็จออกบิณฑบาต ดังที่ทานพูด
ไวในพระบาลีวา ปุพฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ ตอนเชาเสด็จออกบิณฑบาต มนุษยมนา
เทวดาทั้งขางบนทั้งขางลางอนุโมทนาสาธุการ ดวยความยิ้มแยมแจมใสทั่วหนากัน เขา
ไดเห็นขณะหนึ่งตาเขาก็เปนมงคล เปนสิริมงคล ใจเขาก็ยิ้มแยมแจมใส หูไดยินตาได
เห็นเปนมงคลๆ ทั้งนั้น นั่นทานผูเปนมงคลไปไหนเปนมงคลหมด ผูเสนียดจัญไรไป
ไหนเปนฟนเปนไฟไปหมด ตางกันนะ
เพราะฉะนั้นจึงใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัว ทางประชาชนก็เหมือนกัน ทางพระก็ให
ตื่นเนื้อตื่นตัว ระมัดระวังตัวเสมอ ทางดานของพระก็มีภัยรอบดานเหมือนกัน ทางดาน
ประชาชนก็มีภัยรอบดาน ทางดานทางโลกก็มีภยั รอบดาน ตองไดระมัดระวัง เราเปน
เจาของของชาติ เปนเจาของของศาสนา ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานระมัดระวัง อะไรไมดี
ทานปดออกๆ ทานไมใหเขามายุง นี่ละที่วาสังฆเภทเปนขึ้นมาในเมืองไทยแลวใครรู
หรือไมละ
สังฆเภทนี้เปนกรรมที่หนักมากที่สุด ในอนันตริยกรรม ๕ ประการ กรรมนี้ทาน
ยังย้ําเขาอีกวา ถายังมีสติระลึกไดอยูอยาทําเปนอันขาด ฟงซินะ คือกรรมนี้หนักมาก
ที่สุด ตกนรกก็เปนหลุมอันดับหนึ่ง ทานบอกไวชัดเจน อนันตริยะนี่หมายถึงวา กรรมนี้
เวลาเปนโทษขึ้นมาแลวนี้ เสวยกรรมอยางหนักแสนสาหัสแตไมยอมใหตาย จิตนี้ตาย
ไมเปน ลงนรกกี่กัปกี่กลั ป หลุมไหนก็ยอมรับเคราะหกรรมของตัวที่ทาํ ลงไป จะมี
ความสุขดั่งผูที่ตกนรกหลุมอนันตริยกรรมนี้ จะมีความสุขชั่วฟาแลบเทานั้นไมมี ทาน
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เรียกวาอนันตริยะ ไมมีระหวางเลย เปนพืดไปเลยตั้งแตวันตก แตใจนี้ไมเคยตาย
ทรมานอยูอยางนั้นตลอดจนกระทั่งสิ้นกรรมของมัน
ทานจึงย้ําเขาอีกวา ถายังพอมีสติอยู อยาทําเปนอันขาด ฟงซินะ ฆามารดา หนึ่ง
ฆาบิดา หนึ่ง ฆาพระอรหันต หนึ่ง ฆาพระพุทธเจาแมไมตายก็ตาม หนึ่ง สังฆเภท ยุยง
ใหสงฆที่มีความพรอมเพรียงสามัคคีกันดวยศีลดวยธรรมใหแตกแยกจากกัน กลายเปน
คนละฝงละฝาไป นี่เรียกวาสังฆเภท แตกแยกจากกัน เวลานี้เมืองไทยเรานี้ก็กําลังเปน
สังฆเภทแลว ทานตั้งชื่อเอาไววาสังฆเภท คือทําสงฆใหแตกจากกัน ทีนี้สงฆแตกจากกัน
ก็เห็นกันอยูอยางนี้ละ นี่กําลัง พวกฝายดีก็รังเกียจฝายชั่ว คนหนึ่งสะอาด คนหนึ่ง
สกปรก โดดลงไปในมูตรในคูถแลวจะขึ้นมาคลุกเคลาหรือคละเคลากับพวกที่สะอาด
จะคละเคลาไดยังไง มันเขาไมไดอยางนี้ละ
ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานรักทานสงวนหลักธรรมหลักวินัยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เรียกวาเอาชีวิตเขาแลกเลย ดวยการรักษาหลักธรรมหลักวินัยไมใหคลาดเคลื่อน
นี้คือทานผูสะอาด ทีนี้อีกพวกหนึง่ ไมมีหิริโอตตัปปะ เปนอลัชชีหายางอายไมได
ตะกละตะกลาม ควรจะไดยังไงๆ ตามอํานาจของกิเลสนั่นละ อยากใหเขายกยอปอปน
วาเปนคนดี ดีอะไรมันชั่วอยางนั้น ความหยาบของกิเลสนี้เปนประเภทที่หยาบโลนเปน
ลําดับ ความหยาบของกิเลสเมื่อแทรกเขาในพระก็เปนพระหยาบโลนไป ทีนี้พระหยาบ
โลนกับพระสกปรกจมมูตรจมคูถ จะโดดขึ้นไปเกี่ยวเกาะคลุกเคลากันกับพระที่ดีมันเขา
กันไมได เมือ่ เปนอยางนั้นแลวตองแยกกัน แตกกัน นี่เรียกวาสังฆเภท
เวลานี้ในเมืองไทยเราก็กําลังแสดงฤทธิ์แสดงเดชทางฝายชั่วชาลามก
ฝาย
ตะกละตะกลาม นี่ละพวกประเภทที่จะทําลายศาสนา ทําลายผูทรงศีลทรงธรรมที่ดี ให
ไดรับความเดือดรอนกระทบกระเทือนกันดังที่เห็นนี่ละ
สังฆเภทกําลังเกิดแลวใน
ทามกลางสงฆแหงประเทศไทยเรา เดี๋ยวนี้เลยไมมีอะไรเปนหลักเปนเกณฑ สกปรกไป
หมดดวยความประพฤติ โดยที่เหยียบหัวพระพุทธเจาไป หัวพระพุทธเจาคืออะไร คือ
ธรรมวินัย รวมแลวเรียกวาศาสนา กาวออกไปกาวไหนก็เหยียบหัวพระพุทธเจา กิริยา
อาการแสดงออกเหยียบหัวพระพุทธเจาตลอดเวลา นี่ละพวกอลัชชิตา หาความละอาย
บาปไมได
ทีนี้ผูรักษาผูเทิดทูนพระพุทธเจาดวยการประพฤติปฏิบัติเต็มหัวใจอยูแลว ก็เขา
กันไมได ทีนฝี้ ายสะอาดกับฝายสกปรกเขากันไมได ก็แยกกันเปนคนละฝงไปแลว อยาง
เตือนกันสอนกันฝายศีลฝายธรรม สอนกันไมยอมรับ ไมยอมรับก็ปดออกเลย ที่จะไป
บังคับบัญชาเขาบังคับไมได เราก็รักษาตัวของเราไว ฝายของเราเอาไว อยางนั้นละ นี่ละ
เปนสังฆเภท มันแตกแยกจากกันใหเห็นชัดๆ ในเมืองไทยของเราจะไปหาที่ไหน หาที่
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พวกชั่วชาลามกกับพวกทีม่ ีความสะอาดดวยศีลดวยธรรม สะอาดกับสกปรกมองดูกร็ ู
แตกแยกกันไป จากนั้นก็ประชาชน ทางฝายโลภก็เต็มไปดวยความตะกละตะกลาม บา
ยศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ บาอยากเปนใหญเปนโตเลยเมฆเลยหมอก เลยจรวด
ดาวเทียมไป
ทีนี้พวกนี้มนั ก็อยูกับมนุษยที่มีศีลธรรม มีความสงบงามตาตามประเภทของ
มนุษยที่อยูรว มกันเปนผาสุก เพราะความรูความเห็นความเปนไมกระทบกระเทือนกัน
ก็อยูกันเปนผาสุก
ทีนี้กิริยาของความสกปรกนี้มันเขาไปตรงไหนกระทบกระเทือน
อยางในเมืองไทยของเรานี้ก็ถือรัฐบาลเปนที่ตั้ง รัฐบาลเปนจุดศูนยกลางที่จะใหความ
รมเย็นแกประชาชนทั่วๆ ไป แลวมากลับกลายเปนรัฐบาลเปนเพชฌฆาต เปนผูสังหาร
ชาติบานเมืองแลวมันจะเขากันไดยังไง สุดทายประชาชนเขาเปนคนก็ตองเคลื่อนไหว
ดังที่เห็น เมื่อวานนี้ก็เห็น นี่ละพวกคนดีเขาทนดูไมได คนชั่วออกลวดลายของตน
จนกระทั่งลืมคิดไปวา ทั้งประเทศไทยเรานี้คือคนไมใชหมา หมาก็อยูกบั คนแตคนเปน
ใหญ แลวก็รูซิคน คนดูคนฟงคน พูดผิดพูดถูกดีชั่วก็รูกัน เมื่อทนไมไหวแลวก็แสดง
อาการตอบรับกัน ก็เปนอยางนั้นแหละ
ทางพระสงฆก็เหมือนกัน เมื่อไมไหวแลวก็แสดงอาการตอบรับกัน เชน ประชุม
กันชี้แจงเหตุผลดวยศีลดวยธรรมที่ถูกตองดีงาม ไมยอมรับกันก็แยกกันไป อยางที่เขา
วามหาเถรสมาคมทุกวันนี้ ในครั้งพุทธกาลไมมีมหาเถรสมาคม แตกอนพระก็มาก
เหมือนกัน แตพระมากมากดวยศีลดวยธรรม ไมเฟอไมกระทบกระเทือนกัน แตพระ
ทุกวันนี้มากดวยกาฝากมหาภัย กัดศาสนาแหลกไปหมด กัดพวกเดียวกันใหแหลกไป
หมด มันก็ตอ งมีตักมีเตือนกัน เมื่อตักเตือนไมอยูแลวทีนี้ก็แยกกันเปนคนละฝกละฝาย
ฝายเขาฝายเรา
ดังมหาเถรสมาคมทุกวันนี้แตกอนไมเคยมี สงฆเทานั้นพอ เอาสงฆเปนใหญเลย
สงฆเหลานั้นมีแตสงฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมใชสงฆกาฝากอยางสมัยปจจุบันนี้ ทานไม
มี มหาเถรสมาคมไมมี เจาคณะนั้นเจาคณะนี้ก็ไมมี มีแตพระสงฆที่ปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบ
องคไหนที่ไมดีเตือนกัน เมื่อเตือนกันไมอยู เอาไวไมอยูแลวก็อัปเปหิ ขับออกๆ อยาง
นั้นละ ทุกวันนี้ก็มีมาทุกแบบ แฝงเขามา ถาแฝงเขามาพอเปนเครื่องสงเสริมศาสนา
สงเสริมสังคมใหมีความสงบรมเย็นก็อนุโลมกันมาๆ ทีนี้เมื่อมันเปนภัยแลว ที่วาจุดที่
จะสงเสริมสวนรวมใหมีความสงบรมเย็น มันกลายเปนฟนเปนไฟแลว ก็ตอ งมี
กระทบกระเทือนกันแลวก็โตตอบ จากนั้นก็ประชุมกันละ แลวแตที่จะชี้แจงอยางไร เมื่อ
ไมฟงแลวก็แยก
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อยางมหาเถรสมาคมเวลานี้เราเองก็เคยไดพูดมาแลว ไมสะทกสะทาน เพราะ
เอาหลักธรรมหลักวินัยมาพูด ไมไดเอาความจอมปลอมมาพูด ตั้งเปนมหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคมตองเปนอรรถเปนธรรม มีแตคนดิบคนดีเปนตัวอยาง เขาไปเปนมหา
เถระก็คือวาพระผูใหญๆ ควรจะเปนที่ไววางใจใหความรมเย็นเปนสุขแกผูนอยนั่นเอง
จึงตั้งเปนมหาเถรสมาคม ทีนี้มหาเถรสมาคมมันก็มีคนชั่วชาลามกเขาไปอยูในวงมหา
เถรสมาคม หัวหนามหาเถรสมาคมก็เปนหัวหนาโจร เมื่อเปนเชนนั้นมันก็เขากันไมได
ปดอยางนี้ละ
อยางที่ออกประกาศ ทางพระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมทานไมยอมรับ มหาเถร
สมาคมเปนมหาโจรรับไดยังไง เอาคานมาวามหาโจรยังไง ก็จะไลเบี้ยกันเขาไป เมื่อ
บอกยังไงก็ไมฟงก็ตัดกันออกเปนคนละฝกละฝายไป
นี่ละสังฆเภทแยกกันอยางนี้
จําเปนอะไรจะตองประกาศสังฆเภทคะแพด มันเปนอยูในตัวของมันเองแลว
นี่ละอะไรถาปนเกลียวออกไปจากศีลจากธรรม จากความดีงามแลว พระเราไม
นาดูเลย พวกเดียวกันก็ดูกันไมได ประชาชนทั่วๆ ไปเขาก็ดไู มไดเพราะมันปลอม ถา
เปนของดิบของดี ธนบัตรใบละบาท หาบาท สิบบาท รอยบาท พันบาท จริงทั้งนั้น
ใชไดทั้งหมด คุณภาพของมันรับรองๆ ไปตามคุณภาพของตัวเอง รับรองตัวเองไป หา
บาทรับรองหาบาท หนึ่งบาทรับรองคุณภาพหนึ่งบาท เปนรอยเปนพันบาทรับรองไป
หมดเลย นี่เปนของจริง
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเทาไรก็ไมมีคําวาเฟอ ถาเปนของปลอมเขาไปนี้ ใบละ
รอยละพันเทาไรก็ตามเถอะ กองเทาภูเขาก็เฟอทั้งนั้น ปลอมทั้งนั้น ใชไมไดเลย นี่ละ
พระที่ใชไมไดนาดูไหม พวกที่ใชไดพวกที่เปนพระดีก็รังเกียจกัน เมื่อรังเกียจกันแลวก็
แตกก็แยกกันเปนคนละฝกละฝายอยางนั้นเอง
เรื่องของโลกของธรรมเวลานี้กําลัง
ชุลมุนวุนวายในเมืองไทยของเรา ทางโลกก็อยางที่เห็นนั่นแหละเปนยังไง ทางธรรมก็
ดังที่เห็น ทีนี้ผูที่เปนคนดีพระดีกอ็ ยูลําบากเพราะคละเคลากัน กระทบกระเทือนกัน
ตลอดเวลา สวนมากคนที่ดีนั้นมักเสียเปรียบๆ คนชั่วเสมอ คนชัว่ มันมีแตจะเอา
เปรียบๆ คําวาแพใครไมมีคนชั่ว มีแตจะเอาชนะตลอดเวลา คนชั่วพระชั่วเปนอยางนั้น
คนดีก็เดือดรอนละซิ พากันเขาใจเสียเรื่องศาสนา
อยางที่ตั้งมหาเถรสมาคมเวลานี้มีความหมายอะไร บอกชัดๆ เลย บอกวาพระ
ทานผูทรงศีลทรงธรรมทานไมรับรองมหาเถรสมาคม เพราะมีมหาโจรอยูในนั้น และ
หัวหนาก็เปนมหาโจรอีก แลวจะเอามาเปนที่เคารพนับถือไดยังไง ทานปดทานไม
ยอมรับ สั่งอะไรมาทานก็ไมปฏิบัตติ าม เรียกวาทานไมยอมรับ ไมปฏิบัติตาม ถาหลัก
ใหญคือมหาเถรสมาคมดีอยู สั่งอะไรมาปฏิบัติตามหัวหนาๆ เพราะสั่งดวยความชอบ
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ธรรม ไมชอบธรรมแลวไมปฏิบัติตาม เปนอยางนั้นนะ จะวาอะไร หัวหนาวัดก็
เหมือนกัน หัวหนาวัดตองเปนแบบฉบับที่ดี จะสั่งสอนอะไรไดทั้งนั้นในวงวัดของตัวเอง
เพราะเปนผูดี ใครขัดคําสั่ง คําสั่งเปนธรรมมาแลว ใครขัดเปนความผิดแลว เตือน
ออกจากเตือนเอาไวไมอยู อัปเปหิ ขับๆ เปนอยางนั้น
ถาหากหัวหนาวัดเปนคนโกโรโกโสเลวทราม ใครเขาก็ไมฟงเสียง ไมวาผูใดพระ
ในวัดไมฟงเสียงไมปฏิบตั ิตาม เพราะคําสั่งไมชอบธรรม ถาคําสั่งชอบธรรมแลวใครขัด
ความชอบธรรมผูนั้นเปนคนผิด ตักเตือนสั่งสอน จากนั้นเอาไวไมอยูขบั หนี นั่น อยู
ดวยกันก็ตองมีระเบียบอันดีงามตอกัน ถาตางคนตางขัด ตางคนตางปฏิบัติเอาตาม
ชอบใจนี้ไมได สําหรับพระแลวไมไดนะ ขัดกันอยางนั้นละ
ทีนี้ยนเขามาหาตัวของเราทุกคนๆ อันนี้พูดกระจายออกไปภายนอก รวมเขามา
สูภายในคือตัวของเราแตละคนๆ มันมีกาฝากมหาภัยอยูในใจทุกคนนั่นแหละ เราคิด
จะทําความดิบความดี ความชั่วมันเขามาแลว มาทําความกีดกันหรือกีดขวางไมใหทาํ
ถาเปนทางชั่วแลวมันเปดทางใหทําๆ นี่ตัวมหาภัยคือกาฝากมหาภัย มันอยูในใจของทุก
คน เราเสียเพราะกาฝากนี้ละทุกคน ทําความดีไมไดเพราะกาฝากมีกําลังมากกวา มัน
บีบบังคับคนใหทําดีไมได ตองทําชั่วไปตามมัน สุดทายก็มีแตคนชั่ว เขาก็ชั่วเราก็ชั่ว มี
จํานวนเทาไรชั่วดวยกันหมดหาความหมายไมไดทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นจึงตองปฏิบัติใหเปนคนดี อยูคนเดียวก็สงบเย็นใจ ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ สําหรับฆราวาสก็เหมือนกัน อยูในครอบครัวผัวเมียยอมฟงเสียงกัน เมียก็ตามผัว
ก็ตามเอาหลักความจริงเปนเกณฑ ไมวาผัวเปนใหญเมียเปนใหญ เอาความถูกตองดี
งามเอาเหตุเอาผล เอาอรรถเอาธรรมเปนหลักเกณฑเปนใหญ เมื่อตางคนตางนอมเขาสู
อรรถสูธรรมแลว ผัวกับเมียก็ไมทะเลาะกัน ไมปนเกลียวกัน ผัวก็ยอมรับในทางที่ถูกทีด่ ี
เมียก็ยอมรับ ใครพูดผิดพูดถูกยอมรับกัน เมื่อตางคนตางยอมรับแลวอยูกันไดตลอด
วันตาย ลูกเตาหลานเหลนก็ถือพอแมซึ่งเปนแบบพิมพนั้นเปนคติตัวอยางไดดี แลวก็
เปนลูกหลานเหลนที่ดีตอไป
ถาพอแมโกโรโกโส ลูกก็เปนทุกข มิหนําซ้ํายังโกโรโกโส ความโกโรโกโสของพอ
ของแมนั้น ยังเปนความสกปรกเปรอะเปอนไปถึงลูกหลานเหลนไปหมด เลยกลายเปน
ลูกหลานเลวทรามไป ใหพากันจํา นอมเขามาสอนตนใหสอนอยางนี้ อยาวาแตคนนั้น
ไมดีคนนี้ไมดี ตัวของเจาของไมดีไมถูก แลวไมดูเลยดูเจาของ ดูแตคนอื่น ก็เลวไป
ตลอดคนประเภทนั้น หาดูแตโทษของเขาโทษของตัวเต็มหัวใจ เต็มกิริยาอาการทุก
อยางไมดู อยางนี้ผิด ดูเขาก็ดูเพื่อเปนคติ ดูเราก็ดูเปนคติตลอดไป พากันจําเอานะ ดู
นอกดูในดูใหเปนประโยชน

๗
การปฏิบัติถาถูกตามหลักธรรมหลักวินัยแลวเย็นทั่วกันหมด พระในวัดนี้มีกี่องค
เปนแบบพิมพอันเดียวกัน เดินไปตามรองรอยของศีลของธรรมของวินัยอยางเดียวกัน
แลวราบรื่นดีงาม พบกันสนิทสนมตายใจกันไดทันทีๆ ถามีสิ่งเคลือบแฝงเชนกาฝาก
ความเปนภัยแฝงเขามาแลว คนนั้นไมมีใครสนิท พระทานก็ไมสนิทผูเชนนั้น ไมอยาก
คบคาสมาคม จากนั้นก็กระเทือนออกไปถึงตักเตือนกันแลวขับไลกันออกไป ใหยัง
เหลือแตความดีคนดีอยูดว ยกัน ใหพากันปฏิบัติเอานะ เวลานี้เรายุงอยูนี้ก็เพราะความ
ชั่วกาฝากอยูใ นใจของเรา มันพาใหดีดใหดิ้นอยูตลอดเวลา ใหชําระอันนี้ออกใหอยูใน
ความพอดีคอื ธรรมเราจะสงบใจ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานั้นละ
วันหนึ่งๆ ถาเปนวันราชการวันเปดราชการเรามักไมไดอยู ไปชวยโรงพยาบาล
โรงนั้นโรงนี้ สวนโกดังนี้ก็เปดไวเลยเต็มโกดัง โรงพยาบาลโรงไหนจะมามารับไปไดเลย
มีสองประเภท ประเภทธรรมดา ประเภทใหเปนพิเศษก็มี ถาไกลใหเปนพิเศษ นี่เราก็
บอกขอบเขตไว อุบลฯ โคราช อุตรดิตถ เหลานี้ใหเปนพิเศษทั้งนั้น ไมวาโรงไหนมาให
เปนพิเศษ พิเศษนี้จะเพิ่มสิ่งของทีใ่ หนั้นจํานวนเทานั้นๆ เสมอกันหมดพิเศษ แลวให
ธรรมดาก็ใหเสมอกันหมด นี่เปนปรกติของวัดนีท้ ี่ปฏิบัติตอโลกอยูเวลานี้ โกดังเหลานี้
เปดตลอดเวลา โรงพยาบาลไหนมาไดทั้งนั้นๆ ถาเปนธรรมดาก็ใหเปนธรรมดา มาตอง
ทราบวามาจากจังหวัดไหน ถาใกลก็ใหธรรมดา ถาไกลแลวมาเทาไร กี่โรงก็ตามในเขต
จังหวัดนั้นใหพิเศษทั้งหมด
เมื่อวานนี้ก็ดูวาทางจังหวัดตากเขาก็มา อําเภอแมระมาดหรืออะไรเขามานี้ เมื่อ
วานนี้ดูมีโรงเดียวมา เลยถาม แมระมาดอยูจังหวัดตาก แลวไดใหพิเศษไหมละเราถาม
ให นั่น ถาวาไมไดใหแลวจะเอาละนะกับพระ ก็จังหวัดตากกับอุตรดิตถเหลานี้มันไกล
กวากันขนาดไหนยังจะใหเปนธรรมดาแลว พระองคนี้จะถูกขนาบเขาใจไหม ทีนี้วาให
พิเศษ เออ เอาละผาน คือเราสั่งไวหมดทุกอยาง จริงจังทุกอยางดวย เราไมไดทํา
เหลาะๆ แหละๆ อะไรๆ จริงหมด ถาลงไดสั่งแลวใหถือเปนความจริงทุกอยาง อยางที่
เราวาโรงพยาบาลธรรมดาโรงพยาบาลพิเศษนี่บอกไวหมดเลย
เชนอยางชัยภูมินี้ใหพิเศษเพียงสองโรง อะไร (เทพสถิตกับภักดีชุมพลครับ)
เออ ภักดีชุมพล เทพสถิต อันนี้ไกล เราไปเราตั้งเข็มไมลไปเลย จนกระทั่งถึง
โรงพยาบาลเทพสถิต ๓๓๔ กิโล เทียบจากนี้ไปโคราช ผานโคราชไปถึงอําเภอสูงเนิน
๓๓๔ กิโล ที่เราไปเทพสถิตเทากับผานโคราชไปถึงอําเภอสูงเนิน ไกล สองโรงนี้ใกล
กวากัน ๑๐ กิโล ภักดีชมุ พลใกลกวากัน ๑๐ กิโล เทพสถิตนี้ ๓๓๔ อันนี้ใหเปนพิเศษ
สําหรับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ใหสองโรงนี้เปนพิเศษ นอกนั้นใหเสมอกัน
หมด สั่งยังไงเปนยังงั้น ถาโรงพยาบาลเหลานี้มาพระตองใหเปนพิเศษ เราสั่งไวตายตัว
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ไมเคลื่อนคลาด ถาลงไดสั่งอะไรแลวแมนยําๆ เคลื่อนไมได พระองคไหนทําใหเคลื่อน
องคนั้นละ
เอาจริงเอาจังนะ ใครเคลื่อนก็เอาแบบนั้น เราเคลื่อนก็แบบเดียวกัน อยาวาแต
วาคนอื่นเคลื่อน ถาเราเคลื่อนเราผิดเราก็ยอมรับทันที จะยกตัวอยางใหทานทั้งหลาย
ฟงคงจะไมไดยินกันละมัง ผูไดยินซ้ําๆ ซากๆ ก็มี มีวันหนึ่งเราเปนบา บาของเราขึ้น
เราทําอะไรอยูก็ไมรูเรามองดูนาฬิกา เขาใจวาเปน ๔ โมง ๒๐ นาทีแลวเขาใจวางั้น
มองดู โถ ตาย โดดลงไป คือแตกอ นทําขอวัตรปฏิบัติเสมอพระเณร ดีไมดไี มทันเรา
การทํา ทีนี้พอมองดูนาฬิกา โอ นี่มันปาเขาไป ๔ โมง ๒๐ นาที ก็โดดผึงลงไปก็ไดควา
ไดไมตาดกวาดไมตาดออกมาๆ พอออกมาถึงศาลาไมเห็นพระเณรปดกวาดเลย
ตามธรรมดาออกมานี้พระเณรจะเต็มแลวกวาดออกมารวมกัน วันนั้นไมเห็น
พระเณรสักองค แลวมีเณรหนึ่งเณรจรวดมันอยูนี้แหละมันก็ลูกพระไอนี่ มันเปนเณรอยู
นี้ ไปก็เณร เณร มันเปนยังไงนี่ถงึ เวล่ําเวลาปดกวาด ทําไมถึงไมเห็นใครมาปดกวาด
พระทั้งวัดนีม้ ันตายกันหมดแลวเหรอ แลวใครจะไปกุสลาใครเมื่อมันตายหมดแลว วา
งั้นนะ ถึงเวลาแลวทําไมไมเห็นปดกวาดมันยังไงกัน เณรคงจะรําคาญตาเห็นเรากวาด
ออกมานั่น เณรก็เลยเอาไมตาดไปกวาด แกคงรําคาญตาแก แลวก็ขูเณรอีกนะ จากนั้น
ก็ไลเบี้ยหาเณร มันเปนยังไงถึงเวลาแลวจึงไมปดกวาด
เณรบอกวา พึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เราคิดวาเดี๋ยวนี้มัน ๔ โมง ๒๐ นาทีแลว บา
ของเรามันออกแบบนั้น แลวก็เอาเจาของเปนบาออกมา ปดกวาดออกมา พอมาถึงนี้
เห็นพระเณรเงียบ ขึ้นละนะที่นี่ เหอ เณรเปนยังไงขึ้นเต็มเหนี่ยวเลย พระวัดนี้มันตาย
กันหมดแลวหรือ แลวใครจะไปกุสลาใคร ไลเบี้ยเณร เณรแกรําคาญแกก็เลยบอกวา
คือแกออกมาปดกวาดเห็นเรากวาดออกไป มันพึง่ ไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที เหอๆ ขึน้
เลยนะที่นี่ เอาอีกละนะ เอาวาอีกทีนะ มันพึง่ บายโมง ๒๐ นาทีเทานั้น หือ ถางั้นสั่งพระ
ใหหยุดหมดนั่นเห็นไหมเด็ดเหมือนกัน ตองสั่งพระใหหยุดหมด เดี๋ยวไมงั้นมันจะเปน
บาไปดวยกันทั้งวัด เราจะไปแกบาของเรา เราก็กลับเลย นี่ก็อยางนั้นแลว
นี่เรียกวาธรรมเขาใจไหม ใสเปรี้ยงๆ กับลูก พอเห็นเจาของผิดแลวก็หยุดๆ ก็
เปรี้ยงแบบเดียวกัน พอเสร็จแลวใหหยุดมันจะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาของ
เราก็ปง เณรแกคงอดหัวเราะไมได คงจะเลาใหพระเณรฟง วันนี้อาจารยเปนบา มา
เปรี้ยงๆ เราฟอๆ ทราบเรื่องราวแลวก็บอกใหพระหยุดทั้งวัดอยางเด็ดขาด ทานบอกวา
ทานจะไปแกบาของทาน แลวไปเลย นี่เปนธรรมเขาใจไหม เรื่องธรรมตองเปนอยางนั้น
พอโดนเจาของเขาเจาของก็ตอ งเปนแบบเดียวกัน ธรรมเสมอเปนอยางนั้นแหละ นี่
เรียกวาธรรม ไมเขาใครออกใคร ใครผิดบอกวาผิดทันทีๆ เลย จะมาถือวาเราเปนใหญ
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อยางนั้นไมได ผิด ใหญก็จริงแตชื่อแตความผิดนั่นนะ ใครผิดละ ก็ผูใหญนะผิดจะเปน
ใครผิด ไอปุกกีม้ ันไมไดผิด จะไปหาเรื่องไอปกุ กี้ไดยังไง มันก็เปนไอปุกกีข้ องมันอยู
อยางนั้นแหละ เขาใจหรือปุกกี้ มีหมาตัวหนึ่งอยูนี้ชื่อมันไอปกุ กี้
เมื่อวานนี้เห็นการตูนเขามาเมื่อวาน เรายังถามหาอยูนะนั่น การตูนที่เขาเอามา
ออก เขาเขียนวา หลวงตา แตเขาไมทํารูปเหมือนเรา ความจริงก็คือเรานั่นละ คําวา
หลวงตาเขาทํารูปมีศีรษะแหลมๆ หนอย เพื่อใหผิดจากสภาพเดิม อันนี้ควรเขียนเพิ่ม
เขาอีกขางลาง เอามาเขียนอีกมันบกพรอง บกพรองยังไง คือเขาเขียนการตูนเปน
การตูนตลก การตูนตลกนี้เราก็เปนตัวตลกเหมือนกันใชไหม มันบกพรองตรงนี้ให
เขียนขางลางนี้ไว เอาวามาผูกํากับ เอาไปประหารเอาวา
(เสียงตองแบบเปาบุนจิ้นถึงจะขลังครับ เสียงตองหาวๆ แบบเปาบุนจิ้น นี่หลวง
ตานะฮะ เอาไปประหาร แลวชี้มานี่เลย เพชฌฆาตก็มาเอาไอเจาวิษณุไปเลย เจาวิษณุ
แหกปากรองชี้มือมาที่หนาสี่เหลี่ยมนี่ บอกวาประหารผมคนเดียวแลวหมอนั่นละ ชีม้ า
หนาสี่เหลี่ยม) ประหารผมคนเดียว หมอนั่นนะทําไมไมประหาร เราเลยตอใหอีก
เอาไววันพรุงนี้ เขาใจหรือเราตอการตูนนี้ เอาไววันพรุงนี้ เขียนนี้ไวดวยนะ เอาไววัน
พรุงนี้ตรงนี้ เราก็นักตลกเหมือนกัน จึงตองตลก ตลกอันนีเ้ ขาบกพรองตรงนี้เราเสริม
ให เอาไววันพรุงนี้ รอวันพรุงนี้ มันขบขันดี เอาเทานั้นละนะ จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

