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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

บาสมณศักดิ์ 
 

กอนจังหัน 

 วัดนี้เปนเหมือนตลาดพระ เคยเห็นไหม นี่ละวัดนี้เหมือนตลาดพระ หล่ังไหลเขามา
ทั้งออกทั้งเขามองไมทัน พิลึกนะ พวกเราเคยเห็นแตตลาดนั้นตลาดนี้ ตลาดพระไมเคย
เห็น มาดูเอานี้ตลาดพระ ถาพระดีเราก็ไมวานะ ไมเฟอ ดมีากเทาไรของดไีมเฟอ คําวา
ตลาดพระนี่ก็ใหเปนพระดีเถอะ อยาเปนแบบพระหัวโลนๆ เที่ยวหาทุบหาตีอยูอยางที่เรา
เห็นที่พุทธมณฑล ตลาดพระอันนี้เลวมาก อยาใหเห็นนะในเมืองไทยเรา เลอะเทอะที่สุด
เลย ดูไมได สะเทือนทั่วเมืองไทยตลอดไปนะ ยังจะเปนประวัติศาสตรแหงความเลวราย
ของพระในเมืองไทยตอไปอีก ขออยาใหมีในเมืองไทยเรา เสียเมืองไทยเรา 

องคไหนใครไหนจะเปนก็ตาม คนไทยดวยกันเลอะไปดวยกันหมดนั่นแหละ ไมใช
ของดี ตลาดพระขอใหเปนพระที่ดิบทีด่ี เชน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่ตลาดแหงพระอรหันต 
ตลาดแหงสรณะของพวกเรา อยางน้ีมีเทาไรไมเฟอ มีเทาไรยิ่งสงางามๆ โลกรมเย็น พระ
ประเภทนี้โลกรมเย็น พระประเภทที่เอาฟนเอาไฟเผาชาติเผาศาสนาของตัวเองนี้เลวมาก
ที่สุดเลย ไมใชของดี ที่ทํานั้นเขาใจวาดิบวาดีนะนั่น ขายตัวเอง ขายชาติของตัวเอง ขาย
ศาสนาของตัวเองแหลกไปหมด เราน้ีสลดสังเวช พระไทยดวยนะ คนไทยดวย อยูใน
เมืองไทยดวย ขายชาติไทยดวย ขายศาสนาของไทยดวย ขายหมดทั้งโคตรทั้งแซเมืองไทย
ทั้งมวลเลย เลวมากที่สุด ขออยาใหมี เมื่อมีมาแลวก็ขอใหผานไปอยาใหมีซ้ําอีก 

ความเลวรายนี้มันเปอนไปหมดเมืองไทยเรา อยาวาใครดิบใครดี หาแขงน้ันแขงนี้ 
ก็คือแขงหนาผากตัวเอง ตีหนาผากตัวเองนั่นเองจะเปนตีที่ไหน ทําลายตัวเอง การแสดง
เร่ืองนั้นเรื่องน้ีดวยฤทธิด์วยเดชของความเลวรายนี้คือการทําลายตัวเอง ทําลายชาติของ
ตัวเอง ศาสนาของตัวเอง ใหแหลกเหลวไปหมด ขอใหพากนัสํารวมระวัง เมื่อพอยังมีสติ
อยูใหระวังใหดี ถาไมมสีติแลวก็จําเปน อยางคนบาไมมีใครถือสีถอืสา บาแบบนี้บาทําลาย 
บาที่มีสติอยูนี้เปนบาที่เลวรายที่สุด ทําลายตัวเอง ทําลายชาติตัวเอง ทําลายศาสนาของ
ตัวเอง ยังมหีนามีตายิ้มแยมแจมใสดวยนะ หนาผากตัวเองแตกแหลกไปหมด ตับตัวเอง
แตกไปหมด ชาติตัวเองแตกไปหมด ศาสนาตัวเองแตกไปหมดทั้งเมอืงไทยไมดูเลย ความ
เสียหายนี้กระเทือนทั่วประเทศไทย เอาละใหพร
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หลังจังหัน 

โยม นมัสการองคพระหลวงตาที่เคารพอยางสูง หนูขอกราบเรียนหลวงตาเกี่ยวกับ
เร่ืองการภาวนาดังนี้คะ 

๑.ขณะเดินจงกรมรูสึกวาจิตเงียบเปนสวนมาก แตบางครั้งมีทุกขใจเกิดขึน้(หลวง
ตา นั่นมันไปหาดิ้น เวลาเดินจงกรมมันไปคิดหาฟนหาไฟมาเผาหัวอกมัน มันทุกขใจ
เกิดขึ้น เวลาเดินจงกรมจิตมันไปควาเอาไฟ คิดขางนอกละซนีอกจากเรื่องภาวนา มันก็เอา
ไฟมาเผาตัวเอง เขาใจเหรอ เอา วาตอไป) จงึพิจารณาวาทุกขมาจากไหน ทุกขเกดิจาก
สัญญากับสังขารเปนสมุทัย ทุกขเปน อนิจจัง เปนอนัตตา (หลวงตา เออ เขาทา) สพฺเพ 
สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา อนตฺตา เราไมเปนเจาของ เราไมมีอะไร ทุกส่ิงทกุอยาง
ไมมีเจาของ พอพิจารณาเชนนี้ทุกขก็ดับไป จติเงียบ หนูทําอยางน้ีทุกครั้งที่ทกุขเกิดขึ้น 
ตอนนี้รูสึกสบาย หนูทําเชนนี้ถูกไหมเจาคะ 

หลวงตา ถกู แตอยาไปคิดหาฟนหาไฟเขามาเผาตัวเองใหเกิดทุกขอีกก็แลวกัน คิด
ออกไป เชน สัญญา สัญญาก็สัญญาของกิเลสออกไปใหไปควาเอาๆ มาเผาตัวเอง ใหระวัง
จิตอยาใหมันคิดออกขางนอก ถาคิดนอกธรรมแลวเปนภัยทันที คิดเรื่องธรรมเปนคุณ เชน 
เราคิดเรื่องกเิลสน้ีเปนไฟๆ คิดพุทโธๆ คิดเทาไรยิ่งสงบแนวเลย นั่นมันตางกันนะ อารมณ
ของธรรม อารมณของกิเลส ตางกันในหัวใจดวงเดียวกันนี้แหละ ตางกัน 

โยม  ขอ ๒ ตอนค่ําหนูชอบนั่งภาวนา และฟงเทศนหลวงตาไปดวย เขาใจคําสอน
ของหลวงตาทุกอยาง แตระยะนี้รูสึกวาขณะนั่งภาวนาและฟงเทศนหลวงตา จะไดยินเสียง
หลวงตาในตอนแรก ตอมามันเงียบไปเฉยๆ ไมทราบวาหลวงตาเทศนอะไร จึงลองฟงอีก 
ก็เปนเชนเดิมหลายครั้งแลว จึงพิจารณาวาทําไมเปนอยางน้ี หนูเขาใจวาเปนเพราะสติติด
กับจิต ไมสนใจขางนอก ทําใหไมไดยินเสียง ทําอยางน้ีถูกตองหรือเปลาเจาคะ 

หลวงตา  ถูกตองๆ ซ้าํเขาอีก ถูกตองแลว นั่งภาวนาฟงครูบาอาจารยทานเทศน 
พอทานเริ่มเทศนจิตเริ่มจอ สติเขาไปปบ พอทานเริ่มเทศนธรรมทานจะเหมือนกับวากลอม 
แมกลอมลูกดวยบทเพลง กลอม นีส่ติจอ ธรรมะก็กลอมเขามา จิตจอลงๆ แลวแนวลงไป
เลย ที่นี่เลยไมฟงเสียงธรรมยิ่งกวาจิตที่มันเปนอยูนี้ ถูกตองแลว เวลามันสงบเขาไปมันจะ
ปลอย เหมือนเด็กปลอยเพลงแม แมกลอม พอหลับแลวก็ปลอยเพลงแม อันนีก้็แบบ
เดียวกัน มันสงบแลวมันก็แนว เอาวาไป ถกูตองแลวนะ 

โยม ขอ ๓ เมื่อนั่งภาวนารูสึกวาสงบไดเร็วมาก ยังไมถงึ ๑ นาทีตัวหายไปหมด 
ทุกขเวทนาไมมี ลมหายใจไมมี  ทุกอยางดับหมด เหลือแตตัวผูรูลวนๆ รูสึกสบายมากๆ 
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อุปาทานขางนอกขางในลดลง ไมมอีะไรรบกวนใจ หลังออกจากสมาธิแลวมีความสุขทั้งวัน
ทั้งคืน ในชวงหลังออกพรรษานี้ เมื่อนั่งภาวนาและทุกอยางดับหมดแลว ตอมารูสึกวามี
พลังอยางหนึ่งปรากฏที่ฝาเทา ฝามือทั้งสองขาง กลางหนาอก ลําคอ กลางหนาผาก สวน
บนสุดของศรีษะและหูทั้งสองขาง เปนพลังที่หนักและรุนแรงมากหมุนอยูภายใน จนรูสึกวา
ถารุนแรงกวานี้อาจจะทนไมได แตกไ็ดใชสติดูมนัอยางเดียว จนกระทั่งหายไปเอง(หลวง
ตา  นั่นถาสติจับตรงไหน มันจะคอยระงับๆ เอาละถูกตอง วาไป) บางครั้งถาพลังเกิดขึ้น
ไมรุนแรง หนูจะมีความรูสึกวามันมหัศจรรยมากๆ  บางครั้งในเวลาเดินจงกรม พลังนี้เกิด
ที่ปลายนิ้วทั้งสิบ มีแรงดูดและคอยแผมาที่ฝามือทั้งสองขาง นิ้วมือจะแข็ง กดไมลง และ
กางออก หนูอยากทราบวาตองทําอยางไรตอไปเจาคะ 

หลวงตา เอาที่จิตนั่นละ อันนั้นเปนอาการของมันที่แสดงออกไป  จิตกับสติใหแนว
ตอกัน เคยพิจารณาอะไรใหพิจารณาอยูในวงจิตนั้นนะ อันนี้เปนอาการของจิตทีแ่สดง
ออกไปตางๆ กัน พิสดารมากอยางน้ีละ แตเร่ืองใหญออกไปจากจิต ก็มีเทานั้นไมเห็นมี
อะไร ใหสติกับจิตอยูดวยกันกับภาวนายังไงๆ ใหอยูในจุดนั้น เขาใจเหรอ เอาวาไป 

โยม ตอนกลางคืนหลังจากทุมหนึ่งไดยินเสียงรถบัส รถมอเตอรไซค เสียงคนคุย
กันดังมาก ก็เลยนึกวามีงานอะไรหรือเปลา ก็รูอยูแลววาไมมีงานอะไรแตทําไมไดยินเสียง
แบบนี้ 

หลวงตา อนันี้มันรถบาในหัวใจเราเขาออกแสดง มันรถบา มอเตอรไซคบา(โยม 
หนูปดหูอยูก็ยังไดยิน เอ เสียงนี่มันอยูกับเมืองไมใชวัดปา ทาํไมหนูอยูวัดปาเสียงจึงยังมี) 
เพราะบาอยูวัดปาบานตาด เขาใจไหม มันเปนทุกอยางน่ันแหละ ไมงั้นจะเห็นเทวบุตร
เทวดาหรือ เสียงเทวบุตรเทวดาไดยินหมดนะวาไง จิตดวงนี้แหละ เรียกวาเปนอายตนะ
ของตัวเองสมบูรณ ทานเรียกวาอายตนะนิพพาน ยังไมนิพพานมันก็เปนอายตนะสมบูรณ
ตามกําลังของใจ มันแสดงของมันออกรู อะไรจะวิเศษยิ่งกวาใจยังบอกแลว ถาบํารุงใหดี
แลวจะวิเศษ วิเศษจนเจาของอัศจรรยเจาของวาไง มีอะไรอกี ไปแลวเหรอ อยูนานกวานี้
กลัวเปนบามากกวานี้เหรอ รีบไปแลว เขาใจ ไมเปนไรละ มันเปนของมันเองไมเปนไร คือ
ธรรมดาของจิตมันแสดงทุกอยางน่ันแหละ ตามแตนิสัยของจิต เวลาภาวนามันจะแสดงทุก
อยาง ที่เอามาพูดพูดในสิ่งที่ควรพูดเทานั้น ที่พูดไมไดนั้นแหมมากตอมากทีเดียว แตก็ไม
เห็นหนักหนวงอะไร เหมือนไมมี แลวมีอะไรอกีตอไป  

 
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทยรายวัน คอลัมนวิจารณธรรม วันเสารที่ ๒๐ พ.ย.  
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พึงสํานึกในตนเองใหดีเสียกอน ! 

กระแสการตื่นตัวของคนไทยที่มีส่ือมวลชนเปนตัวโหมโรง ทาํใหเกิดการขานรับกับ
หนังสือ “พลังแหงชีวติ” ของมลูนิธิอารเธอร เอส.เดมอส แหงคริสเตียนนิกาย
โปรเตสแตนตเปนจํานวนมาก วากันวา ตองมกีารเพิ่มยอดพมิพจํานวนมากกวา 1 ลานเลม
ภายในเวลาไมถึง 2 สัปดาห 

หมายความวาคนไทยผูมีเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากบรรพบุรุษ ที่นับถือศาสนาพุทธ 
กําลังตีตนออกจากศาสนาที่เปนตนกําเนิดกันเปนจํานวนมาก 

ขณะที่หนวยงานของรัฐทีม่ีหนาที่รับผิดชอบตอพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่
ทางราชการรับรอง อยางเชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรมการศาสนา ก็
ตองออกมารองแรกแหกกะเฌอตีโพยตีพายตอส่ือมวลชนเอาวา ไมนาจะเหมาะสมกับการ
ที่จะปลอยใหมีการโหมโฆษณาชวนเชื่อเร่ืองความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาหรือ
ลัทธิที่ทางราชการยังไมไดใหการรับรอง หากยังขนืปลอยใหมีการโฆษณากันอยางน้ีตอไปก็
อาจจะเปนแบบอยางใหศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออื่นๆ ที่มีเงินทุนมากๆ ถือเปนแบบอยาง
โฆษณาเอาบาง 

เมื่อมาพิจารณาถึงกฎหมายแมบท การโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องความเชื่อทางลัทธิ
หรือศาสนาใครๆ ก็สามารถกระทําได หากการกระทํานั้นไมไดกอใหเกิดความไมสงบสุขขึ้น
ในสังคม ทั้งยังเปดเปนอสิระเสรีใหใครจะเชื่อหรือนับถือคําสอนทางศาสนาใดๆ ก็ได 

ตอไปนี้สังคมไทยคงจะวุนชุลมุนนาดู เพราะตางก็ไมรูวาจะเชื่อคําสอนของศาสนา
ไหนด ีศาสนาหนึ่งก็สอนใหมีความเชื่อในพระเจากอน แลวพระเจาจะชวยทาน สวนศาสนา
พุทธก็สอนใหคนไดศึกษาและใหมีปญญาขึ้นกอนแลวจึงเชื่อ 

กับอีกลัทธิหนึ่งก็สอนใหคนเชื่อในพระเจา แลวพระเจาจะไถบาปใหแกทาน 

ศาสนาพุทธก็สอนใหคนกลัวบาปรักบุญ ทําบาปตองไดรับบาปดวยตนเอง ทําบุญก็
ไดรับบุญดวยตนเอง  ไมมีใครรับบาปรับบุญแทนใครได ทําดีไดด ีทําชั่วไดชั่ว ทั้งยังสอนให
คนไดปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีล 5 ขอ คือ ไมฆาสัตวหรือมนุษย  ไมลักทรัพยหรือฉอโกง 
ไมโกหกหลอกลวง ไมดืม่หรือเสพของมึนเมา  และไมละเมิดทางเพศตอลูกเมียของผูอื่น 

ถามวาคนรุนใหมๆ ในยุคปจจุบันยังจะเชื่อตอคาํสอนของศาสนาพุทธอยูอีกหรือ?? 

ถาจะใหตอบอยางตรงไปตรงมาตามแบบฉบับของคอลัมนวิจารณธรรม ผมก็จะ
ตอบวา ศาสนาทุกศาสนาเชื่อไดทั้งนั้น อยูที่วาศาสนาไหนจะพัฒนาความเชื่อไดดีกวากัน
เทานั้น ! 
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เพราะคนในยุคปจจุบันสวนใหญจะมีความรูสูงกวาคนในสมัยกอน เมื่อมีความรู
มากเขาก็มีปญญามากที่จะพิจารณาแยกแยะไดวาอะไรควรเชื่อและอะไรทีไ่มควรเชื่อ 

คนเขาเชื่อจากอะไร ที่เห็นไดงายๆ ก็คือเห็นแบบอยางจากผูนําทางศาสนาในทุกๆ 

ศาสนา 
ในสวนของศาสนาพุทธ ก็สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมของผูหลักผูใหญในบานใน

เมือง และทีสํ่าคัญคนเขามักจะมองไปที่พระภิกษผุูทรงศีล ในเมื่อเขาเห็นวาแมแตพระภิกษุ
เองก็ยังไมมศีีล แมศีลเล็กๆ นอยๆ ก็ยังยึดถือไมได ยังมีการแกงแยงกันในลาภ ยศ และ
ตําแหนงทางการปกครอง จึงเทากับพระภิกษุเองก็ยงัไมเชื่อในเรื่องคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

ถาเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษจริง ทําไมพระชั้นผูใหญถึงไดปลอยใหพระภิกษุ
สามเณรเขาไปกอม็อบกันโครมๆ ในพุทธมณฑล ทาํไมถึงปลอยใหมีการทํารายฆาฟนกันใน
พื้นที่ของพทุธศาสนสถานอันเปนที่เคารพบูชาของชาวพุทธ ?? 

แทนที่จะไดใชบาปกลับไดรับการเล่ือนสมณศักดิ์ ! 

อยาวาแตพฤติกรรมของพระภิกษุระดับลางทั่วๆ ไปเลย แมแตพระชั้นผูใหญก็ยังมี
ใหเห็นวาไดมีการแกงแยงกันชวงชิงตาํแหนงตางๆ ในทางปกครอง นับตั้งแตเจาอาวาสราย
ไปจนถึงระดบัสูงสุดในองคกรปกครองคณะสงฆ!! 

แลวจะใหคนอื่นเขาเชื่อไดอยางไรวาคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นดีจริง 

โบราณทานวา “ใหสองกระจกชะโงกมองเงา” กอนจะจบัเอากรณีการเผยแพร
หนังสือพลังแหงชีวิตมาเปนประเด็นขัดแยง ลองมาแกพฤตกิรรมตนเองเสียกอนปะไร !!  

      ณ. หนูแกว  
 

หลวงตา เราเปนชาวพุทธ พระพุทธเจาสอนใหเชื่อดวยเหตุดวยผล ทุกส่ิงทุกอยาง
ลงอยูในคําสอนพระพุทธเจาหมดแลวแหละ เราไมมีที่แยงคําสอนของพระพุทธเจา เราเปน
ชาวพุทธไมควรจะโยกจะคลอน เขาเอาอะไรมาเปาๆ ก็ลมระนาวๆ ใชไมไดนะ จะเปาให
มันตายไปหมดก็ไดถาเปนอยางน้ีแลว เปาใหลมก็ลมได เปาใหตายก็ตายเลย ตายจากชาติ
จากศาสนาของตัวเอง เสียหมดเลย ใจโยกๆ คลอนๆ ไมดี เขาจะโจมตีมาเทาไรก็ตาม 
ไมใชของจริงปดทิง้หมด นั่นถึงเรียกวาคนมีเหตุมีผล พอของเขาเขากรั็กของเขา เราไม
ตําหนิเขา พอแมของเขาเขารักของเขา ลูกของเขาเขารักของเขา ไมมีการขัดแยงกัน ตางคน
ตางรักของใครของเรา ตางคนตางอยู ตางคนตางปฏิบัติ นี้คือความเปนธรรม ถาไปขัดแยง
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กัน เชน เอาลูกเขามารักยิ่งกวาลูกเรา เอาพอเขาแมเขามาเปนพอแมเรามันใชไมได แหลก
เหลวหมด หมามันยังรูจักแมของมนั สวนพอมันไมคอยรูแหละ อันนี้ไมรูมากก็ใหรูแมก็
แลวกัน แมอรรถแมธรรม 

เราวิตกวิจารณมากกับชาวพุทธเรา โยกคลอนเอามากทีเดียว พุทธศาสนานี้เปน
ศาสนาที่เลิศเลอแลว พระพุทธเจาพระองคแรกประกาศมาจนกระทั่งบัดนี้ ไมมคีําวา
ผิดเพี้ยนไปไหนเลย ควรจะยึดเปนหลักเปนเกณฑ เราสอนอยูทุกวันนี้เราสอนดวยความ
แนใจเลย ในองคศาสดาทุกองคเราไมสงสัย เราสอนดวยความแนใจวาไมผิดๆ จะยดึก็ควร
จะยึด ไมยึดจะเถลไถลไปก็แลวแตกรรมของสตัวเทานั้นเอง จะวายังไง เขาจะโฆษณามา
ยังไงก็เปนเรื่องของเขา เร่ืองกิเลสกบัธรรมเปนของรบกันเปนธรรมดา เปนขาศึกกัน คาํวา
ศาสนาก็คือคลังกิเลสนั่นแหละ ไปหาตีคนอื่นตีคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย ถาเปนศาสนธรรมแท
ไมตี ประกาศความจริงไปแลว ใครจะเชื่อไมเชื่อก็แลวแต มีเทานั้นเอง 

เขาโฆษณามาเราก็รูอยูแลว ไปตื่นเตนหาอะไร มันจะพิมพมากองเทาภูเขาก็พิมพ
มาซิ ความเชื่อความไมเชื่อ เหตุผลอยูกับเรา เราพิจารณาแลวก็แลวกัน แลวก็เปนสมบัติ
ของเราเองถาเราพิจารณาถูก ถาพจิารณาผิดมันก็เปนไฟเผาเรา ก็มีเทานั้นเองไมเห็นมี
อะไร เวลานี้ขึ้นไปทุกอยางแหละ นี่ก็คือพลังของกิเลสทั้งน้ันที่เขามาตีความจริงคือธรรม
ทั้งหลาย จะไมใหมีเหลือเลย ออกแงไหนๆ เราฟงหมด ไมวาแตในพระเจาพระสงฆ ตี
ออกไปขางนอกก็เพื่อจะเอาไฟเขามาเผาตัวเองๆ ไมเห็นมีชิ้นใดพอเปนสาระ ถาเปนพระก็
อยางวาแหละ อยางพระทุกวันนี้ ตั้งใหเปนอยางน้ันอยางน้ี ตั้งประสาลมๆ แลงๆ สมณ
ศักดิ์สมณแสกอะไร พระพุทธเจามีสมณศักดิอ์ะไร พระองคไมสนใจกับสมณศักดิ์นั้นนี้นะ 

เราเปนยังไงบวชเขามาไปหาสมณศักดิ์นั้นสมณศักดิ์นี้ ดีไมดีเอาสมณศักดิ์ใหใหญ
กวาอาวุโส ภันเต อาวุโส ภันเต นี้คือหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจาแสดงไววาใหเคารพ
กัน แมที่สุดตั้งแตแสดงอาบัติยังตองอาวุโส ภันเต ขึ้นหนาๆ เลย มีความเคารพกันอยูเปน
ประจํา นี่คือพระวินัย อันนี้เอาสมณศักดิ์มาเปนใหญยิ่งกวาพระวินัย มันก็จะมาเหยียบหัว
พระพุทธเจาซิสมณศักดิ ์ พวกบาสมณศักดิพ์วกนี้นะ กําลังพระเปนบาสมณศักดิ์เดี๋ยวนี้ 
เปนบาไปหมดในเมืองไทยเรา ไมมีชิ้นดีเลย เพราะมันหมุนไปทางโลกลวนๆ หมุนไปทาง
กิเลสทั้งนั้น ไมไดหมุนมาทางอรรถทางธรรมพอที่จะเปนคติตัวอยาง ใหญเทาไรยิ่ง
ลมเหลวๆ เวลานี้ พระใหญเทาไรยิ่งลมเหลวๆ คือพระคลังกิเลสนั่นแหละ เมื่อเปนคลัง
กิเลส อันใดที่จะเปนมูตรเปนคูถมันขนเขามาเผาหัวมนั แลวเผาหัวคนอื่นไปดวย พระสมณ
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ศักดิ์เปนอยางน้ีนะ พระอาวุโส ภันเต ตามทางของศาสดาแลวเคารพกันเปนลําดับลําดา 
ถืออาวุโส ภันเต เปนสําคัญยิ่งกวาสมณศักดิ ์

เดี๋ยวนี้มันไมไดสนใจในศีลในธรรม มันสนใจในสมณศักดิ์อันเปนเรื่องของกิเลส 
เอาดินเหนียวติดหัวตัวเองก็วาตัวมีหงอนไปเสียๆ ก็หงอนดินเหนียวมันเกิดประโยชนอะไร 
พูดแลวเราสลดสังเวชนะ เวลานี้พระเรากําลังเปนบา บาตั้งแตใหญลงมา ใหญเทาไรยิ่งเปน
บาใหญนะ แทนที่จะรูเนื้อรูตัวใหผูนอยไดเคารพกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ กลับ
กลายเปนยักษเปนผีบีบบี้สีไฟพระผูนอยๆ ยิ่งเปนเจาคณะใหญเทาไรบีบลงไปหาผูนอยๆ 
ดูไมไดนะทกุวันนี ้

เห็นไหมไปเที่ยวหาบีบบี้สีไฟเอาเงินที่วัดนั้นวัดนี้มีที่ไหน ในครั้งพุทธกาลไมมี พระ
วินัยไมมี พระวินัยบอกวา วัดใดๆ เปนผูรับผิดชอบในสมบัติของตนในวัดนั้นๆ ไมมีใคร
มาเกี่ยวของวุนวายได เดี๋ยวนี้ตั้งเปนเจาคณะนั้นคณะนี้ขึ้นมา ใหญเทาไรก็ไปบีบบี้สีไฟ 
ลุกลามเขาไป ทะลึ่งเขาไป มทีี่ไหนพระธรรมวินัย ไมมี ตั้งเจาคณะนั้นคณะนี้ก็ไมมีในพระ
วินัย มันก็ตั้งขึ้นมาเปนกาฝากๆ แลวก็บีบกันตามวัดตามวา ไปโกยเอาเงินวัดนั้นมาวัดนี้มา
อยูอยางน้ี เจาคณะอันนี้เห็นไหม เจาคณะกาฝาก แตบีบคั้นคนนี้ไมใชกาฝาก เปนภัยจริงๆ 
นะ ทุกวันนี้ดูเอาซิ มันเปนบาไปทางโลกกันเสียหมดแลว ไมมีใครสนใจกับอรรถกับธรรม 

พวกนี้สนใจกับอรรถกับธรรมที่ไหน เราจึงพูดอยางจังๆ เลยไมมีคําวาสะทกสะทาน 
เวลานี้วัดกลายเปนสวมเปนถานไปแลว พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในวัด จึงเรียกวา
วัดสวมวัดถาน คือสวมหรือถานเปนที่รับรองของสกปรกทีไ่มพึงปรารถนา แลวพระเณร
ปฏิบัติตนเสาะแสวงหามูตรหาคูถในส่ิงต่ําทรามทั้งหลายมาเหยียบย่ําทําลายธรรม ก็
กลายเปนมูตรเปนคูถขึ้นมาในวัดนั้น วัดนั้นจึงกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรจึงกลายเปน
มูตรเปนคูถเต็มวัดเต็มวาเต็มสวมเต็มถานไปหมดเวลานี้ มันมีวัดมีวาที่ไหน ไปที่ไหนเห็น
ตั้งแตเร่ืองมตูรเรื่องคูถเต็มวัดเต็มวา เร่ืองของโลกของสงสารทั้งน้ันเต็มวัด เต็มพระเต็ม
เณร เครื่องบริขารใชสอย ที่อยูทีก่ินที่อาศัย เปนแตเร่ืองฟุงเฟอเหอเหิมเรื่องสกปรกโสมม 
ไมมีเร่ืองอรรถเรื่องธรรมเจือปนอยูนั้นเลย 

ถาเร่ืองอรรถเรื่องธรรม พระพุทธเจาไมไดสอนใหเปนคนมักมากสันดานหยาบนี่นะ 
มีอะไรใชไปอยูไปกินไป แตการปฏิบัติศีลธรรมไมลดละ หนาแนนขึ้นไปทุกวันๆ อยางน้ัน
พระในครั้งพุทธกาลเปนลําดับมา พระของพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน พระในสมัยปจจุบันนี้
เปนพระสมณศักดิ์ โอย โออวดทกุส่ิงสวยงามที่สุดเลย มีแตมตูรแตคูถในความสวยงามนั้น 
หาดีที่ไหนมี ไปดูซิ ไปดูวัดไหนก็ไปดูซิ วัตถทุี่เปนที่นาเคารพนับถือมีไหมในสถานที่นั่น 
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ไมมี มีตัง้แตเร่ืองมูตรเรื่องคูถ ทําใหกิเลสตัณหารื่นเริงบันเทิงเปนบาไปตามกันทั้งน้ันไมวา
วัดไหน จึงวาวัดนี้เปนสวมเปนถาน พระเณรเปนมูตรเปนคูถเต็มวัดเต็มวา 

เวลานี้ไปหาวัดหาไดยากนะ จะเห็นแตสวมแตถานเห็นแตมูตรแตคูถเต็มวัดเต็มวา 
เพราะความเหลวแหลกแหวกแนวของพระปฏิบัตไิมมี มีแตพระที่ทําลายศีลธรรมทั้งนั้น
เต็มบานเต็มเมือง นี้พดูใหยันเลย เอาหลักธรรมหลักวินัยมายันกันซี มาพูดเฉยๆ ยังไง 
หลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา เปนยังไงวัดของพระพทุธเจา ในปาในเขา รุกฺขมูล
เสนาสนํ นั่นวัดของพระพุทธเจา ผูอยูในวัดนั้นคืออะไร พระที่ทานปฏิบัติศีลธรรมอยูในปา
ในเขา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชําระความชั่วชาลามก สมณศักดิ์สมณแสก ทานเอาไปเขา
ยุงทําไม เดี๋ยวนี้ทําไมมันเกงนัก นั้นละวัดของพระพุทธเจา 

พระของพระพุทธเจาอยูตามปาตามเขา จตุปจจัยไทยทานที่ไดมามากนอยเฉลี่ยเผื่อ
แผไปหมดทานไมสนใจนะ ทานมีแตศีลแตธรรมเต็มหัวใจของทาน นีเ่รียกวาพระของ
พระพุทธเจา วัดของพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน เดี๋ยวนี้มันเปนวัดสวมวัดถาน พระสวมพระ
ถานไปหมดแลวนะ มีอะไรเหลืออยู มันโออาฟูฟาไปหาสิ่งที่ดูไมไดเลยนั่นละ ธรรมดูไมได
นะแตกิเลสมันชอบ เวลานี้พวกกิเลสชอบอยางน้ีแหละ ตั้งเปนบาอันหนึ่ง ไปหาตีเขา เปน
พระไปรบราเขาเห็นไหมพุทธมณฑล กลับมาไดสมณศักดิ์ ตั้งสมณศักดิใ์หกัน นี่สงเสริม
พวกโจรพวกมารใหทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหแหลกเหลวไปหมด  เสริมอยาง
นั้น จึงเรียกวาตั้งนั้นตั้งนี้ ตั้งยศ ตั้งลาภ ตั้งสมณศักดิ์ให เสริมกันในทางที่ชั่วชาลามกไป
หมดเวลานี้ 

เปนผูใหญเทาไรยิ่งเลวมาก ใหญเขาไปจึงเปนมหาโจร เปนหัวหนามหาโจร หัวหนา
อันธพาลไปหมดเวลานี้ หาผูที่ทรงศีลทรงธรรมนากราบไหวบูชามีที่ไหน ไปดูซิดูพระทุก
วันนี้ตามีหูมีทุกคน กิริยาอาการที่แสดงออกของพระทุกวันนี้เปนยังไง เขากันไดไหมกับ
หลักธรรมหลักวินัยขององคศาสดา เขาไมได เมือ่เขาไมไดจะเรียกวาพระไดยังไง ก็เรียกวา
มหาโจรนะซิ เพราะนอกจากไมเปนพระแลวยงัทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของตน
ไปอกี จะไมเรียกวามหาโจรไดยังไง มหาโจร มหาภัย มหาอันธพาลอยูในพวกที่สมณศักดิ์
สูงๆ ในสมัยปจจุบันของพระนี่แหละ ไมอยูที่ไหนเลย แหลกเหลวไปหมดศาสนา จึงนา
สลดสังเวชนะ สรางแตความชั่วชาลามกเต็มวัดเตม็วา 

พระเณรธรรมดาตองเปนไปเพื่อความสงบ ชักจูงคนอื่นใหมีความสงบรมเย็น 
ประพฤติเนือ้ประพฤติดวยความสวยงาม ไปที่ไหนนากราบไหวบูชา อยางน้ันเรียกวาพระ 
แตนี้ไปที่ไหนอาละวาดที่นั่น อาละวาดที่นี่ พระอะไร พระมหาโจร ยิ่งเปนใหญเทาไรตั้งกัน



 ๙

ขึ้นมาสวยๆ งามๆ เปนเจาคณะนั้น เจาคณะนี้ เจาคณะใหญ คณะอะไรๆ ตั้งแตครั้ง
พุทธกาลไมมี ตั้งอยางน้ีไมมี นี่ละพวกกาฝาก ตั้งขึ้นมาแลวก็เปนอํานาจของกาฝาก ทาํลาย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในอํานาจของกาฝากนี้แหละ เร่ืองพระพุทธเจาไมมี พอ
บวชแลวก็ไลเขาปาเขาเขาไปบําเพ็ญสมณธรรม ออกมาองคไหนเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ของพวกเราไดๆๆ เปนลําดบั เดี๋ยวนี้มันเอาอะไรเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มีแตมตูรแตคูถ
เต็มตัวของมนั เต็มวัดเต็มวา เต็มพระเต็มเณร เอาอะไรมาเปนสรณะ มูตรคูถใครจะเอามา
เปนสรณะได ไมมีใครยอมรับ มันก็ยังยินดีพวกมูตรพวกคูถดวยกัน พวกหนอนดวยกัน 
บืนลงไปหาสวมหาถานละพวกหนอน เอาละพูดเทานี้เสียกอน พอ 

โอย นาทุเรศนะ ศาสนาทุกวันนี้ ยิ่งเลวรายเขาไปทุกวันๆ เลวรายมากๆ โอนาทุเรศ 
ธรรมคุนใคร ดูไดหมดธรรม ธรรมไมไดคุนใคร ดูไดหมด ผดิถูกชั่วดีพูดไปตามอรรถตาม
ธรรม ไมไดพูดเพื่อการเหยียบย่ําทําลายผูใด แลวตั้งใจสงเสริมหาเหตุหาผลไมไดไมม ีตอง
พูดตามหลักความจริงจึงเรียกวาธรรมสอนโลกซ ิ

โอย ทุกวันเราไมไดสบายนะ นี่เห็นไหมกวาจะไปทัง้คูทั้งเหยียดยุงอยูอยางน้ีละ 
เกี่ยวกับโลกเรานี่ เราจะมีอะไรเราไมมีอะไร วันหนึ่งๆ เราไมมีอะไร แสนสบายลานสบาย
อยูในหัวใจที่ชําระเรียบรอยแลวไมมอีะไรกวน ที่ยุงอยูนี้ก็เพราะความสกปรกมนัมากวน
เขาใจไหม ก็ตองไดพดูตามเรื่องความสกปรก ธรรมดาเราชี้นิ้วเลยไมมีอดตี อนาคต สมมุติ
ไมมี อดีตอนาคตมาจากไหน ในหัวใจวางอยูหมดเลยจะใหวาไง 

นี่ก็พูดจริงๆ นี่ละผลแหงการปฏิบัติความดี ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของเลยภายจิตใจ 
วางเปลาตลอดเวลา นั้นละความสุข บรมสุขอยูตรงนั้น ไมไดอยูที่ยุงๆ แยงยศ แยงลาภ 
แยงสมณศักดิ์ เหมือนหมากัดกัน (หลวงตาเจาขา บูชาธรรมคะ) 

เออๆ มา ทาํไมเห็นไดมากขึ้นทุกวันๆ ละ ทวีขึ้นเหมือนเจกฝน เจ็กฝนมันทวีขึ้นนะ 
ไดยินไหมเจกฝน เขาฝนไมดีเขาไปหาหลวงตา เขาวาโอยทานพอ เมื่อคนืนี้อั๊วฝนไมดี ฝน
วาไง ฝนวาอีแรงมาจับบนหลังคาเรือน คืออีแรงมันมาจับบนหลังคาบานเขา โอยนั่นมันจะ
รํ่าจะรวย ถาอีแรงมาจับนี้จะร่ําจะรวย ตอไปลือ้จะรวยนะ มันสองตัวนะ ทแีรกวาตัวเดียวๆ 
บอกวาจะร่ําจะรวย เลยบอกสองตัวๆ บอกจะร่ําจะรวย ก็วาสามตัวสี่ตัว นั่นละมันจะมากิน
หัวเจกละ เลยบอกไมมีสักตัว จบแลวนิทาน 

นี่ไดทุกวัน ทองคําเราเสาะแสวงหามากนะ ขอใหพีน่องทั้งหลายเสาะแสวงหามาเพื่อ
หัวใจของชาติไทยเรา เวลานี้เปนกาลอันควรที่ทองคําจะคอยไหลซึมเขาสูคลังหลวงของเรา 
อยาใหขาดใหส้ินไปเสียทีเดียว ใหคอยไหลซึมเขาไปๆ คราวนี้เปนคราวที่จะประดบัชาติ



 ๑๐

ไทยของเราดวยทองคําหนาแนนขึ้นไปโดยลําดับนะ เราจึงเสาะแสวงหา ไมปด เปดไวแตไม
เปดมากนัก ถาเปดมากเหลานี้ไมมีใครใหขายขี้หนาเขาใจไหม ตองเปดแยมๆ ไวอยางน้ีไม
เปดมาก ใหคอยไหลเขามาๆ อยางน้ีแหละ แลวก็คอยใหญขึ้น มากขึ้นๆ เองละ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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