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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ความดีไมไดเกิดจากการทําชั่ว 
 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันจันทรที่ 18 ต.ค.47 

วิบากกรรมติดจรวด !! 
 

วันนี้ตองขออภัยทานผูชมที่ติดตามเรื่องความเปนพระปาที่ผมเขียนมาถึงตอนที ่ 6 

แลว โดยไดกลาวถึงปจจยัสวนกลางกับอาหารบิณฑบาต ซึ่งทางปฏิบัติพระปาทานจะนํามา
แบงปนกันดวยความยุติธรรมและตามความจําเปนแกเพศสมณะ ไมคิดวาน่ีของก ู เปน
เฉพาะของก ูหรือเที่ยวตูเอาของสวนกลางซึ่งเปนของสงฆมาเปนของตน หรือเอาไปสงสวย
แกพระผูใหญ เหมือนเรื่องราวอื้อฉาวที่กําลังเกิดขึ้นกับวดัหลวงพอโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จําตองขอพกัเร่ืองพระปาไวกอน ! 

เร่ืองราวที่เกิดขึ้นกับวัดหลวงพอโสธร ดังทีท่านผูชมทั้งหลายไดทราบจากขาว
หนังสือพิมพและทางหนาจอทีวีนั้น ที่จริงเร่ืองน้ีจะเกิดความเสียหายตอวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คน
ทั่วโลกใหความเลื่อมใสศรัทธาไมไดเลย หากผูเปนใหญในวงการสงฆมีจิตยุติธรรม 

ในเมื่อรูแลววาหลวงพอเจาอาวาส ทานมีปญหาในเรื่องการดูแลทรัพยสินของวดั 

แลวทําไมผูเปนใหญในวงการสงฆถึงไมตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน ใหเปนไปตาม
กฎระเบียบของคณะสงฆ รูทั้งรูวาหลวงพอวัดโสธรทานเปนพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส 

ขอปฏิบัติดานจริยาพระสังฆาธิการก็มบีัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆอยูแลว 

ทําไมถึงไมปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตามตอน ?? 

หรือวาสําหรับหลวงพอวัดโสธรมีขอยกเวน ! ยกเวนเชนเดียวกับพระผูใหญบางรูป
ที่ไมตองถูกดําเนินนิคหกรรม ?? 

แนวทางปฏิบัติของคณะสงฆนั้นใหถือเปนความลับ หามไมใหแพรงพรายใหคน
ภายนอกรู เพื่อจะไดไมเกิดความเสียหายตอภาพรวมของพระศาสนา ไมใหใครตราหนาวา
ไดเกิดความเนาเฟะขึ้นในวงการสงฆ 

ทําไมเลาถึงปฏิบัติลัดขั้นตอนรวบหัวรวบหางเอาไปดําเนินการเสียเอง แลวรีบ
ตัดสินชนิดทีห่ามไมใหมีอุทธรณฎีกา  
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พิโธ พิถงั !  หลวงพอเจาอาวาสวัดโสธรทานอายุเกือบจะเกาสิบอยูรอมรอแลว ทาน
สรางความเจริญใหแกพระพุทธศาสนาและบานเมืองมานานนับชั่วอายุคน แตทําไมเวลา
ทานถูกกลาวหาวาหยอนยานในเรื่องการดูแลทรัพยสมบัติของวัดเพียงเทานั้น ทําไมถงึตอง
ถูกปลดทานในทํานองประจานกันดวย ?? 

วาก็วาเถอะ วัดหลวงพอโสธรนั้นใครๆ ก็รูวามีผลประโยชนซึ่งเปนเงินสดเขาวัด
นับวันละหลายแสนบาท แตถาจัดงานพุทธาภิเษกส่ิงมงคลก็จะมีเงินไหลมาเทมาเขาวัด
นับเปนสิบเปนรอยลานบาท ผลประโยชนดังที่วานี้เองที่ทําใหพระผูใหญจากสวนกลางตอง
มาขอความสนับสนุนในเรื่องเงินๆ ทองๆ กับวัดนี้อยูบอยครั้ง ทั้งในเรื่องการเคลื่อนไหวที่
เปนปฏิปกษกับรัฐบาล และการเคลื่อนไหวที่ขนพระเณรมาเชียรใหกําลังใจพระผูใหญบาง
รูป  

การจายเงินสวนกลางของวัดไปชวยเหลือกิจการพระผูใหญในสวนกลาง หลวงพอ
เจาอาวาสทานจายใหตามรองขอมิไดขาด แตผูที่ไดหนากลับไมใชหลวงพอเจาอาวาส สวน
จะเปนใครนั้นคงพิจารณาไดจากพฤตกิรรมอันมิชอบของพระรูปหนึ่งที่กระเห้ียนกระหือรือ
อยากขึ้นมาเปนเจาอาวาสแทนนั่นแหละ 

ไมพนไปจากการปลนบัลลังกเจาอาวาส ! 

ความอยุติธรรมกําลังเฟองฟูในวงการสงฆ กระบวนการยุติธรรมที่เอาวางไวดีแลว
กลับไมถือปฏิบัติ ฉีกกฎมหาเถรสมาคมที่มีมาชานานทิ้งอยางไมแยแส จูๆ กนําเร่ืองน้ีเขา
รายงานตอที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยไมตองบรรจุเปนวาระการประชุมตามระเบียบที่
วางเอาไวดีแลว พอพูดในที่ประชุมจบก็อางเปนมติมส. 

ผูถูกเชือดหมดสิทธิ์จะรองขอความยุติธรรม 

วิบากกรรมจึงติดจรวด !! 

ทันทีที่ออกขาวปลดเจาอาวาสโดยไมเปนธรรม บายวันเดียวกันพระผูใหญรูปหนึ่งก็
ถูกหามสงโรงพยาบาล  คุณหมอผูเชี่ยวชาญจาก 2 โรงพยาบาลใหญตองชวยกันผาตัด
ชวยชีวิตแบบฉุกเฉิน ตดัชิ้นเนื้อไปตรวจหาเนื้อรายทางแล็ป ปกปดขาวสนิทหามมิใหแพรง
พรายออกไปภายนอก 

พิจารณาตัวตนบางเถอะ เขาแก เราก็แก เขาปวยได เรากป็วยได เมื่อปลดเขา
ดวยอางวาแก ก็ควรปลดตัวเราเองไดตามวิบากกรรม !! 
 
       ณ. หนูแกว 
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 หลวงตา อยาปด ความจริงปดไมได ความจริงจริงตลอด ปดไมอยู บอกแลว นี่ก็
ออกมาตามความจริง ไปผาตัดหรืออะไร บางคนเขาวาไปผาตัดพวงหํา วาเปนมะเร็ง ปด
ไมปดก็มีคนมาเลาใหฟง เราไดยินอยางน้ีก็ตองเปดออกมาใชไหม วามะเร็งกินหํา อาว เขา
วาอยางน้ัน เราเปดเผยยังบอก 

โยม กราบเรียนเพิ่มเติมครับ เขาประกาศทางไอทีวี ชวงนี้สมเด็จพระพุฒาจารย
ปวยก็เลยมอบใหสมเด็จวัดชนะสงครามปฏิบัติหนาที่แทน 

หลวงตา ทานองคนี้ทราบวาทานเปนธรรมมาดั้งเดิมนะ กไ็ปอางธรรม ผูเปนธรรม 
วัดชนะสงครามทานเปนธรรม แตความไมเปนธรรมเราเปนผูทําเอง กอ็ยางน้ันละมันปลิ้น
ปลอนพวกนี ้ แหมเราเห็นศาสนาที่เลอะเทอะที่สุดก็คือปจจุบันนี้แหละ ตั้งแตเราบวชมาก็
ไมเคยเห็น จนสลดสังเวชนะเรื่องเหลานี้ เห็นไหมนั่นยกทัพออกมาตีกันเหมือนหมา ไมใช
เหมือนพระ หัวโลนๆ ผาเหลืองๆ ยกทัพออกมาตีกัน เขาเอามาติดไวที่หนาศาลาเห็นไหม
ละ เปนพระทําไมจะทําอยางน้ันไดลงคอ ทําไมได ไมมี ตั้งแตสัตวพระพุทธเจากไ็มให
เบียดเบียนไมใหทําลาย นี้ทําไมยกทพัออกมาอยางน้ี ผาเหลืองๆ หัวโลนๆ ดูเอาซิ 

เราน้ีพูดจริงๆ คือเราไมมีอะไรที่จะตอบรับใคร ทั้งดีทัง้ชั่วเขามาหาเราไมติด บอก
งั้นเลย มีแตความสลดสังเวชกับโลกที่สกปรกแสนสกปรกเทานั้นเอง วาอะไรขึ้นมาเราไมมี
สวน เราพูดจริงๆ เปดอก บอกวาเราไมมีในสามแดนโลกธาตุนี่ เราก็ฟงไปพูดไปอยางน้ัน
แหละ เราไมมี จะทําอะไรก็ไมมีกับเรา เร่ืองดีเร่ืองชั่วเปนเรื่องสมมุติทั้งหมด จะโจมตีแบบ
ไหนก็เทาเดิม ยกยอก็เทาเดมิ เขาหาเจาของ โจมตีคนอื่นก็คือโจมตีเจาของ ยกยอคนอื่นก็
คือยกยอเจาของ ไมไปไหนแหละ มาที่นี่ อยางหลวงตาบัวนี่พูดจริงๆ เปดอกแลวมาได ๕๕ 
ป เขาใจไหม 

นี่ละธรรมของพระพุทธเจาจริงหรือไมจริง พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาพระองคเดียว
เปนศาสดาสามโลกธาตุ ดูซิพระพทุธเจาจริงหรือไมจริง นี่เปดออกมาจากหัวอกนี้ก็ธรรม
อันเดียวกันทําไมจะไมจริง ก็จริงอนัเดียวกันทําไมจะพดูไมได ความชั่วเขาทําเต็มโลกเต็ม
สงสาร เปดเผยอยางเต็มโลกเต็มสงสารเขายังเปดเผยไดทําไดแลวเขาก็พูดได ทําไมเราจะ
พูดไมได เราก็พูดไดเชนเดียวกัน ทั้งดีทั้งชั่วเปนของจริงดวยกนั พูดไดเสมอกัน 

เราสลดสังเวชนะบรรดาพี่นองทัง้หลายไดมาเห็นคราวนี้ เราไมมีสวนอะไรเลยมีแต
ปลงธรรมสังเวช จะวาไดวาเสียกับอะไรเราบอกไดวาเราไมมี เราพอทุกอยางแลว ไมวาจะติ
ฉินนินทาหรือสรรเสริญเยินยอ ไมเขาทั้งน้ัน บอกพอคําเดียว ไมเขา มีแตความสลดสังเวช
กับโลกที่สกปรกเทานั้น ใหทานทั้งหลายพินิจพิจารณา ใหแกออก ตวัสกปรกมันอยูใน
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หัวใจเรา มันแสดงออกจากหัวใจเปนกิริยาทาทางตางๆ ออกจากหัวใจทั้งน้ัน ใหพากันแก
หัวใจ ใหดูหัวใจตนเอง อยาไปดูแตโนนแตนี้ อันนั้นดีอันนี้ดี หาติหาชมอันนั้นอันนี้ หัวใจ
เจาของที่เปนไฟอยูในหัวอก เผาหัวอกทัง้วันทั้งคืนไมติไมชมไมแกไมไข จนกระทั่งวันตาย
ก็ตายไปดวยความจมนั่นแหละถาไมแกนะ ถาแกแกไดเวลานี้ยังไมตาย ตายแลวจะนิมนต
พระมากุสลา ๕๐๐ วัดก็ตามเถอะไมเกิดประโยชนอะไร เพราะการทําอยูกบัเจาของ ใครจะ
ไปแบงเอาดึงเอาออกได ถาดึงออกไดพระพุทธเจาก็จะสอนวา เอา ใครจะทําอะไรก็ทําเถอะ 
ตายแลวหลวงตาองคเดยีวเทานั้นไปกุสลาให กวาดออกหมดความชั่วไมใหมีเหลือ 
พระพุทธเจาไมทรงบัญญตั ิ

กุสลา ธมฺมา ก็คือธรรมที่ทําคนใหฉลาด สอนแกไขดดัแปลงตนเองใหฉลาดขึ้นมา 
ก็เปนความดีแกตนขึ้นมาเทานั้นเอง ก็ไมทราบวาจะไปสรางอะไรนักหนา ความดิบความดี
ไมไดเกดิจากการทําชั่วนะ การทําชั่วเกิดความทุกข เกิดความชั่วขึ้นมา การทําดีตางหากเกิด
ความดีความสุขความเจริญขึ้นมาก็เห็นกันหยกๆ ศาสนาพระพุทธเจาสอนมานี้ เมืองไทย
เราอยูทามกลางศาสนา แลวผูที่ทรงศาสนานี้เสียเองเปนผูสรางความชั่วชาลามก แลวโลก
เขาจะกราบไหวไดยังไง ไมมีใครจะกราบไหว หมาก็ไมกราบจะวาอะไร ลงคนไมกราบแลว
หมามันจะมีอํานาจยิ่งกวาคนไปกราบไดยังไง หมาก็ไมกราบ ใหพากันพินิจพิจารณานะ นี้
เปนธรรมสอนเราทั้งนั้นแหละ อยาทําอยางน้ัน ดูไมไดเลย โลกน้ีแตกถาขนืทําอยางน้ีกัน 

เพียงแสดงขึน้มานี้สะเทือนโลกขนาดไหน นั่นเห็นไหมรูปภาพออกมานั่น พระยก
ทัพออกมาจะมารบขาศึกศัตรูทั้งหลาย เหมือนฆราวาสญาติโยม เหมือนทหารตํารวจเขาที่
รักษาชาติบานเมือง อันนี้รักษาอะไร นี้คือทําลาย นั่นเขาทําเพื่อรักษา อนันี้ทําเพื่อทําลาย 
มันตางกันนะ ถาพระออกไปทําอยางน้ีก็เพื่อทําลาย ตํารวจทหารเขารักษาชาติบานเมือง 
เขาทําลายขาศึกศัตรูตางหาก เขาไมไดทําลายชาติบานเมืองของเขา มีตํารวจทหารไวรักษา 
เปนรั้วบาน กําแพงบานกําแพงเมืองกําแพงชาติ นั่นเปนประโยชน จึงมีมาประจํา แตพระนี้
ไปเปนอยางนั้นไมเคยมี ไมมีทีไ่หน มันอุตริออกมาหาอะไรทําอะไรใหโลกเขาไดสลดสังเวช
กัน เฉพาะอยางยิ่งโลกชาวพุทธเราดูไมไดเลย ดพูระแบบนี้นะ พากันพิจารณานะ 

เราพูดจริงๆ เราไมมีอะไรกับโลก มีแตความสลดสังเวชเทานั้น เออ พระพุทธเจาก็
สอนพอแลว นี่พวกเปนมหาเสียดวย เปนมหาแตเปลี่ยนสระพยัญชนะตัวหนาตัวหลังพลิก
ใสกัน เปลี่ยนมหาใหเปนหมามันก็เปลี่ยนไดยากอะไร ก็คนเปลี่ยน มหาก็ตั้งขึ้นมา หมาก็
ตั้งขึ้นมาได เปลี่ยนไปไหนก็เปลี่ยนไดซิ อูย สลดสังเวชจริงๆ นะจิตใจนี้เมื่อมันต่ําลงไป
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แลวมันจะไมดูเลยนะของดิบของดี จะดูตั้งแตของชั่วชาลามก ถือวาเปนของดี เปนอยางน้ัน
แหละ มีเทานั้นละ 

โอย ปวดขา ตองเหยียดออก วาวิบากกรรมๆ นี่หลวงตาบัวก็เปนวิบากกรรม
เหมือนกันดูเอาซิ มันมีดวยกันทุกคนวิบากกรรม ใครอยาไปอวดตอกรรมนะ พระพุทธเจา
แสดงไววา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดสามแดนโลกธาตุนี้จะเหนืออานุภาพแหง
กรรมไปได อานุภาพแหงกรรมเหนือโลกเลย นั่นฟงซิ ใครจะไปเกงกวากรรม เกงกวาคํา
สอนของพระพุทธเจานี้ฉิบหายทั้งน้ันแหละ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ อานุภาพแหงกรรมนี้เหนือ
ทุกอยาง ไมมีส่ิงใดจะมาเสมอไดเลย ตีเสมอไมได นั่นทานบอกไวแลว พากันพิจารณานะ 
ไมมีใครเหนือกรรมไปไดเลย แลวยังจะอวดเกงกวากรรมไปไดยังไง เหนือไมไดเหนือ
กรรม ทานสอนใหระมัดระวัง กรรมดีใหส่ังสมใหดี กรรมชั่วสั่งสมเทาไรก็ชั่วไปตลอด 

เห็นไหมเวลาพระพุทธเจาทานตรัสรู ทานทรงบําเพ็ญขนาดสลบไสล ใครไปรูไป
เห็นทาน ทานไปประกาศตนที่ไหน ทานก็ทําโดยลําพังพระองคเอง ตรัสรูปงขึ้นมาใครรู
เมื่อไร พระองคเองรูกอน เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมรูตามลําดับลําดากัน ดังทานแสดงไว
ในธัมมจักกปัปวัตตนสูตร พวกเทวดาตั้งแตภุมมเทวดานี้ พอพระพุทธเจาตรัสรูแลว
สะเทือนขึ้นไป ภุมมเทวดาบอกเทวดาชั้นจาตุมเรื่อยๆ บอกกันเปนลําดับ วาธรรมชาติที่
เลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวในโลกๆ พระพุทธเจาตรัสรูแลว ขึ้นไปถึงพรหมโลก ๑๖ ชัน้ ใน
ขณะเดียวกันเทานั้นถึงกันหมดเลย พระองคไปประกาศที่ไหน ทําไมโลกเขารูได เทวบุตร
เทวดาก็รูได พระพุทธเจาพระองคไปประกาศที่ไหน 

ความจริงเปนอยูในพระพุทธเจาแลว พระองคทรงรูกอน พวกนี้ก็รูตามลําดับลําดา 
ประกาศกองกันเลย อิติห เตน ขเณน เตน มุหุตฺเตน, ยาว พรฺหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคคฺจฺ
ฉิ เร่ืองกระทบกระเทือนไปถึงหมื่นโลกธาตุ ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุกระเทือนไป
หมดในขณะเดียวกันเทานั้นที่พระพทุธเจาตรัสรู นี่ละของเลิศเลอกระเทือนไปหมดเลย 
พระพุทธเจาทําพระองคเดียวไมประกาศใหใครทราบแหละ แตทําไมทราบกระจายกันไป
หมดถึงขนาดนั้น เรียกวาปดไมอยูของจริง ชั่วกจ็ริง ดีก็จริง ไปตามขั้นของตน คือไปตาม
หนาที่ของตน 

ใครทําลับก็ไปชั่วอยูที่ลับ ทําที่แจงก็ไปชั่วอยูทีแ่จง ไปทกุขไปสขุอยูกับคนผูทํา 
ไมไดไปสุขไปทุกขอยูกับผูใดที่ไมไดทํา ใหระมัดระวังการกระทําของตน การกระทําของตน
สําคัญมากทีเดียว พระพุทธเจาจึงสอนใหระวังๆ แลวก็ยังบอก นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมี
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อานุภาพใดจะเหนืออานุภาพแหงกรรมไปไดเลย นั่นฟงซิ ไมมีอะไรเปนคูแขง อานุภาพ
แหงกรรมเหนือตลอด ทานบอกอยางน้ัน ใหพากันระมัดระวัง 

ทองคํากําลังเปนน้ําไหลซึมเขาคลังหลวงของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงไมไดปด เรา
เปดไว แยมๆ ไว ถาเปดกวางๆ ไมมีใครใหมันขายขี้หนา จึงเปดไวแยมๆ เทานั้น แลว
คอยไหลซึมเขามาเรื่อยๆ เราพยายามจะขนทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา เพราะคลังหลวง
ทองคํามีนอยมาก เมื่อเราไดเปนกอบเปนกํามาแลวตามความมุงหมายของเรา ดวยความ
พรอมเพรียงของพี่นองทั้งหลาย ไดเต็มสัดเต็มสวนแลว เราก็อยากจะไดทองคําที่เปนปลีก
เปนยอยใหเปนน้ําไหลซึมเสริมกันเขาไปในเวลานี้ ซึ่งเปนกาลอันควรมากทีเดียว เราจึงเปด
แยมเอาไว ทองคําเรารูสึกวามีนอย เวลานี้ก็ไดเขาไปตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง นี่ได
เรียบรอยแลว ทีนี้เราอยากไดทองคาํนี้เปนน้ําไหลซึมเสริมสวนใหญเขาไปเรื่อยๆ คลัง
หลวงของเราจะไดหนาแนนขึ้น เมื่อคลงัหลวงเราหนาแนนขึ้นแลว ชาติไทยของเราก็
หนาแนนขึ้นมาๆ จึงขอใหพี่นองทั้งหลายพินิจพิจารณา ขนสมบัตินี้เขาสูคลังหลวงของเรา 
เทากับหนุนชาติทั้งชาติใหแนนหนามั่นคงตลอดไป 

 เราพูดจริง ๆ นะเราสลดสังเวชมากทีเดียว คราวไดออกชวยชาติคราวนี้ไดเห็นทุก
ส่ิงทุกอยาง อยางที่วาน้ี ไมเคยคิดเคยคาดก็ไดเห็น โอยหยาบขนาด พระเราหยาบ นี่แสดง
ออกไปเหลานี้ ที่อานมาตะกี้นี้มีแตเร่ืองความหยาบโลนของพระทั้งน้ัน นี่ละที่วาไอหลังลาย 
ที่ทานทําออกมานั้นนะ เปนผูเฉลียวฉลาดมากทีเดียว เพื่อสับเปลี่ยนวนเวียน ประสานกัน
ในระหวางมนุษยที่อยูรวมกัน ตองมเีงินมีทองแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกัน นี้เปนความฉลาด
สําหรับทานผูผลิตขึ้นมา ทานผลิตขึ้นมาใหเปนความสะดวกพอดี ๆ  
 แตทีนี้ไอตัวสําคัญที่มันผลิตไมเปนนั้น มันก็ผลิตแบบหนึ่งขึ้นมา ไอความโลภได
เทาไรไมพอๆ นี่มันผลิตขึ้นมา ไดเทาไรไมพอ ไดทาไหนเอาทั้งน้ัน ทาไหนเอาทั้งน้ัน อยาง
ที่ออกหนังสือพิมพนี้ออกทาไหน ไดทาไหนฟงซนิะ อยางนี้ละไอหลังลายมันมีอํานาจมาก 
ไมมีมากไดแตธรรม กับธรรมนี้ขึ้นมาไมได เหนือมาไมได ธรรมเหยียบตลอดๆ 
นอกนั้นมันเหยียบหมดไอหลังลาย เขาใจไหมไอหลังลาย เราพูดอยางน้ีไมมีใครพูด มีแต
หลวงตาองคเดียวนี้พูด ใครไมอยากเปนบาแลวอยาเปนบากับไอหลังลาย เขาใจไหม ถา
ใครอยากเปนบาแลวก็เอาวิ่งตามมัน ก็มีเทานั้นแหละ มันมีอาํนาจมากอยางน้ี 
 ทานตั้งเอาไวสําหรับเปนความสะดวกสบาย ระหวางโลกที่อยูรวมกันทั้งเขาทั้งเรา 
ไมไดตั้งไวเพื่อใหโลภเสียจนลืมเนื้อลืมตัว เปนบาอํานาจบาตรหลวง ไดเทาไรไมพอๆ 
เวลานี้โลกรอนมากเพราะอันนี้เอง จะเปนเพราะอะไร ก็มีมาไวเพื่อความสะดวก มันไมได
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สะดวกนะซ ิ ไดมาเทาไรยิ่งไมสะดวกใหญ ไดนอยไปๆ เร่ือย ไมสะดวก ถาไดมากจะ
สะดวก จนกระทั่งวันตายก็ไมสะดวกละ ความโลภไมพาใหสะดวก มันอยากไดตลอดๆ 
เปนอยางน้ันละ ปลอยสิ่งเหลาน้ีออกเสียโดยสิ้นเชิง ดังพระพุทธเจา-พระอรหันตทานเอา
อยางน้ีเลยนะ ไมมีอะไรติดในพระทยั ในหัวใจ แสนบรมสุขอยูในนั้นเลย นั่นละเรียกวา
เหนือ  ส่ิงเหลานี้ไปอาจเอื้อมไมไดเลย ทานเหนือตลอด 
 เร่ืองเงินนี้ในธรรมวินัยของพระพุทธเจาเรา ทรงบัญญัติไวใหพระปฏิบัติตาม ของ
เลนเมื่อไร คือทานตัดขาดสะบั้นไปเลยเรื่องเงิน ชาตรูปรชตํ อุคฺคณฺเหยฺย วา อคฺุคณฺ
หาเปยฺย วา อุปนิกฺขิตฺตํ วา สาทิเยยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺตยิํ. นี่ออกมาทางปาฏิโมกขดวย 
ภิกษุรูปใดไปจับเงินและทอง ตนไปเอาเองก็ตาม ใหคนอื่นไปเอามาใหก็ตาม ดวยความถือ
เปนของตนปรับอาบัติ ของนั้นนิสสัคคียตองเสียสละ เจาของจึงจะแสดงอาบัติตก  
 นิสสัคคียคือเสียสละ ความเสียสละในเงินที่พระภิกษุไปเอามาเปนของตนนั้น 
พระพุทธเจารับสั่งใหพระสงฆส่ีรูป นูนนะฟงซิ พระองคนี้ไปรบัเงินรับทองมา ยอมรับแลว 
ใหเอาเงินเหลานี้มาวางในทามกลางพระสงฆส่ีรูป พระวินัยมี แลวใหพระสงฆส่ีรูปนั้น
สมมุติพระองคใดองคหนึ่งทําหนาที่ในทามกลางสงฆนั้น ใหเอาเงินนี้ไปปาเขาปา บอกชัดๆ 
อยางน้ีนะ ปาเขาปาแลวหามกําหนดที่ตก ถาวาเงินนี้จะตกทีต่รงไหนๆ ปรับอาบัติอีก ทาน
ตัดขาดขนาดนั้นนะ เพื่อไมใหเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ ซึ่งจะเปนฟนเปนไฟแกการบําเพ็ญ
เพื่อความพนทุกขของพระ ส่ิงเหลานี้กลับเปนภัยสําหรับพระนะ เปนภัยตอธรรมของพระ  
 ใหไปเสียสละ สมมุติใหพระองคหนึง่ถือเงินนี่ไป ใหไปปาเขาปา และหามกําหนดที่
ตก ถายังกาํหนดวาตกที่ไหนๆ มีความหมายจะไปเอาอยูใชไหม ปรับอาบัติอีก เมื่อทํา
อยางน้ันแลวมาแสดงอาบัติได เงินเหลานี้หมดไปไหนก็ชางเถอะไมสนใจเลย ปาเขาปา
เทานั้น โดยไมกําหนดทีต่กเลย นี่พระวินัยมี เอาออกมาจากคัมภีร พระไปจับไปตอง ไปยึด
ไปถอืไดเมือ่ไร ปรับอาบัติปาจิตตีย สวนสิ่งของนิสสัคคียใหเสียสละใหหมด ไมใหมอีะไร
หวงใยเลย นี่เปนพระบัญญัติขั้นตน บัญญัติทีแรกเลย  
 ทีนี้อันดับทีส่องมาเมณฑกเศรษฐี เห็นพระเจาพระสงฆทานไปบวช ออกมาจากสกุล
พระราชามหากษัตริยที่เปนสกุลละเอียดออนมากก็มี คนธรรมดาเราก็มี เวลาเขามาสู
สถานที่บวช คือมาบวชเปนพระแลวนั้น ทุกส่ิงทกุอยางปจจัยสี่ตองอาศัยประชาชนเขาเลี้ยง
ดู ทีนี้พระที่เปนกษัตริยออกมานี้ทานเคยไดรับความละเอียดออนมาแลวจะมาสมบุกสมบัน 
เปนทุกขในปจจุบันสด ๆ รอน ๆ นั้นรูสึกจะหนักมากไป เมณฑกเศรษฐีจึงไปทูลขอ 
พระพุทธเจาทรงอนุญาต คือทรงผอนผันลงมาวา แตกอนพระพุทธเจาหามไมใหจับใหแตะ 
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ใหตอง ไมใหเอาเลย ขาดแลว ไมใหเกี่ยวของเลยกับเงิน ทีนี้เมณฑกเศรษฐีมาขอความ
ผอนผัน วาขอใหมีผูใดผูหนึ่งรับปจจัยนี้เอาไปซื้อกัปปยภัณฑ ส่ิงที่ควรแกพระมาถวายพระ 
ขอความผอนผันจากพระพุทธเจา พระพุทธเจากท็รงเล็งพิจารณาแลว เอา ถาอยางน้ันเรา
จะลดลงนิดหนึ่ง คือเงินที่เขามาถวายนี้ใหมีไวยาวัจกรหรือทายกผูใดผูหนึ่ง มาเอาเงินนี้ไป
เก็บเอาไวเพื่อเวลาทานตองการอะไร ใหทานสั่งใหไปซื้อส่ิงน้ันๆ มาเพื่อผอนใหเปนเบาลง
ไปๆ แตเราตถาคตไมใหยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไวนั้นอีกดวย เก็บไวแลวก็ยังไมให
ยินดี ใหยินดีในกัปปยภณัฑที่ตนตองการเทานั้น นี่ชี้ขาดลงไปอีก นี่พระพุทธเจาเด็ดขาด
ไหม 

แลวเวลานี้เปนยังไงเลอะเทอะไหมไอหลังลาย มันเหยียบหัวพระไปทุกทิศทุกทาง
เวลานี้ มันฟงเสียงพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ไหน นี่ละพระโอวาทออกจากคัมภีร ไปด ู
เราไมไดมาอุตริ ไมไดมาอวด เรียนมาเหมือนกัน เห็นเหมือนกัน ขอหามพระพุทธเจาที่
เกี่ยวกับเรื่องเงินนี้เด็ดขาดมากทีเดียว ทรงผอนผันมาเพียงใหผูอื่นรับไวใหเพื่อจะไปซือ้กัป
ปยภัณฑ แตไมใหยินดใีนเงินที่เขารับไวเพื่อตน นูนนะฟงซิ แลวเวลานี้มันเปนยังไงมัน
เลอะเทอะไปยังไง ฟาดใหมันเต็มยามเต็มถุง ไปก็ได ไปที่ไหนใหเต็มกระเปาไปก็ได เต็ม
ยามไปก็ได ไมไดสนใจ เหยียบหัวพระพุทธเจาคือพระวินัยนั้นแลไป  
 พระวินัยก็ดี พระธรรมก็ดี คือศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลาย ทานบอกไวแลววา 
พระธรรมและพระวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเราตาย
ไปแลว เมื่อทําอยางน้ีแลวมันก็เหยียบหัวพระพุทธเจาไป คือเหยียบพระวินัยไปก็เหยียบหัว
พระพุทธเจาไป แลวก็ดูเอาซิทุกวันนี้เปนยังไง เลอะขนาดไหน ศาสนาจนจะดูไมไดแลวนะ
เวลานี้ นอกจากนั้นยังเห็นพระยกทัพมาตีกันอีก ก็ยิ่งสลดสังเวชไป บอกวาเราไมมีอะไรกับ
โลก มีแตปลงธรรมสังเวช ใครจะเอาดีเอาชั่วอะไรมาใหเรา ไมตดิไมมเีราบอกแลว สาม
แดนโลกธาตุนี้เราปลอยโดยสิ้นเชิงมาเปนเวลา ๕๕ ปนี้แลว ก็บอกประกาศ นี้อวดเหรอนี่ 
ของจริงนํามาพูดอวดไดยังไง ของปลอมเขายังเอามาแสดงได ของจริงแสดงไมไดมีเหรอ  
 นี่เราพูดถึงเร่ืองธรรมเรื่องวินยั เร่ืองจตุปจจัยทีว่าไปโกยเอามาจากที่นั่นที่นี่ เวลานี้
ไอหลังลายเลยเปนใหญเปนโต สรณํ คจฺฉามิ แลว แทนพุทฺธํ สรณํ คจฉฺามิ ธมฺมํ สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ไอหลังลาย สรณํ คจฺฉามิ แทนพระพุทธเจาแลวเวลานี้ มันไมไดมองดู
พระพุทธเจายิ่งกวาไอหลังลายนะ เอาละเอาแคนี้เสียกอน ใหพร 
 ตะกี้นี้ออกหนังสือพิมพกเ็ปดเผยแลวใชไหม ที่วาจะผาตัด ดูวาเปนมะเร็งที่หํา แลว
ก็บอกวาใหปดใหหมดอกีนะ กําชับกําชาหมอไวใหปด แลวไมทราบใครมาเปดก็ไมรู พวก



 ๙

นี้ก็เลยไดฟงกันไปหมดเลย มันก็มีดวยกัน คนทั่วโลกเปนไปไดทั้งน้ัน เปนของแปลกอะไร 
ปดหาอะไร พูดตามความจริงก็ได  
 วันนี้ไดฟงพระวินัยอยางชัดเจน พระวินัยเกี่ยวกับไอหลังลาย ขั้นตนทานบัญญัติเขา
ในปาฏิโมกข พระสวดทกุ ๑๕ วันเลย เราก็ยังจําไดอยูในปาฏิโมกข ที่ยกขึ้นมาตะกี้นี้
ออกมาจากปาฏิโมกขนะ เราเรียนเราจําได สวดปาฏิโมกขมาได ๑๖ ป  จึงไดหยุด ใหพระ
สวด เราไมสวดเลยเดี๋ยวนี้ เราสวดปาฏิโมกขมาตั้งแตพรรษาแรกถึง ๑๖ ป จากน้ันมาก็
หยุดตั้งแตนัน้จนกระทั่งบัดนี้ ไมสวด เพราะฉะนั้นเวลาเอามาพูด มันกพ็ูดไดละซิ ก็เรียน
มาแลว 

 ชาตรูปรชต ํ อุคฺคณฺเหยฺย วา อุคคฺณฺหาเปยฺย วา อุปนิกขฺิตฺตํ วา สาทิ
เยยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ภิกษุรูปใดก็ตามรับเงินก็ดี ทองกด็ี หรือส่ิงทีส่มมุติใหเปนเงิน
ก็ดี   รับเองก็ดตีองอาบัติ ใหคนอื่นรับตองอาบัติ หรือเขารับใหยินดีก็ตองอาบัติจากการ
รับของเขา นั่นฟงซิปรับขนาดนั้น นี่เปนพระบัญญัติเบ้ืองตน อันดับที่สองเมณฑกเศรษฐีไป
ขอความผอนผันจึงลดลงมา แตกอนไมใหรับทั้งน้ันเลย ตอมาอันดับหลังน้ีจึงมาผอนผันให
เขารับแทนได แตใหยินดีในกัปปยภณัฑที่เขาจะไปซื้อมา ไมใหยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว
เพื่อตน ถายินดีปรับอีก แนะฟงซ ิ คือทานตัดขาดเพื่อไมใหมีความเยื่อใยในสิ่งเหลานี้เลย 
จะไดปฏิบัตธิรรมสะดวกไมมีอะไรเลย เพราะอันนี้เปนภัยมาก พระพทุธเจาจึงตัดอยาง
รุนแรง คือเปนภัยตอการบําเพ็ญธรรม เอาละเลิกกนั 
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