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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ความรูของกิเลสเฟอทั้งนัน้
จากนสพ.ไทยรัฐ วันนี้ คอลัมนชักธงรบ
เทวดาดูพระ
หลายปแลวผมเห็นคนโกนหัวหมเหลือง ตัง้ วงในดงหญาหลังสถานีขนสง เทของกิน
ของใชที่ไดจากการบิณฑบาต ออกจากบาตรและยามใบใหญ ก็เขาใจไดทันที เปนแกงพระ
ปลอมจากอีสาน
เรื่องอยางนี้ ชาววัด...มองปราดเดียวก็รู
แตนั่นเปนพระปลอม เหมือนพระเครื่องปลอม แบบ...ดูงาย นักเลงพระใชคําวา ไม
ตองเขาแวน
แตถาเปนพระปลอมฝมอื ...ตองใชความเชี่ยวชาญมากกวา ทั้งพิมพทงั้ เนื้อ เขาตา
เขาแวนแลวก็เขาอีก ก็ยังติดสินไมได นาจะแท สองอีกทีนาจะเก!
พระแบบทานเจาคุณ ทานพระครู หลวงปู หลวงตา...แทหรือปลอม สมัยนี้...เขาใช
แผนนารีพิฆาตครับ ใชสีกาเขาไปทาบปบเดียว ก็พิสูจนได
แตถาเปนพระอรหันต...ปลอม กวาจะตัดสินกันได ก็ตองใชเวลาสักหนอย
สมมุติ...เห็นพระตั้งม็อบ หรือตั้งวงเรี่ยไร...ชื่อเสียงทานก็ดัง มีคนนับถือครึ่งคอน
เมือง จะชี้วาเปนพระปลอมทันที คงไมได ตองใชหลักตัดสินพระธรรมวินัย 8 ขอ
ธรรม...เหลาใด...เปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ เพื่อความประกอบทุกข เพื่อ
ความสะสมกองกิเลส เพื่อความอยากใหญ เพื่อความไมสันโดษยินดีดว ยของมีอยู เพื่อ
ความคลุกคลีดวยหมูคณะ เพื่อความเกียจคราน เพื่อความเลี้ยงยาก
ธรรมเหลานี้...ไมใชธรรม ไมใชวินัย ไมใชคําสั่งสอนของพระศาสดา
พระที่มีกิจกรรมนอกธรรมนอกวินัย
ไมนาจะใชพระในพระพุทธศาสนา
ใชหลักตัดสินดวยธรรมวินัยแลว ยังชี้ชัดไมได แทหรือปลอม ลองหันไปใชหลักโลก
ธรรม
มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข มี 8 ขอเหมือนกัน
นี่คือธรรมที่ครอบงําสัตวโลก และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรมนั้น ก็ถาพระที่อวด
ตัววาเปนอริยะ ยังติดของดิ้นขลุกขลัก อยูในลาภยศสุขสรรเสริญ
คงตัดสินได ไมใชพระอริยะ
ผูกํากับ
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เปนไดแคสัตวโลกเทานั้น
เหลานี้คือเกณฑ ที่ผมไดจากนวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี พระนิพนธสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครับ
พลิกไปหาหลักจากธรรมนูญชีวิต ของทานอาจารยพระมหาประยุทธ หัวขอคนสืบ
ศาสนา
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ขอแรก...เรามีเพศตางจากคฤหัสถ สลัดแลว
ซึ่งฐานะ ควรเปนอยูงาย จะจูจี้ถือตัวเอาแตใจตนไมได
หัวขอคนถึงธรรม มีธรรม ทีอ่ ธิบายความหมายของพระผูหมดกิเลส หลายขอ ขอ
หนึ่งความวา
ความงุนงานหงุดหงิด ยอมไมมีในใจของพระอริยะผูผานพนไปแลวจากการ (คิด
กังวล) ที่จะไดเปน จะไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ทานปราศจากภัย มีแตสุข ไมมีโศก
แมแตเทวดาก็มองใจทานไมถึง
พระประเภทที่แสดงอารมณพลุงพลาน ลวงล้ําเรียกรองวุนวายไปทั้งในวัดในบาน
จนคนเขาสนเทหกันทั้งบานทั้งเมือง คงไมตอ งสงสัย ทานจะเปนพระแบบเทวดามองใจไม
เห็น หรือเปลา?
ทาทีทานไมใชพระปลอม อยางดีก็เปนแคหลวงตาขี้โมโหธรรมดา.
"กิเลน ประลองเชิง"
หลวงตา
วันนี้ไมมีอะไร ก็มีเทานั้น ก็อานพอหอมปากหอมคอ นวโกวาทเราก็
อานแลวตั้งแตนักธรรมตรี ก็อานมาแลวจํามาแลว เขาวาขึ้นรูทันที ไมทราบวาพระปลอม
หรือพระจริงเทานั้นเอง หากรูทันที ธรรมะพระพุทธเจานั้นขอใดแงใดทีไ่ มเปนสารคุณไมมี
มีแตสารคุณมหาคุณทั้งนั้นๆ แตผูไปอานสวนมากมักจะเปนหนอนแทะกระดาษ ไปอาน
ออกมาโมน้ําลายเฉยๆ ไมไดเอาความสัตยความจริงจากอรรถจากธรรมออกมาปฏิบตั ิ เพื่อ
ความเปนคนดีพระดีทั้งเราทั้งทานนะ อานพอไดมาโมเทานั้นแหละไมไดเรื่องไดราวอะไร
โฮ คนนี้เขามีความรูนั้นความรูนี้ วาไปเทานั้นเอง ถาเอาธรรมะพระพุทธเจามาปฏิบัติฝงเขา
ในหัวใจๆ เรียบรอยแลว ไมไดตื่นกับอะไรนะ
จะวาพระจริงหรือพระปลอมก็ตาม
ถาลงเอาธรรมะพระพุทธเจาเขามาปฏิบัติ
ตามนั้นแลวจะรูจะเห็นตามนั้น ละตามนั้น ถอนตามนั้น บําเพ็ญตามนั้น จนกระทั่งหมด
การละการบําเพ็ญเพื่อความดีงามยิ่งกวานั้นไปอีก และละความชั่วชาลามกทัง้ หลายอยางนี้
ทานไมมี ทั้งการละการบําเพ็ญ คือทานอยูในขั้นพอตัวแลวจากธรรมที่ทานนํามาปฏิบัติ จะ
วาเปนพระจริงหรือพระปลอมพิจารณาเอาก็แลวกัน ธรรมทานก็ประกาศปางๆ อยู แต
พวกเรามันมีแตของปลอมนั่นแหละ
ถาไปอานหนังสือก็เปนหนอนแทะกระดาษไปเสีย
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ไมไดอานมาเพื่อเอาความดีนั้นมาประดับตัวเองใหดีงามขึ้นมา มันไมคอยมี มีแตอวด
น้ําลายกันบงเบงๆ ฟงแลว อูย สกปรก ไดลางหูทั้งวันก็ไมสะอาดแหละ พระวาจาของ
พระพุทธเจาคําไหนก็บอกวาตรัสไวชอบแลวๆ ทุกอยางไมมีผดิ
ใหไปพิสูจนกันทาง
ภาคปฏิบัติ อยามาพิสูจนเพียงเปนหนอนแทะกระดาษเฉยๆ ไมเกิดประโยชน
เรียนมากเทาไร จํามากไดสักเทาไร ยิ่งทิฐิมานะสูง สั่งสมกิเลสมากขึ้นๆ ถาปฏิบัติ
แลวปดออกๆ อันไหนไมดีปดออก เหลือแตธรรมชาติลวนๆ ใหชื่อใหนามวาธรรมธาตุ
เต็มหัวใจทานแลวพอ จริงหรือปลอมก็แลวแต ใครจะตําหนิก็แลว ใครจะชมก็แลว อยาง
นั้นแหละ ความดีไมเสาะแสวงหาแตอยากจะใหเขาชมวาเปนคนดีๆ ใครจะไปชมไดลงคอ
ความชั่วก็เห็นตําหนาตําตากันอยูทุกวันทุกเวลา แลวจะไปวาดีไดยังไงก็มันทําชั่วเห็นตอ
หนาตอตา ถาทําดีไมตองบอกใคร ทําดีดีในใจพอเทานั้นแหละ
ธรรมะพระพุทธเจาถาเอามาชําระสะสางจะเปนคนดีขึ้นทุกวัน พระดีขึ้นทุกวัน แต
เอามาสั่งสม มาเปนปุยใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายนั้น เรียนมามากเทาไร จําไดมากเทาไรยิ่ง
เฟอ ความรูนั่นละพาเจาของใหเฟอเปนบาน้ําลายไป ถาความรูเปนจริงแลวไมเฟอ อยาง
ความรูพระพุทธเจาครอบโลกธาตุไมเฟอ เปนประโยชนแกโลกทั่วๆ ไป พระอรหันต
เหมือนกันไมเฟอ ทานเหลานี้มมี ากเทาไรไมเฟอ แตความรูของกิเลสเฟอทั้งนั้นแหละ พอ
ออกมาปบตําแลว ตําตาตําใจเขาไปแลว ตําหูเขาไปแลว
เราอยากใหพี่นองทัง้ หลายไดปฏิบัติตามธรรมที่ทานสอนไวจริงๆ จะเปนยังไงใน
หัวใจเราดวงนี้ จะเปลี่ยนไปยังไงบาง จะรูนะ ถาตั้งใจปฏิบัติดูตัวเอง คือจิตดวงนี้ตวั มหา
เหตุ สวนมากมันเสาะแสวงหาตั้งแตความสกปรก เอาธรรมเจาะเขาไปชะลางเขาไป
สติปญญาพินิจพิจารณาตัวเอง คัดเลือกตัวเองอยูตลอด วันนี้ก็คัดเลือก วันหนาคัดเลือก ดี
ตลอด นี้มีแตสั่งสมความชั่วไมมีเมืองพอ ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับสั่งสมตั้งแตความชั่ว
ชาลามก อันเปนเรื่องของกิเลสความสกปรก มันจะหาความสะอาดมาจากไหนไมมี หาวัน
ยังค่ําก็ตายทิง้ เปลาๆ เกิดมาตายทิ้งเปลาๆ เทากับขอนซุงนี้มากขนาดไหน พวกเรานี่แหละ
พวกขอนซุง ไมเห็นเกิดประโยชนอะไรถาไมหาประโยชน ถาหา..ได ทานผานพนไปดวย
หาความดีนั้นแหละ ผูผานพนไปแลวก็มากมายกายกอง ผูจ มอยูในนรกทั้งเปนทัง้ ตายนี้
มากตอมาก มากที่สุดเลย
เราอยากใหปฏิบัติธรรมะ มันมีตงั้ แตผูจดผูจํามาโมน้ําลายเฉยๆ ความประพฤติ
เหลวแหลกแหวกแนวไมเกิดประโยชนทั้งนั้นแหละไมวาเพศใด ธรรมะขึ้นอยูกับผูป ฏิบัติ
ตาม ความชั่วความดีขึ้นอยูกับผูทํา ความชั่วทําเทาไรก็ชั่วตลอด เลวตลอด ความดีทําเทาไร
ดีตลอด ดีจนสุดยอด ไมนอกเหนือจากธรรม ใครอยาเกงกวาธรรม อยาอวดตัววาดีกวา
ธรรม กองขี้มาอวดทองคําไดยังไง กองใหญเทาภูเขาก็กองขี้เทาภูเขา ทองคําเม็ดเทานี้ก็
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เทาไร ราคามันเทาไร นั่น ตางกันอยางนั้นแหละ วันนี้พูดเทานั้นละไมพูดมาก เหนื่อย เอา
ละพอ จําเอานะ เทศนธรรมะลวนๆ ไมมีอะไรเขามายุงนัก อูย ของสกปรกตองลางหูทั้งวัน
เอาละใหพร
เรื่องวิทยุนี้ โอย เราจะตายนะ คนนั้นก็จะตั้งวิทยุ คนนี้จะตั้งวิทยุ ที่ไหนจะตั้งแต
วิทยุ แลวคนนั้นขาดเทานั้นคนนี้ขาดเทานี้ คนที่วาขอมาเลยไมให คนที่ขาดเทานั้นเทานี้ให
นี่ทางโคราชก็โอนไปตั้งหกแสน อยางนั้นละให ขาดเงินเทาไร หกแสน ไดมาเทาไรแสน เรา
ก็เลยใหโคราช เห็นเปนยานกลางยานใหญ ระยะนี้วิทยุมากเหมือนกันแตก็หมุนเขามานี้มา
ขอเรา อูย ไมมีเงินจะให จะเอาอะไรมาให วันหนึ่งๆ ขนออกตลอด ทางโนนขอมาทางนี้ขอ
มา เมื่อวานนี้ก็เปนทางเรือนจําอุดร ดุเอาเสียบางเมื่อวานนี้ พูดไมมีเหตุมผี ล พูดลืมตัว วา
เลย ดุเอาเลย ขอสนามกีฬานักโทษ ฟงแลวฟงไมไดเลยดุเอาเลยเทียว โหย ลืมตัวขนาด
นั้นเชียวเหรอ ดุแลวไมใหดวยเมื่อวานนี้ ใหรูตัวเสียหนอย ขอแบบฟุงเฟอเหอเหิม ขอ
แบบลืมเนื้อลืมตัว
ขอดวยความจําเปน บางทีพอเลาขึ้นเทานั้นไมขอก็ใหแลว ถาควรจะใหใหทันที ถา
ไมควรให อยางที่ขอสนามกีฬานักโทษนั่น เราดุเอาเสียแหลก ไมใหดว ย ดุดวยเมื่อวาน
อยางนั้นแหละขอแบบลืมตัวก็มีคนเรา นักโทษเรือนจําไหนเราชวยนอยเมื่อไร เทาที่จําไดมี
สวางแดนดิน อุดร หนองบัวลําภู เมืองพล ที่ใหญที่สุดคือลาดยาวใหมาก เวลานี้ก็ ๔๗
ลาน หลังใหญสองหลัง มานี้นะ เราก็ไมทราบจะเอาเงินมาจากไหนเพราะไมใชน้ํา
มหาสมุทร ไหลเขามาเทาไรก็ออกหมดไมมีเหลือ อยูกับเราไมเหลือ คําวาจะเหลือกับเราไม
มี มาเทาไรเปนออกๆ เพราะความจําเปนที่จะใหออกมากกวาที่จะเขามา
คิดดูซิบางทีติดหนี้เขาก็มี เราก็เคยพูดใหฟงแลวติดหนี้ สวนมากเปนโรงพยาบาล
เครื่องมือแพทย ปุบปบเขามาเลยเปนความจําเปนมาก เอ จะทํายังไงเงินเราก็ไมพอ มาคิด
ดูความจําเปนที่เขามาขอนี้จําเปนมาก เอา ถางั้นใหเลย ติดหนี้ อยางนั้นแหละ ติดเรื่อยนะ
เครื่องมือแพทยมกั จะติดเรื่อยๆ อยางอื่นไมติด สรางตรงไหนเราคํานวณไวๆ ถูไถๆ ไปให
พอๆ เรื่อยๆ ไปอยางนัน้ สรางตึกอะไรมากตอมากก็ไมเคยติดหนี้ แตเครื่องมือแพทยติด
อยูเรื่อยๆ เพราะมันแบบจะเอ เปนความจําเปน
วันนี้ทองคําไดเทาไรลองนับดูซิ (ได ๒๔ บาทครับผม) นูนแนะเห็นไหมวันนี้ไดตั้ง
๒๔ บาท ไมใชของเลน ทองคําซึมซาบเขามาเรื่อยๆ ไมใชอะไรนะ เราเปนหวงลูกหลานคน
ไทยเราที่เราอุตสาหพยายามบึกบึน ไดสวนใหญแลวสวนยอย ที่ขออีกๆ อยูเรื่อยๆ เพราะ
ทองคําเราบกพรองมาก ไมสมชือ่ กับวาประชาชน ๖๒-๖๓ ลานคนกับทองคําที่มอี ยูนั้น
รูสึกวาบกบางมาก เราจึงไดอุตสาหพยายามบึกบึนหามาไวเพื่อลูกหลานเรา เราไมเอาอะไร
แหละ ไมเอาทั้งนั้น เราหามาไวทุกทางอะไรจะเปนประโยชนแกชาติของเรา เราพยายามหา

๕
มาเวลามีชีวิตอยู พอถูไถไดก็พยายามถูไถ พาลูกพาหลานถูไถไปอยางนี้แหละ ไดมาไว
สําหรับลูกหลานนั้นแหละไมใชเพือ่ ใคร เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

