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นิพพานอยูกับสติเปนพื้นฐาน
กอนจังหัน
พระเปลี่ยนหนามาเรื่อยๆ ตองไดเขมงวดกวดขันไมงั้นไมไดนะ มามีแตเลอะ
เทอะๆ มาสวนมากมักจะมอมแมมๆ เขามา สกปรก ทั้งๆ ที่ตัวก็หยิ่งอยูนั้น ภูมิใจวา
สะอาด ผูสะอาดกวานั้นยังมี ถึงธรรมขั้นสะอาดสุดก็คือบริสุทธิ์ ธรรมบริสุทธิ์ จิต
บริสุทธิ์ คือจิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันต นั้นจิตบริสุทธิ์ ธรรมอยูในนั้นก็เปนธรรม
บริสุทธิ์ ทีนี้ก็ลดลงมาๆ ความประพฤติก็เปนเหมือนกัน ความประพฤตินี้เรียกวา
หลักธรรมวินัยสอนไวยังไง ปฏิบัตใิ หตรงเปรี๊ยะๆ นี่เรียกวาเปนผูปฏิบัติดวยความ
บริสุทธิ์ในธรรมและวินัย ลดลงมาๆ สําหรับผูที่มีหิริโอตตัปปะ หรือลดลงมาดวย
ความสามารถของตนเพียงพอขนาดไหน มันก็คอยเปนไปในองคของผูปฏิบัติสําหรับ
พระเรา
แตอยางไรเรื่องความจงใจหรือเจตนารายนี้อยาใหมีในจิตสําหรับพระเรา ตองมี
เจตนาเปนอรรถเปนธรรมตลอด ที่จะใหเปนไปดวยเจตนาของกิเลสเขาแทรกนี้หยาบ
พระนี้หยาบมาก หยาบมากคือพระลูกศิษยตถาคต ความสะอาดในธรรมในวินัยนี้เปน
สิ่งที่ตองการและปฏิบัติทุกๆ รายไปสําหรับพระเรา ใหตั้งใจปฏิบัติ มองดูที่ไหนนี้ แต
กอนตาก็ตาอันนี้ ใจก็ใจอันนี้ ก็มองแบบทานแบบเรา ทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมเขาๆ ผลก็
เขาไปสูใจ ใจมีความสงบสุขรมเย็นทุกอยาง สงางามไปโดยลําดับ สองแสงออกไป ทีนี้
ปดไมอยู สะอาดสกปรกที่ตรงไหนมองไปมันก็รๆ
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เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรามันจะมีแตกิเลสออกตีตลาดนะ กิเลสคือความสกปรกแหง
ความคิดความประพฤติทุกอยาง ทัง้ ในตัวเองก็สกปรกดวยความประพฤติของตัว แลว
กระจายออกไปก็เปนความสกปรกในการประพฤติตอผูอ ื่น เลยสกปรกเลอะเทอะไป
หมด เวลานี้มีแตกิเลสตีตลาดนะ ธรรมไมคอ ยมี เราพูดเพียงยอมๆ วาไมคอยมี
อยากจะพูดใหเต็มยศวาไมมี วางั้นเลย เพราะมองไปไหนมีแตกิเลสออกหนาทัพๆ เพื่อ
ย่ํายีตีแหลกหัวใจสัตวโลกผูโงเขลาอยูแลวนั้นแล ใหโงเขลาเบาปญญาสกปรก และสั่ง
สมฟนไฟเขามาเผาหัวใจตนเองขึ้นเปนลําดับๆ มักจะมองเห็นแตอยางนั้น
ผูที่จะสนใจในธรรม นําธรรมมาประดับใจและประดับกายวาจาความประพฤติ
ของตนนี้ไมคอยมี ตั้งแตพื้นๆ จนถึงผูปกครองบานเมือง ใหญเทาไรก็ยิ่งสกปรกมาก
กิเลสยิ่งตัวใหญตัวเปงๆ อยูที่ผมู ีอํานาจบาตรหลวงใหญๆ นั่นละ อํานาจนั้นเปนอํานาจ
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ของกิเลสเสียมากตอมาก เมื่อมองดูดวยสายตาของธรรมแลวมันเปนกิเลสเสียมาก ลืม
เนื้อลืมตัวไปหมด นี่ละกิเลสออกตีตลาด ในวงราชการงานเมืองตางๆ มีตั้งแตกิเลส
ออกหนา อํานาจบาตรหลวงก็ปาๆ เถื่อนๆ ของกิเลสไปเสีย ความโลภเปนกิเลสลวนๆ
ไปละ เรื่อย อํานาจก็ปาเถื่อน ความโลภก็ปาเถื่อน เปนบาอํานาจ เปนบายศไปเสีย
เหลานี้มีแตกิเลส ทีนี้จะหาความรมเย็นมาจากไหนโลก
ถาเอาธรรมไปเปนอํานาจเปนเครื่องประดับแลวสวยงามหมด
มองดูตั้งแต
ผูใหญถึงเด็ก สวยงามทัง้ นั้นๆ นี่ละธรรม ธรรมคือความสะอาด ความดีงาม ความคิด
ใดที่จะเปนประโยชนแกตนและสวนรวม ใหคิดใหสั่งสมขึ้นมา อันใดที่เปนภัยตอตน
และสวนรวม ความคิดเชนนั้นใหปดออกๆ อยาติดใจกับมัน พยายามปดออกๆ แลวสั่ง
สมแตความดีงาม ออกจากตัวเองแลวก็ออกสูสงั คมสงางามไปหมด เปนผูใหญเทาไร
อํานาจเรียกวาพระเดชกับพระคุณ พระเดชอํานาจก็เปนธรรม พระคุณก็คือความดีงาม
เต็มในตัวเองแลวแสดงออก ถาเปนพระเดชก็เปนคุณเสีย พระคุณก็เปนคุณอยูแลว ก็
สวยงามไปหมด
เวลานี้เลอะเทอะมากนะวงราชการเรา เลอะเทอะจริงๆ ในสายตาของธรรม อด
ไมไดที่จะไมใหรู ไมงั้นพระพุทธเจาจะไดทรงนามวา โลกวิทู รูแจงโลกเหรอ รูแจงจริงๆ
พระพุทธเจารูแจงไมเหมือนคนมีกิเลสรูแจง แบบงูๆ ปลาๆ ก็เยอหยิ่งในเจาของวารู
ยิ่งไปเรียนมาจากเมืองนอก เขามาแลว โอย โออา เอาชื่อเมืองนอกนั้นละที่ไปเรียนมา
เชนอยางเรียนกฎหมาย เปนตน ไปเรียนมาแลว กฎหมายเลยเขามาแปรสภาพใน
เมืองไทยเรากลายเปนกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด กดขี่บังคับไปเสีย ไมใชเปนกฎหมาย
ที่เปนธรรมจริงๆ อันนี้มีนิดหนอย ที่พวกแอบแฝง กฎหมายกาฝากนี้มีมาก กาฝากเปน
ภัยแกตัวเองโดยเจาตัวไมรู แลวก็เปนภัยตอผูอื่น
ตั้งกฎเกณฑอะไรไมพนที่จะมาเขาตัวๆ
ตั้งกฎอันใดขึ้นมาก็เพื่อตัวเองเปน
อันดับหนึ่ง แลวกระจายออกไปสูภ ายนอกเหมือนวาเปนอรรถเปนธรรม ความจริง
ความลี้ลับมันอยูกับตัวครองกฎหมายกฎหมอยนัน่ ละไว โลกมันจึงสกปรก ปลิ้นปลอน
หลอกลวงไมมีใครเกินนักกฎหมายนะ ลิ้นนี้รอยสันพันคมคือนักกฎหมาย แลวมัน
กลายไปเปนนักกฎหมอย กฎหมัด กฎหมา กดขี่บังคับไปหมดเวลานี้ จะเอาความรูดี
งามมาปกครองตนเองและบานเมืองไมคอยเห็นมี มันมีแตเอามาอวดเฉยๆ
ไปเรียนมาแลว โถ พิลึกนะ วาไปเมืองนอกเมืองนา ถือเปนเกียรติมากนะ
เมืองไทยเราใครอยูในตุมในไหมีไหม พิจารณาซิ มีแตอยูนอกตุม นอกไหทั้งนั้น ไมไป
เมืองนอกก็อยูนอกตุม นอกไห ไมไดถูกคุมขังไวเหมือนปูเหมือนปลาที่เขาขังไวในหมอ
เรียนมาแลวก็มาเยอหยิ่งจองหองกัน เยอหยิ่งจองหองความสกปรก สายธรรมดูทานอิด
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หนาระอาใจนะ ไอพวกกิเลสนี้ภูมิใจตามๆ กัน ดีไมดีวาอัศจรรยเขา อัศจรรยขี้หมามัน
อะไร มีแตความสกปรกเต็มตัว มาพองตัวเฉยๆ ถาธรรมดูแลว ธรรมไมมีลําเอียง
ธรรมดูตามสภาพความจริงทั้งหลาย จึงเวลาแสดงออก แสดงออกดวยความเปนธรรม
ทั้งนั้น ไมมคี ําวาสกปรกโสมม
ภาษาของธรรมเปนภาษาน้ําหนักใหเทากันกับความสกปรก ใสใหหนักๆ ลงไป
ทานไมมีเจตนาสกปรกการพูดออกไป แตกิเลสตัณหานั้นมันรักสงวนตัวของมัน อะไร
ไปแตะมันบอกวาเทศนสกปรก ตัวมันตัวสกปรกไมไดดู มันดูตั้งแตภายนอก เชน น้ํา
สะอาดสาดเขาไปหาสิ่งสกปรก มันก็วาทานเทศนสกปรก เทศนดุดาวากลาว ไอกิเลสใน
หัวใจมันมันเปนกลวยหอมกลวยไขมาจากไหน
พอที่จะใหโลกทั้งหลายหวานลิ้นไป
ตามๆ กัน และหวานในจิตใจไปตามๆ กัน มันไมมีนะ
จึงวาศาสนาจะหมดแลวนะในเมืองไทยเรา เรื่องเครื่องหมายของศาสนามีเต็ม
วัดเต็มวา แตวัดวานั้นกลายเปนสวมเปนถานไปเสียโดยไมรูนะ กิเลสมันพองตัวของมัน
ปลูกกุฏิกุฏงั ใหสวยๆ งามๆ ไปแบบกิเลสไปเสียทั้งหมด ความสวยงามภายในจิตใจ
ชําระจิตใจใหสะอาดสะอานดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา วิชชา วิมุตติ ไมคอยมี หรือ
จะพูดวาไมมีก็นาจะไมผิดไปในวัดหนึ่งๆ เปนอยางนั้นนะ มันมีแตสวมแตถาน
สวมคือสถานที่บรรจุของสกปรก อะไรเปนของสกปรก ทานเรียกวามูตรคูถ
บรรจุอยูในสวมนั้น แลวพระเณรเราปฏิบัติตัวเปนแบบมูตรแบบคูถ มันก็กลายเปน
มูตรคูถอยูในสวมในถาน คืออยูในวัดในวานั้นไปเสีย แลวอรรถธรรมที่จะเปนประโยชน
สงางามภายในตัวของเรา และออกไปโชวโดยหลักธรรมชาติใหคนอื่นไดเห็นไมคอยมี
นะ ธรรมทานไมตองการละไอเรื่องโชวนั้นโชวนี้ เปนความสะอาดสะอานในใจ แปลก
ประหลาดอัศจรรยในใจของทาน จึงไมจําเปนตองหาอะไรมาสงเสริม ธรรมไมตอง
สงเสริม สวยงามมีคุณคามีราคาอยูกับธรรมนี้ทั้งนั้น พรอมอยูนั้นหมด
สิ่งภายนอกมีประดับประดาอยางนั้นอยางนี้ อยางตั้งใหเปนยศนั้นยศนี้ เปน
เครื่องประดับเพื่อจะใหการประพฤติปฏิบัติของผูน ั้นดียิ่งขึ้น เพราะกําลังใจที่ไดรับมา
จากยศถาบรรดาศักดิ์ แตนี้มันเอาอันนั้นมาเปนความเยอหยิ่งไปเสีย พองตัวในทาง
เลวรายไปเสีย นี่ละกิเลสเอาไปใชทั้งนั้นๆ ธรรมะไมคอ ยไดใช ถาธรรมะใชไมมีคําวา
เยอหยิ่งจองหอง พอตัวอยูในธรรม ธรรมคือความพอดี พอดีจนกระทั่งถึงพอดีขั้นเลิศ
เลอ ธรรมเปนอยางนั้น ใหพากันจําเอา
พระเราปฏิบัติเอาใหจริงใหจังนะ อยาเหลาะๆ แหละๆ นี่มันเบื่อมาพอแลว ที่
ผมอยูกับหมูก ับเพื่อนเวลานี้ เรียกวาอนุโลมจนกระทั่งอกจะแตกแลวละ แตกอนกับ
เวลานี้มันเขากันไมได วัดปาบานตาดวัดเดียวนี้ละ แตมันเปลี่ยนแปลงอยูที่ผูที่มาอยูใ น

๔
วัด ทําใหดีก็เปนเครื่องประดับวัด มักจะมียากนะ แตเครื่องเหยียบย่ําทําลายวัดลงดวย
ความปฏิบัติรูเทาไมถึงการณเปนอยางนอย และความสกปรกภายในจากความขี้เกียจขี้
คราน ความไมมีหิริโอตตัปปะ นี้เปนเครื่องเหยียบย่ําทําลายวัดนะ ทําลายตัวเองแลวก็
ทําลายวัด สุดทายวัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถานไปได
นี่เห็นไหมวัดปาบานตาดกวางขนาดไหน กําแพงมีตั้งสองชั้น บรรจุพวกมูตร
พวกคูถ คือพระเณรปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ใชไมได วัดนี้เลยกลายเปนสวมเปน
ถานไปหมด สิ่งที่บรรจุกับสวมกับถาน คือพระเณรโกโรโกโส ปฏิบัติตนไมเปนอรรถ
เปนธรรม หิริโอตตัปปะในใจไมคอยมีและไมมี อันนี้เลวรายมาก พากันตั้งอกตัง้ ใจ
ความเพียรสติเปนพื้นฐาน อยาปลอยนะ สติธรรมเปนเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพาน
ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน นอกเหนือจากสตินี้ไปไมได
ตั้งทีแรก สติตั้งลงไปลมลุกคลุกคลาน ก็ตานทานกันไว ตั้งตัวไดดวยสติๆ เปน
ลําดับลําดา จนกระทั่งถึงขั้นสติปญ
 ญาอัตโนมัติ นี่เปนธรรมที่กาวขึ้นจะหลุดพนโดย
ถายเดียว ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตแิ ลว เปนสติปญญาที่จะพาใหหลุดพนจากทุกขอยาง
แนนอน จากนั้นก็มหาสติมหาปญญา ไปจากสติปญญาอัตโนมัตินี้ละเสริมเขาเปนกําลัง
ใหญขึ้นมาเปนมหาสติมหาปญญา นั้นแนนอนที่จะหลุดพน รอวันเวลาอยูเทานั้น
นี่ละการปฏิบัติ สําคัญไปจากสตินะ อยางอดอาหารการกินนี้ อะไรเปนเครื่อง
เดน ที่เดนในความเพียรของเราคือสติ เราผอนอาหารลงไป อดอาหารลงไปมากนอย
เพียงไร สติจะคอยเดนขึน้ ๆ ความเพียรจึงอยูกบั สตินะ ทานทั้งหลายอยาไปเห็นทาง
จงกรมวาเปนที่เด็ดขาดฆากิเลสโดยถายเดียว ทางจงกรมก็แผนดินเรานี่แหละ ถา
สติปญญาเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมเด็ดขาดแลว กิเลสขี้ใสหัวบนทางจงกรมนั้นแหละ
อยูทุกแหง นั่งสมาธิก็หลับครอกๆ กิเลสขี้บนหัวอยูในนั้น เดินจงกรมก็หลับไปเพลินไป
จิตไมไดอยูก ับตัว สติไมมี นั่นละเพลินไปๆ กิเลสขี้รดบนหัวอยูในทางจงกรม ที่นั่ง
สมาธิภาวนา อันนี้สําคัญมากใหดู
สติตั้งใหดี สติเปนของสําคัญ รับรองยืนยันตั้งแตพื้นถึงมรรคผลนิพพาน พน
จากสติไปไมได สตินี้เปนพื้นฐานตลอด ดังที่ทานแสดงไวในธรรมวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิ
ยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ฟงซิไมมีเวนเลยที่สติจะไมเขาแทรกอยู สติเปน
สําคัญ ใหพากันยึด ใครมีสติดี ผูนั้นจะตั้งรากฐาน ตั้งแตตนก็ตงั้ รากฐานได สติดี
เทาไรๆ ความพากเพียรและฐานของจิตก็จะแนนหนามั่นคง ออกทางดานปญญาก็ไม
พนเรื่องสติ จนกระทั่งกลายเปนมหาสติมหาปญญา ออกไปจากสตินี้ทั้งนั้น พระ
นิพพานอยูกบั สติเปนพื้นฐาน ใหจําเอานะ เอาละใหพร
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หลังจังหัน
วันที่ ๑๒ เราก็ไปบานแพง คานคืนหนึ่ง แตเราจะไปตอนบาย ประมาณบายโมง
ถึงจะออกจากนี้ไป สวนสิ่งของใหเขาเอาไปเลยในวันนั้น สวนที่เอาไปกอนแลวก็มี
ขาวสาร ๑,๕๐๐ ถุงๆ ละ ๑๒ กิโล ไปกอนแลว ขาวสารคงจะใหเทานั้น ที่ให ๑,๕๐๐ นี้
ก็จะแบงไปทางฝงลาว เราจะไปสั่งเองอยางนั้นทุกป เพราะทางนั้นจนมากตองไดอาศัย
ทางนี้ สิ่งของที่เราเอาไปนี้เราก็แบงไปพรอมๆ จะเอาไปฝงลาว พวกผาพวกอะไรแบง
ไปทางโนน ขาวจะไปจํานวนมากไปฝงลาว ทางโนนก็มาอาศัยอยูทางนี้ พวกผาก็
เหมือนกันแยกสงไปฝงลาวๆ
ผูกํากับ มี ณ.หนูแกว ครับ
หลวงตา ฟงนะพี่นองทัว่ ประเทศไทย ผูที่อานรายการอยูเวลาแทนเรานี้ เราให
ชื่อวาทานผูกํากับ ใครอยามาติดใจกับทานผูกํากับนะ ทานไมมีอะไร ใหพากันเขาใจทั่ว
ประเทศไทย ทานมาเปนคนอานใหฟง หลวงตาบัวอานหนังสือไมออกแลวเดี๋ยวนี้ ตาก็
ฝาก็ฟาง พูดอะไรก็ไมไดศัพทไดแสง จึงใหผูพดู แทนนั้นพูดแทนเรา เพราะผูพูดแทน
นั้นคลอง เขาใจไหมละ ใครอยามาติดใจกับผูทาํ หนาที่แทนเรา ไมมีอะไรผูนี้ เปนลูก
ศิษยพระ ไมเปนภัยตอผูใดทั้งนั้น อยามาติดใจกับผูที่ทํางานแทนเราซึ่งนั่งอยูขางๆ นี้
ละ คนอาจจะมาติดใจกับผูกํากับนี้ก็ได วาผูกํากับอยางนั้นอยางนี้ ถาหากวาอยูใกลๆ
เราจะตีปากเอาปากประเภทนั้น
นี้เปนคนรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยตรงไมเปนภัยตอผูใด ใหพา
กันเขาใจเอาไว เราไดยินยิบแย็บๆ มาอยูนะ ไอปากบอนนั่นละมันเปน ผูไมบอนไมเปน
คือปากบอนหมายความวามันคันปาก ไมไดพูดอยูไมได บอนมันคันใชไหมละ มันติด
เขาปากคนมันก็เปนปากบอนปากคัน แลวอะไรจะแกตกปากคัน ก็มีแตฝามือใสเปย ะ
เขาไปเทานั้น แกกันไดดวยฝามือตีปากปบเลย
เราไมมีอะไรกับโลก พูดไดทุกอยางขึน้ ชื่อวาความเปนธรรมแลวพูดไดทงั้ นั้น ไม
มีวาสูงวาต่ําวาอะไร ใครจะมาวิพากษวิจารณเราเหลวทั้งนั้น ถาวิพากษวิจารณไปในทาง
อกุศลเรียกวาเหลวทั้งนั้น เรามีตั้งแตฝายความดีงามทั้งนั้นตอโลก จะหนักจะเบาหรือวา
หยาบละเอียดอะไรตามโลกที่เขาสมมุติเขาวากันเขานิยมกัน ธรรมนี้เอาน้ําหนักเปน
เกณฑ เชน ดุดาวากลาวนี่คือน้ําหนักของธรรมใหพอดีกับความสกปรก เหมือนกับน้ําเท
ลงไปใหพอดีกับสิ่งที่สกปรก ชะลางกันลงไปอยางนั้น สําหรับที่จะไปพูดเปนความ
หยาบโลนตอโลกนี้ธรรมไมมี ธรรมเปนของสะอาดสะอานมาตลอด ไมเคยมีความ
สกปรกในธรรมทั้งหลายเลย พอทีผ่ ูพูดไปนี้จะเปนคําพูดสกปรก ถาคําพูดตามธรรม
แลวจะไมมีคําวาสกปรก ใหพากันเขาใจเอาไว
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ที่เราเทศนสอนพี่นองทั้งหลายมาเปนเวลา ๕๖ ปนี้แลว ฟงซิไมใชนอย พวกนี้
มันอายุถึง ๕๐ หรือเปลา ไมถึง อยางมากก็ ๖๐ ปเทานั้น นี่ละเราพูดมาขนาดนี้ มีแต
ธรรมน้ําสะอาดมาสอนโลก ใน ๕๖ ปนี้เรียกวาธรรมสะอาดทั้งนั้นๆ ออกจากใจที่
สะอาด ผานลงเวทีมาแลว ๕๖ ป ตั้งแตป ๒๔๙๓ บอกแลว บอกใหชัดเจน ธรรม
เปดเผยไดจะเปนไร พระพุทธเจาสอนโลกสามแดนโลกธาตุ ไมพูดเขาใจไดยังไง ภาษา
มนุษยเราฟงเสียงกันจากคําพูดคําจา พระพุทธเจาตรัสรูไมบอกจะรูวา ตรัสรูไดยังไง
และสั่งสอนโลก ไมเอาธรรมสั่งสอนจะเอาอะไรมาสั่งสอน สอนดวยปากละซี
อันนี้เราก็พูดดวยปากสั่งสอนโลกเหมือนกัน เปนธรรมสอนโลก เพราะฉะนั้น
ใครจะมาถือสีถือสากับธรรมนี้ไมได ตองเอาไปวินิจฉัยตัวเอง ที่วาทานเทศนหยาบโลน
สิ่งที่วาหยาบโลนมีอยูในเราหรือไม ตองไปดูเราซิ ธรรมทานไมไดหยาบโลน เปนน้ําที่
สะอาดเขาไปชะลางสิ่งสกปรก ไหนจะไปวาพูดหยาบพูดโลน พูดอยางนั้นอยางนี้ พูดหี
พูดหําอะไรอยางนี้วาหยาบโลน มันไมมีหรือสิ่งเหลานี้นะ ที่มันมาแสดงอุจาดบาดตาอยู
เวลานี้ ถึงขนาดธรรมรําคาญใจภาษาเรางามๆ หนอยนะ รําคาญใจ ชะลางกันเสียบาง
สาดน้ําไปปบ มันวาทานชอบพูดสกปรก ตัวสกปรกมันออกมาจุนจานเห็นไหมละ มันมี
ยางอายที่ไหน
เชนอยางการแตงเนื้อแตงตัววับๆ แวมๆ จนกระทั่งหมาไดมาสอน มันเลว
หรือไมเลวมนุษยเรา หมามาสอนยังไง เราก็ยกมาเปนการตูนแลวไดฟงกันหรือเปลาละ
มีผูหญิงคนหนึ่งนุงผาซิ่นดําๆ มา ขางหนึ่งมันผามาจนจะเห็นหีมันนั่นนะ นี่หยาบหรือ
อยางนี้ ผามาจนจะเห็นหี ทีนี้หมาดําตัวนั้นมันก็ปุบปบเขามา มาก็มาคาบทางนี้ มาคาบ
ปบ ทางนี้ก็กมลงไปตีหัวมันตบหัวมัน มึงมาคาบทําไม ตรงนี้ยังไมไดผา เห็นไหม
จนกระทั่งหมามาสอน ขนาดไหนมนุษยเรา มันจัดจานขนาดนั้น แตงเนื้อแตงตัวจนหมา
รําคาญ หมาตองมาคาบมาสอน ก็ไปตบหัวหมาละซิ มาคาบทําไม ตบหัวหมา มันก็
บอกวาตรงนี้ยังไมไดผา ถาผาตรงนี้แลวจะชัดเจนมาก
นั่นเห็นไหมขนาดหมามาสอน ครูบาอาจารยสอนก็ยังไมแลว ตองหมามาชวย
สอนความหยาบโลนของคน นี้เปนพูดหยาบแลวเหรอพูดอยางนี้ ตัวหยาบมันแสดง
ออกมานั่น การชะลางลงไปคือใหปกปด ใหเปนความนาดูสวยงามในสังคมมนุษยเราที่
มีศีลธรรมยอมรับกัน ก็คือการแตงเนื้อแตงตัวใหสดสวยงดงามตามศีลตามธรรม ตาม
ขนบประเพณี อยาใหสดสวยงดงามแบบไอดํามันรําคาญ จนกระทั่งมาคาบ ดีที่มันไม
คาบลากไปเลย ใหมันออกหมดทัง้ ซิ่นยังเหลือแตตัวลอนจอน ยังดีนะมันยังใหอภัย
สอน ตรงนี้ยังไมผา เขาใจ เราก็เอานั้นละมาสอน
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อันไหนที่ไมลืมมันติดใจเองนะ ดังทีก่ ารตูนอีกอันหนึ่ง มีผูชายคนหนึ่ง ตัวคึก
ตัวคะนองละผูชายคนนั้น แลวปูใหญก็อยูศาลพระภูมิ ทีนี้ไอหลานตัวคะนองนี้ไปจุดธูป
จุดเทียนไหว ทางนูนก็พดู ออกมา อะไรหลาน เปนทุกขอะไรเหรอ ครับผมเปนทุกข
เปนทุกขเพราะอะไร ปูถามลงมา เปนทุกขเพราะปฏิบัติตามปูนั้นแหละ แลวปูสอนยังไง
ไปทํายังไงถึงเปนทุกข ปูส อนวาใหมีความปรารถนานอย แลวเราไปทํายังไงละ ไปมีเมีย
นอย นั่นเห็นไหมอยางนั้นละ ใหปรารถนานอย มันเสือกไปมีเมียนอย ทางปูก็ไมทราบ
จะทํายังไง เฮอ เทานั้นละ มันดื้อไปอยางนั้นมนุษยเรา คือสอนมนุษยละทีท่ ําอยางนั้น
อันนี้เปนคติธรรมทั้งนั้นนะอยางการตูนที่วานี่ ไปมีเมียนอย เปนของดีเมื่อไรมี
เมียนอย เปนการทําลายจิตใจกันอยางมากมายทีเดียว ไมใชเรื่องเล็กนอย สามีภรรยา
อยูดวยกัน ผูชายผูหญิงอยูดวยกันอันนี้เปนหลักใหญ ถาอันนี้มีธรรมครอบงําอยูจะ
ปฏิบัติตอกันดวยความสวยงาม ไมผิดศีลผิดธรรม แลวก็อยูกันไดสวยงาม ถาผิดศีลผิด
ธรรมไปแลวเปนเรื่องของกิเลส เลอะเทอะ ดูไมได จนกระทั่งหมาก็รําคาญออกมาคาบ
ผา นั่นละมาสอน
อันนั้นก็เหมือนกัน ปูสอนใหมีความปรารถนานอย ความปรารถนานอยก็คือมี
ผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น ผูหญิงผูชายจะมีเต็มโลกเต็มสงสารไมสนใจ ไมใชของเรา ของ
เราคือผูหญิงคนนี้ มีเมียเดียวเทานี้เรียกวามีความปรารถนานอย คือมีเมียเดียวผัวเดียว
แตนี้วาปฏิบัติตามปู แลวปูสอนวาไง สอนวาใหทําความปรารถนานอย แลวไปทํายังไง
ละมันถึงเปนทุกข ไปมีเมียนอย มันก็ไมใชหนึ่งซิ มันเปนสองสามเขาแลวไปมีเมียนอย
นั่นละการตูนเขามาสอนรูไหม เรายังไมรูเรื่องอยูเหรอ หมาคาบผาก็สอนคน การตูนที่
ไปมีเมียนอยก็สอนคนคึกคนคะนอง เปนคติทั้งนั้น เอามาสอนตัวเองซิ
คําพูดของหลวงตานี้เอาเหตุเอาผลเปนประมาณ เราไมมีความชั่วชาลามกหรือ
ความหยาบโลนเขามาเกี่ยวของกับธรรม มีน้ําหนักควรแกเหตุแกผลที่จะแสดงไปยังไง
สอนไปอยางนั้นเลย คําวาหยาบวาโลน..ธรรมไมมี ที่จะเจตนาไปพูดแบบหยาบโลน
อยางโลกทั้งหลาย..ธรรมไมมี แตเรื่องน้ําหนัก ควรจะหนักหนัก ควรจะเบาเบา มี ธรรม
มีอยางนั้น พากันจดจําเอา
อยางที่ทานฆากิเลสก็เหมือนกัน จะวาทานโหดรายหรือไมโหดราย ฟงซิ เวลาฆา
กิเลสเอาถึงขั้นเปนขั้นตายซัดกันเลย เราผานมาแลวนี่ พระพุทธเจาสลบสามหนทุกข
หรือไมทุกข หนักหรือไมหนัก พิจารณาซิ ถาเลยสลบไปแลวก็ตายเทานั้นละ นั่นเวลา
ทานฟดกับกิเลสตัวหยาบโลนที่สุดก็ใสกันอยางหนัก ความหนักที่แกกเิ ลสไมเรียกวา
ความหยาบโลน ตัวกิเลสตางหากตัวหยาบโลน วิธีการแกกิเลส ทุกอยางทีแ่ สดงกับการ
ตอสูกับกิเลสไมใชความหยาบโลน กิเลสเปนตัวหยาบโลน อันนี้ธรรมสอนโลกไมหยาบ

๘
โลน โลกตางหากหยาบโลน เขาใจไหมละ ใหพากันเขาใจ อยาไปหาโจมตีแตธรรมทั้งๆ
ที่ตัวสกปรกมอมแมม สวมถานหมอบกราบมันสกปรกสูเราไมไดสวมถานนะ เรายังมา
หยิ่งตัวของเราอยูเหรอ พากันจําเอา มีเทานั้นละ
เขาใจไหมละที่พูดถึงเรื่องผูกํากับที่นงั่ อยูขางๆ เรา ทําหนาที่แทนเรา เราอาน
หนังสือไมออกละทุกวันนี้ สะกดการันตไมเปนทาเลย สะกดก็ไมเปนการันตไมเปน ลืม
หมด แลวอานหนังสือก็ไมออกตาฝาตาฟาง ก็ใหผูที่อานไดมาอานแทนเรา แลวจะมา
จดจอหรือจะมาเพงเล็งผูอานไมไดนะ ผิดทั้งนั้นละ อันนี้เปนเพียงวาเปนผูทําหนาที่
แทนเราเทานั้น ไมมีคําวาไดวาเสียกับผูใด เอาเรื่องนี้ออกแสดงตามเรื่องราวที่มา จะให
อานยังไงๆ เรื่องราวหรือหนังสือมามาวายังไง ผูนี้ก็อานตามเรื่องเทานั้น เราจะเปนผูที่
ชี้แจงกับเรื่องหนังสือนั้นเทานั้นเอง ใหพากันเขาใจนะ
ที่จะมาเพงเล็งผูกํากับนี้ไมไดนะ ถาเห็นวาเปนภัยเราจะเห็นผูกํากับนี้เปนภัย
กอนผูอื่นผูใดแลวเพราะนั่งติดกันอยูน ี้ แลวคนใดมันตาเมฆหมอกมาจากไหนมันถึงมา
สองเขามาถึงนี้ วาผูกํากับเปนอยางนั้นอยางนี้ อีตาบัวนั่งอยูกับผูกํากับไมเห็นเปนอะไร
นั่งติดกันไมเห็นวาอะไรเปนภัย คนอื่นมันเกงมาแตไหนคนนั้นเปนภัย ตัวของมันนั่นละ
เปนมหาภัยปากบอนมันคันปากเขาใจไหม ตัวนี้ตัวมหาภัยตัวปากบอน บอนนั้นคือตน
ที่มันปลูกไวเห็นไหมบอนมันคัน เอาใสปากปบนี้ก็แว็บๆ มันอยูไมไดนะ ถาลงไดเอา
บอนเขามาใสปาก มันแว็บๆ เขาใจ จําเอานะ เอาละวาเปนพักๆ ไป เอาที่นี่วามา กําลัง
ใชอานอยูนี้เห็นไหม ใหผูกํากับอาน ทําหนาที่แทนหลวงตาอาน เอาวาไป
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทยรายวัน คอลัมนวิจารณธรรม วันพฤหัสฯ
เนื่องมาจากแถลงการณสํานักนายกฯ
บทวิจารณของวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่
3 พฤศจิกายน 2548 อีกเชนกัน ดังที่ “คุณวิษณุ เครืองาม” ออกมากลาวภายหลังวา
เพื่อย้ําเตือนกันอีกครั้งวาการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น ก็เพราะ
ตองการรักษาพระเกียรติ ไมใหใครมาอางพระลิขิตหรือพระบัญชาไปทําในสิ่งที่ไมดีไม
งาม กับอีกประเด็นทีส่ ําคัญก็คือการอางวาไดรับรายงานจากคณะแพทยวาพระอาการ
ประชวร “....ในระยะหลังมานี้พระสุขภาพไมสูเปนปกติ คณะแพทยเคยรายงานวาอาจมี
พระอาการประชวรฉับพลันได ซึ่งนาจะเปนผลมาจากภูมิตานทานของพระองคลดลง
เนื่องจากพระชนมายุสูง และยังประชวรดวยพระโรคที่เคยมีมาแตเดิม”
คําอางที่วา “ไดรับรายงานจากคณะแพทย” ก็เปนที่รูกันโดยทั่วไปวาคณะแพทย
ที่ถวายการดูแลรักษาองคสมเด็จพระสังฆราชนั้น
เปนคณะแพทยหลวงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งแพทยคณะนี้จะกราบทูลรายงานเรื่องพระอาการ

๙
สมเด็จพระสังฆราชผานทางสํานักพระราชวังเปนระยะๆ อยูแลว โดยระเบียบปฏิบัติ
และโดยจรรยาบรรณแลว การจะนําเอาพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งอยูในพระ
บรมราชูปถัมภไปรายงานตอคนในสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ยอมเปนไปไมไดเลย
อยาวาแตสมเด็จพระสังฆราชในพระบรมราชูปถัมภเลย แมแตพอแม ปูยา ของ
ใครๆ คณะแพทยไหนๆ ก็ไมสามารถจะนําอาการของคนไขในความรับผิดชอบไป
เปดเผยกับใครโดยที่ไมไดรับความยินยอมนั้น ยอมกระทําไมไดเลย
เปนการอางเพื่อใหสมประโยชนซะละมากกวา
ถาจะถามวากอนหนาที่จะมีการแตงตัง้ ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชขึ้นมา
นั้น ใครละที่ปฏิบัติหนาที่แทนอยูกอ นแลว แมแตเด็กวัดตัวนอยๆ เขาก็ยังจําไดวา ก็
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว) วัดสระเกศ นี่แหละ ที่ทําหนาที่แทนอยูกอนแลว และ
การทําหนาที่แทนสมเด็จพระพุฒาจารย ก็ไมเคยมีความบกพรองในหนาที่เลยแมแต
นอย
แลวจําเปนอะไรถึงตองมาตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่ใหเกิดปญหา ?
ถาจะใหสาวความยืดกันแลว มันก็อาจไปเกี่ยวของกับการซื้อการขายที่ดนิ ธรณี
สงฆของวัดธรรมิกการามวรวิหารจนได ซึ่งปจจุบันไดกลายเปน “สนามกอลฟ อัลไพน”
ในกรรมสิทธิ์ของคนใหญคนโตในวงรัฐบาลนี้ไปแลว
ทานผูชมยังจํากันไดใชไหมวา กอนที่จะมีการกลาวหาวามีใครแอบอางพระลิขิต
และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช กลาวหาวามีใครขโมยรัดประคด ของสมเด็จ
พระสังฆราช กลาวหาวามีคนขโมยพระเครื่องเบญจภาคีของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งลวน
แตเปนการกลาวหาลอยๆ ขึ้นมาทั้งนั้น หาความจริงอะไรไมไดเลย
กอนหนานั้นไดเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในคณะผูบริหาร มูลนิธิมหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ทีม่ ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ดํารงตําแหนงเปนองคประธานมูลนิธิ ถึงกับมีการเปลี่ยนตัวประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหลายทานแบบยกกระบิ
ปญหาที่ทําใหที่ประชุมตองมีมติสั่งปลดคณะกรรมการบริหารชุดเดิม
ก็
เนื่องมาจากไมสนองพระประสงคในการเบิกจายเงินสวนพระองค
เพื่อสรางอาคาร
โรงพยาบาลแหงที่ 19 ของสมเด็จพระสังฆราช การขึ้นคาเชาอาคารและที่ดินโดยไมเปน
ธรรมในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน การไมอนุมัติให
พิมพหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม จนทําใหพระภิกษุสามเณรขาด
แคลนหนังสือเรียน และยังมีทีทารอนรนที่จะขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 313 ลานบาท

๑๐
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเสด็จเปนประธานที่ประชุม และลงลายพระหัตถรับรอง
รายงานการประชุมตามที่มีมติใหปลดคณะผูบริหารทั้งพระและฆราวาส รวม 10 ราย
ดวยกัน
เพียงอีกไมกวี่ ันตอมาไดกําหนดใหมีการประชุมอีกครั้ง สมเด็จพระสังฆราช
เสด็จเปนประธานที่ประชุม มีคนเห็น “คุณวิษณุ เครืองาม” ไดเขารวมประชุมดวยไมรู
ในฐานะอะไร แลวผลการประชุมก็มอี ันยกเลิกมติเดิม ใหคณะผูบริหารมูลนิธิชุดเดิม
ดํารงตําแหนงตอไป
นี่ก็นาจะเปนอีกเหตุผลหนึ่ง
ที่ทาํ ใหตองมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชขึ้นมา เพื่อลดทอนพระอํานาจของพระองค
มิใหผูบริหารชุดใหมรื้อฟนที่ธรณีสงฆ อัลไพน !!
ณ. หนูแกว
หลวงตา นี่เปนคําแถลงของรัฐบาลใชไหม จะพูดอะไรมากมาย หาหวานลอม
แกตัวอยางนั้นอยางนี้ เปนแบบลิ้นหวานใหคนเคลิ้มหลับ ความจริงเปนยังไงก็รกู ันแลว
สมเด็จพระสังฆราชเคยมีมากี่พระองค ทําไมไมเห็นมีเรื่องมีราวอะไร ทานก็ปฏิบัติตอ
กันมาเปนความสงบรมเย็น มันมาปรากฎขึ้นที่มีผูมาทําหนาที่แทนสมเด็จสังฆราช ทุก
วันนี้มันยุงใหญ แตกอนทานไมเห็นมีก็ไมเห็นยุง นี่มันจะใหเบาพระภาระของสมเด็จ
พระสังฆราช ใหเบาไดยังไง คนทัง้ โลกจนเบื่อแลวจะฟงเรื่องผูอปุ ถัมภอุปฏฐากแทน
สมเด็จพระสังฆราชนี่ มันกอความยุงเหยิงวุนวายพวกนี้นะ มาจากไหน ถาภาษาของ
ธรรมมาจากจะเปนใหญเปนโตเปนบานั่นเอง
ทานเคยเปนสมเด็จพระสังฆราชมานานสักเทาไร ทานไมเห็นมีอะไร มาตั้งหา
อะไร พระวัดบวรฯนั้นมีกี่องคที่ทํางานอุปถัมภอปุ ฏฐากสมเด็จสังฆราชอยูน่นั เราก็เคย
อยูวัดบวรฯมาแลว จะใหเราวาไง ก็เห็นทานปฏิบัติตอกันอยูดวยความราบรื่นสวยงาม
มาตลอด มันก็มาพิสดารตอนที่ผูมาปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มันพิสดาร
มากอันนี้ จนฟงไมได มันเบื่อจะฟงแลวนะ พระวัดบวรฯตายหมดแลวเหรอ จึงไมมีใคร
ที่ปฏิบัติอุปฏ ฐากสมเด็จสังฆราช จึงตองเดือดรอนไปหาผูอื่นซึ่งอยูวัดไหนก็ไมรู เขามา
ยุมยามๆ วาใหชัดเจนอยางงั้น มันถึงเกิดเรื่องยุงขึน้ มา ก็มีเทานั้นละเรื่อง
สมเด็จสังฆราชเคยเปนมานานเทาไร มีความเรียบรอยตลอดมาไมเคยมีเรื่องมี
ราว พระอุปถัมภอปุ ฏฐากของทานก็มีประจํามาอยางนี้ มันก็มาพิสดารตอนจะมีผูทาํ
งานแทนสมเด็จสังฆราชนี้ พิสดารขึ้นมา ยุงไปหมดเวลานี้ เราก็เคยพูดแลว เบื้องตนก็
พูดชัดๆ เลยวา นี่กําลังจะรุมกินโตะสมเด็จสังฆราชนะ เราวางั้นละ เราพูดตรงๆ เลย
มันสมบัติอะไร หลักธรรมวินัยก็มีอยู ขนบประเพณีอันดีงามก็มีอยู มันดีดดิ้นหาอะไร

๑๑
ทานปฏิบัติกันมาดวยความราบรื่นดีงามตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี้ ไมวาสมเด็จสังฆราช
องคใด ทานก็สงบเรียบรอยมาไมเห็นมีเรื่องอะไร แลวทําไมสมเด็จสังฆราชเราทานก็
สงบเรียบรอยมาโดยปรกติ แลวมันมาเกิดเรื่องนี้เพราะอะไร เพราะมันมักใหญใฝสูงนั่น
แหละ
อยากทําตัวเปนสังฆราชพูดใหมันชัดๆ อยางนี้ละ วาแทนแทนเฉยๆ ความจริง
มันเปนสังฆราช โออาอยูภายในใจพอแลว ขานี้เปนสังฆราชวางั้นก็ได ผิดไปไหน ธรรม
จับเอากันอยางนี้ละ พูดตามธรรม ถาไมอยางนัน้ ดิ้นหาอะไร ทานก็มีอยูแลวดั้งเดิมมา
สมเด็จสังฆราชองคไหนทานก็มีอยูอยางนั้น ทานไมเห็นไปหาใครมาตั้ง มาเปนผูทํา
หนาที่แทนสมเด็จสังฆราชไมเห็นมี
พึ่งมามีอยางนี้ที่เกิดเรื่องอือ้ ฉาวอยูเวลานี้เทา
นั้นเอง ถาหากวาใหเปนภาษาของธรรม อยามายุงเทานั้นพอ พระวัดบวรฯยังไมตาย
ทานจะปฏิบัติกนั เองเทานี้พอ นี่ละพอ มายุงหาอะไรเทานั้น
เอาเอาไปซิถา วาหลวงตาบัวพูดผิดนะ
ขนบประเพณีอันดีงามก็มีในสมเด็จ
สังฆราชมาทุกพระองคเปนอยางนั้น ไมเห็นมีเรื่องยุงอะไร นี่มายุงหาอะไร สมเด็จวัด
บวรฯเรานี้ทานก็เปนสมเด็จสังฆราชมานานสักเทาไร มันพึ่งมายุงกันตอนนี้ แตกอน
ทานก็เรียบรอยมาก็ไมเห็นมีอะไร แตนี่มันทําไม แตกอ นบกพรองตรงไหนจึงตองมามี
เดี๋ยวนี้ ทานเรียบรอยมาตลอด ไอที่ไมเรียบรอยก็คือพวกเขามายุมยามนี้เองจะเปนใคร
ไป ก็เทานั้นละ นี้จบแลวเหรออันนี้ แลวมีอะไรอีกละ
(ที่ ณ หนูแกวเขาชี้ปมก็เขาบอกเมื่อกอนนี้ผูที่ทําหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
ก็คือสมเด็จพุฒาจารย และก็ทํามาเรื่อยๆ แตทําไมอยูๆ จะตองมีการตั้งผูปฏิบัติหนาที่
แทนขึ้นมา เมื่อกอนเขาทําแทนโดยอัตโนมัตินะครับ พอเวลาทานอยากใหทําหนาที่
แทน ทานก็ใหทําหนาที่แทนไปเลยไมเห็นตองตัง้ อะไร แลวตอนหลังตองมีการตั้ง ก็สืบ
เนื่องมาจากคลายๆ วา ตอนนั้นมันเปนเหมือนคลายๆ วาไมมีอํานาจเต็มที่ ก็เลยตอง
เอาใหเต็มที่เลยในการตางๆ ครับ)
เอาละเขาใจ มันอะไรเรื่องศีลเรื่องธรรมมันไมมองนะ มันปฏิบัติตัวเพื่อศีลเพื่อ
ธรรมไมเห็นมี มีแตเรื่องโลกทั้งนั้นเขามายุมยามๆ ในศาสนา ศาสนาเลยกลายเปนโลก
ไปหมดเวลานี้ พระพุทธเจาใครมีผูอุปถัมภอปุ ฏฐากทานละ พระสาวกทั้งหลายเลิศเลอ
มานานแสนนานเปนสรณะของพวกเรานี้ ใครเปนผูอุปถัมภอุปฏฐากทาน ตั้งใครมาเปน
อุปถัมภอุปฏ ฐากทานไมเห็นมี เวลานี้ก็สมเด็จพระญาณสังวร แลวสมเด็จไหนๆ ทีเ่ ปน
สังฆราชก็ตั้งมาเปนประจําๆ แลว ก็ไมเห็นมีอะไรที่มายุมยามๆ อยางนี้ ก็มีเทานั้นละ
เรื่อง นี่เขาเรียกวาเรื่องยุมยามวางั้นเลย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่

๑๒
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

