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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ความรูในวงขันธ 
 

 ลมอะไรหวือหวาๆ มา พัดหาอะไร มนัหวือหวาๆ มาเรื่อย พดัลมนี่ เวลาพูดธรรมะ
อันนี้ไมไดนะ มาสะเทือนนี้ธรรมะจะไหวทันทีเลย เพราะฉะนั้นเวลาเทศนจึงไดเตือนเรื่อง
การถายภาพถายอะไร เสียงอะไรเปงปงตางๆ นี ้คือเวลานั้นธรรมออกเรื่อยๆ ถามีอะไรมา
ปบตกปบ เวลาเริ่มขึ้นใหมก็ไปใหมเลย ไมไดไปตามแถวนะ มันหนาวนักหรือทางนูนถึงได
ใชพัดลม มาแขงพวกขี้หนาวทั้งหลาย มันจะไมไปเขานิทานพอตากับลูกเขยเหรอ  
 พอตากับลูกเขย เด็กมันรุมใสกองไฟ ผิงไฟอะไรๆ ทางลูกเขยนั่งเอาพัดพัด พวก
หนาวจนจะตาย ไอลูกเขยทําแบบอัศจรรย เอาพัดมาพัดทัง้ๆ ที่มันหนาว พอตามาเห็น มัน
ยังไงพวกเดก็มารุมอะไรกองฟนกองไฟนี่นะ หนาวอะไรนักหนา เห็นไหมพี่เขยของสูเขายัง
ไมเห็นหนาว มันไมหนาวหรือถึงไดพัด ทางนูนภาษาภาคอีสานวาขาบาท ขาพระบาท
นั่นเอง เขาเคารพ เปนคาํเคารพนะ เขาวา ขาบาทๆ เชนนองสะใภกับลุงอยางน้ีนะ 
นองสะใภตองเรียกวาขาบาท เขาเคารพกันมา ทุกวันนี้คงไมมีแหละความเคารพ  
 “เปนยังไมหนาวหรือนี่ เห็นพัดอยู” “ขาบาทไมหนาวพอเฒา” พอเฒามันพูดจน
เสียงไมออก มันจะตายมันสั่น พูดก็แบบอัศจรรย “ขาบาทไมหนาวละพอเฒา” พอเฒา
พูดไมออก มันปากสั่นมันหนาวจะตาย ยังวาขาบาทไมหนาวแหละพอเฒา โอ มันแบบ
อัศจรรย นี่ก็จะเอาแบบอัศจรรยมาใชที่นี่  
 ขาบาท ขาพระบาท ขานอย นี่เหมือนกัน ขานอยเปนขาที่นอยที่สุดเลย ยอมรับ เขา
เรียกวาขานอยๆ เปนขาเหมือนผาขี้ร้ิว ขานอยพูดกับผูใหญ เชนครูบาอาจารย หรือพูดกบั
ผูใหญสูงอายุ ขานอย เขาเปนเหมือนขี้ขาทีต่่ําที่สุดเขายอมตัวลง เปนภาษาอยางน้ัน 
ขานอย “โดย”นี่เหมือนกัน คือตามกัน ไมคัดไมคาน “โดย”ๆ ทางนี้เรียกวาครับ ทางนั้น
เรียกวา “โดย” ทางภาคอีสานเคารพกันเขาเคารพอยางน้ัน เชนลุงกับนองเขย นองเขยพูด
กับลุงตองขาบาท เปนอยางน้ันมาดั้งเดิม นองสะใภพูดกับลุงก็เหมือนกัน ขาบาทๆ 
ลูกสะใภพูดกับยากับปูกเ็หมือนกัน เรียกวาขาบาทๆ ทั้งน้ันเปนความเคารพ แตกอนก็ใช
กันอยูธรรมดาๆ เวลาเรามาบวชนี้ก็เลยหายไปไมทราบเขาใชกันยังไงๆ เพราะสมัยทุกวันนี้
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คําพูดมันสับสนปนเปเปลี่ยนแปลงไปหมด ถอืเอาความเขาใจกันเทานั้นพอ ประสาคําพูด
เฉยๆ  
 อยางหลวงปูแหวนเวลาทานจะทําแปลกประหลาดทานก็ทําอยางวา แตกอนทานก็
ไมเคยทํา เปนธรรมดาๆ เขาถวายปจจัยมาทานก็ไมเกี่ยว ก็มีแตประชาชนญาติโยมเก็บ
รักษาอะไรๆ ทานไมเคยสนใจทานก็ไมทํา บทเวลาทานทําทานก็ควาเอาธนบัตรใบละ ๕๐๐ 
บาทมามวนบุหร่ีสูบเฉย โหย “ทําไมหลวงปูทําอยางน้ีละ นี่มันธนบัตรใบละ ๕๐๐ เอามา
มวนบุหร่ีสูบ” “เหอ” ทานก็ทําทาดุ แลวสุดทายทานตอบวา “ประสากระดาษ”  แนะ บท
เวลาทานจะปบ ปบอยางน้ันละ มันก็ถูกของทานจริงๆ  
 ทานทําตามสมมุติกท็ํามาพอแลว ทีนี้ทานตามหลักธรรมชาติของทานก ็ “ประสา
กระดาษ” เทานั้นพอ แลวจะเอาผิดกับทานไดยังไง จะวาทานเปนอาบัติปาจิตตียทานไมได
เปน แตทานปฏิบัติตามสมมุติเฉยๆ ที่เขาทํายังไงกท็ํา จิตผานหมดแลว เปนอาบัติ
ปาจิตตียที่ไหน บทเวลาทานจะพลิกปบไปหาธรรมชาตินั้น ทานบอกวาประสากระดาษ
เทานั้นพอ เราไมตําหนิทานนะ ตําหนิทานยังไง ทานพลิกได เพราะจิตอยางน้ันผานหมด  
 ไมมีคําวาสังฆาฯ ปาราชิกหมดโดยสิ้นเชิง จิตดวงนั้นหมด ที่ทานปรับอาบัติ
ปาจิตตียนี้อยูในวงสมมุติ ถาจิตอยูในนี้เปนทันที เปนอาบัติอะไรเปนโทษขั้นไหนเปน
ทันทีๆ พอพนอันนี้แลวเหลานี้ไมมีความหมาย แตทานก็ตองรักษาตามสมมุตินิยม เพราะ
ขันธของทานก็เปนสมมุติ กิริยาอาการแสดงออกก็ตองใหเหมาะสมกับสมมุติ สมมตุิของ
ทานก็เปนพระ กิริยาของพระ การปฏิบัติของพระก็ปฏิบตัิตามแบบของพระ คอืตาม
หลักธรรมหลักวินัย  
 ทานก็ปฏิบัติตาม เพราะเปนธาตุเปนขันธ จนกวาจะสิ้นชีวิตทานก็รักษา
ขนบประเพณี หรือวาความดีงามในเพศของทานซึ่งเปนพระ เปนสมมุต ิ เปนขันธ เปน
สมมุติใหเหมาะสมกับสมมุติทัง้หลาย พระก็เปนพระ โยมก็เปนโยม นี่เปนขั้นๆ แตเวลา
ทานพลิกปบอันนี้เขาไมถงึเลย ปบถึงนั้น อยางที่หลวงปูแหวนทานวา ประสากระดาษ นี่
ทานพลิกออกแลวนะ มีแตกิริยาทําเฉยๆ ไปปรบัโทษทานไมไดนะ คือความเหมาะสมที่
สังคมยอมรบัยังไง ทานก็ปฏิบัติตามความเหมาะสมที่สังคมยอมรับ  
 เชนพระตองปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยยังไงๆ จนกระทั่งถงึขั้นพระอรหันตแลว 
เร่ืองธาตุเร่ืองขันธเปนสมมุติ ถงึจิตจะเปนวิมุตติหลุดพนไปหมดแลวก็ตาม กิริยาของธาตุ
ของขันธและธาตุขันธนี้เปนตัวสมมุติ กิริยาที่แสดงออกตอสังคมกใ็หเหมาะสมเปนที่
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ยอมรับกัน ทานก็ปฏิบัติอยางน้ัน แตที่จะใหทานกลัวเปนอาบัติอาจี ทานผานหมดแลวทาน
จะเอาอะไรมาเปน เขาใจหรือ วันนี้เปดใหรูเสีย 
 จิตดวงนี้ละถาลงไดผานสมมุติไปหมดโดยสิ้นเชิง สมมุติใดๆ เขาไมถึงทัง้น้ัน เปน
หลักธรรมชาติ บังคับใหเปนก็ไมเปน ทานผูส้ินกิเลสเปนอรหันตใครจะไปโจททานวาเปน
สังฆาฯ ปาราชิกน้ีวาตามสมมุติเฉยๆ อันนั้นผานไปหมดแลว ยกตัวอยางเชน พระทัพ
พมัลลบุตรทานสําเร็จเปนพระอรหันต แลวทีนี้ถูกเขาโจทฟองวาทานเปนปาราชิกราแชก 
ทานเปนภัตตุทเทสกเปนผูแจกอาหาร วาทานเปนปาราชิก นี่พระพุทธเจายังทรงพระชนม
อยู ยังดีนะ ไมงั้นจะเกิดคดีกันกวาจะสงบไดก็ตองเปนเวลานาน ยุงไปหมด 
 เวลาถูกเขาโจทอยางน้ันพระองครับสั่งมาเลย พระทัพพมลัลบุตรโจททานหาอะไร 
ถาพูดภาษาของเราก็ทานพนจากสิ่งสกปรกเหลานี้หมดแลว ความหมายวางั้น เร่ืองก็เงียบ
ปุบหมดเลย พระพุทธเจารับสั่งเอง อันนี้ใครจะมารับสั่งนอกจากเถียงกนั กัดกันเหมือน
หมาเทานั้น พระพุทธเจาปราบทีเดียวหมด เพราะจิตอันนี้เปนจิตที่พนแลว คือสุดวิสัย 
เร่ืองสมมุติโดยประการทั้งปวงไมมีเลย ขันธอยูในสมมุติก็ตองปฏิบัติตามสมมุติไปเรื่อยๆ 
ใหพอเหมาะพอสมกัน นี่ก็เปนสมมุต ิ ส่ิงเกี่ยวของทั้งหลายทั่วโลกก็เปนสมมุติ ก็ปฏิบัตใิห
เหมาะสมกันไปตามนี้เทานั้นเอง ทานปฏิบัติมาอยางน้ัน  
 อยางที่พระมหากัปปน เวลาลงอุโบสถ คือทานอยูในปา ในเขาลึกๆ มาประชุมลง
อุโบสถกับพระสงฆ หรือกับพระพทุธเจาอยางน้ี ทานพูดออกมา มหากัปปนทานเปน
กษัตริย “เราก็บริสุทธิ์แลว ไปฟงปาฏิโมกขสวดปาฏิโมกขก็เพื่อทบทวนความบริสุทธิ์ นี้เรา
ก็บริสุทธิ์แลวทบทวนไมทบทวน จะเปนอะไร” ทานวาอยางน้ี พระองคทรงทราบรับสั่ง
ทันที “อยาพูดอยางน้ัน เร่ืองวิมุตตเิปนเรื่องวิมุตติ เร่ืองสังคมที่เปนสมมุตินี้ตองยอมรับ
ตลอดไป การสังคมกนัลงปาฏิโมกขทบทวนนี้ก็เพื่อทดสอบถึงเร่ืองหลักธรรมวินัย ดวย
ความพรอมเพรียงสามัคคีกัน” 
 ตั้งแตบัดนั้นมาพระมหากัปปนไมเคยขาดเลย ลงอุโบสถนะ ไปตลอดเลย นั่นทาน
เคารพพระพุทธเจา ทานก็บอก “บริสุทธิ์แลวไปฟงอะไรปาฏิโมกข ทบทวนหาอะไรก็เรา
บริสุทธิ์แลว” พระองควา “อยาพูดอยางน้ัน” เห็นไหมละ “เราเกี่ยวกับเรื่องสังคม 
เกี่ยวกับเรื่องสมมุติ พระสงฆองคเจาเกี่ยวโยงกันอยูตองไดปฏิบัติอยางนี้ตลอดไป” ทาน
ไมเคยฝนพระพุทธเจานะ ทานปฏิบัติตามปงรอยเปอรเซ็นตเลย ไมเคยใหขาด ลําพังทาน
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เองก็จะวา “ไปหาอะไรก็บริสุทธิ์แลว” กถ็ูกของทานใชไหมละ “ที่เกี่ยวโยงกันอยูนี้มาก
เทาไร” แนะพระพุทธเจารับสั่งมาอยางนั้นก็ยอมรบั 
 จิตถาลงไดบริสุทธิ์แลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง หมดเรื่องสมมุติทีจ่ะเขาไป
ถึง จึงเรียกวาวิมุตติพนหมดแลวในบรรดาสมมุติ สามแดนโลกธาตุนี้เขาไมถึง หมด นั่น
แหละทานวาพนเปนวิมุตติ สวนจิตเปนวิมุตติแลวก็จริง แตยังครองธาตุครองขันธซึง่อยูใน
วงสมมุติ กต็องปฏิบัติใหเหมาะสมกับวงสมมุต ิ ก็เทานั้นเอง แตความหยาบละเอียดอะไร
ใครจะไปรูละเอียดลออยิง่กวาพระอรหันตละ ทานรูและทานก็ปฏิบัติตามนั้นๆ  
 ขันธเรานี้มันเปนสมมุติทัง้มวล การอยูการกินอยางน้ีเปนสมมุติทั้งน้ัน อันนี้ก็เปน
สมมุติ อันนี้ก็สมมุติเหมอืนกัน รับกัน เขากันๆ ทีนี้ความรูที่อยูในขันธนี้ก็เปนความรูสมมตุ ิ
ไมใชความรูที่ซานออกมาตามประสาทตางๆ รูนั้นเห็นนี้นั้นจะเปนวิมุตต ิ ไมนะ วิมตุติแท
เปนอันหนึ่ง กระแสของวมิุตติแทออกมารับผิดชอบในสิ่งเหลานี้  ใหรูใหเห็นสิ่งน้ันสิ่งนี้ จึง
แยกไปจนกระทั่งวาเอออันนั้นดี อันนี้ไมดี ชอบอันนั้น ไมชอบอันนี ้ คือความรูอันนี้มัน
แทรกอยูกับขันธ มองไปเอออันนี้ดีนะ ความรูอันนี้กับขันธมันรับกัน  เอออันนี้ดีนะ ความรู
นี้อยูในวงขันธ ธรรมชาตินั้นไมมีปญหาอะไรเลย ตางกันอยางน้ัน 
 คําพูดอยางนี้ใครมาพูดมีไหมละ เคยไดยินไหมคําพูดอยางที่เราพูดนี้ ไมมี แตมันมี
อยูกับความจริง ถอดออกมาพดูตามหลักความจริงๆ ความรูที่มันซานไปทั่วตัวเรา ไป
ประสาทสวนตางๆ ประสาทสวนตา สวนหู รับดู รับฟง รับสัมผัสอะไรเหลานี้ ประสาท
เหลานี้กับความรูในวงขันธนี้มันอยูดวยกัน ความรูในวงขันธนี้มันจะทราบกันในวงขันธๆๆ 
วาดีวาชั่วก็อยูในวงขันธนี้เทานั้น ไมนอกเหนือจากนี้ไป โอนี่ดี หรือวารักวาชังก็เปนกิริยา
เฉยๆ ไมใชรักไมใชชังแบบซึ้งเขาไปหาจิต รักชังก็อยูในวงขนัธๆ นี้ไปเลย คือกิริยาของ
ขันธที่วารักวาชัง อยูในเพียงวงของขนัธ ไมเขาถึงนูน มันเปนประเภทหนึ่งตางหากๆ   
 คือถาวาจิตยังไมบริสุทธิ์ ที่วาขันธนี้กับอันนั้นมันก็เกี่ยวโยงกนัตลอด มไีดเสียตลอด 
พอธรรมชาตินั้นขาดไปหมด บริสุทธิ์เต็มที่แลว ประสาทสวนนี้หรือความรูนี้มันก็เปนเรื่อง
ประจําขันธไปเสีย อาศัยพอถงึวัน เราจะเห็นไดเวลามันหดเขามา เรายกตัวอยางมาเลยนะ 
ความรับผิดชอบของความรูนี้ที่ไปตามตา หู จมูก ล้ิน กาย หรือทุกขเวทนาตางๆ มัน
เจ็บปวยหรือทุกขไปหมดทั่วรางกาย ความรูอันนี้มันไปซานไปหมด ความรูในขันธมันซาน
ไปหมดเลย  
 พอความรูนี้ถอนเขามา ประสาทสวนตางๆ ก็อยูอยางน้ัน ตาเคยเห็น ไมเห็น หูเคย
ไดยิน ไมไดยิน สุดทายรวมทั้งหมดที่ประสาทมีอยูทั่วตัว ความรูซานอยูตามประสาท พอ
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ความรูนี้หดเขามาปบ ส่ิงเหลานี้ก็มีอยูเฉยๆ ทุกขทั้งหลายก็ไมมี  ตา หู จมกู ล้ิน กาย ดูฟง
ไมรูเร่ืองเลย มันหดความรูนี้เขาไปแลว เขาไปหาหลักใหญแลว พอเขาไปเทานั้นทุกขก็ดับ
เลย นี่แสดงวาความสุขความทุกขอะไรอยูในวงขันธนี้มีความรูนี้รับผิดชอบกัน ถาความรูนี่
เขามาแลวไมมีอะไร รางกายก็เปนทอนไมทอนฟนไปหมดเลย จนกวาความรูนี้ออกไป
เมื่อไรก็รับผิดชอบ รูทุกส่ิงทุกอยาง 
 ใหมันชัดอยางน้ีซินักปฏิบัติ แลวไมถามใครดวย ลงไดประจักษแลวไมถามใคร 
ความจริงลวนๆ เต็มอยูในหัวใจแลวถามใคร เราเปนผูรูเองเห็นเอง เขาไมรูไมเห็นไปถาม
เขาหาอะไร คําพูดอยางนี้ก็ไมมีใครพูด พูดจรงิๆ เลย เรียนในพระไตรปฎกเทาไรก็ไป
เรียนไมเห็น ทานไมไดชีแ้จงเอาไวอยางน้ี แตเรียนภาคปฏิบัติมันจะเขาตามหลักธรรมชาต ิ
มันจะซึมซาบไปหมด ดงัที่วาเหมือนไฟไดเชือ้ คือภาคปริยัตินี้เราเรียนไปไหนๆ มันก็ไป
ตามแถวตามแนวที่เราเรียนไปจําไป แมหนังสือเลมเดียวถาเราอานไมจบ ตรงไหนไมจบ
เราก็ไมรู เราจะรูตั้งแตที่เราเรียนไป จําไปไดเทานั้น 
 แตภาคปฏิบัติไมเปนอยางนั้น มันเหมือนไฟไดเชือ้ เชื้อคือสภาวธรรมทั้งหลายเปน
เหมือนเชื้อไฟ ไฟคอืความรูนี้มันจะออกรูซานไปหมดเลยเปนหลักธรรมชาติ เปนไปเอง
และกวางขวางลึกซึ้งมากกวาความจําเปนไหนๆ นี่เปนหลักธรรมชาติ เอาเรียนก็เรียนไป 
ถาไมเปนขึ้นจากภาคปฏิบัติเรียนเทาไรก็ไดแคความจํา คําวาไฟไดเชือ้นี้จะไมได ไมม ี ถา
ภาคปฏิบัติแลวยอมรับปงเลยทันที ความรูนี้มันจะซานไปตามหลักความจริง ควรรูควรเห็น
ส่ิงใดมันจะรูจะเห็นของมนัตามธรรมชาติ ปดไมอยู จึงเรียกวาภาคปฏิบัติ ความจริง
ความจําตางกัน ความจําจําไดๆ จําแลวก็หลงลืม ความจริง จริงตลอดเวลาจากภาคปฏิบัต ิ
ไมมีคําวาหลงลืม เจอกันปบความจริงเขากันไดทนัทีๆ เลย 
 นี่ละธรรมของพระพุทธเจาประกาศกองอยูในหัวใจของผูปฏิบัติธรรม ธรรมที่สอน
นั้นคือแบบแปลนแผนผัง พอเปนแนวทางหรือพอเปนปากเปนทาง พอนําธรรมนั้นเขามา
ปฏิบัติ ทีนีผ้ลจะแสดงขึ้น อยางนอยเปนอยางที่ปริยัติวา มากกวานั้นกระจายออกไปลกึซึ้ง
ละเอียดลออไปอกี นั่นละภาคปฏิบัติ นี่ธรรมพระพุทธเจากระจางแจงอยูดวยหลักความจริง 
เอาแบบแปลนแผนผังนี้มาสอนเสียกอน จนกระทั่งเจาของเขาไปรูเองแลวมันกห็มด
ปญหาๆ  
 การเรียนเรียนเพื่อปฏิบัติเพื่ออรรถเพือ่ธรรมเรียกวาถูกตอง การเรียนเรียนเพื่อเอา
ชื่อเอาเสียงเหลานั้น ไมไดผิดอะไรกบัเขาเรียนทางโลก เขาเรียนทางโลกกเ็พื่อความรูนั้นรู
นี้ๆ และเพื่อเอาชื่อเอาเสียง เชนดอกเตอรดอกแต เรียนมาถาไมมีทางภาคปฏิบัติ จะเรียน
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มาเทาไรมันก็เทาเดิม เปนนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก มหาเปรียญ เปนสมุห 
ใบฎีกา ปลัด พระครู เจาฟาเจาคุณ จนกระทั่งสมเด็จ มันก็มีแตชื่อ ไมไดมีตัวจริง ความดี
ไมมี มีแตชือ่ ถาภาคปฏิบัติแลวความดีมีอยูแลว เหลานี้มาประดับความดีที่มอียูในตนจาก
ภาคปฏิบัติตางหาก นั่นตางกันอยางน้ันนะ 
 ธรรมพระพุทธเจานี้ประกาศทาทายอยูตามหลักความจริง ไมลดไมหยอน เปนอยาง
นั้นอยูตลอดมา นอกจากผูปฏิบัติจะออนขอยอหยอน และไมสนใจปฏิบัติ ธรรมะกไ็มเกิด
ประโยชนอะไร ถาตั้งใจปฏิบัติก็เปนไปตามนั้นๆ ถาไมสนใจปฏิบัติก็ไมเกิดประโยชนอะไร
แหละ เรียนมาก็เหมือนนกขุนทอง ดีไมดีเอาวิชาความรูนี้ไปเบงดวย  เลยกลายเปนกิเลส
ตัณหา เปนขาศึกแกตนเองและสวนรวม วาอะไรก็เรามันเรียนมามากแลว หลอกใหเขาเชื่อ
ซิ มากก็มากมันมากมหาโจร ปลนศาสนา ไมใชมากดวยอรรถดวยธรรม คลังแหงธรรมไม
ปลน  
 เร่ืองคลังแหงธรรมรักษาเทิดทูนสุดยอด ไมมีใครเกินผูปฏิบัติไดรูธรรมเห็นธรรม
ภายในใจ เพราะพระพุทธเจาอยูที่นั่น หลักธรรมหลักวินัยก็อยูทีเ่ดียวกัน เทิดทูน
พระพุทธเจาดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยแลว ก็เปนอันเทิดทูนธรรมทั้งหลาย
เหลานั้นอยูในตัวนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงวาไปหามรรคผลนิพพาน อยาไปที่ไหนนะ 
พระองคทรงประทานไวยังไงใหจับนั้นใหดี ดังที่ทานแสดงไววา “ดูกอนอานนท พระธรรม
และพระวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแลว” 
 เพราะฉะนั้นจึงใหเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย “ดูกอนอานนท เมื่อมีผู
ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่แสดงไวแลวนี้มีอยู พระอรหันตไมสูญจากโลกนะอานนท” 
คืออันนี้เปนเครื่องประกาศเรื่องมรรคผลนิพพานถึงขั้นอรหันต หลักธรรมหลักวินัย ไมมี
อะไรมาลบลางเลย เอากาลสถานที่เวล่ําเวลาสมัยนั้นสมัยนี้มาลบลางไมได ถาปฏิบตัิตาม
หลักธรรมวินัยเปดโลงไปตลอดทะลไุปไดเลย กเิลสกลัวตรงนี้ ความสําคัญตนเฉยๆ ดวย
ความเรียนมา จํามาอยางนั้นอยางน้ีไมมีประโยชน เสริมกิเลสใหหนาแนนขึ้นมา ทิฐิมานะก็
สูง วาเราเรียนรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคม ความจริงมีตั้งแตสวมแตถาน ฟนไฟเต็ม
อยูในหัวใจ กิเลสแทรกธรรมมันแทรกอยางน้ัน 
 ถาเปนธรรมแลวทานไมไดถือนะเรื่องทิฐิมานะ ทานมุงตอธรรม ธรรมนี้จะไมมี
ความเยอหยิ่งจองหอง มีแตมุงตอธรรม ปฏิบัติและเปนธรรมไปหมด ยอมรับทุกส่ิงทุก
อยางที่เปนธรรม ไมวาตนนี้เปนผูใหญผูนอย เรียนมาสูงหรือต่ําขนาดไหน จะฟงเอาความ
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จริง ถาความจริงออกมาเด็กพูดจริงกย็อมรับ ผูใหญพูดก็ยอมรับ ถาไมจริงไมยอมรับ นั่น
เรียกวาผูเปนธรรม ตองยอมรับความจริง ผูไมเปนธรรมมันไมยอมรับความจริง 
 เหมือนอยางขโมย จับตัวมาไดแลวมันก็บอกวาไมไดขโมย มันหลบมันหลีก 
จนกระทั่งไปหาของกลางมายืนยันขนาดนั้น พอรอดไดมันกร็อดอีก ถายอมรับตามความ
จริงแลวผูนี้ก็ไมขโมย กม็นัผิดจะไปขโมยหาอะไร คือไมยอมรับความจริงน่ันแหละ จับได
แลวมันก็ไมยอมรับ เวลาไปทํามันก็ไมยอมรับความจริง การขโมยเปนความผิด มันก็ไม
ยอมรับ มันก็ไปขโมยจนได ถูกเขาจบัไดมันก็ไมยอมรับอีกอนัหนึ่ง แกตัวไปตลอดสาย ผล
สุดทายไปเปนนักโทษ แลวทําไมถึงมาติดคุกติดตะรางอยางน้ีละ ไปทําอะไร มันก็แกอกี 
มันบอกวาเขาหาวา เห็นไหมละ น่ันมันยอมรับเมื่อไร แลวเวลาไลเบ้ียเขาไป แลวมันจริงๆ 
เหรอ จริงๆ ละครับ แนะเห็นไหมละอยางน้ัน 
 เร่ืองกิเลสจะไมยอมใครงายๆ ตัวนี้ตัวทําลายศาสนธรรมใหไมมีความรมเย็นเปน
สุขคือตัวนี้แหละ อยูในใครก็ตาม อยูกับฆราวาสก็ทําความเดือดรอนแกตนเองและ
สวนรวม อยูในพระกท็ําความเดือดรอนแกตนและวงศาสนาใหกระทบกระเทือนไปหมด
นั้นแหละ นี่เร่ืองกิเลสไมใชเร่ืองธรรมเรื่องพระ เร่ืองพระแททานไมทํา จะทําแตส่ิงดงีาม
ตามหนาที่ของพระเทานั้น กิเลสมันไมไดวาซี มนัเลยเอาอํานาจของพระมาเปนอํานาจของ
กิเลสบีบบี้สีไฟไปได ทาํความชั่วชาลามกแบบหนาดานไปเลย นี่ละกิเลสมันพาหนาดาน 
มันทําไดหมด 
 เวลานี้กําลังกอกวนมากนะในประเทศไทยของเรา วงศาสนานี้คือพระเปนผูกอกวน 
เปนผูทําลายเสียเอง ทําลายศาสนา ทําลายพระดวยกัน ผูทรงศีลทรงธรรมเกิดความ
กระทบกระเทือนเดือดรอน เลยหาความสุขไมไดผูปฏิบตัิดปีฏิบัติชอบ ก็เพราะพวกเลวนี้
มันไปทําลาย หาเรื่องนั้นเขามา หาเร่ืองนี้เขามายุแหยกัน ลบลางกันไป มันจะเอาใหเปนไป
ตามของปลอมมัน ของจริงมีอยู ผูรักษารักษาอยู ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมี ทานจะยอมใหไป
ลบลางไดยังไง นี่ละมันคัดคานตานทานกันจากของสกปรก จะใหวาเปนของดีเหมอืนมัน 
ทั้งๆ ที่มันสกปรกยิ่งกวาหมาขี้เร้ือน 
 นี่ละพวกทําลายศาสนาอยูเวลานี้ น่ีเอาธรรมออกมาแสดง แตกอนก็ไมเคยแสดง
อยางผาดโผนโจนทะยาน อยางหนาดานเหมือนทุกวันนี้ พระเราสงบ อยูที่ไหนสงบ ไมวา
พระในปาในบานในเมือง เชนอยางกรุงเทพฯอยางน้ี ทางชนบทตั้งแตเราบวชมาโดยลําดับ 
พระในกรุงเทพฯเขาเคารพ พระชนบทเคารพ ถาไปจากกรงุเทพฯแลวเปนแบบเปนฉบับ 
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พระในกรุงเทพฯทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนแบบเปนฉบับได สมออกไปจากนครหลวง 
และไปเปนแบบฉบับแกผูนอยได พระชนบททั้งหลายเคารพ 

เดี๋ยวนี้ทานไมเคารพ ทานดูถูกเสียแหลกไปเลย ดูถกูวาไง แตกอนพระที่อยูใน
กรุงเทพฯเปนพระที่มีศักดิ์ศรีดีงาม พระก็เปนพระที่มีศักดิ์ศรีดีงาม ไปที่ไหนคนก็เคารพ 
แตเดี๋ยวนี้ตรงกันขาม เห็นไหมละ เขาวากันอยางนี้ พระสงฆทานก็พูดอยางน้ี เพราะทาน
เห็นดวยตาของทานดวยความกระทบกระเทือนกัน ดวยความชั่วชาลามกของพวกนี้ไป
กระทบกระเทือนทานใหเสียหาย ทานก็บอก มนักลับกลายไปหมด วัดเลยกลายเปนสวม
เปนถาน นั่นเห็นไหมละ  
 วัดแทๆ แตกอนก็เปนวัด แลวกลายเปนสวมเปนถานขึ้นมาโดยไมรูสึกตัว แลวก็
เสกสรรปนยอวาวัดๆ หรูหราฟูฟาสวยงาม ดวยอิฐ ดวยปูน ดวยหิน ดวยทราย เสกสรร
ขึ้นมาวาสวยงาม สงาราศี นาเกรงขาม เกรงขามขีห้มาอะไร ประสาอิฐ ทีนี้ผูปฏิบัติอยูในวัด 
เจาของวัดกค็ือพระคือเณรอยูในนั้น ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ไมไดคํานึงดูหลักธรรม
หลักวินัย เหยียบหัวพระพุทธเจาโดยขามเกินพระธรรมพระวินัยไปตลอดเวลา ทุกอิริยาบถ
ที่เคลื่อนไหวไมมีคําวาธรรม ไมมคีําวาวินัย เหยียบแหลกไปหมด นี่คือเหยียบหัว
พระพุทธเจาอยูตลอดเวลาในเพศของพระนั่นแหละ 
 เมื่อเปนอยางน้ันมันก็เลวซิ การประพฤติปฏิบัติลงขามเกินหลักธรรมหลักวินัยเขา
ไปแลวก็เรียกวาเลวลงๆ แลวก็กลายเปนมูตรเปนคูถไป มันมากตอมากก็กลายมูตรเปนคูถ 
ทีนี้พระเณรในวัดนั้นเลยกลายเปนมูตรคูถในสวมในถาน คือวัดนั้นเสียเอง เขาตําหนิอยาง
นั้นจะใหวาไง ที่ไหนเขาก็ตําหนิไดตาหูเขามี เรียนมาดวยกันมันก็รูดวยกัน ควรตําหนิก็
ตําหนิได เดี๋ยวนี้เขาไมเคารพ เขาบอกตรงๆ เลย ขยะแขยงไมอยากดหูนาเสียดวยซ้ํา ผู
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบไมอยากดู ขยะแขยง สูดูหมาไมไดเขาวา คําวาดูหมา ดูหมามันเลนกับ
หมาสนุกสนานนี่นะ ไมไดมีอะไรกับมัน ยกตัวอยางในสวนแสงธรรมนี่ไอดําหางดวน มันไป
ไหนพระจับนั้นจับนี้ มันไปไหนวิ่งกับพระ พระก็ไปกับมัน ไมเห็นมีอะไร แตกับพระอลัชชี
ที่เลวทรามไมมียางอาย หนาดานนี้ทานดูไมไดนะ ทานไมคบคาสมาคม ปดออก  
 เวลานี้จะพูดใหฟงชัดเจน ทานปดออกยังไง เร่ืองมหาเถรสมาคมที่วามส.ๆ นี้ 
พระสงฆทั่วสังฆมณฑลใหความเคารพนับถือ ถอืเปนใจกลางของสังฆมณฑล เวลานี้พระ
ไทยเราผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทรงศีลทรงธรรมทานปดออกหมดแลว และประกาศออกมา
ดวยนะ บอกไมยอมรับ มาจากไหนๆ มันก็ไลกนัเขาไป ขึ้นไปหาไออดุมอุเดม อุดมที่ไป
ทํางานอยูในวงงานพุทธศาสนา ก็ไปทําเลอะเทอะอยูนั้น ตองถกูพระไปขับไลออก ขับไล
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ออกไปแลว พอเกษียณแลวสมเด็จเกี่ยวเปนผูสง เขาบอกเราไมเห็นเวลาสง เราก็พูดตามที่
มีผูมาบอกดวยความสัตยความจริง  
 สงมหาภัยคนนี้นายอุดมนี้ที่ถูกขับไลออกไปแลว เขามาอยูในวงมหาเถรสมาคมมา
พูดปากหวานนะ วาใหไปเปนที่ปรึกษา  ปรึกษาอะไรก็มหาภยั จนขนาดพระไทยทั้งหลายดู
ไมได แลวขบัหนีออกจากวงงานพุทธศาสนา แตกอนเปนผูอํานวยการในวงงานพุทธศาสนา 
ดูไมไดจึงขับออก แลวสมเด็จเกี่ยวนี้ไปลากเขามา ที่เปนมหาภัยใชไมได เลอะเทอะที่สุด 
เสียหายที่สุดแลวลากเขามาสูมส.นี่ละ เดี๋ยวนี้ก็อยูในมส. ไดยนิวาโยกยายไปไหนไหม เรา
ยังไมไดยินวาโยกยายไปไหน  
 ทีนี้มส.เปนมส.ประเภทใด ก็เลยหลับหูหลับตารับกันไว ทีนี้ไอนีก้็เขาไปอยูใน
ทามกลางเปนมหาภัยตอวงคณะสงฆ อยูในทามกลางนั้น แลวพระสงฆที่เปนมส.ๆ ก็เลย
เปนแหลงใหญของมหาโจร ตั้งแตนายอุดมนี้เขามาเปนใหญ เพราะมส.เปนผูรับเอาไว ใคร
เปนคนสงมาก็สมเด็จเกี่ยว แลวเปนคุณที่ตรงไหน ก็ใครจะสูงยิ่งกวาสมเด็จเกี่ยว เปน
ขนาดสมเด็จ ส่ิงที่ไมพึงหวังเปนสิ่งที่เปนภัยตอโลก สมเด็จเกี่ยวสงเขามาหาอะไร ถาหาก
วาจะฟงโดยเหตุโดยผลแลว สงมาไมได เสียหายแลว แลวสงเขามาแบบหนาดานยังไง นี่
มันเปนอยางน้ีจะใหวาไง  
 นี่ละมันทําลายศาสนาทําลายอยางหนาดาน พระเราทําลายศาสนาทุกวันนี้ ทําลาย
แบบหนาดาน หลักธรรมหลักวินัยเรียนมาทุกคน กฎระเบียบอะไรที่ถกูตองดงีามก็รูกนัทุก
คน แลวมันก็หนาดานเขามา เอาคนที่เปนภัยตอชาติตอศาสนาเขามาอยูในวงมส. มส.เลย
หมดความหมายนะ เพราะเขาไมยอมรับ บรรดาพระสงฆทั้งหลายที่ทานทรงศีลทรงธรรม
ทานปดออกหมดเลย นี่สาเหตุเปนมาอยางน้ี เราเลาสาเหตุตามเรื่องมันเปนมาอยางน้ี แลว
ก็เปนความจริงที่นายอุดมนี้ถูกไลออก เพราะมันไปทําความเสียหาย  
 ทีแรกมันก็วาจะไปทําศาสนาใหเจริญ มันวาตั้งแตปาก เขาไปไปทําความเสียหาย
จนกระทั่งพระสงฆทนไมไดไลออก รอนถึงนายกฯ นายกฯจึงไดแยกออกไป ใหออกจาก
สํานักนี้แลวเอาผูอื่นมาแทน ครั้นแยกออกไปนั้น สมเด็จเกี่ยวก็ไปลากเอามา เขาสูมส. เขา
อีก มันก็มาเนาอยูในนั้นเวลานี้ มหาเถรสมาคมมีความหมายอะไร เปนสวมเปนถาน เปน
แหลงมหาโจรไหลมาจากนายอุดมนี้อกี มาจากสมเด็จเกี่ยวอีก ใครจะชมเชยวาสมเด็จเกี่ยว
เปนคนดี ยอมรับความผิดความถกูชั่วดี คนนี้เปนอันตรายตอสังคมแลว ตอพระเจา
พระสงฆแลว เอามาทําอะไร  
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 นี่ละความจริงเปนอยางน้ี เราเอาธรรมความจริงมาพูด เราไมเคยสะทกสะทานกับ
ส่ิงใด เพราะเรานําธรรมมาสอนโลก ธรรมนี้เหนือโลกทุกอยาง ผิดถูกชั่วดีสอนไดทั้งน้ัน 
เราพูดตามหลักธรรมชาติ นี่ละที่วากวนศาสนา กําลังทําลายศาสนา ออกแงใดมุมใดพวกนี้
มีแตออกเพือ่ทําลายทั้งนั้น กดขี่บังคับแบบนั้นแบบนี้ เอาอํานาจพระ อํานาจพระก็เปน
อํานาจปาเถื่อน อํานาจมหาโจร ใหญเทาไรเปนมหาโจรใหญเวลานี้ นาเคารพกราบไหวบูชา
ที่ไหน มันเปนอยางน้ันนะ  
 คนมีหูมีตาดูกันไดยังไง พระเหลานี้ไมใชหมูหมา ทานเรียนตามหลักธรรมหลักวินัย 
ความผิดถูกชั่วดีทานไมรูยังไง แลวมนัก็ไมยอมฟง ตัวหนาดานมันมีอยูอยางน้ี ใหญเทาไร
ยิ่งหนาดานใหญ อวดอํานาจปาๆ เถื่อนๆ เขามาอยางน้ัน ทานทั้งหลายไมเคยฟง เอาฟง
เสียซินะ นี้เราเอาความจริงมาพูด พูดอยางกลางๆ ตามหลักความจริงที่ไดรูไดยินไดฟงมา
มันเปนอยางน้ี แลวมันก็ไมถกู เราพิจารณาแลวเราก็เห็นดวยอยางน้ัน ไมถูกแลว แลวมัน
ฝนมาทําไม ถาเปนผูที่ปกครองศาสนา เปนอํานาจทางดานศีลดานธรรมจริงๆ เอามาทําไม
คนเสียหาย ถาไมใชมหาโจรมันจะเอามาไดลงคอเหรอ มันก็เปนมหาโจรนั่นเอง ใหญขนาด
ไหนก็เปนมหาโจรผูที่มาทําอยางน้ีแบบหนาดาน 
 เวลานี้กําลังส่ังสมกําลังวังชามากมายขึ้นมานะ ดูซิพระที่ออกไปเปน ทหารรบอยูที่
พุทธมณฑล มันเคยมีที่ไหนในประเทศไทยเรา พระผาเหลืองๆ หัวโลนๆ ไปเปนเจาตัวการ
มหาอันธพาล มหาโจร ปลนชาติปลนศาสนา ทําลายหัวใจประชาชนผูดีทัง้หลายใหกระจาง
แจงอยูในวันนั้น จนจะเกิดขาศึกศตัรู ถาคนดีทั้งหลายระงับไมไดมันจะเกิดขาศึกศตัรูวัน
นั้น  แตคนดีคือคนดีระงับลงไดดวยความสงบ พวกอันธพาลจึงไมลุกลาม ถาลุกลามนี้จะ
เกิดเรื่องขึ้นแนนอน  
 นี่เปนยังไงผิดหรือถูกพวกที่ยกทัพออกไป พระทัง้องคหัวโลนๆ นั่น ยกไปเปน
ทหาร ไปเปนอันธพาลอยูในทามกลางพุทธมณฑล ใครก็เห็นไมใชเหรอ จากน้ันมาแลว
เดี๋ยวนี้ก็เงียบ เห็นไหม ไมไดจัดการหรือพินิจพิจารณาตามหลักกฎหมายบานเมืองตาม
เร่ืองของศีลของธรรมอะไรเลย ออกไปก็เงียบๆ แลวยังสงเสริมกันอีก ผูใดไปทําความ
เลวรายทั้งหลายนี้ถือเปนความดีความชอบ เอา เล่ือนสมณศักดิ์ให ตัง้สมณศักดิ์ใหสูงขึ้น
ไป ตัง้ใหพวกเปรตพวกผี พวกอันธพาลใหมันมีกําลังปลนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยลง
ไปอกี เห็นอยูนี้  
 เวลานี้ก็เงียบอยูเห็นไหมละ เราฟงไมไดวี่แววไปทางไหนเราก็พูดตามนั้น เขาจะ
จัดการยังไงก็ไมรู ทางบานทางเมืองที่มีขื่อมีแป ถาเปนตามหลักธรรมวินัยแลวไปเปนอยาง
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นั้นแลวจับสึกในขณะนั้นเลย แลวกฎหมายบานเมืองเปนยังไง หลักธรรมหลักวินัยเปน
อยางน้ัน แลวไมเห็นจับกันสึก ทางกฎหมายบานเมืองเปนยังไงเรายังไมทราบ  เราก็บอกวา
ยังไมทราบ ทางพระวนิัยมีผูปกครองวาเจาคณะนั้นเจาคณะนี้พิจารณากันอยางไรเจาคณะ 
นอกเหนือธรรมวินัยไปไหน ก็ยังเงียบอยูอยางน้ี  
 นี้เราพูดตามหลักความจริง มันเลวไหมพิจารณาซิ เวลานี้กําลังกอเร่ืองกอราวเร่ือง
นั้นเรื่องนี้ หาตั้งแตเร่ืองที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจม พวกอันธพาล
นักเลงโตเหลานี้จะขึ้นมาครองบานครองเมือง มไีมมากนะ มนัมีแตพิษแตภัย ทั้งน้ัน มันจึง
นาขยะแขยง พูดแลวเราสลดสังเวชนะ เราพูดโดยอรรถโดยธรรม เราไมไดพูดยกโทษคน
นั้น ยกคุณคนนั้นขึ้นมาโดยหาเหตุผลไมได 
 วันนี้เร่ืองมาสัมผัสเราก็พูดตามเรื่องของมันเปนอยางน้ี แลวเปนยังไงฟงซิพี่นอง
ทั้งหลายเห็นมิใชหรือในพุทธมณฑล มันมีไดยังไง ตั้งแตตัง้เมืองไทยมาเราก็ไมเคยเห็น นี่
เห็นในเดือนกรกฎา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนาดานขนาดนั้น ยกขบวนมาเปนอันธพาล พระ
ทั้งหมดมาเปนอันธพาลใหโลกไดเห็นอยาง อูย ขยะแขยงดไูมไดนะ แลวยังโออานะ นักเลง
โตยังโออา ผึ่งผายดวย วาไดทําความดีความชอบ แลวจะตั้งฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ใหกัน 
เล่ือนยศใหกัน เล่ือนใหหมาขี้เร้ือนยังดีกวาเล่ือนใหหมาอันธพาลอยางน้ี มันจะไมมีกําลัง
ไปปลนชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย เหมือนพวกนี้ หมาขี้เร้ือนมันไมเปนอะไรละ โยน
กระดูกไกใหมัน มันกินอิม่แลวมันก็เปดเลย มันไมยุงกับใคร  
 โอย พดูแลวเราสลดสังเวชนะ ฟงเอานะเราพูดเปนธรรม ธรรมนี้เหนือโลก ผิดถูก
ชั่วดีตองพูดตามหลักความจริง หลวงตาบัวก็ไมไดวาตนวิเศษวิโสไปไหน อยูในกรอบแหง
ศีลแหงธรรมของพระพทุธเจาทั้งนั้น ผิดถูกชั่วดีมีสิทธิที่จะพูดไดในฐานะที่เรานําธรรมมา
สอนโลก นี่เรานําธรรมมาสอนโลก เราก็สอนแบบธรรม เราไมสอนแบบอื่นแบบใดนะ มัน
สลดสังเวชนะเวลานี้ แหม มันหนาดานขนาดนั้นนะ มันตั้งหนาตั้งตา ทางฝายศาสนาก็หา
บอนทําลายทุกแงทกุมุมๆ จากพวกหัวโลนๆ ผาเหลืองนี่ละ 
 แลวทางบานเมืองมันกม็กีฎนั้นกฎนี้บังคบับัญชาใหประชาชนทั้งหลาย ซึ่งเปนคนดี
นี้กาวเดินไมสะดวก หนาที่การงานอะไร ตลอดขาวสารชนิดตางๆ มันปดตรงนั้นปดตรงนี้
ดวยอํานาจปาเถื่อนของมัน นี้เราเพียงทราบเฉยๆ เรายังหาความจริงไมได ถาไดความจริง
แลวเราจะออกเอง มันออกมันยังออกได ทําไมเราจะพูดความจริงไมได ความจริงเสมอกัน 
มันออกมันกเ็ปนความจริงอันหนึ่ง เราพูดตามหลักความจริง ดีชั่วเราก็พูดไดเตม็เหนี่ยว 
ทําไมเราจะพูดไมได นี้เราก็คอยฟงเสียงอยู  
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 มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะเมืองไทยเรา แลวปตอไปนี้เปนยังไง ในระยะที่จะตัง้
ผูแทนจะมาสมัครเปนนายกฯขางหนาเปนผูนําของชาติ มันจะเปนยังไงอกี นี่ก็เปนปญหา
นาคิดอยูมาก เราที่อยูจุดศูนยกลางพิจารณาความผิดถกูชั่วดเีราอดคิดไมได ดีไมดอีดพูด
ไมไดก็ได หยอนบัตรใหคนไหนๆ มันก็จะมาถลุงบานเมืองใหแหลกเหลวๆ ไปหมด 
หยอนที่ไหนมันก็คอยที่จะกลืนบานกลืนเมือง ใหหนวยไหนพรรคใดๆ ไมไววางใจ แลวทีนี้
ไมไววางใจจะทํายังไง นี้ก็มีประชาชนลูกศิษยลูกหาจํานวนมากมายมาปรึกษาหารือ เปน
ยังไงที่จะหยอนบัตร 
 หยอนที่ไหนก็มีแตฟนแตไฟเผาไหมไปหมดๆ แลวประชาชนจะอยูกันไดยังไง  
หยอนลงไปก็เทากับเอาดาบไปใหมันตัดคอเจาของๆ นอกจากนั้นมนัก็มีคาจางรางวัล 
ออกไปจางคนใหมาหยอนบัตรใหๆ คนหนึ่งสักเทาไรๆ เราไมทราบ แตวาเทานั้นลานเทานี้
ลานพอทราบแววๆ นี่เอาเงินไปเปนเหยื่อลอปลา แลวเบ็ดอยูขางในเกาะปาก ประชาชนทั้ง
ประเทศเปนปลาโง แลวมันเอาเหยื่อไปลอ คอืเอาเงินไปเปนคาจางใหหยอนบัตรใหมัน 
เมื่อหยอนบัตรไดแลวเบ็ดอยูขางในมนัก็เกาะปากเลือดสาด คนไทยทั้งประเทศจมลงดวย
ปาก เลือดเต็มปากๆ  
 ประเทศไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณคาขนาดไหนที่ครองบานเมืองมา
ไดรับความรมเย็นเปนสุข ปลาติดเบ็ดนี้มีคุณคาอะไร มีแตโทษแตภัย แลวจะพิจารณายังไง 
จะเห็นแกเหยื่อในปลายเบ็ด หรือจะเห็นแกชาติแกศาสนา พระมหากษัตริย พิจารณาดู นี่
เขาก็มาปรึกษาหารือเหมือนกัน พิจารณาอยางน้ันแลวจะทํายังไงที่เหมาะสม ใหมันเหมาะ 
ก็เหมาะตรงที่มันไปกลางๆ ไมเอียงหนาเอียงหลัง  ผิดถกูชั่วดีรู ไปกลางๆ ลงจุดศูนยกลาง
เลย ใครไมเปนภัยหยอนใหผูนั้นละ วางั้นเลย จุดศูนยกลางไมเปนภัย มันจะเปนยังไงก็
เปน เพราะหยอนไปทีไ่หนก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมเรากันทั้งบานทั้งเมือง ทัง้ประเทศไป
หมด เราก็พูดไปลอยๆ ไปทางซายก็ถูกไฟไหม ไปทางขวาก็ถูกไฟไหม ไปกลางทางละซี 
กลางทางคืออะไรเขาก็ถามอีก โยนลงกลางๆ นั่นแหละ มันจะไปไหนก็ใหรูกัน  
 นี้คือกําลังใจของประชาชน ความรูความเห็นของประชาชน ความรูสึกของประชาชน
ที่หยอนลงไปตรงกลาง น้ีเปนความรูสึกของคนทัง้ประเทศ หยอนทางนูนทางนี้เขาไมวางใจ 
มันมีแตเร่ืองยักษเร่ืองมารที่จะกลืนบานกลืนเมือง ไวใจไมได ตรงนี้ไวใจไดไมไดกต็าม จุด
ศูนยกลางนี้ไหลเขาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงพิจารณายังไงใหเปนเรื่อง
ของพระองคเอง เรื่องของเราไมมีที่ไวใจ ไวใจตั้งแตจุดศนูยกลางคือพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และจุดศูนยกลางคือบัตรไมยินดีกับใคร มันเปนภัยทั้งน้ัน 
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 เขาก็มาปรึกษา เราก็พูดสงเดชไปอยางน้ัน ผิดถกูชั่วดีก็แลวแต หรือจะวาหลวงตา
บัวเลนการบานการเมือง มันเรื่องหมาแยงเน้ือกันจะวาการบานการเมืองอะไร  แยงเน้ือคือ
ประชาชนเปนเนื้อ พวกนี้กินเนื้อมันแยงเน้ือกัน ตีปากมันออกไมใหมันแยงเนื้อกัน 
ประชาชนไมใชอาหารนะ อยามากินตับประชาชน ก็มีแตอยางน้ัน เขาใจไหมละ เอาละพูด
เพียงเทานี้  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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