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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ลวดลายของโพธิสัตว 
 (วัดปามหาชัยครับ) กราบเสีย เออ สีผานาดูอยู นี่ละสีผาหลวงปูมั่น โอย เวลา
ทานพิจารณายอนถึงพระพุทธเจาสีผาทั้งหลายนี้ นั่นเห็นไหมละ เพราะทานเปนสาย
โพธิสัตว ทานบอกวาทานปรารถนาเปนโพธิสัตวเปนพระพุทธเจา ทีนี้เวลาภาวนาๆ เขา
ไปพอจะเขาดายเขาเข็มทีไร โพธิสัตวจะผานเขาเลย ก็เลยถอยๆ ทีนีท้างนี้อยากพน
ทุกขเปนกําลัง จิตยิ่งอยากพนทุกขมากเขาๆ จิตเวลาจะเขาดายเขาเข็มคือเขาชองทีจ่ะ
ผานไปไดนี้ สายโพธิสัตวเขามาแลว 

สุดทายก็มาประมวล เออ พระพุทธเจาก็ยกใหทานเปนศาสดาเอกของโลก ร้ือ
ขนสัตวไดมากมายกายกองสมภูมิศาสดา เราความปรารถนาก็เปนอยางน้ัน แตนี้อยาก
พนทุกขเปนกําลัง จึงของดความปรารถนาเปนพระพุทธเจามาเปนสาวกภูมิ พนทุกขแต
เรา วาสนามากนอยเพยีงไรเอาแคนี้ก็พอแลว ขอพนทกุขกแ็ลวกัน เพราะความอยาก
พนทุกขมันลนพน ทานวางั้น สายโพธิญาณๆ ผานเขามาๆ นั่นละสายเดินของทาน 
พอจะเขาดายเขาเข็มทีไรมาทุกที ทานเลยของด ขอหยุดเลย ขอเปนสาวกภูมิธรรมดา 
พอจากนั้นจิตก็พุงเลย นั่นเห็นไหมละ 

เพราะฉะนั้นเวลาทานหลุดพนจากทุกขไปแลว เร่ืองอะไรทานพิจารณาจึงเปน
ลวดลายของโพธิสัตวของพระพุทธเจามีติดอยูนั้นจนได ทานเล็งดูสีผา ฟงซนิะ กําหนด
ดูสีผาครั้งพุทธกาลมีสีผา ๓ ชนิดทานบอก สีแกนขนุนสีเขม สีกลาง สีออน เราก็เปน
คนดื้อปาก เพราะเราเคยเรียนมาแลวสงสัย แลวสีเหลืองมีไหม ไมมี พูดอยางตัดปุบ
เลยเชียว ไมมี ทานวางั้นเลย สีที่ทานใชอยูทานเล็งดูหมดแลว 

อยูที่วัดมีกีอ่งคละ (มีพระอยู ๔ องคครับผม) วัดอะไร (วัดปามหาชัยครับผม 
ตั้งมาได ๑๕ ป) เอ เราเคยไปหรือยัง (ยังไมเคยไปครับผม) เอ วัดไหนที่ผมเคยไป 
(วัดอาจารยสมบัติครับผม) เออ ชื่อสมบัติ เคยไป วัดนี้ยังไมเคยไป (ทีก่ระผมถวาย
วิทยุคลื่น ๙๖.๗๕ แดหลวงตา) ตั้งวิทยุแลวเหรอ (ครับผม ทําหนังสือมากราบเรียน
หลวงตาแลวครับ) หนังสือกับคนมันคนละอยางมันอานกันไมออก เห็นคนไมตองอาน
ก็รูวาคน เห็นหนังสือแลวยังไมแลวตองอาน อันนัน้ไมตองอานมันตางกัน 

อยูสีผาก็ใหเปนสีผาศาสดานะ ไมใชเปนสีผาเทวทัตใหระวัง ไปอยูทีไ่หนใหเปน
ผูนําในทางที่ถูกทีด่ี เร่ืองพระเรานี้สวยงามอยูทีศ่ีลสมบัติ สมบัติคือศีล สมาธิสมบัติ 
ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ นี้คือสมบัติของพระ นอกนั้นอยายุง เขาใจไหม ศีลธรรมนี้
ประดับเขาแลวเลิศเลอยิ่งกวาสมบัติทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุสูไมได เราเปนผู
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บําเพ็ญเพื่อสมบัติอันนี้ เพราะฉะนั้นใครจึงอนุโมทนาสาธุการกราบไหวบูชาในปฏิปทา
ของเราที่กาวเดินเพื่อสมบัติทั้งหลายเหลานี้ดวย สุปฏิปนโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนโน นี่
ละเปนทางที่จะกาวเดินเขาสูสมบัติ มหาสมบัติคือนิพพาน ใหตั้งใจปฏิบัต ิ

ไปอยูทีไ่หนใหสงางามพระเรา งามดวยศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ 
วิมุตติสมบัตคิือความหลุดพน เมื่อศลี สมาธิ ปญญา เขาถึงแลวก็ถึงวิมตุติ นี่ละสมบัติ
ของพระเรา นอกนั้นไมใช จะแตงแบบไหนมาก็คือลิงทั้งตัว สวยเทาไรงามเทาไรแบบ
โลก กลายเปนลิงไปหมด โลกเขาแบบสวยงามก็สวยงามตามสังคมยอมรับในมนุษยเรา 
แตพระเราไปแตงแบบโลกเขา เลยโลกไปแลวมันเปนลิง ใชไมได 

ไปที่ไหนเราพูดจริงๆ วันนี้ควรจะพูดเราพูดเสียนะ เวลาจะไดพดูเรื่องมันมา
เกี่ยวของกัน ดูเด็กรักสงสารเด็ก เพราะฉะนั้นจึงชอบเลนกับเด็ก ดูสัตวรักสงสารสัตว 
จึงชอบเลนกับสัตวกับเด็ก เชนหมานี้พันกันเลย ไมใชอะไรนะความรักความสงสารที่ทํา
ใหเปน แลวดูเปนชั้นๆ ขึ้นมาก็มีความเมตตาเปนชั้นๆ นะ พอมาดพูระเราที่นี่ไมเปน
อยางน้ัน ดูพระเราแทนที่จะยิ้มแยมแจมใสเบิกบานสําหรับพระทั้งหลายที่เปนศากย
บุตร มองดพูระแลวสะเทือนใจปงเลย ดูพระไมทัว่หนา เปนอยางน้ันนะ 

ผูหนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักสงวนอรรถธรรม เทิดทูนสุดหัวใจ แตผูหนึ่งมา
ทําลายตอหนาตอตา ประเภทนั้นละประเภทที่ดูกันไมได พดูใหมันชัดเสีย เราพูดอยาง
จริงจังอยางนี้ละ เดี๋ยวนี้กลับมาดูพระดวยกันมันดูไมไดวางัน้เลย เปนยังไงมันดไูมได 
คือมันเลวขนาดนั้นละมันดูไมได เพราะฉะนั้นเราจึงเวลาใหเขาดูแลวใหเปนทัสสนานุต
ตริยะ เปนการเห็นที่เลิศเลอประเสริฐ คือ สมณาณฺจ ทสฺสนํ ไดแกเห็นสมณะ สมณะ
คือความสงบกาย วาจา ใจ จากบาปกรรมทั้งหลาย นี่เรียกวาเห็นสมณะ อันนี้เปนมงคล
อันสูงสุด 

เราดูเราก็ใหมีความสงาอยูในจิตใจ ตองติตรงไหนขัดของตรงไหนแกๆ แก
ออกไปโดยลาํดับ แกแลวก็สวยงาม ดีขึ้นๆ แกไมหยุดไมถอย แกจนหลุดพน สงางาม
ไปหมด อยูที่ไหนสงางามเพราะธรรมจาไปหมดในโลกธาตุ ไมมีอะไรเสมอเหมือนธรรม 
ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก โลกนี้โลกไหนก็ตามอยูใตธรรม
ทั้งนั้น ธรรมเหนือ ใหพากันไปปฏิบัตอิยางน้ีนะ 

ใหดูตัวเอง ดูสมบัติคือศลี สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ ใหดอูนันี้ สํารวมระวังตน 
เราน้ันเองเปนผูบวชมาแลวตั้งหนาตั้งตาเขาสูสงครามรบกับกิเลสเพื่อจะเอาชัยชนะ คือ
มรรคผลนิพพานมาครองในใจใหเปนความสงางาม จงดูตวัเองใหมากกวาดูที่อื่น ดู
อะไรๆ ก็ใหมาเปนผลบวกสําหรับธรรมะเพื่อเราๆ ดูอะไรเปนผลลบๆ ดูไปดูมาจมเลย
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นะ ฟงไปเรื่อยดูไปเรื่อย จมไปเรื่อย ถาเปนดูแบบธรรมแลวดูที่ไหนดีหมด ใหพากันจํา
เอา เอาละเทานั้น กราบเสีย 

ขัดหัวเขาไมหยุด นั่งพลิกนั้นพลิกนี้ กวาจะไดฉนัพลิกสองหนแลว เวลาฉันอยู
ยังจะไดพลิก ไมพลิกเราวางี้นะ เราจะกิน คือมันจะใหพลิก ปวดนี้ เราบอกวาไมพลิก
เราจะกิน กินอิ่มแลวอยากพลิกกพ็ลิก ก็อยางน้ันจะใหวาไง  ธาตุขันธเดี๋ยวนี้ดูเอาซิ ธาตุ
ขันธมันเหมือนโลกทั่วๆ ไป เปนเครื่องมือเครื่องใชของจิตใจ คนแตละคนๆ อยูที่ใจ 
ใจเปนของสําคัญ ใจพาใหเลวเลวสุดขีด นรกอเวจีบรรจุคนและสัตวที่เลวใจเลวลงไป
นั้น สวนมรรคผลนิพพานบรรจุสําหรับคนที่มีใจดี ใจบุญใจกุศลใจศีลใจธรรม ตั้งแต
สวรรคขึ้นไปเรื่อย บรรจุผูดีทั้งหลายเปนขั้นๆ แหงบุญ 

สําหรับความดีความชั่วอยูที่ใจ ทานทั้งหลายอยาเขาใจวาอยูกับส่ิงน้ันๆ อันนี้
เปนเรื่องกิเลสหลอกโลกใหตาฝาตาฟางตามืดตามวัโดนนั้นโดนนี้ สุดทายก็ลงไปโดน
นรกดวยความภาคภูมิใจของตัวเองวาส่ิงน้ีเปนของดี ความจริงไมใชของดี มันของเลว 
มันคือฟนคอืไฟ ถาหลงมันแลวเปนอยางน้ัน ถาไมหลงก็ใชเปนประโยชนธรรมดาๆ ถา
หลงก็เปนอยางน้ันแหละ จึงชี้ลงไปวาใจเปนสําคัญมาก ขอใหบํารุงใจใหด ี ส่ิงที่จะทําให
ดีไดแกธรรมคือความดงีามทั้งหลาย รวมแลวเรียกวาธรรม ใหประดับตนดวยธรรม 

ตื่นขึ้นมาก็อยาคิดตั้งแตเร่ืองกิเลส วิ่งตามกิเลสจนกระทั่งหลับ บางรายนอนไม
หลับก็มีเพราะความคิดมาก กิเลสลากถูไป จะนอนใหหลับมันไมยอมใหหลับ เพราะ
ความคิดความปรุงความยุงเหยิงวุนวาย ความทุกขความลําบากเต็มหัวใจ อันนี้มันหมุน 
เลยหลับไมไดก็ม ี นี่ละเรื่องของกิเลสทําสัตวโลกใหเปนอยางน้ี เร่ืองของธรรมไมเปน 
ตรงกันขามเลย ไปอยูที่ไหนสบายๆ ธรรมอยูในหัวใจสบายหมด 

สมบัติเงินทองขาวของสําหรับพระเราแลวปดหมดเลยไมยุงกบัอะไร เอาเฉพาะ
ธรรมสมบัติเขาสูใจอยางเดียว พยายามระมัดระวังประคับประคองบํารุงรักษาดวยความ
ดีงาม ดวยสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ความอุตสาหพยายาม อดทน ขันติธรรม 
อดทนเพื่อบํารุงตนเองใหเปนคนดี ใจนั้นละเปนสําคัญ ใหพยายาม ในใจนั้นมีทั้งธรรม
มีทั้งกิเลส สวนมากกิเลสมีกําลังมากกวาใจมากกวาธรรม ในเบื้องตนมองหาตัวคนแทบ
ไมเห็นไมเจอ จะมีแตกเิลสหมดทั้งตัวๆ ภายในใจเปนกิเลสเต็มตัวแลว ออกมาทาง
กิริยามารยาทก็กลายเปนเรื่องของกเิลสไปหมด 

ถาธรรมเขาแทรกแลวฝนกิเลส ระงับกิเลสใหเปนธรรม มันอยากทําชั่วเราไมทํา 
เราจะทําแตความดี นี่คือฝนกัน ฝนแลวฝนเลาฝนหลายครั้งหลายหนก็ดีขึ้นมาๆ ตอมา
ความชั่วของกิเลสที่มันแสดงออกมาคอยออนลงๆ ความดีพุงตัวขึ้นเรื่อยๆ จากการฝก
นะ ถาไมฝกอยูเฉยๆ ใหดีไมมทีางจะดีได จึงขอใหทานทั้งหลายนําธรรมะไปปฏิบัติตน 
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จะสมชื่อสมนามวาเราเปนลูกชาวพุทธ พดูไดเตม็ปากเลยวาเมืองไทยเปนเมืองศาสนา
พุทธมากตอมาก แดนแหงพุทธศาสนาอยูที่เมืองไทย เมื่อเราอยูเมืองไทยดวยศาสนา
แลว ใหนําศาสนาไปปฏิบัติตน 

การคิดการปรุงอะไรๆ ความคิดนี้เร็วมากนะมองไมทัน จะเห็นไดชัดๆ ทานผู
จิตบริสุทธิ์สุดสวนแลว พนจากสมมตุิโดยประการทั้งปวงแลว ทานจะไดเห็นชัดในขันธ
ทั้งหาที่เปนเครื่องมือของกิเลสแตกอนที่มันนําไปใชนี้หมุนติ้วๆ ของมัน ยิ่งมีกิเลสพา
หมุนดวยแลวเปนไฟไปเลยๆ ทีนี้พอธรรมดับไดหมด กิเลสอยูในขันธอันนั้นดับหมด 
ขันธอันนั้นเลยกลายเปนเครื่องมือของธรรมไป มนัคิดแตไมเปนภัย 

เชนอยางสังขารนี่ พระพุทธเจา สาวกอรหันตทั้งหลายคิดไดเหมือนกัน แตคิด
ดวยความเปนธรรม มีแตขันธมันดีดของมัน มันคิดมันปรุงของมันธรรมดาๆ เพราะ
สวนใหญไดแกกิเลสที่เคยเปนเจาของของมันดับหมดแลว ก็เหลือแตขันธ เพราะฉะนั้น
ขันธจึงทําหนาที่ของขันธธรรมดาตามที่เปนเครื่องมือของใจ ใจที่เปนกิเลส ขันธก็
กลายเปนกิเลสไปดวยกนั เปนฟนเปนไฟไปดวยกัน เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลวขันธก็
กลายเปนขันธลวนๆ ไมเปนพิษเปนภัยตอตนเองและผูอื่นผูใดทั้งน้ัน มันอยูที่ใจนะ 

ใจเปนของสําคัญ ขอใหฝกไดเถอะ จะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยใน
ตัวเอง เกิดมาเราไมเคยคิดเคยคาดเคยฝน แตเพราะอํานาจแหงความดีที่หนุนเขาไปๆ 
ก็ถึงแดนที่เราไมเคยคาดเคยหมายนั้นจนไดไมสงสัย ธรรมที่อัศจรรยแลวเลย
คาดหมายทุกอยาง ไมมีใครจะคาดหมายไดเลย ตัวเองผูทานไดรับผลสําเร็จนั้นแลว 
กอนหนานั้นทานก็เปนเหมือนเราๆ ทานๆ พอถงึน้ันแลวปงน้ีขาดสะบั้นไปหมด 
บรรดาสมมุติทั้งมวลไมมีเหลือเลย ส่ิงที่ปรากฏนั้นเปนสิ่งที่คาดหมายไมไดเลย นั่นละ
ที่วาผิดคาดผิดหมายคือธรรมชาตินั้น นี่ละจิตเปนไดถงึขนาดนั้นถาเราพยายามฝก ให
พากันฝกนะ 

อยาปลอยใหแตกิเลสลากถูไปทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาทั้งเรา มองดูทั่วโลกเหมือนกับ
กงจักรมันหมุนตลอดเวลาเพราะกิเลส เวลามันเปดงานนี้ไมมีเครื่องมือดับมันนะ เปด
ตลอด ตองเอาความหลับเทานั้นระงับกัน ถามันหมุนติ้วๆ เสียจนเกินไป หลับก็หลับ
ไมไดเพราะความทุกขรอน ความเปนฟนเปนไฟภายในใจกวนใจจนกระทั่งหลับไมไดก็
มี นี่ละอํานาจของกิเลสมันทําถึงขนาดนั้น 

แตอํานาจของธรรมไมเปน ถึงธาตุขันธจะไมหลับมันวิการอยางไรใจก็สงาอยู
ตลอดเวลา ดูกันอยู มีเวลาธาตุขันธกําเริบมันเปนของมันโดยที่จิตใจไมเขาไปเกี่ยวของ
เลย ธาตุขันธมันกําเริบนอนไมหลับก็มี แตจิตก็เปนจิตไมยุงกัน มันนอนไมหลับก็รู
อาการของมนั มันวิกลวิการตามเรื่องของขันธ ใจไมวิกลวิการกับมันก็สนุกดู นั่นมัน



 ๕

เห็นชัดๆ นี่ละธาตุขันธเปนเครื่องมือของใจ ถาหากวามีกิเลสเขาไปแทรกแลวไปใหญ
เลย ใหพากันจําเอา ใหระงับบางนะ จิตที่ภาวนานี้เห็นไดอยางชัดเจน ระงับความคิด
ปรุงทั้งหลายดวยบทภาวนา เอาบทภาวนาทับความคิดปรุงตางๆ นั้นเสีย เชน พุทโธๆ 
เปนตน มีสติอยูนั้น 

มันจะคิดไปไหนไมใหมันคิด บังคับใหมันคิดอยูกับบทธรรม ใหธรรมทํางาน ถา
กิเลสทํางานคิดเปนกิเลสไปหมด ถาธรรมทํางานคิดขึ้นมาเปนธรรม เชน พุทโธๆ คดิ
วันยังค่ําเปนธรรมวันยังค่ํา บํารุงสงเสริมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น จากนั้นก็สงางาม 
นี่ละความคิดเปนธรรม ความคิดเปนกิเลสใชสังขารอันเดียวกันนั้นแหละ แตสังขาร
อันหนึ่งเปนกิเลส สังขารอันหนึ่งเปนธรรม เชน พุทโธๆ เปนธรรม นําพุทโธนี้เขามา
ระงับดับใจใหสงบเย็นลงไปๆ พากันจําเอานะ 

ธรรมชาติที่เลิศเลออยูกบัหัวใจของทุกคน แตเพราะอํานาจของกิเลสมันปดบัง
หุมหอไวหมด และโลกทั้งหลายก็ยอมรับมันตลอดมา ไมมใีครที่จะฝนกิเลสและมีการ
ตอสูกิเลส ไมเชื่อกิเลสน้ีเรียกวามีนอยมากทเีดียว นอกจากผูปฏิบัติทางดานธรรมะ 
เพราะฉะนั้นจึงมีการตอสูกันระหวางกิเลสกับธรรม มันขี้เกียจเราขยัน นั่นตอสูกัน มัน
ออนแอเราเขมแข็ง ธรรมเปนอยางน้ันนะ มันไมอยากทําความดี เอา ทําความดี ฝนกัน
ไปเรื่อยๆ เมื่อความดีไดรับการบํารุงสงเสริมไปเรื่อยๆ แลวความดีนี้จะเดนขึ้นๆ ความ
ชั่วที่เปนเรื่องของกิเลสน้ันจะออนตัวลงๆ สุดทายกิเลสขาดสะบั้นไปหมด ทีนี้แดนแหง
ความเกษมสําราญอันเลิศเลอขึ้นมาเองในหัวใจดวงนั้น ที่ไมเลิศก็เพราะความเลวบังคับ
มันอยู คือกิเลสมันบังคับจิตใจใหเลว 

ใครจะตกแตงอะไรใหดีใหสวยขนาดไหนก็ตามเถอะ ขึ้นชื่อวากิเลสตัวสกปรก 
ตัวเลวอยูภายในจิตใจ มันจะเลวอยูในตัวของมัน ขึ้นไปอยูหอปราสาทตัวเลวก็ไปอยูหอ
ปราสาท เหมือนกันกบัเขาสรางโลงผีนั้นแหละ สรางประดับประดาตกแตงใหสวยงาม
ขนาดไหนก็ตาม ผูที่จะเขาไปอยูในโลงผีคือคนตาย มันดูไดไหม มองดตูั้งแตขางนอก
สวยงาม แตขางในคือผตีายอยูในนั้น นั่นละเคร่ืองประดับตกแตงอะไรก็ประดับผีทัง้
เปนๆ ถาดูดวยธรรมเปนอยางน้ัน 

ถาดูดวยกิเลสแลวเปนบาไปเลย อะไรก็ไมพอๆ ดี ถาวาปลูกบานหลังน้ีไมพอ 
หลังนั้นไมพอ หนึ่งชั้นไมพอ ฟาดสองชั้น สามชั้น เอาไปแขงสวรรคชั้นดาวดึงสหอ
ปราสาทของมนุษยที่สกปรกที่สุด สรางหอปราสาทขึ้นมาแลวจะเอาไปแขงหอปราสาท
ราชมณเทียรของเทวดาซึง่เปนปราสาททิพย มันเขากันไมไดนะ ใหเราพิจารณา ใหรูตัว
เอง อตฺตฺุตา ใหรูจักตน อยาเยอหยิ่งจองหองอยาพองตัวใหเลยฐานะของตัว อยูที่
ไหนอยูไปๆ ทําไปความดี ขวนขวายหามาเลี้ยงธาตุเล้ียงขันธ ไมหาไมไดเพราะธาตุขันธ



 ๖

มีความบกพรองตองการตลอดเวลา พาอยูพากินพาหลับพอนอนพาขบัพาถาย มีแต
เร่ืองขันธทั้งนั้น เราจําเปนตองหามาเยียวยามัน ทนีี้เร่ืองจิต จิตมีความบกพรองอยูมาก
ทีเดียว เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ เอา สรางเขาไปความดี สรางเขาไป
จิตใจจะคอยเอิบอิ่มขึ้นมาๆ แมสมบัติภายนอกจะไมมกี็ตาม แตจิตใจเอิบอิ่มๆ ดวยศีล
ดวยธรรม ก็เย็นไปเรื่อยๆ คนเรา นี่ละความเอิบอิ่มจริงๆ คือใจมีธรรม เย็นสบายไป
หมด 

นี่มองดูโลก พูดจริงๆ ไมไดมองดดูวยความดูถูก มองดดูวยความจริง มองดู
ธรรมเปนยังไง มองดูโลกเปนยังไง มองดูโลกคอืมองดูของสกปรก มองดูธรรมคือของ
สะอาด ตางกันยังไงของสกปรกกับของสะอาดพจิารณาซิ นั่นละตางกันอยางน้ัน อยูใน
หัวใจของเรา ถาชําระไปเรื่อยๆ จิตมคีวามสะอาดผองใสขึ้นเรื่อยๆ รางกายของเราตัว
สกปรก แตจิตอยูในทามกลางแหงความสกปรก สงางามอยูในนั้น นั่นเปนอยางนั้น 
วันนี้พูดเพียงเทานี้ละไมพูดมาก เอาละพอ เหนื่อย เทศนทุกวันๆ ใหพร 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันจันทร 
ภาพมันฟองชัดๆ ครับทานผูชม 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 หลายคนคงรูสึกแปลกใจวาทําไมจูๆ สํานัก
นายกรัฐมนตรีถึงออกแถลงการณ เร่ืองการแตงตั้งคณะผูปฏบิัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชออกมาอีก ซึ่งในแถลงการณฉบับดังกลาว ระบุวา “ตามที่มหาเถรสมาคมมี
มติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ใหแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
เพื่อบริหารกิจการคณะสงฆแทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ใน
ระหวางที่ประทับรักษาพระองค ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นั้น ยังมีผูเขาใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว แมรัฐบาลจะไดเคยชี้แจง
มาแลวก็ตาม จึงขอชี้แจงเพื่อความเขาใจอันถูกตองอกีครั้งหน่ึง” 

ครับ...เปนอันเขาใจกันวา ที่สํานักนายกฯตองออกแถลงณซ้ําออกมาอีกก็เพื่อให
เกิดความเขาใจอันถูกตอง แตแทนที่ประชาชนคนไทยผูมีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนาและพระมหากษตัริยจะเกิดความเขาใจตอแถลงการณของรัฐบาล ก็กลับตอง
เปลี่ยนใจกะทันหัน เมื่อ “สนธ ิ ล้ิมทองกุล” แหงรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห” ไดนํา
หลักฐานหลายชิ้นออกมาแฉตอสาธารณชนกันแบบจะจะ จึงทําใหแถลงการณฉบับนั้น
ตองกลายเปน 

แถลงการณโกหกประชาชน !! 

ไมใชเฉพาะหลักฐานของ “สนธ ิ ล้ิมทองกุล” อยางเดียว แมแตคอลัมน “วิจารณ
ธรรม” แหงนี้ก็ไดนําขอความอันเปนจริงออกมาแฉซ้ํา เพื่อใหทานผูชมทั้งหลายได
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พิจารณาทบทวนใหไดเห็นชัดๆ กันไปเลยวา “ใครจริงใครเท็จ” กันแน ระหวางขอมูล
ของสือ่มวลชนกับแถลงการณจากสํานักนายกรัฐมนตรี ?? 

ในขอที่ 3. ของแถลงการณ ระบุวา เดิมทีมหาเถรสมาคมไดมมีติเห็นควรให
แตงตั้งสมเดจ็พระราชาคณะรูปหนึ่ง เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งก็
ไดทรงมพีระบัญชาวา “ทราบและเห็นชอบ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 ตอมาการ
แตงตั้งนั้นไดส้ินสุดลงเพราะครบระยะเวลาที่กําหนด..... 

แถลงการณขอนี้จึงเรียกไดวาเปนการ “โกหกคําโต” ตอประชาชน ใครที่ไม
ทราบความจริงก็คงหลงเชื่อกับแถลงการณที่วา การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชโดยรองนายกรัฐมนตรี “วิษณ ุ  เครืองาม” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 นั้น
เปนเพียง “การปฏิบัติหนาที่แทน” เทานั้น แตโดยขอเท็จจริงแลวเปนการแตงตั้งใหเปน 

“ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช” ไมใชเปนการ “ปฏิบัติหนาที่แทน” แตประการใด 

นอกจากนี้ประชาชนทั้งหลายก็คงหลงประเด็นไป กับแถลงการณฉบับนั้นอีกวา 
สมเด็จพระสังฆราช “ทรงทราบและเห็นชอบ” ในการแตงตั้งใหสมเด็จพระพุฒาจารย 
(เกี่ยว  อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชไปแลว 

ที่จริงนั้นไมใช !! 

ขอเรียนใหทานผูชมทั้งหลายทราบวา พระองคจะทรงเห็นชอบไดอยางไรก็ใน
เมื่อพระอํานาจในตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชของพระองค ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯถวายนั้น มิไดมกีารมาขอประทานโดยความเห็นชอบจาก
พระองคเสียกอน กอนที่จะดําเนินการใดๆ ลงไป จึงเทากับเปนการชวงชิงเอาพระ
อํานาจของพระองคไปกันกอนแลว ตอมาในภายหลัง (วันที่ 26 มกราคม 2547) จึงได
ทําหนังสือมาขอความเห็นชอบจากพระองค 

กระทําการเชิงบังคับใหพระองคลงลายพระหัตถใหจงได แมจะใชความพยายาม
สักเพียงใดพระองคก็ยังไมยินยอมทีจ่ะลงลายพระหัตถใหอยูด ี

โปรดพิจารณาภาพนี้เอาเองเถิด(หลวงตา ภาษาเราเรียกวาจับมือเซ็น เอาวาไป) 

พระองคทรงมีพระบัญชาเห็นชอบเอง หรือวาเปนการขมขืนพระทัยใหลงลายพระหัตถ 
   ณ. หนูแกว 

หลวงตา อนันี้เราฟงจนเราหูเราเลอะหมดแลวเนาหมด  เพราะเรื่องเนาๆ นี้มา
ยุงตลอด โปะเขามาๆ ฟงทีไรเลอะเทอะหมด ตองไปลางหูทั้งวันก็ไมสะอาด นี่มัน
เปนมาตลอดไอเร่ืองอยางน้ี ไอพวกตะกละตะกลามพวกสกปรก ไปกวนสมเด็จสังฆราช
ทานอยางน้ัน นี่ก็มาจับมือเซ็นเห็นอยูในรูป มันหยาบขนาดนั้นละพวกนี้ จึงนาสลด
สังเวชเราพูดจริงๆ เลอะเทอะมาก หนาดานที่สุดไมมียางอายเลย อยากเปนสมเด็จ
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สังฆราชเอาเหลือประมาณ อูย พลึิกนาสลดสังเวช ยศถาบรรดาศักดิ์เอามาอวดโลก
เจาของเลวยิ่งกวาหมาพิจารณาซิ แลวจะเอาอะไรไปอวด เมือ่ตัวประธานมันเปนหมา
แลวจะเอาอะไรไปอวดละ พูดตรงๆ อยางน้ีละ นี่ละภาษาธรรม 

มหาเถรสมาคมสมาแคมที่ไหน นี่เราพูดยันกันแลววา ไมใชมหาเถรสมาคม มัน
เปนมหาโจร นั่นเราวาไปแลว อะไรที่เปนมหาโจร เอาคนชั่วๆ เขามา ไลตามเขามาจับ
เขามาไดสักขีพยานมาเปนลําดับลําดา เขามานี้เปนมหาโจร แตกอนเปนมหาเถรสมาคม 
ทีนี้ไปขนเอาคนชั่วชาลามกเขามาตั้งเปนมหาเถรสมาคมก็เปนมหาโจร เราบอกวาผูทรง
ศีลทรงธรรมทั้งหลายทานไมยอมรับบอกงี้เลย ส่ังมาทานก็ไมปฏิบัตติาม มันเลย
กลายเปนคนละฝงไปแลวกับผูทรงศีลทรงธรรม กับผูที่เลอะเทอะเลวรายที่สุด เปนคน
ละฝงไปแลว นี่อานก็อานไปอยางน้ันแหละ ทานผูทรงศีลทรงธรรมทานไมสนใจปฏิบัติ
ตาม แลวไมยอมรับดวย พูดใหมันชัดอยางน้ีซิ 

โลกใหฟงชัดเสีย นี่เสียงศีลเสียงธรรมพูดตรงๆ แตกอนทานเปนมหาเถร
สมาคมก็ดีงามมาตลอด ยอมรับกนัมาตลอด ทีนี้เอามหาโจรมหาภัยเขามาๆ อยูใน
วงการนั้นแลว มันก็กลายเปนมหาโจรขึ้นมา ทีนี้ผูทรงศีลทรงธรรมทานก็ไมยอมรับซิ 
ตั้งไปไหนกต็ั้งไปซ ิโกๆ ไปอยางน้ันแหละ ตั้งโกๆ  ไปอยางน้ัน มันนาหัวเราะจะตายไป
ทีเดียว ก็มันรูเห็นอยูชัดๆ จะใหวาไปยังไงก็วาไปตามหลักความจริง คนที่เลวที่สุดๆ 
อยูในนั้นเดี๋ยวนี้ ตั้งแตตนแทๆ ก็เราเองเขาถึงนายกฯเลย ใหไลคนนี้ออกเราวางั้น 
ทํางานใน (สํานักงานพุทธศาสนาครับ) สํานักงานพุทธศาสนา มันไปทําเลวรายอยูนั้น 
เราก็ไปเขาหานายกฯเลย พูดกันจริงๆ กับนายกฯ 

เราชี้แจงเหตุผลใหนายกฯทราบ เอาเขามาไวทําไมถาไมตัง้ใจทําลายศาสนา จะ
ปฏิบัติยังไงวางั้นเลย นายกฯจึงตองใหเอาออกมา มันขออยูถงึเกษียณใชไหม รับรองวา
จะไมสรางเหตุการณภายในพุทธสถานนี้อีก มันก็สรางอยูตลอดเวลา แลวก็พวกเปรต
ดวยกัน จับมันยัดเขามาในมหาเถรสมาคมเดี๋ยวนี้ จับตัวสําคัญตัวที่ไลออกจาก
สํานักงานพุทธศาสนาออกมา เพราะมันไปทําเลอะเทอะในนัน้เสียหายหมด เราเองไป
ซัดกับนายกฯ นายกฯก็ตองยอมรับ ไมยอมรับยังไงเหตุผลกลไกมันเหนือกวานายกฯจะ
วาไง คือธรรม จึงไลมนัออกไป ไลออกไปแลววาขอรอ (เขาขอใหอยูถงึเกษียณอายุ
ราชการกอน) ไมใชไลออกไปแลวเหรอ หรือยังไงตอนนี้ 

(ใชฮะตอนนั้น แตตอนนี้เกษียณแลว แตพอดีหมดจักรธรรมมาแทน ตอนนี้
หมอจักรธรรมถูกยายไปแลว เขาก็สบายใจเฉิบตอนนี้) นี่แลวก็มีแตพวกเปรตนี้แลวไป
ไลออกๆ หาคนเอาคนดีออกๆ เอาคนเลวทรามที่สุดเขาไปแทนๆ เวลานี้เปนอยางน้ัน 
ไอตัวสําคัญที่ถูกไลออกไปจากสํานักงานนี้ออกไปแลว พอเกษียณแลวมันก็จับลากกัน
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เขามาอยูในมหาเถรสมาคม เราจึงบอกตรงๆ มหาเถรสมาคมมหาโจรเราวางั้นเลย นี่ตัว
สําคัญๆ มาอยูนี่ หัวหนามหาโจรคือใครฟงเอาซินะ ก็ตัวมันเกงๆ นั่นละ นี่ก็ใหถอดแต
มันไมยอมถอด...ใหถอดยศ ตัวนี้เองใหถอด วายังไงมันก็ไมยอมถอด มันเปนหัวหนา
โจรอยูในมหาเถรสมาคมอยูทุกวันนี้วาไง แลวจะเอาความดีอะไรพอที่จะมาปฏิบัติตาม 
เพราะฉะนั้นจึงบอกวา พระไทยผูทรงศีลทรงธรรมทานไมยอมรับในมหาเถรสมาคมนี้ 
เปนมหาโจรไปแลว นี้เราพูดเอง มันเห็นชัดๆ 

เอา มาซิถามันผิดตรงไหนเราจะตอบเอง ก็เห็นประจักษอยูนี่ มันปลอมเขามาๆ 
ความจริงก็ฟดกันละซ ิ เร่ืองราวมันเปนอยางน้ีสกปรกมาตลอด มันจะกินจะกลนืไป
หมด ของดนีี้ปดออกหมด เอาของเลวรายเขามาๆ แลวตั้งเปนอยางน้ันตั้งเปนอยางน้ี 
ตั้งไปอยางน้ันแหละ ตั้งแบบมหาโจรมหาภัย มีเทานั้นละ (นี่ฮะตัวนี้ครับ) เออ ตัวให
เซ็นอยูนี่ดูซิ นี่ดูเอามือ จะใหทานเซ็น ดูทานมีความสนใจกับอะไรที่ไหน จับมือเซ็นแลว
ก็มาวาสมเด็จสังฆราชทานเซ็นแลว ก็ดูเอาซิกิริยาของทานเซ็น ดูซิดูทานซิมันจับมือเซ็น 
อยางน้ีละเห็นประจักษ มันหยาบขนาดไหนพวกเปรตวางั้นเลยเรา เราพูดจริงๆ พดู
ชัดๆ อยางนี้ เราไมเคยสะทกสะทานกับอันใดในสามแดนโลกธาตุนี่ กลัวก็ไมมกีลาก็ไม
มี มีแตธรรมเทานั้นเองออกเตม็เหนี่ยวของธรรมเลย ความจริงยังไงกต็องพดูตามหลัก
ความจริง เอาละพอ 

(ตอนนี้เขาแตงตั้งสมณศักดิ์ไปชุดหนึ่งแลว) โอย มันจะแตงตัง้ไปฟากเมฆก็ชาง
หัวมันเถอะ เราไมสนใจกับหัวมันละ ใหมันแตงตั้งขึ้นไปไหนก็แตงตั้งขึน้ไปเถอะ ไมมี
ใครสนใจกับหัวมันละเสกขี้ขึ้นไปบนฟา มันก็ไปเหม็นคลุงอยูบนฟา กระจายออกมานี้
เหม็นไปหมดทั่วโลก มันจะยกขึ้นไปไหนกองขีเ้ขาใจไหม ทองคําเอาไวไหนก็เปน
ทองคํา นั่นดูซิ เราขี้เกียจพูดเราจะไปแลวก็ไปไมได เดี๋ยวนั้นแหยเขามา เดี๋ยวนี้แหยเขา
มา (ทองคํายังไงก็เหลืองคะ) เออ เอาทองคํามาละเราพอใจมาก ยิ่งกวาเอาลมๆ แลงๆ 
เหม็นคลุงนี้มาใหเราฟง ไปนี้จะตองไปลางหูแทบเปนแทบตายกวามันจะสะอาด แลว
วันพรุงน้ีมารับอีก รับถังขี้เขานี้อีกน่ี ก็ลางอีกเขาใจไหมละ ไปๆ 

(เชาวันนี้ทองคําได ๔ บาท ๘๔ สตางคครับผม) พอใจๆ ใหไดทุกวัน ทองคํา
เราก็พูดแลวตะกี้นี้ เราเปนหวงลูกหลานไทยเรา ตอไปนี้ใหมทีองคําไวเปนหลักใจ เปน
หลักบานหลักเมืองของเรา มันเปนโอกาสที่พอจะไดเราจึงไดพยายามหาอยางน้ีละ หา
สวนใหญก็หาแลว จากนั้นก็หาสวนยอยอีกเพือ่จะเสริมเขาไป เพราะเราไปดูทองคําเอง 
เราชวยตลอดละ.....โอย พวกเลวเลวจริงๆ นะ เลวจนดูไมได มันก็สนุกเลวกันนะพวกนี้ 
เร่ืองศีลเร่ืองธรรมอยาไปหากับมันพวกนี้ ถาเร่ืองมูตรเรื่องคูถเต็มตัวแลวไมตองหาก็ได 
นั่นเห็นไหมละ รูปติดไวหนาศาลาน่ันรูปพระออกแนวรบ มันดูไดเมื่อไร ถาตาม
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หลักธรรมวินัยเราก็เคยพูดแลว จับสึกทันทีเลยตามหลักธรรมวินัย แตนี้ทําไมมันจึงอยู
อยางน้ันไดละ พิจารณาซิ ก็พวกเปรตดวยกันมันเอากันไว จําใหชัดเสียนะ พวกเปรต
ดวยกันมันเอากันไว เตม็พวกเปรตทั้งน้ัน ก็มีแตหลวงตาบัวละพูดไดอยางน้ี ไมมีใคร
พูด ใหพวกนั้นขี้รดหัวเอาๆ นี้ขี้รดหัวไมไดกําปนซัดเลย กําปนหนึ่งไมพอสองกาํปนซัด
เขาไป มาขี้อะไรบนหัวคนมันไมใชสวม ใชไหมละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

