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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ผิดกันเฉพาะหัวใจ 
 

กอนจังหัน 

พระวัดนี้กําลังออกเที่ยว สวนมากไปทางภาคเหนือ เราเสริม ไปๆ ภาคเหนือ 
เพราะเราเคยไปอยูแลวภาคเหนือ ถาไปทางนี้ก็ทางเมืองกาญจน ราชบุรีก็ทางดานตะวันตก 
เหมาะ เราวางั้น ราชบุรีเราก็ไป เมืองกาญจนเราก็ไป ภาคเหนือก็ไปหมดแลวแหละ ตั้งแต
เรียนหนังสือก็ยังเที่ยวซอกแซก จากนั้นก็ไปนูนๆ เปนที่เหมาะสมทั้งน้ัน ไปเยอะพระวัดนี้ 
เราเห็นพระออกเที่ยวกรรมฐานเขาปาเขาเขาเราพออกพอใจ เพราะศาสดาพาดําเนินมา
อยางน้ัน วัดนี้ออกเยอะนะ เขาปาเขาเขาเขาภาวนา เราก็กําชับกําชาไปดวย สอนดวยยอๆ 
ใหไปปฏิบัติตนเอง 

ถายังมีผูเสาะแสวงหาอยู ธรรมเปนของมอียูแลวดั้งเดิมตัง้กปัตั้งกัลปกาลไหนๆ จน
คํานวณไมไดเลยวานานเทาไร แตไมมีผูคุยเขี่ยขุดคนหามาเปนประโยชน หรือเปนสิริมงคล
มหามงคลแกตน ธรรมก็เหมือนกับแรธาตุตางๆ ฝงจมอยูในแผนดิน เหยียบไปย่ํามาอยู
อยางน้ันไมเกิดประโยชนอะไร แตผูมคีวามฉลาดคุยเขี่ยขุดคนเอาแรธาตุตางๆ มาก็มาเปน
ประโยชนมากมาย นี่แรธรรม ธรรมธาตุก็อยางน้ันเหมือนกัน มีอยูอยางน้ันเหมือนสิ่งอื่นๆ 
ที่ไรคาไรราคา อันนี้มีคามีราคามีอยูเชนเดียวกัน แตผูโงผูฉลาดมีสองประเภท ผูโงก็หาเอา
ตั้งแตมูตรแตคูถ ผูฉลาดก็หาเอาตั้งแตสมบัติเงินทองทีด่ีๆ อรรถธรรมนั่นละ 

สมบัติเงินทองแปรไดสองสภาพ แยกไปทางดกี็ได พาใหเจาของลมจมก็ได ถา
เจาของประมาทเสียอยางเดียว ถาเจาของฉลาดสิ่งน้ีหนุนใหขึ้นถึงนิพพานไดนะไมใช
ธรรมดา แปรไดทั้งนั้น ของต่ําใหเปนของสูงได ของสูงกลับมาเปนของต่ํา กดเจาของจมลง
ในนรกก็มี อนันี้ไมแยกออกละ ใหไปแปลเอา วันนี้พูดเพียงเทานั้น จะใหพร 

 
หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้พอฉันเสร็จแลวก็เอาของไปสงโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ ตะวันตก
อําเภอภูเขียวไปอีก ๒๐ กิโล ก็ไมไกลนัก จากเกษตรสมบูรณมาถึงวัด ๒ ชั่วโมง ๑๐ นาที 
ตัดมาทางชมุแพ หนองบัวลําภู เขานี้เลย เวลาไปก็ไปทางสายขอนแกน เพราะไปเอาไกที่
เขาสวนกวาง ถึงจะออมบางก็ไมเปนไรเราตองการไก ไดไกแลวก็ไปทางชมุแพ ถาไปทาง
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หนองบัวลําภูก็ใกลกวากนัเยอะ ระยะนี้มักจะใหโรงพยาบาลอยางนอยโรงละหมื่นๆ ไปถาม
สภาพอะไรตออะไรแลวก็ให อยางเมื่อวานนี้ก็ใหหมื่นหนึ่ง ตอนเราไปเห็นเขาเร่ียไรกัน
หรือไมเร่ียไรก็ไมรู แตเห็นมีถุงหนึ่งยื่นอยูตามนั้น ตอนเรายังไมไดใหเงินนะ เขาคงจะ
เร่ียไรถวายเรา นานๆ เราจะไปทีหนึ่ง คงเปนอยางน้ัน 

เมื่อวานนี้โรงพยาบาลคนแนนหมด โห มันยังไงมองดไูมใชคนไขนี่ โอย ทราบวา
หลวงปูจะมาใครๆ ก็อยากมา เลยโรงพยาบาลนั้นเต็มหมดเมือ่วานนี้ เลยไมทราบวาคนไข
มีหรือไมมี มีแตพวกชาวบานมาจากไหนๆ แลวก็นายอําเภอ มาเต็มหมดเลย พอเขาเอา
ปจจัยมาแลวเราก็วา เอา พากันนับ แลวก็บอกคนของเราใหเอาเงินมาหนึ่งหมื่น เงินของ
เขาได ๗ พนั เออ พอดี นี่หนึ่งหมื่น นั้นเจ็ดพนั นี่ทานทั้งหลายมีศรัทธาบริจาคหลวงตา 
หลวงตาก็มีศรัทธาบริจาคเพื่อโรงพยาบาล อนุโมทนาเอานะ ตางคนตางสาธุ เมื่อวานนี้
โรงพยาบาลจึงไดหมื่นเจ็ดพัน เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนมกัจะใหโรงละหมื่นๆ สงสาร บางแหงก็เพิ่ม 
ถาอยูไกลๆ ลึกๆ ลับๆ ก็เพิ่ม เชนอยางหมื่นหา ให 

โฮ เปนยังไงพูดไมถกู ถาพูดออกมาเขาก็จะวาเราเปนบา พูดถงึเร่ืองความเมตตา 
มันพูดไมถูกเลยในหัวใจนะ มันนิ่มไปหมดทกุหยอมหญาเลย พูดอะไรพูดไมถูกแตเจาของ
ไมสงสัย เปนในหัวใจไมมีอะไรสงสัยเลย แตเราจะแยกออกไปพูดนี้ไมคอยถูกและไมถูก 
ความเมตตาไมใชอะไรนะ คือความเมตตาทั้งนั้น สงสาร มีแตจะให ที่จะเอาไมเห็นคิดนะ 
เงียบเลย แตมันกม็าของมันเรื่อยๆ นะละ วาคิดจะเอาไมเห็นคิดนะ แตที่จะใหมันตลอด
เลย เพราะความสงสารมันดึงออก ที่จะเอาไมเห็นมีในใจ เมื่อทางเขาทางออกมีมันก็ตอง
เขาตองออก เราทานลงไปนี้ทางออกทางเขามันก็มี 

เราจึงไดพูดใหฟง เปรียบเหมือนประตู เราเปดประตูนอย ส่ิงที่ออกจากนั้นก็ออก
ไดนอย เปดกวางออกไป ที่ออกไดกวางออกไดมากมันเขามาก็มาก เปดกวางมากออกมาก
เขามาก เอา ทีนี้ไมใหมนัออก ปดไวเลย มันเลยไมเขา เขาใจไหม คนตระหนี่ปดไวเลย 
ทางออกไมใหมี มีแตจะเอาทาเดียวมันเลยไมได นูนไปแหงผากอยูชาตหินา เห็นไหมละ 
เปดกวางเทาไรออกมากเทาไรยิ่งเขามากๆ เวลาแคบเขามา เขาไดนอยออกไดนอย ปดปุบ
ไมใหมันออก มันเลยไมเขา นั่น มันสวนกัน 

เร่ืองกรรมใครเชื่อไดงายๆ โลกจึงไมเชื่อกันวาการทําบุญทําบาปไดบุญไดบาป หรือ
ไมไดบุญไดบาป นี้จอมปราชญนะไมใชคนโง เรียกวาจอมปราชญ พระพุทธเจาทุกพระองค
สอนจุดเดียวนี้ทั้งนั้น สพฺพปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน  
สาสนํ นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ทุกพระองคนั่นเองคําวาทั้งหลาย การไม
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ทําบาป หนึ่ง การทําบุญทํากุศลใหถึงพรอม หนึ่ง สุดทายก็ไปรวมที่ การทําจิตของตนให
ผองใสและบริสุทธิ์ หนึ่ง นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย สอนอยางเดียวกันหมด 
อันนี้มีมาดั้งเดิม จอมปราชญเปนผูรูมา ไมใชคนโงไปรูมา มาสอนจึงสอนแบบจอมปราชญ 
ไมมีความผิดพลาดประการใดเลย 

ใครจะลบลางขนาดไหนก็ไมสูญไปไหนความจริง ความจริงน้ีลบไมสูญ ส่ิงที่ลบก็คือ
กิเลสน่ันแหละ กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันแตไหนแตไรมา อยูในหัวใจของสัตวโลกน่ี ถาโง
ตอมันมันก็เอาไปกินหมดเลย ถาฉลาดกวามันก็แยกมาๆ สวนนี้สวนนั้นได สวนนอกสวน
ใน แยกไปไดทั้งสองเลย อิธ นนฺทติ อยูในโลกนี้ก็ร่ืนเริงบันเทิง สมบูรณพูนผล เปจฺจ 
นนฺทติ ละโลกน้ีไปโลกหนาก็ร่ืนเริงบันเทิงสําหรับคนบุญ แนะ ทีนี้ตรงกนัขามอีกแหละ อยู
ในโลกนี้ก็เดือดรอน ไปโลกไหนๆ ภพใดก็เดือดรอน เพราะการทําบาป มันเปนความชั่ว
สําหรับตัวเรา 

ทําบาปทําบุญไมมีที่ลับที่แจง อยูกบัเจาของผูทํา ทําปบเปนแลว ไมนิยมวากลางวัน
กลางคืนที่แจงที่ลับ เปดเผยอยูในตัวเองในการทํา ผลจึงเปดเผยในการรับไวอยูในหัวใจ 
เปนอยางน้ัน นี่จอมปราชญทานสอนไวทั้งหมด เรียกวาไมเคลื่อนคลาด ไมผิดเลย รวมแลว
เรียกวาสวากขาตธรรม ที่เราวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
เจาตรัสไวดีแลว ตรัสไวชอบแลว หาที่เปลี่ยนแปลงแกไขไมมี แปลวาอยางน้ันแหละ 
เรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวดีแลวทุกอยาง ใชไดเต็มเม็ดเต็มหนวยไป
เลยถาออกจากธรรมพระพุทธเจาแลว บาปเปนบาปจริงๆ บุญเปนบุญจริงๆ ลบไมสูญ ที่
แจงที่ลับไมมี เปดเผยอยูกับการกระทําของตัวเอง บาปบุญก็เปดเผยอยูในจิตใจนี้แหละ 
เกิดขึ้นที่นี่ เพราะน้ีเปนตัวเหตุ ผูสรางบาปสรางบุญ ผลจะเกิดขึ้นที่นี่ ไมไดเกิดขึ้นที่ดินฟา
อากาศฟาแดดดินลมที่ไหน เกิดที่นี่ เวลามาทุกขก็มาทกุขทีหั่วใจ ไปภพใดแดนใดก็ทุกขที่
หัวใจ ที่อวัยวะของตนครองอยูนั้นกระเทือนไปหมด เปนความสุขก็เหมือนกัน ไปทีไ่หนก็
เปนสุข ร่ืนเริงบันเทิง กระเทือนไปหมดในความสุขทั่วสรรพางครางกาย นั่น กระเทือนไป
หมด 

ทานจึงสอนใหละบาป บําเพ็ญบุญ นี่เปนคําส่ังสอนของพระพทุธเจาทั้งหลาย สาม
บทนี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ตายตัวดวยกัน สุดทายก็วา สจิตฺตปริโยทปนํ 
ทําจิตใหผองใสถึงความบริสุทธิ์ แนะลงน้ัน สุดทายถึงความบริสุทธิ์แลวหมด บริสุทธิ์แลว
หมดโดยประการทั้งปวง เรายังไงขออยาใหเชื่อความคิดความเห็นของตัว ใหเอาธรรมของ
พระพุทธเจาที่แมนยําตายตัวแลวนี้เขามาวัด อันไหนที่ควรละ มันไมอยากละฝนละ อันไหน
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ที่เปนความดิบความดีมันไมอยากทํา ฝนทําลงไป อันใดที่เปนความชั่วมันอยากทํา ไมทํา 
ฝนกัน นี่เรียกวาการรักษาตัว ตองรักษาอยางน้ัน 

ไมใชเห็นอะไรก็ความับๆ ไมคํานึงเหตุผลตนปลายผิดถูกดชีั่ว ผลก็มารวมอยูที่ตัวผู
ไมคํานึงนั้นแหละไมไปไหน ความโงอยูที่นั่น ไมคัดเลือก กวานเอาๆ ครั้นมาแลวก็เจาของ
รับเคราะหหมด นั่น ระวังใหดีนะ เร่ืองธรรมอันนี้จะละเอียดเขาไปทางจิตตภาวนา ที่จะทํา
ใหละเอียดในสิ่งเหลานี้มาก พระพุทธเจาตรัสรูก็เพราะภาวนา พระสงฆสาวกทั้งหลายตรัสรู
ก็เพราะภาวนา แมความรูไมเหมือนพระพุทธเจา ก็เปนความรูของลูกศิษยที่มีคร ู พอกับ
ลูกความรูตามกันไป ถึงไมกวางขวางอยางพระพทุธเจาก็ยืนยันไดเลย 

นี่ละจิตเวลาไดเปดเผยออกแลวมันรูเต็มสวนของมัน หนูก็รูเต็มภูมิของหนู ชางก็รู
เต็มภูมิของชาง หัวใจดวงนี้วาสนาบารมีตางกัน รูปรางกลางตัวเปนอยางหนึ่ง จิตใจนี้เปน
อยางหนึ่ง จึงตองไดอบรมจิตใจ ใหพากันระมัดระวังรักษาใจของตนใหดี อยาปลอยเนื้อ
ปลอยตัวตามความอยากความทะเยอทะยาน ไมใชของดี ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องของกเิลสลาก
ไปๆ เพราะกิเลสมันคลองตัวในการลากสัตวทั้งหลายใหจมลงๆ ที่จะลากขึ้นไมมีในกิเลส
ตัวใด มีแตธรรมทั้งนั้นลากขึ้นๆ กิเลสลากลง ทั้งสองนี้อยูในหัวใจของเราเอง มีธรรมเปน
เครื่องวัดตวง เปนเครื่องเลือกเฟน ถาอะไรไมด ีถึงอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะพูดกไ็ม
พูด ถาดีควรพูดพูดเลย ควรทําใหทําไปเลยถาดีแลวดีทั้งน้ัน คิดวาดีแลวตามอรรถธรรม
สอนไวอยางน้ีแลวทํา ถึงยากลําบากก็ทํา 

พระพุทธเจาทุกพระองคตะเกียกตะกาย เปนตัวอยางของโลกมาเปนอยางดี ความ
สละเปนสละตายไมมีใครเกินพระบรมโพธิสัตว จนมาเปนศาสดาได เรียกวาสละเปนสละ
ตายมาตลอดตั้งแตปรารถนาพุทธภูมิ ความอดความทนทุกแงทุกมมุรวมอยูในนั้นหมดเลย 
เพราะฉะนั้นการสอนโลกจึงเปนแบบฉบับไดทั้งหมดเลย ไมมีแบบฉบับใดที่เสียหาย ทาน
ดัดแปลงของทานจนเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลามาสอนโลกก็สอนตามที่รูทีเ่ห็นโดยถูกตอง
แมนยําแลวนั้น จึงไมมผีิด เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ พากันตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัตินะ 

เวลานี้โลกหนาแนนดวยกิเลสตัณหา หนาแนนจริงๆ จนกระทั่งอดิหนาระอาใจ เรา
ตัวเทาหนูมันก็ทนไมได รูสึกอิดหนาระอาใจเหมือนกัน แตก็ทนเอา ผูดยีังมีอยู แนะ ถึงจะ
ยากลําบากลําบน คุยเขี่ยขุดคนลําบากลําบนก็ตาม ของดียงัมีอยู ไดเทานี้ก็ยังดี ถึงขดุ
สละเวล่ําเวลาสละกําลังวังชาขนาดไหน ของดียงัมีอยูก็เจอไดคุมคากันๆ อยางน้ันแหละ 
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เราจะเห็นแตวาทําอะไรก็ลําบากๆ การทําบุญสุนทานตางๆ การกุศลทุกแงทุกมมุ กิเลสมัน
บอกวาเปนของทํายากลําบาก ไมอยากใหทํา 

อยางพระพทุธเจาแสดงไว เวลาพระเทวทัตบอกพระอานนทมา ใหไปบอก
พระพุทธเจาวา ตั้งแตบัดนี้ตอไปเรากับพระพุทธเจาแยกกันอยูแลว จะไมเปนลูกศิษย
พระพุทธเจาตอไป แยกแลวพระเทวทัตก็นําบริษัทบริวารออกไป ผูที่ไมรูอีโหนอีเหนอะไรก็
ติดตาม บวชใหมยังไมเขาอกเขาใจก็แตกไปกับพระเทวทัต ฟงวา ๕๐๐ องค แลวก็ใหไป
บอกพระพทุธเจาวา เวลานี้เราแยกตัวจากพระพุทธเจาแลว เปนคนละสดัละสวนแลว พระ
อานนทก็มากราบทูลพระพุทธเจาตามที่วาน้ีแหละ 

พระพุทธเจาถึงแสดงขึ้นโดยธรรมสังเวชวา เราก็เรียนมานานแลวมันลืมนะ สุกรานิ 
อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ กรรมที่ไมดีดวย ไมเปนประโยชนแกตนดวย สัตวทําไดงาย ยํ 
เว หิตฺจ สาธฺุจ ตํ เว ปรมทุกกฺรํ สวนกรรมใดที่เปนประโยชนดวย ดีดวย กรรมนั้น
สัตวทําไดยากอยางยิ่ง นีเ่ปนพระพุทธพจน ปลงขึ้นดวยธรรมสังเวชในเวลาพระอานนทไป
ทูลทานใหทราบวาพระเทวทัตแยกตวัออกแลว พระองคก็ทรงเปลงพระวาจาออกมา วา
กรรมที่ไมดแีละไมเปนประโยชนแกตนนี้สัตวทําไดงาย แตกรรมที่ดีที่เปนประโยชนแกตน
ดวย ดีดวย สัตวทําไดยากอยางยิ่ง 

 เราก็จําไวอยางน้ี มันก็ยังไมลืม นาน พอพดูมาสัมผัสมันก็ออกมาอยางน้ีละ ปริยัติ
มันลืมไปมากมายแลว คือความชั่วนั้นทําไดงาย แปลออกแลวนะ ความดีนั้นทําไดยาก นี่
พูดถงึทั่วๆ ไป ทีนี้แยกออกมา คนที่ทําความดีจนปรากฏในนิสัยใจคอแลว ทําความดี
คอยงายขึ้นๆ เวลาจิตดีขึ้นเทาไรๆ ทีนี้ทําความดีนี้ลื่นไปเลยทีเดียว ยิ่งเขาในจิตต
ภาวนาแลวไหลไปเลย พุงๆ เลย นี่ทําไดงายนะ เบื้องตนทําไดยากอยางนั้น ตอไปงาย
ขึ้นๆ ตอไปไหลลื่นเลยเชียว 

 ทีนี้การทําความชั่ว คนที่เคยทําความชั่ว ทีแรกเหน็เขาทําก็ทําตาม บางทีถูกบังคับ
ใหทําบาง ครั้นตอมาเจาของก็เปนตวัของตัวขึ้นมา เขาไมพาทําเราก็ทําเองได ตอมาเปน
หัวหนาโจรทําไดสบายเลย นี่ก็ล่ืนลงเลยทางนรก ทานก็บอกไวอยางน้ัน นี้มีในธรรมทั้งนั้น 
การทําบาปทําไดงาย แตการทําบุญนี้ทําไดยาก ในเบื้องตนยากอยางน้ันๆ ตอไปก็ล่ืนไป
เลย แตการทําบาปนี้ล่ืนเรื่อยไปเลย ทีแรกก็มีผูฝกผูสอน บางทีนี้บีบบังคับบางไมเคยทํา 
หัวหนาเขาใหทําก็ตองทาํ ครั้นตอไปรูเร่ืองราวแลวทีนี้ไมมีหัวหนา เราเปนหัวหนาเสียเอง
ทํา ใหจําเอานะ แลวสุดทายก็เราจม 
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 ธรรมทานสอนไวอยางน้ีใหเอามาสอนตัวเองนะ ใจนี้จะเปนผูรับทั้งดีทั้งชั่ว ทุกภพ
ทุกชาติไมมอีะไรรับ มีใจดวงเดียวนี้เปนผูจะรับตลอดไป ถายังมีบาปก็ไดรับบาป บุญมีก็
รับบุญไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึที่สุดแหงบุญและบาป หมดโดยสิ้นเชิงแลว เรียกวาเปนพระ
อรหันตลวนๆ อันนั้นจิตใจทานไมรับแลว ทั้งบาปทั้งบุญละหมดโดยสิ้นเชิง นั่นเรียกวาพน
สมมุติแลว ละหมด บาปและบุญเปนสมมุติ บุญเปนบันไดกาวเดินขึ้น พอถงึบานแลว
บันไดก็ปลอย บุญกุศลทั้งหลายไปรวมอยูที่ธรรมธาตุความบริสุทธิ์สุดสวนลวนๆ เลย นั่น 
บุญกุศลนี่หนุนๆ พอไปถึงที่แลวบุญกุศลเปนสมมุติก็หมดปญหาไป ธรรมชาติที่เปนวิมุตติ
คือเปนบานเปนเรือนแลวอยูบานอยูเรือน บันไดคือบุญกุศลก็ปลอยกันไป  

อยางที่เราขึ้นบานขึ้นเรือนขึ้นมานี้ พอไปถึงบานแลวใครจะไปกอดบันไดอยูใชไหม
ละ  ถงึบานแลวก็ตองปลอยบันได นี่ถึงธรรมธาตุเรียบรอยบริสุทธิ์เต็มทีแ่ลวก็ปลอยทั้งบุญ
และบาปหมดโดยสิ้นเชิงในหัวใจ ใหพากันจําเอาไว นั่นละที่สุดของทุกขหมดโดยสิ้นเชิงจะ
ไมมีเหลือ เวลาจิตไดหลุดพนแลวหมด สวนธาตุขันธนี้เปนธรรมดาเพราะธาตุขันธเปน
สมมุติ ส่ิงทัง้หลายเปนสมมุติ เขาตดิตอส่ือสารกันไดตลอด เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน 
มีอยูเหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมไดผดิกัน 

ผิดกันเฉพาะที่หัวใจ ใจดวงนี้เปนธรรมชาตินั้นแลวถึงจะอาศยัอยูในราง บังคับให
เปนเหมือนรางเหมือนสมมุติก็เปนไปไมได เพราะเปนอฐานะ สุดวิสัยที่จะเปนไปไดแลว 
เวลามีรางอยูทานก็ปฏิบัติตามโลกทั้งหลายนี้ ธาตุขันธมอียู อะไรดีวาดี อะไรไมดีวาไมดีๆ 
ก็เหมือนกับโลกทั่วๆ ไป เปนแตเพียงวาจิตใจทานไมซึมซาบดีและชั่ว ชอบหรือไมชอบ ก็มี
แตขันธ มีความรูอันหนึ่งที่ประจําขันธ พาใหชอบอันนั้น ไมชอบอันนี้ นี่คือความรู อันนี้มัน
แทรกอยูในประสาท เปนความรูประจําขันธ  

อันนี้จะเปนผูรับทราบ เปนผูบอก อนันี้ไมชอบ อันนั้นชอบ อนันี้ชอบ คือความรู
ของขันธนี้เองที่แทรกอยูในขันธ ประสาทสวนตางๆ ความรูนี้จะแทรกไปหมดเลย อะไร
ชอบไมชอบจะบงบอกในขันธๆ แตไมเขาถึงจติ เรียกวาความรูนี้ความรูในขันธที่ใชอยูใน
ขันธ เราใชความรูประเภทนี้อยูในขันธโดยหลักธรรมชาติ ทานไมไดจัดแจงตกแตงอะไรให
เปนความรูอยางน้ัน ใชไปตามประสาทสวนนั้นทานไมไดวา มันเปนมาดั้งเดิมแลว จิตที่
ถอนตัวออกแลวอันนี้ก็ยังมีอยูตามเดมิ ทานก็ใชอยูจนกระทั่งถงึวันทานนิพพาน พอ
นิพพานแลวความรูกับขันธนี้ก็ไปพรอมกัน ดับพรอมกัน ความบริสุทธิ์ก็ออก  
 เรียนใหมันรูซิ มันรูเองนะ พูดแลวสาธุไมไดทูลถามพระพุทธเจา พอเขาไปเจอแลว
มันสดๆ รอนๆ เหมือนกัน จะไปถามกันหาอะไร จึงวาธรรมของพระพุทธเจานี้สดๆ รอนๆ 
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นา ไมไดมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาวาใกลวาไกล วานานวาชาอะไร พอใครเจอเขาไปปบนี่สดๆ 
รอนๆ เหมือนกันหมดเลย ดังพระอรหันตตรัสรูปงเขาไปกับพระพทุธเจาทั้งหลายทุก
พระองควางัน้เลย สดๆ รอนๆ เหมือนกันหมด  จะแยกเปนพระพุทธเจาองคใดไมไดเลย 
เหมือนน้ําในมหาสมุทรจอลงตรงไหนเปนมหาสมุทรเหมือนกันหมด สดๆ รอนๆ 
เหมือนกัน ทีนี้จิตที่ผางเขาไปถึงถงึวิมตุตหิลุดพนดวยกันแลวก็เปนแบบเดียวกันหมด 
สดๆ รอนๆ อยางน้ันเอง เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ (สาธุ) 
 (อุทิศสวนกศุลใหคุณอากับคุณอาสะใภที่ตายไปแลวเจาคะ) ตั้งใจอทุศินะเจาของ
เปนผูใหทาน อุทฺทิสฺส แปลวาเจาะจง เฉพาะคนนั้นๆๆ อุทฺทิสฺส หรืออุทิศ แปลวาเจาะจง 
บงเฉพาะเขาไปเลย 
 ผูกํากับ หนังสือพิมพ พิมพไทยรายวันประจําวันนี้ หัวขอเร่ืองวา ใครๆ ก็หาวา
มหาเถรสมาคมออนปวกเปยก (จะไมออนปวกเปยกยังไง มหาเถรสมาคมก็เปน
เครื่องมือของมหาโจรนั่นนะ จะไมออนปวกเปยกอะไร มีความหมายอะไรมหาเถรสมาคม 
พระสงฆไทยไมยอมรับ วางั้นเลย เพราะพวกนี้เปนพวกเดียวกันกับมหาโจรปลนชาติปลน
ศาสนา พระมหากษัตริยไปดวยกันนี้เลย พูดอยางจังๆ อยางน้ีเรา เอาวามาจะตอบ) 

การบริหารคณะสงฆและการพระศาสนา พุทธบริษัททั้งหลายไดฝากความหวังไวกับ
มหาเถรสมาคมซึ่งเปนองคกรบริหารสูงสุดของคณะสงฆไทย และนานมาแลวที่มีหลายเรื่อง
หลายประการที่แสดงใหเห็นวา มหาเถรสมาคมมีสภาพออนปวกเปยกไมสามารถบริหาร
การคณะสงฆและการพระศาสนาใหเกิดความเขมแข็งขึ้นได(ฟง ออนปวกเปยกเมื่อไม
สามารถอยางนั้นแลว ก็ควรลาออกเสีย อยาใหถูกขับไลเลย มันเสียเกียรติมหาเถรสมาคม 
ใหลาออกเสียดีกวาถูกขบัไล เอาวาไป เราจะคอยแทรก) 

นับเปนปญหาที่เจาคณะพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณรระดับลางทั้งสังฆ
มณฑลตางเกิดความอิดหนาระอาใจ แตก็ไมสามารถจะเสนอแนะแนวทางการแกปญหาแก
มหาเถรสมาคมได จึงตองจําทนยอมรับคําส่ังหรือมติที่ออกมาจากมหาเถรสมาคมโดยไมมี
ขอแม 

ปญหาที่เกิดขึ้นแกคณะสงฆและการพระศาสนาทุกปญหา ลวนเกิดจากการพิจารณา
ในที่ประชุมแทบทั้งส้ิน นับตั้งแตการแจงวาระการประชุมที่บางเรื่องถูกสงถงึมือกรรมการ
มหาเถรสมาคมแตละรูปเพียง 1 หรือ 2 วันเทานั้น และเรื่องสําคัญบางเร่ืองก็ไมมีการแจง
ใหทราบกอนลวงหนา สวนการพิจารณาเพื่อลงมติใดๆ ก็ไมมีการแสดงสังฆามติที่เปนไป
แบบประชาธิปไตย คือ เปนมติของเสียงขางมาก ? 
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เสนอเอง ลงมติเอง เออเอง ทกุครัง้ !!(นั่นแลว จึงเรียกวาอยางนอยเรียกวาออน
ปวกเปยก มากกวานั้นควรลาออกเสีย อยาใหถูกไล มันขายขี้หนามหาเถรสมาคม เอาวา
ไป) 

ปญหาใหญๆ ที่เกิดแกพระศาสนาและการคณะสงฆในปจจบุันนี้ คงตองยอมรับวา
เกิดขึ้นเพราะกรรมการมหาเถรสมาคม ไมกลาที่จะเสนอขอคิดเห็นใหแตกตางไปจาก
ความเห็นของประธานหรือผูใกลชิดกบัองคประธานในที่ประชุม(ประธานคือใคร ประธาน
เปนพระเชนไร แลวพวกนี้เปนยังไงถึงว่ิงตามประธาน เอาไปพิจารณาอีกอันนี้ เรายังไม
ตัดสินดวยปากของเรา ใหสวนรวมพิจารณาเอง ประธานเปนเสือใหญ พวกนี้เปนเหมือน
วัวๆ มันก็กลัวเสือละซี เอาวาไป) เร่ืองเกือบทุกเร่ืองที่ถูกชงเขาพิจารณาจึงเปนมติออกมา
ดังที่เห็น 

ยกกรณีตัวอยางใหเห็นชัดๆ ก็ได กรณีเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง พล.ต.ท.
อุดม  เจริญ ใหเปนที่ปรึกษามหาเถรสมาคมโดยไมมีการกําหนดวันหมดอายุ เร่ืองนี้ก็ไมมี
กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดที่จะกลาแสดงความคิดเห็นคัดคาน ทั้งๆ ที่ตางก็รูกันดีวา 
พล.ต.ท.อดุม ไมมีความรูในเร่ืองของพระศาสนา หรือถึงจะพอรูอยูบางแตก็เทียบไมไดกับ
พระเถระที่มคีวามรูจบระดับ ป.ธ. 5 ป.ธ. 9 หรือพระเถระที่จบปริญญาทางพุทธศาสตร
บัณฑิต หรือพระเถระที่ดํารงตําแหนงเปนเจาคณะพระสังฆาธิการ(พลโทอุดมนีถู้กขับไล
ออกจากสํานักงานพุทธศาสนาแลว มันก็เสือกเขามาแอบกินอยูในมหาเถรสมาคม ก็มัน
พวกเดียวกนั ไมเปนพวกเดียวกนัรับกันไมได เด็กอมมือเขาก็รู วาพลโทอุดมนี้มีความ
ผิดพลาดขนาดไหน ถึงขนาดไดไลออกจากสํานักงานพุทธศาสนา แลวมันกลับเขามาเปนที่
ปรึกษาหารือของมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมเปนมหาเถรสมาคมประเภทใด จึงตอง
รับคนประเภทนี้ไว เด็กอมมือเขากรู็ เพราะฉะนั้นจึงวามหาเถรสมาคมนี้วาออนปวกเปยก
ใหลาออกเสีย ดีกวาที่ถูกขับไลแลวคอยลาออก กม็ีเทานั้น) 

ใครเหมาะสมกวาใครระหวาง พล.ต.ท.อุดม กับพระเถระผูมีภูมิรูภูมิธรรม ??(ก็
มันพวกเดียวกัน มันจะไปไหนพวกเดียวกัน) 

แลวเปนมติแตงตั้งออกมาไดอยางไร ? 

นี่ละคือความออนปวกเปยกของมหาเถรสมาคม !(มันหมดสาระทุกอยางแลวมหา
เถรสมาคมเวลานี้ พระสงฆไทยเราผูมีศีลมีธรรมไมยอมรับ วางั้นเลย ถายอมรับก็อาจจะ
เปนเทวทัตพวกเดียวกนัทั้งนั้นแหละ พวกที่เปนฝายที่ทรงศลีทรงธรรมทานไมยอมรับ ดีชั่ว
ทานรูอยูทุกคน อันนี้มันไมไดยอมรับในทางเหตุทางผลอะไร มันบืนไปตัง้แตเร่ืองอันธพาล 



 ๙

เร่ืองมหาโจร กําลังปลนชาติ ศาสนาอยูเวลานี้ ลุกลามเขาไปถึงพระมหากษัตริยนั้นดวยนะ 
มันหากเปนไปตามแขนงของมันนั้นแหละ เอาวาไป) 

อีกกรณีตัวอยางหนึ่งที่กําลังเปนปญหาใหญอยูในปจจุบันก็คือ การเสนอตอที่
ประชุมใหพจิารณาลงมติปลดพระราชมงคลวุฒาจารย ออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดโส
ธรวรารามวรวิหาร โดยอางวาเพื่อปลดเปลื้องภาระดวยความมีอายุมาก ซึ่งเร่ืองน้ีไมได
บรรจุเขาเปนวาระปรกติ ไมไดกําหนดเปนวาระการประชุมเพื่อใหกรรมการมหาเถรสมาคม
ทุกรูปไดรับทราบกอนลวงหนา แตถูกนําเขาอยางฉุกละหุก เขาเปนวาระจรหรือที่เรียกวา
เปนวาระเรงดวน ขณะทีก่ําลังจะหมดเวลาการประชุม(เรงดวนอะไร ผูปวยเวลานี้ใครปวย 
หัวหนาใหญปวยอยู ไมควรแลวหรือที่จะลาออกจากเรื่องนี้ หําก็ชํารุด อะไรก็ชํารุดแลว 
ทําไมไมพูดถึง ไมแกหรือขนาดนั้นแลว จะไปหาแตคนอื่นวาแกๆ ใหออกจากตําแหนงๆ 
ตัวเองเปนยังไงทําไมไมออก มนัควรจะออกแลวเวลานี้ ทุกอยางรวมอยูในนั้นหมด 
กระเทือนทั่วแดนชาวพุทธเราแลวเวลานี้อยูกับผูนี้แหละ จะอยูกับผูใดวะ ผูนี้เปนตัวสําคัญ 
เอาแคนี้เสียกอน เอาวาไปอีก) 

เรงดวนเหมือนตองการจะฆาตัดตอนอะไรบางอยาง ??( ตัดตอนทุกอยางละ มหา
โจรอันธพาล จะไปทางดไีมยอมไปละ  อันใดที่จะทําใหชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจมนี้
มันทําทั้งนั้นละพวกนี้ละ เอาวาไป) 

ดวยเหตุนี้จึงมีกรรมการมหาเถรสมาคมผูมีบทบาทสูงไมไดเขาประชุมดวย(เออ เรา
ก็เห็นดวย ไปประชุมอะไรประชุมแบบนั้น เราเห็นดวยอันนี้นะ สมมุติวาเราเปนมหาเถร
สมาคม หลวงตาบัวนี้ออกทันทีเลยเขาใจไหม กอนจะออกขีป้าดใสที่ประชุมนั้นไปเลย เอา
วาไป มันฟงไมไดนี่นะ ภาษาธรรมภาษาโลกเรียนมาดวยกัน มันรูดวยกันผิดถูก ทําไมจะ
พูดไมไดวะ ผูทํายังทําได เลวขนาดไหนมันยังทําได ผูพูดไมไดพูดเพือ่ความเลว เตือนใหรู
เร่ืองรูราวผิดถูกชั่วดีตางหาก ผิดทีต่รงไหน เอาวาไป) 

เพราะไมรูวาจะมีเร่ืองจําเปนเรงดวนเขาการพิจารณาเพื่อลงมติ จึงเกิดความ
หละหลวม(อะไรตออะไรก็มีแตแบบเดียวกัน เรงดวนก็เรงดวนแบบนั้นแหละ เขาใจหรือ
แบบนั้นนะ เอาละเขาใจแลวก็ตอไป) ตางมิไดคาํนึงถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดตามมาใหถอง
แท ทานเสนอมาอยางไรที่ประชุมกต็องมีมติไปตามนั้น ตามที่เคยไดทาํกันมาจนแทบจะ
กลายเปนจารีตประเพณีกันไปแลว 



 ๑๐

แลวผลที่เกิดตามมาก็คอืความเสียหายอยางใหญหลวงของพระศาสนา ภาพลักษณ
ของเจาคณะพระสังฆาธิการและระบบระเบียบทางการปกครองคณะสงฆ ก็สอออกไป
ในทางลบหมด 

การมีมติมส.ส่ังปลดจึงไดนําไปสูขอขดัแยงบานปลาย มีการเปดโปงขบวนการทุจริต
เงินของวัดซึง่มีมูลคาสูงถึง 1,800 ลานบาท ทางคณะญาติโยมของพระราชมงคลวุฒาจารยก็
ทําทาจะออกมาเคลื่อนไหวตอสูกับอธรรม ทางศูนยพิทักษผูเรืองอํานาจก็เตรียมพรอมที่จะ
นํากลุมม็อบออกมาลุย(เอาละอันนี้เราไมตอบ ถาตอบมันจะเปนหมากัดกนั ไมตอบแหละ 
เอาวาไป) 

เกือบจะเปนศึกน้ําผึ้งหยดเดียวไปแลว 

ลาสุดลูกศิษยทางฝายของพระราชมงคลวุฒาจารย ไดนําเร่ืองเขาแจงความตอเจา
พนักงานสอบสวนกองปราบ และยังรองไปถึง ปปง.และ ป.ป.ช. เพื่อใหดําเนินตรวจสอบ
และดําเนินการในทางกฎหมาย 

ขอกราบนมัสการงามๆ สักสามครั้ง ในทางแก จะเปนไปไดไหมการจะลงมติมส.
ใดๆ ควรจะใหมีการโหวดเสียงเปนความลับ หากเสียงสวนใหญวาอยางไร กม็ีมติไป
ตามนั้น!!  
 
     ณ. หนูแกว  

หลวงตา เราก็ตอบเทานั้นละไมตอบมากวันนี้ มันมากพอแลว ดูนาฬิกา แลวมี
อะไรอกีละ 

ผูกํากับ อันนี้เปนประชาชนที่เขาดูเว็บไซคหลวงตา เกี่ยวกับการถวายคืนพระราช
อํานาจในการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชเขามีความคิดเห็นดังตอไปนี้ครับ 

การถวายคืนพระราชอํานาจผมเปนคนหนึ่งที่เห็นควรดวย ส่ิงใดกต็ามถาบอกวา
ถวายในหลวงคนไทยทุกคนไมนาจะคาน รัฐบาลที่ไดรับโปรดเกลาใหบริหารราชการ
แผนดินเรายอมรับไดสนิทใจ เครื่องราช..ทีไ่ดรับพระราชทานเรายอมรับสนิทใจ 
พระสังฆราชและผูปฎิบัติหนาที่แทน ที่มาจากการสถาปนาจากในหลวงโดยตรงทกุคน
ยอมรับไดสนิทใจ ชาติไทยมีสามสถาบันหลัก คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษตัริย หาไดมีสถาบันรัฐบาลไม พระสังฆราชคือองคประมุขสถาบันศาสนา ถาจะ
มาจากรัฐบาลหรือจากพระสงฆแตงตัง้กันเองจะสมควรหรือ เปนความคิดเห็นเฉยๆ ครับ 



 ๑๑

หลวงตา ทีถู่กตองมาแลวตั้งแตดึกดําบรรพ กาลไหนๆ ประเพณีของชาติไทยเรา ก็
เปนเรื่องของพระบาสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น ที่จะทรงสถาปนาใหเปนสมเด็จ
พระสังฆราช ไมปรากฏวาที่ไหนมาอาจมาเอื้อมมาแยงมาชิง กินกันอยูเวลานี้ตุบตับๆ อยู
รอบดาน พระบาสมเด็จพระเจาอยูหัวกับสมเด็จพระสังฆราชนี่ เราก็ไมเคยมีก็พึง่มามี
เดี๋ยวนี้ละ กินนั้นกินนี้ งาบโนนงาบนี้ กลืนนั้นกลืนนี้ มีแตพวกเปรตพวกยักษพวกผทีัง้นั้น 
เร่ืองประเพณีชาวไทยยอมรับกันมาตั้งแตดกึดําบรรพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น
เปนผูทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมา ไมมีผูอื่นใดเขามาเกี่ยวของ เวลานี้มันมา
จากไหนตอจากไหน ถาไมมาจากพวกยักษพวกผพีวกเปรต พวกกินไมอิม่ไมพอ งาบโนน
งาบนี้ไปเทานั้นจะเปนอะไรไป เอาเทานั้นแหละ 

ผูกํากับ มีส้ันๆ นะครับ เขาบอกวาพระสงฆไทยกําลังรอรับฟงทางวิทยอุยูนะครับ 
เกี่ยวกับที่วา ส.ส.พรรคไทยรักไทยประมาณ ๗๐-๘๐ ทานรวมกันลงลายมือชื่อเพื่อการ
พิจารณาแกไข พ.ร.บ.คณะสงฆในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ ใหถวายคืนพระราชอํานาจแก
ในหลวงนี่ละครับ สรุปเลยนะครับ วันนี้เขามี ครม.สัญจรที่อบุลราชธานี นายกฯ ทักษณิไป
เปนประธาน ก็มีคณะสงฆไทยทางจังหวัดอุบลฯ จะนําหนังสือไปใหนายกฯ ทักษิณ อนันี้ก็
อยากทราบวาสมควรหรือไมสมควรประการใด 

หลวงตา อนันี้เปนเรื่องความเห็นของประชาชนและพระสงฆทั่วประเทศ เราคาน
ไมได แตที่เกี่ยวกับเรื่องในหลวงนี้เปนความเหมาะสมอยูแลว เราวาไดเทานั้นละนะ 

ผูกํากับ ทีนี้เขาจะไปยื่นวันนี้ วาสมควรจะยื่นกับนายกฯวันนี้ไหมหรือวาจะพิจารณา
อยางไร 

หลวงตา มาถามเราทําไมก็ความเห็นมากมายกายกอง เปนเรื่องของความเห็นทั่วๆ 
ไป 

ผูกํากับ เร่ืองน้ีเราก็เคยเสนอไปทางนายกฯ แลว ส.ส.ของไทยรักไทย ๗๐-๘๐ คน 
เพียงแตนายกฯ ยังไมไดเซ็น 

หลวงตา ถาพิจารณาทางโนนกับทางนี้จะรอเราก็ไมวานะ 

ผูกํากับ เขารอฟงหลวงตาอยูนี่ 
หลวงตา เออ เราก็ไมวา จะรอก็รอไปกอนเพราะสวนใหญสวนยอยมันยังมีอยูใน

นั้น 

ผูกํากับ ก็นั่นซิครับ เร่ืองก็เสนอไปแลว แตเหมือนคลายๆ วาไปเรงรัดเขา
จนเกินไป 



 ๑๒

หลวงตา เอา จะรอเสียกอนก็ไดนะ รอกอนก็ไดเพื่อเปนมงคลแกชาติของเรา 
ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา การรอนี้ไมใชรอเพื่อถอยหลัง เพื่อความแพ เพื่อชาติไทย 
ศาสนาไทย พระมหากษตัริยไทยลมจมนะ รอไวเพื่อจะพยงุชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย
ของเรา เอาๆ รอไดตามจังหวะ ไมใชรอแบบถอยกรูดนะ เราเห็นอยางน้ัน เอาละพอ 

(มาจากโรงเรียนหนองไผวิทยาคม อุดรธานีครับ) 

หลวงตา มาอะไรละ มันยุงอยูตลอด 

(เขามาขออาหารแหงครับ) 
หลวงตา ไมให อาหารแหงก็ไมให อาหารสดก็ไมให เมืองหนองหานไมไดเคยตาย

เพราะอดอาหารนี่ ทําไมจะตองมาขอวัดปาบานตาด ไมให ถาใหจะทําใหคนลืมตัวมาก
ขึ้นๆ นี่โกดงัของเราเต็มเอี๊ยดๆ เราเพื่อแจกโรงพยาบาลนอยเมื่อไร ไมใหบกบางนะ มากี่
โรงๆ ใหครบหมด เวลาจะไปก็เตมิน้ํามันใหเต็มรถๆ อยูตลอดมา ไมทราบวา โอย มันจะ 
๒๐ กวาปแลวมั้ง เราใหมาตลอด กอ็ยางน้ีแลว เราจะไปชวยที่ไหนอีกนักหนา สงทางนั้นสง
ทางนี้ ก็อยาลืมตัวเกินไปซิ เห็นเขาใหทานละก็มาขาหนอยซิก็เกินไป ลืมตัวเขาใจไหม หา
มาใหหลวงตาบัวหนอยซินาวางั้น เราอยากฟงเหลือเกินนี่ หลวงตาบัวกําลังจะตายเดี๋ยวนี้ 
ไมมีอะไรจะมาใหแลวหมดแบมือนี้ เอา ไปชวยหลวงตาบัวหนอย เราอยากฟงนะ คนนั้นก็
มาขอ คนนี้ก็มาขอ ไมอยากฟง มันเบื่อจะฟงแลว เอาละไปละ 
 

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/

