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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อตอนสายวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๗ 

พุทธศาสนาพระสงฆเทานั้นเปนใหญในศาสนสมบัติของตน 
 

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทานนักปฏิบัติทั้งหลาย ซึ่งเวลานี้กําลังหัวเลี้ยวหัวตอ 
ที่โจรมารทั้งหลายกําลังจะเขาเหยียบย่ําทําลายพุทธศาสนาของเรา ยิ่งลุกลามเขามาโดย
ลําดับ เพราะฉะนั้นขอใหทุกทานยึดหลักธรรมหลักวินัยไว แลวนําธรรมวินัยนี้ออกกาวเดิน
ดวยกัน คอยฟงหัวหนาก็แลวกัน ขอใหมีความเขมแข็ง ถาไมมีความเขมแข็งศาสนาจะจม 
ชาติไทยจะจม ทั้งสองอยางน้ีไปดวยกันเลย มีเราเทานั้นแหละที่จะมีความเขมแข็งตอ
ศาสนาและตอชาติของเรา เพราะฉะนั้นจึงพากนัเขมแข็งทุกอยาง 

ขอใหฟงหัวหนาก็แลวกัน อยาสุมสี่สุมหา อยาแหวกแนวนะ ใหฟงหัวหนานี่เปน
ของสําคัญ ดังยกตัวอยางที่วานกกระจาบ นกกระจาบ ๕๐๐ ตัวเปนบริวารของพระเทวทัต 
เวลาลงไปกนิขาวในนาเขาแลว ถูกเขาเอาตาขายครอบทีเดียว หัวหนาส่ังยังไงไมฟงเสียง 
ตางตัวตางดิน้ตางตัวตางดีด สุดทายนกกระจาบ ๕๐๐ ตัวตายหมดเลย นี้เพราะโทษแหงไม
ฟงเสียงหวัหนา นี้เปนประโยคหนึ่ง ไปอกีประโยคหนึ่ง พระโพธิสัตวเราเปนหัวหนานก
กระจาบ ๕๐๐ ตัวเหมือนกัน ทีนี้ไปกินขาวในนาเขาถูกเขาเอาตาขายครอบเลย พอถูกเขา
เอาตาขายครอบแลวรีบเตือนลูกนองทันทีเลยวา ใหตางตัวตางตายคนละแบบละฉบับ จะ
ตายแบบไหนก็แลวแตเถอะ บอกใหตายในเวลาที่เขาเอาตาขายครอบไวนี้นะ แลวก็ใหตาย
ทุกแบบ จะตายแบบตายคว่ํา ตายหงาย ตายอะไรก็แลวแต ใหฟงเสียงหัวหนา  

ถาไดโอกาสแลวหัวหนาจะใหสัญญาณ แลวก็คอยปฏิบัติพรอมกันทีเดียวเลย นี่
เวลานี้เจาของตาขายเขากําลังจะมา เพราะไปถูกตาขายเขาหมดแลว ทีนี้พอนายพรานเขา
มาเขามาเห็นนกทั้งหลาย ๕๐๐ ตัวนี้ ตางตัวตางนอนตายคว่ําตายหงายตายไมมีแบบไมมี
ฉบับ ตัวไหนอยูทาไหนตายแบบนั้น ทีนี้นายพรานเขาก็งงงันอั้นตูเหมือนกัน เอ ทําไมตา
ขายของเราก็ไมเห็นรุนแรงอะไร พอที่จะทําสัตวทั้งหลายเหลานี้ใหตายแบบตายคว่ํา ตาย
หงาย ตายไมมีแบบไมมฉีบับอยางน้ี วางั้น เขาก็เลยมาเปดตาขายออก เพราะเห็นสัตว
ทั้งหลายตายแบบตางๆ กัน นี่คือพระโพธิสัตวส่ังนะ ใหปฏิบัติตามนี้ใหตายแบบตางตัว
ตางตาย ตายแบบไหนตายแบบนั้นแลวคอยฟงหัวหนา 

พอนายพรานเขามาเปดตาขายออก เขาสงสัยเต็มที่แลว ก็เขาใจวานกเหลานี้ตาย
หมดแลวเขาก็เปดตาขายออกมา พอเห็นวาจะปลอดภัยหมดแลวหัวหนาคือโพธิสัตวซึ่ง
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เปนนายหนานั้นก็ใหสัญญาณวาไปไดแลวเทานั้น พรึบเดียวเลย ที่ตายคว่ําตายหงายไป
พรอมกันหมด นี่ก็เรียกวารอดไปหมดทั้ง ๕๐๐ ตัว ไมงั้นตายดวยกันหมดเลยนะ เพราะถูก
ตายขายเขาครอบไวแลว  

นี่เพราะความพรอมเพรยีงสามัคคีฟงหัวหนา นี่พระโพธิสัตวเปนหัวหนา นําลูกนอง 
๕๐๐ ตัวพนภัยไปไดโดยสิ้นเชิง ตรงกันขามกบับริษัทบริวารของพระเทวทัตไมฟงเสียง
หัวหนา ตางตัวตางดีดตางดิ้นสุดทายตายหมดทั้ง ๕๐๐ ตัว นี่ใหเราทั้งหลายจําเอาไวนะ 
ความพรอมเพรียงสามัคคี ความฟงเสียงหัวหนาเปนของสําคญัใหจําเอาไว ทุกส่ิงทกุอยาง
ใหมีความเขมแข็งอยาออนแอ พทุธศาสนาของเรานี้ใหความรมเย็นแกโลกมานานแสนนาน 
เรารักษาความรมเย็นของพุทธศาสนานี้ไวเพื่อใหโลกไดมีความรมเย็น เราจึงตองรักษา
อยางเขมงวดกวดขัน ถาออนแอไมไดละ ถาศาสนาจมชาตินี้จะจมไปดวยกัน ลุกลามไปถึง
กันไดโดยไมตองสงสัย เพราะเรื่องศาสนาเปนอํานาจใหญโตมากทีเดียวสําหรับชาวพุทธเรา  

ชาวพุทธเราถือพทุธศาสนาเปนสําคัญ พวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมาร พวกมหา
ภัยนี้จะมาเอาศาสนานี้เปนเครื่องมือโดยสั่งแบบอํานาจปาเถื่อน มาตั้งแตหัวหนาใหญ 
ตั้งแตชั้นสมเด็จลงมาโดยลําดับ ใหส่ังการไปตามที่ตางๆ ตามความตองการของอํานาจปา
เถื่อนเขานั่นละ ใหทําอยางน้ันๆ แลวพวกนี้ก็ทําตามเขาๆ ถูกเขาเอาเบ็ดเกาะปากๆ ตดิไป
หมด แลวก็ส่ังการมาโดยลําดับตั้งแตเจาคณะภาค เจาคณะใหญลงมาถึงเจาคณะตําบล ถึง
ชาวบานเราหมดเลย ใหทําอยางน้ันๆ ตามแผนการที่จะทําพุทธศาสนาใหพินาศฉิบหาย
โดยสิ้นเชิงนั่นแหละ  

ทีนี้เวลาหัวหนาใหญของมหาโจรมหาภัยสั่งอยางน้ัน พวกนี้ถูกเบ็ดเกาะปากยอม
เปนเครื่องมือของเขาก็ส่ังการลงมาในที่ตางๆ ตั้งแตเจาคณะภาค มาหาเจาคณะจังหวัด เจา
คณะอําเภอ เจาคณะตําบล ใหส่ังลูกนองอยางน้ันๆ จากน้ันก็ใหส่ังไปหาประชาชน เอาแผน
ของพระนี่ละ เอาพระนี้ไปสอน ประหนึ่งวาพวกขานี้เปนพระที่ทันสมัยออกมาสอนเวลานี้ 
พระเกาทั้งหลายพระแกทั้งหลาย เชน พระในปาเปนตน เปนพวกวิกลจริต พวกขานี้เปนผู
เฉียบแหลมเชี่ยวชาญทุกอยางที่จะนําทานทั้งหลาย พาศาสนาใหเจริญ นี่จะสอนแบบนี้ๆ 
ใหพระไปสอนประชาชน ทีนี้ประชาชนเขาเปนชาวพุทธ ถาจะขัดจะของจะถกจะเถียงอะไรก็
กลัวบาปๆ  

นั่นละทีนี้มันกลืนเอาๆ ตั้งแตพระผูใหญลงมาจนกระทั่งถงึชาวบานทั่วประเทศไทย
เปนเครื่องมือของมหาโจร-มหาภัยทั้งหมด โดยอํานาจปาเถื่อนดังที่ส่ังมาที่วาน่ี ส่ังไปถึง
ประชาชน เวลามานี้เปนรูปของพระนะ แตกิริยาที่แสดงออกเปนรูปของมหาโจร-มหาภัย
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ตอชาติตอศาสนาโดยตรง พวกนีก้็ยอมรับเขา ทีนี้ในเมื่อตางคนตางเปนเครื่องมือของพวก
นี้แลว ศาสนานี้มีกําลังมากยกทพัใสทีเดียวเลย เพราะเปนเครื่องมือของเขาแลว ยกทัพตี
เขาไปถึงชาติ ชาติจมไปไดเลยไมตองสงสัย เพราะชาติก็เปนชาติไทย ชาตไิทยถอืพุทธ เมื่อ
พุทธเห็นอยางน้ีๆ แลว รัฐบาลหรือชาติไทยเราก็อยูไมไดทนไมได เพราะอํานาจของพุทธ
ศาสนารุนแรงมาก 

เพราะฉะนั้นใหเรารักษาอันนี้ใหดี นี่อํานาจปาเถื่อนกําลังจะรุกลํ้าเขามาหาวง 
เฉพาะอยางยิ่งวงกรรมฐานเรานี้แหละเปนวงที่ตอตานอยูเวลานี้ นอกนั้นหมอบราบไปหมด
เปนเตาอยูในกระดองๆ ใหเขาเหยียบกระดองไปหมดแลวเวลานี้ ยังเหลือแตวงกรรมฐาน
ของเราซึ่งทรงธรรมทรงวินัย ปฏิบัติตรง กราบไหวบูชาพระพุทธเจาดวยความดิบความดี
ตลอดมา นี่ละที่จะนําศาสนาของเราใหแนนหนาถาวรตอไปได นอกจากนี้มองไมเห็นแลว
เวลานี้ไมมีน้ํายา พระเรามีทั่วประเทศไทยเวลานี้หวงตั้งแตดินเหนียวติดหัว คือ
ยศถาบรรดาศักดิ์นั่นคือดินเหนียวติดหัว เขาวาอยางไรถาหากวาจะคัดคานเขา ก็กลัวดิน
เหนียวหลุดหัวไป ดินเหนียวติดหัวหลุดหัวไปๆ ก็ตองหมอบตามเขาเพื่อดินเหนียวติดหัว 
ไอดินเหนียวที่ติดหัวนั้นมีคุณคาเทาไรพิจารณาซิ แลวชาติกับศาสนานั้นมีคุณคาขนาดไหน
เราเอามาเทียบกันดูซิ  

ศาสนาน้ีปกครองโลกมานานแสนนาน ชาติไทยเราปกครองกนัดวยศาสนาก็มีความ
สงบรมเย็นมานมนาน แลวทีนี้มหาภัยกําลังเขาตีศาสนานี้กอน เพือ่จะเอาศาสนานี้เปน
เครื่องมือ แลวเขาไปตีชาติใหแหลกเหลวไปหมด ใหทานทั้งหลายจําเอาไวทุกคนนะ 
ศาสนาคือธรรมวินัยที่เราปฏิบัติอยูนี้เทานั้นที่จะออกตานทานกันได นอกนั้นไมมี อะไรมาก็
มา ยกเมฆมาก็ตามเถอะ จะมาทําลายศาสนา หลักธรรมวินัยของผูปฏิบัติดีมีอยู นํา
หลักธรรมหลักวินยัซึ่งเปนของจริงน้ีออกหมัดเดียวอยูหมัดเลยเชียว พูดจริงๆ อยางน้ี
แหละ  

อยางที่มันมาเหลานี้มีแตปลอมๆ ทัง้นั้นไมไดมีของจริงอะไรเลย มีแตของปลอมที่
จะเขามาโจมตี มาแบบไหนก็ฟงเอาซิ ตั้งแตตั้งมหาคณิสสงคณิสรมา อยากเปนสมเด็จ
สังฆราชแทนสมเด็จสังฆราชเราเปนของดีเมื่อไร มีแตมหาภัยตอศาสนาตอชาติทั้งน้ัน 
แลวก็เริ่มเขามานี้จะมาลวงเอาสาธารณสมบัตินี้ออกไปถลงุทั่วโลกดินแดน ไมมี
กําหนดกฎเกณฑ นี่ลวนแลวตั้งแตเปนมหาภัยตอชาติตอศาสนาเรา โดยถอืศาสนาเปน
สําคัญ เปนสนามรบอันแรกกอน เมื่อเขาชนะนี้แลวเขาจะยกทัพนี้ตชีาติไมมีความหมาย
อะไรเลย เพราะชาติไทยเราถือพุทธ เมื่อถอืพทุธเขาวาอยางไรก็หมอบตามเขา นั่นแหละ  
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เมื่อหมอบตามเขาก็เปนเครื่องมือของเขา เปนเคร่ืองมือของเขาแลวเขาก็ตีชาติของ
ตัวเองใหแหลกเหลวไปหมด เรียกวาเขาเอาเงินจางตัดคอตัวเองใหขาดสะบั้นไปหมดทั้ง
ชาติ ชาติไทยเราไมมีคอ ไดเงินมาเพียง ๕ บาทเทานั้น มาจางตัดคอคนก็ได อุบายวิธีการ
เขาไมมากนักนะ ที่เขาเอามาสอนนี่เทากับเงิน ๕ บาท ๆ เราลมจมไปกบัอุบายของเขานี่
แลว กลับมาทําลายชาติศาสนาตัวเองใหฉิบหายไปหมด ใหทานทั้งหลายจําใหดีนะ อยา
หลงกล สอนประชาชนญาติโยมสอนตามอรรถตามธรรม พวกนี้สอนแบบจอมปลอม สอน
แบบอํานาจปาเถื่อนที่จะทําลายทั้งศาสนาทั้งชาติโดยถายเดียวเทานั้น อยางอื่นไมมี  

เวลานี้ก็อยูในทามกลางศาสนาของเรา ตั้งสํานักงานพุทธศาสนาขึ้นมา ก็คือตั้งฟน
ตั้งไฟจะเผาไหมศาสนา ตั้งแตพวกสองกษัตรยินี้เขาไปอยูในสํานักงานพุทธศาสนา คือ 
อะไร วิษณุ เครืองาม หนึ่ง นายอุดมนี้ หนึ่ง ที่เขาไปนั้น ตั้งแตตั้งพวกนีเ้ขามาอยูในนี้หา
ความสงบไมไดเลย วงพุทธศาสนาของเราแตกกระสานซานเซ็นไปหมด เร่ืองราวระงับ
กันลงไดเพราะกรรมฐานเรา ตั้งแตมหาคณิสสงคณิสสรลงมา ตั้งสมเดจ็สังฆราชนี้เขาอีก 
แลวก็กําลังจะลวงเอาสมบัติของศาสนสมบัติออกไปถลุงทั่วโลกดินแดน ไมมีกําหนด
กฎเกณฑนี้หนึ่ง ลวนแลวแตเร่ืองใหญๆ ก็กรรมฐานเรานี้ละออกสนามตานทานรักษา
สมบัตินี้ไว  

เพราะพุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่โลกชาวพุทธเราเทิดทูนสุดหัวใจแลว เหลานี้เปน
แตเร่ืองจอมปลอมทีม่าทําลายพุทธศาสนาของเรา ใหพากันจําใหดีทุกองคๆ นะ ใหมีความ
แนนหนามั่นคง อยาเอนเอียงอะไรๆ งาย มันจะมาแบบไหนๆ กม็า เรามีหลักธรรมหลัก
วินัยเปนเคร่ืองปองกันตวัของเราเทากับกําแพง ๗ ชั้นหรือวามากกวานั้นก็ได หลักธรรม
หลักวินัยนั้นแลเปนเคร่ืองยืนยัน เอาหลักธรรมวินัยออกยันเลย เหมือนกับธนบัตรเปนของ
จริง เพียงรอยบาทเทานั้น ธนบัติเปนของปลอมมันจะกองเปนเทาภูเขาไมมีความหมายเลย 
อันนี้เปนของปลอมทั้งน้ันที่จะเขามาเหยียบย่ําทําลายศาสนาและชาติของเรานี้ มีแต
ของปลอมทัง้น้ัน เราเปนของจริง คือ ธรรมวินัยเปนหลักของพุทธศาสนา เราปฏิบัติ
ตามหลักพุทธศาสนานี้ เรียกวาเรารักษาสมบัติของพุทธศาสนาไวไดดวยความเขมแข็ง
ของเรา จําใหดีทุกองคๆ นะ 

อุบายวิธีการนี่ ผมพูดเพียงยอๆ ใหไปแจงเอาเองนะ อยางเขาจะไปสั่งสอนญาติ
โยม มันจะวางแผนมาเปนพระผูดิบผูดี พระทันสมัยมานะ กิริยาของมัน หรืออาการ
ของมัน เครื่องนุงหมของมันจะทันสมัยทุกอยางๆ แตคําพูดกิริยาของมันที่จะมาขูมา
เข็ญ พวกเราทั้งหลายนี้ใหอยูใตเงื้อมมือของมัน มันแฝงมากับผาเหลือง ใหจําใหด ี



 ๕

อยาตื่นเตน อยาปฏิบัติตาม ไมใชหลักธรรมหลักวินัย นี้คือธนบัตรปลอมๆ มาเทาไรปลอม
ทั้งนั้นๆ ปดออกใหหมด ใหทรงไวตั้งแตธนบัตรจริง คือ หลักธรรมหลักวินัย หลักพุทธ
ศาสนาเทานั้น จึงขอใหทานทั้งหลายจําอันนี้ไวใหดีนะ เอาละเทานี้ละ  

แลวผมก็ขออนุโมทนาสาธุการในการปฏิบัติของทานทั้งหลาย เวลานี้ศาสนาจะเปน
เกาะเดียว ไดแกกรรมฐานเทานั้นที่จะออกสนามเวลานี้ เราเห็นไหมทั่วประเทศไทยมอีงค
ใดมาคัดคานตานทานสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย และเปนมหาภัยอยางรายแรงดวยนี้ มีองค
ไหนบางในประเทศไทย นอกจากวงกรรมฐานไป ฟาดตั้งแตสมเด็จลงมามีองคใดมา
คัดคานตานทานมหาภัยเหลานี้บาง ไมมี มีแตกรรมฐานของเราเทานั้นละออก มาประชุม
ไมรูกี่ครั้ง ก็เพื่อชําระความสกปรกหรือมหาภัยเหลานี้ลงไปโดยลําดับๆ  

ตั้งแตมหาคณิสสรลงมา มาถึงตัง้สมเด็จพระสังฆราชแทนจนเปนสมเด็จ
พระสังฆราชปลอม แลวจากนั้นก็มาอีก นี่ผมพูดยอๆ นะ แลวตีตราสมเด็จพระสังฆราชอีก
นี่เหลานี้ กําลังคัดคานตานกันวาส่ิงเหลานี้ไมถูก พระสงฆทั้งหลายเรากําลังจะเสนอกันเรื่อง
เหลานี้นะ แลวก็ศาสนสมบัตินี่เปนของไมควร พุทธศาสนาพระสงฆเทานั้นเปนใหญใน 
ศาสนสมบัติของตนๆ ฆราวาสญาติโยมเอาอํานาจปาเถื่อนมาจากไหนจะมาคุมอํานาจ
อยางนี้ไมได ตั้งขึ้นเปนรัฐมนตงมนตรี เอาเทวดามาตั้งเปนรัฐมนตรีมันก็เทวดาปลอม
รัฐมนตรีปลอมทัง้นั้นแหละ ไมไดเปนของจริง ของจริงคือศาสนสมบัติเปนของพระสงฆ
ในวัดนั้นๆ เทานั้นเอง พากันจําเอานะ เอาละพอเทานี้แหละ ก็มีเทานั้นละ พูดอะไรกพ็ูด
ไปหมดแลวนะ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติฟงเสียงหัวหนา มันมีแตวงกรรมฐานนะจะ
รักษาศาสนาไวนะ ออกสนามมีแตกรรมฐานเทานั้น นอกนั้นหดอยูในกระดองหมดเลย 
ใหเขาตีกระดองเปรี้ยงปาง ๆ ไปหมด เอาละไป  
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