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เมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

กระทรวงพระพุทธเจา
เวลานีโ้ ลกเขากําลังจองมองเรา เปนยังไงเมืองไทยชวยตัวเอง มันเปนทาเปน
ทางอะไรหรือเปลา นี่เขากําลังจองดู เราก็เอาทองคําขึน้ ตีหนาผากเขา ยกทองคําขึน้
เหลืองอราม เขาหงายเลยสูเราไมได
วันนีเ้ ปนวันวาง เปนวันเราทําบุญเสริมชาติของเรา ทั้งเสริมหัวใจของเราดวยบุญ
ดวยกุศล ทั้งเสริมชาติของเราใหมีความสงางามแกตาโลกทั้งหลาย วันนี้เปนวันวางพอ
สมควร วันเสาร-วันอาทิตย โลกเขายอมรับวาเปนวันวางทัว่ หนากัน เราก็ใหมีเวลา
บําเพ็ญความดีของเรา อยาวางแลวปลอยไปทุกอยาง โกโรโกโสใชไมไดนะ วางอันหนึง่
ใหจบั อันหนึง่ ซิ ใหจับบุญจับกุศล จับวันวางนีใ้ หเปนประโยชนแกตวั เอง วันไมวา งก็ทาํ
เพื่อโลก เพือ่ ครอบครัวของเรา พอวางอยางเปดเผย อยางวันเสาร-วันอาทิตยอยางงี้
ควรจะใหเปนบุญเปนกุศลแกเราดวยการบําเพ็ญในวันวางเชนนี้
ศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหนใหผานหัวใจเราบางซิ ใหธรรมะผานหัวใจ
มีแตขี้หมูราขี้หมาแหง ทั้งผานทั้งเหยียบย่ําทําลายหัวใจตลอดเวลา ทั้งเขาทั้งเราทั่วโลก
ดินแดน ธรรมไมไดสัมผัสหัวใจ พอจะเปนความสงางามบางเลย หมดคุณคามนุษยเรา
นะ พากันจําใหดี วันนี้เปนวันมงคลของเรา เปนวันวางของเรา ใหทกุ ทานสงเสริมจิตใจ
และชาติไทยของเราใหมีความสงางามทั้งชาติ ทั้งจิตใจของคนในชาติ ไมเชนนั้นจะ
ปลอยตัวเลยเถิดๆ ใหพยายามยับยัง้ ตัวเองบาง การระมัดระวังตัวเองในสิ่งที่ไมดีทั้ง
หลาย ควรระวังทุกคน เพราะเราเปนผูรับผิดชอบเราตลอด ใหตั้งอกตั้งใจ
ผูจะดีตองมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ กีดกันสิ่งไมดีทั้งหลายไมใหเขา
มาใกลชดิ ติดพันกับเรา แตขวนขวายสิง่ ทีด่ งี ามทัง้ หลายใหเขาใกลชดิ สนิทกับหัวใจของ
เราทุกคน ๆ ทุกเวลายิ่งดี อยาปลอยเลยตามเลย เลยตามเลยนะ เด็กเกิดมาก็เอาความ
เลยตามเลยจากพอแม เลยเหลวไหลไปหมด เราไมมีหลัก ลูกหลานทัง้ หลายก็โลเลไป
หมด ขอใหพอแมตั้งรากตั้งฐานใสหัวใจของเรา ตลอดมารยาทความประพฤติหนาที่
การงานใหเปนประโยชนแกตน อยาเปนความเสียหายแกผใู ดจากงานของเราทีท่ าํ ไป
เชนงานโจร งานมาร งานฉก งานลัก ปลนจี้ งานรีด งานไถ งานกินบานกินเมือง
นีเ้ ปนงานทีเ่ หลวแหลกแหวกแนว มีเทาไรแหลกทัง้ นัน้ อยานํามาใช วงราชการ
ก็เหมือนกันใหรเู นือ้ รูต วั นะ วงราชการเปนลูกของประชาชนออกมา อยากลับยอนหลัง
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ไปกินตับกินปอดของชาติบานเมืองและพอแมของตัวเอง เปนคนเนรคุณอยางมากที
เดียว พากันจําเอาไว เมืองเราเปนเมืองพุทธ ใหพากันระลึกถึงพุทธบาง อยาระลึกถึง
แตเรื่องเปรตเรื่องผีกินบานกินเมือง กินโลกกินสงสารเขา ไมคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดี
อะไรเลย ใชไมไดเหลว เลว วันนี้เปนวันบําเพ็ญกุศลเพื่อชาติไทยของเรา ขอใหไดมาก
นอยทุกคน อยาใหเสียเวล่าํ เวลาทีม่ า ในหัวใจของเราก็ทราบวาเปนวันวาง เราจะ
บําเพ็ญกุศล มีมากมีนอยบําเพ็ญตามกําลังศรัทธาของเรา จะเปนสิริมงคลแกตัวของเรา
เอง
ไอเรือ่ งความชัว่ มันติดอยูก บั ทุกคน มันดึงอยูตลอดนะความชั่ว แตไมมีใครมอง
ไมมีใครพูดถึงกัน ทั้ง ๆ ทีต่ า งคนตางพัวพันกันอยู ความชั่ว ความเหลวไหลโลเล ไมมี
หลักมีเกณฑนน้ั แหละ มันทําใหคนเสีย เราก็เสีย ตองใหมหี ลักมีเกณฑ ไมมีไมดีเลย
เมืองเราเปนเมืองพุทธ ควรจะยึดหลักของพุทธศาสนาไปเปนขอบังคับดัดแปลงตัวเอง
เพื่อความเปนคนดีเปนประจํา ๆ ใหระลึกเสมอ ผิด ถูก ชัว่ ดี อยูกับเรา ไมไดอยูก บั
ดินฟาอากาศ ใหพากันระมัดระวัง ถาผิดก็มาเปนพิษตอเรา ถูกก็เปนคุณตอตัวของเรา
เอง เราเปนผูรับผิดชอบตัวของเรา ตองไดระมัดระวังในสิ่งไมดีทั้งหลาย
ผูด ที ง้ั หลายไมวา แตกาลไหน ๆ มา ลวนแลวตั้งแตผูเขมงวดกวดขันระมัดระวัง
ปรับปรุงตัว บํารุงตัวในทางทีถ่ กู ทีด่ เี สมอมา ไมใชสรางความชัว่ ชาลามก เอาความเลิศ
เลอมาอวดโลก ไมเคยมีอยางนั้น อยาพากันเสาะแสวงหาความชัว่ ชาลามก เอามา
ประดับตัว จะเปนมูตรเปนคูถไปหมดทั้งตัว ทัง้ ครอบครัวเหยาเรือน ทั้งประเทศไทย
เรา ดูไมไดนะ ใหพากันระมัดระวัง อะไรไมดีรูทุกคน เด็กก็รู ผูใหญก็รู ปดออก ๆ เรา
ปดความชั่วไมดีออกจากตัวของตัวเองไมไดแลว ก็แสดงวาเรานี่ชั่วทั้งตัวตลอดเวลา
เพราะนอกจากไมปด ความชัว่ แลวยังเสาะแสวงหาความชัว่ ไปอีกนะ ใหพากันระมัดระวัง
บางพีน่ อ งทัง้ หลาย
หลวงตาทีน่ าํ พีน่ อ งทัง้ หลายอยูเ วลานี้ วัตถุเปนอันดับสองนะ อันดับหนึง่ คือนํา
หัวใจใหรูผิด ถูก ชัว่ ดี บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน อันนีเ้ ลิศเลอดวย
เลวสุดดวย อยูทั้งสอง ฝายนรก ฝายต่ําคือความชั่วของเราสรางขึ้นมาเผาตัวเอง นีเ้ รียก
วาฝายชัว่ ชัว่ มาก ชั่วนอยเดือดรอนทั้งนั้น ฝายดีคือสรางตัวใหเปนคนดี ๆ แลวดีมาก
เขา ๆ ก็เลิศเลอ ดังพระพุทธเจาพระสาวกที่เราไดปฏิญาณตนถึงทานวา พุทฺธํ ธมฺมํ สร
ณํ คจฺฉามิ นี้คือทานผูเลิศดวยความสํารวมระวังตัว ไมใชเลิศดวยความปลอยเนือ้
ปลอยตัว ใหพากันระวัง ขอบิณฑบาตทุก ๆ ทานนะ
เอาธรรมพระพุทธเจาฝงไวในหัวใจของเรา เราจะเลวหรือไมเลว ดูกนั ทีน่ น่ั คน
มีธรรมในใจ จะมีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอสิ่งไมดีทั้งหลาย แลวกระหยิ่มยิ้มยองตอ
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ความดีงามทัง้ หลาย นีเ่ รียกวาคนดี ใหพากันระมัดระวัง วันหนึง่ ๆ เชนอยางวันเสารวันอาทิตย วันนี้เปนวันการกุศลของเราโดยแทแลว เพราะเกี่ยวกับเรื่องชวยชาติบาน
เมือง ปกติเราก็ตองเสาะแสวงหาแตความดีงามทั้งนั้น นีย่ งั มีเหตุอนั ใหญหลวงคืองาน
ของชาติไทยของเรา ที่เราจะตองชวยกันทุกคน ๆ มีมากมีนอ ยชวยกัน อยาเห็นแกคน
นัน้ จะทํา คนนีจ้ ะทํา เห็นวาภาระไมใชเรื่องของเรา ทั้งๆ ทีเ่ ราอยูใ นหัวอกแหงชาติไทย
นัน่ แหละ อยางนี้ใชไมได ใหถือเปนภาระของเราทุกคน ๆ
เวลานีท้ องคําเราก็ไดถงึ ๕,๕๕๙ กิโลแลว เรียกวาเขาคลังหลวงโดยสมบูรณแลว
ดอลลารกไ็ ด ๗ ลาน ๒ แสนกวา สําหรับเงินสดนัน้ ก็เคยไดเรียนใหพน่ี อ งทัง้ หลาย
ทราบแลววา ไดแยกออกมาซือ้ ทองคํา ๙๓๑ ลาน ซือ้ ดอลลารอกี ๑๐ ลาน เปน ๙๔๑
ลาน นี้เปนจํานวนเงินสดที่แยกออกมาจากสาธารณประโยชนทั่วประเทศไทย เขาสูค ลัง
หลวงใหเปนหลักใหญแหงชาติไทยของเรา นับจํานวนแลวเงินสด ๙๔๑ ลาน นอกจาก
นั้นก็เฉลี่ยทั่วประเทศไทย นี้ละสมบัติของพี่นองทั้งหลายบริจาคขอใหตายใจไดเลย วา
หลวงตานี้ไมมี ไอเรื่องที่จะมีงุบ ๆ งิบ ๆ มัว ๆ หมอง ๆ ภายในจิต จากสมบัติที่พี่นอง
ทัง้ หลายนํามาบริจาคนี้ เราชี้นิ้วเลยวาไมมี วางัน้ เลยนะ
เปนยังไง บริสทุ ธิข์ นาดไหน หลวงตาของพีน่ อ งทัง้ หลาย ทีน่ าํ พีน่ อ งทัง้ หลาย
ปาง ๆ อยูเ วลานี้ เราไมไดหวังอะไรสักสตางคนะ หวังเพื่อจะอุมชาติไทยของเราใหขึ้นสู
ความแนนหนามัน่ คงและรมเย็นเปนสุขทัว่ หนากันเทานัน้ ทีอ่ ตุ สาหพยายาม พอสิง่
เหลานี้จบเรียบรอยแลวตามความมุงหมายของเรา เชน ทองคําขอใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน
ดอลลารก็คงจะไดไมต่ํากวา ๑๐ ลานแลว นั้นละเปนที่ปลงแหงความมุงมั่นทุกสิ่งทุก
อยางตอประเทศไทยของเราในหลวงตาบัวนี้จะขาดลงไปตรงนั้น พอขาดลงไปเราอยาก
ไปไหนเราก็ไป
หลวงตาบัวไปไหน ทานทั้งหลายอยานิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา นะ หลวงตา
บัวจะตายไปอยางสงางาม ตายอยางเปดเผย หรือจะวาพญาราชสีหก ไ็ มผดิ พญาราชสีห
ยังมีกิเลส หัวใจหลวงตาบัวไมมกี เิ ลส ฟงใหชัดทุกคนๆ นีล่ ะผลแหงการปฏิบตั ธิ รรม
ของพระพุทธเจาไดผลเลิศเลอขนาดไหน เปนโมฆะแลวเหรอ จึงใหแตกเิ ลสเหยียบย่าํ
ทําลาย ความโกรธเหยียบเขามา ความโลภ ราคะตัณหาเหยียบเขามา จนโงหัวไมขน้ึ คน
เรา มีแตกเิ ลสเหยียบย่าํ ลง แลวยังไมเห็นโทษของมันอยูเหรอ พอจะแกไขดัดแปลง
หรือลดนอยลงไปโดยลําดับ เพื่อทุกขจะไดเบาบางลง ใหสั่งสมคุณงามความดีเปน
น้าํ ดับไฟ เราจะคอยชุม เย็นเปนลําดับนะ
วันนี้เปดใหพี่นองทั้งหลายฟงชัด ๆ หัวใจเราไมมี เรื่องสิ่งที่เปนภัยทั้งหลายที่
เคยเปนมาทั้งเราและโลกทั้งหลายที่เปนมาดวยกัน ไดแกไฟของกิเลสเผาหัวใจ นอนก็
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ไมหลับ ดีไมดีเปนบาเลย อํานาจของกิเลสมันรุนแรงไหม อยูท ไ่ี หนก็อยูด ว ยความครุน
ความคิด บมสุมอยูภ ายในหัวอก ดวยอํานาจแหงฟนแหงไฟทีต่ นนัน้ แหละดือ้ คะนอง
ไปหาคนมาความาแลวก็มาเผาตัวเอง นีห่ วั ใจดวงนีไ้ มมี ฟง นี่ละอํานาจแหงธรรมพระ
พุทธเจาชะลางสิง่ เลวรายทัง้ หลาย สิ่งที่เปนมหาภัย คือกิเลสเปนมหาภัยอยูที่ใจของเรา
ธรรมะเปนมหาคุณอยูที่ใจของเรา นํามาชําระซักฟอก กระจางขึ้น ๆ ใสสะอาด
ขึ้น ความสุขเพิ่มขึ้นๆ กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ความสุข คือบรมสุข ไมตอ งไปถาม
ใคร พระพุทธเจาแสดงไวแลววา สนฺทฏิ ฐ โิ ก จะเปนผูรูเองเห็นเอง รับในคุณมหัศจรรย
ของตัวเองจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนตลอดมา จนถึงขัน้ สมบูรณ นี่จะไดรับ
ดวยกันทุกคน นี่ละธรรมเปนธรรม โลกเปนโลก คือกิเลสเปนกิเลส เปนภัยมาตลอด
ธรรมเปนธรรม เปนคุณ มหาคุณมาตลอด ขอใหยดึ หลักธรรมเขามาเปนเครือ่ งปองกัน
ตัวเอง ความชั่วชาลามกทั้งหลายจะไมไดไหลเขามาเผาเราตลอดเวลา ๆ ดังที่เคยเปน
มา
ขอใหมีธรรมในใจนะพี่นองทั้งหลาย
นีห่ ลวงตาบัวเอาธรรมมาเปนเครือ่ ง
ประกาศใหพน่ี อ งทัง้ หลายวา จริงขนาดไหน เปนยังไงเปนการพูดโออวดหรือที่พูดเวลา
นี้ นีค่ อื ผลแหงการปฏิบตั ติ ามศาสนธรรม หรือตามศาสนาของพระพุทธเจาของเรา ได
ผลเปนยังไงบาง ไดมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง ตัง้ แตกอ นก็มปี ระกาศมาอยูแ ลวตัง้ แต
พระพุทธเจาตรัสรูทีแรก วาพระพุทธเจาตรัสรูวันเดือน ๖ เพ็ญ ปรากฏวาเทวบุตร
เทวดา อินทร พรหมทัง้ หลายแนนโลกธาตุเขามากราบไหวบชู าพระคุณอันลนโลกของ
พระพุทธเจา นั่นเปนผลแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
ถึงขัน้ ศาสดาเอก
อันดับทีส่ องตอมาก็คอื ประกาศธรรมที่เลิศเลอในพระทัยนั้นออกใหแกบรรดา
สัตวทง้ั หลาย ทานผูม คี วามสนใจใครทจ่ี ะหลุดพนจากทุกข สลัดปดทุกขออกจากหัวใจ
อยูแ ลวก็เสาะแสวงหาธรรม พระพุทธเจามาประกาศธรรมสอนโลก เริ่มตนมา องคนน้ั
สําเร็จโสดา องคนี้สําเร็จสกิทา องคนั้นสําเร็จพระอนาคา องคนี้สําเร็จพระอรหันต สวน
มากอยูใ นปาลวน ๆ บําเพ็ญธรรมอยูในปา ไมไดมาบําเพ็ญอยูในตลาดตเล กระดูกหมู
กระดูกวัว เหมือนพวกเราปจจุบนั นีน่ ะ
ปจจุบันนี้พระชอบไปเที่ยวรุกขมูล อยูใ นกระดูกหมูกระดูกวัว ตามตลาดตเล
กระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะ จะตั้งกระทรวงนั้นจะตั้งกระทรวงนี้ขึ้นมา เพื่อจะเอาไฟมา
เผาชาติบา นเมืองและชาติ ศาสนานัน้ แหละ พระพุทธเจาไมไดมีกระทรวงไหน มี
กระทรวงหัวอกนี่เทานั้น ปฏิบัติตามหลักธรรม ไดเปนศาสดาขึ้นมาจากกระทรวงนี้
งานของกระทรวงนี้ที่ใหญโตที่สุด สามารถที่จะรื้อถอนทุกขออกจากจิตใจไดโดยสิ้นเชิง
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ก็คอื กระทรวงที่ ๑ ทุกขสัจ กระทรวงที่ ๒ สมุทัยสัจ กระทรวงที่ ๓ นิโรธสัจ กระทรวง
ที่ ๔ มรรคสัจ รวมแลวเปนอริยสัจ ๔ นี่ที่พระพุทธเจาไดพาสาวกทั้งหลาย ทาน
ขวนขวายทานอุตสาหพยายามมา จนไดเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แกพวก
เรา ทานเปนมาดวยวิธนี ้ี
วิธีการเสาะแสวงหาของพระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลาย หาแตที่เหมาะสมซึ่งจะ
ไดอรรถไดธรรมขึ้นมาครองใจและเปนประโยชนแกโลก โดยทานไปอยูส ถานทีใ่ นปาใน
เขา ดังเวลาบวชแลว ทานประทานพระโอวาทใหพระสงฆตลอดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
นีว้ า รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา ตตฺถโว ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย “บรรพชา
อุปสมบทแลว ใหเธอทั้งหลายไดอุตสาหพยายามไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา
ตามถ้าํ เงื้อมผา ทีเ่ ปนสถานทีส่ งบสงัด กําจัดกิเลสไดดวยความเพียรในปาในเขาเชนนี้
และจงพากันทําความอุตสาหพยายามอยางนีต้ ลอดชีวติ เถิด” นี่คือพระโอวาทของพระ
พุทธเจาสอนพระสงฆมาตลอดทุกวันนี้ ไมมีเวนองคใดที่ไมไดรับพระโอวาทขอนี้บรรดา
พระในพุทธศาสนา
จะมีก็แตพระแหวกแนวไมสนใจกับศาสดา แลวยังถือศาสดาเปนขาศึก และเปน
คูแขงตอศาสดา ศาสดาไลเขาปามันวิง่ เขาบาน วิ่งเขากระทรวงนั้นกระทรวงนี้ โดดเขา
กระทรวงนั้น โดดเขากระทรวงนี้ เพื่อจะเอาหนาเอาตา เอาชือ่ เอาเสียง เอายศถา
บรรดาศักดิ์ขี้หมูขี้หมาที่ศาสดาปดออกหมดแลวเขามาเทิดทูนในหัวใจ จิตใจต่าํ ทราม
ไหม จิตใจประเภทนี้นะ จิตใจของพระพุทธเจาไมไดยุงกวนกับใคร ดําเนินตามหลัก
ธรรมลวน ๆ พระสงฆสาวกก็ดาํ เนินตามหลักธรรมหลักวินยั ใหเครงครัด ไมยุงกับ
กระทรวงไหน ๆ ไมมีในคัมภีรเรายันไดเลย เราก็เรียนมาเหมือนกัน คัมภีรไหนเปน
กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ มีทไ่ี หน
ถาวา คัมภีร มันมีอยู ๓ พระไตรปฎก พระวินยั ปฎก ปฎก ๆ ปฏกะ ๆ แปลวา
ภาชนะ เอาฟงนะวันนี้ มหาบัวจะแปล เรียนมาเปนมหา แปลบางซิ ปฏกะ ๆ เปนภาษา
บาลี มาแยกเปนภาษาไทยเรียกวา ปฎก “ปฎก” แปลวา ภาชนะสําหรับใสพระวินยั
บรรจุไวนี้ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก ปฎกนีแ้ ปลวาภาชนะ
เหมือนภาชนะนี่ แลวบรรจุพระวินัย พระสูตร พระปรมัตถ นี่ปฎกของพระพุทธเจา
กระทรวงของพระพุทธเจามีอยูตรงนี้ ใหดูกระทรวงนี้ใหดี อยาไปหาเกาในทีไ่ มคนั
พระทีก่ อ ความเดือดรอนวุน วายทีส่ ดุ ในสมัยปจจุบนั นี้ คือเวลานี้ แตกอนประชา
ชนหรือโลกทัว่ ๆ ไป เขาไมมแี บบมีฉบับ เขากอเรือ่ งราวอะไรก็ไมมใี ครคอยถือสีถอื สา
อันนี้พระสมัยปจจุบันนี้เปนพระที่ชอบกอเรื่องกอราว หาผลหาประโยชนไมได อาง
คัมภีรไหนก็ไมมี กระทรวงนั้นกระทรวงนี้มีมาจากคัมภีรไหน พิจารณาซิ กระทรวงพระ
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พุทธเจาอริยสัจ ๔ พระวินยั ปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก เอาเรียนตรงนี้
ไมมคี วามเดือดรอน พระสงฆสาวกเปนสรณะของโลกดวยการเรียนและปฏิบัติตามพระ
ปฎกทั้งสามนี้ ไมไดไปปฏิบัติตามกระทรวงนั้นกระทรวงนี้
กระทรวงพุทธศาสนา กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ มันหาพูดโก ๆ โออวดตัวเอง
เฉย ๆ ลม ๆ แลง ๆ หาหลักหาเกณฑไมได นีล้ ะพวกกอกวนชาติและศาสนาใหลม จม
คือพวกนี้ ใครก็ตามเปนอยางนีเ้ รียกวาพวกนี้ พวกทีเ่ ปนขาศึกตอศาสนา ศาสนาพระ
พุทธเจาไมมีอยางนี้ เอาหลักเอาเกณฑพระพุทธเจามาตั้งซิ เราเรียกวาพุทธศาสนาคือ
ตรงไหน เหลานัน้ ไมใชพทุ ธศาสนานะ เรือ่ งราวทีจ่ ะมาทําลายศาสนา อยางนอยกวนให
โลกหาความสงบไมได ในวงพระก็ระส่ําระสายเวลานี้ ไมทราบจะเชื่อใครตอใคร หัวโลน
เหมือนกัน ผาเหลืองเหมือนกัน ออกทานัน้ ทานี้
ผูตั้งใจปฏิบัติดีก็ถูกความกระทบกระเทือนมาบีบบี้สีไฟอยูเรื่อย ไอผทู ห่ี วังราย
ทัง้ หลายก็ยง่ิ ภูมใิ จ ๆ ไปหากอกวนและไปหาโฆษณาทีน่ น่ั ทีน่ ่ี เอาพวกเอาพอง เอา
เพื่อนเอาฝูงเขามา ยกจํานวนมามาก ๆ ยกคะแนนขึน้ มาทับของจริง ของจริงธนบัตรมี
ใบเดียวเทานั้น ๑๐๐ บาทเทานี้ เอาของปลอมเขามา ๑๐๐ บาท กีห่ มืน่ กีแ่ สนลานกอง
เทาภูเขาเปนโมฆะทั้งนั้น เพราะเปนของปลอม ของจริงมีอันเดียวเทานี้พอแลว ธนบัตร
ใบละ ๑๐๐ บาทพอแลว นี่ศาสนธรรมของพระพุทธเจา ธรรมและวินัยนั้นคือของจริง
สุดสวนที่เราทั้งหลายจะไดเทิดทูน
อยาไปหาเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีเ้ ขามากอกวนบานเมือง โดยยกธนบัตรปลอมขึน้ เปน
ของจริง เหยียบธนบัตรของจริง คือพุทธศาสนาทีถ่ กู ตองแมนยํา สําหรับผูปฏิบัติดีทั้ง
หลายใหไดรับความรมเย็น ใหแหลกเหลวไปหมด ไมใชทาง อยาอวดดีอวดเดน มันจะ
เหยียบชาติ เหยียบศาสนาของตนเอง พวกหนาดานคือพวกนีเ้ อง ไมมีธรรมวินัย มัน
เรียนธรรมวินัยมามากขนาดไหน มันทําไมไมดูธรรมวินัย แลวทําไมดูตั้งแตฟนแตไฟ
เผาชาติ เผาศาสนา เวลานีก้ ระเทือนไปหมดแลวนะ
พระนัน่ แหละเปนผูก อ กวน ยกพรรคยกพวกประชุมกันเปนพวกนั้นพวกนี้เขา
ไปหมดนะเวลานี้ มันมีที่ไหนในพุทธศาสนาของพระพุทธเจา แลวมันอุตริเอามาจาก
ไหน มาอวดอยูเ วลานี้ มันเลิศเลอที่ตรงไหน มีแตพวก อยางนอยกาฝาก มากกวานัน้
กัดตับกัดปอดทั้งชาติทั้งศาสนาใหจม ถาใครเชื่อตามพวกนี้จมทั้งนั้นแหละ ถาผูเ ปน
ชาวพุทธแลวใหดหู ลักธรรมหลักวินยั ใหดี ปฏิบตั ติ ามนีส้ งบรมเย็น ไมมใี ครทีไ่ หน
รมเย็นยิง่ กวาผูป ฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั ในบรรดาพระสงฆทั้งหลายนะ และ
ไมมีใครที่จะกอความเดือดรอนขึ้นแกผูทําลายธรรมวินัย เชนอยางพระเทวทัตเปนคู
แขงพระพุทธเจา เปนยังไงเปนมหามงคลไหม พิจารณาซิ

๗

นี่แหละคูแขงพระพุทธเจา นี้จะเหยียบหัวพระพุทธเจา หลักธรรมหลักวินยั เปน
ศาสดาแทนพระพุทธเจาก็จะถูกเหยียบย่ําทําลาย จะเอาของปลอมขึ้นมาเหยียบ เอาชือ่
เอาเสียง เอายศ เอาลาภเขามา เพื่อพระนี้จะไดไปทําการทํางานในกระทรวงเขามีหนามี
ตา พระหัวโลนๆ ไปทําหนาที่การงานในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ โถ พระพวกนี้มี
อํานาจวาสนามากนะ แตศีลธรรมมันไมเคยสนใจเลย มันสนใจตัง้ แตขห้ี มูราขีห้ มาแหง
ทีไ่ หนไมคนั มันหาเกา ที่ควรจะเกาคือที่คันๆ มันไมยอมเกา พวกหมาขีเ้ รือ้ นเขาเกาที่
คันนะ ไอพระขี้เรื้อนมันทําไมเกาดะ เห็นไหมดูเอาซิ พระขีเ้ รือ้ นกับหมาขีเ้ รือ้ นตางกัน
นะ หมาขี้เรื้อนจะเกาสถานที่มันคัน ไอพระขี้เรื้อนนี้เกาดะ ทีไ่ หนจะใหไดอยางใจตัวเอง
เกามันดะไปเลย
ไมไดดูบางเหรอ ศาสนายังมีอยูเ วลานี้ ผูป ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบกับหลักธรรมหลัก
วินยั มีอยู และเอาความเลิศเลอมาจากไหนปา ๆ เถือ่ น ๆ มาเสกสรรปน ยอวาดิบวาดี
วาเลิศวาเลอดวยอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถือ่ น ๆ พูดแลวมันนาสลดสังเวชมากนะ พี่
นองทั้งหลายฟงทุกคน ธรรมที่พูดเหลานี้ผิดไปเอาหลวงตาบัวไปติดคุกติดตะราง หลวง
ตาบัวเขาทันที ไมตอ งหาพยานอยางนัน้ อยางนีล้ ะ เราจะเขาทันที ถาพูดเหลานีผ้ ดิ ไปนะ
นี่พูดนี้เอาขึ้นไดเลย ออกทางไหนไดเลย เราจะเอาของจริงลวน ๆ มาพูด เราไมเอาคํา
เสกสรรปนยอหลอกลวงตมตุนและโจมตีคนนั้นคนนี้มาพูดละนะ นัน่ ของปลอม มันเอา
มาพูดอยางนั้น เขาสนามจริง ๆ มันไมยอม มันไมเขา มันหาออม ๆ อยางงั้น ธรรม
ของจริงนี้ขึ้นไดหมด พากันจําเอานะ
เวลานีพ้ วกพระของเรากําลังกอกวนมากทีเดียวเต็มบานเต็มเมือง สุดทายทางวง
รัฐบาลก็จะรอนไปตามๆ กันหมด ผูป ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑแหงการปกครองของบาน
เมือง ก็อุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย ไอผทู าํ ลายก็คอยจะทําลาย ทางศาสนาผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เฉพาะอยางยิ่งทานอยูตามปาตามเขาที่ตั้งใจปฏิบัติดี ก็ถกู ฟนถูก
ไฟเผาลามปาไป กระทบกระเทือนถึงทาน จนทานไดรบั ความลําบากลําบน นีค้ อื พวก
กอกวน พวกทําลายทั้งชาติทั้งศาสนา จําใหดที กุ คนนะ
อยาใหเปน พวกเราอยากอกวนเราเองนะ กอกวนเราใหไดรบั ความทุกขความ
ลําบาก เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง และกวนบานกวนเมือง กวนนัน้ กวนนี้
กวนกันไปเองในเพศฆราวาส เพศของพระก็กวนทั้งพระเอง กวนทัง้ ฆราวาส กวนชาติ
บานเมืองแหลกเหลวไปหมด ใชไมไดนะ พากันจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้กอน มันลืม
แลว ไมทราบวาขึ้นตนยังไง ลงตรงไหนเราก็จําไมได ระลึกไดวันหลังเราจะมาพูดใหม
มันขึ้นตนแตวันนั้นพึ่งจับไดเงื่อนได พึ่งจะขึ้นตอวันนี้ จะวางัน้ นะ วันนี้จําไมได ไมขึ้น
ละหยุดเสียกอน เอาละพอ

๘

พระพุทธเจาพระองคเดียวจนทอพระทัยมองดูสัตวโลก เราตัวเทาหนูมันก็เปน
พูดจริง ๆ อยางนีน้ ะ ก็เคยพูดใหฟงแลว มันเปนขึ้นมาทีแรกทอใจ จะสอนไปยังไง
ธรรมชาตินี้ใครจะไปรูไดเห็นได สุดทายก็วาเราเปนเทวดามาจากไหนเราถึงรูได มันก็
ติดตรงนี้ ออ ยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงไดสอนโลก มิหนําซ้ํายังไดแบกทั่วประเทศไทยอีก
เราถึงขนาดนั้นนะ ความเมตตา พูดจริงๆ เพราะฉะนั้นการพูดนี้เราจึงไมสนใจวา ใคร
จะมาคัดคานตานทานโจมตีอะไร เราไมเคยสนใจ ธรรมที่เปนความถูกตองดีงามมหา
มงคลนี้เหนือหมดแลว เกินกวาสิง่ เหลานีจ้ ะมาเหาวอ ๆ มันเหาฟา ถังขยะเหาฟา เขา
ใจไหม จวนจะตายแลว ใหไดเห็นเสียบางซิ ศาสนาพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน ใหเห็น
กันบาง มันเห็นในหัวใจ มันจาไปหมดเลย จะวาไง ยอมพระพุทธเจาทุกพระองคเลย
ไมเห็นก็ลงในนี้หมดเลยเชียว นัน่ มันถึงกันหมดเลย
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

