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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

โคนหมดไมใหมีเหลือ 
กอนจังหัน 

 พระใหเรงความเพียรนะอยาสนใจกับอะไร งานโลกไมมีส้ินสุด งานนั้นมางานนี้ไป 
สับสนปนเปใหเกิดความยุงเหยิงวุนวายในการประกอบความเพียรชําระกิเลสเร่ือยๆ ไป
อยางน้ีแหละ ถือเอาประมาณไมไดนะเรื่องโลก เร่ืองโลกกับเรื่องวุนอันเดียวกัน เร่ืองธรรม
กับความสงบสุขเย็นใจ ไมมีอะไรกวนนั้นก็เปนอันเดียวกัน ใหพากันสนใจปฏิบัติ โลกไหน
ก็ตามในสามโลกธาตุนี้ มีธรรมเทานั้นที่จะทําโลกใหสงบรมเย็น นอกนั้นเปนฟนเปนไฟไป
หมด เพราะเปนโลกของกิเลส คือโลกวุนวาย โลกฟนโลกไฟเผาไหมทั่วดินแดน ธรรมมีอยู
ที่ไหนเปนน้ําดับไฟๆ สงบใจได พากันเรงความพากเพียร เทานั้นละไมพูดมาก พูดยากพูด
เสียงไมออก เปนหวัด เมื่อวานนี้พูดไมไดเลย พอ ใหพร 

หลังจังหัน 

 ทองคําเมื่อวานนี้ได ๒๖ กิโล เฉพาะงานนี้และที่รวมเก็บไวทางบานบางรวมกันไป
เลย อยูทางกรุงเทพกม็บีาง รวมแลวนาจะไมต่ํากวา ๓๐ กิโลแหละ คาดเอาไว 

พวกเด็กนักเรียนแตละคนๆ ที่มาศึกษาอยูตามโรงร่ําโรงเรียนนั้น อยาเขาใจวาเปน
สัตวไมมีเจาของนะ พอแมสละชีวิตจิตใจสมบัติเงินทองทุกอยางมอบไวกบัลูก เวลาลูกมา
เรียนหนังสือพอแมก็เปนกังวลดแูล อยูภายนอกกด็ูแล ภายในจิตใจไมไดหางเหินจาก
ลูกเตานะ มาจากที่ไหนเวลามาเรียนหนังสือ จิตใจพอแมมาอยูกับลูกแตละคนๆ ใหเห็นใจ
พอแมนะ มาแลวเตร็ดเตร มาคบกับเพื่อนกับฝูงโกโรโกโสเลยกลายเปนอันธพาลไป เรา
พูดชัดๆ อยางน้ี คือภาษาธรรมจะพูดอยางอื่นไปไมได ตองพดูเปนภาษาธรรมกลางๆ ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ไมงั้นเอาเปนหลักเปนเกณฑไมได ถาเอนไปโนนเอนไปนี้ไมใช
ธรรม ธรรมตองเปนธรรมเสมอ ไมมคีําวาอคติ เอียงหนาเอียงหลังไมม ี

ลูกหลานทุกคนมาเรียนก็ใหพึงทราบวา พอแมติดมากับกระหมอมเราทุกคนนะ 
รับผิดชอบมาตั้งแตวันออนวันออก ทุกอยางรับผิดชอบอยูในลูกหมดเลย ชีวิตจิตใจของพอ
แมก็มาอยูทีน่ั่น ใหเห็นใจพอแมนะ ใหเปนลูกที่รูจักกตัญกูตเวที รูบุญรูคุณของพอแม ที่
สงมาศึกษาเลาเรียนก็เพื่ออนาคตของลูกนั้นแหละ พอแมไมไดสนใจกับอนาคตของตัวเอง 
เพราะตะเกียกตะกายอยูแลว ลูกที่เกิดมาทีหลังก็สรางอนาคตให เพื่อความแจมใสของ
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อนาคตจากความรูวิชา คนมีความรูวิชาหากินไดงาย การงานก็เบิกกวางออกไป ไมเหมือน
คนไมไดเรียนรู มันตีบตันอั้นตู มันตางกัน 

แลวถามีแตหลักวิชาๆ นี้เปนวิชาโจรไดนะ ความรูมากนั่นแหละพวกอันธพาล 
อยางทุกวันนี้มีแตความรูมากๆ เปนอันธพาลอาละวาดชาติบานเมือง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย อยูเวลานี้ มีแตความรูที่ยกยอกันวาสูงๆ นั่นแหละที่มาทําลาย นี่คือ
ความรูไมมีธรรม ใหพากันจําเอาไว มีแตความรูลวนๆ กิเลสก็เปนเจาของ กิเลสเปนตัวพิษ
ตัวภัย ไปที่ไหนสรางแตความเดือดรอนวุนวายใหสวนรวมทั่วๆ ไปเพราะไมมธีรรม ถา
ความรูมีธรรมแลว ใครมีความรูมากเทาไรยิ่งใหความรมเย็นแกโลกมากเทานั้นๆ  

ถาตัวอันธพาลคือกิเลสมันแทรกในใจแลว เปนเครื่องเสริมกิเลสใหพองตัวหนัก
ขึ้นๆ ลืมเนื้อลืมตัว มาเปนเจาอํานาจบาตรหลวง เปนอยางน้ันนะ กิเลสมันชอบพองตัว 
เหมือนอึ่งอางนั่นแหละชอบพองตัว แลวก็อึ่งอางนั่นแหละทองแตก อึ่งอางกับวัว วัวไดแก
ธรรม ธรรมเปนความจริง อึง่อางพองตัวใสธรรม ทองแตก ทองอึ่งอางน่ันแหละ ไอเราไป
พองตัวอยางนั้นแลวทองเราจะแตก เราจะเสียคนนะ ใหลูกหลานจํากันไว นี่เอาภาษาธรรม
มาสอน ใหพากันศึกษาเลาเรียนและใหมีธรรมในใจ ประพฤติตัวในสิ่งที่ดีงาม ส่ิงใดไมดี
อยาทํา อยาแสดงออกมา อยูในตวัเองมันก็เผาตัวเองอยูแลว ใหเอาแตส่ิงดีงามออกมา
ปฏิบัติ โอย พูดยาก ลําบาก เอาเทานั้นละลูกหลาน อยาใหพูดมากเลย พูดเสียงไมออก
ดวย เอาเทานั้นละนะ พูดเสียงไมออก ตะเบ็ง เหนื่อยมาก วาจะพูดอะไรกพ็ูดไปไมได 

มีเร่ืองอะไรก็อานใหฟงซิ พีน่องชาวไทยเปนเจาของของชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ใหพากันฟง เวลานี้มหาโจรจากความรูมากนั่นละ กําลังอาละวาดชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย มันจะเอาใหแหลกจริงๆ นะ นี่ความพองตน เขาใจไหม มันจะ
เหยียบใหหมด ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมมีความหมายเทาอึ่งอางตัวนั้นแหละ เอา
ลองอานซิเปนยังไง เพื่อเตือนพี่นองทัง้หลายที่เปนเจาของสมบัติในประเทศ 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย รายวัน คอลัมนวิจารณธรรม หัวขอ 

พิจารณาซิ ใครตัวทําลายศาสนา 

ใบปลิวแจกจายไปทั่ว ที่ลากเอา “พิมพไทย” เขาไปอยูในวงจรอุบาทวทําลายศาสนา 
ผมเองถาจะออกมาปกปอง “พิมพไทย” เสียเองก็ดูเหมือนจะแกตัว ไรน้าํหนัก ลองมาฟง
เสียงจากภายนอกบางดกีวา ดูซิวาเขาจะมีมุมมองอยางไร 
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คอลัมน “ขาวปนคน คนเปนขาว” ของนักเขียนอาวุโส เซี่ยงเสาหลง ในน.ส.พ.
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๔๗ ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตอนหนึ่งวา 

ในกรณีเสนองานใหสมเด็จพระสังฆราชลงพระนามในหนังสือตางๆ ตองถวายการ
อานเนื้อความโดยละเอียด เพื่อใหสมเด็จพระสังฆราชทรงพจิารณา ในการลงพระนาม
จะตองมีแพทย เจาหนาที่จากสํานักพระราชวัง ฝายเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปน
พยาน และเมื่อลงพระนามแลวจะตองจดบันทึกเร่ือง วัน เวลา ไวในสมุดบันทึก 

การออกขอปฏิบัติตอสมเด็จพระสังฆราชของสํานักพระราชวังครั้งน้ี เปนการยืนยัน
วา สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหนาที่ได ดังน้ันมตมิหาเถรสมาคมวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๔๗ 
ตองเปนโมฆะ มหาเถรสมาคมยอมไมมีสิทธิ์ตามวรรค ๕ ของมาตรา ๑๐ ที่รัฐบาลพึ่งออก
พระราชกําหนดแกไขพ.ร.บ.คณะสงฆมาใช ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงปฏิบัติหนาที่ได 
ก็ตองใหเปนพระอํานาจของพระองคเทานั้น ในการวินิจฉยัวา ควรมีผูปฏิบัติหนาที่แทน
พระองคหรือไม หากพระองคไมทรงแตงตั้งผูใด มหาเถรสมาคมจะไปแตงตัง้ขึ้นมาแซง
หนาพระองคไมได 

มติมส.ในวันที่ ๒๐ จึงผิดทั้งกฎหมาย ผิดทั้งธรรมวินัย 

นอกจาก เซี่ยงเสาหลง แลว ลองมาฟงเสียงอกีทางหนึ่งบาง เร่ืองราวเกี่ยวกับการ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตั้งแตตนมาจนบัดนี้ ความเปนจริงของเรื่อง
ทั้งหมดก็คือ ตัวเจาปญหานั้น ในวงการสงฆเขารูกันทั้งน้ันวา มันเปนคนหมผาเหลือง ยัง
แตหาพยานหลักฐานมามัดตัวมันไมไดเทานั้น เรียกวาเปรตก็ไดเพราะไมมียางอาย กระสัน
อยากมีอํานาจ อยากเปนใหญเปนโต โดยไมดูเงาหัวตัวเอง สมคบอางอาการพระประชวร
สมเด็จพระสังฆราชเปนเหตุ แลวยึดอํานาจของสมเด็จพระสังฆราชแบบหนาดานที่สุด 
จากน้ันก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหสังคมยอมรบั บิดเบือนขอมูล ใสรายปายสีพระปา 
ใหบริวารออกมาโจมตีทกุดาน ทั้งทางวิทยุและหนังสือพิมพ เพื่อใหสังคมเขาใจผิดและ
เส่ือมศรัทธาในพระปา เพราะถาทําลายพระปาลงได วงกรรมฐานก็ส่ันคลอน รากฐานของ
ศาสนาก็พลอยสั่นคลอนไปดวย เพราะหัวใจของศาสนาก็คือพระปาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
อันเปนทายาทผูสืบทอดอริยวงศมาตลอดสายนั่นเอง 

แผนทําลายศาสนาก็คือ ทําลายพระปาในทุกวิถีทาง ผลักดันใหพระอลัชชีทุศีล
ขึ้นมามีอํานาจ โดยใชลาภยศเปนเครื่องลอ แลวใชพระทุศีลเหลานี้เปนเครื่องมือในการ
ปกครองสงฆ ออกกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตางๆ อันขัดตอพระธรรมวินัย สงเสริม
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ใหพระแสวงหาลาภสักการะหนักยิ่งขึ้น  และแกงแยงกันเปนใหญเปนโตมากขึ้น  ทาํลาย 
ศาสนวัตถุ ตลอดจนยุบวัดรางและสํานักสงฆที่จะเกิดใหม คมุกําเนิดวัดตางๆ ใหเจาอาวาส
อยูในอํานาจกฎหมายที่ขดัตอพระธรรมวินัย ใครไมปฏิบัติตามก็หาเร่ืองลงโทษ ในที่สุดจะ
หาพระดีมาเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนไมได นี่แหละแผนอุบาทวที่จะทําลายศาสนาของ
พวกเปรตนี้ 

หลวงตาพระมหาบัว ทานมีญาณหยั่งรูลึกซึ้ง มองเห็นภัยรายแรงของศาสนา จึง
ออกมาเปนผูคัดคานตอการออกมายดึอํานาจของสมเด็จพระสังฆราชในครั้งน้ี ในอดีตที่
ผานมาแมสมเด็จพระสังฆราชจะทรงพระประชวร ก็ไมเคยมีการวางแผนอุบาทวชวงชิง
อํานาจกันเหมือนในครั้งนี้ แมจะมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ก็ลวนเปน
สมเด็จพระสังฆราชทรงตัง้ของทานเอง ซึ่งก็เปนความชอบธรรมอยางยิ่งแลว สังฆมณฑลจึง
สงบรมเย็นมาโดยตลอด 

ขอใหชาวพุทธจับตาดูพฤติกรรมอุบาทวของเปรตตัวนี้ใหดีๆ ตอนนี้จะพยายาม
วางมาดเปนผูดีใหถึงที่สุด เพื่อใหสังคมยอมรับ พอไดทีแลวก็จะคอยแสดงลวดลายเปน
เปรตออกมาใหเห็นอยางชัดเจน แตพวกเราชาวพุทธตองรอดูจนเห็นมันทําอยางน้ันไมได
แน ยังไงก็ตองไลมันไปกอนที่จะสายเกินแก 

ผมคงไมตองสรุปอะไรอกีแลว 

       ณ หนูแกว 

หลวงตา อันนี้เราเคยเทศนแลว ถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนเลย ยันกันเลยเทียว
นะไมใชธรรมดา เพราะชาติไทยเรามันหดหัวอยูในกระดอง มันจะจมกนัทั้งประเทศ ทั้ง
ชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตรยิ นี่ความหมอบตัวอยูในกระดอง เพราะฉะนั้นจึงดึง
ออกมาเลย นี้เปนกาฝากมหาภัย บอกตรงๆ เลย ไมมีชิน้ดีความดีแมนิดหนึ่งติดอยูใน
กาฝากมหาภัยนี้เลย กําลังลุกลามเขามาเกาะตนไม ประเทศไทยเราก็คือพระศาสนาหนึ่ง 
ชาติหนึ่ง พระมหากษัตริยหนึ่ง นี่ตนไมใหญที่ใหรมเงาแกประชาชนชาวพุทธในเมืองไทย
เราตลอดมา 

พวกกาฝากมหาภัยนี้กําลังเกาะตรงนั้น กําลังเกาะตรงนี้ แลวสรางอํานาจขึ้นมา ดวย
วิธีการดังที่กลาวนี้แหละ แผลงฤทธิ์ทางนั้น แผลงฤทธิ์ทางนี ้ ซึ่งไมเคยมีเลยใน
ขนบประเพณีที่วา ฆราวาสจะมาตั้งพระใหเปนสังฆราช มันก็มีขึ้นมาแลวเห็นไหม นี่ละตัว
สําคัญอยูจุดนี้แหละ เวลานี้อํานาจของมันแผลงฤทธิ์ทั่วประเทศไทยเราแลว ในสังฆมณฑล
เสียกอน อยูที่ไหนมันเอาเหยื่อลอปลาไปติดปลายเบ็ด แลวยื่นใหปลาตัวโงเห็นแกกินก็
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คาบไป มันก็ตวัด มันเอาเบ็ดเกาะปากๆ เพราะดนิเหนียวติดหัว ลาภ ยศ สรรเสริญ ตั้งคน
นั้นใหเปนนั้น ตั้งพระองคนี้ใหเปนอยางน้ีเพื่อจะเปนกําลังของมัน เขาใจไหม มันเปนกําลัง
ใหญผลิตอันนี้ออกไป กระจายออกไป ไอพวกปลาโงทั้งหลายกินเหยื่อมันแลว มันก็เอา
เบ็ดเกาะปากๆ จูงไปไหนก็ได เพราะเห็นแกลาภแกยศแกดินเหนียวติดหัวนั่น 

เวลานี้พระ พูดอยางตรงๆ ไปเลย เราเคยเทศนทางวิทยุแลววา ทางฝายปริยัติของ
เราเวลานี้ไมมีน้ํายาแลวนะ วางี้เลย เรียนมาดวยกันรูมาดวยกัน เปนปลาโงใหเหยื่อลอเปน
เบ็ดเกาะปากลากไปทีไ่หนก็ได ส่ังใหทํายังไงก็ได ตั้งแตสมเด็จเจาคณะใหญลงมา อยูใน
เบ็ดเกาะปากทั้งนั้น ส่ังนูนสั่งนี้จากตัวใหญที่มันเปนดินเหนียวให ตัวนี้ตัวอํานาจใหญอยู
ตรงนี้ ทีนี้พอมันไดพวกโงเงาเตาตุนเปนเครื่องมือของมันแลว มันก็ลากเขามาเสี้ยมสอน
ทุกอยางๆ กระจายออกไปตัง้แตเจาคณะภาคคณะแพกลงมา แลวคณะแตละคณะนี้มี
บริษัทบริวาร ก็ส่ังไปตามบริษัทบริวาร ดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ของกาฝาก
มหาภัยนั้นแหละ จนกระทั่งถงึประชาชนญาติโยม 

ประชาชนญาติโยมอยูที่ไหนก็มีวัดมีวา ถือเปนที่สักการบูชาเปนครูเปนอาจารย มัน
ก็จะใหพระที่เปนลูกมือของมันที่ถกูเบ็ดเกาะปากแลวไปเสี้ยมไปสอน หาอุบายตางๆ ให
ทําลายศาสนาลงไปโดยลําดับ ทีนี้พระเณรก็เร่ิมเปนภัยตอศาสนา ประชาชนก็ถูกเส้ียมสอน
ใหเปนภัยตอศาสนา สุดทายเมืองไทยเรานี้ที่เปนลูกชาวพุทธมากตอมาก กลายเปนลูกชาว
ผีไปหมด และทําลายศาสนาใหแหลกไป จากนี้ก็กาวเขาชาติ เหยียบชาตไิมยาก เพราะ
อํานาจของศาสนานี้ใหญโตมาก เหยียบชาติ เหยียบพระมหากษัตริย หมดชาติไทยของเรา 

นี้ถอดออกมาพูดจริงๆ มันจะเปนจะตายจริงๆ มันจะไมมีทางไป เอา ใครจะเชื่อก็
เชื่อ ไมเชื่อหลวงตาบัวมันจมแนๆ วางั้นเลย เราแน ถาลงไดหยั่งลงไปตรงไหนชี้ขาดแลว
ไมผิด บอกตรงๆ เลย เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนพีน่องทั้งหลายเวลาน้ี ใหตื่นเนื้อตื่นตัว มัน
กําลังปนขึ้นตกลงๆ จะเปนสมเด็จสังฆราช ตัวใหญนี่ ปนขึ้นตกลงๆ ดวยศีลดวยธรรมของ
...ก็คอืพระปานั่นแหละเปนผูทรงศีลทรงธรรมมาตลอด ไมไดเคลื่อนคลาดจากหลักธรรม
วินัย เอานั้นละมาชะมาลางมาตีลง ตกลงนี้โผลขึ้นตรงนี้อีก ตีตรงนี้โผลขึ้นทางนี้อีก มันหา
อุบายที่จะโผลขึ้นอยูตลอด 

ถาตัวนี้ขึ้นไดแลวหมดศาสนา เราจะบอกอุบายวิธีอีก มันไมไดทําลายทีเดียวนะ คือ
พอมันไดแลวมันจะทําลายกิ่งนั้นกิ่งนี ้ วิธีนั้นวิธีนี้ มีแตอุบายทําลายๆ โดยถายเดียว 
จนกระทั่งหมดศาสนาไมมีเหลือ เรียกวาเปนภัยแลว พวกนี้เปนภัย พระหัวโลนๆ นี่ละพา
เปนภัย ประชาชนที่ถูกเส้ียมสอนก็เปนภัยดวยกัน ทีนี้เหยียบชาติไมยาก เหยียบยากอะไร 
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ชาติก็เปนลูกชาวพุทธ พวกชาวพุทธหันมาเปนชาวผี ชาติก็กลายเปนผีไปดวยกัน แลว
เหยียบเขาไปหาพระมหากษัตริย 

เราเคยเทิดทูนมานานเทาไรพระมหากษัตริย ทานใหความรมเย็นแกชาติไทยของ
เรา เปนลูกมีพอมีแม ลูกไมมพีอมีแม มีมากนอยขนาดไหนไมมีหลักมีเกณฑ ลูกมีพอมีแม
มีผูรับผิดชอบ ถึงจะนั่งอยูในบานเฉยๆ ลูกก็เกรงกลัว ลูกก็รัก ลูกก็ไดรับความอบอุน อันนี้
วงศกษัตริยแตละพระองคๆ ทานเปนพอใหญของชาติทั้งชาต ิใหความรมเย็นมามากขนาด
ไหน แลวทานเคยทําความเดือดรอนแกใคร ตัวนี้ตัวมหาภัยกําลังทําความเดือดรอน จะ
โคนหมดไมใหมีเหลือ จะคืบคลานเขาไปหาพระมหากษตัริย จะไมใหมีชาติ มีศาสนา 
ไมใหมีพระมหากษัตริย ตัวใหญกําลังผลิตตัวขึน้มาเวลานี้ทุกแงทุกมุม หลอกลวงตมตุนไป
ไดทุกแบบ 

เราเอาธรรมมาพูด หลวงตาบัวพูดผิดเอาคอไปตัดเลย เราพูดเพื่อชาติบานเมือง
ของเรา ออกทุกแงทุกมมุ เก็บไวขนาดไหน มันจะไปไมไหวแลวเหรอ ถอดออกมานี้ไมผิด 
บอกงั้นเลย ไดพิจารณาตัวเองเต็มเหนี่ยวแลว ฆากิเลสก็ฆาดวยวิธีของสติปญญาหรือญาณ 
เร่ืองเหลานี้จะหนีไปไหนจากธรรมของพระพุทธเจา ไมผิด วางั้นเลย เราจึงไดยันใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบเสีย หลวงตาบัวยังไมตายใหยึดคํานี้ไวใหดี ถาเคลื่อนนี่แลวจมได ทัง้ชาติ 
ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริยของเรา จมไดไมสงสัย ถายึดนี้แลวขึ้นได ฟนได อะไรมาตี
ลงๆ ส่ิงเหลานี้มีแตกาฝากมหาภัย ไมมีชิ้นดีตดิแมนิดหนึ่งเลยที่จะมาเปนคุณตอชาติพอจะ
นํามาพิจารณา เออ อันนั้นถูกอันนี้ดี ควรปฏิบัติตาม ไมมีเราพิจารณาแลว มีแตเร่ือง
กาฝากที่จะกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยทั้งน้ัน จึงตองปดๆ วางั้นเลย จําใหดีทุกคน 

นี่พูดเสียงไมออก แตกําลังของใจมันออก เพือ่ชาติ เพื่อศาสนา พระมหากษัตริย 
เราจึงเอาออกมาอยางน้ี จําใหดีนะคํานี้ หลวงตาบัวตายแลวคําน้ีจะไมเปนสอง จะเปนหนึ่ง 
ถอดออกมาจากหัวใจเพื่อบูชาชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิเรา เอาละพูดเทานั้น เหนื่อย
มาก มีอะไรอีกไหม 

ผูกํากับ มีอีกหนึ่งคอลัมนครับ เขาวา งานแบบนี้พระสงฆทานทําไมเปนจริงหรือ 
คืองานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เขาเลือกผูอํานวยการมา สวนใหญราชการคือฝายรัฐบาล
เลือกมา 

หลวงตา รัฐบาลก็ตัวนี้แหละ ตัวแสบอยูในวงรัฐบาล รัฐบาลแทๆ ทานไมเปนอะไร 
เอานามของรัฐบาลมาใช เลยรัฐบาลทั้งหลายเลอะไปหมด ถกูตําหนิติเตียน ประชาชนไม
เคารพนับถือ รัฐบาลเหมือนวาเละไปหมด ความจริงมีตัวเดียวสองตัวอยูในนั้น มันเอา
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รัฐบาลออกมาอางๆ เอะอะเอารัฐบาลมาอาง เอาอํานาจใหญหลวงมาอางๆ รัฐบาล
ทั้งหลายที่ทานเปนคนดีเลยพลอยบอบช้ําไปตามๆ กัน เละไปตามๆ กัน เพราะตัวแสบตัว
หนึ่งสองตัวอยูในนี้ คือใครบาง ก็แสดงออกอยูทกุคน บอกชือ่ไมบอกชื่อก็รูเขาใจไหม นี่ละ
ตัวแสบอยูในวงรัฐบาล เขาจึงเรียกวาฟากรัฐบาล คือตัวนี้เอง เขาขับออกนอกรัฐบาล บอก
วาคนผูนี้แหละคนฟากรัฐบาล คือถาอยูในวงรัฐบาล รัฐบาลจะเลอะไปหมด เลยตองไล
ออกไปอยูฟากรัฐบาล 

เอะอะเอารัฐบาลมาอางๆ มาอวด เอาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาอวดๆ ทั้งๆ 
ที่เกี่ยวของไมเกี่ยวของกต็าม ถือวาตัวนี้ยิ่งน้ีใหญสนิทสนม เปนเจากี้เจาการเจาแรงงานทุก
อยาง นักปกครองอยูในคนๆ เดียวตัวเทาอึ่ง เขาใจไหม มันจะเหยียบคนทั้งชาติ นีแ่หละ
ที่วารัฐบาลเขาเขี่ยออกไป หนังสือพมิพก็บอกวานอกคือฟากรัฐบาล คืออยูในนี้มันจะเลอะ
รัฐบาลจะเลอะ เลยเขี่ยออกไปใหรัฐบาลไดปกตบิาง รัฐบาลทั้งหลายทานดีอยูแลว มีตัว
แสบนี้เทานั้นเองมาทําลายรัฐบาลใหเละเทะขาดความนับถือของประชาชน เขาใจไหมละ 
เอาแคนี้กอน 

ผูกํากับ เพิ่มเติมขอมูลครับ เขาอยากใหพระสงฆนี่หรือในนาม มส.นี่มสีวนมีสิทธิ์
ในการเลือกผูอํานวยการสํานักงานพุทธฯดวยครับ ไมใชวารัฐบาลจะเปนฝาย.. 

หลวงตา มีสวนอะไรทานมีเต็มตัวของทานอยูแลว มายุงอะไรทาน พวกนี้แหละ
พวกยุง ศาสนาเต็มอรรถเต็มธรรมแลว พระพุทธเจาสอนมาสมบูรณแบบสอนโลกมา
สมบูรณแบบ พวกนี้เปนตัวทําลายตางหาก ไปแกตัวของมนัลบตัวของมันออก ตัวสกปรกนี้
ออกเสียศาสนาก็สงบ ประชาชนก็สงบเทานั้นเอง มีตัวนี้แหละตัวสําคัญ ตั้งน้ันตั้งน้ี คิดดูซิ
สมเด็จพระสังฆราชมีมากีพ่ระองค ทานก็เปนสมเด็จพระสังฆราชเปนที่เคารพนับถือของ
ประชาชนชาวแผนดินไทยเรามาเทาไรแลวไมเห็นมีอะไร พอมาตั้งคูแขงขึน้มา คูแขงมัน
เปนขี้ทั้งกองน่ันซิ ใครจะกราบไหวบูชา จะยกขี้นี้ขึน้มาเปนทองคําใครก็รูอยูวาขี้ ใครจะไป
กราบไดลงคอ ไมกราบบอกตรงๆ เลย มีอะไรอกี เอาละพูดเทานั้นแหละ  

อยากใหอยางน้ันอยากใหอยางน้ี ก็เปนความอยากของพวกมตูรพวกคูถพวก
สกปรกพวกกาฝากมหาภัย ไมใชความอยากเพื่อความเจริญ แลวมันเอามาประดับลิ้นดีนะ 
เขาตองการอยากใหศาสนาเจริญอยางน้ันอยางน้ี ที่ไมสะดวกเวลานี้ก็คือหลวงตาบัวกับนาย
ทองกอน มาทําการกีดขวางเราอยู ที่จะทําศาสนาใหเจริญจึงทําไมไดสะดวก เขาวางั้น ทาง
นี้ก็ตอบไปเลย ก็ตัวมันที่พูดอยูนี้มนัตัวสําคัญ เราก็เอาไมค้ําคอเขาไปเลย เขาใจไหม ตัวนี้
ตัวสาํคัญ 



 ๘

หลวงตาบัวทําความเสียหายแกใคร ไมเห็นมาตอบวะ เขาใจไหม นี่แหละตัวสําคัญ
ตัวทําลาย ใครทําดีที่ไหนไปเที่ยวทําลายหมดไปเผาหมด ตัวนี้ตัวสําคัญ เราไมไดไปเผามี
แตสงเสริมเทานั้น เขาใจเหรอ นี่ละคานกันทันทีเลย เอาละแคนั้นแหละ 

ผูกํากับ เขาเขียนเปนขอความมาก็นาฟงครับ ผมอานนะครับ 

คิดไปไกลตามประสาคนวิตกจริตวา สักวันหนึ่งผูที่เขามาทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติอาจไมใชชาวพุทธ เปนเพื่อนสนิทจากศาสนาไหนก็ไมรู 
เจอเขาเมื่อไรแลวจะรูสึก และอีกตอนหนึ่งบอกวา ผูอํานวยการสํานักงานพุทธฯคนตอไป 
มส.ทานพอจะรูภูมิหนาภูมิหลังกันคอนขางดีอยูแลว ไมถือตัววาเกงกวาพระ จัดสรร
งบประมาณถวายสงฆใหโครงการอบรมประชาชนใหไหลล่ืน ไมถางขาอาแขนปกปอง
งบประมาณเอาไวเสียเอง นี่ครับเขาบอกวา ควรจะใหพระในนาม มส.นี้มีสวนเลือกตัว
ผูอํานวยการครับ 

หลวงตา มาเลือกอะไรพระอยากเปนบาอยูเหรอ วาอยางน้ีเรา พระเปนพระ ธรรม
วินัยเปนธรรมวินัยแลวทานปฏิบัติของทานอยูแลวมายุงอะไร ที่มันยุงอยูเวลานี้ก็เพราะ
พวกนี้มันหิวมันโหย มันงาบโนนงานนี้อยูงั้น เขาใจเหรอ พระทานไมหิว อยางพระปาทาน
ไมเปนบายศ ทานมาแสดงตามศีลตามธรรม ไอพวกบายศก็รอนใจซิ จะไมไดสะแตก 
เขาใจเหรอ ก็เทานั้นเอง มีเทานั้นนะ เอาละพอเหนื่อยแลว 

 
รับฟงรับชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 103.25 KHz 

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz 

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

