
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

อํานาจปาเถื่อนครอบนายกฯ 
 

 ไปเชียงใหมกลับมาคราวนี้ไดทองคํา ๒ กิโล ๓๗ บาท ๒๕ สตางค 
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคารที่ 30 พ.ย.47 

ศักดิ์ศรีที่เหนือกวาความผาสุกในชาต ิ

นับตั้งแตนักกฎหมายมือสองของรัฐบาล ไดทําการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.2505 และไดประกาศใชในป พ.ศ.2535 นับแตนั้นมาในแวดวงคณะสงฆก็
เร่ิมมีขาวหนาหูเกี่ยวกับการวิ่งเตนซื้อขายตําแหนงทางการปกครอง และการเลื่อนสมณ
ศักดิ์ ซึ่งกระแสขาวดังที่วาน้ีในแวดวงพระผูใหญ ตางก็เชื่อวามันเปนจริงตามที่วาน่ัน 

จะไมจริงดังกระแสขาวไดอยางไร ก็ในเมื่อพระนักจัดรายชื่อเล่ือนสมณศักดิ์นาม
กระฉอน (ตาจาน) ที่บวชอยูในสังกัดคณะธรรมยุต ตองเขาลาสิกขาสละผาเหลืองอยาง
ฉุกละหุกในวัดใหญ ยานบิ๊กคีรี ซึ่งเปนวัดในสังกัดของคณะมหานิกาย 

ทําไมไมสึกในวัดคณะธรรมยุต?? 

เหตุปจจัยที่ทําใหมีการวิ่งเตนซื้อขายตําแหนงและสมณศักดิ์ อันนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียตอภาพรวมของคณะสงฆ ก็เพราะมีพระระดบัสูงที่ไดรับอานิสงสจากกฎหมายสงฆที่ยก
รางโดยนักกฎหมายมือสองคนนี้ กาํลังจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อใหไดรับการสถาปนาเปน
องคประมขุ 

ฐานอํานาจมากองรวมอยูที่นั่น ใครจะขึ้น ใครจะลง จะแตงตั้งใคร จะปลดใคร 
หรือจะยกใครใหเปนที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ ก็ตองอยูภายใตอํานาจและบารมีของขุม
อํานาจแหงน้ีที่เดียวเทานั้น 

การปกครองคณะสงฆที่มคีวามผาสุกรมเย็นมานานนับหลายชั่วอายุคน ก็กลับผัน
เปลี่ยนมาเปนความระส่ําระสาย ความแตกราวและราวลึก จนเกิดสังฆราชีอยางที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอน 

สังคมใดถาปกครองโดยธรรม เร่ืองทํานองนี้จะไมมีวันเกิดขึน้ แตสังคมสงฆใน
ปจจุบัน ไดยึดถือเอากฎหมายฉบับที่นักกฎหมายมือสองเขียนขึ้นมาใชแทนพระธรรมและ
พระวินัย สังคมสงฆและสังคมไทยจึงเกิดการเสื่อมศีลเส่ือมธรรมกันแบบสุดๆ 
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กฎหมายฉบับนี้สงผลใหพระผูใหญเกิดความมักใหญใฝสูง สงผลใหตองประจบ
สอพลอกับนักการเมือง เพื่อจะไดปรบัแกกฎหมาย เปดทางใหไดขึ้นเปนใหญในวงการสงฆ 

แตไหนแตไรมาในสังคมสงฆไมเคยเกิดเหตุการณเลวรายทํานองนี้มากอน สังคม
สงฆมีแตความสงบรมเย็นมาโดยตลอด ที่เปนเชนนั้นก็เพราะในกฎหมายสงฆทุกๆ ฉบับ 
นักกฎหมายผูมีธรรมอยูเต็มหัวใจทานไดเขียนใหการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เปนพระ
ราชอํานาจของพระมหากษัตริยพระองคเดียวเทานั้น พระองคจะทรงพระราชวินิจฉัย
สมเด็จพระราชาคณะรูปใด สถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชก็โดยพระทศพิธราชธรรม
ของพระองค 

จูๆ นักกฎหมายมือสองก็ขโมยพระราชอํานาจของพระองคไป ดวยการเขียน
แกกฎหมายเสียใหม ใหการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระมหากษัตริยจะตองทรง
ลงพระปรมาภิไธยตามที่นักการเมืองนําชื่อขึ้นทูลเกลาฯ เทานั้น 

ครั้นเมื่อประชาชนผูเปนเจาของแผนดินไดรวมกนัลงชื่อเปนจํานวนกวา 1 ลาน 7 
แสนรายชื่อ แลวนําเสนอใหรัฐบาลปรับแกกฎหมายสงฆ เพื่อถวายคืนพระราชอํานาจแด
องคพระมหากษัตริย โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรคไทยรักไทย จํานวน 70 
ทานเห็นชอบ ดวยการลงชื่อรับรองเสนอใหรัฐบาลเรงพิจารณาในสภา แตกลับถูกนัก
กฎหมายมือสองเขาขัดขวาง จนเร่ืองดังกลาวไมผานมติพรรค 

ยกเอาเบื้องสูงมาอางวาพระองคไมทรงโปรด 

นับเปนสิ่งที่ไมบังควรอยางยิ่งที่นักกฎหมายมือสองจะกระทําเยี่ยงนั้น อีตอนขโมย
พระราชอํานาจทําไมถึงไมยกเบื้องสูงขึ้นมาอาง แตพอจะถวายคืนพระราชอํานาจทําไมถึง
ตองอางเบื้องสูง 

หรือเกรงวาพระผูใหญรูปที่ตนใหการสนับสนุนอยางออกหนาออกตา จะไมไดรับ
การสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช หรือวายังหวงศักดิ์ศรีที่คนทั้งเมืองยกยองใหเปน
นักกฎหมายมือสอง ที่ตองมาแกกฎหมายที่ตนเขียนขึ้นมาเอง แลวก็ตองมาลบดวยมือของ
ตนเอง?? 

เห็นศักดิ์ศรีของตนเองอยูเหนือความสงบสุขของชาติบานเมืองกระนั้นหรือ 

มิจฉาทิฐิไมมีละไมมีเวน 

ใหระลึกนึกถึงคําเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวข้ึนมาในทันที “ถาหากยังขืน
อุมคนคนนี้ไวก็จะพากันพังไปดวยกันทั้งคู” จะจริงหรือไมจริงก็ตองจับตาดูกันตอไป 

      ณ.หนูแกว 
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หลวงตา ที่หนังสือพิมพออกน้ีชอบธรรมเรียบรอยแลว เราไมมีที่คานหนังสือพิมพ

นี้ หนังสือพิมพนี้เดินตามแนวหลักความจริงของพุทธศาสนา ซึ่งถือธรรมเปนหลักใหญ ถือ
ธรรมเปนอํานาจ ถือธรรมเปนศักดิ์ศรีดีงาม ถือธรรมเปนความรมเย็นแกโลกแกสงสาร 
ตรงกันขามพวกเหลานี้เปนพวกทําลายศาสนาทั้งน้ันที่ออกมาเวลานี้ มันกําลังยื้อแยงแขง
ชั่วความลามกกัน เลวรายที่สุด เปนมหาโจรใหญขึ้นเวลานี้ พระสงฆไทยเรานี่แหละ ตัว
ใหญๆ ที่ออกชื่ออยูเวลานี้ นี่มหาโจรกําลังปลนศาสนาเวลานี้ ใหพี่นองทั้งหลายทราบเอา 

เราพูดตามหลักธรรมหลักวินัย อันนี้เปนของปลอมทั้งน้ันที่จะเขามาเหยียบย่ํา
ทําลายพุทธศาสนาเวลานี้ ไมมีชิน้ดีเลย เทียบกับหลักธรรมหลักวินัยแลวเขากันไมได 
นอกจากกาฝากมหาภัยโดยถายเดียวเทานั้น นี่คือกาฝากมหาภัย กําลังลุกลามขึ้นมาเปน
มหาโจรปลนชาติ ปลนศาสนา พระมหากษัตริย จะใหลมจมไปดวยกันทัง้สาม จากเงื้อมมอื
ของมหาโจรเหลานี้ ตั้งเปนศาสนาขึ้นมาแอบอางพระพุทธเจา แลวเหยยีบหัวพระพุทธเจา
ตอหนาตอตาประชาชนชาวพุทธทั้งโลกนี้อยางไมอายเลย พวกนี้พวกหนาดานที่สุด กาํลัง
แยงโนนแยงนี้ เร่ืองศีลเร่ืองธรรมไมคํานึงเลย มันจะคํานึงตั้งแตมูตรแตคูถเอาโพกหัวมัน 
แลวก็ไปประดับหลอกลวงชาวโลก ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ ขี้อยูบนหัวจะวาทองคําทัง้แทงได
ยังไง 

ใหพี่นองทราบเสีย นี่กําลังมหาโจรขึ้นปลนศาสนา แลวลุกลามไปทางชาติ ชาติก็
เอนเอียงไปตาม ถาไมเอนเอียง รัฐบาลเปนรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศ ทําไมไมพินิจ
พิจารณาบาง เร่ืองศาสนาไมคอยปรากฏ เวลาเสนอเขาไปตามหลักความจริงของธรรมของ
วินัยนี้เก็บเงียบๆ แตเอาของปลอมออกมากระจายๆ แจงออกมาทกุวัน หนาดานออกมา
ทุกวันๆ เวลานี้ ทางรัฐบาลก็พนไปไมไดที่จะอยูในเงื้อมมือของพวกนี ้ คดิดูซิประชาชนทั้ง
ประเทศเขาขอรองรายชื่อเขาไปตั้งลานกวา เพียงเล็กนอยนะลานกวา แลวทางสภา
ผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยก็ตั้ง ๗๐ กวาทาน นี้ขอพระราชอํานาจกลับคืนเปนสมบัติ
เดิมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรา ที่ประชาชนมอบถวายมาตั้งแตดั้งเดิม ประเพณีของ
ชาติไทยเรา แลวมันจะยื้อแยงเอาไปหมดพวกนีน้ะ จะไมใหมีเหลือเลย นี้ละพวกเปรตพวก
ผีจะเปนพวกอะไร 

พวกทําลายศาสนากําลังขึ้นนะเวลานี้ มหาโจรนั่นละ ตั้งเปนใหญๆ ฟงวาจะเปน
สังฆราชดวย เปนสังฆราชขี้หมูขี้หมาอะไรใครก็ไมกราบแหละ สังฆราชแบบขี้หมูขี้หมา 
สังฆราชที่เปนประเพณีอันดั้งเดิม ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นมา 
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ประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือทั่วประเทศชาติ อันนี้ใครจะนับถือ หมามันก็ไมนับถือนะ
พวกทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนี้ หมาไมเคารพ หมาไมนับถือ เพราะเมืองไทย
ไมใชเมืองหมา เปนเมืองคน รูดีรูชั่วดวยกัน ไมควรที่จะมาเหยียดหยามกัน เหยียบหัว
ประชาชนทั้งประเทศ เหยียบหัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตา คนผูมีศีลธรรมทั้งหลายน้ีฟง
ไมไดนะ ฟงแลวฟงไมได 

เวลานี้ทางรัฐบาลก็ถูกพวกนี้ละกําเขาไปๆ เอนเขาไปๆ ชัดเจนเขาไป รัฐบาลเรา 
ทางศาสนาที่เปนศาสนธรรมของพระพุทธเจาอยางแทจริงน้ี เสนอเขาไปตามหลักความจริง
เทาไรเก็บเงียบๆ จนกระทั่งปานนี้ไมแสดงออกมา มีแตของปลอมนีอ้อกเพนพานๆ ทั่ว
บานทั่วเมือง แตยังไงกต็ามของจริงตองเปนของจริง อยูที่ไหนก็เปนของจริง อยูใตดิน
เหนือดิน บนฟาอากาศ เปนของจริงทั้งน้ัน ใครจะไปเก็บไวที่ไหนก็คอืทองคําทัง้แทง ไอ
มูตรคูถจะออกกระจายไปที่ไหน ก็คอืมูตรคือคถูทั้งน้ัน ใหพากันเขาใจตามนี้ก็แลวกัน 

เวลานี้ศาสนาเรากําลัง ที่ประชาชนยึดกราบไหวบูชามาดั้งเดิม กําลังถูกทาํลายหลาย
แบบหลายฉบับ ตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ หลักธรรมวินัยพระพุทธเจามีมันไมสนใจ อะไรที่จะมี
อํานาจเหนือหลักธรรมหลักวินัยพระพุทธเจาที่ทรงประกาศสอนมาดั้งเดิมแลว โลกไดรับ
ความรมเย็นเพราะหลักธรรมวินัยนี้มานานเทาไร อันนี้ใครไดรับความรมเย็น มีแตพวก
แยงกองขี้ กองมูตรกองคูถกันอยูเดี๋ยวนี้ แลวไปประกาศใหประชาชนเขานับถือ หมาตัว
เดียวมันก็ไมนับถือ อยาวาแตหมาหลายตัวเลยนะ ตัวเดียวมันก็ไมนับถือไอทําแบบนี้ ทํา
แบบอุจาดบาดตา แบบมหาโจรปลนชาติปลนศาสนาปลนพระมหากษตัริย อยูในสาม
พระองคทีถ่กูปลนอยูเวลานี้ไมอยูที่ไหน ถาลงหลักธรรมหลักวินัยไดกระจายลงไปแลวก็
เรียกวาเหยียบไปหมดเลย เดี๋ยวนี้มันไมฟงหลักธรรมหลักวินัย ตั้งขอน้ันขึ้นมาๆ มือหนึ่ง
แลวมือสองเขามา มีแตมือพวกมหาโจรทั้งน้ันที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ พี่
นองทั้งหลายทราบเอาไวนะ 

เวลานี้ทางรัฐบาลเราก็ไมพนที่จะเอนเอียงเขาไปตาม ถาไมเอนเอียงฟงซินะ 
ประชาชนทั้งประเทศอยางนอยเขาใหรายชื่อไปตั้งลานกวาคน แลวสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคไทยรักไทยตั้ง ๗๐ กวาทานเสนอเขาไปหานายกรัฐมนตรี ทําไม
นายกรัฐมนตรีจึงไมไดเซ็น เพราะอํานาจบาตรหลวงอันใหญหลวงมันครอบหัว
นายกรัฐมนตรีไว ครอบรัฐบาลไวไมใหออก ใหออกตั้งแตของปลอมเวลานี้ ฟงเอานะพี่
นองทั้งหลาย นี้เราพูดเปนเสียงธรรม เราไมเคยสะทกสะทานอะไรในสามแดนโลกธาตุนี ้
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เราในฐานะนําธรรมมาสอนโลก ผิดเราบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เร่ืองที่กลาวมาเหลานี้เรา
พูดตามหลักความจริงทั้งนั้น มีใครจะกราบไดลงคอที่เปนมาอยางน้ี จะใหใครกราบ 

พวกนี้พวกทาํลายศาสนา กําลังเร่ิมทําลายเต็มเหน่ียวๆ  พี่นองทัง้หลายดูไวทุกคน
นะ ใหกลาแข็งตอการรักสมบัติของตน คือศาสนสมบัติ ไดแกธรรมคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจานั่นละ สมบัติอันแทจริงคือศาสนาคําสอนของพระพุทธเจา ใหเทิดทูนไวใหดี 
อยาใหอะไรเขามาแตะตอง อยางที่วาไปติดอยูที่นายกไมไดเซ็น เพราะนายกนี้ถูกเขาครอบ
หัวเอาไว พวกอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ครอบเอาไว เราจึงเปดขึ้นมา เอาถาวาไมครอบก็นายก
ตองเซ็นซิ เซ็นเพื่อประชาชนทั้งประเทศ จะปดไวเพื่อพวกเปรตพวกผีหาอะไร ปดไวก็
เทากับเปดใหพวกนี้เหยียบหัวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไปในขณะเดียวกันนั้นแล ถา
เปดออกมาแลวก็เรียกวาเปดความจริงของประชาชน ความมุงหมายของประชาชนออกมา 
ใหโลกทั้งหลายผูดีไดเห็นไดฟงกันบางซิ เอาออกมาทําไมขีห้มูขี้หมาเหลาน้ี มันกําลัง
ทําลายชาติ ศาสนา อยูอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ยังไมรูอยูหรือ 

นายกเราไมใชคนตาบอด ดูซินายกเราเปนยังไง นายกทักษิณเปนยังไงดูซ ิ พวกนี้
กําลังเหยียบหัวนายกอยูเวลานี้ เหยียบหัวนายกก็คือเหยียบหัวรัฐบาล เหยียบหัวรัฐบาลก็
คือเหยียบหัวคนทั้งชาตินั่นแหละ ไมมีเหลือเลย ใหพิจารณาตามอรรถตามธรรม อยาไป
กลัวอํานาจปาๆ เถื่อนๆ  อํานาจปาๆ เถื่อนมาปกครองบานเมืองใหสงบรมเย็นไมได ตอง
อํานาจเปนศีลเปนธรรมเปนกฎหมายจริงๆ ไมใชกฎหมอยมาใชเหยยีบอยูเวลานี้ เวลานี้
กําลังระบาดสาดกระจาย มหาโจรปลนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในจุดเดียวกันนี้
หมด ทานทั้งหลายฟงไวนะ เอาละเอาแคนี้กอน 

สําหรับหนังสือพิมพที่ออกมานี้เราอนุโมทนา ทานเหลานี้เปนหัวใจของชาติจริงๆ 
หนังสือพิมพฉบับนี้เปนหัวใจของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย เราหาที่คานไมได เราขอ
อนุโมทนา เอา สาธุพรอมกัน (สาธุ) เออ มนัตองอยางนั้นซี เวลาออกออกอยางน้ันละ 
เวลาไมออกก็เฉย ผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเรา เปนกลางๆ แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ คําถามธรรมะจากเว็บไซคหลวงตาครับ 

กราบเทาหลวงตาที่เคารพเหนือเกลาเศียรของกระผม กระผมชอบนั่งสมาธิมาก 
และมีอยูครั้งหนึ่งกระผมนั่งสมาธิแลวมีความรูสึกวา มีส่ิงหนักๆ ลงมาบนกลางกระหมอม 
แลวฟนในปากก็เร่ิมขบกันจนมีเสียง และรางกายก็เร่ิมหมุนขณะที่ยังน่ังในทาสมาธิ แม
ตอนออกจากสมาธิแลวตัวของกระผมก็ยังมีความรูสึกวายังหมุนอยู กระทั่งนอนหลับตื่น
มาแลวตัวยังขวางที่นอนเลย เปนอยูประมาณ ๒ วันกวาจะหาย ผมนั่งและเดินจงกรมครั้ง
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ละ ๑ ชั่วโมงติดตอกัน กวาจิตจะหายกลัวจากอาการนี้ตั้งหลายเดือน จนทุกวันนี้บางครั้งยัง
หวาดๆ กระผมปฏิบัติมาไดประมาณ ๓ ปแลว และจะตั้งใจทาํไปตลอดชีวติ กระผมคดิวา
เปนเพราะสติตามจิตไมทันใชไหมครับ 

หลวงตา เออ ใช พดูตรงๆ เลย สติเปนสําคัญ พอขาดสติแลวเปนบาไดเลย ขาด
รอยเปอรเซ็นตก็เปนบารอยเปอรเซ็นตเลย ใครขาดสติรอยคนเปนบาทั้งรอยคน อยากขาด
สติไหม อยากเปนรอยคนไหม 

การทํางานของภาวนานี้เปนเรื่องของดานธรรม แลวแตความบอบช้ํา กิริยาอาการ
ของสวนรางกายสวนตางๆ มันจะแสดงอาการอะไร ก็ถือเปนธรรมดาเหมือนเขาทํางานทาง
โลก เขาทํางานทางโลกมีการบอบช้ําอะไรบาง เร่ืองกิจการงานตางๆ ที่โลกทั้งหลายทํากัน
นั้น แลวทําไมไมมาบรรยายกัน คนนี้ทุกขอยางนี้ คนนี้ทุกขอยางน้ัน เพราะทํางานนั้น 
เพราะทํางานนี้ ไมเห็นมาบรรยายกัน พอภาวนาไดเพียงหนึ่งชั่วโมงมาอวดหลวงตาบัว อยา
มาอวด หลวงตาบัวไมสนใจฟงอันนี้นะ แลวก็วาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี เปนอะไรใหมัน
เปนไปซิ มนัอยากกลิ้งไปเหมือนฟุตบอลใหมันกลิ้งไป เวลานี้เราทําความดี เอา ฟตุบอล
ความดีกล้ิงไปไหนใหมันกลิ้งไปซิ ไอฟุตบอลความชั่วนี่มันกลิ้งทั่วโลกไมเห็นพูดกันบางวะ 

พูดธรรมะเพียงเทานี้ก็มาจับผิดแลว ใหมันเปนไปซิมันอยากเปนไปไหน คิดดู
ตั้งแตเณรผองอยูวัดหวยทรายนี่ เราก็นั่งภาวนาอยูนะตอนสามทุม อยูๆ ฟงเสียงตุบเลย เอ 
เงียบๆ มันยังไงเสียงตุบ มันเหมือนอะไรตกนา สักเดี๋ยวไดยินเสียงพุมพิมๆ สักเดีย๋วก็มี
พระมาหาเรา มีอะไร เปนอะไรกัน เณรผองตกกุฏิวางั้นนะ แลวเปนยังไงมันถึงตกกุฏเิลา 
แกนั่งอยูในหองมันงวงแกเลยออกมานั่งระเบียงต่ําๆ อยูหมิ่นๆ นี่ละ ถามันเผลอใหมันตก 
ทีนี้พอมันเผลอมันก็ตกนะซิเสียงตูม เณรผองตกกฏุินี่ละ แกงวงไมตกเจาของเลยตกกุฏ ิ

วิธีไหนมันจะเปนไหนก็ใหเปนซิ ทําเพียงนิดหนอยเทานี้ก็วาเปน เอาฟาดมันลงไป
มันเปนยังไงใหมันเปน งานอันนี้เราจะทําเพื่ออรรถเพื่อธรรมของพระพุทธเจา เปนยังไง
ฟดกันเต็มเหนี่ยว เหมือนเขาทํางานทางโลกของเขาตางคนตางฟดเต็มเหนี่ยว กิริยาอาการ
หรือความทุกขความทรมานจะเปนแปลกๆ ตางกันเหมือนกนัทั่วโลกนั่นแหละ นี้ทางดาน
ธรรมะก็เปนกิริยาของธรรม มันจะเปนยังไงก็ใหเปนไป เอา ฟาดลงไป มันตกก็ใหตกไป 
ใหภาวนาตอไปนะ แตอยาเผลอสติ ถาเผลอสติแลวไมเปนทาละ เอา วาไป 

เขาถามตอไปนะครับ ทุกวันนี้การนั่งสมาธิและการเดินจงกรมของกระผมไมมี
ปญหาอะไร ตามสตปิญญาของกระผม นอกจากเรื่องการที่เคยหมุนดังกลาวขางตน 
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กระผมหวังวาจะไดรับความเมตตาปรานีจากทานหลวงตา แกไขปญหาที่คาใจของกระผม
ใหหมดสิ้น เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสืบตอไป กราบเทาหลวงตา 

หลวงตา มีเทานั้นเหรอ ก็ไมมอีะไรนี ่ใหทําไปก็แลวกัน ไมมีอะไรก็ไมตอบวาไง 

เราสลดสังเวชนะ เวลานี้กําลังสงครามของกิเลสรุกรานศาสนาเอามากทีเดียว 
กระจายเขาไปถึงทางบานเมืองทางรัฐบาลเอนไปตาม ใหพวกนี้ครอบเขาไปๆ นะเวลานี้ 
เราดูซิรายชื่อของประชาชนตั้งลานกวาคน แลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย
เราน้ีก็ตั้ง ๗๐ กวาทาน แลวไปติดแจอยูกับนายกเรา นายกเราถูกอะไรครอบไว เราพูด
ตรงๆ อยางนี้ละ เราเคยเตือนนายกเราเสมอ นายกก็เปนลูกศิษยเรา เรารักที่สุด ผิดถูก
ประการใดตีนายก เราตีเพื่อยกเราไมไดตีเพือ่ทําลาย เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดอยาง
ตรงไปตรงมาเลย นี่นายกกําลังถกูอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ครอบอยูเวลานี้นะ ทีนี้ก็เลยขาด
ความเคารพนับถือของประชาชนไปมากมายนะนายกเราเวลานี้ เพราะอํานาจปาเถื่อนนี้เขา
ไปครอบนายก นายกเลยมีสวนเสียไปดวย เราพูดชัดๆ อยางนี้ละ 

คนรักนายกมากที่สุดทั่วประเทศไทยเรา เราก็รักมาก รักทุกอยาง แลวดําเนินทุกส่ิง
ทุกอยางหนาที่การงานไมมีที่ตองต ิ การดําเนินของนายกเรานี้ไมมีนายกใดทําไดเหมือน
นายกเรานะ อยางน้ีเราก็พูดตามความสัตยความจริง ดังที่เคยมาอานประกาศใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบ ๑๓ ขอนี้เราเอามาเพียงขอสําคัญๆ ที่ยังเก็บไมไดก็ยังมี เรายังจะเอามาอาน
อีกอยูเราคิดวาอยางน้ัน เราก็คอยฟงไปกอน 

เร่ืองเหลานี้ไมมีใครทําไดเหมือนนายกเรา แตนายกเราก็มาเสียตรงที่อํานาจปา
เถื่อนเขาไปครอบอยูเวลานี้ จึงมีสวนเสีย ขาดความเคารพนับถือของประชาชน ความ
เชื่อถือของประชาชนลงเยอะนะนายกเราตอนนี้ เพราะอํานาจปาเถื่อนไปครอบนายกเรา ถา
นายกเราเบิกอันนี้ออกไดแลวจะเปดทีเดียวเลย ไมมีอะไรตกคาง ชาติไทยจะพุงขึน้เลย 
เวลานี้ชะงักอยูอันนี้ละ อํานาจปาเถื่อนนี้บีบนายกเราไว นายกเราไมมีอะไร เปนลูกชาว
พุทธอยูแลวนี่ แตถูกอํานาจปาเถื่อนมันเขาใหเปนลูกผีละซิ นายกเราไมทราบจะไปเปนลูก
ผีหรือลูกพุทธหรือลูกคน เลยเอนเอียงๆ หลวงตาจึงตีเขาไปหานายกเราเปนลูกคนลูกพทุธ
ซิ เขาใจไหม เอาละเอาเทานั้น เอนมันอะไรขี้หมขูี้หมา เอาละเทานั้น จะใหศีลใหพร 

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