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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

เอาความดีมาจากไหน 
 

กอนจังหัน 
 

พระที่มา มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใหดูนะขอวัตรปฏิบัติ อยามาเกงๆ กางๆ ใหเห็น ครั้น
เขามาในวัดนี้จะรูทันทีเลย มันขวางตาทันที แสดงวาไมมีขอวัตรปฏิบัติมาดั้งเดิม พอเขามา
นี้มันขวางทันทีๆ เปนอยางน้ันนะ ใหดูกัน มาศึกษาหาอะไร มาเกงๆ กางๆ เอานิสัยเกาแก
มาใช บวชเขามาไมสนใจขอวัตรปฏิบัติศีลธรรมของตัวเอง มาเกงๆ กางๆ เอานิสัยที่ไม
รูตัวนั้นเขามาขวางหมูขวางคณะ ดูมันดูไมไดนะ แลวมีพระองคไหนที่ไปเกงๆ กางๆ เก็บ
กระดาษเศษใสถังอยูนั่น เราเห็นมาไดสองสามวันแลวนะ เมื่อวานนี้ชี้แลวนะ ถาเลยจากนี้
แลวไลออกจากวัด ไมใหเห็นอยางน้ี เลอะเทอะทั่วไปไมอดอยาก 

เรากลั่นกรองความดีงามเพื่อโลก อยาใหเห็นนะสิ่งสกปรกโสมม มันเลอะเทอะไป
หมดนะเดี๋ยวนี้ สกปรกมากทีเดียว วงศาสนาเรานี้เลยกลายเปนวงอลัชชีไปนะเดี๋ยวนี้ ไมใช
วงพระวงเณรใหความสงบรมเย็นแกตนและประชาชน มันกลายเปนวงอลัชชี สรางแตฟน
แตไฟเผาไหมตัวเองและวัดวาอาวาส ตลอดถึงประชาชนทั่วๆ ไป กลายเปนฟนเปนไฟไป
หมดเพราะความอลัชชี ไมมียางอายบาปนั้นแหละ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

 
 เราสงสารโรงพยาบาล โรงไหนมาๆ โอย เต็มกําลัง เพราะคนไขเขาไปชีวิตจิตใจ
มอบไวกับหมอ ทีนี้หมอไมมีเครื่องไมเครื่องมือก็กาวไมออก คนไขก็ผิดหวัง นี่เอาตรงนี ้
เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามชวยเครื่องไมเครื่องมือ พอจะไดชนิดไหน เอาใหๆ บางครั้งติด
หนี้ก็มีเพราะเห็นแกคนไขจากเครื่องมือเครื่องนัน้ๆ ติดหนี้ติดไป เอาส่ังมาเสียกอนเราจะ
ใชหนี้ทีหลัง เอาความจําเปนนี้ไปกอน อยางน้ันละที่หลวงตาปฏิบัติตอโรงพยาบาลอยางน้ี
เร่ือยมา เพราะฉะนั้นจึงติดหนี้เร่ือย ติดหนี้อยางอื่นไมติด สรางตึกกี่ตกึๆ เราคํานวณไว
เรียบรอยๆ คาตกแตงๆ เงินจะตกเขามาพอดีๆ  โรงพยาบาลถาเปนตึกก็เหมือนกนั ไมมี
คําวาติดหนี้ติดสิน แตแบบจะเอละซี เครื่องมือ ปุบปบเขามามาขอเครื่องมือ เครื่องมือนี้
เปนเครื่องมืออะไรๆ ถามดู เปนความจําเปนตอคนไขมากมาย พอดีจังหวะ หนึ่ง เงินไม
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พอ สอง ไมมีเงิน ขนาดนั้นละ คือจายถึงขนาดวาเงินไมพอหรือไมมีเงิน ทีนี้ความจําเปน
ทวมทน ตกลง เอา ส่ังมาเลย คือเราเปนตัวประกันแลว 

ทางบริษัทกรุงเทพ เขารูหมดนะที่เปนนามของเราสั่งเขาไปนี่ เขารูหมดเลย ส่ังไป
มาเลยๆ บริษัทตางๆ รูหมดเกี่ยวกับโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย นี่ละเราติดเรื่อยแหละ
ติดหนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาล คือเครื่องมอืแพทยสําคัญ ถาอยางอื่นอยางที่ส่ังมานี้กพ็รอม
แลวๆ ไมมปีญหาถาเปนเราสั่งเอง ถามันมาปุบปบเลยนี้ ติดหนี้ตรงนี้ละ อันใดที่เราตกลง
ส่ังเรียบรอยแลวไมติดทัง้นั้น ตึกจะกีห่ลังก็ตามไมติด เพราะเราคํานวณไวเรียบรอย เงินใน
บัญชีของเรา เวลาเราตายแลวใหไปหาโฆษณานะ วาหลวงตาบัวมีเงินหลายลาน มันมีหลาย
ลานจริงๆ เดี๋ยวนี้ ลานเหลานี้เพื่อตึกนั้นๆ อยางน้ันนะ เขาไมรูซิ ถาเราเกิดมาตายเสีย
อยางน้ีเขาก็จะวา เงินในบัญชีหลวงตาบัววาทุกขจน ทุกขยังไงเงินในบัญชีเปนลานๆ  เขา
หารูไมวาบัญชีเหลานี้มีกําหนดยังไง จายที่ไหนๆ บาง อยูในนั้นเสร็จนะ 

เราตายไปเสีย เขามาเห็นแตเงินนะซี เขาไมเห็นที่เราจะจาย นี่ละเวลาเราตายแลว
ใหไปโฆษณากันนะวา หลวงตาบัวมีเงินอยูในบัญชีมากมายกายกอง ทานทั้งหลายคงทราบ
แลวมัง วาเงินในบัญชีนี้เราคํานวณไวเรียบรอยๆ ที่จะจายที่ไหนๆ เปนแตเพียงยังไมถึง
วาระยังไมออกๆ กําหนดไวตามนี้ละ เพราะฉะนั้นจึงไมติด ถาเรากําหนดเรียบรอยแลวไม
ติด นอกจากมันมาแบบจรมา ปุบปบมานี้ติดไดๆ เพราะจะไปแตะตองเงินในบัญชีนั้น
ไมได เพราะน้ันเปนสวนใหญที่เรากําหนดไวแลว อยางน้ันไปแตะไมได จึงยอมเอาเงิน
เหลานี้ติดไปๆ เร่ือยไป สวนเงินที่เรากําหนดไวๆ เราไมแตะ นั่นเปนอยางน้ัน 

ทั้งๆ ที่เราติดหนี้นะ เงินในบัญชีก็มี แตมีเพือ่อันนั้นๆ ไปพอดีอยูแลว ไปแตะ
ไมได เพราะน้ีเรากําหนดไวแลว ตกลงใหเขาเรียบรอยแลว เราตองจายตามนั้นๆ อันนี้
ไมไดตกลง มันมาทีหลัง ตกลงตองติดหนี้ไปกอนจํานวนนี้ แลวหามาใหทีหลัง เวลานี้ตึก
ใหญกําลังสราง ๖๐ ลาน ฟงซินะ เงินตั้ง ๕๐-๖๐ ลาน บัญชีบรรจุตึกเหลานี้ไวในนั้นนะ 
เพราะฉะนั้นเงินจะตองมถีึง ๓๐-๕๐ ลาน อยูในนั้น แตมีเพื่ออันนี้เองเขาใจไหมละ ไมได
มีเพื่ออะไร คือไปเหน็เงินในบัญชีแลวตาลุกวาวนะ วาหลวงตาบัวทุกขจนทําไมจึงมีเงิน
อยางน้ี อยางน้ันนะเขาวา ความจริงเรากําหนดไวเรียบรอย เพราะฉะนั้น เวลาทีมาแบบ
จะเอ อยางน้ีเราจึงแตะอันนั้นไมได ตองเอาอันนี้ออกชวยๆ กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบไว
อยางน้ีนะ เงินหลวงตาบัวที่จะติดตวัไปดวยสวนเปนเงินของตนนี้ บอกวาบาทเดียวก็ไมม ี
วางั้นเลย เราไมเคยมี มีแตความเมตตาสงสาร ไปที่ไหนๆ เปนอยางน้ันทั้งน้ัน ความ
เมตตานี้ไมมเีหลือแหละ กวาดออกหมดเลย 
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ทางบริษัทพวกโตโยตาหรือบริษัทอะไรก็ตามรถยนตกับเรานี่ เขาใจกันไดดี บริษัท
ตางๆ ที่ขายเครื่องมือแพทยรูจักเราหมดนั่นแหละ ถาวาเปนเราสั่งปุบปบเลยเทียว คือไมมี
เคลื่อนเรา วาอยางไรเปนอยางน้ันเลย เทาไรถึงไหนถึงกัน ไมมีคําวาหลอกลวงตมตุน แม
เม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เพราะฉะนั้นอะไรมาผิดพลาดดวยเจตนากับเราจึงเปนเรื่อง
รายแรงมาก ดีไมดีไมติดตอเลย คนนั้นบริษัทนั้นไมติดตอเลยถามทีุจริตกับเรานะ ถา
บริสุทธิ์หรือผิดพลาดโดยไมมีเจตนา ยอมรับ บางทีเขาสงส่ิงของมาผิดพลาด เราใหสงกลับ
คืน เขารีบสงมาแกใหมทันที พรอมกับขอโทษมาดวย อันนี้เปนลูกนองเขาสงมาผิดพลาด 
เขาขอโทษ อยางน้ีก็ใหอภัยกันไปตลอด ถามีเจตนามีเลหเหล่ียมกับเรานี้ไมไดเด็ดขาด 
เพราะเราไมเคยมีเลเหล่ียมกับใคร ถึงไหนถึงกันเลย 

เหนื่อย ขาออนลุกไมได วันนี้ไมเอาไหนเลย ออนมากเทียว ฉันจังหันก็จะฉันไมได
นะเมื่อเชานี้ ฝนเอาไดสองสามคํา คือมันฝนมันไมยอมรับเลย ถาเปนอยูคนเดียวไมฉันนะ 
นี่ก็เกี่ยวกับยั้วเยี้ยๆ ถาเปนอยางน้ีแลวมันก็กระเทือนหมดโลก ยุงกันไปหมด เราก็อุตสาห
พยายามรักษาอันนี้ ลงมาฉัน ฉันไดคาํสองคําก็ฉัน ถาอยูคนเดยีวไมเอา เคยปฏิบัติมาอยาง
นั้น สมมุติวาเจ็บไขไดปวยนี้ไมฉัน ไมออกบิณฑบาตแลวไมฉัน แลวแตจะฉันเมื่อไร เรา
เคยปฏิบัติตัวของเรามาอยางน้ันแลว การขบการฉันอาหารการกินนี้ ออกปฏิบัติเรายังไม
เคย ที่วาเจาของฉันไมได เขาเอาอาหารมาใหฉันไมเคยมีในภาคปฏิบัติของเรา ถาฉันไมได
ไมตองฉันเทานั้นเอง ไมใหเอามาใหทั้งนั้นๆ แมแตอยูในวดันี้ก็ไมเคยมี ที่เราฉันไมไดเอา
อาหารไปใหฉันที่กุฏิ ไมเคยมีนะ ฉนัไดก็ฉัน ฉนัไมไดไมตองฉัน เดด็มาตลอด ถงึเฒาแก
อยางน้ีมันกม็ีนิสัยนั้นมาตลอด 

ตั้งแตเราออกปฏิบัตินี้เราพูดจริงๆ เราเด็ดจริงๆ นะไมใชธรรมดา เพราะฉะนั้น
เวลามาพูดใหใครฟงเขาไมอยากจะเชื่อกัน เพราะเขาไมเคยทํา ก็เรามันทําอยูนี่ เชื่อไมเชื่อ
ก็เราทําเอง ความแมนยําจะไปจากไหนถาไมไปจากเราผูทํา การฝกหัดตัวเองเพื่อความเปน
คนดี ฝกหัดมาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งบัดนี้เปนเวลา ๗๑ ป นี่ฝกหัดตัวเพื่อความดีงาม ไม
เคยไดแปวใจเลยวาไดไปทําความเสียหายที่ตรงไหนๆ ตั้งแตวันบวชมา ศีลก็บริสุทธิ์เต็ม
เหนี่ยว สมาธิตลอดปญญา ฟาดมันถึงวิมุตติหลุดพน ดวยอาํนาจแหงการปฏิบัติเพื่อความ
ดีงาม ทุกขยากลําบากขนาดไหนก็ตองดัดสันดานกัน การฝกหัดนี้ฝกหัดตัง้แตตน 

พอพดูอยางนี้แลวยังระลึกไดที่แมมานั่งปบใกลๆ นี่นะ วันนั้นวันเราจะออกไปกับ
ทานพระครู ออกไปเปนนาคบวช แมมานั่งปบ นี่แมจะบอก เราเตรียมของที่จะไปกบัทาน
พระครูแลว เปนนาคจะไปบวช มานั่งปบลงขางๆ นี้ นี่แมจะบอก วันนั้นสรุปผลงานดี
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หรือไมดีของลูกก็วันนั้น ธรรมดาพอแมไมเคยยกยอลูก ดชีั่วก็รูกันอยู วันนั้นมานั่งปบ
ขางๆ นี่แมจะบอกนะ “หนาที่การงานทุกอยางแมไมไดตองติ การประพฤติเน้ือประพฤติ
ตัวก็เหมือนกันแมไมเคยไดตองติ ที่แมวิตกวิจารณเปนหวงเปนใยมากเวลานี้ก็คือการนอน
นะลูกนะ  
 การนอนนี้เหมือนตาย นี่ที่แมเปนหวงมาก เวลาไปบวชแลวพระทานไปบิณฑบาต
บานใกลเรือนเคียง ที่ไหนก็ตาม กลับมายังนอนไมตื่น ไปปลุกทานบัวมาฉันจังหันอยาให
แมไดยินเลยนะ แมจะเอาหัวมุดดินลงเลย แมอายบานอายเมืองเขา ส่ังแลว นี่แมไมรูจัก
ความรูสึกภายในใจของเรา คือเวลาเราจะไปไหนแตเชานี้ บอกแม แมปลุกหนอยนะวัน
พรุงนี้เชาจะออกไปธุระแตเชา พอแมทราบเทานั้นทอดธุระนะ ถึงเวลาแมก็มาปลุกเอง 
นอนจึงแบบตายเลยๆ แมไมรูภายในใจของเรา สวนพี่ชายเขาบอกเหมือนกัน บอกแมให
ปลุก บางทีแมยังไมปลุกเขาลุกไปแลวๆ ไอเรานี้ไมเคยมี แมทราบเทานั้นวาจะปลุก นอนนี้
แบบตายเลย ถึงเวลาแมปลุกถงึลุกไป 
 นี่ละที่แมจับเอามาเปนขอวิตกวิจารณ พี่ชายบางทีเขาไปยังไมไดปลกุ ทั้งๆ ที่บอก
ใหแมปลุก แตเราไมเคยมี ไมเคยมจีริงๆ เพราะทอดธุระ ไมใชอะไรนะแมไมรู ทีนี้เราก็ไม
ตอบ ไมบอกแมละ เฉย พอไปถึงวัดละที่นี่เขาเปนนาคแลว สอนตัวเองที่นี่ ทีนี้แมไมได
ตามมาสอน มาปลุกมาอะไรนะ เราตองเปนตัวของเราเต็มตัว นั่น บอก สอนเจาของ ตอง
เปนตัวของเราเต็มตัว ตั้งแตนั้นมานี้เอานอนจะเอาเวลาไหน ดีดผึงๆ กาํหนดเวลานอนจะ
ตื่นเวลาเทานั้นกําหนดปบดีดผึงๆ การตื่นนอนของเราเหมือนกับแมเนื้อตื่นนายพราน 
สะดุงผึงไปเลยๆ ไมเคยกลับมานอนซ้ําอีกนะ ไมมี  
 นี่ละการฝกตนฝกมาเสียจนชิน พอตื่นนอนนี้มันจะดีดของมันเอง สมมุติวามีเพื่อน
ฝูงนอนอยูใกลๆ นี่ตื่นนอนเหมือนกัน เพราะการตื่นนอนของเราดีดผึงๆ ฝกอยางนี้ไปได 
๑๘ ป ๑๘ พรรษา คือเปนเอง พอรูสึกนี่มันจะเปนของมันเอง เมื่อมันเปนนิสัยแลวดีดผึงๆ 
การนอนนี้กําหนดเวลาไหนไดหมดเลย ไดไมมีเคลื่อนๆ เพราะจิตมันจริงจังทุกอยาง 
จนกระทั่งพรรษา ๑๘ ถึงไดมาฝกหัดใหม เออแตกอนการฝกหัดอยางนั้นก็เพื่อขาศึกศัตร ู
การรบ การประกอบความพากเพียร ก็สมควรแลวที่ฝกหัดอยางน้ัน นี่วิตกในตัวเอง  
 ทีนี้ฝกเสียใหม เร่ืองราวอะไรดังที่เปนนั้นก็ไมมแีลว การตื่นนอนพอรูสึกทิศทาง
ตางๆ แลวคอยตื่นขึ้นมาดวยความมีสติธรรมดา ไมใหผาดโผนโจนทะยานเวลาตื่น โดด
ผึงๆ เลย ฝกหัดมาตั้งแตพรรษา ๑๘ โอยนานนะกวาจะได คือพอรูสึกมันดดีขึ้นกอนแลว
การฝกหัดของเจาของ จนกระทั่งมนัได เวลาไดแลวอยางทุกวันนี้ตื่นแลวก็ไมอยากลกุ มัน
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เปนอยางน้ันละ มันฝกไดแนบสนิทมากเดี๋ยวนี้ ตื่นนอนแลวไมสนใจจะลุก ไมเหมือนแต
กอน นี่การฝกเราพยายามทําความดีของเรามาตั้งแตตน จนกระทั่งถงึทกุวันนี้  
 ทุกวันนี้ไมไดฝกแหละ มีแตปลอย ปลอยตามเรื่องของธาตุของขันธ ไมไดปลอย
ตามเรื่องของกิเลสตัณหา แตกอนเอาจริงเอาจังทุกอยาง วาอะไรเปนอยางน้ันๆ เจาของ
ตองฝกหัดตนเอง เด็ดเฉยีบขาดอยูในนั้น มันฝนเราไปไมไดละ ธรรมเหนือกวา ความสัตย
ความจริงเหนือกวา วายังไงเปนอยางนั้นๆ เร่ือยมา นี่เราก็ทําประโยชนใหเราเต็มเม็ดเต็ม
หนวย จนกระทั่งหมด หาทางตองตไิมได ทุกส่ิงทุกอยางที่เรามุงหวังอยางแรงกลาเปนที่
พอใจทกุอยางเรียบรอยแลว สมบูรณแบบ จากนั้นก็เกี่ยวของกับประชาชนญาติโยม พระ
เณร โลกสงสารวางั้นเถอะ ก็คอยสั่งสอนกันมาเรื่อยๆ อยางนี้ สําหรับเราเราไมมีอะไรแลว 
ไมมี มีแตสงเคราะหโลก  
 จนกระทั่งออกชวยชาตบิานเมือง ทานทั้งหลายก็เห็นไมใชเหรอ การเทศนาวาการ
ทั่วประเทศไทย และเดี๋ยวนี้ออกทั่วโลกทางอินเตอรเน็ต เทศนมากี่ป เปนเวลา ๕๔- ๕๕ ป
นี้แลว ธรรมะที่เทศนไปทั้งหมดนัน้เอามาจากไหน พิจารณาซิ ถาเราจะไปเอาตาม
คัมภีรไมทัน ตองเอาตามคัมภีรใน คัมภีรจิตใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเปดโลง
เลย เปดเสียใหชัดเจน ไมไดคดิวาไปเทศนในสถานที่ใดจะอัดจะอั้น เห็นวาที่นั่นสูงที่นี่
ต่ําไมมี ธรรมเหนือกวาหมดแลว  
 ที่จะสงเคราะหวาคนในสังคมนี้สมควรจะไดรับธรรมะประเภทใด มองดปูบ เอาพูด
ใหมันชัดเจน เหมือนเรดารจับปบเลย การที่จะเทศนออกมาใหเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ 
มันจะเปนออกมาเอง ควรที่จะเทศนขนาดไหนจะไปพอดิบพอดี นี่เปนอยางน้ัน ถาควร
เทศนขนาดไหน ธรรมะมีประเภทแกงหมอใหญ แกงหมอเล็ก แกงหมอจิ๋ว ถาหมอใหญก็
เรียกวาเทศนสอนประชาชนทั่วๆ ไป แกงหมอเล็กมีผูปฏิบัติ เชนพระเจาพระสงฆมา
เกี่ยวของสนใจทางดานจิตตภาวนา แกงหมอเล็กก็ออก ถามีแตพระลวนๆ แกงหมอจิ๋ว
ทั้งนั้นละ พุงๆ เลย  
 ธรรมเหลานี้ไปเอามาจากไหน ฟงซิทานทั้งหลาย อวดหรือไมอวดเวลานี้ ทาน
ทั้งหลายก็เห็นแลวหลวงตาไปเทศนสอนโลกทั่วประเทศไทย ยังทั่วโลกอีกดวย เปนเวลา 
๕๔ ป ธรรมะนี้ไปคนในคัมภีรไหนไมทัน ถาคนในคัมภีรธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
นี้เปดโลงไปหมด สมควรที่จะสงเคราะหสงหาขนาดไหนๆ จะเปนเองๆ อยูในนี้ ที่จะคิดวา
จะจนตรอกจนมุมไมเคยคิด มันเต็มอยูในหัวใจนี่แลว เหมือนเราไขกอกนํ้า น้ําเต็มอยูใน
ถังแลว เปดดานไหนๆ เอาเปดออกมาทั้งน้ันๆ เปดแคบเปดกวางจะออกตามนั้นน้ํา  
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 ธรรมะก็เหมือนกันควรจะแคบจะกวาง หมอใหญ หมอเล็ก หมอจิ๋ว จะออกทั้งน้ันๆ 
นี่เราพูดใหเต็มยันผลแหงการปฏิบัติธรรม ธรรมเวลาเกิด เกิดอยางน้ีเอง พระพุทธเจาก็
ธรรมเกิด ตรัสรูขึ้นมาสอนโลกไดทั้งสามโลก พระสงฆสาวกแตละองคๆ  ตามนิสัยวาสนา 
ธรรมเกิด ทานจะแสดงตามอรรถตามธรรมภายในหัวใจของทาน ทานยังไมไปเอาคัมภีรใบ
ลานที่ไหนมาเปนแบบเปนฉบับตลอดไป ทานจะเอามาเปนครั้งเปนคราวที่สัมผัสสัมพันธ 
ทานไมปฏิเสธเร่ืองคัมภีรก็ดี แตคัมภีรในของทานแมนยํา แนนหนามั่นคงมาก 
พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายออกจากคมัภีรในทั้งน้ัน 
 คัมภีรนอกนี้มาจดจารึกทีหลัง ที่วาพระไตรปฎก นี่ศาสนาลวงไปแลวตั้งเทาไร  
สังคายนาตั้งสามครั้งส่ีครั้งจึงไดมีคัมภีรออกมา แตกอนมีคมัภีรเดิม แลวบรรดาผูที่มีความ
เฉลียวฉลาดก็ไดไปคนคิดเอาคัมภีรนี้ออกมา หากวาทานผูเชี่ยวชาญทานสิ้นไปเสียอยางน้ี
จะไมมีรองรอยเลย จึงจดจารึกไวเสียตั้งแตตอนที่พอเปนไปได เพราะฉะนั้นจึงมคีัมภีร
พระไตรปฎก พระไตรปฎกนี้เกิดทีหลังนะ ไมไดเกดิกอน พระพุทธเจาเกิดกอน 
พระสงฆสาวกทั้งหลายเกิดกอนพระไตรปฎก ธรรมของทานที่สอนโลกสอนธรรม
ภายในใจทั้งน้ัน คัมภีรนี้ออกเปนเงาเทานั้นเอง ตัวจริงอยูกับหัวใจของทานหมดทาน
เทศน  
 อันนี้ก็ยอนเขามาที่เราเทศนนี่ อดตี-อนาคต-ปจจุบันอยูในความจริงอันเดียวกัน 
ธรรมขอใหรูภายในใจจะเทศนเต็มภูมิตามวาสนาของตัวเองนั้นแหละ นี่เราก็เทศนเต็มภูมิ
วาสนาของเรา เทศนสอนพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทย ไมปรากฏวาไดอัดไดอั้น ขึ้นสังคม
ใดก็ตาม สังคมนั้นสังคมใหญสังคมเล็กโลกเขาถือกันอยางน้ัน แตนี้ไมม ีถือเอาคนทีเ่ขามา
เกี่ยวของ จะสังคมใหญนอยขนาดไหน สูงต่ําขนาดไหนไมคํานวณ คํานวณที่วาสังคมนี้มี
จํานวนคนขนาดนี้ จะธรรมะประเภทไหนพอเหมาะพอดกีับสังคมเหลานี้จะไดรับประโยชน
ไปเปนที่ระลึกขอปฏิบัติของตน มันจะออกตามนั้นๆ ใหสูงกวานั้นไมได 
 ถาธรรมะประเภทที่ผูตั้งใจปฏิบัติมาแลวมันจะขึ้นไปเอง ขึ้นเอง ถึงแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วพุงเลย ไปหามาจากไหนพิจารณาซิ ออกจากนี้ นี่ที่เขาวาหลวงตาบัวออกมาจากปา
สําเร็จเปนอรหันต พระพุทธเจาออกมาจากตลาดกระดูกหมกูระดูกวัวหรือมาตรัสรูนะ ทาน
ตรัสรูในกระดูกหมกูระดกูวัวในทองตลาดหรือ พระพุทธเจาตรัสรูในปา นี่ก็มาหาเร่ืองวา
หลวงตาบัวอยูในปาแลวมาอุตริมนุสธรรมวาเปนอรหัตอรหันต โฆษณาโจมตีหลวงตาบัว 
เราไมเคยหวั่นประสากองมูตรกองคูถ มันจะมาอวดทองคําทั้งแทงที่เต็มอยูในหัวใจนี้ได
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ยังไง กท็องคําทั้งแทงเตม็หัวใจ มูตรคูถมันเต็มอยูในหัวใจของคนสกปรกตางหาก แลวจะ
มาเหาวอๆ มันเหาหาอะไร พิจารณาซิ 
 เราไมเคยสะทกสะทาน ถึงกาลเวลามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง เราไมเคยสะทก
สะทานไมวาสังคมใดในแดนมนุษยเรานี้ วาสังคมนี้สังคมใหญทานผูมียศถาบรรดาศักดิ์สูง
อยางน้ันๆ เทศนจะขยะแขยงไมมีบอกตรงๆ มแีตวาสังคมนี้ควรแกธรรมะประเภทใดเทา
นั้นเองใหญนอย ธรรมะประเภทนั้นจะออกๆ เปนลําดับลําดา ไอเร่ืองที่จะสะทกสะทานกับ
สถานที่ตางๆ สังคมตางๆ วาสูงวาต่ําเราไมมี เราบอกตรงๆ มีแตวาจะสงเคราะหสังคม
นั้นๆ ใหพอเหมาะพอดี ดวยธรรมประเภทใดจะออกเองๆ 
 นี่เราเทศนมาอยางน้ีตลอดวันเราหมดสิ้นชีวิตของเรา หมดความสามารถ ใหทาน
ทั้งหลายทราบเสีย นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา เปดอาอยูตลอดเวลา สระ
ใหญคือใจของเรา น้ําคือธรรมอยูกบัใจ กิเลสตัณหาคือจอกคือแหน มันปกคลุมหุมหอสระ
ใหญนั้นไว เมื่อมีผูไปเปดจอกเปดแหนออกมากนอยก็เห็นน้ําอยูในสระในบึงน้ันใสสะอาด 
ใชสอยอาบดื่มไดสนิทใจทุกอยางๆ และเปดออกเทาไรน้ําก็กระจางขึ้นมา เปดจอกแหน
ออกหมดเลยสระนี้เต็มไปดวยน้ํา นี้ใจของเราก็เหมือนกัน เวลานี้มีจอกมีแหนมีแตกิเลส
มันปดบัง ธรรมภายในใจไมมี  
 เพราะฉะนั้นจึงพากันเปดออก เปดจอกเปดแหน ความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็น
แกตัว ความขี้เกียจขี้คราน ความไมเอาไหน ความไมเชื่อบุญเชื่อกรรม นี้คือจอกคอืแหน
มันปกปดกําบังธรรมเอาไว ธรรมกาวไมออก เปดอันนี้ออกไปดวยการทําบุญใหทาน 
ขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนดี แลวจอกแหนนี้จะขยายตัว ธรรม
แทๆ จะปรากฏขึ้นภายในใจของเรา ซึ่งเทียบกับน้ําในสระ สระใหญคือใจ น้ําคือธรรมอยู
กับใจ จอกแหนคือกิเลสทั้งหลายนั้นนะมันปกคลมุใจใหพากันเปดออก  
 ทีนี้เวลาเปดออกหมดแลวมันก็เต็มภูมิ เต็มภมูนิิสัยวาสนา สระเล็กสระใหญสระ
นอยตามเหลานั้น สระใหญเต็มสระ สระเล็กเต็มสระ สระขนาดไหนน้ําเต็มสระ นี้สาวก
ทั้งหลายทานนําธรรมมาแสดงเต็มสระของทาน คือหัวใจของทาน ตามนิสัยวาสนา สระเล็ก
สระใหญ นิสัยวาสนากวางแคบขนาดไหนเทากับสระเล็กสระใหญ ทานนํามาสั่งสอนสัตว
โลก เราจะเปนสระไหนก็ตาม สระของเราน้ําคืออรรถคือธรรมเต็มหัวใจ เราจึงเทศนสอน
โลกมาตลอดเวลานี้ ใครจะมาตําหนิติเตียนอะไรเราไมเคยสนใจ ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องสกปรก
ทั้งนั้น ความสะอาดคือธรรมตางหากที่เราเสาะแสวงหา เราไดอรรถไดธรรมที่สะอาดมา
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สอนโลก เราจึงสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยในเวลามีชีวิตอยู เราตายไปแลวก็สุดวิสัยที่จะเทศน
สอนได 
 นี่ละผลแหงการปฏิบัติธรรม อกาลิโกไมมกีาลสถานที่เวล่ําเวลา เหมือนเปดจอก
เปดแหน เปดออกเมือ่ไรจะเห็นน้ําเมื่อนั้น ถาไมเปดตั้งกัปตั้งกัลปก็ไมเห็น นี่ตายกองกัน
อยูนี้ไมเปดกิเลสตัณหาออกก็ไมเห็นอรรถเห็นธรรม ตายกองกันจมอยูในนรกทุกสถานที่มี
แตสถานที่ตายกองกันของสัตวโลกผูประมาททั้งนั้น เราอยาพากันประมาท ใหตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติตัวใหดี โลกมนุษยนี้สําหรับชาวพุทธเรานี้เหมาะสมแลวไดพุทธศาสนามา
ครองใจ  
 นอกนั้นมีแตเส้ียนแตหนามเอามาเสกสรรปนยอวาเปนศาสนาๆ มันคือกองฟนกอง
ไฟเครื่องสงเสริมกิเลสตัณหา ฆาฟนรันแทงกันทั้งๆ ทีศ่าสนามีอยูเต็มโลกเต็มสงสาร 
ทําไมหาความสงบจากศาสนาบางไมม ี มันเปนอะไร ก็มันไมใชศาสนธรรม มันเปนเครื่อง
สงเสริมกเิลสตัณหาตางหากเต็มอยูในหัวใจของผูเปนเจาของศาสนา แลวจะเอาของดบิของ
ดีมาสอนไดยังไง ก็มีแตฟนแตไฟ เห็นกันก็เอาศาสนารบกัน เทานั้นเอง นี่ศาสนาพุทธเรา
ไมรบกับใคร รบกับกิเลสในหัวใจตนเอง รบกับความชั่วชาลามกในหัวใจตนเองตางหาก 
เปดออกๆ แลวจะมีความสงบรมเย็น  
 ดังที่เราปฏิบัติมานี้เปนตัวอยางไดหรือไมเปน เราจะตายแลวใครจะมายกยอเราก็
ไมเอา มายกยอสรรเสริญ ตําหนิติเตยีนเราไมรับ เหมือนน้ําเต็มแกว เอาน้ํามหาสมุทรมา
เทใสมันก็ลนไปหมด อนันี้ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันเต็มเปยมแลว เอาอะไรความยกยอ
สรรเสริญ ความติฉินนินทามามันก็ไหลออกหมด ไมเอาเลย  เราจะทําประโยชนใหโลกใน
เวลามีชีวิตอยูนี้เต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา ที่ชวยโลกมานี้ก็ ๖ ปเต็ม ส่ิงที่เราพึงปรารถนา
และประกาศใหพี่นองทั้งหลายก็ไดมาเต็มเม็ดเต็มหนวย สมความมุงมาดปรารถนาทุก
อยาง 
 ทองคําเราวาจะใหได ๑๐ ตัน เวลาไดมารวมแลวตั้ง ๑๐ ตันกับ ๓๑๒ กิโลคร่ึง  
และดอลลารก็ใหได ๑๐ ลาน ก็ไดตั้งสิบลานสองแสนกวา นี่ไดมาสมมักสมหมาย สวนเงิน
สดนี้เราไดเขาซื้อทองคําเพียงสองพันลานกวาบาทเทานั้น นอกจากนั้นกระจายทั่วประเทศ
ไทย ดวยการสงเคราะหสงหาคนทุกขคนจน สถานสงเคราะห โรงรํ่าโรงเรียน โรงพยาบาล 
ที่ราชการทั่วประเทศไทย เราชวยดวยเงินสดนี้นะ เพราะฉะนั้นเงินสดจึงไมไดเขาซื้อทองคํา
มากนัก เพียงสองพันกวาลานเทานั้น สวนออกชวยโลกสงสารนี้เปนพันๆ เปนหมื่นๆ ลาน 



 ๙

 นี่เราทําประโยชนใหพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะนั้นใครจะมากลาวโทษกลาวกรรมเรา 
โจมตีเราอยางที่โจมตีทกุวันนี้ พวกนี้คือขาศึกศตัรูของชาตขิองศาสนา ทานทั้งหลายจํา
เอาไว เราไมเคยทําลายชาติทําลายศาสนามาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งบัดนี ้มีแตการสงเสริม
อุมชูชาติและศาสนาเต็มกําลังความสามารถของตน ดวยการประกอบความดีและทํา
ประโยชนใหแกโลกเทานั้น เราไมมีอะไรเปนขาศึกศัตรู แตเขามาโจมตีเราเปนยังไง ฟง
ซินะ มาโจมตีคนทําดี ไอคนทําชั่วมันไมโจมตี มันไมมีความดีทํา เขาทําที่ไหนไปเที่ยวโคน
เที่ยวทําลายไปหมด 
 เมื่อเร็วๆ นี้ก็ออกทางหนังสือพิมพไมใชเหรอ เมื่อวานนี้ก็ไดอาน ที่ออก
สนามหลวง เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย โจมตีครูบาอาจารย โจมตีผูทําดทีั้งหลายตลอดทั่ว
ประเทศไทยที่อุมชชูาติตนเองดวยการขวนขวายหาเงินเขามาสูชาติ มันก็โจมตีไปเสียแหลก
หมด พวกนีห้รือพวกที่จะปกครองบานเมือง ทานทั้งหลายใหดูทั่วหนากันนะ พวกนี้ละพวก
มหาภัยตอชาติตอศาสนา ไมมีใครละ วันนั้นเปนวันวิสาขบูชานาจะมีคําพูดคําจาที่เปนสิริ
มงคลใหแกพี่นองชาวพทุธเรา ซึ่งไปชุมนุมฟงวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่พระพุทธเจาตรัส
รูและปรินิพพานวันนั้นพอด ี
 เวลาขึ้นเทศนเอาตั้งแตมตูรแตคูถเอาแตเส้ียนแตหนาม เอาแตฟนแตไฟเผาคนทั้ง
สนามหลวงนั้นเต็มไปหมด หาที่จะเปนสิริมงคลไมมี มีแตโจมตีผูทําดี ยกตัวอยาง หลวงตา
บัว เขาเลี่ยงทางกฎหมาย หลวงตาองคนั้นหลวงตาองคนี้วางั้น เขาไมออกชื่อ ถาออกชื่อมัน
ผิดกฎหมาย ก็เล่ียงโจมตีๆ ไปอยางน้ันตลอดมา แลวใครเขาก็ทราบกันหมด เร่ืองผาปา
ใครเปนคนทํา แนะมันก็บอกชดัเจนอยูแลว นี่ละพวกมหาภัยขึ้นไปวันนั้น ดูวาไดโอกาสฟด
ใหเต็มเหนี่ยว เขาจึงไดใหนามประกาศนียบัตรติดหัวมันไปหรือไงไมทราบ วาพระกาฝาก 
เขาใจไหมละ ขึ้นไปทําลายศาสนาอยูบนเวทีสนามหลวงวันนั้น วันวิสาขบูชาซึ่งเปนวันมหา
มงคลกลับกลายเปนวันโลกวินาศไปหมด ทําลายจิตใจคนมากมายกายกองวันนั้น  
 ทานทั้งหลายใหจําเอานะ นี่ละพวกเปรตพวกผีไปไหนจะหาความเจริญไมได จะหา
ความชุมเย็นไปสูความยิ้มแยมแจมใสไมได มีแตเอาฟนเอาไฟไปเผา นี่ใหจําเอานะ เราทํา
ดีขนาดไหนเต็มกําลังความสามารถของเรา แลวยังจะทําอีกตอไปจนกระทั่งส้ินสุด  แมที่สุด
เวลาเราจะตายเราก็เขียนพนิัยกรรมไวเรียบรอยแลว วาเวลาเราตายนี้ใหตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นเก็บหอมรอมริบสมบัติเงินทองที่เขามาบริจาคเรา ใหคณะกรรมการเก็บไวอยาง
เรียบรอยแลวไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงทั้งหมด เราจะเผาเราดวยไฟ เพราะไฟเปน
ประโยชนแกคนตาย สวนสมบัติเงินทองเปนประโยชนแกผูยังมีชีวิตอยู จะเอาสมบัติเงิน
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ทองเหลานี้ไปเปนประโยชนแกผูยังมชีีวิตอยู เชนซื้อทองคําเขาคลังหลวงเปนตน เราทํา
อยางน้ีตลอดมา  
 แลวก็ถูกโจมตีๆ พวกนีพ้วกโลกวินาศ เวลานี้กําลังเต็มบานเต็มเมือง ออกหนาออก
ตาหนาดานที่สุดนะเวลานี้ บานเมืองไทยของเราเปนเจาของทั้งศาสนา เปนเจาของของคน
ทั้งชาติ สมบัติของคนทัง้ชาติดวย แลวพวกเปรตพวกผีพวกมหาโจรมหาภัยที่เขามาลุกลาม
เวลานี้เราคิดวายังไงบาง พิจารณาใหดีนะ หลวงตาบัวตายแลวจะไมมีใครบอกอยางน้ีนะ 
ใหดําเนินรักษาชาติศาสนาของเราใหเขมแข็งแมนยําทุกอยาง อยาออนแอทอแท เปนแบบ
เตาหดหัวอยูในกระดอง ใหเขาตีกระดองแตก หมดทั้งชาติทัง้ศาสนานะจําใหดี 
 เวลาหลวงตาบัวตายแลวก็ใหกาวเดินตามนี้ ซึ่งเปนทางเดินอันเปนสิริมงคล แก
ชาติแกศาสนาของเราแลว ใหพากันกาวเดิน หลวงตาชีวิตเหมือนกับทานทั้งหลาย หมด
ลมหายใจเมื่อไรก็ตาย ผูที่ยงัมชีีวิตอยูใหกาวเดินรักษาสมบัติชาติของตนเองศาสนาของ
ตนเองใหเปนที่แนนหนามั่นคง อยาปลอยใหพวกมหาโจรมาตีกระดองๆ เราไมใชเตา 
เขาใจเหรอ เอาลุกขึ้นฟดกันทันทกีับความชั่วเปนอะไรไปวะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ยังมี
อะไรจะอานอีก จะอานอีกเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกนะ  
 ผูกํากับ  อันนี้นาสนใจมากกวาเมื่อวาน เพราะวาเปนการโกหกคําโตที่ใน
รัฐสภาครับ หนังสือพิมพ พมิพไทยประจําวันนี้ 
 หลวงตา หนังสือพิมพไทยกด็ ี หนังสือพิมพอะไรก็ดีเปนหัวใจของชาติเรา 
ขอใหออกดวยความสุจริตยุติธรรมตอชาติตอศาสนาของเรา อยาเห็นแกคาจางรางวัลที่เขา
ไปจาง ใหปลิ้นปลอนหลอกลวง แลวมาทําลายชาติและศาสนาของตน ไมสมควรอยางยิ่ง
กับหนังสือพมิพที่เปนหัวใจของชาต ิเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพทุกฉบับขอใหออกตามความ
สัตยความจริง เพื่อประชาชนทั้งชาตเิขาจะไดไวใจ นอนใจ ตายใจกับเรา หนังสือพิมพเราก็
ขายไดสะดวกสบายเลย  
 เอาจะจนไปเพื่อรักษาชาติเอาใหจนไปเถอะนะ ไอจนแบบไปหาตมตุนเขามา เปน
เศรษฐีมันก็จนอยูในตัวของมันนั่นแหละ เราขอขอบคุณและอนุโมทนากับหนังสือพิมพ
ทุกฉบับที่ออกประกาศใหพี่นองชาวไทยเรา ซึง่เขาเชื่อถือหนังสือพิมพอยูแลวใหเปนที่
เขาอกเขาใจตามความสัตยความจริงตลอดมา และขอขอบคุณตลอดไปดวย ขอให
ออกหนังสือพิมพเปนความสัตยความจริง อยาเห็นแกสินจางรางวัล จะเปนการทําลาย
ชาติศาสนาของตน เอาละทีนี้อานตอไป 
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 ผูกํากับ คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวันนี้นะครับ หัวขอเร่ืองวา “เลิกหลับ
อยูกับกองกิเลสไดแลวครับ”  
 หลวงตา เออ เลิกหลับอยูกับกองกิเลสไดแลว เอาตื่นยังไง เอาวาไปตื่นยังไง 
 ผูกํากับ ขอความมีดงัตอไปนี้นะครับ 
   เลิกหลับอยูกับกองกิเลสไดแลวครับ! 
 คําส่ังสอนขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงใหพุทธบริษัทเปนผูรู ผูตื่น ผู
เบิกบานในทุกเมื่อ แตไมรูเพราะเหตุใดในเมื่อผมไดนําขอมลูการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระพุทธศาสนา(องคการมหาชน) ที่สอวาเปนอันตรายตอพระพุทธศาสนาอยาง
รายแรงชนิดที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร พุทธบริษัทกลบัทําเปนหลับไมรูตื่น 

 ผูที่รูตื่นตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค กลบักลายเปนพระรุกขมูลที่บําเพ็ญ
ธุดงควัตรภาวนาอยูตามปาตามเขาโนน? 

 นอกจากพระภิกษุสายวัดปาดังกลาวแลว ก็เห็นจะมีสาธุชนอกี 2 กลุมดวยกันที่
กลุมหนึ่งเปนผูรูลึกซึ้งถงึภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกฎหมายมหาภัยฉบับนี้ กฎหมายมหา
ภัยนี้ก็คือ “รางพระราชกฤษฎกีาจัดตั้ง สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา (องคการ
มหาชน) พ.ศ...” ซึ่งสาธชุนกลุมนี้ไดนําเร่ืองราวไปรองขอความชวยเหลือกับทานส.ว. ชงค 
วงษขันธ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา 
 ทราบวาในการประชุมแจงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันกอน ทานส.ว. ชงค ไดชงเรื่อง
นี้ตอที่ประชมุ จากน้ันรองนายกฯ ดร.วิษณุ เครืองาม ก็ลุกขึ้นมาตอบวาเร่ืองนี้กําลังอยู
ระหวางการดําเนินการยังไมมีรายงานใดๆ เขามา 
 ใหตายเถอะ! ผมอยากสบถดังๆ จะเปนไปไดไง ในเมื่อรางพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ ผูรับจางเขาดําเนินการจนเปนรูปเปนเลมเสร็จเรียบรอยไปตั้งนานแลว ผูลง
นามแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งฯจํานวน 29 ทาน ซึ่งแตงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2547 ก็ตัวทานเองนั่นแหละ แลวจะมาวายังไมทราบความคืบหนาจะ
เปนไปไดอยางไรกัน 

 ใหรูสึกทะแมงๆ ยังไงชอบกล ?? 

 เอา วกมาถึงสาธุชนอีกกลุมหนึ่งบาง ทานนี้ไดมีจดหมายมาถึงผม บอกวาอยากจะ
ขอใหผมชวยลงเนื้อหาของภัยอันตรายจากรางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อีกสักรอบดวย ชาว
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พุทธทั่วไปยงัไมทราบ และเขาทานนี้ก็ยินดีที่จะชวยกระจายขาวบอกไปถึงพุทธบริษัทให
ไดรับทราบอีกทางหนึ่ง 

 ครับ ตองขออนุโมทนาบุญตอสาธุชนทานนี้ไว ณ โอกาสนี้ดวย ขอใหบุญกุศลที่ชาว
พุทธเชื่อวามจีริง จงชวยอภิบาลใหทานและครอบครัวจงประสบแตความรมเย็นเปนสุขใน
ทุกเมื่อทั้งในภพนี้และภพหนา ผลบุญกุศลจากที่ทานมีความตั้งใจทํานุบํารุงปกปองรักษา
พระพุทธศาสนานี้ใหญหลวงจะนับจะประมาณมิได 
 ชางผิดกับพระบางรูปผูมากดวยบรรดาศักดิ์ ลาภ ยศ และสรรเสริญอยางส้ินเชิง ซึ่ง
ทานเหลานั้นยังคงอิ่มเอมอยูกับยศถาบรรดาศักดิ์ จนเกิดอาการหลับไมรูตื่น หรือที่เรียก
กันวา หลับลึก ถึงจะจับสบงกระตุกปลุกอยางไรกไ็มรูจักเปนผูตื่นเสียแลว 

 จะคิดวาเปนการเอาเปรียบพระภิกษุสายวัดปาก็ไมนาจะผิด ก็ทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนาที่บรรพชนทั้งหลายไดสรางสมมาหลายชั่วอายุคน หวังใหเปนทรัพยมรดก
ตกทอดไปถงึพุทธศาสนิกชนรุนหลังๆ ซึ่งควรที่พระภิกษุสงฆรุนนี้จะไดรวมกันชวยเหลือ
ดูแลรักษา เพราะเปนกิจของสงฆโดยตรง แตกลับทําเปนธุระไมใช 
 ภาษาโจเขาเรียกวากินแรงเพื่อน ! 
 จะบอกวาอาตมาไมรูก็ไมได เพราะพุทธองคทรงสั่งสอนใหศิษยตถาคตไดรูทุกสิ่ง
ดวยปญญา แลวทําไมละถึงไมรูจักศึกษาคนควาเพื่อใหเกิดปญญาไดรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่
ควรจะรู ยุคนี้เปนยุคแหงขอมูลขาวสารกฎหมายทางบานเมืองก็มบีัญญัติไว ไมให
เจาหนาที่รัฐปกปดขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรรู 
 ทําไมถึงไมขอเอกสารหลักฐาน การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา
จากผอ.สํานักพุทธมาพิจารณาดูบาง 

 ดูกันใหจะจะแกตาซิวา ในมาตรา 48 แหงบทเฉพาะกาลนั้น ไดมีการบัญญัติใหโอน
บรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้และเงินงบประมาณของสํานักงานศาสนสมบัติไปเปน
ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนาจริงหรือไม? 

 เพราะนั่นหมายถึงเงินของคณะสงฆในกองทุนศาสนสมบัติ ที่สะสมมานาน
หลายชั่วอายุคน จะตองตกไปเปนสมบัติขององคการที่ดาํเนินการอยางเบ็ดเสร็จดวย
กลุมคนเพียง 7 คนเทานั้น แลวยังจะไมรูรอนรูหนาวอีก !? 

                                                                       ณ หนูแกว 

                                                                     จากหนังสือพิมพไทย 

                  ฉบับวันที่ 5 มิ.ย. 47 



 ๑๓

 หลวงตา วันนี้ก็ไมมีอะไรจะตอบละ มันจะแจงไปหมดแลว บอกชัดเจนแลว 
ไมมีขอขัดแยงตรงไหนพอจะขดัแยงกันในเวลานี้ 
 ผูกํากับ ก็ตัวมหาภัยไปโกหกคําโตในสภาครับ คือ ส.ว.ชงค วงษขนัธ เขา
ถามขึ้นในที่ประชุมของวุฒิสภา แลว ดร.วิษณุ เครืองาม กต็อบวารางดังกลาวอยูระหวาง
ดําเนินการ ยังไมมีรายงานใดๆ เขามา ทั้งๆ ที่ตวัทานเองเปนผูตั้ง 
 หลวงตา ใครเปนผูดําเนินการเดี๋ยวนี้ คือใคร 
 ผูกํากับ ตัวทานเปนผูตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
 หลวงตา ก็นั่นแลว มันตั้งขึน้มามันหลบมันหลีกอยางน้ันละ พลิกแพลง
เปลี่ยนแปลง ตัวหัวมันละตั้งขึ้นมาจะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาเวลานี้ พอเขาจับหางมันได 
มันแฮๆๆ มันกลัวมันหางขาด เอาวาไป 
 ผูกํากับ อันนี้เปนการโกหกออกทั้งทีวี และวิทยุ เห็นทั้งภาพทั้งเสียงไปทั่ว
ประเทศ 
 หลวงตา เออน่ันละ   มันโกหกนี้มันฆาตัวมันเอง  เขาใจเหรอ  ประกาศวัน 
วิสาขบูชา แทนที่จะใหไดอยางใจที่กาํลังโมโหโทโสคับแคนหัวใจ เปดออกเต็มเหนี่ยว มีแต
ฟนแตไฟเผาหัวใจชาวพุทธเรา แลวจะเอาความดีมาจากไหน เขาใจไหมละ ก็มีเทานั้น 
 ผูกํากับ สมกับที่หลวงตาวาเปนตัวมหาภัยอยางรายแรง 
 หลวงตา ก็ไมสมยงัไง ก็เราไมหาอุตริหลอกใครนี่วะ เราเอาความจริงมาพูด 
คอขาด ขาดไปเลยยังบอก เร่ืองของเราที่ออกจะใหผิดธรรมผิดวินัยไมม ี มีแตตรงแนวๆ 
ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูกไปเลย ไมเคยสะทกสะทานกับใครในสามแดนโลกธาตุ กราบ
แตธรรมอยางเดียว ธรรมวายังไงไปอยางน้ันละ เอาละนะ 
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