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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ใหกลับวัดของทานนั้นเหมาะ 
 

 (ลูกศิษยหลวงปูสังวาลย เขมโก วัดทุงสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี กราบขอเมตตา
หลวงตาใหชวยไกลเกล่ียกรณีทานอาจารยสนอง วัดสังฆทาน ไมยอมใหนําศพหลวงปูไป
บําเพ็ญกุศลที่สุพรรณบุรี โดยยกเหตุผลวาลูกศิษยและลูกหลานหลวงปูสวนใหญเปนชาว
สุพรรณบุรีไมสะดวกที่จะมาบําเพ็ญกุศลที่วัดสังฆทานของทานอาจารยสนอง) อันนี้ก็เปน
เหตุผลอันหนึ่งแตไมมีน้าํหนักมากยิ่งกวา หลวงพอสังวาลย ทานเปนเจาอาวาสวัดทุง
สามัคคีมานาน ทานสนองเปนลูกศษิยของทานไปอยูที่วัดสังฆทาน ในระหวางลูกศิษยกับ
อาจารยเปนธรรมดาแยกกันไมออก ยอมไปมาหาสูทั้งเปนทั้งตายก็ไปหากนัอยูเสมอ เวลา
ทานไปเสียที่นั่น ตามหลักธรรมชาติแลว หลวงพอสังวาลยก็ตองไปอยูวัดทุงสามัคคี
ตามเดิม กม็ีเทานั้น เราไมพูดมากแหละเรื่องอยางน้ีก็มายุงกัน ใหเราไปไกลเกล่ียอะไร 
เหตุผลมนัมีอยูแลวนี่ 

เชนอยางพอแมอยูนี้ แลวไปเยี่ยมลูกหลานที่บานนี้ เขาใจไหม ทีนี้พอแมเกิดไปเสีย
ไปตายเสียที่บานลูกหลาน แลวลูกหลานหวงไวไมใหกลับบานเดิม มีเหตุผลอะไรพิจารณาซิ 
ที่หวงไวไมยอมใหกลับไปบานเดิมของพอที่มาเยีย่มลูกนะ ลูกหวงไวไมใหพอไปบาน 
ลูกหลานก็มีเต็มอยูในบานนั้น แลวจะพิจารณาวายังไง เทียบกันตรงนี้ละ เทียบเหตุผลกัน 
เชนอยางหลวงตาบัวมลูีกมีหลานอยูบานหลวงตาบัว เต็มอยูในบานนี้ก็มี แลวหลวงตาบัวก็
อยูบานหลังน้ี แลวก็ไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานที่บานนี้ เกิดไปตายที่บานนี้ ลูกทางนั้นหวงไว
ไมใหกลับบานอยางน้ีมันสมควรแลวหรือ พิจารณาซิ มันไมนาจะมีปญหาอะไรเลย เพราะ
ไมเปนเรื่องราวที่จะเปนไปไดที่วา ไปตายอยูที่บานลูก ลูกหวงไวไมใหกลับบาน ทางโนนก็มี
ลูกมีเตา เทานี้มันก็พอแลว เราไมอยากวินิจฉัยมากเพราะมันตื้นๆ นิดเดียว จะมาทะเลาะ
กันหาอะไร 

ตามหลักความจริงแลวหลวงพอสังวาลย ก็กลับไปวัดทุงสามัคคีตามเดิมเทานั้น 
เพราะทางนั้นก็เปนวัดของทานดวย มีลูกมีหลานเต็มบานเต็มเมืองดวย ทางนี้เปนลูกศิษย 
เจ็บไขไดปวยไมเจ็บไขไดปวยทานก็ไปมาอยูเสมอ แตเวลาเกิดมาตายทีน่ี่แลวทานก็ตองได
กลับวัดของทานเปนธรรมดา ลูกเตาก็ตามไปปฏบิัติบูชาทานวิธีใดก็แลวแต ก็มีเทานั้น จะ
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ไปหวงไวก็เรียกวาฟงไมไดเลย เหมือนกับพอไปเยี่ยมลูก ตายแลวลูกหวงไวไมใหพอ
กลับไปบาน ลูกหลานทางนั้นก็มี มันฟงไมขึ้นเขาใจไหมละ 

จะวาอะไรแมแตไอหยองเราไปตายอยูในครัวนั้น มันก็จะตองกลับมาหาหลวงตา
เขาใจไหม ทางนี้จะหวงไวในครัวไมได หลวงตาเปนพอใหญของไอหยองใชไหม ตายแลว
เขาตองมาบอก อุมไอหยองมาบอกวาตายแลว ทีนี้จะจัดการยังไงเราก็ส่ังเทานั้นละ ตองมา
หาเรา มีเทานั้นเอง แลวเปนยังไงที่พดูนี้เหตุผลเพียงพอแลวเหรอ มันไมใชเร่ืองที่จะมายุง
กันอยางน้ี ไมใชเด็กนี่นะ นี่เราพูดตามหลักความจริงกลางๆ เฉยๆ จะเอาไปไมเอาไปหรือ
จะทํายังไงกแ็ลวแต เราไมเปนผูหวงหาม ไมมเีหตุมีผลอะไรที่จะมาถกมาเถียงหึงหวงกัน 
เดี๋ยวจะนําเร่ืองของเราไปเปนขอทะเลาะกันอีก เราจึงลําบากนะ พิจารณาหมดแลวเหลานี ้

นี่กลับมาอะไรอีก ไปไดสองสามวันกลับมาอะไรอีก ไปไดสองสามวันก็ไลกลับไปนะ 
มาจุนจานๆ บอกใหชัดเจนเสียคราวนี้ ใหกลับนะอยามานี้ มาจุนจานอะไรอีก ไปเมือ่วาน
ซืนวันนี้มาอีกแลว มาก็จุนจานๆ มันขวางหูขวางตาคนทั้งวัด เจาของไมรูตัว เตือนแลวนะ
เราเคยเตือน นี่ดูนะ ตาฝาๆ ไมไดดูธรรมดานะ เตือนๆ หลายครั้งหลายหนยังทะลึ่งมาอีก 
คราวนี้ไลแหละ อยามานะ ไมได วัดนี้มีคุณคามากขนาดไหน เราคนเดียวกับวัดนี้ตางกัน
อยางไรบาง จะมากีดมาขวางกันไดเหรอ ไปที่ไหนๆ มันไดยิน หูยุบยิบๆ อยูนี่นะ เขาใจ
หรือเปลาละ นี่เคยเตือนนะ เคยเตือนอยูเร่ือยๆ  ความพอดีพองามมีอยูใหปฏิบัติ นี่เรา
เตือน อยาจุนจานๆ เจอกันที่ไหนเตือน แลวก็ดื้อหลายครั้งหลายหน 

เดี๋ยวจะไลไปวัดสังฆทานใหทานผูกไวนั่นนะ กําลังเกิดเรื่องสังฆทานอยูเวลานี้ ให
กลับอยามาอยู ไมได เคยเตือนหลายครั้งหลายหน ทีนี้เอาแลวนะใหชัดเจนเลย หรือยังไม
เขาใจอยูเหรอ มันยังไงกนันี่ ไปไดวนัสองวันกลับมาแลว ไปเมื่อวานหรือวานซืนนี้ แลวมา
อีกแลววันนี้เราบอกใหไป เตือนแลวๆ เตือนเสมอยังไมฟง ยังดื้อเขามา คราวนี้บอกให
ชัดเจนใหกลับ วัดนี้มีคุณคามากขนาดไหน อยาใหมันขวางหูขวางตา ความพอดมีีอยู แลว
เปนยังไง อยาดื้อนะดื้อกับอรรถกับธรรมกับครูกับอาจารยที่วาเราเคารพ ทานบอกเราตอง
ฟงซิ เราอยาไปดื้อทานที่วาเราเคารพ 

ใครก็ตามในศาลานี้เราพูดไดอยางน้ีเหมือนกันหมด เราไมไดเขาขางน้ันออกขางน้ี 
ใครผิดถูกชัว่ดีวา ตั้งแตไอหยองเราเดินเขาไปในครัว มันมาเหาวอกๆ ขางๆ เรา เราเอาไม
ตี โอย วิง่เขาในนั้น ตั้งแตนั้นตอไปเหาอยูโนนไมออกมานะ มันยังรูจักเข็ดไอหยอง นี้ฟง
แลวไมรูจักเหตุจักผล ควรปฏิบัติตามหรือไม เราไมใชไอหยองนี่วะ ดูคนไมใชเลนๆ นะ 
ของหยาบๆ เคยเตือนหลายหนแลวไมยอมฟงเสียง คราวนี้ก็หนักเขาละซี ใครก็ตามใหฟง
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ทุกคนนะ พูดคนนี้ไมไดหมายถึงวาคนนี้ผิดพลาดคนเดียว ทุกคนมีทางจะผิดพลาด
เหมือนกัน ใหเอาความถูกตองดีงามไปปฏิบัติ เขาใจหรือเปลาที่พูดนี้นะ พูดใหฟงทกุคน
นะ มันดื้ออะไรนัก จะมาปฏิบัติแบบดื้อดานเหรอ ธรรมดื้อดานในวัดนี้ไมม ี

ผูกํากับ หนังสือพิมพ พมิพไทย คอลัมน วิวาทะ ของปูโอม หัวขอวา 
พระปารูเรื่องบานเมืองดีกวาพระในเมือง 

 เกิดมาเปนพระปา จะเปนสมัยนี้หรือสมัยกอนถกูมองวาทานไมทันโลก ไมทัน
เหตุการณ วันๆ คืนๆ เอาแตนั่งหลับตา จับคําภาวนาใหจิตเปนสมาธิอยางเดียว ยิ่ง
ปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสาร เกิดอะไรขึ้นมาปบ พระในบานในเมืองจะรูทันกันกอน จะ
หาทางเผยแพรขาวสารตอๆ กันไปใหรับรูในวงการกันอยางรวดเร็ว ขณะที่พระปาไมรูเร่ือง
เลย 

แปลกแตจริง ไมอยากจะเชื่อเลย เกิดเหตุการณกลับตาลปตร เร่ืองที่สําคัญเกิดขึ้น
ในแวดวงศาสนา มันสงผลไดผลเสียโดยตรงตอพระศาสนาสวนรวม พระในเมืองระดับเปน
ครูอาจารย เปนพระนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ทานกลับบื้อขาวนนี้ 
เทานั้นยังไมพอ พระในเมืองกลุมนี้จับมือกันเหนียวแนน ทํางานเพื่อพทิักษ
พระพุทธศาสนา จัดตั้งศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยขึ้นมา พิชิตงานใหญๆ 
มาแลวหลายงาน ทานไมรูเร่ืองงานใกลตัวครั้งน้ีอยางเหลือเชื่อ ไมรูพอวาแถมยังออกขาว
พูดจากรอกไมโครโฟนในงานสงเสริมพระพุทธศาสนา ที่มณฑลพิธีทองสนามหลวงอีกดวย 
กระแนะกระแหนพระปา ซึ่งมีแกนนําคือ อาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน แหงวัดปา
บานตาด จ.อุดรธานี อีกตางหาก ประกาศใหสังคมรับรูวาทานตกขาวสําคัญไปอยางสนิท 

ขณะที่คนกลุมหนึ่งขนาดที่เปนชาวบานแทๆ เขายังรูจากการบอกเลาของใครรูมั้ย รู
มาจากพระปาที่ใครๆ ปรามาสทานวาอยูแตในปา วันๆ เอาแตนั่งหลับหูหลับตา ไมรูเร่ือง
โลกภายนอก เร่ืองสําคัญที่วาน้ีพระปาทานรู และรูดีไปถึงที่มาของเรื่องน้ีเปนอยางดีเสีย
ดวย เร่ืองนี้ ณ.หนูแกว เปดประเดน็ที่ น.ส.พ.พิมพไทย มากอนหนานี้นานแลว โดย ณ.
หนูแกว เตือนสงฆใหเฝาระวัง สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ จะเข็น สนง.ทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา ออกมาในยามที่พระสงฆทานเผลอ 

สนง.พระพทุธศาสนาแหงชาติ โดย พล.ต.ท.อดุม เจริญ ปฏิเสธตลอดมาวาไมมี
อะไรๆ และไมมอีะไรจริงๆ ทานเจาพระคุณสมเด็จพระพฒุาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) 
ประธาน มส.พูดดงัๆ ใหประชาชนทั้งประเทศรับรูผานทางโทรทัศนเมื่อคราวถายทอดการ
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ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. นี้วา ขอใหทานทําเร่ืองนี้ดวยความโปรงใส รอบคอบ ยอมรับ
กันได และอยารีบรอน 

เบ้ืองหลังลึกๆ มันเปนอยางไรรูไหมครับ สนง.ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ที่
พยายามจัดตั้งขึ้นมาเลียนแบบ สนง.ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย นี้ เล่ียงที่จะออกเปน
พระราชบัญญัติ เหมือนกับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินของการจัดเพื่อการพัฒนาที่ซึ่งแทง
ไปแลวกอนหนานี้ แตออกเปนพระราชกฤษฎีกาแทน ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ผู
กํากับดูแลงานดานศาสนาแทนนายกรัฐมนตรี เซ็นนามกํากับวา ใหดําเนินการเร่ืองนี้โดย
ดวน 

หลวงตาพระอาจารยมหาบัวและบรรดาลูกศิษยพระปาทั้งหลายทานไมยอม เห็นวา
เปนภัยคุกคามตอพระศาสนามากเกินไปเสียแลวเอาไวไมได จนสุดทายขออนุญาตยื่น
จดหมายของหลวงตาใสมือทานนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทกัษณิ ชินวัตร ใหจัดการเรื่องน้ีเมื่อ
สัปดาหที่แลว 

เปนงงกันไหมละครับ อยานึกวาพระปาทานเอาแตหลับหูหลับตา ไมรูเร่ืองโลก
ภายนอก ที่แทกลับเปนพระในเมืองใกลเกลือกินดาง กลับไมรูเร่ืองอะไรเลย หรือแกลงทํา
เปนไกก็ไมรู 

งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวันสุดทาย พระราชกวีรับสารภาพวา พึ่งจะ
ไดรับรางพระราชกฤษฎกีาฉบับนี้ 

คนโบราณที่อยูรับใชใกลชิดพระสงฆไมกลาตอแหลตอพระสงฆ ถือวาเปนบาป
อยางแรง ผิดกับคนสมัยนี้ กลาในสิ่งที่ไมควรกลา เปนใคร หมายถึงใคร เดาเอาเองก็แลว
กันเถอะโยม 

หลวงตา เอาละ เขาอธิบายมาแจงชัดอยูแลว ไมมีอะไรที่จะแกไขหรืออธิบายเพิ่มเติมอะไร 
เขาใจกันตามนี้ก็แลวกัน 

ผูกํากับ ตกลง พระปารูเร่ืองบานเมืองดีกวาพระในเมืองนะครับ 

หลวงตา ออ ทานก็ยอมรบัในสิ่งที่ทานรูเร่ือง ส่ิงที่ทานไมรูเร่ืองแมอยูในวัดทานก็มี แตทาน
ก็ไมรูเร่ืองจะวาไง เราจะรับวารูเร่ืองไปหมดไมได เขาใจไหมละ ตื่นเชามาหนูกัดหมอนเสีย
แหลก ตื่นเชามา โอย มันมากัดเมื่อไร คือไมรูเร่ืองเวลาหนูมากัดหมอนทาน เขาใจไหม อัน
นี้เร่ืองราวมันชัดเจนแลว อยาใหเรามาซ้ําซากมันจะเปนเรื่องโลกไป คําพูดของเรามันจะ
กลายเปนเรื่องโลกไป ซ้ําๆ ซากๆ ในสิ่งที่เขาใจกันแลว นี่เขาก็ย้ําเขามาๆ เพื่อพี่นอง
ทั้งหลายไดทราบทั่วหนากัน ติดตอกันมาเรื่อยๆ อยางน้ี เราก็ทราบมาโดยลําดับ และทราบ
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มากยิ่งกวา นสพ.ออกน้ีดวย เพราะฉะนั้นจึงไมซ้ําซาก ผิดกท็ราบแลววาผิด อะไรที่ควรจะ
แกไขใหแกไขกันไป ไมงัน้บานเมืองและศาสนาของเราจะแตกจริงๆ จะไมเหลือ นี้เราพูด
ไดอยางยันทเีดียว เพราะอุบายวิธีการที่แสดงมาเหลานี้ ลวนแลวตั้งแตแผนการของผูที่จะ
ทําลายทั้งชาติทั้งศาสนา แสดงตัวออกอยางเดนชดัใหโลกทั้งหลายไดเห็นทั่วหนากัน 

นี่แหละที่วาพระในปาในเมืองทานออกมาคัดคานตานทาน ก็เพราะเหตุการณ
เหลานี้เปนเหตุการณที่รุนแรง สามารถจะทําใหชาติและศาสนาลมจมลงไดโดยไมมีขอ
สงสัย เพราะฉะนั้นเรื่องการคัดคานตานทาน จึงเปนเรื่องของทานหรือเร่ืองของเราทั้งหลาย 
ซึ่งเปนเจาของของสมบตัิ คือชาติและศาสนานี้ จะออกมาชีแ้จงเหตุผลหรือตานทานสิ่งไมดี 
และปดสิ่งไมดีทั้งหลายออกเปนธรรมดาของเจาของบาน เขาใจแลวเหรอ ก็มีเทานั้นไมเห็น
มีอะไร เร่ืองราวที่เปนมานี้ใหพากันเขาใจ ตั้งแตตนมาเลย ที่เปนขาศึกกับศาสนาเรื่อยมา
ไมวายอยวาใหญ แทรกอยูตามทกุแหงทุกหน แมที่สุดพระ ประชาชนชาวพุทธเราทั้ง
ประเทศจะทาํบุญใหทาน เฉพาะอยางยิ่งการทอดผาปา เพื่อรวบรวมสมบัติเงินทองขาวของ
เขามาสูคลังหลวงซึ่งเปนหัวใจแหงชาติของตน กถ็ูกคัดคานตานทาน ซอกแซกซิกแซก็อยู
ทุกแหงทกุหน 

เชนเขาจะนิมนตพระมาเทศน เชนเขานิมนตหลวงตาบัวไปเทศนในที่ตางๆ 
เกี่ยวกับเรื่องผาปา ก็มาเที่ยวคัดคานตานทาน บางรายถูกขูเข็ญก็มี จากพวกนี้แหละ แลว
คัดคานหาอะไร การกระทํานี้กระทํามาตั้งแตปูยาตายาย ตั้งแตพวกเปรตเหลานี้ยังไมเกิดก็
ทํามาแลว เปนความดีงามมาแลว นี้มันผุดขึ้นมาจากนรกหลุมไหน ที่มาคัดคานตานทาน
คนที่ทําดีทั้งประเทศไมใหทํา แลวจะใหทําอะไร จะใหทําตามเขาหรือ พวกนี้พวกโผลมา
จากนรกขึ้นมาแลว มาโผลไดคําสองคําก็ผลุบโผลๆ อยูอยางน้ันตลอดเวลา แลวก็ลงไปจม 
นี่ละเรื่องราวมันเปนมาอยางน้ี เร่ืองคัดคานตานทานศาสนา ที่จะทําลายศาสนามาโดย
ลําดับ 

การทําบุญใหทานตองไดรับการกีดการขวางทุกแหงทุกหนไป ไมวาภาคไหนมี แต
ประชาชนเขาไมสนใจ บางรายถึงกับกลับตัวไปตามเขาก็ม ี เพราะความโงเงาเตาตุนหรือ
ความฉลาดเกินคนก็ไมรูแหละ มันเปนมาอยางน้ัน นี่ละพวกเหลานี้ใหทานทั้งหลายทราบ
เอาไว อุบายวิธีการเหลานี้เปนอุบายวิธีการที่จะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาอยางแจมแจงขึ้นมา
เปนลําดับ จนกระทั่งปจจุบันนี้ไดประชุมชี้แจงกนัใหทราบไมรูกี่ครั้งกี่หน นี่แจมแจงแลววา 
นี่คือพวกจะทําลายศาสนาโดยตรง แสดงตัวออกแลวดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ 
ออกมาทุกแงทุกมุม ไมฟงเสียงกฎหมายบานเมือง เอากฎหมอยกฎหมากฎหมัดมาใช
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ทั้งน้ัน เพื่อจะเหยียบย่ําทําลายชาติและศาสนาใหจมลงไป ใหพากันเขาใจ เร่ืองก็มีเทานี้
แหละ ใหเขาใจไวทุกคนอยางฝงใจ 

เร่ืองศพหลวงปูสังวาลยก็วางไวตามเดิมนะ เราก็พูดธรรมดาอยางชาวบานพูดกัน 
คือไมไปคัดไปคานไมไปอะไรแหละ พูดตามหลักความจริงใหเห็น เขาใจเหรอ บานของ
ใครก็เปนบานของคนนั้น ไปลมไปตายที่ไหนที่ควรจะเอามาบานก็ตองเอามา แมแตเขา
ตายอยูเมืองนอกเขาก็ยังเอามาบานของเขาใชไหมละ อันนี้ก็วัดทุงสามัคคีกับวัดสังฆทาน
หางไกลกันที่ไหน เอาแคนั้นแหละพอ 

(ขอบารมีหลวงตาใหไปพูดกับทางโนนแลวเขาใจออนยอมใหศพมา) ออ ถามันไม
ฟงเสียงธรรมมันไมออนแหละ เสียงธรรมกับพวกเปรตนี่มันเขากันไมได ตองตอยกันเรื่อย 
เอาละไป แลวแตพิจารณากันเถอะเราไมอยากพจิารณา เพราะเหตุผลตนปลายก็มีแจมแจง
อยูแลว จําเปนอะไรจะตองมาถกเถียงมาทะเลาะกัน ซึ่งเปนเรื่องของพระ เปนเรื่องของวัด
ของวาเสียดวย ไมใชเร่ืองที่จะมาทะเลาะกันเหมือนเด็กอยางน้ี มีเทานั้นแหละ 

ดีแลว นสพ. อยากใหออกทุกฉบับ ไดเสนอเรื่องราวบานเมืองของเราตอพี่นองชาว
ไทยไดทราบทั่วถึงกัน เหตุผลกลไกดีชั่ว ตางคนตางชวยกันดวยวิธีการตางๆ เชนทาง
หนังสือพิมพก็เปนผูทําหนาที่ทาง นสพ. เที่ยวเสาะแสวงหาเหตุผลกลไกตางๆ แลวนํามา
ประกาศใหชาติของตนไดทราบทั่วถึงกันทั้งฝายดฝีายชั่ว โดยความสัตยความจริง อยางน้ี
เปนการชอบธรรมแลวใน นสพ.ทั้งหลาย หลวงตาจึงขอขอบคุณกบัทานทั้งหลายฝาย 
นสพ.โดยทั่วกันนะ เพราะ นสพ.นี่เปนปากเปนเสียงของคนทั้งชาติ นสพ.ออกนี้จะไดเห็น
ทั่วประเทศเลย เราพูดธรรมดานี้ไมไดยิน ถา นสพ.ออกนี้กระจายกันทั่วประเทศทราบ
ทั่วถึงกันหมด เพราะฉะนั้นเราจึงขอขอบคุณนักขาว นสพ.ทั้งหลายที่ไดออกตามความสัตย
ความจริงในเรื่องราวตางๆ ใหชาติไทยของเราไดทราบทั่วถึงกันเปนระยะๆ ไปอยางนี้ เรา
ขอขอบคุณซ้ําอีกดวยนะ เอาละพอ 
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