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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เทิดทูนพระพุทธเจา 
 

กอนจังหัน 

 ทานที่เขามาในวัดนี้เรียกวามาชมทาน มาชมธรรมนะ ทานคือการเสียสละ ดูทาน
เสียสละตอกันๆ นี่เรียกวามาชมทาน ไมเห็นแกตัว เฉล่ียเผื่อแผแยกแยะใหทั่วถึงกันหมด 
นี่เรียกวามาชมทาน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกล้ิน แกปากของตัว ล้ินมีคาดวยกันทุกคนๆ ให
ดูล้ินเราลิ้นเขา ทองเราทองเขา นี่เรียกวาดูโดยความเปนธรรม ถาดูแตล้ินแตปากของตัว
แลว นั่นคือล้ินยักษ ปากยักษ ทองยักษ  อยาเอามาใช อยูในตัวของคนก็เดือดรอน ออกไป
บวชอยูในวัดเห็นแกอยางเดียวกันนั้นก็เดือดรอน วัดแตก นี่เรียกวามาชมทาน ใหมาดูทาน
เสียสละ ทานแจก ทานแบงยังไงๆ บางดูใหดี นี่ความสม่ําเสมอเรียกวาเปนธรรม นี่มาชม
ทาน 

ทีนี้มาชมธรรม ใหดูกิริยามารยาท ความประพฤติ ความเคลื่อนไหวไปมาของพระ
ของเณรพอจะเปนคติตัวอยางไดไหม ดูใหดี เขามาในวัดนี่มีกิริยาที่สวยงามและเปนคุณ
เปนคาแกจิตใจ จากตาของเราที่ไดเห็น หูของเราที่ไดยินไดฟง ใหพากนันําไปคิดไปอาน 
เอาไปใชในบานในเรือน เวลานี้บานใดเรือนใดมีแตคลังกิเลส บุคคลคนใดมีแตคลังกเิลส
เต็มบานเต็มเมือง เพราะฉะนั้นเปลวของกิเลสจึงเปนไฟเผาโลกได โลกเดือดรอนเวลานี้
เพราะกิเลส ถาเปนธรรมไมมีเดือดรอน มีแตความรมเย็นเปนสุข  

ถาไมใชธรรม เปนเรื่องของกิเลสแลว แมใครจะตั้งศาสนาขึ้นเต็มโลกเต็มสงสารก็
คือศาสนาของกิเลส โครงการของกิเลส สรางฟนสรางไฟเผาไหมใหโลกไดเดือดรอนวุนวาย
เพราะกิเลสที่ออกตัวหรืออางตัววาเปนศาสนาๆ ความจริงคือโครงการของกิเลส แลวก็เอา
มาเผากัน ยกกิเลสมารบรากัน นี่ละเรื่องของกิเลส อยูที่ไหนเปนไฟ แมจะไปอางวาเปน
ศาสนาก็เปนไฟไปในนั้น มันมีแตคําพดู มีแตลมปาก ถาเปนธรรม เปนศาสนธรรมแลวจะ
งามตางามใจ  

พระเราผูใดมีสติดี ปญญาดี มีความสํารวมระวังตัวตลอดเวลา นั้นแลคือผูมีศาสน
ธรรมประจําตน อยาเขาใจวาเรามาบวชแลวกิเลสจะไมเขามาดวย มันอยูกับตัวของเรานั่น
แหละกิเลส เผลอเมื่อไรกิเลสฟดเอาๆ ทั้งน้ัน เผลอใหกิเลสตลอดวัน ถาไมมีสต ิ ไมมี
ปญญา ไมมสัีงวรธรรม ใชความสํารวมระวัง นี่ถูกตองนะ มาศึกษานี้ใหดูใหดี  ผูฆากิเลส
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ตองเปนผูสุขุม พินิจพิจารณาทุกดานทุกทาง ไมรักทีเดียว ไมชังทีเดียว ไมโกรธ ไมเกลียด
ทีเดียว เอามาพินิจพิจารณา แลวคลี่คลายออก ส่ิงใดที่เปนประโยชนนําเขามา ส่ิงใดไมเปน
ประโยชนปดออก ๆ นี่เรียกวาผูมาชําระตน 

ทานทั้งหลายที่มาวัดนี้ไมไดขาดวรรดขาดตอน เพิ่มขึ้นทุกวัน ตองไดบงัคบัเอาไว 
เพราะมากดวยพระดวยเณรที่เขามา ครั้นมาแลวก็ใหมาตั้งใจศึกษาอบรม ดูใหดี ทุกส่ิงทุก
อยางเพื่อนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจของตน แลวนําไปประพฤตปิฏิบัติ สติธรรม-ปญญา
ธรรม สํารวมระวัง ศีลก็บริสุทธิ์ผูมีสติผูมีปญญา ธรรมก็คอยเจริญรุงเรืองภายในใจ นี่ละ
เร่ืองสตินี้ตองเปนนายหนาควบคุมไปหมด แลวก็ดีทุกอยางๆ วัดนี้มีหนาที่การงานทํา
ความพากเพียรชําระกิเลสโดยถายเดียว ใหตั้งหนาตั้งตาทําความพากเพียร  

เดินจงกรมมสีติทุกฝกาว นั่งสมาธิ ตลอดอิริยาบถตางๆ ใหมีสติประจําตัว นี้เปน
หลักของพระผูมีความเพียร ถาขาดนี้แลวไมเรียกวาความเพียร เดินจงกรมจะเดินเร็วขนาด
ไหน แขงหมาไดก็ตาม นั้นก็คือเดินแขงหมา ไมใชเดินแขงกเิลสฆากิเลส เพราะไมมีสติ ถา
มีสตินั่งเฉยๆ ก็เปนธรรม เปนธรรมเรื่อยๆ นะ สติจะควบคุม กิเลสจะคิดปรุงในที่ตางๆ 
แงตางๆ นี้สติมีอยูจะบงัคับเอาไวไมใหคิด กิเลสก็ไมเกิด ไฟก็ไมยอนมาเผาเรา นี่เรียกวา
สติเปนผูควบคุม ดีหมดทําความเพียร  

เอาภาวนาคําบริกรรมอยาปลอยวางคําบริกรรมดวยสติติดแนบๆ หรือผูมีจิตสงบ
รมเย็น จิตก็จอเขาไปอยูในความสงบ สติติดแนบอยูกับนั้น จนกระทั่งออกทางดานปญญา 
สติไมเคยปราศจาก จนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ มหาสติ-มหาปญญาอัตโนมัตดิวย
อํานาจสตินี้เปนเครื่องหนุนทั้งนั้น ปราศจากสติไมได ขอใหทุกๆ ทานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
ตนเอง มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจานั้น ทาทายอยูแลวสําหรับผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ จะเปนผูไดรับผลแหงการปฏบิัติของตน คือศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ 
จนกระทั่งวิมุตติสมบัติ จะเกิดขึ้นจากผูปฏิบัติดวยความมีสตินี่ละ จําใหดีนะ 

อยาเลินเลอเผลอสติ อยาตื่นโลกตื่นสงสาร เคยเกิดมาตั้งกัปตั้งกัลป ตั้งแตวันเกิด
มานี้เปนยังไงเราอยูกับโลก เราว่ิงตามโลกเราไดของวิเศษวิโสอะไรบาง ใหวิ่งตามธรรมลอง
ดูซิ พระพทุธเจาปลอมหรือไมปลอมจะรูตรงนั้นนะ สติควบคุมศีลของตนใหดี ธรรมเจริญ
ดวยสตินะ นี่ละธรรมพระพุทธเจาจะโผลขึ้นตรงนี้ เมื่อปดสิ่งที่สกปรกโสมมซึ่งหุมหออยู
ในจิตใจออกดวยความเพียร คือมีสตปิญญาเปนเครื่องบุกเบิกแลว จิตใจจะสงางามขึน้มา 
ใจของเราจะสงบ หาความสุขอยาไปหาที่ไหนไมมีในสามแดนโลกธาตุนี้ ถาไมดูมหาเหตุคือ
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ใจตัวเคลื่อนไหวออกไปนั้น สวนมากตอมากจะเคลื่อนไหวออกไปสูฟนสูไฟเผาไหมตนเอง 
ดวยอํานาจของกิเลสผลักดันออกไป 

ถามีสติบังคบัตานทานกิเลสเอาไวๆ ปญญาคลี่คลายออกเสมอ ผูนี้จะทรงมรรคทรง
ผล เร่ืองพระพุทธเจานิพพานแลว ไมนิพพานแลวก็ตาม ธรรมมอบแลวเปนศาสดาองค
แทนของพระองคใหแกพวกเราทั้งหลายแลวยึดขอนี้ใหดี ศีลอยาขามอยาเกิน ขามเกินไป
เรียกวาตกเหวตกบอทั้งเปน ใหมีสติรักษา เทิดทูนพระพุทธเจา เทิดทูนที่สติดวยการ
รักษาศีลบําเพ็ญธรรมใหดี นี่เรียกวาเทิดทูนพระพุทธเจา ถาไดขามเกินคําสอน
พระพุทธเจาแลวเรียกวาเหยียบหัวพระพุทธเจาไป มีแตลงเหวลงบอโดยถายเดียว ใหจํา
เอานะทุกๆ ทาน ตอไปนีจ้ะใหพร  

หลังจังหัน 

 (ผมตัวแทนจากคณะเทศบาลเมืองบานบึง จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงานในยานนี้) ยังดี
ยังมีโอกาสมาทัศนศึกษาในวัดปาบานตาด แตกอนไมเคยมา อ.บานบึงน้ีแทบจะพูดไดวา
ไมไดมาทุกคน วางั้นนะ หลวงตานี่ไปหมด ที่วาเหลานี้ไปหมดแลว ไปเทศนาวาการทั่ว
ประเทศไทยในการชวยชาติคราวนี้ พึ่งมายุติเอาตอนนี้แหละ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ 
ปดโครงการในวันนั้น มอบทองคําทีก่ําหนดตายตัวไววาใหได ๑๐ ตัน เวลาไดแลวทองคํา
ได ๑๐ ตันกับ ๓๑๒ กโิลคร่ึง สวนดอลลารกําหนดใหได ๑๐ ลานขาดไมได เวลาไดจริงๆ 
มอบในวันนั้น เปนดอลลาร ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล ไดตามจดุมุงหมายทกุส่ิงทุกอยาง จาก
บรรดาพี่นองที่รักชาติทัง้หลาย ตางทานตางไดเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน 
จนกระทั่งสมบัติของเราเปนกองอันใหญโต 

ทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันเปนของเลนเมื่อไร และดอลลารตั้ง ๑๐ ลานกวา สําหรับ
เงินสดนั้นกระจายทั่วประเทศไทย ไดเคยเรียนใหทราบตลอดมา เกี่ยวกบัการสงเคราะหสง
หาคนทุกขคนจนที่ควรจะสงเคราะหตามเหตุผลที่ควร และกอสรางสถานสงเคราะห โรงรํ่า
โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ราชการทั่วประเทศไทย เงินสดจึงไมคอยไดเขาสูคลังหลวง ใน
จํานวนเงินสดนั้นไดซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงประมาณ ๒ พันลานกวาบาท นอกจากนั้น
กระจายออกชวยชาติบานเมือง ตัง้แตบัดนั้นมาแลวหลวงตาก็ไมคอยไปเทีย่วเทศนาวาการ
ในที่ตางๆ เหมือนอยางที่แลวๆ มา แตไดไปหมดแหละประเทศไทยนี้ เทศนสอนพี่นอง
ชาวไทยเรา 

การชวยชาติคราวนี้ ทางดานวัตถุกส็มบัติเงินทอง เราก็ขนเขาสูคลังหลวงใหแนน
หนามั่นคง ทางดานจิตใจก็อุตสาหพยายามเทศนาวาการสอนพี่นองทัง้หลายในธรรมทุกขั้น 
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ตั้งแตขั้นพื้นๆ เร่ือย จนกระทั่งพดูใหเปดหัวอกเลยวาถึงมรรคผลนิพพาน ไมสงสัยในการ
เทศนสอนพี่นองทั้งหลายคราวนี้แมนิดหนึ่งเลย จากการปฏิบัติของเราตั้งแตเร่ิมลมลุก
คลุกคลานในการปฏิบัติบํารุงตัวเองเพื่อความดีทัง้หลาย จนกระทั่งคอยกาวขึ้น ตั้งไขได นั่ง
ไดยืนไดเดินไดวิ่งได อํานาจแหงธรรมที่เราไดบํารุงอยูตลอดมา แลวธรรมที่ปฏิบัติเตม็เม็ด
เตม็หนวยเต็มกําลังความสามารถนั้นเปนผลออกมา ใหไดนํามาสั่งสอนพีน่องทั้งหลายทั่ว
ประเทศไทย เวลานี้ยังออกทั่วโลกอกี เวลานี้ทางสหรัฐเขาก็ฟงอยูพรอมกัน เขารูเวลา เขา
กําหนดเวลาของเขา เชน ๘ โมงกวาทางนี้ ทางโนนก็สองทุมกวา เวลานี้เขาก็ฟงทั่วหนากัน 

นี่ละผลแหงธรรมที่ปฏิบัติได กระจายทั่วประเทศไทย เราก็แนใจวาบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายจะพอไดคติจากธรรมที่เราตะเกียกตะกายหามาดวยความยากเย็นเข็ญใจ บางครั้ง
ถึงขนาดสละชีวิตก็มี จึงไดธรรมเหลานี้มาสอนพี่นองทั้งหลาย จึงคิดวาจะพอไดประโยชน
บางบรรดาพี่นองชาวไทยเราที่ไดฟงอรรถฟงธรรมจากหลวงตาแสดงในคราวนี้ ทั้งแสดง
ดวยปากเปลา ทั้งทางเทป ออกทางวิทยุ อินเตอรเน็ต ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเวลานี้ 
หากวาจะไมไดผลประโยชนอะไรเลยก็แสดงวา เมืองไทยเรานี้หนามากทีเดียว 

ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอสุดยอด มาสาดกระจายลงในเมืองไทยดวยพระเมตตา
ธรรม โดยหลวงตาเปนผูนําในปจจุบันนี้ ไมไดผลประโยชนอะไรเลยแลวก็เรียกวามืดที่สุด
ชาติไทยของเรา แตเราเชื่อวาชาติไทยของเราเปนเจาของแหงพุทธศาสนาจะไมเปนอยาง
นั้น เปนแตเพียงวา จะไดไมสมเหตสุมผลนัก เพราะอํานาจแหงความเพลิดเพลินตามกิเลส 
มันวิ่งโนนวิ่งนี้ ฉุดลากตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งถงึค่ํา มักจะเปนไปตามกิเลสทั้งน้ัน ที่จะ
ระลึกถึงอรรถถงึธรรม พุทโธ ธมัโม สังโฆ อยางน้ีไมคอยจะมี จะมีเฉพาะทานผูที่ฝงใจอยู
แลวตามที่ตางๆ มีเพียงเล็กนอยๆ ในบานหน่ึงเมืองหนึ่งจะมีเพียงเล็กนอยๆ เทานั้น 
นอกจากนั้นกิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืน 

วันนี้ทานทั้งหลายมีโอกาสอันดีงามไดมาทัศนศึกษา ทัศนะ ก็คือความเห็น ศึกษา
เพื่อรูเพื่อเห็น วันนี้ก็กําลังแสดงธรรม ทานทั้งหลายจะไดเห็น ทั้งไดรูอรรถธรรมที่แสดงไป
วาอยางไรพอไปเปนขวญัใจในเวลากลับไปบานไปเรือน จะไดไมเสียประโยชนทางดาน
จิตใจ การทัศนศึกษาภายนอกตามโลกตามสงสารนั้นเปนทางดานโลก การทัศนศึกษา
ทางดานจิตใจภายในเพื่อผลประโยชนภายในจิตใจนี้ คือศึกษาในทางธรรม อันนี้จะเปน
ธรรมสมบัติประจําใจของพี่นองทั้งหลาย จึงเรียกวาพี่นองทั้งหลายมาคราวนี้ไมเสียทาเสียที 
ไดทั้งทัศนศกึษาทางโลกสงสารการบานการเมือง ไดทั้งทัศนศึกษาทางดานอรรถดานธรรม 
เร่ืองการทําบุญใหทาน 
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ตลอดถงึมาวัดนี้ ทานทั้งหลายเห็นวัดนี้เปนอยางไรบาง นั่น ก็ไดเห็น แลวพระวัดนี้
เปนอยางไรบาง ทานทั้งหลายจะเห็นดวยกัน แลวการแสดงธรรมเวลานี้ ผิดถูกชั่วดีประการ
ใด ทานทั้งหลายจะไดยินอยางถึงใจดวยกัน จึงไดผลประโยชนทั้งทางดานธรรมะและทาง
โลกทางสงสาร รวมในบุคคลคนเดียวกัน ไมเสียทาเสียทีที่กลับไปบานไปเรือน ไดธรรมไป
เปนขวัญใจ หลวงตาจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายที่ไดอตุสาหพยายามมา แลว
ก็ยังมีโอกาสไดเขามาวัดปาบานตาดมาชมปา นี่ปาจริงๆ สมชื่อสมนามวาเปนวัดปาบาน
ตาด ในบริเวณนี้เทานั้นที่ประชาชนจะเขามาเกี่ยวของได ขางในไมใหมีเลย ไมใหเขาไป นั้น
เปนสถานที่บําเพ็ญของพระตั้ง ๕๐ องคเปนอยางนอย อยูในนั้นเต็มไปหมด ทานบําเพ็ญ
ภาวนารักษาจิตใจตัวคึกตัวคะนอง ตัวแสหาแตเร่ืองแตราวเอาไฟมาเผาเรา ระงับดับลง
ดวยน้ําคือธรรม คือความพากเพียร มีสติ ศีลก็บริสุทธิ์บริบูรณเต็มที่ อบอุนภายในใจดวย 

สมาธิ ปญญา ก็กําลังเจริญ บํารุงรักษาอยูในปาในเขา 
ในวัดนี้จะไมมีวัตถุหรูหราฟูฟาดังวัดทั้งหลาย จะมีโกๆ แตนีอ้อกไป ศาลาหลังนี้ก็

โก ศาลาใหญหลังนั้นก็โก เพื่อรับรองพี่นองทัง้หลายทั่วแผนดินไทย ที่เขามาเกี่ยวของกับ
ศาลาใหญหลังนั้น เกี่ยวกับการชวยชาติบานเมือง ถงึไดสรางศาลาหลังใหญขึ้นมา นี่จะ
หรูหราฟูฟาออกไปทางนี้ สวนภายในใจนั้นเราเปดอกเลยวา หรูหราฟูฟาไปดวยอรรถดวย
ธรรมของพระที่ทานประกอบความพากความเพยีรภายในจิตใจทุกๆ องคอยูในนั้นหมด 

ดังตะกี้นี้ก็สอนวามีสติ มีปญญา มสัีงวรธรรม สํารวมระวังตนตลอดเวลา พระ
เหลานี้ปฏิบัติอยางน้ันตลอดมา เพื่อตกัตวงเอามรรคเอาผลเขาสูจิตใจ ขามพนจากกอง
ทุกขคอืมูตรคูถของกิเลสทั้งหลาย เขาสูแดนพนทุกขคือพระนิพพานเปนที่ตั้ง ทานมุงหมาย
อยางน้ัน เพราะฉะนั้นในบริเวณนี้จึงหามไมใหใครเขาไป ไมวาผูหญิงผูชายหาม เปนเขต
บําเพ็ญของพระลวนๆ น่ีทานทั้งหลายก็ไดมาเห็นแลว บริเวณนอกก็ตาม พระออกมานี้เปน
ยังไง มพีระลิเกละครออกมานี้ไหม มีกิริยามารยาทปฏิบัติตนอยางไรบาง ทานทั้งหลายก็ได
เห็นแลว 

ผูปฏิบัติศีลธรรม มองดกู็นาดู หูฟงก็มีเหตุมีผลที่นาจับใจไพเราะซาบซึ้งเขาถึงใจ 
เรียกวาธรรม ไปก็เปนมงคลแกผูฟงผูเห็น มานี้ทานเห็นอยางน้ีเปนยังไง มอีะไรแสลงหู
แสลงตา ไมมี มีแตความเปนมงคล ทางใจก็มีแตอรรถแตธรรมเขาสูจิตใจเปนมงคล 
เพราะฉะนั้นเวลากลับไปบานแลว เราไมไดแบบนักบวชแบบพระก็ตาม ขอใหเราเปนแบบ
ลูกศิษยที่มีครูสอน เราทุกคนอยูทีไ่หนบานใดเมืองใดมีวัดมีวาดวยกัน ทานสั่งสอนเรา 
ขอใหเรามีธรรมประจําบานประจําเรือนของเรา อยาเตลิดเปดเปงดีดดิ้นจนเกินเหตุเกินผล 
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โลกน้ีหาความแนนอนไมได ดิ้นเทาไรยิ่งพันเขาเหมือนแหพันลิง เราดิ้นตามกิเลส จะหา
ความสุขจากการดิ้นตามกิเลสน้ีไมมี มีแตแบบแหพันลิงๆ แลวก็จมไปดวยกัน ผลที่ไดมีแต
ความลมจม 

ถาจิตใจเราประหวัดเขาสูธรรม ธรรมนั้นจะเปนเครื่องปองกันจิตใจของเรา กาย
วาจาความประพฤติของเราจะไมคอยเสียหายและไมเสียหาย จะมีแตความเจริญรุงเรือง 
ขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติในบานในเรือนของตน จะเปนสิริมงคล
ประจําบานประจําเรือน ลูกหลานเกิดมาสุดทายภายหลัง ใหเขาไดอรรถไดธรรมเปนคติ
จากพอจากแมจากครูอาจารยไปปฏิบัติตน แลวจะมีคนดีขึ้นในเมืองไทยของเรา จากแดน
พระพุทธศาสนา 

วันนี้ก็แสดงธรรมเพื่ออนุโมทนาสาธุการกับทัศนศึกษาของพีน่องทั้งหลาย กลับไป
บานไปเรือนแลวก็ขอใหมีความสุขความเจริญ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลาย
โดยทั่วกันเทอญ เอาละทีน่ี่จะใหพร 

(ถวายปจจัย ๗ หมื่นครับ) มาจากไหน (จากโนนสูงครับ) มายังไงถงึไดปจจัยถึง 
๗ หมื่น) (ผมทํางานอยูประเทศการตาครับ) แลวไดเงินมาจะถวายทาน ๗ หมื่นเหรอ 
(ครับผม) เออ พอใจๆ ไปอีกก็ไดนะ ใหไดแสนสี่หมื่น (มีปญหาจะถามหลวงตาดวยครับ 
ปญหาธรรม) ถามอะไรละ 

(ขณะภาวนาลงไป เหมือนกับวาจะใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งระหวางพุทโธหรือ
ลมหายใจ ขณะหนึ่งจิตปรุงขึ้นมาวา ถาไมหายใจตองตาย จะแกไขยังไงครับ) ก็ถูกทําอันนี้
ก็ดี แตลมหายใจที่ดับไปในเวลาภาวนาไมตองกลัวตาย ลมหายใจจะแผวเบาๆ จนกระทั่ง
เงียบเลย มี นักภาวนา ไมตาย จะเหลือแตความรูลวนๆ ที่ละเอียดสุดยอด นี่ละนักภาวนา
อานาปานสติ พอไปถึงขั้นลมหายใจเบาลงๆ ถึงลมหายใจหยุด แลวตกตะลึงกลัวตาย แลว
ถอยออกมาเสยี ก็ไดแคนั้นๆ ไมเลย นักภาวนาที่เอาใหเห็นความจริงจริงๆ เอา ลมหายใจ
ถึงจะดับเมื่อใจมีอยูความรูมีอยูไมตาย เทานั้นละพุงเลย ละเอียดไปหมด ดับเรียบเลย 
เขาใจไหม ไมตาย ใหจําเอานะ 

เราอยากเห็นพี่นองทัง้หลายไดภาวนา จะเห็นความเลิศเลอในใจของเราทุกคน ไม
วาคนใดคนหนึ่งจะไดแนนอน จากพระพุทธเจาที่รับรองไวแลวดวยจิตตภาวนา 
พระพุทธเจาตรัสรูดวยภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยภาวนา เรานําไปปฏิบัติจะไดรูเนื้อ
รูตัวของเรา งานทุกอยางจะละเอียดลออ คนมีภาวนาภายในใจ งานการทุกอยางจะละเอียด
ไปเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวไปมา มนัหากมีอยูในใจนี่คอยเตือนเจาของตลอด จําเอานะ มี
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เทานั้นหรือ จะถามอะไรอีก ไมตองกลัว ลมหายใจจะดับ เอาดับไป เมื่อความรูมีอยูไมตาย 
เราพอใจ เราอยากไดยินอยางน้ี 

นี่เทศนสอนโลกมาได ๕๔ ปแลว ยังไมมีใครโผลขึ้นมาพอเปนพยานบางเลย วางี้
เลย เราอยากเห็นเหลือเกินพยาน พระพุทธเจาก็สาวกเปนพยานทาน มานี้ก็มีลูกศษิยลูก
หาอยากใหทํา จะไดทราบวาหลวงตาบัวนี้โกหกโลกไหม อยากวาอยางน้ันนะ เอาละพอ ไป
ได 

ผูกํากับ น.ส.พ.พิมพไทย ฉบับวันศุกรที่ ๑๘ มิถนุายน ๒๕๔๗ หัวขอวา 
ขออนุโมทนาในสัมมาทิฏฐิ 

สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ไดมนีโยบายจัดตั้ง สนง.
ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา เปนองคการมหาชน โดยลงนามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดตั้ง สนง.ทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ ทาน พล.ต.ท.อดุม เจริญ ผอ.สนง.
พระพุทธศาสนา มีคณะกรรมการรวม ๑๔ ทาน และใหมีที่ปรึกษาตามมติ มส. จํานวน ๔ 
รูป 

นับแตนั้นมาคณะกรรมการชุดดังกลาว ไดดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
สนง.จนเปนที่เรียบรอย เพียงแตรอเขาพิจารณาตอที่ประชมุคณะกรรมการ จากน้ันก็จะ
ผานความเห็นชอบจาก กพร.และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบหลักการ ตอจากนั้นก็
จะเรงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป 

นับวาโชคยังดีสําหรับพระพุทธศาสนาที่เปนสถาบันหลักหนึ่งในสามของชาติ เพราะ
รางกฎหมายทําลายพระพุทธศาสนาฉบับนั้น ไดถกูทีมขาวศาสนาของ นสพ.พิมพไทย 
นํามาตีแผความไมชอบมาพากล และปาวรองใหพุทธศาสนิกชนไดพึงรูเทาทันถึงภยันตราย
ที่กําลังจะเกดิขึ้น 

จากน้ันพระกรรมฐานสายวัดปาจากทั่วสารทิศ จึงออกมาประชุมพิจารณาราง ลงมติ
วา รางพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวขัดตอพระธรรมวินัย ขัดจารีตประเพณี และขัดตอ
กฎหมาย พรอมกันก็ออกแถลงการณเร่ือง การคัดคานการจัดตั้ง สนง.ทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา ดวยเห็นวามีลักษณะจัดหาผลประโยชนทางธุรกิจ มุงหวังรายไดดวย
วิธีการตางๆ แบบทางโลก อาจเกิดความเดือดรอนตอพทุธบริษัท และจะเปนเหตุให
ประชาชนเสื่อมศรัทธา 
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เปนการรวบอํานาจการดูแลศาสนสมบัติอันเปนของสงฆทั้งหมด ไปเปนกรรมสิทธิ์
ของฆราวาส โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด(หลวงตา เออ ถกูตอง) ซ้ํายังรวบรวมเอาทรัพยสินที่
เปนเงินสดที่สะสมไวจํานวนสองพันลานบาท ตลอดจนที่ดินวัด  ที่ธรณสีงฆ ที่กัลปนา  
ที่ศาสนสมบัติกลาง และทรัพยอนัเกิดจากที่วัด และวัตถุส่ิงของอนัเปนที่เคารพใน
พระพุทธศาสนา ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน นับวาขัดตอพระธรรมวินัย และเปน
อันตรายตอสมบัติของสงฆอยางยิ่ง 

พระพุทธเจาทรงวางหลักธรรมวินัยไวชัดเจนวา สงฆตองเปนผูดูแลรักษาสมบัติของ
สงฆ ตองใชความละเอียดรอบคอบในการบํารุงรักษา หากปลอยใหเสียหายเพียงเล็กนอย 
ทานปรับอาบัติแกภิกษนุั้น 

การจัดตั้งดังกลาวนับเปนความประมาทอยางยิ่ง เส่ียงตอความเสียหาย เปนการ
แกปญหาไมถูกจุด เทากบัเปดโอกาสใหตางชาติ องคการมหาชนอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เขามาแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของพระพุทธศาสนา อาจกอใหเกิด
ปญหาที่รายแรงซับซอนยิ่งขึ้น ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาอาจถึงขั้นสญูสิ้น 

คณะสงฆไทย (พระสายวัดปา) พิจารณาแลว จึงมีมติใหยกเลิกรางพระราช
กฤษฎกีาดังกลาว และเห็นควรใหทําหนังสือเตือนไปยังนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.
อุดม เจริญ ในฐานะผูรวมผลักดันใหมีการยกรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

หลังจากพระกรรมฐานสายวัดปาออกแถลงการณไดเพียง ๒๔ วัน 

ณ วันนี้คณะผูดําเนินการยกราง ไดมีการยกเลิกรางฉบับเกา และมีการยกรางขึ้นมา
ใหมเสร็จสิ้นแลว 

รางพระราชกฤษฎกีาฉบับใหมถูกเปล่ียนชื่อใหมวา พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง สนง.
สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา (องคการมหาชน) พ.ศ....มีชื่อเรียกโดยยอวา สพศ. มี
ทั้งหมด ๗ หมวด ๕๑ มาตรา ทุกหมวดและทุกมาตรา ไมมีมาตราใดบัญญัติใหโอน
ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาไปเปนกรรมสิทธิ์ของ สนง.เหมอืนในรางฉบับกอน 

ดังจะเห็นไดในหมวดสองวาดวยทุน รายไดและทรัพยสิน ในมาตรา ๑๐ ทุนและ
ทรัพยสินในการดําเนินการกิจการของ สนง.ประกอบดวย 

๑.ทุนที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม หมายความวา ทุนเริ่มแรกในการจัดตั้ง สนง.
จะไมยุงเกี่ยวกับทรัพยสินของพระสงฆ 

เมื่อโยมมีสัมมาทิฏฐิ รูผิดชอบชั่วดเีชนนี้ อาตมาทั้งหลายก็คอยเบาใจ 

        ณ.หนูแกว 



 ๙

หลวงตา มันจะจัดตั้งแบบไหน มันจะออกชองนี้อีกนะพวกนี้พวกเปรตพวกผีนี่ มัน
ตั้งหนามาทําลายพุทธศาสนา พระพุทธเจาองคเอกทรงบัญญัติไวเรียบรอยแลว สมบัติของ
สงฆเปนของพระสงฆ เปนของพุทธศาสนา มันมีอํานาจมาจากไหนฆราวาส เขามารุกลํ้า
ศาสนาใหเปนเนื้อเปนหนังของตัวเองขึ้นมา เหยียบทําลายศาสนา ไมมีในหลักธรรมวินัย 
เขาใจเหรอ เราพูดไดเทานั้น เร่ืองเหลานี้มีแตเร่ืองจะเขามาทําลายแงนั้นแงนี้ตลอดเวลา 
เปรตเหลานี้เปนเปรตใหญเสียดวยนะ มันทําลายไมหยุดไมถอย เปรตสองสามตัวนี่พิลึก
จริงๆ กอกวนมากทีเดียว พูดเทานั้นละไมเอามาก 

ผูกํากับ ฉบับเกาโดนลูกศิษยหลวงตาน็อกเอาทไปเรียบรอยแลวครับ 

หลวงตา ไมวาลูกศิษยอะไรละ ก็ศาสดาองคเอกละน็อกเอาท อาว ก็เราเอาธรรม
วินัยของพระพุทธเจามา จะไมวาพระพุทธเจาน็อกเอาทยังไง อยามายุงพวกเปรต ก็วางั้นซ ี
หากินไมมีหรือทางอื่น จึงมาหายุงแตตับปอดของศาสนา ความหมายเขาใจไหมละ พวก
เปรต ก็วางั้นซี เขาใจหรือเปลา บานเมืองเขา คนทุกขคนจนตาสีตาสาเขาไมเห็นไปกินตับ
กินปอดศาสนา พวกนี้มีเงินดงเงินเดือนกินมากขนาดไหน มันยังเขาไปลวงล้ําตับปอดพุทธ
ศาสนา กระจายอยูตลอดเวลา จนกระทั่งพระปาอยูไมไดตองออกมาชําระๆ  เพราะทาน
เหลานี้ปฏิบัติตามหลักอรรถธรรมวินัยโดยตรงๆ  เหลานั้นมีแตปลอมทัง้น้ันๆ เขามาจึงตี
ออกๆ ก็มีเทานั้นละ 

สรุปความลงเรื่องพุทธศาสนาที่ยุงเหยิงวุนวายอยูนี้กับผูใด ใครเปนคนกอความยุง
เหยิงวุนวายพุทธศาสนาในระยะนี้มากที่สุด คอืใคร ความเห็นสมควรตามอรรถตามธรรม
แลวตองใหคนนั้นออกอยาเขามายุง มันจะเอาไฟเผาศาสนาแหลกเหลวหมด คนอื่นที่ดีที่
สงเสริมพุทธศาสนาใหเอาเขามาทํางานเพื่อสงเสริม อันนี้มาเพื่อทําลาย ทําลายแบบนั้น
ทําลายแบบนี้ตลอดมา พวกนี้ไมสมควรที่จะเขามาทรงพทุธศาสนา นอกจากมาเปนภัย 
ควรใหออกเสียใหหมด นี่พูดถึงเร่ืองความเปนธรรม เราไมไดวาผูใด พวกนี้พวกทําลาย
ศาสนาใหออก วางั้นละเรื่องธรรม เอาผูที่ทําดีใหไดรับความรมเย็นในพี่นองชาวพุทธเราทั่ว
หนากันนี้เขามาปฏิบัติหนาที่แทน จะเปนการสงเสริมพุทธศาสนาโดยตรง เราพูดฝากคําอัน
นี้ไวเทานั้นแหละ พวกเปรตพวกผีไลหนีใหหมด สรุปอีกทีหนึ่ง 
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