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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

พระพุทธเจาบัญญัติไวพอแลวทุกอยาง 
 

กอนจังหัน 
 

 ......เรากําหนดไวเรียบรอย มาก็ส่ังเสียอยางแมนยํานะ แลวปุบมาใสนี้ แมกับลูกนั่ง
อยูนั้น เราบอกใหเด็กคนนั้น ชี้บอกดวยนะ ในจุดนั้นมีเด็กคนเดียว ไมมีใครแหละมีเด็ก
คนเดียว แลวปุบปบไปใสบาตรพระ ฟงซินะ แตมองมาหาเรากอน เราปดอยางน้ีออก แลว
ก็ปุบจะไปใสองคนั้นอีก ปดอกี เรามองไปเห็นพระอีกองคหน่ึงจึงบอกพระมา ใหพระเอา
ไปใส ใสก็ปุบเลย แนะเปนอยางน้ันนะ องคนี้ยังซาดบ มันพิลึกนะ เราถึงหนักใจ 

พระที่ไปศกึษากับครูบาอาจารยแตละองคๆ ไมใชนอยๆ นะ ลูกศิษยหลวงปูมั่น
นอยเมื่อไร ไปศึกษา โอย เปนพันๆ ไมใชนอยๆ แลวมันเหลือมาสักกี่รายละ ครูบา
อาจารยที่มาสั่งสอนลูกศษิยเวลานี้ นั่นละลูกศิษยของทานที่เศษที่เหลือมา นอกนั้นมีแต
ซาดบหมดเลย เขาใจไหม มันเปนอยางน้ันนะ เพราะฉะนั้นเราถึงไดทดลองด ูปบไดการณ
เลย คือไมไดมาจริงๆ จังๆ อะไร มาเหลาะๆ แหละๆ โลเลโลกเลก เปนเรื่องของกิเลส
ทั้งหมดเลยนะ ที่จะแยกมาเปนธรรมไมได นี่ทีเ่ราแยกมาเปนธรรมมาสอนชัดเจน ยังไป
ซาดบจนได แหม ทุเรศนะ 

พระมามากมายกายกองไมไดเร่ืองไดราวอะไรเลย นี่กําลังจะตออายุกัน ฟงซิกําลัง
จะตออายุ นั่นละพวกซาดบ พวกกําลังตออายุ พวกซาดบละนั่น ดูใหดีนะ เราพูดเราไมได
พูดเลนนะ พิจารณาเต็มเหนี่ยวๆ ออกมาจะไมผิดเลย มันเสียใจที่วาสอนไปเต็มเมด็เต็ม
หนวยแลวผลที่ไดมาซาดบนี่ซิ แหมมันทุเรศนะ มันเปนยังไงพระเรามาศึกษาอบรม มันมี
แตมูตรแตคูถเต็มบานเต็มเมืองเตม็พทุธศาสนานะ มองดูแลวมันไมอยากสอนพูดจริงๆ 
อันนี้มันจาอยูนี้มันเห็นหมดจะใหวายังไง พูดอยางน้ีคุยเหรอ กับไอวาซาดบที่พูดเมื่อวานนี้ 
แหมมันทุเรศจริงๆ มันขนาดนั้นละ กิเลสเอาไปกินหมดๆ เหลืออยูชิ้นหนึ่งสองชิน้ ของ
เต็มศาลานี่ไดสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นเทานั้นแหละ เราถึงออนใจทีจ่ะสอนใครตอใคร 

พระพุทธเจาทรงทอพระทัย เปนอยางน้ี แมตัวเทาหนูมันก็ทอใจทันที เกิดขึ้นเอง 
มันรับกันปงกับพระพุทธเจา นั่นละมันเขากันไดไหมละธรรมกับธรรมชาติเหลานี้ มันทุเรศ
จริงๆ นะ มานี้ไมรูเทาไรพระก็ดีมาทีน่ี่ แทนที่จะไดหลักไดเกณฑไปใช ไดตั้งแตพวกซาดบ 
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ไดเทานั้นแหละ ฟงใหดีนะที่พูดเหลานี้นะ มันทุเรศจริงๆ นะ ใหพร ใหพรมันจะรับพร
หรือไมรับก็ไมรูนี่ก็ดี หรือซาดบอีกกไ็มรูนะ 

 
หลังจังหัน 

 
เวลานี้ทองคาํในหนึ่งตันนั้นไดแลว ๓๙๔ กิโล ยังขาดอยูอกี ๖๐๖ กิโลจะครบ ๑ 

ตันแลวก็เรียกวาคู นี่เราพยายามจะใหได แตคราวนี้จะไมขูไมเข็ญไมทุบไมตีเอากระเปานั้น
กระเปานี้เหมือนแตกอน คือประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบในความสําคัญแหงหัวใจของ
ชาติไทยของเราไดแกคลังหลวง จํานวนที่เราตองการอยูเวลานี้ยังขาดอยูอีก ๖๐๖ กิโลจะ
ครบหนึ่งตัน นี่ละยังขาดอยู แตเราจะไมทุบตกีระเปานั้นกระเปานี้ขูเข็ญ แตเรียนใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบความสําคัญดังที่วามานี้ แลวก็ใหถวายเขามาตามอัธยาศัย ไดมากไดนอย
ตามแตจะได เมื่อครบหนึ่งตันแลวเราก็จะมอบเขาสูคลังหลวง รวมทั้งหมดเปน ๑๑ ตัน 
คราวนี้คอนขางแนวาจะไดทองคําเขาสูคลังหลวงครบ ๑๑ ตันแหละ อยางนอยจะ ๑๑ ตัน
แนๆ ไมนานนะ เวลานี้ขาดอยู ๖๐๖ กิโล 

ผูกํากับ กราบเรียนปรึกษาสองเรื่อง เร่ืองที่หนึ่ง ถามหาความโปรงใส ถามหาวิษณุ 
กปส.(กรมประชาสัมพันธ) กรณีเล่ียงบาลี อนุมัติทีวีชอง ๑๑/๑ และ /๒ 

หลวงตา มันเรื่องอะไร 

ผูกํากับ ชอง ๑๑ แตเดิมเขาหามโฆษณา ขอตกลงเดิมหามโฆษณา ตอนหลังนาย
วิษณุจะอนุมตัิเล่ียงมาวา ชอง ๑๑/๑ กับชอง ๑๑/๒ โฆษณาได  

หลวงตา คือชองน้ีเขาไมมีโฆษณา แตวิษณุจะใหโฆษณาไดอยางน้ันหรือ 

ผูกํากับ คือไปแกไปทําอะไรแลว ใหมีบริษัทรับชวงไปโฆษณาได แลวอางเหตุผล
ตางๆ นานา หนังสือพิมพเขาถึงลงถามหาความโปรงใส 

หลวงตา เปนปริศนาหรือเปนอะไร 

ผูกํากับ แบบนั้นละครับ 

หลวงตา มันเปนไปละไอนี่ ทานทั้งหลายทราบเอานะ กําลังควานทั้งใตดินทั้งเหนือ
ดิน เหนือดินนี้ออกมากแลว เราเปนเจาของของประเทศ สมบัติในประเทศ พี่นองทั้งหลาย
จะวาอยางไร ปญหานี่สําคัญมากนะ จะหดหัวอยูในกระดองเหมือนเตาเหรอ ปญหานี้เอา
ไปแกอกี กําลังอาละวาดเวลานี้ กําลังอาละวาดหนักเขาๆ  ปรกติคนไทยทั้งประเทศจะอยู
ใตกฎหมาย แตไอนี่มันแสดงตัวออกใหเห็นชัดเจนแลวในเมืองไทยของเรา วามันอยูเหนือ
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กฎหมาย กลายเปนกฎหมอย กฎหมา กฎหมัดไปแลวเวลานี้ มันออกมาใชในเมืองไทยเรา 
เปนกฎหมอย กฎหมา กฎหมัดไปหมดแลว ไมไดมีกฎหมาย นี่ก็กําลังที่จะประกาศออกใช
ทางทีวีใชไหมละ 

ผูกํากับ ก็สนับสนุนที่หลวงตากลาวเมื่อกี้วา เขาใชกฎหมอย กฎอะไร เขาทําผิด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ซึ่งปรากฏขอความวา คลื่นความถี่ที่ใชในการสง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ เขาระบุไวอยางน้ี แตนายวิษณุไมใชกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๐ 
ที่วาน้ี มาใชกฎอยางอื่นที่หลวงตาวานั่นละครับ 

หลวงตา มันใชกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด เขาใจหรือ เลอะไปหมดทั่วเมอืงไทยเรา
เวลานี้ กฎหมายไมเอามาใช ไอนี่ละเปนตัวอํานาจบาตรหลวงใหญโตมากในเมืองไทยเรา 
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ กําลังเอามาใช แลวไมมีใครที่จะพูดชี้แจงความจริงออกมานอกจาก
หลวงตาบัวองคเดียวทีพู่ด นอกจากนั้นก็หดหัวอยูในกระดอง หลวงตาไมใชเตา ไมหด 
เพราะธรรมตองสอนตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก อันนี้ลงขนาดกฎหมอยจะ
ไมผิดไปไดยงัไงใชไหม นี่เขากาํลังโฆษณาเปนปริศนาใชไหม ใสปญหาคนนี้แหละปญหาที่
มันใชกฎหมอยนี่นะ 

ผูกํากับ ตอไปก็เปนประเด็นปลีกยอย หลักใหญคือเขาทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๐ 

หลวงตา นั่นฟงซิ ผิดกฎหมาย เขาเอามาใชเปนกฎหมอย ตั้งขึ้นมา ออกจากนั้นก็
เปนกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด กําลังใชอยูเวลานี้ ไอนี่เอาออกไปใช ไมไดเอากฎหมายมา
ใชเพื่อเมืองไทยเรา มีหลวงตาองคเดยีวที่ชี้แจงใหพี่นองทัง้หลายทราบตามหลักของ
เหตุผลของอรรถของธรรมตลอดมา ไมเอนไมเอียง เพราะธรรมเหนือทุกอยาง เหนือทั้ง
กฎหมายดวยธรรม เพราะกฎหมายเอาออกมาจากธรรม คัดเลือกๆ ที่ถูกตองดีงามเอา
ออกมาจากธรรมมาเปนกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงใหความเปนธรรมทั่วโลก กฎหมาย
ออกมาจากหลักธรรม 

ผูกํากับ อีกเร่ืองทีข่อปรึกษาคือ คําชี้แจงกรณีการใชตราตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราช ที่เขาชี้แจงมา 

หลวงตา มันชี้แจงไดทุกแบบ ลงเปนกฎหมอยแลวชี้แจงไดทกุอยาง ถาเปน
กฎหมายไมชี้ คนทั้งแผนดินเขาคานกันทั้งแผนดนิ เขาใชกฎหมายกฎธรรม แตกฎหมอย
มันจะชี้แจงได เอาวาไป 
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ผูกํากับ อันนี้เปนคําชี้แจง  กรณีใชตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ตามที่ปรากฏ
ขาวตามสื่อมวลชนวา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระสงฆวัดปาและฆราวาสประมาณ 
๓๐๐ คน รวมแถลงขาวที่โรงแรมรัตนโกสินทร โดยพระวิทยา กิจฺวิชฺโช เจาคณะตําบล 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอางวาเปนตัวแทนคณะสงฆไทย เรียกรองให สนง.พระพุทธศาสนา
แหงชาติ ชี้แจงความจรงิกรณีใชตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ประทับรับรองลายมือชื่อ
ของสมเด็จพระพุฒาจารย วาเปนการอาศัยอํานาจของตรา เพื่อสรางความยอมรับจาก
สังคม โดยเฉพาะในการแตงตั้งสมเดจ็พระพุทธชนิวงศ เปนผูรักษาการแทนเจาคณะใหญ
ธรรมยุต ทั้งๆ ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงดังกลาวอยูนั้น 

สนง.พระพทุธศาสนาแหงชาติ ไดตรวจสอบเรื่องนี้แลวขอชี้แจงดังน้ี 

๑.การแตงตัง้สมเด็จพระพุทธชินวงศ วัดมกุฏกษตัริยาราม เปนผูรักษาการแทนเจา
คณะใหญคณะธรรมยุต เปนเรื่องในอํานาจของ มส. สืบเนื่องที่ไดมีการประกาศแตงตั้ง
คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งไดนําความเรื่อง
นี้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงทราบแลวตามประกาศดังกลาว มส.เห็นชอบให
สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ ในฐานะสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณ
ศักดิ์ ที่ยังสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช และมีสมเด็จ
พระราชาคณะ และพระราชาคณะอีก ๕ รูป ทัง้จากฝายมหานิกายและคณะธรรมยุต ปฏิบัติ
หนาที่เปนคณะรวมกัน เพื่อชวยในการกลั่นกรองงาน และรักษาความเรียบรอยดีงามของ
คณะสงฆ และโดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนงเจาคณะ
ใหญคณะธรรมยุตอีกตําแหนงหนึ่งดวย ดังน้ันเพื่อเปนการแบงเบาภารกิจ และเพื่อให
สอดคลองกบักฎ มส.ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆขอ ๘ 
วรรคแรก ความวา 

ในเมื่อไมมีเจาคณะใหญ หรือเจาคณะใหญไมอาจปฏิบัติหนาที่ได สมเด็จ
พระสังฆราชทรงแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยความเห็นชอบของ มส. รักษาการแทน
เจาคณะใหญ ในการนี้ มส.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ จึงไดลงมติ
เห็นชอบใหสมเด็จพระพุทธชินวงศ วัดมกุฎกษัตริยาราม สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโส
สูงสุดโดยสมณศักดิ์ในฝายธรรมยุต ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ได และไดรับความไววาง
พระทัยจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ใหปฏิบัติหนาที่สําคัญในฝาย
ธรรมยุตเสมอมา เปนผูรักษาการแทนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต โดยมีสมเด็จพระพฒุา
จารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนผูลงนามแตงตั้ง อันเปนเรื่องของการ
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ปกครองของคณะสงฆไทย ตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ ซึ่ง สนง.พระพุทธศาสนา
แหงชาติ มิไดมีสวนดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด 

๒.กรณีที่ไดมีการใชตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ประทับรับรองลายมือชือ่ของ
สมเด็จพระพุฒาจารย ในการแตงตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ เปนผูรักษาการแทนเจาคณะ
ใหญคณะธรรมยุตนั้น ก็เน่ืองจากขณะนี้สมเด็จพระพุฒาจารยเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช ฉะนั้นเมื่อมีการแตงตั้งเจาคณะปกครองสงฆในตําแหนงดังกลาว รวมทั้ง
ผูรักษาการแทนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต ผานกระบวนการพิจารณาของคณะสงฆโดย
ชอบดวยกฎหมายเรียบรอยแลว สมเด็จพระพุฒาจารยยอมเปนผูลงนามแตงตั้ง ในฐานะ
เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะเปนการปฏิบัติหนาที่ในพระนามสมเด็จ
พระสังฆราช 

และเมื่อลงนามแลว จําเปนตองประทับพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชบน
ลายมือชื่อทกุครั้ง ตามธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต เชนในคราวที่สมเด็จพระสังฆราช วัดราช
บพิธ ประชวรเมื่อป ๒๕๒๘ และสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย วัดสามพระยา เปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช ก็ไดมีการใชพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ประทับบน
ลายมือชื่อผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชทุกครั้ง เชนเดียวกับกรณีที่สมเด็จพระพฒุา
จารยเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชในขณะนี้ เพราะถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ใน
พระนามสมเด็จพระสังฆราช มิฉะนั้นจะเปนการผิดธรรมเนียมปฏิบัติ และลวงพระเกียรติ
สมเด็จพระสังฆราช โดยไมนําพาตอพระอิสริยยศ 

คือเขาวาเปนเรื่องของ มส.จัดทํา 
หลวงตา วาพวก มส.ก็พวกเปรตนี่แลวหาเรื่องขึ้นมา เร่ืองที่เราออกประกาศก็

ถูกตองไปแลวไมใชเหรอ มันมาเบนมาเบี่ยงอะไรอยูงั้นตลอดเวลา พวกเปรตวางั้นแหละ
เรา ภาษาธรรมเปนอยางนี้ กินไมอิม่กินไมพอ เปรต เขาใจไหม หาเก็บตกนั้นเก็บตกนี้
เร่ือยอยูอยางน้ี อันนั้นเปนความแนนอนแลวที่ประกาศออกไปนั้น ไมรับรองทั้งหมด วางั้น
เลย เขาใจไหม มันจะเอาเทวดามาตั้งกไ็มรับรอง พระสงฆไทยตั้งแลวจากหลักธรรมหลัก
วินัย ขนบประเพณีทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยแลว ออกไปแลว ปดสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้
ออกแลว มนัยังปลิ้นออกมาอะไรอกี พระสงฆเปนพระสงฆไทยตามเดิม เปนผูทรงธรรม
วินัยตามเดิม นี้ปลิ้นปลอนหลอกลวง เขาใจเหรอ เอามาเขาไมได เราพูดตรงๆ อยางนี้เลย 

อันที่ประกาศไปแลว เปนประกาศไปเรียบรอยแลว พระสงฆทั้งหลายที่ประชุมกัน 
นําหลักธรรมหลักวินัยออกมาประกาศ พระสงฆไทยเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูในปา ที่
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เขาหาวิกลวิการ วิกลมาจากพระพุทธเจา เขาหาวาพระพุทธเจาเปนพระวิกลวิการไปดวยกัน
หมด พระสงฆสาวกทั้งหลายเปนพระวิกลวิการ พระปาเปนพระวิกลวิการเพราะเปนสกุล
เดียวกัน นี่พวกไมวิกลวิการกําลังปลิ้นปลอนหลอกลวง กําลังเปนเปรต พวกนี้เปนเปรต ไม
วิกลแตเปนเปรต เขาใจหรือ หาเก็บตกนั้นเก็บตกนี้ เอาเรื่องราวมายุงตลอดเวลาพวกนี้ 
ตั้งแตเขามาทํางานในสนง.พระพทุธศาสนา มีแตเร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมพทุธศาสนาโดย
ถายเดียวเทานั้น จะไวใจมันไดยังไง หลวงตาบัวไมไวใจ เอาธรรมมายันกันเลยอยางน้ีละ 

หลักประเพณีของพระพทุธเจาไมมี มีแตความสงบรมเย็น อันนี้ไมใชหลักประเพณี
ของพระพุทธเจา เปนหลักประเพณีของเทวทัตพวกเปรตพวกผีทั้งน้ันแหละ เอา เอาคอ
หลวงตาบัวไปตัดถาพดูผดิไป เทานั้นแหละพอ 

ผูกํากับ วันนี้พวกลูกศิษยและพระปาตางๆ เขาจะไปประกาศความไมไววางใจที่
กรุงเทพ 

หลวงตา บอกไมรับรอง วางั้นเลย วาไมรับรอง จะประกาศตั้งเทาไรๆ ไมรับรอง 
วางี้เลย ปลอมตลอดเวลา ที่เราประกาศไปแลวถูกตองหมดแลว นั่นละเปนเครื่องยืนยัน 
เอามาจากหลักธรรมหลักวินัยทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยแลว นี้มีแตหลักจอมปลอมทั้งนั้น 
ปลิ้นอยางน้ันหลอกอยางน้ีใหเขาเชื่อ ใครจะไปเชื่อไมใชหมานี่นะ พระมาประชุมกนัเปน
หมื่นๆ องค มีตั้งแตผูปฏิบัติอยูในปาในเขาทั้งน้ันออกมา ยืนหลักธรรมวินัยตรงแนวอยู
ตลอดเวลาตามหลักธรรมวินัย อันนี้มันมีเร่ืองอะไร มีแตเร่ืองอยางน้ีทั้งนัน้นะ มันฟงไมได
นะเราพูดจริงๆ หาเร่ืองนั้นมา หาเรื่องนี้มา อวดสํานวนโวหารไพเราะเพราะพริ้งหลอกลวง
ประชาชนผูโงเขลาเบาปญญา 

พระพุทธเจาไมโงเขลา หลักธรรมวินัยตั้งมาไมไดโงเขลาเบาปญญา รักษาโลกให
รมเย็นมาตั้งสามโลก อนันี้มันรักษาอะไรมีแตทําลายถายเดียว มันดียังไง เอา วามาถาวา
ดีนะ วามาซิ วงพุทธศาสนาในเมืองไทยกําลังเดือดรอนวุนวายก็เพราะพวกนี้เอง มันเปน
ยังไงสงบเหรอ เอามาเทียบซิ พวกเปรตกินไมอิม่ไมพอ ละโมบโลภมาก เปนขาเดียวกับ
พระ เปนบากันทั้งนั้น บายศบาลาภ บาตะกละตะกลามทุกส่ิงทุกอยางอยูกับพวกนี้หมด ไม
อยูกับพวกไหน พระพุทธเจาบัญญัติไวพอแลวทุกอยาง อันนี้ไมมีพอ ปลิ้นขึ้นจะเปน
สังฆราช สังฆราชก็ปลอม เราพูดจริงๆ อยางน้ีละ จะตั้งไปแบบไหนก็ปลอมทัง้น้ัน 

เราเอาชีวิตเขาแลกชาติไทย ศาสนาไทย พุทธศาสนาเปนศาสนาของไทย เราแลก
แลวตั้งแตวันเราออกสนาม ขึ้นเวทีไมมีถอย คอขาดขาดไปเลยหลวงตาบัวไมถอย พูดตาม
หลักความจริง มีตั้งแตเร่ืองหลอกลวงทั้งน้ันเอามานี้ ฟงไมได กับหลักธรรมวินัยเขากัน
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ไมไดวางั้นเลย จะใหมันกลืนไดยังไงกลืนอยางน้ี กลืนไมไดกลืนไมลง ถากลืนศาสนาแตก
ทันทีเลย พูดตรงๆ อยางน้ีแหละ ศาสนาพระพุทธเจาพอแลว สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
ทุกอยางแลวนํามาปฏิบัติ พระสงฆออกประกาศตามหลักธรรมวินัยเรียบรอยแลว ยืนยัน
ตามนั้นเลย อะไรๆ มาไมรับรอง จะมาแคไหนไมรับรอง ที่ยืนยันไปแลวถูกตองตาม
หลักธรรมวินัยแลว 

หาตรานั้นมาตี หาตรานี้มาตี มาตีหาสมบัติอะไร ศีลธรรมมันไมไดสนใจ เร่ืองศีล
เร่ืองธรรมที่จะใหความสงบรมเย็นแกโลกไมสนใจพวกนี้นะ มีแตเร่ืองที่จะทําลายชาติ
ศาสนาใหแหลกเหลวไปตามๆ กัน มีอยางเดียวเทานั้น บอกในตัวเสร็จเลย มันออกมาแง
ไหนๆ บอกในตัวเลย ที่จะสนใจในหลักธรรมวินัย พูดขึ้นมาใหเปนที่พออกพอใจแกชาว
พุทธเรานี้พูดไมได ฟงไมไดวางั้นเถอะ พดูออกมามีตั้งแตเร่ืองที่จะทําลายอยางเดียวพวกนี้ 
ไวใจมันไดยังไง 

มันออกหนาออกตาหนาแนนขึ้นทุกวันพวกหนาดาน วางั้นเลย พวกโลภไมมีใคร
เกินพวกหัวโลนนี่โลภที่สุด คือกําลังแสดงอยูเวลานี้ โลภที่สุด ตะกละตะกลามที่สุดเรื่องยศ
เร่ืองลาภ เกงกวาอรรถกวาธรรมกวามรรคผลนิพพานไปหมดแลว นรกอเวจีที่จะเผาชาติ
ศาสนาของเรานี้มันถือวาวิเศษวิโสที่สุดแลวเวลานี้ พี่นองทั้งหลายฟงใหดี เดี๋ยวหลวงตาบัว
จะตายนะ ไมมีใครมาพูด หลวงตาบัวนี้เองพดู จะเอาหลักธรรมวินัยออกมาพูด นี่ละ
ศาสดาองคเอกปกครองโลกทั้งสามได อันนี้มันปกครองอะไรมีแตทําลายๆ อยางเดียว
เทานั้น ออกมาแงไหนมีแตทําลายๆ ฟงไมไดวางัน้เลย เอาละพอ สามกัณฑแลว 

เราไมลง ถาไมใชธรรมพระพุทธเจาไมลงเลย คอขาดขาดไปเลย เราทรงธรรม
พระพุทธเจาเต็มหัวใจของเราเราพูดตรงๆ ใครจะวาอวดไมอวดก็ตาม มันจาอยูนี้ได ๕๔ ป
นี้แลว เราจึงไมลงอะไรนอกจากธรรมพระพุทธเจาเทานั้น เหลานี้มีแตพวกมูตรพวกคถู 
พวกเทวทัต ที่จะทําลายศาสนาของพระพุทธเจา ทีท่ําใหสัตวโลกจาครอบโลกธาตุ คอืสาวก
ของพระพุทธเจา สาวกอรหันต นี่มันหันไปไหน หันไปกอทีน่ั่น หันไปเผาที่นี่ พวกนี้พวก
หันไปเผาบานเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนา หันอยูรอบตัวพวกนี้ 

แหม ล้ินแหลมนะ ล้ินแหลมคมมาก ปากหวานทีเดียว ขางในปากมีแตนิวเคลียร
นิวตรอนที่จะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาไปในตัวเสร็จเลยเทียว พวกปากหวานคือพวกนี้ พวก
อางนํ้าลาย อางลมปาก ลมปากกิเลสเต็มอยู มันอมลมปากอมกิเลส อมขี้ อมมูตรอมคูถ
ออกมาพูดใครจะเชื่อมันได พระพทุธเจาอมอรรถอมธรรมออกมาพดู ฟงไดหมด โลกสาม
แดนโลกธาตุฟงไดทัง้นั้น 
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มีหลวงตาองคไหนพูดอยางน้ี อาว เราเอาธรรมมาพูด หัวใจเราเปนธรรมหมดเรา
พูดจริงๆ เราจึงไมสะทกสะทานกับอะไรสามโลกธาตุนี่ เอา ตัดคอตัดเลยเราไมเคยเสียดาย
ยิ่งกวาธรรม เอาแคนี้ละ ใครจะฟงก็ฟงที่เราพูดทั้งหมดนี้ ยืนยันรอยเปอรเซ็นตเลย คอ
ขาดขาดไปเลย เราไมมีเสียดายอะไรยิ่งกวาธรรมที่เราเทิดทูนตลอดเวลา ในหัวใจมีแต
ธรรมลวนๆ เราไมมีอะไร ถึงพดูแผดเผาอยูอยางน้ีก็ตามในกิริยาของโลกนี้ ธรรมเราไมมี
แผดเผา มแีตความจริงลวนๆ ออกมากระจายเวลานี้ เราไมมีกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายใน
หัวใจเราเราพูดจริงๆ เพราะฉะนั้นเราจึงกลาหาญที่จะพดู พระพุทธเจากลาหาญตอการ
ชําระความชั่วชาลามก นี้ก็แบบเดียวกัน  ใหพร 
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