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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

อยาฝนศาสดา 
 

กอนจังหัน 
 

พระใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติทุกๆ องคนะ สติติดแนบกบัตัวอยาใหเผลอ นี่ละ
พื้นฐานที่จะกาวเขาสูมรรคสูผลถึงความพนทุกข ปจจุบันก็สวยงาม คนมีสติพระมีสติ
สวยงาม ถึงจะเรงจะดวนอะไรสติตดิแนบ งามทั้งน้ัน ถาไมมีสติแลวเอาเครื่องแตงตวักี่ลาน
เอามาประดับนี้ก็เหมือนประดับกองขี้ ตัวเรามันมีแตขี้ สกปรก เอาอะไรมาประดับมันก็
ประดับขี้ทั้งนั้น ถามีสติปบประดับตัวเรียบรอย ไมตองหามาจากที่ไหน มสีติ สติเปนความ
จดจอรู มีอะไรปบสติจะรับทราบทันทีๆ จากน้ันปญญาก็ออกกาวเดิน พระพุทธเจาทาน
สอนพวกเราใหอยูกับสติกับปญญา ความสํารวมระวังตัว นี่ละองคศาสดาอยูตรงนี้ ความดี
งามทั้งหลายอยูตรงนี้ เราเปนผูรับผลความดีงามที่เกิดจากความสํารวมระวังของเรา 

เราอยาไปหาภายนอกภายไหน ไมมใีนโลกนี้ อะไรที่จะเปนผิดเปนถูก เปนดีเปนชั่ว 
เปนสุขเปนทุกข เปนอยูที่ใจของเรา พระพุทธเจาสอนลงจุดนี้ จุดนี้เปนมหาเหตุ เอะอะจะ
ขึ้นจากนี้กอนๆ ภายในนั้นรวงรังใหญของมันทานใหชื่อวาอวิชชา ปจฺจยา นี่หนุนแลวนะ 
สงฺขารา เห็นไหม อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา วิฺญาณํ อวิชฺชาปจฺจยา นาม
รูป ขึ้นอันเดียวนี้ ทานตอทานตอไปอยางน้ัน เวลาภาคปฏิบัติแลวเขาอันเดียวปุบถึงหมด
เลย อันนี้ทานเรียงลําดับไวใหสมกับศาสดาองคเอก ไมมีคําวาบกพรอง เชนอยาง มรรค ๔ 
ผล ๔ นิพพาน ๑ อยางน้ี ทานเรียงลําดับไวตามหลักความจริง เวลารูไปแลวนี้ สมมุติวา
สาวกทั้งหลายรู ทานไมแสดงนิพพาน ๑ ไวนี้ จะไดถกูคานจากบรรดาสาวกทั้งหลาย
พระพุทธเจานะ ไมสงสัย สวนอันหนึ่งที่นอกจาก มรรค ๔ ผล ๔ ไป พระองคไมเห็นแสดง 
คือมรรค ๔ ผล ๔ นี้เปนสมมุติ นิพพาน ๑ นั่นวิมุตติแลว ทําไมไมแสดงตรงนั้น 
ความหมายวางั้น นี่ละที่วารูจริงเห็นจริงมันรูอยางเดียวกัน ผิดกันที่ไหนไมผิดนะ 

เราอยากใหบรรดาพี่นองชาวพุทธเราไดมีราค่ําราคา สมกับเราเปนลูกชาวพุทธ 
เวลานี้มีแตเปนเรื่องของกิเลสตัณหาลอมหนาลอมหลัง กิริยาอาการที่แสดงออกมามีแต
ความขาดทุนสูญดอกของตัวเอง แลวกระเทือนคนอื่นใหเสียไปดวย นี่ละความไมมีศาสนา 
ใหทานทั้งหลายจําเอานะ ศาสนธรรมคือศาสนาของพระพทุธเจา ซึ่งเปนศาสดาองคเอก 
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ตรัสรูธรรมทั้งหลาย กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงจากพระทัย นําธรรมมาสอนโลกไดเต็มเมด็เต็ม
หนวยๆ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ขอใหกาวเดินตามนี้ 

ทุกขยากลําบากอยาหลีกทางนี้นะ ถาหลีกไปแลวตกเหวตกบอ เขาฟนเขาไฟไปละ 
ใครเกงกวาศาสดา ลูกดื้อดานตอพอตอแม เสียทั้งน้ัน ตองฟงเสียงพอแมผูเล้ียงดูมา นี่
ศาสดาองคเอกเปนพอแมของเรา สอนมาใหเปนประโยชนแกพวกเรา เราอยาฝนทาน ทุกข
จนหนโลกขนาดไหนอยาปลอยความดีงามทีต่ิดอยูกับตัวของเรา ผมเองก็ไปโนนมานี้ ไปที่
นั่นแลวไปที่นี่ มันหากมีความจําเปนที่จะไดไป เพราะฉะนั้นบรรดาพระเณรทั้งหลายที่
ปฏิบัติตัวนี้ ใหสมบูรณแบบอยูดวยสติดวยปญญาติดแนบกับตน สํารวมระวังในธรรมใน
วินัย นี้ละอยูที่ไหนคือมศีาสดาติดตัวๆ และในขณะเดียวกัน มรรคผลนิพพานก็ตดิตัวไป
ดวย ถาออกจากนี้แลวอยาไปหวังมรรคผลนิพพาน ไมมีหวังทั้งน้ันละ เพราะเปนลูกดื้อ
ดาน ฝนพอฝนแมแลวจมทั้งนั้น 

ขอวัตรปฏิบัติ ความพรอมเพรียงสามัคคี นี้เปนธรรมที่สวยงามอันหนึ่ง ทานบอกวา 
สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโข ความพรอมเพรียงแหงความสามัคคีนี้ทําใหเกิดสุข ทาน
ไมไดบอกวาเกิดทุกขนะ ดูแตธาตุขันธของเราถามันพรอมเพรียงสมบูรณแบบทุกอยาง ไม
วิกลวิการ ไมเจ็บไขไดปวยเปนโรคตางๆ แลว ก็เรียกวากายสามัคคี ธาตุเราน้ีสามัคคีกัน 
ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ สามัคคี ประกอบหนาที่การงานอะไรก็ไดผลไดประโยชนเต็มกําลัง
ของรางกายเรา ถาสวนใดสวนหนึ่งวิกลวิการไปเสียอยางน้ี งานไมสมบูรณ นี่ละกายแตก
สามัคคี อันนั้นเจ็บ อันนี้ปวด อันนั้นดีก็เลยกลายเปนเรื่องเลวไปตามๆ กนั 

ความพรอมเพรียงแหงพระสงฆ พระพุทธเจาทรงชมเชยมากในเรื่องความพรอม
เพรียงสามัคคี มีมากตอมากเทาที่ผานมานี่ เร่ืองความสามัคคีพระองคทรงชมเชย แลวก็ 
มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชนใหสําเร็จทั้งน้ันๆ ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจ อยูในวัดนี้อยาไปยุงกับงานนั้นงานนี้ หาสอดนั้นแทรกนี้ไมไดนะ งานนี้งานธรรม งาน
สอดนั้นแทรกนี้เปนงานของกิเลสจะทาํลายธรรม ทําลายผูสอดแทรกนั่นแหละ ใหมีสติติด
ตัว ใครบริกรรมคําไหนติดกับคําบริกรรม ถาเปนสมาธิความสงบ สติติดอยูกับความสงบ 
สงบขั้นใดสติติดแนบๆ ตลอด นี่ทานวาสวยงามมาก อบอุนมาก กิเลสไมเกิด 

ผูมีสติแมกิเลสจะอยูภายในใจ สติมีอยูครอบหัวมันไวมันก็ไมเกิด กิเลสเกิดก็คือ
ฟนไฟเกิดนัน่แหละ เผาหัวใจเรา ใหมีสติทุกคนๆ เร่ืองสตินี้ไมมีที่จะจดืจางตรงไหนๆ เลย 
ตั้งแตพื้นๆ ที่เราประกอบความดีงามของเรา แลวกาวเขาสูภาวนา ตั้งแตฝกหัดอบรม
เบ้ืองตน จนกระทั่งถงึโนน ขึ้นเปนมหาสติแลวนั่น มหาปญญาไปแลว เพราะไดรับการ
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อบรมตั้งแตตนมา จนถึงขั้นเปนมหา มหาแปลวาผูใหญผูโต นั่นละมหาสติมหาปญญา ฆา
กิเลสขาดสะบั้นเลย ถาลงมหาสติมหาปญญานี้ไดเกิดขึ้นแลว นี่ก็เพราะไดรับการ
บํารุงรักษาตลอดเวลา 

ใหดูตัวเองนะ อยาไปคิดตําหนิคนนั้น ตําหนิคนนี้ ตัวนี้ตัวมันสอดมันแทรก เห็นวา
คนนั้นผิดคนนี้พลาด คนนั้นไมดีอยางน้ันอยางน้ี ตัวคึกตัวคะนองคือตัวคิดอยางน้ันแหละ 
มันไมดีอยูในตัวของเราเอง เขาดีกใ็หรูวาเขาดี เขาไมดีกใ็หรูวาเขาไมดี ควรแนะนํา
ตักเตือนกันโดยอรรถโดยธรรมก็ใหเตือนกัน แตอยาลืมวาเราตองเปนเบอรหนึ่ง ดีหรือไม
ดีอยูกับเราที่คิดออกไป จาํนี้ใหดี เร่ืองความพรอมเพรียงสามัคคีนี้ถือเปนสําคัญมาก เปนผู
งาม ทําอะไรทําเพื่อเรานะ ความพรอมเพรียงสามัคคีก็เพื่อเรา โดยเฉพาะสวนตัวก็เพื่อเรา 
คําวาเราๆ นี่ คือเรามุงตอความดีงามทั้งหลาย กิริยาความเคลื่อนไหวจึงเพื่อเราทั้งน้ัน ให
พากันจดจํานะ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

 
ผูกํากับ มีบทความจากคอลัมน วิจารณธรรม วันจันทรที่ ๒๘ มิ.ย. ดังน้ีครับ 

ในหนึ่งคนเรามองไดหลายแงมุม 

ครับ…เชาวันนี้ผมยังคงทําหนาที่เปนกระจกเงาสะทอนภาพใหสังคมไดเห็นอีกเชน
เคย ซึ่งสวนใหญแลวการนําเสนอเร่ืองราวทางหนานี้ของผม มักจะเปนการสะทอนภาพ
มากกวาที่จะนําความเห็นสวนตัวมาฟนธง 

การสะทอนภาพบุคคลที่ถูกเอยนามถงึในหนานี้ จําตองสะทอนใหเห็นในหลาย
แงมุมเพื่อใหทานผูชมจะไดเห็นมุมมองตางๆ อยางหลากหลายมิต ิ

คนหนึ่งคนยอมมีทัง้แงดแีละแงเลว ไมมีใครดีพรอมไปหมดทุกดาน สุดแตเราจะ
จับมุมมองดานไหนของเขา ถาดวยความชอบธรรมและเพื่อความเปนธรรมจริงๆ แลว ผูที่
มีหนาที่สะทอนภาพจึงควรนําเสนอมุมมองของบุคคลในหลายแงมุม สวนจะผิดหรือถูก จะ
ดีหรือจะเลวอยางไร ก็สุดแตทานผูชมเทานั้นที่จะพิจารณา 

ในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับกิจการพระพุทธศาสนาเห็นจะตองเอยถึงชือ่ พล.ต.ท.
อุดม  เจริญ เพราะทานผูนี้มีบทบาทหนาที่สําคัญเกี่ยวกับความเจริญหรือความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนาอันเปนที่รักบูชายิ่งของพวกเราชาวพุทธ 
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ถาจะมองถึงจิตสํานึกที่มีตอพระพุทธศาสนาของ พล.ต.ท.อดุม แลว ก็ตองขอยก
ยองวาทานเปนอีกผูหนึ่งที่มีจิตสํานึกดี ! 

ดังจะเห็นไดจากกรณี ดร.วิษณ ุ เครืองาม มีวัตถุประสงคใหจัดตั้งสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ใหเปนองคการมหาชน เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาใหเกิดความมั่นคงและเจริญงอกงาม หลังจากไดลงนาม
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ขึ้นมาคณะ
หนึ่งแลว ปรากฏวาไดมีการยกรางกฎหมายใหโอนทรัพยสินของพระพุทธศาสนาไปเปน
กรรมสิทธิ์ขององคการมหาประลัยนั่น 

รางกฎหมายในแตละขอแตละมาตรา ลวนแตเขียนใหเพื่อประโยชนของคณะบุคคล
กลุมนี้ทั้งส้ิน ไมมีขอไหนที่จะเขียนใหเปนประโยชนแกพระพุทธศาสนา 

เมื่อผมไดทําหนาที่สะทอนภาพคอนขางจะรุนแรง แบบตรงไปตรงมาไปแลว 

พล.ต.ท.อดุม ในฐานะที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการฯ ก็รับฟงดวยดี 
พรอมกับออกมาใหขาวเพื่อความเขาใจอันดีตอชาวพุทธทั้งหลายวา "ขอใหพทุธบริษัท
มั่นใจไดวา การดําเนินงานเรื่องน้ีตองมีการเปดเผย (แตยังไมมีการเปดเผย) อยางโปรงใส 
ติดตามตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และมีการประสานเปนระยะๆ " 

จากน้ันคณะดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสํานักงานทรัพยสินฯ ก็ลมราง
เกาพรอมกบัยกรางขึ้นมาใหม เปลี่ยนชื่อสํานักงานใหมเสียโกหรูวา "สํานักงานสงเสริม
กิจการพระพุทธศาสนา" (องคการมหาชน) 

ผมไดทําหนาที่ตรวจสอบรางฉบับใหม และฉายภาพออกสูสายตาทานผูชมอกีครั้ง
วา รางฉบับนี้ถึงแมจะตัดขอความการโอนทรัพยสินของพระพุทธศาสนาใหไปเปนของ
สํานักงานออกทั้งหมดแลว แตเนื้อหาใจความที่เปนเจตนารมณของกฎหมาย ก็ยังเนนให
เปนไปเพื่อประโยชนแกคณะบุคคลกลุมนี้อีกน่ันแหละ อะไรๆ ก็เพื่อกลุมบุคคลคณะนี้
ทั้งนั้น 

จะเอาทรัพยของสงฆไปจดัประโยชนเพื่อพวกพองของมัน! ครั้นผมฉายแววทราม
ออกมาใหทานผูชมไดรับทราบ ทาน พล.ต.ท.อุดม ก็ออกมาใหขาววา เลิกแลว จบแลว 

เร่ืองนี้จะไมมีการจัดตั้งสํานักงานฮุบทรัพยสินของพระพุทธศาสนาอีกตอไป 

ครับ.. ตองขอแสดงความชื่นชม ยกยอง  และสรรเสริญตอจิตสํานึกที่ดีของ 

พล.ต.ท.อดุม ไว ณ ที่นี ้ผมขอสะทอนภาพที่ดีอีกแงมุมมองหนึ่งสูสายตาของสังคม 
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มุมมองที่ดมีใิชมีเพียงเทานี้ การเดินทางไปเปนเจาภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วัน
สําคัญสากลของโลก ณ สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ มหานครนิวยอรก 

สหรัฐอเมริกา ที่มี พล.ต.ท.อุดม นําทีม ก็ประสบความสําเร็จอยางงดงาม 

นอกจากจะสาํเร็จจากการจัดงานระดับโลกแลว พล.ต.ท.อุดม ยังไดเสนอแนวคิด
ตอที่ประชมุเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายตางประเทศในสหรัฐอเมริกาวา ควรจะจัดใหมี
เจาหนาที่สํานักงานพระพุทธฯ ไปประจําอยูในสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อื่นๆ ที่มีพระธรรมทูตไทยเดินทางเขาไปปฏิบัตศิาสนกิจ ทั้งน้ีก็เพื่อถวายความสะดวกแก
พระธรรมทูตในการประสานกับหนวยงานของประเทศนั้นๆ ซึ่งเร่ืองน้ีจะนําเสนอตอมหา
เถรสมาคมและรัฐบาลเพื่อพิจารณาความเปนไปได 

มองคนดวยธรรมนั่นแหละจึงไดชือ่วาเปนธรรม !! 
 
        ณ. หนูแกว 

ตอดวยขาวจากหนังสือพมิพ ขาวสด ฉบับวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ หนา ๕ 
 

งัดตราประทับ"สมเด็จพระสังฆราช" ศิษยหลวงตาบัวรุกไล"สมเด็จเกี่ยว" 
 
 การทํางานในตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ของสมเด็จพระพุฒาจารย 
(เกี่ยว อุปเสโณ) จะครบเทอมในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๔๗ นี้ แมวาที่ผานมา พระเดช
พระคุณมิไดบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว แตกลุมนายทองกอน วงศสมุทร กับ
พระอาจารยนพดล นันทโน แหงวัดปาดอยลับงา จ.กําแพงเพชร ซึ่งเปนศิษยหลวงตามหา
บัว ญาณสัมปนโน ตามกดดันตลอด ดวยสารพัดขออาง 
 ลาสุด เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ที่ผานมา แกนนําไดเกณฑพระปา ๕๘๗ รูปไปยื่น
หนังสือคัดคานถึงวัดสระเกศ ดวยการกลาวอางวาสมเด็จพระพุฒาจารยนําตราประทับ
สมเด็จพระสังฆราชไปใช แมพระธรรมสิทธิเวที และพระราชธรรมสาร พระเลขาฯได
ออกมารับหนังสือแทน แตแกนนําหาพอใจไม กลับพากันรวมกันมายื่นหนังสือที่ประชุม
มหาเถรสมาคม ณ วัดบวรนิเวศ จุดประสงคเพือ่ใหดําเนินการตามทิฐิความเชื่อของกลุม
และพรรคพวกของตน โดยนางบุญศรี พานะจิตต รองผูอํานวยการสํานักพุทธและนางจุฬา
รัตน บุณยกร ผอ.เลขาธิการมหาเถรสมาคม ไดออกมารับหนังสือแทน อยางไรก็ตาม นาย
สมชาย สุรชาตรี โฆษกสาํนักพุทธฯพรอมดวยนายอํานาจ บัวศิริ นายกนก แสนประเสริฐ  
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 ผูบริหารสํานักพุทธไดออกมาแถลงขาววา ตามหนังสือที่กลุมนายทองกอนเรียกรอง
นั้น ไมไดเกี่ยวของกับมหาเถรสมาคมแตอยางใด เร่ืองการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชนั้น รัฐบาลเปนผูเสนอมา 

หลวงตา รัฐบาลจะเปนใคร ก็พวกเปรตนี่แหละเอานามรัฐบาลมาขายกินเฉยๆ 
พวกเปรตฝงอยูในรัฐบาลนั่น ตัวเปรตใหญอยูในนี้ละ วารัฐบาลๆ รัฐแบนรัฐแบนอะไรก็ไม
รูละ เอาวาไป 

ผูกํากับ รัฐบาลเปนผูเสนอมา สํานักพุทธจะนําเสนอรัฐบาล สวนที่ประชุมมส.จะไม
พิจารณาเรื่องนี้ สวนเรื่องการใชตราประทับนั้นไดทําถูกตองตามหนาที่แลว  

หลวงตา ฟง ถาใหถกูตองก็ยกเลิกทั้งหมดที่กอเร่ืองขึ้นมาเผาชาติเผาศาสนาอยู
เวลานี้ เพราะพวกนี้เอง ยกเลิกนีแ้ลวทางนี้ก็เลิก ถาไมยกเลิกก็ฟดกนัไปอยางน้ีแหละ 
ศาสนามีเจาของ คนทั่วประเทศไทย เอะอะก็วาคุณทองกอนๆ คุณทองกอนในนามของคน
ทั้งชาติวาไง มันมาหาโจมตีๆ จุดสําคัญๆ แลวก็หลวงตาบัวๆ หลวงตาบัวก็เปนสมบัติของ
คนทั้งชาติ เปนอาจารยสอนคนก็ได เปนลูกศิษยคนก็ได มันหาแตเร่ือง มันฟงไมไดนะเรา
ฟงอยูนี่ คนหนึ่งฟงเปนธรรม คนหนึ่งมีแตออมนั้นแอมนี้ๆ แลวก็ยกเกียรติเจาของขึ้น 
เกียรติขี้หมาอะไรก็ไมรูแหละ ฟงน้ีฟงไมได พวกนี้พวกเปรตวาตรงๆ อยางน้ีแหละ เอาถา
วาหลวงตาบัวพูดผิด เอาไปตัดคอเลย แตกอนศาสนาสงบรมเย็นมาโดยลําดับลําดา ตั้งแต
พวกนี้เขามาสํานักงานพุทธศาสนา มันสํานักงานเปรต มากินตับกินปอดพุทธศาสนา เร่ือง
จึงยุงอยูเดี๋ยวนี้ พวกนี้ไมใชอะไรพวกตามชะลางนะ พวกนั้นสรางความสกปรกใสพุทธ
ศาสนา แลวก็ลามเขาไปหาชาติไทยดวย วาอยางนี้แหละ 

มีแตคุณทองกอนกับหลวงตาบัวเหรอ คนทั้งประเทศไทยไมมีเหรอ มันยกขึ้นมาหา
อะไร มันก็เพื่อใหเขาโจมตีหลวงตาบัวกับคุณทองกอนแลวจะกลืนไดงายๆ พวกเปรต
ปากกวางๆ ทองใหญๆ นี่ กินไมหยุดไมถอย ปลิ้นปลอนหลอกลวงทานั้นทานี้ คนฟงคน
ทําไมจะฟงไมเขาใจ เขาใจทั้งนั้นแหละนอกจากไมพูด เร่ืองนั้นแลวเรื่องน้ี เอาวาไป 

ผูกํากับ จากน้ัน พระอาจารยนพดลแกนนําก็ไดออกแถลงการณวาวันที่ ๖ ก.ค.นี้ 
หลวงตา ฟง อาจารยนพดลก็ในนามของพระสงฆทั่วประเทศไทย คุณทองกอนใน

นามของพี่นองชาวไทยทัง้ประเทศ หลวงตาบัวก็ในนามของชาวพุทธชาวไทยทั้งประเทศ นี่
ก็ตามชะลางความสกปรกของพวกเปรตพวกผีที่ขีร้าดไปหมด แลวเอาไฟเผาไปตามดวย 
เอา วาไป 



 ๗

ผูกํากับ จะนําม็อบพระปาหนึ่งหมื่นรูปและญาติโยมอีกหนึง่หมื่นคน พรอมนํา
รายชื่อ ๑๕๐,๐๐๐ คน  

หลวงตา ฟงซิ พระตรานี้มันไปยุงอะไร ของสมเด็จพระสังฆราชแทๆ ใครก็รูกันทั่ว
แผนดิน มันไปหาแยงอะไรมา นี่ซิที่ไดวากันอยูเดี๋ยวนี้ มันไมอยูเปนสุข ความโลภมันมาก 
พระหัวโลนๆ นี่ความโลภมากที่สุดคือสมัยนี้ อลัชชีขึ้นในสมัยนี้แหละ เดี๋ยวนี้กําลังอลัชชี
ขึ้นทั่วบานทั่วเมืองแลวนะ เต็มไปหมดแลวแหละ นี่ใครก็รูอยูแลวตราสมเด็จพระสังฆราช 
เปนสมบัติของพระองคแตพระองคเดียวเทานั้นไปยุงทําไม เมื่อเราวาใหอยางน้ีมันก็หา
เร่ืองใสเราอยางน้ันอยางน้ี พวกเปรตมันจะยุงจะกลืนอยูตลอดไปอยางน้ีแหละ ตราสมเด็จ
พระสังฆราชใครก็รูทั้งแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานทุกส่ิงทกุอยาง
ถวายทานเรียบรอยแลว ทานเปนพระสังฆราชโดยสมบูรณ นี้ก็พวกสังฆราชปลอมมนักําลัง
แทรกขึ้นมาๆ ตีตรานั้นตรานี้ อยากเปนเหลือเกินอยากเปนสมเด็จสังฆราช หมาตัวใดมันก็
ไมกราบ ลงคนไมกราบแลว หมาตัวไหนจะมากราบ เปนขึ้นมารอยองคก็ไมมีใครกราบ
สังฆราชแบบนี้นะ ไมเคยมีในประเทศไทย 

สังฆราชแบบโลภมากที่สุดเลย ละโมบโลภมากตะกละตะกลามไมมีใครเกินสังฆราช
เหลานี้เวลานี้ แยงตราตําแหนง แยงสังฆราชเอาไปกินโตะกัน ถาไมใชพวกนี้จะเปนพวก
ไหนใหเกิดเรื่องอยูเวลานี้ พวกนี้แยงคืน สมบัติของทานอยาเอาไป ความหมายก็วาอยาง
นั้น ยุงหาอะไร มันหนาดานที่สุดนะพวกนี้ ดานเกินประมาณ ภาษามนุษยมีอยูทําไมไมเอา
มาใช มันเอาภาษายักษภาษาผีภาษาเปรตที่ไหนมาใช ใหกวนบานกวนเมืองกวนศาสนาอยู
เวลานี้ มีแตพวกนี้แหละ พวกที่วาล้ินแหลมคมๆ คมก็คมเถอะนะ ล้ินคนหัวใจคนมันฟง
กันออกทั้งนัน้แหละ เอาวาตอไป 

ผูกํากับ ครับ จะนําม็อบพระปาหนึ่งหมื่นรูปและญาติโยมอกีหนึ่งหมื่นคน พรอม
นํารายชื่อ ๑๕๐,๐๐๐ คนไปยื่นหนังสือที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อใหปลดนายวิษณุ เครืองาม 
และจะใหถอดถอนสมณศักดิ์สมเด็จพระพุฒาจารยดวย ดานนายทองกอนกลาววา จะ
ฟองรองศาลตามมาตรา ๒๕๓ วาดวยการใชตราสัญลักษณของบุคคลอืน่มาใช ซึ่งนาจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน มีโทษจําคุก ๗ ป ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท 

หลวงตา ไมตองวานา ออกมาเลยถาเปนนักรบ อยาวานาอยางน้ันนาอยางน้ี 
ออกมาเลย โบกมือใสกนัเลย มันสกปรกขนาดไหนมันยังมาอวดดีอะไรอกี เขาไปเรียกรอง 
เขาไปหาที่เกาะที่ยึด เพราะพวกนี้พวกกินตับกนิปอดคน เขาก็เขาหาจุดใหญ เขาไปหาใน
วงรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานของคนทัง้ชาติ ผิดไปไหนพวกนี้เขาไป ไปกันหมด
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ทั้งประเทศไทยไปไดไมผดิ เพราะถูกแยงชิงนี่ พวกมหาโจรปลนบานปลนเมืองปลนศาสนา
เวลานี้ เราเปนเจาของสมบัติเราตองเอากันซิ เอาวาไป 

ผูกํากับ นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน 
หลวงตา กอใหเกิดอะไร ตัวหัวมันเองกอความเสียหาย พวกนี้เสียหายอะไร ไปชะ

ลางตางหาก ยึดกรรมสิทธิ์มาใหทานผูเปนเจาของคืนตางหาก พวกนี้มันเปนเปรต 
ผูกํากับ พวกเราวาพวกเขาที่เอาพระตราไปใชทาํใหเสียหาย มีโทษจําคุก ๗ ป ปรับ 

๔๐,๐๐๐ บาท 
หลวงตา นี่เขาฟองรองไปใชไหม เขาก็ฟองรองเปนธรรมเขาแลวนี่ กฎหมายมี เอา

วาไปเราจะตามฟง 
ผูกํากับ อยางไรก็ตาม มีผูตั้งขอสังเกตวาที่กลาวอางของกลุมนายทองกอนวาเปน

คณะสงฆไทยนั้นเปนพระคณะธรรมยุตเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น 
หลวงตา กลุมหนึ่งอะไร คณะสงฆไทยๆ อยามาหาหลอก 
ผูกํากับ วาเปนพระคณะธรรมยุตเพียงกลุมหนึง่เทาน้ัน ซึ่งพระเถระชัน้ปกครอง

มิไดรับรูและเคยหามออกมาเคลื่อนไหวแลว แตก็ยังไมเลิกรา การกลาวอางวาเปนคณะ
สงฆไทยนั้นไมถูกตอง เพราะคณะสงฆไทยหมายถึงพระทั่วประเทศจํานวนสามแสนกวารูป 

หลวงตา คณะสงฆไทยๆ ผูรักษาสมบัติ ไมเรียกคณะสงฆเปรต คณะเปรตเหลานี้
นะ ไมไดเอาเขาคณะสงฆไทย พวกเปรตเปนเปรต พวกพระสงฆไทยที่รักษาสมบัตินี้เรียก
คณะสงฆไทย แยกออกอยางนี้เขาใจไหม 

ผูกํากับ เขาจะใหนับรวมทั้งหมดสามแสนกวารูป ที่เรียกรองน่ีเปนคณะเล็กนอย 
หลวงตา นี่เจาของสมบัติกําลังออกอยูเวลานี้ พวกนั้นใหอางกันมา ลานๆ ก็มา

เถอะ เหมือนธนบัตรปลอม อางมาเปนลานๆ ธนบัตรปลอมไมมีความหมายอะไร ธนบัตร
จริงเพียงใบเดียวเทานั้นพอแลว อันนี้ไมตองมากอะไร คณะสงฆไทยที่เปนผูรักษาสมบัติ นี้
คือคณะสงฆไทย นอกนัน้เปรตทั้งน้ัน ไมรับรอง มันหาเรื่องอยูตลอดพวกนี้ 

ผูกํากับ เขาวาคณะสงฆไทยหมายถึงพระทั่วประเทศจํานวนสามแสนกวารูป 
หลวงตา มนัเกี้ยว(วก)ไปอยางน้ันละ เกี้ยวทางนั้นเกี้ยวทางน้ี รูตับมันอยูแลวนี่มัน

ออกมาแบบไหนนะ ทําไมจะไมรู พระพุทธเจาฉลาดขนาดไหนสอนโลก ทําไมพระสงฆไทย
จะไมมีความฉลาดตามพระพุทธเจา ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจามาตลอดเวลานี่ มันเกงแต
มันพวกเปรตนี่เหรอ หาเรื่องนั้นหาเรื่องน้ี เอามีอะไรเราก็ไมอยากฟงนานแหละ 

ผูกํากับ เขาบอกอกีวา เปนพระที่เปนพระวัยรุนเสียสวนใหญ 
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หลวงตา วัยรุนอะไร หลวงตาบัวอายุ ๙๑ ป วัยรุนเหรอ (หัวเราะเต็มศาลา) มัน
หลับตามาพูดอะไร หือ หลวงตาบัวอายุ ๙๑ ปนี่หรือวัยรุนนะ มันหาเรื่องอะไร หลอกลวง
ประชาชนเขาทําไม พระสงฆเหลานี้เปนในนามพระสงฆไทยที่ปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบตามนั้น 
ไมวาวัยรุนวัยไหนถูกตอง ธนบัตรจริงใบหาเปนใบหาเต็มตัว สิบเปนสิบ รอยเปนรอย  พัน
เปนพันเต็มตัวๆ ไมมีวยันั้นวัยนี้ละนะ เขาใจเหรอ มันจริงดวยกัน ใบหาจริงหาเต็มหา ใบ
สิบเต็มสิบ ใบรอยเต็มรอย ใบพันเต็มพัน เตม็มาตลอด พระสงฆไทยไมวาวัยไหนเปน
ธนบัตรจริงทั้งนั้นแหละ เพราะเอาคําสอนของพระพุทธเจาออกมายันเอาไวนี่ พวกนี้มันจะ
ใบลานก็ตามมันเปรตทั้งนั้นแหละ เราไมอยากวามันปลอม เปรตทั้งน้ันแหละวาอยางน้ัน
เลย นี่คิดดูซิหลวงตาบัวอายุ ๙๑ ปมันยังมาวาวัยรุนไดลงคอ กูเปนปูของมันมันยังไมรูอีก 
โห มาประมาทกูวาวัยรุนอยูวะ หือ 

ผูกํากับ เปนพระวัยรุนเสียสวนใหญ การศึกษาเรื่องธรรมวินัยและกฎหมายสงฆนั้น
ยังไมลึกซึง้นัก ที่สําคัญมิไดสนองเจตนารมณของลนเกลารัชกาลที่ ๔ ซึ่งกอตัง้คณะ
ธรรมยุตขึ้นมา เพื่อใหพระธรรมยุตเครงพระธรรมวินัย 

หลวงตา ใครไมเครงพระธรรมวินัย เอาพระธรรมวินัยมายันอยูเดี๋ยวนี้ พวกนี้พวก
ไมมีธรรมไมมีวินัยนั่นเอง จึงไดออกมาชะลางกนัอยูเวลานี้ พวกเปรตนี่นะ มันมีธรรมมี
วินัยอะไร มีแตเปนบากับยศกับลาภนั่นนะ อยากไดอยากร่ําอยากรวยอยากเปนนั่นเปนนี่ 
เปนบาอํานาจ อยูในนี้หมดนะเวลานี้ บาอํานาจ ตะกละตะกลามไมมีใครเกินพวกนี้ เมื่อไร
มันจะจบอานนี่วะ 

ผูกํากับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯกลาววา การใชตราประทับตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราชจะถูกตองหรือไม ตองยอนไปดูวา สมเด็จพระพุฒาจารยเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทนสมเด็จพระสังฆราชโดยชอบหรือไม 

หลวงตา มนัจะชอบอะไร พวกเปรต แยงกินตาํแหนงทาน กินโตะกันแลวมันเอา
อะไรมาชอบ เด็กกไ็มวาชอบแหละ อยาวาแตผูใหญวาไมชอบ เด็กเขาก็ไมเห็นดวย จบแลว
ยังเราขี้เกียจฟงแลวนะ สกปรก เอาเทานั้นแหละพอ พูดมาก เบ่ือจริงๆ นะ มันไมมคีวาม
จริงมาพูด ปลิ้นปลอนอยางน้ันปลิ้นปลอนอยางน้ี ฟงมันฟงไมไดนะ 

ผูกํากับ นายวิษณุ เขาพูดอยางน้ี ครับ ผมจึงคอนขางแปลกใจที่มีพระเณรไป
ประทวงที่วัดสระเกศ ทั้งที่ไมสมควรไปประทวง 

หลวงตา สมควรอยางยิ่ง ที่มันไมออกมาตอนรับนั้น มันหมอบอยูในมุมเสามุมไหน
นั่นแหละแปลกอยางยิ่งพวกนี้ เขาใจหรือ นั่นแหละพวกที่แปลก เปนสมเด็จแทๆ โดดเขา
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ไปอยูในมุมเสา ใหพวกนี้ไปยืนออกันอยูหนานั้น ไมไดเร่ืองเลยตองกลับมา ขายขนาดไหน 
หือ พวกนี้เขาไปตั้งหนาที่จะไปเอาเหตุเอาผล มันหลบซอนเขาไปอยูในมุมเสาไมออกมา
ตอนรับเลย ใครเกงใครดี เอา ฟงซนิะ มันมาปลิ้นปลอนหาอะไร 

ผูกํากับ เขาวา ดูเหมือนการเคลื่อนไหวทุกครั้ง จะพุงเปาไปที่การคัดคานสมเด็จ
พระพุฒาจารยในทุกเร่ือง แตอยางไรก็ตาม เร่ืองที่เกิดขึ้นนี้ พุทธศาสนิกชนตลอดจน
พระสงฆสวนใหญกําลังจับตามองดอูยูวา เปนไปเพื่อปกปองพระธรรมวินัยหรือไม 

หลวงตา นั่นซิ จับตาดูใครละ ไมใชจับตาดูพวกเปรตนี่นะ ที่เขาไปเทาไรคนก็เขาไป
ดูพวกเปรตนี่แหละ มันจะมาจับตาดูใคร มันมาอวดดีหรือมหาโจร เขาใจหรือ 

ผูกํากับ เขาพูดทํานองวาใหจับตาดูพระสงฆวัยรุนนะครับ 

หลวงตา วัยไหนก็วัยไหนเถอะนะ เขาใจหรือ แหมนาเบื่อเหลือเกินนะพวกนี้ พวก
ปลิ้นปลอน มีเทาไรเอาเขาเลย จะวาไง มีหมื่นมแีสนเขาพวกเรา เขามีลานใหเขาเขามาเอา
มาประจัญบานกันซิ ใครผิดใครถูกมนัก็รูกันเอง พวกปลิ้นปลอน แหม กอความเดือดรอน
วุนวายมาตลอด นี่เราก็พูดแลว เขี่ยมันลงทะเล ใหมันมาทํางานพุทธศาสนาอะไร มันมา
สังหารพุทธศาสนาตางหาก คนดีกวานี้ไมมีเหรอ เราไดถามไปแลวนะ ทางโนนก็กําลัง
พิจารณากัน เราก็ฟงไปงัน้พูดอยางสนุกปากเฉยๆ มันสกปรกไมอยากฟงนะ 

เลนกับเปรตกับผี ไมมีเร่ืองธรรมเรื่องวินัย พวกนี้หมดโดยสิ้นเชิง พระหัวโลนๆ 
กับพวกนี้เขาพวกเดียวกัน แบบเศษมนุษยวางั้นเลยเรา เอาธรรมวินัยออกยัน ภาษามนุษย
พูดออกมา อะไรเขาภาษามนุษยได อะไรเขาไมไดมันรูกันหมดแหละ มันมาหาเลหหา
เหล่ียมหาอะไร มันเปนมหาโจรมันยังมาตั้งตัวเปนเจาของทรัพยสมบัติของคนทั้งประเทศ
อยูหรือ อยากถามวางั้นนะ เอาเขาไป พวกเราจะเขาไปเทาไรไป เปนหมื่นเปนแสนเขาไป
เลย เราเปนเจาของสมบัติเขาไดไมผิด ไมผิดทั้งธรรมไมผดิทั้งกฎหมายบานเมือง ใคร
อยากวาอะไรใหมันวาไป ปากมันตางหาก เร่ืองของเราเราทําเร่ืองของเรา 
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