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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

เราเปนคนไทยดวยกัน 
 

(ขาวจากหนังสือพิมพพมิพไทย อนันี้เปนบทความที่เขาเขียนนะครับ ผมยังจําได
เมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ มีพระสงฆและชาวพุทธกลุมหนึ่ง จะวาไปแลวก็เกือบ
ครึ่งคอนประเทศ ไดเดนิทางไปรวมประชุมกันทีจ่ิตตภาวันวิทยาลัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
ในคราวนั้นคณะสงฆและเหลาพุทธบริษัท ตางคัดคานกันอยางเอาเปนเอาตาย ถึงอยางไรก็
ไมยอมรับการออกกฎหมายฉบับฆราวาสปกครองสงฆ นาแปลกใจ พอมาคราวนี้มีฆราวาส
เขามาครอบงําพระ กาวกายในกิจของสงฆ จะประกาศแตงตัง้ใครก็ได ใหขึ้นมาทําหนาที่
อะไรก็ไดตามใจชอบ คณะสงฆและพุทธบริษัทกลุมนั้นกลับทําเปน นอนหลับไมรู นอนคูไม
เห็น 

การประชุมคณะสงฆวัดปาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๔๗ ที่วัดปาหลวงตาบัว จ.
กาญจนบุรี ไดอานคําชี้แจงมติทีป่ระชุมวา สืบเนื่องจากคณะสงฆไทยไดมีสมานฉันทรวม
พิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ วัด
เทวสังฆาราม อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี จากน้ันก็มคีวามประสงคจะรวมประชุมหารือกัน ซึ่งก็
ไดรับความรวมมือจากทานเจาอาวาส และคณะสงฆวัดเทวสังฆาราม เปนอยางดี แตเมื่อ
เวลาประชุมก็ปรากฏวา มีโทรศัพทจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมีเจาหนาที่
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ไดเขามาขอใหเจาอาวาสไมอนุญาตใหคณะสงฆ
จัดการประชุม คณะสงฆพิจารณาแลวเห็นสมควรวา เพื่อรักษาน้ําใจของทานเจาอาวาสมิให
ตองลําบากใจ จึงเห็นพองตองกันใหเปลี่ยนสถานที่ประชุม 

เหตุการณดังกลาว จึงเห็นควรบันทึกไวในหนังสือฉบับนี้ เพื่อเปนหลักฐานพยานวา 
ภายใตการกํากับดูแลงานดานพระพุทธศาสนาของนายวิษณุ และ พล.ต.ท.อุดม ปรากฏ
อยางชัดเจนแลววา คฤหัสถใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เขาคุกคาม ขมขูและละเมิดสิทธิตอ
พระภิกษุสงฆอยางไมเคยปรากฏมากอน และเปนที่ประจักษชัดแจงตอพุทธบริษัท ๔ ที่
เห็นเหตุการณ การใชอํานาจบาตรใหญเชนนี้ นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนอาจทําให
พระพุทธศาสนาถึงกาลวิบัติได นอกจากจะไมใชอํานาจหนาที่ในฐานะผูอุปถมัภอุปฏฐาก
พระพุทธศาสนาแลว ยังเปนการเหยียบย่ําตอพระธรรมวินัย ตอสงฆอีกดวย 
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คณะสงฆจึงมีมติวา หากปลอยใหงานดานพุทธศาสนาอยูภายใตการกํากับดูแลของ
นายวิษณุ และ พล.ต.ท.อดุม อีกตอไป จักบังเกิดภยันตรายอยางใหญหลวงตอ
พระพุทธศาสนาอยางแนนอน ที่ประชุมมีมตมิอบหมายใหนายทองกอนและคณะ นํามตินี้
ไปแจงตอพทุธบริษัท ๔ ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบโดยทั่วกัน 

ลําดับภาพเหตุการณในวันนั้น พระสงฆวัดปาเกือบพันรูปตางแตกกระเจิงเหมือน
ผึ้งแตกรัง ตางคนตางหอบขาวของพะรุงพะรัง แยกยายกันขึ้นรถไปคนละทศิละทาง 
ทามกลางสายตาของขาราชการ ชาวบาน และผูส่ือขาวนับรอย คณะสงฆกําลังจะประชุม
สงฆภายในพุทธสถานอันควรแกการประกอบสังฆกรรม มันผิดกําหนดกฎเกณฑอะไร
ของทางฝายบานเมือง ใครเลาที่จะใหการปกครองคุมครองการปฏิบัติในกิจของสงฆ 
องคกรมหาเถรสมาคมจะเปนที่พึ่งไดหรือ มินาเลาพระวัดปาที่เหลือ ไปเขาประชุม ๔๗๕ 
รูป จึงตองทาํหนังสือมอบอํานาจใหคุณทองกอนตั้งทนายความเขาพึ่งอํานาจทางศาล ใหลง
อาญาตอผูละเมิดพระสงฆ ๔ คนรวด 

อันนี้เปนขอความที่เขาเขียนลงในหนังสือ ใชนามปากกาวา ณ.หนูแกว ครับ) 

เร่ืองมันก็ชัดเจนอยูแลวไมใชหรือ ไมเห็นมีอะไรที่เปนปญหาพอจะแยกแยะออกมา
อธิบายนะ เร่ืองฆราวาสมาขมขูพระก็ไมเคยมี เขาก็ออกชัดเจนแลว ถูกตองแลว อยางที่เรา
พูดเมื่อวานนี้ พูดเตือนเรื่องที่ทําทั้งฝายฆราวาสทั้งฝายพระสงฆ ที่ทําไปนี้ผิดทั้งสองฝาย ก็
บอกไปแลวใชไหม ขอใหระงับ อยาแสดงตอไปอกีในเรื่องเชนนี้ จะเปนพิษเปนภัยตอชาติ
ตอศาสนาโดยลําดับไป เพราะมันผิด ถาเปนเด็กเขาก็ไมถือสีถอืสา ไอผิดแบบนี้นะ คือเด็ก
ผิดเขาก็ไมถอืสีถือสา แตผูใหญผิดนี้รุนแรงมากทีเดียว โลกเขาถือกัน เด็กเขาไมมีอะไร
แหละ 

แตนี้ไมใชเด็ก มันผูใหญ แลวผูใหญฝายปกครองใหญๆ เสียดวย ฝายฆราวาสก็
เปนผูใหญปกครองใหญๆ  เสียดวย ฝายพระสงฆก็ชั้นสูงๆ เสียดวย แลวพากันผิดทั้งสอง
ฝาย อยางน้ีไมสมควร เราก็ไดเผดียงไปแลวเมื่อวาน กับอันนี้ก็เขากันไดแลว ฆราวาสจะมา
มีอํานาจบีบบังคับพระอยางน้ีเราก็ไมเคยมี ไมเคยเห็น พระที่มาบีบบังคับพระโดยความไม
เปนธรรม แตกอนเราก็ไมเคยเห็น ก็พึ่งมาเห็นคราวนี้แหละ ครั้งนี้ ฆราวาสกับพระแสดง
เร่ืองราวที่ผิดพลาดตอชาติตอศาสนาอยางมากมายทีเดียว ครอบคนทั้งประเทศ ครอบ
พระสงฆทั่วสังฆมณฑล ก็มาเห็นคราวนี้แหละ 

เราเปนจุดศูนยกลาง คือนําธรรมมาแสดง จึงขอใหงด ใหหยุดในกิริยาที่แสดง
เหลานี้ ไมเปนประโยชนอะไร นอกจากขายตัวอยางรายแรง ขายคณะของตัวอยางรายแรง
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แลว ยังจะทําความเสียหายแกพระเจาพระสงฆตลอดประชาชนทั้งประเทศใหบอบช้ําน้ําใจ
อยางไมมปีญหาอะไรเลย ที่จะแยกแยะมาคิดวาผิดมากนอยเพียงไร ผิดรอยเปอรเซ็นตไป
เลยที่ทําอยางนี้ ไมมีแบบไมมีฉบับ คนผูศึกษาสูงๆ อยางน้ีไมควรจะนํามาใชอยางน้ี ให
เอือมระอาของคนทั้งชาติ และพระพุทธศาสนาคือพระเจาพระสงฆดวย อยางนอย
เอือมระอา อยางมากน้ันเราไมอยากพูดเราแปลไมคอยออก เพราะเราเรียนหนังสือแค ป.
๓ ใหพากันไปแปลเอานะ 

เร่ืองที่เปนอยางน้ีเรียกวาเด็กอมมอืเขาก็ไมทํา ไฉนผูใหญจะมาทําอยางน้ีไดลงคอ 
ฟงซินะ ใหญทั้งฝายพระ ใหญทั้งฝายฆราวาสเสียดวย ใหญทั้งสองดวยกัน ทําความ
ผิดพลาดขนาดนี้ดวยกัน ไมใชเร่ืองเล็กนอย เปนเรื่องผิดพลาดของคนทั่วประเทศ 
พระสงฆทั่วสังฆมณฑล ผิดพลาด กระเทือนไปหมดทั้งสองอยางจากทางฆราวาสและพระที่
กําลังดําเนินมาโดยลําดับนี้ ผิดพลาดทั้งน้ัน ไมควรใหเกดิใหมีขึ้นอีกตอไป เมืองเราก็เปน
เมืองพทุธ ตางคนตางเรียน ตางศึกษาปฏิบัติทางพุทธศาสนามา พระพุทธเจากอความ
เดือดรอนใหแกสัตวตัวใด บุคคลผูใดไมเห็นม ี

นี่พระเปนผูใหญกอความเดือดรอนแกคนทั้งประเทศ ที่เผดียงตนวาเปนลูกศิษย
ตถาคตศากยบุตรนั่น มาทําความเดือดรอนอยางน้ีมันก็ขัดกับพระองคที่สอนสัตวโลกดวย
ความเมตตา เปนอรรถเปนธรรมลวนๆ เร่ือยมา แตนี้มันไมไดเปนธรรม มันเลยโลกไป
แลวนี่ มันผิดมันพลาด ไปเที่ยวบีบบังคับพระทั่วสังฆมณฑลดวยอํานาจปาเถื่อนของตน นี่
ละที่มันเสียหายมาก แลวฝายฆราวาสก็เปนผูสูงๆ ก็บีบบังคบัตั้งแตหนวยราชการ ฟาด
จนกระทั่งศาลลงมา 

ศาลเปนใหญเปนโตของคนทั้งประเทศ ทําไมคนๆ เดียวนี้ไปใหญยิ่งกวาศาล นี่ก็ไม
เคยมีในประเทศเหมือนกัน และหนวยราชการตางๆ บีบบังคับไปหมด บังคับบัญชาใหทํา
ดวยอํานาจแหงความปาเถื่อนของตน มีทั้งหมด นี่ก็เปนความเสียหายอยางมากมาย จึงวา
ผิดทั้งสองฝาย อยางนอยควรระงับ มากกวานั้นใหหยุดทันที อยากอความเสียหายแกชาติ
แกศาสนา ซึ่งตัวก็ถอืวาเปนผูใหญที่ไดรับความเคารพนับถือของประชาชนทั้งฝายพระและ
ฝายฆราวาส แลวมาทําอยางน้ีไมสมควรอยางยิ่งกับภูมิความรูของตน และอํานาจของตนที่
ปกครองทั้งชาติทั้งศาสนาใหเปนธรรม นี่มันไมเปนธรรม มันผิดพลาดไปเสียอยางน้ัน 

นี่ก็เปนตนเหตุมาจากการประชุม ไลพระหนีจากที่ประชุม ทานไปทํากจิของสงฆ
ทาน เราไปยุงหาอะไรเราเปนฆราวาส เรื่องกิจของสงฆที่ทานจะชําระสะสางเพื่อความ
เปนธรรมทั้งน้ัน ทานไมไดมาประชุมเปนโจรเปนมารกัน เหมือนอยางที่ประชุมเหลวๆ 
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แหลกๆ แหวกๆ แนวๆ ตีแหลกไปหมดทั้งฆราวาสทั้งพระอยางที่เปนอยูเวลานี้ ทาน
ประชุมดวยความสมัครสมาน หาเหตุหาผล หาหลักหาเกณฑ เพื่อจะคัดเลือกเอามาเปน
ประโยชน ปรึกษาหารือกันดวยความเปนธรรมทั้งน้ัน ผิดที่ตรงไหน 

การที่ทานมาประชุมในวัดเทวสังฆาราม ทานก็ไมไดไปบกุประชุมในวัดเทวสังฆา
ราม ก็เปนเรื่องของเจาอาวาสซึ่งเปนผูรับผิดชอบในวัดนั้น มีความเห็นชอบยินดีใหทานไป
ประชุม ทานก็ไปประชมุในวงของพระดวยกัน วัดเปนวัดของพระ พระที่มาก็พระมาจากวัด
ตางๆ ก็เปนวัดๆ ดวยกันทั้งนั้นทานมาประชุมกนั ไอเราเปนฆราวาสไปบังคับทานไมใหมา
ประชุม เหตุผลกลไกอะไร นี่ซิมันฟงไมไดเลยนะ เร่ืองของพระแทๆ รอยเปอรเซ็นตที่ทาน
ปกครองกันมาดั้งเดิม แลวฆราวาสตามธรรมดาก็ปกครองทางฆราวาสไปดั้งเดิมมาโดย
ลําดับลําดา แตนี้ทําไมถึงมา ที่วากาวกายนี้มันนอยไป ทาํไมจึงมามีอาํนาจบาตรหลวงมา
จากที่ไหน มาสั่งพระไมใหมาประชุมในสถานที่ที่ควรประชุมของพระ ฟงซินะ 

ทานไปหาบุกเที่ยวประชุมในสถานที่ทําการทํางานของผูทีม่ีสิทธิ์เต็มที่ในแตละวงๆ 
นั้นเปนอีกอยางหนึ่ง นี้ทานไมไดไป ทานมาประชุมในสถานที่ที่ควรแกการประชุมของ
พระสงฆทั่วประเทศไทย ทานปฏิบัติกันมาอยางนั้น แลวมันเรื่องราวอะไร ฟงซินะ แตเด็กก็
ฟงไมไดนะอยางน้ี แลวผูใหญมาทําไดลงคอเหรอ มันนาหัวเราะไหม พิจารณาซิ อยางนอย
นาหัวเราะ อยางมากกวานั้น เอาไปแปลเอาอีกเราแปลไมได 

อยางไรก็ขอใหระงับดับกันลง เร่ืองเลวรายทั้งน้ันที่เกิดขึ้นเวลานี้ ไมใชเร่ืองเปนของ
ดีที่จะหยิบยกมาพินิจพิจารณาเพื่อเปนสารประโยชนแกสวนรวมอยางใดเลย ไมมี มีแต
เร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมทั้งชาติทัง้ศาสนา คําวาชาติก็คนทั้งชาติ ศาสนาก็ทั้งประชาชนญาติ
โยม ทั้งพระทั้งเณรอีกเหมือนกันรวมกัน มันเปนของเล็กนอยเมื่อไร เรามาทําลายสวนใหญ
สวนโตอยางน้ีถือวาตัวอํานาจบาตรหลวง อํานาจมาจากที่ไหน อํานาจอยางน้ีเขาไมเคยมา
ปกครองกันในโลก เมืองไทยเราไมเคยมี มามีกม็ีอยางที่เห็นนี่ละ มันจึงนาสะดุดใจของคน
ทั้งประเทศและพระสงฆทั่วสังฆมณฑลเปนอยางมากทีเดียว สะดุดใจปกครองกันแบบนี้ 

แลวหัวกฎหมายเสียดวยนะ ฟงซินะ ทางดานพระก็คัมภีร วาไง เปนของเลนเมื่อไร 
แลวทําไมจึงเอามากระจายทั่วโลกใหเห็น เหม็นคลุงไปหมด เหมือนขี้ฟงซินะ ความรู
เหลานี้มันเกิดประโยชนอะไร ความรูเหลานี้มันก็เหมือนขี้ละซ ิมันไมเหมอืนธรรม เหมือน
กฎหมายบานเมืองที่นํามาปกครองโลกเปนเวลานานดึกดําบรรพมาแลว มันไมไดเหมือนนี่
นะ  
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 พระพุทธเจาปกครองกันไมไดปกครองอยางน้ี ประชาชนเขาปกครองกัน แม
ประเทศไทยเราปกครองกันก็ไมไดปกครองแบบนี้ ไปเที่ยวหาเหยียบย่ําทําลาย บีบบังคับ
ไปหมดทกุหนวยของราชการ นับตั้งแตศาลที่วาใหญๆ เปนผูปกครองโลกก็คือศาลนั่นเอง 
ถาศาลเปนผูตัดสินแลวก็ตองเปนไปตามนั้น ที่เรียกวาศาลเปนใหญ นี่ไปบีบหัวศาลไปอกี 
ไมใหมาเกี่ยวของ ไมใหรับคดีฟองรองอะไร เกิดความเดือดรอนอยางไรที่เคยปฏิบัติมา
ตั้งแตดกึดําบรรพ สําหรับประเทศไทยเราก็ไมเคยมี มีตั้งแตศาลเปนใหญๆ อันนี้เปนใหญ
กวาศาลเคยมีไหม ไปเที่ยวบีบบังคับไปหมดกระทั่งศาล ศาลไหนๆ เอาอํานาจปาเถื่อนนี้
ไปบีบบังคับเอาหมด 
 เปนของดีแลวหรืออํานาจประเภทนี้ ถาไมใชเลวที่สุดจะเรียกวาอะไร เมืองไทยเขา
ไมไดใชกันอํานาจแบบนี้ ไปใชตอศาลไมเคยมี นี่ไปใชตอศาล ตอหนวยราชการตางๆ 
ทั่วประเทศไทยเวลานี้ เห็นแจมแจงชัดเจนแลว ใครก็ไดยนิชัดเจนมาแลว ไมเคยมี และ
เห็นแลวเปนยังไง เอามาเทียบดูซิ อํานาจอันนี้เอามาจากไหน เมืองไทยเราไมเคยมีเอามา
ใช ไปไดความรูพิสดารมาจากไหน จากจรวดดาวเทียมที่ไหน ทางจรวดดาวเทียมเราก็
ไมเคยทราบวามี แตมามีในเมืองไทยนี้ จึงไดพดูกันในวงเมืองไทยของเรานี่ มันเลวที่สุด
แลวละเวลานี้ เปนอยางน้ี 
 อํานาจปาๆ เถื่อนๆ มาปกครองคนผูดิบผูดี ความรูวิชามันก็เต็มเมืองไทยอยูแลว 
มันมีความรูวิชาแตเราคนเดียวหรือ ความรูวิชานี้เปนความรูที่จะระเบิดชาติไทยของ
เราและศาสนาไทยของเราใหลมจม เหมือนกับความรูนิวเคลียรนิวตรอน ความรูของ
มหาภัยมหาโจรเทานั้น จะเรียกเปนความรูอยางอื่นไมได เพราะอันนี้มันจะทําลายชาติ
ทําลายศาสนาอยางแหลกเหลวไมมีดีเลย เราพูดดวยความเปนธรรม เราอยูตรงกลางเอา
ธรรมมาสอน  
 ใครผิดก็ขอใหรูวาตัวผิด ขอใหแกไขดัดแปลง ผูถูกทานไมเห็นถือสีถือสาอะไร  
การผิดพลาดก็ไมใชผิดแตครั้งหนึ่งครั้งเดียวนี้นะ ผิดพลาดมาเรื่อยๆ โดยหาเหตุหาผล
ไมไดอยางน้ี จึงไดประชมุกันไมรูกี่ครั้งแลว ชําระกันมากี่ครั้งกี่หน ทานกไ็มเห็นถือสีถือสา
อะไร เรามีตั้งแตเที่ยวยุเที่ยวแหย เที่ยวสับ เที่ยวฟน เที่ยวจุด เที่ยวเผาไปทุกแหงทุกหน 
โดยไมมีความดีติดเนื้อตดิตวัพอจะไดชมบางสักนิดหนึ่งเลย มีตั้งแตความชั่วเต็มตัวๆ 
กระจายออกไปเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด ถึงอยางนั้นทานก็ระงับลงดวยความเปน
ธรรมของทาน ทานก็ไมไดถอืสีถือสา ไปเทาหาเร่ืองความหลังความอะไรมา ครั้งนั้นผิด
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เพราะเหตุไร ครั้งนั้นผิดเพราะเหตุไร ธรรมดาคนผิดตองมีโทษ ตองปรับโทษกัน นี่ทานไม
เห็นถือสีถือสาอะไร ระงับลงแลวก็เงียบๆ ไป 
 อันนี้ก็ขึ้นมาอีกอยางน้ีแลว ระงับแบบไหนจะตองสงบกันลงไป ปกครองกันอยู
ดวยกันดวยความเปนธรรม ถาเห็นวาผิดแลวใหระงับใหหยุด อยาทําลงไป ทานก็ไมถือสี
ถือสาอะไร เพราะหาของดีอยูแลว การหยุดความชั่วของตัวกลายเปนคนดีในวงของพทุธ
บริษัทของเราตลอดพระสงฆทานก็ไมไดถอืสีถอืสานี่นะ ไมไดถอือะไรนี่ นอกจากมันจะ
รุนแรงกันไปยิ่งกวานี้ ซึ่งควรจะตอบรับกันโดยเหตุไหนนี้ เรียกวาไฟเผาชาติไทยก็ได 
เพราะตางคนตางมีหัวใจ คือทางนี้ก็เปนเจาของของชาติของศาสนาอยางเต็มตัวมาดั้งเดิม  
 เร่ืองเหลานี้ไมใชเร่ืองเอามาปกครองโลก ใหเปนเจาของชาติของศาสนา เปนเรื่อง
ฟนเรื่องไฟมาเผาชาติเผาศาสนาตางหาก ก็เมื่อมันรุนแรงขึ้นมาแลว เจาของสมบัตกิับมหา
โจรทําไมจะไมตอบรับกัน ตอบรับแบบไหนก็แลวแตจะพิจารณาเถอะ คนเรามีหัวใจทุกคน 
เมื่อเลยเหตุเลยผล เลยอดเลยกลั้นแลว มันก็มีละเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในระหวางน้ัน จะ
เรียกวาอะไร ก็กลายเปนหมากัดกันไปละซิเมืองไทยทั้งประเทศ ทั้งเปนเมืองพทุธดวย กัด
กันยิ่งกวาหมา เขาก็วางั้นละ เมืองนอกเขาจะมาหัวเราะ 
 เราไดผลดีอะไร ในการตอบรับกันแบบนี้ไดผลดีอะไร การระงับใหเรียบรอยลงไป
ดวยความเปนธรรมดวยกันก็ถือวาเปนความดีมาโดยลําดับอยูแลว จะยังไมยอมรับอยู
เหรอ พิจารณาซิ ความรูเต็มหัวทุกคนๆ เอาความรูเหลานั้นมายอมรับความจริงบาง
ไมไดเหรอ หรือเอาตั้งแตไปรับแตฟนแตไฟมาเผาชาติเผาบานเมืองนั่นเหรอ อะไรที่
เขาทําดิบทําดีไปเที่ยวเผาไปหมด เผาไปหมด ความดีนิดหนึ่งไมปรากฏใหโลกไดเห็นบาง
เลย เปนคนดีแลวเหรอคนประเภทนี้นะ 
 เขาตองการชาติไทยทั้งชาติ ศาสนาทั้งศาสนาอยูดวยกันดวยความรมเย็นเปนสุข 
ถือกฎหมายบานเมือง ถือพุทธศาสนาเปนแนวทางเดิน เปนความสงบรมเย็นทั้งฝาย
บานเมือง ทั้งฝายพุทธศาสนา อันนี้มันไมใชเร่ืองจะใหความสงบรมเย็น เร่ืองเผาบานเผา
เมือง เผาชาติ เผาศาสนา เปนของดเีมื่อไร จึงตองไดบอกกนัวาผิด อยาเอามาเผาชาติของ
ตัวเอง ศาสนาของตัวเอง ในบุคคลทั้งประเทศนีเ้ปนคนของเราดวยกันทั้งน้ัน อะไรจะดีตอ
กัน สมัครสมานใหมีความแนนหนามั่นคงตอชาติของตน ตอศาสนาของตน ก็ควรจะเสาะ
แสวงหามาบํารุงรักษาในทางนี้ถึงถกูตอง 
 ที่จะมาเผานี้ไมถกูตองเลย แมแตหมาเขาก็ไมเคยไปเผาบานเผาเรือนคน เรายังจะ
เลวกวาหมาอยูเหรอ จึงจะกลาเอาฟนเอาไฟไปเผาบานเผาเมืองดวยวาทะที่วาแหลมคม 
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เอาอํานาจที่วาบาตรหลวงอันใหญโตอยางน้ี มันอํานาจปาเถื่อนอํานาจอยางน้ี หมาเขาก็ไม
เคยใช เอามาใชทําไมเราเปนมนุษย มันเลยเกียรติมนุษยลงไป เลยยิ่งกวาหมา ถายังฝนเอา
มาใชอยูนะ นี่ธรรมะเตือนอยางน้ี พูดอยางตรงไปตรงมาอยางน้ี อยานําวิชาหมามาใชใน
บุคคล ในศาสนาพุทธของเรา ซึ่งเปนชาติเปนศาสนาที่สูงเดนอยูแลวสําหรับศาสนา ชาติก็
เหมือนทั่วๆ ไป เร่ืองศาสนาปรากฏวาเดนอยูแลว ใครปฏิบัติตามพุทธศาสนามีแตความ
สงบรมเย็น นอกจากผูทําลายศาสนาเทานั้นจะเปนการทําลายทั้งโลกน้ีดวยนะ โลก
เมืองไทยเรา 
 จึงขอใหพากนัระงับ เราเปนภาษาธรรม เราพูดอยางตรงไปตรงมา ส่ิงนี้ไมใชของดี
คนตําหนิทั้งประเทศ เรายังยกยองวาไฟของเรานี้ดีนะ เผาที่ไหนแหลกที่นั่นๆ ดีอยูเหรอ 
เรามาชมไฟ คนพินาศทั้งประเทศไมไดคิดบางเหรอ ศาสนาจมไปไมคิดบางหรือ  จะชม
ตั้งแตไฟของเรานี้ดีนะ เผาที่ไหนไหมที่นั่นอยางน้ันเหรอ เอา ใหพิจารณาซิอยางน้ี เอามีด
ไปตัดคอคนทั้งชาติ ตัดศาสนาของพระพุทธเจาซึ่งเปนหัวใจของประชาชนทั้งชาตินี้ แลวมา
อวดวามีดของเรานี้แหลมคมมาก อยางน้ีดีไหม เอาพิจารณาซิ  ใครฟงไดไหม มาอวดมีด
ของตัวเอง ทั้งๆ ที่ตดัคนใหฉิบหายทั้งชาติ คอขาดไปตามๆ กันหมด ศาสนาจมไปเลย
อยางน้ี แลวมาอวดดาบ อวดฝมือของตัวเอง อวดคมมีดคมดาบของตัวเองวาคมกลาที่สุด
อยางน้ีไดลงคออยูเหรอ เอามาพิจารณาซิ 
 ใหพากันระงบันะ เอาศาสนามาปกครองไมไดแลวก็หมดแหละโลกเรานี่ ใครผิด
ใครถูกใหแกไขดดัแปลงเขาหากันซิ เราเปนคนไทยดวยกัน ไมใชมาจากทีไ่หน เปนคนไทย
ดวยกันแท ๆ แลวทําไมจึงมาทําลายไสพุงของตวัเอง หัวตับหัวปอดของตัวเองใหฉิบหาย
กันทั้งประเทศ ทั้งศาสนาจมไปดวยนี้เปนของดีแลวเหรอเอาไปพิจารณาซิ เร่ืองลมเรื่องจม
เปนของดีแลวเหรอ เกิดขึ้นมามันไปเรียนที่ไหนความตายความฉิบหายวายปวง สัตวกลัว
กัน ทําไมมนษุยจะกลาหาญตอส่ิงเหลานี้ ถาไมอยากเลวกวาสัตวนะ  
 เราตองยกฐานะของเราขึ้นถึงความเปนมนุษยดวยความรักเหตุรักผล ความผิด ถกู 
ชั่ว ดี เอาความจริงเขาไปเทียบซิ แกไขดดัแปลงสิ่งไหนไมด ี ส่ิงไหนดีกรั็กษาและสงเสริม
กันขึ้นมันถึงถูกตอง อยาพากันกําเริบเสิบสานในสิ่งที่จะทําความฉิบหายแกชาติและ
ศาสนานะ ไมถูก ใหระงับดับกันเสีย แลวก็ไมมีใครถอืสีถือสากันดวย เราเปนคนไทย
ดวยกัน เปนอวัยวะอันเดียวกัน และศาสนาอยูในหัวใจของทุกคน ตางคนตางรักสงวน จึง
ไมตองถอืสีถือสากัน อนันี้ถูกตอง 
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 ใหระงับเสียอันไหนไมดี อยาฝนทาํลงไป ถาฝนทําลงไปก็พังจริงๆ ไมสงสัย 
ตองพังอยางเดียว ถาฝนเรงเครื่องอยางนี้ลงไป เครื่องหนึ่งจะมารับกัน นั่นละที่นี่ไฟจะ
เผาโลกละ ใหหยุดเสียอันไหนไมดี มีเทานั้นละวันนี้ เทศนเทานี้ใหเปนขอคิดแกทัง้สอง
ฝายเรา  เอาละพอ ก็เทานั้นไมใชเหรอ มีหนังสือพิมพเปนเหตุวันนี้นะ) ชื่อเร่ืองเมื่อกีน้ี้เขา
บอกสงฆไทยวันนี้ขาดที่พึ่งครับ (วันนี้ไดใหที่พึ่งแลวดวยธรรมของพระพุทธเจา พระสงฆ
ไทยจงมีทีพ่ึง่ ใหปฏิบัติตัวใหเปนพระดี ใหเปนสรณะของตวัได เปนสรณะของโลกได นี่คือ
ที่พึ่งของพระสงฆไทย ประชาชนชาวไทย เอาละพอ )สาธุ (มันก็ตองอยางงั้นละซิ 
 นี่ธรรมสอนโลก เอาธรรมที่เหนือพวกเรามาสอนเรา ที่พูดวันนี้เอาธรรมมาสอนนะ 
หลวงตาบัวก็เหมือนพี่นองทัง้หลายนะ แตเอาธรรมมาสอน ก็เหมือนทหารถาอยูธรรมดา
เหมือนคนเรา พอออกสนามเทานั้นละเครื่องมือพรอมแลว นี่เปนนักรบแลวนะ นั่น 
นักมวยก็เหมือนกัน อยูธรรมดาก็เหมือนเรา พอขึ้นตอยกนันั้นคือนักมวยนะ แนะก็เปน
อยางงั้นแหละ ไปแปลเอาเรื่องเหลานี้ เขาใจเหรอ แปลไดดวยกันนั้นแหละ นอกจากหลวง
ตาบัวที่มันโงเทานั้นมันแปลไมออก จงึใหพี่นองทัง้หลายไปแปลชวยหนอยนะ 

โยมในครัวถามปญหาธรรมะ 

ถาม คืออยางน้ีคะ นั่งสมาธิอยูจิตสงบแลวก็ตัวรูสึกจะหายไป แลวก็เห็นหลวงตานั่ง
สมาธิแทน 

หลวงตา นั่งสมาธิแลวหายไป แลวหลวงตาเลยมานั่งแทน ทีนี้ปบเขามานั่งแทน
หลวงตาเลยนะ ใหสมาธิอยูกับตัว อยาใหไปอยูกบัหลวงตา เขาใจไหม 

โยม เห็นหลวงตานั่งรัศมีสวย แลวก็มองดหูลวงตาอยูพักหนึ่ง ก็เห็นเปน
พระพุทธรูปพระแกวมรกตมาแทนทีห่ลวงตาอีกทีหนึ่ง ไมทราบวามีความหมายวายังไงคะ 

หลวงตา ไมตี)ความหมาย (ใหนึก เราภาวนาคําไหน 

โยม พุทโธเจาคะ 

หลวงตา ก็นั่นแหละ ใหนึกทานเขามาอยูในนี้แลวก็จะกลายเปนพุทโธขึน้มา เขาใจ
หรือ 

โยม ทีนี้ตอไปพอรูสึกตวัก็นั่งสมาธิตอ แลวก็วาพุทโธๆไป ก็มีเสียงตอบมาบอกวา 
พุทโธ คอื ผูรู ไมทราบวาเสียงใครตอบใหคะ 

หลวงตา ถาไมใชเปนเสียงเจาของก็เปนเสียงบาในเจาของนั่นแหละ เขาใจไหมเอา
ละพอ ไมพดูมาก 

ลูกศิษย อันนี้เขาทาเขาทีดีครับ เปนปญหาจากเว็บไซต 



 ๙

กระผมเคยปรามาสหลวงตาไวดวยมโนธรรม และวจีกรรมมากมายในชวงเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ บัดนี้ไดเขาใจเหตุผลทั้งหมดแลว รูสึกเสียใจที่ไดเคยกอกรรมดังกลาวดวย
ความเขลาและอวดดี ใครขอโอกาสกราบขอขมาหลวงตาผานทางเว็บไซตหลวงตา และขอ
อธิษฐานวา ถาหากมีโอกาสไดพบหลวงตาจะขอโอกาสกราบขอขมาหลวงตาดวยตนเอง
ตอไปครับ พรอมกันนี้ขอถือโอกาสน้ีลงชื่อสนับสนุนหลวงตา และใหกําลังใจคุณทองกอน 
ในการตอตานการตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชแบบผิดกฎหมาย และผิด
พระธรรมวินัยมา ณ ที่นี้ดวยครับ จากเชาวลิต 

หลวงตา เอาละ ถูกตองแลวเทานั้นแหละ คุณทองกอนเปนคนทําหนาที่แทนคนทั้ง
ประเทศนะ เพราะฉะนั้นคุณทองกอนจึงเปนจุดหมายที่เขาโจมตีตลอด ไมวาอะไรๆ โจมตี
ทั้งนั้น ผลที่สุดที่ออกอยางเดนชัดก็คอืวา เขาจะจับคุณทองกอน เพราะคุณทองกอนนี่มา
ยักยอกเงินหลวงตาบัวทอดผาปา เอาไปกินหมดนั่นแหละทาเขาใจไหม อยางน้ีเปนตนนะ 
คือตามหลักความจริงที่แถลงตอบรับกันนี้คือวา คุณทองกอนไมเคยมาเกี่ยวของกบัเราเลย
เร่ืองการเงินการทอง ไมเคย ไมมีเลย นี่เขายังจะจับคุณทองกอนหาวายักยอกหลวงตาบัว
เอาเงิน เขาเอาเรื่องราวมาจากไหนหลักเกณฑมาจากไหน ตองอางเหตุผลมาซิ จับคุณทอง
กอนเพราะเหตุผลกลไกอะไร ก็เพราะยักยอกเอาเงิน คุณทองกอนยกัยอกเอาจากผูใด เอา 
ถามหาลงไปละซิ เขาใจไหม นี่ตองมีเหตุมีผลอยางน้ันซิ เอาจากผูใด ผูใดเปนสักขีพยานวา
คุณทองกอนนี้ยักยอกเอาเงิน ผูใหเงินคือใคร ไลลงไป นี่ไมไดวามีแตจับเอาเลยจับดะจับ
ดายจับไปทุกแหงทุกหน ใชไมได เหลวไหลทั้งน้ัน 

นี่เรียกวาเร่ืองหาผิดใหคนอื่น ตัวเองไมสนใจ หลักความจริงคุณทองกอนทํางาน
เพื่อคนทั้งประเทศไทย คุณทองกอนเปนในนามของคนทัง้ประเทศเปนเจาของสมบัติของ
คนไทยทั้งประเทศ ทํางานอยูเต็มเม็ดเต็มหนวยเวลานี้ ใครจะไปเอาคอรองยิ่งกวาคุณทอง
กอนมีหรือ เมืองไทยเรามีใครบางมาแสดงออกหนาออกตา สมกับวาเราเปนเจาของของ
สมบัติแหงชาติไทยทั้งชาติ ไดแสดงมามีการปกปองสมบัติและชาติไทยทัง้ประเทศ เรานี้
คนหนึ่งนั้นคนหนึ่งนาย ก.คนหนึ่ง นาย ข.คนหนึ่งยังไมเห็นมีเหมือนคุณทองกอนเลย จึง
ควรชมเชยคุณทองกอนเปนอยางมากเปนอันดับหนึ่ง วาเปนผูกลาหาญชาญชัยตอการ
รักษาสมบัติของชาติและคนทั้งประเทศ ไวอยางแนนหนามั่นคง สละชีวิตไดคือคุณทอง
กอน เราจึงขอชมเชยอนุโมทนาอยางยิ่งนะ ก็มีเทานั้นแหละ 

ใหพร อิจฺฉิต ํปตฺถิตํฯฯ 
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ชมการถายทอดสดทั่วโลกทกุวัน   ไดที่ 
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