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ผูเฒาตีหลาน
กอนจังหัน
พระเปลี่ยนหนามาเรื่อยนะ เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องพระ เปลี่ยนหนามาเรื่อยๆ เรา
ไมคาดไมคดิ นะ พระทีเ่ ขามาอยูในวัดปาบานตาด เราไมคาดไมคิด พระเขามาๆ หา
อุบายสมคบกับโยมที่ไหนไมรูไปทําเหรียญล็อกเกตล็อกเกิ๊ดของเราขาย พอทราบก็ไล
ทันทีเลย เปนอยางนั้นก็มีนะในนี้ มันแอบมาแทรกอยูที่นี่ มีทุกแบบนะเขามานี่ พระ
อลัชชี หาความละอายบาปไมไดเขามาแทรก พอจับไดก็ไลทันทีๆ เลย มันเปนอยางนั้น
นาทุเรศนะ แทรกเขามาทุกแบบทุกฉบับ เห็นแกเงินแกทองนั่นแหละไมไดเห็นแกธรรม
ถาเห็นแกธรรมแลวไมยุงกับอะไรทั้งนัน้ เห็นแกธรรมแลวเบาไปหมดเลย ถาเห็นแก
โลกแกสงสาร เห็นแกเงินแกทอง นัน่ ละตัวโลภ อยูไมเปนสุข คนๆ นั้นอยูไมเปนสุข
ดีดดิ้นตลอด ถาผูมุงตอธรรมแลวไมมีดิ้น มีอะไรๆ อยูอะไรกินอะไรไมสนใจ จิตใจ
พุงๆ อยูก ับธรรม ทานผูเชนนี้สะดวกสบาย ไปอยูไหนสบายๆ
พระที่หาลาภหายศ หาความเยินยอสรรเสริญ พระเหลานี้เขาเรียกพระหมาบา
มีอยูเต็มประเทศไทยเรานะพระประเภทหมาบา กินไมพอ ไดไมพอ ตื่นไมพอ ตื่นยศ
ตื่นลาภ ตื่นความสรรเสริญเยินยอ ตื่นไปอยางนั้นนะ เรื่องจะตื่นในอรรถในธรรมเพื่อ
ชําระความชั่วชาของตนไมสนใจ เวลานี้ศาสนาถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายไปหมดแลวนะ
ผูรักษามีนอย ผูทําลายมีมาก ทนไมไหวมันก็แหลกไปตามๆ กันนั่นแหละ เวลานี้กําลัง
ถูกเหยียบย่ําทําลายจากพวกอลัชชี หาความละอายบาปไมได พวกนี้ไมสนใจในธรรม
ศีลมีสักศีลหรือไมมีกไ็ มรเู รื่องศีลนะ หรือมีแตหัวโลนๆ ก็ไมรู หัวโลนๆ ผาเหลืองๆ
พวกพระเรานี่ นั่งอยูนี้ฟงไหมละ หรือมีแตหัวโลนๆ เหรอ เรื่องศีลเรื่องธรรมมีหรือ
เปลา มีแตหัวโลนๆ กับหัวโลภๆ โลภเปนบาไปเลย
นาทุเรศนะ
เหยียบหัวพระพุทธเจาไปตลอด
ใครอยูที่ไหนเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป ดวยการขามเกินหลักธรรมหลักวินัยความดีงามทั้งหลาย คือศาสดา
องคเอกสอนไว มันเหยียบย่ําไปหมดนะเวลานี้ จึงนาทุเรศเอาจริงๆ ทีนี้มันจะไมใหโลก
นี่รอนไดยังไง เมื่อมีแตฟนแตไฟเผากันทั่วโลกดินแดน ทั้งเขาทั้งเราเปนฟนเปนไฟ
แบบเดียวกัน เชื้อไฟก็มีพวกเราเอง ไฟก็คือพวกเราเอง ขนเขามาเผาตัวเองและเผา
สวนรวม หาที่พกั ที่ซุกหัวนอนไมไดเดีย๋ วนี้ มีแตกิเลสซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจนะพระเรา
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เราบวชมาเพื่ออรรถเพือ่ ธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน
อยาปลอยวางนะ
หลักธรรมหลักวินัยยึดใหติดทีเดียวนะ หลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเปนทางกาวเดินที่จะ
ถึงมรรคผลนิพพาน สาวกทุกๆ องคทานเดินอยางนี้ เกาะธรรมเกาะวินัยติด ทานไมได
ไปเกาะลาภยศสรรเสริญเยินยอบาๆ กันที่เกาะอยูท ุกวันนี้ ทานไมไปเกาะไมสนใจ ทาน
สนใจแตเรื่องศีลเรื่องธรรม ศีลนี่เปนชีวิตจิตใจ ธรรมกาวเดินไมหยุดไมถอย นี่ละผูตาม
เสด็จพระพุทธเจา ผูนี้ถึงที่สุดแหงทุกขไมสงสัย เพราะธรรมเปน อกาลิโก ใครทําได
มากไดนอยเปนผลตอบขึน้ มาๆ ความชั่วก็เปน อกาลิโก เหมือนกัน ใครทําชั่วมากนอย
ที่ลับที่แจงไมสําคัญ มันเปดเผยอยูกบั ตัวผูทําเอง ไมวาทําดีทําชั่ว เปดเผยอยูกับตัวเอง
เห็นไหมพระสาวกทั้งหลายทานบรรลุธรรม เห็นทานบรรลุอยูที่ตลาดลาดเล
กระดูกหมูกระดูกวัว กองลาภกองยศกองสรรเสริญเยินยอที่ไหนมีไหม ไมมี มีแตบรรลุ
อยูในปานั้นเขาลูกนี้มากที่สุด อยูในปาในเขาในถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ เหลานี้เปน
สถานที่บําเพ็ญธรรม ทานรูทานเห็นอยูในสถานที่เชนนั้นแหละ ไมวาลับหรือแจง เห็น
ไหมทานไปทําอยางนั้น ทานมาเปดเผยที่ใดทานทํา แตมันเปดเผยอยูกับผูทํา ไมวาทําดี
ทําชั่ว ใครจะเห็นไมเห็นก็ตาม พวกฉกพวกลักพวกปลนพวกสะดมนี้วาเขาไมเห็น
ตัวเองเห็นตัวอยู ทําชั่วก็ตัวทํา กอบโกยเอาความทุกข บาปกรรมทั้งหลายก็ตัวเปนผู
กอบโกยในที่มืดๆ นั้นแหละ ผูที่ทําดีก็เหมือนกัน ไมวาที่แจงที่ลับ ทําที่ไหนก็กวาด
ธรรมเขามาๆ กวาดความดีงามเขามาหาตัวเอง จึงไมมที ี่แจงที่ลับ
นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวาที่ลับยอมไมมีในโลก ตัวเองเปดเผยตัวเอง
ตลอดเวลา ดินฟาอากาศมืดแจงไมสําคัญ สําคัญอยูที่ตัวของเราเองเปนผูเปดตัวเอง
เปดทางชั่วเปนชั่ว เปดทางดีดีขึ้นมา ไมวาจะทํากลางวี่กลางวัน ที่ลับที่แจง ทั้งดีทั้งชั่วจะ
เปดเผยอยูกบั ตัวผูทําเองทั้งนั้น ใครไมเชื่อพระพุทธเจาผูนั้นจมตลอดๆ อยาพากันกลา
หาญตอความลมจมนะ
เดี๋ยวนี้มีตั้งแตนักปราชญจอมฉลาดแหลมคม เพื่อจะนําตัวเองไปจมทั้งนัน้ ใคร
ก็เกงทางนั้นเกงทางนี้ มีแตเกงแบบที่จะจม ที่จะเกงแบบเพื่อใหเล็ดลอดไปได เพื่อ
มรรคเพื่อผลเพื่อความดีงามอะไรจะไมมีนะเวลานี้ มีแตถือที่แจงที่ลับเปนสําคัญ ตัวเอง
เปดเผยตัวเองอยูม ันไมไดดู นี่ละคนที่ทําความชั่วชาลามกไดอยางถนัดใจก็คือผูที่ใคร
ไมมีเห็น สนุก ตัวเองเห็นตัวเองทําตัวเอง กอบโกยเอาความชั่วมาตลอดเวลา มันไมดู
ตัวเองซิ ผูท ําความดีทานก็ไมสนใจกับที่แจงที่ลบั ทานทําตลอดเวลา ความดีก็เต็ม
หัวใจๆ ขึ้นมา
พระพุทธเจาตรัสรูในปา ใครไปเห็นพระองค ทานตรัสรูในตลาดกระดูกหมู
กระดูกวัวที่ไหน สาวกทั้งหลายเหมือนกันที่เปนสรณะของพวกเรา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
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บรรลุธรรมในปาในเขา เรียกวาที่ลับทั้งนั้นไมใชที่แจงอะไร ที่แจงมีนอยมาก แตที่ลบั มี
มากที่สุด ผูสรางความดีถึงมรรคผลนิพพาน จึงไมขึ้นอยูกับที่แจงที่ลับ ขึ้นอยูกับ
เจาของผูทํา ใครทําอยูที่ไหนที่แจงที่ลับ ไมวาทําดีทําชั่ว ผูนั้นทําแลวๆ ผลดีผลชั่ว
ตัวเองเปนผูรับไวเรียบรอยแลว อยาไปมองขางนอกมองใหกิเลสหลอกนะ ไปหาขโมย
นั้นขโมยนี้วาเขาจะไมรู ตัวเองรูอยูตลอดเวลา รูตัวเอง นั่น ตัวนี้ละตัวเผาตัวเอง ไมได
ขึ้นอยูกับที่แจงที่ลับ ขึ้นอยูกับการกระทําของผูทาํ นั้นแหละ พากันจําเอาทุกคน นี้เปน
คําสอนพระพุทธเจาไมเคยหลอกลวงใคร
แตกิเลสหลอกตลอดเวลา รอยสันพันคม รอยเลหรอยเหลี่ยม นี่คือกิเลส ไวใจ
ไมไดเลยกิเลส ลิ้นนี้แหลมคม ลิ้นนี้หวาน หลอกตมเขานี่หวานมาก ลิ้นกิเลส ลิ้น
อันธพาล ลิ้นมหาโจร เปนอยางนั้นแหละ ถาลิ้นของจอมปราชญแลวทานจะออกแต
ความสัตยความจริงออกมา ลิ้นจอมปราชญคือพระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย นี่คือลิ้นของ
จอมปราชญ จะไมหลอกลวงโลกเลยแมแตนิดเดียว มีแตความจริงเต็มสัดเต็มสวน
ออกมา เกาะไดเต็มเหนี่ยว สมมักสมหมายไปเลย ใครเชื่อธรรมพระพุทธเจา เชื่อ
พระพุทธเจา เชื่อสาวก ผูนี้จะเปนผูสมหวังตลอดไป ใครเชื่อกิเลสพวกนี้จะจม
ตลอดไปๆ พากันจดจําเอา
ทุกวันนี้มีแตกิเลสเหยียบธรรมๆ เหยียบหัวตัวเองนั่นแหละ ธรรมก็อยูกบั เรา
และกิเลสก็อยูกับเรา ก็เหยียบหัวเรานั่นแหละ เมื่อตางคนตางมีกิเลสเหยียบหัวตัวเอง
แลวก็เหยียบดะกันไปเลย กระทบกระเทือนกันทั่วโลกดินแดน มีแตกิเลสเหยียบหัวใจ
โลก ธรรมไมมี อยูทไี่ หนสวางจาไปหมด ธรรมเปนอยางนั้น พากันจําเอา
พระก็ใหตั้งใจภาวนานะ อยามาเรๆ รอนๆ ใหเห็น ผมอนุโลมสุดขีดแลว อกจะ
แตกกับพระกับเณร แบบหูหนวกตาบอด เฉย เดี๋ยวนี้เปนอยางนั้น แตกอนพูดตรงๆ
ไมไดนะนี่ กลางค่ํากลางคืนสอดแทรกไป กุฏไิ หนนอนหลับครอกๆ แตวัน กุฏินั้นจะ
ตามดูจนกระทั่งสวาง เอา คืนหลังตามไปดูอีก คนเกานั้นเปนยังไง ถายังครอกๆ อีก
พอคืนที่สามผานไปแลวไลทันทีๆ แตกอนเปนอยางนั้น ไปไมมีละเรื่องไฟ ไมมี ดอดไป
ดู มาประกอบความพากความเพียรมันมาแบบไหน ความหมายวางั้น
ก็เราดําเนินมาแลวนี่ เราจึงไดเอาเรื่องราวนี้ไปดูหมูเพื่อน มาหาครูบาอาจารย
มันมากินแลวนอน กอนแลวนิน เหมือนหมูนี่เรอะ ไปดูซิ เคยขับไลออกแลวไมรูกี่ราย
นะที่พูดนี่ ถาไปเจอรายไหนแลวจะไปดูตลอด เปนระยะๆ ไปดู ถาไมเปนทาไลเลย
ไมใหอยู ก็สถานที่นี่ไมใชโรงเลี้ยงหมูนี่นะ โรงบําเพ็ญอรรถบําเพ็ญธรรม
พอพูดอยางนี้ก็ เรื่องภายในครัวนะ มักจะมีเรื่องเสมอ พระทานมีมาเทาไร เรา
ปกครองพระเณรมานี่ ๕๐ ปวัดนี้นะ ไมเคยมี พระเณรวัดนี้ไมเคยมีทะเลาะเบาะแวง
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อะไรๆ ไมลงรอยกัน ทะเลาะเบาะแวง นี่ไมมี ทั้งๆ ที่ทานมีกเิ ลส แตธรรมเหนือกิเลส
บีบบังคับเอาไว ยอมรับ อดทน เก็บความรูสึกไว ใหมาพิจารณาตัวเอง หากมีขัดของ
อะไรใหปรึกษาหารือกันโดยธรรม เรื่องธรรมเปนอยางนั้น พระทานปฏิบัติอยางนี้ สวน
ในครัวมันมาหามองตั้งแตกัน พวกผูต องหา พวกนักโทษ หาดูตั้งแตโทษคนนั้น ดูแต
โทษคนนี้ แลวดีไมดีเขียนจดหมาย ไปยุไปแหยคนนั้น ไปยุไปแหยคนนี้ แตนี้เราจับ
ไมได ถาจับไมไดไมมีปญ
 หาอะไร พอจับไดปุบไลปงๆ เลยไมใหอยู ไมมอี ุทธรณ ศาลนี้
ไมมีศาลอุทธรณ ศาลประหารโดยถายเดียว เอาเลย ใครเกงเอามา
อยูนี้มันมี ออกมานี้บางทีมาฟองพระเจาพระสงฆ มันเกงกวาพระแลวนี่พวกนี้
พวกจอมปราชญ จอมปราชญคือจอมเปรตนั้นเอง มันมาเกงกวาพระนะ เราปกครอง
เรากลายเปนคนตาบอด ไอพวกเปรตพวกผีนี่กลายเปนคนตาดี สอดแทรกนั้น
สอดแทรกนี้ มาฟองเราซิ แทนที่วาเราจะพิจารณาตามคนที่มาฟอง พิจารณาเรื่องราวนี้
เราพิจารณาทั้งสอง เรื่องราวนี้เราก็จะสืบทราบลับๆ เงียบๆ เรื่องขางนอกทีฟ่ องมาเรา
ก็ดู ดูคนทีฟ่ อ งมา ดูเรื่องที่ฟอ งมา เปนคนชนิดไหน เปนคนหนาแนนดวยกิเลสฟนไฟ
หายุแหยกอกวนอยางนี้ หรือเปนความจริงจริงๆ สืบทราบใหชัดเจน
อยูขางในมากนะเวลานี้ ใหระวังใหดี อันนี้ไมเหมือนใคร ถาจับไดปบไลทันทีๆ
ไมตองวินิจฉัย นี่พยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย อดทนจะตายแลวกับหมูกับเพื่อน
ฝายขางในครัวแตกอนไมเคยมี นี้เราก็อนุโลมผอนผันมาจนเลอะเทอะไปหมดแลวเวลา
นี้ ใครดูตัวเองบางหรือเปลา หรือมาหาสอดหาแทรกดูตั้งแตคนอื่นเปนนักโทษ เราเปน
คนเลิศคนเลอหาดูเขา นั้นละตัวโจรตัวมารมันอยูไมได ปากเปราะปากบอนอยูนั้นหมด
ปากสกปรก ปากอมขี้ ปากอมฟนอมไฟเผากันไปหมด คนประเภทนี้ไปไหนตาก็เปนไฟ
เผาไปได หูเปนไฟ มาตีความหมายเพื่อโทษเขาเทานั้น เพื่อโทษตนไมมพี วกนี้นะ ระวัง
ใหดีนะภายในนะ
มันมีเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฟองมารอง มันไมหาอรรถหาธรรมในตัวเหรอ ไป
หาตั้งแตเรื่องคนอื่นมาฟองครูบาอาจารย ฟองเรา เอามา เราไมไดพิจารณาตามคําฟอง
อยางเดียว เราจะพิจารณาอยางรอบคอบทั้งผูฟอ งมา เรื่องราวเปนเรื่องราวชนิดใด ผู
ฟองมาเปนคนประเภทใด แลวทางฝายพระเราก็จะสืบทางดานของพระ มีนะฟองเขามา
ทางดานของพระ พวกจอมเปรตนั่น อยูในนั้นนะ เรานี่ปกครองพระทั้งวัดมาเทาไร ๕๐
ป เรามันตาบอด พวกนี้ตาดี ตาอันนี้ตาเปรตตาผีมักตาดีนะ เที่ยวหาเก็บตกนั้นเก็บตก
นี้ สวนความดีงามมันไมสนใจจะเก็บ หาเก็บตั้งแตเรื่องเลวๆ ของคนอืน่ แลวยุแหย
อยางนั้นยุแหยอยางนี้ จําใหดีอันนี้นะ โห เราทนมากจริงๆ ทนกับพระกับเณร กับทุก
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คนที่เขามาเกี่ยวของในนี้ เมื่อทนไมไหวก็มีวากๆ เสียทีหนึ่ง มันจะตายจะวาไง เอาละ
ใหพร
หลังจังหัน
เมืองจีนเราไมเคยไป ไปเมืองไหนก็ตามเข็ดตั้งแตไปอังกฤษ เขานิมนตไปไหน
ไมไปๆ เลย เข็ดขนาดนั้นแหละ ตั้ง ๑๔ ชั่วโมง ระบมหมดเลย ตอนนั้นมีเจ็บหลังเจ็บ
เอวอยูบาง นั่งเครื่องบินจากอังกฤษมาถึงเมืองไทยนี้ ๑๔ ชั่วโมง นับตั้งแตขึ้นนั่งบนเรือ
บินจนกระทั่งเรือบินกลับถึงเมืองไทยดอนเมือง ๑๔ ชั่วโมง จอดเติมน้ํามันชั่วโมงหนึ่ง
มีเทานั้น นอกนั้นไมมี ลงจอดเติมน้ํามัน ระบมหมดเลย ตั้งแตนั้นมาเข็ด พวกอังกฤษ
เขามานิมนตทุกป บอกวา เข็ดแลวไมไป วางี้แหละเรา มานิมนตอยูถงึ ๓ ป ดุเอาบางซิ
จากนั้นมาเงียบละ
ทานปญญาเวลาทานเสียทางนี้ จิตวิญญาณของทานไปถึงลูกศิษยชาวอังกฤษ
เวลาทางโนนกับเวลาทานปญญาเสียตรงกัน คือกระเทือนทางโนนกับทางนี้ออกจากราง
ไปกระเทือนทางเมืองอังกฤษ เขาบอกเวลาเทานั้น อันนี้เวลาเทานี้ ตรงกัน จนตื่นกันทั้ง
บานเลย ก็ไมเคยมี อยูด ีๆ ลมหวือหวาๆ มา สักเดี๋ยวบานเขาเสียงปงปงๆ เอะ มัน
อะไร หรือโจรเขาบาน ลูกศิษยทานปญญาเขาเคยมาอยูท่นี ี่แลว มาภาวนาอยูที่นี่ เวลา
ทานปญญาเสียเวลาตรงกันเลย ออกจากนี้ปุบถึงโนนเลย เสียงเปรี้ยงปรางๆ มันอะไร
ตออะไรกัน ลงมาดูอะไรก็ไมเห็นผิดปรกติ
เสียงพิลึกพิลั่น จนกระทั่งคิดวาหรือโจรเขาบานนูนนะ มันรุนแรงมาก เวลาทาง
นี้มรณะกับเวลาทางโนนตรงกันเปงเลย พอออกจากนี้ปบก็ปงทางโนนเลย อังกฤษ นั่น
เห็นไหม นิดเดียว เวลาตรงกันเปงเลย ลงมาดูอะไรดีๆ อยูหมด เอ มันทําไมเสียง
พิลึกพิลั่น หลังจากนั้นมาก็เลยทราบขาวจากทางนี้ ทานปญญามรณภาพแลว เวลา
เทานั้น กับเวลาของเขาที่กระเทือนโนนตรงกันเลย ออกมาคนหาจริงๆ ในบาน วาโจร
เขาบานหรือไง
มันพิลึกพิลนั่ เสียงบานประตงประตูอะไรเปรี้ยงปรางๆ เหมือนกับมีคนเขาไป
ทุบบานเขาจะเอาของ ครั้นเวลาออกมาดูแลวไมมีอะไรเลย นี่มันแปลก จึงวา เอ ทําไม
เปนอยางนี้ งงกันทัง้ บานเลย เสียงเหมือนบานนี้จะพังเลย แกออกมาดูนึกวาโจรเขามา
เอาอะไรปาหรือขวางหรือตีอะไรแตก นึกวาโจรเขามาปลนบาน ออกมาดูแลวไมมี ไปดู
รอบบริเวณบานก็ไมมี อะไรไมมี เอ ทําไมถึงเปนอยางนี้ งงกัน ไมนานก็ทราบขาวจาก
ทางนี้วาทานปญญามรณภาพแลว เวลาเทานั้น ตรงเปงเลย นั่นเห็นไหมละ นี่ก็ลูกศิษย
ทานปญญา เขาเคยมาภาวนาที่นี่ มันแปลกอยางนั้นละ โหย ตื่นเตนจริงๆ ไมใช
ธรรมดา เหมือนโจรปลนบานจริงๆ ฟงซินะ แตกตื่นออกมานึกวาโจรปลนบาน เขา
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ขวางเขาปาอะไรเสียงเปรี้ยงปรางๆ ออกมาแลวหายเงียบ อะไรก็ดีๆ อยูหมด เปน
อยางนั้นนะ นี่ละพลังของจิต เปนอยางนั้น
ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย ฉบับวันเสารที่ ๕ พ.ย.๒๕๔๘
หลวงตามหาบัว เทศนกัณฑมหาโจร ยันมีมหาโจรอยูในมหาเถร สงฆยังไมแตก
แตไดเกิดสังฆราชีขึ้นแลว ดาน “ทองกอน” โตแถลงการณสํานักนายกฯเปนเพียง
“ลวดลาย” ของนักกฎหมาย หวังจะใหผูมีความเห็นตางเกรงกลัวสรางหลุมพรางใหเขา
ขอกฎหมายหมิ่นพระสังฆราช
ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อวานนี้ (4 พ.ย.48) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตา
มหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด ไดแสดงธรรมเทศนาวา นี่เราก็เคยพูด
ไวแลว เราพูดเอง มหาเถรสมาคมทุกวันนี้คือมหาโจร พระสงฆที่ทานทรงศีลทรงธรรม
ทานไมยอมรับมหาโจรวาเปนมหาเถรสมาคม เอามหาโจรเขาไปอยูในนั้น พระดีก็เลย
เลอะเทอะไปตามมหาเถรสมาคม พระดีมีอยูในนั้น แตอํานาจสูมหาโจรไมได เอาคน
เลวๆ เขามา เอาคนทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเขามาในนั้น ตามรูมาตลอดเรา
จึงพูดไดเต็มปากเลย อะไรเลวๆ เอาเขาไปตรงนั้นใหผูดีทานยอมรับ ใครจะยอมรับได
จึงบอกวาพระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมในประเทศไทยไมยอมรับ บอกตรงๆ เลย จะรับ
ไดยังไงรับมหาโจร
นายทองกอน วงศสมุทร แกนนํากลุมลูกศิษยหลวงตามหาบัว กลาววา เรื่องนี้
เปนหนังเกาที่นํามาฉายซ้ํา คงจะไดประโยชนบางสําหรับคนที่ไมรูตื้นลึกหนาบางกับ
เรื่องการแตงตั้งคณะผูป ฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช แตคนสวนใหญเขายอมรูกัน
ในสวนความเห็นของตนเชื่อวาเปนเพียง
ทั้งนั้นแหละวาเรื่องจริงนั้นเปนอยางไร
ลวดลายเกาๆ ของนักกฎหมายในรัฐบาลที่หวังจะใหผูที่มีความเห็นแตกตางวาสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดถูกแยงพระอํานาจโดยไม
เปนธรรม และมีการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชซอนใหมีอาํ นาจเทียบเทากับพระองค
ตองเกรงกลัวตอความผิดฐานหมิ่นประมาทสมเด็จพระสังฆราช
ดังทีม่ ีแถลงการณ
ออกมาวาพระองคมีพระบัญชาและทรงเห็นชอบดวยแลว(นั่นเห็นไหมละ จับมือเซ็น
เอาวาไป) ซึ่งลิ่วลอของคนที่กอเรื่องนี้ขึ้น อาจจะนําไปเปนขอฟองรองทางกฎหมายก็
เปนได
ศิษยเอกหลวงตามหาบัว กลาวดวยวา ผูที่ออกแถลงการณในนามของสํานัก
นายกฯนาจะลงนามในแถลงการณดวย
เพื่อจะไดรูตัวตนวาใครกันแนคือผูที่หลอก
ประชาชน แตถาคิดจะใชแถลงการณฉบับนี้มายับยั้งไมใหประชาชนที่จะรวมกันเปน
โจทกยื่นฟองตอนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯใหลมเลิกความตั้งใจ ตนก็เห็นวาคิดผิด
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ถาคนที่เดือดรอนเพราะเรื่องนี้จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็ควรจะออกมาปฏิเสธใหมัน
ชัดๆ ไปเลยวา ไมเคยพูดอางถึงในหลวงวามีพระราชประสงคใหแตงตั้งคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช อยางไรก็ตามในวันที่ 6 พ.ย.นี้ ประชาชนผูมีความจงรักภักดี
ตอแผนดินจํานวนมาก จะมารวมกันลงนามเพื่อเปนโจทกฟอ งทางคดีเปนปฐมฤกษ
อยางแนนอน
ย้ําไมเคยติดใจกับนายกฯ หลวงตามหาบัว เทศนตอไปอีกวา เราไมเคยติดใจกับ
นายกฯ เราพูดจริงๆ เพราะนายกฯแลวจิตใจเปนธรรมทุกอยาง เมืองไทยเราตั้งตัวได
เพราะใคร เพราะนายกฯนั่นเอง เศรษฐกิจจะจมๆ นายกฯฟนคืนมา ติดหนี้ติดสินเทาไร
นายกฯเราใชหมดเลยเขาใจไหม เหลานี้ฝงลึกมาก เพราะฉะนั้นเราจึงไมไดติดใจกับ
นายกฯนะเราพูดจริงๆ นอกจากนั้นติดใจกับใครใหไปเอาเขาใจไหม สําหรับนายกฯเรา
เราไมติดใจถือเปนลูกศิษยมาตลอด ถึงจะมีอะไรๆ เราก็คิดวามันมีสิ่งบังคับเปน
เครื่องมือของอํานาจปาเถื่อนบีบบังคับๆ ใหนายกฯเราแปรไปตางๆ นานา จนผิด
สังเกตของประชาชน สําหรับเราไมผิดเขาใจไหมละ นายกฯนี้จิตใจเปนธรรมมาตลอด
ลูกก็ลูกชาวพุทธสําคัญเสียดวยนะ แลวฟนฟูเศรษฐกิจของชาติไทยเราซึ่งกําลังจะจมอยู
ขึ้นมาอยางเดนชัด จนกระทั่งประสานกับโลกภายนอกไดเปนอยางดี คือนายกฯเราคนนี้
ไปไหนประสานกันไดหมด จนกระทั่งประเทศไทยเรากระเตื้องขึ้นมาๆ เยอะ เปนอยาง
นั้นนะ ก็เพราะนายกฯคนนี้แหละ
เราไมไดติดใจกับนายกฯเรา หากวาจะควรจะตีเอาบางก็ลูกศิษยกับอาจารยตีกัน
บาง จับเขาตีนายกฯบาง แตตีฐานลูกศิษยกับอาจารยไมไดตีเปนแบบขาศึกกันเขาใจ
ไหม นี่ก็ตีเอาบางเปนธรรมดา ก็มีเทานั้นละ เออ จะเอานายกฯกลับคืนเราไมวา เอา
นายกฯเรากลับคืน นายกฯคนนี้หาไดที่ไหนวะ ประเทศไทยเรากําลังจะจมเห็นอยูทั่ว
ประเทศใครเปนคนฟนขึ้นมา ก็นายกฯเปนคนฟนขึ้นมาเศรษฐกิจจะจม เปนอยางนี้ละ
เรื่องราว
หลวงตา เปนยังไงละทีพ่ ูดนี้ เราพูดพิจารณาตามหลักความเปนจริงของชาติ
ไทยเรา ชาติไทยเรานี้จะจมจริงๆ พอไดนายกฯคนนี้มาฟนทางนั้นฟนทางนี้ๆ คอยฟน
ขึ้นมาๆ ติดหนี้เขาเทาไรนี่ละจะจมเพราะจุดนี้สําคัญ เอาใชหนี้เขาจนได นั่น ใครเปน
เหมือนนายกฯ สวนที่เสียๆ ก็เพราะวามันมีเครื่องบังคับ อํานาจปาเถื่อนบีบนายกฯเรา
อยู พูดใหมนั ชัดอยางนี้เลย ตัวสําคัญนี่ละตัวทําลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย
แลวก็ไปบีบนายกฯเราใหแปรสภาพไปอยางอื่น ถาไมทําก็ไมได มันหากมีความจํา
เปนอยูในนั้นแหละ จําเอา นี้ดูหมดแลวนะเราถึงพูด หลักใหญจริงๆ นายกฯเปนคนดี
ฟนฟูชาติขึ้นมาอยางเห็นไดชัด
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การติดตอสือ่ สารกับประเทศตางๆ เปนรอยประเทศ นั่น นายกฯคนไหนติดตอ
ใหมาสมานกัน แลวเงินก็ไหลมากับคนที่คุนเคยกันแลวมาติดตอทุกสิ่งทุกอยาง การเงิน
การทองก็เจริญขึ้นอยางนี้ละ นายกฯคนนี้ถาวาลิ้นแหลมก็แหลมจริงๆ ละชวยชาติได ที่
เราอยากยับยั้งนายกฯบางก็คือวา อยาวูวามเขาใจไหม เอะอะวูวามมันจะเปนบายศ นั่น
ตรงนั้นนะ ใหจําไวนะนายกฯเรา ใครนายกฯเราคุณทักษิณใชไหม เออ นี่อาจารยนะ
สอน อาจารยนี่ก็วูวามเหมือนกัน แตไมวูวามแบบนั้นมันผิดกัน เราวูวามเราวาจะตีแลว
เอากลวยใหอยางงั้นนะ อันนั้นวูวามมันยังไง จนกระทั่งกระเทือนโลกก็มบี างครั้ง
อยาตอบเร็วเกินไป ใหพิจารณาเสียกอน ใครถามมาตอบปุบ ๆ อาศัยอํานาจ
อยางนี้ก็ไมถกู ตองอาศัยเหตุผล ประชาชนเขาตองการเหตุผล ความชอบธรรมไมชอบ
ธรรมเขาตองการอยากฟงทุกอยาง ใหชี้แจงไปตามนั้น อยาปุบปบเหมือนผูเฒาตีหลาน
เขาใจไหมผูเฒาตีหลาน ทําอะไรๆ หลานมากวน หลานมากวนเรื่อย มันกวนนักพอจะ
ทําอะไรๆ เด็กมันหลายคนมันยุงเขามา มายุงผูเฒา ผูเฒาก็คือพอตาเขานั้นแหละจะ
เปนใครไป ทีนี้มาหลายหนนักผูเฒาก็โมโหละซิ ไมกําลังจักตอกเหลาตอก เอาไมจัก
ตอกตีหลาน นี่ละเขาเรียกวาปุบปบผูเฒาตีหลานไมบอก เวลาจะตีปวะเลยผูเฒาตีหลาน
เอาไมพวกตอกพวกอะไรจักอยู เอามัดนั่นละตีเอา นี่ก็อยาปุบปบเหมือนผูเฒาตีหลาน
เขาใจไหม เทานั้นละที่เตือนนายกฯเรา ใหวางตัวเสมอพิจารณาเรียบรอยทุกอยางออก
อยาวูวามทีเดียวไมถูก
นอกนั้นนายกฯเราดี ยกชาติไทยขึ้นได แลวติดตอสื่อสารกับประเทศตางๆ โอย
เกือบรอยประเทศแลวมังเวลานี้ เทาที่ทราบมา (หลายประเทศอยูครับที่ยอมรับ) เออ
นั่นละที่วาติดตอ ติดตอกันเทาไรๆ การเงินการทองไหลเขาไหลออก นั่นละมา
เมืองไทยเรากระเตื้องขึ้นเพราะเหตุนี้เอง ก็เพราะนายกฯเรานี้คนหนึ่ง ตอจากนี้เราก็
ตองพูด อะไรที่ไมดีเราก็ตําหนิอยางที่วานี่ละ เราตําหนิดวยความเปนธรรม ไอที่อยู
เบื้องหลังนั่นมันตัวแสบ เราพูดชัดๆ อยางนี้เลยตัวแสบ กฎหมอยกฎหมายออกมา
จากนั้นหมด กดขี่บังคับ
เวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมานี้
เดี๋ยวมันจะตั้งกฎอะไรขึ้นมาเปนกฎหมายขึ้นมา
กฎหมายก็ตามเวลานี้กําลังตอสูกัน
ระหวางนักมวยตอสูกันไมมีราคากฎหมาย
กฎหมายใดมาก็ตามฟดกันเลย กฎหมายจะมาตั้งขึ้นเวลานี้ไมได ตั้งขึน้ เวลาประชาชน
กําลังเขา เหมือนวานักมวยตอยกัน ใครจะเอาอํานาจมาจากไหนเอากําลังหมัดนั้นใสกัน
นั่นเอาตรงนี้ อันนี้กําลังของประชาชนทั้งประเทศ กับกําลังกฎหมายกฎหมอยมันจะมา
ตั้งเวลานี้ไมได ตั้งก็ลมทันที ไมมีใครปฏิบัติตามกฎหมายประเภทนี้ กฎหมายเที่ยวกดขี่
บังคับคนทั้งประเทศเหมือนอยางเคยเปนมาไมได เวลานี้ขึ้นสูเวทีแลวจะเอากฎหมอย

๙
กฎหมายอะไรมาตั้งใสประชาชนไมได นี้เปนหลักความจริง เวลาขึ้นเวทีแลวใครไมเกงก็
ตกเวทีไปเทานั้นเอง ที่จะเอากฎนั้นกฎนี้มาบังคับไมได ถาลงเปนคนธรรมดาแลวแตะ
กันไมไดนะ จับปรับไหมใสโทษเลยเขาใจไหม ถาขึ้นเวทีแลว เอา ตายก็ตาย ใครตายก็
ตายไมมีราคาละ ไมมีใครจับผิดจับถูกกันไดเลย
เวลานี้ประชาชนกับตัวแสบๆ ที่อยูในวงรัฐบาลเราทราบชัดๆ อยางนั้น มีแตกด
ขี่บังคับทุกดานทุกทาง ออกมาๆ ดวยปาๆ เถื่อนๆ แลวแตกอนเขาก็เชือ่ ๆ แตเวลานี้
ประชาชนกําลังจะยกชาติของตนขึ้น เพราะเห็นวาความลมจมมาจากอันนี้ เพราะฉะนั้น
จึงจะมาตั้งกฎหมายกฎหมอยอะไรขึ้นมาไมไดเวลานี้ ตั้งขึ้นมาก็พังเลย นี่เราพูดตาม
หลักความจริง หัวใจประชาชนเปนคนดวยกันทั้งชาตินี่จะวาไง ใครจะไมรู จะมาตั้งกดขี่
บังคับเขามาในเวลากําลังสงครามนี้ ตั้งมาเทาไรไมมีความหมายลมทั้งนั้นละ นี่เราพูด
ตามหลักธรรม อยามาตั้งตั้งเวลานี้ ความดีงามอะไรที่จะเปนความสมานชาติไทยของ
เราใหเจริญรุงเรืองขึ้น มีรัฐบาลเปนตน รัฐบาลเปนผูยก อยาเหยียบเทานั้นเอง อยา
เหยียบหัวประชาชน แลวมีอะไรอีกละวามา
ผูกํากับ มีอยู กําลังใหเขาไปเอาหลักฐานมากราบเรียน ( หลักฐานอะไรมา)
เมื่อคืนนี้ตอนย่ํารุง เขาวามีแผนปายมาติดแถวถนนมาวัดปาบานตาดหลายแผนปาย
(ปายวาไง) ก็ใหเขาไปเอาแผนปายมา ถาเอามาไมได ไปจดตัวหนังสือมาก็ไดครับ จะ
ไดมากราบเรียนวาเขียนวายังไงมั่ง รูสึกจะเปนการโจมตีคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เหมือนกับ
ขมขูไมใหคุณสนธิมาพูดพรุงนี้ครับ
หลวงตา จะไปขมขูอะไร คุณสนธิก็เปนหัวใจของคนทั้งชาติ จะมาขมขูคณ
ุ สนธิ
อะไร ใหขมขูตัวแสบๆ นี้ ขมขูเจาของบาง อยาเลวรายเกินไปประชาชนเขาดูไมได ตอง
ขูเจาของอยางนั้นซิ ไปขูคนอื่นยังไง เขาดีอยูแลวนี่ เจาของเลวตางหาก จนกระทั่ง
กระเทือนทั้งประเทศไทย ถึงไดยกทัพรับกันอยูนี่เห็นไหมละ เขาผิดที่ตรงไหน
ผูกํากับ ขอความไปจดมาไดดงั ตอไปนี้นะครับ ปายหนึ่งเขาบอกวา ชาว
อุดรธานีไมยนิ ดีตอนรับสนธิ สนธิคนบาป ทําใหคณะสงฆแตกแยก นี่ละครับตัวอยาง
หลวงตา นี่ก็เขียนอันนั้นออกติดดูซนิ ะ ชาวไทยทั้งประเทศ อยาวาอุดรธานีเลย
ยินดีกับคุณสนธิซึ่งเปนหัวใจของชาติ เปนผูนําของชาติก็ไดเวลานี้นะ นําชาติเพื่อความ
ฟนฟูขึ้นมา ใหเขียนอันนี้แกขาวบาๆ เขาใจไหม เราบอกวาขาวบาๆ แลวก็บอกขาวดีๆ
ใหวางั้น เอา ก็อยางงั้นซิ ฟาดขาวดีเขียนถึงสามดีเลย เอาอยางงั้นนะ มันยากอะไรแก
คน หาอุบาย นี่ละมันแหยทางนั้นมาแหยทางนี้มา แหยทางนั้นไมมีใครฟงละเขาใจไหม
ใครจะไปฟง คนทั่วประเทศอยาไปวาแตคนอุดรฯเลยรูมันหมดไอตัวแสบๆ นี่ เขาใจ
ทําไมจะมาเกงกวาคนทั้งประเทศ รูมันหมดแลว ก็เทานั้นเอง แมแตหลวงตาบัวเขามา

๑๐
เลาใหฟง หลวงตาบัวก็รูเรื่องตามนั้นก็เลาตามเรื่องนั้น หลวงตาบัวก็รูเรื่องเหมือนกัน รู
เรื่องจากคําบอกเลา ไมไดไปเขาสนามอะไรกับใครละ เราเปนธรรมพูดดวยความเปน
ธรรม
ผูกํากับ เขาบอกวาตรงทางแยกจะไปวัดใหมกกสะทอน ตรงนั้นเขาวามีหลุมลึก
เกิดจากเอาระเบิดมาปาตรงนั้นครับ (ปาตรงไหน) ที่สามแยกที่จะไปวัดใหมกกสะทอน
อยูหลุมลึกตรงขางๆ ถนนนั่นละครับ เขาวาเอาระเบิดมาขวางมาปาตรงนั้น
หลวงตา ขวางก็ขวางซิ เราก็ฟงจะวาไง เขาวาเขาขวางเราก็ฟงจะวาไง ก็มีเทานั้น
แหละจะวาไง ไดยินวาเขาก็จะมาขวาง เราก็ฟงวาเขาจะมาขวางเทานั้นเอง ไมเห็นมี
อะไร มีอะไรอีกละ
ผูกํากับ อีกสวนหนึ่งก็อยางคุณสนธิเขาพูดเมื่อคืน ผมไดยินบางตอนนะฮะ
เพราะผมขับรถมาที่วัดปาบานตาด ไมไดยินตลอด บางตอนเขาบอกวา พล.ต.สนั่น
ขจรประศาสน มาขอแผน ซี.ดี.ที่คุณสนธิพูดไปประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ แผน แลวก็ไป
แจกใหคนพิจิตรฟง ลูกคุณสนั่นเลยชนะไทยรักไทยขาดลอย หมื่นเจ็ดหมื่นแปด
หลวงตา เราก็ฟงเฉยๆ ไมมีเรื่องตอบเราไมตอบ ฟงเฉยๆ นี่เขาก็หาคะแนน
จากคุณสนธิ คนนับถือเขาลูกเขาก็เลยไดเปน ส.ส. อีกเหรอ (เขาเลือกตั้ง ส.ส. ไงฮะ
แลวเขาก็แขงกันระหวางไทยรักไทยกับมหาชนลูกของสนั่น แลวลูกสนั่นชนะเพราะเอา
แผน ซี.ดี. ไปแจก) ก็เลยได เอาคุณสนธิไปประกาศเอาไปแจกประกาศเลย นั่นอุบาย
ของเขาเกงไหม เขาเห็นวาคุณสนธิเปนคนเรียกวานําชาติแลวเวลานี้ พาพี่นองทัง้ หลาย
เดินเพื่อกูชาติไทยของเราที่มันจะลมจมดวยพวกเปรตนี้ละ เขาก็เอาอันนี้ไปประกาศติด
ใครก็ชอบใจๆ เขาก็เลยหยอนบัตรให เขาหากินดวยกันอยางนี้ละ หากินคนละทาง
(กราบเรียนครับ เมื่อวานนี้คนไปฟงเขาหมื่นกวาคน แลวเขาก็บอกครั้งหนานี้
เขาขอนิดๆ หนอยๆ ขอใหหนึ่งคนไปชวนมาหาคน ก็จะไดสกั ๕๐,๐๐๐ คน เขาวาถา
ใครมาทํารายหรืออะไร กลุมผูฟงจาก ๕๐,๐๐๐ คน มันก็จะเปน ๑๐๐,๐๐๐ ตีนครับ)
อะไรเรายังไมเขาใจ มันพูดบาๆ บอๆ อะไรก็ไมรู เราเปนคนดีเรายังไมเขาใจ หมดแลว
นะ หมดแลวก็เอาละเทานี้พอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

