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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ยักษใหญแผลงฤทธิ์ 
 

เมื่อวานนี้เอาของไปลงโรงพยาบาลคําตากลา แลวเตลิดไปบานแพง ไปสั่งเสียนั้นนี้
ปุบปบๆ  อยูบานแพง ๒๐ นาทีกลับเลย เมื่อวานนี้ไปสายๆ กวาจะไปก็อยางน้ีละดเูอาซิ 
เสร็จจากนี้แลวถึงจะไปกฏุิ จัดนั้นจัดนี้แลวก็ออก เมื่อวานออกจากนี้แลวก็เอาของไปลง
โรงพยาบาลคําตากลา จากนั้นก็เตลิดถึงบานแพง ไปสั่งเสียนั้นนี้ๆ แลวกลับ ดูเหมือนอยู
ประมาณสัก ๒๐ นาที ไมนาน กลับมานี้ก็พวกทีไ่หนอีกเต็มอยูในศาลา รออยูแลว ดูวามา
จากทางพิษณุโลก เยอะ วานักเรียนมันไมใชเด็กนักเรียนนะมันอะไร (เปนนักเรียนมา
อบรมธรรมะที่จังหวัดเลยครับ) ดูไมใชนักเรียนเปนคนอายุสูงแลวนา (เขาบอกเรียนชั้น
มัธยมปลายครับ) เออ มาทั้งผูใหญทั้งอะไรเราก็เลยไมทราบวาเปนนักเรียนไมใชนักเรียน 
เยอะ นี่ก็ไดเทศนใหฟง 

เราเห็นใจโรงพยาบาลตางๆ เพราะฉะนั้นเราถึงไดซอกแซกซกิแซ็กเขาไป ที่ไหนอยู
ลึกเทาไรเรายิ่งซอกแซกเขาไปหา ถาอยูใกลถนนหนทางวิ่งผานไปมาเพื่ออะไรๆ มันก็
สะดวก อยูลึกๆ แลวแหม ลําบากนะ เราจึงตองไป อยางจังหวัดเลยพอไปไดก็ภูหลวง ภู
เรือ ถาลึกเขาไปจริงๆ อยางดานซายเราก็ไมไป มันขึ้นเขาอะไรไกลมากเลยไมไป ทีพ่อไป
ไดเราไป ถึงไกลถาหากเปนความสะดวกสบายเราก็ไป ถาปนเขาเราไมอยากไป เหนื่อยมาก
นะ 

จิตใจนี้สําคัญมากนะ คอื คําวากิเลส คําวาธรรม อยูในหัวใจดวงเดียวกัน ถาเปน
กิเลสแลวจะมีแตพิษแตภัย แสดงออกจากใจดวงนั้นจะเปนพิษเปนภัยไปตลอด แลวแต
กิเลสของใครมีมากมีนอย ถาเปนผูใหญดวยแลวกิเลสยิ่งมากยิ่งหนาแนนดวยแลว นั้นละ
ตัวภัยของชาติบานเมือง อยูที่หัวใจนะ ถามีธรรมแลวยิ่งกวางขวางเบิกบานยิ้มแยมแจมใส
ชุมเย็นไปหมด ดังพระพุทธเจา พระอรหันตทาน ทานไปไหนเย็นไปหมด ถาวาอบอุนก็
อบอุนไปหมด นี่ละธรรมในใจ กับกิเลสอยูในใจ กิเลสแสดงออกมานี้เปนฟนเปนไฟ ไปที่
ไหนกระทบกระเทือนไปหมด นี่เรียกวากิเลส ผูที่ยังไมเคยไดยินวากิเลสใหทราบเอา มันมี
อยูในหัวใจทุกคนๆ แตไมรูจักชื่อมันเทานั้นแหละ กิเลสมาเปนเราเสียก็เรียกวาเราไปเลย 
เราจะเอา เราจะอยางน้ันเรื่อย อะไรกม็ีแตเราๆ  
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เมื่อกิเลสมาเปนเราเสียแลวมันก็ใหญโตมาก พษิภัยมันแสดงอยางเต็มเหนี่ยวๆ ถา
ธรรมเปนเราแลวจาไปหมดเลย ถาวาธรรมถือวาเปนเราทานก็ไมเรียกเสีย วาธรรมเปนเรา 
เราเปนธรรมอะไร ทานไมเรียกเสีย มันจะจาอยูอยางน้ันตลอดเวลา นั่นละใจดวงนั้นเปน
อยางน้ัน ใหฝกฝนอบรมเอานะ นี่ไดพยายามสอนทุกแงทกุมมุ จวนตายมาเทาไรยิ่งสอนให
หนักแนนเขา ลงจุดๆ เพื่อผูฟงทั้งหลายจะไมสงสัย เพราะการสอนนี้เราแนใจตลอดเลย 
ไมมีคําวาผิด เพราะถอดออกจากที่เราปฏิบัติมาแลว ผิดก็เปนครู ถูกก็เปนครู เราผานมา
หมดแลว อะไรๆ ที่ไมดกี็ปดออกๆ เวลาสอนก็สอนไปตามนัน้ 

เพราะฉะนั้นการสอนบรรดาลูกศิษยลูกหา เราจึงไมไดสอนดวยความสงสัย เราสอน
ดวยความแนใจ ถอดออกจากนี้ทกุอยาง ทั้งฝายผิดก็บอกอยางน้ันๆ เราผานมาแลว ฝาย
ถูกเราก็ผานมาแลว ทีนี้ทั้งสองก็ปฏบิัติไดถกูตอง การสอนเฉพาะอยางยิง่เร่ืองจิตตภาวนา 
อันนี้สําคัญมากนะ เรียนจบพระไตรปฎกแบกมาก็หลังหักเฉยๆ เหมือนหมอเถื่อนนั่นละ 
แบกยาเต็มตูมาก็ไมเกดิประโยชนอะไรหมอเถื่อน ถาหมอจริงแลวรูหมดอยูในนั้น ยาชนิด
ไหนแกอะไรรูหมด นั่นละหมอจริงเปนอยางน้ัน ถาหมอเถื่อนไมรู แบกไปจนหลังจะหักก็
ไมรู ดีไมดฟีาดเอายาที่เปนพิษไปใหคนไขกินตายเลยก็มี มีเยอะ ทีนีธ้รรมะแยกออกไป
ทางเปนพิษมันก็เปนกิเลสไปเสีย ไมรู ผูฟงก็สําคัญผิดไปดวย และผิดไปดวยก็มี 
เพราะฉะนั้นการสอนจึงเปนของสําคญัมาก 

เฉพาะจิตตภาวนา ผูสอนตองมีหลักใจ เปนผูผานมาโดยลําดับลําดา เชนผูที่ชํานิ
ชํานาญทางดานสมถะความสงบ ไปถึงสมาธ ิ ทานก็สอนไดถูกตองๆ พอถึงขั้นปญญาขั้น
ใดๆ ก็สอนไปไดตามขัน้นั้น เปดเผยหมดสอนไดหมดเลย นั่นเปนอยางน้ันนะ ใจดวงนี้
แหละเวลากิเลสหุมหอมีแตเปนพิษเปนภัย เปนผูใหญเทาไรกิเลสหนาๆ นั้นละตัวมหาภัย
ของชาต ิ ของศาสนา ของโลก อยูตรงนั้น คือมันจะทะนงตัวตลอด เร่ืองกิเลสจะยอมตนนี้
ไมมี ไมมีคาํวายอมตน ตองเอาธรรมเขาบังคับดวยเหตุผล เอาเหตุผลบังคับแลวมันก็ลง 
ลงดวยกิริยา ภายในมันไมลงกิเลส นี่ละเรื่องกิเลสจึงพองตวัเสมอ เยอหยิ่งจองหองไมมี
อะไรเกินกิเลส ยิ่งเปนผูใหญเทาไรไปที่ไหนนี้ โห เบงอีกนะ ตัวเทาอึ่งอางน้ีเบง 

วัวจริงๆ แลวเขาไมเบง เขาหากินเรื่อย แตอึ่งอางนี้เบง เห็นไหมในนิทานอึ่งอางกับ
วัว นี่เราก็เคยไดอานในหนังสือนั่นแหละ อึ่งอางกับวัว อันนี้ก็เอาออกมาจากธรรมะใน
คัมภีรโนนนะ แตกอนเราเปนนักเรียนเราอานไปตามนี้ เวลาบวชแลวไปเรียนไปเห็นอยู
โนน โอย ออกจากนี้ๆ ไปโนน อยางที่เขาวานิทานอีสปนั่นแหละ ออกมาจากคัมภีร อยาง
ที่วาอึ่งอางกบัวัว คืออึ่งอางมันอยูในรูของมันในถ้ําของมัน แลววัวก็ไปหากินตามเรื่องของ
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วัว มันตัวใหญซิวัว อึ่งอางอยูนี้มันมองเห็นวัวมานี้มันก็กลัวจะเหยียบมัน มันก็หลบซอนอยู
ในนั้นละไปไหนไมได วัวก็หากินผานไป พอแมมาก็บอกแมวา อูย สัตวอะไรไมรูแมมาหา
หนู เหยียบเฉียดไปเฉียดมา ตัวมันใหญมากแม แมอึ่งอางกพ็องตัวขึ้น ตัวเทานี้ไหม โอย 
มันใหญกวานี้แม แมก็พองขึ้นอกี เทานี้ไหมๆ อึ่งอางกต็ัวเทากําปนใชไหม พองขนาดไหน
มันก็เทากําปนจะไปเทาวัวไดยังไง พองไปพองมาแขงกับวัว สุดทายอึ่งอางทองแตกตาย
เลย 

นี่ละกิเลสตัวอึ่งอาง อึ่งอางกับวัว ธรรมธาตุนี่ครอบโลกธาตุเทากับอึ่งอางหรือจอม
ปราชญทาน พวกเรานี่พวกอึ่งอาง ไดความรูมาเทาอึ่งอางก็พองตัวขึน้ ยิ่งไดชื่อไดนามวา
เปนนายพันตรี พันโท พนัเอก พลตร ีพลโท พลเอก ขึ้นไปเรื่อยๆ แลวอึ่งอางน้ีก็พองเร่ือย 
มันทองแตก พวกนี้พวกทองแตกทัง้นั้น เขาใจไหมพวกอึง่อางพวกทองแตก เชนฝายพระนี่
ก็เหมือนกัน ฟาดตั้งแตสมุห ใบฎีกา ปลัด ขึ้นไปพระครูพระคัน เจาฟาเจาคุณ ขึ้นสมเด็จ 
มีแตพวกอึ่งอางทั้งนั้นละ สมัยทุกวันนี้สมัยอึ่งอางนะ พระเรานี้ก็เปนอึ่งอางพองเรื่อย ใหญ
เทาไรยิ่งพองตัว เลยเปนมหาโจรปลนวัดนั้นวัดนี้ เปนอํานาจใหญหลวงขึ้นมา ตั้งเปนเจา
คณะนั้นเจาคณะนี้ซึ่งในธรรมวินัยไมมี แตกอนไมเคยมี ตัง้ใหเปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ 
เจาคณะตําบล อําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาคนั้นภาคนี้ ไมมีในหลักธรรมวินัย นี้มา
ตั้งขึ้นมาใหม 

นี้ละพวกอึ่งอาง เขาใจไหม พอตัง้ขึ้นมาแลวมันก็พองตัว มียศขนาดนี้ก็อึ่งอาง
ขนาดนี้ ตัวนั้นขนาดนั้น พองขึ้นไป ฟาดขึ้นสมเด็จนี่ลบไปหมด เลยเปนมหาโจร ถึงขั้น
สมเด็จแลวนะ ไปเที่ยวหาตีเอาสมบัติเงินทองในวัดนั้นวัดนี้ไปเสีย กวานเอาหมดดวย
อํานาจอึ่งอางที่พองตัวขึน้ วาเปนผูใหญผูโต เจาฟาเจาคุณ เปนสมเด็จ ใหญเทาไรก็ยิ่งเปน
อํานาจมหาโจรใหญ เที่ยวบีบบี้สีไฟเอาวัดเล็กวัดนอยที่อยูใตอํานาจของตน ที่ตนเปนเจา
คณะใหญ เจาคณะใหญนี่คือยักษใหญ เขาใจไหม เวลานี้เปนอยางน้ันนะ ตั้งเปนอะไรๆ 
มันไมมีความสําคัญ เทากับเสริมมหาโจรใหลําพองตัวมากขึน้ กอความเดือดรอนบีบบี้สีไฟ
แกผูนอยใหไดรับความเดือดรอนทั่วหนากัน เวลานี้เปนอยางนี้ ไมไดมขีองดิบของดีอะไร 

แลวชอบตั้งกันนะ 
นี่ก็จวนจะถึงวันที่ ๕ ธันวานี้กําลังสงเสริมเปนบากันนะ สงเสริมเปนบากัน เสนอ

รายชื่อมาขอสมณศักดิ์ๆ เต็มบานเต็มเมือง เต็มวัดเต็มวาทั่วประเทศไทยเวลานี้ขอแตสมณ
ศักดิ์ เอาชือ่เอานามมาเปนของดิบของดีประดบัประดาตกแตงซากผีทีย่ังไมตายเตม็อยูนั้น 
วาเปนของดิบของดีมาตกแตง ศีลธรรมไมสนใจ ที่จะปฏิบัตติัวใหเปนคนดีพระดี มศีีลมี
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ธรรม เปนความสงาราศีแกตนเองและผูอื่นนี้ไมมี ไมสนใจ พองหาตั้งแตอยางน้ีละ อึ่งอาง
เขาใจไหม หาแตยศแตศักดิ์  
 วันที่ ๕ นี้เราก็กลัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระทัยจะแตก เพราะพวกนี้กวน 
พวกพระอึง่อางน่ีกวน เอามาประดับตัวพองขึ้นซิ ยศนั้นๆๆ สมณศักดิ์ชั้นนั้นชั้นนี้ หาแต
อยางน้ีละพวกอึ่งอาง ไดมาแลวก็มาพองตัวซี บีบบี้สีไฟผูนอย วัดเล็กวัดนอยผูอยูใตอํานาจ 
พวกนี้เปนมหายักษเที่ยวตีนั้นตีนี้ไปเรื่อย วัดไหนมีเงินมากไปโกยเอามาๆ ถือวาเราเปน
เจาคณะใหญ เจาคณะใหญปากกวางทองใหญ ไปหากวานเอามาหมด เวลานี้เปนอยางนี้  
 ตั้งขึ้นมาเหลานี้ไมไดมีในธรรมวินัย ตั้งเปนเจาคณะนั้นคณะนี้ขึ้นมาไมมีในธรรม
วินัย แตมนัมีอยูในของปลอมอันนี้ มันแทรกธรรมวินัยขึ้นมามันก็เปนกาฝากของศาสนา 
แลวกําลังทําลายศาสนาแหลกเหลวไปหมด ดวยโรคกาฝากมหาภัยเหลานี้เวลานี้ ใหญโต
เทาไรยิ่งเปนฟนเปนไฟทัว่หนากันหมด เอา พิจารณาถาวาหลวงตาพูดผดิ เอาธรรมวินัย
กางออกมาพูด ส่ิงใดทีไ่มมีในธรรมวินัยก็บอกวาไมมี ส่ิงใดที่มีก็บอกวามี เหลานี้ไมมี มัน
ตั้งขึ้นมาเปนกาฝากแลวทําลายตนลําของตนไมตนนั้นละ อันนี้กาฝากน้ีจะทาํลายชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ไปในตัวของมันเสร็จเลย นี่ละกาฝากใหญ ตั้งใหใหญเทาไรๆ ยิ่ง
พองตัวขึ้นใหญ 
 กวาจะถึงวันที่ ๕ ธันวานี่ โอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้จะอกแตก ภาษาของ
เรานะจะอกแตกเพราะพวกนี้กวน พวกอึ่งอางน้ีกวน มันชอบเหลือเกินพวกอึ่งอาง  ชอบ
พองตัวอยากใหญ ใหญแตชื่อแตเสียง ตัวเองนี้เนาเฟะ เปนปาชาผีดิบอยูในตัวของมัน 
ศีลธรรมไมมีแมนิดหนึ่งเลย มีแตความชั่วชาลามก ความเปนฟนเปนไฟออกกระจายเผาวัด
เผาวา เผาพระเผาเณร เผาประชาชน ทั่วแดนพุทธศาสนาจากพระหัวโลนๆ นี่แหละ ที่มัน
พองตัวเวลาน้ี กําลังพองตัวมากนะ เปนใหญเปนโต ไมทราบมันใหญอะไรก็ไมรู ก็ตาคน
มันก็เห็นกันอยูมันจะใหญขนาดไหน ดีหรือไมดมีองดูมันก็รูกันอยูนี้ แลวมาอวดหาอะไร  
 ใหญเทาไรยิ่งเปนฟนเปนไฟ ยิ่งเปนยักษเปนผี เปนมหาภัยตอผูนอยๆ ไปเที่ยว
เหยียบย่ําทําลาย ปลนเอาสมบัติวัดนั้นวัดนี้ไป เวลานี้ก็มีอยูในเมืองไทยของเรา พูดนี้ไมใช
พูดเลนๆ เอาเรื่องความจริงมาพูด เราไมไปดูเองเห็นเอง บรรดาลูกศิษยลูกหา
ผูเห็นเหตุการณอยางแทจริงนํามาพูด เขาไมไดมาโกหกเรา เราก็พูดตามเรื่องราวนั้น จะ
เปนการโกหกไปไหน เวลานี้กําลังยักษใหญแผลงฤทธิ์เต็มบานเต็มเมือง เต็มวัดเต็มวา
ทั่วทุกแหงทกุหน ไมใชเลนๆ ยักษใหญขึ้นถึงข้ันสมเด็จนะ ตัวน้ีตัวยักษใหญ ตัวมหา
โจรปลนชาติ ปลนศาสนาอยูเวลานี้ คือมหาโจรสมเด็จ  
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 สมเด็จพระพุทธเจาเปนยังไง กับสมเด็จเปรตผียักษมารทุกวันนี้เปนยังไง ตางกัน
ยังไงบางพิจารณาซิ กําลังอาละวาดเวลานี้ พวกนี้แผลงฤทธิม์ากนะ หนาดานที่สุดคือพวกนี้ 
ไมมีคําวายางอาย มีแตจะเอา จะใหไดอยางใจๆ อยางเดียวเทานั้น ความผิดถกูชั่วดไีมฟง 
ไมเอาเลย ถาเขาไปจริงๆ  เขาตีหนาผากแลวก็หงายมาสักทีหนึ่ง แลวหลบไปขึ้นทางนั้นอีก 
ถูกเขาตีหนาผากแลวหลบไปเสียทีหนึ่งมาขึ้นชองน้ีอีก ไมถอยนะพวกหนาดาน อาละวาด
ที่สุดคือพวกนี้เอง โอย เลวมากเวลานี้ศาสนา-พระเณรเราเลวมากจริงๆ ทั้งเขาทั้งเราดูไป
ที่ไหนมันไมอยากดู ดูเขาก็ดูไมได ดเูราก็ดูไมไดจะใหทํายังไง มันเลอะเทอะไปขนาดนั้น 
 คัมภีรวินัยที่ศาสดาองคเอกสอนไวดวยความเลิศเลอของศาสดา เปนธรรมที่เลิศ
เลอมันไมมองดูเลย มนัจะมองดตูัง้แตมูตรแตคูถ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความร่ําความรวย 
ความแผลงฤทธิ์แผลงเดช นี่ละเหมือนมูตรเหมือนคูถ มันตะครุบอยูแตอันนี้ละ ขยี้ขยําอยู
กับอันนี้ มันไมไปสนใจกับศีลกับธรรมอะไรละพวกนี้ เหมือนพวกหนอนเขาใจไหมละ 
หนอนมันจะขยี้ขยําอยูกบัมูตรกับคูถ มันไมไดไปหาทองคําธรรมชาติอะไรที่ไหนละพวก
หนอน ธรรมของพระพุทธเจามันก็ไมไปมองดู มันจะไปเที่ยวดูตั้งแตยศถาบรรดาศักดิ ์
ลาภยศนั้นนี้ อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นีค่ือมูตรคือคถู มันจะไปขยี้ขยําอยูกบัอันนี้
เทานั้นแหละ อยางอื่นมนัไมไปสนใจ ดูเอาเมืองไทยเรามี 
 นี่ละภาษาธรรม เรานํามาพูดใหชัดเจนอยางน้ีเอง ถาเราพูดไปนี้ผิด เอา เอาเหตุผล
มาอางมาตัดคอเราไดเลยถาเราพูดผิด เรานําตัวของเราดวยการปฏิบัติตามทางของศาสดา
มาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งบัดนี้ เราก็นํามาเต็มความสามารถของเรา ปฏิบัติมาก็ถกูตอง
เร่ือยมา ผลเปนที่พอใจโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งเจาของอยูที่ไหนตัง้แตยังไมไดออก
ภาวนาก็อบอุน ดวยความมีศีล เปนศีลที่บริสุทธิ์ ไมเคยขามเกินเรื่องศีลดวยความหนาดาน 
มีแตความระมัดระวัง ถาจะผิดก็ผิดดวยความพลั้งเผลอไมรูตัว ใครก็ผิดไดอยางน้ีนะ แต
เจตนาที่จะเปนมหาโจรปลนศาสนา เหยียบหัวพระพุทธเจาดวยการขามเกินธรรมวินัยนี้ไม
มี เทานี้ก็อบอุนแลว 
 ไปอยูในปาในเขาศีลระมัดระวังใหมาก ไปอยูคนเดียว เวลาผิดพลาดมานี้จะไป
แสดงอาบัติ บอกโทษของตนแกผูอื่น สารภาพโทษของตนแกพระที่เปนเพื่อนกันกไ็มมี ไป
คนเดียวตองระมัดระวังอยางหนัก ไปที่ไหนระมัดระวังมาก เพราะเวลาตองอาบัติมาแลวจะ
ไมมีผูแสดงอาบัติ ตายจมตกนรกไดเลย อยาง เอรกปตตนาค เปนตน จึงตองได
ระมัดระวัง เมื่อระมัดระวังแลวผลแหงความระมัดระวังอบอุน ทําสมาธิภาวนาไมระแวง
แคลงใจกับศีลของตน กาวเดินไปเรื่อยๆ มา  นี่เราก็ปฏิบัติตัวของเรามาอยางน้ี จนกระทั่ง
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จิตเขาสูความสงบเย็นใจ เปนสมาธิแนนหนามั่นคงขึ้นมาก็ยิ่งแนใจๆ ในธรรมของ
พระพุทธเจาที่สอนไวแลวโดยถูกตอง ปฏิบัติก็แนใจของตนเอง เปนเครื่องยืนยันกับธรรม
พระพุทธเจาโดยลําดับลําดามา นี่ก็ไดปฏิบัติมาอยางน้ี 

พระพุทธเจาทานถือส่ิงเหลานี้เปนภัยอยางยิ่ง ลาภยศสรรเสริญเยินยอ สมณศักดิ์
นั้นสมณศักดิ์นี้ พระองคปดตลอดเวลา เวลาตั้งชมเชยนี้กเ็พื่อใหสาธุชนทั้งหลายไดเพิ่ม
ศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใส เปนมหามงคลแกเขาผูเคารพนับถือพระเจาพระสงฆตอไป
นั้น พระองคจึงทรงตั้งพระสาวกทั้งหลาย ๘๐ องค ตั้งเปนเลิศไมไดบอกวาเปนสมณศักดิ์
นะ องคนี้เลิศทางนั้น องคนั้นเดนทางนั้นๆ เรียกวาเอตทัคคะ เลิศคนละทิศละทาง ไมได
บอกวาตั้งสมณศักดิอ์ยางทุกวันนี้ สมณศักดิ์ คอื ศักดิ์ศรดีีงามของสมณะ คือของพระ 
พระเดี๋ยวนี้มันศักดิ์ศรีดีงามที่ไหน ตั้งสมณศักดิ์กต็ั้งใหลิงนั่นแหละทุกวันนี้ ไมไดตัง้ใหพระ
นะตั้งใหลิง สมณะแปลวาความสงบ พระเปนผูสงบ ศักดิ์ศรีแหงความสงบก็คือศีลคือธรรม 
อันนี้มีแตชื่อเฉยๆ ตั้งชั้นนั้นชั้นนี้ เร่ิมตั้งแตสมุห ใบฎีกา ขึ้นไปเรื่อยๆ พระครู เจาฟาเจา
คุณ สมเด็จ ฟาดยังไมไดขึ้นถงึขั้นสมเด็จจรวดดาวเทียม แตมันขึ้นไปอยูจรวดดาวเทียม
กอนแลว เขาใจไหมพวกนี้  
 ถาเร่ืองลิงแลวมันสูงกวาครู สูงกวาศาสดา เหยียบหัวศาสดาลงไป พวกน้ีเวลานี้
กําลังตั้งหนาตั้งตาเหยียบหัวศาสดา คือธรรมวินัยไมมองดูเลย เหยียบไปเลย ศาสดาคือ
ธรรมและวินัยนั้นแหละมันเหยียบไปเลยไมมองด ู เวลานี้เลอะมากที่สุด เพราะความหนา
ดาน นี่ละพวกอึ่งอางมันพองตัวอยางนี้ ใหพากันระมัดระวังนะ เลอะเทอะมากที่สุดศาสนา
เวลานี้ เลอะเทอะกับผูปฏิบัติ ศาสนาทานสะอาด แตผูปฏบิัติเปนมูตรเปนคูถไปโปะทาน
เลยสกปรกไปตามๆ กันหมด วันนี้พูดเพียงเทานี้ ไมพูดมากอะไร เอาละพอ 
 ผูกํากับ พิมพไทยเกี่ยวกบัการคืนพระราชอํานาจ 
 หลวงตา พิมพไทยอานเสีย เราจะฟง อันนี้เปนประโยชนอยูมากทีเดียว 
หนังสือพิมพไทยนี้ออกเปนกลางๆ เปนธรรมวางั้นเถอะเราจึงยินดีฟง เอาวาไป 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกรที่ 12 พ.ย.47  
 

จําหนาไวใครคานถวายคืนพระราชอํานาจ 
 

โผลหนาออกมาใหเห็นกันแลวกับพระบางรูป และฆราวาสบางคนที่แสดงทาที
คัดคานการแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ เพื่อถวายคืนพระราชอํานาจในการสถาปนา
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สมเด็จพระสังฆราชแดพระมหากษัตริยเชนที่เคยเปนมาในอดีต ก็ดีเหมอืนกันเพื่อจะไดรู
กันเสียทีวาใครจะมีความจงรักภักดีตอชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริยอยางไร 

พระบางรูปที่มีม็อบอยูในบัญชาการก็ออกมาขูทางหนาหนังสือพิมพแลววา หากยัง
ขืนดําเนินการเพื่อคืนพระราชอํานาจกันตอไป ก็อาจจะตองเผชิญกับการกอม็อบครั้งใหญ 
(ม็อบอึ่งอางนั่นเหรอ เอา วามา) ทั้งยังกลาวตําหนิเสียอีกดวยวา การดําเนินการดังกลาว
จะเปนการระคายเคืองตอเบื้องพระยคุลบาท และอีกเพียง 1 วันถัดมาทานส.ว.ปราจีนบุรีผู
ทรงเกียรติกอ็อกมาแสดงการคัดคานในทํานองเดียวกัน 

เขาคัดคานกันเพื่ออะไร เพื่อพวกพองที่สุมหัวกันเสวยสุขอยูในขุมอํานาจ หรือเพื่อ
ความสงบรมเย็นของพระพุทธศาสนา ยังมิไดสํานึกอีกหรือวาการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชโดยพระราชวินิจฉัยของพระมหากษตัริย กับผูที่มิใชองคพระมหากษัตริยนั้น
ผลลัพธที่ออกมาแตกตางกันอยางไร 

เพียงแตมีอํานาจเปนประมุขปกครองหมูสงฆโดยพระราชกฤษฎีกา สังฆมณฑลยัง
ระส่ําระสายหนักถึงเพียงนี้ หากไดใชอํานาจเต็มตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 ที่บังคบัใชอยู
ในปจจุบัน หมูสงฆในสังฆมณฑลจะมิเกิดความราวฉานกวานี้หรือ 

สงฆทั้งสังฆมณฑลตางกรู็อยูแกใจดีวา การใชขอกฎหมายในปจจุบันที่บัญญัติให
พระราชาคณะผูมีสมณศักดิ์สูงสุดเทานั้น ที่จะไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช 

เพราะเหตุนี้จึงทําใหมีการวางหมากวางเกมกันขึ้น มีการวิ่งเตนวิ่งเสนวิ่งสายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สมณศักดิ์สูงสุด หวังร้ังตําแหนงไดขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช เร่ืองความดีงามในสมณจริย
วัตร การมีศีลธรรมจรรยา หรือควรมีคุณธรรมอยางไร ก็ไมมกีารพิจารณากันตรงนี ้

เมื่อเปนเสียดังน้ี ภาพพจนของพระพุทธศาสนาจึงตกต่ําลงแทบจะถึงขดีสุด สมเด็จ
พระสังฆราชตองถูกละเมดิดวยอํานาจเถื่อน เพียงทรงประชวรดวยชราภาพก็โพนทะนาวา
ทรงประชวรดวยพระโรคหลายโรค พระองคตองถกูยึดอํานาจ ถูกหามออกรับแขก ถูกหาม
เยี่ยม และยังหามมีพระบัญชาเกี่ยวกับการคณะสงฆทุกกรณี 

หากในมาตรา 7 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับปจจุบันไมได
บัญญัติไวดังที่เปนอยูนี ้ สมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ในหลวงทรงตรัสเรียกโดยสวน
พระองควา “สมเด็จพระอาจารย” จะถูกละเมิดไดไหม ? 

เชนเดียวกัน หากการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชมีบัญญัติใหเปนไปโดยพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยเชนแตกอน บรรดาลิ้วลอของผูมอีํานาจการปกครองสงฆสูงสุด
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ก็คงจะไมกําเริบเสิบสานเที่ยวใชอํานาจอันมิชอบปลดพระสังฆาธิการรูปนั้นรูปนี้ เชนที่
กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้ 

การปลดหลวงพอเจาอาวาสวัดโสธรออกจากตําแหนงจะเกิดขึ้นไมไดเลย หากผูทํา
หนาที่เปนองคประธานในที่ประชุมมหาเถรสมาคมในวันนั้น เปนสมเด็จพระสังฆราชองคที่
ในหลวงทรงสถาปนา 

เมื่อส่ังปลดโดยไมชอบมาพากล (หาวาชราภาพ หาวาหูหนวก หาวาหยอนยาน) 

ความเสียหายตอพระพทุธศาสนาจึงตองเกิดตามมา ดังที่ผมไดเคยเตือนไวแลววาใหระวัง 
ระวังไวเถอะ (ฟง หยุดรอไวกอน ที่วาชราภาพจะไปปลดทาน วัดโสธรๆ ใครชราภาพ
หรือไมชราภาพอยางน้ี ไปตายทั้งเปนอยูในโรงพยาบาลพึ่งออกมาได ๒-๓ วันนี้ มันควร
จะขับลงทะเลแลวคนนี้นะ แลวจะมาวาอะไรขับลงทะเลนั้น มันจะเหมาะสมกันกับไปปลด
เจาอาวาสที่ไมมีความผิดใดๆ เลย อันนี้ความผิดหรือไมผิดก็ดูกันซิ อันนี้ละดูเปนอยางนี้
ละ มหาภัยเขาใจไหมเขาใจแลวเหรอ เอาๆ อานตอไป ตองมสีอดเขาไปซ)ิ 

ยอนนะครับ เมื่อส่ังปลดโดยไมชอบมาพากล หาวาชราภาพ หาวาหูหนวก หาวา
หยอนยาน(เจาของมันตายทั้งเปนอยูในโรงพยาบาล มันหยอนยานหรือไมหยอนยาน เขี่ย
ลงทะเลเสียซิ ไปวาใหเขายังงั้นก็เขีย่ลงทะเลคนนี้มันจึงจะเปนธรรมใชไหมละ ไมยังงัน้ไม
เปนธรรม เอา วาตอไป) 

อันนั้นเสียหายมากกวาหูหนวกตางๆ หําชํารุด (ฟงวาหําชํารุดนะ ไดยินวาหําชํารุด 
นี่เปนขนาดนั้น แลวยังจะทรงงานทรงการไดอยางใหญหลวงอยูเหรอ พวกหําชํารุด เขาใจ
ไหม อันนี้เพียงหูหนวกเทานั้นทําไมจึงวิกลวิการขับไลออกจากตําแหนง อันนั้นมันวิการ
ขนาดไหน ขนาดหําจะขาดยังไมวิการอยูเหรอ เอาละวาไป) 

ตอนะครับ ความเสียหายตอพุทธศาสนาจึงเกิดติดตามมา ดังที่ผมไดเคยเตือนไว
แลววาใหระวัง ระวังไวเถอะ 

ใครที่เกี่ยวโยงโกงกินกับเงินของวัดหลวงพอพทุธโสธรจํานวน 1,800 ลานบาท
(นูนนะ ๑,๘๐๐ ลานบาท ฟงซ ิยักษตัวไหนไปกิน เอาไลหากันซิ ๑,๘๐๐ ลานบาท นี่พวก
ยักษไปเที่ยวหากลืนๆ วัดเล็กวัดนอย วาตัวอํานาจใหญหลวงเที่ยวกลืนกินนี่ เสือโครงใหญ
ยังสูนี้ไมไดเขาใจไหม เอาวาไป) 

ระวังกรรมหนักจะมาเยือน ! 



 ๙

แลวผูที่หมายมั่นปนมือวาจะไดรักษาการแทนเจาอาวาสก็ไมกลารับตําแหนง ใน
ที่สุดผูที่นําเร่ืองใหมหาเถรสมาคมมีมติปลด กต็องจําใจรับตําแหนงรักษาการเจาอาวาสเอง 
บรรยากาศในวันที่เจาคณะจังหวัดมอบตราตั้งน้ัน ดูไมจืด ! 

เห็นกรรมรึยังที่เอาเงินของวัดโสธรมากอม็อบพระในสํานักพุทธแลวเปนอยางไร?? 

     ณ. หนูแกว  

หลวงตา นั่น ไปโกยเอาเงินวัดโสธรมากอมอ็บ ฟงซินะมันฟงไดไหม มหายักษ 
เขาใจเหรอ เอาละเราไมใช ณ หนูแกว เราก็หยุดวาอยางน้ันเถอะ 

ผูกํากับ อันนี้ถวายเงินกฐินบานแพงครับ รวมแลวทั้งหมด ๑๔,๘๐๐ บาทถวนครับ 

หลวงตา เออพอใจๆ สาธุพรอมกัน(สาธุ) นี่บํารุงศาสนา ไมใชไปปลนวัดปลนวา
โกยเอาเงินมากอม็อบเขาใจไหม  

โยม ผมนําผาปาสามัคคีของคณะขาราชการเรือนจําอําเภอพลครับผม 

หลวงตา เอ เรือนจําอําเภอพลนี้ไดชวยอะไรบางนา 
โยม ทางหลวงตาชวยเงินไป สามแสนสองหมื่นกวาบาทครับ สรางอาคารโรงเลี้ยง

อาหารของผูตองขังหญิง ตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลวครับ แลวทานผูวาราชการจังหวัดไปทํา
พิธีเปดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาที่ผานมาครับ 

หลวงตา นี่ก็ลาดยาวกําลังสรางตึกสามชั้น บานสามชั้นใหนักโทษหญงิทีล่าดยาวอยู 
ออกเปนตัวเลขมาแลววา ๔๗ ลาน เดี๋ยวนี้นะ ฟงซิ ๔๗ ลานนี่เปนตายตัวที่จะตองเปน
อยางน้ันแนนอน ทีนี้เวลาเราเขาไปเยี่ยมนี้เขาจะตองขอนั้นอกี ขอนี้อกี อันนี้เปนสวนเกิน
ไมทราบจะเกินเทาไร แตตองเกินแนละ เอาละพอใจ 

โอ เรือนจําหลายแหงนะ ทางบึงกาฬก็มี สวางแดนดินก็มี ๕-๖ แหงละมั้ง 
หนองบัวลําภูเราไปชวยทั้งหมดนั่นละ ชวยเรือนจํานะ บึงกาฬ สวางแดนดิน หนองบัวบําภู  
อุดรธานี อุดรธานีนี้เยอะนะ ที่มากที่สุดก็คือลาดยาว สรางไวแลววา ๔๗ ลาน 

ฟงเอานะพีน่องทั้งหลาย กิริยาที่แสดงออกทัง้หมดนี้เปนกิริยาของธรรมลวนๆ เรา
ไมมีกิเลสตัวใดจะมาแทรก ดวยความไมพอใจ โมโหโทโสแสดงออก ไมมี เปนพลงัของ
ธรรมลวนๆ ออกใหทานทั้งหลายฟงเอา จะวาอาจหาญหรือวาขี้ขลาดหวาดกลัวก็แลวแตจะ
พิจารณาเอา ธรรมไมเคยกลา ไมเคยกลัว เปนธรรมเหนือโลกตลอดเวลา 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/


 ๑๐

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


