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กอนจังหัน 

ใครอยามาเห็นแกปากแกทองในวัดนี้ไมไดนะ วดันี้เปนวัดสั่งสมอรรถธรรม ความ
สม่ําเสมอภาค ความอยูเย็นเปนสุขทั่วหนากัน ไมมีอะไรหนักอะไรเบา พอที่จะเกิดความ
กระทบกระเทือนภายในจิตใจ ทุกส่ิงทุกอยางสม่ําเสมอนั้นคือธรรม แลวจิตใจก็จะเสมอกัน
หมด ใหพากันพินิจพิจารณา อยาเห็นแกปากแกทอง ใหเห็นแกธรรม ปากทองมันจะเหือด
จะแหงไปบางก็ตาม ขอใหธรรมคือความสม่ําเสมอภาคเต็มหัวใจแลวสบายดวยกันทั้งนั้น
แหละ อาหารเต็มทองจิตใจไมมธีรรมเลยนี้มันเหมือนเตาตัวหนึ่งน่ันแหละ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ขอใหพากันศึกษาอบรม 

เวลานี้ศาสนาจะไมมีเหลือแลวนะ เรายิ่งจวนจะตายเทาไร ยิ่งใหเกิดความสลด
สังเวชในโลกในสงสารที่สกปรกมากเขาทุกวันๆ เฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยเมืองพุทธเรานี้
แหละ เลอะเทอะ ไมมองดูอรรถดูธรรมเลย มองดูตั้งแตความดีดความดิน้ไปตามกิเลส หู
ขาดปากฉีก จมูกขาด ถกูมันจูงไปๆ เพลินไปกับมัน อูย นาทุเรศจริงๆ เราไมไดพดูดูถกู
เหยียดหยามโลก เราเกิดกับโลกมานี้อายุเทาไร เฉพาะในชีวิตนี้ไมคอยดอูะไรนัก พอ
ออกมาปฏิบัตินี่ เวลาปฏิบัติก็ดูตัวของเราอีก ดูตัวของเราจนแตกกระจายไปหมดแลว ทีนี้ดู
โลก ปดไมอยูวางั้นเลยนะ นี่ละที่สอนโลกทั้งหลายนี้เราสอนโลกดวยปดไมอยู ปดธรรมไม
อยู มันจะเห็นหมดนั่นแหละ นอกจากพูดหรือไมพูด เพราะธรรมไมเปนขอหนักใจ เห็นไม
เห็นก็เฉย นอกจากจะเปนประโยชนอะไรก็หยิบยกออกมาพดูๆ ดังทีพู่ดเวลาน้ี 

ส่ิงเหลานี้ไมใชไมเห็นไมรู รูมาแตเมื่อไร แตถงึกาลเวลาที่จะหยิบยกอะไรออกมา
พูดเพื่อประโยชนแกสวนรวม ก็หยิบยกออกมาพูด เพราะฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายไดพินิจ
พิจารณานะ ธรรมของพระพุทธเจาไมใชเร่ืองเล็กนอย เลิศโลก ถาไมมีธรรมนี้โลกจมตลอด 
เหมือนนรกอเวจีของมนษุยนั่นแหละ จากน้ีไปกไ็ปลงนรกอเวจีของผ ี นรกอเวจีของมนุษย
เราน้ีคือไมมศีีลมีธรรม ใครกวาดไดกวาดเอา เอาตามความชอบใจปาๆ เถื่อนๆ ของตน
นั่นแหละ เวลานี้เลอะมากที่สุดนะ ขอใหพูดเต็มปากเสียที เพราะมันรูเต็มหัวใจ 

ธรรมพระพุทธเจาเปดเผยอยูในหัวใจ ใครจะปดที่ไหนปดไปเถอะ แตหัวใจกับ
ธรรมที่เปนอันเดียวกันแลวปดไมอยูนะ พระพุทธเจา โลกวิทูๆ อาโลโก อุทปาท ิ รูแจง
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โลกๆ สวางจาทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลา นี้คือหัวใจพระพุทธเจา หัวใจของพระอรหันตก็ลด
กันลงมาตามขั้นตามภูมนิิสัยวาสนา ปดไมอยูเหมือนกัน เราดูแลวสลดสังเวช นี่
พระพุทธเจาทรงทอพระทัยในการสั่งสอนสัตวโลก ทั้งๆ ทีป่รารถนาเปนพระพุทธเจามากี่
กัปกีก่ัลป ประเภทแรก ๑๖ อสงไขย แสนมหากัป ที่สอง ๘ อสงไขย แสนมหากัป ทีส่าม ๔ 
อสงไขย แสนมหากัป ทีป่รารถนามาสั่งสอนโลก พอเต็มภูมิแลวที่จะสั่งสอนโลก เวลามันรู
เต็มภูมิแลวเลยทอพระทยั ความปรารถนาที่จะสั่งสอนโลกกลับจะสั่งสอนไมลง เพราะมัน
มืดมันหนา มันมีตั้งแตมตูรแตคูถเต็มโลกเต็มสงสาร แลวจะสอนยังไง 

ตองคุยเขี่ยขดุคนหาดู มันจะมีสารประโยชนอะไรบางในมูตรในคูถเหลานี้ คุยเขี่ย
หา จึงไดเปนประเภทอุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรมะ ๔ ประเภทนี้ออกมา 
อุคฆฏิตัญู ผูที่รูเร็วมี เหมือนวัวอยูปากคอกคอยที่จะออก พอเปดประตูปบโดดผึงออก
เลย ประเภทที่สองก็โดดตามหลังกนั ประเภทที่สามทั้งจะโดดเขาทั้งจะโดดออก ทั้งจะโดด
ใสหมอนใสเส่ือ ทั้งจะโดดไปทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ประเภทที่ ๔ หลับครอกๆ ตั้งแต
วันเกิดกระทั่งวันตาย หาความรูจักศีลจักธรรมไมมีเลย นี่ประเภทที่ ๔ ปทปรมะ พวกเรานี้
อยูในประเภทไหนใหถามตัวเองนะ ทั้ง ๔ ประเภทจะไมพนจากหัวใจของเราไปได 

ประเภทที่จะควรอุคฆฏิตัญู รวดเร็ว ไปเองๆ เมือ่บํารุงรักษาตลอดเวลาจะผึงเลย 
เต็มที่แลว ลําดับที่สองกต็ามกันไป ลําดับที่สามตองลากกันไปลากกันมา ทั้งจะไดทั้งจะเสีย 
ทั้งจะขึ้นทัง้จะลง ทัง้จะเนาจะเฟะจะเปนรสชาติอันดีงาม อยูในคนๆ เดียวกัน สวนประเภท
ที่ ๔ นี้หมด มีแตลมหายใจฝอดๆ อยูกับโลกเขาก็ฝอดๆ อยูกลางโลกเขา หาคาหาราคา
ไมได มีแตไฟนรกอเวจีเผาอยูในหัวใจตลอดเวลา นี้เปนประเภทที่ ๔ เหลานี้เปนคําส่ังสอน
ของพระพุทธเจา เรากับพระพุทธเจาใครเกงกวากัน เราอยาเอาความโงมืดบอดของเราที่จะ
จมในนรกนี้ไปอวดพระพุทธเจา จะจมลึกเขาไปอีกนะ ขอใหพากันพินิจพิจารณา 

เราสลดสังเวช หลวงตาบัวขอพูดเต็มหัวใจเถอะ บวชมาในศาสนานี้จาขึ้นมาได ๕๕ 
ปนี้แลว ระยะนี้ก็ยิ่งเปนเวลาจวนจะตาย จึงรีบเปดๆ สอนโลก ใครจะวาอวดวาโออะไรให
วาไป เราไมไดอวดไดโอ เราไมมีไดมีเสีย เราพอทุกอยางแลว โลกจะตําหนิติเตียนอะไรเรา
ไมมีสวนรับ สอนโลกดวยความเมตตาลวนๆ เมื่อมันรูมันเห็นมันเปนอยูอยางน้ีแลวก็สอน 
ทําไมพวกเรามนุษยแทๆ เปนชาวพุทธจะไมรูจักดีจักชั่วมอียางเหรอ ขอใหพากันพินิจ
พิจารณา 

ในวงพระขอใหพิจารณาบางเถอะ อยามีแตผาเหลืองคลุมหัวโลนๆ แลวอวดฤทธิ์
อวดเดช อวดอํานาจบาตรหลวง พระพุทธเจาสอนใหละกิเลส มันไปกวานกิเลสเขามา บวช
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เขามาเพื่อลาภเพื่อยศ เพื่อสรรเสริญเยินยอ เพื่ออํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นี้คือเร่ือง
ของกิเลสลวนๆ เขามาเหยียบหัวธรรม เหยียบหัวพระ เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ทางวง
ราชการงานเมืองก็เหมือนกัน มีแตอาํนาจปาๆ เถื่อนๆ เสียมากตอมากปกครองบานเมือง
เวลานี้ ทางพระก็อํานาจปาๆ เถื่อนๆ ปกครองพระ พระทานผูมีศีลมีธรรมทานจะลงใจได
ยังไง เมื่อเอาความสกปรกมาโปะทองทั้งแทงๆ ทานจะยอมใหโปะหรือ 

ทานผูมีศีลมีธรรมเหมือนทองทัง้แทง ไอพวกสกปรกโสมมเหมือนมูตรเหมือนคูถ 
อวดอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ตั้งเปนนั้นตั้งเปนนี้ แลวขึ้นมาอวดฤทธิอ์วดเดชปาๆ 
เถื่อนๆ กาฝากมหาภัยคือนี้เอง ทัง้สกปรก ทั้งเปนพิษเปนภัย มันเปนอยูในพระเราเวลานี้ 
มีไหมพระในเมืองไทยเรา แลวมีไหมในตัวของเรา ในศาลาหลังน้ีมีไหม ทั้งฆราวาสทั้งพระ
มีไหมเรื่องเหลานี้ เอาไปสอนตัวเองนะ ไมไดใหไปสอนผูนั้นผูนี้ ตําหนิคนนั้นคนนี้ โดยไม
ตําหนิตัวเอง ไมถูก ตองดูตัวเองดวย ตําหนิตัวเองดวย ควรชมชม ควรหนุนหนุนขึ้นไป ดู
ใหดีพระเรานะ เลอะเทอะมากนะเวลานี้ พระออกฤทธิ์ออกเดชออกลวดออกลาย ดวย
อํานาจของกเิลสทั้งมวล 

ศาสดาองคเอกถกูเหยียบหัวแหลกไปหมดๆ ดวยการเหยียบย่ําทําลายธรรมวินัย
นั้นแหละ เรียกวาเหยียบหัวพระพุทธเจา ยกสิ่งที่เลวรายขึ้นมาๆ โปะหัวธรรมวินัย แลวเอา
ส่ิงที่พระพทุธเจาตําหนินี้ขึ้นมาเปนของดิบของด ี มาเหยียบหัวพระพุทธเจาตอหนาตอตา 
เรียกวาเลอะเทอะมากที่สุดนะพระเรา ขอใหพิจารณาเถอะ เวลานี้ลมหายใจยังฝอดๆ อยา
อวดนะอวดนรกอเวจี อวดบาปอวดกรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวเรียบรอยแลว เรียกวาสวาก
ขาตธรรม อยาอวดนะ เรามันสวากขาตธรรมที่ไหน มีตั้งแตคบืไดคืบไปคลานไดคลานไป
เหมือนบุงกือ บุงกอืวิเศษอะไรดูซิ นัน่เปนอยางน้ัน 

ทางฆราวาสบานเมืองก็เหมือนกัน เวลานี้พวกปาเถื่อนกาํลังปกครองชาติไทยเรา 
ทางบานเมืองนี้ก็พวกฤทธิ์พวกเดช มีตั้งแตพวกอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามา
เหยียบย่ําทําลายคนดิบคนดีทั้งหลายในเมืองไทยใหหมอบๆ พวกปาๆ เถือ่นๆ นี่ แลวทาง
พระก็แบบปาๆ เถื่อนๆ นั่นแหละ เขามาเหยียบหัวพระผูมีศีลมีธรรมอยูเวลานี้ ดูเอานะ 
อยาดวนคิดวาหลวงตาหาเรื่องหาราว ใหพิจารณาตามที่วาน้ี มีไหมในเมืองไทยเราเวลานี้ 
ยกทัพออกมาดวยขบวนของพระมาออกขาศึกศัตรูที่พุทธมณฑล วันที่ ๙ เดือนอะไรที่ผาน
มานี้ เห็นไหม เปนยังไงหลวงตาบัวอวดอุตริหรือ มันเปนของถูกตองดีงามแลวหรือ ใน
แดนพุทธศาสนานี้ไมเคยมี หลักธรรมหลักวินัยไมเคยมี มันออกมายังไง พจิารณาซ ิ
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อูย อวดอํานาจบาตรหลวง อํานาจบาตรหลวงตั้งเปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ คณะนั้น
คณะนี้ก็ไมมใีนหลักธรรมหลักวินัย ไมมี ตั้งขึ้นมาแผลงๆ เดี๋ยวนี้พวกแฝงๆ นี่เปนกาฝาก
มหาภัยอยูเวลานี้ พอตั้งขึ้นมาเปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้แลวก็ผึ่งผายทีเดียว อวดใหญโต 
อวดอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ วามีอํานาจมาก บีบที่นั่นบีบที่นี่ บีบวัดนั้นบีบวัดนี้ 
สมบัติเงินทองขาวของอยูในวัดไหนซึ่งตามหลักธรรมวินัยแลว วัดไหนเปนผูมีอํานาจ
ปกครองวัดนั้นๆ โดยเฉพาะตามหลักธรรมหลักวินัย อันนี้พอเปนเจาคณะขึ้นมาก็ไปกวาด
เอา บีบเอาวัดนั้นมาบีบเอาวัดนี้มา มีไหมในธรรมวินัย ไมมี นี่ตั้งขึ้นมาจากเปนเจาคณะนั่น
แหละ วาใหญมันใหญแบบนั้นละ พิจารณาซิเวลานี้ 

กําลังรุกรานนะพวกเจาคณะใหญๆ ใหญเทาไรยิ่งรุกรานใหญเวลานี้ เต็มบานเต็ม
เมือง เอานะ ทานทั้งหลายฟง ฟงแลวถาไมพอใจ วาหลวงตาบัวนี้พูดผิด เอาคอหลวงตาบัว
ไปตัดเลย หลวงตาบัวไมไดเสียดายยิ่งกวาธรรม ธรรมนี้กราบตลอดไป สวนเหลานี้ไมกราบ 
ถึงตายก็ไมกราบ แตมันสลดสังเวช ทนไมได ถงึกาลเวลาที่จะพูดพดูบาง ทําไมจะไมพูด 
ธรรมเปนธรรมสอนโลกพูดไมไดสอนโลกไดยังไง นี่ก็เอาธรรมพระพุทธเจามาสอนโลก 
ขอใหพากันพินิจพิจารณา 

เวลานี้เมืองไทยกําลังเลอะเทอะนะ ฝายราชการงานเมืองก็มีแตเจาอํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ มาเหยียบย่ําทําลายคนดีทั้งหลายในวงราชการตางๆ ฝายพระก็เอาอํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ ขึ้นมาบีบบี้สีไฟพระผูทรงศลีทรงธรรมใหเดือดรอนไปหมดทั้งทางบานทางวัด ทาง
บานเมืองและทางศาสนาเวลานี้กําลังรอน เพราะอํานาจของกเิลสตัวเกงๆ ตัวเลวรายที่สุดนี่
ละมันกําลังอาละวาดเดี๋ยวนี้ เอาละพูดเพียงเทานี้ใหทานทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณา นี้
เปนธรรมของพระพทุธเจา ไมใชธรรมหลวงตาบัว ผิดถูกชัว่ดีพูดไปตามอรรถตามธรรม 
ตามพระพุทธเจาที่พาส่ังสอนสัตวโลกมา นี้ก็นําน้ันมาสั่งสอน ดีชั่วมีอยูในโลก สอนก็สอน
โลกที่มีดีมชีัว่ใหรูจักดีจักชั่ว จะไปสอนใคร เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

 ใหโลกนะ แตสอนโลกทําประโยชนใหโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยพระพุทธเจา ทานไม
เอาอะไร พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย นั่นละอํานาจแหงธรรมเปนอยางน้ัน อํานาจแหง
ธรรมไปไหนเย็นไปหมดๆ พระพุทธเจา พระสาวกไปไหน แบมือตลอดไมกํา สละออกเพื่อ
ประโยชนแกโลก อํานาจของธรรมไปไหนเย็นไปหมด ถาอํานาจของกิเลสไปไหนรอนเปน
ฟนเปนไฟ 
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กอนฉันจังหันก็เทศนบางแลวไมใชหรือ ไดฟงไหม ที่เทศนแลวนี้ผิดหรือถูก หลวง
ตาอุตริเหรอ ฟงซินะ เวลานี้พระทุศีล พระอลัชชี ใชอํานาจบาตรหลวงปกครองพระผูทรง
ศีลทรงธรรม ถึงไดเดอืดรอน พระผูทรงศีลทรงธรรมทานปฏิบัติดวยความสงบรมเย็น ไอ
พระที่มีแตหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ ไมมีศีลมีธรรมเลย มันก็เปนฟนเปนไฟ แตใชอํานาจปา
เถื่อนไปบีบบังคับตามอํานาจปาเถื่อนของตน ทีนี้ผูทรงศีลทรงธรรมผูสะอาดกับผูสกปรก
มันเขากันไมไดซิ นี่ละที่มนัฟดมันเหวี่ยงกัน 

เวลานี้ก็ดูเอาซิเร่ืองราวกําลังเกิดขึ้น ไปประชุมที่วัดอโศการามกี่ครั้ง นี้มีแตพระผู
ทรงศีลทรงธรรมทั้งนั้น ทานสะอาดสะอาน ถูกพวกสกปรกมอมแมมนี้เขาไปกอไปกวนไป
ทําลายทุกแบบทุกฉบับ ทานตองไดเคลื่อนไหวออกมาประกาศหลักเกณฑไวใหทราบ 
หลักเกณฑมีอยางน้ีๆ นั่น อันนั้นไมมีหลักมีเกณฑ มีแตเร่ืองทําลายๆ นี่ละที่วาพระอลัชชี 
พระทุศีล พระไมมีศีล มแีตหัวโลนผาเหลืองไปปกครองพระผูทรงศีลทรงธรรม ก็เกดิความ
เดือดรอนวุนวายกระทบกระเทือนมากมายดังที่เห็นนี่ดูเอา นี่อุตริไหม 

ทางฆราวาสก็เหมือนกัน พวกสกปรกมอมแมม ไปทําลายพวกคนดีผูปฏิบัติหนาที่
การงานตามกฎหมายบานเมือง ปฏบิัติไมสะดวก ผูที่สกปรกใชอํานาจปาเถื่อนบีบบังคับให
ทําอยางน้ันๆ สมมุติวาผูทําผิด เจาหนาที่เชนตํารวจจะไปใชตามกฎขอบังคับ ไออํานาจปา
เถื่อนเหนือนั้นบีบบังคับไมใหใช เชนจะปฏิบัติหนาที่ตอคนผิดอยางน้ี แลวไอปาเถื่อนนั้น
มันก็มาบีบบังคับ เชนใชอํานาจหนาที่นี้ คนนี้ก็จะถูกยายไปโนนๆ ฟงซินะ ยายไมมีเหตุมี
ผล นี่เรียกอํานาจปาเถื่อน ทีนี้ผูอยูใตอํานาจก็ลําบากเหมือนกัน กฎหมายก็เลยกลายเปน
กฎหมอยไป กฎหมอย กฎหมา ไมใชกฎหมาย ปกครองบานเมืองไมได ปกครองไดแต
หมาเทานั้น 

กฎหมาย กฎหมอย กฎหมา ปกครองไดแตหมา ปกครองมนุษยไมได มนุษยไม
ยอมรับ อยางที่พวกหัวโลนๆ ที่กําลังอาละวาดอยูดวยความสกปรกมอมแมมนี้ จะมาบีบ
บังคับฝายผูมีศีลมีธรรมที่สะอาดสะอาน บีบบังคับทานไมได แนะก็อยางน้ัน เมื่อไมไดก็
ตองตอสูกัน แกกัน สลัดกันใชไหมละ มันเปนอยางน้ีใหเห็นอยูนี่ เร่ืองสกปรกไปไหน
แหลกไปหมด ลําบากนะ กระทบกระเทือนมาก 

เราบวชมาในศาสนานี้มานานแตเราก็ไมเคยเห็น พึ่งมาเห็นครั้งน้ี โหย สลดสังเวช
นะ พระออกหนาทัพเหมือนไปรบขาศึกศัตรู เหมือนพวกทหาร ตํารวจ เขาไปรบขาศึกศัตรู
เพื่อปองกันชาติของเขา ไอนี้ออกแนวรบพระผาเหลืองๆ อยูในพุทธมณฑล วันที่ ๙ ไมใช
เหรือ นั่นละพระออกหนาทัพไปรับ ทีนี้ไมไดไปรบแบบทหาร ตํารวจ ที่ไปรบขาศึกศัตรู
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เพื่อรักษาชาติซิ อันนี้มันไปรบเพื่อทําลายชาติ เพื่อทําลายศาสนา ก็อยางน้ันแลว และ
เดี๋ยวนี้ก็เงียบๆ อยูเห็นไหม นี่ละพวกปาเถื่อน เงียบๆ อยูอยางน้ี เร่ืองเหลานี้เปนธรรมดา
เมื่อไร ผิดทัง้กฎหมาย ผิดทั้งหลักธรรมหลักวินัย แลวอยูยังไงเฉยๆ อยางน้ีพิจารณาซ ิ

ถาวาบานเมืองไมเขามายุง นี้เปนเรื่องของพระของสงฆ ของสงฆอะไร ของเปรต
ของยกัษของมารของขาศึกศัตรูจะทาํลายชาติ ทําไมบานเมืองจะเขามายุงไมได มันผิด
กฎหมายแลวบานเมืองยุงไมไดมีเหรอ ผิดธรรมวินัยแลวจับสึกไมไดมีเหรอ นั่นเรื่องราว
เปนอยางน้ัน คนผิดกฎหมาย หนาที่การงานทางบานเมืองเขาตองจัดการตามกฎหมาย 
หลักความจริงเปนอยางน้ี อยางน้ีละอํานาจปาเถื่อน ผูรักษากฎหมายก็นิ่งๆ อยู ไมใชทาน
โงนะ ทานนิ่งดูเหตุการณตางๆ แตธรรมของเรานี้เปดออกเลย เขาใจไหม เร่ืองราวมันเปน
อยางน้ี มันผิดอยางรายแรงมากที่มาทําอยางที่เห็น ผาเหลืองๆ หัวโลนๆ นาสลดสังเวช 
ออกหนาทัพที่พุทธมณฑล วันที่ ๙ สิงหา นี่ละใครดูไดไหม พจิารณาซิ 

ธรรมเปดออกมาตามความจริงอยางน้ี เอา ตัดคอหลวงตาบัวเลยถาพูดนี้ผิดธรรม
ผิดวินัยไป ผูทํานั้นมันผิดหรือไมผิด พูดเรื่องความจริงของผูทํา พระวินัยทานจับสึกเลย 
เอาไวไมได ทางกฎหมายเขาจัดการเลย นี่มันก็อาง ถาบานเมืองจะไปเกีย่วของ นี้เปนเรื่อง
ของสงฆ สงฆที่ไหนใครรับรอง มีแตสงฆปากมนันั่นแหละรับรอง ก็ดูซเิงียบๆ อยูนี้เห็น
ไหม แตการเงียบๆ เราไมตําหนิทางบานทางเมืองอะไร ทานสังเกตเหตุผลอยู ไมใชทาน
ยอมพวกเปรตพวกมหาภัยอยางเดียวนะ แตเร่ืองมันเปนอยูอยางน้ีเราก็นํามาพูดตามความ
จริงนี้กอน สวนที่ทานจะพิจารณายังไงใหทานพิจารณา 

ทําไมจะจัดการไมไดอยางน้ี กฎหมายบานเมืองมอียู หลักธรรมวินัยมีอยู  ทําไมจะ
ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎหมายบานเมืองที่มอียูไมได ตองปฏิบัติได 
ไมอยางน้ันกฎหมายมีมาทําไม หลักธรรมวินัยมีมาทําไมถาไมปกครองพระ นั่น ใครมาทํา
อยางน้ี มันเปนพระหรือเปนอะไร มนัสกปรกอยางน้ี พิจารณาซิ แลวเดือดรอนกันไปหมด 
ไปไลหาทุบหาตีวันนั้น หาทุบหาตีคนดีดวยนะ ถาไปหาทุบหาตีพวกโจรพวกมารปลนบาน
ปลนเมืองเราก็ไมวา นี้ไปหาทุบหาตีคนที่ดิบที่ดี อยางเขาเอาภาพติดไวนั้น ไปไลตีคุณทอง
กอนกับพระทั้งหลายอยูนั้น เปนยังไง คุณทองกอนเปนผูทําหนาที่ของชาติบานเมือง เปน
หัวใจของชาติ ไดชวยชาติบานเมือง เรียกวาตัดคอเลยคุณทองกอน แลวเปนยังไงคนๆ นี้
จึงตองไปหาตี พิจารณาซิ มันนาทุเรศเอาเหลือเกิน หยาบโลนที่สุดเลยพวกนี้นะ 

นี่ละความสกปรก คนสกปรก พระสกปรก ไปที่ไหนทําลายไปหมด กอกวนไปหมด
ใหเดือดรอน พระผูที่อยูในปาในเขาอุตสาหพยายามปฏิบัติดวยความมีศีลมีธรรม เพื่อ
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มรรคเพื่อผลเพื่อนิพพาน ก็ตองเดอืดรอนตองกระทบกระเทือน ตองออกมาประชุมกัน 
เฉพาะอยางยิ่งที่วัดอโศการามกี่ครั้ง ก็เพราะพวกนี้ไปกอกวนไปทําลายนั่นเอง มันไมไดหา
ของดิบของดีอะไรพอจะสงเสริมสักนิดนะ มีแตคนอื่นเขากอเขาทํา สงเสริมความดี บํารุง
ความดี มันไปทําลายมันไปเผา พวกนี้พวกกองเผากองทําลาย 

แลวก็ตั้งชื่อวา ศูนยพิทักษๆ พทิักษอะไรมันศนูยสังหาร ศูนยเพชฌฆาต ศูนย
ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ อยางน้ีถกูตองดี มันไปสงเสริมที่ไหน มีแตทาํลาย
เทานั้น พวกนี้ไปสงเสริมที่ไหน ไปรักษาที่ไหน พอจะชื่อวาพทิักษๆ แปลวา ความอารักขา 
พิทักษรักษา มันไปรักษาที่ไหนมีแตไปทําลาย แลวเขากันไดยังไง ถาวาศูนยทําลาย ศูนย
เพชฌฆาต ถูกตอง ไมตั้งกถ็ูกตอง มันทําอยางแบบหนาดานเลยนะ พวกนี้พวกหนาดาน
ที่สุด ไมมียางอาย อยากใหไดอยางใจๆ  ใจมันก็ใจเปนฟนเปนไฟ ใจเปนสวมเปนถาน 
แลวจะเอาอะไรไปเปนสาระ พิจารณาซ ิ

ทางบานเมืองก็เหมือนกนั อํานาจปาๆ เถื่อนๆ มันแทรกอยูในทางบานเมือง ผูที่จะ
ทําหนาที่การงานทางบานทางเมืองก็ทาํไมสะดวก ถูกกีดถูกกันถูกบังคับบัญชาดวยอํานาจ
ปาเถื่อนอยางน้ีละ ทางบานเมืองมันก็ไปเปนอํานาจปาเถื่อนแทรกอยูนั้น คุมอยูนั้น ทาง
พระมันก็เอาพวกหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ ศีลไมมสัีกตัว เปนอลัชชีนี้มาบีบบังคับผูทรงศีล
ทรงธรรม มันเดือดรอนไหม พิจารณาซิ เรายกมาสองประเภทใหพากันพิจารณา นี่ละถาขัด
ตอศีลตอธรรมตอกฎหมายบานเมืองเดือดรอนอยางน้ีเอง 

โอย มันนาทุเรศจริงๆ นะ ไมเคยเห็นก็ไดเห็นเสียแลว แลวพวกนี้นะที่กําลัง
พยายามแผลงฤทธิ์แผลงอํานาจ สงเสริมกําลังวังชาขึ้นมา จะทวงประเทศไทยคืนมา เขา
เขียนไวในการตูนวา จะทวงประเทศไทยคืนมา จะทวงคืนมาใหฝร่ังหรือจะทวงคืนมาเพื่อ
ไปจํานําตอครับ เขาวาอยางน้ันใชไหม คือมันนาหมั่นไสเหลือเกินเขาก็ออกมา เพราะพวก
นี้มันขวางบานขวางเมือง ขวางชาติขวางศาสนาเหลือเกิน ทั้งๆ ที่มันเกดิอยูในทามกลาง
ชาติ ศาสนา มันก็ตั้งหนาตั้งตาทําลายชาติ ศาสนา ตลอดพระมหากษตัริย พวกนี้พวก
ทําลาย ศูนยทําลาย พวกทําลาย 

ทางฆราวาสก็ทําลายแบบเดียวกัน ทางพระก็ทําลายแบบเดียวกัน ดูเอาพี่นอง
ทั้งหลายถาวาหลวงตาบัวหาเรื่องอุตร ิ ถาผิดแลว เอา เอาไปตัดคอเลยหลวงตาไมเสียดาย 
ไมมีสะทกสะทาน ไมมกีารแกตัวอยางน้ันอยางน้ี ถาวาผิดเอาคอไปตัดเลย ธรรมสอนโลก
ตองสอนอยางน้ี สอนผิดจากนี้ไมได เปนยังไงตองวาตามหลักความสัตยความจริง นี้เรานํา
ธรรมมาสอนโลกตางหาก ไมใชอีตาบัวคนนี้มีอํานาจบาตรหลวงทําทาสอนนั้นวานั้นดุนั้นดุ
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นี้ ไมม ี อีตาบัวไมทําอยางน้ัน อีตาบัวเอาธรรมของพระพุทธเจามาสอนโลกตางหาก 
เหมือนพระพุทธเจา สาวกทั้งหลายทานสอนกันเรื่อยมา ทานก็สอนกันโดยธรรม 

นี้ก็นําธรรมสอนมา ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกตองบอกวาถูก พดูอยางอื่นไปไมใช
ธรรม ตองเอาเรื่องธรรมออกเสมอ เพราะธรรมนี้เปนธรรมสอนโลก ไมไดเขาวาการบาน
การเมือง ธรรม เชนอยางเขาจะวาหลวงตาบัวเลนการบานการเมือง หลวงตาบัวเปนพระ 
ไมใชเปนการบานการเมือง หลวงตาบัวนําธรรมมาสอนโลกตางหาก เหมือนพระพทุธเจา 
สาวกทั้งหลายนําธรรมมาสอนโลก ใครผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก เปนการบานการเมืองที่
ไหน เปนธรรมสอนโลกตางหาก เขาใจเหรอ เอาละวันนี้เอาแคนี้กอน พูดมากจะไมมีโวหาร
พูดวันหลังมันจะหมดเสียกอน เขาใจไหม ตองถนอมเอาไว หามาใหมวันหลัง 

โยม กราบขอประทานอนุญาตหนึ่งนาทีพูดวา ชีวิตสิบกวาปที่มารับใชอยู ไดเห็น
คุณคาของพระเดชพระคุณ รูสถานภาพทางการเมืองและแกไขเปนจังหวะมา ตั้งแตพืน้ที่สี
ชมพู หาเงนิชวยชาติและทํางานทุกอยาง ถาไมไดพระเดชพระคุณชวงสิบกวาปมา ไมรู
เมืองไทยจะเปนอยางไรเจาคะ 

หลวงตา อนันี้ก็เปนธรรม เราก็ฟงเปนธรรม เราก็แนใจของเราวาดําเนินมาอยาง
นั้นดวยความบริสุทธิ์ตอพี่นองทัง้หลาย คิดดูซิวา เงินพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยผาน
เขามาหาหลวงตาบัวใหเปนผูรับผิดชอบ ตั้งแตทองคํา ดอลลาร เงินสดมา แบตลอดแบมือ 
บาทหนึ่งหลวงตาไมเคยแตะ อยาวาแตทองคํา ดอลลารเลย เงินไทยเรานี้รวมแลวเรียกวา
บาทหนึ่งหลวงตาไมเคยแตะ ออกชวยโลกทัง้หมด นี่จะเขียนประวัติศาสตรก็เปน
ประวัติศาสตรอยางชี้นิ้วเลย เพราะเราทําตอโลกสอนโลก เราสอนดวยความอิ่มพอของเรา
แลว แตเต็มไปดวยความเมตตาสอนโลก จึงไมมอีะไรจะหยิบนั้นหยิบนี้มาใหเปนมลทินตอ
จิตใจเรา เรียกวาไมม ี

วัตถุเงินทองไดมาเทาไรออกหมดเพือ่โลกทั้งน้ัน เร่ืองธรรมสอนโลกเวลานี้ก็
กระจายไปทัว่โลกแลวไมใชหรือ ไมใชแตเพียงทั่วเมืองไทยเรานี้ พูดอยูนี้กอ็อกทั่วโลกแลว 
เอา ยอมรับ อันนี้ก็เปนธรรม เห็นผูนั้นพูดเปนธรรมมา นี้พูดเปนธรรมหรือไมก็พิจารณา
เอาซิพี่นองทัง้หลาย เราบริสุทธิ์ขนาดนั้น เราจึงพูดไดเต็มปาก ไอพวกกองทําลายศูนย
ทําลายนี้มันก็มาหาเรื่องวา หลวงตาบัวเอาเงินไปไวที่ไหน เขาจะหาคนมาตรวจสอบเรื่อง
การเงินของเราเปนยังไงๆ เราก็บอกวา ใหมันยกโคตรมาเลย เอามาเลย มันไมกลามานะ 
เห็นวันหนึ่งตํารวจเดินยองๆ มานี้มาฉากดูลาดเลา เขาจะใหเราเซ็นชื่อ เราก็วา เซ็นเพราะ
เหตุผลกลไกอะไร เราไปกอความเดือดรอนอะไรจงึตองใหเราเซ็นชื่อ เซ็นชื่อเพราะเหตุผล
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กลไกอะไร เราไมเซ็น ถาหากวาจะใหเราเซ็นแลว เอา เร่ืองราวเกิดขึ้นมายังไงๆ บางแลว
เราจะเซ็น รอยเซ็นก็จะเซ็น แลวจะขึ้นเวทีเราบอก เอาวามา รับรองไดไหม เขาวารับรอง
ไมได เมือ่รับรองไมไดแลวเขามาหาทําไม ใสแลว เปดเลย 

อยางน้ันแลว ก็คนดีๆ มาหาเร่ืองใสกันอะไร ตัวคนชั่วมันเขามาอยูนี้ เห็นหยกๆ 
อยูนี้ เห็นตัวมันอยูนี้ ทําไมจะไมซัดกันบาง สมควรที่จะซัดก็หมัดเรามีนี่ หมัดเราไมมีก็ไป
เอาหมัดไอปุกกี้มา หมัดไอปุกกี้เต็มตัวมัน มาชวยกันกับหมัดเรา แตกฮือเลยพวกนี้ จม
หมดทั้งโคตรมันแหละ เอาละพูดตลกบาง ก็พระนี่วะ ตลกในศีลในธรรมเปนไรไป 

ผูกํากับ มีหนังสือพิมพ พิมพไทย ครับ 

หลวงตา เอาวามาเราจะฟง เราทําประโยชนเพื่อโลก พูดเพื่อโลกทั้งน้ันนะเราไมได
พูดเพื่อเรา ทุกอยางเราพอหมดแลว เราไมเอาอะไร เราพูดเพื่อโลกดวยความเมตตา
สงสารโลก ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก ใหแกไขดัดแปลงและสงเสริมในสิ่งที่ถูกใหดีขึ้น
เทานั้นเอง เราไมมีอยางอื่น เอาวามา 

ผูกํากับ นสพ.พมิพไทยรายวัน ประจําวันอังคารที่ ๑๖ พ.ย.๔๗ หัวขอเร่ืองวา ให
พระองคทรงเลือกพระทีก่ราบไดสนิทใจเถอะ 

หลวงตา  เออ เราเห็นดวยทันทีเลย เพราะเรื่องขนบประเพณีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนี้ ทรงแตงตั้งหรือสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชมาเปนประจํา ประเพณี
เมืองไทยของเรา เปนเรื่องของพระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีใครมายุมยาม 
เดี๋ยวนี้พวกกองทําลายมันกําลังเขามายุมยาม มายึดอํานาจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มันจะเอาไปตั้งใหเปนสังฆราชคะแรดอะไรเราก็ไมรูแหละ ใครจะไปกราบถา
ไมใชไอปุกกี ้เขาไมกราบหรอก คนเขาไมกราบ 

ผูกํากับ มีขอความดังนี้ครับ 

กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคไทยรักไทยจํานวน 70 ทานไดรวมกันลง
ชื่อเสนอใหกระบวนการทางสภาพิจารณาแกไขพรบ.คณะสงฆในมาตรา 7 และมาตรา 10 

ในอันถวายคืนพระราชอํานาจแดในหลวง ในการทรงพระราชวินิจฉัยสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช (หลวงตา อํานาจนี่ขึ้นมาภายหลังขนบประเพณีของเรา ขึ้นมาแยงเอาไปอยูนี ่
ไดกําลังเอาคืนมา พวกกองทําลายเปนอยางน้ี เอาวาไป) และคณะผูปฏิบัติหนาที่แทน
สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณาในขั้นตอนของส.ส.พรรคไทย
รักไทย 
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แววมาวาส.ส.พรรคไทยรักไทยสวนใหญแลว จะเห็นดวยกับแนวทางการนําเสนอ
ของส.ส.จํานวน 70 ทาน นอกจากนี้ส.ส.สวนใหญในกลุมวังบัวบานก็ยังมีความเห็นดวยที่
จะใหมีการถวายคืนพระราชอํานาจแดในหลวง ในเมื่อมีผูเห็นดวยก็ตองมีผูที่ไมเห็นดวย
เปนเรื่องธรรมดา 

เมื่อวันวานไดมีส.ส.ของพรรคไทยรักไทยทานหนึ่ง ที่ไดดิบไดดีมาจากมหาวิทยาลัย
สงฆที่มีชือ่เสียงโดงดงัไดออกมาคัดคานการถวายคืนพระราชอํานาจอยางโดดเดี่ยว โดยให
เหตุผลวาหากนําเร่ืองนี้เขาพิจารณาในสภา ก็อาจตองเผชญิกับความวุนวายในบานเมือง 

อาจจะเกิดการกอม็อบพระกันขึ้นที่หนารัฐสภาก็เปนได และอาจบานปลายไปมากกวานั้น 
คือ อาจเกิดม็อบชนม็อบที่หนาสภา 

โอ.พิโธพิถงั !  กะอีแคกลัวม็อบเทานั้นเองหรือ ?? 

ควรจะมองถงึปญหาที่แทจริงบาง จริงๆ แลวปญหานี้เกิดขึ้นมาก็เพราะการแกงแยง
กันในเรื่องสมณศักดิ์เพือ่จะจอคิวขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชองคตอไป การแกงแยงนั้นมี
ทั้งการวิ่งเตนเขาเสนเขาสายพระผูใหญ และว่ิงซื้อว่ิงขายเพื่อใหไดรับการเสนอชื่อเล่ือน
สมณศักดิ์ตามตองการ จึงทําใหผูที่ไดขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชขาดคุณภาพ ขาด
คุณธรรม บริหารกิจการพระพุทธศาสนาลมเหลว สงผลใหสังคมไทยขาดความสงบสุข 

เพราะในเมื่อผูนําสูงสุดทางจิตวิญญาณขาดคุณธรรมเสียแลว จะเอาอะไรไปสั่งสอนให
ประชาชนในชาติมีคุณธรรม 

แมปูยังเดินเอาขางไป แตจะสอนใหลูกปูเดินเอาหนาไป มันจะเปนไปไดหรือ ?? 

ตัดปญหาการแกงแยงขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช ตัดปญหาสมเด็จพระราชาคณะวิ่ง
ซบอํานาจทางการเมือง ในเมื่อพระทานเปนผูละวางแลว ไมสะสมสมบัติขาวของเงินทอง
แลว เร่ืองยศถาบรรดาศักดิ์ทําไมถงึยังไมยอมละวาง ก็นาจะดีแลวถาถวายคืนใหเปนพระ
ราชอํานาจของในหลวง 

พระผูใหญทานจะไดแขงขันกันทําความดี แขงขันกันมีศีลธรรมและคุณธรรมใหเปน
ที่ประจักษตอพระเนตรพระกรรณของสมเด็จพระบรมมหาบพิตร !! 

ปญหาความเนาเฟะและเหลวแหลกของสังคม ทีก่ําลังเปนปญหาใหญในบานเมือง
เวลานี้ มิใชเปนเพราะผูคนขาดศีลขาดธรรมดอกหรือ การแกปญหาจึงควรแกกันที่ตนตอ
ตัวตนเหตุ มิใชจะมาแกกนัที่ปลายเหต ุ

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาขาดประสิทธิภาพมานาน การศึกษาของคณะสงฆ
ขาดการเอาใจใสดูแลตามที่ควรจะมีจะเปน ยิ่งการเผยแผดวยแลวแทบจะไมไดรับการ
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สงเสริมสนับสนุนใดๆ จากองคกรสงฆ ลองสํารวจตัวเลขพระอาจารยผูมีความรูความ
ชํานาญในการเผยแผไดเลยที่วัดยานนาวา เขตสาธร ลองนับดซูิวาพระอาจารยที่ถูกทิ้งขวาง
เหลานี้มีจํานวนมากมายเพียงไร 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพทุธศาสนา ไมไดรับการปลูกฝงให
เขาสูจิตใจคน พระผูใหญในวันนี้ทานมัวทําอะไรอยู ?? 

มีพุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอยที่ตองเปลี่ยนไปนับถือศาสนาและลัทธิอื่นๆ ที่เปน
ดังน้ีก็เพราะผิดหวังในการทําหนาที่ของพระผูใหญ ที่ไดอํานาจบริหารมาจากขอบัญญตัิใน
พรบ.คณะสงฆฉบับปจจุบัน ดูได พิจารณาเอาเองได จากกรณีการสั่งปดโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดสวางภพ คลองสาม จังหวัดปทุมธาน ี ในคราวนั้นมีสามเณรชาวเขาและชาวเรา
จํานวนไมนอยกวา 300 รูปตองถูกสงตัวกลับไปยังถิ่นฐานบานเกิด 

เหมือนกับถบีหัวสง ! 

ถามวาพระผูใหญผูมีอํานาจไดใหการปกปองคุมครองตอศาสนทายาทตัวนอยๆ ที่
เราเองไปรับเขามาอยางไรบาง รูทั้งรูวาการจัดการศึกษาของวัดนี้มีปญหาทําไมพระผูใหญ
ถึงไมเขาไปชวยแกไข เห็นมีแตคลอยตามและเปนใจไปกับฝายขาราชการและนักการเมือง 

หวังอะไรหรือ ? หวังจะใหพระพทุธศาสนาดีขึ้น หรือหวังจะไดรับการเสนอใหเล่ือน
ตําแหนงทางการปกครองจากขาราชการและนักการเมือง ?? 

สมเด็จพระสังฆราชไมจําเปนตองเปนธรรมยุตหรือมหานิกาย แตพระที่จะไดขึ้น
เปนสมเด็จพระสังฆราชควรจะเปนพระที่พระองคทรงกราบไหวไดสนิทใจ ! 

ทูลเกลาถวายของสูงยอมเปนมหามงคลแกบานเมือง 

     ณ. หนูแกว  
 

หลวงตา มันก็จะไปไหน มันก็อยูในหลักเดิมนั่นแหละ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระองคเดียวเทานั้น ที่ทรงพระอํานาจสงางามทั่วประเทศไทย ที่คนทั้งชาติ
ยอมรับกันกราบไหวบูชาตลอดมา เปนประเพณีมาดั้งเดิมจนกระทั่งบัดนี ้ ไมมีผูอื่นใดที่จะ
ใหเปนที่เคารพกราบไหวของประชาชนไดยิ่งกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ที่
ทรงตั้งพระสงัฆราชขึ้นมาองคใดก็เปนที่กราบไหวไดลงคอ จะเอาหมามาตั้งเปนสังฆราช
ใครจะกราบไดวะ มันมาแยงมาชิงกนัยุงอยูเดี๋ยวนี้ มีแตพวกหมาทั้งน้ันละไดแยงตําแหนง
สมเดจ็สังฆราชนะ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคเดียวเทานั้น ประเพณีคนไทยเรา
ยอมรับกันทั้งประเทศ นอกนั้นไมมยีอมรับ จะเรียกวาหมามาแยงอํานาจก็ไดจะผิดไปที่
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ไหนวะ มันเลวขนาดนั้นนะพวกนี้ ยือ้แยงแขงดีในความเลวทรามทั้งหลาย แลวยิ่งเลวเขาไป
โดยลําดับๆ หาความดีไมได 

นี้เร่ืองธรรม เราพูดอยางน้ีเอง พูดเปนกลางๆ ขนบประเพณีนี้ไมมใีครคัดคาน
ตานทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราทรงตั้งหรือสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ขึ้นมา โลกกราบไหวอยางสนิทใจตลอดมา ไมวาจะทรงตั้งนิกายใดก็ตาม นิกายๆ แปลวา
หมูวาคณะนั่นละ อันนี้เปนชื่อเปนนามตางหาก ความดีของผูที่จะเปนสังฆราชนั้นตางหากที่
จะกราบไหวไดลงคอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งที่ใดๆ มาก็ตาม ตัง้แตดกึดํา
บรรพมาจนกระทั่งบัดนี้ ใครกราบไหวไดลงคอดวยกันทั้งน้ัน แตเวลานี้เปนยังไง กราบไหว
ไดลงคอไหม เราจะเอาหมาหัวบาดเขามาใหเปนสังฆราชใครจะกราบไดลงคอ ทีม่นักําลัง
ปนปายกันอยากเปนสมเด็จสังฆราชๆ หมาในวัดนั้นมันก็จะเปนสมเด็จสังฆราชดวยกัน 
อยาวาแตเจาอาวาสวัดเปนสมเด็จสังฆราช วัดไหนก็ตาม ถาเปนอยางน้ีแลวไมมีใครกราบ 
หมาเปนสังฆราชใครจะกราบได หมาหัวบาดมาเปนสังฆราชใครจะกราบได 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้นที่ทรงตั้งแลวคนกราบไดสนิทใจมาดั้งเดิมจนบัดนี้ นี้
เปนพื้นฐานแหงชาติไทยของเราที่ยอมรับ นอกนั้นไมยอมรับ มีแตพวกทาํลาย มีแตพวก
ยื้อแยงแขงชัว่แขงความลามกกันทั้งน้ัน 

เราไมพูดแขงดี มันเอาความดีมาจากไหนมาแขง ถาวาขาดศีลธรรมอาจจะเปนได 
บวชวันแรกมีศีลมีธรรม จากน้ันมาแลวศีลธรรมแหลกไปหมด มันมีศลีมีธรรมอะไรมีแต
หัวโลนๆ พระเรา พูดใหมันตรงศัพทตรงแสงอยางน้ีแหละ เอาแตความชั่วชาลามกเรื่อง
ของสกปรกเขามาทําลายศาสนา เร่ืองศีลเร่ืองธรรมที่จะพากันสงเสริมศาสนาใหมีความ
สงบรมเย็นตอกันนี้ไมมี เดี๋ยวนี้เราเชื่อวาไมมี มแีตเร่ืองกอกวนกอทําลาย ไอที่วากอม็อบ
กอแม็บ กอไหนก็กอไปซิความจริงมีอยูนี้ มันจะกอไปไหนใหกอไปซ ิ ความจริงมีอยู เอา
ความจริงยันขึ้นไป 

เชนอยางธนบัตรใบนี้ใบจริงหนึ่งรอยบาท นอกนั้นปลอมไปหมด เอา เอากอม็อบ
เขามาซิ กอม็อบธนบัตรปลอมเขามาตีธนบัตรจริงน่ีตีไดไหม ใครจะยอมรับ คนทั้งประเทศ 
คนทั้งโลกเขายอมรับไหม พวกกอม็อบนั้นคือวาธนบัตรปลอมทัง้น้ันกอม็อบขึ้นมา จะมา
ทําลายธนบัตรจริงอันเดียวนี้ ใครจะยอมใหทําลาย เขาใจไหม ม็อบนี้ก็เปนม็อบนั้นแหละ
จะเปนอะไร มันกอขึ้นมาก็ใหมันกอเขาไปซิ ความจริงมีอยูกว็ากันไปตามหลักความจริง มี
อะไรอกี ที่วากลัวจะกอมอ็บกอแม็บ นี่เราก็พูดใหฟงตามเหตตุามผล 
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ผูกํากับ มีส.ส.คนหนึ่งนะครับ ที่เขาไดดิบไดดมีาจากวงการสงฆที่จะมากอมอ็บนี่
ละครับ เขาเปนผูคัดคาน มีคนเดียวละครับ 

หลวงตา คัดคานเปนธรรมไมใชเหรอ 

ผูกํากับ ไมเปนธรรมละครับ 
หลวงตา ไมเปนธรรมก็ไมเห็นดวย ถาเปนธรรมเห็นดวยทันที อยาวาแต ส.ส. ๗๐ 

เห็นดวยเลย เราก็เห็นดวย อันนี้มันเอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหน เกงยิ่งกวาพระมันจะ
มาคัดคานพระ จะใหไอนี้แหละเปนสรณํ คจฺฉามิ ของพระทั้งประเทศ ใครจะยอมรับมัน
คนๆ นี้นะ ไมยอมรับ คานก็คานไปอยางน้ัน คานเพื่อทําลายนั่นเอง 

เร่ืองที่ ส.ส.ไทยรักไทย ๗๐ คนที่จะขอถวายพระราชอํานาจคืนนี้ เราเห็นดวยมี
เทาไรใหมาใหมาเซ็น นี้เปนความเปนธรรมแลว ขนบประเพณีชาติไทยของเรายอมรับกัน
ทั้งหมด นอกน้ันไมมีใครยอมรับ เอาเทานั้นละนะแลวมีอะไรอีกละ 

ผูกํากับ ก็มีรายการงานนิมนตของหลวงตา ระหวางวันที่ ๒๕–๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ 

หลวงตา วันที่ ๒๕ ไปเชียงใหม ๒๖ อยูเชียงใหม ๒๗ ไปปางสัก ๒๘ อยูปางสัก 
๒๙ จากปางสักมาแพรมาคางคืนหนึ่ง วันที่ ๓๐ กลับอุดรฯ เขาใจหรือ เราสรุปใหฟงอีกสัก
ทีหนึ่ง เอาละพอ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

