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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ถายังฝนไปอยางนี้มันจะเปนไปตางๆ 
กอนจังหัน 

บรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายมาจากที่ตางๆ มารวมในสถานที่นี่ ตาไดเห็น
พระเจาพระสงฆ เห็นวัดเห็นวาเห็นวัตถุเกี่ยวของกับอรรถกับธรรม เรียกวาตาเปน
มงคล หูไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมหูก็เปนมงคล ไหลเขาสูใจ ใจเปนมงคลวันนี้ ทาน
ทั้งหลายเขามาสูวัดสูวาหาอรรถหาธรรมซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแลว ใน
โลกธาตุนี้ไมมีอะไรยิ่งกวาธรรมที่เลิศเลอสุดยอด นี่ทานทั้งหลายก็ไดเขามาไดเห็น
กระแสของธรรม ไดเห็นพระเจาพระสงฆ เห็นวัดเห็นวา เห็นวัตถุตางๆ ทีเ่กี่ยวกับธรรม
ก็เปนมงคลๆ ไดยนิเสียงอรรถเสียงธรรมนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจตนเองก็เปน
มงคล 

เราพูดจริงๆ จวนจะตายเทาไร ใครจะวาเราเปนบาเปนบอเราไมเคยสนใจยิ่ง
กวาที่มองดดูวยความสลดสังเวชในสวมในถานของสัตวโลก วางั้นเลย มองที่ไหนมัน
เหมือนสวมเหมือนถาน เหมือนอะไรอยูในสวมในถานไปแปลเอา เราเรียนนอยเรียน
จบประถม ๓ แปลไมออก ใหไปแปลเอาเอง นี่ละธรรมดูโลกดูอยางน้ัน เมื่อเห็นพี่นอง
ทั้งหลายกาวเขามาสูอรรถสูธรรม เพื่ออรรถเพื่อธรรม ซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอ เขาสู
ใจๆ เราพอใจ เหอ นี่ยังจะไปไดอยูเหรอ ยังจะเล็ดลอดจากสวมจากถานไปไดอยูเหรอ 
วาอยางน้ันนะ มันจมไปหมด มันโออาฟูฟาโดยไมรูเนื้อรูตัวนี้ซิมันสลดสังเวชนะ ที่
พระพุทธเจาทรงทอพระทัยทออยางน้ีเอง 

มองดูมันเพลิดเพลินอยูในสวมในถาน ไมไดมองดอูะไรเลยอรรถธรรม 
พระองคจงึทรงทอพระทัย เหตุใดจึงตองทอพระทัย เพราะธรรมเลิศเลอสุดยอดแลว 
อันนี้เลวสุดยอด มันตางกัน จึงดไูมได ถงึอยางนั้นพระองคก็ตะเกียกตะกายสอนอรรถ
สอนธรรมตอโลก เวลาทรงพระชนมอยูก็ประกาศสอนธรรม ๔๕ ป จากน้ันก็ปรินิพพาน 
ยังเมตตาสงสาร มอบบันไดให คือศาสนธรรมที่สอนไว 

ใหพากันใหทานนะ อยาตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแกพุงของตัวยิ่งกวาเห็นมรรคผล
นิพพาน ใชไมไดนะ ความหมายวางั้น ใหไดกินใหไดทาน อยากินแตปากแตทองแลว
เนาเฟะอยูนี้ ตายแลวก็เนาไปเลย ความดีงามที่เกิดขึ้นจากการบริจาคไมมีหาสิริมงคล
ไมไดคนๆ หนึ่ง จําเอานะ นี่ละทานประกาศสอนไว ใหพากันใหกินใหทาน 

การรักษาศีลคือความสงบรมเย็นของหัวใจทุกสัตวนั่นแหละ ตางคนตางรักษา
ศีลแลวก็เปนการรักษาน้ําใจกัน ศีล ๕ นี้เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร เปนเรื่องประสาน
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น้ําใจกันใหมีความสงบรมเย็น ถาใครไปทําลายศีลก็เรียกวาเอาไฟเผาโลกนั่นเอง 
สะเทือนถึงผูอื่นหมด 

ภาวนา ขอใหทําใจใหสงบบาง อยาพากันดีดกันดิ้นจนเกินไป ตั้งแตตื่นนอนไม
ตองติดเครื่อง เครื่องยนตกลไกของกิเลสมันจะพาหมุนไปเอง ระงับดบักันลงไดเวลา
หลับ นี่เรียกวาดับเคร่ือง ไมเชนนั้นดับไมได จึงขอใหเอาภาวนาไปดับนะ พุทโธๆ เลิศ
เลอสุดยอดแลว ธัมโม สังโฆ เลิศเลอสุดยอดแลว ใหไดเขามาสัมผัสกับใจเรา อยาง
นอยเวลาจะหลับจะนอนก็ยังดี เราหลับไปกบัธรรมนี้เลิศเลอนะ เลิศเลอยิ่งกวาหลับไป
กับมูตรกับคูถคืออารมณ เอามูตรเอาคูถความสกปรกโสมมเขามาพัวพันกับใจ ตายไป
ก็จมไปดวยกัน เอาอรรถเอาธรรมเขาสูใจนี่สะอาดสะอาน ดดีผึงเลยธรรม ใหพากันตั้ง
อกตัง้ใจนะ 

เวลาวางทานทั้งหลายใหเขาหาศีลหาธรรมหาครูหาอาจารย ที่เปนที่เคารพ
เล่ือมใส ธรรมวาอยางนี้ก็เพราะที่ไมนาเคารพเลื่อมใสมันมากตอมากพระเรา 
เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาพระออกอวดทีเดียวไมได พระที่เลวก็มี พระที่ดกี็มี ดีเยี่ยมกม็ี 
ตาเรามีหูเรามีใจเรามีใหไปคัดเลือกเอง อยางน้ีเรียกวาหาศีลหาธรรม อยาใหวางวัน
หนึ่ง วางจากกิเลสตัณหาก็ใหดึงเขามาหาอรรถหาธรรมซิ ตายแลวมันจะไปนะจิต จิต
ดวงนี้ไป นี่ขึน้บนเวทีมาแลวเรื่องจิตตภาวนา 

นี่จวนจะตายประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบ ทานทั้งหลายวาหลวงตาบัวอวด
หรือไมอวดละ นี่ขึ้นเวทีฟดกับกิเลสตัวมันปดรองรอยของการเกิดการตาย ตกนรกอเวจี
เทาไรมานี้ มันปดหมด พอมาเกิดปบเหมือนวามาเกิดชาติเดียว ไมเคยเกิดมากอน นี่
กิเลสมันปดๆ ตกนรกหมกไหมไดรับความทุกขความทรมานมันปดไวหมด แลวเปดแต
ทางที่จะใหทาํความชั่วชาลามกไปโดยลําดับลําดา จิตดวงนี้ไมตายนะ ขึ้นบนเวทีตาม
รอยของจิตนี้ตั้งแตลมลุกคลุกคลานในการภาวนา จนกระทั่งถึงโลกขาดสะบั้นไปเลย นี่
คือเชื้อแหงภพแหงชาติ ไดแกกองทุกขทัง้หลาย มันติดไปกับภพกับชาติ ขาดสะบั้นลง
ไปจากใจ แดนแหงนิพพานไมตองถาม ดีดผึงขึน้มาเลย 

นี่ละพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย แดนแหงนิพพานดีดผึงขึ้นในใจของทาน 
ทานจึงทอใจที่จะแนะนําส่ังสอนสัตว พวกเรานี้เปนประเภทไหน ประเภทพระพุทธเจา
ทอพระทัย หรือประเภทที่จะใหพระองคเมตตาลากเข็นตะเกียกตะกายไปไดดวยความ
อุตสาหของเราวิ่งตามทานเดินตามทาน ใหเอาไปคิดนะตัวเอง อยาพากันฟุงเฟอเหอ
เหิมนะ 

โอย เวลานี้ดูโลกจนจะดูไมได หลวงตาบัวนี้ คนๆ เดียวนี้แหละ แตกอนหัวใจ
ของเราก็เหมือนทานเหมือนเรา ไมเคยคิดเคยอาน เปนยังไงก็เปนไปแบบเดียวกัน แต
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เวลาปฏิบัติธรรมเขาๆ ธรรมเปนธรรมของศาสดาองคเอกทีไ่ดตรัสรูธรรมอันเลิศเลอ
แลวมาสอนโลก เราปฏิบัติตามนั้นๆ ตามเขาไป รูเขาไป เห็นเขาไป พรอมกับตาม
รองรอยของจิต ภพชาติตางๆ ที่จิตผานมาๆ มากนอยเพียงไรตามเขาไป จนกระทั่งถงึ
ที่สุดของจิต ไดแกวิมุตตหิลุดพน ถึงพระนิพพานปง ที่นี่ไมตองเกิดตายอกีแลว หมด 

นี่ละการสรางความดี มีจุดหมายปลายทาง การสรางความชั่วดวยความเพลิด
ความเพลินไมมีจุดหมายปลายทาง เกิดอยูอยางนี้ไมวาภพใดตอภพใด เกิดตลอด ตาย
ตลอด ทกุขตลอด ใหจําเอา ถาจําเสียงธรรมพระพุทธเจาไมไดแลวหมดนะพวกเรา จํา
ไดแตเสียงเพลงลูกทุงลูกกรุง นั่นละเพลงกลอมคนและสัตวทั้งหลายใหลงนรกอเวจี ให
เพลิดใหเพลินจนตาย ตายแลวจม สวนธรรมของพระพุทธเจานี้เปนเพลงกลอมจติใจ
ใหมีความรื่นเริงบันเทิงแลวจิตใจมีความสงบรมเย็น 

ใจที่มีธรรมหลอเล้ียงอยู ไปเกิดไหนก็ไปเถอะนะ ถามีธรรมหลอเล้ียง มีความดี
งามหลอเล้ียงแลวไปไดสบายๆ  ไมจําเปนตองนิมนตพระ หากวนพระวัดนั้นวัดนี้มา กุ
สลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา ตัวเองไมสนใจกับบุญกับกุศลไมเกิดประโยชนอะไร เอา 
สรางกุศลเขาสูใจของเรา เวลามีชีวิตอยูนี้ ตายแลวไมไดเร่ืองนะ เอาเวลานี้ละ 

อยาใหขาดผลขาดประโยชนวันหนึ่งๆ ใหได ดูซิพระทานเปนยังไง ทานบวชมา
ทานฝกฝนอบรมดัดสันดานกิเลสซึ่งอยูในหัวใจทาน ตองทุกขตองทรมานทานก็ทนเอง 
ฝกฝนอบรมมาอยางน้ี แลวความดีเกิดขึ้นโดยลําดับๆ  คิดเขามาสูใจ เย็นหรือวาอบอุน 
นั่น ไมมีความเดือดรอนเผาในใจ เพราะการทําชั่วของตนดวยความลืมตัวอะไรเลย ให
พากันจํานะลูกหลาน ทีนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ ผูจัดการออนไลน ฉบับวันที่ ๑๔ กันยายน 
หัวขอ จับโกหก"วิษณุ" และ "เถรสมาคม" กรณีแตงตั้ง"ผูปฏิบัติหนาที่พระสังฆราช" 
 เศราใจกับปฏิบัติการโยนกันไปโยนกันมาระหวาง วิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี กับ จุฬารัตน บุญยากร ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการมหาเถร
สมาคม ในกรณีที่เกิดคําถามขึ้นมาวาถึงเวลาแลวหรือยังที่จะดําเนินการยกเลิกคําส่ัง
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในเมื่อปรากฏความจริงเปนลําดับ
มาวา  พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายกนั้นดีขึ้นตามลําดับ ถาไมมีวาระซอนเรนใดๆ แลวก็ตองถือวาหมดเงื่อนไข
เดิมที่นํามากลาวอาง  

ฝายแรกพูดอยางปดสวะ, โยนเผือกรอน และ มุสา วา “...มหาเถรสมาคม
เทานั้นที่จะเปนผูตัดสินใจ เพราะรัฐบาลทําอะไรไมได และไมไดเคยเขาไปทําอะไรดวย 
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อยางไรก็ตาม ตอนนี้ผมไมเกี่ยวแลว ผมออกมาจากวงการนี้แลว.” นี่คําพูดของนาย
วิษณุ เครืองาม ในขณะที่ฝายหลังกห็ดมือหนีเปนพัลวัน เหมือนไมอยากมีสวนรวมใน
อนันตริยกรรม ที่กอใหเกิดแนวโนมสูงที่จะนําไปสูสภาวะสังฆเภท ดวยการกลาวชัดเจน
วา “...ไมใชอํานาจของมหาเถรสมาคม แตเปนหนาที่ของรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปนผู
แตงตั้ง.”  

ไมวาใครจะพูดอยางไรแตสุดทายก็คอื ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชถูกล็อกไวที่
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ทั้งๆ ที่สมเด็จพระสังฆราชลําดับที่ 29 แหง
กรุงรัตนโกสินทรพระองคปจจุบันที่ทั้งทรงเปน สมเด็จพระสังฆราชที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงสถาปนาดวยพระราชอํานาจสมบูรณเมื่อป 2532  กอนการแกไข
กฎหมายคณะสงฆในป 2535 และทรงเปนพระพี่เลี้ยงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมื่อครั้งทรงผนวช  

อางแตวา “...ยังไมมีหนังสือยืนยันมาจากแพทยเกี่ยวกับพระอาการ” จึงไม
ตองแกไข, ยกเลิกคําสั่ง แตไมวาเมื่อวันที ่13 มกราคม 2547 หรือ วันที ่15 กรกฎาคม 

2547 ก็ไมเคยมีหนังสือยืนยันเกี่ยวกับพระอาการที่รับรองโดยคณะแพทย มีแต
ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ลง
นามและรับผิดชอบโดย วิษณุ เครืองาม แตก็ยังนํามาเปนเหตุอางอิงใหเกิดพฤตกิรรม
หลูพระเกียรติกันได มุสากันอยางไมเกรงกลัวและละอายตอบาป 

ที่วามุสาก็เพราะรัฐบาลชุดนี ้ ภายใตการออกหนาอยางกลาหาญชาญชัยนายก
ยองของ วิษณุ เครืองาม กระทําการ 2 ครั้งซอนในรอบ 6 เดือน ครั้งแรกเมื่อ วันที ่13 

มกราคม 2547 ชัดทานลงนามเองใน ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

เรื่องแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช กลายเปนการสราง
ประวัติศาสตรครั้งแรกของชาติไทยทีฆ่ราวาสสามัญชนแตงตั้งพระสังฆราช, ฆราวาส
ผูมีคุณธรรมต่ํากวาอวยชัยใหพรพระสังฆราช การกระทําครั้งแรกนี้ม ีอายุ 6 เดือน ซึ่ง
พอครบกําหนดก็เลยนํามาสูการกระทําครั้งที ่2 ที่สลับซับซอนกวา  

เมื่อ วันที ่ 15, 20 กรกฎาคม 2547 เร่ิมตนจากออกแถลงการณสํานัก
นายกรัฐมนตร ี เรื่องพระอาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อปูทางไปสู
กระบวนทาการใชอํานาจของฝายบริหาร ตราพระราชกําหนดแกไขพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ มาตรา 10 เปดชองใหมหาเถรสมาคม สามารถดําเนินการแตงตั้งผูปฏิบัติ
หนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได เมื่อวันที ่20 กรกฎาคม 2547 ประโยคทอนที่วา “...

รัฐบาลทําอะไรไมได และไมไดเคยเขาไปทําอะไรดวย.” จึงมุสา ดวยประการฉะนี้ 
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แนวทางที่ถูกตองเหมาะสมที่ควรทํามาตั้งแตแรก หากจําเปนจะตองมคีณะผู
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่ยังขอสงสัยในพระอาการประชวร นั้น 

“เซี่ยงเสาหลง”(ผูเขียน) ยืนยันมาโดยตลอดวาตองใหเปนการลงพระนามในพระบัญชา
โดยพระองคเอง หรือถามั่นใจวา พระองคไมอาจปฏิบัติศาสนกิจใดๆ ไดเลย กน็ํา
ความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัย การจะเปนอยางไรใหเปนไปตามพระบรมราชวินิจฉัย เร่ืองกจ็ะจบลงอยาง
งดงาม 

ตองเขาใจความจริงพื้นฐานประการสําคัญวา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีภูมธิรรมสูง เปนเสมือนพลังหลักสําคัญ
ทางฝายศาสนจักร, พุทธจักร ใหกับรัชสมัยแหงพระมหากษัตริยผูมีภูมิธรรมอัน
ประเสริฐ ทั้งยังทรงเปนพระพี่เลี้ยงขณะทรงผนวช เมื่อป 2499 การจะปฏิบัติใดๆ ตอ
พระองคทานมิใชเพียงแตจะอางซือ่ๆ วาปฏิบัติตามกฎหมาย หากแตจะตองกระทํา
ดวยความเคารพ, ความยําเกรงในพระเกียรติแหงตําแหนงประมุขคณะสงฆไทยที่
พระมหากษัตริยทรงสถาปนา ดวยพระราชอํานาจสมบูรณตามกฎหมายเกากอนป 
2535 เมื่อป 2532 และที่สําคัญที่สุด ไมควรกาวลวงโดยถือความชราภาพหรืออาการ
ประชวรอันจะเปนผลใหเกิดกรณีพิพาท ที่จะทําใหเขาใจไปไดแมแตนอยวาเปนการยึด
อํานาจการบริหารพุทธจักร เพื่อเหตุผลทางการเมือง เพราะน่ันจะเปนจุดเริ่มตนที่จะ
นําไปสูสังฆเภทในที่สุด 

หลวงตา สังฆเภทรูจักกนัไหมละ ยุยงใหสงฆทีม่ีความพรอมเพรียงสามัคคีกัน
อยูดวยศีลดวยธรรม ใหแตกแยกจากกันดวยวิธีการตางๆ ทานเรียกวาสังฆเภท สังฆ
เภทอยูในอนันตริยกรรมหา กรรมหาประการนี้หนักที่สุด พวกนี้กําลังสนใจในสังฆเภท
เวลานี้ พูดตรงๆ อยางนี้ละ พระสงฆทานอยูดวยศีลดวยธรรม ทานมีเร่ืองอะไร อันนี้
ไมไดสนใจในศีลในธรรม เดี๋ยวยุนั้นแหยนี้อยูตลอดเวลา จะทําใหสงฆแตกจากกัน นี่ละ
เรียกวาสังฆเภท ความแตกจากกันแหงสงฆเพราะการยุแหย เปนอนันตริยกรรม เปน
กรรมที่หนักมากที่สุด ในบรรดากรรมทั้งหลายในโลกนี้มีอนันตริยกรรมหาประการ 

พวกนี้สนใจมากในเรื่องอยางน้ีเวลานี ้ ศาสนาเราสนใจที่จะทําลายพระพุทธเจา 
พระสาวก ผูที่ทรงปฏิบัติหนาที่ดวยพระเมตตาตอสัตวโลกมาเปนเวลานาน ใหความ
รมเย็นแกสัตวโลก มีความกลมกลืนสามัคคี เต็มไปดวยเมตตา แตเวลานี้เมตตานั้น
พวกนี้กําลังทําลายกัน จะเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขาไปยุแหยกอกวน 
ศีลธรรมมันไมไดสนใจนะพวกนี้ สนใจตั้งแตเร่ืองจะยุแหยกอกวน เอาชื่อเอาเสียง ชื่อ
อะไรก็ไมรูแหละ 
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เราพูดจริงๆ เราปฏิบัติโดยธรรมมาตลอด ไมมคีําวาเอนวาเอียง ผิดตรงไหนวา
ตรงนั้นเลย เปนอยางน้ีละ ที่จะสงเสริมพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองมองไมเห็น แตทีจ่ะ
ทําลายศาสนานับแตพระสงฆใหแตกแยกจากกันไปนี้เกง พวกพุทธจักรของประเทศ
ไทยเราเวลานี้ ไปที่ไหนเต็มไปหมด ศีลธรรมไมเคยสนใจนะ สนใจตั้งแตฟนแตไฟที่จะ
มาเผาไหมผูมีความดีทั้งหลายทรงศีลทรงธรรมใหแตกแยก ใหมีความเห็นแตกแยกกนั 
สุดทายก็แตกเปนสังฆเภท ตอไปประชาชนเภท ประชาชนก็แตก สังฆเภทพระสงฆก็
แตกไปละ 

โห จนสลดสังเวชนะ เราพูดจริงๆ เราไมเอนไมเอียงไปกับอะไรทั้งน้ัน เราจะเล็ง
ธรรมเปนแกนๆ ไปเลย อะไรๆ เขามาเกี่ยวของมีแตเร่ืองทําลายเสียมากตอมาก ไมได
มีการสงเสริม ที่วาจะสงเสริมศาสนาในทางใดที่เปนศีลเปนธรรมใหผูคนทั้งหลายได
ประพฤตปิฏบิัติตัวใหด ี โดยมีผูนําเปนผูนําโดยทางศีลธรรมไมเห็นมี มแีตทําลายกัน 
ฟาดตั้งแตชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยลงมา พวกนี้กําลังกอกวนทําลาย พระราช
บัลลังกนี่ก็รอนเวลานี้ พูดจริงๆ นะ เอาอันนั้นมาบีบ เอาอันนี้มาบีบอยูอยางน้ัน 

พระมหากษตัริยของเราทรงครองแผนดินไทยมาสักกี่ยุคกี่สมยัแลว ประชาชน
พลเมืองทัง้หลายไดรับความรมเย็น กราบไหวบูชาทานตลอดมาทกุๆ พระองค ไม
ปรากฏวาทําความเดือดรอนแกผูใด แตนี้ผูมาตั้งกันทางราชการ รัฐบงรัฐบาลมา และ
สงฆประเภทตางๆ เขามานี้ ยุงเขามานี้มาทําลายสิ่งที่ดีทัง้หลายเหลานี้ ฟงแลวเปนอยาง
นั้นเวลานี้ ไมไดมทีี่จะสงเสริมศาสนาใหดี มีแตเร่ืองทําลาย เพื่อเอายศเอาลาภนั้นแหละ 
ไมใชอะไร เพื่อชือ่เสียง ไมทราบเอาไปหาอะไรชือ่เสียง มันนาทุเรศนะ 

วงศพระมหากษัตริยของเราก็กําลังถูกบีบถูกบังคบัไปทุกแงทกุมุม สวนมากมา
จากทางรัฐบาลถืออํานาจปาๆ เถื่อนๆ บีบบังคับทานั้นทานี้มา เดี๋ยวนี้ก็เขามาอยูใน
คุณหญิงจารุวรรณ นี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแตงตั้งเอง พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนใหญทั้งแผนดินไทยเราเลย ไอพวกนี้มันเปนอะไรมันถึงไปหาบีบคั้น 

มันเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามหัวใจประชาชนที่ตองการมาตลอดนั้นไม
ดีเหรอ ส่ิงที่จะทําลายหามาทําลายทําไม นี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานทรงให
ความรมเย็นแกประเทศชาติบานเมืองมา ทานไปกอกวนที่ไหน ทําความเดือดรอนแก
ประชาชนรายใดกลุมใดบางเราก็ยังไมเห็น แตพวกนี้กอเร่ืองเรื่อย แลวก็บีบเขาไปหา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บีบบังคับทานั้นทานี ้

อยางคุณหญิงจารุวรรณนี้เปนตน นี่ก็แผนซอน ซอนมาตัง้แตสมเด็จสังฆราช
ปลอมนูนละ จากน้ีก็มาหาคุณหญิงจารุวรรณ ซอนเขามา นี่ก็พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงแตงตัง้ ทรงเปนธรรมขนาดไหน คุณหญิงจารุวรรณเปนผูทําหนาที่เพื่อ
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สมบัติเงินทองทัง้หลายของแผนดินไทย ใหอยูในความแนนหนามั่นคง อนันี้มันก็ไมเอา 
มันจะเอาแผนซอนเขามา เอาเทวทัตเอายักษเอาผีเขามากินเงินในคลังหลวงนั้น ขับไล
คุณหญิงจารุวรรณนี้ออก ความหมายวาอยางน้ัน เราอานตามเหตุตามผล ฟงตามเหตุ
ตามผลมาเปนอยางน้ัน เราไมเขาไปฟงเอง เรากฟ็งตามเสียงทั้งหลายที่มา สวนมากไม
ผิด นี่ละแทรกซอนเขามาอยางน้ีละ 

นี่คุณหญิงจารุวรรณก็ถูกขับไล ก็เทากับขับไลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรา
นั่นเอง จะเปนขับไลใคร ก็พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแตงตั้งเองดวยความเปน
ธรรมอยางยิ่งสุดยอดแลว แลวที่จะแทรกเขามานี้มันมีอะไรที่จะมาเปนความดิบความดี
พอประชาชนทั้งหลายจะเคารพนับถือบาง นอกจากเอาเปรตเอาผีมากินบานกินเมืองกนิ
คลังไปหมดทั้งนั้น แทรกซอนเขามาอยางน้ีละ ตอไปนี้เราอดคิดไมไดและตอไปมันกอ็ด
พูดไมได ตอไปเดี๋ยวมนัจะเอาหมามาครองราชสมบัติแทนพระเจาอยูหัวนะพวกนี้นะ 

เห็นวาพระเจาอยูหัวไมมีความหมาย หมาดีกวาพระเจาอยูหัว พวกนี้ก็เลวกวาหมา 
เพราะฉะนั้นจึงเอาหมามาครองบานครองเมือง ถาไมเลวกวาหมาเอามาไมได 

ถาไมเลวกวาหมาถาเปนคนแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหความรมเย็นแกโลก
มานานสักเทาไร ประชาชนนอมรับกันทั่วประเทศไทย เปนอยางไรหมานี่ใครไปเคารพ
มัน แลวมันจะเอาหมามาครองราชสมบัติแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดูไดไหม 

พวกนี้เลวกวาหมา มันจึงสามารถไปทําอยางอุจาดบาดตาหนาดานที่สุดเลย บีบบี้สีไฟ
เร่ืองนั้นเรื่องน้ีๆ 

เราพูดตรงๆ ในความเปนธรรมของเรา เราพิจารณา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนี้ทานใหความรมเย็นแกแผนดินไทยมาตลอด ไอพวกนี้ตั้งขึ้นแงไหนๆ มี
ตั้งแตที่จะทาํลายๆ เดี๋ยวนี้ก็กําลังเขาไปเบียดเสียดเบียดเบียนทุกอยาง บีบบังคับทานั้น
ทานี้ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทําตามๆ ทําตามอยางไร วิชาหมาใครจะไปทํา
ตามได วิชาคนพระองคทรงนํามาปกครองคนไดรับความรมเย็นขนาดไหน นี่เปนวิชาที่
เลิศเลอแลวสําหรับเมืองไทยเรา แลววิชาเหลานี้ที่มาเบียดเสียดเบียดเบียน บีบบี้สีไฟให
ทําอยางน้ันใหทําอยางน้ันมันดูไมไดนะเวลานี้ รัฐบาลพวกนี้มันเปนอยางไรวะ เราพูด
ตรงๆ เปนเสียงอรรถเสียงธรรมนํามาสอนโลก เราไมไดออกขางน้ันเขาขางนี้ เปนธรรม
สอนโลก 

พุทธศาสนานี้อยูในเมืองไทยเรา แมรัฐบาลก็เปนพุทธมามกะ หรือลูกศิษย
พระพุทธเจาเหมือนกัน เปนพุทธบริษัทดวยกัน ทําไมธรรมจะสอนพวกนีไ้มได ใครผดิ
ใครพลาดตองสอนตามหลักความจริง เวลานี้กําลังกอความเดือดรอนจากวงราชการ 
ใครๆ ก็ชี้เขาไปหานายวิษณุนะเวลานี ้ นายวิษณุบางคนเขาบอกวาใหเอานายวิษณุไปฆา 
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วาอยางน้ันนะ เราฟงเสียงไดชดัเจน เราพูดตามหลักความจริง ไลมันหนีไปไหนมันก็ไม
หนีๆ มันกอกวนทําลายที่สุดคือนายวิษณ ุเขาวางั้น 

นี่คนทั่วประเทศไทยเขาออกมา เราเปนหูกลาง เขาเชื่อถือไดเขาก็มาพดูใหเรา
ฟง เราก็ฟงไปๆ เก็บเขาในลิ้นชักๆ เมื่อไมกาลเวลาเราก็ไมออก นี่ถึงกาลเวลาที่ควรจะ
ออกแลว จากเสียงประชาชนที่เขาไมเห็นดีเห็นชอบ รวมหัวกันไลนายวิษณุออก เพราะ
นายวิษณุนี้เปนผูที่กอกวนทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิที่สุดไมมีใครเกิน เขาวา
อยางน้ัน แลวเขาไลออกมันไมออก ทีนี้เขาบอกใหเอานายวิษณุไปฆา เขาวาอยางน้ัน 
เวลานี้เขาบอกมาแลว ผานหูตาหลวงตานี้แลว เขาใหเอานายวิษณุไปฆา ไอตัวนีต้ัว
ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเกงที่สุดคือตัวนี้เอง เขาวาอยางน้ัน 

นี้เราก็พูดตามหลักธรรมเอามาสอนโลก ถาจะแกตัวอยางไรใหแก ชาติไทยของ
เราเปนชาติที่มีความแนนหนามั่นคง เปนชาติของมนุษย ไมใชชาติของหมา นอกจาก
เขาเลี้ยงไวในบานของเขาไอตูบไอตบีเปนธรรมดา แมในวัดเราก็มี ไอตูบก็มีในนี ้ เขาก็
เล้ียงไวตามภาษา แตเขาไมถือสําคัญยิ่งกวาคนผูปกครองชาติบานเมืองมาทําตัวเปน
ขาศึกศัตรูตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนี ้เขาไมประสงคอยางยิ่ง เขาบอกใหเอานาย
วิษณุไปฆาเสีย เขาวาอยางน้ัน เขาบอกมาผานๆ เราจะวาไง เราก็พูดตามความสัตย
ความจริง 

มันเปนยังไงนายวิษณุ คนอื่นทั้งหลายทั่วแผนดินไทยเขาไมเห็นบอกใหเอาไปฆา 
แตนายวิษณุนี้ทําไมคนไทยเสียงขางมากที่สุดเลยบอกใหเอานายวิษณุไปฆา ขับไลหนีไป
ไหนมันก็ไมไป มันคอยทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูตลอดเวลามา วาอยาง
นั้นนะ ตัววิษณุมันอยูลึกๆ เขาบอกวาอยางน้ัน มันเอานายกฯเปนเครื่องมอืของมนั 
นายวิษณุเปนผูบงการอยูภายใน ทุกส่ิงทุกอยาง หนาที่การงาน หนวยราชการตางๆ 
นายวิษณุเปนคนบังคับไปหมด เขาวาอยางน้ัน มันบังคับ แลวบังคับตรงไหนก็บังคับ
ดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ของมันนั่นแหละ เขาทนไมไหวประชาชน เขาบอก
ไลไปไหนมนัก็ไมไป ใหเอานายวิษณุไปฆาเสีย เขาวาอยางนั้น เขาวาอยางน้ันเราก็วา
อยางน้ีแหละ 

นายวิษณุจะถูกฆาเวลานี้นะ ถายังฝนไปอยางน้ีมันจะเปนไปตางๆ นะ มันนา
ทุเรศสงสาร อูย มันทําไมถึงเปนพษิเปนภัยเอานักหนา คนผูจะรักษาชาติบานเมืองก็คือ
รัฐบาล แลวทําไมมากอกวนทําลายสิ่งที่ดีงามที่เลิศเลอทั้งหลายคือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว นี้กระเทือนเขามาเรื่อยๆ นะ เราฟงดวยความเปนธรรม กระเทือนเขามา บีบ
แบบนั้นบีบแบบนี้เขามาเรื่อยๆ แผนซอนๆ ซอนเขามา ตอไปมันจะเอาหมาเขามา
ครองราชสมบัติแทนพระเจาแผนดินนะพวกนี้ เพราะวิชาความรูนี้มันเลยหมาไปแลว 



 ๙

ต่ํากวาหมาสุดสวนสุดยอดไปแลวมันจึงเอาหมามาครองแผนดินไทย เอาคนมาครอง
เอาทานผูดิบผูดีผูเลิศผูเลอที่ประชาชนทั้งหลายเคารพบูชานี้มันไมยอมเอา มันจะเอา
หมามาใหกราบไหวบูชาแทน เพราะมันเลยหมาไปแลวพวกนี้ ฟงใหดีนะ 

นี่เสียงธรรมเราจะพูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย เราไดยินมาเก็บเขาในลิ้นชักๆ 
มาพอแลว เวลานี้เดือดรอนที่สุดคือวงรัฐบาลกอความเดือดรอนทุกแงทุกมุม เขาวา
อยางน้ันนะเวลานี้ รัฐบาลชุดนี้รายแรงมาก เขาวา ประชาชนไมพอใจเลย ใครๆ ก็หยั่ง
เขาไปหานายวิษณุนะ นายกรัฐมนตรีนี้เขาไมคอยไปติดใจนกั เขาบอกวาเปนเคร่ืองมือ
ของนายวิษณุ เขาวาอยางนั้น นายวิษณุนี้เปนตัวใหญตัวสําคัญอยูภายใน ไมแสดงตัวนะ 

มันเก็บตัวของมันเงียบๆ แตลวดลายมันแสดงออกมีแตนิวเคลียรนิวตรอนทั้งน้ัน ฟาด
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยใหจมลงไปก็คอืไอนีแ้หละ 

พี่นองทัง้หลายฟงนะ วันนี้เราไดยินมาเพียงเทานี้ เก็บไวในลิ้นชักเสียกอน ยังไม
ออกหมด ถงึกาลเวลาที่ควรจะออกมันจะออกเอง ใครจะตัดคอหลวงตาก็ตัดไปเถอะเรา
ไมสนใจ เราไดดําเนินตามอรรถตามธรรมของพระพุทธเจาแลวเราเปนที่พอใจ ใหพา
กันพิจารณานะ โลกน้ีรอนที่สุดเพราะหัวหนาพาเกิดความเดือดรอน ถาหัวหนาพาชุม
เย็น มีศีลมีธรรม มีหลักมีเกณฑในการปฏิบัติหนาที่การงาน อํานาจทุกส่ิงทุกอยางใหมี
ศีลมีธรรมแทรกแลวประชาชนจะรมเย็น เขาจะไมตําหนิติเตียน 

เวลานี้ไปแงไหนมุมใดมแีตคําตําหนิติเตียนวงรัฐบาลทั้งน้ัน แลวใครก็ชี้มาๆ หา
นายวิษณุๆ นี่ละ เดี๋ยวนี้เขาบอกแลวใหเอาเอานายวิษณุไปฆาเสีย เขาวาอยางน้ัน ตัวนี้
ตัวรายกาจที่สุด เขาบอกอยางน้ัน เราก็พูดตามเรื่องเขาบอก จะใหพูดวายังไงความจริง
เปนอยางน้ัน เอาละเพียงเทานี้เหนื่อยแลว เอาละพอ 

(วัดปามหาไชย จ.สมุทรสาคร ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่จัดตั้ง
ขึ้นภายในวัดปามหาไชย โดยออกอากาศเสียงธรรมตลอด ๒๔ ชั่วโมงตั้งแตวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๔๘ เปนตนมา) เออ รับทราบแลว 

วันที่ ๑๗ กนัยา ทานศรีมา บายสองโมง วันที่ ๑๘ ธรรมลีมา บิณฑบาตศาลา
ใหญ เราเรียกธรรมลี นั่นเศรษฐีธรรมนะ ครองธรรมอัศจรรยอยูเงียบๆ คือองคนีอ้งค
หนึ่ง ติดสอยหอยตามเรามาตั้งแตวันบวช บวชวันถวายเพลิงหลวงปูมั่น วันนั้นบวชพระ
หลายองค ธรรมลีนี้องคหนึ่ง พอบวชแลวติดเราเหมือนปลิง ดึงออกไมยอมออก ไป
ไหนติดเรื่อยจนกระทั่งทกุวันนี้ ก็สมเหตุสมผลนะเปนเศรษฐธีรรมเงียบๆ นะนั่น มี
เทานั้นละ 

 
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 


