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เรียกวาเปรตจะผิดไปไหน
กอนจังหัน
การสอนพระกับสอนฆราวาสคละเคลากันอยางนี้เราไมเคย ครูบาอาจารยก็ไมเคย
เฉพาะอยางยิ่งหลวงปูมนั่ สอนพระนี่สอนเต็มเหนี่ยวกับพระ เพราะหนาที่การงานตางกัน
ฆราวาสเปนงานอยางหนึ่ง พระเปนงานอยางหนึ่ง เวลาสอนฆราวาสก็สอนฆราวาสตามการ
งานที่จะเปนประโยชนฝายฆราวาส สําหรับพระก็สอนเนนหนักลงในงานของพระที่จะเปน
ประโยชนแกพระ ผูมุงหวังมาตออรรถตอธรรม ตอมรรคผลนิพพานอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น
การสอนทานจึงไมไดสอนคละเคลากัน สอนแยกกัน อันนี้เราไมมีเวลาที่จะสอนเหมือน
อยางแตกอน ซึ่งไมมีคนมากมาย สอนพระลวนๆๆ เวลาสอนประชาชนก็สอนประชาชน
ลวนๆ
แตเวลานี้ธาตุขันธกไ็ มอาํ นวย เวล่ําเวลาก็ไมมีมากตอมาก ทัง้ ฆราวาสทั้งพระยุงไป
หมด ทีนี้จะแยกสอนเปนเวล่ําเวลากําลังวังชาของเราก็ไมมี เวลาเราก็ไมมี จึงจําเปนตอง
สอนแบบคละเคลา ใหคัดเลือกเอาไปปฏิบัติ สําหรับพระก็ใหรูหนาที่การงานของตน
ฆราวาสก็ใหรูหนาที่การงานของฆราวาส
นําไปปกครองตนเองในครอบครัวเหยาเรือน
หนาที่การงานถามีธรรมแทรกอยูแลวจะดีไปเรื่อยๆ ถามีตงั้ แตโลกกิเลสตัณหานี้ไมคอยมี
ความหมายและไมมีความหมาย แตโลกตื่นตัง้ แตกับกิเลส ไมสนใจกับอรรถกับธรรม
เพราะฉะนั้นความรุมรอนจึงมีทุกหยอมหญานั่นแหละ ทั่วโลกดินแดน อยาไปเขาใจวาเมือง
นั้นเจริญเมืองนี้เจริญ ธรรมทานจี้เขาที่หัวใจเปนไฟดวยกันทั้งนั้น เพราะกิเลสเปนเจา
อํานาจบังคับอยูที่หัวใจ หมุนเปนฟนเปนไฟออกมา ใหญเทาไรยิ่งเปนไฟกองใหญ สวน
ธรรมนั้นมีมากมีนอยจะอบอุนๆ ไมวาฆราวาส ไมวาพระ และไมวาประเทศใดเมืองใดถามี
ธรรม ธรรมตองเอาหลักธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปนธรรมที่รับรองมาแลวตั้งแตดึกดํา
บรรพกาลไหนๆ
พระพุทธเจาตรัสรูทุกพระองคตรัสรูแบบเดียวกัน ดําเนินแบบเดียวกัน ทรงญาณ
หยั่งทราบอดีต-อนาคตของกันและกันไดเปนอยางดี การนํามาสั่งสอนโลกจึงสอนแบบ
เดียวกันทั้งหมด จึงเปนแบบฉบับ เปนศาสนาคูโลกคูสงสาร นําสัตวทั้งหลายผูปฏิบัติ

๒
บําเพ็ญตาม ใหไดผลตามกําลังแหงการบําเพ็ญของตนเสมอมาตั้งแตกปั ไหนกาลใด ธรรม
ของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคจึงไมเคยครึเคยลาสมัย นอกจากกิเลสมันเขาไปโจมตี
กิเลสคือกองมูตรกองคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เขาไปโจมตีทองคําธรรมชาติของ
พระพุทธเจาใหแหลกเหลวไปหมด ไมมีในหัวใจของโลก มีตงั้ แตพวกมูตรพวกคูถ มันก็กอ
ฟนกอไฟขึ้นมาในหัวใจ ไปที่ไหนหาความสุขความสบายไมได
เราเปนชาวพุทธอยาตื่นจนเกินไป จะหาความสุขไมไดจนวันตาย จะบอกใหชัดๆ
ถามีธรรมแทรกเขาๆ จะมีหวังในตัวเองๆ ยิ่งมีความสนใจใครกับอรรถกับธรรม เจริญ
ภาวนาทําความสงบใจในเวลาจะหลับจะนอนอยางนี้เปนประจําๆ ถือเปนงานจําเปนของตน
ดวยแลว ผูนั้นละเปนผูจะทรงไวทั้งสมบัติทางโลกที่ธาตุขันธอาศัยความเปนอยูปูวาย ทั้ง
ดานธรรมะภายในจิตใจซึ่งเปนโอชารสอันสําคัญเลิศเลอก็มีอยูภายในใจ คนนั้นไมเสียทา
เสียที อยูโลกนี้ก็พอเปนพอไป ไปโลกหนาก็รื่นเริงบันเทิงดวยบุญกุศลของตน เพราะจิตใจ
นี้เปนนักทองเที่ยว ทานทั้งหลายจําใหดีนะ
คําวา นักทองเที่ยว คือออกจากรางนี้เรียกวาตาย ไปเขารางนั้นเรียกวาเกิดใหม
ตองเอาบุญเอาบาปนั้นละไปเกิด บุญบาปติดกับหัวใจ ใครชอบทําบาป ไปเกิดสถานที่ใด
ผิดหวังๆ ใครชอบทําบุญใหทานเกิดที่ไหนสมหวังๆ เปนลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึง
สมหวังเต็มภูมิ ดังทานผูที่สิ้นกิเลสแลว นี่คือจากการสรางความดีทั้งนั้น ถึงขั้นสิ้นกิเลส นี่
สรางอรรถสรางธรรมถึงขั้นแหงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ทุกขไมมีเขามาเจือปนเลย นี่การ
สรางธรรม การสรางกิเลสมีแตกองทุกขทงั้ นั้น ใครสรางที่ไหนเปนทุกข ไมตองบอกสราง
ขึ้นที่ไหนทุกขจะเกิดขึ้นทีน่ ั่น กอไฟเผาตัวเอง กอทีไ่ หนเผาที่ไหนรอนที่นั่นๆ ใหพากัน
จดจําเอา
นี่หลวงตาก็จวนจะตายแลวนะ ธรรมะเหลานี้ไดเปดเผย เริ่มมาตั้งแตการชวยชาติ
บานเมือง ปรกติธรรมะนี้ก็บรรจุในใจมาเปนเวลาตั้ง ๕๔ ป เปดใหชัดเจน ธรรมเปนของ
จริงทําไมพูดไมได กิเลสพวกสวมพวกถานมันยังโอยังอวดกันทั่วโลกดินแดนได ธรรม
เปนของจริงเปนของเลิศเลอ ทําไมจะเอามาประกาศทาทายกับกองมูตรกองคูถของ
กิเลสนั้นไมได ตองพูดได นี่พูดไดเต็มสัดเต็มสวนในหัวใจ สอนทานทั้งหลายนี้ออกมา
จากภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจาสอนแลวใหไปปฏิบัติ ผลมากนอยเกิดขึน้
เริ่มมาตั้งแตลมลุกคลุกคลานสูกิเลสไมได หนักเขาๆ เอากิเลสแพๆ แพไปๆ ผล
สุดทายกิเลสพังภายในจิตใจ ความทุกขไมมีในใจเลยตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ เปน
เวลา ๕๔ ป ทานทั้งหลายจําเสียฟงธรรม เราเปนลูกชาวพุทธอยาขยะแขยงในเสียงอรรถ

๓
เสียงธรรมที่เทศนใหฟงเวลานี้ จะอาภัพมากทีเดียว นี้คือธรรมที่เลิศเลอ ธรรมที่เปนมหา
มงคล ทานทั้งหลายไปหาฟงที่ไหน นี่ถอดออกจากหัวใจ จากการปฏิบัติของตัวเองมา
เปดเผยใหพี่นองทั้งหลายฟง โดยไมหวังเอาอะไรจากทานทั้งหลาย
พอ เราพอทุกอยางแลวในหัวใจ ชวยโลกเราก็ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย สละเปนสละ
ตายเพื่อชาติเพื่อศาสนา เราสละทั้งหมดแลว ตั้งแตตนก็สละชีวิตเพื่อฟดกับกิเลส กิเลสไม
ตายเราตองตาย สุดทายกิเลสพัง เราไดครองตัวขึน้ มาดวยอรรถดวยธรรมที่เลิศเลอภายใน
หัวใจ แนะนําสั่งสอนบรรดาพระเจาพระสงฆ ประชาชน อยูเงียบๆ ธรรมดา จนกระทั่งถึง
กาลเวลา จะเปนตามนิสัยวาสนาก็ทราบไมได ถึงตามกาลเวลาที่จําเปน เมืองไทยเราจะลม
จะจมใหเห็นตอหนาตอตา เมื่อ ๒๕๔๐
นั้นละทีนี้ธรรมเริ่มไหวตัวละ ที่อยูภายในหัวใจนี่เริ่มออกๆ ตั้งแตบัดนั้นออกมา
จนกระทั่งบัดนี้ ธรรมะเหลานี้กระจายไปทั่วโลกเวลานี้ ออกทางอินเตอรเน็ตไปหมดแลว มี
ตั้งแตธรรมะที่เลิศเลอๆ ทั้งนั้น ภายในหัวใจที่ถอดออกไปสอนโลกทั้งหลาย ขอใหทาน
ทั้งหลายฟงเปนสิริมงคลแกใจของตน ฟงเสียงกิเลสตัณหา เรื่องความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะตัณหา เรื่องความอิจฉาบังเบียด ชิงดีชงิ เดน มันมีแตชิงชัว่ ชิงฟนชิงไฟกัน
นี้ชิงมานานแลวนะ อันนี้ใหชิงดีชิงเดนดวยอรรถดวยธรรม ดวยการประพฤติตนเพื่อความ
ดีงาม
เปนยังไงชิงดีชิงเดนกับชิงชั่วชิงเลวทรามตางกันยังไง ชิงทางชั่วทางเลวทรามชิงไป
ตามกิเลสเปนไฟไปดวยกัน ชิงดีชงิ เดนดวยอรรถดวยธรรมนี้จะมีความผาสุกรมเย็น ผัว
เมียอยูดวยกันชุมเย็นตลอดวันตาย เพราะตางคนตางมีธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน
พึ่งเปนพึ่งตายกันได ไมมีแงมงี อน ไมมีหลายสันพันคมพอจะเอามาฟนกัน ตางคนตางมี
ธรรม มีมากมีนอยเปนอวัยวะเดียวกันหมด ทัว่ ถึงกันหมด นี่เรียกวาธรรม ตายใจกันได
แลวผาสุกรมเย็น
ลูกเตาหลานเหลนเกิดขึ้นมามองดูพอดูแมที่เปนบุพพาจารยของเขา เขาก็ชุมเย็น
เปนสุข ไปเรียนหนังแสหนังสือก็ไดศพั ทไดแสง ไดความรูวิชา ไมไดไปเอาเรื่องอารมณของ
พอแมทะเลาะกันในบานไปครุนไปคิด นั่งเหมอนั่งมองอยูเหมือนคนไมมสี ติ นี่คือเอาเรื่อง
ของพอของแมทะเลาะกันในบานไปคิดในโรงเรียน เรียนหนังสือไมไดเรื่องไดราว นี่คือ
เรื่องของความไมดี มันยังกระจายไปใหเด็กของเราเสียหายไปอีกดวย ขอใหทานทั้งหลาย
นําธรรมไปปฏิบัติ
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อดทน อยูดว ยกันไมเก็บความรูสึก ไมอดไมทนตอกันไมไดนะ ตองทน คือกิเลสมัน
จะผลุนผลันออกมา ใครปากเปราะก็พูด ปากเปราะนั่นแหละเปนไฟเผากัน แลวทางนี้ก็มี
ไฟทางนั้นก็มีไฟ ตางคนตางเผากัน ทะเลาะกัน แลวไฟนี้กระจายออกไปใหเด็กเดือดรอน
ไปตามๆ กัน นี่คือขาดธรรม ถามีธรรมแลวใหตางอดตางทนกัน ทําไมเราทนรอนทนหนาว
ทนหนาที่การงาน ความทุกขลําบากอยางอื่นเราทนได ทําไมทนคําพูดคําจาที่มีการ
กระทบกระเทือนกันบางระหวางลิ้นกับฟน ผัวกับเมียนั้นคือลิ้นกับฟน บดเคี้ยวอาหารอยู
ในปากเดียวกัน ถาสติไมดีก็ทําใหฟน กัดลิ้น การปกครองการอยูรวมกันตองมีสติคุมครอง
รักษากัน ใชความอดทน แลวตอไปอารมณอันนี้จางไปๆ ก็จะเห็นคุณคาแหงความอดทน
ของตน และเห็นโทษแหงความปากเปราะๆ ไปที่ไหนแวดๆๆ ดุกันดากัน นี่ไมดี ไมใช
ธรรม ใหนําไปปฏิบัติ
สําหรับฝายพระเราก็เหมือนกัน ตางคนตางมีหวั ใจมาจากทุกแหงทุกหน ทั่วโลกมา
อยูที่นี่หลายประเทศ ก็ใหตางคนตางดูหัวใจซึ่งเปนมหาเหตุ มักกอแตฟน แตไฟเผาตนเอง
เสมอ จงดูนั้นดวยสติธรรม ปญญาธรรม สังวรธรรม ความสํารวมระวังตนเสมอ ขอวัตร
ปฏิบัติอยาใหบกพรอง ไมวาครูบาอาจารยอยูหรือไมอยูกต็ าม พระพุทธเจาคือธรรมวินัย
ขอวัตรปฏิบัตินี้อยูกับเรา นี้ละศาสดา ผูใดมีขอวัตรปฏิบัติ ผูใดมีหิริโอตตัปปะ สํารวมระวัง
ศีลธรรมตนดวยดี ผูนั้นชื่อวาเขาเฝาศาสดาซึ่งเปนองคแทนไดโดยสมบูรณ
ดังที่ทานสอนวา ดูกอนอานนท ทีแรกพระอานนทเขาไปทูลอาราธนาพระพุทธเจา
ใหทรงพระชนมายุอยูเปนเวลานาน พระองคก็สําทับเอาเสียบาง ภาษาของเราเรียกวาดุ วา
“อานนทจะมาหวังอะไรกับเราตถาคตอีกละ ธรรมะทั้งหมดเราสอนนี้สอนเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม เพื่อบุญเพื่อกุศล เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้น ไมไดแหวกแนวไปทางผิดพลาด
ประการใดเลย เราก็สอนหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว แลวจะมาหวังอะไรกับเราอีก”
จากนั้น “ธรรมก็ดี วินัยก็ดี นั้นแลคือศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อ
เราตายไปแลว ผูใดมีหิริโอตตัปปะเปนผูสํารวมระวังใหเปนไปดวยศีลดวยธรรม ผูนั้นชื่อวา
เปนผูมีศาสดาติดแนบกับกาย วาจา ใจของตนตลอดไป” และสรุปความลงวา “อานนท
เมื่อยังมีผูปฏิบัติตามธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราตถาคตแสดงไวโดยถูกตองแลวนั้นอยู พระ
อรหันตไมสูญจากโลกนะอานนท” คืออรหันตนี้ติดอยูกับธรรมกับวินัย ไมไดไปติดอยูกับ
ดินฟาอากาศ ฟาแดดดินลมที่ไหน ติดอยูกับธรรมกับวินัยที่พระองคทรงสอนไวแลวโดย
ถูกตอง ใหสํารวมระวังตรงนี้ใหดี เทากับมีศาสดาแทน ศาสดากับมรรคผลนิพพานเกี่ยว

๕
โยงกันอยู ดูมรรคผลนิพพาน ใหดูธรรมดูวินัย รักษาธรรม รักษาวินัยใหดี ก็เทากับเรากาว
เดินเพื่อมรรคผลนิพพาน
การประพฤติปฏิบัติจิตตภาวนา สติเปนพื้นฐาน เราจะไปทําเปนตามกิริยาวาเดิน
จงกรมก็ดี นั่งสมาธิภาวนาก็ดี สําคัญอยูที่สติ สติใหติดแนบ เชนเราบริกรรมคําใดใหติด
แนบอยูกับคําบริกรรม ทําหนาที่การงานใหมีสัมปชัญญะความรูรอบตัวอยูกับตัว และการ
งานที่ตนกําลังเกี่ยวของอยูเสมอไป นี่เรียกวาผูมีสติ ผูบําเพ็ญเพียร เดินจงกรมหย็อกๆ
สติไมมี ปญญาไมมี ไมเกิดประโยชน หมาเขามีตั้งสี่ขา ก็เรียกไอหยองไอกี้ เขาไมเห็นเรียก
วิเศษวิโสอะไร นี่เขาไปไมมีสติ ไปตามประสาของเขา เราถาไปแบบไอกี้เลวกวาไอกี้ เลว
กวาไอหยองนะ อยาไปแบบนั้น ใหมีสติติดตัวแลวจะเปนสิริมงคล ความเพียรของเราจะ
คอยหนุนขึ้นๆ
การบังคับกิเลสนี้ยากมาก ตองบีบเอาใหเต็มเหนี่ยวนะ เรียกวารบกัน เหมือน
นักมวยขึ้นตอยกันบนเวที ตางคนตางสุดเหวี่ยงดวยกัน ใครก็หวังจะเอาชนะ กิเลสเคยชนะ
เรามาแลว ทีนี้เราตอสูกับกิเลสเราก็หวังชนะกิเลส จึงตองเอาใหสุดเหวี่ยงทุกคนดวย
สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ความอุตสาหพยายาม ความอดความทน อันนี้ใหทุมลงมา
เต็มกาย วาจา ใจของเรา เราจะไดครองอรรถครองธรรม ครองมรรคครองผล กิเลสตัวดีด
ตัวดิ้นจะสงบตัวลง แลวใจจะเย็นสบายๆ พากันจําใหดีนะ เอาพูดเทานั้นละวันนี้ ตอไปนี้จะ
ใหพร
หลังจังหัน
วันนี้ก็ยังจะตองไปดูโรงพยาบาลอีก ทีแรกเขาขอเรา ก็เปนเวลาที่เรากําลังจนตรอก
จนมุมอยูดวย ทีนี้เขาก็จนตรอกจนมุมเหมือนกัน ตกลงเขาก็หาเรี่ยไรกันมาปลูกตึก มันไม
พอละซี เราไปเที่ยวที่แลวนี้ไดทราบชัดเจน วาเขาก็ทนไมไหวเหมือนกัน ตองหาเรี่ยไรมา
ไดแคไหนก็ปลูกขึ้นละ เลยปลูกขึ้น แลวไดเงินมาเทาไร ยังขาดเทาไร ถามเขา ทีนี้ไดมามัน
ไดมาเพียงเล็กนอย เวลาขาดมันขาดเทาภูเขานี่ เออ จะทํายังไง ตกลงเราเลยใหหมดเลย
เทาภูเขานี่ใหหมดเลย อยางนั้นแลว เราก็เห็นใจเขาที่อุตสาหพยายาม แมจะขัดสนจนใจ
ขนาดไหนเขาก็พยายามกัน ไดแคไหนก็เปนกําลังของเขาเอง เราก็เห็นใจ ดูเหมือน ๓ สวน
เขาไดเพียงสวนเดียว เรายังชวยอีกสองสวนกวาอีกโนนนะ ไมใชนอยนะ จะตองไดไปดูอกี
(งบทั้งหมด ๓ ลาน เขาไดประมาณ ๘ แสนครับ) ฟงซิเราจําไมได มันขาดเทาไร นั่นละเรา
ใหหมด อยางนั้นแลว

๖
เรายังมีอันหนึ่งมาของใจ เรียกวายังมีใหอภัยอยู แตก็ยังไมแนนักใหอภัยนี่ก็ดี ถา
เหตุผลควรจะตัดอาจตัดได เขามาขอสะพานจากตึกที่สรางใหม สะพานตอจากตึกหลังนั้น
มาหาหลังนี้ไมมี เขาก็ขอเรา เราก็เดินไปดูจากนั้นมานี้หางกันประมาณเทานั้น วาเทาไร (ที
แรกเขาขอสองแสน แลวตอนหลังมาขอเพิ่มเปนสามแสนครับ) นั่นละเขาขอทีแรกสอง
แสน เอาให แลวตอมาขออีกเปนสามแสนนะ ทีนี้เราก็คิดละซีวาเขากําลังสราง หรือสราง
เสร็จแลว ทีแรกขอเทานี้ไมพอแลวขอเทานั้นแสน เรานึกวาเขาทําไปๆ แลวมันขาดเทาไร
เขาจึงขอเราเพิ่มตามทีข่ าดนั้น เราเลยคิดลงใจไปวาเขาสรางอยางนอยจวนเสร็จ มากกวา
นั้นเสร็จ เวลาเราไปดูยังไมลงมือสรางเลย ขอแลวเปนเทานั้นเทานี้ เปนทอดๆ ขึ้นไปทั้งๆ
ที่ยังไมไดสราง
เราไปก็ถามวา ไหนสะพานที่สรางนั้นเปนยังไง เขาวายังไมไดสราง โหย สะดุด
กึ๊กเลย ทําไมจึงพูดอยางนี้ได พูดตอกันมาหลายพักหลายตอน เราจนลงใจวาไดสรางแลว
อยางนอยกําลังสราง มากกวานั้นจวนจะเสร็จหรือเสร็จแลว นี้มายังไมไดลงมือสราง มัน
ยังไงกัน เราอาจถอนไดนะทําอยางนี้กับเรา นี่เราก็ยังใหอภัยอยู ใหอภัยนี้ก็ยังรอจังหวะอีก
เหตุผลกลไกยังไง ที่ควรถอนถอนไดนะเรา เหตุผลมันมีนี่ พูดอยางนั้นก็พูดได ขอเทานั้น
แลวขอเทานี้ แลวเหตุผลที่ไหนๆ อางมาเหลานี้มันฟงไมคอยขึ้น นี่เนินสงา จ.ชัยภูมิ เรา
รูสึกวาใจจืดๆ ชืดๆ ชอบกลอยู เห็นคําพูดเหลาะแหละไมสมกับที่มาขอเรา นึกวาสรางไป
ถึงไหนแลว หรือจวนจะเสร็จแลว เพียงสะพานแคนี้ไปนั้น มาขอเทานี้แลวยังขออีกเทานี้
ฟงวาพวกชางพวกอะไรติดตอกันมาไมลงกัน เลยขออีกเทานั้นๆ ทั้งๆ ทีย่ ังไมไดสรางเลย
มันยังไงกัน
นี่ละที่เราชวยโลกชวยอยูอยางนี้ ไอผูที่มันจนตรอกขอมามากนะไมไดลด สวน
การเงินของเรารอยหรอ เพราะเราหยุดโครงการชวยชาติแลว จตุปจจัยอะไรก็ไมคอยมีมา
มีก็เขาถวายธรรมดามันก็ไมพอ เบามาก จึงตองเดือดรอนถึงดอลลาร สําหรับเงินที่เขามา
ถวายเรานี่มันแตไหนแตไรมาแหละ รอยทั้งรอยไปเลยเหมือนกันกับชวยชาติ เงินชวยชาติ
กับเงินที่เขาถวายเราเหมือนกัน เราไมเคยสนใจกับเรื่องเงินของเรา ที่จะไปสั่งใหซื้ออันนั้น
อันนี้มาใหเรานี้ไมเห็นมี มีแตออกทางโนนออกทางนี้เรื่อย
มีหลายดานหลายทางที่ชวยโลก เรียกวาหมุนไมทัน ทั้งขอรถขอรา ทั้งเครื่องมือ
แพทย อูย มันยังไงนักหนา เรียกวาชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดมาละ เงินของพี่นอง
ทั้งหลายที่มาบริจาคเรานี้ออกเพือ่ โลกๆ ทั้งนั้นเลย หากวาเราจะเก็บเงินที่ศรัทธาทั้งหลาย
มาบริจาคตั้งแตสรางวัดมานี้ เราไมอยากจะพูดวาพันลานนะ ถาหากวาหมื่นลานขึ้นไปนั้น

๗
เราจะพูดไดเต็มปาก เพราะ ๔๙ ปตั้งแตสรางวัดมานี้ ปจจัยทั้งหลายไหลออกอยางนี้
ตลอดๆ มา ได ๔๙ ป เราคํานวณดูซิมันจะไมถงึ พันลานยังไง พันลานหรือหมื่นลานขึ้นไป
ที่เขาถวายมามากมานอยนี้ออกหมดๆ บางทีสงมาเปนสิบๆ ลานอยางนี้ก็ออกหมด เขา
ตั้งใจสงมาถวายเฉยๆ ออกเหมือนกันหมดแหละเรา เราไมเคยสนใจ แลวเรื่องราวมี
อะไรบางวันนี้
ผูกํากับ หนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม
๔๗ หัวขอเรื่อง
ใครอยูเบื้องหลังถลม "สมเด็จเกี่ยว" ??
ผมอยากจะใหพี่นองพุทธศาสนิกชนไดตั้งสติกันใหม ตั้งสติใหดีๆ เพื่อจะไดเกิด
ปญญาทบทวนกระบวนความถึงเบื้องหนาและเบื้องหลังวา ใครคือผูตอกลิ่มใหคณะสงฆ
แตก ??
จริงๆ แลวคณะสงฆยังไมถึงขั้นแตกออกเปน ๒ เสี่ยง ๓ เสี่ยง แตก็ราวฉานไปแลว
ทั่วสังฆมณฑล เหตุการณที่เกิดขึ้นภายในวัดบวรฯ ก็ดี (จริงๆ แลวไมดี) เหตุพระธรรม
โกศาจารย เทศนจวกพระวัดปาดวยถอยคํารุนแรงถึงขั้นวาสติฟนเฟอนก็ดี (จริงๆ แลวก็
ไมดี) หรือเหตุที่พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว เทศนจวกพระชั้นผูใหญ
ดวยถอยคําที่รุนแรงตางๆ นานานั้นก็ดี
ซึ่งลวนแตไมดี เปนบอเกิดแหงความราวฉานแกการคณะสงฆทั้งนั้น
ใครจะมีสติบางวาควรจะแกไขปญหานี้ ณ จุดใด
ทั้งนี้ก็ตอ งหันมาทบทวนถึงชนวนเหตุที่กอ ใหเกิดความราวฉานวา
เหตุนั้นมี
จุดเริ่มตนมาจากใครหรือแหลงใด ซึ่งควรจะทบทวนนับตั้งแตการยกรางพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ… ที่เปนหมันไปแลวนํามาพิจารณากันกอนวา รางฉบับมหาคณิสสรนั้นมี
ใครเปนคณะผูดําเนินการยกราง
อันเปนชนวนเหตุใหเกิดขอโตแยงตามมาอยาง
หลากหลาย ทั้งคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สภาผูแทนราษฎร ก็ไมเห็นดวย ทั้งคณะมหา
เปรียญผูชํานาญการพระศาสนาก็ไมเห็นดวย และทางฝายหลวงตาพระมหาบัวก็ไมเห็นดวย
รูทั้งรูวามีหลายฝายไมเห็นดวย แตกลับนํารางฉบับนั้นยัดใสมือ "สมเด็จเกี่ยว" !?
ทําให "สมเด็จเกี่ยว" ตองตกเปนเปาโจมตีและถูกโจษอาบัติ !!
จากนั้นมาไมนานก็มีการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชขึ้น ซึ่งกอน
จะมีการแตงตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เคยดําริวา ควรจะใหมีคณะ

๘
กลั่นกรองงานสมเด็จพระสังฆราช เพื่อใหงานของคณะสงฆไดดําเนินไปดวยดีไมติดขัด
ปญหาการออกพระลิขติ ปลอม หรือการแอบอางพระลิขิตเพือ่ ประโยชนของใครบางคนจะ
ไดจบสิ้นกันไป
คณะสงฆวัดบวรฯ ก็ทราบถึงดําริของทานนายกฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง มีการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งคณะกลั่นกรองงานพระสังฆราชขึ้นมา แตไมรูอีทา
ไหน จูๆ ก็มีใครบางคนในฟากรัฐบาลเขาไปกาวกายงานของคณะกรรมการวัดบวรฯ
จากนั้นก็เขาไปในที่ประชุมมหาเถรสมาคม แจงความประสงควาเวลานี้สมเด็จพระสังฆราช
เห็นควรจะจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาในลักษณะคลายกับ
ยังอยูระหวางทรงพระประชวร
ผูสําเร็จราชการแทน เพื่อใหพระองคไดทรงพักผอนพระวรกายไดอยางเต็มที่
วันนั้นเปนวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ทราบวามหาเถรสมาคมยังไมมมี ติใดๆ ออกมา
เพราะยังไมรูวาจะจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาในลักษณะใด จึงใหกลับไปดูหลักกฎหมายวาดวย
การคณะสงฆเสียกอน
ยังไมทันจะนําขอกฎหมาย หรือลักษณะการจัดตั้งคณะทํางานเขาไปกราบเรียนให
มหาเถรสมาคมไดพิจารณาลงมติวา จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ก็กลับไปออกประกาศ
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
และแตงตั้งใหสมเด็จพระพุฒาจารย
(เกี่ยว) เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ จากนั้นก็
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗
พอวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ไดมกี ารประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการจึงนําเรื่อง
นี้เขากราบเรียนใหมหาเถรสมาคมไดทราบและอนุโมทนา มหาเถรสมาคมไดย้ําในมตินั้นวา
ใหดําเนินการไปตามมาตรา ๑๐ แหงพรบ.คณะสงฆ และใหรัฐบาลรับไปจัดทําประกาศ
มส.ทุกรูปยังไมรูเลยวา เรื่องทีพ่ ระคุณทานอนุโมทนาไปนั้นไดประกาศใชไปแลว !!
หลังจากนั้นมาก็มีการผลักดันให "สมเด็จเกี่ยว" แตงตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ
ปฏิบัติหนาที่แทนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต เปนผลใหสมเด็จพระสังฆราชตองพนจาก
ตําแหนงเจาคณะใหญเปนการชั่วคราว หลังจาก "สมเด็จเกี่ยว" ลงนามแตงตั้งไปแลว คณะ
ผูดําเนินงานก็นําคําสั่งนั้นไปประทับพระตราอิสริยยศของสมเด็จพระสังฆราช
ถูกหรือผิดอยางไรเรื่องนี้เปนหนาที่ของสํานักพุทธ ที่จะตองใหคําตอบแกประชาชน
ครั้งแรกพระภิกษุสายวัดปา ๑๐ รูปเดินทางเขายื่นหนังสือและเรียกรองใหสํานักพุทธตอบ
คําถาม แตไมมีใครออกมาตอบ

๙
ใหโอกาสคนหาคําตอบอีก ๑๐ กวาวัน พระภิกษุสายวัดปา ๓๐๐ กวารูปไดเดิน
ทางเขาไปทวงคําตอบอีกครั้ง สํานักพุทธปลอยใหทานนั่งรอนานนับ ๒ ชั่วโมงก็ไมมีใคร
ออกมาใหคําตอบ
พอพนจากวันนั้นไปแลว ทางสํานักพุทธถึงไดมาออกแถลงการณเรื่องการใชพระ
ตราสมเด็จพระสังฆราชอยางไมเปนทางการนัก
คิดออกหรือยังใครทําใหสงฆแตก !!
ณ. หนูแกว
หลวงตา แลวใครคิดออกหรือยังละ แลวมีอะไรอีกละ
ผูกํากับ อันนี้กม็ ากอยู แตมีเนื้อหาสาระ เปนแถลงการณของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของมหาเถรสมาคม
ชาวพุทธแหงประเทศไทยประกอบดวยชาวพุทธหลายฝาย
ติดตามการทํางาน
ของมส.ซึ่งเปนองคกรปกครองสูงสุดของคณะสงฆในประเทศไทย ไดรบั ความยอมรับจาก
คณะสงฆ
การอุปถัมภจากฝายรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
ประชาชนชาวไทยอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข
ไมมีการเบียดเบียนกันเหมือนบาง
ประเทศ พระสงฆตางทําหนาที่ชวยเหลือพุทธศาสนาตามภูมิธรรมและกําลังของตน แตละ
รูปชํานาญการในเรื่องอะไรก็ทําหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
ถึงแมวา พระสงฆ
ประเทศไทยจะมีจํานวนมากและแบงเปนนิกายถึงสองนิกาย คือ มหานิกายและธรรมยุต ก็
ตาม แตการปกครองก็ยงั อยูใน พรบ.สงฆดวยกัน อยูภายใตรมโพธิสมภารเดียวกัน มีการ
เอื้ออาทรชวยงานพระพุทธศาสนา งานของประเทศชาติอยางไมยอทอ ทําใหพระสงฆ
สามเณรในประเทศไทย ถึงแมจะมีถงึ สองนิกายก็ตาม พระสงฆสามเณรก็ยังมีสมัครสมาน
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันจนถึงปจจุบัน
ตอจากสองสามปที่ผานมา ประเทศไทยไดเกิดวิกฤตทางดานเศรษฐกิจขึ้นอยาง
รุนแรง ไดมีพระสงฆทสี่ รางบทบาทใหแกสังคมขึ้นมา ทําใหพระสงฆไทยมีความโดดเดน
ดวยการสังคมสงเคราะห ดวยการจัดทําโครงการผาปาชวยชาติขึ้น คือ หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ชวงแรกของโครงการเปนประโยชนแกสังคม
อยางดียิ่ง ระยะหลังเมื่อเงินมากขึ้น คนนับถือมากขึ้น ทําใหลืมพื้นเพเดิมวาตนเองเปน
พระสงฆในพระพุทธศาสนา นึกวาตนเองเปนพระอรหันต พูดจาไมเกรงกลัวผูใด หยาบ
คายกักขฬะ พูดจาไมเหมาะสมที่จะเปนพระผูใหญในสังฆมณฑล

๑๐
ดูถูกเหยียดหยามองคกรการปกครองคณะสงฆ เปนเสมือนองคกรเปรต เปนกลุมที่
ทําลายพุทธศาสนา ไมมีรูปไหนที่รักษาพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนกลุมที่ละโมบโลภมาก
อยากไดยศไดตําแหนง เสวยสุขอยูบนกองเงินกองทอง และอีกสารพัดที่จะสรางผลกระทบ
ใหกับพุทธศาสนาอยางไมรูจักจบสิ้น นิสัยดื้อดานไมฟงใคร คุณสมบัติไมใชอรหันตที่
แทจริง แตโกหกหลอกลวงประชาชน ใชชื่อโครงการวา โครงการผาปาชวยชาติ แตไดเงิน
จากการทอดผาปา ทําใหคนรอบขางมีฐานะสมบูรณพูนสุขอยางถวนทั่ว ทําใหนายทองกอน
วงศสมุทร ออกมาประทวงคัดคาน ปลด ดร.วิษณุ เครืองาม และ พล.ต.ท.อุดม เจริญ
ออกจากตําแหนง ประทวงชุมนุมคัดคานพระสงฆเปนจํานวนหลายครั้ง รวมจํานวนการ
ประทวงคัดคานไมต่ํากวา ๕๐ ครั้ง เปนที่เอือมระอาของหมูสงฆดวยกัน
อนึ่งการแตงตั้งพระพุทธชินวงศ เปนผูรักษาการแทนพระผูใหญธรรมยุตในครั้งนี้
เปนเพียงการรักษาการชั่วคราว
ในระหวางเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประทับรักษา
พระองคอยูเทานั้น มิใชเปนการแตงตั้งเจาคณะใหญธรรมยุตเปนการถาวรแตอยางใด
สําหรับขั้นตอนของการประทับพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชนั้น สมเด็จพระ
พุฒาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ไดลงนามแตงตั้งเจาคณะผูปกครองสงฆใน
ตําแหนงแตงๆ ในพระนามสมเด็จพระสังฆราชแลว จะตองประทับตราพระตําแหนง
สมเด็จพระสังฆราชใหปรากฏวา เปนการกระทําในพระนามโดยอํานาจหนาที่อันมีอยูเอง
แตโดยที่พระตราดังกลาวไมไดเก็บรักษาไวที่วัดสระเกศ หากแตเก็บรักษาไวที่สํานักงาน
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารยจึงมีหนังสือถึง
พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจะใหดําเนินการตอไป สํานักงาน
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ก็จะตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอไปใหเลขานุการสมเด็จ
พระสังฆราชเปนผูประทับตราดังกลาวเอง แลวสงใหผูที่เกี่ยวของตอไป โดยไมเกี่ยวของกับ
ทางวัดสระเกศแตประการใด
จึงเห็นไดวาเปนการตรวจสอบและคานกันดีอยูแลว และถูกตองดีงามตามกฎหมาย
และธรรมเนียมปฏิบัติทกุ ประการ หาไดมีสาระที่ผูใดจะยกขึ้นโตแยงไม ทัง้ นี้ สนง.
พระพุทธศาสนาแหงชาติมิไดมีสวนเกี่ยวของใดๆ ในการดําเนินการดังกลาว สนง.
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดเสนอคําชี้แจงนี้ตอที่ประชุมมส. และผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ
ดวยแลว จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗

๑๑
หลวงตา ก็แสดงวาวัดทั่วประเทศไทยนี้มีวัดที่บริสุทธิ์ คือวัดสระเกศวัดเดียวนี้
เทานั้นใชไหมละ เราก็ตองถามปญหาไปอยางนั้น วาอะไรชางเราไมสนใจ เรื่องความ
สกปรกมันจะเอาความสะอาดมาพูดไมได ตองเอาแตเรื่องความสกปรกมาพูด ความดีงาม
เลยถูกทําลายไปหมดๆ ใครทําความดีที่ไหนๆ เที่ยวตามลบลาง ตามทําลายกีดขวาง
ประเภทตางๆ อยูในพวกนี้ทั้งนั้นจะเปนพวกไหน ที่วาเปรตนั่นผิดไปตรงไหนละ ผูท ี่ทํา
ความเสียหายแกชาติแกศาสนามันคือตัวไหนละ ตัวไหนรายกาจกวากัน ปากวอๆ หลวงตา
บัววาพวกเปรตนี่มันผิดที่ตรงไหน ก็มันทําชาติและศาสนาจะใหลมจมอยูตลอดมานี้จะวาไง
เสียหายไหมตรงนั้น ที่เราวาพวกทําลาย วาพวกเปรต มันผิดไปไหนละ ผูอื่นเราก็ไมไดวา
เปรตนี่นะ เราวาแตพวกมันจะกินบานกินเมือง กินไมเพียงไมพอกินไมหยุดไมถอยนี้
ตางหากนี่นะ เรียกวาพวกเปรต กินไมหยุด หิวโหยมากทีเดียวพวกนี้ มีเทานั้น แลวมีอะไร
อีกละ
ผูกํากับ มีอกี ครับ แตเขาชี้แจงมาเยิ่นเยอยืดยาว ตองไปยอกอนครับ
หลวงตา เราก็ไมอยากฟง คือมันมีตงั้ แตเรื่องโกหกหลอกลวงปลิ้นปลอน หวานลิ้น
หลอกคนตลอด ความจริงนิดหนึ่งมันไมมีๆ เอาธรรมจับไปตลอดนี่นะเรา เพราะฉะนั้น
อานที่ไหนที่ควรยอนเอายอนอีก เราจะฟงทุกกิทุกกีเลย มันไมมีสาระอะไรเลยพอที่จะ
ยกขึ้นมาพิจารณา และเปนการสงเสริมพุทธศาสนา มันมีแตเรื่องทําลายทั้งนั้นไมวา
สวนยอยสวนใหญ ออกมาดวยการทําลายทั้งหมด เมื่อเปนเชนนั้นคนทั้งแผนดินไทย ทั้ง
พระเจาพระสงฆผูดิบผูดที านฟงอยูดว ยความเปนคนเหมือนกัน ทําไมทานจะทราบไมได
เมื่อทราบแลวตองคัดคาน ชะลางกันมาตลอดอยางนี้แหละ ไมงั้นกลืนหมดพวกนี้ พวกนัก
กลืนนักกิน เรียกวาเปรตจะผิดไปไหน กินไมหยุดไมถอย
การพูดอยางนี้ไมไดเสียหายอะไร เหมือนผูที่กินที่กลืนนะ ผูที่กินที่กลืนดวยอุบาย
วิธีการตางๆ นั้นละตัวสําคัญมาก เสียหายตรงนั้น ที่วาพวกเปรตมันเสียหายตรงไหน ก็มัน
กินมันกลืน วาเปรตเทานั้นเสียหายตรงไหน มีเทานั้นเหรอ
ผูกํากับ อันนี้เหมือนกับเขาแปลงสารละครับ ที่เขาเขียนวาดีก็แปลงเปนชั่วเสีย เขา
เขียนวา ขบวนการขบถตอพระพุทธเจา (เปาหมายทําลายพุทธ) เขาคือ ๑) ลัทธิศาสนา
นิยมความรุนแรง ๒) ลัทธิศาสนาแบบศาสนสัมพันธ ๓) กลุมพุทธที่กลายพันธุ ทั้งสามนี้
เขาโยงมาเขาคุณทองกอน ออกจากคุณทองกอนก็ไปถึงมหาเถรสมาคม พระเถระ แลวก็ศา
สนสัมพันธ ทั้งสามอยางนี้โยงมาที่รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม แลวลงมาที่ ผอ.อุดม สนง.
พระพุทธศาสนา

๑๒
หลวงตา แลวเขามีความหมายอะไร
ผูกํากับ ก็เอาความดีใสตัว เอาชั่วใสคนอื่นแหละครับ
หลวงตา เอาละเขาใจ เขาเอามานานแลวพึ่งมาออกหนังสือพิมพ เขากินจนขี้ออก
แลวนี่พึ่งมาออก เอาความดีใสตัว เอาชั่วใสคนอื่น เขาออกมานานเปนมานาน กินมานาน
แลว เราก็ฟงไปเพือ่ พี่นอ งทัง้ หลาย ที่อุตสาหพยายามบึกบึนนี้ก็เพื่อพี่นองทั้งหลาย เราเอง
เราไมมีอะไร นี่เกี่ยวโยงกันหมด ไมงนั้ มันจะกลืนเสียหมดเลย เอาไมค้ําคางมันไว ก็มีเทานี้
แหละ กับคุณทองกอน เพราะฉะนั้นมันถึงขวางเขานักหนา สองกษัตริยนี่ขวางเขามาก
ทีเดียว กษัตริยทองกอน กษัตริยบัว มันขวางเขา เอาไมค้ําคอเขาไว ไมงั้นมันจะกลืนจน
หมดเลย มีสองกษัตริยนี่เอาไมค้ําคอไว มันจึงมาบีบมาบี้มาโจมตีทุกแบบทุกฉบับ ตีกต็ ีไป
เถอะเฉย ขอใหงานการดําเนินไปเปนอรรถเปนธรรม เพื่อเชิดชูชาติไทยและพุทธศาสนา
ของเรา เราเปนที่พอใจ ตายไปเมื่อไรเราก็หายหวง จะมาทําแบบสุมสี่สุมหาทั้งๆ ที่ขวางทุก
สิ่งทุกอยาง ขวางตาขวางใจทุกอยางใหเราฝนไปตาม เราฝนไมไดเราบอกจริงๆ ตองเอากัน
อยางตรงไปตรงมาเลย ก็มีเทานั้นละ
ผูกํากับ เขาสับเปลี่ยน เดิมสนง.พุทธศาสนาแหงชาติ ขึ้นกับสํานักนายกรัฐมนตรี มี
นายวิษณุ เครืองาม เปนผูดูแลรับผิดชอบ ตอนหลังเปลี่ยนใหมเมื่อวานนี้ ครม.เปลี่ยนมา
ให พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เปนผูดูแลรับผิดชอบสนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติแทนวิษณุ
เครืองาม ไปแลวครับ
หลวงตา อันนี้เปนมงคลอยู เราฟงแลวเปนมงคลอยู ถาปลอยใหมันอยูนั้นหมด
ชาติหมดศาสนา เกี่ยวโยงไปหมด เอาพุทธศาสนาเปนกําลังอันใหญหลวงทีแรก เริ่มตั้ง
ตั้งแตสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติอปุ ถัมภอปุ ฏฐาก นี่ละแผลงฤทธิข์ ึ้นตรงนี้ จะขึ้นตรงนี้
แลวจะกวาดตอนเอาใครๆๆ มาเปนเครื่องมือเปนบอยของมันหมดแลว ตลอดชาวพุทธ
ของเรา เอามาเปนเครื่องมือแลวเขาโจมตีชาติ
นี่ไดรูไดเห็นอยูตลอดเวลานี่จะวาไง เพราะฉะนั้นจึงตองเอากันอยางหนักเลย นี่
กําลังใหญมันจะเขาชองนี้ พูดใหมันชัดอยางนี้ มันจะกลืนทั้งชาติกลืนทั้งศาสนา เอาศาสนา
เปนเครื่องมือ เปนอํานาจใหญหลวงและเขาไปตีชาติใหจม ชาติจมไดงายถาลงศาสนาเขา
ตรงไหน เพราะศาสนามีอํานาจมากนะ ไมใชเรื่องเล็กนอย เมื่อเปนเชนนั้นเราเปนเจาของ
ของทั้งชาติทงั้ ศาสนาใครจะมาแตะไมได เราออกอยางนี้เลย เอามาๆ แตะไมได วางั้นเลย
เราพูดตรงๆ อยางนี้ละเรา เราไมกลากับใคร ไมกลัวกับใคร ผิดมาฟดกันเลย ใครจะวาเรา
พูดหยาบโลนหรือพูดอยางเขาโจมตี โจมตีชางหัวเขาซิปากเขานี่นะ เราอยากฟงก็ฟง ไม

๑๓
อยากฟงเราก็เฉยเสีย ปากเราก็มีใชไหมละ ปากเขาก็มีใหเขาวาไปซิ ไปสนใจอะไร เราเล็ง
แตเหตุแตผลกลไกที่สําคัญเพื่อชาติเพื่อศาสนาของเรานี้ ที่เรารักษาอยูดวยกันทุกคนนี้
สําคัญมาก เราจะดูจุดนี้ จุดเหลานั้นวาอะไรชางหัวมัน เหาแวกๆ วักๆ เปนอะไร มี
เทานั้นละ
นี่เปลี่ยนกันมาแลวก็เปนมงคลละ คราวนี้เปน เราพิจารณาโลงใจ แยกออกมานี้
ไมอยางนั้นหมด เพราะฉะนั้นถึงไดเอากันตลอดกับเรา เรียกวาชี้นิ้วเลย ถอยไมไดวางั้น ถึง
ขนาดที่วาไลมันออก เขีย่ มันลงทะเล นูนนะเรา ของเลนเมื่อไร นี่ละเขาวาเราหยาบ ก็ไม
หยาบยังไง เขี่ยตัวมหาภัยตอชาติตอ ศาสนาลงทะเล เพื่อคนทั้งชาติทงั้ ศาสนาจะไดอยูเปน
ผาสุกมันหยาบที่ไหนหลวงตาบัว ใหเขี่ยตัวเสนียดจัญไรออกมันเสียหายที่ตรงไหน เอาสิ่งที่
เปนมงคลไวเทิดทูน ชาติศาสนาเปนสมบัติของเราทุกคน เราเห็นอันนี้เปนสําคัญ
เพราะฉะนั้นอันไหนที่มาเปนภัยเขี่ยลงทะเล เราเองพูดนะ เอาใครจะวาอะไรใหวา
เราพูดจริงๆ เอาไวทําไม คนทั้งโลกเขารูกันทําไมตัวเองยังไมรูตัวเอง ยังจะกลืนบานกลืน
เมืองตอไป หนาดื้อหนาดานมีอยางเหรอ นี่แลวมันถึงเอากันหนัก เขาวาหลวงตาบัวนี้หนัก
ไมหนักยังไงขาศึกมีแตมหาโจรๆ จะเอาหมัดเดียวไมไดกฟ็ าดสองหมัดสามหมัด ไปยืม
หมัดหมามาชวยอีก ฟดกันอีกซิ ใหถอยไมถอย หมาเรามีหลายตัว ตัวหนึ่งมันมีกี่หมัดไมรู
ละ เรียกรองมันมา สูชวยกูนะ หมัดกูหมดแลว หมัดสูอยูหลังมีกี่หมัด กูจะขนไปฟดมัน
หมดละ เอาละพอ
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