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ทําลายศาสนาเสียเอง
กอนจังหัน
วัดนี้ตองไดคอยกําชับกําชาไวพระจะมากเกินไป ถามากเกินไปเสียผลภายใน จึง
รับไวเทานั้นๆ จํากัดที่พอดีๆ ถามากกวานั้นแทรกเขาไปถี่ยบิ ความเพียรไมดี วัดนี้จึง
กําหนดไวหมดเลย เวลานี้ก็มีเพิ่มเขาทางโนน ที่ไดเพิ่มพระเขาคือวัดใหมนี่ละ กําแพง
ขางนอกดานโนนมีพระ ปลูกกุฏิทางดานโนน ตรงกลางมานี้เปนสาธารณะพวกเดือน ๙
เดือน ๑๒ เขาใจหรือเปลา เดือน ๙ เดือน ๑๒ มันหอนอึกทึก ปลอยใหปลูกกุฏิ
ทางดานโนนใหพระอยูสงบๆ มาทางดานนี้เปนสาธารณะไปเลย เลอะเทอะไปเลยวางั้น
เถอะ มาทางดานนี้เปนดานเลอะเทอะไปเลย
เรื่องอรรถเรื่องธรรมนี่ โธ โลกนี้มีนอยมากนะ ที่จะรับทราบพอสนใจบางก็พวก
ชาวพุทธนั่นละ เพราะศาสนามีพุทธศาสนา ชี้นิ้วเลย นอกนั้นไม ปดเลย มีแตคลังกิเลส
คลังฟนคลังไฟอยูในนั้นเสร็จ คลังอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ อยูในนั้นเสร็จ
สําหรับพุทธศาสนาโดยแทแลวไมมี มีแตคุณลวนๆ โทษนี้ปดออกๆ แลวประมวลเขา
มาสูการปฏิบัติของตัวเองก็เหมือนกัน กลั่นกรองๆ ออกๆ เหลือแตธรรมชาติลวนๆ
นั่นเห็นไดชัด เอา ดูซิทนี่ ี่ดูโลก เปนอยางนั้นนะ
จึงวาขนโคกับเขาโค เขากันไดแลว เขาโค โคตัวหนึ่งมีสองเขาแตขนเต็มตัว
เรื่องของกิเลสพอกพูนตัวขึ้นมาจนมองหาธรรมคือเขาโคไมเห็นเลย มันพอกพูนใน
หัวใจ หัวใจเรานี่ละไมตองดูหัวใจใคร การพูดนี้พูดเพื่อแกตนๆ สําหรับแกไขตนเอง
ไมใชเพื่อคนนั้นคนนี้ ไปดูถูกคนนั้นเหยียดหยามคนนี้ใชไมได ไมใชธรรม ถึงเขาไมดกี ็
เอาความไมดีเขามาเตือนตนเอง ไปวาเขาไมดีเพิ่มเขาไปอีกใชไมได
เรื่องพุทธศาสนานี้เปนสําคัญมาก แตเวลานี้ก็พระนั้นแหละอยูในพุทธศาสนา
ทําลายศาสนาเสียเอง มันเลอะเทอะไปหมดนะเวลานี้ เลอะขนาดนั้นแหละ นี่ก็ไดทราบ
แววๆ วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ป แลวพวกบายศ
บาลาภมันกําลังจะไปกวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยขอสมณศักดิ์บาอะไร ก็ตัว
สมเด็จตัวไลถอดออกไปนั่นละมันกองมหาโจรอยูนั้น อูย นาทุเรศนะพระประเภทนี้
ทําลายศาสนาอยางรายแรงมากนะ
ตั้งยศสูงเทาไรๆ
ยิ่งเปนบาหนักเขาๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงรําคาญมากที่สุดเลยพวกพระรบกวน มันมีแตชอื่
พระ เอาผาเหลืองคลุมหัวแลวใจเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารปาๆ เถื่อนๆ เต็มอยู
นั้น
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เวลานี้ศาสนากําลังถูกทําลายดวยเพศสมณะที่นับถือกันวาสงเสริมศาสนา คือ
พวกทําลาย ไมหาไหนพวกนี้ พวกหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ หายศหาแย็ดที่ไหนนี่นะ กวน
มากที่สุดทําลายมากที่สุดคือพวกนี้ เรื่องศีลเรื่องธรรมไมสนใจ ไมสนใจเลย แตเรื่อง
อยางนี้สนใจมากออกหนาออกตา เดี๋ยวนี้ก็เที่ยมคุมอํานาจเขาไปแลวนี่ ขอสมณศักดิ์
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตัวเปงๆ ตัวยักษใหญมหาโจร พวกตะกละตะกลาม
ลุกลี้ลุกลน พวกเกานั้นแหละที่คอยทําลายอยูเวลานี้ คอยสังเกตดูนะ พวกเกานี่ละพวก
ตะกละตะกลามลุกลี้ลุกลน หาแตยศแตลาภปาๆ เถื่อนๆ ศีลธรรมมันไมสนใจ ทุเรศ
เหลือเกิน ไมไดสนใจพวกนี้เรื่องอรรถเรื่องธรรม เลวรายไมมีใครเกินพวกนี้ พวก
ผาเหลืองปกคลุมหัวโลนมันอยูนี้ พูดใหชัดเจน
ความจริงเปนอยางนั้น ธรรมพูดเปนอยางอื่นไปไมได ตองพูดใหชัดเจนตาม
อรรถตามธรรม มันเลวขนาดนั้น การพูดตามเรื่องความเลวมันผิดไปไหน ผูที่เลวนั่นนะ
ทําความเสียหาย
ผูที่พูดเรื่องความเลวเพื่อแกไขดัดแปลงหรือเปนคติเตือนใจกัน
เสียหายที่ตรงไหน มันเลอะเทอะขนาดนั้น พระเลวที่สุดสมัยปจจุบันนี้ ตัวเปงๆ ละตัว
มหาโจรตัวเลวที่สุด กอเรื่องนั้นกอเรื่องนี้ขึ้นมา ที่จะใหเปนความสงบรมเย็นแก
สวนรวมนี้เราอยากจะพูดวาไมมี มีแตเรื่องกอกวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทุเรศเหลือเกิน นี่ละ
กิเลสมันหยาบมากๆ หยาบมากที่สุด กิเลสของพระยิ่งหยาบมากทีเดียว
ใครก็ไมกลาแตะเพราะเห็นผาเหลือง ผาเหลืองนี่เปนมาตั้งแตพระพุทธเจาทุก
พระองค ศาสดาทุกองคครองผาเหลือง สาวกของศาสดาครองผาเหลืองแกนขนุนยอม
กรักยอมฝาด ตามตํารามี เปนอยางนี้ทั้งนั้น ใครจะไปแตะก็แตะไมได คือผาเหลืองนั่น
ละเขาไมกลาแตะ ทางนี้ยิ่งกลายิ่งสนุกสนานตะกละตะกลามเขาสวมเขาถาน เวลานี้พระ
กําลังเขาสวมเขาถาน หายศหาแย็ด ลาภสักการะปาๆ เถื่อนๆ นี้คือสวมคือถาน พวกนี้
ถามันมีหางจับหางดึงออกมันก็ไมออก หางขาดมันไมยอมออก เปนบากับยศกับลาภนี่
ละ เราก็ไมเคยเห็น
พระดวยกัน เรียนคัมภีรวินัยมาดวยกัน ทานสอนวายังไง มาดวยกัน อาน
ดวยกัน รูดวยกัน นี่ละมันนาสลดสังเวช พระที่ตะกละตะกลามสรางแตความเดือดรอน
ใหแกสวนรวมๆ พระผูทา นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอิดหนาระอาใจเอามากนะทุกวันนี้ พวก
นี้พวกตะกละตะกลามพวกหนาดานไมมียางอาย เดี๋ยวนี้กําลังเริ่ม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงครองราชสมบัติถึง ๖๐ พระพรรษานี่ละพวกนี้จะขอยศขอแย็ดอะไร ขอ
สมณศักดิ์สมณแส็ก
สมณศักดิ์กแ็ ปลวา ศักดิ์ศรีดีงามของพระผูทรงความสงบ แปลวางั้น นี่มันขอ
สวมขอถาน ตั้งใหมเสีย ตั้งสวมตั้งถานใหมันเสียพวกนี้ พวกขอสมณศักดิ์เกงๆ นี่ เอา
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สวมเอาถานใหมันแทนสมณศักดิ์เสีย
จะพอดีกับความเลวรายหยาบโลนของมัน
สกปรกมากพวกนี้ พระพวกเดียวกันนี่นะมันสรางแตความสกปรกเขาศาสนา ศาสนา
เลยเลอะไปหมดเวลานี้ พระดีก็อิดหนาระอาใจ แลวก็มาเปอนดวย ถูกตําหนิติเตียน
เพราะผาเหลืองดวยกันก็ถูกตําหนิติเตียนไปดวยกันกับพวกหนาดาน ไมมียางอายนะ
พวกนี้ มันเลยโลกไปแลว นาทุเรศ
เอา ฟง ไมมีใครละพูดอยางนี้นอกจากหลวงตาบัว จะเอาหลักเกณฑมาพูดเลย
เอา คานมาวางั้นเลย ไอพวกที่มันทํามันมีหลักมีเกณฑมาจากไหน กาฝากมหาภัยๆ
ทําลายศาสนา นี่เอาหลักเอาเกณฑมาพูด เปนยังไงเอาคานมา วาอยางนั้นเลยเรา การ
ปฏิบัติศาสนาไมปฏิบัติตามหลักธรรมจะปฏิบัติยงั ไง มันเลอะๆ เทอะๆ นะนาทุเรศ
เอาละใหพร
หลังจังหัน
(ถวายศูนยดวงตาหาพันบาทครับ เพื่อจะไดหทู ิพยตาทิพยครับ) เออ ถวายไป
เถอะ ความจริงเปนอยางนั้นทําบุญดวงตา กระจายออกเปนกิ่งกานออกไป หูทิพยตา
ทิพย ออกจากหลักใหญคือกองบุญใหญของเรา
เขาออนทั้งสองเลยไมทราบเปนไง เดี๋ยวนี้เขาทางนี้ก็เปนเขาออน แตกอ นออน
เขานี้ เดี๋ยวนี้เขานี้มาเคียงขางกันเขาแลว ตอไปตองคลานซิ ก็เขาออนเดินไมไดมันก็
ตองคลาน ถาแขนออนอีกก็หมดทา นอนบนละ จะบนอะไรไมรู พวกลูกศิษยลูกหาเขา
บนนั้นบนนี้ เวลาเราเปนนี้เราจะบนยังไงนา
วันนี้วันเสาร วันอาทิตยดูเหมือนจะไปเทศนภูกระแต ทางศรีธาตุ พอพูดเรื่อง
ศรีธาตุก็ชวยนอยเมื่อไร โรงพยาบาลศรีธาตุเยอะนะ ไปที่ไหนผานไปไหนมีแตชวย
ทั้งนั้น ชวยโรงพยาบาล (เห็นรถโรงพยาบาลที่เขียนชื่อหลวงตาบริจาค มันมีกําลังใจนะ
คะหลวงตา วาเราไดทําบุญกับหลวงตา แลวหลวงตาก็ไดชวยเหลืออยางนี้) อันนั้นตึก
๒๒ ลานนะ หลังกอน ๘ ลาน พอดี ๓๐ ลานมันสองหลังสรางให ทํากําแพงใหดว ย
เครื่องมือภายในก็ให
เพราะโรงพยาบาลโนนสะอาดนี้รับใชวัดนี้ตลอด อยางทุกวันนี้หมออวนก็มาทุก
เชา มานี่ปบแลวก็ไปทํางาน เพราะฉะนั้นเวลาจะใชอะไรถึงงาย ปบสั่งเดี๋ยวนั้นเลยไป
เครื่องมือแพทยก็หมออวนทั้งนั้นเปนคนสั่ง สั่งหมออวนแลวสะดวกไปเลย คือเขาเปน
หมอ เครื่องมือแพทยเอายังไงๆ เขาสั่งปุบๆ เลย เขาก็เกรงใจเรา เราเขาไปถามมี
ขัดของอะไร เขาก็เกรงใจเพราะหมออวนเคารพวัดนี้มากทีเดียว ไมกลาพูดอะไร
สุดทายเราก็เขาหองนั้นหองนี้ เอาจากเจาหนาที่ในหองนั้นๆ มา คือหมออวนไมกลา
บอก ถามทีไรไมกลาบอก เขาทําอยางนั้นเราก็ทําแบบนี้ เขาหองนั้นหองนี้ถาม ตกลงก็
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สรางตึกใหญใหเสีย ตึกเล็ก ๘ ลาน ตึกใหญ ๒๒ ลาน พอดี ๓๐ ลาน ชวย เราผานรถ
ไปเห็นเขาเขียนไว เราก็เฉยเสีย หูหนวกตาบอดไปเลย คือเราบอกแลวไมจําเปนตอง
เขียนชื่อเรา ก็บอกไปทุกแหงนั่นละบรรดาโรงพยาบาล แตเขาก็เขียนของเขาอยางนั้น
เราก็เลยปลอยเดี๋ยวนี้
(หมออวนพูดใหเพื่อนๆ ฟงวาจะขึน้ ตึกหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เปน
หนาดานเมืองอุดรคะ) อยางรถก็เหมือนกัน รถบริจาคโดย.... ศรัทธาญาติโยมหามา
แทบเปนแทบตาย เอาชื่อหลวงตาบัวไปใสใชไมไดนะ (แตกต็ องใหหลวงตานํา) นําก็
ตามเถอะเราไมอยากนํา นําตัวหนังสือ นําอันนี้พอแลว เราพูดจริงๆ เราไมเอาอะไรเลย
ทําอะไรทําไปเรื่อยๆ ไมเอาอะไรไมหวังอะไรทัง้ นั้น ความหวังไมมี มีแตความเมตตา
กระจายครอบไปหมดเลย ทําไปดวยอํานาจความเมตตา อยางไปนั้นไปนี้เหมือนกัน ไม
มีใครทราบจากเรา เรื่องเหลานี้จะพูดใหใครฟงไมได ขัดของ เปนเรื่องเฉพาะตัวเอง
แลวออกๆ ถาจะแย็บออกบางก็ออกอยางนั้น ถาไมแย็บก็ไปตามเรื่องของเจาของ
เมื่อวานไปพักที่หนองกอง เมื่อวานซืนไปดาน สองดานเต็มรถนะ สองดานนี้ให
ครอบครัวละ ๗๐๐ ไมไดใหมาก ทางเขาใหญใหครอบครัวละหนึ่งพันๆ คือเงินสดให
ครอบครัวละหนึ่งพัน พอเห็นเราบริจาคคนนั้นก็เอามาคนนี้เอามา รวมกันแลวพวกนี้
เลยไดครอบครัวละ ๑,๖๐๐ เพิ่มไปอีก ๖๐๐ เขามาบริจาคเขานี้หมดเลย ก็เราไมเอา
อะไรนี่ ไปทีไ่ หนเหมือนกัน เราไปใหเราไมไดไปเอา ใหทั้งนั้น เทศนาวาการมากนอย
เพียงไรนี้ เขาทุมกันลงมา มอบใหวัดหมดเลยไมเอาเลย อยางนั้นจึงเรียกวาทํา
ประโยชน ก็เราไมเอาอะไรนี่ เราชวยอยางนี้ชวยโลก ตายแลวก็ดีดผึงเลย
พูดใหมันชัดเจนเต็มหัวใจ ไมมอี ะไรสงสัยแลวภายในหัวใจนี้ หมดโดยสิ้นเชิง
พระพุทธเจากราบอยูในหัวใจตลอดเวลาอนันตกาลวางั้นเถอะ
ไมตองไปถามหา
พระพุทธเจาคือองคไหน
เหมือนน้ําพอไหลเขามหาสมุทรทะเลหลวงแลวเปนน้ํา
มหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเลย จิตนี้พอผางเขาถึงขัน้ วิมุตติหลุดพนแลวจาเปน
อันเดียวกันหมด เหมือนน้ําในมหาสมุทรทะเลหลวง แลวไปถามหามหาสมุทรที่ไหน น้ํา
ไหลลงไปก็เปนมหาสมุทรแลว เปนแลวๆ จิตที่เขาถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสวน ผึงเขามาเปน
อันเดียวกันแลว นั่นเปนอยางนั้น
ทางทํานี่ทําตลอด อยางทําอยูทุกวันนี้ แตจะหวังอะไรจากการทําไมมี ไมมีเลย
มีแตทําดวยความเมตตาๆ กระจายออกเรื่อยๆ ที่จะเอาอันนั้นอันนี้อยางเขาเขียนปาย
เราไมอยากใหเขาเขียน บอกเขาก็ไมฟง เราก็เลยปลอยตามเรื่องของเขา เรื่องเขาเรื่อง
เราไปเลย นั่นเรื่องเขาเสีย นี่เรื่องเราไปเลย เอาอยางนั้นละ
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วันนี้ไมพูดอะไรมาก เมื่อเชานี้ก็พูดแลว เรื่องขอพัดยศ พวกพระนี่กําลังเปนบา
นะ บากับยศกับลาภ พวกนี้มันไมสนใจกับศีลกับธรรม บวชมาเอาผาเหลืองคลุมหัว
แลวก็กวนโลกเขา กวนบานกวนเมืองเขาไปเทานั้นเอง ที่จะทําประโยชนใหโลกสงสาร
ทําประโยชนใหตนแลวก็กระจายไปถึงโลก มองหามันไมปรากฏนะ มีแตจะกวานเขา
มาๆ ยกตนใหใหญ มันจะใหญอะไรประสาอึ่งอาง ยกเทาไรมันก็อึ่งอาง สุดทายก็ทอง
แตกทองระเบิด อึ่งอางกับวัว นั่นละทานเขียนไว อึ่งอางคือพองตัว แขงวัว วัวคือธรรม
คือกรรม อะไรจะเหนือกรรมไมได กรรมไมวา กรรมดีกรรมชั่วมีอํานาจสุดยอดอยูนนั้
หมด เราจะไปพองตัวใสกรรมใสธรรมนี้ไมได ทองระเบิดเลย ใหพร
เออ ทานบุญมีกพ็ ูดกับหมอวิยะดาแลว ทานบุญมี นาคูณเรา ก็ดีทานมาปรึกษา
เรา แลวก็มาเลาเหตุการณของผูเปนโรคใหฟง ของทานบุญมีนี่ละใหเราฟง เปนอยาง
นั้นๆ ภายในนี้ หมอวาจะเจาะจะอะไร แลวเจาะนั้นไดอันนั้นมาเสียอันนี้ ไดอันนี้เสียอัน
นั้น รวมแลวเสีย เราเลยบอกไมตอ งไป อายุกข็ นาดนี้แลวพอเปนพอไปแลว ตายก็พอ
ตายแลวละ อยูก็พออยูม าแลวไดหลายปแลว ตายก็พอตายแลวแหละ ไมตองไปเราวา
งั้น เราเปนนักธรรมะชวยตัวเองซิ เหลานี้ชวยมันไมไดแลว ทีนี้ใหเราชวยตัวเอง เทานั้น
พอ เขาก็จะไมเอาไปละ มาปรึกษาเราเราใหขอปรึกษา ถาไมปรึกษาเราก็ไมให ไปหา
อะไร เทานี้พอ
(เชาวันนี้ทองคําได ๕๐ สตางคครับผม) ไดเทาไรเอาหมดแหละ ฟงแตวา
ทองคําประเภทซึมซาบ มันก็คอยซึมของมันไป ไดเทาไรเอาหมด เดี๋ยวนี้มันใกลจะถึง
สามรอยกิโลแลวนะ ประเภทน้ําไหลซึม อยางนัน้ ละมันคอยซึมเขามา ถาไมพูดไมได
เลย เมื่อพูดแลวก็คอยไดๆ ไหลเขาไปอยางนั้น เราเปนหวงชาติไทยของเรามาก
เพราะฉะนั้นเราถึงเสาะทางโนนแลวเสาะทางนี้เพื่อสวนรวม เวลาชีวิตยังพอเปนไปได
อยูนี้ก็กวนพีน่ องทั้งหลาย เพื่อไหลเขาสูจุดรวม ทองคําเปนสําคัญมากนะ ถาทองคํามี
มากเทาไรชาติไทยของเราแข็งแกรงขึน้ เรื่อยนะ เราคิดไวหมดกอนที่จะออกมารบกวนพี่
นองทั้งหลาย คิดเรียบรอยแลวคอยออกๆ ไมไดบอกสุมสีส่ ุมหานะ ทุกอยางการทีจ่ ะ
แสดงออกมานี้คิดเรียบรอยแลวๆ เทาที่ผานมาไมเคยเห็นผิด
การชวยชาตินี่ก็เหมือนกันจนกระทั่งปจจุบัน ไมเคยเห็นผิดพลาดตรงไหน วา
เราพิจารณาแลวพาพี่นองทั้งหลายทําผิดพลาดไปตรงนั้นตรงนี้ไมมี เราไมปรึกษาใคร
ละ ถาวาปรึกษาก็ปรึกษาในนี้เลย ควรไมควรยังไงๆ บางพิจารณาตามนี้ ควรจะออก
ชองแคบชองกวางจะเปนไปในนี้ๆ แลวสั่งออกตามนั้น ปฏิบัติตามนั้น ก็เห็นราบรื่น
ตลอดมาไมมีอะไร
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

