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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

โครงการหนอน
กอนจังหัน
พระเปลี่ยนหนามาใหมเรื่อยๆ ตั้งใจปฏิบัตินะ วัดนี้วัดปฏิบัติลวนๆ อยามา
ระเกะระกะใหเห็น ตั้งหนาปฏิบัติลวนๆ วัดนี้ไมมีงานอื่น มีแตงานจิตตภาวนา ขอวัตร
ปฏิบัติประจําองคพระๆ ตลอดเวลา อยางอื่นไมใหยุง งานนี้เปนงานของศาสดาที่พาดําเนิน
มา การภาวนาถือเปนสําคัญมากทีเดียว ชําระความสกปรกภายในใจที่ออกไปๆ แลวจิตจะ
มีความสงาผาเผย ความสงบรมเย็น จะเกิดขึ้นจากจิต อยาไปหาตามตนไม ภูเขา ดินฟา
อากาศ ทองฟามหาสมุทร ไมมีความสุข ทุกขกไ็ มมี มีอยูที่ใจดวงเดียว ชําระนี้ออกแลวไม
ตองหาความสุข
พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตนิ ะ เวลานี้ครูบาอาจารยก็ไมมที ี่จะแนะนําสั่งสอน ผมเห็น
ใจก็รับไว ถามากกวานี้ก็ไมไหว ผูที่อยูแลวก็หาความสะดวกไมได เพราะมันอัดมันแนน จึง
กําหนดใหพอดีกัน วัดนีจ้ ึงแนนตลอด พระก็ไหลเขามาเรื่อยๆ มาใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
เวลานี้เลอะเทอะมากนะพระเรา ดูวัดปาบานตาดนี้อยาไปดูที่อื่น มันเลอะเทอะมากนะเวลา
นี้ เอาแคนั้นละ จะใหพร
หลังจังหัน
ประคบยาเมื่อวานไมไดผล จนกระทั่งตื่นเชามาก็ปรกติธรรมดา มันเปนยังไงไมรู
เสนมันถึงตึงเอานักหนา มันปวด เราก็ไมเคยเปน มันจะมีอะไรไปผิดเสนนา เมื่อคืนนี้เดิน
จงกรมไมใชเลน ออกจากนี้ไปฟดกันใหญเลยนะเพื่อจะใหมันออน เอาเสียจนเปนชั่วโมงๆ
ของงายเมื่อไร คิดวามันจะสะดวกสบาย มานอน เมื่อเชานี้ตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็เปนอีก
เหมือนเกา เอ มันยังไงกัน เมื่อเชานี้ก็เดินแตไมมาก เชานี้ตอนตีสี่ลงมาเดิน จนสวางจึง
คอยมา แตเมื่อคืนนี้เอาจริงๆ เสนมันอะไรนักหนา อาจจะผิดมาจากกรุงเทพหรือไงก็ไมรู
นะ กลับมามันก็เปนเลย เสนมันปวดผิดปรกติเหลือเกิน ปวดไปหมดเลย แข็งไปหมด
ประคบยาเมื่อวานแทนที่จะเปนประโยชน ไมมี ไมเปนประโยชนเลย มันคงเปนพิษของมัน
อันหนึ่ง มันขัดเสียจนกระทั่งจะพาลม ตั้งหนาพยายามลุกขึ้นมามันยังจะเอาจนลมได มัน
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ขัดขนาดนั้นละ เสนมันตึงของมัน ประคบยาลองดูเมือ่ วานเปนยังไง ไมไดผล เงียบเลย
วันนี้ไมเอาละ ลองดูถามันไดก็จะซ้ําอีก เลยไมเอา ไหนหนังสืออะไร ลองอานดูซิวาไง เปน
ยังไงลองอานดูซิ เรื่องพวกเปรตพวกผี
ผูกํากับ
คนเขียนคนเดียวกันเขาตอจากเมื่อวานนี้ครับ หัวขอวา

ชาวพุทธอยาหลงประเด็น
ครับ... วันนี้ยังคงสืบเนื่องจากเมื่อวาน ผมยังคงนําเสนอขอมูลที่เปนจริงกรณี ดร.
วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสํานักงาน
ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาใหมี พล.ต.ท. อุดม เจริญ ผอ.ใหญสํานักงานพระพุทธฯ
เปนประธานและใหมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้นจํานวน 24 คน ใหมีกรรมการ มส.เปนที่
ปรึกษา จํานวน 4 รูป ประกอบดวย
พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตร พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศ พระพรหมวชิ
รญาณ วัดยานนาวา พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิตร ซึ่งขณะนี้กําลังอยูระหวางการทวงติง
เพื่อใหมีการแกไขสิ่งทีไ่ มถูกตองอีกหลายประการ
ที่หมกอยูในโครงสรางการจัดตั้ง
สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนานี้
โดยเฉพาะเรื่องการโอนทรัพยสินอันเปนของสงฆไปเปนของคณะบุคคล
พระเดชพระคุณหลวงพอพระพรหมวชิรญาณ
ยังมีความมั่นใจวาคําทวงติงของ
กรรมการที่ปรึกษา เขาเหลานี้คงจะเชื่อฟง แตถายังขืนดันทุรังจะเอาใหได ก็ยงั มีมหาเถร
สมาคมเปนดานกั้นอีกชัน้ หนึ่ง มหาเถรสามาคมไมอนุโมทนาใหซะอยาง ทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนาก็จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของใครไมได
ทานอาจารยสนิท ศรีสําแดง อดีตนายกเปรียญธรรมสมาคม แสดงความเห็นวา
ศาสนสมบัติกลางทุกชนิดลวนเปนของสงฆ ถึงแมวาใน พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2505
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) จะระบุวาศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม
ศาสนาและใหถือวาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางดวย ก็เปนแตเพียงเจาของในฐานะผูรับ
ฝากเพื่อใหดูแลรักษาเทานั้น
เจาของเขาฝากดวยคาจาง อยาดึงดันถือเอาเปนของตน
ความคิดจะฉกเอาทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ไปจัดประโยชนดานธุรกิจแกคณะ
บุคคล จะตองมีคํากลาวอางทุกครั้งไป ไมวาจะกรณีการปฏิรูปการศึกษา การแปลง
สินทรัพยเปนทุน การจัดรูปที่ดินเพือ่ พัฒนาพื้นที่ และลาสุดก็คือการจัดตั้งองคการมหาชน
ที่มีชื่อวา “สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา” ซึ่งคราวนี้ก็อางอีกวา
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“องคกรฝายสงฆมิไดใหความสนใจดูแลทรัพยสินของสถาบันสงฆเทาที่ควร

ความ
ทําใหปญหาอันสืบเนื่องมาจากทรัพยสินและการเงินของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการทุจริตซึ่งเกิดจากการขาด

เพิกเฉยของมหาเถรสมาคมนี้
สถาบันสงฆเริ่มปรากฏขึ้นทุกที
ระบบควบคุมและตรวจสอบที่ด”ี
“ปญหาที่สําคัญไดแก ปญหาการทุจริตในสวนศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติ
ของวัด
และปญหาความประพฤติของสงฆซึ่งสืบเนื่องมาจากสะสมทรัพยไดอยางไมมี
ขอบเขต ผลที่ตามมาก็คอื ภาพลักษณของพระพุทธศาสนาตองดางพรอยมัวหมอง
เขายกมาอางไดแสบสันไหมละครับทานผูชม ??
และเขายังอางในเชิงหมกเม็ดอีกดวยวาแนวทางการแกปญหานั้น ควรจะตองจัดให
มี “มืออาชีพ” เขามาจัดการบริหารทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ตองจัดตั้งใหเปนองคกร
อิสระเชนเดียวกับ “สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย” หรือ “ธนาคารแหงประเทศ
ไทย” ซึ่งสามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อฟงดูแตเพียงผิวเผินก็นาจะหลงคลอยตามไปกับคําอาง แตทานลองขุดเม็ดที่
หมกซอนไวขึ้นมาดูซิครับ จะพบวาการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนานั้นมี
ความละมายคลายกันเพียงแตชื่อเทานั้น แตแนวทางการดําเนินงานนั้นไมใช !
เพราะวา การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จัดตั้งขึ้นตัง้ แตปพ.ศ.
2479 โนน การจัดประโยชนก็เพื่อรักษาและเพิ่มพูนประโยชนแดพระมหากษัตริย สวน
การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา
จัดตั้งขึ้นเชนเดียวกับการจัดตั้ง
“สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน” (พ.ศ. 2546)
เชนเดียวกับการจัดตั้ง
“สํานักงานปฏิรูปการศึกษา”
(พ.ศ. 2542) โดยอาศัยขอบังคับของกฎหมายใน
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
จึงเปนคนละเรื่องกัน !
การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนาขึ้นในครั้งนี้ เมื่อแคะดูเม็ดที่
หมกไว จะพบวาจัดตั้งเพื่อใหสอดรับกับนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน และ
นโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาล !
เปนการดําเนินเชิงธุรกิจในรูปแบบองคการมหาชน
โดยเปดโอกาสใหนักลงทุน
ชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในทรัพยสินของพระพุทธศาสนาไดดวย !!
ณ.หนูแกว
จากคอลัมภ วิจารณธรรม
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เทานั้นแลวจะวาไง เราก็ฟงไปอยางนั้นแหละ พวกนี้ใหญกวาพระพุทธเจาเหรอ
ใหญกวาพระพุทธศาสนาเหรอ ก็มีเทานั้น เหลานี้มีแตพวกหนอนที่จะมาแทะสมบัติพุทธ
ศาสนาเอาไปกินๆ เทานั้น แตงสํานวนหยดยอยๆ มีแตพวกจะสะแตกทั้งนั้นละพวกนี้นะ
พูดตรงๆ เรื่องพุทธศาสนาทานวางระเบียบมาเรียบรอยแลวตั้งแตพระพุทธเจาลงมา ใคร
จะเอาไปเปนของใครไมได เปนสมบัติของพุทธศาสนา เปนของสงฆอยูโดยตรงๆ ไมมีใคร
จะมาแยกแยะได นอกจากพวกหนอนเทานั้นละ เขาใจเหรอ
พวกหนอนมันประชุมกันกี่คณะๆ หนอนจะเขามากัดกินพุทธศาสนา เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปเทานั้น เรามองไมเห็นอยางอื่นเรามองเห็นเทานี้ละ ความรูเราสั้นๆ หลวง
ตาบัวนี่เปนหลวงตา ป ๓. ความรูไมมากกวานี้แหละ เอาแคนี้กอนวันนี้ พวกหนอนมัน
กําลังประชุมกันจะกินตับพระพุทธเจา กินพุทธศาสนานี่เปนอาหารวางของมัน เขาใจเหรอ
(เราไปเดินขบวนดีไหมคะ) เดินอะไรเราไมใชหนอนอยาไปดวนเดิน ถามันควรเดินจริงๆ
ทั้งอีแรงอีกาไปดวยกันพรอมเลย ทั้งหนอนไปดวยกัน เขาใจไหม แตยังไมควรเดินอยาไป
เดิน ฟงเสียกอน ฟงคณะหนอนมันประชุมกันเสียกอน กําลังประชุมเวลานี้
คณะนั้นคณะนี้ตั้งขึ้นมา หัวหนาหนอนคือใคร ตะกี้นี้ ฟงเอาซี นั่นละหัวหนาหนอน
ดูเอา กําลังประชุมกันจะกินตับกินปอดพุทธศาสนาใหลมจม แลวก็ฟาดเอาชาติไทยมาเปน
อาหารวางดวยกันนั่นแหละ มันตีแบบนั้นตีแบบนี้ แบบไหนก็เถอะนะ วางั้นเถอะ ไมมีใคร
เกินพระพุทธเจาเรื่องความเฉลียวฉลาด ใหญโตไมมีใครเกินพระพุทธเจา นี่มันมีแตพวก
หนอนทั้งนั้น จะกินแบบนั้นจะกินแบบนี้ มันไมมีปญญาหากินเหรอ หากินไมไดเหรอ
เงินเดือนประชาชนเขาใหเทาไรกอบโกยไปใหมันสะแตกมันยังไมพออยูเหรอ ยังจะคืบ
คลานเขามาเปนคณะประชุม เปนพวกหนอนเขามากินสมบัติพทุ ธศาสนาเขาไปอีก กิน
สมบัติพุทธศาสนาแลว กินพุทธศาสนาเขาไป กินชาติเขาไปอีก พวกนี้มนั กินไมพอ เขาใจ
เหรอ เอาเทานี้ละพอ
ไมมีอะไรที่จะพอเสริมพุทธศาสนาใหสงางามบางเลยนะ มีตั้งแตจะกินจะกลืนทา
เดียว พวกนี้พวกบัดซบ พวกสิ้นทาหาทางกินไมไดก็มากลืนศาสนา มากินศาสนา มันอะไร
นักหนา มีแตเรื่องจะกินศาสนาทั้งนั้นนะ ตั้งมาไมรูกี่ระยะๆ มาแลว มีตั้งแตพวกประพฤติ
ปฏิบัติประชุมกันเรื่องโครงการหนอน ที่จะกลืนกินพุทธศาสนาทั้งนั้น ฟงแลวมันฟง
ไมไดเลย ขอปฏิบัติที่จะใหเปนคติเครื่องเตือนใจสักนิดหนึ่งไมมี มีแตเรื่องหนอนทั้งนั้น
ยั้วเยี้ยๆ ไปที่ไหน เอาเทานั้นละคอยฟงก็แลวกัน เทานั้นแหละ มันหากจะมี ถึงวันแลวมัน
จะมี
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ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

