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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

หนังสือพิมพนี้เราชมเชย
กอนจังหัน
พระที่เขามาที่นี่ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตินะ อยาไปเพนๆ พานๆ อยูนอกนูนนะ งานของ
ฆราวาสเขาทํากัน พระไปนั่งเปนเจาตัวการอยูนั้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรเรายังไมไดถามดู
มันเปนเรื่องของประชาชนเขาทําของเขาเอง เรื่องของพระ หนาที่ของพระ งานของพระก็
บอกแลว เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อันนั้นงานของโลกเขา ไปยุงเขาทําไม นอกจากมี
ความจําเปนเปนบางกาลเวลา ก็อนุโลมผอนผันไปชั่วระยะหนึ่งเทานั้น ที่จะไปเปนเจาการ
เจางานไมไดนะสําหรับวัดนี้ ไลหนีจริงๆ นะ เราไมเคยชินกับสิ่งเหลานี้ในโลก ไมไดตายใจ
กับมันนะ นอกจากธรรมอยางเดียวเทานั้น จึงไดนํามาสอนโลก
พากันตั้งอกตั้งใจนะ พระกรรมฐานเลอะแลวหมด ไมมีอะไรเหลือแลว อยาใหเห็น
นะในวัดนี้นะ ไปเปนเจาการเจางานอยูนอกๆ โลกๆ สงสารกิเลสตัณหา สวมๆ ถานๆ
ไมไดนะ งานเลิศงานเลอพระพุทธเจาสอนแลว สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ตั้งลงฆา
กิเลส นั่น เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เคลื่อนไหวไปมามีสติประจําตัวๆ นั่นงานของพระ
ไมใชเลินเลอๆ ที่โนนที่นี่ แลวติดตอคนนั้นติดตอคนนี้ เดี๋ยวเจริญพรนั้นเจริญพรนี้ ไมได
นะวัดนี้ วัดนี้ไมใชวัดเจริญพรนะ เจริญธรรมตางหากวัดนี้ ใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ มีบทความจากหนังสือพิมพ พิมพไทย เกี่ยวกับพุทธศาสนามีขอความดังนี้ครับ
จะมัวรอใหสิ้นแผนดินพุทธกอนหรือ?
เมื่อถึงคราวเกิดภัยพระพุทธศาสนาขึ้นมาครั้งใด ผมมักจะนําความมาบอกกลาวถึง
ผูเปนเจาของพระพุทธศาสนาเสมอ
ไมวาจะเปนกรณียกรางพระราชบัญญัติปฏิรูป
การศึกษา หรือกรณียกรางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการบอกกลาวใน
แตละครั้งจะมีผูใหความสนใจ
หันมาศึกษาคนควาความเปนมาเปนไปของภัย
พระพุทธศาสนานั้นๆ และในที่สุดชาวพุทธทั้งพระสงฆและฆราวาสก็รวมกันออกมาใหการ
ปกปองรักษา จนไดรับความปลอดภัยมาโดยตลอด

๒
แตในคราวนี้ที่ผมนําเรื่องราวการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มีเนื้อหาโครงสรางที่เปนภัยอันตรายตอพระพุทธศาสนาอยางรายแรง นํามาเสนอติดตอกัน
นานถึง ๕ วัน แตกลับไมมีใครใหความสนใจ
หลวงตา สนใจๆ เดี๋ยวนี้กําลังสนใจฟงอยูเดี๋ยวนี้นะ เอา วาไป
ผูกํากับ ทั้งพระสงฆทั้งฆราวาสตางถืออุเบกขานิ่งงันกันไปหมด!
หลวงตา ผูน ิ่งก็มี ผูไมนิ่งก็มี ใหออกมาเรื่อยๆ เปนมงคลแลวหนังสือพิมพฉบับนี้ ให
ออกมาเรื่อยๆ พี่นองชาวไทยอานกันทั้งประเทศอยางเงียบและพินิจพิจารณา และ
อนุโมทนากับหนังสือพิมพฉบับนี้ดวย เอา อานไป
ผูกํากับ นี่มันเกิดอะไรขึ้น ??
กรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาทั้งหมดมัวทําอะไรอยู?
หลวงตา ศูนยพิทักษมนั ศูนยทําลายนี่นะ มันจะมาแกไขยังไง ก็ไดฟาดกันมาตั้งแตคราวที่
ไปดอยปุยยังไมแลว เราฟดจากดอยปุยลงมา ที่พิทักษๆ นั่นพิทักษอะไร มหาโจร เราตอบ
กันเดี๋ยวนั้นเลย ออกหนังสือพิมพ เรายังไมชัดเจนในคํานี้ เอา วาอีก
ผูกํากับ กรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาทั้งหมดมัวทําอะไรอยู?
หรือเดี๋ยวนี้ไมไดมองวาผมเปนหมาเฝาวัดเสียแลว มองวาผมเปนแคเด็กเลี้ยงแกะ
ไปหรือไง?
อยาบอกนะวาเรื่องพระพุทธศาสนาไมใชเรื่องของสงฆ พระสงฆทุกรูปทุกองคนั่น
แหละที่จะตองมีหนาที่ดแู ลความปลอดภัยใหแกพระพุทธศาสนา ยิ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ศาสนสมบัติดวยแลวยิ่งเปนหนาที่ของพระสงฆโดยตรง หากพระสงฆไมใสใจดูแล ปลอย
ปละละเลยใหทรัพยสินของพระพุทธศาสนาเสียหาย พระคุณเจาทั้งหลายนั่นแหละที่จะตอง
โทษอาบัติกอ นพุทธบริษทั อื่นทั้งหมด
เดี๋ยวจะมาวาผมเปนบางชางยุ ที่ผานมาตลอด ๕ วันผมนําเสนอแตเรื่องราวสาระที่
เปนจริงทั้งหมด ถาคิดวาผมเปนเด็กเลี้ยงแกะ ทําไมพระคุณเจาและชาวพุทธทัง้ หลายไม
ลองไปขอโครงสรางจากประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง สํานักงานทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา ที่มีชื่อวา พล.ต.ท.อุดม เจริญ มาดูบาง วามีเนื้อหาสาระที่เปนภัยอันตราย
ตอพระพุทธศาสนาจริงหรือไมจริงอยางไร หรือคิดวาอีกนานกวาที่โครงสรางที่เขาจัดทํากัน
ขึ้นจะมีผลบังคับใช
ถาคิดอยางนั้น คิดผิดครับ พระคุณเจาและชาวพุทธทั้งหลายกําลังตกอยูใน
ความประมาทอยางยิ่ง
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ตองรูจักอับอายตอพระภิกษุสายปฏิบัติวัดปาบาง พระคุณทานบําเพ็ญสมณธรรม
อยูในปาในเขา จําศีลภาวนาอยูในเงื้อมผาถ้ํา อยูใ นชนบทหางไกลความเจริญ พระคุณทาน
และคณะลูกศิษยลูกหายังตองดั้นดนออกมาเขารวมประชุมหารือกันถึงในกรุงเทพมหานคร
เพื่อหาทางปกปองรักษาทรัพยสมบัติของพระพุทธศาสนาไวใหเกิดความปลอดภัย
พระคุณเจาสวนใหญอยูในเมืองที่เจริญแทๆ แตกลับทําเปนธุระไมใช
หลวงตา ใช เรายอมรับวาเปนอยางนั้นจริงๆ สนับสนุนหนังสือพิมพฉบับนี้ถูกตอง พูด
ถูกตองดี เอา อานไป
ผูกํากับ อยาคิดนะครับวา เรื่องนี้เขาจะเชื่อฟงเจาพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ที่พระ
คุณทานเคยสั่งวาไมตองดําเนินการกันโดยเรงรีบ ใหดําเนินการโดยรอบคอบ ใหรับฟง
ความคิดเห็นใหหลากหลาย เขาไมเชื่อฟงกันหรอกครับ เรื่องนี้เขาดําเนินกันแบบไมลับแต
ก็ไมเปนที่เปดเผย
เรื่องเขาเริ่มดําเนินการกันมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๗ ถูกคําสั่งใหดําเนินการ
จัดตั้งเปนการรีบดวน ดังปรากฏเปนลายลักษณอักษรที่เขียนลงในบันทึกประกอบการขอ
จัดตั้งไวถงึ ๒ ตอนดวยกัน โดยเนนใหออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปนการรีบดวน มี
กําหนดใหเสนอขอจัดตั้งเปนองคการมหาชน
ตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ภายในเดือนพฤษภาคม
และจากนั้นก็มีกําหนดใหเสนอเขาครม.เพื่อเห็นชอบหลักการภายในเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคม และกําหนดใหมีผลบังคับใชโดยเร็วที่สุด ในเดือนกันยายนที่ใกลจะถึงนี!้
อยาคิดนะวามหาเถรสมาคมไดมมี ติแตงตั้งกรรมการ มส.ใหเปนกรรมการที่ปรึกษา
แลวถึง ๔ รูป ตองอยาลืมวากรรมการ มส.ทั้ง ๔ รูปมีสิทธิ์เปนเพียงที่ปรึกษาเทานั้น หาก
เขาไมตองการจะปรึกษาดวย แลวพระคุณทานจะไปรูเรื่องอะไรกับเนื้อหาสาระที่เขายกราง
แมแต พล.ต.ท.อุดม เจริญ เองก็เถอะ ไดเปนประธานคณะกรรมการก็เพียงแต
ตําแหนงเทานั้น
หลวงตา พล.ต.ท.อุดม เจริญ นี้ไมใชหรือที่วาหลวงตาบัวออกมาจากปา มาอวดอุตริ
มนุสธรรม วางั้นใชไหม แลวนี้หรือผูที่จะทําศาสนาใหเจริญ เราอยากจะถามยอนหลังอีก
หนอย เอา วาไป
ผูกํากับ แมแต พล.ต.ท.อุดม เจริญ เองก็เถอะไดเปนประธานคณะกรรมการก็เพียงแต
ตําแหนงเทานั้น ไมใชเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการจะพิจารณายกรางไดเองหรอก
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ดังนั้นทานเองก็อาจจะยังไมรูตัวดวยซ้ําไปวา ขาเกาอี้ตัวที่ทานนั่งอยูดวยความสงางามนั้น
กําลังถูกเลื่อยตัดขาดโดยไมทันรูตัว
จะไดนั่งอยูจนครบเกษียณไหมเนี่ย ??
ณ.หนูแกว
หลวงตา หนังสือพิมพนี้เราชมเชย เปนหนังสือพิมพอุมบานอุมเมือง อุมชาติอุมศาสนา
จริงๆ เราอยากใหหนังสือพิมพทั้งหลายนี้ไดเสาะแสวงหาเอาความจริงนี้มาประกาศให
พี่นองทั้งหลายทราบ อยาใหพวกบุงพวกหนอนมันชอนไชอยูใตดินๆ ตลอดเวลา โผล
ออกมามีตั้งแตมหาภัยๆ ทั่วดินแดนแหงพุทธศาสนและประเทศไทยของเราเวลานี้ จนจะ
ฟงไมไดดไู มไดนะ เราจึงเตือนพี่นอ งทัง้ หลายเสมอ เราไมมีอะไรเกี่ยวของนะกับเรื่อง
เหลานี้วา เราจะไดจะเสียกับสิ่งเหลานี้ เราไมได เราคิดถึงพี่นอ งชาวไทยตางหาก ที่ประกาศ
ลั่นอยูเวลานี้เราไมไดคิดถึงเรา
ใครจะวายังไงใหวาไปเถอะ วาหลวงตาบัวนี่นะ พูดอยางองอาจกลาหาญชาญชัย
ที่วาหลวงตาบัวเปนพระปาออกมาอวดอุตริมนุสธรรม ธรรมที่หลวงตาบัวออกแสดงมาตั้งป
๒๔๙๓ เรื่อยมา สอนพระอยูภายในถ้ําในเขา ไมไดออกมา ตั้งแตนั้นตลอดมา จนกระทั่ง
กระจายออกมาถึงขั้นที่วาออกชวยโลก เปนโครงการชวยโลกมาได ๖ ปนี้ ธรรมเทศนาของ
หลวงตาบัวที่เทศนาวาการออกจากอุตริมนุสธรรมนั้นนะ มีขอผิดพลาดตรงไหน เอาคาน
มา จอมนักปราชญคานออกมาซิ ถาวาหลวงตาบัวนี่อวดอุตริมนุสธรรม แลวเอาของปลอม
ออกมาเทศนสอนประชาชน ไมมีใครเคารพนับถือ มีแตผูคัดคานตานทานไมเห็นมี มีแต
ตัวสําคัญตัวเดียวตัวแสบๆ ที่มันจะทําลายชาติศาสนาอยูเวลานี้ ที่วาอวดอุตริมนุสธรรม
เอาคาน
ธรรมะหลวงตาบัวที่เทศนาวาการทุกแงทุกมุมออก จนกระทั่งออกนอกโลกประจํา
มานี่ เอาคานขอไหน ธรรมะขั้นใดภูมิใดที่หลวงตาบัวเทศนออกมาจากอุตริมนุสธรรมของ
ตนเองผิดพลาดไป หลอกลวงโลกมาตั้งแตอวดอุตริมนุสธรรมแลวกระจายแหงความอวดนี้
ออกหลอกลวงโลกทั้งหลาย ไมมีใครยอมรับ ชี้หนาหลวงตาบัวออกมาเต็มแผนดินและเต็ม
โลกเต็มสงสาร มีรายไหนบาง ไอผูที่มันอวดโปงๆ วาอวดอุตริมนุสธรรมมันเอาความวิเศษ
ที่ไหนมาใหโลกเขาไดยินไดฟงบาง เอามาคานกัน อวดอุตริมนุสธรรมของหลวงตาบัวถา
ผิดพลาด เอาๆ มาตีเลยที่สอนเวลานี้
หนังสือนี้ก็มากมายหลายเลม เปนรอยๆ เลม และการเทศนาวาการออกทั่วโลก
แลวนี้ มีธรรมะขอใด ชั้นใดภูมิใดที่ผิดพลาดไป เอาคานมา ฟาดตั้งแตนี้ขึ้นถึงอรหัต
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ภูมิ ถาหลวงตาบัวผิดตรงไหน เอาวามา เอาคานมา ภูมิของหลวงตาบัวที่เอาออกมา
อวดอุตริมนุสธรรมนี้ผิดขอไหน เอามาคานซินะ ถาไมมาคานอยามาเหาวอๆ กัดชาติ
กันศาสนาตอไปอีกนะ ใหหนีจากเกาอี้ อยาดวนใหเขาเลื่อยนะ เลื่อยเกาอี้ ใหรีบหนี นี่ก็
เคยวาหนหนึ่งแลว ขับหนีแลว ขอรอไปครบเกษียณ วาอยางนั้น เราไมไดลืมนะ เอามาไว
ทําไม เอาฟนเอาไฟมาเผาศาสนา ไมไดเอามาเพื่อใหศาสนาเจริญนะ ตั้งหนาเขามาทําลาย
จริงๆ
สองตัวสําคัญๆ นี่ละ วางั้นเลย ตัวแสบที่สุดอยูในวงพุทธศาสนาเวลานี้ ตัวมหาภัย
อยูในจุดนี้ แลวตั้งกันขึ้นมา จะเปนคนเดียวนั่นละมั้งเราสงสัย ถาเปนพวกที่ดิบทีด่ ีจริงๆ
เขาอกเขาใจในอรรถในธรรม ในพุทธศาสนาจริงๆ จะไมเอาประเภทยักษสองตัวนี้เขามาตั้ง
ทําลายชาติและศาสนาไปเลยนะ เวลานี้กําลังทํา ออกแงนั้น เหยียบแงนี้ กําลังจะโกยเอาตับ
เอาปอดของพระพุทธเจา ซึ่งเปนสมบัติของพุทธศาสนาที่พระองคครอบครองอยูนั้นดวย
พระโอวาทอันดีงาม พระสงฆทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงบรมเย็นมาจนกระทั่งปานนี้
ออกกระจัดกระจาย ไปทําลายไปถลุงไปหมดเวลานี้ จะแยกออกไปใหเปนการบาน
การเมือง ไปเปนสินคาสินขายไปหมดใชไหมละ ที่ออกไปใหบริษัท หรือหางรานที่ไหนที่
เขาจะมามีสวนแจงกันไปเพื่อหารายได หารายไดอะไร หารายถลุงใหมันหมดตับปอดพุทธ
ศาสนานี่ เขาใจหรือเปลาที่พูด สงสัยขอไหน เอาถามมาตรงนี้
ผูกํากับ
:
ไมสงสัยละครับ
แตเพียงวาดีใจกับพระปาที่ยังมีคนเห็น
ความดีของทานที่ออกมาปองกันศาสนสมบัติของพุทธศาสนาเอาไวครับ
หลวงตา
:
พวกที่ออกมานี่ไมใชถูกโจมตี วาอวดอุตริมนุสธรรมดวยกัน
แลวเหรอ ใหหาถามดูซินะ
ผูกํากับ
:
คนนี้เขาไมวาละครับ คนที่ไมเจริญวาครับ
หลวงตา
:
นั่นละตองซอกแซกหาซิ หาความจริงตองหาอยางนั้น เราหา
อยางเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ จาๆอยูเวลานี้ พูดปางๆ อยูนี้ไมมีสะทกสะทานในสาม
แดนโลกธาตุนี้ เอาใครวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม ธรรมะที่เทศนมากระจายทั่วโลก
ดินแดน คัดคานมาผิดขอไหนเอาวามา ออกมาจากอวดอุตริมนุสธรรม อยามาเหาฟอๆๆ
ใหสกปรกแกหูของโลก เขาไปลางหูทั้งวันๆ ประเทศไทยไมมีน้ําจะลางหูแลวนะ หูสกปรก
ใจก็สกปรก เพราะพวกสกปรกนี้เอาขี้เอามูตรเอาคูถไปโปะหูโปะใจเขาเวลานี้ มันยังอวด
วามันดีอยูเหรอ มันเนาเฟะตั้งแตยังไมตายอยูเดี๋ยวนี้ละ เมืองไทยคนมีสมบัติผูดีเขาดูไมได
ฟงไมไดแลวเดี๋ยวนี้ อยามาอวดนักหนา

๖
ถาวาเกง ใหมาคานธรรมะหลวงตาบัวที่เทศนเวลานี้ออกกระจายทั่วโลก เอา
คานเขามา วาอวดอุตริมนุสธรรมไมเปนของจริง หลอกลวงโลก ใหคานเขามา ถาวา
เกงจริงเอามาคานกันตรงนี้นะ ถาคานไมได เกงอะไรอยางนั้น มันเลยเทวทัตไปแลวนี่
เอาวาไป
ผูกํากับ
:
อันนี้เกี่ยวกับทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ที่เขายกราง มี
แถลงการณของคณะสงฆไทยฉบับทีส่ าม
คัดคานการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนาไปยังดร.วิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ สงไปแลวครับฉบับที่
สาม
หลวงตา
:
ฉบับที่สามนี่ออกจากไหน
ผูกํากับ
:
ออกจากคณะสงฆไทยครับ ที่ประชุมวันนั้น
หลวงตา
:
นั่นเห็นไหมออกจากคณะสงฆไทย
กรรมฐานทั้งนั้นออก
สนามเวลานี้นะ ทานทั้งหลายทราบหรือยัง กรรมฐานพวกอวดอุตริมนุสธรรม พวก
วิกลจริตนี้ละออกสนาม ตานทานพวกไมวิกลจริต พวกสมองใสนั่นละ เวลานี้กําลังออก
ตานทานกับพวกสมองใส นี่มีแตพวกนี้นะออกเวลานี้วาๆๆ อยูเดี๋ยวนี้ พูดวาๆ อยูเ ดี๋ยวนี้
คือตัวนี้แหละ หัวหนากรรมฐานทั้งหลาย เอาวาไป
ผูกํากับ
:
ขออนุญาตอานใหลูกศิษยฟงไหมครับ เปนรายการของคณะ
สงฆไทย
หลวงตา
:
ผูเขียนมันยังเขียนมาได ทําไมผูอาน อานไมได และผูฟง ฟง
ไมได ฟงดีชวั่ หูเราเคยคัดเลือกมาแลว เอาวาไป
ผูกํากับ
:
แถลงการณคณะสงฆไทย ฉบับที่ ๒ เรื่อง ใหเปดเผย
ความจริง กรณีการใชพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช
ตามที่คณะสงฆไทยไดมมี ติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วัดปาบานตาด
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
“มีมติชี้โทษความผิดสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) กรณียินดีรับแตงตั้ง
เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ใชสิทธิและอํานาจหนาที่ดังกลาวไปทั่วสังฆมณฑล
เพราะการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรฯ ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชเปนพระราชอํานาจ
เฉพาะของพระมหากษัตริย ที่ทรงถวายศักดิ์และสิทธิเฉพาะสมเด็จพระญาณสังวรฯ เทานั้น

๗
บุคคลใดจะเอาสิทธิสมเด็จพระสังฆราชอันจําเพาะของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ไปเปนของ
ตนหรือไปมอบใหผูอื่นมิได”
ตอมานายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ ไดเปดเผยวา บริขารใดๆ ของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ไมมีผูใดนําไปใช
บัดนี้ปรากฏชัดเจนวา
ในหนังสือแตงตั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ
วัด
มกุฏกษัตริยาราม กทม. เปนผูรักษาการเจาคณะใหญคณะธรรมยุต (ดังเอกสารแนบมา
พรอมนี้) มีการประทับพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชบนลายมือชื่อของสมเด็จพระ
พุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ซึ่งพระตราตําแหนงนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถวาย
สมเด็จพระญาณสังวร เมื่อสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก
ดังนั้นเฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราชเทานั้นที่ทรงมีสิทธิ์ใชหนังสือ
ประกาศแตงตั้งฯ ฉบับดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความแคลงใจเปนอยางมาก เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนแกเหลาพุทธบริษัท
คณะสงฆไทยมีความประสงคขอทราบความจริงจาก
ผูเกี่ยวของ ดังตอไปนี้
๑.การนําพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเปนพระตราประจําพระองคที่
ไดรับถวายจากพระมหากษัตริยเฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราช มาประทับประกอบลายมือ
ชื่อของสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ในหนังสือแตงตั้งฯ ฉบับดังกลาวนั้น มี
เหตุผลอยางไร
๒.พระตราตําแหนงดังกลาวเปนพระตราตําแหนงองคจริงหรือไม
คณะสงฆไทยจึงมีมติเปนเอกฉันท ใหนายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ
ชี้แจงตอคณะสงฆไทยและพุทธบริษัททั้งปวงตามขอเรียกรองดังกลาวขางตน เพื่อมิใหเปน
ที่เคลือบแคลงสงสัยและเปนการรักษาพระเกียรติยศของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชฯ ตามที่นายวิษณุ เครืองาม และ พล.ต.ท.อุดม เจริญ กลาวอางอยูเสมอวา
บริขารใดๆ ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ไมมีผูใดนําไปใช
ทั้งนี้ขอใหชแี้ จงภายใน ๗ วันนับแตวันที่คณะสงฆไทยออกแถลงการณฉบับนี้
จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน
คณะสงฆไทย
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
ผูกํากับ
:
นี่ครับ
หลักฐานการจัดตั้งผูรักษาการเจาคณะหนใหญ
ธรรมยุต มีประทับตราแลวก็มีลายเซ็นสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) และตรานี้

๘
อยางที่อานถวายแลวนะครับ เปนเฉพาะสมเด็จพระสังฆราช แลวเอามาใชไดยังไง แลวทั้ง
สองคน ดร.วิษณุ กับอุดม เจริญนี่ก็แถลงวา บริขารใดๆ ไมมีใครเอาไปใช นี่ก็ถือเปนสวน
หนึ่งของบริขารของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกัน
หลวงตา
:
มันไมใชตราไมใชเหรอ
ผูกํากับ
:
เราถามไปแลวครับวาเปนตราจริงหรือวาไมใช ใหตอบมา
เอาไปใชไดอยางไร เราถามไปสองขอครับ
หลวงตา
:
ไดตอบหรือยังละนี่
ผูกํากับ
:
เราพึ่งสงไปถึงเขา เขาคงยังไมตอบงายๆ ละครับ
หลวงตา
:
ตอบไมตอบก็ชางเถอะ มันผิดมาแลว เด็กอมมือเขาก็รูอยาง
นี้นะ ตอบไมตอบมีปญหาอะไร ชี้แจงใหรูความผิดของตัวเองตางหาก เด็กอมมือเขาไม
ทํา ทํากันอยางนี้ วาอยางนี้
ผูกํากับ
:
หลักฐานครับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯถวายตราให
แดพระญาณสังวร
หลวงตา
:
อันนี้ทานก็จริงมาแลวตั้งแตเรายังไมไดดู ตั้งแตวนั ขณะทาน
ประทับตราแลว อันนั้นมันปลอมมาแลวตั้งแตเริ่มประทับตราปลอมลงไป เปนสมเด็จ
ปลอม สังฆราชปลอม ปลอมทัง้ หมดเลย เทานั้นละใหเราตอบ นี่ละตอบภาษาธรรมตอบ
อยางนี้เลย มีเทานั้นเหรอ เราเหนื่อย
ผูกํากับ
:
แลวแตหลวงตาจะมีอะไรเพิ่มเติม
หลวงตา
:
ที่คณะสงฆไทยออกนั้นก็ถูกตองดีแลว ไมมีทคี่ านเราก็ไม
คาน ถามีที่คาน คานวันยังค่ํา ถามีกําลังจะคานนะ ก็มีเทานั้นละ
ผูกํากับ
:
ตามที่หนังสือพิมพลง เขาเห็นความดีของพระปาที่ไดออกมา
คัดคานตานทาน เกี่ยวกับภัยในการที่จะเอาทรัพยสินของพระพุทธศาสนาไป อันนี้ไปแจง
ใหพระทานทราบในวันที่ ๓๐ ไดไหมครับ แจงที่หนาวัดเวลาทานมาเยอะๆ ครับ ทานจะได
ทราบเพราะบางองคอาจจะไมทราบ ไมมีหนังสือพิมพอานเพราะหามอาน
หลวงตา
:
แจงจะเปนอะไร ไมใชแจงความไปหาจับพระปามาลงโทษนี่
นะ อานได เพื่อใหโลกทราบขอเท็จจริงทั่วถึงกัน ไมเห็นมีอะไร
ผูกํากับ
:
ทานจะไดมกี ําลังใจ อุตสาหออกมาจากดงจากปา

๙
หลวงตา
:
หมดแลวนะ ทีนี้ใหพร อะไรๆ ก็หมดแลว หลวงตาบัวเปน
อรหันตอวดอุตริมนุสธรรมก็เปดเผยไปหมดแลวใชไหม ใหเขามาคาน วางั้น เอาจนกระทั่ง
ถึงนิพพาน เอาคานกันไป หลวงตาบัวจะตามฟงใหหมด คานตรงไหนวาผิดไปๆ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

