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ตัวทําลายศาสนาทั้งทางออมและทางตรง
กอนจังหัน
พระใหเรงภาวนานะ ที่จะใหรอวางานการเบาบางแลวคอยภาวนา ตายทิ้งเปลาๆ
นะ เห็นไหมหนังสืออาจารยเจี๊ยะทานเขียนไวนั่น ขึ้นเบื้องบนวา สูตาย แลวทานวา ไอหา.
มึงเปนพระใหเขากราบไหว แลวมึงภาวนานั่งสูญาติโยมแกๆ ไมได แลวมึงจะมาบวชทําไม.
ไปอานดูก็รู นี่ไมใชความหยาบนะ โลกเขาถือเปนความหยาบทั้งหมด แตธรรมถือเปน
ธรรมบทหนักกระเทือนใจ กระทุงเขาไปในใจใหใจไดตื่นตัว ความหมายวางั้น นั่นละภาษา
ของธรรมกับภาษาของโลกจึงสวนทางกัน
โลกเขามีแตนิ่มนวลออนหวาน อะไรๆ นี้หวานมากกิเลส กิเลสหวานมาก แลวพวก
บากิเลสก็ชอบมาก ถาเปนธรรมแลวอยางอาจารยเจี๊ยะนั่น นั่นละเราถึงใจนะ คือการปฏิบัติ
ตัวของเราก็อยางนั้น ทานก็ปฏิบัติตัวของทานมาอยางนั้น ทานจึงนําอยางนี้ออกมา ทาน
ไดผลเพราะเหตุนี้ เปนอยางนั้นนะ ขึ้นไอหา.... เราถึงใจเลย คือเคยอยูในสนามรบกับ
กิเลสมาแลวแบบนี้ จะไปออนๆ แอๆ ไมไดนะ ตองเด็ดกันๆ เด็ดจนกิเลสเปนของดีเยี่ยม
แลวเรียกวาธรรม ไมเด็ดกับกิเลสก็เปนกิเลสไปดวยกันเลย ใชไหมละ พวกนี้จะเปนกิเลส
ไปดวยกันหรือจะเด็ดแบบวา ไอหา....เราฟงแลวเราถึงใจนะ นี่ทานเปนภาษาธรรมลวนๆ
แสดงออกมาจากความใจเด็ดของทาน เด็ดอันนี้เด็ดฆากิเลสของทาน ไดผลมาแลวออกมา
ใช
พระเราก็ใหตั้งใจปฏิบัตนิ ะ เอาใหดี ที่พดู แลวเปนพื้นฐานสําคัญคือสติ ถาขาดสติ
เมื่อไรนั้นละความเพียรขาดไปเลย ถาสติติดอยูกบั ตัวๆ เปนความเพียรไปตลอดๆ สติเปน
พื้นฐานสําคัญ ตั้งแตสติลมลุกคลุกคลาน จนตั้งสติขึ้นไดเปนสติปญญาอัตโนมัติ ขึ้นถึงมหา
สติมหาปญญา ฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปจุดนั้นแหละ ไปตอนสุดทายคือมหาสติมหาปญญา
เราอยากใหไดเห็นนักปฏิบัติ คําวามหาสติมหาปญญาเราเห็นตั้งแตตํารับตํารา จืดชืดไป
หมด หัวใจเราจืด ธรรมทั้งหลายถึงจะมีรสชาติขนาดไหนก็พลอยจืดชืดไปหมด ทีนี้เมือ่ นํา
อันนั้นออกมาปฏิบัติ พอนี้เกิดเปนรสเปนชาติขึ้นมา ธรรมพระไตรปฎกเปนรสเปนชาติ
ดวยกันทั้งนัน้ เพราะทานเปนอยูแลวเปนรสเปนชาติ เปนแตวาจิตใจของเราจืดจางเทา
นั้นเอง
เมื่อเอามาประกอบเขาสูใจของเราแลวจะไดเห็นอยางชัดเจนทีเดียว
ธรรม
พระพุทธเจาเรียกวาสดๆ รอนๆ จะมารูกันที่ใจ สัมผัสกันที่ใจ ไมมีกาลโนนกาลนี้ สมัย
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โนนสมัยนี้ กิเลสไมมีสมัย อยูกับหัวใจคน ธรรมะก็ไมมีสมัย ทานเรียกวา อกาลิโก เลือก
กาลสถานที่เมื่อไร ใครเลือกกาลคนนั้นตายนะ วันนี้ไมวาง วันนั้นไมวาง จนกระทั่งถึงวัน
ตายแลววางทันที เขาใจไหม คนเราทุกคนถึงเวลาตายแลววางดวยกันทั้งนั้น อันนี้ไมวาง
อันนั้นไมวาง จะคอยมอบใหวันตายตัดสินให พวกนี้พวกใหวันตายตัดสินให มันอืดอาด
เนือยนาย ธรรมพระพุทธเจาจึงปรากฏขึ้นในใจไมได ก็ปลอยใหกิเลสซึ่งเปนเหมือนมูตร
เหมือนคูถเหยียบธรรมแหลกๆ
นักปฏิบัติภาวนาของเราก็เหมือนกันนะ ศาสนาอยูที่พระเปนสําคัญ เปนแนวหนา
เปนผูนํา ถาพระออนแอแลวจะใหประชาชนญาติโยมเขาพึ่งใคร พระตองเขมแข็ง มาตัง้ แต
พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายทานเขมแข็งตลอดมา แลวธรรมะซึ่งเปนผลแหงความ
เขมแข็ง ก็คอื ธรรมอันเลิศเลอที่ทานไดนํามาสอนโลก ใหเรานํามาปฏิบัติตอตัวของเรา ตั้ง
สติเปนรากฐานสําคัญ เมื่อสติดอี ยูแลว กิเลสจะมากนอยมันออกทํางานไมได เราเคยทํา
มาแลวนี่ก็ดี ก็แบบไอหา...นั่นละ เขาใจไหม
เราเคยเปนไอหา...มาแลว ฟดกับกิเลสนี่ โถ คือไมยอมใหเผลอเลย ตั้งสติตั้งแต
บัดนี้ พอระฆังดังเปงนีเ่ รียกวาเอาละนะ จะไมใหเผลอ พอระฆังดังเปง หมายความวา
ตัดสินใจปุบเทากับระฆังดังเปง ฟดกันเลยไมยอมใหเผลอ ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ
ไมมีขณะไหนเผลอไดเลย เปนก็เปน ตายก็ตาย ทีนี้กิเลสตัวสังขารมันออกมา เปน
เครื่องมือของอวิชชา มันดันออกมาๆ อยากคิดอยากปรุง อยากรูอยากเห็นทุกสิ่งทุกอยาง
เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด ทีนี้เมื่อสติกับคําบริกรรม เพียงสติเฉยๆ ไมทนั นะ สติก็เผลอได
เอาคําบริกรรมมาใหสติจับอยูตรงนั้นอีก สติก็แข็ง
เมื่อสติแข็งแลวความดันของสังขารที่เปนสมุทัยมันดันออกมา ไมออก ออกไมได
คือพุทโธนี้ปด ชองมัน แลวสติตีตราเขาไปอีก บัดกรีเขาไปเลย เอาเสียจนกระทั่งอกมันจะ
แตกนะ เราทําแลว คือไมยอมใหเผลอเลย เหมือนนักมวยเขาตอยกัน จะลมลุกคลุกคลาน
ขนาดไหนก็ตาม สติเขาจะเผลอไมได ถาเผลอแลวตายเลยกับคูตอสู คูตอสูเอาตายเลย อัน
นี้เผลอไมได กิเลสฟดเอาตายเลย นี่ไดผลมาแลว ทํามาหมดแลว รวมลงไปแลวจึงลงในวา
ไอหานี่ แหม ถึงใจเหลือเกินเรา เราฟดกับกิเลสไอหานั่นนะ กิเลสตัวไอหา เราไมลืม ทาน
พูดถึงใจ ใครจะไปวาทานพูดหยาบไมไดนะ นั่นละภาษาธรรมโดยแท ออกมาจากความ
เด็ดที่จะสังหารกิเลส เรื่องสติจึงเปนของสําคัญ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
เวลานี้จะไมมีอะไรเหลือใหหัวใจไดหมอบกราบเย็นสบายไดนะ เพราะกิเลสคือไอ
หานั่นมันเอาไปกินหมด พวกนี้มีแตพวกไอหาเอาไปกินหมด ไปฟงไปดูทานอาจารยเจี๊ยะ
ทานเขียนไวเราถึงใจมาก ธรรมแทเปนอยางนั้นละ เด็ดๆ ทีนี้เวลาตั้งใจอยูแลวมันออก
ไมได วันนั้นทั้งวันเหมือนอกจะแตกนะ มันดันออกมาไมได คือสติตีเอาไวๆ เพราะฉะนั้น
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จึงกลาพูดไดวา กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนถาสติตั้งใหดีแลว กิเลสออกทํางานไมได เมื่อ
กิเลสออกทํางานไมได ความเดือดรอนซึ่งเปนผลของกิเลสก็ไมเกิด ทีนี้งานของธรรมก็คือ
พุทโธ นี่เรียกวางานของธรรม สติติดแนบบังคับงาน ตอไปก็คอยเบา มันดันมาเต็มที่ในวัน
แรก วันสองคอยเบาลง แตสตินี้ไมมเี ผลอ บังคับๆ สุดทายความที่อยากคิดอยากพูดออน
ลงๆ ทางนี้หนักเขาๆ นี่ไดเห็นกันชัดเจน จากนั้นก็ซัดกัน เผลอไมไดๆ ทางนั้นออนลง จึง
วาเรื่องกิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็เถอะ ถาลงสติดีแลวขึ้นไมได...กิเลส ตีหนาผากมันไว
มันจะขึ้นชองไหน
กิเลสขึ้นชองสังขาร ความคิดความปรุง อวิชชาผลักดันออกมาใหคิด อยากคิดอยาก
ปรุง อยากรูอยากเห็น แหมมันอยากเหลือประมาณ อยากจนจะสลบไสลโนนแนะเรื่อง
กิเลสพาใหเราอยาก ทีนี้เราก็จะตาย เอาพุทโธ หรือคําบริกรรมใดที่เราชอบตามจริตนิสัย
ของเรา มีสติติดแนบกํากับไวเลย เห็นผลๆ พากันจําเอานะ การที่พูดเหลานี้พูดดวยความ
ผานมาแลวทั้งหมดเลยเทียว ผานบนเวทีคือไอหา..มาแลว โอ เราถึงใจนะคําพูดอาจารย
เจี๊ยะ ถึงใจจริงๆ
พวกเราก็เอาใหดีนะ ใหเจ็บแสบกับกิเลสใหถึงขั้นไอหา ถาถึงขนาดนั้นแลวจะฟด
จนเต็มเหนี่ยวแหละ เรียกวาใจเด็ด ถาวาเคียดแคนใหกิเลสก็เคียดแคนอยางเต็มเหนี่ยว นี่
ละความเคียดแคนนี้เปนธรรม ความเคียดแคนอยางกิเลสมันพาเคียดแคนนั้นเสริมกิเลส
ขึ้นเรื่อย แตความเคียดแคนใหกิเลสนี้เปนธรรมๆ พากันจําเอานะพระเรา จะเหลวแหลก
แหวกแนวไปหมดนะเวลานี้ พุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอด ทานทั้งหลายอยากเห็นขอ
ตัดสินใจขอแนใจแลวใหภาวนา จะปรากฏขึ้นที่ใจ ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ เกิดที่นั่น
ไมเกิดที่เดือนปนาทีโมงที่ไหนนะ จะเกิดที่ความเพียร มีสติกาํ กับตลอด ไมวาขั้นใดๆ พา
กันจําเอา
จิตเมื่อธรรมรักษาอยูแลว กิเลสเขามารบกวนไมได ทีนี้กไ็ มสรางทุกขใหเจาของ
งานของธรรมเปนงานเพื่อความสงบรมเย็น แลวสงางามขึ้นเรื่อยๆๆ เรียกวางานของธรรม
สวนมากมีแตงานของกิเลสเต็มหัวอกๆ แลวก็แบกฟนแบกไฟมาอวดกันไมเกิดประโยชน
เอาละใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ หนังสือพิมพ ไทยโพสต ประจําวันนี้เขาจั่วหัววา “หลวงตาบัวทารบวิษณุ
ปลนพระฮุบธรณีสงฆ”
หลวงตาบัวทารบ “วิษณุ” ลั่นยอมไมไดใหออก พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษยึดที่
ธรณีสงฆไปหากิน ชี้ทําลายศาสนา ปลุกคนไทยรวมสู เชื่อ “แมว” ไมรูเห็น
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หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี เทศนเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ คัดคานการที่รัฐบาลจะผลักดันรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเฉพาะในประเด็นการยึดที่ธรณีสงฆไปทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ วาเปนเรื่องที่ไมสมควร
อยางยิ่ง เนื่องจากที่ธรณีสงฆเปนสมบัติของพระสงฆทั่วประเทศ ทางบานเมืองจะมายุง
เกี่ยวกับเรื่องที่ธรณีสงฆจึงไมสมควร
“สงฆเปนสงฆ พระเปนพระ ศาสนาเปนศาสนา ไมสมควรที่จะมาแบงมาแยก
ออกไป ถาแบงแยกออกไปแลวศาสนาก็กลายเปนโลกไปหมด โลกเอาไปถลุงกันหมด ไมมี
ความหมายวาอยางนั้นเลย จึงไมสมควรที่จะเอาเรื่องที่ธรณีสงฆไปเกีย่ วกับเรื่องชาติเรื่อง
บานเมือง เราเห็นอยางนั้น”
ผูสื่อขาวถามวา หากมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุญาตตามกฎมหาเถรสมาคมแลว
เจาอาวาสอนุญาตใหเขานําไปจัดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษไดหรือไม หลวงตามหาบัวกลาว
วา มหาเถรสมาคมมีความหมายอะไรทุกวันนี้นะ ซึ่งหากมหาเถรสมาคมหรือเจาอาวาสจะ
อนุญาตใหผูอื่นนําที่ธรณีสงฆไปแสวงหากําไร จะอาบัติหรือไมอาบัติก็ตาม บอกวาผิดเทา
นั้นเอง สวนจะแยกแยะวาอาบัติหรือไม ก็เปนอีกประเภทหนึ่ง บอกวาผิด เพราะหาก
ฆราวาสเอาไปถลุงหมดจะวาไง เรื่องของฆราวาสมีขอบมีเขตที่ไหน พระสงฆทานมีขอบมี
เขต ที่ธรณีสงฆของวัดใด ทานเปนผูรับผิดชอบตลอดมา ไมวาที่ไหนเหมือนกัน ตาม
หลักธรรมวินัยมีอยางนั้น ที่จะเอาไปทําอีลุยฉุยแฉกอยางนี้ ไมใชทางของที่ธรณีสงฆที่จะ
ปฏิบัติตามได ถาจะมาเอาไปก็ตองเอาไปแบบหนาดื้อหนาดาน แบบมหาโจรนั่นเอง
เจาอาวาสวัดปาบานตาดกลาวโจมตีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (หลวง
ตา.: เขาไมไดกลาวบางหรือวา นายวิษณุ เครืองาม มาโจมตีศาสนาใหแหลกหมด เขาไมวา
หรือ) (ผูกํากับ: ตอไปจะมีครับ) ที่ดําเนินการเรื่องนี้วา “ไอวิษณุ เครืองาม มันเห็นชอบ
หมด ถาอะไรที่จะไปทําลายศาสนาวิษณุมันเห็นชอบทั้งหมด มันเห็นดวยทั้งหมด ที่จะให
คนไทยจมจากศาสนานี้ วิษณุเปนผูบงบอกทั้งนั้นแหละ อํานาจของนายวิษณุคืออํานาจ
ทําลายศาสนา ไมเห็นตรงไหนที่วิษณุจะมาสงเสริมศาสนาใหเราไดอนุโมทนา เรียนมา
ดวยกัน รูมาดวยกัน อันใดผิดอันใดถูก แลววิษณุมันไปเรียนคัมภีรไหน มีแตคัมภีรทําลาย
ศาสนาทั้งนั้นที่มันเรียน”
หลวงตามหาบัวกลาววา จะเปนแกนนําตอสูกับนายวิษณุหากจะมายึดที่ธรณีสงฆ ถึง
ขั้นฟดกันเลย แตจะใหถอยเปนไมมี และขอใหคนไทยทั้งชาติรวมกันตอสู ดังนั้นเมื่อมีการ
ตั้งรัฐบาลใหมและมีขาวจะนําเรื่องนี้เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น ก็ขอใหเปลีย่ น
ใจถอนเรื่องนี้ออกมาเสีย เรื่องนี้จะพึ่งมหาเถรสมาคมก็ลําบาก เพราะทานเปนสุภาพชน ยัง
ไมเห็นออกมาวาอะไร

๕
“ถาออกมาเมื่อไรซัดเมื่อนั้นเลย

ไมตองวาควรไมควร เวลานี้คนไทยพรอมแลว คน
นี้คนเดียวมันเอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหนมาปกครอง มาบีบบี้สีไฟคนทั้งชาติซึ่งถือ
พุทธศาสนา มันเอาความวิเศษวิโสอะไรมาใหคนไทยกราบยอมรับ หมอบ ไมมีหมอบ บอก
ไมหมอบวางั้นเลย เอา เกงเขามา วางั้นเลย หลักความจริงมีอยูทําไมไมยอมรับกัน อันหนึ่ง
มีหลักมีเกณฑที่เขารักษามาตั้งแตดกึ ดําบรรพ พุทธศาสนานี้เกิดมากีป่ กี่เดือน มันมีแตมา
ทําลาย มันจะเอาความวิเศษศักดิ์สิทธิ์มาจากไหน มาอวดคนไทยทั้งประเทศที่มีทั้งพระเจา
พระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมมากมาย เอาอะไรมาอวดละ มีอะไรวามาอีก”
ถามวาถานายกฯ ไมยอมทําตามที่หลวงตามหาบัวพูดไวจะทําอยางไร หลวงตามหา
บัวกลาววา นายกฯ ไมไดทํา พวกเปรตตางหากมันทํา ถาทําเราตีปากนายกฯ ก็ไดจะวา
อะไร ก็นายกฯ เปนลูกศิษยเรา เราทําไมตีปากนายกฯ ไมได อันนี้นายวิษณุทําตางหาก
หลวงตา : นายวิษณุทํา จะไปหาเรื่องใสนายกฯ ไมได ถานายกทําจริงๆ เราตีปาก
นายกก็ได หมดแลวหรือ (ครับ) แลวหนังสือพิมพอะไรอีกทีว่ า พิมพไทย (คนซื้อยังมาไม
ถึงครับ) นี่ละเริ่มออกแลวนะ ไอตัวนี้มันตัวทําลายศาสนาโดยตรงเลย เราพูดจริงๆ นาย
วิษณุนี่เปนตัวทําลายศาสนาโดยตรง แบบแผนคัมภีรมีมันเหยียบไปหมด เราเห็นอยูนี่ ที่
มันเอามาใชนี้มาจากไหนไมมี หลักของพุทธศาสนามีกฎมีเกณฑทุกสิง่ ทุกอยางมาดั้งเดิม
แลว อันนี้มันมีมาจากไหน มีมาจากมหาโจรที่จะเหยียบย่ําทําลายศาสนาเทานั้นเอง ถามันมี
กฎเกณฑออกมาจะยอมรับได เพราะหาเหตุหาผลอยูแลว นี่มันไมมี มีแตเรื่องจะทําลาย
เอะอะมีแตทาํ ลายๆ ตัวแสบตัวสําคัญคือนายวิษณุนี้เอง ที่จะทําลายทั้งชาติทั้ง
ศาสนาไปดวยกัน ดีไมดลี ุกลามไปถึงพระมหากษัตริยก็ได คนๆ นี้เปนตัวสําคัญมาก เปน
ตัวแสบมากที่สุด คือนายวิษณุ เครืองาม นี้แหละ เอะอะๆ มันเปนเจาอํานาจตั้งกฎหมาย
ขอนั้นขอนี้ เวลาออกมามันมีแตกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด ไมใชกฎที่จะสงเสริมชาติ
ศาสนาใหเจริญรุงเรือง มีแตกฎเหลานี้เอง แลวจะชมเชยมันวาดีไดยังไง ขอใดทีม่ ันออกมา
นี้จะเขาไปกระเทือนพุทธศาสนาเปนอยางนอย เขาศาสนากอน เขาตรงนี้ๆ ออกแงไหนๆ
มันมาแบบนี้ทั้งนั้น แบบจะทําลายศาสนาทั้งทางออมและทางตรง คือนายวิษณุนี้เอง พี่นอง
ทั้งหลายชาวไทยใหจําเอาไวนะ นี้เปนภาษาธรรม เราพูดแบบภาษาธรรม ไมเอียงโนนเอียง
นี้ เราพูดออกมาจากหลักเกณฑคือคัมภีรวินัยของศาสนาออกมาพูด
อันนี้มันไมมคี ัมภีรนี่ นี่เรียกวากาฝาก กาฝากนีเ้ ปนกาฝากมหาภัยตอชาติศาสนา
ลุกลามไปถึงพระมหากษัตริยดวย ใหพี่นองจําไวใหดี นายวิษณุนี้เปนตัวสําคัญในชาติ
ศาสนาของเมืองไทยของเราเวลานี้ คือตัวแสบ แลวก็ยกมันขึน้ เปนเจากฎหมายเสียดวย ให
มันตั้งกฎนั้นขึ้นมาบังคับ ตั้งกฎนี้มาบังคับ มีแตกฎที่จะทําลายทั้งนั้น ไมมีกฎใดทีจ่ ะทํา
ความเจริญใหแกพุทธศาสนา ยังไมเห็น ไอนี้ตั้งออกมากฎไหนไมมี มีแตเรื่องจะทําลาย

๖
พุทธศาสนาทางออมทางตรงไปเรื่อยๆ อยางนี้เรื่อยมา ติดตามกันตลอด ผูที่คัดคาน
ตานทานก็มีแตหลวงตาบัวองคเดียว ยึดหลักพระพุทธศาสนาไว เราปฏิบัติศาสนามาตั้งแต
วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ เรียนธรรมเรียนวินัยก็เรียนมาดวยกันทุกอยาง มันไปเรียนที่ไหนๆ
มา มันไปเรียนตั้งแตวิชาโลกพินาศ ศาสนาพินาศ เทานั้นเอง มันถึงเอาวิชาอันนี้ออกมา
ทําลายอยูเวลานี้ แบบนั้นแบบนี้ ตั้งกฎเกณฑนั้นขึ้นมา ตั้งกฎเกณฑนี้ขึ้นมา วาเปนเจาของ
กฎหมาย ความจริงก็คือมันเปนเจาของกฎหมอยนั่นเองจะเปนอะไรไป
มันทํามันยังทําได ทําไมเราพูดไมไดวะ จะวาอะไร ผูทําผิดทําได แลวผูทําถูกก็พูด
ไดซี เรารักษาศาสนามา เราไมไดทําลายศาสนาที่ไหน เทิดทูนที่สุดพระพุทธเจาทุกๆ
พระองคเรายอมตาย แตกับไอวิษณุเราไมเคย แลวใครเคยมีไหมชาวพุทธเราวา วิษณุ
สรณํ คจฺฉามิ เคยมีไหม มีแต พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่ละนายวิษณุจะมาทําลาย
อันนี้ แลวจะเอาวิษณุขึ้นเปน สรณํ คจฺฉามิ แทน ขี้หมามันก็ไมมากราบ อยาวาแตหมา
กราบเลย พูดตรงๆ อยางนี้ละ
เปนยังไงเหมือนจะกัดจะฉีก เวลาพูดเปนอยางนั้น เอาอยางนี้ ไมอยางนั้นไมไดนะ
ไอนี้ตัวแสบที่สุด มันออกแงนั้นแงนี้ คอยดูซิกฎหมายที่มันออกมามันจะมาบีบบังคับ อันนี้
เราไดยินมาแววๆ เราก็จะพูดแบบแววๆ วาเวลานี้มันกําลังจะตั้งกฎเกณฑขอบังคับฝาย
กรมปามงปาไมใหอยูในเงื้อมมือของมัน มันจะบังคับไปหมด แลวกรมปาไมกับพระอยู
ดวยกันมาดั้งเดิมแลว และพระพุทธเจาก็อยูในปาดวย พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญอยูในปา
และตรัสรูอยูในปา สาวกทั้งหลายมากตอมากอยูในปา บรรลุธรรมอยูในปา เวลาบวชแลว
ทุกองคพระไมมีปฏิเสธไดเลยวาจะไมไดรับโอวาทขอนี้ ขอนี้คืออะไร
พอบวชเสร็จปบแลวใหพระโอวาทขอนี้ขึ้นมาเลย รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺ
ชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทั้งหลายไปอยูตาม
รุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง ซึ่งเปนที่สะดวก
แกการบําเพ็ญสมณธรรม ขอใหเธอทัง้ หลายจงอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด
ภาษาบาลีที่ยกขึ้นมาแลวนี้ แปลออกเปนอยางนี้ เปนอยางอืน่ ไปไมไดพทุ ธศาสนา ถามัน
ไมมาเปนใหญ
เอาอํานาจปาเถื่อนเขามาบีบบังคับทางกฎหมายบานเมืองมันตัง้ ขึน้ มา
กฎหมายกฎหมอยมันตั้งขึ้นมาจะมาบีบบังคับ มันเปนเจาอํานาจอยูในปา ทีนี้มันจะไลพระ
เขาไปอยูในสวมในถานหมด นี่ละอุบายของมัน
มันออกทางโนนก็กระเทือนมาถึงพระแลวนี่ มันจะไลพระออกจากปา มันพยายาม
จะทําลายกรรมฐานอยูในตัวของมันนั่นแหละเวลานี้ พระกรรมฐานมันถือเปนตัวแสบของ
มัน กรรมฐานทานเปนธรรมทานก็ถือมันเปนตัวแสบของศาสนาเหมือนกัน ตัวนายวิษณุนี่
ไดยินแววๆ วาอยางนี้ ถาตั้งขึ้นมานี้อยางไรก็โลกแตกเลย ใหถอยกันไมไดเลย พุทธ

๗
ศาสนาของเมืองไทยอยูก ับปาแทๆ มันมาครอบครองในปาแลวมันจะขับพระที่บําเพ็ญอยู
ในปาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมาดั้งเดิมจนกระทั่งปจจุบันนี้ มันจะขับไลออกใหหมด
มันจะมาขังไวในหองขังในสวมในถานไหนก็ไมรูแหละ นี่แผนการไดยินมาอยางนั้น เราได
ยินพอแววๆ นะ เราจึงพูดพอแววๆ อยางนี้ ถาตัวจริงออกมาจริงๆ แลวจะซัดกันอยาง
จริงๆ เลย วันนี้พูดเพียงแววๆ เพราะไดยินเพียงแววๆ เทานี้แหละ
นี่ละอุบายวิธีของมัน มันจะมาครอบปาไมทั้งหมด มาเปนใหญผูเดียว แลวขับพระ
อยูในปาออกหมด นี่ปริยายของมัน มันเอานั้นกอน จากนั้นมาเปนใหญแลวก็ขับไดเลย นั่น
มันอุบายของตัวแสบแหงพุทธศาสนา ตัวแสบที่สุดไดแกตัวนี้ เมืองไทยเราคนทั้งประเทศ
ไมมีคนที่จะสงเสริมศาสนา ใหทางศาสนาไดชมเชยบางไมมีหรือ มีแตคนๆ เดียวที่จะ
ทําลายศาสนาอยูทุกแงทกุ มุมนี้เหรอตั้งใหเปนเจาของกฎหมายกฎหมอยนะ เมืองไทยเรา
หมดแลวเหรอ คนดีหมดแลวเหรอ มีแตนายวิษณุคนเดียวนี้หรือที่ตั้งหนาตั้งตาทําลาย
ศาสนาทั้งทางตรงและทางออมอยูเวลานี้ มันไมมีแลวหรือเมืองไทยเรา หาดูซิมีไหม หัวใจ
มีทุกคนคนไทย ไมมีหัวใจตั้งแตมันคนเดียวนะ
เราไมมีอะไรกับใคร พูดก็อยูเหนือโลกวาจริงๆ อยางนี้ พูดไดอยางสบาย พูดแลว
หายเงียบเลยไมมีอะไร นี่ธรรมสอนโลก มันจะทําชาติศาสนาใหลมจม เรารักษาอยูดวยกัน
ทุกคนไมมผี พู ูด ผูพดู หากมี เขาใจไหม วาจะไมมผี ูพูดเหรอ ปากมีทกุ คน ตั้งแตปากมันยัง
ออกมาได มือมันยังเขียนไดเปนอํานาจปาเถื่อนมา ทางนี้ทําไมเอาของจริงออกมาพูด พูด
ไมไดมีเหรอ นี่ละอุบายทําลายศาสนาทําอยางนี้ เราติดตามโดยลําดับ มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต
ตน ก็นี่ละตัวสําคัญ ถาไมมีนี้จมไปเลย พูดจริงๆ นะเราไมใชคุย พูดออกมาแงไหนมีแง
ทําลายเขาไป ทางนี้ตีกลับๆ เรื่อยมาเลย
เวลานี้กําลัง เทาที่ทราบมาเขาก็วาตัวนี้แหละตัวจะตั้งสังฆราชขึ้นมา นี่เห็นไหมมัน
ทําลายหรือสงเสริม จะตั้งสังฆราชขึน้ มา ทั้งๆ ที่สังฆราชของเราโลกกราบไหวบูชาทั่ว
ประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาแตพระองคเดียวเทานั้น มีมา
ดั้งเดิม นี่มนั อุตริมาตั้งอะไรมาเปนสังฆราชขึ้นมาอีก จะมากินโตะสมเด็จสังฆราชของเราที่
โลกทั้งหลายกราบไหวบูชา มันจะมากินโตะกันอยูเวลานี้ เห็นไหมปนขึ้นมานี่ เวลานี้สงบได
เมื่อไร เปนของดีแลวเหรอ เปนสิ่งทําลายหรือเปนสิ่งสงเสริม ฟงซิ สมเด็จสังฆราชตั้งขึน้ มา
ไดทราบวาไอวิษณุนี่เปนคนตั้ง ทราบมาวาอยางนั้นวาไง ถาหากมาพูดตอปากตอคําจริงๆ
เอามา วางั้นเลยเรา ทันทีเลย แตนี้ไดยินเพียงแววๆ เราก็เอาแววๆ แคนี้เสียกอน ยังไม
หนักนัก เพียงแววๆ เสียกอน
เขาวาตัวนี้ตัวการที่ตั้งใหเปนสมเด็จสังฆราชขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงตั้งสมเด็จสังฆราช ไอนี้เปนตัวใหญกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมาตั้งสมเด็จ

๘
สังฆราชขึ้นแขงสมเด็จสังฆราชองคปจจุบันที่พระองคทรงสถาปนาหรือตั้งเอาไว ใหโลก
กราบไหวบูชาสนิทตาสนิทใจทุกคน ทั้งฝายพระเจาพระสงฆ ทั้งประชาชนญาติโยม อันนี้
ใครจะไปกราบมันไดลงคอ ตั้งขึ้นมารอยพันก็ไมมีใครกราบ ของปลอมกราบอะไร
ทองคําประเภทซึมซาบได ๗๐ กิโลแลวนะ นี่เห็นไหมถาไมพูดอยางนี้จะไมมีเลย
ประเภทนี้ ขาดสะบั้นไปเลย ไดเทานั้น ทีนี้เราเปนหวงใยลูกหลานพี่นองชาวไทยเรา เราจึง
คิดเอาไวๆ กอนเราจะตาย เพื่อใหนี้เปนสารประโยชนอันสําคัญ เปนหัวใจของชาติไทยเรา
ไวตอไป เปนเครื่องประกันชาติของเรา มีความสงางามมากนะ เราจึงไดอุตสาหพยายาม
ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพิจารณาและเห็นใจหลวงตานะ อยาวารบกวนอยางนั้นรบกวนอยาง
นี้ไมหยุดไมถอย ไมใชรบกวนอะไร รบกวนเพื่อเราทั้งหลาย เพื่อหัวใจของคนทัง้ ชาตินั้น
แหละ เราทํานี่เราทําเพื่อหัวใจคนทั้งชาติ จะไดอยูดวยความอบอุนทั่วหนากัน สําหรับเรา
ไมมีปญหาอะไร ตายไดงา ยมาก เราพูดจริงๆ พูดอยางตรงไปตรงมา
เราไมมีปญหาอะไรกับความเปนความตายของเรา เราบอกไมมี เราจึงกลาเทศน
เต็มอรรถเต็มธรรมเต็มภูมิหัวใจของเรา เราไมมีสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ
นี้ อยางเรื่องราวเกิดขึ้นมานี้เราพูดไดอยางจังเลย อะไรผิดอะไรถูก เราพูดไดเต็มปาก
ออกมาจากธรรมลวนๆ เราไมเอนไมเอียงกับผูใดทั้งนั้น พูดอยางตรงไปตรงมา จึงถือเปน
สาระสําคัญไวปฏิบัติตอไปได เราไมพูดอยางสุมสี่สุมหาหาหลักเกณฑไมได เลื่อนลอยใช
ไมไดเลย ธรรมเทานั้นเปนที่ตายใจของโลกทั่วๆ ไป
เราเปนลูกชาวพุทธ เปนผูที่ถือธรรมเปนหัวใจอยูแลว จึงไดเผดียงพี่นอ งทัง้ หลาย
เพื่อชาติไทยของเรา เวลานี้ยังพอเปนไปไดอยู หลวงตาก็ยังไมตาย ยังพอออดพอออนกับ
พี่นองทัง้ หลายไดอยู คนนั้นเทาไร คนนี้เทาไร แตไมทําเหมือนแตกอน แตกอ นมานี้จับ
กระเปาตีเลย ไหนมีอะไรมาๆ เดี๋ยวนี้ลดแลวอันนั้นไมใช อยางมากก็ออดออนเอา
ดีละผูวาฯ หันเขาศีลเขาธรรม หันกับทางนอกหันมามากตอมากแลว ทีนี้หันเขาศีล
เขาธรรมเพื่อเปนสาระแกนสารของตัวเอง อบอุน ถาธรรมเขาสูใจอบอุนทั้งหมดเลย สิ่ง
เหลานั้นเราไมประมาท อาศัยชั่วกาลเวลาเทานั้น เขาไมพรากเราก็พรากจากกันไป สวน
ธรรมไมพราก เอาละนะจะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

