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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อเชาวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

อยามาเหยียบธรรมวินัย
กอนจังหัน
(ยานี่ผมคันแลวผมทาหาย) มีแตจะหายปอมลงทะเล (ผมคันแลวผมทาจะหาย
คัน) มันเคยยิ่งกวาเคยทา ทางนี้จะมาหลอกตมเราอีก เหมือนพวกเปรตพวกผีหลอก
ตมอยูทกุ วันนี้เห็นไหม พวกเปรตผีมันหลอกตมคนทั้งชาติ มันเอามูตรเอาคูถขึน้ มา
หลอกโลก แลวมันจะทองคําทั้งแทงใหจมดินเดี๋ยวนี้ ฟงเอาซิ นี่ก็ยาหลอดนี้เหมือนกัน
(ลองนิดนะเดียวนะครับ) ไมเอา ถาลงวาหลอกเราไมเลนดวยทั้งนั้นแหละ
อยางที่วาทองคํากับมูตรกับคูถมันจะยกขึ้นมาเต็มแผนดินนี้ มูตรคูถมันจะบอก
วาทองคํามันก็คือขี้นั่นเอง จะไปเลนกับมันอะไร นี่กําลังมาหลอกโลกเดีย๋ วนี้ เห็นไหม
มันออกอยูเดี๋ยวนี้ พวกมูตรพวกคูถทั้งนั้น ไอยานี่มันทามากตอมากก็ไมเห็นไดเรื่อง ทา
นี้เดี๋ยวคันอีกแลว คันอีกแลวอยูงั้น เราเบื่อนี้เราถึงถามยาอันนั้น แลวยังอันนี้มายัดใส
เราเดี๋ยวปาเขาปาเทานั้นซิ จะวาอะไร คือยาไอพวกนี้มันทามากตอมากมันไมคอ ยได
เรื่อง
หลังจังหัน
(อ.รัตนาอานขาวหนังสือพิมพไทยรัฐวันนี้
“เสนอลงโทษหลวงตามหาบัว
พรอม ๒๔ แกนนําคานคณะสงฆ พลตรีทองขาว พวงรอดพัน เลขาธิการสมาคมศิษย
เกา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดเผยวา ในวันที่ ๓ กรกฎาคมนี้ ตนและ
คณะจะเดินทางไปยื่นหนังสือตอสมเด็จพระพุทธชินวงศ ผูปฏิบัติหนาที่แทนเจาคณะ
ใหญธรรมยุตที่วัดมกุฏกษัตริยาราม
เพื่อขอใหดําเนินการดานพระวินัยแกพระใน
ปกครองที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดคานงานคณะสงฆ ตั้งแตการคัดคานผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชและการใชตราสัญลักษณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งคือพระธรรมวิสุทธิ
มงคล หรือหลวงตามหาบัว พรอมกับพระปากลุมหนึ่งประมาณ ๓๐๐ รูป มีแกนนํา
ประมาณ ๒๔ รูป อาทิ พระศาสนดิลก เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระครูอรรถกิจ
นันทคุณ เจาคณะตําบลแมราย จังหวัดกําแพงเพชร พระราชวรญาณมุนี เจาคณะ
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนตน
นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมหยาบคายและไมเหมาะสม ใสรายปายสีพระเถระชั้น
ผูใหญสายปกครองตางๆ และพยายามสรางความแตกแยกในหมูสงฆทั้งฝายธรรมยุต
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และมหานิกาย ที่ผานมามหาเถรสมาคมและคณะบริหารธรรมยุตเคยออกมาตักเตือน
แตพระกลุมนี้ไมเชื่อฟง ตนและคณะจึงขอเรียกรองใหคณะธรรมยุตดําเนินการลงโทษ
ตามกฎนิคหกรรมละเมิดจรรยาพระสังฆาธิการ และโทษทางพระวินัยอยางเด็ดขาดแก
หลวงตามหาบัวและแกนนําพระปา ๒๔ รูป เพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยางที่ไมดีตอไป
ดานพระครูอรรถกิจ นันทคุณ แกนนําพระปากลาววาหลวงตามหาบัวและพระ
ปาออกมาคัดคานความไมถูกตองในวงการสงฆ เพื่อรักษาพระธรรมวินัย หากจะถูก
ลงโทษเพราะความดีก็ไมเปนไร แตจะหามไมใหพระปาเคลื่อนไหวคงไมได จบเจาคะ)
ผูกํากับ
เขาจะไปรองวัดมกุฏสมเด็จพระพุทธชินวงศใหลงโทษพระปา
หลวงตา
พวกไหนจะไปรอง
ผูกํากับ
พลตรีทองขาว
หลวงตา
มันจะเอามาจากคัมภีรไหนพลตรีทองขาว
จึงมาอวด
พระพุทธเจา พระพุทธเจาศาสดาองคเอก พระปาทั้งหลายนําหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปน
องคแทนของศาสดาออกมาประกาศ มันทําไมไมยอมฟงเสียง มันไปเรียนมาจากคัมภีร
ไหน ไออะไรทองขาว ทองเขียว ทองดํา ทองขีน้ ั่นนะ มันเอามาจากไหน มันมาอวด
ปางๆ อะไร มันกําลังทําลายชาติศาสนาอยูอยางโจงแจงเวลานี้ มีพระปาที่ทานทรงธรรม
ทรงวินัยมาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระธรรมวินัยนั้นแลเปนศาสดาองค
แทนพระพุทธเจา เปนศาสดาของพระทั้งหลายนี้ ทานนําธรรมนําวินัยออกมาชําระลาง
สิ่งสกปรกทีพ่ วกเปรตพวกผีนี้มันกําลังกอตั้งขึ้นมาตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ มันยัง
จะประกาศมูตรคูถของมันออกมาเปนทองคําทั้งแทงโปะหัวคนทั้งชาติ และศาสดาองค
เอกใหเปนมูตรเปนคูถไปหมดแลวเหรอ
พวกนี้พวกหยาบโลนที่สุด หยาบคายที่สุด มันเอาคัมภีรวินัยที่ดิบที่ดีนนั้ ออกมา
เหยียบย่ําทําลาย มันเอาพวกสวมพวกถานที่สกปรกมอมแมม ปลิ้นปลอนหลอกลวง
ประชาชนมาทั่วดินแดนนั้นเอามาประกาศหลอกลวงโลกตอไป ทานทั้งหลายฟงใหดี นี่
เรายกคัมภีรมา หลวงตาบัวอยูในปากอดคัมภีรพระพุทธเจา ธรรมวินัยติดแนบอยูใน
หัวใจไมเคยหางเหิน แสดงออกคําไหนเอาคานมาถาวาเราผิด ที่พวกนีแ้ สดงออกมามี
แตพวกจอมปลอมจะทําลายชาติศาสนาทั้งนั้น มันออกหนาออกตาทําทานั้นทําทานี้
เวลานี้กําลังปนจะขึ้นแยงชิงเปนสมเด็จพระสังฆราช กินโตะสมเด็จพระสังฆราช
เหยียบหัวสมเด็จพระสังฆราชของเราที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และประชาชน
ยอมรับและพระองคทรงตั้งไวเรียบรอยแลว ใหเปนเจดียของประชาชน แลวมันจะเอา
เปรตเอาผีตัวไหนมาเปนสังฆราชแทน หมาตัวเดียวมันก็ไมกราบ อยาวาแตคนทั้ง
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ประเทศไทยไมกราบเลย เด็กมันก็รภู าษาอยางนี้ มันเอามาหลอกทําไมหลอกลวงโลก
หลอกลวงตลอดเวลา พวกนี้หาความจริงไมได มีตั้งแตความหลอกลวงทั้งนั้นๆ ทีเดียว
เชนยกตัวอยาง พระปาที่ออกมาชําระความสกปรกของมัน มันก็หาเรื่องวาพระ
ปา กอกวนจะทําลายสงฆ ตัวมันทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาทําไมมันไมแสดงออกมาบาง นี้
ตัวรายกาจที่สุด พวกนี้พวกรายกาจที่สุดทีเดียว ทําลายชาติอยูเวลานี้ มันทําลายศาสนา
เบื้องตน จากนี้เอาศาสนาเปนอํานาจเหยียบชาติไปหมดไมมเี หลือ มีแตพวกเทวทัตนี่
เอาคัมภีรไหนมาอวด คัมภีรก็มีพระพุทธเจาองคเดียว ถามันจะถือเปนศาสดามันจะมา
กัดกันเหมือนหมายังไง นี่ไมใชหมาไมกัด จะพูดตามอรรถตามธรรมเรื่อยไปอยางนี้
แหละ
หาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูตลอดเวลาคือพวกนี้ อยากจะยกตนเปนใหญนะเวลานี้ เอา
มูตรเอาคูถขึน้ มาใหประชาชนกราบไหวบูชาแทนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เวลา
นี้มันกําลังบีบบังคับเขามาทุกแงทุกทางใหทานทั้งหลายทราบเอาไว วงกรรมฐานนี้คือ
องคศาสดาติดตัวๆ มาทุกองคทีเดียว ที่ออกมาชําระลางสิ่งสกปรกทัง้ หลายเหลานี้
ไมไดเคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัย แลวผิดไปทีต่ รงไหน เอามาอวดกัน
เดี๋ยวนี้ถาเกงเอามา เอามาจากคัมภีรไหนทองขาว ทองดํา ทองแดงไหนเอามาอวด มัน
ไดวิเศษวิโสมากกวาพระพุทธเจาที่ตรงไหนจึงเอามาอวดเวลานี้ มันเรียนคัมภีรไหน แต
เกิดมามันเคยมองดูธรรมสักทีหรือเปลา นอกจากมาเหยียบหัวพระเทานั้น
ฆราวาสเหยียบหัวพระก็คือพวกนี้ละ เวลานี้ตั้งอํานาจบาตรหลวงเหยียบหัวพระ
หัวสงฆทั่วประเทศไทย ตั้งแตเกิดมาหลวงตาบัวก็ยังไมเคยเห็นที่ฆราวาสอยูในบานใน
เรือน อยูกับมูตรกับคูถมาอวดอํานาจเหยียบพระ ใชอํานาจนั้นบังคับ ใชอํานาจนี้บังคับ
นี่ตั้งสํานักงานพุทธศาสนาขึ้นมานี้ขุมกําลังใหญของมัน เขาใจไหม พอตั้งสํานักงานพุทธ
ศาสนาพวกนี้ออกฤทธิอ์ อกเดช
ออกอํานาจบาตรหลวงเที่ยวบังคับบัญชาพระเจา
พระสงฆไปหมด ดังที่เราเคยพูดใหฟงแลว มันสั่งไปหมดทีเดียวอํานาจปาเถื่อนนี้
มันมีศีลสักตัวอะไรในหัวใจมัน คําพูดออกมามีแตมูตรแตคูถทั้งนั้น ทาง
หลักธรรมหลักวินัยฟงไมไดเลย นี่ฟงไมไดเราบอกจริงๆ ที่พูดมาเหลานี้มีแตเรื่อง
ทําลายชาติศาสนาโดยตรงๆ ไมมีคาํ วาออม ที่ออกมาชําระนี้มีแตโดยตรง ชําระ
โดยตรงๆ ไมมีออ มเหมือนกัน เอาฟงใหดี พวกนี้พวกเปรต พวกกอพวกกวน พวก
ทําลายไมมีเวลาหยุดยั้ง เวลานี้กําลังเรงใหญแลวนะ เรงอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ
เรงมูตรเรงคูถขึ้นมาเหยียบทองคําทั้งแทง คือพุทธ ธรรม สงฆ และทานผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ จึงเทิดทองคําไวในหัวใจทุกคนๆ ทองคําคือพระพุทธเจา พระธรรม
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พระสงฆ พระธรรมวินัย ทานเทิดทูน พวกนี้กําลังมาเหยียบลง มันจะเอามูตรเอาคูถ
ขึ้นมาแทน
หลวงตาบัวนี้องคเดียวก็ไมมองดู โคตรหลวงตาบัวมีก็จะไมมาดูมูตรคูถนี่ ตัว
ของหลวงตาบัวก็มี อยูในทองนี้มี ผูใ ดก็มีมตู รคูถเหมือนกัน ของอัศจรรยอะไร มันเอา
มาอวดหาอะไรมูตรคูถอันนี้
มาอวดใหโลกผูมีสมบัติผูดกี ราบไหวบูชาพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอตลอดมา แลวมันจะเอามูตรเอาคูถมาให
กราบไหวไดลงคอที่ไหนพวกนี้นะ นี่ละเปนประโยคหนึ่ง วามาอีกเราจะตออีก เอาถาม
มาเราจะตอบวันนี่นะ ไมเคยสะทกสะทานในสามแดนโลกธาตุ แดนโลกธาตุนี้แดนมูตร
แดนคูถ เฉพาะอยางยิ่งพวกเปรตนี่ละแดนมูตรคูถใหญ มันกําลังจะเอามาโปะชาวไทย
ชาวพุทธเราแหลกไปหมดนะ เอาวาไป
อ.รัตนา
ขอใหคณะธรรมยุตดําเนินการลงโทษตามกฎนิคหกรรม และ
ละเมิดจรรยาพระสังฆาธิการ และผิดพระธรรมวินัยอยางเด็ดขาดแกหลวงตามหาบัว
และแกนนําพระปา ๒๔ รูปเพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยางที่ไมดตี อไป
หลวงตา
ผิดขอไหน หลวงตาบัวผิดขอไหน
อ.รัตนา
เขาไมบอกคะ
หลวงตา
นั่นซิ ตัวมันนะตัวผิด ตัวเทวทัต เอามาหลวงตาบัวผิดพระธรรม
วินัยขอไหน ตั้งแตวนั บวชมายังไมเคยลวงเกินธรรมวินัยดวยความไมมีหิริโอตตัปปะ
ความดื้อดานเราไมเคยมี นี่พวกดือ้ ดาน มันเอาคัมภีรมาจากไหนมาอวดหลวงตาบัวที่
เทิดทูนธรรมวินัยพระพุทธเจาตลอดเวลาอยูเวลานี้ มันเอามาที่ไหน ชิ้นดีที่ไหนที่มนั
ประกาศลั่นโลกมานี่นะ ตั้งแตเริ่มตั้งรัฐบาลชุดใหมขึ้นมา มันกอมันกวนตลอดเวลามา
ทุกแบบทุกฉบับ
ระงับลงไดดวยน้ําอรรถน้ําธรรมที่ผูดีทั้งหลายทานถือเปนกฎเปน
เกณฑแลวระงับดับลงๆ
มันกอเรื่องนั้นขึ้นมากอเรื่องนีข้ ึ้นมา
ตั้งแตนูนละ
มหาคณิสสรณิสแสน มันบัญญัติเอามาจากไหน ในธรรมวินัยไมมีทานก็ตอ งปดออกละ
ซิ
จากนั้นปนขึ้นมาจะตั้งสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จสังฆราชก็ไมมีในหลักธรรม
วินัยที่ปนกันขึ้นมาอยูเวลานี้ นี่พวกจอมปลอม สมเด็จสังฆราชก็มอี ยูแลว โลกเขากราบ
ทั่วประเทศไทย แลวอะไรสังฆราชคะแลดที่ไหน สังฆราชปลอม เอามาหมื่นองคไมมี
ใครกราบละหมามันก็ไมกราบ สังฆราชแบบปนนี่ พวกตะกละตะกลามมีแตความโลภ
อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เอามาเหยียบธรรมวินัย อยามาเหยียบวางั้นเลย
ศาสดาของพระทั้งหลายที่ทานเทิดทูนยังมีอยู ทานจะไมยอมเปนอันขาด
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พวกนี้พวกเปรตพวกผีมนั มาหาเรื่องวา พวกนี้กลุมนี้เปนผูทําลายธรรมวินัย ทํา
สงฆใหแตกกัน ใครทําสงฆใหแตกกัน เวลานี้กําลังมันปนขึ้นจะเปนสมเด็จสังฆราช ลอง
ใหมันเปนสมเด็จสังฆราชซิสังฆเภทไมตองบอก แตกกันหมดทั่วประเทศไทย เขตแดน
ของไทย เพราะเหตุใด ผูเห็นดวย ผูไมเห็นดวย พวกเทวทัตมันก็เห็นดวยมันจะเปน
สังฆราชสักรอยองคมันก็ไมพอใจ อยากเปนมากกวานั้นอีก ผูที่เปนอรรถเปนธรรม
สังฆราชองคเดียวนี้พอแลว พวกนี้ไมเห็นดวยนี่ละฟดกัน สังฆเภทแตกตรงนี้ละ เอา
ตั้งขึ้นมาดูซิ ตั้งสังฆราชขึ้นมาเมื่อไรสังฆเภทจะแตกกระจายทั่วดินแดนของพุทธ
ศาสนาเรานั่นละ
เปนยังไงใครทําสงฆใหแตกเวลานี้ พระสงฆอยูในปาทานมาทําอยางนี้เมื่อไร
ทานกราบไหวสังฆราชองคเดียวทานพอใจของทานแลว กราบอยางสนิทติดจม ไอพวก
เปรตพวกผีที่มันปนขึ้นมาเปนสังฆราชสังฆแลดโดยเอาฆราวาสขี้เหม็นๆ ทั้งขี้เขาขี้เรา
เขามาตั้งสมเด็จพระสังฆราช อันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะทานทรงตั้งสมเด็จ
สังฆราชของเรา
ที่กราบไหวบูชาดวยความสนิทใจของประชาชนและสังฆมณฑลทั่ว
ประเทศไทย แตไอนี้มันเอาฆราวาสคนไหน ไดยินเขาวามันเอานายวิษณุ เครืองามนั้น
หรือ นายวิษณุ มันเกงมาจากทีไ่ หน มาตั้งเปนสังฆราชแขงพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯที่ทรงตั้งสมเด็จสังฆราชใหโลกทั้งหลายกราบไหวบูชานี้ มันเอาความเกงมา
จากไหน มันจะมาอวดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่คนไทยทั้งชาติเทิดทูนตลอดมา
วายังไงพิจารณาซิ นี่ละเรื่องราวมันเปนอยางนี้ มันปนเอาจริงๆ นะ มันอยาก
เปนใหญเปนโตปาๆ เถื่อนๆ เหยียบหัวประชาชน กําลังทําลายศาสนา มันจะเอาศาสนา
เปนกําลัง ทีแรกขุมกําลังของมันคือตัง้ สํานักงานพุทธศาสนา พอตัง้ ขึ้นมาแลวเอาตั้งแต
เทวทัตทั้งนัน้ มาทํางาน เผาศาสนา เผาเรื่องนั้นแลวเผาเรื่องนี้ ตั้งแตพวกนี้เขามาในวง
สํานักงานพุทธศาสนาหาความสงบไมไดเลย
ตั้งแตกอนก็มีที่ตงั้ ไวแลวแตดั้งเดิม
กระทรวงศึกษาธิการตั้งไวนะกรมศาสนา กรมศาสนาทานก็มีมาดั้งเดิมเปนธรรมดาไม
เห็นกอความเดือดรอนอะไร
พอตัง้ สํานักงานพุทธศาสนา นี้คือสํานักงานทําลายพุทธศาสนา ใหทานทั้งหลาย
จําเอาไวนะ นี่ขึ้นมาเทานั้นละแตกกระจัดกระจายมาเรื่อย ตั้งแตมหาคณิสสรณิสแสนมา
แลวปนขึ้นจะเปนสมเด็จสังฆราช เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ลงมา
เหยียบหัวพระสงฆไทยทัง้ ประเทศลงมาโดยลําดับลําดา
แลวเหยียบประชาชนทั้ง
ประเทศไทยดวยสังฆราชปาเถื่อนของมันที่กําลังปนปายอยูเวลานี้ อยากเปนเหลือเกิน
อยากเปนสังฆราชนี้ แหม พิลึกพิลั่นนะ สมเด็จสังฆราชนี้วิเศษวิโสจริงๆ
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นี่ละมันนาสลดสังเวชไหม ทานตั้งมามีคุณสมบัติพรอมมาทุกอยางๆ กราบไหว
บูชาสนิทใจทั่วประเทศไทยทั้งพระเจาพระสงฆและประชาชน อันนี้ใครกราบมัน มี
ตั้งแตเรื่องมันกอกวนยุงเหยิงวุนวายตลอด นี่มันวาพวกที่มาชําระความสกปรกของมัน
มันวาพวกนี้จะทําสังฆเภท ตัวมันเองกําลังทําสังฆเภทอยูเวลานี้ ปนขึ้นจะทําสังฆเภท จะ
ตั้งสมเด็จสังฆราชใหได ตั้งไดเมือ่ ไรสังฆเภทแตกผางเลยไมสงสัย หลักธรรมหลักวินัยมี
อยางนั้น
เรื่องสังฆเภทเปนกรรมขนาดไหน มันกลัวบาปกลัวกรรมที่ไหนพวกนี้ มันเกง
กวาศาสดา พระพุทธเจาวาสังฆเภทเปนเรื่องที่ใหญโตมาก อนันตริยกรรม ๕ คืออะไร
ฟง
๑) ฆามารดา
๒) ฆาบิดา
๓) ฆาพระอรหันต
๔) ทําลายพระพุทธเจาแมไมตายก็ตาม
๕) สังฆเภท ทําลายสงฆที่อยูกันดวยความพรอมเพรียงสามัคคี ใหแตก
กระจัดกระจาย
๕ ขอนี้ทานเรียกวาอนันตริยกรรม เปนกรรมที่หนักมากที่สุด อนันตริยะ หา
ระหวางไมได ชั่วฟาแลบก็ไมมี กองทุกขเผาตลอดเวลา กรรม ๕ อยางนี้เปนกรรมที่
หนักที่สุด พวกนี้มันเกงกวาศาสดาที่ทรงตั้งไว มันกําลังสรางสังฆเภทขอที่ ๕ นี้ขึ้นมา
คือสังฆเภท จะทําลายสงฆ-ประชาชนใหแตกแยกจากกันไปหมดคือพวกนี้เอง มัน
ตั้งขึ้นมาเปนสังฆราชปลอมสังฆราชปาเมื่อไรแลวสังฆเภทจะขึ้นทันทีไมตอ งบอก ชี้ไว
เลย หลวงตาบัวชี้ดวยหลักธรรมหลักวินัย
นี่ละกรรมที่จะทําใหสังฆเภทแตกจากกันคือพวกนีเ้ อง พวกกําลังปนปายอยูเวลา
นี้อยากเปนสังฆราช เปนสังฆราชแขงสมเด็จพระสังฆราชเรานี้แลวเหยียบหัวพระทั้ง
ประเทศ เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯลงมาเรียบวุธ มีแตพวกกองมูตรกอง
คูถนี้ขึ้นครองบานครองเมือง ทานทั้งหลายกราบไดลงคอไหม ยอมรับอยูใตอํานาจพวก
เปรตพวกผีนี้ไหม พิจารณาซิ เอาพูดใหมันชัดเจนอยางนี้ละ เอา ถาหากหลวงตาบัวพูด
ผิดนี้เอาคอไปตัด พูดตรงนี้ผิดธรรมวินัยขอไหน ที่มันออกมาทั้งหมดไมมคี ัมภีรวินัย มี
ตั้งแตเรื่องจอมปลอมหลอกลวงโลก ปากหวานๆ คมคายอยางนั้นอยางนี้ทั้งนั้นแหละ
นี่มันกําลังวาพวกพระปาเหลานี้เปนนักโทษใหญหลวงทีเดียว สั่งพระธรรมยุต
มาจัดการ ธรรมยุตธรรมแย็ดที่ไหนเราก็ไมรู มาจากไหนก็ตามเถอะถาไมมีธรรมวินัย
ธรรมะเทวดาก็ไมกราบ ถามีธรรมวินัยติดตัวแลว ธรรมไหนก็ธรรมนั้นกราบไดทั้งนั้น
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พระพุทธเจาทานไมเอาชื่อเอานามมาเปนใหญเปนโตยิ่งกวาอรรถกวาธรรมอะไรเลยละ
นะ จําใหดี
พวกนี้พวกเปรต พวกเลวที่สุด เวลานี้กําลังกอกวนมากที่สุดเลย แสดงตัวเปน
ใหญเปนโต ออกอํานาจบาตรหลวงอยางใหญโต ที่ไหนบังคับบัญชาไปหมดอํานาจปา
เถื่อนของมัน พวกนี้กําลังเปนบาอํานาจ บาสังฆราช บาทุกแบบทุกฉบับ อยูในตัวพวกนี้
หมด หาคัมภีรมายืนยันไมมี ที่พดู มาอยางนี้เอามา เอาคัมภีรไหนมายืนยัน เอามา
ยืนยันกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะออกรับทันที เอา ใหถามมาหลวงตาบัวจะเปนคน
ตอบทันที แบกคัมภีรเทิดทูนพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา มันจะจนตรอกจนมุมให
เห็นนะหลวงตาบัวนี่นะ ใหของจอมปลอมเขามาทับของจริง
มันยกธนบัตรมากองเทาภูเขา ฟงซินะ ธนบัตรมีแตธนบัตรปลอม ใบหา ใบสิบ
ใบรอย ใบพัน กองเทาภูเขามีแตธนบัตรปลอม มันเอามาหลอกลวงโลก ของจริงนั้นคือ
ใบหามีคุณภาพเต็มหา ใบสิบมีคุณภาพเต็มสิบ ใบรอยใบพันมีคุณภาพเต็มรอยเต็มพัน
นี้คือทรงคุณภาพเต็มตัว ไดแกความจริง ธรรมแทเปนอยางนี้ อันนี้เปนพวกจอมปลอม
ธนบัตรที่มันปลอมเขามาๆ นี้ มีแตเรื่องจอมปลอมทัง้ นั้น เขามากองพะเนินเทินทึกยิ่ง
กวาภูเขา มันครอบไปหมดนะอํานาจปาเถื่อนของธนบัตรปลอมเวลานี้ มันออกทัว่ ไป
หมด ทานทัง้ หลายจะเอาธนบัตรไหน เอาใหเลือกเอานะ ถาอยากไดธนบัตรปลอมก็ไป
กราบมันซิไป ใหมันยกคัมภีรตีหัวเอา
ยกคัมภีรก็คอื มูตรคือคูถนั่นแหละคัมภีรของมัน คือสวมคือถาน มันจะยกตี
หนาผากแลวหนาเลอะมามีแตขี้ อยาใหหลวงตาบัวลางนะ ไมลาง พระปามาลางนี้
พอแลวนะ พระปาออกมานี่แทบเปนแทบตาย ทานอยูในปาในเขาทานสนใจกับอะไร
แตกอน ก็เรื่องบานเมืองศาสนายุงเหยิงวุนวายที่มันเกี่ยวโยงกันอยูนี้ ทานจึงไดออกมา
ชําระ มีประมาณนอยเมื่อไรพระ ใหมาเทาไรมาเทานั้น พระเหลานี้พรอมเสมอที่จะ
ชําระสะสาง และเชื่อฟงคําหัวหนา หัวหนาคือใคร หลวงตาบัว หลวงตาบัวก็ไมเคยเปน
อลัชชี ที่ไมละอายบาปไมละอายกรรม ไมไดละอายธรรมวินัย เหมือนพวกเปรตนี้ไมมี
ธรรมวินัยอะไรติดหัวมันเลยนะ มีแตเรื่องเปรตเรื่องผีทงั้ นั้นติดตัวมัน ประกาศออกมา
จากปากนี้มีแตสวมแตถาน อมขี้มาพูดหลอกลวงโลกเวลานี้ คือพวกนี้อมขี้ เขากินขาว
มันไมยอมกิน มันกินแตขี้อมขีพ้ นออกไปทั่วบานทั่วเมืองเวลานี้
ทานทั้งหลายใหฟงเอานะ หลวงตาบัวพูดผิดหรือไมผิด เอาคอหลวงตาบัวไปตัด
ถาปากสกปรกเรียกวาปากมูตรปากคูถ สกปรก ปากที่มอี รรถมีธรรมไมมีใครปากหวาน
ยิ่งกวาศาสดา สวากขาตธรรมแปลวาตรัสไวชอบแลว หวานฉ่ําพอแลว นี่ปาก
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พระพุทธเจา ไอปากเทวทัตก็เปนอยางนี้แหละ พากันเขาใจ มีเทานั้นหรือ มีอะไรอีกวา
มา
อ.รัตนา
มีนิดหนอยวา พระครูอรรถกิจ นันทคุณ แกนนําพระปากลาววา
หลวงตามหาบัวและพระปาออกมาคัดคานความไมถูกตองในวงการสงฆ เพื่อรักษาพระ
ธรรมวินัย หากจะถูกลงโทษเพราะทําความดีก็ไมเปนไร แตจะหามไมใหพระปา
เคลื่อนไหวคงไมได
หลวงตา
ถูกตอง ทานนพดลมีองคเดียวหรือกี่องคออกมา ถูกตองแลวนี่
จะมาเหยียบย่ําทําไมเหยียบย่ําพระพุทธเจา พระปาพระบานนั่นแหละออกมารักษา
ชาติศาสนาของเรา เวลานี้กําลังมูตรคูถมหาภัยเหยียบย่ําทําลายชาติศาสนาของเรา
ใครอยูที่ไหนเปนคนไทย เปนเจาของสมบัตินี้ทั้งนั้น ใหออกชวยกัน อยาหัวหดอยู
ในกระดอง เอาใหมันหงายหมาไปเปนไร เคยเห็นไหมหงายหมา เราเคยเห็นแลวนะ
เราจําพรรษาที่วัดจักราช เอาตัวอยางมาใหดูนะ
มีหมาใหญตัวหนึ่งมันอยูใตถุนศาลา ตอนนั้นเริ่มฉันจังหันเสร็จ แลวมีลูกหมา
ตัวหนึ่งมันวิ่งมานูน มันวิ่งเขามาในวัด ไอหมาใหญตัวนั้นเห็นลูกหมานั่น มันหวงกาง
เขาใจไหม มันหวงลาภ มันหวงยศ มันหวงบาอํานาจของมัน มันวิ่งใสหมาตัวนั้น มันจะ
ไลกัดหมาตัวนั้น พอวิ่งไปฝนตกใหมๆ ดินกําลังลื่น วิ่งไปนี้มันถลาหงายหมาขึ้นอยางนี้
เลย ขึ้นทั้งสี่ขาทีเดียวนะ เอาหลังลงพื้น ดิ้นกระแดวๆ ลูกหมาตัวนั้นก็วิ่งหนีเลย ตัวนี้
มันก็ยังกระแดวๆ อยู เดี๋ยวนี้มันลุกขึ้นไดแลวยังไปดูซิที่จกั ราชนะ นี่เราเห็นดวยตาของ
เรา เราไมมาโกหก
นี่กําลังบายศ เขาใจไหม หึงหวงที่สุด พระที่ไหนที่อุตสาหพยายามมาชําระพวก
เปรตพวกผีพวกสกปรกโสมม ทีก่ ําลังกอตั้งอยูในวงประเทศไทยของเรานี่ อํานาจบาตร
หลวงใหญโตมากที่สุดนะ โหย โออาฟูฟาทีเดียว ไปที่ไหนมีแตคําโกหกออกลวงโลก
ความจริงไมมีเลย นี่ซิที่มันนาทุเรศสงสาร พิจารณาซิพี่นองทั้งหลาย เขาใจแลวหรือ
เรื่องหงายหมา เรายกตัวอยางมาใหแลว เราเห็นเองเราไมไดโกหก มันตัวนี้วิ่งมันไปลื่น
แลวมันก็ขึ้นทั้งสี่ขาชี้ฟา หลังมันลงดิน ตัวลูกหมาวิ่งใหญ ตัวนี้ก็ยังดิ้นๆ เดี๋ยวนี้มันยัง
ดิ้นอยูหรือเปลา ไปดูซิวัดปาจักราชหมาตัวนั้นมันยังดิ้นอยูหรือยังไงเวลานี้ ถามันยังดิน้
อยูก็ใหมาบอกเรา ถาวามันตายแลวก็แลวไปละนะ มันตายคงเหมือนคนนั่นแหละ
ได ๖๐ กวาปนี้แลวที่ไปเจอหมาตัวนั้น ตอนที่หยุดเรียนแลวออกไปปฏิบัติ
ใหมๆ พรรษา ๗ นี่ไปอยูจักราช ไปเห็นหมามันลมหงายหมาที่ตรงนั้น แลวก็เอามาพูด
เปนตัวอยาง เขาใจหรือ พวกนี้มันบายศ วิ่งไมหยุดไมถอย ใครมาก็จะกัด คือหวงยศ
วิ่งกัดตัวนั้นวิ่งกัดตัวนี้ กลัวมันจะหงายหมาลงเหมือนหมาจักราช พากันจําเอาไวนะ ถา

๙

มันหงายหมาอยูตามถนนหนทางนั้นก็ใหรูวา ออ หมาจักราชมาอยูที่นี่เอง วางั้นนะ เอา
ละพอ พูดไมมีอะไรกับใคร พูดไดสบาย เราไมมีอะไรกับใครเราก็พูดไดอยางสบาย
มีเทานั้นละนะ ถาเขาจะไลพระปาก็ใหบอก อยาออกมาพระปา ใหสนุกกินสนุก
กลืนชาติศาสนาตอไป พวกเปรตวางั้น สรุปความ มันไมไดสนใจนะ เรื่องศีลเรื่องธรรม
ไมมีในพวกนี้ แมแตพระหัวโลนๆ ก็ไมมี กิริยาทาทางที่แสดงออกเลยฆราวาสไปอีก
เลวกวาฆราวาสไปอีกพวกนี้ เรียกวาเลวรายที่สุดคือพวกนี้เอง
พวกนี้มันเกงนะ ไปเที่ยวใหขาวตรงนั้นใหขาวตรงนี้ ไปประจบประแจงที่นั่นที่นี่
หนังสือพิมพที่ไหนเปนลูกนองมันหมดแหละ มันเอาเงินไปฟาดเขาในหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพแตกกระเจิง ของจริงตกทะเล มีแตของปลอมออกมาเหยียบชาติเหยียบ
ศาสนาเวลานี้ หนังสือพิมพจึงขอใหระวังทุกคนนะ อยาเห็นแกไดแกกินแกเอานะ ให
เห็นแกชาติแกศาสนาซึ่งเปนสวนรวมของพี่นองชาวไทยเราจะอยูไดเปนสุข เรื่อง
เงินเรื่องกระดาษ ประสากระดาษมันมีอะไร เราไมไดประมาท มันจะมีคณ
ุ คายิ่งกวาคน
เหรอ นั่น คนผลิตขึ้นมา กระดาษเปนเงินใบเทานั้นเทานี้ ถาขาดความนิยมเสียเทานี้
เอามามวนบุหรี่สูบก็ไมได เหม็นเขียวจะตายไป นี่ก็ถือเปนความนิยมเฉยๆ เราอยาเปน
บาจนเกินไปนะ ถาเปนบาเกินไปแลวชาติจมศาสนาจม เพียงกระดาษมาหลอกก็เปนบา
ไป มันจะไปออกทุกแหงแหละ มันไปประจบประแจงหนังสือพิมพ ดีไมดีเอาเงินไปโปะ
ใสหนังสือพิมพ ใหหนังสือพิมพมากัดชาติกัดศาสนาไปไดไมสงสัย เปนเครื่องมือของ
มันไดเปนอยางดี กระดาษนี่แหละ
นี่พูดจริงๆ ทานนพดลมาเพียงองคเดียว อยากใหมาอยางนอยวัดละสิบหรือ
ยี่สิบ ออกมาประกาศตน นี่ปลอมหรือไมปลอมใหออกมาเลยนะทุกองคๆ พระในปาใน
เขาของเราใหออกมา หลวงตาบัวออกมาอยูแลวเวลานี้ อยูที่ไหนก็ขึ้นเวทีตลอดเวลาไม
มีถอยใคร เอาธรรมพระพุทธเจาเปนเจดียกราบไหว นอกนั้นไมกราบ เทานั้นเอง ใคร
อยากจะออกมาใหออกมา องคไหนที่ออกมานั้นมันจะไปตีนะ คือใหหดหัวเขาใน
กระดอง มันจะไปตีหัวใหหดหัวอยูในกระดอง พระเราอยาเปนพระอยูในกระดองนะ
ไลกัดมันเปนไรวะ ไอพวกปลิ้นปลอนปากหวานที่สุดคือพวกนี้แหละ ปากหวาน ปาก
หลอกลวงทีส่ ุด เกงไมมใี ครเกินพวกนี้ ไมเอาความจริงมาพูด เอาแตของจอมปลอมมา
หลอกทั้งนั้นแหละ เอาละใหพร
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
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