๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ใหอภัยอาจตอยพลาด
ผูกํากับ:แถลงการณคณะสงฆไทย ฉบับที่ ๕ ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ
วิหาร กทม.
ตามที่คณะสงฆไทยไดมหี นังสือหลายครั้ง ถึงสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุป
เสโณ) เพื่อขอใหเปดเผยความจริง
กรณี ๑.การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งผิดพระธรรมวินัย
อยางรายแรง เนื่องจากมีขั้นตอนมาจาก “คฤหัสถแตงตัง้ พระ” มิใชจากสงฆแตงตัง้ กันเอง
คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีลงนามแตงตั้ง และนําออกประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย กอนที่มหาเถรสมาคมจะพิจารณาเปนทางการ
และกรณี ๒.นํารอยพระตราสมเด็จพระสังฆราช ไปใชประทับบนลายมือชื่อของ
สมเด็จพระพุฒาจารย ซึ่งไมมีสิทธิ์ใช เพราะการแตงตั้งเปนโมฆะมาตั้งแตตน
กระทั่งปจจุบัน คณะสงฆไทยยังไมเคยไดรับคําชี้แจงเปนทางการ จากสมเด็จพระ
พุฒาจารย คณะสงฆไทยจึงมอบหมายใหพระภิกษุทงั้ ๒ นิกาย จากจตุรทิศ จํานวน ๓๐๐
รูป เขาพบสมเด็จพระพุฒาจารย ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. ในวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อรับคําตอบกรณีดังกลาว แตก็ยังไมไดรับคําชี้แจงใดๆ จากสมเด็จ
พระพุฒาจารยอีกเชนเคย
ดังนั้น ในวันเดียวกันคณะสงฆไทย จํานวน ๕๘๗ รูป จึงไดยื่นหนังสือตอมหาเถร
สมาคม แตไดรับคําชี้แจงจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวา “ยังไมไดยื่นหนังสือ
ดังกลาวตอมหาเถรสมาคม แตจะเสนอไปยังรัฐบาลกอน เพราะกรณีการแตงตั้งคณะผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น เปนเรื่องของรัฐบาลดําเนินการมาตั้งแตตน
นอกจากกรณีทั้งสองแลว สมเด็จพระพุฒาจารย และนายวิษณุ เครืองาม ยังได
รวมมือกันกระทําการอันมิชอบ คือไดใชอาํ นาจอยางพลการ มีพระบัญชา โดยสมคบกับ
นายวิษณุ เครืองาม ซึ่งเปนผูรับสนองพระบัญชา แตงตั้งพระธรรมกิตติเมธี(จํานงค ธัมม
จารี) วัดสัมพันธวงศาราม กทม. เปนกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ ซึ่งผูแทนคณะสงฆไทยไดสอบถามจากสมเด็จพระราชาคณะที่เกี่ยวของแลว ไม
ปรากฏวามีการประชุมหารือในรูปขององคคณะ เพื่อพิจารณาการแตงตั้งดังกลาว ทั้งที่มิใช

๒
เปนการปฏิบัติศาสนกิจในพระนามสมเด็จพระสังฆราช และมิใชเปนการอันจําเปนเรงดวน
แตอยางใดอีกดวย
คณะสงฆไทยพิจารณาอยางเปนธรรม โดยลําดับ สรุปไดวา สมเด็จพระพุฒาจารยมี
เจตนากระทําผิดซ้ําแลวซ้ําเลา แมมีพุทธบริษัททักทวงก็เมินเฉย แตกลับรีบรอนปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวหลายวาระ โดยไมคํานึงวาผิดถูกประการใด กลาวไดวา สมเด็จ
พระพุฒาจารยมีเจตนาเหยียบย่ําทําลายพระธรรมวินัย อันเปนองคแทนพระบรมศาสดา มี
เจตนาสรางธรรมเนียมปฏิบัติใหม อันเปนการทําลายจารีตของบรรพชนใหพินาศสูญสิ้น
อีกทัง้ เปดทางใหคฤหัสถ ยกเอากฎหมายขึ้นบีบบังคับพระสงฆใหปฏิบัตติ าม เพียงเพื่อ
ตอบสนองความอยากใหญ ทะเยอทะยาน ขอใหตนไดมาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญเทานั้นเปน
พอ แมการกระทํานั้นจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายรุนแรงเพียงใด ก็ไมรับผิดชอบ
คณะสงฆไทย ไดประชุมพิจารณาถึงผลของการดังกลาวแลว มีมติเปนเอกฉันท ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
๑.จะแจงและเชิญชวนใหพุทธบริษัท คือพระภิกษุจํานวนหมื่นรูป และฆราวาส
จํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน ไปพบนายกรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒. จะยื่นรายชื่อประชาชนจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ชื่อตอประธานวุฒิสภาเพื่อถอดถอน
นายวิษณุ เครืองาม ออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี
๓. การที่สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมไมเสนอหนังสือของคณะสงฆไทยตอที่
ประชุมมหาเถรสมาคม เปนการแสดงวา ฆราวาสไดใชอํานาจเหนือพระ ยิ่งสรางความ
แตกราวในสังฆมณฑลใหหนักยิ่งขึ้น
๔. รองเรียนกลาวโทษสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานกระทําการอัน
ขัดตอมติมหาเถรสมาคม เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ซึ่งอาจมีโทษถึงขัน้ ถูก
ถอดถอนสมณศักดิ์ได
๕. ใหดําเนินการผานนายกรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการโดยเร็วที่สุด ใหยกเลิกประกาศ
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ โดย นาย
วิษณุ เครืองาม หากไมเปนผล คณะสงฆไทยจะพรอมใจกันแสดงสามัคคีธรรม ดําเนินการ
ขอใหถอดสมณศักดิ์สมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) โดยนําลายมือชื่อพุทธบริษัท
ยื่นถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่พระองคทรงเปนองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก พระบารมีปกปกรักษาพระพุทธศาสนาใหสงบรมเย็น

๓
๖. กรณีที่สมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) นําพระตราประจําตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราช ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายจําเพาะองคสมเด็จพระญาณสังวรฯ ใน
การสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช ไปใชประทับรอยพระตรา เพื่อรับรองลายมือชื่อ
ของตนหลายครั้ง และกรณีสมเด็จพระพุฒาจารยแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยมิ
ชอบ มีนายวิษณุ เครืองาม เปนผูรับสนองพระบัญชานั้น คณะสงฆไทยพิจารณาแลว
สมควรใหนําเรื่องราวเขาสูกระบวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อใหความจริงปรากฏ และให
เปนไปตามกฎหมายบานเมืองตอไป
จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน
คณะสงฆไทย
๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗
หลวงตา อํานาจนายวิษณุนี้เหนือประเทศไทยเรา เกงกวาคนในประเทศไทยเราใน
อํานาจปาเถื่อนของมัน มันใชอํานาจนี้ไปบีบบังคับพระ เคยมีที่ไหนในพุทธศาสนา ไมเคย
มี เรื่องของพระเปนเรื่องของพระสงฆลวนๆ เรายกมาเพียงยอๆ นะ เชนอยางการประชุม
วัดเทวสังฆาราม วัดเหนือ เมืองกาญจน พระจะประชุมที่นั่น มันก็สั่งเปนอํานาจปาเถื่อนเขา
ไป หามไมใหพระประชุมที่นั่น พระทานรักษามารยาท เพื่อไมใหเกิดเรื่องราวอะไร ทานก็
ยายจากที่นั่นไปประชุมที่วัดปาหลวงตาบัว เมืองกาญจนเหมือนกัน นั่นก็เปนครั้งหนึ่งอีก
แลวอะไรอีกที่มันสั่งการ (เร็วๆ นี้สั่งการเรื่องศพหลวงปูสังวาลยครับ สั่งหลวงพอสนองให
มอบศพ) ไดสั่งไปเรียบรอยแลวหรือ (สั่งแลวครับ ทางสํานักงานพุทธศาสนา) นี่คือมันสั่ง
การไปใหนําศพของหลวงปูสังวาลยไปมอบวัดทุงสามัคคีธรรม ภายใน ๕๐ วัน นี่อํานาจปา
เถื่อนของมันเฉียบขาดๆ มาอยางนี้ตลอด ไออันธพาลใหญนี่เขาใจไหม
แลวนี้เปนเรื่องของพระสงฆทานตางหากลวนๆ เลย มันแทรกเขาไปหาอะไร ไป
เหยียบพระเจาพระสงฆ ที่พระพุทธเจาทรงมอบหมายใหเปนอํานาจของสงฆมาดั้งเดิมอยู
แลว มันเอาอํานาจมาจากไหน มันไปบีบบังคับพระอยูอยางนี้ตลอด ในวงงานตางๆ ก็เห็น
ทั่วๆ ไปใชไหม มันไปเที่ยวบีบบังคับพวกโทรทัศนเทวทัต ทีวีทีแวอะไรเหลานั้น ไปหมด
นั่นละ อํานาจปาเถื่อน ไอนี้ใชแตอํานาจปาเถื่อน หนาดานเสียดวยนะ ไมใชเลนๆ เราพูด
ตรงๆ นี่เรายกมาเพียงเอกเทศนะทีม่ ันใชอํานาจ
แลวยิ่งไปตีตราสมเด็จสังฆราชนี้แลว ตีตรายักษใหญตีตราเสือโครงใหญ ครอบทั้ง
ชาติไทย ครอบทั้งศาสนาไปหมด ตั้งแตเริ่มแรกก็บีบบังคับพระสงฆทั่วประเทศไทยให
ปฏิบัติตามอํานาจปาเถื่อนของมัน ทีถ่ ูกมันบีบบังคับมีจํานวนมาก ที่ไมเขามาบีบบังคับมาก

๔
นักนะ เพียงมาแหยมๆ ลองดูเห็นลวดลายเทานี้แลวก็ถอยกรูดออกไป มีวงกรรมฐานเทานี้
ที่มันเพียงมาแหยดูลองดู ทางนี้ศอกงัดเลยทันทีแบบนิ่งเฉย เขาใจไหม ศอกงัดแบบนิ่งเฉย
เอาอะไรมาก็นิ่งเฉย เลยกลับไปไมมาอีก มีวงกรรมฐานเทานี้แหละที่มันเขามาลองแหยมๆ
ดู คือมันจะกลืนอีก แตแหยมแลวมันกลืนไมไดซิ ทางนี้ศอกแข็ง เอาทางนี้ก็ไดๆ เขาใจ
ไหมละ
มันทําทุกแบบไอนี่นะ ไมมีแบบที่ศาสนาจะฟงไดเลย ไมมีในศาสนาเลย มันเอามา
เหยียบพระสงฆทั้งประเทศเวลานี้ ก็ยังวงกรรมฐานเทานี้ละที่มันเหยียบไมได พูดตรงๆ
มันยังเหยียบไมไดวงกรรมฐาน นอกจากนั้นมันเหยียบไปหมดแลวนะ แลวยังตีตรา
พระสังฆราชเขาไปอีก พอตีตราสังฆราชเขาไปทีนี้หมดเลยทั้งชาติทั้งศาสนา เรียบวุธ เขาใจ
ไหมเรียบวุธ แลวมันตีตราหาอะไรตราเสือโครงเสือดาว วัดราชบพิธทานตีตราดวยความ
เปนธรรม ผูรับสนองก็เปนธรรมเรียบรอยๆ นั้นเปนตราที่สวยงามเปนธรรม ถึงจะไมมีใน
พระพุทธบัญญัติกอ็ นุโลมเขาเปนธรรมไดแลว อันนี้มันตีตราเสือโครงยักษใหญ มหายักษ
มหาโจรที่จะบีบทั้งประเทศนี้จะวาเปนตราเหมือนกันไดยังไง ตรานี้มันตางกัน ตรานี้ตรา
เสือโครง ตรายักษใหญ ที่จะมาบีบบังคับคนทั้งประเทศ ทั้งศาสนานี้ ใครจะรับไดยังไง
มันจะตั้งมารอยสมเด็จสังฆราช มันก็แหลกไปทัง้ รอยองคนนั่ แหละ พระไทยไม
ยอมรับ คนทั้งประเทศไมยอมรับจะวาไง ก็มแี ตพวกของมันเที่ยวอวดอํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ ดื้อๆ ดานๆ ไสเขาไปทุกแหง มีเทานี้เอง เราพูดเพียงเทานี้แหละไมพูดมาก
นี่ก็กําลังจะเอาอํานาจไปบีบบังคับทางพระสงฆ ศพหลวงพอสังวาลยใหเอาไปวัดทุงสามัคคี
ภายใน ๕๐ วัน นี่มันสั่งไปแลวนะสั่งการไปแลว ออกจาก สนง.พุทธศาสนา มันไมใช
สํานักงานพุทธศาสนา
มันสํานักงานแหงมหายักษในพระพุทธศาสนา
กําลังกลืน
พระพุทธศาสนาเวลานี้ ตั้งชื่อใหมเสีย ตั้งอยางนี้ถูกตองกับเหตุการณที่เปนมา ตั้งแตพวก
เสือรายนี้เขาไปอยูในนั้นแลว วงศาสนาไมมีความสงบเลย เดือดรอนวุนวายทั่วประเทศเขต
แดน แตกอนไมเคยมีมา พึ่งมาเห็นเสือรายสองสามตัวนี้แหละ มันแผลงฤทธิป์ าๆ เถื่อนๆ
จบแลว เอาละแคนี้ แลวยังมีอะไรอีก
ผูกํากับ กราบเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนอย เมื่อวานนี้ตามหนังสือนี้ พระสงฆและ
ฆราวาสไปพบสมเด็จเกี่ยว ที่วัดสระเกศ ทานก็ไมลงมาพบ ไมลงมารับมอบหนังสืออะไร
ใดๆ ทั้งสิ้น
หลวงตา นี่ก็เปนจุดหนึ่งแลว เขาใจไหม จับเอาเลย เอาวาไป
ผูกํากับ ที่เขาเอาปายไปขึ้นวา กาจับภูเขาทอง สังฆราชปลอม ใชตราโดยไมถูกตอง
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หลวงตา เอาละเขาทําสมบูรณแลวเราไมแทรกอันนี้ เขาทําสมบูรณแลวเราไมไปวา
ละ
ผูกํากับ ทานไมลงมาพบพระสงฆที่รอพบ และไมมารับหนังสือ
หลวงตา มีเทานั้นเหรอ มันเปนอยางนี้ละพวกเปรต เอาอํานาจปาเถื่อนไปบีบ
บังคับพระสงฆทั้งประเทศเคยมีที่ไหน ไมเคยมี มันก็อุตริมาทําจนไดอยางนี้แหละเห็นไหม
ละ ไมเคยมี มีมาแลว ไอนี้ละตัวการสั่งการไปพระทางโนนทางนี้ มันเปนนายพระ เปนยักษ
พระไป อยางนี้ไมเคยมีในแดนพุทธศาสนาและเมืองไทยเรา พึ่งมามีเสือรายสองสามตัวนี่
มันกัดโนนกัดนี้ มันตาฝาตาฟาง กัดหมด ถาวาตนไมก็ไมวาลําเปนลําตาย กัดดะ กัดไป
หมดเลยพวกนี้ นี่พวกกัดดะ เขาใจไหม เอาละพอ นี่ละธรรมพูดอยางตรงไปตรงมาอยางนี้
ละเรา พูดอยางตรงไปตรงมาเลย ไมงั้นสอนโลกไมได ธรรมไมเหนือโลกสอนโลกไมได
ตองเอาธรรมออกพูดซิ
ผูกํากับ ลูกศิษยเขาจะชวนกันไปพบนายกรัฐมนตรีวันที่ ๖ กรกฎาคม ครับ
หลวงตา ไมขัดของ หลักใหญอยูตรงนั้นเราไมขัดของ
ผูกํากับ ลายมือชือ่ ๑๕๐,๐๐๐ ชื่อเขาจะเสนอแลวครับ
หลวงตา เสนอไปแหละ คนทั้งประเทศเปนใหญ ไอนี่มันไมเปนใหญนี่ แตมันจะตั้ง
ตัวเปนใหญ เขาใจไหม ตีหัวมันลง พูดตรงๆ อยางนี้ละ เราฟงจริงๆ นี่นะ เราฟงทุกกิทกุ กี
ที่ไหนไมชัดเจนถอย อานใหฟงกอน เอาไปเลย ถาลงขึ้นเวทีแลวโบกมือเลยเราไมมีถอย
ใคร สามแดนโลกธาตุไมมีหวั่นกับอะไรทั้งนั้น พูดงายๆ เอาใหมันเต็มเหนี่ยว จะมาหวั่น
อะไรเพียงเทานี้ ขี้ประติ๋วนี่ เราไมหวั่น มันจะเหยียบคนทั้งชาติทั้งศาสนาใหจมลงดวยคน
เพียงสองสามคนดวยอํานาจปาเถื่อนไมเคยมีในเมืองไทยแดนศาสนาพุทธเรา
เราเปนเจาของของประเทศตองเอาจริงเอาจัง พี่นองชาวไทยเราเอาใหจริงใหจัง
เวลานี้ขาศึกศัตรูกําลังเขาโจมตีทั้งชาติทั้งศาสนาจะใหลมจมไปดวยกัน เราเปนเจาของทั้ง
ชาติทั้งศาสนาดวย ตองเอาใหเต็มเหนี่ยว เราไมใชบอยนี่นะ อันนี้เปนมหาโจรตางหากเขา
มาปลนชาติปลนศาสนา เราเปนเจาของของชาติของศาสนาจะยอมใหมนั ปลนเหรอ เอา
ตอบ ไมยอม เราตอบเองเขาใจไหม เราบอกเราไมยอม
ทานทั้งหลายใหทราบนะ คุณทองกอนเปนผูตดั คอรองคนทั้งประเทศ พวกเปรต
พวกผีนี่จึงคอยจะย่ํายีตีแหลกอยูตลอดเวลา ใหจําเอานะ คุณทองกอนเปนผูตัดคอรองคน
ทั้งประเทศไทยเรา เรียกวาเปนคูเคียงกับหลวงตาบัวก็ไมผิด เราใชเองเทียว ชี้นิ้วตรงไหน
ไปตรงนั้นเลยเทียว เราเปนผูเด็ดดวยนะ เขาใจไหม เด็ดตามอรรถตามธรรม ไมไดเด็ด
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แบบเปรตแบบผี นี่ละใหทราบเสียนะคุณทองกอนเปนมิตร เปนคูพึ่งเปนพึ่งตายกับบรรดา
พี่นองชาวไทยเราทั้งศาสนา เรียกวาทั่วประเทศ จะเปนจะตายคุณทองกอนทั้งนั้นแหละ
วิ่งๆ ทุกอยาง ใหจําเอานะ
กิริยาของคุณทองกอนทําดวยเจตนาดี บางทีอาจมีผาดมีโผนบางเปนธรรมดา อยา
ไปถือสีถือสา ถือเอาเจตนาเปนสําคัญมากกวา บางทีมีผาดมีโผนบางก็เปนธรรมดา ตอยไป
มันไมถกู มันพลาดไปอยางนี้เสียก็มี มันพลาดไปอยางนี้เขาก็ตําหนิบาง แกจะตอยตรงนี้
แตมันพลาดไปตรงนี้เสีย แตไมไดตงั้ ใจจะตอยชาติศาสนาใหลมจมนะ จะตอยเพื่อชาติเพื่อ
ศาสนา แตบางทีมันผาดโผนอาจตอยพลาดไปอยางนี้บาง ขอใหใหอภัยคุณทองกอนทั่ว
ประเทศไทยนะ หลวงตาบัวไมโกหก ปฏิบัติธรรมมาแทบเปนแทบตาย เอาธรรมมาสอน
โลก ไมมีขอใดโกหกโลกเลย คุณทองกอนเปนลูกศิษยหลวงตาบัว เอาคําโกหกมาจากไหน
มีแตเตือน เวลาตอยก็อยาใหมันผาดโผนนัก ครั้นผาดโผนก็ใหใสถูกคางเลย ไอผาดโผนไม
ถูกคางมันไมดี ถาผาดโผนใหใสคางใหมันหงายหมาลงไปเลย เอาละจบ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

