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เลนกับของสกปรก
กอนจังหัน
มาทุกภาคนะพระ ที่มารวมที่วัดปาบานตาด มาทุกภาคเลย ตั้งแตภาคกลางมา
เรื่อยๆ ภาคตะวันออกภาคไหนมารวมกัน พระจะมากอยูวนั นี้ ประชาชนก็มาก ไมมาก
ยังไงเราเปนเจาของสมบัติแหงชาติไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนสมบัติมหาศาล
ขึ้น ที่ลนคาที่สุดในเมืองไทยเรา นี้เปนหัวใจของชาติไทยเรา เรามานี้ก็เพื่อบํารุงรักษาชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรานั่นเอง มามากมานอยไมเฟอ เรามาเพื่อบํารุงรักษาไมเฟอ
ไอมาเพื่อทําลายมีรายเดียวก็ทําลาย
พี่นองทัง้ หลายใหรูนะวาชาติไทยของเรามีความสําคัญอยางไร ใหดู แสดงน้ําใจ
กําลังวังชาทุกอยางดวยความพรอมเพรียงกัน ฟงแตวาชาติไทย หัวใจรวมอยูจุดเดียวหมด
เลย กระเทือนถึงกันหมด ดีชั่วเราตองดูแลใหรอบคอบนะ อยาเห็นแกเขาทําแลวก็แลว
เทานั้น เซอๆ ซาๆ จม ชาติไทยจม ตัวเองจม นี่เราไมไดเพื่อเราจมเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยจม เพื่อบํารุงรักษา จึงตองพรอมเพรียงกัน กําลังวังชามีเทาไรทุมลงเพื่อ
ชาติของตนเองๆ นั่นถูกตองดี
ที่ทานทั้งหลายมานี้เราเห็นดวยแลว ชอบธรรม ที่เราพาพี่นองทัง้ หลายดําเนินนี้
ดําเนินดวยธรรมลวนๆ ไมมีเรื่องโลกเรื่องอะไรเขามาแฝงเลย เพื่อธรรมลวนๆ จะผิดถูก
ชั่วดีประการใด เราจะพิจารณาใหเต็มกําลังความสามารถแลวสั่งออกๆ ดวยความเปน
ธรรมทั้งนั้น เรื่องโลกเรื่องสกปรกเรื่องทําลายเราไมเอาเขามายุง ปดออกทั้งหมด การ
ดําเนินของเราจึงดําเนินดวยความบริสุทธิ์ทุกอยาง เรียกวาศาสนาพาพี่นองชาวไทยซึ่งเปน
ลูกชาวพุทธดําเนินกัน ใหฟงเสียงหัวหนาก็แลวกัน องคเอกคือองคศาสดา ตอจากนั้นก็
พระสงฆสาวกเรื่อยมา รวมมาจนกระทั่งถึงพระเจาพระสงฆ ครูบาอาจารยนี้เปนผูนําๆ เรา
เปนผูกาวเดินตาม เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ แสดงน้ําใจของตัวเองแหงความรักชาติของ
ตัวเอง ศาสนา พระมหากษัตริยของตัวเอง ใหเต็มเหนี่ยวนะ อยาทําเหยาะๆ แหยะๆ
ไมไดนะ ทําอะไรใหจริงจังทุกอยาง เหลาะแหละไมเปนทาทั้งนั้นแหละ
พระที่อยูศาลาขางนอกก็ดูแลกัน พระจํานวนมาก ประชาชนก็มีจํานวนมาก
ประชาชนอยูที่ศาลาหนาวัดนี้ไมใชประชาชนตาบอด พระตาดีนะ แลวพระอดอยาก
ประชาชนอิ่มทองใชไมได เขาใจไหม ประชาชนก็มีหูมีตา ดูซีอะไรบกพรองขาดเขิน นั่นละ
ตามีหูมี ดู ฟง พิจารณาทุกอยาง เอาละใหพร
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หลังจังหัน
เวลานี้วิทยุเสียงธรรมนี้กําลังกระจายออก จังหวัดตางๆ กําลังออก ทางภาคอีสานนี้
ออกมากอยูน ะ อยางรอยเอ็ดเครื่องเดียวก็ครอบไปตั้งหลายจังหวัด นี่ก็ ๑๐ กิโลวัตต ที่
ขอนแกนก็มาเมื่อเร็วๆ นี้ผาปาสถานีวิทยุ กําลังกระจาย มีทุกแหงๆ ทางภาคอีสานนี้
กระจายไป แมแตทางสามหมอ เขตจังหวัดอุดรก็จะมีแลวนี่ สกลนครตั้ง ๙ แหง ๑๐ แหง
เรียกวาทั่วถึง ทางประเทศลาวก็ถึงหมดเลย ครอบไปถึงประเทศลาวหมด วิทยุออก (ทาง
สะเดา ไดถึงประเทศมาเลเซียเจาคะ มีวัดพุทธศาสนาอยูในมาเลยหลายวัดเจาคะ)
ทุกวันนี้ความจําเลอะเทอะมากนะ เมื่อวานนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องความจํากับความจริง
คือความจริงนี้ธรรม เชนอยางเทศนออก ธรรมออกจากนี้เปนความจริงลวนๆ ความจํา
คอยประสานกัน คือธรรมออกจากนี้จะออกเปนธรรมๆ มีสัญญาประสานเขาหากันใหเกี่ยว
โยงกัน สืบเนื่องกันไป พูดไดถอยไดความสืบเนื่องกันไปเรือ่ ยๆ อันนี้เรียกวาสัญญา ทีนี้
สัญญาอันนี้เสื่อมลงทุกวัน เมื่อสองสามวันนี้ก็ยังไดถามพระผูถอดเทป วาเปนยังไงไมใช
เทศนสะเปะสะปะไปหมดแลวเหรอ ความจําไมเปนทานะ ทานบอกวาไมมี ความจริงมีอยู
นั้นละแตทานใหเกียรติเราวาไมมี ใหเกียรติอะไรกับเรามันรูอยู ความเหลวไหลมันรูอยูกับ
ตัวเอง ความจํา
ที่วาสัญญานี้เปนเหมือนกับภาชนะหรือเครื่องประสานติดตอจับกันใหติดๆ กันไป
อยางนั้นนะ ธรรมนี้ออกๆ แลวสัญญาเปนผูจับผูเก็บผูเรียงวางั้นเถอะ ทีนี้สัญญานี้เสื่อม
ไปๆ ธรรมะออกมาๆ นี้ก็กลายเปนเรี่ยราดไป ไมมีที่เก็บ สัญญาเปนตัวเก็บเปนตัว
เรียงลําดับลําดา มันคอยเลอะเทอะไปเรื่อยๆ สัญญาความจํา แตสังขารยังไมเห็นมันมี
อะไรแปลกใหเห็น ขันธ ๕ ขันธแปลวากอง ถาเปนวัตถุสิ่งของเหลานี้ก็เปนกอง ถาธรรมก็
เปนหมวดเปนหมู ขันธะแปลวากอง แปลวาหมวดวาหมู
เชนอยางขันธ ๕ เปน ๕ กอง คือรูปกายของเรา เวทนา คือความสุข ทุกข เฉยๆ
เปนสองกองแลว สัญญา ความจําไดหมายรู สังขาร ความคิดความปรุง เปนสี่แลว วิญญาณ
เวลาตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธกับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เกิดความรู
ออกมาตามสิ่งที่มาสัมผัสสั้นยาว เรียกวาวิญญาณ รวมทั้งหมดนี้ทานเรียกวาขันธ ๕ พากัน
จําเอานะ ในตัวของเรามีทุกคน ขันธ ๕ รวมกันอยูนี้เรียกวาขันธ ๕ แปลวา กอง เรียกกอง
เหมาะดี กองอยูที่เดียวกันนี้ ขันธ ๕ แปลวากองกัน มันกองกันอยูอ ยางนี้ ถาเปนธรรม
เรียกวาหมวดวาหมูไป บางคนจะไมเขาใจที่วาขันธๆ นี่ ขันธแปลวากอง ตัวเรานี้แหละ
เรียกวาขันธ กอง วัตถุ รูปก็คือรูปกายนี้ เวทนา คือความสุข ทุกข เฉยๆ มีอยูทั้งทาง
รางกายและจิตใจ สัญญา ความจํา จําเรื่องนั้นเรื่องนี้ ชือ่ เสียง สังขาร ความคิด ความปรุง
คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรียกวาสังขาร วิญญาณ คือตามองเห็นรูปปบ ความรูระหวางตากับรูป
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เกิดขึ้นเรียกวาวิญญาณรับทราบๆ แลวก็ดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัสผานไป รวมแลวเรียกวา
ขันธ ๕ พากันเขาใจเสีย
ขันธ ๕ มีอยูกับทุกคน แตขันธ ๕ นี้กิเลสเปนเจาของพาใหตั้งรูปตั้งนามขึ้นมา
กิเลสเปนเจาของพาใหเกิดเปนรูปเปนรางขึ้นมา มนุษยเราเรียกวาเปนขันธ ๕ นี่เปนสมบัติ
ของภพชาติไดแกอวิชชา เปนผูตั้งภพตั้งชาติขึ้นมา มาเปนขันธ ทีนี้ขันธ ๕ นี้มีอันหนึ่งที่
สําคัญอยูนั้นใครมองไมเห็นแหละ มีพระพุทธเจาเทานั้นเปนผูทรงทราบทุกสิ่งทุกอยางใน
ขันธนี้ขันธไหนครอบโลกธาตุ มีพระพุทธเจาทรงทราบวาขันธ ๕ อันนี้เปนเครื่องมือของใจ
ทีนี้ใจมีกิเลสอยูนั้นดวย มีธรรมอยูนั้นดวย
เมื่อกิเลสมีอาํ นาจ มันเปนเจาอํานาจเปนเจาของของรางกายนี้หมด มันนําไปใช
ตามที่มันตองการ ถาคนมีกิเลสหนาก็เอาตั้งแตเครื่องมือนี้ไปใชทางความชั่วชาลามกไปเสีย
ตาเห็นก็เพื่อจะทําลาย หูไดยินก็เพือ่ จะทําลาย ไมมีเพื่อสงเสริม ตา หู จมูก ลิ้น กาย
สัมผัสสัมพันธกับอะไร กิเลสตัวอยูภายในเปนเจาของนี้สั่งการๆ ใหยึดนั้นยึดนี้ เอามาทํา
ประโยชนตามความตองการของตนซึง่ เปนกิเลสลวนๆ เรื่องมันก็เปนกองทุกขขึ้นมา พากัน
เขาใจเอานะ นี่ละขันธทั้ง ๕ ตาเห็นถาเห็นดวยกิเลสนี้ เห็นแลวจะมีความหมายไปทางกิเลส
ทางกิเลสก็เปนทางลบทั้งนั้น ไมไดเปนธรรมงายๆ นะ ทั้งๆ ที่ธรรมก็มีอยูภายในใจดวง
เดียวกัน แตธรรมไมมอี ํานาจ มีแตกิเลสเปนเจาของครองอํานาจ อันนี้เลยเปนเครื่องมือ
ของกิเลสเกือบวาแทบทั้งหมดเลย ถาคนเราสามัญธรรมดาทั่วๆ ไปมันเปนเครื่องมือ
เครื่องใชของกิเลส
ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรมขึ้นมา ธรรมคอยแสดงออก ตาเห็นรูป หูฟงเสียง แยกมา
เปนธรรมๆ เปนประโยชนเรื่อย ทุกสิ่งทุกอยางเปนประโยชน นี่เรียกวาเปนเครื่องมือของ
ธรรมดวย สวนมากเปนเครื่องมือของกิเลสเสียกอน ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรมก็เปน
เครื่องมือของธรรมดวย ของกิเลสดวย เมื่อธรรมมีอํานาจมาก ธรรมก็เปนเจาของครอบเอา
เครื่องมือนี้ไปใชทางธรรมเสียมากตอมาก ธรรมมีมากเทาไรๆ เครื่องมือนี้ก็หมุนเขามาสู
ธรรม เปนเครื่องมือของธรรมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งจิตบริสุทธิ์สุดสวนแลว ขันธทั้ง ๕ นี้เปน
เครื่องมือของธรรมลวนๆ เลย กิเลสขาดสะบั้นไปแลวไมมีใครเปนเจาของมายึดอํานาจ
เหมือนแตกอ น ธรรมมีอํานาจที่นี่ ธรรมเปนเจาของแตธรรมทานไมยึดเหมือนกิเลส กิเลส
เปนเจาของยึดดวยอุปาทานความยึดมั่น นั่นตางกันอยางนี้ สวนธรรมเปนเจาของไมยดึ
เปนเครื่องมือใชเฉยๆ อยางพระพุทธเจา พระอรหันตทานนําออกใชประโยชน ขันธทั้ง ๕
นี้กลายเปนประโยชนไปหมดสําหรับเปนเครื่องใชของใจ ใจที่บริสุทธิ์เปนธรรมลวนๆ แลว
กระจายออกไป เครื่องมือนี้ก็หมุนไปทางธรรมเปนประโยชนมาเรื่อยๆ
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นี่ละขันธ ๕ อันนี้เปนไดสองอยาง เปนเครื่องมือของกิเลสและเปนเครื่องมือของ
ธรรม โลกทั้งโลกนี้เรียกวาเปนเครื่องมือของกิเลสเสียทั้งนั้นก็ได เปนเครื่องมือของธรรมมี
นอยมาก ทีนี้เมื่อธรรมมีอํานาจมากเทาไร ขันธเหลานี้ก็เปนเครื่องมือของธรรมไปหมด ดัง
พระพุทธเจา พระอรหันตทาน เปนเครื่องมือของธรรมลวนๆ ไมมีที่วาเปนเครื่องมือของ
กิเลส พากันเขาใจเอาเสียคําวาขันธ นี่ละเอาธรรมแจงออกมาอยางนี้ถึงชัดเจนดี ถามีแตใช
ตางคนตางใช ใครก็ไมทราบวาอะไรเปนอะไร คละเคลากันไปหมด สุดทายก็มีแตกองกิเลส
เต็มตัวๆ ถามีธรรมแลวแยกแยะออกๆ ใหเขาใจอยางนี้
ทีนี้ขันธ ๕ เปนเครื่องมือของธรรมแลว ขันธ ๕ นี้จะเปนผูคอยรับใชธรรมที่บงการ
ออกมาใชในกาลตางๆ ไปเรื่อยๆ พระพุทธเจาและพระอรหันต จนกระทั่งทานนิพพาน นํา
ขันธนี้ออกทําประโยชนใหโลกทั้งหมด ไมไดเหมือนกิเลส สรางฟนสรางไฟใหโลก แตธรรม
นี้สรางความดีงามใหโลก จึงใหเอาธรรมนี้เขาไปสูใจ ใหใจนี้ไดเปนเจาของของขันธนี้บาง
นําไปใชในสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย เชน มาวัดมาวาฟงธรรมจําศีล ทําขอวัตรปฏิบัติที่เปนสวน
กุศลและประโยชนสวนรวม นั้นเรียกวาธรรมๆ ลวนๆ เลย
เพียงขันธเปนกลางๆ หมุนไปทางไหนก็ไดขันธ เปนเครื่องมือสําหรับใช โจรมารจะ
นําไปใชก็ได บัณฑิตนักปราชญเอาไปใชก็ได ใชในทางที่ดี ใชในทางที่ชวั่ ตางกันอยางนี้
ทานจึงใหอบรมใจซึ่งเปนเจาของของธาตุของขันธอันนี้ ใหไดหมุนตัวไปในทางที่ถกู ที่ดี
เมื่อใจไดรับการอบรมในทางที่ถกู ที่ดแี ลว ใจก็ดูแลตัวเอง ระวังรักษาตัวเองในทางทีถ่ กู ที่ดี
ไมทําลายตนดวยการทําชั่วชาลามกตางๆ ก็เปนความดีขึ้น สําหรับขันธเขาไมเอาอะไร
แหละ ใจจะเปนผูเอานะ ชั่ว ดี ใจเปนผูสั่งการสั่งงาน จะเขามาที่ใจทั้งนั้นทัง้ ฝายดีฝายชัว่
ธาตุขันธนี่ถงึ เวลาแลวแตกกระจายลงเปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟตามเดิมของ
เขา ไมไดไปนรก ไมไดไปสวรรค พวกนี้ไมไป จะไปเปนอะไรอีกก็ไมเปน เปนธาตุ ๔ ดิน
น้ํา ลม ไฟ ไปเทานั้นเอง สวนจิตนี้ไป คือมีบาปมีบุญอยูในนั้นที่สั่งงานตางๆ เอาขันธไป
ทํางาน ขันธทํางานแลว ผลประโยชนกลับมาสูใจเปนผูรับ ดีใจก็รับ ชั่วใจก็รับ เวลาตาย
แลวสิ่งเหลานี้จึงไปกับใจ ไมไดไปกับธาตุขันธ ดิน น้ํา ลม ไฟ เขาไมเอาอะไร บุญบาปเขา
ไมเอาแหละ สวนจิตใจนี้เอาทั้งบุญทั้งบาป สรางวาจะไมเอา แตตัวเองเปนคนสราง เหตุ
เกิดที่ไหนผลก็เกิดที่นั่น มันก็เปนสมบัติของตัวเองจนไดนั่นแหละ และเปนผูพินาศทําลาย
ตัวเองก็อยูในนั้นเสร็จ ทานจึงสอนใหอบรม พากันเขาใจเอานะ วันนี้แยกธาตุแยกขันธให
ฟงเสียบาง
วันนี้ก็จะมีการประชุมกัน เรียกวาทั่วประเทศไทยเรา รวมทุกภาคมาประชุมเกี่ยวกับ
การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสมบัติอันลนคาแหงชาวไทยเรา ใหตางคน
ตางมีความพรอมเพรียง มีความรัก ความพรอมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อสมบัติอัน
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ลนคา ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะไดเปนสมบัติครองหัวใจชาวไทยของเรา
ตอไป จะเปนความสงบรมเย็น เรามีเนื้อมีหนังมีตนมีตัว มีผเู ก็บมีผูรักษา จึงตองไดพากัน
ระมัดระวัง สิ่งใดที่จะเขามาทําลายสมบัติอันลนคาของเรา ตางคนตางชวยเหลือกัน ปลด
เปลื้องออกไป ปดออกไป ทําลายออกไป ชะลางออกไป ใหพากันเขาใจ
เชนอยางมาวันนี้ เรื่องราวที่เกิดก็ไดออกประกาศทางวิทยุแลวไมใชเหรอ เรื่องก็
ออกแลว หลวงตาบัวก็ในนามของพีน่ องชาติไทยเราทั้งหมด ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ไดออกประกาศทางวิทยุใหทราบทั่วถึงกันแลวดวยความเปนธรรมลวนๆ นั่นละที่มาประชุม
ก็ประชุมเรื่องเหลานี้เอง สิ่งมัวหมองมืดตือ้ มันเขามาเปนความสกปรกรกรุงรัง จะทําลาย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เราเปนเจาของตองเปนผูชะผูลาง ผูซกั ฟอกกัน
ออกไปโดยลําดับลําดา จะอยูเฉยๆ ไมได จมไดทงั้ นั้น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จมได
ดวยพวกเราที่ไมเอาไหน
แตเจริญรุงเรืองสงบรมเย็นไดดวยอํานาจแหงเราเปนเจาของ
เปนผูรักผูสงวนสมบัติอันลนคาของตน ตางคนตางเขมงวดกวดขันในสิ่งที่ชั่วและดีทั้งหลาย
ที่ชั่วใหปดออก ที่ดีใหสั่งสมขึ้นมา ทีม่ าประชุมกันก็เพื่อใหเขาใจแนวทางแหงการรักษาชาติ
บานเมือง ศาสนาของเรา พระมหากษัตริยของเรานั่นเองไมใชเพื่ออะไร ที่มาประชุมกันนี้
เหตุที่ประชุมก็เพราะวา มีสิ่งเลวรายที่เขามาทําลายๆ ผูที่เปนเจาของตองได
ระมัดระวังรักษาชําระลาง อยางประชุมกันนี้ก็เพื่อวางแนวทางใหรูจักวิธีการปฏิบัติตอชาติ
ของตนเอง ชาติมีสมบัติเต็มอยูแลว เปนหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะตองเขมงวดกวดขัน
รักษาดวยกันเสมอหนากันหมด อยาไปคิดวานั้นเปนของทาน นี้เปนของเราแลวไมเอาไหน
นี้ชาติไทยจม พากันเขาใจอยางนั้น
ที่มาประชุมนี้ก็คือ พูดใหตรงไปตรงมาแกนนําก็คือเรา เปนผูนําพี่นองทัง้ หลายเพื่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดหนาแนนมั่นคงสงบรมเย็นตอพี่นอ งชาวไทยเราตอไป เรา
จึงไดเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย การนําเหลานี้เราเอาธรรมออกนําทั้งนั้น เราไมมีโลกเขามาทํา
ที่จะไปทําลายคนนั้นทําลายคนนี้โดยหาเหตุผลไมได ไมมี มีตั้งแตเรื่องธรรม ควรตําหนิ
ตําหนิ ควรชะลางชะลาง ควรที่จะสงเสริมใหดีขึ้น ตางคนตางอุม ตางคนตางสงเสริมกัน
เรื่องราวเปนอยางนี้ ทีป่ ระชุมก็ประชุมตามโครงการเหลานี้เองไมใชเพราะอะไร พากัน
เขาใจ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็มีอยู ๓ ประโยคที่ใหญโตมาก ออกทางวิทยุแลวตามหลัก
ความจริง ธรรมไมหาเรื่องหาราว เอาความจริงออกมาพูด นี่ธรรมออกมาพูดพูดอยางนี้เอง
ไมพูดอยางอื่น เชนอยางพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเรานี้ พี่นองชาวไทยเราทั้ง
พระเจาพระสงฆ ประชาชนทั่วประเทศไทย ไดนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวให
ทรงสถาปนาหรือตั้งสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองคเดียวเทานั้น คนอื่นไมเขาไปยุงได
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เลย นี่ตามหลักประเพณีอันดีงาม ซึ่งชาวไทยเราทั้งพระเจาพระสงฆทวั่ สังฆมณฑล และ
ประชาชนทั่วประเทศยอมรับ และนอมถวายทานแลว ทานก็ทรงตั้งมาเปนลําดับลําดา เปน
ความราบรื่นดีงามชื่นอกชื่อใจแกบรรดาพี่นองชาวไทยเราตลอดมา นี่ละเรื่องดัง้ เดิม
จึงเรียกวาเปนประเพณีของชาติไทยเรา ที่นอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทานทรงสถาปนาหรือตั้งสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเปนเจดียของชาวพุทธเราตอไปไดกราบ
ไหวบูชา เพราะพระตองมีประมุข เชนสมเด็จพระสังฆราช ก็เปนประมุขของฝายสงฆ ชุม
เย็นเปนสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งขึ้นมาดวยความเปนธรรม เมื่อตาง
ฝายตางเปนธรรม ผูนอมถวายก็เปนธรรม ทรงรับดวยความเปนธรรม ชาติไทยของเราก็ชุม
เย็นเปนสุขมาดวยขนบประเพณีอันดีงามนี้ จึงเรียกวาเปนน้ําหนักเทากันกับชาติไทยเรา
ขนบประเพณีอันนี้มีน้ําหนักมากขนาดนั้นทีเดียว เพราะคนไทยนอมรับกันทั่วประเทศ ทัง้
ฝายพระสงฆ ทั้งฝายประชาชน นอมรับขนบประเพณีอันดีงามนี้ และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวก็ทรงบําเพ็ญตามพระภาระของพระองคตลอด
โดยตั้งสมเด็จพระสังฆราช
เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ มีเพียงพระองคเดียวคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหฟงใหชัด
เสียนะ นี่ละเรื่องราว นี่คือประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรา มีความสงบรมเย็นเปนสุขมา
ตลอด
แลวก็มีผูเขามาแยง ฟงใหชัดเสียนะ มายึดเอาอํานาจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปกินไปกลืนไมยอมคาย ดึงไวกลืนไวหาเหตุหาผลไมได ดึงไวเพราะอะไร มายึดเอา
อํานาจไปนี้เพราะเหตุผลกลไกอะไร ไมบอกเหตุบอกผล แตกลืนแลวไมยอมคาย เปนอยู
อยางนี้ ทีนี้ก็จับดึงกลับคืนมาซี นี่ที่ออกเวลานี้ เอาไปทําไม นี่สมบัติของชาติไทยที่เรานอม
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา พี่นองชาติไทยซึง่ เปนลูกของพระองคเองไดทรง
ดําเนินตอไป ใหเปนขนบประเพณีอันดีงามแกพี่นอ งทัง้ หลาย แลวพวกนี้มาแยงไปหาอะไร
เอา หาเหตุหาผลมา การมาแยง แยงเพราะเหตุไร ก็ไมไดบอกเหตุบอกผลเรื่องการมาแยง
ตั้งกฎนั้นเขามา ตั้งขอบังคับนี้เขามา กฎหมายเขามา กฎหมอยเขามา กฎหมาเขา
มา กฎหมัดเขามา ยึดอํานาจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไป กําลังกินกําลังเคี้ยวกันอยู
เวลานี้ ชาติไทยไมใชชาติหมาขี้เรื้อน ชาติไทยเปนคนทั้งประเทศจะวาไง ทั้งประชาชนทั้ง
พระเจาพระสงฆก็รูอยูแลววาถูกแยงอํานาจที่ชอบธรรม ซึ่งเปนสมบัติอันลนคาของพี่นอง
ชาวไทยออกไป แลวจะยึดกลับคืนมา นี่เรื่องทีพ่ ูดอยูเวลานี้ กําลังออก เอาคืนมาดวย
ความชอบธรรม ไมไดผดิ ธรรม เราเปนผูนํานี้ก็นําโดยธรรมลวนๆ ความถูกตองดีงามคือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้นทรงสถาปนาหรือตั้งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมา ตั้งแต
ดึกดําบรรพมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปานนี้ เปนความชอบธรรมเรียบรอยแลว เปนความ
ถูกตอง
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แลวที่นี่ผูที่มายึดเอาไปดวยกฎนั้นกฎนี้ กฎรัฐบาลรัฐแบนอะไรก็ไมรูแหละ กฎปาๆ
เถื่อนๆ กฎไมเปนศีลเปนธรรมไมเรียกวาการปกครองชาติใหรมเย็น กฎอํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ เขามายึดครอง แลวเอาไปกลืนกันอยูเวลานี้ กําลังงุบงิบๆ กันอยูนั้น นี้พี่นอง
ชาวไทยทั้งประเทศซึ่งเปนเจาของของสมบัติอันนี้ตองประกาศตนออกมาวา นี้คือสมบัติ
แหงชาติไทยของเรา อยาเอาไป ความหมายก็วาอยางนั้นแหละ บอกชัดๆ อยางนี้เอง นี้
เปนขอที่หนึ่ง
ขอที่ใหญที่สดุ มีอยู ๓ ขอที่ออกเสนอทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยหลวงตา
บัวเปนผูนําของพี่นองชาวไทยและพระสงฆทั่วประเทศ นี้ก็ออกทางวิทยุแลว ที่เรียกกลับมา
นี่เพราะไมชอบธรรมไมถูก มาแยงมาชิงไปหาอะไรหาเหตุหาผลไมได บอกวาเหตุผลกลไก
อะไรจึงมาเอาไป เพราะอะไร ก็ไมตอบ แตกินไปกลืนไปๆ อันนี้ก็ตามกันละซิ นี่ขอหนึ่ง
ขอที่สองก็สมเด็จเกี่ยว กอเรื่องกอราวยุงเหยิงวุนวายมาตลอด จนกระทั่งคนทั่ว
ประเทศไทยเขาเรียกสมเด็จเกี่ยวนี้วาเปนมหาโจรปลนศาสนา ซึมซาบเขาไปถึงชาติ ถึง
พระมหากษัตริยดวย อยูในงานอันใหญโตของสมเด็จเกี่ยวที่เปนผูใหญเวลานี้ มันใหญปาๆ
เถื่อนๆ ทําศาสนา ประชาชน ใหเกิดความเดือดรอน ประชาชนเปนผูมีหัวใจจะไมพูดไม
โตตอบไมคดั คานกันไดยังไง นี่กค็ ดั คานขอหนึ่ง นี่ก็ขอถอดถอนเรื่องสมเด็จออก ไม
สมควรที่จะมาปกครองชาติไทยซึ่งเปนผูมีธรรมอยูดวยกันอยางนี้ การเปนสมเด็จใชอํานาจ
แบบนี้ไมใชเรื่องของสมเด็จ ขอถอนออกขอถอดออก พูดงายๆ วาอยางนี้เลย
อันที่สามก็ตวั วิษณุ เครืองาม นี้เปนเจาใหญนายโตครอบคนทั้งประเทศ เปนเจาหัว
กฎหมาย กฎหมอย กฎหมาหรือกฎหมัดอะไรเราก็ไมทราบไดแหละ ถาอะไรมันปลอม
อะไรเปนพิษเปนภัย ก็เรียกกฎหมอย กฎหมา กฎหมัดไปเลย ถาเปนกฎหมายก็ตองเปน
ธรรมตอสวนรวม จึงเรียกวากฎหมาย อันนี้มันเปนกฎอะไร ตั้งกฎนั้นขึ้นมา ตั้งแงนี้ขึ้นมา
รอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันนัยไมมีใครเกินไอน้ี ถืออํานาจบาตรหลวงอันใหญโตครอบ
คนทั้งประเทศใหอยูในอํานาจของตนเพียงคนเดียว
คนเมืองไทยเรานี้ ๖๒-๖๓ ลานคน มาหมอบหัวกับคนๆ เดียว ชาติไทยไมใชชาติ
หมาขี้เรื้อน ยอมรูจักเจาของ หมาขี้เรื้อนมันยังรูจักเจาของ คนทั้งประเทศทําไมจึงไมรูจัก
เจาของ เจาของคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้เปนเจาของอันใหญหลวงของคนไทยทั้ง
ชาติ ตองไดโตตอบ หรือตองไดพดู กัน ขับไลออกมาปกครองแบบนี้ คนไทยไมใชหมาขี้
เรื้อน จะมาปกครองแบบหมาขี้เรื้อนอยางนี้ไมได ใหออก ประกาศกันออกแลวนี่ ออกจาก
ตําแหนง อํานาจปาๆ เถื่อนๆ มากดขี่บังคับ หมดทั่วประเทศไทยนี้มีคนเดียวเปนผูวางกฎ
วางอํานาจเอาไว ตั้งแตกฤษฎีกงฎีกา สภาที่ไหนรวมมาหมด จนกระทั่งถึงขาวสารอะไร มัน
ถืออํานาจครอบไปหมดเลย นี่ไมชอบธรรมๆ จึงตองใหออก ใครเปนคนดีเอาเขามา คน

๘
ไมดีที่จะมาทําลายชาติไทยนี้ไมใหมาทําลาย ชาติไทยมีเจาของ คนทั้งชาติเปนเจาของ นี่
อันหนึ่งเปนสามขอดวยกันที่ออกเวลานี้ นี่เราพูดเพียงยอๆ นะ ใหทานทั้งหลายไดทราบ
เอาไว
เหตุที่จะออกก็พิจารณาแลวโดยธรรม เชนยึดพระราชอํานาจพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนี้ไมถูกตอง เปนความผิดอยางรายแรง ดีที่เขาไมไดจับติดคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิตไปเลย มันมาทําลายหัวใจคนทั้งชาติดวยยึดเอาอํานาจไป นี้อันหนึ่งเปน
ความผิดขนาดไหน ใครเปนคนตั้งขึ้นมา นั้นเปนมหาโจร นั้นเปนมหาภัยตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยของเรา เพราะฉะนั้นจึงตองไดตานทานคัดคานหรือยึดกลับคืนมา ที่วา
สมเด็จเกี่ยวที่ไปครองอํานาจ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ ยุแหยกอกวน ทําพระสงฆใหแตกราว
กันในสังฆมณฑลจนไมมีดีเลย
พระสงฆอยูในปาในเขาปฏิบัติศีลธรรมดวยความเรียบรอยดีงาม ก็ตอ งเดือดรอน
กลับมาประชุมกันไมรูกคี่ รั้งแลว นี้ใครเปนตนเหตุถาไมใชสมเด็จเกี่ยวจะเปนใคร ตัว
สําคัญก็อยูทนี่ ี่ รูกันอยูแลวนี่ ผิดหรือถูก เอา ไปฟง เราพูดตามหลักความจริงเปนอยางนี้
ตั้งแตไมมีเรื่องนี้ขึ้นมาจากสมเด็จนี้ พระสงฆก็สงบรมเย็นมาแลวดวยศีล สมาธิ ปญญา
ศาสนาของพระพุทธเจาปกครองใหความรมเย็นแกโลกมาเทาไร อันนี้มันเกงอยางไรบางจึง
มาทําลายอยางนี้ มันเกงแบบทําลาย จึงตองกําจัดออกไป มียศมีลาภอะไรถอนออก อยาให
คนประเภทนี้เขามาปกครองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะทําชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยใหลมจมโดยไมตอ งสงสัย นี่ละถึงไดใหออกใหถอน มหาภัยนี้ตองถอน นี่
เปนขอที่สอง
ขอที่สามก็วษิ ณุ เครืองาม เอาอํานาจปาเถื่อนมาครอบคนทั้งประเทศ ตั้งแตฝาย
ศาลลงมา ศาลไหนก็ตามอยูในอํานาจของคนๆ เดียวนี้ ใชอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ไปกดขี่
บังคับไวหมดทีเดียว
นี่เราก็ทราบวาเรื่องพุทธมณฑลที่พระออกมาเปนหัวหนาโจรเปน
หัวหนาอันธพาลใหญ เห็นไหมนั่น ถายรูปไวเหลืองอรามๆ นั้น ออกมาเปนแมทัพจะรบ
เหมือนตํารวจทหาร เคยมีไหมพระในประเทศไทย นี่ก็มาทําแลวใหเห็นอยูนั้น แลวเรื่อง
เหลานี้สงบไปไหน เราทราบเพียงวาออกมาจากคนๆ เดียวนี้บังคับเอาไวไมใหดําเนิน
เรื่องราวผิดถูกดีชั่วประการตางๆ ตามขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทย บังคับเอาไว
ไมใหเรื่องนี้เกิดตอไป ใครจะเอาเรื่องนี้ก็จะยายคนนี้ไปๆ นี่ก็อาํ นาจปาเถื่อนของมัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงสงบเงียบอยูเวลานี้ ถาตามหลักธรรมหลักวินัยแลวพระเหลานี้จะตอง
ถูกจับสึกใหหมด นี่หลักธรรมหลักวินัย จากนี้แลวเอาไปดําเนินตามคดีตามกฎหมาย
บานเมือง นี่ถูกตอง แตทั้งสองนี้เงียบไปหมด มันไปไหน

๙
เราทราบมาวาผูนี้เปนผูถืออํานาจปาเถื่อนแตผูเดียว
เรื่องของพระก็ใหเงียบไป
ไมใหเอาเรื่องเอาราว เรื่องเจาหนาที่ที่จะมาจับไปทําโทษตามกบิลของบานของเมืองก็ให
ระงับ ถาใครจะมาเอาเรื่องนี้ก็จะถูกยายไปที่โนน ถูกยายไปที่นี่ ก็ตัวนีต้ ัวจะสั่งยายปาๆ
เถื่อนๆ นี้เห็นไหม มันดีหรือพิจารณาซิ มันครอบไปหมดทั่วประเทศไทย เมืองไทยเราเปน
เมืองของมนุษยผูมีศีลมีธรรม เมืองพุทธศาสนา อยาเอาเรื่องมหาภัยเขามากีดมาขวางมา
ทําอยางนี้ไมไดสําหรับเมืองไทย เพราะฉะนั้นจึงตองเสนอออกมาในนามของคนทั้งประเทศ
ที่เสนอสามขอนี้โดยมีหลวงตาบัวเปนหัวหนา และพี่นองชาวไทยทั้งประเทศกาวเดินตาม ที่
ออกมาประชุมเปนระยะๆ เปนอยางนี้เอง ไมใชเปนเพราะอะไร
เหตุผลกลไกมันมีอยางนี้ ผิดที่ตรงไหน เราเปนผูดําเนินโดยอรรถโดยธรรมมา
ลวนๆ เราไมเคยขัดของตรงไหนวาผิดไป เราพาพี่นองทัง้ หลายดําเนินไป เชนการชวยชาติ
บานเมือง เงินทองขาวของไดมาเทาไรเราแบมือเลย บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิ ทาน
ทั้งหลายไปหาที่ไหน เราชวยชาติดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความเมตตาตอพี่นองชาวไทยทั้ง
ประเทศ ซึ่งจะลมจมลงในทะเลหลวงตอหนาตอตาเมื่อป ๒๕๔๐ ลืมเมื่อไร ถึงขนาดไดรอง
โกก
เราบวชในพุทธศาสนาไมเคยสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร ตั้งรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัย
เราก็ไมสนใจ เปนเรื่องของชาติบานเมือง เรื่องของธรรมเปนเรื่องของเรา วินัยเปนเรื่อง
ของเรา เราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเราตลอดมาตัง้ แตวันบวช แตเมื่อเวลาจําเปน
เราอยูในทามกลางแหงชาติไทย เปนลูกคนไทยดวยกัน กระเทือนทั่วกันหมด แลวอยูได
ยังไง สมบัตเิ งินทองในคลังหลวงก็จะไมมีเหลือ จะเอาไปถลุงกันหมด ทุกสิ่งทุกอยางจะเอา
จมลงในทะเลหมด หมูหมาเปดไกไมเวน จะจมไปหมด ก็เราไมใชหมานี่ อยูทามกลาง
เมืองไทย หมาก็อยูกับคน คนกับหมาก็อยูดวยกัน เมื่อคนไมจมหมาก็ยังไมจมซี ก็ตองสู
กันอยางนี้เรื่อยมา
เราถึงขนาดรองโกก ออก เอาแตนี้ตอไปจะนําพี่นองทั้งหลาย ไดเทาไรก็ตามเกิด
ตามมี เราก็นํามาเรื่อยๆ ไมไดคิดเรื่องราวจะเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไร ครั้นทํามาๆ
แลวเรื่องราวมันก็เขาไปหาจุดใหญละซิ ซึ่งเรากําลังขนเงินขนทองสูคลังหลวงของเรา เพื่อ
หนุนคลังหลวงที่กําลังจะจมอยูแลวนั้นใหฟนตัวขึ้นมา เรื่องมันก็เขามาทําลายกันในจุดนั้น
เราก็อยูในทามกลางแหงคลังหลวงดวย นั่นละมันก็จะไดเอากันตรงนั้นอีก จากนั้นมาก็
กระเทือนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เราไมไดอุตริ เราทําดวยเหตุดวยผลกลไกที่เกี่ยวโยงกัน
อยางไร หนักเบามากนอยเพียงไรเราทําตามนั้นตางหาก ซึ่งเปนความถูกตองโดยธรรมแลว
เราจึงไดนํามาจนกระทั่งปจจุบันนี้

๑๐
เวลานี้เกิดขึ้นอยางนี้ก็กระเทือนทั่วประเทศไทยไมใชหรือ
การมายึดอํานาจ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ชาวไทยทั้งประเทศทั้งฝายพระเจาพระสงฆและฆราวาส
ประคับประคองถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดมาดวยความชื่นอกชื่นใจ แลวมา
ถูกแยงไปเสีย ฟงซินะ หาเหตุหาผลไมได ทําไมจะไมแคนใจคนเรา นี่อันหนึ่ง จากนั้นก็มา
ตั้งพระใหเปนหัวหนา หัวหนาก็เปนหัวหนาอันธพาล หัวหนามหาโจร ทําลายพระเจา
พระสงฆใหเกิดความเดือดรอน อยูในปาในเขาก็อยูกันไมได ตองมาประชุมกันยุงไปหมด
เพราะมหาโจรอันนี้เองทําลาย เหตุผลก็มีอยูอ ยางนี้
จากนั้นอันที่สามก็คือวิษณุ เครืองาม เปนยังไงปกครองบานเมือง มายึดอํานาจแตผู
เดียว เรื่องราวที่พุทธมณฑลที่กลาวมาแลวนี้สงบลงไป เงียบ ไมมีการดําเนินอะไรตาม
ประเพณีของมนุษยเราเลย นี่เพราะใครเปนตนเหตุ เขาก็บงบอกไปตรงนั้น เราไมไดยินตอ
ปากตอคํา วาตัวนี้เอง นั่น เปนผูไมใหเอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งหมด มันครอบดวยอํานาจปา
เถื่อนมันไวอยางนี้ เขาใจไหมละ เรื่องราวอะไรๆ จะอยูในอํานาจของคนๆ เดียวนี้ คนทั้ง
ประเทศไมมปี ากมีเสียง ใหอยูในคนๆ เดียวนี้ แลวใครจะอยูได ปากใครมีก็พดู ไดซี หูใคร
มีใจใครมี มันคิดไดพดู ไดฟงไดโตตอบกันไดซี เวลานี้กําลังโตตอบกันอยูเ ห็นไหม ออก
ประชุมเวลานี้ คนทั้งประเทศมีปากมีใจทุกคน
สมบัติเหลานี้เปนสมบัติของคนไทยทั้งประเทศดวยกัน ทําไมจะไมมีสทิ ธิพูดกันได
ละ นี่ละเรื่องราวที่มาประชุม ใหทานทั้งหลายทราบเสีย เราแสดงโดยความเปนอรรถเปน
ธรรม เราไมเคยสะทกสะทานวาเราพาพี่นองทัง้ หลายดําเนินนี้ผิดไป ไมมี เปนความ
ถูกตองแลว ยึดความถูกตองกลับมาครองในเมืองไทยของเราเทานั้นเอง ใหพากันเขาใจ
อยางนี้นะ เอาละยุติเปนพักๆ ไป
โยม
ขอโอกาสกราบเรียนวา เมื่อเชาวันนี้นายสมัคร สุนทรเวช ไดพูดใน
รายการเชานี้ที่เมืองไทย ทางสถานีโทรทัศนชอง ๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา มีประเด็น
ดังตอไปนี้ขอรับ
ขอ ๑ นายสมัคร สุนทรเวช กลาววา หลวงตาดึงสถาบันพระมหากษัตริยลงมา ไม
เคยมีพระออกมาถวายฎีกาใหถอดสมณศักดิ์พระมากอน
หลวงตา
ดึงมาที่ไหน เรื่องมันมีใหถอนก็ถอนละซี ถาอยูเฉยๆ ใครจะไปถอน
ตั้งแตหลวงตาบัวมียศยังไมถอน ตัง้ ไวสองยศสามยศเดี๋ยวนี้นะ ตั้งแตพระราชญาณ..แลวก็
พระธรรมวิสุทธิมงคล ก็ไมเคยถอน ตัวมันเสนียดจัญไร เปนบายศบาลาภ มันจะหนัก
เกินไปก็ถอนออกมาเสียเทานั้นแหละ วาดึงพระมหากษัตริยลงมา ดึงลงมาเพื่ออะไร ใคร
เปนคนดึงลงมา เราดึงพระมหากษัตริยดึงดวยเหตุผลกลไกอะไร เอา วามา ถาวานาย
สมัคร สุนทรเวช เกงจริง เอามาตอบหลวงตาบัววันนี้นะ มันเกงมาจากไหนนายสมัคร

๑๑
สุนทรเวช เราดําเนินถูกตองในอรรถในธรรมมาเต็มเม็ดเต็มหนวย นายสมัคร สุนทรเวช
มันไปสอบมาไดชั้นไหนมาอวดหลวงตาบัว เอา ตอยกันสักหนอยนะ หลวงตาบัวไมมีอะไร
มีแตธรรมในปาก ศาสตราอาวุธก็ไมมี มันเรื่องราวอะไร อยูเฉยๆ มันไมอยู อวดดี
เขาชวยคนทั้งชาติ มันชวยอะไรบางพอจะมาตีปากหลวงตาบัวไมใหพูด ปากนาย
สมัครก็มี หลวงตาบัวก็มี มีหมัดมีกําปน ถาหมัดไมพอไปเอาหมัดหมามาตีปากนายสมัคร
สุนทรเวช ก็ยังไดนี่นะ
โยม
ขอ ๒ นายสมัคร สุนทรเวช พูดดวยวา หลวงตาถูกชักจูงโดยนาย
ทองกอน
หลวงตา
นายทองกอนเปนลูกศิษยหลวงตาบัว ไมไดเปนเทวทัตเหมือนนาย
สมัคร สุนทรเวช อันนั้นมันเปนเทวทัต อันนี้เขาเปนลูกศิษยหลวงตาบัวจะเปนอะไรไป แลว
ทองกอนมาชักจูงเราอะไร พิจารณาซิ เราผิดไปตรงไหน ชักจูงเราไปไหนวาซิ ที่มันพูดอยู
เวลานี้ นี่ละตัวชักจูงคนใหจมทั้งประเทศ คือตัวมันกําลังพูดอยูเวลานี้จะเปนใครถาไมใช
นายสมัคร สุนทรเวช นะ คนทั้งชาติเขาพยุง อันนี้มันกดลงคนเดียว มาขายขี้หนาไอสมัคร
สุนทรเวช นี่นะ
โยม
ขอ ๓ นายสมัคร สุนทรเวช ถามหลวงตาดวยวา ไมมีลูกศิษย
คัดคานบางหรือ
หลวงตา
ไมมีใคร ถามีก็มีไอสมัคร สุนทรเวช เทานั้นละมาคัดคานหลวงตา
บัวเวลานี้
โยม
นายสมัครกลาวดวยวา ตัวนายสมัครจะเปนผูนําออกมาปลุกระดม
ใหมีการคัดคานตอตานและใหกําจัดนายทองกอนใหพนไปจากพระพุทธศาสนา นายวิษณุ
เครืองาม เปนคนดี
หลวงตา
ใหนายสมัครไปเที่ยวโฆษณาคนทั่วประเทศ ใหมากําจัดนายทอง
กอนเดี๋ยวนี้โดยดวน เพื่อนายสมัครจะไดเปนตัวเลิศตัวเลอ ใหนายสมัครมาเปนใหญอยูใน
ชาติไทยแทนนายวิษณุอีกคนหนึ่ง วานายวิษณุเปนคนดีมันดีอะไร โกงบานโกงเมือง รอย
เลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคมอยูกับนายวิษณุ ที่จะเหยียบย่ําทําลายคนทั้งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย มันดีตรงไหน คนไทยทั้งประเทศเขาไมใชคนตาบอด มันตาดีตั้งแตนาย
สมัคร สุนทรเวช คนเดียวเหรอ เราอยากถามวาอยางนั้น หรือถามแลวก็ไมรูนะ มันหาเรื่อง
อุตริมายกยอปอปนกองขี้ขึ้นเปนทองคํามันเปนไปไดยังไง มันเห็นกันชัดๆ คนทั้งประเทศ
เขาเอือมระอาจะตายแลวไอปาเถื่อนมันมาเหยียบย่ําทําลายเขา จนกระทั่งพระก็อยูไมได
หลวงตาบัวก็ออกปากพูดออกมาแทนประชาชนทั้งชาตินั่นเองที่พดู นี่ หลวงตาบัวใครจะวา
อะไรก็วาเถอะ เฉยเลย เหมือนหมาปลอยหํานั่นแหละ

๑๒
โยม
นายสมัคร สุนทรเวช กลาววาพรอมจะหยุดนายทองกอน โดยตัว
นายสมัคร สุนทรเวช จะเปนผูชนกับนายทองกอนดวยตัวเอง ไมตอ งใหนายวิษณุลงมือ
เพราะนายวิษณุ เปนคนดี
หลวงตา
เวลานี้หลวงตาบัวยังไมเห็นดวย กอนที่จะมาชนนายทองกอนนั้น
ขอใหนายสมัคร สุนทรเวช ถาหัวเกงใหไปชนตนเสาทดลองดูเสียกอน แลวคอยมาชนคุณ
ทองกอนกับคนทั้งประเทศ คุณทองกอนในนามของคนทัง้ ประเทศ ใหไปทดลองดูตน เสา
เสียกอน ถาหัวดีแลวคอยมาชนคุณทองกอน
โยม
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ไดกลาวถึงกรณีนี้วา ขอใหถาม
ความเห็นคนอื่น นิมนตไปขางหนา ตนไมอยากพูด ยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับตนยิ่งไมควรพูด
หลวงตา
ไมอยากพูดอะไรมันพูดแลวนั่น มันจะไมอยากพูดอะไร มันพูดจน
หมดน้ําลายแลว มันมาอวดเราวาไมอยากพูด มันพูดแลวรูไหม วาสวนที่เกี่ยวกับตนยิ่งไม
ควรพูด นั่นมันก็พูดแลว ก็ตามรูกันอยูทุกระยะนี่วะ มันเอาความรูวิเศษวิโสมาจากไหน
โยม
สวนที่วาการถวายฎีกา พระสงฆสามารถทําไดหรือไมนั้น ตนไมขอ
ตอบ
หลวงตา
ทําได ทําไมทําไมได พระสงฆอยูในนามพระพุทธศาสนา ใครมา
ทําลายศาสนา พระสงฆทําได เมื่อพระสงฆทําไดหลวงตาบัวทําไมจะทําไมได มันเอาอํานาจ
บาตรหลวงมาจากไหน วาการถวายฎีกาพระสงฆทําไดหรือไมตนไมขอตอบนั้น มันตอบ
มาแลว เราก็ตอบไปแลวจะเอาอะไรมาอีก อยามาเลนเลหเหลี่ยมกับเรา ธรรมไมมเี ลห
เหลี่ยม เลหเหลี่ยมไหนมาเอาศอกงัดเลย
โยม
นายวิษณุกลาววา เรื่องนี้ไมมีขอกฎหมายมีแตขอธรรมะ ภาษาพระ
ถือวาทานเปนปาปมุติ แปลวาทําอะไรก็ไมผิด
หลวงตา
พนจากบาปแลวก็จะผิดอะไรเมื่อพนแลว ไมผิด คนอยูในบาปนั่น
แหละมันทําแตบาป มันถึงกอบโกยเอาแตบาป คนไมทําบาปไมผิด ปาปมุติ พนจากบาป
แปลวางั้น มันไปเอามาจากคัมภีรไหนไมรู หรือมันไปถามใครก็ไมรู มาเลนกับหลวงตาบัว
อยามาเลนนะ นี่บวชมาตั้งแตเปนพระมาแลวไมถอย
โยม
ภาษาพระถือวาทานเปนปาปมุติ แปลวาทําอะไรก็ไมผิด
หลวงตา
คือพนจากบาปแลว ทานไมทําบาปจะผิดอะไร ผูสรางบาปทําไมมัน
ไมพูด มาพูดอะไรผูไมทาํ บาป ผูไมทําบาปไมพนจากบาปจะพนจากอะไร ก็ไมทําบาป ผูทํา
บาปอยูมันไปไหนเดี๋ยวนี้ หาตัวมันมาสักหนอยซี กําลังกอกวนบานเมืองอยูเวลานี้ คือตัวนี้
ตัวสําคัญ เราก็ไมอยากพูดเราก็ดี (คนทั้งศาลาหัวเราะ) มันตองอยางนั้นซีเราไมอยากพูด
นะพี่นอ งทัง้ หลาย เขาใจไหม เรื่องอยางนี้หลวงตาบัวไมอยากพูด เขาทําความเดือดรอนให

๑๓
คนทั้งประเทศ เขาทําบาปหรือทําบุญใครก็รูกันทุกคน เราไปทําความเดือดรอนใหใคร เอา
วามาคานมา เราจะตอบเดี๋ยวนี้ โอย เลนกับของสกปรกก็พูดไปอยางนั้นละ เราเลนไปอยาง
นั้นละเราไมสนใจ นี่พูดเพื่อพี่นอ งทัง้ หลายตางหาก เราไมมีอะไรกับใคร ก็มีเทานั้นละ ให
มันวากันไปเถอะ ปากกาหนังสือพิมพก็เปนของเขาเอง ไอเราเปนบาไปฟงไปตอบกับเขา
มันก็เปนบาแบบหนึ่ง เราจะไปแกบาของเราเอง เอาละเลิกกันเรื่องนี้ ตางคนตางไปแกบา
ของตัวเองก็แลวกัน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

