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กรรมดีกรรมชั่วครอบหมด
กอนจังหัน
พระทําขอวัตรปฏิบัติดวยความพรอมเพรียงกันตลอดมานี้
ก็เห็นชัดเจนแลว
เรียบรอยดีทุกอยางๆ แตการทําความสะอาดขางวัดขางวา ในวัดในวา ใหรูจักประมาณให
รูจักขอบเขต เชนอยางบริเวณแถวนี้สกปรกมาก เราเลยสั่งใหมาทําความสะอาด เมื่อ
สะอาดแลวใหวางไวเปนระยะๆ อยามาพร่ําเพรื่อซ้ําๆ ซากๆ ไมไดนะ ที่ไหนๆ ก็
เหมือนกัน และการทําขอวัตรปฏิบัติใหรูเวล่ําเวลา ค่ําสายบายโมงตองคิด ไมคิดไมไดนะ
ผมเคยไดมาดุพระ ค่ําๆ มืดๆ ยังมาเห็นทําอะไรปกๆ อยูนี้ไมรูจักเวล่ําเวลา ความเพียร
เปนอันดับหนึ่งนะทางดานจิตใจ อันนี้เปนสิ่งอาศัยชั่วคราวเทานั้น ทําตามความจําเปนของ
มันภายนอก สวนภายในจําเปนตลอดเวลา ใหตั้งหนาตั้งตาทํา
ภาวนานี่สําคัญมาก โลกไมเคยมีภาวนา เพราะฉะนั้นจึงมีแตฟนแตไฟ เห็นกันยิง
เขี้ยวยิงฟนจะกัดกัน แมแตพระหัวโลนๆ ก็ยังยิงเขี้ยวยิงฟนจะกัดกัน คนไมมีภาวนาเปน
อยางนั้น ถามีภาวนาจะมองดูใจของตัวเอง มันเปนยังไงมหาเหตุ สวนมากมีแตความชั่วชา
ลามกมันดันอยูภายในจิตใจ สติดูไปนั้นปบจับได แลวเปนน้ําดับไฟระงับกันทันทีๆ นี่ผูมี
ความเพียรทางดานจิตตภาวนา เรื่องภาวนาจึงเปนเรื่องสําคัญมาก
พุทธศาสนาของเรานี้ขึ้นตนภาวนาเลยเทียวนะ อันนี้เปนหลักใหญมากไมคอยมีใคร
มาสอนอยางที่วาภาวนา ดูจิตใจคือตัวมหาเหตุ คนตายแลวไมมีเหตุมีผลอะไรเลย สัตวตาย
แลวไมมีเหตุมีผล ที่ยังมีชีวิตอยูซี ตัวตั้งเหตุตั้งผลตั้งอยูภายในจิตใจตลอดเวลา จึงตองมี
การระงับดับกัน ใหพากันจําเอานะ
หนาที่การงานทุกอยางใหรูเวล่ําเวลา ไมใชจะทําสุมสี่สุมหา เลยถือกิจภายนอก
สําคัญยิ่งกวากิจภายในคือการภาวนาไปเสีย ใชไมไดนะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
เมื่อวานนี้เราก็ไปนูน เกษตรสมบูรณ ก็อยางนั้นละพอไปไดเราก็ไป เอาของไปให
โรงพยาบาลเขา ไมไดไปนานแลว ดูเหมือนจะเปนสองเดือนมัง แยกทางโนนแยกทางนี้ ไป
ทางโนนทางนี้ ถาเหนื่อยมากก็พกั ไปเสียกอน ระยะกอนหนานี้พักบาง เหนื่อย เราอยาไป
ถือเปนอารมณนะพวกทีม่ าโจมตี ยกตัวอยางเลยเขามาโจมตีหลวงตาบัว ใหเขายกมาทั้ง
โคตรทั้งแซเขาก็ใหเขายกมา เขาวาเทาไรก็ใหเขาวามันลงกระปองไปหมด เขาใจไหม ไม
ไดมาหาหลวงตาแหละ พูดตรงๆ อยางนี้ ยกมาทั้งโคตรก็ลงกระปองกันทั้งโคตรพวกนี้นะ
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อยาไปสนใจ เราพาพี่นองชาวไทยเราอุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มาตัง้ แตปไหน ทาน
ทั้งหลายทราบกันทั้งประเทศใชไหม
เราทําความบกพรองตรงไหนตอชาติตอศาสนา
พระมหากษัตริย มีที่ไหนไมมี เราแนใจของเราอยางนั้นดวยความบริสุทธิ์ใจ เราทําเต็มเม็ด
เต็มหนวย ไอเรื่องมันเหาวอๆ แวๆ แมแตไอหยองมันก็ยงั เหา
แตกอนมันเหามานี้มันเหาสนุกปากมัน ติดกนมานี่ละ เหามาเรื่อยมันไมรูเรื่องอะไร
วันหลังเราเขาไปก็เตรียมไมเรียวไปดวย ถือแอบไป ถามันเห็นเรามันจะเหาละ ก็เหาจริงๆ
ติดมาใกลๆ ใสเปยะเดียวนี้เปดออดหลอด เดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนไมรูนะ เห็นไอหยองไหม
ตั้งแตนั้นมาเหาอยูโนนไมไดมาเหาใกลๆ เขาก็รูเรื่องเหมือนกัน พอถูกไมเรียวเขาก็เหาหาง
ออกไป แตคนนี้เลวกวาหมา พอถูกไมเรียวปบยิ่งเหาใหญ เขาจะวาอะไรใหเขาวาเถอะวา
หลวงตาบัว บอกตรงๆ ใหยกสามโลกธาตุมาวาเลย เราเต็มหัวใจเราแลวที่เราทําความดีตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เต็มกําลังความสามารถของเรา ผลที่ไดมาก็ดังพี่นอง
ทั้งหลายเห็นนั้นแหละ
เวลานี้ธรรมก็กําลังกระจายออก วิทยุไมทราบวากี่แหงกี่หนก็วิ่งเขามานี้ละ ใครขาด
อะไร เมื่อวานซืนนี้ก็สงไปโคราชหกแสน โคราชขาด ไมพอ ตัง้ วิทยุขึ้น วิทยุเสียงธรรมเรานี้
แหละ ออกๆ ทุกแหง แลวก็มาที่นี่ ขาดเขินอะไรมา เราก็ใหๆ อยางนั้นตลอด เพราะเราให
เพื่อโลกทั้งนัน้ นี่ เราไมเอาอะไรบอกแลว ไดมาเพื่อใหๆ เพือ่ ทําประโยชนแกโลก เราไม
สนใจกับอะไรละ มีมากมีนอยวามา ใครใหเอาหมด เอาหมดก็ใหหมดเลยไมมีเหลือ เราทํา
อยางนั้นทําประโยชนแกโลก
ใครจะมาโจมตีหลวงตาบัวใหบอก อยากโจมตีแบบไหนใหวามา มาหมดทั้งโคตร
ทั้งแซก็ใหมา มันลงกระปองกันทั้งนั้นแหละไมไปไหน จะใหหลวงตาบัวรับเอานี้ไมมีทาง
บอกตรงๆ เลย ไมวาดีวาชั่ว โยนเขามาๆ ตกออกหมดเลย เราพอทุกอยางแลว เราชวย
โลกดวยความพอของเรา เกิดมาในชาตินี้เราไมคิดไมคาดวาจะไดทําประโยชนใหโลกเต็ม
ความสามารถอยางนี้ เราก็ไดทําเต็มความสามารถของเราแลว ใครจะมาตําหนิติเตียนอะไร
เราไมสนใจทั้งนั้น เรารูอยูในตัวของเราที่ทําประโยชนใหโลกเปนยังไง เราจึงไมสนใจ อยา
ไปสนใจกับมันนะพวกนี้ ใหมันเหาไปซีปากเขามี หูเรามีเราอยากฟงก็ฟง ไมอยากฟงก็ไม
ฟงเปนไรไป แลวมีอะไรอีกละ
ผูกํากับ
แกกม.ถวายคืนพระราชอํานาจ! ชองทางถอดสลัก"วิกฤตสงฆ"
โดย เซี่ยงเสาหลง 7 มีนาคม 2548 00:03 น.
ที่ สนธิ ลิ้มทองกุล เลารายละเอียดใหฟงดวยภาษาชาวบานในรายการยอดฮิต
เมืองไทยรายสัปดาห – วันที่ 4 มีนาคม 2548 ถึง สาเหตุที่แทจริง กรณีที่ หลวงตามหาบัว
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ญาณสัมปนโน จะถวายฎีกาในวันนี้นั้น อยากใหเปดอาน ผูจัดการรายวัน – หนา 15 อาน
ทบทวนดูอีกทีแลวจะเห็นวาจริง ๆ แลวเปนการตอสูตอเนื่อง สืบเนื่องมาจากการรณรงค
แกไขกฎหมายคณะสงฆ เพื่อใหทั้ง การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช, การปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช กลับไปอยูที่ พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย – โดยสมบูรณและ
ไมมีขอ จํากัด เหมือนเมื่อครั้งกอนป 2535 โนน
แรกเริ่มเดิมที การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. 2505
บัญญัติไวใน มาตรา 7 วา “...พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช.” แคนั้น
ไมมีขอ ความใดตอทาย หมายความวาเปน พระราชอํานาจโดยสมบูรณ ครั้นเมื่อถึง ป
2535 มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใน พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใหเปนดังนี้
“นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมี
อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกลาฯเพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช.” เทากับ
จํากัดพระราชอํานาจ ใหอยูใน กรอบ ถึง 2 ชั้น อันไมบังควร
กรอบชั้นที่ 1 อยูที่ นายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคม จะเลือกทูลเกลานาม
สมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งรูปใด ขึ้นไป
กรอบชั้นที่ 2 อยูทกี่ ฎหมายใหม กําหนดตายตัวไวที่ สมเด็จพระราชาคณะผูมี
อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ประเด็นพิจารณาอยูที่ ล็อกตายตัว ไวกับสมณศักดิ์ ไมใชเปด
กวาง โดยไมเขียนไวในกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหพิจารณาความเหมาะสมดวย
หลวงตา
นั่นเห็นไหม อาวุโส ภันเต นี่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว อาวุโสโดย
สมณศักดิ์นคี่ ือพวกขี้หมูราขี้หมาแหงมันตั้งขึ้นมา พอกพูนกองมูตรกองคูถใหไปเหยียบหัว
พระพุทธเจาที่ทรงตั้งพระบัญญัติมา เอาวาไป
ผูกํากับ
ในสวนของกรอบชั้นที่ 2 นี้เมื่อพิจารณา มาตรา 10 กรณี แตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ที่แกไขในคราวเดียวกันเมื่อ ป 2535 ใหยึดหลัก อาวุโส
สูงสุดโดยสมณศักดิ์ แทนที่ของเดิมที่ใหยึดหลัก อาวุโสโดยพรรษา เปนที่ถกเถียงกันมาก
มานานแลววาเปนการกระทบพระวินัย ที่กําหนดใหพระสงฆนับถือ อาวุโสทางพรรษา มา
ชานาน
หลวงตา
ของเดิมคือพระพุทธเจา อาวุโส ภันเต เปนพระพุทธบัญญัติ อาวุโส
โดยสมณศักดิ์นี้ พวกมูตรพวกคูถมันตั้งขึ้นมา พูดใหมันชัดๆ ปากเรานี้ มันตั้งขึ้นมาเพื่อ
เหยียบหัวพระพุทธเจา พุทธบัญญัตคิ ือพระพุทธเจาเอง สมณศักดิ์มันตัง้ ขึ้นมาโกๆ ของ
มันมาเหยียบหัวพระพุทธเจา อาวุโส ภันเต นี้แมตั้งแตแสดงอาบัติกต็ อ งมีอาวุโส ภันเต
ติดแนบๆ แสดงอาบัติขมาโทษตอกันๆ มีอาวุโส ภันเต ตลอด นี่เรื่องพระพุทธบัญญัติเปน
อยางนี้ ไอนี้สมณศักดิส์ มณแสกมันเอามาลบลางพุทธศาสนา พวกนี้กําลังเริ่มลบลางพุทธ

๔
ศาสนาดวยวิธีการตางๆ เปนลําดับลําดามา ไมมีทไี่ หนที่จะเทิดทูนพระพุทธเจา มีแต
เหยียบลงๆ เอาขี้หมูราขี้หมาแหงขึ้นพอกพูนแทนๆ กองมูตรกองคูถสมณศักดิ์อะไร เขาใจ
ไหม พระพุทธเจาเลิศเลอมาขนาดไหน มันกําลังเหยียบลงๆ ดวยวิธีการตางๆ อยางนี้ละ
ผูกํากับ
เรื่องนี้ “เซี่ยงเสาหลง” เคยกลาวไวหลายครั้งแลววาหากพิจารณา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใน หมวดพระมหากษัตริย จะพบ มาตรา
11 บัญญัติไววา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ.” ซึ่งจะหมายความเปนอื่นไปไมไดนอกจากเปน พระ
ราชอํานาจโดยสมบูรณ ไมถูกจํากัดดวยกรอบ หากนํามาปรับใชในกรณี การสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชจะพบวา เขาขายมาตรานี้แนนอนโดยพิจารณาจากถอยคํา ฐานันดร ที่
แปลวา “...ลําดับในการกําหนดชั้นบุคคล เชน ยศ, บรรดาศักดิ์.” สวน สถาปนา ก็แปลวา
“...ยกยองโดยแตงตั้งใหสงู ขึ้น.” ดังนั้นความใน มาตรา 7 แหงกฎหมายคณะสงฆที่ใช
บังคับในปจจุบันที่กําหนด กรอบ สติปญญาความรูทางกฎหมายระดับ “เซี่ยงเสาหลง”
พิจารณาไดในชั้นตนวา ขัด, แยง แนนอน
นี่เปนประเด็นพื้นฐานที่กลุม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เคลื่อนไหวทาง
ความคิดอยูใน ภาคอีสาน ตั้งแตในชวง ป 2546 โดยในชัน้ ตนเริ่มดวยการลารายชื่อ 2
ลานรายชื่อ แตในปลายป 2546 วิษณุ เครืองาม, พล.ต.ท.อุดม เจริญ ออกมา ใหขาว
สื่อมวลชนในกรุงเทพฯ แตประเด็นไหลเลื่อนเคลื่อนไปเปน เสนอตั้งพระสังฆราช 2 องค
จนกอใหเกิด ความเขาใจผิด และกลุมผูเคลื่อนไหวแกกฎหมายคณะสงฆจําเปนตอง ยุติ
ความเคลื่อนไหว เพื่อเห็นแกสวนรวมในชวงนั้น
หลวงตา
มันแกเปนฝายภาคอีสานเสนอตั้งสังฆราชสององค ตัวหัวมันผูตั้งมัน
ไมวาเหรอ อยางนี้ละมันหาเรื่องพลิกแพลงเปลีย่ นแปลง พวกหลายสันพันคมมีแตจะกัดจะ
ฟนตลอดเวลา ภาคไหนก็จะเปนไรไป คนไทยทัง้ ประเทศ แนะก็เทานั้นเอง จะเอาอะไรมา
แยก พูดนี้เพื่อจะดูถูกภาคอีสาน พอแมมันอยูภาคไหนมันไมมีภาคเหรอ พวกนี้ไมมีภาค
ไมมีหลักมีเกณฑไมมขี ั้นมีภูมิ มันหาเรื่องมาวาอะไร เขามีหลักมีเกณฑเขาอยูภาคอีสาน มัน
อยูภาคไหนไอนี้นะ เขายังมีหลักมีเกณฑออกมาชวยชาติบานเมืองเต็มกําลังความสามารถ
มันอยูภาคไหนมันถึงมาโจมตีแตชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูตลอดเวลา มันอยูภาค
ไหนไอนี่นะ มันถึงมาหาทําลายแตคนอื่นเขาตลอดเวลา พวกนี้เขาทําลายชาติหรือเขา
ทําลายอะไร ภาคที่วาภาคอีสานเขาทําลายอะไร เอาวามาซิ
หลวงตาบัวนี่ภาคอีสาน ภาคกลางหลวงตาบัวก็อยู เคยอยูเคยขี้ใสหมดภาคไหนก็ดี
หมดประเทศไทยนี่เคยไปอยูไปขี้ ปวดขี้ที่ไหนขีท้ ี่นั่น เราขี้ใสทุกภาคเลย มันจะเอาภาค
ไหนมาอวดเราวะ

๕
ผูกํากับ
แตปญหาใหมก็เกิดขึ้นใน วันที่ 13 มกราคม 2547 คราวนั้นเปน
เรื่องของ มาตรา 10 วาดวย การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ไมวากฎหมาย
เกา (กอนป 2535) หรือกฎหมายใหม (หลังป 2535) ก็ลวนไมแตกตางกัน กลาวคือ
กําหนดใหเปนหนาที่ของมหาเถรสมาคม สวนที่แตกตางคือกฎหมายเกาใหถือ อาวุโสทาง
พรรษา ขณะที่กฎหมายใหมใหถือ อาวุโสทางสมณศักดิ์ แตประเด็นสําคัญที่สุดที่ หลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปนโน, คณะสงฆวัดปา นํามาเคลื่อนไหวคัดคานอยูที่ความตอนตนของ
มาตรา 10 ทั้งกฎหมายเกาและกฎหมายใหมมีอยูเหมือนกันวา “...ในเมื่อไมมีสมเด็จ
พระสังฆราช.” ปญหาที่ตองพิจารณาก็คือในขณะนั้นและจนกระทั่งถึงนี้ถือวา “...ไมมี.”
แลวหรือยังในเมื่อ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ยังทรง
มีอยู, ดํารงพระชนมชีพอยู และ ทรงประทับอยูในประเทศไทย แมจะทรงประชวร แตจะ
ถือไดหรือไมวาเทากับ “...ไมมี.” ประกอบกับในประกาศของรัฐบาลฉบับวันที่ 13 มกราคม
2547 เองก็กลาวถึงพระอาการประชวร, การทรงงานไวอยางกํากวม กลาวคือขอความที่วา
“...ตามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
มีพระอาการ
ประชวรหลายระบบ และเสด็จเขาประทับรักษาพระองค ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งแตตนป 2545 นั้น คณะแพทยไดถวายการดูแลรักษาอยาง
ตอเนื่องมาตลอด จนพระอาการบางระบบดีขึ้น สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลไปทรง
ปฏิบัติศาสนกิจไดเปนครั้งคราว แต...” โปรดสังเกตตรงคําวา ทรงปฏิบัติศาสนกิจไดเปน
ครั้งคราว จะเขาขายเงื่อนไข ที่วา “...ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช.” ไดกระนั้นหรือ
หลวงตา
หาสาระสําคัญไมคอยไดนะ
ผูกํากับ
เขาอธิบายอาการประชวรวาไมไดหนักพอจะทรงงานไมได
หลวงตา
หนักไมหนักทานก็เปนสังฆราชอยูนั้น รูไหมละ มันตาบอดมันไมได
ดูเหรอ มันแซงขึ้นมาปนขึ้นมาหาอะไร อยากเปนสมเด็จสังฆราชทีละรอยองคพันองคพวก
บานี่ บาสังฆราช เอาละไมอยากฟงนะ พวกปนพวกเปนบายศ
ผูกํากับ
เขาบอกวา ทานสามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลไปทรงปฏิบัติ
ศาสนกิจไดเปนครั้งคราว
หลวงตา
เสด็จไมเสด็จทานก็เปนสังฆราชอยูแลว มันเปนบาเสือกมาหาอะไร
อยากเปนสังฆราชอะไรอีกนักหนา ตะกละตะกลามดิ้นรนเหลือเกินพวกนี้ กระเสือกกระสน
ดิ้นรนหาแตยศแตลาภ เรื่องศีลเรื่องธรรมมันไมสนใจไมมองนะพวกนี้ มองตัง้ แตเรื่องมูตร
เรื่องคูถ เรื่องยศ ลาภ สรรเสริญเยินยอไป เรื่องศีลเรื่องธรรมที่เปนของเลิศเลอตามทาง
ของศาสดามันไมสนใจนะพวกนี้ ไมสนใจเลย ถาสนใจจะไมกอเรื่องขึ้นในวงศาสนาซึ่งเปน
ศาสนาที่ใหความรมเย็นแกโลกอยางนี้อะไรเลย นี้มันไมสนใจนั่นซิ

๖
ผูกํากับ
ตัดตอนเอาเลยนะครับวา เรื่องจะไมลกุ ลามหาก วิษณุ เครืองาม จะ
ใช ความอดทน รอเวลาอีกสักหนอยเพื่อให การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราช เปนการลงนามใน พระบัญชา โดยพระองคเอง หรือถามัน่ ใจวาพระองคไม
อาจปฏิบัติศาสนกิจใดๆ ไดเลย (ซึ่งไมจริง เพราะในประกาศฉบับ 13 มกราคม 2547
เองก็ไมมั่นใจ, เขียนกํากวม และยืนยันดวย พระอาการในความจริง ที่ปรากฏออกมา
ในชวงครึ่งหลังของป 2547)
หลวงตา
ไมอยากฟงแหละเรา
ผูกํากับ
เขาสรุปวาที่ทําไปไมถูกตอง ทีต่ งั้ คณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ
สังฆราช ควรจะแกไขเสีย เขาใหความเห็นแบบนี้แหละครับ
หลวงตา
ก็มันไมแก มีแตมันลุกลามขึ้นเรื่อย ปนขึ้นเรื่อยพวกนี้นะ พวกเปรต
บายศ หาเก็บตกบายศ ธรรมมันไมสนใจพวกนี้ ไมมีสนใจธรรม ถาสนใจธรรมแลวจะ
ไมเกิดความยุงเหยิงวุนวายอยางนี้ เทานั้นละเราขี้เกียจพูด
ผูกํากับ
หลวงตาวาไมอยากฟงก็เอาแคนี้ละครับ ขอกราบเรียนตอนะครับ
ตอนนี้หลายกลุมจะออกมาคัดคานหลวงตา เพราะหลวงตามีชื่อเสียง พวกนั้นอยากมี
ชื่อเสียงโดงดังก็พยายามมายุงเกี่ยวกับหลวงตาเพื่อหาชื่อเสียงเขาตัวเอง
หลวงตา
เกิดมาไมมีชอื่ หรือ พอแมไมไดตั้งชือ่ ใหมันเหรอ มันถึงไมมีชอื่ มา
หาเอาชื่อเสียงอะไรจากหลวงตา หลวงตาก็มีหลวงตาบัวองคเดียวจะเอาไปก็ไปเลยซี เจา
คุณก็มีเจาคุณราชญาณวิสุทธิโสภณ เจาคุณธรรมวิสุทธิมงคล เอาไปเลยซี หลวงตาหวง
อะไร มีแตธรรมในหัวใจพอ ไมเอาอะไรทั้งนั้นเรา ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม เรื่องเหลานั้น
พวกขี้หมูขี้หมาเราไมยุงกับมัน ธรรมอยางเดียวพอเรา เราไมยุงกับอะไร ก็มีเทานั้นวาอะไร
อีก ใครอยากมีชื่อมีเสียงจะมาโจมตีหลวงตาบัวก็โจมตีซี เกิดมาพอแมของเราก็ไมเคย
โจมตีเรา เขาอยากมาโจมตีก็ใหเขาโจมตี เกงกวาพอแมของเราไป เอาเรายกให แตเราจะ
เอาเขาเปนพอแมแทนพอแมเราเราไมเอา พวกเปรต จะเอาพวกเปรตมาเปนพอเปนแม
ของเราไดเหรอ เขาใจหรือ พอแมของเราเลี้ยงเรามาตั้งแตวันเกิดเราไมลืม เอาละพอขี้
เกียจฟง เรื่องสกปรก เลอะเทอะมากพวกนี้ หาตั้งแตเรื่องยุงเหยิงวุนวายมากอกวนชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย เวลานี้ยุงตลอดนะ ของดีมีอยูมันไมสนใจ เอาเทานั้นละนะ
เราพูดจริงๆ เราสบายนะ ใครจะวาอะไรโจมตีอะไรเราเฉย เหมือนหมาปลอยหํานัน่
ละ เคยเห็นไหมหมาปลอยหํา ถาไมเคยเห็นใหไปดูไอหมี เขาเฉยนะ หมาปลอยหําเขาเฉย
แตคนปลอยหําไมได เมียขึ้นมาตองขยิบตาใสผัว อายแทนผัว เห็นผัวปลอยหํา สี่บาทๆ
เขาจะใหสามบาทพวกพอคาวัว ทางนี้ก็ยันจะเอาสี่บาทๆ นั่งก็นั่งชันเขาปลอยหํา เมียขึ้นมา
มองเห็นผัวปลอยหําอายเขาก็เลยขยิบตาใสผัว ก็คือวาปดบางหํานั่นนา ความหมายวางั้น

๗
ขยิบตาแลวก็เขาไป พอเห็นเมียขยิบตา แตกอนจะเอาสี่บาท เขาจะใหสามบาทวัว พอเมีย
ขยิบตาใสเทานั้นนึกวาเมียใหขึ้นราคา ก็หาบาทๆ ขึ้นเลยทีเดียว เขาบอกอูย ตั้งแตสามบาท
สี่บาทก็ยังลงกันไมได ทําไมปนขึ้นหาบาทหกบาท ไมเอาแหละ เขาก็ลงไป แลวเมียออกมา
ที่เขาใหสามบาทมันก็สมควรที่จะขายแลวทําไมไมขายใหเขาเสีย ก็แกมาขยิบตาใสฉัน นึก
วาใหขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาซิ จะไมขยิบตายังไงก็ปลอยหําใหเขาดู มันอาจจะตายไป อูย
เสียดาย เขาไปหมดแลว เทานั้นละพอ
ผูกํากับ
นิดหนึ่งนะครับ อยากใหลูกศิษยลูกหาทางฝายหลวงตารับทราบไว
วา นายสมัครเขาลักษณะขมขูนะครับวา ในรัฐธรรมนูญไมมีการยกเวนวาพระชั้นไหนๆ จะ
ไมผิดกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาไมยกเวนใครหรอกนะจะบอกให
หลวงตา
ไมมีใคร ๆ ที่ไหนในสามแดนโลกธาตุนี้ที่เหนือกรรมไปได กรรม
ดีกรรมชั่วเหนือหมด อยามาวากฎหมายกฎหมอยนี้เลย กรรมดีกรรมชั่วครอบหมด
ใครเกงก็ใหฝนไปซีอยากจม ก็เทานั้นละ เขากันไดแลวยัง (เขาไดแลวครับ) เขาไดแลว
พอ จะมาอวดใสกรรมไมไดนะ อยามาอวด กฎหมายนั้นกฎหมอยนี้มาอวด ธรรมเหนือ
หมดแลว ไมสนใจกับกฎหมาย กฎหมอย กฎหมา กฎหมัด ไมสนใจ เทานั้นละพอ
ผูกํากับ
เรือนจําอุดรครับ มาขอสนามกีฬาของเรือนจําครับ
โอโห สนามกีฬาใหหลวงตาไปทําให ไมเอาๆ ที่อื่นๆ จําเปนกวานี้
หลวงตา
มากมายยังใหเขาไมไดเพราะไมมีเงิน เขาใจเหรอ ไมให สนามกีฬากีแลก็มาใหหลวงตาบัว
ไปชวย สนามกีฬาในเรือนจําเสียดวยแลวใหหลวงตาไปชวย ไมชวย บอกตรงๆ เลย
เหตุผลไมมีเลยอยางนี้ มันลืมตัวเกินไปผูมาขอ สนามกีฬาในเรือนจําก็ยังมาใหเราไปชวย
ที่อื่นๆ ที่จําเปนยิ่งกวาสนามกีฬาเรายังชวยไมหมด บางทีติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรัง เอา
ละเลิกไมเอา ฟงไมมีเหตุมีผลเลย สนามกีฬาฟงซินะในเรือนจํา ใหหลวงตาบัวไปชวย ชวย
อะไร ถามแลวเราก็ไมอยากฟงคําตอบ เอาละเลิก
เราไดพูดเสมอผูมาขอ ขอมีเหตุมีผล ขอดวยความจําเปนมี ขออยางเห็นเขาขอเราก็
ขอ ขอแบบขอโกๆ ก็มี อยางนี้ละขอโกๆ ในเรือนจําสนามกีลงกีฬาอะไรมาขอใหเราไปชวย
เราไมอยากถามไปมาก เพียงเทานั้นเราเขาใจแลว นี่ถามโกๆ ขอโกๆ ใชไมได ไมเอา เรา
ไมใชพระโกเราไมให เอาละใหพร
กฎหมายกฎหมอยก็มายุง กับธรรม ประสากฎหมายเอามายุงใสธรรม ธรรมคือ
กรรม นั่นเห็นไหมละครอบไวหมดแลว พูดอยางสบายเราไมมีอะไรกับใคร ตั้งอะไรก็ตั้งมา
เถอะ แดนสมมุตินี้วางั้นเลย ตั้งมา เหนือหมดในหัวใจดวงนี้ ไมมีอะไรสมมุติ หมด วาก็วา
ไปงั้น เขาจะจับไปติดคุกก็ไปติดแตหลวงตาบัว ธรรมหลวงตาบัวไมติด อยางนั้นนะ

๘
ไปเมื่อวานนี้ก็ไดใหเงินเขาหมื่นหนึ่ง โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ ไปนี้ก็ไปเอาไกไป
๗๐ ตัวเลยไปชุมแพ ไปชุมแพก็เขาภูเขียว จากภูเขียวตัดไปทางตะวันตก ไกล ๒๐ กิโล
เอาของไปใหเขา นานๆ เราไปทีหนึ่ง คือไปทางนูนทางนี้มันก็มีระยะหางกันละซี เพราะให
ทางนูนทางนี้ไมหยุด แลวก็ใหเงินเขาหนึ่งหมื่นเมื่อวาน เรามีเทานี้แหละ เราบอกงัน้ มี
มากกวานี้เราจะใหมากกวานี้ เขาก็ไมวาอะไร เราเปนบาปากของเราตางหาก วาแลวก็มา
เฉย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

