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คนมีสติจะไมทําอยางนี้
กอนจังหัน
ไกและกระตายใครจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไปนะ ใครตองการจะเอาไดเลย กระตายกับ
ไกอยูในวัดมีเยอะ เราเปดโอกาสให ทางวัดตางๆ ก็เห็นมาเอาไปเลี้ยงเหมือนกัน มันมาก
เหลือประมาณ ไก กระตาย มาก ใครจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไป แตเอาไปฆาไมไดเด็ดขาด
เรียกวาเด็ดขาดเลย ทราบวาใครเอาไปฆา คนนั้นกับเราจะเปนขาศึกกันจนกระทั่งตั้งกัปตัง้
กัลปไมใชธรรมดานะ
แลวพระทุกองคๆ ตัง้ อกตั้งใจปฏิบตั ินะ ตั้งหนาตั้งตาทํางานของตนเอง การชําระ
จิตใจนี้เปนรากแกวแหงพุทธศาสนา อันนี้เลิศเลอ พระพุทธเจาเลิศเลอจากการชําระจิตใจ
ที่เรียกวาจิตตภาวนา ใหพากันตั้งหนาตั้งตา นี้ละรากแกวของพุทธศาสนาอยูที่นี่หมด ถา
รากแกวอันนี้ดี กิ่งกานสาขาดอกใบจะดีไปตามๆ กันหมด อันนี้เปนสําคัญมากการภาวนา
สติเปนสําคัญ อยาลืมคํานี้นะ สติเปนพื้นฐาน ถาสติบังคับจิตอยูกิเลสจะไมดันจิตออกไป
ใหคิดในแงตางๆ กิเลสมันอยูในจิต ฝงอยูในจิต มันคอยดันใหอยากคิดอยากรูอยากเห็น
อยากเปนตางๆ มีตั้งแตกิเลสที่อยูภายในใจ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เขาจะมีอะไร เขาก็เปนเครื่องมือธรรมดา ทิ้งไวก็ทงิ้ ไวอยางนั้น
ไมเกิดประโยชนอะไร ไมเกิดโทษอะไร สําคัญที่คนไปหยิบเอาเครื่องมือนั้นๆ มาทํา
ประโยชนและโทษนั่นแหละ มันถึงเปนประโยชนเปนโทษขึ้นมา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของ
เรานี้เหมือนกัน เหมือนเครื่องมือของเรา นี่เปนเครื่องมือของใจ ใจนั้นกิเลสฝงอยูภายใน
ตัวเอง จึงเต็มไปดวยความอยาก ความทะเยอทะยาน ไมมีวันอิ่มพอ อยูที่กเิ ลสซึ่งฝงใจนั้น
แหละ จําใหดีขอนี้
ทีนี้มันดันออกไป อยากรู อยากเห็น อยากไดยินไดฟง อยากทุกสิ่งทุกอยาง ลวน
แลวตั้งแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้น สวนธรรมนี้ทีแรกเรียกวาไมมีแสดงออกไดเลย อยางนี้ก็ไม
นาจะผิด วาแทบไมมีนั้นเหมาะ สําหรับนักปฏิบัติเรียกวาแทบไมมี มันออกจากนี้นะ ถาสติ
จับอยูที่จิต กิเลสจะไมแสดงตัวออกไป สติบังคับไว ถึงกิเลสไมสิ้นหรือไมบกบางก็ตาม
กิเลสจะระงับในขณะที่มีสติ ทีนี้บังคับนานเขาๆ จิตจะสงบ ตัวผลักดันจะคอยเบาลงไปๆ
เพราะสติบังคับเอาไว มีคําบริกรรมบีบเขาไปอีกทีหนึ่งๆ

๒
ทนทุกขเถอะ ทนทุกขดว ยการตั้งสติสตังนี้ เลิศเลอดวยการทนทุกข ฝกทรมานตน
โดยวิธีตั้งสติใหดีนี้ไมเสียหาย กิเลสจะไมแสดงฤทธิ์ จากนั้นหลายครั้งหลายหนจิตคอยสงบ
ลงไปๆ เพราะธรรมตีเขาไป ไดแกคาํ บริกรรมและสติ ตีเขาไปๆ ในตรงนั้น จิตจะคอยสงา
ขึ้นงามขึ้นมาและสงบเย็น ความดีดความดิ้นของความคิดความปรุงตางๆ นั้นจะคอยเบา
ลงๆ เพราะคําบริกรรมและสติบังคับเอาไว นี่ละที่เรียกวากิเลสไมเกิด ในขณะที่มีสติกํากับ
ใจอยูแลว ใจจะไมถกู กิเลสลากถูไปในที่ตางๆ จากนั้นก็สงบมากเขาไปๆ สงบแนวเขาไป นี่
ละอํานาจของสติ ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ จากนั้นจิตก็สงบได
จิตสงบก็เปนผลอันหนึ่งที่ใหเราไดรับความสุขความเย็นใจ หลังจากนั้นเปนเรื่อง
ของปญญา ปญญาไมมีสนิ้ สุด เรายังไมพูดขั้นปญญา ขอใหสั่งสมจิตที่มแี ตความทุกขรอน
เต็มหัวใจนี้ บํารุงมันดวยสติ อยางนอยผูตั้งใจภาวนาทีแรกก็ใหมีคําบริกรรมกํากับเอาไว นี่
ละนักภาวนาขอใหเริ่มตนใหถูกตอง ที่สอนนี้ไมผิด เปนแตเพียงวาเรานี้ถูกกิเลสลากไป
เทานั้น เถลไถลไป วาใหตั้งสติก็ตงั้ เสียเวลาทานบอกเราระลึกไดกต็ ั้งเสีย แลวเผลอไปกี่
ชั่วโมง เผลอไปทัง้ วันก็มี นี่เรื่องกิเลสเอาไปกินนะ กิเลสเกิดอยางนี้ละ ถามีสติแลวกิเลสจะ
ไมเกิด มันอยูภายในนั่นแหละ มันแสดงฤทธิห์ าผลประโยชนของมันไมได ไฟความทุกข
รอนก็ไมเผาเรา
พากันตั้งใหดีนะ อันนี้เปนรากฐานของการปฏิบัติตัวเองดวยความถูกตอง ความสุข
ความสงบเย็นใจจะเกิดขึ้นที่จุดนี้นะ ไมไดเกิดขึ้นตามความอยาก อยากนั้นอยากนี้ เพลิน
ไปตามความอยาก นั้นคือเอาไฟมาเผาตัว เพลินไปเทาไร อยากไปเทาไร เทากับหาเชื้อไฟ
ไสเขามาหาไฟ ไฟก็เผาขึ้นๆ กิเลสคือไฟอยูภายในใจ ความอยากมันผลักดันไปใหไปหา
เชื้อมาเผาตัวเองนั่นแหละ จําใหดีนะ ตางองคตางตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ อยาเห็นสิ่งใดดีมาก
ยิ่งกวาจิตนะ จิตนี้เปนมหาเหตุ ไมมีอะไรนอกจากจิตที่เปนมหาเหตุ ถาจอเขาไปนั้นแลว
เราจะเจอเหตุการณตางๆ ซึ่งกิเลสสรางตัวอยูตลอดเวลา ธรรมะคือสติธรรม ปญญาธรรม
วิริยธรรม ขันติธรรม เอา จอลงไปตรงนั้นใหดี จะปรากฏเปนความสงบเย็นใจขึ้นมา
การมาปฏิบัติจิตตภาวนา เชนอยางพระกรรมฐานไมไดเรื่องไดราว คือไมไดทําตาม
นี้นั่นเอง มีตั้งแตชอื่ วากรรมฐาน แตกิเลสทํางานทั้งวันทั้งคืน ใชไมไดนะ แลวเสียคนเสีย
พระไป จําใหดีนะคํานี้ เอาละจะใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ
มีบทความหนังสือพิมพตอ จากเมื่อวานนี้ครับ
หลวงตา
เอา วาไปซิ โห เบื่อเหลือเกินนะ

๓
ผูกํากับ

เขียนตอจากฉบับเมื่อวานนี้ดังนี้

เจตนาอุปถัมภพระพุทธศาสนาจริงหรือ?
นับเปนสิ่งที่นาเสียดายยิ่ง
หากพระคุณเจาผูเปนเจาคณะพระสังฆาธิการไมได
ติดตามสถานการณพระพุทธศาสนาของ “ทีมขาวศาสนาพิมพไทย” ตลอด 3-4 วันที่ผาน
มา เพราะในแตละวันทีมขาวของเราไดนําเสนอขอมูลเชิงวิพากษ เกี่ยวกับความไมชอบมา
พากลของขบวนการฉกสมบัติพระพุทธศาสนา ซึ่งก็เขาทํานองเดียวกันกับโครงการปฏิรูป
การศึกษา โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในแต
ละโครงการลวนแตมุงฉกทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ไปจัดประโยชนแกกลุมพวกของ
ตนทั้งสิ้น
แตทรัพยสินของศาสนาอื่นๆ กลับไมมีการแตะตอง ?
การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ตามแนวความคิดของ ดร. วิษณุ
เครืองาม รองนายกฯ ถามองโดยภาพรวมแลว นับวาเปนสิ่งที่ดีทกี่ ารบริหารจัดการ หรือ
การจัดประโยชนพุทธศาสนสมบัติ จะสามารถเพิ่มพูนรายไดใหแกพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น เพราะผูที่จะเขามาบริหารจัดการ ลวนแตคัดสรรมาจากผูชํานาญการดานการเงินและ
การคลังชนิดที่เปนมืออาชีพ
แตการดําเนินการของสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ควรจะตองอยูใน
กรอบของผูท ําหนาที่รับสนองงานคณะสงฆ หรือรับจางดําเนินการเรื่องศาสนสมบัติของ
พระพุทธศาสนาเทานั้น
มิใชจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
พระพุทธศาสนาเสียเอง
ถาเรามีทรัพยสินอยูเปนจํานวนมาก แลวเราวาจางใหนักบริหารมืออาชีพเขามา
ดําเนินการจัดประโยชนทรัพยสินใหแกเรา ก็นับวาเปนสิ่งที่ดี แตถาเราไปโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทั้งหมดของเราใหแกนักบริหารมืออาชีพที่เขามารับจางเรา ก็ตองถือวาเปนสิ่งที่
ไมถกู
เชนเดียวกัน การวางแนวทางการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนาที่
ระบุวา เปนการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน รายไดและเงิน
งบประมาณของสํานักงานศาสนสมบัติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมาจัดตั้งเปน
องคการมหาชน นับวาเปนการกระทําที่ใครยอมรับกันไมได
เพราะบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และรายไดดังทีว่ านี้คือ ศาสนสมบัติ
กลาง อันไดแก ที่วัดราง ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนา ทรัพยสิทธิอนื่ ๆ และเงินสะสมในกองทุน

๔
ศาสนสมบัติ ซึ่งลวนแตเปนทรัพยสินของพระพุทธศาสนาทั้งนั้น จะโอนใหเปนกรรมสิทธ
ขององคการมหาชนนั้นไดอยางไร
โอนไปเปนกรรมสิทธิ์ขององคการมหาชนเทานั้นยังไมพอ ยังมีการระบุไวใน
กฎหมายอีกดวยวา ใหสํานักงานฯจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา” เพื่อจัดหาผลประโยชน และพัฒนารายไดจากทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา และนํารายไดมาจัดสรรหรือสนับสนุนกิจการของสํานักงาน
ย้ําใหฟงกันชัดๆ อีกครั้ง เมื่อเขาโอนบรรดาทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ไป
เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานฯหมดแลว เขายังจะจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อจัดหา
ผลประโยชน ซึ่งพัฒนารายไดจากทรัพยสินที่ไดรับโอนไปนั้น เพื่อนํารายไดมาจัดสรร
หรือสนับสนุนกิจการของสํานักงาน
มันสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาตรงไหน ??
การดําเนินงานในรูปแบบเดิมที่เปนสํานักงานศาสนสมบัติ ถึงแมจะถูกพวกเปรต
อสุรกายในเครื่องแบบแอบสูบรายไดเอาไปกินบาง จายเปนคาจางเจาหนาที่กองทุนบาง
จายเปนงบดําเนินการ งบลงทุน คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาสาธารณูปโภคแลว ก็ยังพอ
เหลือเปนเงินสะสมเขากองทุนศาสนสมบัติทุกป
อยางเมื่อปทแี่ ลว ศาสนสมบัติกลางมีรายไดรวมแลว 185 ลานบาทเศษ มีรายจาย
95 ลานบาทเศษ ก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บเขากองทุน แตถามีการเอาเงินสะสมในกองทุน
และทรัพยสินของพระพุทธศาสนาไปดําเนินการจัดประโยชน ในนามขององคการมหาชน
รายไดในแตละป จะไมมเี หลือใหมาใชทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเลยแมแตบาทเดียว
ทั้งนี้ก็เพราะมีการอางการตั้งอัตรากําลังผูบริหารและเจาหนาที่ไวทั้งหมด
480
อัตรา ซึ่งจะตองจายเปนเงินเดือน คาจางชั่วคราว และคาสวัสดิการ รวมแลวจะตกกวาปละ
250 ลานบาท ขณะที่รายไดจากศาสนสมบัติกลางตกปละไมถงึ 200 ลานบาท
แมรายไดก็ยังไมพอกับการเสวยสุขของคณะบริหารและเจาหนาที่ แลวมันจะเหลือ
อะไรมาบํารุงกิจการพระพุทธศาสนา เทานั้นยังไมพอ ยังจะใหรัฐจัดงบสนับสนุนเปนรายป
อีกถึงปละ 500 ลานบาท
ฉกภาษีอากรของประชาชนเขาไปเสวยสุขกันอีกดวยซ้ํา !!
ณ.หนูแกว
จากหนังสือพิมพไทย
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หลวงตา
จบละ ศาสนากําลังจะหมด เรารวมไดเทานั้นละ ตีเขาไปๆ พวกนี้เขามา
บริหารงานในสํานักพระพุทธศาสนา มีแตมาทําลายทั้งนั้น มีแตมากินมากลืนทุกแบบทุก
ฉบับเรื่อยมา ตั้งแตพวกนี้เขามาเปนใหญอยูในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีแต
เรื่องเอายักษเขามาทั้งนั้น ไมไดเอาของดิบของดีเขามา เปนยังไงบานเมืองเราไดพจิ ารณา
หรือเปลา มันเกงแตเพียงสองคนนี้เหรอ เปรตกินบานกินเมืองอยูเวลานี้ ทําไมไมพิจารณา
กัน เอาไวทําไมคนประเภทนี้ ประเภททําลายทั้งนั้นไมใชประเภทธรรมดานะ กินเขาไปๆ
ตั้งแตเริ่มแรกมา มีแตกระทบกระเทือนพุทธศาสนาทั้งนั้นแหลกเหลวไปโดยลําดับ ชําระ
กันไปเรื่อยๆ นี่ขึ้นมาอีกแลว กําลังขึ้นมา จะเอาใหหมดทีเดียวพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้
หมดแลวก็กลืนบานกลืนเมืองไปหมดอีก อยูในเครือเดียวกัน ชาติกับศาสนาอยูดวยกัน ตี
ศาสนาเขากอน เพราะพุทธศาสนามีอาํ นาจใหญหลวงในหัวใจของประชาชนชาวพุทธเรา
เมื่อเอาเรื่องพุทธศาสนาไปอวดไปอางทาโนนทานี้เขาก็ลงใจ ไมลงใจเขาก็ไมกลาฝน กลัว
เปนบาปเปนกรรม นี่มันกินแบบนี้ กินทุกแบบๆ ดังที่เคยพูดแลวไมผิด นี่ไดพิจารณาเต็ม
หัวใจแลวถึงไดออกมาพูด
มันมีสองคนเทานี้หรือที่มาเรืองอํานาจกินกลืนชาติทั้งศาสนาอยูเวลานี้ ในเมืองไทย
ของเราคนดีกวานี้ไมมีหรือ ดีที่จะสงเสริมพุทธศาสนา ตั้งแตตั้งขึ้นมานี้มีแตจะกินจะกลืน
จะทําลายตลอดมาเลย เราไมเห็นตรงไหนที่จะพอสงเสริมศาสนา ไมมี แลวก็ชําระมา
เรื่อยๆ อยางนี้แหละ นี่กําลังขึ้นมาอีก เริ่มมาโดยลําดับ มีแตพวกนี้แหละ พวกตัวสําคัญๆ
นี้ละ ที่เปนเจากฎหมายกฎหมอย กฎหมาย กฎหมอย กฎหมา มันอยูในนั้นหมด กฎยักษก็
อยูในนั้นหมดเวลานี้ อยูในสองสามตัวนี้ละ ตัวสําคัญๆ นี้ละ ไมไดอยูท ี่ไหน พี่นองชาวไทย
มีหูมีตาดูเอาฟงเอา
นี่อยูในปาในเขามันอดพูดไมไดนะ พอเรื่องราวเขามาๆ นี้ หัวใจมันหัวใจคนนี่นะ
ดีชั่วรูจักดวยกัน อันนี้เลวมากทีเดียว จะทํายังไง เปลี่ยนแปลงใหหนีหรือเขี่ยลงทะเลไมได
หรือคนประเภทนี้ มันหนักชาติไทยเราเอาไวทําไม ชาติไทยมีทงั้ ชาติมีทงั้ ศาสนา เปนของมี
คุณคาทั้งนั้น ไอสองสามตัวนั้นมีคุณคาอะไร เปนยักษเปนผี กินชาติกนิ ศาสนาอยูเวลานี้
ควรแลวหรือที่จะใหมันครองบานครองเมืองครองศาสนา ครองอะไร กลืนศาสนากลืนชาติ
ไปหมดดวยกัน มันสมควรแลวหรือ พิจารณานะผูใหญของเราในประเทศไทยนี่ มันมีใหญ
สองตัวสามตัวเทานี้หรือ
ผูใหญกวานี้ไมมหี รือที่จะปกครองบานเมืองใหเปนหลักเปน
เกณฑ ทั้งศาสนา ทั้งชาติ ใหแนนหนามั่นคง สืบทอดบรรพบุรุษที่พาดําเนินมา ไมได
ดําเนินแบบนี้นะ ดําเนินแบบกินมาตลอดอยางนี้
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เลวมากที่สุดเราพูดตรงๆ เอาหัวเราไปตัดไดเลย เรารองชาติรองศาสนารองอยาง
สุดหัวใจแลวเราไมไดเสียดาย ขอใหชาติขอใหศาสนาไดยังคงเสนคงวาหนาแนนแกพี่นอง
ทั้งหลาย หลวงตาบัวพอใจแลว นี่เราพูดเปนอรรถเปนธรรม ไมไดออกขางนั้นขางนี้แหละ
เวลานี้กําลังกลืนเขามาใหญแลว รีบจัดการนะไมจัดการไมได ศาสนาจะหมด ชาติจะหมด
เอาพูดยันๆ อยางนี้เลย ศาสนาเปนอํานาจใหญที่จะไปกลืนชาติอันดับที่สองอยูต รงนี้ ให
รีบจัดการ เอาไวทําไมคนอยางนี้ เรียนกฎหมายมันไมไดเอากฎหมายมาใช มันเอากฎ
หมอย กฎหมา กฎยักษกฎผีมาใชตอชาติตอ ศาสนาเวลานี้ แหลกเหลวไปหมด จะไมมี
อะไรเหลือนะ จะพิจารณากันยังไงใหพิจารณา
พระสงฆองคเจาของเราทั่วประเทศไทยเปนยังไง เรียนมาแลวดวยกัน ตั้งชื่อตั้งนาม
ขึ้นเปนขั้นไหน ตั้งแต ปลัด สมุห ใบฎีกา ฟาดไปจนถึงขั้นสมดกสมเด็จ ยังหลับหูหลับตา
อยูหรือ ดีชั่วมันไมรูหรือพวกนี้ เปนยังไง หรือมีแตจะกลืนดวยกันสนุกปากหรือ พิจารณาซิ
เอาคนไทยทั้งชาติ ศาสนาที่อยูในนั้นกลืนกันไปหมด นี้หรือเปนความชอบธรรมของพวกที่
เรียนสูงๆ มา เปนชั้นนั้นชั้นนี้ ชั้นยักษชั้นมาร ชั้นกินชาติกินศาสนาไมไดคดิ บางเหรอ
พิจารณาซิ มันเปนยังไง
เวลานี้จะหมดแลวนะ ศาสนากําลังถูกกลืนแบบนั้นกลืนแบบนี้ ถูกปดออกๆ ปดมา
นี่กี่ครั้งกี่หนแลว พระสงฆองคเจาอยูใ นปาในเขานั้นแหละ ที่ตัวเซอๆ ตัววิกลจริตที่เขาหา
เรื่องใส หรือไมหาเรื่องก็แลวแต พระวิกลจริตคือพระอยูในปา นี่เราก็ไดรื้อออกมาตี
หนาผากมันบางแลว บางหรือไมบางก็แลวแต พระพุทธเจาเปนสกุลของปาทั้งนั้นนี่ ตรัสรู
ในปา บําเพ็ญในปา สาวกทั้งหลายบําเพ็ญในปา จนกระทั่งมาถึงพระสงฆองคเจาทุกวันนี้ที่
อยูในปาในเขา บําเพ็ญตามทางของศาสดาโดยแท แลวทําไมจึงวาพวกนี้วิกลจริต ถาเปน
วิกลจริตก็เปนมาตั้งแตพระพุทธเจาของเรา พระสงฆสาวกทั้งหลาย พวกนี้ตีไปหมด เอาไฟ
เผาไปหมดแลวเห็นไหมนี่
พระพุทธเจาก็เปนวิกลจริต พระสาวกวิกลจริต บรรดาพระอยูในปาวิกลจริต พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาวิกลจริต ที่ไมวกิ ลจริตคือใครพิจารณาซิ นี่ละมันกลืนมันกินอยางนี้ มัน
เหยียบย่ําทําลาย สิ่งที่ดีมันเหยียบลง สิ่งที่เลวรายที่สุดมันกําลังฟนขึ้นมาๆ แบบที่เห็นอยู
เวลานี้ กําลังกวนบานกวนเมือง ชําระลางกันมาไมรูกี่ครั้งกี่หน พระวิกลจริตในปานั่นแหละ
ออกมาชําระกันอยูเวลานี้ ทานเหลานี้ทานไมเห็นแกสินจางรางวัล ไมเห็นแกดินเหนียวติด
หัววาตัวมีหงอน ทานเห็นแกอรรถแกธรรม เห็นแกชาติแกศาสนา ทานอุตสาหพยายาม
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ออกมา อยูในปาในเขาทานก็ออกมา ทานหวังอะไรถาไมเพื่อรักษาชาติรักษาศาสนาไว ทาน
ออกมาหาอะไร
นี่ชําระกันก็พระปานี่แหละ เอาหลักธรรมหลักวินัยออกมากาง มันคานไมไดก็ลม ไป
แลวมันก็หลีกเขามาทางนี้อีกเขามาทางนั้นอีก มีแตเรื่องจะกินจะกลืนทัง้ นั้น มันนาสลด
สังเวชนะพวกเปรตพวกผีมาครองบานครองเมือง มาเปนใหญเปนโตในสํานักสําคัญเสีย
ดวย พระพุทธศาสนานี้ดวย มากินมากลืนอยูในนี้ เอาออกหนี เขี่ยลงทะเล เอาไวทําไมคน
ประเภทนี้ มันหนักชาติหนักศาสนา มันมีเทานี้หรือคนในประเทศไทยเรา มีคนเกงๆ ดีๆ
สองคนนี่หรือ ที่จะกินบานกินเมืองอยางไมมีปมขี ลุย ไมตองเคี้ยว กลืนไปเลยอยางนี้เหรอ
คนประเภทนี้หรือดีที่สุดในเมืองไทย ในศาสนาพุทธของเรา พากันพิจารณานะ
บานเมืองเรามีขื่อมีแป เปนยังไงจึงปลอยใหมันมากินมากลืนเอานักหนา หนาดาน
ที่สุดเลย อวดอางวาตนเปนนักกฎหมาย เปนนักวิชาการทุกสิ่งทุกอยาง กฎหมอยมันไมได
วา กฎหมามันไมไดวา กฎยักษกฎผีมันไมไดวา ซึ่งมันกําลังกินบานกินเมือง กินชาติกิน
ศาสนาอยูเวลานี้ ดึงออกมาวากันบางซิ สิ่งเหลานี้ไมใชเรื่องกฎหมายนี่นะ ไมใชเรื่องพุทธ
ศาสนา เปนเรื่องกลืนกฎหมาย กลายเปนกฎหมอย ทําลงไปกลายเปนหมาไปเลยพวกนี้
มันเปนยังไง พากันพิจารณา เอา หลวงตาบัวพูดผิด เอาคอไปตัดเลยนะ หลวงตาบัวไมเคย
เสียดายยิ่งกวาชาติกวาศาสนา
ชาติศาสนาหลวงตาบัวเทิดมาสุดยอดหัวใจแลว และการชวยชาติบานเมืองเรานี้ เรา
ชวยเพื่อชาติเพื่อศาสนา เราไมไดชวยเพื่อเปรตเพื่อผีเหลานี้ ไมไดสงเสริมพวกเปรตพวกผี
เหลานี้ที่จะมากินชาติกินศาสนา เหยียบชาติศาสนาใหลมจมลงไป เราไมเห็นดวยก็บอกไม
เห็นดวย เอา ถาเราผิดเอาคอไปตัดเลย คอหลวงตาบัวไมเสียดาย เราไมเสียดายอะไรใน
โลกอันนี้ เสียดายแตชาติแตศาสนา ซึ่งพี่นองชาวไทยเราเทิดทูนมานานสักเทาไรแลว
จนกระทั่งปจจุบนั นี้ จะถูกทําลายลงอยางฉิบหายปนป ไมมีใครพูดคัดคานตานทาน หดหัว
อยูในกระดองเหมือนเตาเหรอ ชาติไทยของเรา ศาสนาในเมืองไทยของเรา
ที่เรียนมามากๆ ตั้งแตเปนสมุห ใบฎีกา ฟาดจนกระทั่งถึงสมดกสมเด็จ มีแตยักษ
ดวยกันนั่นหรือกินชาติบานเมือง ไมมีผูใดที่จะมาสงเสริม สมกับเรียนมามาก ยศมาก
บรรดาศักดิ์มากนั้นบางหรือ มันเปนยังไงเวลานี้ แลวพระอยูในปาทานทําไมทานออกมา
ทานออกมาเพราะเหตุผลกลไกอะไร ทานเอาหลักธรรมหลักวินัยออกมา ทานไมเห็นแก
ไดแกร่ําแกรวย แกยศถาบรรดาศักดิ์ แกดินเหนียวติดหัวนะ ทานเห็นแกชาติแกศาสนา
เปนสิ่งที่เทิดทูนสุดหัวใจทาน ทานถึงไดอุตสาหออกมา ธรรมดาทานจะออกมาหาอะไรพระ
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เหลานี้นะ ทานสนใจในอรรถในธรรม ปฏิบัติอรรถธรรมอยูตลอดมาแตไหนแตไร ก็พึ่งมา
เห็นพวกยักษจะกินบานกินเมืองกินศาสนานี้เอง ทานถึงไดออกมาชําระสะสาง มาชวยพี่
นองทั้งหลาย แลวยังหาวาเปนพระวิกลจริต
พวกยักษมันเปนอะไร มันเลยวิกลจริต มันเลยยักษเลยผี ไมมีสติสตังกลายเปนบา
ไปหมดแลวพวกนี้ มันไมมีสติ คนมีสติจะไมทําอยางนี้ จะไมบงการแบบนี้ออกมาที่จะ
ทําลายชาติและศาสนาของตน มันเกิดในทามกลางชาติ เกิดในทามกลางศาสนา มันกลืนได
ลงคอๆ พวกเปรตพวกผีนี่นะ เอาไปพิจารณาพี่นองทั้งหลาย ไมดีเขี่ยมันออกเอาไวทําไม
คนประเภทนี้ มันเห็นอยูหยกๆ นี่แลว มันเปนมาตั้งแตตนแลวเห็นอยูทุกคน หูมตี ามีทุก
คน ชําระมาโดยลําดับลําดา ถาเปนของดีชําระหาอะไร เสริมกันเขาซิ นี่มันไมดีมันเปนมหา
ภัยทั้งนั้นๆ จึงไดชําระ ก็พระปานั่นละออกมาชําระ
เวลานี้กําลังคืบคลาน ออกแบบนี้แลวมันจะออกแบบนั้นๆ อีกนะ ฟงใหดี ไมผิด
พูดเหลานี้ไมผิด เพราะมันหาอุบายทําลาย ไมไดแงนี้จะเอาแงนั้น ทั้งชาติทั้งศาสนามันจะ
กินทุกแงทุกมุม พวกนี้ไมไวหนาใคร จําใหดี เอาละแคนี้กอน
ผูกํากับ
แถมอีกหนอยนะครับ เขาใหสัมภาษณ น.ส.พ.มติชน ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๔๗ วา วิษณุจะยกสํานักงานพระพุทธศาสนาเปนทบวง
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลาวเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ภายหลังจากเปน
ประธานในพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ
ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติที่ทําเนียบรัฐบาลวา ไดมอบใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิจารณากฎกระทรวง
กําหนดอํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา
และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาใหชัดเจน แกปญหาความซ้ําซอน โดยอาจเปลี่ยนชื่อกรมการศาสนาเปน
กรมศาสนิกสัมพันธ ดูแลความสัมพันธของทุกศาสนา เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ขณะที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาเนนงานสงเสริมใหประชาชน เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของ
พุทธศาสนา นอกจากนี้สํานักงานพระพุทธศาสนาอาจตองไปเปนทบวง สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อใหการทํางานระหวางกรมการศาสนา และสํานักงานพระพุทธศาสนาเปนไป
อยางมีเอกภาพ
อันนี้เปนคํากลาวของ ดร.วิษณุ นะครับ ความจริงผมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไร
หลายอยางในวงการพระพุทธศาสนา แตบังเอิญมาเจอกรณีของนายทองกอน วงศสมุทร
หลวงตา
นั่นเห็นไหม นายทองกอน เปนหัวใจของชาติเปนผูตัดคอรองชาติ มันเขา
มาตีคุณทองกอน เมื่อคุณทองกอนลมลงแลว ชาตินี้จะถูกกลืนไดอยางงายดาย ออก

๙
จากนั้นมาก็หลวงตาบัว นี่ตัดคอรองชาติ พวกนีก้ ็จอเขาไปตรงนี้ๆ เราก็จอเขาไปซิ วาวิษณุ
นั่นแหละตัวสําคัญมากทีเดียว มันกลืนบานกลืนเมืองเวลานี้ อํานาจบาตรหลวงมันมาจาก
ไหน มันเอากฎหมายกฎหมอยมาใชเวลานี้ไมไดพูดบางหรือ ที่ไหนๆ มันเลยกฎหมายไป
หมดแลว มันเอาอํานาจใหญโตที่สุดครอบประเทศไทยเวลานี้ คือตัววิษณุนี้เอง จําใหดีนะ
คุณทองกอนกับหลวงตาบัวจะพูดอยางนี้ ตัวนี้ละตัวสําคัญ เขี่ยมันลงทะเลอยาเอามันไวคน
ประเภทนี้ ชาติไทยจะจม ศาสนาจะจม ถาเอานี้ไว
มันพูดหยดๆ ยอยๆ แลวมาตีหลวงตาบัว แลวก็มาตีคุณทองกอน คุณทองกอน
เปนยังไงทานทั้งหลายไดรูไหม ตัดคอรองชาติบานเมืองมาตั้งแตกาลไหนๆ เปนก็เปน ตาย
ก็ตายคุณทองกอน เปนคูกันกับหลวงตาบัว พูดตรงๆ เราถือวาเปนลูกศิษย เราไวใจได ที่
จะอุมชาติไทยของเราและศาสนาของเราไวได เราจึงเอาคุณทองกอนนี้เปนเครื่องมือในทาง
ที่ถูกที่ดีออกใชเปนประโยชนเพื่อประชาชน เพื่อศาสนาของเรา แลวก็โดนมันตีอยูตลอด
มาจากแงไหนมุมไหน ลูกเตาหลานเหลนพวกเปรตนี่มาตีคุณทองกอนทัง้ นั้น หมดโคตร
หมดแซมันก็มาตีคุณทองกอนทั้งนั้น เพราะคุณทองกอนเปนหัวใจของชาติ มันตีลงไดแลว
ตีหลวงตาบัวลงไดแลวไมตองเคี้ยว ชาติไทยศาสนาของไทยไมมีอะไรเหลือเลย กลืนเลยๆ
เพราะฉะนั้นมันจึงมาตี จําใหดีนะ ตัวสําคัญ ตัวที่มันออกอยูเ วลานี้ วาคุณทองกอนๆ ตัว
วิษณุหรือพูด ตัวนี้ละตัวยักษใหญ มันจะกลืนชาติกลืนศาสนาดวย จําใหดี เอา วาไป
ผูกํากับ
ความจริงผมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอยางในวงการพระพุทธศาสนา
แตบังเอิญมาเจอกรณีของนายทองกอน วงศสมุทร ลูกศิษยเอกของหลวงตามหาบัวเขาไป
กอน
หลวงตา
นั่นเห็นไหม ฟงซิ ลูกศิษยเอกหลวงตาบัว เอาวาไป
ผูกํากับ
เลยทําใหผมไมกลาจะขยับอะไร เพราะหมดความเชื่อมั่น
หลวงตา
ไมทราบวาผมจะกลืนไดยังไง เพราะมันเปนกางขวางคอผมกลืนไมสะดวก
มันเปนกางขวางคออยูสองตัวนี่ คุณทองกอนกับหลวงตาบัวเปนกางขวางคอ เอาไมค้ําคาง
มันไวมันกลืนไมสะดวก นี่มันขอรองพี่นองทัง้ หลายใหฆาสองตัวนี่เสีย แลวจะไดกลืนพี่นอง
ชาวไทยทั้งหลายอยางไมตองเคี้ยว กลืนสะดวกเลย เอา ตอไป
ผูกํากับ
ไมกลาขยับอะไรเพราะหมดความเชื่อมั่น
หลวงตา
หมดความเชื่อมั่น เรียกวามันกลืนไมไดมันหมดความเชื่อมั่น ทีแรกมัน
เชื่อมั่นวาจะกลืน เขาใจไหม เอาวาไป
ผูกํากับ
จะพูดอะไรออกไปก็เกรงวาจะมีกลุมออกมาเคลื่อนไหวตอตาน

๑๐
หลวงตา
จะกลืนอะไรไปก็กลัวกางทั้งสองกางนีจ้ ะค้ําคอมัน
ผูกํากับ
อยางที่เคยคิด จึงตองพักเก็บเอาไวกอน
หลวงตา
เก็บเอาไวกอนจะกลืนทีหลังอยางนั้นเหรอ แลวกางมันไปอยูที่ไหนถึงจะ
กลืนทีหลัง
ผูกํากับ
เขาใหสัมภาษณตอวา ตอนนี้ไดรับมอบหมายจากนายกฯ ใหไปติดตามดู
การบูรณะพระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก
หลวงตา
ทําทาวาไปอยางนั้นละ วาใหไปดูนั้น สวนวิษณุจะมากลืนคนนี้ ไมเห็นพูดถึง
นายกทานไดวาอยางไรหรือเปลา ทําไมไมวาตรงนี้ละ มันจะกลืนคนทั้งชาติ กลืนนายกฯ
ดวย มันไมเห็นวาอะไรคํานี้นะ มีแตวานายกฯ สั่งอยางนั้นอยางนี้ มันจะกลืนนายกฯ ดวย
ไมเห็นวา เอาวาไป (จบแลวครับ) วา กําลังคันฟนอยากตอย อาว จริงๆ นะ เราพูดดวย
ความถูกตองทุกอยางไมมีสะทกสะทาน อันนี้มีแตเรื่องยักษเรื่องผีเที่ยวปลอมแปลงทานั้น
ทานี้ ไมสะดวกอยางนัน้ ไมสะดวกอยางนี้ มันกลืนไมสะดวก อํานาจอันใหญหลวงของมัน
เขี่ยลงทะเลเสียซิ สองคนนี่เปนตัวสําคัญมาก อยาเอาไวใหหนักสํานักพระพุทธศาสนา ถา
เอาไวนี้จะแหลกหมด พระทั่วประเทศไทยหวั่นกันหมดแลวเวลานี้เห็นไหม ก็สองตัวนี่ละ
สําคัญมาก ใหเขี่ยลงทะเลใหหมดเอาไวทําไม คนดีกวานี้ไมมีเหรอ นี้มันยักษ มันไมใชคน
ดี
ตั้งแตมันเขามาในวงอันนี้แลว เรื่องพุทธศาสนานี้หวั่นมาตลอด ตองไดเอาพระมา
ชวยกันเต็มกําลังความสามารถ นี่ก็ไดพูดแลวไมใชเหรอ มันจบแลวเหรอ (จบแลวครับ)
เราจะรอตอบอีกนี่นะจะวาไง กลมายาของพวกสวมพวกถานของพวกหนอน มันออกมาแง
ไหนจะไมรูไดยังไง นี่กาํ ลังมันจะกลืนกินพวกหนอนนี่ เอาเทานั้นแหละนะพอ พูดไมมี
โมโหไมมีเคียดมีแคนมันสนุกพูดนะ เขาใจไหม เราไมมอี ะไรกับใคร ถามันขยายออกมาก็ตี
เสียทีหนึ่ง หรือค้ําคอเสียทีหนึ่ง
แหมมันเกงนะ มันหนาดานมากที่สุดไอนี่ ลืมตัวจนเปนวิกลจริตนะเดี๋ยวนี้ มันหลง
อํานาจมันจนเปนวิกลจริต มันกําลังเขาขั้นบาไอสองสามตัวนี่ มันหลงอํานาจ มันครอบคน
ทั้งประเทศอํานาจมัน หลงอํานาจหลงทุกสิ่งทุกอยาง ขึ้นชื่อวาสิ่งที่จะเลว จะพาใหมนั เปน
บา เดี๋ยวนี้มันกําลังเปนบาหนักเขาจะกัดไปหมด กัดคุณทองกอนเสียกอน แลวกัดหลวงตา
บัว แลวจะกลืนชาติศาสนาไปทั้งหมด มันกําลังเปนบาหนักที่สุด ไอบายศนี่ บาอํานาจ บา
กฎหมายบากฎหมอยบากฎหมากําลังเต็มหัวใจมัน เต็มสมองมัน เอาละพอดี

๑๑
ทานทั้งหลายใหเห็นใจคุณทองกอนนะ คุณทองกอนนี้เปนผูตัดคอรองคนไทยทั้ง
ชาติ ศาสนา ทั้งองคศาสดาเลย เวลานี้คุณทองกอนถูกโจมตีจากพวกเปรตพวกผีทมี่ ันจะ
กลืน มันกลืนไมถนัดใจ เพราะสองกษัตริยนี่ละ กษัตริยหลวงตาบัว กษัตริยทองกอนนี่ละ
ขวางคอมัน มันกลืนไมถนัด มันจึงมาโจมตีอนั นี้ ใหคุณทองกอนซึ่งเปนผูตัดคอรองพื้น
เพื่อประเทศไทยทั้งชาตินคี้ อขาดไป หลวงตาบัวนี้ก็ตัดคอใหขาดออกไปแลวจะกลืนไป
หมดทั้งชาติอยางสะดวกสบาย ทั้งศาสนา เอาศาสนาเปนพื้นกอน กลืนศาสนาแลวก็กลืน
ชาติไมยากเลย นี่ละมันถึงเขาในจุดใหญๆ พากันเขาใจเอานะ
มันจะเที่ยวกลอมไปหมด บังคับไปหมดประชาชนชาวพุทธเรา เอาพระเราไปเปน
เครื่องมือ ไปขูไปเข็ญทุกแบบทุกฉบับ แตเอาเพศของพระไป เปนเพศที่ชาวพุทธเราเคารพ
เลื่อมใส ฟงใหดีอุบายมันจะออกแบบนี้ เวลาบงการมันจะไมเอาผาเหลืองออก มันจะเอา
ยักษเอาผีออกบงการตอประชาชน นี่ละมันลมไดหมด ศาสนาจมแลวชาติลมไดสบาย พวก
เรามีมือทุกคนใหเอามือค้ําแลวตีหนาผากดวย อาว พวกเปรตพวกหนาดานมันตองเอา
อยางนั้นซี ไมอยางนั้นไมได
คุณทองกอนเปนผูมีบุญมีคุณตอชาติมาก ตอศาสนามาก ใหพี่นองทัง้ หลายเห็นใจ
คุณทองกอน แผเมตตาจิตเมตตาธรรมชวยคุณทองกอนเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกคนนะ พวก
ยักษพวกผีมนั กําลังโจมตีคุณทองกอน มันจะไดกลืนไดงาย คุณทองกอนเปนผูรับรอง
ทั้งหมดเลย รับรองชาติไทยเรา จึงตองถูกโจมตีตลอดเวลา
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

