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อยาทะเลาะกัน มันขายหลวงตาบัวดวย
กอนจังหัน
พระใหเรงความเพียรนะ เคยพูดอยูตลอดมาซึง่ เปนจุดสําคัญๆ ในวงพุทธ
ศาสนาเลยทีเดียว คือ สติ เฉพาะอยางยิ่งสติกับการภาวนาตองกลมกลืนกันไป ใครสติ
ดีคนนั้นจะตั้งฐานได ถาจิตยังไมสงบก็จะสงบได สตินี่ควบคุม เวลาสติมีอยูกิเลสเกิด
ไมได มันจะหนาแนนยิ่งกวาคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามเรื่องกิเลสนั้นนะ สติตาน
ไดตานอยู เอา สติใหดี คือเรื่องกิเลสจะเกิดขึ้นทางสังขาร สังขารความคิดความปรุง นี้
ออกมาจากรากใหญของมันคืออวิชชา มันดันออกมาใหอยากคิด อยากรูอยากเห็น
อยากทุกอยางออกจากนัน้ เรียกวาอยากๆ กิเลสมันหิวตลอด มันอยากคิดอยากปรุง
อยากรูอยากเห็น เอาสติบังคับติดไวเลยไมใหมันออกชองสังขารของกิเลสที่จะเปนฟน
เปนไฟแกตวั ของเรานี้ ปดไมยอมใหมันออก สติบังคับไว
เมื่อสติบังคับไว จิตไมถูกรบกวนแลวจะคอยเริ่มสงบ นั่นละคือการบํารุงรักษา
จิต ไดแกสติรักษาไว แลวจิตจะสงบ รักษามากเทาไรยิ่งสงบแนนแฟนเขาไป เห็น
ความสุขละที่นี่ เห็นความสะดวกสบาย ความรื่นเริงบันเทิง ในเบื้องตนนี้เห็นแลวนะ นี่
อํานาจหรือคุณคาของสติครอบไว ตั้งสติใหดีนกั ภาวนา ยิ่งไมใหขาดเลยยิ่งดี ดีตลอด
ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน
สติติดกับตัวเอง
ถาไมติดกับธรรมบทใดก็ใหเปน
สัมปชัญญะ คือรูรอบตัวๆ แตผูที่ตั้งรากฐานใหมใหตั้งอยูใ นคําบริกรรมนั่นละเปนจุด
ยึด เปนจุดจอของสติ เอาตรงนั้นนะ
เราอยากเห็นพระเราทรงมรรคผลนิพพาน
จากคําสอนของพระพุทธเจาที่
แนนอนที่สุด เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ขอใหทําใหชอบเถอะ คํา
สอนพระพุทธเจานี้จะชี้แนวลงถึงพระนิพพานเลยไมไปที่อื่น ถึงพระนิพพานเลย ขอให
ตั้งสติใหดีนกั ปฏิบัติ เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติติดแนบกับตัวเอง กิเลสเกิดไมไดนะ
คือกิเลสเกิดไดทุกระยะทีเ่ ผลอสติ ถาไมเผลอไมเกิด เมื่อไมเกิดแลวก็เปนการบํารุง
จิตใจในตัวเอง จิตไดรับการบํารุงรักษาก็สงบเย็น
พอสงบเขาไปๆ มากกวานั้นจะแสดงทุกอยางใหเราเห็นภายในจิต เราไมเคย
เห็นความแปลกประหลาดจากสิ่งทั้งหลาย ยิ่งกวาจิตตภาวนาที่ไดรับผลเกิดขึ้น ปรากฏ
ที่เดนๆ พระพุทธเจาเลิศเลอจากภาวนา พระสงฆสาวกเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา
จากการภาวนา เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเปนรากฐานสําคัญของนักบวชนักปฏิบัตนิ ัก
ภาวนาเรา พากันตั้งอกตัง้ ใจใหดี
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อันนี้ผมพูดตามจุดๆ ที่สําคัญๆ สติเปนสําคัญ ใครจะบริกรรมธรรมบทใดก็
ตาม สติตองติดแนบๆ ยังไงตองเห็นผล จากนั้นแลวจิตก็สงบเย็น เมื่อจิตสงบเย็นจิตก็
อิ่มอารมณ อารมณคือวาหิวอารมณนั้นหิวอารมณนี้ อยากรูอยากเห็น อยากคิดเรื่องนั้น
อยากปรุงเรื่องนี้ เรียกวาอยากๆ ทีนี้เวลาจิตอิ่มตัวมีความสงบแลวไมอยาก สิ่งเหลานี้
ไมอยาก นั่นละที่นี่ทานสอนใหออกทางดานปญญา เมื่อจิตไมหิวอารมณแลวใหกาว
ออกทางดานปญญา พินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ กองปาชาผีดิบอยูกับเรานี่ละเปน
อันดับแรก จากนั้นก็เปนปาชาผีตาย ไปจากผีดบิ ผีสดนี้แหละ พิจารณาแยกธาตุแยก
ขันธภายในนี้มีอะไร
นักภาวนาจริงๆ เอาใหดู ดูผิวหนัง อยาไปดูทอี่ นื่ ผิวหนังนี่ตัวหลอกที่สดุ เลย
คนทั้งคนผิวหนังบางๆ หลอกปดเอาไว โถ โกเกสวยงาม งามขี้หมาอะไร มันเต็มไป
ดวยของปฏิกูลโสโครก นี่ละธรรมพระพุทธเจาพูดใหถึงใจ งามขี้หมาอะไร มันหลงบา
อะไรพวกนี้วา งั้น จึงตองเอาขี้หมาเขาไปใสเลยใหมันถึงกัน การพูดอยางนี้ไมไดเปน
ความหยาบนะ เปนน้ําหนักใหสะเทือนใจตางหาก อยางที่พูดทัง้ หลายนี่ โลกทั้งหลาย
ถือวาเปนความหยาบโลน นี้ไมมี เจตนาที่จะใหเปนความหยาบโลนอยางโลกคิดกันไมมี
คิดแตใหเปนน้ําหนักๆ
เชนอยางยกโคตรยกแซใสนี้ คือน้ําหนัก คนๆ เดียวไมพอตองเอาโคตรเขามา
เรียกวามีน้ําหนักมาก ทุมลงตรงไหนพังเลยถาน้ําหนักมีมาก อันนี้นักภาวนาเอาใหดี
ผมเปดโอกาสใหทุกอยางสําหรับพระวัดนี้ไมใหทํางานทําการอะไร เรื่องการภาวนานี่
เปดตลอดมา แมจะชวยชาติบานเมืองมากนอยเพียงไร ผมไมแตะตองทางดานภาวนา
ของพระนะ หากมีความจําเปนก็ใหมาชวยกันเล็กๆ นอยๆ แลวก็ใหเขาทํางาน
ตามเดิมๆ เราสงวนมากเรื่องธรรมภายในใจ ธรรมๆ กลางๆ นี่ละใหเขาสูใจซิจะเลิศ
เลอขนาดไหน อยูที่ใจนะ ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจ
ชาวพุทธเรานี้เปนยังไงเมืองไทยทั้งเมืองเวลานี้
ใหญไหมเมืองไทยเราชาว
พุทธๆ เต็มไปหมด เวลานี้ชาวพุทธเรากําลังถูกบีบบี้สีไฟ ทําลายในแงตางๆ เรียกวา
เทวทัตมหาภัยกําลังทําลายศาสนาทุกแงทุกมุมที่มนั จะทําลาย เชนอยางออกทางวิทยุกม็ ี
การกีดกันทานั้นทานี้ ออกทางไหนหนังสือผอกหนังสือพิมพจะฟองรองกันเปนบาไป
เลย คือมันไมยอมใหออกพวกเทวทัต เวลานี้กําลังตั้งหนาตั้งตาทําลายศาสนาซึ่งเปน
หัวใจของคนทั้งชาติไทยเราอยางออกหนาออกตา
เราจะเห็นไดชัดเจน อยางธรรมะของหลวงตานี่ ออกไปเทศนาวาการที่ไหน วิทยุ
ตั้งที่ไหนจะมีขอกีดกัน มีขอทําลาย มีขอบังคับนัน้ นี้ นั้นละคือเทวทัตมันเขาไปกีดกันไป
ทําลาย ไปบังคับทานั้นทานี้ศาสนา ถาเปนเรื่องสงเสริมศาสนา หรือเปนผูสงเสริม
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ศาสนา เรื่องธรรมเปนสิ่งที่โลกทั้งหลายยอมรับทั่วไตรโลกธาตุ ไมมีใครปฏิเสธเรื่อง
ธรรมเลย เพราะเปนธรรมชาติที่ตายใจได แตธรรมอยูในเมืองไทยเราออกแสดงนี้ ถือ
เปนขาศึกศัตรูตอพวกเปรตพวกผีนนี้ ะ เวลานี้กําลัง ดูใหชัดพี่นองทั้งหลาย การพูดนี้
เราไมไดพูดหาเรื่องหาราว ทางศาสนานี้กําลังถูกกีดถูกกัน เฉพาะอยางยิ่งการเทศนาวา
การ
ดังที่หลวงตาบัวออกเทศนนี้
ประมวลมาแลวเรียกวาเทศนทั่วประเทศไทย
จนกระทั่งมารวมเปนวิทยุออกทางไหนๆ พวกนี้พวกกีดพวกกันพวกทําลาย เขาจะไม
ยอมใหศาสนาซึ่งเปนหัวใจของชาติไทยเรายังเหลืออยูเลย
จะใหมีตั้งแตมตู รแตคูถ
เหมือนพวกเขาที่มีแตมตู รแตคูถนั่นละ แลวยกมูตรยกคูถวาเปนของดิบของดี แลวเอา
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ มาบีบบังคับประชาชนราษฎร ดูไมไดนะ ประชาชนเขาก็คน เด็กก็
คน ผูใหญก็คน เราเปนเปรตมาจากไหนถึงผิดปรกติอะไรกับคนนักหนา จึงมาทําลาย
ศาสนา พวกนี้พวกทําลายศาสนา เวลานี้ออกหนาออกตานะ พี่นองทัง้ หลายใหดูนะ เรา
เปดออกดวยความเปนธรรม ไมเอียงกับผูใดทางใดทั้งนั้น
ศาสนานี้กําลังถูกกีดถูกกัน คือถูกกีดถูกกันนั้นเพื่อจะทําลายไมใชเพื่อสงเสริม
นะ จะกีดกันไดแงไหนเอาแงนั้น อยางวิทยุเรานี้เหมือนกัน ออกทีไ่ หนๆ เที่ยวกีดเที่ยว
กันเที่ยวคัดเที่ยวคาน ที่จะทําลายจริงๆ มันทําลายไมได มันมาอยางโจงแจงเห็นชัดเจน
มันก็ฟดกัน เขาใจไหมละ มันมาแบบลักๆ ลอบๆ เสียกอน พอกลืนมันกลืนเวลานี้ จํา
ใหดีนะ อูย เราสลดสังเวช สวนใหญเสียดวยที่นําของประชาชนทั้งหลายทั่วโลก มาเปน
ขาศึกตอชาติ ตอศาสนา ตอพระมหากษัตริยเสียเอง อันนี้เราก็สลดสังเวช
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงไดพูด มาตัดคอหลวงตาบัวไปเลย ถาวาติดคุก เอา ไป
เลย หลวงตาบัวจะกาวเขาไปติด ถาวาตัดคอหลวงตาใหตัดเลย การเทศนาวาการเปน
ขาศึกตอใครที่ไหนตั้งแตดึกดําบรรพกาลไหนๆ มา ธรรมนี้เปนบุญเปนคุณเปนที่
รมเย็นแกโลกตั้งแตดึกดําบรรพกาลไหนๆ มา จากพระพุทธเจาทุกๆ พระองคไมเคย
เปนภัย แตทําไมเวลานําธรรมะนี้ออกแสดงในเมืองไทยเราถึงถูกกีดถูกกัน ถูกทําลาย
ทานั้นทานี้ เหลานี้มันมาจากไหน มันก็ออกมาจากพวกปาๆ เถื่อนๆ เวลานี้กําลังนําชาติ
มันจะนําลงนรกอเวจีนะไมใชนําไปไหน มองดูแงไหนๆ ที่จะสงเสริมศาสนาเรามองไม
เห็นเราพูดจริงๆ ถาเปนเรื่องกีดกันทําลายนั้นเห็นชัดเจนๆ โดยลําดับ ถาพอกลืนไดมัน
จะกลืน เอาไฟเผาไดมันจะเผาทันที มันรอจังหวะนี้เทานั้นเอง มันทําอยางโจงแจงไมได
เรื่องศาสนาเดนมากเวลานี้ ยิ่งหลวงตาบัวกําลังออกแสดงดวย มันถือเปนขาศึก
ศัตรูอยางมากทีเดียวธรรมะหลวงตาบัว และถือหลวงตาบัวเปนขาศึก นี่ละพวกเปรต
พวกผีเปนอยางนี้ มันเปนภัยตอหัวใจคนทั้งชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา พึ่งเปนพึง่

๔
ตายมาตลอด มันทําลายไดอยางนี้ละใหฟงเอานะ ออกทุกแงทุกมุม มีแงนั้นแงนี้พวกนี้
ออกมาจากไหน ออกมาจากตนตอใหญๆ เสียดวย ตนตอที่วาจะนําชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย เปนผูรักษาแวนแควนๆ รฏฐ คือ แวนแควน ปาล แปลวารักษา นี้
ออกมาจากภาษาบาลี เราพูดไดเต็มปาก รัฐบาล แปลวา ผูรักษาแวนแควนเขตแดน
ของตน คือหมดทั้งเมืองไทยนี้เปนแวนแควน เปนเขตแดน รัฐบาลเปนผูรักษาเขตแดน
ของเมืองไทย แตนี้มันรักษาหรือมันทําลาย พี่นองทั้งหลายใหดูกันนะ
เราเปนคนทุกคนๆ เวลานี้กําลังยกคนพวกนี้ใหเปนผูรักษาบานเมือง ใหเปน
ผูนํา มันนําไปทางไหน เวลานี้สอใหเห็นชัดเจนแลว มันนําไปทางลมจม ศาสนาที่เปน
เครื่องพยุงโลกมานมนาน มันกีดมันกันมันทําลาย มันจะทําใหลมจมลงไดเห็นชัดๆ
ดวยกัน ธรรมที่เราออกแสดงนี้เห็นชัดเจนมากทีเดียว ศาสนาไมเคยปรากฏวาไดรับการ
สงเสริมที่ไหน เราพูดใหฟงชัดๆ วาจากรัฐบาลชุดนี้วางั้นเลย นอกจากการทําลายกีดกัน
ตางๆ นั้นเดนชัดขึ้นเปนลําดับลําดา
นี่ละเสียงธรรมทานทั้งหลายฟงซิ เราพูดตามเรื่องของความจริงเปนอยางนี้ ที่จะ
สงเสริมศาสนาใหมีความแนนหนามั่นคง หรือชักจูงประชาชนใหมีความแนนหนามั่นคง
ยิ่งขึ้น ในฐานะเราเปนผูนําอยางนี้ไมเห็นมี ถาเรื่องทําลายแลวทุกแบบทุกฉบับมันได
ทั้งนั้นๆ หากวาพอกลืนไดมันจะกลืน แตนี้มันกลืนสดๆ รอนๆ ไมได มันมีขยะๆ อยู
เพราะประชาชนเขาเปนคน เขาไมใชหมาวางั้นเถอะ มันก็ระวัง แตระวังเพื่อจะกลืนนะ
ไมใชระวังเพือ่ จะถอย อันนี้เราสลดสังเวชมาก
ดวงชะตาของชาติไทยเรามันเปนยังไง จัดตั้งรัฐบาลมาไมรูกี่ชุดๆ หากทราบมา
เปนลําดับ ก็ไมมีใครถือสีถือสากัน ทองปองออกมาๆ ใครมาเปนรัฐบาลๆ เหมือนจูง
หมาเขาถาน พอจูงเขาไปทองปองยังไมยอมออก จับหางดึงออก หางขาดมันยังไมยอม
ออกทองมันยังไมปอ ง คือความอยาก ความหิวความโหย มันยังไมปอง มันอยาก
ตลอดเวลา นี่ละปลอยใครเขาไปในวงราชการ ในวงรัฐบาล เหมือนกับปลอยหมาเขา
ถาน ไปกินกันไปกลืนกัน รีดไถทุกแบบทุกฉบับ เอาตับเอาปอดของประชาชนนั่นละไป
กินเลี้ยงกันๆ มาเปนลําดับลําดา
มาสุดทายรัฐบาลปจจุบันนี้เปนยังไง ทานทั้งหลายดูซินะ นี้ดูดวยสายธรรมนะ
เราไมไดหาเรื่องมาดู ดูดวยสายธรรม เปนยังไงความที่จะเจริญ มันเจริญที่ตรงไหน
พิจารณาซิ มีแตบีบแตบี้สีไฟ ดีไมดีกินราษฎรเจาของ ฆาราษฎรเจาของ ซึ่งเทากับลูก
เจาของ ใครพูดออกมายิบๆ แย็บๆ ไมได ฟอง ฟงซินะ เวลานี้ทราบวากําลังฟอง
ราษฎร ราษฎรก็คือลูกของรัฐบาลนั่นเอง กําลังฟอง จะปรับกี่รอยลานๆ ไดทราบวาคุณ
สนธินี้ก็ถูกฟอง หาวาเอาหนังสือหลวงตาไปลง หลวงตาจึงบอกใหดึงเขามาหาหลวงตา
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ใหมาฟองหลวงตา ไปฟองอะไรคุณสนธิ ถาเอาธรรมหลวงตาออกไปแสดงเปน
ความผิดแลว ธรรมนี้ออกทั่วโลก แลวมันขัดกันขนาดไหน มาฟองหาอะไร นี่เราก็ไดยิน
มันก็เปนอยางนี้ละ
มันกินลูกกินเตาเจาของ กัดเขามาๆ ดวนเขามา กุดเขามาเวลานี้ มันไมมีปญญา
หากินเหรอ สงเสริมความดิบความดี หาเงินหาทองหาอุบายวิธีการตางๆ เชนเกษตรกะ
แสดอะไรก็แลวแตเถอะนะ มาชวยประชาชนราษฎรที่เขากําลังทุกขจนเปนลําดับลําดา
ไปไมดีเหรอ ทําไมไมหาอยางนั้น ทําไมไปหาตับหาปอดประชาชนมากลืนมากินโตะกิน
เลี้ยงกัน แลวเบงเสียดวยนะ อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เบงเสียดวย ออกมาจากที่
ไหนไอเบงๆ นี้นะ
ประชาชนเขาหยอนบัตรใหทั่วประเทศใหเปนผูใหญ หาคนดี ครั้นเวลาเขา
หยอนใหแลวนึกวาจะเปนคนดี ฟาดเปนตัวเบงๆ ทองเปงๆ กินไมหยุดไมถอย เขาไป
ในถานแลวจับหางดึงออกก็ไมออก เปนอยางนั้นนะ มันนาทุเรศจริงๆ นะ เราพูดโดย
อรรถโดยธรรม เราไมมีอะไรกับโลกนี่นะ ใครจะวาเราเปนยังไงเราไมมี เราบอกตรงๆ
เราสอนดวยความเมตตาลวนๆ ไมมีคําวาเขาขางนั้นออกขางนี้ เปนธรรมลวนๆ อะไร
ขัดตอธรรมเราก็บอกทันที ผิดตอธรรมบอกทันที เปนอันตรายตอธรรม เปนภัยตอ
ธรรมเราบอกทันที อะไรเปนคุณใหสงเสริม เราก็บอกเชนเดียวกัน
เราไมเขานั้นออกนี้ ไมมคี ําวากลาดวย กลัวก็ไมมี เราไมมีคําวากลา ไมมีคําวา
กลัว เหนือไปหมดแลวในสิ่งเหลานี้ สอนโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมใชสอนธรรมดาๆ
นะ สอนดวยความบริสุทธิ์ใจ เต็มไปดวยเมตตา เราจึงไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวดังทีพ่ ี่
นองทั้งหลายเห็น เงินมากี่หมื่นกี่แสนลานที่เขามาวัดปาบานตาด กระจายทั่วประเทศ
ไทย ออกกระจายไปหมด ประเทศนอกประเทศนาก็มี เรามีความเมตตาขนาดไหน
กระจายทั่วไปหมด
แลวมาเห็นผูรักษาชาติบานเมืองซึ่งเปนที่ไวใจของประชาชน มากินตับกินปอด
ประชาชนตอหนาตอตาของอรรถของธรรมซึ่งเปนความบริสุทธิ์ ที่โลกทัง้ หลายกราบมา
ตลอดเวลานี้มันดูไมได วางั้นเถอะ มันดูไมได เวลานี้มีแตขาศึกใหญอยูในวงรัฐบาล มี
แตขาศึกใหญๆ ไปเที่ยวหาเกลี้ยหากลอมไปหมด อยางที่วาฟองนั้นฟองนี้ จะมอบให
ศาลนั้นมอบใหศาลนี้ มันพูดไพเราะเพราะพริ้งหวานปากหวานคอเฉยๆ ความจริงมัน
ไปบีบบังคับศาลไวแลว
ศาลไหนๆ ก็ตาม พวกเปรตพวกผีนเี้ อาอํานาจปาเถื่อนไปบีบบังคับไวหมด แต
เวลามาพูดกับประชาชนก็วา มอบใหศาล ศาลแพง ศาลอาญา แลวแตเขาจะพิจารณา
ยังไง ความจริงมันไปบีบศาลไวแลว นี่ละมันนาทุเรศจริงๆ พวกเปรตพวกนี้นะ เปรต
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ไหนอยูในวงรัฐบาลเวลานี้ มันเปรตตัวไหน พี่นองทัง้ หลายใหดูทุกคน เราพูดนี้พูด
เพื่อใหดู เราเปนผูรักษาชาติบานเมืองทุกคน กลัวใครกลาใคร ธรรมะไมมีกลัวมีกลา
เราเปนธรรมสอนโลกเราก็นํามาสอนอยางนี้ ใหพี่นองทัง้ หลายรูเสียนะวามันผิดมันถูก
ประการใด ไวใจหรือไมไวใจ รัฐบาลชุดนี้ไวใจหรือไมไวใจดูนะ ดูใหดี
ทานทั้งหลายเปนเจาของแหงชาติ
รัฐบาลนี้ก็เปนประชาชนเปนผูตั้งขึ้นมา
หยอนบัตรใหเปนรัฐบาลขึ้นมา เมื่อรัฐบาลเปนยังไง มีความผิดพลาดประการใดที่ไม
ไวใจ เตือนไดๆ ถาหากวาควรที่จะเอารัฐบาลทิ้งหนี เอารัฐบาลอื่นที่ดีขึ้นมา พี่นองชาว
ไทยทําไมทําไมได ตั้งรัฐบาลยังตั้งได คว่ํารัฐบาลที่เลวรายทําไมจะคว่ําไมได เหตุผล
กลไกมันมีอยู พลิกจากหลักความจริงไปไหน นี่เราพูดตามหลักธรรมเปนความจริง
ตั้งขึ้นไดลมได ถาไมดีลมได เปลี่ยนได ถาดีเสริมขึ้นได นี่คือความเปนธรรมเปนอยางนี้
เรานี้วิตกวิจารณมาก สงสารบรรดาพี่นองทัง้ หลาย มันจะถูกกินถูกกลืนไปทุก
แบบทุกฉบับ แลวพี่นองทั้งหลายก็เปนเหมือนหัวเตาเสียดวย อยูในกระดองๆ เขาจะ
เหยียบกระดองไปก็ได จะขี้รดกระดองก็ได จะเอามาตมยําก็ได ชาติไทยเราเปนชาติหัว
เตาอยูในกระดอง ทําไดทุกอยาง นีม้ ันทุเรศไหมละ กับใหพวกเปรตพวกผีขี้รดเยี่ยวรด
กินตับกินปอดแลวขี้รดอีกดวย มันนาดูไหม พากันพิจารณาเสีย นี่ละธรรมออก ใหทาน
ทั้งหลายทราบวา พี่นองชาวไทยเปนเจาของประเทศ ดูแลชาติของตัวเองซีจะไปดูแลที่
ไหน มันผิดพลาดประการใด ใครรักษาใครทําลาย ใหรูทุกคนๆ
อยางพระทานปฏิบัตินี่ ทานรักษาของทานอยูนี้ ใครมาทําลายก็รู เชนอยางพวก
เดียวกันอยูดวยกัน ศีลเปนชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตายกันไดทุกๆ องค ศีลเปนสําคัญ
เรียกวาสมานสังวาส มีความเปนอยูเสมอกัน เพราะศีลรักษาเสมอกัน ถามีองคใดองค
หนึ่งมาทําลายศีลใหรูตอหนาตอตาแลว อยางนอยเตือน มากกวานั้นขับ มันอยูดวยกัน
ไมไดคนชั่วกับคนดี พระชั่วกับพระดี อันนี้ก็เหมือนกัน รัฐบาลที่ดีที่งามเขาก็เชิดชู
รัฐบาลที่ไมดีไมงามเปนยังไง เวลานี้เขาฟองรองมาเรียกวาทั่วประเทศ มาหาหลวงตาบัว
การที่หลวงตาบัวนํามาพูดเวลานี้ เอาคํารองทุกขออกมาจากจิตใจของประชาชน
มารองทุกข เขาไมกลาหรือไมอาจที่จะพูดได เขาก็มาฝากศาสนา เราเปนผูทํางานใน
ศาสนา เราก็ประกาศตามหลักความจริงใหคนทั้งหลายไดทราบ ตามคํารองเรียนดีชั่ว
ประการใดของพี่นอ งทัง้ หลาย เราไมไดไปหาเรื่องนะ พีน่ องทั้งหลายเขาไดรับความ
ทุกขมาก เขามาฟองมารองทุกแบบทุกฉบับ เปนจดหมายก็มี บัตรสนเทหก็มี บอก
จุดสําคัญๆ ที่เปนเคล็ดลับๆ ของรัฐบาลก็มี ถึงขนาดนั้นนะ รัฐบาลรัฐแบนอะไรก็ไมรู
ละที่มันกินบานกินเมือง มันกินดวยกลอุบายอะไรๆ บาง เหลานี้เขาชี้แจงมาหมด แต
เราไมนําออกมาแจง พูดแตเพียงเทานี้ก็พอ มันขนาดไหน ไวใจไดยังไง โอย สลด
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สังเวชนะเรา นี่หลวงตาบัวกําลังเทศนนี้กําลังถูกกีดถูกกัน ดีไมดีจะพยายามฆาหลวงตา
บัวอีกก็ได อันนี้เราไมทราบ ไดยินแตจิ๊บๆ แจบๆ บรรดาลูกศิษยลูกหาวา เปนหวง
หลวงตา กลัวเขาจะมาฆา นี่เปนความจริงเขาพูด เปนหวงหลวงตา กลัวเขาจะมาฆา
ฆาหาอะไร เราก็วาอยางนั้น ความเกิดความตายมันอยูกับเรา ไมไดไปหามาจาก
ไหน ฆาไมฆา มันก็ตายเมื่อถึงกาลเวลา ใครจะฆาก็ฆาไปซิ ถาแกงไดก็แกงไป แกงไมได
อยามาฆา หรือจะฆาไมแกงก็แลวแต เราไมเสียดาย ขอเราทําประโยชนใหโลกแลวเปน
ที่พอใจ
เราวาอยางนั้นแหละ
เราบวชมาทําประโยชนใหตนเต็มเม็ดเต็มหนวย
จนกระทั่งเต็มความสามารถหาที่สงสัยไมไดแลว เราทําประโยชนใหโลกอยางที่วานี่ ให
พี่นองทัง้ หลายนําไปปฏิบัตินะ อยาหดหัวอยูในกระดอง ใหเขาขี้รดเยี่ยวรด หดหัวอยู
ในกระดองเหมือนเตาใชไมไดนะ เอาละเทศนเพียงเทานี้หลังจังหัน
ผูกํากับ วิจารณธรรม วันพุธ หัวขอเรื่องวา เรื่องบังควรหรือไมบังควร
เมื่อคราวพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ ในมหาวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2547 ขอมูลรายชื่อพระสงฆที่ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม
ไดหลุดรั่วออกไปถึงมือสื่อฉบับหนึ่ง แลวขาวลับที่พระสงฆองคเจาทั้งหลายตางเฝารอ
คอยติดตามอยางใจจดใจจอก็ถกู ตีพมิ พออกมาทางหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ
ในเชาวันเดียวกันนั้น เจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตางวิ่งกันให
วุนเพื่อหาที่มาที่ไปวาขอมูลลับนี้ ใครคือผูนําออกไปเผยแพรตอสื่อมวลชนกอนวาระอัน
ควร เรื่องนี้รอนไปถึงสํานักนายกรัฐมนตรีเลยทีเดียว ถึงกับมีคําสั่งใหสอบเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของกับการประชุมมหาเถรสมาคมทั้งหมด
เพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษตาม
โทษานุโทษ เพราะวาเปนสิ่งที่ไมบังควรจะนําออกมาเปดเผยกอนที่จะมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯลงมา
เทากับบีบทางออมใหพระองคทานตองคลอยตามไปกับกระแส
แตแลวก็ตองถึงทางตัน เพราะผูที่ “ฉกขอมูล” คือสื่อในสายของมหาอํานาจใน
วงการสงฆ ซึ่งใครก็ไมกลาแตะตอง เพราะมันดันไปเกี่ยวของกับเสนสายทางการเมือง
เสียดวย
ความบังควรและไมบังควรนี้นักขาวสายศาสนาทั้งหลายตางมีสํานึก แตกบั พระ
เจาพระสงฆที่มีความละโมบกับเรื่องการไดเลื่อนสมณศักดิ์กลับไรจิตสํานึก
ขาด
จิตสํานึกในสิ่งชั่วดีทั้งปวง หิริโอตตัปปะไมมี พระอยางนี้นะหรือที่ควรไดรับการเลื่อน
สมณศักดิ์
ตองอยาลืมวา นักขาวเกือบทุกฉบับก็เฝาเกาะติดอยู ณ หนาหองประชุมมหา
เถรสมาคมดวย ในชวงที่มีการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ทปี่ ระชุมสั่งใหเชิญเจาหนาที่
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สํานักงานพระพุทธฯออกไปขางนอกทั้งหมด เปนการประชุมลับเฉพาะสงฆเพื่อปองกัน
ไมใหขอมูลนี้ไหลรั่วออกไปถึงสื่อมวลชน
แลวขอมูลนี้มันรั่วออกมาไดอยางไร ?
ถาไมใชออกมาจากมือของพระในนั้น !!
โดยเฉพาะพระที่มี “สวนได” กับการเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งถาหากวาพระรูปนั้นมี
“สวนเสีย” คงเปนไปไมไดที่ทานจะนําขอมูลนี้ออกมาเปดเผยเฉพาะสื่อพวกเดียวกัน
ที่ตองนํามาเปดเผยเสียกอนก็เพื่อตองการ “ล็อกสเปก” กอนที่เลขาธิการมหา
และกอนที่จะขึ้น
เถรสมาคมจะนํามติในที่ประชุมเสนอตอสํานักนายกรัฐมนตรี
ทูลเกลาฯเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย จึงเปนการ “ล็อกสเปก” ไมใหทรงพระราชวินิจฉัย
เปนอยางอื่น
แมสงฆเองก็ยังกลากาวลวงตอพระราชอํานาจ
เมื่อพิจารณารายชื่อแลวก็จะเห็นไดวา มีพระบางรูปบางองคพยายามที่จะปน
ขามหัวพระผูหลักผูใหญอีกหลายตอหลายรูป เพื่อไตขึ้นไปเปนพระราชาคณะระดับสูง
คําวา “อาวุโส-ภันเต” ดังพุทธบัญญัติใชไมไดแลวกับพระสมัยนี้
ปนขามหัวพระพุทธเจากันแลว !!
ขอใหพิจารณาใหดีเถิดทานผูชม วามีพระรูปไหนบางที่ไดผานการพิจารณาจาก
มหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เพื่อใหไดรับการเลื่อนสมณศักดิ์ขนึ้ สู
ระดับสูง พิจารณาใหดีเถิดวามีพระบางรูปที่บวชยังไมทันจะกี่พรรษา ดํารงสมณศักดิ์
เดิมเพียงครบ 5 ปเทานั้น แตมีความสนิทชิดเชื้ออยางลึกซึ้งกับสายอํานาจใหญ จึงไดรับ
การพิจารณาใหเลื่อนสมณศักดิ์แบบขามหัวพระผูใหญอยางไมมียางอาย ตอสายตาพระ
ดวยกันเอง ทานลองพิจารณาไปถึงทานเจาคุณ “พระธรรมโกศาจารย” (หลวงพอ
ปญญา) ดูซิวาพระคุณทานพรรษาเทาไหรแลว ดํารงสมณศักดิ์ในชัน้ ธรรมกี่ปดดี ัก
มาแลว และพระคุณทานมีคุณูปการตอสังคมและตอพระพุทธศาสนามากมายเพียงไร
ขอใหทานลองพิจารณาไปถึงทานเจาคุณ “พระธรรมรัตนาภรณ” เจาคณะภาค
18 วัดกระพังสุรินทร จังหวัดตรัง ดูบางเถิดวาพระคุณทานอายุกาลกี่พรรษาเขาไปแลว
ดํารงสมณศักดิ์ในชั้นธรรมมากี่ปแลว และมีผลงานดานศาสนูปการตอพระพุทธศาสนา
มามากมายขนาดไหน
ใหสลดใจตอพระสมัยนีเ้ หลือเกินละครับทานผูชม
ณ. หนูแกว
หลวงตา จะใหวาไง ลงขามหัวพระพุทธเจามันก็หมด อาวุโสภันเตไมมี
พระพุทธเจาก็ไมมี ลบหมดเลย ก็มีแตดินเหนียวติดหัววาตัวมีหงอนเทานั้นเอง เออ

๙
ทานปญญานันทะก็เปนชั้นธรรมเหมือนกันกับเรา การที่ไดชั้นธรรมเราก็ไดพูดแลววา
อยามาตั้งอีกนะ ชี้ขาดเลยเชียว เอาผูใหญในนั้นแหละ ตั้งไมใชตั้งธรรมดานะ ทีแรกตั้ง
พระครูใหเราเราก็ไมเอา พระครูสัญญาบัตรใหเราเราก็ไมเอา เอาคืนหมดเลย คราว
หลังมานี้ตั้งไมใชธรรมดาสามัญ ขึ้นชั้นราชเลย จากชั้นราช เทพไมอยู โดดขึ้นชั้นธรรม
พอถึงชั้นธรรมสะดุดใจกึ๊กเลยทันทีเรา นี่ชั้นธรรมแลวรองสมเด็จจะไมอยูนะ มันจะขาม
ขึ้นไปหาสมเด็จนะ อยาตัง้ อีกนะ บอกตรงๆ อยางนี้ละเรา
ที่เรารับนี้เราเห็นแกพระองคทงั้ สอง เราพูดจริงๆ เราเห็นแกพระองคทั้งสอง
เรารับสนองพระเดชพระคุณทาน เราไมไดรับดวยความโลภอยากไดนะ เราพูดจริงๆ
แตนี้อยาตั้งอีกนะ เราก็บอกอยางนัน้ พูดชี้นิ้วดวยกับผูใหญในวงนั้นแหละ อยาทําอีก
นะ สําหรับเราเปนอยางนั้นแหละ นี่ก็บอกแลวบอกบรรดาลูกศิษยลูกหา มาจากทาง
ใกลทางไกลก็บอก ถาใครอยากกราบเจาคุณบัวก็ใหขึ้นไปบนศาลา มีทั้งราชทั้งธรรมอยู
ขางบน ถาใครอยากไปกราบเจาคุณบัวใหไปบนศาลานะ ถาใครอยากกราบหลวงตาบัว
ก็ใหมาใตถนุ ศาลา มันเลยไหลมาหาหลวงตาบัวหมดเลย เจาคุณบัวเลยสูหลวงตาบัว
ไมได นั่นเห็นไหมละ สูหลวงตาบัวไมได มานี้หมดเลย
ที่มาตั้งนี้ไดรอ งรอยมาจากพระพุทธเจาที่ทรงประทานเอตทัคคะใหพระ ไมได
เรียกวาสมณศักดิ์ เอตทัคคะแปลวาเลิศกันคนละทางๆ เพราะทานเหลานี้ทานเปนพระ
อรหันตแลวทั้งหมด ทรงตั้งเอตทัคคะคือเลิศคนละทาง คือพระอรหันตองคนี้เลิศทาง
นั้น อรหันตองคนี้เลิศทางนั้นๆ จนกระทั่งถึง ๘๐ องค มีแตผูที่เลิศคนละทิศละทาง
เชนอยางพระสารีบุตรเลิศทางปญญา พระโมคคัลลานเลิศทางฤทธาศักดานุภาพ องค
นั้นเลิศทางนั้นๆ เรื่อยไป มีแตทานผูสําเร็จเรียบรอยแลวสมบูรณแบบ ก็ใหประกาศ
นามของทานใหทราบวา ทานเลิศทางไหนในปลีกยอยเครื่องประดับบารมีของทาน คือ
เครื่องประดับความบริสุทธิ์ของทาน ทานเลิศทางไหนบาง ก็บอกวาเลิศทางนั้นๆ
เอาอันนั้นละมาตั้งสมณศักดิ์ทกุ วันนี้นะ มันก็เขากันไมไดซิ มันเลิศทางไหน
ถามหาเลิศทางไหนไมเห็นมี เลิศทางเปนบายศอยางนั้นมี เลิศทางบายศบาลาภ บา
เหยียบหัวพระพุทธเจา ไมมีอาวุโสภันเต เลิศไปทางนั้น มันฟงไมไดนะ เหลานี้อยาวา
เปนการสงเสริมศาสนานะ สงเสริมกิเลสความโลภ ตะกละตะกลามตางหาก สงเสริม
กิเลส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานก็ทรงทอพระทัยเหมือนกัน เพราะมัน
ตะกละตะกลามเอาเหลือประมาณ เรื่องธรรมวินัยนี่มันไมสนใจเลย จะใหวาไง เรื่อง
ธรรมวินัยอันเปนศาสนา อันเปนชีวิตของพระอยางแทจริงก็คือธรรมวินัย ประจําเพศ
ของพระมันไมสนใจ ยิ่งกวาดินเหนียว หาแตดินเหนียวติดหัวเทานั้น จึงนาสลดสังเวช
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เวลานี้ศาสนากําลังยุบยอบถูกปดถูกกัน้ ถูกเหยียบถูกย่ําเขามาทุกทิศทุกทาง แมที่สุด
ที่วาตั้งสมณศักดิ์นี้มันก็เหยียบในนั้นแลว อยูในนั้นแลว
ธรรมดาพระเรา พวกสมณะก็คือความสงบ อยูดวยความสงบไปตามศีลตาม
ธรรม ประพฤติพรหมจรรยของตนใหมีความเจริญรุงเรืองทางดานจิตใจ และความ
ประพฤติไปโดยลําดับ
ใหเหมาะสมกับหนาที่ของพระเพศของพระ
ไมไปหา
ตะกละตะกลามอะไรในสิ่งเหลานั้น ซึ่งเปนเรื่องของโลกๆ สกปรกของเขา ไปกวานเอา
มาทําไม กวานเขามามันก็สกปรกหมดละซิ นี่ก็เอาสมณศักดิ์ขนึ้ เปนใหญละที่นี่ อาวุโส
ภันเตผูบวชเกาบวชแกนี้เหยียบหัวไปเลย เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจา
อาวุโสภันเตคือองคศาสดาประทานไวเอง ออนก็วาภันเต.อาวุโสแก ยกกันเปน
ลําดับลําดา นี่พระพุทธเจาประทานไวเอง ก็คือหลักธรรมหลักวินัยนั้นเองเปนศาสดา นี้
มันก็เหยียบอันนี้เขาไปแลว จึงวาไมมีอาวุโสภันเต เหยียบหัวพระพุทธเจาไปก็ถกู ตอง
แลว มันเปนอยางนั้นจะใหวาไง คือเหยียบตอหนาตอตา เหยียบทั้งทางตรงและ
ทางออม เหยียบไปหมด ขึ้นชื่อวาเรื่องเหยียบ เหยียบตลอดนะ เรื่องสงเสริมนั้นแทบ
มองหาไมเห็นแลวเดี๋ยวนี้ เราพูดจริงๆ
จะมองเห็นตามปาตามเขาที่พระทานบําเพ็ญสมณธรรม
ทานไมสนใจกับสิ่ง
เหลานี้นะ ไมเอา ทานจะสนใจตั้งแตศีลแตธรรม ความประพฤติปฏิบัติทางดานจิตใจ
ทานใหมีความสงางามเปนลําดับ ผูที่อยูในปาในเขาทานไมไดมาสนใจกับนี้ นี้เราพูด
ตามความจริง ไมยกใครยอใครใหผิดจากหลักความจริงไป ทานเหลานี้ไมสนใจละ คุย
กันมีแตเรื่องสมาธิเรื่องภาวนา การชําระจิตใจไดมากไดนอย ในจุดศูนยกลางนี้ก็คือเรา
ศูนยกลางแหงพระกรรมฐานทั้งหลาย เวลานี้ก็มาตกอยูใ นเราแลวแหละ เปนจุด
ศูนยกลางแหงวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น มารวมอยูในตัวของเราเอง เปนเอง
นะ
คําวาเปนเองนี้ เปนเองมาดวยความเคารพนับถือของพระทั้งหลายตั้งแตดั้งเดิม
มา ไมใชมาเสกสรรวาพอแมครูจารยมั่นมรณภาพไปแลว เอาหลวงตาบัวขึ้นแทน ไมใช
เปนเพียงเทานั้น เปนไปดวยน้ําใจ จะเห็นไดเวลาเราปฏิบัติธรรม เอา พูดใหเต็มเม็ด
เต็มหนวย เวลานั้นทานคับขันในทางธาตุขันธ ทานจะนิพพาน วางั้นเถอะนะ เราก็คับ
ขันระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน ไมมหี ลับมีนอน กลางวันกลางคืนหมุนติ้วๆ สวนพระ
เณรทั้งหลายนั้นเราไมเคยสนใจกับองคใดนะ จึงไมทราบวาทานสนใจกับเรามากนอย
เพียงไร เราก็ไมทราบนะ
เวลาจะออกนี้พอแมครูจารยมั่นก็เสริมเสียดวย เวลาจะออกทีไรนี้จะไปทางไหน
ถามแลว จะไปกีอ่ งค ก็บอกวาเราไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลยนะ ชี้นิ้วเลย ทานมหา
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ใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ พระเณรนั่งอยูนั้น นิ้วมือสายไป พูดอยางเด็ด
เดี่ยวเสียดวย ทีนี้เราก็ไปสบายของเรา เราไมเคยคิดวาใครจะมาเกาะมาเกี่ยวมาจองมา
มองดูเราอะไรเลย มาทราบเอาตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ แหม ตอนนั้นกําลัง
หมุนติ้วนะนั่น ธรรมจักรหมุนทั้งวันทั้งคืน คิดดูซมิ าในงานศพพอแมครูจารยมั่นเรามา
อยูไดสี่วันในงานศพนะ ทนเอา เพราะเปนที่เทิดทูนในสวนสรีระ สวนธรรมเราเทิดทูน
ขนาดไหน ทานกับเราไมสงสัยกัน เขาใจไหมละ
สวนรางกายที่เราเทิดทูนนี้ใหเปนไปตามสมมุตินยิ มที่สังคมยอมรับกัน เราก็
มาทนอยูไดสี่วัน เทานั้นละฟงซินะ ศพพอแมครูจารยมั่นเรามาอยูไดสี่วัน พอเสร็จ
จากนั้นผึงเลย คือมันอยูไมได เขาใจไหมละ อยูกบั ใครไมไดเลย ตองอยูค นเดียวทั้งวัน
ทั้งคืน นี่ละที่พระเณรรุมเรา เราหลบแหม เหมือนเขาขโมยหลบเจาหนาที่นั่นแหละ
หลบนี้หลบนั้น หลบเขาปาเขาเขา ไปอยูที่ไหนไมไดเลยสองอาทิตยละ ตองหลบเรื่อยๆ
ตลอดมา นี่เราก็ไมทราบแตกอนวาพระเณรไดจองมองเราอยูแตเมื่อไร เพราะเราไม
สนใจกับใครยิ่งกวาสนใจกับเราในการแกกิเลส มันก็เปนเองอยางนี้แหละพูดงายๆ
หลังจากนั้นมาแลวก็พรึบตลอดเลยที่นี่ พระเณรเปนเอง ทานเคารพเราดวย
หลักธรรมชาติแหงความพออกพอใจดวยกันทุกองค ไมใชมาเสกมาสรรเราขึ้นแทนพอ
แมครูจารยมั่น เคารพแทนแบบจืดๆ ชืดๆ ไมมี เมื่อหมดทานแลวไมมีที่เกาะก็มาเกาะ
เรา ตั้งแตบัดนั้นมา เกาะมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้ เราเลยกลายเปนจุดศูนยกลางของวง
กรรมฐานไป ความหมายวาอยางนั้น ทานเหลานี้เคารพเรามาแตดั้งเดิมแลว ไมใชมา
เคารพเราในเวลาที่เราออกชวยชาติบานเมืองนี้ทานจะมาเคารพ อยางนี้ไมนะ ทาน
เคารพปฏิปทาของเราตั้งแตดั้งเดิมมา
เพราะเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังทุกอยาง
ไมเคยลดละความดีงามทั้งหลาย
ศีลธรรมสมบูรณแบบอยูตลอดเวลา แมแตชวยชาติบานเมืองพระเณรของเรานี้ใหเปน
สัดเปนสวนอยูตลอด ไมใหใครไปยุงไดเลย อยางนั้นตลอดมา สําหรับเราเองเราก็
ออกไปๆ หากวาจะใหพระทานชวยบางเปนกาลเปนเวลาที่จําเปน เราก็ใหชวยเล็กๆ
นอยๆ แลวปดเขาไปตามเดิม อยางนี้เรื่อยมา พระเณรเคารพเราจึงเคารพมาตั้งแต
โนนเลย ตั้งแตพอแมครูจารยมีชีวิตอยู พระเณรจะดูเราเต็มตาอยูแลว แตเราไมเคย
สนใจกับใคร
เราจะเห็นไดเวลาทานมรณภาพ พรึบเลยทันที ไมคาดไมฝนนะ นี่ละสําคัญ
จากนั้นก็ติดสอยหอยตามมาเรื่อย ติดมาดวยความพออกพอใจ ไมไดตดิ มาดวยวาเปน
สายของพอแมครูจารยมั่น
เมื่อไมมพี อแมครูจารยมั่นเคารพแลวก็มาเคารพครูบา
อาจารยองคนี้แบบจืดๆ ชืดๆ ไมมี เกาะจริงๆ เกาะจริงๆ เลยตลอด แลวก็เลยกลาย

๑๒
มาเปนศูนยกลางของวงกรรมฐาน ที่ทานเคารพเราเหลานี้เปนศูนยกลางก็ไมใชเปน
เสกสรรปนยอ เปนน้ําใจของทานเอง ที่เคยเคารพมาแลวตั้งแตดั้งเดิม โดยเห็นปฏิปทา
ของเราเปนมายังไง เรื่องเปนอยางนี้
ทีนี้การปฏิบัติธรรมเราพูดตรงๆ มีสายวัดปาที่พอชื่นอกชื่นใจ เขาไปหาทาน
แลวเปนมงคลออกมา ไดยินไดฟง อรรถธรรม แมทานไมไดพูดก็ตามมองเห็นก็ชนื่ ใจ
แลว เพราะธรรมอยูในนั้นแลว ในปานั่นละจะมีธรรมอยูในปา จากนั้นไปแลวจะมีตั้งแต
มูตรแตคูถเต็มบานเต็มเมือง พูดแลวสลดสังเวชนะเรา สลดสังเวชจริงๆ เพราะ
หลักธรรมหลักวินัยอันเดียวกัน ผานมาดวยกัน เรียนมาดวยกัน ผิดถูกชั่วดีมันก็รู
ดวยกัน แลวคานกันไดยังไง เราพูดอยางนี้ละ
ที่วาสมณศักดิ์เกิดขึ้นมาตามรองรอยที่พระพุทธเจาประทาน เอตทัคคะใหพระที่
เลิศเลอสุดยอดแลวเปนพระอรหันต แลวก็ใหเลิศในทางนั้น องคนี้เลิศทางนี้ องคนั้น
เลิศทางนั้น สวนพื้นฐานคือความบริสุทธิ์เสมอกันหมดแลว แตยังมีปลีกยอยของนิสัย
วาสนาของทานที่สรางมาผิดกัน เรียกวาตนไมตนนี้กิ่งกานสาขาดอกใบตางกัน ตนนี้
กิ่งกานสาขาดอกใบเปนอยางนั้น ตนนั้นเปนอยางนั้น ตนนั้นเปนอยางนั้น นั่นละ
กิ่งกานสาขาเปนเครื่องประดับนิสัยวาสนาของทาน เชนเกงทางดานปญญา เกงทาง
ฤทธาศักดานุภาพ หรือเกงทางอติเรกลาภมาก เชน พระสิวลี เกงตามนิสัยวาสนาของ
ทานที่บําเพ็ญมา แนะอยางนั้นนะ ทานยกใหเกงคนละทางๆ
อยางเรานี้บวชมาพอออกมาจากอุปช ฌายแลว ก็ตั้งฟาดสมุห ใบฎีกา พระครู
เจาฟาเจาคุณ สมเด็จขึ้นในเวลานั้นตอหนาอุปชฌาย อยางนั้นมันเกินไป มันสุกกอน
หาม ขายกอนซื้อ แลวทีนี้ใครจะไปซื้อละเมื่อมันขายกอนซื้อ ก็มันขายไปแลวนี่ ใครจะ
ไปซื้ออะไร มันขายไปแลว คนขายตัว อยางพวกเราก็เหมือนกันใหเปนคนมีศักดิศ์ รีดี
งาม ผูชายก็ใหเปนผูมีศักดิ์ศรีดีงาม ผูหญิงก็ใหมีกุลสตรี มีศักดิ์ศรีดีงามประจําสกุล
ของตน รักนวลสงวนตัว นี่เรียกวาเปนกุลสตรี ไมแบบสุกกอนหาม ขายกอนซื้อ ใช
ไมได บทเวลาจะขายไมมีใครซื้อ เวลาจะสุกมันเนาแลว มันสุกกอนหาม มันเนาแลว จะ
เอาอะไรมาสุกก็มันเนาแลว เทานั้นเอง
เดี๋ยวนี้มีแตเรื่องเลอะเทอะๆ เราพูดจริงๆ ไมไดดูถกู ใคร ผานหลักธรรมวินัย
มาไดถึง ๗๒ ปละมังเรา บวชมาตั้งแตพ.ศ. ๒๔๗๗ ถึงบัดนี้ไดกี่ป ดูซินะ เราลืม
พรรษากี่พรรษาเดี๋ยวนี้ บวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ จนกระทั่งบัดนี้ เอาคิดดูได
กี่พรรษา เราไมไดสนใจกับอายุพรรษา สนใจแตความดีงามตลอดๆ จนกระทั่งพรรษา
เจาของก็จําไมได วาจําพรรษาที่ไหนๆ บาง จําไมไดนะ มันมากตอมาก แตพรรษา
เทาไรก็เลยจําไมไดเดี๋ยวนี้ (๗๑ พรรษาเต็ม) นี่ละจนกระทั่งปานนี้

๑๓
เรารักษาความดีงามมาตลอด ไมไดตองติเจาของไดเลย เด็ดทุกอยาง เด็ด
ตลอดเลย เราสรางแตอยางนี้สําหรับเรา เมื่อไดก็ไดเขามาสูนี้ๆ แลวที่จะมาตั้งใหเรา
เปนอะไรๆ มันก็เหมือนดินเหนียวตกออกไปๆ มันไมใชหงอนแทเหมือนหงอนไก เอา
ดินเหนียวมาติดหัวใหเปนเหมือนหงอนไกมันไมเปน มันก็เปนดินเหนียวอยูงั้นละ ให
เปนหลักธรรมชาติของตัวเอง เราสรางมาอยางนี้ จึงไมสนใจกับอะไรตลอดทุกวันนี้
เรียกวาเปดหมดๆ เลย สามโลกธาตุนี้ปลอยหมด ไมสนใจกับอะไร พอทุกอยาง พอ
แบบอัศจรรยเสียดวย พออยางเลิศเลอ นี่ละธรรมพระพุทธเจาเปนอยางนี้ ศาสนา
พระพุทธเจาเลิศเลออยางนี้ ผูปฏิบัติตองไดเปนลําดับลําดามาอยางนี้ แตเวลานี้พวก
โจรพวกมารทั้งหลายกําลังทําลายนะ ศาสนาเรากําลังถูกทําลาย ทางฝายพระก็ทําลาย
แบบหนึ่ง ฝายฆราวาสก็ทําลายแบบหนึ่ง ที่จะสงเสริมศาสนาเราไมเห็นมีทุกวันนี้นะ ถา
พูดถึงเรื่องการทําลายทั้งทางตรงและทางออม รอบดานเลย ศาสนาจะไมมีเหลือนะ
เวลานี้ เอาเทานั้นละ
ผูกํากับ มีหนังสือพิมพมติชน มีเกี่ยวกับหลวงตาอยูดวยครับ หลวงตาไม
เหนื่อยนะครับ หนังสือพิมพมติชนประจําวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ หัวขอวา มหาบัว
สงสัยทําไมแมวไมฟอ ง ยันพรอมรับผิดชอบคดีเทวทัต แมวก็เปนชื่อเลนของทาน
นายกฯทักษิณ ชินวัตร ครับ มหาบัวสงสัยทําไมแมวไมฟอง ยันรับผิดชอบคดีเทวทัต
ทักษิณยื่นฟอง นสพ.ผูจ ัดการแลว เรียกคาเสียหาย ๕๐๐ ลานบาท กรณีเผยแพรคํา
เทศนของหลวงตามหาบัวที่เปรียบเทียบเปนเทวทัต ซึ่งเปนเรื่องเท็จทําใหเสื่อมเสีย
ทนายความระบุฟองในนามสวนตัว นายกฯทักษิณ ชินวัตร ไมใชในนามนายกรัฐมนตรี
(นามอะไรนามแมวเหรอ) ครับในนามแมวนั่นละครับ นามสวนตัวนั่นละครับ (นายกฯ
กับเราก็ลูกศิษยกับอาจารย เอาวาไป)
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหทนายความยื่นฟอง
บริษัทเมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน) เจาของหนังสือพิมพผจู ัดการรายวัน
นางสาวเสาวลักษณ ธีรานุจันทรยง ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ และ นายขุนทอง เลอเสรี
วานิช บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา เปนจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตอศาลอาญาแลว ใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ที่ผานมา ที่ศาลอาญา
ถนนรัชดาภิเษก กรณีตพี มิ พคําเทศนของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัด
ปาบานตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตามฟองโจทกระบุวาเมื่อระหวางวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ จําเลยทั้งสามได
รวมกันหมิ่นประมาทใสความโจทก โดยตีพิมพพาดหัวขาวลงในหนังสือพิมพผูจัดการ
ความวา หลวงตามหาบัวเทียบทักษิณเทวทัต ลั่นชีวิตแลกขวางประธานาธิบดี และพิมพ
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ขอความตอไปวา ผูจัดการรายวัน หลวงตามหาบัวเทศนาตําหนิทักษิณ วิษณุ กําลังกัด
กินบานเมือง กินตับกินปอด กอนหนานี้คิดวาเปนคนดีมาขอใหชวย จึงชวยสุดฤทธิ์ แต
มีอํานาจแลวหลงลืม อกตัญู มุงเปนประธานาธิบดี ใชอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ทาใหเอา
หัวไปตัด ถาตายเพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปรียบเลวกวาเทวทัต เพราะ
เทวทัตยังรูโทษเมื่อโดนธรณีสูบ
โจทกเห็นวาขอความที่วา หลวงตามหาบัวเทียบทักษิณเทวทัต เปนที่รูกันทั่วไป
วา ทักษิณหมายถึงโจทก และเทวทัตหมายถึงพระญาติของพระพุทธเจา ซึ่งเปนปฏิปก ษ
และแขงบุญญาบารมีกับพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล
การพาดหัวขาวเปรียบเทียบ
โจทกเปนพระเทวทัต และมีขอความตอไปวา ลั่นชีวิตแลกขวางประธานาธีบดี ทําให
ประชาชนเขาใจไดวา โจทกเปนคนชั่วมีความมักใหญใฝสูง คิดจะเปนประธานาธิบดี อัน
หมายถึงตองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ ที่มีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ไปสูร ะบอบการปกครองแบบประธานาธิบดี
นอกจากนี้การเทศนาของหลวงตามหาบัวยังมีประเด็นนาสนใจ เชน หลอกลวง
ประชาชน
เลือกตัง้ เขามาแลวไมแกปญหาความยากจนตามที่หาเสียงเอาไว
ใช
อํานาจบาตรใหญแทรกแซงครอบงําวงราชการ ทหาร ตํารวจ สภา ขบวนการยุติธรรม
และศาล อกตัญูตอครูบาอาจารย ซึ่งทัง้ หมดเปนความเท็จทั้งสิ้น เพราะโจทกไมใช
พระเทวทัตและบริหารประเทศตามอํานาจหนาที่ โดยยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ไมเคยคิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง และไมเคยใชอํานาจ
ครอบงําสวนราชการ ทายคําฟองโจทกระบุวา เทศนาของหลวงตามหาบัว เปนขอความ
ที่รุนแรง การที่จําเลยทั้งสามรูอยูแลววาเปนเรื่องไมจริง แตนํามาตีพิมพจึงเปนการ
เสนอขาว ไมใชการติชมดวยความเปนธรรม และเกินขอบเขตสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย และถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
ทั้งนี้ศาลอาญารับคําฟอง และนัดไตสวนฟองในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน นี้ เวลา
๐๙.๐๐ น. ในวันเดียวกันที่ศาลแพง ถนนรัชดาภิเษก นายกรัฐมนตรี ยังไดมอบอํานาจ
ใหทนายความยื่นฟองจําเลยทั้งสาม เรื่องละเมิดกรณีดังกลาวเรียกคาเสียหายจํานวน
ทุนทรัพย ๕๐๐ ลานบาท โดยศาลแพงนัดชี้สองสถานในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
เวลา ๐๙.๐๐น. ดานนายธนา เบญจาธิกุล ทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีกลาววา ขอความทีห่ นังสือผูจัดการตีพิมพ จะเปนคําเทศนาของหลวง
ตามหาบัวจริงหรือไมจริงนั้นตนไมทราบ แตถึงแมจะมีการเทศนาจริงก็ไมสมควรจะ
นํามาตีพิมพ เพราะรูวาคํากลาวนั้นเปนคํากลาวเท็จ แตในสวนนี้ตนคงจะไมมีการ
ดําเนินคดีกับหลวงตามหาบัว เพราะเราจะไมฟองพระ

๑๕
หลวงตา วางั้นเหรอ ถาเราไมฟองพระก็อยาไปหาตีลูกศิษยพระซิ คุณสนธิก็
ทํางานเพื่อชาติบานเมืองก็ลูกศิษยหลวงตาบัว เมื่อไมฟองหลวงตาบัว จะไปฟองคุณ
สนธิก็ไมผิด เพราะเนื้อธรรมเปนอันเดียวกันที่เขานําออกประกาศ ประกาศไดทกุ ดาน
เรื่องอรรถเรื่องธรรมนี้สอนทั่วโลก อยาวาแตหนังสือพิมพ นอกจากนั้นเทวบุตรเทวดา
ทราบกันทั้งนั้นแหละ ไมทราบแตพวกหูหนวกตาบอดของเรานี้เทานั้นเอง เอา วาไป
ผูกํากับ ตอนะครับ และจะไมนํามาเปนพยานในชั้นศาล พรอมยังยืนยันวาการ
ฟองรองครั้งนี้ไมไดเปนการฟองเพื่อปดปากสื่อ แตเปนการใชสิทธิฟองตามกฎหมาย
ของนายกฯทักษิณ ชินวัตร ไมใชในฐานะนายกรัฐมนตรี สวนจะมีการฟองรองคดีอื่น
เพิ่มเติมอีกหรือไม ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณา
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงกรณีหลายฝายวิจารณวา รัฐใช
กฎหมายหมิ่นประมาทเลนงานสื่อมากขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรีฟองรองหนังสือพิมพ
ผูจัดการเพิ่มอีก ๕๐๐ ลานบาท วาผูฟองคิดวาถูกละเมิดก็ตองฟองเปนธรรมดา เรื่องนี้
เปนการฟองเอกชนเปนคดีแพง เปนความเสียหายสวนบุคคล จะเรียกคาเสียหาย
เทาไหรก็ได
แตศาลจะใหเทาไหรเปนอีกเรื่องหนึ่ง
การเรียกมากก็ยงิ่ ตองเสีย
คาธรรมเนียมศาลมาก
นายทองกอน วงศสมุทร ศิษยานุศิษยใกลชิดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน
กลาววา กรณีฟองรองดังกลาว ตนไดเรียนเรื่องนี้ใหทานหลวงตาไดทราบแลว ทาน
บอกวาทําไม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงไมมาฟองทาน เพราะทานเปนผูเทศนทานยินดี
รับผิดชอบในคําเทศนของทาน ควรจะฟองทานมากกวา ไมควรฟองนายสนธิ ลิ้มทอง
กุล ผูกอตัง้ หนังสือพิมพผูจัดการ ผิดถูกอยางไรใหมาวาที่หลวงตา เพราะหากคิดวาคํา
เทศนของทานเปนคําเท็จก็ควรฟองทาน นายทองกอนกลาว
นายทองกอนกลาวตอไปวา สวนกรณีที่หลวงตามหาบัวจะตองมาขึ้นศาลและ
เปนพยาน อันนั้นยังไมไดเรียนเรื่องนี้ใหทานทราบ แตคิดวาอยูที่กระบวนการพิจารณา
ของศาลวาจะเปนอยางไร ทั้งนี้พฤติการณที่เกิดขึ้นกลุมลูกศิษยของหลวงตามหาบัว
เสียใจในการกระทําของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพราะนายกรัฐมนตรีเองก็เปนลูกศิษย
ของหลวงตามหาบัวเชนเดียวกันกับนายสนธิ จะทําอะไรก็ควรจะมาไตถามและคุยกัน
กอน และเชื่อวาเรื่องนี้จะกระทบตอความนิยมในตัวทานนายกรัฐมนตรีแนนอน และ
อาจมีผลตอการเลือกตั้งตอๆ ไป อยางไรก็ตามทางกลุมของตนคงจะยังไมมีการ
เคลื่อนไหวอะไรในขณะนี้
หลวงตา ธรรมดาเราเปนครูบาอาจารยทั้งสอง เปนอาจารยของนายกฯดวย
เปนอาจารยของคุณทักษิณดวย ระหวางลูกศิษยกับลูกศิษยมอี ะไรๆ ก็ปรึกษาหารือกัน

๑๖
ไดไปถือสีถอื สากันอะไร ลูกศิษยอนั เดียวกันก็เหมือนแขนซายแขนขวา จะใหแขนซาย
ชนะแขนขวาแพมันก็ดูไมไดใชไหม ใหขางไหนชนะขางไหนแพดูไมไดทงั้ นั้น ใหคุณ
ทักษิณชนะ ใหคุณสนธิแพก็ใชไมได ใหคุณสนธิชนะคุณทักษิณก็ใชไมได ที่ใชไดกค็ ือวา
เราเปนลูกศิษยหลวงตาบัวดวยกัน มีอะไรพูดกันไดในฐานะลูกศิษยกับอาจารย เทานั้น
ก็สงบเรียบรอยแลว อะไรจะมาหาฟองหารองกัน มันยิ่งประกาศขายความเลวทรามของ
ตัวเอง เปนผูใหญขนาดนั้นมาเลนกับเด็กใชไมไดเลย เขาใจเหรอ ตองเอาอยางนั้นซิ
เราลูกศิษยมคี รูนี่ มีอะไรก็พูดกันไดธรรมดา การที่มาฟองรองนี้มันขายนายกฯ
นั่นนะ ไมไดขายใคร ปรับหนี้ปรับสินเทาไรลานๆ ไมสําคัญยิ่งกวานายกฯเราเสียคน
เดียวเทานั้นเสียหมดทั้งประเทศ เขาใจเหรอ นี่ในฐานะหลวงตาเปนอาจารยของทั้งสอง
คน นายกฯกับคุณทักษิณใหเลิกกัน ฟองกันหาอะไร แขนซายแขนขวามาตีกันหาอะไร
เกิดประโยชนอะไร เลิก เอา แขนซายทํางานอะไรใหไปทํา แขนขวาถามีงานอะไรใหไป
ทําเทานั้นเอง ขวนขวายหาประโยชนมาสูตัวเอง ทั้งแขนซายแขนขวาหาประโยชนเขาใจ
ไหม ทั้งคุณทักษิณทัง้ คุณสนธิ หาประโยชนมาสูชาติของเราเทานั้นเปนที่พอใจ
ในฐานะเราเปนอาจารย ฟง หยุด อยาทะเลาะกันระหวางลูกศิษยกับอาจารย
มันขายหลวงตาบัวดวย ขายโลกเขาเห็นดวย ดูไมได รัฐบาลไมเคยมีอยาใหมีในนี้ นี่
เปนรัฐบาลลูกศิษยหลวงตาบัวมีอยูในนั้นดวยนะ เขาใจแลวเหรอ อุย ทุเรศเราก็พูดไป
อยางนั้นละ เราก็พูดไปอยางนั้นจะใหวาไง มันออกไปนี้กไ็ ปกัดกันตรงนั้น ตีตรงนี้หลบ
มานี้มากัดกันตรงนี้อยูนั้น จะใหวาไง
ผูกํากับ เพิ่มเติมนิดหนึ่ง เพื่อหลวงตาจะใหทานนายกฯใจเย็นๆ ลงหนอย อัน
นี้ทนายความเขานะครับ นายธนา ยังกลาวอีกวาสําหรับการนําเสนอของหนังสือพิมพ
ผูจัดการในครั้งนี้นั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รูสึกโกรธและจะเดินทางมาฟองรองดวย
ตนเอง แตเนื่องจากติดภารกิจตองเดินทางไปตางประเทศ จึงไดมอบหมายใหตน
(ทนายความ) เปนตัวแทนมาฟองรองในวันนี้ ครับ
หลวงตา อยามาดวยตัวเองเถิด ตัง้ แตฟองมานั้นมันก็พอแลวนายกฯเรา ยิ่งจะ
มาดวยตัวเองแลวจมเลยเชียว อยามา ทักษิณนายกฯอยามา อาจารยสั่งไมใหมา มันจะ
มาขายหมดทั้งประเทศชาตินี่นะ (เขาบอกวารูสึกโกรธ) อยาโกรธ หลวงตาไมสอนให
โกรธ โกรธทําไม อยาโกรธ เราลูกศิษยมีครูโกรธทําไม อาจารยไมใหโกรธ ใครจะวา
อะไรก็เฉยสบาย เหมือนหมาปลอยหําเขาใจไหม สบายเหมือนหมาปลอยหํา เฉย แต
คนไมไดพอปลอยตบปุบๆ คน แตหมานี้เฉยเลย อยากไปดูตวั อยางก็ไปดูไอหมีเราซิ ก็
เทานั้นแหละ พูดอะไรตลกไปอยางนัน้ ละ ก็มีเทานั้นละ อยาฟองกันลูกศิษยกับอาจารย
ไมใชเรื่อง แลวนายกฯเราเปนพอของประเทศชาติ คุณสนธิก็เปนลูกของชาติ แลวพอจะ

๑๗
มาฆาลูกมาทําลายลูกดูไมไดเลย ในฐานะเราเปนอาจารยดูลูกกับพอฆากัน ทั้งพอทั้งลูก
ก็เปนลูกศิษยของเรา ฆากันใหญใชไมไดเขาใจไหม ใหเลิกเสีย
(กราบเรียนตอนนี้เขาอยูตางประเทศ พูดอยางนี้คงไมไดยนิ บอกใหผูที่ใกลชิด
เอาเทปอันนี้ไปใหทานนายกฯ) ไปหรือไมไปก็ตามเถอะเราพูดแลวเทานั้น ขี้เกียจ
ติดตามเรื่องขี้หมา เราก็พูดไปอยางนั้นแหละ เอาละนะสายแลว
(เกี่ยวกับเจดียวัดอโศฯครับ งบประมาณการกอสรางทั้งหมด ๖๗,๖๕๐,๒๐๐
ตอนนี้ไดดําเนินการไปแลว แลวก็ไดเบิกเงินไปแลวจํานวน ๓๗,๐๑๗,๖๘๒ บาท ยัง
จะตองจายอีกจํานวน ๓๐,๖๓๒,๕๑๘ บาทครับ) เออ เทานั้นละเราก็ชวยกันไปจะวา
อะไร ชวยกันอยางนี้แหละ อันนี้ก็เจดียใหญกระเทือนทั่วประเทศไทย เจดียนี้ครูบา
อาจารยทั้งหลายที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ จะเขาที่นั้นหมดเลย พระอรหันตสมัยปจจุบันพูด
งายๆ จะเอาพระธาตุของทานบรรจุไวที่นั่น ใหประชาชนชาวพุทธเราไดกราบไหวบูชา
เปนขวัญตาขวัญใจเปนเวลานาน มีเทานั้นละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

