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ของเทียมดวย เปนมหาภัยดวย 
 

กอนจังหัน 

พวกที่ถายภาพเราก็อนุญาตใหไปถายภาพทางจงกรมของเรา แลวในวัดนี้ทั่วๆ ไป
มันเหมือนกันกับทางจงกรมของหลวงพอ เปนแตเพียงวาไมไดลาดซีเมนต ของเราเปน
เอกเทศพิเศษ ลาดซีเมนต เพราะเวลาฝนตกกลางคืนมันลื่น เราลาดซีเมนตแลวก็แข็ง สวน
ในวัดพระทั้งหลายทานไมไดทําอยางนี้ ทานมีกระตอบอยางกระตอบในทางจงกรมหลวงตา 
นั้นยังเปนกระตอบที่อยูของทานดวยนะ ไมใชกระตอบพักเฉยๆ ขางในนูนเปนอยางนั้นละ
ดูเอา พวกกระตอบๆ แลวแอมดวยผาจีวรขาดอะไรอยางน้ี อยูขางในมแีตอยางน้ันทั้งนั้น 
มาหรูหราฟูฟาตรงนี้ละ เห็นโลกเขาอวดกัน เราก็มีหัวใจเราก็สูบางซิเอามาอวดบาง เขาไป
ขางในมีแตกระตอบอยางของหลวงตา กระตอบของหลวงตายังดีนะ ถาพดูภาษาโลกของ
ทานเหมือนของทิ้ง ทานอยูอยางน้ันละทานภาวนา แตหัวใจทานสงาจา ใหดูตรงนั้นอยาไป
ดูแตดานวัตถุ 

ดานวัตถุเปนที่อาศัยของใจที่จะบําเพ็ญ จิตใจสวางจาอยูภายใน นี่ละโลกเจริญ 
เจริญที่ใจ ถาใจเจริญดวยอรรถดวยธรรมแลวแสดงออกตอกันเปนความสงบรมเย็น 
ประสานสามัคคี เห็นอกเห็นใจกันไดหมด นี่เร่ืองธรรม ถาเร่ืองกิเลสนี้มแีตจะเอาดีเอาเดน
เหยียบคนอื่น แตมันไมดีนะนั่น เอาชั่วเลวทรามไปเหยียบคนอื่น ที่ไมใหเขาไปขางในก็
เพราะไมสะดวก สถานที่ขางในเปนที่บําเพ็ญของพระลวนๆ บรรดาประชาชนมาก็ใหอยูใน
บริเวณนี้ ขางในเปนที่บําเพ็ญของพระลวนๆ จึงไมใหใครเขาไปเกี่ยวของเลย 

ของหลวงตานี้อนุญาตใหเขาไปเปนพิเศษนะ ธรรมดาใครไมไปยุงแหละ ก็มีนี่ให
เปนพิเศษใหไปด ู แลวก็เปนตัวอยางของสถานที่ที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาของพระ
ทั้งหลายทั่ววัด เปนแตเพียงวาไมไดลาดซีเมนต ของพระทานเดินธรรมดาๆ กระตอบ
เล็กๆ ทางจงกรมประจําๆ อยางน้ี ในวัดนี้เปนอยางน้ีทั้งนั้น และวัดกรรมฐานสายหลวงปู
มั่นนี้เปนอยางน้ันแทบทั้งนั้น กรุณาดูเอาเวลามาดูก็ใหดูใหดี นี่เห็นวาตั้งใจมาเพื่อ
ประโยชนตัวเองและสวนรวม เราจึงอนุโลมอนุญาตใหเขาไปดูทางจงกรมของเรา ถา
ธรรมดาไมมใีครเขาไป มีแตเราเทานั้นแหละเขา นี่ใหไปดูเปนเอกเทศอันหนึ่ง แลวพอๆ 
กันกับที่ทั้งหลาย ทีนี้จะใหพร 
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หลังจังหัน 

นี่ละเราจึงไดผอนผันใหโอกาสไดเขาไปดูในทางจงกรมของเรา แตไมใหเขาไปขาง
ใน มันมีทั้งผูหญิงผูชาย ไปนี้ก็ทั่วถงึแลวมันเหมือนๆ กัน เปนแตเพียงวาทางจงกรมเรา
ลาดซีเมนต นอกนั้นไมม ีมีของเราอยางเดียว เปนทางยาวกวาง ๑ เมตร ลาดซีเมนตทะล ุ
เพราะเราเคยลมในทางจงกรม มันลืน่ ฝนตกเดนิไปลื่น เลยลมในทางจงกรม เอ ไมไดการ 
เลยใหทานปญญาทานลาดซีเมนตให จึงมีลาดซีเมนตเฉพาะทางของเราอันเดียว ใหเขาไป
ดู จะมีคิดอานอะไรก็ใหเขาดู จากน้ันก็ใหออกมา และไมใหเขาไปขางใน เพราะขางในเปน
ที่บําเพ็ญของพระ พระทานเต็มอยูในนี้ องคที่ไมฉันทานอยูขางใน ทานภาวนาของทาน 
เวลาอนุญาตใหเขาไปจึงลําบากนะ เลยไมอนุญาตใหเขา 
 มาแลวไมไดอยูนะ เมื่อวานนี้ก็ตองไป นี่ละเปนหวงดวยความเมตตาสงสาร เมื่อ
วานนี้แทนที่จะพักไมนะ นูนไปชัยภูมิ ใกลเมื่อไร ทางดูเหมือนจะเปน ๒๔๐ ระยะนี้ละ ไป
บานเขวา บานเขวาเขามาขอรถยนตเราก็ใหไปคันหนึ่ง แลวขออะไรอีกสองเคร่ืองที่ตกมา 
เมื่อวานนี้เขาเอาบิลมาใหดู เราก็จายเช็คไปทางบริษัทที่เขาสงของมาให ไมไดไป
โรงพยาบาลนะ คือส่ิงของที่เขาสงมาๆ จากบริษัทใด เวลาเราสงเช็คก็สงไปบริษัทนั้นๆ เลย 
เมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลบานเขวานี่ละ เขาบอกวาเรียบรอยดีทุกอยางแลว สองเครื่องเมื่อ
วานนี้ กอนไปเราก็โทรไปบอกเขากลัวจะไปถงึหลังเที่ยงหรือเที่ยงไปแลว เราเลยโทรไป
บอกเขาวาจะไป 

เมื่อวานนี้คนเต็มเลย โรงพยาบาลเล็กๆ แตคนไมใชคนไข มาเต็มหมดเลย นี่ละถา
โทรไปกอนแลวเปนอยางนั้น เขาจะบอกกันทันที พอไปเขาเตรียมผาปาไวแลวในหองโถง
ของโรงพยาบาล พอเราเขาไปนั้น เขาก็เอาผาปามาตั้งกึ๊กแลวกเ็ร่ียไรกันลึกๆ ลับๆ เงียบๆ 
แหละ แลวก็เอามาตั้งไวขางตนผาปา อยางน้ันละเราทําใหขบๆ ขันๆ นะ เขาไมเคยเห็นไม
เคยไดยิน เขาเรี่ยไรกันเปนอัธยาศัยของเขาเอง ตางคนตางเรี่ยไรแลวเอามาวาง เอา พากัน
นับ ตนผาปาเอามาถวายหลวงตารับเรียบรอยแลว อันนี้ก็เหมือนกันพากันนับทั้งหมด แลว
ไปปดประตูโรงพยาบาลไวอยาดวนใหออกไป ถาขาดเหลืออะไรจะไดมัดเอาๆ เอาเงินใน
นั้น เสร็จแลวคอยเปดประตูให เขาก็หัวเราะ 

ดูเหมือนไดเงิน ๖ พันหรือ ๘ พันเราก็ลืมเสีย เราก็เอาของเราออกมาตั้ง ๑ หมื่น
เลย อันนี้ขาดเหลือเทาไรจะเอาใหได ๒ หมื่น ดูเหมือนไดไม ๖ พันก็ ๘ พัน เราก็เอาของ
เราเพิ่มเขาอีกเปน ๒ หมื่น สงสารจะทํายังไง เมือ่วานนี้เรียกวาใหเงินสด ๒ หมื่น ที่เราไป
ใหเปนพิเศษก็ไปเขาสวนกวาง ไปเอาไกที่นั่น ๗๐ ตัว ไปโรงไหนธรรมดาก็โรงละ ๗๐ ตัว 
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แลวก็กลวยหอใหญๆ กลวยไขกําแพงเพชรหรือไง คือมันไมเสียงาย ๔ ถุงใหญ เมื่อวานนี้
นับวานั่งนานอยู ดูเหมือน ๑๘ นาที พอไปเขาก็รุมมาหมด พูดใหเขาฟงบางเล็กๆ นอยๆ 
จากน้ันก็กลับเลย จากโรงพยาบาลบานเขวามาถึงวัดเรานี้ ๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที ไมใชเลนนะ 
รถเราวิ่งเร็วดวย รถเรามันแข็งแรง แลวรถเปลาๆ ดวยเวลาขากลับวิ่ง บางทีเราดูเข็ม ถา
ทางเรียบๆ นี้ถึง ๑๓๐ กม็ี ๑๒๐ นี้รูสึกจะเปนพืน้ฐาน เพราะรถเรามันแข็งแรง 

วันหนึ่งๆ ถาเราไมไดใหทานรูสึกมีอะไรๆ ในนี้นะ แปลกๆ อยู ถาเราไดใหเปน
ประจําวันๆ รูสึกมันเต็มตื้นของมันอยูในนั้นละ ถาไมไดทําอยางน้ันรูสึกจะแหวงๆ อะไร
ชอบกล ถาเปนภาษาโลกเขาเรียกวา เคยใหทานแลวไมไดใหทานอยูไมได วางั้นนะ 
ลักษณะของมันเปนอยางน้ัน ถาวันไหนไดใหทานแลวรูสึกวาเต็มตื้น อบอุน เปนอยางน้ัน 
อันนี้ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน นี่ละผลทานอันนี้พอทําลงไปแลวเขาอยูในหัวใจ คือใจเปน
ของไมตาย บรรจุไดทั้งบาปทั้งบุญ เราทํามามากนอยไมสําคัญ คือไมมีที่แจงที่ลับ เปน
ความจริงตลอด ทําที่แจงที่ลับ ทําดีเปนดี ทําชั่วเปนชั่ว อยูในผูทําคือจิต เวลาทําไปก็หนุน
เขาไปๆ  ถาเปนแมน้ําก็เรียกวาไหลใกลทะเลหลวงเขามาเปนลําดับ ไหลใกลเขามาๆ  

ผูทําบุญใหทานเรียกวาสรางบารมี เหมือนน้ําไหลเขาสูมหาสมุทรทะเลหลวง อันนี้
น้ําบุญน้ํากุศลไหลเขาสูมหาวิมุตติมหานิพพานก็แบบเดียวกัน ตามกันมาเรื่อยๆ เพราะไม
มีคําวาสูญหาย คือการกระทําเปนที่ตั้งเลย ที่แจงที่ลับไมมี ทนีี้พอถงึแลวก็ปบเขา เหมือน
น้ําที่ไหลมาจากที่ตางๆ ลงแมน้ํามหาสมุทรปบ เปนน้ํามหาสมุทรดวยกันหมดเลย ไมนิยม
วานํ้านี้มาจากหวยไหนคลองใด เรียกไดแมน้ํามหาสมุทรอยางเดียวกันหมด ผูสรางบารมี
คอยกาวไปๆ ก็เหมือนน้ําไหลมาๆ ใกลเขามาใกลทะเลหลวง อันนี้สรางบารมีมาโดยลําดับ
ก็ใกลมหาวิมุตติมหานิพพานเขาเปนลําดับๆ  พอถึงปบเทานั้นเปนอันเดียวกันหมดเลย 
เหมือนน้ํามหาสมุทรพอถึงปบก็เปนอันเดียวกันหมด 

โลกรูไดยาก เพราะฉะนั้นพระองคถงึไดทอพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตวโลก สอน
โลกตาบอด ไมรูเห็นไดงายๆ ทั้งๆ ที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจามาตั้งหลายอสงไขย แตละ
ประเภทๆ ของพระพุทธเจามี ๓ ประเภท ประเภทที่หนึ่ง ๑๖ อสงไขย แสนมหากัปติด
แนบ ประเภทที่สอง ๘ อสงไขยแสนมหากัปติดแนบ ประเภทที่สาม ๔ อสงไขยแสนมหา
กัป นี้เปนพระพุทธเจาโดยสมบูรณเหมือนกัน อยางพระพุทธเจาของเรานี้พอตรัสรูผาง
ขึ้นมาทอพระทัย มองลงไปมันมดืตือ้ นี่ที่วาทอพระทัยในการสั่งสอนสัตวโลก ทําความ
ขวนขวายนอยไมอยากสอน ที่คาดไวๆ ในเวลาบําเพ็ญพระบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจานั้น 
ก็มีการคาดไวๆ เพราะยังไมเห็นตัวจริง 
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พอเขาถึง เปนพระพุทธเจาโดยสมบูรณแลวปบ เห็นตัวจริงแลวเลยกลับทอพระทัย 
ทั้งๆ ที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจาเพื่อจะสั่งสอนสัตวโลก แตเวลามาเจอความจริงเขาแลว
กลับทอพระทัย ทําความขวนขวายนอยไมอยากสอน ขนาดนั้นละ นี่ละความจริงกับความ
คาดความเดาผิดกันอยางนี้ อันนี้ก็มีพยานเขามาอีก ไมไดหมายถึงพระพุทธเจาโงนะ วาถึง
ขนาดทาวมหาพรหมมาอาราธนา ใครจะไปเลิศเลอยิ่งกวาศาสดาองคเอก ทาวมหาพรหมก็
เปนลูกศิษยตถาคตนี่วะ เห็นพระองคทรงพจิารณาสัตวโลกแลวทอพระทัย ทําความ
ขวนขวายนอยในการที่จะสั่งสอนสัตวโลก พรอมดวยพระญาณพิจารณาๆ  

ระยะนั้นทาวสหัมบดีพรหมนั่นแหละมาทูลอาราธนา วาสัตวโลกน้ีผูมีมลทินอันเบา
บางยังมีอยูมาก ขอพระองคอยาทอดอาลัย ทําความขวนขวายนอยในการสั่งสอนสัตวโลก 
เพราะผูมีมลทินเบาบางยังมีอยูมาก ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาก็ทรงทราบยิ่งกวาทาวมหาพรหม 
ทาวมหาพรหมมาเปนพยาน เหมือนหนึ่งวาพระพุทธเจาโง ทาวมหาพรหมฉลาด วางั้น
เถอะ ความจริงพระองคครอบไปหมดแลวดวยพระญาณพิจารณา อันนี้ทาวมหาพรหมมา
เปนพยานตางหาก ไมไดมาเลิศเลอกวาพระพุทธเจานะ 

นี่ละเทศนที่ไหนจึงวา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ. สหมฺปติ ก็คือสหัมบดีพรหม
นั่นแหละ กตฺอฺชล ี อนฺธิวรํ อยาจถ, สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา, เทเสตุ ธมฺมํ 
อนุกมฺปมํ ปชํ. คือเพือ่อนุเคราะห สงสารโลก ก็เลยเอาอันนี้มาเปนคําอาราธนาเวลาจะ
เทศนาวาการวา พฺรหฺมา จ โลกาฯ อาราธนาใหทานแสดงธรรม เอานี้มาเปนตัวอยาง 
เร่ืองราวมีมาตั้งแตโนน ตั้งแตทาวมหาพรหมมาอาราธนา จึงถือเปนคติตัวอยางอนัดีงาม
เร่ือยมา 

อยางที่ชาวไทยเราถือคติตัวอยางอันดีงามราบรื่น แนนหนามั่นคงเสมอมาใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ทรงตั้งหรือสถาปนาพระใหเปนสมเด็จพระสังฆราช 
มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้นทรงทําหนาที่ของพระองคเองตลอดมา พรอมกับ
ประชาชนอนุโมทนาสาธุการเรื่อยมา เปนประเพณีอันดีงามแนนหนามั่นคงมาตลอดประจํา
ชาติไทยของเรามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ นี่เปนประเพณีที่แนนหนามั่นคงมาดั้งเดิม ทัง้ฝาย
กษัตริยทั้งฝายมหาชนเปนอันเดียวกัน อนุโมทนาสาธุการเรื่อยมา 

เวลานี้กองแยงพวกเปรตพวกผีมันก็เขามาแยงเอาตําแหนง มาลบลางพระราช
อํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมาตั้งอะไรกไ็มรู พ.ร.บ.สงฆ พอรอบอแส็ง 
อัน พรบ.สงฆมันเกิดมาเมื่อไร เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ นี่พวกนี้ยังไมเกิด(พรบ.สงฆ) ประเพณี
ของชาตไิทยเรามีมานานสักเทาไร อันนี้พึ่งมาเกิดป ๒๕๐๕ มาตั้งกฎกตกิาตั้งเพื่อความกิน
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ของเขานั้นแหละ สงฆพวกนี้จะเรียกสงฆพวกเปรตพวกผีก็ไดไมผดิ มาทําลาย
ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยทีเ่ปนมาดั้งเดิมดวยความราบรื่นดีงาม ใหเอนใหเอียง
ใหวุนอยูเวลานี้ คือพวกเปรตพวกผีนี้เอง ที่เขามาแยงตําแหนง มาลบลางอํานาจ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ลบลางขนบประเพณีอันดีงามของชาตไิทยทั้งชาติใหจมลง
ในทะเล มันจะเอาขนบประเพณีของยักษของผ ี ของกินไมอิ่มไมพอ ของพวกเปรตพวกผี 
ของพวกอลชัชีนี้เขามาเหยียบย่ําทําลายศาสนาเวลานี้ 

เพราะฉะนั้นภาษาธรรมเราแลวเราพูดไดโดยตรง บอกวาลบลางไมได มนัจะตั้งเขา
มาขนาดไหนก็ตั้งมา พวกน้ีพึ่งเกิดมาเมื่อเร็วๆ ไดสองสามป มาตั้งเปน พรบ.สงฆ พอรอ
บอแส็ง มากดขี่บังคับขนบประเพณีของพระมหากษัตริยกบัของคนทั้งชาติใหลมเหลวกัน 
เอานี้ขึ้นมาเหยียบแทนอยางน้ีไมได บอกงั้นเลย คัดคานกัน พระสงฆทั่วแดนสังฆมณฑลผู
ทรงศีลทรงธรรมทานไมยอมรับ พระสงฆไทยไมยอมรับในขนบประเพณีนี้ ปดออกใหหมด 
นี้เปนความถูกตองตามหลักธรรม พรบ.๒๕๐๕, ๒๕๓๕ นี้ปดออกใหหมด อยามาเปน
กาฝากเกาะกินเนื้อกินหนัง ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเราใหลมจมลงไป 
เพราะธรรมชาติเหลานี้เปนสิ่งที่เทิดทูนมาแลว คนไทยทั้งชาติประคองพระมหากษัตริยของ
เราที่พาดําเนินดวยความถูกตองดีงามมาแลว แลวจะมาทําลายไปหาอะไร พวกน้ีพวก
ทําลาย 

ตั้งขึ้นมามันก็มีความหมายของมันทีจ่ะกลืนจะกนิทั้งน้ัน เพราะคลังกิเลสเต็มไป
ดวยความโลภ บาอํานาจ ตั้งขึ้นมาตรงไหนเขาไปเหยียบของจริงๆ ดวยของเทียมๆ 
เทียมๆ ธรรมดาคอยยังชั่วนะ มันเทียมๆ เปนมหาภัยดวย พวกนี้เปนมหาภัย เพราะฉะนั้น
จึงวาพระสงฆไทยยอมรับไมไดเลย พรบ. ๐๕ พรบ.๓๕ อะไรเหลานี้รับไมได 
ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรามา ตั้งตั้งแตโคตรแซของพรบ.สงฆเหลานี้ยังไมเกิด 
มันตั้งขึ้นมาเหยียบหัวคนไทยทั้งชาต ิ ทั้งพระมหากษัตริยดวย ใหอยูใตฝาตีนฝาเทาอนั
สกปรกของมันอยางน้ีไมยอม หัวคนจะไปยอมไดยังไง หัวพระมหากษัตริยจะไปยอมได
ยังไง เพราะฉะนั้นจึงวาไมยอมรับ บอกตรงๆ อยางน้ีเลย 

หลักเกณฑก็มีอยูนี่ แนนหนามั่นคงขนาดไหนขนบประเพณีอันดีงาม ชาติไทยของ
เราเทิดทูนมาตั้งแตไหนแตไร ตั้งแตพวกพรบ.รอแบทั้งโคตรของมันยงัไมเกิดนั่น มันพึ่ง
ตั้งขึ้นมานี้ มาเหยียบย่ําทําลายประเพณีอันดีงามของชาตไิทยเรา ซึ่งเคยเทิดทูนมาตั้งแต
ไหนแตไรใหลมจมลงไป เรียกวาพระสงฆไทยยอมรับไมไดเลย ประชาชนก็ไมยอมรับ มีแต
พวกมันที่จะเที่ยวหากินหากลืนเที่ยวยุแหยเที่ยวทําลายเทานั้น นี้พวกกองทพัมหาโจรมีพระ
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เปนหัวหนา พระก็เปนมหาโจรกองใหญกําลังรุกรานศาสนาไทยของเราใหแหลกเหลวไป
หมด ผูทรงศีลทรงธรรมเดือดรอนไปตามๆ กัน เพราะพวกเลวรายทั้งหลายนี่มันหาตั้งแต
เร่ืองกอกวนเรื่องทําลายไปตลอด 

จึงบอกไดตรงๆ เลยวาพระสงฆไทยทานผูทรงศีลทรงธรรม ทานเทิดทูน
ขนบประเพณีอันนี้วาถูกตองดีงามตามอรรถตามธรรมแลว ทานไมยอมรับสิ่งจอมปลอมที่
เขามาเปนกาฝากมหาภัยนี้ ตั้งมาเทาไรก็ไมมีความหมาย รับไปหาอะไรของเปนภัย มาเปน
ภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีอยางเหรอ ไมยอมรบั ปดออกใหหมด นี้เปนภาษา
ธรรม เปนภาษาของพระสงฆไทยผูทรงศีลทรงธรรม และประคับประคองขนบประเพณีอัน
นี้มาดั้งเดิมแลว จะมาทําลายอันนี้ไมได ตั้งขึ้นมาเมื่อไรมันก็เปนมหาภัย ปดออกใหหมด 
ภัยจะไดไมมใีนของจริงทัง้หลาย จะไดประคับประคองกันตอไป นี่เปนภาษาธรรม เราพูด
อยางตรงไปตรงมาอยางนี้ 

มาทําลายทําไม ถาวาดิบวาดีก็สงเสริม กอขึ้นมาซิ ใหคนไทยทั้งชาติไดอนุโมทนา
สาธุการ โอ กองทัพอันนี้ดีนะๆ มันมแีตกองโจรกองมหาภัยทัง้น้ัน จะถือวาดีไดยังไง ไปที่
ไหนทําลายที่นั่น เวลานี้กําลังเปนสังฆราชี ทําความราวรานแกพระสงฆทัว่ประเทศไทย ตอ
จากน้ีก็เปนสังฆเภทจากพวกเปรตพวกผี กองทพัเทวทัตนี่ จะเปนกองทพัที่ไหน ใครไมรูไป
ดูเอา เราเอาหลักคัมภีรวินัยมาพูด เราไมไดมาพดูสุมสี่สุมหา เหลานี้พวกปลอมแปลงจาก
คัมภีรวินัยจะมาเหยียบย่ําคัมภีรวินัยซึ่งเปนหลักใหญของพุทธศาสนาใหลมจม พรอมทัง้
ประชาชนชาวพุทธเราใหลมจมไปตามๆ กัน อยางน้ียอมไมได วางั้นเลย ไมยอมรับ ตั้งขึ้น
มาเทาไรก็ไมยอมรับ เดินตามขนบประเพณีอันดีงามของเรา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานจะทรงตั้งเทาไรตามพระราชอัธยาศัยของทาน 
พระสงฆองคเจาองคใดที่ทานทรงตั้ง ใหเปนเรื่องอธัยาศัยของทาน อยาเขามายุมยาม อยา
เขามาแยงมาชิง พวกบาอํานาจ พวกกินไมอิม่ไมพอ พวกทําลายศาสนาทําลายชาติ ปด
ออกใหหมดไมเอา ขนบประเพณีอันดีงามนี้หนาแนนมาแลวมาทําลายทําไม ถาวาดีไปหา
ตั้งขึ้นมา ถาดีกวานี้ทางนี้จะยอมรับเขามาเปนสิริมงคล เทิดทูนกันขึ้นไป เดี๋ยวนี้เขามา
ทําลาย จะยอมรับไดยังไง ไมยอมรับ วางั้นเลย 

หลักเกณฑก็มีอยูนี้เห็นอยูดวยกันทุกคน มันเสือกหาอะไร มันดิ้นอยูไมหยุดนะพวก
นี้ ดิ้น พวกบายศ โอย กําลังเปนบายศ กําลังบาอํานาจนะเวลานี้ เที่ยวตั้งกันทุกแหงทุกหน 
ใครไปทําความชั่วชาลามกมาไดมากนอยเทาไร ผูนั้นละมีความดีความชอบ ตั้ง
ยศถาบรรดาศักดิ์ เล่ือนสมณศักดิ์ใหเปนบากันไปเลย พวกบาสมณศักดิ์ บวชเขามา
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หลักธรรมวินัยก็มีอยู พระพุทธเจาใหตัดออกหมดเรื่องโลกธรรม ๘ ไมใหเขามายุงในอรรถ
ธรรมของผูปฏิบัติธรรม โลกธรรม ๘ ก็คือ ลาภ ยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข อยูดวยกัน
นี้ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ มีนินทา มีสรรเสริญ มีสุข มีทุกข เปนโลกธรรม ๘ 
เหลานี้เปนเรื่องของโลก 

พระบวชมามุงแตธรรมอยางเดียว ไมไดเอาสิ่งเหลานี้เขามาเกี่ยวของ มุงแตอรรถ
แตธรรม ยศถาบรรดาศักดิ์เต็มอยูกับพระผูปฏบิัติดีปฏิบัติชอบนี้แลว ธรรมสมบูรณอยูกับ
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมไดอยูกับพวกกาฝากมหาภัย เที่ยวกัดเที่ยวแทะที่นั่นที่นี่ ยุที่นั่น
แหยที่นี่ ทําลายที่นั่นที่นี่อะไรนะ ไมไดอยูกับพวกนี้ พวกนี้เปนพวกทําลายอาศัยมันไดยังไง 
ไวใจกับมันไดยังไง ถามมีากขึ้นเมืองไทยจมไดนะ พี่นองทั้งหลายใหดูใหดี เราเปนเจาของ
ของสมบัติ พวกนี้เปนกองทําลาย ออกไปทุกแงทุกมุม ตั้งแตวงศาสนาคืบคลานเขาไปหาวง
ราชการ เวลานี้คืบคลานไปหมด พวกนี้มันจะกุมอํานาจปาเถื่อนของมันไปหมดนั่นแหละ 

เร่ืองธรรมจึงเปดออกใหเห็นชัดเจนวาไมถูก เปนเรื่องที่จะทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยโดยถายเดียวเทานั้นอยางอื่นไมม ีพิจารณาแลวไมมี นี่เราก็พูดใหทราบกัน
เร่ืองหลักขนบประเพณีอันดีงามของเรา นี้ตั้งไวแนนหนามั่นคง เอา ดําเนินกันไป 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานจะทรงตั้งใครๆ เปนเรื่องของพระองคเองอยามายุมยาม
พวกเปรตพวกผี อยามายุมยาม จะทําลายชาติ ศาสนาใหลมจมไป มายุมยามหาอะไร อยู
เปนสุขไมไดเลย ถาไมไดดดีไดดิน้เปนบาอยูเหมือนหมาบาวาอยางน้ันละ พวกนี้เปน
กองทัพหมาบารูจักไหม เที่ยวกัดโนนฉีกนี้ ไมรูจักผิดจักถูกชัว่ดี แลวบาอํานาจนี่ตัวสําคัญ 
อูย ใหญมากนะ อํานาจบาอะไรก็ไมรูละมีแตลมปากบา 

ตัวศีลธรรมมีอยูกับตัวของมันสักนิดไหม ไมมี ถามีจะไมแสดงความแสลงหูแสลง
ตากระเทือนใจของประชาชนไดขนาดนี้ นี้กระเทือนไปหมดทัว่ประเทศไทยเวลานี้ มีแต
พวกเปรตพวกผีไมมีศีลมีธรรมในใจ มีแตบาปกรรมอันลามกจกเปรต เราคาดเอาไวนะวา
พวกนี้มันจะไปเปนนายยมบาล นายกรรม นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนือ
อานุภาพแหงกรรมดีชั่วนี้ไปได นั่นพระพุทธเจาสอน แลวมันจะไปเปนนายใหญครอบงํา
อานุภาพแหงกรรมเหลานี้ เอา ลองใหมันไปดูซ ิ ใหมันไปตปีระกาศกองกันหมดทั้งโลกนี้ 
ใครมีโคตรมีแซเทาไรพวกโคตรเทวทัตนี้ใหประกาศกองกัน ไปวางอาํนาจใสอํานาจแหง
กรรมดีกรรมชั่วที่พระพทุธเจาทรงสั่งสอนไว เหยียบกรรมเหลานี้ลง แสดงฤทธิ์เดชของ
ตัวเองขึ้นไปเหนือกรรม ใหไดเห็นสักทีนะ พิจารณาซิ เราไมเคยเห็น 
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พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอํานาจใดที่จะเหนืออํานาจ
แหงกรรมดีชั่วนี้ไปได ใครทําก็ทําเถอะอยูใตอํานาจแหงกรรมที่ตนทําแลวทั้งน้ัน เหนือไป
ไมได นี้มันจะมาเหนือเมฆที่ไหน เมฆกอ็ยูใตอาํนาจแหงกรรมเหมือนกัน มันจะเหนือเมฆ
ไปไหน มันไปอยูโลกไหน โลกที่เหนือกรรมไปไดไมม ี เกงขนาดไหนก็เกงไปเถอะ ไอเกง
แบบมูตรแบบคูถอยาไปอวดทองคําเลย วันนี้พูดเพียงเทานี้กอน เอาละพอ  

นักขาว พระที่หลวงตาพูดถึงรวมสายธรรมยุตและมหานิกายดวยหรือเปลาเจาคะ) 
หลวงตา ไมวาสายไหน ใครชั่วบอกวาชั่ว ชั่วเราจะวาดีไมได ถาคนนี้ชั่วเราจะชี้หนา

เลยวาคนนี้ชั่ว คนทั้งหลายเขาดีคนนี้ชั่วคนเดียวเราจะชี้ ถาคนนี้ดี ดีกวาคนทั้งหลาย เขาก็
จะบอกวา แหม นี่เขามาใหม หนายิ้มแยมแจมใสดูหนาเหมือนเทวดา แตใจจะเปนใจ
เทวทัตหรือเทวดาอะไรไมทราบ ใจเปนอะไร ถาใจเปนเทวดาเราก็จะยกใหวาสูงกวาพวกนี้ 
นี่เราเอาตรงไปตรงมาอยางน้ีนะเขาใจไหม เอา ถามมาเราจะตอบ 

ธรรมยุต มหานิกาย อยาเอามาพูด เราพูดถึงเร่ืองคนชั่ว พระชั่วตางหาก ใครชั่วก็
ตามเขาใจเหรอ เราไมไดวานิกายนั้นนิกายนี้อะไร ใครชั่วใครดีนิกายไหนก็ตาม ชั่วบอกวา
ชั่ว ดีบอกวาดี เขาใจแลวเหรอ 

ผูกํากับ เขาเปนเจาหนาที่ทีวีชอง ๕ ครับ เขาจะมาสัมภาษณคนดีแผนดินไทยครับ 

หลวงตา ทีวีชอง ๕ ก็ฟงเอาเสียซิ เราพูดสนุกกัน วันนี้ยุติไวเสียกอนนะ นี้หมดเวลา
แลวเราจะไป ใหไปเตรียมไวใหดี อะไรเตรียมใหพรอมแลวคอยมาถาม หลวงตานี้อั้นตูให
คนเห็นทั้งหมดนี่ก็ใหไดเห็น เขาใจเหรอ แลวใครจะอั้นตูก็ใหเห็นกัน เอา มันชัดๆ อยางน้ี 

หลวงตาไมมีแพมีชนะ ไมมีคําวาโงวาฉลาด พูดเปนธรรมไปเลย เราก็พูดสนุกไปอยางน้ี
แหละพูดกับลูกกับหลาน ก็สวยอยูนะ 

นักขาว ทํายังไงถงึจะมคีวามสุขเจาคะ สวยแตไมมีความสุขไมมีความหมายหรอก
เจาคะ 

หลวงตา เดี๋ยวนี้มีแตทุกขเหรอ (เจาคะ) โอโฮ แลวกัน เอาทุกขมาอวดเขาทําไม 
คนทั้งโลกเขาหาสุขแลวเอาทุกขมาอวดยังไง 

นักขาว จะวางไวที่อุดรฯ นี้ละเจาคะ 

หลวงตา อยามาทิ้ง ทีอุ่ดรฯ นี้ทุกขเต็มหมดแลว มันลนแลว ลนปากโองปากไห
แลว ไมเอา เอาคืนไปตามเดิมๆ ของใครของเราไป ไมยอมรับใครแหละ เอาละเอาไวแคนี้
กอนเวลาเราไมพอ เอาละจะใหพรๆ 

 



 ๙

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

