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เทศนใหสัมภาษณคณะหนังสือพิมพ 
เมื่อค่ําวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
พระพุทธเจาเปนสกลุแหงพระปา 

 
คุณทองกอน เกลาขอโอกาส นําคุณเกรียงไกร เปนนักขาวจากหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ นี่คุณณรงค จากหนังสือพิมพ พมิพไทย คนนี้หนังสือพิมพขาวสด จะขอโอกาส
สัมภาษณหลวงตาขอรับ (ที่สัมภาษณหลวงตาคืนนี้มีหนังสือพิมพ พิมพไทย ไทยรัฐ 
สารสวรรค) 

ไทยรัฐ  ขออนุญาตสมัภาษณเลยนะครับหลวงตา  
หลวงตา มีอะไรเอาวามา เราก็ฟง 
ไทยรัฐ  อยากจะถามหลวงตาเกี่ยวกับพระปา เห็นวาหลวงตาเปนพระ

อาจารยใหญของสายพระปา พระวิปสสนา คําวาพระปาในสังคมยุคปจจุบัน ในสังคมที่
เปนสังคมยุคใหม การรับรูเร่ืองเกี่ยวกับพระปาและวัตรปฏิบัติของพระปา อาจารยหวง
วาพระปาจะหมดไป หรือเลือนหายไปจากความทรงจําของคนในสังคมหรือเปลาครับ 
เพราะวาสังคมมันทันสมัยขึ้น ยุคใหมทันสมัยยิ่งขึ้น 

หลวงตา ถาสังคมทันสมัยแบบกิเลสนี้ศาสนาจะจมได พระปาพระไหนจม
ไดทั้งนั้น ถาเปนคนที่วาตามสมัย คือธรรมสมัยนะ โลกาสมัย มันตางกัน สมัยของโลก
คือเร่ืองของกิเลส หาหลักหาเกณฑไมได สมัยของธรรมมีหลักมีเกณฑ มีเหตุมีผล ที่นี่
ยอนเขามาถึงพระปาวาจะสิ้นสุดไปยังไง เปนยังไง เร่ืองเดิมจริงๆ มาจากปาจริงๆ  นะ 
จากปาหรือบานจริงๆ นี้จะพูดตามตํารับตําราขององคศาสดาที่สอนไวใหทานทั้งหลาย
ไดฟง โดยเอาคมัภีรออกมาจากหัวใจนี้ เรียนมานี้จําไดนะ  

พระพุทธเจาเปนสกุลแหงพระปาทั้งมวล สาวกทั้งหลายเปนสกุลแหงพระปาทั้ง
มวล ตลอดพระปาทุกวันนี้สืบมาเนื่องมาจากพระพุทธเจา พระสงฆสาวกที่ทานพาอยูใน
ปาตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้ ถาจะพูดใหทันสมยัอยางทุกวันนี้ เขาเรียกวา 
มหาวิทยาลัยปา-มหาวิทยาลัยบาน อยางมหาวิทยาลัยที่เขาตั้งขึ้นทุกวันนี้ คือ
มหาวิทยาลัยกิเลส มีตั้งแตวิชาความรูของโลกของสงสาร ของกิเลสตัณหาทั้งน้ันเขาไป
เต็มอยูในมหาวิทยาลัยสงฆๆ เอาชื่อของสงฆไปเปนนามเฉยๆ แตแลวเอาคําวาสงฆนั้น
แหละเปนพื้นฐานเหยียบขึ้นของกิเลสทั้งหลาย และตั้งมหาวิทยาลัยสงฆนั้น 
มหาวิทยาลัยสงฆนี้ เพื่อใหไพเราะเพราะพริ้งหยดยอย ใหกิเลสพวกเดียวกันมันตื่นเตน
เปนบาไปดวยกัน นี่เรียกวามหาวิทยาลัยบาน 
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ทีนี้มหาวิทยาลัยปาคือพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญอยูในปา ตั้งแตวันเสด็จออกทรง
ผนวช บําเพ็ญมาตลอด ๖ ปไดตรัสรูธรรมในปา แลวบรรดาพระสงฆสาวกทั้งหลายเขา
ไปสดับธรรมจากพระพทุธเจาอยูในมหาวิทยาลัยปานั้น ไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน 
ขึ้นมาเรื่อยๆ นับตั้งแตปฐมสาวก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ ภัททิยะ มหา
นามะ อัสสชิ เหลานี้ ๕ องค นี่สําเร็จมาจากมหาวิทยาลัยปาของพระพุทธเจา ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยธรรมชาติแท ชําระกิเลส สะสางกิเลส  

จากน้ันเวลาประทานพระโอวาทอุปสมบทพระ ในเบื้องตนขึ้นตนวา
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว แลวก็เปนภิกษุขึ้น
ทันที ตอจากนั้นก็คอยเปลี่ยนมา พระองคเปนผูเปลี่ยนเองจึงไมผิดพลาดที่ตรงไหน มา
ขึ้นถึงเปนสรณะแลวก็เปนพระโดยสมบูรณ จากนั้นก็ใหเปนญัตติจตุตถกรรม อยางทุก
วันนี้ สวดญัตติจตตุถกรรม เปนพระสงฆมาจากพระโอวาทของพระพุทธเจาองค
เดียวกัน ทีนี้เวลาบวชแลว นี่ละพระโอวาทที่สําคัญของพระอยูในปาก็ตาม ในบานก็ตาม 
ที่จะผานโอวาทอันนี้ไปไมไดเลยแมองคเดียว 

พออปุสมบทเสร็จแลว พระองคทรงประทานโอวาท เรียกวานิสสัย ๔ เครื่องอยู
อาศัยของพระที่ถูกตองชอบธรรม ๔ ประการ แตนี้จะยกมาเพียงอันเดียวที่อยูใน
จํานวนนิสสัย ๔ นะ พอบวชเสร็จแลว รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต 
ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปเที่ยวอยูตามรุกข
มูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนความ
สะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อความเจริญรุงเรืองแหงธรรมภายในใจของเรา 
เพราะเปนสถานที่ไมยุงเหยิงวุนวายกับโลกามิสทั้งหลาย หรือเร่ืองยุงเหยิงวุนวายของ
โลก และใหพวกเธอทัง้หลายจงทําความอุตสาหพยายามอยูอยางน้ีตลอดชีวิตเถิด คือ
ไมเวนเลยตลอดชีวิตของพระแตละองคๆ ใหทาํความอุตสาหพยายามอยูในปาในเขานี้
ตลอดชีวิตเถิด เขาใจแลวเหรอ  

นี่ละขอสําคัญที่เปนตนรากของสกุลปาพระปาของพระพุทธเจามา ทีนี้เวลา
พระองคใดบวชก็ตามเปนอุปชฌายตองใหโอวาทขอนี้ ไมใหไมได  ผิด ปลดอุปชฌาย
ทันที พระโอวาทขอนี้เปนโอวาทที่สําคัญมาก ประทานใหแกสัทธิงวิหาริกผูบวช แลวให
ไปอยูในปาในเขาอยางน้ี เปนแตเพียงวาไมบังคับ ใหเธอทั้งหลายไปอยูในปาในเขาแลว
ก็ใหทําความอุตสาหพยายามอยูในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด เขาใจแลวเหรอ 

ไทยรฐั  ครับ หลวงตาครับ คําวาพระปากับพระบานมันเกิดขึ้นไดยังไง 
หลวงตา เกิดขึ้นจากพระพุทธเจา ตะกี้นี้กพ็ูดแลว พระพุทธเจาเปน

ศาสดาปา พระปา พระสงฆสาวกทัง้มวล สรณํ คจฺฉามิ ของเรานี้เกิดจากปาทั้งนั้น 
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เรียกวาแทบทั้งนั้น ถาวาเปอรเซ็นตก็ ๙๐ เปอรเซ็นตขึ้นไปเกิดในปาในเขา ที่พระองค
ประทานพระโอวาทใหไปบําเพ็ญ ไมไดมาสําเร็จมรรค ผล นิพพาน อยูในกระดกูหมู
กระดูกวัว ตามทองตลาดอยางน้ีเราไมเคยเห็น เขาใจไหม 

ทีนี้ก็มาพระบานนั้นก็มี อรัญวาสี คือพระทีอ่ยูในปาเปนปรกติ เชนพวกอยูรุกข
มูลรมไมในปาในเขา คามวาสี ผูที่อยูใกลบาน ในบาน หรืออยูกลางบานก็มี ทาน
เรียกวาวัดบานเขาใจไหม อันนี้กม็ีมา พระองคกไ็มทรงบีบบังคับประการใด ทรง
อนุญาตทั้งสอง ใครอยากจะอยูทีไ่หนก็ใหอยูไดตามอัธยาศยั แตพระโอวาทนี้สอนอยาง
นี้ดวยกันหมด คือใหอยูในปาในเขาทั้งน้ัน แตบวชแลวจะไปอยูในบานในเรือน ใน
ตลาดลาดเลที่ไหนทานก็ไมบังคับ แตสอนเบื้องตนสอนใหอยูในปานี้แหละ ใหทาํความ
อุตสาหพยายามอยูอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด  

นี่เรียกวารากเหงาเคามูลของพระปา มาจากพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญอยูในปา 
เปนศาสดาในปา สาวกทั้งหลายตรัสรูธรรมในปา ทีนี้บรรดาพระทั้งหลายที่ปฏิบัติตามก็
เปนไปตามพระโอวาทที่ทานทรงสอนวาใหไปเที่ยวอยูตามรุกขมูลรมไม ทานก็อยูในปา
ในเขาเรื่อยมาอยางน้ี เปนการสืบทอดมาไมขาดวรรคขาดตอน พอจะเปนของปลอม
แปลงใหคนทั้งหลายไดสงสัยสนเทห 

ไทยรัฐ  จํานวนของพระปาปจจุบนันี้นอยลงไปไหมครับ 
หลวงตา เร่ืองนอยไมนอย ทานมีอยูตามปรกติของทานอยูในปา สกุล

ปจจุบันนี้ก็คือออกจากหลวงปูมั่น เปนอาจารยใหญ อาจารยวิปสสนาเรียกวา
ปรมาจารย เทศนาวาการตลอดถึงการพิมพหนังสือของทานออก ประวัติของทานนี้ทั่ว
ประเทศไทยและทั่วโลก เร่ืองของทานอาจารยมั่น เลยถือเอาวาวงกรรมฐานนี้มีหลวงปู
มั่นเปนประธาน วงการใหญโตอยูตรงนี้ หลวงปูมั่นนี้ก็ออกมาจากกรรมฐานอันเดียวกัน 
สืบทอดมาจากพระพทุธเจาๆ เปนลูกเปนหลานเปนเหลนมาเรื่อยๆ เปนสกุลปามา
ดวยกัน 

ไทยรัฐ  ถานับหลวงปูมั่นเปนพระปารุนแรกที่นับกันนะครับ หลวงตาเปน
รุนที่เทาไรครับ 

หลวงตา เร่ืองวารุนแรกรุนอะไรนั้นเราไมอาจพูดได เพราะปานี้เปนมา
ตั้งแตพระพทุธเจาแลว ทรงอุปสมบทใหพระสงฆทั้งหลายเปนพระปาอยูในปามาแลว 
เพราะฉะนั้นเรื่องที่วาทานอาจารยมั่นอยูในสมัยใดนี้จึงพูดไมได ก็สมัยของพระปามา
ดั้งเดิมนั่นเอง 
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ไทยรัฐ  แตที่หวงกันนี่คือวา ถือวาหลวงตาเปนพระปารุนสุดทายที่สืบ
วัตรปฏิบัติมาจากหลวงปูมั่น ถาหมดจากหลวงตาไปแลวหลวงตาหวงไหมครับวาจะไม
มีคนสืบทอดวัตรปฏิบัติของพระปาที่เปนแบบดั้งเดิมตอไปครับ 

หลวงตา การปฏิบัติสืบทอดทานปฏิบัติสืบทอดมาเรื่อยๆ อยางน้ี ตัง้แต
หลวงตาบัวยังไมเกิด ทานปฏิบัติสืบทอดมาเรื่อยๆ อยางน้ี สวนที่จะเปนไปขางหนา
ขนาดไหนนั้นขึ้นอยูกับความสนใจและการประพฤติปฏิบัติของพระแตละองคๆ แลว
รวมเปนพรรคเปนพวก ถาจิตใจของพระต่ําทรามลงไปก็เถลไถลออกจากปาที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ฟาดเขาบาน เขาไปอยูตามตลาดตเล ที่ไหนวางตรงไหนปก
กลดลงตรงนั้น แลวดูเลขดูยาม ดูดวงชะตาราศี แลวไปบําเพ็ญอยูในปา ในปาคืออะไร 
ปาหมู ปาวัว ปาควาย ตลาด เขาใจไหม แตทีว่าสําเร็จอยูในตลาดนี่เรายังไมเคยเห็น 
สวนที่สําเร็จในปานั้นเรียกวารอยทั้งรอย พระที่เปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้
จะเรียกวารอยทั้งรอยก็ไมผิดที่เปนสรณะของพวกเรา ที่ไปสําเร็จอยูในกระดูกหมู
กระดูกวัวตามตลาดลาดเลนั้นกี่องคเราไมเคยไดยิน เราก็บอกไมไดยิน ในตําราก็ไมมี 
มีแตพระที่สําเร็จมาตามแนวทางที่ถูกของศาสดาที่ประทานพระโอวาทไวแลว ดําเนิน
ตามนั้นก็สําเร็จมรรค ผล มาเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึพระปาในปจจุบันนี้ เอา ทีนี้วาตอไป 

ไทยรัฐ  อยางพระปารุนใหมๆ ครับ เทาที่หลวงตาเห็นวัตรปฏิบัติ
ปจจุบันนี้ หลวงตากังวลหรือหวงอะไรหรือเปลาครับ  

หลวงตา หลวงตาไมไดกังวล เพราะทานเหลานี้เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
อยูแลว ที่กังวลก็กงัวลตั้งแตพวกเปรตพวกผีทีจ่ะเขามาทําลายพระปฏิบัติเหลานี้ใหสึก
หรอ หรือเส่ือมอันตรธาน ตลอดถึงจะฉิบหายไป เพราะพวกเปรตพวกผี พวกโจรพวก
มารทั้งนั้น สําหรับพระวงกรรมฐานหลวงตาไมเปนหวง เพราะทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
อยูแลว คงธรรมคงวินัยมาตลอด ทานไมไดออกนอกลูนอกทาง เหมือนดังที่เปนมานี้ 
ซึ่งเอามาแสดงนี้ไมมีคมัภีรใดวินัยใดที่ออกมาประกาศลั่นโลก อวดตนอวดตัว
หลอกลวงโลกอยูเวลานี้ นี่ไมมีคัมภีร ไมมีวินัยขอใด แตออกมาดวยความหนาดื้อหนา
ดานสันดานหยาบของกิเลสตางหาก เราพูดตามหลักความจริง 

ทีนี้พระเจาพระสงฆทีอ่อกมาจากในปา ก็เพราะเห็นความสกปรกของพวกนี้ที่จะ
ทําชาติบานเมืองและศาสนาใหจมลงไป เมื่ออยูในฐานะที่ทานจะชวยได เพราะทานเปน
พระไทย พอแมของทานเปนคนไทยทั้งน้ัน เกี่ยวโยงกันอยู ทานก็ไดออกมาชวยดังที่
ออกมาชําระเปนครั้งเปนคราว การออกมาชําระเหลานี้ทานออกมาจากปา คัมภีรวินัย
ติดทานมา องคศาสดาคือธรรมและวินัยติดทานมาอยูตลอดเวลา ไมมีเคลื่อนคลาด 
ทานจึงนําหลักธรรมหลักวินัยมาชําระลางส่ิงทั้งหลายเหลานี้ คอยสงบไปๆ เปนระยะๆ  
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เวลานี้กําลังกาวเขามาอยูสังฆราช อันนี้ก็ไมมีหลักธรรมหลักวินัย ที่ตั้งกนัมาโดย
ลําดับลําดา ตั้งดวยความจอมปลอม ตั้งดวยกาฝาก เปนความรูเปนอาหารของกิเลส 
เปนกาฝากทัง้นั้นจะมาทําลายศาสนา ทานเห็นวาไมใชธรรม นี้ไมใชวินัย ทานปดออกๆ 
มาประชุมแตละครั้งๆ ทานมาชําระสิ่งเหลานี้ เอาหลักธรรมหลักวินัยออกมายืนยัน เปน
เครื่องรับรองตอมา เขาใจแลวเหรอ ทานไมไดมีอะไรเสียหาย พระปาเหลานี้ไมมีคําวา
เสียหาย พูดตามหลักความจริงแลวทานออกมาดวยธรรมดวยวินัย ดวยความพรอม
เพรียงสามัคคีกัน โดยมหัีวหนาเปนผูพานําออกมา แลวมีขอใดอีกละ 

ไทยรัฐ  อยางกรณีทีม่ีการวิพากษวิจารณวา พระปาที่ออกมาเคลื่อนไหว
เองน่ีก็ไมไดทันเหตุการณ เพราะบานเมืองมันเปล่ียนแปลงไปมากแลวครับหลวงตา 

หลวงตา เหตุการณมันคืออะไร บานเมืองมันเปล่ียนแปลงไปทางไหน 
พระปายังไมทราบ เราในนามพระปาเราอยากทราบ แลวมันเคล่ือนไหวไปยังไงบาง เอา
วามาซิ 

พิมพไทย เหมือนกับกรณีที่เห็นไดชัดที่วัดบวรฯ เมื่อวานซืนนี้นะครับหลวง
ตา เจาหนาที่ชั้นผูใหญกด็ี หรือพระที่มาชุมนุมกนัในวัดก็ดี หรือเจาหนาที่บานเมืองกด็ี 
มองเห็นพระปาแตกตางกับพระบาน ใหความสําคัญแตกตางกัน เหมือนกับจะนิยม
เร่ืองยศ เร่ืองสมณศักดิ์ มากกวาการปฏิบัติในปา 

หลวงตา แลวจะใหเราวาไง ก็เมื่อเขานิยมอยางน้ันจะใหเราวาไงละ ก็เรา
นิยมอยางน้ีนี่ เราไมนิยมอยางน้ัน เพราะอยางน้ันไมมีในศาสนาของพระพุทธเจา 
ตํารับตํารา ยศถาบรรดาศักดิ์ ใหตัง้อันนี้อันนั้นให แมทานตั้งในครั้งพุทธกาล ก็สาวก 
๘๐ องคลวนแลวตั้งแตเปนพระอรหันตลวนๆ พระพุทธเจาทรงประทานสมณศกัดิ์ให
เสียเอง วาองคนี้เดนทางนั้น องคนั้นเดนทางนั้นๆ จนกระทั่ง ๘๐ องค แลวพระสงฆ
เหลานี้ทานก็ไมไดตื่นในลาภในยศ สักการบูชา ทานไมไดเปนบายศ ทานก็เปน สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราอยู แลวเปนยังไง  

ทีนี้ที่วาหนักในลาภในยศกับพระปานี้แปลกกัน แปลกในทางบวกหรือแปลก
ในทางลบ เอาวาไปซิ ถาวาแปลกในทางลบ เปนยังไงถงึวาแปลกในทางลบ พระปาผิด
อะไร ถาวาแปลกในทางบวกเราก็ไมสงสัย เพราะทานมาดวยความถูกตองแลว เอาวาไป
อีก 

พิมพไทย กรณีแบบนี้หลวงตาจะทําอยางไร ใหประชาชนสวนใหญเขาได
เขาใจวาพระวัดปายังยึดศีลยึดธรรมอยู มั่นคงในธรรม ไมไดออกนอกลูนอกทาง อยาง
ที่หลายๆ คนกําลังเขาใจ กลับไปมองเห็นความสําคัญของพระนักเรียนนักศึกษาที่เรียน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ทําอยางไรจะใหคนเขาใจไดครับ 
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หลวงตา ก็ตองเขาเขาใจเขาเอง ผูไปเรียน เรียนเพื่อความเขาใจ เพื่อเหตุ
เพื่อผล ถาปลีกออกนอกลูนอกทางไปทางกิเลสตัณหาก็ไมใชธรรม ถึงจะตัง้เปน
มหาวิทยาลัยสงฆก็ตาม มหาวิทยาลัยสงฆนั้นก็มีแตความรูวิชาของโลกของสงสารเขาไป
เต็มหมด วิชาธรรมไมมีก็ไมมีความหมาย ตั้งโกๆ ไปอยางน้ันละ วิทยาลัยสงฆเขาใจ
ไหม วิทยาลัยของพระพทุธเจา วิทยาลัยปา นั้นเปนหลักธรรมชาติลวนๆ เขาใจเหรอ ที่
จะไปใหความคิดเห็นของเขาเปลี่ยนแปลงไปนั้นใหเปนเรื่องของเขาเอง หลักความจริง
ก็มีอยูอยางนี้ เชนอยางพระปาทานก็เอาหลักความจริงมาประพฤติปฏิบัติ  แลวผูที่ไม
ปฏิบัติจะไปลบลางพระปานี้ผิด เราไมปฏิบัติเราไปลบลางผูทานปฏิบัติ ซึ่งตักตวงเอา
มรรค-ผลอยูตามลําดับลําดาโดยทางศาสนธรรมของพระพุทธเจา มันก็ผิดผูไปตําหนิ ก็
เรียกวาเกงกวาศาสดา ศาสดาประทานโอวาทไวแลวเพื่อใหดําเนนิอยางน้ี ดําเนินอยาง
นี้เถิด เร่ือยไป แลวใหอุตสาหพยายามปฏิบัติอยางน้ีตลอดชีวิตเถิด พระพุทธเจาสอน
มาอยางน้ี 

เร่ืองมรรคผลนิพพาน อยูกับธรรมกับวินัย ซึ่งเปนองคศาสดาแทนพระพุทธเจา 
เปนศาสดาของพระทัง้หลายแทนพระพุทธเจาเมื่อพระองคปรินิพพานแลว ไมไดมี
มหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้เปนศาสดาแทน ไมเคยมี ไปดูซิหลักวิชาในมหาวิทยาลัย
ตางๆ มันมีตั้งแตวิชาของโลกของสงสาร ซึ่งเปนวิชาสกปรกทั้งน้ัน วิชาธรรมไมมี
สกปรก ธรรมเปนธรรม วินัยเปนวินัย ปฏิบัติชําระซักฟอกส่ิงเหลานี้ออกเปนลําดับ นี่
พระปาทานปฏิบัติมาอยางน้ี เขาใจเหรอ เอา ขัดตรงไหนวามา 

ไทยรัฐ  ทําไมพระปามีแตเฉพาะสายธรรมยุต 
หลวงตา โอย มหานิกายก็มี มีเต็มไปหมด อยางสายทานอาจารยชานี้ก็

เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น อาจารยชานี้เปนลูกศิษยมาตั้งแตอาจารยกินรี อาจารยทองรัตน 
ที่เปนอาจารยของอาจารยชามา และอาจารยทองรัตน อาจารยกินรี เปนตนเขามาศึกษา
อบรมกับหลวงปูมั่น แลวอาจารยมีที่มวกเหล็ก ทานเสียที่มวกเหล็ก ปรากฏวาอัฐิของ
ทานกลายเปนพระธาตุนะ นี่เปนลูกศิษยของหลวงปูมั่นแลวมาขอญัตต ิ นี่ทานพูดเปน
ธรรมนะ มาขอญัตติกับทาน โอย ทานอยาญัตติเลย  

ไทยรัฐ  ขอญัตติเปนธรรมยุต 
หลวงตา เพราะทานเหลานี้เปนมหานิกาย มาขอญัตติเปนธรรมยุต ทาน

เลยบอกวาอยาญัตติเลย วางั้น เร่ืองธรรมเรื่องวินัยเปนองคศาสดาแทนเรา พระไมวา
ธรรมยุต-มหานิกายถาปฏิบัติดีปฏบิัติชอบแลวเปนผูที่จะตักตวงเอามรรค ผล นิพพาน 
เสมอกันหมด ไมยิ่งหยอนกวากัน ชื่อเสียงไมสําคัญ ไกเขาก็มีชือ่ ขอใหปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบเถิด ถาหากวาทานทั้งหลายมาญัตติกับพวกผมแลว โลกเขาถือฝกถอืฝาย ถือพรรค
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ถือพวก แลวพระทั้งหลายที่มีจํานวนมากซึ่งเปนฝายมหานิกายน้ันจะเขามาเกี่ยวของกับ
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายเขามาเปนธรรมยุตเสียทานเหลานั้นก็เขาไมติด เพราะฉะนั้น
จึงขอใหเปนอยางน้ีอยูนั่นแหละ ขอใหปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ก็แลวกัน 

เพราะฉะนั้น ทานเหลานี้จึงไมไดญัตติเปนธรรมยุต อาจารยชาก็เปนสาย
เดียวกัน ทานก็ไมไดเปนธรรมยุต ทานก็ปฏบิัติดีปฏิบัติชอบ เปนผูสามารถตักตวง
มรรค ผล นิพพาน ตามที่พระพุทธเจาสอนเสมอหนากัน ทั้งธรรมยุต-มหานิกาย อันนี้
ตั้งชื่อไวเฉยๆ ไกมันกม็ชีื่อ ธรรมยุต-มหานิกายก็เปนชื่ออันหนึ่งๆ ถาปฏิบัติไมดีไมวา
ธรรมยุต ไมวามหานิกายเลวดวยกันทั้งน้ัน ถาปฏิบัติดีแลวสามารถที่จะตักตวงเอา
มรรค ผล นิพพานได ทานวา สุปฏิปนฺโน อชุุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน ไมไดวาน้ีธรรมยุต 
นี้มหานิกาย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อความรูจริงเห็นจริง แลวทานเหลานี้ละเปน
ผูจะตักตวงเอามรรค ผล นิพพาน  

เมื่อสรุปลงวา เอส ภควโต สาวกสงโฺฆ ทานเหลานี้เองเปนเนื้อนาบุญของโลก  
เปนสาวกของพระพุทธเจา ไมวาธรรมยุต-มหานิกายเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิไดดวยกัน
ทั้งนั้นถาปฏิบัติถูกทาง เพราะฉะนั้นทานจึงไมใหญัตติ แลวทานเหลานั้นก็ไมไดญัตต ิ
ดวยเหตุนี้เองสายธรรมยุต-สายมหานิกายจึงมีพระปาอยูดวยกัน เขาใจแลวเหรอ สาย
อาจารยชาก็เปนพระปาดวยกัน มาจากหลวงปูมั่น นี่มีดวยกัน ทั้งธรรมยุต ทั้ง
มหานิกาย แลวมอีะไรอีกละ   

ไทยรัฐ  จริงๆ แลวเรื่องของธรรมยุตกับมหานิกายนี่เปนยังไงครับหลวง
ตา มีความขัดแยง หรือไมมีความขัดแยง หรือเปนคูขนานกันอะไรยังไงหรือเปลาครับ 

หลวงตา ไมไดขัดแยง ถาเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมขัดแยง มหานิกายก็
ลูกพอนั้น ธรรมยุตก็ลูกพอนี้แมนี้ เขามาประสานงานกันเปนคนดีดวยกันแลวดีดวยกัน
ทั้งสอง ถาคนนั้นก็เลวคนนี้ก็เลวก็ทะเลาะเบาะแวงแลวกัดกันเหมือนหมา เร่ืองธรรมยุต
และมหานิกายเปนชื่อเทานั้น ขอใหดําเนินตามรอยของพระพุทธเจา สวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลว ทั้งธรรมยุตทั้งมหานิกายเปนศากยบุตร ลูกศิษยตถาคตดวยกัน ไมมี
การทะเลาะกัน เขาใจไหม เปนผูสามารถที่จะตักตวงเอามรรค ผล นิพพานดวยกนั 
เขาใจแลวนะ ตรงไหนไมเขาใจใหถามมา 

ไทยรัฐ  แตหลังๆ นี่ครับ นอกจากมีธรรมยุต-มหานิกายแลว ก็มคีวาม
พยายามที่จะแบง อยางพระธรรมยุตที่อยูในเมอืงกถ็ือวาเปนพระธรรมยุตอีกแบบหนึ่ง 
ก็คืออยูเปนพระบานธรรมดา และพระมหานิกายเขาใจสวนใหญวาเปนพระบานที่อยู
สบายๆ และแบงวาจะเปนสายของพระปา สายหลวงตา คือเปนพระปา อาจจะไม
นับเปนธรรมยุตหรือเปนมหานิกาย 
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หลวงตา ทานก็ออกมาจากชื่อเดิมนั่นแหละ มหานิกายก็มาเปนพระปาก็
ได ธรรมยุตมาเปนพระปาก็ได เปนพระปฏิบัติดีแลวก็ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
เหมือนกัน นั้นแลคือสาวกของพระพุทธเจาไดเหมือนกัน เขาใจแลวเหรอ  

ไทยรัฐ  ที่เขาวาหลวงตาออกมาเคลื่อนไหว เร่ืองเกี่ยวกับการคัดคานการ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สังฆราช หรือเร่ืองตราของสมเด็จพระสังฆราชที่มีการนํามาใช 
หลวงตาวาเปนเรื่องธรรมยุตขัดแยงกับมหานิกายนี่จริงหรือเปลาครับหลวงตา 

หลวงตา ขัดแยงทั้งนัน้ อันนี้ผิดทั้งน้ัน ใครก็ขัดแยงไดถาจะขัดแยงนะ ถา
ไมขัดแยงจะปลอยใหเขากลืนกินก็กลืนกินได ยากอะไร เพราะอันนี้ไมมีในหลักธรรม
หลักวินัย อยางพระสังฆราชมีมากี่องคๆ ใครไดเคยตั้งใครทํางานแทนสมเด็จสังฆราช
พอจะแผอํานาจออกมาอยางน้ีไมเคยมี อันนี้เปนแผอํานาจมากทีเดียว เพียงจะเริ่มตน
เปนสังฆราชเทานั้น แลวบีบบี้สีไฟพระในวงสังฆมณฑลนี้แหลกเหลวไปหมด เราพูด
ตรงๆ บีบไมไดแตคณะกรรมฐาน คณะพระปา ไมกลามาแตะ นอกนั้นเอาเบ็ดรอยจมูก 
รอยจมูกไปหมดแลวใหอยูในนี้ อันนี้ก็เพราะเห็นแกอะไร เห็นแกดินเหนียวติดหัว 
เขาใจไหม พวกยศ พวกลาภ พวกอะไรสมณศกัดนะแสกอะไรเราก็ไมรูเราเปนคนปา 
พวกยศ พวกลาภ พวกรายไดรายรวย ชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็แลวแต มันหวงอันนี้ยิ่ง
กวาชาติกวาศาสนา มนัจึงไมกลาออกมา ถาออกมาแลวกลัวดินเหนียวติดหัวนั้นตกออก 
เขาใจเหรอ มันอาจเปนอยางน้ีก็ได หรือวาทานไมอยากเขามายุง ความดี ความผิด 
ความถูก ทานก็เรียนมาเหมือนกันทานก็รู ทานอยูดวยความสงบก็มี เขาใจเหรอ  

ที่เราออกมา จะวาออกมาหรือไมออกมา เราก็โตตอบกันตามเหตุตามผล วาจะ
ออกมาไหนเราก็ไมเห็นออกมา เวลานี้พูดอยูนี้เราก็ออกไปไหน เราก็นั่งอยูบนศาลานี่ มี
ผูมาถามเราก็ตอบอยางนี้ วาเราออกไปไหนละ พิจารณาไหม เมื่อมีผูมาถามเราก็ตอบ
ตามที่มาถาม หรือวาเราออกไปไหน หรือเราออกไปขาศึกศัตรูที่ไหน ขึ้นเวทีที่ไหนเรา
ไมไดขึ้น มแีตพวกนี้รุมเขามาหาเรา ถามเพื่อเหตุเพื่อผล เราก็ตอบตามเหตุผลใหฟง 
แลววาเราออกมาคัดคานตานทานยังไง ไมออก ถาออกมาก็ออกมาดวยรวมกันทั้งพระ
ที่จํานวนมากมายเปนรอยเปนพันเปนหมื่น มาเพื่อชําระสะสางสิ่งเลวรายทั้งหลายที่ไมมี
ในธรรมในวินัย เปนกาฝากทั้งนั้น แลวจะมากลืนกินตนไมตนนั้นใหฉิบหายไป เพราะ
ตนไมตนใดที่มีกาฝากมากตนไมตนนั้นตองตาย มันเกิดกาฝากแลวมันกินเนื้อกินหนัง
ของตนไม เล้ียงลําตนของมัน แตตนไมตาย กาฝากยัง(อยู) เขาใจไหม  

อันนี้ก็เหมือนกัน พวกกาฝากทั้งหลายไมมีธรรมมีวินัย มีแตเร่ืองกิเลสตัณหาจะ
เอาใหไดอยางใจๆ กุเร่ืองนั้นขึ้นมากอเร่ืองนี้ขึ้นมา กอกวนขึน้มา ผูที่ทานมีธรรมมีวินัย 
มีหลักมีเกณฑทานก็ตองมาปดมาแกออก มาชําระสะสาง แลวก็ยังมาหาเรื่องทานวามา
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กอกวน ดไีมดีจะวามาทําสงฆใหแตกจากกัน นั่นฟงซิ ทานทําใหแตกจากกันที่ไหน ทาน
มาประสานตางหาก ชําระสะสางตางหาก พระปาองคไหนที่ปฏิบัติผิดธรรมผิดวินัย
ออกมาชําระลางน่ีเราไมเคยเห็นองคไหน นอกจากเรื่องราวที่มันเต็มอยูทีไ่มกําหนดวามี
กี่หมื่นกี่พัน มันมากกวาหมื่นกวาแสนเวลานี้ ที่กอกวนยุงเหยิงวุนวายอยูนี้มากยิ่งกวา
พระจํานวน ๕๐๐ หรือ ๑๐,๐๐๐ องคนี้ ที่มาชําระดวยความเปนธรรมเปนวินัย ทานไม
มีเสียหายอะไร เขาใจเหรอ แลวมีอะไรตอไปอกีละ 

ไทยรัฐ  หมายความวาทางฝายบานเมือง และพระผูใหญที่อยูในสาย
ปกครองนี่พยายามที่จะใชอํานาจมากกวาใชเร่ืองของธรรมะ เร่ืองของพระวินัยหรือ
เปลาครับหลวงตา 

หลวงตา ถาใชเร่ืองธรรมวินัยแลวไมไดเถียงกัน บอกตรงๆ เลยก็ได ไม
บอกก็ไดวาใชอํานาจ อํานาจของกเิลสตณัหา อํานาจแหงความโลภโลภา ความ
ตะกละตะกลามในลาภในยศ ในอํานาจตางๆ ปาๆ เถื่อนๆ ไมสําคัญขอใหไดก็แลวกัน 
อันนี้ทําโลกใหเดือดรอนได ศาสนาก็เดือดรอน แมแตพระปาอยูในปาทานก็เดือดรอน
ตองออกมากําจัดกัน เพราะน้ีไมใชทางของศาสดา ทางของศาสดาอยูดวยความสงบงบ
เงียบ ธรรมมีวินัยมีใหพากันปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย ศาสนาและ
ประชาชน พระเณรก็สงบรมเย็น ถามีเร่ืองกาฝากเขามาอยางน้ีมีมากมีนอย เทาไรก็เต็ม
ขาดสะบั้นไปไดทัง้ชาตทิั้งศาสนาโดยไมสงสัย เพราะกาฝากเหลานี้มีจํานวนมาก เขาใจ
ไหม 

ไทยรัฐ  ถาเรามีพระผูใหญที่เปนตนแบบที่ไมถูกตอง ชอบใชอํานาจ
มากกวาใชเร่ืองพระธรรมวินัย แลวพระใหมๆ นี่เขาจะเติบโตขึ้นมาเปนแบบไหนครับ
หลวงตา 

หลวงตา พอเขาเปนเสือโครงเขาก็เปนเสือโครงละซี พอเขาเปนยักษ
ลูกหลานก็เปนลูกยักษหลานยักษไปละซ ิ ถาเปนคนดีก็เปนจอมปราชญเปนนักปราชญ 
ลูกนักปราชญ หลานนักปราชญไปละซิ เขาใจเหรอ มันก็มีอยางน้ัน 

ไทยรัฐ  อนาคตของพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆนี่จะเปนยังไง 
หลวงตา เปนยังไงก็ดกูันอยูนี้มันเปนยังไง เวลานี้ความขัดแยงเปนยังไง 

ถาความขัดแยงมันลงกันไมไดมันเปนไดทุกแบบ ถาลงกันตามหลักธรรมหลักวินัย เอา
ความถูกตองเปนกฎเปนเกณฑแลว ไมมีใครที่จะเรียนมากยิ่งกวาพวกนี้ เขาใจไหม จะ
สงบทันที แตนี้มันไมไดสนใจกับอรรถกับธรรมกับวินัยซิ สนใจตั้งแตเร่ืองกิเลสตัณหาที่
จะพาโลกใหลมจมนั้นเอง 
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ไทยรัฐ  ในเรื่องความขัดแยงที่เกดิขึ้น ถาสมมุติวาใหพระคุยกับพระก็
หมายความวาเร่ืองที่เราขัดแยงกันอยูอาจจะจบ 

หลวงตา ถาพูดเปนธรรมมันก็จบ ถาพูดเพื่อทะเลาะ เพื่อกัดกัน พระตอ
พระก็เปนหมากัดกันได เขาใจเหรอ ถาพดูเพือ่เปนธรรม ปรึกษาหารือเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมแลวพูดได ไมพดูก็เขาใจเพราะเรียนมาดวยกัน อะไรผิดธรรม อะไรผิดวนิัยรู
ดวยกัน ไมมีใครที่จะเรียนมากยิ่งกวาพวกนี้ แตทําไมมันจงึมาขวางธรรมของ
พระพุทธเจา ก็เพราะมันไมยอมฟงเสียงธรรมเสียงวินัยนั่นเอง นี่ละที่มนัทะเลาะกัน
เพราะเหตุนี้เอง ผูฟงเสียงธรรมเสียงวินัยอยู อะไรที่จะเขามาทําลายผูรักษาอยู สมบัติ
อันลนคานี้มันก็ตองไดตบไดตอยกัน เขาใจเหรอ  

ดังทีพ่ระออกมานี้ทานมาชําระ  ทานไมไดมาเปนขาศึกตอผูใดนี่นะ ทานมาชําระ 
เอาหลักความจริงออกมาพูด เอาถาหากวาผิดตรงไหนก็ไมเห็นใครคานมา เพราะหลัก
ของทานถูกตองตามหลักธรรมวินัย แตที่มันเกิดมานี้มันเปนอยูตลอดเวลานี้มันไมมี
ธรรมไมมีวินัย เอามาอางไมมี มีแตเร่ืองปลอมๆ ทั้งน้ัน มากุขึ้นเปนเรื่องของจริง ยก
มูตรยกคูถขึน้มาเปนทองคําทั้งแทงโปะหัวคนทั้งประเทศ ทั้งชาติทั้งศาสนาใหจมไปดวย
เปนมูตรคูถ เปนสวมเปนถานกันหมดทั้งประเทศเทาน้ันแหละ ที่เรียนมามันไมสนใจ
ปฏิบัติ ถาสนใจปฏิบัติแลวศาสนาใดจะเลิศเลอยิ่งกวาพุทธศาสนาของเรา เปนศาสนาที่
เลิศเลอสุดยอดแลว สวากขาตธรรมตรัสไวชอบ ขอใหปฏิบัติตามน้ีเถิด ก็เทานั้นเอง  

ไทยรัฐ  อยางกรณีขดัแยงที่เกิดขึน้ องคกรสงฆหรือรัฐบาลเองเขาก็บอก
วาส่ิงที่เขาทํามันถูกตอง แลวพยายามที่จะทําใหคนทั้งประเทศนี่เชื่อวาส่ิงที่รัฐบาลและ
คณะสงฆนี่ทาํถูกตอง สวนการเคลื่อนไหวของพระปานี่ผิด ทีนี้อยากจะถามหลวงตาวา 
การโฆษณาชวนเชื่อประเภทนี่ครับหลวงตา มันมีผลอะไรตอความนาเชื่อถือของพระปา 
หรือหลวงตาหรือเปลาครับ หมายถึงวาคนทั่วประเทศถูกทําใหเชื่อวาส่ิงที่รัฐบาล หรือ
คณะสงฆทํานี่มันถูกตอง 

หลวงตา มันไมถกูตองเดี๋ยวนี้นะ จะไมใหคานไดยังไง ถาถูกตองจะมา
คานทําไมพระปา ไมคาน อันนี้คือมันไมถกูตอง มาตั้งโออาสวยๆ วารัฐบาลรัฐแบน
อะไรก็ไมรู ความประพฤติเลวยิ่งกวาสวมกวาถาน ใครจะไปยอมเชื่อ ใครจะไมคัดคาน 
เอากันตรงนี้ซี เราจะเอาชื่อเอาเสียงใหญๆ มาเบง อยามาเบงกับธรรมกับวินัย ไมมี
อะไรใหญยิ่งกวาศาสดา อันนี้เปนพวกสวมพวกถาน พวกกิเลสตัณหามันจะใหญยิ่งกวา
ศาสดาไมได ถาเรายอมรับตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวจะมีเร่ืองอะไร เพราะส่ิง
เหลานี้มีหลักธรรมหลักวินัยประกันอยูแลว มันไมยอมทําตามนั่นซี มันจะเอาตามใจ
สกปรกของตนเอง แลวไปกวาดไปตอนเอาคนอื่นที่ไมรูอีโหนอีเหนเขามาเปนเครื่องไม
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เครื่องมือ แลวก็ทําลายคนไดทั้งชาตทิั้งศาสนา ไมอาจสงสัย เขาใจเหรอ เร่ืองก็มีเทานั้น 
แลวจะใหหลวงตาวาอะไรอีกละ 

ไทยรัฐ  ความไมถูกตองที่เกิดขึน้นะครับ ถาหลวงตาจะออกมาตอสู
คัดคาน หลวงตาไดตั้งเปาหมายหรือเปลาครับวาเราจะตอสูใหถึงตรงไหน 

หลวงตา ไปถามเขาเสียกอน เขาตั้งเปาหมายหรือไมเปาหมายเอาไฟเผา
โลกอยูเวลานี้มีเปาหมายหรือไม การตอบของเรามีเปาหมายหรือไมเปาหมายมันก็รู
กันเอง เขาใจไหม ทางนั้นผิดมาเขาตั้งเปาหมายหรือไม ทางนี้ถูกตัง้เปาหมายก็คือ
ความถูกตองซึ่งปฏิบัตอิยูแลว มีเทานั้นเอง แลวมีอะไรอกีละ 

ไทยรัฐ  เคยฟงหลวงตาเทศนครับ หลวงตาเปนเพื่อนกับสมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรฯ อยากจะใหหลวงตาเลาความสัมพันธระหวางหลวงตากับสมเด็จ
พระสังฆราช 

หลวงตา ไมเลา เพราะเรื่องสมเด็จพระสังฆราชก็เคยรูกันแลว เลาไปหา
อะไร เปนเรื่องของบุคคลไปแลว พูดถงึเร่ืองสวนรวมซิ ที่มันจะกระทบกระเทือนแก
สวนรวม เขาใจแลวเหรอ สมเด็จสังฆราชก็เคยกันแลว 

สารสวรรค หลวงตาครับ เขาบอกเมืองอุดรไมมีพระอรหันตจริงไหมครับ 
หลวงตา ถามีแตคนตาบอดมันก็จริงหมดโลกนั่นแหละ ถามีคนตาดีอยูมัน

จะบอดเทาไรผูตาดีก็มีอยูอยางน้ันจะวาไง แลวจะไปลบคนตาดีใหบอดเหมือนกันมนั
ลบไมได ผูตาดีมันดีอยู ผูบอดก็ใหมนับอดไปละซิ เขาใจหรือเปลาละ เอาคานมาอีกถา
วาผิดนี่ ผิดไหมที่พูดไปนี้ 

สารสวรรค ไมผิดละครบั 
หลวงตา เอาพูดมา เวลานี้จะตอบ 
พิมพไทย หมายถึงวาพระปานําพระวินัยออกมาชําระสะสางสิ่งที่ไมถูกตอง 

ใหถูกตองเสีย ตรงนี้นะครับหลวงตาไมมีกําหนดเวลาวาจะเมื่อไร 
หลวงตา อันนี้ก็แลวแตปรึกษาหารือกันเพื่อลงความสัตยความจริง ที่จะ

ใหโลกสงบ ศาสนาสงบลงได ก็ขึ้นอยูกับฝายผิดฝายถูกที่จะลงความเห็น โดยถือ
หลักธรรมหลักวินัยเปนจุดศูนยกลาง ถาจะเอาทิฐิมานะความรูความฉลาด หรืออํานาจ
บาตรหลวงของตนมาบีบบี้สีไฟยังไงกไ็มสงบ ความสงบจะสงบไดดวยธรรม กิเลสจะไม
พาใครสงบเลย ถาเปนธรรมสงบ ไมไปไหนเลยละ เอามีอะไรวามาเวลานี้จะตอบนะ ให
ถามมาเลยบอกตรงๆ นะ เราจะตอบ เอาใหถามมา แลวมีอะไรอีกละ  

เอะอะๆ มตีั้งแตหาเร่ืองใสพระปาๆ พวกนี้มหาโจร-มหามารที่กําลังจะกลืน
ชาตบิานเมืองอยูนี้มันเปนอะไร ไมไดยอนหลังดมูันบางเหรอ ที่จะทําลายชาติ พระปา
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ไมไดทําลายชาตินะ พระปาสงเสริมชาติ สงเสริมศาสนาเต็มกําลังความสามารถ ไอพวก
นี้มันไมไดปฏิบัติ ธรรมวินัยมันเรียนมาก็ไมสนใจปฏิบัติ มันหาแตขวากแตหนามแต
ฟนแตไฟมาเผาชาติบานเมือง ยกตัวอยางเชน เราชวยชาติบานเมืองที่ผานมานี้เปน
เวลา ๖ ป เอาใหเห็นตัวอยางชัดๆ นะ แลวพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทยไดออกชวย
ชาติบานเมืองของตนตามกําลังความสามารถ จนกระทั่งไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันกับ 
๓๑๒ กิโลคร่ึง มอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว และดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐  
เรียกวามอบเขาหมดแลว  

นี่เปนกําลังของพี่นองชาวไทยเราที่อุตสาหพยายาม แลวพวกนี้เปนรายตัวก็ได
ตั้งแตใหญๆ เบ้ิมๆ มาละ มหายักษลงมา เขาใจไหม คนนี้จะไดเอาทองคาํหรือเงินบาท 
หรือดอลลารนี้เขาไปชวยชาติบานเมืองหรือไม ในฐานะที่เธอเปนคนของชาติไทย  เธอ
ไดมีสวนใดบางเขาไปสนับสนุนพอที่จะมาทําลายเวลานี้ คําวาทําลายคืออะไร เราจะยก
มาอีก คือพวกนี้ทําความดีที่ไหนๆ ไอพวกเลวรายทั้งหลายนี้จะไปกดีไปขวาง ไปทําลาย 
แมที่สุดเขานิมนตพระไปแสดงอรรถธรรมเพื่อนําสมบัตินั้นเขาสูคลังหลวงของเรา มันก็
ไปกีดไปขวาง ไปคัดไปคานตลอดมาพวกนี้ และมันเคยมีหลายไหนมันเอาทองคํามาให
สักหนึ่งบาท ขามีสิทธทิี่จะคัดคานตานทานในสิ่งที่ทานทั้งหลายทําไมถูก อยางน้ีไมมี 
ทองคําบาทหนึ่งก็ไมมี ดอลลารหนึ่งดอลลกไ็มมี ตลอดเงินไทยไมมี  

คนดีทํางานกันทั่วประเทศไทย ทัง้ฝายพระเจาพระสงฆ ทั้งฝายฆราวาส ชวยกัน
สุดเหวี่ยง มันไมไดมาชวยสักนิดหนึ่ง มีแตมาทําลายๆ พวกนี้ไปทีไ่หนทําลายที่นั่น 
กอกวนที่นั่นเรื่อยมา ทานทั้งหลายชั่งดูซิอะไรจริงอะไรปลอม คนเรารักชาติทุกคน เสาะ
แสวงหาความดี สมบตัิเงินทองมาเขาคลังหลวงของเรายังเปนความผิดสําหรับพวกนี้ 
พวกนี้เห็นวาเปนความผิดหมด จึงไดมากีดกันคัดคานตานทาน แลวมันเอาสมบัติอะไร
เขามาใหชาติไทยของเราไดชมบางมไีหม ทองคําบาทหนึ่งก็ไมเคยมี ดอลลารดอลล
หนึ่งก็ไมเคยมี ตั้งแตเราเริ่มชวยชาติบานเมืองเรายังไมเคยเห็นรายใดในคนจําพวกนี้นะ 
ที่ไดเขามาสงเสริมชาติไทยของเราดวยการบริจาค แตการทําลายนี้ไปทุกแงทุกมมุ ไปที่
ไหนกอกวนที่นั่น ทําลายที่นั่น ยุแหยที่นั่น อันนี้เปนพื้นฐานนิสัยสันดานหยาบของมัน 
เปนมาตั้งแตใหญๆ เบ้ิมๆ มาโดยลําดับ ไปที่ไหนมีอยางน้ีทั้งนั้น  

ทานทั้งหลายพิจารณาซิ หลวงตาพูดตามหลักความจริง เอาถาหากวาหลวงตานี้
พูดผิดเอาคอไปตดัเลย นี่ไดเห็นไดยินแลวจากประชาชนทั้งหลาย บางรายเขาก็ยุบยอบ
ไปเหมือนกนั เพราะมันมาขูเขา บางรายเขาไมสนใจเขาทําของเขาเรื่อยมา นี่ละเปน
ยังไงพวกนี้มนัทําความดีงามอะไรแกชาติแกศาสนาของเรา พอที่จะมีแกใจฟงมัน มแีต
เร่ืองจอมปลอม แสดงออกมาเหลาน้ีจอมปลอมทัง้น้ัน เวลานี้ก็จอมปลอม ออกมาตั้ง
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แบบนั้นตั้งแบบนี้ มีแตแบบจอมปลอมของมันทีต่ั้งทั้งน้ันละ ไมไดมีความจริง ถามี
ความจริงเถียงทําไม ทะเลาะกันทําไม หลักธรรมวินัยมีดวยกัน ตางคนตางปฏิบัติกส็งบ
เย็นใจไปดวยกัน อันนี้มันไมปฏิบัตติามหลักธรรมหลักวินัย มันปฏิบัติแหวกแนวไป
ตามแนวทางของเทวทัต เพราะฉะนั้นมันจึงขัดกับคําสอนของพระพทุธเจาอยูโดยดี
ตลอดมานั่นแหละ เอาพูดเทานี้กอน แลวมีอะไรวามาอีก 

พิมพไทย ทราบมาวามีพระสงฆกลุมหนึ่ง พยายามที่จะรวบรวมพระที่อยู
ในสายการปกครองใหไดมากกวาจํานวนพระปา เพื่อจะใหเปนคณะสงฆลงมติให
แตงตั้งครูบาอาจารยของเขาขึ้นเปนพระสังฆราชนะครับ 

หลวงตา ใหมันยกภูเขามาตั้งก็ได เทียบเหมือนกับธนบัตรปลอมเขาใจ
ไหม ธนบัตรปลอมใบหาก็ตาม สิบก็ตาม รอยกต็าม พันกต็าม มีแตธนบัตรปลอม มา
กองไวเต็มภูเขา แลวจะเอานี้มาเปนอํานาจมาบีบบังคับธนบัตรจริง เขาใจไหม ธนบัตร
จริงใบหาบาทเต็มหาบาท คุณภาพของธนบัตร สิบบาท รอยบาท พันบาท เปนของจริง 
นี้คือธนบัตรจริง อันไหนมีน้ําหนักกวากัน อันใดเปนเครื่องยืนยันได อนันั้นทั้งหมด
ปลอม อันนี้ทั้งหมดจริง เอา เอามาเทียบดูซิ มันจะมีจํานวนมากนอยเอาน้ําหนักนี้มา
ทับกันไมได ตองเอาความจริงมาทับกัน มาแขงกนัใชไหม ของจอมปลอมมาทับไดยังไง 
ของจริงมอียูนี่ เขาใจหรือ  

เชนยกมูตรยกคูถมา มตูรคูถนี้กองเทาภูเขา ทองคําแกมีเทาไรเอามาเทียบกัน 
ทองคํานี้คือวาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทรงธรรมของพระพุทธเจาไว เทียบกับทองคาํทั้ง
แทงๆ แลวอันนั้นมีแตมูตรแตคูถ จะยกมูตรยกคูถมาวาเปนกําลังใหญมาทับทองคาํทั้ง
แทงใหคนยอมรับ ไปเอามูตรคถูของมันทัง้หมด ทองคําทั้งแทงน้ีปลอยใหจมดินไป 
เปนไปไดไหม อันนี้ก็เหมือนกัน มนัจะเอาโคตรมาตั้งเปนใหญเปนโตขนาดไหนก็ตาม
ความจริงมีอยู เราเอาความจริงตอบกันตางหาก เราไมเอาจํานวนมารบกันนะ เอาความ
จริงรบกัน เขาใจเหรอ เอามีอะไรวามา เวลานี้กําลังเตรียมจะตอบ ใหถามมา เวลานี้จะ
ตอบใหถามมา เราจะตอบเต็มเหนี่ยวเลย 

พิมพไทย ถาเขาตั้งขึ้นมาจนได ทั้งๆ ที่ผิดก็ตัง้ขึ้นมา 
หลวงตา ตั้งขึ้นมาก็ลมไปธรรมดาของมัน มนัจะตั้งขึ้นมาก็ตั้งกองขี้ขึน้มา

ใครจะไปดูมนั ทองคําตัง้ไมตัง้ก็เปนทองคําอยูอยางน้ีแลวจะใหวาไง เอาพิจารณา ผิด
หรือถูกหลวงตาบัวพูดนี้นะ ก็ตั้งของปลอม ของเลอะๆ เทอะๆ มาก็เหมือนกองมตูร
กองคถู  มนัจะตั้งใหญโตขนาดไหนก็ใหมันตั้งมา เขาใจเหรอ ทองคําแทงเดียวเทานี้ 
ฟาดหนาผากมนัหงายหมาทั้งโคตรมนัเลย เขาใจเหรอ อยาวาหงายแตมัน หงาย
จนกระทั่งโคตรมันเลย 
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พิมพไทย แลวจะทํายังไงใหคนสวนใหญเขาเห็นวาอันนี้ของปลอม อนันี้
ของจริงครับ 

หลวงตา เอาก็พูดใหฟงอยูนี้ ของจริงของปลอมกพ็ูดไปดวยกัน ทําไมจะ
ไมฟง ถาไมฟงก็จมไดชาติไทยเรา  

พิมพไทย เหมือนกับวาหลวงตาพูดในวงแคบ แตถาหากวาฝายที่เขามีส่ือ
อยูในมือมากๆ มีทีวี มหีนังสือพิมพอยูในมือเยอะๆ  

หลวงตา ส่ือก็ส่ือปลอม ของคนปลอมทั้งน้ันนีน่ะ ไมไดของจริง อะไรมา
ปลอมหมด เหมือนอยางเครื่องใชของนักโทษ มนัไปเปนนักโทษแลว เส้ือก็เส้ือนักโทษ 
กางเกงนักโทษ รองเทานักโทษ หมวกนักโทษ อะไรอยูในนี้เปนนักโทษหมด ใครชมมัน
ไหม มันก็เปนนักโทษไปดวยกัน มันจะตั้งมาขนาดไหนก็แบบคนในเรือนจํา เขาใจเหรอ 
คนนอกเรือนจําคนเดียวมีคามากกวา แนะก็เทานั้นเอง 

สารสวรรค อนาคตจะมนีิกายเพิ่มอกีไหมครบั 
หลวงตา อยาถามมา เรายังไมตอบ ไมถงึกาลตอบไมตอบ เอาวงน้ีที่

วินิจฉัยกันอยูเวลานี้นะ 
ไทยรัฐ  หมายความวา จริงๆ แลวพระเองนี่ก็ไมตองการอะไรมากมายใช

ไหมครับหลวงตา 
หลวงตา จะตองการอะไร พระพทุธเจาไมตองการ บริขาร ๘ เทานั้น 

เขาใจเหรอ บาตร สบง จีวร สังฆาฏิ ประคดเอว ธัมมกรกเครื่องกรองน้ํา มีดโกน กลอง
เข็ม มีเทานี้พอ เทานั้นเอง 

ไทยรัฐ  แลวพวกอํานาจยศถาบรรดาศักดิ์มันมายังไงครับหลวงตา  
หลวงตา มันก็มาตามความอยากได อยากร่ําอยากรวยของมันนั่นแหละ 

เราดนเดาไปเฉยๆ เขาไดมาแบบไหนเราไมไดไปตามดู ถาอยากทราบไปตามดูเขาซิวา
เขาไดมาแบบไหน เราไมไดไปตามดูเราก็พูดดนเดาไปอยางน้ัน ส่ิงไหนที่ดนเดาเราก็
บอกวาดนเดา ถาอยากรูชัดเจนใหไปตามถามมันดูซินะ ไดมาแบบไหนนี่นะๆ เขาใจ
ไหม บอกวาเอาๆ ใหถามมา เวลานี้จะขึ้นเวที ขึ้นเวทีแลวใหถามมาเดี๋ยวนี้เลย ใหถอย
ใครไมเคยถอย สามแดนโลกธาตุนี้เราไมเคยถอย มีแตมูตรแตคูถทั้งนั้น มันจาอยูใน
หัวใจนี้แลว 

พิมพไทย จากภาพที่มองเห็นระยะสองสามวันที่ผานมาก็ดี หรือระยะที่พระ
ปาออกมาเคลื่อนไหวก็ด ี มองดูแลวคนสวนใหญจะไปนิยมของปลอมมากกวาของจริง
นะครับหลวงตา 
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หลวงตา มันก็ชะตาของชาติไทยเราเทานั้น ชะตาของศาสนาเราชาติไทย
เรา อะไรก็ชวยไมได ถาไมใหชวยเราก็ชวยไมได เราชวยตัวเองเราพอแลว เราไมหวังให
ใครมาชวยเรา สําหรับเราเองเราพอแลวไมมีใครใหชวย ที่เราพูดนี้เราชวยโลกตางหาก  
สําหรับเราไมตองการใหใครมาชวย เราพอทุกอยางแลว เราเทศนดวยความพอแหง
ธรรมทั้งหลายมีในหัวใจ เพราะฉะนั้นเราจึงไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดน
โลกธาตุนี้ ไมเคยมี 

พิมพไทย หลวงตาเมตตาไปชวยประชาชน ใหเขารูแจงเห็นจริงบางไหม
ครับ วาส่ิงไหนปลอม ส่ิงไหนจริง 

หลวงตา ก็หนังสือพิมพ วิทยุ นี้มนักวางขวางยิ่งกวาหลวงตา ทําไมไมเอา
ไป เอาไปบางซิ หลวงตาพูดวอๆ เทานี้ไดเร่ืองอะไร ของมเีต็มอกอยูนี้เอาไปนั่นเขาซิ 
เขาใจแลวเหรอ 

พิมพไทย แลวทํายังไงใหพิมพไทยเปนหนังสือพิมพใหญๆ ไดครับ 
หลวงตา พูดตามความสัตยความจริงมันจะคอยเปนของมันเอง (สาธุ) ถา

เร่ืองจอมปลอมนี่เขาเอาเงินมาจางมาโปะใหๆ ออกขาวอยางนั้นๆ ใหฉันหนอยนะ นี่มี
แตเร่ืองโกหก ใหโกหกชวยฉัน ฉันจะเอาเงินให อยางน้ีหนังสือพิมพเจง ชาตเิจง 
หนังสือพิมพไมเจงไดเหรอ เขาใจไหม ชาติเจง ศาสนาเจง ศาสนาจม ชาติจม 
หนังสือพิมพจะไปเดนอยูบนฟาไดยังไง จมไปดวยกัน ถาเราเห็นแกชาติแกศาสนา แก
บานแกเมืองของเราแลวมีอะไรเราก็ตามมีตามเกดิ จนก็จนเราจนในทามกลางเมืองไทย 
ขออยาไปทําความชั่วชาลามกใหเสียชาติบานเมืองและศาสนาของเราเปนที่พอใจ เอา
ความสัตยความจริงออกพูดซิ เขาใจเหรอ นี่เขามาโยนบาทไหนใหคนนั้นความับ คนนี้
ความับ จมเมืองไทย เห็นแกคาจางรางวัลจมได ถาเห็นแกชาติบานเมืองไมจม เขาใจ
เหรอ 

ไทยรัฐ  หลวงตาครับ คณะสงฆควรจะมีระบบการปกครอง หรือการ
ดํารงอยูในคณะสงฆยังไงครับหลวงตา 

หลวงตา ทานมีระบบอยูแลวถาพูดตามหลักธรรมชาติ ธรรมวินัยเปน
เครื่องปกครองสงฆไดอยางแมนยํามาตั้งแตพระพทุธเจา อันนี้มันตั้งขึ้นทานั้นทานี้ที่มัน
มายุงอยูเวลานี้ มันกลายเปนกาฝาก ปกครองแบบนั้นปกครองแบบนี้ สุดทายก็กวาน
เขามาหัวอกของตัวเอง เปนใหญ เปนอัตตาธิปไตย เอาตนเปนใหญ ทีนี้มันก็เหลวไหล
ไปหมด ถาเอาธรรมวินัยเปนใหญแลวไมมีอะไรพดูกันละ  

ไทยรัฐ  แตจรงิๆ พระเองกไ็มตองการปกครองหรือพนัธนาการอะไรที่
มันวุนวาย 



 ๑๖

หลวงตา หลักตามธรรมชาติแลวทานปกครองของทานอยูแลว ความเปน
ผูใหญผูนอยทานก็เคารพเปนลําดับลําดามาตั้งแตครั้งพระพุทธเจา ครั้งพระพุทธเจาไม
เห็นวาตั้งคนไหนเปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ไมมีในหลักธรรมวินัย มามีใหมๆ นี้แหละ 
มันถึงไดยุงตลอดเวลา เพราะไมไดสนใจธรรมวินัย สนใจตั้งแตกฎระเบียบบาอะไรก็ไม
รูแหละ 

ไทยรัฐ  หมายความวา ทางคณะสงฆเองก็พยายามที่จะไปเลียนแบบการ
ปกครองทางโลก  

หลวงตา นั่นแลว เอาโลกเขามาแลวมาเหยียบธรรมมันก็ยุงละซิ ถาโลก
เปนโลก ธรรมเปนธรรมเสียก็สบายๆ  

ไทยรัฐ  ตอนนี้ปนกนัหมดทั้งโลกทั้งธรรม 
หลวงตา ปนกันหมด เราจะเห็นไดชัด ตัง้แตเราเรียนหนังสืออยูนั้นนะ 

เด็กเขามาเปนลูกศิษยพระอยูในวัดหนึ่งๆ มีนอยเมื่อไร แตเขาไปเรียนอยูนอกวัด เปน
โรงรํ่าโรงเรียนของเขาตางหาก พระก็ไมไดมีความรูวิชาของทางโลกเขามาเจือปน มีแต
หลักธรรมหลักวินัยลวนๆ เรียนนี้สงบเย็นเรื่อยมา เพราะวิชาทางโลกกับทางธรรมไมมา
คละเคลากันใหเปอนเปรอะเลอะเทอะสกปรก เขาใจไหม ทางโลกก็เปนทางโลก ทาง
ธรรมเปนทางธรรม และตางคนตางปกครองกันไปมันก็ดีมาอยางน้ัน  

เดี๋ยวนี้มันเอากิเลสตัณหาซึ่งเปนวิชาต่ําๆ ของคนมีกิเลสเขามาคละเคลากับ
ศาสนา ศาสนาเลยกลายเปนมูตรเปนคูถใหกิเลสเหยียบแหลกลงไปหมดเวลานี้ เรียน
มันปนขึ้นไปอยางน้ันนะ เรียนวิชาธรรมะเอาธรรมะเปนเขียงเหยียบขึ้น เพื่อความดีด
ความดิ้นตามโลกตามสงสาร มหาวิทยาลัยไหนก็เถอะนะเปนอยางน้ันเหมือนกัน เราพูด
อยางอาจหาญ ไปที่ไหนมีตั้งแตวิชาของโลกเตม็มหาวิทยาลัยนั้นๆ วิชาธรรมมีที่ไหน 
ไมไดเหมือนวิชาของพระพุทธเจาที่มหาวิทยาลัยปา 

ไทยรัฐ  พระเรียนไปเพื่อที่จะออกไปรับใชทางโลก 
หลวงตา ก็นั่นแลว มันผิดไปอยางนั้นแลว 
พิมพไทย หมายถึงวาเรียนมา เรียนธรรมเรียนวินัยมาแลวก็เหยียบตรงนั้น

ขึ้นไป 
หลวงตา ใชนั่นแลว ปนไปหากิเลสตณัหา เอาหลักธรรมหลักวินัยเปน

เขียงเหยียบขึ้นแลวก็เอาศาสนาเปนโลบังหนา แลวก็เหยียบศาสนาขึ้นไปเวลานี้ 
ไทยรัฐ  โลกมันกลับ  
หลวงตา มันกลับอยางน้ีละ วาโลกเจริญก็กิเลสน่ันแหละเจริญ ธรรมจะ

เจริญที่ไหน ถาตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรมแลวทานอยูในปาทานเจริญพระ ใครจะ



 ๑๗

เจริญรุงเรืองสวางไสวยิ่งกวาพระที่ปฏิบัติตนตามศีลตามธรรมอยูในปา พูดไดอยางชีน้ิ้ว 
เลย พระอยูในปาที่ออกมาเหลานี้ทานทรงอรรถทรงธรรม ปฏิบัติเร่ืองศีลเร่ืองธรรม 
เขาหากันพูดแตเร่ืองมรรคเรื่องผล เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปญญา วิชาทางโลกมายุง
ไมไดเลย มแีตเร่ืองวิชาธรรมลวนๆ แสดงออกแงไหนมุมใดเปนที่ปติยนิดี เปนกําลังใจ
เสริมซึ่งกันและกัน พระปาทานคยุกันทานเปนอยางน้ันนะ ทานไมไดเอาเร่ืองโลกเรื่อง
สกปรกเขาไปยุงในวัดในวาทาน คุยกันกี่ชั่วโมงมีแตความเพลิดเพลินรื่นเริงดวยอรรถ
ดวยธรรม เพื่อถอดเพือ่ถอน เพือ่เปนกําลังใจที่จะหนุนความเพียรใหยิ่งขึ้นไปทัง้นั้น 
พระปาทานปฏิบัติมาอยางน้ี 

นี่มันมีไหมละ อยูในวัดมันก็อาศัยชาวบานเขากินขาว ถาอยูลําพังธรรมดาไมมี
ใครเอาขาวมาใหกิน เอาผาเหลืองมาคลมุ โกนหัวแลวก็อาตมาๆ เขาใจไหม เวลาวิชา
ความรูกิริยาที่แสดงออก โลกเลวสูนี้ไมได นี่ละมันทําความสกปรกใหศาสนาเปอนอยู
เวลานี้ เพราะอันนี้เอง อยูในวัดหันหนาออกจากวัด มันไมไดหันหนาเขาวัด คือเขาศีล
เขาธรรม รักษาศีลรักษาธรรมดวยความรักสงวนเลย มันวิ่งหาโลกหาสงสารเปนบา
ตลอดเวลา  

สุดทายวัดหนึ่งๆ กลายเปนสวมเปนถานขึ้นมา พระเณรกลายเปนกองมตูรกอง
คูถเต็มวัดเตม็วา ใครไปรูไดเมื่อไร ความปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวมันอยูกับพระกบั
เณรแตละองคๆ ภายในวัดนั่น เขาไมเรียกเฉยๆ วาพระเณรแตละองค นี้คือกองมูตร
กองคถู วดัที่เปนสถานที่อยูของพระเณรนี้คือสวมคือถานเขาไมพูดเฉยๆ หลักความ
จริงมันเปนอยางน้ัน มันไมไดสนใจกับอรรถกับธรรมอะไร อยูโกๆ ไปอยางนั้น 
สวยงามอยางน้ัน ทานผูปฏิบัติตามอรรถตามธรรม ทานอยูในปามาพูดดูซิคําไหน 
ไพเราะเพราะพริ้งดวยอรรถดวยธรรมซาบซึ้งตลอดเวลานะ 

นี่ละพระปาที่ออกมา ออกมาอยางอาจหาญชาญชัยดวยศีลดวยธรรมของทาน 
ไมบกพรอง สมบูรณแบบ อันนี้มันมีศีลมีธรรมสักตัวหรือไมมีกไ็มทราบละ  มีแต
น้ําลาย โกหกมดเท็จโลกตลอดไปๆ มีจํานวนมากเทาไรก็มีแตสวมแตถานเต็มบานเต็ม
เมือง ไมมศีีลมีธรรมเปนเครื่องปกครอง หาความสงบไมได เอามีอะไรอีกถามมาจะ
ตอบ 

พิมพไทย ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงมีพุทธสาวกที่ทรงปาฏิหาริย
บาง ทรงฤทธิ์เดชบาง ทรงเปนปราชญบาง ทําใหศาสนาแผขยายไปกวางไกล ใหคนได
รูจักพุทธศาสนา ไดมีที่พึ่ง ในสมัยของหลวงตาบาง หลวงตามีฤทธิ ์

หลวงตา แมแตครั้งพทุธกาลมีฤทธาศักดานุภาพอยางน้ันกจ็ริงนะ แตผูที่
จะสําเร็จเปนผูที่เลิศเลอดวยการปฏิบัติบรรลุมรรค ผล นิพพาน ไมไดบรรลุเหาะเหิน



 ๑๘

เดินฟา เหาะเหินเดินฟานกมันก็เหาะไดบินไดเขาใจไหม ดําดินเรือมันก็ไปได อะไรมนั
ก็ไปได บินบนนกมันก็ไปได อันนีท้านไมถือเปนของศกัดิ์สิทธิ์วิเศษอะไร ยิ่งกวาการ
ปฏิบัติตามศีลตามธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานเลิศเลอจากการปฏิบัติ
นี้ตางหาก ปาฏิหาริยภายในจิตใจ สลัดสิ่งที่พัวพนัสกปรกนี้ออกใหหมด จิตใจสวางจา 
นี่ทานผูเลิศเลอ  

ทานไมจําเปนหาปกหาอะไรมาบิน เขาใจไหม นี่อยากบินหรือนี่ถึงมาถาม อยาก
บินก็ไปสนามบินดอนเมืองนั่นซี ที่นี่ไมใชสนามบิน ไปดอนเมอืงนั่นซิ  

พิมพไทย ที่ผมถามผมอยากทราบวา มีพระลูกศิษยของหลวงตาเกงๆ บาง
ไหมครับที่จะออกมา   

หลวงตา ไมจําเปนจะตองพูด พดูไปหาอะไร ตั้งแตส่ิงที่เกงๆ เอามาพูด
มันก็ไมยอมฟงเสียง ถาหากวาอันนี้เกงกไ็ปถามนกดูซินะ มนัเกงไหมนกนั่นนะ อันนี้
เปนสิ่งปลีกยอย ตามนิสัยวาสนาของทานแตละองคๆ มีได เชนอยางน่ังน้ี ตัวลอยขึ้น
อยางน้ีทานก็มีไดอยางทกุวันนี้ แตจําเปนอะไรที่ทานจะมาพูดสิ่งเหลานี้ เปนของ
เล็กนอย ไมมีน้ําหนักยิ่งกวาศีล สมาธิ ปญญา วิชชาวิมุตติหลุดพน เพื่อมรรค ผล 
นิพพาน อันนี้ตางหากที่ทานสนใจ ทานปฏิบัติ อยูดวยกนัดวยความสนิทเพราะธรรม
เหลานี้ตางหาก ไมไดสนิทดวยการเหาะเหินเดินฟา ถาอยากเหาะเหินเดินฟาก็ไปดอน
เมืองกไ็ด ถาอยากดําน้ําลงไป ไปหาปลาก็ได มันอดอยากอะไร 

พิมพไทย หมายถึงวาจะไดมาชวยเบาแรงหลวงตา 
หลวงตา เบาแรงอะไร หลวงตาหนักอะไรถงึจะมาเบาแรงหลวงตา เหอ 

หลวงตาไมเห็นหนักอะไรนี่วะ อะไรจะมาเบาแรงหลวงตา 
สารสวรรค หลวงตาครับ กองทัพของหลวงตาเหมือนกับไมซีก จะไปงดักับ

ไมซุงไหวหรือครับ 
หลวงตา แลวอะไรเปนไมซุง วามาซิ 
สารสวรรค ทางการปกครองคณะสงฆ  
หลวงตา คณะสงฆมันจะใหญโตขนาดไหน มันก็อยูในพื้นดินนี่แหละ 

เขาใจเหรอ ไมซีกก็ตาม ถาซีกวิเศษวิโสถึงนิพพานเลิศเลอ คือศาสดาองคเอก ไมซีกก็
ตามไดองคเดียวก็พอ ไมจําเปนตองหากันไปทั้งภูเขาละนะ เราไมเอามาเทียบ ไมเทียบ
อยางน้ัน การสอนอันนี้เอาใครจะทําก็ทํา ใครจะเอาก็เอา เราไมมีอะไรกบัโลกเราบอก
จริงๆ ถึงกาลเวลาที่เราจะไปของเราแลวเราตายงายมาก เราบอกจริงๆ  

การเทศนาวาการสอนโลกมา สอนดวยความอาจหาญจากหัวใจที่สวางกระจาง
แจงอยูตลอด เราไมไดสอนวาไปยืมนั้นยืมนี้ เขามาชมเชยสรรเสริญจมูกโดงขึ้นเลย ถา



 ๑๙

เขามาตําหนิติเตียนจมูกบ้ีเขาไป เราไมมีอยางน้ัน เขาชมเชยสรรเสริญก็เหมือนทองคํา
น้ําหนัก ๑๐ กิโล เขาดูถูกเหยียดหยามก็เหมือนอิฐกอนหนึ่งนํ้าหนัก ๑๐ กิโล ทั้งสอง
อยางน้ีมีน้ําหนักเทากัน ถาใหคนทั้งหลายไปยกเขาจะควาเอาทองคําใชไหมละ อันนี้ดี 
สวนน้ําหนักขนาดไหนไมไดคิด จะตายก็ตามขอใหไดแบกทองคํา แตทานผูที่เลิศเลอยิ่ง
กวาทองคํานั้นอิฐก็ไมยก ทองคําก็ไมยก เพราะหนัก อันนั้นเลิศกวานี้แลวอันไมหนัก 
นั่นตางหากนะ เขาใจเหรอ  

ไทยรัฐ  คือการหลุดพนใชไหมครับ ไมแบกไมอะไร 
หลวงตา พอแลวไมแบกอะไร ชมเชยก็ไมแบก สรรเสริญหรือติฉินนินทา

ไมแบก รูเทาทัน ตัดออกเองเลยเปนหลักธรรมชาติของจติที่พอตัวแลว ไมตองหวังใคร
มาพึ่ง 

ไทยรัฐ  หลวงตาครับ ระหวางคําวาพระธรรมวินัยกับกฎหมายแตกตาง
กันยังไงครับ  

หลวงตา แตกตาง กฎหมายก็ออกไปจากธรรมวินัย หยาบกวาธรรมวินัย 
แตยังดีทีอ่อกจากธรรมวินัยไป สวนกฎหมอยเปนอยูนี่ดูเอา กฎหมอย กฎหมา กฎ
หมัด มันกําลังกัดกันอยูในนี้ พวกนี้เรียนมาจริงเร่ืองกฎหมายนะแตไมไดเอามาใช สูกฎ
หมอยไมได เอากฎหมอย กฎหมา กฎหมัด ออกมาใชกัดกันแหลกอยูเวลานี้ นี่พวกกฎ
หมา กฎหมอย กฎหมัด เขาใจเหรอ เคยไดยินไหมคําพูดอยางนี้ 

พิมพไทย เคยไดยินหลวงตาเทศนครับ 
หลวงตา นั่นแลว ก็มันมีอยูตามนี้ก็พูดตามมนัมีนี่นะ ของไมมีเราไมเอา

อุตริ เราเอาของจริงทัง้นัน้มาพูด เอาวามาตรงไหน 
พิมพไทย ทองคําตอนนี้ได ๓๐๐ กวากิโลแลว ตองรอใหครบ ๑ ตันใชไหม

ครับ 
หลวงตา ถาวารอก็รอ ไมรอก็ไมรอ เพราะเราไมขอรองใครอันนี้นะ สวน

นั้นไดประกาศลั่นโลกเลยที่ได ๑๐ ตัน ที่ไดจาก ๑๐ ตันมานี้ แลวทองคําที่ไดมา
ภายหลังเราไมดุไมดา ไมขอรองอะไร อยางพูดมากกวาน้ันก็คือวาออดออนเอาเทานั้น
ละ ทองคําเรายังขาดอยูเทานั้นถาได ๑ ตันจะดี พูดเพียงเทานี้นะ ไมกวนใคร พูดอยาง
นั้น เรามีคําสัตยคําจริง เวลาเด็ด เด็ด เวลาปลอยตามอัธยาศัยของพี่นองชาวไทยเพราะ
เชื่อถือกันแลว วาทองคําตั้ง ๑๐ ตันยังได ทําไมทองคําเพียง ๑ ตันนี้จะเอาไมไดเหรอ 
เราเชื่อพี่นองทั้งหลายแลวเราก็ออดออนเอาเทานั้นเอง 

มันตั้งไดทุกแบบพวกสกปรก เราใหรักษาหลักเกณฑอันดีงามไวเพื่อเปนมรดก
ของชาตไิทยเรา คือศาสนานี้ใหดีก็แลวกัน สําหรับหลวงตาไมนานก็จะตายแลวละ ให



 ๒๐

อยูค้ําฟาไมอยู ไมค้ํา ถงึเวลาตายไดเหมือนโลกทั่วๆ ไป เวลามีชีวิตอยูจะทําประโยชน
มากนอยเพยีงไรเราก็ทําของเรา แลวมีอะไรอกีไหมละ เอามีอะไรใหถามมา เตรียมจะ
ตอบอยูแลวจนกระทั่งตอบมาโดยลําดับ ถาไมมีจะกลับก็ไดไมวาอะไร 

เปนยังไงมาเยี่ยมหลวงตาวันนี้เสียเที่ยวไหม 
พิมพไทย ไมเสียเที่ยว ไดมากเลยครับ ยังไมไดถายรูปหลวงตาเลยครับ 
หลวงตา ถายไปหาอะไร เขามีตาเต็มบานเต็มเมืองเขาไมเห็นถายเราถาย

อะไร มีหนังสือพิมพจะถายเอาถายได (สาธุ) เปนกรณีพิเศษเราก็ให ถาทั่วๆ ไปไมได  
มันตองแยกตองแยะ 

ขอสุดทายหลวงตาขอบิณฑบาตกับหนังสือพิมพเรา ซึ่งเปนหัวใจของชาติของ
โลก ขอใหออกตามความสัตยความจริง อยาเห็นแกคาจางรางวัลซึ่งเปนเพชฌฆาต
สังหารทั้งชาติทั้งศาสนาใหจมไปดวย ตัวเราก็จมไปดวยกันอกี ใหระวังอันนี้ใหดีก็แลว
กัน เอาเทานั้นละ ขอขอบคุณทานทั้งหลายนะ ที่เปนนักขาวอุตสาหนําขาว ไปเพื่อ
ประกาศใหโลกทั้งหลายไดทราบทั่วกัน แลวปฏิบัติตอชาตไิทยศาสนาไทยของเราให
เจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคงตอไปนะ (สาธุ) 
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