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พี่นองทัง้หลาย พุทธศาสนาเปนที่รวมหัวใจของชาวพุทธเรา อยาหางเหินจาก
พุทธหรือธรรม ธรรมอยูจุดศูนยกลาง พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สามรัตนะนี้
ที่วาแกวอันประเสริฐนั้น เราเปนลูกชาวพุทธใหปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล พระพุทธเจา
ปฏิบัติส่ิงใดหาที่แยงไมได เพราะเต็มไปดวยเหตุดวยผลทุกอยาง พวกเราลูกศิษย
ตถาคตปฏิบตัิอยางไร มแีตแหวกแนวๆ ใชไมไดนะ ใหพากันตั้งใจปฏิบัตตินใหเปนคน
ดี ศาสนาเปนเครื่องดัดแปลง เฉพาะพุทธศาสนานี้เรียกวาสมบูรณแบบ ใหนําไปปฏิบัต ิ

พระถาปฏิบัติตามแบบของพระแลว ไมมีอะไรจะสวยงามยิ่งกวาพระของลกู
ศิษยตถาคตเปนผูทรงศีลทรงธรรม นี่สมบัติอันลนคาจงมีนะเรื่องศีลเร่ืองธรรม สมบัติ
ของพระไมตองการอะไร ตองการตั้งแตศีลแตธรรม ศีล สมาธ ิปญญา วิชชา วิมุตติ นี่
คือสมบัติของพระลูกศิษยตถาคตจะตองเอือ้มมอืถึงกอนใครทั้งน้ัน เพราะเปนผูทํา
หนาที่อยางเดียว ศีลรักษาใหดีอยาใหมีที่ตองติตัวเอง ไปที่ไหนใหชุมเย็นอยูภายใน
ตัวเอง 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกถึงในเวลาที่อยูในปาในเขา ไปสถานที่นากลัวมันกลัวจริงๆ 
กลางคืนก็กลัว กลางวันก็กลัว เพราะไปอยูในทามกลางสัตวทามกลางเสือ เสือนี่สําคัญ 
ไปอยูในที่ดดัสันดานอยางน้ันเอาอะไร เราไมมีปนผาหนาไม เอาธรรม เฉพาะอยางยิ่ง
ศีลที่บริสุทธิ์แลว เอา ตายเมื่อไรตาย กลาหาญชาญชัย อยูในปาในเขาจิตใจสงบเย็นได
สบายๆ  นี่ละเรื่องศีลเร่ืองธรรมเขาสูจิตแลวจิตจะสงบรมเย็นเลย รักษาศีลแนวแนแลว
ชุมเย็น ไปไหนไมสะทกสะทาน ในปาในเขาก็ไมเคยสะทกสะทาน ตายแลวศีลมีกับตัว
ของเรา 

ศีลไมเคยพาสัตวโลกใหลงนรก ศีลดึงขึ้นสูสวรรคนิพพานทั้งนั้น เรายึดศีลไว
แลว อยางนอยตายแลวตองไปสวรรค จะชั้นใดๆ ก็ตาม สูงกวานั้นพรหมโลก หรือศีล
ของผูมีจิตบริสุทธิ์ถึงนิพพาน นี่ละศีลธรรมไมเคยฉุดลากใครลงทางต่ํานะ มีแตฉุดขึน้
ทางสูงๆ ทั้งนั้น ไอสวนกิเลสที่วาเร่ืองสกปรกมนัดึงลงๆ อยูในใครก็ดึงลง อยูในชุมนุม
ใดก็ดึงลง ของชั่วไปที่ไหนดึงลง เร่ืองศีลเร่ืองธรรมแลวดึงขึ้นทั้งน้ัน 

นี่เราพูดถึงเร่ืองอยูในปาในเขา มันชุมไปดวยเสือดวยสัตวตางๆ พวกหมีพวก
เสือนี่นากลัว ไปกลางคนืก็ระวังตลอด แตระวังน้ันพระทานระวังคือจิตกบัธรรมประจํา
ใจตามขั้นของจิต ถาผูที่เร่ิมฝกหัดอบรมใหมๆ คําบริกรรมคือจะพุทโธ ธัมโม 
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หรือสังโฆ บทใดก็ไดตามแตความถนัดใหติดกับใจ สติติดแนบ เอา เขาไปในทามกลาง
สัตวเสือเนื้อราย ไปอยางอาจหาญนะถาไมปลอยธรรมเสียอยางเดียว จิตใจกลาหาญขึ้น
โดยลําดับๆ นี่ละธรรมเขาสูจิต จิตมีความกลาหาญชาญชัย อยูที่ไหนสบายๆ และเปน
ขั้นๆ ของจติ ถาจิตมีภูมิสูงเขาไปเทาไร ภูมิสูงภูมิสมาธิ จิตอยูกับสมาธิมีความสงบเย็น
อยูนั้น สติจับอยูที่ความสงบ จุดแหงความสงบที่เรียกวาสมาธิ แนนหนามั่นคงดวย
ความสงบอยูนั้น จิตอยูนี้ 

ถาจิตขึ้นขั้นปญญา พิจารณาเรื่องปญญา เปนสัตวเสือเนื้อรายมันก็ธาตุ ๔ ดิน 
น้ํา ลม ไฟ เหมือนกันกบัเรา กลัวมันหาอะไร นั่นละปญญา แยกธาตุแยกขันธของเสอื
ตัวนั้นมันมีอะไร ถาวากลัวเขี้ยวมัน เขี้ยวเราก็มีกลัวมันอะไร นี่ปญญาแกตวัเอง กลัวตา 
ตาเราก็มีกลัวมันทําไม หรือกลัวขนมันเหรอ ขนเราก็มีกลัวมันทําไม ถามหมดอวัยวะ
ของเรากับมันพอๆ กันทุกอยาง สูกันไดๆ มันไมกลัวเราก็ไมกลัว ส่ิงเหลานี้ที่เรากลัว
อยูกับมันมันไมเห็นกลัว เราไปกลัวอะไร ที่นี่คําวาหูมันมีหู เราก็มีหูกลัวมันทําไม 

ไลเขาไปจนตรอกไปถึงหาง หรือกลัวหางมันเหรอ ทีนี้จะจนตรอกนะเราไมมี
หาง เสือมีหาง ไดเปรียบเรา แกปุบเดียว กลัวหางมันเหรอ ทีนี้เราไมมีหางจะแพมนั
ตรงนี้ เราพลิกปบกลัวหางมันเหรอ ตั้งแตตัวมันไมเห็นกลัวหางมัน เราไปกลัวมันทําไม 
นาน ตัวมันเองไมเห็นกลัว กลัวมันทําไม นั่นทานวาปญญา ใชทางดานปญญา ใหผู
ปฏิบัติทั้งหลายไดทราบนี้คือการกาวเดินเพื่อรักษาจิตใหมีความแนนหนามั่นคง และ
สวางกระจางแจงไปตามภูมิอรรถภูมิธรรมภูมิสติปญญาของตน 

พอถงึขั้นแยกธาตุออกหมดแลว จิตมันจะสวางไสวที่นี่ รูปเหลานี้ไมมี ดังที่วา
พวกสัตวพวกเสือวากลัวมัน กลัวหาอะไรมันเปนอากาศธาตุไปดวยกันหมด จิตวางไป
หมด ไมวาจะกลัวอะไร กลัวอากาศ ชองจมูกเราก็มีอากาศกลัวหาอะไร มันพิจารณา
ทางดานปญญา จากน้ันแลวก็หมดสภาพ มองเห็นตัวเสือแลวปรุงขึ้นมานี้ เสือที่นากลัว
แตกอนปรุงแพล็บเหมือนฟาแลบ ปรุงแพล็บปรากฏเสือพับดับปุบๆ จะแยกธาตุแยก
ขันธหรือจะทําใหกลัวไมทัน มันเกิดแลวดับๆ นี่ละปญญาพจิารณา จนกระทั่งมันวางไป
หมด ในจิตใจวาง จะกลัวอะไร อะไรๆ ที่จะเปนอันตรายไมมี จติมันวางหมดแลว
เร่ือยๆ ไป จนกระทั่งวางภายในจิตลวนๆ 

วางภายนอกจิตยังไมวาง นั่นเปนอีกขั้นหนึ่ง พิจารณาวางภายนอก อะไรก็วาง
หมดๆ ยังไมวางอยูภายในคือจิตยังหลงตัวเอง ยึดตัวเองอยู พิจารณาเขาไปตรงนี้ รู
ตรงนี้ ปลอยตรงนี้วางหมดเลย สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ โลกน้ีเปนโลกสูญเปลา วางไป
หมด นั่นการพิจารณาทางดานปญญา นักปฏิบัติใหพิจารณา เฉพาะอยางยิ่งพระเรานี่ 
เอาซิพระพุทธเจาหลอกโลกที่ไหน เอาตั้งแตศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติหลุดพน 
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พระพุทธเจามาโกหกโลกเหรอ เอาไปพิจารณาซิเปนยังไง ทรงเต็มพระทยัแลวจึงมา
สอนโลก เชน บาป บุญ นรก ทรงรูเต็มพระทัย สวรรค พรหมโลก จนกระทั่งนิพพาน 
เปนสิ่งที่ทรงประจักษดวยพระทัยแลวทั้งน้ันมาสอนโลก ไมไดหลอกลวงโลก แตเราให
กิเลสหลอกลวง พระพทุธเจาวาใหกลัวมันกลา วาอันใดมีมันบอกไมมี นี่ละกิเลสมันลบ
ลางธรรม ถาเราไมทันมันมันก็ลบลางไปจริงๆ  

คนที่อยูในโลกนี้วาบาปไมมีบุญไมมนีี่แทบเต็มโลกนะ แตพระพุทธเจาผูเปน
จอมปราชญรับเปนอันเดียวกันหมด มีทั้งน้ัน มีดวยกันทุกพระองค องคไหนรับสั่ง
ออกมา บาปมี บุญมี เหมือนกัน นรกสวรรคมี นิพพานมี เหมือนกันหมด เพราะทาน
ทรงรูประจักษพระทัยทานแลว ทานถอดออกมาจากพระทัยมาบอก พวกเราถอดตามา
ก็ตาบอด ถอดอะไรออกมาก็มีแตของบอดๆ มันก็ลบลางธรรมพระพุทธเจา ลบลางของ
จริง บาปมันวาไมบาปก็สรางแตบาปละซิ ครั้นเวลาตายลงไปแลวมันจมเห็นไหมละ จม
ลงไปสูความทุกขความทรมาน นั่นบาปไมมีมันไปสูความทุกขไดยังไง บุญมี สรางบุญ
อะไรแลวไปสวรรคนิพพานใครจูงกันไป 

เคยเห็นไหมเวลาคนตายจูงกันไปสวรรคนิพพาน แหกันไป ก็เห็นแตเขาแหศพ 
เอาพระจูงศพ จูงนอกๆ ไปอยางน้ัน ภายในจิตใจบุญกุศลจูงไปแลวเรียบรอยแลว นี่มา
จูงซากเฉยๆ โยมแหละไปนิมนตพระ ไปจูงพระไปจูงศพ จูงกันไปอยางนั้นๆ สวนบุญ
สวนกุศลจูงไปแลวถึงมรรคผลนิพพานจะวาไง นั่นละบุญกุศลทานจูงจูงอยางน้ัน ถา
บาปแลวจูงไปทางต่ํา ลงนรกอเวจี เราไมเคยเห็นก็ตาม เราอยาประมาททานผูเปนจอม
ปราชญใหเชื่อ คนตาบอดเชื่อคนตาดีมีทางปลอดภัย ถาไมเชื่อคนตาดีมทีางลมจมเสีย
หายไปไดตลอดคนตาบอด ใหพากันเขาใจ 

เวลานี้พวกเรามันพวกตาบอด บอดภายในจิตใจ พระพุทธเจา พระสาวก
ทั้งหลายตาทานสวางกระจางแจงนําธรรมนั้นมาสอนพวกเรา สอนไมผิดไมพลาด 
ถูกตองดีงามทุกอยาง ใหเราพากันประพฤติปฏิบตัิ ถาพดูถงึเร่ืองความลําบากๆ อะไร
มันก็ลําบาก การทําทําลงไปแลวตองลําบากทั้งน้ัน แมแตเขาจะไปฉกไปลักไปทําความ
ชั่วเขายังตองลอบๆ มองๆ หาโอกาส หาเวล่ําเวลาหลบหลีกเจาของ พลิกทางโนนพลิก
ทางนี้เพื่อจะไดขโมยไดสะดวก เขากลํ็าบาก อันนี้เราสรางคุณงามความดี ไปหาหลบๆ 
หลีกๆ ที่ไหน สรางเมื่อไรก็สรางได สรางที่แจงที่ลับสรางได บุญกุศลนี้เขาสูใจ นี่ละเปน
เพื่อนเปนเพื่อนตายของใจแทๆ คือบุญคือกุศล อยาพากันลืมนะ 

เดี๋ยวนี้มีแตกิเลสรุมลอมเต็มบานเต็มเมือง เต็มสัตวเต็มบุคคลไมมีเวนกิเลส ไป
ที่ไหนมีแตอยากเพลิดอยากเพลินรื่นเริงบันเทิง แลวความทุกขความโศกเศราติดกัน
ไปๆ ฉากน้ีเปนสุข ฉากน้ีเปนทุกข ติดกันมา ฉากน้ีเพลิดเพลิน ฉากน้ีเศราโศก มันอยู
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ในอันเดียวกัน เพราะกิเลสอยูในใจมันออกไดทกุแบบทุกฉบับที่หลอกลวงสัตวโลก เรา
ลูกศิษยมีครคูือธรรมพระพุทธเจา อยาเชื่อกับมันโดยถายเดียวนะ ใหพากันพินิจ
พิจารณา 

ใครไมมีศาสนาคนนั้นมีแตลมหายใจ คําวาศาสนา พุทธศาสนา เร่ืองศาสนามี
กวางขวาง แตศาสนาของกิเลสก็ม ี ศาสนธรรม ศาสนกิเลส คําสอนของกิเลสก็ม ี คํา
สอนของธรรมก็มี สําหรับพุทธศาสนาเปนคําสอนของธรรมลวนๆ ใหยึดใหเกาะใหดี นี่
ละคําสอนพุทธศาสนาเราใหนําไปปฏิบัติ ทุกขยากลําบาก พระพุทธเจาสลบถึง ๓ หน
ทุกขหรือไมทุกข ผูนําของเราคือศาสดาสลบถึง ๓ หน ถาเลยสลบก็ตายเทานั้นเอง ทาน
ทําไดจนเปนพระพุทธเจา 

พวกเรามีแตสลบลงเสื่อลงหมอน มองไปที่ไหนเห็นแตเย็บเสื่อเย็บหมอน กม
หนาลงไปตรงไหน นึกวาจะกมหนาดูอรรถดูธรรม มันกมหนาเย็บเสื่อเย็บหมอน ทํา
อะไรละ เย็บเสื่อเย็บหมอน เปนอะไรหมอน หมอนแตก มีแตนอนอยางเดียวจนหมอน
แตก เปนอยางน้ันนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ หลวงตาครับ นสพ.ไทยโพสต เขาลงการตูน มีรูปหลวงตาบอกวาเอา
วิษณุไปประหารชีวิต แลวนี่เพชฌฆาต วิษณุก็เลยบอกวาแลวคนนี้ละ 

หลวงตา เอาวาไปถาตลก เขามีการตูนรูปหลวงตาอยูนี่ ตั้งแตบวชมาไมเคยเห็น
มีใครเอาหลวงตาออกเปนการตูนใหเห็นสักทีหนึ่ง สนุกดี ไดเสียอะไรมันสนุกดูเทานั้น 
ก็เราไมมีอะไร เอา วาไป 

ผูกํากับ การตูนจาก นสพ.ไทยโพสต ประจําวันที่ ๖ พ.ย.๔๘ รูปที่หนึ่งเขาวาด
เปนภาพพระ แลวเขียนวาหลวงตา รูปตอไปเปนรูปวิษณุ มีเพชฌฆาตถือขวานมาอยู
ขางหลัง แลวอีกคนหนาเหล่ียมๆ ยืนอยูดวย ขอความเขามีวา หลวงตาบอกวา เอาไป
ประหาร เพชฌฆาตก็จับวิษณุจะเอาไปประหาร วิษณุก็รองไหแลวบอกวา ประหารผม
คนเดียวแลวหมอนั่นละ ชี้ไปทางหนาส่ีเหล่ียม (ชี้ไปทางทักษิณ) เขาไมยอมตายคน
เดียวจะเอาหนาส่ีเหล่ียมตายไปดวย (แลวหลวงตามาเกี่ยวของยงัไง) เขาเขียนหลวงตา
เฉยๆ อาจเปนหลวงตาองคอื่นก็ไดครับ เขาไมไดเจาะจง(หมายความวายังไงหลวงตา) 
หมายความวาหลวงตาสั่งประหารวิษณุ แลววิษณุก็บอก แลวคนนั้นละ ประหารผมคน
เดียวเหรอ 

หลวงตา เขาไมไดเขียนหรือวา คนนั้นไวประหารวันพรุงน้ี คือวันนี้เอาคนนี้กอน 
ตองแกอยางนั้นซิ แลวคนนี้ละ เอาไวประหารวันพรุงน้ี เขาใจ มันตองอยางน้ันซิ มี
เทานั้นนะ สนุกดี หลวงตาสั่งประหารนายวิษณุ นี่รูปหนาส่ีเหล่ียมอยูขางๆ ทําไม
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ประหารผมคนเดียว แลวคนนั้นละ เราก็บอกวา คนนั้นประหารวันพรุงน้ี ผอนใหเปน
วันพรุงน้ี 

ผูกํากับ นสพ.เดลินิวส ฉบับวันเสารที่ ๕ พ.ย.๔๘ วา สํานักนายกฯ แถลงการณ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช สํานักนายกฯ ออกแถลงการณแจงเรื่อง
การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช รัฐบาลไมเกี่ยวของ เปนมติ
มหาเถร ดังนั้นรัฐบาลขอยืนยันวา ขบวนการดังกลาวชอบดวยกฎหมายคณะสงฆไทย 
โดยมหาเถรสมาคมก็เห็นวาการปฏิบัติเชนนี้ไมขัดตอพระธรรมวินัย และโบราณ
ประเพณี รัฐบาลไดนําความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงทราบความฝาละอองธุลีพระ
บาทตามที่กฎหมายกําหนดแลวดวย 

ดานนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลาวถึงกรณีสํานักนายกฯ ไดทําหนังสือ
ชี้แจงกรณีการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชวา ไมใชเพื่อแกตัว 
แตเปนการชี้แจงใหเขาใจ เพราะถาไมทําก็เหมือนกับรัฐบาลเพิกเฉยหรือยอมรับ ที่แลว
มาไมอยากจะพูดอะไรมาก เพราะเห็นวาคนเขาใจคลาดเคลื่อน มีเพียงกลุมหนึ่ง แต
ตอมาก็เห็นวา กลุมหนึ่งที่มีกพ็ดูกนัหนักเขา และจะทําใหเสื่อมพระเกียรติสมเด็จ
พระสังฆราชโดยไมจําเปน ซึ่งคําชี้แจงที่ออกมายังไมสรางความเขาใจ ตนพรอมชี้แจง
ดวยตนเอง แมจะไมมีสวนในการรับผิดชอบเรื่องน้ีแลว ทั้งน้ีการตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่
แทนสมเด็จพระสังฆราช เปนเรื่องที่มหาเถรสมาคมตั้งเอง และยืนยันวาการชี้แจงไม
เกี่ยวกับการที่มีคนมาฟองรองตน 

หลวงตา กอ็อกประกาศปางๆ ใครละเปนคนตั้งสมเด็จเกีย่วใหเปนผูทําหนาที่
แทนสมเด็จพระสังฆราช ไมใชนายวิษณุจะเปนใคร ประกาศปางๆ มาจนเนาเฟะไปแลว
(เขาแกตัวละครับ) อยางนั้นแลวมันแกไปหาอะไร ฟงมันขวางหูก็เอาเสียบางละซิ อยาง
นี้ละ (เอาไปประหารเลยตามการตูน) มันก็เขากันไดแหละกับการตูน เอาไปประหาร
เขายังไมอยากตาย แลวคนนี้ละ ประหารแตเขาคนเดียวหรือ แลวคนนี้ละ เอาไววัน
พรุงนี้ แกไปอีกนะ มันก็เปนการตูนอีกอันหนึ่งเหมือนกัน เอาไววันพรุงน้ี 

มันเลอะเทอะจริงๆ นะ เอาธรรมจับซิ เราพูดนี้ธรรมจับทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นเรา
จึงไมเคยสะทกสะทานอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุ ธรรมเหนือหมด เอาธรรมจับเขา
ไปปบๆ  ทีว่าตั้งอยางน้ีมันแกไปหาอะไร มันตัง้เอง คนทั้งประเทศรูกัน ทั่วโลกก็รูกนั
หมด ตัง้สมเด็จเกี่ยวใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ตัวสําคัญก็ตัวนี้แหละ ที่
เขาวาใหเอาไปประหาร มันเหมาะแลว แตที่ยนือยูขางหลังไมเหมือนคนนี้นะ จึงวา
เอาไวประหารวันพรุงนี้ 
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มันขวางทั้งน้ันขวางเรื่องธรรมเรื่องวินัย มหาเถรสมาคมบรรดาทานผูทรงศีล
ทรงธรรม เราเคยพูดมาแลวนี่ พูดอยางน้ีแหละ ไมรับรอง บอกอยางน้ันเลย เหตุที่ไม
รับรองเพราะอะไร เลาใหฟงอยางละเอียดลออ เอา คานมา ไมเห็นคานเรา นั่นตนเหตุ
มัน เอาแตคนทิ้งๆ คนเปนภัยตอสังคมๆ จนกระทั่งถงึขับออก แลวก็ไลกันเขามานี้อีก 
ตัวเปนพิษตวัเปนภัยไลเขามาอยูที่นี่ ทีนี้มหาเถรสมาคมก็เลยเปนมหาโจร เพราะ
หัวหนาคือมหาโจร รับสั่งเขามามีแตพวกโจรพวกมหาโจรทั้งน้ัน พระผูทรงศีลทรงธรรม
ทั่วประเทศไทยเราทานไมยอมรับ บอกแลวมหาเถรสมาคมนี้คือมหาโจร 

หัวหนามหาโจรคือใครก็รูแลว มาตั้งใครเปนคนตั้ง มันไมมี มันขัดตอ
หลักธรรมหลักวินัย เอาคนชั่วมาทําลายศาสนา แลวตั้งเปนมหาเถรสมาคม แสดงวามี
อํานาจบาตรหลวง อํานาจอะไร มหาโจรปลนศาสนา ปลนผูทรงศีลทรงธรรมใหเกิด
ความเดือดรอน ประชุมกันไมรูกี่ครั้งแลว ทานประชุมนี้ผิดที่ตรงไหน ทานเอาหลัก
ความจริงมาประกาศประชุม อยางวัดอโศการาม นั่นละทานผูทรงศีลทรงธรรมทานเอา
ของจริงออกมา พวกจอมปลอมมนักแ็อบขึ้นทางนั้น แอบขึ้นทางนี้อยูอยางน้ีตลอดเวลา
พวกนี้ ไมมทีี่จะเอาของจริงมาพูดเลย เราพูดไดอยางจังๆ หลักขอยืนยันมีอยู 

เร่ิมตนตั้งแตทํางานอยูในสํานักพระพุทธศาสนา มันก็ไปทําเสียหายอยูนั้น เรา
ไดพูดกับนายกเองเราลืมเมื่อไร พูดกบันายกตอปากตอคําเลย เอามาไวทําไมอยางน้ีเรา
วา ชี้แจงเหตุผลใหทราบ นายกคานเราไมไดเห็นไหมละ จึงใหคนนี้ออกไป จวน
เกษียณอายุใชไหมละ เขาก็ขออยูจนถงึเกษียณ เราก็ไมวาแตไมใหทําอะไรเสียหายอยาง
นี้อีกตอไป มันก็กอเร่ืองขึ้นอยูในนั้น จากนั้นก็เอาเปรตคนนี้เขามาอยูในมหาเถร
สมาคมเวลานี้ ถูกที่ไหน ไลออกจากนั้นเขามานี้ๆ เดี๋ยวนี้เขามาอยูในมหาเถรสมาคม 
มหาเถรสมาคมก็เปนแหลงมหาโจรละซิ ใครจะรับรอง มีแตเขารับรองเขาเอง พระผู
ทรงศีลทรงธรรมทานไมรับรอง มีแตพวกเขารับรอง เสกสรรปนยอขึ้นมาเรื่อยๆ อยาง
นี้ เขารับรองของเขาเองทั้งนั้น พระผูทรงศีลทรงธรรมทานบอกอะไรไมฟงแลวทานก็
ปดออกเลย ใหเปนคนละฝงละฝาไปเดี๋ยวนี้ ไมเลนดวย 

มหาเถรสมาคมที่จะมาสัง่การสั่งงาน บรรดาพระผูทรงศลีทรงธรรมทานบอก
ทานไมยอมรับ ทานไมปฏิบัติตาม วาอยางน้ีเลย เอาวามา ก็มันของจอมปลอมปฏิบัติ
ตามไดยังไง มันเปนอยางน้ี ถึงกาลควรที่จะพูดเราพูด ไมนาพดูจะพูดทําไม มันนาพูดก็
ยังไมพดู เร่ืองมันขัดมนัขวางมาตลอด ตั้งเปนกลุมเปนกอน ตั้งกอนใหญขึ้นเรื่อยๆ 
ทานผูทรงศีลทรงธรรมทานอิดหนาระอาใจ ไดรับความเดือดรอน ประชุมกันก็เพราะ
ชําระลางส่ิงสกปรกสิ่งเปนฟนเปนไฟนั้นแหละ แลวมันก็กออันนั้นขึ้นมากออันนี้ขึ้นมา 
ล้ินแหลมที่สุดก็ตัวนี้ ที่จะถูกประหารอยูเวลานี้ รองลงไปวารอวันพรุงน้ี มันเปนอยาง
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นั้น พูดอยางน้ีมีหลักธรรมหลักวินัยยืนยันกันอยูนี้ เราไมไดพูดปาวๆ ไมไดพดูสุมสีสุ่ม
หาดังที่เอามาพูดนี้นะ เรียกวากาฝากมหาภัย วางั้นเลย กาฝากศาสนา มิหนําลุกลามไป
ทางบานเมืองอีก 

มันเกาะเขาตรงไหน เห็นไหมกาฝากเกาะอยูตามตนไม เกาะแลวตนไมคอย
อับเฉาลงไปๆ เกาะมากเขาตายเลย ตนไมตาย อันนี้กาฝากมหาภัยก็เหมือนกัน กําลัง
เกาะศาสนา เกาะเขาๆ ยังเหลืออยูกลุมเดียวดอนเดียวเทานั้นแหละเวลานี้ นอกนั้นมัน
เอาพังไปๆ หมดแลว มีแตอุบายวิธีการลิ้นแหลมลิ้นคมลิ้นทําลาย ล้ินสังหารชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยนั่นเองลิ้นเหลานี้ ไมใชล้ินเปนผลเปนประโยชนอะไร ใครฟงก็
ได ถาหากหมามันรูภาษาคนมันจะเขาใจเหมือนกัน ฟงคําพูดอยางน้ี คนพูดออกมาคน
ฟงทําไมจะไมเขาใจ 

หลบไปไหนไอล้ินนั่นนะ ล้ินใครก็มี ทางนั้นหลบทางนี้ ทางนี้ก็ตอบทางนี ้ก็ล้ิน
เหมือนกันนั่นแหละ มันเลอะเทอะไปตลอดเวลาไมไดดูหลักธรรมหลักวินัยนะ มันดู
ตั้งแตกิเลสตัณหาความโลภโลเล เปนบายศบาอํานาจ บาชื่อเสียง บาทุกส่ิงทุกอยาง ถา
ของไมดีแลวอยูในนั้นหมด ของดีมันไมเอาออกมาใหไดสงเสริมบางเลย เชนอยางพุทธ
ศาสนามันจะออกมาแงไหนใหพอไดสงเสริมไมมี บอกตรงๆ เราไดดูมาตลอด นี่สังเกต
จริงๆ เอาธรรมจับเขาๆ ตลอด อนัไหนปลอมอันไหนจริงรูทันที มันออกมาแตของ
ปลอมทัง้นั้นกาฝากมหาภัย แลวจะใหยอมรับกันไดยังไง 

จึงบอกวาภิกษุไทยที่ทรงศีลทรงธรรมทานไมยอมรับ บอกเลย ก็มีแตกลุมของ
เขาเทานั้น ตั้งขึ้นมาก็ตัง้โกๆ บังคบับัญชาก็มีแตบังคับบัญชาพวกเขานั่นแหละ จะมา
บังคับบัญชาผูทรงศีลทรงธรรมทานไมยอมรับ บังคับบัญชาทานหาอะไรทานดีอยูนี่ มา
บังคับไปไหนคนดี บังคับคนชั่วเลวทรามซิใหมันเปนคนดีถึงถูก ก็มีเทานั้นเอง 
หมดแลวนะ วันนี้พูดเทานี้ 

วันนี้พี่นองทัง้หลายจะไปแสดงความพรอมเพรียงสามัคคี แหงความรักชาติของ
ตน ก็แสดงใหเต็มเม็ดเต็มหนวยสมเราเปนเจาของของชาติไทยเราทุกคนๆ นี้พูดไมผดิ
ธรรม เร่ืองความพรอมเพรียงเพื่อรักษาสมบัติของชาติไมผิด เราไมไดบอกวาใหพรอม
เพรียงสามัคคีกันใหทําลายชาติ เราไมไดวาใชไหมละ เราบอกเพื่อรักษาชาติบานเมือง 
ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในจุดของพี่นองทัง้หลายที่ออกในวันนี้ทั้งน้ันละ นี่เปนการ
รักษาทั้งชาต ิ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย อยูในนี้หมด อยูกับที่พี่นองทั้งหลายที่จะ
แสดงออกในวันนี้ ไมผิด ตัวทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตางหากตัวที่ผิด การ
ทําลายลางส่ิงสกปรกที่ผดิๆ เหลานี้ออกไมผิด สําหรับผูเปนเจาของบาน โจรมาเทาไร
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เปนยังไงเราเปนเจาของบาน นอนหดหัวในกระดองไดเหรอ โจรเขามาปลนบานปลน
เรือน เจาของบานนอนหมอบใหเขาเหยียบหัวไปมีอยางเหรอ ไมม ี

ตั้งแตมดแดงเราก็เคยพูดใหฟง มดแดงเราทดลองเองนะ ทดลองหยอกเลนมัน 
ถากับสัตวนี้ชอบเลนนะ ไปที่ไหนเห็นสัตวนี่จับปุบเลย ชอบคือเมตตา ความรักความ
สงสารไปดวยกัน เห็นสัตวนี่ตาจอเลย ทีนี้เวลาไปเห็นมันอยูในรัง มันมีสองสามตัวอยู
นอกรัง มันรักษาการณ ตัวนี้อยูนี้ๆ อยูรอบๆ ตางหาก ตัวขางในนั้นนั่นละกองสมบัติ
ของเขา เขารักษากองสมบัติเขามดแดง เราก็เลยเอามือทําทา เอามือลงไปนี้ เขารักษา
อยู เอามือลงไปนี้ เขาจะจอเขามาเลย จอเขามา พอเราจอเขาไปเขาหมุนเขามาเลย ให
เขาถอยเขาไมถอย 

แลวจอนี้ตรงนั้นตัวนั้นเห็นตัวนั้นก็วิ่งออกมา ตวันี้เห็นตัวนี้ก็มา ทีนี้ก็วิ่งเขาไป
ในรังใหญละที่นี่ ไปบอก โอย แหกันออกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมละ เราแหยหลอกทาง
นี้ๆ แลวเขาขึ้นมานี้ไมใชขึ้นธรรมดา เขาตอตัวขึ้นมา ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เหยียบ
ขึ้นตัวนี้เหยียบขึ้น เขาจะเอาเรา คือเราแหยมือ เขาขึ้นไมถึงเขาตอกันขึ้นมาเขาจะมาฟด
กับเรา ความจริงคือเราหยอกเขา เขาไมเลนนะ เขาวาจะเปนอันตรายตอสมบัติของเขา 
ตอชาติเขาชาติมดแดง เขารักชาติของเขา เอาจริงเอาจังมากนะ โถ แตกมาหมด รุมกัน
ขึ้นเปนกอนเลยตอกันขึ้นมา เราก็ยิ่งทําหยอก จากน้ีเราก็ไปทางนั้นอีก รุมไปทางนั้นอกี 
จอทางนั้น มาทางนี้มันรุมมาอีกนะไมถอย ตอตวัขึ้นมา ใหถึงเราวางั้นเถอะ 

พอเสร็จแลว โอย กูเลนกับสูเฉยๆ ไปรักษารวงรังของสูเสีย กอูยากจะทราบสูวา
มีความรูสึกยังไงตอชาตขิองตน เพียงเทานั้นแหละสูเขารังเสียกูจะไปแหละ เราก็เลยไป 
เราไปสักเดี๋ยวเรากลับมาอีก เขาเขารังหมดแลว นั่นเห็นไหมละ เรากับมดแดงเอาแขง
กันซิ เขาใจไหม มดแดงแขงกันดูซิ เราสูมดแดงไดไหม ถาสูไมไดเอาไปฆาใหหมดอยา
ใหเหลือ ใหมดแดงมาครองบานครองเมืองครองประเทศไทยจะดีกวา คืออันนี้มนัไล
กัด ถากดัแลวไปจับดึงออกตองหัวขาดเลย มดแดงถาลงไดกัดคนแลวจะไปจับดึงออก
ไมยอมออกนะ คอขาดหัวติดกับนั้นคาบกันอยูนั้น นี่ละเรยีกวาสูไมถอยเขาใจไหม คอ
ขาดก็ใหคอขาดอยูนั้นไมยอมถอย เอามาเปนคติไดไหมที่พดูนี่ พี่นองทัง้หลายฟงใหดี
นะ นี่ความรักชาติของมดแดงเปนอยางน้ัน ความรักชาติของมนุษยเปนยังไงก็ให
พิจารณาเอา เอาละพอ มีอะไรอกีละ 

เวลาคนมากๆ ไปอยาเซออาปากนะ มันสอดแทรกอยูในนั้นพวกจะลวงกระเปา 
มันมีหลายแบบ จะไปวางยาพิษยาภัยลงระบงระเบิดมันก็มีหลายชั้นๆ สุดทายเขามามัน
ก็แทรก พวกลวงกระเปาพวกมือกาวมันลวงกระเปา คนไหนที่ชุมๆ มองดูกระเปาเปงๆ 
แลวมันจะสอดจะแทรกเขาไปใหพากนัระวัง ที่พดูอยางน้ีมีไดทั้งน้ัน สังคมใดๆ กต็าม 
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ยิ่งมาวัดดวยแลววาไมมีเหรอมันแทรกๆ นี่เราก็ไมลืมที่งานศพทานอาจารยฝน เรา
เตือนเลย บอกผูอํานวยการในงานนั้นนะเราบอก งานนี้เปนงานบุญกุศลก็จริง งานมหา
ภัยแทรกอยูในนั้นก็มี เราบอกหมดเรื่องการที่เขาจะลวงกระปงกระเปา ใหเขาประกาศ 
กองอํานวยการเขาประกาศ ถึงอยางนั้นก็ไมพน ลวงกระเปา โอย มาก อยางน้ันแลว 
เราบอกไปแลวนะใหไปประกาศ ใหกองอํานวยการเขาประกาศใหคนทราบ 

ทีนี้คนมันเขามันออกอยูเร่ือย ใครจะทราบไมทราบก็ไมรูใชไหมละ มัน
ลวงกระเปาเสียตั้งมากมาย กระเปาฉีกกระเปาขาดมันหนีบกระเปาๆ เปนอยางน้ันละ 
ใหระวัง เห็นใครก็วาคนเหมือนกันๆ คนมันเหมือนคนนั้นแหละ แตวาโจรมันไม
เหมือนคนนะ มันเปนโจรอยูในคนนั้นแหละ แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ กราบเรียนหลวงตาครับ ตอนนี้เกิดอุปสรรคขึ้นที่เจริญโฮเต็ลครับ ไมมี
ไฟเขาใจวาผูใหญส่ังตัดไฟ เพราะฉะนั้นที่จะไปชมุนุมตางๆ เสียงที่จะใหดงัออกมาไมมี
เลย คุณทองกอนใหกราบเรียนทานหลวงตาครับ (ก็จะใหเราวายังไง) วาไปทางวิทยุนี่
ละครับ วามาทําอยางงี้มนัไมเปนธรรม ที่จะประหารชีวิตพรุงน้ีไมตองละครับ เอาวันนี้
ละครับ (เดี๋ยวนี้เขาปดไฟฟาแลวเหรอ) ครับปดแลวครับ ส่ังตัดไฟแลวครับ ที่เจริญ
โฮเต็ลครับ 

หลวงตา เทวทัตตัวไหน มหาภัยตัวไหนสั่งตัดไฟไมใหโฆษณา นี่เห็นไหมเห็น
ประจักษอยางน้ีละ ตัวภัยของชาติไทยเราเห็นอยูชัดๆ อยางน้ี นี่เขาจะตัดไฟที่จะ
โฆษณาเรื่องอะไร เพื่อกิจการบานเมืองของเราใหมีความสงบรมเย็น มันมาตัดไฟเสีย
แลวเวลานี้ นี่ละหนาดานที่สุดเลยโจรพวกนี้ มันมาจากรัฐบาลโจรนี้ เพราะฉะนั้นรัฐบาล
พี่นองทัง้หลายถือวาเปนคุณเปนที่ไวใจไดแลวหรือ มาแสดงบทบาทอยางหยาบโลน
ที่สุด ตอหนาสาธารณชนทั่วประเทศไทย ที่เขาจะมาประกาศเรื่องราวเพื่อชาติบานเมือง
ของเรา ปดทางนั้นแลว แลวเปนยังไงคนทัง้ชาติจะไมมอีํานาจพิจารณาบางหรือเร่ืองที่
เขามาปดไฟ เอา ตามกันไปใหมันทันกันซิ 

ผูกํากับ เจานายมันสั่งลูกนองมา ลูกนองก็ตองทําตามคําส่ัง ทองกอนกําลัง
หาทางแกไขวา นายมันไมฟงประชาชนหรอกครับ ตอนนี้บาอํานาจอยู บายศบาอะไรที่
หลวงตาเทศนละครับ 

ทองกอน วันนี้นอกจากวาไฟที่โรงแรมที่เราจะไปประชุมกนันี้ ถูกตดัหมดนะ
ขอรับ ตอนนี้สถานีวิทยุที่กรุงเทพฯก็ถูกตัดดวยขอรับ กําลังพยายามแกไขอยูครับ 

หลวงตา แลวยังไงคนทัง้ประเทศพิจารณาแคนี้มันไมไดหรือ จะมอบใหเปรตผี
นี้มีอํานาจครองบานครองเมืองอยูจนกระทั่งบัดนี้เหรอ เขาใจหรือ (ขอรับ เกลากําลัง
แกปญหาอยูขอรับ) เอา แกกัน พอจบัรฐับาลมาเขาคุกได คกุใสไดทั้งรัฐบาล (อันนี้ไม
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ยนเวลาละเอาวันนี้เลย ประชีวิตทั้งสองไปเลย ไมรอละครับ) ตองเอาทนัเหตุทันการณ
นะซิ นี่ละพวกเปรตพวกมหาภัยเห็นไดอยางชดัๆ พี่นองทั้งหลายไวใจไดแลวเหรอ
รัฐบาลนี่ คนในรัฐบาลเปนเสียเอง พี่นองชาวไทยทั้งประเทศไวใจรัฐบาลนี้ไดแลวเหรอ 
มันทําสดๆ รอนๆ ดวยความหยาบโลนของมนัไมมียางอายเลย ไมมีสูงมีต่ํา มันถือ
อํานาจของมนั เปนบาอํานาจแตผูเดียว 

เวลานี้ก็ฟงวาเขาจะประหารชีวิตอยูแลว ยังบาอํานาจกอนประหารชีวิต วามัน
ชัดๆ อยางนี้นะ การตูนเขาวาจะประหารชีวิตนี่นะ เราเอาการตูนออกมาพูดตางหากน่ี
นะ การตูนเขาวาจะประหารชีวิตอยูนี้นะ มันยังหาเร่ืองออกไป จะประหารมันวาคนนี้ละ 
คนนี้ประหารวันพรุงน้ีเล่ือนไปกอน ถามันควรจะเอาทั้งสองฟาดมันทั้งสองเลยเขาใจ
ไหม เอาไปพิจารณาเสียคุณทองกอน (ฮะ กําลังหาทางแกไข อาจจะตองใชเครื่องปน
ไฟ) หยาบขนาดนั้นละรัฐบาลเราเวลานี้ หยาบที่สุดเลย ในหัวใจประชาชนทั้งประเทศ 
ไดเห็นหยาบมากที่สุดเลย ทางไหนก็ตดัๆ 

แลวสวนใหญอยูภายในวาไง เมื่อมันมาตัดอยูขางใน แลวทางในเปนยังไง 
(เดี๋ยวกําลังแกไขนะครับ) แกไขทางในนี้แกไขยังไง (ตองติดตอไปหลายๆ สวน ทั้ง
ฝายจังหวัดและฝายเจาหนาที่ตํารวจดวยฮะ เขาทําแบบนี้แทนที่เขาจะไดเสียงเขายิ่งเสีย
เสียงนะครับ เสียคะแนนนะครับ) โอย เสียมาก เสียมากทีเดียว ยิ่งมาทํานี้ดวยแลวยิ่ง
เปนการเปดโลงเขาไป ยิ่งกวาไฟฟานะ เปนอยางน้ันละ มันอะไรไหนดู (นี่ครับ ไมตอง
รอละครับ พรอมๆ กันไปเลย คําส่ังหลวงตาประหารพรอมกันเลยครับสองเลย) เอาไป
ประหารเขาวางั้น 

เขาเขียนกลางๆ เอาไว รูปนี้เขาวาเอาไปประหาร เขาเขียนวาหลวงตา ประหาร
คนนี้ เขาบอกวาวิษณุ เอาไปประหาร แลวชี้มือมาทางนี้อีก แลวคนนี้ละ ประหารผมคน
เดียวแลวหมอนั่นละ (เขาชี้ดวยฮะ เขาชี้มือไปดวย ไอหนาส่ีเหล่ียมลูกเตาครับ) 
ประหารผมคนเดียว ไอคนนี้ละ ทางนี้เขาก็แกกันวา คนนี้เอาไววันพรุงน้ี เขาทา เอาไว
วันพรุงน้ี การตูนตอการตูน เขาการตูนเปนเราก็การตูนเปนเหมือนกัน เขาวาประหาร
แตผมคนเดียวแลวคนนี้ละ ทางนี้ก็ส่ังการ บอกเอาไววันพรุงนี้ แนะ แยกออกไวเสร็จ
เลย (หลวงตาก็เมตตาตลอดแตเขาไมรับเมตตาหลวงตา) โอย วาอะไรก็วาไปกับเขา
เฉยๆ เราไมมีอะไร กับโลกสมมุตินี้เราก็วาไปอยางน้ัน 

เราจะมีอะไรกับใคร ไมมีบอกตรงๆ สฺุญโต โลกํ ตลอดเวลา เราอยูกับโลก
สมมุติเราก็ทําไปอยางน้ันแหละ อยางวาเขาจะเขียนรูปการตูนหลวงตาใหเขียนกี่หมื่นกี่
ลานก็เขียนไปเถอะ ยิ่งเปนความสนุกดีเราไมมีอะไร ใหพรแลวนะ พวกนี้ใหพรแลว
ทําไมไมไป หรือรอวันพรุงนี้เหรอ เขาเขียนทําทาตลกดีนะ จะประหารแตผมหรือ ตัว
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เขาเองเขาชี้มือ ไอนั่นละ ทางนี้ก็แกกนัเรื่องการตูนเหมือนกัน อันนั้นไววันพรุงน้ี ชางจะ
ตาย ภาษาภาคอีสานเขาวา ชางซิตายทาวเครือ เสือซิตายทาวปา ชางจะตายมันควา
เครือไมมาเกาะ เสือจะตายควาปาทั้งปามาเกาะ ทาวๆ คือควา ภาษาภาคอีสาน ชางซิ
ตายทาวเครือ เสือซิตายทาวปา มีเทานั้นละ เอาละเลิก 

(เมื่อกี้ดับไป ๕ นาที ทางเจาพนักงานสอบสวนเขารายงานมาทางการไฟฟาวา
นกพิราบบินไปชนหมอแปลงเลยไฟดบั นกบินไปชนหมอแปลงครับ นกพิราบบินชน
หมอแปลง ทําใหไฟดับไปประมาณ ๕ นาที เลยลูกศิษยอาจจะขวัญเสียไปหนอย พอดี
หลวงตาบอกใหมีกําลังใจดีๆ ตอนนีใ้จดีแลวครับ เดี๋ยวไปที่เจริญโฮเต็ล 
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