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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ถาสอนเปนธรรมเราพอใจนอมรับ
ผูกํากับ เมื่อเชานี้เขาถายทอดวิทยุทสี่ วนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ครับ
ตอนนี้กําลังถายทอด
หลวงตา เชานี้เหรอถายทอดวิทยุที่สถานีกรุงเทพ เทศนทางนี้ก็ออกทางโนนทีเดียว
เลยหรือ
ผูกํากับ ครับ อันนี้พิมพไทยเขาลงขาวสัมภาษณหลวงตาแลวนะครับ แตเขาเอาลง
แตเนื้อหา คือลงยอๆ ไมไดลงคําตอคํา แลวเขามีแถมทาย พระวิสุทธิโสภณ รองเจาคณะ
จังหวัดนครนายก มาพูดถึงเรื่องหลวงตาดวยลักษณะสอนหลวงตา
หลวงตา ก็ดีแลว มีแตหลวงตาสอนคน เราบกพรองอะไรก็มาสอนเราบางซิ เรา
พรอมเสมอที่จะฟง อันนี้มีแตเราสอนคน เราเลยจะตาย สอนคนสอนพระ พระก็เรียกวาทั่ว
ประเทศไทย คนก็ทั่วประเทศไทย แลวยังทั่วโลกอีกทีอ่ อกไปในที่ตางๆ มีผูมาสอนเรา เรา
พอใจเสมอ และไมรังเกียจเรื่องอรรถเรื่องธรรม ธรรมเปนหัวใจขององคศาสดา ใครถาลง
รังเกียจธรรม ผูนั้นหมดคาหมดราคา ยังเลวรายกวากองมูตรกองคูถเสียอีก ธรรมจึงเปน
จุดศูนยกลางของโลก ทีจ่ ะไดรับความสงบรมเย็นตองมีธรรม ถาไมมีธรรม ความรูความ
ฉลาดสามารถจะมาจากโลกไหนก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีความหมาย และเปนฟน
เปนไฟ ความรูเหลานั้นจะมากลายเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกผูเรียนผูศึกษาผูนํามาปฏิบัติ
นั้นแหละไดไมสงสัย
ถาธรรมแทรกเขาตรงไหนๆ
จะมีความชุมเย็นไปในนั้นๆ
เพราะฉะนั้นธรรมจึงไมเปนที่รังเกียจของโลกแตไหนแตไรมา
ที่วารองเจาคณะจังหวัด
นครนายกพูดทํานองเปนเชิงสอนเรา ไมไดสอนตรงๆ เหรอ
ผูกํากับ รูสึกอานคราวๆ แลวสอนไมเปนธรรม
หลวงตา สอนไมเปนธรรมก็แสดงวา ผูสอนไมเปนธรรม ก็มีเทานั้น ถาสอนเปน
ธรรมผูสอนก็เปนธรรม ดังพระพุทธเจาสอนโลกทานสอนเปนธรรม เพราะทานเปนธรรม
พระสาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายทานสอนดวยความเปนธรรม เพราะทานเปนธรรม ใคร
สอนก็ตามถาเปนธรรมเราพอใจทั้งนั้น เด็กสอนก็พอใจ เพราะธรรมเหนือเด็ก ธรรมอยูที่
ไหนเหนือหมดๆ เราพอใจนอมรับ จะมาสอนเราๆ พอใจ เพราะมีแตเราสอนโลก เรียกวา
สอนโลกไดแลวทุกวันนี้ คือสอนออกทางอินเตอรเน็ตทั่วประเทศไทย ดีซผิ ูใดที่จะมาสอน
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เราๆ พอใจเสมอ เราบกพรองตรงไหนๆ เราพอใจนอมรับ และเทิดทูนผูมาสอนอีกดวยนะ
ไมไดถือผูม าสอนเปนขาศึก เรานอมรับทันที เรียกวาเปนกตัญูกตเวทีทันทีในหัวใจเรา ที่
สอนไมเปนธรรม สอนแบบมาทําลายอยางนี้ สอนใครๆ ก็ไมยอมรับ สอนเด็กๆ ก็ไมรับ
อยาวาแตผูใหญเลยถาสอนไมเปนธรรม ถาเปนธรรมรับกันทั้งนั้น เพราะธรรมไปที่ไหน
เหนือไปหมด ชุมเย็นไปหมด แลวเขาสอนเราเขาสอนยังไง
ผูกํากับ ขออนุญาตอานถวายทั้งหมดดีไหมครับ
หลวงตา เอา แลวสอนเราสอนวายังไง เราสอนคนใครๆ ก็ทราบแลว ทีนี้ที่วา
พระองคนี้มาสอนเราสอนวายังไงเราอยากฟงเหลือเกิน เอาวามา
ผูกํากับ หลวงตาเปดใจเรื่องสงฆแตกจะสงบไดตองดวยธรรมเทานั้น ดานแกนนํา
พระบานวอนหลวงตาใหอโหสิกรรม จี้คนตนเหตุตองออกมารับผิดชอบ
ความราวฉานในหมูสงฆจากกรณี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ลงนามใน
ประกาศแตงตั้งใหสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช เริ่มมีแนวโนมวาจะจบลงไดดวยดี ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระธรรมวิสุทธิมงคล
หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ไดเปดให
คณะผูสื่อขาวไดเขาสัมภาษณอยางเปดใจ ณ กุฏิหลวงตาภายในสวนแสงธรรม ถ.พุทธ
มณฑลสาย ๓ เมื่อชวงค่ําของวันที่ ๒ ก.ค. วา เหตุที่พระภิกษุสายวัดปาไดออกมา
เคลื่อนไหวหลายครั้ง จนเกิดความเขาใจผิดวาพระปาออกมากอความไมสงบ และสราง
ความสับสนใหกับสังคมนั้น ที่จริงแลวพระวัดปาทานเอาหลักธรรมหลักวินัยมาชําระสะสาง
สิ่งที่ผิดใหถกู ตองดีงาม ทานไมไดออกมาเพื่อเปนขาศึกกับใคร พระศาสนาของเราเวลานี้
เหมือนตนไมที่เต็มไปดวยกาฝาก ตนไหนมีกาฝากมากไมชาตนนั้นก็จะตาย เรื่องที่เกิดขึ้น
หากพระเราเอาธรรมเอาวินัยมาพูดกันแลวจะไมมีปญหา ถาไมมีธรรมไมมีวินัยก็ตองขาด
สะบั้นกันในที่สุด ความขัดแยงจะจบลงได ตองเอาธรรมเอาวินัยมาเปนกฎเกณฑ มาเปนจุด
อยาเอาเรื่องกิเลสตัณหามาสูกันจะพากันลมจมไปทัง้ หมด
ศูนยกลางก็จะลงกันไดงา ย
เพราะธรรมวินัยก็เรียนมาดวยกัน เรียนมาเทาๆ กัน ไมมีใครที่เรียนมากกวากัน ที่มันยังไม
จบก็เพราะไมยอมฟงเสียงธรรม จึงตองมาทะเลาะกันดวยเหตุนี้
"พระปาทานปฏิบัติของทานอยูในปา ทานปฏิบัติถูกตองตามธรรมตามวินัยตามคํา
ตรัสขององคพระศาสดา และตามที่พระอุปชฌายทานสวดญัตติในวันบวช เมื่อบวชแลวให
ไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูตามปา ในเขา หรือตามเงื้อมผา เพื่อความหลุดพนจากกิเลส
ตัณหา ไดมรรคไดผล แตที่ทานตองออกมาก็เพือ่ ความถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย ที่มี
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เรื่องกันนี้ไมไดอางธรรมอางวินัยกันเลย อางแตเรื่องปลอมๆ กันทั้งนั้น ยกเรื่องปลอมมา
วาเปนเรื่องจริง" หลวงตามหาบัวกลาว และวา ที่เรียนกันมาทําไมไมยกนํามาปฏิบัติ ถา
นํามาปฏิบัติกันจริงๆ แลวจะมีศาสนาที่ไหนจะเลิศเลอกวาศาสนาของเรา พระพุทธเจาทาน
ทรงตรัสชอบแลว ขอใหนํามาปฏิบัติกันเถิด
คําถามที่วา ที่มีการออกขาวทางสือ่ ตางๆ วา ทางรัฐบาลไดทําถูกตองดีแลวนั้น
หลวงตามหาบัว ตอบวา ถาถูกตองแลวพระปาทานจะออกมาคัดคานทําไม อยาเอาอํานาจ
รัฐมาอวดเบงในทางพระ ไมมีใครเกงเกินกวาพระธรรมพระวินัย เรื่องกิเลสตัณหาจะมา
ยิ่งใหญกวาจอมศาสดาไมได ถาพระเราทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวจะมีเรื่อง
อะไร ที่แตกกันอยูเวลานี้ก็เพราะไปยอมรับเอาความสกปรกของพวกมัน แลวยังจะมากวาด
ตอนคนที่ไมรูอีโหนอีเหนมาเปนเครื่องมือเพือ่ จะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนา
สวนคําถามที่วาการคัดคานจะมีเปาหมายสิ้นสุดลงเมื่อใด หลวงตามหาบัว ตอบวา
ที่เขากําลังเอาไฟเผาโลกอยูเวลานี้มีเปาหมายหรือไม สวนเราจะมีเปาหมายหรือไมมีก็จะรู
กันเอง แตถายังเอาอํานาจบาตรหลวงมาบีบบังคับกันถึงอยางไรก็ไมสงบ ความสงบนั้นจะ
สงบลงไดก็ตอ งดวยธรรม
ดานพระวิสุทธิโสภณ รองเจาคณะจังหวัดนครนายก และรองประธานทีป่ รึกษา ม.
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลาววา เหตุการณที่เกิดขึ้นในวัดบวร พระวัดปาไม
เสีย และพระวัดบานก็ไมเสีย แตพระพุทธศาสนาเสียหายมาก ถาเปนแนวทางของอาตมา
แลวจะไมทําเชนนี้เปนอันขาด ความเปนพระควรระลึกอยูเสมอวา สมณานฺจ ทสฺสนํ
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การเห็นสมณะเปนมงคลสูงสุด แตภาพที่ออกมากลับไมเปนอยางนี้
ยอมรับวาเรื่องนี้นารําคาญมาก ถายังไมมีการเจรจากันคงจะยุติปญหาไมได สวนผูที่ตองรับ
บาปก็คงไมพนสมเด็จพระพุฒาจารย อาตมาไมไดลบหลูดูหมิ่นหลวงตา เพราะหลวงตา
ทานเปนที่เคารพนับถือของหมูสงฆ เปนครูบาอาจารยใหญ หรือจะเรียกวาหลวงตาเปน
ปูชนียมหาเถระก็วาได อยากจะใหหลวงตาไดใชหลักการใหอภัยทาน หรือใหอโหสิกรรม
กับเรื่องที่เกิดขึ้น หลวงตาควรจะชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะสงฆ ซึ่งหากทําได
ความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยพลัน เมื่อเหตุมันเกิดจากที่ไหนก็ควรจะไปแกกนั ที่ตนเหตุ ใครที่
ทําใหเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ควรออกมารับผิดชอบแกไขเหตุใหแกคณะสงฆ
"อาตมาไดรบ
ั ประสานจากเจาคณะพระสังฆาธิการจํานวนมากวา จะพากันออกมา
ใหกําลังใจเจาพระคุณสมเด็จฯที่วัดสระเกศ แตทานก็หามไว ทานบอกวาทานขอบใจ ทาน
เชื่อวาไมไดทําผิดพระวินัย ถือวาทําถูกตองแลว ซึ่งทานจะอดทนตอไปอยางที่สดุ ถา
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ออกมากันแลวก็ยุติปญหาไมได
และถาหัวแถวออกมาพวกกระบี่วานรก็จะพากันตาม
ออกมาดวย แลวจะหามกันไมอยู " พระวิสุทธิโสภณ กลาว มีเนื้อหาสาระแคนี้ครับ
หลวงตา ทีว่ าเราควรใหอภัย เราใหอภัยมาตลอด เรื่องราวเกิดขึ้นโดยลําดับๆ ก็
พระปาออกมาระงับ สงบลงไปเปนขั้นเปนตอน เอาหลักธรรมหลักวินัยมาใหอภัย คือสงบ
ลงแลวก็ไมถอื สีถือสาหรือวาพวกนี้ผิดก็ไมวา เอาธรรมไปเปนความสงบที่เรียกวาใหอภัย
อยูแลว พอสงบลงแลวทางนี้ก็ไมไดถือสีถอื สา ไมเอาโทษเอากรรมฝายผิด ทางนั้นสงบลง
เพราะเหตุผลของทางนี้เหนือกวา ไดแกธรรมแกวินัยมาเปนเครื่องยืนยัน ทางนั้นก็สงบลง
ไป ทางนี้ก็ใหอภัยแลวไมถือสีถือสา ไมถอื โทษถือกรรม ถาธรรมดาก็ตองยอนไปหาผูที่ทาํ
ผิด ทําผิดอะไร เพราะเหตุใดจึงมาทําผิดตอคณะสงฆ ตอพุทธศาสนาอยางนี้ ก็ไมเทาคืนไป
ใหอภัยมาโดยลําดับๆ มาจนกระทั่งปานนี้ แลวจะใหอภัยแบบไหนอีกวามาซี ก็มีเทานั้น
แลวเรื่องใหอภัย
ใหอภัยมาโดยลําดับ ทางนี้ไมเคยถือสาเลยนะ เรื่องราวเกิดมากี่ครั้งกี่หน ทางนี้
ระงับลงดวยหลักธรรมหลักวินัย ออกมาจากพระปา พระปาก็คือทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
อยูในปาในเขา เห็นวามันขัดมันของ จะเปนการทําลายศาสนาซึ่งเปนสวนรวมสวนใหญของ
หัวใจประชาชนชาวพุทธเรา ทานก็ออกมาระงับดวยหลักธรรมหลักวินัย เรื่องก็คอ ยสงบไป
แลวขึ้นเรื่องนี้ สงบไปเรื่องนี้ ขึ้นเรื่องนั้น ทานก็ใหอภัยตลอดมา แลวจะใหทานใหอภัย
อะไรอีก
ผูกํากับ ทานบอกวา หลวงตาควรจะชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะสงฆ ซึ่งถา
หากทําได ความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยพลัน
หลวงตา เราตองการความสามัคคีอยูแลว ธรรมะเปนธรรมสามัคคี ธรรม
พระพุทธเจาไมใชธรรมแตกราว สิ่งที่มาทําใหแตกราวไมใชธรรม ทานก็ระงับลงดวยธรรม
ดวยความสามัคคี ใหถือหลักธรรมหลักวินัยเปนจุดศูนยกลาง รวมตัวเขามาที่นั่นแลวจะ
สงบลง เปนความสามัคคีไปในตัวเสร็จ ก็มีเทานั้นเอง แลวมีอะไรอีก
ผูกํากับ เมื่อเหตุเกิดขึ้นจากที่ไหน ก็ควรจะไปแกกันที่ตนเหตุ ใครที่ทําใหเกิดเรื่อง
นี้ขึ้น ก็ควรออกมารับผิดแกไขเหตุใหแกคณะสงฆ
หลวงตา ก็มันไมออกมาละซีมันถึงไดเกิดเหตุอยูเ ดี๋ยวนี้นะ มันกอแตเรื่องความผิด
มาตลอด มันไมยอมรับนั่นซีมันถึงไดเกิดเหตุอยูเ รื่อย
ผูกํากับ เขาไมเอากระจกสองดูตัวเขาเองครับ เขามามองทางดานพระปา
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หลวงตา นั่นแลว เราจึงใหสองละซีเดี๋ยวนี้ เขาใจไหม เอาละพอเทานั้น มีแตเรื่องขี้
หมูขี้หมา เอย รําคาญ
ผูกํากับ อันนี้เรื่องทองคําครับ ทองคําสวนที่เกิน ๑๐ ตันหลังจากมอบคลังหลวงไป
เรียบรอยแลว ทองคําเกินไป ๓๑๒ กิโลครึ่ง ทองคําที่ไดรับเพิ่มเติมเขามาอีก ๒๑๕ กิโล
รวมแลวเปน ๕๒๗ กิโลครึ่ง ยังขาดอยูอีก ๔๗๒ กิโลครึ่งจะครบจํานวน ๑๑ ตัน
หลวงตา ยังขาดอยูอ ีก ๔๗๒ กิโลครึ่งจะครบหนึ่งตัน คือหนึ่งตันนี้เปนทองคําที่คี่
จากจํานวนที่มีอยูในคลังหลวง คือวันนั้นที่เราไปมอบทองคําดอลลารในคลังหลวง หัวหนา
คลังหลวงนั้นนิมนตเราเขาไปดูทองคํา
ก็คงมีความหวังวาทองคําที่มามอบครั้งนี้ไมใช
นอยๆ ตั้งพันกิโลกวา ดอลลารก็เปนลานๆ ขึ้นไป ทานเหลานั้นคงจะมีความหวัง จึงอยูๆ
ก็มานิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวง ไปดูแลวเราก็ดูอยางพิถีพถิ ันละเอียดลออทุกแง
ทุกมุม แลวถามวาทองคําในประเทศไทยเราที่แยกออกไปเพื่อรับประกันชาติไทยของเรา
นั้นมีที่ไหนบาง นี่เราถามนะ
เพราะเราแนใจวาตองมีทองคําออกไปเปนเครื่องประกันตัวแหงชาติไทยของเราใน
ประเทศนั้นๆ ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือติดหนี้ติดสินกัน ตองเอาทองคําเปนเครื่อง
ประกันตัว เราก็จึงถามวา ทองคําที่ออกไปเปนเครื่องประกันตัวในประเทศนั้นๆ มีหรือไม
เขาบอกวามี นั่น ตอบทันที แลวมีประเทศไหนมีเทาไร ประเทศนั้นมีเทานั้นๆ ยอนเขามา
หาประเทศไทยของเรา รูสึกวาทองคํามีนอยมาก แลวยังคี่อีกดวยไมไดคู สมมุติวาเจ็ดตัน
ไมใชแปดตัน หรือวาเกาตันไปเสียไมใชสิบตัน ก็บกพรองตรงนี้ เราก็แบกความหนักหัวอก
ออกมา จึงไดมาประกาศพี่นองทัง้ หลาย ใหพยายามหาทอง แลวเราไดกําหนดวาใหไดสิบ
ตัน แลวก็ไดสิบตันจริงๆ ทีนี้ที่คี่เรายังไมพูด พออันนี้ครบสิบตันแลวจึงไดพดู ถึงเรื่องคี่
แลวแตอัธยาศัยของศรัทธาญาติโยม เราไมบอกไมกลาวไมขไู มเข็ญ ไมบังคับบัญชาอะไร
ทั้งนั้น ไมอยูในโครงการที่ควรเด็ดก็เด็ด ควรออนก็ออนอยูธ รรมดา อยางมากก็มีแตเพียง
วาออดออนเอาเทานั้นแหละทองคําจํานวนหนึ่งตันนี้
อันนี้ทองคําก็ไดมาแลวเวลานี้ตั้ง ๕๒๗ กิโลครึ่ง ยังขาดอยู ๔๗๒ ครึ่งจะครบหนึ่ง
ตัน พอครบนี้แลวจะกลายเปนเราไดทองคําเขาสูคลังหลวงคราวนี้ ๑๑ ตัน ยังขาดอยูเพียง
เล็กนอย อันนี้แลวแตบรรดาพี่นองทั้งหลายจะหามา ดวยเห็นความสําคัญของคลังหลวง
ของเราซึ่งเปนหัวใจของชาติ เราไมวาอะไรแหละ ตามอัธยาศัย นี่ก็ออกแลวทางวิทยุ
ผูกํากับ ขอประทานกราบเรียนพูดไดชัดเจน เดี๋ยวเขาจะหาวาหลวงตาเรี่ยไร อันนี้
หลวงตาบอกกลาวเฉยๆ
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หลวงตา บอกกลาว อันนี้เราไมไดเรี่ยไร เราบอกกลาวธรรมดา เรี่ยไรนั้นเราก็ไมได
เรี่ยไร ใครจะพูดวาเราเรี่ยไรผิดทั้งเพ หลักธรรมหลักวินัยเราเรียนมาแลว นี่ที่ไดออกอยู
ทุกวันนี้ อันนี้แลวแตบรรดาพี่นองทั้งหลายจะหามา ดวยความเห็นความสําคัญของคลัง
หลวงของเราซึ่งเปนหัวใจของชาติ เราไมวาอะไรแหละตามอัธยาศัย จึงไดมาเทานี้แลว ก็มี
เทานั้นเรื่องราวนะ หมดปญหาแลว นี่ก็เปนการพูดแลว ออกแลวออกทางวิทยุ
ผูกํากับ ขอประทานกราบเรียน ตองพูดใหชัดเจน เดี๋ยวเขาหาวาหลวงตาเรี่ยไร อัน
นี้หลวงตาบอกกลาวเฉย ๆ
หลวงตา บอกกลาว อันนี้เราไมไดเรี่ยไร เราบอกกลาวเปนธรรมดา เรี่ยไรนั้นเราก็
ยังไมไดเรี่ยไร ใครจะพูดวาเราเรี่ยไรผิดทั้งเพ หลักธรรมหลักวินัยเราเรียนมาแลว การ
เรี่ยไร ๑) ถาเรี่ยไรเพื่อตัวเองปรับอาบัติเปนโทษ ๒) เรี่ยไรเพื่อสวนรวมไมเปนโทษ ขอที่
๓) เราไมไดเรี่ยไร เราอยูในขอที่ ๓) เมืองไทยของเราจะลมจมกันทั้งประเทศ เราวิตก
วิจารณจนกระทั่งกระเทือนไปหมดในหัวใจของเรา จึงไดรองโกก โถ เมืองไทยนี้จะลมจะ
จมในคราวนี้เชียวหรือ ปู ยา ตา ยาย พาถอพาพายเปนเมืองไทยมานานแสนนาน ก็มาดวย
ความสงบรมเย็นสมบูรณพูนผลทุกอยาง แลวจะพากันลมจมในจํานวนคนตั้ง ๖๒ ลานคน
ในคราวนี้ละเหรอ
เอาจะชวย นี่ฟงซิเราจะชวย เอาพี่นองทั้งหลายตางคนตางเปนเจาของของสมบัติ
ของชาติดวย เปนเจาของของชาติไทยเราดวย ใหตางคนตางฟนขึ้นมา ใครมีมากมีนอย
ตามแตศรัทธาของใครของเราที่จะหนุนเมืองไทยของเรา ซึ่งกําลังจะลมจมอยูนี้ใหฟนฟู
ขึ้นมาอยางนอยพอหายใจได นี่เปนคําพูดของเราที่พูดตอสวนรวมของคนทั่วประเทศไทย
จะวาเราเรี่ยไรใคร เอามายันซิ เราประกาศกองทั่วประเทศไทยในนามผูเปนเจาของของ
ชาติไทยดวยกันจะลมจมไปดวยกัน ใหฟนตัวขึ้นมาสูความเปนปรกติดีงาม เรียกวาอันนี้เรา
ก็ไมไดเรี่ยไร คํานี้ทานทั้งหลายวาเราเรี่ยไรไหม เราไมไดเรี่ยไร
ที่เขาไปฟองรองวาเราเรี่ยไรผิดกฎหมาย ผิดขอไหนกฎหมาย พระวินัยไมมีผิดขอ
ไหน เราเดินตามพระวินัย เราพูดตรงๆ อยางนี้ ขอที่หนึ่งก็พูดแลววา ถาเรี่ยไรเพื่อตัวเอง
ปรับอาบัติ นี่พระวินัยเราก็เรียนมาอยางนี้ ขอทีส่ อง ถาเรี่ยไรเพื่อสวนรวมแลวไมเปนโทษ
ขอที่สามนี้เราก็ไมไดเรี่ยไร ประกาศกองใหพนี่ องชาวไทยซึ่งมีสิทธิรักษาสมบัติแหงชาติ
ไทยของตนใหรูเนื้อรูตัวและตางคนตางชวยเหลือกัน เพียงบอกวาเราจะเปนหัวหนาเทา
นั้นเอง แลวเรี่ยไรที่ตรงไหนฟงซินะ แลวก็ไปฟองวาเราเรี่ยไร คําวาเรี่ยไรเรี่ยไรที่ตรงไหน
ผิดกฎหมายขอไหน ผิดพระวินัยขอไหนก็ไมมีผิด ถาอยางนั้นผูที่หาเรื่องใสเรานี้ก็ผิดทั้งเพ
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มีเทานั้น วาจะฟองรองเรา ผิดกฎหมายอายงอาญา อายงอาญากฎหมอยที่ไหนเราก็ไมรู
แหละ เราไมไดเรียนกฎหมาย แตหลักธรรมวินัยละเอียดกวากฎหมาย เขาใจไหม ดังที่เรา
บรรยายมานี้ เราเดินตามหลักธรรมหลักวินัย ใหทานทั้งหลายทราบเสีย เรื่องราวก็มีเทานั้น
หมดแลวนะ(ครับผม) หมดเทานั้นก็เอาละ พี่นอ งทัง้ หลายไดมาไดยินไดฟงหมดแลวก็เอา
ละนะ ทีนี้จะใหศีลใหพร
ที่เราใหสัมภาษณหนังสือพิมพที่สวนแสงธรรมวันที่ ๒ ก.ค. เขาถอดเทปแลว แลวก็
ออกอากาศทางวิทยุดวย ออกทางอินเตอรเน็ตดวย เรียกวาทั่วโลก เขาจะไดทราบเรื่องราว
ของพระปาพระบานไดดีละ เราเปดเผยออกหมด พระปาเปนมายังไง ฟาดมาตั้งแต
พระพุทธเจาลําดับลําดามา สวนพระบานเราก็พูดบางไมมากนัก เพราะเกลื่อนอยูแลวอันนี้
ไมอดไมอยาก เขาไมสงสัยกัน พระปาเขาสงสัย จึงเปดพระปาออกใหเต็มเหนี่ยวตาม
หลักเกณฑในตํารับตําราที่แสดงไว ที่ไปกรุงเทพคราวนี้ไดสาระสําคัญก็กัณฑนี้แหละ กัณฑ
ที่พวกนักขาวมาถามเรา ออกหมดแหละ ทางวิทยุก็ออก ทางอินเตอรเน็ต ออกหมดเลย
เขาถอดจากนั้นเราก็ใหเขาออกเลย
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

