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กฎหมายจริงๆ ออกมาจากธรรม
เราไดเห็นความเลอะเทอะของวงราชการเราคราวนี้นะ ที่คราวเรามาเกี่ยวของ
กับวงราชการ นี่ละพูดใหตรงเปงตามธรรมเลย เลอะเทอะมากที่สุด ใหญเทาไรๆ ยิ่ง
เลอะเทอะ เลวที่สุดเวลานี้ หัวหนาปกครองบานเมืองกลายเปนหัวหนาโจรหัวหนามาร
หัวหนาภัยมหาภัยไป นี่ละที่นาสลดสังเวช เราดูจริงๆ ดูโลก ดูในตัวของเราก็ดู
หมดแลว ชําระจนขาดสะบั้นไปหมด สิ่งที่เลวรายทั้งหลายเหลานี้มันออกจากนี้ หมดไป
แลวมันก็ดูขางนอกซิ มาเห็นเลอะเทอะ แตสําหรับความเลอะเทอะในหัวใจของเรา เรา
ไมไปกอความเดือดรอนแกผูใดนะ ก็รูวามันเปนอยูในใจ มันดีดมันดิ้น เชน จะภาวนา
บังคับใหอยูในความสงบมันไมยอมอยู ฟาดเสียจนขนาดน้ําตารวงเห็นไหม นี่ละชําระ
กับความชั่ว เราเอาขนาดนั้น
เอาจริงเอาจังทีเดียวเวลามาบําเพ็ญ วันไหนแพกิเลส ภาวนาแพกิเลส วันนั้นจะ
นอนไมหลับ มันเคียดมันแคนใหกัน มันเปนอยูในหัวใจ คึกคักลุกออกมาอีกคราวนี้เอา
ใหได ซัดอีกจนไดนะถึงจะนอนหลับสนิท นี่ถาควรจะชนะกันไดมันไมชนะนี้เสียใจมาก
ถากําลังมันเหนือเมฆอยูแ ลวนั้นเราก็ยอมรับเสียกอน คือเราจะยอมรับแลวชนะไปเปน
พักๆ เปลาะไหนที่เราจะเอาใหชนะ ถาเปลาะนี้แพมันวันนั้นจะนอนไมหลับ มันคิดมัน
ปรุง ถาเปนโลกเขาเรียกวาเคียดแคนใหกัน เคียดแคนใหกิเลสภายในจิตใจ
ลุกออกมาอีกคราวนี้เอาใหญเลย ฟดกันเต็มเหนี่ยว จนกระทั่งไดชนะแลวไป
นอนหลับตาสบายบาง เปนอยางงั้นนะ นี่ละความชั่วเพียงอยูในหัวใจเรา มันไมไป
รุกรานใครละ มันรุกรานหัวใจเราเอง กิเลสเปนอยางนั้น อยูในตัวเองก็รุกราน
ตัวเอง ทําลายตัวเองใหเกิดความเดือดรอน เวลาเราชําระมันก็ลําบากลําบนไมใชนอย
อูย ลําบากมาก การชําระความชั่วออกจากจิตใจนี้ลําบากมาก เพราะฉะนั้นโลก
ทั้งหลายจึงไมอยากชําระกัน มีแตกวานเขามา พอกพูนเขามา สงเสริมเหยื่อใหมัน โลก
ก็เลยกลายเปนฟนเปนไฟมากขึ้นโดยลําดับลําดา
ทีนี้การเรียนมามากนอยไมเกิดประโยชนอะไร มีแตเปนเครื่องสงเสริมฟนไฟขึ้น
ไปจากความรูมากๆ ที่เรียนมานั่นละ นี่ละธรรมเขาแทรกไมไดอันนี้จะแสดงฤทธิ์แสดง
เดช เราจะเห็นไดอยางชัดเจนก็คือตอนที่เราชวยชาติ พวกมหาภัยที่แสดงตอชาติ
บานเมืองอยูเวลานี้มันนอยเมื่อไร แลวมีความรูนอยเมื่อไร มีแตความรูสูงๆ ทั้งฝาย
พระฝายฆราวาส ความรูนอยเมื่อไร แลวมันเอาความรูที่เปนประโยชนนั้นมาใชเมื่อไร มี
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แตเอาฟนเอาไฟเขามา เราจึงเรียกวากฎหมายมันไมไดเอามาใช มันเอาแตกฎหมอยมา
ใชทั้งนั้น มันถึงไดเผาบานเผาเมือง เห็นชัดเจนในคราวนี้
เราพูดดวยความเปนธรรม ไมออกขางใดเขาขางใด พูดดวยความเปนธรรม
ใหญเทาใดที่ไมมีธรรมยิ่งเลอะเทอะมาก ทําความเสื่อมเสียใหแกชาติ ใหแกศาสนา
สวนรวมนี้ไดมากที่สุดเลย ดูแลวสลดสังเวชนะ แหมถึงขนาดนี้เชียวนะกิเลส ความรูที่
เรียนมาแทนที่จะเปนเกียรติ จากการปฏิบัติตามความรูที่เรียนมานั้นตอประชาชนให
ไดรับความรมเย็นใหเขามีความยิ้มแยมแจมใส กลับเปนฟนเปนไฟไปเลย เปนฟนเปน
ไฟเผาบานเผาเมือง เผาชาติศาสนาไดดวยนะ ความรูของคนที่เรียนมามากๆ ซึ่งเขายก
ยอวาเปนผูใหญ แตมันใหญในทางความชั่วชาลามกนั่นเสียมันก็ทําเปนฟนเปนไฟให
เผาโลกไดโดยไมตองสงสัย
เห็นไดอยางชัดเจน หลวงตาบัวไดเห็นชัดเจนคราวนี้นะ เลวมากวงราชการเรา
ผูใหญที่ไมมธี รรมกอความเดือดรอนใหผูนอยไดมากที่สุด เห็นไดอยางชัดเจนในคราว
นี้แหละ มันไมฟงเสียงเลย พวกนี้หนาดานที่สุด ความรูเรียนมามากนอยนี้เอามาเปน
วิชาหนาดานทั้งนั้นๆ เอามาใชการงานมีตั้งแตเอากฎหมอยออกมาใช กฎหมายเรียนมา
เต็มพุงมันไมเอามาใช กฎหมายโลกทั้งหลายไดรับความรมเย็น เพราะกฎหมายให
ความเปนธรรม กฎหมายจริงๆ ออกมาจากธรรม พิจารณาดวยความเปนธรรมแลว
มาตั้งกฎเกณฑเปนกฎหมายออกมาดวยความเปนธรรม
แลวมันไมเอามาใชนะ มันเอาตั้งแตกฎหมอยออกมาใชที่จะเผาบานเผาเมือง
เผาชาติเผาศาสนาที่ตรงไหนมันจะคุยเขี่ยขุดคนหามา เลหเหลี่ยมหลายสันพันคมไม
เกินพวกนักกฎหมอยนะ พวกนี้เลหเหลี่ยมหลายสันพันคม พลิกนั้นพลิกนี้ตลอดเวลา
เขาคิดวาธรรมจะไมรูไมเห็น ธรรมมองเห็นหมด พูดใหมันชัดเจน เราเรียนวิชาธรรมมา
นี้เปนเวลา ๗๑ ปนี้แลว ที่ออกฟดกันกับกิเลสใหรูเรื่องของกิเลส กิเลสกับเราเปนขาศึก
กันฟดกันนี้ก็ตั้งแตออกปฏิบัติพรรษา ๗ สอบเปนมหาแลวขึ้นเวทีฟดกันเลยตั้งแตนั้น
มา
เอาจนกิเลสมวนเสื่อไมมีอะไรเหลือแลว ทีนี้ถาจะวาแบบภาษาโลกก็สนุกดูโลก
วางั้นเลย มันเปนยังไงดูหมดรูหมด นอกจากพูดหรือไมพูดเทานั้น เพราะไมใชเปนของ
หนักหนวง ความรูภายในใจ-ความรูของธรรมไมหนักหนวง ไมไดเหมือนความรูของ
กฎหมายกฎหมอย ความรูเลวทราม ไปที่ไหนกอกวนไปหมด อัดอั้นตันใจ อยากโม
อยากคุย อยากใหเขาวาตัวรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคม รูขี้หมาอะไร มันมีแตกฎ
หมอย ไปทีไ่ หนกอฟนกอไฟ เวลานี้กําลังกออยูท ั่วบานทั่วเมือง ทานทั้งหลายเห็นไหม
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นี่ละเราเอาธรรมมาจับใหเห็นชัดเจน เราไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใด ผิดบอก
วาผิด ถูกบอกวาถูก คอขาดไมเคยสนใจยิ่งกวาความจริงคือธรรม นี้เราเทิดทูนสุดยอด
ตายก็ตายไปเถอะ ถาลงธรรมกับหัวใจนี้กราบไหวกันสนิทลงคอ ถาใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกันแลว เราไมเคยกลัวเคยกลากับอะไร มีแตความหวงใยพี่นองชาวไทยทั้งหลาย
ที่ความสกปรกโสมมออกจากคนที่เขาเสกสรรปนยอวามีความรูความฉลาดนั่นละ เอา
ฟนเอาไฟมาเผาโลกใหเดือดรอนวุนวาย ไปที่ไหนเหยียบไปๆ ใหสัตวโลกทั้งหลายนี้
หมอบอยูนั่น พวกนี้เหยียบไปเลยๆ ถาเปนเตาก็เหยียบกระดอง มันไมโผลหัวออกมาดู
ความผิดถูกชั่วดี สมกับเราเปนเจาของรักษาชาติบานเมืองเลย นี่อันหนึ่งนะ หมอบอยู
ในกระดอง หดอยูในกระดอง กลัวนั้นกลัวนี้
กลัวอะไร ใครเกิดมาก็จะตายเหมือนกัน ใครไดตายสิบครั้งเกิดมาชาติเดียว
ตายหนเดียวเหมือนกัน เวลามีชีวิตอยูสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของเรา ที่เราจะควรรักษา
ปองกันสมบัติของเรา แมในบานของเราก็ตองทําอยางนั้น แลวชาติบานเมืองเปนเรื่อง
เล็กนอยเมื่อไร เราก็ตองปองกันรักษาชาติบานเมืองของเรา จะมาหัวหดอยูในกระดอง
ไดหรือ พิจารณาซิ บานเมืองจมนะ ชาติจม ศาสนาจม ถาตางคนตางหดหัวอยูใน
กระดอง กลัวตายจะวาอะไร ก็กลัวเขาจะมาฆา เขาก็จะตายเหมือนกันกับเรา มันตางกัน
อยางไรบาง เขากับเราชีวิตอันเดียวกัน ตายหนเดียวเทากันนั่นแหละกลัวหาอะไร เวลา
มีชีวิตอยูที่จะรักษาสมบัติเงินทองขาวของทัง้ ในครอบครัวและเปนสวนรวม ก็รักษาให
เต็มเม็ดเต็มหนวยซิ
เรามาเห็นความเลวรายของพวกหนาดาน แหม เห็นชัดเจนมากนะ ดานที่สุด
ฝายพระก็ดานแบบพระ ฝายฆราวาสก็ดานแบบฆราวาส ฝายพระก็ไมไดเอาหลักธรรม
หลักวินัยมาใชนะ ตั้งใหใหญโตมากเทาไรๆ ยิ่งเปนมหาโจรของฝายพระเขาไป
หลักธรรมหลักวินัยไมนํามาใช เอาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ซึ่งเปนกฎหมอยนั่นแหละ
ออกมาเหยียบพระเจาพระสงฆทั่วประเทศไทย ตั้งแตภาคไหนๆ ลงไปถูกเหยียบดวย
อํานาจปาเถื่อนนี้ทั้งนั้น นี่ละปาเถื่อน นี่ละคือกฎหมายเถื่อน มันเหยียบไปหมด บังคับ
ใหปฏิบัติตามอํานาจปาเถื่อนของตนๆ สั่งลงไปใหทําอยางนั้นๆ อยางนั้นๆ มีแตเรื่อง
กฎหมอยสั่งนะ ใหกอกรรมทําเข็ญตอชาติตอศาสนาของตน ไมไดทําความเจริญใหแก
ชาติเลย นี่ละเรียกวาพวกนักกฎหมอยเวลานี้ นักกฎหมอยจากความรูที่เขายกยอวาเปน
ครูเปนอาจารย หรือเปนบัณฑิตนักปราชญ กําลังออกเพนพานๆ เปนมหาโจรเปนมหา
ภัยปลนบานปลนเมือง ปลนทั้งชาติ ปลนทั้งศาสนา จะไมมีเหลือนะเวลานี้ ดูเอา
เรียนมาดวยกันนี้รูจะวายังไง มันเลอะเทอะขนาดนั้น มันฟงใครเมื่อไร มีแต
หนาดานๆ อยางเดียวไมไดยอมฟง ความละอายไมมีกับพวกนี้ มีแตความหนาดาน ไป
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ที่ไหนนี้ โห หาตมหาตุนหาโจมตีผูนั้นผูนี้ เจาของเลวยิ่งกวาหมาขี้เรื้อนมันยังไมดมู ัน
คนดีเขาทําดีมากมายขนาดไหนไปโจมตีเขาหาอะไร โจมตีเจาของตัวมันเสนียดจัญไร
เปนหมาขี้เรื้อนอยูนี้ซิ เวลานี้มันกําลังแสดงตัว สั่งสมตัวแผกระจายความเปนขี้เรื้อน
ของมันออกเต็มบานเต็มเมืองใหเปนหมาขี้เรื้อน พระขี้เรื้อน นักกฎหมายนักกฎหมอย
ขี้เรื้อนไปตามๆ กันหมดนะเวลานี้ ดูเอานะพี่นองทั้งหลาย มันเปนยังไงเวลานี้
ชาวบานชาวเมืองเขาทําความดิบความดี เชนอยางชวยชาติบานเมือง ทําเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เวลานี้ทองคํากําลังจะได ๑๐ ตันแลว นี่ใครไปหามา คนดีทั้งนั้นไปหามา
ถาวาดอลลารเวลานี้ก็จะได ๑๐ ลานแลว ใครไปหามา มีแตคนดีทั้งนั้นหามาเพื่อชาติ
ของตนเองๆ สวนเงินสดกระจายไปทัว่ ประเทศไทย ใครอยากไปดู ถาวาหลวงตาไดเงิน
มาจากพี่นองทั้งหลายแลวเอามาเขาพุงตัวเอง นั่นพุงหลวงตาไปดูเอา ตามโรงร่ํา
โรงเรียน โรงพยาบาลตางๆ ที่ราชการ เอาโดยเฉพาะเขาไปดูในลาดยาว เปนยังไงกี่ตกึ
กี่หลังอยูในนั้น นี้ละพุงของหลวงตาไปเที่ยวกระจายไวหมด โรงพยาบาลเปนแถวเวลานี้
สองรอยกวาโรง นี้คือพุงหลวงตา สมบัติเงินทองไหลเขาพุงนี้หมด ตึกนั้นตึกนี้ เครื่อง
ไมเครื่องมือ ตลอดถึงที่ของโรงพยาบาลซื้อใหๆ ไมวาอะไร โรงพยาบาลพิสดาร
มากกวาทุกแหง เครื่องไมเครื่องมือ รถรา เตียง ที่หลับที่นอน หมอนมุง เขามาหัวอก
เรา เราก็โกยไปๆ เขาพุงเหลานี้ๆ ทั้งนั้น
ใครอยากมาตรวจดูสมบัติเงินทองของหลวงตา ที่ทําความดีตอชาติจนสุดหัวใจ
วาเปนความทุจริตตอพี่นอ งชาวไทยทัง้ หลาย ใหไปดูตามโรงพยาบาล จะมาดูตามตัว
หลวงตาบัวไมมี แมแตบัญชีก็ไมสนใจกับมัน เราไมไดทํางานเอาบัญชี ทํางานเอา
ประโยชนแกโลกตางหาก เราจึงไมสนใจ ไปคนดูที่ไหนมันก็ไมมี มีแตเราจะบอกใหไป
คนดูตามที่เราไดทําไว นั่นละรองรอยไปดูเอา ออกตั้งแตตน ดูคนทุกขคนจนทั่ว
ประเทศไทยจะดูใครถึงจะครบละที่เราไปชวย บางรายๆ เปนลานๆ ก็มีเห็นไหม ถูกเขา
ตมเขาตุน ตนเองเปนความซื่อสัตยสุจริต ทํางานดวยความเปนอรรถเปนธรรม แลว
พวกเปรตพวกผีมันก็หาชองวางตอนนั้นละ พอใครเผลอมันก็ฟาดเสียจนกระทั่งลม
อยางนี้เราก็เห็น
เอา เขาติดตอมา เจาของเองก็มีแตนั่งเฝานอนเฝาน้ําตา นอนไมหลับเพราะจม
ไปหมดจะทํายังไง นี่เรายกตัวอยาง ที่เปนรายสําคัญกวาเพื่อนเราจับเอามาพิจารณา ทีนี้
บรรดาเพื่อนฝูงเขาก็มีความสงสารมากทีเดียว เพราะเปนคนดีมาตั้งแตไหนแตไร ไม
คิดวาจะถูกตมตุนจากเพื่อนฝูงรวมหัวกันทํางาน เขาเอาจนหมดตัวเลย แลวเพื่อนฝูง
เขาก็กระซิบมาทางเรา เขาบอกเบอรโทรศัพทไวเรียบรอย เราก็ใหพระติดตามไปดู ถึง
ขนาดนั้นนะ เราชวยโลกเราไมไดชวยเลนๆ ไปดูจนไดหลักเกณฑเหตุผลทุกสิ่งทุกอยาง

๕
สมควรแลววาเปนคนดีแท และเปนคนถูกตมตุน แนนอน เปนคนเสียหายโดยเจาของ
ไมไดทําอะไร คือซื่อแลวมันก็กลายเปนเซอกับคนชั่วชาลามกทั้งหลาย ติดตอกันได
ความแลว เอาเทาไร นั่นเห็นไหมละ ฟาดเปนลานๆ ใหสบาย ที่จมไปเทาไรฟนใหได
หมดเลย อยางนี้เราก็ทํา ทําแลวเงียบจนกระทั่งปานนี้ เราไมเคยบอกเคยกลาวใคร
เพราะรักษาศักดิ์ศรีดีงามของเขา
เขาก็ไมไดมาขอรบกวนเราดวยนะ เปนคนอื่นเพื่อนฝูงของเขา เขาทนไมไหว
เพราะเขาเปนคนดีมาตลอด เปนเพื่อนสนิทสนมฝากเปนฝากตาย ครั้นอยูๆ แลวก็มา
เห็นเหตุการณที่ดูไมไดเกิดขึ้นในเขา เขาคิดหาทางไหนไมไดก็โทรมาทางอุดรมาหาเรา
ทางนี้ก็สืบๆ จนกระทั่งเขาถึงบานเขาเลย ไมใชธรรมดา ไดเห็นเหตุผลกลไกเปนความ
แนใจวา เปนความจริงอยางนั้นก็ทุมกันเลย เอา ควรจะจายสักเทาไรๆ ซัดกันเลยละเรา
เปนอยางนี้นะ นี้เปนอันใหญเราเคยพูด นี่ละที่วาไลเลี่ยกันลงก็มีเยอะ จนกระทั่งคน
ทุกขคนจนทัว่ ๆ ไป เหลานี้เราไมเคยเอยชื่อเอยนามของเขา บริจาคหรือใหชวยเหลือ
แลวผานเลยๆ เพราะรักษาศักดิ์ศรีดงี ามของคน คนก็มีศักดิศ์ รีดีงาม เราไมพูดถึงเลย
มีมากขนาดไหนทั่วประเทศไทย นี่ละเราทํามาอยางนี้
ถาเขาออกทางหนังสือพิมพประกาศในรายนั้นอยางนี้ เราดูหนังสือพิมพแลว
ติดตามไปดู จนกระทั่งเห็นชัดเจนแลวเรามาชวย รายเชนนี้เราจะออกทางหนังสือพิมพ
ก็ได แตเราไมเคยสนใจหนังสือพิมพหนังสือเพลินอะไร คือเราจะพูดก็ได ไมพูดก็ไดอัน
นี้ เพราะเขาเปดตัวมาแลว ออกประกาศทางหนังสือพิมพ ถาเขาไมประกาศ เปนเรื่อง
สวนตัว รูเรื่องกันแลวเราจะไมบอกเลย นี่ผิดหรือไมผิดหลวงตาบัวทํา เปนความทุจริต
ตอพี่นอ งทัง้ หลายเหรอเราทําแบบนี้ ทานทั้งหลายฟงแลวไมใชเหรอ เปนความทุจริต
ไหม เรารักษาศักดิ์ศรีดงี ามของเพื่อนมนุษยที่เกิดแกเจ็บตายดวยกัน ดวยวิธีการที่จะให
เปนประโยชน เปนมงคลแกเขา เพราะฉะนั้นเราจึงไมเอยชือ่ ของเขาเลย ใหไปๆ นี้เปน
ความทุจริตไหม พิจารณาซิพี่นองทั้งหลาย
ประกาศโฆษณาเราชวยคนนั้นๆ ๕ สตางค ชวยคนนี้ ๑๐ สตางค ลั่นโลกอยางนี้
กับเราใหกันอยางเงียบๆ เปนมงคลแกเขา เขาไดรับความอุดหนุนจากเรา แลวเขาดีอก
ดีใจ ศักดิศ์ รีดีงามเขาก็คงเสนคงวา กับที่วา ๕ สตางคประกาศทัว่ โลก อันไหนดี
พิจารณาซิ สมมุติวาทานทั้งหลายมีความจนตรอกจนมุม หลวงตาบัวไปชวยนี้ หลวงตา
บัวเอาชื่อทานทั้งหลายไปประกาศลั่นทั่วประเทศไทยนาดูไหม เอา เทียบหัวใจเจาของ
เสียกอน นี่เราทําอยางนั้นเพื่อหัวใจโลก
นี่พูดถึงเรื่องการชวยโลกเราชวยมาทุกแหงทุกหน ถาจะไปดูพงุ ของหลวงตาดูได
หมด สําหรับที่จะมาเขาพุงหลวงตาจริงๆ แมบาทหนึ่งไมมี ออกตัง้ แตพุงอยางนี้
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ตลอดเวลา ไปที่ไหนเห็นแตสิ่งกอสรางๆ เต็มบานเต็มเมือง นี้หมายถึงเงินสดที่เราชวย
เวลานี้ นี่ไดอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถตลอดมา แลวหลวงตาบัวนี้ไปทํา
ความชั่วชาลามกที่ไหน แลวพี่นองทัง้ หลายไดมารวมมือรวมใจกับหลวงตาบัวเพื่ออุม
ชาติศาสนาของตนขึ้นมานี้เปนความเสียหายที่ตรงไหน แลวทําไมจึงตองมาโจมมาตีมา
บีบบังคับทานั้นทานี้อยางนี้ ใครเปนฝายผิด เอาฟงใหดีนะ
พวกนี้มันเอาอะไรมาให ตั้งแตทองคําบาทหนึ่งก็ไมเคยเห็นเอามาให ดอลลาร
หนึ่งดอลลกไ็ มเคยให เงินหนึ่งบาทก็ไมเคยเห็นเอามาให พอเปนน้ําใจในการที่จะ
ตําหนิติเตียนเราวาทํายังไงๆ ทําอยางงั้นไมดีๆ เพราะเขามีสวนไดเสียอยูดวย เขามา
ตําหนิเราก็ไมเปนไร แตนี้ไมมีสวนไดเสียอะไรเลย มีแตเรื่องมาโจมตีๆ อยางเดียว เลว
มากที่สุด วางั้นเลยเรา ใหตอบโดยทางสายธรรม ตอบอยางอื่นไปไมได เรียกวาเลว
ที่สุด หาทําลายตั้งแตคนทําความดิบความดี เต็มบานเต็มเมืองเขาอุตสาหพยายาม แลว
ไปหาทําลายบีบบี้สีไฟบังคับ ทางฆราวาสก็เอากฎหมายเปนกฎหมอย ใหญเทาไรยิ่งกฎ
หมอยใหญ อํานาจใหญ บีบบี้สีไฟตั้งแตศาลลงมา เจาหนาที่ตางๆ หนวยราชการตางๆ
บีบบี้สีไฟใหอยูใตอํานาจของกฎหมอย
กฎหมายที่ใชตามอํานาจหนาที่นั้นไมเอามาใช นั้นเปนความถูกตอง เอาแตนี้มา
ใช เอา ทางฝายพระก็เหมือนกัน หลักธรรมวินัยมีอยูดวยกัน เรียนมาดวยกัน ไมเอามา
ใช เอาตั้งแตสิ่งแบบเดียวกันอีกแหละ ไปเทีย่ วบีบบี้สีไฟบังคับบัญชาเจาคณะนั้นเจา
คณะนี้ ใหมาทํางานที่จะอุปถัมภอุปฏ ฐากสมเด็จพระสังฆราช ฟงซินะ แลวแสดงโกย
อํานาจขึ้นมา ดวยอาศัยพระสังฆราชนั่นละเปนสําคัญ มันจะกอบโกยรื้อฟนกําลังวังชา
ของมันเหยียบชาติเหยียบศาสนาดวยโลบังหนาเปนความสวยงามวา จะเปนผูอุปถัมภ
อุปฏฐากพระสังฆราช นั่นละอํานาจใหญหลวงมันอยูตรงนั้น มันจะบีบบี้สีไฟพระทั่ว
ประเทศใหอยูใตอํานาจของคนสองสามคนซึ่งอยูนอกวัด มันมาเปนใหญเปนโตยิ่งกวา
วัดกวาวา เปนใหญเปนโตยิ่งกวาพระพุทธเจา เปนใหญเปนโตยิ่งกวาพระธรรมวินัยเสีย
อีก พวกนี้เปนยังไง พิจารณาซิ
พระทานปฏิบัติมาตามทางของศาสดาที่สอนไวแลวโดยถูกตอง รมเย็นเปนสุข
ตลอดมานี้ ไมเห็นไปเรียกใครมา ไมเห็นวาใครมาอุปถัมภอปุ ฏฐากพระ ฆราวาสนอก
วัดมันลุกลี้ลุกลนมาหาอะไร พระทานปฏิบัติดวยความดิบความดีสมบูรณพูนผลตาม
หลักธรรมหลักวินัย แลวในวัดในวาตางๆ ตั้งแตพระพุทธเจาลงมา พระก็เจ็บไขไดปวย
เหมือนกับประชาชนทั่วๆ ไป ทานก็รักษาปฏิบัติทานโดยลําดับลําดามา โดยหลักธรรม
หลักวินัย ใครจะมีความเมตตาสงสารมากยิ่งกวาพระในโลกอันนี้ อยูในวัดใดพระในวัด
นั้นจะเปนภาระดวยกัน ดูแลรักษาปฏิบัติพระ
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นี่ตั้งมาหาอะไร มาอุปถัมภอุปฏฐากพระ มันตั้งเอาอํานาจเฉยๆ ทําลายศาสนา
ดวย ทําลายหัวใจคนดวย บีบบี้สีไฟหัวใจพระเณรทั้งประเทศนี้ดวย โดยมันไมไดไป
ทํางานอะไร มันตั้งโกๆ ผูทํางานแทบเปนแทบตาย พระในวัดกับพระปวยที่อยูในวัด
เทานั้นปฏิบัติกัน พวกนี้มันไมไดทําอะไร โฆษณาวาการใหญโตรโหฐาน มันสรางอํานาจ
เพื่อจะเหยียบหัวชาติไทย หัวพระหัวเณรทั้งประเทศจะเปนอะไรไป ดูโดยอรรถโดย
ธรรม เราพูดโดยธรรม แงงอนของมันมีกี่เลหกี่เหลี่ยมกี่สันพันคมพวกนี้นะ มีตั้งแต
คอยทําลายๆ พูดนี้ไมเขารองเขารอย พลิกนั้นพลิกนี้ๆ จะยอมรับความจริงเรายังไม
เคยเห็นมันยอมรับความจริง มีแตหลบนั้นเสือกนี้ไปอยางนั้น ไมมีทางที่จะรับความจริง
พวกนี้ พวกรอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคม
คนดูคนทําไมดูไมออก มันรูกันเห็นกันอยูนี่ มันแสดงมาตลอดเวลา ยุงไปหมด
ศาสนาเวลานี้ ก็มีฆราวาส ซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของอะไรกับวัดกับวา แตเขามายุงวัดยุงวา
มาเปนเจาอํานาจบาตรหลวงใหญโตบีบหัวพระเณรไปแลว นี่ทราบวามันกําลังจะตั้ง
กฎหมาย กฎหมายก็คือกฎหมอยจะมาบีบบี้สีไฟวัดวาอาวาสพระเณรอีกแหละ เอานี่เรา
ไดยินมาอยางนี้นะ เราไดยินเราบอกวาไดยิน ตัวหัวมันมีขอบังคับอะไรพอจะทําตัวดีให
โลกทั้งหลายเขาไดรับความรมเย็นบางไมเห็นมีนะ แลวพระทานไปกอความเดือดรอน
อะไร มันจึงตองตั้งกฎเกณฑขอบังคับเขามา คือตั้งกฎหมายอยางนั้นกฎหมอยอยางนี้
เขามา
เราฟงอยูเวลานี้ ไดยินแตคําเขาพูดเฉยๆ ยังไมเห็นตัวจริงเราก็บอกยังไมเห็น
ตัวจริง ไดยนิ เราก็บอกไดยินอยางนี้ ใหทานทั้งหลายฟงเอานะ เลวมากที่สุดพวกนี้
เวลานี้ แสดงหลายเลหหลายเหลี่ยม หลายสันพันคม ไปทีไ่ หนมีแตฟนแตไฟเผารอบ
บานรอบเมือง ดวยเลหเหลี่ยมรอยสันพันคม ทั้งฝายฆราวาสทั้งฝายพระที่เปนพวก
เดียวกัน พรรคเดียวกัน จะกินตมตุน ชาติไทยและศาสนาไทยใหจมลงทะเลอันเดียวกัน
พี่นองทัง้ หลายจําเอาไวนะ
เราอุตสาหพยายามทําความดี พี่นองทั้งหลายทําอะไร ถูกพวกนี้ไปเที่ยวกดขี่
บังคับไปทั้งนั้นๆ แมที่สุดจะไปเทศนอยูนี้ก็ไปกีดไปขวางในสถานที่เทศน เทศนนี่เขา
นิมนตมา เขาเปนเจาของของชาติ เขารักชาติ และเชื่ออรรถเชื่อธรรม เขานิมนตพระเจา
พระสงฆ คือนิมนตอยางหลวงตาบัวนี่ละไปเทศนที่นั่นที่นี่ พวกเปรตพวกผีนี่ไปเที่ยว
กีดเที่ยวกันไมใหเทศน หลายเลหหลายเหลี่ยมรอยสันพันคม มันกีดหาอะไร พิจารณาซิ
มีเหตุผลอะไร ก็นี่เทศนเพื่อจะทําประโยชนแกโลก
แลวศาสนากับหัวใจของชาวพุทธ ติดแนบกันมาสักเทาไร มันพึ่งเกิดเมือ่ วานมัน
เอาความวิเศษวิโสมาจากไหน จะมาบีบมาบังคับเขาไมใหไปฟงเทศน เรื่องโครงการ

๘
ตางๆ ใหหยุด นูนนะฟงซิอํานาจปาเถื่อนของมัน ฟงใหดีพนี่ องทั้งหลาย มันเลวขนาด
ไหนพวกนี้นะ เอาจําใหดี ฝากขอคิดไวใหพี่นองทัง้ หลายคิด ใหคิดนะอยาฟงเฉยๆ อยา
เปนหัวเตาอยูในกระดอง เราเปนเจาของของชาติใหดูใหละเอียดถี่ถวนทุกอยาง ไม
อยางงั้นชาติจม ศาสนาจม จําใหดีคํานี้ เอาละพอ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

