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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กทม.
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

จอมธรรม
โยม จากหนังสือพิมพ พิมพไทย รายวัน คอลัมนวิจารณธรรม ของ ณ.หนูแกว
ดังนี้
ภาพที่ปรากฏตอสายตาประชาชนยานบางลําพู และผูที่สัญจรผานไปมาในยานนั้น
รวมทั้งขาวที่แพรสะพัดไปยังสายตาประชาชนทั่วประเทศแสดงใหเห็นวา พินาศยับเยินสิ้น
แลวสําหรับภาพลักษณของคณะสงฆไทย
นับตั้งแตเที่ยงวันของวันที่ ๓๐ มิถุนายน จรด ๖ โมงเย็น เปนเวลา ๖ ชั่วโมงเต็มๆ
ณ บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศ ซึ่งเปนพระอารามหลวงที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคพระประมุขของคณะสงฆไทย ไดมี
พุทธศาสนิกชนหลายรอยคน ยืนถือแผนปายประกาศขอความโจมตีตอ ขบวนการแตงตั้ง ผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมิชอบ
เสียงเชิดกลองสิงโตดังกึกกอง เรียกรองความสนใจใหผูคนไดหันมาชมภาพแปะยิ้ม
ที่เดินโยกยายสายตัวไปมาตามจังหวะกลอง ในมือถือตาลปตรเทียม ชักชวนใหผูชม
ตีความหมายไดไมยาก วาการแตงตั้งประมุขสงฆที่ตั้งขึ้นมาโดยมิชอบนั้น พุทธศาสนิกชน
จะยอมรับไดก็เพียงแตตัวตลกตัวหนึ่งเทานั้น
อยาใหตองนําขอความอันเผ็ดรอนบนแผนผาเอามาย้ําซ้ําเติมในพื้นทีน่ ี้เลย
วา
ขอความนับสิบขอความนั้นเขาเขียนวาอยางไร แตในความรูสึกของประชาชนที่ไมคอยได
ใหความสนใจตอเรื่องราวของคณะสงฆนัก ก็ยอมเขาใจดีวา สมเด็จพระสังฆราชถูกปลน
ตําแหนง
ถามีการเคลื่อนไหวของพุทธศาสนิกชนเพียงกลุม เดียว ก็คงไมไดสรางความสนใจ
แกผูคนสักเทาไรนัก แตพอมีอกี ฝายหนึ่งที่สนับสนุนการแตงตั้ง ไดออกมาเคลื่อนไหวกัน
แบบประจันหนา จึงเรียกรองความสนใจจากผูคนไดมากเพิม่ ขึ้น
ภาพที่นาสลดสังเวชที่สุดในวันนั้น นอกจากจะมีภาพแปะยิ้ม ลอเลียนการแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชแลว ยังมีภาพพระสงฆสะพายโทรโขงพูดจาบจวงโจมตี
ฝายตรงขามเชิงไดเปรียบ เพราะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องขยายเสียงไดในพื้นที่ทปี่ ระชุม
มส.
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สวนภาพที่สุดทุเรศนัยนตา ไดสรางความอเนจอนาถใหแกผูพบเห็นทั้งพระสงฆ
สามเณรและญาติโยมในวัดบวรฯ รวมทั้งสื่อมวลชนและนายตํารวจชั้นผูใหญอีกหลายนาย
ก็คือ ภาพการเลือกปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆทไี่ มเทาเทียมกัน
พระภิกษุสวนที่สนับสนุนการแตงตั้ง ไดรับการเชื้อเชิญจากผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ใหขึ้นไปนั่งอยางเย็นกายสบายใจอยูในตําหนักเพ็ชร ซึ่งสถานที่
ตรงนั้นเปนเขตหวงหาม ไมเคยมีประวัติอนุญาตใหใครขึ้นไปนั่งในขณะ มส.กําลังประชุม
ไดเลย แตกับภิกษุสายวัดปาจํานวนกวา ๓๐๐ รูปที่เดินทางเขามารอเพื่อยื่นหนังสือ
เรียกรองเรื่องนิคคหกรรม และรอฟงคําตอบในกิจของสงฆ กลับถูกสะกัดกั้นหามไมใหเขา
ไปในบริเวณตําหนักเพ็ชร ถูกกักใหนั่งตากแดดตากลมไปตามยถากรรม นั่งขางสระน้ําบาง
นั่งกลางดินบาง กับอีกสวนหนึ่งที่นั่งอยูขอบกําแพงอุโบสถเปนแถวยาวเหยียด ชางนาทุเรศ
อะไรปานนั้น
ขอถามทานผูชมสักคําเถอะวา หากผูรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการแตงตั้ง ไดแกไขสิ่งที่
ผิดใหถูกตองเสียตั้งแตแรก ภาพทุเรศนัยนตาอยางนี้จะเกิดขึน้ ไดมั้ย
อยาเถียงนะวา ฆราวาสแตงตั้งองคพระประมุขสงฆนั้นถูกตองตามพระวินัยแลว
เวนแตพระจะยอมรับฆราวาสเปนศาสดาเทานั้น
หลวงตา หนังสือพิมพฉบับนี้ทานทั้งหลายก็เห็นแลวไมใชเหรอ เรื่องอุจาดบาดตา
พวกเปรตพวกผีไปทําตัวเปนผูใหญ อํานาจบาตรหลวงอยูในวัดบวรนิเวศนั่นนะ พระที่มา
ดวยความเปนศีลเปนธรรมถูกกักถูกกันไวเหมือนนักโทษในเรือนจํา ไอพวกนักโทษนอก
เรือนจํานี่คือพระหัวโลนๆ นั่งโกเกอยูนี่ พวกนี้พวกเปรตที่นั่งโกเกอยูนี่ ดูเอา พวกนี้พวก
อุจาดที่สุดเลย พวกทําลายชาติทําลายศาสนาคือพวกนี้เอง เที่ยวกลั่นเที่ยวแกลงทุกสิ่งทุก
อยาง ไมยอมใหโอกาสเลย เปนใหญเปนโตไปเสียหมดเวลานี้ ทานทั้งหลายดู ใหฟงทุกคน
พวกเปรตนี่ยิ่งมีมากเทาไรเมืองไทยชาติไทยศาสนาไทยจมไมสงสัย ใหจําเอานะ เพียงเทานี้
มันก็แสดงความโออาฟูฟาใหเห็นแลว มันดูไมไดนะ เราพูดเพียงเทานี้แหละ
มันทุเรศจริงๆ พวกนี้พวกสกปรกมากที่สุด พวกไมมีเหตุมีผลตนปลายอะไรเลย มี
แตจะเอาใหไดอยางใจดวยความสกปรก เปนสวมเปนถานไปหมดทั้งตัวมันแหละพวกนี้นะ
เลอะเทอะมากทีเดียว มีเทานั้นละเราไมพูดมาก เอาวาไป
โยม เขาบอกวา ตามประวัติแลวไมเคยมีอนุญาตใหพระสงฆไปนั่งบนตําหนักเพ็ชร
ในขณะที่มีการประชุมมหาเถรสมาคม ไมเคยมี แตนี่ทําลายระเบียบหมดเลย
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หลวงตา มันไมทําลายไดยังไงก็มันเปนมหาโจร มหาโจรมันทําไดทั้งนั้นแหละ พวก
เปรตมันทําไดทั้งนั้น ไมงั้นจะเรียกเปนเปรตเปนมหาโจรเหรอ ถาเปนสุภาพชนธรรมดาจะ
ไปเรียกอะไรวาเปรตวาผี นี่มันก็เลยไปแลว เขาขั้นพวกเปรตพวกผีตอ งเรียกวาเปรตวาผีซิ
ทําลายชาติศาสนา เลอะเทอะไปหมดเวลานี้พวกนี้ละ เดี๋ยวนี้ยังไปกวานเอามหาวิทยาลัย
ตางๆ เขามาเปนกําลังวังชา มาทําลายชาติทําลายศาสนาของตัวเอง เวลานี้กําลัง มี
มหาวิทยาลัยใดบาง (สองแหงครับ มหามกุฏกับมหาจุฬา) เออ มหามกุฏมหาจุฬาฯ
เหลานี้แหละจะไปกวานเอามาทําลายชาติของตัวเอง ศาสนาของตัวเอง กําลังไปกวานเอา
มา ทานทั้งหลายใหดูเอา
โยม มหาโชวเขายืนพูดบอกวา คําหนึ่งก็เรียกเปรต สองคําก็เรียกเปรต เขาบอกเขา
เปนพระไมใชเปรต
หลวงตา พระก็พระเปรตนั่นแลวจะเปนพระอะไร เอา มีอะไรวามา เราขี้เกียจเลน
จริงๆ นะกับของสกปรก แหมมันดูไมได เราทนเอานะ มีแตเรื่องสกปรก หลับหูหลับตาชน
กันไปเรื่อย
โยม แสดงวาพวกสื่อมวลชนเขาก็เห็นการแบงแยกที่ไมเปนธรรม พระปาก็ไปกั้นไว
เหมือนใหอยูในคอก
หลวงตา นั่นแลว โลกเขาไดเห็นกันหมดแลวแหละ โลกเขาเห็นหมดความสกปรก
ของพวกนี้ เขาถายภาพเอาไว พวกสกปรก ตั้งตัวเปนอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มา
บังคับพระทานผูมีศีลมีธรรมใหเปนนักโทษ ดูเอาเองก็แลวกัน เราไมอยากพูดนะ เรื่อง
สกปรกนี้แหมมันเกินประมาณที่จะมาดูมาสนใจ
แตนี้เห็นแกพี่นองทัง้ หลายนะที่เรา
อุตสาหบึกบึนอยูเวลานี้ ลําพังเราดีดผึงเลยไมยงุ กับกองมูตรกองคูถวางัน้ เถอะ เลวขนาด
นั้นนะ พวกนี้พวกหูหนวกตาบอดไปเลย ไมยอมฟงเสียง ไมยอมดูในสิ่งที่เปนมงคล จะดู
จะฟงแตสิ่งที่จะเผาไหมตัวเองและชาติศาสนาเทานั้น เปนสมบัติอันใหญหลวงสําคัญมาก
ของพวกเปรตพวกผีนี้ วางั้นเลยนะ
ก็ดูซิอยางหลวงตานี้ไดพยายามเต็มกําลังความสามารถเรื่อยมา พาพี่นองทัง้ หลาย
ชวยชาติบานเมืองมาเปนเวลา ๖ ป สมบัติเงินทองทั้งหลายที่ไดมาสมมักสมหมายทุกสิง่ ทุก
อยาง ไมมอี ะไรที่จะตองติเลย แตครั้นแลวความดีของเราทั้งประเทศนี้ กลายไปเปนมูตร
เปนคูถ มันยกมูตรคูถขึ้นมาเหยียบทําลายหมดเวลานี้ พวกนี้ไมไดทําประโยชนอะไร มี
ตั้งแตกอ เรื่องกอราวเผานั้นเผานี้ตลอดเวลาดังที่เคยพูดมาแลวหลายครั้งหลายหน จนเบือ่
ที่จะพูดนะ มันมีเทานั้นพวกนี้ นี่ก็กําลังจะกวานเอามหาวิทยาลัยมหามกุฏกับที่ไหนบาง ที่
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จะมาเปนกําลังเผาชาติเผาศาสนาของตนในเมืองไทย ดวยอํานาจแหงความเลวรายของ
พวกนี้ มันจะไปกวานเอาพวกนี้แหละมาเปนเครื่องมือเผาชาติเผาศาสนาของตน ดูซิมัน
เปนยังไงมันดูไดไหม
เมื่อวานนี้เขาก็มาถาม หนังสือพิมพมาหลายฉบับมาหาเรา พวกนักขาวมา เราก็เปด
อกเลย บอกวา เอาๆ ถามมา เวลานี้เราจะตอบ มีเทาไรใหถามมา เขาถามมา ครั้นเวลา
ตอบไปๆ คําถามก็เลยกุดดวนเขาไปๆ เลยมีแตคําตอบเรื่อยไปเลย เมื่อวานนี้เขามากัน
เยอะ เราอยากใหมาทั้งประเทศไทยมาถามเรา เราจะไดเปดของจริงออกจากหัวอกนี้ใหพี่
นองทั้งหลายไดเห็น แตนี้ไมมีใครที่จะมาเปดใหธรรมนี้ออกใหโลกทั้งหลายไดเห็น ก็เทาที่
ไดยินไดเห็นเมื่อวานนี้เทานั้นแหละพวกนักขาว เพราะเปนสื่อกลางนักขาว ที่สัมภาษณเมื่อ
วานนี้เขายังไมไดออกหรือ ที่สัมภาษณตอนเย็นเมื่อวานนี้ ดูเหมือนยังไมไดออกทาง
หนังสือพิมพ ตางคนตางไดยินคําสัมภาษณของหลวงตาเมื่อวานนี้ กับหนังสือพิมพมันจะ
ออกเปนความจริงหรือจอมปลอมขนาดไหนใหดูเอาก็แลวกัน
โห มันตั้งหนาตั้งตาทําลายจริงๆ พวกนี้ ไมมีคําวาธรรมของมนุษยที่จะติดกายวาจา
กิริยาของพวกนี้ ไมมีเลย มีตั้งแตเรื่องเปรตเรื่องผี เรื่องกอกวน เรื่องทําลาย เรื่องขัดเรื่อง
ขวางโดยถายเดียวเทานั้น ดูแลวสลดสังเวชนะเรา เพราะเราไมมีขางนั้นฝายนี้ มีแตอะไรผิด
บอกผิด อะไรถูกบอกวาถูกเทานั้น เราไมไปเอียงอยางโนน เอียงอยางนี้ เราไมเคยมี พวกที่
แสดงอยางนี้แหม ดูไมไดเลยนะ ลุกลี้ลุกลน ที่อยางเปนสังฆราชนี่ก็พิลึกพิลั่น ตั้งแตตั้ง
เมืองไทยเรามาก็ไมเคยเห็น ที่พระจะกระเสือกกระสน ทั้งฆราวาสทั้งพระอยากเปนสมเด็จ
สังฆราช โหย นาทุเรศ เปนมาแลวจะใหใครกราบ แมแตหมามันก็ไมกราบจะวาอะไร เมื่อ
คนไมกราบ หมาตัวไหนมันจะเกงกวาคนไปกราบของปลอมๆ ของเลอะๆ เทอะๆ ของ
สวมของถานอยางนั้น เอาละเทานั้น
เมื่อวานนี้ก็เอาหนักเหมือนกันที่เขาไปถาม เพราะเราเปดเลย เอาถามมาเราจะตอบ
วางั้นเลย มาเทาไรก็ใสเปรี้ยงๆ ถาลงวาจะตอบแลวเอาจริง ยกมาโลกธาตุนี่จะผางออก
ทันทีเลย เขาตั้งคําถามมารูสึกวามากมาย แตเวลาถามเขามาแลวคําตอบกลืนไปหมด เลย
ไมมีอะไรถามมาก กลายเปนถามนอยนะ ตอบมากไปแลวครอบไปหมดคําที่เขาจดจารึกมา
เรื่องคําตอบของเรามันกลืนไปหมดแลว ก็เลยถามไมไดมากนักเมื่อวานนี้
ใหพากันดูพวกเปรตนะ พวกเปรตกําลังอาละวาดทั่วบานทั่วเมือง วงราชการงาน
เมืองพวกนี้ไปอาละวาดทั้งหมด เปนอํานาจปาเถื่อนๆ ในวงราชการตางๆ เลอะเทอะไป
หมดพวกนี้ พวกอันธพาลมหาโจร กําลังอาละวาดชาติศาสนา เฉพาะอยางยิ่งศาสนาเปน
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กาวแรกที่พวกนี้จะทําลายใหแหลก และตีเขาไปถึงชาติ จะใหแหลกทั้งชาติทั้งศาสนาของ
เมืองไทยเรา พากันดูใหดี อยาออนขอ คําพูดนี้ลงไดพูดออกแลวไมผดิ บอกเลย ได
พิจารณาเต็มเหนี่ยวแลวออกๆ ไมไดไปลูบๆ คลําๆ ดนๆ เดาๆ มาตอบนะ พิจารณาทุก
อยางๆ แลวคอยพูดออกมา และแนใจดวยถาไดพูดตรงไหน
(ผูอํานวยการหนังสือพิมพ พิมพไทย มากราบนมัสการ) เมื่อวานมาหรือเปลา (มา
สัมภาษณหลวงตาดวยครับ) ตอบไปแลวเปนยังไง ไดเริ่มลงแลวยังที่หลวงตาตอบไป
(ชัดเจนครับ กําลังจะเริ่มลงครับ) ลงใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ คําพูดของเรานี้จะไมมีโกหก
แมเม็ดหินเม็ดทราย จะเปนความจริงลวนๆ ออกเพือ่ ใหพนี่ องทั้งหลายไดทราบวาธรรม
เปนอยางนี้ ไมใชนักโกหกตมตุนทุกอยางๆเหมือนที่มันอาละวาดอยูในเมืองไทยเวลานี้ อัน
นั้นมีแตเรื่องจอมปลอมๆ ฟงแตวาจอมปลอมๆ เปนจอมผิดไปหมดเลย อันนี้จอมธรรมๆ
พูดอะไรออกไปตรงเปงๆ ถาอะไรไมสะดวกใจแสดงวาผิดแลวไมพูดไมออก ถาอะไรเต็ม
หัวใจแลวผางๆ เลย เออ ดีละพอใจๆ
หนังสือพิมพเราก็ขอบิณฑบาตเมื่อวานนี้ หนังสือพิมพเปนหัวใจของโลก หัวใจของ
ชาติของเรา เพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรออกมานี้ขอใหออกตามความสัตยความจริง ผูได
เห็นไดยินแลวจะเปนที่แนใจๆ ตามความจริงของหนังสือพิมพที่ออก คือไมเห็นแกคาจาง
รางวัลที่เขามอบให รางวัลเทานั้นเทานี้ คําที่มอบรางวัลเทากับเขาเอาเงินมาจางตัวเองให
ตัดแขงตัดขาตัวเอง ตัดคอตัวเอง เมื่อเรารับคาจางเขามาก็เทากับเรามาตัดคอตัดขาตัวเอง
ใครจะตัดไดลงคอ แตคนที่ตัดไดเพราะเห็นแกเงิน คนที่หยาบที่สุดตัดได เรื่องชาติมี
คุณคาขนาดไหน กับศาสนามีคุณคาขนาดไหน สูเงินนี้ไมได จึงเอาเงินนี้มาทําลายชาติ
ทําลายศาสนา สังหารใหแหลกหมดเลยเพราะเห็นแกเงิน
ดวยเหตุนี้เราอยูกับมนุษยดวยกัน ชาติเราเปนชาติไทยรอยเปอรเซ็นตทั้งประเทศ
จึงขอใหเห็นแกชาติแกศาสนาของเรา จะเอาอะไรมาใหก็ตามที่จะเปนพิษเปนภัยตอชาติตอ
ศาสนาแลวปดออกทันที พอแมปยู าตายายพาจนเราจะจน จนดวยความบริสุทธิ์ใจจนไม
ทําลาย จนรักษาความพรอมเพรียงสามัคคี จนดวยความอุดหนุนชาติศาสนาของตนเอง
เอา จนไป ดีกวามีเงินแตคอไมมี ขาไมมี ถูกตัดขาดสะบั้นไปหมด อันนี้อยาใหมีในพวกเรา
ที่ทํางานสวนรวมนะ ใหตรงไปตรงมา เราก็บิณฑบาตมาหลายครั้งหลายหนแลว วันนี้เราได
พบกันก็พดู ตามความสัตยความจริงตอกัน เพราะหลวงตานี้ไดทํามาอยางนั้นแลว ทําเพื่อ
ชาติเพื่อศาสนา
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หลวงตาไมมีคําวากลา ไมมีคําวากลัว มีแตธรรมลวนๆ ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก
ไมคํานึงถึงความกลาความกลัวที่จะมากีดมาขวางทางเดินแหงธรรมไดเลย เปดธรรมใหไป
ไดอยางเต็มเหนี่ยวๆ เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงสอนโลกไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย ไมมีคําวา
สะทกสะทาน เพราะธรรมเหนือทุกอยาง ถูกตองทุกอยาง ไมมอี ะไรคานไดแลวคือธรรม
เราจึงเอาธรรมนี้ออกแสดง เพือ่ ใหพนี่ องชาวไทยชาวพุทธเราไดตายใจถวนหนากัน บรรดา
ลูกหลานทั้งหลายเปนหัวใจของชาติ ขอใหออกแบบนั้นเลยนะ จนก็จนไปเถอะ ชาติเรายังมี
อยู ศาสนาเรายังมีอยู ไมจน ถาศาสนาจมไป ชาติจมไป เรามีเงินกองเทาภูเขาก็ไมมี
ความหมาย เอาตรงนี้นะ ความหมายของเราอยูกบั ชาติ อยูกบั ศาสนา ไมไดอยูก ับกองเงิน
เขาใจ เอาละ
การชวยโลกนี้เราชวยสุดขีดแลว เราไมมีอะไรเสียดายในตัวของเราทั้งหมด นับแต
ชีวิตลมหายใจลงไป เรามอบเพื่อชาติเพื่อศาสนา เพื่อเทิดทูนเคารพบูชาอุมชูชาติไทยของ
เราทั้งนั้น เราถึงไดสละเต็มกําลังความสามารถ จึงขอใหพี่นอ งทัง้ หลายถือเปนเยี่ยงอยาง
พากันดําเนิน
ชาติไทยเราศาสนาไทยเราจะมีความแนนหนามั่นคงตอไป อยาเห็นแก
สวนยอยๆ แลวทําลายสวนใหญ อันนี้เสียหายมากที่สุดเลย ดังที่กลาวตะกีน้ ้ี เขาเอาเงินมา
เทานี้บาทๆ สมมุติวาเมืองไทยนี้เปนเมืองใหญอยู คนตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน ศาสนานี้ใหญ
ครอบโลกธาตุ เขาก็เอาเงินมาจางแพงๆ หลายสิบหลายรอยหลายพันลานยื่นเขามาให
เมืองไทย จางใหเมืองไทยออกเรื่องออกราว ออกขอเท็จขอจอมปลอมเพื่อทําลายชาติ
สังหารศาสนาของตนเอง นี่เปนรางวัล ถาคนโงแลวก็จะควาเอารางวัล ซึ่งเทากับควาเอา
ดาบมาฟาดคอคนไทยทัง้ ชาติขาดสะบั้นไปเลย ศาสนาจมไปพรอมๆ กัน เงินจํานวนที่วานี้
หมดความหมายเลย เพราะฉะนั้นจึงอยาใหเขาเอาเงินมาจางตัดคอของตัวเองก็แลวกัน ที่
รับไปก็เทากับรับจางตัดคอของตัวเอง คอมีราคาเทาไรคิดดูซิ ทีนี้ใหพรนะ
นี้เราพูดอยางกลาหาญ ดวยความเสียสละตอชาติตอศาสนาของเราวา เราอยากใหมี
คนมานิมนตเราไปสถานที่ใดในเมืองไทย สนามกวางขนาดไหน เอา นิมนตไป เราจะไป
ทันทีใหพี่นองทั้งหลายไดฟง เราจะเปดอกจากหัวอกในหลักความจริงทั้งหลายที่บรรจุไวนี้
ที่ไมมีใครทราบไดเลย เราจะทราบจากพี่นองทัง้ หลายมาเปดสนามใหญโดยการประชุมกัน
เอา ฟงขออรรถขอธรรมขอเท็จจริง เรื่องของชาติศาสนาของชาติไทยเรานี้เปนยังไง เราจะ
เปดใหเต็มเหนี่ยวเลย มาจากที่ไหนมา เราจะขึ้นเวทีทันที เปดความจริงใหพี่นองทั้งหลาย
ไดทราบ เดี๋ยวนี้มันทราบตั้งแตเรื่องจอมปลอมนั่นซิ ไปแงไหนมุมใด มีแตเรื่องทําลายชาติ
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ทําลายศาสนาเลอะเทอะไปหมดชาติไทย เราอยากใหเห็นน้ําดับไฟออกมา เขาใจไหม ให
มันจาไปหมดนั่นแหละ
เราเปนแตเพียงปรารภเฉยๆ ถาหากวามี เอาจริงๆ เรา เอา ใหถามมาวางี้เลย ให
ยกมาทั้งประเทศไทยมาถาม เราจะตอบคนเดียวใหครอบไปหมดเลย คําวาจนตรอกจนมุม
ไมตองพูดกัน ขึ้นเวทีทานทั้งหลายจะเห็นเอง เขาใจไหม เวลานี้มันอยูในตูมันออกไมได
มาเปดตูซินะ ทานทั้งหลายจะไดเห็น วาหลวงตาบัวตัวจิ๋วๆ นี่เปนยังไง ธรรมจิ๋วไหม วางั้น
เถอะนะ พระพุทธเจาองคจิ๋วไหม จะทราบจากธรรมที่ออกนี้กระจายถึงกันหมด เขาใจเหรอ
พอๆ นี่ละเจตนาเราที่มีตอชาติบานเมืองถึงขนาดนั้นแหละ ความจริงของเราบรรจุไวเต็ม
เอี๊ยดแตเอาออกไมได
ตอนนี้พวกจอมปลอมออกมาทําลายชาติศาสนา
ยกแตสิ่ง
หลอกลวงๆ ออกมาทั้งนัน้ ของจริงไมไดออก นีอ้ อกเปนของจริงลวนๆ ไมมีปลอม
ศาสนาพุทธและชาติไทยของเรา ถาพี่นองชาวไทยชาวพุทธเราเอาไวไมไดแลวจะจม
นะ ขอใหพากันตั้งหนาตั้งตาเอาจริงเอาจังเพื่อรักษาสมบัติของตน คือชาติไทย สมบัติใน
เมืองไทยเปนของคนไทยทั้งหมด และพุทธศาสนาเปนสมบัติอันลนคาของชาติไทย ใหพา
กันพยุงใหดี อยาไปหลงกลอุบายที่เขาเอาเงินมาจางใหตัดแขงตัดขาตัวเองคอขาดไปหมด
นี้กลอุบายของพวกนีม้ ันจะเอาเงินไปหวานไปหมด สถานที่ใดๆ มันไมวาแหละ มันจะเอา
เงินไปเที่ยวหวานลอมไปหมด จางใหตดั ขาตัวเองๆ คนโงตองตัดขาตัวเองเพื่อเงินเทานั้น
คนฉลาดปดทันทีเลย ที่พูดนี้ผิดหรือถูก (ถูกครับ) ก็ถูกละซี ก็มันถูกตัง้ แตอยูในใจนี่ เอา
ละกลับไดแลวหมดปญหา ถาไมมีผูถามก็หมด ถามีผูถามเอาอีก เราถึงไดบอกวาใหมา
หมดประเทศไทย ทานทั้งหลายจะไดฟงธรรมออกจากปากเดียวนี้ กระจายครอบประเทศ
ไทย เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมครอบโลกธาตุ จะออกจากนี้ทั้งนั้น ธรรมพระพุทธเจาสอน
โลกไมอดั ไมอั้น
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

