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เทศน�อบรมพระและฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เน��องในโอกาสรวบรวมทองค�า-ดอลลาร�เข�าส��คล�งหลวง
เม��อบ�ายว�นท�� ๓ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
เหย�ยบธรรมว น�ย เหย�ยบกฎหมาย

(ก�ณฑ�น�&หลวงตาเมตตาตรวจ-แก�ไขเป,นลายม�อองค�ท�านเอง)
เร��องโรงพยาบาลจ(งม�ความจ*าเป,นมาก เง-นม�นจ(งหล��งไหลไปโรงพยาบาลน�0มาก

กว�าท�กแห�งนะ มากจร-งๆ ต(กน�0ไม�ทราบ น�บไม�ถ4วนเลยละ ต(กแต�ละหล�งๆ ราคาเท�าไร
ฟ6งซ- หล�งละ ๒๐ กว�าล4านก9ม� ค�อม�นเป,นแต�ความจ*าเป,น ส�วนมากจะไม�ต�*ากว�าส��ล4านข(0น
ไป ต(กแต�ละหล�งๆ ส��ล4านข(0นๆ ถ(ง ๒๐ กว�าล4านม� น��ละเราท��มลงอย�างน�0ละ เห9นใจของ
คนไข4ท�0งหลาย ไม�ว�าใครก9ตามถ4าอย<�ธรรมดาน�0ช�ว-ตจ-ตใจของเราร<4ส(กกว4างขวาง แต�พอ
เจ9บไข4ได4ป>วยเข4ามาหดย�นเข4ามา สมบ�ต-เง-นทองข4าวของม�มากม�น4อยในบ4านในเร�อนไม�
ม�ความหมายนะ ไม�ม�ความหมายย-�งกว�าความเจ9บไข4ได4ป>วยจะต4องว-�งหาหมอ เพ��อร�กษา
ช�ว-ตของตนไว4ได4

น��แหละคนท�กข�คนจนก9ด� คนม��งม�ก9ด� เวลาจนตรอกจนม�มค�อเวลาเจ9บไข4 จะม�
ความท�กข�เสมอก�นหมด ผ<4เจ9บไข4ก9เป,นท�กข�ประเภทหน(�ง ผ<4เก��ยวข4องพวกญาต-พวกม-ตร
พ�อแม�ก9เป,นความท�กข�เก��ยวโยงก�นไปหมด น��ละจ(งเป,นความจ*าเป,น เขามาหาหมอ เอา
ช�ว-ตเข4ามาฝากหมอ หมอไม�ม�เคร��องม�อก4าวไม�ออก ก4าวไม�ออกคนไข4ผ-ดหว�ง น��เราไม�
อยากให4ใครผ-ดหว�ง เพราะฉะน�0นต-ดหน�0เราก9ต-ด ต-ดมาตลอด พ��น4องท�0งหลายทราบเส�ย
นะ

เง-นพ��น4องท�0งหลายบร-จาคมาน�0ไม�ได4เข4าซ�0อทองค*าเข4าส<�คล�งหลวง เพราะความจ*า
เป,นภายนอกอย�างท��ว�าน��ท��วประเทศไทยเลยนะ ท�กภาค ไม�ว�าภาคไหนหลวงตาถ�อเสมอ
ก�นหมด ในเขตชาต-ไทยของเราม�ความจ*าเป,นไม�ว�าภาคไหนๆ ต-ดต�อมา ควรท��จะเฉล��ย
เผ��อแผ�ก9ได4เฉล��ยตลอดมาจนกระท��งบ�ดน�0ละ น��ละท��ว�าเง-นสดไม�ค�อยได4เอาเข4าซ�0อทองค*า
เข4าส<�คล�งหลวง เพราะความจ*าเป,นของคนท�0งชาต- เฉพาะอย�างย-�งโรงพยาบาลส*าค�ญมาก
นะ เราจ(งได4หม�นก�บโรงพยาบาลอย<�ตลอดมา เง-นเหล�าน�0จ(งไม�ค�อยได4ซ�0อทองค*า

ส*าหร�บทองค*าก�บดอลลาร�น�0นเร�ยกว�าร4อยท�0งร4อยตลอดมา ไม�เคยเคล��อนคลาด
ไปไหนเลย และส*าหร�บเง-นสดน�0ก9ด�งท��เร�ยนให4ทราบแล4ว ม�การเฉล��ยไปทางน<4นทางน�0อย<�
เร��อยๆ มา น��ท��หลวงตาได4ช�วยพ��น4องท�0งหลาย ให4ทราบเส�ยในว�นน�0ถ4าท�านผ<4ย�งไม�ทราบ
อย�าฟ6งเส�ยงโกหกพกลม ต4มต�Dนจากเปรตจากผ� จากนรกอเวจ�ท��อย<�ในกลางประเทศไทย
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น�0 ท*าลายประเทศไทยได4อย�างหน4าด4าน หาเร��องหาราวมาพ<ดอย�างไม�ม�เหต�ม�ผล ต4มต�Dน
ตลอดไป โจมต�ท��น��นท��น��

เฉพาะเม�องไทยเราเวลาน�0ก*าล�งอ�ตส�าห�พยายามท��วประเทศไทย หาสมบ�ต-เง-น
ทองเข4าส<�คล�งหลวงของเรา ซ(�งเป,นห�วใจของชาต-ก9ถ<กข�ดถ<กแย4ง ถ<กก�ดถ<กก�น ถ<กโจมต�
ท�กว-ถ�ทาง น��ค�อพวกเปรตพวกผ� ให4จ*าเอานะ น��ค�อภาษาของธรรม ไม�เอาภาษาของโลก
ปล-0นปล4อนหลอกลวงมาพ<ด ภาษาธรรมตรงไปตรงมา ส-�งเหล�าน�0ท�านท�0งหลายเคยเห9น
ไหม ท��หลวงตาพ<ดอย<�เวลาน�0ม�ไหมในเม�องไทยของเรา ม�อย<�ท�กแห�งท�กหน เพราะพวก
เปรตพวกผ� พวกอวดด-บอวดด� บ4ายศ บ4าร�*าบ4ารวย บ4าความร<4 ท�กอย�างอย<�น�0หมด แล4ว
จ-ตใจโหดร4ายทาร�ณด4วยนะ ไม�ได4ม�ยางอายพวกน�0 ขอให4ได4อย�างใจก9พอ ม�ทะล�ไม�ม�ใคร
เก-นพวกน�0ละน�ะ

การจะท*าด�น�0ไม�ยอมท*า ใครเป,นผ<4ท*าด-บท*าด�อย<�ท��ไหนไปเท��ยวก�อกวน ไปเท��ยว
ท*าลายท�กอย�างท�เด�ยว พอจ�ด พอเผา เผาไปเร� �อยๆ เลย ค�อพวกน� 0เอง ม�ไหมใน
ประเทศไทยท�านท�0งหลายเห9นไหม อย�างท��พวกเราท�0งหลายช�วยชาต-บ4านเม�องอย<�เวลาน�0
ท��วแผ�นด-นไทย พวกน�0ไปเท��ยวก�ดเท��ยวก�นไม�ให4ท*า แม4ท��ส�ดเขาจะน-มนต�พระ เฉพาะ
อย�างย-�งค�อหลวงตาน��ละไปเทศน�ในท��ต�างๆ เพ��อถวายผ4าป>าและฟ6งเทศน�เข4าส<�ห�วใจของ
ชาต- ค�อคล�งหลวงของเรา น�0ก9ไปก�ดไปก�น ไปห4ามปรามต�างๆ ไม�ให4ท*า ฟ6งซ-น�ะฟ6งได4
ไหม

พ�ทธศาสนาหร�อการท*าบ�ญให4ทานเป,นตามอ�ธยาศ�ยมาต�0งแต�ด(กด*าบรรพ� ไม�ใช�
ม�มาเม��อว�นสองว�นน�0พอจะถ<กก�ดก�น ม�นขวางทางเด-นของโลก ขวางโลก น��ม�นเคยม�มา
แล4วเท�าไร อ�นน�0ม�นก9ไปเท� �ยวหาก�ดหาขวางไปหมดนะ พวกน�0เลวไหมท�านท�0งหลาย
พ-จารณาซ- เลวมากหร�อไม�มากพ-จารณาเอาซ- เขาท*าด-บท*าด�ม�เท�าไร ท��มเง-นสมบ�ต-เข4าส<�
คล�งหลวง เวลาน�0ก9ก*าล�งจะเข4า ๑๐ ต�นแล4ว ดอลลาร�ก*าล�งจะเข4า ๙ หร�อ ๑๐ ล4านแล4ว
ส�วนเง-นสดไม�ต4องพ<ดประมาณก��พ�นก��หม��นล4าน ไอ4เง-นประมาณก��หม��นก��พ�นล4านก9ไม�พ4น
ท��จะหาซอกแซกไปตรวจด<กระเปGาของล<กศ-ษย�ล<กหาหลวงตาบ�ว ไปตรวจด<กระเปGาของ
หลวงตาบ�ว ว�าเง-นน�0ท��เขาบร-จาคมาน�0เอาไปก-นเอาไปเข4าพ�งต�วเองหมด อย�างหน(�ง หร�อ
เอาไปไว4ก�บใครต�อใครๆ น��ม�นก9มาหาค4นหาคว4าเอาหมด พวกโจรพวกมาร

เขาสร4างความด�ด4วยอ�ธยาศ�ยของเขา ผ<4ร�บท*าน�0ก9เราท*าส�ดห�วใจของเรา ไม�ม�แม4
บาทหน(�งท��หลวงตาท��จะเอาเง-นของพ��น4องท� 0งหลายท��มาบร-จาคน�0มาเป,นของต�ว ด4วย
เจตนาท��เป,นฟHนเป,นไฟเผาไหม4ห�วอกเรา เร�ยกว�าเป,นบาปเราไม�เคยม� เปIดได4เลยอย�าง
น�0 เพราะเราช�วยชาต-น�0ด4วยความเมตตาสงสารส�ดส�วน เราพอแล4วท�กอย�าง เร��องสมบ�ต-
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เง-นทองข4าวของท�กอย�างในสามแดนโลกธาต�น�0เราไม�หว�งอะไร เราปล�อยวางหมดแล4ว
แม4แต�อารมณ�ของใจก9ปล�อยก�นหมดท�กอย�าง

น��ละท��เราอ�ตส�าห�พยายามท*า ก9เร�ยกว�าท*าด�ต�อชาต-ไม�ใช�เหรอ แล4วหลวงตาบ�ว
ท�านท�0งหลายเคยได4ย-นไหม ว�าไปท*าความเส�ยหายแก�ผ<4หน(�งผ<4ใดต�0งแต�บวชมาเป,นเวลา
ต�0ง ๗๑ ปJน�0แล4ว ม�แต�สร4างค�ณงามความด� ไปท��ไหนได4ย-นว�าหลวงตาบ�วไปหาก�อกรรม
ท*าเข9ญ ไปท*าความเด�อดร4อน ท*าความเส�ยหายแก�ผ< 4หน( �งผ< 4ใดในท��ใด ต*าบล อ*าเภอ
จ�งหว�ดใดท��วประเทศไทย ไปท��ไหนเราก9ท*าต�0งแต�ความด� เขาได4เห9นได4ย-นการท*าด�ของ
เรา เขาก9ทราบก�นท��วโลกว�าหลวงตาบ�วท*าด� ท�น�0เวลามาช�วยชาต-บ4านเม�องน�0หลวงตาบ�ว
ก9ท*าด�แบบเด�ยวก�น ถ(งขนาดท��มลงไปเลยไม�ม�อะไรเหล�อ ท��จะหย-บฉวยของท�านท�0ง
หลายน�0แม4บาทหน(�งไม�ม� บร-ส�ทธ-Kขนาดน�0น

น��ละท*าด�ขนาดไหนม�นก9เป,นข4าศ(กของพวกน�0 ต4องหาย�หาแหย� หาก�อกวนโจมต�
ท*าท�าท*าทางว�าจะมาตรวจด<เง-นด<ทอง สมบ�ต-ไหลไปทางไหนบ4าง ประชาชนเขาบร-จาค
หลวงตาบ�วน�0เราเอาไปไว4ท� �ไหนบ4าง จะไปตรวจบ�ญช�เง-นหลวงตาบ�ว เราก9พ<ดตรงๆ
เพราะเราเป,นธรรม มาตรวจหลวงตาบ�วม�นไม�ได4แหละเราบอกง�0น ถ4าว�าพ�งก9พ�งของ
หลวงตาบ�วค�อสถานท��ก�อสร4างอย<�ก�บคนท�กข�คนจน ม�มากน4อยหลวงตาบ�วช�วยตลอดๆ
เข4าพ�งน�0นๆ แล4วการก�อสร4างม�ก��แห�งก��หน สถานสงเคราะห�โรงร�*าโรงเร�ยนม�ก��หล�ง น�0น
แลค�อพ�งของหลวงตาบ�ว โรงพยาบาลม�ก��แห�งน��นพ�งหลวงตาบ�ว ท��ราชการต�างๆ น�0นค�อ
พ�งของหลวงตา ได4เอาเง-นไปท��มลงน�0นท�0งหมด พ�งหลวงตาบ�วอย<�ท��น��น

ถ4าจะมาตรวจหลวงตาบ�วแล4วจะไม�เห9นเง-นอ�นน�0 ให4ไปหาตรวจตามท��หลวงตา
บ�วบอก เฉพาะอย�างย-�งให4เข4าไปหาหมอเขาเลย ไปไล�เบ�0ยหมอ หลวงตาบ�วน�0มาช�วยโรง
พยาบาลน�0จร-งๆ เหรอ ให4ว�าง�0นเลย หมอเขาจะตอบเอง แล4วทะเบ�ยนบ�ญช�ท��เราช�วย
หมอจะบอกอย�างช�ดเจนเลย หงายหมามาเลยพวกน�0 ไปตรวจสมบ�ต-เง-นทองของหลวง
ตาบ�วท��ท*าประโยชน�มหาค�ณแก�โลก แล4วพวกน�0เป,นเปรตเป,นผ�อย�างร4ายแรงในชาต-ไทย
ของเรา ไปเท��ยวหาตรวจ หาจ�บหาก�มคนท*าด� ไอ4ต�วเป,นมหาโจรไม�ด<ต�วของต�วเลย น��ละ
พวกน�0ถ4าไปตรวจม�นก9หงายหมากล�บค�นไปเลย

เพ�ยงไปโรงพยาบาลเด�ยวเท�าน� 0นก9พอแล4ว เฉพาะอย�างย- �ง เอ4าเข 4าไปโรง
พยาบาลอ�ดร โรงพยาบาลอ�ดรหลวงตาได4ช�วยขนาดไหน อย�างน4อย ๖๐ ล4านฟ6งซ-น�ะ
ให4ไปตรวจหมอเขาจะบรรยายให4หมด บ�ญช�ทะเบ�ยนอะไรๆ อย<�ในน�0นหมด น��ละหลวง
ตาบ�วไปช�วยจร-งๆ หร�อ ช�วยจร-งไม�จร-งเขาเอาบ�ญช�ต�หน4าผาก พวกน�0หงายหมามาเลย
เข4าใจไหม ม�นโม4ม�นค�ย อวดด-บอวดด� พวกท��จะท*าลายชาต-บ4านเม�องหน4าด4านท��ส�ดนะ
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เวลาน�0หน4าด4านมากท��ส�ดเลย ท�านท�0งหลายเห9นไหมในเม�องไทยเรา
กฎหมายบ4านเม�องก9ม�ปกครองชาต-ไทยของเรามานานส�กเท�าไรแล4ว ต�0งแต�เป,น

เม�องไทยมาก9ม�กฎหมายบ4านเม�องให4ความร�มเย9นเป,นส�ข ให4ความเป,นธรรมแก�คนท��อย<�
ในประเทศ เช�นอย�างประเทศไทยของเรา พวกน�0อย<�ใต4กฎหมายท�0งน�0นนะ เขาไม�ได4อย<�
เหน�อกฎหมาย น��เร�ยกว�ากฎหมายปกครองบ4านเม�อง ไอ4ต�วส*าค�ญ ต�วเปรตต�วผ� ต�ว
มหาย�กษ�มหาอ*านาจป>าเถ��อนม�นอย<�เหน�อกฎหมายเวลาน�0น�ะเข4าใจไหม เหน�อกฎหมาย
อะไร ม�นไปเท��ยวบ�บบ�งค�บหมด ม�นไม�ได4เอากฎหมายไปใช4

กฎหมายน��เป,นประโยชน�แก�ชาต-บ4านเม�องท�0งหลาย ม�นไม�ยอมเอากฎหมายน�0ไป
ใช4 ม�นเอากฎหมอยไปเผาชาต-บ4านเม�อง ราชการงานเม�อง แม4ท��ส�ดจนกระท��งศาลม�นก9
ไปบ�บบ�งค�บ ไปฟNองร4องอะไรๆ น�0 ม�นจะเป,นเจ4าอ*านาจเอากฎหมอยน�0ไปบ�บบ�งค�บ
เป,นอ*านาจใหญ�โตย-�งกว�าศาลไปอ�ก ศาลน��เป,นอ�านาจเหน�อประเทศไทย ไอ�น��เป,นผ��ม�
อ�านาจมากเหน�อศาล เหน�อคนท�&งประเทศ เร�ยกว�าคนท�&งประเทศอย��ใต�กฎหมาย ไอ�
น��อย��เหน�อกฎหมายค�อใครไปหาด�เอา

เร��องราวม�นบอกมาย�งไง ไปเท��ยวบ�บบ�งค�บวงราชการงานเม�องต�างๆ ไม�ให4ท*า
ให4ท*าตามอ*านาจแห�งกฎหมายป>าเถ��อนของม�นน�0เท�าน�0น ผ-ดหร�อไม�ผ-ด ท�านท�0งหลายฟ6ง
ซ-น�ะ ห<ม�ท�กคน ตาม�ท�กคน คนท�0งประเทศเขาอย<�ใต4กฎหมาย ไอ4น��อย<�เหน�อกฎหมาย
ม�นเอากฎหมอยไปอย<� ม�นไปอาศ�ยอย<�กฎหมอย บ�บบ�งค�บไปหมดนะ เข4าใจไหมบ�บ
บ�งค�บ หลวงตาจะไม�พ<ดมาก ท�านท�0งหลายจะทราบเอง บ�บบ�งค�บไปแต�วงราชการต�างๆ
ให4ท*าตามม�นๆ ค*าว�าท*าตามม�นค�อท*าตามความป>าเถ��อน อ*านาจป>าเถ��อนของม�น ไม�ใช�
อ*านาจทางกฎหมาย เป,นอ*านาจทางกฎหมอย ม�นเอาไปใช4บ�บบ�งค�บจนกระท��งถ(งศาล
ยอมร�บหมอบราบ เป,นเต�าหดห�วอย<�ในกระดอง ไอ4น��ม�นม�อ*านาจมาก

น��พ<ดถ(งเร��องฆราวาส เวลาน�0ก*าล�งแผลงฤทธ-Kเต9มท��ในชาต-ไทยของเรา แผลงเต9ม
เหน��ยว อย�างไม�ม�น�าอาย น�าอายไม�ม� พวกน�0ไม�ม�ยางอาย ม�แต�จะเอาจะก-น เป,นย�กษ�
เป,นมารในร�างมน�ษย�ก9ค�อพวกน�0น��แหละ ท��ว�าเขาร��าล�อ หร�อเขายกย�องสรรเสร ญมา
แต�ก�อนว�าเป,นน�กกฎหมาย เป,นน�กความร�� เด�2ยวน�&ม�นกลายเป,นน�กกฎหมอย เอากฎ
หมอยน�&แลเป,นเคร��องม�อปล�นบ�านปล�นเม�อง ย �งใหญ�โตท��ส3ดก4ค�อกฎหมอยท��ผ��เร�ยน
หล�กกฎหมายมากๆ น��ละ น��พ<ดย�อๆ นะ เราไม�ได4ไปเห9นเอง แต�เขามาเล�าให4ฟ6งเรา
เช��อความจร-ง น��ฝ>ายฆราวาส

ท�น�0ฝ>ายพระ ฝ>ายพระก9ต� 0งมาเพ��ออะไร ธรรมดาพระต4องอย< �ในกฎธรรมว-น�ย
สมบ<รณ�แบบในความเป,นพระ จากน� 0นการด*าเน-น แล4วจะม�อ*านาจหน4าท� �อะไรต4อง
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อ*านาจหน4าท��ในธรรมในว-น�ย แล4วอ�นน�0ม�นไม�ได4อย<�ในอ*านาจหน4าท��ธรรมว-น�ย ม�นก9เอา
กฎหมอยไปใช4อ�กเหม�อนก�น พระก9ใช4กฎหมอย พระธรรมว-น�ยม�ม�นไม�เอามาใช4 ม�นเอา
กฎหมอยมาใช4 ไปบ�บบ�งค�บต�0งแต�เจ4าคณะภาคลงมา ภาคใหญ�ขนาดไหนก9ตามท��ว
ประเทศไทย ไอ4กฎหมอยเจ4าอ*านาจมากๆ น��ละไปเท��ยวบ�บบ�งค�บ อ*านาจเถ��อน เข4าใจ
ไหม

ม�นไม�ได4เอาอ*านาจตามหน4าท��ของพระ ท��เป,นศ�ลเป,นธรรมมาใช4ต�อพระท�0งหลาย
ท��วประเทศน�0เลย ม�นเอาอ*านาจป>าเถ��อนท�0งน�0นมาใช4 ไปบ�บบ�งค�บให4ท*าตามความต4อง
การของม�น ความต4องการของม�นค�อความลามกจกเปรต ม�แต�ความผ-ดๆ พลาดๆ มา
ตลอด ม�แต�พ-ษแต�ภ�ยเต9มชาต-บ4านเม�อง ม�นก4าวไปทางไหนเอาพ-ษเอาภ�ยเผาไป ม�นให4
ท*าตามอ*านาจของม�นอย�างน�0 น��ละเร�ยกว�าอ*านาจป>าเถ��อน อ*านาจกฎหมอย ม�นไม�ได4เอา
อ*านาจของพระไปใช4นะ อ*านาจของพระใครก9ร<4ท�กคน เร�ยนธรรมว-น�ยมาด4วยก�นก9ร<4

เป,นเจ4าคณะภาคน�0นภาคน� 0ก9ปกครองก�นโดยศ�ลโดยธรรม ส��งก�นโดยศ�ลโดย
ธรรม ท�านก9ยอมร�บตามโดยศ�ลโดยธรรม แต�น�0ม�นไม�ได4ส��งโดยศ�ลโดยธรรม ม�นเอา
อ*านาจป>าเถ��อนไปบ�บบ�งค�บพระท��ม�ศ�ลม�ธรรมให4ปฏ-บ�ต-ตามม�น ให4มาเป,นบDอยเป,นคน
ใช4ของม�น เป,นเคร��องม�อของม�น เข4าใจไหม ด4วยอ*านาจป>าเถ��อนของกฎหมอยพระท��น*า
มาใช4น��นแล ท�น�0พระก9เป,นเคร��องม�อของม�น เม��อเป,นเคร��องม�อแล4วม�นก9ส��งพระน�0ออกไป
ตามต�0งแต�เจ4าคณะภาค เจ4าคณะจ�งหว�ด เจ4าคณะอ*าเภอ เจ4าคณะต*าบล แล4วส��งลงไปหา
ประชาชนญาต-โยม เป,นเคร��องม�อไปเป,นล*าด�บ

พระเป,นเคร��องม�อของม�นแล4วก9ให4พระน�0ไปส��งญาต-โยม ไปในนามของพระนะ
โอ�อ�าน�าเคารพเล��อมใสมากนะ เป,นอ�บายของพระไป น��พระท�านส��งเส�ยน�� ท�านให4ท*า
อย�างน�0นให4สอนอย�างน�0 น��นแหละค�อกฎท��จะบ�บชาต-ไทยของเรา และท��จะเหย�ยบย�*าท�0ง
ศาสนา ท�0งชาต- ท�0งเราให4จมลงด4วยอ�บายป>าเถ��อน อ*านาจป>าเถ��อน โดยอาศ�ยเพศของ
พระออกแสดงต�วให4ประชาชนเขานอนใจ เขายอมร�บ ถ4าจะค�ดค4านต4านทานอะไรอย�าง
น�0ท�านก9เป,นพระ อ4างเอาความเป,นพระไปพ<ด อาตมาเป,นภาคน�0นภาคน�0 ว�าอาตมาๆ
อาตมาข�0หมาม�นอะไร หลวงตาบ�วก9ไม�เคยร<4 เพราะหลวงตาบ�วไม�เคยเป,นเจ4าคณะคะ
แนะอะไรน��

เราเร�ยนต�0งแต�หล�กธรรมว-น�ย ม�นก9ส��งพระ ท�น�0พระออกไปก9ไปส��งเส�ยญาต-โยม
ให4ท*าตามม�นต�0งแต�ต4นตอม�น ม�นม�ความประสงค�อย�างไรให4ท*าตามต4นตอ แล4วก9ส��งลง
ไป ส��งน�0แล4วก9ส��งประชาชนญาต-โยมให4ท*าตามม�นเป,นล*าด�บล*าดา หมดท�0งส-0นนะ พระ
เป,นเคร��องม�อของอ*านาจอ�นใหญ�หลวงป>าเถ��อนน�0นอ�นด�บหน(�ง ประชาชนเป,นอาหาร
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พระเป,นเคร��องม�อก9เหย�ยบประชาชน ประชาชนก9เป,นป< เป,นปลา เป,นหม< เป,นหมาไป
หมด พระก9เป,นหม<เป,นหมาเป,นช�0นๆ ข(0นไป จนกระท��งถ(งต�วส<งส�ดอ*านาจป>าเถ��อน น�0ม�น
ก*าล�งเอามาใช4เวลาน�0ในศาสนาพ�ทธของเรา ในป6จจ�บ�นน�0แล

เร��องเหล�าน�0ก�อมาเร��อยๆ นะ ก�อมาต�0งแต�ร�ฐบาลย�คน�0ข( 0นมาเป,นร�ฐบาลข(0นมา
แล4วก�อเร��องน�0นเร��องน�0 ก�อเร��องไหนม�นก9ม�แต�ผ-ดใครจะยอมร�บได4 ผ<4ร<4จ�กเหต�ผลกลไก
หล�กธรรมหล�กว-น�ยท�านร�บไม�ได4ก9ป6ดออกๆ สงบมาเป,นช�0นๆ เห9นไหมเร��องของพระ
เวลาน�0ก*าล�งกวนศาสนามากท�เด�ยว กวนศาสนาก9มาก ภายในทางโลกเขาก9แทรกก9แซง
เป,นตาส�บปะรด ท��จะท*าลายชาต-ท��จะท*าลายศาสนาให4ล�มจม ให4อย<�ในเง�0อมม�อของพวก
ย�กษ�พวกผ�น��โดยถ�ายเด�ยวเท�าน�0น

เพราะฉะน�0นม�นจ(งไม�ม�ค*าว�าอ0*าว�าอาย ว�าเกรงอกเกรงใจซ(�งก�นและก�น ใครไป
เกรงอกเกรงใจม�น เร�ยกว�าเป,นอาหารของม�นเลย ม�นห��นหอมห��นกระเท�ยมไม�ท�น ย*า
พวกน�0ซ( �งเป,นอาหารของม�น ม�นจะก-นคนท�0งชาต-ท� 0งศาสนาแหลกเหลวไปหมดด4วย
อ*านาจของป>าเถ��อน ย�กษ�ใหญ�เหล�าน�0เวลาน�0ก*าล�งแผลงฤทธ-K ข(0นเหน�อกฎหมายแล4วนะ
เวลาน� 0 ก *าล�งแผลงฤทธ- Kท�เด�ยว ชาต-ไทยของเราอย< �ใต4กฎหมาย ไอ4น� �ม �นอย< �เหน�อ
กฎหมาย บ�บบ�งค�บไปอย�างท� �ว�าน��แหละ ท�น�0พระก9อย< �ใต4ธรรมว-น�ย ไอ4น��ม�นอย<�เหน�อ
ธรรมว-น�ย เอากฎหมายมาใช4แทนธรรมว-น�ย ถ4าพ<ดถ(งว�าม�นกราบม�นกราบหมอยย-�งกว�า
ธรรมว-น�ยเส�ยอ�ก

น��ก*าล�งบ�บทางพระให4แหลกเหลวไปหมด บ�บเข4าไป เราพ<ดตรงๆ ในวงกรรม
ฐานน�0ก9ได4ย-น ได4ย-นน-ดหน�อยไม�มากวงกรรมฐานน�� วงน�0เราก9พ<ดตามหล�กความจร-งนะ
วงน� 0มาจากสายของพ�อแม�คร<จารย�ม� �น ท�านเคยปฏ-บ�ต -หล�กธรรมหล�กว-น �ยอย�าง
เคร�งคร�ดมาตลอด ท�านไม�เคยเย��อใยในส-นจ4างรางว�ล ในยศถาบรรดาศ�กด-Kเหม�อนพระ
ท�0งหลาย ว�าง�0นเลยเรา พระท�0งหลายเป,นย�งไง พระต�0งแต�ต4นข(0นไปก9เป,นพระน�0นพระน�0
ต�อไปก9เป,นสม�ห� ใบฎ�กา พระคร<พระค�นใบฎ�กา จนกระท��งถ(งเจ4าฟNาเจ4าค�ณ น��พระด-น
เหน�ยวต-ดห�ว

ถ4าเป,นผ<4ม��งอย�างโลกาม-สแล4วเป,นพระด-นเหน�ยวต-ดห�ว ถ4าต�0งธรรมดาเป,นความ
เห9นด�เห9นชอบของผ<4ใหญ�ต�0งมา เราต�0งหน4าต�0งตาท*าด�ปฏ-บ�ต-ด�ก9เป,นสมณศ�กด-Kของพระ
อ�นงดงาม แต�น�0ม�นก9กล�วท��ว�าด-นเหน�ยวต-ดห�วม�นไม�ใช�สมณศ�กด-Kแล4วละ ม�นกลายเป,น
ด-นเหน�ยวต-ดห�ว ม�นก9ห�วงใยแต�ด-นเหน�ยวน��กล�วจะตกจากห�ว หล�ดจากห�วม�น ค�อยศ
เป,นน�0นเป,นน�0กล�วม�นจะหล�ดตก ท�น�0ม�นก9หมอบตามพวกน�0 เหม�อนก�บว�าเราก-นอาหาร
เสร9จแล4วโยนกระด<กโยนก4างให4หมาก-น พระเลยกลายเป,นหมาไปหมด พวกน�0ม�นก-น
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เน�0อก-นหน�งแล4วโยนกระด<กให4หมา
พวกน�0เป,นพวกให4ค�าจ4างรางว�ล ยศน�0นยศน�0 ต�0งยศถาบรรดาศ�กด-Kให4 ไอ4พวกน�0

เขาข< �มาย�งไง ข< �มาย�งไงก9กล�วด-นเหน�ยวค�อสมณศ�กด- Kจะหล�ดจากห�ว ตกจากห�วไป ก9
หมอบตามเขาไป หมอบตามเขาไป เขาก9เหย�ยบห�วไปใช�ไหม เหย�ยบห�วพระแล4วพระก9
ไปเหย�ยบห�วโยม ส�ดท4ายโยมน��ก9เป,นลาบเป,นก4อยของเขาท�0งหมด เพราะย�กษ�ใหญ�น�� ให4
พาก�นเข4าใจ เร��องม�นเป,นอย�างน�0 เราพ<ดถ(งเร��องยศ

ท�น�0สมณศ�กด-Kน�0นน�ะม�นม�ค�ณค�าขนาดไหน เอามาเท�ยบก�นซ� ถ4าเป,นพระมาจาก
คนจร-งๆ แล4ว สมณศ�กด-Kก9เพ�ยงยศต�0งข(0นมา ชาต-ไทยของเราม�น0*าหน�กขนาดไหนครอง
ก�นมาต�0งแต�เม��อไร ศาสนาพ�ทธชาวไทยของเรามอบกายถวายช�ว-ตหมดท�กช-0นท�กอ�น
ตายก9ตาย เป,นก9เป ,นมอบก�บพ�ทธแล4วม �ค �ณค�าขนาดไหน แล4วท *าไมม�นถ(งเห9น
สมณศ�กด-Kด-นเหน�ยวต-ดห�วด�ย-�งกว�าชาต-ไทยและพ�ทธศาสนา ซ(�งเป,นสมบ�ต-ล4นค�าน�0เข4าใจ
เหรอ เหล�าน�0ม�นกลายเป,นของไม�ม�ค�าแล4ว ย-�งกว�าด-นเหน�ยวต-ดห�วม�น เพราะฉะน�0นม�น
จ(งว-�งตามเขาแล4วกล�บมาท*าลายชาต-ของตนเอง น��ละท��น�าสลดส�งเวช ฟ6งซ-ท�านท�0งหลาย
ฟ6ง หลวงตาบ�วไม�เคยสะทกสะท4านก�บใครในโลกอ�นน�0

หลวงตาบ�วครองธรรมมา ปฏ-บ�ต-ธรรมมา บวชมาได4 ๗๑ ปJน�0แล4วไม�เคยม�ความ
เคล��อนคลาดจากศ�ลจากธรรม จ(งม�ความอบอ��นตายใจมาตลอด จนกระท��งป6จจ�บ�นน�0จะ
ว�าตายใจหร�อไม�ตายใจม�นครอบหมดโลกธาต�ห�วใจอ�นน�0 ท��ได4ปฏ-บ-ตตามศ�ลตามธรรม
มาด4วยความอบอ��น ถ<กต4องด�งามมาตลอดจนกระท��งสมบ<รณ�พ<นผลเต9มห�วใจ เราจ(งไม�
เคยสะทกสะท4าน ไม�เคยกล�วเคยกล4าก�บผ<4ใดท�0งน�0น โลกอ�นน�0โลกสกปรก โลกส4วมโลก
ถาน ธรรมพระพ�ทธเจ4าไม�ใช�ส4วมถาน เป,นธรรมธาต�ๆ เล-ศเลอขนาดไหน เอาอ�นน�0นมา
สอนโลก ใครจะย(ดก9ย(ด ใครไม�ย(ดก9แล4วแต�นะ

ว�นน�0พ<ดถ(งเร��องพวกเปรตพวกผ�ม�นก*าล�งท*าลายชาต-ท*าลายศาสนา ค�บคลานเข4า
มา ทางฆราวาสก9บ�นเข4ามาหาก�น ทางพระก9บ�นต�เข4าไปหาก�น ต�ชาต-ต�ศาสนาของเม�อง
ไทยน�0เข4าไปหาก�น แล4วพวกน�0จะเป,นผ<4เขม�อบชาต-ไทยของเรา ศาสนาไทยของเราให4จม
ลงไปด4วยความหน4าด4านของม�น ด4วยความห-วความกระหายของม�น ท�านท�0งหลายให4ฟ6ง
ท�กคนนะ การกระท*ามาท�0งหมดของพวกน�0เง��อนไหนท��เป,นเง��อนท��ถ<กต4องด�งามไม�ม� เรา
พ-จารณาโดยความเป,นธรรม เช�น อย�างเก-ดเร��องน�0นเร��องน�0 ต�0งยศถาบรรดาศ�กด-Kจะบ�บบ�0
ส�ไฟพระมาเป,นคร�0งๆ พระสงฆ�ได4ออกมาช*าระสะสางก�น พระสงฆ�จะเป,นใคร ก9เป,น
พวกปฏ-บ�ต-ด�ปฏ-บ�ต-ชอบอย<�ในป>าในเขาออกมาประช�มก�น น*าแบบน*าฉบ�บท��ถ<กต4องด�
งามออกมาประช�ม ช*าระล4างส- �งปลอมแปลงสกปรกท�0งหลายน�0ออก เอาน�0สงบลงไป
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เพราะอ*านาจแห�งน0*าน�0ชะล4างสงบลงไป แล4วต�0งข(0นมา
เวลาน�0ก*าล�งต�0งข(0นมากองใหญ�กองโตส4วมถาน หมดท�0งประเทศไทยม�แต�พวกน�0

เป,นเจ4าของส4วมถาน เป,นเจ4าอ*านาจครองส4วมครองถานท�0งน�0น จะเอาให4เลอะหมด
ประเทศไทยเลย จะกล�นท�0งชาต-กล�นท�0งศาสนาด4วยอ*านาจป>าเถ��อนของม�น น��ละเป,น
ความจร-ง เราเอาหล�กธรรมมาพ<ด พระท�านมาช*าระๆ ท�านมาด4วยความเป,นธรรมจร-งๆ
เช�นอย�างมาประช�มว�ดอโศการาม พระต�0งหม��นกว�าองค� องค�ไหนก9ม�หล�กธรรมหล�กว-น�ย
สมบ<รณ�พ<นผลด4วยก�นท�กองค� เอามาจากหล�กธรรมว-น�ยค�อองค�ศาสดาโดยแท4มา มา
ช*าระล4างส-�งสกปรก

ม�นก9หาว�าพวกพระน��มาก�อกวน มาท*าให4คนแตกสาม�คค� ฟ6งซ-น�ะ ต�วม�นสร4าง
ความแตกสาม�คค�อะไร ม�นสร4างความฉ-บหายท�0งชาต-ท�0งศาสนาม�นไม�ได4พ<ดถ(งเลย ด4วย
เหต�ผลกลไก หร�อว�าเร��องราวท��ม�นก�อข(0นมาน�0ค�อฟHนค�อไฟ จะเผาได4ท�0งชาต-ท�0งศาสนา
ม�นไม�ได4พ<ดถ(งเลย พอพระมาประช�มจะเอาน0*าด�บไฟนะ มาประช�มเฉพาะอย�างย-�งท��ว�ด
อโศการามม�จ*านวนพระ ๑๐,๓๕๙ องค� น� �ท�านมาช*าระล4างส-�งสกปรกท��ม�นก�อข( 0นท� �ว
ประเทศไทย ด4วยความม�ส�ตย�ม�จร-ง ม�อรรถม�ธรรมเต9มห�วใจท�าน แล4วก9หาว�าพวกเหล�า
น�0จะมาประช�มก�นเพ��อท*าให4พระแตกสาม�คค� ใครท*าให4พระแตกสาม�คค�เวลาน� 0 ถ4า
ไมใช�พวกเทวท�ตน�0จะเป,นใคร

พระเหล�าน�0ท��ออกมาจากป>าจากเขาท�านไม�ได4เป,นเทวท�ต ท�านปฏ-บ�ต-กราบไหว4
พระพ�ทธเจ4าอย�างสน-ทใจ พวกเทวท�ตค�ออะไร ไม�เคารพธรรมว-น�ย ค�อศาสดาองค�เอก
อย<�ก�บธรรมว-น�ย พวกน�0หาความเคารพม-ได4เลย เหย�ยบย�*าไปหมด ไม�ม�ธรรมไม�ม�ว-น�ย
เหย�ยบไปหมด ใครเป,นคนท*าลายชาต-ท*าลายศาสนา ใครเป,นคนท*าให4แตกสาม�คค�ท�าน
ท�0งหลายพ-จารณาเอา ระง�บมาเป,นล*าด�บ เวลาน�0ก9ก*าล�งระง�บและพ<ดก�นอย<� เป,นเร��อง
ใหญ�โตมาก แผลงฤทธ-Kเส�ยด4วยนะ เป,นอ*านาจใหญ�โตจนกระท��งเหย�ยบห�วกฎหมายไป
เลย

คนท�0งประเทศอย<�ใต4กฎหมายม�นอย<�เหน�อกฎหมาย อ�นน�0ละจะมาเหย�ยบชาต-
เหย�ยบศาสนา ทางพระก9เหม�อนก�นเหย�ยบธรรมว-น�ย เหย�ยบกฎหมาย เป,นกฎหมอย
ไปตามๆ ก�น น��จะเอาชาต-เอาศาสนา เอาพระเอาเณร เอาประชาชนมาเป,นอาหารเล�0ยง
โตRะก�น แล4วเร-�มต�0งเป,นผ<4อ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากสมเด9จพระส�งฆราช น��นะค*าหวานหอมนะ ต�0ง
เป,นผ<4อ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากสมเด9จพระส�งฆราช เก-ดมาม�นเคยไปเก��ยวย��งก�บศาสนา ก�บพระ
ก�บเณรพอจะร<4เร��องหน�ก เบา ด� ช��ว ของเณรของพระในว�ดน�0นๆ ได4เม��อไร ม�นไม�ได4ร<4
ม�นท*าท�าเฉยๆ
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พระผ<4ปฏ-บ�ต-ต�อคนไข4 ค�อพระด4วยก�นท�านม�หล�กธรรมหล�กว-น�ยสมบ<รณ�แบบมา
แล4วต�0งแต�องค�ศาสดา แม4องค�ศาสดาเองก9เคยอ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากพระท��เจ9บไข4ได4ป>วย
เช�น พระป�ต ค�ตตะ เอ4ายกมาเลย องค�น�0เจ9บไข4ได4ป>วย พระอ�ปถ�มภ�ด<แลแทบเป,นแทบ
ตาย กายท�านแตกเน�าไปท�0งต�วเลย ท�น�0พระทนไม�ไหวท�านก9หล�กออกบ4าง เพราะพระก9
เป,นคนม�จม<ก ถ(งไม�ด�เหม�อนจม<กหมาม�นก9ร<4 เหม9นคนเจ9บไข4ได4ป>วยใช�ไหมล�ะ พอท�าน
หล�กออกไป พระพ�ทธเจ4าเสด9จมาเลย เสด9จมาอ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากเองเลย พอพระสงฆ�
เห9นพระพ�ทธเจ4าเสด9จมาแล4วร�มก�นมาช�วยพระพ�ทธเจ4า น��นเห9นไหม

พระป�ต ค�ตตะน�0นได4ร�บพยาบาลจากพระพ�ทธเจ4า ฟ6งซ-หล�กฐานม�อ�นน�0 พระป�ต 
ค�ตตะได4ร�บอ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากจากการแต�งต�0งอย�างท�กว�นน�0มาจากไหน ฆราวาสคนไหน
เข4าไปย��งก�บพระ ม�นม�แต�ฆราวาสป6จจ�บ�นน�0ละอวดฤทธ-Kอวดเดช อ*านาจบาตรหลวงท��จะ
เข4าไปบ�บบ�งค�บต�0งหน4าท��การงานข(0นเหย�ยบห�วพระ ก9ค�อจะต�0งผ<4อ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากด<แล
พระส�งฆราช พระส�งฆราชท�านก9ม�ธรรมม�ว-น�ย พระสงฆ�ในว�ดของท�านก9ม�ท�านไม�เห9นจ*า
เป,นอะไรจะต4องไปหาเอาฆราวาสญาต-โยม ซ(�งไม�ร<4จ�กว�ดจ�กวาจ�กพระจ�กเณรอะไรมา
อ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากพระม�นจะเป,นไปได4ย�งไง ม�นพ<ดโก4ๆ เฉยๆ ท��ม�นจะท*าลายท*าลาย
ศาสนาก9ค�อแหล�งน�0นเอง

ต�0งอะไรเขาต�0งช� �อใหม� (ส*าน�กงานพ�ทธศาสนาแห�งชาต-) ต�0งข( 0นมาน��ต� 0งข(0นมา
แผลงฤทธ-Kนะ น��ละจ�ดน�0จะต�0งข(0นมาเป,นอ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากศาสนา น��นแหละแตกออกไปน�0
เหย�ยบห�วพระเณร พวกน�0ใช4อ*านาจบาตรหลวงจะเหย�ยบห�วพระท�0งประเทศน�0นแหละ
ด4วยการต�0งอ�นน�0 น��ม�นต�0งข�มอ*านาจ ต�0งข�มเง-นข�มทองของม�นข(0นในกลางองค�พระพ�ทธ
เจ4า ค�อแดนพ�ทธศาสนา พวกน�0ม�นต�0งข(0นมาอย�างน�0 เพราะฉะน�0นทางภาคปฏ-บ�ต-จ(งเห9น
ด4วยไม�ได4 เพราะไม�ม�ในธรรมในว-น�ยท��ประชาชนญาต-โยม ท��อย<�นอกว�ดนอกวาจะเข4ามา
เป,นใหญ�เป,นโต เป,นเจ4าก�0เจ4าการปฏ-บ�ต-อ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากพระเณร ประหน(�งว�าพระเณร
เหล�าน�0ไม�ม�ธรรมว-น�ยด<แลร�กษาก�นเลย ตามท��พระพ�ทธเจ4าทรงประทานให4แล4ว

ม�ต�0งแต�พวกน�0มาอ�ปถ�มภ�อ�ป6ฏฐากพระ น��ม�นข�ดก�บหล�กธรรมว-น�ย เพราะฉะน�0น
บรรดาพระเจ4าพระสงฆ�ท�านจ(งได4ออกมา มาประช�มก�น เช�นอย�างว�ดอโศการามเป,นต4น
อย�างน�0ไม�ม�ในธรรมว-น�ย ถ4าพ<ดง�ายๆ ก9ว�า พระสงฆ�ท�านปฏ-บ�ต-ก�นเอง ท�านด<แลก�นเอง
ไม�จ*าเป,นก�บฆราวาสจะมาย��มย�าม จะมาด�0อด4านอย�างน�0 ธรรมว-น�ยม�อย<�ท�านปฏ-บ�ต-ก�นมา
อย< �แล4ว ไอ4พวกน� 0ไม�ยอมแล4วจะมาย��มย�ามก*าล�งจะกล�นเข4ามาน� 0 จะมาเป,นอ�ปถ�มภ�
อ�ป6ฏฐาก หร�อว�าเป,นย�กษ�น��นเองจะเหย�ยบห�วพระเณร ก-นต�บก-นปอดพระเณร

น��พวกน�0ก*าล�งสร4างอ*านาจข( 0นมา ด�ไม�ด�น��เราทราบว�าก*าล�งจะต� 0งกฎหมายบ�บ
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บ�งค�บพระอ�กนะ เอ4าต�0งให4ม�นต�0งยกโคตรมาเลย ถ4าโคตรหลวงตาบ�วย�งไม�ตายเราจะยก
มาท�0งโคตรฟ6ดก�นเลย ม�หม�ดต�อหม�ดหลวงตาก9ใส�ได4 ถ4าสมม�ต-ว�าหลวงตาบ�วหม�ดอ�นน�0
หมด ไม�ม�หม�ดเราไปย�มหม�ดหมามาช�วย ม(งช�วยก<หน�อยนะไอ4ป�Uกก�0-ไอ4หยอง ก<ม�แต�
หม�ดก<ซ�ดแล4ว หม�ดก<สองหม�ดหมดแล4ว ม(งเอามา หม�ดหมาม�นม�เต9มต�ว เอ4าม(งมาช�วย
ก<หน�อย เราก9จะเอาอย�างน�0นเลย ให4ถอยไม�ถอย

หล�กธรรมหล�กว-น�ยม�อย<�ม�นจะยกเมฆมาจากไหน ยกก*าล�งว�งชาเท��ยวคบน�0นคบน�0
บ�งค�บคนน�0นคนน�0ให4มาเป,นก*าล�งว�งชาม�จ*านวนมากกว�า แล4วจะบ�บท��ม�ก*าล�งน4อยกว�า
อย�างน�0ม�นเป,นไปได4หร�อ ธนบ�ตรปลอมม�จ*านวนมากขนาดไหนกองเท�าภ<เขาม�ความ
หมายอะไร ธนบ�ตรจร-งม�ใบส-บ ใบร4อย ใบพ�น เป,นความจร-งล4วนๆ ม�ฤทธ-Kม�เดชโลก
ยอมก�นตลอด แต�ความปลอมน�0นโลกยอมท��ไหน แล4วจะเอาอ*านาจบาตรหลวงใหญ�ๆ
มาต�ว�าเราม�พวกน4อย พวกน�0นม�พวกมากจะมาบ�บบ�งค�บ อย�ามาท*านะบอกตรงๆ เลย
หลวงตาน�0พ<ดจร-งๆ อย�ามาท*านะ หล�กธรรมว-น�ยม�อย<� ถ4าม�นไม�ใช�เป,นคนเหน�อโลกอย�า
มาท*านะ เราพ<ดจร-งๆ

น��จดหมายเขามาข<�แล4ว เร�ยกว�ามาหย��งเส�ยงด< แย9บๆ เข4ามาหย��งเส�ยงด< เข4ามา
หาพระ พระวงปฏ-บ�ต-ของเราน�0ละ บ�บบ�งค�บให4ไปในทางเขา เข�ยนหน�งส�อมาจากเจ4า
คณะท��เป,นเคร��องม�อของเขาน��นแหละแล4วมาส��งให4ทางน�0ท*าตาม ทางน�0ไม�ตอบจดหมาย
เฉย ทางน�0ก9ย0*ามาอ�กว�าให4พ-จารณาต�วเอง ว�าง�0นนะ แต�ทางน�0ก9เฉยไม�สนใจเลย ไม�ทราบ
ว�าพ-จารณาต�วเอง ต�วเองเป,นอะไรต�วเองก9ด�ๆ อย<�น�0 พวกเปรตต�างหากม�นด-0นม�นค�นข�0
เร�0อนม�น ม�นเกาน<4นเกาน�0ใช�ไหม ไอ4น�0ไม�ได4เป,นหมาข�0เร�0อนเฉยๆ น��เราอย<�อย�างน�0 พระ
ของเราก9อย<�อย�างน�0

แล4วพ<ดตรงๆ พระสายหลวงตาบ�วไม�บอกว�าหลวงตาบ�วเป,นผ<4ควบค�ม ม�นก9เป,น
โดยหล�กธรรมชาต- หลวงตาบ�วไม�ไปควบค�มใคร แต�เพราะอ*านาจแห�งความเคารพน�บ
ถ�อของพระต�0งแต�ต4นมาจนกระท��งบ�ดน�0 น��ม�ความเคารพเล��อมใส อย�างเราช�วยชาต-บ4าน
เม�องพระท� 0งหลายท� �ม�ความเคารพเล� �อมใส และเห9นด�ด4วยท� �เราท*าว�าเก-ดผลเก-ด
ประโยชน�แก�ชาต-บ4านเม�องก9ร�มก�นมาช�วยเร��อยมา วงกรรมฐานน4อยเม��อไรท��มาช�วยชาต-
บ4านเม�องเวลาน�0 อย<�ท��ไหนๆ ขนออกมาๆ ช�วยเต9มเม9ดเต9มหน�วย ท�0งก*าล�งว�งชา ท�0งบอก
ญาต-บอกโยมมาช�วยก�น

น��ท�านอ�ตส�าห�พยายามมาท*าอย�างน�0 ท�านเป,นพระแปลกปลอมมาจากไหน พระ
น4อยพระมาก ม�ก*าล�งน4อยก*าล�งมากอย�ามาแหยมๆ นะ เราว�าง�0เลยนะ อ�นน�0ท�านปลอมท��
ไหน การปฏ-บ�ต-ท��ท�านปฏ-บ�ต-ตามหล�กความจร-งน�0นม�จ*านวนมากเท�าไหน ม�นเลอะๆ
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เทอะๆ ก9ชะก9ล4างออกละซ- ท�านจ(งมาท*าอย�างง�0น เข4าใจแล4วนะพ��น4องท�0งหลาย ให4พาก�น
ต��นเน�0อต��นต�วนะ อย�าห�วหดอย<�ในกระดองนะ เราเป,นเจ4าของสมบ�ต-ของชาต-แล4วห�วหด
อย<�ในกระดองเด�Wยวเป,นเต�า เขาจะเอาไม4ต�กระดองแตกหมดนะ มหาโจรม�นเป,นเจ4าของ
บ4านเจ4าของเม�อง เป,นเจ4าอ*านาจบาตรหลวงในบ4านในเม�อง ในชาต-ในศาสนาของเรา
เราร<4บ4างซ- ถ4าเราเป,นเจ4าของชาต-ต4องต��นเน�0อต��นต�วซ-คนเรา

ถ4าคนหน(�งออกมาแล4วก9มาค�ดมาค4านก�น มาก�ดมาขวางก�น พวกเด�ยวก�นน�0ก�ด
ก�นเอง น�0อ�นหน(�งให4ระว�งให4ด�นะ มาก�ดก�นเส�ยเองน�0ใช4ไม�ได4เลย แหลกเหลวเลย ให4พา
ก�นเข4าใจนะท��พ<ดน�� ท��ด*าเน-นมาน�0 อ�บายว-ธ�การท��เขาด*าเน-นเป,นแผนต�างๆ น�0ม�แต�นอก
ธรรมว-น�ยๆ แล4วจะเอามาเหย�ยบย�*าธรรมว-น�ย ผ<4ท��ทรงธรรมทรงว-น�ยท�านจ(งไม�ยอมร�บ
ป6ดออกๆ ท�านท�0งหลายให4ทราบเอานะ เร��องราวเป,นอย�างน�0ละ

ท��ท�านมาประช�มว�นน�0นน�ะป6ดส-�งสกปรกโสโครกออก เอาเคร��องย�นย�นน�0มาย�นย�น
เช�นอย�างว�ดอโศการาม ข4อประช�มของท�านร�บรองก�นมาโดยสมบ<รณ�แล4วจากพระธรรม
พระว-น�ยออกประกาศแล4วในว�นน�0น เอาอ�นน�0ได4ออกไปประกาศย�นย�นเอาไว4นะ ใครจะ
มาลบล4างน��ไม�ได4เลย น��เป,นข4อตายต�ว ข4อย�นย�น นอกจากน�0แล4วไม�ร�บ เพราะเป,นของ
จอมปลอมท��จะท*าลายชาต-และศาสนาให4จมไปด4วยก�นท�0งน�0น ไม�ม�ช-0นด�เลย จะให4ร�บได4
ย�งไง ท�านจ(งไม�ยอมร�บ ท�านเอากฎเกณฑ�อ�นน� 0ท� �ท�านประกาศก�นในว�นประช�มว�ด
อโศการามออกไปให4ผ<4ใหญ�ในจ�ดศ<นย�กลางแล4ว ท�านจะพ-จารณาย�งไงแล4วแต�ท�าน แต�
หล�กธรรมว-น�ยจร-งอย<�แล4ว เป,นใหญ�อย<�แล4วใครจะมาลบล4างไม�ได4 ต4องปฏ-บ�ต-ตามน�0เท�า
น�0น ถ4าไม�ใช�เป,นเทวท�ตนะ 

พาก�นเข4าใจนะพ��น4องท�0งหลาย อย�าพาก�นห�วหดนะ พระของเราท�กแห�งท�กหน
เด�Wยวน�0เป,นบDอยของเขาไปหมดแล4ว ม�นไม�ล�มห<ล�มตาเห9นแก�ยศแก�ลาภ ด-นเหน�ยวต-ด
ห�วน� �นแหละแล4วหมอบไปตามเขา แล4วก9จะกล�บมาท*าลายชาต-ต�วเอง พระเห9นด-น
เหน�ยวด�กว�าชาต-กว�าศาสนา ม�นด<ไม�ได4นะ น�าสลดส�งเวชนะเรา น��ไม�เห9นแก�อะไร เห9น
แก�ธรรมท�0งน�0น เพราะฉะน�0นจ(งพ<ดโดยอรรถโดยธรรม ใครจะมาต�ดคอก9ไม�เคยกล4าไม�
เคยกล�ว ม�แต�ธรรมเท�าน�0นท��เราเท-ดท<น ตายก9ตายไปด4วยธรรม เราไม�เคยสนใจก�บอะไร
ว�าจะกล�วคนน�0นจะกล4าก�บคนน�0ไม�ม� เราพ<ดตามอรรถตามธรรม แล4วตายขอให4ได4กราบ
ธรรมไปก9แล4วก�น ท��จะให4กราบเทวท�ต พวกเปรตพวกผ�เรากราบไม�ลง 

เราจ(งต4องประกาศให4พ��น4องท�0งหลายเป,นผ<4ร�กชาต- ร�กษาชาต- เป,นผ<4ร�กศาสนา
ให4เอาข4อค-ดน�0ไปค-ดท�กคนนะ หลวงตาพ<ดด4วยความห�วงใยพ��น4องท�0งหลาย จะถ<กกล�น
ไปท�0งหมด ท�0งชาต-ท�0งศาสนา ด4วยเหต�การณ�หร�อว�าด4วยล�ทธ-อ�บาทว�ก-นคนไม�เล�อก ด4วย
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ล�ทธ-ของคนหาความอายไม�ได4 ด� 0อด4านม�ทะล�ไม�ม�ใครเก-นพวกน� 0 ท� 0งฝ>ายพระฝ>าย
ฆราวาสด�0อด4านส�ดยอด ให4จ*าเอาไว4ท�กคน ให4ด<แลนะชาต-เจ4าของ ไม�ม�ใครด<แลห�วหด
อย<�ในกระดองฉ-บหายหมดนะ จ*าเอานะ ว�นน�0เทศน�เพ�ยงเท�าน�0น

ว�นท�� ๓ เมษายน ในงานรวมทองค*า ต�อยอดทองค*าท��สวนแสงธรรมน�0 ตอนเช4า
ได4 ๑๒ ก-โล ๓๔ บาท ๑๕ สตางค� ทองค*าตอนบ�ายได4 ๒๒ ก-โล ๖ บาท ๓ สตางค�
รวมทองค*าท� 0งเช4าและบ�ายในว�นท� � ๓ น�0ได4ทองค*า ๓๔ ก-โล ๔๐ บาท ๑๘ สตางค�
ดอลลาร�เช4าน�0ได4 ๒๒,๗๑๘ ดอลล� ได4ตอนบ�ายน�0 ๑๓,๕๓๗ ดอลล� รวมดอลลาร�ท�0งเช4า
และบ�าย เป,นจ*านวน ๓๖,๒๕๕ ดอลล� เข4าใจแล4วเหรอ (สาธ�) ท�น�0ให4พรนะ 

ชมถ�ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก�าหนดการ ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


