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ของผิดจะเอาไวทําไม
[กอนจังหัน]
เมือ่ วานนีด้ อลลารได ๒,๔๙๑ ดอลล นับวาไดมากอยู ทองคําได ๕๘ บาท ๑๐
สตางค เมือ่ วานนีร้ วมทัง้ วัน สวนปจจัยทั้งไปเทศนทางนูนทั้งมาที่นี่ รวมกันแลว รวมไดทั้ง
หมด ทัง้ วันเมือ่ วานนีร้ วมได ๑,๓๘๐,๓๒๘ บาท ทองคําที่เราไดเพิ่มอีกหลังจากมอบคลัง
หลวงแลวเวลานีไ้ ด ๘๗ กิโล ๓๘ บาท ๖๐ สตางค ดอลลารได ๘๙,๗๙๔ ดอลล เราจะ
เพิ่มเรื่อย ๆ เรงเครือ่ งของเราขึน้ เรือ่ ย ๆ ใหถอยไมมีละ เวลานีเ้ ปนเวลาเรงเครือ่ ง ไมใช
เวลาถอย และใหฟง หัวหนาดวยนะ
อยาออนแอ อยาขัดอยาแยง ไมมีเหตุมีผลจะขัดจะแยง อยางพวกเปรตพวกผีนี่มัน
คอยขัดคอยแยง คือคอยทําลาย แหม พวกที่ทําดียกชาติบานเมืองขึ้นแทบเปนแทบตายกัน
ทั้งประเทศ มันไมไดหนาไดหลังอะไร คอยทําลาย ๆ พวกมหาโจรหนักชาติไทยของเรา
เหลือเกินพวกนี้ มันเปนยังไงหัวคิด มนุษยแท ๆ เปนพระก็มีเต็มไป กอเรือ่ งราววุน วาย
มากที่สุด แหมเราไมเคยเห็น บวชมาในศาสนาธรรมวินยั อันเดียวกัน มันเลวเอาขนาดนัน้
นะ นี่ละภาษาธรรมฟงเอา จะพูดอยางอื่นไปไมได ความเลวรายของมัน ไอตั้ง พ.ร.บ.
พ.ร.บีบ นั่นมันตั้งมาหาอะไร
เอาออกเลย เอายันกันซิ ความถูกหลักธรรมวินัยกับของจอมปลอมที่จะเปนแผน
การทําลายทัง้ ชาติทง้ั บานเมืองเวลานี้ มันเริม่ ตนมาตัง้ แตตน แลวนะ ตัวการมันสําคัญนัน้
ออกเปนเผด็จการ ๆ มาทุกอยาง ๆ ในแตละขอ ๆ อานดูแลวฟงไมไดเลย มันไมใชภาษา
ของธรรม ภาษาของมหาโจร ของมหาภัยทีจ่ ะทําลายชาติและศาสนาโดยตรง วางีเ้ ลย อานดู
แลว ภาษามนุษยเขียนออกมาเปนคํามนุษย อานเปนเรื่องมนุษย ทําไมจะไมรูเรื่องของ
มนุษยและเรื่องเปรตเรื่องผีละ นีก่ าํ ลังเริม่ จะหนุนอะไรเขาสภาๆ เอาหนุนเขาไป วางีเ้ ลยนะ
บานเมืองมีขื่อมีแป มีเจาของอยูนี่นะ โจรมันมาจากไหน มันหมุนมาจากไหน มัน
เริม่ ตนตัง้ แตเผด็จการมาเรือ่ ย ๆ นีแ่ ผนการของคนจะทําลายชาติ ของพวกจะทําลาย
ศาสนา ตั้งแตเริ่มตนมา แผนการมาบีบบี้ ๆ เปนอํานาจบาตรหลวง ๆ ไมมใี นหลักธรรม
หลักวินยั เลย ทั้ง ๆ ทีม่ นั แอบอางศาสนา จะเขากระทรวงนัน้ เขากระทรวงนี้ กระทรวงไหน
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มันมีอยูที่ไหนกระทรวงในพุทธศาสนา มันทําไมไมดู ตามันบอดเหรอ อยูในคัมภีรมี พระ
ไตรปฎกวาไง ทําไมมันไมดู มันไปหาเรือ่ งหาราวอะไรมาทําลายชาติบา นเมือง พวกนี้พวก
ทําลายแท ๆ รอยเปอรเซ็นต บอกตรง ๆ เลย ไมมีชิ้นดีเลย
เริม่ ตนมาก็บบี บีม้ าดวยอํานาจบาตรหลวงทุกสิง่ ทุกอยาง เวลานีใ้ ครขวางมันมันจะ
ทําลายหมด อยางหลวงตาบัวนีก่ จ็ ะสังหาร หลวงตาบัวไปทําอะไรจึงตองจะถูกสังหาร และ
พวกนี้มันทําอะไรมันจึงตองมีอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ มาจากไหน จะมาสังหาร
คนผูต า นทานเพือ่ ทําประโยชนแกโลก เอาพิจารณาซิ นีต่ น เหตุมนั มาอยางนี้ มันเปนยังไง
มันจะเอาเขาสภาไหน แผนการของมหาภัยอยางนี้ เขาสภาไหน สภานีเ้ ขาไมใชสภาสังหาร
ชาติศาสนา รัฐบาลไทยเราทีเ่ ฉพาะปจจุบนั นี้ ไมเห็นตรงไหนทีจ่ ะทําลายชาติทาํ ลายศาสนา
ทํามาดวยความเรียบรอยดีงามทุกอยาง นาชมเชย เราพูดจริงๆ
อันนีม้ แี ตแผนการคอยเขาไปทําลาย ๆ มันไมไดเรื่องไดราวอะไร เขาไปทําลายโดย
ถายเดียว เด็กอมมือมันก็รูนี่นะ ทําไมผูใหญจะไมรู เอาฟงคนทั้งประเทศไทยเรา เอามา
ตรวจตราดูซิ เราเปนเจาของของชาติออนแอไดเหรอ เปนหัวเตาอยูไ ดเหรอ เอามาฟาดเลย
เทียว เรามีคนเดียวก็ตาม กับโจรมันมีกี่รอยกี่พันคนโบกมือใสเลย วางัน้ เลย ฟดเขามามัน
ไมมีอะไร มีแตหมัดฟดหมัด หมาของเราเต็มบานเอาหมัดหมามาชวย ไปยืมหมัดหมามา
ฟาดหัวมันดวย แหมเลวทีส่ ดุ พวกนีน้ ะ ทําไมมันถึงเลวขนาดนี้ กอความเดือดรอนใหพระ
เจาพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยตลอดมา ใหเกิดความโกลาหล
อลหมาน
นี่ก็จะตองประชุมกันในวัดอโศการาม วันที่ ๒๒ นี่ เพราะเหตุเลวรายทัง้ หลายเหลา
นี้มันกอมันกวน ไมใชอะไรนะ มันไมมีชิ้นดีอะไรเลยที่จะมาทําประโยชนใหชาติบานเมือง
ไดเห็นพอเปนทีร่ ะลึกบาง อยางทีว่ า ยกเขาสภา อันไหนทีจ่ ะควรเขาสภา มันมีแตภัยมหา
ภัยทั้งนั้น ตาใครก็มีไมใชคนตาบอด มันเห็นดวยกันทุกคน มันมาทําอะไร มันกีดขวาง
อะไรนักหนา มันเริม่ ตนมาตัง้ แตแผนการอํานาจบาตรหลวง ใครมากีดขวาง ใครมาทําลาย
จะฆาจะทําลายมันแหลกหมดเลย จะเก็บมันใหหมด ฟงซินะ
นีห่ รืออุบายวิธกี ารทีจ่ ะทําศาสนาใหเจริญ
จะเอาเขาสภาของชาติบานเมืองที่
อุดหนุนชาติบานเมืองมาตลอด ตั้งแตตั้งรัฐบาลมา เฉพาะอยางยิง่ รัฐบาลปจจุบนั นีเ่ ปนผูท ่ี
รักษาชาติบานเมือง เห็นชัด ๆ กันอยางนี้ แผนการอันนีม้ นั แผนการทําลายรัฐบาลดวย อยู
ในนัน้ ละ เอาบีบบังคับรัฐบาล ใหเขาสภาของรัฐบาล เขาสภาไหนก็ไมรู หลวงตาเกิดมาตั้ง
แตโคตรแตแซไมเคยทราบวาสภาไหนเปนยังไง มันบอกวาเขาสภาอยางงัน้ เราก็พดู ตาม
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เรือ่ งสภา แตเราเอาหลักเกณฑเปนสําคัญทีเ่ อาเขาสภา ผิดหรือถูก เราเอาตรงนีล้ ะมาพูด
กัน
หนุนเขานัน้ หนุนเขานี้ บีบตรงนัน้ บังคับตรงนีใ้ หเขา มันบังคับไปหาอะไร พวก
มหาภัยมหาโจร ใครก็รมู นั เขาไปทําไม เขาก็ฟดกันแหลก พูดจริง ๆ อยางนีแ้ หละ เปนยัง
ไง บานเมืองเรามีขอ่ื มีแป บานเมืองเรามีเจาของเปนผูร กั ษามันมาทําลายทําไม ชิ้นดีชิ้น
ไหนที่มันออกมาอวดโลกพอไดเปนที่ระลึกบาง ทีม่ นั หายุหาแหย หากอหากวน หาใช
อํานาจบาตรหลวง ทัว่ บานทัว่ เมืองเวลานี้ ไปที่ไหนทุกแงทุกมุม หาสอดหาแทรก หาโจมตี
นูน โจมตีน้ี หาโฆษณาชวนเชือ่ จะใหเชื่ออะไรหมามันก็ไมเชื่อ มันก็รูนี่นะหมา ผิดถูกมันก็รู
คนแท ๆ ทําไมจะไมรู แลวจะเชื่อไดยังไง หลอกนูนหลอกนี้อยูงั้น มันกอกวน
ตลอดมานะพวกนี้ ไมมีชิ้นดีเลย พี่นองทั้งหลายฟงนะ หลวงตาบัวตายไมไดเสียดายอะไร
ละ เสียดายแตชาติบา นเมืองและศาสนาของเรา เราจะเอาชีวติ ของเราบูชาพระพุทธศาสนา
ประกอบทั้งชาติบานเมืองทั้งหมด เราไมไดสนใจกับความผิดที่วาจะไปออนขอตอมัน ไม
ออน นี่บอกไมออน คอขาดขาดไปเลยหลวงตา เพือ่ บูชาธรรมเทานัน้ ของดีเทานั้น ธรรม
เทานัน้ ทีจ่ ะปกครองชาติบา นเมือง สัตวโลกใหมคี วามรมเย็น สิ่งทําลายปกครองไมได
เปนผุยผงไปหมดเลย
นีก่ าํ ลังกอเรือ่ งราว ตัง้ อํานาจบาตรหลวงใหญโต ใครมาขวางหนาฆามันใหหมด นี่
เห็นไหมเขาลงชือ่ เสนอ เขาเสนอก็ถูกตามกฎหมายเขา เราไมคา น เราเปนพระแตเราจะไป
เอาเรือ่ งเอาราวกับคนนัน้ คนนีม้ าฟองคนนัน้ คนนี้ เราไมฟอง แตเรื่องกฎหมายมันก็มีเห็น
ไหม จะเก็บหลวงตาบัว จะสังหารหลวงตาบัว นีเ่ ขาเขียนไวนะ ก็คอื หลวงตาบัวเปนผูค ดั
คานนัน่ เอง แลวจะมาเก็บสังหารหลวงตาบัวใหเสร็จ นี่กฎหมายมีเขาก็ฟองกันละซิ ลงลาย
ชื่อกันจะเสนอ ขับไลเปรตผีออกจากอะไร เราอานแลวลืมเสีย ไปอานเอานะ
ฟงแลวมันฟงไมไดนะ แหม พวกเปรตพวกผีนเ้ี ลวรายทีส่ ดุ เลยทีเดียว หาชิ้นดีไม
ได ยิ่งพระดวยแลว ภาษาเหลานีเ้ อามาใชไดยงั ไง ตั้งแตโลกสมบัติผูดีเขาไมมี มีพระดวย
เอามาใช ภาษาทีส่ งั หารใครตอใคร เปนมนุษยดวยกัน ราคามนุษยขนาดไหน ถาเปนพระ
ราคาของพระขนาดไหน สมควรหรือทีจ่ ะเอามาใชเปนคําพูดทีห่ ยาบโลนสุดยอด เลวราย
สุดยอด อยางนี้ไมเคยมีในพุทธศาสนาของเรา ตั้งแตสัตวทานก็ไมไดฆา ไมเบียดเบียนกัน
ทําไมคนทั้งคน พระทั้งองคจะทําลายกันไดนี้มันมีอยางเหรอ เอาไปเทียบซิ
นีล่ ะแผนการมาตัง้ แตตน แลว สกปรกสุดยอด เลวรายสุดยอด แลวจะเอาไปเสนอ
ขึน้ สภาเพือ่ จะมาเหยียบย่าํ ทําลายทัง้ ชาติทง้ั ศาสนาใหแหลกเหลวไปตาม มันขึ้นไดยังไง
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มหาภัย บานเมืองมีเจาของ เจาของมีอยู มันจะเอาขึ้นมาไดยังไง สภาไหนวะ ที่จะมารับฟง
เสียงมหาโจรเขามาปลนบานปลนเมือง ยอมรับฟงนีม่ เี หรอ แหม เลวทีส่ ดุ เราฟงไมไดเลย
บวชมาในศาสนานี้ ๗๐ พรรษานีแ่ หละ ๖๙ ปเต็ม ๗๐ พรรษาที่ผานมายังไมเต็มป ยังไม
เคยเห็น หลักธรรมหลักวินัยก็ไมเคยมี พระไตรปฎกพระไตรไหนก็ไมเห็น ทีจ่ ะมาเสนอนัน้
เขาสภา เสนอนีเ้ ขาสภา พระพุทธบัญญัติสมบูรณแบบมาแตไหน มันไมไดสนใจดูเรื่องหลัก
ธรรมหลักวินยั มีแตจะทําลายเทานัน้ พวกเปรตพวกผี
ถามีธรรมแลวจะเปนอยางนี้ไมไดเปนอันขาด ทุกอยางสมบูรณแลว พระพุทธเจา
ทรงบัญญัติไว ทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยสมบูรณหมด พระไตรปฎกสมบูรณแบบดวยพุทธ
ศาสนาทีเ่ ปนธรรมสอนโลกเรียบรอยแลว มันอวดดิบอวดดีมาจากไหน จะเอาดีเอาเดนมา
จากไหน อํานาจบาตรหลวงมาจากไหน เหนือพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาไปนีม้ มี า
ที่ไหน ใครจะฟงได เราฟงไมได เราบอกจริง ๆ อยางนีแ้ หละ เราถึงพูดอยางตรงไปตรงมา
ขึ้นก็ซัดกันแหลก ของผิดจะเอาไวทําไม เอาเขาสภาไหนก็แหลกสภานัน้ ไมมดี ี มันไมไดสง
เสริมสภา ไมไดสงเสริมชาติบานเมือง ไมไดสง เสริมศาสนา มีแตเอาเขาตรงไหนก็พังตรง
นัน้ ๆ แหลกไปตรงนั้น เปนผุยผงไปตรงนั้น
มันเอาไฟนรกอเวจีมนั เขาไปเผา แลวเราตองการหรือไฟนรกอเวจี สมบัติเปนของมี
คุณคาทุกคนในชาติไทยเรา เรารักษาเทิดทูนเสมอมา ยิง่ พุทธศาสนาดวยแลวคอขาดเลย
ชาติไทยของเรา แลวจะมาบีบมาบังคับอะไร เอาอํานาจบาตรหลวงปาเถือ่ น ตั้งตนมาตั้งแต
เขา มันเปนยังไง ใครมาขัดมาขืน มาตานมาทานจะเก็บมันใหหมด ฆามันใหหมด ฟงซิ นี่
จะเอาเสนอ พ.ร.บีบ นีเ่ ขาสภา มันบีบอยางนีแ้ หละเขาใจไหม มันเลวขนาดไหน สกปรก
ขนาดไหน นีห่ รือจะควรเขาสภาของชาติไทยเรา เขาสภาเพือ่ ไปเหยียบพุทธศาสนาของเรา
มันสมควรแลวหรือ พิจารณาซิ นี้ฟงมาหมดแลว ดูมาหมดแลว มันฟงไมไดเลย
ทุกอยางในขอบัญญัติปา ๆ เถื่อน ๆ นีอ้ า นดูหมดแลว กับธรรมวินัยเขากันไมได
เลย เปนมหาภัยตอชาติตอ ศาสนาลวน ๆ วางี้ เพราะฉะนัน้ จึงวาจะเขาสภาไหนนะ สภานี้
เปนสภาของประเทศชาติที่มีเจาของรักษาอยู ผูดีมีอยู ผูรักษารักษาอยู มาทําลายหาอะไร
ถาวาดิบวาดีหามาสงเสริมใหประเทศไทยเราไดยกยอสรรเสริญบางซิ วาพวกนีเ้ ขาเกงนะ
เขาไดหาอุบายดี ๆ มาสงเสริมศาสนา มาสงเสริมชาติไทย หาของดิบของดี ทองคําเวลานี้
ชาติไทยกําลังหาตาดําตาแดงจนแทบเปนแทบตาย ยังไมไดทองคําพอจํานวนที่ตองการ ที่
พอเหมาะพอดีกับชาติไทยเราเลย แตเขามาโยนทองคําใหเรา ๑๐๐ ตัน เราก็ยงั ไมเคยเห็น
แมแตกิโลเดียวมันก็ไมเคยมี จะวาอะไร

๕

โคตรแซมันยังมีอยูหรือพวกนี้นะ ที่วาเกงกวาชาติไทยทั้งชาติ โคตรแซมันอยูชาติ
ไหน มันถึงเกงเอานักหนา แหม พูดแลวฟงไมไดเลยนะ เหมือนเปรตเหมือนผี เหมือนไม
ใชมนุษยพูด พูดเอาจนฟงไมไดเลยมนุษยเรานะ พระดวยกันก็ฟงไมได แลวจะมาอวดดี
อะไร เอาอันนีม้ าเปนเจาอํานาจ มันก็ไมใชอะไร เรือ่ งมักใหญใฝสงู ไมใชอะไรนะ มัก
ใหญใฝสงู อยากปรากฏชื่อลือนาม อยากโดงอยากดัง อยากมีอาํ นาจบาตรหลวงใหญ
โต ชี้ไปที่ไหนใหมันแหลกไปหมดเลย นีเ่ จาอํานาจใหญไอพวกนี้ ทั้งหัวขน ทั้งหัวโลน
เหมือนกับหลวงตาทีพ่ ดู อยูเ วลานี้ หลวงตาก็หวั โลนดวยหัวขนดวย มันก็พอ ๆ กันฟดกัน
มันทําเหมือนชาตินเ้ี ปนหมูเปนหมาไปหมด มันเกงมันเปนเทวดามาจากไหน ถึงมา
บีบบี้สีไฟคนอยูดี ๆ พุทธศาสนาปฏิบัติซี มันไมไดสนใจกับธรรมกับวินัยพวกนี้ ถาสนใจ
จะทําไมลง พระพุทธเจาตรัสไวเรียบรอยทุกอยาง ๆ แลว ทําไมลง นี่มันไมสนใจปฏิบัติ
ตามธรรมตามวินยั มีแตทาํ ลายธรรมวินยั และศาสนา ทั้งชาติบานเมืองไปพรอมกันโดย
ถายเดียวเทานัน้ ใหฟงพี่นองทั้งหลาย แหม พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูตามปาตามเขา
ทานก็ยุงกระทบกระเทือนไปหมด เพราะพวกเปรตพวกผีเหลานีแ้ หละ ไมใชอะไร
มันไมไดทํางานทําการเปนผลเปนประโยชนอะไร หาแตเรื่องกอเรื่องกวน เรื่องเตะ
เรื่องถีบ เรื่องยัน ทั้งทางชาติก็เอาแหยตรงนั้นแหยตรงนี้ ทําอะไรมีแตคอยคาน ๆ คอยเตะ
คอยยัน จะมาชีแ้ นะแนวทางใหวา ไมดอี ยางนัน้ ควรจะทําอยางนี้ นี้ไมเคยมี มีแตเตะแตถีบ
แตยัน เผาไปพรอม ๆ อยางนั้น ทางชาติก็เปนอยางนั้น แลวทางศาสนาก็กาํ ลังเวลานี้ มัน
จะเอาใหแหลกทั้งชาติทั้งศาสนาไปดวยกัน ดวยพวกเปรตนี่ เขาใจ
เอาละพูดเทานี้กอน ถาพูดมากกวานีเ้ ดีย๋ วมันฆาพวกศาลานี่ มันโมโหมันไมไดฆา
พวกนั้น มันก็ฆาลูกศิษยลูกหาที่ศาลา เอาพักกอน
[หลังจังหัน]
เรื่องที่จะพูดเปนเรื่องทั้งแผนดินเลย อันนี้ปลีกยอยของแผนดิน เรือ่ งราวทีพ่ ดู นี้
เปนเรือ่ งแผนดิน เรือ่ งชาติเรือ่ งศาสนาลวน ๆ นี่กิ่งกานของศาสนาที่แทรกเขาไปๆ เรือ่ ง
ใหญก็ที่พูดนั้นแหละ ทองคําได ๕๘ บาท ๑๐ สตางค เมือ่ วานนีน้ ะ รวมทั้งงานดวยอะไร
ดวย มาคราวนีอ้ ยางนอยไมควรจะใหขาดหรือต่าํ กวา ๕๐ กิโล นี่ได ๔๖ กิโลแลว วันนีก้ ว็ นั
ที่ ๑๙ วันที่ ๒๓ ตอนเชายังอยูอีก หาทองคํามาใหไดนะ ยังอีก ๔-๕ วันหลวงตาก็จะกลับ
แหละ มาคราวนี้ควรจะไดทองคําไมต่ํากวา ๕๐ กิโล เวลานีไ้ ด ๔๖ กิโลแลว ยังขาดอยูอีก
๔ กิโล กอนจะถึงวันกลับควรจะใหไดเปนพัก ๆ ๆ เปนระยะไป อยาใหมนั แบบหลุดลุย ๆ
ไปนะ ไมดี ตั้งลงตรงไหนจับกึ๊ก ๆ ๆ
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อะไร ๆ หลุดลุย ๆ เปนเครือ่ งหมายแหงความเหลวไหลของพวกเรานะ จับตรง
ไหนใหติดปบ ๆ เปนระยะ ๆ จับระยะไหนใหติดปบ ๆ ถูกตอง ถาจับทีไ่ หนหลุดลุย ๆ
แสดงความหลุดลุย เหลวไหลไปเลย ไมดีนะ ใหทา นทัง้ หลายฟงเสียงหัวหนา เราจะเอา
ธรรมออกแสดงทั้งนั้น ไมวาชนิดไหนออกเปนเรื่องของธรรมลวน ๆ ใหคอยฟงเสียงเรา
ธรรมเราจะค้าํ จุนอุดหนุนตัวของเร และสวนรวม ตลอดถึงชาติศาสนาไปพรอม ๆ กัน
ธรรมเทานัน้ จะหนุนได นอกนัน้ หนุนไมไดมแี ตพงั ๆ
เรื่องการเงินการทองหมุนตลอดนะ ไมทัน เปนกิ่งเปนกานแขนงของชาติๆ ไมวา
ทางไหนแยกเรือ่ ย ๆ นะเรา เราอยูท างนีร้ ถก็มาทางนูน รถมาทางอุดร รถมาถึงแลวใหเขา
มารับไปแลว ยังไมไดจายเงินกลับไปนี้ถึงจะจาย พวกรถพยาบาลกําลังเขาทางนูน เรามา
ทางนี้ก็เขาทางนูนตลอด เพราะเราสัง่ แลวเราก็มา แลวแตจะตกมาเมื่อไรๆ ตกมาเมื่อไรมัน
ก็เขาวัด ๆ ทางวัดเราก็เปนแตเพียงวาสัง่ ถารถคันไหนเขาเขามา หรือเครื่องมืออะไรเขามา
แลวใหรบั ถาเปนรถใหเขามารับไปเลยๆ ถาเปนเครื่องมือทางแพทยรับไปแลว บิลเราเก็บ
ไว พอเรามาเราก็จา ยบิลตามนัน้ คือการจายเงินทั้งหมดอยูกับเรา
เพราะฉะนัน้ เราถึงบอกวา ความบริสทุ ธิเ์ ต็มเหนีย่ วอยูก บั เรา ไมใชจะมาจายสุมสี่
สุม หา นะกับเรา ไมไดเด็ดขาด ฟงแตชี้นิ้ว แมแตบาทเดียวของพี่นองทั้งหลายเราไมเคย
แตะ ยังบอกแลว ขนาดไหน นีแ่ หละความทีเ่ ราพิถพี ถิ นั เอามากเกีย่ วกับเรือ่ งการจายเงิน
จายไปเทาไรๆ ตองเปนเรื่องของเรา ไปนี้ก็สั่งตูม ๆ จาย ไมใชใครอยูที่ไหนจายสุมสี่สุมหา
ไมไดนะเรา เราทําอยางนัน้ ทําเพื่อชาติบานเมือง ไมใหมีเรื่องรั่วไหลแตกซึมไปไหน เรือ่ ง
สุม สีส่ มุ หาเราไมใหมี เพราะเราเองเราไมเคยทํามา วาอะไรเปนอันนัน้ ๆ ไปเลย
วันที่ ๒๒ นี้พระทั้งฝายปริยัติ ฝายปฏิบัติ สวนมากฝายปฏิบตั นิ น้ั แหละ พรอมหนา
พรอมตากันมา เราไมไดบงั คับบัญชา นอกจากทานเหลานีม้ าปรึกษาหารือเรา ดวยความจง
รักภักดีตอชาติ ตอศาสนา มาปรึกษาหารือตอเรา บรรดาพระเจาพระสงฆทง้ั หลายมา ไมใช
เราหาเทีย่ วบังคับพระจากทีน่ น่ั ทีน่ ใ่ี หมาเขาประชุม ไมนะ เปนความพอใจของพระ เปนผู
จงรักภักดีตอชาติบานเมือง และพุทธศาสนาตางหาก เพราะทานเห็นอะไรทีว่ า มันเหลว
แหลกแหวแนวมา มีแตจะเหยียบย่าํ ทัง้ ชาติทง้ั ศาสนาเขาโดยลําดับ ดวยกลอุบายของมหา
โจรที่ออกในแงตาง ๆ เรื่อยมาตั้งแตตนจนกระทั่งบัดนี้
นัน่ เห็นไหม พระทานอยูที่ไหน ๆ ทานยังทราบ มาปรึกษาหารือเรือ่ งการปฏิบตั ิ
อยางนี้จะทํายังไง ๆ พระสงฆทานพรอมแลว ๆ นะ เราไมไปเทีย่ วหาบังคับทานนะ เปน
เรื่องความพอใจของพระสงฆทั่วแดนไทยเรานี้แหละ ทั้งปริยัติ ทั้งฝายปฏิบัติ เมือ่ ทานอาน
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ดูเรือ่ งราว กับเรือ่ งธรรมเรือ่ งวินยั คือความถูกตองดีงาม มันเขากันไดเมื่อไร ไมไดที่ไหน
ทานเกิดขอของใจหรือวิตกวิจารณที่ตรงไหน ไมแนใจทานก็วง่ิ มาหาเราซึง่ เปนจุดสวนรวม
ดังที่จะรวมประชุมกันคราวนี้ก็เหมือนกัน เปนเรื่องของพระสงฆทานพอใจทั่วประเทศไทย
นะ เปนแตมาปรึกษาหารือเราเทานัน้ เอง ไมใชเราไปเทีย่ วหาบงการนะ
จึงวาชาติไทยเปนของทุกคน แมแตพระสงฆก็ยังรับผิดชอบๆ วิง่ ประสานกันมา
เพราะเรือ่ งราวฟนไฟไปเผาไหมศาสนา เผาไหมพระพุทธเจา เผาไหมธรรมวินยั และเผา
ไหมพระสงฆที่ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหไดรับความกระทบกระเทือน ถึงไดวุน
กันอยูเ วลานี้ ก็เพราะพวกเปรตนี้เองมันกอเรื่องใหยุงนะ จะเปนใครที่ไหนไป เราไมเคย
เห็นก็เคยพูดแลว บวชมานีไ้ มเคยเห็น หลักธรรมหลักวินัยก็มีอยู มันทําไมไมดู ศาสนาบก
พรองที่ตรงไหน สมบูรณแบบไมมอี ะไรเกินศาสนา ที่บกพรองจนเลยความบกพรองจน
เปนมหาภัยก็คือพวกเปรตพวกผีนี้
มันจะมาบัญญัติบันยังอะไรที่จะบีบหัว เหยียบหัวพระพุทธเจาลง ดวยอํานาจปา ๆ
เถื่อน ๆ ความมักใหญใฝสงู นัน้ แหละเปนสําคัญ อยากใหเขาร่าํ ลือถือหนาตัวเองวาดิบวาดี
วาเลิศวาเลอ ทั้ง ๆ ทีค่ วามเลวเต็มหัวมัน นีแ่ หละมันเปนอยางนี้ มันถึงไดยุงยากถึงฝาย
พระทั้งหลายผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี่ทานก็จะรวมกันประชุม พูดตรง ๆ อยางนีแ้ ลว ทาน
พรอมเพรียงกันตลอด จะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟนไฟมาไหมชาติ ไหมศาสนานี้
แหละ แหมทุเรศจริง ๆ นะพวกนี้ เราเรียกวาไดแตคาํ วาทุเรศ
คือหลักธรรมหลักวินยั ก็มสี มบูรณแบบ พุทธศาสนาสมบูรณแบบ มันเรื่องราวอะไร
ไปหาตั้งนั้นกฎนี้ขึ้นมา กฎไหน ๆ ก็พระพุทธเจาสอนไวแลว ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะไมมี
เรือ่ งราวอะไรเลย
นีก่ ค็ อื มันเหยียบย่าํ ทําลายธรรมวินยั นัน่ เอง
เรื่องราวถึงไดเกิด
ระส่าํ ระสายวุน วายไปทัว่ ประเทศไทย ทัง้ ฝายชาติฝา ยศาสนาไปดวยกันเวลานี้ ก็เพราะเรือ่ ง
ความเปนฟนเปนไฟของพวกนี้แหละ จะวาไง เหตุตั้งขึ้นมาก็เอาเรื่องสกปรกรกรุงรังขึ้นมา
เปนฟนเปนไฟ เอาอํานาจบาตรหลวงขึน้ มาบีบบีป้ า ๆ เถื่อน ๆ ไปเรื่อย ปราบไปเรือ่ ย
ใครขัดของ ใครมาตานทานอะไรจะฆามันเลยๆ ฟงซินะ โวหารอยางนีม้ นั เปนอุบายวิธกี าร
ทีจ่ ะทําชาติศาสนาใหเจริญเหรอ
ถาหากวาผูท ต่ี า นทานนัน้ เปนคนเสียหาย เปนคนผิดคนพลาด หรือเปนโจรเปนมาร
เอาได ตัง้ แตในเรือนจําเขายังมี ไปจับคนทําผิดมาเขาคุกเขาตะราง อันนี้ผูทําดีถูกหมายหัว
ถูกทําลาย มีอยางหรือฟงซินะ หัวมันไมมีหรือไอนั่น ถาเขาวาเขาจะหมายหัวมันวางัน้ จะ
ตอบวาไงละ หัวมันก็มีเหมือนกัน ไมใชมแี ตหวั ผูต า นทาน หัวตัวมันเปนโจรเปนมาร มันยิ่ง
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หัวโจก ตัดหัวมันไดงาย ถาเขาจะตัด ฟงซินะ โอย นาทุเรศ เขาทํานีเ่ ราก็หาทีค่ า นเขาไมได
แตเราไมเขาไปเกีย่ วของเพราะเราเปนพระ เราพูดตรง ๆ เรื่องการฟองการรองเรื่องของ
พระทานไมยุง เรือ่ งเขาจะมาหมายหัว มาฆา พวกอํานาจบาตรหลวงนัน่ ทีจ่ ะมาฆาผูใ ดตาน
ทาน ๆ
เวลานีเ้ ขากําลังลงชือ่ ในทางกฎหมาย กฎหมายเขามี ผูที่จะมาตัดหัวผิดหรือถูก คํา
พูดที่วาจะมาตัดหัวผิดหรือถูก กับกฎหมายเปนยังไง และที่เขามาฟองรองอันนี้วาเปนผู
กลาวคําผิดอยางรายแรงนีเ้ ขาถูกหรือผิด เขากําลังเสนอรายชือ่ กันเขา ขับไลเปรตผีเหลานี้
ออก เพื่อปกปองพุทธศาสนาและชาติบานเมืองตอไป เขาทําผิดเหรอ เราก็ไปหามเขาไมได
หามเขายังไง เรื่องของเขาถูกตองตามกฎหมาย แตอนั นีม้ นั มาทํามันไมยงั เห็นคํานึง
กฎหมายอะไร กฎหมายผิดหรือไมผิดมันพูดได และเขาพูดตามกฎหมาย เขาเสนอกันตาม
กฎหมายรายชื่อตามกฎหมาย จะผิดที่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเขาจึงทําไดเต็มเหนี่ยวของเขา
ชาติบา นเมืองเขาเปนผูร กั ษาเอง เขาทําไมจะทําไมไดวะ
เราเปนพระเราไมไดเกีย่ วของนะ หลวงตาบัวพูดตรง ๆ ถึงเขาจะจูงแขนหลวงตาบัว
ไปฆาตอหนาคนทั้งชาติทั้งประเทศนี้ เราก็ไมเคยสนใจวาเราผิดไปตรงไหน และเราจะเอา
โทษเอากรรมกับผูใด เราไมเคยสนใจ เราไมมเี รือ่ งกับใครเลย เราเปนเราอยูต ลอด สอน
โลกดวยความเมตตาสงสารลวน ๆ เราจึงไมหาผิดหาถูกกับผูใ ดแหละ อันนี้พูดกันตาม
กฎหมายบานเมือง บานเมืองมีขื่อมีแป มีกฎหมายบานเมือง ผิด ถูก ดี ชั่ว อะไรเขาก็ตอง
จัดการไปตามระบอบแหงกฎหมายบานเมือง เราก็ไปหามเขาไมได เปนเรื่องของเขาเอง
เรื่องของเราเปนเรื่องของพระ เรื่องของเขาเปนประชาชนที่รักษาชาติบานเมือง ก็เปนเรือ่ ง
ของเขาเอง
เรื่องมันเปนถึงขนาดนั้น ฟงซิ มันหยาบขนาดไหน ตั้งแตตนมันก็หยาบแลว ใครมา
ขวางหนาไมได จะฆามันใหหมดๆ ฟงซิ เปนอํานาจประเภทไหนนี่ ขวางงานของเขาที่จะทํา
งานนั้นคืองานอะไร ผิดหรือถูกประการใด พิจารณาซิ นาทุเรศจริง ๆ นะ เราพูดตรง ๆ
อยางนีเ้ รา ภาษาธรรม ภาษาพระ ตองพูดอยางตรงไปตรงมา ผิดบอกผิด ถูกบอกวาถูกเลย
พระทานก็จะไดออกมาประชุมกันเรื่องเหลานี้ ทานอยูในปาทานตองไดออกมาแหละ ทั้ง
ปริยัติ และฝายปฏิบัติ สวนมากฝายปฏิบตั นิ น่ั แหละ ฝายปฏิบตั นิ ท้ี า นเอาจริงเอาจังมาก มา
ทําอยางนีเ้ ทากับมาเหยียบหัวพระพุทธเจานัน่ เอง เพราะฉะนั้นทานถึงยอมไมได ทานจึง
ตองออกมาทันทีเลย วันนี้พูดเพียงเทานี้ก็พอแลว
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อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

