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ของผิดจะเอาไวทําไม 
 

[กอนจังหัน] 
 เม่ือวานน้ีดอลลารได ๒,๔๙๑ ดอลล นับวาไดมากอยู ทองคําได ๕๘ บาท ๑๐ 
สตางค เม่ือวานน้ีรวมท้ังวัน สวนปจจัยทั้งไปเทศนทางนูนทั้งมาที่นี่ รวมกันแลว รวมไดทั้ง
หมด ท้ังวันเม่ือวานน้ีรวมได ๑,๓๘๐,๓๒๘ บาท ทองคําที่เราไดเพิ่มอีกหลังจากมอบคลัง
หลวงแลวเวลาน้ีได ๘๗ กิโล ๓๘ บาท ๖๐ สตางค ดอลลารได  ๘๙,๗๙๔ ดอลล เราจะ
เพิ่มเรื่อย ๆ เรงเคร่ืองของเราข้ึนเร่ือย ๆ ใหถอยไมมีละ เวลาน้ีเปนเวลาเรงเคร่ือง ไมใช
เวลาถอย และใหฟงหัวหนาดวยนะ  

อยาออนแอ อยาขัดอยาแยง ไมมีเหตุมีผลจะขัดจะแยง อยางพวกเปรตพวกผีนี่มัน
คอยขัดคอยแยง คือคอยทําลาย แหม พวกที่ทําดียกชาติบานเมืองขึ้นแทบเปนแทบตายกัน
ทั้งประเทศ มันไมไดหนาไดหลังอะไร คอยทําลาย ๆ พวกมหาโจรหนักชาติไทยของเรา
เหลือเกินพวกน้ี มันเปนยังไงหัวคิด มนุษยแท ๆ เปนพระก็มีเต็มไป กอเร่ืองราววุนวาย
มากที่สุด แหมเราไมเคยเห็น บวชมาในศาสนาธรรมวินัยอันเดียวกัน มันเลวเอาขนาดน้ัน
นะ นี่ละภาษาธรรมฟงเอา จะพูดอยางอื่นไปไมได ความเลวรายของมัน ไอตั้ง พ.ร.บ. 
พ.ร.บีบ นั่นมันตั้งมาหาอะไร 

เอาออกเลย เอายันกันซิ ความถูกหลักธรรมวินัยกับของจอมปลอมที่จะเปนแผน
การทําลายท้ังชาติท้ังบานเมืองเวลาน้ี มันเร่ิมตนมาต้ังแตตนแลวนะ ตัวการมันสําคัญน้ัน
ออกเปนเผด็จการ ๆ มาทุกอยาง ๆ ในแตละขอ ๆ อานดูแลวฟงไมไดเลย มันไมใชภาษา
ของธรรม ภาษาของมหาโจร ของมหาภัยท่ีจะทําลายชาติและศาสนาโดยตรง วาง้ีเลย อานดู
แลว ภาษามนุษยเขียนออกมาเปนคํามนุษย อานเปนเรื่องมนุษย ทําไมจะไมรูเรื่องของ
มนุษยและเรื่องเปรตเรื่องผีละ น่ีกําลังเร่ิมจะหนุนอะไรเขาสภาๆ เอาหนุนเขาไป วาง้ีเลยนะ 

บานเมืองมีขื่อมีแป มีเจาของอยูนี่นะ โจรมันมาจากไหน มันหมุนมาจากไหน มัน
เร่ิมตนต้ังแตเผด็จการมาเร่ือย ๆ น่ีแผนการของคนจะทําลายชาติ ของพวกจะทําลาย
ศาสนา ตั้งแตเริ่มตนมา แผนการมาบีบบ้ี ๆ เปนอํานาจบาตรหลวง ๆ ไมมีในหลักธรรม
หลักวินัยเลย ทั้ง ๆ ท่ีมันแอบอางศาสนา จะเขากระทรวงน้ันเขากระทรวงน้ี กระทรวงไหน 
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มันมีอยูที่ไหนกระทรวงในพุทธศาสนา มันทําไมไมด ูตามันบอดเหรอ อยูในคัมภีรม ีพระ
ไตรปฎกวาไง ทําไมมันไมด ู มันไปหาเร่ืองหาราวอะไรมาทําลายชาติบานเมือง พวกนี้พวก
ทําลายแท ๆ รอยเปอรเซ็นต บอกตรง ๆ เลย ไมมีชิ้นดีเลย  

เร่ิมตนมาก็บีบบ้ีมาดวยอํานาจบาตรหลวงทุกส่ิงทุกอยาง เวลาน้ีใครขวางมันมันจะ
ทําลายหมด อยางหลวงตาบัวน่ีก็จะสังหาร หลวงตาบัวไปทําอะไรจึงตองจะถูกสังหาร และ
พวกนี้มันทําอะไรมันจึงตองมีอํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ มาจากไหน จะมาสังหาร
คนผูตานทานเพ่ือทําประโยชนแกโลก เอาพิจารณาซิ น่ีตนเหตุมันมาอยางน้ี มันเปนยังไง 
มันจะเอาเขาสภาไหน แผนการของมหาภัยอยางนี ้ เขาสภาไหน สภาน้ีเขาไมใชสภาสังหาร
ชาติศาสนา รัฐบาลไทยเราท่ีเฉพาะปจจุบันน้ี ไมเห็นตรงไหนท่ีจะทําลายชาติทําลายศาสนา 
ทํามาดวยความเรียบรอยดีงามทุกอยาง นาชมเชย เราพูดจริงๆ  

อันน้ีมีแตแผนการคอยเขาไปทําลาย ๆ มันไมไดเรื่องไดราวอะไร เขาไปทําลายโดย
ถายเดียว เด็กอมมือมันก็รูนี่นะ ทําไมผูใหญจะไมรู เอาฟงคนทั้งประเทศไทยเรา เอามา
ตรวจตราดูซิ เราเปนเจาของของชาติออนแอไดเหรอ เปนหัวเตาอยูไดเหรอ เอามาฟาดเลย
เทียว เรามีคนเดียวก็ตาม กับโจรมันมีกี่รอยกี่พันคนโบกมือใสเลย วาง้ันเลย ฟดเขามามัน
ไมมีอะไร มีแตหมัดฟดหมัด หมาของเราเต็มบานเอาหมัดหมามาชวย ไปยืมหมัดหมามา
ฟาดหัวมันดวย แหมเลวท่ีสุดพวกน้ีนะ ทําไมมันถึงเลวขนาดนี ้ กอความเดือดรอนใหพระ
เจาพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยตลอดมา ใหเกิดความโกลาหล
อลหมาน  

นี่ก็จะตองประชุมกันในวัดอโศการาม วันท่ี ๒๒ น่ี เพราะเหตุเลวรายท้ังหลายเหลา
นี้มันกอมันกวน ไมใชอะไรนะ มันไมมีชิ้นดีอะไรเลยที่จะมาทําประโยชนใหชาติบานเมือง
ไดเห็นพอเปนท่ีระลึกบาง อยางท่ีวายกเขาสภา อันไหนท่ีจะควรเขาสภา มันมีแตภัยมหา
ภัยทั้งนั้น ตาใครก็มีไมใชคนตาบอด มันเห็นดวยกันทุกคน มันมาทําอะไร มันกีดขวาง
อะไรนักหนา มันเร่ิมตนมาต้ังแตแผนการอํานาจบาตรหลวง ใครมากีดขวาง ใครมาทําลาย 
จะฆาจะทําลายมันแหลกหมดเลย จะเก็บมันใหหมด ฟงซินะ  

น่ีหรืออุบายวิธีการท่ีจะทําศาสนาใหเจริญ จะเอาเขาสภาของชาติบานเมืองที่
อุดหนุนชาติบานเมืองมาตลอด ตั้งแตตั้งรัฐบาลมา เฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลปจจุบัน น่ีเปนผูท่ี
รักษาชาติบานเมือง เห็นชัด ๆ กันอยางนี้ แผนการอันน้ีมันแผนการทําลายรัฐบาลดวย อยู
ในน้ันละ เอาบีบบังคับรัฐบาล ใหเขาสภาของรัฐบาล เขาสภาไหนก็ไมรู หลวงตาเกิดมาตั้ง
แตโคตรแตแซไมเคยทราบวาสภาไหนเปนยังไง มันบอกวาเขาสภาอยางง้ัน เราก็พูดตาม
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เร่ืองสภา แตเราเอาหลักเกณฑเปนสําคัญท่ีเอาเขาสภา ผิดหรือถูก เราเอาตรงน้ีละมาพูด
กัน 

หนุนเขาน้ัน หนุนเขาน้ี บีบตรงน้ัน บังคับตรงน้ีใหเขา มันบังคับไปหาอะไร พวก
มหาภัยมหาโจร ใครก็รูมันเขาไปทําไม เขาก็ฟดกันแหลก พูดจริง ๆ อยางน้ีแหละ เปนยัง
ไง บานเมืองเรามีข่ือมีแป บานเมืองเรามีเจาของเปนผูรักษามันมาทําลายทําไม ชิ้นดีชิ้น
ไหนที่มันออกมาอวดโลกพอไดเปนที่ระลึกบาง ท่ีมันหายุหาแหย หากอหากวน หาใช
อํานาจบาตรหลวง ท่ัวบานท่ัวเมืองเวลาน้ี ไปที่ไหนทุกแงทุกมุม หาสอดหาแทรก หาโจมตี
นูนโจมตีน้ี หาโฆษณาชวนเช่ือ จะใหเชื่ออะไรหมามันก็ไมเชื่อ มันก็รูนี่นะหมา ผิดถูกมันก็รู 

คนแท ๆ ทําไมจะไมรู แลวจะเชื่อไดยังไง หลอกนูนหลอกนี้อยูงั้น มันกอกวน
ตลอดมานะพวกนี ้ ไมมีชิ้นดีเลย พี่นองทั้งหลายฟงนะ หลวงตาบัวตายไมไดเสียดายอะไร
ละ เสียดายแตชาติบานเมืองและศาสนาของเรา เราจะเอาชีวิตของเราบูชาพระพุทธศาสนา 
ประกอบทั้งชาติบานเมืองทั้งหมด เราไมไดสนใจกับความผิดที่วาจะไปออนขอตอมัน ไม
ออน นี่บอกไมออน คอขาดขาดไปเลยหลวงตา เพ่ือบูชาธรรมเทาน้ัน ของดีเทานั้น ธรรม
เทาน้ันท่ีจะปกครองชาติบานเมือง สัตวโลกใหมีความรมเย็น สิ่งทําลายปกครองไมได 
เปนผุยผงไปหมดเลย 

น่ีกําลังกอเร่ืองราว ต้ังอํานาจบาตรหลวงใหญโต ใครมาขวางหนาฆามันใหหมด น่ี
เห็นไหมเขาลงช่ือเสนอ เขาเสนอก็ถูกตามกฎหมายเขา เราไมคาน เราเปนพระแตเราจะไป
เอาเร่ืองเอาราวกับคนน้ันคนน้ีมาฟองคนน้ันคนน้ี เราไมฟอง แตเรื่องกฎหมายมันก็มีเห็น
ไหม จะเก็บหลวงตาบัว จะสังหารหลวงตาบัว น่ีเขาเขียนไวนะ ก็คือหลวงตาบัวเปนผูคัด
คานน่ันเอง แลวจะมาเก็บสังหารหลวงตาบัวใหเสร็จ นี่กฎหมายมีเขาก็ฟองกันละซิ ลงลาย
ชื่อกันจะเสนอ ขับไลเปรตผีออกจากอะไร เราอานแลวลืมเสีย ไปอานเอานะ 

ฟงแลวมันฟงไมไดนะ แหม พวกเปรตพวกผีน้ีเลวรายท่ีสุดเลยทีเดียว หาชิ้นดีไม
ได ยิ่งพระดวยแลว ภาษาเหลาน้ีเอามาใชไดยังไง ตั้งแตโลกสมบัติผูดีเขาไมมี มีพระดวย
เอามาใช ภาษาท่ีสังหารใครตอใคร เปนมนุษยดวยกัน ราคามนุษยขนาดไหน ถาเปนพระ
ราคาของพระขนาดไหน สมควรหรือท่ีจะเอามาใชเปนคําพูดท่ีหยาบโลนสุดยอด เลวราย
สุดยอด อยางนี้ไมเคยมีในพุทธศาสนาของเรา ตั้งแตสัตวทานก็ไมไดฆา ไมเบียดเบียนกัน 
ทําไมคนทั้งคน พระทั้งองคจะทําลายกันไดนี้มันมีอยางเหรอ เอาไปเทียบซิ 

น่ีละแผนการมาต้ังแตตนแลว สกปรกสุดยอด เลวรายสุดยอด แลวจะเอาไปเสนอ
ข้ึนสภาเพ่ือจะมาเหยียบยํ่าทําลายท้ังชาติท้ังศาสนาใหแหลกเหลวไปตาม มันขึ้นไดยังไง
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มหาภัย บานเมืองมีเจาของ เจาของมีอยู มันจะเอาขึ้นมาไดยังไง สภาไหนวะ ที่จะมารับฟง
เสียงมหาโจรเขามาปลนบานปลนเมือง ยอมรับฟงน่ีมีเหรอ แหม เลวท่ีสุด เราฟงไมไดเลย 
บวชมาในศาสนาน้ี ๗๐ พรรษาน่ีแหละ ๖๙ ปเต็ม ๗๐ พรรษาที่ผานมายังไมเต็มป ยังไม
เคยเห็น หลักธรรมหลักวินัยก็ไมเคยมี พระไตรปฎกพระไตรไหนก็ไมเห็น ท่ีจะมาเสนอน้ัน
เขาสภา เสนอน้ีเขาสภา พระพุทธบัญญัติสมบูรณแบบมาแตไหน มันไมไดสนใจดูเรื่องหลัก
ธรรมหลักวินัย มีแตจะทําลายเทาน้ัน พวกเปรตพวกผ ี 

ถามีธรรมแลวจะเปนอยางนี้ไมไดเปนอันขาด ทุกอยางสมบูรณแลว พระพุทธเจา
ทรงบัญญัติไว ทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยสมบูรณหมด พระไตรปฎกสมบูรณแบบดวยพุทธ
ศาสนาท่ีเปนธรรมสอนโลกเรียบรอยแลว มันอวดดิบอวดดีมาจากไหน จะเอาดีเอาเดนมา
จากไหน อํานาจบาตรหลวงมาจากไหน เหนือพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาไปน้ีมีมา
ที่ไหน ใครจะฟงได เราฟงไมได เราบอกจริง ๆ อยางน้ีแหละ เราถึงพูดอยางตรงไปตรงมา 
ขึ้นก็ซัดกันแหลก ของผิดจะเอาไวทําไม เอาเขาสภาไหนก็แหลกสภาน้ันไมมีดี มันไมไดสง
เสริมสภา ไมไดสงเสริมชาติบานเมือง ไมไดสงเสริมศาสนา มีแตเอาเขาตรงไหนก็พังตรง
น้ัน ๆ แหลกไปตรงนั้น เปนผุยผงไปตรงนั้น  

มันเอาไฟนรกอเวจีมันเขาไปเผา แลวเราตองการหรือไฟนรกอเวจี สมบัติเปนของมี
คุณคาทุกคนในชาติไทยเรา เรารักษาเทิดทูนเสมอมา ย่ิงพุทธศาสนาดวยแลวคอขาดเลย 
ชาติไทยของเรา แลวจะมาบีบมาบังคับอะไร เอาอํานาจบาตรหลวงปาเถ่ือน ตั้งตนมาตั้งแต
เขา มันเปนยังไง ใครมาขัดมาขืน มาตานมาทานจะเก็บมันใหหมด ฆามันใหหมด ฟงซิ น่ี
จะเอาเสนอ พ.ร.บีบ น่ีเขาสภา มันบีบอยางน้ีแหละเขาใจไหม มันเลวขนาดไหน สกปรก
ขนาดไหน น่ีหรือจะควรเขาสภาของชาติไทยเรา เขาสภาเพ่ือไปเหยียบพุทธศาสนาของเรา 
มันสมควรแลวหรือ พิจารณาซิ นี้ฟงมาหมดแลว ดูมาหมดแลว มันฟงไมไดเลย 

ทุกอยางในขอบัญญัติปา ๆ เถื่อน ๆ น้ีอานดูหมดแลว กับธรรมวินัยเขากันไมได
เลย เปนมหาภัยตอชาติตอศาสนาลวน ๆ วาง้ี เพราะฉะน้ันจึงวาจะเขาสภาไหนนะ สภาน้ี
เปนสภาของประเทศชาติที่มีเจาของรักษาอยู ผูดีมีอยู ผูรักษารักษาอยู มาทําลายหาอะไร 
ถาวาดิบวาดีหามาสงเสริมใหประเทศไทยเราไดยกยอสรรเสริญบางซิ วาพวกน้ีเขาเกงนะ 
เขาไดหาอุบายดี ๆ มาสงเสริมศาสนา มาสงเสริมชาติไทย หาของดิบของดี ทองคําเวลาน้ี
ชาติไทยกําลังหาตาดําตาแดงจนแทบเปนแทบตาย ยังไมไดทองคําพอจํานวนที่ตองการ ที่
พอเหมาะพอดีกับชาติไทยเราเลย แตเขามาโยนทองคําใหเรา ๑๐๐ ตัน เราก็ยังไมเคยเห็น 
แมแตกิโลเดียวมันก็ไมเคยม ีจะวาอะไร  
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โคตรแซมันยังมีอยูหรือพวกนี้นะ ที่วาเกงกวาชาติไทยทั้งชาต ิ โคตรแซมันอยูชาติ
ไหน มันถึงเกงเอานักหนา แหม พูดแลวฟงไมไดเลยนะ เหมือนเปรตเหมือนผี เหมือนไม
ใชมนุษยพูด พูดเอาจนฟงไมไดเลยมนุษยเรานะ พระดวยกันก็ฟงไมได แลวจะมาอวดดี
อะไร เอาอันน้ีมาเปนเจาอํานาจ มันก็ไมใชอะไร เร่ืองมักใหญใฝสูง ไมใชอะไรนะ มัก
ใหญใฝสูง อยากปรากฏชื่อลือนาม อยากโดงอยากดัง อยากมีอํานาจบาตรหลวงใหญ
โต ชี้ไปที่ไหนใหมันแหลกไปหมดเลย น่ีเจาอํานาจใหญไอพวกน้ี ทั้งหัวขน ทั้งหัวโลน 
เหมือนกับหลวงตาท่ีพูดอยูเวลาน้ี หลวงตาก็หัวโลนดวยหัวขนดวย มันก็พอ ๆ กันฟดกัน 
 มันทําเหมือนชาติน้ีเปนหมูเปนหมาไปหมด มันเกงมันเปนเทวดามาจากไหน ถึงมา
บีบบี้สีไฟคนอยูด ี ๆ พุทธศาสนาปฏิบัติซี มันไมไดสนใจกับธรรมกับวินัยพวกนี ้ ถาสนใจ
จะทําไมลง พระพุทธเจาตรัสไวเรียบรอยทุกอยาง ๆ แลว ทําไมลง นี่มันไมสนใจปฏิบัติ
ตามธรรมตามวินัย มีแตทําลายธรรมวินัยและศาสนา ทั้งชาติบานเมืองไปพรอมกันโดย
ถายเดียวเทาน้ัน ใหฟงพี่นองทั้งหลาย แหม พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูตามปาตามเขา 
ทานก็ยุงกระทบกระเทือนไปหมด เพราะพวกเปรตพวกผีเหลาน้ีแหละ ไมใชอะไร  

มันไมไดทํางานทําการเปนผลเปนประโยชนอะไร หาแตเรื่องกอเรื่องกวน เรื่องเตะ
เรื่องถีบ เรื่องยัน ทั้งทางชาติก็เอาแหยตรงนั้นแหยตรงนี ้ทําอะไรมีแตคอยคาน ๆ คอยเตะ
คอยยัน จะมาช้ีแนะแนวทางใหวาไมดีอยางน้ัน ควรจะทําอยางน้ี นี้ไมเคยมี มีแตเตะแตถีบ
แตยัน เผาไปพรอม ๆ อยางนั้น ทางชาติก็เปนอยางนั้น แลวทางศาสนาก็กําลังเวลาน้ี มัน
จะเอาใหแหลกทั้งชาติทั้งศาสนาไปดวยกัน ดวยพวกเปรตนี ่เขาใจ  

เอาละพูดเทานี้กอน ถาพูดมากกวาน้ีเด๋ียวมันฆาพวกศาลาน่ี มันโมโหมันไมไดฆา
พวกนั้น มันก็ฆาลูกศิษยลูกหาที่ศาลา เอาพักกอน 

[หลังจังหัน] 
เรื่องที่จะพูดเปนเรื่องทั้งแผนดินเลย อันนี้ปลีกยอยของแผนดิน เร่ืองราวท่ีพูดน้ี

เปนเร่ืองแผนดิน เร่ืองชาติเร่ืองศาสนาลวน ๆ นี่กิ่งกานของศาสนาที่แทรกเขาไปๆ เร่ือง
ใหญก็ที่พูดนั้นแหละ ทองคําได ๕๘ บาท ๑๐ สตางค เม่ือวานน้ีนะ รวมทั้งงานดวยอะไร
ดวย มาคราวน้ีอยางนอยไมควรจะใหขาดหรือตํ่ากวา ๕๐ กิโล นี่ได ๔๖ กิโลแลว วันน้ีก็วัน
ที ่๑๙ วันท่ี ๒๓ ตอนเชายังอยูอีก หาทองคํามาใหไดนะ ยังอีก ๔-๕ วันหลวงตาก็จะกลับ
แหละ มาคราวนี้ควรจะไดทองคําไมต่ํากวา ๕๐ กิโล เวลาน้ีได ๔๖ กิโลแลว ยังขาดอยูอีก 
๔ กิโล กอนจะถึงวันกลับควรจะใหไดเปนพัก ๆ ๆ เปนระยะไป อยาใหมันแบบหลุดลุย ๆ 
ไปนะ ไมดี ตั้งลงตรงไหนจับกึ๊ก ๆ ๆ  
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อะไร ๆ หลุดลุย ๆ เปนเคร่ืองหมายแหงความเหลวไหลของพวกเรานะ จับตรง
ไหนใหติดปบ ๆ เปนระยะ ๆ จับระยะไหนใหติดปบ ๆ ถูกตอง ถาจับท่ีไหนหลุดลุยๆ 
แสดงความหลุดลุยเหลวไหลไปเลย ไมดีนะ ใหทานท้ังหลายฟงเสียงหัวหนา เราจะเอา
ธรรมออกแสดงทั้งนั้น ไมวาชนิดไหนออกเปนเรื่องของธรรมลวน ๆ ใหคอยฟงเสียงเรา 
ธรรมเราจะคํ้าจุนอุดหนุนตัวของเร และสวนรวม ตลอดถึงชาติศาสนาไปพรอม ๆ กัน 
ธรรมเทาน้ันจะหนุนได นอกน้ันหนุนไมไดมีแตพัง ๆ  

เรื่องการเงินการทองหมุนตลอดนะ ไมทัน เปนกิ่งเปนกานแขนงของชาติๆ ไมวา
ทางไหนแยกเร่ือย ๆ นะเรา เราอยูทางน้ีรถก็มาทางนูน รถมาทางอุดร รถมาถึงแลวใหเขา
มารับไปแลว ยังไมไดจายเงินกลับไปนี้ถึงจะจาย พวกรถพยาบาลกําลังเขาทางนูน เรามา
ทางนี้ก็เขาทางนูนตลอด เพราะเราส่ังแลวเราก็มา แลวแตจะตกมาเมื่อไรๆ ตกมาเมื่อไรมัน
ก็เขาวัด ๆ ทางวัดเราก็เปนแตเพียงวาส่ัง ถารถคันไหนเขาเขามา หรือเครื่องมืออะไรเขามา 
แลวใหรับ ถาเปนรถใหเขามารับไปเลยๆ ถาเปนเครื่องมือทางแพทยรับไปแลว บิลเราเก็บ
ไว พอเรามาเราก็จายบิลตามน้ัน คือการจายเงินทั้งหมดอยูกับเรา 

เพราะฉะน้ันเราถึงบอกวา ความบริสุทธ์ิเต็มเหน่ียวอยูกับเรา ไมใชจะมาจายสุมสี่
สุมหา นะกับเรา ไมไดเด็ดขาด ฟงแตชี้นิ้ว แมแตบาทเดียวของพี่นองทั้งหลายเราไมเคย
แตะ ยังบอกแลว ขนาดไหน น่ีแหละความท่ีเราพิถีพิถันเอามากเก่ียวกับเร่ืองการจายเงิน 
จายไปเทาไรๆ ตองเปนเรื่องของเรา ไปนี้ก็สั่งตูม ๆ จาย ไมใชใครอยูที่ไหนจายสุมสี่สุมหา 
ไมไดนะเรา เราทําอยางน้ัน ทําเพื่อชาติบานเมือง ไมใหมีเรื่องรั่วไหลแตกซึมไปไหน เร่ือง
สุมส่ีสุมหาเราไมใหมี เพราะเราเองเราไมเคยทํามา วาอะไรเปนอันน้ันๆ ไปเลย  

วันท่ี ๒๒ นี้พระทั้งฝายปริยัติ ฝายปฏิบัติ สวนมากฝายปฏิบัติน้ันแหละ พรอมหนา
พรอมตากันมา เราไมไดบังคับบัญชา นอกจากทานเหลาน้ีมาปรึกษาหารือเรา ดวยความจง
รักภักดีตอชาติ ตอศาสนา มาปรึกษาหารือตอเรา บรรดาพระเจาพระสงฆท้ังหลายมา ไมใช
เราหาเท่ียวบังคับพระจากท่ีน่ันท่ีน่ีใหมาเขาประชุม ไมนะ เปนความพอใจของพระ เปนผู
จงรักภักดีตอชาติบานเมือง และพุทธศาสนาตางหาก เพราะทานเห็นอะไรท่ีวามันเหลว
แหลกแหวแนวมา มีแตจะเหยียบยํ่าท้ังชาติท้ังศาสนาเขาโดยลําดับ ดวยกลอุบายของมหา
โจรที่ออกในแงตาง ๆ เรื่อยมาตั้งแตตนจนกระทั่งบัดนี้ 

น่ันเห็นไหม พระทานอยูที่ไหน ๆ ทานยังทราบ มาปรึกษาหารือเร่ืองการปฏิบัติ
อยางนี้จะทํายังไง ๆ พระสงฆทานพรอมแลว ๆ นะ เราไมไปเท่ียวหาบังคับทานนะ เปน
เรื่องความพอใจของพระสงฆทั่วแดนไทยเรานี้แหละ ทั้งปริยัติ ทั้งฝายปฏิบัต ิ เม่ือทานอาน
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ดูเร่ืองราว กับเร่ืองธรรมเร่ืองวินัย คือความถูกตองดีงาม มันเขากันไดเมื่อไร ไมไดที่ไหน 
ทานเกิดขอของใจหรือวิตกวิจารณที่ตรงไหน ไมแนใจทานก็ว่ิงมาหาเราซ่ึงเปนจุดสวนรวม 
ดังที่จะรวมประชุมกันคราวนี้ก็เหมือนกัน เปนเรื่องของพระสงฆทานพอใจทั่วประเทศไทย
นะ เปนแตมาปรึกษาหารือเราเทาน้ันเอง ไมใชเราไปเท่ียวหาบงการนะ 

จึงวาชาติไทยเปนของทุกคน แมแตพระสงฆก็ยังรับผิดชอบๆ ว่ิงประสานกันมา 
เพราะเร่ืองราวฟนไฟไปเผาไหมศาสนา เผาไหมพระพุทธเจา เผาไหมธรรมวินัย และเผา
ไหมพระสงฆที่ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหไดรับความกระทบกระเทือน ถึงไดวุน
กันอยูเวลาน้ี ก็เพราะพวกเปรตนี้เองมันกอเรื่องใหยุงนะ จะเปนใครที่ไหนไป เราไมเคย
เห็นก็เคยพูดแลว บวชมาน้ีไมเคยเห็น หลักธรรมหลักวินัยก็มีอยู มันทําไมไมด ูศาสนาบก
พรองที่ตรงไหน สมบูรณแบบไมมีอะไรเกินศาสนา ที่บกพรองจนเลยความบกพรองจน
เปนมหาภัยก็คือพวกเปรตพวกผีนี ้ 

มันจะมาบัญญัติบันยังอะไรที่จะบีบหัว เหยียบหัวพระพุทธเจาลง ดวยอํานาจปา ๆ 
เถื่อน ๆ ความมักใหญใฝสูงน้ันแหละเปนสําคัญ อยากใหเขารํ่าลือถือหนาตัวเองวาดิบวาดี 
วาเลิศวาเลอ ทั้ง ๆ ท่ีความเลวเต็มหัวมัน น่ีแหละมันเปนอยางน้ี มันถึงไดยุงยากถึงฝาย
พระทั้งหลายผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี่ทานก็จะรวมกันประชุม พูดตรง ๆ อยางน้ีแลว ทาน
พรอมเพรียงกันตลอด จะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟนไฟมาไหมชาต ิ ไหมศาสนาน้ี
แหละ แหมทุเรศจริง ๆ นะพวกนี้ เราเรียกวาไดแตคําวาทุเรศ 

คือหลักธรรมหลักวินัยก็มีสมบูรณแบบ พุทธศาสนาสมบูรณแบบ มันเรื่องราวอะไร 
ไปหาตั้งนั้นกฎนี้ขึ้นมา กฎไหน ๆ ก็พระพุทธเจาสอนไวแลว ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะไมมี
เร่ืองราวอะไรเลย น่ีก็คือมันเหยียบยํ่าทําลายธรรมวินัยน่ันเอง เรื่องราวถึงไดเกิด
ระสํ่าระสายวุนวายไปท่ัวประเทศไทย ท้ังฝายชาติฝายศาสนาไปดวยกันเวลาน้ี ก็เพราะเร่ือง
ความเปนฟนเปนไฟของพวกนี้แหละ จะวาไง เหตุตั้งขึ้นมาก็เอาเรื่องสกปรกรกรุงรังขึ้นมา
เปนฟนเปนไฟ เอาอํานาจบาตรหลวงข้ึนมาบีบบ้ีปา ๆ เถื่อน ๆ ไปเรื่อย ปราบไปเร่ือย 
ใครขัดของ ใครมาตานทานอะไรจะฆามันเลยๆ ฟงซินะ โวหารอยางน้ีมันเปนอุบายวิธีการ
ท่ีจะทําชาติศาสนาใหเจริญเหรอ 

ถาหากวาผูท่ีตานทานน้ันเปนคนเสียหาย เปนคนผิดคนพลาด หรือเปนโจรเปนมาร 
เอาได ต้ังแตในเรือนจําเขายังมี ไปจับคนทําผิดมาเขาคุกเขาตะราง อันนี้ผูทําดีถูกหมายหัว 
ถูกทําลาย มีอยางหรือฟงซินะ หัวมันไมมีหรือไอนั่น ถาเขาวาเขาจะหมายหัวมันวาง้ัน จะ
ตอบวาไงละ หัวมันก็มีเหมือนกัน ไมใชมีแตหัวผูตานทาน หัวตัวมันเปนโจรเปนมาร มันยิ่ง
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หัวโจก ตัดหัวมันไดงาย ถาเขาจะตัด ฟงซินะ โอย นาทุเรศ เขาทําน่ีเราก็หาท่ีคานเขาไมได 
แตเราไมเขาไปเก่ียวของเพราะเราเปนพระ เราพูดตรง ๆ เรื่องการฟองการรองเรื่องของ
พระทานไมยุง เร่ืองเขาจะมาหมายหัว มาฆา พวกอํานาจบาตรหลวงน่ันท่ีจะมาฆาผูใดตาน
ทาน ๆ  

เวลาน้ีเขากําลังลงช่ือในทางกฎหมาย กฎหมายเขามี ผูที่จะมาตัดหัวผิดหรือถูก คํา
พูดที่วาจะมาตัดหัวผิดหรือถูก กับกฎหมายเปนยังไง และที่เขามาฟองรองอันนี้วาเปนผู
กลาวคําผิดอยางรายแรงน้ีเขาถูกหรือผิด เขากําลังเสนอรายช่ือกันเขา ขับไลเปรตผีเหลาน้ี
ออก เพื่อปกปองพุทธศาสนาและชาติบานเมืองตอไป เขาทําผิดเหรอ เราก็ไปหามเขาไมได 
หามเขายังไง เรื่องของเขาถูกตองตามกฎหมาย แตอันน้ีมันมาทํามันไมยังเห็นคํานึง
กฎหมายอะไร กฎหมายผิดหรือไมผิดมันพูดได และเขาพูดตามกฎหมาย เขาเสนอกันตาม
กฎหมายรายชื่อตามกฎหมาย จะผิดที่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเขาจึงทําไดเต็มเหนี่ยวของเขา 
ชาติบานเมืองเขาเปนผูรักษาเอง เขาทําไมจะทําไมไดวะ 

เราเปนพระเราไมไดเก่ียวของนะ หลวงตาบัวพูดตรง ๆ ถึงเขาจะจูงแขนหลวงตาบัว
ไปฆาตอหนาคนทั้งชาติทั้งประเทศนี้ เราก็ไมเคยสนใจวาเราผิดไปตรงไหน และเราจะเอา
โทษเอากรรมกับผูใด เราไมเคยสนใจ เราไมมีเร่ืองกับใครเลย เราเปนเราอยูตลอด สอน
โลกดวยความเมตตาสงสารลวน ๆ เราจึงไมหาผิดหาถูกกับผูใดแหละ อันนี้พูดกันตาม
กฎหมายบานเมือง บานเมืองมีขื่อมีแป มีกฎหมายบานเมือง ผิด ถูก ดี ชั่ว อะไรเขาก็ตอง
จัดการไปตามระบอบแหงกฎหมายบานเมือง เราก็ไปหามเขาไมได เปนเรื่องของเขาเอง 
เรื่องของเราเปนเรื่องของพระ เรื่องของเขาเปนประชาชนที่รักษาชาติบานเมือง ก็เปนเร่ือง
ของเขาเอง 

เรื่องมันเปนถึงขนาดนั้น ฟงซิ มันหยาบขนาดไหน ตั้งแตตนมันก็หยาบแลว ใครมา
ขวางหนาไมได จะฆามันใหหมดๆ ฟงซิ เปนอํานาจประเภทไหนน่ี ขวางงานของเขาที่จะทํา 
งานนั้นคืองานอะไร ผิดหรือถูกประการใด พิจารณาซิ นาทุเรศจริง ๆ นะ เราพูดตรง ๆ 
อยางน้ีเรา ภาษาธรรม ภาษาพระ ตองพูดอยางตรงไปตรงมา ผิดบอกผิด ถูกบอกวาถูกเลย 
พระทานก็จะไดออกมาประชุมกันเรื่องเหลานี้ ทานอยูในปาทานตองไดออกมาแหละ ทั้ง
ปริยัติ และฝายปฏิบัติ สวนมากฝายปฏิบัติน่ันแหละ ฝายปฏิบัติน้ีทานเอาจริงเอาจังมาก มา
ทําอยางน้ีเทากับมาเหยียบหัวพระพุทธเจาน่ันเอง เพราะฉะนั้นทานถึงยอมไมได ทานจึง
ตองออกมาทันทีเลย วันนี้พูดเพียงเทานี้ก็พอแลว 
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อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


