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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

พิจารณาตัวบางหรือยัง 
  
 สําหรับวัดนี้เมื่อเราออกไปแลวไมใหพระองคไหนมาอยู เวลาเราออกไปแลวก็ให
วางอยูนี้ มอบใหนวลเปนผูรักษาวัดแทนเรา ไมใหพระองคใดมาอยูทีน่ี่ นอกจากไดรับ
อนุญาตจากเราดวยเหตุผลเรียบรอยแลวเทานั้น ที่จะมาอยูสุมสี่สุมหาไมได มันมีนะคอยจะ
สวมรอย มี พวกเปรตพวกผีมันนอยเมื่อไร หัวโลนๆ นี่เปนเปรตเปนผีไมนอยนะ ทุกวันนี้
ยิ่งเต็มบานเต็มเมือง เตม็ศาสนา 
 รายจายๆ ที่มาแตละหนๆ นี้จายนอยเมื่อไรใครรูดวยเราละ เราเปนคนสั่งจายๆ 
รอบไปหมด มันสักเทาไรๆ บางครั้งเงินไมไดตดิตัวไปใชทางนูนเลย ใชทางนี้หมด กลับไป
แตตัวเปลาๆ ทางนูนตองไปหาใหมจาย เพราะอยูทางนูนกต็องจายตลอด ยิง่จายมาก ทาง
นี้ก็่จายอยูตลอด ใหทานทั้งหลายทราบเสีย วามานี้เงินทองขาวของทีพ่ีน่องทั้งหลายบริจาค
ไมไดไปไหนนะ เฉล่ียทั่วไปหมดเลย เราไมเอาอะไรสักสตางค ดิ้นอยูนี้ตลอดเวลากับพี่
นองทั้งหลาย แตไมเอาอะไรเลย บริสุทธิ์ขนาดนั้น  

เราไมมีอะไรที่จะมายึดมาเกาะ วาอันนี้เปนของเรา นี้เปนเรา ไดมาเทาไรกระจายๆ 
ไปหมดเลย จิตใจเรามันเปดหมดแลว ไมมีอะไรจะกําไวเลย พูดใหชัดอยางน้ีละ เราทํา
ประโยชนตอโลก เราทําดวยความเปดเผย ความสะอาดเต็มเหนี่ยวเลย ไมมีอะไรลี้ลับ
สําหรับเรา มีแตธรรมจาสะอาดอยูตลอดเวลาดวยความเมตตาครอบ  เสมอ ที่จะใหหยิบ
อันนั้นหยิบนี้มาบอกวาไมมีวางั้นเลย เราทําตอโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ เพราะฉะนั้นเห็น
อะไรมันระเกะระกะกีดๆ ขวางๆ ก็วาเอาบางซิ มันขวางธรรม คือความสงบของสวนรวม  

เชนอยางพูดเมื่อวานนี้แหละ นี่เราก็ทนไมไดเพราะไดรับความเดือดรอนจาก
ประชาชนมาเลาใหฟง มารองทุกขก็ม ีเลาใหฟงก็มีมากตอมาก เกิดความเดือดรอน เพราะ
ผูใหญไมเปนธรรม ผูใหญเปนยักษเปนมาร ใชอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาบีบบีสี้
ไฟผูนอยซึ่งมีจมูก มีหู มีตาเหมือนกัน ไมใหหายใจได ปดจมูกไวหมด ใหจมูกมาอยูกับเรา
คนเดียวดวยอํานาจปาเถื่อน มันขวางก็วาเอาซิเรา เพราะธรรมมีกลางๆ ไมไดเขาทางนูน
ออกทางนี้ ทีไ่หนขัดตรงไหนวาตรงนั้นๆ ไปเลย  

เราพูดอยางน้ีเราไมไดหวังเอาอะไรกบัโลกนี่นะ เราสอนโลกใหเปนความสงบ
รมเย็นและชวยโลกก็เหมือนกัน เราไมหวังเอาอะไรจากโลกเลย ทั้งๆ ที่ดีดดิน้อยูนี้
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ตลอดเวลา เราไมเอาอะไร เราพอทุกอยางก็บอกวาพอทุกอยาง เปดโลงอยูในหัวใจ
ตลอดเวลา เราไมเอาอะไร แตอะไรมากีดมาขวางประโยชนสวนรวมใหขัดใหของ ยุงเหยิง
วุนวาย เราอยูในฐานะที่มีความเมตตาสงสารครอบไปหมด เราก็วาไปบาง ตรงไหนมนักีด
ขวางมากเราก็วาเอาบางๆ อยางทีพู่ดเมื่อวานนี้ มากตอมากนะที่รองทุกข ประชาชนทั่ว
ประเทศไทยเดือดรอนเพราะอํานาจปาเถื่อน 

สุดทายก็บงออกมาหานายวิษณุนี่เลย บอกวานายกฯไปไหนจึงมีแตนายวิษณุเปน
หัวหนาหัวตา อํานาจปาเถื่อนอยูทกุแหงทุกหน กุมอํานาจไวหมด เร่ืองราวมาหาเรา เรา
ไมไดโกหกนะ เราเปนคนฟงคนกลาง กลางจริงๆ เรา เราไมสะทกสะทาน พูดอะไรดวย
ความเปนธรรมลวนๆ ไมผิด ลงไดพูดออกไปแลวไมผิด เวลานี้ประชาชนเดือดรอนทั่ว
แผนดิน สําหรับนายกฯของเราประชาชนทั้งหลาย ทางเมืองเมืองนาเขาก็ชมเชยวามีชื่อมี
เสียงโดงดัง สมัครสมาน นี้เรายกใหวาดี แตในบานในเมืองของเรานี้ ลูกนองของนายกฯ 
หรือวาเปนนายกฯแทนนายกฯก็ได อยูในนั้นนะมันบีบบี้สีไฟประชาชน เขาไดรับความ
เดือดรอน มาหาเรา พูดปากไหนออกมาชี้ตั้งแตนายวิษณุๆ  

เปนยังไงผูใหญในประเทศไทยเรานี้มีผูเดียวเทานี้หรือที่เลวที่สุด วางั้นละเรา 
เพราะเขาพูดนี่พูดถงึเร่ืองความเลว เขาไมไดพดูเรื่องความดี เพราะแกไมไดทําดีเอาไว  ไป
เที่ยวกุมอํานาจปาๆ เถื่อนๆ แมที่สุดศาลก็เหมือนกัน นี่เขาก็มาพูดใหฟง ผูไดรับความ
เดือดรอนวุนวาย ตัดสินไมเปนธรรม ไปกมุอํานาจไวหมด สุดทายฝายไหนเขาไปละซิ ถา
ฝายของตัวยกขึ้นฟากเมฆ ถาฝายคนอื่นปดลงกระปองใหหมด คําฟองรองทัง้หลายไมมี
ความหมาย ยึดอํานาจปาเถื่อนไวหมด ประชาชนทั้งแผนดินเดือดรอน เพราะเหตุนี้เพราะ
คนคนนี้ เพราะอํานาจปาเถื่อนนี้ ใครก็มาฟองรองเรา เราก็พูดตามหลักความจริงอยางน้ี 

เปนยังไงนายวิษณุไดพิจารณาตัวบางหรือยัง ประชาชนเขาวิพากษวิจารณ เขา
เดือดรอนวุนวายอยูนี้ เดี๋ยวนี้ไมใชวิษณุนี่จะเปนนายกฯแทนนายกรัฐมนตรีแลวเหรอ 
ประชาชนเขาพูดแลวนะเดี๋ยวนี้นะ เราพึ่งจะมาออกเดี๋ยวนี้ วิษณุ เขาวาเปนนายกฯ
อํานาจลึกลับครอบหัวนายกฯเอาไวอีก เขาวางั้นก็มี แตความจริงแคไหนเราไดยิน
อยางนี้เราก็มาพูดอยางนี้ใหฟง เปนยังไงนายกฯเรารูเนื้อรูตัวแลวยัง หรือกลนืไมได
คายไมออก มันจะเปนจะตายนั้นเหรอเวลานี้ มันเปนยังไง  

นี่เราเอาความจริงออกมาพูดใหฟงอยางน้ีละ พูดจากปากประชาชนที่เขาไดรับ
ความเดือดรอน เพราะอํานาจปาเถื่อนนี้ เที่ยวบีบบังคับตั้งแตศาลลงไป ส่ือสารวิทยุอะไรๆ 
นี้เที่ยวกุมอํานาจไปหมดเลย นี่เขาบอกวานายวิษณุ วางั้นนะ เราไปเห็นอะไร นายวิษณุเรา
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ก็ไมเคยไปเห็นหนาคาตากันคุยกันสักคําเดียว เขามาเลาใหฟง พวกเลาใหฟงนี้ไมไดมา
โกหกเรา เขาเอาความเดือดรอนของเขาจริงๆ มาพูดมากตอมาก เราเปนคนกลางเปน
อรรถเปนธรรมเราตองพูดดวยความเปนธรรม ถาผิดตรงไหนใหรีบแกเสียนะ อํานาจมัน
เหมือนฟาใหลดลง อยูกับประชาชนเราไมไดอยูเหนือฟา เราอยูกับประชาชน ประชาชน
เดือดรอนเราจะมาสบายอยูคนเดียวไดเหรอ ดวยอํานาจปาเถื่อนของเรา มันใชไมไดนะ 

เงินเดือนก็กนิของประชาชนนะเวลานี้ รูแลวยังวาประชาชนเลี้ยงดูมา แลวมาเหยียบ
หัวประชาชนดวยอํานาจปาเถื่อนไดยงัไง มันดูไดเหรอ ฟงไดเหรอ นี่ละเสียงธรรมฟงเอา
ทานทั้งหลาย ใครผิดเราบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ตามคําไดยินไดฟงมา ใหเราเห็นดวย
แลวยิ่งแมนยํามากทีเดียว ถาเราไดเห็นแลวนะ นี้ไดยินมา แตทานผูที่มาเลาใหฟงเหลานี้
ไมใชผูที่จะมาโกหกเรา นําความเดือดรอนมาจริงๆ มาพูดมากตอมาก ปากไหนออกๆ ก็
มาหานายวิษณุๆ มันเปนยังไงวิษณนุี่ เอาอํานาจเลิศฟามาจากที่ไหนมาเหยียบหัวคนไทย
ทั้งชาตินี่นะ  

ดีไมดีหัวนายกฯ มันก็จะเหยียบอยูในตัวเราก็ไมทราบไดตอนนี้ เปนแตเพียงเขาพูด
กระซิบกระซาบ ไมใชวิษณุนี้เปนนายกฯแทนนายกฯแลวเหรอเขาวางั้น มี อันนี้เราไดยิน 
มันเปนยังไงเวลาน้ีมันถึงเดือดรอนนกัหนานี่ มาอยูกับประชาชนไมฟงเสียงประชาชนบาง 
เอาแตอํานาจปาเถื่อนอะไร เหยียบย่ําทําลายทุกแหงทุกหน เวลานี้กําลังกาวเขาหาเร่ือง
ศาสนา หนักมากอยูนะศาสนา โดดออกไปแลวใหออกไปจากวงศาสนา พอนายกฯไมอยูไป
ภาคใต ดอดเขามานี่ เอานามของรัฐบาลมาชี้ขาดวาสมเด็จสังฆราชปวยหนักอยางน้ันอยาง
นี้ 

เวลาตามสืบเขาไปมันก็เขาไปหาความจนตรอก ไมมีที่เกาะ กระโดดไปเกาะนายกฯ
ละมัง นายกฯอุมเอาไว วาใชแลวมีความจริง นั่นอุมกันเอาไว มันเลยจะตายกันทั้งสองนี่นะ 
อุมไปอุมมา ประชาชนมีหัวใจทุกคนนะคนทั้งแผนดินนี่ ไมใชมีหัวใจแตนายกฯกับนาย
วิษณุนะ ใหพากันพิจารณา ผูใหญก็พิจารณาทุกอยาง ใหเห็นใจผูนอย ผูนอยมีหัวใจ 
แมแตหนูยังมีหัวใจ คนทั้งประเทศไมมีหัวใจไดหรือ ดีชั่วรูดวยกันทุกคน ควรจะลดหยอน
ผอนผันเฉล่ียเผื่อแผใหสมกับวามนุษยเราอยูรวมกัน เราไมไดอยูฟากเมฆนี่นะ เราอยูกับ
มนุษยรวมกันใหเห็นใจกันซิ 

ธรรมตองวากลางๆ อยางน้ีละธรรม ผิดตรงไหนวาตรงนั้นเลย เวลานี้เราเองผูที่รับ
เร่ืองรับราวนี้ไมตั้งหนาตั้งตาหาฟงอะไร มันหากมีมาเองๆ ไหลเขามานี้ เขาคงจะเชื่อใจนั่น
แหละเขาถึงมาเลาใหฟง เชื่อใจเพราะอะไร เราไมกินหากินสิบ ไมกินอะไรของใคร เราเปด
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โลง สตางคหนึ่งบาทหนึ่งเราไมเคยแตะ สมบัติเงินทองพี่นองทั้งหลายมาบริจาคน้ีเราโลง 
เปดอยูนี้มือเรา ดวยความเมตตาลวนๆ เราไมเอาอะไร 

เพราะฉะนั้นเราถึงพูดไดอยางเต็มปาก เราบริสุทธิ์เต็มที่ของเรา ใครไมบริสุทธิ์มันก็
ตองวากันตรงที่มันมัวมันหมอง มันมดืมันดํานะซิ ใหพากันพจิารณานะวงราชการเราเวลานี้ 
มันกินตับกนิปอด เหยียบย่ําประชาชนจนแหลกเหลวไปหมดแลว ยังมาโออาฟูฟาอยูเหรอ 
เงินเดือนก็เขานี่นะใหกิน ใครใหกินเลี้ยงดูเวลานี้ มีแตประชาชน เวลาเอาจากประชาชนไป
แลวมาเหยียบหัวประชาชนมันสมควรแลวเหรอ เขาเลี้ยงหมา หมายัง รูจักคุณของผูเล้ียง  

นี้ทําไมคนทั้งแผนดินเลี้ยงขาราชการนี้ ทําไมไมเห็นบุญเห็นคุณของประชาชนเขา 
แลวเหยียบหัวเขาไปหาอะไร หัวเขาเปนหัวคน ไมใชหัวหมานี่นะ ตองพิจารณาซิเร่ือง
เหลานี้ ติดตรงนั้นไปคาตรงนี้ คาซิมันมีแตจะกนิจะกลืนกันอยูมันก็คาละซิ ถาตางคนตาง
สละเพื่อสวนรวมแลว เงินเดือนที่ไดมาก็พออยูพอกิน เอาอดใหอดดูซินะเงินเดือนพีน่อง
ชาวไทยเราใหกินไมพอกนิ อดอยากเพราะความเสียสละเพื่อสวนรวมใหไดเห็นสักทีนะ นี่
มันไมเห็นนี่นะ  

เงินเดือนมันไมมากเทาเงินดินนี่นะ เงินดินนี้มันมากยิ่งกวาเงินเดือน กินประชาชน 
ตับปอดจนไมมีอะไรเหลือแลวเวลานี้ เอาศาสนาออกจับ เอาธรรมออกจบัมันก็เห็นหมดละ
ซิ ไมไดหาเร่ืองนี่วะ เร่ืองเวลานี้สกปรกมากทีเดียว บานเมืองของเรา มีตั้งแตเปรตแตผี 
ตลอดถงึพระ ไมวาแตประชาชนเปนเปรตเปนผีดวยกัน แหลกไปหมดนะเวลานี้ ชาติ-
ศาสนาจะไมมีเหลือ มีแตพวกเปรตพวกผีในเพศตางๆ ที่มาเหยียบย่ําทําลาย เอาไป
พิจารณาบางนะผูใหญ 

เราเปนอรรถเปนธรรมใครจะวาอะไรเราวาไป  จับเราใสคุกเราเขาเลย เราพูดดวย
ความเปนอรรถเปนธรรมอยางยิ่ง ไมมีอะไรสงสัยในคําพูดของเรา เรากลาหาญทุกอยาง 
กลาหาญเลยสมมุติไปอีกนะ ไมใชกลาหาญธรรมดา พูดอรรถพูดธรรม พูดเหนือสมมุต ิ
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดทกุแบบทุกฉบับ ผิดถูกประการใดวาไดตามอรรถตามธรรม เพราะ
ธรรมเหนือโลก สามโลกธาตุนี้กราบธรรมทั้งน้ันแหละ ธรรมจึงเลิศโลก เรานําธรรมมาสอน
โลกผิดที่ตรงไหน เราไดพิจารณา เราปฏิบัติมาก็ปฏิบัตอิยางี้ ไดมาแนะนําส่ังสอน
ประชาชน  

เราไมไดทําดวยความผิดๆ พลาดๆ สุมสี่สุมหานะ ผลเกิดขึ้นมา มาสุมสี่สุมหา มา
สอนประชาชนนะเราไมมี เราทําจริงทุกอยาง ไดผลมามากนอยเพียงไร เชื่อแนวาเปนธรรม
อยางยิ่ง แลวออกมาสอนดังที่สอนอยูเวลานี้ มีไหมที่หลวงตาพูดเวลานี้ มันอกจะแตกแลว
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นะหลวงตา ประชาชนเขาเดือดรอน ใครออกหนาๆ มีแตวิษณุๆ วิษณุมันเปนยังไง มันเกิน
โลกเกินสงสาร หรืออํานาจบาตรหลวง หรือใหญโตมาจากที่ไหน เกินมนุษยมนาไป ปาก
ไหนออกมามีแตนายวิษณุ เดี๋ยววิษณุจะเหยียบหัวนายกฯ อีก นูนนะฟงเขาพูด ฟงซิมัน
เปนยังไง นายวิษณุพิจารณาตัวบางหรือยัง หรือถกูตลอดเวลานั้นเหรอ  

ออกไปแลวยังโดดเขามาในวงศาสนา หาเร่ืองวาสมเด็จพระสังฆราชนี้ปวยหนักๆ 
ครั้นตามเรื่องเขาไปไมไดเร่ือง ก็นายกฯอุมเอาไวเสีย ไมงั้นมนัตายนะนายวิษณุนะ มนัหา
เร่ืองอยูตลอดเวลา มันเอาความดีมาจากไหน นี่ซิโลกถึงไดเดือดรอน มาทางศาสนาพระก็
เดือดรอน พระอยูในปาในเขาทานภาวนาอยูในปาในเขาดวยความผาสุกเย็นใจ เพื่อมรรค
เพื่อผลตองไดเดือดรอนออกมาชําระสะสางความสกปรกโสมม ยังหาเร่ืองวาพระปาออกมา
กอกวนอกี ไอพวกเปรตพวกผีมันเปนขี้เปนมูตรเปนคูถ เลยฟนเลยไฟแลวทําไมไมพดูถึง
มันบาง  

ใครเปนคนกอขึ้นเรื่องเหลานี้ มีแตพวกเปรตพวกผีทั้งน้ันละกอขึ้นมา พระอยูในปา
ทานไมมากอนะ ไมมีองคไหนออกมากอ มีแตพวกนี้ละออกมากอ ใหตองไดออกมาชําระ
กัน เพราะมันเกี่ยวโยงกันจึงตองไดออกมาพดูมาจา ชําระสะสาง แลวก็ขึ้นเรื่องนั้นแลวก็ขึ้น
เร่ืองนี้ ขึ้นอยูตลอดเวลาพวกนี้ หาความสงบสุขไมได มันกรรมอะไรกไ็มทราบนะ หาตั้งแต
เร่ืองราวกอกวนชาติศาสนาใหแหลกเหลวไปหมด ดวยประเภทนี้ละ พวกนี้นี่ละจะเปนพวก
ไหน  

ใครทําดิบทําดีประกาศความดีของตนออกมาที่ไหน ไปหาเอารายชื่อมา มาประชุม
กัน องคไหนๆๆ ที่มีคัดคานตานทาน พวกนี้มันไดอํานาจบาตรหลวงสุจริตมาจากไหนมัน
จึงมาอวดเอานักหนา เอารายชื่อมาแจง ใหเอามา มาเอารายชื่อหลวงตาบัวก็เอา วง
กรรมฐานทั้งหมดใหเอาไป เอาไปแจงเปนยังไง พวกนี้ผิดอะไรบาง พวกที่มันผิดเต็มตัวมัน
หาเร่ืองหาราวอยูเวลานี้ทําไมไมกลาว เอาเรื่องของทานมาพดูทําไมพระเทานั้นองคเทานี้
องคที่คดัคานตานทาน ไมคัดคานไดยังไงก็พวกเปรต จะไมคัดคานไดยังไง มันทําความดี
ตอชาติบานเมืองที่ไหนพอจะไมคดัคานกัน 

หาเร่ืองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมไมเกินพวกนี้ละ พวกนี้เกงที่สุดเลย 
ความดิบความดีไมม ี มีแตความเลวรายทั้งหลายที่มาทําลายชาติและศาสนาอยูเวลานี้จะ
เปนพวกไหน ก็พวกน้ีแหละจะเปนพวกไหน พากันจําเอานะ นี่ละเสียงธรรมพูด พูดอยางนี้
แหละ เลวมากทีเดียวเวลานี้ เปนผูใหญเทาไรยิ่งโออาฟูฟา ลืมเนื้อลืมตัว ไมไดคิดเลยวา
ใครเอาเงินเดือนไปใหกนิพอยังชีวิตอยูเดี๋ยวนี้ ถาไมใชประชาชนเปนใคร แลวเห็นเขาเปน



 ๖

หมาไปหมดแลวเหรอเวลานี้ เกงแตตัวเองที่สะแตกเงินเดือนเขานั่นเหรอ กินไมพอ สะ
แตกเพราะความสกปรกแทรกอยูในนั้นเรียกวาสะแตก ถาเงินเดือนธรรมดาก็กิน เงินดิน
นั่นซิเงินสกปรกโสมม เงินอํานาจปาๆ เถื่อนๆ กดนั้นขี่นี้ นั่นละเอามากินๆ นี่เงินสกปรก 
เรียกวาสะแตกเงินอันนี้ เขาใจไหม เอาละพอ 

(กราบเรียนครับ เขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลวครับ) ประกาศก็มีแต
เร่ืองจอมปลอมมาหลอกทั้งนั้นแหละ (ที่แกพระราชกําหนดพ.ร.บ.คณะสงฆเขาประกาศไป
แลว วันที่ ๒๐ พรุงนี้จะประชุมมส.) มอสอแมแสไหนก็ตาม เปนพวกของพวกนี้ไมมี
ความหมาย มส.ไมยิ่งใหญกวาพระพทุธเจาละนะ ตั้งอะไรขึ้นมาก็มีแตพวกกาฝากๆ ตั้งขึ้น
มาเพื่อทําลายศาสนาจะนับถือมันไดยงัไง ไมนับถือ สมมตุวิาตั้งเปนสังฆราชขึ้นมา พัน
สังฆราชก็ไมนับถือ ไมยอมรับ เขาใจเหรอ 

อะไรจะใหญยิ่งกวาศาสนา เร่ืองเหลานี้เร่ืองกาฝากตางหากที่เขามาเหยียบย่ําทําลาย
ศาสนา เราไมยอมรับบอกตรงๆ มธีรรมมีวินัยเทานั้นที่เรากราบตลอดเวลา ไอเร่ืองเหลานี้
เราไมกราบ มอสอแมแสอะไรก็ชางเถอะ ตัง้ขึ้นมาใครก็ตั้งได ก็พวกกันเอง ตั้งกันเอง กิน
โตะกันเอง เราขี้เกียจฟง ถาเราพูดนี้ผูฟงกข็ี้เกียจฟงละมงั นีย่ังจะมาอานใหฟงอกีมันเบื่อ
จะตายแลวแหละ  

(กราบเรียนวา พวกน้ีกําลังกระหยิ่มยิ้มยองวาจะไดคนเกาครับ) ไดคนเกาคนไหน 
(วัดสระเกศนั่นแหละครับ) ใหมันเปนเทวดามาเปนสังฆราชก็ไมมีใครกราบมันละ หมาก็
ไมกราบ ถาคนชั่ว คนชั่วฟงซิ ถาเปนคนชั่วไมมีใครกราบ ไมตองระบุชื่อ ไมวาคนชัว่พระ
ชั่วไมมีใครกราบ ไมมีใครยอมรับ นี่ไมยอมรับบอกตรงๆ เลย จะเปนมารอยสังฆราชก็ไม
ยอมรับ ความสกปรกรับไดยังไง บานเมืองเราไมไดเปนบานเมืองสกปรกแบบทําลายโลก
อยางน้ี ทําลายศาสนาอยางน้ี สกปรกอยูลําพังเจาของคอยยังชัว่ สกปรกเลอะเทอะไปหมด
ทั้งชาติทัง้ศาสนานี้ไมปรารถนา 

(พอเปนอยางน้ีเขาก็หาวาพระสงฆสวนนอยคัดคานไมเห็นดวย มาวาพวกเราอีก) 
ก็สวนมากมันมีแตมูตรแตคูถ สวนยอยที่เปนทองคําทั้งแทงคือธรรมวินัยของพระพทุธเจา
ไมมาชะลางกันยังไง นี่ละมันหาเรื่องอยูตลอด พวกน้ีปลิ้นปลอนหลอกลวงสุดยอดเลย ไม
มคีวามดีที่จะมาแสดงใหประชาชนฟง มีแตความเลวความรายทั้งน้ัน ยกพวกยกพรรค ยก
อะไรยกโคตรยกแซมาก็ยก หูมีตามจีะฟง อยากฟง ไมอยากฟงไมฟง ก็เทานั้นแลว  

(เขาไมเอาหลักธรรมวินัยนี่ครับ) ไมเอาหลักธรรมวินัยก็โยนมันลงทะเลหมดละซิ 
ธรรมวินัยอยูบนทะเลนี่นะ จะมียากอะไร อะไรไมใชธรรมวินัยปดลงทะเลนูนนะ หลักธรรม



 ๗

วินัยมีอยู มาลบลางพระพุทธเจาไดเหรอ ถาไมตั้งหนาจะลบลางศาสนาของเมืองไทยทั้ง
ชาติ จะมาลบลางพุทธศาสนาไมไดนะ ตองเอานี้เปนหลักเปนเกณฑ  มันจะมากี่หมื่นกีแ่สน
กี่ลานก็ตามปลอมทัง้นั้น ธนบัตรใบหาใบสิบใบพันกองเทาภูเขาปลอมทั้งน้ัน ถาธนบัตร
จริงใบหาคุณภาพเต็ม เต็มหา เต็มสิบ เต็มรอย เต็มพัน มีเทาไรเต็มเม็ดเต็มหนวย มี
คุณภาพสมบูรณ น่ีคือความจริงเปนอยางน้ี นอกจากนั้นอยาเอามาอวด 

  
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่    
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 

http://www.luangta.or.th/

