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ประธานาธิบดีตําแหนงมหาภัยศาสนา
ไฟฟาเราไมใหมีแตไหนแตไรมานะ ไมใหมี แลวมันก็ดอดเขามามีตรงนั้นละ มี
ขางๆ แลวก็เลยกลายเปนใหญขึ้นๆ ตอไปนากลัวจะเปนโรงไฟฟาใหญตรงนั้น มันคอย
ขยับของมันไปอยางนั้น เราพยายามดับไฟนอกใหไฟในนี่ขึ้น ดับไฟฟาภายนอก ให
ไฟฟาที่สวางไสวภายในใจนี่ขึ้นแทน เราจึงปดไฟภายนอก เปดไฟภายในใหพระได
ภาวนา ไมมีการยุงยากวุนวายอะไร มีแตดูจิตชําระจิตใหสงางามขึ้นเรื่อย ใหมันกระจาง
แจงครอบโลกธาตุ จิตดวงนี้ของเลนเหรอ เวลาเปดใหเต็มที่แลวสวางจาเลยครอบ
โลกธาตุ ไอไฟฟามันสวางไปถึงไหน พิจารณาซิ มันตางกันอยางนั้นนะ
เราจึงกีดกันเอาไวตั้งแตตน นูนนะโรงไฟฟาเขา ตั้งแตไฟฟาโรงนะ ผูอํานวยการ
ก็ม.ร.ว.ดํารงวุธ ผูอํานวยการโรงไฟฟา อุดร จะมาขอทําไฟฟาใหเราจากโรงนั้นเลยถึง
วัด จัดการหมดเลย เราไมเอา จากนั้นไฟฟาก็เฉียดไปเฉียดมา อยูนั้นเราก็ไมเอาๆ นี้
มันดอดมาไดยังไงเขาไปอยูในนั้นแลวเวลานี้ ไดเปลี่ยนไปเครื่องหนึ่งแลวนะ มันชํารุด
เปนเครื่องที่สอง เครื่องที่สามอาจเปนโรงไฟฟาใหญก็ได เราไมแนใจนัก มันขยับเขามา
อยางนี้ละ เราคิดอยางนี้เราคิดดวยธรรมทั้งนั้นนี่นะ ถาลองไฟฟาในใจนี่มันจาขึ้นดูซิ
ไฟฟารอยดวงสูไมได สวางไสว ทุกอยางอยูในนี้หมด
เพราะฉะนั้นจึงใหชําระใจซิ ไฟมืดมันปด ไฟกิเลสมืดปด ไฟแจงก็คือธรรมบํารุง
นี้สวางจาออกๆ จาออกไปเลย นั่น ทีนี้จาออกดวยความสุขความสงบเย็นใจมากขึ้นๆ
เต็มที่แลวบรมสุขเต็มอยูในหัวใจนี้ ไฟไมมีแมแสงเดียว ไมมี ใจของทานผูบริสุทธิ์แลว
จะไมมีไฟ แมแย็บหนึ่งก็ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง แลวไฟนี้มาจากไหน มาจากกิเลส กิเลส
ขาดสะบั้นลงไปไฟที่มันเผาสัตวโลกใหเปนทุกข
ซึ่งมาจากกิเลสก็ดับไปพรอมกัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา-พระอรหันตทานจึงไมมีทุกข ไมมีโดยสิ้นเชิง ทุกขในแดน
สมมุตินี้หมดไปพรอมกันกับกิเลสหมดจากหัวใจ หมด
ทีนี้ธรรมก็จาขึ้นเลย นั่นละไฟฟา ไฟดิน ไฟครอบโลกธาตุอยูในนั้นหมดเลย
เขาใจเหรอ พระพุทธเจาพระองคแรกเปนผูเห็น พระสาวกทั้งหลายเห็นเปนลําดับ เห็น
ไฟอันนี้นะ นอกนั้นไมเห็น หูหนวกตาบอดไป พูดอะไรเขาก็ไมเชื่อ เขาหาวาพูดงูๆ
ปลาๆ ขางๆ คูๆ เขาพูดไปตามความจริงวาไปตามคูตามคันไปตามงูตามปลาไปเรื่อยๆ
เขาวาถูกตอง เขาใจไหม กิเลสเปนอยางนั้นละ ขางๆ คูๆ มันก็กินไปหมด ถาเปนเรื่อง
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ของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมจริงขนาดไหนปลอมไปหมด นี่อํานาจของกิเลสมันทับ
ถมมากนะ
พูดอยางนี้เราก็ยังกระเทือนถึงเรื่อง เราพูดใหเต็มปากเลยนะ กระเทือนจริงๆ
กระเทือนจิตดวงนี้กระเทือนจริงๆ เขาพูดถึงตําแหนงประธานาธิบอดงบอดีอะไร เขาวา
ตําแหนงประธานาธิบดีนี้ผูมีศาสนาเรียกวาเปนภัยมาก วางั้น คือเปนประธานาธิบดีแลว
พระมหากษัตริยก็ไมมี ศาสนาก็ไมมี เปนความจริงแคไหนเขาเอามาพูดอยางนั้นนะ พอ
ไดยินวาศาสนาก็ไมมีนี้กระเทือนใจเอามากทีเดียว นี่ตําแหนงประธานาธิบดีเรียกวา
ตําแหนงมหาภัยของศาสนา ของพระมหากษัตริยไมมีเหลือเลย ตําแหนงอันนี้เปนของดี
แลวเหรอ
ตําแหนงนี้ก็เปนตําแหนงเพชฌฆาต สังหารจิตใจของคนทีน่ ับถืออรรถธรรมมา
ดั้งเดิมใหพนิ าศฉิบหายไป ตําแหนงประธานาธิบดีนี้ดีที่ตรงไหนเราอยากถามดู คนทีม่ า
ครองตําแหนงประธานาธิบดีนี้มันจะไมตายเหรอ มันเหนืออนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปไหน
มันจึงมาเหยียบย่ําทําลายถึงขนาดที่วาจะไมใหมีศาสนาเลย นี่เราสลดสังเวช เราไดยิน
มาเฉยๆ นะ เปนความจริงแคไหนก็ตาม เขาคงไมเอาความโกหกพกลมมาพูดเราดวย
เจตนารายนะ เขาจะพูดตามความสัตยความจริง วาถาตําแหนงประธานาธิบดีขึ้นมานี้
กษัตริยก็หมด ศาสนาก็หมด จะมีแตประธานาธิบดีมหาภัยครอบอยูในโลกในเมือง เชน
ในเมืองไทยก็ครอบในเมืองไทยเรา แลวอะไรดี ทานทั้งหลายพิจารณาซิ
ประธานาธิบดีนั้นนะกับศาสนา กับชาติ กับพระมหากษัตริย เอามาเทียบกันซิ
คุณคาทั้งสามประเภทนี้กับคําวาประธานาธิบดีซึ่งเปนตัวมหาภัย เปนเพชฌฆาตยิ่งใหญ
นั้น อะไรเปนภัยที่รายแรง เหลานี้ครองโลกมานาน ใหโลกไดรับความสงบรมเย็นมา
เชนพุทธศาสนาเรามีมาตั้งแตพระพุทธเจาทุกๆ พระองค พุทธศาสนาเปนศาสนาพื้นเพ
ที่ยืนตัวมาจากทานผูบริสุทธิ์ คือพระพุทธเจาทุกๆ พระองคไดมาตรัสรูเปนศาสดาสอน
โลกตองเปนผูบริสุทธิ์ทางจิตใจทุกสัดทุกสวน เหมือนกันทุกพระองค นี่กําลังเดินตาม
แถวตามแนวมา
เวลานี้พระสมณโคดมเรา สั่งสอนสัตวโลกใหไดรับความสงบรมเย็นเรื่อยมา อยู
ในจุดนี้ ตอจากนี้จะเปนพระอริยเมตไตรย ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจามาตรัสรูหา
พระองค นี้เปนสี่พระองคแลวนี่ นี้ละเปนธรรมที่รื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขๆ กิเลสมี
แตจะเอาจมลงๆ โดยถายเดียว ยิ่งประธานาธิบดีที่ไมมีศาสนาเลยนี้คือเพชฌฆาตอัน
ยิ่งใหญที่สุดในหัวใจของสัตวโลกผูนับถือศาสนา เชนพุทธศาสนาเปนตน ฉิบหายวาย
ปวงอยางไมมีอะไรเหลือ ทําลายจิตใจไดมากที่สุดก็คือประธานาธิบดี ถาจะเปน
ประธานาธิบดีกษัตริยก็หมด ศาสนาก็หมด
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เมืองไทยสิง่ ที่มาแทนคืออะไร คือหมา เขาใจไหม หมามันไมมีศาสนา นี่ละ
ตําแหนงนี้ละตําแหนงหมานี้จะขึ้นครองบานครองเมือง จะมีแตหมาเต็มตัวไปเลย เรื่อง
บุญเรื่องบาปจะไมมี ลบลางหมด การลบลางคืออะไร คือกิเลสตัวมืดบอดนัน่ เอง
พระพุทธเจาองคไหนทานลบลางบาปที่ไหนไมเคยมี ลบไมไดบาป ไมวาพระพุทธเจา
พระองคใด บุญก็ดี เรื่องธรรมทั้งหลายลบลางไมได สอนดวยธรรมที่เปนความถูกตอง
ดีงาม นําสัตวโลกใหเขาสูความรมเย็นเปนชั้นๆ ขึ้นมาโดยลําดับ
อยางที่ทานแสดงไววานรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จนกระทั่งถึงสวรรค
พรหมโลก นิพพาน นี้เปนธรรมชาติที่มีอยูด ั้งเดิมสําหรับเปนที่อยูของสัตวทั้งหลายผูมี
กรรมดีชั่วหนักเบาตางกัน นี่เปนมาดั้งเดิม ลบไมสูญ เรื่องกิเลสตัวนี้มันจะลบหมด จะ
ไมใหมีเหลือ ใหเหลือตั้งแตไฟเผาหัวใจมันเทานั้น คนๆ นี้ถึงวันแลวมันก็ตาย ตายแลว
มันก็ไปจมทีว่ าไมมีที่มันลบนั่นละ มันจะลงไปจมที่นั่นนะ เลิศวิเศษวิโสกวามนุษยที่ไหน
มาเสกสรรปนยอตัววาเปนนั้นเปนนี้ เชน ประธานาธิบดี ก็เปนบาลมปากเขาไปเฉยๆ
เจาของจะตายอยูวันไหนมันไมไดดูหัวใจเจาของ ธาตุขันธมันชํารุดทรุดโทรมไปทุกวันๆ
เหมือนคนทั่วๆ ไป มาเสกสรรปนยอตัวเองขึ้นวิเศษวิโสเหนือโลกทั้งหลาย มันวิเศษไป
ไดยังไง โลกนี้โลกเกิดตายดวยกันทั้งนั้น
นี่ละที่มาทําลายศาสนาที่เปนสายทางเดิน เพื่อความสงบสุขและพนทุกขไปโดย
ลําดับของพระพุทธเจาทั้งหลายนี้ จึงสลดสังเวชมาก เราพูดจริงๆ เราสลดสังเวช หัวใจ
เราครองธรรมชาตินี้อยูแลว พูดใหมนั ชัดๆ อยางนี้เลย ครองธรรมชาตินี้ มันจาอยู
ครอบโลกธาตุ เห็นอยูน้ี คือพระพุทธเจาเปนผูมาสั่งสอน แตกอนก็เปนอีตาบัว เปนบัก
บัว อยูตามภาษีภาษาตามทองไรทอ งนา หาอยูหากินกบเขียดตามทองไรทอ งนา ทีนี้เขา
มาบวชนั่นซิ พอเขามาบวชธรรมพระพุทธเจานี้สอดเขามาละนะ พอมาบวชอานธรรมๆ
เอะชอบกลๆ นั่นเห็นไหมละ ฟงใหมันชัดๆ อยางนี้ละ
พอฟงธรรมเขาไปนี้ ความรูความเห็นความเปนมาซึ่งเปนนิสัยสันดานของปุถุชน
เราธรรมดานั้นมันคอยจางออก ความสนใจในธรรม เอะ ชอบกลๆ เขาไปเรื่อยๆ จิตก็
หมุนเขาไปๆ นั่น ครั้นหมุนเขาไปอานธรรมตรงไหนๆ หาที่คานไมได มีแตตําหนิ
เจาของ เอะนี่เราก็ผิดมาแลว นี่เราก็ผิดมาแลว พยายามปดออกสิ่งที่ผดิ ไมทําตอไป
แลวเปดทางที่ดีๆ เรื่อยขึ้นมา จนกระทั่งไดออกบวช ออกบวชทานแสดงธรรมบทใด
บาทใดไมมคี ลาดเคลื่อนจากหลักความจริง นี่ก็เชื่อไปอีกประเภทหนึ่ง ยันถึงมรรคผล
นิพพานทานแสดงไวเรียบรอยแลว จิตใจก็ยิ่งดูดเขาไปๆ ถึงมรรคผลนิพพาน จากนั้นก็
เรียกวาตัดสินใจเลยในหัวใจเจาของเอง
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นี่เรียนจบเรียบรอยแลวนี่เราจะออกปฏิบัติเพื่อใหไดมรรคผลนิพพาน คือเพื่อ
เปนพระอรหันตเทานั้นไมเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้นหยุดจากการศึกษาเลาเรียนแลว
ออกทันทีเลย ก็ไปเจออาจารยชั้นเอก ปรมาจารย หลวงปูมนั่ ก็เหมือนวาทานจับเรดาร
ไวเรียบรอยแลว เราไมลืมนะ พอขึน้ ไปปบก็ใสเปรี้ยงเลย นั่น เรดารทานจับไวแลว วา
“ทานมาหาอะไร” นี่เราไมลืมนะ “ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ หรือมาหาอะไร
ตนไมภูเขาดินฟาอากาศทั่วแดนโลกธาตุไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลสไมใชธรรม
ธรรมแท มรรคผลนิพพานแท กิเลสแทอยูที่ใจ” ทานชี้ลงมานี่
“ใหทานชําระจิตใจของทานใหดี เวลานี้กําลังถูกหุมหอปดบังดวยกิเลสทั้งหลาย
สัตวโลกมืดดวยกัน เพราะกิเลสประเภทนี้ปดบังหัวใจ ใหทานตั้งใจภาวนา” บอก
ภาวนาเลยนะ “เอาเปดออก อันนี้ที่มันปดบังหัวใจโลกใหมืดบอด หาทางไปทางมา
ไมได แลวจมลงๆ ตลอด เพราะกิเลสไสลงๆ กิเลสอยากใหโลกทั้งหลายทําแตสิ่งที่ต่ํา
ทราม สิ่งที่สูงที่ดีมันไมอยากใหทํา อยากใหทําตั้งแตสิ่งที่ชวั่ ชาลามก เอาๆ ลงตรงนี้
นะ” ทานดันเขามาตรงนี้เลย ปฏิเสธหมด “ทั่วแดนโลกธาตุไมใชกิเลส ไมใชธรรม
กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ ที่จะบุกเบิกกิเลสออกไดคือธรรม เอาจิตตภาวนา เอาใหดี เรง
ใหดี เอาใหหนัก” ทานวาอยางนี้เลย เราไมลืมทานพูด วันแรกเลยละไปหาทาน
เพราะฉะนั้นมันถึงจําไดทกุ กิทกุ กี เรดารทานจับไวเลย ใสเปรี้ยงๆ เลยละ ทานไมใช
ธรรมดานะ
พอไดฟงธรรมทานอยางถึงใจเสียดวยนะ ไมใชธรรมดา ทานใสลงเปรี้ยงๆ ถึง
ใจ ทางนี้พอออกมาจากทานแลว เหมือนวาตัวนี้พองหมดเลย มันพออกพอใจทุกอยาง
มาก็ถามตัวเอง ถามตัวเองภายในใจนี้ ทีนี้มาฟงเทศนครูบาอาจารยที่เรามุงมั่นมานาน
แลว วันนี้ไดพบไดเห็นแลว ไดฟงอยางถึงใจแลว และฟงธรรมนี้อยางถึงใจ ทีนี้เราเปน
ยังไง เราจะจริงไหม ธรรมนี้มีแตธรรมจริงลวนๆ เราจะจริงไหม ทางนีก้ ็ตอบรับกันผึง
เลย ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น นั่นละพอวางั้นมันก็ฟดกันเลยละ ทีนี้จิตหมุนแลว
ตั้งแตเริ่มแรกมาก็เลาใหฟง จิตดวงนีแ้ หละหมุนเขาๆๆ ฟดกิเลส
เราสรุปความเลยฟดเขาคอยเปดจาออกๆ
ฟาดออกเสียขาดสะบั้นไปหมด
กิเลสทั้งปวงที่หุมหอจิตใจขาดสะบั้นไปหมดเลย
เหลือแตจิตใจดวงนี้จาตลอดเวลา
เดี๋ยวนี้ก็จาอยู อวดทานทั้งหลายเหรอ เราเทศนสอนโลกเราเทศนทุกแบบทุกฉบับเรา
เทศนดวยความจริงจังทั้งนั้น เราไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ นี้
ออกจากพุทธศาสนาของเรา แลวจะไปลบลาง ไปทําลายศาสนานี้หาอะไร ผูที่ไปลบลาง
มันมีคุณคาเหนือศาสนานี้ไปยังไงบาง ถึงจะมาลบลางมาทําลายศาสนา
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เขาวาตําแหนงประธานาธิบดีเปนตําแหนงหรือเปนผูทําลายศาสนา นี่เขาเลาให
ฟงวาอยางนั้นนะ กษัตริยก็ไมมีเหลือและศาสนาก็ไมเหลือ เหลือตั้งแตหมาไมมีหาง
เทานั้น ประธานาธิบดีตัวนี้แหละตัวหมาไมมีหางนี้ ตัวเปนเพชฌฆาตอันใหญหลวง
ทําลายจิตใจของคนชาวพุทธทั่วโลกดินแดน คือตัวนี้เองตัวไมมีหางนี่เอง แลวทําลาย
กษัตริย ทานเปนกษัตริยมาเทาไร ใหความรมเย็นแกโลกไดนานเทาไร เราตัวยิ่งกวา
หมานี่อีก หรือรายกวาหมาอีกยังจะไปยกยอวาเปนของดิบของดีเหรอ ใครเชื่อพิจารณา
ซิ
พูดใหชัดเจน หลวงตานี้จวนจะตายแลว ไมเคยสะทกสะทานกับสามแดน
โลกธาตุ ไมมีในหัวใจเลย ขาดสะบั้นไปหมด ตั้งแตกิเลสพังลงไปที่วาวัดดอยธรรมเจดีย
จาอยูอยางนั้นตลอดเวลา เวลานี้ก็จาอยูอยางนี้จะใหวาไง เอาคอขาดขาดไปเลย คําวาจา
นี้จะไมมีลดละถอยหลังไปไหน นี่ธรรมะพุทธเจาฝงใจถึงขนาดนี้ เราจึงกลาพูดละซิ สิ่ง
เหลานี้เปนภัยตอศาสนา เราก็ตองบอกวาพูด ลบลางศาสนานี่เปนมหาภัย ลบลาง
พระมหากษัตริยเปนมหาภัยทั้งนั้น เปนเรื่องใหญโตมากที่สดุ ในเมืองไทยเราไมเคยมี
มา ถาจะมีมาก็จะมีมาตอนที่ใครก็ตามจะมาตั้งเปนประธานาธิบดีนี้เรียกวาสังหารหมด
คนไทยจะยอมรับกันไดไหม พิจารณาซิ อํานาจปาเถื่อนมันจะมาบีบบังคับทานั้นทานี้ไป
หมดเลย
อยางเวลานี้ทานทั้งหลายไดเห็นไหม
การเทศนาวาการเทศนมาตั้งแต
พระพุทธเจาองคไหนๆ กี่กัปกี่กัลป เทศนาวาการสอนโลกใหไดรับความสงบรมเย็น
เปนมหามงคลจนหลุดพนจากทุกขถงึ นิพพานไดโดยลําดับมา ไมเคยปรากฏวาที่ไหนที่
มีที่คัดคานตานทานศาสนา คําสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่สอนมาโดยลําดับ
วาไมใหสอนโลก มีการกีดกันมีการบังคับบัญชาไมใหเอาธรรมสอนโลกนี้เคยมีที่ไหน
เวลานี้กําลังมีขึ้นในเมืองไทยของเรา การเทศนาวาการที่ตรงไหนตองกีดกัน พวกเปรต
พวกผีพวกยักษพวกมารที่จะเปนเพชฌฆาตสังหารศาสนา เวลานี้กําลังเริ่มกอตัวขึ้น
มาแลว ศาสนาสอนธรรมที่ไหนๆ เชนวิทยุ
พอเทศนอยางนี้ก็หาวาวิทยุเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ นี่เห็นไหมละ ดูเอาซิพี่นอง
ทั้งหลาย หัวใจมีทุกคน เราเปดทางใหดูใหคิดนะ เรานี้มันจะตายอยูเร็วๆ นี้ กลาเราก็
ไมมี กลัวเราก็ไมมี แตความจริงมีเต็มหัวใจเราพูดไดเต็มปาก เราพูดตามหลักความ
จริงอยางนี้แหละ นี่กําลังถูกกีดถูกกันเห็นไหมดูเอาซิศาสนาเวลานี้ วิธีนั้นวิธีนี้จะมากีด
มากัน เคยมีที่ไหนเรื่องธรรมสอนโลกไมเคยมีใครมากีดกัน มาเห็นปจจุบันในเมืองไทย
ของเรานี้ ตัวเปรตตัวผี ตัวยักษตัวมาร หรือเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม มาจากไหนก็
ไมทราบที่มาคัดคานตานทานศาสนา เพื่อจะลบลางศาสนาไมใหมี ใหมแี ตหมาไมมหี าง

๖
เทานั้นครองบานครองเมือง แลวกัดฉีกกันตลอด มันจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหน
ไมมีศาสนา กัดกันเลวยิ่งกวาหมาไปอีก นั่นจะวาไง
นี่ละเอาไปพิจารณาใหเห็นโทษเห็นคุณของมันซี
เรื่องของมันเปนอยางนี้
พระพุทธเจาเลิศมาทุกพระองค ไมเคยวาพระพุทธเจาจะหยอนในความเลิศเลอ เสมอ
กันหมดดวยควมเลิศเลอ สอนโลกใหพนจากทุกขไปเปนจํานวนมากขนาดไหน มีใคร
มาเปนคูแขง แขงก็แขงอยางนี้แหละนี่ มีแตมาลบมาลางมาทําลาย มันจะมาสรางความ
ดี ใหประชาชนไดรับความสงบรมเย็นเปนสุขแบงเบาพระพุทธเจาบาง ไมมี มีแตเรื่อง
การทําลาย
พูดแลวเราสลดสังเวช นี่เราจวนจะตายแลว พูดเสียเวลานี้ใหทานทั้งหลายไดฟง
เราไมเคยเสียดายชีวิต รางกายของเรานี้ก็เปนเครื่องมือใชสําหรับพี่นองทัง้ หลายนั่น
แหละ ถึงกาลเวลามันจะเปนของมันก็เปนไปอยางนี้ เจ็บนั้นปวดนี้แกไขรักษากันไปๆ
เมื่อไมไหวแลวก็ดีดผึงเทานั้นเอง เราไมเคยเสียดายในสิ่งเหลานี้นะ ธรรมที่เลิศเลอ
ประจําอยูในหัวใจ ถาวาที่พึ่งไมตอ งถามหา ถามหาอะไร นั่น มันอยูกับหัวใจนี้แลว อัน
นี้ละธรรมชาตินี้เลิศมาจากพุทธศาสนานะ ไมไดเลิศมาจากผูกีดกันหวงหาม ทําลาย
ประเภทตางๆ อันนั้นเลวที่สุด เปนมหาภัยตอศาสนา เปนเพชฌฆาตอยางรายแรงที่สุด
ทีเดียวที่กําลังกอตัวขึ้นมาในเมืองไทยของเรานี้แหละ ใหทานทั้งหลายฟงใหดี
หลวงตาบัวตายแลวจะไมมีใครพูดอยางนี้นะ ใหฟงใหดี นี้ไมเสียดาย ตายก็ตาย
ถาลงไดพดู ขอใหพูดไดเต็มอรรถเต็มธรรมเขาสูหัวใจพี่นองทั้งหลายไดเปนมหามงคล
ไปกราบไหวบูชาเราเปนที่พอใจ ชีวิตของเราเราไมมีอะไรกับมันละ ก็เหมือนกับชีวิต
ของโลกทั้งหลาย หมดลมหายใจเราก็ไปเหมือนกันเทานั้นเอง นี่สงสารหัวใจมีทุกคนๆ
เสาะแสวงหาความดี แลวผูท่เี อาไฟมาเผาๆ จะทําลายศาสนามันก็เรงขึ้นมาๆ ฟงใหดี
นะ เลวมากที่สุดเลย สมัยปจจุบันของเรานี้ละ
เมืองไทยนีฟ้ งวากําลังริเริ่มจะดีดดิ้นเปนบา กําลังจะเปนประธานาธิบดี เรา
ทราบมาอยางนั้นนะ กําลังดีดดิ้น ดีดดิ้นเพือ่ เปนประธานาธิบดีก็ดีดดิ้นเพื่อทําลาย
ศาสนา พระมหากษัตริย นั่นเอง แลวคนไทยทั้งหมดก็เปนหมาไปหมด มันก็เปนยักษ
ใหญกัดหมากินหมาแทนเปนอาหาร มันไมมีขาวกิน มันจะเอาเนื้อมนุษยหัวใจมนุษยมา
เปนอาหารกินแทนขาวแทนปลาไปเวลานี้ มันเลวที่สุดแลวหัวใจนี่ เห็นตั้งแตความโลภ
โมโทโส เห็นแกลาภแกยศ มันจะตายอยูวันไหนเหมือนโลกเขาทั่วๆ ไป มันไมมองดู
รางกายมันบางเหรอ ไอนี้มันก็จะตายเหมือนกัน
มันจะใหญขนาดไหนมีแตลมปากเสกสรรปนยอเปนนั้นเปนนี้ วาใหญมันก็ตัว
เทาเดิมนั่นแหละ มันจะเปนใหญไปทีไ่ หน มันสรางแตความชั่วชาลามก กรรมอันนี้จะ
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เผาหัวมันลงจมขนาดไหน ใหญแตชื่อตัวมันจะจมนะ พวกเปรตพวกผี พวกทําลาย
ศาสนา-พระมหากษัตริยจะจมแนนอน เราขอพูดใหเต็มปากของเรา เราไมเสียดาย ใน
ชีวิตของเราขอใหไดธรรมเปนเครื่องระลึกของพีน่ องทั้งหลาย เทานี้เราพอใจเราแลว
สมกับวาเราชวยชาติบานเมืองมาเปนเวลานาน
เฉพาะอยางยิ่ง ๖-๗ ปมานี้ เราสอนเต็มเหนี่ยวทุกอยางไมเคยออมปากเลย
สอนเต็มเหนี่ยวดวยความเมตตาสุดซึ้งในหัวใจ เทศนสอนเต็มเหนี่ยว แลวไมสงสัยดวย
วาธรรมเหลานี้สอนจะผิดไปทีต่ รงไหน ไมมี เพราะมันจาอยูนี่ ความถูกตองเต็มอยูน ี่
ออกไปไหนมันก็ถกู ตองหมดละซี ถาผิดอยูนี้ออกไปไหนมันก็ผิด อันนี้ความถูกตองอยู
นี้แลวมันจะผิดไปไหนวะ ขอใหทานทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณา เวลานี้ศาสนาของเรา
กําลังถูกกีดถูกกันทุกแบบทุกฉบับ เริ่มแลวนะ ใหฟงเอา
เอาตั้งแตวิทยุนี้ละ หาอุบายมากีดกันทานั้นทานี้ ทั้งๆ ที่มีมาตั้งกัปตั้งกัลป
ธรรมนี้ไมเคยเปนภัยตอผูใด ทําไมจึงกลับมาเปนภัยเวลานี้ ถูกกีดกันทุกแบบทุกฉบับ
จะทําลายใหจมนั้นเอง ศาสนาจม ดูเอานะ เวลานี้กําลังออกมาทุกแบบทุกฉบับดวย
อํานาจปาเถื่อนของมันนั่นละ อวดอํานาจปาเถื่อนเหมือนจะใหญโตยิ่งกวาโลกทั้งสาม
นูนนะคนๆ นี้ แลวมันก็จะตายเหมือนกัน เวลามันตายแลวญาติวงศของมันก็จะไป
เที่ยวหาพระมา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา เปรตใหญตัวนี้มันไปไหนนา ถาใหเราตอบ
เปรตใหญตัวนี้มันลงนรกแลวอยาไปตามหาหัวมันนะ เราจะวาอยางนี้ เขาใจไหมละ เอา
ละพอ
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