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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เหนือครูแลวจม 
กอนจังหัน 

ความเพียรของพระอยูทีส่ติ เคยสอนแลว สติเปนสําคัญมาก ใครสติติดตอ
สืบเนื่องกันไปเทาไร ผูนั้นจะตั้งรากตั้งฐานได ถายังไมมีรากมีฐานของสมถธรรม 
วิปสสนาธรรม จะขึ้นจากสติ สตินี้ผานไปไมได ตัง้สติใหดีแลวจะตั้งฐานไดๆ มีสติตดิ
แนบตลอดไปเลยยิ่งดีตลอด นั่นละความเพียรอยูที่สติ ถาขาดสติไปแลวปบ ความเพียร
ขาดแลว กิเลสเขามารุมแลวนะ เอาใหดีนักปฏิบตัินักภาวนา อยาไปสนใจอะไร โลกน้ีมี
แตเนาเฟะๆ ทั้งนั้น พูดใหมันชัดเจน ไมเนายังไงกก็ิเลสความโลภ ความโกรธ ราคะ
ตัณหา นี้ตัวเนาเฟะ ทําโลกใหเนาเฟะอยูเวลานี้คืออะไร คือตัวนี้เอง 

โลกกําลังเปนบา ธรรมเตือนเทาไรมันไมไดสนใจ มีแตบึกแตบึนเขากองสวม
กองถาน โกยเอามูตรเอาคูถขึ้นมา มาชมวาเปนทองคําทั้งแทงเห็นไหมละ นี่เห็นไหม
กําลังเปนบากับไอหลังลายเวลานี้ มันยกขึ้นมาเปนทองคําทั้งแทงฟาดหัวคนใหจมลงไป 
คนที่มีคากลายเปนมูตรเปนคูถไปหมด มูตรคูถขึน้มาเหยียบหัวคน เอาธรรมจับมันเห็น
หมด โลกน้ีมันเลอะเทอะมากที่สุดนะเวลานี้ มองดูแลวอิดหนาระอาใจจนจะดูไมได คือ
ไมมีธรรมแทรกเลย มีแตกิเลส มองดูคนทั้งคนมแีตกิเลสเต็มตัว มองหาคําวาคนจะไม
มี คําวาคนคือมีธรรมแทรกอยูในนั้น เปนคนเปนพระ พระก็เหมือนกนัถาขาดสติสตัง
ขาดธรรมไปแลวเมื่อไร นั่นละเลอะเทอะเหมือนกันหมด ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ

ผมพูดอยางอาจหาญชาญชัย ไดพจิารณามาหมดแลว ขึ้นเวทีฟดกับกิเลสมา 
พูดใหชัดเจนวาเปนเวลา ๙ ป เฉียดสลบไสลๆ มา ตั้งแตลงใจแลวจากพอแมครูจารย
มั่นชี้บอกมรรคผลนิพพานอยูที่นี่ๆ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชกิเลส ไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลสไมใชธรรม กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ ใหคนลงที่ใจดวยจิตตภาวนา 
ทานสั่งตรงนี้เปงๆ เลย อยาไปดูที่อื่นจะไมเจอภัยและคุณ คุณกับภัย ธรรมกับโทษอยูที่
หัวใจ เอาดู เอาใหดี เราไมไดลืม นั่นละจึงไดฟดกัน ขุดกันลงตรงนั้น ดวยความเชื่อมั่น
ในครูบาอาจารยทั้งหลายแลวขาดสะบั้นไปไดเลย เห็นไหมธรรมถาลงตรงไหนกิเลสขาด
สะบั้น ถากิเลสไปตรงไหนธรรมขาดสะบั้นเหมือนกัน พากันตัง้อกตั้งใจ 

มันจะไมมธีรรมในแดนเมืองไทยเรา วาชาวพุทธๆ มีตัง้แตกิเลสตัณหาอาสวะ
ครอบไปหมดทั้งวัดทัง้วาประชาชนพระเณรไมเลือกหนา จนจะดูไมได ไมไดพดูดูถูก
โลก เอาธรรมมาดูโลกสอนโลกตางหาก เราก็อยูในโลกนี้แหละ ธรรมทานสั่งสอนเรา 
เราจะวิเศษวิโสอะไรถาไมมีธรรมเขาชําระสะสางแลว ใหพากันดูตัวเองบาง ใจนี้สําคัญ
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มากทีเดียว พาใหคนเปนบาอยูนี้ก็คือใจ ใจนี้มีความโลภไมมีประมาณ น้ํามหาสมุทรยัง
มีฝง ความโลภไมมีฝง นตฺถิ ตณฺหาสมา นที ไมวาแมน้ําสายใดๆ จนกระทั่งมหาสมุทร
จะใหเสมอดวยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไมมี อันนี้ไมมฝีง แมน้ํายังมี
ฝง ตัณหาไมมีฝง ไดเทาไร เอา มา 

ที่คนจมทุกวันๆ นี้ก็เพราะดิ้นตามกิเลส พอไดอนันี้แลวขยับใสนั้น จะไดอันนั้น 
กิเลสมันลอไป จะเอาอันนั้นๆ โดดๆ พอสูงๆ เตม็ที่แลวกิเลสปลอยทีเดยีวตูมเลย จม 
ติดหนี้ติดสนิเขาพะรุงพะรังยิ่งกวาตาขายตาแหคืออะไร คือความทะเยอทะยาน ความ
อยากดีอยากเดนอยากดังนั่นละ ตวัพาใหจม ดู ตัวนี้สําคัญมาก ไดเทาไรยิ่งเพลิน นั่น
ละเพลินเพื่อจะจมนะนั่น ถาธรรมมีปบนี้ อนัใดควรอันใดไมควร พอหรือไมพอ 
หยุดกึ๊กเลยก็ไมจม ทรงตัวอยูไดถามธีรรม ถาไมมีธรรม กิเลสลากไปหมดนั่นแหละ ได
เทาไรไมมีละคําวาพอ เร่ืองกิเลสอยาเอาคําพอไปใสมันเลย มันปดตกทะเลนูน ไมมีคํา
พอคือกิเลส ไดเทาไรไมพอๆ ตายกไ็มพอ เกิดที่ไหนก็ไมพออยูนั่นละ กิเลสตัณหาพา
เกิดพาตาย ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ 

ใหดูนะ ธรรมพระพุทธเจาก็เลิศเลอ เอามาใหใกลชิดติดพันกบัดวงใจบางซิ เรา
จะรูความผิดความถูกในความคิดของเรา ถาไมมีธรรมเขาไปจับแลวจะไมรูเลย คิดผิด
ถูกชั่วดีวันยังค่ําไมรู ตายทิ้งเปลาๆ นั่นแหละ เราพูดแลวพูดเลา ดังที่วงรัฐบาลกําลัง
เปนบาเวลาน้ี กําลังจะเผาบานเผาเมือง เผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะเปนใคร ก็
พวกนี้ละ สําคัญมั่นหมายวาตนนี้ใหญ ตนนี้เปนผูใหญ ในวงรัฐบาลก็มีนายก ตนนี้เปน
นายก จะทําอะไรสั่งอะไรทําไดทั้งนั้น คําส่ังมันเปนเพชฌฆาตสังหารชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยมันคิดเมื่อไร 

เวลานี้กําลัง พวกนี้เปนเพชฌฆาตใหญที่จะสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
กําลังตอสูกบัประชาชนราษฎรตาดําๆ นี่ เขาทนไมไหวก็มกีารคัดคานตานทานกัน พวก
นี้ก็ตั้งขบวนใหญมหาภัยขึ้นมาๆ มันยอมโทษตัวเมื่อไร พวกนี้ไมยอม เฉพาะทักษิณนี่
เปนลูกศิษยหลวงตาบัว มันกําลังทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูเวลานี้ มันฟง
เสียงใคร ทักษิณเปนลูกศิษยหลวงตาบัว หลวงตาบัวอุมขึ้นใหเปนนายก แลวเวลานี้
เหยียบหัวหลวงตาบัว เหยียบชาติ เหยียบศาสนา เหยียบพระมหากษตัริย มันมีจิต
วิญญาณหรือเปลา 

เนาเฟะก็ดูวาลมหายใจยังมีอยู เขาใจวาจิตยังมีอยู ระลึกหรือยังทกัษิณ หือ 
ทักษิณระลึกหรือยังเดี๋ยวนี้ หลวงตาบัวที่เปนอาจารยกําลังสอนอยูเวลานี้ คนกําลังจะจม
กันทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษตัริย เพราะทักษิณนี่ตัวสําคัญ ทักษิณเปนลูกศิษย
หลวงตาบัวคิดหรือยัง เอาใหตอบนะทักษิณ อันนี้เปนเรื่องรายแรงมากที่สุด อยาเกงนะ
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ทักษิณ อยาเหนือครู เหนือครู..จม ครูบาอาจารยมีใหฟงเสียง สัตวโลกที่เปนมนุษยไม
ฟงเสียงธรรมแลวจม นี้ใหฟง เราพูดอยางชัดเจนเลย เราอกจะแตกแลวลูกศิษยของเรา
แหวกแนว มันแตกคอก มันจะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหจมตอหนาตอ
ตา ใหโลกเขาไดสลดสังเวช 

ทักษิณเปนลกูศิษยหลวงตาบัวดวย กําลังจะเปนเพชฌฆาตอนัใหญหลวง แลว
ไมฟงเสียงใครดวย จะเอาใหไดอยางใจๆ กําลังจะทําลายชาติ ศาสนา มันยกเงินยกทอง
กองเทาภูเขาไปเที่ยวหวานลอมไปหมด วามีคุณสําหรับตัวของมันเอง แตมหาภัยก็อยู
กับเงินที่หวานลอม เอาฟนเอาไฟไปเผาประชาชนราษฎรทั้งประเทศ เงินจํานวนเหลานี้
เปนมหาภัย ไมไดเปนมหาคุณ ถามาหาหลวงตาบัวกองเทาภูเขา ปดตกทะเลเลย เปน
มหาภัยไมรับ 

พี่นองทัง้หลายใหฟงนะ มันจะเอาเงินไปหวานลอม นี่ตัวมหาภัยที่จะใหชาติจม 
อยาเห็นแกไอหลังลาย ใหเห็นแกมนุษย ถาไมเห็นแกมนุษยเห็นแกเหลานี้จมไดทั้งน้ัน 
เขาเอาอะไรไปหลอกๆ แหลกไปหมด มันทนไมไดนะเราอยูในทามกลางเมืองไทยดวย 
พุทธศาสนาอยูทามกลางหัวใจของโลกดวย เราก็ปฏิบัติศาสนามาเต็มกําลัง
ความสามารถ ทีนี้เร่ืองราวเดือดรอนขึ้นมาๆ ก็ทนไมได มันเกี่ยวโยงกับลูกศิษยลูกหา
เชนคุณทักษณิเปนตน ก็ตองไดเตอืนกันๆ ระหวางลูกศิษยกับอาจารยเตือนกันไมได
ใครจะเตือน 

ใหฟงนะทักษิณ ไมงั้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะจมเพราะทักษณิคนนี้ 
ลูกศิษยหลวงตาบัวดวยนะ เอาไปฟงใหถึงใจนะทักษิณ ใหรีบแกไขทันท ีอยาเห็นวาตน
นี้เกงกลาสามารถยิ่งกวาคนทั้งประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เลิศเลอขนาด
ไหน เราเหนืออันนี้ไปไหน เอาไปพิจารณาตัวเอง ถาพิจารณาตามอรรถตามธรรมนี้แลว 
เอา จะจมลงนรกก็ใหหลวงตาบัวไดเห็นเสียที หลวงตาบัวเปนคนสอนใหละชั่วทําดี 
หลวงตาบัวจะตามด ู เราตั้งใจปฏิบัตมิาเต็มที่แลว เราไมมีที่ตองติธรรมของเราที่ไดมา 
และสอนโลกเวลานี้ก็ไมมีที่วาผิดไป ขอใหลูกศิษยทั้งหลายเฉพาะอยางยิ่งทกัษณิ 
นายกรัฐมนตรี ใหฟงใหถึงใจนะทกัษิณ เอาละพอ ใหพร 

หลังจังหัน 

ที่เขาขุดคลองไมใชเลนนะ คลองหนาวัด เราไปดูแลวเมื่อเชานี้ พอสวางออก
จากน้ีไปเลย จนกระทั่ง ๗ โมงกวาถงึกลับมา ดูซอกแซกดูหมด ไปดูเขาขดุคลอง ไมใช
เลนๆ นะ ดินขนขึ้นมานี้ก็ไถลงไปกลางวัดเลย ไถไป อูย สูง ดนิมากนะ ดนิในคลองขุด
ขึ้นมาแลวดินก็เปนกองภูเขาเลย เขาไถกระจายออกไปทั่ววดั ไปดูเมื่อเชานี้ น้ําก็จะดีละ
ตอไป ฝนตกมาแลวก็น้ําจะอุดมสมบูรณ เราก็ขุดลึกดวยกวางดวย ดินขนขึ้นมานี้เปนคู
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คันเหมือนภูเขาเลย รถแทรกเตอรเขาไสออกๆ กระจายออกไป เมื่อเชานี้พอสวางก็
ออกเลย จนกระทั่ง ๗ โมงเชาถึงไดกลับมา ดูละเอียดลออทัว่ถึงหมด แลวก็มาสั่งๆ  

เมื่อวานไปไหนนะ (รอยเอ็ดครับ) ไปไหนมาแลวลืมนะทุกวันนี้ พอไปมาแลว
ลืมเลยๆ สัญญาความจํามันยึด ดึงใสกันเปนสัญญาความจํา สังขารปรุงพับดับพรอมๆ 
สัญญามันยึดมันเกาะตดิไวเหมือนตะปูตไีม ตัวสัญญาความจํา เดี๋ยวนี้สัญญาจะไมมี
แลวนะ หายเงียบๆ เลย 

เราวิตกวิจารณกับบานกับเมือง ทนไมไหวจึงตองไดพดู ของดีมอียูมันไมสนใจ
ยึด หายึดตัง้แตฟนแตไฟมาเผากัน เพราะฉะนั้นถึงไดพูดบางเตือนบาง เหมือนกับวา
จับมือซักกันถามกันเลยระหวางลูกศิษยกับอาจารย เชนอยางเราวาทักษิณเมื่อเชานี้ 
เหมือนกับจับมือซักกันเลย จะไมฟงเสียงครูเลยเหรอ ความหมาย มันกระเทือนจิต ถา
มันกระเทือนกอ็อกแรง กิริยาอาการทุกอยางที่แสดงออกนี้เปนคุณลวนๆ เพราะออกมา
จากธรรม ไมมีอะไรเปนภัยตอโลก จะหนักจะแนนขนาดไหน มีกิริยาทาทางใดก็ตาม
เปนวิธีที่เปนคุณทั้งนั้นๆ เราเชื่อหัวใจเรา เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดทุกแบบทุกฉบับ ถึง
ขนาดที่อยางเมื่อเชานี้ เหมือนวาจับแขนถามกันซักกันกับคณุทักษิณใชไหมละ นี่มัน
กระเทือนใจแรง 

นี่ก็เปนลูกศิษยเราอุมขึ้นมาเพื่อจะอุมชาติบานเมือง ทําไมจงึเปนอยางน้ี นี่ซิมัน
หนัก มันเอาตรงนี้มันขัดตอความมุงมั่นสําหรับความเห็นของเราที่จะยกขึ้น แลวมัน
กลับตาลปตร เพราะฉะนั้นจึงจับมากระตุกเอาแรงๆ รูตัวหรือยัง ความหมายวางั้น ไป
ตามโลก..จม เมืองไทยเราจมได ถาไมฟงเสียงธรรมจมได บอกชดัๆ เลย เราพูดอยาง
ทาทายทีเดียว ใครจะเกงขนาดไหนก็เกงเถอะนะ ถาเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัว
ธรรมไปแลวจม บอกชัดๆ เลย เพราะฉะนั้นจึงรีบกระตุก เรากระตุกอยางแรงกลัวมัน
จะจมอยางแรงซิ กระตุกก็จะเปนใคร ก็กระตุกลูกศิษย ลูกศษิยคือใคร นายกก็เปนลูก
ศิษย ก็กระตกุลูกศิษยละซิจะใหวาไง ใหรีบถอนตัวขึ้นมา อยาจม บอกนะ 

สมบัติเงินทองนี้ใชในทางดีเปนประโยชน แตใชทางโทษจมไดทั้งน้ันแหละ มัน
เปนดาบสองคม สมบตัิเงินทองเปนทั้งคุณเปนทั้งโทษ เปนคุณมหาคุณก็ได โทษ
มหันตโทษกไ็ด ใหรีบ เราเปนเจาของสมบัติใหพิจารณาใหดี อยาเอากิเลสตัณหาเขาไป
เปนใหญเปนโต เปนเจาอํานาจบาตรหลวง จะทําชาติของเราใหจมไดจริงๆ นี่พยุงมา
ตลอดเวลา เราชวยชาติมาตั้งแตเทาไร ไดเจ็ดแปดปนี้แลว ออกมานี้ชวยทั้งน้ัน เราชวย
ทั้งนั้นเราไมไดกดลง ไมมี เอา ใครคานมา กิริยาทาทางของเราที่ทําประโยชนแกโลก
คราวนี้ ที่ออกตัวจริงๆ กต็ั้งแตป ๒๕๔๑ มา เอาเต็มเม็ดเต็มหนวยๆ 
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ตื่นขึ้นมาเพื่อโลกๆ เราไมไดเพื่อเรา ทุกอยางเราพอหมดแลว มีแตความเมตตา
ครอบโลกจะวาไง เราแสดงดวยความเมตตาทั้งนั้น จะเผ็ดรอนขนาดไหนก็ตามเปน
เร่ืองความเมตตาฉุดขึ้นๆ เราไมไดกดลง ผูที่เปนมนุษยอยูบางควรจะฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมนะ ถาจะเปนสัตวนรกอเวจีแลวก็ เอา อยาฟงเสียง จมเลยไมตองบอก จมทั้ง
เปนเลย 

เวลานี้ไฟเผาหัวอกมันอยูนั้นจะที่ไหน มันแสดงอยูในนั้น มันไดหลับไดนอน
เมื่อไรไฟเผาอยูนั้น ยังไมรูตัวอยูเหรอ จึงกระตกุอยางแรงซิ ใหรีบกลับเนื้อกลับตัว ที่
ไมดีตรงไหน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมากยิ่งกวาเราคน
เดียว ที่จะทาํลายทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิเปนไหนๆ ไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ เรา
ถึงเตือน เราเตอืนทุกอยางพิจารณาเรียบรอยแลวคอยเตือน ไมไดแบบวูวามๆ แบบ
โลกแบบสงสารเราไมนํามาใช กิริยานี้จะเหมือนโลกก็ตามแตเปนธรรมลวนๆ ทั้งน้ันที่
ออกมานี่นะ เตือน ใหสมเจตนาของเราที่มีความเมตตาตอโลก 

เราไมเอาอะไรยังบอกแลว ดูซิสมบัติเงินทองขาวของพี่นองทั้งหลายมาถวายนี้ 
บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซินะ ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหน มีแตอุมแตชูขึ้นทั้งนั้น 
ยกขึ้นทั้งนั้น ที่จะดึงลงไมมี สมบัติเงินทองขาวของทีพ่ี่นองทัง้หลายบริจาคมาสมเจตนา
ทั้งนั้นๆ ดวยอํานาจแหงความเมตตาลวนๆ ไมเอาอะไร แบตลอด เมตตาไมเอาอะไร 
มีแตความสงสารเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ วันหนึ่งๆ เราไดอยูไดยงัที่ไหน ไปนั้นไปนี้ ใครไม
รูเร่ืองภายในของเรา พูดใหชัดเจนเสียวันนี้ 

ลูกศิษยลูกหาก็มีเจตนาตามภูมิของเขา ตามความรูสึกของเขา ภูมิของเรา
ความรูสึกของเราเปนอีกอยางหนึ่ง เวลาจะปฏิบัติตองปฏิบัตติามนี้ ทางนอกฟงอันไหน
ที่ควรจะเอามาใชก็เอามา อันไหนไมควรเอาอันนี้เปนใหญๆ ตลอดเวลา เราทําอยางนี้
เร่ือยมา เราจึงไมฟงเสียงใครเวลาเราพิจารณาเต็มที่แลว ในสิ่งที่ไมเปนประโยชนเราปด
ออกๆ ที่เปนประโยชนเรายึดเขามาๆ เสียงประชาชนก็มีความเจตนาหวังดีตอเราทั้งน้ัน 
เพราะมีความเคารพ เหมือนวาเปนรมโพธิ์รมไทรของชาติบานเมืองของเราคนหนึ่งก็ไม
ผิด ที่เราดิ้นอยูนี้ลูกศษิยลูกหาก็สงสาร ดีดดิ้นทางโนนทางนี้เขาก็ขอรองอยางน้ัน
ขอรองอยางนี้เราก็ฟงไปๆ เฉยไปๆ แตหนาที่ของเราเราไมถอย เปนอยูภายในนี้ใครรู
เมื่อไรวะ เราทําอยางน้ันทํากับโลก 

มันถึงไดออกอยางรุนแรงซิ ธรรมออกรุนแรง ไมรุนแรงไมทันกัน ตองใหแรง 
จึงไดเตือนทางรัฐบาล ใหรีบๆ รูตัวนะ ไมรูตัวจมได ดีไมดีเมืองไทยจะเกิดขาศึกตอกัน 
มีอยางที่ไหนเมืองไทยเปนเมืองพทุธ เมืองพุทธเปนเมืองสมคัรสมานกันนี่นะ ไมใชเปน
เมืองทําลาย เขากันไดยังไงกับพวกเทวทัตที่แทรกเขามาในวงศาสนา และเปนใหญกวา
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ศาสนา ทําลายศาสนาใหแหลกก็ทําลายคนทั้งชาติใหแหลกไปตามๆ กันหมด เปนของ
ดีเมื่อไร วาจะไมพดูมันก็ไดพูดซิมันเกี่ยวโยงกันหมดนี่จะวายังไง หัวใจนี้เกี่ยวโยงกัน
หมดทั้งโลก ดวยเมตตาความสงสารทั้งน้ันไมไดเพื่ออื่น ภัยไมมีในหัวใจนี้ มีแตคุณ
ทั้งนั้นออก หนักเบามากนอยเปนคุณทั้งหมดเลย เราพูดเราไมไดมีโทษออกมา เพราะ
โทษในหัวใจไมมี หมดโดยสิ้นเชิง มแีตคุณมหาคุณลวนๆ ถาธรรมก็ธรรมเต็มดวง เอา
กิริยาของธรรมนี้ออกไปใชตอโลก ใครจะฟงกฟ็งไมฟงจะจมนะ 

เฉพาะอยางยิ่งคือผูใหญละตัวสําคัญมาก ใหญมนัใหญกิเลสตัณหาใหญฟนใหญ
ไฟเผาชาติบานเมือง ไมใชใหญเพื่อเปนบุญเปนคุณอะไร ใหรีบพลิกออกอันไหนที่เปน
ภัย เราก็เรียนมาสูงขนาดที่ไดเปนผูนําของชาติบานเมือง ใหเปนผูนําในทางที่ถูกที่ดี นํา
ธรรมเขาไปแทรกเสมอๆ คอยเปนเบรกหามลอ เหยียบคันเรงอะไรที่เปนประโยชน เอา
เรงลงไป อะไรเปนประโยชนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อะไรที่จะเปนภัยใหรีบ
ปดออกๆ อยูในตัวของตัวเองกใ็หรีบปดออก อยาใหยังเหลืออยูจะเปนภัยตอโลก 
เมืองไทยเรานี้เปนอยางนอย มากกวานั้นกระเทือนไป เขาชี้หนาเมืองไทยเราวาไง 

เมืองไทยเปนเมืองพุทธทําไมหมากดักันยังสูไมได อันนี้มนุษยกัดกนัมันจะเอา
ใหแหลกไปหมด ยกอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาทําลายกัน วามีอํานาจนั้นมี
อํานาจนี้ มีทหารอยางน้ัน มีตํารวจอยางน้ี ตํารวจทหารเหลานี้เปนลูกของประชาชนรู
ไหมละ เปนลูกของประชาชน จะเอามาห้ําห่ันพอแมของตัวเองมีอยางเหรอ ฟงซิ
พิจารณาซิ เอาลูกมาฆาพอฆาแม จะเอาอํานาจปาเถื่อนนี้ไปยึด เอาทหารตํารวจมาเปน
กําลังรบราฆาฟนหั่นแหลกกันในประเทศไทย ซึง่มีแตพอแตแมของพวกทหารตํารวจนี้
ทั้งนั้น ลูกฆาพอฆาแมมนัมีไหม ในเมืองไทยเราจะมีแลวเหรอในเวลานี้นะ ใหรีบระงับ
นะ อยาใหมี 

ไมวาใครเจาหนาที่ตํารวจทหารบานเมืองทัง้หมด เปนลูกของประชาชนทั้งน้ัน 
อะไรจะทําใหประชาชนมีความสงบรมเย็นใหรีบทํา อยาทําลาย อยาเอาลูกมาฆาพอฆา
แม ลูกไปเปนตํารวจทหารกลับมาฆาประชาชน ประชาชนคือพอแมของตาํรวจทหารนั้น
แหละจะเปนใครที่ไหนไป เปนของดีแลวเหรอ มันอดไมไดนะ มันทนไมไดเพราะความ
เมตตามันครอบอยูหมด อะไรที่จะมาทําความกระทบกระเทือนเสียหายแกชาติ
บานเมืองมันกระเทือนมากอยูนะ เพราะฉะนั้นจึงไดพดูตามความกระเทือนของจิต นี้
กระเทือนมากอยูนะ จงึไดพูดเตอืน เหมือนวาจับแขนจับมือนายกฯมาคุยกัน เปนยังไง
เดี๋ยวนี้รูตัวหรือยังอยากวางั้นนะ ถาไมรูตัวใหรีบรูนะ คนทั้งชาติจะจมเพราะเราคนเดียว
นี้ใหรู ไมรูจมบอกตรงๆ เลย ชี้นิ้วไวเลย นี่ละเสียงกิเลสตัณหาออกชองไหนมีแตฟนแต
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ไฟ เสียงธรรมไมมีมันถงึเปนฟนเปนไฟ เดี๋ยวจะเปนเถาเปนถานกันทั้งประเทศ เอาละ
วันนี้พูดเทานี้ 

(หลวงตาครับกราบเรียนเพิ่มเติมนิดหนอย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะ
ครับ เขาเสนอไปวา หนึ่งนายกฯทักษิณ สองสุดารัตน สามสุริยะ อีกฝายหนึ่งก็มคีุณ
สนธิ พลตรีจําลอง แลวก็นายพิภพ ใหมานั่งคุยกันที่หอประชุมเล็ก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมทราบวาเขาจะเอากันหรือเปลา อธิการบดีเขามีหนังสือไป
ถึงทัง้สองฝาย ใหหันหนาเขามาคุยกันโดยสันติภาพ) ถาคุยกนัเอาธรรมเปนหลักแลวก็
สงบได มันจะขนาดไหนไฟนี่นะ หนีน้ําไปไมได น้ําคือธรรม ถาไมเอาน้ําแลวจมเทา
นั้นเอง เราก็พูดไดเทานั้น ประชุมกันก็ประชุมเพื่อความสงบรมเย็นของชาติ จะเอาทิฐิ
มานะเปนฟนเปนไฟเขามาเผากันไมได...แหลก ก็มีเทานั้นแหละ ตอบเทานั้นละไมตอบ
มาก 
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