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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

สองกษัตริยเผาศาสนา 
  

(หลวงตาเมตตาตรวจ-แกไขกัณฑน้ี) 
  
 เทศนที่วัดอโศการามนั้นเขามาถอดเทปที่นี่ เมื่อคืนนี้ตอนดึกส่ีทุมกวาเราลงมา 
เขาเคยเอาไวสําหรับเรา เรามาดูเมื่อคืนเลยอานจนจบเลยละ ก็ดีอยู สวนกัณฑกอนนั้น
ดูเหมือนอบรมพระนะ ตั้งแตวันที่เดือนปอะไรเราลืมแลว อันนั้นก็ดี แตอานเพียงไดสัก
ส่ีหนาเราก็พับมุมมันไวใหเขารูวาเราอานยังไมจบนะ เราพับมุมมันไวแลวเราก็เอาไวนั้น 
เราไปเมื่อคืนนี้ไมเห็น แสดงวาอันนั้นไปแลว อันที่อานวัดอโศการามจบเมื่อคืนนี้ เอาไว
นั้น ตอนดึกนั่นแหละประมาณสี่ทุมหรือส่ีทุมกวาเราถึงจะออกจากกุฏิมา นวดเสนเสร็จ
เรียบรอยแลวเราคอยมา มาแลวเขาไปดู อันไหนที่เขาเก็บไวอันนั้นเราก็เอามาอาน อาน 
ๆ ถามันมากเกินไปก็พับหัวมุมทิ้งไว ถาอานจบแลวก็จนจบ ยังเขียนไวดวย “อานแลว 
บัว” วางั้นนะ เราเขียนไวแลวเมื่อคืนนี้ หัวมุมวา “อานแลว บัว” ก็ดีอยู วัดอโศก็ดีอยู 
 กัณฑเทศนของเราที่วาอานนั้น ที่จะใหไดแกวาผิดอันนั้นอันนี้ไมมี ที่ผิดความ
สําคัญนั่นมี คือผูฟงฟงแลวเขาใจวาเปนอยางนั้น แลวไปเขียนนั่นเสีย สมมุติวากาเช็ด
ปาก กาเช็ดสบ ทางภาคอีสานเขาเรียกสบ ปากมันเรียกวาสบ กาเช็ดสบมันไปฟาดเสีย
กาเจ็ดศพ อยางนี้ตองแก มันเขาใจผิด มันใกลเคียง ถาแกก็แกอยางงั้น หรือบางทีตัด
สักตัวหนึ่ง เชนอยาง “ก็” หรือ “และ” อะไรอยางนี้ ขีดฆาเสียที่มันซ้ําเทานั้นละ ที่จะ
ใหแกเนื้ออรรถเนื้อธรรมไมมี ไมเคยมี อานก็อานไปงั้น ทุกกัณฑเราไมเคยไดแกวาเรา
เทศนนี้ผิดไปนะ ถานั่นก็มีแตขีดฆาเทานั้นมันเศษเลยไป ความพอดี เชนอยาง “ก็” 
มันมาขวางนี้ขีดฆาเสียเทานั้นละ ที่จะใหแกอรรถแกธรรมเราไมเคย ไมวาธรรมะขั้นใด
แบบเดียวกันหมดเลย อานหรือไมอานก็ไมสําคัญ เพราะเนื้อธรรมคงเสนคงวา แตที่
สวนประกอบของมัน เชนอยาง “ก็” อยางอะไรนี่ ถึงเราไมขีดออกมันก็ไมเห็นเสียหาย
อะไร มันก็ไปตามกัน 
 เรามาทีไรก็ทําประโยชนใหโลกเต็มเหนี่ยว ๆ เพราะเราไมไดเอาอะไร เราไมเคย
หวังอะไร เอาอะไรนะ มีแตชวยโลกตลอด ๆ นี่ก็ไปชวยวัดอโศการามก็ไดตั้งสามลานสี่
แสนกวา และยังติดแนบเขามาอีก โรงเรียนที่ปากน้ํานั้นก็หนึ่งลานแปดแสน นี่กําลังส่ัง
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คุณชายใหถอนเงินทางนี้ไปมอบใหทางนูนเสียลานแปดแสน มันยังแถมกันเขาไปอีกนะ 
ไมใชเลนนะ ชวยไปตลอด เราชวยโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยอยางไมมีอะไรเหลือติด
เนื้อติดตัวตลอดมา เราพอใจในการชวย ๆ ๆ เพราะจิตนี้ไมมีคําวาเขา มีแตออกชวย
เร่ือย ๆ  
 ที่เราทําตอโลกดวยความบริสุทธิ์ใจนี้ กับสิ่งเลวรายทั้งหลายที่เขามากีดมาขวาง 
มาทําลายการทําประโยชนใหโลกของเรานี้ เราอานก็มีอยู ไมใชคนเล็กคนนอยนะ ไป
ทํางานอยูในวงพุทธศาสนาดวย นี่ที่คิดมากนะ คนผูจะสงเขาไปทํางานในพุทธศาสนา 
เชนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตองเอาคนที่เขาใจในอรรถในธรรม มี
ความเคารพในอรรถในธรรมจึงถูกตอง น้ีมันเอาขาศึกศัตรู เอามหาภัยเขาไปเผา
ศาสนาโดยตรงนะ อยางที่เขาประกาศ เขาก็ออกชื่อเขาแลว ชื่อพล.ต.ท.อุดม เจริญ 
ที่ออกประกาศลั่นโลกมานี้  
 มันเขาไปทํางานอยูในพุทธศาสนา ก็บอกชัดเจนเลยวามันตั้งหนาเขาไปเผา
พุทธศาสนา มันไมไดไปทํางาน คนนี้เปนคนรัฐบาลเสียดวย มันนาคิดเอามากตอน
น้ีแหละนะ แลวพลโทดวย ไมใชเรื่องเล็กนอย เอาเขาไปทํางานในสํานักพุทธศาสนา 
เราก็ทํางานพุทธศาสนาเต็มหัวใจของเรา เราไมเคยคาดเคยคิดเลยวา คนที่ไปทํางาน
พุทธศาสนาจะพูดสองประโยคหรือสองเรื่องนี้ไดลงคอ ใหโลกผูดีทั้งหลายไดสลดสังเวช
ไปตาม ๆ กันจํานวนมากนะ ในเมืองไทยของเรา ที่วาหลวงตาบัวอยูในปาออกมาแลว
อวดอุตริมนุสธรรม เปนพระอรหันตหลอกลวงโลก นี้เปนอาบัติปาราชิก นี่ฟงซิมันฟง
ไดเมื่อไร  

เราเทศนสอนโลกเราเทศนอยางเปดเผย เหมือนครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาสอน
โลกสาวกทั้งหลายสอนโลกทานสอนแบบเดียวกันมาโดยลําดับ เราก็ไมไดปลีกไดแวะ
จากทางของศาสดา สอนแบบเดียวกันมาโดยลําดับ ถาหากวาเรานี้เปนปาราชิกแลว 
พระพุทธเจา-ศาสนาของเราคือศาสนาปาราชิก พระพุทธเจาก็เปนปาราชิก สาวกทั้ง
หลายเปนปาราชิก เมื่อหลวงตาบัวเปนปาราชิกเพราะมันถึงกันหมด ธรรมอันเดียวกันที่
เรานํามาสอนนี้ หลวงตาบัวเปนปาราชิก ปรับอาบัติปาราชิก นี้ขอหนึ่งนะ แลวขอที่สอง 
วาหลวงตาบัวไปเรี่ยไรเงินของชาวบานโดยไมไดขออนุญาตนี้อันหนึ่ง นี้เปนโทษอะไร 
(ไปเรี่ยไรไมไดรับอนุญาตก็เปนการหลอกลวงประชาชน ผิดกฎหมายอาญาครับ) ไมได
ขออนุญาตจากใคร หรือจากนายคนนี้ อีตาคนนี้หรือ จากเปรตคนนี้เหรอ แลวปรับเปน
โทษอาญาดวย 

แลวตอไปวาจะฟอง (บอกวาจะใหสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการแจง
ความ ใหดําเนินคดีกอนเขาจะเกษียณอายุราชการครับ) เขาดําเนินคดีฟองเราวาเปน
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โทษอาญา ผิดกฎหมายอาญาที่เราชวยชาติมานี้ ไดเอาสมบัติเขาสูคลังหลวงใครก็เห็น
กันทั่วโลก ในประเทศไทยเราสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เสด็จเขามาเปนพยานอยูใน
นั้น นี่วาเราไมไดขออนุญาตแลวผิดกฎหมายปรับโทษอาญา นี่เขาจะฟอง กอนที่เขาจะ
ไดเกษียณอายุ เขาวางั้น เขาจะฟองเราเสียกอน เราก็คอยรับฟงคําฟองของเขาอยู ให
อยูหมดทั้งโคตรเสียกอน เราวางั้น อยาดวนเกษียณ ใหอยูหมดทั้งโคตรรอฟองเราเสีย
กอนอยาดวนเกษียณ เราก็วางั้น 

นี่มันเปนคําสะดุดมา ทําไมจึงเอาคนประเภทนี้เขามา เขามาในวงพุทธศาสนา 
ซึ่งเปนเรื่องทําลายอยางพินาศฉิบหาย หาที่เปรียบเทียบไมไดเลย สองประโยคนี้เปน
ประโยคที่รุนแรงมากที่สุด คนเชนนี้เหรอที่จะเขามาทํางานในพุทธศาสนา ถาไมตั้งใจตั้ง
หนาตั้งตาเขามาทําลายจะเปนอะไรไป นี่ละเปนเรื่องที่หนักมากทีเดียว เราจึงไดเอามา
อานใหพี่นองทั้งหลายฟง ปาราชิกอะไร และโทษอาญาติดหัวนี้ เราก็พูดไดอยางสบาย 
นักโทษคนนี้นักโทษสบายนะ มันนาทุเรศนะทานทั้งหลายใหฟงเอา 

นี่ละตัวมหาแสบ-ตัวมหาภัยเขาไปอยูในวงการพุทธศาสนา ทําตัวเปนผูดี เขาไป
แลวก็ไปทําลายแบบนี้เอง หาทําลายจุดสําคัญ ๆ ที่โลกเขาเคารพนับถือ สงวนรักษากัน
มาก ๆ นั้นละมันจะเขาไปทําลายจุดนั้น ๆ อยางหลวงตาบัวนี่ก็เทากับหัวใจของชาติ
ของศาสนาไทยเรา ทําหนาที่แทนประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วดินแดนแหงสังฆ
มณฑลตลอดมา นี่เปนจุดเดนอันหนึ่งที่มันจะตองทําลายหลวงตาบัวใหลมลงไป แลว
ทําลายคุณทองกอนซึ่งเปนผูตัดคอรองชาติไทยเราทั้งประเทศตลอดมาดวยกันกับเรา  

นี้มันก็หาเร่ืองหาราวเขาไป โดยเอาอยางจัง ๆ เลยนะวา หาวาคุณทองกอนไมมี
เงินอะไร เอาวาตอไป (เขาบอกคุณทองกอนหลอกลวงเอาเงินผาปาชวยชาติจากหลวง
ตาไปฝากแบงกไวเปนพัน ๆ ลานทั้ง ๆ ที่ไมมีอาชีพอะไรเลย) แลววาคุณทองกอนยัก
ยอกเงินหลวงตาอีก (ออ ไดรับการสนับสนุนเงินจากเอ็นจีโอจากเมืองนอกมาใหดวย
ครับ วายักยอกเงินหลวงตานี่ละครับ) ฟงเอาซิมันฟงไดไหมประโยคเหลานี้ ฟงไดเหรอ 
คนทั้งโลกเห็นกันทั่วประเทศ มันตาบอดเหรอมันถึงไดเอามาพูดเชนนี้  

ถาเปนคําพูดคนตาดี คนทั้งประเทศเขาไมไดพูดวาคุณทองกอนยักยอกกองผา
ปามาเปนของตัวเอง และเอาเงินจากกองผาปานี้ไปฝากธนาคารตั้งพัน ๆ ลาน ถาคนตา
ดีไมมีใครพูดไดเลย นอกจากมันที่ตาบอดแสนตาบอดเทานั้นมันกลามาพูดขวางโลก
ขวางธรรมไดอยางสบาย ๆ อยางนี้พิจารณาซิ นี่ละคุณทองกอนก็เปนจุดเดนสําหรับทํา
ความดีตอชาติของเรา เรายังไมเห็นใครที่มาออกหนากลาเสียสละเพื่อพี่นองทั้งหลาย
เหมือนคุณทองกอน เอาพูดใหชัดอยางนี้เลย นี่เปนก็เปน ตายก็ตาย  
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คนนี้ละที่เปนกางขวางคอเขาอยู ฆาคนนี้เสีย ฆาหลวงตาบัวเสียแลวเขาจะตอง
กลืนเลยไมตองเคี้ยวก็ได เพราะอันนี้เปนกาง เอากางออกแลวกลืนไปเลย ทั้งประเทศ
ทั้งศาสนาไปเลย เพราะพวกนี้เปนมหายักษกลืนไดทั้งชาติ กลืนไดทั้งศาสนา แผนการ
ของมันเปนแผนการที่กลืนชาติกลืนศาสนาลวน ๆ เลย เขามาในวงพุทธศาสนาก็เผา
ศาสนา ตั้งแตเร่ิมพวกนี้สองกษัตริยนี่เขาไปในวงพุทธสถานนี้ (สํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติ) กอเร่ืองกอราวเรื่องพระ ตั้งแตมหาคณิสสรคณิสแสนลงมา มีแตพวก
นี้เปนคนกอในวงพุทธศาสนา  

กอมาเรื่อยจนกระทั่งถึงวาระนี้ เปนวาระสําคัญที่ตั้งผูอุปถัมภอุปฏฐากสมเด็จ
พระสังฆราชเพื่อจะทําลาย ๆ เอาความหวานปากหวานคอกลอมพี่นองทั้งหลายวา  
อุปฏฐากสมเด็จพระสังฆราช นั้นแหละตัวยักษมันกลืน มันจะกลืนทั้งชาติทั้งศาสนาไป
ในนั้นเสร็จ พอตั้งสมเด็จพระสังฆราชแลวก็เปนมหาอํานาจใหญโต บีบคอพระทั้งหมด
ทั่วสังฆมณฑล ไมมีรอเลย มันเปนเจาอํานาจบาตรหลวงเกินเหตุเกินผล ซึ่งในครั้ง
พุทธกาลเรื่องศาสนาพระพุทธเจานี่ไมมีฆราวาสที่จะมาเปนเจาอํานาจบาตรหลวง มา
บีบบังคับพระเจาพระสงฆอยางนี้ไมเคยมี 

เราก็เห็นกษัตริยสองกษัตริยนี้ ตัวนี้ตัวสําคัญ ตัวที่กําลังจะเอากางขวางคอนี้ออก 
จะฆาเราทั้งสอง พูดอยางนี้ก็ไมผิด แลวจะกลืนงาย ๆ ตัวนี้เองเปนตัวสําคัญทําลายอย ู 
เวลานี้ มันทําลายไดลงคอ นี่เราดูซิคุณทองกอนเปนยังไงเราเห็นไหมในประเทศไทย 
ใครออกมาเปนคูเคียงกัน เราอยากจะพูดมันหัวหดอยูเหมือนหัวเตา คนนี้ออกมากลาสู 
กลาเปนกลาตาย แลวคนนี้จึงเปนเสนียดจัญไรแกพวกเปรตพวกผีนี้ แลวก็โจมตีคนนี้
ตลอด ๆ ชวยใหพี่นองชาวไทยเราซึ่งไมรูอีโหนอีเหนอะไรใหเห็นตาม เชื่อตาม ก็ไปยก
โทษเหยียบย่ําคุณทองกอนซึ่งเปนหัวใจของตนอีกใหฉิบหายวายปวงไป 

ทานทั้งหลายเขาใจหรือยังที่พูดเหลานี้ นี่สองตัวนี้ ตัวหลวงตาบัว ตัวคุณทอง
กอน เปนตัวสําคัญที่ถูกพวกเปรต พวกผี พวกยักษ พวกมาร กําลังหาวิธีการตีอยูตลอด
เวลามาจนกระทั่งบัดนี้ก็คือสองนี่แหละ แลวสองนี้ไปทําความเสียหายแกผูใด ใหทาน
ทั้งหลายพิจารณา แลวคําพูดที่มันแสดงออกมานี้เปนความเสียหายนอยเมื่อไร รายแรง
ขนาดไหน ทานทั้งหลายใหเอาไปคิดนะ เราเปนลูกชาวไทยสมบัติทั้งหมดเปนของคน
ไทย อยาปลอยใหใครมาดูถูกเหยียดหยามได เหมือนเรานี้เปนหมาทั้งประเทศ มันเปน
ไปไดเหรอ พิจารณาซิ 

เราเปนคนทั้งคน มันก็เปนคนคนหนึ่ง มันมีอํานาจบาตรหลวงมาจากไหน นอก
เหนือกฎหมายบานเมืองศีลธรรม มาจากไหนที่จะมาเหยียบย่ําคนไทยทั้งชาติ ตลอดถึง
พุทธศาสนา ในสังฆมณฑลทั่วดินแดนแหงประเทศไทย มันจะมาเหยียบไดลงคอเหรอ 
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เราเปนเจาของทุกคน ๆ ตองตอสู ตองตอนรับดวยเหตุดวยผลกลไก เพื่อรักษาสมบัติ
อันลนคาของเราไว มีชาติไทยเปนสําคัญ และพุทธศาสนาก็ติดแนบอยูกับชาติไทยของ
เรา ถาชาติไทยจมศาสนาก็จม พวกนี้กลืน พวกนี้มีแตหาอุบายที่จะกลืนชาติและศาสนา
เทานั้น อยางอื่นไมมีออกมาแงไหน ๆ  

เพราะงั้นที่ไดมาประชุมกันวัดอโศการาม และในที่ตาง ๆ หลายครั้งหลายหน นี่
ก็พระทานทนไมได เพราะมันขวางหลักธรรมหลักวินัย หลักพุทธศาสนา เหลือประมาณ
ที่จะทนนิ่งดูดายอยูได ทานจึงไดออกมาประกาศเอาความจริง เอาหลักธรรมหลักวินัย
มาประกาศกอง ใหเปนที่ยอมรับกันตามนี้ ๆ สงเขาไปในจุดศูนยกลาง นี่ทานเดือดรอน 
ก็เพราะพวกนี้เอาไฟไปเผานั่นเอง ตั้งแตพวกนี้ไมไดเขามาสํานักพุทธศาสนานี้เร่ือง
เหลานี้ไมเคยมี พอพวกนี้เขามาเผานูนเผานี้ เผาทั้งชาติเผาทั้งศาสนา  

ชาติก็เขาทุกแงทุกมุมเหมือนตาสับปะรด ศาสนาก็บีบบังคับไปทุกแหงทุกหน 
พระเจาพระสงฆไมวาฝายธรรมยุต-มหานิกาย มันบีบบังคับใหอยูในเงื้อมมือของมัน 
มันเอาเปนอาหารวางทั้งหมด ๆ พวกนี้ มันจะกลืนสด ๆ รอน ๆ ไมตองเผาฟนเผาไฟ
ละ เอาสด ๆ รอน ๆ เลย หยาบโลนขนาดไหนทานทั้งหลายดูหรือยัง หรือมาดูตั้งแต
คุณทองกอน หรือหลวงตาบัวที่ถูกมันโจมตี ตัวนี้ตัวสําคัญดูกันบางซิ คนทั้งประเทศดู
มันไมไดเหรอ ดูใหมันเห็นชัดเจนซิ มันมีดีมีรายยังไงเทียบกันเขาทันทีซิ 

นี่ละที่เราสลดสังเวช สองประโยคที่หลวงตาบัวเปนปาราชิกนี่หนึ่ง แลวหลวงตา
บัวเรี่ยไรพี่นองทั้งหลายนี้หนึ่ง หลักธรรมหลักวินัยมี เราเดินตามหลักธรรมหลักวินัย 
ไมไดผิดไปที่ตรงไหน มันเกงกวาธรรมวินัยกวาศาสนามาจากไหน มาโออวดภูมิวาเรา
เร่ียไรประชาชนโดยไมรับอนุญาต มันเอามาจากคัมภีรไหน เราอยากถามวางั้นนะ เรานี้
มีคัมภีร พูดทุกอยางออกไปโดยเหตุโดยผลทุกส่ิงทุกอยาง ตั้งแตเร่ิมชวยชาติมาจน
กระทั่งบัดนี้ เรายังไมเคยเห็นความบกพรองของเราวาผิดจากหลักธรรมหลักวินัย หรือ
ผิดจากกฎหมายบานเมือง ไมเคยเห็น ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้  

แตที่ถูกโจมตีก็โจมตีอยูอยางนี้ละ โจมตีอยางหาเหตุหาผลไมได เงินสตางคหนึ่ง 
ทองคําน้ําหนักหนึ่งสตางค ดอลลารหนึ่งดอลลาร ไมเห็นพวกนี้เอามายื่นใสมือใหไดรู
ไดเห็นเลยวาเขาก็คนคนหนึ่งอยูในประเทศไทย เขาไดมาชวยสนับสนุนประเทศไทย
เปนทองคําหนึ่งบาท ดอลลารหนึ่งดอลล เงินไทยหนึ่งบาทอยางนี้ เขาควรจะมีสิทธิที่
สงางามมาคัดคานตานทานเราได นี่เราเคยเห็นไหมพวกนี้ บาทหนึ่งสตางคหนึ่งไมเคย
เห็น มีตั้งแตเร่ืองกอทําลายทั้งนั้น  

คนทั้งประเทศเขาสรางคุณงามความดีเขาใสชาติของเขา มันไปเที่ยวหาจุดหา
เผาไปหมดคนประเภทนี้ เร่ืองหลอกลวงตมตุนไปแงไหนมุมใดหลอกทั้งน้ัน ๆ เลย 
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เดี๋ยวนี้หลอกไปหมด พระเจาพระสงฆไมวาธรรมยุต-มหานิกายมันเอาเบ็ดเกาะปากไป
หมดเดี๋ยวนี้ ปากเลือดเยิ้ม ๆ มันเอาเปนอาหารวางของมัน เอาเปนเครื่องมือของมัน 
จะเหยียบชาติเหยียบศาสนา เมื่อมันมีกําลังมากแลวมันจะเหยียบชาติเหยียบศาสนาให
แหลกเหลวลงไป  

พูดตรง ๆ เวลานี้ยังไมไดยินตั้งแตวงกรรมฐาน ไมไดยินองคใดมาพูดใหเราฟง 
เราเปนจุดศูนยกลางของกรรมฐาน แลวยังไมไดยินวาองคใดที่พวกนี้จะเขามาจะกลืนจะ
กิน จะหั่นหอมหั่นกระเทียมตามหลังพระองคนั้นองคนี้ในวงกรรมฐาน เรายังไมเห็นมี 
เราก็บอกวายังไมมี นอกนั้นหมดเลย ฟงซินะ มันเปนยังไงพวกเปรต พวกผี พวกยักษ 
พวกมาร พี่นองทั้งหลายไวใจไดหรือกับคนพวกนี้ เขาไปอยูในแดนพุทธสถาน (สํานัก
งานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) ก็ไปทําลายอยางโจงแจง จนกระทั่งพระแตกฮือ ๆ ได
เขามาประชุมกี่ครั้งกี่หน เพราะสองกษัตริยนี้แหละตัวสําคัญที่มันกําลังทําลาย เราจึงได
บอกวาเอาไวทําไม เราวางั้นเลย 

คนทั้งประเทศมีนํ้าหนักขนาดไหน ไอตัวน้ีตัวยักษตัวมารเอาไวทําไม คนดี
กวานี้ไมมีเหรอ เราไดพูดเราไดถามไปทางวงราชการนะ เพราะถามโดยเหตุโดยผล 
โดยอรรถโดยธรรม ไมผิดทั้งกฎหมาย ไมผิดทั้งธรรมวินัยและถูกตองไปดวย ส่ิงที่มัน
ทํานั้นมีแตผิดลวน ๆ ทําไมเราจะคัดคานตานทานกันไมได ตําหนิติเตียนกันไมได เราก็
คนเขาก็คน ฟงใหดีนะพี่นองทั้งหลาย นี่ที่เราสลดสังเวชมากเวลานี้นะ ไปที่ไหนมัน
เที่ยวกีดเที่ยวกันไปหมดเลยทีเดียว เปนอํานาจเหนือกฎหมาย เอากฎหมอยมาใชทั้ง
นั้น ๆ เลย 

ฟงเอานะพี่นองทั้งหลาย ไดยินหรือยังเวลานี้ที่เราพูดเวลานี้ ถาไดยินแลวก็หยุด
ละพอ ตอไปนี้จะใหพร เหนื่อยแลว 
  

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

 


