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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๕ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
เบ�ยดเบ�ยนท�	ล	ยศ	สน	

ก&อนจ�งห�น
เราเด�นไปกลางค�นเง�ยบๆ ม�ดๆ ขบข�นด�นะ   ไปกลางค�น   น.&นไปเท��ยวด.ทาง

จงกรมด.พระท/าความเพ�ยร เราก0ไปม�ดๆ แบบขโมย ท�น�3พระก0เด�นจงกรมอย.&ม�ดๆ อย.&
ในทางจงกรม ไปโดนก�นในทางจงกรม กลางค�นเง�ยบๆ นะ ขบข�นด� เราไปจนกระท��งหา
ทางออกไม&ได� พระต�องบอกทางออก เข�าไปน.�นไปด. น��นเห0นไหมล&ะ ไปด.พระท&านเด�น
จงกรมเง�ยบๆ กลางค�น ไม&จ�ดไฟ เราก0ไปเง�ยบๆ กลางค�น ไม&จ�ดไฟเหม�อนก�น เราน��
เป6นต�วขโมยว&าง�3นเถอะ พระท&านก0ภาวนาเง�ยบๆ ไปโดนเอาๆ บางแห&งพระท&านบอก
ทาง หาทางออกไม&ได� น��ละความเสาะแสวงต&อหม.&ต&อเพ��อน เจตนาของเราขนาดน�3นนะ

เพราะร�บหม. &เพ� �อนไว�น� 3ร �บไว�เพ� �ออรรถเพ� �อธรรมจร�งๆ เพราะฉะน� 3นเร� �อง
โลกาม�สอย&ามาย�&งส/าหร�บว�ดน�3นะ ใครอย&าเอาท�ฐ�มานะอวดร.�อวดฉลาดน�กปราชญ�แหลม
คม อวดต/าแหน&งเศรษฐ�ก�ฎ>มพ�มาว�ดน�3 อย&าเอามาว&าง�3นเลย เราร�บน�3ร�บเพ��อธรรมล�วนๆ
ไม&ได�ร�บเพราะเห0นแก&ส�นจ�างรางว�ลโลกาม�สต&างๆ เราไม&ม�อย&างน�3น ก0ม�แต&ธรรมล�วนๆ
ไม&ว&าคนท�กข�คนจนคนม��งคนม� มาด�วยความเป6นธรรมมาเถอะ เราบอกเลย ถ�ามาอย&าง
อวดก�ามอย&ามาว�ดน�3 ไม&ได�ท�นท�ก�บเรานะ ถ�ามาเพ��อเป6นอรรถเป6นธรรมให�มา ถ�าเพ��อ
เป6นโลกเป6นสงสาร เพ��อท�ฐ�มานะ อวดก�าม อย&ามาว�ดน�3 ไม&ใช&ธรรม ร�บไม&ได�นะอย&างน�3น
ถ�ามาเพ��อธรรม เอา มา ไม&ว&าจะท�กข�จนข�นแค�นขนาดไหน เศรษฐ�ก�ฎ>มพ� เอา มา เป6น
อย&างน�3นละธรรม

ธรรมเหน�อท�กอย&าง เพราะฉะน�3นท��เราพ.ดตะก�3น�3เราไปน�� เราร�บพระไว�เพ��อธรรม
ไปจ?งต�องซอกแซกซ�กแซ0กด.ความพากเพ�ยรของพระเป6นย�งไง สมเจตนาไหมท��มา เรา
แทบล�มแทบตายนะร�บพระ ตามธรรมดาปAละห�าส�บๆ ฟาดปAน�3 ๕๘-๕๙ จนได�ด�พระท��
ร�บไว� ร�บแล�วก0ด.พระผ.�ปฏ�บ�ต�อรรถธรรมเป6นย�งไงๆ ถ�าเลอะเทอะไม&เป6นท&าแล�วไล&หน�ๆ
ไม&เอา ม�นหน�ก เวลาน�3ธรรมจะไม&ม�ปรากฏในโลกแล�วนะ เฉพาะวงราชการด�วยแล�วเรา
สลดส�งเวชนะก�บทางศาสนา เฉพาะอย&างย��งค�อเราเป6นผ.�น/า น/าพ��น�องท�3งหลายทางด�าน
ศาสนา ท�3งสงเคราะห�ทางด�านว�ตถ� และแนะน/าส��งสอนน�3 เราสะอาดท�กอย&าง ไม&ม�อะไร
มาเจ�อปนได�เลยข?3นช��อว&าความสกปรก

ท�น�3จ?งแยกออกไปทางบ�านเม�อง เฉพาะอย&างย��งวงราชการ วงร�ฐบาล พ.ดให�ม�น
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ช�ดๆ เลย สกปรกมอมแมมย��งกว&าหมา หมาเข�าถาน หมาเข�าก�นของสกปรก พวกน�3ชอบ
ของสกปรก เท��ยวบ�บเท��ยวร�ดเท��ยวก�ดเท��ยวก�นเท��ยวกล�นไปท�กแห&งท�กหน ไม&ม�อะไร
เก�นพวกวงราชการ เข�าถ?งร�ฐบาล อะไรท��จะเป6นการท/าลายห�วใจและทร�พย�ส�นประชาชน
พวกน�3ชอบน�กๆ พวกน�3พวกหาเศษหาเลยหาอย.&หาก�น หาใหญ&หาเล0ก เศษเลยก0ม� ก�น
ใหญ&ๆ ก0ม� อย.&ก�บพวกน�3หมด พวกน�3ก�นไม&พอ ม�นน&าสลดส�งเวชเม��อเท�ยบก�บศาสนา
แล�ว ศาสนาสะอาดขนาดน�3นละ

เวลาน�3ก0ก/าล�งกระทบกระเท�อนเร��องว�ทย� เอา พ��น�องท�3งหลายฟFงนะว�ทย�น�3น&ะ
เส�ยงธรรมน�3ท/าประโยชน�ให�แก&โลกมาต�3งก�ปต�3งก�ลปGแล�ว เร��องเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม
เส�ยงน�3ออกทางว�ทย�เพ��อเป6นประโยชน�แก&โลก น�3ก/าล�งถ.กกล��นถ.กแกล�งถ.กบ�บบ�งค�บแง&
ต&างๆ ในทางว�ทย�นะ ม�นออกมาจากเปรตต�วไหนในวงราชการ ม�อย.&ในวงราชการต�ว
เปรตต�วใหญ&ๆ คอยฟFงนะพ��น�องท�3งหลาย ห�วใจของชาวพ�ทธเราท��วประเทศไทย คอย
ฟFงเส�ยงเปรตต�วน�3ม�นจะแสดงอ/านาจออกมา แสดงออกมาแง&น�3นแง&น�3 ว&ากระทบทางน�3น
กระเท�อนทางน�3 การบ�านการเม�อง ม�นหากว&าไปละหาเร��องบ�บบ�งค�บศาสนา เวลาน�3ออก
ท�กแง&ท�กทางนะ ว�ทย�ต�3งทางไหนม�นต�3งก/าหนดกฎเกณฑ�ให�ความกว�างความแคบ ความ
ส.งความต�/า จากน�3นก0หาว&า ไปเบ�ยดเบ�ยนท/าลายวงราชการ เช&นฝ�ายทหาร เป6นต�น น��ละ
หาอ�บายว�ธ�ท/าลายศาสนา ก0เท&าก�บท/าลายห�วใจคนท�3งชาต�ท�เด�ยว

ต�วแสบๆ น�3อย.&ในวงร�ฐบาล เอ�า พ��น�องท�3งหลายจ�บตาด. เร��องว�ทย�น��พ��น�องท�3ง
หลายฟFงท�กคนๆ ท��วประเทศไทย ว�ทย�ค�อเส�ยงธรรม เส�ยงธรรมน�3เป6นห�วใจของชาว
พ�ทธเราท�3งประเทศ ไอ�อ?�งอ&างต�วน�3ม�นก/าล�งท/าลาย ม�นแผลงฤทธ�Kอย.&ในวงราชการเวลาน�3
ม�นไม&ออกช��อ แต&ประชาชนเขามาร�องเร�ยนเรามากแล�วๆ เราย�งไม&ถ?งคราวออกจะระบ�
ช��อม�นนะ พวกประชาชนหร�อวงราชการท��เขามาบอกเราๆ เขาออกมาจากการส��งงาน
ของม�น เพราะวงราชการด�วยก�นจะต�องอย.&ในอ/านาจของม�นท��ส��งงานน�3นน�3 ก0เข�าไปหาต�ว
ม�นจนได�

เวลาน�3ก/าล�งก�ดก�นว�ทย�เส�ยงธรรม กระทบกระเท�อน ร�อยเอ0ดเม��อวานน�3เขาก0มา
บอก เขามาบอกอย&างน�3ละ ม�นเอาทหารมาเป6นเคร��องม�อ ว&าสถานท��น��เป6นสถานท��ของ
ทหาร ให�ทหารออกมาไล& เราส��งไปเลย เราพ.ดจร�งๆ มาไล&ว�ทย�ไม&ให�ม�แถวน�3น ร�อยเอ0ด
ท��เขาต�3งจะไม&ให�ม�

หล�งจ�งห�น
ว�งสะพ�งน�3ต�ดเข�าไปเลย ถ�าไปทางจ�งหว�ดเลยแล�วเล�3ยวไปน�3ม�นทางย�ดยาวกว&า

ก�นต�3ง ๒๒-๒๓ ก�โล เราต�ดไปน�3 ๒๒-๒๓ ก�โลก0เท&าก�บ ๔๐ กว&าก�โลท�3งไปและกล�บ
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เราต�ดเข�าน��ออกมาน�3เลย ส&วนมากเราไปแต&ว�งสะพ�งต�ดออก เขาเร�ยกสานตม ต�ดออก
สานตม ทางก0ด� ม�นไปเขามากกว&าไปทางใหญ&ก0จร�ง แต&ทางก0ราบร��นด�คดเค�3ยวบ�างก0ไม&
เป6นไร เพราะทางกว�าง ก0ไม&เห0นม�รถเป6นอ�นตรายท��ไหน เราผ&านไปผ&านมาทางสายน�3ก0
เร�ยบร�อยเหม�อนก�นหมด ตรงไหนท��คดท��อ�อมเขาก0เข�ยนต�ดปNายไว� ปNายน�3ค�อปNายแห&ง
ความปลอดภ�ย ปNายข�างทางท��เขาเต�อนไว�ๆ ค�อปNายแห&งความปลอดภ�ย ถ�าใครด.ใคร
อ&านตามน�3นแล�วปฏ�บ�ต�ตามน�3นจะปลอดภ�ย

กรมทางหลวงน��นแหละเขาต�ดปNายทางคดทางอ�อมอะไรๆ เขาบอกไว�หมด แต&
พวกเราม�นด�3อ พวกข�บรถม�นด�3อ ท��ไหนคดโค�งเขาก0บอกช�ดเจนมาก คดอ�อมอย&างน�3นะ
ก0เพ��อปNองก�นช�ว�ตของประชาชน แต&ประชาชนเส�ยเองม�นด�3อด�าน เหต�ท��เป6นอ�นตราย
เพราะฝOนข�อประกาศแห&งความปลอดภ�ยของเขา เขาบอกไว�หมดช�ดเจน เราอ&านด.
พ�จารณาไป ม�แต&ปNายแห&งความปลอดภ�ยๆ ท�3งน�3น ไม&ได�เข�ยนไว�ว&าปNายเป6นอ�นตรายนะ
แต&พวกรถพวกราม�นด�3อต&างหาก ท��เป6นอ�นตรายค�อฝOนปNายเขา เขาเข�ยนบอกไว� ทางคด
ทางอ�อมท��ตรงไหนเขาจะบอกไว�ๆ ถ�าปฏ�บ�ต�ตามน�3นไม&เป6นภ�ย เราไปท�กว�นๆ ไปส&ง
อาหาร ทางโรงพยาบาลต&างๆ ก0มาโกด�ง เราจ�ดให�ๆ พร�อม เม��อวานเขาก0มาสามส��โรง
อย&างน�3นเป6นประจ/า ค�อเราไปเราไปซอกแซก เขามาตามอ�ธยาศ�ยของเขา เราไปน��ไป
ตามท��ซอกแซก จ/าเป6นๆ เราเข�าๆ ไม&ได�ไปท��วๆ ไปนะ

ว�นน�3พ.ดถ?งเร��องว�ทย�เส�ยงอรรถเส�ยงธรรมท��สอนประชาชน เพ��อธรรมจะได�เข�าส.&
จ�ตใจของประชาชน พวกย�กษ�พวกผ�ม�นอย.&ในวงร�ฐบาล ต�วแสบๆ ม�นอย.&ในวงการ
ร�ฐบาล ส��งการน�3นออกมา ส��งการน�3ออกมา ไอ�ต�วแสบๆ ต�วน�3ม�กจะส��งการไปทางเบ�ยด
เบ�ยนท/าลายศาสนาและจะคว�/าศาสนาโดยอ�บายต&างๆ ตลอดมา เช&นอย&างว�ทย�น�� ม�น
สมบ�ต�อะไร เป6นข�าศ?กก�บใคร ว�ทย�ก0ม�อย.&ท��วโลกท��วไป ไม&เห0นไปห�กห�ามเขา ว�ทย�เส�ยง
อรรถเส�ยงธรรมผาดโผนโจนทะยานท��ไหน พอจะท/าลายสมบ�ต�ของคนท�3งประเทศให�
เส�ยไปเพราะว�ทย�เส�ยงธรรม เราก0เอามาพ�จารณาหมดนะเหล&าน�3 ว�ทย�เหล&าน�3เป6นเส�ยง
อรรถเส�ยงธรรมเข�าส.&จ�ตใจ จะได�ร.�เหต�ร.�ผลร.�ด�ร.�ช��ว สงบจ�ตใจ บ�านเม�องก0จะสงบร&มเย0น
จากเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม แล�วไปก�ดไปก�นท&าน�3นท&าน�3ๆ อย&างน�3นอย.&ตลอด

เม��อวานน�3เขาก0มาบอก ท��ร�อยเอ0ดเขาก0มาบอกเราน��แหละ ว&าทางฝ�ายทหารมา
ให�ย�ายให�เล�ก ด.ว&าอย&างน�3นละไม&ช�ด แต&ว&าว�ทย�น�3อย.&ท��น��ไม&ได�ม�นเป6นเขตทหาร ทหาร
เป6นล.กของใคร ถ�าไม&ใช&ล.กของประชาชนชาวพ�ทธจะเป6นล.กของใคร ผ.�ส��งมาน�3นค�อใคร
เป6นใคร เราก0บอกตรงๆ อย&าย�าย เขาให�ไปหาเขาทางทหารก0อย&าไป เราบอก น��เราจะ
ต�3งปNอมซ�ดละท��น��นะ ม�นท/าลาย เอาละเรา เราด�วยความเป6นธรรมไม&ถอย ไม&ม�ถอยใคร
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อ�นน�3เป6นห�วใจของประชาชนท�3งประเทศ เป6นเร��องเล0กน�อยเม��อไร ท��เราต�านทานไว�น� 3
ต�านทานข�าศ?กท��จะมาท/าลายจ�ตใจของคนท�3งประเทศเส�ยหายตรงไหน น��ละท��เราพ.ดเม��อ
วาน ส��งขาดไปเลย เขาจะให�โยกย�ายหร�อให�ท/าลายอะไรๆ หย�ด บอกง�3นเลย ไม&เคล��อน
ให�อย.&คงท�� เขาส��งให�ไปหาเขาอย&าไป น��ละท��น��จะเอาละนะ

วงว�ทย�ท�กวงเก��ยวก�บเร��องอรรถเร��องธรรมท��จะสอนคนไทยเราซ?�งเป6นชาวพ�ทธ
สอนท��วโลกน�3ม�จ/านวนมากขนาดไหน นอกน�3นเราไม&เห0นม�อะไร ว�ทย�เส�ยงอรรถเส�ยง
ธรรมท/าไมจ?งเป6นภ�ยต&อห�วใจของส�ตว�โลกท��เขาอาศ�ยธรรมมาเป6นประจ/า ม�อย&างเหรอ
ม�เหต�ม�ผลท��ตรงไหน เราพ�จารณาหมดนะเหล&าน�3 ไม&ใช&พ.ดส�&มส��ส�&มห�า เราพ.ดด�วยเหต�
ด�วยผลท�กอย&าง อย&างท��ว&าร�อยเอ0ด อย&าเคล��อน อย&าโยกย�าย ส��งให�ไปหาทหารอย&าไป
เราบอกเลย ม�เหต�ผลอะไร เอ�า ว&าก�นมา ประชาชนก0เป6นคน อ/านาจอ�นน�3มาจากไหน
ป�าๆ เถ��อนๆ น�� ไปเบ�ยดเบ�ยนท/าลายว�ทย�เส�ยงธรรมน�3ท�กแห&งท�กหน ต�3งแต&ต�วแสบๆ
ม�นอย.&ในวงร�ฐบาลเวลาน�3 ต�วแสบๆ ม�นไม&ออกต�วนะ ม�นส��งการส��งงานออกมา เราส�บ
เข�าไปๆ ก0ไปถ?งต�วน�3

วงราชการต&างๆ ม�นส��งออกมาๆ ออกมาจากไหนๆ มาเก��ยวข�องก�บเรา ส�บเข�า
ไปๆ ไปหาต�วน�3ละ ต�วแสบๆ อ?�งอ&างต�วน�3ม�นอย.&ในวงร�ฐบาลเวลาน�3 ม�นส��งการส��งงาน
ออกมาแบบท/าลายชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�ท�3งน�3นละ เราอยากพ.ดอย&างน�3เลย เร��อง
ศาสนาไม&ม�ช�3นด� ท��ม�นจะมาส&งเสร�มน�ดหน&อยไม&เคยม� ม�แต&เบ�ยดเบ�ยนท/าลายท�กแบบ
ท�กฉบ�บตลอดมา เร��อยมาอย&างน�3 เราน/ามาพ.ดช�ดๆ อย&างน�3 เพราะเราส�บทราบอย.&
ตลอดเวลา เราฟFง-ฟFงเอามาพ�จารณาจร�งๆ พ�จารณาโดยเหต�โดยผล ไม&ได�ใส&ร�ายปNายส�
ต&อผ.�ใด เราไม&ม�อย&างน�3น

ว�ทย�เส�ยงอรรถเส�ยงธรรมท��จะเข�าส.&ห�วใจประชาชนให�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบตาม
อรรถตามธรรม เพ��อความร&มเย0นของชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�ของเรา เป6นความ
เส�ยหายท��ไหน และไปท/าลายผ. �ใดน� �ซ� แล�วม�นมาม�แต&เร� �องว�ทย�ของธรรมๆ นะ ต�ว
แสบๆ ต�วท/าลายศาสนาเวลาน�3อย.&ในวงร�ฐบาล ช�3เข�าไปเลย เราส�บเข�าไปโดยล/าด�บ ย�ง
ไม&ระบ�เท&าน�3นเอง มาจากราชการหน&วยไหน ส��งมาว&าไง หน&วยน�3ร�บส��งมาจากไหน ส�บ
เข�าไปๆ ก0เข�าไปหาจ�ดน�3นละๆ จ�ดต�วแสบๆ อย.&ล?กๆ อย.&ในน�3น ม�นไม&แสดงต�วนะ แต&
ม�นแสดงลวดลายออกมาอย&างน�3ละ เห0นช�ดๆ อย&างน�3 ต�วแสบๆ อย.&ในวงร�ฐบาลไทย ท�
น�3ร�ฐบาลไทยท�3งร�ฐบาลเลยกลายเป6นร�ฐบาลเพชฌฆาต ส�งหารท/าลายชาต� ศาสนา พระ
มหากษ�ตร�ย� ไปในต�วแล�วเวลาน�3

น�3ก0เคยพ.ดแล�วคราวท��แล�วน�3 เขาไม&พอใจในร�ฐบาลช�ดน�3 เป6นร�ฐบาลเพชฌฆาต



5

ร�ฐบาลอ/านาจบาตรหลวงป�าๆ เถ� �อนๆ มาก�ดฉ�กมาก�นท�กแบบท�กฉบ�บ บ�บบ�งค�บ
ประชาชน เราก0เคยได�พ.ดแล�ว จนกระท��งกระเท�อนถ?งนายกร�ฐมนตร� นายกร�ฐมนตร�ก0
เป6นล.กศ�ษย�ของว�ด เป6นย�งไงก�นถ?งไม&พ�จารณาบ�าง ประชาชนเขาเด�อดร�อนก�นท� 3ง
ประเทศเพราะร�ฐบาลช�ดน�3 เป6นย�งไงนายกของเรา เราก0ได�พ.ดแล�วน�� นายกเราค�ออะไร
ม�นเอานายกเป6นเคร��องม�อ ต�วแสบๆ ม�นอย.&ข�างในม�นบ�บนายกไว�เวลาน�3 พ.ดช�ดๆ อย&าง
น�3แหละ ต�วน�3เองต�วบ�บนายก

นายกก0ม�แต&ช� �อนายกๆ ม�นเอานายกเป6นเคร� �องม�อของม�นเหย�ยบท/าลาย
ประชาชน ต�วแสบๆ อย.&ล?กๆ อ?�งอ&างต�วน�3 อ?�งอ&างต�วแสบๆ อย.&น�3ละเวลาน�3 ม�นท/าลายท�ก
แบบท�กฉบ�บ เฉพาะอย&างย��งท/าลายศาสนาน�3ส/าค�ญมาก เป6นห�วใจของชาวพ�ทธเราท�3ง
ประเทศเลยเท�ยว ท/าลายเอาอย&างมากท�เด�ยว เราอดไม&ได�จ?งต�องพ.ด เพ��อประชาชน
เพราะเราส��งสอนประชาชน เราไม&ม�ช�3นอะไรเลยท��จะต�ดไม�ต�ดม�อมาส/าหร�บเราท��ช&วย
ประชาชน เราไม&ม�เราไม&เอา เราปล&อยหมด เราท/าประโยชน�ให�โลกสมบ.รณ�เต0มท��ตาม
ก/าล�งของเรา เร�ยกว&าเต0มก/าล�งความสามารถของเรา เม��ออะไรเข�ามาก�ดมาขวางการท/า
ประโยชน�แก&โลกแก&คนท�3งประเทศน�3ม�นก0อดไม&ได� ต�องพ.ดบ�างซ�

ทางภาคใต�ล�กเป6นไฟอย.&เวลาน�3 เขาก/าล�งจะกล�นคนท�3งประเทศม�นไม&ไปด.เหรอ
ม�นท/าไมถ?งมาท/าลายศาสนา ซ?�งเป6นเคร��องพย�งห�วใจคนท�3งประเทศให�ข?3นส.&ความสงบร&ม
เย0นเป6นส�ข ม�นมาเบ�ยดเบ�ยนหาอะไร ท��ท/าลายก�นอย.&เฉพาะภาคใต�เวลาน�3 สามจ�งหว�ดน�3
ละพ�ล?กพ�ล��น ท/าไมม�นไม&ไปใช�อ/านาจบาตรหลวงทางน�3น มาใช�อะไรก�บประชาชนซ?�งไม&ม�
โทษม�กรรมอะไร มาใช�หาอะไร ส��งท��เป6นโทษเป6นกรรมต&อชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�
อย.&ทางภาคใต�เวลาน�3 ท/าไมม�นไม&ไป ม�นมาบ�บบ�งค�บหาอะไรอย&างน�3 เร��องเคร��องส&งเสร�ม
ชาต�ต&างหากเหล&าน�3 ไม&ใช&เคร��องท/าลายชาต� น�3นเป6นเคร��องท/าลายชาต� ศาสนา พระมหา
กษ�ตร�ย�ไปในต�วเสร0จ ท/าไมม�นไม&ไป ม�นบ�กเข�ามาหาอะไรอย&างน�3 ถ�าม�นไม&โง&เก�นหม.
เก�นหมาไปแล�วจะเป6นใครไป ไอ�ต�วน�3โง&กว&าหมา หมาม�นไม&หาก�ดฉ�กอย&างน�3นะ ต�วน�3เก&ง
กว&าหมามากท�เด�ยว ถ�าม�สองต�วข?3นไปน�3ชาต�ไทย ศาสนาไทยอาจจะล&มจมก0ได�ด�วยหมา
ต�วน�3ละ

ม�นพ�ล?กก?กก�อเหล�อเก�น ต�วน�3ต�วแสบท��ส�ดในวงชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�
ต�วแสบอย.&ในจ�ดน�3เอง แล�วก0รวมเข�าไปหาร�ฐบาล เขาถ?งต/าหน�ร�ฐบาลซ� ว&าเป6นร�ฐบาล
เพชฌฆาตแล�วเวลาน�3เขาว&าอย&างน�3น เราพ.ดเป6นเส�ยงธรรม ค/าว�พากษ�ว�จารณ�อะไรๆ
เข�ามาหาเราด�วยความเช��อถ�อศาสนาเช��อถ�อธรรม เขาไว�ใจเขาก0ส&งเข�ามาๆ เราก0เอา
เง��อนน�3ออกอธ�บายตามเหต�ตามผลกลไก ให�เราไปเห0นเองเราไม&ไปเห0น ถ�าหากว&าเราไป
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เห0นเองหน�าผากแตกเลย ฟาดหน�าผากม�นเลย ไม&ต�องมาสอนแว�ๆ อย&างน�3ให�เส�ยน3/า
ลายละ เอาฝ�าม�อฝ�าเด�ยวฟาดหน�าผากม�นเลยพวกน�3 ส.เป6นบ�ามาจากไหนพวกน�3 ส.จ?งมา
เป6นร�ฐบาลของคนไทยซ?�งม�สมบ�ต�ผ.�ด�เต0มต�ว เหอ พวกน�3น&ะ พ&อแม&ส.เก�ดมาจากโคตร
ไหนเราจะว&าง�3น ส.จ?งมาท/าลายชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�ได�อย&างโจ&งแจ�งไม&อายอะไร
บ�างหร�อ ไม&อายประชาชนเหรอส.น&ะ ออกจากน�3นก0ส.น��ละซ� เข�าใจไหม

ม�นพ�ล?กนะชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� เราช&วยเต0มเม0ดเต0มหน&วย เร�ยกว&า
เราไม&เอาอะไรต�ดไม�ต�ดม�อ ช&วยชาต�มาตลอด ไม&ม�อะไรต�ดต�ว ช&วยท�3งหมดๆ เลย
สมบ�ต�เง�นทองข�าวของม�เท&าไรหมด เขาถวายมาหาเราก0ส�กแต&ได�ย�นเขาถวาย เออ เท&า
น�3นละ ลงหมดออกหมดไม&ม�เข�ามาหาต�วเลย เราท�&มลงขนาดน�3น ท�&มเพ��อชาต� ศาสนา
พระมหากษ�ตร�ย�ของเรา เราอ��มเต0มก/าล�งความสามารถ เพราะฉะน�3นใครท��จะมาเหย�ยบ
ย�/าท/าลายอย&างหาเหต�หาผลไม&ได�น�3จ?งไม&ได�ส/าหร�บเรา ปากม�เอาเลย ต�3งแต&หมาม�นม�
ปากม�นย�งเห&า คนม�ปากไม&ให�เห&าให�หอนบ�างได�หร�อ น��ละปากพระเห&า-เห&าอย&างน�3 ฟFง
เอา เห&าแบบพระไม&ได�เห&าแบบหมา เห&าแบบหมาก�บแบบพระเข�าก�นไม&ได�

อย&างไอ�หยองเราเด�นเข�าไปคร�วหาม�น ม�นเห&าว�อกๆ เคยถ.กไม�เร�ยวหนหน?�ง
ไอ�หยองม�นโมโหจนกระท��งป�านน�3เลยไม&หายนะก�บเรา เราเด�นเข�าไปในคร�วม�นเห0นเรา
ม�นก0เห&าเร��อยๆ เห&าสน�กปาก ม�นไม&ได�ค�ดว&าเราม�ไม�เร�ยวต�ดต�วไปซ� เห&าวกน�3นเว�ยนน�3
เห&าเร��อย เห&าสน�กม�นไม&ร.�ซ� พอเห&ามาใกล�ๆ เอาไม�เร�ยวฟาดหล�งน�3เผ&นเลย ต�3งแต&น�3นมา
อย.&ใต�ถ�นเห&า ไม&ออกมาเห&า น��นม?งเห0นไหม ต�3งแต&น�3นมาไอ�หยองเห0นเราไม&ได�นะ เห&า
เลย เราก0ขบข�น ม�นเห&าอย.&ในน.�นละ เป6นอย&างน�3นละปากหมาม�นเห&าไปอย&างน�3น แต&ปาก
หมาก0ไม&พ�นไม�เร�ยว ปากคนก0อะไรไม&ร.�ละ ให�ฟFงก0แล�วก�น ปากคนม�นเป6นพ�ษน��นะไม&
เหม�อนปากหมา

ส��งท��จะเป6นภ�ยต&อชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�เราม�นเป6นมาอย&างน�3 ส&วนมาก
ม�นเป6นมาจากส&วนใหญ&ๆ ท��ล/าบากมากอย.&นะ มากดข��บ�งค�บประชาชนโดยหาเหต�ผลไม&
ได� ถ�ออ/านาจป�าเถ��อนมาบ�บบ�งค�บ คนไม&ใช&คนป�าเถ��อนม�นฟFงได�น�� ผ�ดถ.กช��วด�ฟFงได�
ด�วยก�น ไม&ว&าเด0กผ. �ใหญ&เข�าใจท� 3งน� 3น ค/าพ.ดค/าจาค/าบ�งค�บบ�ญชามาแบบไหนม�นร.�น� �
ส&วนท��ควรฟFงก0ฟFง ส&วนท��ปฏ�บ�ต�ตามก0ปฏ�บ�ต� ไม&ควรปฏ�บ�ต�ตามไม&ปฏ�บ�ต� บอกอย&างน�3
เลย อ/านาจล�นฟNามาน�3 น�3ก0จะเอาเหน�อฟNาข?3นใส&ก�นเลย เข�าใจเหรอ อ/านาจล�นฟNาน�3ก0เอา
เหน�อฟNาข?3นซ�ดก�นเลยซ� ก0ห�วใจคน ม�นร.�จ�กด�จ�กช��วท�กคน จะมาบ�บบ�งค�บส�&มส��ส�&มห�าได�
เหรอ

ว�นน�3ก0เป6นว�นพระ ต�3งใจภาวนานะพวกมาอย.&ในว�ดในวาน�� อย.&ในว�ดนอกว�ด ว�น
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น�3เป6นว�นพระให�ถ�อเป6นว�นส/าค�ญของจ�ตใจของชาวพ�ทธเรา ให�ภาวนาๆ ให�ม�ความสงบ
เย0นใจ ท��โลกม�นด�ดด�3นน�3ค�อก�เลส ม�นผล�กด�นออกไปให�เป6นฟOนเป6นไฟเผาโลกเร��อย ถ�า
ม�ธรรมเป6นน3/าด�บไฟเข�าไปจะสงบ จะไม&แสดงมากน�กท�3งส&วนใหญ&ส&วนย&อย ย��งส&วนใหญ&
ม�อรรถม�ธรรมด�วยแล�วประเทศไทยเราจะร&มเย0นมากท�เด�ยว แต&น��ม�นม�แต&ย�กษ�แต&ผ�ซ�มา
ครองบ�านครองเม�อง เอาย�กษ�เอาผ�มาครองบ�านครองเม�องเด�อดร�อนว�&นวายก�นท��ว
ประเทศ ปล&อยต�วไหนเข�าไปในวงร�ฐบาล ก0เหม�อนปล&อยหมาเข�าถาน ต�วไหนได�เข�า
แล�วไม&ยอมออกนะ

เคยเห0นไหมปล&อยหมาเข�าถาน ต�วไหนม�นว��งออกมาไม&ม� เข�าไปแล�วไม&ออก
จ�บหางด?งออกมาน��หางขาดม�นย�งไม&ยอมออกหมาเข�าถาน อ�นน�3พวกเปรตพวกผ�เข�าวง
ร�ฐบาล เข�าวงร�ฐบาลก0เหม�อนถานน��นแหละ ได�เข�าวงร�ฐบาลแล�วเหม�อนปล&อยหมาเข�า
ถาน ลากขาม�นออก ขาขาดม�นย�งไม&ยอมออก ย�งบ�นเข�าไปๆ อยากร�/าอยากรวยท�กส��ง
ท�กอย&างอย.&ในน�3นหมด อย.&ในส�วมในถานน�3นหมด ส�วมถานเป6นท��ผล�ตความช��วช�าลามก
ให�พวกน�3 เพราะถานเป6นของช��วช�าลามก พวกน�3เข�าไปในน�3นแล�วท�องป�องย�งไม&ยอมออก
นะ ม�นน&าท�เรศจร�งๆ วงร�ฐบาลท��เต0มไปด�วยความโลภ ความโกรธ ราคะต�ณหา เป6น
อย&างน�3นละ หาความสงบส�ขร&มเย0นไม&ได� เราจ?งท�เรศนะ

คร� 3นเวลาอยากเป6นนายกร�ฐมนตร� อยากเป6นผ. �ใหญ&น� 3 โห ประกาศล� �นจน
ประชาชนเด�อดร�อนท�3งแผ&นด�น ให�ไปหย&อนบ�ตรให� หย&อนบ�ตรพอเป6นนายกฯข?3นมา
แล�วเป6นย�กษ�ข?3นมาพร�อมก�น ก�นท�กแบบท�กฉบ�บ ก�นท�กแง&ท�กม�มอย.&ในวงส�วม ถาน
ใหญ&ค�อร�ฐบาลน�3น ก�นด�วยก�นหมด คนน�3ก�นแง&น�3 คนน�3ก�นแง&น�3น แบ&งส�นปFนส&วนในวง
ของต�วเอง วงศ�ญาต�ของต�วเอง เป6นพรรคเป6นพวกไป ก�นก�นไปเร��อยๆ ย�งแต&ภาคเท&า
น�3น ถ�าภาคเข�าไปเก��ยวข�องแล�วโลกน�3กระเท�อนมากนะ ค/าว&าภาคม�นเป6นชาต�น��นะ ม�น
อย.&ในพรรคในพวกน�3ก&อน ก�นก�นอย.&น�3แหละ เด�อดร�อนว�&นวายมากประชาชน น��ละธรรม
กระจายเข�าไปอย&างน�3ละ เอ�า ผ�ดถ.กด�ช��วม�หร�อไม&ม�ท��ว&าอย&างน�3น&ะ ม�นม�เต0มในวงร�ฐบาล
นะน��น ท��อ��นเขาก0ม�แต&ไม&ใช&ท��บงการให�ฉ�บหายวายปวงเหม�อนวงร�ฐบาล วงน�3เอาให�ฉ�บ
หายวายปวงก0ได� ให�เจร�ญร�&งเร�องก0ได� เราจ?งเข�าไปตรงน�3ละ เอาละว�นน�3เทศน�เพ�ยงเท&า
น�3น

ผ��ก�	ก�บ  อ�นน�3เป6นรายช��อสถาน�ว�ทย�เส�ยงธรรมเพ��อประชาชน ม�ด�งต&อไปน�3นะ
คร�บ

๑ ว�ดป�าบ�านตาด อ�ดรธาน� ๒ ท��สวนแสงธรรม กร�งเทพมหานคร ๓ จ�งหว�ด
ลพบ�ร� ๔ นครราชส�มา ๕ ขอนแก&น ๖ สกลนคร ๗ อ�บลราชธาน� ๘ บ�ร�ร�มย� ๙ ส�ร�นทร�
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๑๐ ร�อยเอ0ด ๑๑ ศร�สะเกษ ๑๒ ระยอง ๑๓ เพชรบ�ร� ๑๔ พ�งงา ๑๕ สงขลา ๑๖
ประจวบค�ร�ข�นธ� ๑๗ น&าน ๑๘ เช�ยงใหม& ในอ/าเภอเม�อง ๑๙ เช�ยงใหม& ท��อ/าเภอแม&อาย
๒๐ พะเยา ๒๑ พ�ษณ�โลก ๒๒ ล/าปาง อ�นน� 3กระจายเส�ยงเร�ยบร�อยแล�ว ต� 3งแต& ๑
ส�งหาคม ๔๘

ต&อไปน�3เพ��มเต��มอ�ก ๗ สถาน� ม�ด�งต&อไปน�3 
๑ จ�นทบ�ร� ๒ ลพบ�ร� ๓ ชลบ�ร� ๔ เช�ยงราย ๕ อ�ดรธาน� อ/าเภอว�งสามหมอ ๖

พ�ทล�ง ๗ นราธ�วาส รวมท�3งหมด ๒๙ สถาน�คร�บ
หลวงต	  ๒๙ สถาน�ท��ออกจากน�3 ท��วประเทศละเด�Uยวน�3 ก/าล�งกระจายออกท�ก

ภาค เวลาน�3ออกท�กภาคแล�วเด�Uยวน�3 ก0ม�เท&าน�3นละ ให�พร

ร�บฟFงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟFงจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


