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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

กิเลส ๗๕ ชาวพุทธ ๒๕ 
 

 เดินจงกรมทกุวันนี้กับแตกอน ตามหลักความจริงก็เรียกวาผิดกันอยูภายในจิตใจ 
กายก็ไหวไปเพื่อความเพียรๆ แกกิเลสๆ นี่มันเปลี่ยนทางจิตใจ เปนความเพียรเพื่อแก
กิเลสๆ เมื่อกิเลสไมมีที่แก มีทางอีกทางหนึ่งของจิต สวนกายเปลี่ยน เปลี่ยนอิริยาบถให
สม่ําเสมอ คือยืนเดินนั่งนอนใหเสมอธาตุขันธ เวลาทําความเพียรก็เปนความเพียรไปในนั้น
เสร็จ เอาที่นี่กิเลสส้ินไปแลวเปนยังไงหนาที่ของจติ ผูปฏิบัติ ผูรูอรรถธรรมเห็นธรรมไม
ตองถามใคร รูเองเลย พระพุทธเจา พระอรหันตทานไมไดถามใคร เปนหลักธรรมชาติที่
ทานจะรูของทานเองๆ เวลาปฏิบัติตอสัตวโลก ตอทานก็เกีย่วกับทางธาตุขันธ สัตวโลกก็
เกี่ยวกับพิจารณา อยางพระพุทธเจา ภพฺเพภพฺพา วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก บรรดา
พระสาวกทั้งหลายก็ความเมตตาแผกระจาย พิจารณาตามขั้นภูมิ  

ภพฺเพภพฺพา วิโลกานํ อันนี้เปนพุทธกิจ ๕ เปนงานจําเปนของพระพุทธเจา ทีนี้ของ
พระสาวกก็มีตามนิสัยวาสนา แตไมถึงกับวาเปนพุทธกิจ ๕ หากเปนไปตามนิสัย  พจิารณา
ดูเร่ืองของสัตวโลก และอุปนิสัยปจจัย ทานเดินจงกรมก็ด ี นั่งภาวนาก็ดี ทานพิจารณาถึง
เร่ือง..อูย นับไมไดนะอยูในนั้น แตผูเปนนั้นรูเอง อยางพระอรหันตทานรูของทานเอง 
พิจารณาในธรรมแงตางๆ ภายในจิต ทานเดินจงกรมทานก็พิจารณาในธรรมแงตางๆ 
ตั้งแตหยาบ ละเอียดสุด และเกี่ยวกับโลกทานก็พิจารณาในนั้นอีก เมตตาธรรมก็ไปในนั้น
อีก เปนขั้นเปนตอน ออกมาพดูอยางน้ีมันเปนเรื่องหยาบ ไมใชหยาบโลนนะ เปนเรื่อง
หยาบละเอียดตางกัน เปนอยูภายในไมบอกใหใครรู เปนเรื่องของทานรูของทานเอง นั่นละ
ทานปฏิบัติ อยางแผเมตตาจติ เมตตาจิตนี้ไปยังไงบาง นั่นแยกออก 

พุทธศาสนาของเรานี้ ถาจะใหพูดตามความสัตยความจริง ตามที่ไดพินิจพิจารณา
เต็มกําลังความสามารถของเรา ศาสนานี้โลกจะยึดไดไมเลย ๒๕% นอกนั้นกิเลสเอาไปกิน
หมด ๗๕% ของชาวพุทธเรา ชาวพระเรา กิเลสเอาไปกิน เอาศาสนาของชาวพุทธเราชาว
พระเราเอาไปกินเสีย ๗๕% พระหรือชาวพุทธเราไดมาเพียง ๒๕% ก็ยังดีอยูนะ ยังได 
๒๕% ใครก็ทราบทั่วโลกวาเมืองไทยเราถือศาสนาพุทธ แตหาพุทธหาอะไรในเมืองไทยเรา
มันแทบไมเห็นพุทธนะ หาดูประชาชนญาติโยมก็หาดู แทบจะไมเห็นพุทธ แลวไปหาพระที่
บวชเพื่อส่ังสมอรรถสั่งสมธรรม ส่ังสมพุทธ ไปหาในพระก็มีแตเปรตแตผีอยูในวัดในวา 
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คนหาในวัดนึกวาจะเปนวัดเปนวา ก็มีแตสวมแตถาน คนดูในวงวัดนั้น ดูพระดูเณรก็มีแต
มูตรแตคูถ ตกลงวัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน พระกลายเปนมูตรเปนคูถเต็มอยูในสวม
ในถาน แลวศาสนามีที่ไหนเอาวาซิ หาอยางน้ันซิคนเหตุคนผล วัดแทมียังไงบาง 

คือวัดแทสรางตามเหตุตามผล ตามกฎเกณฑของพระพุทธเจา ไมไดสรางแบบ
หรูหราฟูฟา คือกิเลสกลืนกินๆ อยูตลอดเวลา สรางพอใหเปนที่อยูทีอ่าศัยสําหรับผู
บําเพ็ญธรรม ก็ฟงซิอยางพระพุทธเจาทรงสอนวา รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลว
ใหเธอทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา นั่นวัดของพระ ที่อยู
ของพระผูทรงธรรมวินัย นั่นละที่อยูของศาสนาแทเปนอยางน้ัน และผูอยูในที่นั่นก็เปนผู
บําเพ็ญธรรม วัดสถานที่นั่นเปนที่เหมาะสม เสนาสนะในปาในเขา หรือวาเสนาสนะปา อยู
ในปาในเขา นี่เปนวัดในปาในเขาๆ ผูอยูในปาในเขาก็บําเพ็ญอรรถธรรมเพื่อถอดถอน
กิเลส สําเร็จขึ้นมาเปนพระโสดาบาง สกิทาคาบาง อนาคาบาง เปนพระอรหันตบาง นี้คือ
ทานผูที่อยูในปาในเขาเปนทองทั้งแทงเปนลําดับ ไมใชมูตรคูถ เขาใจไหม 

อยูในวัด วัดก็ไมใชสวมไมใชถาน วัดเปน รุกฺขมูลเสนาสนํ สถานที่เหมาะ  หาดู
ศาสนาหาดูอยางน้ีซิ คนหาอยางน้ี แยกออกเปนตอนๆ คําวาศาสนากวาง เราแยกออกๆ ที่
อยูของศาสนา ผูปฏิบัติศาสนา แยกออกๆ เห็นวัดที่ไหนเดี๋ยวนี้ ดูตั้งแตวัดปาบานตาด
ออกไปมันพอๆ กันหมด เราไมไดพูดเอียงโนนเอียงนี้ เราเอาความจริงเขาไปตั้ง นี้มันก็
เปนสวมเปนถานไปหมดแลว เรายังดีใจวามาอยูวัดปาบานตาด มาอยูวัดหลวงตามหาบัวดี
นะ หารูไมวาวัดปาบานตาดคือสวมคือถาน เพราะความเลอะเทอะไมมขีอบมีเขต เลอะ
เทอะไปหมด เดี๋ยวนี้เลอะเทอะมากวัดปาบานตาด ที่เคยรักษาปฏิบัติมาไมไดเปนอยางน้ี นี่
เราก็อนุโลมๆ จนกระทั่งเวลาน้ีมันจะเนาเฟะแลววัดปาบานตาด 

ทีนี้พระก็เหมือนกัน ที่เขาร่ําลือไปวาหลวงตามหาบัวดุๆ รํ่าลือทั่วโลก นั่นละคือเด็ด
เดี่ยวเฉียบขาด กล่ันกรองเอาแตของดิบของดีๆ ของไมดีปดออกๆ นัน่ละที่เขาวาหลวง
ตามหาบัวดุ รํ่าลือกันทั่วโลก เดี๋ยวนี้เงียบๆ ไป เขาคงจะวาหลวงตามหาบัวดีทานไมดุ จะ
ไมดีไดยังไงก็มันเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานแลว วัดก็กลายเปนสวมเปนถาน พระ
เณรก็กลายเปนมตูรเปนคูถในสวมในถาน คนอยูในวัดก็กลายเปนสวมเปนถานไปดวยกัน
แลว แลวจะไมเงียบไมสงบยังไง หลวงตาบัวจะไมใจดีไดยงัไง ก็ใจดีนะซีมันเปนสวมเปน
ถานไปดวยกันแลว เขาใจไหม มันมีแตพวกใจดีทั้งน้ันเหลานี้ พวกสวมพวกถาน มีแตพวก
ใจดี เลยใจดีไปดวยกัน 
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ฟงเอาซิ พจิารณาแยกแยะศาสนา แยกแยะศาสนาแลวก็เขามาแยกแยะในตัวของ
เรา เปนขั้นเปนตอนๆ ธรรม กิเลสก็มีหลายประเภทแยกแยะออก ธรรมมีหลายประเภท
แยกแยะออกๆ เขาถึงใจตัวเอง หมดโดยสิ้นเชิง นั่นละศาสนธรรมเปนธรรมทั้งแทงแท นั่น
ศาสนาแท ผูนั้นครองศาสนาแท ครองธรรมแท มีกิเลสแทรกอยูมากนอย คือเอาสวน
หยาบ สวนกลาง สวนละเอียด กระจายออกมาซิ เรียกวากล่ันกรองคัดเลือกศาสนา
ภายนอกภายในเขามาถึงตัวเอง ถงึหัวใจเรา ไมพิจารณาอยางนี้ไมทันกิเลส กิเลสเอาไปกนิ
หมด ภูมิใจหรือวาเรามาปฏิบัติธรรม แตกิเลสกลืนตลอดเวลาไมรู นั่นซีมันลําบาก ใหทาน
ทั้งหลายพิจารณานะ ที่พูดนี้เอาไปพิจารณา หลวงตาอุตริพูดหรือวาไง พิจารณาใหดี 
เรียกวาคัดเลือกดูศาสนาแทมีเทาไร เราบอกวาอยางมากไมเลย ๒๕ ๗๕ นั้นเปนกิเลส
ทั้งนั้น เปนเรื่องของกิเลสกลืนศาสนาทั้งน้ัน ศาสนาแทยังเหลืออยูเพียง ๒๕ ใหกล่ันกรอง
อยางที่วาน่ี กล่ันกรองเขามาๆ  

โห ศาสนาน่ีละเอียดสุดยอด เปนที่ตายใจของสัตวโลกไดทั้งสามโลกธาตุ กราบไหว
บูชาไดสนิทใจตายใจ นี่มันไมมีศาสนาเปนเครื่องปกครองซิ มีแตกิเลสบีบบี้สีไฟอยู
ตลอดเวลาเรายังภูมิใจอยู กิเลสบีบบี้ก็ยังภูมิใจอยู เพราะไมรูวามันเปนกิเลส คือกิเลสมัน
มาเปนเรา อะไรก็เราๆ ไมรูตัวนะ กิเลสแทรกเขามาเปนเรา ทีนี้เวลามาปฏิบัติตัวของเรา
เองก็แบบเดียวกันกับสวนกวางเขามาสวนแคบ เขามาหาตัวเราเอง กล่ันกรองเขาไปๆ  เรา
มีกายวาจาใจยังไง ตั้งแตกอนเปนยงัไงๆ แลวพิจารณามา ปฏิบัติมา กล่ันกรองมาเรื่อย 
ปฏิบัติมา ดูเราลําดับลําดาไปจนกระทั่งเขาถึงทีสุ่ดแหงศาสนา ที่สุดแหงธรรมแท จากผู
ปฏิบัติใหถึงธรรมชาตินั้นแทเปนยังไง มันก็รูในหัวใจอีกแหละไมรูที่อื่น 

มองไปที่ไหนมันมีศาสนาที่ไหน ๗๕% ครอบจนไมมองเห็นตัวของผูถือศาสนาพุทธ
จะวาไง วา ๒๕% มันกแ็ทบมองไมเห็น ๗๕ ครอบไปหมดแลว กิเลส ๗๕ ครอบธรรม
ครอบศาสนา ยังเหลืออยู ๒๕ นี่นับวาอยางมากนะ แลวยังลดลงไปอีก ทกุวันนี้ยิ่งจะลดลง
ไป ศาสนาแทบจะไมมี เลยกลายเปนมีแตมูตรแตคูถครองศาสนา จึงมีแตความเดือดรอน
วุนวาย หาเหตุหาผลไมได เมื่อขาดธรรมแลวเปนอยางน้ัน ถายังมีธรรมครองใจ ดูอะไรมัน
ก็มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑมีขอบมีเขต ถาไมมีธรรมเลอะเทอะไปหมดเลย ใครอยาวาใครดี
นะ ใหดูหัวใจของเจาของ ดีหรือไมดดีูที่หัวใจก็รูเอง ภูมิใจกบัศาสนาลมๆ แลงๆ ทั้งๆ ที่
ศาสนาไมมีในหัวใจเลย นี่ซินาทุเรศไหมละพวกชาวพุทธเรา 

ผูที่เขามาอยูในวัดก็ใหดูตัวเองอยางน้ันนะ ไมอยางน้ันไมรูวิธีกลั่นกรอง ไมรูวิธี
คัดเลือก แลวจะไดแตของปลอมทัง้น้ันแหละเต็มตัวๆ อยางนอยก ็ ๗๕ ครอบหัว
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ตลอดเวลา ๒๕ ถาเปนสัตวก็เหลือแตหาง นอกนั้นกิเลสคลุมหมด เหลือแตหาง หางอะไร 
หาง ๒๕ เขาใจไหม นอกนั้นกิเลสคลุมไวหมด เปนตัวกิเลสหมด พนมาแตหางเทานั้น หาง
นี่เปนเศษเหลือของกิเลสมันยังกลืนไมหมด มันยังจะกลืนเรื่อยๆ นะมันจะเอาใหหมดเลย 
พอศาสนาหมดแลวโลกนี้เปนไฟไปเลย เพราะไมมีน้ําดับไฟ พิจารณาซิ วันไหนๆ ก็พูดทกุ
วัน วันนี้เอาเพียงแคนี้ละนะ 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันจันทรที่ 6 ธ.ค.  
 

กฎหมายมหาภัยใหปดออก ! 
 

หลังจากศิษยานุศิษยของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม
ปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ไดรวมกันกลาวปวารณาถวายผาปาเสร็จแลว 

หลวงตาไดเทศนาวาการ ใหคณะศิษยไดพงึระลึกรูถึงการเหยียบย่ําทําลายวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ อันเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งเร่ืองน้ีคณะศิษยของหลวงตานับเปนหมื่นๆ คนไดเคยออกมา
เดินขบวนเรียกรองใหรัฐบาลไดพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับนี้ เพื่อถวาย
คืนพระราชอํานาจ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแดในหลวงเชนที่เคยเปนมาแต
โบราณกาล 

เสียงเรียกรองของประชาชนที่มีหลักฐานเปนรายชื่อ จํานวนกวา 1 ลาน 7 แสน
รายชื่อที่นําเขายื่นตอรัฐบาลไปแลวก็ไมไดรับความสนใจไยดี และถึงแมส.ส.ฟากรัฐบาล
จํานวน 70 คนจะไดรวมแรงรวมใจกันผลักดันใหเขาไปสูกระบวนการพิจารณาในสภา
อยางไรก็ไมเกิดผล ก็ไมรูเหมือนกันวาการแกไขกฎหมายเพื่อความสงบรมเย็นในสังฆ
มณฑลมันจะเสียหายอะไรอีตรงไหน 

เมื่อวันวาน (5 ธ.ค.) ไดทราบมาวา มีพระภิกษุสายวัดปาจํานวนหลายรอยรูปไดเขา
ประชุมสงฆกันที่วัดปาบานตาด สรุปผลการประชุมไดวา เร่ืองการถวายคืนพระราชอํานาจที่
ยังคางคาอยูจะตองดําเนินการตอไปจนกวาจะสิ้นสุด การออกคําส่ังหรือมติใดๆ ที่ออกมา
จากอํานาจอันมิชอบ คณะสงฆวัดปาทั้งหมดไมยอมรับ และการจะเขาถวายฎีกาเพื่อทรง
พระราชวินิจฉัยถอดถอนก็จะตองดําเนินการกันในเร็วๆ นี้ 

ปญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากอะไร หลวงตาไดเทศนาวาการชี้แจงแสดงเหตุผล
แกศิษยานุศิษยใหไดทราบโดยทั่วกันไปแลวเมื่อเชาของวันที่ 4 ธันวาคม 2547 ดังน้ี 
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“อยางที่ชาวไทยเราถือคติตัวอยางอนัดีงามราบรื่นแนนหนามั่นคงเสมอมา ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ทรงตั้งหรือสถาปนาพระใหเปนสมเด็จพระสังฆราช มี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้นทรงทําหนาที่ของพระองคเองตลอดมา พรอมกับ
ประชาชนอนุโมทนาสาธุการเรื่อยมา เปนประเพณีอันดีงามแนนหนามั่นคงมาตลอดประจํา
ชาติไทยของเรามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ นี่เปนประเพณีที่แนนหนามั่นคงมาดั้งเดิม ทั้งฝาย
กษัตริยทั้งฝายมหาชนเปนอันเดียวกัน อนุโมทนาสาธุการเรื่อยมา 

เวลานี้กองแยงพวกเปรตพวกผีมันก็เขามาแยงเอาตําแหนง มาลบลางพระราช
อํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมาตั้งอะไรก็ไมรู พ.ร.บ.สงฆ พอรอบอแสง็ อัน
พรบ.สงฆมนัเกิดมาเมื่อไร เมื่อ พ.ศ.2505 นี่พวกนี้ยังไมเกดิ ประเพณีของชาติไทยเรามีมา
นานสักเทาไรอันนี้พึ่งมาเกิดป 2505 มาตั้งกฎกตกิา ตั้งเพือ่ความกินของเขานั้นแหละ สงฆ
พวกนี้จะเรียกสงฆพวกเปรตพวกผีกไ็ดไมผดิ มาทําลายขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทย
ที่เปนมาดั้งเดิมดวยความราบรื่นดีงามใหเอนใหเอียงใหวุนอยูเวลานี้ คือพวกเปรตพวกผีนี้
เอง ที่เขามาแยงตําแหนง มาลบลางอํานาจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ลบลาง
ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยทัง้ชาติใหจมลงในทะเล มันจะเอาขนบประเพณีของ
ยักษของผ ี ของกินไมอิ่มไมพอของพวกเปรตพวกผ ี ของพวกอลัชชีนี้เขามาเหยียบย่ํา
ทําลายศาสนาเวลานี้ 

เพราะฉะนั้นภาษาธรรมเราแลวเราพูดไดโดยตรง บอกวาลบลางไมได มันจะตั้งเขา
มาขนาดไหนก็ตั้งมา พวกน้ีพึ่งเกิดมาเมื่อเร็วๆ ไดสองสามปมาตั้งเปนพรบ.สงฆ พอรอบอ
แส็ง มากดขีบ่ังคับขนบประเพณีของพระมหากษตัริยกับของคนทั้งชาติใหลมเหลวกัน เอานี้
ขึ้นมาเหยียบแทนอยางน้ีไมได บอกงั้นเลย คัดคานกัน พระสงฆทั่วแดนสังฆมณฑลผูทรง
ศีลทรงธรรมทานไมยอมรับ พระสงฆไทยไมยอมรับในขนบประเพณีนี ้

ปดออกใหหมด ! 
นี้เปนความถูกตองตามหลักธรรม พรบ.2505, 2535 นี้ปดออกใหหมด อยามาเปน

กาฝากเกาะกินเนื้อกินหนัง ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเราใหลมจมลงไป 
เพราะธรรมชาติเหลานี้เปนสิ่งที่เทิดทูนมาแลว คนไทยทั้งชาติประคองพระมหากษัตริยของ
เราที่พาดําเนินดวยความถูกตองดีงามมาแลว แลวจะมาทําลายไปหาอะไร พวกน้ีพวก
ทําลาย 

ความหมายของมันที่จะกลืนจะกินทัง้น้ัน เต็มไปดวยความโลภ บาอํานาจ ตั้งขึ้นมา
ตรงไหนเขาไปเหยียบของจริงๆ ดวยของเทียมๆ เทียมๆ ธรรมดาคอยยังชั่วนะ มันเทียมๆ 
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เปนมหาภัยดวย พวกนี้เปนมหาภัย เพราะฉะนั้นจึงวาพระสงฆไทยยอมรับไมไดเลย พรบ. 
05 พรบ.35 อะไรเหลานี้รับไมได ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรามาตั้งตั้งแตโคตร
แซของพรบ.สงฆเหลานี้ยังไมเกิด มันตั้งขึ้นมาเหยียบหัวคนไทยทั้งชาติใหอยูใตฝาตนีฝา
เทาอันสกปรกของมันอยางน้ีไมยอม หัวคนจะไปยอมไดยงัไง 

เพราะฉะนั้นจึงวาไมยอมรับ บอกตรงๆ อยางน้ีเลย”  

      ณ. หนูแกว  

 
หลวงตา นี่ละ อันนี้ก็จะเขาแนนอน ลบออกหมด ไมใหมีเหลือ ถาอันนี้เหลือชาติ

ไทยประเพณีอันดีงามชาติไทยจมหมด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็จมไปดวยกนั ดวย
ตีน ๒-๓ ตนีของพวกนี้ละ คณะสงฆคณะแส็งน่ีละที่มันตั้งขึน้มา ตั้งขึ้นมาหาอะไร นี่ละที่
คาน ไมมีใครคาน เราคาน เปนคนคานเพราะผิดจากหลักธรรมหลักวินัย หลักธรรมเปน
สําคัญ เวลานี้ออกหลักธรรม หลักธรรมก็คือขนบประเพณีอันดีงามถกูตองมาแลว เรียกวา
หลักธรรมสมบูรณ อันนี้มาทําลายหลักธรรมอันสมบูรณคือขนบประเพณีอันดีงามนี้ ใหฉิบ
หายวายปวงไป พระสงฆไทยตลอดพี่นองชาวไทยเรารับไมไดวาอยางน้ันเลย ตองปดออก
โดยถายเดียว ไมใหมีอยางอื่น เราพูดอยางน้ีเลยเขาใจเหรอ  

ที่พูดนี้ ถาใครวาเราพูดเหลานี้ไปผิด เอาคานขึ้นมา พ.ร.บ.สงฆนี้ถูก เอา ยกขึ้นมา
ซิ นี่ละตัวทําลาย เราจึงยอมรับไมได ทั้งประเทศ ทั้งฝายพระเจาพระสงฆ ฝายประชาชนทั่ว
ประเทศที่ประคับประคองขนบประเพณีอันดีงามมาดั้งเดิม นานแสนนานแลว สงบรมเย็น
ตั้งแตพระมหากษัตริยลงมา ใครจะมาแตะตองอยางน้ีไมได ไมให จะมาทําลาย ทําลาย
ไมได บอกวาไมปฏิบัตติาม จะปฏบิัติตามนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานทรงทํา
หนาที่อยางไร ตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี้เปนหนาที่ของพระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้น นี้
ประเพณีของชาติไทยยอมรับอนุโมทนาสาธุการมาเปนเวลานานแลว เพราะฉะนั้นจึงมา
ทําลายไมได ยังไงตองเอากันแนนอน ทําลายไดยังไงคนทั้งชาติ นับตั้งแตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวลงมา 

ไอพ.ร.บ. แรแบนี้มันตั้งมาหาอะไร หาเหตุหาผลไมมีเลย มีแตเร่ืองทําลายโดย
ถายเดียว จะยอมใหมาทําลายไดหรือ ชาติไทยทั้งชาตินับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวลงมา ทรงรักษาประเทศชาติมาดวยความสงบรมเย็น โดยหลักประเพณีอันดีงาม 
นี้เปนพื้นฐานของการปกครองกันมานี้นะ ไอเหลานี้มันมีประโยชนอะไร มีแตโทษโดย
ถายเดียว จึงวารับไมไดบอกตรงๆ เลย ก็มีเทานั้น เอาละใหพร 
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นี่ละ พ.ร.บ.สงฆ มันจะฟดกันคราวนี้ละ บอกวานี้ถอยไมไดเลย อยางไรก็ตองซัด
กันเต็มเหนี่ยว ถอยไมได ถอยเมืองไทย พระมหากษัตริยในเมืองไทยจมหมดเลย เรียกวา
ถอยไมไดเลย ปดเสียถายเดียว จะวาแกนั้นแกนี้ไมมีทางแก ผิดบอกวาผิดเลย นี่ผิดตอ
ขนบประเพณีของไทยเราทั้งชาติ เต็มรอยเปอรเซ็นตเลย เพราะฉะนั้นจึงตองปดอยางเต็ม 
รอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน เอาละไปละ 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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