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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เวลานี้รอตอบอยูแลว
หลวงตา วันนี้เขาจะเริ่มอานบทความตอจากเมือ่ วานนี้ อานอยางบรรจง ผูฟง จะฟงอยาง
บรรจง เอาเริ่ม วาไปที่นี่
ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย ครับ เขาลงมา ๓ ตอน เมื่อวานตอนหนึ่ง ตอไปนี้เปน
ตอนสองกับตอนสาม เขาขึ้นตนวา
อีกสองตอนตอจากนี้ไป จะเปนคําตอบแกพุทธศาสนิกชนไดอยางดีที่สุด จากกรณี
ที่พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.
อุดรธานี ผูเปนพอแมครูบาอาจารยพระกรรมฐานสายวัดปา(ธรรมยุต) กลาวในการแสดง
พระธรรมเทศนาหลายครั้งวา ไดถูกนายพลผูเ ปนใหญในสํานักงานพระพุทธศาสนาโจษ
อาบัติปาราชิกวา อวดอุตริมนุสธรรม ทานผูชมทั้งหลายพึงใชสติปญ
 ญาพิจารณาธรรม
ตอไปนี้ซงึ่ แสดง ณ วัดปาบานตาดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จากนี้เปนขอความตอ
จากเมื่อวานครับ
....เราก็พูดวาจะแกหรือไมแกก็แลวแต เราพูดตามหลักความจริงของเรา จิตของ
เรานี้สวางจาครอบโลกธาตุมาตั้งแตวนั ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย จังหวัดสกลนคร สวางจาตั้งแตโนนมาไมลดราวาศอกที่ไหน เสมอ สวางจามา
จนกระทั่งปานนี้ แมที่สุดเวลาที่เขาฟองรองหลวงตาบัววาเปนสังฆาฯ ปาราชิก จิตนี้มันก็
สวางจาอยูงั้นจะทําไง นี่เขาวาหลวงตาบัวเปนอาบัติปาราชิก จิตเรามันก็สวางจาอยูนี้ แลว
วาเปนปาราชิกไดยงั ไง ถาปาราชิกแบบหลวงตาบัวนี้เราพอใจ เราบอกงัน้ นะ ใครอยากเปน
ปาราชิกแบบหลวงตาบัว ใหพยายามปฏิบัติธรรมเขานะ คําฟองรองใหเขาฟองรองไป เรา
สวางจาของเราพอ หลวงตาบัวก็จะเอาอันสวางจาทําประโยชนแกโลก สวนปาราชิกราแช็ก
มอบใหเขาไปเสีย ความหมายก็วางั้นเขาใจไหม
(เขาไมกลัวบาปนะคะหลวงตา) เขาไมกลัว เขากลาบาป เขาใจไหม เรื่องกลัวบาป
เขาไมกลัว เขากลาบาป นี้ขอที่หนึ่ง เราพูดใหลูกศิษยลูกหาฟงสนุกไปเฉยๆ แหละ ใหเปน
ปาราชิกแบบหลวงตาบัวนะ เขาวาอะไรก็จาอยูน ี้ แลวทีนี้อันที่สอง เขาวาหลวงตาบัวไปหา
เรี่ยไรโดยไมไดรับอนุญาต ปรับอาบัติ ผิดกฎหมายดวย ปรับอาบัติดวย แลวเขาจะ
ฟองรอง คนนี้แหละที่เขาจะฟองรองนี่กอนที่เขาจะปลดเกษียณ เขาจะปลดเกษียณเดือน
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กันยานี้ เขาจะฟองรองหลวงตาบัว ทั้งเปนอาบัติดวย ทั้งผิดกฎหมายดวย เขาฟองรองวาไง
(วาเรี่ยไรโดยไมไดรับอนุญาต เปนการหลอกลวงประชาชน ผิดกฎหมายอาญาครับผม) นี่
ละเขาวาผิดกฎหมายอาญา แลวเขาจะฟองรองกอนที่เขาจะครบเกษียณออกไป นี่เขายัง
ไมไดฟองรอง
ที่แสดงออกมาทั้งหมดนี้ เรานี่พูดจริงๆ เราทรงวินัยทรงธรรมไวเต็มหัวใจเรา ที่มา
โจษอยางนี้เปนคนรูธรรมรูวินัยหรือไมมันสอใหเห็นชัดเจน ตีสะเปะสะปะออกมาอยางนั้น
ผูนี้ผูดู กอดคัมภีรอยูนี้คัมภีรในหัวใจนี้ดู เพราะฉะนั้นจึงสนุกพูด ปาราชิกแบบนี้อยางนั้น
อยางนี้เขาใจไหม และเรี่ยไรเงินประชาชนโดยไมไดรับอนุญาตอยางนี้ พระวินัยของเราเปน
ยังไง ไอทมี่ ันสะเปะสะปะฟองเขามานี้เปนยังไงมันก็รูเขาใจไหม ทีนี้พดู ถึงเรื่องหลักพระ
วินัยทานแสดงไวชัดเจน ถาเรี่ยไรเพื่อตัวเองปรับอาบัติ ถาเรี่ยไรเพื่อผูอื่นไมปรับ นี่อันหนึ่ง
อันนี้มันบอกเรี่ยไรไมไดรับอนุญาต ทีนี้การเรี่ยไรเหลานี้เราก็ไมมี ไมวาเรี่ยไรเพื่อ
ตัวเองไมวาเรี่ยไรเพื่อสวนรวมเราไมมี อันนี้เมืองไทยของเราสะทานหวั่นไหวจะลมจมลงใน
ทะเลหลวง ในป ๒๕๔๐ เขาใจเหรอ จนกระทบกระเทือนทั่วประเทศไทย และเรื่องราวนี้
เขามากระทบเรา อานเหตุผลทุกสิ่งทุกอยางแลวเราประกาศกองขึ้นมา นี่เมืองไทยของเรา
จะจม ใครจะชวยกันยังไงก็ใหชวยนะ หลวงตาบัวจะพยายามเต็มกําลังความสามารถ เอา
เปนหัวหนาเลย พี่นองทัง้ หลายมีอะไรๆ เอาเขามาหนุนชาติไทยของเราใหขึ้นจากหลมลึก
นี่เรียกวาเรี่ยไรหรือ ประกาศทั่วโลกทีเ่ มืองไทยของเราที่กําลังจะจม ใหทราบทั่วหนากัน ให
ฟนขึ้นมา เราเปนผูประกาศเอง เราเรี่ยไรหรืออยางนั้นใชไหม
นี่เห็นไหมพระวินัยกับอันนี้มันเขากันไมไดเขาใจเหรอ มันหลับตาฟองเขามา จึงนา
หัวเราะ ก็พอดีเมื่อเร็วๆ นี้ก็เอากันแลวจะไลออก ตัวนี้ละตัวสําคัญไลออก เอาไวทําไมเอา
ขาศึกศัตรูเอามหาภัยเขามาไวแดนพุทธศาสนาทําไม ใหขับออก คนดีกวานี้ไมมีเหรอ ฟาด
เขาไปจนกระทั่งถึงนายกฯ ทางนูนก็เอากันละจะไลออก พอดีไดขอจากนี้ไปถึงครบเกษียณ
ยังไมยายจากนี้ไป ขอถึงวันครบเกษียณแลวก็จะลาออก ทางนี้ก็มัดกันเขาไป ขอหนึ่ง
กอนที่จะลาออกอยาสรางเหตุการณอะไรขึ้นมาในระหวางนี้หนึ่ง อันที่สอง การโจมตีทาน
หลวงตาบัวอยางนี้อยาทําอีกตอไป บังคับกันไว ยอมรับหมด คอยดูมันจะออกแงไหนก็ไมรู
ละ เราคอยฟงกับมันนะ
ก็เราไมมีเรื่องอะไรกับใคร เราทําแตประโยชน ทางนั้นหาแตโทษ หาแตฟนแตไฟ
เขาใจเหรอ นี่ละเรื่องราวก็มายุติตรงนี้ ถาพูดถึงเรื่องการทําประโยชนใหโลกนี่ไดรับ
อุปสรรคกีดขวางมาตลอดตั้งแตเริ่มตน แตก็ผา นผึงๆๆ ไมมีอะไรมากีดมาขวางไดเลย

๓
ขวางก็ฟาดขาดสะบั้นๆ มาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ นี่ก็ทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จแลว และเรื่องราว
กําลังขึ้นอยูอ ยางนี้ละ
จบตอนสอง ตอดวยตอนสามดังนี้ครับ
ตอนสุดทายนี้จะเปนคําตอบแกพุทธศาสนิกชนไดอยางดีที่สุด จากกรณีที่พระธรรม
วิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ผู
เปนพอแมครูบาอาจารยพระกรรมฐานสายวัดปา(ธรรมยุต) กลาวในการแสดงพระธรรม
เทศนาหลายครั้งวา
ไดถกู นายพลผูเปนใหญในสํานักงานพระพุทธศาสนาโจษอาบัติ
ปาราชิกวา อวดอุตริมนุสธรรม ทานผูชมทั้งหลายพึงใชสติปญญาพิจารณาธรรมตอไปนี้ซึ่ง
แสดง ณ วัดปาบานตาดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗
....พิจารณาเอาพี่นองทัง้ หลาย เราอยูในขวากในหนามในฟนในไฟแตเราเย็น
สบายๆ เราไมมีอะไรกับโลก โลกมีอะไรกับเรา เราก็ไมมี เต็มเม็ดเต็มหนวยอยูอยางนี้
นี่ละการชวยชาติบานเมืองที่วาสมบุกสมบันอยูในขวากในหนามก็คือเรา เพราะเรา
เปนหัวหนา เอะอะจะมาโจมตีเรา คือโจมตีเราใหขาดความเคารพนับถือของประชาชน
หลวงตาบัวไมดีอยางนั้นๆ ตามที่เขาโฆษณาโจมตี เมื่อคนขาดความเคารพนับถือแลว
เรียกวาหมดกําลัง พวกนี้เปนอาหารวางของเขาแลวเขาใจไหม เปนเครื่องมือของเขา
หมดแลว เขาจะกลืนชาติไทยของเราอยางไมตอ งเคี้ยว กลืนเลยๆ แตเวลานี้มันมีกางขวาง
คออยู คือหลวงตาบัวขวางอยู ไมค้ําคางมันอยู มันกลืนไมสะดวกมันจึงมาตีตรงนี้เพื่อจะ
กลืนสะดวก ใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วหนากัน
ก็มีอยูสองคนที่เปนกระดาน..ทางโลกก็คุณทองกอน คุณทองกอนนี่กต็ ัดคอรอง
เพื่อประเทศไทยของเราตั้งแตวันเริ่มแรกออกชวยชาติบานเมือง
คุณทองกอนเปนผู
เสียสละทุกสิ่งทุกอยาง เหมือนเราทีเดียวเลยชวยชาติบานเมือง เราก็ทําอยางพี่นอง
ทั้งหลายเห็น สองกษัตริยนี่ละ กษัตริยบัว กษัตริยทองกอน เขาใจไหม เปนกางขวางคอเขา
เขาจึงโจมตีเอาใหแหลกทีเดียวนะ โจมตีอยางไมมีเหตุมีผลอะไรเลย เราจะยกตัวอยางมา
ใหฟงเพียงขอเดียวก็พอ วาทองกอนไมมีเงินมีทองหรือวาไง (มีเงินในบัญชีเปนพันลาน
ครับ) นั่นละฟงซิ (เขาอางวามายักยอกเงินผาปาชวยชาติของหลวงตาไปครับ) นี่อันหนึ่ง
วายักยอกเงินผาปาหลวงตาบัวเอาไปกิน จะหมดหรือไมหมดไมทราบ วามีเงินในบัญชีต้งั
พันลาน นี่ละอยางนี้เปนตน
ความจริงแลวคุณทองกอนไมเคยเดินเขามาดูกรรมการที่นับเงินเลย แมแตหน
เดียว ไมเคยเห็น เงินเหลานี้เขาไมเคยเกี่ยวของ ไมเคยมาพบมาเห็นเลย แลวสุดทาย
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เขานั่นละเปนผูยักยอกเอาเงินหลวงตาบัวไปฝากธนาคารตั้งพันลาน อยางนี้เปนตน นี่
ปนขึ้นมาอยางนี้ไมมีความจริง
เพื่อจะทําลายคุณทองกอนใหขาดความนับถือของ
ประชาชน แลวกลืนไดงาย และก็ฆาหลวงตาบัวแบบเปนอาบัติปาราชิก เรี่ยไรเงินนี้
ผิดทั้งกฎหมายอาญา ผิดทั้งพระวินัย เขาก็จะเอาหลวงตาบัวลง เขาจะกลืนประเทศ
ไทยไดงาย ความหมายวา มันมีสองกษัตริยนี่ละที่เอาไมค้ําคางไวมันกลืนไมลงเขาใจเหรอ
นี่พูดใหชัดเจน มันพูดยังพูดได เราพูดตามเรื่องราวทําไมเราพูดไมได ใชไหม มัน
พูดไดอยางเปดเผย เราก็เอาอยางเปดเผยไดสบายๆ เลย อยางนี้จึงเรียกวาคูตอสูกัน หมัด
ไหนมา มา วางั้นเลยนะ สองหมัดอนุญาตใหมาทั้งสองหมัด ทางนี้ทั้งสองหมัด ถาหมัดเรา
ไมพอเราไปยืมหมัดหมามาก็ได ฟดกัน หมาเราอยูในวัดนี้มีหลายตัว เพียงจับหมามาตัว
เดียวหมัดมันเต็มหลัง พวกนี้เผนลงทะเลหมดสูเราไมได เอาละพอ เวลาสนุกก็สนุกบางซิ
พูดไดทุกแบบก็เราไมมีอะไรนี่ ใครจะวาอะไรมันก็ไมมอี ะไรกับโลก จะโจษทางนั้น
ทางนี้อยูในวงสมมุติทงั้ หมด ทานทัง้ หลายฟงเสียนะ เขาจะโจมตีแบบไหนๆ อยูในวง
สมมุติทั้งหมด อันนี้ไมไดอยูในวงสมมุติ เหนือหมดแลวมันสนุกดูเขาใจไหม เราพูดจริงๆ
เรื่องสังฆาปาราชิกนี้อยูในเรื่องสมมุติทั้งหมด เหนือหมดแลว เทศนเราก็เคยเทศนใหพระ
เณรฟง มีติดเทปไวดวย เอาไปฟงทัว่ ประเทศก็ได ทั่วโลกก็ได เทปของเราที่เทศนออกมานี้
บอกวาการปฏิบัติเวลาจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลว ขันธกบั จิต ขันธนี้เปนสมมุติ จิต
เปนวิมุตติอาศัยขันธอยู รับผิดชอบขันธ
เมื่อสมมุติคอื ขันธยังมีอยู
การประพฤติปฏิบัติรักษาหลักธรรมหลักวินัยก็ตอง
เปนไปตามสมมุติของขันธนี้ ไมใหแยกแยะจากกัน จิตที่บริสุทธิ์ก็เปนความบริสุทธิ์ ธาตุ
ขันธที่จิตบริสุทธิ์ครองอยูก็ตองประพฤติปฏิบัติตัวไป เชนเดียวกับพระผูรักธรรมรักวินัย
ทั้งหลายปฏิบัติแบบเดียวกัน จะกาวกายกันไมได ขัดของ แนะ เราก็พูดใหฟง บรรดาทาน
พระอรหันตทานปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเหมือนกันกับพระทั่วๆ ไป เพื่อรักษาสมมุติไว
พระบัญญัตนิ ี้พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้ๆ ก็ปฏิบัติตามนั้น แนะ เราก็พูด อยางนี้
เราเคยพูดอยูแลวนี่ พูดไปตามความจริง
ถาพูดถึงเรื่องจิตที่บริสุทธิ์หมดแลวเรื่องสมมุติ ไมวาจะดีชั่วประการใด หนักเบา
ขนาดไหนผานไปหมดแลว ไมไดมาเกี่ยวของกันเลย เชนอยางสังฆาปาราชิกนี้หมด
ยกตัวอยางเชน พระทัพพมัลลบุตร เขาฟองรองวาทานเปนปาราชิก พระพุทธเจายังทรง
พระชนมอยูต อนนั้น พระองคพูดในตํารานั้นทานพูดเพียงเปนคําสวยงามธรรมดา ถาหาก
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วาเปนคําพูดที่ใหเหมาะกันกับคําวาเขาโจษทานเปนปาราชิกนั่น ทั้งๆ ที่ทานเปน พระ
อรหันตแลวนี้ จะมีน้ําหนักมากกวานั้น นี่เขาวาทานเปนปาราชิก
พระองคทรงรับสั่งวาโจษเธอทําไม นั่นพระองครับสั่งนะ เพราะคําพระพุทธเจาก็
พอแลวแหละ ไปโจษเธอหาอะไร เธอเปนสติวินัยรูไหม คําวาสติวินัยคือรอบหมดแลว สติ
วินัยนี้ ก็วาอยางนั้น พูดเพียงเทานี้ แตถาใหพระพุทธเจารับสั่งจริงๆ จะไมเปนอยางนี้
ความรูสึกของเราจะหนักกวานี้อีก ตั้งแตเราตัวเทาหนูนี้มันยังหนักนะ เขาใจไหม หมัดนั้น
หนักมาหมัดนี้หนักไปเหมือนกัน นี่พระพุทธเจารับสั่งไวอยางนั้น ไมมีคําพูดทัง้ หลายก็
หมดแลว ไปโจษเธอทําไม เธอเปนสติวินัยแลว หมายความวาพนหมดแลว ความหมายวา
งั้น จบแคนี้ครับ
หลวงตา วันนี้ไมมีอะไรละ ชัดเจนหมดแลว การเทศนาวาการเราเทศนทั่วประเทศไทย
ธรรมะตั้งแตป ๒๔๙๓ มาโดยลําดับลําดา จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ถาจะนับเรื่องอรรถเรื่อง
ธรรมซึ่งเราเทศนตั้งแตตน มาจนกระทั่งบัดนี้ ป ๒๔๙๓ มานั่นก็เทศนสอนพระที่อยูใ นปา
ในเขาตลอดมา จนกระทั่งถึงมาสรางวัดปาบานตาด ถาเปนหนังสือจะสักกี่รอยเลม เปน
เทปจะมีจํานวนเทาไร เทศนสอนประชาชนทั่วโลก ทั่วเมืองไทย แลวนอกจากนั้นยังออกทั่ว
โลกอีกดวย ออกทางอินเตอรเน็ต ออกทางวิทยุ ออกทุกแบบทุกฉบับ ลวนแลวตั้งแต
ธรรมะของหลวงตาบัวปาราชิกนี้แหละที่เทศน
แลวเทศนทั้งหลายเหลานี้นั้น มีขัดของตรงไหน ขัดแยงกับธรรมของพระพุทธเจา
ตรงไหนที่มาเทศนนี้ ใหคัดคานขึ้นมา เราบอก ตั้งแตพื้นแหงธรรมจนกระทั่งถึงนิพพาน
เอา คานมา เราจะตามตอบใหหมด เราบอกอยางนี้เลยตรงๆ ธรรมะที่เราเทศนทั่วโลกนี้มี
พระองคไหนที่เปนปาราชิกแลวมาเทศนอยางนี้มีไหม
มีพระปาราชิกองคเดียวนี้แหละ
เทศนทั่วโลก อยาวาแตเมืองไทยเรา เทวบุตรเทวดาเราไมตองพูด ตั้งแตพูดเรื่องคนนี้มันก็
ไมยอมเชือ่ มันยังคาน ถาเอาเทวบุตรเทวดามาแลวพวกนี้หัวขาดเลย มันเอาหัวชนไมละซิ
มันไมยอมเชื่อ เอาหัวชนไมหัวขาดไปเลยมันก็ไมยอมเชื่อพวกนี้ จึงไมเอาเรื่องละเอียดนั้น
มาพูด พูดเฉพาะเรื่องทีเ่ ราเทศนสอนประชาชน ทั่วประเทศไทยเราดวย และทั่วโลกดวย
ออกทางทุกสิ่งทุกอยาง ออกหมด
นี่เราเทศนดวยความยืนยันจากธรรมะของเราที่ไดรูไดเห็นมาจากการปฏิบัติของเรา
ซึ่งเปนผลที่พอใจทุกชิ้นทุกอันทุกชั้นทุกภูมิมาตลอด ถึงพระนิพพาน เราเทศนหมดแลว
เหลานี้ถาผิดที่ตรงไหนใหคานมา พวกนักฟองเกงๆ นักโจมตีเกงๆ ใหโจมตีเขามา
ตรงไหนที่ผิด เอา อางเหตุผลมาเราจะเปนผูรับตอบ เวลานี้เรารอตอบอยูแลว จากธรรมะ

๖
ของเราทั้งหมดนี้มีจํานวนมากขนาดไหน มีพระองคไหนที่เทศนแบบเรานี่ กวางขวาง
มากมาย มีจํานวนมากที่สุดคือองคนี้ละ นี่ละเรื่องความจอมปลอมที่จะกลืนชาติบานเมือง
ของเรา มันออกมาอยางเปดเผย อยางหนาดาน พวกนี้หนาดานที่สุด แทรกอยูทกุ แงทกุ มุม
ทานทั้งหลายใหทราบ วาเวลานี้ในเมืองไทยเรามีตั้งแตพวกนี้แทรกอยูทกุ แงทุกมุม
การฟองการรองการโจมตีหาเหตุผลไมได มีแตจะตีจะฆาโดยถายเดียว ใหไดสมใจตนเองที่
เคียดแคนมาโดยลําดับจนกระทั่งบัดนี้ เวลานี้ก็เขาไปตั้งฟนตั้งไฟในวงศาสนานั่นแหละ ก็
สองกษัตริยนี้ละตัวสําคัญมาก มหาภัยคือสองกษัตริยที่ไดถกู ขับไลออกจากวงศาสนานี้ ให
เอาคนดีเขามาแทน อันนี้ไมใชคนดี มันเลวที่สุดแลว มหาภัยตอชาติตอ ศาสนาอยูในสอง
กษัตริยนี้แลว ใหไลออก ก็ไดพูดตะกีน้ ี้ มีรอกันเปนลําดับลําดามา ใหทานทั้งหลายทราบ
นี่ละเรื่องมหาภัยมันออกแงไหนๆ มีตั้งแตเรื่องโกหกทั้งนั้นพวกนี้ออก ไมวาฝาย
พระออก ไมวาฝายฆราวาสออก มันเปนสายเดียวกัน พระก็ไมตอ งเอาคําพูดกิริยาอาการ
ของพระมาพูด เอาเรื่องเปรตเรื่องผีมาพูดทั้งนัน้ เปนสายเดียวกันไปหมด อยางพวกนี้ก็ไม
มีเหตุมีผล โจมตีตลอด พระก็โจมตีตลอดมาอยางนี้ เปนสายเดียวกัน มันจะกลืนทัง้ ชาติ
กลืนทั้งศาสนาของเมืองไทยเราใหแหลกเหลวไปหมดไมมอี ะไรเหลือเลย ก็มีแตพวกเปรต
พวกนี้จะครองบานครองเมือง มันจะครองมูตรครองคูถอะไรก็คนไทยฉิบหายไปหมดแลว
นอกจากมันครองสวมครองถานเทานั้นไมเห็นมีอะไร เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ ทาน
ทั้งหลายจําใหดีนะ
เวลานี้ขาศึกกําลังเกิดในชาติไทยของเราอยางเปดเผย ออกมาโดยลําดับ อยางโจมตี
นี้หาเหตุหาผลไมได ฟงเอา พวกนี้หรือพวกจะครองบานครองเมือง พวกที่มีแตเปรตแตผี
หาเหตุหาผลไมไดนี้ พูดออกมาคําไหนมีแตไฟเผาบานเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนาทั้งนั้น
พวกนี้เหรอเปนพวกที่จะครองบานครองเมือง เอาไปพิจารณาอีกนะขอนี้ เอาละพอ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

