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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๕ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

เบยดเบยนท ล ยศ สน

ก&อนจงหน
เราเดนไปกลางคนเงยบๆ มดๆ ขบขนดนะ ไปกลางคน น.&นไปเทยวด.ทาง
จงกรมด.พระท/าความเพยร เราก0ไปมดๆ แบบขโมย ทน3พระก0เดนจงกรมอย.&มดๆ อย.&
ในทางจงกรม ไปโดนกนในทางจงกรม กลางคนเงยบๆ นะ ขบขนด เราไปจนกระทงหา
ทางออกไม&ได พระตองบอกทางออก เขาไปน.นไปด. นนเห0นไหมล&ะ ไปด.พระท&านเดน
จงกรมเงยบๆ กลางคน ไม&จดไฟ เราก0ไปเงยบๆ กลางคน ไม&จดไฟเหมอนกน เราน
เป6นตวขโมยว&าง3นเถอะ พระท&านก0ภาวนาเงยบๆ ไปโดนเอาๆ บางแห&งพระท&านบอก
ทาง หาทางออกไม&ได นละความเสาะแสวงต&อหม.&ต&อเพอน เจตนาของเราขนาดน3นนะ
เพราะรบหม. & เพอนไวน3ร บไวเพออรรถเพอธรรมจรงๆ เพราะฉะน3 น เรอง
โลกามสอย&ามาย&งส/าหรบวดน3นะ ใครอย&าเอาทฐมานะอวดร.อวดฉลาดนกปราชญแหลม
คม อวดต/าแหน&งเศรษฐกฎ>มพมาวดน3 อย&าเอามาว&าง3นเลย เรารบน3รบเพอธรรมลวนๆ
ไม&ไดรบเพราะเห0นแก&สนจางรางวลโลกามสต&างๆ เราไม&มอย&างน3น ก0มแต&ธรรมลวนๆ
ไม&ว&าคนทกขคนจนคนมงคนม มาดวยความเป6นธรรมมาเถอะ เราบอกเลย ถามาอย&าง
อวดกามอย&ามาวดน3 ไม&ไดทนทกบเรานะ ถามาเพอเป6นอรรถเป6นธรรมใหมา ถาเพอ
เป6นโลกเป6นสงสาร เพอทฐมานะ อวดกาม อย&ามาวดน3 ไม&ใช&ธรรม รบไม&ไดนะอย&างน3น
ถามาเพอธรรม เอา มา ไม&ว&าจะทกขจนขนแคนขนาดไหน เศรษฐกฎ>มพ เอา มา เป6น
อย&างน3นละธรรม
ธรรมเหนอทกอย&าง เพราะฉะน3นทเราพ.ดตะก3น3เราไปน เรารบพระไวเพอธรรม
ไปจ?งตองซอกแซกซกแซ0กด.ความพากเพยรของพระเป6นยงไง สมเจตนาไหมทมา เรา
แทบลมแทบตายนะรบพระ ตามธรรมดาปAละหาสบๆ ฟาดปAน3 ๕๘-๕๙ จนไดดพระท
รบไว รบแลวก0ด.พระผ.ปฏบตอรรถธรรมเป6นยงไงๆ ถาเลอะเทอะไม&เป6นท&าแลวไล&หนๆ
ไม&เอา มนหนก เวลาน3ธรรมจะไม&มปรากฏในโลกแลวนะ เฉพาะวงราชการดวยแลวเรา
สลดสงเวชนะกบทางศาสนา เฉพาะอย&างยงคอเราเป6นผ.น/า น/าพนองท3งหลายทางดาน
ศาสนา ท3งสงเคราะหทางดานวตถ และแนะน/าสงสอนน3 เราสะอาดทกอย&าง ไม&มอะไร
มาเจอปนไดเลยข?3นชอว&าความสกปรก
ทน3จ?งแยกออกไปทางบานเมอง เฉพาะอย&างยงวงราชการ วงรฐบาล พ.ดใหมน
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ชดๆ เลย สกปรกมอมแมมยงกว&าหมา หมาเขาถาน หมาเขากนของสกปรก พวกน3ชอบ
ของสกปรก เทยวบบเทยวรดเทยวกดเทยวกนเทยวกลนไปทกแห&งทกหน ไม&ม อะไร
เกนพวกวงราชการ เขาถ?งรฐบาล อะไรทจะเป6นการท/าลายหวใจและทรพยสนประชาชน
พวกน3ชอบนกๆ พวกน3พวกหาเศษหาเลยหาอย.&หากน หาใหญ&หาเล0ก เศษเลยก0ม กน
ใหญ&ๆ ก0ม อย.&ก บพวกน3หมด พวกน3ก นไม&พอ มนน&าสลดสงเวชเมอเทยบกบศาสนา
แลว ศาสนาสะอาดขนาดน3นละ
เวลาน3ก0ก/าลงกระทบกระเทอนเรองวทย เอา พนองท3งหลายฟFงนะวทยน3น&ะ
เสยงธรรมน3ท/าประโยชนใหแก&โลกมาต3งกปต3งกลปGแลว เรองเสยงอรรถเสยงธรรม
เสยงน3ออกทางวทยเพอเป6นประโยชนแก&โลก น3ก/าลงถ.กกลนถ.กแกลงถ.กบบบงคบแง&
ต&างๆ ในทางวทยนะ มนออกมาจากเปรตตวไหนในวงราชการ มอย.&ในวงราชการตว
เปรตตวใหญ&ๆ คอยฟFงนะพนองท3งหลาย หวใจของชาวพทธเราทวประเทศไทย คอย
ฟFงเสยงเปรตตวน3มนจะแสดงอ/านาจออกมา แสดงออกมาแง&น3นแง&น3 ว&ากระทบทางน3น
กระเทอนทางน3 การบานการเมอง มนหากว&าไปละหาเรองบบบงคบศาสนา เวลาน3ออก
ทกแง&ทกทางนะ วทยต3งทางไหนมนต3งก/าหนดกฎเกณฑใหความกวางความแคบ ความ
ส.งความต/า จากน3นก0หาว&า ไปเบยดเบยนท/าลายวงราชการ เช&นฝายทหาร เป6นตน นละ
หาอบายวธท/าลายศาสนา ก0เท&ากบท/าลายหวใจคนท3งชาตทเดยว
ตวแสบๆ น3อย.&ในวงรฐบาล เอา พนองท3งหลายจบตาด. เรองวทยนพนองท3ง
หลายฟFงทกคนๆ ทวประเทศไทย วทยคอเสยงธรรม เสยงธรรมน3เป6นหวใจของชาว
พทธเราท3งประเทศ ไออ?งอ&างตวน3มนก/าลงท/าลาย มนแผลงฤทธKอย.&ในวงราชการเวลาน3
มนไม&ออกชอ แต&ประชาชนเขามารองเรยนเรามากแลวๆ เรายงไม&ถ?งคราวออกจะระบ
ชอมนนะ พวกประชาชนหรอวงราชการทเขามาบอกเราๆ เขาออกมาจากการสงงาน
ของมน เพราะวงราชการดวยกนจะตองอย.&ในอ/านาจของมนทสงงานน3นน3 ก0เขาไปหาตว
มนจนได
เวลาน3ก/าลงกดกนวทยเสยงธรรม กระทบกระเทอน รอยเอ0ดเมอวานน3เขาก0มา
บอก เขามาบอกอย&างน3ละ มนเอาทหารมาเป6นเครองมอ ว&าสถานทนเป6นสถานทของ
ทหาร ใหทหารออกมาไล& เราสงไปเลย เราพ.ดจรงๆ มาไล&วทยไม&ใหมแถวน3น รอยเอ0ด
ทเขาต3งจะไม&ใหม
หลงจงหน
วงสะพงน3ตดเขาไปเลย ถาไปทางจงหวดเลยแลวเล3ยวไปน3มนทางยดยาวกว&า
กนต3ง ๒๒-๒๓ กโล เราตดไปน3 ๒๒-๒๓ กโลก0เท&ากบ ๔๐ กว&ากโลท3งไปและกลบ
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เราตดเขานออกมาน3เลย ส&วนมากเราไปแต&วงสะพงตดออก เขาเรยกสานตม ตดออก
สานตม ทางก0ด มนไปเขามากกว&าไปทางใหญ&ก0จรง แต&ทางก0ราบรนดคดเค3ยวบางก0ไม&
เป6นไร เพราะทางกวาง ก0ไม&เห0นมรถเป6นอนตรายทไหน เราผ&านไปผ&านมาทางสายน3ก0
เรยบรอยเหมอนกนหมด ตรงไหนทคดทออมเขาก0เขยนตดปNายไว ปNายน3คอปNายแห&ง
ความปลอดภย ปNายขางทางทเขาเตอนไวๆ คอปNายแห&งความปลอดภย ถาใครด.ใคร
อ&านตามน3นแลวปฏบตตามน3นจะปลอดภย
กรมทางหลวงนนแหละเขาตดปNายทางคดทางออมอะไรๆ เขาบอกไวหมด แต&
พวกเรามนด3อ พวกขบรถมนด3อ ทไหนคดโคงเขาก0บอกชดเจนมาก คดออมอย&างน3นะ
ก0เพอปNองกนชวตของประชาชน แต&ประชาชนเสยเองมนด3อดาน เหตทเป6นอนตราย
เพราะฝOนขอประกาศแห&งความปลอดภยของเขา เขาบอกไวหมดชดเจน เราอ&านด.
พจารณาไป มแต&ปNายแห&งความปลอดภยๆ ท3งน3น ไม&ไดเขยนไวว&าปNายเป6นอนตรายนะ
แต&พวกรถพวกรามนด3อต&างหาก ทเป6นอนตรายคอฝOนปNายเขา เขาเขยนบอกไว ทางคด
ทางออมทตรงไหนเขาจะบอกไวๆ ถาปฏบตตามน3นไม&เป6นภย เราไปทกวนๆ ไปส&ง
อาหาร ทางโรงพยาบาลต&างๆ ก0มาโกดง เราจดใหๆ พรอม เมอวานเขาก0มาสามสโรง
อย&างน3นเป6นประจ/า คอเราไปเราไปซอกแซก เขามาตามอธยาศยของเขา เราไปนไป
ตามทซอกแซก จ/าเป6นๆ เราเขาๆ ไม&ไดไปทวๆ ไปนะ
วนน3พ.ดถ?งเรองวทยเสยงอรรถเสยงธรรมทสอนประชาชน เพอธรรมจะไดเขาส.&
จตใจของประชาชน พวกยกษพวกผมนอย.&ในวงรฐบาล ตวแสบๆ มนอย.& ในวงการ
รฐบาล สงการน3นออกมา สงการน3ออกมา ไอตวแสบๆ ตวน3มกจะสงการไปทางเบยด
เบยนท/าลายศาสนาและจะคว/าศาสนาโดยอบายต&างๆ ตลอดมา เช&นอย&างวทยน มน
สมบตอะไร เป6นขาศ?กกบใคร วทยก0มอย.&ทวโลกทวไป ไม&เห0นไปหกหามเขา วทยเสยง
อรรถเสยงธรรมผาดโผนโจนทะยานทไหน พอจะท/าลายสมบตของคนท3งประเทศให
เสยไปเพราะวทยเสยงธรรม เราก0เอามาพจารณาหมดนะเหล&าน3 วทยเหล&าน3เป6นเสยง
อรรถเสยงธรรมเขาส.&จตใจ จะไดร.เหตร.ผลร.ดร.ชว สงบจตใจ บานเมองก0จะสงบร&มเย0น
จากเสยงอรรถเสยงธรรม แลวไปกดไปกนท&าน3นท&าน3ๆ อย&างน3นอย.&ตลอด
เมอวานน3เขาก0มาบอก ทรอยเอ0ดเขาก0มาบอกเรานแหละ ว&าทางฝายทหารมา
ใหยายใหเลก ด.ว&าอย&างน3นละไม&ช ด แต&ว&าวทยน3อย.&ทนไม&ไดมนเป6นเขตทหาร ทหาร
เป6นล.กของใคร ถาไม&ใช&ล.กของประชาชนชาวพทธจะเป6นล.กของใคร ผ.สงมาน3นคอใคร
เป6นใคร เราก0บอกตรงๆ อย&ายาย เขาใหไปหาเขาทางทหารก0อย&าไป เราบอก นเราจะ
ต3งปNอมซดละทนนะ มนท/าลาย เอาละเรา เราดวยความเป6นธรรมไม&ถอย ไม&มถอยใคร
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อนน3เป6นหวใจของประชาชนท3งประเทศ เป6นเรองเล0กนอยเมอไร ทเราตานทานไวน3
ตานทานขาศ?กทจะมาท/าลายจตใจของคนท3งประเทศเสยหายตรงไหน นละทเราพ.ดเมอ
วาน สงขาดไปเลย เขาจะใหโยกยายหรอใหท/าลายอะไรๆ หยด บอกง3นเลย ไม&เคลอน
ใหอย.ค& งท เขาสงใหไปหาเขาอย&าไป นละทนจะเอาละนะ
วงวทยทกวงเกยวกบเรองอรรถเรองธรรมทจะสอนคนไทยเราซ?งเป6นชาวพทธ
สอนทวโลกน3มจ/านวนมากขนาดไหน นอกน3นเราไม&เห0นมอะไร วทยเสยงอรรถเสยง
ธรรมท/าไมจ?งเป6นภยต&อหวใจของสตวโลกทเขาอาศยธรรมมาเป6นประจ/า มอย&างเหรอ
มเหตมผลทตรงไหน เราพจารณาหมดนะเหล&าน3 ไม&ใช&พ.ดส&มสส&มหา เราพ.ดดวยเหต
ดวยผลทกอย&าง อย&างทว&ารอยเอ0ด อย&าเคลอน อย&าโยกยาย สงใหไปหาทหารอย&าไป
เราบอกเลย มเหตผลอะไร เอา ว&ากนมา ประชาชนก0เป6นคน อ/านาจอนน3มาจากไหน
ปาๆ เถอนๆ น ไปเบยดเบยนท/าลายวทยเสยงธรรมน3ทกแห&งทกหน ต3งแต&ตวแสบๆ
มนอย.&ในวงรฐบาลเวลาน3 ตวแสบๆ มนไม&ออกตวนะ มนสงการสงงานออกมา เราสบ
เขาไปๆ ก0ไปถ?งตวน3
วงราชการต&างๆ มนสงออกมาๆ ออกมาจากไหนๆ มาเกยวของกบเรา สบเขา
ไปๆ ไปหาตวน3ละ ตวแสบๆ อ? งอ&างตวน3ม นอย.&ในวงรฐบาลเวลาน3 มนสงการสงงาน
ออกมาแบบท/าลายชาต ศาสนา พระมหากษตรยท3งน3นละ เราอยากพ.ดอย&างน3เลย เรอง
ศาสนาไม&มช3นด ทมนจะมาส&งเสรมนดหน&อยไม&เคยม มแต&เบยดเบยนท/าลายทกแบบ
ทกฉบบตลอดมา เรอยมาอย&างน3 เราน/ามาพ.ดชดๆ อย&างน3 เพราะเราสบทราบอย.&
ตลอดเวลา เราฟFง-ฟFงเอามาพจารณาจรงๆ พจารณาโดยเหตโดยผล ไม&ไดใส&รายปNายส
ต&อผ.ใด เราไม&มอย&างน3น
วทยเสยงอรรถเสยงธรรมทจะเขาส.&หวใจประชาชนใหปฏบตดปฏบตชอบตาม
อรรถตามธรรม เพอความร&มเย0นของชาต ศาสนา พระมหากษตรยของเรา เป6นความ
เสยหายทไหน และไปท/าลายผ. ใดนซ แลวมนมามแต&เรองวทยของธรรมๆ นะ ตว
แสบๆ ตวท/าลายศาสนาเวลาน3อย.&ในวงรฐบาล ช3เขาไปเลย เราสบเขาไปโดยล/าดบ ยง
ไม&ระบเท&าน3นเอง มาจากราชการหน&วยไหน สงมาว&าไง หน&วยน3รบสงมาจากไหน สบ
เขาไปๆ ก0เขาไปหาจดน3นละๆ จดตวแสบๆ อย.&ล?กๆ อย.&ในน3น มนไม&แสดงตวนะ แต&
มนแสดงลวดลายออกมาอย&างน3ละ เห0นชดๆ อย&างน3 ตวแสบๆ อย.&ในวงรฐบาลไทย ท
น3รฐบาลไทยท3งรฐบาลเลยกลายเป6นรฐบาลเพชฌฆาต สงหารท/าลายชาต ศาสนา พระ
มหากษตรย ไปในตวแลวเวลาน3
น3ก0เคยพ.ดแลวคราวทแลวน3 เขาไม&พอใจในรฐบาลชดน3 เป6นรฐบาลเพชฌฆาต
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รฐบาลอ/า นาจบาตรหลวงปาๆ เถอนๆ มากดฉกมากนทกแบบทกฉบบ บบบงคบ
ประชาชน เราก0เคยไดพ.ดแลว จนกระทงกระเทอนถ?งนายกรฐมนตร นายกรฐมนตรก0
เป6 นล. กศษยของวด เป6นยงไงกนถ? งไม&พ จารณาบาง ประชาชนเขาเดอดรอนกนท3ง
ประเทศเพราะรฐบาลชดน3 เป6นยงไงนายกของเรา เราก0ไดพ.ดแลวน นายกเราคออะไร
มนเอานายกเป6นเครองมอ ตวแสบๆ มนอย.&ขางในมนบบนายกไวเวลาน3 พ.ดชดๆ อย&าง
น3แหละ ตวน3เองตวบบนายก
นายกก0ม แต&ช อนายกๆ มนเอานายกเป6 น เครองมอของมนเหยยบท/ า ลาย
ประชาชน ตวแสบๆ อย.&ล?กๆ อ?งอ&างตวน3 อ?งอ&างตวแสบๆ อย.&น3ละเวลาน3 มนท/าลายทก
แบบทกฉบบ เฉพาะอย&างยงท/าลายศาสนาน3ส/าคญมาก เป6นหวใจของชาวพทธเราท3ง
ประเทศเลยเทยว ท/าลายเอาอย&างมากทเดยว เราอดไม&ไดจ?งตองพ.ด เพอประชาชน
เพราะเราสงสอนประชาชน เราไม&มช3นอะไรเลยทจะตดไมตดมอมาส/าหรบเราทช&วย
ประชาชน เราไม&มเราไม&เอา เราปล&อยหมด เราท/าประโยชนใหโลกสมบ.รณเต0มทตาม
ก/าลงของเรา เรยกว&าเต0มก/าลงความสามารถของเรา เมออะไรเขามากดมาขวางการท/า
ประโยชนแก&โลกแก&คนท3งประเทศน3มนก0อดไม&ได ตองพ.ดบางซ
ทางภาคใตลกเป6นไฟอย.&เวลาน3 เขาก/าลงจะกลนคนท3งประเทศมนไม&ไปด.เหรอ
มนท/าไมถ?งมาท/าลายศาสนา ซ?งเป6นเครองพยงหวใจคนท3งประเทศใหข?3นส.&ความสงบร&ม
เย0นเป6นสข มนมาเบยดเบยนหาอะไร ทท/าลายกนอย.&เฉพาะภาคใตเวลาน3 สามจงหวดน3
ละพล?กพลน ท/าไมมนไม&ไปใชอ/านาจบาตรหลวงทางน3น มาใชอะไรกบประชาชนซ?งไม&ม
โทษมกรรมอะไร มาใชหาอะไร สงทเป6นโทษเป6นกรรมต&อชาต ศาสนา พระมหากษตรย
อย.&ทางภาคใตเวลาน3 ท/าไมมนไม&ไป มนมาบบบงคบหาอะไรอย&างน3 เรองเครองส&งเสรม
ชาตต&างหากเหล&าน3 ไม&ใช&เครองท/าลายชาต น3นเป6นเครองท/าลายชาต ศาสนา พระมหา
กษตรยไปในตวเสร0จ ท/าไมมนไม&ไป มนบกเขามาหาอะไรอย&างน3 ถามนไม&โง&เกนหม.
เกนหมาไปแลวจะเป6นใครไป ไอตวน3โง&กว&าหมา หมามนไม&หากดฉกอย&างน3นะ ตวน3เก&ง
กว&าหมามากทเดยว ถามสองตวข?3นไปน3ชาตไทย ศาสนาไทยอาจจะล&มจมก0ไดดวยหมา
ตวน3ละ
มนพล?กก?กกอเหลอเกน ตวน3ตวแสบทสดในวงชาต ศาสนา พระมหากษตรย
ตวแสบอย.&ในจดน3เอง แลวก0รวมเขาไปหารฐบาล เขาถ?งต/าหนรฐบาลซ ว&าเป6นรฐบาล
เพชฌฆาตแลวเวลาน3เขาว&าอย&างน3น เราพ.ดเป6นเสยงธรรม ค/าวพากษวจารณอะไรๆ
เขามาหาเราดวยความเชอถอศาสนาเชอถอธรรม เขาไวใจเขาก0ส&งเขามาๆ เราก0เอา
เงอนน3ออกอธบายตามเหตตามผลกลไก ใหเราไปเห0นเองเราไม&ไปเห0น ถาหากว&าเราไป
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เห0นเองหนาผากแตกเลย ฟาดหนาผากมนเลย ไม&ตองมาสอนแวๆ อย&างน3ใหเสยน3/า
ลายละ เอาฝามอฝาเดยวฟาดหนาผากมนเลยพวกน3 ส.เป6นบามาจากไหนพวกน3 ส.จ?งมา
เป6นรฐบาลของคนไทยซ?งมสมบตผ.ดเต0มตว เหอ พวกน3น&ะ พ&อแม&ส.เกดมาจากโคตร
ไหนเราจะว&าง3น ส.จ?งมาท/าลายชาต ศาสนา พระมหากษตรยไดอย&างโจ&งแจงไม&อายอะไร
บางหรอ ไม&อายประชาชนเหรอส.นะ& ออกจากน3นก0ส.นละซ เขาใจไหม
มนพล?กนะชาต ศาสนา พระมหากษตรย เราช&วยเต0มเม0ดเต0มหน&วย เรยกว&า
เราไม&เ อาอะไรตดไมตดมอ ช&วยชาตมาตลอด ไม&ม อะไรตดตว ช&วยท3 งหมดๆ เลย
สมบตเงนทองขาวของมเท&าไรหมด เขาถวายมาหาเราก0สกแต&ไดยนเขาถวาย เออ เท&า
น3นละ ลงหมดออกหมดไม&มเขามาหาตวเลย เราท&มลงขนาดน3น ท&มเพอชาต ศาสนา
พระมหากษตรยของเรา เราอมเต0มก/าลงความสามารถ เพราะฉะน3นใครทจะมาเหยยบ
ย/าท/าลายอย&างหาเหตหาผลไม&ไดน3จ?งไม&ไดส/าหรบเรา ปากมเอาเลย ต3งแต&หมามนม
ปากมนยงเห&า คนมปากไม&ใหเห&าใหหอนบางไดหรอ นละปากพระเห&า-เห&าอย&างน3 ฟFง
เอา เห&าแบบพระไม&ไดเห&าแบบหมา เห&าแบบหมากบแบบพระเขากนไม&ได
อย&างไอหยองเราเดนเขาไปครวหามน มนเห&าวอกๆ เคยถ.กไมเรยวหนหน?ง
ไอหยองมนโมโหจนกระทงปานน3เลยไม&หายนะกบเรา เราเดนเขาไปในครวมนเห0นเรา
มนก0เห&าเรอยๆ เห&าสนกปาก มนไม&ไดคดว&าเรามไมเรยวตดตวไปซ เห&าวกน3นเวยนน3
เห&าเรอย เห&าสนกมนไม&ร.ซ พอเห&ามาใกลๆ เอาไมเรยวฟาดหลงน3เผ&นเลย ต3งแต&น3นมา
อย.&ใตถนเห&า ไม&ออกมาเห&า นนม?งเห0นไหม ต3งแต&น3นมาไอหยองเห0นเราไม&ไดนะ เห&า
เลย เราก0ขบขน มนเห&าอย.ใ& นน.นละ เป6นอย&างน3นละปากหมามนเห&าไปอย&างน3น แต&ปาก
หมาก0ไม&พนไมเรยว ปากคนก0อะไรไม&ร.ละ ใหฟFงก0แลวกน ปากคนมนเป6นพษนนะไม&
เหมอนปากหมา
สงทจะเป6นภยต&อชาต ศาสนา พระมหากษตรยเรามนเป6นมาอย&างน3 ส&วนมาก
มนเป6นมาจากส&วนใหญ&ๆ ทล/าบากมากอย.&นะ มากดขบงคบประชาชนโดยหาเหตผลไม&
ได ถออ/านาจปาเถอนมาบบบงคบ คนไม&ใช&คนปาเถอนมนฟFงไดน ผดถ.กชวดฟFงได
ดวยกน ไม&ว&าเด0กผ. ใหญ&เขาใจท3งน3น ค/าพ.ดค/าจาค/าบงคบบญชามาแบบไหนมนร.น
ส&วนทควรฟFงก0ฟFง ส&วนทปฏบตตามก0ปฏบต ไม&ควรปฏบตตามไม&ปฏบต บอกอย&างน3
เลย อ/านาจลนฟNามาน3 น3ก0จะเอาเหนอฟNาข?3นใส&กนเลย เขาใจเหรอ อ/านาจลนฟNาน3ก0เอา
เหนอฟNาข?3นซดกนเลยซ ก0หวใจคน มนร.จกดจกชวทกคน จะมาบบบงคบส&มสส&มหาได
เหรอ
วนน3ก0เป6นวนพระ ต3งใจภาวนานะพวกมาอย.&ในวดในวาน อย.&ในวดนอกวด วน
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น3เป6นวนพระใหถอเป6นวนส/าคญของจตใจของชาวพทธเรา ใหภาวนาๆ ใหมความสงบ
เย0นใจ ทโลกมนดดด3นน3คอกเลส มนผลกดนออกไปใหเป6นฟOนเป6นไฟเผาโลกเรอย ถา
มธรรมเป6นน3/าดบไฟเขาไปจะสงบ จะไม&แสดงมากนกท3งส&วนใหญ&สว& นย&อย ยงส&วนใหญ&
มอรรถมธรรมดวยแลวประเทศไทยเราจะร&มเย0นมากทเดยว แต&นมนมแต&ยกษแต&ผซมา
ครองบานครองเมอง เอายกษเอาผมาครองบานครองเมองเดอดรอนว&นวายกนทว
ประเทศ ปล&อยตวไหนเขาไปในวงรฐบาล ก0เหมอนปล&อยหมาเขาถาน ตวไหนไดเขา
แลวไม&ยอมออกนะ
เคยเห0นไหมปล&อยหมาเขาถาน ตวไหนมนวงออกมาไม&ม เขาไปแลวไม&ออก
จบหางด?งออกมานหางขาดมนยงไม&ยอมออกหมาเขาถาน อนน3พวกเปรตพวกผเขาวง
รฐบาล เขาวงรฐบาลก0เหมอนถานนนแหละ ไดเขาวงรฐบาลแลวเหมอนปล&อยหมาเขา
ถาน ลากขามนออก ขาขาดมนยงไม&ยอมออก ยงบนเขาไปๆ อยากร/าอยากรวยทกสง
ทกอย&างอย.&ในน3นหมด อย.&ในสวมในถานน3นหมด สวมถานเป6นทผลตความชวชาลามก
ใหพวกน3 เพราะถานเป6นของชวชาลามก พวกน3เขาไปในน3นแลวทองปองยงไม&ยอมออก
นะ มนน&าทเรศจรงๆ วงรฐบาลทเต0มไปดวยความโลภ ความโกรธ ราคะตณหา เป6น
อย&างน3นละ หาความสงบสขร&มเย0นไม&ได เราจ?งทเรศนะ
คร3 น เวลาอยากเป6 น นายกรฐมนตร อยากเป6 นผ. ใหญ&น 3 โห ประกาศลนจน
ประชาชนเดอดรอนท3งแผ&นดน ใหไปหย&อนบตรให หย&อนบตรพอเป6นนายกฯข?3นมา
แลวเป6นยกษข?3นมาพรอมกน กนทกแบบทกฉบบ กนทกแง&ท กมมอย.&ในวงสวม ถาน
ใหญ&คอรฐบาลน3น กนดวยกนหมด คนน3กนแง&น3 คนน3กนแง&น3น แบ&งสนปFนส&วนในวง
ของตวเอง วงศญาตของตวเอง เป6นพรรคเป6นพวกไป กนกนไปเรอยๆ ยงแต&ภาคเท&า
น3น ถาภาคเขาไปเกยวของแลวโลกน3กระเทอนมากนะ ค/าว&าภาคมนเป6นชาตนนะ มน
อย.&ในพรรคในพวกน3ก&อน กนกนอย.&น3แหละ เดอดรอนว&นวายมากประชาชน นละธรรม
กระจายเขาไปอย&างน3ละ เอา ผดถ.กดชวมหรอไม&มทว&าอย&างน3น&ะ มนมเต0มในวงรฐบาล
นะนน ทอนเขาก0มแต&ไม&ใช&ทบงการใหฉบหายวายปวงเหมอนวงรฐบาล วงน3เอาใหฉบ
หายวายปวงก0ได ใหเจรญร&งเรองก0ได เราจ?งเขาไปตรงน3ละ เอาละวนน3เทศนเพยงเท&า
น3น
ผก กบ อนน3เป6นรายชอสถานวทยเสยงธรรมเพอประชาชน มดงต&อไปน3นะ
ครบ
๑ วดปาบานตาด อดรธาน ๒ ทสวนแสงธรรม กรงเทพมหานคร ๓ จงหวด
ลพบร ๔ นครราชสมา ๕ ขอนแก&น ๖ สกลนคร ๗ อบลราชธาน ๘ บรรมย ๙ สรนทร
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๑๐ รอยเอ0 ด ๑๑ ศรสะเกษ ๑๒ ระยอง ๑๓ เพชรบร ๑๔ พงงา ๑๕ สงขลา ๑๖
ประจวบครขนธ ๑๗ น&าน ๑๘ เชยงใหม& ในอ/าเภอเมอง ๑๙ เชยงใหม& ทอ/าเภอแม&อาย
๒๐ พะเยา ๒๑ พษณโลก ๒๒ ล/ า ปาง อนน3 ก ระจายเสยงเรยบรอยแลว ต3ง แต& ๑
สงหาคม ๔๘
ต&อไปน3เพมเตมอก ๗ สถาน มดงต&อไปน3
๑ จนทบร ๒ ลพบร ๓ ชลบร ๔ เชยงราย ๕ อดรธาน อ/าเภอวงสามหมอ ๖
พทลง ๗ นราธวาส รวมท3งหมด ๒๙ สถานครบ
หลวงต ๒๙ สถานทออกจากน3 ทวประเทศละเดUยวน3 ก/าลงกระจายออกทก
ภาค เวลาน3ออกทกภาคแลวเดUยวน3 ก0มเท&าน3นละ ใหพร
รบฟFงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.luangta.com หรอ www.luangta.or.th
และรบฟFงจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

