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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๘ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
หน�าด�านท�าลายศาสนา

(ก�ณฑ�น��หลวงตาเมตตาตรวจ-แก�ไขเป นลายม!อด�วยองค�ท$านเอง)
น��ก$จะได�เต�อนท*านท�+งหลายไว� เวลาน�+พวกเราท�+งหลายหมดท�+งประเทศท��ท*านผ0�ม�

ความจงร�กภ�กด�ต*อชาต3ศาสนาของตน ก5าล�งต*างท*านต*างขวนขวาย ไม*ได�ค5าน6งถ6งว*า
ความม�ความจน ม�เท*าไรอ�ตส*าห�ขวนขวายตลอดมา จนกระท��งบ�ดน�+แล�วทองค5าเราก$ได�
ถ6ง ๙๕ แท*งแล�วนะ ถ�าเป9นก3โลก$ ๑,๑๗๗ ก3โลคร6�งแล�วทองค5าท��ได�เวลาน�+ แต*ก*อน
จร3งๆ เราขาดอย0* ๘๗๕ ก3โล ท��จะต�องหามาให�ครบ ๑๐ ต�น ขาดอย0* ๘๗๕ ก3โล ท�น�+เรา
ท�+งประเทศอ�ตส*าห�ขวนขวายมา มาได�ทองค5าระยะน�+ต�+ง ๑,๑๗๗ ก3โล เร�ยกว*าเพ3�มข6+น
ไปอ�ก แล�วท�น�+รวมทองค5าเวลาน�+ได� ๙๕ แท*ง ซ6�งเขาก5าล�งหลอมอย0* หลอมก$จะมาด�วย
ความแน*นอน เพราะตกลงก�นเร�ยบร�อยแล�ว ต3ดหน�+ก$ต3ด ต3ดเพ��อจะให�ได�

น��ก$เป9นก5าล�งของพ��น�องชาวไทยเราท�+งประเทศ หลวงตาก$อดว3ตกว3จารณ�ไม*ได�
ก�บพ��น�องชาวไทยเรา ส5าหร�บจะว3ตกว3จารณ�ก�บหลวงตาน�+เร�ยกว*าไม*ม�ในสามแดนโลก
ธาต�น� + เราบอกเราไม*ม�อะไรเลย ม�แต*ความเมตตาล�วนๆ ท� �ช *วยพ� �น�องท� +งหลายท� +ง
ประเทศในไทยของเรา ท��อ��นเราก$ช*วยแต*ไม*ได�มากเหม�อนประเทศไทยของเรา จ6งอด
เป9นห*วงไม*ได� ท��เวลาน�+ชาต3ไทยของเราขวนขวายหามาในส3�งท��เป9นมหามงคลแก*ชาต3ของ
ตน ในขณะเด�ยวก�นมหาภ�ย-มหาโจร คนอ�นธพาล พระอ�นธพาล ก$ก5าล�งอาละวาดชาต3
ไทยของเราท��วประเทศเหม�อนก�น ร0�ส6กจะหนาแน*นข6+นไปโดยล5าด�บ มากมายข6+นไป

ก*อเร��องราวข6+นมาท��จะท5าลายชาต3ของเรา ท�+งฝCายชาต3ฝCายศาสนาเด3นแต�มเด�ยว
ก�น แผนเด�ยวก�น แบบไม*ม�ศ�ลม�ธรรมเข�าแทรกเลย ม�แต*ความม�ทะล�ด�ด�นท��จะเอาให�ได�
อย*างใจของต�วเอง และพวกของต�วเองเท*าน�+น จ6งหน�าด�าน เราค3ดด0อย*างท��สมเด$จพระ
ส�งฆราชเราน�+ ท*านให�ความร*มเย$นแก*พ��น�องชาวพ�ทธเรามามากขนาดไหน องค�ท*านด�
ตลอดมา เป9นท��เคารพเล��อมใส ท��เก��ยวข�องก�บเราแล�วเราจะพ0ดว*าเป9นเพ��อนเด�ยวก�นเรา
ก$ไม*กระดากอาย เพราะอาย�ก$เท*าก�น พรรษาก$เท*าก�น แล�วความสน3ทสนมก�นทางด�าน
ธรรมะท*านก$ไปพ�กอย0*ว�ดปCาบ�านตาด อบรมภาวนาอย0*คร�+งละไม*น�อย เป9นอาท3ตย�ๆ ก$ม�
ไปอย0*เร��อยๆ น��จ6งเร�ยกว*าเป9นเพ��อนก�น ถ�อเป9นก�นเอง

หล�งจากน�+นมาแล�วท*านก$ย�*งยาก จนกระท��งได�เป9นสมเด$จพระส�งฆราชแล�วก$ห*าง
เห3นก�นไป ส5าหร�บท*านไม*ห*างท*านย�งด�กว*าเรา ท*านไม*ห*าง เวลาท*านม�โอกาสไปอ�ดร
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ท*านย�งอ�ตส*าห�เสด$จเข�าไปเย��ยมว�ดปCาบ�านตาด แต*เราน�+หล�งจากท*านเป9นสมเด$จพระ
ส�งฆราชแล�วย�งไม*ได�เข�าไปกราบเย��ยมท*านเลย แสดงว*าเราน��ก3ร3ยาน�+เร�ยกว*าเป9นท3ฐ3
มานะ ผ0�ใหญ*เข�ามาหาผ0�น�อยเส�ยเอง ผ0�น�อยไม*ได�ไปหาผ0�ใหญ* จะเร�ยกว*าทะนงต�วเราก$
ยอมร�บในก3ร3ยาอย*างน�+ แต*ส5าหร�บจ3ตใจเราไม*ม� น��เป9นเพ��อนก�น

เวลาน�+ก$ก5าล�งเร3�มต�นมาแล�ว แล�วไม*หย�ดไม*ถอยเส�ยด�วยนะ น��ละเร��องของความ
หน�าด�านของคนท��อยากเป9นใหญ*เป9นโต ม�ช��อม�เส�ยง เอาต�บเอาปอดของผ0�อ��นเข�ามาเป9น
อว�ยวะเป9นเน�+อเป9นหน�งของตน สมเด$จพระส�งฆราชท*านก$ย�งทรงม�พระชนม�อย0* น��ก$
ทราบช�ดเจนแล�ว แถลงการณ�อะไรก$ออกแล�วว*า รถพระประเท�ยบ เคร��องบร3ขาร เคร��อง
ทรงของสมเด$จพระส�งฆราชก$ถ0กย6ดไปไว�ก�บกองน�+แล�ว ฟGงซ3หนาไหม ด�านไหม เป9นย�ง
ไง ไม*หนาไม*ด�านท5าอย*างน�+ไม*ได� เพราะท*านไม*ได�ทรงอน�ญาตให�ไป ไม*ได�เป9นความ
ปลงพระท�ยของท*านท��มอบให�ไปท5าอย*างน�+น จ6งเป9นความผ3ดร�อยเปอร�เซ$นต�ไปเลย

ถ�าท*านทรงมอบให�ไปเท*าไรก$เป9นมงคล เพราะได�ร�บพระราชทานจากท*าน น�+
ท*านก$ไม*ทรงทราบ แล�วส3 �งเหล*าน� +ถ0กย6ดไปครองแล�วเวลาน� + ไปครองเป9นส�งฆราช
ส�งฆราชปลอมหร�อแปลงอะไรก$พ3จารณาเอา ย6ดของท*านไปอย*างน�+ด�านหร�อไม*ด�าน
หน�าพระหน�าคน น��ละภาษาธรรมท*านท�+งหลายฟGงเอา โลกชาวไทยเราน�+ไม*เคยม�มา
ต�+งแต*กาลไหนๆ พ6�งจะม�มาในคราวน�+ จากเหต�การณ�ท��ร�ายแรงอย*างน�+ซ6�งไม*มองด0หน�า
ใครเลย จะเอาให�ได�อย*างใจ ให�ได�ตามความม�กความหมายของต�วเอง ไม*ค5าน6งถ6ง
ความผ3ด ถ0ก ช��ว ด� หาความเคารพในอรรถในธรรมไม*ม�เลย ถ�าม�จะท5าอย*างน�+ไม*ได�

อ�นน� +เคร� �องทรงของสมเด$จพระส�งฆราชเป9นเร� �องเล$กน�อยเม� �อไร ครอบท��ว
ประเทศไทยเหม�อนก�น น��ละความศ�กด3Hศร�ด�งามของท*านก�บเคร��องทรงเหล*าน�+เป9นอ�น
เด�ยวก�น เป9นส�งฆราชด�วยก�น ม�ยศถาบรรดาศ�กด3H ม�ความศ�กด3Hศร�ด�งาม ม�ฤทธ3Hม�เดชใน
ทางธรรมะด�วยก�นหมด แล�วก$มาย6ดของท*านไปครองอย0*เวลาน�+ ฟGงซ3น*ะ รถพระประ
เท�ยบก$ไป เคร��องบร3ขารท��เป9นเคร��องทรงของสมเด$จพระส�งฆราชก$เอาไปครองไว�แล�ว
จะเป9นส�งฆราชอะไรก$แล�วแต* ส�งฆราชปลอมแปลงอะไรไม*ร0� ขอให�ได�อ�นน�+ไปครองก$ได�
ไปแล�วจร3งๆ น��หน�าด�านไหม

เอ�าพ3จารณาตามอรรถตามธรรมพ��น�องท�+งหลาย ท�+งท��เป9นฆราวาส ท�+งท��เป9นพระ
เราเคยผ*านมาไหมเร� �องเหล*าน� + ประเทศไทยเราย�งไม*เคยม� ได�เห$นเส�ยแล�วคราวน�+
ประจ�กษ�ตาของพ��น�องท� +งหลาย ล�กล�+ล�กลน ท�กส3 �งท�กอย*างจะเอาให�อย*างใจหมายๆ
แบบอ�นธพาล แบบน�กเลงโต แบบมหาโจรปล�นได�ปล�นเอา ไม*ต�องค5าน6งถ6งใคร เอา
อ5านาจปCาๆ เถ��อนๆ มาบ�บบ�งค�บเอาอย*างน�+ น��ละเร��องของพระก$เป9นมาอย*างน�+ แล�วม�น
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เป9นมงคลไหม น��เป9นการท5าลายศาสนาหร�อเป9นการส*งเสร3มศาสนา ว3ธ�การท��ท5าแบบ
หน�าด�านอย*างน�+ ใครยอมร�บไหมว*าเป9นว3ธ�การท��เป9นมหามงคล

น��ม�นฟGงไม*ได�นะ เด$กอมม�อเขาก$ไม*ท5าก�น ท5าไมผ0�ใหญ*ขนาดน�+ท��จะยกต�วข6+นเป9น
ข�+นผ0�ใหญ*ขนาดน�+ให�คนกราบไหว�บ0ชา ใครจะกราบไหว�บ0ชาได�ลงคอ เม��อทราบเหต�ผล
กลไกด�-ช��วก�นอย0*อย*างน�+แล�ว นอกจากหมาเขาไม*ร0�จ�กเหต�จ�กผลเขาอาจจะเล�ยแข�งเล�ย
ขาบ�าง ถ�าโยนข�าวให�เขาก3นนะ ถ�าไม*โยนข�าวให�เขาก3นเขาก$อาจจะไม*สนใจเหม�อนก�น น��
เป9นข�อเท�ยบเค�ยง ในส*วนอรรถส*วนธรรมให�เข�าเป9นเคร��องประกอบก�น แม�เด$กเขาก$ไม*
กราบไม*ไหว� หมาเขาก$ไม*กราบไม*ไหว� มน�ษย�ท� +งโลกชาต3ไทยเราเป9นชาวพ�ทธชาว
ศาสนาอย0*แล�ว และเร�ยนมามากน�อย ใครจะว*าเก*งกว*าก�นขนาดไหนต*างคนต*างเร�ยนมา
ท5าไมจะไม*ร0� แล�วเขาก$ท5าก�นไม*ลง ท5าอย*างน�+ท5าไม*ลง แล�วท5าไมเราท5าลง

เราน��หร�อท��จะเป9นผ0�ปกครองชาต3บ�านเม�อง ให�ชาต3ไทยและศาสนาของไทยให�ได�
ร�บความร*มเย$นเป9นส�ข โดยท��เราเป9นคนตะกละตะกลาม พระตะกละตะกลาม ล�กล�+ล�ก
ลนท��จะกล�นจะก3นคนท�+งท��เป9นๆ อย0* อย*างสมเด$จพระส�งฆราชท*านก$ย�งทรงม�พระชนม�
อย0* แล�วก$ก3นโตJะก3นเล�+ยงก�น ต*อจากน�+นก$ลงไปถ6งพระท��วประเทศไทย ก$มาถ0กพวกน�+ก3น
โตJะก3นเล�+ยงก�น แล�วกระจายไปถ6งประชาชนในเม�องไทยซ6�งเป9นชาวพ�ทธด�วยก�น ก$ถ0ก
เป9นอาหารก3นโตJะก3นเล�+ยงของพวกตะกละตะกลามน�+ท�+งน�+นแหละ

น�+เราพ0ดภาษาธรรม ถ�าหากว*าเราพ0ดอย*างน�+ไม*จร3ง ไปเอาพยานด0ก$ร0� ม�ไหมท��ว*า
น�� ถ�าจร3งแล�วถ�ายอมร�บแล�วเอาค�นมาซ3เอาไปท5าไม ด�ไม*ด�ปร�บอาบ�ต3แหลก ในพระว3น�ย
ท*านม�น�� ถ6งข�+นปาราช3กได�เลย เพราะน�+เป9นส3ทธ3เป9นสมบ�ต3ของท*าน เป9นกรรมส3ทธ3Hมา
ต�+งแต*ว�นท*านเป9นสมเด$จพระส�งฆราช สมบ�ต3เหล*าน�+เป9นสมบ�ต3ของท*านโดยสมบ0รณ� เรา
เอามาอย*างน�+เป9นย�งไง ถ�าแยกเข�าไปทางพระว3น�ยอาจปร�บได�ถ6งข�+นปาราช3ก เพราะไป
ย6ดไปเอาของมาครอง ท*านไม*ร0�น��เป9นขโมยก$ได� ขโมยแบบมหาโจรอย*างน�+ก$ได�

น��จะว*าเราพ0ดผ3ดเหรอพ0ดอย*างน�+ น��ละฝCายพระเราก$ร�นแรงอย*างน�+เวลาน�+ จะ
ท5าลายศาสนาให�แหลกเหลวไปหมดเลย ด0เอา นอกจากน�+นก$ประกาศล��นไปหมด ไม*ได�
เอากฎอ5านาจของพระท��เป9นผ0�ใหญ*เพ��อความร*มเย$นแก*ผ0�น�อยท�+งหลายมาใช�เลย ม�แต*
อ5านาจบาตรหลวงปCาๆ เถ��อนๆ บ�บบ�งค�บไปตามเจ�าคณะภาคต*างๆ ลงไปถ6งเจ�าคณะ
ต5าบลให�ปฏ3บ�ต3ตามนโยบายท��พวกน�+ส��งไปๆ ให�ท5าอย*างง�+น และนโยบายน�+เป9นนโยบาย
อะไร ม�นก$ม�ต�+งแต*เร��องแผนการท��จะท5าลายชาต3และศาสนา ท5าลายพระท��วประเทศด�วย
กฎปCาเถ��อนอ�นน�+เอง อ�นน�+ไม*ใช*กฎความจร3งท��น5ามาใช� แล�วก$น5ามาใช�อย*างหน�าด�านๆ
เห$นไหมพ3จารณาซ3
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ใครไม*ท5าตามก$เอ�าส��งไป ให�ไปรายงานตนรายงานต�ว รายงานหาอะไร ความผ3ด
ถ0ก ช��ว ด� พระเหล*าน�+ท*านร0�ด�วยก�นท�กคน เร�ยนธรรมเร�ยนว3น�ย แม�กฎหมายบ�านเม�อง
ท*านก$ม�เต$มว�ดเต$มวาอย0*ท�กแห*ง เป9นของเล*นเม��อไร ท*านท5าไมท*านจะไม*ร0� แล�วมาท5า
อะไรอ5านาจปCาๆ เถ��อนๆ อย*างน�+ มาบ�บบ�งค�บพระผ0�ม�สมบ�ต3ผ0�ด� ปฏ3บ�ต3โดยความชอบ
ธรรมชอบว3น�ยอย*างน�+ มาท5าก�นหาอะไร ถ�าไม*ใช*จะหน�าด�านต�+งหน�าจะท5าลายศาสนา
อย*างหน�าด�านเท*าน�+น ไม*ม�อย*างอ��น ถ�าหากว*าตามธรรมว3น�ยแล�วท5าไม*ได� เพราะผ3ด
หล�กธรรมหล�กว3น�ย น�+ก$ท5าได�อย*างน�+เห$นไหม

น��ละต�วเส�+ยนต�วหนามท��มาเป9นมหาภ�ยต*อศาสนาต*อชาต3เราอย0*เวลาน�+ และบ�บ
บ�งค�บไปหาอะไรบ�บบ�งค�บพระ ไม*ว*าน3กายไหนเอาอ5านาจปCาๆ เถ��อนๆ น�+ไปบ�บบ�งค�บ
ไม*ได�เอาอ5านาจการปกครองสงฆ�ท��ได�ตกลงก�นแล�ว พ0ดว*าจากมหาเถรสมาคมก$ได�นะ
เอาไปใช�ว*าใช�ได�แล�ว น�+ม�นไม*ได�เอาอ�นน�+ ม�นเอาอ�นอ��น เช*นอย*างย��นม�ดให� เอ�าเอาม�ด
เล*มน�+ไปฟGนฟGกแฟงแตงโมแจกก�นก3นไป พอย��นม�ดให�แล�วม�นเอาม�ดเล*มน�+ไปฟGนห�วคน
เข�าใจหร�อ ม�นไม*ได�เอาไปฟGนฟGกแฟงแตงโม ม�นเอาไปฟGนห�วคน

อ�นน�+อ5านาจของผ0�ใหญ* ท� �ให�เป9นผ0�ปกครองส��งเส�ยท�กส3 �งท�กอย*างไปตามภาค
ต*างๆ จนกระท��งถ6งผ0�น�อยส�ด ค�อเจ�าคณะต5าบลไปน�+น ม�นไม*ได�ส��งการไปตามน�+น ตามท��
กฎของผ0�ใหญ* กฎมหาเถรสมาคมออกใช� น��เร�ยกว*าย��นให�ในทางท� �ให�เป9นประโยชน�
เหม�อนก�บย��นม�ดให�เอาไปฟGนฟGกแฟงแตงโมแจกก�น เป9นประโยชน�แก*ก�น พ0ดง*ายๆ น�+
ม�นคว�าเอาม�ดอ�นน�+ไปฟGนห�วพระห�วเณร กระเท�อนท��วประเทศไทยให�จ5ายอมปฏ3บ�ต3
ตามม�น น��ค�อฟGนห�วลงไป

น�+เป9นย�งไงผ3ดไหมข�อบ�งค�บ ท*านไม*ได�มาบ�งค�บ ม�นเอามาบ�งค�บอย*างน�+ เอามา
ฟGนห�วคนอย*างน�+ กฎข�อบ�งค�บท�+งหลายท��ให�น5ามาใช�ม�นน5ามาใช�แบบโจร เอากฎข�อ
บ�งค�บท��เป9นภ�ยต*อประชาชน ต*อส*วนรวมมาใช� เหม�อนว*าม�ดเล*มน�+แทนท� �จะไปเป9น
ประโยชน�จากการฟGนฟGกแฟงแตงโมแจกก�นก3น ม�นกล�บเอาม�ดเล*มน�+ไปฟGนห�วคน น��ละ
อ5านาจอ�นน�+เป9นอ5านาจม�ดไปฟGนห�วคน เข�าใจเหรอ แล�วใครจะยอมร�บได� น��ละเร��องท��
ม�นเป9นอย0*เวลาน�+ม�นหน�าด�านท��ส�ด ไม*ใช*เล*นๆ นะ จะเอาให�ได� พวกน�+ไม*ม�เหต�ม�ผล

พ��น�องชาวไทยเราให�จ5าให�ด�ท�กคน เราเป9นเจ�าของของชาต3 พวกน�+เป9นมหาโจร
เราเป9นเจ�าของ เป9นใหญ*ของชาต3ของศาสนาท��ปฏ3บ�ต3ก�นมานมนานด�วยความสงบร*ม
เย$น ม�ความส�ขความสบาย พอเร��องอ�นน�+เก3ดข6+นๆ เป9นย�งไง ระส�5าระสาย ว�*นว��ว�*นวาย
ไปต�+งแต*ฆราวาสเข�ามาจนกระท��งถ6งพระ ม�นเป9นของด�ไหมพ3จารณาซ3 น��ละเร��องม�นเป9น
อย*างน�+ แล�วไม*ให�ต5าหน3จะให�ว*าไง ก$ม�นผ3ดน�� เจ�าของผ0�ท5าผ3ดย�งมาชมเชยว*าด�อย0* น��พวก
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น�กโทษม�นไม*ยอมร�บ ม�นต3ดค�กต3ดตะรางอย0*ในเร�อนจ5า ถามว*าน��ค�ณช��อว*าไง ถ�าเป9นผ0�
หญ3งก$ช��อว*าบ�ญมา ถ�าเป9นผ0�ชายก$ช��อว*านายพรหม แล�วท5าไมจ6งต�องมาต3ดค�กต3ดตะราง
เขาหาว*า น��นเห$นไหม อ�นน�+ม�นยอมร�บผ3ดเม��อไร ม�แต*เขาหาว*าท�+งน� +นๆ ม�นด�ท� +งน�+น
บร3ส�ทธ3Hท�+งน�+น ท�+งๆ ท��ม�นอย0*ในค�ก ก$เขาหาว*าอย0*ง�+นละ น�&คนช�&วไม$ยอมร�บความจร)ง ม�
ต�+งแต*ท��จะบ�กจะบ��น อ�นน�+ก5าล�ง พ��น�องท�+งหลายจ5าไว�นะ

แล�วน��ทางฝCายพระ เราพ0ดย*อๆ นะ ท��พ0ดน�+พ0ดย*อๆ ให�ฟGง ค�อพระไม*ได�เด3น
ตามหล�กธรรมหล�กว3น�ย เด3นต�+งแต*ตามความโหดร�ายทาร�ณ เหม�อนก�บเอาม�ดไปฟGนห�ว
คน ม�ดเหล*าน�+เป9นกฎเป9นข�อบ�งค�บท��จะท5าความร*มเย$นแก*ส*วนรวม ม�นไม*เอาไปใช�ตาม
กฎน�+ ม�นเอากฎอ�นอ��นท��จะฟGนห�วคนไปใช� น��ละอ�นหน6�งท��ม�นผ3ดมากท��ส�ด แล�วเคร��อง
บร3ขารสมเด$จพระส�งฆราช ฟGงซ3สะเท�อนใจไหม พ��น�องท��วประเทศไทยใครอาจเอ�+อม
ต�+งแต*ท*านเป9นสมเด$จพระส�งฆราชมาน�+ก��พระองค�ในสมเด$จพระส�งฆราช ม�ใครท5าอย*าง
น�+ต*อสมเด$จพระส�งฆราชองค�น�+นๆ หร�อองค�ใดองค�หน6�งก$ตามเราย�งไม*เคยเห$น ก$มา
เห$นสมเด$จพระส�งฆราชของเราน�� ท��เล�+ยงโตJะก�นอย*างสดๆ ร�อนๆ แบบไม*น*าอายเลย

นอกจากน�+นก$จะเอาพระมาอย0*ใต�อ5านาจบาตรหลวงบ�บบ�+ส�ไฟ ก3นโตJะก3นเล�+ยง
ก�นไปหมดเลย โดยไม*ม�หล�กธรรมหล�กว3น�ยเป9นข�อค5าน6งก�นเลย น��ฟGงได�ไหมพ��น�องชาว
ไทยเรา น��ละเร��องม�นเป9นอย*างน�+เวลาน�+ แล�วจากน�+นก$เป9นฆราวาส ม�นม�สองฝCายต�ก�น
เข�าไป ฝCายฆราวาสก$ไม*ม�กฎหมายบ�านเม�อง ม�แต*อ5านาจบาตรหลวงปCาๆ เถ��อนๆ แบบ
เด�ยวก�นน�+ละ เวลาน�+ไปใช�ในวงราชการน�บแต*ศาลลงมา ให�อย0*ตามอ5านาจของคนคน
เด�ยวน� +หมด คนท� +งประเทศน�บแต*พระบาทสมเด$จพระเจ�าอย0 *ห�วลงมาทรงอย0 *ใต�
กฎหมายด�วยก�นท�+งน�+น แต*คนน�+ว3เศษว3โสมาจากไหนเอาอ5านาจบาตรหลวงมาจากไหน
มากดข��บ�งค�บคนท�+งประเทศให�อย0*ใต�กฎหมาย เขาอย0*เหน�อกฎหมาย

ศาลเป9นใหญ*ในประเทศไทยเรา เฉพาะอย*างย3�งศาลเป9นใหญ*ท��วประเทศไทย
อ�นน� +เป9นใหญ*ในศาล แล�ววงราชการงานเม�องต*างๆ ต*างคนต*างเป9นใหญ*ในหน*วย
ราชการของตนๆ คนน�+ไปเป9นใหญ*กว*าน�+นอ�ก คนคนน�+ท5าลายหร�อส*งเสร3มชาต3พ3จารณา
ซ3 น��ต�วหน�าด�านไม*ยอมฟGงเส�ยงใครเลย ย3�งด�านไปอ�ก ย3�งด�านกว*าพระนะ ไอ�ต�วน�+ต�ว
ส5าค�ญมาก วงราชการงานเม�องต*างๆ ให�หมอบก�บคนน�+ท��ต�วเท*าอ6�งอ*างน��นะ กฎหมายน��
ก$เป9นกฎหมอยปCาเถ��อนเอามาใช�บ�บวงราชการงานเม�องต�+งแต*ศาลลงมา วงราชการ
หน*วยไหนๆ ก$ตามถ0กน�+บ�บบ�+ส�ไฟจนกระท��งถ6งเคร��องส��อสงส��อสารอะไร จะไปก�มอ5านาจ
ไว�หมดด�วยความปCาเถ��อนของตน

เวลาน�+ก5าล�งเป9น เอ�าไปด0ถ�าว*าหลวงตาพ0ดผ3ด ล0กศ3ษย�ล0กหามาพ0ดให�ฟGงหมด
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เขาไม*ได�เอาเร��องโกหกมาพ0ดให�เราฟGง เลวไหมอ�บายว3ธ�การอย*างน�+ ข�อบ�งค�บอย*างน�+
เลวไหม เลวต*อชาต3ไทยเรามากขนาดไหน คนคนน�+เลวมากขนาดไหนจ6งต�องท5าก�นลง
คอ คนท�+งประเทศเขาอย0*ใต�อ5านาจกฎหมายท�+งน�+น เราเอาอ5านาจบาตรหลวงมาจากโลก
ใดแดนใดมาอย0*เหน�อกฎหมายเหย�ยบคนท�+งประเทศ ฟGงให�ด�ค5าน�+นะ ม�นท5าอย0*เวลาน�+
หน�าด�านไหม คนเราเป9นหมาหร�อเป9นคนชาต3ไทยของเรา เอ�าฟGงก�นให�ด� เราเป9นคน
กลาง เราเป9นอรรถเป9นธรรม เราจะพ0ดตามอรรถตามธรรม เราไม*เคยสะทกสะท�านก�บ
ค5าว*ากล�วว*ากล�าก�บส3�งใดท�+งหมดในสามแดนโลกธาต�

เราจะพ0ดต�+งแต*ความจร3งท��จะเป9นประโยชน�แก*พ��น�องชาวไทยเรา เฉพาะอย*างย3�ง
พ��น�องชาวไทยเรา ซ6�งเป9นแดนแห*งชาวพ�ทธอ�กด�วย ให�ได�ฟGงท��วถ6งก�น ผ3ด ถ0ก ช��ว ด�เท*า
ไรให�ฟGง หลวงตาไม*เคยม�อะไรท��จะมากล��นแกล�ง พ0ดตามหล�กความจร3งๆ เวลาน�+ก5าล�ง
เลวร�ายขนาดน�+น พวกน�+ล�กล�+ล�กลนอย0*ท�กแห*งท�กหน ในวงราชการเป9นตาส�บปะรด เป9น
หอกข�างแคร*ๆ อย0*หมด ท��จะท5าลายชาต3ไทยของเรา ในศาสนาน�+ไม*ว*าข�างแคร*ห�วแคร*
ม�นม�เต$มไปหมดแล�ว บ�บบ�งค�บ จะก3นโตJะก3นเล�+ยงสมเด$จพระส�งฆราชสดๆ ร�อนๆ ม�น
ข�างแคร*หร�อบนห�วแคร*ฟGงซ3น*ะ ม�นอ�จาดบาดตามากท�เด�ยว

พวกน�+ก5าล�งเร3�มท5าลายมานานแล�วนะ ไปท��ไหนไม*ม�ยางอายพวกน�+ ม�ต�+งแต*เร��อง
ข0*เร��องเข$ญ ถ�าใครท5าด�ท��ไหนไปข0*ไปเข$ญเอาอ5านาจบาตรหลวง เหม�อนว*าเราน�+เป9นเจ�า
อ5านาจบาตรหลวงในเม�องไทย ท�+งๆ ท��เม�องไทยเป9นเจ�าของประเทศนะ ด0แลร�กษาด�วย
กฎหมายบ�านเม�อง ม�ขอบเขต อ�นน�+ม�นไม*ม�กฎหมายบ�านเม�อง แล�วม�นก$มายกต�วเป9น
ใหญ*เป9นโตย3�งกว*าคนท�+งชาต3น�+อ�ก เหน�ออ5านาจ เหน�อธรรมเหน�อว3น�ย เหน�อศาสดาไป
หมด พวกน�+พวกเหน�อพระพ�ทธเจ�า ไปทางฆราวาสก$พวกเหน�อประชาชน กฎหมาย
บ�านเม�องไปหมด ท*านท�+งหลายพ3จารณา และนอนใจอย0*เหรอ เอ�าฟGงให�ด�นะ

เวลาน�+ข�าศ6กศ�ตร0ก5าล�งจะเผาบ�านเผาเม�องสดๆ ร�อนๆ ก3นโตJะก�นสดๆ ร�อนๆ
ท�+งท��พ��น�องชาวไทยย�งไม*ตาย ม�นก5าล�งเร3�มก3นโตJะก�น ระบาดไปด�วยพวกแผ*อ5านาจปCาๆ
เถ��อนๆ น�+ แล�วพวกเราหมอบเหรอ หมอบกล�วพวกน�+เหรอ คนไทยท�+งประเทศหมอบ
กล�วพวกน�+เหรอ พวกอ5านาจใหญ*ๆ หลวงๆ น� �เหรอ พวกหน�าด�านน� �เหรอ เอาไป
พ3จารณาท�กคน น��ในฐานะว*าเราเป9นผ0�ท5าประโยชน�ให�โลกท��วถ6งก�นหมด เราไม*ม�เอ�ยง
น0�นเอ�ยงน�+ เราเอาหล�กความจร3งมาพ0ดให�พ��น�องท�+งหลายได�พ3น3จพ3จารณา

ชาต3ไทยเป9นชาต3ของเรา เราเป9นเจ�าของสมบ�ต3ของชาต3ไทยและชาต3ท�+งชาต3เป9น
ของเราด�วยก�นท�+งน�+น น��ไม*ใช*เจ�าของชาต3 พวกโจรพวกมาร พวกมหาภ�ย พวกอ�นธพาล
ท��ก5าล�งเข�าท5าลายชาต3อย0*ท�กแบบท�กฉบ�บเวลาน�+ น��ค�อพวกเข�าไปท5าลาย ไม*ใช*พวกท��
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เป9นเจ�าของของชาต3 ถ�าเป9นเจ�าของชาต3แล�วจะท5าตามกฎของชาต3 ของบ�านของเม�อง
เท*าน�+น ให�จ5าเอานะ ว�นน�+พ0ดเพ�ยงเท*าน�+ไม*พ0ดมาก เอาละพอ

ชมถ*ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก5าหนดการ ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


