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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอเชาวนท ๘ เมษายน พทธศกราช ๒๕๔๗

หนาดานทาลายศาสนา

(กณฑนหลวงตาเมตตาตรวจ-แกไขเปนลายม!อดวยองคท$านเอง)
นก$จะไดเตอนท*านท+งหลายไว เวลาน+พวกเราท+งหลายหมดท+งประเทศทท*านผ0ม
ความจงรกภกดต*อชาต3ศาสนาของตน ก5าลงต*างท*านต*างขวนขวาย ไม*ไดค5าน6งถ6งว*า
ความมความจน มเท*าไรอตส*าหขวนขวายตลอดมา จนกระทงบดน+แลวทองค5าเราก$ได
ถ6ง ๙๕ แท*งแลวนะ ถาเป9นก3โลก$ ๑,๑๗๗ ก3โลคร6 งแลวทองค5าทไดเวลาน+ แต*ก*อน
จร3งๆ เราขาดอย0* ๘๗๕ ก3โล ทจะตองหามาใหครบ ๑๐ ตน ขาดอย0* ๘๗๕ ก3โล ทน+เรา
ท+งประเทศอตส*าหขวนขวายมา มาไดทองค5าระยะน+ต+ง ๑,๑๗๗ ก3โล เรยกว*าเพ3มข6+น
ไปอก แลวทน+รวมทองค5าเวลาน+ได ๙๕ แท*ง ซ6งเขาก5าลงหลอมอย0* หลอมก$จะมาดวย
ความแน*นอน เพราะตกลงกนเรยบรอยแลว ต3ดหน+ก$ต3ด ต3ดเพอจะใหได
นก$เป9นก5าลงของพนองชาวไทยเราท+งประเทศ หลวงตาก$อดว3ตกว3จารณไม*ได
กบพนองชาวไทยเรา ส5าหรบจะว3ตกว3จารณกบหลวงตาน+เรยกว*าไม*มในสามแดนโลก
ธาตน+ เราบอกเราไม*ม อะไรเลย มแต*ค วามเมตตาลวนๆ ทช*วยพนองท+ง หลายท+ง
ประเทศในไทยของเรา ทอนเราก$ช*วยแต*ไม*ไดมากเหมอนประเทศไทยของเรา จ6งอด
เป9นห*วงไม*ได ทเวลาน+ชาต3ไทยของเราขวนขวายหามาในส3งทเป9นมหามงคลแก*ชาต3ของ
ตน ในขณะเดยวกนมหาภย-มหาโจร คนอนธพาล พระอนธพาล ก$ก5าลงอาละวาดชาต3
ไทยของเราทวประเทศเหมอนกน ร0ส6กจะหนาแน*นข6น+ ไปโดยล5าดบ มากมายข6น+ ไป
ก*อเรองราวข6+นมาทจะท5าลายชาต3ของเรา ท+งฝCายชาต3ฝCายศาสนาเด3นแตมเดยว
กน แผนเดยวกน แบบไม*มศลมธรรมเขาแทรกเลย มแต*ความมทะลดดนทจะเอาใหได
อย*างใจของตวเอง และพวกของตวเองเท*าน+น จ6งหนาดาน เราค3ดด0อย*างทสมเด$จพระ
สงฆราชเราน+ ท*านใหความร*มเย$นแก*พนองชาวพทธเรามามากขนาดไหน องคท*านด
ตลอดมา เป9นทเคารพเลอมใส ทเกยวของกบเราแลวเราจะพ0ดว*าเป9นเพอนเดยวกนเรา
ก$ไม*กระดากอาย เพราะอายก$เท*ากน พรรษาก$เท*ากน แลวความสน3ทสนมกนทางดาน
ธรรมะท*านก$ไปพกอย0*วดปCาบานตาด อบรมภาวนาอย0*คร+งละไม*นอย เป9นอาท3ตยๆ ก$ม
ไปอย0*เรอยๆ นจ6งเรยกว*าเป9นเพอนกน ถอเป9นกนเอง
หลงจากน+นมาแลวท*านก$ย*งยาก จนกระทงไดเป9นสมเด$จพระสงฆราชแลวก$ห*าง
เห3นกนไป ส5าหรบท*านไม*ห*างท*านยงดกว*าเรา ท*านไม*ห*าง เวลาท*านมโอกาสไปอดร
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ท*านยงอตส*าหเสด$จเขาไปเยยมวดปCาบานตาด แต*เราน+หลงจากท*านเป9นสมเด$จพระ
สงฆราชแลวยงไม*ไดเขาไปกราบเยยมท*านเลย แสดงว*าเรานก3ร3ยาน+เรยกว*าเป9นท3ฐ3
มานะ ผ0ใหญ*เขามาหาผ0นอยเสยเอง ผ0นอยไม*ไดไปหาผ0ใหญ* จะเรยกว*าทะนงตวเราก$
ยอมรบในก3ร3ยาอย*างน+ แต*ส5าหรบจ3ตใจเราไม*ม นเป9นเพอนกน
เวลาน+ก$ก5าลงเร3มตนมาแลว แลวไม*หยดไม*ถอยเสยดวยนะ นละเรองของความ
หนาดานของคนทอยากเป9นใหญ*เป9นโต มชอมเสยง เอาตบเอาปอดของผ0อนเขามาเป9น
อวยวะเป9นเน+อเป9นหนงของตน สมเด$จพระสงฆราชท*านก$ย งทรงมพระชนมอย0* นก$
ทราบชดเจนแลว แถลงการณอะไรก$ออกแลวว*า รถพระประเทยบ เครองบร3ขาร เครอง
ทรงของสมเด$จพระสงฆราชก$ถ0กย6ดไปไวกบกองน+แลว ฟGงซ3หนาไหม ดานไหม เป9นยง
ไง ไม*หนาไม*ดานท5าอย*างน+ไม*ได เพราะท*านไม*ไดทรงอนญาตใหไป ไม*ไดเป9นความ
ปลงพระทยของท*านทมอบใหไปท5าอย*างน+น จ6งเป9นความผ3ดรอยเปอรเซ$นตไปเลย
ถาท*านทรงมอบใหไปเท*าไรก$เป9นมงคล เพราะไดรบพระราชทานจากท*าน น+
ท* านก$ไม* ทรงทราบ แลวส3 งเหล* าน+ถ 0กย6 ด ไปครองแลวเวลาน+ ไปครองเป9 นสงฆราช
สงฆราชปลอมหรอแปลงอะไรก$พ3จารณาเอา ย6ดของท*านไปอย*างน+ด านหรอไม*ด าน
หนาพระหนาคน นละภาษาธรรมท*านท+งหลายฟGงเอา โลกชาวไทยเราน+ไม*เคยมมา
ต+งแต*กาลไหนๆ พ6งจะมมาในคราวน+ จากเหตการณทรายแรงอย*างน+ซ6งไม*มองด0หนา
ใครเลย จะเอาใหไดอย*างใจ ใหไดตามความมกความหมายของตวเอง ไม*ค5าน6งถ6ง
ความผ3ด ถ0ก ชว ด หาความเคารพในอรรถในธรรมไม*มเลย ถามจะท5าอย*างน+ไม*ได
อนน+ เ ครองทรงของสมเด$ จ พระสงฆราชเป9 น เรองเล$ กนอยเมอไร ครอบทว
ประเทศไทยเหมอนกน นละความศกด3Hศรดงามของท*านกบเครองทรงเหล*าน+เป9นอน
เดยวกน เป9นสงฆราชดวยกน มยศถาบรรดาศกด3H มความศกด3Hศรดงาม มฤทธ3Hมเดชใน
ทางธรรมะดวยกนหมด แลวก$มาย6ดของท*านไปครองอย0*เวลาน+ ฟGงซ3น*ะ รถพระประ
เทยบก$ไป เครองบร3ขารทเป9นเครองทรงของสมเด$จพระสงฆราชก$เอาไปครองไวแลว
จะเป9นสงฆราชอะไรก$แลวแต* สงฆราชปลอมแปลงอะไรไม*ร0 ขอใหไดอนน+ไปครองก$ได
ไปแลวจร3งๆ นหนาดานไหม
เอาพ3จารณาตามอรรถตามธรรมพนองท+งหลาย ท+งทเป9นฆราวาส ท+งทเป9นพระ
เราเคยผ*านมาไหมเรองเหล*าน+ ประเทศไทยเรายงไม*เคยม ไดเห$นเสยแลวคราวน+
ประจกษตาของพนองท+งหลาย ลกล+ล กลน ทกส3 งทกอย*างจะเอาใหอย*างใจหมายๆ
แบบอนธพาล แบบนกเลงโต แบบมหาโจรปลนไดปลนเอา ไม*ตองค5าน6งถ6งใคร เอา
อ5านาจปCาๆ เถอนๆ มาบบบงคบเอาอย*างน+ นละเรองของพระก$เป9นมาอย*างน+ แลวมน
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เป9นมงคลไหม นเป9นการท5าลายศาสนาหรอเป9นการส*งเสร3มศาสนา ว3ธการทท5าแบบ
หนาดานอย*างน+ ใครยอมรบไหมว*าเป9นว3ธการทเป9นมหามงคล
นมนฟGงไม*ไดนะ เด$กอมมอเขาก$ไม*ท5ากน ท5าไมผ0ใหญ*ขนาดน+ทจะยกตวข6น+ เป9น
ข+นผ0ใหญ*ขนาดน+ใหคนกราบไหวบ0ชา ใครจะกราบไหวบ0ชาไดลงคอ เมอทราบเหตผล
กลไกด-ชวกนอย0*อย*างน+แลว นอกจากหมาเขาไม*ร0จกเหตจกผลเขาอาจจะเลยแขงเลย
ขาบาง ถาโยนขาวใหเขาก3นนะ ถาไม*โยนขาวใหเขาก3นเขาก$อาจจะไม*สนใจเหมอนกน น
เป9นขอเทยบเคยง ในส*วนอรรถส*วนธรรมใหเขาเป9นเครองประกอบกน แมเด$กเขาก$ไม*
กราบไม*ไหว หมาเขาก$ไม* กราบไม*ไหว มนษยท+ ง โลกชาต3ไ ทยเราเป9นชาวพทธชาว
ศาสนาอย0*แลว และเรยนมามากนอย ใครจะว*าเก*งกว*ากนขนาดไหนต*างคนต*างเรยนมา
ท5าไมจะไม*ร0 แลวเขาก$ท5ากนไม*ลง ท5าอย*างน+ท5าไม*ลง แลวท5าไมเราท5าลง
เรานหรอทจะเป9นผ0ปกครองชาต3บานเมอง ใหชาต3ไทยและศาสนาของไทยใหได
รบความร*มเย$นเป9นสข โดยทเราเป9นคนตะกละตะกลาม พระตะกละตะกลาม ลกล+ลก
ลนทจะกลนจะก3นคนท+งทเป9นๆ อย0* อย*างสมเด$จพระสงฆราชท*านก$ยงทรงมพระชนม
อย0* แลวก$ก3นโตJะก3นเล+ยงกน ต*อจากน+นก$ลงไปถ6งพระทวประเทศไทย ก$มาถ0กพวกน+ก3น
โตJะก3นเล+ยงกน แลวกระจายไปถ6งประชาชนในเมองไทยซ6งเป9นชาวพทธดวยกน ก$ถ0ก
เป9นอาหารก3นโตJะก3นเล+ยงของพวกตะกละตะกลามน+ท+งน+นแหละ
น+เราพ0ดภาษาธรรม ถาหากว*าเราพ0ดอย*างน+ไม*จร3ง ไปเอาพยานด0ก$ร0 มไหมทว*า
น ถาจร3งแลวถายอมรบแลวเอาคนมาซ3เอาไปท5าไม ดไม*ดปรบอาบต3แหลก ในพระว3นย
ท*านมน ถ6งข+นปาราช3กไดเลย เพราะน+เป9นส3ทธ3เป9นสมบต3ของท*าน เป9นกรรมส3ทธ3Hมา
ต+งแต*วนท*านเป9นสมเด$จพระสงฆราช สมบต3เหล*าน+เป9นสมบต3ของท*านโดยสมบ0รณ เรา
เอามาอย*างน+เป9นยงไง ถาแยกเขาไปทางพระว3นยอาจปรบไดถ6งข+นปาราช3ก เพราะไป
ย6ดไปเอาของมาครอง ท*านไม*ร0นเป9นขโมยก$ได ขโมยแบบมหาโจรอย*างน+ก$ได
นจะว*าเราพ0ดผ3ดเหรอพ0ดอย*างน+ นละฝCายพระเราก$ร นแรงอย*างน+เวลาน+ จะ
ท5าลายศาสนาใหแหลกเหลวไปหมดเลย ด0เอา นอกจากน+นก$ประกาศลนไปหมด ไม*ได
เอากฎอ5านาจของพระทเป9นผ0ใหญ*เพอความร*มเย$นแก*ผ0นอยท+งหลายมาใชเลย มแต*
อ5านาจบาตรหลวงปCาๆ เถอนๆ บบบงคบไปตามเจาคณะภาคต*างๆ ลงไปถ6งเจาคณะ
ต5าบลใหปฏ3บต3ตามนโยบายทพวกน+สงไปๆ ใหท5าอย*างง+น และนโยบายน+เป9นนโยบาย
อะไร มนก$มต+งแต*เรองแผนการทจะท5าลายชาต3และศาสนา ท5าลายพระทวประเทศดวย
กฎปCาเถอนอนน+เอง อนน+ไม*ใช*กฎความจร3งทน5ามาใช แลวก$น5ามาใชอย*างหนาดานๆ
เห$นไหมพ3จารณาซ3
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ใครไม*ท5าตามก$เอาสงไป ใหไปรายงานตนรายงานตว รายงานหาอะไร ความผ3ด
ถ0ก ชว ด พระเหล*าน+ท*านร0ดวยกนทกคน เรยนธรรมเรยนว3นย แมกฎหมายบานเมอง
ท*านก$มเต$มวดเต$มวาอย0*ทกแห*ง เป9นของเล*นเมอไร ท*านท5าไมท*านจะไม*ร0 แลวมาท5า
อะไรอ5านาจปCาๆ เถอนๆ อย*างน+ มาบบบงคบพระผ0มสมบต3ผ0ด ปฏ3บต3โดยความชอบ
ธรรมชอบว3นยอย*างน+ มาท5ากนหาอะไร ถาไม*ใช*จะหนาดานต+งหนาจะท5าลายศาสนา
อย*างหนาดานเท*าน+น ไม*ม อย*างอน ถาหากว*าตามธรรมว3น ยแลวท5าไม*ได เพราะผ3ด
หลกธรรมหลกว3นย น+ก$ท5าไดอย*างน+เห$นไหม
นละตวเส+ยนตวหนามทมาเป9นมหาภยต*อศาสนาต*อชาต3เราอย0*เวลาน+ และบบ
บงคบไปหาอะไรบบบงคบพระ ไม*ว*าน3กายไหนเอาอ5านาจปCาๆ เถอนๆ น+ไปบบบงคบ
ไม*ไดเอาอ5านาจการปกครองสงฆทไดตกลงกนแลว พ0ดว*าจากมหาเถรสมาคมก$ไดนะ
เอาไปใชว*าใชไดแลว น+มนไม*ไดเอาอนน+ มนเอาอนอน เช*นอย*างยนมดให เอาเอามด
เล*มน+ไปฟGนฟGกแฟงแตงโมแจกกนก3นไป พอยนมดใหแลวมนเอามดเล*มน+ไปฟGนหวคน
เขาใจหรอ มนไม*ไดเอาไปฟGนฟGกแฟงแตงโม มนเอาไปฟGนหวคน
อนน+อ5านาจของผ0 ใหญ* ทใหเป9นผ0 ปกครองสงเสยทกส3 งทกอย*างไปตามภาค
ต*างๆ จนกระทงถ6งผ0นอยสด คอเจาคณะต5าบลไปน+น มนไม*ไดสงการไปตามน+น ตามท
กฎของผ0 ใหญ* กฎมหาเถรสมาคมออกใช นเรยกว*ายนใหในทางทใหเป9นประโยชน
เหมอนกบยนมดใหเอาไปฟGนฟGกแฟงแตงโมแจกกน เป9นประโยชนแก*กน พ0ดง*ายๆ น+
มนควาเอามดอนน+ไปฟGนหวพระหวเณร กระเทอนทวประเทศไทยใหจ5ายอมปฏ3บต3
ตามมน นคอฟGนหวลงไป
น+เป9นยงไงผ3ดไหมขอบงคบ ท*านไม*ไดมาบงคบ มนเอามาบงคบอย*างน+ เอามา
ฟGนหวคนอย*างน+ กฎขอบงคบท+งหลายทใหน5ามาใชมนน5ามาใชแบบโจร เอากฎขอ
บงคบทเป9นภยต*อประชาชน ต*อส*วนรวมมาใช เหมอนว*ามดเล*มน+แทนทจะไปเป9น
ประโยชนจากการฟGนฟGกแฟงแตงโมแจกกนก3น มนกลบเอามดเล*มน+ไปฟGนหวคน นละ
อ5านาจอนน+เป9นอ5านาจมดไปฟGนหวคน เขาใจเหรอ แลวใครจะยอมรบได นละเรองท
มนเป9นอย0*เวลาน+มนหนาดานทสด ไม*ใช*เล*นๆ นะ จะเอาใหได พวกน+ไม*มเหตมผล
พนองชาวไทยเราใหจ5าใหดทกคน เราเป9นเจาของของชาต3 พวกน+เป9นมหาโจร
เราเป9นเจาของ เป9นใหญ*ของชาต3ของศาสนาทปฏ3บต3กนมานมนานดวยความสงบร*ม
เย$น มความสขความสบาย พอเรองอนน+เก3ดข6+นๆ เป9นยงไง ระส5าระสาย ว*นวว*นวาย
ไปต+งแต*ฆราวาสเขามาจนกระทงถ6งพระ มนเป9นของดไหมพ3จารณาซ3 นละเรองมนเป9น
อย*างน+ แลวไม*ใหต5าหน3จะใหว*าไง ก$มนผ3ดน เจาของผ0ท5าผ3ดยงมาชมเชยว*าดอย0* นพวก
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นกโทษมนไม*ยอมรบ มนต3ดคกต3ดตะรางอย0*ในเรอนจ5า ถามว*านคณชอว*าไง ถาเป9นผ0
หญ3งก$ชอว*าบญมา ถาเป9นผ0ชายก$ชอว*านายพรหม แลวท5าไมจ6งตองมาต3ดคกต3ดตะราง
เขาหาว*า นนเห$นไหม อนน+ม นยอมรบผ3ดเมอไร มแต*เขาหาว*าท+งน+นๆ มนดท+งน+น
บร3สทธ3Hท+งน+น ท+งๆ ทมนอย0*ในคก ก$เขาหาว*าอย0*ง+นละ น&คนช&วไม$ยอมรบความจร)ง ม
ต+งแต*ทจะบกจะบน อนน+กา5 ลง พนองท+งหลายจ5าไวนะ
แลวนทางฝCายพระ เราพ0ดย*อๆ นะ ทพ0ดน+พ0ดย*อๆ ใหฟGง คอพระไม*ไดเด3น
ตามหลกธรรมหลกว3นย เด3นต+งแต*ตามความโหดรายทารณ เหมอนกบเอามดไปฟGนหว
คน มดเหล*าน+เป9นกฎเป9นขอบงคบทจะท5าความร*มเย$นแก*ส*วนรวม มนไม*เอาไปใชตาม
กฎน+ มนเอากฎอนอนทจะฟGนหวคนไปใช นละอนหน6งทมนผ3ดมากทสด แลวเครอง
บร3ขารสมเด$จพระสงฆราช ฟGงซ3สะเทอนใจไหม พนองทวประเทศไทยใครอาจเอ+อม
ต+งแต*ท*านเป9นสมเด$จพระสงฆราชมาน+กพระองคในสมเด$จพระสงฆราช มใครท5าอย*าง
น+ต*อสมเด$จพระสงฆราชองคน+นๆ หรอองคใดองคหน6งก$ตามเรายงไม*เคยเห$น ก$มา
เห$นสมเด$จพระสงฆราชของเราน ทเล+ยงโตJะกนอย*างสดๆ รอนๆ แบบไม*น*าอายเลย
นอกจากน+นก$จะเอาพระมาอย0*ใตอ5านาจบาตรหลวงบบบ+สไฟ ก3นโตJะก3นเล+ยง
กนไปหมดเลย โดยไม*มหลกธรรมหลกว3นยเป9นขอค5าน6งกนเลย นฟGงไดไหมพนองชาว
ไทยเรา นละเรองมนเป9นอย*างน+เวลาน+ แลวจากน+นก$เป9นฆราวาส มนมสองฝCายตกน
เขาไป ฝCายฆราวาสก$ไม*มกฎหมายบานเมอง มแต*อ5านาจบาตรหลวงปCาๆ เถอนๆ แบบ
เดยวกนน+ละ เวลาน+ไปใชในวงราชการนบแต*ศาลลงมา ใหอย0*ตามอ5านาจของคนคน
เดยวน+ ห มด คนท+ ง ประเทศนบแต* พ ระบาทสมเด$ จ พระเจาอย0 *ห วลงมาทรงอย0 * ใต
กฎหมายดวยกนท+งน+น แต*คนน+ว3เศษว3โสมาจากไหนเอาอ5านาจบาตรหลวงมาจากไหน
มากดขบงคบคนท+งประเทศใหอย0ใ* ตกฎหมาย เขาอย0*เหนอกฎหมาย
ศาลเป9นใหญ*ในประเทศไทยเรา เฉพาะอย*างย3 งศาลเป9นใหญ*ทวประเทศไทย
อนน+เป9นใหญ*ในศาล แลววงราชการงานเมองต*างๆ ต*างคนต*างเป9นใหญ*ในหน*วย
ราชการของตนๆ คนน+ไปเป9นใหญ*กว*าน+นอก คนคนน+ท5าลายหรอส*งเสร3มชาต3พ3จารณา
ซ3 นตวหนาดานไม*ยอมฟGงเสยงใครเลย ย3 งดานไปอก ย3งดานกว*าพระนะ ไอตวน+ต ว
ส5าคญมาก วงราชการงานเมองต*างๆ ใหหมอบกบคนน+ทตวเท*าอ6งอ*างนนะ กฎหมายน
ก$เป9นกฎหมอยปCาเถอนเอามาใชบบวงราชการงานเมองต+งแต*ศาลลงมา วงราชการ
หน*วยไหนๆ ก$ตามถ0กน+บบบ+สไฟจนกระทงถ6งเครองสอสงสอสารอะไร จะไปกมอ5านาจ
ไวหมดดวยความปCาเถอนของตน
เวลาน+ก5าลงเป9น เอาไปด0ถาว*าหลวงตาพ0ดผ3ด ล0กศ3ษยล0กหามาพ0ดใหฟGงหมด

6

เขาไม*ไดเอาเรองโกหกมาพ0ดใหเราฟGง เลวไหมอบายว3ธการอย*างน+ ขอบงคบอย*างน+
เลวไหม เลวต*อชาต3ไทยเรามากขนาดไหน คนคนน+เลวมากขนาดไหนจ6งตองท5ากนลง
คอ คนท+งประเทศเขาอย0*ใตอ5านาจกฎหมายท+งน+น เราเอาอ5านาจบาตรหลวงมาจากโลก
ใดแดนใดมาอย0*เหนอกฎหมายเหยยบคนท+งประเทศ ฟGงใหดค5าน+นะ มนท5าอย0*เวลาน+
หนาดานไหม คนเราเป9นหมาหรอเป9นคนชาต3ไทยของเรา เอาฟGงกนใหด เราเป9นคน
กลาง เราเป9นอรรถเป9นธรรม เราจะพ0ดตามอรรถตามธรรม เราไม*เคยสะทกสะทานกบ
ค5าว*ากลวว*ากลากบส3งใดท+งหมดในสามแดนโลกธาต
เราจะพ0ดต+งแต*ความจร3งทจะเป9นประโยชนแก*พนองชาวไทยเรา เฉพาะอย*างย3ง
พนองชาวไทยเรา ซ6งเป9นแดนแห*งชาวพทธอกดวย ใหไดฟGงทวถ6งกน ผ3ด ถ0ก ชว ดเท*า
ไรใหฟGง หลวงตาไม*เคยมอะไรทจะมากลนแกลง พ0ดตามหลกความจร3งๆ เวลาน+ก5าลง
เลวรายขนาดน+น พวกน+ลกล+ลกลนอย0*ทกแห*งทกหน ในวงราชการเป9นตาสบปะรด เป9น
หอกขางแคร*ๆ อย0*หมด ทจะท5าลายชาต3ไทยของเรา ในศาสนาน+ไม*ว*าขางแคร*หวแคร*
มนมเต$มไปหมดแลว บบบงคบ จะก3นโตJะก3นเล+ยงสมเด$จพระสงฆราชสดๆ รอนๆ มน
ขางแคร*หรอบนหวแคร*ฟGงซ3น*ะ มนอจาดบาดตามากทเดยว
พวกน+ก5าลงเร3มท5าลายมานานแลวนะ ไปทไหนไม*มยางอายพวกน+ มต+งแต*เรอง
ข0*เรองเข$ญ ถาใครท5าดทไหนไปข0*ไปเข$ญเอาอ5านาจบาตรหลวง เหมอนว*าเราน+เป9นเจา
อ5านาจบาตรหลวงในเมองไทย ท+งๆ ทเมองไทยเป9นเจาของประเทศนะ ด0แลรกษาดวย
กฎหมายบานเมอง มขอบเขต อนน+มนไม*มกฎหมายบานเมอง แลวมนก$มายกตวเป9น
ใหญ*เป9นโตย3งกว*าคนท+งชาต3น+อก เหนออ5านาจ เหนอธรรมเหนอว3นย เหนอศาสดาไป
หมด พวกน+พวกเหนอพระพทธเจา ไปทางฆราวาสก$พวกเหนอประชาชน กฎหมาย
บานเมองไปหมด ท*านท+งหลายพ3จารณา และนอนใจอย0*เหรอ เอาฟGงใหดนะ
เวลาน+ขาศ6กศตร0ก5าลงจะเผาบานเผาเมองสดๆ รอนๆ ก3นโตJะกนสดๆ รอนๆ
ท+งทพนองชาวไทยยงไม*ตาย มนก5าลงเร3มก3นโตJะกน ระบาดไปดวยพวกแผ*อ5านาจปCาๆ
เถอนๆ น+ แลวพวกเราหมอบเหรอ หมอบกลวพวกน+เหรอ คนไทยท+งประเทศหมอบ
กลวพวกน+ เ หรอ พวกอ5 านาจใหญ* ๆ หลวงๆ นเหรอ พวกหนาดานนเหรอ เอาไป
พ3จารณาทกคน นในฐานะว*าเราเป9นผ0ท5าประโยชนใหโลกทวถ6งกนหมด เราไม*มเอยง
น0นเอยงน+ เราเอาหลกความจร3งมาพ0ดใหพนองท+งหลายไดพ3น3จพ3จารณา
ชาต3ไทยเป9นชาต3ของเรา เราเป9นเจาของสมบต3ของชาต3ไทยและชาต3ท+งชาต3เป9น
ของเราดวยกนท+งน+น นไม*ใช*เจาของชาต3 พวกโจรพวกมาร พวกมหาภย พวกอนธพาล
ทก5าลงเขาท5าลายชาต3อย0*ท กแบบทกฉบบเวลาน+ นคอพวกเขาไปท5าลาย ไม*ใช*พวกท

7

เป9นเจาของของชาต3 ถาเป9นเจาของชาต3แลวจะท5าตามกฎของชาต3 ของบานของเมอง
เท*าน+น ใหจ5าเอานะ วนน+พ0ดเพยงเท*าน+ไม*พ0ดมาก เอาละพอ
ชมถ*ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก5าหนดการ ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th

