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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๑๔ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
วงราชการถ�งนายกร�ฐมนตร�เป�นข��นมาจากประชาชน
ฟ%งนะ ระยะน�'ว�นน�'เป)นว�นสงกรานต� ขอให�ม�สต.สต�งท�กผ0�ท�กคน เวลาออกจาก

บ�านไปเพ��อจะเล5น น��นละส6าค�ญตรงน�'น ให�ม�สต.สต�ง การเล5นให�ม�สต. และการเล5นอย5า
ไปถ�อส�ถ�อสาก�น ถ�าลงว5าเล5นแล�วต�องแบบเล5นไปเลย ไม5ม�ศ�กด.:ศร�ด�งามอะไร เอาไว�ท��
บ�านท��เร�อนยศถาบรรดาศ�กด.:ส0งต�6า ความร0�ว.ชาส0งต�6าเอาไว�ในบ�านในเร�อนให�เป)นศ�กด.:
ศร�ด�งามอย05ในบ�านเร�อนของตน ส6าหร�บเราผ0�เป)นเจ�าของแล�วให�ออกมาเล5น เล5นเหม�อน
เด;ก เหม�อนหมาเลยเท�ยวละนะ จ<งเร�ยกว5าเล5นซ.ไม5ถ�อก�น เหม�อนหมา ซ�ดก�นเหม�อน
หมา

อย5างเรามาเม��อวานน�'ถนนป>ดต�นมาไม5ได� พวกหมาม�นหยอกม�นเล5นก�น ม�นไม5
ได�ก�ดก�น ม�นหยอกม�นเล5นก�น เราด0มาเม� �อวานน�'นะ น��จ<งเต�อนบรรดาล�กหลานท��ง
หลาย เวลาเล นเป�นเวลาเผลอสต#นะ รถรามาอะไรมา มาชนได%ละ ค�อเวลาเล นจะ
ไม ม�สต#สต�ง ให%พาก�นระม�ดระว�งอ�นน�� ไปสายไหนม�แต5ถนนป>ดต�นท�'งน�'นด�วยการเล5น
เพราะฉะน�'นการเล5นก;ให�ม�สต.สต�ง ให�มองหน�ามองหล�ง ผ0�เข�ามาตามก.จตามการถนน
หนทางน�'เป)นทางหลวง เราเล5นก�นเป)นเร��องของบ�คคลๆ เล5นก�นแล�วให�ร0�จ�กมองหน�า
มองหล�งบ�างแล�วเล5น ท�)ส*าค�ญค�ออย าไปถ�อส�ถ�อก�น ถ%าถ�อแล%วผ#ดจากการเล น

เวลาน�'ทางชาต.ไทยเราเป)นประเพณ�มานานแสนนาน ม�สงกรานต�แล�วก;ว�นเล5น
สงกรานต� น�'นละว�นเล5นเป)นว�นไม5ถ�อส�ถ�อสาก�น อะไรๆ ก;ตามแบบเด;กหยอกเล5นก�น
น��นแหละ ถ�าไปถ�อส�ถ�อสาใครย�งม�อย5างง�'นอย05อย5ามาเล5นก�บเพ��อนฝ0ง ม�นข�ดม�นขวางก�น
และเป)นอ�นตรายต5อก�นด�วยนะ ให�ต5างคนต5างเล5นไม5ต�องถ�อส�ถ�อสา น'6าท��เอามาเล5นน�'น
เราด0แล�วก;เป)นน'6าท��สะอาดสมควรอย05 ไม5ม�อะไรข�ดข�อง เฉพาะการเล5นในถนนหนทาง น��
ละส6าค�ญมากให�พาก�นระม�ดระว�ง เป)นอ�นตรายได�

เม��อวานน�'เขามาบอกว5าตายต�'ง ๗๐-๘๐ คนแล�ว ฟ%งซ.น5ะ ท��ตายน�'ตายเพราะการ
เล5นไม5ม�สต.สต�ง น��ละให�จ6าเอานะ เม��อวานน�'ตอนบ5ายๆ เขามาเล5าให�ฟ%งว5า ตายแล�วด0ว5า
๘๐ คน เพ�ยงบ5ายๆ เขามาเล5าให�ฟ%ง คงเล5นก�นแต5เช�ามาถ<งบ5าย น�บคนตายได� ๘๐ คน
ว�นน�'ต�'งแต5เช�าถ<งค�6าจะเท5าไร เอาต�วของเราออกว�ดด0ม�สต.ไหม ม�ความระม�ดระว�งไหม
เส�ยดายช�ว.ตไหม ถ�าเส�ยดายอย0 5แล�วให�ระว�งท�กคน การเล5นไม5ม�เจตนาจะให�เป)น
อ�นตรายต5อก�น แต5ความพล��งเผลอน�)ละเป�นต�วส*าค�ญ ม�นท*าอ�นตรายแก เราได%ท-กคน
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ท�)ม�ความพล��งเผลอสต# ล�มเน��อล�มต�ว เล5นก;เล5นเส�ยจนไม5ร0�ผ.ดร0�ถ0ก ด�ช��วประการใด น��น
แหละตอนเส�ยหาย

เฉพาะรถมอร�เตอร�ไซค�น��ส6าค�ญมากนะ เวลาเล5นก�นน��มอร�เตอร�ไซค�น�'แหมม�น
เอาจร.งๆ นะ ไม5ว5าจ�งหว�ดไหนเหม�อนก�น ย.�งไปต5างจ�งหว�ดด�วยแล�วเก5งกว5ากร�งเทพฯ
อ�ก พวกน�'ม�นเลยหมาเด�อนเก�าไป เป)นเด�อนส.บไปเลย ภาคอ�สานส6าค�ญมาก น.ส�ยของ
ภาคอ�สานเป)นคนชอบเล5น แต5ด�อ�นหน<�งท��ไม5ถ�อส�ถ�อสาก�น เป)นน.ส�ยมาด�'งเด.ม เล5นก�น
ได�น��เหม�อนหมาน�อยเล5นก�น คนภาคอ�สานเล5นก�น ท�น�'เวลาเก.ดความเส�ยหายภาคอ�สาน
ม�กมากกว5าเพ��อน เล5นไม5ร0�ภาษ�ภาษาอะไรเลย ตายมากกว5าเพ��อนด�วย

น��ก6าล�งอ<กท<กใหญ5เลย รถตามถนนหนทาง ทางใหญ5ไม5ค5อยม� แต5ตามตรอก
ตามซอยน�'แน5น อ�ดต�'งแต5คนอ�ดรถ รถมาก��ค�นก;ไปไม5ได� แน5ะเป)นอย5างง�'น ให�พาก�น
ระว�งนะ การเล5นสงกรานต�เป)นความเส�ยหายมากอย05 ความเล5นความเพล.ดความเพล.น
ไม5ค��มค5าก�บความเส�ยหายของเราจากความประมาทน�'นแหละ ให�พาก�นระม�ดระว�ง ท�กปF
ท�กเด�อนม�นก;เป)นมาอย5างง� 'น เพราะฉะน� 'นทางร�ฐบาลจ<งม�กฎข�อบ�งค�บเพ� �อความ
ปลอดภ�ยให� ให�ท6าอย5างน�'นๆๆ เราก;ต�องระม�ดระว�ง

ว�นน�'หลวงตาก;จะได�ลาพ��น�องท� 'งหลายกล�บอ�ดรละ ไปก;ไปเพ��อชาต.บ�านเม�อง
เพ��อโลกเพ��อสงสาร เราไม5ได�เพ��อเรา จะหน�กเบาขนาดไหน ล6าบากล6าบนขนาดไหนเราก;
เพ� �อโลกเพ� �อพ� �น�องชาวไทยท� 'งหลายน��นแหละ ท� �วประเทศเราก;ได�อ�ตส5าห�พยายาม
ขวนขวายหาสมบ�ต.อ�นม�ค5าซ<�งเป)นห�วใจของชาต.ไทยเรา ท�'งทองค6าและดอลลาร�ได�เข�าส05
คล�งหลวงเวลาน�'มากมาย ค�อเลยก6าหนดไปท�'งน�'นละ ก6าหนดข�ดเส�นตายไว�ว5าทองค6าให�
ได� ๑๐ ต�นเป)นอย5างน�อย น� �ก ;ได�ทองค6าท� �เข �าเร�ยบร�อยแล�ว ได� ๑๐ ต�นก�บ ๓๑๒
ก.โลคร<�ง ท� �ได�เร�ยกว5าเก.น แล�วดอลลาร� ๑๐ ล�านดอลล� ขาดไม5ได� แต5เวลาได�ก;เป)น
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล� ก;เร�ยกว5าได�เก.นท��เราคาดเราหมาย เราก;เป)นท��พอใจภ0ม.ใจท��ไม5
ขาด ด�งท��ก6าหนดไว�ตายต�วแล�ว ก;เพ.�มข<'นๆ

ส5วนเง.นสดพ��น�องท�'งหลายทราบแล�ว ได�เร�ยนให�ทราบแล�ว เง.นสดน�'ม�เท5าไรไหล
ออกเพ��อพ��น�องท�'งหลายท��วประเทศไทย ไม5ค5อยได�เข�าคล�งหลวง เพราะประเทศไทยเรา
กว�างแสนกว�าง ความจ6าเป)นม�อย05ก�บท�กครอบคร�วน�'นแหละ ก;ต�องเฉล��ยทางน0�นเฉล��ย
ทางน�' ม�เท5าไรก;หมดๆ บางว�นก;สองสามราย สามรายก;ม�ท��มาต.ดต5อขอความช5วยเหล�อ
จากทางว�ด เราก;เจ�ยดทางน0�นเจ�ยดทางน�' จนไม5พอต�องพ�ก เวลาน�'ย�งพ�กอย05มากนะท��ว�ด
ปMาบ�านตาด พ�กไว�เป)นระยะๆ เวลาเราหน�กมากเราก;บอกให�พ�กไว�ก5อน เม��อม�นเบาบาง
แล�วเราก;ตามเก;บๆ
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พอตามเก;บทางน�'เอ�าทางน� 'นเขามาเร� �อย ให�พ�กไว�เร� �อย ตามเก;บไปเร� �อยอย05
ง�'นนะเวลาน�' ได�อ�ตส5าห�ส�ดก6าล�งความสามารถ หลวงตาช5วยพ��น�องท�'งหลายช5วยด�วย
ความเป)นธรรมล�วนๆ เราไม5สงส�ยในการช5วยของเรา ต�'งแต5เร. �มแรกร�องโก�กน��ก;ค�อ
ความเมตตาสงสาร วาดภาพด0เม�องไทยเราจะล5มจะจม ก�บคนไทยเรา ๖๒ ล�านคนจะไม5
ม�ใครฟNOนฟ0ข<'นได�บ�างเหรอ เวลาท6าให�ชาต.ล5มจมก;ค�อคนไทยเราน��นเองท6า แต5เวลาจะ
ฟNOนฟ0ข< 'นมาให�เป)นปรกต.ด�งามจะท6าไม5ได�เหรอ อ�นน� 'ละเป)นจ�ดอ�นหน< �งส6าค�ญท� �ได�
อ�ตส5าห�พยายามช5วยพ��น�องท�'งหลายมา

ปรกต.เราก;เคยพ0ดแล�วอย05แต5ในปMาในเขาไม5เคยย�5งก�บอะไร แม�จะออกมาอย05ว�ด
ปMาบ�านตาดก;เป)นปMา แล�วไม5จ��นจ�านด�วยผ0�คน ม�เหต�ม�ผล ม�หล�กม�เกณฑ�ในการเก��ยวข�อง
ประชาชน เราระม�ดระว�ง ส6าหร�บพระเราน�'เข�มงวดกวดข�นตลอดมา ให�อย05เป)นฝ%กเป)น
ฝMาย ประชาชนเข�ามาก;มาศาลา จากน�'นก;เข�าไปในคร�วออกมา ส5วนเข�าไปข�างในห�าม
เด;ดขาดไม5ให�เข�าไป เป)นสถานท��บ6าเพ;ญของพระด�วยความสะดวกสบายของท5าน เรา
ร�กษาช5วยท5าน น��ส6าหร�บทางว�ดก;ปฏ.บ�ต.อย5างน�'นเร��อยมา อย05ในปMาในเขาอย5างน�'น แต5
ก5อนอย05ในปMาจร.งๆ อย05ปMาในภ0เขาเลย

ต5อมาความจ6าเป)นก;เก��ยวเน��องก�น ด<งออกมาๆ จนกระท��งมาสร�างว�ดปMาบ�าน
ตาด แล�วก;ช5วยเป)นพ�กๆ มา จนกระท��งถ<งได�ออกมาช5วยพ��น�องท�'งหลาย ถ<งบ�ดน�'ละ เม��อ
วานซ�นน�'ก;ได�มอบทองค6า จากน'6าพ�กน'6าแรงของพ��น�องท�'งหลายท��อ�ตส5าห�ขวนขวายท�'งคน
ม�คนจนแต5ม�น'6าใจเหม�อนก�น ได�สะสมข<'นมา จนกระท��งได�เป)นส�กข�พยานแก5พ��น�องชาว
ไทยท�'งชาต. เม��อว�นท�� ๑๒ น�'นเองแหละ ทองค6าก;เหล�องอร5าม ดอลลาร�เช;คใบใหญ5ก;ต.ด
จ�าไว�เลย ส5วนเง.นเข�าไปคล�งหลวงแล�ว ทองค6าก;เหล�องอร5าม จากน�'นก;ขนเข�าคล�งหลวง

น��ค�อน' 6าใจของพ��น�องท�'งหลายท��ร�กชาต. เสาะแสวงหามาเพ��อเป)นความอบอ�5น
เป)นหล�กเป)นเกณฑ�แก5ชาต.ไทยของเรา อ�นน�'ส6าค�ญมาก คร�'นได�มาแล�วขอให�พ��น�องท�'ง
หลายร0�จ�กเก;บร�กษา ต�'งแต5วงราชการลงมา วงราชการน�'นแหละจะเป)นผ0�เก;บร�กษาห�วใจ
ของพ� �น�องชาวไทยเรา ค�อสมบ�ต.ด�งกล5าวน� 'เช5นทองค6า-ดอลลาร�เป)นต�น น� �ค�อทาง
ราชการจะเป)นผ0�เก;บผ0�ร�กษาด�วยความเข�มงวดกวดข�น โดยเห;นใจของพ��น�องท�'งประเทศ
ได�อ�ตส5าห�พยายามขวนขวายเข�ามาให�เราเก;บร�กษาตามหน�าท��ของเรา

จ<งขอให%บรรดาวงราชการท-กหน วยได%ร�%เน��อร�%ต�วว าเป�นผ�%ร�บใช%ประชาชน อย า
เป�นเจ %าอ *านาจบาตรหลวงกดข� )ข  มเหงประชาชน ผ#ดก�บความม-  งหมายของ
ประชาชนท�)ยกตนข��นเป�นเจ%าเป�นนายวงราชการ จนกระท�)งถ�งเป�นนายกร�ฐมนตร�
เป�นข��นมาจากประชาชนท��งน��น อย5าให�เขาข�ดอกข�ดใจบอบช'6าด�วยความเป)นบRอยของ
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บ�คคลท��เขายกข<'นมา แล�วกล�บเป)นเจ�าใหญ5นายโตเป)นย�กษ�เป)นผ�ก.นต�บก.นปอดเขา
อย5างน�' อย5าให�ม�ในเม�องไทยเรา

ขอให�พาก�นต�'งหน�าต�'งตาปฏ.บ�ต.หน�าท��การงานตามหน�าท��ของตนๆ วงราชการ
แต ผ�%ใหญ ลงมา ให%เข%มงวดกวดข�นร�กษาให%ด� หน%าท�)การงานอย าให%บกพร อง ให%ต าง
คนต างร�กษาสมบ�ต#ของชาต# ก/ค�อพ�)น%องชาวไทยท��งประเทศม�ความสงบร มเย/นท�)ว
หน%าก�น น��นแลค�อสมบ�ต#แห งชาต#ไทยของเราสมบ�รณ2 สมบ�ต.อย5างอ��นก;ตามมา ได�มา
อะไรก;ให�ร�กษา เช5นอย5างสมบ�ต.เป)นส5วนรวมท��เจ�าหน�าท��ได�ปฏ.บ�ต.ร�กษามาให�ร�กษาอย5าง
เข�มงวดกวดข�น อย5าให�ร� �วไหลแตกซ<มไปไหน ให�สมใจก�บพ� �น�องชาวไทยอ�ตส5าห�
พยายามหามาด�วยน' 6าพ�กน'6าแรงของตน แล�วมามอบสมบ�ต.ด�วยความไว�วางใจก�บวง
ราชการต5างๆ จะเป)นผ0�เก;บร�กษาไว�ด�วยด� ร�กษาน'6าใจเขา จงพาก�นร�กษา

วงราชการเราละท��จะพาให�ฟNOนฟ0ก;วงราชการ จะพาให�ล5มจมก;วงราชการต�'งแต5ผ0�
ใหญ5ส0งส�ดลงมา เพราะฉะน�'นวงราชการท�กหน5วยจ<งควรร0�ส<กต�วตลอดเวลา อย5าโอ5อ5า
ฟ0MฟMา เบ5งเร��องอ6านาจบาตรหลวงมาใส5ประชาชนเขาจะห�วเราะเอานะ วงราชการต�องร0�
หน�าท��การงาน ข�าราชการท�กคนๆ ช�ว.ตจ.ตใจอย05ก�บใคร อย05ก�บประชาชน อดอยากขาด
แคลนตามท�องไร5ท�องนาต5างๆ น�'นแหละ ขวนขวายหามาได�ก;เก;บร.บรวมเข�ามาเป)นภาษ�
อากรเพ��อร�กษาชาต.ของเรา และแยกให�เป)นเง.นเด�อนเคร��องหล5อเล�'ยงวงราชการ เจ�า
นายหร�อเจ�าหน�าท��แต5ละคนๆ ล�วนแล�วต�'งแต5บรรดาประชาชนท�'งหลายเล�'ยงด0มาตลอด

ขอให�เห;นใจประชาชน อย5าเห;นแก5ความได�ความรวย ความเบ5งอย5างน�'นใช�ไม5ได�
จะท6าลายต�วเองและชาต.ให�ล5มจมไปได� ค6าน�'ขอฝากก�บวงราชการท�'งหลายไว�ให�ด� แล�ว
ท5านทราบไหมว5า วงราชการผ0�ใหญ5เท5าไรท5านย.�งเป)นผ0�ม�ความร�บผ.ดชอบหน�กมากย.�ง
กว5าใครๆ รองลงมาก;ร�บผ.ดชอบ ร�บผ.ดชอบอะไร ร�บผ.ดชอบสมบ�ต.ของชาต.เสถ�ยรภาพ
ของชาต.ให�ม�ความแน5นหนาม��นคง สมบ�ต.ม�มากน�อยเพ�ยงไรต5างคนต5างเก;บร�กษาตาม
หน�าท��ของตนอย5างเข�มงวดกวดข�น แล�วระม�ดระว�ง ส.�งแทรกซ<มท�'งหลายม�นม�ได�ด�วยก�น
ในร5างกายของเราก;ม�ส.�งแทรกซ<ม ม�พวกโรคภ�ยไข�เจ;บแทรกซ<ม ก.นเน�'อก.นหน�งอย05ใน
อว�ยวะของเราก;ม� ม�มากด�วยก�น เป)นแต5เพ�ยงว5าเราไม5พ0ดถ<ง ม�มากม�น�อยม�อย05ในร5าง
กายของท�กคน ส.�งท��จะเป)นอ�นตรายต5อร5างกายของเรา

อ�นน�'ชาต.ไทยของเราก;ม�ท�'งคนด�คนช��ว ไม5ใช5ม�แต5คนด�อย5างเด�ยว ถ�าม�คนด�อย5าง
เด�ยวไปท��ไหนสะดวก อย05สะดวกสบาย คนไม5ด�ความไม5ด�น�'นแหละม�นมาท6าลายชาต.ของ
เรา ท6าลายส5วนรวมให�เส�ยหายไป จ<งขอให�ท�กท5านได�ระม�ดระว�ง ส.�งเส�ยหายเหล5าน�'ร0�ส<ก
จะหนาแน5นข<'นท�กว�นๆ ในสายตาของธรรม เราไม5ได�พ0ดเพ��อยกโทษยกกรณ�แก5ผ0�หน<�งผ0�
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ใด เพราะธรรมเป)นของกลางวางไว�โดยสม�6าเสมอ เพ��อเป)นท��ตายใจของส�ตว�โลกท��วๆ
ไป ค�อธรรมน�'เท5าน�'น อย5างอ��นไว�ใจไม5ได� เอนเอ�ยงน0�นเอนเอ�ยงน�' คว�6าก.นหงายก.น ร�อย
ส�นพ�นคม น��เร�ยกว5าความช��วช�าลามก

เม�องไทยเราก;เหม�อนเม�องท�'งหลาย ส.�งเหล5าน�'ก;ม�แทรกซ<มแต5เขาไม5มาร�กษาให�
เรา เราเป)นผ0�ร�กษาชาต.บ�านเม�องของเรา จงพาก�นต�'งหน�าต�'งตาร�กษา ส.�งเลวร�ายท�'ง
หลายเวลาน�'ร0�ส<กว5าออกหน�าออกตาเด5นมากท�เด�ยว จนไม5ม�ความละอาย แล�วจนล�มต�ว
ล�มต�วย�งไง ต�วน�'นละท6าผ.ดมาตลอดเวลา แล�วย�งโอ5อ5าฟ0MฟMาว5าต�วเราน�'ท6าถ0กภ0ม.ใจ และ
ท6าลายคนด�ให�เส�ยไปมากมาย เวลาน�'แทรกซ<มอย05ท�กแห5งท�กหน ม�อย05ท�กแห5ง ท5านท�'ง
หลายเป)นเจ�าของสมบ�ต. เป)นเจ�าของชาต.เป)นเจ�าของศาสนา พวกน�'พวกท6าลาย น�'ค�อ
พวกโจรพวกมารพวกมหาภ�ย ไม5ใช5เป)นเจ�าของของชาต.ของศาสนา เราให�ร0�ต�วเราอย5าง
น�'

เราต�องเข�มงวดกวดข�นต5อสมบ�ต.ของเราท� �วหน�าก�น เพราะส. �งเหล5าน� 'เป)น
อ�นตรายได�จร.งๆ ถ�าไม5ระม�ดระว�ง นอนใจน��ส6าค�ญมากจะท6าลายได� ชาต.ไทยของเรา
เอาย5อๆ น��แหละ ไม5ต�องเอาห5างไกลท��ไหน เอามาต�'งแต5 ๒๕๔๐ บ�านเม�องของเรา
แทบด0หน�าก�นไม5ได�เลย น��ละเตร�ยมจะจม แล�วต5างคนต5างร0�เน�'อร0�ต�วอ�ตส5าห�พยายาม
ฟ>ตต�วร�'อฟNOนข<'นมาด�วยความพร�อมเพร�ยงก�น จนกระท��งบ�ดน�'ปรากฏว5าความแน5นหนา
ม��นคงเก.ดข<'นท�กแง5ท�กม�ม เฉพาะทางคล�งหลวงหนาแน5นม��นคงมากท�เด�ยว สมบ�ต.ท��เข�า
ส05จ�ดศ0นย�กลางร0�ส<กว5าหนาแน5นม��นคงข<'นท�กว�นๆ เพราะความร0�ต�ว

เม��อร0�ต�วแล�วก;พยายามขวนขวายร�กษาและระม�ดระว�งตลอดมา เวลาน�'เป)นท��ภ0ม.
ใจ ให%ระว�งอย าล�มค*าท�)ว า ๒๕๔๐ น��นเป�นการกระเท�อนจ#ตใจของพ�)น%องชาวไทยมาก
และเช��อแห ง ๒๕๔๐ ก/ต#ดตามมา แทรกซ�มอย� ในท-กแห งท-กหนเวลาน�� แบบหน�า
ด�านเส�ยด�วย พระก;หน�าด�าน พระไม5ม�ธรรมไม5ม�ว.น�ยเลย ค�อพระสม�ยน�'เป)นพระหน�า
ด�านไปแทบหมด พวกช��วช�าลามก ผ0�ด�เราก;ยกว5าด� ค�อไม5ได�เอาธรรมเอาว.น�ยมาใช�ตาม
เพศของพระเลย เอาเร��องเปรตเร��องผ�เร��องย�กษ�เร��องมารซ<�งเป)นเร��องของความสกปรก
ซ<�งอย05ในบ�คคลท��วๆ ไป ม�ได�แทบท�กแห5งท�กหนมาใช� ไม5ได�เอาศ�ลธรรมมาใช�

ท�น�'ทางบ�านเม�องก;เหม�อนก�น กฎหมายบ�านเม�องก;ม�อย05ปกครองบ�านเม�องมา
ได�ร�บความร5มเย;นเป)นส�ขขนาดไหน เวลาน� 'กฎหมายท� 'งหลายเร. �ม อย5างน�อยพ0ดว5า
อาภ�พลงไป อ6านาจบาตรหลวงปMาๆ เถ��อนๆ มาต�'งเป)นกฎหมายแทน ต�'งเป)นกฎหมาย
ม�นก;เป)นกฎหมอย ท�'งสกปรกโสมม ท�'งอ6านาจท��จะเป)นฟNนไฟเผาไหม�ชาต.ไทยของเรา
เวลาน�'แทรกซ<มอย05ท�กแห5งท�กหน ท5านท�'งหลายอย5าล�มฟ%งด0 ๒๕๔๐ แล�วต.ดตามก�นมา



6

จนกระท��งบ�ดน�'
น��เราเอาภาษาธรรมมาพ0ด เราพ.จารณาเต;มเม;ดเต;มหน5วย เราไม5ได�เป)นข�าศ<ก

ต5อผ0�ใด เต�อนพ��น�องชาวไทยเราท��จะม�ได�ท�'งความเส�ยหายล5มจม จะม�ได�ท�'งความเจร.ญ
ร�5งเร�อง ถ�าปฏ.บ�ต.ตามศ�ลตามธรรมแล�วจะม�ความระม�ดระว�งร�กษาท�กแง5ท�กม�มใน
สมบ�ต.ของตน แล�วบ�านเม�องจะค5อยเจร.ญร�5งเร�องข<'นไป แต5การล�มต�วน��นพ�งได%นะ อย า
ล�มต�วจ-ดน��นะ ๒๕๔๐ น��นแหละเป�นเวลาท�)ค�บข�นมากท�)ส-ด อ�นน��นให%เอามาต�ตรา
ไว%ในห�วใจเราท-กคนๆ แล�วระม�ดระว�งเข�มงวดกวดข�นท�กคน อย5าให�ส.�งเหล5าน�'เข�ามา

เวลาน�'ม�นเข�ามาเป)นเจ�าบ�านเจ�าเม�องแล�วนะ เราเป)นเจ�าของของชาต.ของศาสนา
มาด�'งเด.มแต5ป0M ย5า ตา ยายของเรา อย5างออกหน�าออกตา โลกภายนอกเขาก;ทราบว5า
เม�องไทยๆ ปกครองก�นมาด�วยความเป)นไทย ตลอดมา ตลอดถ<งศาสนาก;ได�ค��มครอง
ร�กษา กราบไหว�บ0ชาเป)นขว�ญตาขว�ญใจ เป)นศาสนาประชาต.เร��อยมา น�'ค�อเราเป)นเจ�า
ของของชาต. เป)นเจ�าของศาสนาท��วประเทศไทย ในขณะเด�ยวก�นส.�งท��ซ<มซาบเป)นตา
ส�บปะรดแทรกซ<มมาจนกระท� �งออกหน�าออกตาหนาแน5นข< 'นท�กว�นๆ ม�แต5ส. �งท� �จะ
ท6าลายชาต. เจ�าของของชาต.และศาสนาให�ล5มจมลงไป ให�ท5านท�'งหลายจ6าเอานะ

ขอฝากท5านท�'งหลายไว�ด�วยความเป)นธรรม โดยพ.จารณาแล�วด�วยความเป)น
ธรรม ให�พาก�นเอาไปค.ดไปอ5าน อย5านอนใจนะ ถ�านอนใจจมได� จมได�ไม5สงส�ย น��เป)น
การฝากธรรมในวาระส�ดท�ายท��มาช5วยชาต.คราวน�' ได�อ�ตส5าห�พยายามสละก6าล�งว�งชา ท�ก
ส.�งท�กอย5างเพ��อพ��น�องชาวไทยเรา เราน�'พอท�กอย5างก;เร�ยนให�ทราบว5าพอท�กอย5าง เวลา
ได�มามอบน�'ก;ได�มาจากบรรดาพ��น�องท�'งหลายท��ม�ความร�กชาต. ความเส�ยสละด�วยความ
พร�อมเพร�ยงก�น ด6าเน.นเด.นตามคร0ท��น6าอรรถน6าธรรมมาส��งสอน ผลก;ได�เป)นท��พอใจ

ทองค6า-ดอลลาร�ก;ได�สมบ0รณ�ตามท��เราก6าหนดไว�เร�ยบร�อยแล�ว น��ก;เพราะความ
เป)นผ0�ม�ความเคารพน�บถ�อ ม�ความร�กในชาต. ม�ความเคารพน�บถ�อในอรรถในธรรม ซ<�ง
เป)นธรรมชาต.ท��เล.ศเลออย05ในห�วใจของเราท�กคนๆ ท��เป)นชาวพ�ทธน�'นแล เป)นผลให�เรา
ได�ร�บความเจร.ญร�5งเร�องสงบร5มเย;น จนกระท��งถ<งสมม�กสมหมายตามท��ได�น6าสมบ�ต.ท�'ง
หลายจากพ��น�องท�'งหลายเข�ามามอบให�คล�งหลวงคราวน�' น��เร�ยกว5าย�ต.ลงแล�วคราวน�' ให�
เป)นหน�าท��ของท5านท�'งหลายท�กคนต5างระม�ดระว�งร�กษา

ชาต.ไทยเป)นของคนไทย อย5าให�ส.�งใดท��เป)นข�าศ<กต5อคนไทยเข�ามาด0ถ0กเหย�ยด
หยามย�6าย�ต�แหลกอย5างออกหน�าออกตาหน�าด�าน อย5างท�กว�นน�'เห;นได�อย5างช�ดเจนแล�ว
นะ พ��น�องท�'งหลายให�ด0 หลวงตาน�'อย05ในปMา แต5อดไม5ได�เพราะจ.ตใจม�นจ�าอย05ภายใน พ0ด
ให�ช�ดเจน การพ0ดเหล5าน�'พ0ดด�วยความห5วงใยพ��น�องท�'งหลายจะไม5ได�มองด0ตาส�บปะรด
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อย05ใต�ด.นเหน�อด.น อย05ท�กแห5งท�กหนเวลาน�' ก6าล�งจะท6าลายพ��น�องท�'งหลายด�วย ศาสนา
ด�วยให�ล5มจม ให�พาก�นจ6าข�อน�'เอาไว�

ค6าพ0ดน�'เราได�พ.จารณาตามอรรถตามธรรมแล�ว ถ�าฝNนอ�นน�'ไปจมแน5ๆ เราอย5า
ภ0ม.ใจว5าเราม�เง.นทองข�าวของได�น6าเข�าส05คล�งหลวงแล�วภ0ม.ใจเพ�ยงแค5น�' ส.�งท��จะท6าให�ฉ.บ
หาย เหม�อนก�บบ�านเร�อนของเราใหญ5โตขนาดไหน ไม�ข�ดไฟก�านเด�ยวเท5าน�'นแหย5เข�า
ไปพ�งหมดเลยเพราะไม�ข�ดไฟก�านเด�ยว อ�นน�'ความเส�ยหายม�นก;เท�ยบก�บน.วเคล�ยร�
น.วตรอน ใส5เข�าไปต0มเด�ยวเท5าน�'นด�วยความพร�อมเพร�ยงสาม�คค� แน5นหนาม��นคงของ
พวกเลวร�ายท��เกาะก�นเป)นเน�'อเป)นหน�งจร.งๆ จะท6าลายชาต.ไทยและท6าลายได�ส6าเร;จ ถ�า
ชาต.ไทยของเราจะอ5อนแอท�อแท�เหลวไหล เป)นเต5าหดห�วอย05ในกระดองจมได�นะ

ขอฝากธรรมน� 'ไว�ก�บท5านท�'งหลาย หลวงตาไม5เป)นภ�ยต5อผ0 �ใด ต� 'งหน�าต� 'งตา
ปฏ.บ�ต.หน�าท��ของตนเป)นล6าด�บ ส.�งใดท��จะเป)นภ�ยต5อพ��น�องท�'งหลายก;น6ามาช�'แจง และส.�ง
ใดจะเป)นค�ณก;ช�'แจงให�ท5านท�'งหลายได�ทราบโดยท��วก�น อย าล�มค*าท�)สอนวาระส-ดท%าย
น��ก/แล%วก�นนะต��งหน%าต��งตา เฉพาะวงราชการให%เข%มงวดกวดข�นต��งเน��อต��งต�ว ถ%า
สมม-ต#ว าม�นไม ด�ต��งให%ด�ข��นไปโดยล*าด�บ ไม อย างง��นชาต#ไทยจม ใครเป�นคนท*าให%
จมถ%าไม ใช วงราชการล�มเน��อล�มต�ว จมได% ต%องราชการเป�นผ�%ล�มเน��อล�มต�ว ถ%าต��ง
หน%าต��งตาปฏ#บ�ต#ให%สมเราเป�นวงราชการ เป�นผ�%ร�กษาชาต#ท��งชาต#แล%วชาต#บ%านเม�อง
ของเราจะม�ความเจร#ญร- งเร�องแน นหนาม�)นคงส�บต อไป

การแสดงอรรถแสดงธรรมเพ��อฝากข�อค.ดไว�ก�บบรรดาพ��น�องท�'งหลาย ในนามว5า
เราเป)นหลวงตา เป)นพระ พระน�'ออกมาจากธรรมล�วนๆ ท��มาสอนพ��น�องท�'งหลาย ไม5ม�
ท��จะให�ร�ายปSายส�ต5อผ0�หน<�งผ0�ใด ให�น6าธรรมท��เป)นจ�ดศ0นย�กลางน�'น6าไปปฏ.บ�ต. ส.�งใดไม5ด�
ให�ป%ดออกๆ ส.�งใดท��ด�ให�ขวนขวายหามาส05เราและชาต.ไทยของเรา เราก;จะม�ความเจร.ญ
ร�5งเร�อง การแสดงอรรถธรรมฝากพ��น�องท�'งหลายในวาระส�ดท�ายของว�นน�'ซ<�งจะกล�บอ�ดร
ก;เห;นว5าสมควรแก5เวล�6าเวลา ขอท5านท�'งหลายได�ร�บธรรมเหล5าน�'ไปปฏ.บ�ต.เต�อนซ<�งก�น
และก�น เพราะเราอย05ในฐานะร�กษาชาต.ด�วยก�น ภ�ยม�รอบต�วของเรา จ6าข�อน�'ไว�ให�ด� เรา
จะม�ความเจร.ญร�5งเร�องร5มเย;นเป)นส�ข เอาละการแสดงธรรมก;เห;นว5าสมควร ขอความ
สว�สด�จงม�แก5บรรดาพ��น�องท�'งหลายโดยท��วก�นเทอญ

หลวงป0Mล�พร�อมล0กศ.ษย�ล0กหาได�ทองค6า ๑ บาท ดอลลาร� ๑๑๔ ดอลล� เง.นสด
๑,๓๒๐ บาท (สาธ�)
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