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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

สถาบันทาํลายชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย 
  

  
ผูกํากับ:วิจารณธรรมวันศุกรที่ ๓๐ กรกฎาคม 

เหตุใดพระวัดปาจึงเคารพศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช? 
 
 ความเคารพศรัทธาอยางมั่นคงตอองคสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ของพระภิกษุสงฆสายวัดปา อันสงผลใหไดพากันออกมา
เคลื่อนไหวตามคําส่ังของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน 
ผูเปนพอแมครูอาจารยในทันทีที่ล่ันวาจาวา "เราจะยกทัพมาชวยเพื่อนเรา ดวยสมเด็จ
พระสังฆราชเพื่อนเรากําลังถูกรุมกินโตะทั้งที่มีชีวติอยูเปนๆ " 
 เร่ืองนี้ยอมมทีี่มาและที่ไป วาทําไมพระสงฆสายวัดปาจึงมีความเคารพเทิดทูนตอ
สมเด็จพระสังฆราชยิ่งกวาพระสายปริยัติวัดในเมือง ประการที่หนึ่ง นับเนื่องจากสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ไดเคยเปนพระอภิบาล (พระพี่เล้ียง) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อครั้งทรงผนวช นับตั้งแตกอนการทรงผนวชจนตลอด
ระยะเวลาแหงการทรงผนวช ดังน้ัน สถาบันพระมหากษัตรยิกับสถาบันพระพุทธศาสนาจึง
มีความสําคัญยิ่งที่ใครกต็ามไมควรจะกระทําลวงล้ํากลํ้าเกิน 
 ประการที่สอง สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงมีแนวปฏิบัติทางสายวิปสสนากรรมฐาน 
ซึ่งเปนประเพณีนิยมของคณะสงฆฝายธรรมยุต ที่นับเนื่องมาแตครั้งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวช ทั้งน้ีเพราะทรงถือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วา 
เพื่อเปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติสําหรับแนะนําส่ังสอนผูอื่น ซึ่งวิปสสนาธุระคือการ
อบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปสสนา เพื่อใหรูแจงในธรรมและกําจัดกิเลสออกจากจิตใจ 
 ฉะนั้น พระสงฆธรรมยุตจึงถอืปฏิบัติสืบทอดมาแตครั้งนั้น กลาวคือ ในเวลาพรรษา
ก็อยูศึกษาคนัถธุระในสํานักของตนๆ เมื่อออกพรรษาแลวก็ออกจาริกธดุงคไปตามปาเขา
เพื่อหาที่วิเวกปฏิบัติวิปสสนาธุระ ซึ่งประเพณีปฏิบัติดังกลาวไดเจริญแพรหลายในหมู
พระสงฆธรรมยุตสืบมาจวบจนถึงปจจุบัน ดังที่เรารูจักกันในนามพระสายวัดปา เปนที่
ทราบกันดีวา การศึกษาปฏิบัติกรรมฐานมิไดจํากัดวงอยูเฉพาะในหมูพระสงฆธรรมยุต
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เทานั้น แตไดแพรหลายไปยังพระสงฆฝายมหานิกายดวย เชน พระสายวิปสสนากรรมฐาน
ของหลวงปูชา สุภทฺโท แหงวัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี 
 สมเด็จพระญาณสังวรฯ ไดทรงปฏิบัติพระองคตามหลักวิปสสนากรรมฐานนี้อยาง
สม่ําเสมอมิไดขาด แตดวยพระภารกิจทางการปกครอง จึงไมมโีอกาสที่จะจาริกอยูในสํานัก
วัดปา แตก็สามารถปฏิบัติไดโดยถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่วา "แมจะอยู
ในบานในเมือง ก็ใหทําสัญญาคือทําความรูสึกกําหนดหมายในใจวาอยูในปา อยูในที่วาง 
อยูในที่สงบ ก็สามารถทําจิตใจใหวางใหสงบได" ซึ่งเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
ไดทรงปฏิบตัิพระองคตามหลักดังกลาว 
 เมื่อมีโอกาสพระองคจะเสด็จจาริกไปประทับตามสํานักวัดปาในแถบภาคอีสาน ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งเสมอมา และส่ิงที่จะขาดเสียมิไดก็คือจะตองทรงเสด็จเขายังวัดปาบานตาด
เพื่อเยี่ยมและปรึกษาขอธรรมกับหลวงตาพระมหาบวั พระองคทรงตรัสสอนแกสานุศิษย
เปนอนุสรณวา "คนนรก" หมายถึงคนที่รอนรนอยูเสมอ เพราะมีโลภ โกรธ หลง ประกอบ
ทุจริตตางๆ อยูเปนอาจิณ ซึ่งเสมือนไฟเผาเสมอ ทีแรกอาจเปนไฟเย็น แตเมื่อความชั่ว
ปรากฏก็จะเปนไฟรอน  
 พระองคทรงตรัสถึง "คนเดียรัจฉาน" วา คือคนที่ทําอะไรไมมีความละอาย ไมมี
ความกลัวเกรงตอความชั่วอะไร ทําชั่วไดอยางเปดเผยหรืออยางหนาตาเฉย สวน "คน
เปรต" คือคนที่มีความโลภ อยากไดอยูไมรูจักอิ่มพอ มุงที่จะอาศัยเบียดเบียนผูอื่นอยู
เทานั้น (สุวฑฺฒโนวาท) ดวยทรงเปนพระสังฆบิดรของพระสงฆทกุหมูเหลา และยังทรง
เปนสมเด็จพระอาจารยสายวิปสสนากรรมฐาน ในยามที่พระองคทรงถูกกล่ันแกลงรังแก 
พระลูกพระหลานที่เปนพระสายวัดปา จึงพากันออกมาใหการชวยเหลือดูแลเทิดพระคุณ 
ดวยเหตุฉะนี้ !! 

ณ หนูแกว 
(ลูกศิษยนําใบปลิวภาพหลวงตาและคุณทองกอน ซึ่งในใบปลิวเขียนวา “บุคคล

อันตราย ผูทําลายความมั่นคงของสถาบัน ถึงเวลาแลวที่พวกเราตองกําจัดบุคคลที่เปน
อันตรายตอความมั่นคงจําพวกนี้” ใบปลิวนี้วางใหผูคนที่เดินผานไปมาที่ทองสนามหลวง
หยิบฟรี คณะศิษยไดไปพบใบปลิวนี้คืนวันที่ ๒๙ ที่ผานมา) 
 นี่ก็ดูเอาพี่นองทัง้หลายดูเอา ในรูปนี้ก็คือหลวงตาบัวกับคุณทองกอน ทีต่ัดคอรอง
ทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษตัริย เร่ือยมาตั้งแตวันเริ่มออกชวยชาติที่เหตุการณที่
ไมใชอันตรายเหลานี้กําลังเขามาย่ํายี สถาบันนี้มาย่ํายี นี่เขาวาสองกษตัริยนี้เปนอันตราย 
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กษัตริยบัวกษัตริยทองกอนเปนอันตราย พี่นองทัง้หลายฟงเอานะ นี่เขาโฆษณา เขาโฆษณา
วาเรานี้เปนอันตรายตอสถาบันของเขา สถาบันของเขาเปนสถาบันประเภทใดที่เที่ยวยุแหย
กอกวนกดีกนัทุกส่ิงทกุอยาง 

แมที่สุดทําบุญใหทานนี้ไมได ไปเที่ยวกีดเที่ยวกันไปหมด การที่เขาจะมายื่นสมบัติ
เงินทองใหเขาชวยชาติในนามที่วาเขาเปนสถาบันแหงชาติไทยของเรานี้ ไมเคยมีทองคํา
หนึ่งบาทไมเคยมี ดอลลารหนึ่งดอลลไมเคยมี เงินหนึ่งบาทก็ไมเคยมี แตการทําลายพวกนี้
ออกชื่อลือนามไปหมดทกุหยอมหญา พวกสถาบันนี้นะ สถาบันที่เขาประกาศตัวของเขาอยู
เวลานี้ เขากลับมาวานี่เปนอันตราย หลวงตาบัวกับทองกอนนี้ที่ตดัคอรองเพื่อพี่นอง
ทั้งหลายตลอดมา เพราะฉะนั้นคุณทองกอนกับหลวงตาบัวจึงเปนอันตรายตอสถาบัน เขา
กําลังประกาศกอง ใหจําเอานะทุกคน 

เราพูดอยางน้ีเราพูดไมเขาขางใดออกขางใดนะ เราพูดเปนธรรมลวนๆ จะไมมี
อะไรเขามาเกี่ยวของเลย อยางน้ีละพวกอันตรายมันเขามาแบบนี้ใหฟงเอานะ แบบที่วาน้ี 
สถาบันนี้คือสถาบันอันตรายทั้งตอชาติ ทั้งตอศาสนา ทั้งตอพระมหากษตัริยของเรา ถา
สถาบันน้ีไดขึ้นแลวชาติก็ดี ศาสนาก็ดี พระมหากษัตริยก็ดี จะไมมีติดคางอยูใน
เมืองไทยเลย จะมีแตสถาบันอันน้ีลวนๆ สถาบันที่เขายกขึ้นอยูเวลานี้ สถาบันน้ีเปน
สถาบันลบลางความดีทั้งหมด มีตัง้แตความเลวรายเต็มบานเต็มเมืองอยูกับสถาบันน้ี 
จําใหดีนะ 

นี่ละความจริงกับความจอมปลอมมันกลับตาลปตรๆ อะไรเปนความดีพวกสถาบัน
นี้จะเปนความชั่วชาลามกเปนอันตรายทั้งน้ัน แตอันใดเปนอันตรายสถาบันนี้จะยกขึ้น
ตลอดเพื่อเหยียบชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิลง ทานทั้งหลายจําใหดีทุกคน ใหมีความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน การประกาศทั้งน้ียิ่งเปนการประกาศกองสถาบันแหงโลกพินาศ  
กําลังขึ้นอยูในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเมืองไทยเรา จําใหดีนะ ใครจะวาเราเปน
อันตรายไมเปนอันตรายเราไมสนใจ ถาวากลวยหอมกลวยไขนั้นนะหลวงตานี้เปนอันตราย 
ไมบอกก็เปนอยูแลว ตะกี้นี้ก็หมดมาไมรูกี่อันเต็มบาตร ลูกศิษยก็เปนอันตรายดวยกัน 
แยงขาวกนบาตรหลวงตาบัวไปแจกกนั พวกน้ีพวกอันตรายเขาใจไหม 

เอานะใหพรอมเพรียงกนั ใหทานทั้งหลายจําเอาไววาตั้งแตเราเริ่มชวยพี่นอง
ทั้งหลายมานี้ ไดเคยทําความเสียหายแกชาติไทยและศาสนาของเรา ตลอดพระมหากษัตริย
ตรงไหนบางใหจําใหดี เอาไปเทียบกบัอันนี้ทันที กับคุณทองกอน คุณทองกอนจะเปนจะ
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ตาย บางทีจะไมมีลมหายใจ สูดลมหายใจเพื่อโลกเพื่อสงสาร สละเวล่ําเวลาหนาที่การงาน 
ตลอดชีวิต คุณทองกอนก็สละไปหมด นี่ละเพื่อพี่นองทัง้หลายเรา ขอใหเห็นใจ 

เรากะวาวันที่ ๒๑-๒๒ เราจะมอบในสองวันนี้วันใดวันหนึ่ง คือเราจะสัตตาหะมา
ภายใน ๗ วัน ๗ วันนี้ครอบเสาร-อาทิตยที่จะมอบทองคํานีไ้ว พอจากนีเ้ราจะกลับ  มาใน
พรรษาพระทานจะมาตามหลักพระวินัย ทานทรงอนุญาตใหไปไดภายใน ๗ วันดวยกิจธุระ
ที่จําเปน กิจธุระของเรานี้ที่วาจําเปนคือจําเปนตอชาติของเราทั้งประเทศ ที่เรามานี้ นี่ละ
พระวินัยก็ทรงอนุญาต บิดา-มารดาปวย ครูอุปชฌายอาจารยปวย ทานแสดงไวในความ
จําเปน และส่ิงที่จําเปนคลายคลึงกันนี้ก็ใหอนุโลมเขาในขอจําเปนเหลานี้ นี่เร่ืองที่จะมา
มอบทองคําคราวนี้ก็เปนความจําเปนของคนไทยทั้งชาติ เราจึงไดสละเวลาสัตตาหะมาเปน
เวลา ๗ วัน เพราะฉะนั้นจึงไมขดัของอะไรกับพระวินัย 

(ตามขาว พระ ๘,๕๐๐ รูปตานมติมหาเถระ ชี้โมฆะ วิษณุขูฟองทองกอน วิษณุจะ
ฟองคุณทองกอน) เออฟองไป ปากมีฟองไปเลย ปากมีถาแกไดก็แกไป แกไมไดก็จะมัด
กันไป นกักฎหมายกต็องเปนอยางนั้นละ ไอกฎหมอยมนัไมเอามาวาละ มันเอานัก
กฎหมายมาพูด ขูใหคนกลัว ขูนั้นขูนี้ใหกลัว ทําลูกเสือใหวัวมันกลัว 

พระมาเมื่อวานดูวา ๘,๕๓๐ นี่เรากดเอาไวนะ ที่ ๘,๕๐๐ นี่คือถูกกดเอาไวไมใหมา
มาก จึงมาเพียง ๘,๕๐๐ ถาเปดโอกาสตามผูที่จะมานั้นมากกวานี้เปนหมื่นกวาขึ้นไปเลย 
แตนี้เราบอกอยาใหมากนัก เทานี้ก็เปนหลักเปนเกณฑแลวสําหรับชาติไทยเรา จํานวน
เหลานี้ก็มาในจํานวนของคนในชาติ มาในนามของชาติ เทานี้พอ ขนาดพอด ี อยามามาก
นัก ถงึขนาดนั้นตั้งแปดพันกวาดูซิ ถาเราเปดแลวเฉยๆ แลวมากกวานี้อีก หรือวาเอามา
เถอะ เทานั้นละพุงเลยเชียว 

พี่นองทัง้หลายทราบแลวเหรอ สถาบันนี่แหละที่กําลังเตรียมพรอมทีจ่ะทําลาย
ศาสนาใหจมหมด ทําลายชาติอันดับที่สอง ทาํลายพระมหากษัตริยเปนอันดับทีส่าม นี่
กําลังเตรียมพรอม สถาบันนี้แหละ จําใหดีนะ พวกเรามันเปนพวกอันตรายตอสถาบันนี้ นี่
สถาบันนี้ไมมีใครที่ไหน สถาบันที่ออกมาประกาศ เขาบอกสถาบันๆ อันนี้ละกําลัง
เตรียมพรอมทุกซอกทุกมุมไปหมด ประกาศคนใหพรอมหนากันเขารวมตัวในสถาบันนี้ 
แลวเหยียบหัวพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย พระธรรม ตลอดถงึพุทธบริษัททั่วโลก เทว
บุตรเทวดา อินทร พรหม ที่เปนลูกศิษยตถาคตนั้น จะเหยียบลงใหแหลกหมดไมมเีหลือ 
เขาใจเหรอ  
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ขอใหแตหัวหนาใหญมันขึ้นเทานั้นแหละ หัวหนาใหญกําลังจะขึ้นแผลงฤทธิ ์
หัวหนาสถาบันใหญ ทานทั้งหลายทราบมิใชหรือ กําลังปนขึ้น ปนขึ้นเรื่อยเดี๋ยวนี้นะ ปนขึ้น
แบบชั่วชาลามก ปนขึ้นแบบไมเคยมีในเมืองไทยเราที่ปน แบบไมมีหิริโอตตปัปะ 
ลุกล้ีลุกลน ตะกละตะกลามที่สุด อยากไดยศไดลาภ คือไดอันนี้แลวนี้แหละเรียกวาได
มหาอํานาจ หัวหนาสถาบันนี้ไดมหาอํานาจแลวจะเหยียบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
และพุทธบริษัท นับแตอินทร พรหมลงมา เทวบุตรเทวดาเหยียบแหลก แลวเหยียบเขาไป
ชาติทั้งหมดไมใหมีศาสนา ใหเปนเหมือนหมาตัวหนึ่งๆ หางมีไมมีไมจําเปน เรียกวาไมมี
ศาสนาก็เปนหมาไดเต็มตัว 

จากน้ันก็เหยียบเขาไปพระมหากษัตริย ซึ่งเมืองไทยเราเทิดทูนทานมาตั้งแตกาล
ไหนๆ พระมหากษัตรยิทานทรงทาํความเดือดรอนแกผูใด พุทธบริษทับริวารเทิดทูนมา
ตลอด ทานเปนพุทธศาสนูปถัมภกอกีดวย ทรงอุปถมัภอุปฏฐากพระพทุธเจา พระธรรม 
พระสงฆ พทุธศาสนาของเราเทิดทูนมาทุกองคพระมหากษตัริย ทานเทิดทูนมา ทนีี้จะถูก
สถาบันนี้เหยียบแหลกเลย สถาบันกําลังประกาศกองอยูเวลานี้ ทานทั้งหลายจําแลวยัง นี่
ละสถาบันนี้แแหละกําลังประกาศกองอยู จะเหยียบพุทธศาสนาเรียบวุธ ชาตไิทยเรา
เรียบวุธ สถาบันฝายทางกษัตริยเรียบวุธหมด คือสถาบันนี้เอง ใหทานทั้งหลายจําเอาไว 
มันออกไปไหนใหถามนี่สถาบันมาแลวเหรอ สถาบันเกงๆ นี้มาแลวเหรอ ใหวางั้นนะ ไป
ซอกแซกถามไหนสถาบันไหน เราจะกราบ อยูไหนสถาบัน ไปหากราบ เมืองไทยเราไป
กราบสถาบันนี้ทั้งประเทศนะ เขาใจแลวยัง 

สถาบันนี้ใหญโตมาก ทาํลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย ซึ่งไมเคยมีมา
ตั้งแตดกึดําบรรพกาลไหนๆ พึ่งจะมาปรากฏในสถาบันนี้แหละ เปนสถาบันที่มีฤทธาศักดา
นุภาพมาก เกินโลกเกินสงสารเขา เราจะไดเห็นสถาบันนี้ เอาละพอ 

เมื่อเชานี้ทองคําได ๑๑ บาท ๒๔ สตางค ทองคาํที่ไดตั้งแตวนัที่ ๑๕ กรกฎาคมถึง
เชาวันที่ ๓๐ กรกฎา เปนจํานวนทองคํา ๘ กิโล ๕๑ บาท ๒๘ สตางคนะ นี่ทองคําที่เราได
ตอนที่หลวงตามา  วันที่ ๒๑-๒๒ เรากจ็ะมาครอบในยานนี้ วันเสาร-วันอาทิตย ๒๑-๒๒ 
นี้ ไมวันใดวันหนึ่งจะเปนวันมอบทองคํา เราจะมากอนหนานี้เล็กนอย โดยกําหนด
เรียบรอยแลวมาถึงวันแลวก็มอบเลย การมอบทองคําคราวนี้ใหติดตอกับทางธนาคารชาติ 
บอกวาทางวัดสวนแสงธรรมขอใหทางธนาคารชาติมารับทองคําจากสถานที่มอบนี้เลย คือ
สวนแสงธรรมนะ อยาใหทางนี้ไปเลย เพราะทางนี้ประชาชนคนจํานวนมากมาย ทางนูน
เพียงรถคันเดียวปบมาเทานั้นก็พอแลว แตทางน้ีคนเต็มไปหมดแลวจะเขาธนาคารชาติไม
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เหมาะเลย วางั้นเถอะ เพราะคนมากตอมากจึงขอใหทางนูนมารับ ใหเรียนทางธนาคารชาติ
อยางน้ี ตกลงเอาวันที่ ๒๑-๒๒ วันใดวันหนึ่งนี้ละเราจะมอบ ไปถึงวัดแลวสั่งมาอีกทีหนึ่ง
วันตายตัว 

คราวนี้ไมขอพี่นองทัง้หลายที่ขาดทองคํา คือเราตองการจะใหไดทองคําอีก ๑ ตนั 
ใหครบทั้งหมดก็เลยเปน ๑๑ ตัน ที่เรามอบทองคําคราวนี้ เปนจํานวนทองคํา ๑๑ ตนั ให
ลด ลดไมไดเลย ตันหนึ่งก็ไมได ตองขึ้น รวมทองคําทัง้สองครั้งนี้เขาไปแลวเปน ๑๑ ตัน
กวาเล็กนอย นี่ละที่เราไดเปนขวัญใจของพี่นองชาวไทยเรา ออกมาจากความรักชาติ ความ
เสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน เพื่อกูชาติของตน ซึ่งพวกเรานั้นแหละทําดวย
ความลืมเนื้อลืมตัวจะทําใหชาติไทยลมจมลงได  

ทีนี้เราชาติไทยนั่นแหละ รูเนื้อรูตัวดวยการไดรับคําตักเตือนสั่งสอนจากหัวหนา มี
พุทธศาสนาเปนสําคัญ แลวตางคนตางตื่นเนื้อตื่นตัวขนทรัพยสมบัติเขามา ทองคําจึงไดถงึ 
๑๑ ตันคราวนี้ แลวดอลลารก็ ๑๐ ลาน สวนเงินสดไมนับนะ กระจายทั่วประเทศไทย ตาม
ตึกตามโรงพยาบาลสองรอยกวาโรง แลวโรงร่ําโรงเรียนที่ราชการตางๆ เชนทางลาดยาว
เปนตน นี่เปนเงินสดออกๆ กรุณาทราบตามนี้  

เราบริสุทธิ์ใจเต็มเหนี่ยว ดังที่เรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบวาการทําคราวนี้เรา
ภูมิใจ ที่เราไดอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย กําลังความสามารถมีเทาไรทุม แมชีวิต
เราก็ปลอยเลยเชียว เพื่อชาติเพื่อศาสนาของเรา เพื่อพระมหากษัตริย เราสละชีวิตของเรา 
เราไมมีกลา ไมมีกลัว มีสําคัญตั้งแตอยางไรชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจะยังทรงอยูใหพี่
นองชาวไทยเราไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ตลอดพระมหากษัตริยซึ่งเปนที่กราบ
ไหวบูชาของคนทั้งชาต ิ ไดสืบเนื่องดวยความถาวรมั่นคงตอไป เรามุงอยางน้ันนะ 
เพราะฉะนั้นเราจึงเสียสละทุกอยาง ไมมีอะไรเสียดายเลย  

ดวยเหตุนี้ขอใหพี่นองทัง้หลายไดจําเอาไวดวย และใหระลึกวาความพรอมเพรียง
สามัคคีกันนี้มีคุณคามาก เห็นไหมเมืองไทยเราจะจม พลิกตัวขึ้นมาไดดวยอํานาจคําสอน
ของพระพุทธเจานั้นแหละ พลิกตัวขึน้มาได ตื่นเนื้อตื่นตัว ตดิหนี้เขาพะรุงพะรัง เวลานี้ฟน
ขึ้นมาหมดแลว เห็นไหม นี่เพราะอํานาจแหงความรูเนื้อรูตัว ประหยัดมัธยัสถ การเปนอยู
ปูวายใชสอยประหยัดทุกอยางๆ ไมลืมเนื้อลืมตัว แลวเก็บหอมรอมริบสมบัติที่ไดมามาก
นอย เชนทองคําเปนตน เขาสูหัวใจของชาติเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ ก็ไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตันกวา แลวดอลลารก็ ๑๐ ลานกวา นี้เขาหัวใจของชาต ิจากน้ันก็ออกตามอวัยวะของชาติ
ทั่วประเทศไทย โดยทางเงินสด 
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หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับความรักชาติ ความเสียสละของพี่นอง
ทั้งหลายดวยความพลีชีพใสกัน จากการไดยินไดฟงโอวาทคําส่ังสอนของศาสนธรรมของ
พระพุทธเจา นี่ละจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลาย และขอความ
สามัคคีนี้จงคงเสนคงวาหนาแนนอยูกับพี่นองทั้งหลายตลอดไป หนึ่งความรักชาติ สอง 
ความเสียสละสมบัติเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อพระมหากษัตรยิของตน  

ใหตางทานตางเปนผูรักเปนผูสงวนไวเต็มที่เต็มฐานในหัวอกดวยกันทุกคน และ
พรอมที่จะเสียสละเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อมหากษัตริยโดยทั่วกัน และขอความสุข ความ
เจริญ ความสมหวัง จงเปนไปในทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 

(พระสงฆกราบลาหลวงตา) พระไทยเราทั่วประเทศเปนผูมีความจงรักภักดี ตอชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ตางทานตางเสียสละออกมาจากการบําเพ็ญสมณธรรม อยูดวย
ความสงบ เพราะส่ิงเหลานี้กอกวนมาก ตองออกมาชะมาลางดวยความพรอมเพรียง
สามัคคี เราในนามเปนหัวหนาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพระลูกพระหลานทั่ว
ประเทศไทยที่ใหความรวมมือโดยทั่วถึงกันทั่วหนากันเทอญ (สาธุ) 
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