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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ใหออกโดยถายเดียว 
 

ผูกํากับ อันนี้เปนแถลงการณของคณะสงฆไทยฉบับที่ ๔ 

 คณะสงฆไทยไดรวมประชุมกันตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ 
สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กทม. มีมติเปนเอกฉันทดงันี ้

๑.คณะสงฆไทยเห็นชอบกับดวยรัฐบาล ในความจําเปนที่ตองมีคณะกรองงานของ
สมเด็จพระสังฆราช เพื่อแบงเบาภารกิจของพระองค คณะสงฆไทยยงัคงยืนยันวา การที่
นายวิษณุ เครืองาม แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น เปนการแตงตั้ง
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ใหมีอํานาจเทาสมเด็จพระสังฆราชที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนา มิใชเปนคณะกรองงานเพื่อแบงเบาภารกิจของ
สมเด็จพระสังฆราชดังกลาว และประการสําคัญคือ การดําเนินการครั้งน้ีของนายวิษณุ 
เครืองาม ซึ่งเปนฆราวาส ไมมีศีลเทียมเทาบรรพชิต มีเจตนาใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
กระทําการแตงตั้งพระ และบีบบังคับสงฆและพุทธศาสนิกชนใหยอมรับการแตงตัง้ครั้งน้ี 
หากปลอยใหการณเปนไปเชนนี้ เทากับเปนการยอมรับใหฆราวาสมีอํานาจเหนือพระสงฆ 
ซึ่งเปนภัยตอพระพทุธศาสนา และขัดตอพระธรรมวินัยอยางรายแรง 

คณะสงฆไทยยืนยันวา ขอใหรัฐบาลดําเนินการแกไขใหถูกตอง และหากมีความ
จําเปนตองมคีณะกรองงาน เพื่อแบงเบาภารกิจของสมเด็จพระสังฆราชดังกลาว ขอใหเปน
การแตงตั้งโดยสงฆ 

๒.ตามที่ พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ นิ่งเฉยตอ
หนังสือคณะสงฆไทยที่ยืน่ตอ สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ เพื่อเรียกรองใหชี้แจงความจริง กรณีใชพระตราตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช 
ประทับรับรองลายมือชือ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยหวังอาศัยอํานาจ
ของพระตราเพื่อสรางความยอมรับจากสังคม ในการผลักดันใหมีการแตงตั้งสมเดจ็พระ
พุทธชินวงศ (ประจวบ กนฺตาจาโร) เปนผูรักษาการแทนเจาคณะหนใหญคณะธรรมยุต 
ทั้งๆ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนงดังกลาวอยู แมผูแทน
คณะสงฆไทยจํานวนประมาณ ๓๐๐ รูป และประชาชนจํานวนประมาณ ๒๕๐ คน ไดไป
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ติดตามสอบถามความจริงจาก สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๔๗ ก็
ยังมิไดรับทราบรายละเอียดใดๆ  

คณะสงฆไทยจึงยืนยันวา พล.ต.ท.อดุม เจริญ และผูเกี่ยวของกับการนําพระตรา
สมเด็จพระสังฆราชไปใช ตองชี้แจงความจริงใหเปนที่ประจักษภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย.
๒๕๔๗ 

๓.คณะสงฆไทยยืนยันวา ไมจําเปนตองจัดตัง้ สนง.ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา 
ตามรางกฤษฎีกาที่นายวิษณุ เครืองาม และพล.ต.ท.อุดม เจริญ รวมกันตั้งคณะกรรมการ
ยกรางขึ้น เพราะปญหาการจัดการสมบัติเปนปญหาเล็กนอย เกิดขึ้นจากความผิดพลาดใน
หนาที่ของฆราวาสผูรับผิดชอบ สมควรแกไขปรับปรุงไดโดยกระบวนการบริหารจัดการ 
การตรวจสอบที่รัดกุม และใหการศึกษาซึ่งมีประสทิธิภาพก็ยอมเปนการเพียงพอ 

๔.คณะสงฆไทยขอบิณฑบาตเปนครั้งที่ ๓ ตอ ฯพณฯทานนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ดําเนินการใหนายวิษณุ เครืองาม และ พล.ต.ท.อุดม เจริญ พนไปจากความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานดานพระพุทธศาสนาโดยเร็ว เพื่อมิใหความระส่ําระสายลุกลามยิ่งขึน้จน
กลายเปนสังฆเภท ซึ่งเปนการสรางกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนา 

จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน 

      คณะสงฆไทย 

       วันที่ ๗ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๔๗ 

หลังจากที่แถลงการณหนังสือฉบับนี้แลว คณะสงฆไทยจํานวนประมาณ ๓๐๐ รูป 
พรอมกับคณะญาติโยมจํานวนประมาณ ๒๕๐ คน ไดนําหนังสือนี้ไปใหทานนายกรัฐมนตรี 
โดยผานทางตูรับเรื่องรองเรียนถึงนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวตัร ที่ตั้งอยูที่หนา
บานพิษณุโลก ตามที่ทานนายกฯ เคยใหขาวไว 

สวนการยื่นใหถึงตัวทานนายกรัฐมนตรี ดังที่คณะสงฆไทยเคยไปยื่นที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีนั้น แลวแตพอแมครูบาอาจารยหลวงตาจะพิจารณาสั่งการอยางไรตอไป
ครับ คือเบ้ืองตนเขาใสตูที่ทานนายกตั้งไวที่หนาบานพิษณุโลก เพื่อใหทนัเวลากอน แตถา
หลวงตาพิจารณาแลววาควรจะทําแบบเดิมที่เคยไปยื่นใหถึงมือ และมีการถายรูปเปน
หลักฐานเอาไว อันนั้นก็จะรอฟงคําส่ังจากหลวงตาอีกทีหนึ่งครบั 

หลวงตา ตูนี้รับรองไดหรือวาจะถึงมอืนายก 

ผูกํากับ นายกทานใหขาวทางทีวีและหนังสือพิมพเอง วาทานมีคณะทํางานและนําทุกเร่ือง
ไปถึงทาน ทานใหขาวอยางน้ันครับ 
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หลวงตา ไมไดบอกวาตูไมใชเหรอ 

ผูกํากับ บอกครับ ทานสั่งใหเอามาติดที่หนาบานพิษณุโลก แตถาหลวงตาพิจารณาแลวเห็น
วาควรจะทําแบบเดิมที่คณะสงฆไทยทําครั้งที่แลว ก็จะรอฟงคําส่ังจากทานหลวงตาอีกที
ครับ 

หลวงตา เราก็มีขอแมอนัหนึ่ง ถาวาตูนั้นถารับรองหรือยืนยันวาจะถึงมือทานนายกแลว ก็
มอบที่นั่นได แลวใครจะยืนยันอันนี้ละ 

ผูกํากับ เร่ืองใสตูเขาทําไปแลว 

หลวงตา ตูนี้เปนเรื่องของทานนายกโดยตรงเหรอ 

ผูกํากับ ครับ นายกทานสั่งเอาไว 
หลวงตา ถาอยางน้ันใสตูไวกอน เพื่อฟงเร่ืองราวทีหลังอีกทีหนึ่ง ถาหากเร่ืองราวมันควรจะ
สงบไปดวยหนังสือเหลานี้ถึงมือทานนายกก็เปนอันวาผานไป ถาเร่ืองราวเงียบไป หรือไม
ถึงมอืนายกก็ตองแกไขใหม ดังที่เคยปฏิบัติมา เขาใจเหรอ เทานั้นแหละ อันนี้ฟงเร่ืองตู
กอน เขาไปในตูถึงมอืทานดังที่ทานยืนยันในตูนั่นแลว เร่ืองก็เปนอันวาเรียบรอยไป 

ผูกํากับ ตูนี้ทานใหเอามาตั้ง เพราะทานมีภารกิจมาก ทานบอกวาทุกเร่ืองที่ใสตูไว คณะ
ของทานที่มาเปดตูเอาไป จะมากรองงานและสงถึงมอืทาน รอฟงดูถาไมถึงคอยดําเนินการ
ตอไปภายหลังอีกครับ 

หลวงตา เปนอันวาปฏิบัติตามที่วาน้ีกอน โห ไมทํารัดกุมไมไดนะ พวกเปรตพวกผีคอยจะ
ทําลาย สกัดลัดกั้นไมใหเร่ืองความจริงเขาถึงนายก มันจะกวานไปทําของมันและเผาชาติ
เผาศาสนาโดยนายกทานไมทราบเลย เพราะฉะนั้นเมื่อทราบเรื่องราวอยางน้ีแลว เราจึง
ตองทําใหรัดกุมเขาไป ดงัที่ไปสงหนังสือทานนายกก็เพราะเหตุนี้เอง ทําเหลาะๆ แหละๆ 
ไมไดกับพวกนี้ แลวเรื่องพระตราวายงัไงกัน 

ผูกํากับ เขาไดไปติดตามที่ สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยให พล.ต.ท.อุดม เจริญ 
ชี้แจงก็ยังไมไดชี้แจง ก็เลยบอกวาใหชี้แจงมาภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๔๗ 

หลวงตา แลวมีขอผูกมัดอะไรกันละวันที่ ๑๔ นั้นนะ 

ผูกํากับ เขาก็คงจะไมชี้แจงหรอกครับ 

หลวงตา ถาจริงจังเขาไปอีกกค็ือวา ถาไมชี้แจงก็ตองถอืวาเปนอยางน้ันๆ จริง ตองมีขอมัด
กันซิ คอยฟงฉบับนี้กอน ถายังเงียบไมทําอะไร ฉบับที่สองจะไปอกี รอไวอยางน้ีกอน แลว
ใหออกจากงานใน สนง.พระพุทธศาสนาใชไหม(ครับ) อันนี้ละสําคัญ เราก็เคยพูดกับ
นายกทานแลวทานก็จะพิจารณา สนง.พระพทุธศาสนาน้ีตั้งแตสองกษัตริยนี้ไปทํางาน พูด
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ใหมันเต็มยศวา แทนที่จะทําพุทธศาสนาใหเจริญ กลับเขาไปเผาพุทธศาสนา เผาแงนั้นแง
นี้แหลกมาเปนลําดับ ทางพระสงฆไทยก็ไดระงบั เอาน้ําดับไฟเปนระยะๆ มา มีแตตัว
สําคัญนี้ทั้งนั้น มันไมไดไปสงเสริมพุทธศาสนา ตั้งหนาเขาไปทําลายจริงๆ  แลวแตจะไดแง
ไหนมุมใดออกมาเรื่อยเรื่องการทําลายของพวกนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงวาใหออกก็สมควรแลว 
เอาไวไมได 
 ถาเอาไวมันจะมีเร่ืองเขาอีกนะ พวกนี้มันเปนใหญกวาพระสงฆ อันนี้เปนเรื่องของ
พระสงฆ พวกน้ีเขามาทํางาน เอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหนจะมาบีบบังคับพระ ไมมีใน
หลักธรรมวินัย แมกฎหมายเราก็เชื่อวาไมมี แตมนัก็อุตริมาทาํไดอยางน้ี ฟงซิ อํานาจใหญ
หลวงยิ่งกวาพระ เขามาปกครองพระ เอาอํานาจบีบพระ คิดดูซิอยางประชุมที่วัดเทวสังฆา
ราม จ.กาญจนบุรี พระสงฆทานประชุมกนัตางหาก แลวนายวิษณุ เครืองามไปสั่งไมให
ประชุมที่นั่นวัดนั้น มันมีอํานาจมาจากไหนนายวิษณุ เจาอาวาสตางหากมีอํานาจ แลวไปบีบ
บังคับเจาอาวาสทานหาอะไรเราเปนฆราวาส เพียงเทานี้มันก็หยาบโลนที่สุดแลว 

พระทานรักษามารยาทอยูตลอด ทานใหอภัยตลอด ฝายพระสงฆไทยเราไมเคยเอา
เร่ืองเอาราว อะไรระงับลงไปแลวก็ใหอภัยกันไปเพื่อความสงบทั้งน้ันๆ พระสงฆ อนันี้ยิ่ง
รุกรานเขาไป ใชอํานาจบาตรหลวงบีบบังคับพระสงฆ นี่ยังจะใชอํานาจบาตรหลวงเขาไป
กวานเอาศาสนสมบัติ ถลุงไปหมดวางั้นเถอะไมมเีขตมีแดน นี่หนักเขาไป มันใชอํานาจปา
เถื่อนมาอยางน้ี เราเห็นไดชัดอยางทีพ่ระสงฆที่วดัเทวสังฆาราม ทานเปนพระสงฆ ทานมี
อํานาจหนาที่ในอาวาสของทานที่อยูของทาน เรามีอํานาจมาจากไหนจึงตองไปบีบบังคับ
พระที่นั่น ไมใหประชุมที่วัดเทวสังฆาราม บีบบังคับเจาอาวาส ทานรักษามารยาททานก็ไม
โตไมตอบวาอะไร ตกลงก็อนุโลมกันใหพระไปประชุมที่วัดปาหลวงตาบัว 

ฟงเหตุฟงผลมันฟงไมได ฆราวาสเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาใชกับพระ
ที่มีกฎมีเกณฑ หลักธรรมวินัยยืนยันมาตลอด อยางน้ีเราก็ไมเคยเห็นเราก็เห็นเสียแลว 
พระสงฆทานก็มีมารยาทอันดีตลอด ทานไมโตตอบอะไรทั้งน้ัน ไมใหประชุมที่นี่ทานกไ็ปที่
นั่น แตเร่ืองราวมันไมเปนอยางน้ันซิ มันผิดตลอดนี่ นายวิษณุ เครืองามมันเอาอํานาจมา
จากไหนมาบีบบังคับพระตลอดมา เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญโต เร่ืองที่เสนอเขาไปเงียบๆ ไปนี้ 
นี้ก็เปนอํานาจอันหนึ่ง อํานาจยิ่งของมัน ทิฐิมานะของมัน ไมยอมรับความจริงพอที่จะ
แสดงความจริงออกมาใหทางพระสงฆไทยทราบ นี้ก็เปนความผิดมาตลอดนะ ฟงเอาพี่
นองทั้งหลาย 
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เพราะฉะนั้นจึงวาควรใหออก ใหออกโดยถายเดยีวเอาไวทําไม พุทธศาสนามีคุณคา
ราคาขนาดไหน ครอบประเทศไทยและครอบโลกธาตุ นายวิษณุ เครืองาม กับนายอุดมนี้มี
อํานาจมาจากไหน มีวาสนามาจากไหน จึงตองมาบีบบังคับ ถือบังเหียนเอาไวตลอด 
เพราะฉะนั้นจึงใหออก อยามาถือบังเหียนคนปลอมๆ คนทําลายศาสนาเอามาไวทําไม 
ศาสนาเปนของจริง ตองไลออกขับออกถงึถกูตอง นี่เราพูดตามภาษาธรรม เราไมไดเอนได
เอียงไปไหน เราไมพูดดวยความโกรธความแคน ดวยความอาฆาตมาดรายตอผูใด เราพูด
ตามหลักความจริง ตองเปนอยางวานี้โดยถายเดียว อยางอื่นไมเอาไมถกู 

ศาสนสมบัติก็เปนสมบัติของพระสงฆอยูแลวก็รูกันชัดๆ  มันทะลึ่งเขามาหาอะไร
พิจารณาซิ นี่อํานาจของมัน ฟงวาจะตั้งกฤษฎีกงฎีกาขึ้นมา จะมาบีบบังคับสมบัติของ
พระสงฆ ศาสนสมบัติเอาไปเปนอํานาจของตัว เอาไปถลุงที่ไหนใครจะทราบไดละ ก็
ฆราวาสฟงซิ มีกฎเกณฑที่ไหน อยางนี้มันก็ทําได ที่ไดชําระกันเมื่อเร็วๆ นี้นะ 

ผูกํากับ ขอโอกาสครับ ที่อําเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ ที่เขามีคาํส่ังไปใหนายอําเภอเรียกพระ
กับโยมที่เปนเจาภาพที่นิมนตหลวงตาไปแสดงพระธรรมเทศนาและรับผาปาชวยชาติ ให
ระงับใหยกเลิกครับ สนง.พระพุทธศาสนานี่ละครับ 

หลวงตา นี่แลวนายวิษณุ มันไปเที่ยวบังคับ การบําเพ็ญศาสนานี้เปนอัธยาศัยของชาวพุทธ
ทั้งหลายเรา กฎหมายก็ไมเขาไปอาจเอื้อม นายวิษณุ เครืองาม มันเอากฎหมอยมาจากไหน 
กฎหมามาจากไหน เอากฎหมัดมาจากไหน มาบีบบังคับไมใหนิมนต บีบบังคับพระและ
ประชาชนญาติโยมที่เขามีศรัทธาตามอัธยาศัยของเขา ใหยกเลิกนิมนต ฟงซิมีไหม ก็มีแต
นายวิษณุคนเดียวนี้แผอํานาจอยูเวลานี้ มันมีอาํนาจมาจากไหน กฎหมายทานก็ไมบีบ
บงัคับ นายวิษณุมันไดอาํนาจมาจากไหนจึงตองไปบีบบังคับที่ อ.สมเดจ็ เห็นอยางชัดๆ 
อยางน้ีจะวาไง มันหยาบโลนหรือไมหยาบโลน มันใชอํานาจบาตรหลวงไปเที่ยวบีบบังคับ
ทุกแหงทกุหนไป เพราะฉะนั้นจึงตองออก อยูไมไดอยูในพทุธศาสนา พุทธศาสนาจะเปน
สวมเปนถานไปหมด เพราะสองกษัตริยนี่แหละเปนตัวทําลาย เปนตัวขี้รดเยี่ยวรดไฟเผา
ดวย ก็มีเทานั้น เอาเทานั้นกอนนะ 

โยม กํานันผูใหญบานที่อําเภอสมเด็จ (จังหวัดกาฬสินธุ) เขาพาลูกบานมาฟงเทศน
หลวงตา และมาทําบุญดวย ก็บอกใหเขาพากันกลับบานไป 

หลวงตา นั่นซิ เขาจะมาฟงเทศนฟงธรรม นายวิษณุ เครืองาม เอาอํานาจใหญหลวง
ปาเถื่อนมาจากไหนมาบังคับเขา ไมใหเขามา มีไหมในประเพณีของชาวพุทธเรา กฎหมายก็
ไมมี มันเอามาจากไหน ถาไมใชเอามาจากกฎหมอยกฎหมากฎหมัดเทานั้น เขาใจหรือ มัน
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เอามาใชกับมนุษยไดยังไง กฎหมอยมนุษยก็มอียูแลว กฎหมามนุษยไมใช กฎหมัดมนุษย
ไมใช มีแกกฎหมาเขาทําหนาที่ของเขา กฎหมัดกท็ําหนาที่กินหลังหมาไปเทานั้น มันไมใช
มาบีบบังคับคนอยางน้ี เขาใจหรือ นี่เลวกวากฎหมอยลงไปเปนกฎหมา กฎหมัดที่นี่ ออก
จากน้ันมันจะลงไปไหนกไ็มรู 

ฟงซิ อยางนี้หรือคนผูที่จะรักษาศาสนา และไปตั้งสํานักงานเปนเจาอํานาจบาตร
หลวง แผอํานาจไปบีบบังคับหมดในงานการกุศลของคนทั้งประเทศ ทีเ่ขาใชกันมาตั้งแต
นายวิษณุ เครืองาม ยังไมเกิดโนนนะ แลวทําไมมันเอาอํานาจมาจากไหนมาใช นี่มันขวาง
อยางน้ีเอง จึงตองใหออก ใหออกโดยถายเดียว เอาไวทําไม ถาอยากใหศาสนาใหชาติไทย
คงเสนคงวาหนาแนน ตองใหออกจากสถานที่ทําลายของนายวิษณุ เครืองามนี้ นี่มันไป
ทาํลายมันไมไปสงเสริม ก็มีเทานั้นแหละแลวมีอะไรอีก 

โยม เขาก็เบ่ียงตัวออกไมรับแลวนะครับ เร่ืองพระราชกฤษฎีกาตั้งสํางานทรัพยสิน
สวนพระพุทธศาสนา เขาบอกวา พลตํารวจโทอุดม เจริญ ทําไปโดยพลการ 

หลวงตา นั่นแหละก็สองคนเขานั่นแหละทํา ครั้นทําไปแลวก็ทิ้งไปใหพลตํารวจโท
อุดม เจริญ ก็พวกสองกษัตริยนี่แหละกอดคอกนักิน แลวทําทาตีออกเอาตัวคนมันพนไป
ทั้งสองคนนีค่ือเปรตนั่นเอง พูดงายๆ วางี้จะคืออะไร มันเลยกฎหมอยกฎหมาไปแลวก็กฎ
เปรตเทานั้นแหละ กินแตตับคน ใชอํานาจเปรตๆ ผีๆ ใชไมได มนุษยไมฟงอยางน้ี เรา
เปนมนุษยเราไมฟง ตองออกโดยถายเดียว เอาไวไมไดศาสนาจะจมชาติไทยจะจม ลงได
อํานาจเขาศาสนาเหยียบไดหมดทัง้ชาติไทยไมมีเหลือ เอาไวทําไม คนทั้งประเทศไมมคีนดี
บางหรือ ทานรักษามาตั้งแตดกึดําบรรพ รักษาศาสนาชาติไทยของเรามีความเสียหายที่
ตรงไหน แตสองกษัตริยนี้ขึ้นมามีแตความเดือดรอนวุนวายระส่ําระสายแตกกระจัดกระจาย
ไป เกิดเรื่องเกิดราว พระสงฆอยูในปาในเขาตองไดออกมาชําระสะสางพวกกฎหมอยกฎ
หมากฎหมัดนี้อยูตลอดเวลา นี่มันเปนอยางน้ันจะใหวายังไง ใหออก จะเอาไวทําไม 

เมืองไทยเปนเมืองมีกฎมีเกณฑ อันนี้มันเอากฎเกณฑมาจากไหน มันเอากฎหมามา
ใชกฎหมอยมาใชกฎหมัดมาใช มนุษยรับไมได มนุษยในเมืองไทยไมใชมนุษยหมอยมนษุย
หมามนุษยหมัดนะ มนุษยมีกฎมีเกณฑ 

เราพูดตามหลักความจริง นี่แหละภาษาธรรม เอา ใครจะเอาไปตัดคอเอา เอา
เครื่องยืนยันมาตัดคอเรา เรายื่นใหทันทีเลย ถาไมมีเครื่องยืนยันอยามาตัดเดี๋ยวคอขาดนะ 
เขาใจไหม แผอํานาจปาๆ เถื่อนๆ แผไปทุกแหงทุกหนปาๆ เถื่อนๆ ทั้งน้ันมันใชอํานาจมา
ตลอดนะ นายวิษณุ เครืองาม นี่ตัวสําคัญ มันหยิ่ง จองหองวาตัวนี้เปนนักกฎหมายๆ แต
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นักกฎหมอยนักกฎหมากฎหมัดอยูในมัน มันไมไดวา แตมันเอาออกแสดง เขาใจไหมละ 
กฎหมายมันเก็บไวในตูหมด มันเอาแตกฎหมอยกฎหมากฎหมัดนี้ออกมาใชตอมนุษยที่
เขาไมใชหมัดใชหมานี่นะ 

ผูกํากับ นายกทานใชนายวิษณุมาเพื่อดูแลพระพทุธศาสนา ทั้งศาสนสมบัติและพระสงฆ 
แตไปทําตรงกันขาม ไดมดีมาแลวก็มาเที่ยวฟนหัวพระฟนหัวโยม 

หลวงตา อยางน้ันแลวก็คือขอเทียบเคียงที่นายกก็ตายใจ มอบงานใหนายวิษณุก็เทากับยืน่
มีดใหเลมหนึ่ง เอา มีดเลมนี้เอาไปฟนฟกแฟงแตงโมเลี้ยงกันนะ มันไดมีดเลมนี้มนัเอาไป
ฟนหัวคนฟนหัวพระทั่วประเทศไทย เปนอยางน้ีแหละ เราจะไมสลดสังเวชยังไง ทานเชื่อ
อกเชื่อใจวาเปนคนดีทานถึงมอบงานให ใหมีดเลมนี้เอาไปทําประโยชนนะ มันกลับเอามีด
เลมนี้ไปทําโทษแกคนทัง้ประเทศและศาสนาทั้งศาสนาจนจะหมดไปดวยมดีเลมนี้ ที่นายก
มอบใหดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชนแกโลก มันกลับไปสังหารใหโลกฉิบหายให
ศาสนาฉิบหายไป เปนยังไงฟงไดไหม ก็เทานั้นแหละนะ เอาละแคนี้เทานี้พอ 

ใหพร ยถา วาริวหาฯ 
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