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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ไมยอมรับการแกตัวแบบนี้ 
 

กอนจังหัน 
 

ลืมแลวพระบอกตะกี้นี้ (๓๔ ครับผม) ภูวัวไมทราบเทาไรแตอยูในเกณฑนี้แหละ ภู
วัวเปนสถานที่เหมาะสม มีหนาที่อันเดียวคือชําระกิเลสโดยถายเดียวเทานั้น เราจึงไมให
ใครเขาไปยุง เราตัดขาดทีเดียวใครไปยุงไมได ใครจะไปอยูที่นั่นหามทั้งหมดเลย ยังมีตัว
ดื้อๆ อยูนะ ไปทานบอกวารับไมได หลวงตาหามอยางน้ันๆ แลวไปอยูบนเขาคนเดียว 
แลวนายพงนายพรานเขามาแถวๆ นั้น พระทานอยูทั่วๆ ไป บอกใหลงไมลง เราไปเลย
เทียว ไลลงเดี๋ยวนั้นเลย เอาขนาดนั้น มันดื้อมันตองเด็ดอยางนั้น ผิดไหมเด็ดอยางน้ี  ยัง
จะวาผิดเหรอ ตัวมันทําแหละมันผิด นั่น ไมใหใครไปอยู ใหเฉพาะผูเกี่ยวของ สําหรับ
ชาวบานมาทําครัวพอไดอาศัยไปวันหนึ่งๆ เทานั้น ไมใหมีความยุงยากและเปนภัย หาม
ขาดเลย 

เพราะเราตั้งใจจะบํารุงวัดนี้ใหไดปฏบิัติศีลธรรม เพื่อตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
ตามทางศาสดา ซึ่งทางนี้พระองคดาํเนินมากอนแลว สถานที่อยูที่บําเพ็ญเหมาะสมรอย
เปอรเซ็นตเลย พอเราไปเห็นแลวเราพอใจจึงตองทุมกันเลยตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ 
ดูเหมือน ๒๐ ปกวาแลว เราสงเสียอาหาร พอวาก็วาอยางน้ันแหละ คือเอาจริงเอาจัง เมื่อ
ลงเหตุลงผลกันแลวก็ทุมกันเลยตั้งแตบัดนั้น 

สําหรับพระที่จะมาอยูทีน่ั่น เอา มาเทาไรใหมา นูนฟงซินะ เราจะรับเลี้ยง คือมา
มากก็สถานที่ทําเลเหมาะสมๆ เพราะฉะนั้นมาเทาไรใหมาเราจะรับเลี้ยง เราบอก ถาหากวา
เราไมสามารถจะเลี้ยงไดเราจะบอก กไ็มเห็นมี ถาลงไดขึ้นเวทีแลวสามารถหรือไมสามารถ
ก็คอขาดไปเลย เขาใจไหม นั่นละสถานที่พระทานบําเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผล ครั้งพทุธกาล
เปนอยางน้ัน สถานที่เชนนั้น งานของทานเปนอยางน้ัน ไมคลุกเคลาวุนวายกับสิ่งใดที่จะ
เปนการกอกวนทําลายการประกอบความพากเพียรของทาน และนํามาซึ่งพิษภัย 

ในวัดปาบานตาดของเราก็เหมือนกัน อันนี้เราไมใหใครเขาไปยุงเหมือนกัน เอาไว
เฉพาะ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติพระเณรเรา อยาออนแอนะ อยาใหเห็นนะออนๆ แอๆ 
เซอๆ ซาๆ แบบที่วาซาดบ เราไมลืมนะ แหมพระองคนี้นะ ไปแลวแหละ ถาไมไปกต็องถูก
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ไล เพราะบอกชดัเจนมาก เพราะเราจะทดลองพระองคนี้เปนยังไงมาหลายทีแลว เราสอน
อยางชัดเจนไมใหผิดใหเพี้ยนเลยทีเดียว ทดลองปบ ใหเอาอาหารนี้ไปใหเด็กที่นั่งอยูกับ
แม แลวเด็กมีคนเดียวนั่งอยูกับแม ตนเสาตนนั้น เด็กที่ไหนก็ไมมี เอาขนมไปใหเด็กคน
นั้นนะ อยูกับแม ฟงเขาใจไหมละที่วาน่ี 

พอยื่นขนมให ปุบปบไปใสบาตรพระ พอดีเรามองไปเห็นกําลังมองมาหาเรา เรา
ปดออกอยางน้ี แลวปุบปบจะไปใสบาตรองคนั้นอีก นั่นนะฟงซิมันโงขนาดไหน จนทุเรศนะ
เรา เลยติดใจนะเรื่องความโงของพระเราที่ตั้งใจมาชําระ เลยพอดีส่ังพระองคใหมมา มาก็
ส่ังอยางวานี่ เราก็บอกไปอยางน้ัน พระเอาไปปบใสปุบเลยไมเห็นยากอะไร นี้มันทุเรศ
จริงๆ นะ ใหตั้งใจปฏิบัตินะอยามาเรๆ รอนๆ ในวัดนี้ 

แลวการบิณฑบาต ประเพณีหรือหลักวินัยพระพุทธเจายืนตัวอยูแลว การไป
บิณฑบาตในหมูบานใหครองผาซอนกัน สังฆาฏิ จีวร เวนแตบิณฑบาตตามทุงนาหรือใน
ครัว ไมไดเขาบาน นี่เปนประเภทหนึ่ง ใชผืนเดียวก็ไดไมขัดของ แตเขาไปในหมูบานแลว
ตองซอนผา ฟงใหดีนะ เดี๋ยวจะซาดบอีกหรือ ถาลงไดเห็นแลวเอาจริงๆ นะไมเหมือนใคร 
เพราะพระวินัยมีชัดเจนมากทีเดียวประจําองคพระ ใหซอนผา เวนแตฟาลงฝนตก อากาศ
มืดครึ้มฝนจะตก นี่ที่มขีอยกเวนในพระวินัย ถาอากาศแจมใสและเขาไปในหมูบานดวย ให
ซอนผาเขาไปบิณฑบาต เวนแตอยูตามทองนาหรือในครัว นี่เปนอีกประเภทหนึ่ง ใหจํา 

ใหยึดหลักพระวินัยคือองคศาสดา ใหเกาะติดนะ ถาพลาดจากพระวินัยคือพลาด
จากศาสดา เหยียบหัวพระพุทธเจาไปพรอมเลยนะ พระวินัยและธรรมนี้แลคือศาสดาของ
เธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว ฟงซินะ แมนยําไหมพระพุทธเจาสอน ให
ยึดอันนี้ใหดี อยามาเหลาะๆ แหละๆ เร่ืองพระวินัยยิ่งแลวนะ มาผิดๆ พลาดๆ ใหเห็น
ไมได เพราะอันนี้เปนแบบความสวยงามของพระ ความดีความอบอุนของพระ ศีลของพระ 
เรียกวาธรรมของพระอยูในศีลนั้นแล ใหตั้งใจปฏิบัต ิ

ทําหนาที่การงานอะไรก็ตาม ขอใหมีสติติดแนบอยูกับตัว เชนผูบริกรรมก็อยูกับคํา
บริกรรม หรือจิตที่มีความสงบ สติติดแนบอยูกบัความสงบ ในธรรมขั้นใดสติติดแนบอยู
นั้นทําหนาที่การงานใหเปนสัมปชัญญะ กระจายออกไปกับหนาที่การงานดวยความรูสึกตัว
อยูเสมอ เรียกวาสัมปชัญญะ อยามาเหลวไหลไมไดนะ ผมนี่หลับหูหลับตาดูหมูดูเพื่อน
ไมใชธรรมดานะ ไมคุย เพราะไมไดปฏิบตัิมาแบบเกอๆ เกๆ อยางน้ี เวลามาเห็นมันก็
ขวางตา ไมมีเจตนาก็ตาม ผิดก็ตองเปนผิดอยูโดยดี ใหพากันจํา 
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ความพากเพียรอยาลดละถอยหลังนะ ถาความเพียรดีแลวนั่นละมรรคผลนิพพาน
จะติดแนบๆ อยูกับธรรมกับวินัย เราอยาไปหามรรคผลนิพพานตามดินฟาอากาศ ทั่วแดน
โลกธาตุไมมมีรรคผลนิพพานไมมีกิเลส มีอยูที่การประพฤติดีประพฤติชัว่ของเรานี่เทานั้น 
ผลจะเกิดขึ้นจากการทําดีของเรา เชน มรรคผลนิพพานเกิดขึน้จากการทําดี ความเปนฟน
เปนไฟเผาไหมเราคือการทําชั่วจากตัวของเราเองนี่แล ไมมาจากภูเขาลูกไหน ดินฟาอากาศ
ที่ไหน จะเกิดขึ้นจากเราทั้งดแีละชั่ว ใหพากันสํารวมระวังดูตัวมหาเหตุ 

คือจิตนี้เปนตัวคิดตัวปรุงตลอดเวลา เนื่องจากกเิลสดันออกมาๆ ดังทีท่านแสดงไว 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาตัวมืดบอดอยูขางในดันออกมาใหเปนสังขาร สังขารจึงเปน
สมุทัย สัญญาเปนสมุทัย ทุกอยางเปนสมุทัยไปหมดเพราะตัวอวิชชาเปนรากใหญดัน
ออกไปใหเปนสมุทัย ดวยเหตุนี้สติจับปบไมใหมันปรุง กิเลสก็ไมเกิด สัญญาความมั่น
หมายตางๆ ไมเกิดเมือ่สติติดแนบอยูกับตัวแลว สติบังคับไว ใหพากันจําใหดีนะ เผลอสติ
เมื่อไรออกเมื่อนั้นกิเลสพรอมอยูเสมอ เวลาเรามีสติดีๆ อยูแลวเราจะไดเห็นความ
กระเพื่อมของจิตมันคอยดันออกมาๆ อยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเร่ืองน้ี มีลักษณะดันๆ 
เอาสติตีเขาไปมันก็หมอบลง จําใหดี 

เลยจะไมมีพระที่ทรงมรรคทรงผล ศาสนามีแตกระดาษมีแตใบลาน เปนใบลาน
เปลา ทานเรียกวา โปฐิละๆ ใบลานเปลา เรียนเปลาๆ หัวโลนเปลาๆ หัวลานเปลาๆ กิน
เปลาๆ นอนเปลาๆ โปฐิละทั้งนั้น นี่พวกใบลานเปลา กินเปลาๆ ไมมีสติสตัง ใหพากันจํา
ใหดี ทุกส่ิงทกุอยางอยาไปกังวลกับอะไร ไมมีเหตุใดที่จะทําใหเราดีชั่วไดนอกจากใจเทานั้น 
จะเกิดขึ้นทีน่ั่น มหาเหตุอยูที่นั่น จําใหดีนะ ใหพร 

หลังจังหัน 
 

 ผูกํากับ มหีนังสือคณะสงฆไทยทีม่ีไปถึงสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) 
ดังน้ีครับ 

สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ 
กรุงเทพมหานคร 

๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เร่ือง ขอทราบความจริง กรณใีชพระตราประจําตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช และ กรณี

การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
เรียน สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) 
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 ตามที่สมเดจ็พระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ไดรับแตงตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชโดยวิธีการและขั้นตอนที่กอใหเกิดปญหาในสังฆมณฑล และยังไดใช
รอยพระตราประจําตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งประทบับนลายมือชื่อของสมเดจ็พระ
พุฒาจารย ในเอกสารตางๆ อาทิเชน หนังสือแตงตัง้ผูรักษาการแทนเจาคณะใหญคณะ
ธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๗, หนังสือแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อ
วันที่ ๒๕ กมุภาพันธ ๒๕๔๗ เปนตน 
 ผูแทนคณะสงฆไทย ไดมีหนังสือถึงสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ขอให
เปดเผยความจริง กรณีดังกลาวหลายวาระ แตไมไดรับความอนุเคราะห และจนกระทั่ง
ปจจุบัน ยังไมไดรับคําตอบใดๆ ทัง้ส้ิน จึงขอทราบความจริงจากสมเด็จพระพุฒาจารย
(เกี่ยว อุปเสโณ) ดังตอไปน้ี 
 

กรณีใชพระตราประจําตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช 
๑.มหาเถรสมาคมมีกฎระเบียบไวอยางไร ในการใหบุคคลอื่นใชรอยพระตราประจํา

ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช 
๒.ผูใดอนุญาตใหนําพระตราฯ มาประทับบนลายมือชื่อสมเด็จพระพุฒาจารย

(เกี่ยว อุปเสโณ) ในเอกสารดังกลาว 
๓.บุคคลผูอนุญาต หรือประทับพระตราฯ ดังกลาว อาศัยอํานาจจากกฎหมายหรือ

กฎระเบียบขอใด 
 

กรณีการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
๑.ตามที่มหาเถรสมาคมมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ และพิจารณา

มีมติในการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เหตุใดจึงไมมีเอกสารมติมหา
เถรสมาคมในเรื่องดังกลาว ผูแทนคณะสงฆไทยขอใหสมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุป
เสโณ) ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม แสดงเอกสาร
บันทึกมติทีป่ระชุมในวันที่ ๙ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ 

๒.การที่มหาเถรสมาคมพิจารณาผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ตามมาตรา ๑๐ 
ของพรบ.คณะสงฆฯ หมายความวา สมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานะผู
ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม เห็นชอบวา สมเด็จพระสังฆราช
ไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่ได ทั้งๆ ที ่ ไมเคยมีแถลงการณของคณะแพทยยืนยันความเห็น
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ดังกลาวอยางเปนทางการ ใชหรือไม และสมเด็จพระพุฒาจารยยอมรับตามรายงานของ
นายวิษณุ เครืองาม ทกุประการใชหรือไม ทั้งที่ทราบดีวาไมเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้
มากอน 

๓.ตามพระธรรมวินัยบัญญัติให ภิกษทุําหนาที่ดูแลภิกษุไข คอืใหเปนเรื่องของสงฆ
พิจารณากันเอง แตการทีน่ายวิษณุ เครืองาม อางเอามาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญ บังคับ
ใหสมเด็จพระสงัฆราชประทับพักผอน โดยทําหนังสือขอความเห็นจากคณะแพทยเสียเอง 
เปนการกาวกายกิจของสงฆ ทําเกินเลยพุทธบัญญัติ มหาเถรสมาคมในฐานะที่เปนสงฆ 
ควรเปนผูพิจารณาดูแลภิกษุไข เปน “คิลานุปฏฐาก” และทําหนังสือถึงคณะแพทยในนาม
ของสงฆ จึงจะถูกตองตามพระธรรมวินัย สมควรเปนดังน้ีใชหรือไม 

๔.ในเมื่อมหาเถรสมาคมมีมติใหมีผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช “เปนคณะ
รวมกัน” เหตุใดจึงใชมาตรา ๑๐ ของพรบ.คณะสงฆฯ ซึง่บทบัญญัตใินมาตรา ๑๐ ใช
เฉพาะ “รูปหนึ่งรูปใด” มิไดใชเพือ่แตงตั้งเปน “คณะ” 

๕.การที่มหาเถรสมาคมมีมติรับทราบ ตามรายงานของสํานักเลขาธิการมหาเถร
สมาคมวา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเห็นชอบตามประกาศ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เร่ือง แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น 
แสดงใหเห็นวา สมเด็จพระสังฆราชทรงปฏิบตัิหนาที่ได ใชหรือไม      และการที่นายวิษณุ 
เครืองาม ประกาศแตงตั้งคณะผูปฏบิัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ในราชกิจจานุเบกษา 
กอนที่สมเดจ็พระสังฆราชจะทรงเห็นชอบ ยอมเปนการไมสมควร ใชหรือไม 

๖.ในเมื่อมหาเถรสมาคมมีมติใหมีคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช และให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในรูป ของ “องคคณะ” ผูแทนคณะสงฆไทยจงึขอใหสมเด็จพระ
พุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานะประธานคณะฯ แสดงเอกสารวาระและบันทึกการ
ประชุมคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนหลักฐานการรายงานกราบทูลผล
การปฏิบัติงานตอสมเด็จพระสังฆราชทุก ๓๐ วัน ตามที่ไดประกาศไว 

๗.ในเมื่อคณะสงฆไทยทั้งสองนกิายจํานวนกวาหมื่นรูป และพุทธศาสนิกจํานวน
หลายแสนคน ไดคัดคานการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช วามีวิธีการและ
ขั้นตอนที่ขดัพระธรรมวินัย ผิดจารีต และใชกฎหมายไมตรงตามหลักการที่ประกาศไว แม
คณะสงฆไทยไดยกเหตผุล พรอมพยานหลักฐานเอกสารอยางชัดเจนแลวก็ตาม  แตสมเด็จ
พระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ยังคงเมินเฉย และยอมรับคําส่ังแตงตั้งของนายวิษณ ุ
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เครืองาม โดยใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงดังกลาวโดยพลการ เทากับวา สมเด็จพระพุฒา
จารย ยอมให “คฤหัสถมีอํานาจเหนือพระ” ใชหรือไม 

๘.ในเมื่อพุทธบริษัทจํานวนมากไมยอมรับการแตงตั้งดังกลาว และหากกรณีนี้เปน
ชนวนใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงถึงขั้น “สังฆเภท” ทําสงฆใหแตกจากกันในที่สุด 
สมเด็จพระพุฒาจารย(เกี่ยว อุปเสโณ) ยังคงยืนยันหรือไมวา จะใชอํานาจหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวตอไป 

เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีในสังฆมณฑลและพุทธศาสนิกชน โดยยึดถือ
กฎระเบียบและหลักเกณฑที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎหมาย จึง
ขอใหสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ชีแ้จงความจริงดังกลาว หากทานไมแถลง
ชี้แจง แสดงใหเห็นวา ทานไมมีความจริงใจในพระธรรมวินัย และยอมรับผลที่เกิดขึ้นทุก
ประการ 

เรียนมาดวยความนับถือ 
คณะสงฆไทย 

 อีกบทความหนึ่งคัดมาจากหนังสือพมิพผูจัดการรายวัน ประจําวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๔๗ มีขอความดังตอไปนี้ 
 “นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาววา สมเด็จพระพุฒาจารยเปนผู
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชฯโดยชอบ ดังน้ันก็ยอมมีอํานาจที่จะประทับตรา และ
สมควรตองประทับตราดวย ที่สําคัญคือ กอนที่จะลงชื่อในคําส่ังอะไรก็จะสงเอกสาร
ดังกลาวไปทีว่ัดบวรนิเวศฯ เพราะตราสมเด็จพระสังฆราชฯเก็บอยูที่นั่น และคนที่เก็บก็คือ 
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ จากน้ันสํานักงานเลขานุการฯ ก็จะตรวจดูวา ออกคําส่ังมา
ถูกหรือไม ถาถูกตองก็จะประทับตราและแจกจายตอไป 
 หลวงตา ทางนี้ก็ตอบไปซิวาไมถูก พอแลว ไมถูก พอ ตอบยอ ๆ กไ็ด คาํทั้งหมดนี้
ที่แสดงมานี้ไมถกูวางั้นเลย ก็ประชาชนตลอดพระสงฆทั่วประเทศไทยคานมาอยางจังๆ ตอ
หนาตอตาแลวจะมาเสนออะไรอีก มนัเปนโมฆะไปหมดแลวนี่ เปนโมฆะแลวคําแกตัวนี้ 
 ผูกํากับ อานใหจบนะครับ “สมเด็จพระพุฒาจารยไมไดเปนผูประทับดวยตัวเอง” 
 หลวงตา ใครประทับก็ตามเถอะ ก็คือตัวสําคัญที่มันจะทําลายชาติและศาสนาอยู
เวลานี้ มันกําลังออกตัวของมันอยูนี้ ล้ินแหลมมากที่จะกินชาติไทยศาสนาไทยใหลมจม คือ
ล้ินอันนี้แหละ 
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 ผูกํากับ “ตรงกันขามการที่ไมประทบัตราฯ เสียอีก”  
 หลวงตา นั่นแลวหาเรื่องไป  
 ผูกํากับ “ถือเปนการลบหลูดูหมิ่นสมเด็จพระสังฆราชฯ” “เหมือนกับการไปเซ็น
ออกคําส่ังในนามทาน แตไมแสดงใหเห็นวาทานมีอิสริยศอะไร” นายวิษณุ กลาวดวยวา 
หากพูดถงึในอดีตที่ผานมา เมื่อสมเด็จพระสังฆราชฯ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได พระรูปอื่นที่
ปฏิบัติหนาที่แทน ก็ประทับตราสมเด็จพระสังฆราชฯ ทุกครั้ง อยางกรณทีี่สมเด็จสังฆราชฯ 
วัดราชบพิธส้ินพระชนม สมเด็จพระญาณสังวรเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน ดังน้ัน จึงแปลกใจ
ที่มีการออกมาคัดคาน แตคนที่คานก็เปนกลุมเดิม และนําโดยคนหนาเดิมๆ”  
 หลวงตา พวกเปรตพวกผีก็คนกลุมเดิม จะเปนคนกลุมไหนที่มันกอกวนอยูเวลา
นี้นะ ไมรับทั้งนั้น เขาใจไหมนี่ ไมยอมรับ บอกไมยอมรับ พระสงฆไทยพรอมทัง้ประชาชน
ทั่วประเทศไทยไมยอมรับการแกตัวแบบนี้ มันจะแกเพื่อกลืนชาติและศาสนาโดยตรง 
เขาใจเหรอ เทานั้นแหละ 
 ผูกํากับ เขาก็ทําแบบเดิม ๆ  
 หลวงตา เร่ืองเดิมนะ แกเทาไรก็ไมนั่นละ ความแกของมหาโจร กม็ีเทานั้นละนะ 
อันเดิมของเรานั่นเปนพ้ืนฐานเลย มาคานไมได อันน้ีของเราเปนพ้ืนฐานแลวคานไมได 
พระสงฆทั่วประเทศไทยทรงธรรมทรงวนิัย ปฏิบัติเครงครัดมาดวยดี ออกมาประกาศ
ยืนยันความจริงของหลักธรรมหลักวินัย กฎประเพณีทุกอยางเรียบรอยแลว อันน้ีเปน
มหาภัยทั้งน้ันจึงยอมรับไมได เขาใจเหรอ ไมเอา ไมรับ ไมรับเลย 
 วันนี้ก็ไมพูดอะไรมาก พดูเทานี้ก็พอแลว โอยเหน่ือย เหนื่อยมากเรา เมื่อเชาก็ฉัน
จังหันไดบาง หยิบนั้นหยิบนี้ 
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