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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ฆราวาสจะมาแยงสมบัติของพระพุทธเจา 
 

ผูกํากับ  มีบทความหนังสือพิมพวา “พุทธศาสนสมบัติกําลังจะถกูเปล่ียนมือ” ครับ 

หลวงตา จะอานก็ได 
ผูกํากับ  บทความมีดังน้ีครับ 

 การจับประเด็นกรณีการจัดตั้ง “สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา” 
(องคการมหาชน) ขึ้นมาวิพากษนี้ ขอบอกตามตรงวามิไดคิดจะคัดคานหรือไมเห็นชอบ
ดวยแตประการใดเลย เพียงแตตองการจะนําเสนอเชิงวิพากษ เพื่อใหเจาของ
พระพุทธศาสนาทุกคนไดรวมรับรูโดยทั่วกันวา อีกไมชาไมนานทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนาทุกชนิด รวมทั้งสิทธิประโยชนตางๆ ที่เปนของสงฆมาแตอดีต จะถูก
เปลี่ยนมือไปเปนกรรมสิทธิ์ของคณะบุคคลเพียงกลุมเดียว 

 โดยมีการตั้งชื่อใหคณะบุคคลนี้วา “คณะกรรมการบริหารทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา” มีชือ่ยอวา “คทพศ.” ซึ่งคณะบุคคลชุดนี้จะมาจากการแตงตั้งของ
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยฆราวาสผูทรงคุณวุฒิสายนักการเมือง ๑ ผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ๑ บรรพชิตผูแทนมหาเถรสมาคม ๔ และฆราวาส
ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน การบัญชี และดานกฎหมายอีก ๔ 

 รวมแลวจะมีสัดสวนเปนบรรพชิต ๔ ฆราวาส ๖ ซึ่งหากจะมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาลงมติเห็นชอบ กับการบริหารจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนาในทิศทางใด 
ความเห็นชอบของฝายสงฆ จะไมมีทางเอาชนะความเห็นชอบของฝายฆราวาสซึ่งมีจํานวน
มากกวาไปไดเลย? 

 ทานผูอานทั้งหลายครับ ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาอันประกอบดวย เงินสด 
พันธบัตรรัฐบาล ที่ดิน วัดราง ที่ธรณีสงฆ ทีก่ัลปนา สิทธิทรัพยอื่นๆ ทรพัยที่ติดอยูในที่ดิน
ผืนนั้นๆ เชน อาหาร ตึกแถว โรงเรือน พืชไร รวมทั้งหนี้สินใดๆ ที่มีอยูเดิม จะตองถกูโอน
ไปเปนกรรมสิทธิ์ขององคการมหาชนนี้ในทันทีที่พระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา” (องคการมหาชน) พ.ศ....มผีลบังคับใช 
 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เขายกรางกันเสร็จเรียบรอยแลวครับ รอการเขาสู ครม.
เพียงครั้งเดียว 
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 จากน้ันก็จะสงเขาพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะกลับออกมา
ประกาศใชไดในทันที และบัดนั้นแหละทรัพยสมบัติของพระพุทธศาสนาซึ่งเปนทรัพยของ
สงฆ ก็จะถูกเปล่ียนมือไปเปนขององคการมหาชนนั้นในทันที 
 ใครอยาไดคิดวามันเปนไปไดยากนะครับ? 

ใครเปนใหญในคณะกรรมการกฤษฎีกา? 

จะวาไปแลวทรัพยสินของพระพุทธศาสนาทั้งหมดไมวาที่วัด ที่วัดราง ที่ธรณีสงฆ ที่
กัลปนา โบสถ วิหาร เจดีย ,ศาลา เสนาสนะสงฆ หรือทรัพยทั้งหลายเหลานั้น ลวนแตไดมา
จากผูปวารณากลาวคําถวายใหทั้งส้ิน 

เขาสรางวัด บริจาคที่ดิน กลาวคําถวายแกใคร ถวายใหแกสงฆทั้งน้ัน 

ดังน้ัน ทรัพยสินทั้งหมดดังทีก่ลาว ก็คือทรัพยสินของสงฆเพื่อประโยชนของสงฆ 
และเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาเทานั้น 

ใครก็ตามที่พยายามจะเอาทรัพยของสงฆไปเปนของตน หรือของหมูคณะใดก็ตาม 
ยอมเปนการกระทําที่ผิดไปจากเจตนารมณของผูปวารณาถวาย 

ถาพระคุณเจารูปใดยินยอมยกทรัพยนั้นใหแกคณะบุคคลก็จะตองอาบัติ เพราะ
ทรัพยเหลานั้นมิใชทรัพยของตน จะใชอํานาจที่มีอยูในตนยกใหแกใครก็ไมไดทัง้น้ัน 

ทรัพยของสงฆคือทรัพยสวนรวมของสงฆทั้งมวล มิใชเปนทรัพยของพระสงฆรูป
หนึ่งรูปใดหรือเฉพาะคณะสงฆใด อยาเขาใจผิด 

ถาจะมาเถียงวาการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ไมไดโอนทรัพย
เหลานั้นไปเปนของคณะบุคคลคงจะฟงไมขึ้น หรือจะมาเถียงวาเพียงแตจะนําไปจัด
ประโยชนใหแกคณะสงฆก็ยังฟงไมขึน้ เพราะผลประโยชนที่ไดรับจากการบริหารจัดการ
ทรัพยสินเหลานั้น สวนใหญจะตองตกเปนประโยชนแกบุคลากรในองคการมหาชนนั้นกอน 

เศษที่เหลือจากนั้นหรอกถึงจะตกมาถงึสงฆ 
ตอบชาวพุทธใหชัดๆ เถอะวา คุณจะจัดผลประโยชนใหแกใคร? 

หลวงตา นี่กําลังจะเริ่มขึ้นแลว ทางฝายพระทางนี้ก็จะเริ่มออกไปประชุมที่สวนแสง
ธรรมวันที่ ๒๓ เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้แหละ ก็มาหาเรานี้กอน มาที่นี่กอน จากน้ีไปก็จะไป
ประชุมกันทีโ่นน ประชุมเรื่องนี้แหละ เร่ืองฟงไมไดเลยนี้ มแีตเร่ืองจะกนิจะกลืน ไมมีอัน
ใดที่จะมาประดับพุทธศาสนาใหพอสวยงามบางเลย ออกมาแบบไหนแบบนั้นๆ เหมือนกัน
ทั้งหมด ตัง้แตเร่ิมตนออกมา ความสกปรกเรยีกวาเต็มตัวมาพรอมกันเลย มองหาตัวคนไม
เห็น เห็นแตความสกปรกออกมา แสดงกิริยาอาการออกมาอะไรมีแตความสกปรก เลอะ
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เทอะ เลวทราม เลวราย เขามาปายพุทธศาสนา เพื่อทาํลายพุทธศาสนาโดยถายเดียว
เทานั้น 

เพราะฉะนั้นพระที่อยูในปาในเขา ที่ทานเรียนหลักธรรมวินัยและปฏิบัติเทิดทนู
พระพุทธเจาดวยหลักธรรมหลักวินัยตลอดมานั้นจึงอยูไมได ตองปรึกษากัน แลวออกมา
ประชุมกันเรื่องนี้อกี ก็จะเอาอีกแหละคราวนี้ มีแตพระปาเดือดรอนไปหมดเวลานี้ พวก
สกปรกนี่เขาไปตีเลอะเทอะๆ ออกมาชําระลาง ผานไปหลายเรื่องแลวนะ ก็พระปานั่น
แหละไปชําระ เพราะทางนี้สะอาดนี่ ทางโนนสกปรก ชําระมาโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึง
ขั้นอุปถมัภอปุฏฐากสมเด็จพระสังฆราช นี่ก็กําลังอันนี้ขึ้นมาอีก ยงัจะมอีกีมากมายนะอยาง
นี้ พวกนี้ตั้งหนาตั้งตาจะทําลายพุทธศาสนา เราไมอยากวาทางออม ทางตรงเลย ออกมาแง
ไหนมีแตพุงๆ เขาไปหาทําลายๆ จะวาออมไดยังไง 

ฟงแตวาของสงฆ ของพทุธศาสนา มายุงทําไม เอาไปเปนสวนของบุคคลมีอยางที่
ไหน บุคคลจะมีกี่คณะกค็ณะบุคคลเทานั้น ถาไมใชคณะหมานะ ก็เรียกวาคณะบุคคลไป 
มันไมใชคณะสงฆนี่นะ ฟงไมไดเลย ก็มาหาเรานี่แหละ จากนี้แลวก็จะไปประชุมกันวันที่ 
๒๓ ที่สวนแสงธรรมกอน มันมาโดนตั้งแตพระกรรมฐานทั้งน้ันๆ มีแตส่ิงเลวรายทั้งน้ันมา
โดน จึงตองออกมาชําระกัน พูดเทานัน้แหละ คอยฟงก็แลวกนั เราพูดเพียงแคนี้ จะเริ่มขึ้น
อีกแลวนี่ เร่ืองมหาภัยตอชาติ ตอศาสนา ไปดวยกันทั้งคูๆ มาพรอมกันเลย ทางนี้ก็ตาน
เพื่อชาติเพื่อศาสนาไปดวยกัน เพราะศาสนากับชาติอยูดวยกัน 

นี่ก็จะมาโจมตีเอาเรื่องพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศ ใหเปนบริษัทบริวาร
เครื่องมือของตน เมื่อไดปราบพระสงฆทั้งหมดลงไดแลว จะสั่งพระสงฆเหลานี้ออกไป
ประกาศสอนญาติโยม สอนแบบนั้นแหละ แบบมหายักษมหาภัย แตเอาผาเหลืองออกไป
เปนโลบังหนา ใหสมกับชื่อกับนามวาพุทธศาสนิกชนนี้นับถือพทุธศาสนา เมื่อผาเหลือง
ออกมาพูดอะไรๆ จะถกจะเถียงจะอะไรๆ นี้กก็ลัวเปนบาปเปนกรรม ก็หมอบอยูใหเขา
เหยียบไปๆ ศาสนาแหลก ชาติก็แหลกไปตามๆ กัน พูดใหตรงศัพทแสงอยางน้ีเราไมพูด
อยางอื่น ภาษาธรรมพูดอยางน้ีเลย จะพูดออมคอมไปอยางอืน่ไมได 

นี้กําลังดันเขามา เอากําลังของพุทธศาสนาน้ีออกไปตีชาติบานเมืองใหแหลก เพราะ
กําลังของพทุธศาสนานี้คนเกือบจะวาทั่วประเทศไทยนะถอืพทุธศาสนา จะเอากําลังของ
พุทธศาสนานี้มาอยูในเงื้อมมอืของตน ซึ่งเปนมหาภัยตอชาติตอศาสนาอยางยิ่งน้ีแลว เขา
ไปเหยียบศาสนาหมดแลวก็เหยียบชาติใหหมดไปตามๆ กัน จึงนาวิตกวิจารณมากอยูนะ 
มหาภัยเวลานี้ขึ้นทุกแงทกุมุมทีเดียว แลวสุดทายมาทางพุทธศาสนาก็เปนพระปาแหละ
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ออกมา อยูในปาในเขาทานเคยสนใจกับอะไรเมื่อไร การบานการเมืองทานไมเคยสนใจ 
ครั้นแลวก็ไดหมุนติ้วออกมาชวยชาติชวยศาสนานั้นแหละไมใชอะไร พระกรรมฐานเลยจะ
ตาย เพราะพวกนี้ตามเผาไปทุกแหงทุกหน จึงตองออกมาแหละ 

ไมออกมาไมได หมดจริงๆ หมดเลย ไมวาพวกปริยัติอะไรเหลานี้นะ เวลานี้ไมมี
น้ํายาแลววางี้เลยเรา ใหพวกนี้กลืนเอา เอาเบ็ดเกาะปากๆ ไปหมดแลวไมมีความหมาย
อะไรเลย ที่เปนอยางน้ันเพราะอะไร เห็นแกอะไรจึงทําใหเปนอยางน้ันได ถาเห็นแกชาติแก
ศาสนาจริงๆ แลวจะเปนอยางน้ันไมได พระเรียนเหลานี้มีตั้งแตสูงๆ ทั้งน้ัน ฟาดตั้งแต
ตนๆ ขึ้นไปจนถึงเจาฟาเจาคุณ ถึงสมเด็จ แลวก็กลายมาเปนภัยตอศาสนาเสียเองนี้ นี่
แหละที่วาไมมีน้ํายา จะใหวายังไง หลักธรรมหลักวินัยมีอยู เรียนมาดวยกัน รูดวยกัน อะไร
จะกระทบกระเทือนศาสนามันก็รูกัน 

แลวทําไมจึงตองตั้งหนาตั้งตามาทําดวยความหนาดาน ถาไมเห็นแกดินเหนียวติด
หัว คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ นั่นแหละติดหัว เห็นเพียงเทานี้ยิ่งกวาชาติกวาศาสนาที่ใหญโต
ครอบหัวมันทุกคนนั่นแหละในประเทศไทยเรานี้ เห็นแกอันนี้มากกวาอันนั้น เพราะฉะนั้น
จึงยอมใหเขาเอาเบ็ดเกาะปากๆ ไปหมด เลือดสาดไป แลวก็จะมาเกาะปากกรรมฐานอีก 
งัดเลยทันทีกรรมฐาน อาว จริงๆ มาวางั้นเลย เวลานี้เราก็พูดตรงๆ เลย ยังแตวงกรรมฐาน
เทานั้นที่มีแตหลวงตาองคเดียวนี้แหละอยูตรงกลาง บอกเลยวามา วางี้เลยเรา 

ชาติเปนของเรา ศาสนาเปนของเรา ถาเรายังไมตาย หลักธรรมวินัยเคร่ืองยืนยืน 
เครื่องรักษาความสงบรมเย็นซึ่งมีมาแตดึกดําบรรพมีอยูเวลานี้ อยามาทําลายวางี้เลย นี้
เปนเรื่องทําลายทั้งนั้นไมใชเร่ืองสงเสริม ใครจะยอมไดยงัไง เราเปนเจาของสมบัติ ศาสนา
ก็เปนสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ชาติก็เปนสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ เราจะยอมให
พวกเปรตพวกผี มหาโจรนี้เขามาเหยียบย่ําทําลายไดลงคอแลวเหรอ พิจารณาพี่นอง
ทั้งหลาย เวลานี้กําลังแตงเภทแตงภัยเปนพระออกมาสอน พระที่ออกมาคราวหลังน้ีเปน
พระที่ทันสมยันะ เขาจะเหยียบพระแบบพระพุทธเจานี้ออกใหหมด เขาจะเอาพระของเขา
ขึ้นไป เรียกวาทันสมัย ลํ้ายุคล้ําสมัย ก็คือพระเทวทัตนั้นแหละ 

แตกอนทําลายพระพุทธเจา พระเทวทัต เวลานี้มาทําลายพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสดา
องคแทนของพระพุทธเจาเรา แหลกเหลวไปหมดเวลานี้ นี่กําลัง ออกเปนแบบผาเหลือง
แลวก็สอนแบบพระ พระก็พระเทวทตั แตผาเหลืองเปนผาเหลืองที่ใหคนเคารพนับถือ เขา
จะวาอะไรเขาไมกลาจะพดู ทางนี้กเ็หยียบไปๆ แหลกหมด นี่ละเอาประชาชนเปน
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เครื่องมือ จาํเอาไวนะ มันจะมาแบบไหนเราเปนหูคน หัวใจคน ฟงใหดทีุกคนๆ นี่ละแบบ
มันจะออกมา ออกมาแบบนี้ 

เวลานี้มันเหยียบย่ําทําลายพระเปนเคร่ืองมือหมดแลว และกําลังจะใหพระไป
ประกาศธรรมสมัยใหมขึน้ใหแกประชาชนทั้งหลายทราบ ใหจําเอาไวทุกคน นี่ละคราวนี้มัน
จะกวานเอาหมด ศาสนานี้อยูในอํานาจของมันหมด จากน้ันชาติไมยากอะไรเลย เพราะ
ศาสนาเปนใหญของประชาชนทั้งประเทศ แลวก็เปนใหญของชาตทิั้งชาติดวย เมื่อ
ประชาชนไมเห็นดวย คือประชาชนที่เปนภัยตอชาติตอศาสนาไมเห็นดวยกับผูที่รักษาความ
ดีงาม ทีนี้มีกี่คนผูรักษาความดีงาม นอกนั้นมีแตเปนมหาภัย เหยียบแหลกไปทันทีเลย 
เขาใจไหม นี่ละถาไดประชาชนไปเปนเครื่องมือแลวเปนอยางนั้น พี่นองทั้งหลายจําเอาไว
นะ เวลานี้กําลังออกแผนนี้ละ เอาศาสนาเปนโลบังหนา จะใหพระนี่สอนญาติสอนโยม
ตอไป เหยียบพระแหลกแลวก็เอาพระเปนเครื่องมือไปสอนประชาชนในเพศของพระ เวลา
สอนจะไมสอนแบบเพศพระของพระพุทธเจานะ จะสอนแบบเทวทัต 

บานเมืองเราทุกวันนี้อยูไมทันสมัยไมทันการณ ใหทําอยางน้ันๆ จะทันเหตุทัน
การณทุกส่ิงทุกอยาง มนัจะปลอมแปลงขึ้นมาใหลํ้ายุคล้ําสมัย ใหเราเคลิ้มหลับไป ทีนี้
เหยียบเลย เขาใจไหม นี่ละที่แฝงมากับเพศของพระ คือเทวทัตจะแฝงมาในคําพูดคําจา 
นโยบายพิธีตางๆ จะแฝงมากับเพศของพระ จําใหดีทุกคนนะ เวลานี้กําลังออกแผนนั้น
ออกแผนนี้ เร่ิมตนมานานเทาไร มีตั้งแตเร่ืองที่จะทําลาย ชําระกันมาเปนลําดับลําดา ก็ไม
พนพระปานะชําระกันมาทุกครั้งๆ พระปาเปนหลักใหญ ชําระใหลมลงไปๆ มีกี่ครั้งกีห่น 
มาตั้งแตมหาคะนิดสงคณิสสร เร่ือยมานี้ กาวขึ้นมาหาสมเด็จพระสังฆราช จากน้ันก็มานี้อีก 
นี่ก็ซัดกันมาเรื่อยๆ อยางน้ี 

เวลานี้ที่วา ตั้งผูทํางานแทนสมเด็จพระสังฆราชก็เงียบไป ไมเงียบไมได วางี้เลย 
เพราะอันนี้เปนเรื่องใหญโตมากที่สุด คว่ําหมดทั่วประเทศชาติศาสนาเลย เพราะเปนภัย
มหาภัยที่สุด มาตั้งผูอปุฏฐากสมเด็จพระสังฆราช ดวยความหวานปากใหคนเชื่อ นั่นละขุม
อํานาจของมนัอยูนั้น ขุมอํานาจ ขุมเงินขุมทอง ขุมทุกส่ิงทุกอยางอยูนั้นหมด อยูในที่ตั้ง
สมเด็จพระสังฆราชนั้น ใครอานก็อานเสียนะ นี้อานแลว เพราะฉะนั้นจึงไมยอมใหตั้ง บอก
เลย ตั้งก็ฟดกันเลย ตั้งเมื่อไรชาติศาสนาจมเมื่อนั้นเลย นี่คือสังฆเภท เขาใจไหม สังฆเภท
อยูในอนันตริยกรรม ๕ ประการ ที่เปนโทษหนักมากที่สุดในโลก 

๑.ฆาบิดา 
๒.ฆามารดา 
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๓.ฆาพระอรหันต 
๔.ทําลายพระพุทธเจาแมไมตายก็ตาม 

๕.ยุยงสงฆใหแตกกันเปนสังฆเภท 

เวลานี้สมมุติวาตั้งผูทําหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเมื่อไรนี้ ทั้งมหานิกาย ทั้ง
ธรรมยุต มหานิกายก็จะแตกกันในวงมหานิกาย ผูเห็นดวยผูไมเห็นดวยก็ฟดกัน แตก ทีนี้
ทางฝายธรรมยุตนี้ ทัง้ฝายปฏิบัตทิั้งฝายปริยัติแตกกันไมมีชิ้นดีเลย ทั้งฝายธรรมยุต
มหานิกายนี้แตกกันทั่วราชอาณาจักรไทยเลย เพราะเหตุผลที่ตั้งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมา
ดวยการขัดแยงกัน ไมมีใครเห็นดวย ผูไมเห็นดวยก็คือผูเปนธรรมตามหลักพุทธศาสนา ผู
เห็นดวยก็คือผูที่ถกูเอาเบ็ดเกาะปากใหมาทําลายศาสนา ทั้งสองฝายนี้จะฟดกัน นี่เรียกวา
สังฆเภท 

งานนี้เปนงานที่หนักมาก ตั้งขึ้นเมื่อไรแหลกเมื่อนั้นเลย เพราะฉะนั้นจึงใหตั้งขึ้น
ไมได เอากนัตรงนี้เลย นี่ละสังฆเภท หาประการ เรียกวาอนันตริยกรรม ๕ เปนกรรมที่
หนักมากที่สุดในโลก ทานบอกไวแลวมีอยูหาประการ ถายังมีสติสตังอยูอยาทําเปนอันขาด 
ทานยังเตือนเอาไว นี่มันยังกลาทําอยูอยางน้ี เห็นไหมละ นี่ก็ไดตกีันออกแลว ยันกันอยู
เวลานี้ ที่คอขาดบาดตายก็จะอยูจุดนี ้ถาขึ้นเมื่อไรก็ซัดกันเมือ่นั้น คอขาดกันเมื่อนั้น อันนี้
พอเบาๆ ลงไปแลวดวยเหตุผลของทางนี้อางไปทุกส่ิงทกุอยางเรียบรอยแลว ไมมีที่คานมา
ไดเพราะเปนความถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยไปแลว อันนั้นคอยสงบลง มันจะขึ้นอีก
แงไหนไมรูนะ เร่ืองสงบ สงบเวลานี้  
 แลวทีนี้ตั้งอันนี้ขึ้นมาแลวนี่ จะมาโกยเอาสมบัติของพุทธศาสนาทั่วประเทศไทย
หรือทั่วดินแดน ในบรรดาสมบัติของพุทธศาสนาเอาเปนสวนของบุคคล บุคคลจะเปนสวน
ยักษสวนหมาสวนอะไรเราก็ไมรูละ นี่กําลังขึ้นแลวเวลาน้ี ขึ้นแงนี้ใหพากันจําเอา มีแตแงที่
เลวรายทั้งหมด ฟงไมไดเลย สมบัติของศาสนาเอาไปเปนเรื่องของบคุคลไมเคยมีมาแต
กาลไหนๆ พระพุทธเจาทรงบัญญัติเสียเองเปนพื้นฐานแหงสมบัติของพุทธศาสนา ใครจะ
มาแยกแยะเอาไปเปนสมบัติของผูใดไมไดทัง้น้ัน นี่ก็จะเอาไปเปนคณะมาแยกแยะ เขาใจ
ไหมละ  
 นี่ละอันหนึ่งจะเอากัน กาํลังจะเริ่มกัน มันเปนอยางน้ันนะ ไมมีเร่ืองที่จะกอความ
สงบรมเย็นใหแกชาติบานเมือง มีตัง้แตเร่ืองกอความเสียหายตลอดเวลา เร่ืองนี้แลวจะขึ้น
เร่ืองใหมอีกนะ ขึ้นตลอดทีเดียว มันเลยจะตายคนดี คิดดูซอิยางพระกรรมฐานทานอยูใน
ปาในเขาทานมาสนใจอะไรกับบานกับเมือง ทานก็ยังไดบึกบึนออกมา ก็เพราะเห็นแกชาติ
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แกศาสนาซึ่งเปนหัวใจรวมของคนไทยทั้งชาติ ไดแกพุทธศาสนานี้เปนสําคัญ ชาติไทยอยู
ได ศาสนาอยูได เพราะคนไทยมีความรักชาติรักศาสนา  
 นี่มันกําลังเขามาทําลาย เพราะฉะนั้นตางคนตางออกมากําจัดปดเปากัน แมอยูใน
ปาในเขาก็ตองไดออกมาอยางน้ี ทานมาทานเอาหลักธรรมหลักวินัยออกมาแจงทันที นี่ละที่
สงบไปเพราะอันนี้เหนือกวาๆ แลวเอาอันนี้ขึ้นมาอีก ก็คอืพวกฆราวาสพูดอยางงามๆ ปาก
นะ พวกฆราวาสจะมาแยงสมบัติพุทธศาสนาไปเปนสมบัติของตน ถาพูดอยางไพเราะก็พูด
อยางน้ี ถาพูดใหเต็มศพัทเต็มแสงก็คือฆราวาสจะเปนหมามาแยงสมบัติของพระพทุธเจา 
เขาใจเหรอ เอาละวันนี้เอาแคนี้กอน  
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