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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อเชาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
ขอใหรัฐบาลวินิจฉยัใหม 

  
 ผูกํากับ  : หลวงตาทานอนุญาตใหอานนะครับ “ตัวแทนคณะสงฆไทย
สองรูปและฆราวาสสี่คน ไดเดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช เมื่อวานนี้ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดพบเห็นสิ่งที่นาสังเกตดังตอไปนี้คอื  
 ๑). สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระพกัตรที่แจมใส ถึงแมจะ
ดวยความชราภาพ พระองคไมสามารถเดินออกมาเองได ตองใชรถเขน็ แตก็ไมมีพระ
อาการใดๆ ที่แสดงใหเห็นวา ประชวรหนัก ไมมีแมสายน้ําเกลือ หรือ เครื่องชวยหาย
พระทัยระโยงระยางติดตามตัวแตประการใด 
 ๒).สมเด็จพระสังฆราช ทรงรูสึกพระองคดอียางเห็นไดชัด มีพระอาการรับรูและ
ตอบสนองไดดี ทรงกวาดสายตามองดูศรัทธาญาติโยมอยางพินิจพจิารณา แตการ
เคลื่อนไหวของพระองคจะเปนไปอยางชาๆ เมื่อโยมอุปฏฐากเกาแกของพระองค เขามา
กราบทูลถามวา "จําไดหรือไม" ทานก็ทรงพยักหนารับ ซึ่งพระอาการของพระองคก็เปนไป
ตามปกตขิองผูสูงอายุวัยกวา ๙๐ ป 
 ๓.จากการสอบถามเจาหนาที่ที่ถวายการดูแลพระองค พบวา  
๓.๑ กอนการเผยแพรแถลงการณของสํานักนายกรัฐมนตรี ไมมีเจาหนาที่คนใดจากรัฐบาล
มาสอบถามถึงพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชเลย 
๓.๒ นายแพทยผูถวายการรักษาพระองค ไมมใีครทราบมากอนเลยวา สํานักนายกฯจะ
ออกแถลงการณพระอาการสมเด็จพระสังฆราช เพิ่งไดรับฟงแถลงการณดังกลาวจากสื่อ
ของรัฐบาลพรอมประชาชน 
๓.๓ แมแตนายแพทยผูถวายการรักษาพระองคก็ยังรูสึกแปลกใจในเนื้อความของ
แถลงการณจากสํานักนายก เพราะมีเนื้อหาประหนึ่งวา สมเด็จพระสังฆราชทรงพระ
ประชวรหนักหนาสาหัสแลว เพราะทุกคนที่อยูแวดลอมพระองคตางทราบความจริงดีวา 
พระอาการของพระองคไมไดหนักขนาดนั้น แถลงการณของสํานักนายกที่เผยแพรออกไป 
ทําใหชาวพุทธจํานวนหลายรอยคนรูสึกตื่นตระหนกตกใจ ถงึกับมีผูโทรศัพทมาที่
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โรงพยาบาลจํานวนมาก เพื่อสอบถามถึงพระอาการของพระองคดวยความหวงใยเนื่องจาก
เนื้อหาของแถลงการณสํานักนายกระบุราวกับวา สมเด็จพระสังฆราชทรงประชวรอยางหนัก 
ราวกับเขาขั้นโคมาหรืออยูหองไอซยีู ทั้งที่ความจริงไมไดเปนเชนนั้นเลย 
 ผูมาเยี่ยมอาการพระองครูสึกตรงกันกับคณะแพทย และเจาหนาที่ที่โรงพยาบาลวา 
สมเด็จพระสังฆราช ไมไดทรงประชวรหนัก พระองคทรงมพีระสติสัมปชญัญะสมบูรณ ถา
หากจะเรียกวา "ประชวร" ก็อาจเรียกไดแตเพียงวา เปนการปวยดวยโรคชราตามปกติวิสัย
ของผูสูงวัยทัว่ไป ประชาชนผูมากราบพระองคและผูที่อยูกับความจริง จึงมีความเห็นพอง
กันวา แถลงการณของสาํนักนายกฯ ดังกลาวขัดกับขอเท็จจริงอยางส้ินเชิง ไมอาจยอมรับ
ได 
 ๔).ทั้งเจาหนาที่ และศรัทธาญาติโยมที่เขามากราบนมัสการพระองค มคีวามรูสึก
ตรงกันวา สมเด็จพระสังฆราชถูกอํานาจรัฐย่ํายี และมีการพูดคุยกันทั้งในวงในและวงกวาง
จากผูมากราบพระองควา เมื่อไหรรัฐบาลจะเลิกกระทําการย่ํายีตอพระองคเสียที นายก
ทักษิณทําไมไมจัดการเด็ดขาดกับนายวิษณุเสียที และที่พดูกันมาก ก็คือคิดวานายกฯ 
นาจะมีผลประโยชนรวมกันหรือมีลับลมคมในอะไรเปนพิเศษกับนายวิษณุ จึงปลอยให
เหตุการณเสียหายไดถึงขนาดนี้” 
 หลวงตา : เราจออยูแลว จอตรงไหนไมผิด เอาธรรมจอมนัผิดไปไหน 
เรายังบอกยังจะจับเขาฟดกันกับนายกฯ เอาเอาจริงๆ เราไมเหมือนใครนี่ เมื่อถงึกาลเวลา
ที่จะนั้นแลวไมยกครู เราไมยกครูละ เปรี้ยงเลยเชียว เร่ืองธรรมจะไมมอีะไรมาสูงมีต่ําละนะ  
 ผูกํากับ : คําขอแกตัวของวิษณุไมตองอานนะครับ 
 หลวงตา : อานหาอะไร มันจะแกตวัไปวันยังค่ําน่ันละ คนเคยแกตัวมัน
จะแกตัวไปวนัยังค่ํา ใบไมตกแคร็กลงมาก็นึกวามีเร่ืองเขามาก็แกตัว ก็ใบไมแหง เขาใจ
ไหม ใบไมตกลงมาก็นกึวามีเร่ืองเขามา แลวก็แกตัวกับใบไมแหง ใบไมแหงหลนลงมา
เฉยๆ นึกวามีเร่ืองวางั้นเถอะ  

อ.รัตนา : หนังสือพิมพไทยรัฐวันนี้เจาคะ ลงเกี่ยวกับรัฐดันเกมสพระ
ราชกําหนดผาตั้งสังฆราช ใหอํานาจมส.เลือกราชาคณะทําหนาที่แทน รัฐบาลผาทางตันแก
วิกฤตสงฆ ปลดเงื่อนตายแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ออกพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติคณะสงฆ เพิ่มเติมวรรคสองมาตรา ๑๐ ใหตั้งบอรดมหาเถร
สมาคม แลวเลือกสมเด็จพระราชาคณะมาเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชกันเอง 
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ดานแกนนําพระปาชี้เปนขาวดี และเปนธรรมตอสงฆทกุฝาย ประกาศยุติการเคลื่อนไหว 
ขณะที่ตัวแทนสงฆธรรมยุต ๑๙ จังหวัดอีสานขานรับทางออกของรัฐบาล กรณีปญหาความ
ขัดแยงในการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช หลังจากที่สมเดจ็พระพุฒาจารย 
วัดสระเกศ ส้ินสุดวาระการดํารงตําแหนงไปเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคมที่ผานมา และรัฐบาล
กับมหาเถรสมาคมยังไมไดพิจารณาแตงตั้งพระราชคณะรูปใดขึ้นมาทําหนาที่แทน  

ขณะที่สํานักนายกรัฐมนตรีมีแถลงการณ เกี่ยวกับพระอาการพระประชวรของ
สมเด็จพระสังฆราชออกมาวา อาการประชวรบางโรคยังคงทรุดลงและใหงดปฏิบัติ
ศาสนกิจจนกวาพระอาการจะดีขึ้นนั้น เกี่ยวกับความคืบหนาในเรื่องนี้ผูส่ือขาวรายงานเมื่อ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคมวา ในที่สุดรัฐบาลไดตัดสินใจ เลือกผาทางตันในปญหาดังกลาวแลว 
ดวยการเสนอออกพระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
แกไขเพิ่มเตมิพ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิม่เติมพ.ศ.๒๕๔๗ ในหมวดหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชใน
มาตรา ๑๐ วรรคสี่ ระบุวาในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน
ตามวรรคสาม หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราช ไมอาจปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได ใหนําความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองมาบังคับใชโดยอนุโลม  

ทั้งนี้ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ ระบุวา ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราชใหสมเด็จ
พระราชาคณะผูมอีาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น ไม
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแตอยางใด แตในวรรคสองของมาตรา ๑๐ ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม โดยของเดิมระบุวา ถาพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยู เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผูมี
อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น รัฐบาลไดเสนอเน้ือหาเพิ่มเติมในสวนนี้คือ  หรือใหมี
คณะกรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นมาชุดหนึ่ง และใหคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเลือก
สมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งขึ้นมา เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช สําหรับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการออกพระราชกําหนดเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสงฆในคร้ังน้ี พระธรรม
สิทธิเวที กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสระเกศ กลาววา การแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติ
คณะสงฆเปนเรื่องของรัฐบาล มีเนื้อหาสาระครอบคลุมมากขึ้น นาจะแกปญหาได การ
ประชุมมหาเถรสมาคมวันที่ ๒๐ นี้ นาจะไดขอยตุิเกี่ยวกับการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช ดานพระครูอรรถกิจ นันทคุณ เจาอาวาสวัดดอยลับงา จังหวัดกําแพงเพชร 
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แกนนําคณะศิษยานุศิษยหลวงตามหาบัวกลาววา พระราชกําหนดที่รัฐบาลดําเนินการถือ
เปนขาวดีของคณะสงฆ เปนบิ๊กเซอรไพรสออกมาเพื่อคลายวิกฤตการณความขัดแยง เปน
ธรรมตอสงฆทุกฝาย เนื่องจากเนื้อหาที่แกไขเพิม่เติม เปนการเปดโอกาสใหสมเด็จ
พระราชาคณะเลือกผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเอง โดยที่ไมตองดําเนินการทาง
กฎหมายที่กาํหนดไวแตเดิม ถาสมเด็จรูปที่หนึ่งปฏิบัติไมไดก็ตองเปนรูปที่สอง ดังน้ัน
ความขัดแยงนาจะไดขอยตุิ  อยางไรก็ตามตองดูการประชมุมหาเถรสมาคมวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคมนี้ดวยวา มหาเถรสมาคมจะใชอํานาจตามพระราชกําหนดเปนธรรมหรือไม  

ในวันเดียวกันพระเทพวรคุณ เจาอาวาสวัดปาแสงอรุณ เจาคณะภาคเกาธรรมยุต 
ใหฐานะตัวแทนกรรมการบริหารคณะสงฆธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด 
ไดมีหนังสือถึงมหาเถรสมาคมสนับสนุนและเห็นชอบ การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช โดยพระเทพวรคุณกลาววา สงฆธรรมยุต ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน ระดับเจา
คณะจังหวัด เจาคณะภาคเห็นดวยที่ใหมีการแกไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ และ
ขอสนับสนุนใหมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากสมเด็จ
พระสังฆราชทรงประชวรควรไดรับการพักผอนเตม็ที่  

หมดเจาคะ 
หลวงตา มันมีขอแยงอยูหนึ่งในพระวินัยนะ ที่วาใหอาวุโสๆ นี้ในพระวินัยวา 

อาวุโส อายุพรรษาตั้ง ๖๐ ป แตคุณสมบัติไมสามารถใหเปนไปตามอายพุรรษานั้นก็ตองมา
ขอนิสสัยและมาอยูในโอวาทของผูมอีายุพรรษาเพียง ๑๐ พรรษานี้ แตมีความสามารถ วา
งั้นในพระวินัย มีแตอาวุโสๆ คุณธรรมไมเขาไปแทรกเลย ใชไดเหรอ พระพุทธเจาไมได
บอกวาอาวุโสอยางเดียวนะ ตองมีคณุธรรมดวย ตองยกใหเปนอาวุโสภันเตไปได ถาหากวา
คุณธรรมไมสมประกอบอาวุโสลดลงทันที ดีไมดอียูกบัพระทีพ่รรษาเพียง ๑๐  ๖๐ พรรษา
ก็ตองลงมาอยูใตอํานาจโอวาทของผู ๑๐ พรรษา นี่พระวินัยมีไปคนดู เราไมไดอตุริ มีแต
อาวุโสๆ คุณธรรมไมมแีทรกไดเหรอ ใชไหมละ จะเอาอาวุโสเขามาเหยียบกันไดเหรอ 
พระพุทธเจาอาวุโสมี คุณธรรมมี นั่น ทานวางั้น  

อาวุโสก็ตามถาคุณธรรมไมมีลดอาวุโสลงทันท ี ควรจะเอาเขามาแทรกกันซิถา
ความเปนธรรมแลว เอาหลักธรรมวนิัยของพระพุทธเจาเปนหลักซิเปนของสําคัญ เอา
โลกเปนหลักเลอะเทอะไปหมดอยางน้ีละ อยางที่เขาวาลับลมคมในอยูเดี๋ยวนี้ อยางที่วา
เปนอยูนี่ เขาวานายกฯนาจะมีลับลมคมในเขาวางั้น เราคอนขางเชื่อเราพูดจริงๆ นะ เพราะ
ตัวนี้ตัวสําคัญมากเปนเสี้ยนเปนหนามอยูในวงการพุทธศาสนา ขับออกมาไดแลวยังตี
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กลับมาอีก เอารัฐบาลเขามาเปนโลบังหนา ก็ตัวเองนั้นแหละออกมา รัฐบาลทราบหรือไม
ทราบก็ไมรู ฟงวาไปอยูทางภาคใตภาคไหนก็ไมรูเลย เขาไลเบ้ียเขาไปก็ไปถึงจุดนี้ ทีนีก้็เลย
มาอุมกัน เราคิดวามาอุมกันวามีหลักเกณฑมา วางั้น แลวเดี๋ยวนี้ทางฝายที่ตามตอนเขาไปนี้
ยังไมเชื่อ กลัวจะเปนลับลมคมใน แลวอุมกันก็ได  

นี่ละธรรมฟงเอาซิ เราไมไดแนใจนะตรงนี้ เขาใจหรือยังที่วาน่ี พวกที่ตามตอนเขา
ไปนี้ตามตอนโดยมีเหตุผลหลักเกณฑ เร่ืองเหลานี้เปนมายังไง นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีไปอยูทางภาคใต วางั้นนะ ไมมีใครอยู มันก็หลอนหลังทําละซิขางหลังนี่ มัน
หลอนหลังทําก็ไดคนเรา ขึ้นชื่อวาขโมยแลวตองหลอนหลังทั้งน้ันแหละมาทํา ไมมีทีไ่หน
แลวไปเกาะรัฐบาลก็ได นี่เปนคําสันนิษฐานของเรา ไปเกาะรัฐบาลใหรัฐบาลมาอุมเอาไว วา
รัฐบาลทราบแลววาเร่ืองน้ีมีเงื่อนหรือมีหลักเกณฑ อันนี้ทางการสอบสวนกันตรงนี้ยังไมเชื่อ
ทางรัฐบาลวามีหลักเกณฑมายังไง นอกจากจะมาอุมกันเฉยๆ คนหนึ่งจะเนาเฟะแลวก็อุม
ขึ้นมาปน เหยียบหัวประชาชนเทานั้น  

นี่ละภาษาธรรมฟงเอา เดี๋ยวนี้เขาไมไดเชื่อวาเปนความจริง เขาวานายกฯนี้อุมวิษณุ 
วางั้นนะ เขาพูดเต็มปากไปหมดวานายกฯนี้อุมวิษณุๆ มาทั่วโลกดินแดน และทั่วประเทศ
ไทยเรา เราเปนผูอยูจุดศูนยกลางเราก็พูดตามหลักความจริงอยางน้ี จะจริงแคไหนพี่นอง
ทั้งหลายฟงเอานะ เขาบอกวานายกฯนี้อุมวิษณุวางั้นนะเวลานี้ เฉพาะภาคใตคราวนี้เขาไล
เบ้ียเขาไปจนกระทั่งถงึจดุ ไมมีที่จะไปแลวนี่ เราเขาใจเฉยๆ วาไปเกาะนายกฯใหนายกฯมา
อุม เมื่อนายกฯขึ้นแลวก็อํานาจใหญ อํานาจใหญมันอํานาจอุมกัน มันก็ไมใหญเหมือนกัน
นั่นแหละ เขาใจไหม อุมกันก็เพือ่เหยียบชาติเหยียบศาสนาลงในขณะเดียวกันก็ได เขาใจ
เหรอ 

นี่ละประชาชนชาวไทยจึงไมไดเชือ่นะคํานี้ ขอใหรัฐบาลวินิจฉัยใหมจะเปนการดี
มาก เพื่อแกไขความสงสัยของประชาชนเขา เขาลงในจุดที่วา นายกรัฐมนตรีนี้อุมคุณ
วิษณุวางั้นนะเดี๋ยวนี้ ใหไปพิจารณาใหดีขอนี้นะ เอาละเอาแคนี้ละเราไดยินมาแคนี้ ตอง
อยางน้ันซิธรรมผางเลยไมรอใคร รอไมได ไมเรียกวาธรรม ธรรมตองลงจุดศูนยกลางไป
เลยเชียว นี่ไดยินมาอยางน้ันก็บอกอยางน้ัน เราไมไปเห็นเอง ถาเราเห็นเองจับมาตี
หนาผากเลย จริงๆ นะเรา ตีหนาผากไดสบายเลย อันนี้เราเปนเพียงไดยินไดฟงก็บอกตาม
ไดยินไดฟงมาเทานั้น ถาเราจับไดคาหนังคาเขาเอาละปงทันทีไมตองถามใครละ เอาละพอ 

มันเลอะเทอะไปเรื่อยเดี๋ยวนี้นะ เอะอะก็เอารัฐบาลมาอางๆ ตัวสรางความสกปรก
อยูในวงรัฐบาลมันไมไดพูดเลยนี่เวลานี้นะ ตัวสําคัญมีอยูในนั้น จะตายจริงๆ ก็ไปควาเอา
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รัฐบาล เอานายกรัฐมนตรีมาเกาะ ทางนั้นจะเปนจะตายสงสารก็เกาะกัน ก็อุมกัน แลวก็
เหยียบชาติ-ศาสนาเมืองไทยเราลงในขณะเดียวกันกับที่อุมกนัขึ้นนั่นแหละ เขาใจหรือยังนี่ 
ก็เราเปนคนอุมชาติอุมศาสนาคนหนึ่งมันพอฟดก็ฟดกันบางซิ เราไมไดเห็นดวยกับคนชั่ว 
เราเห็นดวยกับคนดีความดีตางหาก ตรงไปตรงมาคือธรรมนั่นเอง ถาวาหลวงตาบัวพูดผิด
หาหลักฐานมา เอาคอหลวงตาบัวไปตัดได ไมเสียดายยิ่งกวาการบชูาคุณพระพุทธเจาและ
อุมชาติไทยของเรา อันนี้เราเสียสละเต็มเหนี่ยว คอหลวงตาบัวไมเสียดาย เขาใจ เอาละพอ 

เอะอะก็มีแตอาวุโสๆ คุณธรรมไมมไีมได พระพุทธเจาวาอาวุโสภันเตมีคุณธรรม 
อาวุโสมีตามคุณธรรมของอาวุโส ภันเตมีคุณธรรมตามภันเต ถาอาวุโสไมมีคุณธรรมลดลง
ทันที นั่นพระพุทธเจา ทานไมวาเอะอะกม็ีแตอาวุโสๆ อยางเดียว ทานมีธรรมแทรก เขาใจ
แลวนะ ทนีี้จะใหพร (ส่ือมวลชนลงหลายฉบับที่นายกฯอุมวิษณุครับ) ทีนี้ออกแลวออกทั่ว
ประเทศ ก็มันเปนอยางน้ันเราไดยินมากอน เราไมใชพรวดพราดๆ ฟงทุกแงทกุมุม ดีชั่ว
เอามาบวก ลบ คูณ หาร เวลาลงแลวลงสวนมากเปนอยางน้ีทั้งนั้น เราก็ออกละทีนี้ เพราะ
เราไมไดพูดดวยความลําเอียง ประชาชนเขามีหูมีตามีใจ เชนเดียวกับผูใหญ ผูนอยกม็ีหูมี
ตาเหมือนกัน ผิด ถูก ชั่ว ดี รูดวยกัน ควรพูดยังไงเขากพ็ูดๆ ที่ไมมีทีป่รึกษาหารือ ไมมีที่
รองทุกขหรือเลาใหฟงเขาก็มาเลาใหฟง หูเรามันจะแตกเอานะ ไดยนิเรื่องราวทั้งหลายนี้
เขามาเก็บไวๆ เอามาพิจารณาๆๆ แลวเก็บไวๆ จนกระทั่งถงึคราวมันควรจะออกมากนอย 
อยางเมื่อเชานี้ออกแลวเขาใจไหม นี่เก็บมาไว ออกตามเวลาที่ควรออก ที่ยงัไมออกก็มีเวลา
นี้ยังเก็บไว 

ที่เราพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงตะกี้นี ้ เรารับเสียงจากประชาชนเขามาในหัวใจเรา 
โดยเขาเคารพนับถือวาเราไมเอนไมเอียง เราเปนธรรม เขาก็รองทกุขเขามาตามแงตางๆ ที่
เปนความคิดของเขา เราก็นําเร่ืองของประชาชนออกพูด เราก็ไมเอียงใครทั้งน้ันเหมือนกัน 
เชนอยางที่พดูเกี่ยวกับเรื่องนายกฯกด็ี วิษณุก็ดี ก็พูดตามเรื่องของประชาชนเขา
วิพากษวิจารณกัน เราก็พูด ถาจะเปนความเปนธรรมแลวใหรีบแกไขจุด ทีเ่ขาตําหนิติเตียน
เสีย บางรายเขายังออกปางๆ กม็ีวา นายวิษณุนี้มีคุณคามากยิ่งกวาชาติกวาศาสนาใน
เมืองไทยเราขนาดไหน วิษณุจึงตองใชอํานาจปาเถื่อน ใชมาตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้ 
เวลานี้ก็วิษณุละอยูในนามรัฐบาล เอาออกมาอวดมาอางอยูเวลานี้ วิษณุเกงขนาดไหน นี่
ประชาชนเขาวิพากษวิจารณ เกงกวาชาติเกงกวาศาสนาของชาติไทยเราเหรอ นี่ก็นาจะคิด
เราก็ดี วิษณุมีคุณคาขนาดไหน ชาติศาสนามีคุณคาขนาดไหน ทําไมจะเอาวิษณุขึ้นมาใหญ
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กวาชาติกวาศาสนา ไมสมควรอยางยิ่ง นี่ก็เปนคําวิพากษวิจารณ คํารองทกุขใหเราทราบ 
เราก็พูดตามเรื่องความจริงน้ีนะ ไดยินมาอยางน้ีพูดอยางน้ี เอาละพอ กพ็ูดตามความจริง 
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