
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เรามองคนผิดจริงๆ 
 วันนี้ทานเจาคุณวัดโพธิฯ จะพาลูกศษิยลูกหาทั้งฝายพระและฆราวาสมาทําวัตร
ทําวาสัมมาคารวะตามประเพณีวันนี้ตอนบายโมง ที่ศาลาใหญ คนทั้งพระทั้งเณรทั้ง
ประชาชนคงจะมาก ทานเคยทํามานานแลว ตั้งแตเรามาสรางวัดนี่ทีแรก ทานก็พาลูก
ศิษยลูกหามาคารวะ ฟงอรรถฟงธรรมตลอดมา นานพอระลึกไดก็คือตัง้แตหลวงพอบัว
ยังไมเสียมั้ง เราไปหนองแซง วันนั้นเปนวันเชนนี้ละ เปนวันที่ทานจะพาลูกศิษยลูกหา
มาฟงธรรม เราลืมสนิท เลยไปหนองแซง 

จนกระทั่งจะถึงบายโมงถงึระลึกไดอยูที่หนองแซง หลวงพอบัว โอย ตาย ขึ้น
ทันทีเลยเราก็ดี วันนี้คณะทานเจาคุณพรอมลูกศิษยลูกหาทั้งประชาชนและพระเณรจะ
เขาวัดปาบานตาดมาคารวะที่นั่น นี่กําลังเต็มอยูนัน้เลยเดี๋ยวนี้ แลวจะทํายังไงหนองแซง
กับนี้ ตกลงก็เลยผาน วันหลังจึงไปขอขมาทานเรา ลืมสนิทเลยนะ พอดีบายโมงระลึกได
อยูที่หนองแซง ตายทันทีเลยเรา อยางนั้นละความจํา ดูวาตั้งแตหลวงพอบัวยังมีชีวิตอยู 
ไปเยี่ยมหลวงพอบัว ทานมาตั้งแตกอนหนานั้นละ มาเปนประจําๆ  

ทานกับเรามีความสนิทสนมกันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญ ทานเปนมหาเราก็เปน
มหา จากน้ันทานก็เล่ือนเปนเจาคณะจังหวัด ทีแรกทานไปอยูวัดบวรฯ จากนั้นก็ไปทาง
สมุทรสงคราม จากสมุทรสงครามก็มาอยูที่วัดโพธิฯ เปนเจาคณะจังหวัดตั้งแตนั้นมา
จนกระทั่งปานนี้ สนิทสนมกันมาก ทานเกี่ยวของกับวัดนี้มาตั้งแตเร่ิมสรางวัด ตอนนั้น
ทานเจาคุณอุปชฌายเรายังมีชีวิตอยู เราเขาออกวัดโพธิฯ น้ีเหมือนไปจายตลาด ทาน
เจาคุณอุปชฌายแตกอนทานใหพระมารับ เราอยางวาละมีทางออกก็ออก ทีนี้เลยทาน
มาเอง เราวาไมสบาย ทานวาไมสบายก็ไป ขึ้นรถไปนี้เดี๋ยวก็หายเอง 

ไปก็ไมใชอะไร เอาไปเทศนทั้งน้ัน ทานลงใจ อุปชฌายลงใจกับสัทธิงวิหาริกคือ
เรา ทานบวชให เอะอะใหเราไปเทศน งานซอมโบสถที่เพิ่มขึน้เปน ๓ ชั้นขางบน ไปยืม
เงินจากมหามกุฏฯมา ทนีี้ลูกศิษยลูกหาเห็นทานติดหนี้ เลยจังหวัดนั้นก็มาจังหวัดนี้ก็มา 
จังหวัดไหนมาก็ตองเปนเราละไปเทศน ทานมาเองนะ คือทานเคยเห็นแลว เราหลบเรา
บอกไมสบาย ทานเลยมาเอง สบายหรือไมสบายขึ้นรถไปเลย ตั้งแตนั้นมางานไหนก็
ตองเราเปนคนเทศน ทานมาเอาไปเทศนเลย 

รูสึกวาทานเมตตามากกบัเราทานเจาคุณอุปชฌาย เมตตามากจริงๆ เหมือน
หนึ่งวาจะไมใหเราออกจากเขตอุดร คิดดูเราหลีกตัวเพราะหมูเพื่อนยุงลําบากรําคาญ 
เราหลบหนีไปคนเดียว นูนมาจากสกลนครจะหลบหลีกตัวละ ก็เคยอยางน้ันมันไม
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สบาย เพื่อนฝูงยุงตลอดเวลา ตั้งแตพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยู เราก็ไมสนใจกับพระกับ
เณรองคไหน คิดอยางเดียววาพระเณรคงไมสนใจอะไรกับเรา เราก็ไมสนใจกับพระเณร
อยูแลว พอหลวงปูมั่นมรณภาพพรึบเลยนี่ซิ ทานมองดูเราอยูตั้งแตเมื่อไร ตั้งแตนั้นมา
หนักมาก เลยหาอุบาย ไปอยูหวยทรายก็หาอุบายจากนูนละมา วาจะไปเยี่ยมโยมแม 
ใครจะรุมมาก็ไมได กไ็ปเยี่ยมโยมแมหาความสงัดไดที่ไหน หลีกมาอยูนี้สองคืน แลวตี
ตั๋วออกไปขอนแกนเขาภูเวียง ไปผูเดียวคนเดียว 

แลวก็ไปเจอแมทิพย เราอยากตีปากเอาเดี๋ยวนี้ แมทิพยอดุรฯ เราเรียกพี่ทิพย 
เกิดปเดียวกนั กอนเรานิดหนอย เราเลยเรียกพี่ทพิย ทานอาจารยไปไหน จะตีปากเอา
นะวางี้เลย แลวกันละที่นี่ คือยังไงตองทราบถึงทานเจาคุณ ทานจะมีอะไรๆ ติดตามละ 
ไมนานจริงๆ เราเขาไปอยูอําเภอภูเวียงคนเดียว ใหเขาทํารานเล็กๆ ให ภาวนาอยู
สบายๆ ไมกี่วันแหละใหคนไปตามเลย วาทานเจาคุณใหมาตามทานมีธรุะดวน ดูซินะ 
ธุระทานดวน โอย แลวกันเราคิดไวไมผิดแหละ 

จะวายังไงอปุชฌายกับสัทธิงวิหาริก เราก็จําเปนตองมา บัว ใหมานั่นคือทราบวา
เธอเจ็บหลัง จะพาไปตรวจหลังที่กรุงเทพ พอเปนพิธีอยางน้ันละ ตองไดกลับมาไปไหน
ไมได รูสึกวาทานเกาะเกี่ยวเมตตามากทีเดียว ที่ทานยืมเงินมหามกุฏมานั้นก็ ที่ไหน
จังหวัดไหนๆ เราทั้งนั้นเทศน ทานมาเอาไปเทศนๆ แตก็ดีอยางหนึง่เวลาเทศนนั้นก็
เขาถวายบูชากัณฑเทศนเทาไรก็ทุมลงๆ ไดเยอะนะเทศนแตละครั้งๆ จนกระทั่งโบสถ
เรียบรอยไปอยางงายดายทีเดียว ทานมาเอาไปเทศนเร่ือย เดี๋ยวจังหวัดนั้นมา เดี๋ยว
จังหวัดนี้มา จังหวัดไหนมาก็เอาเราไปเทศนๆ 

ปรกติวัดโพธิฯ เรากตัญูตอทาน มนัเปนอยูในหัวใจนี่ อะไรก็ตามถาอยูในวง
วัดโพธิฯแลวไมแตะ เขาถวายของอะไรๆ เราถวายทานหมด จนกระทั่งทานวา อาว แลว
เธอจะใชอะไร อูย มีถมไป เราวาอยางนั้น มีอะไรก็ตามถวายหมด แมที่สุดไปในงานศพ
เทศนอยางน้ี เขาถวายกัณฑเทศนอะไรมอบถวายทานหมดเลย เราไมเอาไมเคยแตะนะ 
เขาวัดโพธิฯ มากนอยเทาไรทุมใสวัดโพธิฯหมดเลย นั่นละเรื่องราวมัน ทานเจาคุณทาน
ลงใจมากการเทศนาวาการ 

ทานยังพูดใหเราฟง จะเปนการอวดหรือไมอวดก็พูดตามความจริงของทาน วัน
นั้นเธอไปไหนนา เขามีงานที่วัดศรีเทพ นครพนม ทานเจาคุณทานนิมนตครูบาอาจารย
ทั้งหลายไป ทานอาจารยฝนก็ไปใครก็ไปเทศน พอเห็นหนาเรา โห นาโมโหวะบัว ฟง
เทศนองคนั้นวางั้นเลย เราโมโหคิดอยากเทศนเมื่อไรก็เทศน คิดไมอยากเทศนก็นิ่งเฉย
สบายไปเลยตามนิสัยของทานวางั้นเถอะ มันโมโห คิดถึงเธอนะบัว ถาเธอเทศนแลวเรา
กําหนดใจปบปลอยเลยเทียว กลอมใจใหสงบทุกครั้งๆ อันนี้แลวแตอยากเทศนเมื่อไร
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อยากไปเมื่อไร เราโมโห คิดถงึเธอ อยางน้ันทานก็วานะ ก็วาเปนกันเอง เปนอยางน้ัน
ละ วัดโพธฯินี้มีแตเราทั้งนั้นไปเทศน งานโบสถจนเสร็จ จังหวัดไหนๆ เราทั้งน้ันไป
เทศนให เทศนแลวก็มอบเลยๆ เขามาทอดผาปาอะไรๆ ที่เขาถวายกัณฑเทศนเราก็
รวมปุบๆ ไดมาก มันก็รวดเร็ว 

ทานรักกรรมฐานมากเจาคุณธรรมเจดีย ทานเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น เรียน
หนังสืออยูทีว่ัดเทพฯตั้งแตเปนเณร ดูเหมือนทานอาจารยมั่นฝากที่วัดเทพฯ เทาที่
ทราบ แตยังไมยืนยัน วาเณรจูมตอไปมันจะเปนผูใหญ ดูหูมันกางๆ เอาไปเรียน
หนังสือเสีย ตอไปมันจะเปนผูใหญ ดูหูมันกางๆ วางั้น เราก็ไมลืม แลวฝากทานไป
เรียนหนังสือที่วัดเทพฯ ออกมาทานถงึไดเคารพทานอาจารยมั่นมากทีเดียว 

นี่พูดเกี่ยวกบัเรื่องที่จะไปเทศนวันนี้ตอนบาย คนจะมามาก ทานเจาคุณนี้ทาน
มาจากกรุงเทพฯกม็าอยูที่วัดโพธิสมภรณ เปนเจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค เดี๋ยวนี้ทาน
ก็ลาหมดแลว ทานเคยมานี้เปนประจํา อันนี้สนิทกันมากแตไหนแตไรมา วัดโพธิฯถา
หากมีความจําเปนทานจะไมไปไหน ทานปุบ เราคิดโมโหอยากถามนะ ทานหาอุบายพูด 
ถาทานจําเปนมาหาเราละ โอ เมื่อคืนนี้เดินจงกรมเลยไมเปนจงกรม มันเปนอารมณ
ตั้งแตเงินอันนั้นๆ ภาวนาก็เลยไมไดเปนทาเปนทางอะไร เราอยากถามวาเคยเดิน
จงกรมเหรอเคยภาวนาเหรอ หาทางออกดีนึกในใจนะ แตไมเคยตอบไมเคยวา แลวอยู
ไมไดตองมา 

คือมาจะมาขอเงิน มาทีไรไดทีนั้นมาหาเรา พอวาอะไร เทาไร เทานั้น ใหเลยๆ 
อยางครั้งสุดทายนี้ก็ปลูกกุฎิอะไรที่วัดโพธิฯ มหาปานเจาคณะภาคนั่นละ ปลูกยังไม
เสร็จดีทานตายปจจุบัน แลวภาระก็มาอยูกับทานเจาคุณนี้ นี่ละที่วาทานภาวนาไมเปน
ทา ภาวนามีแตความกังวล นั่งภาวนาก็ไมเปนทา เดินจงกรมไมเปนทา คิดแตเงินนี้ทาน
วา เราก็อยากถามวา เคยเดินจงกรมเหรอ แลวเคยนั่งภาวนาเหรอ หรือนั่งเอาตอนนั้น 
นั่งภาวนาเพื่อจะมาเอาเงินนี้ วาเทาไรใหเลย คราวนี้ดูเหมือน ๙ ลาน ที่วาทานนั่ง
ภาวนาไมเปนทาเลย วุนใหญ เดินจงกรมก็เดินวกเดินวน ทานหาอุบายวา ก็ไดอยางน้ัน
ละมาทีไร 

วัดโพธิฯนี่เราชวยไมใชนอยๆ นะ อูย ไมทราบวากี่ลาน สนิทสนมกันมาแตไหน
แตไรแหละ วันนี้ทานจะพาคณะลูกศิษยลูกหามา ที่ศาลาใหญจะแนนละ วันนี้คิดวาจะ
แนน พระเณรก็มาก ประชาชนก็จะมาก ดีไมดีคณะกรรมฐานอาจจะมาก็ไดมาที่วัดนี้
วันนี้ ทีนี้รวมแลวก็มาอยูกับเราหมด ก็เราเปนผูเทศน มาทีไรก็เปนเราทั้งน้ันละเทศน 
เทศนอบรมพระเณรใหไดสติสตังบางอะไรบาง เกี่ยวของกับประชาชนทั่วๆ ไปทุกป 
แรม ๘ ค่ําละมา นี่ก็แรม ๘ ค่ําวันนี้ ทานจะมาเปนประจําทุกปๆ นิสัยทานออนนิ่ม ทาน
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วาใหใครไมเปน มีแตเราละโจมตีทานเรื่อย โจมตีเร่ือย ทานไมวาอะไรละ เราเปนฝาย
บุกทานโจมตีทาน ทานรูนิสัยทานก็ไมสนใจกบัเรา ตองการอะไรมาขออยูอยางน้ันละ 
เปนอยางน้ันนิสัยทานกับเราสนิทกันมา โอย ตั้งแตตางคนตางเปนมหาอยูนูนจนปานนี้ 
วันนี้ก็จะมาเต็มศาลาละ 

เมื่อวานนี้ใครมาพูดใหฟง เราทราบไมชัด มอีะไรของใจของอยางสะเทือนใจนะ
เมื่อวานนี้ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย สะเทือนใจเรามากอยู เราอยาก
ไดเร่ืองราวชัดเจนมาทีเดียวเราจะแฉใหหมดเลย เพราะธรรมไมเหมือนโลก ไมมีคําวา
โมกโขโลกนะ ลูบหนาปะจมูกเราไมมี อะไรเปนธรรมเราจะออกใหเปนธรรมๆ เมื่อวาน
นี้เร่ืองราวมากระเทือนถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีกดวยนะ กับทางบานเมืองเขา
ทางนายกรัฐมนตรีมีอะไร 

คือความจํามันจําไมได ถาจดมาใหเราหรือมาพูดสดๆ รอนๆ ใหเราฟงแลวเรา
ขึ้นเดี๋ยวนั้นแลวเหมาะนะ แตนี้มันจาํไมได จําไดแตขอใหญใจความที่ทําใหกระเทือนใจ
ก็คือวา ดูวานายกฯจะใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเซ็นดูวางั้นนะ ถาไมเซ็นแลวจะ
แฉอะไรๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อันนี้ละกระเทือนใจมาก ที่วาจะมาแฉอะไร
เร่ืองไมดีไมงามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววางั้นนะ จะใหทานเซ็นถาทานไมเซ็น
จะทําอยางน้ัน 

บอกวาคนทั้งประเทศไทยนี้จะรับหมด ใหมาตําหนิหรือจะมาแฉเรื่องราวไมดี
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คนไทยทั้งประเทศจะรับเอาหมด ใครๆ ในโลกนี้จะ
หาเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา มาแฉทานหาอะไร ถาไมใชมาแฉดวย
ความเปนมหาโจรทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเทานั้นเรามองหาไมเห็น แฉ
เร่ืองอะไร เราอยากวางั้นนะ วาใหพระองคเซ็น ไมใหเซ็น เรานี้ก็จะบิณฑบาต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมใหเซ็น เมืองไทยทั้งประเทศจะเปนผูรับรองความผิด
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งหมด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานมีอะไร มาหาเร่ืองอะไรใสทาน ตัวเองกําลัง
เอาไฟเผาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยอยูนี้ทําไมไมแฉตัวเองบาง ตามที่เราทราบมา 
ทักษิณ ชินวัตร นายกนี่ละเปนตนเหตุมาอยางน้ี จะเปนความจริงแคไหนก็ตามเราไดยิน
มาอยางน้ีเราก็พูดตามนี ้ มันสมบัติอะไรนายกทกัษิณ มันกาํลังจะทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยอยูเวลานี้ มันจะเผาชาติทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูเวลานี้ แลว
มันจะมาแฉอะไรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วาใหเซ็นๆ คนทั้งประเทศนี้ไมยอมรบั 
บอกวาไมใหเซ็น ผิดถกูคนทั้งประเทศจะรับเอาหมด เร่ืองของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจะเทิดทูนบนหัวใจทีเดียว ถาจะแฉก็แฉที่เขาวานายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวตัร 
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ใหแฉตรงนี้ถาแฉ กําลังจะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยอยูเวลานี้ บีบบี้สีไฟทุก
แบบทุกฉบับ มันเปนบาลาภบายศบาอํานาจเดี๋ยวนี้เราไดฟง จะเปนใครไป นายก
ทักษิณก็เปนลูกศิษยหลวงตาบัว เราอุมขึ้นเพื่อจะใหยกบานเมืองของเรา ซึ่งเวลาน้ัน
กําลังจะลมจะจม 

เราก็มองหาใครไมเห็น เราจึงบอกวาเราดูคนผิดไปวางี้เลย เรายอมรับวาเราดู
คนผิด เพราะเราดูฐานะการเงินการทอง ป ๒๕๔๐ นั้นแหละ ชาติไทยเรากําลังจะลมจม
เพราะรัฐบาลทําลาย ทําลายมาเปนลําดับ ตอนนั้นจะทําลายอยางหนัก นี้ก็พอดีเปน
จังหวะที่จะตัง้นายกใหม เราก็ไมมองเห็นใคร เราไมไดเขามองดูหัวใจ มองดูการเงิน
การทองฐานะทุกอยางวาคุณทักษิณ ชินวัตร ฐานะเรียกวาเปนที่หนึ่งในเมืองไทยกไ็ด ผู
นี้แลเปนผูที่จะอุมชาติบานเมืองได เพราะไมอดอยากขาดแคลนอะไรพอที่จะไปหากิน
ตับกินปอดประชาชนทั้งประเทศ จะเปนผูเชิดชูชาติบานเมืองของเราไดเปนอยางดี เอา
คนนี้แหละเราวางั้น 

เราไมไดมองดูกิเลสตัวใหญๆ จึงไดชวยอุมชูเตม็กําลังความสามารถจนไดเปน
นายกขึ้นมา ครั้นเปนขึ้นมาแลวทองมันยิ่งใหญกวาคนทั่วโลกนี้อีก กินไมพอๆ กําลัง
เปนบายศ เปนบาอะไรก็ไมทราบแลวเวลานี้ ทักษณิ ชินวัตร เปนบาอยางหนักทีเดียว 
บาชนิดนี้บาจะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยดวยไมใชบาธรรมดานะ บาจะ
สังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิของคนไทยเรา เราพูดตามที่เราไดยินไดฟงมา ผู
ที่มาเลาใหเราฟงไมใชผูจะมาโกหก เหมือนกบัวาเขาไมทางออกเขากม็าระบายตอเรา 
เราก็พูดตามที่เราไดยินไดฟงอยางน้ี 

ทักษิณ ถาจะเปนมนุษยเดินดินเหมือนมนุษยทั้งหลาย ใหงด ส่ิงที่ทําอยูเวลานี้
เลวสุดยอดแลว เอาธรรมมาสอนเวลานี้ ทักษิณมีศาสนาหรือไม มีครูบาอาจารยหรือไม 
เบ้ืองตนมีหลวงตาบัวเปนอาจารยของทักษิณ แลวเปนยังไงทกัษณิเหยียบหัวไปแลว
ไมใชเหรอ เวลานี้ยังจะเอาคนทั้งประเทศใหแหลกเหลวไปหมด เปนยังไงทกัษิณไม
พิจารณาบางเหรอ เขาเปนคนทั้งประเทศ เรามันเลยอะไรไปไหน ถาวาหมาก็เลยหมา
ไปแลว มันเปนสัตวนรกมาจากไหน ใหรีบแกไขตัวเองนะ 

ฟงวาเขียนหนังแสหนังสือไปถึงจอรจ บุช จอรจ แบช ที่ไหนนูน เราก็ฟงทราบ
เพียงเทานั้น แลวจะขายเมืองไทย ลากไสเจาของใหกากิน แลวจะยกตนใหเปนผูวิเศษ
ในประเทศไทย จากการเหยียบย่ําทําลายคนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยใหจมลง
ในเมืองไทย จะยกเปนเอกแตคนเดยีว เอกมันก็เอกตาขางเดียวไมใชเอกไมมีใครแขง 
เอกตาขางเดยีว ถาบอดนี้แลวตาบอด ทักษิณจะตาบอดนะ เวลานี้กําลังเปนเอกตาขาง
เดียว เขาไหมเอกตาขางเดียว กับเอกไมมีใครเสมอ หนึ่งไมมสีองไมมใีครเสมออยาง
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หนึ่ง อันนี้มันเอกตาบอดขางหนึ่งแลวยังเหลืออีกขางเดียว ใหรีบสงวนตานะ ไมงั้นมัน
จะบอดนะตาทักษิณ ไมใชเอกไมมีใครเสมอ เอกตาเดียวนะเวลานี้ เราฟงตามประชาชน
เขาฟง เขาไมมาโกหกเรา เราพูดตามความสัตยความจริง 

เวลานี้โลกเดือดรอนมากเพราะทักษิณทีเดียว จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงไดรับความเดือดรอน ยังไดทราบวาจะใหพระองคเซ็นอะไรใหเขาเปน
นายกฯตอไป ไมใหเซน็ เราขอบิณฑบาตผานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมใหเซ็น 
เอา ไมใหเซ็นเขาจะแฉเรื่องอะไรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหแฉมาคนทั้ง
ประเทศจะรับแทนหมด ไมใหเซ็นอีกน่ันจะวาไง เราไดยินอยางนี้เราก็พูดอยางน้ี ทําไม
มันถึงบัดซบเอาหนักหนาไอทักษิณ ชินวัตร นี่ มันเปนยังไง ฟงแลวฟงไมไดนะ เรา
ทุเรศมากทีเดียว บาน่ีมันบาแบบไหน คนเปนบายศก็มีบางเปนธรรมดา แตมันบาแบบ
ไหนนี่บายศ จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจมลงตอหนาตอตา 

เราไดยินมาชัดๆ อยางนี้ เปนยังไง เอา ตัดคอเราไดเลย เพราะเราไดยินอยางน้ี
เราก็พูดอยางน้ี เราเปนหวงเปนใยสุดหัวใจเลย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเรา
เทิดทูนมาตลอด เราไมเคยแตะตองทําลายเลย แตนี้มันจะเอาไฟมาเผาหมด มันก็
ขัดกันละซกิบัหัวใจเรา หัวใจเราก็เปนธรรมลวนๆ ดวย ไมไดสงสัยเลยการชวยชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยตลอดมา เราไมเคยมี แลวคราวนี้กระเทือนมากทีเดียว เราจึง
เตือนไปหาทักษิณ ใหรีบแกตัวทักษณิ ไมแกตัวจม อยาอวดดิบอวดดอีวดเดนยิ่งกวา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใครจะเลิศเลอยิ่งกวาศาสนาคือองคศาสดา เราจะไป
เหยียบหัวพระพุทธเจาจมแนๆ นะ ใหหยุดตั้งแตนี้ตอไป 

ไดทราบวา จะใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเซ็นรับรองจะเปนนายกอีก 
เราขอบิณฑบาตผานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา ขอความกรุณาอยาเซ็น ถาไมเซ็น
เขาจะมาแฉอะไรเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเขาแฉ คนทั้งประเทศจะรับรอง
หมด คําแฉของเขาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เอา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เทิดขึ้นไวบนจรวดดาวเทียม คนไทยทั้งชาติจะรับหมดที่แฉมาเรื่องไหน เอา รับ
จนกระทั่งมาถึงหลวงตาบัว เอา แฉมา หลวงตาบัวจะตอบรับกันทันที ใหเปน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดไป ดวยความเทิดทูนของประชาชน ไมใชยกขึ้น
อยางดื้อๆ ยกขึ้นดวยความดีงามของพระองคเอง 

แลวมาแฉอะไร ตัวกําลังเนาเฟะอยูเวลานี้ ลมหายใจยังมีอยูมันเนาเฟะทั้งๆ ที่
ยังไมตาย ไอทักษิณนี่นะ มันยังจะอวดดีอวดเดนไปที่ไหนอกี ทุเรศจริงๆ นะ เรามอง
คนผิดจริงๆ มันกรรมอะไรหลวงตาบัวก็ไมทราบ ทั้งๆ ที่เจตนาเต็มสัดเต็มสวนที่จะอุม
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเราจะอุม ใครจะเปนผูชวยอุมไดนะ ก็ควาไดทักษิณนี้
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ละมาใหอุม ที่ไหนไดมาเหยียบนี่ซี ฟงไมไดเลย เราสลดสังเวชเหมือนกัน นี่เราไดทราบ
มาอยางน้ี ใหทานทั้งหลายฟง ที่สะเทือนมากก็คอืวาจะมาบังคับใหพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงเซ็นสัญยิงสัญญาอะไรไมรูแหละ ใหเขาเปนนายกฯตอไป 

ตั้งแตเปนอยูเวลานี้กําลังชาติไทยจะจม ถาเปนปบนี้จมเลยจะใหเซ็นหาอะไร 
ไมใหเซ็น บอกตรงๆ เลย เซ็นไปหาอะไร เอา แฉอะไรแฉมาเรื่องพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว คนทั้งชาติจะยกทานขึ้นตลอด จะเปนผูรับเคราะหรับกรรมอะไรที่วาแฉมาๆ 
นั้นดวยกันทั้งหมด พากนัจําเอานะ เอาแคนี้ละวันนี้ ไดยินมาเทานั้นเฉียดเทานั้นก็พูด
เฉียดเทานี้ ถาหนักกวานี้ก็จะหนักกวานี้อีก เขาใจไหม 
 ผูกํากับ มีขาวเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชดังน้ีครับ 

จาก หนังสือพิมพ พิมพไทย ฉบับวันศุกรที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
หัวขอขาวเรื่อง  “โปรดเกลาฯ ถวายพัดรองสมเด็จพระสังฆราช” 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหพล
เอกเปรม  ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี เปนผูแทนพระองคเชิญพัดรองที่ระลึกงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก ณ ที่ประทบัชั้น 6 ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
 โดยเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีไดเชิญพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ป ถวายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป
ริณายก ขณะเดียวกันก็ไดสอบถามถึงพระอาการโดยทั่วไปของสมเด็จพระสังฆราชกับ
ผูชวยพระเลขานุการ  จากน้ันสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานหนังสือพระนิพนธ อาทิ 
หลักพระพุทธศาสนา ชีวิตนี้สําคัญนัก ความเขาใจเรื่องชีวิต วิธีสรางบุญบารมี และพระ
ราชพิธีทรงผนวช แกประธานองคมนตรีเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ หลังเสร็จพิธี ศ.นพ.ภิรมย 
กมลรัตนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวกับผูส่ือขาววาพระอาการ
โดยทั่วไปของสมเด็จสังฆราชนั้น พระองคทรงรับสั่งไดคลอง ทรงฉันได บรรทมได มี
พระวรกายแข็งแรงดีมาก พระอาการทั่วไปไมมอีะไรนาเปนหวง ขณะนี้ทางโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณกําลังควบคุมเรื่องภัตตาหาร เพื่อใหไดพลังงานแคลอร่ีตามที่พระวรกาย
ตองการ เพื่อไมใหกระทบตอโรคเบาหวานของพระองค ในชวงบายวันเดียวกันนี้ 
พระองคจะเสด็จไปที่ศูนยทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งตั้งอยูในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อทันตแพทยประจําพระองคจะไดถวายการรักษาพระทนต ซึ่งก็เปน
การถวายการรักษาตามปกติเทานั้น  



 ๘

 คํากลาวของทานผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จึงเปนสิ่งยืนยันไดวา 
ปจจุบันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ มิไดทรงประชวรดวยพระโรคหลาย
โรค  มิไดมีพระโรคกําเริบในหลายระบบ ดังที่ไดถูกใสราย ซ้ํายังมีพระวรกายแข็งแรง 
ทรงรับสั่งไดคลอง ทรงฉันได และบรรทมหลับเปนอยางดี ถึงเวลาหรือยังที่จะนําเอา
พระอํานาจในการบัญชาคณะสงฆของพระองค ตามที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาทูลถวายคืนแดพระองค  (จาก ณ. หนูแกว) 

หลวงตา คนืพระราชอํานาจอะไร (คืนพระราชอํานาจเปนสมเด็จพระสังฆราช) 
ใครเอาไป (วัดสระเกศ) มันเอาไปหาสะแตกอะไร ไปเสือกอะไร มันเปนบาเหรอ (เอา
ไปนานแลวยังไมคืนสักที) นั่นแลวเราตามรอยมันซิจะไปไหน (นี่ฮะเขาเขียนบอกแลว
ทานแข็งแรงดีทุกอยางแลว สมควรจะคืนไดแลว เพราะวาผูที่เอาไปก็ไมไดเปนสังฆราช 
นี่พระองคเปนอยูโดยศกัดิ์ สิทธทิกุประการ) ก็พระองคเปนอยูแลวมันทะลึ่งมาอะไร 
มันเสือกมาหาอะไร (มีคนสนับสนุนใหทะลึ่ง) ก็พวกเดียวกันนั่นแหละ คนอื่นเขาไมไป
ทะลึ่งๆ พวกทะลึ่งเดียวกันนั้นแหละจะเปนพวกไหนไป 

พวกเลวบัดซบ ตั้งใหสูงเทาไรๆ ยิ่งต่ําลงๆ เพราะฉะนั้นเราถึงบอกใหถอดยศ ก็
ออกแลวนี่ ก็เห็นเงียบไมเห็นมาวาอะไรเรา เอา วามา ถาลงไดขึ้นเวทีแลวโบกมือเลย 
ไมมีถอยใคร พิจารณาดวยเหตุผลทุกอยางแลวโบกมือใหมา ใหมาทั้งโคตรเลยบอกงั้น 
เขาใจไหม เราก็มีโคตรอยูขางหลังนี่ พูดเลนพูดจริงเร่ือย เอาละเทานั้นพอ ใครจะไปถือ
อะไรกับเราไมได มีจริงบางมีตลกบางในนั้น ก็เราไมมีอะไรกับใคร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

