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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เตือนสนธิ 
สรุปทองคําประเภทซึมซาบถึงวันที่ ๑๕ พ.ย.๔๘ ทองคําที่หลอมแลว ๑๗๕ กิโล

(๑๔ แทง) เหลือทองคําที่ยังไมไดหลอม ๑๒ กโิล ๔ บาท ๒๙ สตางค รวมทองคําที่
หลอมแลวและยังไมไดหลอม ๑๘๗ กิโล ๔ บาท ๒๙ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึง
ที่มอบแลวก็เปน ๒๒๔ กิโล ๓๗ บาท ๑๘ สตางค นี่ทองคําเราประเภทซึมซาบ ถาไมมี
ประเภทซึมซาบก็เทานั้นละที่มอบเขาคลังหลวงแลวเทานั้น อันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง ๑๗๕ 
กิโล ๑๔ แทง นี่เรียกทองคําประเภทซึมซาบ ไดมากขนาดนี้ละเกือบสองรอยกิโลแลว 

เราเปนหวงคลังหลวงของเรามาก เพราะฉะนั้นจึงไมเลิกไมแลว ไดแลวขอเรื่อย 
เพราะบกบางมากเนื่องจากเราไปเห็นเองไปดูเอง ถามอยางละเอียดลออหมด วันนั้น
เปนวันที่ไปมอบทองคําและดอลลารเปนครั้งแรก พอมอบเสร็จแลวหัวหนาคลังหลวง
มานิมนตเราเขาไปดูคลังหลวง ก็คงมีหวังละตอไป เห็นเอามาขนาดนี้แลวเปนอยางนี้ 
ถาไดเห็นเหตุการณนี้แลวอาจจะมี ก็เปนอยางน้ันละ แลวก็เปนอยางน้ันจริงๆ พอเรา
ไปดูมาแลวออกมาก็ประกาศลั่นตั้งแตบัดนั้นเลยทองคํานะ ถึงไดทองคําถึง ๑๑ ตันกับ 
๒๒๔ กิโลแลว เปนของเลนเมื่อไร 

(จังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดตัง้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่อําเภอ
พุนพิน จ.สุราษฎรธานี ในระบบ เอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๗.๕ ออกอากาศตั้งแตเวลา 
๕.๐๐-๒๓.๐๐ น.ทุกวัน โดยกําหนดใหเปนสถานีวิทยุโทรคมนาคมลูกขาย รับสัญญาณ
จากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต ไดออกอากาศ
แลวตั้งแตวันที่ ๑๐ พ.ย.๔๘ จนถงึปจจุบัน คณะศรัทธาทั้งหลายขอนอมถวายสถานี
วิทยุดังกลาวพรอมอปุกรณตางๆ ถวายแดองคหลวงตายกใหเปนสมบัติของสงฆ และ
จะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการของสถานีวิทยุ โดยไมใหเปน
ภาระขององคหลวงตาและวัดปาบานตาดแตอยางใด) พอใจๆ เราพอใจกับบรรดาพี่
นองทางจังหวัดสุราษฎรธานีในจดหมายที่บอกมานี้ เราก็อนุโมทนากับบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายที่ตั้งสถานีวิทยุตางๆ ทั่วประเทศไทยมาพรอมนี้ดวย 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวันศุกร ชื่อเร่ือง 

สมเด็จพระสังฆราช 2 องค 
 ตามที่ “คุณวิษณ ุ  เครืองาม” ออกมากลาวภายหลังออกประกาศแถลงการณ
สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 วา เพื่อเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา 
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“ ในปจจุบัน สมเด็จพระญาณสังวร สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ยังทรงดํารงตําแหนง
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แตเพียงพระองคเดียวของประเทศไทย ” 

ครับ...ใครที่ชอบพูดนักวา ประเทศไทยมีพระสังฆราช 2 องค “คุณวิษณุ” บอก
ใหเขาใจเสียใหมวา “มีพระองคเดียว” มีพระองคเดียวเทานั้นคือสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระองคเดียวเทานั้น 

จริงครับ...ผูที่มีความเคารพรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ เขาตางก็ใหการ
ยอมรับตอ “สมเด็จพระญาณสังวร” วาทรงเปน “สมเด็จพระสังฆราช” เพียงพระองค
เดียวเทานั้น  สวนทานอื่นนั้นไมใช 

คําวามี “พระสังฆราช 2 องค” คําๆ นี้ไดบังเกิดขึน้จากปากของ “คุณวิษณุ  เครือ
งาม” เปนคนแรก บังเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่รัฐบาลไดจัดประชมุเชิงวิชาการเกี่ยวกับความ
มั่นคงของพระพุทธศาสนาที่ทําเนียบรัฐบาลนั่นเอง ไมใชเกิดมาจากปากของใครหรอก 

นับจากนั้นมาเพียงไมกี่เดือนคําพูดของ “คุณวิษณุ” ก็กลายเปนเรื่องจริง เมื่อมกีาร
แตงตั้งสังฆราชซอนขึ้นมา 

แลวพอมาถงึวันนี้ “คุณวิษณุ” กก็ลับมาออกแถลงการณลบคําพูดของตนเอง 

แลวจริงหรือไมจริงกันเลาที่คนเขาพูดกันวา “คุณวิษณุ” เปนผูลงนามแตงตั้งสังฆราช
ซอนขึ้นมา 

จริงหรือไมจริงก็เห็นไดจากพฤตกิรรม ดังที่ “สนธิ-สโรชา” นําเอกสารออกมา
แฉตอสายตาประชาชนจํานวนครึ่งคอนโลก (ผานดาวเทียม) ในรายการ “เมืองไทยราย
สัปดาห” สัญจร ครั้งที่ 6 โดยแฉวา เทปอํานวยอวยพรตอประชาชนของสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตองได “รับบัญชา” อนุญาตจาก 
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชเสียกอน ถึงจะนําออกเผยแพรสูประชาชนทางวิทยุและโทรทัศนได 

บัดซบ ! ใครคนหนึ่งนึกสบถอยูในใจ 

หลวงตา บัดซบ เราก็ฟงดวย หูเราก็บัดซบเหมือนกันฟงของไมเปนทา ฟง
ไมไดนะ อยางน้ีละ ล้ินนี่พลิกไปพลิกมาเพื่อทําลายศาสนาอยางมากทีเดียวเวลานี้ ไมมี
ใครทําลายศาสนาเกินคนนี้ละ รากแกวของพุทธศาสนา พระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ พระสงฆที่วา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ไมใชพระสงฆที่มาแยง
ตําแหนง แยงกินโตะบนเกาอี้เหนือเกาอี้ใตเกาอีอ้ยางน้ีนะ นี่มันพวกกาฝาก สังฆราชก็
สังฆราชกาฝาก เปนมหาภัยตอพุทธศาสนาอยางมากทีเดียวเวลานี้ ความจริงเปนอยางน้ี 

ครั้งพุทธกาลทานไมมีอะไรนักหนา ที่ตั้งขึ้นมานีก้็อนุโลม เห็นวาเปนความดีงาม
ใหประชาชนทั้งหลายไดเคารพและมีขอบเขต เปนผูใหญตามขั้นตามภูมมิาดวยความ
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เปนธรรมของผูใหญ และผูนอยทั้งหลายก็มีความสงบรมเย็น แตเวลานี้ซอนเขามาอยาง
นี้ละพวกกาฝาก พวกนี้พวกกาฝากมาตลอดเลย รอยสันพันคม ล้ินเกงมากนะ ล้ินนาย
วิษณุนี่ ล้ินเกงมากทีเดียว ไมมีใครจะพลิกรอยสนัพันคมไดอยางนายวิษณุแหละ ฟงมา
โดยตลอด 

เอา พี่นองทัง้หลายถาวาหลวงตาโกหก ฟงมาโดยลําดับเปนอยางน้ี มือเขียนตีน
ลบๆ เร่ือยมาตลอด มอืเขียนแลวลบดวยตีนๆ เจาของนั่นแหละทํา คนทั้งโลกไมใช
หมามันอานเขาใจดวยกันทั้งนั้นแหละ นี่ละเรื่องราวมันเปนอยางน้ี เวลานี้ศาสนากาฝาก
กําลังแทรกพุทธศาสนาเขามาเรื่อยๆ นี่ละกาฝาก กาฝากน้ีเปนกาฝากมหาภัยตอพุทธ
ศาสนาและตอจิตใจของประชาชนชาวพุทธทัง้หลายผูเคารพบูชาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ แลวก็เปนศาสนากาฝากขึ้นมาอยางน้ีละดูเอา 

เร่ืองศีลเร่ืองธรรมมันไมสนใจพวกนี้ เปนโลกลวนๆ เลยบอกชัดเจน เอาธรรม
ออกกางซิ พูดแลวเอาธรรมออกกางมันถึงถกูถงึมีหลักเกณฑ อันนี้มันมีที่ไหน มีหลักมี
เกณฑ ที่วาสลับซับซอนดวยการแยงกันดวยลาภดวยยศ นี้เปนเรื่องของโลก เลยโลกไป
อีก พระเปนโลกเลวกวาโลกนะ เวลานี้พระเราวิ่งตามโลกๆ มันเลวกวาโลกไปแลว
เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวตั้งนั้นขึ้นมาตั้งนี้ขึ้นมา มีแตเร่ืองทําลาย ไมไดมกีารสงเสริม พวกนี้
สงเสริมที่ตรงไหน เอาหลักธรรมวินัยไปกางกันซนิะ 

ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานอิดหนาระอาใจจะตายแลวเวลานี้ ตั้งขึ้นมา
สลับซับซอน มีแตเร่ืองจะกินจะกลืนพุทธศาสนาใหแหลกเหลวลงไปโดยลําดับลําดา นี่
หลวงตาบัวพูดเอง เอา ถาผิดตรงไหนเอามาอางกันซิคัมภีรมีอยู พวกเราบวชมาเพื่อ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บวชมาตามหลักธรรมวินัย นี้ปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัย ใครจะใหญไปไหนก็ใหญเถอะไมเหนือพระพุทธเจาไปได ไมเหนอืธรรมวินัยซึ่ง
เปนองคศาสดาแทนไปไดเลย เราปฏิบัติตามนี้เทานั้น ใครจะยุงอยางไรเราไมเลนดวย 
เราจะเดินตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เทานั้น อยางอื่นไมเลนดวย ตั้งมาเทาไรไมเลนดวย 
ปดออกทัง้หมดๆ เลย เพราะพวกนี้พวกกาฝาก ปลอมทัง้น้ันๆ  

ธนบัตรปลอมมันทําลายธนบัตรจริง นี่ละปลอมทัง้น้ันๆ เร่ืองศีลเร่ืองธรรมที่จะ
พอใหชมเชยสรรเสริญบางมันไมมี เราอยากพูดชัดๆ ฟงแงไหนๆ มแีตแงพวกลาภ
พวกยศพวกสรรเสริญเยินยอ เปนบากันไปทางโลก เลยโลกไปอกีพวกนีน้ะ หัวโลนๆ 
มองกันจนมองไมไดนะเวลานี้ ทานผูทรงศีลทรงธรรมมองไมได อิดหนาระอาใจ เร่ือง
มันเปนอยางน้ีละ เกงทุกอยาง ถาเร่ืองความชั่วเกงทกุอยาง เร่ืองความดีไมเห็นมีวี่แวว
อะไรเลย 
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มันไมไดสนใจในศีลในธรรมพวกนี้ สนใจตั้งแตลาภแตยศแตสรรเสริญเยินยอ 
อันเปนเรื่องมูตรเรื่องคูถเร่ืองสวมเรื่องถานของธรรมเทานั้นเอง ธรรมทานไมเปนอยาง
นี้ ทานอยูดวยความสงบสบาย ปฏิบัติหนาที่ของตนมีหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องพา
ดําเนิน ทานไมไดเดินแบบนี้นะ อันนี้แบบสวมแบบถาน กอขึน้นั้นกอขึ้นนี ้

นี่ก็กําลังไดยนิ เวลานี้กําลังไดยินวาประมาณ ๑๐ นาฬิกาวันนี้ จะมีกลุมบุคคล
อางวาเปนทหาร เพื่อนนายกรัฐมนตรี จะไปทีสํ่านักงานหนังสือพิมพผูจัดการเพื่อพบ
นายทักษิณ ล้ิมทองกุล (นายสนธิ ครับ นายสนธิ ล้ิมทองกุล ครับ) เราอานวาไงตะกี้นี้
(อานนายทักษิณครับ) อยางน้ันละฟง แกใหมนะ เราอานผิดเราก็ยอมรับวาเราอานผิด 
ทีนี้เราจะอานใหถูก นายสนธิ ล้ิมทองกุล (ครับ) รับรองแลวเหรอ (รับรองแลวครับ) 
เออ เราผิดก็ยอมรับวาผิด ทีนี้อานนี้มีคนรับรองวาถูกแลวใชไหม เราจะอานตอไป 

ยังไมทราบเจตนาดีหรือไมดี จะเขามาหานายสนธิ ล้ิมทองกุล ของเราวันนี้ นาย
สนธิ ล้ิมทองกุลนี้เปนหัวใจของประเทศชาติของเรา เปนกระบอกเสียงของชาติไทยเรา
ทั้งชาติ ผูมุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่จะอุมชูทั้งสามพระองคนี้ นี่กาํลังเขามา มัน
จะเขามาแบบไหนไมทราบนะวันนี้ มันเขามาหาอะไรไมทราบ มันจะมาอวดดีอวดเกง 
มันไมไดมีดลีะ จะมาอวดเลวรายนั่นละมานี้ ทราบอยางน้ีเราก็พูดตามเรื่องที่ทราบมา 
จะเขามาหาอะไร ถาวาเกงก็เอาความดีออกมาประกาศแขงคุณสนธิ ล้ิมทองกุล ใหโลก
ทั้งหลายไดเห็น  เขาจะไดอนุโมทนาบางนะ นี่จะมาเปนขาศึกทั้งนั้นละพวกเปรตพวกผี
นี่ จะไปเปนขาศึก มันเขามาหาอะไรกัน จะมาหานายสนธิ 

นายสนธิที่เขาประกาศนี้ เขาประกาศดวยความถูกตองทกุส่ิงทุกอยาง ประชาชน
อนุโมทนาสาธุการทั่วไปหมดเขาไปทีไ่หน เพราะเอาความจริงออกมาแสดงๆ ทีม่นั
ปลอมปกคลมุกันไว หุมหอกันไวดวยมูตรดวยคูถ ทางลางกด็วยสวมดวยถาน มูตรคูถ
บรรจุอยูดวยกัน นี่เขาเปดออกมาใหรูเร่ืองรูราว ก็นายสนธิ ล้ิมทองกุล ของเรานี่แหละ 
ใครกลาพูดอยางน้ีไดไมมี ตองเปนคนเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จึงจะ
พูดไดอยางนี้ หลวงตานี้จะสละเพื่ออะไรไมทราบ พุทธ ธรรม สงฆ อยูในหัวใจน้ีแลว 
ไมเคยกลาไมเคยกลัวกับใครในโลกอันนี ้

สามแดนโลกธาตุเหนือหมด พดูจริงๆ ในหัวใจดวงนี้ เราพูดตามหลักความจริง 
ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก ไมอยางน้ันไมเรียกวาธรรม ธรรมจะมาเห็นสูงๆ ต่ําๆ ลูบ
หนาปะจมูกไมไดไมใชธรรม ไวใจไมได นี่เรานําธรรมออกเดนิ ใหพี่นองทั้งหลายทราบ 
นี่เราก็ทราบวาประมาณสัก ๑๐ โมงเชา จะมีกลุมบุคคลที่อางตัววาเปนทหารเพื่อน
นายกรัฐมนตรี คุณทกัษิณ ชินวัตร นั่นแหละ จะไปที่สํานักงานหนังสือพิมพผูจดัการ 
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เพื่อพบนายสนธิ ล้ิมทองกุล จะไปพบเรื่องอะไรไมทราบ สวนมากจะมีแตภัยละเขาไป 
เราคิดไวแลว แตคิดอยางน้ีไมผิด 

นี่ละขาศึกของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา กําลังเบียดเบียนทําลายทุก
แงทุกมมุ พี่นองทัง้หลายตางคนตางมีหัวใจใหออกชวยกันนะ ไมงั้นชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย จะจมดวยบุคคลประเภทเปรตผีกินไมอิม่ไมพอ ดวยความปรารถนา
ลามก ใหจําเอาทุกคน นี่เราก็เตือนคุณสนธิเอาไววา วันนี้ ๑๐ น. เขาจะไปพบคุณสนธ ิ
ล้ิมทองกุล ใหทราบเอาไวคุณสนธ ิ ล้ิมทองกุล เปนหัวใจของประเทศชาติของเรา ให
คอยฟงเสียงนะ มันเปนยังไง เขามาแบบไหนๆ ใหพิจารณาใหดี หลวงตาเองเปนผูพูด 

หลวงตาเองอุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมมีอะไรเสียดายในหัวใจนี้เลย 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ที่เขามาจะมาทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ที่เปนหัวใจ
ของชาตไิทยเรา เทิดทูนตลอดเวลานี้ จึงไมไดเรา ตอบกันเลยโตกันเลยทีเดียว เรา
ปฏิบัติตัวของเรามาอยางนั้น กิเลสเปนตัวภัยในหัวใจของเรานี้ขนาดไหน เราไปอยูบน
ภูเขาฟดกับกิเลส น้ําตารวงลงมา เคียดแคนใหกิเลสเปนกําลังทีเดียว ถงึขนาดวา หือ 
มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ 

เราไมลืมนะก็เราเปนเองนี่ อยูบนภูเขาจะไปฟดกับกิเลส กิเลสฟาดมาแหลกไป
เลยเทียว กลับไปอีกศกึษาโรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่นแลวกลับมาอีก ใสกันอกีๆ 
ฟาดกันจนกระทั่งกิเลสหงายหมาลงไป หายเงียบบนหัวใจ ใจนี้สะเทือนสะทาน ตั้งแต
บัดนั้นมาเราทรงธรรมอันนี้ไว แลวธรรมอันนี้ละนํามาสอนโลกเวลานี้ เราจึงไมมีคําวา
เอนวาเอียงกับฝายใด เราไมมีฝายนั้นฝายนี้ มีตั้งแตวา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตว
ทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน อยากใหมีความดีงามเขาสู
ใจ เขาสูตัวเอง แลวสังคมจะไดสงบรมเย็นตอไป มีเทานั้นเรา อันใดที่จะมาเปนภัยเราก็
พูดตามเรื่องน่ีละ เร่ืองราวมันมาอยางน้ีจะวาไง 

คุณสนธิเปนบุคคลสําคัญ และคุณทองกอนอีกคนหนึ่ง ที่เปนหัวใจของประเทศ
เวลานี้นะ ชวยชาติบานเมืองอยางเอาเปนเอาตาย เห็นไหมที่หนาศาลาเขาติดไวเดี๋ยวนี้
ยังไมเอาออก เขารุมตีเขาจะเอาปนยิงคุณทองกอน เห็นไหมละนั่น ตํารวจนอก
เครื่องแบบโดดขึ้นไปสะกัดลัดกั้นกันไว เพราะตํารวจมีทั้งในเครื่องแบบนอก
เครื่องแบบ สวนมากจะนอกเครื่องแบบ ผูใหญๆ ทั้งน้ันเขาไป แลวนั่นยกทัพออกมา
ผาเหลืองๆ หัวโลนๆ อยูนั้นเห็นไหม 

จะปดประตตูีแมว ฟงซพิวกเปรตพวกผี ถาตามหลักธรรมหลักวินัยแลว พวกนี้
จะอยูไมไดในพุทธศาสนา ตองสึกทนัทีทันใดเลยไมไดมีคําวารอกัน แตนี้ใครไปเก็บไว 
หัวหนามันคือตัวไหน ตัวแสบๆ ที่มือเขียนตีนลบอยูเวลานี้แหละ ทางตํารวจเขาจะเขา
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มาจัดการอันนี้ ตํารวจคนไหนที่จะมาจัดการก็จะถูกยายลงไปภาคใตอะไรเหลานี้ เรา
ทราบมาหมดนะ จึงอยูกันแบบนี้ละ แบบโกๆ พวกเปรตพวกผีอยูกันแบบโกๆ ทําผิด
ไมมีผิด เพราะตัวใหญมันบังคับเอาไว ตัวใหญก็ตัวมหาภัยตอชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษตัริยนั่นละ มันบีบบังคับเอาไวไมใหตํารวจเขาไปยุง ใหเขาสนุกกินสนุก
กลืนกันพวกเปรตพวกผีนี่ เขาใจหรือเปลา 

นี่ถาทางหลักพุทธศาสนาตองสึกทันที จากน้ันทางบานเมืองเขาจัดการไปเลย นี่
บานเมืองจัดการไมได สึกก็สึกไมไดเพราะตัวแสบๆ ตัวสําคัญอยูเวลานี้ มือเขียนตีนลบ
นี้แหละ บอกชัดๆ เลย เปนความจริงอยางน้ี ผูนี้เปนผูบังคับเอาไว ตํารวจคนไหนจะมา
ยุงจะยายไปทางภาคใต ไดยินมาอยางน้ันชัดๆ ทนีี้ใครก็ไมอยากไปซิ หมอบหัวอยูใน
กระดองเหมอืนเตาละซิพวกเรา พวกน้ีก็ไดแผลงฤทธิ์ อํานาจอนัธพาลมหาภัยตอชาติ
บานเมืองตลอดมาอยางนี้แหละ ฟงซ ินี่ ๑๐ น. ก็จะมา สวนมากจะมาแบบนี้ละ เราคิด
เอาไวเลย มาดีๆ แลวไมจําเปน มาคุยกันธรรมดาๆ ก็ได แตนี่มาเปนกองทัพมหาภัย
ละนั่น แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ อานใหจบเลยนะครับ แลวจะใหประชาชนเขาคิดวา มีสมเด็จ
พระสังฆราชพระองคเดียวอยางน้ันหรือ ก็ในเมือ่พฤติกรรม การปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชกลับเปนไปเสียอยางน้ี ไมรูวาใครมี
อํานาจเหนือใครกันแลวในสังฆมณฑลวันนี้ 

หลวงตา สังฆราชก็เคยมีมาดั้งเดิมไมใชหรือ นานเทาไร ก็มีพระสังฆราช
พระองคเดียวเทานั้น ใครมาแตงตั้งใครใหทําหนาที่แทนสังฆราชไมเคยมี สงบรมเย็น
มาตลอด เดี๋ยวนี้มาจากไหนจะมาทําหนาที่แทนพระสังฆราช ก็คือจะมาเปนสังฆราช
นั่นเอง พูดใหมันชัดๆ เสีย ลงไดลามกขนาดนี้มนัจะเปนอยางน้ันแนนอน ไมเคยมีมันก็
มีขึ้นมาแลว แยงชิงกันไปในลัทธิตําแหนงอะไร เราฟงไมไดเลย มันเลวมากที่สุดพระ
เรา เลยโลกไปแลว มันไมไดหาอรรถหาธรรม หาตั้งแตยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งเปนสวมๆ 
ถานๆ ที่ธรรมทั้งหลายตําหนินั้นแล วาเปนของดิบของดขีึ้นมา จึงทําใหโลกที่สะอาด
แปดเปอนไปหมดดวยกนั แลวมีอะไรอีกละ 

ผูกํากับ ตอนะครับ ในคราวที่ “คุณวิษณุ” ลงนามแตงตั้ง “สมเด็จพระพุฒา
จารย” วัดสระเกศ ใหดํารงตําแหนง “ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช” (ไมมีคําวา
แทน) โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มิไดใหความยินยอมดวยนั้น 

แสดงใหเห็นวา พระอํานาจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานถวายใน
คราวสถาปนา ไดถูกแยงชิงไปจนสิ้นแลว 
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ทานผูชมผูมใีจเปนธรรมทั้งหลายยังจําไดไหม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชฯ พระองคนี ้นอกจากจะทรงดํารงตาํแหนง “พระสังฆราช” แลว พระองค
ยังทรงดํารงตําแหนงเปน “เจาคณะหนใหญคณะธรรมยุต” ทรงมีพระอํานาจในการ
ปกครองคณะสงฆธรรมยุตโดยทั่วสังฆมณฑลอีกดวย 

เมื่อมีการแตงตั้ง “ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช” ขึ้นมาแลว “สมเด็จพระ
พุฒาจารย”ไดใชอํานาจที่ไดมาแตงตัง้ให “สมเด็จพระพุทธชินวงค” วัด
มกุฏกษัตริยาราม ใหดํารงตําแหนงเปน “รักษาการเจาคณะหนใหญคณะธรรมยุต” โดย
มีการลงนามและนําตราประทับของสมเด็จพระสังฆราชไปประทับในใบแตงตั้งน้ันดวย 

ขอถาม “คุณวิษณุ” ใหชวยตอบประชาชนทีเถอะ กอนที่จะเอาตําแหนงปกครอง
สงฆธรรมยุตของสมเด็จพระสังฆราชไปใหผูอื่น ไดเคยขอความเห็นชอบ ขอความ
ยินยอมกับพระองคกอนหรือไม หรือแยงพระอํานาจของพระองคไปดื้อๆ ? (หลวงตา 
เราอยากจะตอบแทนวา แยงดื้อมหาดื้อ เราจะตอบแทนอยางน้ีเลย เร่ืองมันเปนมาเปน
แบบนี้อยูแลว ไมเรียกอยางน้ีจะเรียกวาไง จะเหมาะสมกัน) 

แลวใครจะมีอํานาจมากกวากันเลาครับ ระหวางสมเด็จพระสังฆราชที่ในหลวง
ทรงสถาปนา กับผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชที่ “คุณวิษณุ” ลงนามแตงตั้งขึ้นมา 

การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช “คุณวิษณุ” ยืนยันวาไดขอ
ความเห็นชอบจากพระองคแลว กแ็ลวการเอาพระอํานาจปกครองสงฆธรรมยุตของ
พระองคไปใหแกผูอื่นนั้นเลา 

จะตอบประชาชนวาอยางไร ?? 

      ณ. หนูแกว 

หลวงตา ยังไมเขาใจชัด ลองชี้แจงใหทราบ 

ผูกํากับ เขาบอกวา การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช “คุณ
วิษณ”ุ ยืนยันวาไดขอความเห็นชอบจากพระองค คือสมเด็จพระสังฆราชกอนแลว 

หลวงตา นี่ตัวจอมปลอม ปากปลอมทีสุ่ด วาไปขออนุญาตจากสมเด็จ
พระสังฆราช ถาพระองคทรงมอบแลวจะไมมีปญหาอะไรเลย อันนี้คือมันไปแยงน่ันเอง 
แยงตําแหนง แยงมากินโตะกัน สมเด็จสังฆราชยังไมตาย ก็มแีตพวกนี้กําลังแยงกันกนิ
โตะสมเด็จสังฆราช เราเคยพูดมาแลวอันนี้ มันเลวที่สุดจะใหวาไง เลวที่สุดพูดงายๆ ไม
เคยมีในเมืองไทยเรา พึ่งมามีสมัยนี้ละ ที่พวกเลวที่สุดแยงตําแหนงสมเด็จสังฆราชก็คือ
แยงกันกินโตะสมเด็จสังฆราชนั่นเอง ไมเคยมีในสมัยใดๆ มาตลอด สมเด็จสังฆราชมี
พระองคเดียว ไมมีใครที่จะมาตั้งทําหนาที่แทนอยางน้ันอยางน้ีไมเคยมี มีปจจุบันนี้ละ 
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มีจากพวกเปรตพวกผีนีเ้ลยวามันชัดๆ มันยุงหาอะไร เด็กเขาก็หัวเราะได อยาวาแต
ผูใหญสลดสังเวชเลยเด็กก็หัวเราะ มันดูไมไดนะพวกนี้ แลวมีอะไรอกีละ 

ฟงเอานะพีน่องทั้งหลาย กระทบกระเทือนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มาก
เทาไรเรื่องทีแ่สดงมานี้ เร่ืองตะกละตะกลามลุกล้ีลุกลนจะเปนใหญเปนโตแบบสวม
แบบถาน ไมไดเปนใหญเปนโตแบบธรรมแบบวินัยของศาสดา แบบของศาสดานั้นสงบ
มากทีเดียว พระองคทรงตั้งคือทรงชมเชยพระสาวก ๘๐ องค ซึ่งเปนพระอรหันตลวนๆ 
พระองคทรงตั้งเอตทัคคะคือความเลิศไปคนละทางๆ องคนี้เลิศทางนี้ เชนพระสารี
บุตร เลิศทางปญญา พระโมคคัลลาน เลิศทางฤทธาศักดานุภาพ เปนตน แลวองคนั้น
เลิศทางนั้นๆ พระองคทรงตั้ง ทานเหลานี้สงบเงียบเพราะทานสงบอยูแลวภายในจิตใจ
ของทานเปนพระอรหันต ทานไมตื่นเตนอะไร นี่ละมันเอาอันนี้มาเปนแบบปลอมๆ เขา
มา  

ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทานทรงตั้งอยางน้ันอยางน้ี นี่มันก็มาแบบนี้ละ แบบ
กาฝากมหาภัยแทรกเขามา มีแตเร่ืองสกปรกทัง้นั้นที่มันตั้งขึน้มาทุกวันๆ มันตั้งกันเอง
ยุงกันเองอยูตลอดเวลา มันนาทุเรศมากที่สุดเลย ยุงมากเวลานี้ พระเปนเปรตเปนผี
เลวรายยิ่งกวาประชาชนธรรมดาไป แยงยศแยงลาภไมเคยมี พระหายศหาลาภอะไร 
อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม หาซิศีลอยูในตัวรักษาใหดี สมาธิบําเพ็ญใหเกิดใหมีขึ้นภายใน
จิตใจ ปญญาพิจารณา แยกธาตุแยกขนัธแยกทุกๆ อยางที่มนัเคยยึดถือ มีลาภยศความ
เปนบาอันนี้เปนตน ออกจากหัวใจแลวสงางามไปหมด นี่ยศของพระเปนอยางน้ัน 
ธรรมของพระ สมณศักดิน์ั้นแปลวาศักดิ์ศรีดีงามของทานผูมีความสงบ เปนอยางน้ันนะ 

มันเลวที่สุดละเวลานี้พูดอยางจังๆ เลยเราไมเคยสะทกสะทาน แบบแผน
หลักธรรมหลักวินัยองคศาสดามีอยู มันเหยียบย่ําทําลายพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ หลักธรรมวินัยไปทั้งนั้นเวลานี้ เร่ืองที่จะถกูตองตามหลักธรรมวินัยใหร่ืนตา
ร่ืนหูร่ืนใจไมมี มีตั้งแตเร่ืองขวากเรื่องหนามเรื่องฟนเรื่องไฟเผาไหมพระพทุธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ เผาไหมหลักธรรมวินัยไปเรื่อยๆ อยางน้ีละ นี่พูดตามหลักธรรมหลัก
วินัยเราพูดอยางน้ี เอาถาผิดอยางน้ัน เอาอางกันมาเราจะเปนคนตอบ หรือจะเอาคอเรา
ไปตัดเอาไปเลยเราไมเสียดาย ยิ่งกวาเราเสียดายอรรถธรรมของพระพุทธเจา อันนี้เรา
มอบไดเลย เหลานั้นเราไมมอบกับมนั สวมๆ ถานๆ เราไมมอบกับมัน มีแตปดออก
มันก็รุมเขามาอยูอยางน้ีละ เอาเทานี้กอนละนะพอ 

คุณสนธิ ล้ิมทองกุล พิจารณาใหดีนะวามีทหารเพื่อนของนายกรัฐมนตรี อางตัว
วาเปนนายทหารเปนเพื่อนนายกรัฐมนตรี จะเขามาพบวันนี้ จะพบแบบไหนคุณสนธิให
พิจารณา คุณสนธิเปนหัวใจของชาต ิ พิจารณาใหดี เราเตือนมาอยางนี้เราเตือนดวย



 ๙

ความเปนธรรม เรารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คุณทักษณิก็มอบไวกบัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยเหมือนกัน จึงเขากนัได เราพูดนี้เราพูดดวยความเปนธรรม เทานั้นละ 

ผูกํากับ หลวงตาครับ มีกําหนดการเกี่ยวกับที่จะพูดประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ เกี่ยวกับการใชสิทธิ์ของประชาชน เกี่ยวกับการรักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย หลวงตาอนุญาตใหอานนะครับ กําหนดการการใชสิทธิ์ของประชาชน
เพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยการลงลายมือชื่อเพือ่ฟองคดีอาญานาย
วิษณุ เครืองาม ในฐานความผิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตรยิ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ กลุมประชาชนผูรักชาติ และ
คณะศิษยานุศิษยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เชิญชวนใหประชาชนรวมกันใชสิทธิ์
และหนาที่ตามกฎหมาย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ดวยการแสดงสามัคคีธรรมรวมกันลงลายมือชือ่เปนโจทก เพื่อฟอง
คดีอาญานายวิษณุ เครืองาม ผูกลาวอางวาการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช เปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังตอไปนี ้

วันเสารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ 
โรงแรมวสุ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีกาํหนดการดังน้ี 

เวลา ๑๐.๐๐ น. การบรรยายเรื่องขอเท็จจริงกรณีนายวิษณุ เครืองาม แตงตั้ง
คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชซอนกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช โดยนายทองกอน วงศสมุทร 

เวลา ๑๑.๐๐ น. การบรรยายเรื่องการกระทําของนายวิษณุ เครืองาม เทียบกับ
ขอกฎหมาย จารีต ประเพณี และราชประเพณี ตลอดจนขั้นตอนการฟองคดีอาญา โดย
คณะทนายความผูรักชาติ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. รวมกันลงลายมอืชือ่เพื่อเปนโจทกฟองคดีอาญานายวิษณุ 
เครืองาม 

 
วันอาทิตย ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา 

๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีกําหนดการดังตอไปนี้ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษโดย คุณสนธิ ล้ิมทองกุล เจาของ

หนังสือพิมพผูจัดการครับ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. การบรรยายเรื่องการกระทําของนายวิษณุ เครืองาม เทียบกับ

ขอกฎหมาย จารีต ประเพณี และราชประเพณี ตลอดจนขั้นตอนการฟองคดีอาญา โดย
คณะทนายความผูรักชาติ 



 ๑๐

เวลา ๑๒.๐๐ น. รวมกันลงลายมือชือ่เพื่อเปนโจทกฟองคดีอาญานายวิษณุ 
เครืองาม 

จึงขอเรียนเชิญพอแมพีน่องประชาชนผูรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และศิษยานุศิษยของทานหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน รวมลงลายมือชื่อและกรุณา
นําบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานติดตัวไปดวย โดยพรอมเพรียงกัน 
จบครับ 

หลวงตา เออ เขาบอกวาบรรดาประชาชนทั้งหลายผูรักชาตินี้ เขาบอกวาเปนลูก
ศิษยหลวงตามหาบัวเขาใจไหม เรายอมรับทันทีวาทานเหลานี้ไมกลาจะมาเปนอาจารย
ของหลวงตาบัว เปนลูกศิษยทั้งนั้นเรายอมรับ เร่ืองนี้เขาจะไปดําเนินงานการดวยความ
รักชาติของเขา ไมใชหลวงตาบัวเปนแนวหนานะ หลวงตาบัวอยูตรงกลาง เหลานี้เปน
ลูกศิษยทั้งนัน้จะมาเปนอาจารยของเรา เอา เสนอมา ไมมีใครเสนอเราก็ยอมรับวาเรา
เปนอาจารยของคนเหลานี้ เอาละพอ 

ผูกํากับ กราบเรียนทานหลวงตาครับ มีขาวดวนจี๋มาเลยครับ (เออวามา) ผม
ขออานกราบเรียนนะครับ (เอา วามาซิ) เขาสงขาวมาดังน้ีนะครับ มีขาวยืนยันจากทาง
กองทัพบกวา ผูบัญชาการทหารบกไมไดส่ังการใหนายทหาร หรือกลุมนายทหารผูไป
พบคุณสนธิ ล้ิมทองกุล ไปดําเนินการเร่ืองใดๆ แตอยางใด และไดทราบอยางชัดเจน
มาวา เขาจะนํากําลังทหารไปจับคุณสนธิ ล้ิมทองกุล ที่สํานักหนังสือพมิพผูจัดการ 
กรุงเทพฯแนนอนครับ (ไหนใครจะไปจับ ) เขาสงขาวมาอยางน้ีครับ (ไหนอานอีกที
หนึ่ง) ซ้ําอีกครั้งนะครับ 

มีขาวยืนยันจากทางกองทัพบกวา ทานผูบัญชาการทหารบกไมไดส่ังการให
นายทหารผูนี้ หรือกลุมนายทหารผูใดไปดําเนินการเร่ืองใดแตอยางใด และไดทราบ
อยางชัดเจนดวยวา กลุมอางวาเปนนายทหารดังกลาวจะนํากําลังทหารไปจับกุม (พวก
อางอันนี้นะ) ไดทราบอยางชัดเจนวา เขาจะนํากําลังทหารไปจับกุมคุณสนธิ ล้ิมทองกลุ 
ที่สํานักงานหนังสือพิมพผูจัดการ กรุงเทพฯแนนอนครับ 

หลวงตา เออ นี่เขาจะไปจัดการ แลวนายทหารผูนี้มีสวนเกี่ยวของไหม กับพวก
ที่จะไปจับกมุคุณสนธินี้นะ (นายทหารที่จะไปจับกุมนี่ละฮะ ทําโดยพลการ ผูบัญชาการ
ทหารบกเขาไมไดรูเร่ืองดวย) เออ นี่เขาทําโดยพลการ ใหจําเอาไวนะ ผูบัญชาการ
ทหารบกไมไดส่ังเสียไมไดทราบแตอยางใด เขาทําดวยพลการของเขาเอง ก็ใหทราบกัน
นะ (ตองบอกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คุมตาํรวจทั้งประเทศไปชวยรักษาความสงบ
เรียบรอยใหแกประชาชนดวย) เออ ก็ถูกตองแลวนี่เขาทําใชไหมละ เขาไปรักษาความ
สงบใชไหม (ยังไมไดไป ตองหลวงตาชวยพูดหนอย ใหหลวงตาชวยพูดบอกเขาหนอย 



 ๑๑

ชวยพูดวาผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ชวยไปดูแลความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยใหแกประชาชนดวยครับ) อันนี้ก็เปนหนาผูบัญชาการอยูแลวที่จะดูแลความ
สงบของประชาชนในที่ทั่วๆ ไป อยาวาแตเพียงเทานี้เลย ก็สมบูรณแลวนี่นะจะมาบอก
เราอะไรอีก บอกก็มีแตหลวงตาบัวเทานั้นแหละ ก็มีเทานั้น ถาบอกไปก็หลวงตาบัว
เทานั้นก็ไมเห็นมีอะไร เขาทําหนาที่ของเขาอยูแลวเขาใจเหรอ ทานเหลานี้ทําหนาที่
ประจําอยูมาแลว จําเปนจะไปอวดรูอวดฉลาดอะไร อวดอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ประสา
หลวงตาบัว 

(ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคงไดยิน เดี๋ยวก็คงสั่งลูกนองไปชวยดูแล) โอย ไม
ส่ังทานก็ส่ังอยูแลวละ เราอยาอวดดีกวาทาน ทานสั่งอยูแลวหนาที่ของทานโดยตรงแลว 
ประสาหลวงตาบัวมันไดเร่ืองอะไร มีแตเทศนเปนธรรมไปอยางน้ัน สุดทายก็มาตลก
เทานั้นเอง มีเทานั้นละ เอาละพอใจ เราพูดจริงๆ เราไมไดเปนภัยตอใครทั้งประเทศ 
และทั่วโลกดินแดน สามไตรโลกธาตุเราไมเคยเปนภัยตอผูใด สอนอรรถสอนธรรมเพื่อ
ความสงบสุขรมเย็น ที่ทะเลาะเบาะแวงกันนี้เราก็ชี้แจงแสดงเหตุผลใหทราบ การ
ทะเลาะเบาะแวงเหลานั้นเปนเรื่องหมาไมใชเร่ืองคน ถาเร่ืองคนเอาธรรมเขาไปจับๆ 
ประสานกันไดดีหมด เขาใจเหรอ เอาละทีนี้จะใหพร 
 

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/

