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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ศาสนากับโลกแยกกันไมออก 
โรงพยาบาลศูนยอุดรวัดนี้ชวยมากที่สุดนะ รถดูเหมือนใหไปแลว ๔ คัน 

เครื่องมือมีแตเครื่องมือสําคัญๆ เชน เอกซเรยคอมพิวเตอร อุลตราซาวดก็ ๒ เครื่อง
ใหญเครื่องละ ๓ ลาน ใหๆ แลวเครื่องมือผาตัดสมอง ผาตัดที่สําคัญๆ ใหทั้งน้ัน 
เฉพาะตานี้เรียกวาสมบูรณเลย เครื่องมอืตาใหครบสมบูรณเลย แลวเปดทางใหดวย
สําหรับตาใหสมบูรณ และเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวกับตา หากวาส่ิงที่ควรตองการสําหรับ
ตาแลวใหส่ังมาเลย เราวางั้น เมื่อของตกมารับรองคุณภาพเรียบรอยแลวใหสงบิลมา 
สงบิลมาเราก็จายๆ เงิน 

เพราะฉะนั้นทางตาเราจึงสมบูรณสําหรับโรงพยาบาลศูนย เครื่องมอืตานี้
สมบูรณเต็มที่เลย ไมแพกรุงเทพวางั้นเถอะ ครบเลยๆ มิหนําซ้ํายังเปนเครื่องมือใหม
เอี่ยมๆ ดวย โรงพยาบาลศรีนครินทรยังตองมาอาศัยนี้สําหรับตานะ ศรีนครินทรยัง
ตองมาอาศัยอุดร เพราะเราเห็นคุณคาของตามากทีเดียว ตานี้สําคัญมากทีเดียว ใชหู 
จมูก ล้ิน อะไรๆ นี้มาลงอยูที่ตานะ ตืน่ขึ้นมาพับมองเห็นแลว ไปเที่ยวที่ไหนๆ ตองเอา
ตาเปนสําคัญ ไปเที่ยวทีไ่หนๆ ก็ตามเอาตาเปนสําคัญทีเดียว 

เชนอยางเราไปที่ไหนเที่ยวที่ไหน อยากดูอยากรูอะไร ตาเปนที่หนึ่งละ เที่ยวดู
ไป หูจะหนวกบางไมเปนไร ขอใหตายังดี ถาตาบอดเสียอยางเดียวหมดความหมาย มัน
มืดตลอด มีสมบัติเงินทองกองเทาภูเขาก็ไมมีความหมาย สําหรับคนตาบอดเปนอยาง
นั้น เปนเจาของสมบัต ิ ใหขึ้นไปนั่งบนกองเงนิกองทองก็ไมมีความหมายอยูอยางน้ัน
แหละ เพราะฉะนั้นตาจึงเปนของสําคัญ เราคิดในแงนี้แลวจึงตองขวนขวายหาเครื่องมือ
ตาใหไดครบ 

นี้คิดแลวยังพูดไวอกีดวยวา ถาหากวาพอเปนไปได ความคิดเราคิดไวเรียบรอย
แลวนะ เปนแตเพียงวาสมบัติเงินทองไมอํานวยเทานั้น จะไปเที่ยวตามจุด จุดไหนที่
สําคัญแลวก็ไปชวยตามจุด จุดนั้นก็จะใหสมบูรณแบบเดียวกันนี้ คือชวยทางตา
โดยเฉพาะ เพราะตานี่สําคัญมาก นี่ก็เลยติดตอกับผูวาฯชัยพร เกี่ยวกับทางเครื่องมือ
แพทยสําหรับตา วาจะลงจุดไหนควรอยางไร เชนอยางทางภาคอีสานไปทางตะวันออก
ไมมี จําเปนมาก คิดวาจะตั้งที่นั่นสักแหงหนึ่ง แลวแยกไปภาคไหนๆ พยายามตามภาค
ตางๆ ในเมืองไทยของเรา ใหไดทุกภาคๆ แลวดี ตาสําคัญมาก 

การเงินการทองนี่สําคัญไมทันนะเรา เราชวยโลกชวยมากจริงๆ เรียกไดเต็มปาก
วา สมบัติเงินทองในวัดนี้เพื่อโลกทั้งนั้นวางั้นเลย ไมไดเพือ่เรา ไดมาเทาไรๆ ก็ชวย
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ตลอดๆ เพือ่โลก สําหรับวัดเราก็ไมเห็นมีอะไรบกพรองขาดเขิน ทางอื่นซิขาดเขินมาก
จึงตองไปชวย หากวาพอเปนไปไดแลวก็เอาจุดใดจุดหนึ่งเร่ืองเครื่องมือตา ใหไดอยาง
อุดร อดุรนี้พูดเต็มปากไดแลววา เครื่องมือตานี่สมบูรณเต็มที่เลย สุดทายนี้เขาขอมา ๗ 
ลานกวา ก็ใหไปหมดแลว ของตกมาแลว ทางเวียงจันทนก็นาจะตกมาหมดแลว 

คือมันจายมากตอมากเราจึงจําไมไดนะ อะไรตกมาๆ จําไมได เพราะจายมาก
ตอมากรอบดานเลย โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่ชวยชาตินะ แลวโรงเรียนก็อันดับ
ตอมา ที่ราชการตางๆ ก็พอๆ กันกับเหลานี้ ที่ราชการตางๆ ชวยไมใชนอยๆ  คําวาที่
ราชการมันแตกกระจายไปหลายแงหลายแขนงเหมือนกัน อยางเรือนจําอุดร 
หนองบัวลําภู สวางแดนดิน อําเภอพล ที่ไหนบางที่ชวย ที่วาเหลานี้ไมชวยนอยๆ นะ 
เปนลานๆ ขึ้นไปทั้งนั้น เราก็จําไมได อุดรเปนอันดับหนึ่งสําหรับเรือนจํา ชวยหลาย
ดานหลายทาง สรางตึกใหแลวก็ยังที่หลับที่นอน หองน้ําหองสวม อันนี้ก็หลายลาน 
อยางน้ันละอุดรเปนที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเรือนจํา ชวยมาก 

เราไดพยายามที่สุดแลวที่ชวยโลกชวยสงสาร พูดถึงเร่ืองสมบัติเงินทอง ไมมี
อะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมา มีก็มีเพือ่จะชวยๆ อยางน้ันแหละ ชวยทุกแงทุกมมุที่จะ
ชวยได อนันี้มีความเมตตาครอบตลอดนะ ความเมตตามันเปนเองอยูกับจิตดวงนั้น
แหละ ความเมตตากับจิตนั้นเหมือนหนึ่งวาเปนอันเดียวกัน ออนนิ่มไปเลย ทาน
ทั้งหลายก็ทราบแลว ไดมาเกี่ยวกับโลก ชวยโลกมานานแลว เฉพาะอยางยิ่ง ๖-๗ ปนี้ 
ทานทั้งหลายจะไดเห็นกิริยาอาการแสดงออกของหลวงตาบัว มีทุกแบบทกุฉบับ เหลานี้
มีเมตตาครอบทั้งนั้นนะ ไมไดมีพิษมีภัยเลย 

บางทีดุดาวากลาวเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดอยางน้ีเขาวาหยาบโลนหยาบเลน มีแตแง
ของธรรมออกตางๆ กัน แลวเมตตาครอบๆ ที่จะมีจิตใจเคียดแคนใหใครเรียกวาไมมี
เลย หัวใจไมมีกิเลสเสียอยางเดียว ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้เปนกิเลส มันจะ
มาจากไหนเมื่อหัวใจไมมี นั่น ทีนีก้็มีแตความเมตตาลวนๆ ชวยโลก เราชวยจริงๆ  
อยางที่เกี่ยวกับบานเมืองทุกวันนี้ ไมพนแหละที่จะมาเกี่ยวของกับเราบานเมืองทุกวนันี้ 
เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเร่ืองนี ้

ทําไมเราถึงไดเกี่ยว กค็วามสกปรกกับความสะอาดเปนคูเคียงกัน กเิลสเปน
ความสกปรก ไมมอีะไรเกินกิเลส ธรรมเปนธรรมชาติที่สะอาด ไมมีอะไรสะอาดเหนือ
ธรรม นั่นมันก็เกี่ยวของกันอยูอยางนี้จะแยกกันออกไดยังไง พอเห็นสกปรกก็ชะลางกัน
ไปๆ ผิดถูกชั่วดีเปนยังไงในโลกนี้ ธรรมก็วินิจฉัยใครครวญชี้แจงแสดงบอกเรื่อยๆ ไป
อยางน้ัน มันก็มีอยางน้ัน การชี้แจงแสดงบอกตางๆ ก็คอืเอาน้ําที่สะอาดชะลางส่ิงที่
ผิดพลาดเปนความสกปรก มันก็เกี่ยวโยงกันอยูอยางน้ี 
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เพราะฉะนั้นศาสนากับโลกจึงแยกกันไมออก ถาโลกยังหวังสารคุณแกตนอยู
แลว ธรรมะนี้จะแยกไมออกเลย นอกจากคนหมดคุณคาหมดราคาเสีย เปนปทปรมะ 
เหมือนคนไขที่เขาไปหองไอซีย ูหมอจะวิเศษขนาดไหน ยาจะเลิศเลอขนาดไหน ก็ไมมี
ความหมาย เพราะคนหมดความหมายแลวอยูในหองไอซียู อนันี้ธรรมจะเลิศเลอขนาด
ไหนก็ไมมีความหมาย เพราะคนๆ นั้นหมดความหมายโดยสิ้นเชิงแลว เรียกวาไม
ยอมรับธรรมเลย รอตั้งแตลมหายใจจะขาดถาเปนคนไข คนเปนอยูนี้ก็รอตั้งแตจะลง
ตูมเทานั้น 

เร่ืองนรกอเวจีเราพูดจริงๆ คอขาดเรายอมรับเลย วานรก สวรรค พรหมโลก 
นิพพาน มีหรือไมมีนี้ หมอบราบเลยเทียว ยอมรับตามพระพทุธเจาทุกแงทุกแขนง รวม
ลงแลวจึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ไมวาจะแงใดมุมใด พระพุทธเจาไม
เคยตรัสผิดพลาดไปเลย และหลอกลวงโลกไมม ีจึงวาน้ําสะอาดสุดยอด กิเลสมีแตเร่ือง
สกปรก มากนอยเปนเรื่องสกปรกทัง้น้ันถาเปนเรื่องของกิเลสแลว จึงตองไดชะไดลาง
ตลอดเวลา หัวใจเรากับรางกายเรานี้มันสกปรกตลอด 

รางกายก็ตองไดชะลางอยูตลอดเวลาไมใชเหรอ คนไปอยูที่ไหนจะขดัจะถูให
สะอาดสะอานขนาดไหน ถาลงไดคนเขาไปนั่งไปนอนอยูในนั้นแลวตองชะตองลาง 
เพราะคนมันตัวสกปรก อะไรเขามาเกี่ยวของกบัมนุษยเราสกปรก ตองชะตองลางตอง
เช็ดตองถู ตองขัดตองเกลาตองทําความสะอาดตลอดเวลา บานเรือนทําสะอาดเพื่อ
อะไร ก็เพื่อของสกปรกในรางกายของเรา มันไปที่ไหนกลิ้งไปไหนมันเหมือนมูตร
เหมือนคูถในตัวของเรานี้ทุกคนๆ ตองไดชําระลางๆ ตลอด 

ทีนี้จิตเวลามันแสดงออกก็เหมือนกัน จิตก็สกปรกเต็มเหนี่ยวของมัน ความ
สกปรกของจิตเปนพิษรายแรงมาก ไมไดเหมอืนความสกปรกของรางกายซึ่งมีดวยกัน
ทั้งทานทั้งเรา แมพระอรหันตก็มี รางกายอันนี้ทานยอมรับ ตองชะตองลางเหมือนกัน
กับโลก ผิดกันแตจิตของทานบริสุทธิ์แลวกับใจของเราที่สกปรก ตางกันตรงนี้ ใจของ
ทานไมตองขดัตองเกลาอะไรอีกแลว พอบรรลุธรรมปงขึน้มาเทานั้นหมดเรื่องมลทิน
ทั้งหลาย รวมแลวเรียกวาสมมุติทั้งมวลขาดสะบั้นลงไป เหลือแตวิมุตติหลุดพนเต็ม
หัวใจ จะทําอะไรใหเปนอะไรอกีไมเปนแลว เรียกวาพอสุดยอดแลว 

จิตที่บริสุทธิ์พอสุดยอด ทีนี้เวลาแสดงออกกระจายออกไปเปนความเมตตา
สงสารหมดเลย ที่จะมีแย็บหนึ่งที่วาเปนความเคียดแคนใหคนนั้นคนนี้ ไมพอใจคนนัน้
คนนี้ไมมี พดูไปตามธรรม แนะไปตามธรรม ผิดถูกชั่วดีหนักเบามากนอย เปนไปตาม
ธรรมที่จะชําระลางส่ิงตางๆ ที่สกปรกทั้งมวลนั้นแหละ ธรรมเปนธรรมชาติที่สะอาด 
เปนอยางน้ันเรื่องของธรรม ใหเปนอยางอื่นไปไมได 
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อยางที่เราพูดอยูทกุวันนี้เหมือนกัน จนร่ําลือในประเทศไทยเรื่องการดุดาวา
กลาวเด็ดขาด หรือสกปรกโสมมอะไร มารวมอยูที่นี่หมด กิริยาอันนี้ออกไปชําระลางส่ิง
สกปรกทั้งนัน้นะ ที่วาหยาบโลนก็คือส่ิงเหลานั้นหยาบโลน ธรรมะก็ตองหนักใสกันอยาง
นั้น แตธรรมะไมไดหยาบโลน กิเลสมันมาตอสูกบัธรรมตางหาก ใหมันนอนจมเหมือน
หมูอยูในตมในโคลนอยางนั้นเขาชอบอยางน้ัน เราดึงขึ้นมาจากตมจากโคลนมันฟอๆ 
เลย เหา กัด มันไมอยากฟง 

ธรรมะที่จะวาหยาบโลนตามโลกสมมุติไมม ี แตกิริยาสําหรับตอบรับสิ่งสกปรก
หนักเบามากนอยมีตลอด จะแยกกันไมไดเลย ควรเด็ดก็เด็ด ควรดุก็ดุ สําคัญที่สุดเอา
น้ําหนัก ธรรมะนี้เอาน้ําหนัก เชนวา สกปรกหรือหยาบโลน ส่ิงนั้นเปนยังไงมีน้ําหนัก
ขนาดไหนรับกันมันถึงจะลงกันได แตโลกสกปรกมันไมไดมองดูความสกปรกของมัน 
มันหึงหวงความสกปรก ธรรมะชะลางลงไปมันเหาฟอๆ เลย เหลานี้ออกไปเปนของ
สะอาดทั้งนัน้ธรรมะที่ออกไป หัวใจที่สะอาดสุดยอดแลว ธรรมะที่กระจายออกไปจาก
หัวใจนี้จึงเปนธรรมชาติที่สะอาดดวยกัน 

กิริยาของทานผูส้ินสุดวิมุตติหลุดพนแลวไมมีภัยตอโลก หมด ไมมีเลย กิริยา
อาการที่แสดงออกแบบใดก็ตาม เปนเรื่องของธรรมแสดงออกเพื่อการชะลาง ใหส่ิง
สกปรกทั้งหลายมากนอยนั้นสะอาดไปโดยลําดับลําดาเทานั้น นอกนั้นไมมี ธรรมทาน
ไมมีความสกปรก บอกชัดๆ เลยวาไมมีความสกปรกของธรรม การแสดงออกนั้น
แสดงออกตามเหตุการณตางๆ ที่จะรับกันหนักเบามากนอย ทานแสดงออกตามสาย
ธรรมที่เห็นวาเหมาะสมแลวจะลงในแงใดมุมใด ควรหนักหนัก ควรเบาเบา เปนเรื่อง
ของธรรมที่สะอาดลวนๆ แลวทั้งนั้นออกไปแสดง ทานไมมีคําวาหยาบโลนๆ 

ที่ออกไปจากธรรมที่สะอาดน้ีจะเปนความหยาบโลนไมมี มีแตความสะอาด
ลวนๆ หนักเบามากนอย เหมือนเขาถากไม อยางที่เคยพูดแลว เขาถากไมมาทําเปนตน
เสา ถาไมตนใดเรียบๆ เขาก็ถากเรียบๆ ถามีคดมีงอตรงไหนเขาก็หนักมือในการถาก 
ถากหนักถากเบาเพื่อจะเอาไมเปนตนเสามาทําประโยชน เขาไมไดถากใหเปนความ
เสียหาย การแนะนําตักเตือนสั่งสอนไมวาหนักเบามากนอย เหมือนเขาถากไมนั่นแหละ 
ควรหนักหนัก ควรเบาเบา 

พระพุทธเจาทานจึงแสดงไววา นิคฺคยฺห ปคฺคยหฺ อยางที่เขาออกทางนสพ.
สยามรัฐไมใชเหรอ นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ธรรมะพระพุทธเจามี
ทั้งการดุดาวากลาว มีทั้งการยกยอสรรเสริญ ธรรมะพระพุทธเจาเราน่ีออกเปนพทุธ
ภาษิตที่เขาออกในสยามรัฐ ทุกวันนี้มีหรือเปลาก็ไมรู นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห 
ปคฺคหารหํ มีทัง้การตําหนิติเตียน มีทั้งการชมเชยสรรเสริญ คําวาตําหนิติเตียนก็มีแง
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หนักแงเบาเหมือนกัน ควรหนักขนาดไหนหนักลงไปความตําหนิติเตียน ควรชมชม
ขนาดไหนชมเต็มเหนี่ยว นั่น นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน เวลาแปลออกแลวนะ เราจะตําหนิ
ติเตียนหรือขมขูส่ิงชั่วชาหรือบุคคลที่ชั่วชาลามกทั้งหลาย เราสรรเสริญผูที่ดี ดีขนาด
ไหนเราจะสรรเสริญตามขั้นภูมิแหงความดีของผูนั้น นั่นแปลออกนะ นคิฺคณฺเห นิคฺค
หารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ํ

ธรรมะมีทั้งชมมีทั้งตําหนิ มีมาดั้งเดิม และส่ิงชั่วทัง้หลายก็มี ส่ิงดีก็ม ีคนชั่วก็มี
คนดีก็มี เพราะฉะนั้น นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคคฺณฺเห ปคฺคหารหํ จึงไปดวยกัน ควร
ตําหนิตําหนิ ควรชมชม ไปอยางน้ัน ชมก็ชมเพื่อสงเสริมใหมีกําลังใจ ตําหนิก็ตําหนิ
เพื่อใหแกไขตัวเอง แนะนําส่ังสอนดุดาวากลาว เรียกวาใหชําระตัวเองๆ ตรงไหนไมด ี
ทานแนะนําส่ังสอนไปอยางน้ัน ควรหนักก็หนัก เอาไวไมอยูแลวก็อัปเปหิ ขับ อยางพระ
ที่อยูดวยกัน แนะนําตักเตือนสั่งสอนหนักเบามากนอยเพียงไร 

อยางปรับอาบัตินั่นดูซิ ฟาดไปสุดยอดเลยตั้งแตปาราชิก สังฆาทิเสส เร่ือยไป นี่
ละโทษหนักเบา ถาลงโทษถึงขนาดหนักแลวปดออกทันที อัปเปหิๆ อยูไมได ที่ควรฝก
ทรมานกันอยางหนักก็ม ี เชนตองอาบัติสังฆาทิเสสน้ี เรียกวารองประหารชีวิตลงมา 
ปาราชิกนี่ประหารชีวิตขาดสะบั้น หมดสภาพในความเปนพระ เอาไวไมได นี่จะวา 
นิคฺคยฺห ไม นิคฺคยฺห ก็อปัเปหิ ขับออกเลย ถาควรเยียวยาไดก็เอามาเยียวยา แต
ทรมานกันอยางหนัก ผูตองอาบัติสังฆาทิเสสทรมานอยางหนักกวาจะพนโทษขึ้นมาได 
พระสงฆตั้ง ๒๐ รูปที่มาเปนภาระแกไขถอดถอนสิ่งชั่วชาลามกของพระผูนั้น ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส มีพระตั้ง ๒๐ องคมาประชุมกันชําระโทษอันหนักถึงจะพนไปได 

ตอจากนั้นกย็อมรับกันเฉพาะบุคคล พระตอพระ ผิดถูกประการใดแสดงโทษ
ของตนใหพระทั้งหลายทานทราบ แลวทานก็ตอบรับ ตอไปใหทําความสํารวมระวัง
ตอไป บอกอยางน้ันเรื่อยๆ ไป นี่ละเรื่องของศาสนาเปนอยางน้ี ควรตําหนิตําหนิ ควร
อัปเปหิอัปเปหิ ควรฝกทรมานยังไงฝกทรมานเปนขั้นเปนภูมิไป เมือ่ตางคนตางมีศีล
บริสุทธิ์ดวยกันแลวอยูดวยกันเปนผาสุก ถาผูใดมศีีลดางพรอย กิริยาอาการตางๆ เปน
ภัยตอผูทรงศีลดวยกันแลวจะตักเตือนสั่งสอนกัน แนะนํากันใหชะลางใหแกไขตัวเอง 
ถาไมยอมแกไขก็ อัปเปหิ อีกเหมอืนกันนี่ก็ด ี ถึงจะเปนโทษนอยกวานั้นก็ตามแตทิฐิ
มานะมันสูงมันไมยอมรบั ขับออก แนะ เปนขั้นๆ นะ 

ทีนี้เวลาทานมาเทศนสอนโลก ทานไมไปบีบบังคับอยางน้ัน แตอาการของธรรม
ทั้งหลายทานสอนอยางน้ัน ถาเปนอยางน้ันแลวจะตองมีความผิดอยางนั้นๆ ทานก็วา 
แตคนนั้นเขาจะไปดัดแปลง เขาไมแกไขเขา อะไรก็แลวแตเขา สําหรับพระเปนโดยแท 
แตกแยกจากกันเปนสังฆเภทไปเลย ถามีจํานวนมากตัดออกเปนสังฆเภท นี่สงฆแตก
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กันแลวนั่น ยกตัวอยาง เชนอยางเมืองโกสัมพี พระธรรมกถึกกับพระวินัยธรทะเลาะกัน
ดวยอาบัติ วินัยธรแปลวาผูทรงไวซึ่งวินัยเครงครัดตามหลักพระวินัย ธรรมกถึกคนหนึ่ง
เปนนักเทศน แนะนําส่ังสอนคน เปนนักเทศน ธรรมกถึกแปลวานักเทศน ทั้งสององค
นั้น ฝายธรรมกถกึไปผดิพลาดในพระวินัย พระวินัยธรเตือน เตือนแลวไมยอมฟงเสียง 
เมื่อไมยอมฟงเสียงก็ยกพวกเขาเอากันแหละ พระวินัยธรก็มีบริษัทบริวารมาก ธรรม
กถึกก็มีบริษทับริวารมาก ตางก็ยกขบวนใสกันเลย ทะเลาะกัน 

พระพุทธเจามาชําระเรื่องราวไมยอมฟงเสียง ฟงซินะ ไมฟงเสียงศาสดา สูหมา
กันไมได วชิาหมากัดกนัเกงกวาคําส่ังสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเสด็จหนีเลย 
การเสด็จหนีก็ทรงทราบดวยญาณทุกอยางแลว พระญาณหยั่งทราบหมดแลว หนีไปอยู
ในปาเลไลย ชางอุปถัมภอปุฏฐากอยูเปนเวลา ๓ เดือน นีล่ะที่แยกจากพระสงฆจํานวน
มากแตกกัน พระสงฆทัง้สองฝายเรียกวาแตกกัน พระสงฆฝายธรรมกถึกกบัวินัยธรแตก
กัน เพราะไมลงรอยกันในพระวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน แมพระพุทธเจามาแนะนํา
ส่ังสอนชี้แจงไมยอมฟง พระองคก็สลัดเลย หนีไปอยูปาเลไลย 

พอพระองคเสด็จออกไปเทานั้นก็เหมือนบานรางเมืองรางเลย พระสงฆมีจํานวน
มากเทาไรไมวาฝายผิดฝายถูก ประชาชนเขาถือพวกนี้เหมือนหนึ่งวาเปนเทวทัตดวยกัน
ทําลายพระพุทธเจา พระองคทรงสัง่สอนไมยอมรับ พวกนี้เปนพวกเทวทัตอยางน้ีกไ็ม
ผิด พอพระพุทธเสด็จออกไปแลวเขาไมใสบาตรใหกินละซีที่นี่ เขาไมยอมเคารพนับถือ
ไมยอมกราบไหวบูชา จึงเปนเหมือนกับวัดรางไปเลย ไมวาวัดธรรมกถกึ ไมวาวัด
วินัยธร แตกกระจัดกระจายกัน บิณฑบาตเขาชี้หนา นี่วินัยธร นี่ธรรมกถึก เขาวานะ เขา
ไมใสบาตรใหกินเลย 

อยูไมไดเห็นโทษของตัวเอง จงึมาขอรองพระอานนทใหไปทูลพระพุทธเจาให
เสด็จกลับมาโปรดอีก ยอมรับหมดแลวที่นี่ ตั้งแตยังไมชําระคดีนะยอมรับหมดแลว 
เพราะเห็นโทษอยางรายแรง พระมีจํานวนมากขนาดไหนไมวาธรรมยุตมหานิกาย เปน
หมาสองฝายกัดกัน พระพุทธเจาเปนเจาของหมาชําระลางมันไมยอมรบั พระพุทธเจา
เสด็จออกกย็ังมีแตหมาไมมีเจาของละซิที่นี่ เมื่อหมาไมมีเจาของมันจะตายมันอด ทีนีก้็
เลยจับมือกันยอมรับโทษตามเหตุผล ที่ผิดที่ถกูประการใดยอมรับโทษ แลวใหพระ
อานนทไปทลูอาราธนาพระพุทธเจาใหเสด็จมาโปรด นั่นเห็นไหมละ พระองคทรงทราบ
หมดแลว จะดัดสันดานพวกนี้ความหมายก็วางั้น 

พอพระองคเสด็จมาเทานั้น ทางนูนยอมหมดแลวแหละ พอเสด็จมาถึงปบพวก
ประชาชนญาติโยม ฟงซิอุบายพระพุทธเจาทานสอนโลกเปนยังไง พอพระองคเสด็จมา
ปบพวกประชาชนทั้งหลายก็รุมเขามา พอรุมเขามาก็ชี้ไหนธรรมกถึก ไหนวินยัธร ยก
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โทษพวกธรรมกถึกพวกวินัยธร พวกประชาชนจะยกโทษฟองรองพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาวาหยุด นั่นเห็นไหมละ ลูกเราตถาคตเราตถาคตจะชําระแนะนําส่ังสอน
กันเอง ลูกเธอทั้งหลายยังมีทะเลาะเบาะแวงกัน ลูกตถาคตก็เปนคนมกีิเลสทําไมจะมี
ทะเลาะเบาะแวงกันไมได เราจะชําระของเรานี่เปนลูกของเรา ลูกของทานทั้งหลายให
ชําระตัวเอง นั่นเห็นไหมละทานสอน ลูกของเราเราจะชําระอยามายุง นั่นเห็นไหมละ 

พระองคก็ประทานพระโอวาท พระสงฆทั้งหลายบรรลุพระอรหันตนอยเมื่อไร 
ขนาดที่วาเหมือนฟาดินถลมพระองคประทานโอวาท หรือวาสับเขกวางั้นเถอะนะพดู
ภาษาใหเต็มเหนี่ยว สับเขกพวกพระสงฆลูกของพระองค ทั้งสองฝายคือลูกของ
พระพุทธเจาพระองคเดียวนั่นแหละ มาก็สับเขกลงไปเลย หมอบราบ บรรลุธรรมสําเร็จ
อรหัตผลไมใชนอยๆ นะ นี่ละเมื่อมากเขาไปมันแตกกันไดอยางน้ี แตกกันไดแลวก็
กลายเปนสงฆสองฝายไปแลว เปนสังฆเภทแลวในขณะนั้น พระพุทธเจามาระงับ พอ
ระงับเสรจ็แลวพระสงฆที่แตกกระจดักระจายกันเปนสมานสังวาส เปนอันหนึ่งอนั
เดียวกันแลว ไมตองญตัติ ไมตองมีชําระอธิกรณใดๆ พระองคทรงชําระอยางเดียว
เรียบไปหมดเลย พระที่แตกเปนสองนิกายก็ไมม ีจะมาญัตตใิหเปนนิกายน้ันใหนิกายน้ี
ไมมี รวมเปนผูยอมรับดวยกันแลว ศีลก็ตางคนสํารวมบริสุทธิ์ไปดวยกัน 

นี่เราพูดถึงเร่ืองความแตกราว ความหนักเบาที่พระพุทธเจาทรงแสดงแก
พระสงฆกอ็ยางน้ี ควรหนักก็หนัก ถงึพระพุทธเจาสลัดปวะเลย พระองคก็ทํา แตเวลา
สมควรที่จะแนะนําส่ังสอนใหเปนของดิบของดขีึ้นมา พระองคกท็ําเองไมมีใครมายุง 
เชนอยางประชาชนเขามาชี้หนาชี้ตาพระสงฆทั้งหลายที่ทะเลาะกัน ไหนพวกธรรมกถึก 
นี้เปนพวกวินัยธรหรือ พระองคก็บอกอยามายุง นี้ลูกเราตถาคตเราจะสั่งสอนเอง ลูก
ของเธอทั้งหลายก็ยังมีการทะเลาะกัน แลวลูกของเราก็เปนคนมีกิเลสกย็อมมกีาร
ทะเลาะกันเปนธรรมดา เราจะชําระลูกของเรา ลูกของทานทัง้หลายใหไปชําระเองเราไม
ไปเกี่ยวของ ฟงซินาฟงไหม ลูกของเราตถาคตเราจะชําระเอง อยามายุง พระองคก็
ชําระเอง เร่ืองราวเปนอยางน้ัน 

ฟงซิอุบายวิธีการพระพทุธเจาสอนโลกเปนยังไง นาฟงทุกแงทุกมมุ ลูกของ
ตถาคต ตถาคตจะชําระสะสางจะปฏิบัติหนาที่ของเราผูเปนบิดาเอง ลูกของเธอทัง้หลาย
เราไมยุง นั่นเห็นไหมละ ลูกของเราอยามายุง นาฟงไหมพจิารณาซิ นี่ละเรื่องราวของ
ธรรม เร่ืองราวของศาสดา พูดถึงเร่ือง นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ 
ควรชมเชยควรสรรเสริญ ก็ชมเชยสรรเสริญ ควรดุดาวากลาวขนาดถึงอปัเปหิ ขับ ทาน
ก็ทําเองในพระโอวาทมีทั้งสองอยาง ไมมีแตชมเชยอยางเดียว เพราะคนมีทั้งคนดีคนชั่ว 
จึงตองมีทัง้การตําหนิติเตียน มทีั้งการชม เปนอยางน้ัน 
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เราก็ใหปฏิบัติตัวของเรา ไอเรานี้มันก็เปนเทวทัตตัวหนึ่งๆ อยูในตัวของเรานี้ละ 
ฝายหนึ่งก็จะทําความพากความเพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาชําระ กาย วาจา ใจ 
ของตนใหเรียบรอยสวยงาม จิตใจก็ใหเย็นนี่ฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่งตัวเทวทัตอยูภายใน
นั้น โอย นอนกอนดีกวา นอนเสียกอน นอนสบายๆ แลวตื่นขึ้นมาเมื่อไรคอยทําความ
เพียรก็ได ทางนี้ก็ลมไปตามก็ไดยินแตเสียงหลับครอกๆ บริเวณวัดนี้เหมือนฟากระหึ่ม
ละ พวกนี้นอนหลับดีกวาเดินจงกรม พวกนอนหลับดีกวา 

ทีนี้พระพุทธเจาธรรมทานสอนมันไมฟงนะ พวกนี้พวกเทวทัตทําลายธรรมของ
พระพุทธเจา สอนวาใหรีบทําความพากความเพียร วานอนเสียหนอยกอน แนะ มัน
เถียงแลวนะ พักสักหนอยกอนวันนี้เหนื่อย วันนี้เจ็บทองวันนี้ปวดศีรษะ เอาละนะเถียง
ธรรมะพระพุทธเจา พระพุทธเจาถาทานยังกลับมาสอนอีกไดอยูก็ดี แตหลวงตาบัวไม
ทราบจะแบบไหนหรือแบบจะเผนไปเลยก็ไมรู มันสูไมไดเพราะมันหนาเกินกําลังที่จะ
แนะนําส่ังสอนได เทียบเอาซิ อยูในวงนี้หลวงตาบัวเปนผูปกครอง ไปที่ไหนเสียงหลับ
ครอกแครกๆ มีแตเสียงปนผาหนาไม เสียงระเบิดนิวเคลียรนิวตรอนของกิเลสสูธรรม 
ธรรมสูไมไหวก็เผนซิเขาใจไหมละ เอาละวันนี้พูดเทานั้นละ มีเร่ืองอื่นอกีกจ็ะพูด จําเอา
นะที่พูดนี ่

ผูกํากับ ที่ ณ หนูแกวเขามาพบหลวงตาแลวเขาก็เอาไปลงหนังสือพิมพ 
“หลวงตามหาบัว” ล่ัน สมณศักดิ์ทีป่ระกาศเปนโมฆะ ในศาสนามีแตกาฝาก การ

ประกาศตองเปนสิทธิ์พระเจาอยูหัวพระองคเดียวเทานั้น 

หลวงตา เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชไหมละ นี่
ประกาศออกกอนแลว เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองค
เดียวเทานั้น แตเร่ืองความหยาบมันหยาบโลนมาก มันกระจายออกทางหนังสือพิมพ
เสียกอนเปนอํานาจ เหมือนวาจะลากจูงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหปฏิบัติตาม
หนังสือพิมพที่เขาตองการ ขอลาภขอยศใชไหม แตเร่ืองราวอยูกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวพระองคเดียว เราจึงชี้เขาไปตรงนี้เลย เอา วาตอไป 

ผูกํากับ ตอนะครับ กรณีที่มีการเปดเผยขาววาไดมีประกาศตั้ง และเลื่อนสมณ
ศักดิ์พระสังฆาธิการในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ซึ่งไดสรางความสับสน
แกพระสังฆาธิการไปทั่วประเทศ 

ขณะที่พระธรรมกิตติเมธ ี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกมหาเถร
สมาคม (มส.) ไดออกมาปฏิเสธในทันทีวาการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์คราวนี้ยังไมมี
ประกาศจากมส.แตอยางใด ถือเปนสิ่งที่ไมบังควรอยางยิ่งที่ใครจะออกประกาศกอนที่
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯลงมา 
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ดานเจาคณะปกครองหลายรูป ตางไมพอใจตอการกระทาํที่ลวงตอพระราช
อํานาจและพระธรรมวินัย ตามทีม่ส.ไดพิจารณาเห็นชอบใหพระที่มีอาวุโสทางสมณ
ศักดิ์ลําดับเกือบทายสุดใหไดเล่ือนชั้นขามพระผูใหญอีกหลายรูป 

ผูส่ือขาวรายงานความคืบหนาวา เมื่อเชาวานนี้ (16 พ.ย.) พระธรรมวิสุทธิ
มงคล หรือหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ได
แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาวัดปาบานตาด  วา เวลานี้ศาสนากาฝากกําลังแทรกพุทธ
ศาสนาเขามาเรื่อยๆ กาฝากน้ีเปนกาฝากมหาภัยตอพุทธศาสนา และตอจิตใจของ
ประชาชนชาวพุทธทัง้หลายผูเคารพบูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลวก็เปน
ศาสนากาฝากขึ้นมาอยางนี้ละใหดูเอา เร่ืองศีลเร่ืองธรรมมันไมสนใจพวกนี้ เปนโลก
ลวนๆ เลยบอกชัดเจน เอาธรรมออกกางซ ิ พดูแลวเอาธรรมออกกางมันถึงถกู ถงึมี
หลักเกณฑ อันนี้มันมีที่ไหน สลับซับซอนดวยการแยงกันดวยลาภดวยยศนี้เปนเรื่อง
ของโลก นี้เลยโลกไปอกี พระเปนโลกเลวกวาโลกนะ 

เวลานี้พระเราวิ่งตามโลก มันเลวกวาโลกไปแลวเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวตั้งน้ันขึ้นมาตั้งน้ี
ขึ้นมา พวกนี้สงเสริมที่ตรงไหนเอาหลักธรรมวินัยไปกางกันซนิะ ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบทานอิดหนาระอาใจจะตายแลวเวลานี้ ตั้งขึน้มาสลับซับซอน มีแตเร่ืองจะกินจะ
กลืนพุทธศาสนาใหแหลกเหลวลงไปโดยลําดับลําดา นี่หลวงตาบัวพูดเอง เอา ถาผิด
ตรงไหนเอามาอางกันซคิัมภีรมีอยู พวกเราบวชมาเพื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
บวชมาตามหลักธรรมวินัย นี้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 

ใครจะใหญไปไหนก็ใหญเถอะ ไมเหนือพระพุทธเจาไปได ไมเหนือธรรมวินัยซึ่ง
เปนองคศาสดาแทนไปไดเลย เราจะเดินตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เทานั้น อยางอื่นไม
เลนดวย ตั้งมาเทาไรไมเลนดวย ปดออกทั้งหมดเลย เพราะพวกนี้พวกกาฝาก ปลอม
ทั้งนั้นๆ 

ภายหลังเทศนจบแลว หลวงตามหาบัว ไดกลาวถึงการไดรับรองเรียนจากพระ
เจาคณะปกครองจากสวนกลางวา เห็นไหมพระทานเห็นวาเราเปนรมโพธิ์รมไทรทานจึง
รองเรียนมาถึงเรา เร่ืองนี้เราไมไดพดูวาเราเปนใหญ แตเราเอาธรรมมาพูด เอาธรรมมา
กางกันเลย เร่ืองอาวุโส-ภันเตนี้เปนเรื่องสําคัญมาก จะเลื่อนสมณศักดิ์ใหขามความ
อาวุโสภันเตไปไมได เปนหลักธรรมวินัยแทที่พระพุทธเจาทานตั้งขึ้นมา แมจะแสดง
อาบัติก็ตองตามอาวุโส-ภันเต ซึ่งเปนพุทธพจนนะ จะมาเหยียบความอาวุโส-ภันเตนี้
ไมได บอกงัน้เลย 

คือเร่ืองธรรมวินัยนี้ตองเปนใหญ การจะตั้งสมณศักดิ์อะไรๆ ก็ตองตามลําดับที่
อาวุโสสูงกวา จะขามอาวุโส-ภันเตนี้ใชไมได บอกไวอยางน้ันเลย เขาใจหรือ ถาไม
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เปนไปตามนี้พระธรรมวินัยลมเหลวหมด ตองเอาพระธรรมวินัยตั้งเอาไว จะตั้งจะเลื่อน
สมณศักดิ์อะไรก็ตามจะฝนคําตรัสของพระบรมศาสดาไปไมได การจะนั่งการจะ
ประกอบศาสนพิธีใดๆ ก็จะใชไมไดเลย 

หลวงตามหาบัว กลาวตอไปวา ใครที่ประกาศออกมากต็องไปหาตนตอเอาที่เขา
ประกาศตรงนั้น การจะตั้งสมณศักดิใ์นหลวงจะโปรดหรือไมโปรดก็ตองสุดแทในหลวง 

ใครจะประกาศออกมากอนมันก็เปนโมฆะทัง้น้ัน ในหลวงทานยังไมไดประกาศออกมา 
เร่ืองนี้เปนสิทธิของพระเจาอยูหัวเพียงพระองคเดียว ที่จะพระราชทานสมณศักดิ์ใหแก
ใครก็ได นอกจากนี้แลวตองเปนโมฆะหมด เขาใจเหรอ “พวกพระเรานี่เหลวแหลก 
เร่ืองนี้เปนเรื่องของในหลวงทานโดยตรง ใครๆ จะมาเปนอะไรไมได เปนเรื่องของใน
หลวง สุดแทจะพระราชทานอยางไรออกมา เขาใจเหรอ ในหลวงทานตองเปนใหญ
ตลอด ใหประกาศไปอยางน้ีเลยนะ เร่ืองอะไรตองฟงในหลวงทั้งน้ัน จะประกาศอะไร
ออกมาก็ตองเปนโมฆะทัง้นั้น เพราะเรื่องจะตองอยูที่ในหลวงเพียงพระองคเดียว” 

หลวงตามหาบัว กลาว 
หลวงตา วาอยางน้ันละ หลักธรรมวินัยใสปงเขาไปตรงนั้น เอาคาน คานก็

เหยียบหัวพระพุทธเจาจะวาไง ศาสดาองคเอกแทๆ ตั้งมา อาวุโส ภันเต นี้เปนพระ
บัญญัติของพระพุทธเจาไมใชธรรมดา พระวินัยใครจะมาขามหัวพระพุทธเจา ตั้งสมณ
ศักดิ์ลงมาแลว สมณศักดิ์นี้จะไปใหญกวาพระพุทธเจาไมได ตองต่ํากวาอาวุโส ภันเต
ตลอดไป สูงกวาน้ีไมได ก็มีเทานั้น 

ผูกํากับ มีเร่ืองคุณสนธิครับ “พล.ต.พฤณฑ ไมกลาสูหนา สงตัวแทนพบสนธ”ิ 
เมื่อเวลา 10.00 น.ซึ่งเปนกําหนดการที่ พล.ต.พฤณท สุวรรณทัต ผูบัญชาการ

กองพลที่ 1 รักษาพระองค พรอมนายทหารจํานวนหนึ่งเขาพบ นายสนธิ ล้ิมทองกุล 

เพื่อกดดันไมให นายสนธิ พูดถึงเร่ืองพระราชอํานาจ และพูดจาพาดพิงถงึ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุน 10 แตปรากฏวา 
เมื่อถึงเวลากําหนดนัดหมาย พล.ต.พฤณท ก็ไมไดเดินทางมา มีเพียงการสงตัวแทนซึ่ง
เปนนายทหารคนหนึ่ง มายื่นหนังสือแทนแลวกลับไป 

หนังสือที่นายทหาร ซึ่งระบุวาเปนตัวแทนของพลตรีพฤณท ไดนําหนังสือหัวตรา
ครุฑ ที่กห.0481.1/3307 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เร่ือง ขอใหงดเวนการกลาวอาง
พาดพิงสถาบันเบื้องสูง โดยเนื้อหาในหนังสือดังกลาวระบุวา

“พวกเราซึ่งเปนทหารรักษาพระองค มีสํานึกและหนาที่โดยตรงในการปกปอง
รักษาประเทศชาติราชบัลลังก ทั้งไดพรอมกันถวายสัตยปฏิญาณแลววา จักยอมตายเพือ่
รักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษตัริยเจา ภารกิจนี้เปนภารกิจศักดิ์สิทธิ์
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ที่ทหารรักษาพระองคทกุนาย พรอมกันถือมั่นวามีความสําคัญเหนือส่ิงอื่นใด ในชวง
เวลาไมนานที่ผานมานี้ ทานไดจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ไปตามสถานที่
ตางๆ เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสวนลุมพิน ี เปนตน ลักษณะของการดําเนิน
รายการเปนไปในเชิงชี้นําความรูสึกของผูฟงอันไดแก กลุมประชาชนผูบริสุทธิ์ใหเกิด
ความเขาใจไปตามทิศทางที่ทานตองการอันเปนการตอสูหรือตอบโตบุคคล หรือกลุม
บุคคลใดๆ ที่เกิดปญหาความไมเขาใจ หรือความขัดแยงกับทานโดยลักษณะการชี้นํา
ดังกลาวนี้ ประชาชนผูรับฟงสามารถนําขอมูลที่ทานไดชี้นําในประเด็นตางๆ ไป
พิจารณา ดวยวิจารณญาณของแตละบุคคลวามีเหตุผลนาเชื่อถือเพียงใด 

การจัดทํารายการของทานทุกครั้งไดมีการกลาวอาง พาดพิงไปถึง องค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อันเปนที่เคารพรักอยางสูงสุดของปวงชนชาวไทย ซึ่งไม
สมควรที่บุคคลหรือกลุมบุคคลใดจะนํามาเปนขออางและชี้นํา เพื่อประโยชนของตนใน
การสรางความรูสึกนาเชื่อถือ หรือฉกฉวยมาเปนพลังในการตอสูกับกลุมบุคคลที่มีขอ
ขัดแยงกับตน รวมทั้งขอความ “ถวายคืนพระราชอํานาจ” ซึ่งปรากฏในการพาดหัวขาว
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับประจําวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ก็เปน
ขอความที่ลบหลูสถาบันพระมหากษตัริยโดยตรง เนื่องจาก ขอความดังกลาวแสดงนัย
อยางชัดเจนวา ไมมพีระราชอํานาจอยูในปจจุบัน หรือพระราชอํานาจที่มีอยูบกพรอง ไม
สมบูรณ จึงตองมีการถวายคืน ซึ่งความเปนจริงพระองคทานทรงใชพระราชอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและนิติราชประเพณีโดยบริบูรณ 

ดวยเหตุนี้พวกเราซึ่งเปนทหารรักษาพระองค และมคีวามสํานึกตระหนักใน
หนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ จึงขอใหทานยุติการกลาวอางพาดพิง
สถาบันพระมหากษัตริย ในลักษณะขางตนอีกตอไป พวกเราหวังเปนอยางยิ่งวาส่ิงที่ได
แจงใหทานไดทราบนี้ จะทําใหทานไดมีความเขาใจและดําเนินการใหเหมาะสมถูกตอง
ตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ “พล.ต.พฤณฑ สุวรรณทัต" ผูบัญชาการกองพลที ่ 1 

รักษาพระองค”  

สําหรับรายละเอียดคําแถลงขาวของนายสนธิ มีใจความโดยยอ ดังน้ี 

ผมก็เบ่ือหนายเหลือเกินกับสภาพความเกเรและอันธพาลของรัฐบาลชุดนี้ “ทาน
กลาวหาผม 2-3 ขอ ขอแรก ทานบอกทานเปนทหารรักษาพระองค ผมกอ็ยากถามกลับ
วา ทานรักษาพระองค หรือรักษาบัลลังกทักษิณ ผมถามตรงๆ อยางน้ี ทานบอกวาทาน
จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ระหวางผมกับทาน และประชาชนไทย ที่
รวมตอสูกับผมกับทานนี ่ ผมยังไมรูเลยวาใครจงรักภักดีมากกวากัน ทานบอกวาผมดึง
พระองคทานลงมาต่ํา ดึงอยางไร ขอตัวอยางนิดหนึ่ง ผมพูดถึงเร่ืองการตั้งสมเด็จ
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พระสังฆราช 2 พระองค รัฐบาลก็ออกมายืนยันวามีอยูพระองคเดียว มีเอกสารเสร็จ ผม
ก็เอาเอกสารยืนยันกลับไป บอกรัฐบาลโกหก รัฐบาลก็ไมกลาตอบผมสักคํา 

คําถามที่ผมอยากจะถามทหารทุกคนวาเวลาพวกทานเดินสวนสนาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทาน พล.ต.พฤณฑ สุวรรณทัต ทานสวนสนาม ทานบอกทานจะนําทหารสวน
สนามถวายใหสัตยปฏิญาณกับธงชัยเฉลิมพลในวันที่ 2 นี้ เวลาทานใหคําสัตย ทานใหคํา
สัตยแบบไหน ทานจะปกปองราชบัลลังกใชไหม ถาทานจะปกปองราชบัลลังกอยางน้ี 

เร่ืองราวที่เกิดขึ้นมาทานมองไมเห็นเชียวหรือ หรือเปนเพราะทานเปนเพื่อน
นายกรัฐมนตร ี เปนเตรียมทหารรุน 10 หรือนายรอยตํารวจรุน 26 หรือวาประเทศไทย 

ถาในวงการตํารวจตองนายรอยตํารวจรุน 26 ถาเปนทหารตองเตรียมทหารรุน 10 ถึงจะ
รักพระเจาอยูหัว คนอื่นเขาไมรักพระเจาอยูหัวกันเลยหรือไง 

ผมจะถามทานใน 3 สถานภาพ สถานภาพแรก ในฐานะประชาชน จะเปนทหาร 

เปนตํารวจ เปนผูบัญชาการกองพลที ่ 1 หรือวาจะเปนผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

หรือจะเปนผูบัญชาการอะไรก็ตาม ทานเปนประชาชนที่ตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เมื่อ
อยูภายใตรัฐธรรมนูญแลว ทานยอมรับกติกานี้ไหม เมื่อยอมรับกติกาแลว รัฐบาลก็
ดําเนินการภายใตรัฐธรรมนูญดวยการให พ.ต.ท.สําเนียง และ ส.ส.ไทยรักไทย มาแจง
ความจับผม ขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถามวากติกานี้ทานยอมรับไหม ถายอมรับ
แสดงวากระบวนการยุติธรรมเริ่มแลว ตํารวจวายังไง ถาผมผิดก็ไปขอหมายศาลมาจับ 

จับผมก็สูคดใีนศาล นั่นคือฐานะประชาชนผูซึ่งมีสิทธิ์เทาเทียมกันหมด 

สถานภาพที่ 2 ผมขอเรียนถามทานในฐานะเปนทหาร ที่ทานไมมาครั้งน้ี ผมรู
เพราะอะไร 1 ทานไมไดขออนุญาตผูบังคับบัญชา ทานชวนคนมาแลวอาจมีหลายคนไม
มา เสร็จแลวการที่ทหารจะตบเทามา ทานขออนญุาตแมทัพภาค 1 หรือยัง แลวทานขอ
อนุญาตผูบัญชาการทหารบกหรือยัง นั่นคือสถานภาพอันที่ 2 ตลอดจนกระทั่งถงึคํา
สัตยปฏิญาณสาบานตนของทหารรักษาพระองค 

สถานภาพที่ 3 ในฐานะที่ทานเปนเพื่อนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การกระทํา
ทานเชนนี้ไมสวยงาม ไมสงางาม ประชาชนคนไทยไมไดรักชาต ิ รักแผนดิน รักศาสนา 
รักพระมหากษัตริยนอยไปกวาทานหรอก เพราะฉะนั้น ทานบอกวาทานมี 14,000 คน 

ซึ่งผมยังสงสัยวา 14,000 คนของทาน เห็นดวยกับทานหรือเปลา แตที่แนๆ ถาทานเอา 
14,000 คน มาวัด กับเอาคน 40,000 คนอาทิตยที่แลวมาวัด ในสถานะตัวตอตัวมันก็แพ
กันอยูแลว วาความจงรักภักดีตางกันขนาดไหน 

อีกขอซึ่งสําคญัมาก รัฐบาลชุดนี้แทนที่จะมุงแกปญหาที่ผมตั้งคําถามถาม กลับ
ไมทํา กลับดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปดปากประชาชนทุกๆ เร่ือง อนันี้รายกาจมาก 
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รัฐบาลชุดนี้ทําราย ทําลายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพราะฉะนั้นแลว สิทธิใน
การที่ผมขอใหเสนอมีการแกรัฐธรรมนูญโดยสันติ แลวถวายพระราชอํานาจคืนตอพระ
เจาอยูหัวฯ นั้น เปนสิทธอิันชอบธรรมที่ประชาชนคนไทยจะตองใช 

ผูส่ือขาวถามคุณสนธิวา มีทหารออกมาขมขูอยางนี ้กลัวไหมคะ 

ผมบอกวาผมกลัว ผมกลัวจนผมกลา ผมเอาธรรมนําหนา ผมไมกลัวหรอก ผม
เอาธรรมนําหนาผมไมกลัวหรอกครับ แลวผมไมถอย แตผมตองเดินตลอดไป ถึงที่สุด
เลย ถึงไหนถึงกัน คือผมจะตองเดินหนาเลาความจริงใหฟง ผมถามคําถามรัฐบาลตั้งไม
รูกี่คําถาม รัฐบาลไมตอบ นี่ยังโครงการคอรรัปชั่นอีกเยอะแยะ เวลาผมชี้แจงเรื่อง
สมเด็จพระสังฆราช เอาหลักฐานมาก็ไมยอมตอบกลับผม ชอบเหลือเกินใช 3 5 7 9 11 

ไอทีว ีทีวีของไอ ออกตลอดเวลา ออกของผมบางสิ ไดไหม หรือวากลัว ไหนบอกเปนคน
กลาไง กลัวทําไม อํานาจก็มีลนมือ มากลัวไอคนตัวเล็กๆ อยางผมทําไม กลัวความจริง
หรือเปลา 

หลวงตา หูเราเสมอกันหมด ฟงแลวก็เงียบดวยกัน เทานั้นละไมมีอะไร ใหพา
กันไปวินิจฉัยจะวาไง 

ผูกํากับ   ที่วัดปารอยไร หมู ๗ ตําบลดาหลังใน อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัด
สระแกว วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เร่ืองถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
จังหวัดสระแกว กราบนมัสการหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ตามที่จดหมายกราบ
เรียนหลวงตาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ เร่ืองวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัด
สระแกว ขณะนี้ไดดําเนินสรางเสร็จแลวเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา 
๑๔.๑๗ น. ไดทําการทดลองออกอากาศดวยคลื่น FM ๙๖.๒๕ เสาสูง ๓๐ เมตรอยูบน
ยอดเขา กําลังสง ๓๐๐ วัตต ออกอากาศเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น 

จากอําเภอวังน้ําเย็น ออกอากาศไดทัง้จังหวัดสระแกว และถึงอําเภอวัฒนานคร 
แมจะถูกเบียดดวยคลื่นของเขมรจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ถึงอําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ทางทิศใตถึงอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กําหนดเปนสถานี
เครือขายของวัดปาบานตาด โดยรับสัญญาณจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จากวัด
ปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต กําลังรอระหวางการติดตั้งดาวเทียมอยู 

ดังน้ันจึงขอนอมถวายสถานีวิทยุประกอบดวยเสาสูง ๓๐ เมตรบนยอดเขา 
เครื่องสง ๓๐๐ วัตต แผงอากาศ ๑ ชุด เสาอากาศ มิกเซอรพรอมอุปกรณตางๆ แด
องคหลวงตาใหเปนสมบัติของสงฆ และขอปวารณาวาจะชวยกันรับผิดชอบคาใชจาย
ตางๆ ที่เกดิขึ้นจากการดําเนินการของสถานีวิทยุ มิใหเปนภาระแกองคหลวงตา และ
ยินดีนอมรับปฏิบัติตามแนวทางความประสงคขององคหลวงตาทุกประการ ดวย
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อานิสงสผลบุญของธรรมทานครั้งน้ี ขอสิ้นสุดนิพพานในชาตินี้ปจจุบันนี้เทอญ กราบ
นมัสการดวยเศียรเกลา พระหนูสิน สันตจิตโต เจาอาวาสวัดปารอยไร จังหวัดสระแกว
ครับ 

หลวงตา   ก็เทานั้นละนะ มีอะไรอกีละ ( ทองคาํวันนี้ได ๔ บาท ๙๙ สตางค
ครับผม) 
 

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/

