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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เหมือนไมไดศึกษาเลาเรียนอะไรมาเลย 
 ผูกํากับ หนังสือพิมพเขาพาดหัวขาวดังน้ีนะครับ 

“พล.อ.กิตตศิักดิ”์ พรอมทนายความ แจงจับ “ทักษิณ-วิษณุ” ฐานหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ บังอาจเขาไปประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยก
ตนเองเสมอเบื้องสูง 

วันนี้ (17 พ.ย.) เวลา 12.00 น. ที ่สน.พระราชวัง พล.อ.กิตติศักดิ ์รัฐประเสริฐ 
อดีตนายทหารฝายเสนาธิการ ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กรรมการที่
ปรึกษาคณะกรรมการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และอดีตนายทหารราช
องครักษ พรอมดวย นายชุมพล สังขทอง ผูรองทกุขกลาวโทษ นายเอกยุทธ อัญชนั
บุตร ประธานเครือโอเรียนเต็ลมารท กรุป และนายประพันธ คูณม ี ประธานชมรมนัก
กฎหมายใตฟาขาพระบาท ไดเดินทางเขาพบ ร.ต.ท.รัตนเกลา อาญานุการ รอยเวร สน.
พระราชวัง เพื่อใหดําเนินคดีตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี และนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตร ีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

โดย พล.อ.กิตติศกัดิ ์กลาวหาวา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2548 พ.ต.ท.ทกัษณิ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พรอมพวก ไดเขาไป
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแกว โดยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ นั่ง
เปนประธานในพิธีศาสนสัมพันธสมานฉันทแหงชาติ หรือที่เรียกกันวาทําบุญประเทศ 

ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเปนพระอารามหลวงที่ตั้งอยูภายใน
เขตพระราชฐานในพระบรมมหาราชวัง อันเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศใชประกอบราชพิธี บุคคลอื่นใดไมมีสิทธิที่จะเขา
ไปหากไมไดรับพระบรมราชานุญาต ซึ่งการกระทาํดังกลาว ถอืวา พ.ต.ท.ทักษิณ และ
นายวิษณุ ยกตนเองเสมอเบื้องสูง เปนการกระทําที่ไมสมควรอยางยิ่ง 

นอกจากนั้น พ.ต.ท.ทกัษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และนายวิษณุในฐานะรอง
นายกรัฐมนตรี ยังไดแตงกายที่ไมสุภาพเขาไปประกอบพธิีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ซึ่งถือเปนการกระทําที่ฝาฝน ละเมิด ตอระเบียบโบราณราชประเพณี จึงเห็น
วาการกระทําดังกลาวของบุคคลทั้งสองเขาขายฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขอใหเจาหนาที่ตํารวจสอบสวนดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดดวย 

หลวงตา เราฟงไปอยางน้ันละ 
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ผูกํากับ เร่ืองที่สอง ครับ 

“ทักษิณ” สงทนายฟอง “สนธ”ิ พรอมพวกรวม 10 คน เปนจําเลยฐานละเมิด 
เรียกคาเสียหายพันลาน (หลวงตา เอะอะฟาดพนัลานบาทแลว มันยังไงคําฟองนี่ มนั
นาคาน เอะอะไปฟาดพนัลานบาทแลว เนื้อความยังไมไดเร่ืองอะไร ยังไมทราบแพชนะ
ไปฟาดพันลานบาทแลว มันพิสดารเหลือเกิน ตั้งตนก็พิสดารแลว เอาวาไป) พรอมสั่ง
คุมครองชั่วคราวหาม “สนธ”ิ พูดพาดพิง “ทักษิณ” หามเผยแพรวีซีดีเมืองไทยราย
สัปดาห 

วันนี้ (17 พ.ย.) ที่ศาลแพง ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 17 พ.ย.48 นายธนา เบญจาธิกุล 
ทนายความ ไดรับมอบอาํนาจจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนโจทกยื่น
ฟอง บริษัท ไทยเดย ดอ็ทคอม จํากดั, นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ, นายจิตตนาถ ล้ิมทอง
กุล, นายพชร สมุทวณิช, นายขุนทอง ลอเสรีวานิช ซึ่งเปนกรรมการบริหาร บ.ไทยเดยฯ, 

นายสนธิ ล้ิมทองกุล พธิีกรดําเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห, น.ส.สโรชา พรอุดม
ศักดิ ์ พิธกีรดําเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห, บริษัท แมเนเจอรมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน), น.ส.เสาวลักษณ ธีรานุจรรยงค ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัท, นาย
ปญจภัทร องัคสุวรรณ รวมกันเปนจําเลยที่ 1-10 ในความผิดเรื่องละเมิดสืบเนื่องจาก
กรณีหมิ่นประมาท ระหวางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2548 ไดกลาวหาวา
นายกรัฐมนตรีไดวิ่งเตนเพื่อใหบริษัทครอบครัวไดรับสัมปทานดาวเทียมไทยคม เรียก
คาเสียหายทุนทรัพยจํานวน 1,000 ลานบาท 

ทั้งนี้ ศาลแพงรับคําฟองไวพิจารณา พรอมนัดชี้สองสถานเพื่อกําหนดประเด็น
นําสืบในคดีวันที่ 8 ก.พ.49 

อยางไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ นายธนาไดยื่นคํารองขอใหศาลออกมาตรการ
คุมครองชั่วคราวสั่งหามจําเลยที่ 1-10 ยุติการเผยแพรหรือไขขาวที่จะสรางความ
เสียหายแกโจทก 

โดยศาลพิเคราะหคํารองประกอบการไตสวนพยานผูฟองแลว เห็นวาคําฟอง
ของโจทกมมีูล และเหตุผลเพียงพอที่จะนําวิธีคุมครองชั่วคราวมาใชในกรณีเหตุฉุกเฉิน
นี้ ซึ่งศาลมีคําส่ังหามจําเลยที่ 1-10 หยุดการกลาว หรือไขขาวแพรหลายในทางที่
เสียหายแกโจทก, และหามจําเลยที่ 1-7 หยุดจําหนายหรือเผยแพรวีซีดีที่บันทึกรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 และหามจําเลยที่ 8-10 หยุดเผยแพร 
หรือปลอยใหมีการเผยแพรภาพ เสียง ขอความตามฟอง ผานระบบอินเทอรเน็ตใน
เว็บไซต www.manager.co.th ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอืน่ 

และศาลมีคําส่ังใหโจทกวางเงินประกันความเสียหายจํานวน 2 ลานบาทดวย 
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ดาน นายธนา กลาววา ในวันพรุงน้ี (18 พ.ย.) เวลา 09.30 น.จะเปดแถลงขาวที่
หนาศาลแพง ถนนรัชดาภิเษก หลังจากรับหนังสือคําส่ังจากศาลแลวจะพรอมแจก
เอกสารดังกลาวใหส่ือมวลชนไดรับทราบขอมูลในการฟองคดีนี้ทั้งหมด 

อีกเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับ กสท.โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ครับ 

รายงานขาวจาก กสท. ระบุ มีคําส่ังมืดใหทําการตัดวงจรการเชื่อมโยงเว็บไซต 
“ผูจัดการออนไลน” เขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต อันจะทําใหผูชมเว็บไซตไมสามารถเขา
สูเว็บผูจัดการออนไลนไดอีกตอไป 

มีรายงานขาวจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แจงวา ไดมีผูมี
อํานาจสั่งการไปยัง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่
รับผิดชอบดูแลการใหบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทอินเตอรเน็ต 
เซอรวิส โปรไวเดอร โซลูชั่น จํากัด ในฐานะผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่ใหเชาสัญญาณ
โครงขายแกเว็บไซตผูจดัการออนไลน ใหทําการตัดวงจรการเชื่อมโยงเว็บไซตผูจัดการ
ออนไลนเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต อันจะทําใหผูชมเว็บไซตไมสามารถเขาสูเว็บไซต 
“ผูจัดการออนไลน” ไดอกีตอไป 

โดยผูมีอํานาจไดส่ังการใหผูบริหาร กสท.ปดเว็บไซต www”manager.co.th ให
ไดภายในวันศุกรนี ้

หลวงตา อาํนาจมืดไมไดระบุชื่อมาหรือ (ไมไดระบุครับ เดี๋ยวเขาหาเรื่องฟอง
เปนรอยๆ พันๆ ลานอีกครับ) ไมระบุเราก็ใสเร่ืองมดืเขาไปซี ผูฟองมามันมืด เราก็จะ
ตอบไปมดืๆ มันจะปรับเทาไรลาน (เปนพันๆ ลานละครับ) เราฟาดมันหมื่นลานเลย 
อาว ตองปรบัอยางน้ันซี มืดตอมืดใสกัน มีแตพวกชนตนเสาทั้งน้ันพวกนี ้มันฟงไมได 
ใหประถม ๓ ตอบก็ตองตอบอยางนี้ มืดตอมดื ทางนั้นเรียกมาพันลาน ทางนี้จะเรียก
ยอนกลับหมื่นลาน พอดีชนตนเสาแตกหรือหัวแตกเราก็ไมรูละ 

เขาใชอํานาจมืดมาเราก็ไมปฏิบัติตาม เขาใจไหม (นี่เปนรัฐวิสาหกิจ ลูกจอก
ของฝายรัฐบาลตองทําครับ ถาไมปฏิบัติตามก็คงตองตกงาน) ถาเปนเราไมปฏิบัติตาม 
มันมามืดๆ เราก็อยูมืดๆ จะปฏิบัติตามยังไง มนัมาแจงเราก็ออกแจงถงึถูก ถาพูดถึง
หลักธรรมก็เปนอยางน้ี มืดมาก็มดืใสกัน แจงมาก็แจงใสกัน เรียกวาธรรม เปนธรรม 
มืดมาแลวแจงรับไมเอาไมถูก พูดเราฟงไมคอยรูเร่ืองรูราว เราก็พูดสนุกไปอยางน้ัน 

เรายังไมคอยเขาใจชัด เพราะฉะนั้นจึงจะพูดอะไรไมไดแนนอน ถาเขาใจชัดพูด
ตรงเปงเลยธรรมะไมเหมือนอะไร ไมมีออมแอมๆ มันไปเรียนภาษามาจากไหน เราเกิด
ในเมืองไทยไมรูภาษาอันนี้ ออมแอมๆ นี่ ภาษาตรงแนวไมมีเหรอ ฟงอะไรก็ไมรูเร่ือง 
พูดสรุปความวาไง เขาจะปดรายการทุกอยางของคุณสนธิใชไหม (ปดหมดละครับ) 
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เปนเพราะเหตุไรจึงตองปดคุณสนธิ คุณสนธิไปทําอะไรผิดวามา ไดความแลวเราจะ
ตาม เอาธรรมตามเลยนะ (ไปวาเขาเขาก็ไมชอบใจ) วาเราเราก็ไมชอบใจเหมือนกัน 
มันคนตอคนนี่นะ บอกเขาไปซิ วาใหเขาเขาไมชอบใจ ทางนี้ก็บอกไปวาทางนี้ก็ไมชอบ
ใจเหมือนกัน ก็เทานั้นเอง คุณสนธไิปทําอะไรจึงตองมาตัด เราอยากจะทราบตนเหตุ
นี่นะ 

ทองกอน เกลาขอกลาวกราบเรียนกรณีที่ คือคุณสนธิเปนที่ทราบกันไปทั่ว
ราชอาณาจักรวา เปนสื่อมวลชนคนเดียวในเวลานี้ที่ไดนําธรรมะหรือวาคําเทศนของ
หลวงตาออกไปเผยแพรอยางรอยเปอรเซ็นต ไมไดมีการตัดตอหรือตอเติมใดๆ ทั้งส้ิน 
เมื่อนําไปออกแลวคุณสนธิก็ถกูทางรัฐบาลดําเนินการหลายดาน เพื่อใหคุณสนธิหยุดนํา
ความจริงออกไปเปดเผยตอประชาชน รัฐบาลมีอํานาจในการทําได เชน ตัดการสื่อสาร
ของคุณสนธกิับประชาชน คือเครื่องมือตางๆ ทีคุ่ณสนธิใชในการสื่อสารไปยังประชาชน
นั้น อยูภายใตอํานาจของรัฐบาล เพราะเปนกิจการผูกขาดแตผูเดียว ซึ่งไมวาคุณสนธิ 
ประชาชนหรือหลวงตาก็ตาม ก็ตองอาศัยกิจการผูกขาดอันนี้ของรัฐ 

เมื่อบุคคลในรัฐบาลบางคนซึ่งไดประพฤตตินเสียหาย กรณีละเมิดพระราช
อํานาจก็ตาม กรณีคอรัปชั่นก็ตาม คุณสนธิก็ไดนําเร่ืองราวตางๆ นี้มาใหประชาชน
ทราบ คนในรัฐบาลก็ใชอํานาจสั่งตัดการสื่อสารเหลานั้นออกไปเสีย 

หลวงตา ที่คุณสนธิออกรายการตามเปนจริงน้ันมันผิดที่ตรงไหนจึงตองมาตัด 
(ผิดใจเขาคะ) เอาเหตุผลมาวากันซิ จะมาวาผิดใจๆ เฉยๆ หมามันกัดกนัไดเพราะผิด
ใจกัน คนไมใชหมาจะไปกัดกันโดยหาเหตุผลไมไดนะ 

ทองกอน ในทางธรรมคุณสนธิก็ไดกลาวอยูเสมอวา ไดนําธรรมคือความจริง
ออกไปพูด ทีนี้ความจริงน่ีผูที่กระทําผิดไวก็ยอมกลัว ก็เลยตัดการสื่อสารของคุณสนธ ิ
โดยในวันนี้ก็จะตัดทั้งหมดขอรับ 

หลวงตา อนันี้ก็เปนมหาโจรละซี เราไปทําความผิดแลว เขาชี้แจงเรื่องความผิด
ของตัวเองแลวไปตัดเขายังไง นี่เปนมหาโจร เราไปทําความผิดมากมายขนาดไหน 
ประชาชนเขาไมใชหมา เขามีหัวใจทุกคน ผิดถูกชัว่ดีเขาก็นํามาชี้แจงตามเรื่องความจริง
ที่พวกนี้ไปทาํลามกมายังไงๆ  เขาไปชี้แจง แลวเขาผิดที่ตรงไหน ไมไดผิด ผูมายึด
อํานาจตางหากเปนมหาโจร ถาเปนรัฐบาลก็รัฐบาลมหาโจร มาตัดเขาอยางน้ี เขาชี้แจง
ตามเรื่องราวที่เปนมายงัไงของผูทําผดิ จะเปนใครทําผิดเขาก็ชี้แจงตามนั้น ไมเห็นมี
เสียหายตรงไหนคุณสนธินะ 

คุณสนธิก็เปนหัวใจของประชาชนเหมือนกัน เขาก็ดูแลอยูเหมือนกันผิดถกูชั่วดี
เขาทราบ เมื่อทนไมไหวแลวเขาก็นําออกมาชี้แจงอยางน้ี เสียหายที่ตรงไหน ไมเสียหาย 
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ถาพูดถงึเร่ืองธรรมแลว ผูที่ใชอํานาจมาตัดนี้เปนมหาโจร พูดตรงๆ เลย มาตัดทําไม 
หาเหตุผลไมได เอาอํานาจปาเถื่อนมาจากไหน รัฐบาลก็เปนแบบฉบับของประชาชนทั้ง
ประเทศนี่นะ ไมใชเปนรัฐบาลมหาโจร อันนี้มันเปนมหาโจร จะใหประชาชนเขาหมอบ
อยูตลอดเวลายังไงกับมหาโจร เขาไมหมอบ นี่ละเสียงธรรมเปนอยางน้ี เอามีอะไรวา
ตอไป 

ทองกอน  นอกจากนั้นแลวยังไดใชชั้นเชิงทางกฎหมาย ความจริงแลวกฎหมาย
ก็มีไวเพื่อรักษาความเปนธรรม แตเขาก็ใชชองทางทางกฎหมายในการดําเนินการกับ
คุณสนธิอยางรุนแรง อยางที่ไมเคยมีในแผนดินนี้มากอนเลยในประวัติศาสตร(หลวง
ตา ถาตามกฎหมายแลวจะทําอยางน้ันไดไหม) เขาก็อาศัยสิทธิทางกฎหมายทําได แต
ในทํานองเดียวกันทางการตอสู คุณสนธิก็ยอมทําไดเชนเดียวกัน แตในระหวางการตอสู
นั้นผูที่เสียหายมากที่สุดก็คือประชาชนขอรับ ประชาชนจะหมดโอกาสในการที่จะ
รับทราบความจริงซึ่งคุณสนธิเปนผูนํามาเปดเผย และในระหวางการตอสูกันนั้น
ประชาชนจะขาดความรู ขาดความเห็นตางๆ ไป สวนทางดานคุณสนธิก็จะเสียหายมาก
เปนธรรมดา เพราะวาในฐานะของคุณสนธิกบัฐานะของรัฐบาลนั้นตางกันอยางมาก 
เกลาเองก็เศราใจมากที่รัฐบาลทํากับสื่อมวลชนอยางน้ี 

หลวงตา เมื่อเปนอยางนั้นไปตัดเขาหาอะไร มีเหตุผลยังไงรัฐบาล ไปทําความ
เสียหายมามากมาย ประชาชนเขาพูดตามเรื่องความเสียหายเหลานั้นผิดที่ตรงไหน ไมมี
อะไรผิด นอกจากรัฐบาลทําความผิดแลว เขาพูดเรื่องความผิดของตัวเองแลวเอา
อํานาจมาบีบบังคับเขาเทานั้น รัฐบาลนี้ผิด หรือวาเปนรัฐบาลมหาโจรก็ไมผิด 
ประชาชนไวใจไมไดอยางนี้นะ ตองเอาความจริงมาพูดซิ ใชแตอํานาจ อํานาจปาเถื่อนๆ 
ใชไมไดนะ ประชาชนเขาไมใชคนปาเถื่อน ตองพดูตามหลักความจริงซิ 

เทาที่เราทราบนี้มันนาตําหนิอยูมากทเีดียว นี่เราพูดถงึเร่ืองความเปนธรรม เอา 
ใครจะเอาคอหลวงตาบัวไปตัดตดัเลย หลวงตาบัวไมเสียดายคอยิ่งกวาธรรมคือความ
สัตยความจริง ความสัตยความจริงน้ีจะปกครองโลกไปนาน ใหไดมีความสุขความเจริญ
สงบรมเย็นตอไป ไอเร่ืองเลหเหล่ียมรอยสันพันคม ตัวไปทําชัว่แลว ใครพูดเรื่องความ
ชั่วของตัวเองไมได มาปดปากๆ แลวเอาอํานาจปาเถื่อนมาบีบบังคับเขาอยางน้ีใชไมได 
ถาเปนรัฐบาลทําก็รัฐบาลเพชฌฆาต เปนรัฐบาลมหาโจรไมมีใครเคารพนับถือ รัฐบาล
แบบนี้นะ เอาวาไปมีอะไร 

ทองกอน นอกจากนี้กิจการที่คุณสนธิใชเปนเครื่องมอืส่ือสาร วิทยุของหลวงตา
ก็อยูภายใตอันนี้ดวย เกลาก็คิดวาในไมชาคงจะลุกลามมาถงึขอรับ กจิการวิทยุของ
หลวงตาที่ตองอาศัยดาวเทียมขององคกรนี้ ซึ่งอยูภายใตการดูแลของนายวิษณุ เครือ
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งาม ในไมชาคงจะลุกลามมาถึง ทีนี้เมื่อทางฝายรัฐบาลพยายามที่จะใชกฎหมายในการ
ปดปากคุณสนธิ คุณสนธิก็บอกวายินดีที่จะติดคกุโดยไมขอประกันตัว 

หลวงตา เมื่อบริสุทธิ์แลวไมตองประกันตัว ใหประชาชนทั้งประเทศเขาไดเห็น 
ใครผิดใครถูก ประชาชนคนทั้งประเทศไมใชหมานี่นะ จะเอาอํานาจปาเถื่อนมาบีบ
บังคับกันไดยังไง เอา พดูตอไป เราพูดเฉพาะที่เขาใจๆ  

ทองกอน นอกจากนั้น การที่คุณสนธิออกมาเรียกรองใหประชาชนรวมตัวกันใน
การที่จะรักษาพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมวาจะเปนเรื่องการ
กระทําของรฐับาลที่ไมบังควรไปปฏิบัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งใน
ครั้งนั้นคุณวิษณุก็เปนแมงานในการจัดการทางดานฆราวาส ทางดานสงฆก็สมเด็จพุฒา
จารยเปนผูที่ไปอยูในโบสถวัดพระแกว และเปนภาพที่ประชาชนทนไมได นั่นประเด็น
หนึ่ง ทําใหเห็นเปนการอาจเอื้อมของรัฐบาลในการกระทําตอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวขอรับ 

อีกเร่ืองหนึ่งก็คือ ทางคุณสนธิพยายามทําความเขาใจในการที่จะดื้อดึง ปลด
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑุกา ซึ่งเทากับวาเปนการลวงละเมิดพระราชอํานาจอีกประเดน็
หนึ่ง จนกระทั่งคุณสนธิไดพยายามเรียกรองวา ขอถวายการบริหารกิจการบานเมือง 
กลับไปยังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเรียกรองใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มีพระมหากรุณาธิคุณตั้งสมัชชาสภาขึ้น เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญใหม อันเปนกฎหมาย
หลักของบานเมืองซึ่งกําลังยุงยากอยูในขณะนี้ ทางฝายรัฐบาลก็พยายยามตั้งขอหาคุณ
สนธิวาเปนกบฏขอรับ 

หลวงตา ตัวนั้นละตัวกบฏใหญ คือตัวนี้ ตัวเที่ยวรุกรานเขาอยูเวลานี้ 
ยกตัวอยางยอๆ เทาที่เราทราบ คุณสนธิเปนคนที่ประกาศเรื่องราวของรัฐบาลนี้เปน
ยังไงๆ ความเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีประการใด ประกาศไมไดผิดกฎหมาย
บานเมืองอะไร พูดตามหลักความจริงที่มีมาเทานั้น คุณสนธิเสียหายไปที่ตรงไหน ไมมี
อะไรเสียหาย เราพูดตามหลักความจริง นอกจากพวกนี้มนัยึดอํานาจปาเถื่อนเทานั้น
แหละ เวลานี้กําลังรัฐบาลนี้จะกลายเปนเพชฌฆาตเปนมหาโจรตอหัวใจประชาชนทั้ง
ประเทศ เราฟงมาโดยลําดับอยางน้ี เราไมไดหาเร่ืองใสใคร 

พระไมหาเร่ืองใสใคร ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก เราอยูตรงกลางเปนธรรม
สอนโลกตลอดมา อยางนี้เราก็พูดไดเพราะเปนธรรมสอนโลก โลกเปนยังไง ไมดีไมงาม
อะไร ใครผิดใครถูก เราก็วาตามเรื่องของอรรถของธรรมที่ดูเหตุการณผิดถูกชั่วดีมา
เรียบรอยแลว สอนไปตามนั้นตางหากน่ีนะ 

ทองกอน เวลานี้ประชาชนขาดที่พึ่ง มีแตหลวงตาเทานั้นที่จะเตือนสติรัฐบาลได 
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หลวงตา เตือนได เทวบุตรเทวดาเตือนได ธรรมเตือนได อยามาวาแตรัฐบาล
รัฐแบนนี่เลย เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเตือนได ธรรมสอนไดทัง้น้ัน ทําไมจะสอน
รัฐบาลไทยเราซึ่งเปนลูกชาวพุทธนี้ไมได ตองสอนได นี่พูดถึงเร่ืองคุณสนธิที่ออก
ประกาศตามที่ตางๆ กป็ระกาศใหทราบเรื่องความเปนไป ความเคลื่อนไหวของรัฐบาล
ที่ปกครองประชาชน ปกครองแบบไหนๆ ความเคลื่อนไหวเปนยังไง คณุสนธิก็อธิบาย
ตามเรื่องซึ่งมีกฎเกณฑโดยลําดับ กฎเกณฑคือเร่ืองราวเปนมายังไงกพ็ูดตามนั้นมา 

ก็ไมเห็นผิดไปไหน แหวกแนวที่ไหน ไมไดแหวกแนว พูดตามหลักความจริง
ทั้งน้ัน แลวเปนยังไงรัฐบาลจึงตองมาคุมมาบีบบังคับคุณสนธิ รัฐบาลก็เปนมหาโจรซี 
ไมยอมใหเขาพูดเรื่องความผิดของตวัเอง ถาอยางน้ันรัฐบาลก็เปนมหาโจรอยูในนั้น 
เขาพูดถึงเร่ืองมหาโจรฉกนั้นลักนี้ ขโมยนั้นขโมยนี้ทําลายอยางน้ี ยุงเหยิงตลอดเวลา 
แลวรัฐบาลซึ่งเปนมหาโจรก็มาใชอํานาจบีบบังคับประชาชน ที่เขาชี้แจงตามหลักความ
จริง นี่ก็เปนมหาโจรอีก ผิด เราพูดตามหลักความจริง 

ทองกอน สําหรับกรณีคุณสนธิ เปนเรื่องที่ประชาชนสนใจมาก เพราะหากคุณ
สนธิตองตดิคุกแลว บรรดาบริษัทบริวารของคุณสนธิก็ไมทราบวาจะอยูอยางไร และเงิน
ทองตางๆ ที่คุณสนธิไดลงทุนลงรอนไปเมื่อโดนรัฐบาลใชมาตรการอยางน้ีก็เปนเรื่องที่
นาวิตกมากทีเดียว มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเปนอยูของคุณสนธิขอรับ 

หลวงตา อาว คุณสนธิพูดโดยชอบธรรม ประกาศโดยชอบธรรม เพื่อชาติแลว 
คุณสนธิไปตดิคุกติดตะราง เราทั่วประเทศไทยกต็ิดแทนไดนีน่ะ เราเปนคนรับผิดชอบ
ดวยกัน รัฐบาลจะยอมรับไหม คนประเทศไทยทั้งประเทศใหไปติดคกุ ใหคนรัฐบาล
สองสามคนเปนผูควบคุมรัฐบาลจะยอมรับไหม ถารัฐบาลไมยอมรับใหพูดตามความ
จริง แกไขดดัแปลงตนเอง ผิดตรงไหนที่เขาชี้แจงออกไปเปนความจริงทั้งน้ันๆ ใหยอม
รับมา อยามาหาเรื่องใสคนอื่นเพิ่มเขาอีก จะเปนมหาโจรมหาภัยตอชาติ ถาเปนอยาง
นั้นแลวรัฐบาลนี้ก็ไมควรจะเปนรัฐบาลตอไป ประชาชนไมยอมรับ 

ผิดบอกวาถกู ถกูบอกวาผิด ใชแตอํานาจปาเถื่อนสุมสี่สุมหาอยางน้ีไมมีใน
เมืองไทย ไมเคยมีรัฐบาลใดทํากันอยางน้ี นี้ละหลักธรรมเปนอยางน้ีเทาที่ทราบมา มี
แตอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ กฎขอนั้นกฎขอนี้ บบีบังคับนั้นบีบบังคับนี้อยู
ตลอดเวลา ตั้งกฎหมายกฎหมอยอะไรมาบางก็ไมรูนะ กําลังลุกลามเขาไปกฎหมายกฎ
หมอยเดี๋ยวนี้นะ กําลังจะบีบประชาชนทั้งน้ันพวกสองสามตัว สองสามคน พูดไดทั้งน้ัน 
เพราะตั้งชื่อตั้งนามมาใหเพื่อเรียก ทําไมจะเรียกไมได ตวัก็เรียกได คนก็เรียกได 
แลวแตจะเรียกวาไง ไมเห็นผิดตรงไหนเรียกตัวเรียกคน เอามีอะไรวามาอีก สําหรับคุณ
สนธิแลว เรียกวาถูกตองเหมาะสมแลว คุณสนธิจะถูกอะไรใหพี่นองทัง้หลายฟงกัน 
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พวกนี้มันจะบีบคนทั้งชาติ ใหอยูในอํานาจปาเถื่อนของมนัเพียงสองสามคนเทานั้น 
ประชาชนเรานี้จะเปนหมูเปนหมากันไปหมดหรือ เปนเตาหดหัวอยูในกระดองกนัไป
หมดหรือ พจิารณาซินะ 

เดี๋ยวนี้ศึกใหญกําลังเขาบานเขาเมืองเขาประชาชนทั่วประเทศไทย ศึกใหญก็วง
รัฐบาลเสียเอง หาเร่ืองหาราวใสประชาชน ตัวทําผิดขนาดไหนไมยอมรับ เขาชี้แจง
ความผิดตามเหตุตามผลแลวไมยอมรับ แลวยังจะมาบีบบังคับเขาไมใหพูดอกี ไมพูด
ไดยังไง ผูทําทําได ผูพูดทําไมจะพูดไมได หลักกม็ีอยางน้ัน 

ทองกอน ขอกราบเรียนวา หากประชาชนเขาจะลุกขึ้นเพื่อรักษาสิทธขิองเขา
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มี และสิทธิตามที่มมีาแตบรรพบุรุษวา ทุกคนก็เปนสวน
เจาของประเทศ ไมใชรัฐบาลเทานั้นเปนเจาของประเทศ ไมทราบวาทางธรรมจะผิด
ไหมขอรับ 

หลวงตา ไมผิด ส่ิงที่เราพูดเหลานี้ไมผิดธรรมเราถึงนํามาพูด อะไรที่ขัดของตอ
ธรรมตอวินัยเราจะไมพูดเด็ดขาด อันใดที่ถกูตองตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนา
แลวเรานํามาพูด ดังที่เราพูดอยูเวลานี้ ไมผิด ผูที่มันทําผิดอยูนั้นมันกอกวนใหยุงเหยิง
วุนวายใหธรรมเดือดรอน อยางหลวงตาบัวเดี๋ยวนี้ก็เดือดรอนอยูเพราะพวกนี้มันกวน 
ผิดไมยอมรับวาผิด ถูกไมยอมรับวาถูก พลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคม ที่
ไดมาพูดกันอยูเวลานี้เอาธรรมมาพูด ธรรมสอนโลกสอนไดหมด ทําไมจะสอนคนไมได 
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมพระพุทธเจาสอนมาหมดแลว นี้ธรรมประเภทเดียวกันมา
สอนทําไมจะสอนไมได สอนไดไมผดิธรรม อยางที่วาน่ีก็เหมือนกันไมผิด 

ทองกอน สําหรับกรณีคุณวิษณุอาจจะเปนเรื่องทางโลก เกลาขอโอกาสกราบ
เรียน คุณวิษณุไดอางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูตลอดเวลา ทั้งๆ ที่รัฐบาลก็ทราบ 
เวลานี้ประชาชนก็พยายามขวนขวายที่จะดําเนินการกับคุณวิษณุ เกลาขอโอกาส
ยกตัวอยางเชน กรณีการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เกลาไดยินกับ
หูตอหนานายกรัฐมนตรี ตอหนารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งคุณวิษณุเปนผูพูดวา 
การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น เปนพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นี่ประการหนึ่ง 

นอกจากนั้นนายวิษณุเองก็ยังพดูวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมไววางใจ
สมเด็จเกี่ยวรอยเปอรเซ็นต คําพูดเหลานี้ไดรูแพรไปกระทัง่คณะรัฐมนตรี รัฐบาลก็รูวา
นายวิษณุเปนคนพูด แตเหตุใดทางประชาชนเองก็ไมเขาใจวาทําไมผูใหญในบานใน
เมือง ถึงไดปลอยใหนายวิษณุลอยนวลอยู ถึงไมดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่งความ
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ดังกลาวนี้ นายกรัฐมนตรีเองก็รับรอง ใหเกลานํามากราบเรียนหลวงตา เวลานี้
ประชาชนก็ขมขื่นใจมาก 

หลวงตา ขมขื่นซิก็เร่ืองมันตําหัวอกๆ ตลอดเวลา นายวิษณุนี่ตัวสําคัญ พูด
ตรงๆ อยางนี้เลย กอเร่ืองนั้นเรื่องน้ี ตัวนี้ตัวแสบๆ อยูในวงรัฐบาล กับเราก็เคยไดพูด
เสมอนายวิษณุนี่นะ เราพูดอยางตรงไปตรงมา มีแตคนนี้แหละสวนมากตั้งเร่ืองตั้งราว
ขึ้นมา มันอยูลึกๆ นะไมออกตัว แตเร่ืองราวมากดขี่บังคับคนทั้งชาติ ตวัของมันเอง
นั่นเองเปนผูทําจะเปนใคร กฎหมายบานเมืองไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหน 
มาใหคนไทยเราซึ่งเหมือนวาอยูในตุมในไหฟงแลวหมอบตามมันเทานั้นเอง อะไรไม
ควรหมอบไมหมอบ ตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาตรงไปตรงมาอยางน้ันแหละ 
จะพิจารณายังไงก็เปนเรื่องของชาวบานชาวเมืองที่จะพิจารณากัน มาขอคําแนะนําเราก็
ชี้แจงใหทราบวาไมผิด ดําเนินไดตามความเห็นชอบของประชาชนคนไทยทั้งชาติซึ่งรัก
ชาติของตัวเองจะดําเนินกับสิ่งเลวรายทั้งหลายเหลานี้ 

เราพูดจริงๆ รัฐบาลชุดนี้พิสดารเอามากจริงๆ กระทบกระเทือนไปหมด ไมได
อยูเปนความผาสุกรมเย็นแหละประชาชน เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเร่ืองนี้อยูอยางน้ัน
ตลอดเวลา...พวกนี้มันมคีวามสุขเมื่อไร ไมมี เปนไฟเผาหัวอกตลอดนะ เราอยาเขาใจ
วามันดีมันเดนอะไร มนัทุกขมากทีสุ่ดยิ่งกวาคนทั่วๆ ไป ตาสีตาสาเขาไมมีทุกข อันนี้
แบกทุกขตลอดเวลา ดวยความมักใหญใฝสูงนั้นแหละ เปนบาอาํนาจ ฟงแลวฟงไมได
นะกับธรรม เร่ืองสกปรกนี ่

มันเหมือนคนไมไดศกึษาเลาเรียนอะไรมาเลยพวกนี้ เด็กอมมอืเขายังไมพดู เขา
ยังไมทําความชั่วชาลามกเสียหายแกชาติบานเมือง นี้มันไปทําไดลงคอทั้งๆ ที่เรียนมา
สูง แตจิตใจมันต่ําสุดขีด มันจึงมาทําความชั่วชาลามกใหประชาชนทั้งประเทศได
เดือดรอนตาม พวกนี้เลวที่สุด ความรูที่เรียนมามันเอามาประดับความเลวของมันให
เลวสุดยอดลงไป ในสายตาของธรรมเปนอยางน้ัน 

เราตายใจไมไดนะพูดใหชัดเจนเลย รัฐบาลชุดนี้เปนมหาภัยตอประชาชนทั่ว
ประเทศ พูดใหชัดเจนอยางน้ีเลย ทั้งๆ ที่เขาอุตสาหไปหยอนบัตรใหคนทั่วประเทศใคร
เวนไดเมื่อไร มีขอบีบบังคับใหไปหยอนบัตร หยอนบัตรหาคนดี เขาก็วาคนนี้เปนคนดี 
ครั้นหยอนมาแลวก็เปนยักษเปนผีกินบานกินเมือง พอเขาพูดกันบางก็มาบีบบังคับเขา
ไมใหพูดไมใหวิพากษวิจารณ เชนอยางคุณสนธิออกประกาศตามเรื่องราวแหงความ
เปนมาของเขา มันก็มาหามไมใหทํา มันทํามันทําได แตประชาชนที่จะพดูเรื่องของมนั
พูดไมได เลวไหมพวกนี้ เลวขนาดไหน นี่มหาโจรปลนชาติปลนศาสนา แลวจะเรียกวา
รัฐบาลโดยชอบธรรมไดยังไง รัฐบาลเพชฌฆาตพูดเดี๋ยวนี้ไดถูกตอง หาบีบบีสีไฟ
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ประชาชน ดวยความไมเปนธรรมๆ สายตาของธรรมจับ พูดออกมาตามเรื่องของธรรม
เลย เราไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ คําวากลาก็ไมมี กลัวก็ไมมี 
ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกอยางน้ีแหละ 

เลวรายที่สุดรัฐบาลชุดนี้วางั้นเลย ถาควรจะกลับตัวเขาสูประชาชนไดตามเหตุ
ตามผลตามอรรถตามธรรมแลว ใหรีบกลับตัว ถาไมกลับตัวแลว รัฐบาลก็คือคน 
ประชาชนก็คือคน มันอาจจะมีเร่ืองอะไรเกิดขึน้ก็ได เราจะวาเราอวดใหญอวดโตเลย 
มันไมใหญโตไปทีไ่หนละ ไมเหนือกรรม พระพุทธเจาสอนไวกรรมเปนสําคัญ กมฺมสฺส
โกมฺหิ ใครทําคนนั้นเปนเจาของ ทําดีทําชั่วเจาของเปนเจาของ ผูอื่นมาแบงสันปนสวน
เอาไปไมได แนะทานก็บอกไวแลว นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอะไรมอีานุภาพมากเหนือ
กรรมไปไดเลย นั่นฟงซิ กรรมดีกรรมชั่วครอบไวหมด 

ในฐานะเราเปนลูกชาวพุทธควรเตือนอยางไร เราก็เตือนตามเรื่องตามราว 
รัฐบาลเวลานี้ประชาชนเขาไมพอใจเอาอยางมากทีเดียว เพราะทําแตความไมพอใจให
เขา อยางปจจุบันนี้ใครแย็บขึ้นที่ไหนไปบีบบังคับเขาๆ นี่รัฐบาลมหาโจรแบบนี้ใชไมได 
ตองดูหัวใจประชาชนซึ่งเขาเปนคนดวยกันซิ เราเปนเทวดามาจากไหน เทวดาไมทํา 
นอกจากเทวทัตทําได หรือพวกนี้เรียนวิชาเทวทัตหรือเราสงสัยอยู เดีย๋วนี้เขาก็วากัน
เต็มบานเต็มเมืองแลว รัฐบาลนี้รัฐบาลเทวทัต นี่เขาพูดเต็มบานเต็มเมืองแลว ยังไม
รูตัววาเปนเทวทัตอยูเหรอ แลวจะเสือกไปหาเทวบุตรเทวดาที่ไหนอีก มันไมมลีะ 
เทวทัตกรรมของมันก็จมเทานั้นเอง 

นี่เราพูดตามเสียงประชาชนที่เขาไมพอใจรัฐบาล ทําอะไรเขาถึงไมพอใจ กไ็ปทํา
ใหเขาเดือดรอนละซิเขาก็ไมพอใจ เขาวาเขามีปากเขาก็พูดซิ ประชาชนทุกคนมีปากทกุ
คนทําไมเขาพูดไมได จะมีปากตั้งแตรัฐบาลนั้นเหรอ มีอํานาจแตรัฐบาลนั้นหรือ คนเขา
ก็มีอํานาจ มีอํานาจพูด มีอํานาจคิด นั่นจะวาไง เขาคิดยังไงเขาคิดไดเต็มหัวใจเขาปด
เขาไดเหรอ เวลาการแสดงออกเขากม็ีสิทธิที่จะแสดงออกเหมือนกัน มีเทานั้นละ 
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