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ชื่อวารัฐบาลไดอยางไร
เอา พระทานยังไมอิ่มรุมเขามาทําไมนั่นนะ ใหพระทานฉันอิ่มเสียกอน มาไล
พระทําไมนั่นนะ อะไรกันพวกนี้ รุกเขามาตลอดเวลา เราอยากจะพูดวาเหมือนรัฐบาล
กําลังรุกชาวบานเวลานี้ กําลังรุกนะพวกนี้รัฐบาล เราสลดสังเวชจะตายไป คุณสนธิ ลิ้ม
ทองกุล ทําประโยชนใหแกชาติทั้งประเทศเลย อันนั้นมันทําอะไร ไปกอความเสียหาย
ใหชาติบานเมือง สมบัติเปนสมบัติของชาติ ไปทําความบอบช้ําแกชาติมากขนาดไหน
สมบัติเงินทองขาวของ
เมื่อคุณสนธิพูดในนามของพี่นอ งชาวไทยเราซึ่งเปนเจาของ
สมบัติที่เสียไป จากรัฐบาลเอาไปทําปูยี่ปูยําเรื่องใดก็ไมทราบแหละ แลวพูดขึ้นมานี้
อยางนอยปดปากคุณสนธิ
จากนั้นหาอุบายวิธีการ พูดชัดๆ เราเล็งตามอรรถตามธรรม เราไมไดเล็งตามแง
กฎหมายตางๆ อุบายวิธีการตางๆ นี้เปนอุบายที่จะฆาคุณสนธินั่นเองในนามของคนทั้ง
ชาติ เปนอยางนั้นนะ พอดีเราเรียกคุณสนธิใหมา เชิญใหมาทั้งนายกรัฐมนตรีมาวันนี้
วันที่ ๒๔ อยากใหมาพินิจพิจารณาเรื่องราวของคนทั้งประเทศ ทีนี้คุณสนธิก็มาอยูท ี่นี่
แลวก็ทราบแววๆ วาจะมีหมายจับอะไรคุณสนธิ คุณสนธิทําความผิดอะไรจึงตองมี
หมายมาจับ นาจะไดรับอนุโมทนาทั่วประเทศไทยเรานับแตรัฐบาลลงมาเสียดวยซ้ําไป
เราทําผิดก็มายกมือไหวกนั วาเราผิดจริงๆ อยางนี้จะสมชื่อวาเปนรัฐบาลของชาติ นี้ไม
ยอมรับความผิด
ใครผิดขึ้นมาที่ไหนก็จะปดปากๆ ฆาดวย พอเอาไดแบบไหนเอาแบบนั้น เราฟง
มาโดยธรรม ฟงอยางนีล้ ะเราฟง นี่ก็พอดีคุณสนธิมาอยูที่นี่ ทราบวามีหมายจะมาจับ
อะไรตออะไร เอาจับถาหลวงตาบัวยังอยูที่นี่วางั้นเลย คุณสนธิไปทําความผิดที่ไหน คุณ
สนธิทําประโยชนใหชาติทั้งชาติเลยเปนยังไง เสียหายที่ตรงไหน มาหาเรื่องหาราวอะไร
มาปดปากฆาอะไรตางๆ กับคุณสนธินี้นะ เราเปดออกมาพูดจริงๆ เรื่องลี้ลับมันมีมา
อยางนั้น นี่ทราบแววๆ วา จับคุณสนธิไปนี้ก็จะไปฆาตามทาง กลอุบายวิธีการตางๆ เรา
เปดใหหมดนี่นะ คุณสนธิจะไปไมได เราบอกงั้น ถาสมมุตวิ าทางนูนมาจับไป ทางนูน
ตองรับรองความปลอดภัยของคุณสนธิตลอดเวลาจากนี้ไป เราจึงจะยอมใหไป
มันสลดสังเวชนะรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลบัดซบ รัฐบาลเปนอันธพาล รัฐบาลเปน
เพชฌฆาต อยูในรัฐบาลนั้นหมด ใหชื่อวารัฐบาลไดอยางไร นี่มันรัฐมหาโจรอยูตรงนั้น
เพชฌฆาตอยูตรงนั้น ไมฟงเสียงใคร มีแตจะเอาใหไดอยางใจๆ ดวยอํานาจปาเถื่อน
ประชาชนทั้งประเทศเดือดรอนไปหมด นี่คุณสนธิก็ในนามคนทั้งประเทศนะ ที่พูด
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เรื่องราวความผิดพลาดอะไรๆ ของทางรัฐบาล ไปทําปูยี่ปูยําอะไมาก็ไมทราบ สมบัตินี้
เปนสมบัติของชาติ คุณสนธิก็เปนคนของชาติ ก็ตองเสียดายสมบัติ คนทั้งชาติไม
เสียดายไดยังไง เอาไปแหลกเหลวที่ไหนก็ไมรู
นี่เราพูดโดยทางธรรมเปนอยางนั้น แลวก็พูดถึงเรื่องราวที่เปนความเสียหาย
เจาของพูดถึงเรื่องราวความเสียหาย เสียหายดวยเหตุผลกลไกอะไร พรรณนาไปอยาง
นั้น ไมไดมอี ะไรเสียหายสําหรับผูพดู นี่นะ คือสมบัติเงินทองขาวของมากนอยเพียงใด
เจาของสมบัติพูดเอง คุณสนธิในนามของชาติไทยเราเปนผูพูดแทนคนทั้งประเทศ แลว
เสียหายไปยังไงๆ คุณสนธิผิดที่ตรงไหน พิจารณาซินะ ไมผิด มันเสียอะไรก็บรรยาย
ธรรมดา
ทีนี้โจรมารมหาภัยนี้มันเดือดรอนทางนูน ก็จะมาปดปากคุณสนธิไมใหพดู ทํา
ความเสียหายขนาดไหนไมยอมใหพูด แตทําไดตลอดทําความชั่วชาลามก นี่คุณสนธิ
พูดจึงเปนภัยเวลานี้ กําลังหาอุบายทุกอยางที่จะทําลายคุณสนธิ หาเรื่องฟองรองนั้น
ฟองรองนี้ นี่ไดทราบวาจะมาจับคุณสนธิซึ่งอยูในวัดเรานี้ เอาไปนี้อาจจะเอาไปฆากลาง
ทางก็ได อุบายกลของพวกนี้อุบายปาเถื่อนมันไมไดฟง บาปฟงบุญอะไรนะ อุบายปา
เถื่อน เราไดทราบวาอยางนั้น
เพราะฉะนั้นจึงตองมายืนยันกัน เราเปนผูรับผิดชอบคุณสนธิ เราเปนคนเรียก
มาเชิญมาเอง ใหมาพักอยูที่พระตําหนักนี่ดวยนะ พระตําหนักนะนั่น คุณสนธิมาพักอยู
ที่ขางพระตําหนัก ในบริเวณพระตําหนัก แตไมใชพระตําหนักจริงๆ เปนบริเวณของ
พระตําหนัก บริษัทบริวารของทานฟาหญิงจุฬาภรณฯ มาพักที่นั่น ก็สมควรแกกันกับ
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ก็เปนบริษัทบริวารเหมือนกัน เขาพักได เห็นสมควรพัก นั่น เรา
พิจารณาหมดแลวนะนี่ สวนพระตําหนักไมแตะ ใครก็ไมแตะ ใครก็รู อันนั้นเปนที่
สําหรับอยูบริษัทบริวาร คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ก็เปนบริษัทบริวารของทานดวย ทําไมจะ
พักไมได เราจึงสั่งใหไปพัก เราเองเปนผูใหไปพัก มาพักอยูท ี่นี่
แลวทราบวาจะมีหมายอะไรมาจับ มาจับหาอะไร เราอยูที่นี่ยังจับไมได วางั้น
เลย เราจะเอาคอขาดแทนคุณสนธิ ใครจะมาจับ หากวาจะจับดวยเหตุผลกลไกอะไร
แลวก็เอา ตองรับรองคุณสนธิ เดินทางไปนี้มันเปนอุบายที่จะเอาคุณสนธิไปฆาตามทาง
ก็ไดนี่ เราเชื่อมันเมื่อไรคนพวกนี้นะ เราพูดจริงๆ อยางนี้ ตองยืนยันรับรองกันถึง
ความปลอดภัยทุกอยาง เมื่อรับรองแลวเราถึงจะใหไป ถาไมอยางนั้นไมใหไป เพราะ
คุณสนธิเปนคนของชาตินี่นะ ทํางานเพื่อชาติเปนเรื่องนอยเมื่อไร ที่จะใหเอาไปฆา
เหมือนปูเหมือนปลาไดเหรอ คุณสนธิไมใชปูใชปลา เปนคนในนามของประเทศทั้ง
ประเทศ เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ที่ใครจะไมรับผิดชอบไดหรือ ตองรับผิดชอบเต็ม
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เหนี่ยวสําหรับคุณสนธิ คุณสนธิตายก็เทากับคนทั้งชาติตายนั่นเอง จะเปนเรื่องนอย
เมื่อไร นี่ละเราไดทราบ นี่ก็พูดตามเรื่องทราบมาๆ
มันบัดซบแลวนะเวลานี้รัฐบาลเรา เราพูดใหชัดเจน เอาธรรมออกพูด เอาถาวา
หลวงตาบัวผิดอีก เหมือนหาเรื่องใสคุณสนธิผิด เอา เอาหลวงตาบัวไปตัดคอ พิจารณา
ซิ เราพูดดวยความเปนธรรม ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูก รัฐบาลก็เปนลูกชาว
พุทธแทๆ ทําไมไมฟงเสียพุทธ มีแตเสียงผีเต็มรัฐบาล เขาตั้งชื่อวารัฐบาลไดอยางไร
เดี๋ยวนี้นะ ใหเราตั้งตามอรรถตามธรรมแลวเราบอกวารัฐประหารก็ได ใครไมถูกตอง
ตามใจประหารเลย ประหารเลยก็ได รัฐเพชฌฆาตก็ได รัฐอันธพาลก็ไดอยูในนั้น
ที่วารัฐบาลๆ รัฐบาลเขาไมทําอยางนี้ เขามีกฎขอบังคับใหความรมเย็นแก
ประชาชนทั้งชาติ อันนี้ใครพูดออกตรงไหนแลวไปเที่ยวปดปากๆ นี่คุณสนธิ ลิ้มทอง
กุล ก็กําลังอยูในทามกลางมหาภัยอันนี้เอง พูดใหมันชัดๆ อยางนี้ มันทําไมถึงเปน
อยางนั้น ใหชื่อวารัฐบาลไดอยางไร ถาวาเปนรัฐเพชฌฆาตถูก รัฐอันธพาลนั้นถูก รัฐ
นักเลงโตนั้นถูก อยูในวงรัฐบาลปจจุบันนี้นะ มันมีเหตุมีผลอะไร มีแตคอยจะบีบจะ
บังคับคน ใครทําอะไรไมไดถาไปกระเทือนหัวมันนะ มันจะตองหาอุบายฆาแบบตางๆ
นานา ซึ่งดูไมไดเลย
เด็กเขาก็ไมทํา ตาสีตาสาตามทองนาเขาไมทํา เขายังวินิจฉัยใครครวญกันดวยดี
อันนี้มันเอาอํานาจปาเถื่อนเขามาบีบบังคับคนทั้งชาติ คือคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เปนนาม
ของคนทัง้ ชาติ เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ฆาคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ก็เทากับฆาคนทั้ง
ประเทศ เปนเรื่องเล็กนอยเหรอ มันเอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหนจะมาบีบบังคับ นี่
ก็ทราบวาจะมาจับคุณสนธิ เราคอยฟงอยูนี้ คุณสนธิเวลานี้อยูในปกครองของเรา เรา
เปนผูเชิญมาเอง คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ไมไดอุตริมา เราเปนคนเชิญมา มาแลวเราเปนผู
อารักขาทุกอยาง เราตองเปนผูรับผิดชอบซิ มีอะไรใหมาหาเรา อยามาทําสุมสี่สุมหากับ
คุณสนธินี้ไมได บอกตรงๆ เลย
มันนาทุเรศนะเวลานี้ รัฐบาลนะทุเรศจริงๆ หาแตเรื่องแตราว จะฆาจะฟนจะ
เก็บเขาทั้งนั้น เอะอะก็มีแตคอยจะเก็บๆ เอาอํานาจปาเถื่อนมาเก็บ เหมือนคนทั้ง
ประเทศเปนปูเปนปลา สับยําไดอยางสบายๆ อันนี้มันเอาอํานาจปาเถื่อนจากไหนมา
ปกครองโลกเวลานี้ นี่ธรรมออกพูด พูดอยางนี้แหละ เรื่องธรรมออก คอขาดขาดไป
เลยเรา บูชาธรรม เราไมไดบูชาเปรตผีเหลานี้นะ เราจึงไดพูดเต็มเม็ดเต็มหนวยวันนี้
มันนาทุเรศเหลือเกินนะเรื่องราว
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ผิดที่ตรงไหน ไมมีผิด ในสายตาของประชาชนทราบทั่วกัน
วาคุณสนธิไมผิด ไมมี ผิดตรงไหน พูดในนามของประชาชนทั้งประเทศตางหาก สมบัติ
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เงินทองขาวของอะไรที่เสียไป เพราะเหตุผลกลไกอะไร ใครเปนคนไปทําใหเสียมาก
นอยก็พรรณนา เพราะเสียดายสมบัติของตัว จะวาไง สมบัติเสียไป เจาของทรัพย
สมบัติก็ตองพรรณนาพูดเปนธรรมดา แลวเสียหายไปไหน โจรจึงจะมีอํานาจเขามาบีบ
บังคับไมใหพูดวาโจรลักไปขโมยไป อยางนี้มีอาํ นาจมาจากไหน ดีไมดจี ับโจรที่เอาไป
นั่นซี นี่ดีเขาไมไดจับรัฐบาลตัวมหาภัย
เขาพูดความไดความเสียของสมบัตทิ เี่ ขารักสงวนกันทั้งประเทศตางหากนี่นะ วา
เสียไปเพราะเหตุผลกลไกอะไร มันเสียหายอะไรการพูดอยางนี้ ผูเอาไปไปทําปูยี่ปูยํา
เสียหายตางหาก ถาธรรมดาก็ตอ ง หนึ่ง นิ่ง แลวพยายามแกไขตนตอไป อยามาพูด
อยางนี้กับคนทั้งชาติ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ในนามของคนทั้งชาติไมใชเรื่องเล็กนอยนะ
อยามาทะลึ่ง ปาๆ เถื่อนๆ นะ ธรรมมีอยู ความจริงมีอยูนี่ มันทุเรศเหลือเกิน
นี่ก็กําลังทราบจะหาเรื่องหาราวฟองรองคุณสนธิ ลิ้มทองกุล วาอะไรที่อุบลนะ
(วาดูหมิ่นพระมหากษัตริยครับ) ดูหมิ่นพระมหากษัตริยอะไร ใครๆ เขาก็เทิดทูน
พระมหากษัตริยทั้งนั้นแหละ มันหาเรื่องเอาพระมหากษัตริยจะมาฆาพวกนี้นะ พวกนี้มี
ความเทิดทูนพระมหากษัตริยทั้งนั้น ไมวาใครเทิดทูนทั้งนั้น ใครจะไปดูหมิ่นประมาท
ได นอกจากตัวหัวมันเองนั้นนะ หาเรื่องหาราวหมิ่นประมาททานั้นทานี้ โบสถวัดพระ
แกวเปนอยางไร เปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวมันทําอะไรปูยี่ปู
ยําอยูนั่น เราทราบยอๆ อยางนี้ละ นั่นใครหมิ่นหรือไมหมิ่น ดูซี
ตาสีตาสาเขากลาไปทําไดอยางไร ทะลึ่งไดอยางไร นี่ก็ตัวเปงๆ สําคัญตนวาตัว
ใหญตัวโต แลวจะไปเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขาไป ประชาชนเขาก็ดู
ไมได แนะเขาก็พูดบางซิ พิจารณาซิ ประชาชนก็คนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ลูกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาจะไปหมิ่นประมาททานอยางไร เขาเทิดทูนจะตาย
ไป ก็พวกหาเรื่องอยูนี่ พวกเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวลงมา จะเปนใคร
ไป อยางที่เขาไปทะลึ่งวัดพระแกววันนั้นเขาก็ออกกันทั่วประเทศ เห็นไหมละ
มันใหญไปอยางไรคนเรา ใหญปาๆ เถื่อนๆ เขาไมยอมรับเขาก็วาซี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขาเทิดทูนกันทั้งประเทศ
พระที่นั่งหรือที่ประทับ
ตรงไหนๆ เปนเหมือนพระองคอยูทนี่ ั่นๆ ไมอยากใหเขามาแตะตอง ความหมายวางั้น
แลวทะลึ่งเขามาหาอะไร มันผิดเขาก็วา ซี เขาไมไดหมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เขาเทิดทูนนี่นะ อันนี้มันหาเรื่องตางหาก พูดแลวนาทุเรศนะเรา
นี่ละภาษาธรรมพี่นองทัง้ หลายฟงเอานะ ที่เราพูดนี่พูดภาษาธรรม ไมไดพูด
ภาษากิเลส พูดภาษากิเลสเที่ยวหาปดปากคนนั้นปดปากคนนี้ ฆาคนนั้นฆาคนนี้ ใครมา
เฉียดตนบางไมไดนะ กิเลสมันใหญอยางนี้ ธรรมเหนือกิเลส พูดไมไดอยางไร ตองพูด
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เรา อยางที่พูดถึงคุณสนธิ ลิ้มทองกุล นี้ทํางานเพื่อคนทั้งประเทศ ใหพากันทราบ
เสียพี่นองชาวไทยเรา วาคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เปนนักเสียสละ ชีวิตจิตใจเพื่อคนทั้ง
ชาติ เราจะไมเห็นคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เปนคนสําคัญของชาติไดอยางไร ตอง
เทิดทูน ตองใหกําลังใจถึงจะถูก
การใหกําลังใจ พอพูดอยางนี้ก็ระลึกถึงพระทานไปใหกําลังใจกับคุณสนธิ แลว
ทางนูนก็ตอวามา พระทานลําเอียง วาอยางนั้น ไปใหกําลังใจคุณสนธิเขาวาลําเอียง
ความหมายก็อยากจะใหไปใหกําลังใจกับพวกรัฐบาลนั่นแหละ เราก็บอก เราไมลําเอียง
พระเหลานี้ไปก็ในความรับผิดชอบของเราอยูแลว สมควรที่จะไปใหกําลังใจสําหรับผูดี
เราก็อนุโลมใหไป ครั้นไปมาแลวเขาก็หาวาพระเหลานี้ไปใหกําลังใจนั่นคือวาลําเอียง
ไปใหกําลังใจคุณสนธิ เปนแตเพียงเขาไมบอกวา ไมเห็นไปใหกําลังใจเขาบาง เราเลย
บอกทันทีวาใหกําลังใจทุกอยาง เราไมลําเอียง
ถาสมมุติวาทางรัฐบาลทําดีมีความดีความชอบอะไร เราจะใหกําลังใจทั้งนั้นพระ
เรา ดีไมดีเราจะเปนหัวหนาไปใหกําลังใจ เราไมลําเอียง เราบอกอยางนี้ ใครควรติเรา
ติ ควรชม ชม มันไมมีเหตุมีผลอะไรเลย เอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาเหยียบ
ย่ําทําลายประชาชนราษฎรทั้งประเทศมีอยางเหรอ มันฟงไมไดนะ รัฐบาลที่ทําอยูทุก
วันนี้ เราพูดจริงๆ มันฟงไมไดดูไมได แงไหนๆ มีแตบีบแตบังคับ เอยถึงรัฐบาลไมได
แย็บถึงรัฐบาลไมได เพราะเหตุไร
เพราะรัฐบาลไปทําปูยี่ปยู ําอะไรมากมาย จนกระทั่งสมบัติเงินทองขาวของของ
คนทั้งประเทศเขาเสียหายมาก เขาก็พูดถึงเรื่องความเสียหาย เพราะเหตุผลกลไกอะไร
แลวเปนความผิดที่ตรงไหน ไมไดผิด ผูทําผิดตางหากที่จะยอมโทษ หรือไมยอมโทษ
จะนิ่ง เขาก็ไมไดเอาโทษ เขาเลาเฉยๆ ดีที่เขาไมไดไปจับรัฐบาลมาติดคุกติดตะราง เอา
เงินของคนทัง้ ชาติไปปูยปี่ ูยําหาอะไร ไลเบี้ยเขาไป จับรัฐบาลเขามาติดคุกได คุกใส
รัฐบาลไมไดเหรอ รัฐบาลเปนเทวดามาจากไหนถึงจะรับความผิดของตนไมได เหนือ
กรรมไปไหน เหนือเรือนจําไปไหน เขาก็ไมไดเอาโทษเอากรรมอะไร เขาพูดธรรมดา
ทําไมจึงวาเปนพิษเปนภัยจะมาฆาเขาละ นี่มันผิดมาก ผิดสองชั้นสามชัน้ พวกนี้ แลวมี
อะไรตอไป
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันพุธ ชื่อเรื่องวา
พระมาโปรด
เคยมีพระผูใหญ (ไมใชใหญโดยสมณศักดิ์) เคยกลาวไววา พระสงฆผปู ฏิบัติ
ตามธรรมตามวินัยของพระพุทธเจาจริงๆ ในปจจุบันยังคงมีเหลืออยูเพียง 1 เปอรเซ็นต
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การปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหเจริญรอยตามนี้
เทานั้น
ขอใหทานผูชมพิจารณาจากคัมภีรพระไตรปฎกเอาเองก็แลวกัน
การยังโลกใหเกิดความสงบรมเย็น การชี้ทางพนทุกข การขนสัตวใหพนจากภัย
ในวัฏสงสาร ถือเปนหนาที่ของพระสงฆผูปฏิบัติตามธรรมตามวินัยของพระบรมศาสดา
ดังนั้น เมื่อหมูชนใดกําลังตกอยูในมหันตทุกข มหันตภัย หรือเกิดความไมสงบขึ้นใน
หมูชนอันจะเปนเหตุใหเกิดการจองลางจองผลาญ จองเวรจองกรรมกันอยางไมรูจักจบ
จักสิ้น พระสงฆสาวกจึงตองออกมาทําหนาที่เพื่อยังประโยชนเกื้อกูลแกหมูช นนั้นๆ
ดังที่เกิดเหตุความขัดแยงในหมูชน 2 กลุมใหญขนึ้ ในบานในเมืองเรา ฝายหนึ่ง
เปนผูมีอํานาจในรัฐบาลกับอีกฝายหนึ่งเปนประชาชนจํานวนมาก ซึ่งเหตุการณดังกลาว
มีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากไมมีการระงับภัยเวรนี้เสียใหทันเวลาก็
แนนอนวาในที่สุดก็จะตองเกิดเหตุการณนองเลือดขึ้นในแผนดินอยางแนนอน แลว
ความเสียหายก็ยอมตกแกแผนดินไทยอันเปนที่รักของเรานั่นเอง
ดวยความเมตตาของ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน” อยางลนโลกลนสงสาร
หลวงตาทานจึงมอบหมายใหพระสงฆวัดปาจํานวน 500 รูปนําหนังสือตนฉบับเจริญพร
มาถึงศิษยทงั้ สอง คือ “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรี และ “นายสนธิ ลิ้มทอง
กุล” เพื่อขอบิณฑบาตใหเขาพบเพื่อทําความเขาใจอันดีตอกัน ณ วัดปาบานตาด ใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 16.00 น.
โดยเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่สํานักงานหนังสือพิมพ
ผูจัดการบานพระอาทิตยจึงเหลืองอรามไปดวยสีจีวรพระสงฆ เสียงสวดมนตใหพรของ
พระสงฆเพือ่ เปนขวัญกําลังใจ และเพื่อความเปนสิริมงคลแกคุณสนธิและคุณสโรชา
พรอมดวยทีมงานผูจัดการทุกคน จึงดังกระหึ่มกองไปทั้งสํานักงานบานพระอาทิตย
คุณสนธิและคุณสโรชา ไดกมลงกราบรับพรพระสงฆผูเปนครูบาอาจารย พรอม
กับกลาวตอบรับคําขอบิณฑบาตของหลวงตาโดยไมมีขอ แม ทางดานนายกรัฐมนตรีก็
มอบหมายใหโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงทางสื่อของรัฐบาลวา จะตองเขา
ไปกราบนมัสการหลวงตาที่วัดปาบานตาดอยางแนนอน แตจะเปนวันใดหรือเวลาใดนั้น
จะกําหนดใหแนนอนอีกครั้ง
ประชาชนทั่วประเทศที่มหี ัวใจเปนธรรม ตางนอมจิตนอมใจอนุโมทนาสาธุการ
ตอความเมตตาธรรมของพระสงฆสายวัดปาทั้ง 500 รูปอยางถวนหนา
จะมีก็แตไอตัวปวนเมืองทั้งหลายที่ไมเห็นแกความสงบของบานเมืองเทานั้น ที่
พวกมันมองพระสงฆทอี่ อกแสดงความเมตตาวา เปนพวกม็อบพระเขามากอความไม
สงบ ยิ่งไอสกปรกปากมอมที่จอ รายวันทางหนาจอทีวีนั่นดวยแลว มันยิ่งออกมาดากราด
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หลวงตามหาบัวอยางเสียๆ หายๆ (หลวงตา เดีย๋ วพักไวกอน ที่วามาดาหลวงตาบัวนั้น
ใครมีโคตรแซกี่โคตรแซใหดามาเลย หลวงตารับไดสบาย ตกไปไดสบาย เทานั้นแหละ
หลวงตาเพื่อประโยชนแกโลก จะวาอะไรวามาเถอะ ขอใหเปนประโยชนแกโลกหลวงตา
เปนที่พอใจ สวนเขาจะสับจะยําอะไรหลวงตาใหยําไปเลย ขอใหไดประโยชนมาสูโลก
เปนความสงบ หลวงตาเปนที่พอใจ เอามีอะไรวาตอไป) ดามาวามาก็เหมือนน้ําหยดลง
บนใบบัวมันก็กระเด็นไปโดนมันเองละครับ (เดี๋ยวตีปากเอานะ มันปากเปราะ)
มันยิ่งออกมาดากราดหลวงตามหาบัวอยางเสียๆ หายๆ มันปรับอาบัติหาวา
พระสงฆทั้งหลายนี้ไมใชพระ
ไดทราบมาวาทานส.ส.พรรคไทยรักไทย “ร.ท.กุเทพ ใสกระจาง” ไดออกมาสั่ง
สอนตักเตือนพระคุณเจาสายวัดปาทั้งหลายดวยเชนกัน คือไดกลาววา “การดําเนินการ
เชนนี้ของพระปาไมเหมาะสมอยางยิ่ง ผูที่เปนพระสงฆนั้น เราตองถือวาเปนผูทรงศีล รู
ผิดรูถูก ยิ่งเปนพระสายวัดปาดวยแลวยิ่งตองคํานึงถึงปญหาที่จะทําลายความสงบสุข
ตองระมัดระวัง อยาแสดงออกถึงความไมสมดุล โอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง เห็นชัดวา
พระในเมืองไทยขณะนี้มี 2 พวก คือที่ยึดติดกับกฎหมายบานเมือง เคารพคําสั่งของเถร
สมาคม กับพระปาที่ระยะหลังไมยอมรับกฎหมายของคณะสงฆ ผมหวงวาพระพวกหลัง
นี้จะตกเปนเครื่องมือทางการเมือง จึงอยากเรียกรองใหพระผูใหญที่ดูแลพระปาเหลานี้
เคารพกฎหมายบานเมือง อยาทําตัวเปนปญหาเสียเอง”
หลวงตา ใครเปนคนทําลายกฎหมายอยูเวลานี้ พระทานไมไดทําลายกฎหมาย
นะ ทานรักษาธรรมวินัยอยางเขมงวดกวดขันตางหาก ทานไมไดทําลายอะไร ที่วาทาน
ลําเอียง ทานลําเอียงที่ตรงไหน ใครที่ดีทานก็สงเสริมตางหาก ถาใครดีทานสงเสริม นี่
เราก็ไดตอบไปหนหนึ่งแลว ทางฝายรัฐบาลมาวาเรานี้ลําเอียง ไมลําเอียง เวลานี้รัฐบาล
กําลังถูกตําหนิติเตียน ถารัฐบาลปรับตัวใหเปนคนดีขึ้นมาแลว หลวงตาจะไปใหกําลังใจ
เอง เราวางั้น เอนเอียงที่ไหน ยกพระไปใหกําลังใจเลย จะใหกําลังใจฝายไหนก็ตองให
ไปดวยความเปนธรรม ไมไดเอนเอียงไปไหน ถาฝายไหนดีเราจะไปใหความเปนธรรม
สมมุติอยางรัฐบาลนี้ปรับปรุงตัวเองใหดีเขากับประชาชนได เราจะเปนหัวหนา
พระเณรทั้งหลายในสายวัดปา สายพอแมครูจารยมั่น จะยกทัพไปใหกําลังใจเลย เราไม
ลําเอียง เราอยากฟงแตความสงบรมเย็นของประชาชน มาจากทางรัฐบาลกับประชาชน
เขากันได ฟงเหตุฟงผลของกันและกัน สมานเปนความสงบรมเย็นได เราตองการอยาง
นี้เทานั้นเอง เอา มีอะไรวามา
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ผูกํากับ ตอนะครับ ครับ...พระที่ยดึ ติดกับกฎหมายบานเมือง กับพระที่ยึดติด
ทานกุเทพมองวาพระฝายไหนคือศิษยสาวกของ
กับคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
พระพุทธเจากันละครับ??
ณ. หนูแกว
หลวงตา อันนี้ก็ถูกตอง เพราะฉะนั้นจึงพูดยันๆ เลย เราพูดอยางยันเลยเรา
กฎหมงกฎหมายกฎหมอยอะไรเราไมเคารพถาไมถูกตองตามธรรม ยิ่งกฎหมอยไม
เคารพเลย อยางที่ตั้งขึ้นมามหาเถรสมาคม นี้เราก็บอกตรงๆ เลย มันเอาตั้งแตตัวพิษ
ตัวภัยเขามาในวงมหาเถรสมาคม หัวหนาใหญมันก็เปนมหาโจรเขามาเปนหัวหนาอยูที่
มหาเถรสมาคม ทางพระผูทรงศีลทรงธรรมไมยอมรับ เราบอกตรงๆ ไมปฏิบัตติ าม
เราจะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เทานั้น
อะไรที่มาทําลายหรือเปนการ
กระทบกระเทือนตอธรรมวินัยเราไมปฏิบัติตาม วางี้เลย นี้เราเคยพูดแลว พูดตาม
หลักธรรมหลักวินัย พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เราพูดตั้งแตออกบวชจนกระทั่งปานนี้
เราไมเคยลดละปลอยวางเลย แตขี้หมูราขี้หมาแหงใหเรา สรณํ คจฺฉามิ เราสรณังไมลง
นอกจากหมาเทานั้นมันจะไป สรณํ คจฺฉามิ เห็นขี้อยูที่ไหนหมาวิ่งใส มันจะ สรณํ คจฺ
ฉามิ ไดพวกหมา คนนี้ไมละ ยิ่งพระดวยแลวไมเลยเชียว เอามีอะไรวามา
(การตูนจากนสพ.มติชน เขาวาดเปนคนรูปหนาเหลี่ยมๆ แลวเขียนวา ทุกเย็น
วันศุกร แลวก็มีเสียงครางฮือๆ ) หมายความวาไงเราไมรูเรื่อง (หมายความวาทุกเย็น
วันศุกร คนหนาเหลี่ยมเขาก็จะครางฮือๆ สาเหตุที่ครางฮือๆ มีดังตอไปนี้ครับ เขาวาด
เปนคนหนาเหลี่ยมกําลังเตนขึ้นเตนลงแลวรองวา โอย อยากใหจบเร็วๆ จัง ไอจกุ เด็ก
ขางบานสงสัยเลยถามวา ละครทีวีเรื่องอะไรรึลุงนายกฯ ลุงนายกฯก็บอก ไมใชละคร
แตเปนรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรของคุณสนธิตางหาก)
เราเห็นการตูนเราอดหัวเราะไมไดนะ เอาละเขาใจ กัดไปหมดละ กัดดะเลยพวก
นี้ การตูนมันก็กัด เราเลยหัวเราะการตูนเขากัดกัน หนาเราไมเห็นเขาเขียนบาง หนา
หลวงตาบัวเขียนไดเลย ในโลกธาตุนี้ไมเคยหวั่นกับอะไร
ทองคําวันนี้ ๓ บาท ๑ สลึง เห็นไหมไดทกุ วันๆ นี่ก็เพื่อซึมซาบเขาคลังหลวง
ของเรา เราพยายามขวนขวายตลอดเวลาเพื่อชาติ ลูกหลานไทยเรา จะเปนอะไรเรา
ยอมรับหมดขอใหเราไดทองก็พอ ใครจะวาอะไรวาไปเถอะ ขอใหไดทองมาเรื่อยๆ ก็
พอใจเรา ไมสนใจกับอะไร สนใจแตทองอยางเดียว เขาจะวาอะไรเฉยเลย ขอใหเอามา
ทอง ทองเราเดี๋ยวนี้ประเภทน้ําไหลซึมได ๑๘๗ กิโล ๓๒ บาท ๙๐ สตางค แลว ถาไม
พูดอยางนี้อนั นี้ไมไดเลยนะ นี่ก็ไดขนาดนั้น ทองของเลนเมื่อไร กิโลหนึ่งเทาไร (เกือบ
หกแสนหาเจาคะ) นั่นตั้งหกแสนกวา
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(ชลบุรีถวายสถานีวิทยุเครือขายของเสียงธรรมเพื่อประชาชน
อ.บางละมุง
ทดลองออกอากาศวันเสารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เปนตนมา พรอมรับภาระ
คาใชจายของสถานีตลอดไป พรอมกันนี้ขอนิมนตรับผาปาตามแตวันเวลาหลวงตาจะ
สะดวกเมื่อลงกรุงเทพแลว)
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

