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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เย็นดวยอํานาจเมตตาธรรม 
 ทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอม ๑๘๘ กิโล ๕ บาท ๗๑ สตางค ถารวม
กับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบคลังหลวงแลวนั้นเปน ๒๒๕ กิโล ๓๘ บาท ๖๐ สตางค  หาก
เราไมมีประเภทน้ําไหลซึมนี้ก็ ๑๑ ตนั ๓๗ กิโลคร่ึงเทานั้นตายตัวไปเลย หยุดเทานั้น 
แตนี้พอมีประเภทซึมเขามานี้ก็ เดี๋ยวนี้เปน ๑๘๘ กิโล ๕ บาท ๗๑ สตางคแลวนี่ เพิ่ม
เขามาเรื่อยๆ เราเปนหวงคลังหลวงของพี่นองลูกหลานไทยเรา เปนโอกาสที่ควรจะได
ในระยะนี้เราก็อยากใหได ไมมากก็ใหได นอยก็เอา เรียกวาเปนประเภทน้ําไหลซึม เอา
ใหญไมไดเอาซึม เอาจนได นี่ก็ ๑๘๐ กวาแลวเห็นไหมละ ไหลเขามาซึมเขามาเรื่อย 

โลกเขาถือกนัที่ทองคํา ประเทศไหนที่มีทองคาํมากประเทศนั้นพวกเงินอะไรๆ 
สูงทั้งนั้น ถาทองคํามีนอยเงินก็นอย คาลดลงๆ เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามอยากใหได
ทองคํามากๆ เพื่อชาตไิทยของเราจะไดแข็งขึ้นเรื่อยๆ เชนเงินดอลลารกับเงินไทย ถา
เรามีทองคํามากขึ้นๆ ดอลลารตองลดลงมา เงินไทยแข็งขึ้น เปนอยางน้ันนะ เขาถือ
ทองคําเปนหลัก สมบัติของโลกวัดกนัที่ทองคํา เอาทองคําเปนหลักเลย ไดตั้ง ๑๑ ตนั
เปนของงายเมื่อไร ไดตั้ง ๑๑,๐๐๐ กิโลทองคํา 

เรายังพูดตอนเราตายนี่ ในพินัยกรรมมีเราไมไดอานดูอีก อยูในตูนะ พินัยกรรม
ที่เราเขียนไวเรียบรอยเอามาอานในงานศพของเราวา เงินที่ไดจากทานผูบริจาคในงาน
ศพของเรามีเทาไรๆ คําพูดของเราดูวาจะเอาไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงวางั้นนะ แตนี้
ยังสงสัยวาหรือจะนําเขาสูคลังหลวง เพราะวานําเขาสูคลังหลวงทองคําก็ไดเงินกไ็ดใช
ไหมละ มีอยูสองแง แตยังไงก็เขาคลังหลวง เราคิดอยางน้ัน เราชวยโลกชวยจนหมด 
เรียกวามอบหมดทั้งตัวเลย ตายแลวก็มอบ เงินที่เขามาบริจาคทานเราไมใหไปสราง
สุรุยสุรายประดับประดาศพหลวงตาบัว เสียเงินไปเทาไรเกิดประโยชนอะไร หรูหรา
ฟูฟาไมเกดิประโยชน หลักธรรมเปนอยางน้ันนะ ทานไมฟูฟา ทานจะเล็งผลเล็ง
ประโยชน 

เราตายไปแลวสมบัติเงินทองที่เขามาบริจาค อันนี้จะเปนประโยชนแกผูยังมีชีวิต
อยู เอานําเขาคลังหลวง อันนี้เปนประโยชนตอไฟเทานั้น เอาไฟมาเผาเทานั้นแหละ เรา
พูดไวแลวนี่ พินัยกรรมเปนอยางน้ัน จะแยกวาที่เราเขียนในพินัยกรรม ซื้อทองคําหรือ
วาจะมอบเงินนี้เขาคลังหลวงไมทราบนะ ถาพินัยกรรมบอกวาเงินมอบเขาคลังหลวง ก็
ตองเขาคลังหลวงเลย ถาวาซื้อทองคํากต็องไปซือ้ทองคํา เราลืม ไมไดอานดูอีก
พินัยกรรม 
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เมื่อวานนี้ไปบานแพงก็ไปทําประโยชน ก็อยางน้ันแหละ เพราะจวนที่จะไป
กรุงเทพ เรงทําอะไรๆ ใหเรียบรอย วันนี้วันที่ ๓๐ แลวนี่ วันที่ ๒ กไ็ปอํานาจเจริญ 
วันที่ ๓ อยู วันที่ ๔ กลับมา วันที่ ๕ ที่ ๖ อยู ที่ ๗ ก็ไปกรุงเทพ เราจะรีบไปดานน้ํา
หนาวสองดาน อันนี้เราชวยมาเปนประจําดูนาจะไมต่ํากวา ๘ ป เราไปสรางตึกใหญให
โรงพยาบาลหลมสัก ยาวถึงทางแยกเขาครัว จากนูนมานี้ กวาง ดูเหมือน ๑๕ ลาน เงิน
แตกอนแพงกวาเดี๋ยวนี้นะ คือที่นั่นมันเปนสระใหญ แลวที่ก็จํากัดเสียดวย จะออกไปที่
ไหนเขาก็ไมมีขายให มีจํากัดและมีสระใหญอยู ตึกไมพอกนักับคนไขจะทําไง เขากม็า
ขออยากไดตกึ ไดแลวจะสรางที่ไหนละเพราะมันแนนหมดแลว ที่บริเวณเขาก็ไมขาย ก็
ยังเหลือแตสระน้ีเทานั้น ตกลงเอา สระก็สระ 

ขนดินมานี้ดูจะภูเขาทั้งลูก มันใหญจริงๆ นะสระนี้ ถมหมดเลยเต็มเอี๊ยด 
รถแทร็กเตอรวิ่งทับแนนปงแลวก็ปลกู นั่นของเลนเมื่อไร นี่เราทั้งน้ันนะจายทั้งหมดเลย 
ถมสระนี้เราอยากจะวาภูเขาทั้งลูกเลย มันสระใหญ ถมแลวกเ็อารถแทร็กเตอรมาทับให
แนนปงเหมือนดินธรรมดาเลย เทไปเรื่อยทับไปเรื่อยจนกระทั่งพอ ถาไปทับทีเดียวกลัว
มันไมแนน ทับเปนระยะแลวก็เอารถมาไถทับๆ กัน ขนมาๆ แลวก็ทบั แนนปงเลย 
สรางจากนี้ถึงโนนเลย ทั้งหมด ๑๕ ลาน เราสรางให ๓ ชั้น ชั้นที่ ๓ กลายๆ มีถังอะไร
อยูขางบน ที่ใชจริงๆ มีสองชั้น 

นั่นละที่วาดานนั่น เวลาเราไปดูตลอด เห็นพวกผูยาผูหญิงเขาอยูดานนั่นเขามา
ขายอะไร เราจอดรถดู ใหซื้อเขาจากนั้นเสียกอน เอาแคนั้นกอน ซื้อเอาของเล็กนอย
แลวใหเขาแลวไป ไปมาดูเร่ือยๆ สุดทายซื้อใหเงินแตไมเอาของ จากน้ันมาเลยสงตั้งแต
นั้นนะ พ.ศ.เทาไรนาสรางตึก ตั้งแตโนนมาจนกระทั่งปานนี้ เดือนละหนๆ สวนปจจัย
ใหครอบครัวละแตกอน ๖๐๐ เดี๋ยวนี้เพิ่มอีกหนึ่งรอยเปน ๗๐๐ ขาวสาร ๑๒ กิโล 
ครอบครัวละถุงๆ สองดานนี้พอดกีับรถเรา รถเราบรรทุกหนักไดอยู ตั้งแตนั้นมา
จนกระทั่งปานนี้เดือนละหนๆ ตลอดเลย 

อยางเราจะไปกรุงเทพเราก็รีบไปสงเขาเสีย พอกลับมาจากกรุงเทพแลวก็ไปสงที
หนึ่ง เพราะไปกรุงเทพชวงนี้ทุกปมันยืดยาว รวมเดือนๆ กวาจะไดกลับมา เราไปสงเขา
ปบตอนนี้แลวกลับมาก็พอดีสงอีก เปนอยางน้ันเรื่อยมา นี่ละอํานาจแหงความสงสารพี่
นองทั้งหลายดูเอานะ ความสงสารเปนอยางน้ัน อํานาจเมตตา อยางนอยนาจะ ๘ ปแลว
มั้งที่สรางตึกหลังนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ สงทุกเดือนๆ เลยตลอดมา สงสาร 

ที่วาเขาขายของตามดาน มีแตซื้อไมเอาของ ทีแรกเอานิดหนอยแลวใหเขา
เทานั้นๆ ครั้นตอมาเลยไมเอาของ ซื้อๆ ทกุวันนี้ก็เหมือนกนั ดอกไมมีเทาไรๆ ใหเขา
นับ มีกี่พวง เขาขายพวงละเทาไร ใหพวงละเทานั้น ดูเปนพันๆ นะ ดอกไมเขาเตรียมไว
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สําหรับเรา เขาไมไดขายที่ไหนแหละ เขาก็รูเวลาเราจะไปชวงไหนๆ เพราะเราไปไมคอย
เคลื่อนคลาด พอถงึเดอืนปบเปนเวลาจะไปเขาก็เตรียมดอกไมไว ดอกไมบาง ขาว
หลามบาง ซื้อหมดเลยแตไมเอา อันนี้เทาไร ดอกไมจํานวนเทานั้นใหตามนั้นๆ ไมเอา
ดอกไม แลวขาวหลามเทาไร มีกี่บั้ง บั้งละเทาไรๆ ใหหมดแตไมเอา เขายังจะจับมาใส
รถ ไมเอา บอกแลวนี่นะ เดี๋ยวปาเขาปานะ ดุเอา ก็บอกวาไมเอาแลวเอามาทําไม เขา
บอกอยากใหเอาไปฉัน อยูนี่ก็มีปากเหมือนกัน บทเวลาจะตอบ มีปากแตเราเหรอเราวา  
ไมเอาเลย เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ัน 

แตละเที่ยวๆ ดอกไมหลายๆ พัน สองดาน ขาวหลามมีดานสุดทายโนน ดานนี้
ไมมี สําหรับดอกไมมีทัง้สองดาน ใหอยางน้ันละ ใหดวยความเมตตาตลอด เราอยาก
ใหทานทั้งหลายมาดูหัวใจนี้วางั้นเลย ไมใชคุยนะ ก็มันจาครอบโลกธาตุ นี้พูดใหลูก
ศิษยลูกหาฟง เร่ืองจะวามาโอมาอวดอยามาคิดนะสิ่งเหลานั้น เราไมไดโออวดตอผูใด
ทั้งน้ัน เราทําดวยความเมตตาลวนๆ ตามหลักความจริงไมไดเคลื่อนคลาด บอกงั้นเลย 
เปนอยางน้ันละอํานาจความสงสาร มีเทาไรกวาดออกหมดๆ ที่จะเขามานี้ไมนะ ได
เทาไรกวาดออกๆ กวาดออกตลอดเวลาเลย 

ทานวา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจามีพระเมตตามหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทําประโยชนใหแกโลกหาประมาณไมไดเลย หิตาย สพฺพปาณินํ 
ทําประโยชนใหแกโลกหาประมาณไมไดเลย อํานาจความเมตตานะนั่นไมใชอะไร ออน
นิ่มไปหมดเลย อยางกิริยาที่แสดงเหลานี้นั้น เปนกิริยาของธรรมทั้งน้ัน จะเด็ดจะขาดดุ
อะไรๆ นี้มแีตธรรมออกทั้งนั้น ไมไดมีกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายจะแทรกออกมาดวย
เลย ไมมี เราจึงพูดไดชดัเจนจากหัวใจเรานี้ออกมา กิริยาของเราที่ใชกับโลกนี้ไมมีภัย
ไมมีพษิ มีแตคุณลวนๆ คือเปนธรรมลวนๆ ที่ออก ไมวาจะดุดาวากลาวเด็ดอะไรๆ ก็
ตามมีแตธรรมลวนๆ ทั้งนั้น ไมมีกีเลสมาแฝงเลย เพราะฉะนั้นกิริยานี้จึงไมเปนภัยแก
โลก เปนคุณทั้งหมดเลยที่แสดงออก 

เพราะอํานาจของเมตตาธรรมมันออนนิ่มไปหมด ความบริสุทธิ์ของจิตกับ
เมตตาธรรม ประหนึ่งวาเปนอันเดียวกัน มันนิ่มเหมือนกันไปเลย แตกอนเราก็ไมเคย
เปน บทเวลามันเปนขึ้นในใจนี้ไมบอกหรือไมถามใคร มันก็รูอยูอยางเต็มหัวใจจะไป
ถามใครหาอะไร นั่น นี่ละพระพุทธเจาไปไหนโลกถึงไดเย็น เย็นดวยอํานาจเมตตาธรรม 
แตพระพุทธเจากับสาวกตางกัน ภูมิของสาวกกับภูมิของพระพุทธเจานั้นตางกันมาก 
แตยังไงก็ตามเรื่องเมตตาธรรมนี้มีมาพรอมกันเลย ตามแตนิสัยวาสนาจะสงเคราะหได
มากนอยเพยีงไรเทานั้น สวนมีมีดวยกัน มีอยูภายในใจ แตถาไมมีเครื่องแสดงออกเปน
เครื่องสนองความเมตตานั้น ความเมตตาก็มอียูนั้นละ 
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เราทําทุกอยางตอโลกเราไมมีพษิมีภัยเลยนะ ไมมี จะกิริยาแสดงออกทาใดแบบ
ใดก็ตามไมมีภัย การแสดงออก จะเปนการคัดคานตานทานอยางน้ีก็เหมือนกัน คัดคาน
ดวยความถูกตอง ตานทานทุกอยางดวยความถูกตอง ไมไดผิด ผูที่ฝนเขามาเปนผูผิด 
แลวเขาก็หาเร่ือง อยางทกุวันนี้ก็ไดยนิ แตเราไมเคยสนใจกับปากอมขี้นะ เพราะปากนี้
ปากอมธรรมมันตางกัน ปากอมธรรมจะชี้แจงแสดงบอกตัง้แตส่ิงที่ถกูตองดงีาม ปด
ออกในสิ่งไมดีทั้งหลายเทานั้น เรียกวาปากอมธรรม ปากอมขีห้าแตเร่ืองสกปรกรกรุงรัง
มาใสที่สะอาดใหมัวหมองไปตาม สุดทายก็คือตวัเองละสรางฟนสรางไฟ สรางความ
สกปรกใสตวัเองทั้งหมดเลย 

ไปกลาวหาทานอะไรก็มันคนละแบบนี่ แบบหนึ่งแบบดี แบบหนึ่งแบบชั่ว จะ
เอาเขากันไดยังไง ทํายังไงกไ็มเขา แตกอนไดยนิ เขาวาหลวงตามาเลนการบาน
การเมือง ทางนี้ก็ตอบผางไปเลย การบานการเมืองอะไร การไหนมีแตสวมแตถานเต็ม
บานเต็มเมือง เราเอาอรรถเอาธรรมเปนน้ําที่สะอาดเขามาชะลาง จะเรียกวามาเลน
การบานการเมืองอะไร การบานการเมืองมันวิเศษวิโสมาจากไหน เปนสวมเปนถานทั้ง
โลกน่ีนะ ธรรมนี้เลิศโลกมาแตไหนแตไรแลว เอามาชะมาลางใหสะอาดสะอานวาเปน
เลนการบานการเมืองเหรอ เราก็วางั้น จากน้ันมาเลยเงียบเลย ไมไดวาการบาน
การเมือง 

กน็ี้ไมไดมีการบานการเมือง เร่ืองของธรรมลวนๆ ออกมาสอนโลกสงเคราะห
โลก เราไมไดมีความสกปรกจากการแสดงออกของเรา เพราะฉะนั้นจึงจะดึงเราไปหาวา
เลนการบานการเมืองการสวมการถานไมได เขาใจไหมละ มีเทานั้นละวันนี้ เอามีอะไร
วามา ตอไปนี้ก็หยุดแลว เทศนเทานั้นนะ วันนี้ไมเทศนมาก 

ผูกํากับ มีการตูนครับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เมื่อกอนนี้เขามีเปนรูปตาํรวจ
อุมประชาชน แลวก็มีเด็กเกาะขาตาํรวจ ทีนี้หนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตอนนี้
การตูนเขาเอามาลง กลายเปนตํารวจหายไป มีเด็กกับประชาชนที่ถูกอุมวางอยูนอนอยู 
นี่ประชาชน เด็กก็เลยพูดขึ้นมาวา “พอ ตํารวจที่อุมพอหายไปไหน” พอก็เลยตอบวา 
“ไปฟองสนธิ” คือไปแจงความฟองสนธิเนี่ยฮะ (เขาถามไหมละ ฟองสนธิเพราะอะไร) 
ไมมีตอครับ (ถายังงั้นตาํรวจนี้ก็ลอยลมละซิ ไปหาฟองเขาไมมีเหตุมีผลอะไร ฟองกนั
หาอะไรเขาใจไหม) เจานายเขาสั่งใหไปทํา ตํารวจก็ไปทําตามคําส่ังเจานาย 

(คุณสนธิไปทําอะไรให เจานายเขาถึงส่ังมาใหจับ) ก็ตามที่เขาไปพูดให
ประชาชนมาฟงกันมากๆ เจานายเขาก็ตกใจกลัว เลยไปแจงความไวกอน (เออ เขา
เคียดแคนอยางงั้นนะ เขาจับไมใหพูดเร่ืองเขา เขานั้นทําไดทุกอยางใชไหม แตคนจะ
พูดถงึเร่ืองความผดิพลาดของเขาพูดไมได เขาจะมาจับคุณสนธิ ถาเปนเราเปนนายคุณ
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สนธิ เราจะบอกสนธิใหไปจับพวกเปรตมากๆ นี้ใหหมด บานเมืองเราจะสงบรมเย็น 
เราจะวาอยางงั้นละ เอาละแคนั้นพอ มันก็มีแงจะฟดกันตรงนี ้ออกมามันรูทันทีเลย พอ
แย็บออกมามันรูทันทีๆ นอกจากจะพูดหรือไมพดูเทานั้น) 

ใครจะไปเชียงใหมเดี๋ยวจะบอกวิธีการไปเครื่องบินฟรีครับ (เอาวาไป) เขาบอก
วา “ฟรีทุกเที่ยวบินจริงๆ อดีตลูกทพัฟาอยางผมยืนยัน บาทเดียวก็ไมเสียจริงๆ” ลูก
ทัพฟาคือทหารอากาศครับ นี่เขาบอก “เปดตัวครั้งแรก บินฟรีทุกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ 
เชียงใหม ใหบริการแกประชาชนทั่วไป (ที่นามสกุล ชินวัตร)” 

หลวงตา เหรอ เอาละขี้เกียจพูด เราก็ฟงไปเหมอืนประชาชนทั่วๆ ไปแหละ เอา
ละพอ เราฟงเหมือนประชาชนทั่วๆ ไปเขาฟงกัน ถาฟงแยกออกจากนั้นมาแลวไมได 
มันจะเกิดเหตุ เอาละ มีเทานั้นละนะ ถาทําอะไรไมดีเขากม็าทําประชดใหเห็นอยางนี้
แหละ ไปดูเอา เร่ืองการตูนมีแตเร่ืองประชดๆ ใหรูตัวๆ นั่นเอง การตูนเขาออกมานี้
เปนการประชดใหรูเนื้อรูตัว ทําผิดอะไรควรจะแกไขดัดแปลงความหมายวางั้น 

เอะ ดูเหมือนเห็นการตูนเรามีบางไมใชเหรอ (เมื่อวานนี้ไงฮะ) เวลาไหนก็ตาม
ดูเหมือนเคยมีการตูนเราบางไมใชเหรอ (มีครับที่เอาไปประหารนะฮะ) เออ การตนูเขา
บอกวา หลวงตา วางั้นนะ ใหเอาไปประหาร คือเอานายวิษณุ เครืองาม ไปประหาร เขา
บอก หลวงตา เขียนไวขางบน “เอาไปประหาร” วางั้นนะ แลวทางวิษณุเขาบอกวา 
“ประหารแตผมคนเดียว หมอนั่นละ” ทางนี้ก็เลยตอบขบขันเปนการตูนดวยกัน “รอ
วันพูก” เราเลยตอบไปเดี๋ยวนั้นเลย บอกวา “รอวันพูก” เขาใจไหมวันพูก ถาวารอวัน
พรุงนี้มันสํานวนธรรมดาไมใชตลก ตองรอวันพกูเขาใจไหม มันก็เขากนัไดซิ ก็เทานั้น 
มีเทานั้นหรือ 

ผูกํากับ   อันนี้มาใหมเอี่ยมครับ ณ. หนูแกวครับ ขออนุญาตอานเลยนะครับ 
(เราฟงนี้ฟงเพื่อพิจารณาดูเร่ืองโลกสงสาร ควรชวยเหลือแบบไหนเราก็ชวยนะที่พูด
เหลานี้ เอาๆ วาไป) อันนี้คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวันพฤหัสบดี ชื่อเร่ืองวา 

แกวงเทาหาเสี้ยน ! 

 ทานผูชมคงจํากันได เมื่อเร็วๆ นี้ “พระธรรมวิสุทธิมงคล” หรือหลวงตามหาบัว  

ญาณสัมปนโน พอแมครูอาจารยวัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธาน ี ไดมีความวิตกกังวล
กับการกระทบกระทั่งกัน ระหวาง “นายสนธิ  ล้ิมทองกุล” ผูกอตั้งหนังสือพมิพผูจัดการ
และนายกรัฐมนตรี “พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวัตร” ที่อาจจะเปนเวรเปนภัยตอกนัไปอยางไม
มีที่ส้ินสุด และอาจบานปลายกลายเปนเหตุเดือดรอนที่จะตกแกแผนดินอันเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้หลวงตาทานจึงขอบิณฑบาตใหนายกฯสละเวลา
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ไปพบหลวงตามหาบัวพรอมๆ กับ “นายสนธิ  ล้ิมทองกุล” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2548 เวลา 15.00 น. 

ครับ...ทานที่ยังไมเขาใจก็ขอใหอานทวนซ้ําหลายๆ ครั้ง 

เมื่ออานเขาใจดีแลวก็จะเห็นวา หลวงตาทานไมตองการที่จะใหความแตก
สามัคคีตอกนัตองขยายวงกวางกลายเปนเรื่องเดือดรอนขึ้นในแผนดิน ทานตองการจะ
หยาศึก โดยถือเอาความเปนครูอาจารยมาวางตรงกลางวางั้นเถอะ คงไมใชเร่ือง
พระสงฆจะลงไปเลนการเมือง ดงัที่บางคนที่ไมอยากใหเกดิความสงบขึ้นในแผนดิน
กําลังเที่ยวปลุกกระแสอยูในเวลานี้ 

ขณะที่ทานนายกรัฐมนตรียังติดภารกิจอยูหลายประการดวยกัน จึงไมอาจ
เดินทางไปพบกับหลวงตามหาบัวตามเวลาที่กําหนดได ก็ไดแตฝากใหโฆษกสํานัก
นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงวา ทานนายกฯจะเขาไปพบหลวงตาอยางแนนอน แตจะ
เปนวันไหนเวลาใดนั้น ก็ตองดูวันเวลาที่เหมาะสมอีกคร้ังหนึ่ง 

ในขณะเดียวกันก็มพีระภิกษุผูเชิดชู “สมเด็จเกี่ยว” ไดโพสตขาวลงในเว็บไซต 
“ยุวสงฆ ดอทคอม” วา ยสสีภิกขุ ไดออกมาใหความเห็นกับกรณีดังกลาววา 

“นายกฯไมควรไปพบหลวงตามหาบัว เพราะไมใชผูที่จะไกลเกล่ียได ทางที่ดี
ควรเปนสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะ
เปนองคกรที่ถูกตองตามกฎหมาย และเปนตัวแทนของพระสงฆทั้งประเทศอยูแลว” 

เขาเรียกวามือไมพายยังเอาเทารานํ้า 
เร่ืองความบาดหมางระหวางนายสนธิกับทานนายกรัฐมนตร ี ไมใชเพิง่จะเกิด

เมื่อวันสองวันนี้เมื่อไหร ในครั้งแรกการจัดเวที “เมืองไทยรายสัปดาห สัญจร” ไดมี
ผูเขารวมรับฟงเพียงไมกีร่อยคน พอมาจัดในครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ก็มีผูคนเพิม่ขึ้นเปนเรือน
หมื่น และเปนเรือนแสนตามลําดับ อุณหภูมิความขัดแยงยิ่งรอนแรงขึ้นเปนลําดับแทบ
จะเกิดกลียุคขึ้นในแผนดิน 

ในชวงนั้นทําไมละ เหลาผูเชิดชู “สมเด็จเกี่ยว” ทําไมไมออกมาเชิญทาน
นายกรัฐมนตรีใหเขาพบเพื่อสยบเรื่องไมใหบานปลาย แตพอหลวงตาทานออกมาให
เมตตาธรรมเพื่อตองการจะเคลียรปญหา ทําไมหมูพวกทานถึงเพิ่งตองออกมาแสดง
การคัดคาน ? 

ทานผูชมทั้งหลายลองดูเจตนาของพระฝายที่เชิดชู “สมเด็จเกี่ยว” กันบางเถอะ 

ดูซิวาสงฆฝายไหนที่รับใชนักการเมือง ขอความกรุณาอานทวนสักสองสามครั้งเถอะ 

การออกมาไขขาวเพื่อหวังเปดศึกชนกับฝายหลวงตามหาบัวในครั้งน้ี “ณ. หนู
แกว” ไดขอทราบวัตถุประสงคจากหลวงพี่ “พระมหาเดวิด” แบบตรงๆ ก็ไดความมาวา
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ทานไมไดเขยีนขอความนี้ขึ้นมาเอง แตเปนการเขียนของกลุมพระซุมวัดสระเกศ เมื่อได
ความเชนนี้แลวก็อยากจะถามกลับไปวา ปจจุบันหลวงพี่มหาเดวิดก็แทบจะหาวัดอยูจํา
พรรษาไมได จะหลบหนีไปอยูวัดใดที่ไหนพระฝายปกครองก็เที่ยวตามไปรังควานไม
เลิก 

ตามลางตามผลาญกันยังกะในหนัง !! 

เมื่อ “พระมหาเดวิด” ทานไดรับความเดือดรอนจนถึงขนาดนี้แลว มีไหมละที่ 
“สมเด็จเกี่ยว” ผูมีอํานาจลนในสังฆมณฑลจะใหความยุติธรรมตอทานบาง แมพระตอ
พระดวยกันทานยังไมคดิจะชวย แลวนับประสาอะไรที่จะมาหยาศึกระหวางคุณสนธิกับ
ทานนายกฯ 

เร่ืองศึกสมเด็จที่ยังไมจบ แตก็นับวาสงบตามสมควรดีอยูแลว เหลาผูเชิดชู 
“สมเด็จเกี่ยว” อยากจะเปดศึกกับวัดปาอีกรอบหรือยังไง ? 

ในระหวางน้ีขอใหตอบคาํถามตอพระสายเดียวกันใหไดเสียกอนเถอะ คําถามใน
หนังสือ “สมณศักดิ ์ : ฐานแหงอํานาจ” จะตอบสังคมเขาวาอยางไร การเลื่อนสมณศักดิ์
ใหพระใกลตัว ขรัวเจาทานไดใชหลักธรรมขอไหนมาพิจารณาจะ ?? 

และในไมชาไมนานนี้หนังสือประวัตศิาสตรเร่ือง “ศึกสมเดจ็ ภาค 2” ก็จะ
ออกมาวางแผงใหทานทั้งหลายไดอานศึกษา ความเปนมาเปนไปของการแยงชิงบัลลังก
อํานาจ เขาวากันวาหนังสือเลมนี้จะเปนหนังสือที่ขายดีเปนอันดับหนึ่งทุกแผงเลยทีเดียว 

ชวยแปลความคําวา “สมณะ” ใหฟงหนอยซิครับ !! 

     ณ. หนูแกว 

หลวงตา ก็เทานั้นแหละ ไมมอีะไร คือเราใหนายกฯกับคุณสนธิมา ก็คือเปน
ผูนําชาติดวยกันทั้งสองฝาย เราเปนอาจารยของทั้งสองฝาย อะไรที่มีความบกพรอง จะ
ควรสงเสริมประเภทใดๆ เราก็จะเชิญมาแลวพิจารณากัน เพื่อจะบําเพ็ญประโยชนให
ชาติของเรา ทั้งสองฝายนี้ไดบําเพ็ญเต็มกําลังความสามารถ บานเมืองของเราก็
เจริญรุงเรืองขึ้นไป เร่ืองราวก็มีเทานั้นละเขาใจเหรอ ไมไดมทีี่วาทานทั้งสองนี้ทะเลาะ
กัน เพราะทั้งสองทานนี้เปนผูนําแผนดินไทยดวยกัน ในฐานะที่เราเปนอาจารยที่เราเชิญ
มาระหวางลูกศิษยกับอาจารย เชิญมาพบกันมีขอผิดที่ตรงไหน ก็มีแตความเปนมงคล
ทั้งนั้นเขาใจหรือยังละ เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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