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ไมทราบเหตุผลอะไรจึงมาโจมตีหลวงตาบัว
ผูกํากับ
เรื่องเกิดที่อดุ ร หมาวิชัยที่หลวงตาวา
หลวงตา
อานไปเลยใหคนไดทราบทั่วโลก เราตาฟางอานไมคอยชัด เรียก
หมอวิชัยหรือหมาวิชัยเราก็ไมรู อานออกมากระทบที่ไหน เราเปนคนทํางานเอง นี่เขา
ไมไดทํางาน เขาพูดโกโรโกโสไปที่ไหน เราเปนคนทํางานเอง เอาอานใหฟง ของจริง
ของปลอมก็รูกันเอง
ผูกํากับ
อันนี้หลวงตาใหอานทราบทั่วกัน “เถื่อน! วิชัย-ธีระชัย ภูมิใจ
วีรกรรมนําม็อบปวน ไมสนนรกขูถลมซ้ํา “หลวงตาบัว” ขาวจากหนังสือพิมพผูจดั การ
วันที่ 24 เมษายน 2549 17:38 น.
“วิชัย-ธีระชัย” คูหูนรกยังไมสํานึก ยอมรับหนาชื่นภาคภูมิใจยันใชเทาเตะ
ประตูพรอมใชคําหยาบคายดาตัวแทนพันธมิตรฯ ที่ ม.ราชภัฏอุดรฯ จริง อางตองการ
เอาคืนที่ตอตานลูกพี่ “แมว” พรอมขูซ้ํา “ถาสนธิไป ไมไดกลับแน” พัฒนา
บาปกรรมไปไกลอีกขั้นเตรียมถลม “หลวงตาบัว” ใหเละเดือนสิงหาคมนี้ อางอมเงิน
ผาปานับพันลานบาท
วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลาบายโมง ที่ทําการพรรคไทยรักไทย นพ.วิชัย ชัยจิต
วณิชกุล และนายธีระชัย แสนแกว 2 ส.ส.อุดรธานี พรรคไทยรักไทย ไดเปดแถลงขาว
เหตุการณการปดลอมนายไชยวัฒน สินสุวงศ อดีตหัวหนาพรรคพลังธรรม และนาย
สุริยะใส กตะศิลา ผูประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทีม่ หาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี วานนี้
นพ.วิชัย กลาววาตนทราบขาวจากสถานีวิทยุชุมชนฯ วา นายสนธิ ลิ้มทองกุล
แกนนําพันธมิตรฯ และคณะจะเดินทางมาปราศรัย ณ สถานที่ดังกลาว แตนายสนธิไม
มา มอบให นายไชยวัฒน กับนายสุริยะใส มาพูดแทนโดยมีชาวบานมาฟงแค 400 คน
ขาวดังกลาวทําใหชมรมคนรักอุดรฯ ออกมารวมตัวกันและเดินทางไปยื่นหนังสือตอ
อธิการบดีฯ วาไมใหใชสถานที่เพราะพื้นที่นี้เปนของชาวอุดรฯและคนไทยทั้งประเทศ
ไมใชพื้นทีข่ องอธิการบดีฯ เวลานี้บานเมืองสงบลงแลว ทําไมพันธมิตรฯ ตองมาสราง
ความแตกแยก อธิการบดีควรระงับการใชพื้นที่ แตสุดทายกลับไมมีการระงับ
นพ.วิชัย กลาววา ภายในเดือน สิงหาคมนี้ ตนจะแถลงเรื่องเงินผาปาชวยชาติ
ตอนนี้กําลังรวบรวมขอมูลเพราะเงินหายไปหลายพันลานบาท” จบครับ
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(หลวงตาอานขาวทั้งหมดอีกครั้งดวยองคทานเอง)
ผูกํากับ
เตรียมถลม “หลวงตาบัว” ใหเละเดือนสิงหาคมนี้ อางอมเงิน
ผาปานับพันลานบาท
หลวงตา
เราประกาศเลย บอกวาหมอวิชัยหรือหมาวิชัยใหยกโคตรมาฟอง
หลวงตาบัว ใหยกโคตรมาเดี๋ยวนี้ หมอวิชัยมีกี่โคตรหมาวิชัยมีกี่โคตรใหยกมาฟอง
หลวงตาบัว หลวงตาบัวกําลังเปนผูตองหา เขาใจไหม หมดไปกีพ่ ันลานกี่หมื่นลานให
หมาวิชัยมาวินิจฉัยแลวพูดกับหลวงตาบัวใหชัดเจนในวันนี้ก็ได หรือเดี๋ยวนี้ก็ได เขาใจ
หรือ เวลานี้หลวงตาบัวขึ้นเวทีแลวหมาวิชัยไปไหน เอานี้ใหดังทั่วประเทศไทย ทําไมมัน
เกงนักไอหมาปากอมขี้ตวั นี้นะ
หมอวิชัยหมาวิชัยมันทําความเดือดรอนมาตั้งแตนูน เราไปชวยที่โรงพยาบาล
อําเภอเพ็ญ ดูเหมือนจะเปนบานเกิดของมันและโคตรของมันก็ไมรูแหละ เกิดที่นั่น พอ
เราไปปบมันหาอุบายเอารถโปเกเขามาขวางทางเวลาเราออกมา แสดงวารถนี้ใชไมได
ขอรถความหมายวาอยางนั้น เราก็ทราบอุบายกลของมัน กลไหนๆ เราก็ทราบ แต
ความเมตตามันเหนือนั้นเราก็เลยให ใหรถคันหนึ่ง แลวก็เขาไปในหอง หองผาตัดหอง
อะไรๆ จายใหหองผาตัดนั้นหลายลานบาท จากนั้นมาก็สงเคราะหเรื่อยมา
อันนี้มันไมเคยยกขึ้นพูดเลย เราใหดวยความเมตตา มีแตมนั มาโจมตีหลวงตา
บัว ไมทราบเหตุผลกลไกอะไรจึงมาโจมตีหลวงตาบัว หลวงตาบัวไปทําความเดือดรอน
อะไร เวลานี้อําเภอเพ็ญนั่นแหละหลวงตาบัวกําลังไปสราง (สรางที่รับรองผูที่ไปติดตอ
ที่สถานีตํารวจ แลวสวมชาวบานจะไดใชสะดวก) ทางสถานีตํารวจมาขอ ไมไดถอื สีถือ
สาอะไรเลย นี่กําลังไปสรางอะไร (ที่รับรองประชาชนที่ไปติดตอสถานีตํารวจ แลวสวมก็
ไมมีทถี่ ายทีร่ ะบาย มาขอหลวงตา หลวงตาก็ใหหมด) เพราะเรากันขี้ชาวอําเภอเพ็ญจะ
แตกกระจายไปตามนั้น เลยสรางสวมให
นี่ละที่เราไปทําความดีตออําเภอเพ็ญ เราไมมีอะไรเสียหายแมเม็ดหินเม็ดทราย
สําหรับอําเภอเพ็ญ แตทาํ ไมหมาวิชัยมันถึงตามกัดตามเหาเรามาตลอดเวลา เปนเพราะ
เหตุไรก็ไมทราบ พี่นองทั้งหลายทราบเอาทั่วประเทศไทย หมอวิชัยหรือหมาวิชัยเราก็
ไมทราบไปอานดูก็แลวกัน มันกอกวนมากนักนะไอนี่ พิลึกพิลั่น กอกวนใหเดือดรอน
วุนวายไปหมด ไอหมาตัวนี้นะหมาวิชัยนี่ มันเปลี่ยนได หมอก็เปลี่ยนได หมาทําไมจะ
เปลี่ยนไมได
พูดเทานั้นละพอ เลนกับขี้กับหมูกบั หมาลําบาก เวลาจะเลนก็วาไปอยางนั้น เรา
ไมมีอะไร หายเงียบ ไมมีอะไร เทานั้นละ ไมตองเอวัง เพราะเราไมตั้งนโม ไอนี่กอ กวน
มากนะ มันหาเรื่องเรื่อยละ ที่วาจะฟองเรา แตมันก็ไมเคยฟองนะ มันหาขู ทําทาขู
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ประกาศโฆษณาใหเปนความเสียหายแกเรา ทั้งๆ ที่เรื่องเสียหายออกจากปากมัน ความ
กระทําดีตอชาติบานเมืองเราทําเต็มเหนี่ยว แตความเสียหายออกจากปากมันทัง้ นั้น
เพราะฉะนั้นจึงวาหมาปากอมขี้
เราขอประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ หลวงตาบัวนี้พูดงายๆ เต็มหัวใจที่ชวย
โลกนี้หัวใจไมไดอยูในโลก
ผานพนไปหมดแลว
เราสงเคราะหโลกเต็มกําลัง
ความสามารถของเราดวยความเมตตา
แมเม็ดหินเม็ดทรายที่เราจะเอาเงินพี่นอง
ทั้งหลายใหรั่วไหลแตกซึมไปไหนไมมี เพราะฉะนั้นไอหมาวิชัยที่มันพูดนั้นมันจึงโจมตี
คนทั้งแผนดินที่เราชวยเหลือ ใหทราบทั่วกันเสียเดี๋ยวนี้นะ เราไมมีอะไรเลย แบมืออยู
อยางนี้ชวยพี่นองทัง้ หลาย
ทองคํา ๑๑ ตัน ใครหามา เราเปนผูนําพี่นองทัง้ หลายหามาออกจากหัวใจที่รัก
ชาติบานเมืองของเรา สละลงไป ดอลลารเทาไร เงินสดเทาไร ไปดูเอาตามตึกรามบาน
ชองสถานทีต่ างๆ ที่เราชวย อยามาถามในกระเปาของเรา เราจะบอกใหไปดูเพียง
โรงพยาบาลเทานั้น วันเดียวมันตายแลวไอหานี่ ไอหาหรือไอหกก็ไมรูละ เราจะบอกไป
เที่ยวดูที่เราสรางใหพี่นองชาวไทยเรา โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งดาดาษไปหมดเลย ที่
ราชการที่ไหนๆ ไมนับนะ ชวยหมดเงินเหลานี้ออกหมด บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟง
ซินะ เราทําความบริสุทธิ์แกโลกดวยความเมตตาของเรา เพราะจิตใจเราพอทุกอยาง
แลว บอกแลววาพอ เราจึงไมเอาอะไรทั้งนั้น
งานที่จะชําระกิเลสเราก็ไมมี วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ ประกาศปางมาตั้งแต
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จนกระทั่งบัดนี้ เหตุนั้นจึงวาพอ เราพอ เราแบมือ ออก
เลย ไมมีทวี่ ากํา ไมมี ชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ เพราะฉะนั้นที่มันจะหาเรื่อง
อะไรๆ ก็ปากของมันนั่นละ ขี้ของมันมันจะเปนคนกลืนเอง เราไมไดทําอยางนั้นเราจะ
ไปกลืนอะไร เราไมไดอมขี้ เราอมแตธรรม เอาแตธรรมชวยชาติบานเมือง เอาละใหพร
ออกจากนี้จะไปเลี้ยงปลาที่วัดไรขิง
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

