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สาระสําคัญของฎีกา
คุณทองกอนนี่เปนหัวใจของชาติไทยเราที่กําลังยกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เต็มกําลังความสามารถ เวลานี้เขากําลังจะเอาหัวมาชนคุณทองกอนเรา เราบอกอยาดวน
ชนคุณทองกอน ใหเอาหัวไปทดลองกับตนเสาดูเสียกอน เราบอก ทดลองไดผลยังไงแลว
จะมาชนคุณทองกอนคอยมาทีหลัง เราบอก มันพูดสะเปะสะปะพวกนี้
เวลานี้อันธพาลกําลังขึ้นนะ พี่นองทั้งหลายใหทราบทั่วหนากัน พวกอันธพาล
หัวหนาอันธพาลๆ กําลังออกมาอยางเมื่อเชานี้ ออกทางหนังสือพิมพ ทางไหน ไปเทีย่ วจาง
เที่ยววาน เที่ยวบีบบังคับทุกแงทุกมุมเพื่อใหเขาออกตามความรูความเห็นอันเปนมหาภัย
ของตนที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนั้นแล เวลานี้กําลังออก เวลานี้หัวหนา
มหาโจรกําลังออก เริ่มไหวตัวแลวตั้งแตเมื่อเชานี้ นี่หัวหนามหาโจร มหาภัยตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย กําลังไหวตัวแสดงออกมา คัดคานตานทาน
หลวงตาบัวกับบรรดาพี่นองทั้งหลายที่กําลังพยายามอุมชูชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย อยูเวลานี้กําลังเปนมหาภัยตอพวกนี้ หาวาหลวงตาบัวไปเที่ยวบีบบังคับ
เอาเงินเอาทองเขามาชวยชาติหลายแบบหลายฉบับ นี่กองทัพมหาโจรกําลังขึ้นนะ ใหทาน
ทั้งหลายจําเอาไว มันออกแบบนี้แบบมหาโจร เวลานี้ตัวใหญๆ กําลังเคลื่อนไหวออกมา
เคลื่อนไหวออกมาๆ ใหพี่นองชาวไทยเราจับตาดูใหดี เราเปนเจาของสมบัติ อยาตาฝาตา
ฟางไมไดนะ ตองตาแหลมคม พวกมหาโจรมันก็แหลมคมของมันแบบจะทําลาย เรา
ผูรักษาก็ตองแบบหู ตา จมูก ทุกอยางตองรอบคอบเพื่อการรักษาสมบัติมหาศาลของเรา
ใหพากันจํานะ เวลานี้กําลังเริ่มแลว เวลานี้ทราบวาวิทยุออก ออกมายังไง (ที่คุณ
สมัคร กลาวเมื่อเชานี้ประมาณ ๑๑ นาฬิกา แลววันนี้ไดไปกลาวทางชอง ๙ เมื่อเวลา
๑๑.๕๐ น.ทีผ่ านมานะขอรับ บอกวาหลวงตาเปนผูทาํ ใหบานเมืองผูคนเดือดรอน เพราะวา
ไปเกณฑหนวยงานตางๆ ใหคนเอาเงินมาถวายหลวงตาชวยชาติขอรับ และบอกวาไมใชกิจ
ของสงฆ บอกวาคนทั่วประเทศเคารพในขอวัตรของสมเด็จเกี่ยว) คนทั้งประเทศเขาเคารพ
ในขอวัตรสมเด็จเกี่ยว เอาฟง (และบอกวาหลวงตาใชคําพูดไมเหมาะไมควร) คําไหนไม
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เหมาะ (ในการเทศนนะขอรับ นายสมัคร สุทรเวช บอกวาไมมีใครกลาเตือนหลวงตา เขานี่
แหละเขาจะเปนคนเตือนหลวงตาเองวา อยาเซ็นชื่อฎีกาในหลวง ไมอยางนั้นหลวงตานี้
แหละจะเปนผูทําใหบานเมืองเสียหาย)
ถาหากวาสมควรที่จะเอาโคตรเอาแซของหลวงตาบัวมาลงนาม
เราก็จะเอาลง
ดวยกันหมด แตเราไมทราบวาโคตรของเรามีกี่โคตรกี่แซ จึงไมไดมาลงนาม เราจึงลงแต
นามหลวงตาบัวคนเดียว พระธรรมวิสุทธิมงคล กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวซึ่งเปนจอมแหงชาติไทยของเรา ที่อื่นไวใจไมไดเลย จึงไดนํานี้เขาไป แลวทําไมจะ
ไมควร วามาไมควรเพราะเหตุใด
(เขาบอกวาเขาเปนคนเดียวที่จะเตือนหลวงตาขอรับ) เราก็เปนคนเดียวที่จะรับฟง
นายสมัคร สุนทรเวช ควรโตตอบเราจะโตตอบคนเดียว ยังไมหาใครมาสอง นักมวยเขา
ตอยคูตอ คู ตัวตอตัว อันนี้ก็ตัวตอตัวเสียกอน เอาวาไป (แลวเวลานี้เทปที่นายสมัคร
สุนทรเวชพูดไดถกู นําไปออกอากาศวนเวียนอยูทางสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ของกรม
ประชาสัมพันธ ซึ่งนายวิษณุ เครืองามเปนผูกํากับการดูแลอยูขอรับ) คือ พวกนี้พวกอํานาจ
บาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ใหญๆ กําลังมาคุมอํานาจทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทย
มาใหพี่นองชาวไทยซึ่งเปนผูสุจริตเต็มที่และรักษาสมบัติมหาศาลของชาติ ไมใหออกปาก
ออกคําพูด มันเที่ยวปดเที่ยวกั้นไวหมด พวกมหาภัยเวลานี้กําลังออกตัว จําใหดีนะ
ตัวใหญมันกําลังเคลื่อนที่ มีนายวิษณุเปนหัวหนามหาภัยอันใหญหลวง ปาๆ
เถื่อนๆ ควบคุมสายวิทยุสื่อสารตางๆ ออกมา แตของเขาเขาจะออกทุกระยะๆ ใหทราบ
เอาไวนะ จําเอาไวทุกคน หลวงตาจะพูดอยางเปนธรรมๆ ไมเอนเอียงทางนูนทางนี้ อันใด
มันผิดทางไหนเราจะพูดตามความสัตยความจริงของเราที่วาเหลานี้ เปนยังไงฟงซิ หลวงตา
บัวเปนผูทําลายชาติบานเมือง แลวไปหาบังคับบัญชาเอาเงินเขามานี่ คือขอโจมตีของเขา
เขาใจไหม
ความจริงทานทั้งหลายก็ทราบแลว สมบัติทั้งหลายนั้นเราไมไดไปบีบบังคับแมแต
รายเดียวกับบรรดาพี่นองทั้งหลายที่นําสมบัติเขามาบริจาคคลังหลวง จนสงางามอยูเวลานี้
แตเปนมาดวยความรักชาติ ความเสียสละของพี่นองทั้งหลายดวยความพรอมเพรียงกัน
หลวงตาจึงขออนุโมทนาตลอดมากับน้ําใจพี่นองทั้งหลายที่มีความรักชาติ
รักศาสนา
พระมหากษัตริย แลวเดินตามเสียงอรรถเสียงธรรม คือเราเปนผูนํา นําธรรมมาเปนผูนํา
ลวนๆ ทานเหลานี้ไดแสดงน้ําใจออกมาใหเห็นอยางชัดเจน
เวลานี้ทองคําของเราก็ไดถึง ๑๑ ตัน จะเขา ๑๐๐ กิโลแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง นี่
เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว นี้ไดมาจากน้ําใจของพี่นอ งทัง้ หลาย ที่เปนน้ําซับน้ําซึมแหง
ทองคําไหลเขามา เวลานี้ก็ ๗๐ กิโลกวาแลว นี่กําลังไหลเขามา เราเคยไปบีบบังคับทาน
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ผูใด ไมเคยมีฟงซินะ ดีไมดียังออดยังออนดวยซ้ํานะ จะวาบีบบังคับอะไร ยังออดยังออน
เขาใจไหม ขนาดหลวงตาบัวเขากราบกันทั่วประเทศแลวยังหาออดหาออนกับลูกศิษยลกู หา
เปนยังไงหลวงตาบัวนี้ใหญนักหรือ จนลืมตัว แลวมาออดออนแลวไมรูสึกตัวอีก นี้เปน
ยังไงหลวงตาบัว
พี่นองทัง้ หลายใหฟงนะ นี่ละเรื่องโจมตีชาติไทยของเรา ใหทานทั้งหลายไดทราบ
เสีย ไมมีใครจะพูดตามอรรถตามธรรม ตามความสัตยความจริงไปยิ่งกวาหลวงตาบัวที่
ออกอยูเวลานี้ นี้หลวงตาบัวตัดคอรองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขาดสะบั้นไปเลย ไม
เสียดาย เราเทิดทูนสามพระองคนี้เทานั้น นอกนั้นเราไมเทิดทูนกับมัน แงกๆ งากๆ กัด
เหานูนเหานี้เราไมเทิดทูนพวกนี้นะ พวกจะทําลายชาติ ศาสนา เวลานี้กําลังไหวตัวแลวนะ
เวลานี้กําลังไหวตัวออก เที่ยวควบคุมไวหมด อันไหนที่เปนอํานาจใหทราบ พวกนี้อํานาจ
ปาเถื่อนทั้งนัน้ ละเที่ยวควบคุมไวหมดเลย ใหทราบเอาไว
ทางเราออกนี้มันก็จะสกัดทางนูนสกัดทางนี้ตลอด ใหทราบทั่วถึงกัน เวลานี้มหาโจร
กําลังไหวตัวแลว ตัวใหญกําลังเริ่มออกมา ใหทราบตั้งแตบัดนี้ตอไป เราขอยอนถามสัก
สองสามประโยค ไมมากนักนะ บรรดาสมบัติเงินทองขาวของที่พี่นองทั้งหลายนํามาบริจาค
ทั้งหมดนี้ พวกนี้มีสวนรวมมาไดสกั หนึ่งบาทสองบาทไหม ไมเคยเห็นมี ไมมี มีแตจองลาง
จองผลาญจองทําลายเรื่อยมา แมการเทศนาวาการในที่ตางๆ ก็สกัดลัดกั้นไมใหเราไป
เทศนาวาการ เที่ยวประกาศประชาชน แตเขาไมยอมฟงเสียง ไปทีไ่ หนคนแนนๆ อยางนี้ละ
ไปเทศนที่ไหนเหมือนกันหมด
นี่ละสมบัติเงินทองไดมาเขาคลังหลวงนี้ เราไปหาโจมตีที่ไหน หาบีบบังคับที่ไหน
มาจากน้ําใจของพี่นองทัง้ หลายทั่วประเทศไทย แลวมันมาหาเรื่องอะไร มันไมทาํ งานทํา
ประโยชนอะไร มีแตหาเรื่องมาเผาทานั้นผลาญทานี้ จุดที่นั่นจุดที่นี่ เวลานี้มันกําลังจุดอยู
ทุกแหงทุกหน พวกนี้จําใหดีพี่นองทัง้ หลาย เราเปนเจาของของชาติทุกคน เปนใหญใน
ตัวเองทุกคน อยาใหพวกนี้เขามาเหยียบหัวเราได เราไมใชเตาหดหัวอยูในกระดอง สมบัติ
ชาติไทยเราเปนเจาของทัง้ นั้น ตางคนตางใหมีสิทธิ์มีหนาที่เต็มอํานาจของตนเอง แสดงให
เต็มเหนี่ยว ดูพวกนี้ใหดี คน ๖๒-๖๓ ลานคนนี้ดูคนๆ เดียว สองสามคนเทานี้ดูไมออก
เหรอ ดูใหดีนะ
เวลานี้มันกําลังหาอุบายวิธีการที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราให
จม แลวลัทธิเปรตพวกผีนี้มันจะมาทันที มันแทรกไวแลว มันเตรียมพรอมมาแลว ไอฝรั่ง
มังคาที่ไหน เรายังไมทราบชัดเจน กําลังไหลกันมาจะมาตั้งครอบครัวเหยาเรือนเขต
เมืองไทย ขับเมืองไทยลงทะเลหลวงใหหมด พวกนี้จะมาตั้งเหยาเรือนขึ้นมาหารายได ขน
ไปใสเมืองของเขา เมืองของเราใหเปนหมาขี้เรื้อนหาเก็บกินตามเศษตามเดน นี่หนาวัด
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หนาวาดังหมาหากินอยูทุกวันนี้ เขาจะทําเมืองไทยเราใหเปนหมาหาเก็บเศษเก็บเดนกิน
ทานทั้งหลายใหทราบเสียนะ
เวลานี้แผนการนี้มันกําลังออกมา มันจะทําลายชาติไทยของเรา ศาสนาก็มันจะเอา
ศาสนายักษ ศาสนาเปรตศาสนาผี ศาสนามหาภัย เขามาเหยียบทําลายพุทธศาสนา ซึ่งให
ความรมเย็นแกโลกทั้งสามนี้ มันจะปดออกหมดจากเมืองไทยเราไมใหมีเหลือ ใหจําเอาไว
นี่อุบายวิธีการของมัน เพราะฉะนั้นมันจึงขึ้นวิธีการ ใหทราบวิธีการของมันไว มันมีกี่หมัด
นักมวยก็มีสองหมัดสองเขา สองตีนเทานั้นละ ขึ้นก็ขึ้นดวยกันใครเกงก็ตีกัน อันนี้ชาติไทย
ของเราทั้งชาติมีทุกคน หัวก็มี ไมมีแตหางเพราะเราไมใชหมา เขาใจไหม เรามีแตหัว มีแต
หมัด หมัดนี่คือหมัดกําปนของเรา เรายังมีอีกหมาเราเลี้ยงไวเต็มวัดเต็มบานเต็มเมือง ไป
เอาหมัดจากหมามาก็ไดฟดมัน ใหมนั ตกทะเลนูนพวกนี้เขาใจไหม
มันพิลึกเหลือเกิน มันเห็นชาติไทยของเราที่เปนบานเกิดเมืองเกิดตัง้ แตมนั ออดมัน
ออนขึ้นมา เกิดในเมืองไทยแลวมันเห็นเมืองไทยนี้เปนสวมเปนถาน มันจะเห็นคนอื่นเปน
พอเปนแม เอาพอเอาแมคนอื่นมาเหยียบพอแมของมัน พอแมของเราใหเหยียบแหลก
เหลวไปตามๆ กันหมด เวลานี้กําลัง... อุบายวิธีการของมัน ฟงใหดีทกุ คน หลวงตานี้เปน
ผูนําในทางศีลทางธรรม ไมมีเคลื่อนคลาด พูดเด็ดพูดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนเปนอรรถ
เปนธรรมลวนๆ เราไมมีเรื่องที่วาอิจฉาบังเบียดตอใคร ไมมี เราพูดเปนอรรถเปนธรรม
คอขาดขาดไปดวยความเปนธรรม เราไมมีสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้
เราชวยโลกมานี้เราชวยดวยความเมตตา เราก็ไมเคยไดตาํ หนิติเตียนเราวาไดทํา
ความมัวหมองแกชาติดวยวิธีใด เชนอยางวัตถุนี่ก็ไมมี ธรรมทั้งหลายก็แสดงออกทั่วโลก
ดินแดนแลวเวลานี้ เราแสดงดวยความบริสุทธิ์ใจทั้งนั้น ทําเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ขอใหพี่
นองทั้งหลายฟงนะ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่คือเราไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตา
ขวัญใจตลอดมา ไอพวกเปรตพวกผี พวกโจรพวกมารออกทุกแงทุกมุม เพื่อทําลายชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยนี้ มันมีสรณังอะไรพอจะเปนสรณะไดกราบมันบางไหม ใครจะ
กราบมันลงคอไหม ถามดูซิถามตัวเองจะกราบมันลงคอ หรือกราบพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ ถากราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆลงคอใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม อยา
ฟงเสียงเปรตเสียงผี เสียงยักษเสียงมารที่จะสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนี้ใหจมลง
ไปเลย ฟงใหดีนะ เอามีขอไหนถามมาอีก เราจะพูดวันนี้
เรื่องราวเวลานี้มันกําลังขึ้น ตัวใหญมันกําลังไหวตัวขึ้นมา มันจะเหยียบชาติไทยของ
เรา ชาติไทยมีศาสนาอยูในแกนนําของหัวใจพี่นองชาวไทยชาวพุทธเรา ทั้งพระทัง้ เณร
ประชาชนเต็มหัวใจดวยกันทุกคน ยอมไมไดวางั้นเลย เรายอมไมได ศาสนาจมใหจมไป
หมดทั้งชาติ พระมหากษัตริยนี้ ตายไปเลยเราไมมีถอย ใหถอยไมมี เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่
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ใหญโตมาก มีคุณคามหาศาลมาแตไหน พวกนี้มีคุณคาที่ไหน มีแตหาเรื่องทําลาย มหาโจร
มหาภัย ยกยอปอปนกันขึ้น
อยางที่วาสมเด็จเกี่ยวเปนพระดี มันดีอะไรสมเด็จเกี่ยว เวลานี้มันกําลังกอกวนทาง
ศาสนาอยางแหลกเหลวไปหมด จนกระทั่งขอถอนสมเด็จเกี่ยวออกจากตําแหนงสมเด็จ
สมเด็จนี้ไมสมควรแกพระเกี่ยว พระธรรมดาเขาไมทํา นี่พระเปนขนาดสมเด็จแลวทําไม
ไปทําความชั่วชาลามก โดยไมมองดูธรรมดูวินัยซึ่งเรียนมาดวยกัน ในสังฆมณฑลแหงพระ
เจาพระสงฆนี้รูมาดวยกัน มันมาอาจเอื้อม มาดือ้ ดานหาญทําอะไรนักหนา มันตาบอดหรือ
มันหูหนวก มันสมควรหรือที่จะอยูเปนสมเด็จตอไป แลวจะมาเหยียบหัวชาติไทยของเรา
ทั้งพระทัง้ เณร ทั้งประชาชนไดลงคอ และเหยียบตอหนาตอตาใหเห็นอยูนี้ หลวงตาบัวนี้
เหยียบไมไดบอกอยางนัน้ เลย มีอะไรวามาอีก
เราจะพูด เวลาจะพูดพูดจริงๆ เราไมไดถอยใคร สามแดนโลกธาตุเราไมเคยมีหวั่น
กับอะไรทั้งนัน้ ละ ไมมีเราก็บอกวาไมมี ทีม่ าพูดนี้พูดเพื่อพี่นอ งทัง้ หลายตางหากนะ
สําหรับเราเราไมมี เราอยูสบายทุกอิริยาบถ ตายก็ตายงายที่สุด เราพูดจริงๆ ไมคุย เราตาย
งายที่สุด ในหัวใจเรารูกันหมดแลว เรียบรอย ถึงกาลเวลาแลวควรจะตายใหตามอัธยาศัย
แลว หันหนาปบเขาไปรมไมรมไหนพอแลวไปเลย เทานั้นเองแหละ จะมาแอๆ ไมมี ไหน
เอายาทันใจมา ไหนเอายาแกปวดหัวมา ไมมีหลวงตาบัว พูดตรงๆ เลยถึงเวลาแลวเหรอถึง
แลวปบไปเลย
ที่อุตสาหพยายามอยูนี่ก็เพื่อพี่นอ งชาวไทยเรา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่เรา
เทิดทูนสุดหัวใจ เราจึงไดอุตสาหออกมาตะเกียกตะกายกับกองมูตรกองคูถ กําลังแสดง
เปลวกองมูตรกองคูถขึ้น เหม็นคลุงไปหมดในเมืองไทยของเรา จําเอา จากนั้นจะพูดหรือ
จะอานอะไรก็อาน เราพูดเทานี้ละ เรื่องมีเทานี้กอน หรือมีอะไรอีก ถาไมมีใหอานนี้ออก
อานใหพี่นองชาวไทยเราฟงทั่วประเทศ
นี่ละคํารองเรียนโดยหลวงตาเปนหัวหนาทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องนี้ ฟงใหชัด อานใหไดยินทั่วถึงกัน
ฟงทุกคนใหชัดเจนนะ นี่เปนพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ ความรูความเห็นมารวมอยู
ในหนังสือฉบับนี้ฉบับเดียว เปนความรูความเห็น ความรับผิดชอบทุกอยางของพี่นองชาว
ไทยทั่วประเทศมาอยูในหนังสือฉบับนี้ ที่กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้
ออกทางอากาศแลว โดยหลวงตาบัวเปนผูนํา เอาอาน
(คุณทองกอน อานหนังสือถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“ขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา
ดวยอาตมภาพ ในนามของคณะสงฆและพสกนิกร ภายใตพระบรมโพธิสมภารที่
ไดรับความเดือดรอนระส่ําระสายอันเกิดจากการรวมมือกันระหวาง สมเด็จพระพุฒาจารย
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(เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศฯ กทม. และนายวิษณุ เครืองาม ไดกระทําตอ
พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนที่เทิดทูนเคารพสักการะของปวงชนชาวไทย
มีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ โดยบุคคลทั้งสองรวมกันทําลายหลักพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี ตลอดจนศีลธรรม
อันดีที่บรรพบุรุษพลีชีพรักษา และสืบทอดตอกันมาชั่วลูกชั่วหลานดวยความรักและหวง
แหน เปนหลักยึดเหนี่ยวใหชาติไทยดํารงความเปนชาติอยูไดจนปจจุบันสมัย
โดยนายวิษณุ เครืองาม ไดใชอํานาจในตําแหนงทางการเมือง ดวยลวดลายชั้นเชิง
ทางกฎหมาย และอางการกระทําของตนวา เปนพระราชประสงคของสมเด็จพระบรม
บพิตร พระราชสมภารเจา เปนเนืองนิจ นับแตการแตงตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุป
เสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช มีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 13
มกราคม 2547 ซอนกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ทรงสถาปนา ซึ่งเปนการลวงเกินพระราช
อํานาจและลวงเกินพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ คือฆราวาสแตงตั้งพระ มีเพียงกรณี
เดียวที่พระธรรมวินัยอนุญาต คือพระเจาแผนดินเทานั้น ทรงมีพระราชอํานาจแตงตั้งให
พระภิกษุกระทําการใดๆ ได
การดังกลาว คณะสงฆไดรวมกันประชุมหลายครั้ง ครั้งสําคัญพระภิกษุสงฆจํานวน
กวาหนึ่งหมื่นรูป ไดรวมกันประชุมที่วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยยกพระ
ธรรมวินัยขึ้นเปนหลักในการพิจารณาคัดคาน และสวดคว่ําบาตรนายวิษณุ เครืองาม คือไม
สมาคมและไมรับการติดตอใดๆ ทัง้ สิ้นกับบุคคลนี้ จนกวาคณะสงฆจะไดมีการสวดยกเลิก
การคว่ําบาตร
เมื่อคณะสงฆคัดคานตานทานการที่นายวิษณุ เครืองาม แตงตั้งสมเด็จพระพุฒา
จารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น นายวิษณุ เครืองาม ได
แจงตออาตมภาพวา สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ก็ไมไววางใจสมเด็จเกี่ยว
รอยเปอรเซ็นต และเมื่อถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ครบกําหนด 6 เดือนแลวจะ
ดําเนินการเรื่องผูปฏิบัตหิ นาที่สมเด็จพระสังฆราชใหถูกตอง
นายวิษณุ เครืองาม ไดแจงใหอาตมภาพทราบดวยวา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความปริวิตกเกี่ยวกับการแตงตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว
อุปเสโณ) เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช นายวิษณุ เครืองาม จึงไดมีหนังสือกราบ
บังคมทูลตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถวา เรื่องทั้งหมดเปนพระราชประสงค
ของสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา
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ครั้นถึงเดือนกรกฎาคม 2547 นายวิษณุ เครืองาม ไดเปนผูดําเนินการใหมีการ
ออกพระราชกําหนดแกไขมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ ดวยการสราง
สถานการณ โดยใหนายสุรชัย ภูประเสริฐ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือไปถึง ศจ.
นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ วา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
มีความประสงคขอทราบพระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อจะนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมบพิตร พระราช
สมภารเจา
แตไดมีการนําพระอาการของสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ไปเผยแพรทาง
วิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในความควบคุมและ
กํากับการของนายวิษณุ เครืองาม ทั้งนี้เพื่อมุงประโยชน ใหมีการแตงตั้งสมเด็จพระพุฒา
จารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช สืบตอไปอยาง
ไมมีกําหนด
นายวิษณุ เครืองาม อางดวยวา การที่มหาเถรสมาคมแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช และแตงตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนประธานคณะ
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 นั้น ไดนาํ ความขึ้นกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ทราบฝาละอองธุลพี ระบาท ในวัน
เดียวกันกับที่มหาเถรสมาคมแตงตัง้ และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 20
กรกฎาคม 2547 วันเดียวกันนั้นดวย
แตในการชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎร นายวิษณุ เครืองาม กลาววา การแตงตั้งคณะ
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ไดนําความขึ้นกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ทราบฝาละอองธุลีพระบาท ในวันที่
23 กรกฎาคม 2547 และกลาวดวยวา การแตงตั้งผูปฏิบัตหิ นาที่สมเด็จพระสังฆราช ไม
ตองโปรดเกลาฯ แตเมื่อมีผูมาทําหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พระเจาอยูหัวก็ควรที่จะ
ทรงทราบ
ตอมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 ประชาชนไดแสดงประชามติรวมกันลงชื่อกวา
1 ลาน 7 แสนชื่อ และไดรับการเห็นชอบสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
70 คน เสนอตอรัฐบาลเพื่อรองขอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ เพื่อถวายคืน
พระราชอํานาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการปฏิบัติตอสมเด็จพระสังฆราช
ใหเปนพระราชอํานาจของสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจาเทานั้น นายวิษณุ
เครืองาม ใชอํานาจในฐานะรองนายกรัฐมนตรีโตแยงในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมสมาชิกพรรคไทยรักไทย
และในการประชุมฝายกฎหมายของรัฐบาล
และ
นักวิชาการสถาบันตางๆ เพื่อมิใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามการรองขอของประชาชน

๘
ที่ตองการเทิดพระราชอํานาจของสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา เปนผลให
เรื่องดังกลาวเงียบหายไป โดยไมมกี ารชี้แจงเหตุผล
และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 นายวิษณุ เครืองาม ไดใหความเห็นชอบ และให
เสนอรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งวาจางสํานักงานกฎหมายนายมีชัย ฤชุพันธุ
เปนผูยกราง รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลตอกรรมสิทธิ์ในผืนดินอันเปนแผนดินไทยนับ
แตกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสถาบันพระมหากษัตริย จนถึงที่ดนิ ของราษฎรทั้งปวง รวมทั้งที่
สาธารณสมบัติ ปาไม อุทยานแหงชาติ และธรณีสงฆ ตกไปอยูในสิทธิอํานาจของนายทุน
และคนตางชาติอยางเด็ดขาดหรืออยางนอยเปนระยะเวลา 50-90 ป หากการณเปนไป
ตามรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษในกรณีนี้ เทากับสิ้นแผนดินอันเปนที่ตั้งของ
ประเทศไทย พระพุทธศาสนายอมถึงกาลวิบัติได เพราะเทากับสิ้นไปซึ่งแผนดินอันเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว อยูในขั้นตอน
ดําเนินการของคณะกรรมการกฤษฎี ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม และนายมีชัย ฤชุพันธุ เปน
กรรมการกฤษฎีกาอยูดวย
กรณีสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)
นับแตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงงดการเขารวมประชุมมหา
เถรสมาคม สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ไดปฏิบัติหนาที่เปนประธานการ
ประชุมมหาเถรสมาคม โดยขาดความเคารพในพระธรรมวินัย ไมคํานึงถึงพระธรรมวินัย
ดําเนินการประชุมไมเปนไปตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ที่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงตราไวและขาดความเคารถตอสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา ทรง
สถาปนา อยางตอเนื่อง
จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2544 สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ไดเปนผูนํา
รางพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับ พ.ศ...... ซึ่งมีบทบัญญัติที่ขดั ตอพระธรรมวินัยอยาง
รายแรง ขัดตอโบราณราชประเพณี และขัดตอจารีตที่ดีงามของพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติ
สืบตอกันมาแตครั้งสมเด็จพระบรมศาสดายังดํารงพระชนมอยู สงมอบใหแก พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหรัฐบาลดําเนินการตราเปนกฎหมาย ใชบังคับกับ
พระภิกษุสงฆและพุทธศาสนิกชนทั้งปวง และมีผูสงรางฯ ฉบับเดียวกันนั้นไปยังกรมการ
ศาสนาอีกดวย
อาตมภาพและคณะสงฆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนตรวจพบวา รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนมหาภัยตอพระพุทธศาสนา จึงไดขอรองตอสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุป
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เสโณ) ใหนํารางพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)
สงมอบใหกบั พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยตนเองนั้นกลับคืน เพื่อนําไปปรึกษาหารือใหได
ขอยุติในคณะสงฆ และในหมูพุทธศาสนิกชนเสียกอน
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ตอบวา ที่ขอนั้นไมใชไมให แตใหไมได
เพราะหมดหนาที่ของตนแลว และไมเปดเผยวาไดรางฯ ฉบับนั้นมาอยางไร บุคคลใดหรือ
คณะบุคคลใดเปนผูยกราง อีกทั้งกลาวขอรองดวยวาใหชวยสืบหาผูที่สงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไปยังกรมการศาสนาใหดวย ตอมานายสมานจิตต ภิรมยรื่น อดีตอธิบดีกรมการ
ศาสนา ไดเปดเผยความจริงตอประชาชนวา สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เปนผู
สงรางฯ ฉบับเดียวกันนั้นไปใหกรมการศาสนาเอง
คณะสงฆ และพุทธศาสนิกชนผูเคารพบูชาและเทิดทูนพระพุทธศาสนา ไดประชุม
รวมกันหลายครั้ง เพื่อคัดคานการนํารางพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับที่สมเด็จพระพุฒา
จารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ยื่นตอรัฐบาล ถึงขั้นจะพลีชีพเพื่อรักษาไวซึ่งพระธรรมวินัย รัฐบาล
จึงไดรับปากวาจะไมนํารางฯ ดังกลาวขึ้นมาพิจารณาอีก ภัยในพระพุทธศาสนาอันจะ
เกิดขึ้น เพราะรางพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) จึง
ไดระงับดับไป
ครั้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ไดรีบ
รอนยอมรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชจากนายวิษณุ เครืองาม ซึ่ง
เปนคฤหัสถ อันเปนการขัดตอพระธรรมวินัยอยางรายแรง เปนการแสดงถึงความขวนขวาย
อยากใหญผิดตอสมณวิสยั
และเมื่อรับตําแหนงแลวผลีผลามนําพระตราประจําตําแหนง
ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของสมเด็จพระญาณสังวร ไปใชประทับบน
เอกสารตางๆ อยางตอเนื่องหลายวาระ ทั้งๆ ทีพ่ ระตราดังกลาวเปนพระตราที่สมเด็จพระ
บรมบพิตร พระราชสมภารเจา ทรงถวายเปนเครื่องแสดงอิสริยศักดิ์ อิสริยยศ และพระ
อํานาจในการปกครองคณะสงฆทั้งแผนดินของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ตอมา สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานะประธานการประชุมมหาเถร
สมาคม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ไดเปนผูยกขอกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ
มาตรา 10 ซึ่งถูกแกไขโดยพระราชกําหนดจากการสรางสถานการณของนายวิษณุ เครือ
งาม เพื่อใหที่ประชุมมีมติแตงตัง้ กรรมการมหาเถรสมาคม เปนคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช
และเพื่อใหมีมติแตงตัง้ ตนเองเปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชอีกดวย
การที่สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เห็นดวยกับการกระทําของนายวิษณุ
เครืองาม เปนการปฏิบัติที่ขัดตอพระธรรมวินัย เพราะอนุโมทนารับสิ่งที่ขัดตอพระธรรม
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วินัย สงเสริมใหคฤหัสถเขาแทรกแซง กาวกาย ลวงล้ําในกิจการของสงฆ เปนการกระทําที่
เกินเลยพุทธบัญญัติ เปนการประทุษรายตอสกุล ไมเอื้อเฟอ ตอพระธรรมวินัย ขาดขอวัตร
ปฏิบัติตอภิกษุผูอาพาธ และตอพระมหาเถระผูเปนครูบาอาจารยของบรรพชิตและคฤหัสถ
ทั่วราชอาณาจักร เฉพาะอยางยิ่งกระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนตอสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจาทรงสถาปนา
การกระทําอยางตอเนื่องทั้งหมดทัง้ สิน้ ของบุคคลทั้งสอง กอใหเกิดความไมสงบ
เกิดการแตกความสามัคคีในหมูพุทธบริษัท เกิดความเดือดรอนระส่ําระสาย ลุกลามไปทั่ว
สังฆมณฑล จนไมอาจจะเปนที่ยุติได เนื่องจากบุคคลทั้งสองอาศัยอํานาจตามพระบรมราช
โองการใหดํารงตําแหนงทางการบริหารราชการแผนดิน และอาศัยอํานาจตามพระบรมราช
โองการใหมีสมณศักดิ์ขนั้ สมเด็จพระพุฒาจารย
เปนผลใหไดดํารงตําแหนงทางการ
ปกครองคณะสงฆ สรางปญหาแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยางไมจบสิ้น
อาตมภาพและคณะสงฆ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยผูมีพระรัตนตรัยเปนสรณะที่พึ่ง
มีความรมเย็นเปนสุขอยูภายใตพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมบพิตร พระราช
สมภารเจา พระผูทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเปนพระเจาแผนดินของแผนดินไทย
อันเปนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา และทรงเปนพระประมุขของปวงชนชาวไทย ไดถูก
ละเมิดสิทธิอยางรายแรง และบังเกิดภยันตรายอยางใหญหลวงตอสังฆมณฑล จากการ
กระทําของบุคคลทั้งสอง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เปนเหตุใหเกิดความแตกแยก
ขึ้นในชาติไทย พระบวรพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยอาจถึงกาลวิบัติได
เพื่อระงับเหตุเภทภัยอันบังเกิดแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยางตอเนื่องใน
ครั้งนี้ อาตมภาพจึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายพระพรเพื่อขอพระราชทาน
บิณฑบาต เพื่อทรงพระกรุณา มีพระบรมราชโองการถอดสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุป
เสโณ) ออกจากสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย และทรงพระกรุณามีพระบรมราช
วินิจฉัย ไมโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายวิษณุ เครืองาม ใหดํารงตําแหนงในการบริหารราชการ
แผนดินใดๆ อีกตอไป
ขอเจริญเมตตาธรรมถวายสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา มาพรอมนี้
ขอถวายพระพร
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(พระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
หลวงตา

จบแลวนะ มีอะไรอีกไหมละ
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คุณทองกอน
จะมีผูแทนนําหนังสือฉบับนี้ไปที่ สํานักเลขาธิการพระราชวัง
ในวันจันทรนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่งอยูที่พระบรมมหาราชวังที่ทองสนามหลวง ถาใครสมัคร
ใจ หรือวาจะเปนผูแทนทั้งคณะสงฆและญาติโยมก็เชิญ นัดพรอมกันนะครับ ๑๔ น.วัน
จันทร
ผูสื่อขาวมติชน
อยากเรียนถามวา เทาที่ผานมานะครับการเคลื่อนไหวใน
ประเด็นตางๆ ที่ฟงในเนื้อหาในหนังสือที่ถวายกฤษฎีกาในครั้งนี้ ก็เปนเนื้อหาที่เดินหนา
ไปกอนหนานี้แลว เลยอยากกราบเรียนถามหลวงตานะครับวา ที่ตองตัดสินใจในการถวาย
ฎีกาครั้งนี้ มีสาเหตุไหมครับหลวงตา
หลวงตา
สาเหตุก็บอกทั่วโลกอยูแ ลวตะกี้นี้ กระเทือนทั่วประเทศไทย
ใหเกิดความเดือดรอนกระทั่งถึงวาชาติไทยจะฉิบหายไปทั้งชาติ
ทั้งศาสนา
พระมหากษัตริย อะไรเปนสาเหตุ ที่ยกขึ้นมานี้ ก็มีเทานั้นแหละ
ผูสื่อขาวมติชน
หลวงตาครับ เนื่องจากวาเรื่องราวตางๆ ที่อยูในเนื้อหาของ
หนังสือที่ถวายฎีกาในครั้งนี้ เนื้อหาหนังสือก็เคยพูดเรื่องนี้ใหกับทางรัฐบาลและผูปฏิบัติ
รับทราบอยูแลว เปนเพราะวาเขาไมปฏิบัติตามหรือวายังไงครับ
หลวงตา
อันนี้เราจําไมได เกีย่ วกับสงไปทางรัฐบาลกี่ฉบับก็ไมเคย
ไดรับคําตอบยังไงเลย ทีนี้ก็ตองสงไปทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใชไหมละ เรื่องราว
เปนอยางนี้ ถาหากวาสงไปที่ไหนทางนั้นตอบรับมาๆ เขาใจเปนระยะๆ ไป ก็หมดปญหา
ไปเปนระยะ อันนี้สงไปทางไหนเอาเขาลิ้นชักๆ พวกบาอํานาจ ปาเถื่อน มันเก็บไว มันเอา
ของปลอมออกมาโชวๆ ของจริงเก็บไวๆ จะเก็บไวที่ไหนก็คือของจริงลวนๆ ยังไม
แสดงออกก็ของจริงอยูในนั้น เก็บไวเรายังไมวาอะไร เพราะของจริงเปนของจริงรอย
เปอรเซ็นต ไมวาจะอยูในลิ้นชักนอกลิ้นชัก ออกมาประกาศไมประกาศก็เปนของจริงลวนๆ
อยูแลว ออกมาประกาศเมื่อไรก็ยิ่งแจมแจงชัดเจนขึ้นมา
เรื่องที่ติดตอมาอยูเรื่อยๆ นี่ก็เพราะไมไววางใจในสวนรวม คือวงรัฐบาล มีนาย
วิษณุเปนหัวหนาควบคุมการงานทั้งหมดเวลานี้ เปนอํานาจปาเถื่อนแตผูเดียว เราพูดชัดๆ
ดวยภาษาธรรมของเรานี้แหละ มันควบคุมไวหมด เชนวิทยุเวลานี้ สื่อสารตางๆ มัน
ควบคุมไวหมด ของเขาเขาออกไดทกุ ระยะ ของเราเขาจะปดไวๆ นี่คือมหาภัย มหาโจร
กําลังออกมาคัดคานตานทาน ชาติของเรา ศาสนา พระมหากษัตริย เพื่อจะใหลมจม เขาจะ
เหยียบขึ้นแทนที่ แลวมีอะไรอีกละ
ผูสื่อขาวมติชน
หลวงตาครับหลังจากยื่นฎีกาในหลวงไปแลวนะครับ ทาง
คณะสงฆหรือวาหลวงตาเองจะดําเนินกิจอะไรอื่นตอจากนี้หรือเปลาครับ
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หลวงตา
อันนี้ก็แลวแตเหตุการณ
ควรจะดําเนินการยังไงไม
ดําเนินการยังไงเราคอยฟงเหตุการณไปกอน อันนี้มันยังอยูขางหนา ยังตอบลวงหนาไมได
เราตองฟงเหตุผลกลไกไป ตอบรับกันไปเรื่อยๆ ดังที่เคยปฏิบัติมา มีอะไรอีกละ
ผูสื่อขาวเนชั่น
หลวงตาจะเปนผูไปยื่นฎีกาเองหรือเปลาครับ
หลวงตา
สมมุติวาหลวงตายื่นเอง หรือไมยื่นเองจะมีปญ
 หาอะไรละ
เราขอถามปญหาขอนี้กอน หลวงตายื่นเองหรือใหบุคคลใดไปยื่นแลวมีปญหาอะไรบางจึง
ตองถามอันนี้ขึ้นมา เราก็ตองถามไปเสียกอน มีปญหาอะไรอยูในจุดนี้ ถาหลวงตาไปยื่น
เองจะมีอะไรขึ้นมา ถาหลวงตาไมยื่นเองจะมีอะไรขึ้นมา แนะ มันก็มสี องขอนี้เทานั้นเอง
เพราะหลวงตาไมใชผูตองหา มาหาจับกุมคุมตัวอะไรในเรื่องอยางนี้ เรื่องดําเนินเพื่อชาติ
ศาสนาตางหากนี่ หลวงตาไมใชผูตองหานี่นะ
ผูสื่อขาว
หากหลวงตาถวายฎีกาแลว นายวิษณุ เครืองาม ยังกลับมา
ปฏิบัติงานราชการแผนดินอีก หลวงตาจะดําเนินการยังไงครับ
หลวงตา
จะไดรูไดเห็นกัน เขาใจไหม เวลานี้กําลังกาวเขาหาความจริง
มันจะเปนอะไรก็ใหรู นายวิษณุจะครองบานครองเมืองแตผูเดียว พวกนี้เปนหมาขี้เรื้อน
ทั้งหมดก็ใหรู หรือนายวิษณุเปนคนมีกฎมีเกณฑ มีศีลมีธรรม กฎหมายบานเมือง ครอบ
มันอยู วิษณุตองปฏิบตั ิตามกฎหมายบานเมืองและศีลธรรมที่ครอบไวนั้น ควรที่จะออก
วิษณุตองออก ไมออกไมได กฎนี้เปนกฎของชาติไทยบังคับกันอยูนี้ นายวิษณุไมไดใหญ
กวาชาติไทยไป กฎหมายบานเมืองศีลธรรมตางหากซึ่งเปนหัวใจของชาติ และมีน้ําหนัก
เต็มเมืองไทยเรา ที่จะบังคับใครก็ไดในเมื่อทําผิดจากกฎของชาติ ก็มีเทานั้น แลวมี
อะไรอีกละ
ไอเรื่องที่จะเอาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ มานั้นนะ เราพูดจริงๆ นะ อยาเอามาใช
กับศาสนธรรม เวลานี้ศาสนธรรมกําลังจะถูกทําลาย แลวหลวงตาบัวเปนผูออกสนาม
ตอตานกันอยูในสิ่งจอมปลอมทัง้ หลาย อยาเอาอํานาจปาเถื่อนมาบังคับหลวงตาบัว ถามา
เอาคอหลวงตาบัวตัดขาดไปเลย หลวงตาบัวขาดไปเลย ทีจ่ ะใหเสียดายในคอ ยิ่งกวาศีล
กวาธรรม กวาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้บอกวาไมมี หลวงตาไมมี ขาดไปเลย หลวง
ตาไมมี จะเอาตั้งแตเหตุแตผล ความถูกตองดีงามมาเพื่อประดับโลกของเราตอไป คอเรา
เรามอบทูลถวายพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไปเลย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรา
มอบไปเลย
เราจะเอาความสัตยความจริงไวใหลูกหลานไทยไดฟง ไดเห็นไดยินตอไป วา
ประเทศไทยเรานี้ปกครองรักษากันดวยความจอมปลอม ดวยเปรตดวยผี หรือปกครอง
ดวยศีลดวยธรรม จะใหรูตอไปโดยเอาคอเราเปนเครื่องประกัน เขาใจแลวนะ เราจะเอาแต
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ความถูกตองดีงามเทานั้นออกแสดง คอขาดขาดไปเลย เราไมมีคําวาสะทกสะทาน กับเรื่อง
ความเปนความตาย เพราะมันเต็มอยูใ นตัวของเราแลวกับทุกคน ตายดวยกัน เกิดมาแลว
ตองตายดวยกันเทานั้นเอง ไมมีปญหาอะไร
ประชุมยุติกนั ลงแลวนะ เรื่องราวอะไรตองฟง ชาติไทยของเราเปนชาติที่แนนหนา
มั่นคง เปนคนชาติไทย เพราะฉะนั้นจึงตองฟงมีเหตุมีผล ปกครองกันดวยความมีเหตุมีผล
จะเอาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ มาปกครองคนไทยทั้งชาตินี้ไมได คอขาดไปดวยกันเลย ให
ถอยไมมีถอย หลวงตาบัวเปนหัวหนาเทียว ตองเอาเหตุเอาผลมาปกครองกันถึงจะถูก จะ
เอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาใส ขับไลไสสงที่ไหนไมยอมไป แตจะทําลายคนทั้ง
ชาตินี้คอขาดทั้งหมด หลวงตาบัวไมเสียดายคอ อยาเอามาปกครอง แบบนี้ใชไมได มนุษย
เขาไมมีใครปกครองกัน
ตอไปนี้จะใหพร และขออนุโมทนาสาธุการบรรดาพี่นองชาวไทยทั้งหลายที่มาทุก
ภาคมาเต็มอยูวันนี้ แนนไปหมด พระสงฆก็เปนหลายๆ พันองควันนี้นะ ยังไมถงึ หมืน่ องค
เพราะเราบอกกะทันหัน เมื่อวานนี้เทานั้นเอง วันนี้ก็มาแลวไดตั้งหลายพัน สองสามพันรูป
วันนี้นะ เพราะทานมาไมทัน บอกเมื่อวานนี้วันนี้ก็มา ไมทนั ถาหากชากวานี้สักวันสองวัน
แนนหมดเลยละ อันนี้เราสั่งดวน เพราะความรีบดวนของเราจําเปนที่เราจะกาวเดินตอไป
อีก เปนระยะๆ วันนี้เราก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพี่นองชาวไทยเราทั้งพระเจาพระสงฆทั่ว
สังฆมณฑลผูทรงศีลทรงธรรม และพี่นองทั้งหลายที่ถือพุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่
พรอมใจกันมาดวยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา จึงขอขอบคุณและ
อนุโมทนากับทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) ทีนี้จะใหพรเปนพิเศษนะ
กรุณาทราบอีกทีหนึ่งวา งานนี้เปนงานของชาติ ของศาสนา พระมหากษัตริยของเรา
ที่พี่นองชาวไทยรวมทั้งพระเจาพระสงฆทั่วประเทศเขตแดน ที่ทรงศีลทรงธรรมมารวมกันนี้
เพื่อชาติ เพื่อศาสนา พระมหากษัตริย และบํารุงทะนุถนอมจนหัวใจขาดดิ้นไปดวยกัน
ไมไดเพือ่ อะไร ไมมีความแพความชนะที่ไมเปนศีลเปนธรรมเขามาเกี่ยวปนเลย เปนเรื่อง
ความดีดวยศีลดวยธรรมทั้งนั้นละ กรุณาทราบตามนี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

