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เมื่อบ้านเมืองมีแนวโน้มจะออกกฎเกณฑ์แบบโลกๆ ที่มุ่งเน้นแต่อำนาจ   

ชื่อเสียง ลาภ ยศ จนกระทบสถาบันหลักโดยเฉพาะต่อศาสนาและพระมหากษัตริย์  

องค์หลวงตาที่เพิ่งออกมาเป็นผู้นำกู้ชาติ จึงได้เป็นจอมทัพออกสนามด้วย  

องค์ท่านเอง นำทัพพระกรรมฐานออกปกป้องพระธรรมวินัยมิให้คลาดเคลื่อน 

พร้อมรักษาพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราช  

มิให้ถูกลิดรอนไป ให้คงดำรงมั่นตามหลักพระธรรมวินัย   

และจารีตประเพณีอันดีงาม 
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ออกสนามปกป้องพระพุทธศาสนา 

ฝูงได้ยินด้วยกัน องค์ ไหนอยู่ ในขั้นใดภูมิใด  

ปิดไม่อยู่เวลาแสดงออกมาแล้วและครูบา-

อาจารย์แนะนำสั่งสอน แก้ ไขดัดแปลงตรงไหน

ที่ยังขัดข้องๆ เพื่อความราบรื่นดีงามต่อไป .. 

ในระยะนี้เห็นว่าครูบาอาจารย์คือเรา  

ออกมาช่วยชาติบ้านเมือง ท่านจึงได้เคลื่อนไหว  

ออกมามากมายเวลานี้ แต่ก่อนท่านไม่ออกละ 

ดูซิการช่วยชาติบ้านเมืองในวงกรรมฐาน

นี้เด่นมากทีเดียว ไม่ว่าอยู่ที่ ไหนอยู่ใน

ป่าในเขา มีประชาชนญาติโยมจำนวน

มากน้อยปรึกษาหารือกันได้มากน้อย

เพียงไรก็รวมกันๆ แล้วก็เอามารวม  

ในจุดใหญ่ๆ อย่างที่เห็นมานี้แหละ   

วงกรรมฐานนี้มากทั้งฝ่ายมหานิกาย 

ฝ่ายธรรมยุต ฝ่ายมหานิกายก็เป็น  

ลูกศิษย์กรรมฐาน คืออย่างสายท่าน

อาจารย์ชา อาจารย์ชาก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น

เรา นี่เป็นลำดับ จึงเรียกว่าสายหลวงปู่มั่น  

ก็ทั้งสองเลย ครอบกันทั้งสอง 

ท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริง  

เอาจังต่อชาติบ้านเมือง 

เห็นน้ำใจของท่าน เรา

อดที่ จะขอบคุณและ

อนุโมทนากับท่านไม่ได้ 

.. เราขอขอบคุณและ

อนุ โมทนากับบรรดา

เสาหลักค้ำพระพุทธศาสนา
สมัยกึ่งพุทธกาล

 

ในระยะที่องค์หลวงตาได้เป็นผู้นำกอบกู้

วิกฤตการณ์บ้านเมือง บรรดาพระกรรมฐาน  

ทัง้ฝา่ยมหานกิายและธรรมยตุตา่งกอ็อกจากปา่

จากเขามาช่วยกันอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็น  

การระดมทองคำเข้าสู่คลังหลวง การตั้งกอง

ผ้าป่าช่วยชาติหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ตา่งๆ 

เป็นวาระ เช่น กฐินและผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง 

ผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น ตลอดจน  

การเดินทางมาร่วมประชุมสงฆ์ตามหลักธรรม

วินัยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ความสามัคคีมีใจเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของพระกรรมฐานจากทุกสารทิศใน

วาระต่างๆ นี้ องค์หลวงตากล่าวอนุโมทนาไว้

ดังนี้ 

“. . .ภาคอีสานรู้สึกพระกรรมฐานมาก

ตลอดมา เพราะต้นลำอันใหญ่ โตอยู่ที่นั่น   

มีหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ เป็นต้นลำอันสำคัญ 

.. เวลาเข้าไปหากันถึงรู้ พระกรรมฐานท่านจะ

ประสับประสานกันอยู่ตลอดมา ตั้งแต่ครูบา-

อาจารย์มา ไปหาลูกศิษย์ลูกหา ประสานกันอยู่

เรื่อยๆ เงียบๆ ท่านไปมาหาสู่ ศึกษาอบรมทาง

ด้านจิตตภาวนา องค์ไหนเป็นยังไงๆ ก็ทราบกัน

หมดเพราะไปเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟัง และเพื่อน
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พระกรรมฐานที่เป็นห่วงเป็นใยต่อชาติ ศาสนา 

ซึ่งมีอยู่ในเมืองไทยแห่งเดียวกัน และได้ช่วยกัน

เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมา แต่ละแห่งๆ ช่วย

มาแต่ละครั้งน้อยเมื่อไร เวลาท่านประชุมกันนี่

ก็พรึ่บเลย ได้ยินผู้ ใหญ่พูดคำเดียวเท่านั้นท่าน

จะพร้อมกัน พร้อมเพรียงกันพรึ่บๆๆ ท่านไม่มี

อืดอาดเหนื่อยหน่าย มาโต้มาเถียงครูอาจารย์

อย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่มี เพราะท่านพิจารณา

แล้วคำพูดของครูบาอาจารย์แต่ละประโยค

แต่ละเรื่องละราวเป็นคำพูดที่เป็นอรรถเป็น

ธรรมแล้ว ท่านยอมรับและปฏิบัติตามทันทีๆ 

เรื่อยมา ...” 

ด้วยความรักชาติ รักศาสนา รักครูบา-

อาจารย์ของพระกรรมฐานทั่วประเทศเช่นนี้ 

เมื่อใดที่มีสิ่งมากระทบต่อหลักธรรมวินัยใน

พระพทุธศาสนา และองคห์ลวงตาไดก้ลา่วเตอืน

บา้งแลว้แตย่งัไมเ่ปน็ผลเทา่ใดนกั พระกรรมฐาน

ท่านก็จะออกมาประชุมหารือช่วยเหลือกันโดย

ทันทีภายใต้การปรึกษากับองค์หลวงตาเพื่อมิให้

คลาดเคลื่อนจากหลักพระธรรมวินัย  

องค์หลวงตาออกสนาม 
ปกป้องพระพุทธศาสนา

 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา มีร่าง

กฎหมายหลายฉบับที่กระทบกระเทือนต่อหลัก

พระธรรมวนิยัจนเปน็เหตใุหพ้ระกรรมฐานทัง้ฝา่ย

มหานิกายและธรรมยุตจากทั่วประเทศภายใต้

การนำขององค์หลวงตาได้ออกมาประชุม

พิจารณาตัดสินตามหลักพระธรรมวินัยหลาย

วาระ โดยใช้สถานที่ประชุมหลายแห่งส่วนมาก

มักเป็นที่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเด็นปัญหาเหล่านี้ องค์หลวงตาได้ ให้  

ขอ้อรรถธรรมไวห้ลายแบบ ดงัจะไดน้ำมาแสดง

ในโอกาสต่อไป 

สำหรับร่างกฎหมายที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

เพราะเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมชาวพุทธ

อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องยาวนานจนเกือบ

เป็นสังฆเภทก็คือ “ร่างพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ ์ พ.ศ. …” โดยรัฐบาลได้เห็นชอบใน  

หลักการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

สาระสำคัญมีเนื้อหาหลายประการที่ขัดต่อ  

พระธรรมวินัยและจารีตประเพณีอย่างร้ายแรง 

ดงันัน้เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ องคห์ลวงตา  

จึงเมตตาทำหนังสือที่พิเศษ ๐๐๐๗/๒๕๔๕ ลง

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ทบทวนเนื้อหา  

คณะสงฆ์มีความพร้อมเพรียงสามัคคีร่วมกอบกู้ชาติบ้านเมือง

กับองค์หลวงตามาโดยตลอด
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ในร่างใหม่ สำหรับสาระสำคัญโดยย่อของ  

ร่างกฎหมายฉบับนี้ยกมาเฉพาะในประเด็นที่  

น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. ยกสมเด็จพระสังฆราชให้มีแต่พระคุณ 

ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้พระเดช  

๒. ยกมหาเถรสมาคมขึ้นเป็นที่ปรึกษา

สมเด็จพระสังฆราช และให้ความเห็นชอบใน

การออกกฎระเบียบของมหาคณิสสร เนื่องจาก

มหาเถรสมาคมประกอบด้วยพระผู้ ใหญ่ที่มี

พรรษามาก  

๓. กำหนดให้มีกรรมการมหาคณิสสร ทำ

หน้าที่บริหารแทนมหาเถรสมาคม เพื่อที่จะให้

โอกาสแก่พระภิกษุหนุ่ มที่ มี ความรู้ ความ

สามารถ ได้เข้ามาบริหารงานพระศาสนาแทน

มหาเถรสมาคม  

๔. กำหนดใหม้กีองทนุเพือ่กจิการพระพทุธ-

ศาสนาโดยได้รับเงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติ

กลาง 

ต่อมาองค์หลวงตา พระกรรมฐาน และ

ประชาชนจำนวน ๖๑๑,๘๕๒ คน จากทัว่ประเทศ  

ได้ยื่นรายชื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ 

ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๕ สำหรับรายชื่อผู้คัดค้านมีองค์หลวงตา

และนายกรัฐมนตรีลงลายมือชื่อร่วมอยู่ด้วย 

จากนั้นผู้แทนพระกรรมฐานทั้งฝ่ายมหานิกาย

และธรรมยุตยื่นหนังสือถึงมหาเถรสมาคมขอให้

ยกเลิกร่างฯ ดังกล่าว เพราะขัดต่อพระธรรม-

วินัย องค์หลวงตาได้กล่าวถึงเหตุที่ ได้เข้ามา

เกี่ยวข้องว่า 

“ทางดา้นศาสนาก็ไมพ่น้ทีเ่ราจะไดเ้กีย่วขอ้ง

เหมือนกัน ศาสนาจะออกแบบไหน ก็ไม่ทราบ

ฟังว่าจะตั้งอะไรต่ออะไรกันยุ่งไปหมด หาเกา

แต่ที่ ไม่คัน ที่คันไม่เกา อันนี้อันหนึ่งที่วิตกมาก

เกี่ยวกับเรื่องศาสนา หาตั้งแต่กฎนั้นระเบียบนี้

กฎนั้นกฎนี้ มันก็กลายเป็นโลกไป .. กำลังตั้ง

กฎข้อบังคับอะไรๆ จะมาบีบมารีดคนทั้งชาติ

สุดท้ายคนทั้งชาติ พระก็ทั้งธรรมยุตกับมหา-

นิกาย คนทั้งชาติจี้เข้ามาหาหลวงตาอีกแล้วนะ

ให้หลวงตาเป็นใจกลางเป็นผู้นำ หลวงตาก็ได้

รับปากแล้ว

พระทั้งฝ่ายปริยัติ ฝ่ายปฏิบัติ ส่วนมาก

ฝ่ายปฏิบัตินั้นแหละ พร้อมหน้าพร้อมตากันมา

เราไม่ ได้บังคับบัญชา นอกจากท่านเหล่านี้

มาปรกึษาหารอืเรา ดว้ยความจงรกัภกัดตีอ่ชาติ

ต่อศาสนา .. คำว่า “เรา” ก็คือพระสงฆ์ทั่ว

ประเทศไทย มาขอร้องให้เราเป็นหัวหน้า เพื่อ

จะต้านทานรักษาสมบัติอันมีคุณค่า คือหลัก

ศาสนาไวด้ว้ยดตีามเดมิจะไม่ให้ใครมาแตะตอ้ง”

ในบรรดากรรมการมหาเถรสมาคมมี

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม 

เพียงพระองค์เดียวที่แสดงความคิดเห็นออกมา

ชดัเจนและตรงกบัพระกรรมฐานวา่ รา่งกฎหมาย  

ฉบับนี้จะทำให้ “มหาคณิสสร” กุมอำนาจ

ปกครองสงฆ์แบบเบ็ดเสร็จ ทั้งฝ่ายบริหาร 

นิติบัญญัติ ตุลาการ ยิ่งกว่าเผด็จการทางโลก 

และจะ ได้ เห็ นการวิ่ ง เต้ นช่ ว งชิ งอำนาจ  

มหาคณิสสร เพราะจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นโควต้า 

องค์หลวงตานำคณะสงฆ์ทั่วประเทศ

ออกปกป้องพระธรรมวินัยมิให้ถูก

ทำลายด้วยร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์
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เป็นฝักฝ่ายคล้ายเกมการเมือง และยังทำให้

พระต้องมาเกี่ยวข้องกับสมบัติ เงินทองซึ่ง

เท่ากับเป็นการส่งเสริมด้านอำนาจ เงินตรา 

บารมีอีกด้วย แม้จะตรงข้ามกับธรรมวินัยอย่าง

ชัดเจน แต่ก็ยังมีกลุ่มชาวพุทธที่เห็นด้วยและ

สนับสนุนร่างนี้อยู่เช่นกัน อาจเพราะเล็งเห็น  

แต่ทางคุณเพียงด้านเดียวก็เป็นได้ สังคมใน

ขณะนั้นจึงมีแต่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันซึ่งจำ

ต้องได้รับการตัดสินด้วยหลักพระธรรมวินัย  

โดยเร็ว ก่อนจะลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้ 

ดังนั้นเพื่อให้ปัญหามีทางออกและได้รับการ

แก้ ไขที่ถูกต้องเป็นธรรม บรรดาพระกรรมฐาน  

จากทุกสารทิศภายใต้การนำขององค์หลวงตา

จึงพร้อมใจกันมาประชุมหารือร่วมกัน 

สำหรบัสถานทีก่ารประชมุสงฆเ์พือ่พจิารณา  

เรื่องสำคัญๆ มีหลายแห่ง อาทิ วัดอโศการาม 

จังหวัดสมุทรปราการ วัดป่าบ้านตาด จังหวัด-

อุดรธานี วัดป่ากกสะทอน จังหวัดอุดรธาน ี  

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัด-

กาญจนบุรี เป็นต้น ในที่นี้จักขอยกตัวอย่าง  

การประชุมสงฆ์ที่องค์หลวงตาได้กล่าวไว้มา

แสดงในที่นี้เพียงตัวอย่างเดียว คือ การประชุม

สังฆสามัคคีประกอบด้วยพระทั้งฝ่ายมหานิกาย

และธรรมยุตจากจตุรทิศจำนวนกว่าหมื่นรูป   

ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ  

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ในวันนั้นองค์หลวงตา  

ได้เข้าร่วมประชุมในช่วงกลางระหว่างกำลัง

ประชุมหารือกันอยู่ และเมื่อถึงตอนท้ายการ

ประชุม องค์ท่านได้กล่าวว่า  

 วันที่ / เวลา  จำนวน / สถานที่ มติที่ประชุมสังฆสามัคคี 

๒๑ เม.ย.๒๕๔๕  

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

๒๒ ม.ค.๒๕๔๖  

เวลา ๑๓.๓๐ น 

ที่ประชุมคณะสงฆ์

ไทยจากทั้งฝ่าย

มหานิกายและ

ธรรมยุตจำนวน

กว่า ๗,๕๐๐ รูป  

ณ วัดอโศการาม 

 

ที่ประชุมคณะสงฆ์

ไทยจากทั้งฝ่าย

มหานิกายและ

ธรรมยุตจำนวน

กว่า ๑๐,๐๐๐ รูป 

ณ วิหารสุทธิ-

ธรรมรังสี  

วัดอโศการาม 

ที่ประชุมมีมติโจทก์อธิกรณ์และประกาศลงนิคหกรรม

ผู้ เสนอร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่ อันมีที่มา  

ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และ

กฎหมาย ซึ่ งแต่ละมาตราทำความเสียหายแก่

พระพุทธศาสนา ถึงขั้นสร้างความแตกแยก (พระสงฆ์ 

และประชาชนที่คัดค้านจำนวน ๖๑๑,๘๕๒ รายชื่อ) 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า ร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์

ฉบับนี้ขัดต่อพระธรรมวินัย รวบอำนาจเป็นเผด็จการ 

ลิ ดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริ ย์   

ยึดอำนาจสมเด็จพระสังฆราช ขัดจารีตประเพณี  

(องค์หลวงตาเข้าร่วมประชุมในช่วงกลาง) ในวันนั้น

ได้นำรายชื่ อพระสงฆ์และประชาชนที่ คัดค้ าน  

จำนวน ๑,๐๓๗,๐๐๐ ราย มาแสดงต่อที่ประชุมด้วย 

 ข้อ ๑ มีมติให้ยกเลิกการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น คือ

ให้ปัดร่างฯ ทิ้ง เพราะเป็นโมฆะ 

 ข้อ ๒ กรณีถ้ามีการนำร่างฯ ตามข้อ ๑ เข้าสู่

กระบวนการของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะให้มีผลบังคับใช้

โดยไม่รับฟังมติของคณะสงฆ์ ไทย ที่ประชุมคณะ 

สงฆ์ไทยจะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัย  

 ข้อ ๓ กรณีมีความจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.คณะสงฆ์

ฉบับใหม่หรือไม่ ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย เพราะข้อ

ปฏิบัติของพระมีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญอยู่แล้ว 

 ข้อ ๔ กรณีฆราวาสผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา  

แจ้งต่อที่ประชุมสงฆ์เรื่องได้ยื่นคำร้องต่อมหาเถร-

สมาคม และดำเนินคดีกับบุคคลที่สนับสนุนร่างฯ   

ที่ขัดต่อพระธรรมวินัยและเคลื่อนไหวกำจัดองค์-

หลวงตาโดยหวังใหร้า่งฯ เขา้สูค่ณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา

โดยปราศจากผู้คัดค้าน ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยมีมติรับ

ทราบ 

  ข้อ ๕  ให้ตัวแทนคณะสงฆ์นำมติไปดำเนินการ   

โดยนำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและนำส่ง

นายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและปฏิบัติตามมติที่ชอบ

ด้วยพระธรรมวินัย 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ในงานมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงครั้งที่๕ณตกึสนัตไิมตรี

ทำเนยีบรฐับาลเมือ่วนัที่๒๖กนัยายน๒๕๔๔

 *
  นำมาแสดงเฉพาะการประชุมครั้งสำคัญเท่านั้น 

ตารางแสดงการประชุมคณะสงฆ์เพื่อพิจารณาอธิกรณ์ด้วยพระธรรมวินัย* 
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“…วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่  

พี่น้องชาวพุทธเรา ซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระและ

ประชาชนศรัทธาทั้งหลาย มารวมกันเป็น  

มหาสมัยครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้ เพราะพระที่จะมี

จำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความ

พออกพอใจ ใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินัย คือ

ศาสนาและชาติบ้านเมือง .. ทั้งประชาชนก็

จำนวนมากมาย .. ท่านมาด้วยความเป็นธรรม 

มาประชุมกันด้วยความเป็นธรรม ท่านไม่ได้มา

ก่อม็อบก่อแม็บ ท่านไม่ ได้มาหาอุบายวิธี  

บีบบังคับนั้น บีบบังคับผู้นี้ ให้ทำตามอย่างนั้น 

ให้ทำตามอย่างนี้ด้วยอำนาจป่าเถื่อนของตน 

โครงการป่าเถื่อน เหล่านี้ท่านไม่มี 

ท่านมาระงับดับสิ่งที่ เป็นป่าเป็นเถื่อน 

เป็นฟืนเป็นไฟทั้งหลาย เพื่อให้สงบตัวลง   

ผู้ปฏิบัติศาสนาจะได้ปฏิบัติด้วยความสะดวก

สบาย ร่มเย็นเป็นสุข ตักตวงเอาบุญเอากุศล 

มรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆ มีความสบาย เมื่อ

ไม่มีมหาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเผาบ้านเผาเมือง

เผาศาสนาแล้ว เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกมา 

ท่านมาด้วยความพอใจในนามที่ว่าท่านเป็นชาติ

ไทย แต่ละองค์ๆ พ่อแม่ของท่านมีอยู่ทุกแห่ง

ทุกหน ทุกภาค เมื่อศาสนาเดือดร้อน แล้วชาติ

เดือดร้อน ท่านก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกัน   

ก็ช่วยกันดังที่เห็นอยู่นี้แหละ .. 

วันนี้วันมงคลที่พระสงฆ์มาร่วมชุมนุมกัน

ทั้งหมดเลย นี่มันแปลกอยู่นะ มันอดคิดไม่ได้นะ 

อะไรๆ มอีะไรปับ๊ มนัจะคดิทนัท ี เหน็พระเตม็วดั   

พิลึกจริงๆ นะ มองไปทางไหนนี่พระเต็มแน่นไป

หมดเลย พระเป็นหมื่นขึ้นไป รถมากหาที่จอด

ไม่ได้ มีทุกประเภท วัดอโศการามเป็นทะเลรถ 

หาทางเดินไม่ได้...” 

 

ทำในสิ่งที่ดีงาม เราจะเอาชีวิตของเราบูชา

พระพุทธศาสนาประกอบทั้งชาติบ้านเมือง

ทั้งหมด เนื้อหาใน พ.ร.บ.สงฆ์ ทุกอย่างเข้ากับ

พระธรรมวินัยไม่ ได้เลย เป็นมหาภัยต่อชาติ

ศาสนาล้วนๆ เรายอมไม่ ได้ จะยอมสละชีวิต

เพื่อรักษาพระธรรมวินัย 

เราก็ ได้ เห็นกำลั ง ใจของพระที่ มี ต่ อ  

พุทธศาสนานะ ไม่ ได้ ไปหาบังคับบัญชาอะไร

อะไรล่ะ เป็นไปตามอัธยาศัยของท่าน ท่านก็

บอกกล่าวกันไปตามธรรมดา มาเต็มหมดเลย

ทุกภาค ตะวันออก อีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ก็มี 

เรียกว่าหมดทุกภาคเลย ฉะนั้นถึงต้องเทศน์  

ให้ฟังเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน 

นบัวา่เปน็ประวตักิารณข์องพระกรรมฐาน  

ที่มีจำนวนมาก ปริยัติก็มีเพียงเล็กน้อยไม่มาก

นะ ทัง้ๆ ทีป่รยิตักิเ็ตม็ประเทศไทย เวลาออกมา  

แสดงน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาและประชาชน

เรานี้ เลยกลับเป็นพระกรรมฐานออกแนวหน้า

คณะสงฆ์มีมติให้ปัดร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์

ฉบับมหาคณิสสรทิ้งเนื่องจากมีเนื้อหาบ่อนทำลายชาติ

ศาสนาพระมหากษัตริย์และขัดต่อพระธรรมวินัย

อย่างร้ายแรง
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คณุกนก และคณุรุง่นภา ทำหนา้ทีเ่ปน็ผูด้ำเนนิรายการขา่ว 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง UBC 8 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

คณุกนก  ทีว่ดัอโศการาม อำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ เหลอืงไปหมด

เลยนะครับ พระสงฆ์นับเป็นหมื่นรูป คุณรุ่งนภาได้ ไปร่วมในที่ชุมนุม คัดค้าน  

ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วย แน่นอนครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ  

อย่างยิ่ง เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับเรื่องนี้ในรายละเอียด 

คณุรุง่นภา กบัตวัแทนคณะสงฆส์ายวดัปา่ทีค่ดัคา้นรา่ง พ.ร.บ.สงฆค์ะ่ .. 

คณุกนก  การทีพ่ระสงฆน์บัหมืน่รปูมารวมกนัเปน็หมืน่นี ้ วนันีม้ารวมกนั  

ด้วยจุดประสงค์เดียวใช่ ไหมครับ คือ คัดค้าน 

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ใช่ ไหมครับ  

ตัวแทนสงฆ ์ ใช่ คือพระสงฆ์ท่านได้ศึกษา

เรื่องเหล่านี้มาพอสมควรแล้ว ก็เป็นเรื่องปีกว่าแล้ว 

ท่านมาด้วยความไม่สบายใจว่า เดิมที่มีข่าวออก

ทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า คุณวิษณุ เครืองาม ได้พูด

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมานี้ (ต่อพระ

สังฆาธิการ) ที่พุทธมณฑลว่า จะนำร่าง พ.ร.บ.คณะ

สงฆ์ฉบับที่ขัดต่อพระธรรมวินัยอันนี้ เข้าสู่การ

พิจารณาของ ครม.แล้วจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  

ของสภาให้ ได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ตรงนี้แหละที่ทำให้บรรดา  

พระสงฆ์ ซึ่งมีทั้ง ๒ นิกายเลย ทั้งมหานิกายและธรรมยุตจากทั่วประเทศ   

ท่านก็เลยนัดแนะกันว่า จะต้องมาปรึกษาหารือกันในประเด็นตรงนี้ว่า   

ไม่สามารถที่จะยอมรับในร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับนี้ ได้อีกต่อไป ขอให้ถอนออกจาก

กระบวนการพิจารณาอย่างสิ้นเชิงเลย  

คุณกนก  เราไม่เอาทั้งฉบับเลยใช่ ไหมครับ 

ตัวแทนสงฆ ์ ไม่เอาทั้งฉบับเลย 

คุณกนก  เราไม่มีการพบกันครึ่งทางว่าเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนบางมาตรา

เลยหรือครับ  

ตวัแทนสงฆ ์ เนือ่งจากวา่ประเดน็ตรงนีค้อืเรือ่งเนือ้หาสาระอยา่งทีท่ราบกนั 

ก็คือมีส่วนที่ขัดต่อพระธรรมวินัยอยู่มาก แต่ว่าจริงๆ แล้วเวลานี้แทบจะไม่พูด

กันถึงเรื่องเนื้อหาสาระแล้ว พูดถึงที่มาของร่างเลย  

คุณกนก  ครับพระคุณเจ้า ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ ไหมครับว่า วันนี้

พระสงฆ์มาคัดค้านนี่ จุดใหญ่ๆ ที่รับไม่ ได้ของ พ.ร.บ.สงฆ์คืออะไรครับ 

ตวัแทนสงฆ ์ กค็อืวา่ทีม่าของรา่งนีล้ะ คอื หนงัสอืของกรมศาสนานีเ่ขยีนไว้

ชดัเจนวา่ รา่งนีเ้ปน็รา่งที่ ไดม้าจากกรรมการมหาเถรสมาคมรปูหนึง่ ทางกรมการ

ศาสนาก็บอกชื่อมาเลยว่าเป็นพระระดับสมเด็จ .. ส่งร่างมาให้กรมการศาสนา 

แล้วหลังจากนั้นกรมการศาสนาก็นำร่างนี้มาตั้งคณะทำงานขึ้นมา อะไรต่ออะไร 

เพราะฉะนัน้ ประเดน็ตรงนีจ้งึเปน็ประเดน็ทีข่ดัตอ่พระธรรมวนิยัอยา่งรา้ยแรง 

เพราะวา่ไมเ่คยมมีากอ่นเลยตัง้แตค่รัง้พทุธกาลมาจนกระทัง่ถงึปจัจบุนันี ้ ทีจ่ะม ี 

พระองคใ์ดองคห์นึง่เสนอรา่งกฎหมาย อนันี้ ไม่ใชก่จิของสงฆ ์กจิของสงฆม์แีต่

พดูถงึเรือ่งสกิขาบท พดูถงึเรือ่งพระธรรมวนิยั ถา้จะเสนอกเ็สนอสกิขาบทหรอื

พระไตรปิฎกอะไรแบบนี้ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย แต่นี่เพิ่งจะมีพระในยคุ

ปจัจบุนันีท้ีเ่สนอกฎหมาย เสนอรา่ง พ.ร.บ.วา่ เออ อนันีด้นีะ อนันัน้ทำอยา่งนี้

นะ ซึง่ตรงนีจ้งึเรยีกวา่เปน็โมฆะ เพราะขดัตอ่พระธรรมวนิยัตัง้แตแ่รกเลย  

อันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ ในที่ประชุม (คณะสงฆ์ไทย วัดอโศการาม) ก็มี

พระรูปหนึ่ง พูดขึ้นมายกเปรียบเปรยมาเหมือนกับว่า ถ้าพระมาหุงอาหาร   

มาหุงข้าว ทำกับข้าว มาผัดนั้นแกงนี้ แล้วก็เอาอาหารนี้มาให้พระด้วยกันฉันนี่ 

ในพระธรรมวินัยฉันไม่ ได้ (ท่านปรับอาบัติ) ต้องเป็นอนุปสัมบัน คือต้องเป็น

ฆราวาสญาติโยมเท่านั้นที่จะปรุงอาหาร หุงหาอาหาร หุงข้าวแล้วมาใส่บาตรให้

พระเหล่านั้นฉันได้ แต่ทีนี้ปรากฏว่าพระกลับมาปรุงกฎหมายซึ่งไม่ ได้ทำในสิ่ง

ซึง่เปน็กจิของสงฆ ์เพราะฉะนัน้พระทัง้ประเทศจะยอมรบัในสิง่เหลา่นี้ ไม่ ไดเ้ลย  

คณุรุง่นภา ผดิมาตัง้แตต่น้ เพราะฉะนัน้รายละเอยีดตอ่มาก็ไมต่อ้งคยุกนัแลว้ 

ตัวแทนสงฆ ์ ต้องเป็นโมฆะไปหมดเลยเมื่อต้นตอผิด ถึงแม้ร่าง พ.ร.บ. 

ฉบับนั้นๆ จะดีเลิศขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าที่มา เกิดมา

จากพระเป็นผู้ปรุงอาหารนั้นเอง พระทั้งหลายทั้งปวง  

ทัว่ประเทศไทย กจ็ะยอมรบัในรา่ง พ.ร.บ.ฉบบันี้ ไม่ไดเ้ลย   

ทางพระทา่นถอืวา่ผดิพระธรรมวนิยั ทัง้ทางโลกกเ็รยีกวา่  

เป็นโมฆะ  

คณุรุง่นภา แลว้ทางคณะสงฆจ์ะทำอยา่งไรตอ่ไปคะ   

จะปักหลักอยู่ที่วัดอโศการามต่อไปเรื่อยๆ หรือคะ  

ตัวแทนสงฆ ์ เวลานี้ท่านต้องแยกย้าย เพราะ  

พระท่านมีหน้าที่จะชี้ถูกชี้ผิดตามพระธรรมวินัย ท่านมี

กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนแล้วว่า พระธรรมวินัยถือเป็นเสมือน

องค์พระศาสดา แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ปรินิพพาน

ไปแล้ว ถ้ามีสิ่งที่ขัดต่อพระธรรมวินัยก็เท่ากับขัดต่อพระศาสดาของเรา เพราะ

ฉะนั้น พระทั้งหลายท่านยอมรับไม่ ได้ เมื่อท่านมาชี้แล้วว่าสิ่งนี้ผิด แล้วยังมีผู้ที่

ดึงดันจะเอาเข้าก็เท่ากับว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าของเรา ไม่เคารพพระศาสดา

ของเรา ถ้าอย่างนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเรากำลังจะรา่งพ.ร.บ.มาเพือ่อปุถมัภห์รอื  

เพือ่ทำลายองคพ์ระพทุธศาสนาของเรา.. 

คณุรุง่นภา เพราะฉะนัน้ มตขิองคณะสงฆว์นันีจ้ะเสนอตอ่รฐับาลใช่ไหมคะ 

ตัวแทนสงฆ ์ ได้ทำหนังสือไปถึงคุณวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) 

เรียบร้อยแล้วว่าขอให้ถอนร่างนี้ออกจากกระบวนการพิจารณาอย่างสิ้นเชิง คือ

ไม่ต้องเอากลับมาอีกเลยร่างนี้ 

บทสมัภาษณต์วัแทนพระสงฆท์ีค่ดัคา้นรา่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 
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นับแต่รัฐบาลมีมติรับหลักการเมื่อเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๔๕ จน

กระทั่งพระกรรมฐานทั่วประเทศเดินทางมาประชุมสงฆ์ที่วัดอโศการาม  

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖ จนมีมติให้ปัดทิ้งร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้

เพียงสถานเดียวและพร้อมจะสละชีพเพื่อรักษาพระธรรมวินัย บทสรุป

ของภาครัฐก็คือ รองนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องก็ตอบรับโดยให้คำสัตย์

ปฏญิาณตอ่ผูแ้ทนคณะสงฆ์ไทย (พระกรรมฐาน) ทีน่ำมตไิปมอบใหว้า่  

๑. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพุทธประสงค์   

๒. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระธรรมวินัย  

๓. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์        

๔. จะไม่ทำสิ่งใดที่ขัดหรือล่วงพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช   

ในทีส่ดุรฐับาลกต็ดัสนิใจยกเลกิรา่งพระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบันี้ 

สื่อมวลชนทุกแขนงต่างเสนอข่าวการประชุม

คณะสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยร่าง

พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเหยียบย่ำทำลายพระธรรมวินัยอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้พระสงฆ์

ที่รักเคารพในพระธรรมวินัยไม่ยอมรับ หากอธิกรณ์ครั้งนี้มิได้ถูกระงับดับลง จะเป็นเหตุให้

ความขัดแย้งในสังฆมลฑลลุกลามบานปลายถึงขั้นเป็น “สังฆเภท” สงฆ์แตกจากกัน

อันเป็นการสร้างกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนา
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พระเทวทัต 

พระธรรมเทศนาขององคห์ลวงตาทีก่ลา่วถงึเหตกุารณใ์นครัง้พทุธกาลเมือ่มี

อธกิรณเ์กดิขึน้ทำใหส้งฆเ์แตกแยกเปน็สงัฆเภท พระพทุธเจา้ทรงตอ้งเขา้มาชำระ

ดว้ยพระองคเ์อง ดงันี้ 

“...ครัง้พทุธกาลพระเทวทตัมาโตต้อบทกุสิง่ทกุอยา่งกบัพระพทุธเจา้ เสีย้มสอน

ใหพ้ระเจา้อชาตศตัรไูปฆา่พระราชบดิาตาย แต่ไม่ไดต้ัง้หนา้ฆา่ตาย ฆา่ดว้ยวธิกีาร

ต่างๆ จนกระทั่งถึงตายในเรือนจำ ทุกสิ่งทุกอย่างสลดสังเวช พระเจ้าพิมพิสาร  

ทา่นสำเรจ็พระโสดาฯ แลว้ เรยีกวา่เปน็พระอรยิบคุคลแลว้ ทา่นจะมอีะไรกบัโลก 

ลกูมาทรมานวธิีใดเพราะไดร้บัการเสีย้มสอนจากพระเทวทตัคอืพระเจา้อชาตศตัรู

แล้วฆ่าพระราชบิดาเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน พระเทวทัตนี้ก็จะทำลาย

พระพทุธเจา้จะเปน็ศาสดาแทน .. 

พอถงึวาระพระราชโอรสของพระเจา้อชาตศตัรปูระสตูขิึน้มา พอมองเหน็ลกู

เทา่นัน้สลดสงัเวชปึง๋ขึน้มาทนัท ีความรกัลกูถงึขนาดไหนวิง่หาพอ่ตวัเอง ออ๋ พอ่รกั

เราอยา่งงี ้ รบีไปจดัการสัง่ปลอ่ยพอ่ทนัท ี พอรบีไปพอ่กต็ายในเวลาเดยีวกนั สลด

สงัเวชเหน็โทษเหน็ภยั แลว้โศกเศรา้เหงาหงอยเปน็กำลงั เมือ่ฆา่พระราชบดิาแลว้ 

เขา้เฝา้พระพทุธเจา้ก็ ไดร้บัคำแนะนำสัง่สอน มนัสดุวสิยัไปแลว้ทำยงัไง พระองคก์็

แนะนำสัง่สอน ยงัไงกต็กนรกไมส่งสยั .. 

พระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ทำตาม จึงได้แยกจาก

พระพทุธเจา้  

๑) ให้พระอยู่ในป่าเป็นวัตร เป็นประจำชีวิตตั้งแต่วันบวช เข้าบ้านเป็นผิด 

พระองคก์อ็นญุาตไม่ได ้ เพราะพระเกดิมากบัญาตกิบัโยม พระมคีวามเคลือ่นไหว  

ไปมาได ้ตถาคตเองกอ็ยู่ไดท้ัง้ปา่ทัง้บา้นเกีย่วกบัโลกสงสาร แนะ่ เราอนญุาตไม่ได ้ 

๒) ไม่ใหฉ้นัเนือ้ฉนัปลา ถา้ฉนัเปน็ผดิ อนันีก้เ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่กดิมาตามที่

อธบิายผา่นมาแลว้ พระองคย์งัทรงเลง็ญาณดอูกีนะ เอายอ่ๆ นกัปฏบิตัภิาวนาจะรู้

เรือ่งของพระพทุธเจา้เหลา่นี้ไดเ้ตม็กำลงัของตวัเอง .. 

๓) ใหบ้ณิฑบาตตลอดชวีติ ถา้หยดุหรอืขาดเปน็ไม่ได ้ ปรบัโทษ พระพทุธเจา้  

ก็ไมท่รงอนญุาต 

๔) ฉนัมือ้เดยีว พระพทุธเจา้ไมท่รงอนญุาต จงึแหวกแนวหนจีากพระพทุธเจา้

ไป ถา้สมควรแลว้พระพทุธเจา้จะทรงบญัญตัไิวแ้ลว้ตัง้แตต่น้ ไม่ใหฉ้นัเนือ้ฉนัปลา 

พระพทุธเจา้จะเปน็พระองคเ์อกทรงหา้มกอ่นใครแลว้ นีพ่ระองค์ไมเ่หน็หา้ม นีล่ะ

เรือ่งราวมนักม็อียา่งนี ้ พวกสตัวท์ัว่โลกดนิแดนทีเ่ขาตายแลว้ เนือ้หนงัของเขายงั

เปน็ประโยชนแ์กเ่ขาเองเวลาเอาไปทำบญุใหท้าน  

๕) ใหถ้อืผา้บงัสกุลุอยา่งเดยีวเทา่นัน้ รบัคห-

ปตจิีวรเขาถวายตอ่มอืนี้ ไม่ ได ้ ให้แสวงหาชกัผ้า

บงัสกุลุเอาอยา่งเดยีวตลอดชวีติ พระพทุธเจา้ก ็ 

ไมท่รงอนญุาต ในเมือ่เขาอยากทานก็ใหเ้ขาทาน

ตามอธัยาศยัของเขา ผูใ้ดองคใ์ดทีอ่ยากรบักร็บัไป 

ไมเ่ปน็สิง่ทีจ่ะบงัคบักนั .. 

พระเทวทตัมาตอ่สูพ้ระพทุธเจา้ แยกสว่น ถา้

ใครเหน็วา่พระเทวทตัดกี็ให้ไปกบัพระเทวทตั ใคร

เหน็วา่พระพทุธเจา้ดกี็ให้ ไปอยูก่บัพระพทุธเจา้ แลว้กย็กทพัออกจากพระพทุธเจา้

ออกไปตัง้เปน็คณะหนึง่เปน็ศาสดาขึน้มาอกีองคห์นึง่ เรยีกวา่ศาสดาเทวทตั แลว้  

สัง่เสยีพระอานนท ์ .. ให้ไปบอกพระพทุธเจา้วา่ ‘ตัง้แตบ่ดันีต้อ่ไปเรากบัพระพทุธเจา้

แยกกนัอยูแ่ลว้ จะไมเ่ปน็ลกูศษิยพ์ระพทุธเจา้ตอ่ไป’ แยกแลว้พระเทวทตักน็ำบรษิทั

บรวิารออกไป ผูท้ี่ ไมรู่อ้ีโหนอ่เีหนอ่ะไรกต็ดิตาม บวชใหมย่งัไมเ่ขา้อกเขา้ใจกแ็ตกไป

กบัพระเทวทตั ฟงัวา่ ๕๐๐ องค ์ แลว้ก็ให้ไปบอกพระพทุธเจา้วา่ เวลานีเ้ราแยกตวั

จากพระพทุธเจา้แลว้ เปน็คนละสดัละสว่นแลว้ .. พระอานนทก์ม็าทลูพระพทุธเจา้วา่

บดันีพ้ระเทวทตัไดส้ัง่มาเรยีบรอ้ยแลว้วา่ พระเทวทตัจะแยกตวัเปน็อกีฝา่ยหนึง่จาก

ศาสดาแลว้ตัง้แตบ่ดันีต้อ่ไป .. แตก่็ไมน่าน พอไปแลว้พระสารบีตุร พระโมคคลัลาน์

กต็ดิตามไปเกลีย้กลอ่ม แนะนำสัง่สอน นัน่เหน็ไหมละ่ พอรู้โทษรูภ้ยัถอนตวัออกมา 

พระสารบีตุร พระโมคคลัลาน ์เปน็ของเลน่เมือ่ไร ชว่ยฉดุลากผูลุ้ม่หลงมา .. 

ในอนนัตรยิกรรม ๕ พระเทวทตัสรา้งตัง้ ๒ อยา่ง และสรา้งความปัน่ปว่น  

วุ่นวายแก่โลกก็มากในวงศาสนา พระเทวทัตเป็นองค์ที่หนึ่งที่แตกแยกกันเรื่อง  

พทุธศาสนา และแตกแยกทำลายจติใจของคนชาวพทุธใหว้า้วุน่ขุน่มวัตามๆ กนัไป

หมด นีอ่นัหนึง่ แลว้ทำลายสงฆ ์สงฆท์ีม่คีวามพรอ้มเพรยีงสามคัคกีนั แยกแตกจาก

กนัไปเลยเปน็สงัฆเภท ทำลายพระพทุธเจา้ พระเทวทตัเปน็อนนัตรยิกรรมขอ้หนึง่ .. 

พระเทวทัตยังรู้จักโทษของตน จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วไปขอขมา

พระพทุธเจา้ แมจ้ะถกูแผน่ดนิสบูหนา้พระเชตวนั วาระสดุทา้ยไมม่อีะไรทีจ่ะถวาย

เปน็เครือ่งขมาพระพทุธเจา้เพราะถกูแผน่ดนิสบู เหลอืแตค่างกรรไกรนี ้ กข็อถวาย

คางกรรไกรเปน็พทุธบชูาตอ่พระพทุธเจา้ของเรา แลว้จากนัน้กถ็กูแผน่ดนิสบูหายไป 

พระพทุธเจา้ทรงรบัวา่ ‘เออ..เธอตายคราวนีก้ย็อมรบัวา่บาปเปน็บาป บญุเปน็บญุ 

ความชั่วเป็นความชั่ว ความดีเป็นความด ี เวลานี้เธอจะได้รับกรรมของเธอตาม

อำนาจแหง่ความชัว่ของเธอทีท่ำเอาไว ้ แลว้ตอ่ไปอานสิงสแ์หง่การถวายคางกรรไกร

คราวนีจ้ะเปน็อานสิงสอ์นัยิง่ใหญ ่ มคีวามหมายในวาระสดุทา้ยเรยีกวา่เปน็มหาศาล 

ต่อไปเธอจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออัฏฐิสาระ’...” 
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ประชาชนผู้เป็นเจ้าของศาสนาเข้าประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปกป้องพระธรรมวินัย

 ๑ ร่างพระราชบัญญัติ ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. .... (หรือร่าง พ.ร.บ.ฆราวาสปกครองสงฆ์) เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๔ 

  เป็นการยุบกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม ส่งผล ดังนี้ 

  • บรรดากิจการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาจะถูกโอนถ่ายไปอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุนีด้ว้ย อาท ิ ปกครองดแูลวดัรา้ง ทีด่นิ

ของวดัรา้ง ทีธ่รณสีงฆข์องวดัรา้ง ทรพัยส์นิของวัดร้างทั่วประเทศ การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่วัดที่กันไว้ เป็นที่จัดประโยชน์ที่มีกำหนดระยะเวลาเกิน ๓ ปี 

การเก็บรักษาเงินของวัดที่เกิน ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ถูกกำหนดให้ฝากต่อสำนักงานคณะกรรมการการศาสนามาตามลำดับจนถึงระดับตำบล  

  • องค์ประกอบของคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน ๓๙ ท่าน จะมาจากตัวแทนองค์กรของศาสนาต่างๆ ๕ ศาสนา ได้แก่ พุทธ 

คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งจะมากำกับดูแลกิจการขององค์กรพุทธศาสนา ได้แก่ มหาเถรสมาคมอีกด้วย   

  ผล มีการจัดตั้ง “สำนักพุทธศาสนาแห่งชาต”ิ 

 ๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. …. เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๔ 

  ลิดรอนพระราชอำนาจสมเด็จพระสังฆราช ให้อำนาจทั้งปวงแก่มหาคณิสสร เข้าแทรกแซงสมบัติของสงฆ์ประจำวัด และควบคุมศาสนสมบัติกลาง 

  ผล ยกเลิก 

 ๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของวัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ในเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ถ้าผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินจำเป็นจะต้องนำมาใช้ ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เสนอเรื่องต่อ  

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

  ผล คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลมีความเห็นควรให้ตัดคำว่า ที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง ออกไปจากกฎหมายฉบับนี้

ทุกมาตรา 

 ๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา  (องค์การมหาชน)  พ.ศ. .... เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

  บทเฉพาะกาลได้บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และเงินงบประมาณของสำนักงานศาสนสมบัติไปเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระพุทธศาสนา 

  ผล ยกเลิก (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ คณะสงฆ์ไทย คัดค้าน) 

 ๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สนง.ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา  (องค์การมหาชน)  พ.ศ. .... เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ผล ยกเลิก 

 ๖ ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๘ 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจเด็ดขาดในการเพิกถอน ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท ไม่เว้นแม้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และ

น่าจะรวมไปถึงที่ราชพัสดุและที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ให้มาเป็นที่ของเอกชน โดยสามารถนำไปขายหรือให้เช่ากับคน

ต่างด้าวในการประกอบกิจการทุกชนิด 

  ผล ยกเลิก 

 ๗ คำสั่ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่องนโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้   

เสนอร่างปี พ.ศ.๒๕๔๘ 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยกำหนด  

ให้พระสงฆ์ที่ต้องการธุดงค์ในเขตป่าสงวนฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องขอใบอนุญาตก่อนเข้า 

  ผล ยกเลิก   

ร่างกฎหมายต่างๆ และสาระสำคัญของร่างที่เป็นปัญหาต่อพระธรรมวินัย 
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สำหรับร่างกฎหมายอื่นๆ ก็เช่นร่างพระ-

ราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา ที่กระทรวงศึกษา-  

ธิการมีข้อกำหนดไม่ให้มีการเรียนวิชาศาสนา  

ในโรงเรียน ซึ่งเมื่อองค์หลวงตาทราบเรื่อง  

ท่านก็ ใด้แสดงธรรมเป็นข้อคิดแก่วงราชการ  

ในทันทีว่า 

“เขาปฏิรูป (การศึกษา) เราก็ปฏิรูป

ปฏิรูปแปลว่าพลิกกลับ เขาจะไม่ให้มีการศึกษา

อะไรๆในโรงร่ำโรงเรียนแหม!พวกเปรตว่างั้น

เลย ไม่ให้มีการศึกษามีอย่างเหรอ .. เรื่องของ

ศาสนานี้เป็นเรื่องของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย

คือเรารักษาอยู่ตลอดเวลา เราเป็นพระนี่วะ

ทางบ้านเมืองก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวโยงกับเรา

ซึ่งจะต้องได้เข้าอย่างที่ผ่านมาแล้ว (ช่วงช่วย

ชาติ) นี้ แล้วคราวนี้มาเข้าตรงๆ เลย เพราะ

ฉะนั้นมันถึงเข้มข้นเข้าซีเรื่องราว ไม่อย่างนั้น

ไม่ได้ศาสนาจะจม” 

อย่างไรก็ตามวงราชการส่วนใหญ่ก็เป็น

ลูกชาวพุทธมีความเคารพเชื่อถือในข้อวัตร

ปฏิบัติของพระกรรมฐานที่มุ่งตรงต่อพระธรรม-

วินัยอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อท่านทักท้วงในเรื่องใด

หน่วยงานราชการเหล่านั้นก็มักไม่ดื้อดึงจะรีบ

ปฏิบัติตามอรรถธรรมที่ถูกต้องในทันที เรื่อง

ราวต่างๆ จึงมักสงบลงได้โดยเร็ว 

ในบรรดาร่างกฎหมายทั้งหลายที่มีเนื้อหา

ส่อเค้าว่าจะกระทบต่อพระธรรมวินัยนั้น เมื่อ

เรื่องมาถึงองค์หลวงตา ท่านจะเมตตาแสดง

ธรรมให้ความรู้ตามหลักพระธรรมวินัยในทันที

ว่าเป็นอย่างไร ผิดถูกประการใด และมีวิธี

ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นตามหลักพระธรรมวินัยอย่างไร 

จึงขอน้อมนำพระธรรมเทศนาของท่านมาแสดง

แต่โดยย่อและเพียงบางส่วน ดังนี้ 

ภาพข่าวการประชุมคณะสงฆ์กว่าหมื่นรูป ยืนยัน

พระธรรมวินัยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะ

ต้องแก้ ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ หากฝ่าฝืนมีแต่จะเป็นโทษ

มหันตภัยทำให้สงฆ์เกิดความร้าวฉานและทำให้สงฆ์

แตกแยกจากกันในที่สุด

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ในระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๖)
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นั่นก็คือธรรมวินัยนั้นแลที่เป็นองค์ศาสดา

ประกันเรื่องมรรค ผล นิพพาน ใครจะมา

ประกัน ก็สอนไว้ขนาดนั้นแล้ว แล้วจะไปหา

อะไรมาเก่งกว่าศาสดาอีก เดี๋ยวตั้งข้อนั้นแล้ว

ตั้งข้อนี้ขึ้น แหมพิลึกนะ . . อ่านมีกี่ข้อซึ่ง  

เป็นตัวทำลายเป็นเพชฌฆาตๆ นี้ กี่ข้อที่เขามา

อ่าน ที่มีคัดค้านอะไรกันมา อันนี้จะออกสนาม

เลยล่ะ คราวนี้ออกเลย .. อำนาจป่าเถื่อน   

ฟังไม่ ได้นะ แล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เดือดร้อนไปตาม กระทบกระเทือนไปตาม  

หมดนะ ตามพวกนี้ พวกเปรตนี่หาเก็บตก  

พระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ

แลว้ ใครสมบรูณย์ิง่กวา่พระพทุธเจา้พระวนิยักด็ ี  

กฎหมายบ้านเมืองก็ติดแนบกันมากับธรรมวินัย

ของศาสนา คือมีกฎหมายแนบมาอยู่ด้วยแล้ว 

รักษากันมาด้วยความสงบร่มเย็น ถ้าพูดถึง

เรื่องศาสนาไม่มีใครสมบูรณ์ยิ่งกว่าพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่

ปาราชิก สังฆาทิเสส เรียกว่า โทษประหารชีวิต

ลงมา ติดคุกตั้งแต่ตลอดชีวิตลงมา ๙ ปี ๑๐ ปี 

เป็นโทษตามหลักพระวินัยนี้ .. 

ในลักษณะปกครองสงฆ์ .. ต้องถือธรรม-  

วินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ มากระทบกระเทือน

ธรรมวินัยไม่ ได้ กฎข้อบังคับเหล่านั้นจะเป็น

โมฆะทันที.. อย่างการปกครองสงฆ์นี้เป็นหน้าที่

ของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสที่จะปกครองด้วย

ความเป็นธรรมแล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน

ท่ามกลางของวัด หรือสถานที่ที่วัดตั้งอยู่นั้น 

หวัหนา้เปน็ผูจ้ดัแจงทำใหส้มำ่เสมอ นัน่พระวนิยั  

ท่านสมบูรณ์แบบ .. ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามหลัก

ธรรมวินัย การปกครองก็จะน้อยมากทีเดียว   

ไมต่อ้งยุง่เหยงิวุน่วายถงึเหตทุีต่ัง้การปกครองมา  

จะกลายมาเป็นการกระเทือนศาสนาเข้าไปอีก

โดยไม่รู้สึกตัวนะ กิเลสมันแทรกเข้าทันทีๆ   

อันนี้ที่วิตกอันหนึ่ง…”  

 

ร่างพ.ร.บ.สงฆ์ตั้งขึ้นทำไม   

ธรรมวินัยสมบูรณ์แล้ว  

 

“...เราพูดเต็มปากของเรา อะไรจะเกิน

ศาสดา ธรรมวินัยสมบูรณ์แบบแล้วบกพร่อง

ที่ไหน ตั้งมาหาอะไรอยากว่าอย่างงั้น นอกจาก 

พ.ร.บ.ขี้นี่ ว่าอย่างนี้ละเรา ก็เห็นอยู่ด้วยกัน 

ธรรมก็เห็นวินัยก็เห็น อ่านมากี่คัมภีร์ด้วยกัน

แล้ว เอาอะไรมาอวดกันวะ พ.ร.บ.แรแบ   

มันตั้งมาหาอะไร .. กำลังไปโฆษณาหาประชุม  

ที่นั่นที่นี่หาพรรคหาพวก ว่ามีจำนวนมากแล้ว

จะมาโจมตีชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย ที่

ปกครองจากพระพุทธเจ้าจากธรรมวินัยด้วยดี

นั้นแหละ จะให้แหลกไปเลย แล้วศาสดาองค์

ใหม่องค์เทวทัตก็จะขึ้นแทน .. อะไรจะสมบูรณ์

แบบยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยจนเป็นองค์  

แทนศาสดาได้  

‘อานนท์ พระธรรมและพระวินัยนั้นแล

จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต’ 

อกีอนัหนึง่ ‘อานนท์เมือ่มผีูป้ฏบิตัติามหลกั

ธรรมหลกัวนิยัเราอยู่ พระอรหนัต์ไมส่ญูจากโลก

นะอานนท์’

สมบัติสงฆ์ตามพระวินัย 

       

 “. . .พระวินัยท่านพูดเกี่ยวกับเรื่อง 

จตุปัจจัยไทยทาน ที่เกิดขึ้นมากับพระเจ้า  

พระสงฆ์และภายในวัดนั้นๆ ให้เป็นหน้าที่

ของสงฆ ์ อำนาจหนา้ทีข่องพระ เปน็เรือ่งที ่ 

เขารับมาถวายด้วยตามอัธยาศัย พระก็

รับไปตามอัธยาศัย จะใช้จ่ายมากน้อย

เพียงไรก็เป็นเรื่องของพระ ไม่มีคำว่า

ผิดว่าพลาด ถ้าทำตามนั้นแล้ว นี่พระ

วินัย  

ทีนี้ส่วนที่ของสงฆ์ .. ก็เป็นเรื่อง

ของพระ หวัหนา้วดัภายในวดันัน้ พรอ้ม  

ทั้งวัดจะเป็นผู้ปฏิบัติรักษาสมบัติที่

เป็นของสงฆ์ อันไหนที่ควรแจก 

แจกไปยังไง ไม่ควรแจกยังไง ก็มีใน  

พระวินัยแล้วว่า ลหุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์  

แล้วก็สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
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 (การมา) บัญญัติข้อที่ว่า จะมาเป็น  

เจ้าอำนาจบาตรหลวงควบคุม เปิบมือกินอยู่บน

หวัพระทัง้ประเทศไทยทกุวดัทกุวา แตก่ลุม่เดยีว  

สองกลุ่มนี้นั้นไม่มีในพระวินัย เพิ่งตั้งขึ้นมาจาก

ความลึกลับเมื่อเร็วๆ นี้เท่านั้นเอง .. เอ้า จะตั้ง

ขึ้นมาว่าชนะพระไทยทั้งชาติ พระไทยจะไม่

ปฏิบัติตามเลย จะปฏิบัติตามพระวินัยของ

พระพทุธเจา้นีเ้ทา่นัน้ ไมว่า่วดัใดๆ ทัว่ประเทศไทย   

พวกนี้จะเป็นผู้ควบคุมการเงินการทองศาสน-

สมบัติทั้งหมด เรียกว่าทุกวัด .. ชื่อของพวก

คณะนีว้า่ มหาคณสิสร วา่อยา่งนัน้ .. พวกนีจ้ะ

เป็นผู้กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่าง จะเอาไปถลุง

ที่ ไหนเราไม่ทราบด้วย ทราบแต่ว่าจะมาเป็น

เจ้าอำนาจปกครองวัดทั่วประเทศไทยเรา นี่มี

กฎข้อบังคับออกมาอย่างนี้ ใครจะไปฟ้องร้อง

ว่าอะไรไม่ ได้ จะปรับทั้งโทษติดทั้งคุกด้วย .. 

ค้านพวกนี้ ไม่ ได้ ค้านไม่ได้ก็ตาม หลวงตาบัว  

จะค้านว่างี้ เลย ค้านจนวันตายหลวงตาบัว   

เอ้า มาเก่งกว่าพระพุทธเจ้า เราเทิดทูน

พระพทุธเจา้ตา่งหาก เราไม่ไดเ้ทดิทนูพวกเปรต  

พวกผีนี่นะ .. 

สมบัติทั้ งหลายตามหลักพระวินัยนะ   

คือสมบัติเงินทองข้าวของเขาถวายมาเป็น

จตุปัจจัยไทยทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ตาม

ศรัทธาของเขา พระสงฆ์ท่านก็รับด้วยความ

บริสุทธิ์ ใจ เป็นสมบัติของตนโดยสมณสารูป 

คือพระเป็นเจ้าของสมบัติ ไม่เป็นโลกเป็น

สงสาร ไม่เป็นกิเลสตัณหา รักษาโดยอรรถโดย

ธรรม ใชส้อยกนัมาสงเคราะหก์นัมา ดงัทีว่ดัปา่-

บ้านตาดปฏิบัติอยู่เวลานี้ 

วัดนี้เป็นผู้รักษาสมบัติที่ได้มาเอง ไม่มีเจ้า

อำนาจบาตรหลวงมาจากที่ ไหน ที่จะมา  

ปกครองรักษาสมบัติ ให้เป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด

แต่ผู้เดียว .. พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดง  

ไว้แล้วว่า ไม่ ให้บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่

บัญญัติ ไม่รื้อถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ

ไว้แล้ว มีในหลักธรรมหลักวินัย นี้บัญญัติใหม่

หรือไม่บัญญัติ ใหม่ บัญญัติที่ เอาสงฆ์ เป็น

นักโทษ เอาขอบเขตของวัดแต่ละวัดเป็น  

เรอืนจำๆ แลว้พวกนีเ้ปน็นายคมุเขา้มาเหยยีบยำ่  

ทำลายอย่างนี้ มีในพระบัญญัติข้อไหน มันมา

เสือกกะโหลกหาทำอะไร ตั้งแต่เด็กอมมือเขา  

ก็ไม่ทำ .. 

พระพุทธเจ้าถือสำคัญมากเรื่องรวม  

ที่ดินโบสถ์วิหารเครื่องไทยทานต่างๆ

เป็นสมบัติของสงฆ์ที่สงฆ์ต้องรักษาตามพระธรรมวินัย
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ความสามัคคี ความสงวนส่วนใหญ่ เช่น อย่าง

กิจของสงฆ์ งานของสงฆ์ถือเป็นสำคัญมาก มี

วินัยบังคับเลย เช่น สมบัติ เบาอย่างหนัก 

เคลื่อนที่ได้ ท่านบอก เคลื่อนที่ได้เราก็รู้กันแล้ว 

พวกเตียงพวกตั่ง พวกอะไรสมบัติที่ยกไปมาได้

เปน็ของสงฆ ์อนัทีเ่คลือ่นที่ไม่ได ้ เชน่ เขาถวายที ่ 

เป็นวัดเป็นวา กัลปนาสงฆ์ เป็นอสังหาริมะ 

เคลือ่นที่ไม่ได ้ทา่นใหม้วีนิยั รกัษาไวต้ามนัน้ๆ…” 

 

 

ร่างกฎหมายต้องให้ประชาชน 

เจ้าของศาสนายอมรับ 

    

“...อย่างเวลานี้พระของเราก็ในวงพุทธ-

ศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เพื่อความ

สงบร่มเย็น มันก็กลายเป็นความยุ่งเหยิง  

วุน่วาย ตัง้สภาปา่ๆ เถือ่นๆ ขึน้ในวงพทุธศาสนา  

เวลานี้ แล้วก็ตั้งข้อบัญญัติไปต่างๆ นานา 

พ.ร.บ.รอแบอะไรมันก็ตั้งขึ้นไป อะไรจะเกิน 

พ .ร .บ .ของพระพุทธเจ้ ามัน ไม่ ได้มองนะ 

พ.ร.บ.เพื่อลิ้นเพื่อปาก เพื่อยกตนข่มท่าน 

เหยียบย่ำทำลายเขา นั่นละ พ.ร.บ.ของกิเลส

มันเป็นอย่างนั้น ถ้า พ.ร.บ.ของธรรมแล้ว  

ปัดหมดไม่มีอะไรมายุ่ง .. ได้ยินแต่ว่าจะเข้า

สภาๆ มันก็ไม่แน่ใจคำว่าเข้าสภา หมูก็เข้าได้ 

หมาก็เข้าได ้ เปรตก็เข้าได ้ ผีก็เข้าได ้ บัณฑิต  

นักปราชญ์ก็เข้าได้ เพราะฉะนั้นเพื่อความ

รอบคอบนี้ ชาวพุทธเราซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติ

ด้วยกันทุกคนทั่วประเทศไทยนี้ จึงควรจะได้รับ

ทราบเสียก่อน ก่อนที่จะเข้าสภา ให้ประชาชน

ยอมรับเสียก่อน .. 

 ‘แล้วพระสงฆ์เรานี่เข้าใจรึยังที่ความ

มุ่งหมายของเราซึ่งเป็นหัวหน้ามุ่งยังไงๆ ’  

(พระตอบ ‘เข้าใจครับผม’) ตามหลักความจริง

ที่เราพูดนี้ก็คือว่า ถอนออกให้หมดอย่ามายุ่ง   

นี่หลักใหญ่ มายุ่งทำไม พุทธศาสนาสมบูรณ์

แบบแลว้ มายุง่หาอะไร ถอนออกใหห้มด แลว้ยงั  

จะดึงเข้าสภาอีก เข้าสภาแล้วเขาไม่ถอนให้เขา

ฟาดคอเลย .. แล้วทีนี้ ‘รายชื่อของคนตลอด

พระเณรเราจำนวนกี่แสน’(‘ประมาณ๙แสน

ครับ’)  นี่ก็คือรายชื่อของผู้รักสงวนชาติศาสนา

ของตัวเอง…” 
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จำนวนคนบีบบังคับ 

หลักพระธรรมวินัยไม่ ได้ 

 

“...จะเอาจำนวนเท่านั้นคนเท่านี้คนมา  

บีบบังคับหลักธรรมวินัยได้เหรอ ธนบัตรปลอม

เป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านๆ กองเท่าภูเขา แต่

ธนบัตรจริงใบละห้าบาทสิบบาทขึ้นมาใบเดียว

สองใบกับอันนั้น อะไร (มีค่า) มีน้ำหนักมาก

กว่ากันควรจะปัดทางไหนออกไป ไม่จำเป็น

ต้องหามากถ้าเป็นของจริง เข้าใจหรือ เพียง  

ใบเดียวก็พอ นี่ความจริงก็คือศาสนธรรมของ

พระพุทธเจ้าเป็นความจริง เพียงพระโอวาท  

ตัดออกมาปึ๋งเท่านั้นจอมปลอมขาดสะบั้นไป

หมด .. 

หลักธรรมวินัยอันเดียวเท่านั้นพอ ไม่ต้อง  

หาอะไรมาอวด ว่าจำนวนมากน้อยอย่าเอา  

มาอวด เอาของจริง ไม่ต้องหามากของจริง ก็มี

เท่านั้น อย่าไปหวั่น พวกเปรตพวกผีหวั่นมัน

ทำไม .. หลักธรรมวินัยมีอยู่มันไม่ดู มันไปหายุ่ง

ไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเข้าทางอะไรเลย ให้ผู้ตั้งใจ

ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเดือดร้อนวุ่นวาย   

จนกระทั่งพระที่อยู่ในป่าในเขาก็ต้องได้ออกมา 

มาชะมาล้างของสกปรกที่อยู่เต็มบ้านเต็มเมือง 

เพิกถอนร่างพ.ร.บ.สงฆ์  

ด้วยลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

 

 

“...ท่านบอกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

อะไรเป็นธรรมเป็นวินัย อะไรไม่ใช่ธรรมไม่ใช่

วินัย คืออะไรปลอม อะไรจริง ท่านแสดงไว้

หมดพระพุทธเจ้า เช่น การบวชเข้ามา มา

สั่งสมกิเลสราคะตัณหา รายได้รายรวยโลกามิส

อย่างโลกเขานี้ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ท่านบอก

ไว้เลย เป็นคนละฝั่งเลยเทียว ธรรมเหล่าใด

เป็นไปเพื่อความสละละวางกิเลสตัณหา มีราคะ

ตัณหา เป็นต้น ตลอดถึงลาภ ยศ สรรเสริญ 

ความร่ำความรวย ยศถาบรรดาศักดิ์ สลัดอันนี้

แล้วเรียกว่านี้ธรรม นี้วินัย ถ้าตรงกันข้ามนี้

แล้วไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย เป็นของปลอม .. 

 (เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์)  เราสั่งไปว่าให้

เพิกถอนทั้งหมด ข้อของเขาที่ดำเนินมามาก

น้อยให้ถอนออกให้หมดเลย เรียกว่าเป็นฝั่งเขา

ฝั่งเรา ฝั่งนั้นฝั่งมหาโจร ฝั่งนี้เป็นฝั่งเจ้าของ

สมบัติแห่งชาติ เข้าใจไหม ให้เลิกไปคนละฝั่งๆ 

แลว้คอ่ยเขา้กนัทหีลงั เอา้ เขา้ตรงโนน้ เอา้ มา

ทางนี้ก็จะยกทัพใส่กัน เข้าใจเหรอ คือไม่ให้

อะไรเข้ามาแทรกมาแซง ซึ่งเป็นสื่อเป็นสาร

อะไรต่ออะไรที่จะเป็นภัยต่อชาติไทยของเรา 

เพราะฉะนัน้มมีากนอ้ยจงึตอ้งใหถ้อนออกใหห้มด   

เปน็คนละฝัง่เลย เรยีกวา่รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์.. 

หลวงตาเป็นห่วงทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วย

กันเลยเต็มหัวใจเวลานี้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์

หรือพ.ร.บีบคณะสงฆ์ หลวงตาไม่อยากว่า 

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ร.บีบ มันบีบทั้งชาติทั้ง

ศาสนา พ.ร.บ.นี้ ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาและตั้งขึ้น

มาจากไหน .. เรื่องพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบมา

แล้ว .. เพราะงั้นพ.ร.บ.พ.ร.บีบนี้จะขึ้นมา

เหยียบหัวประเทศไทยเราไม่ได้ ต้องถอนออก

ให้หมด เพราะสิ่งเหล่านี้จอมปลอมทั้งหมด   

ไม่ ได้มีของจริงติดอยู่นิดหนึ่ง มีตั้งแต่มหาภัย  

ทั้งนั้น พุทธศาสนาเป็นมหาคุณเต็มที่แล้ว

สมบูรณ์แบบแล้ว สมควรที่เราจะเทิดทูนต่อไป

ดังที่เราเทิดทูนมาแล้ว…” 
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“...จากนั้นตามเข้าไปสิ เราก็เคยพูดแล้ว

ต้นตอมาจากไหน ต้นตอที่เกิดเรื่องขึ้นมา ยก

ร่างนี้ขึ้นมา ใครเป็นคนยก ให้ ไล่เข้าไปหาตรง

นั้นใครเป็นต้นเหตุ ผู้ที่ยกร่างขึ้นมาคือใคร กลุ่ม

นี้คือใครมาจากไหน ใครเป็นคนรับรองยืนยันมา 

.. สมบัติที่จะไปฉกไปลักไปขโมยเขามาใน

จำพวกโจรพวกมารมันต้องลี้ๆ ลับๆ หลบๆ 

ซ่อนๆ อันนี้มันก็ออกกฎกติกาข้อบังคับมาว่า 

ตัง้ พ.ร.บ. แร.แบ.อะไรเราก็ไมท่ราบ .. ตัง้มหาภยั  

ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาให้จม

ไปด้วยกัน อย่างนี้เหมาะสมมากกว่า .. ใครเป็น

คนตั้งขึ้นมาในกฎข้อบังคับเหล่านี้ ถามหาตัว

มันหลบๆ หลีกๆ มันไม่เอาตัวจริงออกมาแสดง

ให้ฟัง  

ถา้เปน็ของจรงิเอามาซ ิใครเปน็คนตัง้ขึน้มา  

กฎข้อกติกาอันนี้ มีข้อประชุมกันอย่างไรบ้าง 

ใครเป็นคนรับรองในกฎกติกาเหล่านี้ ที่มาตั้ง

เหยียบหัวพระศาสนาและประชาชนที่เป็นชาว

พุทธอยู่เวลานี้ ตั้งขึ้นมาจากผู้ ใดมันก็ไม่บอก 

เข้าใจไหม มันตั้งอยู่ใต้ดิน แล้วคณะใดเป็นผู้ตั้ง

ขึ้นมาจากใต้ดินนี้ จนมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้

ทั่วโลกอยู่เวลานี้เห็นไหมพุทธศาสนา .. 

แลว้คณะไหนทีร่วมหวักนัทัง้พระทัง้โยมมา

ตั้งเป็นกรรมการ ที่จะออกเป็นมหาคณิสสร  

นีน่ะ่  (พ.ร.บ.สงฆ ์ครบั)  เออ พ.ร.บ.สงฆแ์สง็นัน่

น่ะ มันไปทำอยู่ใต้ดินไม่ให้ ใครเห็น นี่เห็นไหม  

ลกัษณะของผูร้า้ย ของขโมย ลกัษณะของมหา-

โจรปล้นชาติปล้นศาสนามันทำมาอย่างนี ้ ทีนี้

เวลาออกมากว็า่ผา่นโนน้ผา่นนี ้ ผา่นแบบโจรนะ 

ปลาตัวหนึ่งอยู่ในข้องของเราฟังซิน่ะ เอา

อีกทีหนึ่งนะที่เราจะกินอยู่เดี๋ยวนี้ ปลาตัวนี้เรา

กำลังจะเอาไปแกง อยู่ในข้องของเรา แต่พอดี

เขาเอาขี้มาโยนใส่ในปลานี้แล้วจะทำยังไงทีนี้ 

โอ๋ย ต้องรีบเอาปลาออกล้างทิ้งอันนั้นออกไป

ทันที ใช่ ไหม ด้วยความขยะแขยง อันนี้ก็

ขยะแขยงความเลวร้ายนี่เข้าใจไหม…” 

    

ป้องกันมิให้ผู้ยกร่างทำสังฆเภท 

 

การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มิใช่

ของง่ายแม้จะแสดงเจตนาหลายครั้งแล้วก็ยัง

ไม่เป็นผล ด้วยเหตุนี้การประชุมสงฆ์จึงยิ่งใหญ่

กวา้งขวางขึน้ และองคห์ลวงตากจ็ำเปน็ตอ้งแสดง  

ธรรมแบบนิวเคลียร์นิวตรอนมีความเข้มข้น

หนกัหนว่งมากยิง่ขึน้ เปรยีบเสมอืนผู้ ใหญท่ีห่วงั

ดีเข้ามาตีมือเด็กที่ ไม่รู้เดียงสากำลังจะจับขั้ว

กระแสไฟฟ้า องค์ท่านจึงแนะนำให้มุ่งเข้าหาผู้

เป็นต้นเหตุของร่างฉบับนี้ เพื่อจะได้รื้อถอนสิ่ง

ที่ขัดต่อพระธรรมวินัยออกไปได้ตรงจุดมิให้เป็น

กรรมหนัก นับเป็นเมตตาธรรมของท่านอย่าง

ที่สุด ประเด็นความขัดแย้งในสังคมจะได้ยุติลง

โดยเร็ว 

องค์หลวงตาเมตตาเดินทางไปทุกสารทิศเพื่อรับผ้าป่าช่วยชาติและเพื่อการประสับ

ประสานกับพระกรรมฐานในจังหวัดต่างๆที่บำเพ็ญสมณธรรมตามป่าเขาในที่สงบสงัด

ด้วยเหตนี้พระกรรมฐานทั่วประเทศจึงออกมาทำหน้าที่ในการรักษาชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์ด้วยหลักพระธรรมวินัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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ข้อพึงระวังของคณะสงฆ์ไทย 

ในสมัยปัจจุบัน 

  

ความคิดอยากปรับปรุงระเบียบกฎหมาย

ตา่งๆ เพือ่หวงัจะทำใหพ้ระพทุธศาสนาเจรญิขึน้  

แต่กลับกลายเป็นเสี้ยนหนามเป็นพิษภัยแก่

พระพทุธศาสนาเสยีเองเพราะขอ้กฎหมายเหลา่นี ้ 

ล้วนแล้วแต่ขัดแย้งกับพระธรรมวินัยแทบทั้งสิ้น 

ซึ่งองค์หลวงตาได้ออกมาอธิบายอรรถธรรม

ต่างๆ ต่อสู้กับความคิดผิดเหล่านี้ทำให้ผู้เสีย

ประโยชน์หรือผู้ ไม่เข้าใจเจตนาดีของท่านเกิด

ความโกรธเคืองและอาฆาตมาดร้าย บางคน

อาจคิดถึงขั้นทำลายท่านก็มี ดังนี้ 

“...อ่านอะไรก็อ่านไป เราก็ไม่ค่อยสะดุด

ใจเหมือนคำที่ว่าจะมากำจัดเรา ฆ่าเรา อู๊ย เรา

สลดสังเวชนะ คือเราพูดจริงๆ เราไม่มีอะไร 

เราก็เคยประกาศมาให้ทราบแล้วว่า ความกล้า

เราก็ไม่มี ความกลัวเราก็ไม่มี ความได้เปรียบ

เสียเปรียบ ความแพ้ความชนะเราไม่มี มีแต่

ความเมตตาสงสารโลก สอนอรรถสอนธรรม  

ไปตามความผิด ถูก ชั่ว ดีของผู้กระทำ เรา

สอนไปอย่างนั้น เราไม่มีอะไรกับใครในโลกอันนี้ 

สอนด้วยความเมตตาล้วนๆ  

แต่ที่มันกระเทือนใจก็คือว่า ผู้หวังจะ  

เป็นใหญ่เป็นโตปกครองทั้งชาติทั้งศาสนาให้

เจรญิรุง่เรอืง ความหมายวา่อยา่งนัน้ละมงั แตน่ี ้ 

ทำไมการดำเนินจึงต้องตีราบ ฆ่าราบ ฟันราบ 

ปราบราบไปเพื่อครองบ้านครองเมืองในนาม

รบีๆ ด่วนๆ ว่าของลับบ้างอะไรบ้าง พอออกไป

หลอกคนได้ ว่าผ่านมหาเถรสมาคม คือผ่านไป

เฉยๆ .. 

พวกนี้เป็นพวกมหาภัยจริงๆ ต่อจากนี้  

มันจะขึ้นเป็นสังฆเภทนะ เป็นสังฆเภทยุยง  

ให้สงฆ์แตกจากกันทั่วประเทศไทย นี่จะเป็น

กรรมหนักมาก รุนแรงมากพวกนี้ มีแต่จะเอา

ท่าเดียวๆ พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่า   

มันผิดพลาดมาตั้งแต่ชาติเข้าใจไหม ไม่ ได้

เปลาะนัน้ จะเอาเปลาะนี ้ จะเอาเปลาะนีจ้ะดงึขึน้  

ไปหาชาติบ้านเมือง จะเอาให้จมทั้งชาติทั้ง

ศาสนาเลย ก็ชาติศาสนาของเรามีเจ้าของ  

ด้วยแล้ว จะยอมให้จมได้ง่ายๆ หรือ 

เวลานี้จะเริ่มแยกแล้วนะ เริ่มแยกเป็น

สังฆเภทครั้งที่สอง .. ครั้งที่หนึ่งเทวทัตแยกตัว

ออกจากพระพุทธเจ้าไปเป็นศาสดาองค์ ใหม่  

ขึ้นมา .. ครั้งที่สองก็ศาสนธรรม คือพระธรรม

และพระวินัยนั้นแล .. ครั้งแรกเป็นองค์ศาสดา

เสียเอง ครั้งที่สองเป็นธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์

แทนของศาสดาเสียเอง เวลานี้กำลังเข้าอยู่

วาระองค์ศาสดาครั้งที่สอง คือเข้ามาทำลาย

ธรรมวินัย หลักธรรมวินัยท่านสอนไว้ โดย  

ถูกต้องแล้วนี้คือองค์แทนศาสดา แล้วพวกนี้  

บุกเข้ามา ไม่มีธรรมมีวินัย...” 

  

ของพระ เพศของพระ ดูไม่ได้เลยนะ อย่างทาง

โลกทางสงสารเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เขา

ต้องการเป็นใหญ่เป็นโต ใช่ ไหมล่ะ อำนาจ

สกปรกของทางบ้านทางเมือง โลกทั้งหลายเขา 

ใครมาผ่านฆ่าไปเลยๆ เพื่อจะเป็นใหญ่เป็นโต

ตามความมุ่งหมาย  

อันนี้มันเรื่องของศาสนา เรื่องของธรรม 

เรียกว่าห่างกันคนละโลก ที่ว่าให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ ทำไมถึง

ตอ้งปราบไปอยา่งนัน้แบบเลยโลกไป หยาบโลน  

ที่สุด ก็คือว่าพระด้วยกันนี้ แล้วก็มากำจัดพระ

ด้วยกัน เช่นจะมากำจัดหลวงตาบัวนี้ อู๊ย สลด

สังเวชนะเรา แสดงถึงความหยาบโลนที่สุดเลย 

หยาบช้าที่สุด ในเมืองไทยเราไม่เคยมี .. 

เราวิตกวิจารณ์พวกที่สร้างบาปสร้าง

กรรม เฉพาะอย่างยิ่งสร้างต่อเรา ทีนี้เราไม่มี

อะไรเลย โยนเข้ามาผางมันก็ตูมเข้าหาเจ้าของ

หมด ไม่มีใครรับไว้ เราไม่มีความผิดที่จะเป็น

ช่องรับที่เขาโจมตี เราไม่มี โยนเข้าไปผาง

เหมือนกำแพงมันก็สะท้อนกลับมาหาเจ้าของ

หมดไม่ ไปไหน เราอดวิตกวิจารณ์ ไม่ ได้ก็คือ  

ตรงนี้เอง .. 

หลวงตาบัวนี้เรียกว่าอยู่ในเสี้ยนในหนาม 

อยู่ในท่ามกลางแห่งหอกแห่งหลาว ประหนึ่งว่า

หลวงตาบัวนี้เป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเรา  

ทั้งพุทธศาสนา ทั้งชาติของเราทั้งชาติ รวมอยู่

ในจุดของเราจุดเดียว และเป็นหัวใจของ

ประชาชน ประชาชนทั้งหลายเขาก็ห่วงใยละซิ 

“...ไปที่ ไหนก็มีแต่นักปราชญ์ นักแปดมันไม่

ได้ว่านะ เข้าใจไหม มันมาแต่นักปราชญ์ๆ ยิ่งมี

คนยอว่า นี่เป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ เลยเป็น

บ้าไปเลย นั่นน่ะเขาเรียกว่า สงฆ์สมมุติมักบัง

อริยสงฆ์ อริยสงฆ์อยู่ในหัวใจนั่น แต่มันไม่มอง

ดูนี้ มันมองดูแต่คัมภีร์ใบลาน ไขว่คว้าไปลมๆ 

แล้งๆ อันของจริงอริยสงฆ์อยู่ภายในหัวใจตัว

เองไมด่ ู กระจายออกไปอกี กเ็หน็การศกึษาเลา่-

เรียนการจดจำมา ได้แต่เสียงได้แต่ลมเหมือน

นกขุนทองว่าเป็นของดี ไปเสีย ภาคปฏิบัติไม่

สนใจจะปฏิบัติเอาธรรมที่เลิศเลอขึ้นมา…” 

 

สงฆ์สมมุติมักบดบังอริยสงฆ์ 
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“...ในบรรดาบัณฑิตที่ควรคบค้าสมาคม ตลอดถึงครูอาจารย์ที่ให้อุบายสั่งสอนอันดีงามแก่เรา ชื่อ

ว่าบัณฑิต ไม่ต้องมีความรู้ความฉลาดถึงขนาดต้องแบกตู้พระไตรปิฎกมายืนยัน หรือมีความรู้ความ

ฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็น การประพฤติตัวเป็นธรรม ซึ่งเป็น

เครื่องชักจูงให้คนอื่นได้คติและได้รับประโยชน์อันชอบธรรม และเห็นเป็นความถูกต้องดีงามไปด้วย 

เหล่านี้ท่านเรียกว่า “บัณฑิต” เป็นผู้ควรแก่การคบค้าสมาคมระยะสั้นหรือยาว ย่อมเป็นมงคลแก่ผู้คบ 

ไม่เสียหายล่มจมแต่อย่างใด ยังจัดว่าผู้รู้จักเลือกคบ เป็นผู้มีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทาง

พระพุทธศาสนาท่านหมายคนอย่างนั้นว่า “บัณฑิต” 

สว่น “บณัฑติภายใน” ไดแ้กค่วามคดิอบุายวธิตีา่งๆ ทีจ่ะเปน็ไปเพือ่คณุงามความดแีกต่นและผูอ้ืน่   

นับแต่พื้นความคิดเห็นอันเป็นเหตุจะให้เกิดคุณงามความดี จนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลส

ออกจากจิตใจเป็นลำดับๆ เป็นขั้นๆ ของสติปัญญา เรียกว่า “บัณฑิต” “นักปราชญ์” เป็นชั้นๆ ไปจนถึง

ขั้น “มหาบัณฑิต” 

“มหาบัณฑิต” ได้แก่ท่านผู้ทรงมหาสติมหาปัญญานั่นแล เลยขั้น “มหาบัณฑิต” ไปแล้วก็ถึง 

“วิมุตติ” เรียกว่า “จอมปราชญ์” หรือ “อัครมหาบัณฑิต” เลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็น “จอม

ปราชญ์” ได้แก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ คือพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง…” 

 

เพราะพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมาร  

มันห้อมมันล้อม มันจะฆ่าหัวใจของชาติของ

ศาสนาใหล้ม่จม คอืจะฆา่หลวงตาบวั .. ตายกต็าย  

แบบหลวงตาบัว ไม่มีได้มีเสีย ไม่มีแพ้มีชนะ

ตามเดิม ใครจะฆ่าไม่ฆ่าก็ตามเดิม ตายเอง

กต็ามเดมิ ใครมาฆา่กต็ามเดมิ หลกัธรรมชาตนิัน้  

เป็นธรรมชาติของตัวเองแล้ว…” 

สำหรับพระธรรมเทศนาที่ ให้ข้อคิดคติ

เตือนใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของคณะสงฆ์ ไทย  

ในสมัยปัจจุบันนั้น รวบรวมแต่พอสังเขป ดังนี้ 

 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ สังหารพระ 

 

“...ไปดูซิมหาวิทยาลัยสงฆ์มีอะไร มีแต่

วิชาทางโลก เอาครูเอาอาจารย์ฆราวาสเข้ามา

สอนพระเต็มไปหมด .. เดินอ้วดอ้าดๆ โอ๊ย ท่า

ใหญ่เสียด้วยนะ ฆราวาสเข้าไปสอนพระ พระก็

หมอบละซิ อู๊ย เราดูแล้วดูไม่ได้ เราสลดสังเวช 

.. พระก็อ้าปากอยู่ตลอดเวลาไม่ ได้สนใจกับ

อรรถกับธรรม เรียนแล้วก็เพื่อจะสึกออกไป

อย่างนั้นละ มหาวิทยาลัยสงฆ์นี้เป็นเรื่องของ

โลกเกือบจะว่าล้วนๆ ไปเลย .. ไม่ได้เป็นวิชา

ของพระพทุธเจา้เพือ่คณุงามความด ี เพือ่หลดุพน้  

จากทุกข์แต่ประการใดๆ เลย .. 

มแีตค่วามรูว้ชิาของตริจัฉานวชิา มแีตส่ว้ม  

แตถ่านเตม็อยู่ในมหาวทิยาลยัสงฆ ์ เอาฆราวาส  

เข้าไปสอนพระ มีแต่สอนเรื่องวิชาทางโลก  

ทางสงสารเรื่องกิเลสตัณหาล้วนๆ โดยอาศัย

ศาสนาเป็นเขียงเหยียบขึ้นๆ เพื่อวิชาของกิเลส

ได้เหยียบย่ำทำลายธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น 

.. ศาสนามีความหมายอะไร .. ตามภาษาบาลี

ภาษาของพระพุทธเจ้า ท่านไม่บอกวิชาทางโลก 

ท่านบอกว่า ติรัจฉานวิชา คือวิชาของสัตว์โลก

ผู้ยังติดข้อง พัวพันอยู่กับโลกกับสงสาร   

แปลออกเป็นอย่างนั้น ท่านจึงไม่ให้เข้ามาคละ-

เคล้ากัน 

วิทยาลัยป่าพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งมาแล้ว

ตั้งแต่ก่อน ท่านว่า รกุขมลูเสนาสนงั ปฏบิตัติน

อยู่ ในป่าในเขา นี้เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่า ..   

พระสงฆ์ที่อยู่ในป่า สำเร็จมาจากป่า เป็นพระ

โสดาฯ สกิทาฯ อนาคาฯ อรหันต์มาทั้งนั้นๆ   

มาเป็นสรณะของพวกเรา นี่เราจึงเรียกว่ามหา-

วิทยาลัยป่า คือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้า   

นั้นเป็นมหาวิทยาลัยพระสังหารกิเลสให้ขาด

สะบั้นลงไป นำอมตะมหานิพพานเป็นความ

บริสุทธิ์เต็มภูมิเข้ามาครองใจ .. 

บัณฑิต มหาบัณฑิต จอมปราชญ์ 

มีการประชุมคณะสงฆ์เพื่อปกป้องพระธรรมวินัยณวัดป่าบ้านตาดหลายวาระ



680 681

แต่เวลานี้มหาวิทยา- 

ลัยที่เขาตั้งขึ้นทุกวันนี ้ คือ

มหาวิทยาลัยกิเลส มีตั้งแต่

วิชาความรู้ของโลกของ

สงสาร ของกิเลสตัณหาทั้ง

นั้น เข้าไปเต็มอยู่ ในมหา-

วทิยาลยัสงฆ์ๆ  .. นีเ่รยีกวา่

มหาวทิยาลยับา้น เปน็มหาวทิยาลยักเิลสสงัหาร

พระ มีเท่าไรแหลกหมดๆ ไม่มีอะไรเหลือเลย...” 

 

ตั้งธนาคารสงฆ์ เหยียบย่ำธรรมวินัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 “...พระสมัยปัจจุบันสนใจในลาภยศยิ่ง

กว่าอรรถธรรม ถึงขนาดว่าคิดสนับสนุนการ 

ก่อตั้งธนาคารพระฯ ทั้งที่ขัดต่อพระธรรมวินัย

อย่างร้ายแรง ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง บริหาร

เงินทอง มิ ใช่กิจของสงฆ์แต่อย่างใดเลย 

พระพุทธเจ้าตำหนิเงินทองข้าวของมามากน้อย

เพียงไรก็เห็นอยู่ในธรรมวินัย แล้วไหนยังจะมา

ส่งเสริมยกขบวนเป็นสงฆ์ขึ้นมา ตั้งธนาคาร-

สงฆ์ขึ้นมาก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าผู้ทรง

บัญญัติห้ามการเงินการทองละซ ิ มันก็เห็นอยู่นี ้

ธรรมวนิยัก็เห็นอยู่นี้ มันดูเมื่อไรไฟแดง มีแต่มัน

จะไปท่าเดียวพวกนี้ เปิดเป็นไฟเขียวตลอด มัน

ไม่มีธรรมมีวินัย เลยกลายเป็นหน้าด้านไปหมด   

กวนบ้านกวนเมือง คือพระของเราที่ ไม่มีธรรม

มีวินัยในตัวนั่นแหละ ..  

ตัง้แตพ่ระทีด่ือ้ดา้นหาญทำเกีย่วกบัการเงนิ  

การทองเวลานี้มันก็ทนดูกันไม่ได้แล้ว ยังจะมา

ตั้งธนาคารสงฆ์ขึ้นมาอีกก็เท่ากับเหยียบหมด

เรือ่งศาสนาจะไม่ใหม้อีะไรเหลอืเลย .. ในพระวนิยั  

นี้มีทั้งต้นบัญญัติ มีทั้งอนุบัญญัติ นี้ดูมาหมด

แล้วนี่นะ ต้นบัญญัติตัดขาดเรื่องเงินเรื่องทอง

ไม่ให้มายุ่งเลย ขาดสะบั้นไปเลย เป็นภัยต่อ

การบำเพ็ญสมณธรรมของพระ นั่นฟังซิ  

พระพุทธเจ้าตัดขาดหมดเลยพุทธบัญญัติ 

โย ปน ภกิข ุ ชาตรปูรชตงั อคุคณัเหยย วา 

อคุคณัหาเปยย วา อปุนกิขติตงั วา สาทเิยยย   

นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง นี้เป็นต้นบัญญัติ ภิกษุ  

รูปใดรับเงินและทองเองก็ดี ให้เขาเก็บไว้เพื่อ

ตนกด็ ี เปน็นสิสคัคยี ์ ของนัน้ตอ้งเสยีสละออกไป   

เจา้ของแสดงอาบตัปิาจติตยี ์ เปน็อาบตัแิลว้ นัน่  

บอกไว้แล้วอย่างนี้ นี้ต้นพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้

พระสงฆ์เกี่ยวกับเงินกับทองเลย…” 

 

สมณศักดิ์ชั้นสูงหรือชั้นเหยียบย่ำ ? 

 

“...พระองค์จึงทรงตั้งให้เลิศคนละทางๆ 

เรยีกวา่ตัง้สมณศกัดิย์ศของพระ แตพ่ระพทุธเจา้ตัง้   

...ท่านตั้งให้พระอรหันต์เป็นยศพระ องค์นี้เลิศ

ในทางนั้น เช่นอย่างพระสารีบุตรเลิศทางด้าน

ปัญญา พระโมคคัลลาน์เลิศทางด้านฤทธา-

ศักดานุภาพ พระอานนท์เลิศทางเป็นพหูสูต .. 

นีเ่ลศิไปคนละทางๆ จนกระทัง่ ๘๐ องค ์ จากนัน้  

ท่านก็ไม่ตั้งอีกเลย จนกระทั่งปรินิพพาน เพราะ

ฉะนัน้ทา่นตัง้ทา่นจงึตัง้ตามความเลศิเลอ ตามแถว  

ของอุปนิสัยของแต่ละองค์ๆ ไม่ใช่ตั้งสุ่มสี่สุ่มห้า 

ตั้งมาแล้วก็มาเหยียบย่ำศาสนาอย่างที่เป็นอยู่

เวลานี้ ตั้งยกยอขึ้นมา พอดินเหนียวติดหัวก็ว่า

ตัวมีหงอน แล้วกลับมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้า 

เหยยีบหวัพระมหากษตัรยิท์ีท่รงตัง้ใหเ้ปน็ยศถา-

บรรดาศกัดิข์ึน้มา กก็ลบัมาเหยยีบหวัพระพทุธเจา้   

เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่

พระตาบอดหูหนวกสมัยปัจจุบันเราๆ ท่านๆ 

เป็นอยู่เวลานี้ ไม่ ได้เหมือนกันกับพวกนี้เข้าใจ

ไหม ได้รับตั้งเท่าไรยิ่งเทิดทูน อันนี้เหยียบลง 

ตั้งเท่าไรยิ่งเหยียบลง .. 

สงฆ์สาวก ๘๐ องค์ที่ได้รับสมณศักดิ์จาก

พระพทุธเจา้ แลว้ปรากฏองค์ไหนบา้งทีเ่หอ่เหมิ   

ที่คึกคะนองเป็นบ้ายศ มีองค์ ไหนปรากฏว่า  

เสียไปไม่เคยมี อย่างพระเราปัจจุบันนี้มันเลย

บ้ายศไปแล้วนะ.. ยศของพระคือ มีศีลเต็มองค์ 

มีสมาธิ มีพระวินัยเต็มตัวๆ จากนั้นวิมุตติ  

หลุดพ้นจะหนีเงื้อมมือพระผู้ตั้งใจปฏิบัติตาม

หลักธรรมวินัยนี้ ไปไม่ ได้ นี่คือทางเดินของ

ศาสดา .. 

การตัง้สมณศกัดิ ์คอื ยศของพระ ความดงีาม

ของพระ ศักดิ์ศรีของพระนั้น เพื่อความเป็น

มงคลแก่พระเราเอง แล้วก็เป็นความดีแก่ผู้มา

ส่งเสริมเรา ให้เราตอบรับความส่งเสริมทั้งสอง

ด้านนี้ ไว้ด้วยดี ผู้ ให้ก็ให้ด้วยความพออกพอใจ 

เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประทาน

สมณศักดิ์ให้พระ พระก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ

ตามพระราชประสงค์ของท่าน แล้วปฏิบัติตัว  

ให้เป็นคนดี เป็นพระมีสมณศักดิ์สูงเท่าไรยิ่งมี

ความเขม้งวดกวดขนัในสมณศกัดิค์อืความดงีาม  

ของตนซึ่งได้รับมาจากชั้นสูง ได้แก่ พระบาท-

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ตอ้งปฏบิตัติวัใหด้ปีระหนึง่

ว่าเทิดทูนท่านด้วย แล้วก็เทิดทูนธรรมภายใน

จิตใจของเราให้งอกเงย หรือเจริญขึ้นเป็น

ลำดับ นี่เป็นความถูกต้อง…” 
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นี่ท่านสั่งเข้าไปเลย ถึงขนาดที่ว่าเคลื่อน

ไปไม่ ได้ พระทุกองค์ต้องได้รับโอวาทข้อนี้  

หลังจากบวชเสร็จแล้วท่านจะสอนอนุศาสน์ ๘ 

นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ นี้ทันที เลย ส่วน  

ระยะทางวัดกับบ้านก็มี ในหนังสือ อรัญวาสี 

แปลว่าผู้อยู่ป่า คามวาสี ผู้อยู่แดนบ้าน ..   

ตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ เรียกวัดป่าตั้งแต่

หนึ่งกิโลขึ้นไป เป็นป่าๆ ไกลเท่าไรก็เรียกว่าป่า

เรื่อย ที่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลมาเรียกว่าบ้าน ตั้งแต่

ต่ำลงมา จนกระทั่งเข้ากลางบ้านก็เรียกว่า 

คามวาส ีผูอ้ยู่ในแดนบา้น หรอืบา้นเปน็ปรกต ิ.. 

อันนี้ท่านไม่เห็นบอกว่าบวชแล้วให้เธอ  

ทั้งหลายไปอยู่ในแดนบ้าน .. แล้วมันก็สมัคร  

กันเต็ม เห็นไหมล่ะ ดีไม่ดีตำหนิพวกอยู่ป่าว่า

วิกลจริตไปอีก เห็นไหมเหยียบหัวพระพุทธเจ้า 

.. แล้วพระว่านี่ซิมันดูไม่ได้เลย…” 

 

   

พระกาฝาก วัดกาฝาก 

 

“...มีแต่เปรตแต่ผีหัวโล้นๆ ผ้าเหลืองๆ 

เต็มบ้านเต็มเมืองทำลายศาสนา ทำลายตัวเอง 

ทำลายสังคม นี่คือผู้เหยียบหัวพระพุทธเจ้า   

ไมค่ำนงึถงึธรรมวนิยั มตีัง้แตเ่รือ่งทีจ่ะอยากดบิ  

อยากด ี มนัอยากเลวนะ ฟุง้เฟอ้เหอ่เหมิ ลมืเนือ้  

ลืมตัว ยศถาบรรดาศักดิ์ ดินเหนียวติดหัวก็ว่า

ตัวมีหงอนเสีย เป็นนั้นเป็นนี้ขึ้นมาแล้วเป็นบ้า 

ธรรมวินัยไม่สนใจ .. เกลื่อนศาสนาเกลื่อนบ้าน

เกลื่อนเมือง มีแต่พวกอลัชชิตา หาความ

ละอายบาปไม่ได้ ทำลายศาสนาคือพวกพระเรา

นี้เอง .. 

อะไรผิดกับหลักธรรมหลักวินัย นั่นคือ 

กาฝากๆ มันผิดมากผิดน้อยเป็นกาฝาก ถ้าคนก็

คนกาฝาก พระกาฝากเรือ่ยไปเลย แลว้กท็ำลาย  

ศาสนาที่แท้จริงให้สึกหรอและเสื่อมทราม จน

กระทั่งอันตรธานไปหมดเลยก็ได้ เพราะอำนาจ

แห่งกาฝากมีมาก .. วัดก็ ไม่ ใช่วัดจริงเป็น  

วัดกาฝากไปเสีย เป็นวัดปลอมๆ ไปเสีย มีแต่

รูปร่างของวัด ผู้ ไปครองวัดก็มีแต่พระแต่เณรที่

กาฝาก กัดตับกัดปอดศาสนาแหลกไปทุกวันๆ 

ไม่มีพระที่ดี เทิดทูนศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

เลย…” 

 

 อุปัชฌาย์ทุกรูป สอนให้เข้าป่า 

 

“...อุปัชฌาย์องค์ใดบวชกุลบุตรไม่สอน  

นิสสัย ๔ นี้ เรียกว่าผิด นู่นน่ะฟังซิ ท่านเน้น

หนกัมาก ผดิองคข์องผูเ้ปน็อปุชัฌาย ์ .. ขึน้ตน้ก ็ 

รกุขมูลเสนาสนงั บรรพชาอปุสมบทแลว้ใหท้า่น

ทั้งหลายไปอยู่ตามรุกขมูลร่มไม้ ในป่า ในเขา 

ตามถ้ำ เงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏอะไร แล้วแต่

เปน็ความสะดวกในสถานทีเ่ชน่นัน้ เพือ่ประกอบ  

ความเพยีร ไมยุ่ง่เหยงิวุน่วายกบัขา้ศกึภายนอก   

จุ้นจ้านวุ่นวาย แล้วมิหนำซ้ำยังให้ทำความ

อุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิด   

ฟังซิของเล่นเมื่อไร ให้ทำความพากเพียรอย่าง

นั้น 
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   พระพุทธเจ้าเป็นพระป่า 

 

 “...เวลานี้อวดตัวว่าเป็นคนดิบคนดีเป็น  

ผู้บริสุทธิ์ ไปเที่ยวตรวจพระเจ้าพระสงฆ์ในวัด

ในวา ไปเที่ยวตรวจหมด จนกระทั่ งถึง

พระพุทธเจ้าก็เป็นพระวิกลจริตไปหมด เขา

บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าเป็นพระวิกลวิการ พระ-

สงฆ์สาวกเป็นพระวิกลวิการ พระป่าที่อยู่

สืบทอดกันมาเป็นพระวิกลวิการ เห็นไหม  

ในหนังสือพิมพ์ ออกโฆษณาทางอะไร ทีวีแทแว 

พระอยู่ ในป่าพระวิกลจริต อู๋ย ทุเรศ พระ

วิกลจริตพระอยู่ ในป่าวิกลจริต พระพุทธเจ้า

เป็นศาสนาคนวิกลจริต สาวกทั้งหลายวิกลจริต 

ผู้ปฏิบัติอยู่ ในป่าตามพระพุทธเจ้าวิกลจริตไป

หมดเลย พิจารณาซิน่ะ มันน่าทุเรศไหมคำพูด

คำนีน้ะ่ ความคดิเชน่นีน้ะ่ เหยยีบหวัพระพทุธเจา้  

เหยียบศาสนาลงแหลก ยกตนขึ้นไปซึ่งเป็นขี้  

ทั้งกอง แล้ววิเศษวิโสอะไร ใครจะไปกราบกอง

ขี้อย่างนั้นล่ะ ว่าพระป่าเป็นพระวิกลจริตเป็น

ยังไง ทำลายศาสนาขนาดไหน ร้อยเปอร์เซ็นต์

เลยเทียว  

โคตรเหงา้ของพทุธศาสนาคอืปา่ พระพทุธเจา้  

เป็นโคตรเป็นแซ่ของศาสนา ประทับอยู่ในป่า 

ทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ ในป่าอิสิปตนมฤค-

ทายวนั กรงุพาราณส ีตรสัรูอ้ยู่ในปา่ นีอ่นัดบัแรก   

นี่องค์ศาสดาของโลกทั้งสาม อันดับที่สองก็  

สั่งสอนบริษัทบริวารมีพระสงฆ์เป็นต้น เข้าไป

ศึกษาอบรม ไปอยู่ ในป่าๆ พระเจ้าพระสงฆ์  

ทั้งหลาย แล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนตามศาสดา  

ที่ประทับอยู่ในป่า บรรลุธรรมอยู่ในป่าเพราะ

บำเพ็ญอยู่ในป่า...” 
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ข้าราชการในสำนักพุทธฯ  

ต้องเคารพ “ธรรม” 

ปปง.คิดจะขับรถชนภูเขาเชียวหรือ?? 

 

 

“...เราจริงจังมากทุกอย่างนี้ช่วยพี่น้อง  

ทั้งหลายเราช่วยขนาดนั้น ไหนจะมาคิดแย็บ

หนึ่ง ยังไม่คิดนะว่าจะมาสนใจกับเงินบาทหนึ่ง

สองบาท เอามาเพื่อเป็นมลทินเผาหัวอกตัวเอง 

ถึงขนาดพวก ปปง. เขาจะมาตรวจหลวงตาบัว

นี่มันยังไง มันจะร่ำลือนะ เราจึงเตือนว่าอย่ามา

เสียดีกว่านะ เราพูดจริงๆ ถ้าจะมาจริงๆ เราก็

จะบอกให้ยกโคตรมาเลย คือว่าอย่ามานั่น

หมายถึงมันจะเสียหน้าเจ้าของ ดีไม่ดีจะจมให้

คนทั้งประเทศได้เห็น ถ้าลงได้มาตรวจเงินกับ

หลวงตาบัวนี้ จะออกลั่นทั่วประเทศไทยเลย

ความเสียของคนนั้นแหละ 

เราปฏิบัติเพื่อชาวไทยเราทั้งชาติด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ แม้เงินบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ 

ช่วยโลกช่วยสงสารทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศ

ไทย จนไมม่เีงนิตดิเนือ้ตดิตวั บางครัง้บางคราว  

ตดิหนีเ้ขากย็งัม ี แลว้กย็งัจะมอีำนาจบาตรหลวง  

มาจากไหนอกี มาแผร่ศัมอีะไร อำนาจบาตรหลวง  

อันใหญ่โต ที่จะมาตรวจเงินของหลวงตาบัว  

ที่เอามาจากพี่น้องชาวไทยนี่ ทุจริตยังไง ก็ต้อง

หมายความว่า พอจับหลวงตาบัวติดคุกก็ต้อง  

ให้ติดไป มันเลยสลดสังเวชนะหลวงตาน่ะ   

เราไม่อยากให้พูดเสียด้วยคำนี้นะ แม้แต่คิด  

ก็ไม่ควรจะคิด หนักเข้ามาก็อย่าพูดเสียดีกว่า   

มหินำซำ้ยงัจะมาตรวจหลวงตาบวันี ้ แผน่ดนิไทย  

เรานีจ้ะถลม่ แทนทีจ่ะเปน็ผลด ี จะเปน็เรือ่งถลม่  

จมกันทั้งประเทศ เพราะตัวเหตุที่ว่าเก่งๆ นี้   

มาตรวจหลวงตาบัว  

มนัยงัมาหาเรือ่งหาราว จะมาตรวจสมบตั ิ 

เงินทองก็ให้มาบอก แต่เราเตือนไปไว้ก่อนว่า

ก่อนที่จะมา อย่าเอามีดไปฟันเหล็ก ก็เตือน 

หนึ่ง อย่าเอามีดไปฟันเหล็ก สอง อย่าขับ

รถยนต์ชนภูเขานะ บอก ถ้าหากว่ามาตรวจเรา 

เรากพ็ดูตรงๆ มนัจะเปน็อยา่งนัน้ วา่งัน้เถอะนะ่   

เข้าใจเหรอ จะไล่ไปหาตรวจดูสมบัติเงินทองที่

พี่น้องบริจาคทั้งหลายนี้ อยู่ที่ไหนบ้างๆ .. บอก

ให้ ไปหาดู มันจะตายทิ้งเปล่าๆ มันดาดาษไป

หมด มีแต่สิ่งก่อสร้าง พวกสงเคราะห์สงหา .. 

 มันมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมือง .. 

ตั้งตัวเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ไปเที่ยวไล่เบี้ย

คนนัน้ไลเ่บีย้คนนีม้าโดยตลอด มาเรือ่ย หลวงตา  

นี้ก็ถูกไล่เบี้ยมาตลอด จะมาตรวจเงินตรวจทอง

ตรวจข้าวตรวจของของหลวงตาบัวที่เอามา

ช่วยชาติ เอาไปไหน .. ถ้าหากว่าพอจะจับใส่คุก

ได้เขาอาจจะจับหลวงตาบัวใส่คุกใส่ตะราง 

เพราะหลวงตาบัวทุจริตต่อพี่น้องชาวไทย แต่นี้

หลวงตาบัวไม่มี บอกว่าบาทหนึ่งก็ไม่มี ฟังซิน่ะ 

... ไปที่ ไหนหาจดหาจ้องที่จะคอยจับทุจริตเรา 

แล้วก็จะเอาออกประจานเรา เข้าใจไหม 

หลวงตาบัวให้เงินคนนั้นเท่านั้น ให้เงิน  

คนนี้เท่านี้ นี่มันหาจับผิด ว่าให้เงินคนนั้นเทา่นัน้

เท่านี ้ ก็ทั่วแผ่นดินไทยเราให้ทั้งนั้น ฟังซิว่า  

ใหค้นจนเปน็ลา้นๆ เปน็ยงัไงผดิไหมละ่ .. อนัเงนิ  

เพียง ๑๒๐ ล้าน นั้นมันตรวจหาอะไร เงินที่

หลวงตาบัวช่วยโลกไปแล้วนี้เป็นพันๆ หมื่นๆ 

ล้านมันไปอยู่ที่ไหน ไปหาตรวจเอา..ไป...” 

 

“...ฆราวาสนั้นแหละจะมาบีบบังคับพระ

ไม่สมควรอย่างยิ่ง ไม่ถูกต้อง ไม่เคยมีในหลัก

ธรรมหลักวินัย กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่มี ถ้าทำ

ก็ทำเอาแบบดื้อๆ นั้นแหละจะไปทำอะไร 

เพราะเล็งหาหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องพาดพิงก็

ไม่มี หลักกฎหมายท่านก็ไม่มาบีบบังคับ .. การ

ทำอันนี้เป็นการที่จะต้องบีบบังคับพระโดยตรง 

เมื่อได้เป็นผู้ ใหญ่ เช่น สำนักพุทธศาสนา  

สำนักพุทธศาสนาคือองค์ศาสดาเองเป็น

พระองค์แรก สำนักพุทธศาสนาตั้งมาแล้ว  

ตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้ขึ้นมา นี่คือสำนักพุทธ-

ศาสนาโดยแท้ ท่านปฏิบัติมาราบรื่นดีงาม 

สำนักนี้เอามาจากไหนมาตั้งเป็นสำนักพุทธ-

ศาสนา แล้วจะใหญ่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาของ

พระพุทธเจ้าโดยตรงมีอย่างเหรอ ไม่มี นี่เราพูด

ให้ฟังเป็นคำสัตย์คำจริงว่าไม่มี .. 

ออกทุกแง่ทุกมุม มีแต่การบีบบี้สี ไฟ

พระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลัก

ธรรมหลักวินัยมาตลอด .. ทราบว่าเวลานี้มา

จากฆราวาสนัน่เอง .. กเ็พิง่มามเีอาตอนนีแ้หละ 

เฉพาะอย่างยิ่งตอนตั้งสำนักพุทธศาสนาขึ้นมา 

แอบในพุทธศาสนาของเรา .. ฆราวาสประเภท

นี้ ไม่ควรที่จะอยู่ ในสำนักพุทธศาสนา ที่จะ

ปฏิบัติต่อพุทธศาสนาต่อไปอีก ถ้าเป็นดังที่เป็น

มานี้มีตั้งแต่ภัยของพุทธศาสนาล้วนๆ จากคน

ประเภทนี้ 

ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานพระพุทธ-

ศาสนาแห่งชาติเพื่อมิให้ถือเอากฎหมายเหนือหลักพระธรรมวินัย
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ของบคุคลไมเ่คยมมีาแตก่าลไหนๆ พระพทุธเจา้  

ทรงบัญญัติเสียเองเป็นพื้นฐานแห่งสมบัติของ

พทุธศาสนา ใครจะมาแยกแยะเอาไปเปน็สมบตั ิ 

ของผู้ ใดไม่ได้ทั้งนั้น 

เรื่องพุทธศาสนาท่านวางระเบียบมา

เรียบร้อยแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา ใครจะ

เอาไปเป็นของใครไม่ ได้ เป็นสมบัติของพุทธ-

ศาสนา เป็นของสงฆ์อยู่โดยตรงๆ ไม่มีใครจะ

มาแยกแยะได้ นอกจากพวกหนอนเท่านั้นละ 

เข้าใจเหรอ .. พวกสิ้นท่าหาทางกินไม่ได้ก็มา

กลืนศาสนา มากินศาสนา มันอะไรนักหนา   

(ลูกศิษย์อ่านข่าว ‘ให้สนง.ทรัพย์สินส่วน

พระพุทธศาสนา สามารถขายที่ดินและทรัพย์

สมบัติของวัดได้’)

‘ใครจะไปซื้อก็ไปซี ก็มีเท่านั้นแหละเรา

ใครอยากไปซื้อไปซื้อซี นี่ละแผนทำลายพุทธ-

ศาสนา’.. ใครจะมาติดต่อซื้อขายวัตถุสิ่งของ

เงินทอง ซึ่งเป็นสมบัติของพุทธศาสนานี้ ได้  

ทั้งนั้น แบมือรับหมด เพราะไปเปน็เจา้ของแลว้ 

ยดึอำนาจเตม็สดัเตม็สว่นแลว้ .. เวลานีก้ำลงัจะ

ไปกอบโกยเอาพุงของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า

ศาสนสมบัตินั้นออกไปถลุงกัน 

อันนี้ก็เพื่อชาติเพื่อศาสนา ที่พระท่านอยู่

ในป่าในเขาก็ไม่พ้นความเดือดร้อน ต้องได้วิ่ง

ออกมาระงับดับไฟซึ่งกำลังเผาชาติเผาศาสนา

อยู่เวลานี้ พระเหล่านี้อยู่ ในป่าทั้งนั้นนะ แต่

ก่อนท่านไม่เคยออกมาเกี่ยวข้องกับบ้านกับ

เมืองอะไรแหละ แต่พอบ้านเมืองของเราตั้งแต่ 

๒๕๔๐ กระเทือนขึ้นอย่างหนักมากทีเดียว ถึง

ขั้นที่จะได้กุสลากัน ชาติไทย ศาสนาไทยจะจม 

.. จึงกระเทือนกับทางพระปฏิบัติ ท่านเหล่านี้

ท่านไม่สนใจอะไรยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัย

เป็นหัวใจของพระ .. 

ตามหลักธรรมวินัยเป็นอย่างนั้น คือทาง

ศาสนาเป็นอำนาจแต่ผู้เดียว ฆราวาสเข้ามายุ่ง

อย่างนี้ ไม่ ได้ นี่ก็มีขึ้นมาแล้วเห็นไหมล่ะ เอา

ฆราวาสเข้ามาเป็นใหญ่ในศาสนสมบัติ แล้ว

ออกไปถลุง เป็นเรื่องโลกไปหมดเลย แสวงหา

รายได้ ตั้งที่ว่านี่นะ จะมาลงทุนลงรอนมาเอา

เงนิอนันี้โกยไปหมดเลย(ศษิย ์:‘๒๒พฤษภาคม

๒๕๔๗ คณะสงฆ์ประชุมกันที่สวนแสงธรรม’)

ประชุมวันนี้ ไม่ใช่ธรรมดานะ เรื่องที่ออกนี้ออก

จากข้อประชุมของพระสงฆ์ไทย ที่อ่านวันนั้นให้

ได้ทั่วถึงกันเลย โห พวกนี้มันเก่งมากนะ ต้องมี

ตัวเด็ดๆ รับกัน คนไทยทั้งประเทศไม่มีเจ้าของ 

ไม่มีตัวเด็ดได้เหรอ คนที่จะออกสนามรบต้อง

เป็นผู้เด็ดซิ เพื่อชาติทั้งชาติ ศาสนาทั้งศาสนา 

เอาความเหยาะๆ แหยะๆ อ่อนแอท้อแท้ถอย

หลังมาใช้ ไม่ได้เลย ชาติและศาสนาจม...” 

คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์เข้ายื่นหนังสือของ

องค์หลวงตาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ เพื่อขอให้ยึดหลักพระธรรมวินัย

เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ

คณะสงฆ์

คนผู้จะส่งเข้าไปทำงานในพุทธศาสนา 

เช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้อง

เอาคนที่เข้าใจในอรรถในธรรม มีความเคารพ

ในอรรถในธรรมจึงถูกต้อง นี้มันเอาข้าศึกศัตรู 

เอามหาภัยเข้าไปเผาศาสนาโดยตรงนะ…” 

   

ร่างสนง.ทรัพย์สินพุทธฯ  

เพื่อโกยศาสนสมบัติไปถลุง 

 

“...พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ส่วนพระพุทธศาสนา (ในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๔๗)  ก็จะเอาอีกแหละคราวนี้ มีแต่พระป่า

เดือดร้อนไปหมดเวลานี้ .. ฟังแต่ว่า ของสงฆ์

ของพุทธศาสนามายุ่งทำไม เอาไปเป็นส่วนของ

บุคคลมีอย่างที่ ไหน .. ทีนี้ตั้งอันนี้ขึ้นมาแล้วนี่ 

จะมาโกยเอาสมบัติของพุทธศาสนาทั่วประเทศ

ไทยหรือทั่วดินแดน ในบรรดาสมบัติของพุทธ-

ศาสนาเอาเป็นส่วนของบุคคล  

บุคคลจะเป็นส่วนยักษ์ส่วนหมาส่วนอะไร

เราก็ ไม่รู้ละ นี่กำลังขึ้นแล้วเวลานี้ ขึ้นแง่นี้  

ให้พากันจำเอา มีแต่แง่ที่เลวร้ายทั้งหมด ฟัง  

ไม่ ได้เลย สมบัติของศาสนาเอาไปเป็นเรื่อง  
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มันเอาตั้งแต่กฎหมายออกมาใช้ที่จะเผา

บ้านเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนาที่ตรงไหนมัน

จะคุย้เขีย่ขดุคน้หามา เลห่เ์หลีย่มหลายสนัพนัคม  

ไมเ่กนิพวกนีน้ะ พวกนีเ้ลห่เ์หลีย่มหลายสนัพนัคม 

พลิกนั้นพลิกนี้ตลอดเวลา เขาคิดว่าธรรมจะ

ไม่รู้ ไม่เห็น ธรรมมองเห็นหมด  

นี่พูดถึงเรื่องฆราวาส .. เป็นยักษ์เป็นมาร

ในร่างมนุษย์ก็คือพวกนี้นี่แหละ ที่ว่าเขาร่ำลือ 

หรือเขายกย่องสรรเสริญมาแต่ก่อนว่าเป็น  

นกักฎหมาย เปน็นกัความรู ้ เดีย๋วนีม้นักลายเปน็  

นักกฎหมอย เอากฎนี้แลเป็นเครื่องมือปลน้บา้น

ปล้น เมือง ยิ่ ง ใหญ่ โตที่ สุ ดก็คื อกฎหมอย  

ที่ผู้เรียนหลักกฎหมายมากๆ นี่ละ .. ทะนงตัว  

ว่าเป็นนักกฎหมาย เป็นนักปกครอง เป็นผู้มี

อำนาจทุกอย่างอยู่ ในหัวใจนี้หมด นี่ละตัว  

อึ่งอ่างมันพอง อึ่งอ่างแข่งวัว แข่งวัวคือกรรม 

กรรมดีกรรมชั่วอย่าไปแข่งนะใคร ใครจะเก่ง

ขนาดไหนไม่เหนือกรรมไปได้เลย กรรมเหยียบ

หัวลงทันทีเลย 

ทีนี้ฝ่ายพระ .. ธรรมดาพระต้องอยู่ ใน  

กฎธรรมวินัย สมบูรณ์แบบในความเป็นพระ 

จากนั้นการดำเนิน แล้วจะมีอำนาจหน้าที่อะไร

ต้องอำนาจหน้าที่ในธรรมในวินัย แล้วอันนี้มัน

ไม่ ได้อยู่ ในอำนาจหน้าที่ธรรมวินัย มันก็เอา  

กฎหมอยไปใช้อีกเหมือนกัน พระก็ใช้กฎหมอย 

พระธรรมวินัยมีมันไม่เอามาใช้ มันเอามาใช้ ไป

บีบบังคับตั้งแต่เจ้าคณะภาคลงมา  

แล้วพูดตรงๆ .. คนทั้งชาติอยู่ใต้กฎหมาย 

เราคนเดียวอยู่เหนือกฎหมายทำชาติบ้านเมือง

ใหแ้หลกเหลวไปไดด้ว้ยคนทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ เรยีกวา่  

เนื้อร้าย เราอย่าให้มีอย่าให้เป็น กฎหมาย  

บ้านเมืองมีไว้สำหรับความสงบร่มเย็นต่อคน  

ทั่วหน้าไป อย่างศีลธรรมก็เหมือนกัน ศีลธรรม

มีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติศีลธรรมให้อยู่ด้วยกันเป็น

ความสงบสุข ท่านเรียกว่า สมานสังวาส อยู่

ด้วยกันสม่ำเสมอกัน มีความผาสุก พระแต่ละ

องค์ๆ มีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันเป็นผาสุก แต่องค์

ใดองค์หนึ่งถ้าเป็น อลัชชิตา หาความละอาย

บาปไม่ ได้ เหยียบย่ำทำลายศาสนธรรม

พระพุทธเจ้า ซึ่งเท่ากับเหยียบย่ำทำลายหัว

พระพุทธเจ้าให้แหลกเหลวไปหมด ผู้นี้ เป็น  

เนื้อร้ายต่อศาสนาต่อวัดต่อวา ต้องขับออก 

เรื่องราวมันก็เป็นอย่างงั้น .. 

ผู้นั้นไม่ทำตามกฎป่ากฎเถื่อนของเรา 

แล้วไปปลดท่าน ก็เราผิดจะไปบังคับให้ท่านมา

ทำผิดตามตัวเองได้ยังไง ท่านไม่ทำตามไปปลด

ท่าน เราก็ผิดสองชั้นไปแล้วนี่จะว่าไง เรียกว่า

ปลดก็ไม่เป็นอันปลด เพราะอันหนึ่งได้มาด้วย

ความชอบธรรม อันหนึ่งไปปลดด้วยความผิด

ธรรมมันจะเข้ากันได้ยังไง พูดตามหลักธรรม

แล้วไม่มีความหมายการปลดเพราะปลดผิด ถ้า

ปลดถูก ถูกต้อง หลักมันมีอยู่อย่างงั้น อยู่ๆ   

ไม่พอใจก็ไปปลดเอาเลยมีอย่างเหรอ นี่ละพวก

ขวางบ้านขวางเมือง ขวางชาติขวางศาสนา   

  

เล่ห์เหลี่ยมการทำร้ายชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

“...ทั้งฝ่ายพระฝ่ายฆราวาส ความรู้น้อย

เมื่อไร แล้วมันเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์นั้นมา

ใช้เมื่อไร มีแต่เอาฟืนเอาไฟเข้ามา 

เราจึงเรียกว่ากฎหมายมันไม่ได ้ 

เอามาใช้ มันเอาแต่กฎหมอย

มาใชท้ัง้นัน้ มนัถงึไดเ้ผาบา้น  

เผาเมือง เห็นชดัเจนในคราว

นี ้ .. กฎหมายจริงๆ ออกมา

จากธรรม พจิารณาดว้ยความ

เปน็ธรรมแล้วมาตั้งกฎเกณฑ์

เป็นกฎหมายออกมาด้วย

ความเป็นธรรม แล้วมัน

ไม่เอามาใช้นะ  
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ใช้อำนาจป่าๆ เถื่อนๆ หายางอายไม่ได้ ถือทิฐิ

มานะเหยียบคนทั้งแผ่นดินไทย ศาสนา

พระพุทธเจ้าก็เหยียบลงไปเลย นี่ด้านที่สุดแล้ว 

พวกนี้พวกด้านที่สุดแล้ว นี้ ไม่เห็นด้วยก็บอก  

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเพราะขัดต่อหลักธรรม

หลักวินัย หลักกฎหมายบ้านเมือง  

..สามพักสี่พักมาแล้ว ระงับลงได้ด้วย

ธรรมๆ ก็นี้แหละเป็นหัวหน้าเข้าใจไหม ตั้งแต่

มหาคณิสสรนิดแสนโน่นมา มาตั้งสมเด็จพระ-

สังฆราช แล้วทีนี้ก็ตั้งกฤษฎีกาว่าเจ้าของเป็น

นักกฎหมาย .. กฎหมายนี้มันเรียนมาจริง แต่

เวลานี้มันเอากฎหมายมาใช้ นั่นเห็นไหม ต่อ

จากกฎหมายแล้วก็กฎหมา และก็กฎหมัด  

ไปเลย เข้าใจหรือ นี่แหละมันมาใช้กับโลก  

เมอืงไทยซึง่เปน็โลกทีม่คีณุคา่มาก มพีทุธศาสนา  

คุ้มครองมานานแสนนาน มันจะเอากฎหมาย

กฎหมากฎหมัดนี้มาทำลายพุทธศาสนา มีใคร

พดูมแีตเ่รา .. ถา้วา่เปน็นกักฎหมายจรงิๆ ตอ้งเอา  

กฎหมายมาใช้ ให้ถูกกฎระเบียบของชาติบ้าน

เมือง ซึ่งปกครองกันมานานด้วยกฎหมายนี้

ตลอดไปถึงจะถูก .. 

อันนี้เราเคยเทศน์แล้ว ถอดออกมาจาก

หัวใจมาเทศน์เลย .. นี้เป็นกาฝากมหาภัย .. ถ้า

ตัวนี้ขึ้นได้แล้วหมดศาสนา เราจะบอกอุบายวิธี

อีก มันไม่ได้ทำลายทีเดียวนะ คือพอมันได้แล้ว

มนัจะทำลายกิง่นัน้กิง่นี ้ .. จนกระทัง่หมดศาสนา  

ไม่มีเหลือ .. ทีนี้เหยียบชาติไม่ยาก .. แล้ว

เหยียบเข้าไปหาพระมหากษัตริย์ .. ตัวนี้ตัว

มหาภัยกำลังทำความเดือดร้อน จะโค่น

หมดไม่ ให้มีเหลือ จะคืบคลาน

สว่นรวมก็ไมเ่ปน็อาบตั ิ ถา้เรีย่ไรเพือ่ตวัเองปรบั

อาบัติ มันก็เรียนมาแล้วรู้ด้วยกัน อันนี้มันยัง

ละเอียดยิ่งกว่าสองอย่างนี้ เรี่ยไรส่วนรวมหนึ่ง 

เรี่ยไรเฉพาะตนเอง นี่ ไม่ได้เรี่ยไร ประกาศให้

ทราบทั่วถึงกัน ไม่ระบุใครพอที่จะว่าเรี่ยไรกับ

คนนั้นคนนี้ 

สำหรับเราใครจะมาโจมตีอะไรก็ช่าง 

บอกว่าให้ยกโคตรมาเลยเราบอกงั้นนะ เราไม่

เคยสนใจละ แต่ที่เราแก้ปัญหาต่างๆ ที่เขา

โจมตีมา เราโต้ตอบอย่างนั้นเราโต้ตอบเพื่อ

ประชาชนญาติโยมคนทั้งแผ่นดินต่างหากนะ 

เราไม่ ได้ โต้ตอบเพื่อเรา .. แต่นี้ประชาชนทั่ว

ประเทศยังไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรก็พลอยเสียไปด้วย 

จึงต้องได้โต้ตอบกันเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้

เข้าอกเข้าใจในการที่เขาโจมตีอย่างนั้น .. 

มันแหย่นั้นยุนี้นะ หลวงตาบัวอยากเป็น

สมเด็จสังฆราช ฟังซิน่ะ ตัวหัวมันปีนเป็นบ้า  

อยู่นี้อยากเป็นสมเด็จสังฆราชมันไม่พูด .. ฟังซิ 

ยกสามโลกธาตุมาให้เราปัดทีเดียวตกห้าทวีป

นู่น สังฆราชคะแรดอะไร อะไรจะเลิศยิ่งกว่า

ธรรม จากนั้นก็หายุแหย่นะ หลวงตาบัวไม่ชอบ

มหานิกาย ธรรมยุตมหานิกายท่านก็อยู่ด้วยกัน

มาตั้งแต่ ไหนแต่ ไร แต่ ไอ้นี้มันเกิดมาได้สอง

สามวันนี้มันมาหายุแหย่แล้ว…” 

 

 

 

เข้าไปหาพระมหากษัตริย์ จะไม่ ให้มีชาติ มี

ศาสนา ไม่ให้มีพระมหากษัตริย์…” 

 

        หาเรื่องใส่หลวงตา 

 

“...พูดอยู่อย่างนี้ทั้งๆ ที่ เป็นนักโทษที่  

ถูกฟ้องร้องอยู่ว่าเป็นสังฆาปาราชิกอะไร  

อย่างนี้ .. สอนโลกมานี้เฉพาะอย่างยิ่ง ๖ ปีนี้

เป็นยังไงสอนโลก ธรรมเทศนาที่นำมาสอนโลก

กี่กัณฑ์ หลับตาสอนหรือลืมตาสอน ไอ้ผู้ที่มัน  

มาว่าอย่างนั้นมันหลับตาว่ามา .. แล้วก็ว่า

หลวงตาบัวนี้ ไปเที่ยวเรี่ยไรเงินโดยไม่ ได้รับ

อนุญาต จะรับอนุญาตจากใคร ใครเป็นอำนาจ

ใหญ่ โต บอกมาซิจะให้ขออนุญาตจากใคร  

รับอนุญาตจากใคร ก็ประกาศลั่นให้ทราบทั่วกัน

แล้วในเมืองไทยที่รับผิดชอบในชาติของตน   

ให้รู้ทั่วถึงกัน  

ต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวาย 

แล้วไปเรี่ยไรใคร เข้าใจไหมละ ก็

ประกาศให้ทราบแล้ว ต่างคน

ต่างมีความยินดี และขวนขวาย  

เข้ามา เราไม่ได้ ไปขอคนนั้น

ขอคนนี ้ แม้รายเดียว เราก ็ 

ไม่เคยขอ เราเรี่ยไรที่ไหน   

ถ้ า พู ด ถึ ง เ รี่ ย ไ ร เ พื่ อ  

พระธุตังคเจดีย์

วัดอโศการาม

จ.สมุทรปราการ
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พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม  

       จ.สมุทรปราการ 

ในการจาริกไปประเทศอินเดีย เมื่อ  

ปี พ.ศ.๒๔๙๓ ท่านพ่อลี ธัมมธโร ได้เห็น

ภาพนิมิตพระเจดีย์และพระสถูปที่พระเจ้า

อโศกมหาราชสร้างไว้ จึงมีดำริว่า  

“เราจักต้องสร้างวัดอโศการามและ  

พระเจดีย์สักแห่งในประเทศไทย เพื่อ  

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานแก่พระเจ้าอโศกมหาราช   

ผู้มีคุณูปการต่อพระบวรพุทธศาสนาอย่าง

หาที่สุดมิได้” 

ต่อมาในป ี พ.ศ.๒๕๐๐ ภายหลังงานฉลองกึ่งพุทธกาล ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ   

ท่านพ่อลี ได้ดำริที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาด้วยบุญญานุภาพและ  

แรงอธิษฐานของท่าน โดยท่านตั้งชื่อว่า “พระธุตังคเจดีย์” เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังไม่ลืมธุดงควัตร   

๑๓ ประการ โดยในป ี พ.ศ.๒๕๐๓ ทา่นพอ่ลีใหส้รา้งเจดยีข์นาดยอ่มขึน้ซึง่เปน็องคป์ระธานแกนกลางของ

พระธตุงัคเจดยี ์ภายหลงัการสรา้งเจดยีส์ำเรจ็ ทา่นพอ่ลีไดล้ะสงัขารเมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๔  

และเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธุตังคเจดีย์  

ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๖ พระธุตังคเจดีย์ผุกร่อนไปตามกาลเวลา ทางวัดอโศการามจึงมีดำริจะ

บูรณะปฏิสังขรณ์พระธุตังคเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันต์ 

๒๘ องค์ในยุคปัจจุบัน โดยคงสภาพเจดีย์องค์เดิมเอาไว้ภายในแล้วสร้างองค์ใหม่ครอบพระเจดีย์  

องค์เดิมไว้ ซึ่งสำเร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีลักษณะเป็นเจดีย์หมู่รวม ๑๓ องค์ ตั้งอยู่บนพื้นที่

สี่เหลี่ยม ในการนี้องค์หลวงตาพระมหาบัวได้เมตตาเป็นประธาน พร้อมนำพาพุทธศาสนิกชนร่วมบุญ  

จนแล้วเสร็จ 

องค์หลวงตาท่านได้กล่าวไว้ว่า “เจดีย์วัดอโศการามไม่ใช่เล่นนะ ท่านพ่อลีเป็นหัวหน้าสร้างเจดีย์ 

แต่ผู้หมุนจริงๆ คือหลวงตาบัว เงินสักเท่าไรๆ ไหลเข้าตรงนั้น มันก็แปลกอยู่ .. ปรกติเราไม่มีนิสัย

ทางการก่อสร้างนั้นนี้ แต่มักจะหมุนเข้าไปเป็นแกนอยู่ในนั้นๆ ตลอดนะ ก็แปลกเหมือนกัน 

เจดีย์วัดอโศการามนี่เราจะเป็นภาระอันหนึ่งเหมือนกัน ที่จะไปอาราธนาอัฐิธาตุที่กลายเป็นพระธาตุ

เรียบร้อยแล้วของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ๆ มารวมอยู่ในเจดีย์วัดอโศการาม ไว้ให้พี่น้องลูกหลานไทย

เราได้กราบไหว้บูชา เพราะเป็นสาวกปัจจุบันนี้ อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุๆ แล้วเราจะอาราธนามา

ที่วัดอโศการาม เจ้าคุณอาจารย์ลีท่านอุตส่าห์พยายามทำเจดีย์ธุดงค์ ๑๓ ..  

ธดุงค ์ ๑๓ นีค่อืมขีอ้ปฏบิตัใินอรรถธรรม ธดุงค ์ ๑๓ ขอ้นีป่ระจำพระเราทีป่ฏบิตั ิ เชน่ อยูใ่นปา่ อยูใ่น  

ป่าช้า รุกขมูลร่มไม้ อยู่ในธุดงค์ ๑๓ ท่านทำเป็นเครื่องหมายเอาไว้ เจดีย์ ๑๓ ยอดนั่น ท่านล่วงไปแล้ว

เจดีย์นี้ก็ชำรุดทรุดโทรม เลยฟื้นทำใหม่ รื้อออกอันไหนควรจะรื้อ รื้อออก เจดีย์ที่กำลังทำอยู่นี้ ไม่ใช่ ๗๐ 

กว่าล้านเหรอ ดูเหมือน ๗๐ กว่าล้าน นี่ก็ ไม่พ้นที่เราจะต้องเข้าเกี่ยวข้อง เพราะเราเคารพ  

ครูบาอาจารย์ และเป็นห่วงลูกหลานไทยเรา ให้ ได้สรณะภายในบุญกุศลคุณธรรมเข้าสู่ใจ เบิกทางกว้าง

ออกไปเพื่อภพชาติของตน ถ้าไม่มีผู้นำแล้วก็จะจมๆ มนุษย์เราจะว่าฉลาดยังไง มันไม่ ได้ฉลาด” 

 

 

                                

 จ้องทำลายหลวงตา 

 

“...หลวงตาบัวนี้เรียกว่า

อยู่ ในเสี้ยนในหนาม อยู่ ใน

ท่ามกลางแห่งหอกแห่งหลาว 

ประหนึ่งว่าหลวงตาบัวนี้เป็น

หัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้ง

พุทธศาสนา ทั้งชาติของเรา  

ทั้งชาติ รวมอยู่ในจุดของเรา

จุดเดียว และเป็นหัวใจของประชาชน 

ประชาชนทั้งหลายเขาก็ห่วงใยละซิ เพราะพวก

เปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารมันห้อมมันล้อม 

มันจะฆ่าหัวใจของชาตขิองศาสนาใหล้ม่จม คอืจะ

ฆา่หลวงตาบวั 

นี่เราได้ยินชัดๆ เราไม่ ได้มาอุตริ มีอยู่

เหมือนตาสับปะรด คอยจ้องคอยมองที่จะ

ทำลายหลวงตาบัว ได้ยินทั่วไป แต่ครั้นแล้ว

หลวงตาบัวไม่เคยมีกับสิ่งเหล่านี้เลยแม้เม็ดหิน

เม็ดทราย ฟังซิน่ะ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติ 

ธรรมชาตินั้นไม่ ใช่สมมุติ มันจะมาเข้ากันได้  

ยังไง แล้วจะมีกลัวยังไง มีกล้าไปหาอะไร มันก็

รู้อยู่ชัดๆ ในหัวใจ  
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พระเราก็เหมือนกันอย่านั่งหลับหูหลับตา 

เหน็เขาชมวา่เปน็เจา้ฟา้เจา้คณุเปน็สมเดจ็เคลิม้  

หลับตาลืมเนื้อลืมตัว ชาติจะจมศาสนาจะจม

ทำไมไมค่ดิบา้ง .. วิง่ตามพวกบดัซบพวกสงัหาร  

ทำลายชาติทำลายศาสนาเป็นของดีแล้วหรือ 

เราวิ่งตามเราก็เป็นเพชฌฆาตคนหนึ่งสังหาร

ทั้งชาติทั้งศาสนา แล้วก็เป็นเทวทัตคนหนึ่ง   

ลูกน้องเทวทัตไปอีก .. พระสายหลวงตาบัว  

ไม่บอกว่าหลวงตาบัวเป็นผู้ควบคุม มันก็เป็น

โดยหลักธรรมชาติ หลวงตาบัวไม่ ไปควบคุม

ใคร แต่เพราะอำนาจแห่งความเคารพนับถือ

ของพระตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่มีความ

เคารพเลื่อมใส อย่างเราช่วยชาติบ้านเมือง 

พระทั้งหลายที่มีความเคารพเลื่อมใส และ  

เห็นดีด้วยที่เราทำว่าเกิดผลเกิดประโยชน์แก่  

ชาติบ้านเมืองก็รุมกันมาช่วยเรื่อยมา .. 

เรารับผิดชอบทั้ งชาติทั้ งศาสนาเต็ม  

หัวอกเรา รับอย่างคอขาดเสียด้วยไม่ ใช่

ธรรมดา .. พระอยู่ในป่าในเขาซึ่งไม่เคยได้ออก

มาอย่างนั้นเลย คราวนี้ ได้หลั่งไหลออกมา  

พระเปน็ยงัไง พจิารณาซ ิ อยู่ในปา่ในเขาออกมา  

ประชมุหลายครัง้นะ ครัง้ใหญท่ีส่ดุก ็๑๐,๓๕๙ รปู   

.. จากนั้นก่อเรื่องนี้ขึ้นอีก ตั้งคณะอุปถัมภ์

อุปัฏฐากสมเด็จพระสังฆราช...” 

ใครจะมีกับเราสักเท่าไรเราก็ไม่มีกับใคร 

ใครจะสร้างบาปสร้างกรรมกับเราให้สมใจเขา

เท่าไร มันก็สมใจไปตามกรรมของเขานั่นเอง 

เราก็สมใจของเราแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลง

ไปแล้ว เขาไม่ฆ่าเราก็สมใจของเราตลอดเวลา 

เราจะหวังได้หวังเสียจากอะไร เราจึงไม่มีอะไร

กับโลก บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า

หน้าที่ที่คอยดูแลรักษา รู้สึกว่าเป็นกังวลกับเรา 

เป็นห่วงเป็นใยกับเรามาก เคลื่อนไหวไปไหน

คอยห้อมคอยล้อม คอยดูคอยแล…” 

 

หลวงตารับผิดชอบชาติศาสนา 

เต็มหัวอก 

 

“...เรือ่งของกเิลส จะตอ้งหาเรือ่งฟนืเรือ่ง

ไฟเผาไหม้คนอื่นให้สมใจตัวเองเท่านั้นแหละ 

เรื่องราวจึงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ในเมืองไทยของ

เรา ตั้งแต่ ๒๕๔๑ มาเรื่อยๆ ก็มาหนักเอาตอน

ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา พอตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมานี้

เรื่องราวก็หนักขึ้นทุกแง่ทุกมุม หาวิธีการจอง

ล้างจองผลาญ ฟังเสียงระเบิดวางในเครื่องบิน

ก็มี ยาพิษฟาดเข้ามาในวัดก็มี เห็นไหม  

นี่ละเรื่องของความชั่วช้าลามก เรื่อง  

ของกิเลสตัณหาแสดง จากนั้นก็ต้ังเรื่องนี้ขึ้นมา 

ตั้งเรื่องนั้นขึ้นมาที่จะให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาฝ่าย

ตรงกันข้ามที่ตนไม่พอใจ เรื่องราวจึงได้เกิดขึ้น

มาเรื่อยๆ เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ เฉพาะ

อย่างยิ่งเรื่องพุทธศาสนา แสดงออกมาตั้งแต่

ต้นทาง อยากเป็นใหญ่เป็นโต ตั้งกฎนั้นขึ้นมา 

บัญญัติข้อนี้ขึ้นมา ..  

 

พระและประชาชนเป็นเจ้าของ  

ต้องปกป้องชาติศาสนา 

 

“...‘พระที่ไปเปน็พระภาคปฏบิตัหิรอืปรยิตัิ

ไปชีแ้จง’(‘พระปฏบิตัคิรบั’)  ‘เออถา้เปน็พระ

ปฏิบัติเราลงใจ ถ้าพระทั่วๆ ไปนี้เราบอกตรงๆ

เราไม่ลงใจ ถ้าเป็นพระปฏิบัติดึงออกจากไหน

มแีตห่ลกัแตเ่กณฑต์ามหลกัธรรมหลกัวนิยัลว้นๆ

ออกเลย อยา่งนัน้ตายใจ’ เราทีน่ำอยูเ่วลานีก้น็ำ  

เพื่อพลังของชาติไทยเราขึ้น ทั้งชาติทั้งศาสนา

ให้ขึ้นไปด้วยกัน เรานำไม่ได้นำเพื่อความแตก

ความแยก อะไรที่เป็นเรื่องแตกเรื่องแยกนั้น

เราไม่ประสงค์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นการชี้แจง

อรรถธรรมทกุอยา่งทางโลกทางธรรมไปดว้ยกนั  

เราจะแสดงโดยความเป็นธรรมล้วนๆ อยู่

จุดศูนย์กลาง หรือว่าธรรมนี้อยู่เหนือโลก ว่างั้น

เถอะ โลกนี้ถ้าจะเทียบแล้วก็เรียกว่า โลกมัน  

ไม่สงบ ถ้าลดลงไปกว่านั้นก็ว่าโลกหมากัดกัน 

มนัจงึตอ้งมทีะเลาะกนัยุง่เหยงิวุน่วาย เอาธรรม  

เข้ามาสาดลงไป ตรงไหนมัวหมองคือเห็นเป็น

ความผิดก็ชี้แจงไปตามนั้นให้รู้จักเรื่องความ  

ถูกต้องดีงามเป็นยังไง เป็นผลยังไงบ้างในทาง  

ดีงาม ผลของความดีงามเป็นอย่างไร ผลแห่ง

ความเลวรา้ยเปน็อยา่งไร กช็ีแ้จงใหท้ราบอะไรที ่ 

ไม่ดีให้ละ อะไรที่ดี ให้ส่งเสริมกันขึ้น เราก็ทำ

อย่างนั้นตลอดมา .. 
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รายนามครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งที่ประดิษฐานในพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม 

<< 

•	 หลวงปู่เสาร์	กันตสีโล	 	

	 วัดเลียบ		

	 จ.อุบลราชธานี	

•	 หลวงปู่ตื้อ	อจลธัมโม	 	

	 วัดป่าอรัญญวิเวก		 	

	 จ.นครพนม	

•	 หลวงปู่ฝั้น	อาจาโร		

	 วัดป่าอุดมสมพร	 	 

	 จ.สกลนคร	

•	 หลวงตาพระมหาบวั	ญาณสมัปนัโน    

	 วัดป่าบ้านตาด		

	 จ.อุดรธานี	

•	 หลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต	

	 วัดป่าสุทธาวาส		

	 จ.สกลนคร	

•	 หลวงปู่ดูลย์	อตุโล		

	 วัดบูรพาราม	

	 จ.สุรินทร์	

•	 หลวงปู่แหวน	สุจิณโณ		

	 วัดดอยแม่ปั๋ง		

	 จ.เชียงใหม่	

•	 หลวงปู่สิงห์	ขันตยาคโม	 	

	 วัดป่าสาลวัน		

	 จ.นครราชสีมา	

•	 หลวงปู่อ่อน	ญาณสิริ	 	

	 วัดป่านิโครธาราม		

	 จ.อุดรธานี	

•	 หลวงปู่พรหม	จิรปุญโญ		

	 วัดป่าประสิทธิธรรม		 

	 จ.อุดรธานี	

•	 หลวงปู่ชอบ	ฐานสโม	 	

	 วัดป่าสัมมานุสรณ์			

	 จ.เลย	

•	 หลวงปู่สาม	อกิญจโน	 	

	 วัดป่าไตรวิเวก		

	 จ.สุรินทร์	

•	 หลวงปู่กงมา	จิรปุญโญ		

	 วัดดอยธรรมเจดีย์		

	 จ.สกลนคร	

•	 หลวงปู่หลุย	จันทสาโร	 	

	 วัดถ้ำผาบิ้ง		

	 จ.เลย	

•	 หลวงปู่คำดี	ปภาโส	 	

	 วัดถ้ำผาปู่		

	 จ.เลย	

•	 ท่านพ่อลี	ธัมมธโร		

	 วัดอโศการาม	

	 จ.สมุทรปราการ	

•	 หลวงปู่ขาว	อนาลโย	 	

	 วัดถ้ำกลองเพล	

	 จ.หนองบัวลำภู	

•	 หลวงปู่สิม	พุทธาจาโร	 	

	 วัดถ้ำผาปล่อง		

	 จ.เชียงใหม่	

•	 หลวงปูม่หาเขยีน	ฐติสโีล		

	 วัดรังสีปาลิวัน		

	 จ.กาฬสินธุ์	

•	 พระอาจารยส์งิหท์อง	ธมัมวโร  

	 วัดป่าแก้วชุมพล		

	 จ.สกลนคร	

•	 หลวงปู่เจี๊ยะ	จุนโท	

	 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม		 

	 จ.ปทุมธานี	

•	 หลวงปู่ผาง	จิตตคุตโต			 

	 วัดอุดมคงคาคีรีเขต		 	 

	 จ.ขอนแก่น	

•	 หลวงพ่อชา	สุภัทโท	 	

	 วัดหนองป่าพง		 	 

	 จ.อุบลราชธานี	

•	 หลวงปู่หล้า	เขมปัตโต	 	 

	 วัดบรรพตคีรี		

	 จ.มุกดาหาร	

•	 หลวงปู่บัว	สิริปุณโณ	 	

	 วัดป่าหนองแซง		

	 จ.อุดรธานี	

•	 หลวงปู่ผาง	ปริปุณโณ		

	 วัดป่าประสิทธิธรรม		

	 จ.อุดรธานี	

•	 หลวงปู่สุวัจน์	สุวโจ		 	

	 วัดป่าเขาน้อย	

	 จ.บุรีรัมย์	

 

•	 พระอาจารย์จวน	กุลเชฏโฐ		

	 วัดเจติยาคิรีวิหาร		

	 จ.หนองคาย	
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“...แมลงวันบ้านมันจะป้วนเปี้ยนอยู่ตาม

บ้านตามเรือน ตามที่สกปรกโสมม ที่สกปรก

โสมมมีมากที่ ไหนแมลงวันบ้านนี้มันจะชอบ  

ไต่ตอมจนเต็มไปหมด นี่แมลงวันบ้าน จะจับมัน

เข้าในป่ามันก็ ไม่ยอมอยู่ มันต้องวิ่ งมาหา  

ถังขยะ ตามนิสัยของแมลงวันบ้าน ชาดกท่าน

แสดงไว้ ผิดกันกับแมลงวันป่า  

ท่านว่านะ มันมีสองประเภท แมลงวันป่า  

ไล่เข้าบ้านมันไม่เข้า เข้าอยู่ในป่า แมลงวันบ้าน

ไล่ เข้าป่าไม่อยู่ต้องวิ่ ง เข้าบ้าน ทีนี้พระที่

ประพฤติตัวจนกลายเป็นแมลงวันป่าแล้ว เช่น

พระอริยบุคคล ตั้ งแต่ โสดาขึ้นไป นั่นละ

ประเภทเป็นแมลงวันป่าแล้ว     

ท่านไม่คุ้นกับบ้านกับเรือน กับผู้คน หญิง 

ชาย สถานที่หรูหราฟู่ฟ่าอะไรท่านไม่คุ้น เพราะ

เป็นสถานที่อยู่ของแมลงวันบ้าน เข้าใจไหม 

ท่านเป็นแมลงวันป่า ท่านชอบอยู่ ในป่า  

ในเขา ชั่ วระยะกาลที่ เขามานิมนต์ ให้ ไป

สงเคราะห์โลก เช่นไปฉันในบ้านบ้าง ในงาน

อะไรบ้าง ท่านก็ ไปชั่วระยะเพื่อสงเคราะห์เขา

เป็นกาลเป็นเวลา พอเสร็จแล้วท่านบึ่งเลย 

แมลงวันป่าบึ่งเข้าป่าเข้าเขาไปเลย นั่นประเภท

แมลงวันป่า ท่านอยู่ผาสุกสบายอย่างงั้นตลอด

จนวันท่านนิพพาน สถานที่นั้นจึงไม่มี เบื่อ

สำหรับท่านประเภทแมลงวันป่า ท่านอยู่อย่าง

งั้นกันทั้งนั้น ท่านแสดงเป็นข้อเทียบเคียงเอาไว้

ในชาดก มีอย่างนี้แหละ เวลาเรียนไปมันไป

สัมผัสก็นำออกมา ถ้าไม่ ไปสัมผัสก็เหมือนไม่

เรยีนเหมอืนไมรู่ ้เวลาไปสมัผสัมนักอ็อกมา…” 

 
แมลงวันบ้าน แมลงวันป่า 

องค์หลวงตากล่าวว่า“การกอบกู้ชาติบ้านเมืองในคราวนี้มีพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นกำลังสำคัญ”

ต่างคนต่างต้านทานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ

มาทำลายสมบัติและชาติของตน ศาสนาของ

ตน เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ว่าเด็กไม่ว่า

ผู้ ใหญ่เป็นเจ้าของของชาติทั้งนั้นแหละ มันผิด  

ตรงไหนๆ ฟัดกันเลย ต้านทานกันเลยซิมัน  

ถึงถูก  

จะมาหมอบเหมือนเต่าหมอบหดหัวอยู่

ในกระดองได้เหรอ เมืองไทยจมนะ ศาสนาจม 

นี้เป็นภาษาพระ พูดนี้จะไม่มีสอง ถ้าไม่ปฏิบัติ

ตามธรรมที่กล่าวนี้แล้วจมแน่ๆ ..  

ภาษาธรรมนี่พูดได้อย่างตรงไปตรงมา 

เราเป็นจุดศูนย์กลางของโลกทั้ งดีและชั่ว   

เราอยู่ ในจุดศูนย์กลาง พูดไปตามหลักความ

จริง ดีบอกว่าดี ชั่วบอกว่าชั่ว  

เราไปอยู่ ในจุดศูนย์กลาง เราไม่มีคำว่า

แพ้ว่าชนะ ในหัวใจของเราหมดโดยสิ้นเชิง…” 

 

หลวงตาตายแล้วให้ก้าวเดินแบบนี ้

 

“...หลวงตาบัวนี้ถ้ารบ รบด้วยธรรม ไม่

เอากิเลสตัณหา ความโมโหโทโส ความโลภ

โลเล ความกินไม่พอ กลืนไม่พอ นี้มารบ เราจะ

รบโดยเหตุโดยผล ..  

อะไรเอน อะไรเอียง อะไรปลอมแปลง 

มันก็ล้มไปๆ ธรรมนี้เป็นของเที่ยงตรงก็ทรง

ชาติบ้านเมืองมาได้โดยลำดับ ด้วยความราบ-

รื่นดีงาม  

ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า ชีวิตของ

หลวงตานี้มีหนักอยู่สองหน ครั้งสุดท้ายนี่ละ

ครั้งช่วยชาติบ้านเมือง เอาคอขาดเลยเชียว ให้

ถอยไม่มี ยังไงก็จะเอาเมืองไทยเราขึ้นให้อยู่ใน

ความยุติธรรม .. 

หลวงตานี้หนักกว่าเพื่อน แบกทั้งชาติทั้ง

ศาสนาไปด้วยกันเลย ไม่ ได้เพียงแต่ชาตินะ 
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ศาสนาก็กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายเวลานี้ เวลานี้

กำลังข้าศึกเข้าโจมตีศาสนา ออกทุกแง่ทุกมุม .. 

เราจวนจะตายแลว้เราเตอืนไว้ๆ  ไมเ่กดิประโยชน ์ 

อะไร เราตายแล้วถึงมาเชื่อทีหลังเราไมเ่ลน่ดว้ย 

เชือ่เดีย๋วนีเ้อาเดีย๋วนีซ้ ี..  

เสีย้นหนามเต็มประเทศไทยเราเวลานี้ ให้

พากันต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจ บอกตรงๆ ว่าอย่า

เชื่อ เพราะจอมปลอมทัง้หมด .. มแีตห่ลอกลวง

โลก เพือ่จะกวา้นเอาโลกมาเป็นเครื่องมือแล้ว

กลืนโลกได้ง่าย เหยียบชาติไทย ศาสนาไทยให้

จมลงได้ง่ายดาย ทีนี้มันจะเอาอะไรมาแทนฟัง  

ซิน่ะ  

จมกูโดง่ๆ เดง่ๆ นัน่ตวันายใหญม่นั พวกมนั  

ก็มาเหยียบหัวเรา จมูกโด่งๆ เด่งๆ มาเหยียบ

หัวมัน แล้วชาติไทยเราก็จม จำเอานะ พวกนี้

พยายามจะทำลายชาติไทยทั้งชาติ ศาสนา

ทั้งหมด เฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

เคร่งครัดในธรรมวินัย คือพระกรรมฐาน จะเอา

ให้แหลกไปเลย ..  

หลวงตาบัวตายไปแล้วก็ ให้เดินอย่างนี้ 

เดนิอยา่งหลวงตาพาเดนิ ออ่นแอไม่ไดจ้ม ชาตจิม   

ศาสนาจม เพราะพวกนี้ เป็นเพชฌฆาตจะ

สังหารทั้งชาติทั้งศาสนาให้ ไปด้วยกัน แล้วก็

เอาไอ้จมูกโด่งๆ เข้ามาเป็นนายเหนือหัวมัน มัน

ก็เอาตีนมันเหยียบหัวชาติศาสนาไทยของเรา  

ให้แหลกเป็นชั้นๆ ลงไป คำพูดเทศนาว่าการ 

จะแผดจะเผาจะเผ็ดเด็ดขาดขนาดไหนก็ตาม 

เราเอาธรรมออกล้วนๆ ไม่มีกิเลสแม้เม็ดหิน

เม็ดทรายเข้ามาแฝงในหัวใจ แล้วกิริยาของเรา

ที่แสดงออกไปโดยอรรถโดยธรรมล้วนๆ เลย

แหละ จึงได้สั่งเอาไว้ หากว่าเราตายไปให้

ดำเนินตามนี้นะ คืออุบายนี้ถูกต้องแล้ว…” 

การที่องค์หลวงตานำคณะสงฆ์ออก

ปกป้องมิให้สิ่งใดมากระทบต่อพระธรรมวินัย

เช่นนี้ ท่านยังเมตตากล่าวย้ำด้วยว่า  

“จำให้ดีคำนี้ จำให้ดีนะ หลวงตาบัว

ตายแล้วให้จำวิธีดำเนินที่หลวงตาพาดำเนิน

มานี้ ไม่ผิด ถูกต้องทุกอย่างเลย” 

แม้คิดร้าย หลวงตาให้อภัย 

 

“...ที่ว่าเราควรให้อภัย เราให้อภัยมา

ตลอด เรื่องราวเกิดขึ้นโดยลำดับๆ ก็พระป่า

ออกมาระงบั สงบลงไปเปน็ขัน้เปน็ตอน .. ทางนัน้  

สงบลงเพราะเหตุผลของทางนี้เหนือกว่า ได้แก่

ธรรมแก่วินัยมาเป็นเครื่องยืนยัน ทางนั้นก็สงบ

ลงไป ทางนี้ก็ให้อภัยแล้วไม่ถือสีถือสา ไม่ถือ

โทษถือกรรม ถ้าธรรมดาก็ต้องย้อนไปหาผู้ที่  

ทำผิด ทำผิดอะไร เพราะเหตุใดจึงมาทำผิดต่อ

คณะสงฆ์ ต่อพุทธศาสนาอย่างนี้ .. 

เราต้องการความสามัคคีอยู่แล้ว ธรรมะ

เป็นธรรมสามัคคี ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรม

แตกร้าว สิ่งที่มาทำให้แตกร้าวไม่ใช่ธรรม ท่าน

ก็ระงับลงด้วยธรรมด้วยความสามัคคี ให้ถือ

หลักธรรมหลักวินัยเป็นจุดศูนย์กลาง รวมตัว

เข้ามาที่นั่นแล้วจะสงบลง เป็นความสามัคคีไป

ในตัวเสร็จ ก็มีเท่านั้นเอง…” 
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นำพระกรรมฐาน
ปกป้องสมเด็จพระสังฆราช

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก กับองค์หลวงตามีความ

สนิทสนมคุ้นเคยมายาวนาน พระองค์ทรงสน-

พระทัยเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานมาก เสด็จมา

พักภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดและวัดป่ากรรมฐาน

อื่นๆ บ่อยครั้ง ยังความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่

พระกรรมฐานในสังฆมณฑลและประชาชนคน

ไทยเป็นล้นพ้น 



เสด็จมาภาวนาวัดป่าบ้านตาด
      

องค์หลวงตากล่าวถึงสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อครั้งอดีตที่เคยมาพักภาวนาที่วัดป่าบ้าน-

ตาดว่า 

“...เรากับสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบัน

สนิทสนมกันมาก เวลาท่านเป็นสังฆราชแล้ว

เราก็ ไม่ค่อยอาจเอื้อมแหละ เราอยู่ของเรา 

ท่านก็อยู่ของท่าน แต่ท่านยังเป็นฝ่ายเมตตา

เรามากนะ หลังจากท่านเป็นพระสังฆราชท่าน

ยังอุตส่าห์ เสด็จมานี่หนหนึ่ง เขามีงานที่

กุมภวาปีทูลอาราธนาท่านมา พอออกจากนั้น

ท่านลุกปุ๊บปั๊บบึ่งมานี่เลยไม่ฟังเสียงใคร  ท่าน

บอกว่าจะไปวัดป่าบ้านตาด มาเลยเทียวนะ

ท่านก็ดี ปุ๊บมานี่เลยไม่บอกใครให้ทราบ มาเรา

ก็ขึ้นมากราบท่าน ท่านเอาผ้ามาถวายไตรหนึ่ง

เราไม่ลืม ท่านไม่ค่อยชอบพูดแหละ .. ออกจาก

นี้ดูว่าขึ้นเครื่องบินกลับเลย .. 

ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่ได้มาอีกนะท่านก็แก่ 

เราเป็นผู้ถือเนื้อถือตัวเสียเอง เราเป็นผู้น้อย 

ตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว เรายัง

ไม่มี โอกาสจะเข้ากราบนมัสการท่านเลยจน

กระทั่งป่านนี้ ท่านยังเป็นฝ่ายมา เป็นผู้ ใหญ่

กว่าเรามาที่นี่ .. ท่านเคยมาภาวนาที่นี่แต่ก่อน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ  

เสด็จมาพักภาวนา ณ วัดป่าบ้านตาด  

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ 
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เคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไร ออกจากนี้ ไป

ภายนอกท่านก็ถามเฉพาะๆ ไม่มี ใครทราบ

แหละ มีท่านกับเราถามกันเฉพาะ .. 

โห เวลาคุยธรรมะนี้ท่านเอาจริงเอาจัง

มาก เฉพาะกับเราคุยกันสองต่อสอง ท่านชอบ

ซักนั้นซักนี้เรื่องจิตตภาวนา เราเป็นผู้เล่าถวาย

ท่าน หรือจะว่าแนะก็ไม่ผิด เพราะท่านตั้งใจ

ศึกษากับเราจริงๆ ทางด้านจิตตภาวนา เราก็

ถวายอุบายต่างๆ ให้ท่านฟังตลอด ท่านหนักใน

ทางจิตตภาวนาอานาปานสติ ท่านมาอยู่นี้ท่าน

ภาวนาไม่เกี่ยวกับใครเลย เราก็ไม่ไปกวน ท่าน

อยูเ่งยีบๆ นะ ทา่นจะมาแตต่อนเชา้มาบณิฑบาต 

มาพบกันตอนเช้านี่เท่านั้น ท่านบิณฑบาตหน้า

ศาลานี้แล้วก็มาฉันที่นี่แล้วไปเงียบเลย เช้าวัน

หลังจะมาพบกันใหม่ๆ ท่านก็ภาวนาเต็มที่ของ

ทา่น แตก่อ่นพระก็ไมม่มีาก เราไม่ไดร้บัพระมาก 

๑๘ องคเ์ปน็อยา่งมากวดันี.้..” 

ที่ท่านยังไม่ ได้เป็นสมเด็จสังฆราช สมัยนั้น

สมเด็จพระสังฆราชท่านยังทรงพระชนม์อยู่ 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์น่ะ ท่านก็มีโอกาสมา

ล่ะซิ มาพักอยู่กับเราทีละไม่น้อยกว่าสิบแหละ

ท่านมาแต่ละครั้งๆ เป็นอาทิตย์ๆ ท่านมาเสมอ

มาที่นี่  มาบ่อยแหละแต่ก่อน..  

 ท่านไปอยู่ทางกุฏิท่านสุดใจ แต่ก่อนหลัง

เล็กกว่านั้น ท่านไปพัก อยู่คนเดียวตลอด เอา

จริงเอาจังนะเวลาภาวนา เราก็ไม่ไปกวน จะ

คุยกันเวลาที่ควรคุยเท่านั้น นอกนั้นก็เปิด

โอกาสให้ท่านภาวนาของท่าน เวลามีโอกาสอัน

ดีท่านก็สนทนาธรรมะกันกับเรา เฉพาะสองต่อ

สอง ท่านคุยธรรมดา ไม่ได้ว่าพูดน้อย ท่านพูด

ธรรมดา สงสัยข้อไหนๆ ซักถามๆ หรือมีข้อ

สมเดจ็พระสงัฆราชเปน็เพือ่นหลวงตา
  

องค์หลวงตากล่าวถึงอุปนิสัยใจคอพื้น-

ฐานของสมเด็จพระสังฆราชว่า พระองค์ ไม่

ชอบพูด ทรงดูนิง่สงบมาก แตส่ำหรบักรณอีงค-์

หลวงตาแล้ว  ความที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาก

และทรงใฝ่พระทัยในการภาวนามาก ทำให้เมื่อ

อยู่กันตามลำพังพระองค์กลับเป็นผู้ซักถามพูด

คุยสนทนากับองค์หลวงตาอย่างเต็มที่ ดังนี้ 

“...สังฆราชเป็นเพื่อนเรา ก็เป็นจริงๆ 

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปกราบนมัสการ เรียนรู้ 

สนทนาธรรมและปฎบิตัจิติตภาวนากบัครบูาอาจารยก์รรมฐาน  

สายวัดป่าอยู่เป็นนิจ 



694 695



สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) 

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ ประสตูเิมือ่วนัศกุร ์ขึน้ ๔ คำ่ เดอืน ๑๑ ปฉีล ูตรง

กบัวนัที ่๓ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๕๖ ณ บา้นรุง่สวา่ง ถนนปากแพรก รมินำ้แคว ต.บา้น-

เหนือ อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี พระนามเดมิคือ เจริญ คชวตัร ทรงเปน็บุตรชาย  

คนหวัปขีองนายนอ้ย คชวตัร ทีร่บัราชการจนไดเ้ปน็ปลดัอำเภออมัพวา จงัหวดั

สมทุรสงคราม สว่นพระชนนคีอื นางกมินอ้ย รุง่สวา่ง ทำอาชพีชา่งตดัเสือ้ พระ-

ชนก นายน้อย มีเชื้อสายมาจากทางกรุงเก่าสายหนึ่ง และจากทางปักษ์ใต้ใน

ตระกลู ณ ตะกัว่ทุง่ อกีสายหนึง่ ขณะทีพ่ระชนน ี นางกมินอ้ย มเีชือ้สายสบืมา

จากทางญวณฟากหนึง่ และทางจนีอกีฟากหนึง่ 

การศกึษาเลา่เรยีน  เมือ่พระชนัษา ๘ ป ี เขา้เรยีนในโรงเรยีนประชาบาล

วดัเทวสงัฆาราม อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ีจบชัน้ประถม ๕ ในราว พ.ศ.๒๔๖๘ 

บรรพชาและอปุสมบท  เมือ่พระชนัษายา่ง ๑๔ ป ีบรรพชาเปน็สามเณรที่

วัดเทวสังฆาราม มีพระอุปัชฌาย์ชื่อพระครูอดุลยสมณกิจ (ด ี พุทธโชติ) เจ้า-

อาวาสวัดเทวสังฆาราม และพระอาจารย์ให้ศีลและสรณะคือ พระครูนิวิฐ-  

สมาจาร (เหรยีญ สวุณัณโชต)ิ เจา้อาวาสวดัอปุลาราม  เมือ่วนัจนัทร ์แรม ๕ คำ่ 

เดอืน ๗ ปรีะกา ตรงกบัวนัที ่ ๑๒ มถินุายน พ.ศ.๒๔๗๖ ไดอ้ปุสมบททีว่ดัเทว-

สงัฆาราม โดยม ีพระครอูดลุยสมณกจิ เปน็อปุชัฌาย ์ พระครนูวิฐิสมาจาร เปน็

พระกรรมวาจาจารย ์ และพระปลดัหลงุ วดัทุง่สมอ เปน็พระอนสุาวนาจารย ์ ได้

ฉายาวา่ “สวุฑัฒโน”  ตอ่มาในวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๔๗๖ (สมยันัน้เปลีย่น 

พ.ศ.ในเดอืนเมษายน) ไดท้ำทฬัหกีรรมคอือปุสมบทซำ้ทีว่ดับวรนเิวศวหิารอกีครัง้  

โดยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ ์ (สุจิตโต ม.ร.ว ชื่น นพวงศ์) เป็นพระอุปัชฌาย ์

และ พระรตันธชัมนุ ี(จ ูอสิสรญาโณ) เปน็พระกรรมวาจาจารย์ 

การศกึษาพระปรยิตัธิรรม  ในป ีพ.ศ.๒๔๗๐ พระครอูดลุยสมณกจิ ไดน้ำ

สามเณรเจรญิ คชวตัร ไปฝากไวก้บัพระครสูงัวรวนิยั (อาจ) เจา้อาวาสวดัเสนหา 

(ชาวบา้นมกัเรยีกวา่วดัเสนห่า) จงัหวดันครปฐม เพือ่ใหศ้กึษาบาลีไวยากรณ ์ตอ่มา

ในป ี พ.ศ.๒๔๗๒ พระอปุชัฌาย์ไดน้ำขึน้เฝา้ถวายตวัตอ่สมเดจ็พระวชริญาณวงศ ์

(ตอ่มาเปน็สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ)์ เจา้อาวาสวดับวร-

นเิวศวหิาร  ขณะเปน็สามเณรไดศ้กึษาพระปรยิตัธิรรมทีส่ำนกัวดับวรนเิวศวหิาร 

สอบไดน้กัธรรมชัน้เอกและเปรยีญธรรม ๔ ประโยค  เมือ่อปุสมบทแลว้ก็ ไดศ้กึษา

เลา่เรยีนเปรยีญธรรมจนจบเปรยีญธรรม ๙ ประโยค ในป ีพ.ศ.๒๔๘๔ 

ฝึกพระกรรมฐาน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสนพระทัยการฝึกสมาธิหรือ

วปิสัสนากรรมฐานมาตัง้แตย่งัทรงเปน็พระเปรยีญ โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ฯ 

พระองคน์ีเ้องทีท่รงเปน็ครบูาอาจารยพ์ระองคแ์รก  จากจดุเริม่ตน้ทีพ่ระอปุชัฌาย์

ของพระองคม์รีบัสัง่ใหเ้ขา้เฝา้ และตรสัถามวา่ “กำลงัเรยีนใหญห่รอื อยา่บา้เรยีน

มากนัก หัดทำกรรมฐานเสียบ้าง” เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติพระองค์ดัง  

เชน่พระกรรมฐานในเมอืง ทรงสำรวมเครง่ครดัในพระธรรมวนิยั ดำเนนิชวีติอยา่ง

มกันอ้ยสนัโดษ โดยทรงยดึถอืเอาพระปฏปิทาของสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ฯ  พระ-

อาจารย์กรรมฐานพระองค์แรกเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัต ิ  ทรงเอา

พระทัยใส่ในการศึกษาวิจัยธรรม และการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอยู่เป็นกิจวัตร  

เจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ยงัไดเ้สดจ็ไปพบครบูาอาจารยก์รรมฐานสายวดัปา่ตา่งๆ เพือ่

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสนทนาธรรมอยูเ่ปน็นจิ โดยมกัเสดจ็จารกิไปประทบัแรมที่

วดัปา่ทางภาคอสีานเสมอ 

 

สมณศกัดิ ์   

 พ.ศ.๒๔๙๐ เปน็พระราชาคณะชัน้สามญัที ่พระโศภณคณาภรณ ์    

 พ.ศ.๒๔๙๕ และ ๒๔๙๘ เปน็พระราชาคณะชัน้ราช และชัน้เทพในราชทนินามเดมิ  

 พ.ศ.๒๔๙๙ เปน็พระราชาคณะชัน้ธรรมที ่พระธรรมวราภรณ ์        

 พ.ศ.๒๕๐๔ เปน็พระราชาคณะ เจา้คณะรอง ชัน้หริญับฏั ทีพ่ระสาสนโสภณ     

 พ.ศ.๒๕๑๕ เปน็สมเดจ็พระราชาคณะ ชัน้สพุรรณบฏั ทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร     

 พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-  

  ปรณิายก 

ตำแหนง่  

 พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นผู้อำนวยการสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร    

 พ.ศ.๒๔๘๘ เปน็พระวนิยัธรชัน้อทุธรณ ์  เปน็อาจารยแ์ละกรรมการสภาการ-  

  ศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัย    

 พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง-  

  วชิรญาณวงศ์   

 พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จ-  

  พระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงผนวช เสด็จประทับอยู่วัดบวร-  

  นิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน   

 พ.ศ.๒๔๙๙ รักษาการพระวินัยธรชั้นฎีกา 

 พ.ศ.๒๕๐๔  เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สืบต่อจากพระพรหมมุน ี  

  (ผนิ สวุโจ)    

 พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดแรก ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ ์  

  ๒๕๐๕ และทรงร่วมพิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคม มาทุกสมัย     

 พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุต   

 พ.ศ.๒๕๓๑ รักษาการเจ้าคณะใหญธ่รรมยตุ    

 พ.ศ.๒๕๓๒ ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหส้ถาปนา  

  เป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามเดิมคือ สมเด็จพระ-  

  ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราช  

  พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และเป็นเจ้าคณะใหญ่  

  คณะธรรมยุต สืบต่อจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   

  สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) 
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สมเด็จสังฆราชเป็นเพื่อนสนิทกันมาก เกิดปี

เดียวกัน เราเกิดก่อนท่าน ท่านเกิดตุลาวันที่ ๓ 

เราเกิดสิงหาวันที่ ๑๒ เวลาบวชก็เหมือนกัน 

ท่านบวชก่อนเราดูเหมือนสองเดือน ไล่เลี่ยกัน  

ทกุอยา่ง  

ท่านนิ่งๆ ท่านไม่ค่อยชอบพูด ธรรมดาๆ 

ทั่วๆ ไปท่านไม่ค่อยชอบพูดสมเด็จสังฆราช 

เฉพาะสองต่อสองกับเรานี่  โถ เป็นคนใหม่ขึ้น

มา ซักเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องจิตตภาวนา 

เปิดเต็มที่ให้ท่านฟัง ท่านสนใจมาก เพราะแต่

ก่อนเราไปพักอยู่วัดบวรฯ เป็นประจำ จากนั้น

ท่านออกไปพักที่วัดป่าบ้านตาดทีละอาทิตย์ๆ 

ท่านไป .. 

เวลาอยู่ธรรมดาท่านไม่ค่อยคุย ทั่วๆ ไปนี่

ท่านเฉย นิ่ม บทเวลาขึ้นเวทีสองต่อสองกับเรา

นี่ โถ ซัก สงสัยข้อไหนท่านถามมาเลยๆ เราก็

เปิดเลยเชียวนะ ให้ท่านได้เห็นเรื่องภาคปฏิบัติ

ว่าอย่างนั้น ฟัดกันจนถึงที่สุดเลยกับสมเด็จ-  

สงัฆราช สองตอ่สอง ทา่นหาความจรงิเรากเ็อา

ความจริงออกเต็มเหนี่ยวๆ เลย ถ้าอยู่ธรรมดา

ท่านไม่ค่อยคุยละ เฉยๆ ธรรมดา เวลาเข้ากัน

สองตอ่สอง โห เปน็คนใหมข่ึน้มานะ ซกัละเอยีด-

ลออเรื่องจิตตภาวนา  

ทรงเยี่ยมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และทรงร่วมเสวยจังหันกับพระสงฆ์ ณ วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร 

เราก็ได้เปิดหัวอกออกให้ท่านฟังอย่างเต็ม

เหนี่ยวเหมือนกัน ท่านรู้สึกว่าสนใจมากจริงๆ 

ต่อธรรมที่เราถอดออกจากหัวใจพูดให้ท่านฟัง 

เพราะไม่มีใครต่อใคร สองต่อสองเท่านั้น เปิด

เต็มเหนี่ยวใส่กันเลย เอาจนถึงเหตุถึงผลว่า

อย่างนั้นเถอะ ท่านพอใจมาก 

ปรกติท่านไม่ค่อยคุย เฉยนะ อยู่กับเรา

ก็ตามถ้ามีแขกมีคนท่านก็ ไม่คุย แต่เวลาเอา

จรงิเอาจงัทา่นจะหาเหตหุาผลกบัภาคปฏบิตัจิรงิๆ  

ท่านก็ซักจริงๆ นั่นละภาคปฏิบัติ เราก็เปิดเลย

เชียว ให้ท่านได้ฟังสักทีเถอะภาคปฏิบัตินี่น่ะ 

ภาคเป็นสมบัติของตนโดยแท้ คือการศึกษาเล่า

เรียนนั้นมันเป็นความจำ จำมาได้เท่าไรมันก็

หลงลืมไปๆ .. สำหรับความจริงไม่เป็น ตรง

แน่วตลอดเวลา .. 

นั่นละคำว่าสนิทกัน สนิทมากมานาน 

ก่อนนี้อีกด้วยนะ ท่านเป็นพระที่สุขุมมาก เรา

อยากจะพูดว่าท่านดุใครไม่เป็น ไม่เคยเห็นท่าน

ดใุครเลยนะ เรานี้ ไปที่ไหนมนัตอ้งไดส้ะพายยา-

ทันใจติดย่ามไปด้วยแก้ปวดหัว วันไหนไม่มีอะไร

ดุแล้ววันนั้นปวดหัว ต้องงัดยาทันใจออกมาฉัน

เพื่อระงับปวดหัว มันไม่ได้ดุ วันนี้ปวดหัวมาก

เข้าใจไหม (หัวเราะ) ต้องมียาทันใจติดย่ามไป

ด้วย ไปทั้งมองโน้นมองนี้ ไม่เห็นอะไรก็คว้าเอา

ยาทันใจออกมาฉันแล้วก็เดินไป 

พอไปเจออะไรเข้าไปนี้เวิ้กว้ากแล้วยา-

ทันใจก็สบาย นอนหลับ มันคนละแบบเราน่ะ 

ท่านแบบหนึ่ง ถ้าท่านดุแล้วท่านก็คงจะปวดหัว 

เราไม่ ได้ดุเราปวดหัว นี่มันต่างกันนะนิสัยคน

เรา มันต่างกัน มันหากเป็นตามนิสัยนะ ไม่ต้อง

มีท่ามีทางตั้งโปรกงโปรแกรมอะไรไว้เรื่องดุไม่ดุ 

ท่านไม่เคยดุท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้น ไอ้เรา

เคยดุเราก็เป็นของเราอย่างนี้ แม้ที่สุดนอนก็

ต้องเอาย่ามมัดติดคอไว้ บางทีหนูมาครอก

แครกนี้ดุหนูล่ะซี ถ้าไม่ ได้ดุหนูมันก็ปวดหัว 

อย่างนั้นละเรา มันเป็นนิสัยคนละอย่างๆ...” 

  
ทรงร่วมบิณฑบาตกับองค์หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด 
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พระเถระในพระราชพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางประทานพร   

ภปร.ครัง้ที ่ ๒ (จากขวา) รปูที ่ ๑ หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน   

รูปที ่ ๓ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท รูปที ่ ๑๓ สมเด็จพระญาณสังวรฯ   

รปูที ่ ๑๔ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน ์วาสโน) ถา่ยบรเิวณหนา้

พระอโุบสถ วดับวรนเิวศวหิาร เมือ่วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๑๐ 

สมเด็จพระสังฆราชทรงสนทนาธรรมกับคุณแม่ชีแก้ว 

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช ขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระสาสน-

โสภณ” ได้ ไปที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี และพำนักอยู่หลาย

วนั ในตอนนัน้ทา่นไดส้นทนาธรรมกบัคณุแมช่แีกว้ โดยมอีงคห์ลวงตา

และคณะแมช่รีว่มรบัฟงัดว้ย ใจความการสนทนาธรรมมดีงัตอ่ไปนี ้ 

พระสาสนโสภณ :  (เทปตอนนี้ความไม่ชัดเจน) 

คุณแม่ : เร่งความเพียรจนตัวเองไม่รู้สึก .. ไม่รู้เลย ไม่รู้เรา 

ไม่รู้จิต เวลามันจะเป็นขึ้นมา รู้ขึ้นมาๆ อะไรก็รู้หมด รู้ขึ้นมาๆ รู้ขึ้น

มารวมลงที่ใจหมด รู้เข้ามาๆ แล้วตกวูบลงไปที่รู้ แล้วก็มีแต่รู้ตัว

เดยีวเทา่นัน้ รูม้าก รูน้อ้ยมนักร็ูห้มดเลย มมีากมนีอ้ยมนักร็ูห้มดเลย .. 

มันเป็นอย่างนั้น ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไร (หัวเราะ) 

พระสาสนโสภณ : ขึ้นอยู่กับทำสิ่งนั้น .. 

คุณแม่ : ก็ช่วงนั้นพระอาจารย์ไปเที่ยวธุดงค์ ท่านยังไม่กลับ การภาวนาไม่เป็นเหมือนอย่างเก่า 

รู้สึกอัศจรรย์ใจ มันเป็นอย่างไรใจนี่น่ะ ภาวนาไม่เป็นอย่างเก่านี้ แต่ก่อนแล้วพอภาวนาลงไปรู้สึกว่ามันมี

อะไรขึ้นมา เมื่อท่านอาจารย์กลับมา ท่านถามว่า เป็นอย่างไรสมาธิภาวนา ถ้าภาวนาไม่มีอะไร อาตมา

จะหนี ท่านว่าอย่างนั้น .. ก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟัง เหมือนกับเล่าให้พระเดชพระคุณฟังนี่แหละ ท่านก็

ตอบปัญหาให้หมด อันนั้นเป็นอย่างนั้น อันนี้เป็นอย่างนี้ .. ท่านจึงบอกว่า เอ้า! ให้พิจารณาว่าใจเรามัน

เป็นอย่างไร มันออกไปอย่างไรก็ต้องรู้.. 

กเ็ลยมานัง่ภาวนา มานัง่ภาวนา ภาวนาไปไมรู่ส้กึอะไร มแีตผู่รู้ผ้ดุขึน้มาในใจแลว้มเีสยีงพดูแจว๋ๆ 

บอกท่านหมดเลย ท่านบอกว่า ท่านเองก็พูดขึ้นมาเหมือนกัน .. “พระอนุรุทธะขึ้นเต็มดวง สว่างไสว 

ใจคอพระอนุรุทธะแจ้งเต็มดวงใสสว่าง เหมือนพระจันทร์สว่างไสวเต็มดวง ..” หมดเท่านั้นแหละ ไม่รู้จัก

ถูกจักผิด ขออภัยอย่าโกรธเลย พระเดชพระคุณ ข้าน้อยก็ ไม่รู้อะไร แล้วแต่พระเดชพระคุณ .. ขออภัย 

พระเดชพระคุณ ขอนิมนต์  

พระสาสนโสภณ : ยังต้องการจะฟัง  

คณุแม ่: รูห้มดทกุสิง่ทกุประการ ธาตสุี ่ขนัธห์า้ ดนิ นำ้ ลม ไฟ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ความโกรธ   

ความโลภ ความหลงทั้งหลาย มันก็เป็นอยู่ตามสภาพของมัน แล้วก็ลองพิจารณาให้มันเป็นอย่างเก่ามัน

ก็ ไม่เป็น เกิดมาแล้วก็ดับ ถ้าเกิดก็เกิดเป็นชาติใหม่ เป็นอย่างนี้ล่ะ ไม่ใช่ชาติเก่า ตายแล้วเกิดชาติใหม่ 

ไม่ใช่เป็นชาติเก่า จักถูกหรือผิดก็ ไม่รู้ ขอเล่าถวายเพียงเท่านี้ ขออภัยถ้ามันผิดไป ผิดถูกก็ขออภัย 

พระสาสนโสภณ : คิดอย่างไรกับชาติเก่าชาติใหม่  

คุณแม่ : โอ๊ย! ชาติเก่าชาติใหม่นี้ เมื่อเทียบกับตัวเรา เหมือนพวกเรานอนหลับ นอนหลับไปสนิท

ไม่รู้สึกตัว เวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัว ยังเป็นตัวคนผู้เก่า เป็นคนผู้เก่า เขาก็ว่า อ้าว! สิ่งของชนิดนี้ก็ลืม

ไปแล้ว ของชนิดนี้ก็เสื่อมไปแล้ว เขาเมาเหล้าเขาก็หลงหมด หลงตัวนี้อะไรก็วางทิ้งไว้..คนเราเอาอะไร

ไปคือจะเป็นอย่างนั้น ก็ ไม่รู้ มันถูกก็ ไม่รู้ คือจะเป็นอย่างนั้น  

พระสาสนโสภณ : เป็นคนเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนสังขาร ใช่ ไหม  

คุณแม่ : สังขารก็สังขารอันเก่า กายก็กายอันเก่า ยังเปลี่ยนแต่ผู้รู้เท่านั้น..ยังอยู่แต่ผู้รู้เท่านั้น 

เป็นอย่างนี้ ขออภัยด้วยเถิด แล้วพวกเรามีสิ่งของอะไร..อะไรก็มีหมดทุกสิ่งทุกประการ สิ่งนั้นก็ ได้เก็บ 

สิ่งนี้ก็ ได้รักษาไว้ พยายามรักษาไว้ แล้วของสิ่งนั้นมันก็ดับไปหมด ไม่มีอะไรมาปกปักรักษา มันก็อยู่

เรื่อยๆ เปื่อยๆ คนเราไม่มีอะไร คนจนๆ นี่เอง 

พระสาสนโสภณ : หมายถึงว่าที่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เป็น

อย่างนั้นสำหรับแม่แก้ว ใช่ ไหม  

คุณแม่ : ใช่ เจ้าค่ะ 

(คัดมาเพียงบางส่วนเท่านั้น) 

 คดัคา้นการแตง่ตัง้ผูป้ฏบิตัิ
 หนา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช

 

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐบาลได้ลงนามแต่ง

ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วยวิธีที่

ผิดไปจากหลักเกณฑ์ดั้งเดิมในอดีต คือขัดต่อ

หลักพระธรรมวินัยเพราะกลายเป็นการแต่งตั้ง

โดยคฤหัสถ์ ขัดต่อจารีตประเพณีเพราะไม่มี

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

แบบถาวรทำทุกหน้าที่ โดยยกเอาพระอาการ

อาพาธของพระองค์มาเป็นข้ออ้าง และขัดต่อ

กฎหมายเพราะกระบวนการผิดขั้นตอนเป็น

โมฆะ จนกระทั่งต้องพยายามแก้เอกสารเพื่อให้

มีการรับรองย้อนหลังอีกด้วย จนทำให้พระ  

กรรมฐานทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตจาก

จตุรทิศทั่วประเทศมีองค์หลวงตาเป็นผู้นำใน

การแสดงอรรถาธิบายพระธรรมวินัย ต้องหมั่น

มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันหลายวาระ เพื่อ

ปกป้องสมเด็จพระสังฆราช ดังแสดงเฉพาะ

การประชุมนัดสำคัญ ดังปรากฏในตาราง 

คณุแมช่แีกว้ เสยีงลำ้ 
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ตารางแสดงกระบวนการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและการคัดค้าน

เจา้คณะจงัหวดัหนองบวัลำภ ูธรรมยตุ ทำหนงัสอืมากราบเรยีนองคห์ลวงตาทีศ่าลาวดัปา่บา้นตาด เพือ่เชญิชวนพีน่อ้งประชาชน

ชาวไทยให้ลงลายมือชื่อ เพื่อขอคืนพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช  

 ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๖    จังหวัดอุดรธานีมีหนังสือเชิญลงลายมือชื่อ เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจในหลวงในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช และในช่วง  

    เวลาเดียวกัน กำนันตำบลบ้านตาดทำหนังสือไปยังทุกตำบลทั่วประเทศ  

  ๙  ม.ค. ๒๕๔๗ รัฐบาลเสนอเรื่องต่อ มส. รองนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องต่อมหาเถรสมาคม เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

 ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๗   รัฐบาลลงนามแต่งตั้ง รองนายกรัฐมนตรีลงนามประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  

 ๑๔ม.ค.๒๕๔๗  ประกาศแต่งตั้ง ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในราชกิจจานุเบกษา

 ๑๗ ม.ค. ๒๕๔๗  คัดค้านประกาศ ชาวพุทธผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาคัดค้านประกาศฯ ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๗    รับรองย้อนหลัง  มหาเถรสมาคมลงมติรับรองการแต่งตั้งตามประกาศย้อนหลัง  

   (ถูกแก้ ไขแล้ว) (เอกสารการประชุม มส.ถูกแก้ ไข ให้มีการรับรองตั้งแต่วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๔๗) 

 ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๗   สมเด็จพระสังฆราช 

   ขีดทิ้งในช่องที่ให้ลง 

   พระนามเห็นชอบ  

พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เข้ากราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ขอให้ทรงลงพระนาม ทรงทราบและเห็นชอบ การแต่งตั้ง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ แต่จากหลักฐานพบว่า สมเด็จพระสังฆราชทรงลงพระนามแล้วขีดทิ้ง    

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๔๗        ประชุมสงฆ์ที่ 
คณะสงฆ์ไทย ๕๙๖ รูป มีมติขอให้ยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าวเนื่องจากขัดต่อธรรมวินัย จารีตประเพณี และ กฎหมาย  

  วดัปา่กกสะทอน จ.อดุรธานี   

  ๓ ก.พ. ๒๕๔๗      ถึงแม้คณะสงฆ์ไทยแจ้งมติแล้วแต่ผู้รับผิดชอบยังนิ่งเฉย และให้การตอบรับผู้สนับสนุนการกระทำของตน ทำให้เหตุการณ์ความ  

    ขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น ประชาชนจึงเริ่มลงลายมือชื่อขอให้พิจารณารองนายกรัฐมนตรี 

  ๗ ก.พ. ๒๕๔๗   คณะสงฆ์ไทยลง 

   นคิหกรรมรองนายกรฐัมนตรี 

   ณ วัดอโศการาม  

 

คณะสงฆ์ไทยจากจตุรทิศจำนวน ๑๐,๓๕๙ รูป แสดงสังฆามติยืนยันมติคณะสงฆ์ไทยวัดป่ากกสะทอน และลงนิคหกรรม   

“คว่ำบาตร” รองนายกรัฐมนตรีด้วยการสวดญัตติทุติยกรรมตามพระธรรมวินัย เพื่อให้เห็นโทษที่ได้ก้าวล่วงและแทรกแซงใน

กิจของสงฆ์ ฯลฯ   

  ๓ มี.ค. ๒๕๔๗   ประชุมสงฆ์ที่   

   วัดป่าหลวงตาบัวฯ 

   จ.กาญจนบุรี  

คณะสงฆ์ประชุมมีมติว่าหนังสือเรื่องสมเด็จพระสังฆราชทรงรับทราบและเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ลงนามโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีมูลมาจากความอันเป็นโมฆะ จึงไม่มีผลใดๆ ต่อคณะสงฆ์ 

 ๒๓ มี.ค. ๒๕๔๗  ประชุมสงฆ์ชี้ โทษที่ คณะสงฆ์มีมติชี้ โทษความผิด กรณียินดีรับแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และนิคหกรรมคว่ำบาตรตามหลัก 

   วัดป่าบ้านตาด พระธรรรมวินัย  

 ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๗    

    

     

 

๑. เปน็การจดัหาผลประโยชนท์างธรุกจิในศาสนสมบตักิลาง และศาสนสมบตัวิดั มุง่เนน้หารายไดด้ว้ยวธิทีางโลกเนน้วตัถเุงนิทอง

มากกวา่จติใจ ๒. รวบอำนาจการดแูลศาสนสมบตัขิองสงฆ์ไปเปน็กรรมสทิธิข์องฆราวาสโดยเดด็ขาด ๓. จำนวนและทีม่าของคณะ

กรรมการสำนักงานฯ ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นหลักการเดิม ๔. รวบเอาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา

ทั้งหมด เช่น เงินสดสะสม ที่ดินของวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา ที่ศาสนสมบัติ และทรัพย์อันติดกับที่ดิน ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ  

สำนักงาน เป็นอันตรายต่อศาสนสมบัติอย่างยิ่ง 

ลงลายมือชื่อถวายคืน 

พระราชอำนาจในหลวง 

 วันที่  เรื่อง  รายการ

  

 

๒๒ ต.ค. ๒๕๔๖ 

ประชาชนลงลายมือชื่อ 

คัดค้านการจัดตั้ง 

สำนักงานทรัพย์สินส่วน 

พระพุทธศาสนา 
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บังคับอยู่นี้ เพราะอย่างนั้นจึงเสือกนู้นมาเสือก

นี้มา ตีหน้าผากเอาเรา เข้าใจไหม ก็มันเรียน

มาด้วยกันมันรู้ด้วยกัน .. 

อันนี้ ในวัดบวรฯ นั้นพระเต็มวัด ไม่มีองค์

ไหนบ้างหรือที่จะคอยดูแลอุปถัมภ์อุปัฏฐาก

สมเด็จพระสังฆราชให้อยู่เช่นเดียวกับสมเด็จ-

สังฆราชทั้งหลายมาสมัยปัจจุบันนี้ .. พระ-

อุปัฏฐากสมเด็จสังฆราชสมัยปัจจุบันทำไมมัน

จึงพิสดารมากนัก .. ตั้งคณะกรรมการขึ้นนั้น

ขึ้น ตั้งขึ้นนี้ ตั้งขึ้นนั้น ฟาดจนกระทั่งมหาเถร-

สมาคม ตั้งไปที่สุดเท่าไร แล้วดูอันไหนมันไม่

เห็นมีสาระ มีแต่ตั้งเพื่อกวนกันเท่านั้น วาง

อำนาจผึ่งผายลายเล็น ด้วยการตั้ งเป็น

กรรมการ 

องค์หลวงตานำคณะสงฆ์ทั่วประเทศออกปกป้องสมเด็จพระสังฆราช ให้การปฏิบัติต่อพระองค์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและราชประเพณี 

พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช

“...พระอยู่กับท่านเป็นประจำเราก็ไม่ถาม 

แต่ก่อนถาม อยู่ประจำเลยเชียว ๔ องค์ อยู่

ประจำทั้งวันทั้งคืน ผลัดเปลี่ยนกันมาครั้งละ ๔ 

องค์ ๔ องค์เป็นประจำ นั่นละที่ว่ามันเป็นบ้า

มันเสือกมา มาเป็นอุปถัมภ์อุปัฏฐากสมเด็จ-  

สังฆราชนั่นละ เราตีหน้าผากเอา กลัวใคร

เมื่อไรนี่ ไม่ได้มีคำว่ากลัวใคร กล้ากับใครไม่มี 

เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เป็นธรรมไปเลย  

ก็พระในวัดบวรฯ มีสักจำนวนเท่าไร ลูก

ของท่านทั้งนั้นนะ ลูกกับพ่อกับแม่ การอุปถัมภ์

อุปัฏฐากใครจะไปสนิทกว่าระหว่างพ่อแม่กับลูก 

ที่ ไหนๆ มาอวดมาโฆษณาจะมาเป็นอุปถัมภ์

อุปัฏฐากทำหน้าที่ดูแลสมเด็จสังฆราช นู่นอยู่

ทวีปยุโรปมันเสือกมาพูดหาอะไร มันน่าหัวเราะ 

ในหลักธรรมวินัยก็ไม่มี พูดเอาหลักธรรมวินัย

ยืนกันซี 

พระที่ดูแลรักษาครูบาอาจารย์แต่ละแห่ง

แต่ละวัดๆ ในวัดนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ ไปหายุ่งเอา

วัดนู้นมาอุปัฏฐาก วัดนี้มาอุปัฏฐาก อยู่วัดไหนก็

ดูแลกันอยู่ ในวัดนั้นระหว่างพ่อกับลูก ท่านก็

เป็นอาจารย์เป็นพ่อ ลูกวัดทั้งหมดพระก็เป็น

พระลูกวัด ใครจะอุปถัมภ์อุปัฏฐากสนิทสนมยิ่ง

กว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่อยู่ ในวัด

เดียวกัน ซึ่งเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน แยก

ไปข้างนอกผิดทั้งนั้นนะ นี่ละมันมีธรรมวินัย

องค์หลวงตาได้เมตตาแสดงหลักพระ-

ธรรมวินัยกรณีการปฏิบัติหน้าที่ต่อสมเด็จพระ-

สงัฆราช เปน็พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ์

ไว้อย่างกว้างขวางและหลากหลายแง่มุมมาก 

ขอน้อมนำมาแสดง ดังนี้ 

  

สังฆราชถูกรุมกินโต๊ะ 


“...มีคนเขาพูดว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์

ปัจจุบันเรานี้กำลังจะถูกกินเลี้ยงบนโต๊ะเก้าอี้ 

จากพวกรุมทึ้งที่จะแย่งตำแหน่งหน้าที่เป็นใหญ่

เป็นโต  แล้วเอาสมเด็จพระสังฆราชเรานี้ขึ้น

บนโต๊ะ กินโต๊ะกัน สมเด็จสังฆราชองค์นี้ยังไม่

ตาย กินโต๊ะกันแต่ยังไม่ตายแล้วเวลานี้ นี่คน

พูดมามากแล้วเวลานี้ กำลังรุมกินโต๊ะกัน พวก

ที่เคยเป็นนั้นละเป็นมาเรื่อยๆ ก่อแล้วเรื่องนี้ล้ม

ไปก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อย ก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อย มันตั้ง

หน้าตั้งตาที่จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนาของ

เมืองไทยให้ล่มจม ทั้งๆ ที่มันเป็นคนไทยด้วยกัน

นั้นแหละ .. 

แล้วทีนี้ก็มาอีกสายหนึ่งอีกแล้ว พวกนี้จะ

หาอุบายวิธีการที่จะขึ้นเป็นสังฆราชสององค์

แข่งกัน ว่างั้นเอาอีกแหละ สมเด็จสังฆราชสอง

องค์แข่งกันเราก็ไม่เคยเห็น เพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้

กำลงัรมุทึง้กนิสมเดจ็สงัฆราชนี ้ กนิสดๆ รอ้นๆ   

แล้วสมเด็จสังฆราชอื่นก็จะขึ้นมาแทน...” 

 

การอุปัฏฐากอาการประชวร 

สมเด็จพระสังฆราช 
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การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช 

พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ 

เราสงสารสมเด็จสังฆราชเรา .. ทำไม

ชราของสมเด็จสังฆราชเราจึงต่างกับความชรา

ของสมเด็ จสั งฆราชทั้ งหลายซึ่ งมี มาตั้ ง

ดึกดำบรรพ์ .. อะไรก็ประชวร ประชวรเสียจน

พิลึกพิลือ ต้องตั้งคณะกรรมการเข้ามาบีบบี้

สีไฟอยู่ในตัวของมันนั้นแหละ ทั้งๆ ที่พระในวัด

ดูแลท่านมาประจำ กรรมการเหล่านี้ ใครมา

ดูแลมีไหม มีแต่ประกาศป้างๆ ให้ก่อความ

ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับประชาชน .. จำเป็นอะไรที่

จะเอาโรคเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโต เพื่อจะนำผล

ประโยชน์ของตัวเองไปเหยียบประชาชน .. 

พวกนี้พวกเก่งกว่าแพทย์ เก่งทุกอย่างพวกนี้ 

เราไม่พูดอะไรมากละ โอ๊ย สกปรกไม่อยากฟัง 

ไปแย่งกินโต๊ะสมเด็จสังฆราชองค์นี้ พิลึกนะ 

สมเด็จสังฆราชมีมากี่องค์แต่องค์นี้ถูกแย่งกิน

โต๊ะ...”     

เหยยีบทำไม .. สมเดจ็พระสงัฆราช กพ็ระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายให้เป็นเอกสิทธิ์

เฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองค์เดียว 

ใครจะมาเป็นสองเป็นสามขึ้นไม่ ได ้ นี่หลักก็มี

อย่างนั้น อันนี้มันก็ตั้งขึ้นเป็นสังฆราชปลอมขึ้น

มา ปลอมขึน้มา .. 

พระราชอำนาจนี้มีอยู่ในพระบาทสมเด็จ-

พระเจา้อยูห่วัทีท่รงสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช 

และพระองค์จะทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างไรต่อ

สมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเรื่องของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น 

ไม่มี ใครมามีอำนาจบาตรหลวงยิ่งใหญ่กว่า

ในหลวงไป .. ใครจะไปยุง่ไม่ได ้ไอน้ีม้นัยุม่ยา่มๆ 

เข้ามา อยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นช่องนั้นขึ้น  

ช่องนี้ พวกเปรตว่างั้นเลยเรา .. ที่แสดงอยู่

เหล่านี้มีแต่กาฝากมหาภัยต่อชาติ ต่อศาสนา 

ต่อพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงต้าน

กันเต็มเหนี่ยวๆ...” 

 

“.. .อย่างพระมหากษัตริย์ท่านทรงตั้ง

สมเด็จสังฆราชนี้ดีอยู่แล้วมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์

ปู่ ย่า ตา ยายของเราเสียหายตรงไหน แน่ะ 

ถ้าพูดถึงเรื่องหลักธรรมวินัยเป็นเรื่องของ

ศาสนาล้วนๆ ท่านก็ดำเนินมาด้วยดีอยู่แล้ว

ตามหลักธรรมวินัยเสียหายที่ตรงไหน เรื่องที่

มันเกิดเหล่านี้มีแต่เรื่องทำลายนะ ไม่ ได้เป็น

เรื่องที่ดิบที่ดี อย่างลิดรอนพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์นี้เป็นของดีเมื่อไร ก็เท่ากับตัด

หัวใจของคนทั้งชาตินั่นเอง ด้วยศาสตราวุธที่

แหลมคมจากมหาพาล มหาภัยเข้าใจไหม 

สมเด็จพระสังฆราชก็พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเอง ลบไปเลยลบอำนาจ  

มนัจะมาตัง้เอง  .. ไปเอาอึง่อา่งมาตัง้มาเหยยีบหวั  

ววัหวัราชสหี ์พจิารณาซ ิววักด็ ีราชสหีก์ด็ ีใหญ่

ตามหลกัธรรมชาตขิองสตัวป์ระเภทนัน้ นีท่า่นก็

ใหญด่ว้ยอำนาจวาสนาบารมขีองทา่น สมควรที่

จะเป็นผู้ ใหญ ่ แล้วประชาชนทั้งประเทศยกยอ

ท่านขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่าน

เป็นปลอมๆ เมื่อไหร ่ มาเหยียบท่านต่อหน้า

ประชาชนได้ยังไง ประชาชนยกขึ้นแท้ๆ มา

การพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  

ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม เมือ่วนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ 

 

 

แสดงประชามติถวายคืน 

พระราชอำนาจในหลวง 

 

‘ทีล่งชือ่กนั (ถวายคนืพระราชอำนาจพระ-

มหากษัตริย์ในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆ-

ราช) ลงแล้วส่งแล้วยัง’ (‘ส่งแล้วเจ้าค่ะ’)    

‘ส่งแล้วเหรอ’ (‘เขารวบรวมกันอยู่’) 

‘รวบรวมแล้วส่ง ส่งไปไหนก็ส่งไปเลย 

เรื่องพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นยอดหัวใจของชาติ-

ไทยเรา ซึ่งพี่น้องชาวไทยเราเทิดทูนอยู่ตลอด

มานี้ จะปล่อยพระองค์ให้สิ่งเลวทรามทั้งหลาย

เข้าไปเหยียบย่ำทำลายนี้ ไม่สมควรแก่ชาติไทย

เราอย่างยิ่ง’ 

ที่มีกษัตริย์ครองหัวใจชาติไทยเรา ตั้งแต่

สัตว์มันยังมีพ่อมีแม่ คนก็มีพ่อมีแม่ ประเทศทั้ง

ประเทศก็มีพ่อมีแม่ มันจึงมีที่ยุติ กษัตริย์ ไม่ใช่

เรื่องเล็กน้อย เป็นความร่มเย็น .. หัวใจของ

ชาติไทยเราคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พวกมหาภัยเหล่านั้นที่มาลิดรอน มาตัด มาลด 

เหยียบอำนาจของพระองค์ลงอย่างนี้ ใครไป

กราบมัน .. แม้คนเดียวก็ไม่มี ใครกราบ ไม่มี  

ใครที่จะไม่บูชา เทิดทูน อบอุ่นจากท่านคือ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ ในนั้นหมด  

เลยว่าไง รวมหัวใจของชาติไทยเราเข้านั้น รวม

อยู่นั้นหมด .. 

ไอ้ผู้ที่มาบั่นทอนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนา

ด้วยวิธีการต่างๆ เรื่อยมาตั้งแต่ ๒๕๔๐ มันมี

เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่มีพวกนี้ ก่อมาตลอด 

ใครเป็นคนก่อ พี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วหน้า

กัน เวลานี้ก็กำลังก่อจะบีบอำนาจตั้งแต่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมา ทั้งๆ ที่

พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจเกี่ยวกับเรื่อง

สมเด็จพระสังฆราชมาตลอดตั้งดึกดำบรรพ์มา

แล้ว นี้จะมากดขี่บังคับให้พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย หรือทรง

เซ็นรับรองตามเขาที่มีอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ เข้า

มาบีบบังคับ พระองค์ก็ทรงเมตตาหย่อนลงมา

เพียงรับทราบ  

นีเ่ปน็เรือ่งของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ทรงหย่อนลงมา เพราะคนทั้งดีทั้ งชั่ วทั่ว

ประเทศไทยเป็นลูกของพระองค์ทั้งนั้น  .. ส่วน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับ  

ทราบนั้นก็ ให้เป็นเรื่องของพระองค์ ไป อันนี้

เป็นเรื่องของประชาชนซึ่งเป็นลูกของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแสดงประชามติของ  

ตนให้เต็มกำลังความสามารถตามความสัตย์

ความจริง…” 

  

พระสงฆ์ ประชาชน ร่วมรักษาศาสนา 

 

“...วันที่ ๖ ก.ค. นี้ พระประมาณ ๑ หมื่น

รูปและประชาชนประมาณ ๒ หมื่นคนก็จะไป

พร้อมกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบนายกฯ 

เรื่องก็ไม่เห็นมีอะไร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทุกอย่าง ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแผ่นดินและ

พุทธศาสนาไทย เราทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ของความเป็นเจ้าของแห่งชาติและศาสนาของ

ตน ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดว่าทำไปนี้ผิด เป็นความ

ถูกต้องในฐานะผู้เป็นเจ้าของของชาติและพุทธ-

ศาสนาของชาติไทยเรา เป็นความถูกต้องแล้ว 

เราจึงหาที่คัดค้านไม่ได้ 

(ลูกศิษย์อ่านคำกล่าว การส่งมอบราย

ชื่อประชาชนจำนวน ๑ ล้าน ๕ แสนชื่อ ที่

แสดงประชามติ เพื่อเรียกร้องให้การปฏิบัติต่อ

สมเด็จพระสังฆราชทุกกรณี ให้เป็นพระราช

อำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) .. 

หลวงตา :  ที่อ่านไปแล้วนี้ ถูกต้องแล้วนี่

น่ะ เหมาะสมแล้วกับประชาชนทั้งแผ่นดินเห็น

อย่างนี้ ที่ ได้คัดค้านนี่ก็คือเสี้ยนคือหนามของ

ศาสนา แสดงออกมาอยู่เรื่อยๆ ก่อให้เกิดเรื่อง

เกิดราวตลอดมานี้คือใครก็รู้กันแล้วทุกคน นี่คือ

กาฝากมหาภัย ..ดังวันพรุ่งนี้ที่จะไปก็ไปปัดอันนี้

นั่นเอง ให้ ไปด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน 

นี่เป็นเรื่องของชาติไทยเรา ปัดกาฝากมหาภัย

ออก ไม่ ให้มาแปดมาเปื้อน มาทำลายชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราซึ่งเป็นที่เทิด-

ทูนมาดั้งเดิม .. 

พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดี ดูให้ทันเหตุการณ์ 

อย่าดูเฉยๆ ให้สอดให้ส่องทุกอย่าง เราเป็น

เจ้าของสมบัติ นี้เป็นมหาโจรมหาภัยที่เข้ามา

ช่องนั้นช่องนี้ โฆษณาตรงนั้นตรงนี้ มีแต่

โฆษณาเรื่องฟืนเรื่องไฟจะเผาชาติเผาศาสนา

ทั้งนั้น ว่างี้เลย ของดิบของดีที่จะมาให้ ได้ยิน

ไม่มี ว่างั้นเลย มีแต่ตามจองล้างจองผลาญกัน

มาตลอดอย่างนี้ นี่แหละภาษาธรรมท่านทั้ง

หลายฟังเอา เราไม่ ให้ร้ายให้ดีแก่ผู้ ใดโดย

หาเหตุผลไม่ได้ .. ฟืนไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทย

มันทำไมไม่คิดไม่อ่านกัน พระก็เต็มบ้านเต็ม

เมืองเต็มวัดเต็มวา หัวหดอยู่ในกระดองอะไร 

เราเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมือง พระก็รักษา ดังที่

หลวงตาปฏิบัติอยู่เวลานี้...” 

 

สงฆ์ดูแลกัน 

ฆราวาสมิบังอาจแต่งตั้ง  

 

“...ฆราวาสที่จะมายุ่งกับพระไม่เคยมีใน

ครั้ งพุทธกาลตลอดมาจนกระทั่ งบัดนี้ ที่

ฆราวาสที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตตั้งหน้าที่การ

งานขึ้นมาบนหัวพระ และประจบประแจงว่า

คณะสงฆ์นับหมื่นและประชาชนจำนวนมาก ประชุมพร้อมกัน ณ วัดอโศการาม  

มีมติคัดค้านการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
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แล้ว ฆราวาสไม่มีสิทธิ์ ไม่มีอำนาจพอจะมา

ประกาศตนโจ่งแจ้งยิ่งกว่าพระไป .. 

รัฐบาลมีอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน .. 

ถึงขนาดที่จะมาตั้งพระตั้งเณร หรือตั้งพระให้

เป็นสังฆร่งฆราชได้อย่างนี้ . . ไม่ว่าที่ ไหน

รัฐบาลไหนเอาเทวดามาเป็นรัฐบาลก็ตาม ต้อง

อยู่ ในกรอบของศีลของธรรม ธรรมเหนือ

รัฐบาลมาตลอด รัฐบาลจะเหนือธรรมไปไม่

ได้…” 


ตราประทับ บริขาร  

สมเด็จพระสังฆราช 

 

“...คนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโต 

มีชื่อมีเสียง เอาตับเอาปอดของผู้

อื่นเข้ามาเป็นอวัยวะเป็นเนื้อเป็น

หนังของตน สมเด็จพระสังฆราช

ท่านก็ยังทรงมีพระชนม์อยู่ นี่ก็ทราบ

ชัดเจนแล้ว แถลงการณ์อะไรก็ออก

แล้วว่า รถพระประเทียบ เครื่องบริขาร 

เครื่องทรงของสมเด็จพระสังฆราช  .. ท่านไม่

ได้ทรงอนุญาตให้ ไป ไม่ ได้ เป็นความปลง

พระทัยของท่านที่มอบให้ ไปทำอย่างนั้น .. 

เพื่ออุปถัมภ์อุปัฏฐาก เช่น สมเด็จพระสังฆราช

เป็นต้น อย่างนี้ ไม่มี ..  

อันนี้เป็นมติของสงฆ์เป็นใหญ่เลย พวกนี้

เป็นฆราวาส จะไม่มีอำนาจเข้ามาก้าวก่ายหรือ

มาบีบอำนาจบังคับพระสงฆ์ พระสงฆ์จึงได้มา

ประชุมกันถึงหมื่นองค์ ล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ทรง

ตามหลักธรรมหลักวินัย เอามาทดสอบทุกสิ่ง

ทุกอย่างลงกันหมดแล้ว อ่านประกาศข้อ

ประชุมนี้ส่งไปทางนายกรัฐมนตรี นี่เป็นข้อ

ยืนยัน จะมาตั้งอะไรตั้งไม่ได้  

ตามหลักพระวินัยแล้วนะ ฆราวาสไม่มี

อำนาจที่จะมาตั้งผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระสงฆ์ 

พระท่านมีธรรมมีวินัย อยู่วัดไหนวัดไหน ธรรม

วินัยของท่านละเอียดลออมาก  

องค์ ไหนเจ็บไข้ ได้ป่วยท่านจะรักษากัน 

ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าพระรักษาพระ เข้าใจ

มั้ย ฆราวาสญาติโยมนอกจากจะตั้งเพื่อหา

หน้าที่การงานอำนาจเข้ามาเพื่อตัวเองและ

พรรคพวกของตวัเองมเีทา่นัน้ .. 

ปัญหาเกิดขึ้นจากการไปทำลายธรรม-

วินัยของพระ ทำลายพระ เหยียบหัวพระไป 

เอาฆราวาสขึ้นเป็นใหญ่แทน นี่แหละกระเทือน

ใหญ่อยู่เวลานี้นะ .. ในธรรมวินัยมีพระสงฆ์

เท่านั้นเป็นผู้ดูแลซึ่งกันและกัน ตั้งแต่สององค์

ขึ้นไปเรื่อย มีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน 

ตลอดทั่วถึงในสังฆมณฑลแห่งพระพุทธศาสนา 

นี้คือธรรมวินัยปกครองพระสงฆ์ ฆราวาส

ญาติโยมที่ ไหนไม่มีเข้ามาปกครอง ไม่มีอำนาจ

ที่จะมาบีบบังคับปกครองพระเจ้าพระสงฆ์แบบ

นั้นแบบนี้ อย่างนี้ ไม่มี นี่หลักธรรมวินัย ยืนตัว

มาอย่างนี้ .. 

แล้วตัวเสนียดจัญไรตัวกาฝากมหาภัยมัน

ขึ้นมาในระยะนี้ กำลังเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๔๐ เป็นต้นมา นี่ละกาฝากมหาภัยเริ่มเกิด

ขึ้น เกิดแง่นั้นตั้งแง่นี้ขึ้นมา ตั้งแง่นั้นขึ้นมา 

แล้วก็ระงับด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมของ

ผู้ดี ผู้ทรงศีลทรงธรรมเรื่อยมา .. เวลานี้

มันแทรกเข้ามาเป็นเจ้าอำนาจบาตร-

หลวง ดีไม่ดีมันตั้งให้เป็นสังฆราช

ก็ได้  

ฆราวาสขี้เหม็นๆ นั้นแหละ 

มันเป็นมาทุกแบบทุกฉบับ ให้ท่านทั้ง

หลายจำไว้ อย่าหลงกลอุบายนะ ดิน

เหนยีวตดิหวันี ้ คอืตวัมหาภยัทีจ่ะทำลายทัง้ชาติ 

ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้โดยไม่ต้องสงสัย 

.. ธรรมวินัยต่างหากพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
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และนี่ใครก็รู้อยู่แล้วตราสมเด็จพระสังฆ-

ราช เป็นสมบัติของพระองค์แต่พระองค์เดียว

เท่านั้นไปยุ่งทำไม เมื่อเราว่าให้อย่างนี้มันก็หา

เรื่องใส่เราอย่างนั้นอย่างนี้ พวกเปรตมันจะยุ่ง

จะกลืนอยู่ตลอดไปอย่างนี้แหละ ตราสมเด็จ-

พระสังฆราชใครก็รู้ทั้งแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างถวาย

ท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านเป็นพระสังฆราชโดย

สมบรูณ ์ ..เครือ่งบรขิารของสมเดจ็พระสงัฆราช

จริงเฉพาะพระองค์ท่านองค์เดียว คนอื่นเอาไป

ใช้ปลอมหมด นี่มันจะเอาไปใช้ที่ไหนมันก็ปลอม

กันไปหมด ..  

ในพระวินัยท่านมีนี่ ถึงขั้นปาราชิกได้เลย 

เพราะนี้ เป็นสิทธิ เป็นสมบัติของท่าน เป็น

กรรมสิทธิ์มาตั้งแต่วันท่านเป็นสมเด็จพระสังฆ-

ราช สมบัติ เหล่านี้ เป็นสมบัติของท่านโดย

สมบูรณ์ เราเอามาอย่างนี้เป็นยังไง ถ้าแยก

เข้าไปทางพระวินัยอาจปรับได้ถึงขั้นปาราชิก 

เพราะไปยึดไปเอาของมาครอง ท่านไม่รู้นี่เป็น

ขโมยก็ได้ ขโมยแบบมหาโจรอย่างนี้ก็ได้ .. เรา

มีของจริงคือธรรมเป็นทองคำทั้งแท่ง เมื่อเรามี

ของจริงเราเอาของจริงออกมาประจันหน้ากัน

ไม่ได้เหรอ  .. นี้ก็พวกสังฆราชปลอมมันกำลัง

แทรกขึ้นมาๆ ตีตรานั้นตรานี้ อยากเป็นเหลือ

เกินอยากเป็นสมเด็จสังฆราช .. 

คิดดูสมเด็จพระสังฆราชตั้งมากี่ยุคกี่สมัย

มีใครมาแย่งมาชิงท่านได้ พวกเปรตมันยังเข้า

มาแย่งมาชิงเอาตราสมเด็จพระสังฆราชไปตี

ตราแล้วยกตัวขึ้นเป็นสังฆราช เป็นกี่ร้อยกี่พัน

องค์ก็ปลอมทั้งนั้น ไม่ใช่ของจริง เหมือนกับ

ธนบัตร มันจะพิมพ์มากองเท่าภูเขาซึ่งเป็น

ธนบัตรปลอม มันปลอมทั้งนั้น ไม่มีคุณค่าราคา

แต่อย่างไร ..  

สังฆราชที่จริงก็มีองค์เดียว คือสมเด็จ-

พระสังฆราชเรา นี้คือประชาชนทั้งชาติมอบทุก

สิ่งทุกอย่างให้ด้วยความลงใจ กราบไหว้บูชา

อย่างสนิทใจ..” 

 

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

สมเด็จพระสังฆราช 

 

“...ถ้าสมเด็จพระราชาคณะเหล่านี้ตั้งขึ้น

มา มีคุณธรรมที่ควรจะรับได้ก็รับ ถ้าไม่มีคุณ-

ธรรมตั้งขึ้นมาเท่าไรก็เป็นโมฆะทั้งนั้น .. เช่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงตั้งใครให้

เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ก็ทรงพินิจ

พจิารณาแลว้วา่ สมควรหรอืไมก่บัจติใจประชาชน 

ถ้าไม่สมควร เอามาสุ่มสี่สุ่มห้า..มาตั้งเป็น

สังฆราช ใครจะไปกราบ..มันก็รู้อยู่นี ่ .. คำว่า

อาวุโสสูงสุด ถ้าอาวุโสไม่มีคุณธรรม สูงสุด  

ขนาดไหนก็ตาม อันนี้หลักพระวินัยขัดแย้งมา

ตลอด คือผู้มีอายุพรรษาถึง ๖๐ พรรษา ๗๐ 

พรรษาก็ตาม แต่ขาดคุณธรรม ไม่มีคุณธรรม 

สมควรจะเป็นอาวุโสได้โดยสมบูรณ์ ท่านบังคับ

ลงไปให้ ไปขอนิสัยให้อยู่ในโอวาทของพระเพียง 

๑๐ พรรษา แต่ท่านมีคุณธรรม เป็นผู้สามารถ 

ท่านไม่ได้เอาอาวุโสเป็นสำคัญยิ่งกว่าคุณธรรม

นะ 

คุณธรรมเป็นสำคัญมาก จะพรรษาเท่าไร

ก็ตามอาวุโสไหนก็ตาม ถ้าไม่มีคุณธรรมสมควร

เป็นแล้วเป็นไม่ได้ตามหลักพระวินัย พระวินัยมี 

ข้อนี้มี .. ธรรมวินัยยืนตัวตลอด อะไรที่ขัดต่อ

ธรรมวินัยต้องหยุดทันที หลักกฎหมายที่ตั้งท่าน

ก็บอกไว้อย่างนั้น กฎข้อบังคับอะไรๆ ก็ตาม

ต้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ถ้าขัดหรือลบล้าง

ธรรมวินัยแล้วไม่ได้ .. เอาหลักธรรมวินัยของ

พระพุทธเจ้าเป็นหลักซิเป็นของสำคัญ เอาโลก

เป็นหลักเลอะเทอะไปหมดอย่างนี้ละ…” 

ทรงรับพระราชทานพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธี

สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ 

 
เครื่องยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช ประกอบไปด้วย พัดยศสมณศักดิ์, พระสุพรรณบัฏ,  

พระตราตำแหน่ง, เศวตฉัตร ๓ ชั้น, พระแท่น, บาตรพร้อมด้วยฝาและเชิงบาตรถมปัด,   

พานพระศรี ประกอบด้วย มังสี ๒ ตลับพู่ ๑ จอก ๑ ซองพลู ๑ (พร้อมพลู) ถาดสรงพระพักตร์,  

หบีตราจกัร ี(หบีหลงัเจยีด), หบีพระโอสถหลงันนู, คณโฑ, กาทรงกระบอก, หมอ้ลกัจัน่, ปิน่โตกลม ๔ ชัน้,   

สุพรรณราช, สุพรรณศรี, ขันน้ำพานรองมีจอกคลุมตาดรูปฝาชี (จากภาพนำมาแสดงเพียงส่วนหนึ่ง) 
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สังฆเภท..เพราะเหตุแต่งตั้งสังฆราช 

 

“...โครงการอันนี้มันมีมาตั้งแต่เริ่มแรก

เป็นรัฐบาล พอเป็นรัฐบาลเริ่มแรกแล้วก็

โครงการหนึ่ง โครงการสอง ก่อกวนเรื่อยมาๆ 

ระงับดับลงได้ที่หนึ่งที่สอง นี่ครั้งที่สามเป็น

โครงการอันใหญ่หลวงมาก โดยมาหาเรื่องว่า

พระสงฆ์ที่ออกมาประชุมกันที่วัดอโศการาม 

เป็นจำนวนตั้ง ๑๐,๓๕๙ รูปนี้เป็นเรื่องทำให้เป็น

ความแตกสามัคคี นี่เขาจะทำเพื่อความสามัคคี

เขาจึงประกาศทั่วโลกเวลานี้ นี่ละแผนการ

ทำลายพระพุทธศาสนา แผนการทำลายเป็น

สังฆเภทคือแผนนี้เอง จำให้ดีนะ 

ลองอันนี้ประกาศออกไปทั่วดูซิ พระสงฆ์

เวลานี้กำลังชุลมุนวุ่นวาย ไม่ทราบเชื่อทางไหน 

ไม่เชื่อทางไหน ยุ่งเหยิงไปหมด พวกหนึ่งไม่

ยอมรับ พวกหนึ่งยอมรับ นี่กำลังตีกันอยู่เวลานี้ 

ยังไม่ออกแถลงนี่ก็ตีกันอยู่แล้วเวลานี้ ยิ่งออก

แถลงนี้ด้วยแล้วพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลนี้จะ

แตกเป็นสังฆเภทโดยไม่ต้องสงสัย .. 

เหตุแห่งการตั้งผู้ทำหน้าที่สมเด็จสังฆราช

นี้แหละ แล้วว่าเป็นเจตนาที่ว่าหวังดีๆ  หวังดี

อะไร ใครก็รู้ เด็กก็รู้นี่นะ หวังดีทำไมจึงจะ

เดือดร้อนอย่างนี้ เวลานี้พระระส่ำระสายทั่ว

ประเทศไทย  หวังดีทำไมเป็นอย่างงั้น ผลแห่ง

การหวังดีต้องมีผู้อนุโมทนาสาธุการซี แต่นี้มีตั้ง

แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายระส่ำระสาย พระ

กำลังยุ่งกันเวลานี้ เตรียมเป็นสังฆราชีคือความ

ร้าวรานแห่งพระสงฆ์ ยังไม่แตก พอตั้งอันนี้ขึ้น

ปึ้บเมื่อไรแตกทันทีเลย เป็นของดีแล้วเหรอ อัน

นี้ เป็นไฟบรรลัยกัลป์มาเผาชาติแล้วก็ เผา

ศาสนาไปด้วยกัน เป็นยังไง .. 

ดังที่เราพูดเมื่อสองสามวันนี้ เขาสั่งมาให้

สั่งการไปตามเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด

อะไรๆ ไม่ต้องทำตาม นั่นเราสั่งไปแล้ว บอก

คณะธรรมยุตเราไม่ต้องทำตาม เพราะอันนี้เป็น

กฎข้อบังคับของมหาโจรต่างหาก  .. สิ่งที่มีที่

ยืนตัวตายได้ เป็นที่เชื่อถือได้ก็คือ  ดังที่พระ-

สงฆ์ท่านออกไปรวมกันประกาศข้อเท็จจริงขึ้นที่

วัดอโศการาม พระเป็นหมื่นกว่ารูป นั่นละคือ

แบบฉบับของธรรมของวินัยตลอดไป มันก็หา

เรื่องว่าพวกเราพวกนี้เป็นพวกก่อกวน ทีนี้มัน

จะก่อกวนหรือไม่ก่อกวนก็ตาม พระสงฆ์ ใน

ประเทศไทยกำลังจะแตกเป็นสังฆเภทเวลานี้ .. 

ถ้าขึ้นเมื่อไรแตก ชาติไทยแตก สังฆเภทขึ้น

ทันทีเลย ทั้งธรรมยุตมหานิกายจะขึ้นทันทีเลย 

ให้ผู้ ใหญ่พิจารณาอีกทีหนึ่ง .. ตั้งสังฆราชขึ้นมา

เมื่อไรสังฆเภทจะแตกกระจายทั่วดินแดนของ

พุทธศาสนาเรานั่นละ .. 

เป็นยังไงใครทำสงฆ์ให้แตกเวลานี้ พระ-

สงฆ์อยู่ ในป่าท่านมาทำอย่างนี้เมื่อไร ท่าน

กราบไหว้สังฆราชองค์เดียวท่านพอใจของท่าน

แล้ว กราบอย่างสนิทติดจม .. อันนั้นพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านทรงตั้งสมเด็จสังฆ-

ราชของเรา ที่กราบไหว้บูชาด้วยความสนิทใจ

ของประชาชนและสังฆมณฑลทั่วประเทศไทย 

แต่ไอ้นี้มันเอาฆราวาสคนไหน .. มันเก่งมาจาก

ที่ ไหน มาตั้งเป็นสังฆราชแข่งพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว .. เรื่องสังฆเภทเป็นกรรมขนาด

ไหน .. 

พระพุทธเจ้าว่าสังฆเภทเป็นเรื่องที่ใหญ่โต

มาก อนันตริยกรรม ๕ คืออะไร ฟัง ๑) ฆ่า

มารดา ๒) ฆ่าบิดา ๓) ฆ่าพระอรหันต์ ๔) 

ทำลายพระพทุธเจา้แม้ ไมต่ายกต็าม  ๕) สงัฆเภท 

ทำลายสงฆ์ที่อยู่กันด้วยความพร้อมเพรียง
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สามคัค ีใหแ้ตกกระจดักระจาย ๕ ขอ้นีท้า่นเรยีก

ว่าอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่หนักมากที่สุด 

อนนัตรยิะ หาระหวา่งไม่ได ้ชัว่ฟา้แลบก็ไมม่.ี..” 

 

 

 

 

ภายหลงัทีอ่งคห์ลวงตาเปน็ผูน้ำพระกรรม-

ฐานออกมาปกปอ้งสมเดจ็พระสงัฆราชใหร้อดพน้

จากการถูกรุมกินโต๊ะอันเป็นผลมาจากการแต่ง

ตัง้ผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราชทีข่ดัตอ่พระ-

ธรรมวนิยัและราชประเพณ ี จนกระทัง่เหตกุารณ์

ความขัดแย้งได้ระงับดับลงไปได ้ เมื่อมีโอกาส

องค์หลวงตาก็ ได้เข้ากราบเยี่ยมอาการพระ

ประชวรสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที ่ ๑๓ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๑๙ น. ที่โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ์ทา่นไดก้ลา่วไว ้ดงันี้ 

“...วันนี้ ไปเยี่ยมสมเด็จสังฆราชแล้ว โอ้

ท่านน่าสงสาร ท่านไม่รับสั่งอะไรละกับเรา แต่

ทา่นจอ้งมองเราตลอดเลยนะ ไปกข็ึน้บนเขา่เลย 

เราปับ๊เขา้ไปนัน่เลย กราบเรยีนทา่น ทา่นจอ้งด ู

ดูว่าท่านไม่ ได้รับสั่งสักคำนะ เราก็กราบเรียน

ท่านย่อๆ พอให้ท่านทราบชื่อ แล้วท่านจ้องด ู .. 

เราไปดทู่าน จบัพระหตัถท์่านเหน็ไหมล่ะ รปูตดิ

อยู่นี้ดูเหมือนมีมั้ง รูปของเราที่จับพระหัตถ์ท่าน 

เราเป็นฝ่ายจ้อเลย ท่านเป็นฝ่ายเมิน ลักษณะ

เมนิ เราเปน็ฝา่ยจอ้ ..  

จับมือจับแขนกัน เท่ากับเพื่อนเก่า เป็น

เพือ่นกนั แตก่อ่นเปน็เพือ่นกนั .. เราจะใชเ้สยีง

นอ้ยมาก แตท่า่นไม่ได้ใช ้เสยีงทา่นไม่ได้ใช ้มแีต่

เราใช้กราบเรียนท่าน ที่เหลือเราก็มาเยี่ยมท่าน

อะไรๆ นิดหน่อย แต่ดูอาการก็สนใจ จับมือจับ

แขนกันดูซิน่ะ ใครจะไปจับมือจับแขนท่านได ้ มี

แตห่ลวงตาละจบัไดส้บาย นีด่เูอา .. ทา่นรูอ้ยู่ได้

ทกุอยา่งอยู ่ เปน็แตเ่พยีงวา่เครือ่งมอืของทา่นใช้

ไม่ได้และไม่ค่อยได้เท่านั้นเอง ท่านเป็นฝ่ายเมิน 

ลกัษณะเมนิๆ เราเปน็ฝา่ยจอ้ถามเหตถุามผล นี่

เวลาทา่นจอ้กนั ดอูาการทา่นจอ้กนั ทา่นนิง่เฉย 

ทางนีก้ก็ำลงัจอ้ สนใจกนั ..  

บทเวลาเราจะลาทา่นกลบั ไมอ่ยากรบกวน

ท่านนาน ท่านก็ชี้มาเก้าอี้ ให้นั่งเก้าอี้เสียก่อนยัง

ไมอ่ยากใหก้ลบั เกา้อีอ้ยูต่รงพระพกัตรท์า่น เรา

คยุกบัทา่นแลว้เรานัง่พืน้ ทา่นเลยชี้ใหเ้รานัง่ทีน่ัน่ 

สดุทา้ยเราก็ไม่ไปนัง่ ออกจากนัน้ลกุไปเลย .. ไม่

อยูแ่ลว้ ทา่นอยากใหน้ัง่เกา้อี ้ ดวูา่ยงัไมอ่ยากให้

กลบันะ ชี้ ใหเ้รานัง่ทีเ่กา้อี ้ เราอยูท่ีต่กัทีเ่ขา่ทา่น 

ไปลาทา่น ทา่นกช็ีม้าเกา้อี ้เราเลยไมม่า ลาจาก

นั้นแล้วก็เปิดเลย ไม่นั่งเก้าอี้ ..  

เจ้าคุณเทพฯ บอกมากับคุณหลวง (คุณ  

เฉลิมพล ชาญวเิศษ) บอกวา่อยากใหเ้ราไปกราบ

เยีย่มสมเดจ็สงัฆราชอยูว่ดับวรฯ กฏุทิา่นฯ คณะ

กฏุเิราเคยไปพกัเวลาไปกรงุเทพฯ คอืเจา้คณุเทพฯ 

นี่แหละให้เอาผ้ามาถวาย ไปบอกว่าผ้าสมเด็จ-  

สังฆราชให้เอามาถวายเรา แต่เราไม่ค่อยเชื่อ 

ธรรมดาทา่นก็ไมส่นใจกบัอะไรแลว้ เอาผา้นัน่มา

องค์หลวงตาเข้ากราบ
เยี่ยมอาพาธพระสังฆราช

องค์หลวงตากราบเยี่ยมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

องค์หลวงตากราบเยี่ยมเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ 
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แล้วพูดสั่งคำมาว่าอยากให้เราไปเยี่ยมสมเด็จ-  

สงัฆราช เพราะทา่นไมเ่หน็เราไปตัง้แตท่า่นไดเ้ปน็

สมเดจ็สงัฆราชแลว้เราไมเ่คยไปวดับวรฯ ทีท่า่น

นมินตก์เ็พราะเหตนุีเ้อง เพราะทา่นทราบดเีรือ่ง

เรากับสมเด็จสังฆราชสนิทกันอย่างไรบ้าง และ

สนทิกบัทา่น แตอ่ยู่ๆ  ก็ไมเ่หน็ไปสกัท ีทา่นเลยหา

อบุาย เอาผา้ไตรมาเมือ่วานหรอืวนัซนื บอกวา่ผา้

สมเดจ็สงัฆราช เอาผา้มาถวายแล้วอยากให้ ไป

กราบเยี่ยมสมเด็จสังฆราช  

ไปวันนี้มีแต่พระสามสี่องค์ เป็นประจำสี่

องค์ ก็ไปคุยกับท่านไม่มากนัก ไม่นาน แต่ท่าน

ไม่รับสั่งอะไร เป็นแต่เพียงว่าท่านจ้องเรา

ตลอด นั่นเรียกว่าเป็นการปฏิสันถารต้อนรับ

ด้วยกิริยาอย่างนั้น เราก็พูดบ้างเล็กน้อย เรา

ยงัไม่ได้ ไปกราบทา่น ตัง้แตท่า่นเปน็สมเดจ็สงัฆ-

ราชแล้วเราเป็นฝ่ายเย่อหยิ่งน่ะถูกนะ แต่ไม่มี

ในเจตนา หากไม่ได้ ไป ไม่สมกับว่าแต่ก่อนสนิท

สนมกันมากกับท่าน อายุท่านก็ไล่เลี่ยกัน ใกล้

เคียงกันมาก แต่ท่านรู้สึกว่าอาการของท่าน

เพียบกว่าเรามากนะ แต่ดูท่านรู้สึกจะเพียบ  

กว่าเรามากอาการทุกอย่าง .. ตั้งแต่ท่านเป็น

สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาเข้า

เฝ้าท่าน เพราะรู้สึกว่าท่านทรงมีภาระหนักมาก

เป็นพิเศษ เราจึงไม่กล้ามารบกวนท่าน…” 

ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชทรงร่วมทำบุญ

กบัองคห์ลวงตาเมือ่วนัที ่๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ 

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอีกคราวหนึ่ง

เมื่อสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

วดับวรนเิวศวหิาร มหีนงัสอืลงวนัที ่ ๒๐ เมษายน 

พ.ศ.๒๕๕๐ ลงนามโดยพระเทพสารเวที   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

กราบอาราธนาองค์หลวงตาเพื่อประกอบพิธี

บำเพ็ญกุศลเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จ-  

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องใน

โอกาสวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครบ ๑๘ 

ป ี ในวนัเสารท์ี ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา 

๑๗.๐๐ น. ณ ตกึวชริญาณ สามคัคพียาบาลชัน้ ๖ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ พร้อมนี้ทรงร่วมถวาย

ทองคำดว้ย องคห์ลวงตาจงึมีโอกาสไดเ้ขา้เยีย่ม

ถวายพระพรสมเดจ็พระสงัฆราชอกีครัง้ 

 

องค์หลวงตากราบเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐   

โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงถวายทองคำสมทบเข้าสู่ 

คลังหลวงกับองค์หลวงตาด้วย 
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พระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ โบราณกาลทรงให้ความ

เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชนิดยอมมอบกายถวายชีวิต หลัก  

ทศพิธราชธรรมตลอดจนราชประเพณีทั้งหลายของพระองค์ก็ล้วนมี

รากฐานมาจากพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น  

หากกล่าวถึงปณิธานความมุ่งมั่นในการปกครองชาติบ้านเมือง  

ของแต่ละพระองค์ก็ ไม่เว้นการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอีกเช่นกัน   

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
องค์หลวงตากับพระมหากษัตริย์

เมตตาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
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พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ



พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


 

“ข้าพเจ้าอาจจะปฏิญาณใจได้ว่า ถ้า

ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้ว คงจะคิด

ทะนบุำรงุพระศาสนาให้ ไพโรจนร์ุง่เรอืงเจรญิขึน้  

และอุดหนุนพระสงฆ์ทั้งปวง ให้ ได้ดำรงอยู่ใน  

ความสุขเกษมนิราศไภย จะได้อยู่ประพฤติพรต

พรหมจรรย์ตามธรรมวินัยของพระสัมมา-  

สัมพุทธเจ้าให้เป็นที่เลื่อมใสสักการบูชาของ

มหาชนสืบไป และทั้งจะได้ช่วยทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนาให้ถาวรจิรฐิติกาล.. พระพุทธ-

ศาสนาในสยามประเทศก็จะมีความไพบูลย์มิได้

เสื่อมถอย เป็นเหตุชักนำให้อเนกชนนิกรเลื่อม-

ใสละบาปบำเพ็ญบุญอันเป็นเหตุให้เกิดบรมสุข

ตลอดอนาคตกาล” 

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช 

ในธรรมยุติกนิกาย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ 

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็น 

พระอุปัชฌาย์ ซึ่งพระองค์ได้รับพระนามฉายาว่า “ภูมิพโล”  

และทรงประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

“อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก 

ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา 

ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา 

แด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดม 

ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี 

สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม 

เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม 

ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา 

คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า 

ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา 

พระศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา 

พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน” 

 

น้ำพระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช





“ตั้งใจจะอุปถัมภก  

ยอยกพระพุทธศาสนา 

ป้องกันขอบพระขัณฑสีมา  

รักษาประชาชนและมนตรี” 

พระราชดำรัสสมเด็จพระปิยมหาราช


ร.ศ.๑๑๒





พระราชปณิธาน



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม   

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 


 



 พระบรมราโชวาท


๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

“...เป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเรามี

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ทำให้

คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ ร่วมกันด้วย  

ความสุข มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน   

มีการสงเคราะห์อนุ เคราะห์ซึ่ งกัน และมี  

ความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี...” 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม  

แบบอย่างโบราณขัตติยราชประเพณี  
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พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงบำเพ็ญสมณกิจ เวลาที่เสด็จพระราชดำเนิน  

ไปยังสถานที่ใด สมเด็จพระสังฆราช (องค์ปัจจุบัน) จะตามเสด็จด้วยเสมอในฐานะพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) 

พระเจ้าแผ่นดินเสด็จมา 
สนทนาธรรม 

 

ในชีวิตองค์หลวงตากว่า ๙๗ ปีอยู่ใต้ร่ม

พระบารมีของพระมหากษัตริย์มากถึง ๔ 

พระองค์ตั้ งแต่รัชกาลที่ ๖-๙ และมีส่วน

เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ อยู่ ไม่น้อยกับ  

พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันคือพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ไม่ว่าสถาบันโดยรวม ส่วนพระองค์ หรือผ่าน

พระบรมวงศานุวงศ์ องค์หลวงตาได้กล่าวกับ

พระเณรถึงความสำคัญของพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์นี้ต่อชาติบ้านเมืองไว้หลายวาระอย่าง

เช่นเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ ท่านกล่าวว่า 

“ใครจะใหญ่ขนาดไหน ผมไม่เห็นที่จะไป

สัมผัสสัมพันธ์อยู่ในจิตใจ นี่ถ้าไม่ได้ในหลวงฯ



ค้ำเอาไว้มันจมไปนานแล้วแหละเมืองไทย   

มันสะแตกกันทั้งนั้น ประชาชนเขารู้ เต็มหู

ภาพวิถีชีวิตชาวนาในจังหวัดอุดรธานีช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๖   

เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่องค์หลวงตาถือกำเนิด 

องค์หลวงตาออกบวช เรียน และเข้าปฏิบัติใน  

สำนักหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๘ 

องค์หลวงตาบรรลุธรรมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  

ตรงกับช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ รัชกาลปัจจุบัน   

ซึ่งมีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
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เต็มตาเต็มใจ เขาไม่พูดอะไร เขารู้ ตั้งแต่เรา

อยู่นอกๆ เรายังรู้ เหตุไรเราถึงรู้ ลูกศิษย์เรา

เหมือนตาสับปะรดอยู่ ในกรุงเทพฯ ไม่รู้ ได้

อย่างไร ประการที่สองก็คิดพิจารณาแต่ละ

เรื่องๆ ที่มันปรากฏขึ้นมา มีด้วยเหตุเป็นมา  

ยังไงๆ มันจะหนีหลักความจริงไปได้เหรอ” 

สำหรับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ไม่เพียงทรงมี  

ความเคารพเลื่อมใสเท่านั้น ยังทรงมีความ

สัมพันธ์แนบแน่นกับพระปฏิบัติทั้งหลายใน

สถานที่ต่างๆ อีกด้วยโดยเฉพาะพระกรรมฐาน

สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ

ไปทรงนมัสการเยี่ยมเยียนและสนทนาไต่ถาม

ธรรมะกับครูบาอาจารย์หลายรูป ไม่ว่าจะ

ทุรกันดารหรือเสี่ยงอันตรายจากภาวะการเมือง

ในประเทศและต่างประเทศเพียงใด พระองค์  

ก็มิได้ถือเป็นอุปสรรคให้ท้อพระทัยแต่อย่างใด 

ทรงเห็นคุณค่าแห่งธรรมปฏิบัติเหนืออุปสรรค

และอปุทัวนัตรายทัง้ปวง ดงัเหตกุารณค์ราวหนึง่  

เกิดขึ้นกับองค์หลวงตาโดยตรงและมีการบันทึก

ไว้ ดังนี้ 

“...ในตอนเช้าของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๒๒ องค์หลวงตาได้สั่งกำชับพระเณร

ในวัดว่า 

‘วันนี้จะมีบุคคลสำคัญเข้ามา พวกท่าน  

ทั้งหลายจงพากันทำความสะอาดวัดวาอาวาส

ให้เรียบร้อย อย่าให้บกพร่อง’ 

พระทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้เอะใจ

อะไร ต่างก็ทำข้อวัตรปฏิบัติไปตามปกติ ..  

ในบ่ายวันนั้นนั่นเอง ชาวนาคนหนึ่ง เดิน

สะพายแห เพื่อออกไปทอดแหหาปลามาเป็น

อาหาร มีรถยนต์คันงามคันหนึ่ง วิ่งบึ่งมาจอด

เทียบ แล้วเรียกถามด้วยเสียงอันนุ่มนวลว่า 

‘ลุงๆ ทางที่จะไปวัดหลวงตาบัวไปทางไหน’ 

‘ไปทางนี้..เด้อ’ เขากล่าวห้วนๆ แบบ

สำนวนชาวบ้าน พร้อมทั้งชี้มือและแหงนหน้าดู

ผู้ที่ถามไถ่ 

เมื่อเขาเพ่งมองดูใบหน้าบุคคลที่ถามทาง

อย่างพินิจพิจารณา ภาพแห่งบุคคลผู้สง่า  

ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าในสมองเริ่มปรากฏในห้วงนึก 

เขาเริม่เขา่ออ่นและทรดุตวันัง่ลงกบัพืน้ดนิ พรอ้ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ทั้งสองพระองค์ ทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และสมเด็จพระญาณสังวรฯ อยู่ในลำดับที่ ๒ และ ๓ จากซ้าย) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
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หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 

หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต 

องค์หลวงตา 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

กับพนมมือขึ้นเหนือเศียรเกล้า กล่าวถ้อยคำ  

แสดงความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้น ล้นเกล้า  

ล้นกระหม่อม ที่ครั้ งหนึ่ งในชีวิตได้สัมผัส  

สมมุติเทพ ด้วยตาเนื้อใกล้ๆ เพียงแค่เอื้อมถึง 

‘โอ! ในหลวง..สาธุเด้อในหลวง..สาธุ..สาธุ 

ทางไปวัดป่าบ้านตาดของหลวงตา ตรงไป  

ทางนี้’ เขาอุทานเสียงดัง น้ำตาคลอเบ้าด้วย

ความตื้นตันใจ อยากหยุดห้วงเวลานั้นเอาไว้ 

หลังจากนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จฯ ไปที่  

วัดป่าบ้านตาด เพื่อกราบนมัสการองค์หลวงตา 

เมื่อถามไถ่สนทนากันทราบว่า พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มากับพระบรมวงศานุวงศ์ 

จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นการ  

ส่วนพระองค์ ไม่ได้บอกแม้กระทั่งทหารใกล้ชิด 

ทหารทั้งหลายต่างสืบข่าวเป็นการโกลาหลว่า 

เมื่อเวลาบ่ายโมงพระองค์ท่านทรงขับรถออก

จากพระตำหนัก ไม่รู้ว่าเสด็จฯ ไป ณ ที่ ใด   

ถา้บอกขา่วการเสดจ็ฯ มาลว่งหนา้ กลวัเปน็การ

เอิกเกริกรบกวน ต้องการเสด็จฯ มาเป็นการ

ส่วนพระองค์ 

หลวงตาจึงให้ โอวาทว่า ‘มหาบพิตร!


พระองค์เป็นถึงพระเจ้าอยู่หัว
 เป็นเจ้าชีวิต

ของชนทั้งชาติ
 หากพระองค์เสด็จมาโดย

ลำพัง
 มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น


จะเป็นความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองอย่าง

ใหญ่หลวง
ถ้าพระองค์เป็นอะไรขึ้นมา
คนทั้ง

ชาติจะไม่เหยียบหลวงตาบัวมิดแผ่นดิน



ละหรือ?’


‘กลัวจะเป็นการรบกวนองค์หลวงตา’


พระองค์กล่าวพร้อมพนมพระหัตถ์ด้วยความ

ศรัทธาเลื่อมใส 

‘รบกวน
ไมร่บกวนจะเปน็อะไร
แผน่ดนินี้

เป็นของพระองค์
พระองค์พึงมาได้ทุกเมื่อ’


ที่ องค์หลวงตาเป็นห่ วงมากเช่นนั้ น 

เพราะในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์มีอยู่ทั่วไป หลัง

จากนั้นอีกไม่นานเสียงรถทหารตำรวจที่  

สืบทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสดจ็ฯ มาวดัปา่บา้นตาด จงึตดิตามมาอารกัขา

เป็นทิวแถว ชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่อง เห็นรถ

ทหารตำรวจบึ่งมาเป็นทางยาว บางคนวิ่งหนี

เข้าบ้านนึกว่าเกิดศึกสงคราม...” 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จยังวัดป่าบ้านตาดเป็นการส่วนพระองค์   

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ (ภาพขวา) ลายมือองค์หลวงตาเขียนในสมุดบันทึก       

บทสนทนาจอมปราชญ์ 
 

อีกคราวหนึ่งในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๑ พระเจา้-

อยู่หัวเสด็จฯ มายัง  

วัดป่าบ้านตาด โดย

มี พระอาจารย์ภูสิต  

(จันทร์ ) ขันติธโร   

ปจัจบุนัเปน็เจา้อาวาส  

วัดป่ าหลวงตาบั ว  

ญ า ณ สั ม ปั น โ น 

กาญจนบุรี เป็นพระ

อุปัฏฐากองค์หลวงตาในขณะนั้น พระอาจารย์-

จันทร์ท่านเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า 

“...เหตุการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดคือ เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๓๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

เสด็จไปนิมนต์หลวงตาไปในงานในวัง ปกติ

หลวงตาทา่นไมค่อ่ยไปไหน แตต่อนทีพ่ระเจา้อยู-่

หัวไปนิมนต์ ท่านไปนิมนต์ด้วยพระองค์เอง เรา

ยังจำได้ 

วันนั้นเป็นวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๑ เป็น

ปีเฉลิมราชรัชมังคลาภิเษกที่ทรงครองราชย์

มากกว่ากษัตริย์ใดในประวัติศาสตร์ ไทย ท่าน

นมินตห์ลวงตาเขา้วงั มาเปน็ขบวนใหญ ่หลวงตา

ท่านจะอยู่ที่กุฏิ ท่านให้เราควบคุมดูแลญาติโยม 

ดูแลพวกทหารที่มา พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ มา

ตอน ๖ โมงเย็น 

เมื่อขบวนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาถึง  

เรายนืตรงนี ้ ผูว้า่ฯ สายสทิธิ ์ (พรแกว้) ยนืตรงนี ้  

หมออวย (เกตุสิงห์) แล้วใครต่อใครยืนเป็นแถว

รอรับเสด็จแล้วท่านก็ขึ้นไปข้างบนซึ่งหลวงตา

รอท่านอยู่แล้ว ส่วนเราก็อยู่ตรงบันได ส่วน

หลวงตาอยู่ข้างบน ที่ขึ้นไปก็มีพระบรมวงศานุ-

วงศต์ามเสดจ็ครบหมดเลย พระราชนิ ี พระบรมฯ   

พระเทพฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ หมดทั้ง

ครอบครัว เพื่อจะนิมนต์หลวงตาไปงานพิธี  

ในวัง...” 

เมื่อพระองค์กราบองค์หลวงตาเสร็จ ทรง

ถวายคำถามดังต่อไปนี้ (พระเจ้าอยู่หัวเรียก

หลวงตาว่า “หลวงปู่”)  

พระเจ้าอยู่หัว
 หลวงปู่.. สาวกภูมิกับ

พุทธภูมิต่างกันอย่างไร 

หลวงตา พุทธภูมิ ก็ เหมือนดั่งเรา  

นั่งรถไฟ นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ หรือนั่งรถไฟไป

อุดรนั่นแหละพุทธภูมิ แต่ถ้าเรานั่งจักรยานมา

หรอืนัง่มอเตอร์ไซค ์ ขีม่อเตอร์ไซค์ไปนัน่แหละ..   

สาวกภูมิ เพราะฉะนั้นการเป็นพุทธภูมิก็คือ

การนำคนไปได้เยอะๆ ส่วนสาวกภูมินั้นนำไปได้
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น้อยๆ ไม่ ได้มากนัก อย่างเก่งก็ ๑ คน หรือ   

๓-๔ คน กว็า่กนัไป นัน่คอืสาวกภมูเิขา้ใจไหมละ่  

พ่อหลวง 

พระเจ้าอยู่หัว
 เข้าใจแล้วหลวงปู่ แล้ว

นิพพานเป็นอย่างไรนะหลวงปู่ 

หลวงตา อ้อ พ่อหลวงเหมือนพ่อหลวง

มาวดัปา่บา้นตาดนีแ่หละรู้ ไหมวา่วดัปา่บา้นตาด  

อยู่ตรงไหน อยู่บนกุฏินี่เหรอ วัดป่าบ้านตาด  

อยู่ ไหนล่ะ แต่พอพระมหากษัตริย์มาถึงนี่แล้ว 

บริเวณนี้ทั้งหมดคือวัดป่าบ้านตาดนี้แหละแต่จะ

ชี้ลงไปว่าที่กุฏิอาตมาก็ไม่ใช่ ที่กุฏิพระก็ไม่ใช่   

ที่ศาลาก็ ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ทั้งหมด แต่เมื่อรวมกัน

ทั้งหมดในกำแพงวัดนี้นี่แหละคือวัดป่าบ้านตาด 

นี่แหละพระนิพพานก็มีความหมายแบบเดียวกัน 

พระเจ้าอยู่หัว
 ขอบารมีหลวงตาช่วย  

ต่ออายุให้แม่หลวง (คือในตอนนั้นสมเด็จย่า

ทรงประชวรอยู่) 

หลวงตา
(ตอบปฏเิสธ) พอ่หลวงนัน่แหละ

ก็จัดการเองได้ขอเองได้ พ่อหลวงก็สามารถ

จดัการไดเ้อง ใหพ้ระเจา้อยูห่วัขอเอง จดัการเอง  

อาตมาต่อให้ ไม่ได้หรอก 

พระเจา้อยูห่วั
(ทรงกราบลา) ไดเ้วลาแลว้ 

จะกลับแล้ว ท่านหลวงปู่มีอะไรจะบอกไหม 

พระอาจารย์จันทร์เล่าต่อไปว่า  

“...จากนั้นหลวงตาท่านได้เทศนาสั้นๆ   

ว่า ‘การเป็นพุทธภูมิสร้างบารมีเพื่อความเป็น

พุทธะ พอจบพุทธภูมิได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว

พระพุทธเจ้าก็มีพุทธกิจ ๕ คือ ตอนเช้า

บิณฑบาต ตอนบ่ายสอนคหบดีมนุษย์ทั่วไป  

ตกเย็นสอนนักบวช สมณะชีพราหมณ์ ตอน

กลางคืนแก้ปัญหาเทวดา พอมาตอนเช้ามืด  

เล็งญาณดูสัตว์ โลก สัตว์ โลกตัวไหนมีกิเลส

เบาบางพอที่จะบรรลุธรรมได้ท่านก็จะเล็งญาณ

ดรูบีไปโปรดกอ่น พระพทุธเจา้สรา้งบารมพีทุธภมู ิ 

จนได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า

แลว้ ทา่นกม็พีระพทุธกจิ ๕ อยา่งนี ้ แต.่..ไมรู่ว้า่พอ่-

หลวงแม่หลวงของประเทศไทยปรารถนาอะไร

ทำงานกันจนไม่มีเวลาจะพักผ่อน..เอาล่ะๆ 

...อาตมาจะให้พร’ 

พอฟังมาถึงตรงนี้นะ เรายังจำได้แม่น 

เพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านถามเรื่องพุทธภูมิเสรจ็

แล้วพอท่านจะลากลับ หลวงตาท่านสรุปให ้ 

เสรจ็สรรพเลย ไมรู่ว้า่พอ่หลวงแมห่ลวงของไทย  

ทำงานปรารถนาความเป็นอะไร ทำงานกันจน

ไม่มีเวลาพักผ่อน เอาล่ะๆ อาตมาจะให้พร 

เมื่อพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จลงมา ท่าน  

ก็ตรัสว่า ‘อยากให้ท่านอาจารย์อยู่กับหลวงตา  

ไปนาน ๆ’ 

เราก็ได้ตอบท่านว่า ‘เจริญพร มหาบพิตร 

อาตมาก็อยากจะอยู่แต่ถ้าถึงเวลาที่อาตมา  

จะต้องเอาตัวเองให้รอด อาตมาก็ขอเอาตัวเอง

ให้รอดก่อนเพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล   

ถึงเวลาไปก็ต้องไปเหมือนกัน’ 

แล้วพระเจ้าอยู่หัวก็บอกขอทำบุญกับ

หลวงตา ๒๐๐,๐๐๐ ถวายอาจารย ์๒๐,๐๐๐แลว้

วันอุดมมงคล ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙ 

ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ องค์หลวงตา

เมตตาเปน็ประธานในพธิเีททองหลอ่ “พระพทุธ-

กาญจนาภิเษก” พระพุทธปฏิมาประธานแห่ง

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน มีประชาชน

จำนวนมากรว่มถวายทองคำอนัเปน็เครือ่งประดบั

เพือ่บชูาธรรมรวมน้ำหนักกว่า ๘๐ กิโลกรัม 

พระพุทธปฏิมาประธานพระองค์นี้มีที่มา

จาก ฯพณฯ ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี

ได้แจ้งให้พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร 

ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี  

พระราชประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปประธาน

ขนาดใหญ่พระราชทานแด่องค์หลวงตา เพื่อ

บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ 

โดยทรงกำชับให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด และอธิษฐานให้หายจาก

พระอาการประชวรดว้ยโรคทางพระหทยั พรอ้ม  

พระราชทานนามวา่ “พระพทุธกาญจนาภเิษก” 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

จัดหานายช่างออกแบบและควบคุมการหล่อ

เป็นพิเศษ เพื่อให้งานสร้างพระพุทธรูปสำเร็จ

ตรงตามพระราชประสงค์ทุกประการ  

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 

ทรงรับบิณฑบาตจากพระชนนี 

ท่านก็ถามว่า ‘พระที่อยู่ในวัด

นี้กี่รูป’  

เรากต็อบทา่น ‘ทัง้หมด 

๒๙ รปูรวมหลวงตานัน่แหละ’ 

ท่านจึงถวายให้รูปละ 

๒,๐๐๐ ท่านถาม ‘แล้วปัจจัย

จะให้ ไว้กับใคร’ ท่านหยิบ

ออกมาให้เลยนะ ท่านผู้ว่าฯ 

ยังรับมือสั่น พระเจ้าอยู่หัว  

ไม่ เพียงมากราบหลวงตา  

ท่านมาที่วัด ท่านยังมาทำบุญ

กับพระด้วยปัจจัยที่ เตรียม

พร้อมจากพระหัตถ์ของทา่น

องค์หลวงตาเมตตาเป็นประธาน



พิธีเททองหล่อ
“พระพุทธกาญจนาภิเษก”
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ในหลวงกราบธรรมตลอดเวลา


 

“...ประเทศไทยของเรานี ่ พระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดี 

ในพระทัยของท่านทั้งสองพระองค์นั้นใครสู้ท่าน

ได้วะ .. ท่านกราบธรรมอยู่ตลอดเวลา อะไรที่

เป็นธรรมท่านเย็นพระทัย อะไรขัดข้องต่อ

ธรรมนั้นคือข้าศึก ท่านจะทรงตำหนิ ไม่ว่าท่าน

ว่าเรา ทรงตำหนิอยู่ภายในใจว่าอันนี้ ไม่ดี คนนี้

ไม่ดี มันพาดพิงกับคนผู้ทำกับสัตว์ผู้ทำ ดีชั่วมัน

บอกอยู่กับเจ้าของผู้ทำ ก็จะต้องทรงตำหนิ

ชมเชยเป็นธรรมดา แต่ความรู้สึกของท่านผู้มี

เมตตามหาคุณต่อโลกต่อสงสารเป็นพ่อแม่ของ

ชาติไทย (หาก) ท่านจะแสดงออกมาทุกแง่  

ทุกมุมก็ไม่เหมาะกับท่าน .. เราก็ให้รู้ว่าท่าน

เป็นยังไง พระทัยของท่านกับพวกเรา ควรที่จะ

ปฏิบัติตัวของเราให้ดีทุกคนๆ ให้ท่านเป็นที่เย็น

เอง จากนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกไปเยี่ยม

ประชาชนแล้วก็ขึ้นรถไป 

นั่นแหละเราได้ฟังมา เรื่องของพุทธภูมิ 

เรื่องของพระโพธิสัตว์สาวกภูมิกับพุทธภูมิ  

ต่างกันอย่างไร เสร็จแล้วพอตอนจบขอพร 

หลวงตาท่านก็สรุปและให้พรจึงบอกได้ว่าเป็น

บทสนทนาของจอมปราชญ์...” 

 

พระมหากษัตริย์คือสถาบันหลัก
ของชาติ 

 

องค์หลวงตากล่าวเสมอว่าท่านรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิตขององค์-

ท่านเอง เพราะสามสิ่งนี้เป็นเสาหลักค้ำบ้าน

เมืองไทยของเราให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่าง  

แน่นหนามั่นคง และเมื่อองค์หลวงตาได้เข้ามา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   

ทรงสดับพระธรรมเทศนา และทรงถวายทองคำพร้อมปัจจัย ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

เป็นผู้นำกอบกู้บ้านเมืองในยามวิกฤตตั้งแต่  

ปี ๒๕๔๑ ยิ่งประสบพบเห็นสิ่งที่ล่อแหลม

อันตรายต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ร่างกฎหมาย

แต่ละฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไขกับ IMF ล้วน

กระทบต่อความมั่นคงของชาติแทบทั้งสิ้น และ

แมเ้ปน็รา่งกฎหมายเกีย่วกบัศาสนากก็ลบักระทบ  

ตอ่พระธรรมวินยัและกระทบตอ่พระราชอำนาจ  

ของพระมหากษัตริย์จนสังคมพุทธแทบจะแตก

ออกจากกนัเกอืบจะเปน็ “สงัฆเภท” เลยทเีดยีว  

เดชะบุญมีองค์หลวงตาและพระกรรมฐานคอย

กระตกุเตอืนไว้ 

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่กล่าว

ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

และคุณธรรมของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้มี

จำนวนมากหลายวาระหลายแง่มุม ขอสรุปมา

แต่พอสังเขป ดังนี้ 
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ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของพสกนิกรชาวไทย 

 เราพูดด้วยเจตนาต่อชาติ ศาสนา   

พระมหากษัตริย์เต็มหัวใจเรา อุ้มทุกวิถีทางที่จะ

ทำได้ ทีนี้อุ้มตรงนั้นมันก็หลุดตรงนี้ อุ้มตรงนี้

มันหลุดตรงนั้น จะเอายังไง เราเลยยกให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน ให้ท่านอุ้ม

พระองค์เดียวเท่านั้นมันจะไม่ยุ่งยาก ว่างั้นนะ 

เพราะทั้งประเทศนี้เป็นลูกของท่านทั้งนั้นจะว่า

ไง มอบให้ท่านเป็นผู้ดูแลลูกของท่านเอง คน

อื่นมาดูแลช่วยยุ่งไปหมดๆ ให้ท่านทรงดูแลลูก

ของท่านเอง หน้าที่การงานอะไรของท่านที่  

จะทรงดำเนินตามความเป็นพ่อเป็นแม่ของชาติ

ทัง้ชาตนิีแ่ลว้ ความเฉลยีวฉลาดยกใหพ้ระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ท่านจะทรง

พิจารณาเอง หลักใหญ่ก็คือคนทั้งชาติขอมอบ

ทูลถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา 

เป็นทั้งนายกฯ เป็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้า-  

อยู่หัว แล้วจะเป็นที่อบอุ่นนอนใจของคน  

ทั้งชาติ เรื่องราวทั้งหลายก็จะสงบระงับลงไป

ตามกำลังของมัน 

แต่เรื่องที่จะให้ ไม่มีอะไรเลยมันเป็นไป  

ไม่ไดแ้หละ สว่นใหญต่ัง้ไดแ้ลว้ไมเ่ปน็ไร สว่นเลก็  

ส่วนน้อย เช่นเจ็บนั้นปวดนี้นิดๆ หน่อยๆ ไม่

เปน็ไร สว่นใหญ่ใหด้ ี อนันีก้เ็หมอืนกนั สว่นใหญ ่ 

ให้ดี ยกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ

เราเลย เราลงใจเราก็บอกด้วยความลงใจของ

เราถ้าลงจุดนี้แล้ว เราจึงได้เรียนให้พี่น้องทั้ง

หลายทราบ ใครจะว่าเราอุตริก็แล้วแต่จะว่า 

เราพูดเป็นธรรม คือวางที่ไหนมันวางไม่ได้ วาง

ที่ ไหนก็มีแต่ภัยๆ มีแต่ฟืนแต่ ไฟจะเผาจะไหม้ 

วางจุดไหนที่ ไหน ปลงใจลงได้ตรงไหนแน่ใจ

ตรงไหนก็วางลงตรงนั้น ปล่อยลงตรงนั้นแหละ 

เรื่องราวเป็นอย่างนี้…” 

พระทัยบ้างถึงถูก นี้ละเพราะท่านถือธรรม 

ท่านเอาธรรมกางซิ ดูไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลาย

ทั่วประเทศไทยของเรา ด้วยพระเมตตาสงสาร  

ทั้งนั้น ท่านไม่ได้ดูด้วยความดูถูกเหยียดหยาม 

จะทำโทษทำกรรมต่อผู้ ใด ท่านไม่มี ถึงกิเลสมี

ท่านก็ตีมันตลอดเวลา ท่านเอาแต่ความดีออก

มา (ทั้ง) ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่ท่านเอง

เท่านั้น…” 

 
อยากให้ในหลวง




เป็นทั้งกษัตริย์และนายกฯ


ละนายกฯ


“...พูดตามภาษาธรรมในความยุติธรรม 

ในความไว้วางใจตามสายธรรม เราเห็นตั้งแต่

ในหลวง คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ของเราเทา่นัน้ เปน็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ด้วย เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ในนามนั้น แต่

พระองค์ ไม่ทรงงานละ สั่งให้ลูกน้องทำอะไร

ก็ได้ ในคำสั่งของพระองค์เองนี้จะเป็นที่แน่ใจ

สำหรบัธรรม และหลวงตาบวัแน่ใจดว้ย เอา้ไม่เคยมี  

ก็ฟังเสียวันนี้นะ  

ถ้าตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น

ทั้งพระเจ้าแผ่นดินด้วย เป็นทั้งนายกฯ ด้วย 

บ้านเมืองจะร่มเย็นไปโดยลำดับลำดา (สาธุ) 

เพราะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นลูกของ

พระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้น พระเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งพ่อ 

ทั้งแม่แล้วชาติไทยของเราจะชุ่มเย็น จะไม่  

เป็นที่ระแวงแคลงใจอย่างทุกวันนี้ ซึ่งกำลังก่อ

หวอดอยู่ทุกแห่งทุกหน จะเป็นรัฐบาล ตั้งเป็น

พรรคนั้นพรรคนี้ เต็มบ้านเต็มเมือง เดี๋ยวนี้นี่

กำลังจะเอาชาติไทยของเราเหยียบไปละ พวกนี้

พวกเหยียบหัวชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวทรงเป็นนายกฯเราแน่ใจ ท่านเป็นทั้งพ่อ

ทั้งแม่ ท่านไม่เหยียบลูกของท่าน เราอยากจะ

ให้ท่านเป็นนายกฯ ว่ะ ใครจะว่ายังไง เอ้าถ้าว่า

หลวงตาพูดผิด เอาคอหลวงตาบัวไปตัด เราพูด

เพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ เพราะเราไม่ไว้วางใจ

กับพวกนี้ ตั้ งพวกไหนขึ้นมาก็มีแต่พวกจะ

เหยียบหัวประชาชน กินตับกินปอดประชาชน

ทั้งนั้นๆ แหละ นั้นว่าดี มาเสียทางนี้ นี้ว่าดี มา

เสียทางนั้น มันไว้ ใจไม่ ได้ ตั้งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเราเป็นนายกฯ เสียเองเป็นยังไง 
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หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน 

ของชาติไทยเรา ให้พากันจำเอาไว้ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้

พากันเทิดทูน อย่าพากันดูถูกเหยียดหยาม

ทำลาย เช่นอย่างจะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้า-

อยู่หัว คนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมด มีแต่  

ลูกกำพร้าหยิมแหยมๆ มันใช้ ไม่ได้นะ สกุลใดที่

มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้วสกุลนั้น

ไม่เจริญ สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอัน

กว้างขวาง พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์

แก่ส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ดี 

 นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวก

เราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ให้พากันทะนุ-

ถนอม อย่าพากันไปทำลาย มีแต่ลูกหยอม-

แหยมๆ พ่อแม่ผู้ ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิด

ประโยชน์ อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ใน

ประเทศไทยเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ีนีค่อื

หัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน อะไรที่

เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากัน

รักษา พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดย

อวดดี  

ดังที่ท่านว่าอึ่งอ่างกับวัวนั่นละ เราก็เห็น

ในนิทานอีสปแต่ก่อนเรียนหนังสือ อึ่งอ่างตัว

เท่ากำปั้นนี่ วัวมันตัวขนาดไหน ลูกอยู่ในรู แม่

ไปหากิน ลืมแล้วนิทานอีสป มันเป็นอย่างไรละ

ที่นี่ (ลูกเห็นวัว พอแม่กลับมาเลยเล่าให้แม่ฟัง

ว่าเจอตัวอะไรไม่รู้ ใหญ่มาก แม่ก็พองตัวแล้วว่า

ตัวเท่านี้ ได้ ไหม ลูกว่าใหญ่กว่านี้อีกค่ะ) ได้

ไหมๆ สุดท้ายสิ่งที่ได้คือพุงแตก ให้ระวังนะ ตัว

เล็กๆ อย่าไปพองตัว มันไม่สมควรจะพอง อึ่ง-

อ่างกับวัว วัวมันตัวใหญ่ขนาดไหน อึ่งอ่างตัว

เท่ากำปั้น มาพอง มันตัวเท่านี้ ไหมๆ เรื่อย 

สุดท้ายเลยตาย เข้าใจไหม นี่อึ่งอ่างกับวัวมัน

ไม่ดีอย่างนั้นละ…” 

 

 
พระมหากษัตริย์คือหลักใหญ่ของชาติ


 

“...หลักใหญ่อยู่ส่วนรวม เราอย่าเห็นสิ่ง

ปลีกย่อยดีกว่าส่วนรวมส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่

นั่นละเป็นของสำคัญ พ่อกับแม่ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อะไรที่เป็นหลักของชาติ 

เปน็หวัใจของชาตใิหพ้ากนัรกักนัสงวน อยา่พากนั  

ทำลาย ลูกเต้าจะอวดดีกว่าพ่อกว่าแม่มันไม่

ดีละ  

คิดดูในพุทธศาสนาพระเจ้าอชาตศัตรู

ทำลายพระราชบดิา ก็ไมเ่หน็เจรญิอะไร ทา่นวา่   

เยเกจิ
พุทธัง
สรณัง
คตาเส
น
เต
คมิสสันติ


อปายภูมิ พวกสัตว์ทั้ งหลายถ้านึกถึงคุณ

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์มคีวามเทดิทนู

ในสิ่งที่ดีงามที่มีคุณมีประโยชน์ทั้งหลายแล้ว  

ผู้นั้นเจริญ ผู้ ใดไปทำลายหลักใหญ่แล้วจะเอา

ให้ส่วนเล็กๆ นี้ขึ้นครองบ้านครองเมืองมันก็ไม่

ดี เพราะฉะนั้นให้พากันรักษาหลักใหญ่เอาไว้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า

แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้” 
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กรรมหนัก..หากคิดทำลายพระมหากษัตริย์


 

“...พระมหากษัตริย์ก็เป็นพ่อแม่ของคน  

ทั้งชาติ ให้ความร่มเย็นแก่คนทั้งประเทศ  

มานานสกัเทา่ไร ใครมาทำกเ็ปน็กรรมอยา่งหนกั  

ทีเดียวมาทำลายพระมหากษัตริย์ของเรา 

เพราะนี้คือหัวใจของคนทั้งชาติอยู่ในพระมหา-

กษัตริย์นั้นเอง ใครกราบใครไหว้ ได้หมด เห็น

พระรูปของพระองค์อยู่ ในสถานที่ ใดกราบ

ทันทีๆ นี่ละผู้ที่ดีผู้ที่ควรจะเป็นเจดีย์ของโลก 

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา   

นี้เองที่จะเป็นเจดีย์ของชาติของเรา ศาสนา

พระองค์ก็คุ้มครอง ทรงอุปถัมภ์ดิบดีด้วยกัน  

ทุกอย่าง ไม่เคยปรากฏว่าสิ่งใดที่พระมหา-

กษัตริย์เรา ทำความเสียหายให้ประชาชน  

ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อน ให้ยึดให้พากัน

เทิดทูนอย่าพากันทำลาย อย่าพากันไปแตะต้อง 

ขัดกับหลักธรรมที่พ่อแม่มีมาดั้งเดิม 

ลูกเกิดมาจากพ่อแม่ ลูกไม่มีพ่อมีแม่  

ลูกกำพร้า ลูกระหกระเหิน ลูกไม่มีกฎมีเกณฑ์ 

กดักนัยิง่กวา่หมาลกูไมม่พีอ่มแีม ่ ใครใหญข่ึน้มา  

ก็อยากใหญ่อยากเบ่งๆ ละซิ ไม่เหมือนลูกของ

พ่อแม่เดียวกัน ใครใหญ่ก็ลูกของพ่อแม่ๆ ให้

ความร่มเย็นเป็นสุขเสมอหน้ากันไปหมด ไม่ได้

ใหญ่แบบพองตัวเฉยๆ เหมือนอึ่งอ่างพองตัว

แข่งวัวเห็นไหมล่ะ นี่ละผู้มีธรรมเป็นอย่างนี้   

ให้พากันเข้าใจ ให้พากันรักษา ชาติเป็นของ  

สำคัญมากให้ต่างคนต่างรักษา ศาสนาเป็น

หัวใจของโลกที่จะประสานกันให้อยู่ร่วมกัน

เปน็สขุ พระมหากษตัรยิเ์ปน็พอ่แมค่นทัง้แผน่ดนิ  

มาดั้งเดิม เป็นพ่อเป็นแม่ ให้พากันทะนุถนอม

ท่านเหล่านี้ ให้มีความสงบเย็นใจ อย่าไปก่อกวน

เรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่าไปทำลายแบบนั้นทำลาย

แบบนี้ซึ่งเป็นสัตว์นรก .. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ คือพ่อแม่ของแผ่นดินไทย ท่าน

ปกครองบ้านเมืองมาให้ ได้รับความร่มเย็น

ขนาดไหน ฟังซิน่ะ ประชาชนเทิดทูนท่านมา

ตลอด ตัง้แตเ่ดก็จนถงึผู้ใหญถ่า้เหน็รปูพระบาท-  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ แล้ว 

เขากราบทันทีๆ ไม่ว่าผู้ ใหญ่ผู้น้อย .. แล้วพวก

วงราชการเขากราบใคร ฟังซิน่ะ มันน่าคิดนะ

เดี๋ยวนี้วงราชการเรา มันทำไมถึงลืมเนื้อลืมตัว

เอานักหนา พวกนี้เป็นพวกที่ลืมเนื้อลืมตัวมาก 

เห็นแก่ยศแก่ลาภแก่ความได้ความมีดีเด่น   

ท้องป่องๆ…” 
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ปฏิบัติดีงามตามพ่อของชาติไทย





 “...ใครมีความสามารถในทางใดๆ เอา 

เปิดทางให้กันมา มาช่วยชาติบ้านเมืองของเรา

ให้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นไป นี้เป็น

ความถูกต้องแห่งชาติไทยของเรา ซึ่งเป็น  

ลูกมีพ่อมีแม่ นับแต่วงศ์มหากษัตริย์ลงมานี้  

หนึ่ง นี้คือพ่อของชาติไทยเรา พระพุทธเจ้า   

พระธรรม พระสงฆ์ หนึ่ง นี้เป็นที่พึ่งอันใหญ่

หลวงของเรานับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา  

พระองค์ทรงกราบไหว้บูชาตลอดเวลา

เป็นขวัญพระทัยประจำ ไม่มี ใครสู้พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสนพระทัยในการ

กราบไหว้บูชาธรรม และความเป็นธรรม หาซิ 

จะหาที่ ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ ควรจะเป็น

ตัวอย่างแก่ลูกเต้าหลานเหลนของพีน่อ้งชาวไทย

เราบา้งได้ ไหม ตอ้งเอามาคิดบ้างซิ 

เราเป็นลูก พ่อของเราดีอย่างนั้น แล้วลูก

ของเราทำไมเลว ใช้ ไม่ ได้เลย ต้องให้ต่างคน

ต่างปรับปรุง เราเป็นลูกหัวปี ลูกผู้พี่ลูกผู้น้อง

เรยีงรายกนัไป ลว้นแลว้ตัง้แตล่กูของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งนั้นแหละ  

เราจะปรับปรุงยังไงจะให้พระองค์ ได้รับ

ความสงบร่มเย็น ต่อการประพฤติปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความดีงาม โดยไม่ต้องถือทิฐิมานะ ซึ่ง

เป็นการกีดการขวางการทำลายส่วนรวมแห่ง

ชาติของเราให้ร่อยหรอและล่มจมลงไป .. 

ใหพ้ากนัฟงัเสยีงอรรถเสยีงธรรม ใหอ้ยูก่นั  

อย่างพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านรับสั่งนี้ แหมแม่นยำมากทีเดียวนะ ให้  

พอเพียง ทุกสิ่งทุกอย่างมาอาศัยซึ่งกันและกัน

พอเพียงแล้วเป็นสุขๆ นะ ถ้าเลยนี้แล้วหา  

ความสุขไม่ ได้ มีแต่จะทำให้ดีดให้ดิ้นทั้งนั้น   

ให้พากันจำเอานะ…” 




ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา พระวิริยะอุตสาหะ ทรงตรากตรำพระวรกาย  

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนทุกแห่งหน 
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ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนา 

ให้เห็นใจในพระเจ้าอยู่หัว




นับแต่วงราชการลงมา


 

“...เราเปน็ลกูชาวพทุธดว้ยกนั ลกูศษิยพ์ระ  

ด้วยกันทั้งนั้น นับแต่วงราชการงานเมืองลงมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจอมแห่ง

ความให้อภัยแก่พี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ 

ใหเ้หน็อกเหน็ใจเหน็พระทยัพระองคบ์า้ง พวกเรา  

เป็นลูกหลานของท่าน อย่าให้พระองค์ ได้ทรง

หนกัพระทยัมากเกนิไป เราเปน็ลกูมนษุย ์ แลว้ลกู  

กล็กูพระมหากษตัรยิเ์สยีดว้ยนะไม่ใชล่กูธรรมดา   

จึงขอให้ตั้งหน้าตั้งตาทำราชการงานเมืองไป 

เพื่อความกลมกลืนสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ 

ความคิดอ่านไตร่ตรองในทางถูกทางผิด แล้วให้

แก้ ไขดัดแปลงไปตามเหตุการณ์นั้นๆ แล้ว บ้าน

เมืองของเราก็เจริญรุ่งเรือง เมื่อเจริญรุ่งเรือง

แล้วก็เย็นไปหมดประเทศไทยของเรา นับแต่

วงศ์พระมหากษัตริย์ลงมา จะเย็นทั่วหน้ากันไป

หมด…” 

ขอให้ระลึกถึงศาสนา


พระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่ง


 

“...ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกธรรมทั้ง

สองประเภท คือวงศ์กษัตริย์ ๑ พระพุทธ

ศาสนา ๑ ให้เข้าครองภายในจิตใจ จะเป็น

เหมือนว่าเรามีพ่อมีแม่ ไปที่ ไหนอบอุ่น ผิดกับ

ลูกกำพร้าเป็นไหนๆ ลูกกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่ 

หาความเคารพยำเกรงหาที่ยึดที่ เกาะไม่ ได้ 

สุดท้ายก็เอาความทะเลาะเบาะแว้งมาเป็น

เพื่อนเป็นฝูง มันเลยกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผา

ไหม้กันทั่วโลกดินแดน เพราะไม่มีที่ยับยั้ง  

ชั่งตวง ไม่มีที่เกาะที่ยึด ไม่มีที่ต้านทานเอาไว้   

นี่เรามีที่ เกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา 

หมุนไปทางศาสนาก็เป็นธรรมอันเลิศเลอ หมุน

ไปทางพระมหากษัตริย์ท่านก็ทรงเลิศเลอด้วย

คุณธรรมมาแล้วไม่มี ใครเสมือนแล้วแหละ

สำหรับเมืองไทยเรา ในการที่ทรงสนพระทัยต่อ

พุทธศาสนา พระองค์ทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่าง

กับพระพุทธศาสนาเป็นต้นมา จึงเรียกว่าเป็น

น้ำอันเย็นฉ่ำแก่พี่น้องชาวไทยเรา ขอให้ยึด

หลักทั้งสองประเภทที่เลิศเลอนี้ ไว้เป็นขวัญตา

ขวัญใจของเรา 

การจะทำความชั่วช้าลามกขอให้ระลึกถึง

พ่อถึงแม่ คือ พระพุทธเจ้าและวงศ์กษัตริย์เสีย

ก่อนว่า ท่านสอนให้ทำตั้งแต่คุณงามความดี 

สอนให้ละชั่ว ให้ทำความดีเราอย่าฝืน เมื่อเรา

ไม่ฝืนทำตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้แล้ว เราก็

จะมีความสงบร่มเย็น...” 
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เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะโต๊ะอีหม่าม

จำนวนไม่น้อยได้เข้ามาเยี่ยมและสนทนากับองค์หลวงตา ณ กุฏิองค์หลวงตา 

สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ มีหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจและเป็นคติ ดังนี้ 

ผูก้ำกบั อนันีเ้ขาเขยีนมานะครบั “อสุตาซ-ผูน้ำศาสนาอสิลาม (โตะ๊อหีมา่ม)   

มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดเชียงราย ตระหนักดีว่าหลวงตา  

ซึ่งเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุในสามจังหวัดภาคใต้ และพระป่าทางสายของ  

หลวงตาที่ลงไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถได้ทรงอาราธนานิมนต์ให้จำพรรษาในปี พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น   

มีความจริงใจที่ต้องการให้ภาคใต้มีความสงบจริง ลูกหลานจะได้อยู่กันอย่าง

สันติ และธรรมะที่หลวงตาเทศน์สอนนั้นเข้ากันได้กับคำสอนในศาสนาอิสลาม 

จึงต้องการมาแสดงความสมานฉันท์กับองค์หลวงตา เพราะองค์หลวงตา  

มีความจริงใจที่สุด และเชื่อมั่นว่าธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์เราที่ต่างศาสนา

กัน สามารถมาอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น  

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีครองราชย ์ และ ๘๐ พระชนมพรรษาในปี 

พ.ศ.๒๕๕๐ ผูน้ำศาสนาอสิลาม-อสุตาซ-โตะ๊อหีมา่มในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

มีความตั้งใจที่จะแสดงถึงเจตนารมณ์ของมุสลิมทั้งมวลในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตว้า่ ตอ้งการอยูร่ว่มกบัเพือ่นรว่มชาตทิกุศาสนา โดยเฉพาะชาวพทุธอยา่ง

สันติฉันพี่น้อง และต้องการถวายความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดิน และ

ต้องการแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อม  

ทั้งสองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ ได้

ทรงมีพระเมตตาอันเปี่ยมล้นต่อชาวไทยมุสลิม ในยะลา ปัตตานี นราธิวาส   

มาตลอดเวลา ๓๐ ปี อันเป็นความอบอุ่นและร่มเย็นที่ชาวไทยมุสลิมใน  

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมาโดยตลอดอย่างหาประมาณมิได้ และพร้อม

จะร่วมแรงร่วมใจดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้เกิดสันติสุขสู่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ให้จงได้ 

พี่น้องมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมองค์หลวงตาแสดงความรักพ่อหลวง





หลวงตา พูดมาธรรมดาก็ถูกต้องมาโดยลำดับ ไม่เห็นมีอะไรขัดแย้ง แล้ว

เป็นอย่างไรมาหาหลวงตาวันนี้ มีความรู้สึกอย่างไร  

โต๊ะอีหม่าม ดีใจมากครับ รู้สึกว่ารักหลวงตามากครับ 

หลวงตา รักมาก โอ้ยก็พอดีแล้วละกับหลวงตาก็รักพี่น้องทั้งหลายมาก  

อยู่แล้ว พอดีกัน รักต่อรักกันอย่างนี้เป็นมงคลแล้วนะ ทางนู้นก็รักหลวงตา 

หลวงตาก็รักทางนี้ นี่รักมานานแล้วนะ ไม่ใช่มารักเดี๋ยวนี้นะ ดี ไม่ดีหลวงตานี้

อาจรักก่อนมากกว่าทางนู้นเสียด้วยซ้ำ เอาละ รักขนาดไหนก็อยู่ในหัวใจของ  

แต่ละคนๆ นะ พอใจ หลวงตาพอใจ ท่านทั้งหลายมานี้มาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

บ้างละ อ่านมาแล้วเข้าใจ  

ที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมหลวงตานี้ก็เป็นความดีงาม เป็นมงคลแล้ว หลวงตา

ที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมนี้ก็ ได้ทำประโยชน์แก่ตัวเอง จนกระทั่งถึงชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์ อยา่งเตม็ความสามารถตลอดมาดว้ยความเมตตา ความเสยีสละ   

เรื่องความเมตตานี้มันเป็นอยู่ในหัวใจกระจายทั่วไปหมด สัพเพ
 สัตตา อันว่า

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ไม่เลือกชาติ  

ชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำ จนกระทั่งสัตว์เดรัจฉาน เมตตาทั่วถึงกันหมด แต่ที่เรา

ทำการสงเคราะห์นี้เราก็ทำเต็มกำลังของเราเท่าที่เป็นไปได้  

กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ 
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ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ 

พระเจ้าอยู่หัว




ท้าวมหาพรหมของชาวไทย


 

“...ชาตไิทยเปน็ของเราทกุคนๆ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นท้าวมหาพรหมของ  

พี่น้องชาวไทยทุกคน นี้เป็นการอันควรแล้วที่จะ

เทิดทูนพระองค์ท่าน อย่าให้มาถูกเหยียบย่ำ

ทำลาย .. ไม่สมควรอย่างยิ่ง .. 

คนทั้งประเทศไทยนี้จะรับหมด ให้มา

ตำหนิหรือจะมาแฉเรื่องราวไม่ดีของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนไทยทั้งประเทศจะรับ

เอาหมด ใครๆ ในโลกนี้จะหาเหมือนพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา มาแฉท่านหา

อะไร ถ้าไม่ ใช่มาแฉด้วยความเป็นมหาโจร

ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เท่านั้นเรา

มองหาไม่เห็น แฉเรื่องอะไร .. เมืองไทยทั้ง

ประเทศจะเป็นผู้รับรองความผิดของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งหมด .. เรื่องของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเทิดทูนบน

หัวใจทีเดียว .. 

ตั้งแต่ทุคตะเข็ญใจเขาอยู่ในบ้านใน

เรือนของเขา เขายังเทิดทูนพ่อแม่ของเขา 

อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อ

เป็นแม่ของคนทั่วประเทศไทย สมควร

อย่างยิ่งที่ลูกทั้งหลายทั่วประเทศไทยจะ

เทิดทูนพ่อแม่ของตนนะ จะไปแตะต้อง

เหยียบย่ำทำลายไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะ

ฉะนั้นเราจึงเห็นด้วยทันทีเลย…” 

 

   

ลูกชาวไทยอย่าทะเลาะเบาะแว้ง
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แสดงออกมาก่อน ทำให้อยากทำสิ่งนั้น อยาก

ทำสิ่งนี้ ส่วนมากมีแต่ความชั่ว 

เฉพาะวันนี้ เป็ นวั น เฉลิมพระชนม์ ฯ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซึง่เปน็พอ่ของพีน่อ้ง

ชาวไทยเราได้ปรากฏในวันนี้นั้น ขอให้พากัน

รำลึกกราบไหว้บูชา ทำบุญอุทิศถวายพระองค์

และบรรดาสตัวท์ัว่โลกดนิแดน แลว้กย็อ้นเขา้มา  

ทำความระลกึถงึตวัวา่พอ่เรา เอา้พดูชดัๆ เลยวา่   

พ่อของเราพระองค์นี้ คือพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ท่านพาลูกเต้าเหล่ากอของท่าน

ทั่วประเทศไทยตั้ง ๖๒ ล้านคนทำบาปทำกรรม

ที่ ไหนไหม และพระองค์ประทานโอวาทหรือ  

สั่งสอนว่า ให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของ

พระองค์ทั้งลูกหญิงลูกชาย ให้พากันไปทำ  

ความชั่วช้าลามกเป็นที่ระลึกเฉลิมพระชนม์ฯ  

ของพ่อ อย่างนี้เคยมีไหม พิจารณาให้ดี 

ลูกชาวไทยอย่าทะเลาะเบาะแว้ง  

ให้ฟังเสียงพ่อแม ่

 

“...ทีนี้ชาติไทยของเราหัวใจของชาติคือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง

พระเมตตาอย่างยิ่งสุดส่วน แล้วครอบโลกธาตุ

นี้คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ใน

เมืองไทยนี้ทั้งนั้น นี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร 

หัวใจของชาติไทยเราจึงหนักแน่นมากที่สุดอยู่ที่

จุดนี้นะ แล้วเราที่ช่วยชาติเวลานี้ เราก็ช่วย

หนุนเข้ามาในจุดใหญ่อันใหญ่หลวงและเลิศเลอ

นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย แล้วก็

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วย เราเทิด

ทูนเพื่อชาติไทยของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความ

แน่นหนามั่นคง อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ใช่

ของดี เราเป็นลูกชาวไทย ตำหนิที่ตรงไหนว่า  

ไม่ดี อย่าดื้ออย่าดึงอย่าฝ่าอย่าฝืน ให้พิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้องดีงามมีอยู่นั้น

เรียกว่าหลักเกณฑ์ ให้น้อมตัวเข้าไปสู่หลัก

เกณฑ์ที่ถูกต้อง 

ผิดตรงไหนให้แก้ ไขๆ นี่เรียกว่าลูกมีพ่อ  

มีแม่ ชาติไทยของเรามีพ่อพระบาทสมเด็จ-

พระเจา้อยูห่วั มพีระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์  

ครอบงำอยู่ ให้ฟังเสียงพ่อเสียงแม่อันเลิศเลอ

ของเรา เราอย่ามีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง กัด

ฉีกกันกิน ใครได้ ไปมากน้อยก็คือเศษคือเดน

ของไฟนรกนั่นละ แล้วก็เป็นก้อนอันใหญ่หลวง 

เป็นทองแดงเผาตัวเองด้วยความฝ่าฝืนอรรถ

ฝืนธรรม ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมแล้วโทษ

ของตัวจะเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น นี่เราก็

พยายาม การสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้อยู่

ในวงการเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ เอาธรรม

พระพุทธเจ้ามาสอนเหนือตลอดเวลา ผิดถูก

ประการใดเราจะบอกตามเหตุตามผล แล้วก็

พยายามแก้ ไขดัดแปลง…” 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงฯ 

 

“ . . .วันนี้ เป็นวันเฉลิมพระชนม์ฯของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพ่อเป็น

แม่อันใหญ่หลวงแห่งชาติไทยในจำนวนคน ๖๒ 

ล้านคนเป็นอย่างน้อย วันนี้ควรที่พี่น้องทั้ง

หลายทุกคนซึ่งเป็นลูกเต้าของท่านได้พากัน

ระลึกกราบไหว้บูชาท่าน และทำบุญกุศลเป็นที่

ระลึกด้วยในวันเช่นนี้ เช่น ทำบุญตักบาตรการ

กุศลใดๆ ก็ตาม ควรจะทำให้เป็นที่ระลึกของพ่อ

ชาติบ้านเมืองของเรา แม้แต่สัตว์ก็มีพ่อมีแม่ 

มนุษย์เราไม่มีพ่อแม่ ได้ยังไง เมืองไทยเราก็มี

พ่อมีแม่ วันนี้ เป็นวันสำคัญ คือวันเฉลิม

พระชนมฯ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัซึง่เปน็

พ่อของเราทั่วประเทศไทย ขอให้พากันรำลึก

คิดถึงท่าน แล้วการจะสร้างความชั่วช้าลามก

ทั้งหลายนี่ขอให้ระลึกถึงพ่อถึงแม่นะ อย่าไป

ระลึกถึงแต่ความอยากทำอย่างเดียว ความ

อยากทำส่วนมากเป็นนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝัง

อยู่ภายในนั้น และเป็นตัวเจ้าอำนาจมากมัก
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วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนม์ฯ ซึ่งเป็นวัน  

เลิศเลอแห่งพี่น้องชาวไทยเรา ได้ประกาศ  

บูชาพระองค์ เป็นพิธีการทุกแห่งทุกหนตาม

จังหวัดต่างๆ วันนี้ พระองค์ ไม่เคยชักชวน

บรรดาประชาชนทั้งหลายในแดนแห่งเมืองไทย

ของเรา ให้พากันทำความชั่วช้าลามก อย่างนี้

ไม่ เคยมี มีแต่ชักชวนให้พากันทำความดิบ  

ความดี ระลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแต่พ่อแม่ของเรา

ลงมา นี่ก็พระมหากษัตริย์ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นพ่อเป็นแม่ของ

คนทั้งประเทศของเรา เราจึงควรระลึกเป็น

อย่างมากทีเดียว เช่นวันนี้ระลึกถึงบุญถึงคุณ

ของพระองค์ ทำบุญอุทิศถวายพระองค์ แล้ว

อุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย 

แล้วก็รวมเข้ามาสู่ตัวของเรานี้ว่า ให้

พยายามทำความดิบความดี ให้สมพระองค์มี

พระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราทั้งหลายอยู่

มาก ชักชวนให้แต่สร้างคุณงามความดี ไม่ให้

สร้างความชั่ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกท่าน

จะให้แสดงออกทางความดี ที่จะเป็นประโยชน์

แก่ส่วนตนและส่วนรวมมากน้อย จึงขอให้ระลึก

ถึงพระโอวาทหรือพระรำพึงของพระองค์ซึ่งมี

ประจำต่อสัตว์โลกมาเป็นเวลานานก็ได้ รำพึง

ถึงว่า ไม่อยากให้ผู้ ใดในเมืองไทยเป็นคนชั่วช้า

ลามก เปน็คนไมด่ ี หรอืเปน็ภยัตอ่ชาตบิา้นเมอืง   

พระองค์ ไม่ประสงค์ พระองค์สร้างพระบารม ี 

มาประจำตลอดเวลา และแนะนำสัง่สอนประชาชน  

ทั้งหลายตั้งแต่ความดิบความดี .. 

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่าน  

ทั้งหลายทำบุญกุศลมากน้อย ให้อุทิศส่วนกุศล

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

นะ ท่านเป็นพ่อของชาติบ้านเมือง ไม่มีใครที่จะ

ให้ความร่มเย็นยิ่งกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวของเรา ไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยกับ

ประชาชนทั้งประเทศ ฟังให้ดี เขากราบไหว้

บูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วกันทั้ ง

ประเทศในเมืองไทยของเรา เพราะท่านให้แต่

ความร่มเย็นโดยถ่ายเดียว ที่เป็นพิษเป็นภัยที่

จะทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนในขอบเขต

ของพระองค์ที่ทรงเมตตาปกครองอยู่นั้น  

ไม่มี เลย นั่นฟังซิน่ะ เราจะหาผู้ ใดมาให้  

ความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่านี้ อย่างอื่นมีเรื่อง

ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดนะทางโลก…” 

พระประมุขและผู้แทนพระองค์จาก ๒๕ ประเทศ มาร่วมในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  

ซึ่งเป็นการครองราชย์ที่ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในโลกจนถึงปัจจุบัน 



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษก

สมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิรา 

บรมราช เทวี  พระพั น วัสสาอั ย ยิกา เจ้ า  

ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำาพระพุทธมนต์

และเทพมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  

กิติยากร ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

และในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จ-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ          

เสด็จพระราชดำาเนินในการพระราชพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

ในพระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙

องค์หลวงตากับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชินี 

วันท่ี ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เปน็

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธย

ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ ทรง

สถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น 

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” ทรง

มพีระราชโอรสและพระราชธดิารวม ๔ พระองค ์

ได้แก่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
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กุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-

ราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อย

ใหญ่เป็นลำาดับมา ทั้งในฐานะที่ ทรงเป็นสมเด็จ-

พระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราช

หฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าว

คอื ทรงชว่ยแบง่เบาพระราชภาระทัง้หลายไปได้

มาก ทรงอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมไทย ทรพัยากร- 

ธรรมชาต ิและการพฒันาประเทศอยู่เนอืงๆ เหน็

ได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตา

ประชาชนอยู่ทุกวันนี้ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงตระหนัก

ว่า ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ 

บางครั้ งก็ เสด็จพระราชดำาเนินโดยลำาพัง

พระองค์เอง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ด้วยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้นๆ 

อย่างดียิ่ง

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีพระราช

ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรง 

พระเยาว์ ด้วยทรงรับการอบรมพ้ืนฐานความรู้

เรื่องศาสนามาจากพระบิดาพระมารดา คือ พระ- 

วรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อม-

หลวงบัว กิติิยากร ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่

เคร่งครัดทรงเคารพนอบน้อมในพระพุทธ พระ

ธรรม และพระสงฆ์ ทรงบำาเพ็ญกุศลทาน เช่น 

ทรงบาตร ทรงเก็บดอกไม้มาบูชาพระ ทรงสวด

มนต์บูชาพระรัตนตรัยได้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

มีน้ำาพระราชหฤทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทรงยึดมั่น

ในสจัจะอยู่ในโอวาทครูอาจารย ์พระบดิามารดา

เมื่อเขา้สูพ่ระราชพธิรีาชาภิเษกสมรส และ

ทรงดำารงพระราชอสิรยิยศเปน็สมเดจ็พระบรม-

ราชินีนาถแล้ว ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติตาม

หลักธรรมในพระบวรพุทธศาสนามากขึ้น ทรง

ยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ว่าเป็นผู้พระราชทานความรู้แก่พระองค์ ใน

ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 

ได้ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไปทรงกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ 

พระเถรานุเถระอยู่เสมอ ทรงใช้หลักธรรม 

เป็นแนวปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์และในฐานะ

มใิหป้ระพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีเ่ปน็ความชัว่ และเปน็

แนวทางให้มนุษย์เลือกกระทำาแต่ความดี จึงทรง

ตระหนักถึงความสำาคัญในการอุปถัมภ์ ศาสนา 

นอกจากจะทรงเปน็พทุธศาสนกิชน ทีป่ฏบิตัพิระ

ราชกรณียกิจทางศาสนาโดยสม่ำาเสมอแล้ว ยัง

ทรงทะนบุำารงุศาสนาตา่งๆ ในประเทศไทย ไมว่า่

จะเปน็ศาสนาพทุธ ครสิต ์อสิลาม พราหมณ-์ฮนิด ู

และ ซกิข ์เพราะทรงถอืวา่ทกุศาสนาตา่งกม็คีวาม

สำาคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชนเชน่เดยีวกนั ดงันัน้ คราวใดทีพ่ระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปใน

งานพระราชพิธี หรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 

เกี่ยวกับศาสนา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

มักจะโดยเสด็จเสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีของศาสนาใด  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเคารพตามหลักคำาสอน

ของศาสนาต่างๆ ยังความสามัคคีแก่พี่น้องชาวไทยทุกศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพระราชพิธี

ราชาภิเษกสมรสกับม.ร.ว.หญิง สิริกิติ์ กิติยากร แล้วมี

พระบรมราชโองการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์



725

ในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ เสด็จพระราชดำาเนินไปในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์  

และทรงสดับพระธรรมเทศนา ซึ่งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

เป็นองค์แสดงธรรม ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ณ พระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยปุย จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดังพระราชดำารัส 

ท่ี พระราชทานแก่ กลุ่ มนั กข่ า วหญิ ง เมื่ อ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ว่า

"...ฉันรู้สึกว่า ชีวิตของฉันทั้งโดยฐานะ

ส่วนตัว และในฐานะที่เป็นพระราชินี ถ้าเผื่อ 

ไม่ได้พระพุทธศาสนา ก็คงจะแข็งแรงอยู่ไม่ได้

อย่างนี้..." 

และความอีกตอนหนึ่งแสดงถึงความ

ซาบซ้ึงพระทัยในพระพุทธศาสนาซ่ึงพระราชทาน 

พระบรมรา โชวาทแก่นั กศึ กษาพยาบาล  

ณ หอประชมุราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิรริาช  

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ว่า 

“...ความเจริญทางด้านวัตถุจำาต้องควบคู่

ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจจะทำาให้ชีวิต 

มนุษย์สมบูรณ์และมีค่า บุคคลแม้จะเป็นผู้ที่

ขาดความมั่นคงทางวัตถุ แต่รำ่ารวยในด้าน 

คุณธรรม มีความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ 

จึงนับว่าเป็นผู้ท่ีพระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่า

เจริญแท้..."

ความรู้ทางธรรมของพระองค์นอกจาก

ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้ว สมเด็จพระบรมราชินีนาถยังทรงศึกษา

ธรรมะ ด้วยการทรงสนทนาธรรมกับพระเถระ

และภิกษุท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ในยาม 

ท่ีเสด็จแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎร 

ในภูมิภาคต่ างๆ หากทรงมี โอกาสเสด็จ

พระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมวัดวาอารามใด ก็

จะมีพระราชศรัทธาถวายเงินบำารุงวัด รวม

ทั้งทรงสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ท่ีวัดน้ันๆ

อีกด้วย นอกจากนี้ ยังโปรดให้ข้าราชบริพาร 

จัดซ้ือหนังสือธรรมะ หนังสือเก่ียวกับพุทธประวัติ 

ประวัติพระอัครสาวก และพระอริยสงฆ์  

ม าถว าย  ร วมทั้ ง ยั ง ท ร งอุ ป ถั มภ์ บำ า รุ ง 

พระภิกษุสงฆ์หลายด้าน อาทิ ทรงถวายปัจจัย

แด่พระเถระชั้นผู้ ใหญ่ และพระเถระที่ทรง

รู้จักเป็นประจำาทุกเดือน ทรงอนุเคราะห์พระ

ภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ทรงถวายปัจจัยเป็นค่า

รักษาพยาบาล หรือพระราชทานทรัพย์แก่ 

โรงพยาบาลเป็นทุนในการบริการ และอำานวย

ความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับการรักษา 

ตลอดจนมีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดภัตตาหาร 

ไปถวายพระเถระที่อาพาธเป็นพิเศษ เป็นต้น

สำาหรับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  

ภรูทิตัโต นัน้ สมเดจ็พระบรมราชนีินาถ ทรงมคีวาม

เคารพเลื่อมใสอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังจะเห็น 

จากการเสด็จเข้ากราบเยี่ยมพระกรรมฐานองค์

สำาคัญในที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็น

ระยะเสมอมา สำาหรับองค์หลวงตาก็เช่นกัน 

ทรงเข้าพระทัยในข้อวัตรปฏิบัติและจริยวัตร

ขององค์หลวงตาเป็นอย่างดี เพราะเสด็จมาเย่ียม 

และสนทนาธรรมอยู่หลายวาระท้ังท่ีวัดป่าบ้านตาด 
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จังหวัดอุดรธานีและท่ีสวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร  

และท่ีอื่นๆ ซ่ึงองค์หลวงตาเมตตากล่าวในเรื่องน้ี 

ไว้เป็นที่ปลื้มปีติใจแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของ

องค์ท่านดังนี้

“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านก็เสด็จมา

เยี่ยม ได้เห็นหรือเปล่าวันนั้น ดูเหมือนคืนวัน

ที่ ๓๑ (ธันวาคม ๒๕๓๙) ท่านเสด็จมาเฉพาะ

พระองค์เดียว เสด็จมาอยู่ไม่นาน ท่านมา ๓๐ นาที  

พระอาการทุกสัดทุกส่วน กิริยามารยาท 

การกราบการไหว้การเคารพนี้ แหม นิ่มมาก

เชียวนะ คราวนี้รู้สึกว่าสุดยอดเลยนะ ทั้งๆ ที่

แต่ก่อนท่านก็สวยงามมากนะ พระอาการ 

ทุกส่วนเวลากราบเวลาไหว้อะไรเรานี่เราก็ว่า

สวยงามมากเลย ได้ชมเต็มที่แล้ว คราวนี้เลย

ล้นฝั่งไปเลย พระอาการของท่านนิ่มมากเชียว 

จะรับสั่งแต่ละคำาแต่ละประโยคนี้ต้องประนมมือ

ตลอดๆ ท่านก็มาเล่าเรื่องลูกสาว (เจ้าฟ้าหญิง- 

จุฬาภรณ์ฯ) ให้ฟังว่า

‘ลูกสาวรู้สึกว่าได้กำาลังขึ้นมากมาย ได้

กำาลังใจสำาคัญ ส่วนร่างกายก็เข้มแข็งไปตามๆ 

กัน’

แล้วก็มาขอขอบบุญขอบคุณเรา เป็น

วาสนาของเขา 

ท่านรับสั่งว่า ‘เป็นวาสนาของเขาที่ได้มา

พบครูบาอาจารย์’ ว่าอย่างนั้น…”

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย  

ณ วัดถำ้ากลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการพระนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 

ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗  

ทรงกราบนมัสการองค์หลวงตา

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมััสการหลวงปู่ฝั้น อาจาโร  

เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร  

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๘

และอีกคราวหน่ึงที่องค์หลวงตาเมตตา

กล่าวถึงสมเด็จพระราชินีฯ ดังนี้

“...เรากับสมเด็จพระเทพฯ กับฟ้าชาย 

ไม่ค่อยได้คุยกันสนทนากัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ

เสียอีกที่ได้คุยกันมากที่สุด ท่านนิมนต์ให้เราไป

ศิริราช หม่อมแม่ท่าน หม่อมบัวมารักษาตัวอยู่ที่ 

โรงพยาบาลศิริราช แล้วท่านนิมนต์เราไป 
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เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการองค์หลวงตาเป็นการส่วนพระองค์  

ที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร

ใบปวารณาที่สมเด็จพระราชินีฯ ทรงกราบถวายแด่องค์หลวงตา  

ซึ่งองค์ท่านเมตตาเก็บไว้ที่กุฏิจนวาระสุดท้าย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ นิมนต์ ให้เราไปเย่ียม  

ท่านนิมนต์ไปฉันที่ศิริราช นั่นละที่ได้คุยกันนาน 

เราเริ่มช่วยชาติใหม่ๆ ปี ๒๕๔๑ ตอนที่

เราไปศิริราชน้ันเราเร่ิมช่วยชาติแล้ว ก็มีเก่ียวโยง 

กันอยู่ ท่านรับส่ังมามันเก่ียวโยงกับท่ีเราช่วยชาติ  

พอระลึกได้บ้าง มันเกี่ยวกัน นั่นละคุยกันนาน

จริงๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับฟ้าหญิงเล็กฯ  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ  

ในงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี  

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
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คุยกันนาน พอออกจากน้ีเราก็จะข้ึนเครื่องบินกลับ  

หลังจากฉันเสร็จแล้วเรือบินจะออก ก่อนเครื่องบิน 

จะมานั่นซีมีเวลานาน ได้สนทนาธรรมะกับท่าน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ นะ ได้คุยนานจริงๆ...”

ความใส่พระทัยในพระพุทธศาสนาโดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับองค์หลวงตาและพระกรรม- 

ฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นที่ประจักษ์

แจ้งและเป็นคติตัวอย่างอันงดงามนับเป็น

ศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวไทย ต่อพระพุทธ

ศาสนา และต่อชาติไทย อย่างมิอาจประมาณ

ค่าได้

(บน)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ 

ไปทรงถวายสมณศักดิ์ "พระธรรมวิสุทธิมงคล" แด่องค์หลวงตา

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(บน)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานถวายสมณศักดิ์ "พระราชญาณวิสุทธิโสภณ"  

แด่องค์หลวงตา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖
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องค์หลวงตากับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ในงานทอดผ้าป่าช่วยชาติ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๒

องค์หลวงตาในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เสด็จไปทรงนมัสการ ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑

องค์หลวงตาเคยกล่าวว่า “ไม่ค่อยได้สนทนากับ

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นมากเท่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

มีโอกาสได้สนทนากับพระองค์มากที่สุด”



ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น

พระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐  

ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงมีความสามารถทางโลก  

 
องค์หลวงตากับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยม 

อันดับ ๑ ทรงได้รับรางวัลเรียนดีตลอดระยะ

เวลา ๔ ปีการศึกษา และทรงได้รับ 

ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ทางวิทยาศาสตร์ สาขาอินทรีย์เคมี

โดยไม่ต้องผ่านมหาบัณฑิตก่อน 

เนื่องจากทรงสำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีด้วยคะแนน

ยอดเยี่ยม 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ในการเรียนปริญญาเอกทรงศึกษาด้วย

พระวิริยะอุตสาหะ ใฝ่พระทัยในการศึกษา 

เล่าเรียนเป็นที่ยิ่ง ทั้งที่มีพระราชกิจในฐานะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์ก็ยังเสด็จ 

พระดำาเนนิไปทรงพระอกัษรรว่มกบัพระสหายใน

ชัน้เรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ ตลอดจนทรงงานในหอ้ง

แลบ็ดว้ยพระองคเ์องอยา่งไมท่รงทอ้ถอย แมจ้ะ

ทรงแพ้สารเคมีก็ตาม 

ปัจจุบันทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงาน 

ดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษ

วิทยาสิ่งแวดล้อม และด้วยทรงตระหนักถึง

ปัญหา และความเดือดร้อนของอาณาประชา- 

ราษฎร์ที่ขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์

และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ อีกทั้งทรง

ต้องการการสนับสนุนเรื่องการศึกษาวิจัยทาง
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กุมารี จึงทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 

การเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ทำาให้ทรงมีภารกิจมากกว่าคน

สามัญทั่วไป แต่พระองค์ก็ทรงสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ต่างๆ ให้สำาเร็จด้วยดี และที่สำาคัญงาน

ท้ังหมดของพระองค์ล้วนเป็นผลจากความมุ่งม่ัน 

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ ความรัก  

ความยกย่อง และความศรัทธาที่พสกนิกรมีต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี จึงเกิดข้ึนด้วยพระกรณียกิจ 

อันทรงคุณประโยชน์ด้วยพระเมตตาธรรมและ

พระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค์ โดยแท้ 

สำาหรับมูลนิธิหรือโครงการที่อยู่ในพระอุปถัมภ์

ของพระองค์มี ดังนี้

๑. มูลนิธิเทียนส่องใจเพื่อคนไข้ โรคลมชัก

๒. โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบ 

วงจร

๓. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔  อำาเภอ

สังขะ จังหวัดสุรินทร์

๔. เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือ

ประชาชนทั่วประเทศ

คุณธรรมของพระองค์อีกด้านหน่ึงนอก

เหนือจากการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ใน 

ด้านต่างๆ แล้ว ยังทรงสนพระทัยในการปฏิบัติ

ธรรมกรรมฐานอย่างแท้จริง นอกจากน้ียังทรงมี 

วิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการ

สาธารณสุข จึงทรงก่อต้ังกองทุนจุฬาภรณ์ข้ึน 

และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์  

โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะนำาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวไทย 

นอกจาก น้ียังทรงก่อ ต้ังสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ข้ึนเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ 

มีเป้าหมายสำาคัญคือ ส่งเสริมความรู้ที่ ได้จาก

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์

ใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็น

ศูนย์กลางในการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

สาขาวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความ

ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้ง

เป็นแหล่งระดมสติปัญญาของนักวิชาการที่

มีศักยภาพและวิทยาการที่ก้าวหน้า เพื่อการ

พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตลอดไป โดยทรงเป็น

องค์ประธานของสถาบัน และปัจจุบันยังเป็น

ศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาชีวเคมี คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดลอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองสมเด็จพระเจ้า-

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-

พระกตัญญูกตเวทิตาคุณอย่างสูงยิ่งเป็นที่ประจักษ์

ชัดแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างการชำาระตกแต่ง 

สงัขารคณุหญงิไขศร ีณ ศลีวนัต ์พระอาจารยข์อง

พระองค์ซ่ึงวายชนม์จากอุบัติเหตุทางการบิน  

และการเสด็จเยี่ยมอาการอาพาธองค์หลวงตา 

อย่างต่อเนื่องโดยมิเห็นแก่ความยากลำาบาก 

และภาระหน้าที่ที่มีอยู่มากมายหลายด้าน  

ยังทรงแสดงความรักความผูกพันและความ

จดหมายฉบับนี้แสดงถึงความละเอียดอ่อน 

และความกตัญญูของฟ้าหญิงฯ ต่อพระอาจารย์
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ห่วงใยอย่างเต็มที่ ทรงใส่พระทัยเป็นกรณีพิเศษ

จวบจนวาระสุดท้ายขององค์หลวงตาอย่างยาก

จะหาผู้ ใดเสมอเหมือน

สำาหรับความรักความผูกพันของพระองค์

ต่อองค์หลวงตาซ่ึงทรงเปรียบประดุจเป็น 

พระบิดาในทางธรรมของพระองค์น้ัน ทรงกล่าว

ด้วยพระองค์เองอย่างภาคภูมิพระทัยหลาย

แห่งหลายวาระ ซ่ึงขอยกมาแสดงแต่พอสังเขป

ในคราวหน่ึงท่ีพระองค์ประทานให้สัมภาษณ์

กับนิตยสารฉบับหน่ึงในโอกาสท่ีองค์หลวงตา 

รับนิมนต์มาฉันเช้าท่ีพระตำาหนักใหม่สวนจิตรลดา

ดังน้ี

“หวังอะไรก็คงไม่หวังมาก แต่ก็ ได้มา 

อยู่แล้วเพราะว่าหลวงตามหาบัวจะมาฉันเช้า

ท่ีบ้านนิมนต์ท่านไว้ อันน้ีเป็นความปลาบปล้ืม

ท่ีสุดเพราะหลวงตาอุตส่าห์รับเป็นศิษย์เม่ือปี  

พ.ศ.๒๕๓๘ และเม่ือปีท่ีแล้วท่านก็รับเป็นบุตร 

บุญธรรมเป็นความซาบซ้ึงมากแล้ว .. มีเวลา

ก่อนนอนท่ีไม่ขาดคือสวดมนต์แล้วน่ังสมาธิ

ภาวนาไม่ได้น่ังยาวๆ เป็นช่ัวโมงๆ คือ มี ๑๐ นาที

ก็น่ัง ๑๐ นาที มี ๒๐ นาที ก็น่ัง ๒๐ นาที แล้วแต่

จะเป็นไปได้ แต่ทำาเป็นประจำา”

นอกจากน้ียังโปรดประทานอนุญาตให้

คณะผู้จัดทำานิตยสารฉบับหน่ึงเข้าเฝ้าฯ ในห้อง 

ทรงงานโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๓๙ ดังน้ี

“...(คำาถาม) ‘นอกจากภาคใต้แล้ว ระยะน้ี 

คงต้องเสด็จฯ อีสานบ่อยกระมังเพคะ’

‘อีสานท่ีไปบ่อยเพราะว่าศึกษาธรรมะอยู่

ที่อุดรธานี ไปเกือบทุกอาทิตย์ วีคเอนด์จะอยู่ 

ที่ อุดรฯ คือว่าตอนท่ีไม่สบายแล้วปวดศีรษะ 

ไม่หายเสียที อันน้ีเป็นเหมือนชะตาฟ้าลิขิต คือ

ธรรมดาพระเถระองค์น้ีท่านไม่เคยไปไหน ท่าน

ไม่ข้ึนเครื่องบิน ท่านมากรุงเทพฯ แต่ท่านไม่ค่อย

ไปไหน ท่านไม่ชอบพับลิคซิต้ี ตอนท่ีไม่สบาย 

ท่านมาโปรดท่ีโรงพยาบาล แล้วพอท่านพูด

ธรรมะป๊ับน่ีก็รู้สึกเข้าใจ รู้สึกสบายใจ แล้วหลัง

จากน้ันก็ดีข้ึนเร่ือยๆ เลยศึกษาธรรมะกับท่าน  

ก็บอกกับท่านว่า คงไม่ถึงกับไปนุ่งขาวห่มขาว

หรอก แต่ว่าทำาใจได้ข้ึนเยอะ

ท่านบอกว่า ทุกอย่างน้ี ไปแบกไว้ทำาไม  

ทุกอย่างมาถึงรับมาพิจารณา ถ้าไม่เก่ียวกับตัวเรา 

ก็จับวาง เรื่องอะไรจะไปถือเอาไว้ แล้วถ้าเป็น

ข่าวลือลือไป ถ้าคนมาถาม อธิบายหนเดียวแต่

ถ้าถามหลายหนก็ไม่ต้องอธิบายแล้ว แสดงว่า

เขาไม่ต้ังใจจะเข้าใจ เขาจะหาเรื่อง ก็ต้องปล่อยวาง  

เราไม่ต้องไปเคียดแค้นด้วย แล้วต้ังแต่ไปเรียน

กับท่านน่ี โกรธก็ไม่ค่อยโกรธสบายข้ึนเยอะ’...”

อีกคราวหนึ่งเมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม  

๒๕๔๖ ทรงโปรดประทานอนุญาตให้สัมภาษณ์

นิตยสารอีกฉบับหนึ่ง ณ พระตำาหนักใหม่ในสวน

จิตรลดา ดังนี้

“...(คำาถาม) ‘ทรงมีวิธีดูแลพระวรกาย

อย่างไรบ้างไหมเพคะ’

‘...ในทางปฏิบัติคือ ทำาใจให้แจ่มใส เห็น

อะไรบางคร้ังเราก็มองไปในมุมท่ีว่ามันตลกได้ 

ทุกเรื่องจะมองให้ซีเรียสก็ได้ จะมองให้ตลกก็ได้ 

ในเม่ือเราทำางานกันเต็มท่ีแล้วมีอีกช้ินโผล่มา  

ฉันก็จะมองเป็นตลกไป อันน้ันก็เป็นแนวหน่ึง อีก

แนวหน่ึงท่ีเราทำาแล้วรู้สึกดีมากคือน่ังวิปัสสนา 

ท่ีท่านหลวงตามหาบัวสอน ยังน่ังอยู่ทุกวัน  

วันละคร่ึงช่ัวโมงถึงส่ีสิบห้านาที น่ังตอนกลางคืน

ก่อนนอน

ท่ีทำาอยู่คือกำาหนดลมหายใจ โดยภาวนา 

คำาว่าพุทโธ พุท-ก็หายใจเข้า โธ-ก็หายใจออก 

แล้วต้องอยู่กับคำาว่าพุทโธอย่างเดียว ห้าม

วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นๆ แรกๆ ก็ทำายาก หลังๆ 

ทำาได้ เจตนาของการน่ังคืออยากให้สงบ ไม่ได้

อยากเห็นอะไร และเวลาสงบแล้วจะมีส่ิงท่ี 

เรียกว่าปิติ เป็นความรู้สึกท่ีมีความสุข วิธีปฏิบัติ

น่ีจะน่ังท่าไหนก็ได้ ท่ีไหนก็ได้ เดินไปรอบๆ ก็ยัง

ได้’...”

ทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ กุฏิองค์หลวงตา วัดป่าบ้านตาด
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จนสกัดเอาไว้ คือลืมไปเลย ทุกอย่างลืมตัวไป

หมดเลย พอรู้ตัวแล้วทำาท่าน่ิง น่ิงอะไรมันขายไป 

ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว นั่นไปเยี่ยม เยี่ยมแล้วกลับ

วันนั้นด้วยนะ เราถึงได้เห็นโรงพยาบาลนี้แหละ 

ดูว่ามีต้ังแต่พระไปรักษาอยู่ท่ีน่ันเยอะ โรงพยาบาล 

วิชัยยุทธ มีพระไปรักษาอยู่ที่นั่นเยอะ ฟ้าหญิงฯ 

หัวเราะดังกี้กเลย เหมือนเด็กหัวเราะ คือไป

สะดุดอย่างแรงการตอบปัญหา ใส่ป๊ับเข้าไปมัน

ก็สะดุดใจ คนอื่นเขาก็หัวเราะแต่ไม่เหมือนผู้นี้ 

ผู้นี้ โอ๋ย ภาษาของเราก็เรียกว่า เหมือนเด็ก

แหละ ไม่ได้สติสตังเลยหัวเราะ ทางโน้นเขาก็

หัวเราะเหมือนกัน แต่คนธรรมดาหัวเราะกับนี้

หัวเราะมันก็ต่างกันใช่ไหมล่ะ นิดก็เป็นมาก 

เป็นอย่างนั้น

เราไปก็ได้เทศนาว่าการให้ฟัง หายวันหายคืน 

ไปเลยแล้วกลับ อ้าว ไปโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ก็อีกแหละ ทรงประชวรแล้วไปโรงพยาบาล 

กรุงเทพ ครั้นไปแล้วแทนที่จะถามถึงหมอถึงยา

อะไร กลับไม่ถาม บ่นถึงแต่หลวงตามหาบัว  

อันนี้ถ้าเป็นภาษาของเราก็เรียกว่าจะน้อยใจ  

ก็มาหาหมอหาพยาบาลหาหยูกหายา แทนท่ี

จะถามเก่ียวกับเร่ืองหมอ เร่ืองหยูกเร่ืองยา 

กลับไม่ถาม พูดคำาไหนมีแต่พูดถึงเรื่องหลวงตา-

มหาบัว อยากไปกราบท่านอยู่งั้น เอาอีกแล้ว 

ทีนี้ทางสำานักพระราชวังอีกเหมือนกัน โทรฯ มา

หาเราอีก เราก็เลยเข้าไปเยี่ยม ตอนนั้นเราอยู่

สวนแสงธรรม ค่อยยังช่ัวหน่อย เราเลยไปเย่ียม  

โอ๊ย ดีใจมากนะล่ะ เป็นกำาลังใจอยู่มากเหมือนกัน  

พอไปก็หายวันหายคืนเลย

น่ีกำาลังของใจสำาคัญ กำาลังของใจของธรรม 

สำาคัญ ดูว่าเราจะไปเยี่ยมสองหนนะ ตอนน้ัน 

ท่านพระอาการหนัก ไปเย่ียมติดกันสองวัน เรามา 

ท่านยังไม่อยากให้มา ยังอุตส่าห์ ตอนออกมาส่ง 

เราบอกไม่ให้มาก็ไม่ยอม อุตส่าห์ออกมาส่งเรา 

นี่ โรงพยาบาลกรุงเทพ วิชัยยุทธได้ไปหนหนึ่ง

เพราะฟ้าหญิงฯ โรงพยาบาลกรุงเทพได้ ไปก็ 

ฟ้าหญิงฯ เหมือนกัน ท่านทรงประชวรอยู่ที่นั่นก็

เลยต้องไปเยี่ยม...”

คำ�ปร�รภองค์หลวงต�เกี่ยวกับฟ้�หญิงฯ

องค์หลวงตาเมตตากล่าวถึงพระองค์ท่าน

ไว้หลายวาระด้วยกัน ดังนี้

ทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะองค์หลวงตาอนุโมทนาให้พร ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด

เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานพิธีมอบทองคำาเข้าคลังหลวง ณ สวนแสงธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กำ�ลังใจของฟ้�หญิงฯ

“...ทูลกระหม่อมเล็กป่วยอยู่ เราได้ ไป

เยี่ยม ดูวิชัยยุทธนี่น้า ทั้งๆ ที่ป่วยหนักอยู่ 

โรงพยาบาล แต่บ่นจะมาอุดรฯ อ้าว ยังไงกัน 

ทางสำานักพระราชวังเลยโทรฯ มาทางผู้ว่าฯ ให้

บอกเราว่า ฟ้าหญิงฯ จะมาวันพรุ่งนี้ เวลานี้

อยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ป่วย ว่าง้ันนะ อ้าว 

มายังไงป่วย ไม่ทราบยังไง แต่จะมาวันพรุ่งนี้ 

เราก็เลยให้ทางนี้ตอบโดยด่วนเลย ไม่ต้องมา 

ทางนี้จะไปกรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เราว่างั้นเลย  

ไม่งั้นไม่ทันการณ์ คนหนึ่งป่วยอยู่ยังจะมา เข้า 

โรงพยาบาลแทนท่ีจะพูดถึงยาถึงหมอ ไม่พูดเลย  

ว่างั้น มีแต่บ่น ว่าจะไปวัดป่าบ้านตาดๆ ตกลง

เราเลยจะไปวันพรุ่งนี้ พอเขาได้ความเขาก็โทรฯ 

มาทางนี้เลย ทางนี้ก็ตอบรับกันว่า ทางโน้นไม่

ต้องมาทางนี้จะไป ตกลงก็ต้องไปขึ้นเครื่องบิน

เที่ยวเช้าไปเลยเทียว วิชัยยุทธนี่แหละ

ท่านชอบหัวเราะนะ อยู่วิชัยยุทธก็เหมือนกัน  

หัวเราะเหมือนเด็ก ร้องกี้ก เขาถามปัญหาเรา

พวกหมอโรงพยาบาลเต็ม เขาถามปัญหาเรา 

เราตอบปุ๊บนี้ยังไงไม่ทราบ ร้องกี้กเลย หัวเราะ 
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แยกอันน้ีออกแล้วจิตใจสงบไม่วุ่นวายนัก โรคภัย 

ไข้เจ็บก็ไม่รุนแรง แม้ โรคจะรุนแรงรวดเร็วนะ

มันจะเป็นธรรมดาๆ จิตใจก็มีกำาลังขึ้นเรื่อย  

ดีไม่ดีต้านทานโรคได้ ถ้าถึงขั้นแก่กล้าของ

ธรรมะต้านทานกันได้เกือบไม่จำาเป็น เร่งทาง

ด้านจิตใจกระปรี้กระเปร่า…”

ทรงชอบฟังองค์หลวงต�

เทศน์อบรมพระ

“...ท่านภาวนาดีอยู่นะ เทปรู้สึกจะได้ไป

หลายม้วนเหมือนกัน พระท่านให้ ท่านขอเองนะ

ท่านอยากได้เทป ว่าง้ัน เราก็ให้พระให้หลายข้ัน

ของธรรม ต้ังแต่ข้ันพ้ืนๆ ข้ันสูง ถึงข้ันสูงสุดเลย 

ท่านบอกว่าท่านฟังเทปทุกคืน น่ังภาวนาก็เปิดเทป

ไว้ เหมือนว่าฟังเทศน์ท่านพ่อ ท่านพ่อเทศน์ให้ฟัง

ก็น่ังภาวนาฟัง รู้สึกว่าเพลิน

บทสุดท้ายท่านมาชอบกัณฑ์เทศน์สอนพระ 

เป็นอย่างนั้นนะ เทศน์ทั่วๆ ไปท่านก็ชอบ แต่ 

ที่ชอบมากที่สุดคือเทศน์สอนพระ แสดงว่าจิต

ทางด้านจิตตภาวนามันเข้ากันได้แล้ว จึงฟัง

เทศน์ธรรมะข้ันเทศน์สอนพระได้ ท่าน

บอกว่าอยากฟังแต่เทศน์สอนพระ มัน

ถึงใจดี ท่านว่าง้ัน ท่านพูดตรงๆ กับเรา 

เราก็เหมือนพ่อกับลูกมาหากัน แบบพ่อ

กับลูกเลย กิริยากษัตริย์อะไรไม่มี แบบ

พ่อกับลูกพูดกัน เราก็เลยถาม แล้วเทศน์กัณฑ์

ต่างๆ ธรรมะมีหลายข้ันหลายภูมิท่ีได้ไป แล้ว

กัณฑ์ไหนท่ีชอบมากกว่ากัน ท่านบอกว่าเทศน์

สอนพระ มันถึงใจดี เทศน์สอนพระวัดป่าบ้านตาด 

มีแต่เน้นหนักๆ ธรรมะข้ันสูงท้ังน้ัน เรียกว่า 

แกงหม้อเล็กแกงหม้อจ๋ิว เทศน์สอนพระ

เทศน์ท่ัวๆ ไปก็เป็นอีกแบบหน่ึง ถ้าเทศน์

สอนพระมีแต่ธรรมะข้ันแกงหม้อเล็กหม้อจ๋ิว 

ตลอด พุ่งๆ เลย สุดท้ายท่านมาชอบเทศน์สอน

พระ ว่าง้ันนะ มันถึงใจดี แสดงว่าจิตน้ีมันเข้ากัน

แล้ว พอว่าอย่างน้ันเราเข้าใจทันที ภูมิจิตจะเข้า

ธรรมะข้ันใดๆ แสดงออกมารู้ทันทีเลย แสดงว่า

จิตน้ีหนักเข้าทางด้านภาวนา ธรรมะข้ันสูงเท่าไร

ย่ิงเข้ากันดีๆ ในด้านภาวนา ผู้ไม่เคยบางทีก็ยัง 

ไม่เข้าใจนะ เทศน์ธรรมะข้ันสูงน้ียังไม่ค่อยเข้าใจ 

พอเข้าใจแล้วทีน้ี ไม่อยากฟังเทศน์ไหนแหละ  

อยากฟังต้ังแต่เทศน์ธรรมะข้ันสูงๆ จิตตภาวนา

พุ่งๆ เทศน์ธรรมะล้วนๆ ธรรมะเพื่อมรรคเพื่อผล

จริงๆ ไม่ได้เหมือนเทศน์ท่ัวๆ ไป เทศน์ท่ัวๆ ไป 

แกงหม้อใหญ่น้ีก็ไปสะเปะสะปะอย่างน้ันแหละ  

พอมาแกงหม้อเล็กหม้อจ๋ิวน้ีพุ่งเลยนะ…”

ตัวอย่างซีดีพระธรรมเทศนาองค์หลวงตา

สอนฟ้�หญิงฯ “ธรรมโอสถ”

“...ฟ้าหญิงเล็กท่านก็เสด็จมาเยี่ยม ๒ หน 

ท่านไม่สบายเป็นโรคหลายชนิด เราก็ถวายธรรม 

ท่าน ให้ท่านแยกส่วนแบ่งส่วน ก็รู้สึกว่าท่าน

ปฏิบัติได้ดีนะ วันเราไปจากที่นี่ท่านโทรศัพท์ 

สวนทางมาท่านจะเสด็จมานี่ เราบอกว่ามา

กรุงเทพฯแล้ว กำาหนด ๓ วันว่างวันไหนท่านจะ

มาท่านบอก มารับกันที่นั่น ดูเหมือน วันที่ ๖ วัน

เสารแ์ละประมาณวนัที ่๑๐ ทา่นเสดจ็มาอกี พระ

อาการท่านดีขึ้นเยอะ ทางด้านจิตใจดี ท่านเอา

จริงเอาจัง ยาเกือบไม่จำาเป็น ท่านได้ธรรมโอสถ 

ไปบอกยาฟ้าหญิงเล็กท่านสนพระทัยมาก 

ท่านเป็นคนจริงจังอยู่นะ ทำาอะไรทำาจริง เวลา

เชื่อ เชื่อจริง เคารพจริง ฉลาด เวลานี้ท่าน 

กำาลังหมุนเข้าทางธรรมะ เราก็สอนเน้นหนัก

ทางหลักใจ เรื่องหยูกเรื่องยาเรื่องอะไร เหล่านี้

ให้ยกให้หมอเขาให้หมด เราอย่าไปเป็นกังวล 

อย่าไปเป็นหมอแทรกกับหมอนะ เราให้เป็นเรา

ให้เป็นหมอรักษาใจของเราให้ดีด้วยด้านธรรมะ

นะ ส่วนโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงให้มอบให้หมอ 

เขาให้หมด เราอย่าไปเป็นกังวล

เรื่องของหมอเขาเรียนวิชามาแล้วในการ

รักษาโรค เราอย่าไปเป็นหมอแทรกเขาให้เป็น

กังวลแก่ใจเรา ให้เราเป็นหมอรักษาตัวของเรา 

ใจของเราให้ดี ให้แยกประเภทกันออกให้ได้ ถ้า 
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ฟ้�หญิงฯ คิดถึงเมืองไทย 

“...(ช่วงปลายปี ๒๕๓๘) ฟ้าหญิงเล็ก

ท่านสนใจทางด้านจิตตภาวนามาก ว่าไปเมืองนอก 

อดคิดถึงเมืองไทยไม่ได้ทั้งๆ ที่เมืองไทยเป็น

เมืองของเราและเราก็ไปเท่ียวช่ัวคราว ยังคิดถึง 

เมืองไทย น่ันเป็นอุบายอันหน่ึงสำาคัญอยู่นะ  

คือไปท่ีไหน ดูอะไร น้ีไม่ได้เป็นแบบของเมืองไทย  

เป็นแบบอะไรพูดไม่ถูก แบบอิสระจนเกินเน้ือ

เกินตัว เมืองไทยเรายังมีกฎมีระเบียบศีลธรรม

ติดตัว มองดูน่าดู อันน้ันอะไรก็ไม่รู้ เลยคิดถึง

เมืองไทยทั้งที่ ไปชั่วคราวเท่านั้นยังอดคิดถึง

เมืองไทยไม่ได้ เม่ือเห็นส่ิงเหล่าน้ีแสลงกัน 

กับเมืองไทยเรามาก แต่เมืองไทยเราอย่าลืมตัวนะ  

ทรงเข้าร่วมประชุม ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

ท่านยกยอบ้างเท่าน้ัน เป็นบ้ากันแล้วเมืองไทยเรา  

เลยไปคว้าเอาของเมืองนอกมาแต่งตัวเป็น

เหมือนลิง จะไม่นุ่งซิ่นนุ่งผ้า เอามาจากเมือง

นอกนะนี่นิสัยลิงนิสัยสัตว์ ไม่มีกฎมีระเบียบ 

อันดีงาม ท่านไปท่านยังได้พิจารณา ไปสองสามวัน 

ไม่เห็นนานอะไรนักก็ยังอดคิดถึงเมืองไทยไม่ได้ 

เ ม่ือเห็นส่ิง ท้ังหลายท่ีเ ข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ 

ไมเ่จรญิหเูจรญิตา เลยอดคดิถงึเมอืงไทยไมไ่ด ้.. 

ฟ้าหญิงเล็กท่านสนใจภาวนาดี เราก็ได้

สอนภาวนาให้ พูดแปลก ที่ว่าไปเมืองนอกยัง

คิดถึงเมืองไทยทั้งๆ ที่ก็ไปชั่วกาลชั่วเวลา แต่

อดคิดถึงเมืองไทยไม่ได้ ไปดูสภาพแล้วมันดิ้น

มันดีดมันอะไร แบบผิวๆเผินๆหาหลักหาเกณฑ์

ไม่ได้ น่าฟังเป็นความจริงอย่างนั้นด้วย ไม่มี

สอนฟ้�หญิงฯ แบบกันเอง 

ไม่สอนแบบกษัตริย์

“...ฟ้าหญิงฯ ได้ โทรฯ มาน่ีว่าจะมา เราโทรฯ

ตอบไปว่า จะไปเองเราไม่ให้ท่านมา บางทีอยู่ใน

โรงพยาบาลด้วย เราไม่ให้มาเราไปเอง วันเรา

ไปกรุงเทพฯ โทรศัพท์สวนมาว่าจะมาที่นี่ ก็พอดี

ทางนี้บอกว่า ท่านไปกรุงเทพฯ แล้ว เราไปพักที่

กรุงเทพฯ ได้ไปเย่ียมท่าน ๒ หน ก็ดีข้ึนเยอะนะ

ทางด้านจิตใจ เพราะสอนเป็นกันเองนี่นะ สอน

อยา่งเด็ดเฉยีบขาดเลยสอนแบบกนัเอง คือสอน

แบบกษัตริย์ไม่ได้ เพราะกเิลสมนัไมไ่ดถ้อืวา่ เป็น

กษัตริย์นี่นะ มันตีได้ทั้งนั้น

เราสอนเราจะสอนเห็นแก่กษัตริย์ ไม่ได้ 

ตอ้งเหน็แกกิ่เลสฟดักเิลสเลย เอาอยา่งหนกั บอก

เรื่องหยูกเรื่องยาเรื่องหมออย่าไปกังวลกับเขา  

หมอเขาเรียนวิชามาเต็มภูมิแล้ว วิชาทุกอย่าง 

เต็มภูมิของหมอแล้ว มอบให้หมอเรื่องร่างกาย  

แต่เ ร่ืองจิตใจมอบให้ เราเป็นผู้ปฏิบัติเอง  

อยา่ไปยุง่กบัเขาอย่าเป็นกงัวล เราว่างี ้ตอนกลับ

ไปฟังว่าเกือบจะไม่แตะยาเลยว่างั้น ไปใหญ่เลย

คือไม่สนใจกับยาเลย ใส่ใหญ่คึกคัก สามส่ีวัน

เสด็จมาอีก ก่อนที่จะเสด็จไปเมืองนอก…”
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เราเรียกฟ้าหญิงฯ คือท่านเป็นลูกบุญธรรม 

ของเรา พ่อกับลูกพูดกัน ฟ้าหญิงฯ เป็นลูก  

ลูกทูลกระหม่อมหญิง ลูกอย่างนั้นแหละ .. ท่าน

มาบำาเพ็ญกองการกุศล ความคิดความอ่าน 

ความปรุงตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพฯ ออกมาเป็น

ความคิดท่ีเป็นกุศล ล้วนๆ ตลอดมา และความคิด 

อันนี้ก็จะกระจายไปตลอดเวลา จนกระทั่งเสด็จ

ถึงพระนคร ท่านสร้างบุญสร้างกุศลในมโน

คือในใจตลอดมา จิตนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลอย่าง

มากตลอดมา เราขออนุโมทนาสาธุการกับท่าน 

ท่านเป็นผู้นำา ด้ายมาเย็บต้องอาศัยเข็ม เข็ม 

เป็นผู้นำา ด้ายมาเย็บเดินตามๆ อย่างเขาเย็บผ้า

น่ันละ ด้ายมาเย็บว่ิงตามเข็มๆ น่ันละ ..

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ  ท่านถวายตัวเป็น 

ลูกบุญธรรม เวลาเราพูดกับท่านเราก็พูดแบบ

พ่อกับลูกเลย ท่านพูดกับเราก็แบบเดียวกัน  

แบบพ่อกับลูก ท่านลงใจเต็มที่ .. จึงพูดใน 

ฐานะพ่อกับลูก ว่าฟ้าหญิงฯ ไปเลย ว่าไปอย่าง 

นั้นเลย คนอื่นจะฟังยังไงก็ตาม เราฟังเข้าใจ 

ระหว่างพ่อกับลูกเป็นที่พอใจ เป็นคติของท่าน 

ทั้งหลายได้อย่างดีละวันนี้ .. ท่านได้เสด็จมา 

เยี่ยมบ่อยๆ นะ ท่านเสด็จมาตามพระอัธยาศัย 

ของท่านแหละ ท่านอยากมาเมื่อไรท่านก็มา  

เพราะท่านถือว่าหลวงตานี้เป็นพ่อบุญธรรม 

ของท่าน หลวงตาก็ถือท่านก่อนที่ท่านจะ 

ถวายตัวเป็นลูกแล้วว่าลูกบุญธรรมมาแล้ว

เหมือนกันนะ เพราะฉะน้ันจึงเข้ากันได้อย่างน้ัน

เหมาะสม พ่อกับลูกมาหากันเมื่อไรก็มาได้ 

เป็นไรไป เหมือนอย่างพ่อแม่กับลูกของพี่น้อง 

ทั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันนั้นแหละ...”

หลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นละ แล้วก็ต่างคนต่าง

ดิ้นต่างดีดหาที่หลบหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะ คือ

ไม่มีธรรม มันดิ้นมันดีดตามประสาของมันที่ 

กิเลสฟัดเหวี่ยงไปไม่ใช่ธรรมฟัดเหวี่ยง ธรรม

ฟัดเหว่ียง ลงท่ีสงบร่มเย็น ถ้ากิเลสฟัดเหวี่ยง

แล้วเอาให้แตกกระจายไปเลย…”

ทรงถว�ยพระองค์เป็นลูกบุญธรรม

 

“...ฟ้าหญิงฯ นิมนต์เราไปเยี่ยม ไม่นานก็

ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ พออันดับที่สองถวายตัว

เป็นลูก ฟ้าหญิงเล็กนะ .. ท่านถวายองค์ท่าน

เป็นลูกบุญธรรม .. คราวป่วยอยู่โรงพยาบาล

กรุงเทพ เราลงมากรุงเทพฯ ก็ไปเยี่ยม ป่วยอยู่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ไป ไปแทนที่จะพูดเรื่อง

หมอเรื่องยาไม่พูด มีแต่จะมาวัดป่าบ้านตาด 

ท่าเดียว นั่นท่านถวายตัวเป็นลูกบุญธรรม 

ก่อนหน้านั้นแล้ว แต่เราจำาไม่ได้ ต่อจากนั้นมา 

ก็พัวพันมาตลอดเลย โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ท่านประชวรไปอยู่ที่นั่น เราก็ ไ ด้ ไปเ ย่ียม  

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เราก็ไปจากอุดรฯ ไปเย่ียม ..

ทรงพักภ�วน�ที่วัด

เป็นตัวอย่�งอันดีง�ม

“...ฟ้าหญิงฯ  ท่านเสด็จมาพักค้างที่ 

วัดป่าบ้านตาด ท่านเสด็จมาบ่อย มาทีแรก

เอาของมาพะรุงพะรังเอามาถวาย เราก็ว่า 

‘เอามาหาอะไร ลูกมาเย่ียมพ่อมาแต่ตัวจะ

เป็นอะไร?’ ต้ังแต่น้ันจึงไม่เอาอะไรมา ไม่ให้

เอาอะไรมา เดินเข้ามา ลูกไปหาพ่อ พ่อไปหาลูก 

เหมือนกัน เราไม่ได้พูดธรรมดา ดุด้วย ..

(อีกคราวหน่ึง) วันน้ีเป็นวันมหามงคล

สำาหรับวัดป่าบ้านตาดของเรา พี่น้องชาวอุดรฯ  

หรือชาวจังหวัดไหนๆ ได้มาชมพระบารมีของ



737

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ ท่านเสด็จมา ท่านก็

เสด็จมาฟังอรรถฟังธรรมอบรมศีลธรรมเข้า

ภายในพระทัยนั้นแหละ เป็นตัวอย่างอันดีของ

พวกเราทั้งหลาย ผู้ ใหญ่ดีเด็กก็ค่อยดีไปตาม 

เด็กก็ดีไปตาม ไม่ว่าหน่วยงานต่างๆ หน่วยไหน

ก็ตามผู้ ใหญ่เป็นสำาคัญยิ่งกว่าผู้น้อย ถ้าผู้ ใหญ่

พาดีผู้น้อยอาจหาญไปทำาความช่ัวช้าลามก 

มันอายนะ ถ้าไม่ใช่มนุษย์หน้าด้าน ผู้ใหญ่พากัน 

ทำาดีพวกผู้น้อยไปทำาช่ัวช้าลามกต่อหน้าต่อตา

ผู้ ใหญ่ เลวมากที่สุดเลย ผู้ ใหญ่จึงเป็นผู้นำา

สำาคัญผู้หนึ่งๆ ..

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ท่านเสด็จมา .. เสาะ

แสวงหาคุณงามความดี กราบอรรถกราบธรรม

บำาเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตใจให้มีความสง่างาม ก็เป็น

คติตัวอย่างแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาได้เห็น

ได้ยินได้ฟังกับท่าน แล้ววันนี้ เป็นมหามงคล 

วันนี้  ให้พากันยึด ท่านอุตส่าห์พยายาม 

กรุงเทพฯ กับนี้ ใกล้เมื่อไร ไกลแสนไกล ถ้าเป็น

รถก็ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป เครื่องบินก็เป็นชั่วโมงกว่า

จะมาถึง ก่อนจะมาถึงต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัว

เป็นความกังวลวุ่นวาย เป็นความทุกข์ไม่น้อย 

มาถึงแล้วก็ได้ฟังอรรถฟังธรรมไปเป็นคติเครื่อง

เตือนใจ ซักฟอกจิตใจของตนให้มีความสงบ

ร่มเย็น ..

ท่านอุตส่าห์เสด็จมา ท่านอยู่กรุงเทพฯ  

มีความผาสุกสำาราญบานพระทัยขนาดไหน 

ภาวนาก็เก่ง ท่านยังอุตส่าห์มา วันนี้ก็มานอน 

อยู่นี้ฟังเสียงไก่ขัน ฟังเสียงไอ้ปุ๊กกี้มันเห่า 

มันหอน มันไปปีนท่านนะ เออ ไอ้ปุกก้ีมันของเล่น 

เมื่อไรไอ้ปุกกี้เรา มันนึกว่าเจ้าของเดิมของมัน

คือ พรสวรรค์เป็นเจ้าของเดิม พอดีท่านเสด็จ

ข้ึนมาก็มากุฏิหลังนั้น ไอ้ปุ๊กกี้เห็นกระโดดข้ึนไป

พระตำาหนกัฟ้าหญงิฯ และหอ้งน้ำาส่วนพระองค์

ภายในบริเวณวัดป่าบ้านตาด

มองนั้นมองนี้สุดท้ายก็ปีนท่านนะ หากปีนไม่

เต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนทั้งระวัง คือไม่แน่ใจนัก นี่

เห็นไหมท่านยังอุตส่าห์มาน่ี ท่านมาบำาเพ็ญ

ภาวนา วันนี้ก็ทราบว่าท่านจะประทับค้างที่น่ี

ก่อน แล้วตอนบ่ายก็อาจจะเข้าไปสนทนา

ธรรมะกัน นี่พี่น้องทั้งหลายนับว่ามีวาสนา

บารมี แล้วท่านเสด็จมาก็มาส่งเสริมวาสนา

บารมีของพี่น้องทั้งหลายให้มีกำาลังใจบำาเพ็ญ

คุณงามความดี ปฏิบัติต่อตนเองและส่วนรวม

ให้เป็นมหามงคลแก่ชาติของเรา...”

แม้หน�วก็เสด็จม�วัด

“...ท่านหนาวหรือไม่หนาว นู่นน่ะเสด็จมา 

ตอนตี ๔ ตี ๕ ซึ่งกำาลังหนาวจัด พวกเรายัง

นอนไม่ตื่นกัน ท่านเสด็จมานี้ นั่นละความพอใจ 

ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าความพอใจแล้วส่ิงน้ันเป็น

ฤทธ์ิเป็นเดชขึ้นมา กำาลังวังชาทุกด้านทุกทาง 

มีมาพร้อมกัน ไม่ว่าทางช่ัวทางดี ทางช่ัวถ้ามี

กำาลังใจแล้วพินาศ ทำาโลกให้พินาศได้ กำาลังใจ

ทางด้านธรรมะถ้ามีสำาหรับผู้ปฏิบัติธรรมน้ี เมื่อ

ใจมีกำาลังมากเท่าไรกิเลสก็พังได้ สำาคัญท่ีกำาลังใจ 

ถ้าใจไม่มีกำาลังทำาอะไรก็ไม่ค่อยเป็นผล

เท่าที่ควร เพราะกำาลังอยู่ที่ ใจ ความอ่อนแอ 
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อยู่ ท่ี ใจ ความเข้มแข็งอยู่ที่ ใจ เพราะฉะนั้น 

การได้ยินได้ฟังในทางที่ดี เช่น เสียงอรรถเสียง

ธรรม จึงเป็นกำาลังใจอันใหญ่หลวงที่จะทำา

ประโยชน์มหาศาลแก่เราได้ โดยไม่ต้องสงสัย  

คิดดูทูลกระหม่อมฯ ท่านอยู่กรุงเทพฯ นู่นน่ะ  

ท่านยังอุตส่าห์เสด็จมาก็ด้วยอรรถด้วยธรรม  

เพราะกำาลังใจเหมือนกัน ท่านสนพระทัยในการ 

ภาวนา เร่ืองภาวนาท่านเอาจริงเอาจัง ท่าน 

อุตส่าห์เสด็จมาทั้งที่หนาว ก็เป็นมงคลแก่พี่น้อง 

ชาวอดุรฯ ของเรา มาสดบัธรรมแล้วไปประพฤต ิ

ปฏิบัติกำาจัดสิ่งที่ ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจ 

เพราะสิ่งนี้มันอยู่ได้ทุกหัวใจ ทั้งสัตว์ทั้งบุคคล ..

หลวงตา วันนี้จะเสด็จมาค้างหรือจะ 

  เสด็จกลับ 

เจ้าฟ้าหญิงฯ ไม่ได้ค้างเจ้าค่ะ เดี๋ยวลูกบิน 

  กลับเลยเจ้าค่ะ 

หลวงตา  จะเสด็จกลับตอนไหน 

เจ้าฟ้าหญิงฯ ตอนกลางวันเจ้าค่ะ

หลวงตา  เป็นยังไงฟังเทศน์ เทศน์ ให้ 

  พวกนี้ฟัง เหอ 

เจ้าฟ้าหญิงฯ  สนุกดีเจ้าค่ะ

หลวงตา  ไม่ได้เทศน์ ให้ทูลกระหม่อมฯ  

  ฟังนะ เทศน์ให้พวกน้ีฟังต่างหาก

(เจ้าฟ้าหญิงฯ ‘ราว สัปดาห์หน้าลูกจะ

ขึ้นมาอีกเจ้าค่ะ’) ‘อ๋อ สัปดาห์หน้าถึงจะมา 

แล้วการภาวนาล่ะ สัปดาห์หน้าถึงจะภาวนา 

หนหนึง่เหรอ’ (เจา้ฟา้หญงิฯ ‘ไม่ใชเ่จา้คะ่’) ‘เหรอ  

สัปดาห์หน้าถึงจะภาวนาหนหน่ึง’ (เจ้าฟ้าหญิงฯ  

‘ภาวนาทุกคืนเจ้าค่ะ’) ‘เออ ต้องอย่างนั้นซิ จะ

ไปคอยหาสัปดาห์น้ันสัปดาห์น้ีอะไร’ (หัวเราะ)...”

ทรงทำ�บุญวันประสูติ

“...ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

เสด็จมาบำาเพ็ญกุศลในวันน้ี ซึ่งเป็นวันคล้าย

กับวันประสูติของท่าน มีบุญกุศลเป็นสิริมงคล

สำาหรับวันเกิดทุกท่านทุกคน อย่าลืมวันเกิด 

ของตน เกิดมาเพราะอะไร เกิดมาเพราะบุญ

เพราะกรรมของเรา เราจะตกแต่ง ให้เกิดเอา

ตามความต้องการไม่ได้ ต้องการด้วยอำานาจ

แห่งบุญแห่งกรรมทั้งน้ัน วันน้ีท่านมาบำาเพ็ญ

กุศล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่าน ที่มา

บำาเพ็ญกองการกุศลนับว่าเป็นมงคลอย่างมาก

ทีเดียว ให้พี่น้องทั้งหลายระลึกจำาเอาไว้เป็นคติ

ตัวอย่างอันดีงามต่อไป ..

ท่านอุตส่าห์มา มาก็มาฟังอรรถฟังธรรม

จากครูจากอาจารย์ แล้วไปส่งเสริมบารมีของตน 

ให้สูงส่งยิ่งขึ้น น่ัน เพราะความไม่ลืมตัว ถ้า

ลืมตัวว่าเป็นใหญ่เท่าไรก็ลืมตัวเรื่อยๆ แล้ว  

นี่เรียกว่าเป็นน้อยลงมาโดยลำาดับ เป็นใหญ่ 

ไม่ลืมตัว มีศีลมีธรรมเข้าประดับแล้วก็ยิ่ง

สวยงามสง่าผ่าเผยทั้งชาตินี้และชาติหน้า  

นั่นเรียกว่าคนไม่ลืมตัว วันนี้ท่านเสด็จมาพักที่นี่

คนืหนึง่ มาโปรดพวกพีน่อ้งชาวอดุรฯ เรา นานๆ 

ท่านจะได้เสด็จมาทีหนึ่ง เมื่อวานท่านก็เสด็จมา 

เจ้าฟ้าหญิงฯ งั้น ลูกลาท่านพ่อเลย

หลวงตา  เออไปๆ สวัสดีนะ ให้หาย 

  โรคหายภัยทุกอย่าง ให้  

  ระลึกตามที่ถวายแล้วจะไม่มี 

  อะไรละ ..

(อีกคราวหน่ึง) เห็นไหมล่ะ ต้ังแต่ทูลกระหม่อม  

ฟ้าหญิงฯ ท่านยังอุตส่าห์เสด็จมา มาก็เพื่ออรรถ 

เพื่อธรรม ไม่มีอะไรสูงส่งยิ่งกว่าธรรมในโลก

นี้ ท่านอุตส่าห์เสด็จมาบำาเพ็ญ หนาวก็ยอมรับ

ว่าหนาวเหมือนเรานี่แหละ แต่ใจของท่านไม่

ได้หนาว อบอุ่นด้วยอรรถด้วยธรรม ท่านเสด็จ

มาก็เป็นคติตัวอย่างอันดีงามของบรรดาพ่ีน้อง 

ทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา ให้นำาไปปฏิบัติ  

เป็นผู้ ใหญ่มีคุณธรรมดีเท่าไรยิ่งเป็นที่เทิดทูน 

ของผู้น้อยๆ และทั่วโลก ถ้าเป็นผู้ ใหญ่ ใหญ่ด้วย

ทิฐิมานะ ใหญ่ด้วยความชั่วช้าลามกนี้ ไปที่ไหน

ใครก็รังเกียจ อย่างคนชั่วหรือผู้มีอำานาจมาก 

อำานาจมากไปใช้ ในทางที่ผิดก็เกิดความเสียหาย 

และประชาชนรังเกียจทั่วประเทศเขตแดน ..

ทูลกระหม่อมฯ ท่านยังอุตส่าห์มาเยี่ยม 

ท่านประทับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นใจ

ของคนทั้งชาติท่านยังอุตส่าห์เสด็จมานี่ มาเพื่อ 

อรรถเพ่ือธรรม จิตตภาวนาเป็นของสำาคัญ 

ท่านมาด้วยอรรถด้วยธรรม ท่านไม่ได้มาด้วย

คำาว่ายศถาบรรดาศักดิ์ ท่านพอแล้วทุกอย่าง 

ทุกอย่างท่านพอหมดแล้วทางโลกทางสงสาร 

ท่านอุตส่าห์พยายามหาอรรถหาธรรม ให้พอ

ภายในพระทัยท่าน เพ่ือจะมีความสุขความ

เจริญไปโดยลำาดับลำาดา เราควรตามเสด็จ

ท่านด้วยการรักใคร่ใฝ่ธรรม อุตส่าห์พยายาม 

ทำาคุณงามความดีนะ

เสด็จมาบำาเพ็ญพระกุศลกับองค์หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด หลายต่อหลายวาระ
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วันนี้ท่านก็จะได้เสด็จกลับไปทำาธุระหน้าที่อะไร

ของทา่น พวกเราก็ได้อนโุมทนาสาธกุารชมบารมี

ของท่าน ในวันท่ีทา่นเสดจ็มา แล้วให้ไปประกอบ

ความดีงามทั้งหลายใส่หัวใจตนเองนะ...”

ทรงสนพระทัยเรื่องก�รภ�วน�

“...ท่านเป็นนักภาวนา นี่ละผู้ ใหญ่ยิ่งมี

อรรถมีธรรมภายในใจ ยิ่งเป็นที่สง่างามเป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรอันหนาแน่นมั่นคง ไปที่ ไหน 

ชุ่มเย็นเป็นสุขไปหมดด้วยกัน ทั่วหน้ากัน นั่น 

ท่านมีอรรถมีธรรมท่านภาวนา พวกเราอย่ามา

อวดตัวเลยว่า ลูกศิษย์หลวงตาบัว อยู่ในครัวนี้

เป็นร้อยกว่าหรือไง ถามใคร มาอะไร มาภาวนาๆ  

มันไม่มีคนสอดถามเข้าไปว่า มาภาวนาหรือมาหา

ที่นอนนะ ว่ายังไง ถ้าไปอย่างนั้นมันก็ตอบยาก

นะ จะว่ายังไง

นี่ท่านเอาจริงเอาจัง ท่านภาวนาของท่าน 

เราให้ถือเป็นคติตัวอย่าง วันนี้เป็นมหามงคล 

แก่พ่ีน้องชาวไทย เฉพาะอย่างยิ่งชาวอุดรฯ 

และวัดป่าบ้านตาด บรรดาพี่น้องทั้งหลายมา 

ก็ได้มาชมพระบารมีของท่าน ในเช้าวันนี้ท่าน

มาอย่างปุบปับเลย ถ้าเป็นนักมวยก็ ไม่ต้อง

ยกครู ต่อยเลยๆ นี่ท่านไม่ยกครู จนกระทั่ง 

หลวงตาบัวหลบไม่ทันวันนี้ มาเจอกันตรงนี้เลย

ละ ‘เหอ มาเหรอ’ เท่านั้นละ ก็มันไม่มีทางตอบ

หลบไม่ทัน เหอ มาเหรอเท่านั้นเอง ท่านมาถึง

กอ่นเราแลว้นะ พอดทีา่นมาถงึนีเ้รากเ็ขา้มาพอด ี

ก็มาทราบเอาตรงนี้ 

นี่ละเวลาท่านจะเสด็จมาท่านก็เสด็จมา 

เวลานี้อยู่ทางปราจีนฯ ก็มีที่ประทับบำาเพ็ญ

ภาวนาของท่าน เรียกว่า วัดอะไร เกษียรใหญ่

หรืออะไรทางโน้น ท่านเคยไปภาวนาบ่อยๆ  

จากโน้นท่านก็มาที่นี่ จากที่นี่ท่านก็ ไปวัดนั้น 

ท่านไปทางโน้นท่านไปอยู่นานๆ ภาวนาจริงๆ 

จังๆ นี้ ไปประทับภาวนาอยู่นั้น เป็นหลายๆ วัน 

ท่านถึงได้เสด็จกลับ มาทางนี้ท่านมาไม่ได้นาน

นักละ ท่านมาเป็นรายการก็ยังเป็นมหามงคล

แก่พี่น้องทั้งหลายเราอยู่ไม่น้อยนะ ท่านมา 

ภาวนา ท่านมาหาครูบาอาจารย์ มาหาศีล 

หาธรรม กราบไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ในสถานที่นี่ ..

(อีกคราวหนึ่ง) ฟ้าหญิงฯ ท่านมาคุย 

ธรรมะรวมเวลาแล้วได้ชั่วโมงกว่านะ ชั่วโมง  

๑๐ นาที พอมาน่ังปั๊บมีแต่เรื่องธรรมล้วน เอา

เทปมาอัดไว้เลย ท่านมาถึงน่ียังไม่ถึง ๔ โมง 

(บ่าย) ขาดอยู่ ๑๒ นาที เราดูนาฬิกา ตอนเลิก

กันก็ ๕ โมงกว่า มีแต่คุยธรรมะล้วน ไม่มีเรื่องใดมา 

เจอืปนเลยเมื่อวานนี ้พดูธรรมะเรื่องจติตภาวนา

และธรรมะภาคทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการปฏิบัติ ท่าน

สนพระทัยมาก ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆ 

ด้านจิตตภาวนาท่านสนพระทัยมาก น่ังภาวนา

ทุกคืนเลย

ฟ้าหญิงฯ ท่านก็มาถึง ๒ วัน ตอนเช้า 

ดูไม่สบายในธาตุขันธ์ เช้าวานน้ีเลยมาไม่ได้  

ตอนเย็นเมื่อวานนี้ค่อยมา มาก็พูดแต่ธรรมะ 

ลว้นๆ มาถงึปับ๊น่ังปุบ๊ก็พดูธรรมะล้วนๆ ขึน้ตลอด

จนกระทั่งจบ อัดเทปไว้ ชั่วโมงกว่า อัดเทปไว้

หมดเมื่อวานนี้ พูดธรรมะทางด้านจิตตภาวนา

ล้วนๆ เลย เพราะท่านสนพระทัยในเรื่องการ

ภาวนามาก เวลานี้รู้สึกว่าเข้มข้นเข้าโดยลำาดับ 

..ท่านรู้สึกจะลงใจในธรรมะฝ่ายกรรมฐานมาก 

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงฯ ลงใจทางธรรมะภาค

ปฏิบัติมากทีเดียว ..

เสด็จไปทรงเป็นประธานบำาเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

ทรงถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมในโอกาสต่างๆ เสมอ
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วันนี้ฟ้าหญิงฯ ท่านจะประทับค้างที่นี่ ..  

ท่านก็จะมาพักค้างคืนหนึ่ง มาก็พูดธรรมะละ  

ฟ้าหญิงฯ ท่านชอบภาวนา อยู่ที่กรุงเทพฯ  

ท่านอยู่ปทุมฯ นะ ท่านอยู่พระตำาหนักปทุมธานี 

เราก็เคยไป ท่านนิมนต์ไปทีแรก วางฤกษ์วางเถา 

อะไรปลูกสร้างบ้าน จากนั้นมาแล้วดูว่าได้ ไป

อีกหนหนึ่งหรือไงนะ ที่ปทุมธานี ท่านไม่ได้พัก

อยู่ ในพระราชวังสวนจิตรฯ ท่านประทับอยู่ที่

ปทุมธานี .. 

ท่านบำาเพ็ญอยู่ในพระราชวัง  พระราชวัง

นั้นมีอรรถมีธรรม มีบุญมีกุศล ดีไม่ดีเทวบุตร

เทวดามาอารักขาท่าน ใครมีศีลมีธรรมแล้ว 

เทวดาตามท่ีท่านพูดไว้ ในธรรมว่า เทวดานี้อยู่

ห่างจากมนุษย์ตั้งโยชน์หนึ่ง กลิ่นมนุษย์นี้ฉุน  

ไม่หอมหวนชวนชม เทวดาจึงรังเกียจ ไม่ค่อย

เข้ามาเก่ียวข้องกับมนุษย์ เพราะมนุษย์น้ีกล่ินฉุน 

ไปด้วยอำานาจแห่งความโลภ ความโกรธ ราคะ

ตัณหา ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร 

ซึ่งกันและกัน นี้เรียกว่าเต็มอยู่กับมนุษย์ จึง

เป็นเรื่องสกปรก มนุษย์ทั้งคน เป็นภาชนะ

สำาหรับความสกปรกของกิเลสที่มันทุ่มลงมาๆ  

ตลอดเวลา หาความสุขความสบายไม่ได้ ..

(อีกคราวหน่ึง) ท่านจะมาเรื่อยๆ คร้ังก่อน 

มาบวกกันกับเรื่องอื่นบ้าง คือภาวนาบวกกับ 

เรื่องอื่น มาคราวนี้มีแต่เรื่องภาวนาล้วนๆ มาก็ 

เล่าเรื่องภาวนาให้ฟัง ท่านภาวนาเอาจริง 

เอาจังมาก ไม่มีลดมีละ งานการขนาดไหนถึง

เวลาที่จะเอา ต้องถือเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ปล่อยหมดเลย ภาวนาไม่หยุด เก่งนะ ทำาทุกวัน

ภาวนา ทุกอย่างในเรื่องด้านธรรมะ ถึงเวลา

ของท่าน ปล่อยงานหมดแล้วท่านจะเข้าหา 

ทางด้านธรรมะล้วนๆ เลย น่ันจริงจังอย่างง้ันนะ  

ฟังซิ นี่ละทำาอะไรให้มีจริงมีจัง ถึงทำาวาระไหน

ให้เป็นไปเลยๆ มันก็เป็นผลขึ้นมา 

อย่างทูลกระหม่อมฯ พูดเมื่อวานนี้น่า

ฟัง มานี้ก็ต้ังหน้ามาโดยเฉพาะ มาเรื่องภาวนา  

เวลาจะไปนี้ยังบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาอีก แต่

จะมาก็จะต้องโทรฯ มาถามดูเสียก่อน ว่าเราอยู่

หรือไม่อยู่ เพราะเราไม่ค่อยแน่นอนนัก เดี๋ยว

ไปนั้นไปนี้ .. เราไม่แน่เรื่องการอยู่การไปเอา

ความแน่นอนไม่ได้ แต่ท่านก็บอกไว้ว่าท่านจะ

มาอาทิตย์หน้า มาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ .. ท่าน

ภาวนาดีนะ  ในใจภาวนาดี  ท่านนิมนต์เราไป

พระตำาหนักที่ปทุมธานี เราไปให้หนหนึ่งหรือ

สองหน บริเวณทำาเลภาวนาดี ท่านเสด็จมาบ่อย

แหละที่นี่...”

ทรงเป็นประธ�นง�นช่วยช�ติ

หล�ยว�ระ ทรงนั่งภ�วน�ฟังธรรม

“...วันนี้จะมอบทองคำาเวลา ๑๑ นาฬิกา 

ที่ศาลาใหญ่ บรรดาพี่น้องทั้งหลายจึงมากัน

จำานวนมาก เจ้าฟ้าหญิงฯ ท่านก็มาอนุโมทนา

กับพวกเรา ท่านมีส่วนด้วยกับส่ิงเหล่าน้ีเหมือน

เราทั้งหลายมีกัน นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของ

ชาวพุทธเรา .. ท่านก็เสด็จมาเป็นสิริมงคลแก่ 

พี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเป็นอย่างมาก ให้พา

กันดีอกดีใจ ทำาอะไรปรากฏเป็นผลขึ้นมา ผลก็

อย่างนี้เราได้เห็น เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มาอย่าง

น้ีแหละ ถ้าอยู่เฉยๆ ใครจะมา ไม่มีใครมา น่ีเราก็

สร้างมหามงคลขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นสาระสำาคัญ 

แก่ชาติไทยของเรา ..

เวลาจะเทศน์ เวลามีงานที่ท่านเสด็จน้ี 

เขาจัดที่ประทับ พวกเก้าอ้งเก้าอี้อะไรนี้ ท่านจะ 

มาประทับรอเวลา พอถึงเวลาเราไปแล้ว พอ

เราข้ึนธรรมาสน์ป๊ับ ท่านก็เสด็จปุ๊บมาน่ังประทับ 

ทรงเป็นกำาลังสำาคัญในโครงการช่วยชาติโดยองค์หลวงตา
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นั่งข้างนี่นะ มานั่งข้างๆ ธรรมาสน์ เราก็เทศน์ 

เวลาท่านถวายของอะไรๆ บ้าง นั่นละตอนจะ

ถาม เราก็ลงไปรับของ ถามว่า ‘เป็นยังไงล่ะฟัง

เทศน์’ ท่านก็รับส่ัง ‘เหมาะเจาะดี ไม่มากนะ 

โห ท่านพ่อเทศน์มันสงบแน่วเลยจิต ไม่ออกนะ 

สงบแน่วเลยจิต แต่เวลาบรรยายออกไปบางที

กายเหมือนไม่มีนะ เพราะจิตมันเพลินๆ เข้า

ข้างใน’ บอกว่า ‘ท่านพ่อเทศน์ไม่ได้เหมือนใคร

เทศน์’ ว่างี้เลย ‘องค์อื่นๆ ท่านเทศน์ท่านก็เล่า

เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไป ท่านพ่อเทศน์ตีเข้ามานี้ๆ จิต

มันก็หดเข้ามาๆ สงบ’ แน่ะท่านก็รู้เห็นไหมล่ะ 

เราเทศน์อย่างนั้นจริงๆ ตีเข้ามาหาตัวกองทุกข์ 

มันฟุ้งซ่านออกไปตีเข้ามานี้มันก็หมอบๆ สงบ 

เป็นอย่างนั้นละ ..

ไม่ว่าเราเทศน์ที่ ไหน ฟ้าหญิงฯ เขาจัด 

ที่ประทับให้ท่าน ท่านก็ประทับเวลาธรรมดานะ 

พอเราข้ึนธรรมาสน์ป๊ับท่านก็ป๊ับมาน่ีเลย ทุกแห่ง  

ปั๊บมานี่เลย เวลาถามแล้วเป็นยังไงฟังเทศน์ 

อ๋อ ท่านพ่อเทศน์ดีมีตลกด้วย เราก็เฉย ท่านฟัง 

อยู่เรื่อยๆ ท่านฟังเทศน์ของเรามากนะ ๑๐  

กว่าคร้ังนะเท่าท่ีเราจำาได้ ท่ีขอนแก่นก็มัญจาฯ 

วัดหลวงพ่อผาง อุดรฯ ก็กุมภวาฯ ทุ่งศรีเมือง 

กาฬสินธุ์  สุรินทร์ มุกดาหาร ปราจีนบุรี  

กรุงเทพฯ ก็ศิริราช สวนจตุจักร สนามกอล์ฟ

รถไฟ สนามหลวง นั่นละฟังเทศน์มากจริงๆ  

ฟังเทศน์เรารู้สึกจะเป็นปรกติธรรมดาไปเลย 

ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หน ..

เราเทศน์ในงานต่างๆ ท่านเสด็จมาท่านก็ 

ไปฟังด้วย เฉพาะอยู่ในศาลาได้ฟังทุกเช้าที่

ท่านเสด็จมา .. เทศน์กรุงสยามอันดับหนึ่งก็ที่ 

สนามหลวง งานใหญ่ท่ีสุดมาครบหมดเลย ชาติ 

ก็นายกฯ พร้อมคณะรัฐมนตรี ศาสนา ก็พระ

เป็นพันๆ แน่นหมดสนามหลวง พระมหากษัตริย์ 

ก็ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จมา เรียกว่า ครบ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้เวลาเทศน์ตั้ง 

๑ ชั่วโมง ๒๓ นาที ฟ้าหญิงฯ ท่านฟังเทศน์เรา 

๒๐ กว่าครั้ง เวลามาเขาจัดให้ประทับท่านก็ 

ประทับ พอเราข้ึนธรรมาสน์ ท่านก็น่ังทำาสมาธิ 

ฟังทุกครั้ง .. ท่านภาวนาเก่งนะ  ท่านในใจ

ภาวนาจริงจัง ท่านไปประทับที่ปทุมธานี ท่านก็

ทำาที่ ไว้สำาหรับภาวนา อยู่ไหนท่านก็มีที่ภาวนา

ของท่านโดยเฉพาะ เอาเทปเทศน์เฉพาะสอน

พระวัดป่าบ้านตาด มีแต่ธรรมะเฉพาะที่พุ่ง 

เป็นแกงหม้อจิ๋ว ท่านก็ฟัง ครั้นเวลาท่านพูด 

น่าฟังนะ  

เราถามวา่ ‘เปน็ยงัไงละ่ เทศนส์อนฆราวาส

กับเทศน์สอนพระต่างกันไหม’

‘ตา่งกนัมาก แตรู่ส้กึวา่ชอบเทศนส์อนพระ

มากกว่า’  ท่านตรัสอย่างนั้น

อย่างที่ เทศน์สนามหลวงในวันที่  ๒๑  

เมษายน ๒๕๔๔ นั้น พอเทศน์จบลงแล้วจะถวาย

ของ เราก็ลงไปรับของแล้วเลยถามท่านดู  ‘เป็น

ยังไงล่ะฟังเทศน์’ 

ทา่นออกอทุานขึน้ทนัทเีลยวา่ ‘โอ้ โห  ทา่น

พ่อเทศน์ถอดออกมาจากจิตใจจริง ฟังแล้ว

กายเบาหวิวเลย แทบไม่มีกาย แทบไม่รู้กาย’

นั่นละท่านถึงนั่งแน่ว คือจิตไม่ออกมา

อวัยวะส่วนต่างๆ เจ็บนั้นปวดนี้ อยู่ภายใน 

เวลาฟังเทศน์มันถึงแน่ว กายเบาหวิวเลย  

แทบไม่มีกาย คือจิตเข้าอยู่ภายใน เวลาฟังก็

เพลิน .. ท่านว่าท่านฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ

ไม่กระดุกกระดิกเลยนะ จนคนท้ังหลายอัศจรรย์ 

เหมือนกัน แหม ท่านเป็นกษัตริย์เวลาท่านนั่งฟัง

เทศน์ไม่มีใครสู้ได้เลย ไม่กระดุกกระดิกเลย ไม่มี

ใครสู้ได้เลย .. ท่านพูดอย่างนั้น  หมายถึง  จิต

รวมแล้ว จิตสงบเข้ามาสู่ธรรม ธรรมกล่อมจิต 

ก็หมุนอยู่กับธรรม มันเลยไม่ส่งกระแสออกไป

ข้างนอก แล้วก็ไม่เจ็บนั้นปวดนี้ ท่านว่า  ‘กาย

เบาหวิวแทบไม่มีกาย’ เท่าน้ัน เราเข้าใจทันที 

เพราะเราเคยมาแล้ว ..

อย่างที่ ไปเทศน์นี่เราก็ไม่ได้เทศน์สูงอะไร 

เพราะแกงหม้อใหญ่ เราจะไปเทศน์ ให้มันเข้า

สภาพเดียวกันกับแกงหม้อใหญ่ คนจำานวน

มากมายก่ายกอง ผู้ ไม่เคยเห็นศาสนารู้ศาสนา

ก็มีมากมาย ผู้ที่พอเข้าใจบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่มี

มาก ทีนี้เราจะเทศน์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปน้ัน

ก็ไม่ได้ แบ่งโน้นแบ่งน้ี เพราะฉะน้ันการเทศน์

ที่สนามหลวงจึงไม่ได้เทศน์สูงอะไรนัก เทศน์ไป

พื้นๆ ธรรมดา ท่านประทับนั่งอยู่นี้ ท่านยังว่าฟัง

แล้วเพลิน แน่ะยังงั้นนะ...”

เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานบูชาคุณแผ่นดิน 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔

ทรงเป็นประธานในงานฉลองเจดีย์ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหลายรูป
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ทรงกร�บสมณะทั้ง ๔

“...ทูลกระหม่อม ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ท่านได้ 

อุตส่าห์เสด็จมาเย่ียมโปรดเมตตาพวกเราเสมอๆ 

พวกเราก็ให้ได้ภาวนาตามเสด็จท่าน ท่านเสด็จ

มาน้ีก็เพื่อภาวนา มากราบครูบาอาจารย์ ต้ังแต่

มาพระจิตน้ันเป็นกุศลตลอดมา วันน้ีจะไปกราบ

ไปเย่ียมครูบาอาจารย์ท่านพ่อบัว ท่านมาท่าน

เป็นกุศลตลอดมา แต่ท่านพ่อบัวเวลาลูกจะมา

เย่ียม หลับครอกอยู่ก็ไม่รู้นะอันน้ีเราก็ไม่รับรอง 

ตรงน้ีนะ เอาตรงท่ีท่านมาก็แล้วกัน ไอ้เราไม่ได้

เรื่อง เรื่องของเราไม่ได้เรื่อง เอาเรื่องของท่าน

เป็นเรื่องของพวกเราน้ีอีก ให้เป็นคติบำาเพ็ญกุศล

ตามเสด็จท่าน ท่านเอาจริงเอาจังมากนะ ทรง

ภาวนาไม่ได้หยุดได้ถอย เราอย่าไปกีดขวางท่าน

นะ ไปต่อสู้เป็นข้าศึกต่อท่าน ท่านมาวัด วัดน้ี

ไม่ใช่เป็นวัดก่อข้าศึก ท่านมาท่านเร่งทางด้าน

จิตใจ จิตตภาวนาทางบุญทางกุศล เราเร่งทาง

ความข้ีเกียจข้ีคร้าน ท้อแท้อ่อนแอสู้กับท่าน 

ใช้ไม่ได้นะ เข้าใจเหรอ อย่าทำานะอย่างน้ีนะ  

พากันจำาเอา

วันน้ีท่านเสด็จมา ไม่มีอะไรแหละท่าน

เสด็จมาเย่ียมพวกเรา มากราบครูบาอาจารย์ 

เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นสิริมงคลแก่หูแก่

ตาแก่จิตใจ เป็นมงคลอยู่ท่ีน่ี ถ้าไปเจอไปเห็น 

ส่ิงท่ีไม่ดีเข้ามา ก็เป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้ 

หัวใจเรานั้นแหละ จึงว่า สมณานัญจ ทัสสนัง  

เอตัมมังคลมุตตมัง การเห็นสมณะเป็นมงคลอัน

สูงสุด สมณะคืออะไรท่านแยกไว้เป็นประเภท 

สมณะ คือผู้สงบกาย วาจา ใจ จากบาป รวม

แปล แต่สมณะน้ันมีหลายประเภท สมณะท่ี ๑ 

คือ พระโสดา สมณะท่ี ๒ คือ พระสกิทาคา 

สมณะท่ี ๓ คือ พระอนาคา สมณะท่ี ๔ คือ 

พระอรหันต์

ได้เห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

จิตใจก็ย้ิมแย้มแจ่มใส ตาเห็นเป็นเครื่องมือของใจ  

ยิ้มแย้มเข้าไปสู่ ใจ หูได้ยินยิ้มแย้มเข้าไปสู่ ใจ 

ทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสสัมพันธ์เข้าไปสู่ใจ ใจเป็น

ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสในสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายซึ่งมี

อยู่รอบตัว และใจได้ไปสัมผัสกับส่ิงเหล่าน้ันจาก 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ผลประโยชน์เข้ามาสู่

จิตใจเป็นมงคลมหามงคลแก่เรา พากันจำาเอา

นะ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละ ทูลกระหม่อมฯ 

ท่านก็จะเสด็จกลับวันนี้ จากนี้แล้วท่านก็จะไป

เมืองนอก ไปเมืองนอกก็เพื่อชาติไทยของเรา

นั้นแหละ ท่านจะไปเพื่อใครถ้าไม่เพื่อพี่น้อง 

ชาวไทยทั้งประเทศ ได้อะไรมาก็มาแจกมาจ่าย 

ทั่วประเทศไทย...”

ท่�นพ่อเทศน์มีตลกด้วย

“...เทศน์วันที่ ๑๐ ที่โคกมน เห็นไหมล่ะ 

ตอนเทศน์ท่านหัวเราะ นิสัยท่านชอบหัวเราะ

นะ เรามันก็นิสัยอันนี้อีกแหละ เราก็ไม่ได้ว่าเรา

จะตลกนะ มันหากเป็นไปในแนวธรรมของการ

เทศน์แหละไป มันออกไปเป็นเรื่องเหมือนตลก 

ทางนั้นหัวเราะกี๊ก เป็นอย่างนั้นละ จะว่าเป็นไป

ตามนิสัยก็ถูก ไปตามแนวธรรมแล้วซอกแซกไป

นิสัยอีกผสมกันอย่างนั้น ..

แม้แต่ฟ้าหญิงฯ ท่านก็ยังมี เวลาเทศน์

จบลง ส่วนมากไปเทศน์ที่ไหนท่านจะมาประทับ

อยู่ข้างธรรมาสน์ ท่านประทับอยู่โน่นก็ตาม จะ

ประทับในท่ีเขาจัดไว้รับเสด็จน้ันครู่เดียว พอเรา 

ขึ้นธรรมาสน์ปั๊บท่านจะปุ๊บมาประทับข้างๆ  

ไม่ว่าที่ ไหนเหมือนกันหมด เวลาเทศน์จบลง

แล้วท่านมักจะถวายทองคำา นิมนต์ลงไปรับ 

แล้วมีสิ่งอื่นด้วยแทรกกันเข้ามา เราก็ลงไปรับ

สิ่งเหล่านั้นแหละ ทีนี้ ไปเราก็ถาม เป็นยังไง 

ฟังเทศน์ อ๋อ ท่านพ่อเทศน์ดีมีตลกด้วย ว่ามี

ตลกด้วย อย่างนั้นแล้ว แม้แต่กษัตริย์ก็ยัง

ประกาศออกมาว่ามีตลกด้วย ก็ตัวจริงมันอยู่น่ีวะ  

ว่าท่านพ่อเทศน์ดีมีตลกด้วย ขบขัน

ท่านยังไปเล่า ภาษาของเราเรียกว่า ท่าน

ไปเล่าให้แม่ท่านฟัง วันนั้นท่านมาทำาบุญวันเกิด 

ที่สวนแสงธรรม ตอนเช้า ตอนเราไปสวนแสง-

ธรรม เวลาทำาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มา 

กราบลา ไปนี้ก็จะได้ ไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

ปล่อยอะไรต่ออะไรท่านว่าง้ันนะ เราก็ทำาท่า

คึกคัก โอ๋ย เหมือนจะจริงจะจังนะ ‘เอ๊อ ดีแล้ว 

เป็นโอกาสอันดีเหลือเกิน จะได้ฝากอะไรไป

ปล่อยด้วย’ เราว่าอย่างนี้ ท่านก็ต้องนึกว่าเป็น

สัตว์เป็นอะไรต่ออะไร 

เราก็บอกว่า ‘ไอ้พวกความขี้เกียจขี้คร้าน

ความท้อแท้อ่อนแอในการภาวนานั้นให้เอาไป

ปล่อยด้วยนะ’

หัวเราะแก๊กเลย แน่ะอย่างนั้นละเข้าใจ

ไหม มันหากมาอย่างนี้ เราพูดคึกคักเหมือนจะ 

ไม่ ไปอย่างนี้  ท่ านก็จ้อฟั ง ครั้ นแล้ว เอา 

ความขี้เกียจขี้คร้านไปปล่อยด้วย ท่านไปเล่า 

ให้สมเด็จฯ ฟัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านก็มา 

เล่าให้ฟัง ฟ้าหญิงเล็กว่า หลวงตาฝากของ 

ไปปล่อย ทีแรกฟังนึกว่าจะเป็นของอะไร ปุ๊บปั๊บ

ว่า ความขี้เกียจขี้คร้าน อู๊ย เอาไปเล่าให้แม่ฟัง 

อย่างนี้ละมันก็เป็นอยู่ในนั้น…”
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สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี พระร�ชท�นสัมภ�ษณ์ออกอ�ก�ศในร�ยก�รของท�งสถ�นีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์  

(ช่อง ๙ อสมท.) เมื่อวันที่ ๓ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๑๐ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเนื้อห�ส่วนหนึ่งกล่�วถึงองค์หลวงต� ดังนี้

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร   ใต้ฝ่�พระบ�ทเองมีก�รรับมือกับปัญห�ในชีวิตยังไงพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ก่อนอื่นต้องบอกว่� เป็นเด็กวัด คืออยู่วัดป่�บ้�นต�ดม� ๑๕ ปีกับหลวงต�มห�บัว ยังไงคนเร�ต้องมีแน่สิ่งกระทบ ขอเรียก 

   ว�่สิง่กระทบท�งสงัคม อย�่งพวกแสงสเีสยีง เสยีงอะไรทีเ่ร�ไดย้นิม�เร�รบัม�ลว้นทัง้ดแีละไมด่ ีพอพระท่�นบอกว่� สรรเสริญ 

   ควบคู่กับนินท� อยู่ในโลกน้ีมันเล่ียงไม่ได้ แต่ว่�ถูกเข�นินท�ว่�ร้�ยถ้�ยังกระทบใจเร� สิง่ทีเ่ร�ตอ้งกระทำ�กค็อื พจิ�รณ�ตวัเองกอ่น  

   พระท่�นส่ังให้พิจ�รณ�ตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปพิจ�รณ�คนอื่น เร�ต้องดูตัวเร�เองก่อนต้องพิจ�รณ�ตัวเร�เองก่อน ว่�ส่ิงท่ีเข� 

   ว่�ท่ีม�กระทบเร�น้ีมันเป็นจริง เร�เป็นจริงอย่�งท่ีเข�ว�่ไหม ถ�้เร�เปน็จรงิตอ้งแก้ ไขดว้ยตวัเอง แก้ ไขเสรจ็แลว้กว็�ง แตพ่จิ�รณ� 

   แล้วไม่เป็นจริงก็ว�งเลย ต้องขอพูดเล่นๆ ว่� ถ้�มีของ เร�แบกไว้เร�หนักไหม มันหนัก ก�รปล่อยว�งนี้มันเบ�โอ๊ยมันสบ�ย  

   เพร�ะฉะนั้นต้องปล่อยว�งให้อภัยได้

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  แต่บ�งครั้งดูเหมือนจะย�กพระพุทธเจ้�ข้� อย่�งข้�พระพุทธเจ้�ยังรู้สึกโรคจิตคือแบกอยู่ได้ บ�งครั้งยังต้องปล่อย แต่ก็คิด 

   ว่�พนักง�นจะอยู่ยังไง มันไม่ส�ม�รถกลับบ้�นไปปิดประตูได้เลย ทำ�ไม่ได้

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ต้องทำ�ให้ ได้ ค่อยๆ ทำ� ก�รปล่อยว�งนี้เป็นสิ่งที่ทำ�ย�ก ตัวเร�เองนี้ก็ทำ�ย�กแต่ต้องปล่อย อย่�งแต่ก่อนเป็นคนนอนไม่หลับ  

   สมัยส�วๆ เป็นคนนอนไม่หลับ แต่พอม�ตอนหลังๆ อยู่กับหลวงต�มห�บัว ก็ต้องบอกตัวเองว่� ต้องนอนแล้วนะ มันก็ต้อง 

   หลับ ทุกอย่�งว�งไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยคิดต่อ ตอนแรกทำ�ย�กค่ะ แต่สิ่งที่จะช่วยได้ในก�รทำ�คือก�รนั่งสม�ธิ พอจิตนิ่งพอสงบ 

   มันจะกล�ยเป็นคว�มสุข

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  ทุกวันนี้ทูลกระหม่อมฯ มีคว�มสุขทุกวันเวล�ที่ตื่นขึ้นม�ไหมพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ  ก็ ไม่ทุกวันหรอกค่ะ ชีวิตคนเร�ก็ต้องมีสิ่งที่เร�ถูกใจไม่ถูกใจ มีทั้งนั้นที่จะม�กระทบ แต่ฉันว�ง ต้องหัดว�งให้เร็ว

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร ทูลกระหม่อมฯ บอกว่�ทรงเป็นเด็กวัด ตอนน้ีเสด็จฯ ไปท่ีวัดของหลวงต�มห�บัวได้ข่�วว่� ทรงอยู่ในกุฏิเล็กๆ เองพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ  กุฏินี้มีห้องเดียวและก็นอนกับพื้น และก็มีห้องน้ำ�ก็ห้องเล็กๆ  เกือบเท่�ห้องน้ำ�ในเครื่องบิน อยู่ได้ ก็อยู่ม�หล�ยปีแล้ว

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  ทูลกระหม่อมฯ อยู่ม�อย่�งสบ�ยๆ แต่ตอนนี้ทูลกระหม่อมฯ ตัดทุกอย่�งทิ้งมันทำ�ใจยังไง

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ  หลวงต�มีวิธีสอนให้ทำ�ใจ คือตอนที่เป็นลูกศิษย์หลวงต�ใหม่ๆ ท่�นยังไม่ให้ ไปอยู่ในวัด ท่�นบอกขอเตรียมคว�มพร้อมก่อน  

   ท่�นให้ ไปอยู่โรงแรม ตี ๔ กว่� ท่�นให้เริ่มจ�กก�รใส่บ�ตรตอนเช้� พอใส่บ�ตรเสร็จจะเดินต�มท่�นเข้�ไปท�นอ�ห�รเช้� 

   พร้อมกับพระ จ�กนั้นท่�นก็จะเทศน์ พอเทศน์เสร็จท่�นก็จะให้พรเป็นอันจบกิจวัตรตอนเช้� พอตอนบ่�ยท่�นก็จะให้เข้�ไปที่ 

   กุฏิหลวงต�และท่�นก็จะสอนตัวต่อตัวและก็ติวเข้มเลย ว่�กิจวัตรประจำ�วันควรจะเป็นยังไงทำ�ตัวยังไง

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  หลวงต�สอนอะไรบ้�งพระพุทธเจ้�ข้� ที่ทรงจำ�ได้

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ สอนม�กม�ย แต่ว่�หลักใหญ่สำ�คัญที่ใจ คนเร�มีใจเป็นประธ�น ถ้�ใจดีแล้วทุกอย่�งก็จะดีต�มด้วย และท่�นก็สอน อย่�ง 

   พอมีคว�มทุกข์ก็ ไปห�ท่�น ท่�นก็สอนว่� อดีตเป็นสิ่งที่ผ่�นไปแล้วเร�ไม่ส�ม�รถดึงม�แก้ ไขได้ เพร�ะฉะนั้น เรื่องในอดีตให้ 

   ปล่อยว�งไปเลยอย่�คิด

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร หลวงต�ท่�นดุไหมพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ  ไมด่คุะ่ และท่�นกส็อนตอ่อกีว่�อน�คตเปน็สิง่ทีย่งัม�ไมถ่งึ ไมค่วรทีจ่ะไปค�ดเด�จนิตน�ก�ร เพร�ะฉะนัน้จะทำ�ใหฟุ้ง้ซ่�นขอ 

   ให้อยู่ในปัจจุบัน ทำ�ปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอน�คตก็จะดีเอง

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร เรียกหลวงต�ท่�นว่�อย่�งไรพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ  ท่�นพ่อค่ะ

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  หลวงต�เรียกใต้ฝ่�พระบ�ทว่�อย่�งไรพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ท่�นเรียก “ทูลกระหม่อมลูก”

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร   หลังจ�กหลวงต�มห�บัวจ�กโลกของเร�ไปแล้ว ทรงรู้สึกอย่�งไรบ้�งพระพุทธเจ้�ข้�วิน�ทีนี้

ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ต้องใช้คำ�ว่� “ว้�เหว่” เหมือนกัน แต่ว่�หลวงต�ท่�นบอกว่� ให้เก็บพ่อไว้ในใจ แล้วพ่อจะอยู่กับ 

   ทูลกระหม่อมลูกตลอดไป

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  ทูลกระหม่อมฯ อย�กฝึกธรรมะเอง อย�กฝึกไปถึงขั้นไหนพระพุทธเจ้�ข้� 

  ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ไม่คิ ด เ อ้ือมไกล คิดแค่ ว่ �อย�กจะเป็น ข้ันต้นบรรลุพระโสด�บันต�ม 

   คว�มเชื่อของพระพุทธศ�สน� ถ้�บรรลุพระโสด�บันแล้ว จิตจะไม่่มีวันตกไปอยู่ใน

  คว�มชั่ว มันจะดีแล้วมันก็จะดี ไปตลอด แม้ว่�ต้องม�เกิดในโลกมนุษย์นี้บ้�งก็อีก ๗  

  ช�ติ บ้�งก็อีก ๓ ช�ติ บ้�งก็ช�ติเดียว อันนี้ท่�นเขียนไว้ในพระไตรปิฎก นี่ก็ ไม่รู้ว่� 

  ใครสัมภ�ษณ์ใคร ต้องถ�มคุณ... ว่� อย�กเกิดอีกไหม
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ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร อย�กพระพุทธเจ้�ข้�ฯ อย�กที่จะอยู่บนโลกนี้ ไม่อย�กต�ย แต่ทุกคนบอกว่� จะต้อง

ต�ย

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ลองสังเกตดูนะ คนเร�เกิดม�ต้องต�ยหมดทุกคน เพร�ะก�รเกิดก็มีทุกข์แล้ว ลอง

สังเกตดู มีเด็กคนไหนไหม เกิดม�แล้วหัวเร�ะ เกิดม�มีแต่ร้องไห้ ร้องไห้ทั้งนั้นออก

ม�ก็ร้องไห้เลย (พระพุทธเจ้�ข้�) ก�รแก่ บ�งคนก็ ไม่อย�กแก่ และก�รเจ็บนี้ ไม่มี

ใครอย�กเจ็บและไม่มีใครอย�กต�ย เพร�ะฉะนั้นถ้�ม�เกิดซ้ำ�ๆ อีก ก็จะได้รับคว�ม

ทุกข์ของก�รเกิด แก่ เจ็บ ต�ยอีก อันนี้แค่หลักๆ เท่�นั้น ถ้�จะแจงให้ละเอียด คว�ม

ทุกข์บนโลกมนุษย์มีอีกเยอะเลย สู้เร�ไปให้พ้นเลยไม่ดีกว่�เหรอ

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร   พระพุทธเจ้�ข้� (ฟ้�หญิงฯ หัวเร�ะ) อย่�งผู้หญิงบ�งคนจะยึดติดกับแบรนด์เนม

   ใช่ไหมพระพุทธเจ้�ข้� (ค่ะ) สำ�หรับทูลกระหม่อมฯ เอง รู้สึกอย่�งไร หลังจ�กศึกษ� 

   ธรรมะแล้วทิ้งได้ ไหมพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ก็ยังชอบนะ แต่ว่�ไม่ถึงกับติด เพร�ะว่�หลวงต�ท่�นสอนไม่ให้ยึดติดกับอะไรท้ังส้ิน แต่ 

   จริงๆ แล้วในตัวฉันยังเป็นคนชอบแตง่ตวั ฉนัยงัเหมอืนผูห้ญงิธรรมด�แตว่�่บ�ปในสว่น 

   อื่นๆ ม�อยู่กับหลวงต�ก็ลดลงไปเยอะ คือไม่ทำ�บ�ปอะไรอย่�งอื่น  ก�รฆ่�สัตว์ 

ทรงถวายพระพุทธรูปแด่องค์หลวงตา 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙

    แม้แต่มด  แม้แต่ยุงเคยตบ  เดี๋ยวนี้ก็ ไม่ตบแล้ว  (แต่ก่อนตบใช่ไหมพระพุทธเจ้�ข้�) เคย สมัยก่อนเคยแต่ตอนนี้ ไม่แล้ว

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  จะทำ�ยังไงพระพุทธเจ้�ข้� เวล�นั่งสม�ธิมันม�ไต่ กัดอยู่

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ บ�งทีก็เอ�ป�กเป่�ถ้�ตัวมันเบ�ๆ แต่ถ้�มันตัวโตหน่อยก็ค่อยคีบไปปล่อยข้�งนอก

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  แล้วเจ้�มดตัวน้อยๆ ไม่กัดเหรอพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ไม่กัดค่ะ สงสัยมันเรียนธรรมะด้วย

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  ทรงหวังที่จะนิพพ�นเลยหรือไม่ พระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ก็อย�กนะ  แต่ช�ติน้ีคงทำ�ไม่ได้ เพร�ะว่�ยังถูกผูกมัดด้วยหน้�ท่ีคือเกิดม�เป็นลูกพระเจ้�อยู่หัว มีหน้�ท่ีม�กม�ยเพร�ะฉะน้ัน

ยงัตอ้งทำ�อะไรทีเ่กีย่วกบัท�งโลกม�ก จรงิๆ แลว้เคยคดิว�่อย�กจะไปอยูว่ดัเลย แต่ไมเ่ปน็ทีย่อมรบัของญ�ตมิติร กเ็ลยไปๆ 

ม�ๆ เส�ร์-อ�ทิตย์จะเข้�ไปอยู่วัด 

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร   ไม่เป็นที่ยอมรับหม�ยคว�มว่�ยังไงพระพุทธเจ้�ข้� 

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ  คือเข�กลัวว่�จะหลุดไปเลย คือไปท�งส�ยนั้นเลย  คอืเข�หว่งว�่จะตดิตอ่ไดห้รอืเปล�่ ถ�้เปน็อบุ�สกิ�อยูท่ีว่ดัเลย (หวัเร�ะ)

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร นอกจ�กปฏบิตัธิรรมแลว้ใตฝ้�่พระบ�ทยงัทรงเปน็กำ�ลงัสำ�คญั ดำ�เนนิก�รจดัทำ�ผ้�ป่�สำ�คัญช่วยช�ติของหลวงต�และปัจจุบัน 

   น้ียังคงดำ�เนินไปถึงข้ันใดแล้วพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ตอนนีท้องที่ ไดห้ลงัจ�กทีห่ลวงต�จะละสงัข�รนีอ่ยูท่ี ่๑๒ ตนัในคลงัหลวง แตช่ว่งทีห่ลวงต�ละสงัข�รไปแลว้รอพระร�ชท�น- 

   เพลิงอยู่ ๑ เดือนนี้ก็มีคนม�บริจ�คทั้งเงินทั้งทอง เข้�ใจว่�คงจะถึง ๑๓ ตันแล้ว เพร�ะว่�คนม�บริจ�คเยอะ แล้วพูดก็ ไม่ 

   น่�เชื่อ เงินเพียงแค่ ๓๐ วัน ได้ม� ๖๐๐ ล้�น แต่ใน ๖๐๐ ล้�นหลวงต�เขียนไว้ในพินัยกรรมอย่�งชัดเจนว่�ให้ ไป 

   ซือ้ทองเข�้คลงัหลวง ท�่นระบไุวอ้ย�่งชดัเจนเลย แตจ่รงิๆ แลว้กอ็ย�กจะดำ�เนนิเจตน�รมณ ์ 

   ต่อจ�กหลวงต�เหมือนกัน แต่ก็ เกรงว่�บ�รมีของตัวฉันเองนี้จะไม่พอ  

   จะไม่เท่�หลวงต�ก็อ�จทำ�ได้แต่ช้�หน่อย

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  ทรงพระกรรแสงเยอะไหมพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ไม่ค่ะ เพร�ะว่�หลวงต�สั่งไว้ ไม่ให้ร้องไห้ แต่มันก็จุกๆ ข้ึนม� 

   เกือบๆ เหมือนกันแต่ตอนท่ีรู้สึกอีกตอนนึงก็คือตอนเผ� 

    เผ�แล้วพอไปเห็นอัฐิท่�นนั้นก็อีกอันหนึ่ง เอ๊ะ ใจเร�จะ 

   ทนได้ ไหม เพร�ะว่�เคยเห็นท่�นเป็นองค์ เคยคุยกับท่�น 

   แล้วม�ดูอกีท ีท�่นเปน็กระดกูไปแลว้ คอืว�่ หลวงต�ท�่นอ�จจะ 

   อย�กใหเ้ปน็อย�่งนัน้ อย�กจะใหด้แูละจะไดพ้จิ�รณ� จะได้ ไม ่

   ยึดติด

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  เข�บอกว�่ ก�รทีเ่ร�เปน็เจ�้ สบ�ยเหลอืเกนิ มทีกุอย�่งเพยีบพรอ้ม  

   ทูลกระหม่อมฯ รู้สึกอย่�งไรกับประโยคนี้พระเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ถือว่�ตลกดี ชีวิตฉันนี้ถูกปลูกฝังม�ตั้งแต่เด็กว่� เกิดเป็นเจ้�ต้องรับใช้ประช�ชน แล้วท่�นก็ใช้ม� 
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   ตั้งแต่เด็กแล้ว ที่เริ่มออกเยี่ยมร�ษฎรไปอยู่หน่วยแพทย์ (พอ.สว.) ของท่�น ดูแลประช�ชน ท่�น 

   เริ่มใช้ตั้งแต่อ�ยุ ๑๔ ปี แล้วก�รเรียนก็จำ�เป็นต้องเรียนพิเศษกล�งคืน ต้องทำ�ง�นถว�ยก่อนแล้ว 

   เรยีนพเิศษตอนกล�งคนื ทำ�อย�่งนีม้�จนจบปรญิญ�เอก ซึง่มนัย�กเพร�ะเวล�เรยีนมนัมนีอ้ย เวล� 

   พักผ่อนก็น้อย มันก็ง่วง เพร�ะเหนื่อยม�ทั้งวันแล้ว แล้วยังต้องเรียนอีก แต่ก็เข้�ใจทูลกระหม่อมฯ  

   เสด็จพ่อเสด็จแม่ว่� ท่�นให้ทำ�เพื่ออะไร ทำ�ไมต้องทำ�ง�นเพร�ะมีหน้�ที่ เข้�ใจ และยิ่งตอนนี้อ�ยุ 

   ม�กขึ้นด้วยยิ่งเข้�ใจเสด็จพ่อม�กขึ้นเลย  

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร  เข้�ใจว่�อย่�งไรบ้�งพระเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ เข้�ใจว่�เป็นเจ้�เร�ต้องบำ�เพ็ญบ�รมี คือให้ท�นและบ�รมี ให้ท�นให้คว�มสุขแก่ร�ษฎร ให้ 

   คว�มสุขยังไง เช่น เข�ป่วยเร�ก็รักษ� เข�ไม่มีอ�ชีพทำ�ก็นำ�ม�อบรมให้มีอ�ชีพทำ�  

   เข�มีปัญห�ท�งเกษตรกรรม เช่นน้ำ�ไม่พอ พระเจ้�อยู่หัวก็ทรงสร้�งเขื่อนให้เข�  

   บุกไปดูพื้นที่ว่�ต้องทำ�เขื่อนตรงโน้นตรงนี้เพื่อให้ร�ษฎรมีน้ำ�ใช้ นี้คือพ่ออยู่หัวและสมเด็จ- 

   พระร�ชินี ทรงทำ�อย่�งนี้ม� ๖๐ ปี

ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร   พระพุทธเจ้�ข้� ทูลกระหม่อมฯ เองก็ประชวร แต่ก็ยังเสด็จไปหล�ยพื้นที่ม�กโดยวีลแชร์  

   อึดอัดไหมพระพุทธเจ้�ข้�

เจ้�ฟ้�หญิงจุฬ�ภรณ์ฯ ไม่ค่ะ เพร�ะว่�ทำ�นี่มันทำ�ด้วยใจ คือที่ออก พอ.สว.ก็ ได้ถ�มแพทย์เข�แล้วว่�ไม่อันตร�ย 

   ใช่ไหม ตอนทีช่ว่งหลวงต�ปว่ยนี ่จรงิๆ แลว้อนัตร�ยสำ�หรบัฉนัทีจ่ะเดนิท�ง แตข่�้พเจ�้บอกว�่ หลวงต�ไมส่บ�ยยงัไงกต็อ้งไป  

   หมอก็บอกว่� งั้นต้องเอกเซอร์ ไซส์ตลอด คือเอกเซอร์ ไซส์ท่�ต่�งๆ มีหล�ยท่� ซึ่งเหนื่อยม�กเลย กว่�จะถึงอุดรธ�นี 

   เอกเซอร์ ไซส์  ไป ๓ ท่� ท่�ละ ๑๖๐ ครั้ง...

เมื่อวนัที ่๒๔ สงิห�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเดจ็พระเจ�้ลกูเธอ เจ�้ฟ�้จฬุ�ภรณวลยัลกัษณ ์

อัครร�ชกุม�รี ทรงบรรย�ยในหัวข้อ “ก�รปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำ�วัน” ต�มหลักขององค์

หลวงต� สรุปใจคว�มสำ�คัญได้ดังนี้

 “สิง่ทีข่�้พเจ�้พดูในวนันี้ ไม่ใชส่ิง่ทีเ่ปน็คำ�สอนของข�้พเจ�้ แตเ่ปน็คำ�สอนของหล�ย

หลวงปู่หลวงต� โดย ๙๙ % เป็นของหลวงต�มห�บัว ซึ่งข้�พเจ้�เป็นลูกศิษย์อยู่ ๑๕ ปี .. 

หลวงต�สอนว่� คนเร�ควรอยู่กับปัจจุบันและทำ�ให้ดีที่สุด .. อย�กบอกเคล็ดลับคว�มง�ม

ของวัดป่�บ้�นต�ด ใบหน้�สะท้อนจิตใจข้�งใน เร�ทำ�เรื่องดี มองโลกในแง่ดี ทำ�จิตใจสดใส 

หน้�ต�จะสดใส ถ้�มัวแต่คิดร้�ย จิตใจหมกมุ่นในเรื่องร้�ยๆ จะแต่งเท่�ไหร่ก็ ไม่สวย คนเร�

สวยได้ด้วยธรรมะ คือทำ�แต่สิ่งที่ถูกต้องและดีง�ม ..

พลังใจของข้�พเจ้�ที่ทำ�ให้ทำ�ง�นลุล่วงไปได้ด้วยดีมีอยู่ ๓ พระองค์ องค์แรก คือ 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว พระองค์ที่สองควบคู่กันคือ สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรม-

ร�ชินีน�ถ .. สำ�หรับแรงใจในก�รทำ�ง�นองค์ที่ส�ม คือ หลวงต�มห�บัว ที่เป็นเหมือนพ่อ

บุญธรรม ท่�นทำ�เพื่อส่วนรวมตลอด คนเอ�เงินม�บริจ�คม�กม�ย ไม่เคยเก็บไว้กับตัว ไป

สร�้งโรงพย�บ�ล ใหพ้ระ ใหค้นย�กจนไมเ่คยทำ�เพื่อตวัเอง .. และในฐ�นะลกูบญุธรรมของ

หลวงต� จะเผยแผ่ธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ด้วย .. ”




