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ขณะจิตจะเคลื่อนจากราง
(สมทบทุนสรางสถานีวิทยุหนึ่งแสนบาทคะ)
จะไปไหนหลวงตาทุมลงเพื่อชาติ
ทั้งหมดนั่นแหละ ไมไดติดเลยกับตัวเอง ออกเพื่อชาติทงั้ นัน้ มีมากมีนอยมาเทาไรออก
หมดๆ ตลอด นี่เสี่ยสมหมาย รอยเอ็ด ก็มา นี่เอาเลยเหมาใหญเลย รอยเอ็ดนี่จะครอบไป
หมด เต็มยศเสี่ยโรงสี ถาไมเต็มยศไมไดเสียศักดิ์ศรีของเสี่ย ตองรักษาศักดิ์ศรีเสี่ยเอาไว
เพราะฉะนั้นวิทยุจึงรอยเปอรเซ็นตเต็มเปยะเลยเชียว เมื่อเร็วๆ นี้เราก็ไปดูวิทยุที่กําลังขึ้น
นี่ก็จะเปดแลวนะ ไมใชเลนๆ นะ แลวเปนของเจาของหมดเลย ไมเอามาจากที่ไหน คาไฟ
คาน้ํา คาอะไรทุกสิ่งทุกอยางเอาในโรงสีเลยเชียว คาไฟก็อยูในโรงสี อะไรอยูในโรงสี ขึ้น
วิทยุเลย มันตองอยางนั้นซิ
ผูมั่งผูมกี ็เทากับผูมีความรมเย็น สาดกระจายไปหาผูรุมรอนทั้งหลายใหไดรับความ
รมเย็นเปนสุขบาง อยางนั้นละ เรียกวามีสมบัติเงินทอง เจาของเปนคนใจบุญ กระจาย
ออกไปเปนประโยชนแกโลก สมบัติเงินทองขาวของมาหากับคนใจคับแคบตีบตันยิ่งรอน
นะ คือมีแตจะเอา ผูที่มจี ิตใจคับแคบตีบตันนี้ มีแตจะเอาละมาก ผูมีจิตใจกวางขวาง ไดมา
ออกๆ กระจายไปหมดเปนประโยชน
เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องความตาย
ก็มาเขาถึงจุดคือเราเองใหทานทั้งหลายไดฟง
คราวนั้นมันจะไปละ ถาย ๒๕ หน อาเจียน ๒ หน อาเจียนครั้งสุดทายนี่ละไมใชอาเจียน
ธรรมดา คนหมดกําลังแลว ถายถึง ๒๕ หนแลว อาเจียนครั้งสุดทายนี้ นูนฝาสวมอยูโนน
เศษอาหารมันอาเจียนนี้พุงติดนูนเลยๆ มันรุนแรงมาก อยูทหี่ นองผือ กลับมาจําพรรษาที่
หนองผือ พอแมครูจารยมั่นมรณภาพไปแลว พระแตกกระจัดกระจายหนีหมดเลย จะ
กลายเปนวัดราง
ทีแรกเราลงจากวัดดอยธรรมเจดีย มาก็บึ่งใสอําเภอวาริชภูมิ เพราะถ้ํานั้นเคยอยู
แลว ตั้งหนาจะไปจําพรรษาที่ถ้ําอะไรลืมชื่อแลวแหละ เราเคยไปพักไปอยูแลวเห็นวา
เหมาะสม ออกจากวัดดอยธรรมเจดีย ลงจากนั้นเราก็บึ่งถึงโนน เราไปอยูไดไมกี่วัน เพราะ
จวนพรรษาแลวเราจะไปจําพรรษาที่นั่น ตกลงใจเรียบรอยแลว ไปกับทานเพ็งนี่แหละ
กอนที่จะไปก็เปดใหมันชัดเสียวา ลงจากวัดดอยธรรมเจดียมาวัดสุทธาวาส ทานเพ็งก็
ติดตามมาดวย เพ็งทานเคยติดตามผมมานานแสนนาน แลวคําพูดเชนนี้ทานเคยไดฟงไหม
ฟง จะพูดใหฟง เราก็เลาเรื่องฟาดินถลมอยูวัดดอยธรรมเจดีย บอกตรงๆ เลย ตื่นเชาลง
จากวัดดอยธรรมเจดีย เลาเรื่องฟาดินถลมใหฟง โอย ทานตื่นเตน บาตัวนั้นก็ดี โอะ ไม
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เคยไดยิน ไมเคยไดยินก็ฟงเอาเสีย ทานเคยติดตามผมมากี่ปกี่เดือน คํานี้ผมเคยไดพูด
ไหม ก็พดู ถึงฟาดินถลมบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดียใหฟง
นั่นละออกจากนั้นก็จะไปจําพรรษาที่วาริชภูมิ เตรียมพรอมแลว ไปเพ็ง ไปจํา
พรรษาที่ถ้ําโนน บอก ไปดวยกันสององคตงั้ หนาจะไปจํา หาความสงบสงัดสบาย พออยูได
สองสามวันเทานั้น โยมก็อยูแถวนั้นแหละแกเคยไปหนองผือเสมอ และแกทราบวาเราไป
อยูที่นั่นแกเลยขึ้นไป ไปเลาสภาพบานหนองผือใหฟง สะดุดใจกึ๊กเลยเทียว ไมพูดสักคํา
เลย แกมาเลาเรื่องสภาพหนองผือ แตกอ นพระนี้เต็มวัดเต็มวา ประชาชนก็เหมือนกัน
เวลานี้เหมือนวัดราง บานก็เหมือนบานราง เพราะพระเณรไมมีเลย ยังเหลืออยูหลวงตา
สองสามองค โอย นาสงสาร แกก็เลาตามสบาย แกไมไดคิดวาเราคิดยังไง สะดุดกึ๊กเทานั้น
ละนะ
เราเห็นบุญเห็นคุณของพี่นองชาวหนองผือเรา ๗๐ หลังคาเรือนพระไปบิณฑบาต
ที่ไหนไมมีตลาดลาดเล เขาหาอยูหากินดวยปลีแขงของเขามาเลี้ยงพระ จํานวนเทาไรเขา
เลี้ยงไดหมด ทีนี้เวลาพอแมครูจารยมรณภาพแลวพระแตกหนีหมดไมมีเหลือ มันเปนไป
ไดหรืออยางนี้เราวา ตัดสินใจกึ๊กเลยไมพูดสักคํากับโยมที่แกเลาใหฟง แกไมรูวาเราคิด
ยังไงนะ แกเลาแลวแกก็กลับ เราไมพูดสักคําเลย มันเขาในนี้หมดแลว พอตื่นเชามาฉัน
จังหันเสร็จแลว ไปเพ็ง เตรียมตัว จะเตรียมตัวไปไหนอีก จะไปหนองผือ จะไปจําพรรษาที่
นั่น อาว ก็วาจะมาจําพรรษาที่นี่ ทางนี้ไมมนี ้ําหนักเทาหนองผือ เปนเรื่องของเราโดย
เฉพาะที่จะมานี่ หนองผือนี่เรื่องบุญเรื่องคุณครอบฟาแดนดิน ตองขึ้นไปโนนละ
พอมาถึงหนองผือขึ้น ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ําก็วันเพ็ญเขาพรรษา พอเราไปนั้นตั้งแตวัน ๘
ค่ําถึง ๑๔-๑๕ ค่ํา พระหลั่งไหลเขาไป ปนั้นจําพรรษาตั้ง ๒๗-๒๘ องค มันก็คลายคลึง
กันกับพอแมครูจารยอยู อุนหนาฝาคั่ง ทีนี้ก็มาถึงจุดนี้นะ ไปฉันยาถายเขา มันถายเสีย ๒๕
หน อาเจียน ๒ หน อาเจียนหนหลังนี่มันหมดกําลังแลวนะ มันอาเจียนจะมีกําลังมาจาก
ไหน เศษอาหารพุงติดฝาสวมนูนนะมันรุนแรง จากนั้นก็ยุบยอบเขามาเลยทันที ความรู
ทั้งหมด ฟงใหดีนะ
นี่ละความมีสติสตังดูความเคลื่อนไหวของสังขารรางกาย
และกิริยาของจิต
เคลื่อนไหวรับกันยังไงบาง พออาเจียนครั้งที่สองเสร็จลงไปแลว ทีนี้ความรูนี้หดตัวเขามา
หดเขามาตรงกลาง ทางนี้ขึ้นพรอมกันเลย ความรูสึกทั้งหมดหดเขามาปุบ ทางนี้ขึ้น ทุก
สวนเขาในจุดกลางนี้หมดเลย รางกายหมดความหมาย ทุกขเวทนาแสนสาหัสดับหมดเลย
นั่นมันจะไปนะ คือพอรางกายหมดความหมาย ทุกขเวทนาทั้งหมดก็หมดความหมายไป
ตามๆ กัน ทุกขไมมีเลยในขันธ เงียบหมด จิตหดเขามาแลวมาเหลือแตความรูอันเดียว
ความรูเขามาอยูในจุดอันเดียว ความรูที่ซานไปหมด

๓
ก็ถามเจาของ หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ เอา ไปก็ไป จิตจับเขาไปตรงนั้นอีกทีหนึ่ง
นี่เปนสมมุตินะ อาการของจิตที่จับในขณะมันจะไป พอกําหนดจิตปบเขาไป ไมนานนะ คือ
มันหดหมดแลว ทุกขเวทนาดับหมด รางกายหมดความหมาย ทุกขเวทนาแสนสาหัสดับ
สนิทหมด นี่ละคนเราเวลาจะไปจริงๆ ถามีสติแลว ทุกขเวทนาแสนสาหัสนี้จะดับลงในเวลา
นั้นหมดกอนจิตจะเคลื่อนยายนะ อันนี้มันดับหมดแลว ถาภาษาเราก็เรียกวาเตรียมจะไป
เรียกวา ๙๙% เปอรเซ็นตหนึ่งก็เหลือแตจะดีดออก จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ เอา ไปก็ไป
กําหนดจิตปบเขาอีกทีหนึ่ง
แทนที่จะไป พอกําหนดจิตปบเขาไปนี้ ไมนานนักความรูสึกนี้คลี่คลายออกขึ้น
ขางบน ความรูซานขึ้นขางบนและลงขางลางพรอมกันหมดเลย พอพรอมกันหมดความรูสึก
รับทราบในประสาทสวนตางๆ ออกไปแลว ทุกขเวทนาก็เริ่มเกิดขึ้นมาตามเดิม กระแสของ
จิตออกรับกันไปหมด เรียกวาทุกสิ่งทุกอยาง รางกายมีความหมายขึ้นมา ทุกขเกิดขึ้นมา
หือ ไมไปเหรอ ไมไปก็อยูซี เลยอยูจ นกระทั่งทุกวันนี้ นี่ละแบบตายไมหวั่นไมไหวดูเอาซิ
ไมหวั่นไหวเลย ไมมีคําวาหวั่นวาไหว เพราะสิ่งเหลานี้เปนความจริงทั้งหมด
เรื่องมันจะไปจะอยูอะไรนี้เปนอาการ เปนสมมุตทิ ั้งนั้น จิตดู จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ
ทุกขเวทนาดับหมด คนเราถามีสติสตังแลว ขณะที่จิตจะเคลื่อนยายจากรางนี้ ทุกขเวทนา
จะตองดับหมด ออกเลย แตนี้มันไมมี ทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงตกอะไรไป เพราะไมมีสติ อัน
นี้มีก็บอกวามี นี่นําธรรมมาสอนพี่นองทัง้ หลายไดโกหกไหมพิจารณาซิ บอกจนถึงระยะจิต
จะออก ไมออก กําหนดปบเขาไปตรงนั้น พลังของสมมุติก็มีขึ้นจากจิตกระจายออกไป
ความรูออก ทุกสิ่งทุกอยางรางกายก็มีความหมาย ทุกขเวทนาก็เริ่มมีขึ้น หือ ไมไปเหรอ ไม
ไปก็อยูซี ก็เทานั้นเองไมเห็นมีอะไร นี่ละดูความตายดูใหมันชัดเจนอยางนี้
จิตนี่ไมไดตายนะ รางกายทั้งหมดหมดความหมายทุกอยาง เขาไปอยูที่จติ ทีนี้จิต
คอยแตจะดีดออก นี่ ๙๙ อยู พอรอยก็ดดี หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ กําหนดปบนี้เลย
ซานออกไปลดลงมา เลยไมตาย นี่ละจิตนี่ไมไดตายนะ ดูใหชัดเจน ดูใหรอบตัวเองแลว จิต
นี้เมื่อไดชําระซักฟอกทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเองแลว ไมไดหวั่นไหวกับอะไรเลย หือ จะไปก็
ไป จะอยูกอ็ ยู เพราะธรรมชาตินั้นไมมีคําวาอยูวาไปแลว เหลานี้มีอาการความเคลื่อนไหว
ธรรมชาตินั้นไมเคลื่อน เปนอยางนั้นละ การอบรมจิตใหมันรูกันอยางชัดเจน
เพราะฉะนั้นจึงบอกวาเราไมไดตายยากนะ เราบอกตรงๆ นี่ละผลแหงการปฏิบัติ
ธรรมจากพุทธศาสนาของเรา คือการปฏิบัติธรรม ใหรูใหเห็นตามนี้แลวจะไมหวั่น จะไมมี
อะไรแปลกตางกันเลย หือ จะไปก็ไป แนะ จะอยูก็อยู เทานั้น จิตนี้ไมมีเคลื่อนจากตัวเอง
คือหลักความเปนจริงบริสุทธิ์สุดสวนแลว ไมมีอะไรที่จะตองติตัวเอง อะไรจะไหวก็ไหวไป
จะแตกก็แตกไป ธรรมชาตินี้ไมไหวไมแตก รูอยางชัดเจน นี่ละการปฏิบัติธรรม
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เรานําธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายเวลานี้ เราเอาธรรมอันนี้เองมาสอน เราไมไดนํา
ธรรมหลอกๆ ลวงๆ มาสอนโลกนะ จะสอนแบบใดก็ตาม ไมวาหนักเบามากนอย ไมวานิ่ม
นวลออนหวาน ไพเราะเพราะพริ้งหรือเด็ดขาดเฉียบขาดขนาดไหน เปนธรรมลวนๆ ทั้งนั้น
ไมมีกิเลสแฝงออกมาแมเม็ดหินเม็ดทราย เพราะหัวใจไมมีกิเลสพูดใหมันชัดเจนเสีย กิเลส
ไมมี แสดงออกมาทาใดมีแตพลังของธรรมๆ จะดุดาวากลาวเด็ดเผ็ดรอนขนาดไหน เปน
พลังของธรรมทั้งนั้น ไมไดเปนพลังของกิเลส
ถาเรื่องกิเลส ลงแสดงอาการนั้นแลวกัดฉีกกันแหลกเปนเถาเปนถาน พลังของ
ธรรมยิ่งชุมยิ่งเย็น หนุนออกไปเทาไรยิ่งชุมยิ่งเย็น นั่นละพลังของธรรม ใจเปนธรรมเสีย
อยางเดียวเทานั้นเปนไปหมด กิรยิ าอาการการพูดการจาหนักเบามากนอย ดุดาวากลาว
หรือเทศนกระโชกกระชากแดกดันอะไรก็ตาม เปนกิริยาของธรรมที่แสดงออกมาเหมือนฟา
ฝนตก ทั้งฟารองทั้งฝนตก ทัง้ ลูกเห็บลงมาพรอมๆ กันใหแผนดินนี้ชุมเย็นไปหมด อันนี้ก็
เหมือนกันอํานาจของธรรมที่ออกจากใจก็แบบเดียวกันกับฝนตก ทัง้ ฝนทั้งลูกเห็บ ทั้งฟา
รองฟาผา เสียงดังลั่นไปหมด อันนี้พลังของธรรมออกดังลั่นไปเหมือนกัน คําดุคําดาวา
กลาว เหมือนฟารองฟาผา แตฝนตกมามันเย็น พลังของธรรมที่ออกไปนี้เย็นอยางนั้นละ
เราไมไดสงสัยอะไรที่นําธรรมมาสอนโลก แลวยิ่งจวนจะตายเทาไรก็ยิ่งเนนหนักเขา
ไป ใครจะมาวาโอวาอวดวาอะไรเราไมสนใจกับสิ่งเหลานี้ มีแตมูตรแตคูถคอยเหยียบคอย
ย่ํากัน เรื่องของโลกเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมไมมี มีแตเรื่องจะพยุงเทานั้น ที่จะมาหา
เหยียบย่ําอยางนี้ไมมีเรื่องธรรม
นี้เราพูดออกมาจากหัวใจของเราที่ปฏิบัติไดมากนอย
เพียงไร แลวก็มาสอนโลกใหไดประพฤติปฏิบัติ พอมีรองรอยแหงธรรมติดหัวใจแลว ก็จะ
มีรองรอยแหงความสุขความสงบเย็นใจติดตามเขามาในหัวใจเรา จะไดเย็นสบายบาง
ไปที่ไหนมีแตความรุมรอนเต็มแผนดินแผนหญา โอย มันนาทุเรศนะ เราพูดจริงๆ
อิดหนาระอาใจ วันไหนตื่นขึ้นมาไดยินแตเรื่องสกปรกโสมม เรื่องฆาเรื่องฟน เรื่องติฉิน
นินทา กัดกันอยูทุกแหงทุกหนเหมือนหมา จิตใจที่สะอาดดูสิ่งเหลานี้มันเหมือนดูหมากัด
กัน เอาฟงใหชัดนะ จิตอันนี้ไมไดเหมือนโลกทั้งหลายที่เปนกันอยู ทั้งกัดทั้งฉีก ติฉนิ นินทา
แลวสําคัญวาตัวนั้นดีอยูตลอด จะเลวขนาดไหนก็สําคัญวาตนดีตลอด กิเลสไมวาชั่วแหละ
ตองวาดี ชั่วขนาดไหนก็ใหวาดีๆ อยูตลอด แตธรรมดูมันดูไมไดซิ นี่ละถึงนาทุเรศนะ
ตื่นมาวันไหนไดยินตั้งแตเรื่องสกปรกโสมม จนไดพูดออกมาวาขี้เกียจลางหู หู
สกปรกทั้งวัน ฟงแตเรื่องสกปรก ใจจริงๆ สะอาดเต็มที่แลวสกปรกที่ไหน นี่ละใจที่สะอาด
กับเรื่องสกปรกมันเขากันไมได ตองลางหูวางั้นเถอะ เหลานี้วาเราพูดเลนเหรอ เราสอน
ทานทั้งหลายสอนเลนๆ เหรอ เราสอนออกมาจากใจที่บริสุทธิ์สงางามจาเลย ครอบ
โลกธาตุไปหมด เพราะฉะนั้นใครจะมาวาอะไรๆ มันก็เหมือนหมาเหาฟา หมาเหาฟาวอกๆ

๕
ฟาอยูที่ไหนก็ไมรู หมาเหาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกัน เหาเทาไรก็เหาวอกๆ อยูอ ยาง
นั้น ใหมันเหาไป เทานั้นเอง
ถาสนุกพูดก็วาใหสูเหาไป กูขี้เกียจฟง วาเทานั้นเอง มันเขากันไดยังไง ก็อันหนึ่ง
เปนสมมุติมแี ตความสกปรกเต็มโลกเต็มสงสาร อันหนึ่งเปนวิมุตติ เขากันไดยังไง มันก็
เหมือนหมาเหาฟา มีแตวอกๆ แวกๆ อยางที่เขาพูดหลวงตาบัวอยางนั้นอยางนี้ ใหเขาวา
ไป ใหสูยกโคตรสูมาวาก็ไดถาสูมีโคตร ถากูมีโคตร โคตรกูอยากฟงก็ฟง ไมอยากฟงก็
แลวแตโคตรของกูแหละ เขาใจไหม นี่ละเขาวาหลวงตาบัวพูดกระโชกกระชากกระแทก
แดกดัน กระแทกแดกดันอะไรเราก็พูดตามอรรถตามธรรม ภาษาธรรมเปนอยางนี้ ออกมา
จากพลังของธรรมที่มาพูดนี่นะ ไมไดออกมาจากกิเลสตัณหา พอจะทําความสกปรก
กระทบกระเทือนใครใหเดือดรอน ไมมี เหลานี้เปนภาษาธรรมทั้งนั้น
เห็นพี่นองทัง้ หลายเขามาสนใจในอรรถในธรรมเราก็พลอยดีใจ บานเมืองเราจะมี
ความสงบบางนะ ถาไมมธี รรมในใจ โลกไหนก็โลกเถอะวางั้นเลย อยาเอามาอวดธรรม ไม
มีทาง จมทัง้ นั้นแหละถาใครอวดธรรม อวดดีตอ ธรรม ถายอมรับธรรมคนนั้นจะเย็น คน
นั้นจะสูงขึ้น ถาใครอวดธรรมคนนั้นจะต่ําลงโดยลําดับลําดาละ คําวาธรรมนี้สูงขนาดไหน
ถึงขนาดพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาแลว ทั้งที่ปรารถนาจะเปนศาสดาสอนโลก ปรารถนาพุทธ
ภูมิ ปรารถนาเปนพระพุทธเจา
สรางพระบารมีมา ๑๖ อสงไขยบาง ๘ อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง กวาจะไดมาเปน
พระพุทธเจา พอมาเปนพระพุทธเจาแลว อยางพระพุทธเจาของเรานี้ พอตรัสรูผางขึ้นมานี้
ทอพระทัยเลย มองดูเรียกวาจนจะมองไมได มองดูโลกทีพ่ ระองคเคยเกิดแกเจ็บตายมาใน
โลกอันนี้แหละ แตกอนทานก็อยูได แตพอจิตผางขึ้นมานี้มองดูแลวสภาพของตัวเองและ
โลกทั่วๆ ไปมันดูไมไดเลย แลวการจะสอนโลก สอนไปที่ไหนมีแตมดื บอดจะวาไง ดํา
เหมือนถานไฟที่ไมมีไฟ ดําปอยางนั้น แลวจะสอนไปหาอะไร ทอพระทัย พอไดตรัสรูจริงๆ
แลวกับธรรมชาติที่ไดตรัสรูและสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันเขากันไมได เราตัวเทาหนูมันก็เปน
พูดตรงๆ อยางนี้นะ ออนใจเหมือนกัน
พูดจะใหเปนคนดิบคนดี ยังกลายมาเปนคนชั่วชาลามก ยังมาเปนขาศึกศัตรูตอ
อรรถตอธรรมคือคําสอนนี้ไปอีก มันไมไดรับเอาไปปฏิบัตินะ มันเอาตั้งแตมูตรแตคูถเขา
มาโปะธรรมๆ โปะเทาไรมันก็โปะตัวเองนั้นแหละ ใหถูกธรรมไมมี มีแตโปะตัวเองทําลาย
ตัวเอง ใหพากันพินิจพิจารณา ใหดูตัวเอง สังเกตตัวเอง ความเคลื่อนไหวคือจิตเปนมหา
เหตุอยูที่นั่น ทานจึงสอนใหภาวนา ใหเขาไปดูที่จิต จิตนั่นเปนตัวมหาเหตุ สวนมากมีแต
กิเลสสรางมหาเหตุขึ้นมาตลอด เพราะธรรมไมมีกําลัง ไมรูไมเห็น ทีนี้เวลาสรางธรรม
ขึ้นมาๆ มันก็รับกัน

๖
ดีชั่วเมื่อมีสองแลวมันก็เปนคูแขงกันได เมื่อดีขนึ้ มาแลวก็เห็นชั่วชัดเจนๆ ดีมาก
เทาไรยิ่งเห็นชั่วมากลงไปโดยลําดับลําดา จากนั้นก็ดีดจากชั่วไปหาดีหมดเลย นั่น พากันจํา
เอานะ วันนี้พูดเทานั้นละ พอสมควร วันนี้พูดใหสบายๆ สบายลมสบายปากสบายธรรม
บางเถอะ วันไหนมีแตความสกปรกรกรุงรัง กระทบกระเทือนทางโนนมาทางนี้มา วันนี้มีแต
ธรรมลวนๆ สอนทานทั้งหลายใหนําไปปฏิบัติ เอาละพอ มีอะไรอีกละ
ผูกํากับ
สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติมีหนังสือไปถึง ณ.หนูแกว เขาก็นําไป
ลงเปนการแกตางตามที่เขาวา
หลวงตา
ฟง มันจะดีจะชั่วคอยฟง หูจะเตรียมลางหรือจะเตรียมเสริมกันยังไง
เอาวาไป
ผูกํากับ
แถลงการณสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เรื่อง มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547
ตามที่ ณ. หนูแกว เขียนบทความคอลัมน “วิจารณธรรม” ในหนังสือพิมพพิมพ
ไทย ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยพาดหัวตัวใหญวา “มติมหาเถรจอมปลอม” ความโดย
สรุปวา การประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งมีวาระสําคัญเรื่องการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช การประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 แลวเสร็จประมาณ 17.00 น.
เศษ (มีภาพอดีตผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําลังตอบคําถามผูสื่อขาว
หลังเลิกประชุมเวลาประมาณ 17.00 น.) และหลังจากมีมติตองนําความขึ้นกราบบังคมทูล
ถึงทีพ่ ระราชวังไกลกังวล หัวหิน (ซึ่งไมนาจะแลวเสร็จทัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2547) แต
กลับมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ได ณ. หนูแกว เห็นวา
เปนการพิมพราชกิจจานุเบกษาไวกอนแลว และสรุปทันทีวา “มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่
20/2547 จึงเปนสิ่งจอมปลอมที่ผลจะตองเปนโมฆะ” นั้น
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อทราบโดยทั่วกันวา
1.
มีการประชุมมหาเถรสมาคม วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 จริง ผูเขาประชุม
ครบองคประชุม มีวาระการประชุม และขั้นตอนการประชุมดําเนินไปตามระเบียบวาดวย
การประชุมของมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมกําหนดใหมีการประชุมทุก 10 วัน (ใน
วันที่ 10, 20, 30) ของเดือน ถือใชมาจนทุกวันนี้
2.
การประชุมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เริ่มตามเวลาปรกติของการประชุม
มหาเถรสมาคม คือประมาณ 14.00 น. แลวเสร็จเวลาประมาณ 16.50 น. การประชุมในวัน
นั้นมีรองนายกรัฐมนตรี 2 ทาน (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, ดร.วิษณุ เครืองาม) เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เขารวมประชุมในฐานะผูชี้แจงดวย

๗
หลังจากวาระรับรองรายงานการประชุมแลว ไดมีการพิจารณาวาระสําคัญ
เรื่องการแตงตั้งคณะผูป ฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเปนวาระแรก และใชเวลาไมนาน
นัก (เพราะที่ประชุมเห็นพองและมีมติเปนเอกฉันท)
4.
เมื่อวาระสําคัญแลวเสร็จ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใน
ฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม ไดขอตัวออกจากที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามมติโดยเร็ว
ผูชวยเลขาธิการมหาเถรสมาคม (นางจุฬารัตน บุญยากร ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหา
เถรสมาคม) ขึ้นทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม ดําเนินการประชุมวาระอื่นๆ ตอไป
5.
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ไดดําเนินการโดยออก
หนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้
ที่ พศ 0006/7152 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547
5.1
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบมติมหาเถรสมาคม และขอความเห็นชอบที่จะนํา
ความกราบบังคมทูลทรงทราบ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งอยูในที่
ประชุมดวย ไดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีรับทราบมติ และเห็นชอบใหนําความ
กราบบังคมทูลทรงทราบ
ที่ พศ 0001/7153 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 แจงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5.2
ใหทราบบัญชาของนายกรัฐมนตรี (ตาม 5.1) และเตรียมการนําความขึ้นกราบบังคมทูล
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลทรงทราบแลว
เลขาธิการ
6.
คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร 0507/4614 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 แจงใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ/มหาเถรสมาคมทราบ จึงครบถวนสมบูรณตามขั้นตอนที่กําหนด
ไว (พระราชบัญญัติคณะสงฆและพระราชกําหนด แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ
ดวย) มติมผี ล
7.
ขั้นตอนที่กําหนดไวดังกลาวในขอ 6 นั้น ไมมีขนั้ ตอนที่ตองประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ดังนั้น วัน เวลา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถูกนํามาพิจารณาจนลง
ความเห็นวา “มติปลอม” ไมได มหาเถรสมาคมใหมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย เพื่อ
ความเหมาะสม รัฐบาลจึงสนองความประสงคนั้น และเตรียมการดําเนินการไวอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขอเรียนเปนขอสังเกตวา ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2547 นั้น นอกจากนักกฎหมายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลว ยังมี
ทั้ง ดร.วิษณุ เครืองาม และ ดร.บวรศักดิ์ อุวัณโณ ซึ่งถือกันวาเปนปรมาจารยดานกฎหมาย
ในปจจุบันอยูในเหตุการณดวย ความบกพรองดานกฎหมายจึงไมนาจะเกิดมีขึ้นได
คนไทยทุกคนคงเห็นตรงกันวา
เรื่องนี้เปนเรื่องออนไหวมีความ
8.
ละเอียดออนมาก จึงควรที่ทุกคนจะชวยกันประคับประคองเหตุการณใหทุกอยางเปนไป
3.

๘
ตามพระธรรมวินัย และกฎหมาย ขอใหทุกฝายที่เกี่ยวของ หรือเห็นตางกันอยูในกรณีนี้
(และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคณะสงฆดวย) ไดโปรดคํานึงถึงมาตรา 44 ตรี แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 อยูเปนนิจ
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ณ. หนูแกว
ผูกํากับ
เขามาแกตางหรือแกตัวนั่นละครับ เพราะ ณ.หนูแกว ไปลงวาเปน
มติปลอมใชไมไดอะไรอยางนี้ เขาเลยแกตัวไปใหทาง ณ.หนูแกว หนังสือพิมพเขาเลยเอา
มาลง
หลวงตา
ที่มันทําลายชาติอยูเวลานี้มีแตกฎหมอยเขาแทรกกฎหมายนะ ตั้ง
ทําทาวากฎหมายอยางนั้นอยางนี้แลวมันเปนกฎหมอย ทําลายหัวใจของคนทั้งประเทศอยู
เวลานี้คืออะไร ก็คือกฎหมอย ถากฎหมายจะมีปญหาอะไร เรื่องธรรมวินัยทานดีอยูแลว
มันไปตั้งกฎหมายกฎหมอยขึ้นมามายุงกับธรรมวินัย เรื่องศาสนาก็เลยยุงไปตาม ทานไมมี
อะไรศาสนา หลักธรรมวินัยพระสงฆทานปฏิบัติมาดวยดีอยูแลวไมเห็นมีอะไร อันเรื่อง
กฎหมายกฎหมอยแทรกเขาไปนี้ซีมันถึงไดมีเรื่องยุงอยูเวลานี้ มาตรานั้นมาตรานี้ มาตรา
พระพุทธเจาสอนไวยังไง ดูตรงนี้มนั เถียงกันไดหรือคนเรา ที่มันเถียงกันคือมันไมไดดู
ความจริง มันไปหาเรื่องจอมปลอมมาหลอกกันอยูอยางนี้ละ เทานั้นแหละ วาจะไมพูดมันก็
ไดพูดอยูอยางนี้ เอาละพอ จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

