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โลกเวลานี้เหือดแหงธรรม
กอนจังหัน
เวลานี้ตนไมใบหญากําลังรอฟารอฝน แมแตสัตวอยูในน้ํายังตองรอน้ํารอฟารอฝน
ไมมีฟามีฝนตกมาโปรดโปรยบางแลวสัตวนี้ตายพินาศ มนุษยเราก็เหมือนกันมีตั้งแตกเิ ลส
ตัณหา มีแตฟนแตไฟเผาไหมตลอดเวลาไมมีน้ํามาดับไฟนี้ฉิบหายปนปนะ มีกี่ลานๆ ก็
ตามมนุษยไมมีความหมาย ถาไมมอี ะไรเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลวตายไดทั้งนั้น ฉิบหายได
ทั้งนั้น ใหพากันพิจารณา จิตใจของทุกคนนี่เหมือนตนไมใบหญาที่รอฟารอฝน ตกมาโปรย
เขามาแลวก็ชุมเย็นๆ อันนี้จิตใจรออรรถรอธรรมเทานั้นเอง อยางอื่นไมใชอาหารของใจ
สิ่งทั้งหลายเต็มบานเต็มเมืองเปนเรื่องอาหารของกิเลสทั้งนั้น ถาผูเปนบากับกิเลส
แลวไดเทาไรไมพอๆ ตายดวยความไมพอ กิเลสพาสัตวโลกตายดวยความไมพอ แม
เศรษฐีก็ไมพอในหัวใจ ใหพากันจํา ถาเปนธรรมซึมซาบเขาสูหัวใจเทานั้น มีมากมีนอยจะ
อบอุนเรื่อยๆ พอดิบพอดีๆ ไปเรื่อยๆ นี้คือธรรม โลกมองไมเห็นเวลานี้ เราแนใจดวยวา
โลกไมมอง ถามองแลว ธรรมพระพุทธเจามีมาสักกี่พันป ควรจะไดพอ ไดรับผลประโยชน
บาง นี่ไมคอยไดๆ ไปที่ไหนเห็นแตเรๆ รอนๆ ไขวโนนควานี้ ไขวควาที่ไหนก็ไมมีอะไร
เปนสาระ มันก็พาใหพังๆ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมนะ
พระอยูในวัดและคนที่มาอบรมศีลธรรมภายในวัดก็เหมือนกัน ใหสมที่วาเขามา
อบรมศีลธรรม อยามาสงเสริมกิเลสตัณหา เอาฟนเอาไฟเผาไหมกัน ใชไมไดเลย โลกเวลา
นี้เหือดแหงธรรมมากทีเดียว ไมมอี ะไรจะเหือดแหงธรรมมากยิ่งกวาโลกมนุษยเราเวลานี้
แตสิ่งที่พาใหมนุษยดีดดิ้นคือกิเลสตัณหามีอยูภายในใจ อันนี้ปริ่มตลอดเวลา คอยจะลน
ฝงๆ ไปเรื่อยๆ ลนฝงแลวก็มาทวมหัวใจมนุษยนั้นแหละ โลกเหือดแหงธรรมนะ จึงหา
ความสงบรมเย็นแกจิตใจของสัตวโลกไมได
โลกนี้หมายถึงมนุษยเปนสําคัญ ที่พอรูบาปบุญคุณโทษบาง โลกเหลานั้นเขาก็เปน
ประเภทหนึ่ง ทนไมไหวเขาก็ตาย มนุษยเราพอคิดพออานปลีกตัวออกได เล็ดลอดไปไดก็
มี ศีลธรรมพาใหเราเล็ดลอดนะ พอบรรเทาทุกขคือศีลคือธรรม ถาไมมีแลวจมไปดวยกัน
กับสัตวนะ ไมมีความหมายอะไร ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
พระที่มาอยูท ี่นี่ตั้งแตเริ่มแรก มาเรียกวาทั่วประเทศไทย นี่ทานก็มาหาอรรถหา
ธรรม ธรรมเปนเครื่องกระจายไปหมด ชุมเย็นไปหมด ไมเอนไมเอียง ไมเห็นแกเขาแกเรา
แกพรรคแกพวกแกภาค
นั้นเปนเรื่องของกิเลสแบงสันปนสวนออกไปเพื่อทําลายกัน
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สําหรับธรรมประสานไดหมดทีเดียว ธรรมของพระพุทธเจาครอบโลกธาตุ ประสานหรือไม
ประสานพิจารณาซิ อยางพระที่มาอยูท ี่นี่ เอา เอาตัวอยางนี้เลย พระในวัดปาบานตาดนี้มี
ทั่วประเทศนะ ประเทศนอกก็มีเยอะ ประเทศไหนๆ มนุษยดวยกันคนเหมือนกัน สพฺเพ
สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น และตางคน
ตางเสาะแสวงหาที่พึ่ง เห็นวาที่ใดพอเปนที่รมเย็นก็เสาะแสวงหา
เชนอยางวัดปาบานตาดนี้เรียกวาทั่วโลกเลยพระเขามาอยูนี่ สําหรับเมืองไทยเรา
เรียกวาทั่วประเทศไทย เราอยากจะวาทุกจังหวัดนั่นละ อยากจะพูดวา มันอาจจะไมทุก
จังหวัดก็ได เพราะเราไมไดไปเที่ยวหานับดู พระองคนี้อยูจงั หวัดไหนๆ แลวลงทะเบียน
บัญชีเอาไว เราไมไดนับ แตวัดนี้เปดไปดวยความเปนศีลเปนธรรมลวนๆ ไมวาพรรควา
พวกวาภาควาคนนั้นคนนี้ เห็นแกเขาแกเขา นั้นเปนเรื่องของกิเลส เรื่องของธรรมไมมแี บง
เสมอกันไปหมด เพราะฉะนั้นจึงเขาไดหมด
ใครที่ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติในวัดนี้จึงเรียกวาทั่วประเทศไทย เราเปดโลงไว
หมดเพื่อผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี่เรียกวาธรรม ไมมีเขามีเรา มีพรรคนั้นพวกนี้ บานนั้น
เมืองนี้ อยางนี้ไมมี ทราบกันตามขนบประเพณีของมนุษยเราที่ชื่อนั้นชื่อนี้ จังหวัดนั้น
อําเภอนี้ เรียกชื่อไปเฉยๆ แตการปฏิบัติเปนคนๆ เพื่อดีเพือ่ ชอบตอชาติบานเมืองของตน
เหมือนกันหมด ในวัดนี้ก็เหมือนกันปฏิบัติ ไมมชี าติชั้นวรรณะเขามาเกี่ยวของ มีแตธรรม
ลวนๆ สอนทั่วไปหมด
เพราะฉะนั้นผูที่มาปฏิบัติขอใหตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหดี อยูที่ไหนถาปฏิบัติ
ดีแลวเย็นๆ ธรรมเทานั้นพาใหโลกเย็น นอกนั้นมองหาไมเห็น พระพุทธเจาไมมีใครเกิน
โลกวิทู รูแจงโลก โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง โลกเมืองผีเมืองคน แดนสวรรค พรหมโลก
นิพพาน พระองคทรงมองดูรูตลอดทั่วถึง จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก แลวนําธรรม
ทั้งหลายมาสอนโลก ที่มาสอนโลกก็เพราะวาเห็นแกธรรมเทานั้น ที่จะพอใหโลกมีความ
สงบรมเย็นและหลุดพนจากทุกขไปได นอกนั้นทานไมไดสอน มีแตภัยๆ เสียมากตอมาก
สอนใหปดออกๆ ความชั่วชาลามก
ความโลภอยาโลภเกินไปมันตายไดมนุษยเรา ความโกรธเคียดแคนใหเขา ความ
เคียดแคนออกจากหัวอกตนเอง เผาตัวเองเสียกอนแลวไปเผาคนอื่น ราคะตัณหาก็
เหมือนกันไมมีเมืองพอ เหลานี้เปนไฟเผาโลก ใหพากันระงับดับมัน สิ่งที่ดับไมไดกใ็ หอยู
ในความพอดิบพอดี ครอบครัวเหยาเรือนใหมีความจงรักภักดี ซื่อสัตยสุจริตตอกันระหวาง
สามีภรรยา ในเมื่อละมันไมไดก็ใหตางคนตางรักษาไฟกองนี้ใหดี ใหมีความซื่อสัตยสุจริต
ตอกัน ดวยการรักษาไฟอันนี้ไว ละมันไมไดก็ใหรกั ษาแบบนี้ อยาไปลามปามๆ เปนบาไฟ
ไหมโลกไปหมดใชไมไดนะ เอาละเทศนเพียงเทานี้กอน ใหพร
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หลังจังหัน
มาจากไหนกันบางละ (หาดใหญ สงขลา คะ) หาดใหญนี่หลวงตาเคยไปพักแลวที่
วัดควนจง อยูไหลเขา ไปพักอยูท ี่นั่นสบายดี สงัดเงียบ อยูตีนเขา สวนมากพระทานชอบอยู
ตีนเขาไมคอยชอบขึ้นหลังเขา ก็ดีอยู สงบสงัดเงียบ ไปบิณฑบาตตามสวนเขา (วัดนี้อยู
อําเภอนาหมองคะหลวงตา) วาสนามีแคนั้นกุดดวนเลย ไมไดไปอีก ไปสงขลา หาดใหญนี้
ดูวาตั้งแตป ๒๕๒๗ มัน ๒๐ ปแลวมัง ลูกศิษยทางหาดใหญเขาก็มาเยี่ยมอยูนี้ เขามาตอวา
วาเราไปแลวไมไปอีกเลย นี่เขาพึ่งกลับไป เขาอยูตลาดหาดใหญ เขามาตอวาวาเราไมไป
หาดใหญอีก
เราก็เลยตอวาเขาบางซิ อันนี้มาเพียงคนเดียว เราไปหาดใหญรถคันหนึ่งเต็มเอี๊ยด
นี่มาคนเดียว (พวกเรามา ๔๐ คนคะหลวงตา) นี่เราพูดใหลูกศิษยหาดใหญ เขามาคน
เดียว ขึ้นเครื่องบินแลวลงดอนเมือง ขึ้นจากดอนเมืองมาลงอุดรนี้ มาเขาก็ตรงมาตอวาเรา
วาเราไมไปหาดใหญอีก เขาพึ่งกลับไป มาพักอยูนี่นาน มาพักภาวนาอยูที่นี่ เขาเปนลูก
ศิษยกรรมฐาน เดิมจริงๆ เปนลูกศิษยอาจารยเมา แตอาจารยเมาเสียไปนานแลวแหละ เขา
เปนลูกศิษยทานเรื่อยมา
มหาจิตอยูทวี่ ัดควนจงนั้นคุนกันมานานแลวแหละ มหาจิตอวนๆ อยูวัดสถานีควน
จง ทานเปนสมภารอยูนั่น ไดถามถึงทานอยู ทานก็พอเปนพอไป อวน ดูวาทานมาอยูทาง
ชุมพรหรือวาไง (ตั้งใจมากราบหลวงตา แลวขอพรหลวงตาดวย) จะเอาพรอะไรบางละ
(ใหสุขภาพแข็งแรง อันดับตอไปก็ขอใหมีลาภมีความสุขคะ) สุขภาพไมแข็งแรงมันขาด
อะไร เราจะเตรียมหาเครื่องซอมสุขภาพให มันก็เปนธรรมดาละเรื่องสุขภาพ หลวงตาก็
เปนอยางนั้น เขามาขอพรใหสุขภาพแข็งแรงจากหลวงตา หลวงตาเวลาจะไปก็ลมลุก
คลุกคลาน ก็ไมทราบจะเอาสุขภาพอะไรไปใหเขามันลําบากเหมือนกันนะ
ดีแลวไดมาชมวัดชมวา วัดนี้เปนวัดปา นี่บริเวณรับแขกที่เห็นปา และออกไปขาง
นอกนูน ขางในนี้ตั้งรอยกวาไรสําหรับพระ พระมาก แตเรารับไดเพียง ๕๐ องค มีกําหนด
ตายตัวไว ๕๐ องค คือถาอยูใน ๕๐ องคนี้สถานที่อยูพอดีๆ ตรงนั้นๆ หางๆ กันเงียบๆ
อยูขางใน บริเวณนี้กับนูน(ขางนอก) สําหรับสาธารณะทั่วๆ ไป ใครมาก็ใหอยูแคนี้ไมให
เขาไปขางใน เขียนไวหามเขาๆ คือสถานที่บําเพ็ญของพระ
พระอยางทีพ่ ูดเมื่อสักครูนี้ พระนี่ทั่วประเทศไทยมาอยูนี้ทั้งนั้น ภาคใตเราเคยขาด
พระเมื่อไร เวลานี้ก็ยังอยูนี้หลายองค พระทางภาคใตเราอยูที่นี่ไมเคยขาดนะ ไมวาภาค
ไหนทั่วประเทศไทยวัดนีร้ ับทั้งนั้นๆ ไปเลย ตลอดถึงประเทศนอก ฝรั่งมังคาที่ไหนก็มาเต็ม
อยูนี้ แตเรากําหนดรับไวที่อยูจริงๆ ก็ประมาณ ๕๐ องค กะพอดีกับสถานที่ใหเหมาะสม
ดวยเหตุนี้เราจึงกั้นเอาไวไมใหใครเขาไปยุงทาน สถานที่บําเพ็ญของทาน
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เรามาเห็นอยางนี้ก็หรูหราฟูฟาดูเอา ศาลาหลวงตาบัวสองชั้นสามชั้น แตเวลาเขาไป
ดูกุฏิของพระ มองดีไมดเี ซอๆ ซาๆ เหยียบกุฏิพระไปเลย เพราะกระตอบเทากําปนๆ อยู
ขางใน กั้นดวยผาจีวรขาดกั้นเปนฝา ขางบนตั้งแตกอ นมุงหญา เวลาไฟลามปามมา
หนาแลงมันพัดเขามามาไหมกุฏิพระ เลยเปลี่ยนใหมใหทันสมัยสักหนอย ฟาดเอาสังกะสี
ขาดๆ มามุง เอากระเบื้องแตกๆ เสียๆ มามุงอยูต ามนั้น ถาหากไปดูตามตลาดลาดเลแลว
ดูวัดปาบานตาดนี้ดูไมไดนะ พูดจริงๆ สถานที่นี้
คิดดูอยางศิริราชเขามาทอดกฐิน เขาเตรียมทาคาดไวหมด วาวัดไหนจะไมมีหรูหรา
ยิ่งกวาวัดปาบานตาด เขาคาดเอาไวเรียบรอยสูงๆ เวลาเขาจะไปเหยียบกุฏิพระเขาไมเห็น
เขาคาดเอาไวเลยดูแตนูนไมไดดตู รงนี้ซิ กระตอบพระเปนรานเล็กๆ อยูขางในทั้งนั้น มีกุฏิ
ไวโกๆ สักหนอย เพราะเมืองไทยเรามันชอบโก เราเกิดในเมืองไทยเราก็เอาโกๆ บางซิ ดูซิ
กุฏิหรูหราฟูฟาแถวๆ นี้ เขาไปขางในเซอๆ ซาๆ นี้เหยียบเอาเลย เหยียบกุฏิพระ กระตอบ
กระแตบอยางนั้นละทานอยู แตธรรมทานสงาอยูในนั้นนะ ทานเอาความสงางามจากหัวใจ
ไมเอาความสงางามจากภายนอกจนเกินไป
ลําพังศาสนานี้ทานถือเปนภัยตอกัน ความสงางามจากภายนอกมันออกจากความ
ดีดดิ้นของใจ จิตใจดีดดิ้น อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีไขวควาตลอดเวลา เลยจะตายทิ้งเปลาๆ ไม
เกิดประโยชนอะไร หาสาระคือธรรมในใจไมมี หาแตภายนอกไมหาภายใน เสียตรงนี้ละ
เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงทําตามแบบฉบับพุทธกาลเลยเทียว เราพูดจริงๆ ตําราเราอานมา
เรียบรอยแลว ครูบาอาจารยพาอยูมาอยางนี้ อยางที่วานี่ กระตอบกระแตบ อยางหลวงปู
มั่นชื่อเสียงกระเทือนทั่วโลก ดูซิทานอยู อยูกระตอบทั้งนั้นละ ทานอยูอยางนั้นทานไมให
สราง สรางอะไรทานวา เขาจะมาทํา ทานวาทําหาอะไร กุฏินี่กม็ ีอยูแลว โอย มันเล็กเกินไป
อยูในทองแมเล็กกวานี้ นั่นเห็นไหมทานแก คานทานไดไหมละ อยูในทองแมเกาเดือนสิบ
เดือนยังอยูได นี้นอนก็ไดนั่งก็ได อะไรไดหมด เดินก็ได ทําไมจะวาแคบ
เพราะฉะนั้นจึงบอกตรงๆ เลยสําหรับที่อยูของพระในวัดนี้ ถาดูแบบตลาดลาดเลที่
โลกๆ เขาอยูกัน เขาอยูไ มไดเขาดูไมได แตพระทานสบาย ทานไปเห็นที่หรูๆ หราๆ ฟูๆ
ฟาๆ ดีไมดีทานจะขี้ใสดวยทานถึงมา ถาทานปวดที่ไหนทานก็จะตองถามหาสวมอยูไหน
ไมมีสวมทานก็ขี้ใสตลาดลาดเลแลวออกมาเลย ขี้เวลาปวดมากๆ มันทนไดเมื่อไรใชไหม
มันเรี่ยราดออกเลย หาถานไมไดก็ราดออกเลยไปเลย เปนอยางนั้นละ ธรรมทานสงานี่อยู
ภายในกระตอบ ผาขี้ริ้วหอทองคําอยูในนั้นๆ เปนอยางนั้นนะ
พระพุทธเจาทานสอนใหเลิศทางภายในจิตใจ ถาเลิศภายในจิตใจนี่แลวจาไปหมด
เลย สวางไสว ไมมีอะไรรบกวนใจ แสนสุขสบาย อยูที่ใจกับธรรมอยูดวยกัน ถากิเลสอยูนี้
เปนไฟไปเลย ใครจะตกแตงหรูหราฟูฟาอะไร ผูที่เขาครองนั้นคือไฟทั้งกอง เขาไปอยูใน
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ตึกรามบานชอง สูงขนาดไหนก็ตามถาใจไมมีธรรมเปนไฟทั้งนั้น ถาใจมีธรรม กระตอบแค
นี้อยูไดสบาย อยูที่หัวใจนะ ความทุกขอยูที่หัวใจ ความสุขอยูที่หัวใจ ถามีทุกขแลวโลกนี้
กวางแสนกวางมันก็แคบอยูที่หัวใจ ตีบตันอยูนี้ ทีนี้เวลาใจเบิกกวางหมดแลว โลกจะแคบ
ขนาดไหน ใจเบิกกวางออกหมด เวิ้งวาง อยูสบายทั้งนั้น
ทานจึงอยูไหนสบายหมด ภายนอกอาศัยเพียงรางกาย รางกายของเขากับของเราก็
เหมือนกัน อยูไหนอยูได ใหเปนสภาพพอๆ กัน หาหรูหราฟูฟาเอามาใหมันอะไรรางกาย
ของสกปรกปาชาผีดิบอยูกับรางกายเรา เราจะหาอะไรมาตกแตงมันอะไรนักหนา มันเกิน
เหตุเกินผล นี่เรื่องกิเลส จึงทําใหคนมีความทุกขความเดือดรอนไปหมด ถาธรรมแลว
พอดีๆ อยูง ายกินงายนอนงาย ไปงายมางาย ใชงายๆ ไมหรูหราฟูฟา ก็ไมสรางความ
วุนวายใหเรามากไป อันนี้มีแตสรางความวุนวาย แลวผลแหงการสรางความวุนวายคืออะไร
ก็คือกองทุกข ไมมีความสุข ทานไมวุนทานไมทุกขนะนั่น
ทานฟดกับกิเลสตัวพาใหวุนวายแหลกลงไปๆ กิเลสขาดออกไปแลวไมมีอะไรวุน
หัวใจทาน ทานอยูไหนอยูไดหมด ตนไมภูเขารมไมชายคาอยูไดทั้งนั้นทาน ถามีธรรมในใจ
สบายทั้งนั้นมนุษยเรา อันนี้มีแตกิเลสในใจซิ อยูที่ไหนก็ไมสบายๆ สุดทายก็ตายดวยความ
ไมสบาย ไมดี ใหพากันจําเอานะ ที่สอนมาวันนี้สอนใหมีธรรมในใจ กลับไปบานจากนี้ไป
ใหมีพุทโธติดหัวใจไปดวยนะ มาก็มพี ุทโธ ไปก็มพี ุทโธ
อยูที่ไหนไมมีพุทโธ มีแตกิเลสความฟุงเฟอเหอเหิมดีดดิน้ เต็มบานเต็มเมืองเต็ม
หัวใจคน หาความสุขไมได ไปทีไ่ หนเกาะไหนเกาะความสุขมีไหม ไมมี นั่น ถาไปหาทาง
โลกหาที่ใดก็ไมมี หาสามโลกธาตุกไ็ มมีความสุขนะ ถาหาธรรมภายในจิตใจแลว อบรม
ศีลธรรมเขาสูใจ อยูที่ไหนสบายหมด นั่น มันตางกันนะ พากันจําเอา พูดเพียงเทานั้นละ
วันนี้พอสมควรแลว เอาละนะ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร
ธรรมเราเวลานี้ออกทั่วโลก นี่ออกทางวิทยุแลวนะนี่ ออกวิทยุทั่วไปหมดตอนเชานี้
จากนั้นก็ทั่วโลกเลย มรสุมก็มาก น้ําดับไฟมีนอยไมพอกัน ธรรมที่เทศนออกนี้เปน
น้ําดับไฟ คลื่นทะเลสูไมได น้ํามีนอยไมพอกัน มีอะไรอีกไหม
ผูกํากับ
จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคาร
ความทราบฝาละอองธุลีพระบาทฯแลว !
ขอเรียนใหปวงชนชาวไทยผูรวมกันลงชื่อกวา 1 ลาน 7 แสนรายชื่อ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และคนในชาติทั้งหลายที่มิไดลงนามดังกลาวได
ทราบโดยทั่วกันวา การถวายฎีกาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปนโน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ที่ผานมานั้น
ความทราบฝาละอองธุลพี ระบาทฯแลว !!
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ดังมีหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการที่นมัสการถึงหลวงตาพระมหาบัว ดังนี้
ที่ รล.๐๐๐๙.๔/๔๒๓๗
สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. ๑๐๒๐๐
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘
เรื่อง การถวายฎีกา
นมัสการ พระธรรมวิสุทธิมงคล
อางถึง ลิขิตของพระคุณทาน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘
ตามที่พระคุณทานมีลิขิตถวายฎีกา ขอใหถอดสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุป
เสโณ) ออกจากสมณศักดิ์ และไมโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายวิษณุ เครืองาม ใหดํารงตําแหนง
ในการบริหารราชการแผนดิน ความแจงอยูแลวนั้น
สํานักราชเลขาธิการไดเสนอเรื่องกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และแจง
สํานักงานพระพุทธศาสนาไปพิจารณาดําเนินการแลว ทั้งนี้ ความทราบฝาละอองธุลีพระ
บาทฯแลว
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ
ขอนมัสการดวยความเคารพ
(นายอินทรจันทร บุราพันธ)
เลขาธิการคณะองคมนตรี ปฏิบัติราชการราช
แทนราชเลขาธิการ
ครับ.... ความทั้งหมดทั้งสิ้นที่สังคมตั้งขอวิพากษกันมานาน “พระพอหลวงแหง
แผนดิน” ทรงพระกรุณาทราบดวยพระเนตรพระกรรณทั้งสิ้นทั้งปวงแลว ดังนั้นมัน..ไอ-อี
คนใดที่พยายามบิดเบือนใหความจริงกลายเปนความเท็จ
เพื่อหวังใหสังคมเกิดความ
สับสนแตกแยกควรพึงระวังสังวรใหจงหนัก
นับตอจากนี้ไป
สังคมควรติดตามตรวจสอบการพิจารณาดําเนินการของ
นายกรัฐมนตรีและผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธฯ
วาจักไดสนองพระราชประสงค
ประการใดหรือไม
ทั้งนี้ ณ. หนูแกว ตองกลาวคําขอบคุณสํานักงานพระพุทธฯ ที่ออกแถลงการณมา
ตอบโต กับ ณ. หนูแกว ที่เขียนบทความกลาวหาวามติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547
“เปนมติจอมปลอม” มีผลตองโมฆะ
ที่ตองกลาวคําขอบคุณก็เพราะเห็นวา สํานักงานพระพุทธฯยุคปจจุบันไดเปดรับการ
ตรวจสอบจากสื่อมวลชนมากขึ้น ซึ่งผิดแผกไปจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งแทบจะเรียกไดวา
“ปานฟากับดิน” หรือมือกับ....อะไรปานนั้น เพราะ ณ. หนูแกว ไดเคยตั้งขอสงสัยกรณี
กรมศิลปากรสั่งหามวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง ไมใหสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมบน
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พื้นที่ของวัด ทั้งๆ ที่พื้นที่ตรงนั้นเคยเปนที่ตั้งชุมชนแออัดมากอน แมคําชี้แจงสักนอยนิดก็
ไมเคยมีตอบกลับมา
หรือวาทํากันเปนทีม ??
สวนกรณีการออกแถลงการณของสํานักงานพระพุทธฯ ขอทานผูชมไดโปรดติดตาม
อยากะพริบตา นับแตนี้ไป ณ. หนูแกว จะนําความจริงออกมาแฉใหทุกทานไดวินิจฉัย ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหพระคุณเจากรรมการมส.ที่ชาวพุทธทั้งหลายใหความเคารพสักการะ ตอง
ตกอยูภายใตอํานาจการบงการของฆราวาสขี้ฉอ
การเขียนมติมส.เอาไวแลวลวงหนา แลวใชกรรมการมส.เปนตรายางประทับรับรอง
นั้นถือไดวา เปนการแทรกแซงกิจของสงฆอาจกอใหเกิดอันตรายอยางมหันต !!
ณ. หนูแกว
หลวงตา
เขาวาไปนั้นถูกตองแลวเราไมมีที่คาน ก็มีเทานั้น สวนอะไรๆ เรา
เสนอไปก็ถกู ตองแลว การเสนอไปแลวนั้น เปนความเห็นของคนทั้งแผนดินไทยเรา ซึ่งเปน
ผูรักษาชาติไทยมานาน เดี๋ยวนี้ขาศึกศัตรูมันจะมาทําลายชาติไทยของเรา ซึ่งมีสมบัติอนั ลน
คาเต็มอยูในประเทศไทยนี้ จึงทนอยูไมไดสําหรับประชาชนทั่วประเทศไทย จึงไดเสนอ
ความรูความเห็น ความคิดความอานทุกสิ่งทุกอยาง มายังเราเปนหัวหนา เราก็ไดนําออก
เสนอแลวดวยความชอบธรรม เห็นวาความเห็นเหลานี้เปนความถูกตองเรียบรอยแลว เรา
จึงไดนําเสนอ การนําเสนอของเรา เราก็เสนอดวยความเห็นของประชาชนทั้งหลายที่แนใจ
ของเราแลววาถูกตองเรียบรอยแลวจึงเสนอไป นี่ก็เขาถึงพระเนตรพระกรรณทุกอยางแลว
ก็หมดปญหาแลวแตทานจะพิจารณายังไง ก็มีเทานั้นแหละ
สําหรับอะไรที่เรานําหนาแลว เราแนใจทุกอยาง เราจะไมมีมีเลศมีนัย มีเลเหลี่ยม
รอยสันพันคมออกมา อยางที่โลกจอมปลอมแสดงอยูทกุ วันนี้เลย เราจะมีแตเรื่องอรรถ
เรื่องธรรมลวนๆ ออกแสดง ผูฟงทัง้ หลายใหฟงตามนี้ เราไมมีแงงอน เปนธรรมลวนๆ
เลยออกแสดง
เหลานี้ก็เปนเรื่องของธรรมออกแสดง
เพื่อชาติไทย
ศาสนา
พระมหากษัตริยของเรานั้นแหละ เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

