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เทวดาไมรับ
อบรมพระเชามืด วันปวารณาออกพรรษา
การปวารณาตัวพระพากันทราบทั่วกัน วันนี้เปนวันปวารณาเรียกมหาปวารณา
ทานถือเปนเรื่องราวสําคัญมากทีเดียว การปวารณาตัวคือใหละทิฐิมานะ ไมใหสําคัญวา
ตัวมีความรูความฉลาดหรือตัวเปนอาวุโส การปวารณาตัวเรียกวาการลดทิฐิมานะ ไมให
มีอยูภายในตัวและการแสดงออกตอกันไมใหมีทฐิ ิมานะ ใครผิดใครถูกประการใดให
ตักเตือนกันได ทานเรียกวาปวารณา ลดทิฐิมานะใหเปนเหมือนผาขี้ริ้ว ทําตัวเปนผาขี้ริ้ว
ตอธรรม ธรรมคืออาวุโส ภันเต ใหเคารพกันเปนชั้นๆ ดวย ความผิดถูกชั่วดีนี้ให
ยอมรับกัน ไมวาอาวุโส ไมวาภันเตยอมรับกันทั้งนั้น ทานเรียกวาปวารณา
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัตินะพระเรา อยาทําเหลาะๆ แหละๆ การปกครองหมู
เพื่อนเวลานี้ไมเหมือนแตกอนนะผม เหมือนหูหนวกตาบอดไปอยางนัน้ แตกอ นกับ
ปจจุบันนี้มันเขากันไมไดแหละ หูหนวกตาบอดทุกวันนี้ แตกอนไมไดนะ เดี๋ยวนี้มันก็
อยางวาเฒาแกมาแลวไมคอยไดสนใจกับอะไร ตัง้ แตตัวเองก็ลมลุกคลุกคลานอยูเวลานี้
ใหพากันทั้งอกตัง้ ใจกันทุกคน
ขอวัตรปฏิบัติแสดงความสามัคคีตอกัน
ลดลงทุกอยางความขี้เกียจขี้คราน
เหลานี้ไมใหมี ถึงกาลเวลาแลวใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ กิจสวนรวมเปนการแสดงออก
เรื่องน้ําใจตอกันและกัน ถาขาดกิจสวนรวมแลวพระเหลานี้เหลวไหล กิจสวนรวมเปน
สําคัญมาก อยูลําพังคนเดียวใครไมคอยทราบกัน แตเวลาออกมาแสดงกิริยาความ
สามัคคีตอกัน หรือไมสามัคคียังไงจะทราบกันทันที ใหมคี วามพรอมเพรียงสามัคคี
หนาที่การงานขอวัตรปฏิบัติเปนเรื่องของเรา ทําเพื่อเรา แมจะทํารวมกันก็ทําเพื่อเรา
ทําอยูที่ไหนไมใหเผลอสติ สติใหตั้งอยูตลอดเวลาสําหรับนักปฏิบัติ จะไมลืมเนื้อลืม
ตัวอยางงายดาย ตองมีสติตลอด
ถาไมมีสติใชไมไดนะ เรื่องสตินี้ใชตลอดเวลาทุกอิริยาบถไมมีเวน คือสติ ทาน
จึงบอกวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมเลือก ความ
เคลื่อนไหวไปมา ยืน เดิน นั่ง นอน มีสติตลอดเวลา กิเลสเกิดไมไดนะ ถามีสติอยูแลว
กิเลสเกิดไมได กิเลสจะเกิดขึ้นทางสังขาร พอเราเผลอพับสังขารจะปรุงออกแลว นั่นคือ
สังขารของกิเลส ถาไมถงึ ขั้นสังขารที่เปนธรรมลวนๆ โดยอัตโนมัติแลวเปนกิเลสแทบ
ทั้งนั้น ถาสังขารเปนมรรคแลว สติปญญาอัตโนมัติ สังขารนั้นเปนธรรม เปนธรรมแทบ
ทั้งนั้น ใหพากันจําเอา สังขารนี่ละเปนตัวสมุทัย มันดันออกอยากใหคิดใหปรุงเรื่องนั้น
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เรื่องนี้ สติจับไวไมใหมันคิด มันจะมีมากขนาดไหนก็ออกไมได ผมเคยทํามาแลวเรื่อง
เหลานี้มาสอนหมูเพื่อนจึงไมสงสัยวาจะผิดไป
เอาจนกระทั่งอกจะแตกมันอยากคิด
อยากปรุง
เพราะจิตเราเคยเสื่อมมาตั้งปกับหาเดือน ทดสอบหาเหตุหาผลก็ไมได ถึงเวลา
แลวมันก็เสื่อม เราพยายามไสขึ้นไปเหมือนไสครกขึ้นภูเขานั้นแหละ ๑๔-๑๕ วันไปถึง
เจริญผาสุกเย็นใจสบายใจได ๒ คืนเทานั้น คืนที่ ๓ ไมเห็นมันเลย มันเสื่อมลงอยาง
พรวดพราดๆ อะไรหามไมอยูท ั้งนัน้ เลยมาวินิจฉัยตัวเอง เพราะตอนนั้นเรากําหนด
เฉพาะจิต เราไมไดใชคําบริกรรม มันเผลอไปไดนี่ เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมไดซิ ทีนี้พอ
มาพินิจพิจารณาเปนที่แนใจในการตกลงตัวเองวา ตั้งแตนี้ตอไปเราจะไมใหเผลอสติ
ดวยคําบริกรรม จะเอาคําบริกรรมติดกับจิตไวตลอด
ทีนี้ก็เอาจริง ผมไมใชคนเหลาะแหละนะพูดจริงๆ ไมใชคุย วาอะไรเปนนั้น
จริงๆ พอวาเอาคําบริกรรมกับสติจับติดไวกับจิตเลย ตั้งแตนี้ตอไปไมใหเผลอ พอวางัน้
ก็เหมือนวาระฆังดังเปงนักมวยตอยกันเลย นี่ลั่นใจลงเปนที่แนใจแลวก็บริกรรมตลอด
เลยไมใหเผลอ ตั้งแตตนื่ นอนจนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอไปไหนเลย ทีนี้ความอยาก
คิดอยากปรุงมันแสดงฤทธิ์เดชขึ้นมา มันอยากคิดอยากปรุง บังคับไวดวยสติกับคํา
บริกรรมภาวนา
วันแรกนี้หนักมากทีเดียว เหมือนตกนรกทั้งเปนอกจะแตก แตมันก็คดิ ไมได
เพราะเราไมใหคิด นั่นละที่นี่กิเลสมันก็เกิดไมได คําบริกรรมนี้เปนคําของธรรมอบรม
จิตใจรักษาจิตใจ ใจเมื่อสังขารตัวกิเลสไมรบกวนมันก็สะดวกสบายเย็นไปๆ สงบ นี้ก็
สงบได จากนั้นก็ตอไปเรื่อยไมใหเผลอ จนกระทั่งตั้งจิตไดถึงขั้นที่เจริญแลวเสื่อมไม
เสื่อม คอยขึ้นไปเรื่อยๆ จึงจับไดแนนอนวานี้เปนเพราะขาดคําบริกรรม สติเผลอไป
ตรงนี้ละ พอมันไมเผลอแลวมันก็ไมเสื่อม นี่ละเราจับไวขนาดนั้นนะแลวไมเสื่อมเลย
มันสงบลงถึงขนาดที่วา บริกรรมติดๆ กันไปนี้ เมื่อจิตเขาสูความสงบแลวคํา
บริกรรมหายเลย ปรุงก็ไมขึ้น ก็สงสัยตัวเอง ทําไมจึงบริกรรมไมไดเพราะเหตุไร มัน
บริกรรมไมไดเลยขาดตรงนั้น นึกไมออกเลยนึกไมขึ้น ก็ยงั เหลือตั้งแตความรูที่ละเอียด
เอาสติจับไวที่ความรูแทนคําบริกรรม เอาอยางนั้นตลอดมามันก็เจริญขึ้นไดเรื่อยๆ นี่
ละการทําเบื้องตนเปนอยางนั้น ใหพากันจําเอา ความพากเพียรอยาลดละ ใหตั้งหนาตั้ง
ตาปฏิบัติจริงๆ เรื่องความพากเพียร
สอนหมูเพื่อนใหตั้งใจภาวนา เรื่องสติอยูที่ไหนอยาใหเผลอนะ นี่ละคือความ
เพียร ทําขอวัตรปฏิบัติจิตอยูกับตัวไมใหเผลอ สติควบคุมไวไมเผลอละ ถามีสติควบคุม
อยูไมเผลอ ถาเผลอเมื่อไรเปนคิดเปนปรุง นั่นละสรางกิเลสขึ้นมาแลว เอาไฟเผาตัวละ

๓
จิตถาเจริญแลวก็เสื่อมได ถาสติติดอยูแลวไมเสื่อม ตั้งขึ้นไดๆ พอไปถึงขั้นสงบก็ใหสติ
ติดอยูก ับความสงบ เมื่อถึงขั้นสงบจริงๆ แลวคําบริกรรมมันก็ไมจําเปน มันจะเดนอยูที่
ความรู ใหสติจับอยูที่ความรูอีกตอกันไปเรื่อยๆ พากันจําเอา เอาละพากันกราบเสีย
หลังจังหัน
วันนี้เปนวันปวารณาออกพรรษา ทั่วประเทศไทยปวารณาวันนี้ ปวารณา แปลวา
เปดโอกาสใหกันและกันทั่วแดนแหงสังฆมณฑล คือเปดโอกาสใหแนะนําตักเตือนกันได
ไมใหถือทิฐมิ านะฐานะสูงต่ําประการตางๆ เหนือธรรมเหนือวินัย ธรรมวินัยทานแสดง
ไวแลววันนี้เปนวันปวารณา เปนวันเปดโอกาสใหกันและกันสําหรับพระสงฆไทยเรา
เรียกวาปวารณาในพระสงฆ สงฺฆมฺ ภนฺเต ปวาเรมิ ขาพเจาขอปวารณาตัวตอสงฆ ทิฏ
เฐน วา ไดเห็นก็ดี สุเตน วา ไดยินก็ดี ปริสงฺกาย วา ทําใหเคลือบแคลงสงสัยก็ดีใน
อาการของขาพเจาที่ไมชอบธรรม ผิดพลาดประการใด เราจะยอมรับ เราจะปฏิบัติตัว
แกไขตามนัน้ นี่เปนคําปวารณากัน พระพุทธเจาเปดโอกาสใหแนะนําตักเตือนสั่งสอน
กันได ทานสอนวาอยางนั้น แนะนําสั่งสอนแลว จากนั้นผูรับจะปฏิบัติตามดวยความ
พอใจทุกอยาง
วันนี้เปนวันเปดโอกาสใหกัน
ถาตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาของ
พระพุทธเจาแลว ทานเปดโอกาสใหกนั ตลอดเวลา ใหแนะนําตักเตือนสั่งสอนหรือดุดา
วากลาวไดในความเปนธรรม ทานปวารณากันอยางนี้ เพราะฉะนั้นพระสงฆที่มุงอรรถ
มุงธรรมจึงเปดตัวไวตลอดสําหรับอรรถธรรมจากผูแนะนําสั่งสอนประการใด หนักเบา
มากนอย ยอมรับปฏิบัติตาม ทานวาปวารณา คือเปดโอกาสให
คนเราเมื่อเปดโอกาสใหกันและกันแลวก็อยูกันเปนผาสุก พระสงฆก็อยูเปน
ผาสุก เราขอชมวัดปาบานตาด บรรดาพระสงฆที่มาจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลก มา
จากประเทศนั้นประเทศนี้ ที่มาอาศัยอยูนี้ ไมเคยมีความขัดแยง ไมเคยมีการทะเลาะ
เบาะแวงและไมลงรอยกันแมแตนอย ไมปรากฏเลย ตั้งแตสรางวัดปาบานตาดมา รับก็
เรียกวาพระทั่วประเทศไทยทุกภาค วัดปาบานตาดเปนวัดของพระทุกภาคและทั่วโลก
พวกฝรั่งมังคาที่ไหนมาเต็มไปหมด ทานเหลานี้ทานไมไดแบกฐานะของทานมาอวด
ธรรม แบกฐานะของทานมาอวดศาสนานะ ทานไมแบก ทานทิ้งไปหมด
เหมือนครั้งพุทธกาล มีพระราชามหากษัตริยเปนสําคัญ ซึ่งมีจํานวนมากออกมา
บวชในพุทธศาสนา ไมไดแบกความเปนกษัตริย ยศถาบรรดาศักดิ์ ทุกอยางตัดทิ้งไป
หมดเลย ออกมาเฉพาะองคทาน อุปสมบทเสร็จแลวก็เขาปาบําเพ็ญสมณธรรม สําเร็จ
ธรรมขึ้นมาเปนชั้นๆ ตั้งแตอริยบุคคลชั้นต่ํา โสดา สกิทา อนาคา อรหันต นี่ธรรมที่
ทานสําเร็จมาจากปา ที่เรียกวามหาวิทยาลัยปา ครั้งพระพุทธเจาเปนมหาวิทยาลัยมา
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กอนแลว มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจาอยูในปาในเขา เวลาบวชแลวสอนพระไลพระ
พระก็คือลูกของทานนั้นเอง ทานไลลกู ของทานเขาอยูในปาในเขา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลว ใหเธอ
ทั้งหลายไปเที่ยวอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง อันเปนสถานที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญสมณธรรม ปราศจากสิ่งรบกวน
และขอใหทานทั้งหลายจงพยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่
เปนพระโอวาทของพระพุทธเจา
ในเบื้องตนบวชมาพระจะตองไดรับพระโอวาทขอนี้ดวยกันทุกองค ไลเขาปาเขา
เขา บรรดาพระราชามหากษัตริยไดรับพระโอวาทขอนี้แลวเขาปาเขาเขา สําเร็จออกมา
เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ของสัตวโลกทัง้ หลาย ดวยความชอบธรรมอันหาที่
เปรียบไมไดแลว นี่ละพระครั้งพุทธกาลเปนอยางนั้นเรื่อยมา ทานไมถือเนื้อถือตัว
ไมไดมีทิฐิมานะฐานะสูงต่ําอะไรไมมี ทานตัดออกหมดเลย
อยางพระทีม่ าจากประเทศตางๆ เชนอยางเมืองนอก ทานเปนเศรษฐีก็มีมาอยูนี้
ทานไมแสดงความเปนเศรษฐีเลย ทานมุงตอความเปนเศรษฐีธรรม ทานมุงมาฟง
โอวาทจากครูบาอาจารยที่แนะนําสั่งสอน แลวปฏิบัติไปดวยความพออกพอใจ ไม
ปรากฏวามีพระองคใดที่มาจากเมืองนอกก็ดี ในเมืองไทยก็ดี ไดอวดทิฐิมานะ หรือเอา
สมบัติเงินทองเอาขาวเอาของ เอายศถาบรรดาศักดิ์มาอวดศาสนธรรม อวดธรรมของ
พระพุทธเจา อวดครูบาอาจารยนี้ไมเคยมี สําหรับวัดปาบานตาดนี้เราชมเชย ไมเคย
ปรากฏเลยที่มาอยูนี้
แลวพระที่จะทะเลาะเบาะแวงกันในวัดในวานี้ก็ไมเคยมี ตั้งแตสรางวัดปาบาน
ตาดมาจนกระทั่งบัดนี้ สมเจตนาที่ทานมุงหมายมาเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ สมบัติเงิน
ทองขาวของ
ความรูความฉลาดสามารถประการใดที่ทานเคยครองอยูในความเปน
ฆราวาส เวลาเขามาสูอรรถสูธรรมแลวทานถือธรรมเลิศยิ่งกวาสมบัติทั้งหลายเหลานั้น
ทานเทิดทูนธรรมดวยการปฏิบัติโดยความตั้งอกตั้งใจจริงๆ เรื่อยมา นี่ที่ควรชมเราก็ชม
พระมีนอยเมื่อไร เมืองนอกเมืองนา ประเทศนั้นประเทศนี้ เต็มอยูในวัดปาบาน
ตาด ถายเทกันออกไปเรื่อย พระในเมืองไทยเราก็เหมือนกัน ทานมาทานก็แบบ
เดียวกัน ทานเปนขนาดไหนก็ตาม ดอกเตอรดอกแตที่ไหนทานก็ไมสนใจ ทานสนใจแต
อรรถธรรมอยางเดียวที่เลิศเลอครอบโลกธาตุ เรียกวา โลกุตรธรรม แปลวา ธรรมเหนือ
โลก โลกไหนก็ตามทั้งสามนี้ธรรมเหนือหมดทั้งนัน้ ทานมุงปรารถนาตออรรถตอธรรม
กราบไหวบูชาธรรม ปฏิบัติตามธรรมนี้ตลอดมา
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เพราะฉะนั้นในวัดนี้เทาที่ผานมาแลว แตอนาคตกาลขางหนาไมตองนํามาพูด
พูดปจจุบันยอนหลังที่ควรจะพูดได เพราะไดผานมาเรียบรอยแลวพูดได อยางนี้เราก็
ไมเคยเห็นพระวัดนี้ทะเลาะเบาะแวงกัน ดวยทิฐิมานะฐานะสูงต่ํา เอามาอวดกันอยางนี้
ไมเคยมี มีตั้งแตมาศึกษาปรารภดวยความสงบเย็นใจ ปฏิบัติตนตลอดเวลาอยูในปา
เพราะฉะนั้นในบริเวณศาลาหลังนั้น(ศาลาใน) เราจึงกําหนดบริเวณใหอยูใหเที่ยว เชน
ศาลาหลังอยูขางใน ประชาชนที่มาก็ใหอยูในบริเวณนี้ นอกนั้นเปนบริเวณของพระที่
บําเพ็ญสมณธรรม ไมใหไปรบกวนทาน
เราสั่งอยางเด็ดขาดเลยไมใหใครเขาไปยุง
ประชาชนก็ไมมใี ครเขาไปยุง
นอกจากคนรับใชพระเทานั้นเปนธรรมดา ก็ลูกของพระที่ใชประจําอยูในครัวเรือนหรือ
ในวัดในกุฏินั้นๆ เทานั้นเอง เปนคนสองคนสามคนเทานั้น นี่ก็เปนคนที่พระทานไวใจ
ไมจุนจาน รูจักกฎระเบียบของพระ ไปดวยความสงบเสงี่ยมงามตา ไมแสลงหูแสลงตา
ใหพระทานเกิดความขัดของภายในใจไมมี
ประชาชนที่เขาไปเกี่ยวของมีไมกี่คน
นอกนั้นไมใหเขาไป ใครก็ตามไมใหเขาไป ใหพระทานบําเพ็ญสมณธรรม
สถานที่บําเพ็ญนั้นมีกุฏอิ ยูไมกี่หลัง ที่รอบๆ ศาลาวัดภายใน นอกนั้นเปน
กระตอบกระแตบๆ ไปหมดเลยอยูขางใน ถาดูแลวดูไมได เปนเศรษฐีก็มีอยูในนั้นจะวา
ไง เปนดอกเตอรดอกแตมีหมดอยูในนั้น ทานอยูไดสบายๆ เพราะธรรมพาอยู
พระพุทธเจาเสด็จออกจากพระราชวัง ทานทรงหวงใยในหอปราสาทราชมณเทียรที่ไหน
เขาปาเขาเขา บิณฑบาตขอทานเขากินเหมือนคนทั่วๆ ไป ทานเปนกษัตริยทานทําไม
ทานทําไดลงคอ พิจารณาซิ
ในสมัยนั้นก็ยังไมมพี ุทธศาสนาที่ประกาศเรื่องการใหทานเปนพื้นเปนฐาน แต
เปนนิสัยของคนที่มีความเมตตารักใครใฝธรรมแลว เขาทําบุญใหทานธรรมดา เวลา
พระลัทธิใดก็ตามเขาไปเที่ยวบิณฑบาต เรียกวาบิณฑบาต เขาก็ใหทานๆ ตามธรรมดา
มา พระองคก็เสวยนั้นแหละ ครั้งแรกจะเสวยไมลง เพราะของนี้กับของในพระราชวัง
ตางกันยังไงบาง พระองคก็นอมเขามาหาพระองคเอง วาอันนี้เปนของไมควรอยางนั้น
ไมควรอยางนี้ เปนของสกปรกหรือเปนอะไรนี้ พระองคชี้เขามาในพุงนี้เลย พุงของเรานี้
สกปรกยิ่งกวาสิ่งภายนอก แลวสิ่งภายนอกกับสิ่งนี้มันควรแกกัน เพราะเปนของสกปรก
ที่จะบํารุงซึ่งกันและกันใหเปนอยูไดในชีวิตของเราเอง ทําไมจึงเห็นวาไมควร
อาหารอยูในทองของเรานี้สกปรกขนาดไหน
ยังอยูกันไดมาจนกระทั่งบัดนี้
อาหารภายนอกถึงจะตําหนิวาเขาสกปรก แตเวลาเขามาบํารุงภายในรางกายนี้ก็เปน
เครื่องบํารุงรางกายความสกปรกของรางกายเต็มอยูนี้ใหเจริญรุงเรือง ทรงธาตุทรงขันธ
ไปได ทําไมจะกินไมได นั่นพระองคบังคับนะ ของเรานี้สกปรกยิ่งกวาภายนอก บังคับ
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ใหเสวย นั่นเห็นไหมพระพุทธเจา ทานตีเขาหาธรรมทั้งหมดนั่นแหละ จนไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา เปนสิ่งที่เหลือเฟอทีไ่ หนพระพุทธเจาทรงผานมา ไมมีคําวา
เหลือเฟอ มีแตอดอยากขาดแคลนแรนแคนกันดารไปทั้งนั้น นี่ศาสดาองคเอกของเรา
ออกมาจากสถานที่ขาดแคลน ไดรับความทุกขความลําบาก
บรรดาพระสงฆสาวกทั้งหลายที่ไดมาบวชกับพระพุทธเจา ไดรับพระโอวาทแลว
ก็ออกปฏิบัติ นับแตพระราชามหากษัตริย พอคาประชาชนคนธรรมดาลงมา ปฏิบัติ
แบบเดียวกันหมด ไมมีวาขาเปนกษัตริย ขาเปนเสนาบดี ไมมี ศากยบุตรลูกศิษย
ตถาคตอันเดียวกัน เขากันไดสนิทหมด นี่ละธรรมไปถึงไหนเขากันไดสนิท ไมมีการทีจ่ ะ
ถือชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ํา เอามาอวดมาเบงกันไมมี สิ่งเหลานี้เปนสิ่งทําลาย ถามา
อวดมาเบงแลวทําลาย ระแคะระคายซึ่งกันและกัน ฐานะสูงอยางนั้น อันนี้ต่ํา มาเหยียบ
ย่ําทําลายกัน สวนธรรมนี้สูงแลวทุกอยาง ปฏิบัติตามธรรมสูงดวยกันดวยอรรถดวย
ธรรม เสมอกัน มีความสนิทสนมตายใจกันไดทั้งนั้น ทานนําธรรมเหลานี้มาปฏิบัติทาน
ก็สงบรมเย็น เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราตลอดมาทุกวันนี้
ทีนี้ยนเขามาหาวัดปาบานตาดที่เคยปกครองพระเณรทั้งหลายอยู ไมวามาจาก
เมืองนอกเมืองใน เมืองนอกคือประเทศตางๆ มาอยูในวัดนี้ไมนอย และเมืองในก็คือ
เมืองไทยเราทั่วประเทศมาอยูที่นี่ ทานอยูดวยกันดวยความผาสุก ทานไมยกเรื่องฐานะ
สูงต่ําอวดดีอวดเบงอยางนั้นเขามาคละเคลา ซึ่งเปนฟนเปนไฟจะเผาไหมกัน เขากันไม
สนิท ทานเอาแตธรรมลวนๆ มาหากัน อยูดวยกันดวยความเปนธรรม แนะนําตักเตือน
กันได ใครผิดใครถูกประการใดก็แนะนําตักเตือนสั่งสอนกันได
เราที่เปนอาจารยสอนคนเราจะยกตัวอยางใหพี่นองทั้งหลายฟงนะ สมควรวา
เปนอาจารยสอนพระสอนเณรสอนประชาชนไหม เราพูดใหฟงชัดเจน ตัวเราเองเปนผู
เปน ที่อยูเราแตกอนเปนกระตอบเล็กๆ เราทํางานอะไรอยูก ็ไมรูแหละ แลวมองดู
นาฬิกา ความเขาใจของเราวานาฬิกาเลยเวลาปดกวาดไปแลว ตามธรรมดานัดปดกวาด
๔ โมง ปดกวาดกันทั่ววัด ตางคนตางมีนาฬิกา ไมตองเคาะระฆังอะไรใหทราบ ถึงเวลา
แลวตางคนตางออก ทีนี้เราก็ดูนาฬิกาของเรา มองดูนาฬิกาเขาใจวามัน ๔ โมง ๒๐
นาทีไปแลว ปุบปบออกจากที่เลย เพราะการทําขอวัตรปฏิบัติเรากับพระกับเณร
เหมือนกัน ดีไมดีเรารวดเร็วยิ่งกวาพระ สมัยที่ยังหนุมนอยนะ การทําขอวัตรปฏิบัติ
เหมือนกันกับพระกับเณร ดีไมดีคลองตัวกวาพระกวาเณรอีก
พอมองดูนาฬิกาเขาใจวามันเลยเวลาแลว ปุบปบโดดลงควาไมตาดปดกวาด
ออกไปศาลา ไมเห็นพระสักองคเดียวเลย มีแตเรากวาดออกไป มีเณรหนึ่ง ชื่อเณร
จรวด จรวดมันก็ลูกของพระ เดี๋ยวนี้มันก็อยูนี้ละจรวด มันสึกออกไปมีลกู มีเมีย มันมา
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ตั้งแตเปนเด็กแลวก็มาเปนเณรอยูวัดปาบานตาด มันรักษาศาลาอยูนั้น มันเห็นเราปด
กวาดออกไปก็คงจะขวางตามันละ พอไปก็ขูละซิ เณรๆ เปนยังไงพระวัดนี้มันตายกัน
หมดแลวเหรอ ขึ้นอยางเด็ดนะ ถึงเวล่ําเวลาปดกวาดแลวทําไมจึงไมเห็นใครมาปด
กวาด เปนยังไงมันตายกันหมด แลวใครจะกุสลาใครละ มันตายกันหมดทั้งวัดแลว เปน
ยังไงเณร
คือเณรมันขัดตามัน มันก็เลยเอาไมกวาดมากวาดแคร็กๆ จี้เณร หือ เณร เปน
ยังไงพระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวล่ําเวลาไมรูกันเหรอ เณร
ก็บอกวาเวลานี้นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที คือ ๔ โมงปดกวาด เขาใจไหมละ
กําหนดกัน ๔ โมงปดกวาด เราดูนาฬิกาเขาใจวา ๔ โมง ๒๐ นาทีเลยปดกวาดออกมา
เณรบอกวา นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที พอวาเทานั้นเราก็ เหอ ขึ้นเลย เณรก็ซ้ําอีก
วา นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เออ ถาอยางนัน้ หยุดๆ ขึ้นทันที เขาใจไหมละ หยุดๆ
อยามาปดกวาดมันจะเปนบากันทั้งวัด นั่นเห็นไหมละ ทีแรกแผดจะกัดจะฉีก พอเณรวา
อยางนั้นเราก็วา หยุดๆ อยามาปดกวาดจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาของเรา เดิน
ปงๆ กลับคืนเลย
นักธรรมะตองเปนอยางนั้นใชไหม ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ทีแรกเขมขน
เหมือนวาจะตมยําพระทัง้ วัดเลยทีเดียว พระไมเห็นมาปดกวาดถึงเวลาแลว มันเปน
ยังไง ใครจะกุสลาใครมันตายกันหมดทั้งวัดแลว พอเณรตอบมาเทานั้น มันเปนบาเรา
คนเดียว นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เหอ ขึ้นเลย เณรก็ย้ําอีกวา นาฬิกาพึ่งได ๓
โมง ๒๐ นาที เอา ถางั้นหยุดๆ ทันทีเลยนะ เอาหยุดๆ เดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัด ใคร
อยามาปดกวาดถาไมอยากเปนบา เราจะไปชําระบาของเราเอง เดินกลับปุบๆ เลย
เณรมันคงจะหัวเราะแหละ เวลาพระมาคงจะเลาใหพระฟง นี่เหตุผลเขาใจไหม
จะไปถือวาเราวาเขาวาใหญวานอยไมได ความผิดความถูกเปนธรรม ผิดบอกวาผิด ถูก
บอกวาถูก เปนธรรม นี้เราก็ยอมรับดวยความเปนธรรม จะกัดจะฉีกพระอยู สุดทายก็
เลยใหพระมากัดฉีกเราคนเดียว มาปกครองพระเณรยังไงอาจารยผีบาองคนี้ จะวาอยาง
นั้นก็ไดใชไหม เอาตมยําเสียไมดีเหรอ พระเณรวาอยางนั้นเราก็ตองยอมรับทานเพราะ
เราผิดใชไหม แตทานก็ไมทํา นี่ความเปนธรรม ทานทั้งหลายใหจําเอา
การปกครองหมูเพื่อนเราไมไดเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามา
ปกครอง เราเอาธรรมเปนเครื่องปกครอง ดังเวลานี้ก็ทราบ ขัดกับธรรมเหลานี้ ขัดกับ
ศาสนาอยูมากทีเดียว ไดทราบมาภายใน ไอพวกอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เวลานี้
กําลังเบงอํานาจปาเถื่อนของตน กําลังเปนบาอํานาจ นี่ฟงวาจะมาสั่งใหหมอจักรธรรม
หนีไป เพราะหมอจักรธรรมนี้เปนคนของหลวงตาบัว ฟงซินะมันฟงไดไหม หมอจักร

๘
ธรรมที่ทํางานอยูสํานักงานพุทธศาสนา นี่จะสั่งใหยายหนี เพราะคนๆ นี้เปนคนของ
หลวงตาบัว
เราฟงเฉยๆ เราทราบมาอยางนี้นะ จะเปนความจริงแคไหนแลวคอยพิจารณา
กันไป วาเปนคนของหลวงตาบัวนายแพทยจักรธรรมนี้ แลวถือหลวงตาบัวเปนขาศึก
จะยายไป ฟงวาจะยาย อยางนอยยาย มากกวานั้นอาจจะตมยําหมอจักรธรรมก็ได
เพราะอํานาจปาๆ เถื่อนๆ มันกําลังหลงน้ําลายบามัน สั่งสุมสี่สุมหา บาปาๆ เถื่อนๆ
บาอํานาจ บายศ เดี๋ยวนี้กําลังเปนบายศ ในวงรัฐบาลของเรานี้แสดงฤทธิ์เดชผิดปรกติ
มากเวลานี้ ในสายตาของธรรม ธรรมดูดวยความเปนธรรมลวนๆ
อยางที่วาหมอจักรธรรมนี้เปนคนของหลวงตาบัว มันฟงไดไหม หมอจักรธรรม
เปนคนของประชาชนทั่วประเทศ นี่ซิมันเขากันไมได ทีนี้ถาเราพูดตามหลักธรรมแลว
หมอจักรธรรมเปนคนของประชาชน ไมใชเปนคนของหลวงตาบัว จะยายหมอจักร
ธรรมไมได ผิด กระเทือนเมืองไทยเราหมดเลย นี่ถาพูดตามหลักธรรม นี่เขาจะสั่งเขา
จะยายแบบไหน เขาจะตมยําแบบไหน ดวยอํานาจปาเถื่อนเรายังไมทราบไดนะ เรา
คอยฟงไป
เวลานี้กําลังแสดงฤทธิอ์ าํ นาจปาเถื่อน
กําลังแสดงฤทธิ์ออกมาทางศาสนา
เฉพาะอยางยิ่งก็มาโดนหลวงตาบัวนี่ละ อะไรเอะอะก็วาคนหลวงตาบัว ถาเปนคนหลวง
ตาบัว จะยายมันหมด จะตมยํามันหมดเขาใจไหม ลักษณะเปนอยางนั้น เทียบกันได
แลว นี่เราก็ทราบเปนอยางนี้แหละ นี้เปนคนของประชาชน มายายเขาทําไม ถาไมเปน
บาวางั้นเลย ถาคนเปนบาถึงยายไป อันนี้เปนคนของคนนั้นคนนี้ เปนคนของประชาชน
เราก็เปนอาจารยของคนทั่วประเทศของประชาชนเหมือนกัน สอนดวยความ
เปนธรรม ไมมีอะไรผิดพลาดไปตรงไหนเลย พอที่จะมายกวาเปนคนของหลวงตาบัว
หลวงตาบัวทําความผิดพลาดตอชาติบานเมืองที่ตรงไหน จึงตองมาสั่งมาเสียบีบบังคับ
คนของหลวงตาบัวใหเกิดความบอบช้ําไปตามๆ กันอยางนี้ฟง ไมไดเลยนะ ถาเปนอยาง
นี้จริงๆ ผิด พูดตรงๆ ธรรมเปนอยางนั้นนะ ธรรมยอมตรงไปตรงมา นี่เปนคนของ
ประชาชน ที่ยายเขามาก็ดวยความเปนธรรมๆ เหตุที่จะยายไปที่ไหนตองมีธรรม
ยายดวยความเปนธรรม อยามายายดวยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ อวดฤทธิ์อวดเดชอวด
อํานาจ อยางนั้นใชไมไดเลย
ไมควรที่จะมาปกครองเมืองไทยเรา ไมควร ถาเปนคนของรัฐบาลไมควรมาเปน
รัฐบาล มันเลอะเทอะไปหมด เหยียบย่ําทําลายหัวใจประชาชนทั้งประเทศใหบอบช้ํา
ดวยอึ่งอางสองสามตัวเทานั้น ไมสมควร นี้เราพูดตามความเปนธรรม เราไมไดพูด
นอกเหนือไปจากนี้ ที่ยายหมอจักรธรรมออกไปวาเปนคนของหลวงตาบัว หมอจักร

๙
ธรรมไมใชคนของหลวงตาบัว ไมออก นี่ถาพูดตามหลักธรรมนะ เราเปนคนของ
ประชาชน เอาออกทําไม ผูยายเปนคนของใครจึงตองมายายอยางนี้ มันตองยอนกันเขา
ละ นี่ละเรื่องราวเปนอยางนี้
มันปาเถื่อนเขาไปทุกวันๆ นะเวลานี้ เราวิตกวิจารณกับชาติบานเมืองของเราอยู
เฉพาะอยางยิ่งวงรัฐบาลรูสึกจะแหวกแนว แสดงฤทธิ์แสดงอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ออกมา
ใหแสลงหูแสลงตา บอบช้ําจิตใจประชาชน จนกระทั่งวงศาสนาก็ถือเปนขาศึกแลวเวลา
นี้ จากนั้นรัฐบาลกับศาสนาก็เปนขาศึกของกัน เวลานี้รัฐบาลเปนผูใหญหรือเปน
ผูปกครองบานเมืองก็เทากับเปนเพชฌฆาตของศาสนาก็ได ไมผิดกัน เพราะเปนผูใหญ
จะทําอะไรๆ ก็ได
เราไมอยากใหเปนอยางนั้น เพราะธรรมไมอํานวย การปกครองบานเมืองตอง
ปกครองดวยความเปนธรรม อํานาจใดที่เปนธรรมที่จะนํามาบังคับบัญชา เอา ใหทํา
ตามกฎหมาย กฎหมายเปนธรรมแลว กฎหมายมาจากธรรม ธรรมมาเปนกฎหมาย
แลวทีนี้ออกจากกฎหมายแลว ถาคนชั่วไปครองกฎหมายแลวกฎหมายนี้จะกลายเปน
กฎหมอย กฎหมา กฎหมัดไป เปนไปไดทกุ อยาง แลวแตลิ้นมันจะดิ้นไปอยางไร มัน
พาดิ้นไปไดหมดอํานาจบาตรหลวง พูดก็ไพเราะเพราะพริ้ง หลอกลวงเขาใหเคลิ้มหลับ
ผูดีมี ผูชั่วมี ผูฉลาดมี ผูโงมี มันจะหลงไปตามดวยกันทุกคนเหรอมนุษยเรา ความผิด
ถูกชั่วดีเคยฟงกันมาแตวันเกิดทําไมจะไมรูกัน
นี่ละมันนาคิดมากนะเวลานี้ วาเปนคนหลวงตาบัว หลวงตาบัวนี้กระเทือน
ศาสนานะ ไมใชเรื่องธรรมดา จะถือศาสนาเปนขาศึก ขึ้นชื่อวาศาสนาจะไมใหมีใน
เมืองไทยแลวละ คนของหลวงตาบัวๆ นี่คนของศาสนานั่นเอง พูดงายๆ มันจะเขาตรง
นั้นแลวนะเวลานี้ เราทราบอยางนี้ละ จะจริงหรือเท็จก็ทราบมาอยางนี้ เราก็พูดตาม
ความเปนจริงของอรรถของธรรม เราไมหาเรื่องหาราวใสผูใดเลย ถาเปนอยางนี้แลวผิด
เปนอยางที่วานี่ มาบังคับบัญชาสั่งยายอยางนั้นสั่งยายอยางนี้ ดวยอํานาจปาเถื่อนของ
ตัวเอง เบงเหมือนอึ่งอางอยางนี้ใชไมได
วัวคือเรื่องของธรรม วัวใหญโตมาก ใหมองดูธรรมบาง อยาไปอวดอึ่งอางพอง
ตัวๆ แลวอึ่งอางนั่นละมันทองระเบิด ทองแตกคืออึ่งอาง มันเบงตัวมันออกแขงกันกับ
วัวทั้งตัว แลวจะเบงอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ อึ่งอางของตัวเอง ไปแขงธรรมแขง
กรรม มันแขงไมไดนะ เดี๋ยวทองเจาของจะระเบิดนะ ใหพากันรูเนื้อรูตัวเสีย เราเปนลูก
ชาวพุทธอยาหลงยศหลงลาภ อยาเปนบายศบาลาภจนเกินไป จนมองเห็นประชาชน
เปนหมาไปหมด เห็นเปนเทวดาตั้งแตเรา

๑๐
เทวดาเขาก็ไมรับคนประเภทนี้ ในเทวดาชั้นไหนก็ไมเคยมี คนที่เบงๆ ตอ
ประชาชนทั้งหลายใหไดรับความบอบช้ํา ตายไปแลวไดไปสวรรค คนนี้เขาเกงนะ เขา
เบงกับประชาชนเขาไปสวรรค เทวดาบนสวรรคเขาจะไมรับไวเหมือนกัน แลวมันจะไป
อยูโลกไหนก็ไมทราบ คอยดูคนประเภทนี้มันจะไปอยูโลกไหนเราคอยดูก็แลวกัน เรื่อง
ปาชาไปดวยกันทุกคน ตายแลวไมเผาก็ฝง ไมงั้นแมลงวันตอมหึ่งๆ เหมือนกันหมดไม
มีใครตางกัน เวลานี้ก็มแี ตพองตัวลืมเนื้อลืมตัวไปดวยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ เทานั้นเอง
เรื่องธรรมทานไมเปนปาเปนเถื่อน ทานเปนธรรมลวนๆ นี่ก็เปนธรรมสอนโลก ใครอยา
เปนอยางนั้นนะ
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ อยานํามาใชในลูก ในหลาน ในผัว ในเมียเหมือนกัน ผัว
ผิดใหยอมรับวาผิด เมียผิดใหยอมรับวาผิด ลูกผิดใหยอมรับวาผิด พอแมผิดให
ยอมรับวาผิด อยูกันไดกระทั่งวันตาย ครอบครัวผัวเมียคูนี้ ถาปนเกลียวกันแลว
เยอหยิ่งจองหอง ตัวผิดไมยอมรับผิด ถือสิทธิ์เปนผัวบาง ถือสิทธิ์เปนเมียบาง ถือสิทธิ์
เปนลูกบาง แมกถ็ ือสิทธิ์เปนแม ทะเลาะกันหาเหตุหาผลไมได แหลกครอบครัวนี้นะ
ตองเอาศีลเอาธรรมเปนเครื่องยอมรับกันอยูกันได นี้โลกเราจะอยูกันไดดวยศีลดวย
ธรรม ดวยความถูกตองดีงาม ไมไดอยูไดดวยอึ่งอางพองตัว อํานาจบาตรหลวงปาๆ
เถื่อนๆ เอามาใชในเมืองไทยซึ่งเปนเมืองของชาวพุทธแลวยิ่งขัดกันมากมาย ไมควรจะ
นํามาใชเลย ขัดกันที่สุดเลย เราเตือน
นี่ละธรรมเหนือโลก ใครจะวาเราเปนภัยตอผูใดก็ตาม เราไมเคยเปนภัยตอผูใด
สอนโลกดวยความเมตตาลวนๆ
ความผิดความพลาดสอนบอกตามความผิดความ
พลาด จะวาหยาบหรือละเอียดเรื่องราวมันเปนอยางนั้นก็เดินไปตามเรื่องราว เรื่องราว
เปนหลุมเปนบอก็เดินไปตามหลุมตามบอ แมที่สุดไปเจอเอาสวมก็เหยียบสวมไป ไมมี
ทางไปทางอืน่ ก็ตองไปอยางนั้นได
ไอเรื่องการพูดการจาไพเราะเพราะพริ้งสํานวน
ออนหวาน หรือกระแทกแดกดันดุดา วากลาวเปนทางเดินของธรรม ธรรมทานควรจะ
กาวเดินยังไงทานเดินของทานอยางนั้น จะหลีกไปไมไดไมใชธรรม ทางเดินอยูตรงนี้ก็
ตองไปนี้เรียกวาธรรม
การแนะนําสั่งสอนโลกมีทั้งหยาบทั้งละเอียด เพราะโลกพูดงายๆ มันเต็มไป
ดวยความหยาบ หาความละเอียดไมคอยมี ธรรมก็ตองเหยียบไปหาที่ความหยาบ เขาก็
หาวาธรรมหยาบเสีย ตัวมูตรตัวคูถนั้นเขาหาวาเปนเทวบุตรเทวดา หรือเปนแกวเปน
แหวนมาจากไหนก็ไมทราบ
กับคนจิตใจที่มีความลามกจกเปรตขนาดนี้แลวจะไม
ยอมรับความดี จะรับตั้งแตความชั่วเอามาเผาตัวเองและเผาคนอื่นเทานั้น

๑๑
วันนี้ก็ไดพูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม
เรื่องเขาพรรษาออกพรรษาตลอดถึง
การบานการเมือง ในนามของธรรมวาเปนธรรมสอนโลก เราก็สอนไปตามหลักความ
จริงอยางนี้ ขอใหพินจิ พิจารณา การที่พูดอยางที่วานี้จะโยกยายกันดวยความไมเปน
ธรรมผิดทั้งนั้น ไมควรอยางยิ่ง ใครเอาอํานาจอันปาเถื่อนมาใชใชไมได คนๆ นีไ้ ม
สมควรจะอยูในตําแหนง เอาอํานาจปาเถื่อนมาบีบบังคับผูนอย มาบีบบังคับประชาชน
หรือหนวยราชการตางๆ มาบีบบังคับดวยอํานาจปาเถื่อนใชไมไดเลย คนๆ นี้ถาควรขับ
ใหขับออกหนี ควรเตือนใหเตือน วาไมถกู ก็ใหบอกวาไมถกู หนักกวานั้น หนักเขาไปๆ
ควรเขี่ยๆ เลย คนประเภทนี้หนักประเทศ ทําลายประเทศชาติทําลายจิตใจของคนทั้ง
ประเทศใหบอบช้ําไปตามๆ กันใชไมได เรื่องธรรมเปนอยางนั้น พูดอยางตรงไปตรงมา
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละแลวมีอะไรที่จะพูดอีกบางละ หรือไมมีนะ เทานั้นเสียกอน
ละมันเหนื่อยเราก็เหนื่อย
เออ ทีนี้ยังมีเงื่อนตออีกนะ เงื่อนตอเล็กนอย ในวัดหลวงตาบัวนี้นะ สําหรับพระ
เณรเทาที่เราผานมาในการปกครองใกลชิด คือปกครองพระเณรใกลชิดติดพันกันมา
ตลอด เราไมเคยเห็นพระองคไหนที่ปากเปราะปากแปะปากบอน เที่ยวยุแหยกอกวน
คนนั้นคนนี้ องคนั้นองคนี้ใหไดรับความบอบช้ํา ไมมี แตในครัวเราไมไวใจ มีไหมใน
ครัว พวกปากบอนพวกยุแหยกอกวน พวกอยูไมเปนสุข พวกหมาขี้เรื้อนอยูในครัวมี
ไหม เราอยากถามหา ถามีไลหนีใหหมดไมใหอยูนะ ในครัวมันมามันไมไดภาวนา มัน
จะหาเรื่องหาราวคนอื่น หายกโทษคนอื่น คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี แลวก็ปากบอนนั่นละไป
เที่ยวยุแหยกอกวนคนนั้นคนนี้ ใหคนอยูดีๆ ใหแตกราวกัน มีไหมในครัวของวัดปา
บานตาด
มันไมไดมาปฏิบัติธรรม หาตั้งแตยุแหยกอกวน หาแตเรื่องแตราว ดีไมดีเขียน
จดหมายไปกวนคนอื่น ไปยุแหยกอกวนคนอื่นใหเขาแตกราวมีไหมอยูนี่ ถาเราจับได
ยังไงก็บอกตรงๆ นะ ถาเราจับไดแลวไมมีอุทธรณเทานั้นเอง ชี้ขาดทันทีเลย มันมีไหม
ถาหากวาจะมีอยูบางไมถึงอันตรายใหรีบแกตัวเองนะ ถามีมากควรหนีไปใหรีบหนี อยา
ใหไดไล ถาผูไมเปนก็ใหปฏิบัติตัวใหดีก็แลวกัน วันนี้มันมีเหตุผลกลไกที่จะมาเกี่ยวของ
เราพูดถึงวัด วัดเราปกครองทั้งสองดาน ทั้งฝายครัวฝายผูหญิง ทัง้ ฝายพระดวย แลว
พระเปนอยางนั้นๆ แลวฝายฆราวาสฝายผูหญิงเปนยังไงเราก็ตองถามมา เพราะเราเปน
ผูปกครองนีน่ ะ ที่ถามมายอๆ นี่ พากันพิจารณานะ มันหายุแหยกอกวนเรื่องนั้นเรื่องนี้
คนหนึ่งหาแตเรื่อง ไมไดหาธรรมนะ หาแตเรื่องนี่มีไหม มีเทานั้นละ เอาแคนี้กอน
ผูกํากับ หลวงตาเมตตาใหอานนะครับ
ที่ รล ๐๐๐๓.๗/๒๕๓๔
สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานผาไตร
เรียน นายแพทยปราโมทย โสภาคย
อางถึงหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ตามหนังสือที่อางถึง ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน
ผาพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๔๘ ความแจงอยูแลวนั้น ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝา
ละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานผาไตร ๑ ไตร จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ และกรุณาติดตอในรายละเอียดเรื่องนี้ กับกองพระราชพิธีสํานัก
พระราชวังโดยตรงตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ทานผูห ญิงบุตรี วีระไวทยะ
รองราชเลขาธิการ
ปฏิบัติราชการแทนราช
เลขาธิการ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

