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เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
เปนมติคณะสงฆไดยังไง 

 

วัดปาภูสังโฆ ทานวันชัยถวายมา ทองคํา ๒ กิโล ๑๓ บาท ๔๖ สตางค 
ดอลลารได ๑,๒๐๐ ดอลล เงินไทยได ๓๐,๐๐๐ บาท ทองคําที่ไดทีหลังมอบเขาคลัง
หลวงแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวา เวลาน้ีได ๑๐๐ กิโล ๑๓ บาท ๖๓ สตางค ดอลลารได 
๑๐๗,๖๕๐ ดอลล รวมดอลลารท่ีไดแลวท้ังหมด นี่หมายถึงที่มอบแลวและยังไมมอบ
รวมกันท้ังหมดเปนดอลลาร ๗,๓๐๗,๖๕๐ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว
เปน ๕,๖๕๙ กิโลครึ่ง  

โยม วันน้ีมีขาวเก่ียวกับ พ.ร.บ.สงฆครับผม ส้ัน ๆ ถวายทานหลวงตา 
หลวงตา วายังไงอีก 
โยม ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯใหสัมภาษณหนังสือพิมพวันนี้ครับ รัฐ

ประสานจุดลงตัว พ.ร.บ.สงฆ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา
ขณะน้ีกําลังมีความสับสนในเร่ืองของราง พ.ร.บ.คณะสงฆ ซึ่งโดยขอเท็จจริง ขณะนี้
ยังไมมีความคืบหนาใด ๆ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เปด
โอกาสใหฝายตาง ๆ ไดแสดงความคิดเห็น อีกทั้งตนไดชี้แจงมาตลอดวา เรื่องการ
ปรับปรุงราง พ.ร.บ.คณะสงฆ ไมใชนโยบายของรัฐบาล เปนเรื่องของคณะสงฆที่ได
เตรียมการกันมาแลว ทางรัฐบาลก็ยินดีเปนเจาภาพจัดการให เม่ือรัฐบาลเปนผูดูแล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็ตองทําใหดีที่สุด แตเมื่อยังมีหลายกระแสที่ไมลง
ตัวอยู หากมีการหยิบเอารางกฎหมายดังกลาวมาเสนอ ก็จะทําใหทําเกิดความแตก
แยกขึ้นได หากทุกฝายมีความเห็นตรงกันแลวรัฐบาลก็ยินดีดําเนินการให 

รัฐบาลมีหนาท่ีเช่ือมประสาน ไมใชสงอะไรมาแลวทําตามหมด ขณะน้ีกําลัง
พยายามหาจุดลงตัวที่สุด สวนวิธีการตองคอย ๆ ทํา ยังบอกไมได เพราะมีหลายฝาย
หลายหนวยงานชวยกันทํา อยางไรก็ตามขณะน้ีมีปญหาเรงดวนอ่ืนสําคัญกวาราง 
พ.ร.บ.สงฆ เม่ือไรทุกฝายหาจุดลงตัวไดคอยเขามาดําเนินการราง พ.ร.บ.คณะสงฆ 
เปนของด ี ตนไมอยากใหหยิบขึ้นมาทําใหสงฆหรือชาวพุทธแตกแยกเพราะไมคุมคา 
น่ีมันหมายความวายังไง พ.ร.บ.คณะสงฆนี้หมายถึงทั่ว ๆ ไป ใชไหม 

โยม อันที่อยูในกฤษฎีกานี่ครับ 
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หลวงตา พ.ร.บ.สงฆท่ีกฤษฎีกาเหรอ อันนี้ก็คณะสงฆไทยตีลงไปทะเล แลว
มันมาไดยังไงอีก 

โยม ไมใชเปนของดีครับ เขาบอกวาถาฝายคณะสงฆตกลงกันไดแลวก็ยื่นไป
บอกใหรัฐบาลชวยทําเขาก็จะเปนเจาภาพทําให 

หลวงตา เขาก็จะทํา พูดงาย ๆ คือวา พวกคณะสงฆเราอยาเปนหมากัดกันวา
งั้นเถอะนะ ใหมันตรงอยางนั้นซ ิ ถามันเปนหมากัดกันแลวใครไมมายุง มายุงไมได
เดี๋ยวจะเปนหมาดวยกันอีก นั่น จะมายุงหาอะไร ใครไมอยากเปนหมาน่ีวะ วายังไง
พูดนี่ เอา ถาวาผิดเถียงมา เราอานดูแลวก็ไมเห็นมีอะไร นอกจากเอามาพูดตลกกัน
เลนอยางน้ีแหละ พ.ร.บ.สงฆอะไรเปนของดีอะไรถาไมใชเรื่องหมากัดกัน นี่มันก็
ตลกไปได เราพูดมันมีไดทุกแบบน่ันแหละ ก็พูดจริง ๆ จิตมันไมไดมีในนี้เลย เลน
กับของสกปรกตางหากนี่นะ ที่เราพูดทําอยูทุกวันนี ้ เรามาขยําขย้ีขยํามูตรคูถตางหาก 
เราพูดตรง ๆ เหมือนไมมีอะไรในหัวใจเรา หมดขนาดน้ันนะ จะใหวายังไง ปฏิบัติ
ธรรมมาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งมาถึงบัดนี ้ เราไมเคยเหยียบยํ่าทําลายศาสนาตรงไหน 
ๆ ดวยเจตนาเราไมมี จนกระทั่งถึงจุดที่เราตองการคือตามสายทางของศาสดาที่ตรัส
ไวแลวดวยความชอบทุกอยาง สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว เรายังบอกวาเราไมมี 
มีแตเทศนสอนกันไป  

เอา พากันกาวเดิน ถาจะออกจากมูตรจากคูถใหพากันกาวเดิน เหลานี้มีแต
มูตรคูถคอยแตจะกัดกัน แมแตพระดวยกันยังกัดกัน สมัครตัวเปนหมาได มันสมัคร
อยูในหลักธรรมชาตินั้น ๆ เรื่องตั้งใจวาสมัครออกประกาศออกปาง ๆ นี้มันไมมี
แหละ แตสมัครกัดกันอยูในตัวแลวม ี มันพอใจที่จะกัดกันอยางนั้นแหละ กัดกันไป
กัดกันมา โอย.พูดแลวเราทุเรศนะ อยางที่วา พ.ร.บ.พ ร บีบ เหลาน้ี ก็หลักธรรม
หลักวินัยก็มีอยูเต็มสัดเต็มสวนไมไดมีบกพรองอะไร ใครก็เรียนมาดวยกัน ที่มากัด
กันอยูเวลาน้ี มาแตงเรื่องแตงราวกัดกันนี ้ ก็ลวนแลวแตผูไดเรียนธรรมวินัยมาดวย
กันทั้งนั้น มากัดกันหาอะไร พระพุทธเจาไมไดสอนในธรรมวินัยน้ันวาใหกัดกันน่ีนะ 
แลวมันโดดไปยังไงไปกัดกันจนได มันโดดลงหาหมา ถาไมโดดลงไปหาหมามันก็ไม
กัดกันละนะ  

เลอะขนาดน้ันนะหัวใจพระเราทุกวันน้ี หลักธรรมวินัยมีอยูมันไมด ู มันเสือก
ไปหาอะไร มายุงกันอยูเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทย ถาเดินตามทางพระพุทธเจาที่
ทรงสั่งสอนไวแลวนั้น มีที่ตรงไหนจะไดมาทะเลาะเบาะแวงจนขนาดที่วากัดกัน ลง
อยางนี้พอดี เพราะจิตใจมันต่ําทรามมากลงไปทุกวัน ๆ มันไมไดดูธรรมวินัยซึ่งเปน
องคแทนของศาสดา มันดูเทวทัตในหัวใจมันน่ันนะ มันก็เท่ียวหากัดศาสดาละซิ ขัด
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แยงธรรมวินัยขอนั้นขอนี้ บัญญัติมานี้เหยียบหัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตา ทั้ง ๆ 
ที่ธรรมวินัยคือองคศาสดาแทนพระองค ท่ีเปนศาสดาของพวกเรามีอยูนะ มันก็ไม
ยอมไป มันบืนไปหาอะไร อูย.ทุเรศมากทีเดียวสกปรกมาก เลวมากเราพูดจริง ๆ 
เลยนะ ถาธรรมวินัยคือองคศาสดาไมมีเราก็ไมวา พอจะลูบ ๆ คลํา ๆ กัน ผิดบางถูก
บาง ก็ลักษณะเหมือนวากัดกันบาง 

แตนี้มีอยูนี่นะ เห็นกันอยูชัดๆ น่ีนะ ทําไมไมปฏิบัติ มันไมไดสนใจปฏิบัติ
ธรรมวินัย ดูอยูเฉย ๆ ดูเพ่ือไปสงเสริมวิชาหมามากัดกันเทาน้ัน เราพูดอยางน้ีละ ถา
หากวาเปนวิชาปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา บัญญัติหาอะไรส่ิงเหลาน้ันมันมี
ประโยชนอะไร มันมีตั้งแตเปนภัยมหาภัยทั้งนั้นละ กัดกัน ๆ ออกมาขอไหนมันก็ดู
ดวยกันตามีทุกคน จะใหวายังไงหัวใจมีทุกคน ผิดถูกชั่วดีมันก็รูอยู อยางที่วาของสงฆ 
ๆ ละซิ พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวหมดของสงฆประเภทใดควรจัดควรแจกควรแยก
อยางไร ๆ ทรงสอนไวเรียบรอยแลวในธรรมวินัย มีขัดของอะไร จะไปหาอํานาจมา
จากไหนจะครอบสมบัติของสงฆทั่วประเทศไทยทุกวัดทุกวา บัญญัติมีที่ไหน ถาไมใช
ไปหากัดนั้นกัดนี้กินนั้นกลืนนี้เหมือนหมาเทานั้น เราวาอยางน้ีเลยแหละ วาอยางอ่ืน
มันไมถึงความจริง 

ธรรมวินัยมีอยูนี ่ ดูเอาซิทานบัญญัติไวยังไง เรื่องของสงฆใหละเอียดลออยิ่ง
กวาศาสดาองคเอกผูสิ้นกิเลสแลว อันน้ีมันคลังกิเลส มันสวมมันถานมันมูตรมันคูถ
เต็มหัวใจนี ้ เอาไปโปะธรรมวินัยพระพุทธเจาใหแหลกเหลวไปหมด พูดไดเทานั้น ทํา
ใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยยุงยากวุนวายไปหมด เห็นไหมเม่ือเร็ว ๆ 
นี้ออกไปประชุมเปนพัน ๆ หมื่น ๆ ของเลนเมื่อไร พระทานออกไปเพราะวาทานทน
ดูไมได ทานปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยดีอยูน่ี มันมายุงเหยิงวุนวายอะไร น่ัน 
ทานจึงออกมาแสดงความเห็นใหรูเรื่องรูราว อะไรที่เปนภัยตอพุทธศาสนาปดออกให
หมด น่ัน ทานก็บอกอยางนั้น พุทธศาสนาก็ธรรมวินัยน้ันเอง ก็เห็นอยูน้ัน ทาน
ประกาศผิดที่ตรงไหน ทานประชุมประกาศกันนั้น ใหถอนออกใหหมด ส่ิงท่ีเปนภัย
ตอพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาก็เทากับเหยียบหัวพวกเราไปตาม ๆ กันหมด 
น่ัน ใหเอาออกใหหมด พวกนี้พวกมูตรพวกคูถพวกขี้พวกสวมพวกถานเอาออก อยา
ใหมันมาติดธรรมพระพุทธเจาซึ่งเปนของสะอาดสุดยอด โลกทั้งหลายไดอาศัยอยูตั้ง
สามแดนโลกธาตุน้ีเลย น่ัน ความหมายก็วาอยางน้ันน่ีนะ 

มันอวดดิบอวดดีมาจากที่ไหน แสดงออกมาขาง ๆ ค ูๆ แลวไมยอมรับใคร
ดวยนะ แบบหนาดานที่สุดทุกกิริยาการแสดงออกมา มันฟงไมได ตามหลักธรรมหลัก
วินัย มันยังทําออกมาได เห็นไหมพระทานแตกออกมา อยูท่ีไหนทานภาวนาของทาน 
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น่ีใครไปบังคับทานมา ไมมีใครไปบังคับทาน เพราะหลักธรรมวินัยเห็นอยูทุกคน สิ่งที่
เปนเสี้ยนเปนหนามตอชาติตอศาสนารวมกันทั้งสองมันเกี่ยวโยงกันไปหมด มีอยูนี่ 
ทานก็ตองออกมาละซี มาแสดงใหเห็นชัดเจนวาอะไรจริงอะไรยังไง ทานจึงมาแสดง 
อยูในตําราเฉย ๆ ไมสนใจ พระทานออกมาเปนสักขีพยานของธรรมวินัยพระพุทธเจา 
ออกมาประกาศลั่นเห็นไหมละ ผิดตรงไหนทีท่านประกาศ 

คือสิ่งที่มันถูกทานก็ครองไวแลวปฏิบัติอยู ท่ีมันผิดแลวทานก็มาประกาศรวม
กัน ประกาศวาผิด พูดงาย ๆ จึงลงในกฎในเกณฑออกเปนหนังสือไปทางโนน เขาไป
ทางบานเมืองคือทางรัฐบาล สงเขาไปนั้น นี่เปนความเห็นของพระสงฆไทยที่ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยโดยแทจริงเห็นเปนอยางน้ี น่ัน ก็แสดงวาทานยุงขนาดน้ัน
นะ เปนยังไงมันไมมีหูมีตาเหรอที่มันมากอเรื่องกอราวนั้น เหอ พิจารณาซินะ ทําไม
มันถึงเปนอยางนั้น มันดานมันดื้อแท ๆ นะพวกน้ี หาเรื่องหาราวอยูเปนสุขไมได
เทียว  

โอย.เราพูดแลวเราทุเรศจริง ๆ นะ ถาหากวาไมมีหลักมีเกณฑมีอะไร แลวตาง
คนตางลูบตางคลํามันก็ผิดก็พลาด มีทะเลาะเบาะแวงกันบางเปนธรรมดา ความเห็น
ไมลงรอยกันเพราะไมมีหลักประกัน ไมมีหลักยืนตัวเปนสักขีพยานเปนหลักรับรอง
เอาไว ไมมีหลักเครื่องรับรอง อันน้ีมีอยูธรรมวินัยสมบูรณแบบทุกอยาง ๆ มันเสือก
ไปหาอะไร ใหพิจารณาซิ เด็กอมมือเขาก็ไมทํา ความคิดเห็นประเภทน้ีไมเคยเกิดใน
เด็กอมมือนะ หรือตาสีตาสาตามทองนาเขาก็ไมกอ ไอพวกที่อวดตน ๆ วาเกงกลา
สามารถนี่ละที่มันเกง ๆ หากัดอยูเวลาน้ี ทําลายท่ีน่ันทําลายท่ีน่ี ยุงที่นั่นยุงที่นี่ตลอด
มานะ พวกน้ีพวกเปรตชัด ๆ อาหารไมพอ ความอยากไดอยากมี อยากร่ําอยากรวยก็
ไมพอ อํานาจบาตรหลวงก็ไมพอ ยึดนั้นยึดนี้หวังนั้น เหยียบน้ันเหยียบน้ีไปอยางน้ัน
ละ อานเอาก็รูอะไร ๆ ก็ด ีหาลบอํานาจท่ีทานต้ังไวดวยความเปนธรรม เชน พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวอยูนี้เปนยังไง เปนธรรมมาสักเทาไหร แลวสมเด็จพระสังฆราช
ใครตั้ง แนะ ก็พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงต้ังไมใชเหรอ 

โยม ครับ  
หลวงตา ก็ความเปนธรรม เรียกวาชาวไทยทั้งประเทศยอมรับ เทิดทูนพระ

องคใหพระองคทรงตั้ง มีอํานาจต้ัง แนะ กฎเกณฑก็มีอยู พระสังฆราชก็ดี พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวก็คนทั้งประเทศเชิดชูทาน ใหเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มาลบอํานาจทานทําไม ซ่ึงเปนการลบเหยียบหัวประชาชนท้ังประเทศมีอยางเหรอ ตัว
เทาหนูนี้อวดดิบอวดด ีโอย.ดูไมไดนะอวดเกงดวย อึ่งอางกับวัว ฟงซินะ แลวทองมัน
ระเบิดนะ อ่ึงอาง อะไรก็ไมใหญเทาตัว ๆ คนทั้งประเทศเสกสรรหรือยกยอกันขึ้น 
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เชนอยางยกยอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานไมไดมาเปนปลอม ๆ นะ ทานเปน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนดวยความเทิดทูนของคนทั้งประเทศนี่ฟงซ ิแลวไป
ลบทําไมลบอํานาจทาน เอาอํานาจมาจากไหนอํานาจของตัวที่จะไปลบ มันไดมาจาก
ไหน มันไดมาจากอึ่งอางนั่น มันจะไดมาจากที่ไหนพวกนี ้พิจารณาซิ  

สมเด็จพระสังฆราชก็พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงต้ังเอง ลบไปเลย
ลบอํานาจมันจะมาต้ังเอง ไปเอาอ่ึงอางมาต้ังมาเหยียบหัววัวหัวราชสีห พิจารณาซิ 
วัวก็ดีราชสีหก็ดีใหญตามหลักธรรมชาติของสัตวประเภทนั้น น่ีทานก็ใหญดวยอํานาจ
วาสนาบารมีของทาน สมควรท่ีจะเปนผูใหญ แลวประชาชนทั้งประเทศยกยอทานขึ้น 
เปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานเปนปลอม ๆ เมือ่ไหร มาเหยียบทานตอหนา
ประชาชนไดยังไง ประชาชนยกขึ้นแท ๆ มาเหยียบทําไม ไดความดิบความดีมาแต
ไหน ถาไดความดิบความดีมา มาเหยียบทําไมธรรมวินัยอีกดวยนะ มาเหยียบหาอะไร 
พระพทุธเจาทรงบัญญัติไวเรียบรอยแลวเหยียบหาอะไร บกพรองที่ตรงไหนธรรม
วินัย สิ่งที่มันยุงอยูตลอดเวลาคือพวกอึ่งอางนี่แหละ อวดเกงนี่แหละ อวดนั้นอวดนี้
อยูเวลาน้ี ทําใหเดือดรอนกันไปหมดทุกหยอมหญา  

ธรรมดามันจะมีเรื่องอะไร ขอใหปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย จะไมมีที่ไหน
รมเย็นยิ่งกวาผูถืออรรถถือธรรมวินัยของศาสดาองคเอก ซ่ึงเคยใหความรมเย็นแก
โลกมานาน อันนี้จะรมเย็นมากยิ่งกวาอะไร ในโลกน้ีเราไมเห็นอะไรเห็นแตศาสนา 
เหลาน้ีเราไมเห็นดวยเลย เราไมใชไมเห็นดวยทิฐิ ไมเห็นดวยดวยเหตุดวยผลน่ีนะ ไม
ทราบอะไรจะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยทานสอนไวเพ่ือความสงบรมเย็น ใหเปน
คติตัวอยางอันดีงามแกลูกแกหลานแกเพื่อนแกฝูงตอไปมันไมยอมสนใจ อยู ๆ ก็
อยากเดนอยากดัง มีแตหัวไมมีดินเหนียว หาดินเหนียวมาติดหัวแลวก็วาตัวมีหงอน
ขึ้นอยางนั้นนะ เวลาน้ีมันหาแตดินเหนียวมาติดหัวตัว โอย.นาทุเรศจริง ๆ นะพวกน้ี 

โยม มีหลักเกณฑท่ีจะสนับสนุนคําเทศนหลวงตา ทีนี้ก็ขอประทานแลวแต
หลวงตาพิจารณาใหอานหรือไมใหอาน 

หลวงตา เอา วาไป 
โยม ครับผม  
หลวงตา มีอะไรวามา  
โยม อันน้ีจะสรุปโดยยอนะครับวา อันน้ีเปนคํากลาวของศาสดานะครับ พระ

ธรรมและพระวินัยที่เราแสดงแลว บัญญัติแลวจักเปนพระศาสดาของทานท้ัง
หลายเม่ือเราลวงลับไป โอวาทของพระพุทธองคกอนปรินิพพาน ทีนี้มูลเหตุที่ 
พ.ร.บ.สงฆ อันนี้ปรกติเขาใชป ๒๕๐๕ อยู ตอมากรรมการมหาเถรสมาคมน้ีก็มี
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ฆราวาส ๒ คน ม ีนายมีชัย ฤชุพันธ และดร.วิษณุ เครืองาม เปนฆราวาสท่ีเขามา
เกี่ยวของ ทางฝายพระก็มสีมเด็จพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ) เปนฝายยกราง 
พ.ร.บ.สงฆฉบับใหมนี้ขึ้นมา ซึ่งไมใชการถูกตอง แลวตอมาฝายฆราวาส ๒ ทานนี้
ทานก็ปฏิเสธวาทานไมไดเปนฝายยกราง  

เพราะฉะน้ันสรุปแลว ราง พ.ร.บ.ฉบับน้ียกรางโดยสมเด็จเก่ียวแตเพียงผู
เดียว สมเด็จเก่ียวเปนพระภิกษุไดยกรางเสนอกฎหมายข้ึนเอง เปนการผิดพระ
ธรรมวินัยทําเกินพระพุทธบัญญัติ แลวส่ังใหฆราวาสยกรางกฎหมายตามท่ีตน
ตองการ ก็เปรียบกับพระหุงหาอาหารทํากินเอง (ผิดพระธรรมวินัย) สั่งปรุงรส
ตามความตองการ ราง พ.ร.บ.น้ีจึงเปนโมฆะ โมฆะในทางธรรมและทางโลก  

ในทางธรรม พระภิกษุขวนขวายในการออกกฎหมายซึ่งเปนเรื่องของทางโลก 
เปนการผิดพระธรรมวินัยไมใชกิจของสงฆ ทําเกินเลยพระพุทธบัญญัต ิ สิ่งที่ออกถูก
ตองคือ กรมการศาสนาตองเปนเจาของเรื่อง ไมใชพระหรือมหาเถรสมาคม 
ขวนขวายเปนตนเร่ือง เพราะการออกกฎหมายเปนเร่ืองของทางโลก หากกรมศาสนา
จะนิมนตพระภิกษุมาเปนที่ปรึกษาในขอพระธรรมวินัยก็พึงทําได 

เปนโมฆะในทางโลก มหาเถรสมาคม(ม.ส.) ไมมีอํานาจหนาท่ีในการยกราง
หรือเสนอราง พ.ร.บ.ใดๆ ท้ังส้ิน การเสนอกฎหมายเปนเร่ืองของฝายบานเมือง มหา
เถรสมาคมมีอํานาจเพียงออกกฎมหาเถรสมาคมที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย และเมื่อ
มหาเถรสมาคมลงมติรับรองราง พ.ร.บ.สงฆฉบับน้ียอนหลัง เมื่อวันที ่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๔๕ ก็ยิ่งผิดพระธรรมวินัยซ้ําซอนเขาไปอีก เทากับทําเกินอํานาจหนาท่ีของ 
(ม.ส.) 

ทีน้ีการท่ีพระมาเขียนกฎหมายเองเน่ียก็ผิด อันนี้เขาก็บอกมาเลยวาม ี พระ
พรหมมุนี เปนประธาน (ม.ส) เขาส่ัง แลวมีคณะทํางานอีก ๗ รูป สรุปลงมาเลย
วา ที่มาของ พ.ร.บ.สงฆฉบับดังกลาวนี้เปนโมฆะทั้งทางธรรมและทางโลก เน้ือ
หาเปนเร่ืองอํานาจการปกครอง สมณศักด์ิ ศาสนสมบัติ เงินตรา สงเสริมเร่ือง
การแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ เงินทอง ซึ่งพระตองไมเขาไปเกี่ยวของดวย 
สมเด็จเก่ียวเขาไปเก่ียวเขาก็เทากับสวนทางพระพุทธประสงคอยางส้ินเชิง ราง 
พ.ร.บ.สงฆน้ีจึงเปนของไมบริสุทธ์ิและเปนโมฆะ พระภิกษุรูปใดสนับสนุนรางที่
เปนโมฆะน้ี พระภิกษุรูปนั้นก็ตองเปนโมฆะดวย เน้ือท่ีมาของราง พ.ร.บ.สงฆ 
ฉบับดังกลาวขัดตอพระธรรมวินัยและเปนโมฆะ  
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คณะสงฆไทยทั้ง ๒ นิกาย จํานวนกวาหม่ืนรูป จึงมีการประชุมสงฆดวยความ
สงบโดยยึดพระธรรมวินัย ซึ่งถือเปนองคแทนของพระบรมศาสดาเปนหลักเกณฑใน
การวินิจฉัย มีมติเปนเอกฉันทดวยการเปลงวาจา สาธ ุๆ ๆ พรอม ๆ กัน ๓ ครั้ง ให
ปดรางทั้ง พ.ร.บ.สงฆฉบับนี้ออกจากกระบวนการพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น มิใหนํากลับ
มาสูกระบวนการพิจารณาใด ๆ อีกตอไป คณะสงฆไทยประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
เปนมหาสมัย มหามงคลครั้งนี้เกิดขึ้น ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวัน
ที ่๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ เน้ือความยอมีแคน้ีแหละครับ 

หลวงตา น่ัน ก็อยางน้ันแลว ทานประชุมประกาศออก บอกวาปดออกใหหมด 
ทานฟงเปนความเห็นพรอมเพรียงกัน พระตั้งพัน ๆ หมื่น ๆ ความเห็นพรอมเพรียง
กัน ใครไมพรอมเพรียงไดยังไง ขัดธรรมวินัยพระพุทธเจาเหรอ ออกอยางนี้ก็ขัดเลย 
พรอมเพรียงคือถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยดวยเรียบรอยแลว ก็มีเทาน้ันเอง เปน
อยางอื่นไปไมได ถายังตองการความสัตยความจริงอยูแลว ศาสดาองคเอก ๆ อยู
อยางนั้นจะเปนอื่นไปไมได จะมาเหยียบยํ่าหัวพระพุทธเจาไดเหรอ ศาสดาองคเอก 
ใครจะเกงมาจากไหน 

มาเลนกับของสกปรกนี ้แหม เราพูดจริง ๆ นะ อูย.อยางนี้แหละ วอ ๆ ๆ ตะ
กี้นี้ ก็คือเปากองขี ้แลวเปายังไงมันก็เปนขี้มันอยูอยางนั้นจะใหเปนทองไดหรือไมไดก็
ไมรูนะ ไอเราผูเปานี้ก็ขี้กองหนึ่ง ก็รูวาขี้ไปเปาใหเปนอะไรอีก ก็เทากับเราขี้กองหนึ่ง
เหมือนกัน.ทุเรศจริง ๆ นะ คือคนธรรมดาเราท่ีมุงเหตุมุงผลอยูแลวมันทําส่ิงเหลาน้ี
ไมลง นี้ทําไมไปทําได จึงวาหยาบยิ่งกวาเด็กอมมือ ตาสีตาสาตามทองนา น่ีละเร่ือง
ของกิเลสมักใหญใฝสูง ไมดีก็อยากใหเขายกยอวาตัวดี คืออยาก ๆ มันเปนอยางน้ัน
นะ ความอยากนี้มันขัดตอธรรม แลวมันก็ตองกระทบกัน คิดดูซิพระมาตั้งเปนหมื่น 
ๆ ไมใชเลน ๆ นะ วัดอโศการามแนนหมด เห็นไหมละ 

อํานาจแหงทานผูท่ีหวังเทิดทูนพระพุทธศาสนาหลักธรรมวินัย ทานออกมาเอง 
ไมมีใครไปบีบบังคับทาน พอทราบทั่วถึงกันวาเรื่องราว เพราะอันนี้มันกระจายไป
หมดนี ่ ดวยเร่ืองมหาภัย ใครมีหูมีตามันก็เห็นไปหมด แลวก็ปรึกษาหารือกันละซ ิ
กระจายกันไปหมดแลวก็พรอมกันออกมาเทานั้นเอง ใครจะไปบีบบังคับทานไมม ีเรา
ไมเคยไปบีบไมเคยไปบังคับ ไมเคยไปสั่งเสียองคนั้นองคนี้ใหไปนะ ไมนะ เรื่องหลัก
ใหญตางคนตางทราบจากเรื่องสกปรกนี่ละไปโดนจมูกทานละซิ ตางองคก็ตางจามฟก
แฟก ๆ ออกมาละซิเขาใจไหม เร่ืองราวมันเปนอยางน้ันนะ  จึงไดมาประชุมกันที ่
วัดอโศ 
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โยม พระราชกว ี วัดราชาธิวาส เขาบอกเปนมติคณะสงฆไดยังไง เขาไมไดไป
ประชุมดวย  

หลวงตา ก็เขาเปนเปรตจะไปประชุมไดยังไง ถาเปนพระก็ไปประชุมก็ได ไม
ประชุมก็ไมวา เพราะทางประชุมนี้ทานก็ไมไดบังคับนี่นะ แตจะไมมาก็ไดเพราะไมได
บังคับแลวแตจะมาก็ได แตระวังถามาแลวแกเปนเปรตหรือเปนคน ถูกซักเสียกอนละ
ซิ เขาใจไหม ถาเปนคนก็เขาได ถาเปนเปรตแลวตีหนาผากปวะเลย น่ัน มันก็อยาง
นั้นละซ ิเห็นไหมสวนหมัด  

โยม แลวเขายังหักมุมวา ที่ประชุมกันไมไดประชุมเรื่องมต ิ เร่ือง พ.ร.บ.สงฆ
อะไรหรอก ไปประชุมกันเรื่องโครงการผาปาชวยชาต ิ ซ่ึงหลวงตาเอานําเขาพุงหลวง
หมดเน่ียครับผม 

หลวงตา ก็ไอนี้ไมไดมาประชุมแลวมันไมไดสะแตกอะไรกับหลวงตาบัว ท่ีวา
เอาเขาพุงหลวง มันก็ควรจะไดสะแตกคนหนึ่งเขาใจไหม เพราะมันอยูในวงประชุม 
มันก็เทานั้น นี้มันไมไดมาไมไดสะแตกแลวมันก็หิวละซ ิ บน วอ ๆ ละซ ิ เขาใจไหม 
พูด โอย.สนุกไป พูดเลนไป สนุกตอบโวหารสํานวนเลนตลกไปอยางน้ัน เราก็ไม
อยากพูดไปมากเพราะพูดนี้มันออกทางโนนดวยนะ เราพูดสนุกเรามันก็ออกไปก็เลย
ใหสนุกไปตาม ๆ กันวาอยางน้ันเถอะนะ แกไปวาประชุมผาปา ฟงซิมันฟงไดไหมละ 

นี่ก็ไปหาทองคําพึ่งกลับมา ไปกรุงเทพฯคราวนี้กลับมานี้ไดทองคําดูเหมือนได
ทองคํา ๕๕ กิโล ไปกรุงเทพฯวันที ่๑๐ มกราคม ไปจันทบุรี มาระยอง ชลบุรี ราชบุรี 
เขากรุงเทพฯ แลวยังเตลิดไปทาง ลพบุรี นครนายก กลับมาไดทองคํา ๕๕ กิโล แลว
ก็ไปรอยเอ็ดนอนคืนหนึ่งนี้กลับมาก็ไดทองคํา ๔ กิโลกวา 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที ่

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


