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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

บทสัมภาษณราง พ.ร.บ.สงฆทางยูบีซี 8 
  

กอนจังหัน 

 พระที่มาใหมใหสังเกต ใหดูใหดีนะ อยามาเดน ๆ ดาน ๆ นะ มาสักแตวามา ดีไมดีเอาชื่อ
ของวัดนี้ไปขายกินอีกดวยนะ เอาวัดนี้ขายอีกดวย ไปก็อวดวาวัดนี้อยางนั้นอยางนี้ เจาของไปทํา
อะไรอีกขึ้นมานี้ มาวัดนี้ทําไมเปนอยางนี้ จะเลอะมาหมดนะ เวลานี้พระเราเลอะเทอะมากทีเดียว ขอ
ใหทานทั้งหลายรูตัววาเปนพระนะ อยามีแตหัวโลน ๆ ผาเหลืองเฉย ๆ นะ เวลานี้กําลังเลอะเทอะ 
หัวโลน ๆ ผาเหลืองนี่อาละวาดแหลกไปหมดนะเมืองไทยเราไมเคยเห็นมี มาคราวนี้เห็นชัดเจนมาก
ทีเดียว พวกเรานี้แหละ นั่งเฝากันอยูนี้แหละ หัวโลน ๆ นี่ มันมาสั่งสมนรกอเวจี ส่ังสมฟนไฟมูตร
คูถเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร มันไมไดมาสั่งสมธรรมนะ ถาส่ังสมธรรม หลักธรรมวินัยมีอยู
ทําไมจึงตองไปทําเลอะเทอะ ๆ อยางที่เห็นอยูนี่ นอกจากมันหนาดาน ไมมีหิริโอตตัปปะประจําใจ 
เดี๋ยวนี้สมัยนี้พระเราหนาดานมากทีเดียวนะ เอา นับไปหมดนะอยาเวนคนนั้นคนนี ้

เราเปนลูกตถาคต ผิดตรงไหนตองวากันไดซิ เปนอยางนั้นนะเวลานี้ ใหรูเนื้อรูตัวนะทุกทาน
นะ มาศึกษาอบรมใหดูใหดี อยามาแบบเลอะ ๆ เทอะ ๆ การขบการฉันอยามูม ๆ มาม ๆ ใหเห็น
นะ ไลออกจากวัดทันทีเลยนะ อยามามูม ๆ มาม ๆ ใหเห็น เห็นแกปากแกทองตะกละตะกลามไม
ไดนะ อะไรก็เถอะ ธรรมขอใหติดแนบอยูกับใจ สติธรรม ปญญาธรรม นี่หลักธรรมที่ประกันตัวของ
เรา สําคัญมากตรงนี้ ฆากิเลสก็อันนี้ละสําคัญ สติธรรม ปญญาธรรม ฆากิเลส ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 
ผมสงสาร นี่สอนอยางเปนกันเอง เราเปนลูกตถาคตดวยกัน ผิดถูกประการใดใหนําไปพินิจพิจารณา
ใหดี อยาดื้ออยาดาน อยาตอสูธรรมของพระพุทธเจา ธรรมของพระพุทธเจานําไปสอนเวลานี้มันไม
ยินดี มันคัดคานตานทาน มันตอสูธรรมพระพุทธเจา คือพวกเทวทัตเรานี้แหละนะ เวลานี้กําลังตอสู
พระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาลงไป มันเปนอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้ จําใหดี เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
สรุปทองคําและดอลลารวันที่ ๓๐ ทองคําได ๒ บาท ๖ สตางค ดอลลารได ๑๐๓ ดอลล ทอง

คําที่ไดหลังจากมอบเขาคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา นี้ ไดทองคําเพิ่มขึ้นอีก ๑๐๒ กิโล ๒๙ 
บาท ๓ สตางค ดอลลารได ๑๐๘,๙๘๔ ดอลล รวมทองคําทั้งหมดที่มอบแลวและยังไมมอบเปนทอง
คํา ๕,๖๖๑ กิโลคร่ึง รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนจํานวน
ดอลลาร ๗,๓๐๘,๙๘๔ ดอลล ตอไปนี้ก็จะเรงทองคํา มีจุดหมายปลายทางแลววาตองน้ําหนัก ๑๐ 
ตันทองคําเราคราวนี้ ใคร ๆ ก็ทราบทั่วกันหมดทั้งประเทศแลวเวลานี้ ใหไดตามนี ้

พอไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันแลวก็จะไมกวนพี่นองทั้งหลายแหละ ใครจะเอามาใหธรรมดานี้
เอา ใหมากกวาที่ไดแลว ๑๐ ตันก็เอา แตใหรบกวนอยางนี้ไมกวน วาอะไรตองมีบทมีบาทมียุติ มี
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ความสัตยความจริง ที่รบกวนพี่นองทั้งหลายอยูเวลานี้ก็น้ําหนักทองคํา ๑๐ ตัน สวนดอลลารไม
กําหนด ใหเคียงขางกันไปแลวแตจะไดมากนอยเพียงไร แตทองคํานี้ลงจุดที่ตองการอยางยิ่งก็คือให
ไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน ถาเราไดน้ําหนัก ๑๐ ตันนี้เมืองไทยเราสงางามมากนะ ไมมีใครดูถูกเหยียด
หยามไดเลยถาลงไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน ในการชวยชาติคราวนี้เปนคราวสําคัญมาก เพราะฉะนั้นจึงขอ
ใหไดที่ระลึกที่เปนสิริมงคลในการชวยชาติของพี่นองชาวไทยเรา คราวนี้ขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตัน เรามุงในจุดนี้ ถาเลยจากนี้แลวจะไมไดนะ กาลนี้เปนกาลสมควรเหมาะสมทุกอยางแลว จะได
อะไรมากนอยในเวลาชวยชาตินี้เหมาะหมด พอผานอันนี้ไปแลวจะไมไดเร่ืองไดราวนะ ทองคําของ
เรากําลังบกบางอยูในคลังหลวง จึงพยายามหามาใหเขาในจุดนี้ ได ๑๐ ตันแลวเราพอใจ 

นี่มันก็คอนไปแลวนี่ ใกล ๖ ตันแลว เราคิดวาจะไดเร็วกวาแตกอน เพราะใครก็เปนที่เขาใจ
กันเรียบรอยแลว มุงตอจุดนี้จุดเดียว ๆ เลย จุดใหญจุด ๑๐ ตัน เราไปดูทองคําในคลังหลวงเอง
เพราะฉะนั้นถึงไดดิ้นตลอดมา ตั้งแตออกจากคลังหลวงมาแลวในเย็นวันนั้น ขึ้นวันนั้นเลยเทียว ไม
ลดละจนกระทั่งบัดนี้ ขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน พอใจ ขาดอยูเทานั้น ไดมาอีกเทานั้น เปน
จํานวนเทานั้น เราพอใจในจุดนี้ หายใจโลงปอด แมจะไมหายใจเต็มปอดก็เรียกวาหายใจโลงปอดละ 
ไมเต็มปอดก็โลง หายใจได ไมอัตคัดขัดสนจนจะไมมีลมหายใจ คน ๖๒ ลานคนตางคนตางหายใจ
อด ๆ อยาก ๆ ว่ิงวุนอยูทั่วประเทศไทย ครั้นวิ่งไปแลวไปไหน มันไปขอยืมลมหายใจเขา ไปบานนั้น
ยืมลมหายใจ ไปบานนี้ยืมลมหายใจ ๖๒ ลานคนมีแตพวกยืมลมหายใจมาหายใจ เพราะลมหายใจ
ไมพอ 

ฟงซิพี่นองทั้งหลาย มันนาฟงไหมนี่ คน ๖๒-๖๓ ลานคนวิ่งวุนกันทั่วประเทศไทย ไปยืมลม
หายใจกัน เพราะลมหายใจไมพอ มันจะตายกันทั้งประเทศนี่ นี่ละเราจึงไดรีบสูบทองคําเขาไป นี่ลม
หายใจของพี่นองชาวไทยเราคือทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันแลว โลงปอดเลยแหละ ไมเต็มปอดก็โลง ถา
หากยังไมพออีกใหมาหาหลวงตาบัว ใหมายืมลมหลวงตาบัวไปหายใจนะ ถาไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตันยังไมพอหายใจอยูแลว ใหมายืมลมหายใจกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวไมอัดไมอั้น จะไปยืมหมด
แหละที่นี่ พอใจยืมนะ หลวงตาบัวพอใจใหพี่นองทั้งหลายืม เราใหลมหายใจหมดแลว เราจะไปยืม
ไอปุกกี้ ไอหยอง เขามาอีก ยืมมาเพื่อพี่นองชาวไทยเราเขาใจไหม ใหไดสูดลมหายใจ เราใหพี่นอง
ชาวไทยแลวลมหายใจเรา เราหมดเราจะไปหายืมเอาจากไอปุกกี้ ไอหมี ไอหยองอะไรเหลานี้เขามา
สูดลมหายใจ สุดทายลมหายใจหลวงตาบัวกลายเปนลมหายใจหมาไปเลย ลมหายใจคนเอาใหพี่นอง
ทั้งหลายไมพอ เพราะทองคําขาดมาก เขาใจไหมละ ใหคิดใหดีนะอันนี้ 

ทุกอยางกอนที่เราจะออกมาประกาศนี้ เราพิจารณาเต็มหัวอกทุกอยาง ไมไดมาสุมสี่สุมหา 
อันนี้ทองคําเปนเครื่องประดับและเปนความอบอุนแนนหนามั่นคงของชาติไทยเราอยูจุดนี้ เวลานี้
เปนเวลาที่เหมาะสมอยางยิ่ง จึงไดรบกวนพี่นองทั้งหลาย ยังไงขอใหไดนะ ถาไดนี้แลวเราจะหายใจ
โลงปอดสบาย ๆ เลยนี้แลวจะไมไดนะ เปนกาลเวลาที่เหมาะสมคือกาลนี้เวลานี้ ไมวาสวนใดบรรดา
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สมบัติที่จะเขาสูสวนรวมของเรานี้ เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ที่กําลังชวยชาติอยูดวยกันทั้งประเทศนี่ ขอ
ใหพิจารณาจุดนี้ใหดีนะ  

ทุกอยางก็ดีขึ้นเปนลําดับแลวเวลานี้ เมืองไทยเราดีขึ้น ๆ นี่ทองคําก็ได ๕ ตันกวาแลว จะเริ่ม 
๖ ตันแลว ทองคําก็ดีขึ้นดอลลารก็ดีขึ้น สวนเงินสดก็ดีขึ้นไปทางโนน กระจายทั่วประเทศไทย เขา
คลังหลวงไมมากนะเงินสด เขาซื้อดอลลาร ๑๐ ลาน เพราะดอลลารไมพอกับจุดที่เราตองการ เมื่อ
มันจวนเขามาแลวเราไปเอาเงินจากบัญชีโครงการชวยชาติมา ๑๐ ลาน มาซื้อดอลลาร พอดีกับความ
ตองการ ๙๓๑ นั้นเรียกวาซื้อทองคําลวน ๆ เขาแลว  

รวมทั้งดอลลารและทองคําเปนเงินสดที่ไดเขาคลังหลวงของเราเพียง ๙๔๑ ลานเทานั้น นอก
นั้นกระจายทั่วประเทศไทย ทานทั้งหลายไป จะไมรูกับเขาละ เขาไมมีเบอรติดไว คือเราบอกเราไม
ยุงกับชื่อกับเสียงเราวาอยางนี้ แตเขาขโมยเขียนไวเหมือนกัน คือเราประกาศแลว เราไมตองการ
อะไรในโลกอันน้ีเราบอก เราขอใหบานเมืองของเรา ที่เราตองการหนุนเต็มที่น้ีใหไดรับความอบ
อุนทั่วหนากันเราเปนที่พอใจเราบอก ชื่อของเรามีแลวเราไมจําเปนเราวาอยางนั้น เราไม
ตองการอะไรทั้งน้ัน รถเขาเขียนติดขางรถไวก็มี นี่หามไวหมดเลยนะ เราไมตองการชื่อเสียงอะไร 
ๆ ไมตองการ ตองการแตความจําเปนตามเหตุผล ๆ ที่เราตองการเทานั้น ถาเราไดน้ีแลวหลับ
เมื่อไรเราหลับไปสบายเลย ถายังไมไดอันน้ีจะตั้งชื่อของเราขึ้นสูจรวดดาวเทียม เราไมพนความ
เดือนรอนเพื่อพี่นองชาวไทยอยูน้ันแหละ น่ีละจุดใหญของเราที่ตองการ เราตองการอยางนี้ 

เราก็บอกแลวเราไมเคยที่จะมาคิดชวยชาติบานเมืองอยางนี้ เราไมเคยยังบอกแลว มีแตหมุน
อยูกับศีลกับธรรม เร่ืองราวของบานเมืองนี้เปนมาตั้งแตเมื่อไร เราก็รูมาโดยลําดับ ๆ เพราะลูกศิษย
ของเรามีอยูทุกกระทรวง เราก็ไมไดสนใจนะ ดําเนินไปเรื่องของเราเรื่อย ๆ ฟงไปอยางนั้นละ ก็เปน
เร่ืองของบานเมืองเขาไปอยางนั้นเสีย เร่ืองศาสนาเปนเรื่องของเรา เราก็หมุนไปทางศาสนาทางอรรถ
ทางธรรมไปเรื่อย ๆ จนกวาวามันกระเทือนเขามาเสียจริงจัง จนรองโกกเลยเทียว นี่ละเหตุที่ไดออก
เปนตนเหตุอันนี้เอง รองโกก ก็ติดหนี้เขาจนกระทั่งหัวชาติไทยของเรามันเปนหัวหนูนี่ หัวหนูมันจะ
พอกลืนเขาเหรอ ติดหนี้เขาไมทราบวากี่แสนลาน ๆ เอามา คนเอาบัญชีออกมาดูแลวฟงไมไดเลย นี่
ละเหตุที่เราไดดิ้น ไมใชเหตุใดนะ  

ทีนี้เมื่อตางคนตางดิ้นก็พอดีสมประกอบทางรัฐบาลก็ขึ้นใหมขึ้นมา ทางนี้ก็ชวยกันมาก็หนุน
กัน เวลานี้ทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยทางบานเมืองเราชม เราพูดเปนธรรม เราไมไดตําหนิติชมใคร 
ๆ ก็ตาม ดวยหาเหตุผลไมได เราไมมีอยางนั้น ตองเหตุผลพาใหดําเนิน ผิดบอกวาผิดเลย ถูก
บอกวาถูก ดีบอกวาดี เวลานี้ปจจุบันนี้ นับวาดีขึ้นโดยลําดับลําดา เทาที่เราไดทราบเรื่องทางรัฐบาล
มาโดยลําดับลําดาก็มารัฐบาลปจจุบันนี้ รูสึกวาพอใจ เราพอใจเราก็บอกพอใจ ดําเนินไปทางไหนไม
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ขัดตออรรถตอธรรม ราบรื่นดีงาม ๆ ตลอดไป ดีงามเพื่อความเจริญเรื่อย ๆ นะ เร่ือยไปอยางนั้นละ
เราดู ฟงไปที่ไหนมันก็นาฟง ๆ เออ ๆ เร่ือยไปอยางนี้ละ 

นี่ละดีมันก็รูดวยกันทุกคน ใหพากันจดจําเอาทุกคนนะ เราเปนคนชาติไทยทุกคน รักนวล
สงวนตัวดวยกัน ทีนี้เวลาอะไรดีก็ตองวาดี อะไรควรเสริมใหเสริม เร่ือย ๆ อะไรควรตําหนิ ๆ ตอง
อยางนั้นซิ อยางที่เขาคัดเลือกผูนํา ๆ มาเปนยุคเปนสมัย นั่น หาคนดี ๆ วางั้นใชไหม ถาเราเปนคน
เลวก็ไปหาคนเลวมา มันก็เลวดวยกัน ๒ คนแลว เขาใจไหม หาแบบชุย ๆ สุกเอาเผากิน ครั้นไดมาก็
ไดมาแตของเลว ๆ ก็มาเหยียบบานเหยียบเมืองเหลวไปหมด เห็นไหมละ เทาที่ผานมานี้จนเมือง
ไทยจะจมเห็นไหม เลวหรือดี จะใหชมวายังไง จะใหตําหนิวายังไง เห็นอยูดวยกันทุกคน จนเมือง
ไทยจะจมเมื่อ ๓-๔ ปผานมานี้  

เร่ิมคอยฟนขึ้นมาเวลานี้ ฟนเราก็บอกวาฟนเห็นดวยกันรูดวยกัน เวลานี้ทางบานทางเมือง
ถนนหนทาง รถบรรทุกรถอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกอการสราง เดี๋ยวนี้มีอยูทุกแหงทุกหน ตอนหนึ่ง
เงียบหมด จนรถบรรทุกจะวิ่งถนนไมมี คือมันหมดไมหมดมือหมดเนื้อหมดตัว จนจะจมไปทั้งชาติ 
อะไร ๆ ก็จะไมมีเหลือเลย การกอการสรางก็หมด ธนาคารก็ปดกึ๊ก ๆ มันจะจมดวยกันไปหมดนี่ จะ
วายังไง  

เวลานี้คอย ๆ ฟนตัวขึ้นมา ๆ การกอการสรางก็หนาแนนขึ้นมาแลวเวลานี้ ก็พอมีเงินหมุน
บางอะไรหมุนบางมันก็ไปได ถาไมมีเงินเสียอยางเดียวตายเลยละ จะวายังไง เงินขาดคลังจะวาไง ไม
มีเงินอยูในคลังซึ่งเปนจุดสวนรวมแลวจะหมุนไปไดยังไง กระดุกกระดิกไมไดตายทั้งน้ันแหละ นี่เรา
ก็พอเปนไป ทุกส่ิงทุกอยางก็คอยไดมา ๆ แลวก็คอยพากันหมุนไปไดอยางนี้แหละ ทางที่ไหน ๆ ไป
ที่ไหนก็เห็นกอสราง เราไปที่ไหนเราไปเฉย ๆ เหรอ ตาดูทุกอยาง หัวใจเอามาคิด ๆ ๆ ซิ คิดอยู
อยางนี้  

เวลานี้ก็คอยรูสึกวาหนาหนาหนาตาขึ้น การกอการสรางอะไร ๆ ก็ดีมีเร่ือย ๆ ไมวาเมืองใหญ
เมืองเล็กมีทั่ว ๆ ไปเดี๋ยวนี้ กอนหนาไปนี้ดังที่เห็นนั้นละ เงียบเลยไมมี ที่ไหนไมมี แมปลูกสรางแลว
ก็ราง ทิ้งเปนซากอสภอยูอยางนั้นละ จะเผาก็ไมเผาจะฝงก็ไมฝง ทิ้งเปนซากศพบานเรือนนั้นละ ที่ทํา
ไมเสร็จเงินหมด หาใหมมาไมมีแลวมันก็เลยเปนซากอสภของบานของเรือน ส่ิงกอสรางตาง ๆ เต็ม
บานเต็มเมือง เวลานี้ก็คอยรื้อฟนกันขึ้นแลว  

ยังไงก็ขอใหไดตามจุดหมายนี้เถอะ พี่นองทั้งหลายอดทนเอานะ ทนดวยการเสียสละเพื่อ
ชาติบานเมืองของเรา ทนอันน้ีเพื่อความอบอุนขางหนาไมมีที่ส้ินสุดงาย ๆ นะยืดยาวมาก เมื่อ
เราไดสมบัติเขาสูคลังหลวงของเราแลว เมืองไทยนี้จะเปนเมืองอบอุนทั่วประเทศไทยเราเปน
เวลานานนะ การเสียสละนี้ถึงจะทุกขบางก็ไมนานนัก แตที่เราจะไดผลจากการเสียสละมาเปนความ
อบอุนแกชาติไทยของเรานี้ ไดมากและนานนะ ใหพิจารณาคํานวณซิ คํานวณผลไดผลเสีย ส้ันยาว
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ขนาดไหนใหคํานวณ เวลานี้เปนเวลาที่เราขวนขวายก็ทุกขยากลําบากบางเปนธรรมดา แตเพื่อความ
สุขในกาลตอไป เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเราทุกคนนั่นแหละ ใหพากันอุตสาหพยายาม มีมากมีนอย
คอยเสียสละไปวันละเล็กละนอย ไดเทาไรก็เอา แยกเอาไป ๆ มันก็หนุนขึ้นเอง ๆ ดังที่หนุนนี่  

เวลานี้ก็ไดตั้ง ๕ ตันกวาแลว แตกอนมีเมื่อไร นี่ก็เพราะความอุดหนุน ความดีดดิ้นของพี่นอง
ชาวไทยเราทั้งประเทศนั้นแหละ ที่หนุนอยูเวลานี้ มันถึงคอยไดลืมหูลืมตาขึ้นบาง ทุกอยางก็รูสึกวา
ยิ้มแยมแจมใสขึ้นทั่วหนากัน เมืองไทยเราจะพอมองดูหนากันยิ้มแยมแจมใสไดบางนะ แตกอนดูไม
ไดเลย  

นี่ก็ไดอานหมดเรียบรอยแลวนะ ได ๕,๖๖๑ กิโลคร่ึง ทั้งหมดเลย เราไดแลว ๑๐๒ กิโลแลว 
ถาหากวาไดถึง ๕๐๐ กิโล ในระยะเดือนเมษายน ซึ่งครบรอบวันที่ ๑๒ นั้นแหละ ที่เปนวันนําพี่นอง
ทั้งหลายนั้นไดถึง ๕๐๐ กิโลแลวเราจะหลอมในจุดนั้น ซึ่งเปนจุดสําคัญดวยนะ วันครบรอบนั้นได
ทองคําเขาคลังหลวงอีก ๕๐๐ กิโลจะพอใจมากทีเดียว อันนี้เปนแตเพียงวาเลาเร่ืองความบกพรอง
ใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน เพื่อจะหนุนในวันสําคัญของเราวันหนึ่งซึ่งครบรอบ เรียกวา ๕ ป 
แหละที่ชวยนี่นะ วันที่ ๑๒ เมษายน วันนั้นถาไดทองคําถึง ๕๐๐ กิโลก็จะหลอมแลวเขาละวันนั้น 
เร่ืองดอลลารไมตองพูด ไดเทาไรเขาไปพรอมกันเลย ทองคําเปนหัวหนาตลอด ๆ วันนี้ก็พูดเพียง
เทานี้ละนะ ไมพูดอะไรมากมายนักละ มันมากมาทุกวัน ๆ  

เร่ืองภาวนาก็มันไมไดกวางขวางอะไร ก็พิจารณามันอยูจุดนั้นซิ มหาภัยมันเขาไปอยูจุดนั้น 
เขาใจเหรอ อะไรจะตีไมไดนะตรงนั้น มหาภัยมันเขาไปรวมตัวอยูนั้นแลว ตีเขาไปตรงนั้นซิ จะไป
สงวนอะไรไมไดนะ จิตมันจะฉิบหาย เอา ใหมันฉิบหายไป จะไมใหเหลือเลย ปลอยไปใหหมด 
พิจารณาใหหมด มันเปนพิษทั้งหมด จิตก็เปนพิษ เวลานี้จิตยังเปนพิษ กําลังเปนพิษ อะไร ๆ หมด
พิษแลวมันก็รวมอยูที่จิต จิตเปนพิษฟาดมันลงตรงนั้นซิ เขาใจไหม มันจะไมรูอะไรมันจะฉิบหาย
หมดเหรอจิตนี่ ตั้งแตไหนแตไรมาวาจิตไมเคยตาย  จิตไมเคยฉิบหาย จิตเรานี้มันจะฉิบหายมันจะ
ตายเหรอ มันจะสูญไปเหรอ เอา ฟาดลงไปจุดนั้นสงวนมันหาอะไร เขาใจหรือเปลา ไมมีอะไรเหลือ
เลย มันจะเปนหัวตอก็ใหเห็นซิ ฟาดมันหมดทุกอยาง รูหมดปลอยหมด เผามันหมดทุกอยางแลว
มันจะเปนหัวตอก็ใหมันรูซิ พระพุทธเจาเปนหัวตอที่ไหน พระอรหันตทานเปนหัวตอที่ไหน มีแต
ฟาดมหาภัยอยูในจิตนั้นออก มันจาขึ้นมาทีหลังหัวตอเหรอ นั่น เขาใจ เอาละพอ ทีนี้จะใหพร 

โยม หลวงตาครับ ขอประทานอนุญาตครับ อันนี้เมื่อคณะสงฆไทยประชุมกันวันที่ ๒๒ 
มกราคม นั้นนะ เขาเอาไปออกทาง UBC 8  

หลวงตา ที่ไหน 
โยม ที่กรุงเทพฯครับ 
หลวงตา เออ เอา วาไป 
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โยม ครับผม บทสัมภาษณตัวแทนพระสงฆที่คัดคานราง พ.ร.บ.สงฆ ผูดําเนินรายการขาว 
โดย.คุณกนก อันนี้เปนผูชายนะครับ และคุณรุงนภา อันนี้เปนผูหญิงครับ ออกอากาศทางสถานีโทร
ทัศนชอง UBC 8 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๙:๓๐ น.เร่ิมรายการ 
คุณกนก ที่วัดอโศการาม ที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เหลืองไปหมดเลยนะครับ พระ
สงฆนับเปนหมื่นรูป คุณรุงนภาไดไปรวมในที่ชุมนุมคัดคานรางพระราชบัญญัติคณะสงฆดวย แน
นอนครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับเรื่องนี้ในรายละเอียด 
คุณรุงนภา กับตัวแทนคณะสงฆสายวัดปาที่คัดคานราง พ.ร.บ.สงฆคะ 
คุณกนก เราจะไปพูดคุยกับทานครับ เอาเปนวาเราเรียกรวม ๆ วาพระคุณเจาก็แลวกัน 
นมัสการครับพระคุณเจาตัวแทนสงฆ  
ตัวแทนสงฆ เจริญพร  
คุณกนก การที่พระสงฆนับหมื่นรูปมารวมกันเปนหมื่นนี้ วันนี้มารวมกันดวยจุดประสงคเดียว
ใชไหมครับ คือ คัดคาน พ.ร.บ.คณะสงฆใชไหมครับ  
ตัวแทนสงฆ ใช คือพระสงฆทานไดศึกษาเรื่องเหลานี้มาพอสมควรแลว ก็เปนเรื่องปกวาแลว ทาน
มาดวยความไมสบายใจวา เดิมที่มีขาวออกทางหนาหนังสือพิมพวา คุณวิษณุ เครืองาม ไดพูดเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ปที่ผานมานี้ (ตอพระสังฆาธิการ) ที่พุทธมณฑลวา จะนําราง พ.ร.บ.คณะ
สงฆฉบับที่ขัดตอพระธรรมวินัยอันนี้เขาสูการพิจารณาของค.ร.ม.แลวจะเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของสภาใหได ภายในเดือนกุมภาพันธที่จะถึงน้ี ตรงนี้แหละที่ทําใหบรรดาพระสงฆ ซึ่งมีทั้ง ๒ นิกาย
เลย ทั้งมหานิกายและธรรมยุตจากทั่วประเทศ ทานก็เลยนัดแนะกันวา จะตองมาปรึกษาหารือกันใน
ประเด็นตรงนี้วา ไมสามารถที่จะยอมรับในราง พ.ร.บ.สงฆฉบับนี้ไดอีกตอไป ขอใหถอนออกจาก
กระบวนการพิจารณาอยางส้ินเชิงเลย  
คุณกนก เราไมเอาทั้งฉบับเลยใชไหมครับ 
ตัวแทนสงฆ ไมเอาทั้งฉบับเลย 
คุณกนก เราไมมีการพบกันครึ่งทางวาเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนบางมาตราเลยหรือครับ  
ตัวแทนสงฆ เนื่องจากวาประเด็นตรงนี้คือเร่ืองเนื้อหาสาระอยางที่ทราบกัน ก็คือมีสวนที่ขัดตอ
พระธรรมวินัยอยูมาก แตวาจริง ๆ แลวเวลานี้แทบจะไมพูดกันถึงเร่ืองเนื้อหาสาระแลว พูดถึงที่มา
ของรางเลย  
คุณกนก ครับพระคุณเจา ยกตัวอยางใหฟงหนอยไดไหมครับวา วันนี้พระสงฆมาคัดคานนี่ จุด
ใหญๆ ที่รับไมไดของ พ.ร.บ.สงฆคืออะไรครับ 
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ตัวแทนสงฆ ก็คือวาที่มาของรางนี้ละ คือ หนังสือของกรมศาสนานี่เขียนไวชัดเจนวา รางนี้เปนราง
ที่ไดมาจากกรรมการมหาเถรสมาคมรูปหนึ่ง ทางกรมการศาสนาก็บอกชื่อมาเลยวา เปนพระระดับ
สมเด็จรูปหนึ่งอยูในกรุงเทพฯ นี่แหละ อันนี้เปนรางที่ไดมาจากสมเด็จรูปนี้ สงรางมาใหกรมการ
ศาสนา แลวหลังจากนั้นกรมการศาสนาก็นํารางนี้มาตั้งคณะทํางานขึ้นมา อะไรตออะไร เพราะฉะนั้น 
ประเด็นตรงนี้จึงเปนประเด็นที่ขัดตอพระธรรมวินัยอยางรายแรง เพราะวาไมเคยมีมากอนเลย
ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ี ที่จะมีพระองคใดองคหนึ่งเสนอรางกฎหมายอันน้ี
ไมใชกิจของสงฆ กิจของสงฆมีแตพูดถึงเรื่องสิกขาบท พูดถึงเรื่องพระธรรมวินัย ถาจะเสนอก็
เสนอสิกขาบทหรือพระไตรปฎกอะไรแบบนี้ใหถูกตองตามพระธรรมวินัย แตน่ีพึ่งจะมีพระในยุค
ปจจุบันน้ีที่เสนอกฎหมาย เสนอราง พ.ร.บ.วา เออ อันน้ีดีนะ อันน้ันทําอยางนี้นะ ซึ่งตรงนี้จึง
เรียกวาเปนโมฆะ เพราะขัดตอพระธรรมวินัยตั้งแตแรกเลย อันนี้ถาจะเปรียบเทียบ ในที่ประชุม
(คณะสงฆไทย วัดอโศการาม)ก็มีพระรูปหนึ่ง พูดขึ้นมายกเปรียบเปรยมาเหมือนกับวา ถาพระมา
หุงอาหาร มาหุงขาว ทํากับขาว มาผัดนั้นแกงนี้ แลวก็เอาอาหารนี้มาใหพระดวยกันฉันนี่ ในพระ
ธรรมวินัยฉันไมได(ทานปรับอาบัติ) ตองเปนอนุปสัมบัน คือตองเปนฆราวาสญาติโยมเทานั้นที่จะ
ปรุงอาหาร หุงหาอาหาร หุงขาวแลวมาใสบาตรใหพระเหลานั้นฉันได แตทีน้ีปรากฏวาพระกลับมา
ปรุงกฎหมายซึ่งไมไดทําในสิ่งซึ่งเปนกิจของสงฆ เพราะฉะนั้นพระทั้งประเทศจะยอมรับในสิ่ง
เหลานี้ไมไดเลย  
คุณรุงนภา ผิดมาตั้งแตตน เพราะฉะนั้นรายละเอียดตอมาก็ไมตองคุยกันแลว 
ตัวแทนสงฆ ตองเปนโมฆะไปหมดเลยเมื่อตนตอผิด ถึงแมราง พ.ร.บ.ฉบับนั้นๆจะดีเลิศขนาด
ไหนก็ตาม แตวาที่มาเกิดมาจากพระเปนผูปรุงอาหารนั้นเอง พระทั้งหลายทั้งปวงทั่วประเทศไทย ก็
จะยอมรับในราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไมไดเลย ทางพระทานถือวาผิดพระธรรมวินัย ทั้งทางโลกก็เรียกวา
เปนโมฆะ  
คุณรุงนภา แลวทางคณะสงฆจะทําอยางไรตอไปคะ จะปกหลักอยูที่วัดอโศการามตอไปเรื่อย ๆ 
หรือคะ  
ตัวแทนสงฆ เวลานี้ทานตองแยกยาย เพราะพระทานมีหนาที่ หนาที่จะชี้ถูกชี้ผิดตามพระธรรม
วินัย ทานมีกฎเกณฑระเบียบแบบแผนแลววา พระธรรมวินัยถือเปนเสมือนองคพระศาสดา แทน
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว ถามีส่ิงที่ขัดตอพระธรรมวินัยก็เทา
กับขัดตอพระศาสดาของเรา เพราะฉะนั้น พระทั้งหลายทานยอมรับไมได เมื่อทานมาชี้แลววาส่ิงนี้
ผิด แลวยังมีผูที่ดึงดันจะเอาเขาก็เทากับวาไมเคารพพระพุทธเจาของเรา ไมเคารพพระศาสดาของ
เรา ถาอยางนี้ก็จะเห็นไดเลยวาเรากําลังจะรางพ.ร.บ.มาเพื่ออุปถัมภหรือเพื่อทําลายองคพระพุทธ
ศาสนาของเรา  
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หลวงตา เออเหมาะ ตรงนี้เหมาะ วาไป 
ตัวแทนสงฆ  มันก็จะบงบอกกันไดอยางชัดเจนเลย เพราะฉะนั้น ทานไมจําเปนจะตองอยู 
ทานไมตองกดดัน ทานไมตองมากอม็อบ ทานตองกลับไปบําเพ็ญธรรมวินัยของทานอยางเดิม แต
ทานชี้ถูกชี้ผิดไวเรียบรอยแลว  
คุณรุงนภา เพียงแตรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนเทานั้นใชไหมคะ 
ตัวแทนสงฆ ใชเพื่อแสดงพระธรรมวินัยวาเปนสิ่งที่มีหลักเกณฑ เปนสิ่งที่ทรงคุณคา แลวพระทั้ง
หลายเหลานี้เปนผูที่เคารพตอพระธรรมวินัยอยางแทจริง เมื่อส่ิงน้ีผิดแลว รัฐยังจะมายอมรับสิ่งผิด
ใหถูก หรือพระสงฆองคใดในประเทศไทยของเรานี้ จะมายอมรับทําในสิ่งผิด องคนั้นตองกลายเปน
ผิด 
คุณกนก พระคุณเจาครับ ถาเปลี่ยนเปนใหหนวยงานของรัฐออกกฎหมายนี้รับไดใชไหมครับ  
ตัวแทนสงฆ ในสวนนี้ทางพระทานรับได เพราะเปนเรื่องของทางบานเมืองที่จะพิจารณา กระบวน
การรางกฎหมาย การตรากฎหมาย เปนหนาที่ของทางบานเมืองของเขา ไมใชหนาที่ของพระที่จะไป
ยุงเกี่ยวแตอยางใด พระมีหนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือ ศีล สมาธิ ปญญา เพราะฉะนั้น ถา
บานเมืองจะพิจารณาถึงกฎหมายที่ออกแบบที่ไดตราขึ้นมา โดยอยูในขอบเขตของพระธรรมวินัย อัน
นี้เปนเรื่องของบานเมือง ทางพระทานก็ยินดี เพราะวาบานเมืองก็เหมือนกับชาวบานเขามาใสบาตร 
ส่ิงไหนที่ทานฉันไดทานก็ฉัน ตอนนี้ชวงเชาฉันได ตอนบายฉันไมได อันนี้ทานจะเปนผูพิจารณาเอง 
กฎหมายก็เหมือนกัน ส่ิงใดที่ขัดตอพระธรรมวินัยทานก็ไมรับ ส่ิงใดที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย 
ทานก็นอมรับ  
คุณกนก เราเปดทางออกเรื่องนี้อยางไรครับ 
ตัวแทนสงฆ เปดทางออกก็คือวา สําหรับรางพ.ร.บ.สงฆฉบับนี้มันเปนโมฆะแลวก็ขอใหถอนออก
เสีย แตสําหรับสวนอื่น ๆ ที่จะออกกฎหมายเพื่อทําเปนการอุปถัมภ อุปฏฐากพุทธศาสนาทานก็ไม
วาอะไร แตวาถาเปนเรื่องของพระที่ว่ิงเตนขวนขวายแสวงหาลาภสักการะ หาเงินหาทองจากรางอันนี้ 
ทางคณะสงฆไทยเราที่มาประชุมกันวันนี้ทานรับไมได ยอมรับพระประเภทนี้ที่ว่ิงเตนขวนขวายไมได 
เพราะเทากับทําลายพระธรรมวินัย  
คุณรุงนภา เพราะฉะนั้น มติของคณะสงฆวันนี้จะเสนอตอรัฐบาลใชไหมคะ 
ตัวแทนสงฆ ไดทําหนังสือไปถึงคุณวิษณุ เครืองามเรียบรอยแลววา ขอใหถอนรางนี้ออกจาก
กระบวนการพิจารณาอยางส้ินเชิง คือไมตองเอากลับมาอีกเลยรางนี้ แตถาหากรางอื่น ๆ ในอนาคต
ที่เกิดจากรัฐเปนผูพิจารณา อันนี้ก็เปนเรื่องของรัฐ ทางพระทานก็ไมไดวาอะไร 
คุณกนก ครับ เอาละครับ ชัดเจนนะครับ นมัสการพระคุณเจาครับ  
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ตัวแทนสงฆ เจริญพร (จบครับผม) 
หลวงตา เราก็ฟงไปอยางนั้นละ ก็จบแลวนะ ไมมีขอวิพากษวิจารณอะไรละ  
โยม  ที่หลวงตาบอกปดตกทะเลไปเลย อันนี้เขาก็บอกไมเอาเหมือนกัน 
หลวงตา ก็ปดเหมือนกันไมใชเหรอ ถายังไมปด ยังจะซัดกับหลวงตาอีกอยูเหรอ ก็บอกวาปด
หมดโดยสิ้นเชิงแลว ประชุมนี้ก็ออกแบบเดียวกันเลย ปดหมดเพราะเปนมหาภัยทั้งหมด นั่น ก็เรียน
มาดวยกันหลักธรรมหลักวินัย เอาละเขาใจ  

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 

  
 


