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ใหสัมภาษณนักขาว ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ประมขุสงฆตองมคีุณธรรม 
 

(ส่ือมวลชนมาขอกราบสัมภาษณหลวงตา มี คุณณรงค จากหนังสือพิมพ พิมพไทย 
คุณพลศักดิ์ นักเขียนอิสระ คุณอรุณี นิตยสารธงธรรม) 

หลวงตา ถามมา 
นักขาว ขอนมัสการกราบถามหลวงตา กรณปีญหาที่สังคมกําลังติดตามใหความ

สนใจ เกี่ยวกับเรื่องการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลออก
พระราชกําหนดมาแลว ครั้งลาสุดมส.ก็ไดเปดประชุมและมีมติ ตั้งสมเด็จพระราชาคณะ
เจ็ดรูปขึ้นมาเปนองคคณะ และเลือกหนึ่งรูปขึ้นมาเปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่ แตเมื่อ
วันกอน มีพระลูกศิษยของหลวงตาเขาไปยื่นหนังสือถงึนายกฯ เพื่อจะใหถวายพระราช
อํานาจในการปฏิบัติตอสมเด็จพระสังฆราชถึงในหลวง ใหเปนพระราชอํานาจของในหลวง 
สังคมมองวาหลวงตาคัดคานมาตั้งแตตน จนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมส้ินสุด หมายถึงวาหลวงตา
จะสิ้นสุดเมื่อไรครับ 

หลวงตา ถาพูดถงึเร่ืองขนบประเพณีอันดีงามของชาตไิทยเรามา ก็ไมมีความ
จําเปนจะตองมาหาแตงหาตั้งผูใดมาทาํงานปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช   เพราะเปน
ขนบประเพณีอันดีงามมาตั้งแตพระมหากษัตริยโดยลําดับลําดา วาการสถาปนา หรือการ
แตงตั้งสมเดจ็พระสังฆราชนี้ เปนภาระหนาที่และพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีใครเขามาเกี่ยวของกาวกายหรือลุกลามแบบ
ตางๆ ดังทีป่รากฏอยูเวลานี้เลย ทรงแตงตัง้ดวยพระองคเอง และทรงทําหนาที่ตอสมเด็จ
พระสังฆราชก็เปนพระภาระของพระองคเอง หรือจะทรงรับสั่งผูอื่นผูใดที่เขามาเกี่ยวของก็
เปนเรื่องของพระองคเอง ไมเกี่ยวของกับผูหนึ่งผูใดที่จะเขามากาวกาย นี่เร่ืองประเพณี
เปนมาอยางน้ี  

พี่นองชาวไทยตลอดถงึพระสงฆทั่วประเทศไทย ยอมรับเทิดทูนขนบประเพณีอันดี
งามนี้มาตลอดจนกระทัง่ปจจุบันนี้ ก็พึ่งมาปรากฏขึ้นเร็วๆ นี้ วาตั้งผูทํางานแทนสมเด็จ
พระสังฆราช ยังยุงกันอยูเวลานี้ อันนี้เปนเรื่องเคลือบเรื่องแฝง เร่ืองกาฝาก ไมใชเร่ือง
ความจริงของขนบประเพณีที่ชาวไทยเรารับรองกันมา และเทิดทูนกันมาโดยลําดับ อันนี้พึ่ง
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ตั้งขึ้นมาใหม แลวเรื่องราวก็ยุงเหยิงวุนวายไปตลอดจนกระทั่งบัดนี้ก็ยงัไมปรากฏวาจะยุติ
เมื่อไร  

สําหรับหลวงตานี้ พูดถงึเร่ืองความยุตินี้ยุติตามขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทย
เรา ที่พี่นองทั้งหลายยอมรับกันแลวนั้น ไมขัดไมแยงกับความรูความเห็นของพี่นอง
ทั้งหลายตลอดมา หากมีขัดมีแยงกด็ังที่ปรากฏอยูเวลานี้ ซึ่งเกิดขึ้นมาใหมๆ ในปจจุบันนี้ 
คือสมเด็จพระสังฆราชเราองคปจจบุันนี้ ซึ่งแตกอนมีสมเด็จพระสังฆราชมากี่องคๆ ลวน
แลวแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงแตงตัง้เอง แลวกท็รงทําหนาที่ของพระองคเอง
โดยลําดับลําดา หากจะมีสวนเกี่ยวของหรือรับสั่งผูใดใหมาทําก็เปนเรื่องของพระองค
โดยเฉพาะ ไมเกี่ยวของกับผูใดที่จะมีอํานาจบาตรหลวงยิ่งใหญกวาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เร่ืองเปนมาอยางน้ีดั้งเดมิ แตเวลานี้เกิดเรื่องราวขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องตั้งผูทํา
หนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มันก็ขดักับขนบประเพณีอันดีงามมาตั้งแตดั้งเดิม เร่ืองก็ยุง
กันอยูอยางนี้จะใหวายังไง มอีะไรขัดของถามมาอกี 

นักขาว สถานการณปจจุบันนี้เหมือนกับวาคณะสงฆสวนใหญของประเทศ เขา
ยอมรับในการแตงตั้งนั้น แตหลวงตากับคณะศิษยซึ่งมีเพียงสวนนอย ไมยอมรับ ทําให
สังคมมองวาทําไมหลวงตาจึงไมยอมรบัขอรับ 

หลวงตา นี้ธนบัตรปลอมกี่หมื่น กีแ่สน กี่ลานบาท นี้ธนบัตรจริงที่นับถือกันมา
ดั้งเดิม มีจํานวนนอยก็ตาม หาบาท สิบบาท รอยบาท พันบาท เปนธนบัตรที่จริง คน
ยอมรับกันทั้งประเทศและยอมรับกันทั่วโลก แตธนบัตรปลอมจะมีกี่รอยกี่พันนั้นไมมใีคร
ยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงจะเอาจํานวนมากนอยมาเทียบกันไมได ตองเอาความจริงมาเทียบ
กัน ที่ตั้งมากี่หมื่นกี่แสนวาเห็นดวย ก็เห็นดวยดวยความจอมปลอม ไมไดจริง ความจริงก็
คือหลักประเพณีพี่นองชาวไทยดําเนินมาสักเทาไร  มากยิ่งกวาพระสงฆที่เห็นไปตามอันนี้
เสียอีก ทานเคยยอมรับกันมานานเทาไร มากขนาดไหนจนกระทั่งบัดนี ้ มีกี่ลานๆๆ คนที่
ยอมรับขนบประเพณีอันดีงามนี้มา นี่ก็พึ่งมาเกิดขึน้เมื่อเร็วๆ นี้ ยังวามีมากอยูเหรอ ไมได
มากนะ ถงึจะมีมากกป็ลอมทั้งนั้น ไมใชความจริงที่พี่นองชาวไทยเราจะยอมรับดังที่เคย
ยอมรับมาแตกอน เอามอีะไรวาอีก 
 นักขาว หมายถึงวาคณะสงฆสวนใหญที่ยอมรับไป ก็ยอมรับสิ่งที่ผิดธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติ แตคณะสงฆสวนนอยที่ไมยอมรับก็เพราะเห็นวาขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติใชไหมครับหลวงตา 
 หลวงตา ใช ใชแลวๆๆ อยากจะพูดอีกวาใชๆ เขาใจเหรอ เอาวามา 
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 นักขาวหญิง ที่มกีารแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะขึ้นมาเจ็ดรูป ปฏิบัติหนาที่แทน
สมเด็จพระสังฆราช ถาหลวงตาไมออกมาคัดคาน หลวงตามีความคิดเห็นวาศาสนาเราจะ
เปนยังไงคะ 
 หลวงตา เราขี้เกียจคัดคาน ขี้เกียจก็จะไดตอลอตอเถียงยุงกนัตลอด เพราะพวกนี้
จะไมยอมรับความจริงที่จะมาสนับสนุนใหตั้งกรรมการขึ้นเทานั้นเทานี้ มันมีฉากหลังมา 
หนุนใหมา พวกนี้จะไมยอม จะไมยอมรับความจริง เพราะฉะนั้นเราจึงไมควรตอบก็ไม
ตอบ ไมควรวาก็ไมวา เมื่อมีผูถามเราก็พูดตามความจริงใหฟงอยางน้ี ความที่ถกูตองดงีาม
ก็ดังที่เรียนใหทราบแลว มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เทานั้นทรงสถาปนาจนเปน
สมเด็จพระสังฆราชขึ้นมา ตั้งแตดกึดําบรรพกาลไหนๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็พึ่งมาปรากฏ
ขึ้นมาปจจุบันนี้เองที่ทําใหยุงยากวุนวายไปทั่วประเทศไทยเรา เมืองนอกเขาก็จะไดยิน 
เมืองไทยเราแบบแผนขนบประเพณอีันดีงามมีอยูไมยอมรับ แลวไปยอมรับกนัในสิ่ง
จอมปลอมทัง้หลายอยางน้ีละ มันก็ขดัขวางกันไปตลอดอยางนี้ เขาใจเหรอ เอาวาไป 
 นักขาว ถาหากไมไดเปนสมเด็จองคที่พระราชาคณะเลือกขึ้นมาใหทําหนาที่เปน
ประธานคราวนี้ แตเปนสมเด็จองคอืน่ขึ้นมาปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช หลวงตา
ยอมรับไดไหมครับ  
 หลวงตา ถาสมเด็จพระราชาคณะเหลานี้ตั้งขึ้นมา มีคุณธรรมที่ควรจะรับไดก็รับ ถา
ไมมีคุณธรรมตั้งขึ้นมาเทาไรก็เปนโมฆะทั้งน้ัน เพราะผูที่จะมาเปนใหญแตละองคๆ เพื่อ
เปนหัวใจของพี่นองชาวไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธไดกราบไหวบูชาอยางสนิทใจ ยอมเปนผูมี
คุณธรรม สมควรแกการกราบไหวบูชาจึงจะกราบไหว และผูใหญ เชนพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯจะทรงตั้งใครใหเปนสมเด็จพระสังฆราช พระองคก็ทรงพินิจพิจารณาแลววา
สมควรหรือไมกับจิตใจประชาชน ถาไมสมควร เอามาสุมสี่สุมหา เอาหมาขี้เร้ือนมาตั้งเปน
สังฆราช ใครจะไปกราบหมาขี้เร้ือนมันก็รูอยูนี่  
 คนไมมีคุณธรรมมันก็เทากับหมาขี้เร้ือน เหม็นคลุงไปทกุแหงทุกหน ตั้งขึน้มาแลว
ใครจะกราบไหวไดลงคอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทานทรงฉลาดแหลมคมขนาด
ไหน ทานจะไปตัง้อะไรกับพระประเภทหาคุณธรรมไมได แตปนเกลียวปนปายอยากไดยศ
ไดลาภ เปนบายศบาลาภ ยิ่งขาดคณุธรรมไปมากมาย เห็นแตความเลวรายของตัวเอง พระ
บวชมาในพุทธศาสนาเปนผูเสียสละทุกส่ิงทกุอยาง เสียสละหมดมาดั้งเดมิ  
 ทีนี้เวลาบวชมานี้มันเสียสละอะไร ดีดดิ้นหายศหาลาภ หาบรรดาศักดิ์ หาอํานาจ
บาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ รวมหัวกันเขามาแยงชิงอยางน้ีมันฟงไมได มคีุณธรรมไหมพระ
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ประเภทเหลานี้ เอาพี่นองทัง้หลายตอบแทนหลวงตาก็ได ดิ้นรนกระวนกระวายหายศหา
ลาภ ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหเสียสละไปหมด แตเรากลับไปเที่ยวกอบโกยจนเกิด
เร่ืองเกิดราว เพราะการแยงยศแยงลาภกันนี้มันเขากันไดไหม ผูเชนนี้จะเรียกวาเปนผูมี
คุณธรรมไหม ไมมีคุณธรรม ไมมีใครกราบไหวบูชา ไมวามหาเถรสมาคมหรือใครตั้งขึ้นมา
กี่องคก็ตาม ถาเปนพระแบบนี้เรียกวาไมสมควรทั้งน้ันแหละ ถาหากเปนผูมีคุณธรรม 
ตั้งขึ้นมาก็นากราบไหวบูชา ไมวาแตมหาเถรสมาคม ผูอื่นเขาก็ยอมรับ ถาหากตั้งขึ้นมาไมมี
คุณธรรม มหาเถรสมาคมกี่องคก็ไมมีความหมาย ดีไมดีเปนทีดู่ถูกเหยียดหยามของ
ประชาชนเขาไปอีก หรืออาจวานี่มีแขงมีขามอีํานาจบาตรหลวง เขามาเปนแขงเปนขากัน 
แลวยกกองมูตรกองคูถขึ้นเปนสมเด็จสังฆราชอยางน้ีก็ได แลวใครจะไปกราบกองมูตรกอง
คูถ หลวงตาบัวนี้ไมกราบ พูดตรงๆ 
 นักขาว อยากจะใหหลวงตาขยายความเรื่องธรรมของผูที่มาเปนประมุขสงฆ หรือ
ผูแทนประมุขสงฆ ใหสังคมเขาใจหนอยครับวาควรจะมีคุณธรรมขอไหน อยางไรบาง 
 หลวงตา คุณธรรมก็รูกันอยูแลว พระก็เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ธรรมก็มีความเมตตา
สงสาร ไมทะเยอทะยาน ไมดีดไมดิ้น หาลาภ หายศ เปนผูเสียสละ เปนผูมักนอย นี่เรียกวา
พระ หรือสันโดษยินดีตามส่ิงที่เกิดทีม่ีของตนเทานั้น ไมวิ่งเตนเผนกระโดดคืบคลานหาสิ่ง
ไมมี ดังที่หาลาภหายศ หาบรรดาศักดิ์ เหลานี้เปนความไมมีคุณธรรม เขาใจเหรอ แลวเลว
ไปอกีพระประเภทนี้นะ เพราะผูที่จะมาเปนผูใหญๆ ตองเปนเรื่องของทานผูคัดเลือก
เรียบรอยตามอัธยาศัย เชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯจะทรงคัดเลือกใคร ตั้งใครเปน
สมเด็จสังฆราชพระองคทรงพิจารณากอนแลวถึงจะมาตั้ง ไมใชวาอยูๆ ก็มาแยงชิงกันยุง  
อยากเปนสมเดจ็สังฆราช ถึงเปนสมเด็จสังฆราชอะไรก็ไมเปนสมเด็จสังฆราช อยางที่
เปนอยูเวลานี้ดูไมได ฟงไมได เอาวาไป 
 นักขาว พรบ.สงฆพ.ศ. ๒๕๐๕ วาดวยเรื่องของพระราชอาํนาจ เร่ืองการแตงตั้ง
สมเด็จพระสังฆราช ถูกแกไขเพิม่เติมปพ.ศ. ๒๕๓๕ ตรงนี้เปนจุดหนึ่งทีรั่ฐบาลก็ตาม มส.
ก็ตาม อางและตองปฏิบัติตาม ตรงนีท้ําใหเกิดปญหาหรือเปลาครับ 
 หลวงตา ตัง้หรือไมตัง้อะไรก็ตามเถอะ ฟงแตวาคุณธรรม อยาเปนบายศก็แลวกัน 
ใหอยูผาสุกเย็นใจ ปฏิบัติศีลธรรมตามหนาที่ของตน เพศของตน ควรที่จะไดเปนใหญเปน
โตขนาดไหนนั้นใหเปนเรื่องของทานผูใหญไดพินิจพิจารณเอง อยาดีดอยาดิ้น อยาปน
อยางน้ี ไมมคีุณธรรม ตั้งขั้นมาพรบ.ไหนก็ตั้งขึ้นมาใหหมาขี้เร้ือนเกิดประโยชนอะไร ไมตั้ง
ก็ไดถามีคุณธรรม ทานตั้งเอง 
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 นักขาว แสดงวากฎหมายสงฆที่มอียู พรบ.๒๕๓๕ นีก่็ไมเอือ้อํานวยตอความ
เจริญรุงเรืองตอพระศาสนาซิครับ 
 หลวงตา แลวอะไรที่วาเอื้ออํานวยละ วามาซิ 
 นักขาว อธบิายใหหลวงตาเขาใจนะครับ พระราชบัญญัติฉบับกอนซึ่งเปนกฎหมาย
ของรัฐบาลที่ประกาศใชมา เคยเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ซึ่งเขียนไวส้ันๆ วา 
พระมหากษตัริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไดพระองคหนึ่ง แตพอมาแกไขแบบที่คุณ
เขาวานะครับ มาแกไขใหมวาใหมีการแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะสมณศักดิ์สูงสุด เปน
สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเหมือนกับปญหาเกิดจากพรบ.ฉบับที่ถูกแกไข ทําใหเกิดปญหาใน
วงคณะสงฆ แลวพระมหากษัตรยิไมมีพระราชอํานาจจะทรงพระวินิจฉัยไดเองวาจะทรง
เลือกองคไหนขึ้นมา 
 หลวงตา คําวาอาวุโสสูงสุด ถาอาวุโสไมมีคุณธรรม สูงสุดขนาดไหนก็ตาม อันนี้
หลักพระวินัยขัดแยงมาตลอด คือผูมีอายุพรรษาถึง ๖๐ พรรษา ๗๐ พรรษาก็ตาม แตขาด
คุณธรรม ไมมีคุณธรรม สมควรจะเปนอาวุโสไดโดยสมบูรณ ทานบังคับลงไปใหไปขอนิสัย
ใหอยูในโอวาทของพระเพียง ๑๐ พรรษา แตทานมีคุณธรรม เปนผูสามารถ ทานไมไดเอา
อาวุโสเปนสําคัญยิ่งกวาคุณธรรมนะ คุณธรรมเปนสําคัญมาก จะพรรษาเทาไรก็ตามอาวุโส
ไหนก็ตาม ถาไมมีคุณธรรมสมควรเปนแลวเปนไมไดตามหลักพระวินัย พระวินัยมี ขอนี้มี 
 นักขาว หลวงตาคิดวาพระธรรมวินัยตองมากอนกฎหมาย 
 หลวงตา มากอนตลอด มากอนตลอดเปนพื้นฐานมาตลอด ถึงกฎหมายก็ออกไป
จากหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละ 
 นักขาว ในเมื่อกฎหมายฉบับลาสุดที่ใชปจจุบันนี้ ไปขัดตอหลักพระธรรมวินัย ซึ่ง
ไมไดพิจารณาถึงความมีคุณธรรมเปนที่ตั้ง เห็นควรหรือยังครับวาจะตองแกไข 
 หลวงตา ถาพระวินัยตําหนิแลวก็ไมเห็นควรตั้ง เขาใจไหม ทานบัญญัติไวก็บอก
แลววา จะบัญญัติกฎเกณฑขอใดกต็ามตองไมกระเทือน ไมลบลางธรรมวินัย ตองทรงธรรม
วินัยไวเสมอ อันนี้ธรรมวินัยทานก็บอกอยางน้ี ไมมีคุณธรรมก็ขัดตอธรรมวินัยใชไหม 
อาวุโสเทาไรก็ไมมีความหมาย เพราะไมมีคุณธรรม แลวอะไรอีก 
 นักขาว อีกฝายหนึ่งยึดถือทางกฎหมาย และอางวาเปนเจาพนักงานของรัฐตาม
กฎหมาย ซึ่งจะตองปฏบิัติหนาที่อยางน้ีๆ พอถงึเวลานี้ทําใหเห็นวาส่ิงที่เปนปญหาที่สุดนั้น
คือตัวกฎหมาย คือพรบ.สงฆ เวลานี้ถึงเวลาหรือยังครับวาจะตองมีการสังคายนากันใหม 
แกกฎหมายกันใหม เพื่อใหสอดคลองกับพระธรรมวินัย 
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 หลวงตา เราไมอยากไปวินิจฉัย ถึงเวลาไมถึงเวลาเขาตั้งกฎหมายขึ้นมาเราก็ไมรู 
แลวจะไปแกไขดัดแปลง ถึงเวลาแลวยังเราจะไปรูไดยังไง เราไมรูอีกเหมือนกันอันนี้ก็ด ีก็มี
เทานั้นละ 
 นักขาว หลักปฏิบัติของพระสงฆในปจจุบัน โดยเฉพาะพระสงฆ ระดับผูบริหาร จะ
ยึดหลักของกฎหมายเปนเกณฑในการปฏิบัติ ถือวาไดปฏบิัติตามกฎหมายแลว ใครจะ
ยอมรับหรือไมยอมรับกแ็ลวแต ตองปฏิบัติตามกฎหมาย เทากับเอากฎหมายมาบังคับพระ
ธรรมวินัยใชไหมครับหลวงตา 
 หลวงตา ใชๆ ถาไมปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายมีเทาไรก็ไมมี
ความหมาย หลักธรรมวินัยตองยืนตัวไวตลอด กฎหมายเขามาเสริมตางหากนะ ไมเขา
มาลบลางธรรมวินัยนะ ธรรมวินยัยืนตัวตลอด อะไรที่ขดัตอธรรมวินัยตองหยุดทันท ี
หลักกฎหมายที่ตั้งทานกบ็อกไวอยางนั้น กฎขอบังคับอะไรๆ ก็ตามตองไมขัดตอพระ
ธรรมวินัย ถาขัดหรือลบลางธรรมวินัยแลวไมได ก็มอียูแลวอันนี้ หรือเขาไปลบลาง หรือ
เขาไปแกไขเมื่อไรก็ไมทราบ หลวงตาก็ไมดกูฎหมายพระมานานแลวนะ กฎหมายแบบโลก 
กฎหมายพระคือธรรมวินัยเราดูมาตั้งแตวันบวช ทานเรียกวาพระวินัย คือกฎหมายพระ 
กฎหมายที่เขาตั้งขึ้นมานั้นก็แฝงเขามาเพื่อสงเสริมพระเทานั้น ไมใชเพื่อมาตัดพระธรรม
วินัย ก็มีเทานั้น 
 นักขาว ถาอยางน้ันพอจะสรุปความไดไหมวา ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
วงการคณะสงฆปจจุบันนี้ ปญหาหลักก็คือพระสวนหน่ึงยึดหลักของกฎหมายที่จะตอง
ปฏิบัติตาม สวนพระอีกสวนหนึ่งก็คือสวนนอยแบบของหลวงตายึดพระธรรมวินัย จึงเกิด
ปญหาความขัดแยงกันขึน้ ถูกไหมครบัหลวงตา 

หลวงตา แลวใครขัดแยงละ ผูรักษาธรรมวินัยเหรอขัดแยง 
นักขาว ความขัดแยงที่เกดิขึ้นทุกวันนี้ ปญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เขาก็อางวาเขา

ปฏิบัติตามพระสวนใหญในสายการปกครอง ในสายบานสายเมืองก็ปฏบิัติตามกฎหมาย 
ถือวากฎหมายเปนกฎเปนเกณฑที่จะตองปฏิบัติตาม แตทางดานของหลวงตา ทางสายวัด
ปาซึ่งยึดพระธรรมวินัยมาตั้งแตตน จวบจนถึงปจจุบันนี้ พอมาถึงแนวปฏิบัติกันเขาจริงๆ 
ก็เกิดปญหาความขัดแยง ความขัดแยงหลวงตาบอกวาไมถกู ทางฝายนูนเขาบอกถูกตาม
กฎหมาย ตามหลักปฏิบัติของกฎหมายเขียนมาอยางน้ี ตั้งมาอยางน้ี ใหปฏิบัติตามอยางน้ี 
หลวงตาวาไมถูก ก็เลยเกิดปญหาคดัคานกันขึ้น ถูกไหมครบัหลวงตา 
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 หลวงตา ตอบยากนะ ใครวาถูกวาผิด หลักใหญก็คือถือธรรมวินัย กฎหมายเราเอา
มาตางหาก นอกๆ แฝงๆ มาตางหาก ตองธรรมวินัยยืนหลักยืนตัวเลย พระธรรมวินัยนี่ลบ
ลางไมได ถาลบลางศาสนาก็หมดไปทันที สวนกฎหมายนี่ลบลางไปได ไมเสียธรรมวินัย 
เขาใจเหรอ ก็มีเทานั้น 
 นักขาว ผูใหญในรัฐบาลบอกวามส.มีความเห็นยังไงกต็องปฏิบัติตามนั้น เพราะวา
หลวงตาก็อยูในความคุมครองของคณะสงฆโดยมีมส.นี่เปนที่สุด วันนี้ในเมื่อผูใหญใน
รัฐบาลบอกวามส.มีความเห็นยังไงกต็องปฏิบัติอยางน้ัน 
 หลวงตา มส.ไมไดใหญกวาพระธรรมวินัย ไมไดใหญกวาพระพุทธเจา มาตั้งทีหลัง
นี่นะ เมื่อไมควรเคารพ ไมควรปฏิบัติตามก็ไมปฏิบัติตามได เพราะถือหลักธรรมหลักวินัย
ซึ่งใหญกวามส.น้ีอยูแลว ปฏิบัติตามนี้อยูแลว เขาใจแลวเหรอ ไมใชมส.จะใหญกวาพระ
ธรรมวินัยคือองคศาสดา ตั้งขึ้นมาเทาไรๆ ก็ตั้งขึน้มาได ปฏิบัติไดถาถกูไมขัดของตอพระ
ธรรมวินัย แตถาขัดของตอพระธรรมวินัยแลวไมเอา ไมได ไมปฏิบัติตามก็ได เขาใจเหรอ 
เพราะธรรมวินัยใหญกวานั้นอยูแลว ปฏิบัติถูกตองมาแลว 
 นักขาวหญิง ตามหลักของมส.ที่แตงตัง้หรือวามีมติออกมานี่ออกตามหลัก
กฎหมาย ฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาก็ไมสามารถมีผลบังคับไดซิคะ 
 นักขาวชาย หมายถึงวามส.ไดประชมุกันเมื่อวันที่ ๒๐ ที่ผานมา แลวก็มีมตอิอก
มาแลวอยางนี้ๆ แตถาหากวาหลวงตาเห็นวาไมถูก ไมปฏิบัตติาม ก็ถือวาไมปฏิบัติตามก็ได 
อยางน้ันใชไหมครับ 
 หลวงตา ถามันไมถูกก็ไมปฏิบัติตามได แตพระวินัยนี้ไมได หลักพระวินัยนี้ไมได 
ผิดทันทีเลย แตสวนกฎหมายมาทีหลัง ถาขัดตอธรรมวินัย ไมปฏิบัติตามกไ็ด 
 นักขาว มีคนมองวารัฐบาลพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น มีลักษณะของการโอน
ออนผอนตาม โดยออกพระราชกาํหนดขึ้นมาปรับเปล่ียนตัวบุคคลในคณะรัฐบาลขึ้นมา
ดูแลขณะนี้ หลวงตาคิดวายังไงครับ 

หลวงตา เราไมคอยรูเร่ืองกับมันแหละ ไอล้ินนี่มันรอยสันพันคม ล้ินไมมี
หลักธรรมหลักวินัยประจําล้ิน ดีดอยูตลอด เชื่อไมไดวางั้นเลย เพราะฉะนั้นเราควรเชื่อเรา
ก็เชื่อ ไมควรเชื่อเราก็ไมเชื่อ ควรปฏิบัติตามเราก็ทําตาม ไมควรปฏิบัติเราก็ไมทําตาม 
เพราะเราถือหลักพระธรรมวินัยใหญกวากฎหมายอยูแลว เขาใจเหรอ พระธรรมวินัยไมผิด
แตมันผิดกฎหมายอยางนี้ ผิดขอใด ขัดกับธรรมวินัยขอใด ธรรมวินัยทําความเสียหายอะไร 
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กฎหมายมีคุณคาอะไรที่จะมาลบลางธรรมวินัยอยางน้ี เราไมปฏิบัติตามถาส่ิงใดจะมาลบ
ลางธรรมวินัย 

นักขาวหญิง หลวงตาคะ ตอนนี้ส่ือมวลชนดูจะมองวา ที่ลูกศิษยของหลวงตา
ออกมาคัดคานการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนี่ เพื่อตองการจะยกหลวงตา
ใหเปนสมเด็จพระสังฆราช เร่ืองนี้เปนอยางไรคะ 

หลวงตา สามโลกธาตุเราก็ไมเปน อยามาวาสมเด็จพระสังฆราชคะแรดนี่เลย สาม
โลกธาตุเราก็ไมเปน เราพอหมดแลว โลกอันนี้พอหมดแลว ที่เราชวยโลกนี้เราชวยดวย
ความอิ่มพอของเรา เราไมไดชวยดวยความหิวโหยหวังความแพความชนะ อันนั้นเราไมมี 
เราชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ ใครจะเอาก็เอา ไมเอาก็แลวแต เราพูดเปนกลางๆ 
เร่ืองอรรถเรื่องธรรม ที่วาเราอยากเปนสังฆราชนี่ สามโลกธาตุนี่เราก็ไมเปน เราอิ่มพอแลว 
จะมาวาอะไรสมเด็จสังฆราชคะแรดนี่วะ พูดใหมนัเต็มๆ อยางน้ี เมื่อเทียบกับธรรมแลว 
สมเด็จสังฆราชกลายเปนสมเด็จสังคะแรดไปก็ได เขาใจไหม นั่นละธรรมเหนือกวาอยางน้ัน 

เราจะมาหวังอะไรสมเด็จสังฆราช ปฏิบัติธรรมมานี่เต็มหัวใจแลว พอทุกอยางแลว
เรา เราชวยโลกเราชวยดวยความพอนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไมเคยสะทกสะทานหวั่นไหว 
ใครจะมาวาอะไรๆ ตามปากตามลิน้ของเขา ปากของเรามี ล้ินของเรามี ใจของเรามี เล็ง
อรรถเล็งธรรมแลวเดินตามอรรถตามธรรม ปากล้ินของเขาจะเล็งอะไรเราก็ไมรู เราจึงไม
สนใจฟงนัก เขาใจแลวหรือที่วาหลวงตาอยากเปนสังฆราชนี่นะ สังฆราชสังคะแรดกับธรรม
มันตางกันยังไงจะมาพูดอะไร เอาสามโลกธาตุมาใหเราปกครองใหเราเปนสังฆราช เราก็ไม
เอา เราปลอยหมดแลว กามโลก รูปโลก อรูปโลก ปลอยในหัวใจนี้หมดไมมีอะไรเหลือเลย 
ที่ปฏิบัติตอโลกน้ีเราปฏิบัติดวยความเมตตาสงสาร เห็นวามันกัดกันเหมือนหมา เขาใจไหม 

หลักธรรมหลักวินัยมีอยูมันไมปฏิบัตติาม พระพทุธเจาสอนใหละความโลภ ความ
โลภคืออะไร ทะเยอทะยานดีดดิ้นในลาภในยศในความสรรเสริญ ในอํานาจตางๆ ซึ่งไมมี
ในหลักธรรมวินัย วินัยทานปดออกหมด แลวมันก็ยังมากวานอยางน้ีจะใหวายังไง ก็เรียกวา
ไมหิวละซิ นี้ไมหิว อยางตั้งเปนเจาคุณก็เปนเราก็เคยบอก ลูกศิษยลูกหาตั้งเปนเจาคุณบัว 
ยกขึ้นเปนพระธรรมวิสุทธิมงคลนั้น เวลาลูกศิษยมาหาเราก็วา ไปใครอยากไปกราบเจาคุณ
บัวก็ใหไปกราบนะ อยูขางบน(ศาลา) พัดก็อยูโนน ตราตั้งกอ็ยูขางบน ถาใครอยากกราบ
หลวงตาบัวก็ใหกราบอยูพื้น(ศาลาชั้นลาง) นี้ ใครก็เลยไมขึ้นไปขางบน มากราบแตหลวง
ตาบัว ขนาดนั้นละ 



 ๙

ใครจะตั้งอะไรมาก็ตามเราพอทุกอยางแลว เราไมสงสัย แตเพื่อความเทิดทูนใน
สมมุตินิยม มีสูงมีต่ํา เราก็พอใจ เชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทานทรงตั้งดวยเจตนาอันดี
งามของทาน จะไปคัดคานไดยังไง เราก็ยอมรับตามเจตนา แตที่เราจะยอมรับดวยความยึด
ความถือยศถาบรรดาศักดิ์เราไมมี ตัง้อะไรขึ้นมาเราก็ไมเอา เราพอทุกอยางแลว เรียกวา
สอนโลกดวยความไมสะทกสะทาน เราไมมีอะไรสะทกสะทานในการสอนโลก ผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูก ดังที่วามาทุกวันนี้ เราไมเคยสะทกสะทานวาอันนั้นสูงอันนี้ต่ํา ไมมีอะไร
สูงอะไรต่ํา ธรรมเหนือหมด เอาธรรมมาพูดสอนโลกทั้งน้ันแหละ เขาใจแลวหรือ หรือยังวา
หลวงตาบัวอยากเปนสมเด็จสังฆราชอยูเหรอ หือ 

พูดแลวขบขัน ประสาลมปากเขาตั้งเปนนั้นๆ แลวเปนบาไปเลย เราตั้งเองกไ็ด 
ฟาดขึ้นฟากจรวดดาวเทียมก็ได ไมมีใครมาปลดเรา เราตั้งเอง อันนี้กลัวตั้งแตดินเหนียว
ติดหัวจะตกจะหลุดจากหัว มันเปนบาดินเหนียวทุกวันนี้ บายศบาลาภ ตั้งใหเปนนั้นตั้งให
เปนนี้ ดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนเสียแลวเปนบาขึ้นมา นี่เรียกวาบายศ นี่บาหรือไมบา
ก็ตาม เราบอกจริงๆ เราไมบาเราไมตื่น จะตั้งอะไรมาเราก็พอทุกอยาง ไมวาคําสรรเสริญ 
ไมวาคํานินทา มีน้ําหนักเทากัน อิฐกอนหนึ่งมีน้ําหนัก ๑๐ กิโล ทองคําแทงหนึ่งมีน้ําหนัก 
๑๐ กิโล ถาใหเขามาเลือกเอาจะเอาอะไร จะโดดใสทองคําเปนบากันเลยนะ อิฐไมมองดู 
เอา ถาใหหลวงตาบัวไปเอานี้ไมเอาทั้งสอง อฐิกม็ีน้ําหนัก ๑๐ กิโล มันหนักเทากัน ทองคํา
มีน้ําหนัก ๑๐ กิโล หนักเทากัน ไมเอา แลวไมหนักทั้งสองอยาง เขาใจเหรอ 

นี่เราไมเอา ดีก็ไมเอา ชั่วก็ไมเอา สรรเสริญไมเอา นินทาไมเอา พอทกุอยางแลว ไม
มีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาคําวาพอ เขาใจไหม ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องเคลือบแฝง เขาใจเหรอละ 

นักขาว หลวงตาอายุ ๙๑-๙๒ หลวงตายังสูอุตสาหออกชวยชาติ ออกเทศนสอน
ประชาชน ออกมาคดัคานการปฏิบัติที่ผิดธรรมผิดวินัย หรือวาคัดคานในการแตงตั้งผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับ มีผูใหญในรัฐบาลเคยพูดออกมาวา เหมือนกับวา
หลวงตานี้ทําไมยังไมรูจักพอ จะออกมาทําไมอีก ควรจะละ ควรจะอยูอยางสงบ ปลอยปละ
ละวาง หลวงตาจะวายังไงครับ 
 หลวงตา เราวางแลวเราปลอยแลว พวกนี้มายุงกันกัดกัน เรามาตีหมากัดกันออก
ตางหาก เราไมไดหิวมาแยงกินกับเขานี่นะ เรามาตีหมากัดกนัตางหาก เขาใจเหรอ เขาใจ
แลวก็ถามขอใหมมา อาว มันเปนอยางน้ันจริงๆ เราไมเอาอะไรกับใคร จึงวาธรรมสอนโลก
ละซี ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ไมมีเอนมีเอียงคือธรรม เราไมเปนฝายไหนนะ ที่เรานํา
โลกอยูนี้อันไหนผิดเราก็คาน บอกวาผิด ผิดธรรม ธรรมเปนเครื่องสอนโลกใหมีความสงบ
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รมเย็น ถาผิดธรรมหาความสงบไมได เราก็สอนวาอันนั้นผิด อันนี้ถกู เราไมเอา เราถูก
พอแลวนี่ ทกุอยางเราไมมีที่ตําหนิตัวของเราเราพูดจริงๆ หมด เร่ืองที่จะมาตําหนิเรา ยัง
บกพรองตรงไหนเราไมเคยมี ในหัวใจเราเต็มไปหมดแลว เต็มอรรถเต็มธรรมเต็มทุกอยาง 
พอ สามโลกธาตุไมเอาอะไรทั้งนั้น เรียกวาพอ พอโดยธรรมพออยางน้ี ถาหิวกระหายแบบ
กิเลสน้ันก็อยางวา  อยางเปนบากันอยางน้ี พวกดินเหนียวติดหัว เขาใจไหม 

เงียบกันอยูนี้เปนเพราะอะไร ก็พวกเสาะแสวงหาดินเหนียวนั่นเอง พอผูใหญผู
ประธานผูเอารางวัลดินเหนียวใหก็ขอรับๆ ตามไปเรื่อยๆ ถาไปตําหนินิดหนึ่งจะไมไดดิน
เหนียวติดหัวก็เลยหมอบกันเปนเตาอยูในกระดองนั่นละ คอยจะเอาดนิเหนียวที่ติดหัวๆ 
ถาจะพูดออกมาคําไหนก็กลัวดินเหนียวจะหลุดจากหัวไปเสีย เพราะฉะนั้นจึงหมอบกัน 
พระทั่วประเทศไทยเราเวลานี้มีความหมายอะไร มีแตหมอบเพื่อดินเหนียวทั้งน้ันเราพูด
จริงๆ ทั่วประเทศไทยมพีระมากขนาดไหน ส่ิงที่ผิดที่ถกูก็เห็นกันอยูนี้ เปนอะไรถงึไมมา
คัดคานตานทานกันสิ่งที่ผิด เพราะคัดคานแลวดินเหนียวจะตกหลุดออกจากหัว ก็คอย
ตั้งแตดินเหนียวจะติดหัวเทานั้น 

หลวงตาไมตองการอะไร ธรรมเทานั้น เราพอแลวทุกอยาง เราจึงพูดไดอยางเต็ม
ปาก มีน้ํายาอะไรไหมพระทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ ธรรมวินัยก็มีอยูทกุคน ลาภ ยศ 
สรรเสริญ พระพุทธเจาสอนแลวทุกคน มันเปนบาอะไรหาลาภหายศ ส่ิงที่พระพุทธเจาทรง
สาปแชงไปหมดแลว มันยังกวานมา ประสามูตรประสาคูถกวานมาหาอะไร นี่พูดตามอรรถ
ตามธรรมเปนอยางน้ี เราไมหาอะไร ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกอยางน้ีแหละ ฟงแลวยงั 
หรือผิดตรงไหน เอาวามา 

นักขาว หลวงตาครับ แมส่ือมวลชนเองมีบางฉบับบางคอลัมนมองหลวงตาวา 
หลวงตาดื้อ โดยบอกวา ถาหลวงตาไมออกมาเคลื่อนไหว ไมออกพดู ทุกอยางก็นาจะจบ 
เพราะรัฐบาล.... 

หลวงตา กจ็บนั่นแลว มันกลืนเอาหมดทั้งชาต ิ ไมมีอะไรจะกินไมมอีะไรจะขี้มันก็
หมด มันกจ็บ นี่เอาไมค้ําคางมันไวมันจะกลืน ไมงั้นมันจะกลืนทั้งชาติทั้งศาสนาใหฉิบ
หายไปหมดเลย เราก็เอาไมค้ําคางมันไว นี่มันคนไมใชปูใชปลาอยามากลืนอยามากิน เอา
ไมค้ําคางมันไว เขาใจไหม เรายังไมรูอยูเหรอ วาหลวงตาดื้อ ดื้ออยางน้ีเหรอ เอาไมค้ําคาง
ยักษเอาไว ไมงั้นมันจะกนิชาติไทยศาสนาไทยของเราหมด เขาใจหรือยัง ดื้อแบบนี้เคยเห็น
ไหมละ ไมเห็นก็เห็นเสีย พวกที่มันดื้อ หิวโหยไมหยุดไมถอย กินตับกินปอดประชาชนทั้ง
ประเทศทําไมไมเห็นวามันดื้อละ เขากินเนื้อกินปลากินอาหารกันตางหาก เขาไมไปหากิน
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ตับกินปอดมนุษย พวกน้ีมันหิวมันโหยมันดื้อไปหากินตับมนุษยใหเดือดรอนทั่วประเทศ
ไทย แลวเอาไมค้ําคางมันไววาอยากลืน นี่มนุษยไมใชปูใชปลา แลวหลวงตานี้ดื้อเหรอ 
เขาใจ อยางน้ีก็วาดื้อ ผูสะแตกตับปอดคนไมวาดื้อเหรอ เก็บไวทําไม เอาออกมาประจานซี 
พวกดื้อที่สุดก็คือพวกนี้ ผูเอาไมค้ําคางดื้อที่ไหน ไมใหมันกนิคน เขาใจเหรอ มันยักษมา
จากไหนนี่นะ 

นักขาว หลวงตาครับ สังคมเขามองวา เมื่อไรหลวงตาจะหยุดสักที กอ็ยากจะถาม
หลวงตาวา มีจุดที่หยุดตรงไหนที่จะไมออกมาคัดคานอีกครับ 

หลวงตา พวกเปรตพวกผีเมื่อไรมันจะหยุดสักท ี มันเอาไฟเผาบานเผาเมืองนั่นนะ 
ถามมันบางซินะ เขาใจหรือ อันนี้เอาน้ําดับไฟตางหาก ถาไฟดับเมื่อไรน้ําก็หยุดทันที แลว
ไปถามดูซพิวกน้ันเมื่อไรจะหยุดสักท ีที่เผาบานเผาเมืองอยูเวลานี้นะ เผาชาติเผาศาสนาอยู
เวลานี้ เมื่อไรจะหยุดสักที เขาใจเหรอ ไมตองมาถามหลวงตาบัว ถาพวกนั้นหยุดแลวก็
หยุดเอง 

นักขาว เขาพูดกันในทาํเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับผม ผมไปทําขาวนะครับ เขา
บอกวาหนังสือที่มายื่นนี่ สวนมากจะลงวาคณะสงฆไทยๆ มีผูส่ือขาวอาวุโสทานหนึ่งมาถาม
พระอาจารยวัดปาวา ทําไมทานจึงใชคําวาคณะสงฆไทย ในเมือ่คณะสงฆไทยตองหมายถึง
คณะสงฆทั้งประเทศ ของทานมีกี่องคเชียว ทําไมตองมาใชคําวาคณะสงฆไทย 

หลวงตา คณะสงฆไทยคือผูปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบนี้แหละ ไอสงฆไทยสงฆยักษสงฆผี 
สงฆเปนบาลาภบายศ ไมเรียกวาสงฆ เขาใจเหรอ ตองแยกออกซี สงฆเปนผูมีศีลมีธรรมนี้
แหละสงฆไทย คือสงฆประเภทนี้ สงฆเปนยักษเปนผี เปนบากับลาภกับยศ ไมเรียกสงฆ
ไทย ยักษ เขาใจไหม เรียกวายักษ...อยางน้ัน เขาใจแลวนะ 

นักขาว ถึงแมจะมีจํานวนนอยกวาพระสงฆสวนใหญ แตก็ยังเปนสงฆไทยไดใชไหม
ครับ 

หลวงตา เปนไดตั้งแตยังไมถามโนนนะจะวาอะไร ทานเปนสงฆไทยมาตั้งแตทาน
บวช ปฏิบัติดีมาตั้งแตโนน นี่ละพระสงฆไทย หมายถึงผูปฏบิัติดีปฏิบัติชอบ นอกจากนั้น
ไมเรียกสงฆไทย เรียกวายักษ มันกนิแตยศแตลาภ แลวไปกินตับกินปอดคนไทยไมรูเนื้อ
รูตัว ศีลธรรมบวชมาแลวแทนที่จะสนใจปฏิบัติตามศีลตามธรรม ไมมีเวลานี้นะ จน
กลายเปนวาวัดหนึ่งๆ เปนสวมเปนถานไปหมดแลว พระเณรอยูในวัดนั้นเปนมูตรเปนคูถ
เต็มวัดเต็มวา พูดอยางน้ีก็ไมผิด เพราะมันเปนบาเร่ืองอยางน้ีเอง พระสงฆไทยจริงๆ ทาน
จะมายุงอะไรอยางน้ี ทานปฏิบัติดวยความเปนศีลเปนธรรม อยูที่ใดก็เปนวัดๆ ไปหมด 



 ๑๒

เรียกวาวัดอยางน้ันนะ ไอมตูรคูถนี่อยูที่ไหนก็มีแตสรางความชั่วชาลามก ความสกปรก
โสมม มันกเ็ปนมูตรเปนคูถทั้งวัด แลวตัวพระตัวเณรก็เลยกลายเปนตัวมูตรตัวคูถไปหมด
เลย นากราบไหวบูชาที่ไหนนะ 

มองไปที่ไหนก็มีแตวิ่งหาลาภหายศ หาความสรรเสริญเยินยอ หาศีลหาธรรมมันไม
หาเลย เวลานี้ศาสนามันมีแตผาเหลืองหัวโลนๆ เทานั้นนะ ศีลธรรมไมมีติดตัวเลย พูดให
มันตรงไปตรงมา เปนคํากลางๆ ถาไมมีศีลมีธรรมยอมรับ สวนมากมันไมมีนั่นซี ดไีมดี
พระมองดูหนากันก็จะไมไดแลวเวลานี้ มันเขากันไมติด คนหนึ่งลามก คนหนึ่งสะอาด
สะอาน เขากันติดไดยังไง มันเปนอยางน้ันจะใหวายังไง มันสกปรกขนาดนั้นนะเวลานี้
พระสงฆในเมืองไทยเรานี่ ผูดีเราไมวา วาตัวมันสกปรก ตัวมันกอเร่ืองกอราวอยูตลอดเวลา 
ก็พระทั้งนั้นมันกออยูเวลานี้ เปนบายศนี่ โอย พลึิกพิล่ันนะ 

นักขาว หลวงตาจะมีวิธีไหนบางละครับที่จะใหคณะสงฆสวนใหญ ที่ไมคอยอยูใน
ธรรมในวินัย หันกลับมาศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติใหตรงตามพระวินัยและตรงตาม
หลักธรรมครับ 

หลวงตา โหย ถามันไมพอใจที่จะปฏิบัติแลวจางมันก็ไมสนใจแหละ มีตั้งแตจับหาง
ดึงไวๆ นั่นขี้นะๆ จับหางดึงไว มันยังบืนใสขี้ ตองดึงไวไมถอย ก็ตบหางมันไปเลย มัน
อยากกินกองขี้ก็ชางหัวมนัซี เขาใจไหม เราไมใชหมาเราไมกินขี ้

นักขาว จุดนี้จะเปนเพราะครูบาอาจารยไมไดส่ังสอนอบรมใหอยูในกรอบของ
ศีลธรรมหรอกหรือครับหลวงตา 

หลวงตา ถงึสอนก็ตาม แตหัวใจมันดานมันหนาเสียอยางเดียว เรียนมากี่ประโยค 
อยางที่ออกมาเพนพานทําความเดือดรอนแกวงศาสนาเวลานี้ มีแตพระที่มีความรูสูงๆ เจา
ฟาเจาคุณทั้งนั้น มันสนใจกับอรรถธรรมที่ไหน เรียนมามากนอยมันไมสนใจ แลวใครจะไป
สอนใหมันสนใจ ก็มันเรียนมาแลวมันยังไมสนใจ ใครจะไปสอนใหมันสนใจ หลวงตาบัวนี้
ไมสอนใหเสียน้ําลายแหละ มีแตตบกนเทานั้นเอง จับหางดึงไวไมอยูแลว ตบกนใสเลย 
เขาใจเหรอ บุญกรรมเปนของทกุคน เขาทําเปนของเขา เราทําเปนของเรา สอนไมฟงแลวก็
ปลอยเทานั้นเอง เราไมไดไปบีบบังคับผูใดนะ 

เราสอนโลกนี่สอนใหรูดีรูชั่ว ละชั่วทําดี เราไมไดสอนโดยบีบบังคับใคร เขาใจเหรอ
ละ สงฆไทยมีมากมีนอย ความเลวรายมันมากตอมาก มากขึ้นโดยลําดับมันก็เรียกวามาก
ขึ้นซิ ผูที่จะปฏิบัติดีปฏบิัติชอบมีนอยก็เรียกวามีนอย แตมนีอยก็ตาม ทองคําทัง้แทงถงึ
นอยลงแทงหนึ่งก็เปนทอง ผูปฏิบัตติามศีลตามธรรมนั้นแหละเปนผูมีคณุสมบัติภายในใจ 



 ๑๓

นักขาว หลวงตาครับ ถาหากวาวัดปฏิบัติอยูกับวัดปานะครับไมออกมาแบบนี้ พระ
ศาสนาของเราจะเปนอยางไรตอไปครับหลวงตา 

หลวงตา ตัง้แตออกมาเดี๋ยวนี้มันเปนยังไงกด็ูเอาซี ยิ่งไมออกมามันจะเปนยังไงก็ดู
อีก ใหดูเองตามีทุกคนมาถามหลวงตาอะไรไมใชคนตาบอด ดูดวยกัน เขาวัดเขาวาเขามา
ตั้งแตออนแตออก พอแมพาเขา วัดไหนดียังไงไมดียังไง พระเจาพระสงฆดียังไงๆ ก็รูกัน
อยูนี้ จําเปนอะไรจะตองถาม หลวงตาอยูแตในวัดไมออกมาจะเปนยังไง ออกมามันก็เปน
อยางน้ีอยูนี้จะวาไง อยูในวัดมันก็เปนอยางน้ี ความเลอะเทอะมันมีอยูทั่วไป เขาใจ 

นักขาว หลวงตาออกมาแลวจะทําใหเร่ืองผิดศีลผิดธรรมนี้เบาบางลงบางหรือไม
ครับหลวงตา 

หลวงตา กไ็ปถามเขาซ ี เขามีเบาบางไหม หรือเขาสั่งสมมากขึ้น มันก็เทานั้นเอง 
แลวมีอะไรอกี มาถามหลวงตาอะไร หลวงตาปฏิบัติตัวพอแลวไมจําเปนตองถาม เราบอก 
ปฏิบัติศีลธรรมมาจนพอ หาความดีจนพอ เราหามาอยางน้ีแหละ นอกนั้นใครจะเปนอะไร
ก็แลวแตใครแหละ แลวมีอะไรอกีละ พวกเลวรายนี่มันมาก ส่ังสมตัวปนตัวเปนของจริง
ขึ้นมาทั่วโลกดินแดนนะ แลวกลับเหยียบย่ําทําลายของจริงใหเปนของปลอมเวลานี้นะ 
กําลังมากทีเดียว ปนขึ้นมาพวกมูตรพวกคูถ ปนขึ้นมาเปนทองทัง้แทง ดีไปหมด แลว
เหยียบทองทั้งแทงใหเปนมูตรเปนคูถไปหมด มนักําลังเวลาน้ี เขาใจหรือยังละ แลวมีอะไร
อีก เดี๋ยวเขาจะวาหลวงตาโมโห พูดเสียงดังบาง 

นักขาว ถาทางคณะสงฆยังยืนยันที่จะตั้งหลวงตาเปนสมเด็จพระสังฆราช หลวงตา
จะมีทางออกอยางไรคะ 

หลวงตา เราก็บอกแลววา สามโลกธาตุเราก็ไมเปน ยังบอกแลว จะมาเปนอะไร
สังฆราชคะแรดอีก 

นักขาว ถาทางคณะสงฆยังยืนยันที่จะตั้งผูปฏิบตัิหนาที่องคเดิมเปนสมเด็จ
พระสังฆราช หลวงตาจะมีทางออกหรือทางแกไขอยางไรคะ 

หลวงตา ถาองคเดิมเปนขี้ ตั้งมารอยองคกไ็มเอา ถาเปนของดี ตั้งองคไหนสมควร 
มีคุณธรรมแลวยินดีรับ เขาใจแลวเหรอ ก็มีเทานั้น จะองคเดมิองคไหนอกีละ ถาองคเดิม
องคเกา ขี้กองเกาก็ขี้เหมือนเกานั่น ตั้งมาหาอะไร 

นักขาว ถาทางคณะสงฆยังยืนยันจะตั้งสมเด็จองคเดิม เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช ทางคณะสงฆจะแตกแยกกันไหมคะ 



 ๑๔

หลวงตา แตกไมสงสัย เวลานี้กําลังราวราน ถาลงไดตั้งเปนปบเมื่อไรแตกเมื่อน้ัน 
นี่สังฆเภทอันใหญหลวงอยูจุดนี้นะ เวลานี้รอ เปนแตเพียงวาเปน สังฆราชี พระสงฆกําลัง
ราวรานกันทั่วประเทศ ยังไมแตกกระจัดกระจาย 

นักขาว ถารัฐบาลยังยืนยันที่จะทําอยางน้ีอยู 
หลวงตา ยืนยันที่จะตั้งผูนี้อยู สังฆเภทก็เปนทันท ี

นักขาว รัฐบาลทราบไหมครับเรื่องน้ี 

หลวงตา กไ็มทราบ ไปถามรัฐบาลซี ไมทราบเรื่องรัฐบาล เอาเร่ืองรัฐบาลมาถาม
เราใชไมได 

นักขาว ถาเปนสังฆเภทแลวจะเกิดอะไรขึ้นครับหลวงตา 
หลวงตา สังฆเภทคือยยุงใหสงฆแตกจากกัน เวลานี้พระสงฆมีเต็มบานเต็มเมือง 

ตางองคตางปฏิบัติตามศีลตามธรรมเต็มกําลังของตนๆ แลว พระสงฆก็เปนความสงบดังที่
เคยเปนมาอยางทุกวันนี้ จนกระทั่งมาปจจุบัน ก็เปนสงฆ สังฆสามัคคี รวมกันอยูดวยความ
สงบ ถามาตั้งเมื่อไรความเห็นไมเหมือนกัน ฝายหนึ่งไมเห็นดวย ฝายหนึ่งเห็นดวย ฝายที่
เห็นดวยก็ตั้งขึ้นมา ฝายไมเห็นดวยก็ซัดกัน แตกกัน ไมวาธรรมยุต มหานิกาย แตกกระจัด
กระจายไปหมด เรียกวาสังฆเภท เพราะความไมลงกันนั่นเอง นี่เรียกวาสังฆเภท เวลานี้
กําลังอยูในจุดนี้ ถาตั้งเมื่อไรสังฆเภทแตกกระจดักระจาย สังฆเภทเรียกวาอนันตริยกรรม 
๕ ประการ นี่เปนขอที่ ๕ 

อนันตริยกรรม เรียกวา กรรมที่หนักมากที่สุด แปลออกแลว ไมมีระหวาง ชั่วฟา
แลบเทานั้น จะไดรับความสุขขณะฟาแลบไมมี กรรมอันนี้หนักมากขนาดนั้น ทานเรียกวา
อนันตริยกรรม ไมมีระหวางเลยที่ความทุกขจะคลายลงนิดหนึ่งไมมี อนันตริยกรรมมี ๕ 
ประการ 

๑.ฆาบิดา ๒.ฆามารดา ๓.ฆาพระอรหันต ๔.ฆาพระพุทธเจาแมไมตายก็ตาม 
๕.สังฆเภท ยุยงใหสงฆแตกจากกัน 

นักขาว ถาเกิดสังฆเภทแลวใครเปนผูรับกรรมนั้นครับ 

หลวงตา กผ็ูทําแหละรับใครจะไปรับ เราไมไดทําสังฆเภทเราไมรับ ผูทํานั่นแหละ
เปนผูรับกรรมเอง ใครจะเกงก็เกงไปซเิกงกับพระพุทธเจา 

นักขาว ถาสังฆเภทเกิดขึ้นจริงๆ คณะสงฆฝายหลวงตาก็ไมจําเปนที่จะตองปฏิบัติ
ตาม พรบ.สงฆ ใชไหมคะ 



 ๑๕

หลวงตา เราขี้เกียจตอบ ฟงแตวาสังฆเภท แตกจากกันแลวเขากันไมติดเลย ไมฟง
เสียงนอกจากหลักธรรมหลักวินัยเทานั้น เขากันไมติด เขากันไมไดเลย เรียกวาสังฆเภท 
แตก ยังสงฆใหแตกจากกัน สังฆราช ีทําสงฆใหราวราน เวลานี้กําลังราวรานทั่วประเทศ ยัง
ไมลงจุดนี้ ถาลงจุดนี้เมื่อไรปบ สังฆเภทขึ้นทันทีเลย แตกกระจัดกระจายเลยเชียว แลวเปน
ยังไงใครเกงกลาสามารถมาทําสังฆเภท ใหพระสงฆทั้งประเทศแตกจากกนั พิจารณาเอาก็
แลวกัน เราเพียงปวดขาเฉยๆ เขาไมสามัคคีกัน เราก็ไมสบาย ยิ่งมันแตกทัง้เขาทั้งขาทั้ง
แขนแลวตายเลยหลวงตาบัว เขาใจเหรอ แลวจะไปวาสังฆเภทมันดีไดยงัไง ตัง้แตเขาของ
เราปวดเทานี้เราก็วาไมดีอยูแลว แลวมีอะไรอกีละวามา 

นักขาว ขอใหหลวงตาแสดงธรรมเพื่อเปนคติธรรม เน่ืองในโอกาสใกลวัน
อาสาฬหบูชา 

หลวงตา  เทศนก็ฟงกันมาตั้งแตไหนแตไรแลวจะใหเทศนอะไร ไมอยากเทศน
แหละเหนื่อยมาก ตั้งแตตอบปญหามานี้ก็เหน่ือยแลว ก็ตอบสะเปะสะปะไปอยางน้ันแหละ 
ปญหาขี้หมูราขี้หมาแหงหาสาระกับเรื่องราวของมันนั้นไมมี เมื่อถามมาก็ออกมาจาก
เร่ืองราวที่เลอะๆ เทอะๆ จึงไมอยากจะตอบ แตก็ไดตอบไปแลวก็เปนเรื่องเลอะๆ เทอะๆ 
ไปตามกันทัง้ผูถามผูตอบนั้นแหละ ไมวาใครดีแหละ ผูถามก็เอามาจากตนเรื่องเลอะๆ 
เทอะๆ ครั้นถามมาก็เลอะๆ เทอะๆ ผูตอบไปก็เลอะๆ เทอะๆ พวกเรามันพวกเลอะๆ 
เทอะๆ  

นักขาว หลวงตาอยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลบางไหมคะ 

หลวงตา โอ เราก็เห็นใจรัฐบาลอยูแลวไมทราบจะฝากอะไร ความเปนรัฐบาล 
ความเปนผูใหญนี้หนักมากนะ ลูกนองไมลงรอยกัน ตางคนตางมีความรูความเห็น ตางคน
อยากเดนอยากดังอยากเบง ก็ทําใหผูเปนหัวหนาหนักใจเหมือนกัน เราจึงไมทราบวาจะ
ฝากอะไร ตั้งแตพวกเรานี่ก็เหมือนกัน อยางสมมุติวาฝากลูกศิษยลูกหาไป ไปถึงบานถึง
เรือนใหภาวนานะ เดี๋ยวมันไปนอนเสียก็ไมไดเร่ือง เราจึงไมอยากพูด ตัง้แตวงศาลาเราน้ี
มันก็ไมสามคัคีกัน สอนใหมันไปภาวนามันก็ไปนอนเสีย แลวจะไปสอนรัฐบาลไดยังไง 

นักขาว ในโอกาสที่จะจบสัมภาษณนี่นะครับ ขอเมตตาใหคติธรรมแกผูที่เกี่ยวของ
ทั้งหลายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นดวยครับ 

หลวงตา คติธรรมเหลานี้เปนคติธรรมกาฝาก พูดตรงๆ เลยนะ ไมใชเปนของ
ประเพณีมีมาดั้งเดิม มาตั้งขึ้นใหมเพราะความหิวความกระหายในลาภในยศ ในความ
สรรเสริญ และในเรื่องราวตางๆ อยูสงบไมได ชอบกอเร่ืองนัน้เรื่องนี้ขึ้นมา มันก็เปนของ



 ๑๖

มันอยูอยางนี้ แลวจะเอาอะไรเปนคติละ ผูอยูสงบสบายมันก็ไปยุไปแหยใหแตกกระจัด
กระจายออกมา เชนอยางพระปาทานอยูในปาในเขา ใครจะอยูสงบสบายยิ่งกวาทานภาวนา 
เร่ืองราวมันเกี่ยวโยงถึงกนั กระทบกระเทือนถึงขนาดพระปาตองออกมาชําระเรื่องราว
ทั้งหลายนี้ คราวนี้สงบไปตั้งขึ้นมาอกี เร่ืองนี้สงบไปตั้งขึ้นมาอีก ตั้งขึ้นมาไมรูกี่ครั้งกี่หน 
ดวยความสกปรกของพวกเลวรายนี้แหละไมใชพวกไหน 

เวลานี้ก็มาอยูในจุดสมเด็จพระสังฆราช เร่ืองนี้ประเพณีดั้งเดิมถาจะฟงมนัก็ฟงกัน
แลว ทานตั้งกันมายังไงทานอยูยังไง แลวมาอุตริตั้งหาอะไรซึ่งไมเคยมีมา แลวก็กอความ
เดือดรอนใหกระเทือนไปทั่วสังฆมณฑล มันก็เปนอยางน้ีจะใหวาไง แลวจะใหสอนอะไรไป
เปนคติละ ก็เทานั้นแลว จะฝากอะไรไปหารัฐบาลก็ไมมอีะไรจะฝาก รัฐบาลทานก็หนักหัว
อก คนเลวรายในวงรัฐบาลมีเยอะ แลวผูปกครองจะไมหนักอกยังไง ไมใชวาเลวรายตั้งแต
คนภายนอก ในวงรัฐบาลเลวรายแบบหนึ่ง กระเทือนทั่วประเทศไทยรัฐบาลเลวรายนะ คน
ชั่วในวงรัฐบาลเลวรายยิ่งกระเทือนไปหมด แลวเราจะฝากอะไรไปหารัฐบาล ทางนี้เลวราย
แบบหนึ่ง ทางรัฐบาลก็เลวรายแบบหนึ่ง ตางคนตางอยูนะ เทานั้นละ มันพอๆ กัน ลูกศิษย
หลวงตาบัวก็เลวรายแบบหนึ่ง รัฐบาลก็เลวรายไปอีกแบบหนึ่ง จะใหวาไง เอาละพอ 

พูดเรื่องสกปรก เราพูดจริงๆ เราไมอยากพูด เอาไปพิจารณาเถอะ ความอยากใหญ
อยากโตมันเปนอยางน้ันแหละ 
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