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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
ของสกปรกธรรมวินัยยอมรบัไมได 

 
ผูกํากับ  : หนังสือพิมพ พิมพไทย วิจารณธรรม วันจันทรที่ ๒๖ กรกฎาคม  

หัวขอ ถาเขาใจผิดก็เขาใจใหมได 
 เร่ืองความราวฉานในวงการคณะสงฆ เชื่อวาเกิดจากความเขาใจผิด สังคมทั่วไป
ตางตกอยูในความเชื่อที่ผิดๆ ตางคิดวาส่ิงที่รัฐบาลกระทําไปทั้งหมดนั้นคอืความถูกตอง
แลว คิดวาส่ือที่นําเสนอขอมูลตามที่ไดรับมาจากแหลงขาวนั้นๆ คือความถูกตองแลว ที่
จริงแลวเปนความเขาใจผิด แลวอะไรเลาคือความถูกตอง เราลองหันมาทบทวนถึง
ความถูกตองกันใหม ถาเปนเรื่องของพระสงฆก็ตองมาดูกนัที่พระธรรมวินัยเพื่อใหตรงตัว
ตรงจุด พระสงฆมีตนกําเนิดมาจากไหนหากไมใชกําเนิดมาจากสมเด็จพระบรมศาสดา 
แลวใครเลาคือองคสมเด็จพระบรมศาสดาในปจจุบัน กอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา
จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองคทรงตรัสวา ธรรมและวินัย จะเปนองคศาสดาแทนเรา 
เมื่อพระสงฆมีพระธรรมและพระวินัยเปนศาสดาองคเอกแลว พระสงฆพงึเคารพและตั้งมั่น
อยูในพระธรรมวินัย 

ดังเชนลูกวัว ก็ตองเปนรางวัวอยูวันยังค่ํา จะออกมาเปนลูกควายไปไดอยางไร 
ตามที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน แหงวัดปาบานตาด ไดพาคณะศิษยออกมา
คัดคานตานทานตอการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ก็เพราะพระคุณทาน
ออกมาปกปกรักษาพระธรรมวินัย รักษาไวซึ่งองคสมเด็จพระบรมศาสดา ถาคิดวาการ
แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชที่มีอายุเวลาเพียงแคหกเดือนนั้น รัฐบาลทําถูก
แลว ถึงรัฐบาลจะทําถูกและทําดวยความปรารถนาดี แตรัฐบาลก็ทําผิดกฎหมาย เพราะใน
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่
บังคับใชในปจจุบัน ไมมีวรรคไหนตอนไหนเลยที่ใหอํานาจรัฐบาลทําการแตงตั้งคณะผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชได เพียงแตมีบัญญัติอยูในวรรคทายสุดเทานั้น ที่ให
รัฐบาลมีหนาที่รับไปจัดทําประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งทานผูชมผูมีใจเปนธรรม
ทั้งหลายลองไปเปดกฎหมายมาตรานี้ดูเองเถิด 

ครั้นเมื่อรัฐบาลในนามของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯออกคําส่ังแตงตั้งให
สมเด็จพระราชาคณะ ๕ รูปเปนคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช และ และอีก ๑ รูป
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เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช จึงเปนการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมายหรือ ! การ
ที่พระภิกษไุปรับเอาสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติดวยอํานาจตอพระภิกษทุัว่ทั้งประเทศ ซึ่งฝายหนึ่ง
ไมใหการยอมรับจึงทําใหเกิดเปนสังฆราชีขึ้นมา ไมรูวาผูรับผิดชอบตอกิจการ
พระพุทธศาสนาไดปลอยใหเร่ืองอยางน้ีลุกลามบานปลายออกไปไดอยางไร 

ดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตนวา พระธรรมวินัยคือองคศาสดาเอกของพระภิกษุ
ทั้งหลาย ดังน้ันพระภิกษุจะตองยดึถอืพระธรรมวินัยเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ ไมใช
ไปรับเอาอํานาจของนักการเมืองมาตั้งห้ิงบูชา ที่ผานมา ๕-๖เดือนพระสงฆองคเจาและ
ประชาชนชาวพุทธทั่วประเทศตางพากันเขาใจผิด คิดวากฎหมายที่รัฐบาลนํามาบังคับใช
ตอพระสงฆนั้นถูกตองแลว แตพอมาถึงวันนี้ไดถึงบทพิสูจนใหเห็นแลววากฎหมายสงฆ
ฉบับนั้น ไมไดเปดชองทางใหสามารถแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชไดเลย 
 ดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเปนตองอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศออกมาบังคับใชแทนขอความในวรรคหาของ
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อเปดชองใหคณะสงฆสามารถ
ตั้งเปนคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชได หรือจะตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชรูปเดียวก็ได แสดงวาที่ผานมาการแตงตั้งฯไดกระทําผิดตอกฎหมายจริงไหม
ครับทานผูชม ถายืนยันวาถูกแลวจะมาแกไขกฎหมายใหมทําไม ที่หลวงตาพระมหาบัวพา
คณะศิษยออกมาคัดคานตานทาน ก็เพราะไมตองการเห็นใครย่ํายีตอสมเด็จพระบรม
ศาสดา ไมตองเกดิใหเกิดสังฆเภท และไมตองการใหใครกระทําผิดตอกฎหมาย พอจะ
เขาใจหรือยัง 
       ณ. หนูแกว 
 หลวงตา : เร่ืองสกปรกมันก็สกปรกวันยังค่ํา มันไมไดมองดูศาสดาคือ
ธรรมวินัยเลย ทําดวยอํานาจของกิเลสมันก็ปนไป เรียกวาพวกมากลากไปนั่นเอง จะเปน
อะไรไป มนัฟงไมไดนะ เราพูดจริงๆ เราเอาหลักธรรมวินัยออกพูด เรียกวาฟงไมได 
หลักธรรมวินัยเรียนมาทุกคน พวกที่มาออกกฎเกณฑเหลานี้ก็เรียนธรรมวินัยมาดวยกัน 
แตมันไมไดมองดูธรรมวินัยยิ่งกวาความอยาก ความทะเยอทะยาน ความเปนบายศบาลาภ
ของมันนั่นละ มันถึงไดยุงกันอยูอยางน้ี  

ถาตามหลักธรรมวินัยตั้งหาอะไรเทานั้นพอ บรมศาสดามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ มีที่
ไหนเปนศาสดาแทนองคพระพุทธเจา มีผูใดตั้งคนนั้นมาแทนสังฆรงสังฆราชก็ไมมี องค
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เดียวๆ ก็มีมาเปนขนบประเพณีอันดีงามมาแลว มันยุงเปลาๆ พวกนี้ สกปรกมากทีเดียว
เราพูดจริงๆ ถาเขากับหลักธรรมวินัยนี่มันเขาไมไดนะ เพราะฉะนั้นจึงไดโตไดตอบกนัอยู
เสมอ คือมันเอาของสกปรกมาโปะหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนของสะอาดสุดยอดแลวมา
ตลอด มันกต็องไดคัดคานตานทานมาตลอดอยางน้ี 

คือตองชะลางกันเรื่อย แลวก็วาพวกนี้กอกวนยุงเหยิงวุนวาย ตัวมันเองเปนตวัสวม
ตัวถาน เอามูตรเอาคูถไปโปะหัวคนทั้งประเทศมนัไมไดเห็นวาพวกนี้นะ พวกสวมพวกถาน
เอาแตของสกปรกไปโปะหัวใจคนทั้งประเทศ หัวคนทั้งประเทศมันไมไดวา เลอะเทอะมาก
ทีเดียว พูดจริงๆ นี่ละเราเอาหลักธรรมหลักวินัยออกพูด ใครจะวาอะไรก็ตาม พุทธ ํสรณ ํ
คจฺฉามิ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เราเขาถึงหัวใจ ตายแทนไดเลย แตสุมสี่สุมหาเอาขี้ไป
โปะหัวคนนั้นคนนี้ ไมมีวา สรณํ คจฺฉามิ ใครตองการไหมเอาขี้ไปโปะหัวแลว สรณํ คจฺฉา
มิ ใครตองการไหม ไมมใีครตองการ หัวใจคนมันรูกันทุกคน ผิดถูกมันกรู็มาหลอกกันหา
อะไร หลอกนั้นหลอกนี้ พลิกนั้นพลิกนี้ มันของเกานั่นแหละ ของเกาของสกปรก 

พยายามเอาใหเปนใหไดละ เอาขี้ไปโปะหัวคนทั้งประเทศใหได ของสกปรก ของ
ผิด เรารูสึกวาอิดหนาระอาใจนะ คือมันสกปรกเกินกวาที่จะพูดจะแนะ มันไมยอมฟงเสียง
เลย หลักธรรมหลักวินัยมีมันไมฟงเสียงเลย เอาแตความสกปรกโสมม พวกมากลากไปๆ 
แหลกไปหมดดวยกัน คิดดูซพิระสงฆอยูในปาในเขาหลักธรรมวินัยเกงขนาดไหนทาน
ปฏิบัติ ก็ตองไดมาเลอะเทอะดวยกนั ยุงดวยกันกับพวกสกปรกนี่ มนัยังไมเห็นวามัน
สกปรก มันยังวาเกงกลายิ่งกวาศาสดาอีกนูนนะ ของเลนเมื่อไรพวกนี้ 

มันฟงไมไดเราพูดจริงๆ ตามหลักธรรมหลักวินัย เราไดพูด โลกมันสกปรก พูด
จริงๆ อยางน้ี ปลิ้นปลอนหลอกลวงหลายสันพันคม หาความสัตยความจริงไมได ไม
เหมือนธรรมวินัย นั่นเราบอกตรงๆ ธรรมวินัยวายังไงตรงเปงๆ ไปเลย ไมมีเลหเหล่ียม
หลายสันพันคมมาหลอกกันอยูดังที่หลอกกันอยูทกุวัน มีแตรอยเลหรอยเหลี่ยม หลอกเลห
ไหนเหลี่ยมไหนมีแตความสกปรก มแีตสวมแตถานออกมาโปะหัวกัน หลักธรรมวินัยมีอยู
มันไมสนใจพวกสกปรก 

วาทีไรก็วาตามเดิมนั่นแหละ ก็พูดตามหลักธรรมหลักวินัย หลักธรรมหลักวินัย 
หลักศาสนาไมมีเลหมีเหล่ียม หลายสันพันคม ปลิน้ปลอนหลอกลวงอยางน้ี อันนี้พิลึกพล่ัิน
นะ ออกมาเลหไหนเหลี่ยมไหนก็อยางน้ีแลว จากนั้นก็มาตั้งเปนประธานของเกาน่ัน พลิก
ไปพลิกมา หลอกคนอยูอยางน้ันจะใหวาไง อันนั้นก็ขี้กองเกา เอาไปไหนก็ขี้กองน้ัน ถาพูด
ถึงเร่ืองขี้นะ เอาไปไหนไปยกทีไ่หนก็ขี้กองน้ันๆ ใครจะวาทองคําทั้งแทงไดยังไง พลิกรอย
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สันพันคม อนันี้ก็ขี้ ทางนั้นก็ขี้ ก็ขี้ทัง้กองจะใหไปเปนอะไรอกี ถาพูดเทียบเรื่องขี้นะ คนไม
ดีอยูไหนมันก็ไมดี จะพลกิไปหาอะไรใหมันดี มันดีไมได 

เร่ืองราวมันก็เปนอยางน้ัน ตั้งใหยุง แลวพิลึกกกึกือนะ ตั้งสังฆรงสังฆราชนี่ก็ดีนะ 
ตั้งพิลึกกึกกอื แตกอนกไ็มเห็นมีมาเลย ก็มายุงเอาตอนนี้ตอนบายศ บาลาภ บาอํานาจ นี่
ขึ้นครองบานครองเมือง ครองศาสนา เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นครองศาสนา ตีพระใหราบเรียบไปหมด 
เอาดินเหนียวติดหัวไปใสปบ ถามีคนคานบางก็ปดดินเหนียวออก นี่อํานาจทางศาสนามัน
สกปรกแบบนี้ อํานาจทางโลกก็เสริมกันขึ้น ตั้งกันขึ้น มันมีแตเร่ืองสกปรกทั้งน้ัน ธรรม
วินัยยอมรับไมได เราพูดจริงๆ อยางน้ีบอกวายอมรับไมได 

สังฆราชกม็ีองคเดียวมาตั้งแตดึกดําบรรพ ปู ยา ตา ยายของเรากราบไหวบูชา
เทิดทูนมาตลอด อันนี้มันวิเศษวิโสอะไรมาตั้งแขงสังฆราช แลวถกเถียงกันยิ่งกวาหมากัด
กันมันดีอะไร เทานี้มันก็รู เด็กมันก็รูนี่นะ ถาดีมันจะไดมาถกมาเถียงทะเลาะเบาะแวงกัน
เหรอ ก็คือมันไมดีนั่นเอง เจาของวาดี คนที่ดีเขาผูมีอรรถมีธรรมบอกวาไมดี สุดทายมันก็
กัดกันเทานั้นเอง เลยไมทราบใครดีใครชั่ว ยุงไปหมด ทุเรศจริงๆ นะ เราพูดจริงๆ  

มันฟงไมไดกับเร่ืองสกปรก ไมทราบวาจะตั้งไปหาอะไร เจาของเองนั้นนะมันเปน
ตัวชั่วชาลามก ปรับปรุงตัวเองเขาหาหลักเกณฑ คือธรรมคือวินัย คือศาสนา มันจะไดพูด
อะไรกัน เหลานี้มีแตพระทั้งนั้นที่เรียนคัมภีรวินัย ก็คัมภีรวินัยอันเดียวกัน มันออกมาขัด
มาแยงพระพุทธเจาหาอะไร ขี้ก็บอกวาขี้แลว ทองคําบอกทองคําแลว จะไปแขงกันไดยังไง 
ไอขีก้ับทองคํานะ ความเลวมันเลวอยูอยางน้ี แลวจะไปแขงพระพุทธเจา โอยนาทุเรศนะ 
พูดจริงๆ เอาหัวเราไปตัดเราก็ไมไดเสียดายยิ่งกวาศาสนาที่เปนที่เทิดทนูของสัตวโลกสาม
โลกธาตุ เราไมไดเสียดาย คอขาดขาดไปเลยหลวงตาไมเคยเสียดายยิ่งกวาอรรรถกวาธรรม  

เพราะฉะนั้นจึงพูดดวยความสัตยความจริงตลอดเวลา ไมไดมคีําวาเสียดาย กลาเรา
ก็ไมมี กลัวเราก็ไมมี แพชนะเราก็ไมมี มีแตอรรถแตธรรมที่จะสอนโลกใหเปนประโยชน
เทานั้นเอง ถาไมเปนประโยชนมันกก็รรมของสตัว จะใหวาอะไรอกี ออกมาวันไหนมีแต
เร่ืองสกปรก ฟงจนฟงไมไดนะ ก็มีเทานั้นแหละ มีอะไรอกี 

ผูกํากับ  : อันนี้ฟองดวยภาพนะครับ คนเการองนายกฯคนเกา เวลา
พระปากับลูกศิษยตดิตามเรื่องที่ทาํเนียบรัฐบาล หนึ่งก็หลบหลีกไมใหพบ สอง จะพบก็
แสดงกิริยากับพระกับลูกศิษยที่ไปเปนศัตรู ไมยอมตอนรับดวยดี นี่คนใหมครับ พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ มาตอนรับดวยความนบนอบ เคารพนับถือพระปาทั้งคณะ นี่เขาฟองดวย
ภาพมา 
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หลวงตา : มันก็อยางน้ันแลวจะใหวาไง ดูเอาซิ ศาสนาเวลานี้กําลัง
แหลก ตลอดการบานการเมืองคลุกเคลาเปนมูตรเปนคูถไปตามๆ กันหมด หาคัดเลือกที่
ตรงไหนพอที่จะปลอยใจลงไดมันจะไมมีนะเวลานี้ หรือไมมีก็ไมทราบ เดี๋ยวนี้จะมีหรือไมมี
เราก็ไมทราบไดละ มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ ศาสนาลวงมา ๒๕๐๐ ป วงศาสนากลายเปน
สวมเปนถาน กลายเปนขาศึกศัตรูตอประชาชนไปหมดจะทํายังไง แตกอนก็วาศาสนาวัดวา
อาวาสเปนที่ใหความรมเย็นแกโลก เดือดรอนวุนวายเขาไปในวัดใจเย็นสบาย เดี๋ยวนี้เขาไป
ดูไมได เปนแตฟนแตไฟ ในวัดในวามีแตกองฟนกองไฟ มีแตสวมแตถาน ดูพระดูเณรก็มี
แตกองมูตรกองคถู เต็มวัดเต็มวา แลวจะใหเย็นใจไดยังไง ใหกราบไดลงคอยังไง ก็เมื่อมัน
เปนอยางน้ัน 

เหลานี้มันเกิดขึ้นจากวัดจากพระ ไมไดเกิดขึ้นจากไหน ใครจะสงบยิ่งกวาพระของ
ศาสดา อันนี้ยุงเหยิงวุนวายขนาดนี้มันพระของศาสดา หรือพระเทวทตั กพ็ูดกันมาไมรูกี่
ครั้งแลว มันฝนไปหาอะไรนักหนาไอความสกปรกนี่ มันจะทําเอาใหชาติศาสนาจมตอหนา
ตอตาจริงๆ พวกหนาดาน ดานที่สุดพวกนี้ ไมมยีางอาย ดื้อดานที่สุด รอยสันพันคม พลิก
ไปพลิกมา กม็ีดเลมเกานั้นแหละ พลิกไปไหนมันก็มีดเลมนั้นจะใหวาไง มเีทานั้นแหละ  

เราน่ีไมอยากยุง ชวยโลกสงสารก็ชวยเพื่อความเปนมงคล เราปฏิบัติมานี้เสียที่
ตรงไหน นําพี่นองทั้งหลายมาตั้งแตเร่ิมตนออกนําชาติทั้งหลาย เงินบาทหนึ่งเราไมเคย
แตะ ฟงซินะ มีแตมอบลงเพื่อโลกเพือ่สงสารดวยความเมตตาถึงขนาดที่รองโกก แลวจะไป
หาเอาเงินหนึ่งบาทสองบาทมาไดยังไง เอาไมลงวางั้นเลย มีเทาไรก็ทุมลงๆ เพื่อชาติ ไมวา
ทองคํา ดอลลาร เงินสด เราบรสุิทธิ์เต็มสัดเต็มสวน ในประวัติศาสตรนี้เราชี้นิ้วไดเลยวาเรา
บริสุทธิ์สุดสวนในหัวใจของเรา ตลอดกิริยาที่แสดงออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ ไมมมีลทิน
ติดตัวเลย ขนาดนั้นนะเราชวยชาติ ผิดพลาดที่ตรงไหน  

มันก็ไดมายุงกับพวกมตูรพวกคูถ พวกขี้นี่ เอาสมบัติเงินทองเจาของจนกระทั่งไมมี
ติดตัวสักบาทหนึ่งเลย มันก็ยังหาเร่ืองหาราววาเอาเงินไปเขาพุงตัวเองพวกเปรตนี่ เขาใจ
เหรอ มันเอาคําพูดที่ดงีามถูกตองตามคําสัตยคําจริงมาพูดไมไดเพราะมันไมมี มนัมีแต
ของปลอม มีแตของสกปรก ออกมาทาไหนบาดหู บาดตา บาดใจ บาดตับปอดคนไปหมด
นั่นแหละ พวกเปรตพวกผี นี่เราพูดโดยความบริสุทธิ์ของเราจริงๆ  เราชวยโลกคราวนี้เรา
ชวยเต็มสัดเต็มสวน เชื่อตัวเองขนาดนั้น แลวมันจะมีมลทินมาจากไหน ถาไมใชพวกเปรต
พวกผีมันหาขี้มาโปะกองทองคําทัง้แทง คือความสัตยความจริง ความบริสุทธิ์นี้เทานั้น จะมี
อะไร ฟงซิพีน่องทั้งหลาย  
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แหม เวลานี้เลอะเทอะมากนะ อํานาจบาตรหลวงขึ้นทั่วบานทั่วเมือง ขึ้นทัว่ศาสนา 
มันจะเอาใหชาติใหศาสนาจมลงตอหนาตอตา มันนาทุเรศ ผูรักษารักษาอยูศาสนา ผู
ทําลายก็ทําลายอยางหนาดานๆ มันนาทุเรศนะ ทุเรศจริงๆ เราพูดไมออกขางน้ันขางนี้ มี
หลักธรรมวินัยออกกางไวเลยเชียว พูดตามหลักธรรมหลักวินัย ไมใหนอกเหนือจากนั้น มี
เทานั้นแหละ แลวอะไรอีกละ สกปรกนี่ สกปรกจริงๆ เอาธรรมจับ เราไมไดพูดดูถกูเหยียด
หยามผูใด เอาธรรมจับความเคลื่อนไหวของมนษุยเราสมัยปจจุบัน ซึ่งอยูในวงพุทธศาสนา 
เลอะเทอะไปหมด ไมวาทางวัดทางบานเมืองเปนแบบเดียวกัน จนจะดูไมไดนะ  

พวกนี้มันไมไดหานะหาศีลหาธรรม บวชเขามาแลวหาแตยศแตลาภ หาแตของ
สกปรก โปะน้ันโปะนี้ไปหมด มันไมไดมาหาศีลหาธรรม ถาหาศีลหาธรรมทานบอกใหยุง
เหรอของเหลานี้ ทานตําหนิทั้งหมด ใหสละใหหมด มันไปกวานหามาเผาหัวมันทําไม 
เทานั้นมันก็รูแลว มันหยาบขนาดไหน ดื้อดานขนาดไหน บวชเขามาเพื่อหายศหาลาภ หา
อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ที่จะหาอรรถหาธรรมใหเปนความสงบรมเย็นแกตนและ
ผูอื่นไมหา นี่ละมันถึงรอนเวลานี้ คือมันไมหาตามพระประสงคของพระพุทธเจา มันหา
ตามอํานาจของกิเลสปาๆ เถื่อนๆ  มนัก็ยุง เอาละทีนี้จะใหพรนะ 

วันไหนก็พูดแตเร่ืองสกปรก จะใหวาไง เราเบื่อจะตายนะ อยูกบัโลกพูดจริงๆ เบ่ือ
นะ แย็บออกมาคําไหนมีแตมูตรแตคูถ ที่จะสดสวยงดงามใหนาดูนาชมไมมี มันเลอะเทอะ
ขนาดนั้น 
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