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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ขวางโลกแตไมขวางธรรม 
 เมื่อเชาไมคอยหนาวเทาไร ดูวาลง ๑๘ เมื่อวานนี้หรือวันอะไรลง ๑๗ วันนี้ ๑๘ 
ไมคอยหนาวเทาไร อยูในปาแตกอน ปาเปนปาธรรมชาติไมถกูทําลาย แตกอนเปนปา
ธรรมชาติ เขาตรงไหนๆ เปนปาดง เปนธรรมชาติๆ เพราะฉะนั้นน้ําคางจึงมาก เสียง
น้ําคางตกตอนเชาจากใบไมลงมาคลายหาฝน ตี ๔ ตี ๕ ฟงเสียงซาๆ น้ําคางเกาะบน
ใบไมแลวจากนั้นก็ตกลงมาเปนเม็ดๆ ใหญๆ หนาวจริงๆ เหลานี้แตกปุบแตกจริงๆ 
ตกกระ น้ําคางเหมือนหาฝน ตี ๔ ตี ๕ 

หมูมันไมหนาวหรือไงนา นั่งภาวนาอยูแคร หมูมาหากินกลางคืนมาเปนฝูงนะ 
มานี้มาเที่ยวหากิน เราอยูแคร หนาวๆ แหละเขามาเที่ยวหากิน...หมปูา หมูนี่เชื่องกบั
คนไดงาย ตั้งแตมาสรางวัดทีแรก หมูปาเปนฝูงๆ เลยเต็ม เราเดินจงกรมอยู อยาวาแต
กลางคืนเลย กลางวันเขาก็มาเที่ยวหากิน คุนงายคุนกับคน บางทีก็บอกพระ พระทาน
เดินจงกรมอยูทางนั้น เราเดินจงกรมอยูทางนี้ มนัหากินอยูตามนี้ เราบอกพระวาดูซีหมู 
มันไมไดกลัวเรานะ หากินอยูตามนี ้ เชื่องงาย เรายังไมมร้ัีว ตอมาก็มีร้ัวลวดหนาม 
จากน้ันก็มีกาํแพง แตหมูตายไปหมดแลว ออกไปขางนอกถกูเขาฆาๆ ถาอยูในวัดก็ไม
เปนไร แตมันออกไปขางนอก คือดงมันตอกันเลย มันเปนดงตอไป ออกไปขางนอก
ตายๆ  

เมื่อวานนี้ไปบานเขวา ชัยภูมิ เลยชัยภูมิไป ๑๖ กิโล บางโรงพยาบาลไกล ไปสง
ของ มีอะไรไหมละผูกํากบั มีก็วามา 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพไทยรัฐฉบบัวันที่ 7 พ.ย.49 พาดหัวขาววา สังฆราช มี
บัญชา เปลี่ยน ปธ.คณะผูปฏิบัติฯ แทน ดันสมเด็จเกี่ยวจากประธานคณะฯ เดิมเปนที่
ปรึกษา แลวใหสมเด็จมหาธีราจารยมาเสียบแทน เสนอเขาครม.ลงนามเห็นชอบ ดาน
สงฆจากจุฬาฯ ราชวิทยาลัย 300 รูปเตรียมบุกยื่นหนังสือถึงสุรยุทธ ขอใหยับยั้งคําส่ัง
ดังกลาว อาง ยิ่งทําใหสงฆไทยแตกแยก รายละเอียดมีดังน้ีครบั 

สังฆราชมีบัญชาเปลี่ยน ปธ.คณะผูปฏิบัติหนาที่แทน 
ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ไดมมีตแิตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ

พระสังฆราช โดยมีการเลือกสมเด็จพระพุฒาจารย (สมเด็จเกี่ยว) วัดสระเกศ ทําหนาที่
ประธานคณะฯ ในฐานะที่มีอาวุโสสูงสุด มาตั้งแตเดือน ก.ค.2547 แตลาสุดมีคําส่ังให
เปลี่ยนแปลงประธานคณะฯ โดยผูส่ือขาวรายงานเมื่อวันที่ 6 พ.ย.วา ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 พ.ย.นี ้นอกจากจะมกีารพิจารณาวาระตามปกติแลว 
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จะมีวาระสําคัญคือ การแจงเร่ืองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตอที่ประชุม ครม. เร่ือง
การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ลงพระนามโดย สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใหที่ประชุมรับทราบ มีใจความ
วา 

โดยที่ขณะนี ้ สุขภาพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดแลว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 8 แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2535 จึงยกเลิกมติที่ประชมุกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2547 มตทิี่ 
332/2547 เร่ือง เลือกคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2547 

และเพื่อเปนการแบงเบาภาระธุระของสมเด็จพระสังฆราช จึงแตงตั้งให สมเด็จ
พระราชาคณะ และพระราชาคณะ มีนามดังตอไปนี้ เปนคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราช คือ 

สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ เปนที่ปรึกษา สมเด็จพระมหาธีราจารย วัด
ชนะสงคราม เปนประธาน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากน้ํา สมเด็จพระพทุธ
ชินวงศ วัดมกุฏกษัตริยาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ วัดสัมพันธวงศ เปนรองประธาน 

พระพรหมจริยาจารย วัดเบญจมบพิตร พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตร พระวิสุทธา 
ธิบดี วัดสุทัศน พระศาสนโสภณ วัดราชบพิธ พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส พระ
พรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมเวที วัดไตรมิตร พระพรหมวชิรญาณ วัดยาน
นาวา พระพรหมเมธาจารย วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระธรรม
กิตติเมธ ีและพระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธ เปนผูชวย 

พระบัญชามีเนื้อหาดวยวา ใหการประชุมมหาเถรสมาคม เปนการประชุมคณะผู
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชดวย และใหประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่แทน
สมเด็จพระสังฆราช เลือกพระราชาคณะและคฤหัสถ ตามที่พจิารณาเห็นสมควร เปน
คณะเลขาธิการคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ผูสนองพระบัญชา พล.อ.สุร
ยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตร ี

ผูส่ือขาวรายงานดวยวา นอกจากจะมีพระบัญชาแนบทายแลว ยังมีเอกสารอีก 2 

ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 คือ พระบัญชา ยกเลิกมตกิรรมการมหาเถรสมาคม เร่ืองแตงตั้ง
คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนการถวายพระอํานาจคืน ซึ่งรัฐบาลทําตาม
คําเรียกรองของคณะสงฆและพุทธศาสนิกชน ไมตองการใหเมืองไทยมีสมเด็จ
พระสังฆราช 2 พระองค ฉบับที่ 2 เพื่อเปนการแบงเบาพระภาระของสมเดจ็
พระสังฆราช จึงทรงแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะเปนคณะผูปฏิบัติ
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หนาที่สมเด็จพระสังฆราช โดยทรงแตงตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย เปนที่ปรึกษา สมเด็จ
พระมหาธีราจารย เปนประธาน เพื่อเปนการหมุนเวียนกันปฏิบัติหนาที่ สวนสมเด็จ
พระราชาคณะที่เหลืออกี 4 รูป เปนรองประธาน และพระราชาคณะกรรมการมหาเถร
สมาคม จํานวน 12 รูป เปนผูชวย 

สําหรับในการลงพระนามในพระบัญชานั้น โดยที่ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
พระองคมไิดทรงพระอกัษรและลงพระนามมานาน พระหัตถจึงแข็งและถาหากลงพระ
นาม ลายพระหัตถก็จะไมเหมือนเดิม ในกรณีเชนนี้ แมแตพระสงฆและบุคคลทั่วไปที่
มิไดเขียนและมิไดเซ็นชื่อนานๆ ก็อาจจะเซ็นชื่อไมเหมือนเดิมได ตามหลักกฎหมาย
หรือในสมัยโบราณ ในกรณีที่ไมอาจลงนามไดเชนในกรณีนี้ กฎหมายอนุญาตใหใชชาด
แตะนิ้วโปงกดลายนิ้วพระหัตถได แตปจจุบันสามารถเชิญตราลายพระหัตถประทับได 
โดยใหเลขานุการในพระองคฯ อานเรื่องถวายทรงรับทราบและเห็นชอบตอหนาพยาน
ทั้ง 3 ฝาย ตามระเบียบที่วางไว คือตอหนา 1. พระเทพสารเวที ผูปฏิบัติหนาที่
เลขานุการในพระองคสมเด็จพระสังฆราช 2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูแทน
สํานักพระราชวัง และ 3. นายแพทยประจําพระองคสมเด็จพระสังฆราช เมื่อทรงแสดง
อาการรับทราบและเห็นชอบ และเชิญตราลายพระหัตถประทับแลว จึงนําให
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบัญชา 

อนึ่ง ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 มาตรา 10 แกไขเพิม่เติมโดย
พระราชกําหนด พ.ศ.2547 วรรคหก ความวา เมื่อมีการแตงตั้งหรือเลือกผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้แลว ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลทราบฝา
ละอองธุลีพระบาท จากน้ันเจาหนาที่ก็จะเชิญพระบัญชาดังกลาวไปแจงใหประธานคณะ
ผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชและคณะรับทราบ แลวประกาศใหพุทธบริษทั
ทราบพรอมประกาศในราชกิจจานุเบกษาและแถลงการณคณะสงฆตอไป 

ดานพระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศ โฆษกมหาเถรสมาคม กลาวถึงเร่ืองน้ีวา 
พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ถือวามีผลในทางปฏิบัติและพระองคสามารถทําได 
เพราะพระบัญชาไมขัดตอกฎหมาย ไมขดัตอพระธรรมวินัยและระเบียบมหาเถร
สมาคม สวนการดําเนินการหลังจากนั้นคงตองมีการประชุมกันในที่ประชุมมหาเถร
สมาคมตอไป 

สวนพระมหาโชว ทัสสนีโย ผอ.สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กลาววา ในวันที่ 7 พ.ย. เวลา 08.00 น. คณะสงฆประมาณ 300 รูปจาก
มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง และพระสงฆ กทม. พระสังฆาธิการทั้งฝายมหานิกายและ
ธรรมยุต จะไปสวดมนตและสงหนังสือถงึ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี 
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เพื่อใหยับยั้งการลงนามในพระบัญชา รวมทั้งยับยั้งการนําราง พ.ร.บ.คณะสงฆที่จะ
แกไขเพิ่มเตมิ โดยนายไพศาล พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ ที่เสนอผาน
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอเขาสูที่ประชุม ครม. เพราะ พ.ร.บ.คณะสงฆ ฉบับ
ดังกลาว ไมผานมหาเถรสมาคม ที่สําคัญหากมีการลงนามในพระบัญชา และมีการ
ประกาศใชได จะทําใหเกิดความแตกแยกอยางใหญหลวงระหวางพระสงฆธรรมยุตกบั
มหานิกาย 

นางบุญศรี พานะจิตต รอง ผอ.สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ กลาววา การ
ยกเลิกคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น สามารถทําได แตตองออกเปนพระ
ราชกําหนด เพื่อใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหความเห็นชอบ โดยอาจจะเปนการแก
เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช ทั้งน้ี หากออกเปนพระราช
กําหนด และนําขึ้นโปรดเกลาฯ แลว จะสามารถนําไปแกไขกฎหมายของ พ.ร.บ.คณะ
สงฆ ได ซึง่เปนวิธีการเดียวกับที่นายวิษณุ เครืองาม สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เคยได
กระทําในการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช แลวใหสมเด็จพระพฒุา
จารย เปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่ อยางไรก็ตาม หากมีการออกเปนพระราช
กําหนด ยกเลิกคณะผูปฏิบัติหนาที่ฯแลว ตนเห็นวาทางรัฐบาลไมตองการใหเกิดความ
แตกแยกในคณะสงฆ ดงันั้น ควรที่จะนําคณะผูปฏิบัติหนาที่ฯชุดปจจุบัน ขึ้นทูลเกลาฯ
ตามเดิม 

“เขาใจวาการที่จะมีการยกเลิกผูปฏิบัติหนาที่ฯ เพื่อตองการที่จะคืนพระราช
อํานาจใหกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะการที่จะแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่ฯ 
ตองไดรับการโปรดเกลาฯ มาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จ
พระสังฆราช เปนผูแตงตั้งรักษาการแทนเทานั้น” นางบุญศรีกลาว 

(หลวงตามีอะไรจะกลาวไหมครับ) ..เราไมอยากฟง จอเขาตรงนี้เราอยากฟง 
(สรุปยอๆ นะครับ เขาเปลี่ยนเอาสมเด็จเกี่ยวมาเปนที่ปรึกษา เอาสมเด็จวัดชนะ
สงครามมาเปนประธาน) โอย เอาละปรึกษานั้นปรึกษานี้ มันไมไดสนใจกับหลักธรรม
หลักวินัยอะไร เราพูดจริงๆ ถาตั้งใจปฏิบัติตามนี้แลวไมตองมีเร่ืองยุง อาว เอาจริงๆ 
ละ มีแตเร่ืองยุงไมเขาทาเขาทางอะไร หาเกาในที่ไมคัน ที่คันๆ ไมเกา เราจึงไมอยาก
ฟง เบ่ือ ไมมีอะไรทําจริงเลย ถาเปนเรื่องโฆษณาชวนเชื่อยกยอตัวเองแลวเร็วยิ่งกวาลิง 
เขาใจไหมละ ตั้งใจปฏบิัติยกตัวเองดวยขอปฏิบตัิอยางน้ีไมสนใจ มันฟงไมไดนะ พดู
ใครจะวาขวางโลกก็ไมเคยขวางธรรมนี่นะ ขวางโลกโลกมันขวางกันอยูตลอดเวลาแลว 
ธรรมทานไมขวาง ก็มีเทานั้นแลวไมมีอะไร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่



 ๕

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

