เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เชาวันกลับอุดร]

ทําไมถึงหยาบชาเลวทรามนักหนา
[กอนจังหัน]
เอาใหถงึ ๕๕ นะวันนี้ มันจอแลวตรงนีแ้ หละ พักหนึ่งก็ ๕๐ กิโล ผานไปเรียบรอย
แตนี้มาที่ ๕๔ แลว มันจะเอาพักนี้อีกนะ (คุณเพียงใจถวาย ๑๐ บาท) เลยแลวนัน่ ๕๕ กิโล
กวาแลว (ถวายสงหลวงพอดวยเจาคะ) ไมสงก็ตาม ถาไมไดอันนี้ไมไป พอไดอันนี้ไปละ ไม
อยู เอาละพอใจ ๕๐ กิโลแลว เขามาเปลาะนีอ้ กี ๕๕ กิโล ถามันจวนแลวมันก็เอากันอีก
หวุดหวิด ๆ ปบ เลย ถาอยูห า ง ๆ ไมเปนไร ถาพอจวนแลวเอา ถาอยูหางๆ ก็เฉยไวกอน
ไดทองคํา ๕๕ กิโลกวาแลว พอใจทีเดียว ไดทองคํา ๕๕ กิโล ๑๕ บาท ๓๐ สตางคแลวนะ
เอาละพอใจ
[หลังจังหัน]
(ลูกศิษยอานมติของที่ประชุมคณะสงฆไทย ที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติของคณะ
สงฆ พ.ศ. …… ซึ่งเมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ณ วัดอโศการาม ต.ทายบาน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
ที่ประชุมคณะสงฆไทยอันประกอบดวยพระภิกษุสงฆทั้งหลายทั้งสอง
นิกาย ผูป ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบและเครงครัดในพระธรรมวินยั จํานวนรวม ๑๐,๐๐๐ รูป ได
ประชุมรวมกันและมีมติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ……ทีน่ ายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี จะนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกการพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น คือใหปดทิ้ง รางพระราชบัญญัตคิ ณะ
สงฆพ.ศ….. ฉบับทีส่ มเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ เสนอตอนายกรัฐ
มนตรีและกรมการศาสนาซึง่ เปนรางพระราชบัญญัตทิ โ่ี มฆะ โดยไมตองคํานึงถึงวา รางพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆฉบับนี้มีขอบัญญัติสืบทอดเจตนารมณของกลุมเผด็จการที่ไมหวังดีตอ
ชาติ และพระพุทธศาสนา ดวยการสนับสนุนการลิดรอนอํานาจของพระมหากษัตริย ยึด
พระอํานาจของสมเด็จพระสังฆราช ขัดตอจารีตประเพณีของคณะสงฆ ขัดพระธรรมวินัย
ฝาฝน และขัดพระพุทธเจตนารมณ
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ขอ ๒ กรณีถา มีการนํารางพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พ.ศ…….ตามขอ ๑ เขาสู
กระบวนการของคณะรัฐมนตรี เพื่อจะใหมีผลบังคับใชโดยไมรับฟงมติของคณะสงฆไทย ที่
ประชุมคณะสงฆไทยจะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัย
ขอ ๓ กรณี มีความจําเปนตองมีพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหมหรือไม ที่
ประชุมมีมติไมจําเปนตองมีพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหม หรือฉบับใด ๆ เพราะวิถี
ชีวิตของบรรพชิตมีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญของชีวิต พระธรรมวินัยตองอยูเหนือกวา
กฎหมายทัง้ ปวงสําหรับการดํารงชีวติ สมณเพศ และพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติพระธรรม
วินยั สมบูรณแลว หากรัฐมีความประสงคจะโอบอุม และดูแล คุมครอง รักษาพระพุทธ
ศาสนาก็ใหเปนสิทธิ์เด็ดขาดของรัฐ คณะสงฆไมสมควรจะเกี่ยวของใด ๆ ทัง้ สิน้ ในการตรา
กฎหมายของรัฐ แตบทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐจะตราขึ้น และมีความเกี่ยวของกับพระ
พุทธศาสนาตองมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
๓.๑ จะตองไมลิดรอนอํานาจของพระมหากษัตริย ในการสถาปนาสมเด็จพระ
สังฆราช
๓.๒ ตองไมยึดพระอํานาจ และหรือจํากัดพระอํานาจของสมเด็จพระสังฆราช
๓.๓ ตองไมมีขอบัญญัติใด ๆ ที่ขัดตอพระธรรมวินัย
๓.๔ ตองไมขัดพุทธเจตนารมณของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา เชน
การจัดการศาสนสมบัติ การตรวจสอบการกระทําของพระภิกษุสงฆที่ไมปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินยั
๓.๕ ตองไมมีบุคคล คณะบุคคล หรือองคกรใดมีอาํ นาจเบ็ดเสร็จในการปก
ครองคณะสงฆ
๓.๖ ตองไมมีบทบัญญัติที่รับรองภิกษุณี
๓.๗ ตองไมมีบทบัญญัติที่บังคับใหคณะสงฆประพฤติปฏิบัติตามแบบอยางการ
ปกครองทางโลก
ขอ ๔ กรณีฆราวาสผูห วังดีตอ พระพุทธศาสนา ไดแจงใหที่ประชุมคณะสงฆไทยได
ทราบเรือ่ งการยืน่ คํารองตอมหาเถรสมาคม และแจงความเพือ่ ดําเนินคดีกบั พระมหาโชว
ทัสสนีโย วัดชนะสงคราม และนายบุญเลิศ ไพรินทร สมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
รวมกันประกาศตอประชาชนผูฟงประมาณ ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ชวงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ ใหกาํ จัดหลวงตามหา
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บัว ญาณสัมปนโน เพือ่ ใหการเสนอราง พ.ร.บ.คณะสงฆฉบับที่ขัดตอพระธรรมวินัยเขาสู
คณะรัฐมนตรี และเขาสูก ระบวนการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎร โดยปราศจากผูค ดั
คาน ที่ประชุมคณะสงฆไทยมีมติรับทราบ
ขอ ๕ ที่ประชุมคณะสงฆไทยมีมติใหนายทองกอน วงศสมุทร และคณะนํามติของ
ที่ประชุมไปดําเนินการดังตอไปนี้
๕.๑ กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพือ่ ทรงพระกรุณาทราบ
๕.๒ นําเรียนใหพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีทราบ
๕.๓ แจงใหนายวิษณุ เครืองามทราบ และดําเนินการเรียกรองนายวิษณุ เครือ
งาม ใหพิจารณาปฏิบัติมติของที่ประชุมตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ จบครับผม)
ไดฟงกันแลวนะที่อานการประชุมของพระสงฆไทยที่วัดอโศการามเมื่อวานนี้ อาน
ไดความชัดเจนทุกคน อานอะไรก็อานไป เราก็ไมคอ ยสะดุดใจเหมือนคําทีว่ า จะมากําจัดเรา
ฆาเรา อูย เราสลดสังเวชนะ คือเราพูดจริง ๆ เราไมมีอะไร เราก็เคยประกาศมาใหทราบ
แลววา ความกลาเราก็ไมมี ความกลัวเราก็ไมมี ความไดเปรียบเสียเปรียบ ความแพความ
ชนะเราไมมี มีแตความเมตตาสงสารโลก สอนอรรถสอนธรรมไปตามความผิด ถูก ชั่ว ดี
ของผูกระทํา เราสอนไปอยางงั้น เราไมมอี ะไรกับใครในโลกอันนี้ สอนดวยความเมตตา
ลวน ๆ
แตที่มันกระเทือนใจก็คือวา ผูหวังจะเปนใหญเปนโตปกครองทั้งชาติทั้งศาสนาให
เจริญรุง เรือง ความหมายวางัน้ ละมัง้ แตนท้ี าํ ไมการดําเนินจึงตองตีราบ ฆาราบ ฟนราบ
ปราบราบไปเพื่อครองบานครองเมืองในนามของพระ เพศของพระ ดูไมไดเลยนะ อยาง
ทางโลกทางสงสารเขาก็เปนอีกอยางหนึ่ง เขาตองการเปนใหญเปนโต ใชไหมละ อํานาจ
สกปรกของทางบานทางเมือง โลกทัง้ หลายเขา ใครมาผานฆาไปเลย ๆ เพื่อจะเปนใหญ
เปนโตตามความมุง หมาย อันนี้มันเรื่องของศาสนา เรื่องของธรรม เรียกวาหางกันคนละ
โลก
เราจะดําเนินตามแผนการของเรา ที่วาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ปก
ครองสงฆ ทําไมถึงตองปราบไปอยางงั้นแบบเลยโลกไป หยาบโลนทีส่ ดุ ก็คือวาพระดวย
กันนี้ แลวก็มากําจัดพระดวยกัน เชนจะมากําจัดหลวงตาบัวนี้ อูย สลดสังเวชนะเรา แสดง
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ถึงความหยาบโลนทีส่ ดุ เลย หยาบชาทีส่ ดุ ในเมืองไทยเราไมเคยมี ถาหากวาจะพิจารณา
แยกมาอีกหาขอไดขอเสีย วาดีชว่ั ประการใดบางนี้ เราเองพาพีน่ อ งทัง้ หลายดําเนินมานี้ เรา
ก็ยังไมเคยไดตําหนิตัวเองวามัวหมองภายในใจ วาไมสจุ ริตแมเม็ดหินเม็ดทรายเราก็ไมมี
เลย นําพี่นองทั้งหลายไปดวยความดีงาม ครองอรรถครองธรรมเรื่อยมาอยางนี้
ตั้งแตตนที่เราปฏิบัติ อันนัน้ เปนเรือ่ งของเราโดยเฉพาะ จะมาเกี่ยวของกับพี่นองทั้ง
หลาย ไดนําพี่นองทั้งหลาย ความชัว่ ของเราทีค่ วรแกการถูก หรือการกําจัดเราอยางนีม้ นั มี
อะไร นี่ที่มันฟงไมไดเลย คํานีเ้ ปนคําทีห่ ยาบชาทีส่ ดุ เลวที่สุดในเพศของพระ พูดมาอยาง
นี้ แลวมากําจัดคนที่วาไมมีโทษ โทษของเราถึงขนาดที่วาจะกําจัดเรานี้ก็คือ เพื่อเดิน
พ.ร.บ.ใหเปนไปตามอํานาจของตนไดสะดวกสบาย เวลานีก้ ม็ หี ลวงตาบัวเทานัน้ ขวางอยู
หรือขัดอยู ตานทานอยู ถาฆาคนนีเ้ สร็จเรียบรอยแลวก็เดินไดสะดวก แมไมมีขาก็เดินได
คงเปนอยางงั้นละมั้ง เราสลดสังเวชมากทีเดียวนะ โอย ทําไมถึงหยาบชาลามกเอานักหนา
พระเรา
ถาหากวาเปนสิง่ ทีห่ นักเหมือนหินเหมือนผานีแ้ ลว ก็เรียกวาหนักจนกระทั่งเมือง
ไทยถลม น้ําหนักแหงเรื่องหนักของคําพูดประเภทนี้นะ ฟงแลวเราสลดสังเวช สําหรับ
หลวงตาบัวนีเ้ รียนพีน่ อ งทัง้ หลาย แมเขาจะมาจับแขนหลวงตาบัวจูงไปนี้ ไปฆาหลวงตาบัว
ตอหนาตอตาคนทั้งแผนดินไทย หลวงตาบัวก็ไมมีอะไรกับใคร ก็มีแตรางกายที่ถูกฆาถูก
ฟน ตายลงไปตามเรื่องธาตุเรื่องขันธเทานั้น สวนใจเราเราไมมอี ะไร อยางทุกวันนี้ เรือ่ งราว
อะไรเราไมมี อยางเขาพูดอยางนี้ในจิตของเราก็ไมมี แตเรื่องของโลกมี เราจึงไดเกิดความ
สลดสังเวช โถ ทําไมถึงหยาบชาเลวทรามหนักหนาพระเรานีน้ ะ จะไปตั้ง พ.ร.บ พ.ร.แบ
นี่ก็พอดีคานกันอยางในที่อานนี้ก็คานกันอยางขาดสะบั้นไปเลย ที่จะกําจัดหลวงตา
บัวแลวก็จะไดขึ้นอยางงายดาย ตกลงถูกตีขาดสะบั้นไปหมดแลวในทางคณะสงฆ คณะสงฆ
ไทยที่มาประชุมขอตกลงเมื่อวานนี้นะ ที่อานใหพี่นองทั้งหลายทราบตะกี้นี้ จะมีอะไรขึ้นมา
อีกยังจะหนักกวานี้อีก พระสงฆไทยจะไมถอย อะไรขึ้นมา ถาจะมาทําลายชาติศาสนาซึง่
พระสงฆไทยเกี่ยวของอยูนี้ยังไงก็ไมถอย ตามหลักความจริงเปนอยางนัน้ ที่จะใหถอยนี้ไม
มี มีแตจะหนักเขาไปเรื่อย คําขูค าํ เข็ญอะไรมานีม้ นั ไมหวาด จะหวาดอะไร ลมปากขูฟอ ๆ
มา
สําหรับหลวงตาบัวนีไ้ มมกี ลัว ไมมีกลา อยางที่วานี้จูงไปฆาตอหนาตอตาคนทั้งชาติ
ไทยของเรา หลวงตาก็ไมมีอะไร ไมมีเลย ตายก็ตายไป ธาตุขันธ ดิน น้าํ ลม ไฟ ใจเรามัน
เปนยังไง เพราะใจเราไมมีเรื่องกับอะไร เรื่องเปนเรื่องตายจึงไมมีในใจของเรา เราพูดตาม
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ความจริง พระสงฆทา นไดรบั ความลําบากทีเดียว เพราะเรือ่ งราวเหลานี้ แผนการทําลาย
พูดไดชดั เจนวาแผนการทําลาย ทําลายทั้งชาติ ทัง้ ศาสนา ไปในกลุมเดียวกัน เรื่องเดียวกัน
โครงการเดียวกัน แผนการเดียวกันนีท้ ง้ั นัน้ มันเกี่ยวโยงกันไปหมด พอตั้งนี้ปบ ไสเขาไป
บีบบังคับไปทางบานเมือง ทางรัฐบาล ทางนั้นก็ไมทราบจะทํายังไง กลืนก็ไมได คายก็ไม
ออก จะกลืนมันก็ไมนากลืน จะคายจะทํายังไงอีกแหละ ยุงไปหมด
นีม่ นั เกีย่ วไหม เกีย่ วกับรัฐบาลไหม เมือ่ เปนเชนนัน้ มันเกีย่ วโยงกันไหมกับความที่
จะลมจม หรือถูกทําลายดวยกัน เพราะไอ พ.ร.บีบเหลานี้ เราเรียก พ.ร.บีบ เราไมเรียกวา
พ.ร.บ. พ.ร.แบ หาบีบนัน้ บีบนี้ พูดแลวเราสลดสังเวชนะ ทีว่ า กําจัด อยาวาแตมากําจัด
หลวงตาบัว กําจัดใครก็ตามมันไมควรอยางยิ่ง แตนว่ี า หลวงตาบัวเปนกางขวางคอ เปนผู
ตานทาน การทีต่ า นทานนีเ่ พราะอะไรถึงตานทาน นีซ่ มิ นั นาคิดนะ ดังที่กลาวมาทั้งหมด
เรือ่ งทําลายศาสนา เหยียบหัวพระพุทธเจาโดยตรง ๆ เอาอํานาจปาเถื่อนของสัตวดิรัจฉาน
ของอึ่งอางไปเหยียบหัวราชสีห คือพระพุทธเจา มันเปนไปไดหรือ ถาวาอึ่งอางกับวัวก็นอย
ไป อึง่ อางไปเหยียบหัวราชสีห คนเคารพทัง้ สามแดนโลกธาตุ พระพุทธเจา
อันนีเ้ ราทําไมเราใหญมาจากไหน ตั้งแตเริ่มเรื่องขึ้นมานี้ กอกวนมาตลอดหาความ
สงบไมได เรื่องนั้นขึ้นมา เรื่องนี้ขึ้นมา สอดเขานัน้ แทรกเขานี้ เตะทางนี้ ถีบอันนี้ ยันทางนี้
อยูอยางนี้ตลอด ตามนิสัยของพวกแผนการอันนี้นะ เราฟงดวยความเปนธรรม เราจึงพูด
ดวยความเปนธรรมได ไมสะทกสะทานวาจะผิดไป เพราะพูดตามแถวตามแนวของความ
เปนไปแหงโครงการเหลานี้ และผูกอโครงการขึ้นมามันคือใคร ถาธรรมดาแลวเด็กอมมือ
เขาก็ไมทํา เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่กระทบกระเทือน ทั้งชาติ ทัง้ ศาสนาทัว่ เมืองไทยเราเลย
เด็กอมมือเขาก็ไมกลาทํา เมื่อรูกันอยางนี้ แลวนี้ทําไมถึงทําไดลงคอ ถาไมใชเปน
มหาโจร มหาภัย จะทําลายไดหรือ ชาตินี้เปนชาติไทย เราก็เปนคนไทย ศาสนาพุทธ ชาว
ไทยก็เปนลูก ทําไมจึงไปฆาพอฆาแมของตน อวดยกตนขึ้นขมไปหมด มีอาํ นาจบาตรหลวง
ตัวเทาอึ่ง กิเลสเต็มหัวใจ พระพุทธเจาไมมีกิเลสนะ สอนโลกดวยความไมมีกิเลส นี่จะตั้ง
ขอบัญญัติบันยังอะไรขึ้นไป เต็มไปดวยกิเลส ความโลภ ขึน้ เปนตนเลย ความมักใหญใฝสูง
อูย ทุเรศนะ กิเลสมันไมไดเห็นบาป เห็นบุญ เห็นสูง เห็นต่าํ เหยียบลงไปหมด นี่ก็พอดี
เกี่ยวกับเรื่องตัดอํานาจของสมเด็จพระสังฆราช ทางสมเด็จพระเจาอยูห วั อันนี้ก็ปดออก
หมดเหมือนกัน ปดออกเลย มันเลวมาก
จนพระไทยทั้งหลายทั่วประเทศทนดูอยูไมได จึงไดรวมกันออกมา ใครจะมาบังคับ
บัญชาทานเหลานีว้ ะ ทานมาดวยความพออกพอใจ ดวยความรักชาติ ทัง้ ศาสนาดวย ทาน
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มานี่ เห็นวาไฟจะเขาไหมชาติ ทั้งศาสนาจะใหลมจมลงไป ทานก็ออกมาตานทาน หรือเอา
น้าํ มาดับไฟ อะไรก็แลวแตพจิ ารณา จึงไดมาจากทุกแหงทุกหน ทุกภาค พระเปนพัน ๆ
หมืน่ ๆ แตกอนทานอยูในปาในเขา ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สงบเย็นใจ แลวเหตุการณทง้ั
หลายซึ่งเปนฟนไฟนี้ก็ไปเผานั้นอยูในปาในเขาก็ตองออกมา ดังที่เห็นกันนี่ เราพูดจริง ๆ
เราสลดสังเวช โถ ทําไมรายกาจเอามาก คําพูดของพระแท ๆ พูดอยางนั้นไดยังไง มันพิลึก
กึกกือเอาเหลือประมาณ และฟงไมไดเลย
ทีนก้ี ารเดินทางก็จะเริม่ แลวแหละ
ใหพี่นองทั้งหลายพากันตั้งอกตั้งใจรักษาศีล
รักษาธรรมนะ เรือ่ งโลก เรือ่ งกิเลสตัณหา ดังทีเ่ ราวานีแ้ หละ มันไมออนขอกับใคร แมแต
พระหัวโลน ๆ มันก็เขาไปเหยียบ ตั้งเปนอํานาจดินเหนียวขึ้นมาในหัวของพระของคน
กิเลสไมไดกลัวใครนะ ใหพากันระมัดระวัง ฟงอยางนีเ้ ราสลดสังเวชแลวแหละ จะเอาความ
เจริญมาจากไหน ฆาผูท าํ ประโยชนใหโลก เอามาฆาเสีย เหลือไวแตผทู จ่ี ะเอาไฟเผาโลก
ทานทั้งหลายฟงไดไหม ผูทําประโยชนตอโลกมีมากมีนอยเอาไฟเผาใหหมด กําจัดใหหมด
ฆาใหหมดเสีย ใหเหลือตัง้ แตผทู เ่ี อาไฟมาเผาโลก
ทานทั้งหลายฟงไดไหม พิจารณาซิ เรื่องมันเปนอยางนั้น มันจึงนาสลดสังเวช เลวที่
สุด พิลึกพิลั่นนะ พูดไปได ทําไดทุกแบบเรื่องกิเลส เรือ่ งความชัว่ ชาลามก ทําไมโลภเอานัก
หนานะ ตื่นอะไรตื่นยศตื่นลาภ ตืน่ อํานาจบาตรหลวงปา ๆ เถื่อน ๆ รวมหัวกันมาเปนเจา
อํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ นีล่ ะจะเหยียบคนทัง้ ชาติ ทั้งศาสนาใหจมลงในเมืองไทย แลวเอา
พวกสวมพวกถานนี้ขึ้นมาปกครองบานเมือง เราพิจารณาวาดภาพเปนอยางนีเ้ ลย แลวใคร
จะยอมให เอาสวมเอาถานไปตัง้ บนหัวคน ทับหัวคน ขีร้ ดหัวคน ตามอํานาจปาเถื่อนของ
ตน ใครจะยอมใหขี้รด นีท่ ม่ี นั นาคิดเอามาก ตอไปนี้จะใหศีลใหพร
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

