๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อเชาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เอาดีใหตัว เอาชั่วใหเพื่อน
ผูกํากับ
: จากหนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันพุธที่
๒๘ กรกฎาคม ขึ้นหัวขอวา
นายกฯจะมัวอุมศพเนาๆ อยูทําไม ตอนจบ
เปนที่ทราบกันดีวา การปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามการแตงตั้งของรอง
นายกฯ วิษณุนั้นไดหมดวาระลงแลว นับตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ดังนั้นอํานาจใน
ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชจึงกลับคืนสูสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ดังเดิม เมื่อเปนดังนี้เพื่อเปนการปดกั้นการจะทรงบัญชาการดานการ
ปกครองคณะสงฆ รัฐบาลในนามของใครบางคนจึงเรงออกแถลงการณเรื่องอาการทรงพระ
ประชวรของสมเด็จพระสังฆราช ระบุใหงดการปฏิบัติศาสนกิจ งดออกรับแขก และการทรง
งานใดๆ มันออกจะยังไงๆ อยูนาทานผูชม พอถูกตามจับไลไดทันวาแถลงการณฉบับนั้นมี
แหลงที่มาโดยไมชอบมาพากล ทานนายกฯก็ออกมารับประกันโครมวาถูกตองแลว ทาน
นายกฯพูดยอมมีน้ําหนัก แตหลายคนกลับมองวาทําไมทานนายกฯถึงตองออกมาอุม ใคร
บางคนเอาไวดวย
หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งแตไหนแตไรมาพระคุณทานไมเคยพูดจาเเตะตองอะไรกับ
ตัวทานนายกฯ แตคราวนี้พระคุณทานออกมาเทศนอยางตรงไปตรงมาวา ถายังขืนอุมกันก็
จะพากันจมลงไปดวยกันเทานั้น อุมทําไมตัวแสบ
ความจริงอาการพระประชวรของสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น
และตลอด
ระยะเวลา ๕-๖ เดือนที่ผานมา มีอาการหนักหนาสาหัสถึงขั้นตองออกแถลงการณเชียว
หรือ จริงๆ แลวก็ไมใช พระอาการของพระองคยงั คงดีอยูเชนเดิม คือเปนอาการของผูส ูง
วัยซึ่งก็เปนปกติวิสัยธรรมดาของสังขารมนุษย พระองคยังทรงออกพระภารกิจไดตามปกติ
เชนเดียวกับทุกๆ วัน ยังทรงออกพระกําลังกายทุกชวงเวลาเย็นเปนปกติ
ยังทรงสดับ
คํากราบทูลไดเปนอยางดีในทุกเรื่อง พระอาการบางโรคที่แถลงการณระบุวายังคงทรุดลง
เปนระยะๆ ก็ไมมพี ระอาการเชนนั้นแตประการใด
เรื่องนี้นาจะเปนการออกแถลงการณของคณะแพทยหลวง เสียมากกวาที่จะมาอาง
วาเปนแถลงการณของสํานักนายกรัฐมนตรี หรือวามีอะไรแอบแฝง ปจจุบันแพทยเจาของ

๒
ไขผูรับผิดชอบพระอาการของสมเด็จพระสังฆราช คือคณะแพทยหลวงในพระบาทสมเด็จ
เจาอยูหัวฯ
หากคณะแพทยหลวงเห็นวาพระองคทานจะไมปลอดภัยตอพระพลานามัย
และไมควรจะออกทรงพระภารกิจ หรือออกรับแขกที่มารอเขาเฝา ก็ควรจะเปนความเห็น
ของคณะแพทยหลวงมากกวาที่จะเปนความเห็นของฝายรัฐบาล
การแถลงอาการใดๆ
ของผูปวยตอสาธารณะชนถือเปนความลับตามหลัก
จรรยาบรรณแพทย และยังเปนความลับโดยสิทธิของสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะแพทยหลวงคณะนี้เปนคณะแพทยในสังกัดของสภากาชาดไทย
(โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ) ซึ่งมีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตอนุสนธิสัญญาระหวางประเทศ นครเจนีวา
สภากาชาดโลก ซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชาของรัฐบาลไทยแตประการใดเลย
ดังนั้นการออกแถลงการณพระอาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราช
จึงสราง
ความฉงนใจตอสังคมเปนอยางมาก
ซึ่งตางก็พากันตั้งขอสงสัยอยางกวางขวางวา
แถลงการณครั้งนี้นาจะมีอะไรที่แอบแฝงอยูเบื้องหลัง
ดังที่ไดทราบ
หลังจากออก
แถลงการณฉบับนั้นแลว ไดมกี ารออกพระราชกําหนดตามออกมาในทันที ซึ่งจะใชเปน
กฎหมายเรงดวนสําหรับรองรับการประชุมมหาเถรสมาคมในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗
แลวก็เปนไปตามความคาดหมาย การประชุมมหาเถรสมาคมในวันนั้นที่ประชุมไดมวี าระ
พิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
โดยอางอาการพระ
ประชวรตามแถลงการณของสํานักนายกฯ
แลวก็มีการพิจารณาคัดเลือกคณะผูป ฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามโผ
มี
สมเด็จพระราชาคณะ ๗ รูป เปนคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช และในทันทีกม็ ี
การออกขาววา
สมเด็จองคเดิมไดรับคัดเลือกเปนประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช ความเปนจริงแลวเรื่องการประชุมมหาเถรสมาคมที่สําคัญจะตองนํากราบทูล
ตอสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อทรงทราบและมีพระบัญชาในฐานะที่
พระองคยังทรงดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการมหาเถรสมาคม แตไมมผี ูใดนําเขา
กราบทูล!
ไมรูวาทานนายกฯจะมัวอุม ซากศพเนาๆ เอาไวทําไม
ณ. หนูแกว
ผูกํากับ
: อันนี้จากไทยรัฐ เขาบอกวา วอนหลวงตามหาบัวยุติปญหา
พระพิศาลธรรมพาที หรือพระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแกว มาแถลงการณออกขาว
เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจา ที่กระทรวงวัฒนธรรม กรณีความขัดแยงเกีย่ วกับการจัดตั้งผู

๓
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชวา ทุกฝายควรจะยุติการเคลื่อนไหวไดแลว โดยเฉพาะ
ศิษยานุศิษยของหลวงตามหาบัว เพราะสงผลกระทบตอพระปาที่ประชาชนสวนใหญมองวา
เปนพระที่สงบ ทั้งๆ ทีก่ อ นหนาที่เคยเรียกรองใหปฏิบัติตามกฎหมายตามหลักการขั้นตอน
แตพอรัฐบาลและคณะสงฆดําเนินการกลับไมยอมรับ อยางนี้ใชไมได
หลวงตา
: พวกเปรตหิวลาภ หิวยศ หิวอํานาจบาตรหลวง กอเรื่องนั้น
กอเรื่องนี้ หาความสงบไมไดคอื พวกนี้ แลวก็ไปบอกคนอืน่ วาใหยุติปญหา ตัวเองไมปด
ปาก แวๆ อยูอยางนัน้ ตลอด บายศ พวกนี้พวกบายศ เขาใจไหม กระหืดกระหอบ
ตะกละตะกลามกับยศกับลาภ ประสาลมปาก ธรรมพระพุทธเจาสอนลงในหัวใจมันไมฟง
มันไปหาเอาแตลมแตแลง นี่เรียกวาพวกบายศ บวชมาแทนที่จะหาอรรถหาธรรมไมสนใจ
นะพวกนี้ หาแตเรื่องยุแหยนั้นยุแหยนี้ ทําลายนั้นทําลายนี้ กอกวนมาตลอดเวลาคือพวกนี้
เอง ไมใชพวกไหน
พระปาทานมีเรื่องอะไร ทานไมไดมีอะไร พวกนี้ไปยุงทาน ลากทานออกมา มา
ชําระลางของสกปรกของพวกนี้แหละ มันยุงตลอดเวลา เอาเทานั้นละเราขี้เกียจพูด พอ พูด
กับพวกบายศ พูดตรงๆ อยางนี้แหละ พระพุทธเจาไมไดสอนใหเปนบายศ สอนใหเสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรม ไลเขาปาเขาเขา มันยังโดดออกมาหากระดูกหมูกระดูกวัว เอา
กระดูกหมูกระดูกวัวไปอวดธรรมพระพุทธเจาพวกนี้นะ มันไมอยูเปนสุขนะพวกนี้ หาเรื่อง
นั้นเรื่องนี้อยูตลอดเวลา พลิกเรื่องนั้น พลิกสันนี้ พลิกคมนั้น คมไหนก็คมมูตรคมคูถ มันก็
มีแตมูตรแตคูถเต็มตัวมัน จะเอาของวิเศษมาจากไหน
หมดแลวนะ มีเทานั้น เราขี้เกียจพูดจริง ๆ นะ แหม พวกนี้กวนมากจริง ๆ กวนทุก
แหงทุกหน เดือดรอนไปหมด หาความสงบสุขไมได มันจะเอาการทําลายคนอื่นเปนความ
ดิบความดี เคยมีไหมประเพณีมาตั้งแตดึกดําบรรพกาลไหนๆ ไปทําลายคนอื่นเพื่อเอา
ความดิบความดีใสตัวมันเคยมีที่ไหน ไมเคยมี นี้มีแตเรื่องทําลายเพื่อเอาความดีใสตัว
ความดีอยูทไี่ หนก็ไมรู ถาอยูที่การทําลาย อยางนั้นโลกนี้ก็กัดกันใหมันแหลกหมด ใหมันดี
ทั้งโลกเปนไรวะ เอาละพูดเทานั้นไมพูดมาก
มันแหยนั้นยุนี้นะ หลวงตาบัวอยากเปนสมเด็จสังฆราช ฟงซินะ ตัวหัวมันปนเปน
บาอยูนี้อยากเปนสมเด็จสังฆราชมันไมพูดเขาใจไหม
เรื่องเกิดอยูเดีย๋ วนี้ก็คือพวกนี้ละ
พวกตะกละตะกลามอยากเปนสมเด็จสังฆราช
แลวก็วาหลวงตาบัวอยากเปนสมเด็จ
สังฆราช ฟงซิ ยกสามโลกธาตุมาใหเราปดทีเดียวตกหาทวีปนูน สังฆราชคะแรดอะไร อะไร
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จะเลิศยิ่งกวาธรรม จากนั้นก็หายุแหยนะ หลวงตาบัวไมชอบมหานิกาย มันไปหาแหยนะ
หาเรื่องอยางนั้นเรื่องอยางนี้ใหกระทบกระเทือน
หลวงตาไมชอบมหานิกาย ก็มหานิกายเปนพอเปนแมของธรรมยุตมาแลวจะไปวา
ทานอะไร ตัวที่มันวามันปากบอน ปากเปราะ ปากสกปรก นีม่ ันหาแหยอยางนี้ละ
ธรรมยุต-มหานิกายทานก็อยูดวยกันมาตั้งแตไหนแตไร แตไอนี้มันเกิดมาไดสองสามวันนี้
มันมาหายุแหยแลว หลวงตาบัวอยากเปนสังฆราช หลวงตาบัวรังเกียจมหานิกาย ฟงซินะ
มันเคยมีที่ไหน มันหาแหยอยางนี้ละ พวกนี้อยูเปนสุขไมไดนะ ลําบากมากนะกับพวกเปรต
พวกผี ใหพร
ผูกํากับ
: เอาคําของนักการเมืองพรรคหนึ่ง ที่วาเอาดีใสตัวเอาชั่วให
เพื่อนนะครับ
หลวงตา
:
ก็พวกนี้แลวจะพวกไหน เอาดีมาใหตัว เอาชั่วไปใหเพื่อน ไอ
ดีมาใหตัวไมทราบวาอะไรดี พนออกมาก็มแี ตขี้ แตมูตรแตคูถ มันเอาดีมาจากไหน ในพุง
มันก็มีแตมตู รแตคูถ พนออกมาปากมันก็มีแตมตู รแตคูถ แลวเอาดีใสตัวอะไร ก็มีแตมูตร
คูถ อะไรดี เอาชั่วใหเพื่อน ทุเรศจริงๆ ใหพร
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz

