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โรคหัวใจ
กอนจังหัน
ออกพรรษาพระในวัดนี้ลากันไปเที่ยวเยอะ ถามองคไหนวาจะไปที่ไหนๆ ตอบ
ไดเหมาะสมๆ แตเวลาไปจะเปนยังไงไมรูนะ ถามวาจะไปทางไหนๆ ตอบวาจะไปทาง
นั้นๆ มีแตทางที่เหมาะสมๆ แตเวลาไปแลวจะเปนยังไง คือตอนลาไปเที่ยวนี้สําหรับ
พระวัดปาบานตาดนี้ ลาไปเที่ยวจะไปที่ไหนทางใด เราจะตองถามทุกรายเรื่องไปที่นั่น
ที่นี่ มีแตวาจะไปที่นั่นทีน่ ี่ เชน ภาคเหนือบาง ภาคกลางไปทางราชบุรีอะไรบาง มีแต
เหมาะๆ นะเวลาตอบ ถาทางสกลนครก็บอกไปทางถ้ําพระภูวัว มีแตเหมาะๆ พระวัดนี้
เวลาเราถามตอบอยางนีล้ ะ องคใดทีจ่ ะวาจะไปตลาดกลางบาน ตลาดเมืองใหญ ตลาด
กระดูกหมูกระดูกวัวชุมๆ ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไมมีนะวัดนี้ มีแตบอกไปที่เหมาะๆ
ที่เหมาะๆ นี้เปนที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญและตรัสรู บรรดาสาวกทั้งหลายทาน
อยูอยางนี้แหละ ที่จะเขามาในตลาดตเลไมมีสําหรับพระนะ ในคัมภีรไมปรากฏ ในวัดนี้
ถามดูก็ไมปรากฏ วาจะไปตลาดนั้นตลาดนี้ กระดูกหมูกระดูกวัวชุมๆ ไมมี แตเวลาไป
แลวเรากลัวจะเอาหลวงตาบัวไปเปนปลาเนาประกาศขายกิน เอาไปประดับตัวละซิ นี่มา
จากวัดปาบานตาดนะ กําลังฟตมาอยางเต็มที่ ลูกศิษยอาจารยมหาบัวรูไหม กําลังฟตมา
เต็มที่ ใครอยากใหทดลองเครื่องก็มา อาตมามาจากสํานักทานอาจารยมหาบัว จะไป
อยางนี้ละออกไป
ไมมีองคไหนพูด ความประพฤติโลเลดวยโลกามิสตางๆ ซึ่งเปนเหมือนมูตร
เหมือนคูถ เทียบกับธรรมพระพุทธเจาแลวเปนอยางนั้น ออกไปมันก็ไปหาเถลไถล
อยางนี้นะ อยางที่พระเราเปนบากันอยูทั่วประเทศไทย เปนบากับเรื่องอรรถเรื่องธรรม
เรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหนไมเห็นมี เปนบายศบาลาภบาอํานาจ นี่ละพวกกระดูกหมู
กระดูกวัว มันไปเสียอยางนี้ อันนี้ละที่มาทําลายศาสนาเวลานี้ ทําลายพวกเดียวกันซึ่งตั้ง
หนาตั้งตาตอมรรคผลนิพพาน ตั้งใจปฏิบัติดี มันมาเปนขาศึกตอทานเหลานี้แหละ เรา
จึงถาม ออกจากนี้ไปแลวจะไปไหนๆ ถามเรื่อยๆ นะ วาไปที่นั่นที่นี่ มีแตทดี่ ีๆ ทั้งนั้น
พระวัดเรานี้ไปอยูเรื่อยๆ นะ เวลานี้กําลังลาออกไปๆ เที่ยว สวนที่พระวัดอื่นมา
เรายังไมคอยไดยินเสียงวามาจากปาไหนเขาลูกไหน ยังไมเคยมี และออกมาจากตลาด
ใหญตลาดนอยตลาดกระดูกหมูตลาดกระดูกวัว ก็ยังไมมี แตเวลามันออกมันแหวกได
เร็วนะ พระเหลานี้จําใหดี การปฏิบัติไมใชเรื่องเล็กนอย สิ่งเหลานี้ที่ไหนก็มีไมอดไม
อยาก แตอรรถแตธรรมนั้นลําบากมากนะที่จะไดมาครองหัวใจ เรื่องธรรมที่ครองหัวใจ
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นี่เปนสถานที่ ดังพระพุทธเจาสอนไวแลว ทุกองคไดรับ รุกฺขมูลเสนาสนํ พระทุกองค
ทั่วประเทศไทยไดรับกันทั้งนั้น รับพระโอวาทขอนี้ คือเปนพระโอวาทที่เฉียบขาด
เด็ดขาด หลีกเลี่ยงไมไดเลย เปนพระโอวาทที่สําคัญ เพื่อพระผูบวชแลวจะไดรับมรรค
ผลนิพพานตามใจหวัง
รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย เปน
พระโอวาทเฉียบขาดของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ แปลวา
บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลคือรมไม ในปาในเขา ตามถ้ํา
เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ หรือที่แจงอัพโภกาสที่ไหนเปนที่เหมาะสม ไมเปนสถานที่
รบกวน เปนสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความพากเพียร ใหทานทั้งหลายพยายาม
อยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่เปนพระโอวาทของพระพุทธเจาทรง
ประทานใหเวลาบวชแลวใหมๆ
นอกจากพระที่แหวกแนวนั้นอาจจะไมรับก็ได เชน อุปชฌายก็เปนอุปชฌาย
แหวกแนว บวชแลวไมสอนกุลบุตรในขอนี้ ถาหลักธรรมดาแลวผิดมากทีเดียว แตผิด
เทาไรมันก็ไมกลัว อุปช ฌายหนาดานเปนไดนะ ไมสอนลูกศิษยลูกหา แตมันอาจจะสอน
ผูบวชอุปสมบทแลวใหไปอยูในตลาดนั้นตลาดนี้ ตรงนั้นกระดูกหมูชมุ ๆ กระดูกหมา
ชุม กระดูกวัวชุม ใหไปอยูในสถานที่เชนนั้น เปนสถานที่แมลงวันชุม เหมาะกันละ แลว
ใหไปกางกลดไวแถวนั้นและบําเพ็ญอยางแบบหลักครอกๆ อุตสาหบําเพ็ญอยางนั้นนะ
อยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด มันอาจจะเอาโอวาทแบบนี้เขาไปถา
เปนอุปชฌายหนาดาน
ถาอุปชฌายลูกศิษยตถาคตนี้จะสอนธรรมะดังที่วา นี่ คือ รุกฺขมูลเสนาสนํ อยาง
เด็ดขาดๆ เพราะเปนคําสอนที่เด็ดขาด เปนคําสอนที่เวนไมได ที่พระทัง้ หลายไปบวช
แลวจะไมไดยินไดฟง ทีนี้บวชมาแลวเปนพระแกขึ้น ไมทราบมันแกแบบไหน แกหมอก
แกแดดหรือแกกระดูกหมูกระดูกวัว แกเรื่องบาลาภบายศบาสรรเสริญ อยางนี้ก็ไม
ทราบ หรือมันแกแบบไหน ถามันแกแบบนั้นแลว ยังไงมันก็ไมเอาละโอวาทอันนี้มา
สอนโลก มันจะเอาแตโอวาทกลางตลาดตเลนั้นมาสอนโลก ตัวมันเองก็สกปรก
มอมแมมพอแลว เอาผาเหลืองพระพุทธเจามาครอบไวเปนเครื่องประดับตัว แตภายใน
เปนสวมเปนถานไปหมด ถาเปนอยางนี้แลว โอวาทขอนี้แมเปนอุปชฌายแลวก็ไมสอน
ใคร สอนตนเองก็จะไมสอน สอนอยางที่วานี่
ทานทั้งหลายที่บวชมาหัวโลนๆ นั่งอยูดวยกันนี้ไดยินแลวยัง โอวาทขอนี้ที่เรา
นํามา ไอเราหัวโลนๆ เราก็สอนอยางนี้ ผูที่ฟงฟงอยางไรบาง ใหตั้งใจปฏิบัติ หรือวาดุ
วาดา ดุดาอะไร ความสกปรกมันเต็มหัวใจทุกคน นี่กําลังชําระลางสิ่งสกปรกนี้ดวย

๓
อรรถดวยธรรมนะ ใหพากันจําเอา พูดออกมาไมไดกิเลสมันดอดรับๆ ปดออกๆ ใหมี
แตมูตรแตคูถเต็มเนื้อเต็มตัว คําสอนพระพุทธเจา ธรรมพระพุทธเจาจะไมมีในโลกนี้
เวลานี้ มีแตพวกกิเลสตัณหาเต็มบานเต็มเมือง ไปที่ไหนเต็มดวยอันนี้แหละ จําใหดีนะ
พระเรา ใหพร
หลังจังหัน
หนองหาน บานศาลา เราก็เคยไปเทศน ดูจะเปนสรางวัดใหม พื้นที่ราบเรียบ
เปนปาเหมาะสม เราไปเทศนที่บริเวณวัดนั้น จึงเห็นสถานที่เหมาะสม เขาถวายอะไร
(ถวายน้ําตาล ๕๐ กิโล น้ําปลา ๖ ลัง มามา ๕ กลองครับ) ...สําหรับโรคหัวใจเราเคย
แลวเคยเปน เผาศพทานอาจารยกงมา วัดดอยธรรมเจดีย นั่นละไปเปนอยูที่นั่น ป
๒๕๐๖ วัดดอยธรรมเจดียแตกอนพระไมไดมากเหมือนทุกวันนี้ พระเปนพัน ประชาชน
เต็ม เราเทศนหนักไปทางพระ เพราะพระที่มานี้มีแตพระกรรมฐานทั้งนั้น เราก็เทศน
หนักไปทางพระ เทศนกําลังเรงเครื่องนะ ธรรมะหมุนติ้วๆ กึ๊กทีเดียวเลย เลย
เหมือนกับตายไปแลว แตมีรูสึกอยูมนั อะไรเราก็บอกไมถูก
เทศนกําลังเรงๆๆ กึ๊กทีเดียวเลย เหมือนวาตาย แตความรูสึกยังมีในใจ เอะ
ทําไมจึงเปนอยางนี้ นั่นละเปนครั้งแรก เจาของไมรูวาเปนโรคอะไร คือธรรมะที่กําลัง
เทศน พลังของธรรมออกพุงๆๆ มันกระแทกเขาไปภายในหัวใจ มันเปนอยางรุนแรง
กึ๊กทีเดียวเลย กําลังเทศนๆ หยุดกึ๊กเลย คนเต็มภูเขาก็คงจะงงกัน พระเต็มภูเขา
ประชาชนก็เหมือนกันเต็ม หยุดกึ๊กเลย ตอนนั้นมันเหมือนกับตายนะ นั่งอยูนั้นละ
เหมือนกับตาย แตมันมีความรูสึกอยูในตัว ความรูสึกนี่ละที่วาไมตาย อาการตางๆ มัน
หยุดทํางานหมดเลย ประมาณสักสิบนาทีของเลนเมื่อไร ที่วาตายไประยะนั้น เรียกวา
สลบไปก็ได แตความรูมันไมเปลี่ยนแปลง เหลานี้ไมทํางานเลย หมดเลย
ทีนี้พอมันคลี่คลายออกมา ก็คิด เอ ทําไมเราเปนอยางนี้นา นึกเจาของ มัน
เหมือนตายหมดเหลานี้ แตมันคิดไดอยู อะไรๆ กระดุกกระดิกไมไดเลย รางกายตาย
หมด นั่นเปนครั้งแรกโรคหัวใจ ทีนี้พอมันคลีค่ ลายออกมาๆ พอกระดิกพลิกแพลง
อะไรได ก็ลองกระดิกทุกสิ่งทุกอยางทดลองไดแลวลงธรรมาสนไปเลย กําลังเทศน
พุงๆๆ ลงธรรมาสนไปเลย ตั้งแตบัดนั้นมาเลยเปนคนใหมพระใหม หยุดเทศนเลย
หยุดกึ๊ก รับแขกไมไดเลย เปนแรงมากทีเดียว เราเปนเองจึงชัดเจน เรื่องของเราเปน
เปนอยูบนธรรมาสน
ตั้งแตวันนั้นมา จําไดวา ป ๒๕๐๖ เผาศพทานอาจารยกงมา ป ๐๖-๑๐ สี่หาปนี้
รับแขกรับใครไมไดเลย ตองอยูคนเดียว พูดก็เหนื่อย พอพูดออกมานี้เหนื่อยทันทีเลย
พูดไมได จนกระทั่ง ๒๕๑๒ มีพดู ไดบางเล็กนอย ๒๕๑๔-๒๕๑๕ คอยคลี่คลายออก
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หนอย ไปถึง ๒๕๒๐ พอเทศนไดพอประมาณตามที่เทศนสอนคุณเพาฯ ไดหนังสือสอง
เลม ศาสนาอยูที่ไหน กับธรรมชุดเตรียมพรอม เทศนติดกันทุกคืนแตเทศนเรียบๆ นะ
เทศนหนักกวานั้นไมได นี่ละเริ่มเทศนได จากนั้นมาก็เรื่อยๆ เราจึงไดเห็นโทษของมัน
โรคหัวใจ สําหรับเราโลกเขาตองวาสลบไป แตความรูของเราไมไดเปลี่ยนแปลง อาการ
เหลานี้เปนเหมือนคนตาย ถึง ๒๕๒๐ ก็เริ่มเทศนเรื่อยมา เทศนไประวังไปเรื่อย
ตองระวังนะตอนนั้นยังอยูในเกณฑระวัง ไปหาหลบซอนทางจังหวัดชลฯ ไปอยู
ในสวนมะพราวเขาเขตพัทยา แตอยูลึกๆ อยูในสวนมะพราวเขา ไปอยูโนนคนก็มาเยอะ
นะ เราก็บอกเลยเราเทศนอะไรไมได นี่เรามาหลบซอนตัวอยูหาความสะดวกสบาย
ตางหาก คนกรุงเทพแหละไปจังหัน เต็มหมดตอนเชาแตเราไมเทศนไมพูด พอเสร็จ
แลวก็บอกใหกลับเลย
ที่พูดนี้พดู ถึงเรื่องโรคหัวใจรุนแรง เกิดกับเราเอง ทางโลกเขาก็ตองวาสลบไป
แตเรานี้เรียกวาตายไป ยังเหลือแตความรู ความรูไมไดเปลี่ยนแปลง สติสตังอะไรไม
เปลี่ยนแปลง ตั้งแตนั้นมาถึง ๒๕๒๐ เราก็เริ่มเทศนเรื่อยๆ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ โรค
เลยคอยเบาไปๆ ทุกวันนี้ยังมีอยูนะเปนแตเพียงวาไมคอยแสดงงายๆ ถาหนักเขาไป
มันก็ยิบแย็บ พอมันยิบแย็บหยุดทันทีนะ เทศนหยุดเลย พอยิบแย็บถาฝนแลวขึ้นเลย
ทุกวันนี้ก็เปน หยุดไปตัง้ แต ๒๕๐๖ ก็สิบกวาป ๒๕๒๐ เริ่มเทศน หยุดไป ๑๓-๑๔ ป
ไมไดเทศน จากนั้นไปเทศนเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี้ มันสงบของมันนะไมไดหาย มีอยู
อยางลึกๆ วันนี้ไมเทศนอะไรละ เทศนมากตอมากแลว พักเครื่องบางเถอะ เหนื่อย
ผูกํากับ ณ.หนูแกว สองวันเลยครับ วันอังคารกับวันพุธ
จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคาร หัวขอเรื่องวา
จับโกหกแถลงการณ
การออกแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแตงตัง้ คณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช แตเดิมก็ยังไมมใี ครทราบวาเปนความคิดของใคร และแลวเพียง
ขามวัน “คุณวิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ผูเกี่ยวของกับการแตงตั้งผูป ฏิบัติหนาที่ฯ
และคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชโดยตรงก็ออกมายอมรับ วาเปนผูคิดออก
แถลงการณฉบับนี้เอง
เมื่อเปนดังนี้ “คุณวิษณุ” ก็ตองมีหนาที่คอยรับฟงความเห็นของมหาชน
ทั้งหลายบางวาเขาคิดกันอยางไรตอการมาออกแถลงการณฉบับนี้ และใครก็ตามอยา
โยนเรื่องนี้ไปที่ “หลวงตาพระมหาบัว” เปนอันขาด เพราะเรื่องนี้หลวงตาทานไมได
นํามาเปนประเด็นเทศนนานเกือบปมาแลว ซึ่งกัณฑเทศนของหลวงตาทุกกัณฑจะถูก
บันทึกเทปโทรทัศนไวตลอด

๕
สามารถพิสูจนได
พิสูจนไดวา หลวงตาทานไมเคยเทศนพาดพิงไปถึงเรื่องการแตงตั้งคณะผูป ฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชอีกเลย นับตั้งแตมีหนังสือตอบจากสํานักพระราชวังมาถึงวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาทราบความทั้งหมดแลว
เมื่อ “คุณวิษณุ” ชงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็ควรตองรับฟงเสียงของมหาชนบาง เสียง
ของมหาชนนั้นเขาวิพากษวิจารณกันวาเปนเรื่อง “โกหก” หลอกลวง บิดเบือน และผิด
ไปจากความเปนจริง โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 ประชาชนหลายจังหวัดจากภาค
อีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ จํานวนกวา 1 หมื่นคนที่แหกันเขาลงชื่อมอบอํานาจ
เปนโจทกยื่นฟองคดี “คุณวิษณุ” ฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล ตางก็ไดรับเอกสาร “เปดหลักฐานจับโกหก
แถลงการณสํานักนายกฯ แอบอางสมเด็จพระสังฆราช” ดวยกันทุกคน
ใบแทรกของเอกสารฉบับนั้น เปนสําเนาหนังสือบันทึกขอราชการ ขอรับพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช ที่ พศ. 0006/3 วันที่ 15 มกราคม 2547 ออกโดย สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ดวยเอกสารทางราชการฉบับนี้เองทําใหประชาชนทั้งหมดเชื่อ
โดยสนิทใจวา แถลงการณของสํานักนายกฯ เปนการโกหกโดยสิ้นเชิง
ที่วาโกหกก็เนื่องจากในแถลงการณฉบับนั้นมีขอความเนนวา “ 3.เดิมทีมหาเถร
สมาคมไดมมี ติเห็นควรใหแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่ง เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งก็ไดทรงมีพระบัญชาวา “ทราบและเห็นชอบ” เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2547 ตอมาการแตงตั้งนั้นไดสิ้นสุดลงเพราะครบระยะเวลาที่กําหนด....”
ตรงนี้แหละครับที่ “โกหกชัดที่สุด” โกหกประชาชนแบบจับไดคาหนังคาเขาเลย
ทีเดียว เรื่องนี้ “ณ. หนูแกว” ขอยืนยันวา การนําหนังสือบันทึกขอราชการฉบับนั้นไปให
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ลงพระนาม เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 47 ไดมีการ
บันทึกเทปโทรทัศนเอาไวดวย ทุกอิริยาบถของผูที่นําหนังสือไปขืนพระทัยใหพระองค
ทานลงพระนาม โดยที่พระองคทานไมยินยอม ก็ไดปรากฏภาพและเสียงที่ชัดเจนอยูใ น
การบันทึกเทปนั้นแลวทั้งหมด
พระเทพสารเวที พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ไดพูดจาขอรองผูท ี่ขืน
พระทัยในทํานองวา “วันนี้พระองคทานยังเซ็นไมได ขอรับหนังสือไวกับอาตมากอน
เมื่อพระองคทานแจมใสขึ้นอาตมาจะนําใหพระองคทานเซ็นเองแลวคอยมารับ”
ผูที่เปนหัวหนาทีมในวันนั้นไดใชวาจาคอนขางจะแข็งกราววา “ตองเซ็นวันนี้
เดี๋ยวนี้ ถาเซ็นไมไดก็ใหรใู นวันนี้ไปเลย”

๖
ดวยคําพูดทีส่ อถึงการขมขูบังคับนี้เอง จึงทําใหพระองคทานขีดฆาคําวา “สด.”
ที่พระองคทา นจรดปากกาเซ็นไปกอนทิ้ง (ดังภาพที่เห็น) จากนั้นพระองคทานก็นงิ่ ไม
ยอมแสดงพระกิริยาใดๆ ออกมาอีกเลย ในเวลาตอมาพระเทพสารเวทีจึงเขียนบันทึก
ตอไปวา “เจริญพร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอใหดําเนินการ
ตอไป ขออํานวยพร” พระเทพสารเวที 26 ม.ค.47
ถาจะถามวา “ณ. หนูแกว” ไปเห็นเหตุการณนั้นทั้งหมดหรือ ขอปฏิเสธวาไม
เห็น แตกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปตางก็เห็นพรอมๆ กันทั้งหมด เพราะเทป
โทรทัศนนั้นไดถกู นําไปเปดใหไดชมจะจะ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม
“เห็นไหมครับๆ พระองคทานทรงงานไมไดแลว ลงนามอะไรก็ไมไดแลว” ชาย
หัวเกรียนคนหนึ่งกลาวเยาะเยยถากถางตอที่ประชุมมหาเถรสมาคม
จะกลานําเทปโทรทัศนนั้นมาฉายใหประชาชนทั้งประเทศไดชม
“คุณวิษณุ”
พรอมๆ กันทางหนาจอโทรทัศน ไหมครับ ??
ณ. หนูแกว
ตอไปเปน วิจารณธรรม วันพุธ ครับ
ประเด็นมาจากแถลงการณ
ทานผูชมผูมใี จเปนธรรมทั้งหลายครับ แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ประกาศแถลงการณทางสื่อของ
รัฐบาล เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 มีขอความตอนหนึ่งวา
“...ตอมาไดมีการแกไขกฎหมายคณะสงฆ มหาเถรสมาคมจึงอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 มหาเถร
สมาคมมีมติเปนเอกฉันทในการประชุมลับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ใหแตงตัง้ ผู
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเปนคณะบุคคลเพื่อแบงเบาภาระ และเพื่อเปน
การรักษาพระเกียรติอีกสถานหนึ่งดวย มิใหผูใดนําพระลิขิต พระนาม หรือพระดํารัสไป
แอบอางจนเกิดความเสื่อมเสียตอพระเกียรติยศ ดังที่เคยมีผกู ระทํามาแลวและกําลังอยู
ระหวางการดําเนินคดี คณะผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ประกอบดวยพระราชาคณะ รวม 7
รูป จากพระอาราม 7 วัด โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ ในฐานะมีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ทําหนาที่ประธาน ซึ่งเรื่องนี้เปนการพิจารณาของคณะสงฆโดยแท รัฐบาล
มิไดเปนผูเสนอแตอยางใด....”
เมื่อพิจารณาขอความตามแถลงการณฉบับนี้แลว ก็จะเห็นความผิดปรกติใน
แถลงการณคือ สาเหตุที่จําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

๗
เพราะ เพื่อรักษาพระเกียรติ ปองกันมิใหผูใดนําพระลิขิตไปแอบอางจนเกิดความเสื่อม
เสียตอพระเกียรติดังที่เคยมีผูกระทํามาแลว และกําลังอยูระหวางการดําเนินคดี
ใครเลาครับที่แอบอางพระลิขิตและกําลังถูกดําเนินคดี ?
ทานผูชมคงนึกออกวา กอนที่จะมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
(ไมใชปฏิบัตห
ิ นาที่แทนเพราะไมมีคําวาแทน) ที่ลงนามแตงตั้งโดย “นายวิษณุ เครือ
งาม” รองนายกรัฐมนตรี กอนหนานั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก
ทรงมีพระบัญชาใหทานเจาคุณชั้นราชรูปหนึ่งดํารงตําแหนงเปน
กรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงที่วาง ในพระบัญชานั้นสมเด็จพระสังฆราช ทรง
ลงพระนามไวอยางชัดเจน
ทานเจาคุณรูปนี้แหละครับที่ถูกกลุม ปลนพระอํานาจสั่งใหดําเนินคดี !
สมเด็จพระสังฆราช
ทรงมีพระบัญชาแตงตั้งทานเจาคุณรูปนั้นโดยชอบดวย
กฎหมาย (ดูไดจาก พรบ.คณะสงฆ ฉบับปจจุบัน) และพระธรรมวินัย แตไมถูกตอง
เกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติ เนื่องจากการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมที่ผานมาจะตอง
เปนพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปเทานั้น ต่ํากวาชั้นธรรมยังไมเคยมี ประกอบกับทาน
เจาคุณชั้นราชที่ไดรับพระบัญชาแตงตั้งรูปนี้ เปนพระอุปฏฐากรับใชใกลชิดกับสมเด็จ
พระสังฆราช เปนที่ไววางพระทัยรูปหนึ่ง ดังนั้นพระเถระชั้นใหญจึงเห็นวาไมสมควรจะ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการมหาเถรสมาคม จึงมีการพูดคุยกันภายในตางๆ นานา
เพื่อใหทานเจาคุณชั้นราชรูปนั้น ยินยอมที่จะไมรับตําแหนงกรรมการมหาเถรสมาคม
แลวตอมาทานเจาคุณชั้นราชรูปนั้นก็ใหความยินยอม
เรียกวายินยอมแตโดยดี
พระบัญชาฉบับนั้น เปนฉบับจริง เปนลายพระหัตถจริงๆ ของสมเด็จ
พระสังฆราช เพราะไดมีการพิสูจนกันแลวในที่ประชุมมหาเถรสมาคม กรรมการมหา
เถรทุกรูปยอมรับวาเปนลายพระหัตถจริง แตถาจะถามวาสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระ
ประสงคดังพระบัญชาจริงหรือไม เรื่องนี้ไดมกี ารถกเถียงในที่ประชุมมหาเถรสมาคมวา
ควรนําขึ้นกราบทูลถามตรงๆ ตอสมเด็จพระสังฆราช กรรมการอีกหลายรูปก็ขัดขึ้นวา
หากพระองครับวาเปนพระประสงคจริงๆ ละจะวาอยางไร หากไมสนองตามพระ
ประสงคก็เทากับกระทําขัดตอพระบัญชา อาจมีโทษทั้งทางกฎหมายและพระธรรมวินัย
นี่แหละคือที่มาของขออาง
เพื่อใหมีการแตงตั้งผูป ฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช และคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชในเวลาตอมา และแถลงการณ
สํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ก็นําความนี้มาเปนขออาง วากําลังดําเนินคดีเรื่องการแอบ
อางพระลิขิต

๘
ชางนาสงสารตํารวจไทยเสียเหลือเกิน กับอีแคความผิดแอบอางพระลิขิต กับอี
แคการดําเนินคดีกับพระภิกษุเพียงรูปหนึ่ง ปนสํานวนคดีกันมาเกือบจะครบ 3 ปเขานี่
แลว คดีก็ยังปลอยใหคาราคาซัง ไมสามารถสรุปสํานวนสั่งขึ้นฟองศาลได
ทานผูชมที่เคารพครับ การปนคดีที่ไมมีมูลมันจึงไมสามารถสรุปสํานวนคดีได
ถึงจะสงขึ้นไปถึงอัยการก็ไมมีน้ําหนักพอที่จะสัง่ ฟองศาล
ใครก็ไมรูริยําจริง ดันจับพระเอามาเปนแพะบูชายันต !!
ณ. หนูแกว
หลวงตา เขามียังไงบาง ที่หยิบออกมาพูดเอาเฉพาะเนื้อความๆ
ผูกํากับ เหตุที่มีการแตงตั้งคณะผูป ฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ก็วา
เปนการปองกันพระเกียรติยศของพระองคทาน สมเด็จพระสังฆราชนะฮะ เพราะวามี
การแตงตั้งทานเจาคุณชั้นราชมาเปนกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งอันนัน้ พิสูจนแลววา
เปนลายพระหัตถของสมเด็จพระสังฆราชจริง แตวาไมถูกตองเกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติ
แลวก็คงไมถกู ใจในกรรมการมหาเถรสมาคมหลายๆ องค ก็เลยมีการวาสมควรจะ
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมา แลวก็การดําเนินการโดยการ
มีพระเอกพระรองตามเนื้อเรื่องนะฮะ วิษณุเปนพระเอก ไอเจาหัวเกรียนนั่นที่วาอุดม
เจริญ
หลวงตา ฟงๆ ไอวาพระเอกนี้มันมีสองแงนะ พระเอกที่เขาวาหนึ่งไมมีสอง เขา
ยกยอกันใหเปนพระเอก อันหนึ่งพระเอกมีนัยนตาขางเดียว ถาตาขางนี้บอดแลวเสร็จ
เลยพระเอกผูนั้นไมมีเขาใจหรือ ก็เทานั้นตลก พระเอก วาเอกๆ ก็จะวาดีรึ เอกตาขาง
เดียวนี้ กับพระเอกนี้ เอกแบบนี้ดี เอกแบบนี้ใครอยากเอกวะ ถาบอดอีกแลวเสร็จเลย
(ก็เอกอยางหลวงตาวาละครับ เอกอยางหลวงตาวาละครับ ตอนนี้ก็ใกลบอดแลวครับ)
มีนัยนตาขางเดียวใชไหม ตองอยางนั้น มันใกลจะบอดแลวใชไหม มีนัยนตาขางเดียว
ใครอยากเปนพระเอกอยางนั้นไหม เอาละพอ เรื่องเหลานี้ก็เคยพูดกันมาแลว พูดกัน
มาแหลกเหลวหมดแลว แตพวกหนาดานก็ดานมาตลอดจะใหวาไง พระทานประชุมกัน
แงใดมุมใด ทานเอาแตเนื้อเรื่องที่ถกู ตองแมนยํามาพูดทั้งนั้นมันไมยอมฟง มีแตบึกบึน
ดวยความหนาดานทั้งนั้นๆ เลย จึงนาอิดหนาระอาใจ
ผูกํากับ ขอประทานกราบเรียนนะครับ ที่ ณ หนูแกวเขาบอกวา เขาเขียนในนี้
นะฮะ เขาบอกคุณวิษณุจะกลานําเทปโทรทัศนนั้นมาฉายใหประชาชนทั้งประเทศไดชม
พรอมๆ กันทางหนาโทรทัศนไหมครับ เทปโทรทัศนที่มีชายหัวเกรียนเขาไปขมขูข มขืน
พระทัยสมเด็จพระสังฆราชใหลงพระนามละครับ เขาพูดมาในคอลัมนนี้ครับ เพราะวา
ผมเคยอานเจอการสัมภาษณของคุณวิษณุวา เขาพรอมที่จะออกโทรทัศนวาจะชี้แจง

๙
ตางๆ (เขาพรอมเฉยๆ แตเขาไมออกเขาใจไหม มีแตพรอมเฉยๆ แตไมออก ก็วางั้น
ซิ) นึกวาเขาพูดจริงทําจริงลูกผูชาย (ใครลูกผูชาย) ก็วิษณุนี่ละครับเขาใหขาวฮะ นึกวา
พูดจริงทําจริง
หลวงตา หลวงตาบัวที่ฟงอยูนกี้ ็ลูกผูชายเปดหําใหดูเดี๋ยวก็ได เอาจริงๆ นะ มัน
ตองอยางนั้นมันจึงถึงกัน แลวนี่จะวาเปนอะไรเอาพยานมาซิ เอาวิษณุมาเปดหําออกมา
ทางนี้ก็จะเปดหํารับกันเขาใจไหม มันตองถึงกันอยางนั้นซิ สนุกไหม (เดี๋ยวเขาก็ไมรู
เรื่องอีก ยังงี้เดี๋ยว หลวงตาเอาน้ําหนักเขาเปนหลักเปนเกณฑ เดี๋ยวเขาก็ไมรูเรื่อง แต
เดี๋ยวเขาก็หาวาหลวงตาพูดหยาบอีก) ก็อยางนั้นละ ไมอยางงั้นจะเรียกวามันเอก
ตาเดียวหรือ มันตองอยางนั้นจึงเรียกวาเอกตาขางเดียว เราพูดอยางนี้กอ็ ยางที่วา เรา
ไมเคยวาหยาบโลนอะไร อันนี้เอาความจริงเอาน้ําหนักยันกันเขาใจไหม จะวาใหสม
ลูกผูชาย ทางนี้เปนลูกใคร เปดหําออกดูนี่ชายหรือหญิงนั่นเขาใจไหม เอาความจริงใส
กันตางหากไมไดเอาความหยาบโลนมา เขาใจหรือที่พูด ไอพวกเปรตพวกมันสกปรก
มันก็ดึงเขาหาสวมหาถานตลอด ตําหนิชําระลางเทาไรมันไมยอมรับ แลวมีอะไรอีก
เทานี้ละพอ นี่เขาก็เห็นแลว ออกทางโทรทัศนแลว มันเลวมาตลอดจะวาไง
คําวามหาเถรสมาคมนี้สังคมของทานผูดี คือทรงศีลทรงธรรมทานบอกทานปด
แลวนี่ ฟงซิ ทานไมยอมรับ สังคมนี้เวลานี้กลายเปนสังคมมหาโจรไปแลว ทานไมใช
มหาโจรทานจะรับมายังไง สั่งมาทานก็ไมปฏิบัตติ าม ก็ใหเขาเปนพวกมหาโจรเขาสั่งเขา
เองซิ พวกทรงศีลทรงธรรมไมเลนดวย ก็เทานั้นก็พูดแลวมิใชเหรอ เรายืนยันอยางนี้ละ
ตัวพิษตัวภัยมันมาอยูในมหาเถรสมาคม แลวจะไวใจไดยังไง เมื่อไวใจไมไดจะยอมรับ
กันหาอะไร นั่น พูดมีเหตุมีผลซิ เอาละเทานั้นละพออันนี้นะ แลวมีอะไรอีกละ จะใหพดู
อะไร หรือถึงขนาดจะตองใหเปดหําดูจริงๆ เหรอเดี๋ยวนี้ ก็ทางโนนเขายังไมเปดเราจะ
เปดยังไงใชไหม ตองใหเขาเปดออกมาเสียกอนซิ เราถึงจะเปดรับกัน ก็เทานั้นเองจะให
วา
(มีนิดเดียว มีขอสงสัยนิดๆ ทีค่ ุณสนธิเขามาบอกใหประชาชนทราบวาปนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทอดกฐินวัดบวรฯ วัดสุทัศนฯ วัดเทพฯ วัดอะไรตางๆ
นะฮะ ยกเวนวัดสระเกศ ก็เลยสงสัยวาวัดสระเกศสูงไปทานไมอยากขึ้นหรือไงก็เลยไม
ไป) อันนี้เราไมทราบ แตวัดปาหลวงตาบัวนี้ ทานทรงสงผาไตรจีวรมาถวายวัดนี้ จะสูง
หรือต่ําไมทราบ แตทานก็มา เราก็บอกวามาใชไหม นี่เหมือนวาเปดหําออกดูละ จริง
ไหมนี่ลูกผูชายไมวางั้นเขาใจไหม เออ ก็เทานั้นเอง อูย พูดตลกๆ ไปไดนะนี่มันไมมี
อะไร วาอะไรวาไดทั้งนั้น แตโลกมันเปนบากันนะ ที่พูดอยางนี้โลกเปนบาขยี้ขยํา เรา
เฉยไปเลยหายเงียบไมมีอะไร ก็เทานั้นเอง

๑๐
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
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