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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
ใหดูความจอมปลอมในหัวใจ 

 
กอนจังหัน 

 เร่ืองวิทยุเราเวลานี้กวางขวางมาก ไปอยางรวดเร็ว วิทยุตั้งที่นั่นที่นี่ รวดเร็วนะ 
กระจายไปหมด ดูเหมือนจะเปนทุกภาคไปแลวมัง ภาคกลางกับภาคอีสานมาก ภาคไหนก็
มีเหมือนกันๆ กําลังมีขึน้เรื่อยๆ นี่เร่ืองกระแสของธรรม เมือ่เขาสูใจทําใหจิตใจเยือกเย็น 
ยิ้มแยมแจมใสขึ้นมา เหมือนกับวาน้ํารด ตนไมซึ่งกําลังเห่ียวแหงรอฟารอฝน พอไดรับน้ํา
ก็ชุมเย็นขึ้นมา บรรดาสิ่งเพาะปลูกทัง้หลายสดเขียวงดงาม จิตใจของเราเมื่อมอีรรถมีธรรม
รดลงอยูเสมอก็ชุมเย็น เพราะแดดคือกิเลสมันแผดมันเผาตลอดเวลา หัวใจหาเวลายิ้มแยม
แจมใสไมไดนะ   
 พี่นองทัง้หลายฟงใหถึงใจนะฟงธรรม การพูดทัง้น้ีเราถอดออกมาจากหัวใจพูดโดย
การพิจารณาเรียบรอยแลวคอยพูด ไมไดมาโกหกพี่นองทัง้หลายนะ เราทุมทุกอยางสําหรับ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรียกวาโลกทั่วๆ ไป เพื่อเปนประโยชนเทานั้น สําหรับเราเรา
พูดจริงๆ ดงัที่ทานทั้งหลายทราบแลว เราพอทุกอยางแลว เราไมเอาอะไรทั้งน้ัน ที่ดีดที่ดิ้น
อยูทุกวันนี้ ดีดดิ้นเพื่อประโยชนแกโลกน้ันเอง ขอใหทุกๆ ทานไดดูใจตัวเอง ตามที่ธรรมะ
ทานชี้บอก วามันเดือดรอนเพราะอะไร มันมีความสุขสดชื่นบางไหม หรือมีตั้งแตฟนแตไฟ 
มองดูหัวใจดวงใดก็มีแตไฟเผา เผาอยูตลอดเวลา  แตมันก็ทนอยูอยางน้ัน เพราะเชื่อกิเลส 
เลยไมรูวากิเลสคือฟนคือไฟมันเผาไหมอยูตลอดเวลา  
 ใหเอาน้ําเขาไปรด เอาธรรมจับดูแลวมันก็รู พระพุทธเจาทานบอกวาภพฺเพภพฺพา 
วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกทั้งหลายมันเปนยังไง แลวทรงแนะนําส่ังสอน รดน้ําไป
เร่ือยๆ นี่ก็เอาธรรมอันเดียวกันมาสอนพี่นองทั้งหลาย เราสงสารจริงๆ นะ สงสารอยางถึง
ใจ เพราะฉะนั้นเราจึงสอนเต็มเม็ดเตม็หนวยทุกส่ิงทุกอยาง เพื่อใหพี่นองทั้งหลายไดมองดู
หัวใจตัวเอง ซึ่งกําลังถกูไฟกิเลสตัณหามันเผาผลาญตลอดเวลา ไมใหตายแตใหทรมาน
ตลอดมา ใหเอาธรรมเขาไป เอาคุณงามความดี จิตตภาวนาเปนสําคัญ เปนน้ําที่สําคัญมาก 
ใหชะลางเขาไปในใจที่กําลังแสดงเปลวอยู น้ําคือภาวนาดับลงไปที่นั่น แลวใจจะสงบๆ พอ
สงบแลวความเย็นจะปรากฏขึ้นมาในใจนะ  
 นี่ไดอุตสาหพยายามเต็มกําลังแลว หมดความสามารถสําหรับเราที่ชวยพี่นองชาว
ไทยเรา โดยไมหวังอะไรทั้งนั้นแหละ แมเม็ดหนิเม็ดทรายเราพูดตรงๆ เราไมมีเราไมหวัง 
มีแตทําประโยชนใหโลกไดรับทั่วถึงกนั ตามกําลังความสามารถของตน เพราะฉะนั้นจึง
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ขอใหมองดูใจตัวเองทุกคนๆ ทุกคนนี้มีหัวใจ หัวใจนี้เปนฟนเปนไฟอยูตลอดเวลา กาย
ของเราสงบแตใจมันไมสงบ ไฟเผาอยูนั้น กิเลสตัณหา ดวยอารมณตางๆ หากมีทกุคนๆ 
ในหัวใจนั้นแหละ รางกายมันสงบแตใจมันไมสงบ มันดีดมนัดิ้นหาฟนหาไฟ เพราะกิเลส
ตัณหาฉุดลากไปใหดีดใหดิ้น เอาน้ําดับไฟๆๆ สงบนะ  
 วันนี้เทศนตอนเชากอนที่จะพูดนีก้็เกี่ยวกับเรื่องทาง ๔ จังหวัดเขามาเมื่อคืนนี้  เขา
อยากมาฟงเทศน นูนมาจากอางทอง อยุธยา สระบุรี ลพบุรี มาเมื่อวาน เขาก็อุตสาหมา ได
ยินเสียงวิทยุนั้นละ ตามวิทยุมา แลวหัวหนาเขาที่จะทําวิทยุเขาก็มาดวยกัน จึงมากัน
มากมายเราก็ตั้งใจสงเคราะหเมื่อวาน เทศนทั้งไอทั้งจาม เวลาไอจามเอาไอจามเสียกอน 
พอหยุดไอจามเทศนอีกตลอดจบ ได ๕๔ นาที นับวาไดเทศนมากอยู ไอตลอดจาม
ตลอดเวลา ทนเอานะ ทีนี้ใหพร  
 ๗ โมงกวาแลว กวาก็กวาเถอะไอมืดกับแจงมันมมีาตั้งกัปตั้งกัลป ความดี-ความชั่ว
มันอยูกับเรา ใหดูตัวเราก็แลวกัน เอาละใหพร 
  

 หลังจังหัน 
เวลาทําบุญใหทานแผสวนกุศลถึงสัตวทั่วแดนโลกธาตุนี้ ไดนิมนตพระวัดนั้นวัดนี้

มาทําบุญอุทิศสวนกุศล ถวายไทยทานใหตามวัดตางๆ อะไรเมื่อถวายทานไปแลว อะไรที่
ควรทานจัดของทานเอง ทําอยางน้ันทุกป  

วันที่เผาศพทานปญญาก็เหมือนกัน นิมนตพระวัดตางๆ มาเลยละ เฉพาะอยางยิ่ง
วัดนานาชาติมามาก มาเผาศพทานปญญา เราจัดเองหมด ส่ังหมดเลย 

วันนี้พูดถึงเร่ืองสัตวโลกที่จําเปนจะพึ่งบุญของพี่นองทัง้หลาย สัตวโลกที่จําเปนมาก 
พวกเปรต เปรตไมใชนอยๆ เพราะสัตวโลกชอบทําแตบาปๆ ตายแลวอยางนอยกม็าเปน
เปรต เมื่อเปนเปรตแลวควาหาญาติหาวงศ ญาติวงศใครมีใจดําน้ําขุน ญาติก็พลอยไดรับ
เคราะหรับกรรมตอไป ญาติที่มีจิตใจขาวสะอาด มองเห็นกวางออกไปก็ทาํบุญใหทานอุทิศ
ให พวกเปรตเหลานี้ก็ไดรับสวนกุศลจากไทยทานของญาติที่อุทศิสวนกุศลไปให แลวก็
เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยๆ ไปถงึสวรรคเลยก็มี เปนอยางน้ัน 

เหลานี้ทรงแสดงไวเรียบรอยแลวตามหลักความจริง ไมใชทาํอยางลอยๆ มาอยาง
ลอยๆ นะ ศาสนาพุทธนี้ตามหลักของพุทธศาสนาที่สอนจริงๆ แลว ไมมีคําวาหลักลอย ไม
มี เปนหลักเปนเกณฑออกมาจากพระทัยที่แมนยําๆ ส่ังอะไรๆ ลงไปนี้แมนยําหมดเลย 
เพราะจิตใจแมนยํา นี่ละจิตใจของผูส้ินกิเลสแลวแมนยํา พระพุทธเจาเปนอันดับหนึ่ง 
ความแมนยําในการแนะนําส่ังสอนกวางขวางลึกซึ้งไมมีใครเกินศาสดา พระญาณหยั่งทราบ
ก็กวางขวางลึกซึ้ง  
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จากน้ันมาก็สาวก ผูมีวาสนาบารมีกวางแคบตางกันก็เต็มภมูิของตัวเอง ทราบ
เร่ืองราวของสัตวโลกดวยกัน นอกนัน้ไมทราบ ใครจะวาอะไรก็ไมทราบ แบบหลับตาชน 
หัวแตกเลือดไหลออกมาก็นึกวาเปนฝนตกออกมาชะลางใหเย็นไปอีก เห็นไหมละมันไม
รูตัวนะ เราจึงใหภาคภูมิใจนะไดเกดิมาพบพุทธศาสนา ในแงใดมุมใดนี ้ ไมมีผดิเลย ตอง
พิสูจนกันทางภาคปฏิบัติ เราจะอานลอยๆ ธรรมดา คาดนูนคาดนี้ เดา ไมคอยถูกและไม
ถูก ตองทดสอบกันทางภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติจิตหมุนเขาสูความจริงดวยกันแลวจะเล็ง
เร่ืองของกัน ทราบไดดี 

อยางพระพทุธเจาของเราหาที่ตําหนิไมไดแลว มีแตแงที่จะฉุดลากใหหลุดพนจาก
กองทุกขเปนลําดับลําดาไปทั้งนั้น ที่จะสั่งสอนสัตวโลกใหลุมหลงงมงาย ทําคนใหเสียคน
จนกระทั่งเปนบาปเปนกรรมตกนรกอเวจีไมเคยมีในคําสอนของพระพุทธเจา แตกเิลสมัน
แทรกเขาไป กิเลสแทรกธรรมๆ ศาสนาที่เปนของจริงแทอยูขางใน ของปลอมออกมา
ประดับราน ลวนแลวตั้งแตหลอกโลกทั้งน้ัน เดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธเราก็จะกลายเปนศาสนา
หลอกโลกไปแลว เพราะของปลอมที่เปนกาฝาก ติดแนบอยูกับศาสนานั้น แลวมันทําลาย
ศาสนาเพื่อผลประโยชนของตน และทําลายผูอื่นใหเสียผูเสียคนไปมากมาย เพราะกาฝาก
ของศาสนามันแอบแฝงความจริง คือธรรมแท มันเอาของปลอมเขาไปแทรกๆ อางออกมา
วาเปนศาสนาๆ เปนพระพุทธเจา ตัวมันเปนคนปลอม เปนของปลอม 

เวลานี้กําลังมาก มองหาศาสนาแทบจะไมเห็นแลวนะ เราอยาภูมิใจวาเราเปนชาว
พุทธ เปนชาวพุทธแลวภูมิใจ ใหดูความจอมปลอมอยูในหัวใจของเรา ที่มนักลุมรุมของจริง 
คือความถือวาพุทธนั้นเปนของจริง ส่ิงจอมปลอมมาทําใหพุทธนี้เหลวไหลๆ มากตอมาก
ในหัวใจเราแตละคนๆ ออกมาเปนขั้นเปนตอน ประชาชนคนธรรมดาเปนอีกอยางหนึ่ง ผู
ที่ตั้งหนาตั้งตาออกแนวรบเปนหัวหนาทัพออกแนวรบ รบกับกิเลสกลายเปนกิเลสรบพระ 
พระนี่ลมเหลวไปตามกิเลสเสียมากตอมาก บวชเขามานี้แทบจะไมมีวาบวชมาชําระกิเลส 
ใหหลุดพนจากทุกข เราอยากจะพดูวาแทบไมมี วาไมมีไมได แทบไมมี เพราะส่ิงที่
จอมปลอมอาศัยเพศของพระเขามาทําลายศาสนานี้มากจริงๆ เวลานี้ เต็มไปหมด 
ผาเหลืองใครครองก็ได ใครหมก็ได อยูในตลาดไมอด เอามาคลุมจนเผาศพพระองคนั้น
ใหยังเหลือแตเถาแตถานก็ได เพราะกองจีวรที่เอามาสุมตัวเอง มันกไ็มเกดิประโยชนอะไร 
เพราะจิตใจมันปลอม  

นี่ละศาสนาแทแทบไมปรากฏนะ ขอใหทานทั้งหลายคิดใหดี วันหนึ่งๆ ตื่นเชา
จนกระทั่งถงึค่ําเราระลึกถึงอรรถถงึธรรมในแงดีสวนใดบางหรือไม สวนมากเปนน้ําไหลริน
ตลอด คอืกิเลสฉุดลากๆ ลงทางต่ําๆ เหมือนกับน้ําไหลริน ไมตองบังคับมันไหลลงเอง ถา
เปนไปตามกเิลสเหมือนกับน้ําไหลลงทางต่ําและไหลลงจากภูเขา โจนลงเลยทีเดียว สัตว
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โลกจึงนับวันที่จะจมไปมากตอมากนะ จึงนาวิตกวิจารณ พุทธศาสนาลวงมา ๒๕๐๐ ใน
ระยะ ๒๕๐๐ นี้จึงเห็นไดชัดเจนมากทีเดียว ระหวางธรรมกับอธรรมรบกัน มีแตอธรรม
ออกหนาทัพๆ เพื่อทําลายศาสนาและทําลายจิตใจประชาชนไมใหมีศาสนานั้นแหละ มาก
ตอมากเวลานี้  

ผูที่จะปฏิบัตเิพื่อความพนทุกขอยางนอยเพื่ออรรถเพื่อธรรม จนถึงความพนทุกข
นั้นมีนอยมากนะเวลานี้ แตปฏิบัติพอเปนพิธีพอเปนทางหากิน พอเปนกาฝากเกาะศาสนา
ไปนั้นมากตอมาก เราพูดแลวเราสลดสังเวช ไมไดถกูเหยียดหยามใคร เอาธรรมออกมา
พูดทีเดียว ผูตั้งใจปฏิบัติจริงๆ นั้นมี ยอมรับวามีหากมีนอยมากทีเดียว นี่ละผูเปนหัวใจ
ของบรรดาประชาชนในที่ตางๆ ทานเหลานี้อยูสถานที่ใดรมเย็น เพราะองคของทานไมมี
เร่ือง มีแตชาํระเรื่องๆ ออก ที่จะสั่งสมเรื่องใหเปนฟนเปนไฟเผาไหมตนเองและทําคนอื่น
ใหเดือดรอนไปตามนั้นไมมีสําหรับทานผูมุงธรรม ผูนี้แลใหความรมเย็นแกโลก 

ดวยเหตุนี้ชาติไทยเราไปอยูที่ไหนๆ ตองมีการสรางวัดสรางวา ไปสรางบานใหม
เมืองใหมที่ไหนก็ตาม แมแตตามบานนอกไปปลกูบานใหมเรือนใหมก็ตองไปสรางวัดดวย 
คือศาสนาเปนหัวใจจริงๆ ไปที่ไหนตองมีวัดมีวาเปนหลักใจเปนที่อบอุน เวลาอยากทําบุญ
ใหทานก็ไดทําตามความสะดวกสบาย นอกจากนั้นอยากจะไปบําเพ็ญธรรมภาวนากับทานก็
ไป วัดจึงเปนหัวใจของคนไทยเราไมวาบานนอกในเมือง ถาไมมีวัด คําวาวัดนี้หมายถึงผู
ครองศีลครองธรรม ไมใชวัดแบบสวมแบบถานอยางวัดปจจุบันนี้ พูดใหชัด ปจจุบันนี้วัด
มันกลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลว ไมวาวัดเขาวัดเราที่ไหน แลวตัวพระตัวเณรที่อยูใน
วัดในวานั้น ปฏิบัติตนเปนมูตรเปนคูถ สกปรกรกรุงรังดูไมได 

เวลาอยูในวัดนั้น วัดนั้นก็กลายเปนสวมเปนถาน พระเณรที่เลอะๆ เทอะๆ อยูใน
วัดนั้นก็เปนมูตรเปนคูถเต็มสวนเต็มถาน แตละแหงแทบจะไมมีวัดนะ มนัมีแตสวมแตถาน
เต็มบานเต็มเมืองแทนวัดแทนวาแทนครูแทนอาจารย แทนพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆไปแลวนะ ทานทั้งหลายดูใหดี การพูดนี้ไมไดอุตริ พิจารณาทุกส่ิงทกุอยางกอนที่
จะนํามาพูด ไมโกหกโลก ไมเหยียบย่ําทําลายใคร ภาษาธรรมพูดตามความเปนจริงเวลาน้ี 
เหลานี้เปนเพราะอะไร เพราะคนทําใหเสีย สรางวัดสรางวาขึ้นมาเพื่อเปนประโยชนแกตนก็
คือคนที่จิตใจสะอาดสรางขึ้นมา พระมาอยูก็จิตใจสะอาดมุงอรรถมุงธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ไดรับความรมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน 

ทีนี้เวลากิเลสมันรุมเขาๆ พระกก็ลายเปนแพะไปแลว วัดก็กลายเปนสวมเปนถาน 
พระจริงๆ ก็กลายเปนมูตรเปนคูถไปหมดแลว มองดพูระเทาไรเลยกลายเปนเสนียดจัญไร
ตอบานตอเมืองตอชาตทิั้งชาติ ซึ่งชาติไทยนี้เปนชาติถือพุทธศาสนา แลวกลายเปนเสนียด
จัญไรตอกัน พระตกลงจะมองดูหนากันไมได กเ็พราะไมนากราบไหว ไมนาบูชา ดูสัตวดู
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บุคคลทั่วๆ ไป ดูเดก็เล็กเด็กนอย ดหูมูดูหมา เชน ไอดําหางกุดสองตัวนี้ก็พอดู เลนกับมัน
หยอกกับมันไดสบาย เห็นเด็กเลนกับเด็กไดสะดวกสบาย เห็นผูเห็นคนก็ความเมตตาเปน
ลําดับลําดาติดแนบๆ ไปเลย ดวยความเมตตาสงสาร ดวยความสนิทใจตอสัตวประเภท
นั้นๆ แตเวลามามองเห็นพระประเภทมูตรประเภทคูถเต็มวัดเต็มวาเต็มสวมเต็มถานนี้แลว
มันสะดุดใจ ดูไมได สะดดุใจมากทีเดยีว ยิ่งพระตอพระดกูันยิ่งดูไดละเอียดลออ 

พระปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ พระที่สะอาดทางกายวาจาใจ สะอาดจนกระทั่งถงึใจ
บริสุทธิ์อีกดวยแลวยิ่งดูไดชัดมาก เหมือนเรามองดมููตรดูคถูนั่นแหละ เปนยังไง นี่ละ
พระพุทธเจาดูพวกเราเหมือนมองดูมตูรดูคูถนั่นเองจะผิดอะไร เรายังมาเยอหยิ่งจองหอง
อยูเหรอวามูตรคูถเปนของดิบของด ี ไมยอมฟงเสียงพระพุทธเจาบางเหรอ เวลานี้ศาสนา
เขามากึ่งกลางของศาสนา ๒๕๐๐ กวาป เวลานี้เส้ียนหนามขาศึกกําลังเกิดในวงพุทธศาสนา 
มีทุกแบบทุกฉบับ สวนมากตอมากมีแตแบบที่จะทําลายๆ แบบที่จะสงเสริมใหเปนที่
อนุโมทนาไมเห็นมี 

เอาคัมภีรซิมากางกัน พระพุทธเจาอยูในคัมภีรนั้นนะ ธรรมหนึ่ง วินัยหนึ่ง นั้นคือ
ศาสดาองคเอก เปนศาสดาของพวกพุทธบริษัท คือของพวกเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจา
องคปรินิพพานไปแลว เอานั้นละมาดู ดูศาสนา ดูคัมภีร ดูธรรมดูวินัย กับความประพฤติ
เหลวแหลกแหวกแนวของชาวพุทธเราเปนยังไง ทั้งฝายพระฝายฆราวาส จนดูไมไดนะเวลา
นี้ โลกแคบที่สุดก็คือศาสนา จนหาที่ซุกซอนไมได มีแตของปลอมเตม็บานเต็มเมืองไป
หมด แลวทีนี้ผลของของปลอมเหลานี้เปนยังไง มันกอความเดือดรอนวุนวายระส่ําระสาย 
ยุนั้นแหยนี้ กอกวนนั้นกอกวนนี้ ยกทัพใสกัน เปนอยางน้ันนะ 

พระเราไมเคยไดยิน น่ีเราก็ไดยินเมื่อสองสามวนันี้ เราพูดตามความจริง ผูเปน
เปนได ผูแสดงออกแสดงไดไมอายบาปเลย นี่พูดตามหลักความจริงวาส่ิงเหลานี้เปนไปได
ยังไง ก็เพราะไมใชเปนสิ่งที่ควรแกพระ พระออกเดินขบวน ฟงซพิระเปนมหาโจร ออก
เดินขบวนประกาศตนเปนผูวิเศษวิโสในนามมหาโจรโดยหลักธรรมชาติ หรือในนามมหา
โจรของผาเหลือง กลายเปนโจรเปนมารเหลานี้ เราเคยมีที่ไหน เมืองไทยเรามีแลวนะเวลา
นี้ ออกเดินขบวนคัดคานเรื่องนั้นคัดคานเรื่องนี้ เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องของประชาชนเขาจะ
พิจารณากันเองวาผิดถูกดีชั่วประการใด พระเราเปนหนาที่ที่จะรักษาธรรมวินัยใหถูกตองดี
งามโดยลําดับเปนสําคัญ นี้ไปเปนอยางน้ันมันก็ยิ่งเสียมากละซิ นี่ก็เห็นแลวเปนแลวเวลานี้ 
หรือวาไมเปน ฟงซินะ 

นี้เราก็นําธรรมที่ไดยินไดฟงเปนความจริงน้ีออกมาพูดจะผิดไปไหน ผูที่ทํามันทําได
แบบไมอาย แลวพูดเพื่อใหคนดีทั้งหลายไดถือเปนคติเครื่องเตือนใจ อยาทําแบบนั้น แบบ
นี้ไมใชแบบพระ มันแบบเปรตแบบผีแบบโจรผูรายในผาเหลืองตางหาก อยาถือมาเปนกฎ
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เปนเกณฑ อยาถือมาเปนที่ยึดที่เกาะ เปนภัยมหาภัย เราเทศนสอนอยางน้ีตางหาก นี่เวลา
นี้ก็เปนแลวเห็นไหมละ ของดบิของดีมอียู ศาสดาองคเอกคอืหลักธรรมหลักวินัย 
พระไตรปฎกก็ไมเคยบกพรอง สอนไวหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานมา ดูวาสังคายนา
ครั้งที่สามหรือที่ส่ีทานจดจารึกนี้ออกมา แตกอนสังคายนารอยกรองธรรมวินัยก็แสดงกัน
ดวยปากเปลา ไมไดจดจารึก แสดงออกตามหลกัเกณฑที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวใน
พระไตรปฎกใน 

พระไตรปฎกในคือพระทัยของพระพุทธเจาเต็มพระยศพระไตรปฎก พระ
สุตตันตปฎก พระวินัยปฎก พระอภิธรรมปฎก อยูในพระทัยพระพุทธเจาทั้งหมด และใน
พระสงฆสาวกสมบูรณบริบูรณ นั่นพระไตรปฎกใน เวลาแยกออกมาก็เปนพระไตรปฎก
นอก เราไดนําพระไตรปฎกนั้นมาแสดงไวใหไดอานไดเห็นกันอยูทุกวันนี้ พระไตรปฎกนี้
ยังมีอยูมันกไ็มเคยมองดพูระไตรปฎก ยิ่งกวามองดูความโลภ ความเปนบายศบาลาภ ไมมี
ใครเกินพระสมัยปจจุบัน พระสมัยปจจุบันนี้กําลังเปนบายศ บาลาภ บาเยินยอสรรเสริญ 
ยกยอปอปนกันขึ้นจะใหเลยทาวมหาพรหมไปจะวาไง ทั้งที่ปฏิบัติตัวเหมือนหมาขี้เร้ือน 
มองดูแลวเหมือนหมาขี้เร้ือน กิริยาความเคลื่อนไหวออกมาใจ กาย วาจา ความประพฤต ิ
ความเคลื่อนไหวไปมามีแตเร่ืองเปรตเรื่องผี ไมใชเร่ืองอรรถเรื่องธรรม ความมักใหญใฝสูง 

พระทานมีอะไรเรื่องมักใหญใฝสูง ตามหลักธรรมหลักวินัย สละออกหมดจงึ
เรียกวาพระ พระแปลวาผูประเสริฐ แปลออกแลวนะ ตั้งแตพระพุทธเจาลงมา กษัตรยิออก
บวชตามพระพุทธเจานั้นมีนอยเมื่อไร ในคัมภีรเอามายืนยัน องคใดเสด็จออกจาก
พระราชวังเขามาบวช เขาปาเงียบๆ ไมสนใจในพระราชวัง ในการบานการเมือง การไดการ
เสีย ยศถาบรรดาศักดิ์ ทานปลดเปลื้องออกหมด ทานจะเอายศเลิศเลอคือธรรม ความไดก็
ไดมรรคผลนิพพาน มแีตความเลิศเลอ ทานหวังเอาธรรมที่เลิศเลอเหลานี้มาประดับเปน
ยศของทาน เปนรายไดของทาน เปนที่กระหยิ่มยิ้มยองในใจของทานตางหาก เราหาเอา
มูตรเอาคูถ คือความเยินยอสรรเสริญมาประดับตัวเอง ตัวเองนั้นก็เปนมูตรเปนคูถ เอา
อะไรมาประดับก็คือประดับมูตรคูถเราดีๆ นี่เองจะเกิดประโยชนอะไร 

ตั้งขึ้นไปชั้นนั้นชั้นนี้ องคนั้นไดชั้นนั้นๆ ชั้นขี้หมาอะไรประสาลมปาก ความดีไมมี 
เทากับหมาขี้เร้ือนมันดีอะไร มันดตีัง้แตยกยอปอปนกันขึ้น แลวสรางเสี้ยนสรางหนามสราง
ฟนสรางไฟใหแกผูนอยจะเปนจะตาย เปนผูใหญตองเปนความรมเย็นเปนสุข ยิ่งพระดวย
แลวเปนผูใหญเทาไรยิ่งเปนคติตัวอยาง ตลอดความเคลื่อนไหว ดังองคศาสดาของเรา พระ
อาการทุกอยางเปนศาสดาสอนโลก เปนครูสอนโลกไดทัง้น้ัน พระอาการความเคลื่อนไหว
ของพระพุทธเจา ไมวาการยืนการเดินการนั่งการนอนของศาสดาองคเอก ไมเคย
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ลดราวาศอกในลวดลายของศาสดาเลย เปนศาสดามาตลอด นี่ศาสดาเปนคติตัวอยางอัน
เลิศเลอแกบรรดาสัตวทั้งหลาย 

อันนี้เราถายภาพจากพระพุทธเจามาเปนยศเปนศักดิ์ ก็ควรจะตั้งตัวใหเปนคนดี
เปนคติตัวอยางแกผูนอยไดเคารพนับถือ มอีากปักิริยาการแสดงออกทีด่งีามที่เปนมงคล ที่
นากราบไหวบูชาบาง นี้มันมีตั้งแตลมปาก ตัง้ชือ่ตั้งเสียงขึ้นมา โถ ของงายเหรอ พอบวช
ตกออกมายัดพระครูใหแลว นี่ความมันทะเยอทะยานนะ เวลานี้ตั้งแลวยังก็ยังไมทราบ แต
หลวงตาบัวคิดถึงเร่ืองความโลภ มันจะสุกกอนหามไปเลย ยังไมไดบวชเลยตั้งพระครูไวให
แลว ออกมาก็เปนพระครู กาวออกจากสีมาก็เปนเจาฟาเจาคุณ ขึ้นไปกุฏิก็เปนสมเด็จไป
แลว มีแตสมเด็จขี้หมูขีห้มา พระครูพระคันขี้หมูขี้หมามีแตลมปากทั้งน้ัน หาความดีติดตัว
ไมมี นี้พูดตามธรรม 

ผูมุงอรรถมุงธรรมทานไมไดสนใจกบัลาภกับยศ สรรเสริญเยินยอ สมณศักดิ์สมณะ
แสกอะไร ทานไมมี พระพุทธเจาไมเคยนิยมอะไรเปนยศที่เลิศเลอยิ่งกวายศของธรรม
ภายในจิตใจ ผูมีธรรมในใจยศเต็มตัวยศเต็มองค ไปไหนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมกราบ
ไหวบูชาราบ ไอยศของพวกเราไปที่ไหนคนแตกฮือๆ เพราะมันเหม็นคลุงไปหมด กลัวจะ
ไปโดนจมูกเขาหักละซิ เขาไมอยากพบอยากเห็นไมอยากไดยนิ ไมอยากดมกลิ่นของพวก
ชื่อเสียงมากๆ สมณศักดิสู์งๆ อยางเปนอยูทุกวันนี้ 

เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรนะ ที่จะตัง้หนาตั้งตาปฏิบัติตัวใหเปนพระดีเปนคติแกบรรดา
ประชาชนนี้แทบไมมีในวัด ในวัดในสวมในถานมันมีแตมตูรแตคูถ แสดงออกไปอะไร
เหม็นคลุงๆ ไปหมด แลวจะใหเขาเคารพอะไร นี่ละกิเลสเขาไปเหยียบธรรมเหยียบได วัด
กลายเปนสวมเปนถานก็ได พระเณรเหยียบใหเปนมูตรเปนคูถก็ได นี่กิเลสความเลวราย
ของมัน มันเหยียบแหลกไปไดหมด ขอใหพากนัพิจารณาพี่นองทั้งหลาย เราพูดอยางอาจ
หาญชาญชัยตามหลักความจริง เราไมไดหาเร่ืองใสผูหนึ่งผูใดมาพูด ถาไมผดิไมพดู 
พระพุทธเจาเหมือนกัน นี้ไมผิดก็จะไปวาผิดไดยังไง เมื่อถูกตองชมเชยวาถูก ถึงเปนความ
ถูกตอง 

นี้ตําตาตําใจกันอยูตลอดเวลา ไปที่ไหนเจอตั้งแตเส้ียนแตหนามแตฟนแตไฟ จาก
กิริยาอาการของพระของเณรเราที่หาความสํารวมไมได หาศลีหาธรรมภายในใจไมได มี
ตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตณัหาความทะเยอทะยานเต็มหวัใจตลอดเวลา แลวจะ
ใหเขากราบที่ไหน ตัวเขาก็มีความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาหัวใจทุกคนมีดวยกัน จะให
เขากราบอะไรในเมื่อเราเหมือนเขา เขาเหมือนเรา จะใหเขากราบอะไรไดลงคอ 
พระพุทธเจาไมมี พระอรหันตไมมี เร่ืองอยางน้ีไมมี เลิศเลอเพราะปราศจากสิ่งเหลานี้
หมดแลว เขากราบนั้นตางหาก 



 ๘

เรายิ่งดีดยิ่งดิ้นทะเยอทะยานหาลาภหายศหาสมณศักดิ์ จะเปนนั้นเปนนี้ อรรถ
ธรรมไมสนใจ เวลานี้ไมสนใจแลวนะพระเรา สนใจแตเร่ืองบาๆ บอๆ อยางน้ี เร่ืองของ
กิเลส เร่ืองสกปรกที่จะมาเผาบานเผาเมืองสนใจมาก เร่ืองยศก็อยางที่วาละ พอบวชออกมา
จากโบสถๆ ตั้งพระครูใหกันแลว จะเปนนะตอไปนี้ ลงขนาดนั้นแลวมันจะเลยเถิดได พอ
ออกมาจากโบสถก็ตั้งพระครูให ตีตราพระครูไวใหแลว คนนั้นยังไมบวช พอบวชออกมาก็
เอาพระครูยัดใหเลย พอกาวออกจากเขตกําแพงหรือสีมาก็ตั้งเจาคุณใหแลว เดินยังไมถึง
กุฏิตั้งสมเดจ็ใหแลว นั่นเห็นไหมละ เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันนะ ไมตองสนใจละเรื่องศีลเร่ือง
ธรรม เอาแคนี้ก็พอ นี่กเิลสมันชอบอยางน้ีเอง 

เวลานี้กําลังระบาดสาดกระจายพวกบายศทั้งหลายน่ี โอย ดูแลวนาสลดสังเวชนะ 
หัวโลนๆ ผาเหลืองๆ เปนบายศกับประชาชนนี้มันนาทุเรศไหม เอาถาวาหลวงตาบัววา
ผิดเอาวามา หลวงตาบัวพูดอยางจังๆ ตามีหูมีเรียนมาดวยกัน เร่ืองอรรถเรื่องธรรมเรียน
มาดวยกันมาโกหกกันไดหรือ ผิดถูกเห็นอยูตําตา ทําไมพดูตามความผิดถูกชั่วดีจะไมเปน
ธรรม ตองเปนธรรมแนนอน นี่เรานํานี้มาพูด เวลานี้ศาสนาเขามายานกลางนี้กําลังหัวเลี้ยว
หัวตอมาก 

ขอใหพี่นองทั้งหลายยอนจิตเขามาสูตัวเอง มีสติปญญาใหพิจารณา ดีชั่วที่เต็มอยู
ในโลกใหคัดเลือกใหดี เขาชั่วขนาดไหนก็ตามขอใหเราดีเสมอ แกไขดัดแปลงตัวของเราให
ดี เขารอนเราก็เย็น ถาเราก็รอนไปตามเขา วิ่งตามเขา เขาเปนไฟฉันใดเราก็เปนไฟฉนันั้น 
ไมมีของดีเลย เพื่อใหมีของดีเปนที่ยดึ เอา ใครจะรอนขนาดไหนเราเปนผูดีเราเย็น เทานี้ก็
พอ เอาละนะ วันนี้พูดเพียงเทานั้นละ พอ 
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