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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส 
ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
ขาศึกศาสนา 

 
 ในวงกรรมฐานนี้ก็อยูกับเราหมดนะ วงกรรมฐานทั้งหมดอยูกบัเรา เราไปที่นั่น บาง
ที่นี่บาง ไปเรื่อยๆ นะ ไปเตือนพระเรื่อยๆ ใหมีความเขมงวดกวดขันกับการปฏิบัติ ไมให
ลดหยอนผอนผัน เพราะปรกติสําหรับวัดปาบานตาดนั้นจะมีบางเปนบางเวลาที่พระทานมา
ชวย นอกจากนั้นก็ใหอยูนูนไมใหออกมา เราถือธรรมเปนสําคัญมากทีเดยีว ในโลกอันนี้ไม
มีอะไรสําคัญยิ่งกวาธรรม ในใจนี้ก็ไมมีอะไรสําคัญยิ่งกวาใจกบัธรรมสัมผัสกัน  
 ใครมีใจสัมผัสกับธรรม รักบุญรักกุศล รักศีลรักธรรม ผูนั้นจะเย็น ไมขึ้นอยูกับ
ความมีความจน ชั้นนั้นชั้นนี้เรียนมาอะไรไมม ี มีแตกิเลสเหยียบหัวไปหมด เหลานี้อยูใต
อํานาจของกเิลสทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงหาความสุขไมได ถาธรรมแทรกเขาที่ไหนจะคอย
เบิกออก ความทุกขความยุงเหยิงทั้งหลายจะคอยจางไป ธรรมเขาแลวจิตใจจะไดมีความ
สงบรมเย็น ชุมเย็น มันอยูจุดนี้นะ เพียงยอยๆ เทานี้ก็ตีแผไปถึงสวนใหญแลว เร่ืองธรรม
เปนของสําคัญเทาไร 
 เราจึงไมเคยออนนะ สําหรับวัดเราออนไมได ใครมาเลอะๆ เทอะๆ ใหเห็นไลหนี
เลยนะ เราไมเอาไว ยิ่งจะถือกลองมาแลว(ไล)หนีทันทีเลย โทรศัพทมอืถือเราก็ยกเวนให
เครื่องเดียว เพราะมีความจําเปนเกี่ยวกับวัดเรา ติดตอมาทัว่ประเทศเขตแดนเกี่ยวกับเรา 
ผูนั้นตองรับโทรศัพทเร่ืองอะไรๆ ก็เขาหาเราๆ แลวออกจากโทรศัพท จึงไดอนุโลม ใครจะ
ไปยุงเร่ืองอืน่ไมไดนะ จะใหมีเฉพาะเร่ืองของเราเทานั้น นอกจากนั้นมีไมได เจอเขา
ตรงไหนไลทันที  
 กลองถายรูปหนึ่ง แลวก็โทรศัพทหนึ่ง นี้เปนอันตรายมากสําหรับพระเรา 
โทรศัพทมือถือนี้สุดยอดเลยเชียว อันตรายสุดยอดเลย วันนั้นตอนตีหาเราก็ลงมาที่เมรุ
อาจารยเจี๊ยะที่กําลังเผาศพ ตอนตีหาเงียบๆ คนบางๆ เราก็เลยดอมออกมา จากทาง
จงกรมแลวก็ออกมา มาก็ดอมๆ ไปขึ้นไปนูนไปดู (พระ)เห็นเรามานี่ พระแสดงวามึนชา
หนาดานพอแลว อานนิสัยสันดานไดชัดเจนในขณะนั้น ธรรมดาถารูผิดรูถูกอยูบางแลวพอ
เห็นเรานี้จะหลบทันที ผูถือกลองหรือเอากลองหอยคอมานะพระกรรมฐานเรา 
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 นี่มันสีกรรมฐานเรายังไมทราบชัดเจนวามาจากวัดไหน พอเห็นเราก็ปุบปบเขามา 
เขามานี่เลยละมันไมรูเสือโครงใหญ มาก็ปุบปบถายก็ฟดเอากับนั้นเลย หงายหมาไปเลย
เชียวนะ เอาอยางหนักทีเดียว คนเต็มอยูนั้นก็ชาง ซัดพระองคนี้ ไมไดถามวาอยูวัดไหน
เทานั้นแหละ เปรี้ยงๆๆ เหอ พระยังไง ซัดเอากนัอยางหนักเลย นั่นเห็นไหมบทเวลาจะขึ้น
ทันทีเลย เหมือนมรสุมใหญที่มันเอาคนตายเปนหมื่นนั่นแหละ อันนี้กแ็บบนั้นละเปรี้ยง
เลยทันที คือมันหนาดาน มันไมรูจักสูงจักต่ํา ไมรูจักผิดจักถูก มันเคยพอแลว มันชินชา
หนาดานจนไมรูจักวาใครเปนใคร ถาธรรมดาแลวมันตองหลบ เห็นครูบาอาจารยแลวมัน
ตองหลบ นี้ปุบปบๆ เขามาเลย พอดีปุบปบๆ ก็ใสเปร้ียง พอดีกันเลย 
 อันนี้ละที่พระทั่วประเทศไทยนี้มันกลนืเอาหมดแลว โทรศัพทมือถือกับกลอง
ถายรูปถือเปนความโกความเก ทันสมัยเหมือนโลกเขาทั่วไป ไมรูวาเนาเฟะแลวนะนั่น พระ
เหลานี้เนาเฟะไปหมดแลว ไมมีอะไรเหลือติดตัว เหลือแตหัวโลนๆ กับผาเหลืองเทาน้ัน 
มันหมดยางอายแลว มันดานขนาดนั้น ถือกลองถายรูปและคลองคอไป คือมันลืมตัว
พอแลว มันหนาดาน และโทรศัพทมอืถือก็ตดิยามไปตลอด ติดมือไปตลอด นี่พระทนัสมัย 
พระล้ํายุคล้ําสมัย เลยเทวทัตไปแลวพวกนี้ 
 มันเลวขนาดนั้นพระเรา ไมมีศีลธรรมติดตัวเลย ถามีจะมายุงกับสิ่งเหลานี้ไมได 
ศีลธรรมบอกไวอยางชัดเจนหมดแลว ไมจําเปนจะตองมาอธบิายใหกันฟง แลวมันก็มาทํา
แบบหนาดาน นี่ละพระสมัยปจจุบัน มันทําเหลวแหลกแหวกแนวตอพุทธศาสนา พระนี่
เปนหัวหนาทําลายศาสนา เวลานี้กําลังออกหนาออกตาทีเดียว ตั้งแตผูใหญขึ้นมา เปนมหา
โจรมาเปนลําดับลําดา เจาคณะนั้นคณะนี้มีแตคณะมหาโจรปลนศาสนา เรียกวาแทบทั้งนั้น 
เกือบจะวาทั้งนั้น แทบทั้งนั้น วิ่งไปตามๆ กันหมด จนไมมองดู เร่ืองศีลเร่ืองธรรมเปน
ยังไงไมสนใจ คือมันเลวพอแลว 
 กิเลสตัณหาความมืดความบอดเหยียบไปหมด ไมระลึกถงึหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัว
ตอบาปตอกรรมวาผิดถูกชั่วดีตอหลักธรรมหลักวินัยประการใดบาง มันเหยียบไปหมดแลว 
หัวพระพุทธเจาเหยียบไปหมด คือพระธรรมก็ดพีระวินัยก็ดี เปนองคศาสดาแทน
พระพุทธเจา แนะทานก็บอกไวแลว นี่มันเหยียบไปหมดแลวไมมีเหลือ ปจจุบันนี้เปนอยาง
นั้น พระเราสวนมากเปนอยางน้ันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปตลอดเวลา พระที่จะนากราบ
ไหวบูชาบางมันแทบจะไมมีเหลือในเมืองไทยแลวนะเวลานี้  
 มองดูที่ไหนมันดูไมได พระดูพระ เรียนหลักธรรมหลกัวินัย ผูหนึ่งรักษาปฏิบัติ
เขมงวดกวดขันตลอดเวลา คนหนึ่งมาทําลายตอหนาตอตาใหเห็น มันจะดูกันไดยังไง  พระ
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เราดูกันดูไมได ดูเดก็ดูเล็ก ดูสัตวดิรัจฉานอะไรสงสารเมตตาไปตามขั้นตามตอน ดู
ประชาชนทั่วๆ ไปธรรมดา มีความเมตตาสงสารไปตามขั้นตอนๆ ไปตามวัยเปนอยางนั้น 
แตเวลาดูพระที่ตั้งหนาตัง้ตามาทําลายศาสนาใหเห็นตอหนาตอตานี้ มันดกูันไมได เพราะ
เพศเดียวกัน อาศัยชาวบานเขากินแลวมาทําหนาดานเหยียบหัวพระพุทธเจาตอหนาตอตา
ของชาวพุทธทั้งประเทศทัง้โลกมันดูไมไดนะ  
 นี่ฟงเอา นี่ละภาษาธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา ไมไดมีคําวาสะทกสะทาน ผูทํามัน
ไมไดสะทกสะทาน มันหยาบคายขนาดไหน พูดตาํหนิเร่ืองผิดมันผิดไปไหนวะ อันนี้มันผิด
ก็บอกวาผิด มันผิดไปไหนการสอนอยางน้ี การพูดอยางน้ี ไอผูที่ทําผดิมอมแมมยิง่กวา
หมาขี้เร้ือนมันเลวขนาดไหน ตองไปคิดตัวเองซิผูผิด มันเลวรายไปหมด บวชเขามาแทนที่
จะสนใจอรรถธรรมมันไมไดสนใจนะทุกวันนี้ พระเรามากตอมาก บวชเขามาเพื่อหาอยูหา
กิน อาศัยศาสนาเปนแหลงหากินดวย อาศัยศาสนาเปนโลบังหนา จิตใจเปนฆราวาสญาติ
โยม เลวกวานั้นไปอีกมากมาย ไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม จนกระทั่งพระเณร ประชาชน
เขาก็อดพดูไมได มันก็ถกูของเขา เขาวาแตกอนมองเห็นวัดเห็นวาที่ไหนนากราบไหวบูชา 
เห็นพระเจาพระสงฆยิ้มแยมแจมใส ทั้งพระทัง้ฆราวาสพูดเปนเสียงเดียวกัน พระผูทาน
ปฏิบัติดีทานก็พูดเปนเสียงเดยีวกัน  
 ทีนี้เวลามาดูพระ ดูวัดดวูาทุกวันนี้ วัดมันไมใชวัดไปแลว สถานที่กอสรางขึ้นในวัด
มันก็ไมใชวดั มันเลยวัดไปแลว ประชาชนญาติโยมเขายังสูไมได ความหรูหราฟูฟา เกนิ
บานเกินเมือง เกินโลกเกินสงสารอยูกับวัด นั่นเห็นไหมเขาวา แลวทีนี้การประพฤติปฏิบัติ
ตัวเหลวแหลกแหวกแนวก็ไมมอีะไรเกินพระที่อยูในวัด เวลานี้หาพระหาเณรที่จะนากราบ
นาไหวไมมีแลว เลอะเทอะไปขนาดนั้น เขาวาถึงขนาดนั้นฟงซิ ทีนีเ้ขาก็พูดวาวัดเลย
กลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลว ไมไดเปนวัด 
 ทีนี้พระที่อยูในวัดในวาก็ปฏิบัติตัวเปนแบบมูตรแบบคูถไปหมด เลยกลายเปนวา
มูตรคูถคือพระ อยูในสวมในถานคือวัด วัดเลยกลายเปนสวมเปนถานบรรจุมูตรคูถคือพระ
เณรที่เลวที่สุดสกปรกที่สุดอยูในนั้น เขาพูดอยางนี้ เถียงเขาที่ไหน ถาจะเถียงเขาไปดูการ
กระทําของตวัเองซีมันเปนยังไง ถาหากวาไมเปนอยางน้ันเขาไมวา ที่อื่นเขาก็ไมวา ที่มันนา
วาเขาก็วาซิ หูมีตามีทุกคน ใจมีทุกคน จะมาเยอหยิ่งจองหองดวยอํานาจผาเหลืองคลุม
หัวโลนๆ ไดเหรอ ความเลวมันเลวยิ่งกวาประชาชนเสียอีก มีมากพระเราหายางอายไมได 
พูดแลวมันสลดสังเวชนะเรา 
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 พระพุทธเจาทรงบัญญัตหิามไวยังไงมันเหยียบไปหมดเดี๋ยวนี้ มันไมไดมีธรรมมี
วินัย เหยียบไปหมดแหลกไปหมด เมื่อไมมีธรรมมีวินัยแลวเอาคําวาเปนพระมาจากไหน 
มันก็มีแตมตูรแตคูถ ความสกปรกโสมมเต็มอยูในพระในเณรนั้นซิ นี่ที่ทุเรศสงสารมาก 
ทุเรศเหลือประมาณ ไมไดสงสารละขี้เกียจ สงสารใหเสียเวลาทําไม มีแตทเุรศที่สุดเลย  
 เวลานี้จิตใจของผูทรงศาสนาของพระของเณรเรามันต่ําทรามลงมาก จากน้ันแลวก็
กอเร่ืองกอราวในวงศาสนาใหเกิดความเดือดรอนไปหมด ตลอดประชาชน พระผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบไดรับความกระทบกระเทือนใหแตกกระจัดกระจายกันเวลาน้ี พวกนี้ละพวก
พระอลัชชี พวกพระมหาโจรกําลังทําลายอยูในวงพุทธศาสนาของเรานี้แหละ ผูใหญเทาไรก็
ตามตั้งขึ้นมาเปนเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ เจาคณะมหาโจรทําลายศาสนาทั้งน้ันนะเวลานี้  
 ไมไดตั้งเปนเจาคณะปกครองกันใหสงบรมเย็นเปนถิ่นเปนฐาน เชนเจาคณะตําบล 
เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ตั้งกนัไวเปนเขตเปนแดนเพื่อใหมีการปกครองสงบรมเย็น 
อันนี้ก็เปนธรรม เราไมตําหนิ ครั้นตั้งขึ้นมาแลวมันแผอํานาจไปทางมูตรทางคูถ  ทาง
สกปรกรกรุงรัง เลยเปนเสี้ยนเปนหนาม เปนมหาภัยตอชาติ ตั้งขึ้นมาคณะไหน ก็เปนมหา
ภัยๆ เปนลําดับ ตั้งแตเจาคณะตําบลถึงเจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด แลวเจาคณะภาค 
เจาคณะไหนใหญเทาไรยิ่งเปนมหาโจรมหาภัยตอชาติบานเมืองหนักขึ้น ฟาดขึ้นเปน
สมเด็จนั่นเปนมหาโจรใหญเลย ปลนอยูเวลานี้ เห็นอยูกับตา  
 มันทําตามหลักกฎเกณฑที่ไหนของเจาคณะนั้นเจาคณะนี้ มีอํานาจเทาไรไปหาบีบบี้
สีไฟผูนอย แทนที่จะไดรับความรมเย็นจากการปกครองของตวัเองมันไมไดเปนนะ มันดีด
มันดิ้นไปหาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาเหยียบย่ําทําลายชาติ ศาสนา ใหบอบช้ํา
และเสียหายไปดวยกัน เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ มันดีที่ไหน ตัง้ขึ้นมาไหนก็ตั้งได ตัง้ชือ่ตั้ง
นามเฉยๆ แตตัวคนมันเลวยิ่งกวาหมาขี้เร้ือน จะวาไง  หมาขี้เร้ือนไมไดทําความเสียหาย 
พวกนี้ทําความเสียหายไดมาก กระทบกระเทือนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในวง
พวกมหาโจร พระเปนมหาโจรนี้แหละ เวลานี้กระเทือนไปหมด มันนาทุเรศไหมละ  
 ฝนทําในสิ่งที่ไมถกูตองดีงาม พระราชามหากษัตริยทานทรงตั้งก็เพื่อสงเสริมให
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ ใหเปนกําลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี้กลับเปนกําลังของมหาโจร
มาปลนชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ดวยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ที่เอาดินเหนียวติดหัวมานี้ 
มันก็เอาดินเหนียวนี้เปนมูตรเปนคูถ เปนฟนเปนไฟสาดกระจายไปหมดเลย ใหญเทาไรก็
ยิ่งเปนอยางน้ัน ชอบที่สุดนะตั้งกันนี้ ตั้งยศตั้งศักดิ์ใหกันนี้ แหม ชอบที่สุดเลย 
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 ดูซีวันเฉลิมพระชนมพรรษาแตละครั้งๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มัน
เสนอกันตั้งแตเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ ฟาดขึ้นเจาคณะจังหวัดถงึเจาคณะใหญ รวม
หัวกันเสนอขอชือ่ขอเสียงตั้งสมณศกัดิ์ ทั้งๆ ที่ความดีไมมี  ไมสนใจ มันหาแตชื่อแตเสียง
อยางน้ี หาแตยศถาบรรดาศักดิ์ปาๆ เถื่อนๆ มาอยางน้ี ไดมาแลวก็มาโออาฟูฟา อาตมา
เปนพระครู อาตมาเปนสมุห ใบฎีกา อาตมาเปนเจาคุณนั้นเจาคุณนี้ขึ้นไป จากน้ันก็อาตมา
เปนสมเด็จไปเลย สมเด็จปลนศาสนา อาตมาเปนมหาโจรวาอยางน้ันจะถกู มันเปนอยางนี้
นะเดี๋ยวนี้ กําลังทําลายเห็นอยางโจงแจง  
 หลักธรรมหลักวินัยมี เอามายันกันซิ พูดปาๆ เถื่อนๆ ที่ไหน เอาหลักธรรมหลัก
วินัยมาพูด เจาคณะนั้นเจาคณะนี้ ตกลงก็เลยเปนเจาอํานาจปาเถื่อนบีบบี้สีไฟ ไปเทีย่วหา
ปลนเอาเงินวัดนั้นวัดนี้ไปแหละ เราทราบชัดๆ อยางน้ี มีแตพวกเจาคณะทั้งน้ัน ผูมอีํานาจ
บาตรหลวงเอาอํานาจไปบีบวัดนั้นวัดนี้เอาเงินเอาทองมา ใหเขาเอามาให ผูที่ขอเสนออยาก
เปนใหญเปนโตสมณศักดิ์นี่ก็เหมือนกัน เอาเงินไปปอนกัน คนหนึ่งไดเทาไรแสนก็ไมรูนะ
ไปปอนผูใหญเจาอํานาจบาตรหลวงยักษใหญ นั่นก็กลืนเอาหมดๆ เอาเงินไปปอนกัน 
อยากเปนนั้นอยากเปนนี้ ทางนี้เสนอเขาไป ทางนี้ก็ตั้งใหๆ  มันกินกนัแบบนี้นะพระสมัย
ปจจุบันนี้ มันกินกันแบบนี้ 
 มีแตเร่ืองเสนอหาความดีความชอบ ทั้งๆ ที่ความดีความชอบเทาขี้หมาก็ไมม ี มัน
เสนอกันอยางน้ัน เสนอแลวเอาเงินไปปอนดวยนะ นี่เราทราบมาชัดเจน  เอาเงินไปปอน
กันมาแลวก็ไดเปนอันนั้นอันนี้ขึ้นมา นี่ละพวกนี้มันหาธรรมที่ไหน ฟงซิ เร่ืองเหลานี้ไมใช
ธรรม เร่ืองหิวเรื่องโหย เร่ืองลืมเนื้อลืมตัว เร่ืองทะเยอทะยาน เปนเรื่องโลกเรื่องสงสาร 
พระเปนอยางน้ันเลวกวาโลกไปอกี เปนธรรมที่ไหน ถาเปนธรรมแลวอะไรจะดียิ่งกวาธรรม  
 ศีลปฏิบัติใหดี สมาธิภาวนาปฏิบัติใหดี ธรรมปฏิบัติใหดีทุกอยาง ขอวัตรปฏิบัติ  
ทุกส่ิงทกุอยางของพระเปนหนาที่ของพระ ใหปฏิบัติตามนี้ นี่ละยศของพระอยูทีศ่ีล ที่
สมาธิ ที่ปญญา มรรคผลนิพพานอยูกับพระผูปฏบิัตดิีปฏิบัติชอบ ไมตองไปหาที่ไหนมาละ 
หาทําไมพระพุทธเจาประทานใหเรียบรอยแลว ไปปฏิบัติใหไดนี้ขึ้นมา ในครั้งพุทธกาล
ตลอดมาเปนยังไง ทานไปหายศหาศักดิ์ที่ไหน บวชมาแลวไลเขาปา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสสฺาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลาย
ไปอยูตามรกุขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ อันเปนที่สงัดวิเวกใน
การประกอบความพากเพียร ปราศจากความยุงเหยิงวุนวายทางโลกทางสงสาร แลวจง
อุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด  
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 นี่พระโอวาทไดรับดวยกันทุกองค ปฏิเสธไมได อุปชฌายจะรังเกียจขนาดไหนก็
ตาม รังเกียจปาเขาลําเนาไพร เวลากุลบุตรสุดทายภายหลังบวชนั้นตองเอาอันนี้มาสอน ไม
สอนผิดหลักของอุปชฌาย นั่นเห็นไหมพระพุทธเจาบังคับไวขนาดนั้น มันสนใจอะไรที่ไหน 
ทานสอนอยางน้ีแตมันเคยไปไหมละ ดีไมดไีปเที่ยวตําหนิพระปาเปนพระวิกลจริต  ฟง
ซินะ แลวที่มีจริตดีๆ  นัน้คือใคร คือเทวทัตกําลังทําลายศาสนาอยูเวลานี้ โดยตําหนิพระปา
นั่นเหรอ พระอยูในบานวิเศษวิโสอะไร มีแตกระดูกหมูกระดกูวัวแขวนคอมันเต็มตัวอยูนั่น 
นั้นหรือวิเศษวิโส 
 ผูอยูในปา ใครอยูในปา สกุลของพทุธศาสนานี้สกุลในปาทั้งน้ัน พระพทุธเจาทรง
บําเพ็ญในปาและตรัสรูในปา สอนบรรดาสาวกทั้งหลายก็สอนอยูในปา สาวกเหลานี้ก็อยูใน
ปาๆ อยางน้ันเรื่อยมาๆ ตามตํารามีมาอยางน้ี ทรงบําเพ็ญและบําเพ็ญอยูในปา ตรัสรูและ
บรรลุธรรมอยูในปาโดยลําดับลําดา ผลแหงการอยูในปาที่พระพุทธเจาทรงสอนนั้นองคนั้น
สําเร็จพระโสดา องคนั้นสําเร็จพระสกิทาคา องคนั้นสําเร็จเปนพระอนาคา องคนี้สําเร็จเปน
พระอรหันต รวมแลวเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของชาวพุทธทั้งหลายไป  
 กระดูกหมกูระดูกวัวอันเปนที่อยูของพวกไมวิกลจริตมันวิเศษวิโสอะไร เอามาอวดซิ
ถาวาเกง มาอวดหาอะไร เหยียบหัวพระพุทธเจา พระองคทรงใหอยูในปา มันไปหาวาพระ
ที่อยูในปาเปนวิกลจริต มันเลวขนาดไหนพระองคนี้ ควรใหมันอยูในศาสนาหรือ  เขี่ยลง
ทะเล มันหนักศาสนา มันของเลนเมื่อไร เปนขาศึกตอพระพุทธเจา ตอพระสงฆสาวก ตอ
ศาสนามากขนาดไหนคําพูดเชนนี้ มันทําไมหลับหูหลับตาพูดได ถามันไมหยาบสดุยอด 
หมดยางอาย หมดทกุส่ิงทุกอยาง ไรสาระหมดแลว ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ เทานั้น
พระประเภทนี้ ถายังมีสาระอยูบางจะพูดคํานี้ไมไดเลย นี่เปนการทําลายตั้งแตพระพทุธเจา
ลงมาเปนอยางน้ีโดยลําดับลําดา 
 นี่ละเรื่องตํารับตําราทานมีมาอยางน้ี จะใหพูดวายังไง ไมพูดอยางน้ี วาพระที่อยูใน
ปาวิกลจริตมันเอามาจากคัมภีรไหนมาพูด มาอวดมาอางอยูเวลานี้ ยกมาซิคัมภีร พระที่อยู
ในปาในเขาเปนพระวิกลจริตมีในคัมภีรไหน แตอยูในปาทีพ่ระพุทธเจาทรงรับสั่งมีอยูกับ
พระทุกองค พระองคประทานไวเรียบรอยแลว สอนใหอยูในปาในเขาลําเนาไพร ประพฤติ
ปฏิบัติตนดวยความสันโดษมกันอย ยินดีในอรรถในธรรมตลอดเวลา  
 ประดับประดาสมณศักดิข์องตนใหดีขึ้น สมณะแปลวาความสงบ ศักดิ์ศรีดีงามคือ
ความสงบอยูในใจของตน นี่คือยศของพระ สมณศักดิ์ของพระในครั้งพุทธกาล ทานหาเอา
โดยลําพังของทาน ดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา วิชาความรูตางๆ จากความพากเพียร มี
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จิตตภาวนาเปนพื้นฐานของพระทีท่านประดับองคทานดวยสมณศักดิ์ ศกัดิ์ศรีของพระคือ
ธรรม ทานสอนอยางน้ันตางหาก อันนี้ไปหาเอาอะไรที่ไหน ดิน้ตายไปหาไหน หายศที่นั่น 
เปนเจาฟาเจาคุณ สูงขึ้นไปเปนสมเด็จ ถามีตั้งเลยสมเด็จมันจะปนขึ้นไปอกี พวกเปรตพวก
ผี พวกกินไมอิ่มไมพอ เลวกวาประชาชนเขาอีก  
 เวลานี้มันกําลังทําลายศาสนาอยูในทามกลางประเทศไทย หยาบโลนมากที่สุด คือ
พระในสมัยปจจบุันนี้ ไมเคยเห็นก็ดูเอาซิ เห็นอยูดวยกันทุกคนมันเลว ศีลธรรม
พระพุทธเจาประทานใหมันไมสนใจ เวลานี้ไมสนใจนะ อาศัยผาเหลืองโกนหัวโกนคิ้ววา
เปนพระเทานั้น หากินกับชาวบานเขาแลวรบกวนแบบตางๆ มิหนําซ้ําเอาอํานาจปาเถื่อน
มาบีบบังคับพระทั้งหลายตอไปอีก ทั้งผูปฏิบตัิดีปฏิบัติชอบ ทั้งพระธรรมดาไดรับความ
กระทบกระเทือนไปทั่วหนากันหมดเวลานี้ ก็พวกน้ีละพวกอํานาจปาเถื่อนจะเปนใคร  
 เสาะแสวงหาผลประโยชนดวยเรื่องมูตรเรื่องคูถ ไมไดหาผลประโยชนเพื่ออรรถ
เพื่อธรรมอะไร มันเปนอยางน้ันนะ พูดออกมาทุเรศนะ นี่ละพูดภาษาของธรรมใหฟง ผูยัง
ไมเคยไดฟง พูดตามกฎตามเกณฑของตํารับตําราวิชาความรูที่พระพุทธเจาทรงประทานให
แลว นํามาแสดงตามกฎตามเกณฑ ตามเหตุตามผล ตามตํารับตํารา เราไมได
นอกเหนือไปจากนั้นเราพูด เราไมหาปาๆ เถื่อนๆ ดังที่ขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจาวาพระ
อยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต น่ีเหยียบหัวพระพุทธเจาลงมา พระพทุธเจาพาอยูในปา
มาแลว สกุลของศาสนานี้สกุลในปาทั้งน้ันแหละ  
 วัดบานก็มีเปนคูเคียงขึ้นมาโดยอนุโลม ทานไมหามอะไร จึงมีวา “อรัญวาสี”   
“คามวาสี” ผูอยูในแดนปา อยูในแดนบาน แดนปาตั้งแต ๑ กิโลไปเรียกวาปา ส้ันกวานั้น
ลงมา ยนกวาน้ันลงมา เรียกวาแดนบาน อยูใกลบาน หรืออยูในกลางบาน หรืออยูในตลาด 
กลางกระดูกหมูกระดูกวัวก็เรียกวาแดนบานทั้งน้ัน เรียกวา คามวาสี ทานทรงอนุโลม แตที่
เขมงวดกวดขันจริงๆ เปนเนื้อเปนหนังจริงๆ นี้สอนใหอยูในปา หลักใหญอยูนี้ อนันี้เปน
ปริยายลงมา เมื่อพอผอนผันทานก็ไมหามปราม จึงมีวัดปา มวีัดบาน  
 ถึงอยางน้ันในตลาดตเลกระดูกหมกูระดูกวัวมันก็จะมอียูในนั้นแลวพระ ไปตั้งกาง
กลดอยูในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวชุมๆ นั้น มันเปนไปไดตามขางถนนหนทาง ตั้งกลด
ขลังๆ ไปนัน่ ใครมาก็เอาละ หาของขลังใหกัน ขลังอยางน้ันขลังอยางน้ี ขลังวัตถุนั้นวัตถุนี ้
เสกสรรขึ้นมาวัตถุมงคล มงคลขี้หมามันอะไร วัตถุหลอกลวงโลกมันถงึถกู หาแตของขลัง 
หาแตรายไดไปอยางน้ัน ไมไดคํานึงถงึศีลถงึธรรม นี่ละเรื่องของภาษาธรรม ทานทั้งหลาย
ใหฟงเอานะ มันเลอะขนาดนั้นเวลานี้ศาสนา จนจะไมมีอะไรเหลือในแดนชาวพุทธเราแลว 
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ไปที่ไหนเห็นแตความเลอะเทอะอยางน้ีของพระของเณร ของวัดของวา เต็มไปหมดๆ จะ
วาไง มันนาทุเรศไหม 
 ผูทานปฏิบัติดี เราไมไดกวาดไปหมดนะ ผูปฏิบตัิดีตามวัดตามวาตางๆ มี  เร่ืองมี
ของทานมี แตทานมีก็เหมือนปดปากปดหูปดตาไปหมด เหมือนไมรูไมเห็น พูดออกมา
ไมได พวกมูตรพวกคถูมันรุมเอาแหลกไปหมดเลย นี่พวกมูตรคูถมกีาํลังมาก มันยก
อํานาจของมตูรของคถู ของสวมของถานทับเอา ผูปฏิบัติดีในวัดนั้นก็อยูลําบาก ทานจึงอยู
เฉยๆ เหมือนหูหนวกตาบอด มีอยูถมไป ไมวานอกกรุงในกรุงมีแทรกอยูในนั้น เราไมได
ลบลางไปหมดนะ ผูดีทานมีอยู แตที่เลวๆ นั้นเปนยังไง  
 เราพูดที่เลวๆ ตัวทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้ตางหาก องคเชนนั้นทาน
ทําลายอะไร ทานสงเสริมศาสนา ทานสงเสริมองคของทาน พระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตางหาก แลวไปตําหนิทานยังไง องคเหลานี้ทานจะ
ไมพูด เฉย เหมือนหูหนวกตาบอดไปอยางน้ัน ถาพูดออกไปไมได มนัรุมเอาพวกเปรต
พวกผี มันยกกําลังวามีกาํลังมากกวา มูตรคูถยกโปะเอาคนทั้งคนมองหาคนไมเห็น เห็นแต
มูตรแตคูถ เพราะมันมีแตมูตรแตคูถเต็มตัวของมัน โปะที่ตรงไหนมนัก็มีแตมูตรคูถนะซิ  
มันเลอะเทอะขนาดนั้นเวลานี้ 
 ศาสนาก็มีอยูชัดเจน ตํารับตําราเรียนมา ที่มาเปนมหาโจรปลนชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยอยูเวลานี้มันเรียนนอยเมื่อไรพวกนี้ ถาวามหาเปรียญ ถามีสิบประโยคมัน
ไดถงึสิบประโยค แตความประพฤติมนัเปนยังไง จนไดตั้งวามคีวามดีความชอบ ตั้งขึน้ไป
ชั้นนั้นชั้นนี้ เหลานี้ก็ออกจากที่วามีความรูวิชา แลวความรูนี้เปนความรูอะไร ความรูสังหาร
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจากสังหารตนแลวไปแลว มันสังหารไมมีกําหนดกฎเกณฑ 
เปนอยางน้ันนะ มันไมมศีีลมีธรรมในจิตใจเสียอยางเดียวแหลกหมดนั่นแหละ 
 เรียนในคัมภีรใครก็เรียนได แบกจนหลังหักแบกคัมภีรก็แบกได แตความสนใจใน
ธรรมไมมีมนัทําชั่วไดวันยังค่ํา ถามีความสนใจในอรรถในธรรมแลวเรียนไมเรียน ตรงไหน
ที่ไดยินไดฟงจากครูจากอาจารย ยอมรับทันที ปฏิบัติตามกเ็ปนมงคลแกผูนั้นๆ ไป ผูที่
เปนหนอนแทะกระดาษแลวยังกระจายไปเปนภัยตอโลกนี้ ไมมีใครเคารพนับถือ ธรรมทาน
ไมนับถือ เปนภัยตอธรรม 
 มันเลอะเทอะจริงๆ นะเมืองไทยของเราเวลานี้ เลอะขนาดนั้น จนจะไมมีที่ซุกหัว
นอนละคนดีทั้งหลาย พระดีทั้งหลาย ถูกพวกนี้เหยียบย่ําทําลายทุกแบบทุกฉบับ นี่ก็ทราบ
วาทางวงกรรมฐานนี้ก็คอยไปเที่ยวยุแหยกอกวนนะ ไปเที่ยวยุแหยกอกวนใหเกดิเรื่องเกิด
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ราว ไมเกิดก็หาเร่ืองวาเกิด วัดกรรมฐานทะเลาะกันอยางน้ันๆ จะเอามาโฆษณาเขาใจไหม 
เอาความชั่วพระกรรมฐานมาโฆษณา แทรกไปทกุแหงทุกหนนะเวลานี้พวกเปรตนี่นะ พวก
ทําลายศาสนา เปนอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้ เทาที่ทราบมานี้ทราบมาอยางน้ันไมผิด เพราะมีผูมา
เลาใหฟงดวยความสัตยความจริง 
 มันจะเขาไปแทรกทุกแบบ แทรกทําลายพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไปแทรกไปแซง 
และจะมีหาเร่ือง ดีไมดมีันจะแทรกพวกเปรตผีของมันเรียนแบบเปนกรรมฐานอยูนั้น และ
กอกวนทําลายในวัดนั้น แลวก็ตั้งขึน้มาวาวัดนี้ทะเลาะกันอยางน้ีก็ไดตอไป เราไมเชื่อนะ
พวกนี้ มันมีหลายแบบหลายฉบับ มันหมดยางอาย หมดทุกอยาง มันจะเอาความดี
ความชอบดวยมูตรดวยคูถที่เลวที่สุดของมันนั่นแหละ 
 สําหรับในวงกรรมฐานที่เราดูแลอยูนั้น เราเอาจริงเอาจังอยูตลอดเวลา ทานตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัตติลอด ทานไมเคยหวั่นกับใครเลย เหลานี้ก็เรานี่แหละเปนหัวหนาอยู ครอบไป
หมด ในวงกรรมฐานสายพอแมครูอาจารยมั่นอยูกับเรา คอยฟงเสียงเราเทานั้น การปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบเปนเรื่องของทานปฏิบัติเต็มตัวของทานเอง แตส่ิงใดที่ควรจะไดยินไดฟงจาก
ครูจากอาจารยทานก็คอยฟงเสียง ทานเคารพ วงกรรมฐานทานเคารพกันดีมากทเีดียว 
เร่ืองอาวุโสภันเต ใครมีอายุพรรษาแกกวากันเทาไรเคารพเปนลําดับลําดาไปเลย 
 นี่ละเยี่ยงอยางของพระพทุธเจา อาวุโสภันเตเปนสําคัญตั้งแตวันบวชมา แมที่สุด
แสดงอาบัติก็ตองมอีาวุโสภันเตเปนหลักเกณฑ ทานถืออาวุโสภันเตตามพระโอวาทของ
พระพุทธเจาอยางแทจริง ทานไมถือสมณศกัดิ์สมณะแสกไปเหยียบหัวพระพุทธเจานะ 
เดี๋ยวนี้จะตั้งถือสมณศกัดิ์นี้ใหใหญโตยิ่งกวาอาวุโสภันเต ทีนี้พระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทาน
ไมลงดวย คานทันทีเลย ก็มันปลอมนี่จะวาไง สมณศักดิ์ก็ตัง้ขึ้นมาแลวก็ไปเหยียบหัว
พระพทุธเจามีอยางเหรอ พระพุทธเจาอาวุโสภันเตทานทรงตั้งไวแลว ตั้งแตเร่ิมบวชมา 
 แมที่สุดบวชในขณะเดียวกันใครอยูดานไหนๆ ที่จะเปนอาวุโสยกใหเปนอาวุโส ผู
อยูดานขวาอุปชฌายก็ยกใหเปนอาวุโส ผูอยูทางซายก็ใหเปนภันเต แมบวชในขณะเดียวกัน 
และใหเคารพกันตามอาวุโสภันเต ไมใหเยอหยิ่งจองหองไปไดเลย นี่หลักของธรรมของ
วินัยทานดําเนินมาอยางน้ี เปนพื้นฐานมาดั้งเดิม แลวสมณศกัดิ์สมณะแสกมันใหญมาจาก
ไหนพอที่จะมาเหยียบหัวพระพุทธเจา ที่ประทานโอวาทใหทั้งเขาทั้งเราฟง หรือไดยินไดฟง
ดวยกัน มันไมฟงหรือ นีพ่ระโอวาทของพระพุทธเจา อาวุโสภันเตเปนพื้นฐานสําคัญมากมา
ดั้งเดิม ใครจะมาลบลางไดละ สมณศักดิ์สมณะแสกอะไรตัง้ขึน้มาก็มาโออาฟูฟา อยากเอา
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สมณศักดิ์ใหใหญยิ่งกวาธรรม ใหญยิ่งกวาธรรมก็มีแตกองขีน้ั่นแลว มันสกปรก เขาใจ
เหรอ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้แหละ 
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