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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เกียรติที่แทจริงคือบุญกุศล 
กอนจังหัน 

เราเห็นสภาพของวัดปาบานตาดที่เหลือเฟอไปดวยจตุปจจัยไทยทานตางๆ เรา
ก็เปนนักทองเที่ยวทั่วประเทศไทย เลยอยากจะพูดวา ไมใชอวด เอาหลักความจริงมา
พูด เราเที่ยวหมดทั่วประเทศไทย วดัสูงสุดเราเขาหมด ครั้นสุดทายก็มาเห็นวัดปาบาน
ตาดนี้ อาหารการกินทุกอยาง ปจจยัไทยทานกําลังทวมพระ พระกําลังดิ้นมันจะตาย 
เดี๋ยวนี้นะ คือมันทวมมาก วัดนี้ทวมมากจริงๆ เพราะเราเที่ยวไมวาทางปรยิัติ ไมวาทาง
ภาคปฏิบัติเราเขาหมดเลย มันก็เห็นทุกส่ิงทกุอยางซิ ทีนี้รวมมาแลวก็มาเห็นอาหารที่
วัดปาบานตาดนี่ รูสึกวาพิลึกพิล่ัน ถาพระองคไหนไมฉลาดมนัตายอยูนี่นะ ถาไมฉลาด
อาหารทวมหัวมันตายละพระวัดปาบานตาดนี่ 

เห็นสภาพนี้แลว กับสภาพที่อยูในปา สภาพที่อยูในปานี้อาหารพอไดฉนั ขาว
เปนพื้น ฉันขาวเปลาๆ ละมากตอมากอยูในปาในเขา ไดอะไรบางนิดๆ หนอยๆ แต
สําคัญที่ทานไมเปนอารมณกับอาหาร จิตใจของทานดิ่งในธรรมๆ ทานจึงไปหาอยูที่อด
อยากขาดแคลนๆ แตธรรมเจริญๆ ขึ้นตลอดๆ นี่ละครูบาอาจารยของเรามีหลวงปูมั่น
เปนตน สถานที่ใดที่ลําบากลําบนนี่ พอแมครจูารยมั่นเรานี่เขาถึงหมดๆ เลย นั่นละ
ทานผูไดนําอรรถนําธรรมมาใหโลกไดกราบไหวบูชาทานเปนอยางน้ัน ทานไมไดอยู
แบบเหลือเฟอฟุมเฟอยทุกอยาง กินแลวนอนเหมือนหมู ประเภทนี้ประเภทตายจม 

อยางประเภทพอแมครูจารยมั่น นั่นประเภท สรณํ คจฺฉามิ ของสัตวโลกทั่วๆ 
ไป เราอดไมไดเพราะผานไปหมด ทีไ่หนๆ ผานทั้งน้ันๆ ใครสติดีปญญาดีเอาตัวรอดๆ 
ถาใครโงเขลาเบาปญญาก็นอนจมไปกับปจจัยไทยทานทั้งส่ีนี้แหละ อันนี้เขามาถวาย
เพื่อบุญเพื่อกุศล เขาเปนบุญเปนกุศล แตเราจม ใครโงใครฉลาดพิจารณาซิ ประชาชน
เขามีความเฉลียวฉลาด นําจตุปจจัยไทยทานมาถวาย นําบุญเขาสูจิตใจ แตพระที่โงมี
เทาไรกวานมาๆ ทวม กินแลวนอนเหมือนหมูไมภาวนาเลย กินมาก นอนมาก ขี้เกยีจ
มาก เขากันไดสนิท จะเอานี้หรือเปนสรณะ กินมาก นอนมาก ขี้เกียจมาก นี่หรือเปน 
สรณํ คจฺฉามิ ของพระกรรมฐานเรานะ ใหเอาไปพิจารณานะ 

ถาจะเอา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สติปญญาตองติดแนบกับตัว อะไร
เปนภัยตอธรรม เปนคุณตอธาตุกต็ามแตเปนภัยตอธรรม ทานปดๆ นะ นี่ละการ
ปฏิบัติธรรม ครูบาอาจารยองคใดที่ไดนําธรรมมาสอนโลก ยังปรากฏชื่อลือนามอยูทกุ
วันนี้ เราไดกราบไดไหวทานอยู มีแตทานผูสมบุกสมบันทั้งน้ัน ทานไมไดอยูดวยความ
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เหลือเฟอทกุอยาง ไดธรรมมาจากการอยูกินหลับนอนเหลือเฟอนะ ทานไดมาจากที่
แรนแคนกันดาร ธรรมเจริญๆ ออกมาเปนสรณะของโลกใหไดกราบไหวบูชาทุกวันนี้ 
ใหเรานําทานมาเปนสรณะ เปนที่ระลึกในจิตใจของเรา 

อยาตื่นกับอะไร จิตใหมุงตอธรรมตลอดเวลา ผูที่รูจักประมาณในการขบการฉัน 
สติจะดี ยิ่งผูผอนผูอดอาหารแลว สําหรับนิสัยที่ถูกตองกันแลวดี ดีมากวางั้นเลย 
เพราะฉะนั้นพระวัดปาบานตาดจึงไมคอยมาฉันครบละ เราไมเคยเห็นทานมาฉันครบ
องคนะ ขาดไปไมทราบวันหนึ่งกี่องค นอยเมื่อไรอยูในวัดนี้ มีแตทานสงเสริมธรรมสั่ง
สมธรรมทั้งนั้น 

สติเปนสําคัญ อาหารเหลานี้ถามีมากทําลายสติ สติกับปญญาถูกทําลายไป
ดวยกัน เพราะฉะนั้นทานจึงมีการลดการหยอนการผอนผันทุกอยาง คอยดูตัง้แต
สติปญญาจะกาวหนาหรือจะคงที่หรือจะถอยหลัง ทานคอยสังเกตดวยอาหารปจจัย
เหลานี้เปนเครื่องเสริมธาตุขันธ แตเปนเครื่องเหยียบย่ําทําลายธรรมสําหรับผูไมรูจัก
ประมาณ ใหทานทั้งหลายจําเอานะ 

ธรรมเหลานี้ในประเทศไทยมีใครมาเทศนอยางน้ี เราอยากจะพูดอยางน้ีนะ 
ธรรมที่กลาวอยูเวลานี้ เรียนจบพระไตรปฎกก็จบมาเถอะนะ กี่ประโยคๆ ใครได
พิจารณาธรรมเหลานี้ จนถึงกับบรรจุเขาสูใจและนํามาสอนโลก ในโลกปจจุบันนี้มีใคร 
เราอยากวาอยางน้ันนะ ก็มีแตอตีาบัวองคเดียวนี้มาพูด รูหรือไมรู หรือเอามาดนเดา
เกาหมัดสอนเขาก็ไมรูแหละ ใหทานทั้งหลายฟงเอา ดนเดาหรือไมดนเดาฟงเอา เรา
เทศนมาไดเปนเวลา ๕๕ ปนี้แลว แตที่ออกสนามจริงๆ ชวยชาติบานเมืองก็หกเจ็ดปมา
นี้แลว ผิดหรือถูกใหทานทั้งหลายเอาไปพิจารณา 

ธรรมนี้เปนธรรมสอนโลก จะตองตรงไปตรงมา ไมมีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
หลายสันพันคมแบบกิเลส อะไรๆ ก็เจริญพรๆ ดังที่พอแมครูจารยมั่นเคยเลาเราขบขัน
จะหัวเราะ เราจะตายนะ ทานพูดเฉย ทานสอนพระเวลาจนตรอก เวลาจะฉันจังหัน นั่ง
เงียบเลยนะ ทานขึ้น เรานี้อดหัวเราะไมได บังคับเอาไวทานพูดขบขันนี่นะ พูดเฉย ทาน
ไมมีอะไรทานพูดเฉยวา กรรมฐานเรานี้ ถาที่ไหนอาหารการกินมามากๆ หมอใหญๆ 
ปนโตหลายเถามาแลว สถานที่นั่นวา อากาศดีนะโยม อากาศดีปลอดโปรงทุกอยาง 
สะดวกสบายทุกอยาง ถาไปตรงไหนขาดแคลนบาง อุย ที่นี้อึดอัดหายใจไมออก อาตมา
จะลาละโยม 

ทานพูดเฉยนะ แตเรามันจะตาย ทานสอนพระ ทานพูดเฉยๆ ไมมีอะไร แตเรา
มันดิ้นอยูภายใน บังคับไว ไมงั้นมันอดหัวเราะไมได อาตมาจะลาละโยม ที่นี่อากาศไมดี 
อูย ทานพูดขบขันดี มันจะตายมันไมไดสะแตกซ ิ เวลาทานสรุปนะ มันไมไดสะแตกมัน
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จะตาย มันจะไปละ ทานพูดนี้ทานเฉยตลอด ไอเราอดหัวเราะไมได มันจะตาย ตรงไหน
ที่ปนโตมากๆ หมอใหญๆ  มาแลว ที่นี่อากาศปลอดโปรงโลงดีนะโยม ทานวา ทานพูด
เฉย แตผูฟงจะตาย ทานเฉยนะ ทานไมไดพูดมอีะไร จําเอานะพวกอากาศโปรงๆ มี จํา
ใหดีนะ วัดปาบานตาดนี้อากาศปลอดโปรงดี พากันเจริญพรใหเขาซิ มาใสบาตร เจริญ
พรใหเขาอยาฉันเฉยๆ ปลอดโปรงๆ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เดี๋ยวนี้อะไรๆ มารวมอยูกับเราหมดนะ หนักมากอยู เชนอยางเจดียวัดอโศฯ ก็
เหมือนกันมารวมอยูนี้หมด ที่จะมารวมก็คือเราไดพิจารณาเรียบรอยหมดแลว ลงตัว 
เราจะอาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารยทั้งหลายที่ทานมรณภาพไปแลว เรียกวาเปน
ครูบาอาจารยประเภทเพชรน้ําหนึ่งๆ  เราจะอาราธนาทานมาประดิษฐานอยูที่เจดีย 
วัดอโศการาม ทีนี้งานเขาทําไป แตกอนก็ทานทองนั่นแหละสะเปะสะปะทาํไป มันก็ไม
พน เมื่อไมพนแลวเราก็เขารับเลยทันท ี งานไมใหหยุด นั่นเอาละนะ คือไมใหมี
หยุดชะงักวาขาดเงินขาดทอง เอาทําไปเลย เราตัดคอรองเขาไปแลวนั่น จึงวาหนักมาก 

(รถขนน้ํามันกําลังเขามาในวัด) นั่นเห็นไหมเปนถังๆ เขาปมน้ํามัน นี่ปมน้ํามัน 
เต็ม เดี๋ยวนี้มันนาจะถึงลานเดือนหน่ึง คาน้ํามัน คือน้ํามันโรงพยาบาลตางๆ โรงไหนมา
ไมวาใกลวาไกล เวลาขากลับออกไปนี้เติมน้ํามันใหเต็มถังๆ เหมือนกันหมด นี่ที่น้ํามัน
เอามานี้ 

เราพูดถึงเร่ืองวัดอโศการาม เวลานี้ไมใหหยุดบอกเลย งานใหเดินทะลุ จําเปน
จริงๆ ไมมีอะไรเราจะยอมรับหมดทกุอยาง ติดคุกติดตะรางเราจะติดเพื่อครูอาจารย
ทั้งหลาย เพื่อไมใหงานนี้หยุดชะงัก เสียไป กห็นักอยูกับเราอีก ที่เราสงเงินของวดัไป
จริงๆ ๑๒ ลานแลว สงไป ๔ ชุดๆ ละ ๓ ลาน เวลานี้จวนเขาไปทุกทีๆ แลว นี่ก็เราตัด
คอรองเขาไปแลว จึงวาหนักมากสําหรับเรา อะไรที่จําเปนๆ มักจะเขามาที่นี่ๆ เราเปน
ผูรับๆ ไป นี่ก็กําลังรับคลังหลวงเพื่อพี่นองลูกหลานชาวไทยเรา ใหไหลเขามาๆ ในคลัง
หลวง คลังหลวงคือหัวใจของชาติ ที่เปนหลักจริงๆ ก็คือทองคํา เราจึงเสาะแสวงตลอด
ทองคํา 

เพราะเราไดเขาไปดูเองทองคําในคลังหลวงของเรามีนอย จึงตองพยายาม กไ็ด
สมมักสมหมายตามกําลังศรัทธาของเรานั้นแหละ ไดทองคําถึง ๑๑ ตัน รวมทั้ง ๓๗ 
กิโลคร่ึงน้ีบวกกับประเภทที่น้ําไหลซึมก็จะเขา ๒๐๐ กิโลแลว เรียกวา ๑๑ ตันกับ ๒๐๐ 
กิโลไมผิดแหละ ยังจะมาเรื่อยๆ  นี่ก็เพราะเราเปนหวงในหัวใจของชาตไิทยเรา ทั้งหมด
มารวมอยูจุดนี้ จึงตองพยายามตะเกียกตะกาย รบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลายออดออน
เอาทุกแบบ ที่จะเขาสูหัวใจของพีน่องชาวไทยเรา สําหรับเราไมเอาอะไรเลย ฟงซินะ 
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ดีดดิ้นมาเทาไรแลว สตางคหนึ่งเราไมเคยสนใจที่จะรับมาเปนของเรา มีเทาไรออก
หมดๆ เพราะอํานาจแหงความเมตตาสงสารนั้นแหละไมใชอะไร สงสารลูกหลานไทย
ของเราจะไมมีมรดกใหเปนหลักเปนเกณฑแกชาติของตน เราจึงตองตะเกียกตะกาย 

สําหรับเราเองเราไมมีอะไรแลว เราพูดใหชัดเจนประกาศอยางเปดเผยเลยจาก
หัวใจดวงนี้ เราไมมีอะไรแลวบรรดาสมมุติที่จะเขามาผานในหัวใจนี้ สมมุติกด็ังทีเ่รา
เสาะแสวงหานี่ เปนสมมุติประเภทดี แนะ เราก็ขวนขวายเต็มที่เพือ่พี่นองลูกหลานไทย
เรา เราไมไดเพื่อเล็กๆ นอยๆ นะ ถาเรามีอันนี้ไวเปนหลักเปนเกณฑในชาติไทยของเรา
แลว ทุกส่ิงทุกอยางมีคาขึ้นโดยลําดับ แขง็ขึ้นเรื่อยๆ  ขอใหไดทองคําเขาสูคลังหลวง 
เงินของเราก็จะแข็งตัวขึ้นๆ ทุกส่ิงทกุอยางแข็งไปตามๆ กนัเพราะทองคําเปนสําคัญ 
เราจึงตองเสาะแสวงหาจุดสําคัญนี้ 

เราก็ยังหวังอีก หวังสุดทายนะ เราเขียนพินัยกรรมอยางแบบตายตัวดวยนะ 
เวลาเราตายแลว ใหเอาพินัยกรรมเราอานประกาศ เทากับตัวของเราเองออกประกาศ
เลย สมบัติเงินทองขาวของบรรดาพี่นองทัง้หลายที่นํามาบริจาคในงานศพของเราวางั้น
เถอะ สําหรับเงินนี้เราจะเอาเขาคลังหลวงทั้งหมด แตเราบอกวาจะซื้อทองคําเขาคลัง
หลวง อันนี้ก็ไมแน ขอใหเขาคลังหลวงแหละ แตจุดใหญเรามุงซื้อทองคําเขาสูคลัง
หลวงเลยทีเดียว 

เราไมเอาอะไรเราบอก สําหรับเราเอาแตไฟมาเผาเทานั้น ส่ิงที่มีชีวติพวกทีม่ี
ชีวิตอยูนี้อาศัยเหลานี้ เราจะเอานี้ทุมเขาไป นี่วาระสุดทายของเรา เปดใหชัดเจนเราจวน
จะตายแลวนี่วาไง จะอยูไปกี่วันกี่คืน อาศัยลมหายใจเปนผูพิพากษาตดัสินอยางใหญ
หลวงมาก โลกน้ีสัตวโลกอยูกับลมหายใจ พอลมหายใจขาดเทานั้นขาดไปหมด ใครจะ
วามีอะไรๆ ก็วากันไปลมๆ แลงๆ ไปอยางน้ัน แตที่สมบกุสมบันมากอยูที่ใจ อยูที่ตรง
นั้น เพราะฉะนั้นจึงใหหาสาระสําคัญเขาสูใจ ส่ิงเหลานั้นอาศัยชั่วกาลเวลา ไมวาทานวา
เรารูกันทราบกันทั่วหนา แตจิตใจที่เกี่ยวกับบาปกับบุญกับศีลกับธรรมอะไรนี้ไมไดคดิ
กันนะ เราจึงไดกระตกุเขาไปเรื่อยๆ  

เมื่อมันเปดออกไปแลวมันเห็นหมดนี่จะวาไง พระพุทธเจาสอนไวคานไดที่
ตรงไหน ไมมีที่คานเลย ในสามแดนโลกธาตุนี้มีศาสดาองคเดียวที่มองโลกไดตลอด
ทั่วถึงหมดในบรรดาสมมุติทั้งมวล นิพพานเปนแดนวิมุตติ นั่นทานอยูนิพพานทานดู
เร่ืองสมมุติทัง้หมดอยางตลอดทั่วถงึ จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในตลอด
ทั่วถึง คือศาสดาองคเอกของเรา ทานนําเหลานี้มาสอนโลก ใหพากันพิจารณาตามทาน
สอนนะ ถาขามพระพุทธเจาก็เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจา แลวก็จมลงในนรกๆ 
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มีพระพุทธเจาเทานั้นเราตายใจหมอบราบเลย เวลาเขาถึงกันแลว เราเคยคิดวา
พระพุทธเจาองคนั้นๆ นี้เปนความคาดความคิดนะ คิดไวธรรมดา เหมือนพระพุทธเจา
เปนองคๆ อยูตรงนั้นๆ เปนอยางน้ันนะมันวาดภาพพจนออกไป แตเวลาจาเขาไปถึง
กันแลวมันเปนเหมือนกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง คือแมน้าํไหลมาจากสายใดๆ คือ
บรรดาสัตวโลกที่สรางบารมีมา เปนแมน้ําไหลเขามาหามหาสมุทรทะเลหลวง ที่เรียกวา
แดนนิพพาน ใครสรางมากนอยจะคอยหนนุเขามาใกลเขามาๆ ผูที่กาํลังสรางความดี
งามทั้งหลายก็หนุนกันเขามาเรื่อยๆ น้ําสายตางๆ ที่ไหลมาพอถงึนํ้ามหาสมุทรแลว 
เปนมหาสมุทรอันเดียวกันหมด จะเรียกน้ําสายนั้นสายนี้ไมไดเลย 

อันนี้บรรดาผูสรางบารมีมา เมื่อเขาถึงแดนนิพพานผึงเทานั้นละ เปนเหมือนกบั
แมน้ําไหลเขาสูมหาสมุทร เรียกมหาสมุทรคําเดียว พระพุทธเจาหรือทานผูใดที่บริสุทธิ์
วิมุตติ พอจาเขาไปตรงนั้นแลวเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดเลย ไมมีวา
องคนั้นองคนี้ เขาเปนอันเดียวกันหมด นั่นเปนอยางน้ัน ใหมันรูชัดๆ ในหัวใจซิ แต
กอนเราก็คาดอยางน้ันละ คาดพระพุทธเจาองคนั้นองคนี้ พอเขาถึงนั่นแลวเปนอัน
เดียวกันหมดเลย มาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงน้ียังวาอวดอยูเหรอ ผูสอนสอนแทบเปน
แทบตายดวยความเมตตา ผูที่หาบมูตรหาบคูถมายังจะมาคัดคานตานทานธรรมมันจะ
จมตลอดไป พวกนี้หาวันฟนไมได พวกที่จะจมตลอดไปคอืคานธรรมะพระพุทธเจา 

ใครคานธรรมะพระพทุธเจา จะเกงขนาดไหนก็เกงแตลมปาก เกงแตทฐิิมานะ
ของกิเลสที่จะเหยียบหัวเจาของเทานั้นเอง ที่จะเกงอยางอื่นไมมี ถายอมรับพระพุทธเจา
แลวเรียกวายกตนขึ้นทันที ใครยอมรับพระพุทธเจา กราบไหวพระพุทธเจา ปฏิบัติตาม
ทางของศาสดาแลว เรียกวายกตนๆ เทิดทูนพระพุทธเจาไปในตัวๆ เสร็จ ถาใคร
คัดคานตานทานธรรมพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาองคเอกน้ี เทากับเหยียบหัว
พระพุทธเจา แลวก็เหยียบหัวตนเองไปพรอมกนั จมไมมีวนัฟนฟูขึ้นมาไดเลย ทาน
ทั้งหลายจําเอานะ 

เราพยายามที่สุดแลวสอนโลก สอนอยางแมนยําเสียดวยไมไดสงสัย การเรียน
มาตามตํารับตํารา สาธุ เราไมไดประมาทนะ เรียนไปถึงไหนความสงสัยติดแนบๆ ไป
ตามนั้นละ แทรกไปนั้น มันไปแบงกินๆ  แตพอเวลามันจาเขามาในหัวใจนี้หมดเลยนะ 
เร่ืองที่วาบาปบุญ นรกสวรรค มีหรือไมมี หมดโดยสิ้นเชิง กราบพระพุทธเจาอยางราบ
เลย ขอใหเขาถึงหัวใจอยางเดียวกันแลวหายสงสัย ไมมีจะถามกันละ พระพุทธเจา พระ
อรหันตทั้งหลายทานไมไดถามกัน ไมวาภายนอกภายใน ภายในคือความบริสุทธิ์ ทาน
ถามกันหาอะไร สนฺทิฏฐิโก สุดยอดผางเขาไปเทานั้นไมตองไปถามใคร 



 ๖

ทีนี้ส่ิงที่จะรูรอบตัวนั้น แบบบาปบุญ นรกสวรรค พรหมโลก นิพพาน นี่รอบตัว 
ทานก็รูรอบไปหมดแบบเดียวกัน ตามภูมิของทาน แลวก็เปนพยานกันไดเปนอยางดี 
แลวทานจะไปถามกันหาอะไร นั้นละธรรมพระพุทธเจาเมื่อเขาถึงใจแลวหายสงสัยไป
หมด ไอเร่ืองกิเลสเขาอยูในใจมีแตความสงสัยสนเทห แบกแตกองทกุขเตม็หัวใจ คนที่
ไมมีธรรมนั่นละคือคนทุกขที่สุด เปนมหาเศรษฐีก็มหันตทกุขอยูในนั้น เราอยาเอาวัตถุ
มาเปนความสุขมาเปนเกียรติของคนนั้น เกียรติลมๆ แลงๆ เกียรติทีแ่ทจริงคือบุญ
กุศล ความดีงามอยูในใจแลวนี้เกียรติสําคัญ ไมตองไปหาใครที่ไหนแหละ 

พูดนี้ก็ยนเขามาหาพระเรา เวลานี้พระเรากําลังเปนบาหายศหาลาภ อรรถธรรม
ที่เลิศเลอมันไมยอมมองนะ พระพุทธเจาสอน บวชเขามาไลเขาในปา นั้นละเกียรติยศ
ชื่อเสียง ความบริสุทธิ์บริบูรณเลิศเลออยูในปานั้น รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบท
แลว ใหทานทั้งหลายเขาไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปา
รกชัฏ ที่แจงลอมฟาง ที่แจงก็คืออพัโภกาส แลวใหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้น
ตลอดชีวิตเถิด ยาวชีว ํ อ ุสฺสาโห กรณีโย ใหทําความอุตสาหพยายามอยางน้ันตลอด
ชีวิตเถิด นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจา 

คําสอนของกิเลสมันไลเขาตลาดกระดูกหมูกระดกูวัว ทีนี้พระเราแทนที่จะเขาปา
ตามที่พระพทุธเจาสอนมันไมไดไปนะ โดดเขากระดูกหมูกระดกูวัว เขาหายศหาลาภหา
ชื่อหาเสียงตางๆ นานา เปนแบบของกิเลส แบบสวมแบบถานไปหมด แลวเอาแบบ
สวมแบบถานมาประดับตน วาเปนของสวยของงามเหยียบหัวพระพุทธเจาไปมีอยาง
เหรอ ผูที่เสาะแสวงหาอรรถหาธรรมภายในใจ ทานไมไปหาสิ่งเหลานั้นนอกๆ ลมๆ 
แลงๆ ทานหาที่ใจนี้ เต็มอยูในหัวใจอยูไหนสบายหมด นั่นละธรรม นั่นละยศของพระ
เปนอยางน้ัน ยศของพระไมมีอะไรเกินธรรม สมบัติของพระก็คือธรรม ศีลสมบัติ 
สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ รวมยอดเลย วิมุตติญาณทัสสนะสมบัติ อยูใน
นั้นหมดพอ ไมตองไปหาอะไร 

อยางพวกเราปจจุบันนี้บวชเขามาไมไดหาศีลหาธรรมดังที่กลาวนะ มันหาแตยศ
แตลาภแตชื่อเสียงอะไรตางๆ นานา เปนบาแยงตําแหนงแยงอํานาจกัน เวลานี้สมเด็จ
พระสังฆราชเราก็กําลังถูกกินโตะมาหลายปแลวนะ ใครก็จะแยงเปนสมเด็จ
พระสังฆราชๆ แซงเขาไปวาทําหนาที่แทนเทานั้น ตัวหัวมันจริงๆ จะเปนสมเด็จ
สังฆราชแทน ทั้งๆ ที่สมเด็จสังฆราชทานยังทรงพระชนมอยู หยาบไหมพระประเภทนี้ 
หยาบไหม ใครจะกราบไหวบูชาไดลงคอ 

ศีลธรรมมีอยูดูซิ นี้ไมใชศีลธรรม มันเรื่องของความสกปรกโสมม เร่ือง
ตะกละตะกลาม เร่ืองโลภ เปนเรื่องของกิเลสทัง้มวล เอามาติดกับพระทําไม ถาเปน
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พระของศาสดาจริงๆ แลวจะไมเอาสิ่งน้ีเขามาเกี่ยวของเลย เสาะแสวงหาศีลหาธรรม 
รักษาศีลใหเขมงวดกวดขันไมใหมีดางพรอยตลอดไปเลย เอาชีวิตจิตใจเขาแลก เอา 
ชีวิตจะขาดศลีอยาใหขาดอยาใหดางพรอย ใหเต็มตัวๆ ศีล จากน้ันก็สมาธิ บําเพ็ญ
จิตใจใหเขาสูความสงบรมเย็น เปนที่พึ่งภายใน จิตมีความสงบ จากน้ันกาวออกสู
ปญญา พิจารณาโลกใหกระจางแจงไปหมด เปน โลกวิทู ขึ้นมาภายในหัวใจดวงนั้น 
แลวนั้นละยศของทานเต็ม ทานไมไปหาอะไรไมไปหาที่ไหน 

หาอะไรภายนอก ดนเดาเกาหมัดไป เดี๋ยวนี้มันเปนอยางน้ัน ไมไดสนใจใน
ศาสนานะ อยูในศาสนามันขี้รดศาสนาลงมาภายในตัวของมนั ขี้รดหัวเจาของไมตองพูด
แหละ ขี้รดหัวแลวขี้รดไปทุกส่ิงทุกอยาง ขึ้นชื่อวากิเลสมันขึ้นไดหมด ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้
หลง สูงขนาดไหนถาลงขี้สามกองนี้เขาไปแลวแหลกไปดวยกัน ความทุกขเตม็อยูใน
กิเลสตัวเหลานี้แหละ ใครจะขึ้นจรวดดาวเทียมก็ขึน้ไป แตกิเลสอยูที่หัวใจ ขึ้นจรวดมัน
ก็อยูบนจรวดนั่นแหละไมไดไปไหน ถาธรรมอยูหัวใจแลวอยูที่ไหนก็ตามจาไปหมด 
สวางไสวไปหมด นั่นละธรรมพระพุทธเจา 

เวลานี้ศาสนากําลังจะหมดแลวนะ มีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลาย ไปที่ไหนกิริยา
การแสดงออกมีแตเร่ืองกเิลสตีตลาดๆ ธรรมไมมี ดไีมดพีูดเร่ืองอรรถเรื่องธรรมนี่
ขยะแขยงไมอยากฟงกัน แลวตอไปนี้ชาวพุทธเราจะไปวัดไปวานี้ จะตองดอมๆ มองๆ 
ไปนะ ถูกกิเลสมันดูถูกเหยียดหยาม พูดเยาะเยยถากถางประเภทตางๆ ไปละ นี่เขาจะ
ไปวัด เขาจะไปสวรรคนิพพาน เราดูซิพวกนี้เขาจะไปสวรรคนิพพาน ดีละเขาจะไมไดมา
แยงหาปลาเรา หาปลาที่ไหนๆ สะดวกสบายไมมีใครมาแยงปลาเรา นั่น ปลาก็คือมตูร
คือคูถนั่นเอง ไมมีใครมาแยงมูตรแยงคูถเรา ความหมายวาอยางน้ัน มันเลวขนาดนั้น
นะจิตใจของคนทุกวันนี้ 

สูงก็สูงแตชือ่แตนามที่ตัง้กันลมๆ แลงๆ ความจริงไมไดสูงในหัวใจ มันมีแต
มูตรแตคูถเต็มหัวใจ มันจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหน วาปกครองบานเมืองกเ็อา
กิเลสไปปกครองกัน ก็บีบบ้ีสีไฟกันอยูนั้นตลอดเวลา ใครก็มีแตจะเอารัดเอาเปรียบ 
เร่ืองไหนก็เอาพุงเขากางๆ ในนั้น เร่ืองการงานแงใดๆ ออกมา เอาพุงตวัเองเขาไปกาง
ในนั้น เหยียบประชาชนใหแหลกเหลวไปหมดทั่วประเทศเขตแดน นี่ละกิเลสไปไหนหา
ความสขุความสงบรมเย็นไมได ถาธรรมไปที่ไหนเย็นไปเลย เปนอยางน้ันละเย็น ธรรม 
ฟงเหตุฟงผลเพื่อความถูกตองดีงาม อยูกันดวยความสงบสุข 

สุขอยูที่นี่นะ ไมไดสุขอยูที่ความดีดความดิ้น อยางตะกละตะกลามอยูทุกวันนี้ 
เปนบาไปทั้งพระทั้งฆราวาส มันเปนแบบเดียวกัน เขาก็เปนเราก็เปน แมที่สุดผูพดูนี้ก็
ไมไดปฏิเสธตัวเองวาไมเปน เปนเหมือนโลกทั่วๆ ไป เพราะธาตุขันธเปนสมมุติมนัก็
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เปนไปดวยกนันั้นแหละ สวนจิตที่เปนวิมุตติแลวไมตองพดู พระพทุธเจา สาวก
ทั้งหลายจะอยูในทามกลางมูตรคูถคอืธาตุขันธที่เปนสมมุติ ทานก็วิเศษวิโส เลิศเลออยู
ภายในทามกลางขันธนั้นแหละ ใหมีอยางน้ันบางซิ ใหมีความเลิศเลออยูทามกลางขนัธ 
อยาใหมีตั้งแตมูตรคูถเต็มอยูในสวมในถาน มองไปมีแตมูตรแตคูถเต็มอยูในสวมใน
ถาน บานก็เปนบานสวมบานถาน เมืองเปนเมืองสวมเมืองถาน วัดเปนวัดสวมวัดถาน 
พระเณรประชาชนเปนมูตรเปนคูถไปหมด เลอะเทอะไปหมดใชไมได นี่คือไมมธีรรม
เขาชะลาง 

มันยิ่งสกปรกรกรุงรังเขาโดยลําดับนะทุกวันนี้ เราดูไมได เราพูดจริงๆ เราไมได
พูดดถููกเหยียดหยาม เอาธรรมมากางซิ ธรรมเปนความเสมอภาคไปหมด เอาธรรมมา
กางลงกันไดคนเรา ถาไมเอาธรรมมากาง ใหกิเลสมากางนี้ไมมีคําวาลงกัน เอาแหลกไป
ตามๆ กันเลย กองทุกขไมมีใครเกนิพวกมีกิเลสหนาๆ ปญญาหยาบๆ ดีดดิ้นดวยลาภ
ดวยยศดวยสรรเสริญเยินยอ ไดเทาไรไมพอๆ ไมพอกับกิเลส มันจะพอยงัไงกิเลสก็
เหมือนไสเชื้อไฟเขาสูไฟ เอา ไสเชื้อเขาไปเทาไรเปลวมันจดเมฆนูนเห็นไหมละ มันจะ
ดับดวยการไสเชื้อเขาไปไมมีไฟ ตองถอยเชื้อออกมา แลวไฟไมมีที่ไหมมันก็ดับของมัน
เอง นี่กิเลสไสเขาไปๆ เชื้อของกิเลสไสเขาไปเปนเชื้อไฟมันก็รอนไปตามๆ กันหมดทั่ว
โลกทั่วดินแดน 

เรานะวิตกวิจารณ คิดดูซิไดพูดเกี่ยวกับทั้งชาติ ศาสนาเวลานี้ เราพูด เพราะ
ธรรมครอบไปหมดแลวทําไมจะพูดไมได ธรรมสอนโลกสอนไมไดมีอยางเหรอ 
พระพุทธเจาสอนโลกมากี่กัปกี่กัลปมาแลวทุกๆ พระองค นีธ้รรมก็เปนธรรมประเภท
เดียวกันทําไมจะสอนโลกที่สกปรกใหสะอาดไมได ตามกาํลังของผูที่จะรับไปไดมาก
นอย ตองสอนกันวันยังค่ําน่ันแหละ เราพูดจริงๆ เราสอนโลกนี้เราไมไดสงสัยในธรรม
ที่เรานําไปสอนวาจะผิดไป ไมมีผดิ เพราะฉะนั้นจึงพูดผางๆ ออกไปตามความจริงเลย 
ธรรมตองเปนแตความจริง พูดออกไปอยางตรงไปตรงมา ทางกิเลสมันวาขวานผาซาก 
ธรรมทานตรงไปตรงมา ตัวขวานผาซากละตัวสรางพิษสรางภัยแกโลกเวลานี้ ไมมีที่ไหน 
ตัวตําหนิวาขวานผาซากนั่นละตัวที่เลวที่สุดคือตัวนีเ้อง ใหพากนัจดจํานะ 

ใหระลึกถึงศลีถึงธรรมนะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจา อยาเปนบากับ
กิเลสมันจะจมกันทั้งโลกเมืองไทยเรานี่นะ วาชาวพุทธๆ มันมีแตชื่อเฉยๆ ตัวจริงพุทธ
ไมมี มีแตกเิลสเต็มหัวใจ คลังกิเลส แลวคลังสวมคลังถานคลังฟนไฟอยูในนี้หมด พา
กันจําเอานะ เอาละพอ 

ผูกํากับ มี ณ.หนูแกวครับ คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวันจันทร ชื่อเร่ืองวา 
แมแตพระเมืองดวยกันก็ไมรับ 
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 หลังจาก “หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปนโน” เจาอาวาสวัดปาบานตาด ฉันจังหัน
เชาแลว ลูกศิษยเขาไปกราบเรียนวา “พระธรรมทตูจากออสเตรเลียมากราบเยี่ยม มารับ
พัดครับ เขาใหเปนชั้นราชครับ” หลวงตาจึงเทศนาวาการเอาวา อยาเปนบานะ ไดพดั
แลวเปนบา ถาอยูธรรมดาไมเปนไร พอไดพัดเขามาเปนบาเลยนะเรา หลวงตาบัวจึง
เอาไวขางบน ถาอยูดวยกันมันจะเปนบา ตองแยกกันอยู นี่ทานอยูออสเตรเลีย มารับ
พัดชั้นราชฯ วางั้นนะ จึงวาใหระวังเปนบาพัดนะ เพราะฉะนั้นเราจึงเอาไวคนละแหง 
พัดเจาคุณบัวอยูขางบน หลวงตาบัวอยูขางลาง (หยุดกอนคอืพัดหลวงตาบัวพัดเจาคุณ
เอาไวขางบน หลวงตาบัวอยูขางลาง อยาใหมาคละเคลากันมันจะเปนบากันทั้งขางบน
ขางลาง เขาใจหรือ เอาวาไป) ไมใหมาคละเคลากันมันจะเปนบา เขาใจไหม มันก็แปลก
นะละ แตถาตามอัธยาศัยนี้เปนธรรมดา เชนอยางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทาน
พระราชทานพัดหรือยศใหพระ ก็เปนพระราชอัธยาศัยของทานไมเสียความงาม งามหู
งามตานาเคารพบูชา 

ไอที่ดดีดิ้นเสนอขอยศนีซ่ิ แหมอุจาดมากพระเรา ! เสนอไปเรื่อยๆ ไปถึงเจา
คณะนั้นคณะนี้ ขอยศนัน้ยศนี้ โฮ เราทุเรศจริงๆ นะพระดวยกัน มองเห็นกันเราก็พระ 

นั่นก็พระ สะดุดทันที เร่ืองศีลเร่ืองธรรมมันไมสนใจ เปนบาไปกับโลกกับสงสารกับมูตร
กับคูถไปหมด 

เร่ืองศีลเร่ืองธรรมเรื่องเลิศเร่ืองเลอไมสนใจ เวลานี้เปนอยางนั้น กําลังยกยอ
กิเลสขึ้นเปนทองคําทัง้แทง เหยียบทองคําคือธรรมชาติที่เลิศเลอแหงธรรมทั้งหลายนั้น
ลง ยกมูตรยกคูถขึ้นใหเปนของดิบของด ีมันจะดไีดยังไงยกมตูรยกคูถ ยกขึ้นมาถึงจมูก
ก็เหม็นที่จมูก ยกขึ้นไปไหนเหม็นไปเรื่อยๆ เหม็นคลุงไปทั่วโลกธาต ุ ของไมดีเหม็นไป
หมด แตของดีอยูทีไ่หนหอมหวน 

ทานวา “สีลคนฺโธ อนุตตฺโร” ศีลหอมหวนทั่วทุกทิศทุกทาง 

ครับ....หลวงตาทานเทศนอยางตรงไปตรงมาไมมีออมไมมีคอม 

ยังจําไดวา คราวที่เล่ือนสมณศักดิ์ปที่แลว ไดมีการยัดเงินใหนักขาวเอาไป
ประกาศทางหนาหนังสือพิมพดวยคําโกหกหลอกลวง ประกาศใหล่ันไปทั้งประเทศวา 
“พระธรรมกติติวงศ” ราชบัณฑิต ป.ธ.9 แหงวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง ไดรับการ
พิจารณาใหเล่ือนขึ้นเปนรองสมเด็จ พอมพีระกรณุาโปรดเกลาฯลงมาจริงๆ กลับไมใช 

คราวนั้นก็เปนฝมือของพระ ถาไมออกมาจากพระแลวใครจะรู ? 

ที่มันนาอเน็จอนาถใจก็ตรงที่วา พระใกลชิดของ “สมเด็จพระพุฒาจารย” ผูแทบ
จะไมมีผลงานดานพระศาสนาอะไรเลย ก็ไดรับการเสนอชื่อใหเล่ือนขึ้นเปนเจาคุณชั้น
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เทพ กับพระอีกรูปหนึ่งที่นํากําลังพระและฆราวาสเขากลุมรุมทุบต ี “นายทองกอน วงศ
สมุทร” ในพุทธมณฑลก็ไดรับการปูนบําเหน็จใหเล่ือนขึ้นเปนเจาคุณชั้นเทพกับเขาดวย 

ดีเลวชางมัน เอาคนใกลตัวไวกอน ?? 

มาคราวนี้ก็เอาอีก เอาคนใกลตัวใหขามหัวพระรุนปู ใหขึ้นเปนชั้นรองสมเด็จ ซ้ํา
ยังนําความลับจากที่ประชุมยัดใสมือนักขาวบางคน ใหประโคมโหมขาวไปทั่วประเทศ
กอนที่จะนํารายชื่อขึ้นทูลเกลาฯเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย 

คงไมตองถามหาความมี “หิริโอตตัปปะ” กับพระจําพวกนี้อีกแลว แมแต
ยางอายอยางชาวบานรานตลาดยังหาไมเจอ เมื่อกระทํากันเสียอยางน้ีแลวจะไมให
ประชาชนเขาเสื่อมศรัทธาตอพระเจาพระสงฆไดอยางไร 

การประกาศไมรับมหาเถรสมาคมของพระสายปฏิบัติวัดปาเมื่อเร็วๆ นี้  จึงมี
เหตุผลนาฟงมากทีเดียว พอมาถึงวันนี้อยาวาแตพระสายปฏิบัติวัดปาแตฝายเดียวเลย 
แมแตพระเมืองที่เปนเจาคณะปกครองหรือพระระดับมันสมองในวงการสงฆ เขาก็
ประกาศรับกันไมไดแลว 

ถึงขนาดมกีารลงขันรวมทุนกันจัดทําหนังสือ เร่ือง “สมณศักดิ์ บัลลังกแหง
อํานาจ” ออกมาแจกจายเปนจํานวนถึง 50,000 เลม เพื่อประกาศใหสังคมเขารูกันใหทั่ว
วาการพิจารณาเลื่อนและตั้งสมณศกัดิ์คราวนี้ มหาเถรสมาคมไดพิจารณาไปตามกรอบ
ของพระธรรมวินัย กฎหมายและจารีตประเพณีหรือไม 

ฉีกหนาพระผูใหญใหเห็นกันชัดๆ กค็ราวนี้ !! 

   ณ. หนูแกว 

 มีตอวันอังคารครับ วิจารณธรรม วันอังคาร 

สมณศักดิ์ :  บัลลังกแหงอํานาจ 

 คาดการณวาวันนี้ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน หนังสือแฉพฤติกรรมอันมิชอบ
ในการจัดทํารายชื่อผูไดรับการเลื่อนและตั้งสมณศกัดิ ์ 5 ธันวาคม คงจะถูกนําออกสู
สายตาพระเจาพระสงฆทัว่ประเทศกันไปทั้งหมดแลว ทั้งหมดที่วาน้ีคือ แจกจายทั้งหมด 
50,000 เลม  

รอนฉาไปทั้งวงการสงฆกค็ราวนี้ !! 

ทําไมจะไมใหถึงกับรอนฉาเลา ก็ในเมื่อคณะผูจัดทําหนังสือเลมนี้คือพระสงัฆาธิ
การกลุม “สังฆทัศน” วากันวา เปนพระชั้นผูใหญระดับมันสมองในวงการสงฆลวนๆ 
ทุกรูปทุกองคตางมีลูกศษิยลูกหากระจัดกระจายอยูทั่วสังฆมณฑล ประการสําคัญยิ่งกวา
ส่ิงอื่นใดก็คอื เนื้อหาคําคมในหนังสือที่มีชือ่วา “สมณศักดิ์ :บัลลังกแหงอํานาจ” เลมนี้ 
มีแตความจริงในทุกตัวอกัษร 
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สมณศักดิ์กค็ือชั้นยศที่ในหลวงทรงพระราชทานใหพระสงฆ ผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ผูมีผลงานดานการสรางประโยชนใหแกประเทศชาติและพระศาสนาเปนอเนก
อนันต ตามที่มหาเถรสมาคมและรัฐบาลนําขึ้นทูลเกลาฯถวาย 

แตคราวนี้ไมใช ! ที่วาไมใชก็เพราะหลักเกณฑการพิจารณารายชื่อไดผิดแผก
แตกตางไปจากหลักเกณฑเดิมๆ ที่เคยถือปฏิบัตสืิบทอดติดตอกันมานานหลายชั่วอายุ
คน เพราะแทนที่จะพิจารณาใหเปนตามความอาวุโสโดยสมณศักดิ ์ ตามกฎหมาย และ
ตามหลักจารีตประเพณี แตกลับเบี่ยงเบนไปจัดใหกับพระที่ใกลชิดกับสายอํานาจเสีย
เปนสวนใหญ 

จัดใหพระรุนหลานไดเล่ือนชั้นขึ้นเปนรองสมเด็จ ปลอยใหพระเถระรุนปูรุนทวด
ผูมีคุณูปการอันใหญหลวงตองกมลงกราบ ณ เบ้ืองกนขณะขึ้นอาสนสงฆในการ
ประกอบราชพิธ ี การทําลายแบบแผนและประเพณีปฏิบัติเชนนี้ แทนที่พระผูใหญสาย
อํานาจจะมีสํานึกไดเอง และแทนที่จะฟงกระแสวิพากษวิจารณทางหนาหนังสือพิมพ
ฉบับเล็กๆ นอยๆ บาง ก็กลับทําเปนเพิกเฉย ทําเปนหลับไมรูคูไมเห็น 

ทําเปนทองไมรูรอนซะยังงั้น 

พอมาถงึวันนี้แลวเปนไง ?? 

หนังสือเลมนี้จึงแฉพฤตกิรรมของพระสายอํานาจอยางส้ินไสส้ินพุง 

เนื้อหาใจความในหนังสือเลมนี้ มีอยูวา การพิจารณาเลื่อนสมณศักดคิราวนี้ 
มิไดคํานึงถงึหลักพระธรรมวินัย กฎหมายและจารีตประเพณีอันดีงาม เพราะพิจารณา
ใหความเห็นชอบใหนํารายชื่อพระราชาคณะชั้นธรรม ซึ่งมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์อันดับที่ 
10 และ 14 ในจํานวนพระราชาคณะชั้นธรรมฝายมหานิกายทั้ง 29 รูป ขึ้นกราบทูลฯ  

โดยไมมีเหตผุลที่ชัดเจนวา เพราะเหตุใดจึงตองพิจารณาใหความเห็นชอบขาม
พระราชาคณะชั้นธรรมซึ่งมีอาวุโสทางสมณศักดิเ์ปนอันดับ 1 และ 2 แบบขามกันไป
ขามกันมาเชนนี้ ซึ่งควรจะดําเนินไปตามขั้นตอน ตามหลักพระวินัย กฎหมายและจารีต
ประเพณีอยางแทจริง เพื่อเปนการเทิดทูนพระบารมีธรรมของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวใหสูงสงยิ่งๆ ขึน้ไป 

ในหนังสือฉบับนี้ ยังไดหยิบยกเอาวิธีปฏิบัตินับแตสมัยโบราณมาสอนพระสาย
อํานาจใหรูถึงวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน 
ชี้ใหเห็นถึงหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ ประเพณีการพิจารณาเลื่อนสมณ
ศักดิ์ และการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ในยุค 2005 นอกจากนี้ยังมีการเทียบเคียงกับ
ประเด็นทางพระวินัย ประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นทางจารีตประเพณีไว
พรอมสรรพ 
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ในบทสรุปสุดทายยังชี้ทางสวางใหเห็นวา เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยมิไดคํานึงถึงจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติ ที่ยึดถอือาวุโสโดยสมณศักดิ์และ
อายุพรรษาประกอบกัน ก็ไมนาจะเปนการพิจารณาโดยมิชอบตอจารีตประเพณ ี

หากแตพิจารณาใหเปนไปเพื่อที่จะใหเปนฐานแหงอํานาจ เพื่อมุงประโยชนสุข
แกตนเองและผูใกลชิด โดยปราศจากความถูกตองและชอบธรรม 

ซึ่งหากหนังสือฉบับนี้ (จํานวน 5 หมื่นเลม) ไดถูกนําเผยแพรออกไปในวงกวาง 
ความราวฉานยอมเกิดแกวงการคณะสงฆอยางแนนอน ในอนาคตจะไมมีความเคารพ
ยําเกรงในธรรมในวินัยตอกันอกีตอไปแลว 

ผูนอยจะขาดความเคารพในผูใหญ สมณศักดิ์ชั้นยศจะขาดความศักดิ์สิทธิ ์
สนนราคาคาว่ิงเตนซื้อขายสมณศักดิก์็จะสิ้นคาส้ินราคา... 
    ณ. หนูแกว  

หลวงตา ชัดเจนแลว เดี๋ยวนี้เสนอไปแลวหรือที่รายชื่อไปหาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (ยังไมเห็นออกมาครับ แตเห็นวาเอายัดใสมือหนังสือพิมพ ใหไปพมิพ
ออกมาประกาศแลว) เอาเงินไปยัดหนังสือพิมพ ไดยินวางั้นไมใชเหรอ ฟงวาบางฉบับ
วางั้น อันนี้ดวยความถูกตองชอบธรรมมาดั้งเดิมแตดึกดาํบรรพกาลไหนๆ ก็มี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงพระองคเดียวเทานั้น ที่จะพระราชทานยศใหแก
พระองคใดก็ตาม ใครจะไปเสนออะไรขามพระองคไมได ตามหลักความถูกตองดงีาม 
เปนเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้นเอง 

ทานจะทรงรับสั่งจะพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ใหพระองคใด เจาคุณ เจาฟา
ชั้นใดก็ตาม เปนเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงพระองคเดียวเทานั้น 
นอกนั้นมันจะเอาเงินไปยัดใหหนังสือพิมพ หรือหนังสือไหนกองเทาภูเขาก็ไมมี
ความหมาย ความหมายอยูที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงพระองคเดียวเทานั้น นี้
เร่ืองหลักธรรมพูดใหฟงอยางน้ีละ อยางอื่นไมมีความหมาย ที่ตั้งเหลานี้ไมมี
ความหมาย มีความหมายอยูที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงพระองคเดียวเทานั้น 
รอพระองคจะรับสั่งยังไงนั้นเด็ดขาดมาพรอมเลย ถูกตองดีงามมาพรอม ยอมรับกันทั้ง
ประเทศ ในสังฆมณฑลเราตลอดประชาชนยอมรับดวยกันหมด ทําอยางน้ีไมมีใคร
ยอมรับละ เราพูดเพียงเทานั้นละ พูดแทรกตรงนี้ นอกนั้นก็ไมมีอะไร เอาวาอะไรตอไป
อีก 

(อาจารยพิมพพา วัดเขื่อนจุฬาภรณ ถวายเงินไทย ๑ หมื่นบาท ดอลลาร ๑๐๐ 
ดอลล) เอามาถวายเฉยๆ หรือจะเอาเหรียญเราไปขายอีก ไมไดนะเหรียญเราอยามายุง
นะ เราไมตองการ เราเอาธรรมสอนโลกมาตลอดเวลา เราไมไดเอาเหรียญไปสอนโลก 
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พระพุทธเจาเอาธรรมสอนโลก ไมไดเอาเหรียญไปสอนโลก ใหงดกันทั้งหมดเราไมเลน
ดวยเลย มีอะไรอีกละ 

ผูกํากับ การตูนครับ อันนี้ฮะเปนคนหนาเหล่ียม นี้บอกวา “เย็บปากเพราะดาว
พุธ” ดาวพุธถอยหลังเลยเย็บปากไมพูดไมจา นีบ้อก “หูดับเพราะสนธิ” สนธิพูดทุก
วันศุกรเลยหูดับ (เอาวาไป) อันนี้ส่ีภาพนะฮะ จมูกงามมาแลวครับ “ทานสมัคร ดุสิต
ครับ มีขาววาจะมีการปฏิวัติ” “ปฏิวัติรัฐบาลเหรอ” “ไมใช ปฏิวัติรายการคุณนั่น
แหละ” (ปฏิวัติรายการคุณ) รายการเขาทางทีวีละครับ เพราะรูสึกเพอเจอไรสาระ
เยอะแยะ (เออ ปฏิวัติ เอา ถางั้นเราก็ชวยปฏิวัติดวย เขาใจเหรอ เออ หลวงตาชวย
ปฏิวัติดวย มีเทานั้นแหละไมมากมายอะไร) 

อันนี้นากับหลานครับ “นาเมื่อไหรจะไปอาบน้ําเสียที” “ไลนาไปอาบน้ําทําไม” 
“ก็นาไมโปรงใส มองตวัตนนาไมชัดเจน” นี่ฮะ นาหนาเหล่ียมละครับ (ไมชัดเจน 
เอาๆ มองใหชัดเจนซิ เอาวาไป ) อีกภาพครับ “ขําขาวนี้จริงๆ อาจารยกิตติศกัดิ์ปดู
ขาวเรื่องทหารมาปรึกษาเรื่องปฏิวัติ ถาทหารปฏิวตัิเขาไมมาปรึกษาอาจารยกันหรอก” 
“แลวเขาปรึกษาใคร” “ปรึกษาหมอด”ู (เออ เอาละ นี่มันอะไรเราก็เลยลืมอาน) 
กาน้ําเดือด แลวมีภาษาอังกฤษวา “ทักษิณ สนธิ” อยูดวยกันในกาน้ําครับ เดือด
ดวยกัน (เดือดดวยกัน เออ มันเดือด มันเดือดไป เราขี้เกียจฟงมัน) 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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