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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ถูกตมเรื่อย 
กอนจังหัน 

ทุกขในโลกนี้เอาอะไรมาดับ ดับไมลงดับไมไดนะ ตองเอาธรรมเขาดับ ทุกขใน
โลกดับไดดวยธรรม ไฟดบัดวยน้ํา อันนี้โลกมันเปนไฟอยูในหัวใจของสัตวโลก ตองดับ
ดวยธรรม นําธรรมเขาไปปฏิบัติ ถาไมมีธรรมแลวตายจมไปเลย พากันจํา โลกกําลัง
เปนบากันไปกับกิเลสตัณหาไมมีเมืองพอ กเิลสใครเคยเห็นไหมมันมีเมืองพอมฝีงมี
แดนที่ไหนกิเลส ไมมี แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงมีฝง มีขอบมีเขต แต นตฺถิ ตณฺหา
สมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหานี้ไมเคยมี เร่ืองขอบเขตหรือฝงฝาไมม ีมันอยูในหัวใจ
สัตวนั้นนะ มันทวมหัวใจสัตวตลอดเวลา เอานํ้าที่ไหนมาดับไมลง ตองเอาธรรมเขาดับ 
ใหพากันจําเอา 

ศาสดาองคเอกมาตรัสรู ไมมีกิเลสภายในพระทัย สอนโลกไดอยางถกูตอง
แมนยําเห็นผลทันตาถานําไปปฏิบัติ ไมมีใครสอนไดถกูตองแมนยํายิ่งกวาองคศาสดา 
มีพระองคเดยีวสิ้นกิเลสสอนโลก ใหนําธรรมของทานผูส้ินกิเลสสอนโลกนี้ไปสอนเรา 
ปฏิบัติตัวของเราใหดี อยาดีดอยาดิ้นเกินเหตุเกินผล ดิ้นไปไหนก็มีแตจะเขาฟนเขาไฟ
ทั้งนั้น ถาดิ้นไปตามธรรมดับไดๆ สงบรมเย็น พูดยอๆ เพยีงเทานี้สําหรับธรรมทั่วๆ 
ไป 

ทีนี้ยนเขามาหาพระ พระก็ตองเอาน้ําดับไฟเนนหนักเขาไปอกี ความพากเพียร
มีสติติดแนบอยูกับตัวอยาใหเผลอ กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม สติเปนฝงครอบ
กิเลสไดเปนอยางดี ถาลงสติดีแลวกิเลสจะเกิดไมได จะหนาแนนขนาดไหนก็หนาแนน
เถอะ ไมเหนืออํานาจของสติไปได จากสติธรรมแลวก็ปญญาธรรมกระจายออกไป ทกุ
องคปฏิบัติใหดีพระในวัดนี้ ไมไดมีการมีงานอะไร ใหมีแตการเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาดวยสติติดแนบกบัตน ปญญาแฝงขางกันไป นี่คือผูหาอรรถหาธรรม 

เดี๋ยวนี้พระเรามันมีแตผาเหลือง ดูทานดูเราดูใหสม่ําเสมอ มแีตผาเหลืองครอง
ตัวอยู เร่ืองอรรถเรื่องธรรมที่จะมีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรมนี้แทบจะไม
มี มองไปในวัด โลกเขามองไปเห็นเปนวัด แตธรรมมองเขาไปเห็นเปนสวมเปนถาน 
โลกเขามองพระวาเปนพระนากราบไหวบูชา เปนที่ลงใจ แตธรรมดูพระแลวคือมูตรคือ
คูถ อยูในวัดนั่นคือสวมคือถาน เดี๋ยวนี้อยูในภาวะอันนี้เอง ปจจุบันนี้พระเณรอยูในวัด
ในวา คือมูตรคูถอยูในสวมในถาน เพราะไมมีหิริโอตตัปปะ อาศัยผาเหลืองกินไปๆ 
อวดอํานาจบาตรหลวงวาตนเปนพระไมมีใครแตะตอง เพราะเขากลัวบาป แตตัวเองไม
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กลัวบาปนี่ซิ พวกจมไปพวกนี้นะ ดใูหดีคิดใหดีนะพระเรา มันเลอะเทอะขนาดนั้นละ
พระสมัยปจจุบัน ดูใหทั่วถึง ดูทั้งเขาทั้งเรา เปนแบบเดียวกัน ใหรีบแก ศาสดาองคเอก
สอนโลกสอนเพื่อความพนทุกข นีเ้ราหัวถลําเขาทุกขดวยกนัทุกคนๆ เพราะความทํา
ผิดพลาดตลอดอาการทกุอยางที่เคลือ่นไหวไปจากกายวาจาใจ ใหพากันระมัดระวังใหดี 
ใหพร 

หลังจังหัน 

ที่วัดถ้ําภูวัว ทานอุทัยเปนเจาอาวาส พอดีเขาถวายที่ที่กลางดง เขาใหญ แลวไม
มีใครที่จะรับสถานที่นั่นไดเรามองไมเห็น เลยตกลงปรึกษาทานอุทัย ขอใหทานอุทัยรับ
และไปอยูวดัที่วาน่ี เขาใหญ ทางภูวัว ใครรองลงมาก็ไมทราบ แตก็ตองปฏิบัติแบบ
เดียวกัน นี่เราก็สงอาหารตามเดิมทางภูวัว แตแยกทานอุทัยใหไปอยูที่เขาใหญ เราไปดู
แลวที่เขาใหญ ยานนั้นไมคอยมพีระกรรมฐาน เราเลยใหทานอุทัยไปอยู สวนภูวัวผูรอง
ลงไปคงจะอยูแทน ทานอุทัยคงจะกําชับกําชาแนะนําบอกกัน เราแยกทานอุทัยไปนูน
แลว 

แตการสงอาหารการกินสงตามเดิม ภูวัว ถึงเวลาแลวไปสงตามเดิม สวนเขา
ใหญไมไปสง ทานมีปญญาใหหากินเอง ตั้งแตหมูมันยังมปีญญาขุดหญาแหวหมูกิน 
ทานอาจารยมั่นเดินบิณฑบาตทานมองเห็นหมู มันกําลังขุดหญาแหวหมูกิน ตัวกําลัง
นารัก นี่เห็นไหมทานวา หมูไมมีจอบมีเสียมเขาก็ขุดดินได มันนาขบขันเราเลยเอาเทา
แหยเขาไป โดดตูมตกหงายทองขึ้นฟา อาว มันเปนอะไร เปนอะไรก็ไมทราบ ตอบได
ภายในใจ ทานวาหมูเขาชวยตัวเองเขา เขาไมมีจอบมีเสียมเขาเอาจมูกขดุหญาแหวหมู
กิน นี่เขาชวยตัวเองเขาได 

ทานพูดของทานเปนธรรมนะ พูดไมยิ้มไมแยม พูดเปนอรรถเปนธรรม แตเรา
มันนิสัยจะวาคะนองหรือตลกก็ได มนัจะชวยตัวเองไดจริงๆ เหรอ ใหมันชวยตัวเองสัก
หนอย เราเอาเทาแหย เขากําลังขุดอยูนี้เขาไมกลัวพระนี่นะ ตัวกําลังนารักเทากระโถน 
พอเราเอาเทาแหย โดดน้ีตกลงคลองหงายทองไมเปนทา อาว มันเปนอะไรเสียงรอง
กี้กๆ เราตอบในใจวาเขาชวยตัวเอง ชวยไมไดหงายทองขึ้นฟาไมเปนทาเลยหมู เรายัง
ไมลืมนะ เราตอบอยูภายในใจ มันชวยตัวเองเกงขนาดไหน เวลาแหยนี้โดดตูมไปหงาย
ทองขึ้นฟา ไมเห็นชวยตัวเองได 

นิสัยของทานไปมองเห็นนี้ นํานี้เทศนไปเรื่อยๆ เราจึงไดบอกพระถาเราไมอยู 
พระองคตดิตามทานใหระวังใหดี ทานพูดเหลานี้ทานไมไดพูดกับเรา แตเปนอุบายสอน
เราขางหลัง เจอหมูพูดเรื่องหมู เจอวัวเจออะไรพดูเรื่องนั้นเปนธรรมเรื่อยๆ ไป บางที
ทานถามมา ถามฉากๆ มานี้จะไปตอบงายๆ ไมไดนะ หากทานตองการจริงๆ ทานจะ
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ซ้ํา เหอ หันหนามา แลวใหตอบเสียนิดหนึ่ง แตธรรมดาอยาตอบนะเราบอกอยางน้ัน 
พอแมครูจารยมั่นจอมปราชญกับจอมโง เขาใจไหมละ ขบขันดีที่วาเขาชวยตัวเองเขาขุด
ดิน บทเวลาเทาแหยไปนี้ตกลงมาหงายทองขึ้นฟา ไมเห็นชวยตัวเองได ขบขนัดี 

(รพ.สวนดอก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มาขอเมตตาเครื่องมือแพทย มีหองแลวแตไมมีเครื่องมือ) แลวไปทําไดยังไงไมมี
เครื่องมือ อุตริทําหาอะไรไมมีเครื่องมือ แมแตกั้นหองนอนก็ยังมีคนนอน นี่กั้นหอง
แพทยแตไมมีเครื่องมือมันยังไงกัน แลวมีอะไรเอาวาไป (เครื่องมือไมพอก็เลยอยาก
กราบขอความเมตตาครับผม) นั่นแลวมันขามแดนมาทําไม เรากําลังใหเขตนี้แดนนี้
แลวขามมาทําไมเชียงใหม แลวตองการเครื่องอะไรบางวามา (มี ๑.เครื่องมือผาตัดน้ํา
วุนลูกตา ๒.กลองผาตัดตา ๓.เครื่องเลเซอรรักษาโรคจอประสาทตา รวม ๓ รายการ) 
เครื่องหนึ่งเทาไร เราขายวัดปาบานตาดเพื่อซื้อน้ีจะพอไหม เครื่องมือแตละเครื่องของ
เลนเมื่อไร เพราะฉะนั้นจึงตองยกวัดทุมใสกันเลย (รวม ๓ รายการ ๘,๑๐๐,๐๐๐ 
ครับ) เออ ใหทั้งสามนี่ละ 

ไปกรุงเทพคราวนี้คนตาบอดคนหนึ่งก็มาหาเรา วันพรุงน้ีเราจะกลับ วันนี้มาหา
เรา เอ มันยังไงกันเหมือนมีเลหเหล่ียม นี่ถูกตมทีสุ่ดนะ เปอยแหลกตลอด คือเราเปน
ธรรมลวนๆ เขาไมเปนธรรมหลอกตมเรา วาอะไรเราก็ใหๆ นะซี ทีนี้ใหไปที่ไหนไดตม
เราจนเหลือแตกระดูก สมมุติวันพรุงน้ีเราจะกลับมาอุดร แลววันนี้โผลเขามาเรื่องตา 
อยากไดเงินเทานั้นไปรักษาตา สรุปลงเลย ทีนี้เราเคยถูกตมมาแลวตั้งแตเชียงใหม 
ลําปางมา ไมใชนอยๆ นะ อันนั้น ๘ หมื่น เราก็ใหเลยที่เขาขออยางน้ีละ พอเอาไปหาย
เงียบ ใหคนติดตามทางนูน ตามไปแลวหายเงียบไปเลย 

แลวมากลางทางก็ใหอีกๆ เร่ือยมาจนถึงวันที่เราจะมาจากสวนแสงธรรม อันนี้
เราบอกไมให เอา ถาเหตุผลกลไกถกูตองดีงามมาดวยความสะอาดแลว มากกวานี้เราก็
เคยใหเราบอก อันนี้เราไมแนใจเราไมให แลวไมใหจริงๆ นะ พอถึงวันนีก้็มา เขามาขอ
เมื่อวาน เหมือนวาหัวเลี้ยวหัวตอที่จะจับสดๆ เอาไปกินเลย ก็เขาเคยไดกับเรา ทีนี้เรา
ไมให 

คือคนหนึ่งเปนธรรม วายังไงก็เปนไปตามนั้นๆ แตเขามีเลหเหล่ียม โอย ทุเรศ
นะ ลูกศิษยลูกหาเราผูสําคัญๆ เหมือนหนึ่งวาไวเนื้อเชื่อใจไดอยางเต็มที ่ ถูกแทงขาง
หลังก็มี อูย เราสลดสังเวชนะ ทําไมกิเลสเปนอยางน้ัน มาแทงขางหลังไดกิเลสไมไว
หนาใคร พอมีชองมีโอกาสเอาเลย นี่ละถาพูดถงึเร่ืองความเสียทาเราเปนฝายเสียทาอยู
ตลอดๆ เสียทาที่เขาตมเราไมใชอะไร ใหเร่ือยตมเรื่อย ทีนี้หลายครั้งหลายหนมันก็เข็ด
ละซี อยางทีเ่ขามาสวนแสงธรรม เราจะออกเดินทางวันพรุงน้ี วันนี้เขามาแลว ไมใหเรา
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บอก ถาหากวาไปติดตออะไรเรียบรอยแลว ตกลงกับหมอเปนที่เขาใจกันเรียบรอยแลว
เราใหเราก็บอก มากกวานี้เราก็เคยให แตจะมาแบบอยางน้ีไมเอา 

ทุกแหงแหละหลวงตาไปที่ไหนชวยตลอด หมากช็วย เวลานี้หมาดูเหมือนเดือน
ละสองแสนสองหมื่น เปนประจํามาหลายปนะ ที่ปากเกร็ด ๑ แสน อีกรายเขายายไปที่
อื่นก็ตองใหตามเดิมอันนี้ ๖ หมื่น ที่อําเภอบานนานั่นก็ ๖ หมื่น เรียกวาเราใหเปน
ประจํา ๒๒๐,๐๐๐ ปากเกร็ดนอยเมื่อไร ซื้อที่ใหเราไปดูเอง พอไปเห็นหมาเปนรอยๆ 
โอย สงสาร หมาในบานเรามันก็อาศัยเจาของกนิ อันนี้ก็ตองอาศัยนี้เปนเจาของไมงัน้ก็
ตายหมด หมาเปนรอยๆ  พอไดยินเขาเลาใหฟง เขาออกทางทีวีดวยเราก็เลยไปด ู

พอไปดูแลวแหม ดูตรงไหนมีแตส่ิงที่ปลงไมตก ตองปลงดวยความชวยเหลือ 
ไปดูทีข่างบนก็คับแคบ ขางบนที่วาตึกนั้นเราใหนะ สรางตึก ๖ ลาน นี่เฉพาะตึก แลวที่
เหลานี้เปนยังไง ลงมาเอาละ ที่วางๆ นี้เขาไมขายบางเหรอ  ถาขายก็ซื้อเอา วาเขาจัด
ล็อคจะขายอยูแลว เออ ถางั้นดีแลว เอาเราเอาอีกที่ ๑ ไร อนัเดิม ๑ ไรเปน ๒ ไรๆ 
หนึ่ง ๔,๒๐๐,๐๐๐ สมัยนั้นราคาของยังไมแพงเทาไรนัก อยางทุกวันนี้ไมไดนะ ๔ ลาน 
๒ เราก็เอาเลย 

แลวก็มีคนหนึ่งอีก เปนอยางน้ันละ แทงขางหลังหากไมเจ็บคนนี้นะ มีคนหนึ่ง
เขาสมัครมาขอแบงครึ่ง ที่ดินเขาจะขาย ๔ ลาน ๒ แสน เขาจะเอา ๒ ลาน ๑ แสนชวย
เรา เอา ชวยก็ชวยไปแตเราจะจายใหหมดเลยทันที เราบอกงั้น จายใหเขาเสร็จ
เรียบรอย จนกระทั่งปานนี้ไมมาถามเลย ๒ ลาน ๑ แสน นี่มันเปนแตอยางน้ัน อะไรเรา
ตองจายไปกอนๆ  พูดตามเรื่องของคนไมไดเร่ืองนะ ไมแนใจ มันพูดมนัหลบไดเร่ือง
โลก เร่ืองธรรมไมเปนอยางน้ัน ตรงเปงๆ เพราะฉะนั้นเราจึงถูกตมบอยๆ พวกกิเลส
ตมธรรม นี่ธรรม ไอพวกตมเราพวกกิเลส ตมเรื่อย เฉย ใครตมก็ตมไป 

สําหรับวัดนี้เขาเขียนติดไวนั้นก็มีบางวันนะ ใครจะคะนองมืออะไรมาเขียนไว 
สมบัติของวดัปาบานตาดเปนสมบัติเพื่อโลกเขาเขียนไวนั้น เขาก็พึ่งเขียน แตเราเพื่อ
โลกมานานตั้งแตเขายังไมเกิดละทา เราเห็นเขาเขียนไว เงินหรืออะไรของวัดปาบาน
ตาด เปนเงินหรือเปนปจจัยสมบัติเพื่อโลกเขาวางั้น เรามันเพื่อมาแลว จนคนอื่นเขา
ทราบวางั้นเถอะ เราเปดตลอดใหตลอด ไปไหนมีแตใหๆ เอามาก็เพื่อให ไมใชเอามา
เพื่อกํา เอามาเพื่อใหๆ อยางน้ันตลอด ไดทําประโยชนใหโลกเราเปนที่พอใจ เราไมเอา
อะไร ไปไหนบกพรองขาดเขินตรงไหนๆ ไมมีใกลมีไกล ความจําเปนมีเหมือนกันหมด
เราใหๆ 

นี่ตากําลังมา ส่ังไปแลว บุรีรัมย ๕ ลาน เพชรบูรณ ๔ ลาน พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ 
หมื่น อุตรดติถ ๕ ลาน ๘ แสน อยูในจํานวนที่กําลังส่ังเดี๋ยวนี้ ส่ังหมดเลยเพราะฉะนั้น
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มันถึงตกมาในระยะตางๆ กัน คือส่ังไมไดส่ังพรอมกัน ส่ังนัน้แลวสั่งน้ัน ใครมาขอแลว
ตกลงอันนี้แลวใหส่ังนั้น เดี๋ยวคนนี้มาขอ นี่ละมันไมมาพรอมกัน ทีนี้เวลาอนุญาตใหก็
ใหแบบนี้ละ ส่ังเร่ือยๆ แลวก็ตกมาเรื่อยๆ จาย เมื่อวานนี้ก็จาย ดูวา ๓ ลานกวา ตา 
เปนอยางน้ัน 

เราจึงไดพูดใหพี่นองทั้งหลายทราบวา เวลาหลวงตาบัวตายเงินจะมีในบัญชีอยู
นะเราบอก บอกไวใหทราบเสียวาเวลาเราตาย เงินจะยังเหลืออยูในบัญชีนั้นบัญชีนี้มี
หลายบัญชีนะยังเหลือ แลวใหพี่นองทั้งหลายทราบวา เงินจํานวนสักเทาไรอยูในบัญชี
อะไรก็ตาม เงินเหลานี้จะเปนเงินชวยโลกทั้งน้ัน ไมไดชวยเรา เหมือนดังเราปฏิบัติมานี้
เปนอยางน้ัน ตายแลวก็เปนอยางน้ัน เงนิจํานวนที่เหลืออยาเขาใจวาหลวงตาบัวชวย
โลก บทเวลาตายแลวมีเงินตั้งหลายๆ ลานอยางนี้เขาจะมาโจมตี พี่นองทั้งหลายลูก
ศิษยลูกหาจะเสียใจ เขาใจไหม เราจึงบอกใหทราบไวเสีย 

อยางทานอาจารยฝน ตอนนั้นทานมีเงินอยู ๑ ลาน ๕ แสน ทานสั่งไวหมดแลว 
คือเขาไมรู หรือเขาจะแกลงทานก็ไมรูละ ใหที่นั่น ๕ แสน ใหที่นี่ ๕ แสน ใหที่นี่ ๕ แสน 
เงินลานหาแสนก็หมดพอดี นี่เขาโจมตีทานวาทานมีเงินอยู ๑ ลาน ๕ แสน จนสมเด็จ
วัดนรนาถฯวิ่งมาหาเรา มาเจอกันกลางทาง เราออกไปนี้ทานก็มา ทานเปดไฟพาบ เรา
ก็แอบไว อาว จะไปไหนละ ไปไหนกไ็ปแลวไมใชคนตายเราวา ทานเปนสมเด็จฯนะ ไป
ไหนละ ไปไหนก็ไปแลวไมใชคนตาย คือคุนกันมาก ทานแกพรรษากวาเรา ๖ พรรษา 
คุนกันมาแตไหนแตไร 

ทานมาเลาถึงเร่ืองที่เขาโจมตีทานอาจารยฝน เงิน ๑ ลาน ๕ แสน เราก็กราบ
เรียนทานเลยเดี๋ยวนั้น ผมทราบเรื่องราวละเอียดลออ กราบเรียนทานเสร็จแลว เออ ถา
อยางน้ีก็หมดปญหา กลับไปนี้จะไปแกขาวทานวา พอทานไปแกขาวเลยเงียบเลย นี่
หลวงตาบัวตายแลวนี้ แลวเขาจะโจมตีหลวงตาบัว แลวใครจะไปแกขาว หลวงตาบัว
ตองแกขาวไวกอน เขาใจไหม แกขาวไวตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจะหมดปญหาทันที เพราะ
เงินเหลานี้จะเปนเงินชวยชาติตลอด 

มันมีอยูหลายบัญชี เชนอยางเราไปกรุงเทพ เขาถวายเช็คที่นั่นๆ ในกรุงเทพ 
เอาเช็คนั้นเขาธนาคารทางกรุงเทพไว อยางน้ันนะ เพราะฉะนั้นจึงมีอยูทั่วๆ ไปบญัชี
ฝากเงินหลวงตาบัว อยางอุดรกม็ีทางโนนก็มี บทเวลาตายแลวที่ไหนก็มีแตเงินหลวงตา
บัวหมดละ เขาไมรูเร่ืองนะวาเงินนี้เปนเงินอะไร ก็เงินอยางนั้นละ เขาถวายแลวก็เอาเขา
ทางนูนเสีย มาแตไหนก็เขาทางนูนเสีย เวลาจําเปนจะสั่งทางไหนก็ส่ังไดชวยโลก เขาจะ
โจมตีเราก็ใหบรรดาลูกศิษยทั้งหลายทราบเอาไว เงินจะมากจะนอยกต็าม เปนเงินเพื่อ
พี่นองชาวไทยเราทั้งนั้นแหละไมไดเพือ่ใคร 



 ๖

เราตายแลวเราจะเผาดวยไฟ เราจะไมเผาดวยเงิน เงินนี้ยังเปนประโยชน จะใช
กับผูมีชีวิตอยู สําหรับเราตายแลวเผาดวยไฟพอ แมที่สุดเวลาตายแลวเขาจะนําเงินมา
บริจาคในงานเผาศพเรา มีมากมีนอยเราตั้งกรรมการ นี่เราเขียนพินัยกรรมแลว เราตั้ง
กรรมการขึ้นใหเก็บรักษาเงินจํานวนนี้ ไดจํานวนเทาไรใหเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อทองคํา
เขาสูคลังหลวงหมดเลย นี่เราสั่งไวแลว พินัยกรรมมีแลว เราไมเอาอะไร นี่ก็เปนไป
ตามนั้น ตายก็ตองเปนไปตามนั้น จะเอาพินัยกรรมมากางเลย ก็จะตองปฏิบัติตามนั้น 
เราไมเอาอะไร เราพอทกุอยางแลว พอในหัวใจไมเอาอะไร สามโลกธาตุปลอยหมดโดย
ส้ินเชิงไมมีอะไรเหลือ ไปที่ไหนจึงมีแตความเมตตาลวนๆ ไปเลย เอาละวันนี้ จะใหพร 

นั่นเห็นไหมละ พัดยศหลวงตา สองพัด พัดราชกับพัดธรรม ขามขั้นนะ ทีแรก
ตั้งพระครูใหเรา เราไมเอาปดคืนหมด ตั้งครั้งที่สองขึ้นราชเลย ไมใชสามัญ ขึ้นราช ครั้ง
ที่สามเทพไมอยูขึ้นธรรมเลย เดี๋ยวนี้อยูที่ธรรม เราจึงไดขูคนในพระราชวัง บอกวาให
อยูเพียงเทานี้นะ อยาทําตอไปอกีเราบอกตรงๆ เลย คราวนี้เอาเด็ดอยูนะ กับสํานัก
พระราชวัง นี่เราเห็นแกทั้งสองพระองคตางหากนะที่เรารับนี่ เราวาแคนี้ละ นี่ถาขึ้นจาก
ธรรมแลวมันจะไมอยูละรองสมเด็จ มันจะขึ้นสมเด็จเลย 

ตั้งแตเพียงชัน้ราชชั้นธรรมนี้ ก็ถกูไลเขาไปในพิธพีระราชวัง ไมไปสักทีเลย ไม
ไปจริงๆ ดือ้ เฉย ถาวาชั้นราชก็ราชดวยกันไปซิ อดอยากเมื่อไรพระชัน้ราช พอขึ้นชั้น
ธรรมก็จะเอาไปฉันพระราชวังพิธี บอกชั้นธรรมมีเยอะดวยกันไป ธรรมนี้จะกลับ ไมไป 
ไมไปจริงๆ นี่ขึ้นสมเด็จจะวาไง เขาใจ กลัวจะขึ้น ขึ้นธรรมดาคอยยังชั่ว ใหไปยุง
ปวนเปยนในสํานักพระราชวังเราไมตองการ อยูลําพังของเราเราสบายแลว ไปอยูทีไ่หน
สบายๆ ไมยุง สบาย นี่ละยศแหงธรรมเปนอยางน้ัน ยศแหงธรรมอยูที่ไหนสบายๆ อยู
ในหัวใจนี้ละ 

ผูที่ไปขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เราจึงออกทางวิทยุเลย เราขอเดิน
บิณฑบาตผานพระราชวัง วาอยาพระราชทานสมณศักดิ์ใหพระเหลานี้ วางั้นแหละเรา มี
ใครพูดอยางนี้ ไมมี มันมาหาอะไร มาหาสมณศักดิ์สมณแส็ก ธรรมที่เปนของเลิศเลอ 
พระพุทธเจาใหหามาตั้งแตวันบวชทําไมไมสนใจ เพราะฉะนั้นจึงอยาใหเราบอก ใหหา
เอง หาธรรมเขาใจไหม สมณศักดิอ์ยูกับธรรม สมณศักดิ์กค็ือวา ศักดิศ์รีของผูมีความ
สงบ จนเขาถึงขั้นสงบราบคาบ ศักดิ์  คือศักดิ์ศรี สมณะ คือความสงบ ตั้งแตพื้นๆ 
จนกระทั่งสงบอยางราบคาบสิ้นกิเลส 

อะไรจะเลิศยิ่งกวาสมณศักดิ์ทีพ่ระพทุธเจาประทานแลว ทําไมไมไปหา มายุง
อะไรลมๆ แลงๆ อยาพระราชทาน เราประกาศผานหนาพระราชวัง เห็นเงียบไปนะ ก็มี
เราองคเดียวขวางอยู มันลืมเนื้อลืมตัวเกินไปพระเรา บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรมมนั
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ไมไดสนใจในอรรถในธรรม สนใจแตบาๆ บอๆ อยางน้ัน ถาสนใจในธรรมนี้ อยูที่ไหน
พอหมด สมณศักดิ์ของพระคือธรรมที่พระพทุธเจาประทานไวแลว ตั้งแตศีล สมาธิ 
ปญญา วิชชา วิมุตติหลุดพน ยอดอยูตรงนี้ เอาละเลิก 
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