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ต้ องอย่างซืออย่างตรงถ้ าเราไม่มีศรัทธาประสาทะในพระธรรมวินยั นียังเป็ นผู้ลวงโลกอยู่อย่าไปหวั
งมรรคผลนิพพานเลยทําผิดไปแล้ วทําชัวไปแล้ วศีลขาดไปแล้ วก็ไม่สามารถทีจะกลับมาดีได้ หรอกเพราะฉะ
นันให้ จําเอาไว้ ทกุ คนให้ รักษาศีลปฏิบตั ิธรรมอย่างซืออย่างตรง
ถ้ าใครไม่ซือไม่ตรงพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าท้ าวพระยายมราชท่านรู้อยูเ่ พราะฉะนันเราต้ อ
งอย่างซืออย่างตรงฉลาดอย่างซืออย่างตรงไม่เห็นแก่ลาภสักการะ เกียรติยศชือเสียงใดๆทังสิน
ฉะนันให้ ร้ ูเอาไว้ ว่าพระอาจารย์สอนให้ ฉลาดอย่างซืออย่างตรง
ผู้ใดไม่ฉลาดอย่างซืออย่างตรงยังเอารัดเอาเปรี ยบยังหาเรื องหาราวอยูม่ รรคผลก็ไม่เกิดขึนหรอกเพราะฟุ้งซ่
านไม่มีทางแก้ ตวั ได้ แล้ วพระพุทธเจ้ าว่าเหมือนตาลยอดด้ วนบ้ าง
ทีรากแก้ วขาดแล้ วเนียก็เติบโตไม่ได้ หรื อตาลยอดด้ วนไม่มีทางงองอีกต่อไปเนียพวกเนียพวกศีลขาดเนียเดี
ยวนีเต็มแผ่นดินเลยพวกตุ๊ดพวกแต๋วพวกโกหกหลอกลวงชาวบ้ านนีเต็มแผ่นดิน
เดียวนีไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ ตะวันออกอีสานกะเหรี ยงกะหร่างอะไรเนียเต็มไปหมด
หลอกลวงชาวบ้ านทังนันแหละให้ เคารพกราบไหว้ นบั ถือพยายามเอาคําสอนพระอาจารย์ไปเทศน์ไปสอนแ
ต่ว่าตัวเองไม่ได้ เข้ าถึงเลยต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันอาตมาเนียไม่ต้องการให้ ใครมายุง่ กับอาตมาหรอกแล้ วก็ไม่ให้ ใครไปชักชวนมาด้ วยเพราะถึงยั
งงัยมันก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลเพราะอะไร?เพราะจิตไม่ซือตรงเป็ นสมณะผู้สงบแต่มนั ไม่สงบมีแต่ปัญหาสร้ าง
ปั ญหาให้ แก่ตนเองสร้ างปั ญหาให้ แก่คนทัวไปเนียไปอยูท่ ีไหนก็ไม่สงบเหมือนหมาขีเรื อนน่ะมันคันอยูท่ ีตัวแ
ต่ยงั ไม่ร้ ูตวั เลยก็นกึ ว่าไปอยู่ทีไหนก็ไม่ดีมนั คันเพราะมันเกิดโรคในตัวของมันเอง
เพราะฉะนันเราก็ไม่ต้องการทีจะเอาพระอย่างนันคนอย่างนันเข้ ามาในเขตของพุทธาวาทหรื อในวัดทีมุง่ คว
ามบริ สทุ ธิปฏิบตั ิเพือมรรคผลนิพพานไม่ต้องการผู้ทีไม่มีความจริ งใจไม่มีสจั จะเดียวก็มามีแต่ปัญหามาสร้ า
งปั ญหาไม่จบ เพราะฉะนันอาตมานีโดนมาหลายครังแล้ วโดนลบหลูด่ หู มินมาหลายครังแล้ ว
เพราะฉะนันอาตมารู้อยู่
เพราะฉะนันใครอย่ามาคิดทีจะมากลํากลายอาตมาเลยเดียวจะโดนลงโทษต้ องเอาท่านท้ าวพระยายมราช
มาไล่ละก้ อได้ เรื องแน่ พระอาจารย์เคยเอาท่านท้ าวพระยายมราชขึนมาอบรมหลายครังแล้ วพวกนี
แต่มนั ไม่เชือหรอกเดียวก็ไปสร้ างกรรมทําชัวนึกว่ากูเก่งกูแน่เพราะฉะนันอย่าไปเชือคารมคมคายยุคนีสมัย
นี แต่งตัวเป็ นภิกษุอบุ าสิกาลวงโลกนีเต็มเพียบอย่าไปเชือ
ถ้ าทําจิตว่างไม่ได้ นีไปอยูท่ ีไหนก็ไม่วา่ งเพราะได้ สร้ างกรรมทําชัวไว้ แล้ วเพราะฉะนันให้ ร้ ูเอาไว้ อย่าไปเชือใค
รง่ายๆไม่วา่ พระเณรเถรชีฆราวาสแล้ วมันเล่นไสยศาสตร์ กนั ทังนันแหละไอ้ พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรพวกเนีย
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ถ้ าไปเล่นไสยศาสตร์ ปลุกเสกเลขยันต์อะไรเนียจิตไม่สงบหรอก
พระพุทธเจ้ าก็บอกแล้ วอํานาจหมอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้ ถ้ามีบพุ กรรม
เมือมันทํากรรมไว้ แล้ วจะไปช่วยอะไรได้ เนียเพราะฉะนันอย่าไปเสียเวลากับสิงเหล่านีหรื อคนเหล่านี
ทีพระอาจารย์บอกก็คือบอกอย่างซืออย่างตรงแนะนําตักเตือนพรํ าสอนมานานแล้ ว ไม่ใช่พงสอน
ึ
หนังสือ
เทป ซีดีอะไรให้ ไปหมด แต่ยงั ไม่กลับความรู้สึกนึกคิดทีดีงามเลยต้ องว่าอย่างนี
แล้ วก็มาอ้ างว่าเป็ นลูกศิษย์พระอาจารย์บ้างอะไรต่อมิอะไรบ้ างอย่าไปเชือนะ
ถ้ าใครจิตว่างไม่ได้ ยงั ไปยึดติดเรื องฌานเรื องญาณอะไรพวกเนียฉิบหายแล้ วทังนัน
พระพุทธเจ้ าเป็ นพระโพธิสตั ว์เก่งกล้ าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ เป็ นโยคีเนียพระองค์ยงั ไม่ได้ โสดาบันเ
ลย
ถ้ าใครยังไปมัวหมกมุ่นครุ่นคิดเรื องฌานเรื องญาณคิดว่าข้ าเก่งข้ าแน่ไอ้ พวกเนียเข้ ารกเข้ าพงไปแล้ วขนาด
พระพุทธเจ้ าไปเรี ยนได้ สมาบัต๘ิ พระองค์ยงั ทิงเลยเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
แต่พวกโง่เง่าทังหลายถูกชักจูงไปในทางทีผิด เดียวนิมิตอย่างนันบ้ างอย่างโน้ นอย่างนีบ้ างอย่าไปเชือ
ความฝั นไม่เป็ นจริ ง
บางคนก็บอกนังทีไรก็เห็นนรกสวรรค์ทีนันนันน่ะเป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์อยูใ่ นจิตทังนันแหละให้ โยม
รู้ไว้ อย่าไปเชือให้ ว่างให้ ได้ ถ้าตราบใดทียังฝั นโน้ นฝั นนีเนียไอ้ นีโดนหลอก
โดนความฝั นหลอกฝั นทังตืนๆด้ วยคิดเอาเองรู้สกึ ว่าอย่างนันรู้สกึ ว่าอย่างนีต้ องว่างหมดไม่ให้ เกิดความรู้สึก
เพราะฉะนันทุกคนนันแน่ะต้ องทําจิตว่างให้ ได้ อย่าไปเชือเพราะทําไมถึงไม่เชือเพราะกิเลสตัณหาสุมหัวสุมใ
จอยูเ่ ป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เนียเยอะแยะทัวเต็มไปหมดพระอาจารย์เนียเบือหน่ายไม่อยากให้ ใครเข้
าใกล้ ไม่อยากให้ ใครมายุง่ กับอาตมาหรอก
อาตมาบวชเพือความพ้ นทุกข์แล้ วก็ไม่อยากไปยุง่ กับใครทังหมดไม่วา่ พระเณรเถรชีฆราวาสมันหาเรื องหาร
าวกันมาตลอดต้ องว่าอย่างนีเพราะฉะนันไม่เอาเลิก เลิกคบค้ าสมาคมกันอย่าให้ มาใกล้
อาตมาก็สอนแล้ วว่าเรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราจะได้ จบได้ สินไปยุง่ กับเขาทุกเรื องก็ทกุ ข์กบั เขาทุกเรื อ
งสร้ างปั ญหาก่อปั ญหาเดียวก็มีนนมี
ั นีมาอะไรต่ออะไรมาขอนันขอนีวุน่ วายไปหมดเนียจําไว้ ให้ ดพี ระสมณ
ะแปลว่าผู้สงบ
ภิกษุผ้ ขู อคือขอเป็ นเอกเทศต้ องขออยูป่ ่ าอยู่เขาโน้ นไม่ใช่ขอมาอยู่ในบ้ านในเมืองโน้ นไม่ใช่มาขอสตุ้งสตาง
ค์ศรัทธาญาติโยมไม่ถกู ต้ องเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเนียยิงเป็ นพระจะต้ องระมัดระวังมากกว่าใครๆเขาเพราะ
ประกาศตัวเป็ นสาวกพระพุทธเจ้ าโกนผมห่มเหลืองเนียเดียวนีเต็มไปหมดไม่ว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ศีลขาดกิ
นเหล้ ากินข้ าวเย็นกันเพียบยังไม่ชนะใจตัวเองเลยยังหิวเป็ นเปรตยังไม่ตายต้ องว่าอย่างนีเพราะฉะนันเต็มแ
ผ่นดินไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกตะวันตกเนียเดียวเนียลามปามไปทัวเดียวเนียถึงภาคกลางกรุงเ
ทพอะไรเนียศีลขาดแล้ วยังไม่ยอมสึกกันเลยเยอะพวกทํามาหาแดกเลียงตัวเลียงครอบครัวก็มากไม่มีความ
จริ งใจกับพระพุทธเจ้ ามันคิดว่าเป็ นศีลของมันน่ะหารู้ไม่ว่าศีลของพระพุทธเจ้ าของพระอรหันต์เจ้ าเนียขาด
แล้ วก็ยากนักถือว่าปรามาส
ถ้ าเป็ นศีลของตัวเองมันจะขาดกีพันครังพันหนก็ไม่มีโทษอะไรแต่เมือเอาศีลของพระพุทธเจ้ ามาทําร้ ายทําอั
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นตรายเนียมาอ้ างนันอ้ างนีว่าเป็ นผู้มีศีลมีศกั ดิมียศมีตําแหน่งมีนนมี
ั นีแต่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามพระธรร
มวินยั พวกเนียนรกรออยู่แล้ วพวกนีเพราะฉะนันโยมอย่าไปให้ การสนับสนุนมันแล้ วก็ให้ ห่างไกลด้ วยพระพว
กเนียอาตมามาสอนอยู่เป็ นประจําละความรู้สกึ นึกคิดอะไรต่างๆน่าสลดใจทีมีพระพวกเนียเต็มแผ่นดินเป็ น
พระเสือแดงบ้ างมาเทียวตรวจสอบทีนันทีนีมาเป็ นสายสืบใครไม่เป็ นพรรคไม่เป็ นพวกอะไรเนียหาเรื องกลัน
แกล้ งรังแกทุกเรื องต้ องว่าอย่างนีเพราะอย่าให้ มาเลยอย่าให้ เข้ าใกล้ เลยอย่าให้ มนั มารู้ เรื องรู้ราวเลยตัวใคร
ตัวมันปั จจัตตังรู้ได้ ทีตัวเราเองไม่ได้ ให้ ใครมารู้เรื องไม่ต้องไปถามใครด้ วยเดียวเนียเต็มแผ่นดินแล้ วทําให้ ปร
ะเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์เดือดร้ อนเนียพวกนีทังนัน
เพราะฉะนันเราอย่าไปเข้ าใกล้ ร้ ูแล้ วเห็นปฏิปทาไม่ถกู ต้ องตามธรรมนองคลองธรรมของพระพุทธเจ้ าพระอร
หันต์เจ้ าทีนํามาประพฤติปฏิบตั ิพวกหน้ าไหว้ หลังหลอกต่อหน้ าทําตัวเป็ นพระอรหันต์ลบั หลังนีอย่างกับลิงกั
บค้ างเพราะฉะนันอย่าเชือพระอาจารย์สอนให้ เชือเหตุผลอย่าเชือเหตุการณ์ เหตุการณ์มนั สร้ างภาพได้
เพราะฉะนันอย่าไปเชืออะไรง่ายๆ
โดนหลอกโกหกเพราะฉะนันเมือคราวเป็ นฆราวาสก็ใช้ เล่ห์เหลียมคดโกงมาประพฤติปฏิบตั ิก็โดนนิมิตหลอ
ก จําไว้ ให้ ดีเนียคําเนียอาตมาพูดมานานแล้ วต้ องฉลาดอย่างซืออย่างตรงถึงเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทํา
ทําแล้ วมีโทษไม่มีทางได้ มรรคได้ ผลแล้ วก็ได้ เชืออย่างผิดๆ
แล้ วก็ไม่สามารถแล้ วตัวเองก็นึกว่าข้ าเก่งข้ าแน่ไปแนะนําสังสอนลูกศิษย์คนนันไปก่อม๊ อบแข็งกระด้ างไม่ให้
เชือพระทีปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบเนียเยอะมาก
อย่าไปเสียเวลากับพระพวกนีชีเหล่านีหลอกลวงเขาทังนันเนียให้ จําเอาไว้ ให้ ดีอย่างพระอาจารย์นีเคยไล่ไป
แล้ วชาวบ้ านนีมากันเต็มเนียพระอาจารย์บอกอย่าเปิ ดเพลงมันก็เปิ ดพระอาจารย์ไล่ไปเลยนีเขตพุทธศาสน
านีพวกนีอัปปรี ย์จญ
ั ไรอยากจะมาฟั งเทศน์แต่มาก่อกวนทําให้ เกิดเสียงดังไม่ให้ เทศน์อีกพระอาจารย์ไล่กลั
บเลยไม่เทศน์ด้วยให้ โยมรู้ไว้ เถอะอาตมาเนียโดนหลายอย่างหลายด้ าน
ไอ้ พวกมากลันแกล้ งทดสอบมานันมานีอะไรต่อมิอะไรเนียโดนมาประจําตอนนีอาตมาไม่เกรงใจหรอกไม่ให้
เข้ ามายุ่งกับอาตมาหรอกพวกเหล่านี
เพราะฉะนันเราอยู่กนั น้ อยคนก็มีความสุขทําจิตให้ ว่างมุ่งพระนิพพานไอ้ พวกทีไม่วา่ งให้ มนั ไปไกลๆอย่าให้
มันใกล้ เพราะฉะนันน่ะรี บไปซะไกลๆเถอะอย่าได้ มาอยูเ่ ดียวตกนรกนานพระอาจารย์นีรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่
ไม่ร้ ู รู้แล้ วไปยึดติดด้ วยไอ้ พวกนีมาแล้ วก็เหมือนมารับโทษด้ วยศีลขาดแล้ วก็ไม่ยอมสึกไอ้ อปั ปรี ย์จญ
ั ไร
เนียต้ องว่าพวกเนียมันคนหน้ าด้ านหน้ าทน ทุมมังกุผ้ เู ก้ อยาก
ต้ องว่าอย่างนีไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเมือไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแม้ แต่ความเป็ นพรหม
เป็ นเทพก็เป็ นไม่ได้
พระพุทธเจ้ าว่าหิริโอตตัปปะเป็ นธรรมของเทวดาแต่พวกเนียไม่มีหิริโอตตัปปะเนียเพราะฉะนันจะเข้ าเป็ นพ
รหมเป็ นเทพเขาก็ไม่ได้ เพราะไม่มีหิริความละอายไม่มีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนันเมือเรา
รู้แล้ วก็อย่าไปสนใจมุ่งหน้ าประพฤติปฏิบตั ิไปอย่างซืออย่างตรงเฉพาะตัวเราเองนันแหละอาศัยกิเลสละกิเ
ลส
อาศัยความโกรธละความโกรธถึงคนชัวคนเลวมันไม่ดีสร้ างปั ญหากันอย่าไปเข้ าใกล้ พระอาจารย์ไม่สนใจบ

๔

อกให้ ไปเถอะอย่ามาใกล้ พระอาจารย์เลยคนแบบนีมีแต่ทางลงนรกอย่างเดียวเพราะเดียวพระอา
จารย์ก็ให้ ผ้ บู อกพวกเนียมาก่อกวนความสงบเนียเหมือนกับพระพุทธเจ้ าแสดงไว้ ในพระไตรปิ ฎกมีอยู่ในศีล
๒๒๗เนีย
ภิกษุผ้ กู ่อกวนแกล้ งก่อกวนความสงบเนียพวกเนียไปทีไหนก็ก่อกวนทีนันนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เป็ นคนข
องเจ้ าคณะบ้ างเป็ นคนของนันของนีบ้ างไปไกลๆเลยพระอาจารย์ไม่สนใจหรอกกลันแกล้ งกันมาตลอดก็ตงั
ยีสิบกว่าปี มาแล้ วเนียมันก็มาหาเรื องหาราวเนียไอ้ พวกสร้ างกรรมทําชัวเอาเลือดไปราดทีนันทีนีแล้ วก็ไปสร้
างกรรมทําเวรแล้ วก็มาขอให้ ชว่ ยนันช่วยนี
พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ชดั เจนอํานาจหมอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้ หรอกเมือทําชัวสร้ างกรรมทําผิดแ
ล้ วต้ องรับโทษแน่นอนต่อให้ มีฤทธิอยูเ่ หาะไปอยู่นอกฟ้าป่ าหิมพานต์ดําดินไปอยูใ่ ต้ บาดาลก็ไม่พ้นอํานาจห
มอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้ หรอกสร้ างกรรมทําชัวมามากมายแล้ วจะมาให้ ช่วยนันช่วยนีเพราะฉ
ะนันจําไว้ ให้ ดีเนียทีพระอาจารย์เลิกสวดมนต์มาตังนานแล้ วเพราะอะไร?
เพราะรู้แล้ วว่าไม่มีพ้นกับคนชัวเดียวก็ให้ มาทํานันทํานีเพราะอะไร?เพราะรากมันขาดแล้ วต้ องว่าอย่างนีอย่
าไปใส่ใจ
พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรทังหลายเนียหมดเต็มแผ่นดินแล้ วจะไปช่วยได้ ยงั งัยเนียตัวเราเองยังหนักหนาสาโหดยังเ
อาตัวเองไม่รอดมีชีวิตรอดไปวันๆหนึงก็พอแล้ วตายก็ทงไปเสี
ิ
ยดายอะไรกับชีวิตไปต้ องการอะไรจากใครเนี
ยของสิงทีเราได้ มาเนียเป็ นของสิงทีเอามาเคารพกราบไหว้ บชู าทีพระพุทธเจ้ าแสดงไว้ ว่าปั จจัย๔พระองค์อ
นุญาติตอ่ ภิกษุผ้ มู ีศีลพระองค์ไม่อนุญาติแก่ผ้ ทู ศุ ีล
พระองค์ยงั บอกว่าบริ โภคเหล็กแดงยังดีกว่าเหล็กแดงบริ โภคเข้ าไปแล้ วหรื อกินเข้ าไปแล้ วมันลวกไส้ ลวกพุง
เนียตายแล้ วไม่ตกนรกแต่ถ้าใครได้ บริ โภคปั จจัย๔ทีเขาเคารพด้ วยใจศรัทธาเลือมใสเนียเหมือนกับไปแย่งข
องภิกษุผ้ รู ักษาศีลหรื อรักษาพระธรรมวินยั เหมือนกับพวกขโมยทังนันแน่ะภิกษุโจรทังนันน่ะไอ้ พวกเนียเต็ม
แผ่นดินเดียวเนียแล้ วก็ไม่มีใจซือสัตย์ซือตรงต่อพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าเสียเวลาแก้ ไขไม่ไ
ด้ แล้ วพวกเน่าในต้ องว่าอย่างนีเน่าในเปี ยกแฉะพระพุทธเจ้ าว่าไว้ สอนไว้ พวกเน่าในเปี ยกแฉะ
คําว่าเน่าในหมายถึงว่าคนทีนอนเป็ นโรคมะเร็ งภายในเนียเน่าในแล้ วเน่าเหม็นไปทังตัวแล้ วยังไม่ร้ ูตวั อีก
เปี ยกแฉะก็เหมือนกับทีเป็ นโรคนอนแช่มตู รคูตขีเยียวอยู่นนแหละเพราะฉะนั
ั
นให้ พวกเราจําไว้ เถอะพวกทีไ
ม่ดีทงหลายๆอย่
ั
าไปเข้ าใกล้ จะพลอยเลอะเปรอะเปื อนเปี ยกสิงโสโครกปฏิกลู เนียพวกเนียทังนันแหละอย่าไ
ปเข้ าใกล้ เข้ าใกล้ แล้ วมีปัญหาทําให้ ตวั เองสกปรกจิตใจสกปรก รับทุกข์รับโทษไปด้ วยต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันพระองค์จงึ ห้ ามคบคนพาลก็เหมือนกันแน่ะคนพาลอะไรถ้ าเราไม่ร้ ูจกั ก็ดสู งั เกตุดมู ีแต่ทกุ ข์เดือ
ดร้ อนสร้ างกรรมทําชัวให้ แก่ตวั เองทีอาตมาบอกแล้ วงัย
วานนีก็เทศน์สอนไม่ให้ ตามใจตัวเองไม่ให้ ไปบังคับใจคนอืนเนียพวกเนียมันชอบให้ คนอืนมาบังคับใจแล้ วต
ามใจทังทีตัวเองไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าอะไรเลย จะให้ คนนันคนนีมาตามอกตามใจให้ มาช่วยเหลือนันช่วยเหลือนี
หมดโอกาสแล้ วโดนเชือดทิงไปนานแล้ ว เพราะฉะนันน่ะทุกคนต้ องสําเหนียกเอาไว้ ให้ ดี
เดียวเนียมีกาลกิณีเกิดขึนในพระพุทธศาสนาเพียบ
อกตัญ ตู ่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์ทําให้ ท่านเดือดร้ อนกันทังนันเนียเห็นมัยเนียนําท่
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วมเต็มเพียบเลยเนียกรรมเวรวิบากกรรมเวรเดือดร้ อนกันไปทัวแผ่นดินต้ องว่าอย่างนี
ภาคเหนือภาคใต้ อีสานตอนนีกําลังจะลงไปใต้ อีกเนีย ฝนมันกําลังจะเทอีก
เดียวก็วิบากวิบตั ิฉิบหายกันมากมายก่ายกองกัน ไม่รักษาศีลรักษาธรรมไว้ เดียวตายก็ตกนรกหมดพวกเนีย
ทําจิตให้ ว่างไม่ได้ ก็ทําตัวพ้ นทุกข์ไม่ได้ เพราะฉะนันอย่าไปใส่ใจคนชัวคนเลว พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ชดั
โบราณเค้ าก็ตงเอาไว้
ั
ด้วย ห้ ามคบคนพาลสมานเป็ นมิตรคนชัวคนเลวเนียหาเรื องหาราว
แล้ วก็โจทย์ท้วงกันจะจะหาเรื องเนีย ทีพระอาจารย์กล่าวเขียนอะไรนึกว่าเป็ นไปไม่ได้ อะไร โกหก
แต่อาตมานีรู้อยูไ่ ม่ใช่ไม่ร้ ูอยู่ เราทํากตัญ บู ชู าถวายพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ า
อย่างซืออย่างตรงไอ้ พวกนียังมาหาเรื องถึงในวัดเลยในกุฏิพระอาจารย์ต้องว่าอย่างนีเนียอัปปรี ย์จญ
ั ไรเนีย
ตามเขามาด้ วยตามมาหาเรื อง
ไม่ใช่ตามมาเพือจะเอาศีลเอาธรรมเอามรรคเอาผลไอ้ พวกเนียอัปปรี ย์จญ
ั ไรทังนันน่ะ
แล้ วก็หายหัวไปด้ วยความทีพระอาจารย์สงไม่
ั ให้ มาเข้ าใกล้ ไม่ให้ ไปรับเอามาน่ะไม่ให้ ใครชวนเอามาด้ วยเนี
ยยังไม่สําเหนียกตัวเองเนียพระอาจารย์เนียหมดสิทธิแล้ วพระอาจารย์เชือดทิงไปแล้ ว
จะมาเอาวิธีการขออโหสิใหญ่มาใช้ ก็พระอาจารย์ก็ระงับไปแล้ วไม่มีใครไปใช้ ได้ หรอก
พระพุทธเจ้ าห้ ามแล้ วบอกมารมิจฉาทิฏฐิ มาอาศัยขออโหสิแล้ วก็ไปก่อกรรมทําชัวแล้ วก็ให้ แล้ วให้ อีกเพราะ
ฉะนันไม่มีผลแล้ ว พระอาจารย์วางเฉยหมดพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าวางเฉยหมด
พรหมเทพเทวาสัมมาทิฏฐิ ก็วางเฉยหมด
มีแต่ไอ้ อปั ปรี ย์จญ
ั ไรเทวบุตรเทพธิดาทีไปกินสินบนไอ้ พวกมิจฉาทิฏฐิ เนีย
เพราะฉะนันอย่าไปใส่ใจมันเลยไอ้ พวกทีให้ นนให้
ั นีอะไรต่อมิอะไร
อย่าไปอยากได้ สินบนเขาน่ะมุทิตาโมทนาบาปทังนันน่ะ
เอามากินน่ะเป็ นของมีพิษทังนันเลยเขาเรี ยกนิสสัคคีย์เต็มตัวเลย
พระพุทธเจ้ าเอาเงินเอาทองไปซือข้ าวซือของมากินแม้ กระทังไปซือสีย้อมจีวรจีวรก็ยงั เป็ นนิสสัคคีย์เนียอัปป
รี ย์จญ
ั ไรเต็มหัวเต็มกระบาลเต็มตัวเลยเนียแก้ ไม่รอดหรอกเพราะอะไร?เพราะมีแต่ทําผิดกันตลอด
แล้ วไปสวดปาฏิโมกข์ไปทําอะไรแล้ วมันก็ยงั ไม่บริ สทุ ธิอยู่อย่างนันแน่ะ
เหมือนกับคนเป็ นโรคร้ ายทีรักษาไม่หายเพราะฉะนันเราก็อย่าไปเข้ าใกล้ เดียวความชัวร้ ายจะติดเรา
พวกเนียมันปลอมมา ต่อหน้ าแหม!
ก็ทําอย่างกับเป็ นพระอรหันต์แต่ลบั หลังเป็ นพวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรกล่าวร้ ายให้ โทษ
ไม่มีทีพึงแล้ วเนียทังโลกเนียไม่มีทีพึงแล้ วเนียพวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรสร้ างกรรมทําชัวนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่มีเ
วทย์มนต์คาถาอาถรรพ์ทําคุณไสยใส่แล้ วทําแล้ วทําอีกทําแล้ วทําอีกแต่ก็ทําไม่ได้ เพราะตัวไม่บริ สทุ ธิแล้ วจะ
ไปทําผู้บริ สทุ ธิมันก็มีแต่โทษเดียวก็กลับเข้ าเดียวได้ ตาบอดตาเหลือกตาเหล่เป็ นใบ้ หรื อพิกลพิการ
พระอาจารย์ไม่ฟังเสียงไอ้ พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรเหล่านี ให้ พรหมเทพเทวาเทวธิตาอย่าไปเข้ าใกล้ ไล่ไปให้ หมด
อย่ามาเข้ าวัดอาตมาๆไม่อนุญาติเพราะวัดของอาตมาถวายเป็ นของพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เ
จ้ าเป็ นเขตรพระพุทธอาณาพระอริ ยธรรมอาณาพระอริ ยสังฆอาณา
เป็ นพระพุทธอาณาเขตรพระอริ ยธรรมอาณาเขตรพระอริ ยสังฆอาณาเขตรไม่สมควรทีคนชัวคนเลวหรื อพว
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กมารมิจฉาทิฏฐิ จะมาอาศัยอยู่
เพราะฉะนันไม่ให้ มาอยูเ่ ดียวใครมันดือก็ให้ มนั มีอนั เป็ นไปให้ หมดเดียวมันก็ได้ รับทุกข์รับโทษ
เพราะฉะนันไปอยูเ่ ป็ นหมาหัวเน่าไปอยูท่ ีไหนก็อยูไ่ ม่ได้ เพราะตัวเองทําอวดทําเก่งทําแน่ไปลบหลู่ดหู มินเขา
ไว้ ทีนันทีนีอะไรเนียแล้ วตัวเองก็ไม่มี
พระอาจารย์เนียเบือหน่ายเพราะพระอาจารย์เนียทังทีพระอาจารย์ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบมาแต่ไปทีไหนก็โด
นเขาข่มเหงรังแกทีนันไม่ได้ รับความเป็ นธรรมไม่ได้ รับความยุติธรรมไอ้ พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรเหล่านีเนีย
เรารู้ตวั เราเองว่าเออ! เราเนียไม่สมควรเมือเขาไม่ยอมรับเราก็อย่าไปยุง่ กับเขาก็หมดเรื องแค่นนั
หน้ าอับอายขายหน้ าด้ วย ไอ้ พวกนีไม่กล้ ามองหน้ าพระอาจารย์ ส่วนมากพระอาจารย์ไปทีไหนก็ร้ ูเลย
ไอ้ คนทําผิดไม่กล้ าเพราะมันชัว เพราะฉะนันคนชัวคนเลวมันจะมาคบคนดี
คนดีทําความดีได้ ง่ายคนชัวทําความดีได้ ยากพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ อย่างนัน
เหมือนพระเทวทัตเนียตกนรกหมกไหม้ แทบทุกภพทุกชาติถกู แผ่นดินสูบก็หลายครังก็เอาดีไม่ได้
ท้ ายสุดพอถูกแผ่นดินสูบแล้ วถึงคางก็ไม่ร้ ูทํายังงัยก็บอกเอาคางถวายพระพุทธเจ้ าเนียพวกเนียมันต้ องได้ รั
บเตือนหนักๆต้ องถูกแผ่นดินสูบ
เดียวนีไม่ยากน่ะไปอยูท่ ีไหนเดียวภูเขาก็ละลายหลบลีหนีหน้ าเดียวก็โดนกลบจนได้ พระอาจารย์ว่า
นําท่วมบ้ างลมไต้ ฝนพั
ุ่ ดบ้ างไฟไหม้ บ้างเดียวมันก็สติแตกต้ องว่าอย่างนีขันติอดกลันอดทนไม่มีหรอกพวกนี
ไม่มีคณ
ุ ความดีมนั สายซะแล้ วพวกนี เอาธรรมะพระพุทธเจ้ ามาหากินขายธรรมะ
พระอาจารย์นีให้ ฟรี แจกฟรี ไม่มีไม่ต้องการอะไรจากใครเนียต้ องเทศน์ต้องบอกให้ ร้ ูจกั ลักษณะเอาไว้ เนีย
เดียวนีเต็มแผ่นดินไม่วา่ ภาคเหนือภาคใต้ ทงธรรมยุ
ั
ตมิ หานิกายเหมือนกันหมด
ต่อหน้ าดีท่าทางทําอย่างกับเป็ นพระอรหันต์แต่ลบั หลังเนียไม่มีขีโลภขีโกรธขีหลง ต้ องว่าเต็มไปหมดหายาก
เนียเมือวานเนียพระอาจารย์ต้องเอาหลวงพ่อพระอานนท์มาเทศน์เนียท่านก็บอกแล้ วเนียต้ องอย่างซืออย่า
งตรงไม่ซือไม่ตรงเนียไม่มีสิทธิ
ต้ องตังใจประพฤติดีปฏิบตั ิชอบจึงจะอยู่ในสายตาของพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า
พวกทีไม่มีศีลไม่มีธรรมถึงจะอ้ อนวอนข้ อร้ องท่านก็ไม่สนใจหรอกท่านวางเฉยหมดเพราะอะไร?เพราะท่าน
ฆ่าทิงแล้ วเหมือนกับพระองค์เคยถามผู้เลียงฝึ กช้ างฝึ กม้ าแล้ วพระองค์ก็ถามว่าถ้ าฝึ กไม่ได้ ท่านทังหลายจะ
ทํายังงัย? ก็บอกข้ าพระพุทธเจ้ าก็ฆา่ ทิง ทําไมจึงต้ องฆ่าทิง?ก็บอกว่า กลัวเสียชือคนฝึ ก
แล้ วเขาก็ย้อนถามพระพุทธเจ้ าเหมือนกันว่า แล้ วถ้ าคนทีพระองค์สอนแล้ วไม่เชือพระองค์ทําอย่างไร?
เราก็ฆ่าทิงเหมือนกัน แล้ วพระองค์เป็ นพระจะไปฆ่าได้ ยงั งัย?
บอกฆ่าด้ วยการไม่สงสอนเนี
ั
ยจําไว้ ให้ ดีน่ะไอ้ พวกทีโดนฆ่าเนีย เฉยมาก็เฉยเราไม่พดู
เดียวก็หมดท่าเพราะฉะนันน่ะเราให้ ร้ ูไว้ ด้วยพวกเนียไม่มีคณ
ุ ค่าไม่สมควรทีจะมาอยูใ่ กล้ เพราะว่าเป็ นพิษเ
ป็ นภัยเป็ นอันตรายเหมือนกับฤาษี กินเหียนันน่ะ
เหียก็คือพระโพธิสตั ว์ก็มากราบไหว้ เพราะว่าหลงเข้ าใจผิดคิดว่าเป็ นคนมีศีลมีธรรมก็มาเคารพปะงกปะงก
ทุกวันน่ะพอชาวบ้ านเอาเนือเหียมาถวายติดใจรสชาด
ก็เห็นว่าเหียมาปะงกปะงกอยูท่ กุ วันน่ะก็เอาท่อนไม้ ซ้อนไว้ ใต้ ผ้านึกว่าเผลอปั บขว้ างไป
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เหียมันระมัดระวังอยู่แล้ วมันหลบได้
เขาจึงมีในชาดกจึงว่าฤาษี กินเหียเพราะความคิดไม่ดีนนแหละที
ั
จะไปกินเขา
เขาก็นึกว่าตัวเองเป็ นคนมีศีลมีธรรม แต่นีคิดร้ ายคิดชัวจ้ องจะทําร้ ายทําอันตรายอยูเ่ สมอ
เพราะฉะนันให้ ร้ ูเอาไว้ เนียปากปราศัยนําใจเชือดคออย่าไปใส่ใจ คนเราเนียยุคนีสมัยนียิงร้ ายเลย
ทีพระพุทธเจ้ าว่าทําความดีตอ่ มิได้ เนียคือจะทําความดีกบั คนพวกเนียไม่ได้ รับการต้ อนรับน่ะ
เหมือนกับเขาปรารถนาดียงั งัยก็ไม่ยอมรับเพราะจิตมันชัวมันสมานสามัคคีย์กนั ไม่ได้ เหมือนกับนํากับนํามั
นไม่สามารถเข้ ากันได้ เต็มไปหมดเดียวนีทังแผ่นดินเห็นก็ร้ ูแล้ ว อย่างพระอาจารย์นีไม่ต้องพูดมาก
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วก็ละไปให้ หมดไม่ให้ เข้ ามายุง่ กับเราเดียวก็มาเป็ นภาระอีก
เต็มแผ่นดินเดียวเนียเทียวแสวงหากันไปทีนันทีนีจนตรอกจนแต้ มแล้ วเดียวจะหาเดียวเอาธรรมะไปหลอกเ
ขาอีก
จะเอาธรรมะทีพระอาจารย์มีความรู้ ความสามารถเนียไปเทศน์ไปสอนเขาให้ คนอืนเขาเข้ าใจผิดนึกว่าตัวเอ
งเข้ าถึงแต่ตวั เองไม่ได้ เข้ าถึงท้ ายสุดเขารู้เข้ าก็ไม่มีใครศรัทธาเขาก็ไม่สนใจเพราะหลอกเขานานไม่ได้
หลอกเขาได้ ครังสองครังเดียวคนมีปัญญาเขารู้ ว่าถูกหลอกก็ไม่มีใครสนใจน่ะเพราะไม่ทําความดีสมําเสมอ
ไม่ได้ ประพฤติปฏิบตั ิอย่างซืออย่างตรงเนียซือกินไม่หมดคดกินไม่นานไอ้ พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรเนียจําไว้ ให้ ดี
ถึงเราเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทํา พระพุทธเจ้ าจึงสอนให้ ฉลาดอย่างซืออย่างตรงจําไว้ ให้ ดีเนีย
ถ้ าเรายังเป็ นคนมีจิตใจชัวช้ าแล้ วก็ไม่มีหิริโอตตัปปะ
ยังทนไปเทียวร่ วมกินร่ วมนอนร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับเขาเนียผิดหมดทําให้ สงั ฆกรรมเขาเสียหมดน่ะไอ้ พว
กนีไปทีไหนก็เสียหมดเหมือนกับตัวเชือโรคแพร่เชือโรคไปทีไหนก็เสียหายหมดฝูงโคก็ไปฝูงโคโน้ น
ฝูงม้ าก็ไปฝูงม้ า ฝูงช้ างก็ไปฝูงช้ าง
พรหมเทพเทวดาเค้ าก็อยู่ตามเฉพาะของเขาคนดีคนมีศีลมีธรรมเขาก็อยูเ่ ฉพาะของเขา
คนชัวคนเลวก็ไปตามหมู่ตามพวกนันแหละเสียหายทังหมูท่ งพวกคบบุ
ั
คคลเช่นไรย่อมเป็ นคนเช่นนันแหละ
พระพุทธเจ้ าแสดงไว้ ชดั โบราณเขาก็พดู ถึงกล่าวถึงเพราะฉะนันเป็ นตัวอย่างทีดีและไม่ดี
แต่พระนิพพานก็ต้องละให้ หมดทังดีและไม่ดี
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วว่าจะมีปัญหาก็ต้องไม่สนใจแล้ วเลิกสนใจไปนาน
เสียเวลาไปนานแต่ไม่มีผลอะไรดีขนแล้
ึ วมาเทียวแอบอ้ างเป็ นครูเป็ นอาจารย์เป็ นอะไรต่อมิอะไร
เพราะฉะนันใครมาอ้ างพวกโยมอย่าไปเชือน่ะว่าเป็ นลูกศิษย์อาตมาเนียอะไรต่อมิอะไรเนียห้ ามเชือเด็ดขา
ด ถ้ าเป็ นลูกศิษย์พระอาจารย์จริ งต้ องทําจิตให้ ว่าง นันแน่ะพระพุทธเจ้ าสอนไม่ใช่พระอาจารย์สอน
นิพพานัง ปรมัง สูญญังต้ องว่าง
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วก็พยายามบอกเตือนแล้ วเนียในพระวินยั ก็บอกให้ เตือนถึง๓ครังเนียเขาเรี ยก
อุกเขปนียกรรม
ยกออกจากหมู่เลยต้ องว่าอย่างนีไม่งนต้
ั องขออารักขาแจ้ งตํารวจให้ มาลากออกไปเลยไม่ใช่พระอาจารย์ไม่
รู้พระวินยั รู้ทงธรรมทั
ั
งวินยั พวกก่อกวนอะไรนี
เพราะฉะนันเราไม่ต้องไปยุง่ กับเขาเขามายุง่ กับเราๆก็เฉยๆปลงวางให้ หมดไอ้ พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรพวกเนียไป
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เสวนะด้ วยไม่ได้ หรอกพวกตกนรกหมกไหม้ ทําให้ เสียหายเดียวใครๆก็เข้ าใจเราผิดอีกก็มีแต่พรรค
พวกทีไม่ดีมีแต่หมู่คณะทีไม่ดีเนียล้ วนแล้ วแต่ทีแล้ วๆมานีหาผลประโยชน์ทงนั
ั นใครๆมาอยู่ก็มาหาผลประโ
ยชน์กีคนกีคนก็มาหาผลประโยชน์เนียตอนเนียพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะให้ แล้ วตอนเนียพระอาจารย์เลิกรั
บกิจนิมนต์ไม่ไปสนใจอะไรใคร
เพราะฉะนันเราอย่าไปเชือคนเหล่านีมากมายก่ายกองเดียวเนียไปหาผลประโยชน์กนั ทังนันแต่พระอาจารย์
ไม่มีผลประโยชน์อะไรอย่างดีก็เทศน์สอนเฉยๆเชือก็ชา่ งไม่เชือก็ชา่ งเพราะอะไร?เป็ นกรรมของเขาคนเหล่า
นีเนียตัวอย่างทีไม่ดีมีเต็มโลกแล้ วก็หน้ าด้ านหน้ าทนต้ องว่าหน้ าด้ านหน้ าทนถ้ าขืนทนมากๆเดียวต้ องให้ ผ้ มู ี
อํานาจจัดการเพราะเดียวนีเป็ นไปแบบนีทังนันทัวไปหมดเนียขนาดพระเสือแดงวัดเสือแดงคนเสือแดงหมู่บ้
านเสือแดงเนียเต็มแผ่นดินเนียไปก่อม๊ อบทีนันทีนีก่อกวนไปทัวหมด
เพราะฉะนันเราต้ องมีความกตัญ รู ้ ูคณ
ุ ของแผ่นดินของพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ ารู้ คณ
ุ ของ
ประเทศชาติพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริ ย์ทีเราได้ อยูด่ ีมีสขุ นันแน่ะเพราะท่านได้ ชว่ ยป้องกันท่านต้ อ
งให้ ทหารมาคุ้มครองรักษาปกป้องคุ้มครองประเทศแล้ วการทีเราเชือโครงการพระราชดําริ ทํามาหาได้ เราก็
จะได้ มีเงินเสียภาษี ทีเขาออกกฏหมายว่าต้ องเสียเท่าไหร่ๆเราก็มีจา่ ยต้ องว่าอย่างนีแล้ วท่านก็ไปให้ เงินข้ าร
าชการนีแหละเขาจะได้ ไปรักษาคุ้มครองป้องกันประเทศบางคนก็ต้องสละชีวิตเพือชาติเพราะฉะนันเราก็ต้อ
งรู้เอาไว้ ด้วยว่ามีความจําเป็ น
ถ้ าชาติใดประเทศไหนไม่มีกฏหมายไม่มีผ้ เู ป็ นใหญ่เนียเหมือนไม่มีพระเจ้ าอยูห่ วั ท่านคุ้มครองปกเกล้ าปกก
ระหม่อมอยูเ่ นียเขาใช้ เราเวลาคนชัวคนเลวมากลันแกล้ งเรามีอาวุธคูม่ ือมาทําร้ ายเราเนียเราจะไปสู้เขาได้ ยั
งงัยเนียก็ต้องบอกผู้มีหน้ าทีคุ้มครองรักษาเหมือนเขามีหน้ าทีปกเกล้ าปกกระหม่อมก็ค้ มุ ครองรักษาหัวเราไ
ม่งนโดนตั
ั
ดคอทิงหมดเชือดทิงหมดเนียเยอะแยะให้ เรารู้เอาไว้ ด้วยว่าเนียเป็ นไปตามนีตามจริ งเพราะทุกคน
เกิดมาต้ องทําตามหน้ าทีของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรภรรยาสามีเป็ นลูกเป็ นหลานเป็ นหมอเป็ นคนไข้ เ
ป็ นทหารตํารวจเป็ นเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินเนียเขาต้ องทําตามหน้ าทีเราเป็ นนักบวชเราก็ต้องทําตามหน้ าทีของนั
กบวชทําตามให้ เคร่งครัดตามธรรมตามวินยั ทีพระพุทธเจ้ าสอนเอาไว้ ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามมันก็เสีย
ความสงบสมณะแปลว่าผู้สงบว่าเสียความเป็ นสมณะไปแล้ วเพราะฉะนันเดียวเนียอย่าไปเชือใครง่ายๆเดีย
วเนียเหมือนเสือเอาหนังเสือเขาเรี ยกมาเอาหนังเสือมาคลุมหมาเนีย
หมาก็นกึ ไม่ร้ ูความจริ งมันเป็ นหมาเอาหนังราชสีห์มาคลุมหัวไว้ ทําให้ เวลาดูมีอํานาจมีวาสนาแต่ใจจริ งแล้ ว
มันเป็ นโจรผู้ร้ายหรื อพวกหมาเนียพวกด๊ อกเตอร์ หมาใหญ่นนแน่
ั ะเหมือนเอาหนังราชสีห์มาคลุมหัวไว้ ดเู หมื
อนมีอํานาจมีความสง่างามแต่นําใสใจจริ งแล้ วไอ้ นีมีแต่คิดร้ ายเอารัดเอาเปรี ยบทังนันคอยแต่คิดฆ่าคิดทํา
ลายเอารัดเอาเปรี ยบตลอดเวลาเนียต้ องอุปมาพวกเนียไว้ เราจะได้ เห็นว่าเออ!
เนียเดียวเนียคนทัวไปทีมีความรู้ความสามารถไปเรี ยนรู้เต็มแผ่นดินแต่มาทําให้ ประเทศชาติวิบตั ิฉิบหายเสี
ยเงินค่างบประมาณบ้ างกินกันหลอกลวงกันหาเรื องหาราวไม่ได้ ทํางานเลยถึงเวลาประชุมก็ไม่เข้ าประชุมเ
นียพระพุทธเจ้ าจึงแสดงอปริ หานิยธรรมไว้ ว่า
ธรรมของผู้ไม่เสือมหมันประชุมกันอยูเ่ ป็ นเนืองนิจพร้ อมเพรี ยงกันประชุมพร้ อมเพรี ยงกันเลิกพร้ อมเพรี ยงกั
นปรึกษาหารื อว่าเมือมีศึกมีข้าศึกเข้ ามาจะทํายังงัยจะป้องกันอย่างไรเนียต้ องพร้ อมเพรี ยงกันเดียวเนียมันไ
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ม่สามัคคีย์กนั เนียพวกสภาอะไรพวกเนียพวกนีมันโดหนีกันเมือประชุมแล้ วมันไม่ได้ อะไรกันไม่ได้
ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์มนั ก็ไปอ้ างนันอ้ างนีเนียเต็มแผ่นดินไอ้ พวกเนียเราจะเห็นว่ามีศกั ดิศรี ของสภามั
นมีมากเหมือนศักดิศรี ของหนังราชสีห์นนน่
ั ะพอห่มแล้ วก็ปกป้องคุ้มครองได้ คนทําชัวทําเลวถึงเวลาประชุม
สภาก็ไปเข้ ากับเค้ าได้ ไปเชิดหน้ าชูตากับเขาได้ นนน่
ั ะแต่พอหมดอํานาจวาสนาไม่มีราชสีห์ค้ มุ หัวแล้ วทีเนีย
มันก็เป็ นหมาเน่าอย่างเก่าต้ องว่าอย่างนีเนียให้ ร้ ูเอาไว้ คนเรายุคนีสมัยนีเชือใจยังไม่ได้ ไม่ควรไว้ ใจใครเนียส
มกับพระพุทธเจ้ าว่าอัตตา หิ อัตตโน
นาโถตนเป็ นทีพึงของตนเราต้ องพึงตัวเองให้ มากอย่าไปคิดพึงใครถ้ าเราคิดพึงเขาเนียเค้ าก็ต้องแก่ต้องเจ็บ
ต้ องตายเค้ าก็มีชีวิตทีมีปัญหาแล้ วใครเค้ าจะมาช่วยเราได้ เราก็ต้องช่วยตัวเองให้ ได้ ถ้าเรามัวพึงคนอืนใช้ คน
อืนทําสารพัดครังเขาไม่อยูเ่ ขาตายเนียเราก็ทําอะไรไม่เป็ นเราก็ต้องได้ รับทุกข์รับโทษมากมายเพราะฉะนันเ
ราเชือพระพุทธเจ้ าตามมีตามได้ มกั น้ อยสันโดษคําว่ามักน้ อยสันโดษก็คือเราทําจนสติเต็มกําลังแล้ วเต็มสติ
ปั ญญาแล้ วมันได้ แค่ไหนน่ะพระองค์สอนให้ พอใจยินดีแค่นนเพราะอะไร?เพราะมั
ั
นได้ เท่าบุญเท่าวาสนาข
องเราทีเรามีความสามารถแค่นนเพราะฉะนั
ั
นถ้ าเราปรารถนาให้ มากกว่านีเราก็เพียรมากกว่านีขยันมากกว่
านีต้ องมีวิธีการเครื องไม้ เครื องมือมากกว่านีคําว่ามักน้ อยสันโดษไม่ใช่ทําแค่บ้านเมืองหรื อเป็ นกาฝากให้ บ้
านเมืองความจริ งแล้ วพระองค์มีปัญญาให้ คิดสอนแล้ วในครังพุทธกาลให้ คนรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วเพียงแต่พระอง
ค์บอกก็ร้ ูได้ เดียวนีพูดไทยแปลไทยก็ยงั ไม่ร้ ูเรื องกันเลยเนียไอ้ นีต้ องพูดไทยคําหนึงฝรังคําหนึงจึงจะรู้เรื องกั
นแสดงถึงความอวดเก่งกล้ าสามารถแต่ลบหลูภ่ ูมิปัญญาชาวบ้ านภาษาชาวบ้ านภาษาไทยของเราเนียเพร
าะฉะนันไอ้ พวกเนียไม่สมควรจะให้ เกียรติมนั มันมาหาผลประโยชน์กนั ทังนันเรี ยนมาเพือเอารัดเอาเปรี ยบป
รโลกเขาไม่ยอมรับปรโลกเขายอมรับวิชาศีลธรรมไอ้ วิชาเรี ยนทังหมดตังแต่ปริ ญญาตรี โท
เอกด๊ อกเตอร์ ขนาดไหนเนียเป็ นวิชาทํามาหากินหาเลียงตัวเลียงครอบครัวทังนันเพราะฉะนันเมือเรารู้ ความ
จริ งแล้ วเราก็ควรมีศีลมีธรรมถึงเราเป็ นคนทุกข์คนยากแต่เราไม่ทําผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฏหมายบ้ านเมืองเ
คารพตามลําดับของผู้มีหน้ าทีการงานผู้ใหญ่บ้านกํานัลนายอําเภอเขามีหน้ าทีอะไรเขาเราไม่ทําให้ ผิดหน้ า
ทีของเราเขาก็ไม่มาก่อกวนอะไรเราเว้ นแต่มนั อันธพาลมาขูดรี ดข่มขูเ่ อานันเอานีไม่ร้ ูจกั จบจักสินเนียพวกเนี
ยให้ สงั เกตุเอาไว้ แสดงถึงความไม่บริ สทุ ธิใจแล้ วเดียวจะไปใส่ร้ายป้ายสีว่าทําไมพระองค์ปกครองไม่ดีอย่าง
นันอย่างนีความจริ งน่ะพระองค์มีทศพิธราชธรรมอยู่แล้ วมีทานมีการข่มใจทมะความข่มใจอะไรทุกอย่างพร
ะองค์ทําดีมาตลอดแต่ไอ้ พวกอัปปรี ย์จญ
ั ไรมันก็ยงั พยายามทําไม่ดีหาเรื องหาราวใส่ร้ายป้ายสีด้วยเพราะฉ
ะนันจําเอาไว้ ให้ ดีอย่าได้ เป็ นคนอกตัญ ูต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริ ย์เดียวไม่มีทีพึ
งไปทีไหนก็เดือดร้ อนอยูบ่ ้ านตัวเองไม่ได้ เหมือนกับคนไม่มีบ้านอยู่นะ่ ต้ องพเนจรไปเหมือนคนบ้ าใบ้ คนบ้ าค
นใบ้ พดู ไม่ร้ ูเรื องใครจะบอกจะกล่าวก็ไม่ฟังทังนันน่ะนึกว่าข้ าเก่งข้ าแน่อยู่อย่างเก่าทังทีไม่มีอํานาจอะไรไม่
มีหน้ าทีอะไรก็พยายามแสดงถึงความกร่ างเอาไว้ ว่ามีเงินอย่างนันอย่างนีแต่ว่าเงินนันน่ะได้ มาอย่างสุจริ ตห
รื อทุจริ ต?เนียภาษี เสียให้ ตามธรรมนองคลองธรรมหรื อเปล่าเนียตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนันเรารู้
แล้ วเราก็อย่าไปงมงายอย่าไปเชือเค้ าเขาหลอกใช้ เราเดียวเขาหลอกให้ ไปตายไปก่อม๊ อบทีนันทีนีเดียวเขายิ
งขึนมาไปตายโหงตายห่าแล้ วก็หาเรื องหาราวแล้ วก็ประกาศแล้ วว่าให้ ยตุ ิให้ สลายแต่มนั ไม่เชือเขาเนียเขายิ
งตายก็หาเรื องไปฟ้องศาลโลกเรื องนันเรื องนีอะไรเนียๆให้ ร้ ูเอาไว้ มนั ถูกต้ องหรื อไม่เนียเราอยู่กนั อย่างพีอย่า
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งน้ องเหมือนครอบครัวอย่างพ่อแม่ปกครองลูกพระองค์ก็เหมือนกันใช้ วิธีให้ พอ่ แม่ปกครองลูกให้ ลู
กทุกคนมีความสุขสงบสุขแต่ไอ้ พวกนีมันกําลังบ่อนทําลายไม่ให้ มีสขุ กําลังก่อม๊ อบก่อพรรคก่อพวกทําควา
มวิบตั ิฉิบหายให้ กับประเทศชาติพระพุทธศาสนาเนียเพราะฉะนันพวกเราต้ องมีจิตสํานึกทีดีอย่าไปเชือเราไ
ม่กําลังเราก็อยู่เฉยๆตายก็ทงอย่
ิ าให้ เสียชือว่าเป็ นพวกคนชัวคนเลวสหายชัวเกลอลามกอย่าไปเข้ าพวกเข้ า
หมูต่ ายก็หมดบุญหมดวาสนาตายไปก็ไม่ต้องไปใช้ เวรใช้ กรรมไม่ต้องไปตกนรกหมกไหม้ ไม่ให้ ลกู หลานภา
ยหลังแช่งชักหักกระดูกว่าเป็ นอัปปรี ย์จญ
ั ไรว่าเนียบรรพบุรุษสร้ างไว้ ไม่ดีอะไรพวกเนียแต่ก็ให้ ร้ ูไว้ ด้วยบรรพ
บุรุษล้ วนสละไว้ แล้ วดีไว้ แล้ วเนียเขาก็ยอมรับสืบทอดกันมาสืบทอดความดีเหล่านันมาเนียจะไปอ้ างอะไรกั
นทังนันไม่ได้ หรอกเมือทุกคนมีผลเป็ นประชามติเลือกแล้ วน่ะให้ เป็ นผู้นําของหมูแ่ ล้ วต้ องเชือฟั งทังนันไม่เชื
อฟั งนันแน่ะมีโทษถึงตายก่อนนันต้ องตัดหัวเจ็ดชัวโคตรต้ องว่าอย่างนีทําไมต้ องตัดหัวเจ็ดชัวโคตร?เพราะส
ายเลือดทีไม่ดีจะไปก่อกวนรบกวนพวกทีดีเพราะไปกลันแกล้ งให้ เขามีความวิบตั ิฉิบหายเพราะฉะนันเรารู้แ
ล้ วก็พยายามให้ ห่างไกลสอนลูกสอนหลานทุกคนอย่าให้ เป็ นคนอกตัญ ปู ระเทศชาติ พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ไม่งนแล้
ั วก็จะพากันเดือดร้ อนประเทศก็ไม่มีจะอยูเ่ พราะอะไรเพราะไปเชือคนชัวคนเลวไปเ
ป็ นเมืองขึนแล้ วเนียเหมือนพระนเรศวรท่านอับอายขายหน้ าท่านจึงต้ องคิดกู้ชาติเหมือนใครๆบอกว่าพระนเ
รศวรท่านชอบดอกกุหลาบหารู้ไม่ว่าเป็ นการเตือนท่านว่ากูหลาบกูจํากูจะไม่เป็ นขีข้ าใครอีก
ตีไก่ชนะก็หาว่าเป็ นไก่เฉลย(หัวเราะ)นันแหละอับอายขายหน้ าเขาทุกเรื องจะทําดีขนาดไหนก็หาเรื องกระแ
นะกระแหนได้ หมดอัปยศอดสูเนียถ้ าไม่เจอกับตัวเองไม่ร้ ู สกึ เพราะฉะนันบรรพบุรุษเรากู้ชาติก้ ศู าสนามาแล้
วให้ ร้ ูเอาไว้ เนียกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเนียเพราะฉะนันก่อนทีจะตายก็ให้ ส้ ไู ว้ ไหนๆจะตายแล้ วก็ต้องเสียงชี
วิตให้ แพงเนียขายชีวิตให้ แพงเนียก่อนกูจะตายเนียเล่นมึงซะสิบซะร้ อยเนียแล้ วจะตายก็ชงมั
ั นเนียทหารกล้
าสมัยครังนันน่ะท่านคิดแบบนีท่านเสียสละก่อนจะตายก็ต้องฆ่ามึงให้ ได้ ตามกําลังเรี ยวแรงความสามารถมี
ไม่ได้ อ่อนแอท้ อแท้ ไอ้ พวกนีคุยโตโวใหญ่ใช้ คําพูดลองไปสู้กนั ตัวต่อตัวฉิบหายคอขาดแน่เพราะทหารเขาฝึ ก
มาเพือฆ่าคนโดยตรงน่ะไอ้ พวกนีเป็ นพ่อค้ าใช้ ไปสู้รบมันก็เป็ นปุ๋ยหมดนันแน่ะต้ องว่าอย่างนีเพราะฉะนันท
หารตํารวจเขาฝึ กมาเพือฆ่าเพือทําลายคนชัวคนเลวโจรผู้ร้ายผู้ทรยศคิดคดหักหลังอะไรพวกเนียเพราะฉะนั
นให้ เรารู้ไว้ เราเป็ นประชาชนเราอยู่อย่างสันติสขุ มีศีลมีธรรมแล้ วก็ทํามาหากินอย่างซืออย่างตรงทําตามปร
ะสีประสาไปตายก็ทิงหรื อว่าเรามันมีบญ
ุ แค่นีไปอยูก่ บั คนไม่ดีหรื อเป็ นขีข้ าคนชัวไม่สมศักดิศรี ของความเป็
นคนไม่สมศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ของเราต้ องว่าอย่างนีฉะนันต้ องแกล้ วกล้ าสามารถองอาจไม่ต้องกลั
วใครทังนันเราตายก็ว่าหมดทุกข์หมดโศกไปต้ องว่าอย่างนีเนียเยอะแยะมากมายเลยเนียอย่างพระอาจารย์
เนียเอาพระนเรศวรลงมาเทศน์เสียงดังแน่เลยไอ้ พวกอัปปรี ย์มงึ กลัวหัวหดหมดไม่ใช่ว่าพระอาจารย์ไม่สาม
ารถเอามาพูดได้ อบรมได้ เพราะฉะนันไอ้ พวกชัวพวกเลวเนียไม่อยู่ในสายตาพระอาจารย์ถ้าไม่นีเดียวมึงโด
นแน่ทหารทิพย์มีเพียบเพราะฉะนันเราต้ องอย่างซือย่างตรงตังใจทําความดีใช้ หนีความดีเราจะคิดว่าเออ!
เนียทําความดีใช้ หนีความดีทําไมเราจึงต้ องทําความดีใช้ หนีความดี?เพราะเราคยฆ่าความดีขโมยความดีป
ระพฤติผิดความดีหลอกลวงความดีหลงความดีคนอืนมาเป็ นของตนเนีย
เหมือนพ่อแม่พีน้ องเขาสร้ างความดีไว้ มากมายก่ายกองเลยเรามากินมาใช้ อย่างสุขอย่างสบายแต่ไม่ได้ นึก
ถึงความดีของเขาเลยเนียๆอกตัญ เู งินทุกบาททุกสตางค์ก็มีรูปในหลวงชําระหนีได้ ตามกฏหมายถ้ าเป็ นก่
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อนเนียมึงต้ องเป็ นขีข้ าเป็ นทาสเขาแน่นอนเพราะฉะนันเนียต้ องรู้เอาไว้ เนียเนรคุณไม่ร้ ู จกั สํานึกพร
ะคุณในข้ าวแดงแกงร้ อนเนียโบราณเขาบอกเอาไว้ เนียเพราะฉะนันเราจะกินข้ าวกินอะไรก็นึกถึงเนียคุณขอ
งแผ่นดินหรื อคุณของพระเจ้ าแผ่นดินต้ องว่าอย่างนีทีท่านต้ องพยายามแนะนําสังสอนให้ ประชาชนในชาติเ
ฉลียวฉลาดในการทํามาหากินแล้ วจะได้ มีผลิตผลทีงอกงามดีมาเก็บมาขายมากินแล้ วมีความสุขไม่ใช่ได้ ม
าเฉยๆเนียทีท่านแกล้ งดินก็เพือพัฒนาดินให้ มีคณ
ุ ภาพเหมือนกับปลูกแล้ วปลูกอีกคุณภาพของดินก็หมดไป
ปุ๋ยของดินก็หมดไปนันน่ะท่านจึงต้ องหานันมาใส่หานีมาใส่เนียเหมือนกับแกล้ งดินความจริ งไม่ใช่แกล้ งดิน
แต่เอามาปรับดินให้ มีคณ
ุ ภาพแต่สําหรับผู้ร้ ูทงหลายท่
ั
านเอามาพูดให้ เหนือความรู้สกึ ของคนทัวไปตามปก
ติใครจะไปแกล้ งแผ่นดินได้ ต้องถามอย่างนีไปขีใส่เยียวใส่รดใส่อะไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาตีนกระทืบทํานั
นทํานีแผ่นดินก็เฉยเนียพระพุทธเจ้ าจึงสอนให้ ทําใจให้ เหมือนแผ่นดินเมือทําใจให้ เหมือนแผ่นดินได้ แล้ วเนีย
เราย่อมไม่หวันไหวเนียหรื อทําใจให้ เหมือนกับไฟไฟย่อมไหม้ ทงของดี
ั
บ้างของไม่ดีบ้างไหม้ นนน่
ั ะถ้ าเราใจร้
อนใจขีโกรธเราก็ต้องทําใจให้ เหมือนกับไฟไหม้ ความชัวความเลวให้ หมดใครจะเอาของดีของไม่ดีจะเป็ นแก่
นกฤษณาหรื อจะเอาของหอมอะไรไฟมีหน้ าทีเผาหมดเผาหมด
ทําใจให้ เหมือนกับลมลมไม่อยูก่ บั ทีเหมือนกับพัดไปเรื อยๆไม่ติดใครจะเอาตาข่ายไปขวางก็ไปขวางกันก็รอ
ดได้ เหมือนกับใจเราไม่ให้ ยึดติดอะไรนันน่ะทําใจให้ เหมือนกับลม
ทําใจให้ เหมือนกับนําก็เหมือนกันใครจะขีใส่เยียวใส่ขยะใส่อะไรนําก็ยงั คงเป็ นนําไม่ได้ สดุ้งสะเทือนอะไรเนี
ยเพราะฉะนันเนียพระพุทธเจ้ าสอนอาทิตตปริ ยายสูตรเนียดินนําลมไฟพวกเนียพระองค์สอนเอามาเป็ นอุบ
ายข่มใจสอนใจให้ ทกุ คนเนียให้ ได้ ร้ ูความจริ งของธาตุดินธาตุนําธาตุลมธาตุไฟพระองค์ตรัสว่าเป็ นเพียงธา
ตุถ้าเรารู้จกั แล้ วว่าเออ!
อันไหนส่วนดีของไฟของนําของลมของแผ่นดินเราจะเลือกทําใจเราจะต้ องไม่หวันไหวนันน่ะเพราะเราตังใจ
จะทําดีใครว่าไม่ดีมนั เรื องของเขาเราไปเชือเขาไม่ได้ เพราะทุกคนมีกรรมเป็ นของตัวทุกคนมีความสามารถไ
ม่เท่ากันทุกคนไม่มีเครื องไม้ เครื องมือทํามาหากินไม่เท่ากันไม่มีธาตุไม่มีบริ วารไม่มีคนใช้ ต้องทําด้ วยตัวเอง
นันน่ะพระองค์สอนให้ เราต้ องเป็ นทุกอย่างฝึ กตัวเองเรี ยนรู้ได้ ด้วยตัวเองนันแน่ะธรรมชาติมนั ก็จะสอนเรา
ทําเรื อยๆนันแน่ะธรรมชาติงานมันสอนเราให้ เรานันน่ะมีอบุ ายมีปัญญาเกิดขึนแล้ วเราก็ร้ ูว่าทํายังงัยมันจึงจ
ะง่ายขึนเร็ วขึนดีกว่าเก่า
ดีดีแล้ วแค่นีก็ยงั ไม่พอดีมากอีกดีมากก็ยงั ไม่พอต้ องดีพิเศษต้ องคิดอย่างนีเพราะฉะนันการทีพระองค์ห้ามไ
ม่ให้ ผิดพระธรรมวินยั ก็เพือให้ ฝึกให้ มีใจว่างไม่ให้ ทําชัวแม้ กายวาจาใจเขาเรี ยกกายทุจริ ตทํากรรมไว้ ด้วยกา
ยเขาเรี ยกกายกรรมทําไว้ ด้วยวาจาก็เป็ นวจีกรรมทําไว้ ด้วยใจคิดนึกก็เป็ นมโนกรรมเนียพระพุทธเจ้ าสอนทุก
สิงทุกอย่างมันเข้ ากันได้ ในบ้ านเมืองเป็ นอกาลิโกทันสมัยตลอดกาลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน
ศาสนาพระองค์นีอยู่ยงคงกระพันมา๒๕๕๔แล้ วเนียจะขึนปี ใหม่เป็ นปี ๒๕๕๕แล้ วไอ้ อย่างอืนนีโดนลบล้ างไ
ปหมดแล้ ว แต่ศาสนธรรมคําสอนทีดีๆทีบรรพบุรุษทีช่วยกันรักษาไว้ ให้ ลกู หลานเนีย
มาเผยแพร่กนั รักษาต่อไปเนียถ้ าไม่มีลกู หลานคนไหนไม่ศกึ ษาไม่เล่าเรี ยนไม่ประพฤติปฏิบตั ิลกู หลานคนนั
นก็ไม่ได้ ร้ ูจกั คุณของศาสนาส่วนมากแล้ วก็จะเป็ นคนเนรคุณเป็ นคนอกตัญ ตู ่อพ่อแม่
ฆ่าพ่อแม่ทําร้ ายพ่อแม่รังแกพ่อแม่ทําให้ พอ่ แม่เป็ นทุกข์ตรอมใจเนียพวกเนีย เป็ นอนัตตริ ยกรรมทังนันน่ะ
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พระองค์จึงแสดงปิ ตุฆาตฆ่าพ่อ มาตุฆาตฆ่าแม่ อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์
สังฆเภททําให้ แตกแยกเนียพวกเนียสังฆเภท ล้ วนแล้ วแต่อยูใ่ นข่ายอนัตตริ ยกรรมทังนัน
ทําโลหิตตุปบาทยังโลหิตของพระพุทธเจ้ าหรื อของพ่อแม่เนียทําให้ ห่อให้ แตกขึนมาเนียไปตีไปทําร้ ายท่านเ
นียเสร็ จทังนัน ขนาดพระมหาโมคคัลลาตอนนันในอดีตชาติพอ่ แม่ตาบอดทังสองคน
ท่านก็ตงหน้
ั าตังตาคิดทีจะเลียงดูพอ่ แม่แต่พอ่ แม่ก็เป็ นห่วงลูกพยายามทีจะไปหาคูใ่ ห้ มาแต่งงานเพือจะได้
แบ่งเบาภาระลูกชายแต่ก็ไปเจอผู้หญิงใจร้ ายเนียให้ มาใส่ร้ายป้ายสีพ่อแม่ทงที
ั พ่อแม่ก็ตาไม่ดีมองไม่เห็น
บอกว่าร้ อนเกินไปก็บน่ เปรี ยวเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปก็บน่ น่ะมาฟ้องสามีนนน่
ั ะแล้ วก็ออกอุบายว่าฉั
นทนไม่ไหวแล้ ว
ฉันไม่อยูถ่ ้ าเธอทํายังงัยฉันจึงจะพ้ นพ่อแม่ไปได้ ก็มาอ้ างว่าพ่อแม่มีญาติอยู่ตําบลโน้ นจังหวัดโน้ นบรรทุกไป
ภรรยาวางอุบายแล้ วก็ไปในป่ าก็ทําเป็ นโจรไปตีพมุ่ ไม้ อะไรแล้ วก็โดดขึนมาเตะต่อยทุบถองพ่อแม่พ่อแม่ก็ยั
งทังเจ็บทังปวดก็ยงั มีใจห่วงลูกชายว่าขอให้ ลกู หนีไปพ่อจะตายแม่จะตายก็ช่างมันยังมีนําใจห่วงลูกก็ทําทีเ
หมือนจะโดดลงไปแล้ วก็หายเงียบขึนไปแล้ วก็มาปลอบใจพ่อแม่แต่พอ่ แม่ก็ตายด้ วยความบอบชําอันนันเนี
ยทุกชาติเลย๑๐๐ชาติตายแล้ วตกนรกตายแล้ วตกนรกเกิดมากีชาติๆก็ถกู โจรทุบตายมาในชาติเป็ นพระอร
หันต์นีชาติสุดท้ ายท่านเห็นว่ากรรมนียังไม่สินท่านก็ยงั จะต้ องโยมให้ โจรมันทุบท่านตอนนันพระอาจารย์ก็นึ
กว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระเถระทังหลายมาให้ พรแต่ทําไมพระมหาโมคคัลลาไม่มา
จิตก็ร้ ูขนมาว่
ึ
าท่านอาพาธพระอาจารย์ก็พอรุ่งขึนอีกวันพระอาจารย์ก็เชิญมาท่านบอกว่าท่านยอมรับกรรม
อาตมาก็บอกกรรมนันเป็ นอโหสิกรรมเพราะใช้ ไปแล้ วครับ แค่นนท่
ั านพยักหน้ า
อาตมาก็ให้ เป็ นปกติหมดเลยเนียให้ โยมรู้เอาไว้ อาตมาเนียมีความสามารถหลายอย่างรู้ จกั แก้ ไขอะไรต่างๆเ
นียอันไหนดีอนั ไหนไม่ดีแต่ก็ไม่ประมาทขนาดท่านเป็ นผู้สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ท่านก็ยงั ยอม
เพราะฉะนันเราไม่มีฤทธิไม่มีเดชอะไรก็ให้ ยอมซะเถอะ
ไม่ต้องไปทะเลาะมันจะตีตายหรื อจะฆ่าตายก็ชา่ งมันอย่าไปก่อกรรมทําเวรคิดว่าใช้ กรรมเก่าแล้ วเราก็หมด
ปั ญหาไปตายแล้ วก็ไปสูส่ ุคติ ตอนนีท่านก็สบายให้ ดีกว่าเก่าอีกต้ องว่าอย่างนีเนีย
พระอาจารย์เนียรักษาความซือความตรงทํากตัญ เู พราะว่าท่านเนียมีคณ
ุ แก่พระศาสดามากช่วยไปเทียว
นรกสวรรค์แล้ วก็มาเล่าให้ ชาวบ้ านฟั งว่าอย่าทําเวรสร้ างกรรมทําชัวตายแล้ วก็ไปอยู่ทีนันทีนี
ให้ โยมรู้เอาไว้ เนียท่านมีอปุ การะ
ไปจนหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬจนหมดกําลังญาณกําลังฌานกลับมาไม่ถกู ก็นกึ ถึงพระพุทธเจ้ าพระอง
ค์ต้องเปร่งรัศมีฉพั พรรณรังสีรัศมี๖ประการขึนไปจึงรู้ว่ามงคลจักรวาฬอยูท่ ีไหนเนียท่านจึงกลับมาได้ ให้ ร้ ูเอ
าไว้ ท่านไปพิสจู น์หมดน่ะ
ไม่ว่ากีโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬอะไรเนียพระมหาโมคคัลลานะท่านว่างเว้ นจากพรรณธุระพระทีรับใช้ พทุ ธเ
จ้ าแล้ วท่านก็หาโอกาสไปพิสจู น์ ทีพระองค์ตรัสไว้ หมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬเป็ นอย่างไรไปเนีย
ท่านไปพิสจู น์มาหมดทังนรกสวรรค์พรหมอะไรไปหมด
แล้ วมาเล่าให้ ศิษยานุศิษย์ฟังด้ วยชาวบ้ านฟั งด้ วยว่าบาปบุญมีจริ งน่ะอย่าไปสร้ างกรรมทําชัวน่ะผิดนะฉันไ
ปพบมาแล้ วอาตมาได้ ไปพบไปเห็นมาแล้ วเพราะฉะนันอย่าทําอันไหนผิดศีลผิดธรรมทีพระองค์แสดงไว้
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ทีพระองค์ห้ามไว้ เพือไม่ให้ มีโทษไม่ให้ มีเวรมีกรรมเนีย
ผู้ร้ ูจริ งเห็นแจ้ งแล้ วก็พยายามทีจะให้ ละให้ เว้ นจะได้ มีความสงบสุขสันติสขุ แล้ วก็ให้ ละให้ ว่างไม่ให้ ยึดติดใน
ความสุขสงบสุข ทีพระองค์สอนว่าสละสุขพอประมาณเพือสุขไพบูลย์ก็คือเพือพระนิพพานด้ วย
เพราะฉะนันเราก็จะต้ องเข้ มแข็งอดทนทนทานหาญกล้ าสู้ตอ่ ไป ไม่งอมืองอเท้ า ไม่ต้องไปเป็ นภาระใคร
เนียอาตมาเนียป่ วยไข้ ไม่ร้ ูกีหนไม่เคยสังให้ ใครมาต้ มข้ าวต้ มหรื อทําอะไรให้ อาตมาฉัน
ไปบิณฑบาตรชาวบ้ านนึกว่าไม่มาไม่ได้ อาหารก็ตายก็ตายซะเราเป็ นคนมีเวรมีกรรมอาตมาเนีย
สละตายเลยอาตมาไม่เสียดายชีวิตเนีย
เมือไม่ตายก็มาถึงวิญญาณออกจากร่างไปแล้ วไปสวรรค์ไปเห็นพรหมเห็นเทพเทวาเทวธิตาอะไรแล้ วแต่ใจ
ก็ยงั ห่วงพระศาสนาอยูจ่ งึ กลับมาได้ อีก เพราะฉะนันพวกโยมเนียต้ องมีใจเข้ มแข็งแค่เนียต้ องตาย
ขนาดมันเหนือยจนหายเหนือยมันจะตายเวทนากล้ าแข็งจิตเพ่งจิตทีอาตมาสอนวิธีสละคืนเอาไว้ นนน่
ั ะ
ทีในจิตเพ่งจิตบ้ างในเล่มต่างๆว่าเนียอาตมาไม่ได้ โกหกอาตมาเนีย
ในพระไตรปิ ฎกไม่มีคําอธิบายด้ วยพระองค์ว่าสละคืนหรื อสลัดคืนเนีย แต่ไม่ได้ บอกว่าทํายังงัยเนีย
ให้ โยมรู้เอาไว้ อาตมาก็ต้องมาพิจารณาเพราะการทีสละคืนก็เนียการทีเราได้ ใช้ กายกรรมวจีกรรมหรื อสังขา
รร่างกายไปทําความดีบ้างความชัวบ้ าง
ตังแต่อเนกชาติจนถึงปั จจุบนั ชาติทงดี
ั และไม่ดกี ็อาศัยสังขารร่างกายนีไปทํา
เพราะฉะนันถึงกาลสมัยแล้ วเราจะตายแล้ วก็สละคืนสังขารร่างกายนีลมก็ไปลม
ไฟก็เป็ นไฟเนียอากาศก็ไปอากาศ ธาตุนําก็เป็ นธาตุนําไป
ขออโหสิพ่อแม่ทีเราเอาเลือดเอาเนือไปสร้ างกรรมทําชัวแล้ วก็โมทนาสาธุกบั ความดีด้วยแล้ วก็โมทนาสาธุกั
บพ่อแม่ด้วยทีให้ เลือดให้ เนือเรามาสร้ างคุณงามความดีเนียมันต้ องแบบนีเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วทั
งดีและไม่ดีอยูท่ ีจิตเราเองทังเราเป็ นผู้สร้ างผู้ทําแล้ วมันก็ฝังไว้ เหมือนกับมาอัดเทปไว้ พอว่างๆจิตพอว่างๆซ
ะหน่อยก็โผล่นนโผล่
ั นีทังดีทงชั
ั วนันแหละเพราะฉะนันต้ องให้ ว่างไปให้ หมดลบเทปคือรู้ว่างว่างรู้ให้ หมดเลย
เป็ นการลบเทป แล้ วก็จิตก็ม่งุ นึกถึงพระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์ก็ได้ ถ้าเรายังไม่ร้ ูว่าวิธีทําความว่างทําอย่างไร
เนียพระองค์ปรากฏแล้ วก็เดินตามพระพุทธเจ้ าไปเดินตามพระอรหันต์เจ้ าไปเดียวก็ไปถามทีไหนพระทีบ้ าน
ก็บอกเนียพระองค์ก็บอกทีเนีย(หัวเราะ)แล้ วเราก็จะได้ ร้ ูเอ๊ ะ! ทําไมมันง่ายอย่างนี
เนียขอให้ เราทําตามพระพุทธโอวาทไปก่อนเถอะแล้ วเราจะพบพระองค์ได้ ด้วยตัวเราเอง
จะได้ มีความเชือมันในตัวเอง ไม่ต้องไปเชือใคร แต่เราต้ องเอาจริ งมีสจั จะจริ งใจทีจะประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ วเราไม่หลงงมงายไม่เชือตามใครด้ วย
ทําไมจึงไปเชือตามใจเขาไม่ได้ ?เขามีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวเลยเนียขยะอารม
ณ์มะเร็ งอารมณ์เรี ยกว่าเน่าในเลยจะเเตะตรงไหนก็เหม็นเน่าทังนัน
เดียวเชือโรคจะมาติดเราเข้ าต้ องบอกว่าอย่างนีไม่ควรเข้ าใกล้ เลยเหมือนกับคนขีโกรธไปโดนนิดโดนหน่อย
ก็โกรธไปหมด ได้ ยินเสียงก็โกรธเหมือนกับหมาได้ ยินเสียงลมพัดก็ยงั เห่าเนียไอ้ พวกเนีย
แล้ วเราก็ร้ ูว่าไอ้ พวกหมาเนียมันกัดไม่เลือก(หัวเราะ)ถ้ าเจอเกือกเข้ าสักวันฟั นจะหายต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ
)เดียวจะต้ องถ้ าเราเฉยๆเดียวไปรังแกคนอืนคนอืนเขาไม่ทนอย่างเรา
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มันก็ต้องเจอเกือกฟั นฟางได้ หลุดกันบ้ างหละต้ องว่าอย่างนี...อ้ าว!
มีอะไรจะถามเนียบ่นมาตังชัวโมงแล้ วแพ๊ บเดียว(หัวเราะ)แต่ก็ลงศีลลงธรรมได้ เนียตัวอย่างไม่ดนี นน่
ั ะ
เห็นมัยขนาดพระมหาโมคคัลลานะท่านก็ยงั พลาดเลย(หัวเราะ)แล้ วเราจะไปเชือใครได้
ขนาดสาวกบารมีญาณยังต้ องไปใช้ เวรใช้ กรรมปั จจุบนั เหาะหนีไปตัง๗ครังแล้ วนันน่ะ
พอครังที๗แล้ วไอ้ นียังตามล้ างตามล่าท่านก็ว่าอ้ อ!
เป็ นกรรมเก่าในอดีตทีไปทุบพ่อแม่เอาไว้ เนียกรรมอันนันก็ยงั ตามมาอีกท่านก็ยอมท่านบอกท่านยอมใช้ กรร
ม
เนียอาตมาบอกกรรมนันใช้ ไปแล้ วเป็ นอโหสิกรรมแล้ วท่านพยักหน้ าท่านไม่พดู หรอก(หัวเราะ)เนียต้ องอันเชิ
ญมาให้ โยมรู้ว่าอาตมาเนียพูดจริ งจะได้ โยมจะได้ สบายอกสบายใจว่าพระอาจารย์ไม่ได้ มาหลอกพวกโยมว่
าเออ! สิงทีพระอาจารย์ประพฤติปฏิบตั ิมาเนียเห็นประโยชน์ว่าท่านเนียทําคุณงามความดีมากมาย
แต่ท่านก็ยอมรับกฏแห่งกรรรมตามพุทธโอวาททีท่านยอมรับก็เพราะยอมรับพุทธโอวาทนันแหละ กมฺมนุ า
วตฺตตี โลกฺ สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรม พระองค์แสดงกรรมลิขิต กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมเนียต้ องรับผลเพราะฉะนันท่านเป็ นตัวอย่างทีดีหาอยาก
ถึงมีฤทธิมีเดชท่านก็ยงั ยอมรับพระพุทธโอวาท
เพราะฉะนันใครอย่าไปลบหลูด่ หู มินท่านน่ะเนียความดีแม้ ท่านสละตายเอาชีวิตถวายเป็ นพุทธบูชา
ธรรมบูชาพระอริ ยสังฆบูชาน่ะหลวงพ่อพระมหาโมคคัลลานะไม่ธรรมดาน่ะให้ ร้ ูเอาไว้ ด้วย
อย่าไปคิดในแง่ว่าท่านถูกโจรทุบแล้ วเขาจะสงสัยท่านมีฤทธิมีเดชทําไมไม่ส้ (ู หัวเราะ)ก็ท่านรู้อยูแ่ ล้ วท่านเป็
นพระอรหันต์ทา่ นจะไปทําแบบชาวบ้ านได้ ยงั งัย เหมือนพระพุทธเจ้ าน่ะ
มารมีพระองค์ก็ร้ ูส้ ไู ด้ แต่พระองค์เป็ นผู้สงู สุดเนียเลยต้ องปราบมันเนียพระอาจารย์อธิษฐานมาเพือปราบมั
นปราบมารเนีย
ให้ ร้ ูเอาไว้ อย่างเนียมีอะไรจะถามก็ถามมาไม่ต้องกลัวเกรงใจหรอกพระอาจารย์ไม่ได้ ด้นเดาไม่ได้ โกหกพวก
โยมหรื อไม่ได้ โม้ พิสจู น์ได้ (หัวเราะ)มีอะไรจะถามก็ถามมาเนีย....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันเสาร์ ที ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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