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วันนีก็ครบ๗วันแล้ ว อนิจจังไม่เทียงคือไม่เทียงทุกวันนะเดียวก็ว่าง
เดิมทีศาลานีก็ว่างก็อุปมาก็เหมือนกับจิตทีเขาเรี ยกจิตประภัสสรน่ะจิตว่าง โยมก็จรมาก็เหมือนกับรูป
เสียงจรมา กลินจรมา รสจรมา โผฏฐัพพะสัมผัสจรมาเป็ นธรรมารมณ์ ถ้ าเราใจว่างแล้ วก็ไม่มีอะไร
เดียวโยมไปก็ว่างตามเก่า เนียเหมือนกับจิตประภัสสรเป็ นอย่างเนีย ศาลาว่างแล้ วพอรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มาก็ไม่วา่ งมีโยมมาอยู่
และเดียวก็โยมกลับไปมันก็ว่างอีกนันแน่ะมีนยั ยะอันเดียวกันกับจิตประภัสสรเป็ นอย่างนี
แล้ วเราจะได้ ไม่สงสัยว่าแหม! เนียเป็ นเรื องใหญ่เรื องโตจิตประภัสสรเป็ นอย่างไรเนียพระอาจารย์
จําเอาไว้ เนียเหมือนกับจิตเราว่าง แล้ วพอรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะจรมาก็เหมือนกับเขาเรี ยก
อาคันตุกะทีมาเยียมหรื อมาผ่าน แล้ วแต่ว่าเราจะต้ อนรับหรื อไม่ต้อนรับ
เรารับรู้ว่านีไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไร(หัวเราะ)เพราะคิดว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรแล้ วก็เดียวมาก็จะเอาทุกข์มาทํา
ให้ ฉันไม่วา่ งทําให้ ฉันเป็ นทุกข์อย่างนันอย่างนีไปคิดว่าเดิมทีมนั ว่างแบบเนียเหมือนศาลาว่างแบบนี
นีพอโยมมาครบ๗วันแล้ ว เดียวโยมก็กลับบ้ านแล้ วก็ว่างต่อไปอีก เนียให้ อุปมาเห็นชัดๆว่าเออ!
เนียจิตประภัสสรก็เหมือนกับใจของเราเนียมันว่าง เดิมทีว่างๆไม่มีอะไรแล้ วก็ไม่มีเหตุว่นุ วีวุ่นวายความโลภ
ความโกรธ
ความหลงอะไรไม่มีแต่มีเพราะเราไปยึดติดเอามาเนียไปชอบใจพอใจเอาเข้ ามาอยู่ด้วยมาอยู่ในใจเราๆจะไ
ปผลักไสไล่สง่ ก็เพราะความคุ้นเคยอีก พอไปถูกใจกันแล้ วก็อยูเ่ ลยทีนี
เนียมีครอบมีครัวมีลกู มีหลานมีอะไรแยกแยะออกมามากมายเนียเพราะจิตประภัสสรเป็ นอย่างเนียไม่ใช่เรื
องใหญ่เรื องโตอะไรหรอก พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ไม่พลาดหรอกแล้ วก็ไม่ใช่ของยากของง่ายๆ
ก็เหมือนกับทีเห็นชัดๆโยมก็จําไว้ ซิ
เดิมทีบ้ านเราอยูว่ ่างๆอยู่คนเดียวหรื อมันมีอยู่หลังเดียวเหมือนจิตเราว่างอยู่ไม่มีใครมาอยู่เลยต้ องว่าอย่าง
นีแล้ วก็ใครไปใครมาผ่านไปผ่านมาแล้ วมันก็ว่างต่อไปเราก็รักษาให้ มนั ว่างต่อไปไม่ต้องไปยึดติดอะไรทังห
มดแล้ วเราก็ไม่ต้องเป็ นทุกข์เราก็ทําความสะอาดขีฝุ่ นบ้ างลมพัดเอามาบ้ างเราก็ชําระล้ างมันออกไปเหมือน
กับทําใจให้ ว่างให้ สะอาดให้ บริ สทุ ธิแค่นีเอง เนียพวกแม่บ้านก็ต้องขยันหน่อย(หัวเราะ)ขยันเก็บขยันกวาด
แม่บ้านแม่เรื อนอะไรเนียทีเราต้ องดูแลรักษาทําความสะอาดบ้ านเรื อนทีอยูท่ ีอาศัยทุกสิงทุกอย่างต้ องให้ สะ
อาดอยูเ่ สมอ
แล้ วก็ต้องเป็ นคนสะอาดไม่งนเดี
ั ยวโรคภัยไข้ เจ็บอะไรบ้ างเดียวมันเป็ นไปได้ ทงนั
ั นเลยขีฝุ่ นขีผงอะไรตามมา
เนียปล่อยเชือโรคทําให้ โรคภัยไข้ เจ็บเป็ นโรคๆอย่างอืนโรคทางกายก็หาหมอหายารักษามัน
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โรคทางจิตนีต้ องเข้ มงวดกวดขันไว้ ให้ มาก
กลัวโรคทางใจรักษาไม่หาย(หัวเราะ)เนียเพราะฉะนันเรื องนีเรื องใหญ่ต้องเตือนกันไว้ ให้ ร้ ู
แล้ วก็ไม่ใช่เรื องใหญ่โตอะไรสําหรับผู้ร้ ู ให้ มนั ว่างไปเรื อยๆสะอาดไปเรื อยๆนันน่ะ เราก็ทําตามหน้ าที
พออาคันตุกะมาแล้ วเดียวเขากลับไปแล้ วเราก็ว่างต่อไป
ไม่ต้องมีทกุ ข์ไม่ต้องมีกงั วลไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องมีอาลัยอาวรณ์เหมือนรูปผ่านมา เสียงผ่านมา กลินผ่านมา
รสผ่านมา โผฏฐัพพะสัมผัสผ่านมา ใจรับรู้แล้ วก็ว่างต่อไป
เนีย๗วันเนียเราก็ต้องทําใจแบบเนียล้ างขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เป็ นวิธีกําจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ที
อยูใ่ นใจเราให้ ว่างยืน นอน นัง เดินเราก็ระมัดระวังลมจะมาทางไหนฝุ่ นจะพัดทางไหน ปิ ด
ป้องกันไว้ ก่อนเหมือนกับเราภาวนาว่าง ว่าง ว่าง
ว่างพูดเข้ าหูไปสูใ่ จไปไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ทีมันจะพัดผ่านเข้ ามาหลงเข้ ามา
แล้ วเราก็ทําให้ จิตว่างทําให้ สะอาดเอาไว้ เหมือนเราคนเดียวเป็ นภารโรงอะไรต่อมิอะไรเป็ นมันทุกอย่างนันแ
หละ(หัวเราะ)เป็ นทังเจ้ าของบ้ านทังอะไรต่อมิอะไรถ้ าบ้ านนีมีหลายคนถ้ ามันไม่มีใจเป็ นนําหนึงใจเดียวกันไ
ม่สามัคคีกนั ไม่ช่วยกันดูแลบ้ านเนียสกปรกเลอะเทอะช่วยกันเพิมขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ให้ มากขึน
ไม่มีความสุขเลย ยิงอยูม่ ากก็ยิงเลอะเทอะมาก เปอะเปื อนมาก
ขยะอารมณ์มากแล้ วใครจะเป็ นเทศบาลไปขนไปทิงไปกวาดไปเก็บ เราเจ้ าของบ้ านคนเดียว
ต้ องรับภาระหนักเพราะหนีไม่ได้ เพราะอันนีถือว่าเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของเราๆสร้ างเราทําของเรามาเนีย
อันเนียอุปมาให้ เห็นง่ายๆเนียทางโลกกับทางธรรม พลิกโลกมาเป็ นธรรมเนียพลิกอย่างนี
อันนีไม่ใช่ของยากยากเพราะเราไม่ร้ ูวิธีฟังมาถึงนานขนาดไหนถ้ าไม่ร้ ูอบุ ายปั ญญาอย่างจิตประภัสสรนีโยม
ไม่เคยเห็นพระอาจารย์พดู เลยเดียวโยมก็ไปสงสัยไปได้ ยินใครเขาพูดไปยังงัยอีก
เดียวก็ต้องกลับมาถามอาตมาอีก
ทีนีเราก็ร้ ูแล้ วเข้ าใจแล้ วเนียก็ไม่ใช่ของยากหรอกเหมือนกับเราดูแลบ้ านเหมือนกับศาลาว่างๆใครเป็ นผู้ดแู ล
ใครเป็ นผู้รักษาเนียก็ต้องขยันหมันเพียรทําความสะอาดไว้ ทกุ วัน
ลมจะมาทางทิศไหนก็ปิดทิศนันป้องกันทิศนัน เรารู้เราไม่อยากมีภาระมากเกินไป
เราก็ต้องพยายามหมันเช็ดหมันถูปัดกวาด ทําความสะอาดใจของเราไว้ เสมอ แล้ วก็ยืน เดิน นัง
นอนเราก็ภาวนาว่างๆๆเตือนสติไว้ เตือนสติหมายถึงสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติ ไม่ให้ มนั ไปชักชวนรูป เสียง กลิน
รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์มา(หัวเราะ)ไม่งนสติ
ั มนั ระลึกถึงคนนันคนนีเดียวจะไปชักชวนเขามาทําความสกปรกเลอะเทอะ
เปลอะเปื อนอะไรอีกเยอะแยะเนียเพราะฉะนันต้ องตัดสติทิงต้ องสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติหมันตักเตือนไม่เอาน
ะแค่นีฉันทุกข์พอแล้ วเนียถ้ ามาอีกเยอะเดียวทุกคนจะมาช่วยทําความสกปรก
บางคนไม่ช่วยมาทําก็มาเถียงกันตีกนั ทะเลาะเบาะแว้ งกันเราจะยืน เดิน นัง
นอนไม่เป็ นสุขหลับไม่ลง(หัวเราะ)เถียงกันไม่ร้ ูจกั จบ(หัวเราะ)เนียเราต้ องคิดกันอย่างนีไว้ เหมือนกับเราเนีย
ตาเห็นรู ป หูได้ ยินเสียง จมูกได้ กลิน ลินได้ ร้ ูรส
กายเราได้ ร้ ูโผฏฐัพพะสัมผัสอะไรพวกเนียเราอุปมาเหมือนเช่นเดียวกับทีเรารักษาบ้ านรักษาใจทีพระพุทธเจ้
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าว่า รักษาอย่างเดียวคือรักษาใจเราไว้ อย่างนี เราจะได้ ภาระน้ อยลงแล้ วเราก็จะได้ ไม่ทุกข์มาก
รักษาใจเราไว้ ให้ ว่างทําตามพระพุทธโอวาททีพระองค์แสดงเอาไว้ เนียจงรักษาจิตเพราะอย่างอืนไม่ใช่เราไม่
ใช่ของเรา ไม่ต้องไปยุง่ กับเขา ทีนีบ้ านเราๆก็รักษา
ประเทศชาติบ้านเมืองเรารักษาหรื อเจ้ าบ้ านเราก็มีหน้ าทีดูแลเหมือนพ่อแม่เรารักษาดูแลอย่าให้ ใครมาทําร้
ายทําอันตรายพ่อแม่เราอุปมาก็อนั เดียวกันนันแหละถ้ าเราเข้ าใจโลกเข้ าใจธรรมเข้ าใจโลกมันก็อญ
ั ญะมัญ
ญะปั จจัยซีงกันและกันแล้ วทุกอย่างเราก็จะจัดได้ คําว่าจัดได้ ก็คือจัดระเบียบได้
ว่าเรารู้หน้ าทีว่าเราควรทําอะไร ในฐานะทีเราเป็ นลูกบ้ านหรื อพ่อแม่เราแก่เฒ่าแล้ วบ้ าง
อย่าให้ ท่านลําบากลําบนกับเรา(หัวเราะ)แล้ วก็อย่าเอาใครมาก่อกวนท่านด้ วย
เนียถ้ าเราทําได้ แค่เนียนะโอ้ ย! จะมีความสุข พ่อแม่ถึงแก่ขนาดไหนก็ยงั มีความสุข เออ!
ลูกกตัญ ตู ายก็นอนตาหลับ(หัวเราะ)เนียอุปมาง่ายๆธรรมะง่ายๆไม่ใช่ธรรมะยากๆเพราะไม่มีใครรู้คิดกันไ
ม่เป็ นเนียพวกเนีย คิดก็มงุ่ ทําร้ ายทําลายตัวเองมุง่ ทําร้ ายรังแกผู้อืนเดือดร้ อนรํ าคาญจะยืน นัง
นอนก็ไม่เป็ นสุข เดียวไปก่อทุกข์ก่อเหตุทีโน้ น
ระเบิดทีโน้ นอุ้มทีนียิงกันทีโน้ นอะไรเดือดร้ อนกันเนียไม่มีใครดูแลรักษาพ่อแม่ก็เป็ นห่วงเนีย
ลูกเราหายไปไหนเนีย(หัวเราะ)เพราะมัวไปยุง่ กับเขาอะไรต่อมิอะไร
หลายอย่างเนียมีนยั ยะอันเดียวกันทังหมดเลย แล้ วเราก็ไม่ต้องไปยุง่ กับเขาไม่ใช่หน้ าที
เราต้ องอยูใ่ นโอวาทพ่อแม่ ทําให้ พ่อแม่อ่นุ ใจ ลูกไม่ต้องไปดูเขาๆจะทะเลาะทุม่ เถียงมันก็เป็ นเรื องของเขา
เราอย่างไปยุง่ เดียวใครจะมารังแกพ่อแม่ยิงเดินไม่สะดวกหรื อไม่ค่อยสบายเนียเดียวแม่พอ่ ต้ องการหยุกต้ อ
งการยาต้ องการใช้ งานอะไรเนียไม่เห็นหน้ าเห็นตาพ่อแม่ก็จะเป็ นทุกข์แล้ ว
เนียเอานัยยะแบบเนียเอาของจริ งทีเรารู้เราเห็นได้ ง่ายจากทุกคนเป็ นปั จจัตตังว่าเราต้ องคิดแบบนีไม่ต้องไป
ยุง่ เรื องของใครเขาใครมาจ้ างมา
ถามว่าพ่อแม่เรามีคา่ เท่าไหร่ แล้ วเห็นแก่เงินห้ าร้ อยพันหนึงถ้ าใครมารังแกพ่อแม่เราหรื อพ่อแม่เราเจ็บไข้ ได้
ป่ วยไม่ได้ เอาใจใส่ดแู ลรักษาเราต้ องควักกระเป๋ าอีกหลายพันหลายหมืนเป็ นแสนต้ องว่าอย่างนี
เนียเราต้ องคิดแบบนี
กูไม่อยากได้ ของใครมีเป็ นร้ อยล้ านก็ไม่มีคณ
ุ ไม่มีคา่ เท่ากับพ่อแม่ของข้ าทีเลียงข้ ามาจนโตแล้ วก็ให้ การศึก
ษาเล่าเรี ยนมามากมาย เรารู้ เราฉลาดเราเข้ าใจแล้ วเพราะฉะนันเราต้ องรักพ่อแม่เรา รักประเทศชาติ
รักพีน้ องเราให้ สามัคคีกนั ไว้ กลมเกลียวกันไว้ (หัวเราะ)อย่าไปทะเลาะ
พ่อแม่จะเป็ นทุกข์มากเลยถ้ าลูกทะเลาะกันน่ะจําไว้ ให้ ดีนะเอ็งอยูก่ นั หลายคนพ่อแม่เลียงมาทุกคนแล้ วถ้ าเ
กิดมาทะเลาะตบตีกนั โยมเห็นไก่ไหม
หมาในคอกมันกัดกันนะแม่มนั ก็จะแห่ะๆแม่มนั ห้ ามนะน่ะ(หัวเราะ)อาตมาเนียสังเกตุดไู อ้ พวกนีเนียพอลูก
มันจะตีกนั หรื อทะเลาะกันแม่มนั คงรํ าคาญหรื อหนวกหูก็จะไปแห่ะๆขูเ่ นียให้ ร้ ูเอาไว้ ความจริ งเป็ นอย่างนีเร
าจะได้ ไม่ต้องไปยุง่ วุน่ วายอะไรกับใครเขา คอยดูแลรักษาตัวรักษาพ่อรักษาแม่
เดียวจะว่าทําไมพระอาจารย์ต้องไปให้ ดแู ลรักษาพ่อรักษาแม่
ก็พอ่ แม่ท่านให้ เลือดให้ เนือเรามา(หัวเราะ)ท่านให้ เลือดให้ เนือเรามา
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ปู่ ย่าตายายเนียเลือดเนือของท่านอยูก่ บั เราเนีย ทีนีเราก็จะนึกถึงพ่อแม่
ถึงพ่อแม่ทา่ นตายไปแล้ วแต่สว่ นหนึงท่านอยู่กับเราเนียเรา อย่าให้ ของท่านเสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์
อย่าไปเสียหายกับความโง่ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อะไรพวกเนีย ต้ องคิดต้ องนึกว่าเออ!
เนียสมบัติพ่อแม่มรดกสุดท้ ายตายเมือไหร่ก็ทงเผาเมื
ิ
อนันใครจะเอาไปฝั งไปเผาก็ชงหั
ั วมัน(หัวเราะ)คิดแค่นี
พอแล้ วเราก็จะเข้ าใจในวิถีชีวิต สิงจําเป็ นทีเราควรจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ พ่อแม่พีน้ องเราต่อพ่อแม่เราต่อตัวเอง
แล้ วก็ตอ่ ประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์เนีย เราก็คิดได้ แล้ วรู้จกั คิดว่าอันไหนเราสมควรทํา
อันไหนเราไม่สมควรทําอันไหนด่วนมากด่วนพิเศษไอ้ ดว่ นพิเศษเนียต้ องทําก่อน ด่วนเฉยๆวางไว้ ยงั ไม่ใส่ใจ
ใครๆมันก็อยากด่วนกันทุกคนน่ะด่วนมากก็ยงั เป็ นทีสองต้ องด่วนพิเศษหมายถึงความจําเป็ นเนีย
เพราะเกียวกับหน้ าทีหรื อความสําเร็ จ
ถ้ าชักช้ าแม้ แต่วินาทีเดียวอาจวิบตั ิฉิบหายตายกันทังหมด(หัวเราะ)ต้ องคิดไว้ อย่างนี
ต้ องปลดล๊ อคปลดระเบิดอะไรซะก่อนเนีย ต้ องมุง่ หน้ าตังใจทําให้ อย่างรวดเร็ วต้ องว่าอย่างนี
ต้ องรู้จกั เลือกงานด่วนด่วนมากด่วนพิเศษต้ องเลือกด่วนพิเศษก่อน ด่วนมากเอาไว้ ทีสอง ด่วนเอาไว้ ทีสาม
ถ้ าไม่มีดว่ นอะไรก็แล้ วแต่ตามอัธยาศัยว่างเมือไหร่ กทู ําเมือนันกูยงั ไม่ว่างกูปล่อยไว้ ก่อน(หัวเราะ)นันแน่ะ
จะได้ ร้ ูจกั วิธีการทํางาน อาตมาเนียเคยเป็ นหัวหน้ างานมาแล้ วแต่อาตมาก็ร้ ูจกั งานเช็ค ตรวจ สัง
ติดตามผลอะไรพวกเนีย
มาเขียนมาเตือนลูกศิษย์ไว้ เลยว่าเนียถ้ าทุกคนตามเนียไม่ผิดพลาดแน่นอนเยอะแยะมากมายเนียอุบายปั
ญญาทีอาตมาเทศน์อาตมาสอนไว้ ก่อนๆเนียเยอะแยะไปหมด
เมือเราเข้ าใจโลกเข้ าใจธรรมแล้ วเราก็ทําจิตให้ ว่างมีแต่ทุกข์มีแต่โทษ
เกิดมาในโลกนีแล้ วถ้ ายังไม่มีปัญญารู้เข้ าใจเหตุผลทีถูกต้ องแล้ วเราก็ทกุ ข์ไม่จบไม่สนทุ
ิ กข์เพราะรูปบ้ าง
เสียงบ้ าง กลินบ้ าง รสบ้ าง โผฏฐัพพะบ้ าง
ธรรมารมณ์บ้างของตัวเองยังไม่พอยังไปทุกข์ถึงคนนันคนนีพีน้ องบุตรภรรยาสามีอีกลามปามไปหมดเลยลู
กเต้ าเล่าหลานญาติพีน้ องอะไรเนียวุน่ วายกันไปทังตระกูลเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)
แล้ วเราจะทํายังงัยเราก็ต้องรู้ จกั แบ่งเบาภาระด้ วยวิธีการเรี ยกว่าอันไหนจําเป็ นทีสุดหรื อด่วนทีสุด
ด่วนพิเศษ ด่วนมาก ด่วนเนียต้ องจัดการระดับทํางานไว้ ตงเป็
ั นมาตรฐานทีเราจะทําเลย เราจะได้ ไม่มวั
อันไหนทีไม่จําเป็ นงานไหนจําเป็ นหรื อกิจวัตรประจําวันของเราทีเราต้ องกินต้ องใช้ เราจะต้ องแสวงหาเอามา
นันน่ะเหมือนกับเนียทางธรรมเราประมาทไม่ได้ แล้ วถ้ างานของเรายังไม่สําเร็ จยังไม่วิมตุ ติหลุดพ้ นเนียเวียน
ตายเวียนเกิดไม่ร้ ูจกั จบเนียอันเดียวกันเลย ความสําเร็ จทุกวันก็วิมตุ ติทกุ วันผ่านทุกวันแล้ วก็ว่างไปทุกวัน
เพราะฉะนันแสดงทีเดียวทังมนุสโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลกโน้ นแน่ะ ต้ องทําจิตให้ ว่าง
เพือสังสมพละพลังความว่างไว้ ให้ มาก แล้ วเราจะรับรู้ได้ มาก ทํางานได้ มาก
สมมุติว่าโยมมีภาระกิจทีโน้ นทีนี
ฉันไม่วา่ งไปไม่ได้ (หัวเราะ)แต่ถ้าเราพร้ อมว่างเราสังสมความว่างไว้ มากมายมีศกั ยภาพมากมายเลยมีอะไร
ไปทําได้ เลยเนียจะได้ เสร็ จแล้ วว่างอย่างรวดเร็ วต่อไปเนีย
ต้ องทําแบบนีต้ องสังสมความว่างให้ มีพลังความว่างไว้ มากมายนึกคิดอะไรต้ องการอะไร
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มาอย่างรวดเร็ วสําเร็จรวดเร็ วไม่มีเสียเวลําเวลาแม้ แต่วินาทีเดียวต้ องว่าอย่างนี
แล้ วโยมจะได้ เห็นอานุภาพของความว่าง ใครว่าแหม! ว่างยาก
ถ้ าว่างกันซะหมดน่ะโลกนีหรื อประเทศนีครอบครัวฉันไม่เจริ ญแน่เลยซือบืออีกต่างหากไอ้ พวกนันน่ะยังดัก
ดานมากนักยังไม่ร้ ูอะไร(หัวเราะ)แต่เรานะเราเตรี ยมพร้ อมไว้ น่ะ เราพร้ อมว่างเราพร้ อมทีจะทําทุกขณะ
เราคอยงานไม่ใช่งานคอยเรา
ถ้ าเราว่างแล้ วเราเนียจะมีเวลาทีสังสมความว่างไว้ ถึงเวลาเราก็มีพลังเหมือนกับเราพร้ อมทีจะทํางานจะจัด
การว่างอยู่เสมอมีปัญหาอะไรลงไปแก้ ไขได้ เลยต้ องว่าอย่างนีเพราะเราว่างเสมอ
คําว่าไม่ว่างไม่มีสําหรับเราต้ องว่าอย่างนี เพือสนิทมิตรสหายพ่อแม่พีน้ องอะไรว่างไหม(หัวเราะ)ว่าง
ไปเลยลุย เสร็ จแล้ วเดียวจะได้ ว่างต่ออีกนีต้ องบอกอย่างนีมันจะได้ ไม่ลบหลู่ดหู มินแหม!
ว่างแล้ วขีเกียจเดียวก็จนตายห่า(หัวเราะ)คนละเรื องเลย ความว่างของพระพุทธเจ้ านี วิ ริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนเราหรื อตัวเราหรื อทุกคนจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรทีนีเราก็เพียรจนบรรลุเป้าหมายแล้ ว
แล้ วเราก็ว่างว่างทีพร้ อมจะทําอีก ถ้ ามีปัญหาหรื อมีความจําเป็ นขึนมา
เพราะฉะนันเราจะต้ องรู้ กาละเทศะอันควรทีเราจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิ
ทังส่วนตัวส่วนรวมหรื อส่วนครอบครัวหรื อส่วนประเทศชาติส่วนศาสนาหรื อส่วนพระมหากษัตริ ย์อะไรเนียเ
ป็ นสิงทีเราอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ ถ้ าเราไม่ทําเขาจะว่าเรากลันแกล้ งเราทําให้ เราน้ อยเนือตําใจไม่มีศกั ดิศรี อีก
แต่เราว่างแล้ วเราพร้ อมแล้ วเนียมีศกั ยภาพเนียพร้ อมลุยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)ข้ าศึกศัตรูมาพร้ อมสู้ไม่กลั
วตายอีกต่างหากเนียต้ องแบบนีเนียเราต้ องว่างเสมอเลยแล้ วเราจะเห็นอานุภาพว่าแหม!
ทําไมความว่างเนียถึงมีกําลังเรี ยวแรงมีศกั ยภาพสูงสุดไม่ใช่ซือบือตามทีทัวโลกเข้ าใจต้ องว่าอย่างนี(หัวเรา
ะ) เราว่างแล้ วเนียเราพร้ อมทีจะสู้
เหมือนกับเรามีเวลาพับมาเทศน์มาสอนได้ เลยเราพร้ อมเสมอต้ องว่าอย่างนี ถึงเวลากินรี บกินกินเสร็ จแล้ ว
มีงานรี บทํางานทําให้ เสร็ จๆแล้ วก็จะได้ ว่างต่อ(หัวเราะ)จะได้ เห็นอานุภาพความว่างไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสน
านีเป็ นกาฝากอีกความจริ งพระพุทธศาสนาหรื อพระพุทธเจ้ าสอนให้ เราเป็ นคนขยัน วิ ริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนเราจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรเพียรทุกอย่างทีเราต้ องการทีจะสําเร็ จผลทีเราต้ องการผลจากสิงทีเราต้ อง
การแล้ วก็มนั จะได้ ตามทีเราปรารถนาต้ องการคนจะมีความเพียรได้ ต้องมีพลังเรี ยวแรงกําลังความสามารถ
ทีนีพลังว่างต้ องฝึ กมาตังแต่ทานโน้ นเสียสละไว้ ให้ ว่างละเว้ นเป็ นศีลไว้ ให้ ว่างเนกขัมมะอดใจให้ ว่าง
ปั ญญารู้ในเหตุผลในทานในศีลไว้ ให้ ว่าง วิริยะเพียรอยูส่ มําเสมอให้ ว่างขันติอดทนให้ ว่าง
สัจจะมีความจริ งใจในการทีจะว่าง อธิษฐานปรารถนาให้ ว่าง เมตตารักใคร่พอใจในความว่าง
เมือว่างแล้ วก็วางเฉยได้ แล้ วอยูเ่ ป็ นสุขสงบสุขสันติสขุ เห็นมัย
ลงได้ หมดยิงกว่าสิบอีกต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)เนียต้ องฝึ กเอาไว้ ให้ ดีลกู ศิษย์พระอาจารย์ต้องไม่ขีเกียจขีคร้
านพร้ อมสู้พร้ อมธรรม คําว่าพร้ อมสู้คือสู้อปุ สรรคทุกชนิด พร้ อมธรรมก็คือว่ามีคณ
ุ ธรรม มีจริ ยธรรม
มีศีลธรรมประจํากาย วาจา ใจแล้ วก็สงสมพลั
ั
งเอาไว้ เป็ นพลังเป็ นทานพลัง ศีลพลัง เนกขัมมะพลัง
ปั ญญาพลัง วิริยะพลัง ขันติพลัง สัจจะพลัง อธิษฐานพลัง เมตตาพลัง อุเบกขาพลัง
ทีนีเมือมันมีพลังแล้ วรวดเร็ วฉับพลันทันใจแล้ ว พลังประมวลมาเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
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พุง่ ไปทีไหนก็ยิงเพิมพลังมากขึน เป็ นมหันตฤทธิมหันตเดช อนันตฤทธิอนันตเดช
ตลอดกาลฤทธิตลอดกาลเดช อภิมหาศาลฤทธิอภิมหาศาลเดช
อภิมหานิรันดรฤทธิทิพย์เดชทิพย์มากมายมหาศาลเลย ทีนีจะส่งไปทีไหนละ
จะไปพังทะลายพวกมารพวกมิจฉาทิฏฐิ พวกสัมมาทิฏฐิ ถอยหลังผู้อกตัญ ลู กู อกตัญ ศู ิษยานุศิษย์อกตั
ญ ขู ้ าศึกศัตรูอนั ธพาลมารซาตานทุกข์อุปสรรคส่งไปทีไหนก็ราบพนาสูญไปสลายย่อยไปให้ หมดเพราะไอ้
พวกนันไม่เคยฝึ กพลังแบบนี(หัวเราะ)ยิงกว่ากําลังภายในอีกต้ องว่าอย่างนี พลังนีส่งไปถึงพระนิพพานโน้ น
นิพพานัง ปรมัง สูญญัง นีฝึ กพลังพระนิพพานเอาไว้ ไอ้ พลังจิบจ่อยทางโลกเดียวมันก็เสือมเดียวมันก็หมด
หมดพลังหมดกําลังกายหมดกําลังใจแต่พลังพระนิพพานของพระพุทธเจ้ าเนียมากมายมหาศาลต้ องว่าอย่า
งนี
ถ้ าเราสังสมอบรมไว้ มากมายก็จะยิงจะเพิมพลังเป็ นพลังฤทธิพลังเดชเป็ นพลังความสามารถสติปัญญารู้ง่า
ยเข้ าใจเร็ ว ไม่เสียเวลาทีจะทําหน้ าที เรามีหน้ าทีอย่างไรๆก็จะทําให้ เสร็ จอย่างรวดเร็ ว
เพราะเรามีพลังเหมือนกับทีคนทีมีแรงมากๆเขายกได้ ๑๐๐กิโลสมมุติว่า๑๐๐กิโลเนียเรานิวเดียวยกขึนมาเ
ลย(หัวเราะ)เหมือนพระนางวิสาขามีกําลังเท่ากับช้ าง๗เชือกเนีย
ช้ างเนียนางวิสาขาใช้ สองนิวเท่านันเองจับตรงงวง
แล้ วก็ช้างก็ก้นกระแทกเลย(หัวเราะ)เนียถึงจะเรี ยกว่าพลังๆตอนนันพระนางวิสาขาเนียมีพลังเท่ากับช้ าง๗เ
ชือก
เพราะฉะนันจึงสามารถใส่เครื องลัดดามหาปราสาทได้ มีนําหนักตัง๘๐โกฏิทงทองคํ
ั
าเพชรนิลจินดามีนําหนั
กมากเลย คนทีจะมีบญ
ุ ได้ มีพลังได้ เหมือนกับทีคนทีทอดกฐิ นอะไรพวกเนีย ทําความดีตา่ งๆสังสมไว้
แล้ วก็จะมีความสามารถ เพราะฉะนันพระมหาชนกนีทีท่านเพียรว่ายอยู๗่ วันนี
เพราะท่านก้ ต้องมีพลังเท่ากับช้ าง๗เชือกอย่างบริ วารนีไม่มีของท่านนีมีทงพลั
ั งกําลังมีทงกํ
ั าลังสติปัญญารู้
ว่าเรื อจะแตกแน่แล้ วรี บกินนําผึงนําตาลกรวดแล้ วก็เอานํามันมาทาตัวเอานํามันมาทาตัวเพืออะไร?ก็เพือไม่
ให้ นําเค็มมันเข้ ามาสู่กายเรามันจะได้ คล่องไม่ให้ นําเค็มหรื อนําซึมซับเข้ าสูก่ ายเนีย
ท่านใช้ ปัญญาแล้ วก็ปีนขึนไปเสากระโดงแล้ วก็ดีดตัวไปห่างไม่ให้ อยูใ่ กล้ เรื อทีจะจมนีเพราะเดียวไอ้ หลามม
ามันก็จะกินไอ้ พวกนันมันก็จะโดนไปด้ วยเนียพระมหาชนก อย่างพระอาจารย์เนียรู้พลังรู้กําลังเนีย
ตามปกติของผู้มีพลังกายพลังจิตจะไม่มีความประมาทแล้ วก็จะป้องกันตัวเองด้ วยพยายามป้องกันคนอืนแ
ล้ ว แต่ก็ป้องกันไม่ได้ ก็ต้องวางเฉยต้ องป้ องกันตัวเองรักษาตัวเอง
ให้ ตวั เองเนียมีความสามารถฟั นฝ่ าให้ ถึงทีสุด ให้ จนหมดกําลังแม้ ไม่เห็นฝั งก็ต้องยอมแล้ ว เนียจําไว้ ให้ ดี
เราต้ องฝึ กความสามารถให้ มีพลังกายพลังจิตเข้ มแข็งอดทนทนทานหาญกล้ าไม่หวันเกรงอุปสรรคใดๆชนิด
ใดไม่กลัวความตาย
ตายก็เดียวเดียวเจ็บปวดเดียวเดียวเดียวก็ไปตายแล้ วก็ไปสูส่ คุ ติคิดไว้ แค่นีพอแล้ วไม่ต้องให้ ใครเป็ นกังวลไ
ม่ต้องให้ ใครมาปลอบใจด้ วย(หัวเราะ)เพราะเราพร้ อมเพราะจิตว่างแล้ วเรารู้เนียต้ องฝึ กต้ องหัดเอาไว้ ทกุ วัน
คิดนึกเอาไว้ ทกุ วัน เทปอันเนียเปิ ดอบรมบ่มนิสยั ไว้ ทกุ วัน
เดียวพระอาจารย์ให้ ลกู ศิษย์แจกทุกคนเพราะฉะนันเราเนียต้ องฝึ กตามนัยยะอันนีให้ เป็ นคนมีพลังความว่า
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งไว้ เยอะๆหน่อย ถ้ าทุกคนมีพลังกายพลังจิตเข้ มแข็งมีพลังแล้ วไม่กลัว กองทัพน้ อยมีคนน้ อยก็จริ ง
คนเดียวพ่อสู้ได้ เป็ นร้ อยเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)มึงมาเป็ นกองพันกูก็ส้ ไู ด้ ก่อนจะตายหมายถึงเนียเหมือ
นพระนเรศวรพระเจ้ าตากอะไรพวกเนียล้ วนแล้ วกูก่อนกูจะตายกูต้องฆ่ามึงให้ ได้ ๑๐๒๐คนกูตายชีวิตเดียวไม่เป็ นไร
เนียจึงสามารถสู้กบั เขาได้ เนียต้ องตังไว้ กจู ะแลกชีวิตของกูให้ ได้ มากสุดเท่าทีจะมากได้ ต้องฆ่ามึงให้ ได้ อย่า
งน้ อย๑๐-๒๐๓๐อะไรเนียวันนีฆ่าไปแล้ ว๓๐พรุ่งนีต้ องเอาพักกินดืมให้ มีพลังเดียวพรุ่งนีจะเอาอีกเอาให้ หมดทะลายกอง
ทัพมึงให้ ได้ (หัวเราะ)ไม่ได้ พอใจในวันเดียวนะพอใจทีจะทําลายมันทุกวันจนกว่ามันจะหมดข้ าศึกศัตรูจะหม
ด เนียต้ องสอนเอาไว้ ทงทางโลกทางธรรมต้
ั
องตังจิตเจตนาไว้ อย่างนีไม่อ่อนแอท้ อแท้
ไม่งอแงทําตัวเป็ นร้ องห่มร้ องไห้ อีก เลิก
ใครเป็ นลูกศิษย์พระอาจารย์มึงมัวร้ องห่มร้ องไห้ เนียพระอาจารย์พอ่ ไล่แช่งชักหักกระดูก ตายโหงตายห่าซะ
มันไม่คอ่ ยตายน่ะพระอาจารย์แช่งใครให้ มนั ไปตายโหงตายห่าซะ มันไม่ตาย
ถ้ ามันตายจริ งพระอาจารย์ก็สบายส่งมันไปหมดเรื อง(หัวเราะ)ส่วนมากไม่ตาย
ไม่ใช่อาตมาพูดเล่นนะเนียร้ องถามลูกศิษย์พระอาจารย์ดู
ก่อนเนียมีคนจะให้ พระอาจารย์ชว่ ยนันนีบอกมึงตายโหงตายห่าพ่อสาปแช่งให้ มงึ ตายเลยมันก็ไม่ตาย(หัวเ
ราะ)ถ้ ามันตายจริ งพระอาจารย์ก็สงเคราะห์มนั ไป จะได้ หมดภาระคนอืนเขา
เนียต้ องฝึ กหัดเอาไว้ ให้ อย่างดีเดียวเอาไว้ แหม!
เป็ นครูเป็ นอาจารย์ไม่สงสอนเป็
ั
นพ่อแม่ไม่สงสอนอะไรเนี
ั
ยไม่ถกู
เห็นมัยขนาดในหลวงพระองค์ยงั สังสอนประชาชนให้ ร้ ูจกั ทํามาหากินตังมันอยูใ่ นศีลในธรรมเลยเนียพระอง
ค์สอนนะ แต่ไอ้ พวกนีทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่(หัวเราะ)หูไปนาก็เออ!
ฝนจะตกเมือไหร่(หัวเราะ)กูจะไปพลิกฟื นแผ่นดิน
ตาไปไร่กูดซู ิไร่มนั รกหรื อหญ้ ามันขึนทัวหรื อเปล่านันแน่ะพวกโยมมันคิดแต่ทํามาหากินเลียงตังเลียงครอบ
ครัวนันแน่ะ โบราณเขาจึงว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่(หัวเราะ) แต่ขณะทีเขาสอนมันเสือกไม่ฟังเขา
ไอ้ นนก็
ั จิตเป็ นห่วงว่านาจะเป็ นอย่างนัน
ฝนตกแล้ วควรทีจะพลิกฟื นผืนนาทําคาดไถเดียวจะได้ หว่านจะได้ ทํา ไอ้ นนก็
ั มีสวนกลัวว่ามันจะลก
หญ้ าจะขึนอะไรพวกนีเนีย เรารู้อย่างนีแล้ วเราก็จะได้ ไม่ต้องลังเลสงสัย คําโบราณเขาพูดไว้
โยมก็ได้ ยินแต่ชือแต่ก็ไม่ได้ คิดว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เขาประชดเขาว่าประชดมึงเสือกไม่ฟังเนีย
เวลากูสอนมึงไม่ฟังเนีย(หัวเราะ)มึงไปคิดถึงไร่ถึงนาถึงสวนซะ เดียวกูตายแล้ วไม่มีใครสอนมึงน่ะ
มึงก็ได้ แต่ทํานาอยูไ่ ปเถอะ ทําสวนต่อไปเถอะ
ดักดานอยูใ่ นนาในสวนต่อไปเถอะ(หัวเราะ)เนียความหมายของพ่อแม่เขาสอนลูกต้ องพูดให้ เข้ าใจไว้ เดียวจ
ะนึกว่าเอ๊ ะ! อะไรพระอาจารย์เอาอะไรมาสอน พระอาจารย์เอาคําโบราณมาสอน
เพราะฉะนันเวลาพ่อแม่สอนเราต้ องตังใจฟั งเดียวต้ องคิดว่าเดียวท่านตายแล้ วจะไม่มีใครสอนเราอีก
เราจะดักดานไอ้ สิงทีเราคิดกําลังคิดกําลังนึกอยูเ่ นียมันดักดานอยูไ่ ม่ได้ ต้องพัฒนาท่านแนะนําสังสอนเราเพื
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อให้ เราพัฒนาเพือจะให้ ได้ ดีกว่านีไม่ต้องไปเหนือย วิธีทํานาไม่ใช่ต้องทํานา
ทีนีถ้ าอายุเรามากแล้ วจะต้ องพัฒนาจากนามาเป็ นสวนแล้ ว
จะต้ องปลูกต้ นไม้ เอาไว้ ทําไมจึงต้ องสอนให้ ปลูกต้ นไม้ เอาไว้
เพราะเราแก่เราทํานาไม่ไหวเราจะได้ เก็บผลไม้ ขาย(หัวเราะ)เนียถึงจะแน่อาตมาเนียต้ องบอกต้ องสอนให้ ค
รบถ้ วน
ไปมัวดักดานทํานาอยู่ได้ ยงั งัยต้ องถามอย่างนีหลังขดหลังแข็งแต่ละปี แต่ละปี นําฝนก็น้อยบ้ างมากบ้ างเสีย
หาย ฉะนันเราก็ต้องรู้จกั เนียนาทําอยูไ่ ม่ไหวแล้ ว ขาดทุนลงทุนลงแรงมากแล้ ว
ต้ องเปลียนวิธีการหานันมาปลูกแล้ วหานีมาปลูกแล้ วเพราะเราอายุมากขึนแล้ วจะไปทําไหวได้ ยงั งัย
ลูกหลานก็ไม่อยากทําหนีหมด ฉะนันเราต้ องเตรี ยมตัวแล้ ว
เอาต้ นไม้ มีผลไว้ มนั ออกลูกมาเมือไหร่กจู ะได้ เก็บขายไม่ต้องมาทํานาทุกปี ทีเนียต้ องรู้แบบนีเอาไว้
เหมือนกับในหลวงท่านวางไว้ ไม่ร้ ูกีพันโครงการเนียถ้ าใครสามารถมีทีมากก็ทําได้ มากเอาใจใส่ได้ มากก็จะเ
ป็ นประโยชน์แก่ครอบครัวของคนนันมากต้ องว่าอย่างนีเพราะฉะนันเหมือนกับโครงการทีอาตมาสอนนันน่ะ
ตอนพระพุทธเจ้ าอยู่พวกมึงก็ไม่ฟังกันพระอรหันต์เจ้ าสอนมึงก็ไม่ฟังกัน(หัวเราะ)พอท่านนิพพานไปแล้ วทีเ
นียมึงทุกข์แล้ วก็จะมานึกถึงท่านไม่มีใครสอนแล้ วเพราะมึงดือไอ้ หวั ดือทังหลายโดนทิงหมดต้ องว่าอย่างนี
จะทําแต่ทานรักษาศีลเจริ ญภาวนาพระพุทธเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าพระอาจารย์บอกทําให้ จิตว่างไว้ พร้ อมทีจะ
สู้จะลุยอุปสรรคพวกเอ็งขีเกียจไม่เอาหาว่ายากบ้ างอะไรต่อมิอะไร ไม่เอาใจใส่
ครันมีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์เกิดขึนแล้ วทีนีเฮ้ ย! ไม่มีใครจะสอนไม่มีใครแนะนําแล้ วอุปสรรค
ถ้ ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ต้องบอกแน่เลยรู้วิธีแก้ ไขแต่เวลาท่านอยูพ่ วกมึงไปคิดอะไรอยู่ก็ไม่ร้ ูไม่
ถามท่าน(หัวเราะ)เดียวท่านตายไปแล้ วเอ็งจะมาเคาะโลงป๊ อกๆๆพระอาจารย์ลกุ ขึนมาสอนเดียวนีนะ(หัวเร
าะ)ข้ าไม่ฟังเสียงอีกแล้ ว ว่างๆๆ
สอนตังแต่เดียวนีไม่ใช่ตายแล้ วจะต้ องไปจุดธูปมาป่ อฮ่อมาเข้ าฝั นให้ รวยอีก(หัวเราะ)ตอนอยูส่ อนให้ ขยันขั
นแข็งทํามาหากินจะได้ มีเงินมีทองใช้ จา่ ย มีข้าวของเงินทองตามทีต้ องการ
แต่เสือกขีเกียจขีคร้ านไม่ทําไปมัวเล่นมัวแอ่วกับเขาต้ องว่าอย่างนี แล้ วทีนีไม่มีใครสอนแล้ ว
ผู้ร้ ูจริ งเห็นแจ้ งแนะนําไม่มีแล้ ว ต้ องไปขอศึกษาทีนันทีนี เขาก็คิดค่าวิชาแพงนะ
นีพระอาจารย์พ่อให้ ฟรี ๆเลย สอนฟรี เลียงฟรี ทกุ อย่างฟรี หมดนันน่ะ
ทําตามเยียงอย่างพระพุทธเจ้ าเนียให้ ธรรมเป็ นทานหรื อให้ วิชาความรู้เป็ นทานให้ ปัญญาเป็ นทานเนียสูงสุด
ให้ เขามีสติปัญญาจะได้ เป็ นคนมีปัญญามากมายฉลาดรู้ มากมายเดียวมันแพร่ขยายไป
ก็ทําให้ ครอบครัวอยูเ่ ย็นเป็ นสุขไม่ทะเลาะไม่วิวาท ไปอยู่ทีหมู่ใดคณะใดก็ทําตัวดีไม่เป็ นปั ญหา
ให้ ใครวิตกกังวลเป็ นทุกข์
ไม่ทะเลาะกับใครๆเนียต้ องบอกเอาไว้ ให้ ร้ ูว่าเนียไปเปิ ดไว้ เปิ ดเช้ าเปิ ดเย็นเนียไปฝึ กเอาไว้
เนียพระอาจารย์สอนง่ายๆไม่ได้ ลีลับซับซ้ อนอะไร
จิตประภัสสรคิดกันหัวแทบแตกก็ไม่ร้ ูเรื องหรอก(หัวเราะ)เนีย
เพราะฉะนันเนียพระอาจารย์เนียรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
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แล้ วก็ไม่ได้ วิตกทุกข์ร้อนกับเรื องทีจะสอนพวกโยมหรอกความจริ งเนียอย่างระดับพวกโยมเนียอา
ยุมากกันแล้ วผ่านร้ อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ วไม่น่าจะสอนเลย
แต่ก็ยงั ดักดานเท่าเก่า(หัวเราะ)พระอาจารย์ไม่ได้ สอนแค่นีแต่สอนให้ ไปนิพพานเลยเนีย
ให้ ว่างเลยสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบไปหมดก็มีแต่ทกุ ข์ทงนั
ั น
นันแหละชอบทุกข์(หัวเราะ)พระอาจารย์ต้องเปลียนค่านิยมให้ ว่างไป อย่าไปชอบ
ชอบเมตตารักใคร่ชอบอะไรมันก็เป็ นทุกข์ทีนัน ปิ เยหิ วิ ปปะโยโค ทุกโขเนีย
ดําริ ชอบดําริ อย่างนันอย่างนีบางคนก็ได้ ทําบางคนก็ไม่ได้ ทําก็ไม่มีประโยชน์
ทําแล้ วก็ครึงๆกลางๆสําเร็ จบ้ างไม่สําร็ จบ้ าง สําเร็ จชัวคราวบ้ าง สัมมาวาจาชอบพูดทังวันทังคืนน่ะ
เหมือนครูเหมือนอาจารย์ทางโลก ด๊ อกเตอร์ อะไรพวกเนีย
พูดกันทังวันทังคืนแสดงว่าข้ าเฉลียวฉลาดแสดงว่าข้ าฉลาดเอาเปรี ยบเขาไม่ฉลาดอย่างซืออย่างตรงก็ใช้ ไม่
ได้ ผ้ มู ีปัญญาผู้ร้ ูเขาเห็นก็ไม่อยากฟั งได้ ยินเสียงเขาก็ไม่เอาแล้ วไอ้ นีดีแต่พดู ไม่เคยทํามาเป็ นมรรคเป็ นผลห
รื อไม่เคยทําประโยชน์ให้ ใครๆไปเชือมันก็ทําให้ ประเทศชาติวิบตั ิฉิบหายครอบครัวแตกแยก(หัวเราะ)จ้ างพว
กมึงไอ้ นีขีเกียจดีแล้ วมึงไม่ทํางาน ไป กูให้ มงึ วัน๕๐๐หรื อ๑๐๐๐ไอ้ พวกขีเกียจก็นึกว่าดีเนียดีกว่าอยู่วา่ งๆ
ไอ้ เนียเป็ นทาสของนําเงิน(หัวเราะ) เดียวทาสนําเงินเป็ นยังงัยเนีย
เขาเอาเงินมาจ้ างไปก่อกวนไปทําให้ คนอืนเขาเดือดร้ อนอีกเนีย
ไปสร้ างกรรมทําชัวครังเขาปราบเขาปรามเขาขอร้ องแล้ ว ไม่ใช่เขาไม่ขอร้ องๆแล้ วให้ กลับบ้ าน ขอพืนทีคืน
ขอให้ เขาจราจรสะดวก
เขาขอร้ องแล้ วบอกแล้ วไอ้ นีขืนทําเนียแล้ วยังเสือกเอายางอะไรไปเผาบ้ านเผาช่องเขาอีกเนียเขาเห็นว่าไอ้ นี
ไม่เชือเขาแล้ วเนียไอ้ พวกก่อการร้ ายแล้ วไม่ใช่ก่อการดี(หัวเราะ)เขาปราบขึนมาก็เนียเป็ นเหตุแล้ วเป็ นเรื อง
ฟ้องร้ องทีนันทีนีไม่ได้ คิดถึงว่าตัวเองนันแหละเป็ นต้ นเหตุสิงทังหลายเกิดแต่เหตุสิงทังปวงล้ วนดับไปเพราะ
สินเหตุแห่งธรรมนันเนียต้ องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้ าเนียเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเราก็อย่า
สร้ างปั ญหาให้ แก่ตวั เองอย่าไปสร้ างปั ญหาให้ แก่คนอืนอย่าไปสร้ างปั ญหาแก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริ ย์เนียให้ จําเอาไว้ ถ้ าใครเป็ นลูกศิษย์พระอาจารย์
เอ็งอย่าไปอกตัญ นู ่ะ(หัวเราะ)เนียไปอกตัญ ตู อ่ ประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์แล้ วก็อย่า
อกตัญ ตู ่อพ่อแม่เราด้ วยต่อท่านผู้มีพระคุณด้ วย แล้ วเราก็จะเจริ ญรุ่งเรื องทังทางโลกทางธรรม
เนียต้ องเป็ นอย่างนีต้ องสอน
เดียวจะนึกว่ารู้แต่ธรรมะแต่ทางโลกไม่ร้ ูเรื องนันน่ะทีนีพระอาจารย์ก็ต้องชีให้ เห็นทังโลกทังธรรมพระพุทธเจ้
าสอนทังโลกทังธรรมไว้ ให้ ร้ ูจริ งเห็นแจ้ งจึงเรี ยกว่า โลกวิทผู ้ รู ้ ูแจ้ งโลก พระองค์ร้ ูทงมนุ
ั สโลก เทวโลก มารโลก
พรหมโลก หมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬ ทุกมิติภพ ทุกมิติภมู ิ ทุกมิติจกั รวาฬ ทุกมิติแก้ วผลึก
ทุกมิติแก้ ววิเศษ ทุกมิติวิเศษซ้ อนวิเศษ ทุกมิติสารพัดนึกซ้ อนสารพัดนึก ทุกมิติลีลับซับซ้ อนล่องหนหายตัว
ทุกมิติสําเร็ จด้ วยจิตเนียมากมายมหาศาล
ถ้ าโยมมีตาทิพย์หทู ิพย์เนียโยมต้ องเดินชนกันแน่เลย(หัวเราะ)เนียไม่มีกายหยาบอย่างเราทําให้ เราเห็นไม่ไ
ด้ เรารู้ไม่ได้ แต่พระองค์สอนว่านรกมีจริ ง สวรรค์มีจริ ง พรหมเทพเทวดามีจริ ง สัตว์นรก เปรต อสุรกาย
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สัตว์เดรัจฉานมีจริ งพวกท่านทังหลายอย่าประมาท คือไม่ให้ ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไม่ให้ ประมาทเดียวจะตกนรกเป็ นเปรตเป็ นอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
ไม่มีใครช่วยได้ เพราะทําให้ คนอืนลําบากยากแค้ นเท่าไหร่ ตวั เองต้ องไปรับเพิม
ขณะมีชีวิตอยูเ่ นียมันมีเนือหนังสังขารอยูห่ ้ มุ ห่อจิตใจอยู่
แต่เวลาตายแล้ วมันไปตกนรกเน็ตๆเลยมีดวงจิตเน็ตๆเลย ไฟเผาไหม้ ไม่มีอะไรป้องกันไม่มีอะไรผ่าน
เราจะเจ็บปวดแสบนิดหน่อยหนังพองเนียเรายังเจ็บปวดแสบลืมเป็ นลืมตาย
ไอ้ นีดวงจิตวิญญาณโดนเผาไหม้ โดนทรมานเนียหนักหนาสาโหดกว่ากันฉะนันยืน เดิน นัง
นอนก็รักษาดวงใจของเราไว้ ให้ ว่างไว้ ไม่ต้องไปสนใจอะไรกับใครเขาไว้
นีพูดไว้ เพือให้ ร้ ูเข้ าใจว่าเนียสิงไหนดีสิงไหนไม่ถกู สิงไหนไม่สมควรทีจะเป็ นทุกข์เปล่าทุกข์ไปฟรี ๆทุกข์ฟรี ๆ
ทุกข์ฟรี ๆเป็ นยังงัยเอ็งคิดขึนมาแล้ วก็เป็ นทุกข์ว่างไปแล้ ว เอ็งคิดไอ้ ทีเอ็งทําไม่ได้
เราต้ องคิดนึกอะไรทีเราทําได้ ในปั จจุบนั เนีย เราจึงจะได้ สาระประโยชน์ในปั จจุบนั
พระองค์สอนให้ ระลึกแต่ปัจจุบนั ธรรมหรื อขณะทีในปั จจุบนั ชาตินี พระองค์จึงตรัสเอาไว้ สอนเอาไว้ ว่า
ผู้มีปัญญาย่อมไม่คดิ ถึงสิงทีล่วงไปแล้ ว ไม่ควรแสงหาสิงทียังไม่มาถึง
ให้ แสวงหาสาระประโยชน์ในปั จจุบนั เนีย ทําให้ ได้ ทําให้ ดี ทําให้ มีประโยชน์ต้องว่าอย่างนี
แล้ วเมือเราทําดีทําได้ เป็ นประโยชน์แก่เราแล้ วปั จจุบนั เราพร้ อมแล้ ว
เมืออนาคตเรามาเราก็ไม่วิตกนันน่ะเอ็งจะมายังงัยข้ าก็มี(หัวเราะ)ข้ าไม่เดือดร้ อน
อดีตเอ็งจะไปเอาอย่างเก่าก็ไม่ได้
เพราะฉะนันพระองค์สอนแบบนีสอนให้ เรารู้เข้ าใจในปั จจุบนั เนียไม่ให้ เบียดเบียนตัวเองและผู้อืนให้ เดือดร้
อนตามทีพระอาจารย์อธิบายพูดไว้ สอนไว้ เนีย
เพราะฉะนันอันเนียทีอาตามาทําไมต้ องพูดเรื องนีอาตมาเห็นความจําเป็ นของทุกคนทีทุกคนต้ องพบต้ องเจ
อประจําวันเนีย แล้ วก็ในขณะมีชีวิตอยูเ่ นีย ถ้ าพูดในสิงทีโยมมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อีก(หัวเราะ)
เมือไม่มีประโยชน์ก็จะนังให้ เสียเวลําเวลาทําไม เอาเวลาทีมานังฟั งเนียไปทําประโยชน์ซะไม่ดีกว่าหรื อ
ทีนีโยมก็นงทํ
ั างานไปด้ วยฟั งไปด้ วย ให้ เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้ า
ขณะทีทําก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรมการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมเพราะงานทุกชนิดต้ องทําด้ วยปั ญญาแม้ แต่
ผ้ าขีริวผ้ าเช็ดเท้ าอะไรเนียทํามาด้ วยปั ญญาสําเร็ จด้ วยปั ญญาบารมี วิริยะบารมีทําด้ วยความขยันขึนมา
ทําด้ วยความอดทนขึนมา ทําด้ วยความจริ งใจขึนมา ทําเพือปรารถนาขึนมา
ทําเพือใจรักขึนมาเสร็ จแล้ วก็วางเฉยเพราะมันเสร็ จเอาไปขายไปให้ ทานก็เป็ นทานขณะทีเราตังใจทํา
ศีลเราก็อยู่ครบถ้ วน
ขณะทีตังใจทําไม่ได้ คิดทีจะไปฆ่าใครขโมยของใครประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีใครไม่หลอกลวงต้ มตุน๋ ใครไ
ม่ได้ ไปกินเหล้ าเมายาศีล๕ของเราก็บริ สทุ ธิศีล๘ของเราก็บริ สทุ ธิศีล๑๐ของเราก็บริ สุทธิ
ขณะนันเราอดใจไม่วอกแว๊ กตังใจทํางานให้ เสร็ จ เนียเนกขัมมะอดใจก็มีอยู่แล้ วเนียบารมี๑๐ครบถ้ วน
ในสิงทีเราทําอย่างเดียวนันแหละเพราะฉะนันคิด๑ต้ องลง๑๐อย่างอาตมาเนียสอนดัดนิสยั คิดอะไรทําอะไร
๑เดียวให้ ลงได้ ๑๐คือให้ ลงบารมีให้ ได้ แล้ วทีนีมันก็ชํานาญในบารมีอปุ บารมีปรมัตถบารมีเลือดตกยางออก
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ก็ชงมั
ั นเถอะเนียเป็ นอุปบารมีแล้ วไม่ต้องไปเสียดายมันหรอก มียามีหมอก็รักษาไป
ถ้ าเรามีสตางค์ ถ้ าไม่มีก็อดกลันอดทนไว้ (หัวเราะ)นีเราได้ ทําบารมีแล้ ว ทําอุปบารมีแล้ ว
ถ้ ามันจะตายเป็ นลมเป็ นเเล้ งก็จะตายโอ้ !
ได้ ทําปรมัตถบารมีแล้ วขณะทีทําเรามีทกุ ข์อยู่ก็เป็ นการใช้ เวรใช้ กรรมในอดีตไปด้ วย
ฉะนันเราไม่ต้องกลัวตายเพราะเราขยันแล้ วเราก็เป็ นการใช้ กรรมวิบากกรรมของเราด้ วยในอดีตเพราะฉะนั
นเราก็ไม่ต้องกังวลแล้ วว่าแต่จิตเราต้ องว่างอย่างเดียวพอแล้ ว
ไม่ต้องไปเรี ยกร้ องหาใครไม่ต้องไปวุน่ วีวุ่นวายหาหมอทีไหนก่อนเนียอาตมาอยู่ป่าอยู่เขามันจะตายจิตแว๊ บ
ออกไปนึกถึงหมอถึงยาเนียตัวรู้โผล่ขนมาเป็
ึ
นอัญญสัตถุเทศ
ถือศาสดาอืนถือหมอเป็ นทีพึงถือยาเป็ นทีพึงอาตมาจึงบอกพวกโยมว่าเวลามันเจ็บมันไข้ ก็มียาก็กิน
ไม่มียาก็ไม่เป็ นไร ตายก็ทิงไม่เสียดายไม่เศร้ าโศกเนียอาตมาเนียเจอของจริ งมาแล้ ว
วิญญาณออกจากร่างไปเห็นเทวดาไปเห็นวิมานอะไรเยอะแยะมากมาย อาตมาก็ยงั ไม่ยินดียงั ไม่พอใจ
แต่จิตของอาตมายังเป็ นห่วงพระพุทธศาสนาอยู่ จึงกลับเข้ ามาได้ อีกยังไม่ตาย
ตังหลายครังมาแล้ วนะไม่ใช่ครังเดียว อาตมาเนียเป็ นพระเดนตายต้ องว่าอย่างนี
ไม่งนพวกโยมคงไม่
ั
ได้ มาฟั งอาตมาหรอก
แสดงว่าอาตมาก็มีเวรมีกรรมกับพวกโยมเหมือนกันต้ องมาสอน(หัวเราะ)แล้ วแต่ละแต่ละคนเนียดือทังนันเ
ลย(หัวเราะ)ไม่ใช่ว่าว่านอนสอนง่าย ถ้ าว่านอนสอนง่ายก็ป่านเนียพระเต็มไปหมดแล้ ว
มีแต่คนหัวดือทังนันแหละ(หัวเราะ)ไม่มีใครหัวอ่อนทุกคนต้ องเหมือนกับมาให้ อาตมาปลุกเสก
แทนทีจะปลุกเสกพระ ปลุกเสกพวกโยม ปลุกใจโยมปลุกเสกให้ โยมเข้ มแข็งขึนมา ให้ ส้ งู านสู้หน้ าที
จะได้ สร้ างบารมีตอ่ ไป เนียตามพระพุทธโอวาทจะได้ อนิจจังช้ าลง เป็ นทุกข์ช้าลง เป็ นอนัตตาช้ าลง
ทีพระองค์สอนไว้ ว่าสละทรัพย์เพือรักษาอวัยวะ สละทรัพย์อวัยวะเพือรักษาชีวิต
สละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพือรักษาธรรม ธรรมนันได้ แก่อะไร? ธรรมนันก็ได้ แก่ความว่าง
เวลาเราสละทัรพย์ออกไปเพือรักษาตัวเนียหมดไปแล้ วมีมรดกอะไรบ้ าง
เนียผืนนาผืนไร่หรื อมีทรัพย์สมบัติอะไรก็รักษาตัวหมดค่าหมอค่ายาไปจนหมด มันก็ว่างไปแล้ ว
ทรัพย์สินสมบัติมนั ก็ว่างไปแล้ ว
พระองค์สอนให้ สละทรัพย์เพือรักษาอวัยวะแขนขาตาหูเนียครันทรัพย์หมดไปแล้ ว
แต่โรคมันยังกําเหริ บอยูเ่ นีย ก็ยงั ไม่หายต้ องตัดแขนตัดขาควักลูกตาออก
นีก็เป็ นการสละอวัยวะเพือรักษาชีวิตเอาไว้
ทีนีเมือตัดแขนตัดขาควักลูกตาออกไปแล้ วโรคมันก็ยงั ไม่หายอีกมันจะตายนันแน่ะ
พระองค์ก็สอนให้ รักษาธรรม แต่พระองค์ก็พดู ไว้ ว่ารักษาธรรมสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพือรักษาธรรม
คนอืนไม่ร้ ูเรื องเลยให้ รักษาธรรมอะไร
ธรรมนันมีตง๘๔๐๐๐พระธรรมขั
ั
นธ์(หัวเราะ)กูจะไปรักษาไหวหรื อเนีย(หัวเราะ)แต่พระอาจารย์บอกธรรมนั
นได้ แก่ความว่าง อนัตตาธรรมหรื อ นิพพานัง ปรมัง
สูญญังไหนๆมันก็ว่างไปแล้ วก็ตกกระไดพลอยโจรให้ มนั ว่างต่อไปแล้ วก็นึกถึงพระองค์วา่ เนียสอนให้ เราว่าง
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นะรักษาธรรมตามพระพุทธโอวาทอย่างน้ อยขีหมูขีหมาก็ไปอยูส่ วรรค์๖(หัวเราะ)ไม่ต้องไปรับทุกข์
เวทนา ถือว่าในปั จจุบนั ทีเราได้ สละไปแล้ วเนียเราได้ ใช้ กรรมไปแล้ ว ทรัพย์สมบัติของเราหมดไปแล้ ว
นีถือว่าได้ ใช้ หนีไปแล้ ว เราอาจจะไปถล่มทะลายทําร้ ายทรัพย์สินสมบัติคนอืนมา
หรื อไปตัดแขนตัดขาควักลูกตาใครไว้ (หัวเราะ)ต้ องใช้ ไม่งนจะตายว่
ั
าเออ! เราเคยไปตัดชีวิตฆ่าชีวิตเขามา
แต่ใจเราว่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าเราจึงต้ องเสียสละ
เรี ยกตกกระไดพลอยโจรเลยว่างตามไปตามพระพุทธโอวาทเลย
อย่างน้ อยก่อนจะขาดใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ าอย่างใดอย่างหนึงก็ไปได้ แล้ ว
เหมือนมัฏฐกุณฑลีไม่เคยให้ ทานรักษาศีลเจริ ญภาวนา
ตายปุ๊ บนึกถึงพระพุทธเจ้ าก่อนตายรู้ว่าพระพุทธเจ้ ามาบิณฑบาตรเท่านันเอง
ทําใจให้ เลือมใสว่าพระองค์สละทรัพย์ออกบวชทิงครอบครัวสละความเป็ นพระราชา
พระองค์เป็ นผู้ประเสริ ฐแค่นนั ตายปุ๊ บได้ นางฟ้าอีก๕๐๐นางปราสาทสูง๓โยชน์ต้องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันพวกโยมเนียเคยทําบุญทําทานรักษาศีลมากกว่ามัฏฐกุณฑลีอีก (หัวเราะ)
เพราะฉะนันให้ นึกอย่างเนีย ตายก็ทิง ไม่ต้องไปอับเฉาเศร้ าโศกอะไร อาตมาต้ องสอนให้ ร้ ูเอาไว้
ทีอาตมาสอนก็ไม่ใช่แกล้ งให้ โยมตายฟรี ๆอย่างนันหรอกเราตายทิงอย่างมีปัญญาว่าเออ!
เนียเราตายตามพระพุทธโอวาทแล้ ว ทีพระอาจารย์เราบอกว่าทีเราเจ็บเราไข้ เราทุกข์ทรมานเนีย
เป็ นการใช้ กรรมเก่าทีเราเคยไปทรมานเขามา(หัวเราะ)ตอนนีเราทรมานก็ถือว่าเป็ นการใช้ กนั ไป
แต่จิตเราไม่หวันไหวทําใจให้ ว่าง แค่นีก็ใช้ ได้ แล้ ว ไปเป็ นพรหมเป็ นเทพเป็ นเทวดาแล้ วก็จิตใต้ สํานึกก็เออ!
นึกว่าขอให้ เราว่างต่อไปอีก(หัวเราะ)ว่างจนถึงนิพพานัง ปรมัง สูญญังโน้ นแน่ะ
ให้ ว่างให้ หมดทังภายในภายนอกไม่มีอปุ าทานยึดถือไม่มีวิตกกังวลไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียจิตเ
ราว่างเป็ นสุขสงบสุขแล้ ว ถ้ าเรารู้ตรงนีได้ โชคดีแล้ วโอ้ ! ไม่มีใครบอกเราเลย
ถึงไปจ้ างให้ เขาสอนก็เสียสตางค์ฟรี ไม่ได้ ประโยชน์อย่างนี ไปมัวรักษาหมอยาพ่อเลียงไข้ ไว้ อีก
เงินเอ็งยังมีคา่ ข้ าเอาจนหมดนันแหละ(หัวเราะ) หมายถึงผู้ไม่มีจรรยาบรรณของหมอต้ องว่าอย่างนี
ส่วนหมอทีมีจรรยาบรรณเขาก็ไม่คิดหรอกแต่ก็ต้องบอกไว้ ว่าทุกคนยังมีกิเลส คําว่ายังมีกิเลสคือยังมีรูปอยู่
มีเสียง มีกลิน มีรส มีโผฏฐัพพะ มีธรรมารมณ์อยูเ่ นีย พระพุทธเจ้ าเรี ยกกิเลสกาม
เพราะฉะนันเรารู้ว่ามันเป็ นยังงัยแล้ วมันจะได้ ไม่สดุ้งดินรนหวันไหว
แม้ กระทังความตายต่อหน้ าต้ องว่าอย่างนี
ไหนๆมันก็จะตายแล้ วนึกถึงพระพุทธเจ้ าแป็ บเดียวพอแล้ วตายในขณะทีจับพระพุทธเจ้ าได้ หมายถึงจิตนึกถึ
งพระพุทธเจ้ าได้ เนียหมายถึงจิตจับพระพุทธเจ้ าได้ ก่อนตายทีอาตมาพูดเมือวันก่อนนันแหละจิ ตเต
สังกิ ลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิ กงั ขาเนียหรื อจิ ตเต อสังกิ ลิฏเฐ สุคติ ปาฏิ กงั ขา
เมือใจเราผ่องแผ้ วนึกถึงแต่พระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ าแล้ วก็ว่าง
นันแหละจิตเราเป็ นสุขสงบสุข เราไปสูส่ ุคติแน่นอนแล้ ว พระองค์รับรองนะไม่ใช่อาตมารับรอง
เพราะพระพุทธเจ้ าสัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างเป็ นโลกวิทรู ้ ู แจ้ งโลกหมด เป็ นอนาวรญาณรู้ไม่มีขีดขัน
สัพพัญ ตุ ญาณรู้ไม่มีทีสินสุดในสิงทีพระองค์ต้องพระประสงค์ต้องการรู้
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เพราะฉะนันเราก็ต้องประพฤติปฏิบตั ิไปตามเยียงอย่างแนวทางเดินตามรอยพระพุทธบาทไป
แต่อย่าไปยํารอยพระพุทธเจ้ านะรอยพระพุทธเจ้ ามีรูปมงคล๑๐๘อยูน่ นแหละ
ั
สําเร็ จแต่ละรอยแต่ละรอย(หัวเราะ)นีได้ มาด้ วยความยากลําบากนะ
ต้ องเดินเฉียดๆหรื อห่างๆอย่าไปซําเดียวจะเป็ นการปรามาส
ไปลบรอยเท้ าใครได้ เห็นรอยเท้ าพระองค์กราบไหว้ บชู าก็ยงั ไปสู้สคุ ติได้
แม้ ไม่ร้ ูจกั ว่าเป็ นรอยเท้ าของพระองค์ แต่ร้ ูว่าเป็ นลักษณะแบบนีไม่มีใครอืนน่ะ
ไม่ใครมีบญ
ุ อย่างนีทีจะมีรอยเท้ าแบบนีต้ องรอยเท้ าพระพุทธเจ้ าแน่เลย ให้ เรามีความสังวรณ์ระมัดระวัง
แล้ วเราก็จะได้ ไปเป็ นสุขอาศัยบุญบารมีของพระองค์นนแหละที
ั
พระองค์สร้ างไว้ ดีแล้ วนันแหละ
พระองค์ไม่ขีเหนียวพร้ อมทีจะให้ แต่ใครไม่ร้ ูจกั โมทนาไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีก็อด ทังทีรู้ว่าเป็ นพระพุทธเจ้ า
พระธรรมเจ้ าแต่ไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีก็ ใจแข็งใจกระด้ างไม่น้อมลงก็อด ต้ องบอกอย่างนี
เห็นพระเห็นเจ้ าแล้ วก็ไม่เลือมใสไม่ศรัทธา แต่เราก็เออ!
นีตัวแทนเป็ นธงชัยพระอรหันต์แม้ แต่ในพระไตรปิ ฎกแสดงไว้
พระปั จเจกพระพุทธเจ้ ามาบิณฑบาตรพระราชาใส่บาตรทุกวัน
แล้ วก็มีอํามาตย์พวกนีรู้เห็นคอยติดตามพระปั จเจก
แล้ วก็มีชาวบ้ านทีเป็ นคนทุกข์คนจนลําบากปลอมตัวมาเป็ นพระปั จเจกพระราชาก็นึกว่าพระปั จเจกมาบิณ
ฑบาตรแล้ วเราก็ใส่
ต่อมาคนอืนมาเข้ าใจว่านึกว่าไปเห็นเป็ นชาวบ้ านทีนีพระปั จเจกท่านไปเข้ านิโรธสมาบัต๗ิ วันแล้ วเพิงออกม
าเนียรูปร่ างลักษณะอาจจะผอมหรื อเหมือนกับคนทุกข์คนยากยุคนีสมัยนีเหมือนกับนึกว่าชาวบ้ านปลอมม
าเป็ นพระปั จเจกแน่เลยตีซะตายเลยไอ้ พวกเนียไปตกนรกหมกไหม้ หมดเลย(หัวเราะ)เนียมีอยูใ่ นพระไตรปิ ฎ
กนะทีคนปลอมเป็ นพระปั จเจกพระพุทธเจ้ าเยอะแยะเลยมีตวั อย่างมากมายเลยต้ องบอกให้ โยมรู้
โยมต้ องทําใจเห็นผ้ าเหลืองแล้ วเออเนียเป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้ าท่านจะมีศีลมีธรรมขนาดไหนเราก็นกึ ถึ
งพระพุทธเจ้ าไว้ พระธรรมเจ้ าเป็ นพระอรหันต์ของเราเนียขอให้ เราได้ บญ
ุ ได้ กศุ ลความดีในพระพุทธเจ้ าในพ
ระธรรมเจ้ าในพระอรหันต์เจ้ า แล้ วจิตเราก็จะเป็ นสุขสงบสุขว่าเออ!
วันนีเราได้ ทําความดีตอ่ ชะตาบุญของเราต้ องคิดว่าต่อชะตาบุญ
ไม่ต้องเสียค่าพิธีกรรมต่อชะตงชะตาอะไรโดนหลอกอีกนะเนีย ต้ องสอนไว้ ให้ ครบถ้ วนอ้ าว!
ให้ ถามซะหน่อยอีก๑๕นาทีเนียจะหมดชัวโมงอีกแล้ วให้ ถามซะหน่อยเดียวเขาจะไปกันแล้ ว(หัวเราะ)มีอะไร
จะถามบ้ าง....เนียเอาเบาๆธรรมะเบาๆต้ องว่าอย่างนีไม่เครี ยด...มีอะไรจะถามๆเลยไม่ต้องเกรงใจเดียวไม่
มโอกาสถามแล้ วทีนีนังรถไกลเสียค่านํามันอีกต่างหาก(หัวเราะ)....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันศุกร์ ที ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๑.๕๕ น.

