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คําว่าเฉลิมฉลองน่ะเราก็เฉลิมฉลองทีใจเรานันแหละไม่ใช่เราต้ องไปเฉลิมฉลองทีไหน
ใจของเราให้ ร้ ูจกั ความดีความชัวรู้จกั บุญคุณของประเทศชาติ พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ต้องเรี ยกว่ารู้จกั คุณของแผ่นดิน
เหมือนกับทีเราทํานาปลูกข้ าวปลูกผลไม้ อะไรเนียให้ ร้ ูจกั คุณแผ่นดินเหมือนกับเนียเขานึกถึงคุณพระแม่โพ
สพอะไรเนียทีต้ องรับขวัญอะไรเนียก็เหมือนกัน
วันเกิดของพระองค์ท่านก็เฉลิมฉลองด้ วยการจงรักภักดีไม่ทําให้ เกิดการวิวาทบาทหมางเป็ นผู้ทําให้ อยูใ่ นต
ามกฏหมายอยูใ่ นศีลในธรรมเนีย ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้ งกันในบ้ านน่ะ
นันน่ะถ้ าบ้ านเราทะเลาะกันหรื อครอบครัวเราทะเลาะกันไม่มีความสุข
ลามปามไปถึงเป็ นหมูเ่ ป็ นก๊ กเป็ นเหล่าเป็ นพรรคเป็ นพวกไปสร้ างกรรมทําผิดขึนมาก็ยิงจะเดือดร้ อนมากมา
ยแพร่ขยายไปถึงจราจลวุ่นวายอะไรเนียพวกนีสมควรทีจะใช้ เหตุผลเฉพาะตนได้ แล้ วรู้ จกั สํานึกในคุณทีอยูใ่
นประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์บ้านใดเมืองใดไม่เคารพในกฏหมายบ้ านเมืองจะเป็ นบ้ านเ
ป็ นเมืองได้ ยงั งัยต้ องถามอย่างนี
เหมือนกับตระกูลก็ต้องมีกฏมีระเบียบต้ องอยูใ่ นโอวาทของพ่อแม่พีน้ องอยูใ่ นโรงเรี ยนก็ต้องมีกฏมีระเบียบ
ห้ ามการทําผิดให้ ตงใจศึ
ั กษาเล่าเรี ยนหาวิชาความรู้ไม่ใช่เอาโรงเรี ยนมาเป็ นโรงอะไรก็ไม่ร้ ูเป็ นทีนัดชุมนุมห
รื อทีปลุกม๊ อบหรื อทําอะไรกันต้ องรู้จกั ใช้ คําว่ารู้จกั ใช้ ก็คือรู้จกั ใช้ ทําประโยชน์ให้ ถกู ต้ อง
อย่าพยายามทําให้ วิปริ ตผิดเพียนไปนันน่ะเหมือนทีอาตมาเทศนาไปแล้ วเรื องจรรยาบรรณครูนนน่
ั ะ
จรรยาบรรณของบ้ างเมืองก็ต้องมีกฏมีระเบียบ คนทีจะอยู่ในกฏในระเบียบได้ ก็ต้องมีคณ
ุ ธรรม
รู้ทกุ ข์ร้ ูโทษเกิดความเบือหน่ายในทุกข์ในโทษแล้ วจะได้ วางเฉย
ไม่งนวางเฉยไม่
ั
ได้ หรอกเดือดร้ อนกันไปทุกคน ไม่วา่ พ่อแม่พีน้ องบุตรภรรยาสามีเนียเดือดร้ อนกันหมดเลย
เหมือนครอบครัวใหญ่ประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนในหลวงท่านเป็ นพ่อหลวงใหญ่ปกครองทังประเทศ
เราปกครองในบ้ านเป็ นพ่อเป็ นแม่ปกครองในบ้ านก็พยายามให้ ลกู บ้ านลูกหลานเหลนอยูใ่ นกฏอยูใ่ นระเบีย
บ พึงฝึ กหัดดัดนิสยั ตังแต่เล็กแต่น้อยเนีย ทีเรี ยกว่าไม้ แข็งดัดยากไม้ อ่อนดัดง่าย
ต้ องฝึ กหัดดัดนิสยั ให้ ร้ ูจกั สัมมาคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อยนันแน่ะแล้ วมันก็เป็ นไปตามลําดับขัน
รู้จกั เกรงอกเกรงใจทีเรี ยกว่าหิริโอตตัปปะเกรงกลัวบาปหรื อเกรงกลัวต่อทุกข์เกรงกลัวต่อการลงโทษถูกทําผิ
ดเมือทําผิดแล้ วถูกลงโทษต้ องทําความดีให้ ปรากฏเรี ยนดีเนียไม่ใช่ไปเรี ยนชัว
โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนนันน่ะสูงสุดสอนได้ แค่เป็ นนายกรัฐมนตรี เนีย
โรงเรี ยนถ้ าสอนได้ เป็ นนายกรัฐมนตรี ถ้าดีก็ทําประโยชน์ได้ มาก ถ้ าทําชัวก็ทําลายประเทศชาติได้ มาก
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ทําร้ ายโอกาสประชาชนในประเทศได้ มาก
พระก็เหมือนกันพระถ้ าสร้ างโบสถ์ได้ พระอรหันต์มาองค์หนึงก็เป็ นประโยชน์ทวโลกคุ
ั
้ มหมายถึงว่าได้ มาองค์
เดียวถ้ าได้ มาสําเร็ จมรรคผลนิพพานได้ ก็ค้ มุ สอนคนได้ ทงโลกเหมื
ั
อนกันสร้ างประโยชน์คณ
ุ งามความดีให้ บ้
านเมืองประเทศชาติทําให้ ศาสนาเจริ ญทําให้ มรรคผลนิพพานเผยแพร่ไปทัวโลกเช่นเดียวกัน
ไม่ใช่ว่าไปสร้ างนันสร้ างนี ดีกว่านันดีกว่านีเนียมันคนละเรื องกัน ดีทางโลกมันจะดีสกั แค่ไหนกัน
ดีแค่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ วมันจะดียงยื
ั นถาวรได้ ยงั งัย?
ดีทางธรรมเนียบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเนียไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด
เนียเราก็จะได้ เห็นความแตกต่างของความดี
เพราะฉะนันใครมีหน้ าทีอะไรก็พยายามทําหน้ าทีของตนให้ สมบูรณ์แบบ
เหมือนการเป็ นครูเป็ นเด็กนักเรี ยนอะไรก็ต้องทําหน้ าทีของตน รู้จกั เรี ยน
หมายถึงว่าวิชาใดทียังไม่ร้ ูก็ต้องเรี ยนให้ ร้ ูให้ เข้ าใจเนียเพราะจะเป็ นประโยชน์ในภายภาคหน้ าทีเราจะอาศัย
การดํารงชีวิตอยูแ่ ล้ วก็ไม่ให้ เบียดเบียนตัวเองไม่ให้ เบียดเบียนผู้อืน
เนียพระพุทธเจ้ าสอนไม่ให้ เบียดเบียนตัวเองและผู้อืนไม่ให้ เดือดร้ อนเราจะทํายังงัย?
เนียวิธีแก้ ไขเราจะทํายังงัย? เราก็ต้องเป็ นคนไม่ตามใจตัวเองแล้ วก็ไม่ควรบังคับใจคนอืน
ไม่ตามใจตัวเองเช่นอยากจะฆ่าเขาก็อย่าไปตามใจ อยากขโมยของเขาก็อย่าตามใจ
อยากประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาก็อย่าตามใจ
อยากหลอกลวงต้ มตุน๋ กินเหล้ าเมายาก็อย่าตามใจเนียเชือว่าไม่เบียดเบียนตัวเองให้ เดือดร้ อน
การไม่บงั คับใจคนอืนจะทํายังงัย? ก็คืออย่าไปบังคับคนอืนให้ เขาไปฆ่าคนฆ่าสัตว์
อย่าไปบังคับให้ เขาไปเป็ นโจรไปปล้ นไปจี อย่าไปบังคับให้ เขาต้ องไปประพฤติผิดจากบุตรภรรยาสามีเขา
อย่าไปบังคับให้ เขาเสียสัจจะหลอกลวงต้ มตุน๋
เขาไม่กินเหล้ าก็อย่าไปบังคับให้ เขากินเหล้ าเนียเชือว่าไม่เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อนเนียจําไว้ เป็ น
พืนฐานเป็ นหลักในการทีจะฝึ กหัดดัดนิสยั ตัวเอง
ไม่อย่างนันแล้ วก็เอาตัวไม่รอดหรอกเพราะเรื องของเขาเราไม่ย่งุ เรื องของเราก็จะจบจะสินแต่เราไปเสือกกับ
เขาทุกเรื อง
ไปบังคับจิตบังคับใจให้ เขายอมรับเราเนียเราต้ องดูว่าการทีเขาจะบังคับให้ เขาตามเราเนียเรามีคณ
ุ ความดี
พร้ อมหรื อยัง ทีว่าถึงพร้ อมคุณความดีหรื อยังมีศีลธรรมคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อยัง
ถ้ ายังไม่มีก็พยายามทําให้ มีซะ แล้ วจะได้ ไม่ไปสร้ างโทษก่อทุกข์ทําให้ ผ้ อู ืนลําบาก
เอารัดเอาเปรี ยบผู้อืนเป็ นความชัวความเลวต้ องคิดอย่างนี ไม่มีหิริโอตตัปปะไม่เกรงกลัวต่อบาป
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราก็จะต้ องพยายามไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อน
เนียอันเนียเป็ นข้ อใหญ่ใจความทีจะต้ องรู้
ส่วนมากเบียดเบียนตัวเองด้ วยเบียดเบียนคนอืนด้ วยใช้ อํานาจผิดเกินความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรภรรยาเ
ป็ นสามีเป็ นเกินข้ อกฏหมายต้ องว่าอย่างนี ผิดแล้ วก็คือผิด จะเอาผิดมาเป็ นถูกไม่ได้
เพราะฉะนันเราก็จะต้ องมีความยุติธรรมมีความเป็ นธรรมให้ แก่ตวั เองและผู้อืน
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เมือเรามีความยุติธรรมแก่ตวั เองมีความยุติธรรมแก่ผ้ อู ืนตัวเองก็ไม่เดือดร้ อน ผู้อืนก็ไม่เดือดร้ อน
ครอบครัวก็อยูเ่ ป็ นสุขประเทศชาติบ้านเมืองก็สงบสุข เพราะฉะนันเนียเป็ นพืนฐานทังหมดเลย
พระพุทธเจ้ าสอนแยกแยะไว้ มากมาย แต่ผ้ ทู ีค้ นคว้ าหาหลักธรรมนํามาสอนเนียน้ อยมาก
ส่วนมากเอาเข้ าข้ างตัวเองเขาเรี ยกอัตโนมัติถาธิบาย ไม่เอาคําสอนของพระองค์มาสอน
เอาความรู้ความเห็นของตัวมาสอนมาพูดทําให้ เชือไปอย่างผิดๆ ทําไมจึงเชืออย่างผิดๆ?
เพราะพวกนีไม่ได้ ทรงศีลทรงธรรมไม่ตงใจประพฤติ
ั
ปฏิบตั ิธรรมให้ ได้ มรรคได้ ผลสูงสุด
ถ้ าเรารู้พระธรรมคําสอนแล้ วมุง่ สู่พระนิพพานแล้ วไม่ลงั เลสงสัยในพระพุทธโอวาทแล้ วนันแหละเอาคําสังส
อนของพระองค์ซงเป็
ึ นของบริ สทุ ธิเป็ นอริ ยสัจจธรรมต้ องว่าอริ ยสัจจธรรมเป็ นความจริ งอันประเสริ ฐ
ทีพระองค์อุตส่าห์แสวงหามาแนะนําสังสอน
แต่คนชัวคนเลวก็กลัวจะพวกนีจะมีความสุขสงบสุขหรื อจะหนีไปหมดไม่มีคนใช้ ก็พยายามเบียดเบียนข่มเห
งรังแกออกกฏหมายบังคับไม่ให้ เด็กมีการศึกษาเล่าเรี ยนเนีย แล้ วก็ทําลายระบบการปกครอง
เนียไม่ยกย่องให้ เกียรติครู
ทุกวันนีการทีจะให้ ครูทีเป็ นหัวใจของการทีจะทําให้ ประเทศชาติบ้านเมืองเนียเจริ ญรุ่งเรื องเนียหาได้ ยาก
เพราะปล่อยให้ ครูเป็ นหนีเป็ นสินกัน เล่นการพนันกัน แล้ วก็คอรัปชันเนียพวกเนีย
เพราะฉะนันชะตาบ้ านชะตาเมืองเนียอยูใ่ นกํามือครู ทงนั
ั นน่ะ
ถ้ าครูเราไม่ตงใจสอนแล้
ั
วนักเรี ยนเราจะมีความรู้ได้ อย่างไรท?เนียนักเรี ยนโง่หรื อนักเรี ยนฉลาด?
เมือนักเรี ยนโง่ประเทศชาติก็ต้องล่มจมแน่นอนประเทศชาติต้องเป็ นขีข้ าเขาแน่
เพราะฉะนันพวกนักเรี ยนเนียก็ต้องปลุกเสกมันทุกวันเลยเนียต้ องพยายามตังใจสอนให้ ดีให้ อยูใ่ นกฏในระเ
บียบอย่าไปสร้ างกรรมทําผิด ประเทศชาติจะเดือดร้ อนอยู่ในบ้ านในครอบครัวก็ทําให้ ครอบครัวเดือดร้ อน
ทําให้ ญาติพีน้ องเดือดร้ อน ทําให้ พอ่ แม่เดือดร้ อนเนีย
เพราะฉะนันต้ องมันศึกษาอบรมให้ การศึกษาอบรมตังแต่เล็กแต่น้อย
พ่อแม่เป็ นครูเป็ นอาจารย์ของลูกตังแต่แรกเกิดนันน่ะ
ต่อมาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพือความรู้เฉพาะทางศึกษาให้ เจริ ญยิงขึนไป
แล้ วเมือชํานาญทังการบ้ านการเรื อนก็จะเป็ นผู้ปกครองหรื อมีครอบมีครัวหรื อมีลกู มีหลานก็จะมีกฏระเบีย
บทีดีงาม ไม่ก่อสร้ างมลพิษขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์หรื อขยะพิษเนีย
แต่พวกทีดือเนียเป็ นขยะสังคมต้ องว่าเป็ นขยะสังคมนักเรี ยนทีไม่ตงใจศึ
ั กษาเล่าเรี ยนไม่ตงใจเป็
ั
นคนดีของ
พ่อแม่ของครู บาอาจารย์ ไม่ตงใจเป็
ั
นคนดีของประเทศชาติ
ไม่ตงใจเป็
ั
นทหารตํารวจทีดีเนียพวกเนียพวกขยะสังคมทังนันเลย
ทําให้ สงั คมเนียเสือมทรามและทําให้ สงั คมเดือดร้ อนใช้ อํานาจในทางทีผิดเพราะฉะนันเนียให้ ร้ ูเอาไว้ อย่าง
นี พระพุทธเจ้ าจึงสอนไม่ให้ เบียดเบียนตัวเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อน
พระองค์พดู สันๆแค่เนียแต่เราเนียมีปัญญาทีจะไปเข้ าใจยังงัย? จะทําความรู้ความเข้ าใจยังงัย?
เนียพระองค์เพียงแต่เป็ นผู้สอนว่าอย่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อนเนียกินความกว้ างมากเลย
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การทีเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองให้ เดือดร้ อนก็คืออย่าตามใจตัวเอง
เนียรากเหง้ าอันสําคัญของเราเนียเราต้ องรู้จกั ฝึ กหัดดัดนิสยั เหมือนกับทีพระองค์สอนไว้ ทีอาตมาพูดแล้ วว่า
จิ ตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตทีฝึ กแล้ วย่อมนําสุขมาให้ เพราะฉะนันการทีจิตไม่ฝึกหัดอบรมเนีย
ทีอบรมไม่ให้ ตามใจตัวเราเองเนียมันอยากเทียวอยากแอ่วอยากกินเหล้ ากินซ่าไปไหนมาไหนใช้ จา่ ยเงินทอ
งฟุ่ มเฟื อยนักเลงเจ้ าชู้นกั เลงหญิงนักเลงชายนักเลงการพนันเนียต้ องฝึ กหัดทังนันไม่ให้ ตามใจตัวเองทังนัน
เนียไปสร้ างปั ญญหาให้ แก่ตวั เองไปสร้ างปั ญหาให้ แก่ครอบครัว
เนียเราจะต้ องฝึ กหัดดัดนิสยั ตนเองให้ ได้ คืออย่าพยายามตามใจตัวเองและนิสยั ดีๆก็จะเกิดขึนไม่อย่างนันแ
ล้ วนิสยั ดีเกิดขึนไม่ได้ เพราะไม่มีการฝึ กหัด
เพราะฉะนันต้ องเอาพระพุทธโอวาทคําสอนของพระองค์ง่ายๆสันๆเตือนจิตเตือนใจให้ ก็เหมือนกับหิริโอตตั
ปปะบ้ าง ขันติโสรัจจะบ้ างพวกเนียเป็ นธรรมอุปถัมภ์
ทีพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าธรรมอันทําให้ งามเนียก็คือขันติโสรัจจะเนีย ถ้ าเราข่มใจได้ ไม่ฟ้ งซ่
ุ านไม่เดือดร้ อน
มีความสงบเสงียมเจียมตัวอยูเ่ สมอ
เราเป็ นคนทุกข์คนอยากคนจนทนลําบากไม่ใช่รํารวยล้ นฟ้าอะไรแล้ วเราก็ไม่สร้ างปั ญหาให้ แก่ตวั เอง
ไม่สร้ างปั ญหาให้ แก่สงั คม ไม่สร้ างปั ญหาให้ แก่ประเทศชาติ
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็จะได้ ฝึกหัดลูกหลานเหลนโหลนทุกคนเนีย
ต้ องให้ มีการฝึ กหัดตังแต่แรกเลยไม่ให้ ตามใจตัวเอง
อยากเทียวอยากร้ องรํ าทําเพลงอยากทําอะไรต้ องดูกาละเทศะ
ถ้ าเวลาครูสอนเราก็ต้องทําตามระเบียบตามทีครูเขาสอน
ถ้ าอยู่ในบ้ านอย่าไปส่งเสียงเอะอะตึงตังโวยวายอะไรนันน่ะ
เป็ นการผิดกาละเทศะเราอันไหนทีเขามีโรงยิมหรื อมีโรงละครอะไรนันเราก็ควรไปศึกษาควรไปฝึ กซ้ อม
อยูบ่ ้ านก็อย่าไปเสียงดังทําให้ ชาวบ้ านหรื อข้ างบ้ านเขาเดือดร้ อน
เพราะฉะนันต้ องขีดเส้ นเอาไว้ เลยเนียมีความสําคัญมากเลยเนียพวกครูพวกอาจารย์เหล่าเนียยังไม่ร้ ูเพราะ
ครูเองอาจารย์เองก็ยงั ไม่เคยฝึ กหัดไม่เคยได้ ยินได้ ฟังอีก
เพราะฉะนันต้ องไม่ตามใจตัวเองไม่ตามใจในทางสิงทีชัวแต่ต้องพยายามฝึ กฝนให้ ค้ นุ เคยกับความดีเช่นศีล
๕ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนคุ้นเคยไว้ ไม่รักขโมยข้ าวของเขา ไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขา
ไม่หลอกลวงต้ มตุน๋
ไม่กินเหล้ าเมายาเนียต้ องฝึ กให้ ค้ นุ เคยให้ เป็ นนิสยั เขาเรี ยกจริ ยธรรมให้ เป็ นจริ ยวัตรเลยตัวเองเหมือนกับทุก
วันเราตืนขึนมาเราต้ องพิจารณาศีล๕ของเรา
สํารวจกฏหมายตามหลักครอบครัวหรื อพ่อแม่แนะนําสังสอนเราต้ องฝึ กไว้ ทุกวัน
แล้ วสิงไหนทียังไม่ร้ ูก็ต้องเรี ยนเพือให้ ร้ ูด้วย
ทําให้ จิตให้ ค้ นุ เคยด้ วยและอันไหนทีไม่ดีก็อย่าตามใจเดียวพ่อแม่จะเฆียนจะตีดวุ ่าอะไรต่างๆจะอับอายขา
ยหน้ าคนอืนเขา
เราไม่ชอบให้ ใครด่าว่าตบตีหรื อพูดจาลบลูด่ หู มินเราก็จะต้ องไม่ไปล่วงเกินและไม่ไปสร้ างความเดือดร้ อนใ
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ห้ ใครต้ องตามโอวาทของพ่อแม่เนียแหละมันถึงจะเข้ าท่า
บ้ านก็สงบสุขอยู่ในหมูบ่ ้ านตําบลอําเภอก็ทงตํ
ั าบลอําเภอก็สงบสุข
ทังจังหวัดถ้ าปฏิบตั ิเหมือนกันก็จงั หวัดนันก็สงบสุข
ถ้ าเป็ นทัวประเทศก็ทําให้ ประเทศสงบสุขเพราะทุกคนไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อน
ไม่ตามใจตัวเองไม่ฆา่ สัตว์ฆ่าคนไม่ขโมยปล้ นขโมยจีไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขา
บ้ านไม่ต้องไปเสียค่ากุญแจเห็นมัยไม่ต้องไปเสียค่าลูกกรง
ไม่ต้องเสียอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันบ้ านเนียเสียค่ากับสิงเหล่านีไปเนียมากมายมหาศาล
เพราะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนียทําให้ ต้องสินเปลืองมากมายโดยทีไม่ได้ คิดกันเลยว่าทําไมจึงต้ องเปิ ดบ้ านบ้
านเราอยูด่ ีๆทําไมจึงต้ องมีประตูรัวรอบขอบชิด
ต้ องมีเครื องป้องกันภัยเดียวนีต้ องมีเห็นมัยวงจรปิ ดเปิ ดอะไรเนียเสียเงินเพิมทังนันเลยเนีย
แล้ วเราก็ยงั ไม่ร้ ูเลยว่าไอ้ ทีเรามีสิงเหล่านีป้องกันไว้ เพืออะไร? ป้องกันคนชัวคนเลวเนียไอ้ พวกตามใจตัวเอง
เห็นของใครชอบสวยชอบดีชอบงามก็ไปเทียวไปลักไปชิงไปปล้ นไปจีเอามาเนียเห็นมัยเนียโทษมากมายเล
ย โทษของคนไม่มีศีลไม่มีธรรม บ้ านเมืองใดไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เคารพกฏหมายบ้ านเมือง
จะเป็ นบ้ านเป็ นเมืองได้ ยงั งัย บ้ านเมืองไม่มีขือไม่มีแป คนชัวก็มาสร้ างกรรมทําชัว
สร้ างความทุกข์ยากลําบากเดือดร้ อนไปทัว เพราะฉะนันต้ องตังตนทีเรานันแหละต้ องนับหนึงทีเรานันน่ะ
เราจะเป็ นคนดีของพ่อแม่ก่อน เราจะเชือฟั งพ่อแม่ เราจะเชือฟั งไปโรงเรี ยนเราต้ องเชือฟั งครูอาจารย์
มาบวชแล้ วก็ตงใจศึ
ั กษาพระพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้ า
เนียมันจึงจะถูกต้ องรู้จกั หน้ าทีของตัวเองไม่ต้องให้ ใครเขามาบังคับบัญชาเรา มันเป็ นการฝื นจิตฝื นใจเรา
แล้ วก็เป็ นการปฏิฆะจิตโกรธถ้ าเราทําไปตามระเบียบแบบนีความโกรธก็ไม่เกิดขึนเราจะมีความสงบว่างทุก
ขึนตอน
เราจะตังใจศึกษาเล่าเรี ยนความตังใจนันแหละเรี ยกว่าสมาธิแต่เราจะไปพูดว่านูจ๋ งทําสมาธิอย่างนันอย่างนี
เนียไอ้ นนไม่
ั ใช่หน้ าทีของเด็กเลยทีจะต้ องไปนังทําสมาธิ
แต่จะต้ องบอกให้ เขาตังใจเรี ยนตังใจศึกษาหาความรู้ เอาแค่ตงใจก็
ั พอแล้ ว
ถ้ าพูดถึงสมาธิตงใจมั
ั นเนียต้ องมาเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
เพราะฉะนันจะไปใช้ กบั เด็กๆเดียวนีเขาก็พยายามให้ โรงเรี ยนไปนังสมาธิไปนันไปนีกันเยอะแยะไปหมดแต่
ก็ยงั ไม่ร้ ูเรื องกันเลยเนีย การทํางานตังใจทํางานก็เป็ นสมาธิได้
ร้ องรํ าทําเพลงอยู่ให้ ถกู คีย์ถูกจังหวะมันก็เป็ นสมาธิได้
เห็นมัยสมาธิเนียมีทวไปหมดเลยแต่
ั
ขนอยู
ึ ่กบั ความตังใจทีเราตังใจเล่นตังใจศึกษาอบรม
ตังใจเรี ยนนันน่ะแล้ วมันก็จะเป็ นไปเอง
แล้ วเมือเราเรี ยนรู้แล้ วพอมาฟั งพระท่านสอนเรื องสมาธิตงใจมั
ั นมันจะเข้ าใจทันทีเลย อ้ อ!
นีไม่งนต้
ั องทําใจให้ ว่างอย่างนีเวลาโกรธเราก็เว้ นมันน่ะ
เสียงดังเสียงสูงเสียงตําเราต้ องการเสียงค่อยหรื อเสียงอะไรเราก็จะรู้เลยเนีย
วิธีของพระพุทธเจ้ าต้ องละเอียดอ่อนแบบนีจะทําให้ ร้ ูเนีย เด็กต้ องใช้ ความตังใจไม่ต้อง
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ถ้ าสมาธิเนียต้ องสอนผู้ใหญ่เนียผู้ใหญ่ตงใจทํ
ั าความดีหรื อเปล่าเนีย
ถ้ าตังใจทําดีก็เป็ นสมาธิไม่งนก็
ั มวกั
ั นไปหมดเดียวนีก็เป็ นอาจารย์กนั มากมายก่ายกองเป็ นจานรองจานอะไ
รกัน(หัวเราะ)เยอะแยะ สับสนวุน่ วายกันไปทังโลกไม่ร้ ูจกั หน้ าทีของตัวเอง
เพราะฉะนันทีนีเมือเรารู้จกั หน้ าทีของตัวเองแล้ วเราไม่ก้าวก่ายหน้ าทีของใครแสดงว่าภาระหรื อความรับผิด
ชอบของแต่ละคน
ของพ่อของแม่ของบุตรภรรยาสามีของลูกเต้ าเหล่าหลานของหมอของคนไข้ ของทหารตํารวจของเจ้ าฟ้าเจ้ า
แผ่นดิน เขามีกฏมีระเบียบมีกฏมณเฑียรบาลกันทังนันน่ะ ใครก้ าวล่วงพระราชอํานาจไม่ได้
เพราะต้ องมีไว้ กําหราบปราบปรามคนชัวคนเลวทีมันขัดขวางขัดขืนทําผิดกฏหมายเนีย
ทําตัวเบียดเบียนผู้อืนให้ เดือดร้ อนไม่งนก็
ั ไม่กลัว บ้ านไม่เป็ นบ้ านเดียวนีก็มากมาย
การค้ าการขายก็ไม่อยูใ่ นกฏระเบียบของพ่อค้ าเนีย
ไปค้ าขายอาวุธไปค้ าขายยาพิษไปค้ าขายยาเสพติดอะไรเนียมากมายเลย
พ่อค้ าก็ต้องขายสิงทีเป็ นประโยชน์
อย่างพระพุทธเจ้ าก็ยงั ห้ ามค้ าตระกูลอุบาสกอุบาสิกาเนียห้ ามค้ าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้ าขายของเมาค้
าขายศาสตราอาวุธไม่แสวงหาบุญนอกพระพุทธศาสนาพระองค์วางไว้ หมดเลยเนีย
ถ้ าทุกคนอยู่ในกฏระเบียบ ฟั งรู้เข้ าใจแล้ วไม่มีโทษเลย
มีแต่สขุ อย่างเดียวมีความสุขสงบสุขเพราะทุกคนรู้หน้ าทีเป็ นพ่อค้ าก็ไม่เอาเปรี ยบไม่ค้ากําไรเกินควรเนียเพ
ราะทําให้ คนทุกข์คนยากเดือดร้ อนทังนันแหละ
ถ้ าทุกคนมีคณ
ุ ธรรมมีจริ ยธรรมมีศีลมีธรรมมีความยุติธรรมแก่ตวั เองมีความยุติธรรมแก่คนอืน
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อนก็จะมีความสุขทัวทังโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึง
ถ้ ามีกฏระเบียบอย่างนีเราก็จะเห็นได้ ชดั รู้ได้ ชดั เป็ นปั จจัตตังเลยไม่ต้องคิดมาก
ไม่ต้องไปคิดหัวแทบแตกก็คิดไม่ได้ นน่ั ะจะทํายังงัย สร้ างปั ญหาให้ แก่ตวั เองแล้ วจะแก้ ปัญหายังงัย
ผิดพลาดขึนมาแล้ วเนียผิดศีลผิดธรรมขึนมาแล้ วเนียมีสขุ หรื อมีทกุ ข์เราก็จะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังทีเขาสอนเขาห้
ามเอาไว้ เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีนนก็
ั ไปอีกเรื องหนึง
เพราะมนุษย์ทงหลายนี
ั
ต้ องการให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยดีงาม
แต่ทกุ คนก็พยายามทีจะฝ่ าฝื นเยอะแยะทัวโลก แล้ วมันจะมีความสุขกันได้ ยงั งัย
อันนีแลหะต้ องเฉลิมฉลองใจเราให้ มีศีลมีธรรมมีกฏมีระเบียบตัวเองเช้ าตืนมาวันนีเราควรจะทําอะไรวางเม
นูรายการไว้ เลยเรามีหน้ าทีอะไรคนทําครัวหรื อคนเช็ดถูบ้านหรื อปั ดกวาดหรื อคนเช็ดทําความสะอาดหรื อค
นทีจะทําหน้ าทีอะไรมีหน้ าทีอะไรในการทําหน้ าทีการงานแบ่งกันทําช่วยกันทํานันแน่ะสามัคคีธรรมพระพุท
ธเจ้ าสอนไว้ ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี ความพร้ อมเพรี ยงของหมูท่ ําให้ เกิดสุข
แล้ วก็จะทําให้ เกิดความสงบสุขสันติสขุ เกิดขึน
งานมากก็จะได้ เป็ นงานน้ อยเดียวเดียวเสร็ จจะได้ ไปทํางานอย่างอืนต่อไปอีกแล้ วเราก็จะได้ ร้ ูว่าเนียเออ!
พระอาจารย์ท่านก็ไม่เคยมีครอบมีครัวไม่มีอะไรหรอก
ก็อยู่ป่าก็อาศัยพิจารณาพวกโยมทีมานีแหละไม่ได้ ไปพิจารณาทีไหนเอาของจริ งทีได้ ไปบิณฑบาตรผ่านไปเ
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ห็นไปพิจารณาไปนันแน่ะแล้ วก็เปรี ยบเทียบว่ามันสุขมันทุกข์มนั อนิจจัง ทุกขังยังงัย
อนัตตายังงัยเนียแต่ละวันๆเนีย
ความจริ งอนิจจังเนียเห็นมัยเช้ าก็ผา่ นไปอีกแล้ วอนิจจังไปแล้ วกลางวันเดียวก็มืดคําอนัตตาไปอีกแล้ วอีกวัน
หนึงแล้ วอีกคืนหนึงแล้ ว เราก็ไม่ได้ คิดถึงเรื องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ วก็มาสนุกสนานเฮฮาเข้ าไป
บางคนก็เล่นการพนันกันทังวันทังคืนเห็นมัยทัวๆไป
เพราะฉะนันเราอย่าไปเอาเยียงอย่างจากตัวอย่างทีไม่ดีไม่เอา
เพราะฉะนันเราตังแต่วนั นีเป็ นต้ นไปเฉลิมฉลองใจของเราให้ มีความสงบสุขสันติสขุ ตังจิตเจตนาไว้ ให้ อยูใ่ น
ศีลในธรรมอยูใ่ นกฏหมายบ้ านเมืองอย่าสร้ างความเดือดร้ อนให้ ใครๆเนียมีหน้ าทีอะไรก็ต้องทําตาม
ทุกหน้ าทีมีความสําคัญแล้ วก็มนั จะแบ่งเบาภาระกันไปเองจะได้ ไม่เป็ นทุกข์ไม่งนเป็
ั นทุกข์กนั หมดเลยใครห
น้ าทีรวนกันไปหมดหน้ าทีไม่เป็ นหน้ าทีคนนันไม่ทําหน้ าทีไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีคนนันเอารัดเอาเปรี ยบทะเลาะวิว
าทบาดหมางกันเดียวก็ฆ่ากันตายอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนียเห็นมัย
เราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ าแต่ละข้ อๆเนียมีความหมายมากมาย
ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ในปั จจุบนั ก็ได้ เขาเรี ยกว่าเป็ นสุขทังทางโลกทางธรรม
สุขอย่างยิงคือพระนิพพานคือว่างหมดเลยเนียทิงหมดเลยสุขเล็กน้ อยเพือสุขส่วนใหญ่สขุ ไพบูลย์ก็ต้องทําจิ
ตให้ ว่างให้ หมด
นันน่ะถ้ าเราจะแก้ ไขชีวิตทีหนักๆทีแก้ ไขไม่ได้ ก็แก้ ได้ ด้วยวิธีการทําความว่างทําจิตให้ ว่างแล้ วมันก็จะได้ ไม่
มีทกุ ข์ทําความคุ้นเคยไปตังแต่เดียวนี ไม่ใช่รอให้ ทกุ ข์เกิดแล้ วมาทําใจไม่มีทางหรอก
เราต้ องทําใจให้ ว่างตังแต่ยงั ไม่มีทกุ ข์ครันทุกข์เกิดขึนมีก็เหมือนไม่มีเพราะอะไร?
เพราะเรารู้เรายอมรับความจริ งว่าเออ! มีก็เหมือนไม่มีเพราะอะไร?
เพราะเราทําความคุ้นเคยกับความว่างไว้ แล้ วมีทกุ ข์มนั ก็ว่างมีสขุ ก็วา่ งเพราะฉะนันมีสขุ มีทกุ ข์ก็ต้องว่างเหมื
อนกันไม่มีใครดีกว่าใคร
เพราะฉะนันไอ้ ทกุ ข์ขนาดไหนก็ตามถ้ าเรามีอบุ ายปั ญญาตามนัยยะของพระพุทธเจ้ าแล้ ว
เราไม่ต้องกลัวทุกข์อยูท่ ีไหนเราก็ทําสุขให้ เกิดขึนกับใจได้ เพราะเราไม่ได้ เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อ
นกรรมเวรวิบากกรรมเวรเศษกรรมเวรของเราก็ไม่มี
เมือเราไม่มีกรรมเวรวิบากกรรมเวรใครจะมาทําให้ เราทุกข์ได้ เป็ นไปไม่ได้
เพราะเรารู้ตวั เองเรารู้ว่าเรามีหน้ าทีต้ องไม่เบียบเบียนใครให้ เดือดร้ อนไม่ตามใจตัวเอง
จิตของเราก็จะสงบระงับไป ทําจิตของเราให้ ว่างเปล่าได้
ไม่ยดึ ติดใดๆในโลกเพราะรู้ว่าไม่ใช่ของเราเดียวก็อนิจจังไปแล้ วเช้ ากินอิมแล้ วเดียวสายบ่ายเย็นก็ถ่ายออกไ
ปหมดแล้ ว ไม่มีอะไรเป็ นของเราเลยซักอย่าง
ทังข้ าวปลาอาหารจตุปัจจัย๔เครื องนุง่ ห่มมันเศร้ าหมองก็ต้องซัก ต้ องทําความสะอาด
มันเศร้ าหมองมันก็อนิจจังถ้ ามันขาดปะขึนมาเราก็จะเห็นว่าเออ!
มันอนิจจังท้ ายสุดมันเปื อยแล้ วมันใช้ ไม่ได้ แล้ ว แต่สําหรับพระท่านยังเอามาทําผ้ าเช็ดเท้ า ทําผ้ าขีริว
ทําผ้ านันทํานีได้ ไม่ไปทิงเสียของ
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เนียอุบายปั ญญาพระพุทธเจ้ าสอนให้ เห็นคุณค่าแม้ ของเล็กน้ อยก็มีคณ
ุ ค่าเพราะทุกสิงทุกอย่างส
ร้ างขึนมาทําขึนมาด้ วยปั ญญาเนียเป็ นปั ญญาบารมีเราต้ องเคารพปั ญญาเราก็ต้องพยายามรักษา
แล้ วก็สร้ างขึนมาด้ วยความขยันหมันเพียรเราก็ต้องเคารพเป็ นธรรมวิริยะความเพียรก็เป็ นธรรม
ขันติอดกลันอดทนสร้ างขึนมาทําขึนมาทังวันทังคืนไม่ไปไหนต้ องทําให้ เสร็ จ
เราก็เคารพในธรรมข้ อขันติธรรมในนี
สัจจะมีความจริ งใจทีจะทําเราก็ต้องเคารพเนียแต่ละข้ อแต่ละข้ อเนียมีความหมายยิงใหญ่ไพศาล
อธิษฐานปรารถนาต้ องให้ ได้ ให้ สําเร็ จแน่นอนให้ ใช้ การได้
ตามทีเราประสงค์ทําขึนมาถึงไม่เป็ นประโยชน์แก่เราก็อาจเป็ นประโยชน์แก่คนอืน
เราจะทําแต่สิงทีเป็ นประโยชน์เท่านันไม่เป็ นประโยชน์เราจะไม่ทํา
เราจะพูดสิงทีเป็ นประโยชน์เท่านันไม่เป็ นประโยชน์เราจะไม่พดู
พูดแล้ วเราก็ต้องทําไม่พดู เราก็ต้องทําเพราะฉะนันเราทําสิงทีเป็ นประโยชน์เราทําดีกว่า
เพราะถ้ าเราไม่ทําแล้ วเราก็จะเป็ นทุกข์ด้วย
แล้ วก็ถ้าเราพูดออกไปแล้ วเขาเห็นเขาไม่ถกู ใจคนอืนทีมีคนละความเห็นกันเขาก็สร้ างทุกข์โทษหรื อเพิมงาน
ให้ เราอีกเพราะฉะนันพูดก็ต้องทําไม่พดู ก็ต้องทํา เพราะฉะนันเราทําดีกว่าพูด
พูดแล้ วเขาไม่พอใจเขาจะกลันแกล้ งเรามากขึนอีก เพราะเราต้ องเคารพในธรรม
อธิษฐานธรรมก็คือตังใจปรารถนาไว้ เลยว่าเรามีหน้ าทีอะไรแต่วนั ต้ องทําให้ เสร็ จ
ทีพระพุทธเจ้ าว่าการงานไม่คงค้
ั างเป็ นมงคล เป็ นดินพอกหางหมูมีแต่สกปรกเลอะเทอะตัวเอง
เข้ าใกล้ ทีไหนก็เปอะเปื อนเลอะเทอะทีนัน หนักจะไปยืน เดิน นัง
นอนทีไหนก็หนักๆอกรกใจตัวเองหนักอกรกใจคนอืนเข้ าสังคมสมาคมกับใครเขาไม่ได้ เนียเพราะตัวเองเนียไ
ม่คอ่ ยได้ ทําความดีอะไรไม่ค่อยได้ ปรารถนาดีอะไรไม่เป็ นทีรู้จกั ของใครๆคือไม่ได้ ทําประโยชน์ให้ ใครๆเนีย
เพราะฉะนันเมตตาความรักใคร่ก็คือรักใคร่ในความดีทีเราตังใจทีจะทํา
รักใคร่ในทานไม่ใช่ไปรักใคร่ในหนุ่มในสาวนะเมตตาของพระพุทธเจ้ านีกว้ างขวาง
เมตตาในทานเมตตาในศีลหมายถึงรักใคร่ในทาน รักใคร่ในศีล รักใคร่ในเนกขัมมะรักใคร่ในปั ญญา
รักใคร่ในวิริยะ
รักใคร่ในขันติในสัจจะในอธิษฐานในปรารถนารักเมตตาไปให้ หมดเลยแล้ วก็วางเฉยเพราะเราไม่ต้องไปล่วง
เกินน่ะเพราะสิงทีเราเห็นเป็ นสิงทีเรารักทังนันเลยไม่ควรไปทําลายทีพระพุทธเจ้ ายกย่องว่าโลโกปตฺถมฺภิกา
เมตฺตา เมตตาธรรมคําจุนโลกคือเมตตาเห็นแล้ วว่าเออ!
เราไม่ไปสร้ างไม่ไปทําลายเขาใครเขาทําไว้ ดีแล้ วดีแล้ วเราก็โมทนาสาธุเขาไปเนีย
เมือเราไม่ได้ สร้ างเองเราก็มีมุทิตาพลอยยินดีกบั คนสร้ าง แล้ วเราก็จะเป็ นสุขทังโลกเนียทีพระพุทธเจ้ าว่า
โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
เนียมีความหมายกว้ างขวาง
เหมือนกับอาตมายกตัวอย่างรักทานรักศลีรักเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาเมตตาตัวเอ
งเมตตาคนอืนเนียรักใคร่ ตวั เองรักใคร่ในความดีของตัวทีตัวเองจะต้ องรักษาเอาไว้
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แล้ วก็ไม่ไปทําลายความรักของคนอืนเนีย
เราก็จะเป็ นคนทีสหายธรรมมีแต่ความดีเขาเรี ยกมีความเมตตาต่อกันและกัน
ท้ ายสุดอุเบกขาวางเฉยเมือความดีถึงทีสุดแล้ วทํามานานแล้ วแก่เฒ่าแล้ วทําอะไรไม่ไหวแล้ ว
ทีเนียวางเฉยได้ แล้ ว ตาดูหฟู ั งใจคิดนึกไอ้ ทีเคยคิดนึกว่าดีไม่ดีก็ว่างให้ หมดเลย
เหมือนมองตาแป๋ วใครมาใครเห็นก็ยิม ใครเจตนาดีก็ยมใครเจตนาไม่
ิ
ดีก็ยิม
เพราะเราไม่มีหน้ าทีไปยุง่ เกียวกับใครๆเนีย ต้ องฝึ กหัดดัดนิสยั ไว้ ให้ ได้ นนแน่
ั ะจนเฒ่าจนแก่
ยิมอย่างเดียวเนียแล้ วเราไม่ใช่ยมอย่
ิ างเดียวโยมอย่ามาดูถกู ยิมของอาตมาน่ะ(หัวเราะ)อาตมาเนียเอายิมถ
วายเป็ นพุทธบูชาน่ะ(หัวเราะ)ก่อนเนียมีโยมมาถามอาตมาว่าพระอาจารย์โยมเป็ นคนทุกข์คนยากไม่มีเงินไ
ม่ทองไม่มีข้าวไม่มีของอยากทําบุญทําได้ ไหม? ได้ เอาปั ญญาทําบุญก็ได้ เอาแรงทําบุญก็ได้
ไม่มีอะไรยิมถวายพระพุทธเจ้ าบูชาพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ ายังได้ บญ
ุ เลย
เห็นมัยยิมของอาตมานียิมสยามชนะกินขาด(หัวเราะ)พวกโยมต้ องฝึ กหัดดัดนิสยั ยิมไว้ ปลอบใจตัวเอง
ยิมได้ เมือภัยเห็นมัยทีโบราณเขาพูดไว้ เนียต้ องลงได้ หมดเนียวางเฉยให้ ได้ เนียแล้ วเราก็จะเป็ นสุขสงบสุขสัน
ติสขุ แล้ วเราก็ไม่เดือดร้ อนกับใครๆไม่มีปัญหา
ยิมเขาก็นึกว่าเป็ นมิตรเขาก็นึกว่าไม่ไปทําลายเขาไม่ไปกลันแกล้ งเขาไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปประพฤติผิดบุตรภรร
ยาสามีเขาเพราะยิมของเราเป็ นยิมมาตรฐานยิมด้ วยความว่างเห็นว่ามนุษย์สตั ว์ทงหลายมี
ั
ผลกรรมมีทกุ ข์อ
ยูแ่ ล้ วเราไม่ต้องไปซําเติมเราแก่เฒ่าแล้ วเราก็ยิมเอายิมปลอบใจเขา(หัวเราะ)แค่นีเราก็มีสว่ นบุญให้ ช่วยเขา
เบาใจไม่ต้องมาหวาดระแวงเราว่าเรานีไม่ทําร้ ายไม่ทําอันตรายเขาแน่เนียจึงจะได้ ประโยชน์สงู สุด
ถ้ าเราทําได้ เนียเป็ นนิจศีลเป็ นกิจวัตรเลยเนียนิจศีลเนียหมายถึงเป็ นกิจวัตรทุกวัน
ใครไปใครมาก็ยมๆต้
ิ อนรับไม่ได้ ไปหาเรื องหาราวเขา ไม่ต้องไปลบหลูด่ หู มินใคร
เพราะทุกคนเกิดมาเลือกไม่ได้
เกิดมาในฐานะความเป็ นอยู่ในฐานะเป็ นคนทุกข์คนยากเพราะฉะนันเรายิมรับในฐานะทีเป็ นคนดีคนไม่ดี
แต่เราไม่ไปยุง่ กับเขาก็เพือรักษาตัวเอง(หัวเราะ)เอายิมรักษาตัวเองรักษาใจตัวเอง
เพือป้องกันศัตรูไม่ให้ ใครมาล่วงลํากําเกิน
ก็ยมรั
ิ บยิมสู้มีหลายสถานะการณ์เพราะฉะนันโยมก็ฝึกหัดยิมไป(หัวเราะ)หัดยิมกับกระจกนันน่ะพวกผู้หญิ
งชอบส่องยิมถวายเป็ นพระพุทธบูชาอย่ายิมเฉยๆอย่าไปยิมกระเรี ยกระราดไม่ได้ ประโยชน์
ต้ องยิมถวายเป็ นพระพุทธบูชา พระอริ ยธรรมบูชา พระอริ ยสังฆบูชาเนียยิมได้ ประโยชน์
แล้ วเราจะไปไหนมาไหนใครเห็นเราก็ยิมให้ เราเราก็สบายใจชืนใจเขาต้ อนรับเรา
เขายิมให้ เราเห็นมัยเพราะฉะนันเราก็จะเห็นคุณประโยชน์มากมายเลยทีอาตมาค้ นพบเยอะแยะ
อาตมาเนียไม่ธรรมดาเพราะใช้ สติปัญญาคิดเล็กคิดน้ อยถ้ าเป็ นคนอืนก็ตามหาว่าจู้จีจุกจิกยิงกว่าผู้หญิงอี
ก(หัวเราะ)ต้ องว่าอย่างนี แต่อาตมาคิดดีเพือให้ เกิดประโยชน์ทกุ เรื องสามารถหยิบมาใช้ ประโยชน์ได้ หมด
เหมือนผู้วิเศษหยิบมาใช้ เป็ นอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ หยิบอะไรขึนมาก็ใช้ อธิบายให้ ร้ ูง่ายเข้ าใจเร็ วรู้ได้
เนียมุตโตทัยก็คือสิงทีมองข้ ามไปข้ ามมาเนีย รู้ง่ายเข้ าใจเร็ วเขามาเนียรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วเนียมุตโตทัย
อาตมาไม่ได้ ไปศึกษา
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บางคนก็พดู ถึงมุตโตทัยตัวเองยังไม่ร้ ูมตุ โตทัยเป็ นยังงัยเนียสิงละอันพันละน้ อยทีมองข้ ามกันไปข้
ามกันมาเนีย
แต่พระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์ทีมีความเพียรทีใคร่ตอ่ การศึกษาเนียจะรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
ถ้ าเราไปมัวมองข้ ามอย่างนีโยมก็คิดไม่ถึง ทําไมพระอาจารย์จงึ มาเทศน์มาสอนอย่างนี
ก็พวกฉันเป็ นครูทงนั
ั นเลย(หัวเราะ)เนียอาตมาต้ องเอาสิงทีโยมไม่ร้ ูเอามาสอนให้ ร้ ู แล้ วมันก็จะได้ ร้ ูว่าเออ!
มีศกั ยภาพพระพุทธเจ้ าเป็ นพระบรมครู อย่างไรหรื อเป็ นโลกวิทผู ้ รู ้ ูแจ้ งโลกอย่างไรเนีย
อย่างอาตมาเป็ นเหลนศิษย์เหลนๆๆของศิษย์ยงั เอาพระพุทธโอวาทของพระองค์มาพูดให้ ฟังได้ เนียเห็นมัยก็
แสดงว่าเชือสายคือเชือศีลเชือธรรม สายศีลสายธรรมของพระพุทธเจ้ ายังมีอยู่ ยังไม่ขาดหายไปไหน
ไม่งนแล้
ั วก็ดไู ม่ได้ ไอ้ พวกขีเกียจขีคร้ านหากินหานอนหานันไม่ได้ เรื องน่ะสาวกพระพุทธเจ้ ามาอ้ างเป็ นสาวก
พระพุทธเจ้ าแต่ไม่ได้ ศกึ ษาอบรมจิต
ไม่ได้ พิจารณาศีลพิจารณาธรรมเพือทําความเข้ าใจในศีลในธรรมเพือให้ เกิดเป็ นนิยยานิกธรรมทําความรู้นั
นให้ เป็ นประโยชน์ให้ พ้นทุกข์ ทําให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่ตนและคนอืนต้ องว่าอย่างนี
ชาวบ้ านทีเขามาโมทนาให้ โยมรู้ไว้ นะทีโยมเอาของมาใส่บาตรใส่บาตรน่ะโยมต้ องคิดอย่างเดียวว่าขอให้ ท่า
นเป็ นตัวแทนของโยมด้ วยโยมไม่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบตั ิด้วยข้ าวด้ วยนําอันนีขนมนมเนยอะไรของโยม
ทีถวายนันแหละขอให้ ท่านเป็ นตัวแทนให้ โยมด้ วยเพราะโยมไม่มีโอกาสโยมมีเวรมีกรรมต้ องทํางานทํามาห
าเงินอะไรต่อมิอะไรยังมีทกุ ข์เดือดร้ อนมากมายขอให้ มีส่วนขอให้ ท่านเป็ นตัวแทนของโยมท่านได้ ร้ ู ศลี รู้ธรร
มได้ ประพฤติปฏิบตั ิธรรมก็ขอให้ โยมมีสว่ นเป็ นส่วนบุญส่วนกุศลให้ ร้ ูง่ายเข้ าใจเร็ วบ้ างเนีย
พระทีมีสติปัญญาดีท่านได้ ศึกษาเล่าเรี ยนอบรมแล้ วท่านก็จะมาแนะนําสังสอนโยมให้ ร้ ูตามแล้ วเข้ าใจตาม
แล้ วก็จะได้ วางจิตวางใจว่าเออ!
เนียเราทํางานเหน็ดเหนือยเมือยล้ าเนียเป็ นเพราะกรรมวิบากกรรมเราทําไว้ ไม่ดี เราจึงต้ องมามีผลกรรม
กรรมดีกรรมเลวกรรมชัวต่างๆทีทําให้ เราเป็ นทุกข์นนแหละเป็
ั
นวิบากกรรมทังหมดเลยทีเราทําไว้ ไม่ดี
ไอ้ ทีเขาทําดีแล้ วก็เห็นมัย อย่างพวกโยมทํางานกันทังวันทังคืน แล้ วพวกกรรมกรนีเหนือยยาก
ทังวันทังคืนเนียบางคนเซ็นแก๊ ะเดียวกินไม่หมดเลยเป็ นปี เลยไอ้ พวกโยมทีไปทํายังไม่พอกินพอใช้ กนั เลยเนี
ยมันต่างกันถึงขนาดนี แล้ วโยมว่ามีเวรมีกรรมไหมเนียดูเทียบกันดู ใครมีบญ
ุ มีบาป
ใครมีเวรมีกรรมขนาดไหน ทําไมคนอืนจึงหาได้ ง่ายทําไมเราจึงหาได้ ยาก
ยังต้ องไปกู้หนียืมสินเข้ ามายังต้ องไปลงทุนลงแรงอีกเนียหมดเพราะฉะนันปั จจัย๔เนียในหลวงท่านก็สอนโ
ครงการพระราชดําริ ปลูกข้ าวแกล้ งดินเนีย ไอ้ คําว่าแกล้ งดินเนีย ไอ้ ดินมันไม่ใช่ไปแกล้ งมันง่ายๆ
ตามความหมายของพระองค์ก็หมายถึงว่าทีอาตมาเคยพูดให้ ฟังนันน่ะ ดินมันเปรี ยว
ทํายังงัยจึงจะให้ มนั หายเปรี ยว เราก็เติมสารอะไรลงไปนันแน่ะคลุกเคล้ ากันไป แกล้ งไม่ให้ มนั ปกติ
คําว่าแกล้ งคือไม่ให้ อยู่เป็ นสุขหรื อไม่ให้ เหมือนเดิมเนียเหมือนกับเกษตรเนียถ้ าเรารู้เราเข้ าใจหลักแล้ วง่ายไ
ม่ใช่ของยากเลย
ไอ้ ทีไหนจืดดินจืดก็เอาเกลือใส่บ้างอะไรต่อมิอะไรใส่ไปเดียวมันก็ปรับปรุงเปลียนแปลงเป็ นดินทีมีคณ
ุ ภาพ
ปลูกแล้ วได้ ผลไอ้ ทีปลูกแล้ วไม่ได้ ผลนันน่ะเพราะธาตุในดินหรื ออาหารในดินมันหมดแล้ วเราไม่เห็นแก่ตวั ทีเ
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ราจะต้ องให้ อาหารดินบ้ างนันแน่ะจึงเรี ยกว่าสํานึกในพระคุณของแผ่นดิน
เนียต้ องสรุปลงตรงนีเนียคุณของแผ่นดินทีเลียงตัวเลียงครอบครัวเรามาจนกระทังปู่ ย่าตายายจนถึงรุ่นเรา
แล้ วจะไปถึงลูกหลานเหลนอีกเนียไม่ใช่ของยากเลยถ้ าเรามีปัญญาแล้ วรู้จกั ประสานว่าไอ้ นีของสิงนีมันเปรี
ยวหวานมันเค็มเผ็ดเฝื อนฝาดขมจืดดินมันอยูล่ กั ษณะใด มันมีอยู๙่ รสเนีย
เราจะผสมผเสมันเปรี ยวเกินไปเราก็ลดดีกรี มนั ลงมา
เหมือนหมอเขาเนียฆ่าพิษของตัวนันตัวนีแล้ วก็มาประกอบเป็ นยารักษาโรคได้ เยอะแยะไปหมดเลยเนีย
สัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างถ้ าเราตังใจประพฤติดีปฏิบตั ิชอบเนียไม่ต้องไปศึกษาเลย
อาตมาพออ่านก็ร้ ูเข้ าใจแล้ วได้ ยินหรื อฟั งก็ร้ ูเข้ าใจแล้ วไม่ต้องมีใครบอก
เพราะเรารู้หลักตามพระพุทธโอวาทตามทีพระพุทธเจ้ าสอนไว้
เป็ นคลังวิชาสูงสุดเลยทังทางโลกทางธรรมมุ่งแสดงไว้ หมดครบถ้ วน
ไม่หนีสพั พัญ ตุ ญาณหรื อไม่พ้นสัพพัญ ตุ ญาณคือความรู้ของพระองค์ไปได้ ไม่พ้นทิพย์จกั ขุญาณ
พุทธจักขุญาณ สมันตจักขุญาณ มังสจักขุญาณ ปั ญญาจักขุญาณโอ้ ยเยอะแยะไปเลย
ทีอาตมาเขียนไว้ ในสังฆทานเนีย
พระพุทธเจ้ ารู้มีความรู้ความเห็นมากมายอาตมาก็เอามาเขียนจะได้ ร้ ูได้ เห็นว่าไม่ใช่ร้ ูเห็นอย่างเดียวมันมีคว
ามพิศดารของมันเองอีกเยอะแยะโยมมีความพยายามขนาดไหน โยมต้ องการอะไร
เนียพระพุทธเจ้ าสอนไว้ ทกุ เรื องเลยเนียปั ญญาระดับไหน ถ้ าโยมทําจิตให้ ว่างได้ นนแน่
ั ะสูงสุดแล้ ว สัพเพ
ธัมมา อนัตตาสูงสุดแล้ ว
โยมไปเอาสูงสุดน่ะก็จบเลยต้ องว่าจบมหาวิทยาลัยไอ้ วิทยาลัยยังไม่จบเลยเพราะยังมีทกุ ข์อีกมากมายยังมี
ปั ญหาให้ แก้ อีกมากมายยังใช้ ประโยชน์ไม่ครบถ้ วนด้ วย
แต่ของพระองค์เนียแก้ ไขได้ หมดเลยเนียทําจิตให้ ว่างนิพพานัง ปรมัง สุญญังเนียครบถ้ วนต้ องว่าอย่างนี
ว่าพระองค์สามารถแสดงธรรม
เรารู้แล้ วเราเป็ นคนรู้แล้ วเราจะทําของยากให้ เป็ นของง่ายเราไม่มีเวลาเราต้ องเจียมตัวว่ามักน้ อยสันโดษหรื
อเรี ยกว่าเราคนทุกข์คนจนฉะนันเรี ยวแรงกําลังความสามารถไม่พอเนียแต่เรารู้ ถึงจุดสูงสุดว่าเออ!
เนียต้ องทําจิตให้ ว่างถ้ าเราทําได้ เราก็พ้นทุกข์ได้ เมือว่างแล้ วไม่มีคนจนไม่มีคนรวยดีไม่ดีว่างหมด
สิงเหล่านีไม่มีในความว่างนันแหละ สิงเหล่านีพระพุทธเจ้ าสรุปไว้ เองน่ะไม่ใช่อาตมาสรุป
ถ้ าโยมจะถามอาตมาว่าพระองค์แสดงกัมมัฏฐานไว้ ๔๐กองเนียไว้ เพือประโยชน์อะไร?
อาตมาก็บอกโยมง่ายๆเป็ นวิธีการทีขจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ให้ เหลือเพียงเอกัคคตารมณ์อารมณ์เดีย
วเหลือเอกัคคตาจิตจิตเดียวเหลือเอกัคคตาธรรมธรรมเดียว
เนียจากมากให้ เหลือหนึงพอมันชํานาญชํานาญเข้ าหนึงก็ไม่ให้ มีพระพุทธเจ้ าสรุปไว้ อีกสัพเพ ธัมมา
อนัตตา สัพเพ อธัมมา อนัตตาเนียทังธรรมและอธรรมก็ให้ ว่างเปล่าไปให้ หมดนันแหละจึงเข้ าถึงนิพพานัง
ปรมัง สูญญังทีแท้ จริ ง ความจริ งสิงทีพระองค์สอนมาก็ปพู ืนฐานมาตลอด
ถ้ าใครศึกษาเล่าเรี ยนใครมีสติปัญญาก็ร้ ูแจ้ งแทงตลอดได้ เลยเหมือนๆกันมีนยั ยะใกล้ เคียงกัน
ถ้ าเปลียนเป็ นสมมุติว่าเป็ นอย่างนันเป็ นอย่างนีนันน่ะเป็ นสมมุติทงหมดรู
ั
ปสมมุติ เสียงสมมุติ กลินสมมุติ

๑๒

รสสมมุติ โผฏฐัพพะสมมุติ
ธรรมารมณ์สมมุติแล้ วมันก็หายว่างไปอีกแล้ วเดียวสมมุติใหม่มาอีกแล้ วเห็นมัยวันใหม่ เดือนใหม่
ปี ใหม่อะไรเนียสมมุตทิ งนั
ั นก็ไม่เห็นมันวิลิศสมาหราอะไรมีคณ
ุ ค่าอะไรถ้ าเราไม่ร้ ูว่ามันสมมุติขนมาเราก็
ึ
จะ
ไปทุกข์กับสมมุตินนแหละปี
ั
ใหม่ไปทําอะไรให้ เราเนียปี ใหม่ทกุ วันเราไปทําอะไรมาก็ปีใหม่แล้ ววันใหม่เดือน
ใหม่ปีใหม่แล้ วเราก็เกิดขึนมาใหม่
เราก็ควรทําความรู้สิงใหม่ทียังไม่เกิดขึนกับใจเราศีลธรรมไม่เคยมีก็ทําให้ เกิดมีขนก็
ึ เป็ นของใหม่สําหรับเรา
ถ้ าเราทําเป็ นประจําแล้ วก็เห็นเป็ นธรรมดาหมดเลย
วันเดือนปี ก็ไม่มีอะไรเก่าไม่มีอะไรใหม่(หัวเราะ)มันเป็ นสมมุติทงหมดเราไปยึ
ั
ดติดมันเองเมือเราไปยึดติดเข
าเรี ยกอุปาทานยึดถือเมือเรายึดถือไว้ เราก็เป็ นทุกข์ทงที
ั ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน่ะแต่เป็ นทุกข์ฟรี ๆเราก็จะเห็น
ความโง่ของเรานันแหละไม่ต้องไปเห็นความโง่ของใครๆเพราะเรานันแหละโง่ดกั ดานเองไปยึดสมมุตไิ ปติด
สมมุติแล้ วก็เป็ นทุกข์เองร้ องห่มร้ องไห้ ดีใจเสียใจไปเองทังสิงเหล่านันไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าอะไรวิเศษ
นันแน่ะเราควรจะทําดีทกุ วันด้ วย
เรากินทุกวันเพราะสิงทีเรากินก็สมบูรณ์ด้วยบารมีข้าวเม็ดหนึงก็สมบูรณ์ด้วยบารมีเขาปลูกเขาสร้ างขึนมาด้
วยปั ญญาก็เป็ นปั ญญาบารมีเขาทํามาด้ วยความขยันก็เป็ นวิริยะบารมี
เขาทําขึนมาด้ วยความอดทนก็เป็ นขันติบารมี ทําด้ วยความจริ งใจก็เป็ นสัจจะบารมี
ทําขึนมาปรารถนาให้ สําเร็ จให้ เกิดมรรคเกิดผลคือให้ มีลกู มีผลแล้ วก็สมบูรณ์ด้วยบารมี
อธิษฐานปรารถนาให้ มนั เป็ นอย่างนันให้ เป็ นตามทีเราต้ องการลูกเล็กให้ เป็ นลูกใหญ่เนียใส่ป๋ ยเอานํ
ุ
าให้ มนั
กินมันก็ไปเพิมเข้ า
แล้ วเราก็จะได้ ตามทีเราปรารถนาเนียเมตตารักใคร่ทําทุกวันเหมือนกับเจ้ าสมบัติมาถามพระอาจารย์ผมจะ
ปลูกดอกไม้ ได้ ไหมครับ.ได้ ทําไมจะไม่ได้ เอ็งรู้วิธีปลูกหรื อเปล่าทํางัย?
เอ็งต้ องปลูกความรักลงไปด้ วยให้ นําให้ ป๋ ยเหมื
ุ อนเอ็งไปเช้ าไปเย็นไปสายเอ็งต้ องเอาปุ๋ยหรื อเอานําไปฝาก
มัน(หัวเราะ)เหมือนเอ็งถือขนมนมเนยหรื อของขวัญไปให้ คนรักนันน่ะเนียวิธีการเดียวกันถ้ าเอ็งจะปลูกอะไร
ทําอะไรเอ็งก็ต้องปลูกความรักลงไปแล้ วต้ องขยันไปดูแลด้ วยเอาใจใส่ด้วยเดียวเขางอนเขาไม่ออกดอกออก
ผลออกลูกให้ (หัวเราะ)อาตมาเนียเข้ าใจง่ายรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
เนียตอนนีมันมาแล้ วอาตมาก็เอามาเทศน์มาสอนให้ โยมว่าอาตมามีอบุ ายปั ญญามากมายก่ายกองต้ องว่า
อย่างนีรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วนันน่ะปลูกต้ นไม้ ก็เหมือนปลูกต้ นรักนันน่ะรักมันจริ งๆคือมีเมตตาจริ งๆแล้ วก็ต้องไปเ
อาใจใส่เอาปุ๋ยเอานําให้ มนั จริ งๆเหมือนเราไปหาหนุม่ หาสาวทุกวันเช้ าเย็นอะไรเนีย ไม่ไปมือเปล่า
เอาของขวัญไปให้ ทุกวัน
แล้ วความรักนันก็เจริ ญงอกงามเห็นมัยเดียวก็ให้ ดอกให้ ผลขึนมาเนียเป็ นธรรมชาติทงนั
ั นเลย
โยมเขาใจธรรมชาติเนียรู้แจ้ งแทงตลอดพระไตรปิ ฎกเจนจบพระรัตนตรัยเนียยิงใหญ่ร้ ูสรรพบารมีเนียไม่ใช่อ
าตมาพูดเล่นเนียอาตมาพูดเรื องนันเรื องนีเนียโยงไปโยงมาสรุปได้ หมดน่ะเข้ าตามพระพุทธโอวาททังนัน
ไม่ได้ นอกรี ดนอกรอยอะไร ไม่ให้ โยมเสียประโยชน์ในการฟั งโยมก็จะทึงว่าเป็ นไปได้ ยงั งัย
ทุกอย่างเป็ นธรรมะหมดวัน เดือน ปี วันเดือนปี ก็เป็ นสมมุติหมดเห็นมัย เพราะฉะนันเมือเรารู้ธรรมะแล้ ว
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พระองค์ก็ยงั สอนให้ เราละอีก
ให้ ว่างจากบุญจากบาปเนียทังดีทงชั
ั วหมดเลยให้ ว่างหมดเลยให้ ดบั ให้ หมดนันน่ะ หมายถึงดับรู้
ทีแรกเราไม่ร้ ูหมายถึงว่ารู้เป็ นวิชชาไม่ร้ ูเป็ นอวิชชา รู้ ก็ไปจากจิตไม่ร้ ูก็ไปจากจิต
เนียทีหลังเรารู้แล้ วเนียต้ องให้ ร้ ูนนดั
ั บไปด้ วยถ้ าเรายังไปยึดติดความรู้เราก็ยงั มีทกุ ข์อยู่
เหมือนพวกด๊ อกเตอร์ ปริ ญญาเอกอะไรพวกเนียมีทกุ ข์ทงนั
ั นน่ะเพราะมันยังไม่ยอมรับมันยังดับความรู้ไม่ได้
ทีอาตมาพูดไว้ เขียนไว้ ในหนังสือธรรมะน่ะรู้ว่าง
ว่างรู้เนียหมายถึงทีสุดรู้ว่างถ้ าเราไม่ทําให้ ร้ ูว่างเนียมันรู้สะเปะสะปะมันรู้ไปทัวหมด
ทีอาตมาบอกว่าเห็นก็สกั แต่วา่ เห็นรู้ก็สกั แต่ว่ารู้
อย่าเอาความรู้ ความเห็นเราไปใส่ในสิงทีเรารู้ใหม่ๆเรารู้แล้ วก็ว่างไปเลยไม่ต้องเอาความรู้ใหม่ๆไปปรุงแต่งไ
ม่ต้องไปวิตกวิจารเนียแหละสุดยอด
อาตมาเนียรู้ถึงสุดยอดคือรู้ว่างรู้ดบั คือว่างจากรู้เลยแล้ วเราก็ให้ ว่างจากรู้ไปอีกนันน่ะตอนทีจะให้ ว่างจากรู้
ก็คือเราจะนิพพานแล้ วตอนนีก็ร้ ูไปก่อน(หัวเราะ)ใช้ ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ไปก่อน
ทีหลังมันจะตายแล้ วเรารู้ว่าความตายใกล้ เข้ ามาแล้ วเราก็จะต้ องว่างจากรู้ไอ้ สิงทีรู้มาทังหมดเนียสัมมาทิฏ
ฐิ เห็นชอบก็เลิกแล้ วไม่มีความเห็นแล้ วไอ้ ทีชอบๆก็ว่างหมด
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบก็ว่างแล้ วไม่มีการดําริ แล้ วเราจะเข้ านิพพานแล้ ว
สัมมาวาจาพูดจาชอบก็ต้องว่างหมดไม่มีการพูดแล้ วต้ องว่างอีก
สัมมากัมมันโตการงานชอบก็ต้องว่างอีกไม่มีการงานแล้ วเราจะตายแล้ วจะไปนิพพานแล้ วจะไปทําอะไรอีก
สัมมาอาชีโวไม่ต้องระลึกถึงอาชีพแล้ วไม่มีอาชีพทีจะให้ ทําอีกแล้ วก็ต้องว่าง
สัมมาวายาโมความพยายามชอบก็ต้องว่างอีกแต่เราต้ องเพียรว่างตังแต่เดียวนีให้ ร้ ูจกั ว่าความว่างสูงสุดนัน
แหละเป็ นนิพพานถ้ าเราจะทําก็ต้องทําตังแต่เดียวนีถ้ ามันใกล้ จะตายแล้ วทําไม่ได้ แล้ วต้ องว่างจากความว่า
ง
สัมมาสติระลึกชอบระลึกถึงพ่อแม่พีน้ องทรัพย์สินสมบัติลกู เมียนันเป็ นหน้ าทีเราก็ต้องระลึกเราก็ต้องถ้ าเวล
ามันจะตายแล้ วเราจะไปนิพพานแล้ วก็ไม่มีการระลึกแล้ วต้ องว่างจากการระลึกว่างจากสติการระลึกชอบ
สัมมาสมาธิการตังใจมันเคยตังมันใจมันกับลูกเมียครอบครัวสามีภรรยาหรื อรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เราจะตายแล้ วเราก็ต้องว่างให้ ว่างให้ ดบั แล้ วไม่มีความคิดถึงไม่มีความตังใจทีจะไหนอีกแล้ วต้ อ
งตังใจมันกับพระนิพพานอย่างเดียว เนียให้ โยมรู้ไว้ ถึงทีสุดแล้ วมันต้ องเป็ นแบบนี
ถ้ าเราไม่ร้ ูจิรงไม่เห็นแจ้ งไม่เข้ าใจเนียเสียเวลาเปล่าเสียเงินเสียทองเสียเวลา
ไปทัวโลกเสียเงินเสียทองก็ไม่ได้ ไปรู้เรื องอะไรไม่ได้ หลักเกณฑ์อะไร
ทําจิตทําใจอะไรก็ไม่ได้ ไม่มีแบบไม่มีแผนเพราะอะไร?เพราะโยมตามใจตัวเอง
นึกอยากจะไปก็ไป(หัวเราะ)นึกจะมาก็มา เนียตามใจตัวเองด้ วย
อย่างบังคับคนอืนว่าไปน่ะแกไปน่ะไม่ไปเดียวฉันโกรธน่ะ(หัวเราะ)เยอะแยะเลยเนียเพราะฉะนันไม่ไปเบียด
เบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อนแค่เนียกินขาดแล้ วต้ องว่าอย่างนี
พระพุทธเจ้ าของเราเป็ นสัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างเนีย
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อาตมาเอาสิงละอันพันละน้ อยเขาเรี ยกรู้ แจ้ งแทงตลอดมาแทงตลอดเป็ นอันเดียวกันให้ เป็ นธรรมะ
หมดเลย ให้ เป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้ ใครเชือใครปฏิบตั ิตามนีก็พ้นทุกข์แน่นอนไม่ผิดหวัง
เพราะฉะนันเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็ไม่เสียเวลาเปล่าแล้ วทีเรามาเนีย
มาได้ ยินได้ ฟังเขาเรี ยกว่ามาเห็นอาตมาก็เป็ นทัศนะอันเยียมเห็นอันเยียมได้ ยินได้ ฟังก็อ้อ!
ได้ เห็นอันเยียมได้ ฟังอันเยียมทังนันเพราะรู้แล้ วเข้ าใจแล้ ว เจอหน้ าอาตมาก็เออ!
ท่านมีแต่สอนเทศน์สอนธรรมให้ เราให้ พ้นทุกข์เราได้ ยินได้ ฟังแล้ วเกิดปั ญญามีความเฉลียวฉลาดขึนมาอีกเ
ยอะแยะเนียแค่เนียอ้ าว!
มีอะไรถามเปิ ดให้ ถามได้ (หัวเราะ)มีอะไรอาตมาบอกมีร้อยข้ อพันข้ อเดียววินิจฉัยรวดเร็ วถ้ าโยมสงสัยการป
ระพฤติปฏิบตั ิสงสัยธรรมะของพระพุทธเจ้ าข้ อใดเอาเลย.....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันศุกร์ ที ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๒.๓๑ น.

