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เรื�องฉลาดอยา่งซื�ออย่างตรง 
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ต้องอยา่งซื�ออย่างตรงถ้าเราไม่มีศรัทธาประสาทะในพระธรรมวินยันี �ยงัเป็นผู้ลวงโลกอยู่อย่าไปหวั

งมรรคผลนิพพานเลยทําผิดไปแล้วทําชั�วไปแล้วศีลขาดไปแล้วก็ไม่สามารถที�จะกลบัมาดีได้หรอกเพราะฉะ

นั �นให้จําเอาไว้ทกุคนให้รักษาศีลปฏิบตัิธรรมอย่างซื�ออย่างตรง 

ถ้าใครไม่ซื�อไมต่รงพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าท้าวพระยายมราชท่านรู้อยูเ่พราะฉะนั �นเราต้อ

งอย่างซื�ออยา่งตรงฉลาดอย่างซื�ออย่างตรงไมเ่ห็นแกล่าภสกัการะ เกียรตยิศชื�อเสียงใดๆทั �งสิ �น 

ฉะนั �นให้รู้เอาไว้ว่าพระอาจารย์สอนให้ฉลาดอยา่งซื�ออย่างตรง 

ผู้ใดไม่ฉลาดอย่างซื�ออย่างตรงยงัเอารัดเอาเปรียบยงัหาเรื�องหาราวอยูม่รรคผลก็ไมเ่กิดขึ �นหรอกเพราะฟุ้ งซ่

านไม่มีทางแก้ตวัได้แล้วพระพทุธเจ้าว่าเหมือนตาลยอดด้วนบ้าง 

ที�รากแก้วขาดแล้วเนี�ยก็เติบโตไม่ได้หรือตาลยอดด้วนไมม่ีทางงองอีกตอ่ไปเนี�ยพวกเนี�ยพวกศีลขาดเนี�ยเดี�

ยวนี �เต็มแผ่นดินเลยพวกตุ๊ดพวกแตว๋พวกโกหกหลอกลวงชาวบ้านนี�เต็มแผ่นดนิ 

เดี�ยวนี �ไมว่่าภาคเหนือภาคใต้ตะวนัออกอีสานกะเหรี�ยงกะหร่างอะไรเนี�ยเต็มไปหมด 

หลอกลวงชาวบ้านทั �งนั �นแหละให้เคารพกราบไหว้นบัถือพยายามเอาคําสอนพระอาจารย์ไปเทศน์ไปสอนแ

ตว่่าตวัเองไม่ได้เข้าถึงเลยต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นอาตมาเนี�ยไม่ต้องการให้ใครมายุง่กบัอาตมาหรอกแล้วก็ไมใ่ห้ใครไปชกัชวนมาด้วยเพราะถึงยั

งงยัมนัก็ไมเ่กิดมรรคเกิดผลเพราะอะไร?เพราะจิตไมซ่ื�อตรงเป็นสมณะผู้สงบแตม่นัไม่สงบมีแตปั่ญหาสร้าง

ปัญหาให้แก่ตนเองสร้างปัญหาให้แก่คนทั�วไปเนี�ยไปอยูที่�ไหนก็ไมส่งบเหมือนหมาขี �เรื �อนน่ะมนัคนัอยูที่�ตวัแ

ตย่งัไม่รู้ตวัเลยก็นกึวา่ไปอยู่ที�ไหนก็ไม่ดีมนัคนัเพราะมนัเกิดโรคในตวัของมนัเอง 

เพราะฉะนั �นเราก็ไมต้่องการที�จะเอาพระอย่างนั �นคนอย่างนั �นเข้ามาในเขตของพทุธาวาทหรือในวดัที�มุง่คว

ามบริสทุธิ�ปฏิบตัิเพื�อมรรคผลนิพพานไมต้่องการผู้ ที�ไมม่ีความจริงใจไม่มีสจัจะเดี�ยวก็มามีแตปั่ญหามาสร้า

งปัญหาไมจ่บ เพราะฉะนั �นอาตมานี�โดนมาหลายครั �งแล้วโดนลบหลูด่หูมิ�นมาหลายครั �งแล้ว 

เพราะฉะนั �นอาตมารู้อยู ่

เพราะฉะนั �นใครอย่ามาคดิที�จะมากลํ�ากลายอาตมาเลยเดี�ยวจะโดนลงโทษต้องเอาท่านท้าวพระยายมราช

มาไล่ละก้อได้เรื�องแน่ พระอาจารย์เคยเอาทา่นท้าวพระยายมราชขึ �นมาอบรมหลายครั �งแล้วพวกนี � 

แตม่นัไมเ่ชื�อหรอกเดี�ยวก็ไปสร้างกรรมทําชั�วนึกว่ากเูก่งกแูน่เพราะฉะนั �นอย่าไปเชื�อคารมคมคายยุคนี �สมยั

นี � แตง่ตวัเป็นภิกษุอบุาสิกาลวงโลกนี�เต็มเพียบอยา่ไปเชื�อ 

ถ้าทําจิตว่างไมไ่ด้นี�ไปอยูที่�ไหนก็ไม่วา่งเพราะได้สร้างกรรมทําชั�วไว้แล้วเพราะฉะนั �นให้รู้เอาไว้อยา่ไปเชื�อใค

รง่ายๆไม่วา่พระเณรเถรชีฆราวาสแล้วมนัเลน่ไสยศาสตร์กนัทั �งนั �นแหละไอ้พวกอปัปรีย์จญัไรพวกเนี�ย 
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ถ้าไปเลน่ไสยศาสตร์ปลกุเสกเลขยนัต์อะไรเนี�ยจิตไมส่งบหรอก 

พระพทุธเจ้าก็บอกแล้วอํานาจหมอยาพระปริตรอํานาจเมตตาคุ้มไมไ่ด้ถ้ามีบพุกรรม 

เมื�อมนัทํากรรมไว้แล้วจะไปช่วยอะไรได้เนี�ยเพราะฉะนั �นอยา่ไปเสียเวลากบัสิ�งเหลา่นี �หรือคนเหลา่นี � 

ที�พระอาจารย์บอกก็คือบอกอย่างซื�ออย่างตรงแนะนําตกัเตือนพรํ�าสอนมานานแล้ว ไมใ่ชพ่ึ�งสอน หนงัสือ 

เทป ซีดีอะไรให้ไปหมด แตย่งัไม่กลบัความรู้สึกนึกคดิที�ดีงามเลยต้องว่าอย่างนี � 

แล้วก็มาอ้างวา่เป็นลกูศิษย์พระอาจารย์บ้างอะไรต่อมิอะไรบ้างอย่าไปเชื�อนะ 

ถ้าใครจิตว่างไม่ได้ยงัไปยึดติดเรื�องฌานเรื�องญาณอะไรพวกเนี�ยฉิบหายแล้วทั �งนั �น 

พระพทุธเจ้าเป็นพระโพธิสตัว์เก่งกล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นโยคีเนี�ยพระองค์ยงัไมไ่ด้โสดาบนัเ

ลย 

ถ้าใครยงัไปมวัหมกมุ่นครุ่นคิดเรื�องฌานเรื�องญาณคิดว่าข้าเก่งข้าแน่ไอ้พวกเนี�ยเข้ารกเข้าพงไปแล้วขนาด

พระพทุธเจ้าไปเรียนได้สมาบตั๘ิ พระองค์ยงัทิ �งเลยเห็นว่าไมใ่ชท่างตรัสรู้ 

แตพ่วกโง่เง่าทั �งหลายถกูชกัจงูไปในทางที�ผิด เดี�ยวนิมิตอย่างนั �นบ้างอย่างโน้นอยา่งนี �บ้างอย่าไปเชื�อ 

ความฝันไม่เป็นจริง 

บางคนก็บอกนั�งทีไรก็เห็นนรกสวรรค์ที�นั �นนั�นน่ะเป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์อยูใ่นจิตทั �งนั �นแหละให้โยม

รู้ไว้อย่าไปเชื�อให้ว่างให้ได้ถ้าตราบใดที�ยงัฝันโน้นฝันนี�เนี�ยไอ้นี�โดนหลอก 

โดนความฝันหลอกฝันทั �งตื�นๆด้วยคิดเอาเองรู้สกึว่าอย่างนั �นรู้สกึว่าอย่างนี �ต้องว่างหมดไมใ่ห้เกิดความรู้สึก

เพราะฉะนั �นทกุคนนั�นแน่ะต้องทําจิตว่างให้ได้อย่าไปเชื�อเพราะทําไมถึงไมเ่ชื�อเพราะกิเลสตณัหาสมุหวัสมุใ

จอยูเ่ป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เนี�ยเยอะแยะทั�วเตม็ไปหมดพระอาจารย์เนี�ยเบื�อหน่ายไม่อยากให้ใครเข้

าใกล้ไม่อยากให้ใครมายุง่กบัอาตมาหรอก 

อาตมาบวชเพื�อความพ้นทกุข์แล้วก็ไม่อยากไปยุง่กบัใครทั �งหมดไม่วา่พระเณรเถรชีฆราวาสมนัหาเรื�องหาร

าวกนัมาตลอดต้องว่าอยา่งนี �เพราะฉะนั �นไม่เอาเลิก เลิกคบค้าสมาคมกนัอย่าให้มาใกล้ 

อาตมาก็สอนแล้วว่าเรื�องของเขาเราไมยุ่ง่เรื�องของเราจะได้จบได้สิ �นไปยุง่กับเขาทกุเรื�องก็ทกุข์กบัเขาทกุเรื�อ

งสร้างปัญหาก่อปัญหาเดี�ยวก็มีนั�นมีนี�มาอะไรตอ่อะไรมาขอนั�นขอนี�วุน่วายไปหมดเนี�ยจําไว้ให้ดพีระสมณ

ะแปลว่าผู้สงบ 

ภิกษุผู้ขอคือขอเป็นเอกเทศต้องขออยูป่่าอยู่เขาโน้นไม่ใช่ขอมาอยู่ในบ้านในเมืองโน้นไมใ่ชม่าขอสตุ้งสตาง

ค์ศรัทธาญาติโยมไม่ถกูต้องเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเนี�ยยิ�งเป็นพระจะต้องระมดัระวงัมากกว่าใครๆเขาเพราะ

ประกาศตวัเป็นสาวกพระพทุธเจ้าโกนผมห่มเหลืองเนี�ยเดี�ยวนี �เต็มไปหมดไมว่่าอปัุชฌาย์อาจารย์ศีลขาดกิ

นเหล้ากินข้าวเย็นกนัเพียบยงัไม่ชนะใจตวัเองเลยยงัหิวเป็นเปรตยงัไม่ตายต้องว่าอย่างนี �เพราะฉะนั �นเต็มแ

ผ่นดินไมว่่าภาคเหนือภาคอีสานตะวนัออกตะวนัตกเนี�ยเดี�ยวเนี�ยลามปามไปทั�วเดี�ยวเนี�ยถึงภาคกลางกรุงเ

ทพอะไรเนี�ยศีลขาดแล้วยงัไมย่อมสึกกนัเลยเยอะพวกทํามาหาแดกเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวก็มากไม่มีความ

จริงใจกบัพระพทุธเจ้ามนัคิดว่าเป็นศีลของมนัน่ะหารู้ไม่ว่าศีลของพระพทุธเจ้าของพระอรหนัต์เจ้าเนี�ยขาด

แล้วก็ยากนกัถือว่าปรามาส 

ถ้าเป็นศีลของตวัเองมนัจะขาดกี�พนัครั �งพนัหนก็ไมม่ีโทษอะไรแตเ่มื�อเอาศีลของพระพทุธเจ้ามาทําร้ายทําอั
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นตรายเนี�ยมาอ้างนั�นอ้างนี�ว่าเป็นผู้มีศีลมีศกัดิ�มียศมีตําแหน่งมีนั�นมีนี�แตไ่ม่ได้ปฏิบตัิตามพระธรร

มวินยัพวกเนี�ยนรกรออยู่แล้วพวกนี �เพราะฉะนั �นโยมอย่าไปให้การสนบัสนนุมนัแล้วก็ให้ห่างไกลด้วยพระพว

กเนี�ยอาตมามาสอนอยู่เป็นประจําละความรู้สกึนึกคิดอะไรตา่งๆน่าสลดใจที�มีพระพวกเนี�ยเต็มแผ่นดนิเป็น

พระเสื �อแดงบ้างมาเที�ยวตรวจสอบที�นั�นที�นี�มาเป็นสายสืบใครไมเ่ป็นพรรคไมเ่ป็นพวกอะไรเนี�ยหาเรื�องกลั�น

แกล้งรังแกทกุเรื�องต้องว่าอย่างนี �เพราะอยา่ให้มาเลยอยา่ให้เข้าใกล้เลยอย่าให้มนัมารู้เรื�องรู้ราวเลยตวัใคร

ตวัมนัปัจจตัตงัรู้ได้ที�ตวัเราเองไมไ่ด้ให้ใครมารู้เรื�องไม่ต้องไปถามใครด้วยเดี�ยวเนี�ยเต็มแผ่นดินแล้วทําให้ปร

ะเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเนี�ยพวกนี �ทั �งนั �น 

เพราะฉะนั �นเราอย่าไปเข้าใกล้รู้แล้วเห็นปฏิปทาไม่ถกูต้องตามธรรมนองคลองธรรมของพระพทุธเจ้าพระอร

หนัต์เจ้าที�นํามาประพฤติปฏิบตัิพวกหน้าไหว้หลงัหลอกตอ่หน้าทําตวัเป็นพระอรหนัต์ลบัหลงันี�อย่างกบัลิงกั

บค้างเพราะฉะนั �นอยา่เชื�อพระอาจารย์สอนให้เชื�อเหตผุลอย่าเชื�อเหตกุารณ์ เหตกุารณ์มนัสร้างภาพได้ 

เพราะฉะนั �นอย่าไปเชื�ออะไรง่ายๆ 

โดนหลอกโกหกเพราะฉะนั �นเมื�อคราวเป็นฆราวาสก็ใช้เล่ห์เหลี�ยมคดโกงมาประพฤติปฏิบตัิก็โดนนิมิตหลอ

ก จําไว้ให้ดีเนี�ยคําเนี�ยอาตมาพดูมานานแล้วต้องฉลาดอย่างซื�ออยา่งตรงถึงเอาเปรียบเขาได้ก็ไม่ควรทํา 

ทําแล้วมีโทษไม่มีทางได้มรรคได้ผลแล้วก็ได้เชื�ออยา่งผิดๆ 

แล้วก็ไมส่ามารถแล้วตวัเองก็นึกว่าข้าเก่งข้าแน่ไปแนะนําสั�งสอนลกูศิษย์คนนั �นไปก่อม๊อบแข็งกระด้างไม่ให้

เชื�อพระที�ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบเนี�ยเยอะมาก 

อย่าไปเสียเวลากับพระพวกนี �ชีเหล่านี �หลอกลวงเขาทั �งนั �นเนี�ยให้จําเอาไว้ให้ดีอย่างพระอาจารย์นี�เคยไลไ่ป

แล้วชาวบ้านนี�มากันเต็มเนี�ยพระอาจารย์บอกอย่าเปิดเพลงมนัก็เปิดพระอาจารย์ไลไ่ปเลยนี�เขตพทุธศาสน

านี�พวกนี �อปัปรีย์จญัไรอยากจะมาฟังเทศน์แตม่าก่อกวนทําให้เกิดเสียงดงัไม่ให้เทศน์อีกพระอาจารย์ไล่กลั

บเลยไมเ่ทศน์ด้วยให้โยมรู้ไว้เถอะอาตมาเนี�ยโดนหลายอย่างหลายด้าน 

ไอ้พวกมากลั�นแกล้งทดสอบมานั�นมานี�อะไรตอ่มิอะไรเนี�ยโดนมาประจําตอนนี �อาตมาไม่เกรงใจหรอกไมใ่ห้

เข้ามายุ่งกบัอาตมาหรอกพวกเหล่านี � 

เพราะฉะนั �นเราอยู่กนัน้อยคนก็มีความสขุทําจิตให้ว่างมุ่งพระนิพพานไอ้พวกที�ไม่วา่งให้มนัไปไกลๆอย่าให้

มนัใกล้เพราะฉะนั �นน่ะรีบไปซะไกลๆเถอะอย่าได้มาอยูเ่ดี�ยวตกนรกนานพระอาจารย์นี�รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่

ไม่รู้ รู้แล้วไปยึดติดด้วยไอ้พวกนี �มาแล้วก็เหมือนมารับโทษด้วยศีลขาดแล้วก็ไม่ยอมสึกไอ้อปัปรีย์จญัไร 

เนี�ยต้องว่าพวกเนี�ยมนัคนหน้าด้านหน้าทน ทมุมงักผุู้ เก้อยาก 

ต้องว่าอย่างนี �ไมม่ีหิริไม่มีโอตตปัปะความเกรงกลวัตอ่บาปเมื�อไม่มีหิริไมม่ีโอตตปัปะแม้แตค่วามเป็นพรหม

เป็นเทพก็เป็นไมไ่ด้ 

พระพทุธเจ้าว่าหิริโอตตปัปะเป็นธรรมของเทวดาแตพ่วกเนี�ยไม่มีหิริโอตตปัปะเนี�ยเพราะฉะนั �นจะเข้าเป็นพ

รหมเป็นเทพเขาก็ไม่ได้เพราะไมม่ีหิริความละอายไมม่ีโอตตปัปะความเกรงกลวัต่อบาปเพราะฉะนั �นเมื�อเรา

รู้แล้วก็อย่าไปสนใจมุ่งหน้าประพฤติปฏิบตัิไปอยา่งซื�ออย่างตรงเฉพาะตวัเราเองนั�นแหละอาศยักิเลสละกิเ

ลส 

อาศยัความโกรธละความโกรธถึงคนชั�วคนเลวมนัไม่ดีสร้างปัญหากนัอยา่ไปเข้าใกล้พระอาจารย์ไมส่นใจบ
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อกให้ไปเถอะอยา่มาใกล้พระอาจารย์เลยคนแบบนี �มีแต่ทางลงนรกอย่างเดียวเพราะเดี�ยวพระอา

จารย์ก็ให้ผู้บอกพวกเนี�ยมาก่อกวนความสงบเนี�ยเหมือนกับพระพทุธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่ในศีล

๒๒๗เนี�ย 

ภิกษุผู้ก่อกวนแกล้งก่อกวนความสงบเนี�ยพวกเนี�ยไปที�ไหนก็ก่อกวนที�นั�นนึกวา่ตวัเองเก่งตวัเองแน่เป็นคนข

องเจ้าคณะบ้างเป็นคนของนั�นของนี�บ้างไปไกลๆเลยพระอาจารย์ไม่สนใจหรอกกลั�นแกล้งกนัมาตลอดก็ตั �ง

ยี�สิบกว่าปีมาแล้วเนี�ยมนัก็มาหาเรื�องหาราวเนี�ยไอ้พวกสร้างกรรมทําชั�วเอาเลือดไปราดที�นั�นที�นี�แล้วก็ไปสร้

างกรรมทําเวรแล้วก็มาขอให้ชว่ยนั�นช่วยนี� 

พระพทุธเจ้าตรัสไว้ชดัเจนอํานาจหมอยาพระปริตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้หรอกเมื�อทําชั�วสร้างกรรมทําผิดแ

ล้วต้องรับโทษแน่นอนตอ่ให้มีฤทธิ�อยูเ่หาะไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานตด์ําดินไปอยูใ่ต้บาดาลก็ไมพ้่นอํานาจห

มอยาพระปริตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้หรอกสร้างกรรมทําชั�วมามากมายแล้วจะมาให้ช่วยนั�นช่วยนี�เพราะฉ

ะนั �นจําไว้ให้ดีเนี�ยที�พระอาจารย์เลิกสวดมนต์มาตั �งนานแล้วเพราะอะไร? 

เพราะรู้แล้วว่าไมม่ีพ้นกบัคนชั�วเดี�ยวก็ให้มาทํานั�นทํานี�เพราะอะไร?เพราะรากมนัขาดแล้วต้องว่าอยา่งนี �อย่

าไปใส่ใจ 

พวกอปัปรีย์จญัไรทั �งหลายเนี�ยหมดเต็มแผ่นดินแล้วจะไปช่วยได้ยงังยัเนี�ยตวัเราเองยงัหนกัหนาสาโหดยงัเ

อาตวัเองไม่รอดมีชีวิตรอดไปวนัๆหนึ�งก็พอแล้วตายก็ทิ �งไปเสียดายอะไรกับชีวิตไปต้องการอะไรจากใครเนี�

ยของสิ�งที�เราได้มาเนี�ยเป็นของสิ�งที�เอามาเคารพกราบไหว้บชูาที�พระพทุธเจ้าแสดงไว้ว่าปัจจยั๔พระองค์อ

นญุาติตอ่ภิกษุผู้มีศีลพระองค์ไมอ่นญุาตแิก่ผู้ทศุีล 

พระองค์ยงับอกว่าบริโภคเหล็กแดงยงัดีกวา่เหล็กแดงบริโภคเข้าไปแล้วหรือกินเข้าไปแล้วมนัลวกไส้ลวกพงุ

เนี�ยตายแล้วไมต่กนรกแตถ้่าใครได้บริโภคปัจจยั๔ที�เขาเคารพด้วยใจศรัทธาเลื�อมใสเนี�ยเหมือนกับไปแย่งข

องภิกษุผู้ รักษาศีลหรือรักษาพระธรรมวินยัเหมือนกบัพวกขโมยทั �งนั �นแน่ะภิกษุโจรทั �งนั �นน่ะไอ้พวกเนี�ยเต็ม

แผ่นดินเดี�ยวเนี�ยแล้วก็ไมม่ีใจซื�อสตัย์ซื�อตรงตอ่พระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าเสียเวลาแก้ไขไม่ไ

ด้แล้วพวกเน่าในต้องว่าอย่างนี �เน่าในเปียกแฉะพระพทุธเจ้าว่าไว้สอนไว้พวกเน่าในเปียกแฉะ 

คําว่าเนา่ในหมายถึงวา่คนที�นอนเป็นโรคมะเร็งภายในเนี�ยเน่าในแล้วเน่าเหม็นไปทั �งตวัแล้วยงัไมรู้่ตวัอีก 

เปียกแฉะก็เหมือนกับที�เป็นโรคนอนแชม่ตูรคตูขี �เยี�ยวอยู่นั�นแหละเพราะฉะนั �นให้พวกเราจําไว้เถอะพวกที�ไ

มด่ีทั �งหลายๆอย่าไปเข้าใกล้จะพลอยเลอะเปรอะเปื�อนเปียกสิ�งโสโครกปฏิกลูเนี�ยพวกเนี�ยทั �งนั �นแหละอย่าไ

ปเข้าใกล้ เข้าใกล้แล้วมีปัญหาทําให้ตวัเองสกปรกจิตใจสกปรก รับทกุข์รับโทษไปด้วยต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นพระองค์จงึห้ามคบคนพาลก็เหมือนกนัแนะ่คนพาลอะไรถ้าเราไม่รู้จกัก็ดสูงัเกตดุมูีแตท่กุข์เดือ

ดร้อนสร้างกรรมทําชั�วให้แก่ตวัเองที�อาตมาบอกแล้วงยั 

วานนี �ก็เทศน์สอนไม่ให้ตามใจตวัเองไม่ให้ไปบงัคบัใจคนอื�นเนี�ยพวกเนี�ยมนัชอบให้คนอื�นมาบงัคบัใจแล้วต

ามใจทั �งที�ตวัเองไมไ่ด้มีคณุค่าอะไรเลย จะให้คนนั �นคนนี �มาตามอกตามใจให้มาช่วยเหลือนั�นชว่ยเหลือนี� 

หมดโอกาสแล้วโดนเชือดทิ �งไปนานแล้ว เพราะฉะนั �นน่ะทกุคนต้องสําเหนียกเอาไว้ให้ด ี

เดี�ยวเนี�ยมีกาลกิณีเกิดขึ �นในพระพทุธศาสนาเพียบ 

อกตญั�ตู่อประเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์ทําให้ท่านเดือดร้อนกนัทั �งนั �นเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยนํ �าท่
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วมเต็มเพียบเลยเนี�ยกรรมเวรวิบากกรรมเวรเดือดร้อนกนัไปทั�วแผ่นดนิต้องว่าอย่างนี � 

ภาคเหนือภาคใต้อีสานตอนนี �กําลงัจะลงไปใต้อีกเนี�ย ฝนมนักําลงัจะเทอีก 

เดี�ยวก็วิบากวิบตัิฉิบหายกนัมากมายก่ายกองกนั ไมรั่กษาศีลรักษาธรรมไว้เดี�ยวตายก็ตกนรกหมดพวกเนี�ย 

ทําจิตให้ว่างไมไ่ด้ก็ทําตวัพ้นทกุข์ไม่ได้ เพราะฉะนั �นอยา่ไปใส่ใจคนชั�วคนเลว พระพทุธเจ้าตรัสไว้ชดั 

โบราณเค้าก็ตั �งเอาไว้ด้วย ห้ามคบคนพาลสมานเป็นมิตรคนชั�วคนเลวเนี�ยหาเรื�องหาราว 

แล้วก็โจทย์ท้วงกนัจะจะหาเรื�องเนี�ย ที�พระอาจารย์กล่าวเขียนอะไรนึกวา่เป็นไปไมไ่ด้อะไร โกหก 

แตอ่าตมานี�รู้อยูไ่ม่ใช่ไม่รู้อยู ่เราทํากตญั�บูชูาถวายพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้า 

อย่างซื�ออย่างตรงไอ้พวกนี �ยงัมาหาเรื�องถึงในวดัเลยในกุฏิพระอาจารย์ต้องว่าอยา่งนี �เนี�ยอปัปรีย์จญัไรเนี�ย

ตามเขามาด้วยตามมาหาเรื�อง 

ไม่ใช่ตามมาเพื�อจะเอาศีลเอาธรรมเอามรรคเอาผลไอ้พวกเนี�ยอปัปรีย์จญัไรทั �งนั �นน่ะ 

แล้วก็หายหวัไปด้วยความที�พระอาจารย์สั�งไมใ่ห้มาเข้าใกล้ไม่ให้ไปรับเอามานะ่ไมใ่ห้ใครชวนเอามาด้วยเนี�

ยยงัไมส่ําเหนียกตวัเองเนี�ยพระอาจารย์เนี�ยหมดสิทธิ�แล้วพระอาจารย์เชือดทิ �งไปแล้ว 

จะมาเอาวิธีการขออโหสิใหญ่มาใช้ก็พระอาจารย์ก็ระงบัไปแล้วไม่มีใครไปใช้ได้หรอก 

พระพทุธเจ้าห้ามแล้วบอกมารมิจฉาทิฏฐิมาอาศยัขออโหสิแล้วก็ไปก่อกรรมทําชั�วแล้วก็ให้แล้วให้อีกเพราะ

ฉะนั �นไมม่ีผลแล้ว พระอาจารย์วางเฉยหมดพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าวางเฉยหมด 

พรหมเทพเทวาสมัมาทิฏฐิก็วางเฉยหมด 

มีแตไ่อ้อปัปรีย์จญัไรเทวบตุรเทพธิดาที�ไปกินสินบนไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิเนี�ย 

เพราะฉะนั �นอย่าไปใส่ใจมนัเลยไอ้พวกที�ให้นั�นให้นี�อะไรตอ่มิอะไร 

อย่าไปอยากได้สินบนเขาน่ะมทุิตาโมทนาบาปทั �งนั �นนะ่ 

เอามากินนะ่เป็นของมีพิษทั �งนั �นเลยเขาเรียกนิสสคัคีย์เต็มตวัเลย 

พระพทุธเจ้าเอาเงินเอาทองไปซื �อข้าวซื �อของมากินแม้กระทั�งไปซื �อสีย้อมจีวรจีวรก็ยงัเป็นนิสสคัคีย์เนี�ยอปัป

รีย์จญัไรเต็มหวัเตม็กระบาลเต็มตวัเลยเนี�ยแก้ไมร่อดหรอกเพราะอะไร?เพราะมีแตทํ่าผิดกนัตลอด 

แล้วไปสวดปาฏิโมกข์ไปทําอะไรแล้วมนัก็ยงัไมบ่ริสทุธิ�อยู่อย่างนั �นแน่ะ 

เหมือนกบัคนเป็นโรคร้ายที�รักษาไม่หายเพราะฉะนั �นเราก็อย่าไปเข้าใกล้เดี�ยวความชั�วร้ายจะติดเรา 

พวกเนี�ยมนัปลอมมา ตอ่หน้าแหม! 

ก็ทําอย่างกบัเป็นพระอรหนัต์แตล่บัหลงัเป็นพวกอปัปรีย์จญัไรกล่าวร้ายให้โทษ 

ไม่มีที�พึ�งแล้วเนี�ยทั �งโลกเนี�ยไม่มีที�พึ�งแล้วเนี�ยพวกอปัปรีย์จญัไรสร้างกรรมทําชั�วนึกวา่ตวัเองเก่งตวัเองแน่มีเ

วทย์มนต์คาถาอาถรรพ์ทําคณุไสยใส่แล้วทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแตก็่ทําไมไ่ด้เพราะตวัไมบ่ริสทุธิ�แล้วจะ

ไปทําผู้บริสทุธิ�มนัก็มีแต่โทษเดี�ยวก็กลบัเข้าเดี�ยวได้ตาบอดตาเหลือกตาเหล่เป็นใบ้หรือพิกลพิการ 

พระอาจารย์ไมฟั่งเสียงไอ้พวกอปัปรีย์จญัไรเหลา่นี � ให้พรหมเทพเทวาเทวธิตาอย่าไปเข้าใกล้ไลไ่ปให้หมด 

อย่ามาเข้าวดัอาตมาๆไม่อนญุาติเพราะวดัของอาตมาถวายเป็นของพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เ

จ้าเป็นเขตรพระพทุธอาณาพระอริยธรรมอาณาพระอริยสงัฆอาณา 

เป็นพระพทุธอาณาเขตรพระอริยธรรมอาณาเขตรพระอริยสงัฆอาณาเขตรไมส่มควรที�คนชั�วคนเลวหรือพว
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กมารมิจฉาทิฏฐิจะมาอาศยัอยู ่

เพราะฉะนั �นไมใ่ห้มาอยูเ่ดี�ยวใครมนัดื �อก็ให้มนัมีอนัเป็นไปให้หมดเดี�ยวมนัก็ได้รับทกุข์รับโทษ 

เพราะฉะนั �นไปอยูเ่ป็นหมาหวัเน่าไปอยูที่�ไหนก็อยูไ่มไ่ด้เพราะตวัเองทําอวดทําเก่งทําแนไ่ปลบหลู่ดหูมิ�นเขา

ไว้ที�นั�นที�นี�อะไรเนี�ยแล้วตวัเองก็ไม่มี 

พระอาจารย์เนี�ยเบื�อหนา่ยเพราะพระอาจารย์เนี�ยทั �งที�พระอาจารย์ประพฤติดีปฏิบตัิชอบมาแตไ่ปที�ไหนก็โด

นเขาข่มเหงรังแกที�นั�นไมไ่ด้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยตุิธรรมไอ้พวกอปัปรีย์จญัไรเหล่านี �เนี�ย 

เรารู้ตวัเราเองวา่เออ! เราเนี�ยไม่สมควรเมื�อเขาไมย่อมรับเราก็อย่าไปยุง่กับเขาก็หมดเรื�องแคน่ั �น 

หน้าอบัอายขายหน้าด้วย ไอ้พวกนี �ไม่กล้ามองหน้าพระอาจารย์ สว่นมากพระอาจารย์ไปที�ไหนก็รู้เลย 

ไอ้คนทําผิดไม่กล้าเพราะมนัชั�ว เพราะฉะนั �นคนชั�วคนเลวมนัจะมาคบคนด ี

คนดีทําความดีได้ง่ายคนชั�วทําความดีได้ยากพระพทุธเจ้าตรัสไว้อย่างนั �น 

เหมือนพระเทวทตัเนี�ยตกนรกหมกไหม้แทบทกุภพทกุชาตถิกูแผ่นดนิสูบก็หลายครั �งก็เอาดีไม่ได้ 

ท้ายสดุพอถกูแผ่นดินสูบแล้วถึงคางก็ไม่รู้ทํายงังยัก็บอกเอาคางถวายพระพทุธเจ้าเนี�ยพวกเนี�ยมนัต้องได้รั

บเตือนหนกัๆต้องถกูแผ่นดินสบู 

เดี�ยวนี �ไมย่ากนะ่ไปอยูที่�ไหนเดี�ยวภูเขาก็ละลายหลบลี �หนีหน้าเดี�ยวก็โดนกลบจนได้พระอาจารย์ว่า 

นํ �าท่วมบ้างลมไต้ฝุ่ นพดับ้างไฟไหม้บ้างเดี�ยวมนัก็สติแตกต้องว่าอย่างนี �ขนัติอดกลั �นอดทนไม่มีหรอกพวกนี �

ไม่มีคณุความดีมนัสายซะแล้วพวกนี � เอาธรรมะพระพทุธเจ้ามาหากินขายธรรมะ 

พระอาจารย์นี�ให้ฟรีแจกฟรีไม่มีไม่ต้องการอะไรจากใครเนี�ยต้องเทศน์ต้องบอกให้รู้จกัลกัษณะเอาไว้เนี�ย 

เดี�ยวนี �เต็มแผ่นดินไม่วา่ภาคเหนือภาคใต้ทั �งธรรมยุตมิหานิกายเหมือนกนัหมด 

ตอ่หน้าดีท่าทางทําอย่างกบัเป็นพระอรหนัต์แตล่บัหลงัเนี�ยไม่มีขี �โลภขี �โกรธขี �หลง ต้องวา่เต็มไปหมดหายาก 

เนี�ยเมื�อวานเนี�ยพระอาจารย์ต้องเอาหลวงพ่อพระอานนท์มาเทศน์เนี�ยท่านก็บอกแล้วเนี�ยต้องอย่างซื�ออยา่

งตรงไม่ซื�อไม่ตรงเนี�ยไมม่ีสิทธิ� 

ต้องตั �งใจประพฤติดีปฏิบตัิชอบจึงจะอยู่ในสายตาของพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า 

พวกที�ไมม่ีศีลไม่มีธรรมถึงจะอ้อนวอนข้อร้องท่านก็ไม่สนใจหรอกท่านวางเฉยหมดเพราะอะไร?เพราะทา่น

ฆา่ทิ �งแล้วเหมือนกบัพระองค์เคยถามผู้ เลี �ยงฝึกช้างฝึกม้าแล้วพระองค์ก็ถามว่าถ้าฝึกไมไ่ด้ท่านทั �งหลายจะ

ทํายงังยั? ก็บอกข้าพระพทุธเจ้าก็ฆา่ทิ �ง ทําไมจึงต้องฆา่ทิ �ง?ก็บอกว่า กลวัเสียชื�อคนฝึก 

แล้วเขาก็ย้อนถามพระพทุธเจ้าเหมือนกนัวา่ แล้วถ้าคนที�พระองค์สอนแล้วไม่เชื�อพระองค์ทําอย่างไร? 

เราก็ฆ่าทิ �งเหมือนกนั แล้วพระองค์เป็นพระจะไปฆา่ได้ยงังยั? 

บอกฆ่าด้วยการไมส่ั�งสอนเนี�ยจําไว้ให้ดีน่ะไอ้พวกที�โดนฆ่าเนี�ย เฉยมาก็เฉยเราไมพ่ดู 

เดี�ยวก็หมดท่าเพราะฉะนั �นน่ะเราให้รู้ไว้ด้วยพวกเนี�ยไมม่ีคณุคา่ไมส่มควรที�จะมาอยูใ่กล้เพราะว่าเป็นพิษเ

ป็นภยัเป็นอนัตรายเหมือนกับฤาษีกินเหี �ยนั�นน่ะ 

เหี �ยก็คือพระโพธิสตัว์ก็มากราบไหว้เพราะวา่หลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมก็มาเคารพปะงกปะงก

ทกุวนัน่ะพอชาวบ้านเอาเนื �อเหี �ยมาถวายติดใจรสชาด 

ก็เห็นว่าเหี �ยมาปะงกปะงกอยูท่กุวนันะ่ก็เอาทอ่นไม้ซ้อนไว้ใต้ผ้านึกว่าเผลอปั�บขว้างไป 
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เหี �ยมนัระมดัระวงัอยู่แล้วมนัหลบได้ 

เขาจึงมีในชาดกจึงว่าฤาษีกินเหี �ยเพราะความคิดไมด่ีนั�นแหละที�จะไปกินเขา 

เขาก็นึกว่าตวัเองเป็นคนมีศีลมีธรรม แตนี่�คิดร้ายคดิชั�วจ้องจะทําร้ายทําอนัตรายอยูเ่สมอ 

เพราะฉะนั �นให้รู้เอาไว้เนี�ยปากปราศยันํ �าใจเชือดคออย่าไปใส่ใจ คนเราเนี�ยยคุนี �สมยันี �ยิ�งร้ายเลย 

ที�พระพทุธเจ้าว่าทําความดีตอ่มิได้เนี�ยคือจะทําความดีกบัคนพวกเนี�ยไมไ่ด้รับการต้อนรับน่ะ 

เหมือนกบัเขาปรารถนาดียงังยัก็ไม่ยอมรับเพราะจิตมนัชั�วมนัสมานสามคัคีย์กนัไม่ได้เหมือนกับนํ �ากบันํ �ามั

นไม่สามารถเข้ากนัได้ เต็มไปหมดเดี�ยวนี �ทั �งแผน่ดินเห็นก็รู้แล้ว อย่างพระอาจารย์นี�ไม่ต้องพดูมาก 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วก็ละไปให้หมดไม่ให้เข้ามายุง่กบัเราเดี�ยวก็มาเป็นภาระอีก 

เต็มแผน่ดินเดี�ยวเนี�ยเที�ยวแสวงหากนัไปที�นั�นที�นี�จนตรอกจนแต้มแล้วเดี�ยวจะหาเดี�ยวเอาธรรมะไปหลอกเ

ขาอีก 

จะเอาธรรมะที�พระอาจารย์มีความรู้ความสามารถเนี�ยไปเทศน์ไปสอนเขาให้คนอื�นเขาเข้าใจผิดนึกว่าตวัเอ

งเข้าถึงแตต่วัเองไมไ่ด้เข้าถึงท้ายสดุเขารู้เข้าก็ไมม่ีใครศรัทธาเขาก็ไมส่นใจเพราะหลอกเขานานไม่ได้ 

หลอกเขาได้ครั �งสองครั �งเดี�ยวคนมีปัญญาเขารู้ว่าถกูหลอกก็ไม่มีใครสนใจน่ะเพราะไม่ทําความดีสมํ�าเสมอ

ไม่ได้ประพฤติปฏิบตัิอย่างซื�ออย่างตรงเนี�ยซื�อกินไม่หมดคดกินไม่นานไอ้พวกอปัปรีย์จญัไรเนี�ยจําไว้ให้ดี 

ถึงเราเอาเปรียบเขาได้ก็ไม่ควรทํา พระพทุธเจ้าจึงสอนให้ฉลาดอยา่งซื�ออย่างตรงจําไว้ให้ดีเนี�ย 

ถ้าเรายงัเป็นคนมีจิตใจชั�วช้าแล้วก็ไมม่ีหิริโอตตปัปะ 

ยงัทนไปเที�ยวร่วมกินร่วมนอนร่วมอโุบสถสงัฆกรรมกบัเขาเนี�ยผิดหมดทําให้สงัฆกรรมเขาเสียหมดน่ะไอ้พว

กนี �ไปที�ไหนก็เสียหมดเหมือนกบัตวัเชื �อโรคแพร่เชื �อโรคไปที�ไหนก็เสียหายหมดฝงูโคก็ไปฝงูโคโน้น 

ฝงูม้าก็ไปฝงูม้า ฝงูช้างก็ไปฝูงช้าง 

พรหมเทพเทวดาเค้าก็อยู่ตามเฉพาะของเขาคนดีคนมีศีลมีธรรมเขาก็อยูเ่ฉพาะของเขา 

คนชั�วคนเลวก็ไปตามหมู่ตามพวกนั�นแหละเสียหายทั �งหมูท่ั �งพวกคบบคุคลเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั �นแหละ

พระพทุธเจ้าแสดงไว้ชดัโบราณเขาก็พดูถึงกล่าวถึงเพราะฉะนั �นเป็นตวัอย่างที�ดีและไมด่ ี

แตพ่ระนิพพานก็ต้องละให้หมดทั �งดีและไมด่ ี

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วว่าจะมีปัญหาก็ต้องไม่สนใจแล้วเลิกสนใจไปนาน 

เสียเวลาไปนานแตไ่ม่มีผลอะไรดีขึ �นแล้วมาเที�ยวแอบอ้างเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรตอ่มิอะไร 

เพราะฉะนั �นใครมาอ้างพวกโยมอย่าไปเชื�อน่ะว่าเป็นลกูศิษย์อาตมาเนี�ยอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยห้ามเชื�อเด็ดขา

ด ถ้าเป็นลกูศิษย์พระอาจารย์จริงต้องทําจิตให้ว่าง นั�นแน่ะพระพทุธเจ้าสอนไมใ่ช่พระอาจารย์สอน 

นิพพานงั ปรมงั สญูญงัต้องว่าง 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วก็พยายามบอกเตือนแล้วเนี�ยในพระวินยัก็บอกให้เตือนถึง๓ครั �งเนี�ยเขาเรียก 

อกุเขปนียกรรม 

ยกออกจากหมู่เลยต้องว่าอย่างนี �ไมง่ั �นต้องขออารักขาแจ้งตํารวจให้มาลากออกไปเลยไม่ใช่พระอาจารย์ไม่

รู้พระวินยัรู้ทั �งธรรมทั �งวินยัพวกก่อกวนอะไรนี� 

เพราะฉะนั �นเราไมต้่องไปยุง่กบัเขาเขามายุง่กบัเราๆก็เฉยๆปลงวางให้หมดไอ้พวกอปัปรีย์จญัไรพวกเนี�ยไป
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เสวนะด้วยไม่ได้หรอกพวกตกนรกหมกไหม้ทําให้เสียหายเดี�ยวใครๆก็เข้าใจเราผิดอีกก็มีแตพ่รรค

พวกที�ไมด่ีมีแตห่มู่คณะที�ไม่ดีเนี�ยล้วนแล้วแตที่�แล้วๆมานี�หาผลประโยชน์ทั �งนั �นใครๆมาอยู่ก็มาหาผลประโ

ยชน์กี�คนกี�คนก็มาหาผลประโยชน์เนี�ยตอนเนี�ยพระอาจารย์ก็ไมม่ีอะไรจะให้แล้วตอนเนี�ยพระอาจารย์เลิกรั

บกิจนิมนต์ไมไ่ปสนใจอะไรใคร 

เพราะฉะนั �นเราอย่าไปเชื�อคนเหลา่นี �มากมายก่ายกองเดี�ยวเนี�ยไปหาผลประโยชน์กนัทั �งนั �นแตพ่ระอาจารย์

ไม่มีผลประโยชน์อะไรอย่างดีก็เทศน์สอนเฉยๆเชื�อก็ชา่งไมเ่ชื�อก็ชา่งเพราะอะไร?เป็นกรรมของเขาคนเหลา่

นี �เนี�ยตวัอย่างที�ไม่ดีมีเต็มโลกแล้วก็หน้าด้านหน้าทนต้องวา่หน้าด้านหน้าทนถ้าขืนทนมากๆเดี�ยวต้องให้ผู้มี

อํานาจจดัการเพราะเดี�ยวนี �เป็นไปแบบนี �ทั �งนั �นทั�วไปหมดเนี�ยขนาดพระเสื �อแดงวดัเสื �อแดงคนเสื �อแดงหมู่บ้

านเสื �อแดงเนี�ยเต็มแผ่นดินเนี�ยไปก่อม๊อบที�นั�นที�นี�ก่อกวนไปทั�วหมด 

เพราะฉะนั �นเราต้องมีความกตญั�รูู้คณุของแผน่ดินของพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้ารู้คณุของ

ประเทศชาตพิระพทุธศาสนาของพระมหากษัตริย์ที�เราได้อยูด่ีมีสขุนั�นแนะ่เพราะทา่นได้ชว่ยป้องกนัท่านต้อ

งให้ทหารมาคุ้มครองรักษาปกป้องคุ้มครองประเทศแล้วการที�เราเชื�อโครงการพระราชดําริทํามาหาได้เราก็

จะได้มีเงินเสียภาษีที�เขาออกกฏหมายว่าต้องเสียเท่าไหร่ๆเราก็มีจา่ยต้องว่าอย่างนี �แล้วท่านก็ไปให้เงินข้าร

าชการนี�แหละเขาจะได้ไปรักษาคุ้มครองป้องกนัประเทศบางคนก็ต้องสละชีวิตเพื�อชาตเิพราะฉะนั �นเราก็ต้อ

งรู้เอาไว้ด้วยวา่มีความจําเป็น 

ถ้าชาติใดประเทศไหนไมม่ีกฏหมายไมม่ีผู้ เป็นใหญ่เนี�ยเหมือนไมม่ีพระเจ้าอยูห่วัท่านคุ้มครองปกเกล้าปกก

ระหม่อมอยูเ่นี�ยเขาใช้เราเวลาคนชั�วคนเลวมากลั�นแกล้งเรามีอาวธุคูม่ือมาทําร้ายเราเนี�ยเราจะไปสู้ เขาได้ยั

งงยัเนี�ยก็ต้องบอกผู้มีหน้าที�คุ้มครองรักษาเหมือนเขามีหน้าที�ปกเกล้าปกกระหม่อมก็คุ้มครองรักษาหวัเราไ

มง่ั �นโดนตดัคอทิ �งหมดเชือดทิ �งหมดเนี�ยเยอะแยะให้เรารู้เอาไว้ด้วยว่าเนี�ยเป็นไปตามนี �ตามจริงเพราะทกุคน

เกิดมาต้องทําตามหน้าที�ของความเป็นพอ่เป็นแมเ่ป็นบตุรภรรยาสามีเป็นลกูเป็นหลานเป็นหมอเป็นคนไข้เ

ป็นทหารตํารวจเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี�ยเขาต้องทําตามหน้าที�เราเป็นนกับวชเราก็ต้องทําตามหน้าที�ของนั

กบวชทําตามให้เคร่งครัดตามธรรมตามวินยัที�พระพทุธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าเราไมป่ระพฤติปฏิบตัิตามมนัก็เสีย

ความสงบสมณะแปลว่าผู้สงบว่าเสียความเป็นสมณะไปแล้วเพราะฉะนั �นเดี�ยวเนี�ยอย่าไปเชื�อใครง่ายๆเดี�ย

วเนี�ยเหมือนเสือเอาหนงัเสือเขาเรียกมาเอาหนงัเสือมาคลมุหมาเนี�ย 

หมาก็นกึไมรู้่ความจริงมนัเป็นหมาเอาหนงัราชสีห์มาคลมุหวัไว้ทําให้เวลาดมูีอํานาจมีวาสนาแตใ่จจริงแล้ว

มนัเป็นโจรผู้ ร้ายหรือพวกหมาเนี�ยพวกด๊อกเตอร์หมาใหญ่นั�นแน่ะเหมือนเอาหนงัราชสีห์มาคลมุหวัไว้ดเูหมื

อนมีอํานาจมีความสง่างามแตนํ่ �าใสใจจริงแล้วไอ้นี�มีแตค่ิดร้ายเอารัดเอาเปรียบทั �งนั �นคอยแตค่ิดฆ่าคิดทํา

ลายเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาเนี�ยต้องอปุมาพวกเนี�ยไว้เราจะได้เห็นว่าเออ! 

เนี�ยเดี�ยวเนี�ยคนทั�วไปที�มีความรู้ความสามารถไปเรียนรู้เต็มแผ่นดินแตม่าทําให้ประเทศชาตวิิบตัิฉิบหายเสี

ยเงินคา่งบประมาณบ้างกินกนัหลอกลวงกนัหาเรื�องหาราวไม่ได้ทํางานเลยถึงเวลาประชมุก็ไมเ่ข้าประชมุเ

นี�ยพระพทุธเจ้าจึงแสดงอปริหานิยธรรมไว้ว่า 

ธรรมของผู้ไมเ่สื�อมหมั�นประชมุกนัอยูเ่ป็นเนืองนิจพร้อมเพรียงกนัประชมุพร้อมเพรียงกนัเลิกพร้อมเพรียงกั

นปรึกษาหารือว่าเมื�อมีศึกมีข้าศกึเข้ามาจะทํายงังยัจะป้องกนัอย่างไรเนี�ยต้องพร้อมเพรียงกนัเดี�ยวเนี�ยมนัไ



 ๙

ม่สามคัคีย์กนัเนี�ยพวกสภาอะไรพวกเนี�ยพวกนี �มนัโดหนีกันเมื�อประชมุแล้วมนัไมไ่ด้อะไรกนัไม่ได้

ประโยชน์ไมม่ีผลประโยชน์มนัก็ไปอ้างนั�นอ้างนี�เนี�ยเต็มแผน่ดินไอ้พวกเนี�ยเราจะเห็นว่ามีศกัดิ�ศรีของสภามั

นมีมากเหมือนศกัดิ�ศรีของหนงัราชสีห์นั�นน่ะพอหม่แล้วก็ปกป้องคุ้มครองได้คนทําชั�วทําเลวถึงเวลาประชมุ

สภาก็ไปเข้ากับเค้าได้ไปเชิดหน้าชตูากบัเขาได้นั�นน่ะแตพ่อหมดอํานาจวาสนาไมม่ีราชสีห์คุ้มหวัแล้วทีเนี�ย

มนัก็เป็นหมาเน่าอย่างเก่าต้องว่าอย่างนี �เนี�ยให้รู้เอาไว้คนเรายคุนี �สมยันี �เชื�อใจยงัไม่ได้ไมค่วรไว้ใจใครเนี�ยส

มกบัพระพทุธเจ้าว่าอตัตา หิ อตัตโน 

นาโถตนเป็นที�พึ�งของตนเราต้องพงึตวัเองให้มากอยา่ไปคิดพึ�งใครถ้าเราคิดพึ�งเขาเนี�ยเค้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บ

ต้องตายเค้าก็มีชีวิตที�มีปัญหาแล้วใครเค้าจะมาช่วยเราได้เราก็ต้องช่วยตวัเองให้ได้ถ้าเรามวัพึ�งคนอื�นใช้คน

อื�นทําสารพดัครั �งเขาไมอ่ยูเ่ขาตายเนี�ยเราก็ทําอะไรไมเ่ป็นเราก็ต้องได้รับทกุข์รับโทษมากมายเพราะฉะนั �นเ

ราเชื�อพระพทุธเจ้าตามมีตามได้มกัน้อยสนัโดษคําวา่มกัน้อยสนัโดษก็คือเราทําจนสติเตม็กําลงัแล้วเตม็สติ

ปัญญาแล้วมนัได้แคไ่หนน่ะพระองค์สอนให้พอใจยินดีแคน่ั �นเพราะอะไร?เพราะมนัได้เทา่บุญเท่าวาสนาข

องเราที�เรามีความสามารถแคน่ั �นเพราะฉะนั �นถ้าเราปรารถนาให้มากกว่านี �เราก็เพียรมากกว่านี �ขยนัมากกว่

านี �ต้องมีวิธีการเครื�องไม้เครื�องมือมากกว่านี �คําว่ามกัน้อยสนัโดษไม่ใช่ทําแคบ้่านเมืองหรือเป็นกาฝากให้บ้

านเมืองความจริงแล้วพระองค์มีปัญญาให้คิดสอนแล้วในครั �งพทุธกาลให้คนรู้ง่ายเข้าใจเร็วเพียงแตพ่ระอง

ค์บอกก็รู้ได้เดี�ยวนี �พดูไทยแปลไทยก็ยงัไมรู้่เรื�องกนัเลยเนี�ยไอ้นี�ต้องพดูไทยคําหนึ�งฝรั�งคําหนึ�งจึงจะรู้เรื�องกั

นแสดงถึงความอวดเก่งกล้าสามารถแตล่บหลูภู่มิปัญญาชาวบ้านภาษาชาวบ้านภาษาไทยของเราเนี�ยเพร

าะฉะนั �นไอ้พวกเนี�ยไม่สมควรจะให้เกียรตมินัมนัมาหาผลประโยชน์กนัทั �งนั �นเรียนมาเพื�อเอารัดเอาเปรียบป

รโลกเขาไมย่อมรับปรโลกเขายอมรับวิชาศีลธรรมไอ้วิชาเรียนทั �งหมดตั �งแตป่ริญญาตรี โท 

เอกด๊อกเตอร์ขนาดไหนเนี�ยเป็นวิชาทํามาหากินหาเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวทั �งนั �นเพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้ความ

จริงแล้วเราก็ควรมีศีลมีธรรมถึงเราเป็นคนทกุข์คนยากแตเ่ราไม่ทําผิดศีลผิดธรรมไมผ่ิดกฏหมายบ้านเมืองเ

คารพตามลําดบัของผู้มีหน้าที�การงานผู้ใหญ่บ้านกํานลันายอําเภอเขามีหน้าที�อะไรเขาเราไมทํ่าให้ผิดหน้า

ที�ของเราเขาก็ไม่มาก่อกวนอะไรเราเว้นแตม่นัอนัธพาลมาขดูรีดขม่ขูเ่อานั�นเอานี�ไมรู้่จกัจบจกัสิ �นเนี�ยพวกเนี�

ยให้สงัเกตเุอาไว้แสดงถึงความไมบ่ริสทุธิ�ใจแล้วเดี�ยวจะไปใส่ร้ายป้ายสีว่าทําไมพระองค์ปกครองไมด่ีอย่าง

นั �นอย่างนี �ความจริงนะ่พระองค์มีทศพิธราชธรรมอยู่แล้วมีทานมีการข่มใจทมะความข่มใจอะไรทกุอยา่งพร

ะองค์ทําดีมาตลอดแตไ่อ้พวกอปัปรีย์จญัไรมนัก็ยงัพยายามทําไมด่ีหาเรื�องหาราวใส่ร้ายป้ายสีด้วยเพราะฉ

ะนั �นจําเอาไว้ให้ดีอย่าได้เป็นคนอกตญั�ูต่อประเทศชาติพระพทุธศาสนาของพระมหากษัตริย์เดี�ยวไม่มีที�พึ�

งไปที�ไหนก็เดือดร้อนอยูบ้่านตวัเองไมไ่ด้เหมือนกบัคนไม่มีบ้านอยู่นะ่ต้องพเนจรไปเหมือนคนบ้าใบ้คนบ้าค

นใบ้พดูไมรู้่เรื�องใครจะบอกจะกลา่วก็ไม่ฟังทั �งนั �นน่ะนึกว่าข้าเก่งข้าแน่อยู่อย่างเก่าทั �งที�ไมม่ีอํานาจอะไรไม่

มีหน้าที�อะไรก็พยายามแสดงถึงความกร่างเอาไว้ว่ามีเงินอย่างนั �นอย่างนี �แตว่่าเงินนั�นนะ่ได้มาอย่างสจุริตห

รือทจุริต?เนี�ยภาษีเสียให้ตามธรรมนองคลองธรรมหรือเปล่าเนี�ยตวัอย่างเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั �นเรารู้

แล้วเราก็อย่าไปงมงายอย่าไปเชื�อเค้าเขาหลอกใช้เราเดี�ยวเขาหลอกให้ไปตายไปก่อม๊อบที�นั�นที�นี�เดี�ยวเขายิ

งขึ �นมาไปตายโหงตายห่าแล้วก็หาเรื�องหาราวแล้วก็ประกาศแล้ววา่ให้ยตุิให้สลายแตม่นัไมเ่ชื�อเขาเนี�ยเขายิ

งตายก็หาเรื�องไปฟ้องศาลโลกเรื�องนั �นเรื�องนี �อะไรเนี�ยๆให้รู้เอาไว้มนัถกูต้องหรือไมเ่นี�ยเราอยู่กนัอยา่งพี�อยา่



 ๑๐

งน้องเหมือนครอบครัวอยา่งพอ่แม่ปกครองลกูพระองค์ก็เหมือนกนัใช้วิธีให้พอ่แม่ปกครองลกูให้ลู

กทกุคนมีความสขุสงบสขุแตไ่อ้พวกนี �มนักําลงับอ่นทําลายไมใ่ห้มีสขุกําลงัก่อม๊อบก่อพรรคก่อพวกทําควา

มวิบตัิฉิบหายให้กับประเทศชาติพระพทุธศาสนาเนี�ยเพราะฉะนั �นพวกเราต้องมีจิตสํานกึที�ดีอย่าไปเชื�อเราไ

มกํ่าลงัเราก็อยู่เฉยๆตายก็ทิ �งอย่าให้เสียชื�อว่าเป็นพวกคนชั�วคนเลวสหายชั�วเกลอลามกอย่าไปเข้าพวกเข้า

หมูต่ายก็หมดบญุหมดวาสนาตายไปก็ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมไม่ต้องไปตกนรกหมกไหม้ไมใ่ห้ลกูหลานภา

ยหลงัแช่งชกัหกักระดกูว่าเป็นอปัปรีย์จญัไรว่าเนี�ยบรรพบรุุษสร้างไว้ไมด่ีอะไรพวกเนี�ยแตก็่ให้รู้ไว้ด้วยบรรพ

บรุุษล้วนสละไว้แล้วดีไว้แล้วเนี�ยเขาก็ยอมรับสืบทอดกนัมาสืบทอดความดีเหล่านั �นมาเนี�ยจะไปอ้างอะไรกั

นทั �งนั �นไมไ่ด้หรอกเมื�อทกุคนมีผลเป็นประชามติเลือกแล้วน่ะให้เป็นผู้ นําของหมูแ่ล้วต้องเชื�อฟังทั �งนั �นไม่เชื�

อฟังนั�นแน่ะมีโทษถึงตายก่อนนั �นต้องตดัหวัเจ็ดชั�วโคตรต้องว่าอยา่งนี �ทําไมต้องตดัหวัเจ็ดชั�วโคตร?เพราะส

ายเลือดที�ไมด่ีจะไปก่อกวนรบกวนพวกที�ดีเพราะไปกลั�นแกล้งให้เขามีความวิบตัิฉิบหายเพราะฉะนั �นเรารู้แ

ล้วก็พยายามให้ห่างไกลสอนลกูสอนหลานทกุคนอย่าให้เป็นคนอกตญั�ปูระเทศชาต ิพระพทุธศาสนา 

พระมหากษัตริย์ไมง่ั �นแล้วก็จะพากนัเดือดร้อนประเทศก็ไมม่ีจะอยูเ่พราะอะไรเพราะไปเชื�อคนชั�วคนเลวไปเ

ป็นเมืองขึ �นแล้วเนี�ยเหมือนพระนเรศวรท่านอบัอายขายหน้าท่านจึงต้องคิดกู้ชาติเหมือนใครๆบอกว่าพระนเ

รศวรท่านชอบดอกกหุลาบหารู้ไมว่่าเป็นการเตือนท่านวา่กหูลาบกจูํากจูะไมเ่ป็นขี �ข้าใครอีก 

ตีไก่ชนะก็หาว่าเป็นไก่เฉลย(หวัเราะ)นั�นแหละอบัอายขายหน้าเขาทกุเรื�องจะทําดีขนาดไหนก็หาเรื�องกระแ

นะกระแหนได้หมดอปัยศอดสเูนี�ยถ้าไม่เจอกับตวัเองไม่รู้สกึเพราะฉะนั �นบรรพบุรุษเรากู้ชาติกู้ศาสนามาแล้

วให้รู้เอาไว้เนี�ยกลวัก็ตายไม่กลวัก็ตายเนี�ยเพราะฉะนั �นก่อนที�จะตายก็ให้สู้ ไว้ไหนๆจะตายแล้วก็ต้องเสี�ยงชี

วิตให้แพงเนี�ยขายชีวิตให้แพงเนี�ยก่อนกจูะตายเนี�ยเลน่มึงซะสิบซะร้อยเนี�ยแล้วจะตายก็ชั�งมนัเนี�ยทหารกล้

าสมยัครั �งนั �นน่ะท่านคิดแบบนี �ท่านเสียสละก่อนจะตายก็ต้องฆา่มงึให้ได้ตามกําลงัเรี�ยวแรงความสามารถมี

ไม่ได้อ่อนแอท้อแท้ไอ้พวกนี �คยุโตโวใหญ่ใช้คําพดูลองไปสู้กนัตวัตอ่ตวัฉิบหายคอขาดแนเ่พราะทหารเขาฝึก

มาเพื�อฆ่าคนโดยตรงนะ่ไอ้พวกนี �เป็นพ่อค้าใช้ไปสู้รบมนัก็เป็นปุ๋ ยหมดนั�นแน่ะต้องว่าอย่างนี �เพราะฉะนั �นท

หารตํารวจเขาฝึกมาเพื�อฆา่เพื�อทําลายคนชั�วคนเลวโจรผู้ ร้ายผู้ทรยศคิดคดหกัหลงัอะไรพวกเนี�ยเพราะฉะนั �

นให้เรารู้ไว้เราเป็นประชาชนเราอยู่อย่างสนัตสิขุมีศีลมีธรรมแล้วก็ทํามาหากินอย่างซื�ออย่างตรงทําตามปร

ะสีประสาไปตายก็ทิ �งหรือว่าเรามนัมีบญุแคนี่ �ไปอยูก่บัคนไมด่ีหรือเป็นขี �ข้าคนชั�วไมส่มศกัดิ�ศรีของความเป็

นคนไม่สมศกัดิ�ศรีของความเป็นมนษุย์ของเราต้องว่าอย่างนี �ฉะนั �นต้องแกล้วกล้าสามารถองอาจไมต้่องกลั

วใครทั �งนั �นเราตายก็ว่าหมดทกุข์หมดโศกไปต้องว่าอยา่งนี �เนี�ยเยอะแยะมากมายเลยเนี�ยอย่างพระอาจารย์

เนี�ยเอาพระนเรศวรลงมาเทศน์เสียงดงัแนเ่ลยไอ้พวกอปัปรีย์มงึกลวัหวัหดหมดไม่ใช่ว่าพระอาจารย์ไม่สาม

ารถเอามาพดูได้อบรมได้เพราะฉะนั �นไอ้พวกชั�วพวกเลวเนี�ยไม่อยู่ในสายตาพระอาจารย์ถ้าไมนี่�เดี�ยวมึงโด

นแน่ทหารทิพย์มีเพียบเพราะฉะนั �นเราต้องอย่างซื�อยา่งตรงตั �งใจทําความดีใช้หนี �ความดีเราจะคิดว่าเออ! 

เนี�ยทําความดีใช้หนี �ความดีทําไมเราจงึต้องทําความดีใช้หนี �ความดี?เพราะเราคยฆา่ความดีขโมยความดีป

ระพฤติผิดความดีหลอกลวงความดีหลงความดีคนอื�นมาเป็นของตนเนี�ย 

เหมือนพอ่แม่พี�น้องเขาสร้างความดีไว้มากมายก่ายกองเลยเรามากินมาใช้อย่างสขุอยา่งสบายแตไ่มไ่ด้นึก

ถึงความดีของเขาเลยเนี�ยๆอกตญั�เูงินทกุบาททกุสตางค์ก็มีรูปในหลวงชําระหนี �ได้ตามกฏหมายถ้าเป็นก่



 ๑๑

อนเนี�ยมึงต้องเป็นขี �ข้าเป็นทาสเขาแน่นอนเพราะฉะนั �นเนี�ยต้องรู้เอาไว้เนี�ยเนรคณุไม่รู้จกัสํานึกพร

ะคณุในข้าวแดงแกงร้อนเนี�ยโบราณเขาบอกเอาไว้เนี�ยเพราะฉะนั �นเราจะกินข้าวกินอะไรก็นึกถึงเนี�ยคณุขอ

งแผ่นดินหรือคณุของพระเจ้าแผ่นดินต้องว่าอย่างนี �ที�ท่านต้องพยายามแนะนําสั�งสอนให้ประชาชนในชาติเ

ฉลี�ยวฉลาดในการทํามาหากินแล้วจะได้มีผลิตผลที�งอกงามดีมาเก็บมาขายมากินแล้วมีความสขุไมใ่ชไ่ด้ม

าเฉยๆเนี�ยที�ท่านแกล้งดินก็เพื�อพฒันาดินให้มีคณุภาพเหมือนกบัปลกูแล้วปลกูอีกคณุภาพของดนิก็หมดไป

ปุ๋ ยของดนิก็หมดไปนั�นน่ะท่านจึงต้องหานั�นมาใสห่านี�มาใสเ่นี�ยเหมือนกบัแกล้งดินความจริงไมใ่ชแ่กล้งดิน

แตเ่อามาปรับดินให้มีคณุภาพแตส่ําหรับผู้ รู้ทั �งหลายท่านเอามาพดูให้เหนือความรู้สกึของคนทั�วไปตามปก

ติใครจะไปแกล้งแผ่นดินได้ต้องถามอย่างนี �ไปขี �ใสเ่ยี�ยวใส่รดใส่อะไรแผน่ดินก็เฉยใครจะเอาตีนกระทืบทํานั�

นทํานี�แผน่ดินก็เฉยเนี�ยพระพทุธเจ้าจึงสอนให้ทําใจให้เหมือนแผ่นดนิเมื�อทําใจให้เหมือนแผ่นดนิได้แล้วเนี�ย

เราย่อมไมห่วั�นไหวเนี�ยหรือทําใจให้เหมือนกบัไฟไฟย่อมไหม้ทั �งของดีบ้างของไมด่ีบ้างไหม้นั�นน่ะถ้าเราใจร้

อนใจขี �โกรธเราก็ต้องทําใจให้เหมือนกับไฟไหม้ความชั�วความเลวให้หมดใครจะเอาของดีของไม่ดีจะเป็นแก่

นกฤษณาหรือจะเอาของหอมอะไรไฟมีหน้าที�เผาหมดเผาหมด 

ทําใจให้เหมือนกบัลมลมไมอ่ยูก่บัที�เหมือนกับพดัไปเรื�อยๆไมต่ิดใครจะเอาตาขา่ยไปขวางก็ไปขวางกั �นก็รอ

ดได้เหมือนกบัใจเราไมใ่ห้ยึดติดอะไรนั�นน่ะทําใจให้เหมือนกบัลม 

ทําใจให้เหมือนกบันํ �าก็เหมือนกนัใครจะขี �ใสเ่ยี�ยวใส่ขยะใส่อะไรนํ �าก็ยงัคงเป็นนํ �าไมไ่ด้สดุ้งสะเทือนอะไรเนี�

ยเพราะฉะนั �นเนี�ยพระพทุธเจ้าสอนอาทิตตปริยายสตูรเนี�ยดินนํ �าลมไฟพวกเนี�ยพระองค์สอนเอามาเป็นอุบ

ายข่มใจสอนใจให้ทกุคนเนี�ยให้ได้รู้ความจริงของธาตดุินธาตนํุ �าธาตลุมธาตไุฟพระองค์ตรัสว่าเป็นเพียงธา

ตถุ้าเรารู้จกัแล้วว่าเออ! 

อนัไหนสว่นดีของไฟของนํ �าของลมของแผน่ดนิเราจะเลือกทําใจเราจะต้องไมห่วั�นไหวนั�นน่ะเพราะเราตั �งใจ

จะทําดีใครว่าไมด่ีมนัเรื�องของเขาเราไปเชื�อเขาไมไ่ด้เพราะทกุคนมีกรรมเป็นของตวัทกุคนมีความสามารถไ

มเ่ท่ากนัทกุคนไม่มีเครื�องไม้เครื�องมือทํามาหากินไมเ่ท่ากนัไมม่ีธาตไุมม่ีบริวารไมม่ีคนใช้ต้องทําด้วยตวัเอง

นั�นน่ะพระองค์สอนให้เราต้องเป็นทกุอย่างฝึกตวัเองเรียนรู้ได้ด้วยตวัเองนั�นแน่ะธรรมชาติมนัก็จะสอนเรา

ทําเรื�อยๆนั�นแน่ะธรรมชาติงานมนัสอนเราให้เรานั�นนะ่มีอบุายมีปัญญาเกิดขึ �นแล้วเราก็รู้ว่าทํายงังยัมนัจงึจ

ะง่ายขึ �นเร็วขึ �นดีกว่าเก่า 

ดีดีแล้วแค่นี �ก็ยงัไม่พอดีมากอีกดีมากก็ยงัไม่พอต้องดีพิเศษต้องคิดอย่างนี �เพราะฉะนั �นการที�พระองค์ห้ามไ

มใ่ห้ผิดพระธรรมวินยัก็เพื�อให้ฝึกให้มีใจวา่งไม่ให้ทําชั�วแม้กายวาจาใจเขาเรียกกายทจุริตทํากรรมไว้ด้วยกา

ยเขาเรียกกายกรรมทําไว้ด้วยวาจาก็เป็นวจีกรรมทําไว้ด้วยใจคิดนึกก็เป็นมโนกรรมเนี�ยพระพทุธเจ้าสอนทกุ

สิ�งทกุอย่างมนัเข้ากนัได้ในบ้านเมืองเป็นอกาลิโกทนัสมยัตลอดกาลไมว่่ายคุไหนสมยัไหน 

ศาสนาพระองค์นี�อยู่ยงคงกระพนัมา๒๕๕๔แล้วเนี�ยจะขึ �นปีใหม่เป็นปี๒๕๕๕แล้วไอ้อย่างอื�นนี�โดนลบล้างไ

ปหมดแล้ว แตศ่าสนธรรมคําสอนที�ดีๆที�บรรพบรุุษที�ช่วยกันรักษาไว้ให้ลกูหลานเนี�ย 

มาเผยแพร่กนัรักษาตอ่ไปเนี�ยถ้าไมม่ีลกูหลานคนไหนไม่ศกึษาไม่เล่าเรียนไมป่ระพฤติปฏิบตัิลกูหลานคนนั �

นก็ไม่ได้รู้จกัคณุของศาสนาสว่นมากแล้วก็จะเป็นคนเนรคณุเป็นคนอกตญั�ตู่อพ่อแม ่

ฆา่พ่อแมทํ่าร้ายพอ่แม่รังแกพ่อแมทํ่าให้พอ่แม่เป็นทกุข์ตรอมใจเนี�ยพวกเนี�ย เป็นอนตัตริยกรรมทั �งนั �นน่ะ 



 ๑๒ 

พระองค์จึงแสดงปิตฆุาตฆ่าพอ่ มาตฆุาตฆ่าแม่ อรหนัตฆาตฆา่พระอรหนัต์ 

สงัฆเภททําให้แตกแยกเนี�ยพวกเนี�ยสงัฆเภท ล้วนแล้วแตอ่ยูใ่นข่ายอนตัตริยกรรมทั �งนั �น 

ทําโลหิตตปุบาทยงัโลหิตของพระพทุธเจ้าหรือของพ่อแม่เนี�ยทําให้ห่อให้แตกขึ �นมาเนี�ยไปตีไปทําร้ายท่านเ

นี�ยเสร็จทั �งนั �น ขนาดพระมหาโมคคลัลาตอนนั �นในอดีตชาตพิอ่แม่ตาบอดทั �งสองคน 

ท่านก็ตั �งหน้าตั �งตาคิดที�จะเลี �ยงดพูอ่แม่แตพ่อ่แม่ก็เป็นห่วงลกูพยายามที�จะไปหาคูใ่ห้มาแตง่งานเพื�อจะได้

แบง่เบาภาระลกูชายแตก็่ไปเจอผู้หญิงใจร้ายเนี�ยให้มาใส่ร้ายป้ายสีพ่อแม่ทั �งที�พอ่แม่ก็ตาไมด่ีมองไมเ่ห็น 

บอกว่าร้อนเกินไปก็บน่เปรี �ยวเกินไปเคม็เกินไปหวานเกินไปก็บน่น่ะมาฟ้องสามีนั�นน่ะแล้วก็ออกอบุายว่าฉั

นทนไม่ไหวแล้ว 

ฉันไม่อยูถ้่าเธอทํายงังยัฉันจึงจะพ้นพอ่แม่ไปได้ก็มาอ้างว่าพอ่แม่มีญาติอยู่ตําบลโน้นจงัหวดัโน้นบรรทกุไป

ภรรยาวางอุบายแล้วก็ไปในป่าก็ทําเป็นโจรไปตีพุม่ไม้อะไรแล้วก็โดดขึ �นมาเตะตอ่ยทบุถองพอ่แม่พ่อแม่ก็ยั

งทั �งเจ็บทั �งปวดก็ยงัมีใจหว่งลกูชายว่าขอให้ลกูหนีไปพอ่จะตายแม่จะตายก็ช่างมนัยงัมีนํ �าใจหว่งลกูก็ทําทีเ

หมือนจะโดดลงไปแล้วก็หายเงียบขึ �นไปแล้วก็มาปลอบใจพอ่แม่แตพ่อ่แม่ก็ตายด้วยความบอบชํ �าอนันั �นเนี�

ยทกุชาตเิลย๑๐๐ชาติตายแล้วตกนรกตายแล้วตกนรกเกิดมากี�ชาติๆก็ถกูโจรทบุตายมาในชาตเิป็นพระอร

หนัต์นี�ชาติสุดท้ายท่านเห็นว่ากรรมนี �ยงัไมส่ิ �นท่านก็ยงัจะต้องโยมให้โจรมนัทบุท่านตอนนั �นพระอาจารย์ก็นึ

กว่าท่านพระอญัญาโกณฑญัญะพระเถระทั �งหลายมาให้พรแตทํ่าไมพระมหาโมคคลัลาไมม่า 

จิตก็รู้ขึ �นมาว่าท่านอาพาธพระอาจารย์ก็พอรุ่งขึ �นอีกวนัพระอาจารย์ก็เชิญมาทา่นบอกวา่ท่านยอมรับกรรม

อาตมาก็บอกกรรมนั �นเป็นอโหสิกรรมเพราะใช้ไปแล้วครับ แคน่ั �นท่านพยกัหน้า 

อาตมาก็ให้เป็นปกติหมดเลยเนี�ยให้โยมรู้เอาไว้อาตมาเนี�ยมีความสามารถหลายอย่างรู้จกัแก้ไขอะไรตา่งๆเ

นี�ยอนัไหนดีอนัไหนไม่ดีแตก็่ไม่ประมาทขนาดท่านเป็นผู้สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ท่านก็ยงัยอม 

เพราะฉะนั �นเราไมม่ีฤทธิ�ไมม่ีเดชอะไรก็ให้ยอมซะเถอะ 

ไม่ต้องไปทะเลาะมนัจะตีตายหรือจะฆา่ตายก็ชา่งมนัอย่าไปก่อกรรมทําเวรคิดว่าใช้กรรมเก่าแล้วเราก็หมด

ปัญหาไปตายแล้วก็ไปสูสุ่คติ ตอนนี �ท่านก็สบายให้ดีกว่าเก่าอีกต้องว่าอย่างนี �เนี�ย 

พระอาจารย์เนี�ยรักษาความซื�อความตรงทํากตญั�เูพราะว่าท่านเนี�ยมีคณุแก่พระศาสดามากช่วยไปเที�ยว

นรกสวรรค์แล้วก็มาเลา่ให้ชาวบ้านฟังว่าอย่าทําเวรสร้างกรรมทําชั�วตายแล้วก็ไปอยู่ที�นั�นที�นี� 

ให้โยมรู้เอาไว้เนี�ยท่านมีอปุการะ 

ไปจนหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬจนหมดกําลงัญาณกําลงัฌานกลบัมาไม่ถกูก็นกึถึงพระพทุธเจ้าพระอง

ค์ต้องเปร่งรัศมีฉพัพรรณรังสีรัศมี๖ประการขึ �นไปจึงรู้ว่ามงคลจกัรวาฬอยูที่�ไหนเนี�ยท่านจงึกลบัมาได้ให้รู้เอ

าไว้ท่านไปพิสจูน์หมดน่ะ 

ไมว่่ากี�โลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬอะไรเนี�ยพระมหาโมคคลัลานะทา่นว่างเว้นจากพรรณธุระพระที�รับใช้พทุธเ

จ้าแล้วท่านก็หาโอกาสไปพิสจูน์ ที�พระองค์ตรัสไว้หมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬเป็นอย่างไรไปเนี�ย 

ท่านไปพิสจูน์มาหมดทั �งนรกสวรรค์พรหมอะไรไปหมด 

แล้วมาเล่าให้ศิษยานศุิษย์ฟังด้วยชาวบ้านฟังด้วยว่าบาปบญุมีจริงนะ่อย่าไปสร้างกรรมทําชั�วน่ะผิดนะฉนัไ

ปพบมาแล้วอาตมาได้ไปพบไปเห็นมาแล้วเพราะฉะนั �นอย่าทําอนัไหนผิดศีลผิดธรรมที�พระองค์แสดงไว้ 



 ๑๓

ที�พระองค์ห้ามไว้เพื�อไม่ให้มีโทษไม่ให้มีเวรมีกรรมเนี�ย 

ผู้ รู้จริงเห็นแจ้งแล้วก็พยายามที�จะให้ละให้เว้นจะได้มีความสงบสขุสนัติสขุแล้วก็ให้ละให้ว่างไมใ่ห้ยึดติดใน

ความสขุสงบสขุ ที�พระองค์สอนวา่สละสขุพอประมาณเพื�อสขุไพบลูย์ก็คือเพื�อพระนิพพานด้วย 

เพราะฉะนั �นเราก็จะต้องเข้มแข็งอดทนทนทานหาญกล้าสู้ตอ่ไป ไมง่อมืองอเท้า ไม่ต้องไปเป็นภาระใคร 

เนี�ยอาตมาเนี�ยป่วยไข้ไม่รู้กี�หนไมเ่คยสั�งให้ใครมาต้มข้าวต้มหรือทําอะไรให้อาตมาฉนั 

ไปบิณฑบาตรชาวบ้านนึกวา่ไมม่าไม่ได้อาหารก็ตายก็ตายซะเราเป็นคนมีเวรมีกรรมอาตมาเนี�ย 

สละตายเลยอาตมาไม่เสียดายชีวิตเนี�ย 

เมื�อไม่ตายก็มาถึงวิญญาณออกจากร่างไปแล้วไปสวรรค์ไปเห็นพรหมเห็นเทพเทวาเทวธิตาอะไรแล้วแตใ่จ

ก็ยงัห่วงพระศาสนาอยูจ่งึกลบัมาได้อีก เพราะฉะนั �นพวกโยมเนี�ยต้องมีใจเข้มแข็งแคเ่นี�ยต้องตาย 

ขนาดมนัเหนื�อยจนหายเหนื�อยมนัจะตายเวทนากล้าแข็งจิตเพง่จิตที�อาตมาสอนวธีิสละคืนเอาไว้นั�นน่ะ 

ที�ในจิตเพง่จิตบ้างในเล่มตา่งๆว่าเนี�ยอาตมาไมไ่ด้โกหกอาตมาเนี�ย 

ในพระไตรปิฎกไมม่ีคําอธิบายด้วยพระองค์ว่าสละคืนหรือสลดัคืนเนี�ย แตไ่มไ่ด้บอกว่าทํายงังยัเนี�ย 

ให้โยมรู้เอาไว้อาตมาก็ต้องมาพิจารณาเพราะการที�สละคืนก็เนี�ยการที�เราได้ใช้กายกรรมวจีกรรมหรือสงัขา

รร่างกายไปทําความดีบ้างความชั�วบ้าง 

ตั �งแต่อเนกชาติจนถึงปัจจบุนัชาตทิั �งดีและไมด่ก็ีอาศยัสงัขารร่างกายนี �ไปทํา 

เพราะฉะนั �นถึงกาลสมยัแล้วเราจะตายแล้วก็สละคืนสงัขารร่างกายนี �ลมก็ไปลม 

ไฟก็เป็นไฟเนี�ยอากาศก็ไปอากาศ ธาตนํุ �าก็เป็นธาตนํุ �าไป 

ขออโหสิพ่อแมที่�เราเอาเลือดเอาเนื �อไปสร้างกรรมทําชั�วแล้วก็โมทนาสาธุกบัความดีด้วยแล้วก็โมทนาสาธุกั

บพอ่แมด้่วยที�ให้เลือดให้เนื �อเรามาสร้างคณุงามความดีเนี�ยมนัต้องแบบนี �เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วทั �

งดีและไม่ดีอยูที่�จิตเราเองทั �งเราเป็นผู้สร้างผู้ ทําแล้วมนัก็ฝังไว้เหมือนกบัมาอดัเทปไว้พอว่างๆจิตพอว่างๆซ

ะหนอ่ยก็โผล่นั �นโผล่นี �ทั �งดีทั �งชั�วนั�นแหละเพราะฉะนั �นต้องให้ว่างไปให้หมดลบเทปคือรู้ว่างว่างรู้ให้หมดเลย

เป็นการลบเทป แล้วก็จิตก็มุ่งนึกถึงพระพทุธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้าเรายงัไมรู้่ว่าวิธีทําความว่างทําอย่างไร 

เนี�ยพระองค์ปรากฏแล้วก็เดินตามพระพทุธเจ้าไปเดินตามพระอรหนัต์เจ้าไปเดี�ยวก็ไปถามที�ไหนพระที�บ้าน

ก็บอกเนี�ยพระองค์ก็บอกที�เนี�ย(หวัเราะ)แล้วเราก็จะได้รู้เอ๊ะ! ทําไมมนัง่ายอย่างนี � 

เนี�ยขอให้เราทําตามพระพทุธโอวาทไปก่อนเถอะแล้วเราจะพบพระองค์ได้ด้วยตวัเราเอง 

จะได้มีความเชื�อมั�นในตวัเอง ไม่ต้องไปเชื�อใคร แตเ่ราต้องเอาจริงมีสจัจะจริงใจที�จะประพฤตปิฏิบตั ิ

แล้วเราไมห่ลงงมงายไมเ่ชื�อตามใครด้วย 

ทําไมจึงไปเชื�อตามใจเขาไม่ได้?เขามีกิเลสตณัหามีความโลภความโกรธความหลงเต็มตวัเลยเนี�ยขยะอารม

ณ์มะเร็งอารมณ์เรียกว่าเนา่ในเลยจะเเตะตรงไหนก็เหม็นเน่าทั �งนั �น 

เดี�ยวเชื �อโรคจะมาติดเราเข้าต้องบอกว่าอย่างนี �ไมค่วรเข้าใกล้เลยเหมือนกบัคนขี �โกรธไปโดนนิดโดนหน่อย

ก็โกรธไปหมด ได้ยินเสียงก็โกรธเหมือนกบัหมาได้ยินเสียงลมพดัก็ยงัเหา่เนี�ยไอ้พวกเนี�ย 

แล้วเราก็รู้ว่าไอ้พวกหมาเนี�ยมนักดัไม่เลือก(หวัเราะ)ถ้าเจอเกือกเข้าสกัวนัฟันจะหายต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ

)เดี�ยวจะต้องถ้าเราเฉยๆเดี�ยวไปรังแกคนอื�นคนอื�นเขาไมท่นอย่างเรา 



 ๑๔

มนัก็ต้องเจอเกือกฟันฟางได้หลดุกนับ้างหละต้องว่าอยา่งนี �...อ้าว! 

มีอะไรจะถามเนี�ยบน่มาตั �งชั�วโมงแล้วแพ๊บเดียว(หวัเราะ)แตก็่ลงศีลลงธรรมได้ เนี�ยตวัอย่างไม่ดีนั�นนะ่ 

เห็นมั�ยขนาดพระมหาโมคคลัลานะท่านก็ยงัพลาดเลย(หวัเราะ)แล้วเราจะไปเชื�อใครได้ 

ขนาดสาวกบารมีญาณยงัต้องไปใช้เวรใช้กรรมปัจจบุนั เหาะหนีไปตั �ง๗ครั �งแล้วนั�นน่ะ 

พอครั �งที�๗แล้วไอ้นี�ยงัตามล้างตามล่าท่านก็ว่าอ้อ! 

เป็นกรรมเก่าในอดีตที�ไปทุบพ่อแม่เอาไว้เนี�ยกรรมอนันั �นก็ยงัตามมาอีกท่านก็ยอมท่านบอกท่านยอมใช้กรร

ม 

เนี�ยอาตมาบอกกรรมนั �นใช้ไปแล้วเป็นอโหสิกรรมแล้วท่านพยกัหน้าท่านไมพ่ดูหรอก(หวัเราะ)เนี�ยต้องอนัเชิ

ญมาให้โยมรู้ว่าอาตมาเนี�ยพดูจริงจะได้โยมจะได้สบายอกสบายใจว่าพระอาจารย์ไมไ่ด้มาหลอกพวกโยมว่

าเออ! สิ�งที�พระอาจารย์ประพฤติปฏิบตัิมาเนี�ยเห็นประโยชน์ว่าท่านเนี�ยทําคณุงามความดีมากมาย 

แตท่่านก็ยอมรับกฏแหง่กรรรมตามพทุธโอวาทที�ท่านยอมรับก็เพราะยอมรับพทุธโอวาทนั�นแหละ กมฺมนุา 

วตฺตตี โลกฺ สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พระองค์แสดงกรรมลิขิต กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมเนี�ยต้องรับผลเพราะฉะนั �นท่านเป็นตวัอย่างที�ดีหาอยาก 

ถึงมีฤทธิ�มีเดชท่านก็ยงัยอมรับพระพทุธโอวาท 

เพราะฉะนั �นใครอย่าไปลบหลูด่หูมิ�นทา่นน่ะเนี�ยความดีแม้ท่านสละตายเอาชีวิตถวายเป็นพทุธบชูา 

ธรรมบชูาพระอริยสงัฆบชูาน่ะหลวงพอ่พระมหาโมคคลัลานะไมธ่รรมดาน่ะให้รู้เอาไว้ด้วย 

อย่าไปคิดในแง่ว่าท่านถกูโจรทบุแล้วเขาจะสงสยัท่านมีฤทธิ�มีเดชทําไมไมสู่้ (หวัเราะ)ก็ท่านรู้อยูแ่ล้วท่านเป็

นพระอรหนัต์ทา่นจะไปทําแบบชาวบ้านได้ยงังยั เหมือนพระพทุธเจ้าน่ะ 

มารมีพระองค์ก็รู้สู้ ได้แตพ่ระองค์เป็นผู้สงูสดุเนี�ยเลยต้องปราบมนัเนี�ยพระอาจารย์อธิษฐานมาเพื�อปราบมั

นปราบมารเนี�ย 

ให้รู้เอาไว้อย่างเนี�ยมีอะไรจะถามก็ถามมาไม่ต้องกลวัเกรงใจหรอกพระอาจารย์ไมไ่ด้ด้นเดาไมไ่ด้โกหกพวก

โยมหรือไม่ได้โม้พิสจูน์ได้(หวัเราะ)มีอะไรจะถามก็ถามมาเนี�ย.... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัเสาร์ที� ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๒๔.๑๘ น. 




