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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

จะใหประชาชนเขาอาศัยใครพึ่งใคร 
กอนจังหัน 

ทางในวัดเราก็เขมงวดกวดขันพระใหดูงามตางามใจ แลวออกมานี้ตอนเย็นนึก
วาจะคนเลิกไปหมดแลว ไอพวกหมาเดือน ๙ มันก็จุนจานๆ เขามา ถูกขนาบทุกที ถา
เรามาเจอแลวเอาละ ค่ําๆ แลวนะมาเที่ยวไมไดเร่ืองไดราวอะไรเลย ไอพวกจุนจาน
พวกเดือน ๙ เดือน ๑๒ มันเขามาจุนจานในวัด เขียนใหมันอานมันไมยอมอาน 
จุนจานๆ เราเคยตําหนิแตพระ ฆราวาสก็เปนอยางนั้นจะไมใหตําหนิไดยังไง ธรรมทาน
ไมเปน มันเปนแตพวกเรานี่ละ พระเดือน ๙ ประชาชนก็เดือน ๙ เขาไปเหยียบย่ํา
ทําลายวัดวาอาวาสศาสนา เจออยูตลอดค่ําๆ ทั้งๆ ที่คนหมด เราจะออกมาตอนคน
หมดแลว ดอมๆ ออกมาดูนั้นดูนี้ มันยังหล่ังไหลเขามาจุนจานๆ ดูแลวเซอๆ ซาๆ ดู
ไมไดวางั้นเถอะนะ 

เราก็เอาละที่นี่ มาอะไร ถามละ ถามหาเหตุหาผล ไมไดเหตไุดผล ไปเดีย๋วนี้มา
ยุงทําไม สถานที่นี่ทานรักษาศีลรักษาธรรมมาจุนจานทําไม ไปเดี๋ยวนี้ ไลออกเลย ถาเรา
มาเจอแลวพอดีละ แตเราไมเจอน้ีมันจุนจานๆ ตลอดเวลา เขียนไวมันไมอานนะพวก
นี้นะไมทราบเปนยังไง นี่ละฆราวาสก็เปนแบบนั้น ไอพระก็เปนแบบนี้ เปนคนละแบบๆ 
มีแตแบบสวมแบบถานแบบฟนแบบไฟทั้งน้ัน มนันาดูเมื่อไร มันไมมีศาสนานะชาว
พุทธๆ ทั้งชาวบานชาววัดมันแหลกไปหมด ถามีศาสนาตองมกีฎขอบังคับเพื่อความ
สวยงาม นาดูนาชม อันนี้ดูที่ไหนมันดูไมไดนะ ดเูขาก็ดูไมได ดูเราก็ดูไมได 

โลกอันนี้เปนโลกที่ดูไมไดไปหมด ไมมีศาสนาเสียอยางเดียวใครอยาอวดเกงนะ 
โลกเมืองไทยเรามันกําลังเปนบาเดี๋ยวนี้ บาเงินบาทองบาไอหลังลายเจ็ดหมื่นแปดหมื่น
ลาน เกาหมื่นลาน มันจะเอาไปเผาหัวมันก็ไมทราบแหละ เราอยากถามวาอยางน้ีนะ 
หรือถามแลวก็ไมรู ทําไมมันโลภเอานักหนา ตายแลวไมไดเอาไอหลังลายมาเผานะ เอา
ฟนเอาไฟนั้นละมากันนะ แลวมันโลภอะไรนักหนา ใหตื่นตัวบางนะ 

เปนผูใหญเทาไรยิ่งหนายิ่งแนนยิ่งหยาบยิ่งโลน จะใหประชาชนเขาอาศัยใครพึ่ง
ใคร ใครเปนผูใหญมันใหญยักษใหญผี ใหญกนิบานกินเมือง ดูไมไดนะ ยิ่งเลอะเทอะ 
นี่ละใหกิเลสออกหนาเปนอยางน้ัน ดูซินะ ผึ่งผายลายตา โถ ตัวเองดตูัวเองจนโดน
ตนไม คือมนัดูตัวเองไมไดดูตนไมทีจ่ะชนหัวมัน เปนบาขนาดนั้นนะ ตื่นอะไรนักหนา
เงิน ประสาไอหลังลาย ก็เปนกระดาษนั่นละ สมมุติขึ้นมาเพือ่ใชสอยในวงโลกมนุษยที่
อยูรวมกัน เพื่อความสะดวกสบาย ไมใชความเปนบาอยางที่วานี่ ไดเทาไรไมพอๆ กิน
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ไปกลืนไปๆ ครั้นเวลาตายแลวก็อาปากหวออยูทีก่องฟอนนั่นละ มีคนเอาไปเผา เอา
สมบัติเงินทองที่ไหน เฉพาะอยางยิ่งไอหลังลายที่เปนบากันมากๆ นั่นมันไปเผาไหม มี
ตั้งแตฟนแตไฟไปเผากันทั้งนั้นละ ทําไมจึงเปนบาเอานักหนามนุษยเราทุกวันนี้ 

เรียนมาถึงดอกเตอรดอกแตอะไรก็ไมรู นี่ละอํานาจของกิเลสครอบหัว เรียนมา
ชั้นไหนก็เรียนมาเถอะนะ มีแตเลวๆ ทั้งน้ัน เปนวิชาของกเิลส กิเลสเหยียบหัวคน
เหยียบหัวสัตว เอาไฟเผาสัตวโลกเวลานี้ เอาธรรมแทรกเขาไปซิเปนน้ําดับไฟมันจะรู
กันเองๆ เดีย๋วนี้มันมีแตอยางน้ัน มองไปที่ไหนจะดูไมไดแลวนะเวลานี้ มีแตวาเจริญๆ 
ไมทราบวาอะไรเจริญ บางทีนอนจะนอนไมหลับนะบางคืน บางรายจนนอนไมหลับ 
ใหญเทาไรยิ่งหนักมากนะความทุกข แลวก็เหอเปนบากัน ตื่นยศเขา ตื่นไอหลังลายเขา 
มีเงินเทานั้นเทานี้ ตื่นจนอาปาก ดไูมไดสติสตงั ดูจนอาปาก นี่มันจะเปนบาไปตามๆ 
กัน อาปากไปตามๆ กันพวกนี ้

อูย มันนาทุเรศนะ เราขอพูดใหชัดเจนเสียกอนเถอะกอนที่เราจะตาย ไดธรรม
พระพุทธเจามาครองหัวใจ ครองเสียจนเต็มเหนี่ยวหาสงสัยไมไดแลวดูโลกที่นี่นะ 
แนะนําส่ังสอนก็สอนมาพอแลว ๕๖ ปนี้แลวสอนโลกมา ตั้งแตลงเวทีมาได ๕๖ ปแลว
สอนโลก สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย มิหนําซ้ํายังออกชวยชาติบานเมือง เงินทุกบาททุก
สตางค ดอลลงดอลลารไหลเขาคลังหลวงๆ เราไมเคยแตะแมบาทเดียวฟงซินะ นี่ละ
ธรรมนําโลกเปนอยางน้ี ไมไดร่ัวไหลแตกซึมไปไหน อีลุยฉุยแฉก เอาไปตมไปตุนไปกิน
ไปกลืนกันไมมี ธรรม ธรรมเปนผูนํา 

เราเปนผูนําเอง ทองคําไดเทาไรเขาหมดๆ ดอลลารก็เหมือนกันเขา เงินไทยก็
เขาบาง จากนั้นก็ชวยชาติบานเมือง ไปที่ไหนเห็นแตส่ิงกอสรางเต็มบานเต็มเมือง เรา
เองเปนผูใหกอสรางๆ ผานไปที่ไหนเห็นรอยมือไปเรื่อยๆ นี่ละเงินนี่ไมไปไหนที่พี่นอง
ทั้งหลายบริจาคเพื่อชวยชาติบานเมืองจริงๆ ไมไดอีลุยฉุยแฉกดังที่โลกเปน โลกนําโลก
มันนําเพื่อความลมจม นาํเพื่อพุงเจาของ เพือ่ญาติเจาของ เพื่อวงศเจาของเพื่อสกลุ
เจาของ เพือ่บริษัทบริวารของเจาของ คนอื่นทองแหงตายชางหัวมัน ใหเราไดอยูเปน
พอ มันเปนอยางน้ีนะ 

มันตาบอดตาคับตาแคบคือตากิเลสตัณหา ตาไมมองกวาง ตาธรรมทานมอง
กวาง ดูใหชดัเจน อะไรๆ ก็แจกก็แบงสันปนสวนกันตามสัดตามสวน มนุษยอยูดวยกัน
มีหัวใจดวยกัน มีปากมีทองดวยกนั ตองเห็นใจกันซิ เห็นแตปากเจาของทองเจาของ 
ทองเจาของมันใหญขนาดไหนมันก็เหมือนทองมนุษย แตความโลภทําไมมันนักหนาจน
จะเอาไฟเผาโลกอยูเวลานี ้ ฟงแงไหนๆ มีตั้งแตเร่ืองกินเรื่องกลืนกันนาสลดสังเวชนะ 
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ยิ่งกวาหมา หมามันไมไดทําความเดือดรอนแกมนุษยมาก เหมือนมนุษยทําความ
เดือดรอนแกกันดวยความโลภไมมีเมืองพอน่ีนะ มันนาทุเรศจริงๆ  

ขอพดูเสียเถอะวันนี้นะ มันคันฟนมานานแลว หัวอกมันจะแตก ดูไปไหนๆ มี
ตั้งแตเร่ืองขวางหูขวางตาที่จะเผากันนั่นละ ไมมีที่จะพยุงกันใหมีความเจริญรุงเรือง ตั้ง
ใครมาเปนผูใหญๆ ก็เทากับตั้งเปนยักษเปนผีมา อยางรัฐบาลตั้งมากี่ชุดกี่ยุคกี่สมัย ก็
เปนยักษเปนผีกินมาโดยลําดับ ครั้งน้ียิ่งมหายักษมหาเปรตมหาผี กินบานกินเมืองกิน
ไมหยุดไมถอย อูย นาทุเรศ เปนยังไงมันจะไมตายหรือไอพวกนี้นะ พวกที่กําลังกินบาน
กินเมืองอยูนี้นะ ทองปองๆ อยูนี้ มนัจะไมตายหรือ มันตายเหมือนเขานั่นแหละ 

อยาเปนบาเกินไป ถงึวันตายไมมีอะไรเหลือละนะ สมบัติเงินทองขาวของทิง้ไว
อยางน้ันละ เจาของตายไปแลวเขาก็เอาไฟเผาเทานั้น ไมเผาจะฝงอะไรก็แลวแตเถอะ 
มอบใหหนอนใหอะไรไปก็ได ไมเกดิประโยชนอะไร แตเวลานี้ทําไมมันถึงพองตัวลืม
เนื้อลืมตัว เหมือนความตายไมมีในตัว จะอยูค้ําฟาละชีวิตมนั โลกเขาตายกันทั้งน้ัน เรา
จะอยูค้ําฟาดวยความโลภพาดึงไปๆ ใหอยูค้ําฟา พูดแลวสลดสังเวชนะ 

พระของเราก็ตั้งใจปฏิบตัิใหดีนะ อยาเหลวไหล อยามองดอูะไรยิ่งกวาธรรม ถา
มองธรรมเราจะเห็นความผิดความพลาด ความถูกความดีงามขึ้นภายในใจของเจาของ 
มองดูธรรม ธรรมอยูกับใจ จอเขาไปหัวใจมันคิดเรื่องอะไรๆ คิดไมดีๆ ปดออกๆ ขน
เร่ืองดีเขามาๆ นี่เรียกวาผูปฏิบัติธรรม อยาดูอะไร ส่ิงใดไมมคีุณคาเทาไรนักในโลกอัน
นี้ กินพออิ่มทองวันหนึ่งๆ แลวก็ตายไปๆ ธรรมนี้ไมไดตายนะ พยุงหนุนขึ้นๆ 
จนกระทั่งถงึนิพพาน นิพพานเปนยังไง นิพพานเที่ยง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปน
ความสุขอยางลนพนเหนือโลกเหนือสงสารแลวยังเที่ยงดวย 

โลกอันนี้โลกไมเที่ยง นิพพานธรรมเที่ยง ตางกนัอยางน้ัน ถาเอาธรรมเขาไป
สอดแทรกอยูแลวจะมีคาขึ้นมามนุษยเรา เวลานี้มีคุณคาอะไรมนุษยเรา เต็มโลกเต็ม
สงสารมีแตกัดแตฉีกแตแยงอํานาจบาตรหลวง แยงความมั่งความมีดีเดน มันแยงหา
อะไรก็ไมรู ไปหาซิบานใดเมืองใดทั่วโลกอันนี้ใครมีความสุข ไมมีใครมีความสุข มีแต
แยงกันเหมือนหมา ดูไมไดนะเวลานี้ 

โลกมนุษยเรานี้เล้ียงหมาไวทุกบานๆ ครั้นเลี้ยงไวแลวมันเลวยิ่งกวาหมานั่นซิ 
เอาไปพิจารณา การพูดเหลานี้ไมไดพูดเพื่อความเสียหาย พูดใหตื่นเนื้อตื่นตัวก็ดุบาง
หนักบางเบาบาง เพราะความเลวมันไมมีวันมีคืนกระเทือนโลกอยูเวลานี้ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

...เดี๋ยวนี้กําลังจะตั้งบุรีรัมย ตั้ง ๖ ลานแลวนะคือเราจะใหเปนโรงพยาบาลศูนย
ตา ตานี่สําคัญมาก คนทั้งคนมีใจเปนใหญ เหลานี้เปนเครื่องมอืของใจทั้งน้ัน ตา หู 
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จมูก ล้ิน กายเหลานี้ อะไรมันจําเปนมันวิกลวิการไปบางก็ไมเทาไร แตสําคัญถาตานี้
บอดเสียอยางเดียวไมมีความหมายนะ ไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองก็หมดความหมาย 
ตื่นเชายันค่ําๆ ไมมีความหมาย เอาไปไหนก็ไมมีความหมาย เราเห็นจุดนี้สําคัญเราจึง
ไดชวยทางตา ความหมายวางั้น นี่ก็จะไปตั้งทีบุ่รีรัมย ก็จะพยายามขวนขวายใหเปน
ศูนยศูนยหนึ่ง ที่อุดรศนูยหนึ่ง ศรีนครินทรศูนยหนึ่ง ตั้งบุรีรัมยศูนยหนึ่ง จากน้ีก็จะไป
ภาคตางๆ ภาคนั้นภาคนี้แยกไป หากเรามีชีวิตอยูและมีกําลังวังชาจะแยกไปอยางน้ีโดย
ลําดับ ตานี่สําคัญมากนะ เราเอาจุดนี้จุดสําคัญจึงไดพยายามขวนขวายมาเพื่อตาๆ 

เรายังสะเทือนใจอยูไมหยุดนะ ผูหญิงคนหนึ่งอยูลําปาง เราไปเทศนที่เชียงใหม 
แมกับลูกตามเราไป เราไปที่ไหนตามไปจนกระทั่งถงึที่ที่เราอยู ไปอะไร แมตาบอด ลูก
ตาดีพาแมไป ตามนั้นไมทันตามนี้ไมทันจนกระทั่งถงึปางสักจึงทัน หมอเขาพูดวา การ
ผาตัดนั้นตานี้เห็นถาผา แตเราไมมีเงินจะทําไงมันจําเปน เขากําหนดวา ๗๕,๐๐๐ เรา
ซักโดยละเอยีดลออ เมือ่ผาแลวหมอเขารับรองไหมวาจะเห็น หมอเขารับรองวาเห็นวา
งั้น เอา ถางั้นตกลง ใหเดี๋ยวนั้นเลย ๗๕,๐๐๐ ใหเปนพิเศษอกี ๑๐,๐๐๐ เปน 
๘๕,๐๐๐ พอเราตกลงเอาเงินยื่นใหรองไหน้ําตารวง สักเดี๋ยวปบหัวเราะขึ้นมา น้ําตา
รวงเราก็ทราบแลววาดีใจ น้ําตานี้มีคุณคามีราคา สักเดี๋ยวก็หัวเราะขึ้นมา เออ ทีนี้จะได
เห็นหนาลูกแหละ คือไดเงินไปแลวไปผาตาตามกําหนด หมอเขาวางั้น เราใหเต็มสวน
เลย 

ทีนี้หัวเราะออกแลว จะไดเห็นหนาลูก พอกลับไปแลวทราบมาทีหลังวา หมอเขา
นัดใหไปไมยอมไป ฟงซินะ เปนอยางน้ีทําใหเราเสียเสนใจนะ หมอเขานัดแลวตาม
กําหนดกฎเกณฑที่ไดตกลงกันเรียบรอยแลวนั้นมีปญหาแตเงิน เราก็แกปญหาทางการ
เงินแลว ใหไปหาหมอตามนัด หมอนัดใหไปไมยอมไป มันเปนอยางน้ีนะ คงจะลูกนัน่
ละตมแมไมใหแมไป ทราบมาวางั้นวาลูกตมแม ทีนี้แมก็คงจะไมไดผาตดั ลูกเอาเงนิ 
๘๕,๐๐๐ ไปใหแมตาบอดตามเดิม โอย เราสลดสังเวชนะ อยางน้ีละเราให มันไมเปน
ตามความจริงที่เราปลงใจลงใหๆ หลายแหงนะตามเราไปจนกระทั่งมาถงึเขาคอ ทาง
โคราชก็ตามมา อันนี้มนัคาราคาซังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย วาไปรักษาไปอะไร( เขาผา
แลวใสเลนสแลว แตขาดคนอุปการะ แลวยังตองไปเอกซเรยสมอง หลวงตาเลยเมตตา
ไป สองหมืน่ครับ) วางั้นแหละ อันนี้มันไมแนเราก็เลยใหสองหมื่น ทางโนนแนนอน ๗ 
หมื่น ๕ เราใหเปน๘ หมื่น ๕ เลย 

นี่ละลูกมากับแม ลูกคงจะตม ทีนี้แมยอมตาบอดไปตามเดิม โฮ สลดสังเวช มี
อยูหลายๆ แหงทําใหเราหดมือ เอาใหอยางน้ีแลวกลับพลิกไปอยางน้ีๆ ไมเปนไปตาม
เจตนาของเราที่ให ตามที่เขามาบอกเลาอะไรๆ เราใหตามนั้นๆ ๘๕,๐๐๐ หมอเรียกไป



 ๕

ไมไป ก็แสดงวาลูกนั้นละตมแมไมใชใคร จะทําไงเรา ยิ้มตอหนาคนมากๆ ทีนี้จะได
เห็นหนาลูก เพราะหมอเขายืนยันแลววาถาผาแลวเห็นชัดเจน ตกลงเทาไรเราก็ให
เทานั้นใหเลย แลวไปก็เปนอยางน้ีจะทําไง 

นี่ก็กําลังตั้งศูนยบุรีรัมย เร่ิมละ คือตกลงกัน ทางหมอเขาก็จะหาหมอมาครบ 
หมอตาไมใชนอยๆ นะ ดูเหมือนหาคนหรือหกคนหมอตา เขากําลังหาเตรียมหมอ เขา
รับรองมาเลย เพราะเขาทราบมาวาถาทางโนนพรอมเราจะตั้งให เราวาอยางน้ี เขาก็
เสนอมาเลยรับรองมาเลย ถึงหมอไมพอจะใหพอ เขาวางั้นเลย แลวเขายังจะมาเยี่ยม
เรา เราบอกยังไมใหมาเยี่ยม ใหเร่ืองราวลงกันเสียกอนมาเมื่อไรก็ไดเราบอกงั้น 

เราพยายามที่สุดกับโลก ชวยโลกเราชวยเต็มกาํลังความสามารถ แตเราเปน
ธรรมตรงไปตรงมา เขาวายังไงก็เชื่อตามเขาๆ ไปอยางน้ัน แลวมันพลิกไปอยางน้ีทีท่ํา
ใหเราเสียเสนใจมากนะ อันนี้เสียเสนใจ เชนอยางปากเกร็ดนี่ หมาปากเกร็ด สรางตึก
ใหหลังหนึ่ง แลวซื้อที่ให ๔ ลานสองแสน เราซ้ือใหเลยเพราะที่มันแคบ อันนี้ที่หนึ่งไร 
เราเลยซื้อใหอีกหนึ่งไรขยายออกไป แลวสรางตึกที่นั่น ขออะไรใหหมด เพราะเราให
ดวยความเปนธรรมจริงๆ เชื่อเขาวาเขาจะเปนธรรมเหมือนเรา เขาขออะไรใหเลยๆ ทีนี้
เอาไปมันเอาไปตมอกีแหละ จนกระทั่งตามกันถงึธนาคาร เอาธนาคารไปเปนพยาน มัน
เองเงินเราไปตมทางธนาคาร ไมใชนอยๆ นะ หลายลาน มันเปนอยางน้ีละ 

ทีนี้เงินที่เราใหเปนประจําเดือนละแสนหาๆ สําหรับหมา เราตัดก็สงสารหมา ไม
งั้นตัดหมดเลยไมใหสักสตางค แตนี้เราสงสารหมา ก็หมาไมรูเร่ืองวาไง คนรูเร่ือง เอา 
เห็นใจหมาสงสารหมา เลยตัดออกหาหมื่น เอาไวแสนหนึ่งกระทั่งทกุวันนี้ นี่ละเลห
เหล่ียมหลายสันพันคม ตมเราไมใชนอยๆ ลานนะ หลายลาน มันเปนแบบนี้ละ พอที่จะ
ไดขอเอาๆ หาอุบายมาขอๆ อุบายจะตม เราก็ใหๆ มีมากนะ เลยทําใหเราสะดุดใจ 
บางทีหดมือเขามาเหมือนกัน โธ ทุเรศ 

ใหแสนหาๆ ประจํามาตั้งแตไปพบกนัทีแรก เขาออกทางหนังสือพิมพ เราก็ไป
ดูแลวซักไซไลเลียงกันทุกอยาง ไดเหตุไดผลเรียบรอยแลวจนกระทั่งสรางตึกใหสามชั้น 
ซื้อที่ใหพรอม ทุกอยางขออะไรใหเลยๆ ทีนี้มันก็มีเลหเหล่ียมของมันละซิ พอจะไดขอ
เร่ือย หาอุบายมาขอๆ มันก็ทราบถึงเราจนได ใหตามไปดู เขาไปดูถงึธนาคาร เอา
ธนาคารยืนยัน มันตมจริงๆ เงินมันเอาเขาไปธนาคาร เลยซัดกันในนี้ ยอมจํานน ไม
ยอมยังไง ถาธรรมดาเราเลิกเลยนะ แตนี้ก็ยังสงสารหมา หมาไมรูภาษีภาษาอะไร เราจึง
ใหเดือนละหนึ่งแสนๆ เร่ือยมา หาหมื่นตัดออก 

เราน้ีใครจะตมก็ตมได เพราะพูดถงึเร่ืองความเปนธรรมเราเปนธรรมลวนๆ 
รอยเปอรเซ็นต ไมวาจะเขาเกี่ยวของกับผูใดๆ กต็าม เราจะไมใหมีความเสียหายแกผู
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นั้น เราไปดวยคุณ ตัวของเราหัวใจของเราเปนคุณเต็มสัดเต็มสวน ไปเกี่ยวของกับใคร
เราจะไมมีเร่ืองเจตนาแมเม็ดหินเม็ดทรายที่จะทําใหคนนั้นมีเสียหายอะไร ไปเปนคุณๆ 
ทั้งนั้นละเราทําตอโลก เราจึงบอกมานานแลววา กิริยาอาการที่แสดงออกทัง้หมดไมมี
โทษ มีแตคณุเพราะหัวใจเปนคุณลวนๆ แลวจะเอาโทษมาจากไหน เราพูดตรงๆ อยาง
นี้ละ ทีนี้โลกสกปรกมันกค็อยตม ตมเรื่อยเลยตมธรรม โลกมันตมธรรมตมอยางน้ี 

(เจดียครับเขาบอก) เจดียก็แยกไปเจดียซิ ถาเปนอะไรเปนอันนั้นนะเรา ไมมี
สองเลย แยกปุบๆ เลย อยางน้ีตลอดมา เงินพี่นองทัง้หลายบริจาคทั่วประเทศไทยเปน
แบบเดียวกันนี้ เราจริงจังมากทกุอยาง เพราะหัวใจมันบริสุทธิ์เปนธรรมลวนๆ อะไรที่
คิดแปบขึ้นมาที่ไมเปนธรรมมันปดทันทีเลยนะ ปดโดยอัตโนมัติ จะไมนําออกใชเลย 
พอมันคิดแปบมันมีแทรกเขามา แทรกเขามาปบปดปุบเลยไมเอา เอาแตที่ดีงามทกุ
อยางๆ แลวสั่ง ส่ังอะไรก็ตาม ส่ังการสั่งงานสั่งจายอะไรกต็ามมากนอย จายตามที่
พิจารณาเปนธรรมๆ แลวทั้งนั้นละ เพราะฉะนั้นจึงไมมคีําวาเลหเหล่ียม ธรรมไมมี
ตรงไปตรงมาเลย 
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