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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เสียงธรรมเปนเสียงที่ถูกตองแมนยํา 
 ทองคําเปนหัวใจของชาติ เปนของเลนเมื่อไร เพราะฉะนั้นจึงตองไดเสาะ
แสวงหาทองคํามาเขาสูคลังหลวงซึ่งเปนหัวใจของชาติไทยเรา ใหมีความแนนหนา
มั่นคง การชวยชาติคราวนี้ก็รูสึกวาเดนอยูไดทองคําตั้ง ๑๑,๐๐๐ กิโล กับ ๓๘๓ กิโล 
อยางน้ันแหละ ตางคนตางเสาะแสวงหามาเพื่อกําลังในชาติของเรา ชาติของเราทั้งชาติ
อยูที่ทองคํา เราคิดหมดทุกอยาง พาพี่นองทัง้หลายกาวเดินๆ ไดคิดเรียบรอยๆ มัน
หากเปนอยูในจิต ไมสงสัยวาจะไปถามคนนั้นคนนี้อะไร พิจารณานี้เหมาะเทาไรออก
เทานั้น เดินตามนั้นตามความเหมาะ เราจึงไมเคยปรึกษาหารือใคร พอวาชวยชาติ เอา 
จะนํา จากน้ันก็พิจารณาเรื่อยนําเร่ือยมา ทองคํากไ็ดตั้ง ๑๑ ตนักับ ๓๘๐ กิโลกวาแลว 
และยังจะไดอีกเร่ือยๆ  

สวนดอลลารคงจะเทานั้นแหละ ได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร ที่เขาคลังหลวง
แลว อันนี้เราก็บอกแลว เพราะเหตุการณที่จะเปลี่ยนแปลงดอลลารนี้มีอยู เราก็บอก
ตามเหตุการณ สวนทองคํานี้คงเสนคงวา ไดเทาไรเขาหมดเลย ดอลลารนี้มันเกี่ยวโยง
กับเงินไทยเราที่จะชวยชาติบานเมืองของเรา ดอลลารนี้เปนสวนสําคัญจึงตองแยก
ออกมา ตอไปนี้จะไมไดเอาดอลลารเขาคลังหลวงแลว จะตองหมุนไปชวยเงินไทยเงิน
สดเราเพื่อชวยชาติบานเมือง ก็เปนอยางน้ันจริงๆ จึงวาพิจารณาแลวถึงกาวเดิน 

นี่ก็พูดออกมาแลว จากการพิจารณาแลววา ตอไปนี้ดอลลารนี้จะไมไดเขาคลัง
หลวงนะ ไมเขาแลวไปไหน มันก็ไปชวยเงินไทยหนุนออกชวยชาติ แนะ ที่จะเปลี่ยนก็
บอกวาจะเปลี่ยน สวนทองคํานั้นไมมีเปลี่ยนเลย คงเสนคงวาหนาแนน มีเทาไรๆ เขา
หมดเลย ดอลลารเวลาเขาก็เขา ตอไปนี้จะไมไดเขานะเพราะเงินไทยรอยหรอลงมาก 
เนื่องจากหยุดการเทศนาวาการชวยชาติ เงินที่จะมาชวยชาติก็ไมมี จึงตองเอาเงิน
ดอลลารมาชวยเงินไทย หนุนไปเรื่อยๆ อยางน้ัน เรียกวาชวยชาติคราวนี้พอเปนชิ้นเปน
อันอยูก็คอืทองคําได ๑๑ ตันหรือ๑๑,๐๐๐ กิโล กับเศษ ๓๘๓ กิโลอกี ที่จะเขาคลัง
หลวง ที่ไดมาทั้งหมดจะเขาตามๆ กันไป 

 หมอมอุยเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังใชไหม (รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผูวาแบงกชาติไมไดเปนแลวครับ) รัฐมนตรีคลังก็
ครอบใชไหมละ เปนรัฐมนตรีคลังมันก็ครอบแบงกชาติอกีแหละ ก็ยิ่งใหญกวานั้นอีก 
(เขาบอกเขาเปนลูกศิษยหลวงตานะครับ) จะมาเปนอาจารยเราไมได เขาพูดถูกตอง 
เปนลูกศิษยหลวงตา จะมาเปนอาจารยเราไมได ก็เปนลูกศิษย 
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 นี่ก็ไดกําชับกําชาตั้งแตเร่ิมแรก ตั้งตัวขึ้นมาใหม เอากันกับหมอมอุยเรานี่ลูก
ศิษยบวชอยูวัดนี้นะ เอาใหดิบใหดีนะ ใหเปนที่ไวใจ เราดีดดิ้นจะเปนจะตายเพื่อชาติ
บานเมืองของเรานี้ ไดมาเทาไรใหเปนชิ้นเปนอัน อยาใหร่ัวไหลแตกซึมไปไหน  ไดพูด
เวลามาเปนผูวาการแบงกชาติ มาพดูกันจริงๆ ไมใชธรรมดา แลวก็ดีเร่ือยมา เดี๋ยวนี้ก็
เปน (รองนายกฯและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังครับ) เออ รัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง  
 (นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ก็ลูกศิษยกรรมฐานนะครับ ลูกศิษย
ทานอาจารยทุย วัดดงศรีชมพู แลวโยงมาทานอาจารยทุยเปนลูกศิษยหลวงตา ทาน
นายกฯก็เทากับเปนลูกศิษยหลวงตาดวย) นั่นละถามีธรรมเขาไปแทรกตรงไหนความ
สงบรมเย็นมีๆ เขาไป ธรรมแทรกเขามากนอยมีมากโดยลําดับลําดา ถาไมมีธรรม
แหลกวางั้นเลย อยางเราพูดกับทักษณินั่นนะ เราเอาจริงๆ นี่ คือพดูตามหลักตาม
เกณฑ ตามอรรถตามธรรม ไมไดมีคําวาลูบหนาปะจมูกเราไมมี เราพูดอยาง
ตรงไปตรงมา 
 ทักษิณนี่เราอุมแทบเปนแทบตาย วิ่งมาหาเราสองหนสามหน ถูกเขาโจมตี เรา
ถึงไดออกปากพูดจริงๆ นี่นะ เอา นักมวยเขาไมไดกลัวกัน เราทําไมทําประโยชนเพื่อ
ชาติบานเมืองจะกลัวโจรกลัวมารไดอยางไร อยางน้ันก็แพซ ี นักมวยเขาไมไดกลัวกนั 
ใครก็จะหวังเอาชนะๆ เราก็ตองเปนอยางน้ันซี มาหาสองหนสามหน หนาซีดมา..มาที
ไรเราก็ยก แลวก็ไดเปนจริงๆ อยากลัว นักมวยเขาไมไดกลัวกัน ใครก็มีแตหวังจะ
เอาชนะๆ อยางเดียว ความกลัวเขาไมมีนะ อนันี้เราอยาไปกลัว มันขัดกัน จะยก
บานเมืองชาติของเราขึ้น เอา จะชวย ก็ชวยจริงๆ 
 เหตุที่จะชวยนี้ ก็เรามองดูฐานะการเงินการทอง ใหผูใดมาเปนผูใหญๆ ก็มีแต
กระจอกงอกงอยมา สุดทายเอาตับเอาปอดของประชาชนมากินเลี้ยงกัน เมื่อประชาชน
หมดตับหมดปอดแลวเอาคนใหมขึ้นมาก็มากินอีกๆ ทีนี้กม็องเห็นทักษิณเรานี้ละ วา
ฐานะการเงินการทอง กบัพวกที่ยอบแยบมาแลวกินตับกินปอดประชาชนมันตางกัน ผูนี้
มีฐานะสูง เราไมไดไปคดิเรื่องธรรม เราคิดเรื่องการเงินการทองฐานะของคน เห็นวา
ทักษิณนี้เปนคนที่มั่งมีศรีสุข หลักเกณฑดีมากทีเดียวที่จะมาเปนนายกฯ สมควรที่จะ
ชวยบานชวยเมืองไดจากฐานะการเงินการทอง จะไมรบกวนกินตับกนิปอดประชาชน  
เราก็วาอยางน้ีแหละ 
 พวกนั้นมันยอบแยบๆ คนนี้ฐานะดีทุกอยาง เอา เปนเพื่อจะไดยกชาติ
บานเมืองของเราขึ้นไป ที่ไหนไดเปนแลวยิ่งพุงใหญขึ้นอีกนีซ่ี โถ เราดูคนผิดไป แนะ
เราก็ยอมรับวาเราดูคนผิด เพราะเราดูการเงินการทอง เราไมไดดูเขาไปสูธรรมภายใน
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จิตใจคน ดูฐานะการเงินการทองที่โลกยอมรับกนั ดูมาแลวมันพลิกไปเปนอยางน้ัน นี่
เราก็บอกวาเราดูคนผิด แนะ จะใหวาอยางไร เรายอมรับทุกอยาง อะไรดูผิดเราบอกวา
เราดูผิด 
 อยางดูทกัษณิ พูดงายๆ อยางน้ีเลย ก็เรายกขึ้นนี่นะทักษณิ ทําไมเราจะพูด
ไมไดวะ ขึ้นไปแลวก็มากนิตับกินปอด เหยียบคนทั้งชาติจะใหลมจมไปหมด ก็เราอยูใน
ทามกลางของชาติ และเปนอาจารยของนายทักษณิดวย ทําไมจะไมวาคุณทักษิณไดละ 
มันก็เอากันละซี ฟาดจริงๆ นะเรา เราก็ยอมรับวาเราดูคนผิด เพราะไปดูทางการเงิน
การทองที่โลกเขายอมรับกัน  
 ฟงนะทานทัง้หลาย เสียงธรรมจะไมสะทกสะทานกับใครเลย เสียงธรรมเปน
เสียงที่ถูกตองแมนยํา โลกตายใจไดแตไหนแตไรมา เรานําธรรมมานําพี่นองทัง้หลาย 
เราจึงตายใจไดในการนําพี่นองทัง้หลาย คิดดูซิทองคําเทาไร เม็ดหินเม็ดทรายเราไม
เคยแตะ เราเชื่อเราแลว ยิ่งกวาทานทั้งหลายจะมาเชื่อเรานะ เราเชื่อความบริสุทธิ์ของ
เรา สะอาดผองใส อะไรที่แปดเปอนที่เปนมลทินมาปดทันทเีลย เปนหลักธรรมชาตินะ 
ไมไดมาคิดมาอานอะไร มันจะปดของมันทันทีเลย 
 นี่เราชวยชาติเราชวยดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยาง ไดอะไรมาหมด ไมมทีี่จะมา
เขา เรากําอยางน้ีไมมี บอกตรงๆ เลย เงินทองขาวของนับเปนสักกี่พันลานหรือหมื่น
ลาน ออกชวยชาติบานเมืองทัง้หมดเลย ไปหาซิหาผูนําอยางน้ี ไมใชยกยอตวัเองนะ เอา
การปฏิบัติของตัวเองนีอ้อกยืนยันกัน ใครคานมาถาวาเราพูดนี้ผิด การปฏิบัติเปนอยาง
หนึ่งคําพูดเปนอยางหนึ่งนี้ผิด ขัดกนัอยางน้ี เอา ตรงไหนวามา ไมมี เราเอาจริงเอาจัง
ทุกอยาง 
 เพราะฉะนั้นอะไรมาขัดเรามันถึงซัดกันเลยกับเรา ไมไดรอใครนะ ธรรมไมรอ
ใคร เปนธรรมลวนๆ ตรงไปตรงมาเลย จึงเรียกวาภาษาธรรม นี่นําภาษาธรรมออกมา
ใช นํากิริยาของธรรม-รากเหงาเคามูลของธรรมออกมาชวยพีน่องทั้งหลาย เราไมเคย
กํา มีเทาไรออกหมดๆ มีเงินอะไรติดตัวที่ไหน ในวัดปาบานตาดตั้งแตสรางวัดมา เรา
ไมเคยเก็บ กระจายออกตั้งแตคนทุกขคนจนกาวเขาสูโรงรํ่าโรงเรียน ตั้งแตเร่ิมสรางวัด
นะ โรงรํ่าโรงเรียนนี้ขึ้นมาดวยกัน จากนั้นก็กาวเขาสูโรงพยาบาล ที่มาเปดเผยทุกวันนี้
เทานั้น เราชวยมาตั้งแตดั้งเดิมนะโรงพยาบาล 
 ชวยมาอยางน้ีตลอด เราไมมีมลทินในหัวใจเรา เพราะเราพอทุกอยางแลว ความ
พอของธรรมตายใจไดเลย ไมมีอะไรที่จะมาแขงคําวาพอน้ีได พอน้ีพออยางเลิศเลอ 
พอในหัวใจ อะไรที่จะเอามาเพิ่มเติมมาแขง แขงไมได เราเอาน้ีออกใชตอพี่นอง
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ทั้งหลาย สําหรับเราเราไมเอาอะไร เราก็บอกวาพอแลวทุกอยาง หาก็หาแทบเปนแทบ
ตาย กาวเขาถึงขั้นสลบไสลมีไมรูกี่ครั้ง ฟดกับกิเลสละซิ เอาจริงๆ นี่นะ  
 เวลาชวยตัวเองกช็วย อยูกับพอแมครูจารยนี้เพราะทานรูนิสัยวานิสัยจริงจังมาก
มีความตั้งอกตั้งใจอยางแรงกลา ทานตองร้ังเอาไว ไดร้ังนะ เชนอยางน่ังนี้ฟาดตลอด
รุงๆ จนกนแตกไมถอยเลย ทานก็ยกมามาเราไมลืม เพราะไปทีแรกคยุ วันไหนนั่ง
ตลอดรุงวันนั้นไดความอัศจรรยในจิตใจทุกคืนไมมีเคลื่อนคลาดเลย ไดทุกคืนๆ เลา
ถวายทานทีแรกทานก็ชมเชยสรรเสริญ ไอหมาตัวนี้ก็พอทานชมเชยบางใบไมแหงหลน
ลงมาจากขั้วของมันก็ทั้งจะเหาจะกัดใบไม พอใจวาเราดําเนินนี้ถูกตองแลวมีกําลังใจซัด
เร่ือยๆ นั่งตลอดรุงๆ เลย 

ครั้นตอไปทานรั้ง นั่นเห็นไหมละ มาตัวคึกตัวคะนองมากๆ ไมฟงเสียงการฝก
ของเจาของนายสารถีแลว เจาของเขาตองฝกเอาอยางแรง ไมควรกินหญาไมใหกิน ไม
ควรกินน้ําไมใหกิน พอขึน้ไปกราบทานเทานั้นละ เพราะขึ้นไปก็จะไปเลาอนันี้ถวายทาน
เพราะเคยเลาเสมอ ฝก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน ฝกกันอยาง
หนัก เอาจนมานี้มันลดพยศลงๆ การฝกเขากล็ดลงๆ จนกวาวามานี้ใชการใชงานได
ตามปรกติ การฝกฝนอยางน้ันเขาก็หยุดไป แนะปฏิบัติตอมาธรรมดาวางั้น นี่เราเขาใจ
ทันที 

ทานไมไดยอนมา ไอหมาตัวนี้มันฝกเจาของยังไง ทานไมไดวาก็ตามแตมัน
เขาใจ ตั้งแตบัดนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงนะ นี่ก็คือทานรั้งเอาไว ถาวาออกทางดาน
ปญญาก็เหมอืนกัน ทางสมาธิก็ไมพอดี คือสมาธิมันเปนจรงิๆ นี่ แนนเหมือนหินเลย 
สมาธิเต็มภูมิ ทานถาม เปนยังไงทานมหาจิตสงบดีอยูเหรอ สงบดีบอกตรงๆ เลยเรา 
ทานก็ถามเรื่อย เราตอบทานก็นิ่งไป ทีนี้พอถงึกาลอันควรแลว เปนยังไงทานมหาจิต
สงบดีอยูเหรอ สงบดีอยู ทานจะนอนตายอยูนั่นหรือขึ้นเลยที่นี่ สมาธิมนัหมูขึ้นเขียง 
เอาแลวนะใสแลว สุขในสมาธิเทากับเนื้อติดฟน เนื้อติดฟนมีความสุขยังไงบาง สุขใน
สมาธิก็เทากนันั่นละ 

ทานทุมหมดเลยนะ สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทง ทานยกสมาธินี้ทิ้งหนีหมด
ใหหาใหม สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทงทานรูไหม ทานไมยอมรับเลยที่นี่ ทานจะให
เอาอันใหมดีกวานั้น ยังเถียงทานวอๆ นะ ถาสมาธิเปนสมุทัยแลวสัมมาสมาธิจะใหเดิน
ที่ไหน สัมมาสมาธิของพระพุทธเจาทานรูจักกาลเวลาการเขาการออก นั่น สมาธินี้มัน
สมาธิหมูขึ้นเขียง นี่เหรอสมาธิที่เอามาอวดอยูนี้นะ นั่นเห็นไหมทานซัดเขาเลย จากนั้น
มันก็ออกทางดานปญญา ทานไลออกทางดานปญญา แกกิเลสแกดวยปญญาตางหาก
นะไมไดแกดวยสมาธิ สมาธินี้เปนแตตีกิเลสเขามาใหมันรวมตัวสงบไมเพนพาน แลว
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ออกทางดานปญญา ปญญาเปนเคร่ืองแกกิเลส สมาธิไมไดแก นั่นเอาละนะ ทีนี้พอออก
ทางดานปญญาออกๆ ใหญเลยที่นี่ เพราะสมาธิมันพรอมแลว 

พอออกทางดานปญญาฟาดนี้ไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน ขึ้นไปหาทานอีก ที่พอแม
ครูจารยใหออกทางดานปญญาเวลานี้มันออกแลวนะ มันออกยังไงทานวา ก็มันไมได
นอนทั้งวันทั้งคืนเลยเราก็พูดตรงๆ เวลามันหมุนทางดานปญญามันหมุนจริงๆ นี่ นั่น
ละมันหลงสังขาร คือสังขารทางดานปญญาก็เปนสังขาร ถาใชไมรูจักประมาณสังขาร
ทางดานปญญามันเปนสังขารสมุทัยไดความหมายวางั้น ใหพักผอนถงึกาลเวลาที่ควรจะ
พักสูความสงบก็ใหพัก แตนี้มันไมพกั หมุนทางดานปญญาตลอด ทานก็เขกเอาอยางนี้
ละ มีแตทานรั้งเอาไวละเรา จากน้ันก็ออกทางดานปญญา 

ทานยังไมไดปวยนะนั่น ปญญาออกแลวตั้งแตนูนแหละ สติปญญาอัตโนมัติ
หมุนติ้วๆ ไมไดหลับไดนอนกลางคืน ตองบังคบัเอาไว ถาลงไดลงทางจงกรมแลวไม
รูจักออกจากทางจงกรม จนจะกาวขาไมออกมันเพลียพอ เออ ไปไมไหวแลวหยุด หยุด
ดวยกาวขาไมออก คือมนัเหนื่อย ถาไดลงแลวลืมวันลืมคืน มันหมุนของมนัอยูภายในนี่ 
จนกระทั่งขาจะกาวไมออก เอาขาเปนเครื่องตัดสิน โอ ไปไมไหวแลวนะนี่ มา มานั่ง ทีนี้
ฝาเทาเรานี้เหมือนไฟลนนะ ออกรอนเหมือนไฟลนฝาเทา เอ ฝาเทาเราน่ีมันแตกเหรอ 
จับมาดูไมแตก แตเวลาลูบคลําฝาเทามันเสียวแลวนะ คือมันบางมากแลวมันจะเขาถึง
เนื้อ นี่เขาเรียกวาแตก ความจริงมันกัดเขาไปๆ ถงึเน้ือนะนั่น 

อยางพระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก ฝาเทาแตกเราก็มาทราบ
วา โอะ แตกอยางน้ี คือเดินไมหยุดมนัก็บางเขาไปๆ ก็ไปถึงเนื้อที่ฝาเทา แตเรายังไมถึง
แตกยังไมถึงทะลุ มาลูบคลําดูนี้เสียว ทั้งเจ็บทั้งเสียว ฝาเทายังไมแตก พูดสรุปความ
กิเลสแตกเสียกอน ถาหากกิเลสไมแตกน้ีฝาเทาแตกแนๆ โอ ที่ทานวาทําความเพียรจน
ฝาเทาแตกลงกันแลว ไมใชอยูๆ บงัคับเจาของเดินจงกรมจนฝาเทาแตก เปนไปไมได
นะ ถาเปนไปดวยความดูดดื่มของจิต จิตหมุนจิตพาเดินเปนไดเลย 

ถาลงไดกาวลงทางจงกรมแลวไมรูจักหยุด จนจะกาวขาไมออกถงึจะหยดุไดนะ 
เอากาวขาไมออกเปนเครื่องตดัสิน นี่มันก็รู โอ ฝาเทาแตกแตกอยางน้ี มาลูบคลําดูนี้
เสียวหมดฝาเทายังไมแตก คือยังไมทะลุถึงเน้ือ หากจวนแลวนะนั่น ถากิเลสยังรอไป
กวานั้นอีกฝาเทาแตกไดเลย เชื่อ นั่น ใหมันมีหลักฐานอยางน้ันซิเชื่อ เชนพระโสณะ
ทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก คือมนัทะลุถึงเน้ือ ของเรามันก็ทะลุเขาไปจวนจะถึงเน้ือ
แลว เราเอามือลูบคลํานี้เสียวแลว แตพอดีกิเลสแตกเสียกอนฝาก็เลยยังไมแตก 

เอาจริงเอาจังอยางน้ันนะ การประกอบความพากเพียรเพื่อประโยชนสําหรับ
ตัวเอง เพราะความมุงหวังอยางแรงกลาก็คือขอใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ อยางอืน่
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อยางใดไมเอา เพราะฉะนั้นความลําบากลําบนอันไหนจึงเปนอุปสรรคไมไดตอความ
ตั้งใจเพื่อมรรคผลนิพพาน อันนี้รุนแรงมากทีเดียวมันก็ทะลุได นั่นเห็นไหมละ เวลาทํา
เจาของก็ทําเจาของอยางนั้น ไมไดทําเหลาะๆ แหละๆ กินแลวนอนกอนแลวนิน ไปอยู
ที่ไหนเอาโตะเอาเกาอี้ไปวางไวหัวจงกรมเราดูเราดูไมไดนะ เราเคยเห็น หัวจงกรมทาง
นั้นมีเกาอี้ เวลาเหนื่อยนั่งเกาอี้ มันดไูมไดจริงๆ นะ 

ถาลงไดฟดกันแลวจะไปหาเกาอี้ที่ไหน นักมวยเขาขึ้นตอยกนัเขาหาเอาเกาอี้ไป
ตอยกันทีไ่หน มีแตฟดกันเลย อันนี้ก็ตอยกับกเิลสเอาเกาอี้ไปนั่งไปตั้งไวที่หัวจงกรม 
เราเห็นมันสะเทือนใจเลย หือ มาทาํความเพียรอยางน้ีเหรอ เอาเกาอี้มาวางเวลาเหน็ด
เหนื่อยก็ไปนั่งเกาอี้ มนัก็ไมรูจักเปนจักตายไมรูจักหนักจักเบา ไมรูจักเหตุจักผลละซิ 
ฟดกนัใหมันถึงขดีถึงแดนนั่นซิ นั่น นี่ไมเคยไอทีม่ีเกาอี้ไปวางไวขางหนาขางหลัง ถาลง
ไดลงแลวซัดกันเลย มันจะตายแลวมันหนีเองหยุดเอง นี่เวลาทําความเพียรเราก็ทํามา
อยางน้ี 

ผานตรงนั้นมาแลวหมูเพื่อนก็รุมมา ตั้งแตพอแมครูจารยมั่นมรณภาพพระเณร
รุมเราแตนูนแลว เราก็หลบเหมือนผูตองหาเหมือนขโมยหลบโนนหลบนี้ ไปคนเดียวๆ 
เพราะมันหมุนทั้งวันอยูกับใครไมได ถึงกาลเวลาจิตที่มันหมุนตัวเปนธรรมจักร ความ
เพียรโดยอัตโนมัติแลวจะอยูกับใครไมได ตองอยูคนเดียว ตื่นนอนปบซัดกันแลว 
จนกระทั่งหลับ ดีไมดหีลับมันก็ไมยอมหลับ นั่นเวลามันเรงของมัน นี่เรียกวาความ
เพียรอัตโนมัติฆากิเลสโดยอัตโนมัต ิ ทีนี้มันกย็อนไปรูซิวากิเลสทําลายใจสัตวโลกเปน
อัตโนมัติเหมือนกันกับธรรมมีกําลังกลาแลวฆากเิลสโดยอัตโนมัตินี้เหมือนกัน นั่น มันก็
ยอมรับกัน 

นี้ไดทํามาแลวถึงนํามาพูด ไมใชมาพูดเดาๆ เฉยๆ เปนมาแลว ถึงขั้นธรรมฆา
กิเลสน่ีฆาอัตโนมัติอยางนั้นแหละ ทีนี้มันก็ยอนไปรูวา เออ กิเลสทําลายหัวใจสัตวโลก
โดยอัตโนมตัิของมันมันทําอยางน้ันทั้งใจเขาใจเรา แตพอมาถึงขั้นสติปญญามีกําลังกลา
แลวทีนี้หมุนฆากิเลสก็เปนอัตโนมัติเหมือนกัน จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปเลย ไมมี
อะไรที่จะหมนุมันหยุดเอง พากันจําเอานะ ทําความพากความเพียร ทําเหยาะๆ 
แหยะๆ อยามาทํานะ เราอกจะแตกเราไมพูดเฉยๆ นะ มานี้อืดอาดเนือยนายเปนเรือ
พวง ทั้งวัดนี้มีสักกี่รอยคน อืดอาดๆ ไปที่ไหนเหยียบแตเส่ือแตหมอนพวกนี้ไปวางดา
ดาษไว เวลาเหนื่อยก็ไดนอนที่นั่น แลวเอาเกาอี้ไปวางไวหัวจงกรมไหมละ เวลาเหนื่อย
ไปนั่งที่นั่น เวลานอนอยากนอนก็เอาหมอนไปไวอีกไหมละ มนัฟงไมไดนะ 

ไดผานมาพอแลวกอนจะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนโลกนี้ เราเต็มเม็ดเต็ม
หนวยจริงๆ เอาละที่นี่นะ ใหพากันตั้งใจทุกคนๆ อยาไปหาดูใจคนอื่นดูกิริยาอาการคน
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อื่น นี่มันพวกหิวโหยพวกหิวกระหาย หายกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ โทษตัวเองเตม็
หัวใจไมดู หิวกระหายไปหายกโทษคนนั้นคนนี้ อันนี้ใชไมไดอยานํามาใชในวัดนี้ ราย
ชางชีดีชางเขา ควรจะเตือนก็เตือนกนัโดยธรรม ไปยกโทษคนนั้นไมดีอยางน้ัน คนนั้น
ละคนไมดี ใจมันเปราะใจมันบอน ปากเปราะปากบอน ยุงแตเร่ืองคนอืน่ เจาของเปน
ยังไงไมดู คนนั้นไมดีอยางน้ัน คนนี้ไมดีอยางน้ี เจาของไมดีไมดู ภาวนาตองมาดู
เจาของซิ เอาละพอ 
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