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เทศนอบรมคณะสมุทรสาคร ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ (บาย) 
อัฐิกลายเปนพระธาตุ 

สําหรับเทปในวัดนี้มีทุกขัน้ๆ เลย มีแตพื้นๆ ไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งถึงแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วทะลุเลย มีทุกขั้น เทศนสอนพระนั่นละเขมขนมากทีเดียว ประหนึ่งวาประชาชนจะ
ฟงไมได ครั้นตอมาๆ ฟงไปฟงมา กลับกลายเปนวาประชาชนเลยอยากฟงแตเทศนกัณฑ
อยางน้ี เทศนตามขั้นของผูฟง เทศนพื้นๆ เทศนขึ้นเทศนเร่ือยๆ ผูฟงมรีะดับจิตตางกัน 
พอเขาไปธรรมะขั้นสูงๆ จิตขั้นสูงขึ้นไป ธรรมะกับขั้นสูงก็เขากนัไดๆ พุงเลย เปนอยางน้ัน
ละ  

เทศนของเรานี้บอกไดเต็มปากเลยวา มีทุกขั้นของธรรม ตั้งแตธรรมขั้นพื้นๆ ถึง
ทะลุเลยเชียว ธรรมขั้นทะลุคือเทศนสอนพระลวนๆ ผูมุงตอมรรคผลนิพพานโดยตรง 
ปฏิบัติแนวแนตอมรรคผลนิพพาน ธรรมะจึงเปนธรรมะประเภทไสกันเขาเลย เขาใจไหม
ละ ก็ฟงกันไดสนิท 

ทราบวาเวลาน้ีเทศนหลวงตานี้ออกทัว่ประเทศไทยเลยนะ ดูไมคอยมีครูบาอาจารย
องคใด ถามกี็มีแตครูบาอาจารย เชนอยางฝายกรรมฐาน ก็มีเพียงเล็กๆ นอยๆ  ออกหนา
ก็คือเรา เทศนทางวิทยุทางไหน เปนเรื่องเราออกหนาทั้งน้ันๆ ครูบาอาจารยทานมีหลาย
ทานหลายองค ที่เปนนักปราชญจอมปราชญ ทานมีอยูเยอะ แตการเทศนาวาการนั้น 
อาจจะเปนไปตามนิสัยวาสนา ของผูจะแสดงลกึตื้นหยาบละเอียด หนาบางแคไหนนั้น
ขึ้นอยูกับผูเทศน อยางครูบาอาจารยทั้งหลาย เฉพาะอยางยิง่คือสายทานอาจารยมั่นนี้เปน
สําคัญมากทีเดียว เราไมไดเหยียบตรงนั้น ไมไดยกตรงนี้ เราพูดเปนภาษาของธรรม คือ
ธรรมนี้ตรงไปตรงมา สูงบอกวาสูง ต่ําบอกวาต่ํา ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว อยาง
ตรงไปตรงมา  

ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น พวกประเภทเพชรน้ําหนึ่งๆ มีไม
นอยนะ ทานกอ็ยูตามนสัิยวาสนาของทาน ควรจะเทศนแสดงหนักเบามากนอย กเ็ปนไป
ตามนิสัยวาสนาของทานเอง เราก็เทศนไปตามนิสัยของเรา จะไดมากไดนอยเพียงไร เราก็
เทศนของเราอยางน้ีละ ครั้นสุดทายก็เลยทั่วประเทศไทยนะ เทศนเราออกทั่วประเทศไทย 
ทั้งทางเทป ทั้งเทศนดวยปาก เพราะเรานําชาติพี่นองชาวไทยเรา ตอนชวยชาติไปเทศนทุก
แหงทุกหนทกุภาคเลย เราเทศนดวยปากของเราเอง ฟงไดทั่วหนาๆ จากนั้นมาก็ติดเทปๆ 
แลวก็ฟงกันไปเรื่อยๆ  



 ๒
ทุกวันนี้ก็ออกทางเทปทกุวัน ตอนเชาพูดที่นี่กอ็อกทั่วประเทศไทย ตอนเชาที่เราน่ัง

นี้ พอฉันเสร็จแลวก็เร่ิมพูด เร่ิมพูดก็เร่ิมออกทางวิทยุนั่น ตอกนัอยูนั้น ออกๆ กระจายเลย 
ฟงเปนวิทยุทั่วประเทศไทย แตทีนี้เขาไปฟง ซ้ําๆ ซากๆ ตอนจังหันแลวหรือตอนไหนอีกๆ 
เขาเทศนเปนระยะๆ เทศนไปไหนก็เทศนเถอะ เราพูดเสีย เกิดมาในชาตินี้ เราจะทํา
ประโยชนใหเต็มเม็ดเต็มหนวย สําหรับโลกทั่วๆ ไป เฉพาะเรานี้เราทําเต็มกําลัง
ความสามารถมาเรียบรอยแลว พูดใหตรงไปเลยวาเราหาที่ตองตไิมไดในจิตดวงนี้วา
บกพรองอยูตรงไหน ไมมี ธรรมชะลางๆ จนถึงขั้นผองใสสงางาม กจ็าขึ้นมาเปนครั้ง
สุดทาย จะตอเติมอะไรไมไดอกีแลว นี่เราก็ดําเนินมาเต็มกําลังของเรา ถึงขั้นพอแลว ไมมี
จะเอาอะไรมาตอมาเติม หรือบกพรองตรงไหน มาตอมาเติมหรือมากตรงไหนจะตัดออกนี้
ไมมี มีแตความพอดีๆ ดวยความเลิศเลอดวย ไมใชพอดีธรรมดา เร่ือยมา 

นี่เราก็จวนตายแลว ๙๓ แลวนะ ๙๔ เดือนสิงหา วันที่ ๑๒ สิงหา นี่ก็ผานมาเทาไร 
สิงหา กันยา ตุลา นี่ ๙๔ กําลังยางเขามา ดูเหมือนจะไดสัก ๒ เดือนแลวมัง อายุของเราที่
อยูในฆราวาส ๒๐ ป กบั ๙ เดือน เปนฆราวาสอายุ ๒๐ ป กับ ๙ เดือน คือเราบวชเดือน
พฤษภา เวลาเกิดเราเกิดเดือนสิงหา พฤษภา มถินุา กรกฎา สิงหา ถาเต็ม ๓ เดอืนนี้แลวก็
เรียกวา ๒๑ ป แตนี้เราอายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือน เราก็ออกบวช ตั้งแตวันบวชมา เราไมได
เคยไดตองตกิารประพฤติปฏิบัติของตัวเอง วาขัดของตามธรรมวินัยของพระพุทธเจาในขอ
ใด เราจึงเปนที่ภาคภูมิใจ เพราะเรารักษาศีลธรรมดวยความมีหิริโอตตปัปะ ระมัดระวัง
เต็มเนื้อเต็มตัวมาตั้งแตวันบวช  

เราเรียนหนังสืออยู ๗ ป พอ ๗ ปแลวก็มีจุดตัง้เอาไววา พอไดเปรียญ ๓ ประโยค
แลว เปนมหา ๓ ประโยค ก็พอเปนปากเปนทาง สําหรับแบบแปลนแผนผังที่จะพากาวเดิน 
ไมจนตรอกจนมุม เพียงเทานี้พอแลว เพราะฉะนั้นพอสอบไดเปรียญ ๓ ประโยคออกเลย 
ตั้งแตบัดนั้นมา พรรษา ๗ ออกไมใชออกธรรมดา ออกเขาปาเขาเขาเลยเชียว ก็มีหลวงปู
มั่นเรานี่ นี่ละเพชรน้ําหนึ่งที่สุดยอดในสมัยปจจุบันนี้ก็คือหลวงปูมั่น เปนผูบุกเบิกทางเดิน
เพื่อมรรคผลนิพพาน ใหเราทั้งหลายไดกราบไหวครูบาอาจารยมาตลอดทุกวันนี ้ ลวน
แลวแตเปนลูกศิษยของหลวงปูมั่นทั้งน้ัน ที่ชื่อเสียงโดงดังทีไ่หนๆ เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น
ทั้งนั้น จึงกระจายออกไปๆ  

ประเภทเพชรน้ําหนึ่งนี้ก็มีนอยเมื่อไร ที่เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นนะ อยางหลวงปู
แหวน หลวงปูขาว หลวงปูฝน หลวงปูไหนตอไหนที่มีชื่อเสียง หลวงปูพรหม บานดงเย็น 
เหลานี้ลวนแลวตั้งแตเปนเพชรน้ําหนึ่งๆ พอมรณภาพแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ 



 ๓
ที่อัฐกิลายเปนพระธาตุนั้น เรียกวาตีตราความเปนพระอรหันตโดยสมบูรณ ใหตาโลกได
เห็นอยางชัดเจน สวนตาในจะทราบไดภายใน สําหรับลูกศิษยลูกหาที่อยูใกลชิดติดพนักับ
ทาน จะทราบกอนเพื่อน วาทานอยูในธรรมะขั้นใดภูมิใด จะทราบกอนเพื่อน สวนอัฐิที่ทาน
มรณภาพไปแลว กลายเปนพระธาตุนี่ทราบไดทั่วไป วาน้ีคือตราของพระอรหันต 
ความหมายวางั้น แลวทานเหลานี้มีอัฐกิลายเปนพระธาตุแลวทั้งน้ันนะ สวนพระที่อยู
ใกลชิดกัน ทานทราบมาตั้งแตกอน ตั้งแตองคทานยังมีชีวิตอยูโนน ทานทราบไวแลว พอ
ทานมรณภาพแลว อัฐิกต็ีตราเปนพระธาตุ ประชาชนทั้งหลายก็ไดทราบทั่วกันไป  

(เพราะเหตุอะไรครับที่กระดูกทานเปนพระธาตุ) ออ ไมใชเพราะเหตุเส่ือกับหมอน
มัดติดคอ นอนจมอยูกบัเสื่อกับหมอนอยางน้ี อฐัินี้ดีไมดีกลายเปนมูตรเปนคูถไป ไมได
เปนพระธาตุละ เขาใจไหม ทานผูที่อฐัิกลายเปนพระธาตุนี้ ทานเขมขนทางความพากความ
เพียร ชําระกิเลสตลอดเวลา ไมคุนกับสิ่งใดในโลกนี้ ถือเปนขาศึกเพราะเปนเรื่องของกิเลส 
ทานฟดเอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ เปนใจที่บริสุทธิ์เรียบรอยแลว  

ฟงเสียวันนี้ ฟงใหชัด พอใจบริสุทธิ์เรียบรอยแลว ความบริสุทธิ์ของใจนี้ละ ฟอก
ธาตุฟอกขันธของทานโดยหลักธรรมชาติ ยิ่งเวลาทานภาวนา จิตเขาขางในนี้ ฟอกรอย
เปอรเซ็นต ถาทานอยูธรรมดานี้ก็ฟอกไปธรรมดาเปนอัตโนมัติ เมื่อฟอกแลวฟอกเลา พอ
มรณภาพไป อัฐิของทานนั้นก็กลายเปนอัฐิที่สะอาดไปตามสวนของธรรม จึงกลายเปนพระ
ธาตุได เขาใจไหมละ คือมันฟอกกันอยูในตัว จิตที่บริสุทธิ์แลวฟอกธาตุฟอกขันธ ให
บริสุทธิ์ไปตามสวนของธาตุขันธ เพื่ออรรถเพื่อธรรมอันละเอียด จึงกลายเปนพระธาตไุด นี่
ละเร่ืองราวเปนอยางน้ัน 

คือมีจิตเปนผูครอบครองธาตุขันธ ถาจิตมัวหมองเศราหมองแลว ส่ิงเหลานี้ก็
สกปรกไปตามๆ กัน ถาจิตสะอาดแลว แมส่ิงเหลานี้จะเปนรางกายสวนสกปรก แตสวน
ละเอียดของธรรมที่แทรกอยูในรางกายนั้นเปนสวนละเอียด อนันั้นละพาใหเปนพระธาตุได 
ทานผูปฏิบัติที่อัฐกิลายเปนพระธาตุ ลวนแลวตั้งแต เราอยากจะพูดวาลวนแลวนะตั้งแต
เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น เทาที่ทราบมาโดยลําดับลําดา มีแตลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น
เชน อยางหลวงปูแหวนนี่ก็ใช ก็อยางนั้นละ นี่ก็กลายเปนพระธาตุแลวนะ ไปคุยกับทาน 

พอมาถงึตอนนี้มันอดคิดไมไดนะ เพราะมันกระเทือนกันอยางหนัก เราตั้งหนาตั้ง
ตาเรียกวาเตรียมพรอมทีจ่ะ ภาษาโลกเขาเรียกวาที่จะฟดกันใหเต็มเหนี่ยว พูดงายๆ คอืจะ
พูดธรรมกันใหถึงเหตุถึงผล ถึงพริกถึงขงิ ถงึอรรถถึงธรรม ครั้นไปเมื่อไรแลวคนเต็มอยู
นั่น รถบัสไมทราบวากี่คันเต็มรถ พอเราไปแลวเขาก็รุม ถาอยูที่นั่นอีตาหนูผีบานะ มันหาม



 ๔
มันไมใหเขาเขา เขาไมได ทีนี้เวลาเราไป ตาหนูกับเรามันเหมือนแมวกับหนู ตาหนูนั้นกลัว
แมว ถาเราไปแลวเปดโลงหมดเลย ทีนี้ญาติโยมเขาก็ไหลเขาไปๆ ก็พาเขาเขาเฝา หลวงปู
แหวนทาน เสร็จแลวก็ออกมา ที่จะพูดธรรมะตามความมุงหมายนั้นไมไดพูด ถึง ๒ ครั้ง ๓ 
ครั้ง ผิดความคาดหมาย 

ครั้งสุดทายนี้คิดใหมเลยที่นี่ เตรียมพรอมไปตั้งแตนี้ ไปก็แนนอยูอยางน้ัน ไปเขาก็
รุมมา เราก็พูด เออ เอาอยางน้ีนะ ฟงนะ เราก็วางั้น ใหอาตมาขึ้นไปหาทานเสียกอน คุย
กับทานพอประมาณแลว เราออกมา แลวจะใหพี่นองทัง้หลายไดเขาเฝาทาน กราบเยี่ยม
ทานใหสมใจทั่วหนากัน เวลานี้ใหรอเสียกอน เพื่ออาตมาจะไดเขาไปหาทาน ตามกาลเวลา
ที่สมควรแลว และจะออกมา แลวจะใหสัญญาณใหทานทั้งหลายเขากราบเยี่ยมทาน พอใจ 
จากน้ันก็เลิกพร่ึบเลยออก เราก็เขา 

เขาไปก็ฟดจริงๆ นั่นแหละ ไมใชธรรมดา เพราะทานก็เตรียมใสเราอยูแลว เพราะ
ตางคนก็ตางมีชื่อเสียงโดงดังทางดานอรรถดานธรรม ทานยิ่งโดงดังมานานยิ่งกวาเราไปอีก
เปนไหนๆ ที่นี่เราถึงจะตัวเทาหนู เสียงหนูมันก็ดังเหมือนกนั ดังเทาเสียงหนู ทานก็เสียง
ราชสีห ก็ดังเสียงราชสีห หนูกับราชสีหมันก็อยากฟดกันซิทีน่ี่ อยากเห็นความจริงของกัน
และกัน เมื่อเขาถึงแลวจะปดไมอยู จะเปดจาออกมารับกันทันทีเลย พอใหญาติโยมลงไป
แลว เขาเลยๆ ก็ใสเปรี้ยงเลยทันที ไมรอ ทานก็ขึน้เต็มเหนี่ยวเลย 

ถาเทียบอุปมาแลวก็เหมือนกับถังนํ้าใหญๆ หัวใจของทานนัน้นะ เหมือนกับถังน้ํา
ใหญๆ ที่บรรจุน้ําที่สะอาดสุดยอด ไมสมควรที่จะนําไปชะลางส่ิงใด ทานก็ตองเก็บไวอยาง
นั้นๆ เวลาแขกคนไปหาก็มีแตคนขัน้นั้นภูมินั้น ไมสมควรกับน้ําประเภทนี้ ทานก็เก็บไว 
ทานก็นําออกมาสั่งสอนตั้งแตน้ําประเภทที่พอเหมาะสมกับแขกคนที่มาหา แตเราไปมัน
ไมไดไปอยางนั้นซี เพราะเตรียมพรอมมาถึง ๓ หนแลว ไปก็ซดัถังใหญเลย พังถังใหญเลย
เชียว เปรี้ยงเขาเลยปญหา  

ปญหานี้นะ พูดใหชัดเจน ถาไมรูถามไมได เอาๆ ถามไปแลวถาไมรูตอบไมได 
เพราะเปนปญหาจากการปฏิบัติ รูขึ้นมาจากดานปฏิบัติจริงๆ ไมไดรูไปจากปริยัตติาม
ตํารับตํารา แตรูขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ ถาไมตรงตามนี้แลวยอมรับกันไมได เอาธรรมะนี้เขา
เลย พอใสผางไปนี้ ทานก็เปรี้ยงออกมาเลย เรายังไมลืมนะ เพราะเรามีนาฬิกาวางไว ขึ้น
ปญหาเบื้องตนนี่ก็ใส ทานก็เปรี้ยงๆ ออกมา เราหายสงสัยแลว ๑๐ นาที พอทานสงบ
นิดนึง พรอมกับเราหายสงสัยแลว ปญหาที่สองอันเปนปญหาอันใหญหลวง ปญหารื้อภพ
ร้ือชาตินี้ก็ออกทันทีเลย ใสเต็มเหนี่ยว ทานก็ออกเตม็เหนี่ยวเลย โอย เหมือนกับพระ
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ทะเลาะกันในกุฏิของทานนั่นนะ เสียงลั่นเลยเชียว ธรรมดาก็มีแตทานกับพระอุปฏฐากทาน
องคเดียวอยูนั่น พอเราเขาไป ๓ องคเทานั้น เหมือนวัดจะแตกเลย เสียงลั่นเลย มันถึงใจ
ทาน พูดงายๆ น้ําที่เก็บไวนี้ไมไดใชเลย เพิ่งไดมาใชในวันนี้พูดงายๆ พระขี้ดือ้มันไป
ทําลายถังทาน ใสเสียเปรี้ยงๆ 

ตัวแดงเลยนะตัวทาน นี่ไมใชอะไรละ พลังของธรรมทาน เพิ่งจะไดเปดใชวันนี้ น้ํา
ประเภทนี้ ในถังนั้นเพิ่งไดเปดใชในวันนี้ เราก็เอากันอยางใหถงึเหตุถึงผลจริงๆ  พอจบลง
แลวนี้แหม ทานหัวเราะลั่นเลย ตัวแดงเลย ทานพอใจเต็มที ่อยูนานเทาไรไมมีใครไปถาม
ปญหา พอจะใหธรรมะประเภทนี้ออกมาตอนรับกัน วันนั้นเอากันเต็มเหนี่ยวเลย โอย ทาน
ยิ้มแยมแจมใส พูดนี้เสียงเหมือนฟาล่ันนะ ตวัแดงเลย นี่ละพลังของธรรม ออกมาจากใจ 
พลังของใจ พุงๆๆ เลย เปนอันวาหายสงสัย 

ทานก็พูดอยางเปดเผยดวยนะ พอจบปญหาลงไปแลว ผมก็รอที่จะถามอะไรๆ กับ
ทานมหามานานแลว ครั้นเวลามามันก็ไมมีโอกาส เหมือนกบัเราไมมีโอกาสจะถามทานนั่น
แหละ ก็ผานไปเสียๆ วันนี้โอกาสเราเหมาะที่สุด พูดแลวหัวเราะลั่น คือเอาเต็มเหนี่ยวเลย 
นั่นเห็นไหมละ เทานั้นละ สนิทขนาดไหน สนิทกันพอแลว ถาวารอยก็รอยเปอรเซ็นต คือ
ทานลงกันถงึรอยเปอรเซ็นต เชนถึงขั้นบริสุทธิ์อรหันตแลวก็เรียกวาถึงกันรอยเปอรเซ็นต 
หายสงสัยเทานั้น ถามีผูใดจะไปฟองทานวาเปนสังฆา ปาราชิก อะไรนี้ไมฟงเลยนะ เพราะ
อันนี้เหนือกวาหมดแลว เปนอยางน้ันละหลวงปูแหวน พอมรณภาพแลว อัฐิของทานก็
กลายเปนพระธาตุเลย 

นี่ละเรื่องการปฏิบัติ ถาปฏิบัติจริงๆ มันก็รูจริงๆ เห็นจริงๆ เพราะธรรมของ
พระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไมใชเปนธรรมโมฆะ ขอใหมีผูปฏิบัติตาม 
ทานเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบตั้งแตพื้นๆ ขึ้นไปถึงวิมุตติพระนิพพาน 
ไมมีผิดมีพลาด ขอใหปฏิบัติตามนั้นเถิด ผลจะไดเปนที่พอใจโดยลําดับ จนกระทั่งทะลุถึง
นพิพานเลย  

ศาสนาของพระพุทธเจาคือพุทธศาสนา เปนศาสนาที่แมนยํามากที่สุด ในโลกอันนี้
มีกี่ศาสนา เปนศาสนาของผูมกีิเลส เจาของศาสนาเปนคลังกิเลส สอนออกมากไ็มพนที่จะ
นํากิเลสออกมากระจายใหสกปรกโสมม ผูฟงทัง้หลายก็จะเห็นผิดเห็นพลาดไปตามๆ กัน 
แตพุทธศาสนาคือศาสนาของทานผูบริสุทธิ์ ออกมาดวยใจที่บริสุทธิ์ถูกตองแมนยํา ผูฟงถงึ
ใจๆ สุดทายก็ถึงมรรคผลนิพพานดวยกัน นี่ละธรรมของพระพุทธเจา ใหพิสูจนกันทาง
ภาคปฏิบัติ เพียงอานตํารับตําราเฉยๆ ไมหายสงสัย ถาลงไดเขาภาคปฏิบัติแลว เปด



 ๖
ออกๆ รูตรงไหนหายสงสัยๆ ไมตองหาใครมาเปนสักขีพยาน สันทิฏฐิโก รูเองเห็นเอง 
ประกาศกองขึ้นมา ดังพระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา ทานไปหาใครมาเปนสักขีพยาน ไมมี 
สาวกทั้งหลายตรัสรูธรรมอยูที่ไหน ถึงธรรมที่ไหนเรียกวา สันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดๆ ประกาศ
ปางๆ หายสงสัย ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เพราะสันทิฏฐิโกเปนพระโอวาทที่ทรง
ประทานไวแลวอยางเฉียบขาด คือสันทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูผลงานของตนไปโดยลําดับ
จนกระทั่งถงึสุดทาย สันทิฏฐิโกขั้นสดุทายไดแกเปนพระอรหันต เปนอยางน้ันละ ใหพากัน
จําเอา 

อยาพากันขี้เกียจขี้ครานการทําบุญใหทาน เปนทางกาวเดินเพื่อความพนทุกข การ
รักษาศีล การภาวนา ใหพากันอบรมจิตใจ ถาจะปลอยใหแตกิเลสตัณหามันขยี้ขยํานี้ ก็ไมมี
วันดีคืนไหนแหละที่จะพนทุกขไปได ใหมีศีลมีธรรมเขาไปเปดไปชะไปลาง แลวจะคอย
บริสุทธิ์ขึ้นไป และมีทางที่จะผานพนจนกระทั่งถงึนิพพานได เขาใจเหรอ เอา วันนี้พูดเพียง
เทานี้แหละ  

ใครจะถวายอะไรกถ็วายเสีย ครั้นเสร็จแลวจะใหพร นี่ละสายบุญสายกุศลของเรา 
จะฉุดจะลากเราใหหลุดพนจากทุกขเปนลําดับจนกระทั่งถึงพระนิพพาน ไดแก การใหทาน 
การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา นี้คือทางเพื่อความพนทุกข พระพุทธเจาพนทุกข
เพราะส่ิงเหลานี้ ใหจําเอาเดินตามรองรอยของพระพุทธเจา อยาตระหนี่ถี่เหนียว อยาเห็น
แกไดแกเอา เห็นแกกอบแกโกย เห็นแกรีดแกไถ ตายแลวจม เขาใจเหรอ อยางน้ีแลวไม
จม เอาละใหพร 
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