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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพราะวา่เราเป็นชาวพทุธ เราชาว
พทุธ เรานบัถือพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเกิดข้ึนมาไดต้อ้งมีพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ถา้มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ถา้ตรัสรู้ธรรมเป็นสัจธรรม เป็น
ความจริง เป็นวมุิตติสุข น่ีธรรมะอนับริสุทธ์ิผดุผอ่ง เวลาธรรมะอนับริสุทธ์ิผดุผ่องมนัอยูใ่นใจ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาวา่การไป เทศนาวา่การไปไดปั้ญจวคัคีย ์ ไดย้สะ ส่ิง
ท่ีเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิในหัวใจนั้นมนัมีคุณค่า คุณค่าเร่ิมตน้มามนัเป็นคุณค่าสัจจะความจริง 
ถา้สัจจะความจริง เวลาเผยแผธ่รรมมาๆ เพ่ือปรารถนาจะร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง 

ไอเ้ราก็เป็นชาวพทุธไง เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง เราก็ตอ้งรอให้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาขนยา้ยเอาไปไง มาอุม้ชูไป 

เวลาอุม้ชูไป อุม้ชูไปมนัเป็นเร่ืองของทางโลก เวลาทางโลก เวลาเกิดมา ทาน ศีล ภาวนา 
เวลาเกิดระดบัของทานๆ ไง ผูท่ี้ท าบุญกุศลมา ส่ิงท่ีท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ เห็นไหม ใน
สมยัพทุธกาล ดูสิ เวลาพระอินทร์ เวลาเขาปกครองเทวดาข้ึนมา เวลาเทวดาท่ีเขาท าบุญกุศล
มากกวา่พระอินทร์ คือวา่ผูท่ี้ใตป้กครองแต่มีทรัพยส์มบติัมากกวา่ 

เขามาใส่บาตรพระกสัสปะๆ เวลาพระกสัสปะจะไปโปรดคนทุกข ์คนจน คนเขญ็ใจ เวลา
ไปโปรดคนทุกขค์นเขญ็ใจ เพราะวา่เขาคนทุกขค์นเขญ็ใจ พระอินทร์ก็ปลอมตวัมาเป็นช่างทอผา้ 
เวลาไปแลว้ คนมนัร ่ ารวยขนาดนั้นมนัใส่ มนัจะปิดบงัตวัเองไม่ไดไ้ง พระกสัสปะก าหนดจิตด ู
“มหาบพิธ มหาบพิธอยา่ข้ีโกงสิ เขาจะโปรดคนทุกขค์นยาก” 

“ขา้พเจา้ก็คนทุกขค์นยาก” พระอินทร์น่ีคนทุกขค์นยาก เพราะอะไร เพราะในเม่ือทรัพย์
สมบติัไม่เท่าเขา ในเม่ือผูใ้ตป้กครองมีอ  านาจมากกวา่ มนัเป็นความทุกขค์วามยาก น่ีไง ความ
ทุกขค์วามยากของเขาๆ น่ีระดบัของทาน 
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ระดบัของทาน ผูท่ี้ท าบุญกุศลของเขา เขาไดบุ้ญกุศลระดบัของทาน ผูท่ี้ท าสัจจะความจริง 
สัจจะความจริง เวลาคนท่ีมีการศึกษา เวลาคน้ควา้ข้ึนมาก็อยากจะไดส้จัจะไดค้วามจริง ถา้อยาก
ไดส้ัจจะไดค้วามจริงก็แสวงหา การแสวงหา เช่น วนัน้ีหนงัสือประวติัหลวงปู่ลี สุดยอดๆ ดูสิ 
ประวติัครูบาอาจารยข์องเรา ถา้เราพิมพม์า เรามัน่ใจวา่เป็นพระอรหันต ์ถา้เป็นพระอรหันตข้ึ์นมา 
สัจจะความจริงอนันั้นมนัมาจากไหน การเป็นพระอรหันตม์นัตอ้งมีท่ีมาความเป็นพระอรหันต ์

ความเป็นพระอรหันต ์เวลาเขาพดูถึง เขาพดูถึงการประพฤติปฏิบติั พดูถึงขอ้วตัรปฏิบติั ถา้
การประพฤติปฏิบติั แสวงหาเพ่ือวตัรปฏิบติัอนันั้นใช่ไหม ถา้วตัรปฏิบติัอนันั้น วดัวาท่ีไหนก็
แลว้แต่ ถา้มนัเป็นท่ีประพฤติปฏิบติั 

ระดบัของทานๆ เวลาเขามา มีความยิ่งใหญ่ โออ่า่ โออ่า่ท่ีไหนมนัก็ควรไปท่ีเธอพอใจ 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ไดปิ้ดกั้นนะ เพราะอะไร เพราะคนท่ีจะเขา้ถึง
ท่ีสุดแห่งทุกขม์นัเป็นไปไดย้าก เวลาเป็นไปไดย้ากข้ึนมา ฟังธรรมๆ ข้ึนมา ทุกคนพอฟังธรรม
ข้ึนมา โอโ้ฮ! จะให้เป็นพระอรหันตเ์ลยหรือน่ี มาวดัมาวาไม่ใช่อยากเป็นพระอรหันต ์อยากจะร ่า
อยากจะรวย อยากจะมียศถาบรรดาศกัด์ิ 

ไอน้ัน่มนัระดบัของทาน ระดบัของโลก ใครท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ใครท ามา เขามีบุญกุศล 
เขาไดท้ าของเขามาเขาก็ประสบความส าเร็จของเขา ใครท าบาปอกุศลของเขามา ถึงเวลาแลว้เขา
ทุกขจ์นเขญ็ใจ ไอน่ี้ก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมี ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้
เช่ือกรรมๆ กรรมคือการกระท า ถา้ท าดีๆ ข้ึนมาแลว้ ท าดี ผลมนัตอบให้เป็นคุณงามความดีอนั
นั้น ถา้ท าชัว่ๆ มา จะเก็บซ่อนไวท่ี้ไหน ความลบัไม่มีในโลกหรอก ความลบัไม่มีในโลกเพราะ
อะไร เพราะเราเป็นคนกระท า เราเป็นคนกระท า มนัอยูใ่นหัวใจทั้งนั้นน่ะ แลว้เวลามนัให้ผล
ข้ึนมา มนัให้ผลในใจของเราทั้งนั้นน่ะ 

แต่การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราไม่รู้วา่เราท ามาตั้งแต่เม่ือไหร่ แต่เวลาในสมยัพทุธกาล 
เวลามีส่ิงใดแลว้ไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ 
ไม่ใช่เป็นตอนน้ีหรอก มนัเป็นมาทั้งนั้นน่ะ เป็นมาอยา่งน้ีตลอด ย  ้าคิดย  ้าท ามาเป็นอยา่งน้ีจนเป็น
จริตเป็นนิสัย ถา้จริตนิสัยมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีระดบัของทาน ระดบัของกรรม เห็นไหม แต่ถา้เอา
ความจริงของเรา เวลาคนเอาความจริงข้ึนมา ทุกคนก็แสวงหา แสวงหาสัจจะความจริง ถา้
แสวงหาสจัจะความจริง เขาก็ไปวดัปฏิบติัๆ เขาก็มีกฎกติกาของเขา 
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เวลาหลวงตาท่านพดูนะ ทุกคนถามประจ า เหยียบหัวพระพทุธเจา้แลว้แสดงธรรม เหยียบ
หัวพระพทุธเจา้ คือธรรมและวนิยัคือศาสดา เหยยีบหัวพระพทุธเจา้แลว้แสดงธรรม 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ถา้ไปวดัท่ีไหน วดัเขามีขอ้กติกาของเขา ไปเหยยีบย  ่าเขา ไปท าลายเขา 
ดว้ยวา่ความยิ่งใหญ่ของตน แลว้ความยิ่งใหญ่ของตนมนัก็ไปยิ่งใหญ่ท่ีบา้นของตนสิ ทุกคน
ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นน่ะ กลบัไปท่ีบา้น ในบา้นของเรา เราสร้างเอง เรายิ่งใหญ่ได ้ถา้ไปวดั ใครยิง่ใหญ ่

เวลาเราพดูกนัดว้ยความเป็นธรรมนะ เราเกิดมา เราเกิดมาเสมอภาคกนัโดยความเป็น
มนุษย ์เราเสมอภาคกนัมา คนรวยคนจนมนัก็มีอวยัวะ ๓๒ เหมือนกนั มนัต่างกนัตรงไหน ถา้มนั
ไม่ต่างกนัตรงไหน คนท่ีมีคุณธรรมนะ เขาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ เขาเห็นคุณคา่ แต่พอ
มาแลว้อยากดงัอยากใหญ ่

ฉะนั้น เม่ือวานเขามีมา จะมาขอพกั ไม่ให ้ บอกวา่ เอง็มาเหยียบกูกลางศาลา กลางศาลาน้ี
เขามีกฎกติกาของเขา เอง็มีสิทธิอะไรมาวางกลา้ม เอง็มีสิทธิอะไร เอง็ยิ่งใหญ่มาจากไหน ถา้เอง็
ยิ่งใหญก่็บา้นมึงไง 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกไวแ้ลว้ เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ เธอ
พอใจท่ีไหนไปท าท่ีนัน่ ถา้ยิ่งใหญ่ท่ีไหนให้กลบัไปยิ่งใหญ่ท่ีบา้นของตน ไปยิง่ใหญ่ อยา่มา
ยิ่งใหญ่ท่ีน่ี ท่ีน่ีธรรมยิง่ใหญ ่ความเสมอภาคยิ่งใหญ่ ความมีน ้าใจยิ่งใหญ่ ความเห็นอกเห็นใจกนั
ยิ่งใหญ ่ความยิง่ใหญคื่อความอหังการ คือช่องทางแห่งการเหยยีบย  ่าท าลายกนั มนัมายิง่ใหญ่ท่ีน่ี
ไม่ได ้น่ีไง เหยียบหัวพระพทุธเจา้แลว้แสดงธรรม 

ไอน่ี้เอง็ก็มาเหยียบหัวกูเหมือนกนั ชาติน้ีอยา่เขา้มาในน้ี เป็นไปไม่ได ้ ไม่มี เพราะอะไร 
เพราะน่ีไง ทุกคนก็บอกวา่เจตนาดีๆ ไปวดัไหนก็ไดมี้ความเจตนาดี 

เจตนาดี เจตนาทั้งนั้นน่ะ แต่ดี มนัท าชัว่ก็ได ้ท าเลวก็ได ้เจตนา เจตนาอะไร มรรคหยาบฆ่า
มรรคละเอียด ไม่รู้ส่ิงใดเลย เวลาคนเขาก าลงัจะเป็นจะตาย เขาติดเตียงอยู ่ เจตนาดีจะเอาเขาไป
ท่องเท่ียวชายทะเลหรือ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เจตนาดีก็ส่วนเจตนาดี อยา่มาอา้งวา่เจตนาดี อยา่ 
อยา่ วฒิุภาวะของจิตแตกตา่งกนั ความรู้สึกของจิตแตกต่างกนั 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เวลาจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมา เวลาท าบุญก็อยากไดบุ้ญมากๆ เวลาประพฤติ
ปฏิบติัก็จะให้ไดค้วามจริง ถา้ไดค้วามจริง ความจริงมาจากไหน ความจริงถา้ให้กิเลสมนัเส้ียม 
ยิ่งใหญ่นกั รู้ไปหมด อีโกท้ั้งนั้นน่ะ ไร้สาระ 

เวลาเป็นธรรมๆ ข้ึนมา เขาเก็บเน้ือเก็บตวัในถ ้าในป่าในเขาของเขา เพราะอะไร เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร จนทอดธุระ ฟังค าวา่ 
“ทอดธุระ” มนัแปลกประหลาดมหัศจรรยก์บัทางโลกขนาดไหน 

เวลาหลวงปู่มัน่ เวลาหลวงตาท่านบรรลธุรรมของท่าน ถา้พดูไป เขาก็หาวา่เราบา้ ถา้พดูไป 
เขากห็าวา่เราบา้ มนัลึกลบัซับซ้อนขนาดนั้นน่ะ แต่มนัก็มีเคร่ืองแสดงออกได ้ มนัมีส่ือได ้ เวลา
ส่ือข้ึนมามนัก็แค่ส่ือเท่านั้น ถา้ส่ือเท่านั้น คนท่ีท าความจริงๆ ข้ึนมา แต่ความจริงข้ึนมา ธาตขุอง
ธรรมๆ ธรรมธาต ุ พอธรรมธาตุข้ึนมาแลว้มนัท าชัว่ไม่ไดห้รอก ธรรมธาตุมนัก็เป็นธาตุธรรม
ทั้งนั้นน่ะ เวลาธาตุธรรมข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัรู้แจง้เห็นจริงในหัวใจอนันั้นน่ะ ความรู้แจง้เห็นจริงใน
หัวใจน่ีสติอตัโนมติั 

ค าวา่ “อตัโนมติั” เวลาหลวงตาท่านพดู เห็นไหม คนภาวนาไม่เป็นไม่รู้ ท่านบอกเวลาจะ
คิดน่ีนะ เหมือนแบกท่อนซุงเลยละ่ เวลาจะคิดน่ี ความคิดมนัหนกัหน่วงเหมือนท่อนซุงเลยนะ 
แลว้จิตท่ีเป็นธรรมๆ มนัออกมาเสวยๆ 

เราจะบอกวา่ ส่ิงท่ีเวลาคิดแบบท่อนซุง เวลาเราจะแบกท่อนซุง เวลาเราจะงดัซุง เราตอ้ง
ออกก าลงัไหม เราจะมีความรู้สึกตวัไหม เราจะเผลออีกไหม แต่ถา้เรานัง่อยูแ่ลว้ท่อนซุงมนักล้ิง
มาทบั นัน่น่ะตาย เวลาเรานัง่อยูน่ะ เขน็ครกข้ึนภูเขา แลว้ครกมนัก็กล้ิงมาทบัเรา ไอน่ี้เหมือนกนั 
ความคิดเราไง เวลามนัเกิดไง ธรรมๆ ตายแบนแต๊ดแต๋อยูน่ัน่ไม่รู้วา่เป็นธรรม 

แต่ถา้เป็นจริงๆ สติมนัเป็นอตัโนมติั วา่สติเป็นสมมุติๆ สติเกิดจากจิต แต่เวลาถา้เป็นธรรม
แลว้มนัเป็นอตัโนมติัของมนัเลยละ่ ถา้เป็นอตัโนมติัท่านบอกเลยนะ เวลาจะคิดเหมือนกบัหาบ
หามนะ ตอ้งแบกหามเหมือนท่อนซุง ค าวา่ “หามเหมือนท่อนซุง” ความคิดหน่ึงเวลามนัเสวย มนั
จะคิด น่ีเหมือนท่อนซุงเลย สติมนัพร้อมขนาดนั้นน่ะ น่ีเวลาเป็นธรรม เป็นธรรมในหัวใจอนั
นั้นน่ะ น่ีพดูถึงธาตุธรรมๆ ถา้ธาตุธรรมมนัมีความสมบูรณ์อยา่งนั้นมนัจะรู้ถกูรู้ผิดไหม ส่ิงท่ีมนั
จะผิดจะถกูมนัรู้ไหม 
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ถา้มนัรู้ถกูรู้ผิดแลว้ แลว้คนท่ีมีคุณธรรมมนัไม่รู้จกัถกูจกัผิดเลย มนัเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร 
คนท่ีไม่รู้จกัถกูจกัผิด เห็นผิดเป็นถกู เห็นถกูเป็นผิด ส่ิงท่ีเขาท ากนัอยูท่ี่วา่ดีงาม มนัวา่ผิด ส่ิงท่ีมนั
คิดเอง มนัตอ้งการความถกู อยา่งน้ีเป็นธรรมหรือ ธรรมของเอง็หรือ แต่ไม่ใช่ธรรมของ
พระพทุธเจา้ ธรรมของพระพทุธเจา้ไม่เป็นอยา่งนั้น 

ถา้ธรรมของพระพทุธเจา้นะ คนท่ีทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหนนะ ทุคตะเขญ็ใจท่ีวา่จะมาบวช
แลว้ไม่มีใครบวชให้ เวลาผูเ้ฒ่ามาบวช ผูท่ี้บวชแลว้ ผูท่ี้ชราคร ่าคร่ามาบวช ผูเ้ฒ่ามาบวช น่ีวา่ยาก
สอนยาก เวลาหนุ่มแน่นประสบการณ์มนัยงัไม่ปากกลา้ ไม่โตแ้ยง้ ไอพ้วกผูเ้ฒ่ามาบวชเป็นเร่ือง
ยุง่ยากมากเลย แต่เวลาไปบวชแลว้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ให้กรรมฐานแลว้เขา้ป่าไปเลยๆ ไปประพฤติปฏิบติั 

ประพฤติปฏิบติั ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ประสบการณ์ชีวติมามากแลว้ เราทุกขเ์รายากมามหาศาลแลว้ 
เราอยากจะพน้ทุกข์ๆ  ไง ถา้พน้ทุกข ์ มนัก็ตอ้งเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเราไง ถา้มนัเกิด
ปัญญาข้ึนมา มนัก็ศีล สมาธิ ปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสตัว ์
ถา้ปรารถนาร้ือสัตวข์นสัตว ์ ร้ือสัตวด์ว้ยมรรคดว้ยผลไง ดว้ยมรรคดว้ยผล มนัชอ้นเขา้ไปใน
หัวใจไง 

แลว้หัวใจ หัวใจท่ีอหังการมนัมีแต่ทิฏฐิมานะ มนัจะฟังใคร มนัก็คิดเองทั้งนั้นน่ะ ธรรมะ
วปัิสสนึก มนันึกของมนัไป วา่งๆ สบายๆ 

สบายคูก่บัไม่สบาย วา่งคูก่บัไม่วา่ง สวา่งคู่กบัมืด ของคู่ทั้งนั้น ถา้อา้ปากพดูมา ของคู่
ทั้งนั้น น่ีถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัจะเป็นของคู ่ แต่เราก็พยายามขวนขวายของเรา กระท า
ของเรา น่ีไง พระพทุธศาสนาเร่ิมตน้ตั้งแต่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ รัตนตรัยของเรา แกว้
สารพดันึก ค าวา่ “แกว้สารพดันึก” ไก่ไดพ้ลอยๆ ไก่มนัก็ไดแ้กว้ ไก่มนัไดแ้กว้ มนัไม่เอา มนัจะ
เอาขา้วเปลือก แกว้มนักินไม่ได ้ มนัเป็นรัตนตรัย แกว้สารพดันึก แลว้ใครนึก ไก่นึกหรือคนนึก 
หรือวฒิุภาวะสูงต ่านึก ถา้มนันึกข้ึนมา มนัปรารถนาข้ึนมา มนัจะชกัจูงตวัเองให้สูงข้ึนมา สูง
ข้ึนมา มนัเป็นสัจจะเป็นความจริง ถา้มนัท าจริงมนัตอ้งเป็นจริงอยา่งนั้น 

ถา้เป็นธรรมนะ เป็นธรรมเป็นสัจจะความจริงนะ มนัมีความออ่นน้อมถ่อมตนในใจของ
มนัอยูแ่ลว้ ค  าวา่ “ออ่นนอ้มถอ่มตน” ไม่ใช่กงัวลหรือกลวัเขา แต่บณัฑิต ทุกขข์องบณัฑิตคืออยู่
ใกลค้นพาล หัวใจทุกหัวใจมนัพาลทั้งนั้น มนัมีความพาลในใจของมนั แลว้ถา้เราไปอยูใ่กลค้น
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พาลมีความทุกขอ์ยา่งยิ่ง อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา อยา่คบคนพาล อยา่อยูใ่กลค้น
พาล อยา่ไปเสวนากบัคนพาล คนพาลทั้งนั้น 

ออ่นนอ้มถอ่มตน เหมือนเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะประหารนะ ถา้องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะประหารคนคือชกัสะพาน ถา้ทางโลกประหารคือการประหาร
ชีวติ เขาตอ้งฆา่กนัตาย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แค่ไม่พดูดว้ยเท่านั้นน่ะ ชกัสะพาน 
นั้นคือการประหาร คือมึงไม่ไดป้ระโยชน์แลว้ละ่ ชกัสะพาน นั้นคือการประหารนะ 

น่ีเหมือนกนั เม่ือวานจะมา อยา่มายุง่ ไปซะ เอง็เก่งนกั เอง็ยอดเยี่ยมนกั เอง็ไปหาท่ีอยูข่อง
เอง็เอง ท่ีน่ีเขาเจา้มีศาล มีผูน้ า มีผูจ้ะน าพาไปในส่ิงท่ีดีงาม ถา้น า ถา้น าอยา่งน้ีน าแบบหลวงพอ่
ไม่เอา ตากแดดตากฝน มีแต่ความทุกขค์วามยาก อยากจะสะดวกสบาย เชิญ ควรท าบุญท่ีเธอ
พอใจ เธอพอใจท่ีไหนควรไปท่ีนัน่ 

แต่ถา้เอามรรคเอาผล เธอพอใจ พอใจมนัก็ไปนอนเป็นหมูบนเขียงไง ความจะเอา
สะดวกสบายนะ ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีมนัเจริญ มีโยมหลายคนมากมาขอเรานะ ขอติดกระจก
ศาลาน้ีแลว้จะติดแอร์ให้ มีคนมาขอท าเยอะแยะเลย ไม่อนุญาต ไม่อนุญาตเพราะอะไร เพราะ
อยา่งนั้นมนัเป็นการเสแสร้ง เราตอ้งการความจริงกนัอยูแ่ลว้ แลว้มาเสแสร้ง ความเสแสร้งมนัเขา้
กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้นน่ะ น่ีพดูถึงเวลาวา่จะเอาความสะดวก เอาความสบาย 
เอาความคลอ่งตวั ท าไม่เป็นหรือ พระสงบคิดไม่เป็นหรือ พระสงบไม่มีลกูศิษยเ์ลยหรือ 

มีทั้งนั้นน่ะ แต่ไม่เอา ไม่เอา ถา้ไม่เอาๆ แลว้ อยา่ อยา่ชะลา่ใจนะ อยา่เหยียบย  ่า อยา่คิดวา่
ตวัเองดี อยา่ ถา้ดีให้ดีไวใ้นใจนั้น ถา้ประสาเรา ดีของเรานะ ดีตอ้งท าได ้ ตอ้งมีศีล ตอ้งฝึกหัด
สมาธิข้ึนมา ตอ้งมีปัญญาข้ึนมา ตอ้งมีหัวใจ ตอ้งมีน ้าใจ 

หลวงตาท่านเตือนประจ า พระ ถา้ใหก้นัไม่ได ้ใครจะให้ พระทรงธรรมทรงวนิยัไม่ได ้ใคร
จะทรง ไอค้วามให้อภยั ให้ต่างๆ ให้ทั้งนั้นน่ะ แต่การรุกราน การเหยียบย  ่า การท าลาย มนัท าลาย
หมดนะ มนัท าลายทั้งนั้น ถา้มนัท าลายแลว้นะ เอง็ท าลายตวัเองแลว้ เอง็เผาตวัเองแลว้ เอง็อยา่ให้
คนอ่ืนตอ้งทุกขอ์ยา่งเอง็อีกเลย เอวงั 


