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เราทุกคนทราบและเขาใจแลววา การมาปฏิบัติธรรมของอุบาสกอุบาสิกานั้นมายาก
คําที่วา มายาก คือตองเสียสละงานของทานมาชวงจังหวะวันศุกร เสาร อาทิตย ทั้งที่บาง
ทานก็ทํางานตลอด ไมมีวันหยุด บางทานก็หยุดวันอาทิตยวันเดียว ก็นาเห็นใจ ถึงกระนั้นก็
ตาม ทานยังอุตสาหเสียสละเวลามาสรางความดีมีประโยชนตอการงานในระหวางงานหรือกิจ
สวนตัวนัน้ การสละเวลามาสรางความดีเชนนี้หาไดยากมาก แตพวกที่จะเสียสละและตัด
ปลิโพธกังวลไดนั้นตองเปนบุคคลที่เห็นคุณคาของชีวติ เมือ่ เรามีชวี ิตแบบลุม ๆ ดอน ๆ
เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข เดี๋ยวมืด เดี๋ยวสวาง เดี๋ยวก็สบายใจ เดี๋ยวก็ไมสบายใจ มีแตความทุกข
ยากตลอดไป การที่จะใหมีความสุขทุกคนนั้นแสนจะยาก
เราเกิดมาในความทุกข หาความสุขที่จะเสมอตนเสมอปลายนั้นแสนยาก ที่ทา น
เสียสละมากันนั้นทานคิดถูกตองแลว มาสรางความดีในเวลาที่จํากัด ถาเวลาที่จํากัดนั้นเรา
ทําดวยความตั้งใจ มีศรัทธา มีจติ มัน่ ยึดเหนี่ยวในคุณพระศรีรัตนตรัยแลว ก็จะปฏิบัติธรรม
ไดประโยชน ไมมากก็นอ ย แตจะเอา ๑๐๐% ก็ยากอยู เพราะเวลาเรามันจํากัด ตองเสียสละ
การงานและหนาที่มา ถึงหากวาเราจะหยุดวันเสาร อาทิตย ก็ตอ งมีงานบานงานสวนตัว
ดวยกันทุกคน ไมมีใครที่จะอยูวาง ๆ เฉย ๆ คนที่เสียสละไดเพราะมองเห็นการณไกล ก็
พยายามสละเวลาตัดปลิโพธกังวลมาเพื่อปฏิบตั ิธรรม ปฏิบตั ิไดบาง พอรูแนวทางของการ
ปฏิบัติธรรมวาจะอยูตรงไหน ตั้งสติไวอยางไร ไดเจริญกุศลภาวนาประการใดก็พอมีความ
เขาใจไดบาง เปนนิสัยปจจัยตน ๆ มีโอกาสก็มาอีกได
บางคนปฏิบตั ิแลวกลับไปไมมาอีก ความดีก็จะไมเสมอตนเสมอปลาย เราไมสามารถ
จะใชใหจิตใจมีโอกาสสรางความดีได การเจริญสติปฏฐาน ๔ นั้น ก็ไมใชของงาย ทําไดยาก
มาก แตเรารูแนวทางปฏิบัติก็ทําไปโดยตอเนื่อง ทําซ้ําไปและก็ทําไปเรื่อย ๆ เปนประจํา ก็
สามารถจะกําหนดจิตใชสติเราไดดี แตถาเรามีสติดีไดแลวมันจะชนะจิต จิตนี้มนั จะคิดอะไร
ตออะไรบางเราก็ไมทราบ เราไมเขาใจ ถาเรากําหนดจิตอยูตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ
และกําหนดจิตไดถูกอิรยิ าบถแลว เราก็จะสามารถชนะจิตเราได จิตที่เราชนะมันไมไดก็ปลอย
ไปตามอารมณ เวลาเสียใจไมสบายใจก็ปลอย ไมรูจกั แกไข ขาดสติเมื่อใดใจก็จะเลเพลาด
พาดไปอยางนั้น
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เรามาเจริญพระกรรมฐานปฏิบัตอิ ยูทุกลมหายใจเขาออก ไมใชของยากอะไรนักหนา
แตของที่ยากที่สุดนั้นก็คือ จิตของเราไมไดสนใจ ขาดสติตกไป ไมสามารถจะชนะใจเราได
จิตมันก็แพ จิตใจเหลวแหลกแตกลาญ เหมือนคนติดยาเสพติด บอกเลิกแลวก็ไมเลิก
เลิกไมไดก็แพอยูตลอดชนะไมได ถาเรามีสติอยูในสมาธิ ตั้งอยูตลอดรายการแลว ก็
สามารถชนะเขาสักวันหนึ่ง ในเมื่อเราชนะจิตใจของเราได ก็สามารถชนะคนอื่นไดโดย
ไมยากนัก แตเราก็ยังแพตัวเองอยูไมสามารถจะชนะใจจนได คนเราจึงขยันไมเทากัน ขี้
เกียจไมเทากัน เนื่องจากวาไมมกี ารชนะจิต ไมอยากเอางานเอาการแตประการใด คน
ประเภทนี้ควรแพ แพแปลวามันแยลง แยลงไปแลวก็ไมมีอะไรดีขึ้นอีก ไมสามารถแกไข
ปญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของตนเลย นําความหายนะเขามาสูจิตก็เนือ่ งจากเราขาดสติไป
นั่นเอง ถาเรามีสติกําหนดได เชนยกตัวอยางวา ยืนหนอ ๕ ครั้ง เราก็ยังทํากันไมได ถาทํา
ไดแลวจะรูซงึ้ ถึงจิตวาจะชนะมันตรงไหน เรามีสติควบคุมไวได
เวลาพูดนั้นมันมีสัจจะความจริงที่ขณะพูด แตพูดแลวไมทําเพราะเหตุใด คนพูดแลว
ไมทํา คือคนแพ แพแลวมันก็ตองแย แยแลวมันก็ตองทรุด ไมไดวิมุติ ไมสามารถจะสําเร็จ
มรรคผลแตประการใด ไมสามารถสําเร็จแนนอนทั้งทางโลกและทางธรรม ทําอะไรก็จับจด
เหมือนคนไปเขางานบริษัท เขาแลวก็ออก มันเบือ่ งาน ไปเขา
งานโนนก็ออกงานนี้ มันจับจดตลอดเวลา นี่แปลวาผูพายแพไมมีการชนะจิตใจไดเลย ก็จะมี
แตความทุกขความเพอฝนไปตาง ๆ นานาประการ มีความทุกขแลวก็ดิ้นรนไปตามเรื่องกุศล
อกุศลกรรม ไปหาผีเจาเขาทรง ไปหาที่พึ่ง แตแลวขาดที่พึ่งของตน การเจริญกรรมฐาน
ตองการจะพึ่งตนใหได ตองตั้งสติใหมันปลงตก ทําจิตใจใหสะอาดบริสทุ ธิ์
คนที่พูดแลวไมทํา พายแพทั้งคําพูด พายแพทั้งอารมณ อารมณก็ขมใหอยูที่ ไมได
ธรรมะ ไมมอี ะไรขมใจ ธรรมะตัวนี้แหละแปลวา ขม แปลวาใหจิตอยูที่ คือสติตัวเอง สตินี้มัน
ทําใหขมไดหลายอยางทําใจใหสบายก็ได แตขาดสติเมื่อใด เราจะเสียใจเมื่อนั้น จะทําอะไรก็
ไมไดผลมีแตความเกียจคราน เกียจครานตอหนาที่การงานไมเอางานเอาการ การงานก็เสีย
ไปเองเปนการ ทํารายตัวเองคือพวกพายแพ เปนการทําลายตัวเอง คนที่สรางตัวเอง สงเสริม
ตัวเองใหดีนั้นก็เปนผูชนะจิต โดยมีสติควบคุมเอาไวได ถาเราควบคุมไวไมอยู จิตใจจะ
ออกไปขางนอก ไมสามารถจะตามไปดูมันได จิตใจก็เลเพลาดพลาดไปตามสภาวะของเขา
เหลานั้น ไมสามารถจะอยูคงที่คงวาคงศอกไดเลย ก็กลายเปนคนที่เหลวแหลก ทําอะไรก็จับ
จด ทําอะไรก็ขาดความจริงใจ ขาดเหตุผลขอนี้ไป
การเจริญสติปฏิบัติธรรม ถาทําโดยตอเนื่องไป จะเปนคนมีธรรมะประจําใจ จะเปนคน
เรียบรอย อิริยาบถก็จะเปลี่ยนไปเรียบรอยสวยงาม นาดู นารัก นาชม จะรับประทานอาหารก็
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เรียบรอยไมมูมมาม ไมเกะกะ จะเรียบรอยทุกอยาง นี่การปฏิบัติธรรมเปนอยางนี้ ถาไม
สํารวมขาดความสังวร ขาดสติ ไมระวัง มันก็มกั พลาด เกิดเปนความประมาทขึ้นกับตัวทาน
เอง ตัวทานเองจะทําอะไรไมไดดี ทํานองนี้เปนตน
การยืนหนอ ๕ ครัง้ เราตองตามวัด วัดตั้งแตศรี ษะลงปลายเทา วัดจากเทาขึ้นมาบน
ศีรษะ ใหมนั มีสติอยูดวย ทานทําไดทานก็จะชนะ เมือ่ ทานชนะใจตัวเองไดแลวเหตุใดเลาจะ
ชนะคนอื่นเขาไมได ทานจะแพตัวเองอยูเสมอ มันก็มักแพคนอืน่ ดวย พระพุทธเจาทานยก
ตรงนี้มาสอนชัดเจนมาก ถาชนะตัวเราได ชนะจิตใจไดเมือ่ ไร ก็เปรียบประดุจวาชนะคนทั้ง
โลกได
โลกมนุษยจะเปนโลกที่แจมใส ไมมอี นาทรรอนจิตไดก็ตอเมื่อเราชนะตนเองได ชนะ
โลกก็หมายถึงทําโลกใหสวาง ใหมันสวางไสวเหมือนแสงสวางในปญญาของตน ถึงจะไดกุศล
ทําอะไรก็ไมจับจด ทําอะไรก็เรียบรอย เชนหายใจเขาออก บางคนก็กาํ หนดกันไมได มันไม
คอยไดจังหวะ อารมณของตนเองก็จะรอนบางเย็นบาง หายใจเขาออกไมเสมอตนเสมอปลาย
ขาดเปนชวง ๆ ความชัดเจนของการมองทองพองยุบมันก็ไมชัด เพราะเราขาดสติ สติเราไม
พอนั่นเอง
การเดินจงกรม พยายามเดินใหชาเขาไว เดินไวมันขาดสติ ทําอะไรรวดเร็วมาก
เกินไปมักขาดสติ ขาดสติเมื่อใดจิตมันจะเปนทาส มันจะขาดความคิดอานขาดความรู ขาด
ความตั้งใจ และมันขาดประสบการณที่มันเคยประสบมา ทานทั้งหลายมีอุดมการณในชีวิต
ของทาน ทานจะมีสติ ยกตัวอยางใหเห็น เกิดมาตั้งแตเล็ก ๆ ไรพอ ไรแม ตองพึ่งตัวเองตลอด
ในการเหนื่อยยากลําบากลําบนตองทนตลอดรายการ
คนมีสติมีอุดมการณจะอดทนตอการงาน และหนาที่ตั้งแตเล็ก อยูในกองเงินกองทอง
อยูในบานเศรษฐีแตเอาดีไมได เพราะเหตุใด เพราะไมมีความอดทน พอแยกครอบครัวไป
แลวโดนเขาหมดทุกราย เพราะไมเคยทนทุกขทรมาน ลําบากมากอน คนที่ไมเคยลําบากมา
กอนไปทําอะไรโดนยากลําบากเขา จิตก็ลอดออกไปนอกประเด็น ขาดขันติความอดทน ขาด
ขันติธรรม แลวจะมีประโยชนอันใดหรือ บางคนชนะใจตนเองไมได ตั้งใจทํา ๓ วัน ทํา ๓ วัน
บาง ๗ วันบาง แตยังไมครบกําหนดที่ตั้งใจไวกล็ าไปแลว บอกหนูทําไมได นี่แหละมันเปน
อยางนี้หนอ ของงาย ๆ ก็ทําไมไดแลว แลวของยากจะทํากันไดอยางไร
การเจริญกรรมฐานไมใชของยาก แตปญหาอยูที่ความตั้งใจทํา เรามีศรัทธาหรือเปลา
ไมมีศรัทธาสรางความดี มีแตศรัทธาสรางความชั่ว ไมมีความอดทน ไมมีการตอสูท ี่จะสราง
ความดี ชีวติ ก็จะเลเพลาดพลาดทั้งชีวิต พลาดจากการงาน การงานที่เปนหนาที่ของตนก็ทํา
ไมได เชน กิจวัตรสวดมนตไหวพระก็ไมสนใจ ไมอยากสวด อวดใครเขาไมได คนเราจะอวด
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ใคร ตองเอาความดีของตนเขาไปอวด ไมใชเอาความชัว่ ไปอวดเขา คนเราไมใชวาจะอวด
ดีกวาคนอื่นเขา แตมีความดีใหเขาเห็น ใหเขาไดเปนพยานหลักฐานบางจะดีกวา
การสรางความชั่วนีม้ ันสรางออกไปงาย ๆ แตทําความดีมันยากลําบากใจเสีย
เหลือเกิน ก็ไมอยากจะสรางกัน การมาเจริญกรรมฐานจึงไมชอบประกอบความดีกัน ชอบไป
ประกอบความชั่ว เอาตัวเลวรายในสังคม เปนทีพ่ ึ่งของใครก็ไมได ทําไมถึงเปนที่พึ่งใครไมได
เพราะตอบคําเดียว เพราะพึ่งตัวเองไมไดนั่นเอง ชวยเหลือตัวเองยังไมไดแลวใครจะมาชวย
เรา หรือจะมาพึ่งเราไดเลา เห็นไหมมันออกมาในรูปแบบทีช่ ัดเจนมาก
ทานชนะจิตใจทานได ทานจะมีความสุขมาก ถาทานแพอยูตลอด ทานก็จะไมสามารถ
ชนะกิเลสความชั่วตาง ๆ ภายในตัวทานไดเลย เชนความโกรธ ทานก็ไมสามารถจะชนะ
ความโกรธของทานได ทานจะมีแตความโกรธ ขี้โมโห ขี้หึง ขี้หวง หนักหนวงในหัวใจ ทํา
อะไรจะไมมแี บบแผน
ทานทั้งหลายเอย ถาเรามาเจริญกรรมฐานเพิ่มพลังจิต ใหเกิดรักตัวเองใหมาก กอนที่
จะไปรักคนอื่นเขา ทานจะยอมรักคนอื่นมากกวายอมรักตนเอง มีที่ไหน ทานอุบาสกอุบาสิกา
ทั้งหลาย ถาทานเจริญกรรมฐานไดผล ทานจะสงสารตัวเองวา เมื่อกอนเราสรางความชัว่ ไว
มากมายก็จริง ยิงนกตกปลา ฆาสัตวตัดชีวิตมามากมายก็จริง แตเอาละตอนนี้ขาพเจาจะขอ
ตั้งใจ ตอไปในชีวิตของขาพเจา ขาพเจาจะขอตั้งสัจจะไว จะไมขอกระทําชั่วเชนนีอ้ ีกตอไป
จะสรางแตเมตตา จะชวยเหลือผูอื่นตอไป
การเจริญกรรมฐานทําใหชวยเหลือตัวเองไดทุกกระเบียดนิ้ว
เราสอนตัวเองได
เมื่อใดแลว เราก็จะสอนคนอื่นได ถายังสอนตัวเองไมได ไมตองไปสอนคนอื่นเขา
เชนครูโรงเรียน คุณครูมักสอนวา “นักเรียนเอย เจาตองทําอยางที่ครูสอน แตอยาเอา
เยี่ยงอยางที่ครูทํา” เพราะครูกําลังจะไปกินเหลา เดี๋ยวครูจะไปเลนการพนันแลวนักเรียนเอย
นี่มันเปนอยางนี้แลวใชไหมครูบาอาจารยสมัยนี้ กรุณาเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนหนอย
บางทีครูอาจารยสอนกรรมฐาน ก็สอนนั่ง สอนเดินจงกรม แตแลวครูอาจารยก็แอบไป
นอนซะแลว แลวมันจะขลังไหม มันจะไมขลัง แตจะเกิดความคลั่งในจิตใจ
คนเราแคตัวเองก็ยังเอาตัวเองไมรอด แลวจะไปชวยเหลือคนอื่นไดอยางไร กินก็ไม
พอปากพอทอง แลวไหนเลยจะไปมีผัวมีเมีย จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาไดอยางไร แคตัวเองก็เอา
ไมรอดแลว อยาเพิ่งไปมีครอบครัวเมื่อยังไมพรอม คนประเภทนี้จะไปไมรอดนะ กินไมพอ
ปากไมพอทอง แลวยังจะไมเอาคนอืน่ เขามาลําบากเปนครอบเปนครัวสรางตัวก็ไมไดเชนนี้
ทานทั้งหลายที่มาเจริญกรรมฐาน ขอใหทานตั้งใจ ถาไมตั้งใจแลว ทานจะสํานึกเสียใจ
ภายหลังวา เรานะเราเกิดมาทั้งทีเอาดีกับเขาบางไมไดเลยหรือ บางคนก็ชวยตัวเองไมได
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บางบานก็เปนเศรษฐีมั่งมีศรีสุข ก็ยังชวยตัวเองไมไดมีมากหลายประการ คนประเภทนี้มัก
เปนคนมักงายเห็นแกตัว เห็นแตประโยชนสวนตน คนประเภทนี้ถาไดเจริญกรรมฐาน ทําได
จะกลับเปนคนที่เสียสละ มีเมตตา รักตัวกอน ในเมื่อสงสารรักตัวเองแลว ก็จะไปสงสารคนอื่น
คนที่รักตัวเองจริงจะไมกลัวตาย รักตัวอยากลัวตาย คนที่ไมรักตัวกลัวตายนั้นเปนคน
ไรสาระแลวก็จะไดตาย ไว ๆ คนที่รกั ตัวจริงแลวทุกสิ่งเขาก็จะไมตาย อดทนตลอดไป จะทํา
อะไรก็มีขันติธรรม มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจก็สามารถทอดทนได มีสติที่มั่นคงแลวทุก
สิ่ง ทําอะไรจะไมประมาทพลาดพลั้งไปไดเลย
เพราะฉะนั้น การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชนสําหรับผูทําติดตอกันไป และเวลาไม
สบายใจก็ควรจะเจริญกรรมฐาน ตั้งสติเอาไวพจิ ารณาทุกข เราแกทุกขถึงเวลาทุกขแลวก็เอา
สุขมาอยางไร ถึงเวลามีความทุกขความยากรองรีบแกทันที อยารอรีแตประการใด ตั้งสติยึด
มั่นได จะไดแกปญหาที่ทุกข ทุกขเรื่องครอบครัว ทุกขเรื่องงาน ทุกขเรื่องกิจการตาง ๆ เรา
รีบแกตอนนัน้ ทันที อดทนสูดวยสติสัมปชัญญะจากการเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนการตอสูที่ดี
ที่สุด ตอสูอยางเขมแข็ง กําลังกายก็เขมแข็ง กําลังจิตก็อดทน บริหารงานไดอยางมีประโยชน
ตอชีวิต ชีวติ ทานก็จะแจมใส นั่นแหละจึงแกปญหาได มิฉะนั้นทานจะแกปญหาไมได มานั่ง
จิ้ม ๆ จ้ํา ๆ แลวจะใหไดญาณไดอยางไร มา ๑๐ วัน ๗ วัน ไดญาณ ๑๖ เดินไปถึงระยะ ๖
อธิบายญาณกันเปนแถวไปหมด ไดอะไร แคพองหนอยุบหนอก็ทําไมไดกันแลว ขวายาง
ซายยาง ก็ยังไมไดจังหวะ ยืนหนอก็ไมไดผล แลวทานจะไดญาณตรงไหน
ขอใหทานผูปฏิบัติธรรมตั้งใจกําหนดตั้งสติทุกอิริยาบถ กําหนดจิตทุกลมหายใจเขา
ออก อยาหายใจทิ้งปลอยอารมณไปเปลา ๆ ไมมีสติเสียไปเปลา ๆ เหมือนเปดน้ําประปาทิ้ง
ไมมีประโยชน เราจะเดินไปทางไหนก็ตองเดินอยางมีสติ จะพูดก็พูดอยางมีสติ จะทําการงาน
ใดก็มีสติกาํ หนดไว
ถาเราถาโกรธงายจะแกเกินวัย บางคนอายุแค ๔๐ เหมือนคนอายุ ๗๐ บางคนอายุ
๙๐ กลับเหมือนคนอายุแค ๖๐ นั่นแหละเพราะเขาไมโกรธเขาไมลงโทษใคร เขาสรางอารมณ
คือกรรมฐานตลอดรายการ เขาจึงไมแกเกินวัย ถาคนไหนโกรธบอย ๆ โรคมันจะแทรกซอน
มันจะตายไวนะ
ทานยึดพระรัตนตรัยเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทานตลอดชีวติ ทานจะทําอะไรก็จะไม
พลาด มีหลักฐาน จิตก็ชุมชื่นเบิกบานใจ ทานจะตองไมสนใจกันคนที่แพอยูตลอดรายการ ไม
เอาไหน ไมเอางานเอาการ วัน ๆ มัวแตนงั่ คิดแตไมทาํ ไมไดเรื่องไมไดราว ทอแทตอ
อุปสรรคตลอด
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คนเราไมควรปลอยอารมณตามใจตนตามใจตัว เอาดีไมไดแนนอนที่สุด แมจะเอาพระ
มาเทศน หรืออานหนังสือธรรมะสัก ๑๐๐ เลม ก็เอาดีไมได ปฏิบัติกรรมฐานทั้งทีก็มาทําจิ้ม
ๆ จ้ํา ๆ บวชชีพราหมณวัดนี้เสร็จ ไปบวชชีพราหมณวัดโนนตอ วัดโนนดัง วัดนี้ดงั ดังไปทั่ว
ประเทศ เดี๋ยวฝกพุทโธบาง เดี๋ยวสัมมาอะระหังบาง เดี๋ยวพองหนอยุบหนอบาง เลยไมได
หลักที่แนนอน ไมไดเกณฑพิธีการเสียความเปนมนุษย เปนบุรุษโคมลอยเควงควาง อายุมาก
แลวยังเอาดีไมได นาเสียดาย ตองอับอายขายหนาเพื่อนในสังคม เคาไดดีกันหมด แตเรายัง
เอาดีไมได เรามีมือมีเทาเหมือนเขา แตทําไมทําดีไมไดเทาเขา
อาตมาไดธรรมะเมือ่ ตอนเลี้ยงเปด ขอฝากไวดวยตอนเลี้ยงเปด ตองไปหาหอยโขง
จะมาทุบใหเปดกิน จับไดหอยโขงตัวใหญตัวหนึง่ ก็เกิดนึกสนุกตามประสาเด็ก เลยเขียนชื่อ
นามสกุล และวันที่เอาไว เสร็จแลวก็เหวี่ยงลงน้ําไป หนองมันแหง เรียกวาหนองวัดมะปราง
ภายหลังตองไลเปดไปเลี้ยงเลยวัดศรีสาครไป อยูหลังบานแมใหญ สมัยนั้นแมใหญยังเปน
สาวอยู เราก็ไปเลี้ยงที่นั่น เรียกวาหนองหมอแกง ไปหาหอยโขงมาใหเปดกิน โยมแมของ
อาตมาเลี้ยงเปดไวเปนพัน พอโรงเรียนปดก็จะมาชวยแมเลี้ยง ทีนี้พอหาหอยโขงไปหาหอย
โขงมาก็พอดีไปเจอหอยโขงตัวเดิม มีชอื่ เราที่เขียนติด เราเลยไปหาลุงทรัพย ลุงทรัพยไมใช
คนอื่นไกลก็คือคุณพอของแมใหญนนั่ เอง ตอนนั้นลุงทรัพยกําลังชวยเขาสรางโบสถที่วัดศรี
สาคร อาตมาก็ไปถามลุงทรัพยวา “ลุงทรัพยครับหอยโขงตัวนี้มาไดอยางไร ผมทิ้งมันไวที่วัด
มะปราง หอยมันเดินมาที่นี่ไดอยางไร” ลุงทรัพยก็ตอบอาตมาวา “หลานเอยหอยมันเอาปาก
เดินมาเวลาหนองมันแหงมันก็ขุดรูอยูใตดิน พอฝนตกขาแลวดินมันออนแลว มันก็เอาปาก
เดินตามน้ํา แลวมันก็เอาปากเดินมาเรื่อย ๆ มันรูด วยวาหนองอยูตรงไหน มันเดินมาตามน้ํา
พอน้ําไหลไปที่ไหนมันมักเอาปากเดินไปไดระยะถึง ๒ กิโล ถึงไดถึงหนองน้ําบานแมใหญได”
พี่นองที่รัก อาตมาไดธรรมะเลยในตอนเปนเด็กนั้น อพิโธ อนิจจัง อนิจจาเอย เรามีมอื
มีเทาแท ๆ ไมรูจักจะเดิน ขี้เกียจ แตหอยมันไมมีมือไมมีเทา แตมันใชปากเดินไดตั้งสองกิโล
ทานทั้งหลายเอย ทานจะคิดวาทานไมตายหรือ ถึงไดสรางความชัว่ กันนัก หากนึกถึง
ความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ไมทราบ รีบสรางความดีตั้งแตวินาทีนี้เปนตนไป เวลาเปนใหญ
เทากันหมด เวลาจะมีคา มากกวากันไมมี
สุดทายนี้ขอใหทานบัณฑิตทั้งหลาย จงมีความเจริญรุงเรืองตอไป ขอความสวัสดีจงมี
แกทานทั้งหลาย ขอทุกทานจงเจริญไปดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึก
คิดสิ่งใดสมความมุงมาดปรารถนาทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙
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