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คําว่าโมทนาสาธุเนียเราก็คิดไปทัวโลกเลยวันนีใครให้ ทานทัวโลกโมทนาสาธุ
ใครรักษาศีลทัวโลกโมทนาสาธุ ใครประพฤติเนกขัมมะเพือพระนิพพานโมทนาสาธุ
ใครใช้ ปัญญาพิจารณาธรรมเพือมรรคผลนิพพานโมทนาสาธุ
ใครเพียรวิริยะเพียรเพือพระนิพพานโมทนาสาธุ
ใครมีขนั ติอดกลันอดทนในการประพฤติปฏิบตั ิเพือพระนิพพานโมทนาสาธุ
ใครมีสจั จะมีความจริ งใจกับพระนิพพานทัวโลกโมทนาสาธุ
ใครมีอธิษฐานความปรารถนาเพือพระนิพพานก็โมทนาสาธุ
ใครมีเมตตารักใครพระนิพพานรักใคร่ในทานศีลเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาโ
มทนาสาธุ ใครอุเบกขาได้ วางเฉยได้ ทําใจว่างได้ โมทนาสาธุ เนียมุทิตาพลอยยินดีแล้ วก็จิตเป็ นสุข
ทีพระพุทธเจ้ าสอนให้ แผ่มทุ ิตาพลอยยินดีแก่ตนเองก่อนแล้ วๆก็แผ่ไปยังมนุษย์สตั ว์ทงหลาย
ั
ทีนีเราก็แผ่ให้ กบั ตนเองตาเราดีแล้ ว หูดีแล้ ว จมูกดีแล้ ว ลินดีแล้ ว กายดีแล้ ว
อาการ๓๒ครบถ้ วนดีแล้ วก็โมทนาสาธุกบั ตัวเอง
แล้ วพระองค์ก็สอนให้ แผ่มทุ ิตาพลอยยินดีกบั คนอืนทีมีตาดีหดู ีจมูกดีลินดีแขนขาตาหูอาการ๓๒ครบถ้ วนดี
แล้ วเราก็โมทนาสาธุ แล้ วเราก็ไม่คดิ ฆ่าเขา ไม่ขโมยของเขา
ไม่ประพฤติผิดกาเมหลอกลวงกินเหล้ าเมายาเพราะพลอยยินดีกบั เขาหมด
เขามีบตุ รภรรยาสามีทีดีใครมีทรัพย์สินสมบัติทีดี ใครมีครอบครัวทีดี ใครมีสจั จะทีดี
ใครไม่กินเหล้ าเมายาเนียเราก็มทุ ิตาโมทนาสาธุกบั ความดีเหล่านันของเขาได้
แล้ วจิตเราก็เป็ นสุขทีอาตมาแสดงมุทิตาเจโตวิมตุ ติไปแล้ วเนียให้ โยมฟั งไว้ เนียความหมายกว้ างขวางกว้ างไ
กลไพศาลมาก
สมมุติว่าโยมมีความสําเร็ จใดๆแล้ วมีใครบอกโมทนาสาธุคะ่ เนียโยมจะหันกลับมายิมกับเขาแล้ วก็สนใจมัย
?นันน่ะเขาจะถามว่าสนใจมัย
บอกถ้ าสนใจเดียวเขาจะสอนแนะนําให้ เนียอํานาจมุทิตาพลอยยินดีเหมือนกับเป็ นของทิพย์โฉลมใจทําให้ เ
กิดเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาได้ ด้วย เนียไม่ว่าข้ อใดข้ อหนึงเนียทีอาตมาสอนให้ มุทิตาพลอยยินดีเนีย
อาตมาเห็นความวิจิตรพิศดารมากมายมหาศาลทีเราจะได้ ผลแห่งความดีแล้ วก็ไม่มีข้าศึกศัตรูเพราะเราไม่
อิจฉาพยาบาทใคร เนียอันเนียเรื องใหญ่ทวโลก
ั
หมายถึงว่าเราพลอยยินดีกบั เขาแล้ วเราก็ไม่ไปยุง่ กับเขาว่าเออ!
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ดีแล้ วฉันรู้ ว่าเธอดีกนั แล้ วดีกันแล้ วก็พลอยยินดีด้วยนะฉันก็พลอยเป็ นสุขสงบสุขกับเธอไปด้ วย(หั
วเราะ)เพราะเราไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่ต้องไปมีเรื องมีราวทําให้ มีจิตใจเศร้ าหมองขุน่ มัวเนีย
อํานาจแห่งมุทิตาพลอยยินดีเนียทีอาตมาพิจารณาตอนทีพิจารณาอริยสัจจ์๔
ทีพระพุทธเจ้ าแสดงอริ ยสัจจ์๔ แล้ วมาพิจารณาอริ ยสัจจ์๔ เพือความพ้ นทุกข์
ก็มีแต่สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์แล้ วอาตมาก็พิจารณาแล้ วก็พิจารณาอีกว่าแล้ วสมุทยั เหตุให้ เกิดสุขมีมยเนี
ั ย
แล้ วอาตมาก็ถามจิตตัวเองแล้ วก็มีตวั รู้ ขนมาว่
ึ
ามีอยูม่ ทุ ิตาพลอยยินดีเนียเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดสุข
เพราะฉะนันไม่ต้องเสียเงินสักบาทสักสลึงเลยเนียเห็นใครทําบุญทําทานรักษาศีลเจริ ญภาวนาหรื อสร้ างศา
ลาสร้ างพระพุทธรูปสร้ างคุณงามความดีทอดกฐิ นผ้ าป่ าไม่ต้องเสียสักบาทโมทนาสาธุร่วมกับเขาเราได้ ไปเ
ต็มๆเลยไอ้ คนอืนเขาไม่ร้ ูจกั โมทนาลงทุนลงแรงควักกระเป๋ าหมดไปเท่าไหร่แล้ วก็ยงั ไม่ร้ ูยงั ไม่เข้ าใจ
เนียเราโมทนามุทิตาพลอยยินดีเพราะอะไร? เพราะเขาทําสําเร็ จแล้ ว สมมุตวิ ่าเจดีย์เขาสร้ างสําเร็ จแล้ ว
ศาลาเขาสร้ างสําเร็ จแล้ วเราเขาสําเร็ จไปแล้ วนานหลายวันแล้ วด้ วยแต่เราเพิงมาเจอเนียเราก็โมทนาใหม่เล
ย โมทนาด้ วยเจ้ าค่ะเนียพระพุทธรูปสวย ศาลางามหรื อสถานทีอะไรเนียโมทนาเอาหมดเลย
ไม่ต้องเสียเงินสักบาทสักสลึงเนียแล้ วเราก็ไม่เป็ นทุกข์ด้วย เนียถ้ าเรามีปัญญาเราก็โมทนาสาธุกับบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมีทงหมดที
ั
ผู้สร้ างผู้ทําผู้ถวายโอโห้ ! ยิงอภิมหาศาล
เพราะกว่าเขาจะมาสร้ างมาทําอะไรเนียเขาต้ องมาทําด้ วยปั ญญาบารมี ไม่ใช่อาตมานึกนิดๆหน่อยๆนะ
แล้ วก็ต้องมีความขยันก็เป็ นวิริยะบารมี เขามีความอดทนมีขนั ติบารมี เขามีความจริ งใจมีสจั จะบารมี
เขามีอธิษฐานปรารถนาเพือความให้ เสร็ จทําให้ เสร็ จเนียก็เป็ นปรารถนาบารมี
ทําด้ วยใจรักก็เป็ นเมตตาบารมี เมือสําเร็ จแล้ วเขาก็วางเฉยเขาก็ไปนันน่ะ
อุเบกขาวางเฉยก็เป็ นอุเบกขาบารมี ขณะทีตังใจทําจิตใจไม่วอกแว๊ กอะไรเลยก็เป็ นศีลบารมีแล้ ว
เพราะเราไม่ได้ ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตไม่ได้ ไปประพฤติกาเมหลอกลวงกินเหล้ าอะไรนีศีล๕ก็สมบูรณ์แบบ
แล้ วเราก็อดใจตังใจทําให้ เสร็ จเนียก็เป็ นเขาเรี ยกเนกขัมมะบารมี ฉะนันขณะทีเขาทําบารมีเสร็ จแล้ ว
เราไปเห็นเขาเสร็ จเรี ยบร้ อยเอาเลยขอโมทนาบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีของทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เราได้ ไปเต็มๆเลยทังทีเรามาทีหลังดังกว่าทีกูเอามากูเอาหมด(หั
วเราะ)ทีอาตมาบอกทีหลังดังกว่าเนียเป็ นแบบนี เดียวดังยังงัย?
ไอ้ ทีเขาทําๆเสร็ จแล้ วเขาก็ไปเขาไม่ได้ คิดหรอก(หัวเราะ)แต่เรามาเราคิดว่าเออ! เนียเขาสําเร็ จด้ วยบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมีเพราะไอ้ ความดีของเขาเหล่าเนียจึงสําเร็ จ
เพราะฉะนันใครสร้ างใครทําใครถวายเราขอโมทนาบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีทงหมดเนี
ั
ยแค่เนียไม่ต้องเสียซักบาทซักสลึง
ไม่ต้องไปดักดานให้ เขาหลอกต้ มอะไรต่อมิอะไรอีกเนีย
เพราะฉะนันเราทีพระพุทธเจ้ าว่าทําบุญด้ วยปั ญญาเนียต้ องทําแบบนี
เดียวจะนึกว่าทําบุญแบบนีเขาเรี ยกอะไร?เนียๆทําบุญด้ วยปั ญญาเอาปั ญญาทําบุญก็ได้ (หัวเราะ)เอาปั ญ
ญาหาบุญก็ได้ ไม่ต้องเสียสักบาทสักสลึง ใครมาพระอาจารย์ไม่เคยเรี ยไรใคร
ไม่ได้ ไปขอใครเนียใครโมทนาก็ได้ ก่อนเนียอาตมาไปเชียงราย
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ธุดงค์ไปเชียงรายแถวนันโยมบอกพระอาจารย์บอกโยมเป็ นคนทุกข์คนยากคนจนคนลําบากแต่อ
ยากทําบุญไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของจะทําบุญเนียจะทําได้ ไหมเนีย บอกว่าได้ !
จะเอาปั ญญาทําบุญก็ได้ จะเอาแรงทําบุญก็ได้ ไม่มีอะไร
ยิมถวายเป็ นพระพุทธบูชาก็ยงั ได้ บญ
ุ เลยยิมให้ สวยเลยให้ ยมประทั
ิ
บใจนันน่ะ(หัวเราะ)ก่อนทีเราจะไปทําง
านทําการเนียแล้ วก็ไม่มีใครหน้ าหงิกหน้ างอใส่เราเขาเห็นแล้ วเกิดเมตตาโดยตรงโดยอัตตโนมัติ
กรุณาโดยอัตตโนมัติ มุทิตาพลอยยินดีโดยอัตตโนมัติ อุเบกขาวางเฉยไม่มีใครกล้ าล่วงเกินเลย
เขาจะวางเฉยกันอันนีเขารู้เขายิมแสดงว่าเขาก็ไม่เป็ นข้ าศึกศัตรูกบั เราแล้ ว
เขาจึงยิมต้ องรับเราต้ องว่าอย่างนี เราก็สบายใจเบาใจว่าเออ!
คนนีไม่เป็ นข้ าศึกศัตรูน่ะคนนีไม่มากลันแกล้ งเรา ไม่ทํางานของเราให้ เสียแน่
ได้ อานิสงส์มามากเลยทีอาตมารู้เพราะฉะนันทีมาสอนง่ายๆเหมือนกับไม่มีอะไร
แต่ถ้าอาตมาชีออกมาโอโห้ ! มหาศาลอภิมหาศาล
เพราะอาตมาเป็ นผู้มีปัญญารู้แจ้ งแทงตลอดต้ องว่าอย่างนี
เอาอย่างใดอย่างหนึงขึนมาสันๆเดียวก็าอธิบายได้ หมด เอามาเป็ นธรรมะได้ เหมือนกับทีโยมโมทนานันแน่ะ
อาตมาสอนให้ โมทนาให้ ติดเลย แล้ วเราก็จะสบายอกสบายใจไม่ต้องทุกข์กบั ใคร
ไปไหนสมมุติว่าไปเข้ าบ้ านใครก็เอาขนมเอานํามาให้ กินแสดงว่าเรามีบญ
ุ
แล้ วก็เขาเอานํามาให้ กินแสดงว่าเขามีความดีกบั เราเราก็โมทนาสาธุกบั เขาได้ เมือเราโมทนาสาธุกบั เขาแล้
วแสดงว่าบุญเราไม่หมดเดียวก็มีขนมข้ าวต้ มมีอะไรดีเขาก็เอามาให้ เรากินอีก(หัวเราะ)เพราะเราโมทนามาใ
ห้ อีกเราก็โมทนาอีก
เดียวก็ทงวั
ั นอีกเดียวก็ไม่อิมไม่เลิกยังไม่กลับ(หัวเราะ)เนียอาตมาเนียเคยสอนลูกศิษย์มาเยอะแล้ วๆก็มีผล
จริ งด้ วยอาตมาเนียพิสจู น์มาแล้ ว
อย่างน้ อยเจ้ าสัจจพัจน์มนั ขายก๋วยเตียวร้ านโมทนาสาธุเลยเพราะเพียงใครได้ อ่านร้ านโมทนาสาธุเขาก็ยมแ
ิ
ล้ ว(หัวเราะ)ร้ านโมทนาสาธุเขาก็สนใจแล้ วสนใจไปกินแล้ วเขาก็ถามๆแล้ วก็เป็ นยังงัย
เดียวก็เล่าถึงธรรมะให้ เขาฟั งเห็นมัยมีประโยชน์เห็นมัย
อาตมามีอบุ ายปั ญญาเยอะแยะไปหมดทีไม่มีใครระลึกไม่มีใครคิดแล้ วก็ไม่มีใครแย่งด้ วยเพราะอะไร?
เพราะว่าเขาคิดไม่ถึง(หัวเราะ)ส่วนมากเขาจะสอนกันครู บาอาจารย์เขาสอนให้ เจริ ญเมตตา
กรุณาแต่ไม่มีใครสอนให้ มทุ ิตาพลอยยินดีกบั เขาเนีย
เหมือนอาตมาเนียพบมหาขุมทรัพย์ใหญ่ของพระพุทธเจ้ าดูซิไม่มีใครใช้ เลยอาตมาเลยเอามาแจกพวกโยม
มาสอนพวกโยมให้ โยมรวยอย่างอาตมารวยบ้ าง
ทีนีก็จะไม่มีอปุ สรรคการงานอะไรไปติดต่อกับใครค้ าขายได้ ผลหมด
ใครเขาให้ สตุ้งสตางค์ให้ สิงของอะไรก็โมทนาสาธุแล้ วก็มีสว่ นบุญกับเขาแต่ถ้าคนคิดจะฆ่า
สมมุติว่าคนทีคิดจะฆ่าเรานะ เขามาหลอกลวงเราน่ะแต่เราเชือมันในความดี
เขาเอานันเอานีมาเราก็โมทนาสาธุกบั บารมีอปุ บารมีของเขา ทีนีเขาคิดฆ่าเราไม่ได้
ทําไมจึงคิดฆ่าเราไม่ได้ ?
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เพราะถ้ าเขามาทําร้ ายเราก็เท่ากับว่าเขาฆ่าบารมีทําร้ ายบารมีของเขาเองแน่ไหมเนีย
เหมือนกับว่าเรามีเกราะป้องกันตัวมหาวิเศษอยูใ่ นตัว อาตมาพลิกไปพลิกมาพลิกซ้ ายพลิกขวาทังดีทงไม่
ั ดี
เนียอาตมาคิดรู้ ว่าโอ้ ! มีประโยชน์มากมายเลยมุทิตาพลอยยินดี
แต่สําหรับโยมคิดไม่ได้ เพราะฉะนันเราก็โมทนาเนียอยูว่ ่างๆทีอาตมาบอกแล้ วเนียวันนีใครให้ ทานทัวโลก
รักษาศีลทัวโลก เจริ ญเนกขัมมะทัวโลก ใช้ ปัญญาทัวโลก วิริยะทัวโลก ขันติทวโลก
ั
สัจจะทัวโลก
อธิษฐานทัวโลก เมตตาทัวโลก อุเบกขาทัวโลกเนียโมทนาแล้ วอยูเ่ ฉยเราก็ได้ ทงที
ั เป็ นบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีนนน่
ั ะ
คนทังโลกเนียเขามีกีพันล้ านกันเนียถ้ าเขามีทานมีศีลอะไรเนียเราก็ได้ ประจําเลยแล้ วจะไปจนได้ ยงั งัยแล้ วไ
ม่ต้องลงทุนสักบาทไม่ต้องเสียอะไรแต่เราแค่มีจิตศรัทธาเลือมใสในมุทิตาพลอยยินดีเป็ นธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้ าแค่เนียมีสว่ นบุญอัปปมาโณเลยเนีย พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ
สังโฆอัปปมาโณก็เราทีโมทนาบารมี๓๐ นันแหละก็เป็ นโมทนาธัมโมอัปปมาโณแล้ ว
แล้ วเราก็ไม่ต้องทุกข์ยากเสียเงินเสียทองอะไรแต่เรามีความจริ งใจเรารู้ว่าอันนีเป็ นธรรมของพระพุทธเจ้ าพร
ะองค์ตรัสแล้ วเป็ นคําศักดิสิทธิมีอานุภาพเป็ นอัปปมาโณนับไม่ถ้วนเลยกินใหญ่ใช้ โตก็ไม่หมด
ตายแล้ วก็ยงั ไปนิพพานแล้ วก็ยงั โมทนายันเข้ านิพพานเลยเหมือนน้ องชายอาตมาตายแล้ วก็ไม่ร้ ูด้วยพอเรี ย
กมาขณะทีให้ โมทนาสาธุก็ยงั ตัวสันงันงกยังกลัวอยู่น๊ะ
โมทนาแต่ปากก็ยงั ว่าโมทนาสาธุ(หัวเราะ)อาตมาให้ โมทนาจนเข้ านิพพานเลย(หัวเราะ)ไม่ใช่ธรรมดาน่ะ
อาตมาเนียต้ นเหตุคนแรกมุทิตาโมทนาสาธุเนียเอาน้ องชายทีเขาไปเป็ นพนักงานดับเพลิงแล้ วไปไฟมันไหม้
เมืองชลแล้ วเข้ าไปดับเพลิงแล้ วปรากฏว่าถังแก๊ ซระเบิดเขาตกใจหงายท้ องแล้ วเส้ นเลือดในสมองแตกแล้ วก็
เป็ นอัมพฤกษ์ -อัมพาตแล้ วท้ ายสุดก็ตายเนีย
เลยอาตมามาให้ โมทนาสาธุอย่างเดียวจนไปนิพพานเลย(หัวเราะ)เนียไม่ใช่ธรรมดาน่ะเนียโมทนามุทิตาพล
อยยินดีจนเข้ านิพพานไม่มีใครรู้หรอกอาตมาเนียมีนยั ยะมากมายก่ายกองหยิบอะไรขึนมาก็ใช้ ได้ หมดอย่าง
ทานอันเดียวถ้ าเรามีความจริ งใจทานถ้ าเป็ นปรมัตถทานก็นิพพานได้ เนียท้ าทายพวกโยมอีกเนียทานภายใ
นทานภายนอกเนียทานภายนอกก็ทานหมดแล้ ววัตถุข้าวของเงินทองชีวิตให้ ทานอารมณ์อีกมีอารมณ์ใดๆรู
ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ให้ ทานภายในอีกแล้ วทําจิตให้ ว่างๆด้ วยทานให้ แล้ วก็ว่างเห็นมัย
ทานหมดกระเป๋ าไปแล้ วต้ องว่ากระเป๋ าว่าง
แล้ วทีนีเราก็ให้ จนตายเลยพอตายแล้ วก็เป็ นปรมัตถทานก็นิพพานได้ ว่างเข้ าถึงความว่างได้ เห็นมัยไม่ว่า
ศีลก็นิพพานได้ ไม่ว่าเราละเว้ นจนว่างละเว้ นก็ว่างละเว้ นก็ว่างไม่ให้ ผิดศีลผิดธรรมละเว้ นแบบเดียวก็ไปนิพ
พานได้ สีเลนะ สุคะติง ยันติ พระพุทธเจ้ ารับรองนะไม่ใช่อาตมารับรอง สําหรับศีลเนีย สีเลนะ สุคะติง ยันติ
ผู้ทีจะมีความสุขก็ต้องเป็ นผู้มีศีล สีเลนะ โภคะสัมปะทา ผู้ทีจะถึงพร้ อมด้ วยโภคะสมบัติก็ต้องเป็ นผู้มีศีล
สีเลนะ นิพพุติง ยันติผ้ ทู ีจะไปสู่พระนิพพานก็ต้องเป็ นผู้มีศีล ตัสมา สีลงั วิโสทะเย
เหตุนนทํ
ั าศีลให้ บริ สทุ ธิเห็นมัยถ้ าเรามีความสุขแล้ วเราก็ละเว้ นหมดเลยความชัวทางกายทางวาจาทางจิตล
ะเว้ นแล้ วก็ว่างแล้ วเห็นมัย สีเลนะ โภคะสัมปะทา
เราทํามาหาได้ แค่ไหนเราไม่ไปเสียค่าปรับไหมทรัพย์ก็อยูเ่ ท่าเดิมนันแหละจึงเรี ยกว่าถึงพร้ อมด้ วยโภคะสม
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บัติ ถ้ าจะไปนิพพานก็สีเลนะ นิพพุติง
ยันติละเว้ นหมดเลยทังภายในภายนอกทรัพย์สินสมบัติบุตรภรรยาสามีแล้ วก็แม้ กระทังชีวิตตัวเองก็ไม่ยึดติ
ด นีแหละถึงจะแน่ ละเว้ นข้ างนอกละเว้ นข้ างใน แล้ วก็ละความยึดติดตัวเองอีก นีแหละจึงจะไปนิพพานได้
เห็นมัยง่ายมัย เนกขัมมะอดใจก็ไปนิพพานได้
เนกขัมมะอดใจในทานในศีลเอาทานเอาศีลมาเป็ นตัวปฏิบตั ิเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์มีอะไรก็ทงให้
ั ทานด้ ว
ยทังละเว้ นด้ วยดับเบิลๆว่างเลยทีนีก็จะได้ ว่างได้ เร็ วขึนใช้ สองอย่าง
เมือใช้ ทงสองอย่
ั
างแล้ วมันก็ว่างได้ เร็ วขึนนีเป็ นทานภายในนีเป็ นทานภายนอก
ศีลละเว้ นภายในศีลละเว้ นภายนอก นีเนกขัมมะอดใจภายนอกอดใจภายใน
ปั ญญาคือแยกแยะเหตุผลแยกแยะแล้ วก็วา่ ง ปั ญญาคือตัวเหตุผลทีถูกต้ องแล้ วมันก็เป็ นปั ญญา
ทีอะไรผิดอะไรถูกเราก็ละเว้ น ละเว้ นจากทังถูกทังผิดและทังบุญทังบาป
ละเว้ นแล้ วก็วา่ งแล้ วก็ไปนิพพานได้ ด้วยปั ญญา วิริยะเพียร
เพียรในทานในศีลในเนกขัมมะเพียรในปั ญญาแยกแยะแล้ วก็เพียรว่างด้ วย(หัวเราะ)วิริยะอย่างเดียวก็ไปนิ
พพานได้ ขันติอดทนอดกลัน
อดทนเพือมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาอดทนแล้ วก็ว่างเราอดทนทีหนึงก็เท่ากับฝึ กอุเบกขาวางเฉยทีหนึ
งแล้ วก็ได้ กําไรความว่างอีกทีหนึงเห็นมัย ได้ กําไรสองอย่าง
อดทนทีเดียวได้ ว่างด้ วยคือได้ อเุ บกขาแล้ วก็ได้ ความว่างด้ วย แล้ วก็ไปนิพพานได้ ด้วยความว่าง
สัจจะความจริ งใจในทานในศีลในเนกขัมมะตังใจแน่วแน่อย่างอืนไม่เอาแน่นอน
ว่างอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ ด้วยสัจจะของตัวเอง เอาเป็ นเอาตายเลยให้ ว่าง
อธิษฐานปรารถนาไปนิพพานอย่างเดียว ว่างอย่างเดียว
ปรารถนาให้ มีทานมีศีลมีเนกขัมมะเนียจะได้ มีหลักใจไม่ทอดทิง เวลามันหลงลืมไปก็เอามาจับหลัก
จับหลักในทานในศีลในเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา
แล้ วก็ว่างแล้ วก็ไปนิพพานจนตายนันแน่ะไปนิพพาน ปรารถนาก็เพือพระนิพพาน
แล้ วก็ปรารถนาในทานในศีลในเนกขัมมะนีเราปรารถนาเพือการประพฤติปฏิบตั ิ
อธิษฐานก็คือตัวความปรารถนาต้ องการเดียวอธิษฐานอะไร? อธิษฐานก็คือความปรารถนาต้ องการของเรา
เดียวก็ไม่ร้ ู อธิษฐานอะไรก็ไม่ร้ ู อธิษฐานในทาน อธิษฐานในศีล อธิษฐานในเนกขัมมะ อธิษฐานในปั ญญา
อธิษฐานในวิริยะ อธิษฐานในขันติ อธิษฐานในสัจจะ
อธิษฐานในอธิษฐานทังภายในภายนอกให้ ว่างทังภายในภายนอกคือปรารถนาให้ ว่างทังภายในภายนอกก็ไ
ปนิพพานได้ อีกด้ วยอธิษฐาน เมตตารักใคร่ในทาน ในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา ในวิริยะ ในขันติ
ในสัจจะ ในอธิษฐาน ในเมตตา รักใคร่ ทีจะว่างทังภายในภายนอก
เมตตานีก็เป็ นเมตตาเจโตวิมุตติไปนิพพานได้ อีกเหมือนกัน
อุเบกขาทีนีเราทํามาสมบูรณ์แบบแล้ ววางเฉยแล้ วไม่มีอะไร
ทานก็ให้ ไปหมดแล้ วว่างภายนอกแล้ วไม่ยึดติดแน่นอนแล้ วให้ ทานอารมณ์ภายใน
ภายในก็ว่างบริ สทุ ธิแล้ วเนีย อุเบกขาวางเฉยได้ แล้ วอุเบกขาภายในอุเบกขาภายนอกจิตก็วา่ ง
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ว่างอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ เนียเป็ นนัยยะทีไม่มีใครรู้ ต้องว่าอย่างนีตามบารมี๑๐อย่างเนีย
พระพุทธเจ้ าสร้ างบารมีให้ เป็ นอุปบารมีให้ เป็ นปรมัตถบารมีให้ เป็ นบารมี๓๐ทัศ
เนียแค่ยกขึนมา๑๐อย่างนีใครปฏิบตั ิตามก็มีสิทธิแล้ ว มีสิทธิไปนิพพานได้ แล้ วเห็นมัย
ไม่ใช่ของยากเลยเป็ นของง่ายสําหรับผู้ร้ ู แต่พวกโยมคิดกันหัวแทบแตกก็ไปไม่ถึงไหนหรอกต่อให้ เปรี ยญ๙
คิดให้ หวั แทบแตกก็ไม่ร้ ูเรื องหรอก เพราะอะไร?
เพราะไม่ร้ ูแจ้ งแทงตลอดในพระพุทธโอวาทหรื อในพระไตรปิ ฎกเนียอาตมาต้ องยกตัวอย่างมาเพียงแค่หยิบ
๑๐ข้ อมาเนียแสดงแล้ วแสดงอีกเนียง่ายๆเห็นมัยไม่ใช่ของยากเลย แล้ วก็ทําจิตให้ ว่าง
ถ้ าเราทําจิตให้ ว่างได้ แล้ วนันแน่ะก็เป็ นทีสุดยอดแล้ วจบการศึกษาเลยเขาเรี ยกอเสขะว่างหมดเลยว่างจาก
ปั ญญาว่างจากญาณความรู้ ร้ ูว่างรู้ดบั เลยทีนีไม่เอาแล้ วว่างจริ งๆแล้ วนันแน่ะจึงจะเรี ยกว่าว่างบริ สทุ ธิแล้ วก็
จะได้ พบพระพุทธเจ้ าด้ วยตัวเองไม่ต้องมีใครแนะนําด้ วย
ไปถึงเดียวพระองค์ก็มาปฏิสนั ถารเราด้ วยพระกรุณา(หัวเราะ) เออ! ดีแล้ วเธอมาถูกต้ องตามแนวทางแล้ ว
มาถึงเราตถาคตได้ นีเธอได้ ฝึกหัดอบรมมาดีแล้ ว เห็นมัย พระองค์ก็พลอยสาธุกบั ความดีทีโยมตังใจมา
อย่างน้ อยว่าเออ! คําสอนของเราตถาคตอย่างน้ อยก็มีเธอเป็ นผู้ปฏิบตั ิตาม
จึงมีสิทธิองอาจกล้ าหาญมาถึงเราตถาคตได้ ต้องว่าอย่างนีเนีย
เดียวขึนไปมีบญ
ุ ได้ พบพระพุทธเจ้ าแน่นอนอาตมาเชือมัน เนียง่ายๆไม่ได้ ยากเลย ไม่ได้ มีพิธีรีตอง
ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง พระองค์ไม่ต้องการอะไรจากของเราอยูแ่ ล้ ว
เพียงแต่ใจบริ สทุ ธิใจว่างทีไปพบพระองค์ได้ ถือว่ามีบญ
ุ มหาศาล มีความว่างบริ สทุ ธิ
กว่าจะกลันกรองจะถึงจิตว่างได้ มีพระพุทธเจ้ า ไปหาพระองค์ในนิพพานได้ นีถือว่าสุดยอด นิพพานัง ปรมัง
สูญญังต้ องไปด้ วยความว่างอย่างเดียว ใครไม่ว่างไปไม่ได้ ต้องว่าอย่างนี ไปด้ วยจิตว่าง
เพราะฉะนันเมือพระองค์ตรัสไว้ ชดั เจนว่า
อนัตตาหมายถึงว่าพระองค์สอนให้ มีสญ
ุ ญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์แล้ วก็สญ
ุ ญตวิโมกข์หลุด
พ้ นด้ วยความว่างนีพระองค์แสดงไว้ ชดั เจนเลย
อยูใ่ นหลักนักธรรมโทเนียทีอาตมาพรรษา๒ได้ เรี ยนนักธรรมโทแล้ วอาตมา
ก็ไม่มีคําอธิบายอย่างอืนเพียงแต่พระองค์พดู ดํารัสตรัสสันๆว่ามีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์หรื อเรี ยกว่าสุ
ญญตสมาธิ สุญญตก็คือความว่าง สมาธิแปลว่าความตังใจมันทีนีเราตังใจมันกับความว่าง
ทีนีเมือเราจับหลักทีพระองค์ให้ ตงใจมั
ั นกับความว่างจะทํายังงัย? ตาเห็นรูปเราก็วา่ งจากรูป
หูได้ ยินเสียงก็ว่างจากเสียง จมูกได้ กลินก็ว่างจากกลิน ลินได้ ร้ ูรส
กายได้ สมั ผัสอะไรก็ว่างหมดเลยเนียเอาความว่างหรื อพระพุทธโอวาทมาเป็ นบาทหรื อเอานําหน้ า
บาทก็คือเท้ าหรื อก้ าวไปข้ างหน้ าเขาเรี ยกบาทก้ าวบาทหรื อตามรอยพระพุทธบาทตามไปเนียแล้ วก็ว่างไปเรื
อยๆ ยิงก้ าวทีละก้ าวๆไปไกลขนาดไหนก็วา่ งไปขนาดนันเห็นมัย อย่างซืออย่างตรงเลย
พระพุทธเจ้ าสอนอย่างซืออย่างตรงไม่มีอะไรปกปิ ดซ่อนเร้ นเลยเนียง่ายๆ
แต่พวกเรามันอวดรู้ อวดฉลาดมันคิดมากกันไปเอง แล้ วก็จนตรอกจนแต้ มจนในความคิดของเราเองนันแน่ะ
ถ้ าเรารู้ว่าเออ! ธรรมะเป็ นปั จจัตตังรู้ได้ ด้วยตัวเองแล้ วก็ต้องว่างแบบนี เราก็หดั เดินตามพระพุทธเจ้ าซิ
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พระพุทธเจ้ าไปไหนไปเหนือไปใต้ ตะวันออกอิสานก็ว่างไปๆแล้ วก็วา่ งไปจากทีหนึงก็ว่างจากอีกที
หนึงเห็นมัย ว่างไปเรื อยๆนันน่ะพระองค์ประทับนังก็สินสุดกับการเดินสินสุดแห่งการว่างการเดินแล้ ว
ถ้ าลุกขึนอีกก็ว่างจากนังเห็นมัย นอน
ถ้ าพระพุทธเจ้ าทรงสีหไสยาสน์ก็วา่ งจากการนังแล้ วนันน่ะอิริยาบถ๔เราก็จะรู้ว่าเออ!
ความว่างจริ งๆไม่ใช่โกหกแล้ วก็ง่ายด้ วยเนีย
พระอาจารย์พิจารณาเห็นแล้ วมาสอนเราง่ายๆต้ องถามเราว่าพระอาจารย์สอนเราได้ หรื อเปล่า
เราเป็ นคนว่าง่ายสอนง่ายหรื อเปล่า(หัวเราะ)ถ้ าเราเป็ นคนว่าง่ายสอนง่ายไปนิพพานแน่เลยพระอาจารย์สอ
นให้ ไปนิพพานชาตินี ไม่ต้องเสียเงินเสียทองข้ าวของอะไร แต่ต้องมีความตังใจอย่างเดียว
ตังใจมันกับความว่าง แล้ วพระองค์ก็ตรัสไว้ ชดั เจนว่าสุญญตวิโมกข์ วิโมกข์แปลว่าหลุดพ้ น
สุญญตก็คือว่าง
แล้ วก็ต้องว่างจากการหลุดเมือเราหลุดหลุดพ้ นจากความว่างแล้ วเราก็จะมาหลุดพ้ นความรู้จากทีเราว่างนั
นแหละเขาเรี ยกตอนจะปริ นิพพานรู้ว่างรู้ว่างรู้ว่างจากรู้อีกทีนีแหละเขาเรี ยกบริ สทุ ธิแล้ ว หมดเชือ
ดับสินเชิง
ดับความว่างทีอาตมาเห็นมัยเวลาส่งจิตวิญญาณทังหลายสลายความดีให้ เป็ นความว่างสลายความว่างให้
เป็ นความบริ สทุ ธิ ว่างอย่างเดียวก็ยงั ไม่บริ สทุ ธิน่ะต้ องบริ สทุ ธิจากความว่างอีกครังหนึง
ต้ องมาพิจารณาจิตให้ ว่างนันแหละมันจึงจะบริ สทุ ธิหมดจดสินเชิงตรงเนียใครๆฟั งอาตมาพระอาจารย์สอน
ว่างๆๆแต่บางทีก็ไม่ร้ ูว่าว่างยังงัยมันติดก็นึกว่าตัวเองรู้แล้ วก็เลยไม่ได้ ถามท่าน(หัวเราะ)พระอาจารย์ก็ต้อง
บอกว่าต้ องว่างอย่างบริ สทุ ธิ
สลายความดีให้ เป็ นความว่างสลายความว่างให้ เป็ นความบริ สทุ ธิแล้ วก็ให้ เป็ นไปตามพระพุทธองค์แล้ วก็ที
ว่าการไม่ทําบาปทังปวง การทํากุศลให้ ถึงพร้ อม การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบ
การทีเราจะไม่ทําบาปทังปวงได้ เราก็มีขนั ติอดทน
อดทนอยากฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าว่างอยากขโมยของเขาเราก็อดกลันอดทนไว้ ไม่ลกั ขโมยก็วา่ ง
อยากประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาก็อดกลันอดทนไว้ แล้ วก็ว่างไม่ประพฤติผิด
อยากหลอกลวงต้ มตุน๋ เขาก็อดกลันอดทนไว้ แล้ วก็ว่างไม่ไปล่วงเกิน
อยากกินเหล้ าเมายาอดกลันอดทนไม่กินก็ว่างเห็นมัย
เนียเป็ นการไม่ทําบาปทังปวงได้ ด้วยขันติความอดทน
ถ้ าจะเอาโสรัจจะความสงบเสงียมคืออดทนได้ แล้ วก็ต้องมีความสงบเสงียมไว้ อีกจะได้ ไม่แสดงพฤติกรรมค
วามอยากให้ ใครรู้ แล้ วมันจึงจะเรี ยกธรรมอันทําให้ งาม พระพุทธเจ้ าว่าขันติโสรัจจะธรรมอันทําให้ งาม
ถ้ าใครเข้ าถึงได้ แล้ วใครปฏิบตั ิได้ แล้ ว คนนันมีธรรมอันงดงามหรื อมีความสุขสงบสุข
แล้ วเป็ นคนงามด้ วยผิวพรรณวรรณะผ่องใสแล้ วใจไม่เศร้ าหมองต้ องว่าอย่างนี
เนียการไม่ทําบาปทังปวงได้ ต้องมีขนั ติพร้ อมด้ วยโสรัจจะ
ต้ องเอาคูก่ นั เคารพพระพุทธเจ้ าทีพระองค์แสดงไว้ คกู่ ันสงบเสงียมแล้ วก็ไม่มี ทังขันติโสรัจจะสงบเสงียม
ตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับรูป
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หูได้ ยินเสียงแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับเสียงแล้ วก็วา่ ง
จมูกได้ กลินแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุ่งกับกลินก็วา่ งจากกลิน
ลินได้ ร้ ูรสแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ต้องไปยุ่งกับรสแล้ วก็ว่าง กายได้ สมั ผัสเย็น ร้ อน อ่อน
แข็งแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วก็วา่ ง ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์คือรูป หรื อเสียง หรื อกลิน
หรื อรส
หรื อโผฏฐัพพะสัมผัสอย่างใดอย่างหนึงแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ แล้ วก็สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วก็ว่างเห็นมัย
เนียการทีเราไม่ทําบาปทังปวงได้ ก็เพราะเรามีขนั ติโสรัจจะเนียเห็นมัยง่ายมัยแล้ วทีนีข้ อ๒ก็คือ
ทีพระองค์บอกว่าการทํากุศลให้ ถึงพร้ อมเราจะทํายังงัย?
เราก็ต้องมีขนั ติโสรัจจะนันแหละไม่อยากให้ ทานก็อดกลันอดทนทําทาน ไม่มีศีลก็อดกลันอดทนรักษาศีล
ไม่อยากประพฤติเนกขัมมะก็อดกลันอดทนประพฤติเนกขัมมะ
ไม่อยากใช้ ปัญญาก็อดกลันอดทนใช้ ปัญญา
ขีเกียจขีคร้ านไม่อยากทําความเพียรก็อดกลันอดทนไว้ ทําความเพียร ทนอะไรไม่ได้ ก็อดทนให้ ได้
ไม่มีสจั จะก็อดทนให้ มีสจั จะ
ไม่มีอธิษฐานปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์ก็อดกลันอดทนปรารถนาให้ มีความพ้ นทุกข์
ไม่มีใจรักความพ้ นทุกข์ก็อดกลันอดทนให้ มีเมตตารักความว่างหรื อความพ้ นทุกข์
อุเบกขาไม่ได้ ก็อดทนอุเบกขาให้ ได้ แล้ วเราก็ทํากุศลให้ ถึงพร้ อมได้ ด้วยขันติ
เมือเราพอมาถึงข้ อ๓การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบ เราจะทํายังงัย?จิตเราต้ องไม่ยึด
ทีเราไม่ทําบาปทังปวงได้ ว่างแล้ ว ก็ทํากุศลให้ ถึงพร้ อมแล้ วก็ว่างแล้ ว
นีแหละการชําระจิตของเราให้ ถึงความบริ สทุ ธิก็คือความว่างนีแหละจะได้ ไม่ลงั เลสงสัยอีกต่อไปเนีย
ทีพระองค์สอนพระพุทธโอวาท๓
ทีเรี ยกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ทีพระองค์แสดงแก่พระอรหันต์๑๒๕๐พระองค์เนียพระพุทธเจ้ าทุกๆพระองค์จะแ
สดงเหมือนกันหมดเลยการไม่ทําบาปทังปวง การทํากุศลให้ ถึงพร้ อม
การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบก็คือทําความว่างให้ บริ สทุ ธิ
ทีนีเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเห็นมัยไปทีไรเขาก็กางตํารากล่าวพูดไปก็ไม่ได้ อะไรไม่มีความเข้ าใจอ
ะไร แต่อาตมารู้ แล้ วก็มาเทศน์มาสอนได้ เพราะอาตมาเข้ าใจ
เมือเข้ าใจแล้ วเราก็จะเห็นประโยชน์แล้ วเราก็ประพฤติ เราเป็ นผู้แสวงหาประโยชน์
เราก็จะต้ องรี บทําตามทีเรารู้เลย ต้ องขยันขันแข็งอดทน
แล้ วก็ทนทานหาญกล้ าตายเป็ นตายต้ องว่าอย่างนีตังใจมันเลยตายเป็ นตายเลยชาตินีไม่ได้ ก็เกิดชาติใหม่ก็
ขอให้ ได้ สําเร็ จอีกอธิษฐานต่อไปต่อไปจนกระทังเข้ าใจแล้ วก็ว่างได้ ทีเนียยุติแปลว่าหยุดธรรมหรื อธรรมชาติ
ทีหยุดแล้ วจึงเรี ยกว่ายุติธรรม
เพราะฉะนันทีไอ้ พวกมารมิจฉาทิฏฐิ ทีมาร้ องขอความเป็ นธรรมร้ องขอความยุติธรรม
มันยังไม่ร้ ูจกั ความยุติธรรมเลย แล้ วเสือกมาขอกับอาตมา(หัวเราะ)อาตมาบอกยุตกิ ็ต้องหยุดซิ
บอกสร้ างกรรมทําบาปธรรมคือธรรมชาติหรื อธรรมดาทีหยุดแล้ วจึงว่างแล้ ว
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มึงว่างได้ หรื อเปล่า?มึงว่างไม่ได้ ลงหมดน่ะพระอาจารย์เอาลงหมด
เสือกมาร้ องขอความเป็ นธรรมแล้ วก็ไม่ร้ ูจากธรรมด้ วย เรี ยกร้ องหาทีตายเนียต้ องว่าอย่างนี
พระอาจารย์เนียโหดน่ะ แต่โหดกับพวกมารมิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ถอยหลังคนชัวคนเลวเนียโหด
แต่ในความโหดก็มีความกรุ ณาอยู่ด้วยคือให้ มนั สลายไปให้ หมดแม้ กระทังตัวมันเองก็จําตัวมันเองไม่ได้ จงึ ไ
ม่ต้องรับเวทนาทางกายทางจิต นันแหละให้ มนั อันตรธานไปเลยทีนี
เพราะฉะนันน่ะในความโหดก็มีความกรุณาอยู่ด้วย เพราะฉะนันเป็ นตัวถ่วงดุลย์
แล้ วเราจะเลือกถามว่าเป็ นสัมมาทิฏฐิ หรื อมิจฉาทิฏฐิ ถ้ าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ก็เอาลงหมดไม่ใส่ใจ
แต่หลวงพ่อพระโมคคัลลานะท่านก็บอกอีกมีพวกสัมมาทิฏฐิ ถอยหลัง
บางคนมาหลอกอาตมาพระอาจารย์ก็ส่งไปเป็ นสัมมาทิฏฐิ ทีหลังต้ องถามอีกท่านเป็ นสัมมาทิฏฐิ หรื อสัมมา
ทิฏฐิ ถอยหลัง
ถ้ าเขารับว่าเป็ นสัมมาทิฏฐิ ก็ต้องถามว่าเป็ นสัมมาทิฏฐิ ถอยหลังหรื อเปล่า(หัวเราะ)มันเซ่อซ่าก็ไม่ร้ ูมนั ก็บอ
กสัมมาทิฏฐิ ถอยหลังไอ้ นีก็เสร็ จอีกเพราะมันรู้ไม่จริ งมันมาหลอกเรา ก็ต้องถล่มทะลายไปอีก สลายให้ หมด
อาตมาเนียอย่างซืออย่างตรง แต่หลวงพ่อพระมหาโมคคัลลานะท่านมาบอกนัยยะไว้ ให้ มาใช้ ได้ อีก
ของง่ายๆ
พระพุทธเจ้ าพระอรหันต์เจ้ ารู้ สิงทีง่ายๆไอ้ เราซือบือเกินไปท่านก็ยงั อุตส่าห์มาบอกมาเตือน(หัวเราะ)แล้ วเรา
ก็จะได้ ไม่โดนเขาหลอกต่อไปเราก็ทําตามท่าน
ทีนีใครก็หลอกเราไม่ได้ แล้ วเราก็จะทําหน้ าทีของเราได้ สมบูรณ์แบบต้ องว่าอย่างนี
ไม่ต้องเหนือยแล้ วเหนือยอีกนีหลอกไปแล้ วก็ต้องตามล้ างตามล่ากันอีก
เหมือนไอ้ โจรขโมยมันไม่ยอมรับทีแรกมันนึกว่ามันเป็ นคนดีแล้ วมันอ้ างอย่างนีปฏิเสธอย่างโน้ นอะไรเนีย
แต่มนั หลงเผลอเพราะมันทํากรรมชัวไว้ มาก อย่างสัมมาทิฏฐิ ถอยหลังมันก็ไม่เคย
สัมมาทิฏฐิ มนั ก็ต้องแปลว่าความเห็นถูกต้ อง
ไอ้ นีมันบอกสัมมาทิฏฐิ ถอยหลังมันไม่ร้ ูจกั มันกล่าวตามเราแสดงว่าไอ้ นีไม่ร้ ูมนั โกหกเราเห็นมัยนี
ทีพระพุทธเจ้ าว่าเหมือนผู้ชีขุมทรัพย์ให้ เนียเป็ นอย่างนี
การทีทุกคนจะชีโทษให้ เราเนียเราอย่าไปโกรธเขาเหมือนชีขุมทรัพย์ให้ เรา
แล้ วเราก็จะได้ มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยปรารถนาเท่าไหร่ก็ไม่พลาดไม่ต้องโดนใครแย่งใครชิงนีเรามีมากมายอ
ภิมหาสมบัติอภิมหาสุดยอดอภิมหาอัครเศรษฐี แต่ยงั โดนหลอกอยู่ไม่เข้ าท่าแน่เดียวก็โดนหลอกจนหมดจน
ได้ ให้ เขาไปเรื อยๆก็มีวนั หมดให้ แล้ วไม่ร้ ูจกั แสวงหาอีกก็ไม่เพิมพูนก็แย่อยูแ่ ล้ วเดียวก็จน
แต่ของอาตมานีไม่มีทางจนน่ะให้ เพิมทุกวันให้ มหันตกาล อนันตกาล ตลอดกาล อภิมหาศาล
อภิมหาพุทธันดรนิรันดรเลยอาตมานีแสวงหาทังวันให้ ทกุ วันแล้ วก็แสวงหาเพิมมาใหม่ทกุ วัน
เนียเพราะฉะนันอาตมารู้ วิธีการแสวงหาใช้ เท่าไหร่ไม่ต้องกลัวหมดเลียงได้ ทงโลกก็
ั
ไม่หมด
ส่งไปทังโลกก็ไม่หมดบุญอาตมาก็เพิมเพราะอาตมารู้วิธีการแสวงหา เนียเราก็จะได้ ร้ ู ว่าเออ!
เนียพระพุทธเจ้ าเนียสอนง่ายไม่ได้ ลีลับซับซ้ อนอะไรเลย
พวกเราเนียไม่ซือไม่ตรงเองไม่ฉลาดอย่างซืออย่างตรงแล้ วยังสําคัญตัวเองฉลาดอีกแต่ฉลาดในทางผิดต้ อง
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ว่าอย่างนี
ถ้ าฉลาดในทางถูกก็ไม่มีใครยกโทษตําหนิติเตียนไม่มีใครกลันแกล้ งรังแกไม่มีใครเอารัดเอาเปรี ยบอะไรเราไ
ด้ เพราะเรารู้ทนั แล้ วเราก็ว่าง ไอ้ นีเอาเปรี ยบเราๆก็เฉยๆใครฆ่า ขโมย ประพฤติผิดกาเม
มุสากินเหล้ าเมายาเรารู้แล้ ว เราก็เฉยๆไว้ แต่เราก็ระมัดระวังไว้
อย่าให้ มายุ่งกับของๆเรา(หัวเราะ)แล้ วเราก็จะได้ ไม่เปลืองไม่หมด
หมดไปแล้ วก็ชงมั
ั นเถอะเสียค่าโง่เขาเรี ยกว่าเสียค่าโง่
ผิดเป็ นครูถกู เป็ นอาจารย์นนน่
ั ะแล้ วเป็ นครูไม่ประมาทอีกแล้ วทีหลังอย่าประมาทอีก
แล้ วพระองค์สอนไม่ให้ ประมาทกับอะไร? ไม่ให้ ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเนียไม่ให้ ประมาทกับความแก่ความเจ็บความตายคือทํายังงัยเราจึงจะอนิจจังช้ าลง ทุกข์ช้าลง
อนัตตาช้ าลงแก่เจ็บตายช้ าลงเนีย พระองค์สอนไม่ให้ ประมาท
พระธรรมมีตง๘๔๐๐๐พระธรรมขั
ั
นธ์มีตงร้
ั อยนัยพันนัยต้ องว่าอย่างนี
แต่จดุ มุง่ หมายทีแท้ จริ งก็ต้องชีไปตรงเนีย
ทําไมพระองค์จะต้ องชีว่าตรงนี?เพราะจะต้ องพบเป็ นประจําเหมือนพระองค์สอนว่าสละทรัพย์เพือรักษาอวั
ยวะสละทรัพย์อวัยวะเพือรักษาชีวิต
สละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพือรักษาธรรมธรรมนันได้ แก่อะไร?ธรรมนันมีตง๘๔๐๐๐พระธรรมขั
ั
นธ์
ธรรมนันก็ได้ แก่ความว่างนันเอง ทําไมจึงเรี ยกว่าธรรมนันได้ แก่ความว่าง?
เวลาเราเจ็บเราป่ วยเราไข้ ทรัพย์สมบัติเรานีมารักษาตัวหมดหมดไปแล้ วค่าหมอค่ายาค่ารักษาหมดไปแล้ วว่
างไปแล้ วเห็นมัยทรัพย์สินสมบัติว่างไปแล้ ว ทีนีเพือรักษาอวัยวะคือตา หู แขน
ขาเนียทีนีเมือเงินหมดไปแล้ วแต่โรคไม่หายเนียจะทํายังงัย?หมอต้ องตัดแขนตัดขาหรื อขวักลูกตาออก
เราก็ต้องยอมเสียสละเพือรักษาชีวิตเอาไว้ แขนขาตาหูก็ว่างไปอีกแล้ วเห็นมัย
หรื อจะตายเนียก็ตกกระไดพลอยโจรทีนีมันจะตายแล้ วเงินเราก็หมดไปแล้ วก็ว่างไปแล้ วแขนขาตาหูก็วา่ งที
นีชีวิตเราก็ต้องตายคือว่างไปอีกต้ องรักษาจิตของเราให้ มีความว่างไว้
นันแหละพระองค์จึงสอนว่าสละทรัพย์เพือรักษาอวัยวะ สละทรัพย์อวัยวะเพือรักษาชีวิต
สละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพือรักษาธรรม ธรรมนันได้ แก่อนัตตาธรรมคือความว่าง
แล้ วเราก็จะได้ ไม่เสียเวลําเวลาไม่ต้องโวยวายไม่ต้องร้ องห่มร้ องไห้ ไม่ต้องไปหาหมอหายาถึงเวลามันจะตา
ยแล้ วไปโวยวายอะไรอีก
ก็ต้องทําจิตให้ สงบให้ ว่างนันแน่ะอํานาจหมอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาก็ค้ มุ ไม่ได้ ตอนเนียเราก็จะเห็นชัดๆ
ถ้ ามันรักษาได้ ก็แสดงว่ากรรมของเรายังไม่หนักหนาสาโหด(หัวเราะ)ถ้ าเราได้ สร้ างกรรมทําผิดไว้ แล้ วมันก็จ
ะได้ รับทุกข์เวทนาเช่นไปฆ่าเขาตายเขาก็มาสวนเอาน่ะเราก็บาดเจ็บสาหัสอย่างนีเป็ นต้ น
แล้ วเราก็จะได้ ร้ ู ว่าเออ! เป็ นอย่างนีเอง อย่างทีพระอาจารย์ร้ ูเข้ าใจ
แล้ วก็อีกคําหนึงทีพระองค์มกั จะบอกสอนเราเหมือนกับให้ อโหสิให้ อภัย ทําไมจึงต้ องให้ อโหสิให้ อภัย?
เหมือนกับทีเราเคยไปสร้ างกรรมทําผิดไว้ แล้ ว
ทีนีเขาก็จะมาเอาคืนแล้ วหมายถึงใครมาขโมยข้ าวของเงินทองมาประทุษร้ ายเราเนียเราต้ องปลงใจว่าคนที
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มาทําเรานันน่ะคือตัวสือตัวจริ งก็คือเจ้ ากรรมนายเวรทีมองไม่เห็นตัวมาดลบันดานมากลันแกล้ งม
าทําร้ ายเรามาฆ่าจะมาฆ่าเรามาขโมยของเรามาประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเรามาหลอกลวงต้ มตุน๋ เรา
ทีนีเรารู้แล้ วก็เนียพระองค์จึงให้ อโหสิให้ อภัยเราตรงเนีย
เวรย่อมระงับด้ วยการไม่จองเวรการจองเวรๆของผู้นนย่
ั อมไม่ระงับเวรเหล่านันจะระงับไปด้ วยการไม่จองเว
รเหล่านัน ไอ้ เจ้ ากรรมนายเวรมันซะใจแล้ วมีคนมันดลบันดารให้ ไปลักขโมยข้ าวของทําลายของเราได้ แล้ ว
ถ้ าเรามัวไปยึดติดในข้ าวของแล้ วไปมัวทะเลาะกันไอ้ คนขโมยคนฆ่าคนทําลายนันแน่ะเจ้ ากรรมนายเวรคนเ
ดิมมันซะใจดีอกดีใจก่อนนีเราเคยล่วงเกินมันไว้ ครังเดียวหรื อคนเดียวแต่พอเราไปทะเลาะวิวาทบาทหมางเ
นียมันมีพ่อแม่พีน้ องลูกเมียญาติสนิทมิตรสหายเป็ นร้ อยเป็ นพันมันเป็ นข้ าศึกศัตรูกบั เราหมดเลยเห็นมัย
แทนทีจะเออ! ให้ อโหสิให้ อภัยไปซะใช้ เวรใช้ กรรมมึงนันแน่ะเวรของเราก็จะยุติแค่นนั
แต่เราเสือกเสียดงเสียดายขึนมายึดติดอีกทีนีไปพยาบาทอาฆาตแค้ นสาปแช่งหรื อไปต่อล้ อต่อเถียงเขาอีกเ
นียกรรมเวรของเราก็ยงั ไม่หมดเนีย เนียพระองค์ฉลาดเห็นมัยสอนว่าเออ! เวรย่อมระงับด้ วยการไม่จองเวร
การจองเวรเวรของผู้นนย่
ั อมไม่ระงับ
เวรหล่านันจะระงับไปด้ วยการไม่จองเวรเท่านันเนียมีความหมายแบบนี
เนียอาตมาก็พยายามพิจารณาแต่ละพระพุทธโอวาทว่าทําไมพระองค์จงึ สอนแบบนันแล้ วมีผลประโยชน์อะ
ไรบ้ าง
อาตมาเนียเลยเป็ นนักคิดนักวิทยาศาสตร์ (หัวเราะ)ตังใจคิดค้ นหาความจริ งในพระพุทธโอวาทต้ องว่าอย่าง
นี แล้ วก็ร้ ูได้ ว่าเออ! เป็ นอย่างนีเอง
แล้ วเราก็ทําจิตของเราให้ สงบต่อไปว่างต่อไปได้ ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้ งกับใคร
มันหมดไปแล้ วเพราะมันอนิจจังเห็นมัย อนัตตาตอนนีเรากว่าจะได้ มาแสวงหามาก็เป็ นทุกข์
ทีนีหามาได้ แล้ วก็เป็ นทุกข์ในการระวังรักษาเอง รักษาดีแล้ วมันก็เสือมสภาพไปหรื อหายไปอนัตตาไปเนีย
ทุกข์ทงขึ
ั นทังล่องเลย
อยากได้ คือตัณหาเนียทุกข์เกิดจากการแสวงหาคือตัณหาความอยากได้ มาแล้ วก็เป็ นทุกข์ในการระวังรักษา
อีกเหมือนกันเนียความหมายพระองค์กินความกว้ างมากมายเลย
ได้ ภรรยาได้ สามีได้ ลกู เต้ าเหล่าหลานทรัพย์สินสมบัติเนียหามาด้ วยความทุกข์ยากเหนือยยาก
แล้ วก็หามาได้ แล้ วก็ต้องบํารุ งรักษาอย่างดี
รักษาดีแล้ วเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายหรื อโดนปล้ นไฟไหม้ นําท่วมแผ่นดินไหวเห็นมัยเนีย
ก็เป็ นทุกข์ในการระวังรักษา ท้ ายสุดก็ต้องจากอีกบางคราวเราก็ต้องจากไปก่อนของทีเรารักษาเนียเห็นมัย
ทุกข์ทงขึ
ั นทังล่องเลยต้ องว่าอย่างนีดับเบิลทุกข์เลยทุกข์แล้ วทุกข์อีกเนียเราจะได้ มีใจรู้ อย่างนีแล้ วเราจะได้ ไ
ม่ทกุ ข์ ใครเขาทุกข์ร้อนกัน เราจะได้ หวั เราะหัวเราะได้ ยมได้
ิ เพราะอะไร?เพราะเรารู้ความจริ ง
รู้ความจริ งตามพระพุทธโอวาท ทีพระองค์สอนสอนเราไว้
แล้ วเราก็ทําจิตให้ เข้ าใจเข้ าถึงในพุทธเจตนาทีว่าเนียทีพระองค์ต้องการสอน
สอนทัวไปเป็ นกลางหมดเลยทัวโลกไม่ได้ แต่สอนเราคนเดียวไม่เหมือนทีอาตมาได้ รับเฉพาะพระพักตร์
อัตตวิริยะทีพระองค์ให้ อาตมาไปฟั งเทศน์ครังหลังสุดเมือไม่นานเนีย ทีพระองค์สอนพระอาจารย์
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อัตตวิริยะว่าให้ เพียรถ้ าสิงใดเกียวเนืองกับตัวตนแล้ วก็ให้ เพียรให้ ได้
เพียรหมายความว่าเพียรว่างน่ะไม่ใช่เพียรเอา(หัวเราะ)เพียรระมัดระวังรักษาด้ วยทีไหนเป็ นประโยชน์โอโห้ !
ทังขึนทังล่องเลยทังดีทงชั
ั วต้ องระมัดระวังต้ องเพียรทังนันเลย
ระวังรักษาเพียรแสวงหาอีกมากมายก่ายกองเลยพระพุทธโอวาทคําเดียวสันๆ สําหรับโยมรู้ไม่ได้ โยมก็
อย่างอาตมารู้ได้ พระองค์ไม่ต้องอธิบายเนียเป็ นแบบเนียแล้ วเราก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์
เมือเราทําได้ ตามพระพุทธโอวาทแล้ วเราก็ไม่ได้ มีทกุ ข์ด้วยต้ องเพียรพยายามมีทกุ ข์ก็เพียรให้ พ้นทุกข์เห็นมั
ยเพียรให้ ว่าง
มีสขุ ก็เพียรเหมือนกันอย่าเพลิดเพลินเดียวหลงมัวเมาอย่าประมาทถึงจะอนิจจังไปอย่างรวดเร็ วเป็ นทุกข์ไป
อย่างรวดเร็ วเดียวจะมาร้ องห่มร้ องไห้ (หัวเราะ)เสียดงเสียดายอะไรกันอีก
เนียเรารู้แล้ วเราก็ไม่ทกุ ข์เนียพระพุทธโอวาทสันๆง่ายๆพวกเนียทําไมครูบาอาจารย์ทงหลายเปรี
ั
ยญ๙ประโ
ยคเจ้ าคุณอะไรเป็ นเจ้ าฟ้าสังฆราชหรื อทําไมไม่มาเทศน์ไม่มาสอนอะไรกันง่ายๆแบบนีบ้ าง(หัวเราะ)นันแห
ละก็เป็ นความภูมิใจแล้ วเขาเรี ยกเราไม่ต้องเสียลิขสิทธิปั ญญาให้ ใครมาสอน
เรารู้แจ้ งแทงตลอดตามพระพุทธโอวาทแล้ ว
สิงทีเราควรเสียลิขสิทธิปั ญญาคือต้ องเสียให้ พระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าทีพระองค์มาแล้ วทุก
ๆพระองค์ร้อยกรองสังคายนากันมาเนีย
ทีนีเมือเรารู้แล้ วเราก็ทํากตัญ ถู วายได้ จากความรู้ ความเห็นได้ จากการปฏิบตั ิแล้ วเอามาเทศน์มาสอนให้ เ
ขารู้ความจริ งว่าเนียพระสัทธรรมอันบริ สทุ ธิของพระพุทธเจ้ ายังมีอยู่
ถ้ าทุกคนได้ ยินได้ ฟังแล้ วปฏิบตั ิตามมรรคผลก็ย่อมเกิดแก่คนทีทําตาม
ไม่ล้าสมัยเป็ นอกาลิโกไม่ประกอบด้ วยกาลเวลาเรารู้ได้ เข้ าใจได้ ขณะนันก็อ้อ! เป็ นสุขสงบสุขดีใจว่าเออ!
เราได้ ร้ ูแล้ วเป็ นบุญของเราเป็ นบุญหูบญ
ุ ใจของเราแล้ ว เป็ นบุญตาแล้ วทีได้ เห็นได้ พบเนีย
เมือเรารู้อย่างนีแล้ วความสบายใจก็เกิดขึนสุขสงบสุขก็เกิดขึน สันติสขุ ก็เกิดในใจ
ความทะเยอทะยานความทีจะไปหาทุกข์ใส่โทษให้ ตวั เองการทีจะไปหาเรื องหาราวไปเพิมทุกข์ให้ คนอืนก็จะ
ไม่มี แล้ วทุกคนก็จะมาอยู่เป็ นสุขสงบสุข
เหมือนกับพระพุทธเจ้ านิมิตว่านกทัง๔พอมาถึงใกล้ พระบาทกลายเป็ นนกสีขาวทังหมดเลยเนีย
ไม่วา่ เหมือนกับตระกูลกษัตริ ย์ พราหมณ์ แพศย์
ศูทรมาใกล้ พระพุทธเจ้ ามาฟั งเทศน์ก็บรรลุมรรคผลได้ หมดเท่าๆกันเห็นมัยเนีย
ก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้ เลือกชันวรรณะธรรมะของพระพุทธเจ้ าเป็ นของกลางเหมือนกับมัชฌิมาของกลาง
คือไม่ลําเอียงเพราะรักใคร่ไม่ลําเอียงเพราะโกรธเพราะกลัวเพราะหลง
แล้ วก็ไม่เป็ นกามสุขลั ลิกานุโยคไม่เป็ นอัตตกิลมถานุโยคไม่ต้องทํากายให้ ลําบากเปล่า
ทําจิตให้ ว่างนีแหละเป็ นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง
ไม่ใช่ทําอย่างอืนเนียเพียงแต่บอกบรรพชิตไม่ควรเสพก็คือไม่ควรเข้ าใกล้ ไม่ควรรู้จกั มักจี(หัวเราะ)คือพระอง
ค์สอนให้ ว่างนันแหละ
ไม่ให้ เข้ าใกล้ เลยหรื อไม่ให้ เสวนาหรื อทําอะไรเนียเป็ นแบบเนียเป็ นนิยยานิกธรรมคําพูดคําเดียวของพระพุท
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ธเจ้ าหรื อคาถาเดียวบาทเดียวเนียเป็ นนิยยานิกธรรม ผู้ปฏิบตั ิเข้ าใจแล้ วย่อมพ้ นทุกข์ได้
พระองค์จึงเรี ยกว่านิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้ คือพ้ นทุกข์แล้ วเข้ าสู่พระนิพพานได้
เนียเขาเรี ยกนิยยานิกธรรมหรื อถ้ าเรี ยกอีกนัยยะหนึงก็เรี ยกเขาเรี ยกปั จจัตตังก็ได้
ทีมองข้ ามไปข้ ามมาเนียทีครู บาอาจารย์ทงหลายก็
ั
ร้ ู แต่ชือแต่ตวั จริ งไม่ร้ ูกนั เยอะแยะเลยเนียมากมายก่ายก
องทีมองข้ ามสิงทีควรรู้ ควรเห็นควรเข้ าใจแต่ก็เหมือนตาบอดไม่ร้ ูไม่เข้ าใจ
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วสิงเหล่านีก็ไม่ใช่เป็ นสิงทีลีลับซับซ้ อนอีกต่อไปเข้ าใจไหม
เหมือนพระองค์บอกว่าเหมือนเปิ ดของทีปิ ดหงายของทีควํานันแน่ะทีพระองค์แสดงไว้ เนียเป็ นอย่างนีเนีย
เปิ ดของทีปิ ดไว้ ทงดี
ั และไม่ดีเราก็จะเห็นทีปิ ดไว้ เนียของดีหรื อของไม่ดี หงายของทีควํา
จะได้ ร้ ูว่าของทีครอบไว้ ปิดไว้ มีอะไรบ้ าง เนียแล้ วเราก็ร้ ู แจ้ งแทงตลอดได้ เอ้ า!
มีอะไรถามเนียแพ๊ บเดียวเนียเต็มชัวโมงอีกแล้ วอยากรู้ อะไรถามไม่ต้องกลัวอาตมาตอบไม่ได้ (หัวเราะ)เนียมั
นถึงแกล้ วกล้ าสามารถไม่กลัว
ไม่กลัวว่าโยมจะถามอะไรแล้ วก็ไม่กลัวว่าจะตอบไม่ได้ ด้วยมีใครอยากรู้อะไรเพิมเติมถามได้ ...ไอ้ ทีอาตมาพู
ดว่ามองข้ ามไปข้ ามมาทีครู บาอาจารย์ทวไปเขาเรี
ั
ยกมุตโตทัยงัยเนียทีอาตมาสอนโยมบอกโยมเนียเขาเรี ย
กมุตโตทัยตัวจริ งทีครูบาอาจารย์ทีปฏิบตั ิเท่านันจึงจะรู้ได้ ทีบางคนก็ได้ ยินแต่ชือแต่ตวั จริ งเป็ นอย่างไรไม่ร้ ู
เนียทีอาตมามาพูดมาบอกเนียมุตโตทัยตัวจริ ง
ของทียากเอามาเป็ นของง่ายหรื อปิ ดของทีหงายเปิ ดของทีควําเนียตามทีพระองค์แสดงไว้ เป็ นแบบนี
แล้ วก็ไม่ยากด้ วยเห็นมัย
น่าอัศจรรย์ธรรมะพระองค์เอหิปัสสิโกเรี ยกมาดูได้ ดอู ะไรให้ มาดูความว่าง(หัวเราะ)ก็คนทีเข้ าถึงความว่างรู้
ความจริ งว่างแล้ วไม่มีอะไร ว่างเปล่า แก่เฒ่าเจ็บตายเผาไหม้ ไปหมดว่างหมดไม่มีอะไรเนียท้ าทาย
เขาเรี ยกเอหิปัสสิโกเรี ยกมาดูได้ พิสจู น์ได้ ธรรมะของพระองค์อศั จรรย์เป็ นอย่างนีคือให้ มาดูความว่าง(หัวเรา
ะ)ถ้ าใครรู้เห็นความว่างรู้ไหมเห็นอะไรไหม?ไม่เห็นมีอะไรนันแหละอนัตตาความว่างเห็นธรรม
ธรรมะคือความว่าง ทีพระองค์ทรงมุง่ หมายสอนให้ ทําจิตให้ ว่างเหมือนกับทีเรามองเห็นอาลัยนันแหละ
ให้ จิตเราไม่มีอาลัยเหมือนว่างแบบเนีย
เนียคําพูดคําเดียวเนียเห็นมัยบอกให้ มาดูเอหิปัสสิโกเรี ยกร้ องเป่ าประกาศมาเลยโฆษณามาเลยอ้ าวมาดูเนี
ยแล้ วจะได้ เห็นของอัศจรรย์มาดูแล้ วเห็นมัย?เห็นๆอะไร?ไม่อาลัยนันแหละอนาลโยก็คือความว่างเมือเห็นค
วามว่างก็คือธรรมะอนัตตาเนียเนียทําจิตให้ ว่างเหมือนอย่างนีนันแหละจะเป็ นของอัศจรรย์ไอ้ คนอย่างอืนม
องไม่เห็นคือมองไม่เห็นอะไร?คือมองไม่เห็นธรรมะคือมองไม่เห็นความว่างมองไม่เห็นอนัตตาแต่คนมีปัญ
ญาบอกเนียธรรมะนะอนัตตาธรรมความว่างนันเองเนียทําจิตให้ ว่างแบบนีอ้ าว! มีอะไรถามได้
ต้ องสรุ ปนิดหน่อยเดียวจะมองข้ ามไปเดียวบางทีเอ๊ ะ! เหมือนพระอาจารย์พดู ค้ างไว้ อ้อ!
เนียมุตโตทัย(หัวเราะ)ทีครู บาอาจารย์ทวไปไม่
ั
คอ่ ยมีใครรู้ ไม่คอ่ ยมีใครเข้ าถึง
เนียฟั งแล้ วฟั งอีกก็ง่ายเนียวันเนีย๗วันเนียเดียวครบ๗วันมีซีดีมาแจกอีกแจกฟรี ด้วยให้ ธรรมทานชนะการใ
ห้ ทงปวงด้
ั
วยเขารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเขาจะได้ ไม่มีทกุ ข์เห็นมัยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนียถึงจะแน่คนจน
ก็ปฏิบตั ิได้ ถามคนจนมีใจหรื อเปล่า?มีแต่ต้องตังใจ(หัวเราะ)เศรษฐี ก็มีใจแต่เศรษฐี ก็ต้องตังใจเหมือนกัน
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ต้ องมีศรัทธาความเชือมันว่าเนียถ้ าปฏิบตั ิตามแล้ วต้ องพ้ นทุกข์ได้ จริ งว่าเนียคนจนคนมีเศรษฐี ยา
จกเป็ นพระราชาพระมหากษัตริ ย์เป็ นพระเจ้ าพระสงฆ์องค์เณรอุบาสกอุบาสิกาใครปฏิบตั ิพระองค์ไม่ได้ เลือ
กชันวรรณะไม่เลือกว่าใคร ถ้ าเข้ าใจแล้ วปฏิบตั ิตามเนียจะพ้ นทุกข์ได้ จริ งอ้ าว!
มีอะไรถาม(หัวเราะ)เนียท้ าทายเนียพระอาจารย์เนียท้ าทายโยมไม่กลัวว่าโยมจะถามอะไรเนียถามทังทางธ
รรมทางโลก...แสดงว่าโยมรู้โยมเข้ าใจกันแล้ วเนียเงียบเดียวก็กลับวานนีก็ไม่มีใครถาม(หัวเราะ)...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๔๘ น.

