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เพราะฉะนันใครมาก็ถือว่าเป้นผู้มีบญ
ุ แล้ ววันนี
เพราะฉะนันธรรมใดๆศีลใดๆทีพระองค์ได้ แสดงไว้ เนียศีล สมาธิ ปั ญญาอันใดก็เป็ นไปเพือความว่าง
เพือความวิสทุ ธิทงหมดต้
ั
องว่าอย่างนี ศีลละเว้ นแล้ วก็ว่างเห็นมัย
สมาธิตงใจก็
ั ต้องตังใจกับความว่างทีเรี ยกว่าสูญญตสมาธิ
ปั ญญารู้เหตุผลแล้ วก็ต้องว่างไม่ให้ ยึดติดในสิงทีตัวรู้ ด้วยต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันอเสขะจบการศึกษาก็คือรู้ว่าปั ญญาก็อนิจจัง
ญาณความรู้ก็อนัตตาก็เป็ นไปเพือความว่างอย่างเดียว
เพราะฉะนันพระธรรมวินยั ทัง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์เนียเพือพระนิพพานทังหมดเลย เพือความว่างทังหมด
เมือรู้แจ้ งเห็นจริ งแล้ วไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเรี ยนถึง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์อย่างอาตมาเนีย(หัวเราะ)
อย่างพวกโยมเนียทําจิตให้ ว่างก็พอแล้ ว
ทําไมอาตมาจึงกล้ าหาญชาญชัยว่าสามารถมาแทงตลอดว่าเพียงแต่ทําจิตให้ ว่างก็เท่ากับปฏิบตั ิครบถ้ วน
เพราะว่าอาตมาพิจารณาพุทธจริ ยาวัตรของพระองค์พระพุทธเจ้ าทีพระองค์สร้ างบารมีได้ รับพระพุทธพยาก
รณ์มาแล้ วเนีย๔อสงไขยแสนกัลป์มาเต็มในชาติเป็ นพระเวสสันดรเนียพระองค์ยงั มาเสียสละพระนางมัทรี กั
ญหาชาลีให้ เป็ นทานแล้ วใครจะมาขอหทัยวัตถุใครจะมาขอดวงตาก็จะผ่าอกควักให้ เนียแสดงว่าพระองค์ว
อร์ มอัพมา๔อสงไขยแสนกัลป์
เพราะฉะนันทุกวันเนียอายุคนไม่ถึง๑๐๐ปี เพราะฉะนันต้ องวอร์ มอัพจนตายยืน เดิน นัง
นอนก็ภาวนาว่างๆๆพูดเข้ าหูไปสู่ใจไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ไว้
เพราะอะไรจึงต้ องไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์
เพราะขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เนียพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าอาสวักขยญาณ
อาสวักหรื อขยะอาตมาเรี ยกว่าขยะ ขยะก็คือขยะอารมณ์ทงหลายเนี
ั
ยรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะสัมผัส
ธรรมารมณ์ทงหลายเนี
ั
ยเป็ นขยะ ทีมันฝั งลึกอยูใ่ นดวงจิตของทุกคน
การเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอาศัยอารมณ์เหล่าเนียทีอาศัยสติระลึกไปตามสัญญาอุปาทานของอารมณ์
แล้ วก็พาไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน
ฉะนันต้ องใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติแล้ วห้ ามไม่ให้ มนั ระลึก
คําว่าไม่ให้ สติระลึกก็คือตัดสติตวั เดียวเนียเท่ากับเราไม่ต้องทํางานเพิมขึนอีกสองอย่างคือสัญญา
อุปาทานเนียสองอย่างเนีย
ถ้ าเราตัดสติทงตั
ิ วเดียวสัญญาอุปาทานก็โดนตัดทิงไปด้ วยงานของเราก็จะเหลือน้ อยคือว่าง
ว่างได้ ง่ายขึนเร็ วขึนเนียอาตมาทีสอนเนียของจริ งทําของยากให้ เป็ นของง่าย
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ครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติเนีย
แต่ไม่ชีโทษของสติให้ ร้ ูเนียเป็ นความงมงายทังหมดเลยแล้ วก็ไปไม่ถึงไหนด้ วย
โสดาบันก็ยงั ไม่ได้ เลยเพราะอะไร?
เพราะจิตยังไม่วา่ งเพราะฉะนันเรื องฌานเรื องญาณก็อย่าไปงมงายอย่าไปหลงเชือ โดนหลอก
เพราะอะไร?อาตมาพิจารณาตามพระพุทธจริ ยาวัตรเนียพระองค์เก่งกล้ าสามารถ
ตอนทีเป็ นพระโพธิสตั ว์เป็ นฤาษี ชีไพรเหาะเหินเดินอากาศได้ ร้ ูอดีตปั จจุบนั อนาคตได้
แต่ก็ยงั ไม่ได้ โสดาบันเลยเนีย
พอมาจะตรัสรู้ในชาตินีทีจะได้ ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าออกมหาภิเนษกรมณ์ไปเรี ยนจากอาฬารดาบสอุทกดา
บสก็ได้ สมาบัต๘ิ ได้ รูปฌาน๔
อรูปฌาน๔เขาเรี ยกสมาบัติ๘พระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้เนียทิงเลยทิงอาจารย์อาฬารดาบสอุท
กดาบสเลยไม่สนใจเลย
แต่ยุคนีสมัยนีพวกโยมไปสนใจพวกฌานพวกญาณอะไรมัวไปหมดโดนเขาหลอกด้ วยแล้ วไอ้ คนทีมาหลอก
โยมก็เข้ าไม่ถึงด้ วย ไม่ใช่พระพุทธโอวาททีแท้ จริ ง เพราะนิพพานัง ปรมัง สูญญัง
ทีว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั คือเมือจิตเรารู้ แล้ วเราว่างจิตของเราเป็ นสุขยืน เดิน นัง
นอนเป็ นสุขเพราะไม่มีอะไรมาแผ้ วพานจิตของเราได้ จิตเราไม่ปฏิฆะจิต จึงไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง
เนียจิตของเราจึงเป็ นสุขในปั จจุบนั
พอตายจิตของเราก็ว่างไปเรื อยๆๆจนกระทังตายเนียจึงจะเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังว่างอย่างยิงเลยให้ โยมรู้เอาไว้ ไม่ใช่อาตมาพูดเล่น อาตมารู้ทงนิ
ั พพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานัง ปรมัง
สูญญังคนอืนไม่ร้ ู เพราะอะไร?เพราะเขาไม่ได้ ปฏิบตั ิอย่างทีอาตมาปฏิบตั ิ
เพราะอาตมาฝึ กปฏิบตั ิคดิ ๑ให้ ลง๑๐ลงบารมี๑๐เนียจนกระทังคิด๑ให้ ลง๓๐เนียวอร์ มอัพบารมีมาตลอดเ
ลย แล้ วก็มาท้ ายสุดก็มาแทงตลอดบารมี๑๐ บารมี๒๐ บารมี๓๐ก็เพือว่างทังหมด
ยกตัวอย่างทานให้ แล้ วก็ว่าง ศีลละเว้ นแล้ วก็ว่าง
เนกขัมมะมีทานมีศีลก็เพืออดใจแล้ วก็มีทานมีศีลแล้ วก็เพือว่าง ปั ญญาเพือให้ มีทานมีศีลแล้ วก็เพือว่าง
วิริยะเพียรในทานในศีลก็เพือว่าง ขันติอดทนเพือให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง
สัจจะมีความจริ งใจในทานในศีลก็เพือว่าง อธิษฐานปรารถนาเพือให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง
เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพือว่าง อุเบกขาวางเฉยทีหลังหมดเลยเพราะว่างแล้ ววางเฉยได้ แล้ ว
วางเฉยทังภายในวางเฉยทังภายนอกเนีย แล้ วตังใจมันกับความว่างเลยจึงเรี ยกว่าสูญญตะสมาธิ
มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ แล้ วเราก็มีสขุ ปั จจุบนั แล้ ว เราก็ไม่ต้องไปยุง่ กับใคร
มีงานแล้ วเราก็ทําไปตามหน้ าทีของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรภรรยาสามี
เป็ นลูกเป็ นหลานเป็ นหมอเป็ นคนไข้ เป็ นทหารตํารวจ เป็ นเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินเนียต้ องทําไปตามหน้ าที
กายกรรม
พอจิตเราว่างแล้ วทีนีกายกรรมของเราก็มือตีนของเราก็ไม่ไปสร้ างกรรมทําบาปไม่ฆา่ สัตว์ลกั ทรัพย์ไม่ประพ
ฤติผิดในกาม วจีกรรมก็ว่างไม่พดู มุสาวาทไม่พดู ส่อเสียดไม่พดู คําหยาบคายไม่พดู เพ้ อเจ้ อเหลวไหล
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มโนกรรมก็ว่างไม่มีความโลภอยากได้ ของใครฟรี ๆ ไม่มีความพยาบาทอาฆาตแค้ นใคร
แล้ วก็ไม่เห็นผิดจากครองธรรมทีชอบเนียก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครแล้ วเนีย เป็ นสุขเขาเรี ยกนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ได้ แล้ วตอนนี ชีให้ เห็นเนียปฏิบตั ิแค่เนียเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง สุขงั
ถ้ าเรายังว่างปฏิบตั ิต่อไปจนกระทังถึงตายเนียก็จงึ เข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังเพราะเวลาตายเนียไอ้ ทีมรรค๘ทีครู บาอาจารย์ทงหลายหรื
ั
อผู้รจนาคัมภีร์หรื อจะไปนิพพานหรื อมรร
ค๘เนียสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเขาว่าต้ องเห็นอริ ยสัจ๔ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ
มรรคแล้ วเมือไหร่ไล่เบียจะจบแต่ละอย่างสมุทยั เหตุให้ เกิดตัณหาอีก
ถ้ าอาตมาพูดสันๆย่อๆก็หมายถึงว่าทุกข์
พระองค์สอนให้ กําหนดรู้ ทกุ ข์ทําไมพระองค์จึงสอนให้ กําหนดรู้ทกุ ข์?
คือรู้แล้ วไม่ให้ ใกล้ ทกุ ข์ไม่ให้ ทกุ ข์เกิดคือให้ ว่างจากทุกข์นงเอง
ั สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยาก
อยากทีไหน? อยากกับรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์นนน่
ั ะเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยาก ถ้ าเราตัด จิตเราว่างตัดไม่มีรูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้ วเราก็เป็ นสุขได้ เป็ นสุขปั จจุบนั เพราะอะไรจึงเป็ นสุขปั จจุบนั เพราะไม่มีวิตกวิจารในรู ป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้ วก็ไม่มีสงั ขารการปรุงแต่งจิตไม่มีสงั ขารปรุงแต่งรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียจิตของเราว่างเพราะไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเป็ นสุขในปั จจุบนั เนียจึงเข้ าถึงนิพพานั
ง ปรมัง สุขงั ได้
แล้ วเราก็ปฏิบตั ิอย่างเนียนิโรธะความดับทุกข์ก็ดบั อารมณ์คือดับไปเรื อยๆเพราะเรารู้ เห็นอานุภาพ
แห่งความสุขแล้ วว่าทีเขาเรี ยกนิรามิสสุข สุขทีไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์จงึ เรี ยกว่านิรามิสสุข สุขเกิดจากเนกขัมมะสุขการปฏิบตั ิเพือให้ จิตว่างเนีย
เมือเราทําจิตให้ ดบั ให้ ว่างเนียเป็ นนิโรธะความดับทุกข์ แล้ วเราก็ดบั เรื อยๆไปเนีย
เมือเราปฏิบตั ิเพือให้ ดบั เรื อยๆไปเนียเขาเรี ยกมรรคหนทางให้ เข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ควรเจริ ญให้ มาก
คือเราตาเห็นรูปก็ดบั ทุกข์เราจะดับทุกข์ในรูปก็ต้องว่างจากรูป
เมือเราจะดับทุกข์จากเสียงเราก็ว่างจากเสียง เราจะดับทุกข์ในกลินก็ว่างจากกลิน
จะดับทุกข์ในรสก็ว่างจากรส ว่างจากทุกข์จากสัมผัสก็ว่างจากสัมผัสโผฏฐัพพะสัมผัส
ว่างจากธรรมารมณ์ทีเป็ นทุกข์ก็ต้องว่างจากธรรมารมณ์คือรูปอย่างใดอย่างหนึงในรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนียถ้ าเราว่างได้ เนียจิตของเราก็เข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในปั จจุบนั นีไม่ต้องรอตายแล้ วจึงจะว่างต้ องเป็ นนีแหละทีเรารู้จกั ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรคเนีย
แล้ วถ้ าเวลาจะนิพพานจริ งๆล่ะนันน่ะทีเราว่างจากนิพพานัง ปรมัง
สุขงั เนียสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเนียว่างจากความเห็นเลยไม่มีความเห็นอีกต่อไปแล้ วเพราะว่างมาตลอดเป็ นสุ
ขมาตลอด กําลังจะตายกําลังจะนิพพานแล้ วไม่มีความเห็นแล้ ว
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบก็ไม่มีการดําริ ว่างจากดําริ แล้ ว
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สัมมาวาจาการพูดจาชอบก็ว่างไม่มีการพูดจาอะไรตาดูหฟู ั งว่างเฉยๆเหมือนตาใส
ตาบอดแต่ความจริ งไม่บอดไม่ใสแต่ตารู้เขาเรี ยกพุทธะว่างเนีย
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็อบรมความว่างต่อไปเนียเป็ นการเจริ ญมรรคเนียถ้ าเพียรก็เพียรเพือความ
ว่างตอนนี ทีอิทธิบาท๔ก็หมายถึงว่าให้ เราเนียมีฉันทะ วิริยะพอใจในความว่างต้ องว่าอย่างนี
ฉันทะความพอใจในความว่าง จิตตะ วิมงั สาในความว่าง วิริยะก็คือเพียรเพือให้ ว่าง
วิมงั สาความใคร่ ครวญต้ องยุติให้ ว่าง
ว่างจากการใคร่ ครวญให้ หมดเยอะแยะเลยถ้ าอาตมาจะมาชีแจงแสดงเหตุผลในเห็นจุดบกพร่ องอะไรเห็นค
วามเนินช้ าแต่ละเรื องแต่ละราวเนียอายุของเราไม่พอหรอกชาตินียิงอายุมากๆแล้ วยิงแย่เลย
เอาว่างอย่างเดียวพอแล้ วเนียสูงสุดทังนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในปั จจุบนั เรื อยๆไปจนกระทังตายนันน่ะจะเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง สูญญัง
เพราะดําริ ชอบเราก็ไม่มีการดําริ ว่างแล้ ว สัมมากัมมันโตการงานชอบก็ต้องว่าง ไม่มีการงาน
สัมมาอาชีโวอาชีพชอบก็ต้องว่างจากอาชีพ
สัมมากัมมันโตการงานชอบอะไรอาชีพชอบเนียก็ต้องว่างหมดเหมือนกับเราแก่แล้ วทําไม่ไหวแล้ วยอมรับค
วามจริ งว่ากูแก่แล้ วกูทํามามากแล้ วต้ องว่างแล้ ว
สัมมาสติระลึกชอบก็ตดั ทิงเลยไม่ระลึกถึงใครแล้ วแก่แล้ วไม่มีสิทธิระลึกถึงใครแล้ วตัวเองก็จะตายวันตายพ
รุ่งแล้ วยังจะมามัวนึกถึงใครอีก
สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นชอบก็ไม่มีการตังใจอย่างอืนแล้ วมุ่งแต่คิดว่าเดียวก็จะตายแล้ วนิพพานัง ปรมัง
สูญญังอย่างเดียวเนียไม่ต้องมีความตังใจแล้ วอาศัยความเคยชินจากนิพพานัง ปรมัง
สุขงั เนียว่างมาตลอดเลยเป็ นสุขมาตลอดเลย
แล้ วก็ทีนีมันจะตายก็ว่างจากสุขจากทุกข์เลยว่างจากบุญจากบาปหมดเลยทีนี ว่างจากสัพเพ ธัมมา
อนัตตาว่างจากสัพเพ อธัมมา
อนัตตาทังหมดเนียจิตมันจะน้ อมไปสูพ่ ระนิพพานเองโดยอัตตโนมัติคือความเคยชินทีเราปฏิบตั ิจนว่างแล้ ว
เราก็มีความสุขกับความว่างเนียไม่ต้องไปสนใจใยดีกบั ใคร
ใครจะให้ เงินมาร้ อยโกฏิล้านโกฏิอะไรก็ไม่ได้ ยึดติดอะไรไม่ได้ ยึดถืออะไรไม่ได้ เห็นไม่ได้ ชอบใจอะไรในสิงนี
เพราะรู้ชดั แล้ วว่าว่างก็คือต้ องทิงหมดเลย
ทิงแล้ วก็ว่างเหมือนกับเราเอาข้ าวของอะไรมาใช้ แล้ วโยนทิงของไม่สะอาดอะไรก็โยนทิงๆแล้ วก็ว่างจากสิงเ
หล่านัน นันน่ะให้ นึกถึงภาพอันนีไว้ เพือโยนทิงสังขารร่ างกายทีว่าสวยว่างามอะไรเนียทิงหมดเลย
เขาต้ องหามไปฝั งไปเผาทิงหมดเลยต้ องว่าอย่างนีไม่มีใครเก็บไว้ ให้ เรารู้ไว้ อย่างนี
เมือเรารู้แล้ วเราก็จะได้ ไม่เป็ นทุกข์กับสิงทีเรามี
สิงทีเรามีทงหลายนั
ั
นแหละเป็ นอัตตะทีเราไปยึดติดไว้ นนแหละเป็
ั
นอัตตะ อัตตกิลมถานุโยคมัง
กามสุขลั ลิกานุโยคบ้ างเนียทีพระองค์สอนไม่ให้ บรรพชิตไม่ควรเสพก็คือไม่ให้ เข้ าใกล้
คําว่าไม่ให้ เข้ าใกล้ ก็คือให้ ว่างนันแหละพอไม่เข้ าใกล้ ก็ว่างแล้ วเนียต้ องจําไว้ ให้ ดีนะ่
จะได้ ทําจิตของเราไว้ ให้ ว่าง พระองค์สอนให้ รักษาจิตนะไม่ให้ รักษาอารมณ์นะ
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ใครอย่าไปงมงายไปเชือครู บาอาจารย์ไม่ร้ ูจริ งเห็นแจ้ งงมงายสอนให้ รักษาอารมณ์เนียผิด
อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียรักษาไม่ได้ มนั ต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตาย
ไอ้ ทียุคนีสมัยนีทีเขามีอาหารมีเครื องประทินผิวอะไรทีทําให้ สวยคงทนแต่ท้ายสุดมันก็ต้องเสือมแก่ เจ็บ
ตายเสียเวลําเวลาในการทีไปเสริ มสวยทํานันทํานีอีกเนีย หมดเงินหมดทองไปอีกเยอะแยะเลย
เพราะฉะนันเนียเรารู้ ความจริ งแล้ วก็อย่าให้ เสียเวลาไม่ให้ เสียเงินเสียทองเสียข้ าวเสียของด้ วย
เหมือนพระองค์แสดงว่าสูทงหลายชนทั
ั
งหลายหรื อท่านทังหลายจงมาดูโลกอันตระการตาทีพวกขนเขลาห
มกอยูท่ ีผู้ร้ ู หาเกียวข้ องด้ วยไม่
เพราะเห็นโลกทีตระการตาทีสวยๆงามๆเนียแล้ วพระองค์ก็อธิบายอีกนิดหนึงว่าประดุจดังราชรถพระราชาที
ประดับประดาต่างๆทีตกแต่งไว้ ดีแล้ วเนีย
ท้ ายสุดทีเอาแก้ วเอาอะไรไปประดับประดาทีราชรถเนียท้ ายสุดก็หลุดล่วงไปนันแน่ะนานเข้ าก็ครํ าคร่าผุพงั ไ
ม่ทนต่อฝนลม แดด แผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี เนียอนิจจังคือความชราเกิดขึนแล้ ว
ความเศร้ าหมองคือความไม่สวยไม่งามเกิดขึนแล้ วในราชรถหรื อสังขารร่างกายทีเราคิดประดับประดาตกแ
ต่ง ทีผู้ร้ ู ความจริ งแล้ วไม่ยอมเสียเวลาเนียแต่ผ้ รู ้ ูหาเกียวข้ องด้ วยไม่เนีย
คือว่างไปจากสิงเหล่านีทังหมดคําว่าไม่เกียวข้ องก็คือว่างไม่พยายามก่อเกียวไม่หน่วงเหนียวเอามาเป็ นอาร
มณ์ คําว่าไม่ก่อเกียวคือว่าไม่เอามาเป็ นอารมณ์อีกให้ เพียงแต่ร้ ู
คําว่ารู้หรื อสักแต่วา่ รู้ คําว่ารู้หรื อสักแต่วา่ รู้ คือตาเราเห็นรู ปแล้ วเราก็อย่าเอาความรู้ ความเห็นไปใส่ในรูปหญิ
งอย่าเอาชายไปใส่ในรูป อย่าเอาความสวยความไม่สวยไปใส่ในรูปเนียก็ว่างแล้ วสักแต่ว่าเห็น
เราอย่าความรู้ทีเราเคยรู้ไปใส่ในความทีเรารู้ก็สกั แต่ว่ารู้เนียทีพระองค์แสดงสักแต่ว่ารู้ ก็ว่ารู้
เห็นก็สกั แต่ว่าเห็น ได้ ยินก็สกั แต่ว่าได้ ยิน
ได้ ทราบได้ ร้ ูสกึ ก็สกั แต่ว่าได้ ทราบได้ ร้ ูสึกเนียอย่าเอาความรู้ความเห็นไปใส่ในสิงทีเรารู้เราเห็นเราทราบเรารู้
สึก เนียแล้ วเราก็ว่างต่อไปเนียหมายถึงความหมายเป็ นอย่างนี คําว่ารู้สกั แต่ว่ารู้ เห็นสักแต่ว่าเห็นเนีย
รู้เดียวเดียวมันก็ไปรู้ อย่างอืนน่ะไอ้ ความรู้เก่าก็หายไปแล้ วเห็นมัยอนิจจังไปแล้ วอนัตตาไปแล้ วไม่ได้ ระลึกถึ
งมันอีก
เนียไอ้ การทีไม่ได้ ระลึกถึงสิงทีเรารู้มาก่อนแล้ วเนียไอ้ เนียทีมาอาศัยรู้ กลับมารู้เนียตัวสติมนั เป็ นตัวพลิกผันใ
ห้ กลับมาระลึกถึงอีกเนียเรารู้ ผา่ นไปแล้ วมันกลับมารู้ อีกทําให้ เสียเวลารู้ อีก
ทําให้ เราไปเป็ นทุกข์กบั การทีเรารู้ทีผ่านมาแล้ ว ความทุกข์ยาก ความลําบากความคับแค้ นใจ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ เนียอาศัยตัวสติเนียไประลึกถึงมัน
เพราะสติก็ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานด้ วย
ทีมันเคยจดเคยจําไว้ นนน่
ั ะสัญญาเป็ นสัญญานันน่ะการจดการจําเรี ยกว่าสัญญา
อุปาทานแปลว่าความยึดถือเอาไว้ แล้ วสติมนั ก็ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานเนีย
เพราะฉะนันเนียตัดสติทิงตัวเดียวเนียสัญญาอุปาทานยกล๊ อตไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลานึกคิดถึงมันอีกเนีย
ทีอาตมาสอนๆเนีย อาตมารู้ ง่ายเข้ าใจเร็ วไม่ต้องไปเสียเวลาอีก โยมไปมัวสงสัยนันสงสัยนี
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อะไรคือตัวสงสัยรู้ไหม? เนียเขาเรี ยกวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งนันแน่ะ
ยิงสงสัยเนียก็คือวิตกวิตกคือความตรึก
วิจารคือความตรองหรื อความใคร่ครวญเนียวิตกวิจารตัวเนียทีมันทําให้ เราต้ องมาระลึกของเก่าอีกสิงทีผ่าน
มาอีกเป็ นการเสียเวลาเสียพลังงานเสียประโยชน์แทนทีจะทําประโยชน์ในปั จจุบนั ให้ ลลุ ่วงไปทํางานให้ เสร็
จทํานันให้ เสร็ จทุกอย่างให้ สําเร็ จไปเนียไปเสียเวลากับวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งไม่ดีเนีย
เพราะฉะนันเราจะต้ องรู้ ตรงนี
แล้ วก็อย่าไปใส่ใจสติทีครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติแต่ไม่ชีโทษของสติให้ ร้ ู
เพราะฉะนันโทษของสติก็คือมันระลึกไปตามสัญญาอุปาทานตามปกติพระองค์จะสรรเสริ ญสติกับสัมปชัญ
ญะคูก่ นั แล้ วอาตมาก็มาพิจารณาว่าทําไมพระองค์จึงยกย่องสติสมั ปชัญญะว่าเป็ นธรรมมีอปุ าการะมาก
เพราะพระองค์ใช้ มหาสติเนียพอนังโคนต้ นโพธิแล้ วระลึกว่าก่อนทีพระองค์มานังทีต้ นโพธิตรัสรู้เนียก่อนเนีย
พระองค์มาจากไหน เนียก็ระลึกย้ อนหลังไปย้ อนหลังไปจนได้ ปพุ เพนิวาสานุสติญาณ
จุตปู ปาตญาณเนียใช้ มหาสติระลึก
พอถึงอาสวักขยญาณทําอาสวะให้ สินไปเนียใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติดิสก์เบรกไม่ต้องระลึกแล้ วให้ หมดไปเล
ยการทีระลึกถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณ ทีเป็ นอารมณ์
จุตปู ปาตญาณเป็ นอารมณ์แล้ วใช้ เหตุใช้ ผลอะไรเนียเกิดวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งมากมายเนียพระองค์ต้อง
ใช้ สมั ปชัญญะเนีย
อันเนียจึงเป็ นเหตุทีอาตมาได้ ร้ ูถึงรากฐานของมหาสติกบั ของมหาสัมปชัญญะเลยต้ องว่าอย่างนีรู้ถึงรากเห
ง้ าว่าเออ! ทีพระองค์ยกย่องมหาสติหรื อยกย่องสัมปชัญญะว่าเป็ นธรรมมีอปุ การะมากเป็ นอย่างนี
แต่ตรงกันข้ ามถ้ าเราไประลึกถึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
สัมปชัญญะก็ไปรู้แล้ วก็ไม่หายไปจากใจ มันรู้แล้ วก็ร้ ูไปเรื อยๆๆไปยึดติดเอาใหม่เอาใหม่เพิมอีกมากมาย
ทีเนียเป็ นสัญญาอุปาทานเพิมปรุงแต่งเพิม
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วอย่าให้ เสียเวลาเนียเพือความรู้ยิงเห็นจริ งเนียเพือมรรคผลนิพพานในปั จจุบนั นีเนียต้ อ
งตัดทิงเลยตัดสติทงห้
ิ ามไม่ให้ ระลึกเลยเพราะเรารู้แล้ วเนีย รู้ได้ ยงั งัย?
ก็ร้ ูตามทีพระองค์ระลึกไปมากมายขนาดไหนก็ได้ ปพุ เพนิวาสานุสติญาณสร้ างกรรมดีจตุ ปู ปาตญาณสร้ าง
กรรมดีกรรมชัวไปเกิดในสถานทีดีทีชัวอะไรไปเป็ นพรหมเป็ นเทพเป็ นนรกสวรรค์อะไรเนียๆใช้ มหาสติเนียระ
ลึกไป เพราะฉะนันอาสวักขยญาณคือทําอารมณ์ให้ สินไปก็คือทําปุพเพนิวาสานุสติญาณ
จุตปู ปาตญาณให้ สินไปเนียจึงจะเป็ นอาสวักขยญาณ ทีพระอาจารย์เรี ยกว่าขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เนีย
ถ้ าไปบอกโยมว่าโยมเมือไหร่ จะทําอาสวักขยญาณให้ เกิดเนีย
โยมคิดหัวแทบแตกก็ไม่มีทางได้ หรอก(หัวเราะ)แต่อาตมาบอกเฮ้ ย!
ทําอารมณ์ให้ สินไปเนียเอารู ปให้ หมดไปจากใจหายไปจากใจ ให้ เสียงหมดไปจากใจว่างไปจากใจ กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ว่างไปจากใจแค่เนียโยมทําได้ เลย
เพราะอันนันสําหรับพระพุทธเจ้ าทีพระองค์มาแสดงในยุคนันสมัยนัน
แต่ยุคนีสมัยนีคนทีจะเข้ าใจรู้ อย่างนันหายากเนียพระอาจารย์เลยต้ องบอกอย่างซืออย่างตรงเนียต้ องทําขย
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ะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ให้ หมดไปเนีย
ทีเราไปเล็งเอาไว้ ว่ามันสวยมันงามไม่สวยไม่งามอะไรเนียมะเร็ งอารมณ์(หัวเราะ)เอาให้ หมดไปจากใจให้ ร้ ูสั
กแต่ว่ารู้ ให้ เห็นสักแต่ว่าเห็น ไม่เอาความรู้ ความเห็นไปใส่ในรูปทีเราเห็น เสียงทีได้ ยิน ในกลินทีเราได้ กลิน
ในรสทีเราได้ ร้ ู รส ในการทีกายของเราได้ สมั ผัส
โผฏฐัพพะสัมผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเนียเรารับรู้ว่าเออ!
เนียมันเป็ นจริ งสิงทีเรารับรู้ว่าสิงทีเรารับรู้ทงหมดว่
ั
าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้ มนั ว่างต่อไปอีก ทีนีว่าเออ!
รู้แล้ วทําไมจึงต้ องละ เพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราจึงไปบังคับบัญชาร้ อนไม่ให้ ร้อนได้
เย็นให้ หายเย็นได้ ฝนตกฟ้าร้ องอะไรเนียบังคับไม่คอ่ ยได้ เนียตอนเนีย
ถ้ าเกียวกับพรหมเทพเทวดาดลบันดาลเนียบังคับได้
แต่ถ้ามันเกิดโดยธรรมชาติเนียบังคับไม่ได้ เนียเหมือนนําท่วมเนีย ไอ้ พวกทีปลุกเสกเลขยันต์คาถามหานิยม
มหาเสน่ห์เนียตอนเนียให้ ไปปลุกเสกให้ นําแห้ งมันทําได้ หรื อเปล่า(หัวเราะ)นีเป็ นของธรรมชาติ
ถ้ าไอ้ พวกดลบันดาลอะไรเนียปราบไปแล้ วก็หายเกลียงหมดพอไอ้ คนปลุกคนเสกหายไปแล้ วไอ้ ทีมันปลุกมั
นเสกก็พลอยหายไปด้ วยเพราะฉะนันให้ ร้ ูไว้ อย่างนีไม่ต้องไปยึดติดมันพวกญาณพวกฌานเนียไม่ใช่ของจริ
งไม่ใช่ของแท้ แล้ วต้ องประคับประคองด้ วยไม่ให้ มีปริ โภชใดๆไม่ให้ มีญาณปริ โภชไม่ให้ มีฌานปริ โภช
คําว่าปริ โภชคือห่วงใยอาลัยอาวรณ์เหมือนกับกฐิ นเนีย
ต้ องไม่มีปริ โภชในการทีจะมาห่วงทีจะต้ องตัดเย็บย้ อมฝาดอะไรพวกเนีย
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็ข้ามความสงสัย
คําว่าข้ ามความสงสัยคือข้ ามวิตกวิจารข้ ามสังขารการปรุงการแต่งไปหมดเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราก็วา่ งหม
ดไม่ให้ ยึดติดหรอกทังดีทงไม่
ั ดีคนชัวคนเลว คนดีคนไม่ดีอะไรว่างหมดไม่ให้ ยึดติด
เพราะฉะนันเป็ นกรรมเฉพาะตนใคร
คิดดีทําดีมนั ก็เป็ นผลดีแก่ผ้ นู นใครคิ
ั
ดชัวไม่ดีก็เกิดโทษแก่ผ้ นู นมั
ั นอยู่ทีจิตใจของแต่ละคน
ฉะนันถ้ าเราทําใจว่างได้ ไม่มีดีไม่มีชวซะหมดไม่
ั
มีทกุ ข์กบั สิงทีมีต้องว่าอย่างนีพระอาจารย์ก็บอกแล้ วเนียเพ
ราะฉะนันพระพุทธเจ้ าจึงมากําชับซํากับอาตมาทีได้ ยิน อัตตะวิริยะ เนียอัตตะก็คือตัวตน
วิริยะคือความเพียร สิงไหนทีเกียวข้ องกับตัวตนนันน่ะเราต้ องเพียรหมดเลย
ทานเกียวข้ องไหมเกียวข้ องก็ต้องเพียร ศีลเกียวข้ องหรื อเปล่าเกียวข้ องก็ต้องเพียร เนกขัมมะเกียวข้ องไหม
เนกขัมมะพรหมจรรย์เนกขัมมะความอดใจเนียต้ องว่างให้ หมดเลย
เพราะฉะนันปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเกียวข้ องหมด ว่างมันให้ หมดเลย
คือวิริยะเพียรคือว่างให้ หมดเลยไม่เอามาขึนหน้ าเลยแล้ วก็ให้ ว่างไปให้ หมดไม่ให้ สนใจทังดีทงไม่
ั ดีทงหมดเ
ั
ลย แล้ วเราจะได้ ไม่มีอปุ สรรค แล้ วเราจะได้ ไม่มีทกุ ข์ ปั จจุบนั ไม่มีทกุ ข์อนาคตก็ไม่มีทุกข์
ถ้ าเราสร้ างกรรมทําชัวไว้ ในอดีต ปั จจุบนั เราจึงต้ องเป็ นทุกข์แล้ วถ้ าเรายังทําทุกข์ให้ สินไปไม่ได้
ทุกข์มนั ก็ยงั ต้ องไปปรากฏในอดีตอีกเป็ นกรรมวิบากกรรมเนียเป็ นแบบนีต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันเราไม่ต้องสนใจ
สนใจอย่างเดียวก็คือทําจิตให้ ว่างอย่างเดียวเนียตามพระพุทธโอวาทเนียแล้ วเราก็จะเป็ นสุขสงบสุขสันติสขุ
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เกิดขึนในจิตของเราเอง เพราะฉะนันเราไม่ต้องไปวุน่ วายอะไรทังสิน
ไอ้ ความวุ่นวายต้ องถือว่าไม่ให้ มีในใจเรา ใจเราต้ องว่างการทีเราทําใจให้ ว่างเนียเป็ นการรักษาใจเรา
ทีพระองค์เป็ นการรักษาจิตเหมือนกับในครังพุทธกาลมีภิกษุผ้ มู ีจิตศรัทธาแก่กล้ ามากเลย
พอบวชแล้ วก็อปุ ั ชฌาย์ทา่ นก็สอนอภิธรรมไปหาอาจารย์นนท่
ั านก็แสดงพระวินยั แล้ วก็เพียงแต่เหยียดมือเห
ยียดเท้ าก็เป็ นอาบัตินนอาบั
ั
ตินี จะไปสึกแล้ ว
ผ่านพระคันธกุฎีพระองค์ก็ตรัสเรี ยกมาถามว่าจะไปไหนหรื อทําอะไรเนีย
ข้ าพระพุทธเจ้ าทีแรกก็นึกว่าบวชแล้ วก็จะมีความสุขแล้ วก็สงบสุขจึงใคร่ บวชเพือความพ้ นทุกข์
แล้ วก็บอกความจริ งกับพระองค์ว่าการทีข้ าพระพุทธเจ้ าไปหาครูอปุ ั ชฌาย์อาจารย์ก็แสดงเรื องพระอภิธรรม
เรื องพระวินยั เนีย กระทังมือเท้ าจะเหยียดก็เป็ นอาบัติโทษ พระองค์บอกรักษาจิตอย่างเดียวได้ ไหม ได้
พระองค์ก็บอกว่ารักษาจิตไว้ ให้ ว่างไม่ให้ มีอารมณ์ถ้าเรารักษาได้ ก็ไม่มีทกุ ข์แล้ ว
เพราะอารมณ์นนแหละเป็
ั
นต้ นเหตุให้ เกิดทุกข์จําไว้ ให้ ดีเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์รูป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนียรู ปก็ตามเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ เสียงก็ตามเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
กลินก็ตามเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ รสก็ตามเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
โผฏฐัพพะสัมผัสก็ตามเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ ธรรมารมณ์ทีจิตระลึกถึงรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียแหละเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
ฉะนันรักษาจิตให้ ว่างก็คือไม่ให้ นึกถึงอารมณ์เลยต้ องว่าอย่างนีสิงทีล่วงแล้ วไปแล้ วไม่ให้ ระลึกระลึกแล้ วก็มี
ทุกข์มีโทษ
เพราะฉะนันเนียก็ให้ ร้ ูไว้ อย่างนีการทําบุญทําทานก็เพือความสินทุกข์หมดทุกข์ให้ ทานหมดแล้ วก็ให้ ว่างคือ
หมดกระเป๋ าไปแล้ วเนียควักกระเป๋ าไปเนียหลายแสนว่างไปแล้ ว(หัวเราะ)ให้ ทานแล้ วก็วา่ งไปแล้ วเนียเราอ
ยากได้ บญ
ุ ก็นึกว่าจะได้ บญ
ุ ๆคืออะไร? บุญคือความยุตธิ รรมทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ าง กรุณาบ้ าง
มุทิตาบ้ าง อุเบกขาบ้ างผู้ให้ ก็ต้องด้ วยความยุติธรรมเต็มอกเต็มใจให้ ไม่มีการบังคับศรัทธา
ถ้ าบังคับศรัทธาถือว่าไม่บริ สุทธิอีก เพราะเขาทําด้ วยความจําใจ
ด้ วยความจําเป็ นหรื อทําด้ วยความกลัวเนีย
ทําด้ วยความกลัวนันกลัวนีสารพัดอย่างเนียอาศัยความกลัวเป็ นต้ นเหตุแล้ วก็ทําด้ วยความกลัวทานนันก็ยงั
ไม่บริ สทุ ธิต้ องว่าอย่างนี
ต้ องให้ บริ สทุ ธิคือทังผู้ให้ ผ้ รู ับทีพระองค์แสดงทักษิณาทานวิสทุ ธิ๔ทานบางอย่างบริ สทุ ธิฝ่ ายทายกผู้ให้
ไม่บริ สทุ ธิฝ่ ายปฏิคคาหกผู้รับเพราะฉะนันถ้ าฝ่ ายปฏิคคาหกผู้รับไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่บริ สทุ ธิ
ทานบางอย่างทักษิณาทานบางอย่างบริ สุทธิฝ่ ายปฏิคคาหกไม่บริ สทุ ธิฝ่ ายทายกหมายถึงผู้ทีรับเป็ นผู้บริ สุท
ธิแต่ทายกผู้ให้ ไม่บริ สทุ ธิเนียเป็ นอันดับสอง
ทักษิณาทานบางอย่างบริ สทุ ธิทังฝ่ ายทายกผู้ให้ บริ สทุ ธิทังฝ่ ายปฏิคคาหกนีมีผลอานิสงส์มาก
ทักษิณาทานบางอย่างไม่บริ สทุ ธิทังฝ่ ายทายกไม่บริ สทุ ธิทังฝ่ ายปฏิคคาหกผู้ให้
แต่ถ้าถวายเป็ นสังฆทานหรื ออทิสทานเนียสงฆ์เป็ นผู้ทําให้ บริ สทุ ธิ อันนีมีอยูใ่ นพระไตรปิ ฎก
ทักษิณาวิสทุ ธิ๔
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เพราะฉะนันโบราณเขาก่อนทีเขาจะถวายทานเขาก็จะสมาทานศีล๕ก่อนทุกคนมีศีลก่อนแล้ วก็ท
านของเขาก็จะเป็ นทานบริ สุทธิด้ วย
ถ้ าสงฆ์ไม่บริ สทุ ธิก็ทําเฉพาะของท่านเรื องของท่านแต่ของฉันบริ สทุ ธิฉันก็ได้ อานิสงส์ของฉันไปเต็มๆต้ องว่า
อย่างนี เจตนาเนียพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสเลย
พระอาจารย์เนียคิดไม่เหมือนใครเนียวันเนียจะให้ เป็ นกฐิ นทานอทิสทานไปถวายพระพุทธเจ้ าเป็ นกฐิ นถวา
ยพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าทุกพระองค์เลย
พวกพระทีไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่สมควรทีจะมีสว่ นได้ เนียพระอาจารย์พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส
ไม่สนใจเลิกแล้ วพวกทุศีลพวกโกหกโกไหว้ อะไรเนียไม่สมควรทีจะมาได้ รับทานอันบริ สทุ ธิของพวกโยมต้ อง
ว่าอย่างนี ให้ มนั เป็ นไปตามกรรมของมันคนไหนไม่บริ สทุ ธิ
เดียวนีเยอะมากพวกสังฆมารอริ ยมารอวดเก่งอวดกล้ าข้ าเก่งข้ าแน่มีคาถาอาคมมีทําคุณไสยอะไรพวกเนีย
โกหกทังนันอย่าไปเชือไม่ได้ บญ
ุ หรอกเพราะไม่ใช่พระของพระพุทธเจ้ า
พระของพระพุทธเจ้ าต้ องมีศีลมีธรรมอย่างซืออย่างตรงพูดคําเดียวรู้เรื อง
อย่างอาตมาเนียพูดคําเดียวรู้เรื องพระองค์พดู คําเดียวรู้เรื อง
ไอ้ นีพูดหูแทบแตกพูดแล้ วพูดอีกก็ยงั ไม่ร้ ูเรื องเนียพวกมารทังนันพวกสังฆมารอริ ยมารเต็มแผ่นดินตอนเนียเ
หนือใต้ ตะวันออกอีสานภาคกลางเพียบ ไม่เลือกแม้ พวกธรรมยุติมหานิกายนันน่ะศีลขาดกันเยอะแยะ
อย่าไปใส่ใจเลยเนีย ถ้ าโยมทําจิตให้ ว่างได้ ไม่ต้องไปวัดหรอกยืน เดิน นัง นอนอยูท่ ีบ้ านนันแหละ
โมทนาสาธุนึกถึงพระพุทธเจ้ าก็โมทนาสาธุกบั พระพุทธเจ้ า
นึกถึงพระธรรมคําสอนก็โมทนาสาธุกบั พระธรรมคําสอน
นึกถึงพระอรหันต์เจ้ าผู้สินกิเลสไปแล้ วนึกถึงผู้ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบก็โมทนาสาธุไม่ต้องเสียสักบาทสักสลึง
เลยเพราะเสียไปมากแล้ วยังไม่เห็นมีอะไรเลยเป็ นทุกข์อีกต่างหากเพราะฉะนันอย่าไปเชืออย่าไปงมงายเลย
อย่าไปติดพิธีกรรมใดๆด้ วยอย่างอาตมาเนียรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วรู้วิธีแก้ ไขเอาตัวรอด พระพุทธเจ้ าว่า สุทธิ อสุทธิ
ปจฺจตฺตํ นา ฺโญ อ ฺญํ วิ โสธเยเนีย ความบริ สุทธิไม่บริ สทุ ธิเนียเป็ นของเฉพาะตน
ตัวเราบริ สทุ ธิแล้ วก็ช่างคนอืนไม่บริ สทุ ธิก็เรื องของเขาเองเขาต้ องไปรับผลของเขาเอง
เราอย่าไปใส่ใจอย่าไปยินดีอย่าไปพอใจกับสิงเหล่านีเนีย แล้ วเราก็ไม่เดือดร้ อน เราทําเท่าทีมีด้วย
ไม่ต้องมีนนมี
ั นีอย่างนันอย่างนีไม่จําเป็ น
ความจริ งกฐิ นเนียผ้ าผืนเดียวก็เป็ นกฐิ นได้ ผ้าสบงผืนเดียวเนียเขาเรี ยกผ้ ากฐิ นจะทําจีวรหรื อสังฆาฏิหรื ออัน
ตรวาสกผืนใดผืนหนึงเนียก็เป็ นกฐิ นแล้ วไม่ต้องมีอย่างนันมีอย่างนีไม่ใช่หรอก
ไอ้ นนก็
ั เท่ากับโยมสมทบเข้ ามาหรื อเพิมบุญเข้ ามาหรื อเพือให้ เต็มอัฐบริ ขารไตรจีวรครบถ้ วนเนียให้ ร้ ูไว้ อย่า
งนีไม่ต้องงมงายหรอก
เราคนทุกข์คนยากไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของก็โมทนาสาธุเนียกับกฐิ นทัวโลกทีถวายผู้บริ สทุ ธิเนียจํา
ไว้ เอาแค่เนียพอแล้ ว..(หัวเราะ)..ต่อนีไปจะได้ ถวายกฐิ นอทิสทานถวายพระพุทธเจ้ าทุกพระองค์
พระธรรมเจ้ าทุกพระองค์พระอรหันต์เจ้ าทุกพระองค์...
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