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โมทนาสาธุๆๆกบัทกุคน 

คําว่าโมทนาสาธุเนี�ยเราก็คิดไปทั�วโลกเลยวนันี �ใครให้ทานทั�วโลกโมทนาสาธุ 

ใครรักษาศีลทั�วโลกโมทนาสาธุ ใครประพฤติเนกขมัมะเพื�อพระนิพพานโมทนาสาธุ 

ใครใช้ปัญญาพิจารณาธรรมเพื�อมรรคผลนิพพานโมทนาสาธุ 

ใครเพียรวิริยะเพียรเพื�อพระนิพพานโมทนาสาธุ 

ใครมีขนัตอิดกลั �นอดทนในการประพฤติปฏิบตัิเพื�อพระนิพพานโมทนาสาธุ 

ใครมีสจัจะมีความจริงใจกบัพระนิพพานทั�วโลกโมทนาสาธุ 

ใครมีอธิษฐานความปรารถนาเพื�อพระนิพพานก็โมทนาสาธุ 

ใครมีเมตตารักใครพระนิพพานรักใคร่ในทานศีลเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาโ

มทนาสาธุ ใครอเุบกขาได้วางเฉยได้ทําใจว่างได้โมทนาสาธุ เนี�ยมทุิตาพลอยยินดีแล้วก็จิตเป็นสขุ 

ที�พระพทุธเจ้าสอนให้แผ่มทุิตาพลอยยินดีแก่ตนเองก่อนแล้วๆก็แผไ่ปยงัมนษุย์สตัว์ทั �งหลาย 

ที�นี �เราก็แผ่ให้กบัตนเองตาเราดีแล้ว หดูีแล้ว จมกูดีแล้ว ลิ �นดีแล้ว กายดีแล้ว 

อาการ๓๒ครบถ้วนดีแล้วก็โมทนาสาธุกบัตวัเอง 

แล้วพระองค์ก็สอนให้แผ่มทุิตาพลอยยินดีกบัคนอื�นที�มีตาดีหดูีจมกูดีลิ �นดีแขนขาตาหอูาการ๓๒ครบถ้วนด ี

แล้วเราก็โมทนาสาธุ แล้วเราก็ไม่คดิฆ่าเขา ไมข่โมยของเขา 

ไม่ประพฤติผิดกาเมหลอกลวงกินเหล้าเมายาเพราะพลอยยินดีกบัเขาหมด 

เขามีบตุรภรรยาสามีที�ดีใครมีทรัพย์สินสมบตัิที�ดี ใครมีครอบครัวที�ด ีใครมีสจัจะที�ด ี

ใครไมกิ่นเหล้าเมายาเนี�ยเราก็มทุิตาโมทนาสาธุกบัความดีเหล่านั �นของเขาได้ 

แล้วจิตเราก็เป็นสขุที�อาตมาแสดงมทุิตาเจโตวิมตุตไิปแล้วเนี�ยให้โยมฟังไว้เนี�ยความหมายกว้างขวางกว้างไ

กลไพศาลมาก 

สมมตุิว่าโยมมีความสําเร็จใดๆแล้วมีใครบอกโมทนาสาธุคะ่เนี�ยโยมจะหนักลบัมายิ �มกบัเขาแล้วก็สนใจมั�ย

?นั�นน่ะเขาจะถามว่าสนใจมั�ย 

บอกถ้าสนใจเดี�ยวเขาจะสอนแนะนําให้เนี�ยอํานาจมทุิตาพลอยยินดีเหมือนกบัเป็นของทิพย์โฉลมใจทําให้เ

กิดเมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขาได้ด้วย เนี�ยไมว่่าข้อใดข้อหนึ�งเนี�ยที�อาตมาสอนให้มุทิตาพลอยยินดีเนี�ย 

อาตมาเห็นความวิจิตรพิศดารมากมายมหาศาลที�เราจะได้ผลแหง่ความดีแล้วก็ไมม่ีข้าศกึศตัรูเพราะเราไม่

อิจฉาพยาบาทใคร เนี�ยอนัเนี�ยเรื�องใหญ่ทั�วโลก 

หมายถึงว่าเราพลอยยินดีกบัเขาแล้วเราก็ไมไ่ปยุง่กบัเขาว่าเออ! 
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ดีแล้วฉันรู้ว่าเธอดีกนัแล้วดีกันแล้วก็พลอยยินดีด้วยนะฉันก็พลอยเป็นสขุสงบสขุกบัเธอไปด้วย(หั

วเราะ)เพราะเราไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทบาดหมางไมต้่องไปมีเรื�องมีราวทําให้มีจิตใจเศร้าหมองขุน่มวัเนี�ย

อํานาจแห่งมทุิตาพลอยยินดีเนี�ยที�อาตมาพิจารณาตอนที�พิจารณาอริยสจัจ์๔ 

ที�พระพทุธเจ้าแสดงอริยสจัจ์๔ แล้วมาพิจารณาอริยสจัจ์๔ เพื�อความพ้นทกุข์ 

ก็มีแตส่มทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์แล้วอาตมาก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกว่าแล้วสมทุยัเหตใุห้เกิดสขุมีมั�ยเนี�ย 

แล้วอาตมาก็ถามจิตตวัเองแล้วก็มีตวัรู้ขึ �นมาว่ามีอยูม่ทุิตาพลอยยินดีเนี�ยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดสขุ 

เพราะฉะนั �นไมต้่องเสียเงินสกับาทสกัสลึงเลยเนี�ยเห็นใครทําบญุทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือสร้างศา

ลาสร้างพระพทุธรูปสร้างคณุงามความดีทอดกฐินผ้าป่าไมต้่องเสียสกับาทโมทนาสาธุร่วมกบัเขาเราได้ไปเ

ต็มๆเลยไอ้คนอื�นเขาไมรู้่จกัโมทนาลงทนุลงแรงควกักระเป๋าหมดไปเท่าไหร่แล้วก็ยงัไมรู้่ยงัไมเ่ข้าใจ 

เนี�ยเราโมทนามทุิตาพลอยยินดีเพราะอะไร? เพราะเขาทําสําเร็จแล้ว สมมุตวิ่าเจดีย์เขาสร้างสําเร็จแล้ว 

ศาลาเขาสร้างสําเร็จแล้วเราเขาสําเร็จไปแล้วนานหลายวนัแล้วด้วยแตเ่ราเพิ�งมาเจอเนี�ยเราก็โมทนาใหม่เล

ย โมทนาด้วยเจ้าคะ่เนี�ยพระพทุธรูปสวย ศาลางามหรือสถานที�อะไรเนี�ยโมทนาเอาหมดเลย 

ไม่ต้องเสียเงินสกับาทสกัสลึงเนี�ยแล้วเราก็ไมเ่ป็นทกุข์ด้วย เนี�ยถ้าเรามีปัญญาเราก็โมทนาสาธุกับบารมี 

อปุบารมี ปรมตัถบารมีทั �งหมดที�ผู้สร้างผู้ ทําผู้ถวายโอโห้! ยิ�งอภิมหาศาล 

เพราะกวา่เขาจะมาสร้างมาทําอะไรเนี�ยเขาต้องมาทําด้วยปัญญาบารมี ไมใ่ชอ่าตมานึกนิดๆหนอ่ยๆนะ 

แล้วก็ต้องมีความขยนัก็เป็นวิริยะบารมี เขามีความอดทนมีขนัติบารมี เขามีความจริงใจมีสจัจะบารมี 

เขามีอธิษฐานปรารถนาเพื�อความให้เสร็จทําให้เสร็จเนี�ยก็เป็นปรารถนาบารมี 

ทําด้วยใจรักก็เป็นเมตตาบารมี เมื�อสําเร็จแล้วเขาก็วางเฉยเขาก็ไปนั�นน่ะ 

อเุบกขาวางเฉยก็เป็นอเุบกขาบารมี ขณะที�ตั �งใจทําจิตใจไม่วอกแว๊กอะไรเลยก็เป็นศีลบารมีแล้ว 

เพราะเราไมไ่ด้ไปฆา่สตัว์ตดัชีวิตไม่ได้ไปประพฤติกาเมหลอกลวงกินเหล้าอะไรนี�ศีล๕ก็สมบรูณ์แบบ 

แล้วเราก็อดใจตั �งใจทําให้เสร็จเนี�ยก็เป็นเขาเรียกเนกขมัมะบารมี ฉะนั �นขณะที�เขาทําบารมีเสร็จแล้ว 

เราไปเห็นเขาเสร็จเรียบร้อยเอาเลยขอโมทนาบารมี อุปบารมี 

ปรมตัถบารมีของทกุคนทกุท่านทกุพระองคเ์ราได้ไปเต็มๆเลยทั �งที�เรามาทีหลงัดงักวา่ที�กเูอามากเูอาหมด(หั

วเราะ)ที�อาตมาบอกทีหลงัดงักวา่เนี�ยเป็นแบบนี � เดี�ยวดงัยงังยั? 

ไอ้ที�เขาทําๆเสร็จแล้วเขาก็ไปเขาไมไ่ด้คิดหรอก(หวัเราะ)แตเ่รามาเราคิดว่าเออ! เนี�ยเขาสําเร็จด้วยบารมี 

อปุบารมี ปรมตัถบารมีเพราะไอ้ความดีของเขาเหลา่เนี�ยจงึสําเร็จ 

เพราะฉะนั �นใครสร้างใครทําใครถวายเราขอโมทนาบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมีทั �งหมดเนี�ยแคเ่นี�ยไมต้่องเสียซกับาทซกัสลงึ 

ไม่ต้องไปดกัดานให้เขาหลอกต้มอะไรตอ่มิอะไรอีกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราที�พระพทุธเจ้าว่าทําบญุด้วยปัญญาเนี�ยต้องทําแบบนี � 

เดี�ยวจะนึกวา่ทําบญุแบบนี �เขาเรียกอะไร?เนี�ยๆทําบญุด้วยปัญญาเอาปัญญาทําบญุก็ได้(หวัเราะ)เอาปัญ

ญาหาบญุก็ได้ ไม่ต้องเสียสกับาทสกัสลึง ใครมาพระอาจารย์ไมเ่คยเรี�ยไรใคร 

ไม่ได้ไปขอใครเนี�ยใครโมทนาก็ได้ก่อนเนี�ยอาตมาไปเชียงราย 
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ธุดงค์ไปเชียงรายแถวนั �นโยมบอกพระอาจารย์บอกโยมเป็นคนทกุข์คนยากคนจนคนลําบากแต่อ

ยากทําบญุไมม่ีเงินไมม่ีทองไม่มีข้าวไม่มีของจะทําบญุเนี�ยจะทําได้ไหมเนี�ย บอกว่าได้! 

จะเอาปัญญาทําบญุก็ได้จะเอาแรงทําบญุก็ได้ไม่มีอะไร 

ยิ �มถวายเป็นพระพทุธบชูาก็ยงัได้บญุเลยยิ �มให้สวยเลยให้ยิ �มประทบัใจนั�นน่ะ(หวัเราะ)ก่อนที�เราจะไปทําง

านทําการเนี�ยแล้วก็ไมม่ีใครหน้าหงิกหน้างอใส่เราเขาเห็นแล้วเกิดเมตตาโดยตรงโดยอตัตโนมตัิ 

กรุณาโดยอตัตโนมตัิ มทุิตาพลอยยินดีโดยอตัตโนมตัิ อเุบกขาวางเฉยไมม่ีใครกล้าล่วงเกินเลย 

เขาจะวางเฉยกนัอนันี �เขารู้เขายิ �มแสดงว่าเขาก็ไมเ่ป็นข้าศกึศตัรูกบัเราแล้ว 

เขาจึงยิ �มต้องรับเราต้องว่าอย่างนี � เราก็สบายใจเบาใจว่าเออ! 

คนนี �ไม่เป็นข้าศกึศตัรูน่ะคนนี �ไมม่ากลั�นแกล้งเรา ไมทํ่างานของเราให้เสียแน ่

ได้อานิสงส์มามากเลยที�อาตมารู้เพราะฉะนั �นที�มาสอนง่ายๆเหมือนกบัไม่มีอะไร 

แตถ้่าอาตมาชี �ออกมาโอโห้! มหาศาลอภิมหาศาล 

เพราะอาตมาเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดต้องว่าอยา่งนี � 

เอาอย่างใดอย่างหนึ�งขึ �นมาสั �นๆเดี�ยวก็าอธิบายได้หมด เอามาเป็นธรรมะได้เหมือนกบัที�โยมโมทนานั�นแน่ะ 

อาตมาสอนให้โมทนาให้ติดเลย แล้วเราก็จะสบายอกสบายใจไมต้่องทกุข์กบัใคร 

ไปไหนสมมตุิว่าไปเข้าบ้านใครก็เอาขนมเอานํ �ามาให้กินแสดงว่าเรามีบญุ 

แล้วก็เขาเอานํ �ามาให้กินแสดงว่าเขามีความดีกบัเราเราก็โมทนาสาธุกบัเขาได้เมื�อเราโมทนาสาธุกบัเขาแล้

วแสดงว่าบญุเราไมห่มดเดี�ยวก็มีขนมข้าวต้มมีอะไรดีเขาก็เอามาให้เรากินอีก(หวัเราะ)เพราะเราโมทนามาใ

ห้อีกเราก็โมทนาอีก 

เดี�ยวก็ทั �งวนัอีกเดี�ยวก็ไม่อิ�มไม่เลิกยงัไมก่ลบั(หวัเราะ)เนี�ยอาตมาเนี�ยเคยสอนลกูศษิย์มาเยอะแล้วๆก็มีผล

จริงด้วยอาตมาเนี�ยพิสจูน์มาแล้ว 

อย่างน้อยเจ้าสจัจพจัน์มนัขายก๋วยเตี�ยวร้านโมทนาสาธุเลยเพราะเพียงใครได้อ่านร้านโมทนาสาธุเขาก็ยิ �มแ

ล้ว(หวัเราะ)ร้านโมทนาสาธุเขาก็สนใจแล้วสนใจไปกินแล้วเขาก็ถามๆแล้วก็เป็นยงังยั 

เดี�ยวก็เล่าถึงธรรมะให้เขาฟังเห็นมั�ยมีประโยชน์เห็นมั�ย 

อาตมามีอบุายปัญญาเยอะแยะไปหมดที�ไมม่ีใครระลกึไมม่ีใครคิดแล้วก็ไมม่ีใครแย่งด้วยเพราะอะไร? 

เพราะวา่เขาคิดไม่ถึง(หวัเราะ)สว่นมากเขาจะสอนกนัครูบาอาจารย์เขาสอนให้เจริญเมตตา 

กรุณาแตไ่ม่มีใครสอนให้มทุิตาพลอยยินดีกบัเขาเนี�ย 

เหมือนอาตมาเนี�ยพบมหาขมุทรัพย์ใหญ่ของพระพทุธเจ้าดซูิไมม่ีใครใช้เลยอาตมาเลยเอามาแจกพวกโยม

มาสอนพวกโยมให้โยมรวยอย่างอาตมารวยบ้าง 

ทีนี �ก็จะไมม่ีอปุสรรคการงานอะไรไปติดต่อกบัใครค้าขายได้ผลหมด 

ใครเขาให้สตุ้งสตางคใ์ห้สิ�งของอะไรก็โมทนาสาธุแล้วก็มีสว่นบญุกับเขาแตถ้่าคนคิดจะฆ่า 

สมมตุิว่าคนที�คิดจะฆา่เรานะ เขามาหลอกลวงเราน่ะแตเ่ราเชื�อมั�นในความด ี

เขาเอานั�นเอานี�มาเราก็โมทนาสาธุกบับารมีอปุบารมีของเขา ทีนี �เขาคิดฆ่าเราไม่ได้ 

ทําไมจึงคดิฆ่าเราไม่ได้? 
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เพราะถ้าเขามาทําร้ายเราก็เท่ากบัว่าเขาฆ่าบารมีทําร้ายบารมีของเขาเองแน่ไหมเนี�ย 

เหมือนกบัว่าเรามีเกราะป้องกนัตวัมหาวิเศษอยูใ่นตวั อาตมาพลิกไปพลิกมาพลิกซ้ายพลิกขวาทั �งดีทั �งไม่ดี 

เนี�ยอาตมาคิดรู้ว่าโอ้! มีประโยชน์มากมายเลยมทุิตาพลอยยินดี 

แตส่ําหรับโยมคิดไมไ่ด้เพราะฉะนั �นเราก็โมทนาเนี�ยอยูว่่างๆที�อาตมาบอกแล้วเนี�ยวนันี �ใครให้ทานทั�วโลก 

รักษาศีลทั�วโลก เจริญเนกขมัมะทั�วโลก ใช้ปัญญาทั�วโลก วิริยะทั�วโลก ขนัตทิั�วโลก สจัจะทั�วโลก 

อธิษฐานทั�วโลก  เมตตาทั�วโลก อเุบกขาทั�วโลกเนี�ยโมทนาแล้วอยูเ่ฉยเราก็ได้ทั �งที�เป็นบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมีนั�นน่ะ 

คนทั �งโลกเนี�ยเขามีกี�พนัล้านกนัเนี�ยถ้าเขามีทานมีศีลอะไรเนี�ยเราก็ได้ประจําเลยแล้วจะไปจนได้ยงังยัแล้วไ

มต้่องลงทนุสกับาทไมต้่องเสียอะไรแตเ่ราแคม่ีจิตศรัทธาเลื�อมใสในมทุิตาพลอยยินดีเป็นธรรมคําสอนของ

พระพทุธเจ้าแคเ่นี�ยมีสว่นบุญอปัปมาโณเลยเนี�ย พทุโธอปัปมาโณ ธมัโมอปัปมาโณ 

สงัโฆอปัปมาโณก็เราที�โมทนาบารมี๓๐ นั�นแหละก็เป็นโมทนาธัมโมอปัปมาโณแล้ว 

แล้วเราก็ไม่ต้องทกุข์ยากเสียเงินเสียทองอะไรแตเ่รามีความจริงใจเรารู้ว่าอนันี �เป็นธรรมของพระพทุธเจ้าพร

ะองค์ตรัสแล้วเป็นคําศกัดิ�สิทธิ�มีอานภุาพเป็นอปัปมาโณนบัไมถ้่วนเลยกินใหญ่ใช้โตก็ไมห่มด 

ตายแล้วก็ยงัไปนิพพานแล้วก็ยงัโมทนายนัเข้านิพพานเลยเหมือนน้องชายอาตมาตายแล้วก็ไมรู้่ด้วยพอเรีย

กมาขณะที�ให้โมทนาสาธุก็ยงัตวัสั�นงนังกยงักลวัอยู่น๊ะ 

โมทนาแตป่ากก็ยงัว่าโมทนาสาธุ(หวัเราะ)อาตมาให้โมทนาจนเข้านิพพานเลย(หวัเราะ)ไม่ใช่ธรรมดาน่ะ 

อาตมาเนี�ยต้นเหตคุนแรกมทุิตาโมทนาสาธุเนี�ยเอาน้องชายที�เขาไปเป็นพนกังานดบัเพลิงแล้วไปไฟมนัไหม้

เมืองชลแล้วเข้าไปดบัเพลิงแล้วปรากฏว่าถงัแก๊ซระเบิดเขาตกใจหงายท้องแล้วเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็

เป็นอมัพฤกษ์-อมัพาตแล้วท้ายสดุก็ตายเนี�ย 

เลยอาตมามาให้โมทนาสาธุอย่างเดียวจนไปนิพพานเลย(หวัเราะ)เนี�ยไมใ่ชธ่รรมดาน่ะเนี�ยโมทนามทุิตาพล

อยยินดีจนเข้านิพพานไมม่ีใครรู้หรอกอาตมาเนี�ยมีนยัยะมากมายก่ายกองหยิบอะไรขึ �นมาก็ใช้ได้หมดอย่าง

ทานอนัเดียวถ้าเรามีความจริงใจทานถ้าเป็นปรมตัถทานก็นิพพานได้เนี�ยท้าทายพวกโยมอีกเนี�ยทานภายใ

นทานภายนอกเนี�ยทานภายนอกก็ทานหมดแล้ววตัถขุ้าวของเงินทองชีวิตให้ทานอารมณ์อีกมีอารมณ์ใดๆรู

ป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ให้ทานภายในอีกแล้วทําจิตให้ว่างๆด้วยทานให้แล้วก็ว่างเห็นมั�ย 

ทานหมดกระเป๋าไปแล้วต้องว่ากระเป๋าวา่ง 

แล้วทีนี �เราก็ให้จนตายเลยพอตายแล้วก็เป็นปรมตัถทานก็นิพพานได้ว่างเข้าถึงความวา่งได้เห็นมั�ยไมว่่า 

ศีลก็นิพพานได้ไมว่่าเราละเว้นจนว่างละเว้นก็ว่างละเว้นก็ว่างไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมละเว้นแบบเดียวก็ไปนิพ

พานได้ สีเลนะ สคุะติง ยนัต ิพระพทุธเจ้ารับรองนะไมใ่ชอ่าตมารับรอง สําหรับศีลเนี�ย สีเลนะ สคุะติง ยนัติ 

ผู้ ที�จะมีความสขุก็ต้องเป็นผู้มีศีล สีเลนะ โภคะสมัปะทา ผู้ ที�จะถึงพร้อมด้วยโภคะสมบตัิก็ต้องเป็นผู้มีศีล 

สีเลนะ นิพพตุิง ยนัตผิู้ ที�จะไปสู่พระนิพพานก็ต้องเป็นผู้มีศีล ตสัมา สีลงั วิโสทะเย 

เหตนุั �นทําศีลให้บริสทุธิ�เห็นมั�ยถ้าเรามีความสขุแล้วเราก็ละเว้นหมดเลยความชั�วทางกายทางวาจาทางจิตล

ะเว้นแล้วก็ว่างแล้วเห็นมั�ย สีเลนะ โภคะสมัปะทา 

เราทํามาหาได้แคไ่หนเราไมไ่ปเสียค่าปรับไหมทรัพย์ก็อยูเ่ท่าเดิมนั�นแหละจึงเรียกว่าถึงพร้อมด้วยโภคะสม
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บตั ิถ้าจะไปนิพพานกส็ีเลนะ นิพพตุิง 

ยนัตลิะเว้นหมดเลยทั �งภายในภายนอกทรัพย์สินสมบตัิบุตรภรรยาสามีแล้วก็แม้กระทั�งชีวิตตวัเองก็ไมย่ึดติ

ด นี�แหละถึงจะแน ่ละเว้นข้างนอกละเว้นข้างใน แล้วก็ละความยึดติดตวัเองอีก นี�แหละจึงจะไปนิพพานได้ 

เห็นมั�ยง่ายมั�ย เนกขมัมะอดใจก็ไปนิพพานได้ 

เนกขมัมะอดใจในทานในศีลเอาทานเอาศีลมาเป็นตวัปฏิบตัิเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์มีอะไรก็ทั �งให้ทานด้ว

ยทั �งละเว้นด้วยดบัเบิ �ลๆว่างเลยทีนี �ก็จะได้ว่างได้เร็วขึ �นใช้สองอย่าง  

เมื�อใช้ทั �งสองอย่างแล้วมนัก็ว่างได้เร็วขึ �นนี�เป็นทานภายในนี�เป็นทานภายนอก 

ศีลละเว้นภายในศลีละเว้นภายนอก นี �เนกขมัมะอดใจภายนอกอดใจภายใน 

ปัญญาคือแยกแยะเหตผุลแยกแยะแล้วก็วา่ง ปัญญาคือตวัเหตผุลที�ถกูต้องแล้วมนัก็เป็นปัญญา 

ที�อะไรผิดอะไรถกูเราก็ละเว้น ละเว้นจากทั �งถกูทั �งผิดและทั �งบญุทั �งบาป 

ละเว้นแล้วก็วา่งแล้วก็ไปนิพพานได้ด้วยปัญญา วิริยะเพียร 

เพียรในทานในศีลในเนกขมัมะเพียรในปัญญาแยกแยะแล้วก็เพียรวา่งด้วย(หวัเราะ)วิริยะอย่างเดียวก็ไปนิ

พพานได้ ขนัติอดทนอดกลั �น 

อดทนเพื�อมีทานมีศีลมีเนกขมัมะมีปัญญาอดทนแล้วก็ว่างเราอดทนทีหนึ�งก็เท่ากบัฝึกอเุบกขาวางเฉยทีหนึ�

งแล้วก็ได้กําไรความว่างอีกทีหนึ�งเห็นมั�ย ได้กําไรสองอย่าง 

อดทนทีเดียวได้ว่างด้วยคือได้อเุบกขาแล้วก็ได้ความวา่งด้วย แล้วก็ไปนิพพานได้ด้วยความว่าง 

สจัจะความจริงใจในทานในศีลในเนกขมัมะตั �งใจแนว่แน่อย่างอื�นไมเ่อาแน่นอน 

ว่างอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ด้วยสจัจะของตวัเอง เอาเป็นเอาตายเลยให้ว่าง 

อธิษฐานปรารถนาไปนพิพานอย่างเดียว ว่างอย่างเดียว 

ปรารถนาให้มีทานมีศีลมีเนกขมัมะเนี�ยจะได้มีหลกัใจไมท่อดทิ �ง เวลามนัหลงลืมไปก็เอามาจบัหลกั 

จบัหลกัในทานในศีลในเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขา 

แล้วก็ว่างแล้วก็ไปนิพพานจนตายนั�นแน่ะไปนิพพาน ปรารถนาก็เพื�อพระนิพพาน 

แล้วก็ปรารถนาในทานในศีลในเนกขมัมะนี�เราปรารถนาเพื�อการประพฤติปฏิบตัิ 

อธิษฐานก็คือตวัความปรารถนาต้องการเดี�ยวอธิษฐานอะไร? อธิษฐานก็คือความปรารถนาต้องการของเรา 

เดี�ยวก็ไม่รู้อธิษฐานอะไรก็ไมรู้่ อธิษฐานในทาน อธิษฐานในศีล อธิษฐานในเนกขมัมะ อธิษฐานในปัญญา 

อธิษฐานในวิริยะ อธิษฐานในขนัติ อธิษฐานในสจัจะ 

อธิษฐานในอธิษฐานทั �งภายในภายนอกให้ว่างทั �งภายในภายนอกคือปรารถนาให้ว่างทั �งภายในภายนอกก็ไ

ปนิพพานได้อีกด้วยอธิษฐาน เมตตารักใคร่ในทาน ในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา ในวิริยะ  ในขนัติ 

ในสจัจะ ในอธิษฐาน ในเมตตา รักใคร่ที�จะวา่งทั �งภายในภายนอก 

เมตตานี �ก็เป็นเมตตาเจโตวิมุตติไปนิพพานได้อีกเหมือนกนั 

อเุบกขาทีนี �เราทํามาสมบรูณ์แบบแล้ววางเฉยแล้วไมม่ีอะไร 

ทานก็ให้ไปหมดแล้ววา่งภายนอกแล้วไม่ยึดติดแน่นอนแล้วให้ทานอารมณ์ภายใน 

ภายในก็ว่างบริสทุธิ�แล้วเนี�ย อเุบกขาวางเฉยได้แล้วอเุบกขาภายในอเุบกขาภายนอกจิตก็วา่ง 
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ว่างอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ เนี�ยเป็นนยัยะที�ไม่มีใครรู้ต้องว่าอย่างนี �ตามบารมี๑๐อยา่งเนี�ย 

พระพทุธเจ้าสร้างบารมีให้เป็นอปุบารมีให้เป็นปรมตัถบารมีให้เป็นบารมี๓๐ทศั 

เนี�ยแค่ยกขึ �นมา๑๐อย่างนี �ใครปฏิบตัิตามก็มีสิทธิ�แล้ว มีสิทธิ�ไปนิพพานได้แล้วเห็นมั�ย 

ไม่ใช่ของยากเลยเป็นของง่ายสําหรับผู้ รู้ แตพ่วกโยมคิดกนัหวัแทบแตกก็ไปไม่ถึงไหนหรอกตอ่ให้เปรียญ๙ 

คิดให้หวัแทบแตกก็ไมรู้่เรื�องหรอก เพราะอะไร? 

เพราะไมรู้่แจ้งแทงตลอดในพระพทุธโอวาทหรือในพระไตรปิฎกเนี�ยอาตมาต้องยกตวัอยา่งมาเพียงแคห่ยิบ

๑๐ข้อมาเนี�ยแสดงแล้วแสดงอีกเนี�ยง่ายๆเห็นมั�ยไมใ่ชข่องยากเลย แล้วก็ทําจิตให้ว่าง 

ถ้าเราทําจิตให้ว่างได้แล้วนั�นแน่ะก็เป็นที�สดุยอดแล้วจบการศกึษาเลยเขาเรียกอเสขะว่างหมดเลยว่างจาก

ปัญญาว่างจากญาณความรู้รู้ว่างรู้ดบัเลยทีนี �ไมเ่อาแล้วว่างจริงๆแล้วนั�นแน่ะจงึจะเรียกวา่ว่างบริสทุธิ�แล้วก็

จะได้พบพระพทุธเจ้าด้วยตวัเองไม่ต้องมีใครแนะนําด้วย 

ไปถึงเดี�ยวพระองค์ก็มาปฏิสนัถารเราด้วยพระกรุณา(หวัเราะ) เออ! ดีแล้วเธอมาถกูต้องตามแนวทางแล้ว 

มาถึงเราตถาคตได้นี�เธอได้ฝึกหดัอบรมมาดีแล้ว เห็นมั�ย พระองค์ก็พลอยสาธุกบัความดีที�โยมตั �งใจมา 

อย่างน้อยว่าเออ! คําสอนของเราตถาคตอย่างน้อยก็มีเธอเป็นผู้ปฏิบตัิตาม 

จึงมีสิทธิ�องอาจกล้าหาญมาถึงเราตถาคตได้ต้องว่าอย่างนี �เนี�ย 

เดี�ยวขึ �นไปมีบญุได้พบพระพทุธเจ้าแน่นอนอาตมาเชื�อมั�น เนี�ยง่ายๆไม่ได้ยากเลย ไมไ่ด้มีพิธีรีตอง 

ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง พระองค์ไมต้่องการอะไรจากของเราอยูแ่ล้ว 

เพียงแตใ่จบริสทุธิ�ใจว่างที�ไปพบพระองค์ได้ถือว่ามีบญุมหาศาล มีความว่างบริสทุธิ� 

กว่าจะกลั�นกรองจะถึงจิตวา่งได้มีพระพทุธเจ้า ไปหาพระองค์ในนิพพานได้นี�ถือว่าสุดยอด นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัต้องไปด้วยความว่างอย่างเดียว ใครไมว่่างไปไม่ได้ต้องว่าอย่างนี � ไปด้วยจิตว่าง 

เพราะฉะนั �นเมื�อพระองค์ตรัสไว้ชดัเจนว่า 

อนตัตาหมายถึงว่าพระองค์สอนให้มีสญุญตสมาธิมีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์แล้วก็สญุญตวิโมกข์หลุด

พ้นด้วยความว่างนี�พระองค์แสดงไว้ชดัเจนเลย 

อยูใ่นหลกันกัธรรมโทเนี�ยที�อาตมาพรรษา๒ได้เรียนนกัธรรมโทแล้วอาตมา 

ก็ไม่มีคําอธิบายอย่างอื�นเพียงแตพ่ระองค์พดูดํารัสตรัสสั �นๆวา่มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์หรือเรียกว่าสุ

ญญตสมาธิ สญุญตก็คือความว่าง สมาธิแปลว่าความตั �งใจมั�นทีนี �เราตั �งใจมั�นกบัความว่าง 

ทีนี �เมื�อเราจบัหลกัที�พระองค์ให้ตั �งใจมั�นกบัความว่างจะทํายงังยั? ตาเห็นรูปเราก็วา่งจากรูป 

หไูด้ยินเสียงก็ว่างจากเสียง จมกูได้กลิ�นก็ว่างจากกลิ�น ลิ �นได้รู้รส 

กายได้สมัผสัอะไรก็ว่างหมดเลยเนี�ยเอาความว่างหรือพระพทุธโอวาทมาเป็นบาทหรือเอานําหน้า 

บาทก็คือเท้าหรือก้าวไปข้างหน้าเขาเรียกบาทก้าวบาทหรือตามรอยพระพทุธบาทตามไปเนี�ยแล้วก็ว่างไปเรื�

อยๆ ยิ�งก้าวทีละก้าวๆไปไกลขนาดไหนก็วา่งไปขนาดนั �นเห็นมั�ย อยา่งซื�ออย่างตรงเลย 

พระพทุธเจ้าสอนอย่างซื�ออย่างตรงไม่มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นเลยเนี�ยง่ายๆ 

แตพ่วกเรามนัอวดรู้อวดฉลาดมนัคิดมากกนัไปเอง แล้วก็จนตรอกจนแต้มจนในความคดิของเราเองนั�นแน่ะ 

ถ้าเรารู้ว่าเออ! ธรรมะเป็นปัจจตัตงัรู้ได้ด้วยตวัเองแล้วก็ต้องว่างแบบนี � เราก็หดัเดินตามพระพทุธเจ้าซิ 
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พระพทุธเจ้าไปไหนไปเหนือไปใต้ตะวนัออกอิสานก็ว่างไปๆแล้วก็วา่งไปจากที�หนึ�งก็ว่างจากอีกที�

หนึ�งเห็นมั�ย วา่งไปเรื�อยๆนั�นน่ะพระองค์ประทบันั�งก็สิ �นสดุกบัการเดินสิ �นสดุแห่งการว่างการเดินแล้ว 

ถ้าลกุขึ �นอีกก็ว่างจากนั�งเห็นมั�ย นอน 

ถ้าพระพทุธเจ้าทรงสีหไสยาสน์ก็วา่งจากการนั�งแล้วนั�นน่ะอิริยาบถ๔เราก็จะรู้ว่าเออ! 

ความว่างจริงๆไม่ใช่โกหกแล้วก็ง่ายด้วยเนี�ย 

พระอาจารย์พิจารณาเห็นแล้วมาสอนเราง่ายๆต้องถามเราวา่พระอาจารย์สอนเราได้หรือเปล่า 

เราเป็นคนวา่ง่ายสอนง่ายหรือเปล่า(หวัเราะ)ถ้าเราเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไปนิพพานแน่เลยพระอาจารย์สอ

นให้ไปนิพพานชาตินี � ไมต้่องเสียเงินเสียทองข้าวของอะไร แตต้่องมีความตั �งใจอย่างเดียว 

ตั �งใจมั�นกบัความว่าง แล้วพระองค์ก็ตรัสไว้ชดัเจนว่าสญุญตวิโมกข์ วิโมกข์แปลว่าหลดุพ้น 

สญุญตก็คือว่าง 

แล้วก็ต้องว่างจากการหลดุเมื�อเราหลดุหลดุพ้นจากความวา่งแล้วเราก็จะมาหลดุพ้นความรู้จากที�เราว่างนั�

นแหละเขาเรียกตอนจะปรินิพพานรู้ว่างรู้ว่างรู้ว่างจากรู้อีกทีนี �แหละเขาเรียกบริสทุธิ�แล้ว หมดเชื �อ 

ดบัสิ �นเชิง 

ดบัความว่างที�อาตมาเห็นมั�ยเวลาส่งจิตวิญญาณทั �งหลายสลายความดีให้เป็นความว่างสลายความวา่งให้

เป็นความบริสทุธิ� ว่างอยา่งเดียวก็ยงัไม่บริสทุธิ�น่ะต้องบริสทุธิ�จากความวา่งอีกครั �งหนึ�ง 

ต้องมาพิจารณาจิตให้ว่างนั�นแหละมนัจงึจะบริสทุธิ�หมดจดสิ �นเชิงตรงเนี�ยใครๆฟังอาตมาพระอาจารย์สอน

ว่างๆๆแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าวา่งยงังยัมนัติดก็นึกว่าตวัเองรู้แล้วก็เลยไมไ่ด้ถามท่าน(หวัเราะ)พระอาจารย์ก็ต้อง

บอกว่าต้องว่างอย่างบริสทุธิ� 

สลายความดีให้เป็นความว่างสลายความว่างให้เป็นความบริสทุธิ�แล้วก็ให้เป็นไปตามพระพทุธองค์แล้วก็ที�

ว่าการไม่ทําบาปทั �งปวง การทํากศุลให้ถึงพร้อม การชําระจิตของตนให้ขาวรอบ 

การที�เราจะไมทํ่าบาปทั �งปวงได้เราก็มีขนัติอดทน 

อดทนอยากฆา่เขาก็ไม่ฆ่าวา่งอยากขโมยของเขาเราก็อดกลั �นอดทนไว้ไมล่กัขโมยก็วา่ง 

อยากประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาก็อดกลั �นอดทนไว้แล้วก็ว่างไมป่ระพฤติผิด 

อยากหลอกลวงต้มตุน๋เขาก็อดกลั �นอดทนไว้แล้วก็ว่างไมไ่ปลว่งเกิน 

อยากกินเหล้าเมายาอดกลั �นอดทนไม่กินก็ว่างเห็นมั�ย 

เนี�ยเป็นการไม่ทําบาปทั �งปวงได้ด้วยขนัติความอดทน 

ถ้าจะเอาโสรัจจะความสงบเสงี�ยมคืออดทนได้แล้วก็ต้องมีความสงบเสงี�ยมไว้อีกจะได้ไมแ่สดงพฤติกรรมค

วามอยากให้ใครรู้ แล้วมนัจงึจะเรียกธรรมอนัทําให้งาม พระพทุธเจ้าว่าขนัติโสรัจจะธรรมอนัทําให้งาม 

ถ้าใครเข้าถึงได้แล้วใครปฏิบตัิได้แล้ว คนนั �นมีธรรมอนังดงามหรือมีความสขุสงบสขุ 

แล้วเป็นคนงามด้วยผิวพรรณวรรณะผ่องใสแล้วใจไม่เศร้าหมองต้องว่าอยา่งนี � 

เนี�ยการไมทํ่าบาปทั �งปวงได้ต้องมีขนัตพิร้อมด้วยโสรัจจะ 

ต้องเอาคูก่นัเคารพพระพทุธเจ้าที�พระองค์แสดงไว้คูก่ันสงบเสงี�ยมแล้วก็ไม่มี ทั �งขนัตโิสรัจจะสงบเสงี�ยม 

ตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุง่กบัรูป 
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หไูด้ยินเสียงแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไม่ไปยุง่กบัเสียงแล้วก็วา่ง 

จมกูได้กลิ�นแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไม่ไปยุ่งกบักลิ�นก็วา่งจากกลิ�น 

ลิ �นได้รู้รสแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมต้่องไปยุ่งกบัรสแล้วก็ว่าง กายได้สมัผสัเย็น ร้อน อ่อน 

แข็งแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วก็วา่ง ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์คือรูป หรือเสียง หรือกลิ�น 

หรือรส 

หรือโผฏฐัพพะสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ�งแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้แล้วก็สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วก็ว่างเห็นมั�ย 

เนี�ยการที�เราไม่ทําบาปทั �งปวงได้ก็เพราะเรามีขนัติโสรัจจะเนี�ยเห็นมั�ยง่ายมั�ยแล้วทีนี �ข้อ๒ก็คือ 

ที�พระองค์บอกว่าการทํากศุลให้ถึงพร้อมเราจะทํายงังยั? 

เราก็ต้องมีขนัติโสรัจจะนั�นแหละไม่อยากให้ทานก็อดกลั �นอดทนทําทาน ไมม่ีศีลก็อดกลั �นอดทนรักษาศีล 

ไม่อยากประพฤตเินกขมัมะก็อดกลั �นอดทนประพฤติเนกขมัมะ 

ไม่อยากใช้ปัญญาก็อดกลั �นอดทนใช้ปัญญา 

ขี �เกียจขี �คร้านไมอ่ยากทําความเพียรก็อดกลั �นอดทนไว้ทําความเพียร ทนอะไรไม่ได้ก็อดทนให้ได้ 

ไม่มีสจัจะก็อดทนให้มีสจัจะ 

ไม่มีอธิษฐานปรารถนาเพื�อความพ้นทกุข์ก็อดกลั �นอดทนปรารถนาให้มีความพ้นทกุข์ 

ไม่มีใจรักความพ้นทกุข์ก็อดกลั �นอดทนให้มีเมตตารักความว่างหรือความพ้นทกุข์ 

อเุบกขาไม่ได้ก็อดทนอเุบกขาให้ได้ แล้วเราก็ทํากุศลให้ถึงพร้อมได้ด้วยขนัติ 

เมื�อเราพอมาถึงข้อ๓การชําระจิตของตนให้ขาวรอบ เราจะทํายงังยั?จิตเราต้องไมย่ึด 

ที�เราไม่ทําบาปทั �งปวงได้ ว่างแล้ว ก็ทํากศุลให้ถึงพร้อมแล้วก็ว่างแล้ว 

นี�แหละการชําระจิตของเราให้ถึงความบริสทุธิ�ก็คือความวา่งนี�แหละจะได้ไมล่งัเลสงสยัอีกตอ่ไปเนี�ย 

ที�พระองค์สอนพระพทุธโอวาท๓ 

ที�เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ที�พระองค์แสดงแก่พระอรหนัต์๑๒๕๐พระองค์เนี�ยพระพทุธเจ้าทกุๆพระองค์จะแ

สดงเหมือนกันหมดเลยการไมทํ่าบาปทั �งปวง การทํากศุลให้ถึงพร้อม 

การชําระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือทําความว่างให้บริสทุธิ� 

ทีนี �เราจะไม่ต้องไปเสียเวลาไมต้่องไปเห็นมั�ยไปทีไรเขาก็กางตํารากลา่วพดูไปก็ไมไ่ด้อะไรไมม่ีความเข้าใจอ

ะไร แตอ่าตมารู้แล้วก็มาเทศน์มาสอนได้ เพราะอาตมาเข้าใจ 

เมื�อเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นประโยชน์แล้วเราก็ประพฤต ิเราเป็นผู้แสวงหาประโยชน์ 

เราก็จะต้องรีบทําตามที�เรารู้เลย ต้องขยนัขนัแข็งอดทน 

แล้วก็ทนทานหาญกล้าตายเป็นตายต้องว่าอย่างนี �ตั �งใจมั�นเลยตายเป็นตายเลยชาตินี �ไมไ่ด้ก็เกิดชาตใิหมก็่

ขอให้ได้สําเร็จอีกอธิษฐานตอ่ไปต่อไปจนกระทั�งเข้าใจแล้วก็ว่างได้ทีเนี�ยยตุิแปลวา่หยดุธรรมหรือธรรมชาติ

ที�หยดุแล้วจงึเรียกว่ายตุิธรรม 

เพราะฉะนั �นที�ไอ้พวกมารมิจฉาทิฏฐิที�มาร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความยตุิธรรม 

มนัยงัไม่รู้จกัความยตุิธรรมเลย แล้วเสือกมาขอกบัอาตมา(หวัเราะ)อาตมาบอกยุตก็ิต้องหยดุซิ 

บอกสร้างกรรมทําบาปธรรมคือธรรมชาติหรือธรรมดาที�หยดุแล้วจงึว่างแล้ว 
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มึงว่างได้หรือเปล่า?มงึวา่งไมไ่ด้ลงหมดนะ่พระอาจารย์เอาลงหมด 

เสือกมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ไม่รู้จากธรรมด้วย เรียกร้องหาที�ตายเนี�ยต้องว่าอย่างนี � 

พระอาจารย์เนี�ยโหดน่ะ แตโ่หดกับพวกมารมิจฉาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิถอยหลงัคนชั�วคนเลวเนี�ยโหด 

แตใ่นความโหดก็มีความกรุณาอยู่ด้วยคือให้มนัสลายไปให้หมดแม้กระทั�งตวัมนัเองก็จําตวัมนัเองไมไ่ด้จงึไ

มต้่องรับเวทนาทางกายทางจิต นั�นแหละให้มนัอนัตรธานไปเลยทีนี � 

เพราะฉะนั �นน่ะในความโหดก็มีความกรุณาอยู่ด้วย เพราะฉะนั �นเป็นตวัถ่วงดลุย์ 

แล้วเราจะเลือกถามว่าเป็นสมัมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เอาลงหมดไมใ่ส่ใจ 

แตห่ลวงพอ่พระโมคคลัลานะท่านก็บอกอีกมีพวกสมัมาทิฏฐิถอยหลงั 

บางคนมาหลอกอาตมาพระอาจารย์ก็ส่งไปเป็นสมัมาทิฏฐิทีหลงัต้องถามอีกท่านเป็นสมัมาทิฏฐิหรือสมัมา

ทิฏฐิถอยหลงั 

ถ้าเขารับว่าเป็นสมัมาทิฏฐิก็ต้องถามวา่เป็นสมัมาทิฏฐิถอยหลงัหรือเปล่า(หวัเราะ)มนัเซอ่ซ่าก็ไม่รู้มนัก็บอ

กสมัมาทิฏฐิถอยหลงัไอ้นี�ก็เสร็จอีกเพราะมนัรู้ไม่จริงมนัมาหลอกเรา ก็ต้องถล่มทะลายไปอีก สลายให้หมด 

อาตมาเนี�ยอยา่งซื�ออย่างตรง แตห่ลวงพ่อพระมหาโมคคลัลานะท่านมาบอกนยัยะไว้ให้ มาใช้ได้อีก 

ของง่ายๆ 

พระพทุธเจ้าพระอรหนัต์เจ้ารู้สิ�งที�ง่ายๆไอ้เราซื�อบื �อเกินไปทา่นก็ยงัอตุส่าห์มาบอกมาเตือน(หวัเราะ)แล้วเรา

ก็จะได้ไม่โดนเขาหลอกตอ่ไปเราก็ทําตามท่าน 

ทีนี �ใครก็หลอกเราไมไ่ด้แล้วเราก็จะทําหน้าที�ของเราได้สมบรูณ์แบบต้องว่าอย่างนี � 

ไม่ต้องเหนื�อยแล้วเหนื�อยอีกนี�หลอกไปแล้วก็ต้องตามล้างตามล่ากนัอีก 

เหมือนไอ้โจรขโมยมนัไมย่อมรับทีแรกมนันึกว่ามนัเป็นคนดีแล้วมนัอ้างอย่างนี �ปฏิเสธอย่างโน้นอะไรเนี�ย 

แตม่นัหลงเผลอเพราะมนัทํากรรมชั�วไว้มาก อย่างสมัมาทิฏฐิถอยหลงัมนัก็ไมเ่คย 

สมัมาทิฏฐิมนัก็ต้องแปลว่าความเห็นถกูต้อง 

ไอ้นี�มนับอกสมัมาทิฏฐิถอยหลงัมนัไมรู้่จกัมนักล่าวตามเราแสดงว่าไอ้นี�ไมรู้่มนัโกหกเราเห็นมั�ยนี� 

ที�พระพทุธเจ้าว่าเหมือนผู้ชี �ขมุทรัพย์ให้เนี�ยเป็นอย่างนี � 

การที�ทกุคนจะชี �โทษให้เราเนี�ยเราอย่าไปโกรธเขาเหมือนชี �ขมุทรัพย์ให้เรา 

แล้วเราก็จะได้มาเต็มเม็ดเต็มหนว่ยปรารถนาเทา่ไหร่ก็ไม่พลาดไม่ต้องโดนใครแยง่ใครชิงนี�เรามีมากมายอ

ภิมหาสมบตัิอภิมหาสดุยอดอภิมหาอคัรเศรษฐีแตย่งัโดนหลอกอยู่ไม่เข้าท่าแนเ่ดี�ยวก็โดนหลอกจนหมดจน

ได้ให้เขาไปเรื�อยๆก็มีวนัหมดให้แล้วไมรู้่จกัแสวงหาอีกก็ไม่เพิ�มพนูก็แยอ่ยูแ่ล้วเดี�ยวก็จน 

แตข่องอาตมานี�ไมม่ีทางจนน่ะให้เพิ�มทกุวนัให้มหนัตกาล อนนัตกาล ตลอดกาล อภิมหาศาล 

อภิมหาพทุธนัดรนิรันดรเลยอาตมานี�แสวงหาทั �งวนัให้ทกุวนัแล้วก็แสวงหาเพิ�มมาใหม่ทกุวนั 

เนี�ยเพราะฉะนั �นอาตมารู้วิธีการแสวงหาใช้เทา่ไหร่ไม่ต้องกลวัหมดเลี �ยงได้ทั �งโลกก็ไมห่มด 

ส่งไปทั �งโลกก็ไม่หมดบญุอาตมาก็เพิ�มเพราะอาตมารู้วิธีการแสวงหา เนี�ยเราก็จะได้รู้ว่าเออ! 

เนี�ยพระพทุธเจ้าเนี�ยสอนง่ายไมไ่ด้ลี �ลบัซบัซ้อนอะไรเลย 

พวกเราเนี�ยไมซ่ื�อไมต่รงเองไมฉ่ลาดอยา่งซื�ออย่างตรงแล้วยงัสําคญัตวัเองฉลาดอีกแต่ฉลาดในทางผิดต้อง



 ๑๐

ว่าอย่างนี � 

ถ้าฉลาดในทางถูกก็ไมม่ีใครยกโทษตําหนิติเตียนไมม่ีใครกลั�นแกล้งรังแกไมม่ีใครเอารัดเอาเปรียบอะไรเราไ

ด้ เพราะเรารู้ทนั แล้วเราก็ว่าง ไอ้นี�เอาเปรียบเราๆก็เฉยๆใครฆา่ ขโมย ประพฤติผิดกาเม 

มสุากินเหล้าเมายาเรารู้แล้ว เราก็เฉยๆไว้ แตเ่ราก็ระมดัระวงัไว้ 

อย่าให้มายุ่งกบัของๆเรา(หวัเราะ)แล้วเราก็จะได้ไมเ่ปลืองไม่หมด 

หมดไปแล้วก็ชั�งมนัเถอะเสียคา่โง่เขาเรียกว่าเสียคา่โง ่

ผิดเป็นครูถกูเป็นอาจารย์นั�นนะ่แล้วเป็นครูไม่ประมาทอีกแล้วทีหลงัอย่าประมาทอีก 

แล้วพระองค์สอนไมใ่ห้ประมาทกบัอะไร? ไมใ่ห้ประมาทกบัอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเนี�ยไม่ให้ประมาทกบัความแก่ความเจ็บความตายคือทํายงังยัเราจึงจะอนิจจงัช้าลง ทกุข์ช้าลง 

อนตัตาช้าลงแก่เจ็บตายช้าลงเนี�ย พระองค์สอนไมใ่ห้ประมาท 

พระธรรมมีตั �ง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์มีตั �งร้อยนยัพนันยัต้องว่าอย่างนี � 

แตจ่ดุมุง่หมายที�แท้จริงก็ต้องชี �ไปตรงเนี�ย 

ทําไมพระองค์จะต้องชี �ว่าตรงนี�?เพราะจะต้องพบเป็นประจําเหมือนพระองค์สอนว่าสละทรัพย์เพื�อรักษาอวั

ยวะสละทรัพย์อวยัวะเพื�อรักษาชีวิต 

สละทรัพย์อวยัวะและชีวิตเพื�อรักษาธรรมธรรมนั �นได้แก่อะไร?ธรรมนั �นมีตั �ง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์ 

ธรรมนั �นก็ได้แก่ความว่างนั�นเอง ทําไมจงึเรียกว่าธรรมนั �นได้แก่ความวา่ง? 

เวลาเราเจ็บเราป่วยเราไข้ทรัพย์สมบตัิเรานี�มารักษาตวัหมดหมดไปแล้วคา่หมอคา่ยาคา่รักษาหมดไปแล้วว่

างไปแล้วเห็นมั�ยทรัพย์สินสมบตัิว่างไปแล้ว ทีนี �เพื�อรักษาอวยัวะคือตา ห ูแขน 

ขาเนี�ยที�นี �เมื�อเงินหมดไปแล้วแตโ่รคไมห่ายเนี�ยจะทํายงังยั?หมอต้องตดัแขนตดัขาหรือขวกัลกูตาออก 

เราก็ต้องยอมเสียสละเพื�อรักษาชีวิตเอาไว้ แขนขาตาหก็ูว่างไปอีกแล้วเห็นมั�ย 

หรือจะตายเนี�ยก็ตกกระไดพลอยโจรทีนี �มนัจะตายแล้วเงินเราก็หมดไปแล้วก็ว่างไปแล้วแขนขาตาหก็ูวา่งที

นี �ชีวิตเราก็ต้องตายคือวา่งไปอีกต้องรักษาจิตของเราให้มีความว่างไว้ 

นั�นแหละพระองค์จึงสอนว่าสละทรัพย์เพื�อรักษาอวยัวะ สละทรัพย์อวยัวะเพื�อรักษาชีวิต 

สละทรัพย์อวยัวะและชีวิตเพื�อรักษาธรรม ธรรมนั �นได้แก่อนตัตาธรรมคือความว่าง 

แล้วเราก็จะได้ไมเ่สียเวลํ�าเวลาไมต้่องโวยวายไมต้่องร้องห่มร้องไห้ไมต้่องไปหาหมอหายาถึงเวลามนัจะตา

ยแล้วไปโวยวายอะไรอีก 

ก็ต้องทําจิตให้สงบให้ว่างนั�นแน่ะอํานาจหมอยาพระปริตรอํานาจเมตตาก็คุ้มไม่ได้ตอนเนี�ยเราก็จะเห็นชดัๆ

ถ้ามนัรักษาได้ก็แสดงว่ากรรมของเรายงัไมห่นกัหนาสาโหด(หวัเราะ)ถ้าเราได้สร้างกรรมทําผิดไว้แล้วมนัก็จ

ะได้รับทกุข์เวทนาเช่นไปฆ่าเขาตายเขาก็มาสวนเอานะ่เราก็บาดเจ็บสาหสัอยา่งนี �เป็นต้น 

แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออ! เป็นอย่างนี �เอง อย่างที�พระอาจารย์รู้เข้าใจ 

แล้วก็อีกคําหนึ�งที�พระองค์มกัจะบอกสอนเราเหมือนกบัให้อโหสิให้อภยั ทําไมจงึต้องให้อโหสิให้อภยั? 

เหมือนกบัที�เราเคยไปสร้างกรรมทําผิดไว้แล้ว 

ทีนี �เขาก็จะมาเอาคืนแล้วหมายถึงใครมาขโมยข้าวของเงินทองมาประทษุร้ายเราเนี�ยเราต้องปลงใจว่าคนที�



 ๑๑

มาทําเรานั�นน่ะคือตวัสื�อตวัจริงก็คือเจ้ากรรมนายเวรที�มองไม่เห็นตวัมาดลบนัดานมากลั�นแกล้งม

าทําร้ายเรามาฆ่าจะมาฆ่าเรามาขโมยของเรามาประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเรามาหลอกลวงต้มตุน๋เรา 

ทีนี �เรารู้แล้วก็เนี�ยพระองค์จึงให้อโหสิให้อภยัเราตรงเนี�ย 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวรการจองเวรๆของผู้นั �นย่อมไมร่ะงบัเวรเหล่านั �นจะระงบัไปด้วยการไมจ่องเว

รเหลา่นั �น ไอ้เจ้ากรรมนายเวรมนัซะใจแล้วมีคนมนัดลบนัดารให้ไปลกัขโมยข้าวของทําลายของเราได้แล้ว 

ถ้าเรามวัไปยดึตดิในข้าวของแล้วไปมวัทะเลาะกนัไอ้คนขโมยคนฆ่าคนทําลายนั �นแนะ่เจ้ากรรมนายเวรคนเ

ดิมมนัซะใจดีอกดีใจก่อนนี �เราเคยล่วงเกินมนัไว้ครั �งเดียวหรือคนเดียวแตพ่อเราไปทะเลาะวิวาทบาทหมางเ

นี�ยมนัมีพ่อแม่พี�น้องลกูเมียญาติสนิทมิตรสหายเป็นร้อยเป็นพนัมนัเป็นข้าศกึศตัรูกบัเราหมดเลยเห็นมั�ย 

แทนที�จะเออ! ให้อโหสิให้อภยัไปซะใช้เวรใช้กรรมมงึนั�นแนะ่เวรของเราก็จะยตุิแคน่ั �น 

แตเ่ราเสือกเสียดงเสียดายขึ �นมายึดติดอีกทีนี �ไปพยาบาทอาฆาตแค้นสาปแช่งหรือไปตอ่ล้อตอ่เถียงเขาอีกเ

นี�ยกรรมเวรของเราก็ยงัไม่หมดเนี�ย เนี�ยพระองค์ฉลาดเห็นมั�ยสอนว่าเออ! เวรย่อมระงับด้วยการไมจ่องเวร 

การจองเวรเวรของผู้นั �นยอ่มไม่ระงบั 

เวรหลา่นั �นจะระงบัไปด้วยการไม่จองเวรเท่านั �นเนี�ยมีความหมายแบบนี � 

เนี�ยอาตมาก็พยายามพิจารณาแตล่ะพระพทุธโอวาทว่าทําไมพระองค์จงึสอนแบบนั �นแล้วมีผลประโยชน์อะ

ไรบ้าง 

อาตมาเนี�ยเลยเป็นนกัคิดนกัวิทยาศาสตร์(หวัเราะ)ตั �งใจคิดค้นหาความจริงในพระพทุธโอวาทต้องว่าอย่าง

นี � แล้วก็รู้ได้ว่าเออ! เป็นอย่างนี �เอง 

แล้วเราก็ทําจิตของเราให้สงบต่อไปว่างตอ่ไปได้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกบัใคร 

มนัหมดไปแล้วเพราะมนัอนิจจงัเห็นมั�ย อนตัตาตอนนี �เรากว่าจะได้มาแสวงหามาก็เป็นทกุข์ 

ทีนี �หามาได้แล้วก็เป็นทกุข์ในการระวงัรักษาเอง รักษาดีแล้วมนัก็เสื�อมสภาพไปหรือหายไปอนตัตาไปเนี�ย 

ทกุข์ทั �งขึ �นทั �งลอ่งเลย 

อยากได้คือตณัหาเนี�ยทกุข์เกิดจากการแสวงหาคือตณัหาความอยากได้มาแล้วก็เป็นทกุข์ในการระวงัรักษา

อีกเหมือนกนัเนี�ยความหมายพระองค์กินความกว้างมากมายเลย 

ได้ภรรยาได้สามีได้ลกูเต้าเหลา่หลานทรัพย์สินสมบตัิเนี�ยหามาด้วยความทกุข์ยากเหนื�อยยาก 

แล้วก็หามาได้แล้วก็ต้องบํารุงรักษาอยา่งดี 

รักษาดีแล้วเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายหรือโดนปล้นไฟไหม้นํ �าท่วมแผ่นดินไหวเห็นมั�ยเนี�ย 

ก็เป็นทกุข์ในการระวงัรักษา ท้ายสดุก็ต้องจากอีกบางคราวเราก็ต้องจากไปก่อนของที�เรารักษาเนี�ยเห็นมั�ย 

ทกุข์ทั �งขึ �นทั �งลอ่งเลยต้องว่าอย่างนี �ดบัเบิ �ลทกุข์เลยทกุข์แล้วทกุข์อีกเนี�ยเราจะได้มีใจรู้อย่างนี �แล้วเราจะได้ไ

มท่กุข์ ใครเขาทกุข์ร้อนกนั เราจะได้หวัเราะหวัเราะได้ยิ �มได้เพราะอะไร?เพราะเรารู้ความจริง 

รู้ความจริงตามพระพทุธโอวาท ที�พระองค์สอนสอนเราไว้ 

แล้วเราก็ทําจิตให้เข้าใจเข้าถึงในพทุธเจตนาที�ว่าเนี�ยที�พระองค์ต้องการสอน 

สอนทั�วไปเป็นกลางหมดเลยทั�วโลกไม่ได้แตส่อนเราคนเดียวไมเ่หมือนที�อาตมาได้รับเฉพาะพระพกัตร์ 

อตัตวิริยะที�พระองค์ให้อาตมาไปฟังเทศน์ครั �งหลงัสดุเมื�อไม่นานเนี�ย ที�พระองค์สอนพระอาจารย์ 



 ๑๒ 

อตัตวิริยะว่าให้เพียรถ้าสิ�งใดเกี�ยวเนื�องกบัตวัตนแล้วก็ให้เพียรให้ได้ 

เพียรหมายความวา่เพียรว่างน่ะไม่ใช่เพียรเอา(หวัเราะ)เพียรระมดัระวงัรักษาด้วยที�ไหนเป็นประโยชน์โอโห้! 

ทั �งขึ �นทั �งลอ่งเลยทั �งดีทั �งชั�วต้องระมดัระวงัต้องเพียรทั �งนั �นเลย 

ระวงัรักษาเพียรแสวงหาอีกมากมายก่ายกองเลยพระพทุธโอวาทคําเดียวสั �นๆ สําหรับโยมรู้ไมไ่ด้โยมก็ 

อย่างอาตมารู้ได้พระองค์ไม่ต้องอธิบายเนี�ยเป็นแบบเนี�ยแล้วเราก็จะได้ไมม่ีทกุข์ 

เมื�อเราทําได้ตามพระพทุธโอวาทแล้วเราก็ไม่ได้มีทกุข์ด้วยต้องเพียรพยายามมีทกุข์ก็เพียรให้พ้นทกุข์เห็นมั�

ยเพียรให้ว่าง 

มีสขุก็เพียรเหมือนกนัอย่าเพลิดเพลินเดี�ยวหลงมวัเมาอย่าประมาทถึงจะอนิจจงัไปอย่างรวดเร็วเป็นทกุข์ไป

อย่างรวดเร็วเดี�ยวจะมาร้องหม่ร้องไห้(หวัเราะ)เสียดงเสียดายอะไรกนัอีก 

เนี�ยเรารู้แล้วเราก็ไมท่กุข์เนี�ยพระพทุธโอวาทสั �นๆง่ายๆพวกเนี�ยทําไมครูบาอาจารย์ทั �งหลายเปรียญ๙ประโ

ยคเจ้าคณุอะไรเป็นเจ้าฟ้าสงัฆราชหรือทําไมไมม่าเทศน์ไมม่าสอนอะไรกนัง่ายๆแบบนี �บ้าง(หวัเราะ)นั�นแห

ละก็เป็นความภมูิใจแล้วเขาเรียกเราไมต้่องเสียลิขสิทธิ�ปัญญาให้ใครมาสอน 

เรารู้แจ้งแทงตลอดตามพระพทุธโอวาทแล้ว 

สิ�งที�เราควรเสียลิขสิทธิ�ปัญญาคือต้องเสียให้พระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าที�พระองค์มาแล้วทกุ

ๆพระองค์ร้อยกรองสงัคายนากนัมาเนี�ย 

ทีนี �เมื�อเรารู้แล้วเราก็ทํากตญั�ถูวายได้จากความรู้ความเห็นได้จากการปฏิบตัิแล้วเอามาเทศน์มาสอนให้เ

ขารู้ความจริงวา่เนี�ยพระสทัธรรมอนับริสทุธิ�ของพระพทุธเจ้ายงัมีอยู ่

ถ้าทกุคนได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบตัิตามมรรคผลก็ย่อมเกิดแก่คนที�ทําตาม 

ไมล้่าสมยัเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเรารู้ได้เข้าใจได้ขณะนั �นก็อ้อ! เป็นสขุสงบสขุดีใจว่าเออ! 

เราได้รู้แล้วเป็นบญุของเราเป็นบญุหบูญุใจของเราแล้ว เป็นบญุตาแล้วที�ได้เห็นได้พบเนี�ย 

เมื�อเรารู้อย่างนี �แล้วความสบายใจก็เกิดขึ �นสขุสงบสขุก็เกิดขึ �น สนัตสิขุก็เกิดในใจ 

ความทะเยอทะยานความที�จะไปหาทกุข์ใส่โทษให้ตวัเองการที�จะไปหาเรื�องหาราวไปเพิ�มทกุข์ให้คนอื�นก็จะ

ไม่มี แล้วทกุคนก็จะมาอยู่เป็นสขุสงบสขุ 

เหมือนกบัพระพทุธเจ้านิมิตว่านกทั �ง๔พอมาถึงใกล้พระบาทกลายเป็นนกสีขาวทั �งหมดเลยเนี�ย 

ไม่วา่เหมือนกับตระกลูกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ 

ศทูรมาใกล้พระพทุธเจ้ามาฟังเทศน์ก็บรรลมุรรคผลได้หมดเท่าๆกนัเห็นมั�ยเนี�ย 

ก็เหมือนกนัพระองค์ไม่ได้เลือกชั �นวรรณะธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นของกลางเหมือนกบัมชัฌิมาของกลาง

คือไม่ลําเอียงเพราะรักใคร่ไมล่ําเอียงเพราะโกรธเพราะกลวัเพราะหลง 

แล้วก็ไมเ่ป็นกามสขุลัลิกานโุยคไมเ่ป็นอตัตกิลมถานโุยคไม่ต้องทํากายให้ลําบากเปลา่ 

ทําจิตให้ว่างนี�แหละเป็นมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง 

ไม่ใช่ทําอย่างอื�นเนี�ยเพียงแต่บอกบรรพชิตไม่ควรเสพก็คือไมค่วรเข้าใกล้ไมค่วรรู้จกัมกัจี�(หวัเราะ)คือพระอง

ค์สอนให้ว่างนั�นแหละ 

ไม่ให้เข้าใกล้เลยหรือไมใ่ห้เสวนาหรือทําอะไรเนี�ยเป็นแบบเนี�ยเป็นนยิยานิกธรรมคําพดูคําเดียวของพระพทุ
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ธเจ้าหรือคาถาเดียวบาทเดียวเนี�ยเป็นนิยยานิกธรรม ผู้ปฏิบตัิเข้าใจแล้วย่อมพ้นทกุข์ได้ 

พระองค์จึงเรียกว่านยิยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นทกุข์ได้คือพ้นทกุข์แล้วเข้าสู่พระนิพพานได้ 

เนี�ยเขาเรียกนิยยานิกธรรมหรือถ้าเรียกอีกนยัยะหนึ�งก็เรียกเขาเรียกปัจจตัตงัก็ได้ 

ที�มองข้ามไปข้ามมาเนี�ยที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายก็รู้แตช่ื�อแตต่วัจริงไมรู้่กนัเยอะแยะเลยเนี�ยมากมายก่ายก

องที�มองข้ามสิ�งที�ควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจแตก็่เหมือนตาบอดไมรู้่ไม่เข้าใจ 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วสิ�งเหลา่นี �ก็ไมใ่ชเ่ป็นสิ�งที�ลี �ลบัซบัซ้อนอีกตอ่ไปเข้าใจไหม 

เหมือนพระองค์บอกว่าเหมือนเปิดของที�ปิดหงายของที�ควํ�านั�นแน่ะที�พระองค์แสดงไว้เนี�ยเป็นอยา่งนี �เนี�ย 

เปิดของที�ปิดไว้ทั �งดีและไมด่ีเราก็จะเห็นที�ปิดไว้เนี�ยของดีหรือของไมด่ ีหงายของที�ควํ�า 

จะได้รู้ว่าของที�ครอบไว้ปิดไว้มีอะไรบ้าง เนี�ยแล้วเราก็รู้แจ้งแทงตลอดได้ เอ้า! 

มีอะไรถามเนี�ยแพ๊บเดียวเนี�ยเต็มชั�วโมงอีกแล้วอยากรู้อะไรถามไมต้่องกลวัอาตมาตอบไม่ได้(หวัเราะ)เนี�ยมั

นถึงแกล้วกล้าสามารถไม่กลวั 

ไม่กลวัว่าโยมจะถามอะไรแล้วก็ไม่กลวัว่าจะตอบไม่ได้ด้วยมีใครอยากรู้อะไรเพิ�มเติมถามได้...ไอ้ที�อาตมาพู

ดว่ามองข้ามไปข้ามมาที�ครูบาอาจารย์ทั�วไปเขาเรียกมตุโตทยังยัเนี�ยที�อาตมาสอนโยมบอกโยมเนี�ยเขาเรีย

กมตุโตทยัตวัจริงที�ครูบาอาจารย์ที�ปฏิบตัิเท่านั �นจงึจะรู้ได้ที�บางคนก็ได้ยินแตช่ื�อแตต่วัจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ 

เนี�ยที�อาตมามาพูดมาบอกเนี�ยมตุโตทยัตวัจริง 

ของที�ยากเอามาเป็นของง่ายหรือปิดของที�หงายเปิดของที�ควํ�าเนี�ยตามที�พระองค์แสดงไว้เป็นแบบนี � 

แล้วก็ไมย่ากด้วยเห็นมั�ย 

น่าอศัจรรย์ธรรมะพระองค์เอหิปัสสิโกเรียกมาดไูด้ดอูะไรให้มาดคูวามว่าง(หวัเราะ)ก็คนที�เข้าถึงความว่างรู้

ความจริงว่างแล้วไมม่ีอะไร ว่างเปล่า แก่เฒา่เจ็บตายเผาไหม้ไปหมดว่างหมดไมม่ีอะไรเนี�ยท้าทาย 

เขาเรียกเอหิปัสสิโกเรียกมาดไูด้พิสจูน์ได้ธรรมะของพระองค์อศัจรรย์เป็นอยา่งนี �คือให้มาดคูวามวา่ง(หวัเรา

ะ)ถ้าใครรู้เห็นความวา่งรู้ไหมเห็นอะไรไหม?ไมเ่ห็นมีอะไรนั�นแหละอนตัตาความว่างเห็นธรรม 

ธรรมะคือความว่าง ที�พระองค์ทรงมุง่หมายสอนให้ทําจิตให้ว่างเหมือนกบัที�เรามองเห็นอาลยันั�นแหละ 

ให้จิตเราไม่มีอาลยัเหมือนว่างแบบเนี�ย 

เนี�ยคําพูดคําเดียวเนี�ยเห็นมั�ยบอกให้มาดเูอหิปัสสิโกเรียกร้องเป่าประกาศมาเลยโฆษณามาเลยอ้าวมาดเูนี�

ยแล้วจะได้เห็นของอศัจรรย์มาดแูล้วเห็นมั�ย?เห็นๆอะไร?ไม่อาลยันั�นแหละอนาลโยก็คือความว่างเมื�อเห็นค

วามว่างก็คือธรรมะอนตัตาเนี�ยเนี�ยทําจิตให้ว่างเหมือนอย่างนี �นั�นแหละจะเป็นของอศัจรรย์ไอ้คนอย่างอื�นม

องไมเ่ห็นคือมองไมเ่ห็นอะไร?คือมองไมเ่ห็นธรรมะคือมองไม่เห็นความว่างมองไมเ่ห็นอนตัตาแตค่นมีปัญ

ญาบอกเนี�ยธรรมะนะอนตัตาธรรมความวา่งนั�นเองเนี�ยทําจิตให้ว่างแบบนี �อ้าว! มีอะไรถามได้ 

ต้องสรุปนิดหน่อยเดี�ยวจะมองข้ามไปเดี�ยวบางทีเอ๊ะ! เหมือนพระอาจารย์พดูค้างไว้อ้อ! 

เนี�ยมตุโตทยั(หวัเราะ)ที�ครูบาอาจารย์ทั�วไปไมค่อ่ยมีใครรู้ไมค่อ่ยมีใครเข้าถึง 

เนี�ยฟังแล้วฟังอีกก็ง่ายเนี�ยวนัเนี�ย๗วนัเนี�ยเดี�ยวครบ๗วนัมีซีดีมาแจกอีกแจกฟรีด้วยให้ธรรมทานชนะการใ

ห้ทั �งปวงด้วยเขารู้แล้วเข้าใจแล้วเขาจะได้ไมม่ีทกุข์เห็นมั�ยไมต้่องมาเวียนวา่ยตายเกิดอีกเนี�ยถึงจะแน่คนจน

ก็ปฏิบตัิได้ ถามคนจนมีใจหรือเปล่า?มีแตต้่องตั �งใจ(หวัเราะ)เศรษฐีก็มีใจแตเ่ศรษฐีก็ต้องตั �งใจเหมือนกนั 
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ต้องมีศรัทธาความเชื�อมั�นว่าเนี�ยถ้าปฏิบตัิตามแล้วต้องพ้นทกุข์ได้จริงวา่เนี�ยคนจนคนมีเศรษฐียา

จกเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์องค์เณรอบุาสกอบุาสิกาใครปฏิบตัิพระองค์ไมไ่ด้เลือ

กชั �นวรรณะไม่เลือกวา่ใคร ถ้าเข้าใจแล้วปฏิบตัิตามเนี�ยจะพ้นทกุข์ได้จริงอ้าว! 

มีอะไรถาม(หวัเราะ)เนี�ยท้าทายเนี�ยพระอาจารย์เนี�ยท้าทายโยมไมก่ลวัว่าโยมจะถามอะไรเนี�ยถามทั �งทางธ

รรมทางโลก...แสดงว่าโยมรู้โยมเข้าใจกนัแล้วเนี�ยเงียบเดี�ยวก็กลบัวานนี �ก็ไมม่ีใครถาม(หวัเราะ)... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๐.๔๘ น. 




