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พระธรรมะเทศนาโครงการปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงครบ ๗รอบ ๘๔ พรรษา 

เรื�องอนิจจงัไม่เที�ยง 

วนัศกุร์ที� ๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

เห็นมั�ยแพ๊บเดียวครบ๗วนัแล้วอนิจจงัไมเ่ที�ยง เดี�ยวก็อนตัตาตา่งคนตา่งไปอีก(หวัเราะ)เนี�ยว่าง 

เราจะเห็นว่าพระพทุธเจ้าตรัสของจริง 

มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์แล้วท้ายสดุเวลาเราต้องนึกถึงเมื�อก่อนเรามาเกิดเรามาอาศยัเขาเกิดเขาเลี �ย

งเราอย่างดีเลยแล้วก็มาจากกนัไป(หวัเราะ)ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 

ความตายอยู่ที�ตวัเราไมใ่ช่อยูที่�ไหน เรามวัแตเ่พลิดเพลินยินดีหลงระเริงอยูใ่นรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมมารมณ์ก็เสียเวลาเปล่า ประมาท 

แทนที�จะทําสรณะที�พึ�งไว้เหมือนการเดนิทางไกลเนี�ยต้องมีเสบียงพร้อมเรายงัไมรู้่เลยข้างหน้าจะเป็นอะไรแ

ตพ่วกลกูศิษย์ไมต้่องกลวั 

ทางข้างหน้ามีที�พึ�งแล้วไปนิพพานโน้นแน่ะ(หวัเราะ)ถ้าเชื�อพระอาจารย์ไมพ่ลาดแน่เลย 

ถ้าใครไม่เชื�อก็ตามกรรมของเขาเองน่ะอาตมาไม่ได้รับผิดชอบน่ะ(หวัเราะ)ต้องบอกไว้อย่างนี � 

แตทํ่าทางไว้ให้แล้วทําดีไว้ให้พร้อมแล้วแตเ่ขาไมอ่ยากไปจะทํายงังยัต้องถามแบบนี � 

ต้องมีความเชื�อมั�นในตวัเองว่าต้องไปนิพพานให้ได้ปฏิบตัิตามพระพทุธโอวาทให้ได้พระองค์สร้างบารมี 

อปุบารมี ปรมตัถบารมีเพื�อขนถ่ายสตัว์ให้พ้นทกุข์เข้าสูพ่ระนิพพาน 

พระพทุธเจ้าทกุพระองค์มีจิตเจตนาอนัเดียวกนัหมดไมไ่ด้ลําเอียงเพราะรักใคร่ ลําเอียงเพราะโกรธ 

ลําเอียงเพราะหลง 

ลําเอียงเพราะกลวัแม้ชีวิตก็สละให้เป็นทานได้เพื�อรักษาศีลได้ประพฤติเนกขมัมะได้หมายถึงบวชจนตายเล

ย ประพฤตเินกขมัมะจนตาย ให้ทานจนหมดเนื �อหมดตวัเลยเหมือนในพระเวสสนัดรนั�นแหละ 

พระบดิาต้องไลข่บัออกไปขืนอยูเ่ดี�ยวหมดเมือง(หวัเราะ)เดี�ยวขนาดช้างเผือกเขามาขอยงัให้เลยอยูไ่มไ่ด้แล้

วเดี�ยวจะหาเป็นกาลกิณีชาวเมืองยกโทษอีกให้ช้างมงคลหตัถีเมืองกลิงคราฐเกิดข้าวยากหมากแพงแห้งแล้

งขอพระองค์ก็ให้พระราชทานให้ 

เห็นมั�ยเนี�ยมีอะไรให้หมดเกลี �ยงเลยทั �งภายในภายนอกแม้ชีวิตก็สละได้อตุสาห์ไมม่ีไปอยูเ่ขาวงกตแล้วนึกว่

าไม่มีใครจะไปขอแล้ว 

ชชูกมนัยงัตามไปขออีก(หวัเราะ)พระอินทร์ไปขอพระราชทานนางมทัรีอีกพระองค์ก็ให้ 

เห็นมั�ยเนี�ยต้องว่างวอร์มอพัความว่างมาเหน็ดเหนื�อยเมื�อยล้าหมดให้ทุกสิ�งทกุอยา่งแม้ชีวิตตวัเองไมอ่าลยั

อาวรณ์ ขนาดให้คูช่ีวิตไปน่ะเนี�ยไปอยู่ป่าอยู่เขา(หวัเราะ)ยงัต้องให้อีก ลูกที�รักสองคนก็ต้องให้เป็นทานอีก 

โดนเขาเฆี�ยนตีต่อหน้าอีกแค้นน่ะไมใ่ชไ่ม่แค้นแตเ่ราให้เขาไปแล้วก็ต้องปลงวางเราต้องข่มใจไว้เวลาเราจะ

ทําความดีใดๆเราก็ต้องนึกว่าเออ! เนี�ยอปุสรรคมากมายพวกมาร 
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แตที่นี �พระอาจารย์ปราบมารหมดไมม่ีใครมาเป็นอุปสรรคง่ายๆตอนเนี�ยมึงโดนน่ะ 

แตอ่นันี �ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของพระพทุธเจ้าทกุพระองคซ์ะด้วย 

ชาติสดุท้ายก่อนที�จะเป็นพระพทุธเจ้าต้องพระราชทานคูบ่ารมีคูอ่ปุบารมีคูป่รมตัถบารมีหมดเนี�ย 

ไม่ใช่ของที�จะทํากนัง่ายๆแม้กระทั�งชีวิตตวัเองก็ต้องสละ อนันี �เป็นพระพทุธประเพณีด้วย 

เหมือนกนัทุกๆพระองค์เลยก็ต้องบริจาคหมดเลย 

เพราะฉะนั �นใครอย่าอาจหาญว่ากเูก่งกแูนน่่ะเดี�ยวจะไปเจอความทกุข์แล้วทนไมไ่ด้(หวัเราะ)เอาเยี�ยงอย่าง

พระพทุธเจ้าเนี�ยต้องเป็นตวัอย่างที�ดีไมง่ั �นบารมีไมเ่ต็มยงัหว่งยงัยดึตดิสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 

ตอนนี �เราก็ต้องหดัไมห่่วงอะไรแล้วทําจิตให้ว่าง ตอนนี �เราก็นึกว่าเออ! 

อปุมาเหมือนที�พระองค์พระราชทานให้ 

พระอาจารย์ยกถวายพระพทุธเจ้าหมดแล้วพระธรรมเจ้าหมดแล้วพระอรหนัต์เจ้าหมดแล้ว 

ตอนเนี�ยเราไปสร้างกรรมทําบาปทําชั�วทําเลวไม่ได้แล้วต้องว่าอย่างนี � 

เนี�ยเราก็คิดแบบเนี�ยแล้วเราก็ทําจิตให้ว่างได้ว่าเออ! 

ไม่เอาไมยุ่ง่กบัใครแล้วเรื�องของเขาเราไมยุ่ง่เรื�องของเราจะได้จบได้สิ �น มีอะไรก็ให้หมด 

แม้สิ�งที�รักแม้กระทั�งชีวิตที�รักด้วย สละตวัเอง นั�นแหละมนัจะได้เต็มเร็วหรือว่างเร็วขึ �น 

อนันี �เรื�องใหญ่ที�พระองค์บําเพ็ญเพียรมาเนี�ยกวา่จะเต็มเนี�ย๔อสงไขยแสนกลัป์เนี�ยมาเต็มในชาตเิป็นพระเ

วสสนัดรเนี�ยวอร์มอพัความว่างมาตลอดเลย 

ตอนนี �อายคุนไม่ถึง๑๐๐ปีเราก็ต้องเอาแล้ววอร์มอพัความว่างภาวนาว่างๆๆจนตายนั�นแหละ 

ตายก็ขอให้ไปนิพพานเพราะเราทําตามพระพทุธโอวาทแล้วเพราะฉะนั �นไมต้่องหวั�นเกรงไมต้่องกลวัตายแต่

รักษาอย่างน้อยก็มีศีล๕ไว้เนี�ยเป็นสรณะที�พึ�ง 

เป็นการระลึกถึงพระพทุธเจ้าที�บําเพ็ญเพียรมาแล้วเป็นตวัอยา่งที�ดีมาแล้ว เราจะต้องดําเนินรอยตามให้ได้ 

ไม่งั �นเราก็เสียเงินเสียทองเสียเวลํ�าเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะ่โอโห้! 

ไหนๆมนัจะไมไ่ด้อะไรคือได้ว่างแตว่่าจิตมนัไมย่อมรับน่ะ(หวัเราะ) ความจริงให้ไปแล้วนะหมดว่างไปแล้ว 

ไม่ได้อะไรเลยนั�นน่ะ แล้วก็มาเป็นทกุข์กบัความว่างอีกนั�นน่ะ ถ้าคนไม่ฉลาด 

เพราะฉะนั �นเราว่างก็คือว่างด้วยความตั �งใจวา่ง สญุญตสมาธิตั �งใจมั�นว่าง 

ทีนี �พอมนัว่างจริงๆแล้วไมโ่ศกเศร้าไม่เสียใจกบัปีติอิ�มใจแล้วว่าเออ! 

เราทําได้เหมือนกบัพระพทุธเจ้าว่าเราทําได้ 

เหมือนกบัที�เราทําได้สิ�งที�เราท้าทายเหมือนกบัเราไมเ่คยทําหรือคนอื�นทําไมไ่ด้แตส่ําหรับเราทําได้เป็นความ

ภูมิใจแตค่วามภูมิใจนะ่มาห้ามความทกุข์ของเราทั �งหมด 

เหมือนก่อนเนี�ยอาตมาเป็นเด็กเนี�ยโยมพ่ออาตมาป่วย 

แล้วก็เรียกพี�น้องทกุคนมาเลยอาตมาเป็นลกูคนที�๘น่ะเป็นเด็ก 

ถามมาตั �งแตค่นที�๑ว่าใครจะเลี �ยงพ่อเลี �ยงแมไ่ด้บ้างคนที�๑ที�๒ที�๓มาถึงไมม่ีใคร 

ผมเองครับเราตวัเทา่หวักําปั �น(หวัเราะ)ไม่มีใครผมเองครับแล้วก็เอาจริงด้วยไปรับจ้างขายขนมปังปอนหวา

นเย็นพวกสลากล๊อตเตอรี�อะไรพวกเนี�ยอาตมาเอาทกุรูปแบบได้มาก็เอาสตางค์มาให้ก่อนจะให้ก็กราบเท้า



 ๓

สามครั �งด้วยเนี�ยบชูาพระคณุพอ่พระคณุแมเ่นี�ยแล้วท่านก็ให้พรสั �นๆว่าขอให้ลูกตกนํ �าไมไ่หลตกไ

ฟไมไ่หม้แคเ่นี�ย 

อาตมายงัไปลยุไฟกบัเขาได้เลย(หวัเราะ)เด็กมนัซื�อขนาดไหนเนี�ยนึกไมก่ลวัเลยนกึขึ �นมาว่าก็พอ่แม่ให้พรแ

ล้วเราต้องไม่เป็นอนัตรายเนี�ย ตกนํ �าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ตกนํ �าก็แคล้วคลาดไมเ่ป็นอนัตรายด้วย 

พอดีว่ายนํ �าไมเ่ป็นกระโดดนํ �าไปจม 

เพื�อนของพี�สาวต้องอุ้มขึ �นมาเนี�ยไมง่ั �นก็เสร็จเหมือนกนัเนี�ย(หวัเราะ)อาตมาเนี�ยพ้นวิกฤติด้วยความกตญั

�ตู้องว่าอย่างนี �ให้รู้เอาไว้ด้วยอย่างอาตมาเนี�ยผา่นวิกฤติมาได้ด้วยอย่างซื�ออย่างตรงแล้วก็เป็นเด็กที�มีคว

ามกตญั�พู่อแม่สอนอะไรก็จําไว้แล้วก็เฉยๆเวลาท่านพดูทา่นสอนอะไรก็ตาดหูฟัูงใจคิดนึกเล่าถึงเรื�องคนนั �

นไม่ดีคนนี �ไม่ดเีราก็จําไว้ว่าเราไม่เข้าใกล้พวกไหนที�นิสยัไมด่ีเดี�ยวเราจะโดนกลั�นแกล้งที�อาตมาเคยคิดว่าถ้

าเราไปใช้เขาครั �งหนึ�งเขาต้องใช้เราสิบครั �งนั�นแนะ่แล้วอาตมาก็ไมใ่ช้ใครนะ่พยายามฝึกทําให้แก่ตวัเอง 

แล้วเราก็ไม่เป็นหนี �บญุคณุใครคิดอย่างเดียววา่เราจะไม่เป็นหนี �บญุคณุใคร 

แล้วก็ไมใ่ห้มีเวรมีภยัด้วยอาตมาตั �งใจคิดว่าโตแล้วอาตมาบวชแล้วจะบวชเพื�อความพ้นทกุข์ตอนนี �เราต้อง

ทําดีแตแ่รกขณะที�เราไม่ได้สร้างกรรมยงัอยูเ่ป็นเด็กเป็นฆราวาสอะไรเนี�ยต้องทําความดีแล้วก็เพราะตอนที�

พี�ชายบวชเที�ยวไปขออโหสิกรรมคนนั �นคนนี �พระอาจารย์คิดในใจเลยเดี�ยวเราโตขึ �นเราบวชเราจะไมข่ออโห

สิใครแล้วเราก็ทําได้จริงๆถามว่าตอนบวชเราจะขออโหสิกรรมใครบ้างบอกว่าผมไมไ่ด้ลว่งเกินใครพระอาจา

รย์เนี�ยเอ็งรู้ไว้เถอะตั �งจิตเจตนาสงูตั �งแตเ่ป็นเด็กคิดบวชก่อนจะบวชก็ห้ามอีกน่ะบอกพี�น้องทกุคนแมไ่มต้่อง

ไปเยี�ยมผมเด็ดขาด ถามทําไมไม่ให้ไปเยี�ยม 

บอกเดี�ยวไปเล่าพี�คนนั �นน้องคนนี �แล้วผมจะทนไมไ่ด้เพราะผมบวชเพื�อความพ้นทกุข์(หวัเราะ)อาตมาห้าม

ตั �งแตแ่รกเลยป้องกนัไว้แตแ่รกเลยแล้วโยมเห็นมั�ยเนี�ยญาติพี�น้องอาตมามีไมใ่ชไ่มม่ีแต่อาตมาไมส่นใจใคร 

ไม่ให้ใครมายุ่งกบัอาตมาและห้ามไม่ให้มาเยี�ยมด้วย อาตมาเป็นลกูคนที�๘โยมก็คิดดพูี�น้อง๑ ๒ ๓ ๔ 

อะไรเขาก็มีครอบครัวของเขาไปทั �งนั �น แตอ่าตมาไม่ต้องไปยุง่อะไรกบัเขาน่ะ 

เนี�ยอาตมามีความจริงใจมีหลกัใจที�จะมาประพฤติปฏิบตัิแล้วก็ทําได้จริงนั�นน่ะมาตอนเนี�ยพดูได้เต็มปากเต็

มคําเราได้รู้ธรรมของพระพทุธเจ้าอะไรตอ่มิอะไรก็มาสอนพวกโยมอีก 

เนี�ยเป็นตวัอย่างตั �งแตเ่ล็กแตน้่อยไมใ่ช่จะเพิ�งมาประพฤติปฏิบตัิ 

ปฏิบตัิมาตั �งแตเ่ป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กที�มีความกตญั�ูต่อพ่อแมด้่วย ไมใ่ห้พอ่แมเ่ป็นทกุข์ 

รู้เลยโดนตีครั �งเดียวร้องห่มร้องไห้เขาตีตั �งแตส่ามโมงเช้าเนี�ยร้องไห้ไปถึงสามโมงเย็นสะอึกสะอื �นเนี�ย 

แล้วจนร้องไห้จนได้สติกลบันี�เขาบอกมนัรู้ขึ �นมาว่าตีเราไปนานแล้วเนี�ยแล้วเราผิดจริงหรือเปล่าถามตวัเองว่

าถ้าผิดจริงก็ดีแล้วนี�เขาตีก็ถูกแล้วเราไมเ่ชื�อเขาไปเล่นทําให้เขาเสียเวลํ�าเวลาเขาโมโหเนี�ยเขาตีเพราะความ

ดื �อของเราเนี�ยแล้วเราจะดื �ออีกหรือเปล่าเนี�ยตีกลบัมาเลยเนี�ย(หวัเราะ)ต้องว่าอย่างนี �สมัปชญัญะรู้เลยตั �งนั �

นมาเลิกเลย 

นี�อาตมาโดนตีครั �งเดียวตั �งแตจ่ําความได้โยมแมต่ีครั �งเดียวเกมส์(หวัเราะ)แตพ่่อโดนตีหลายครั �ง(หวัเราะ)เ

พราะใครมากลั�นแกล้งรังแกอาตมาไม่ได้ 

อาตมาสู้ (หวัเราะ)ใครมาฟ้องละโดนน่ะ(หวัเราะ)อาตมาก็ต้องยอม เพราะเราไม่กลวัใครเนี�ย 
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ถ้าใครรังแกไม่ได้เนี�ยเป็นนิสยัของอาตมา 

เพราะฉะนั �นเนี�ยที�มาพดูเรื�องนี �ก็โยมจะได้มีขนัตเิข้มแข็งอดทนทนทานเพื�อความว่างเพื�อพระนิพพานของพ

ระพทุธเจ้าว่าอาตมาเนี�ยไม่ใช่ฝึกมาตั �งแตบ่วชนี� ฝึกมาตั �งแตเ่ป็นเด็กเป็นเล็กต้องว่าอย่างนี � 

แล้วก็ทําได้เราก็เหมือนกนัเนี�ยมาเป็นลกูศิษย์พระอาจารย์ก็ต้องทําได้ทกุคน กตญั�ตูอ่พอ่แม่ด้วย 

แล้วก็ทําจิตให้ว่างด้วยไมย่ึดติดใดๆใครกลั�นแกล้งรังแกก็รู้ 

กลั�นแกล้งรังแกเราได้ครั �งเดียวไม่มีครั �งสองครั �งสามแล้วทีนี �เราหาวธีิป้องกนัแล้วไมใ่ห้ใครมายุ่งกบัเราไมไ่ป

ยุง่กบัเขาเพราะเรารู้ว่าเขานิสยัไมด่ีเป็นคนโตที�นิสยัเอาเปรียบไมเ่อา 

เนี�ยให้โยมรู้เอาไว้เนี�ยแล้วเราก็จะเป็นลกูที�มีความกตญั�ูทําให้พ่อแมเ่ป็นสขุ 

ถึงจะทกุข์จะยากจะจนลําบากขนาดไหนก็พอ่แม่ไมม่ีทกุข์เขาก็ยงัมีความสบายใจสู้ความยากลําบาก 

สิ�งไหนที�เราทําได้ไมต้่องรอให้เขาใช้ไมต้่องรอให้เขาเรียกเรารีบทําเลยเรารู้ว่าอนัไหนเราทําได้เราก็รีบทําเลย 

ไม่ต้องให้เขา ไมใ่ชเ่ขาเรียกแล้วก็ทําไม่ได้ยินเนี�ยเอ็งจําไว้มีโทษน่ะ! 

หตูงึนะ่แก่เข้าหตูงึนะ่อาตมาตอนที�บวชอยูเ่ขาฉลากตอนนั �นเขาอยู่เขาฉลาก 

โยมรู้ไหมทําไมเขาจึงหหูนวกเนี�ย เห็นมั�ยเนี�ยดื �อกบัพอ่แม่เขาได้ยินแล้วทําเป็นไมไ่ด้ยิน 

ทําให้เขาเป็นทกุข์หรือเขาเรียกเราเพื�อใช้มีการมีงานเราเสือกขี �เกียจแล้วก็ไม่ได้ยินอีก 

เนี�ยก่อนเนี�ยอาตมาเนี�ยเห็นแล้วรู้เลยแล้วก็ขณะที�ตอนนั �นอยูเ่ขาฉลากเนี�ยอาตมาเห็นแกอายตุั �ง๘๐ได้แล้ว 

แล้วก็ต้มนํ �าร้อนมาถวายทกุวนัแล้วก็ถวายพระทกุกฏุิแล้วก็วนันั �นมาเรียกอาตมาๆกําลงัพิจารณาธรรมอาต

มาก็เลยนึกได้ว่าโยมเนี�ยต้องมีวิวากแน่เลยความจริงอาตมาไมไ่ด้อยากได้อะไรจากใครทั �งหมด 

แล้วก็รู้ด้วยเนี�ยว่าโยมต้องโดนนํ �าร้อนลวก(หวัเราะ)อาตมาบอกให้ลกูศษิย์ไปหากระติกไฟฟ้ามาต้มถวายพ

ระทกุองค์ด้วย 

ลกูศิษย์ก็เชื�ออาตมาไปได้มาครบเลยแตพ่รุ่งนี �จะเอากระติกมาถวายเนี�ยแตว่นันี �โยมโดนแล้ว(หวัเราะ)โดนล

วก แล้วอาตมาก็ถามโยมรู้ไหมเนี�ยเป็นกรรมอะไร? ไม่รู้ 

เนี�ยโยมไปราดหลงัหมาไว้โยมจงึต้อง(หวัเราะ)โดนอย่าไปกลั�นแกล้งมนัน่ะ 

กลั�นแกล้งเขาได้นึกว่าเราเป็นมนษุย์เที�ยวแกล้งสตัว์เล็กสตัว์น้อย 

สตัว์ได้รับผลกรรมเป็นทกุข์อยูแ่ล้วแล้วเราไปเพิ�มทกุข์ให้เนี�ย เราจะต้องได้รับทกุข์รับโทษในปัจจบุนัเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเลิกเหมือนกนัไมใ่ชแ่คน่ั �นอาตมาเตือนตั �งหลายคนน่ะ ไปขบัรถชนหมาบ้าง 

ไปยิงหมาตายบ้างพระอาจารย์มาก็เรียกมาถามไปยิงมนัเพราะอะไร? มนัไปกดัไก่ผมครับ 

ก็มนัไก่กบัหมามนัมีเวรมีกรรมกนัก็มนัโดนกัดน่ะ แล้วโยมไปยิงมนัน่ะเนี�ย 

โยมต้องไปขออโหสิน่ะแล้วจะต้องทํายงังยั? ต้องสร้างพระ๙ 

นิ �วให้พระอาจารย์(หวัเราะ)ไอ้นั�นไม่เชื�อนึกว่าพระอาจารย์พดูเล่น พระอาจารย์ก็ออกมาธุดงค์เนี�ย 

ถามขออโหสิไปสร้างพระให้มนัหรือยงั? ยงั ท้ายสุดขณะเป็นหวัหน้าสถานีนะ่หมดเลยทีนี � 

แตง่งานแล้วก็ไมม่ีลกูด้วยท้ายสดุก็ตายเนี�ยไมเ่ชื�ออาตมา และอีกคนก็ขบัรถไปหมามนันอนอยูด่ีๆ 

ก็ไปแกล้งชนมนั กรรมวิบากกรรมทนัตาเห็นเลย พระอาจารย์ห้ามแล้วไมเ่ชื�อแล้วมาบอกพระอาจารย์ 

ปรากฏว่าตํารวจจราจรไปจอดรถให้ชนและก็จบัเข้าคกุเลย(หวัเราะ) มาเล่าให้พระอาจารย์ฟัง 



 ๕

ก็นี�แหละด้วยความทะลึ�งของเอง็น่ะ ก็บอกแล้วเขานอนเขาอยูเ่ฉยๆก็บีบแตรหรือทําอะไรก็ได้ 

ถ้าเขาเห็นเราไปแกล้งเขาไมไ่ด้เว้นไว้แตเ่ขาวิ�งมาชนแล้วตายแล้วนี�เราไมไ่ด้เจตนาไมม่ีโทษ  

เนี�ยให้จําไว้นะไม่วา่หมหูมากาไกอ่ะไรเนี�ยโดนแกล้งก็ไม่ได้นะ มีเจตนาแกล้งไมไ่ด้นะ 

เป็นกรรมเป็นวิบากกรรม จะมานึกว่ามนัเป็นอาหาร มาเถียงไมไ่ด้ทั �งนั �นแหละ(หวัเราะ) 

มนัต้องได้รับทกุข์รับโทษเพราะฉะนั �นมนษุย์สตัว์ทั �งหลายได้รับผลกรรมเป็นทกุข์อยูแ่ล้ว 

เราอย่าไปเพิ�มทกุข์ให้เขา ด้วยเจตนาชั�วซํ �าเติมเขาเนี�ย 

ทําให้เรานั�นน่ะจะได้รับทกุข์รับโทษทนัตาเห็นเทา่ที�อาตมาสงัเกตมุากมฺมนุา วตฺตตี 

โลโกฺสตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระองค์แสดงกรรมลิขิต กรรมคือการกระทํา 

ทําไว้ด้วยกายก็เป็นกายกรรม ทําไว้ด้วยวาจาก็เป็นวจีกรรม ทําไว้ด้วยใจคดินึกก็เป็นมโนกรรม 

แล้วก็อยูที่�ตวัเราเนี�ย ไมไ่ด้อยูที่�ไหนมนัจําไว้ 

วนัดีคืนดีไปเห็นไอ้ไก่เป็นๆตวัใหมไ่อ้ตวัตายแล้วสมมตุิวา่เราไปทํากรรมกบัไก่ไว้ตวัหนึ�งพอเห็นไก่ตวัใหม่มั

นก็นึกว่าเออ! 

คราวก่อนกเูคยฆ่าเพื�อนมึงไปแล้ว(หวัเราะ)เอาไปเจี�ยะซะแล้วหรือกลั�นแกล้งรังแกมนัตีแข็งขาหกับ้างอะไร

พวกเนี�ย 

นั�นน่ะเหมือนกบัที�เราไปพบเห็นนะ่ไอ้พวกนี �ที�มาให้เราเห็นน่ะเหมือนกบัให้เราเตือนสติเราเตือนสมัปชญัญะ

เราว่าเนี�ยกรรมเรานี �เรายงัไมไ่ด้ใช้เขาน่ะระวงัให้ดี! แล้วส่วนมากมนัก็ไปกลั�นแกล้งเขาทีเผลอด้วย 

ไปฆ่าเขาทีเผลอไปขโมยเขาทีเผลอประพฤติผิดกาเมทีเผลอตอนที�เขารู้ไมท่นัเนี�ยกรรมเหลา่นี �มนัจะให้ผลก็

ให้ผลทีเผลอ 

เพราะมนัไปฆ่าเขาทีเผลอขโมยเขาทีเผลอประพฤติผิดกาเมทีเผลอหลอกลวงตอนที�เขารู้ไม่ทนั 

เวลาเราเผลอเมื�อไหร่ก็โดนเมื�อนั �นน่ะถ้าไมเ่ผลอมนัก็ยงัยงัไมม่ีอะไรเนี�ยจําไว้ให้ดีต้องมาเตือนกันไว้หน่อย 

เพราะสิ�งเหลา่เนี�ยเราคาดคดิไม่ถึงเห็นมั�ยเนี�ยกรรมมนัไมม่าบอกก็พุ๊บพลบัมาเลยเหมือนกบัเราพุ๊บพลบัไป

รังแกเขาเลยเนี�ยให้จําเอาไว้เนี�ยกรรมเหลา่นี �มีจริง บางคนเกิดมาอาการ๓๒ครบถ้วนดี 

หลอ่สวยแต่ด้วยใจโหดร้ายเดี�ยวได้รับอบุตัิเหตหุน้าเละหมด(หวัเราะ)บางคนอยู่ดีๆเสือกไม่ชอบไปตดัแตง่ใ

หมก็่เละอีกเนี�ยให้จําไว้ให้ดีเราจงยินดีพอใจในผลกรรมที�เราทํามาเราสร้างมา 

ถ้าจะให้เราพิจารณาถ้าเราบญุไม่พอแทนที�จะกลายเป็นคณุกลายเป็นโทษหนงัพิมพ์ลงขา่วตายมาเยอะแล้

วต้องว่าอย่างนี �เนี�ยพวกที�ไม่พอใจยินดีในบญุวาสนาของตนในรูปร่างลกัษณะที�พอ่แม่ที�มาอาศยัเขาแสดงว่

าเราต้องมีกรรมร่วมกับพอ่แม่มาด้วยไมง่ั �นไม่ได้มาเกิดเป็นลกูเขาเกิดมาแล้วนี�บางคนก็เกิดมาล้างผลาญนี�เ

ห็นมั�ยบางคนก็ดีเลี �ยงพอ่เลี �ยงแมเ่นี�ยบางคนก็ไมม่าเอาใจใสพ่อ่แมเ่อาพอ่แม่มาเป็นคนใช้เลยเป็นขี �ข้าเลย

ต้องว่าอย่างนี �เนี�ยกรรมมีจริงพวกเหลา่เนี�ยอยา่นึกวา่ต้องไปรอชาติหน้าชาติไหนเอาชาติปัจจบุนัเนี�ย 

เราเคยดื �อกบัพอ่แมค่นเดียวมีลกูกี�คนมนัดื �อกบัเราหมดเลยเนี�ยทีเนี�ยดอกเบี �ยทบต้น(หวัเราะ)ต้องเตือนกนัไ

ว้เพราะส่วนมากใครๆก็คิดถึงน่ะเพราะอาตมาเนี�ยเจอมาแล้วเจอมาแล้วกบัตวัเองด้วยเจอกบัเห็นคนอื�นเขา

ทํากรรมด้วย 

แล้วอาตมาก็แนะนําสั�งสอนเขาก็ไม่เชื�อก็เหมือนกบัไปลบหลู่ดหูมิ�นอาตมาว่าไปเชื�ออะไรแหม! 
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ไก่ตวัเดียวต้องสร้างพระ๙นิ �วให้มนั(หวัเราะ)ตอนนี �เด้ทไปแล้วเนี�ยตายไปแล้วหมดไม่ช้าเลยหมด

บญุหมดวาสนาเลยที�เป็นหวัหน้าสถานีอ้อยอะไรพวกเนี�ยหมดเลย เมียก็ไมม่ีลกูก็ตายแล้วก็ทิ �งอีก 

เป็นไปอยา่งรวดเร็วเลยเห็นมั�ยเนี�ยเรายงันึกวา่ขออโหสิมนัเพียงตวัเดียววา่เออ! 

ข้าผิดไปแล้วพระท่านมาเตือนข้าให้ข้ามาขออโหสิเอ็งเว้ยเฮ้ย 

ด้วยบญุของพระพทุธเจ้าที�ข้าอทุิศให้เอ็งเนี�ยขออโหสิ ขอให้เอ็งไปเกิดในภพชาตใิหม่ที�ดีกว่านี �เนี�ย 

เมื�อก่อนนี �อาตมาเอาจริงเอาจงัมากเลยมาเทศน์สอนแตถ้่าใครไมเ่ชื�อมนัก็ได้รับผลเห็นทนัตาที�อาตมาสงัเก

ตดุไูม่ค่อยพลาดน่ะ บอกแล้วไม่คอ่ยเชื�อกนัมกัจะมีเหต ุ

นึกวา่กเูก่งกแูน่ไอ้พวกนี �ไมม่ีความสําคญัหรอกถึงคราวทกุข์ยากมาเจอตวัเองน่ะจะครํ�าครวญร้องห่มร้องไห้

ให้คนนั �นช่วยคนนี �ชว่ย 

คนไหนช่วยก็พอดีพอร้ายเจ้ากรรมนายเวรบอกไอ้นี�พรรคพวกเอาซะอีก(หวัเราะ)เนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยจําไว้ให้ดีน่

ะพระอาจารย์เนี�ย 

มทุิตาโมทนาบาปเราช่วยด้วยจิตเมตตาแตไ่อ้เจ้ากรรมนายเวรมนัไม่ได้คิดนะ่มนันึกวา่พรรคพวกไอ้นี�ต้องจั

ดการซะอีก 

บางคนแทนที�จะอยูด่ีมีสขุยงัไปชว่ยเพื�อนที�มนัสร้างกรรมทําชั�วได้รับโทษมีทกุข์พอไปช่วยมนัแล้วเนี�ยกรรม

มาถึงตวั เพราะอะไรเพราะเจ้ากรรมนายเวรพยาบาท 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวรน่ะที�อาตมาเทศน์ตั �งแตต้่น 

การจองเวรเวรของผู้นั �นยอ่มไม่ระงบัเวรเหล่านั �นจะระงบัไปด้วยการไมจ่องเวรเท่านั �น 

เพราะฉะนั �นไอ้เจ้ากรรมนายเวรมนัดลบนัดารให้คนนั �นมาทําลายของเรามาลกัของเรา 

ขโมยของเราเราก็ทําใจว่าเออ! 

เนี�ยได้ใช้กรรมไปแล้วถ้ายงัไปพยาบาทอาฆาตแค้นดา่ว่าแช่งชกัหกักระดกูมนัมีญาติพี�น้องพอ่แม่เป็นร้อยเ

ป็นพนัเลยแหละทีเนี�ย 

แตเ่วลาที�เราเสียของอย่างเดียวแคเ่นี�ยเสือกทนไม่ได้แช่งชกัหกักระดกูทีเนี�ยพี�น้องทั �งตระกลูมนัเลยมีร้อยค

นพนัคนเป็นข้าศกึศตัรูกบัเราหมดเนี�ยเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมจําไว้ให้ดีอย่าทะเลอทะลา่ประมาท(หวัเราะ

)คนเดียวก็แทบกระอกัเลือดแล้ว(หวัเราะ)นี�มาเป็นร้อยเป็นพนัเป็นโกฏิเนี�ยที�อาตมาเรียกลงมาเนี�ย 

บางทีเจ้ากรรมนายเวรของแตล่ะคนทกุภพทกุชาตทิกุกัปป์ทกุกลัป์ทกุพทุธนัดรเนี�ยมนัยงัตามพยาบาท 

ถามว่าเอ็งตามมากี�ภพกี�ชาติ? ๕๐๐ชาติก็มี๑๐๐๐ชาติก็มี แล้วถามว่าแล้วเขาไปรังแกเอ็งกี�ชาติกี�ครั �ง? 

ครั �งเดียวชาติเดียวเนี�ยงั �นเอ็งเอาเกินไปแล้วลงไปให้หมด(หวัเราะ) อยา่งมาเจอพระอาจารย์ 

ถ้ามีโจทย์มาถามพระอาจารย์มึง! ระวงัให้ดเีถอะ 

เนี�ยมึงเอาเขามากเกินไปเนี�ยทีเนี�ยไมม่ีใครชว่ยมึงแล้วพระอาจารย์เอาทั �งฝงูเลยต้องเอาทั �งโขยงเลยปู่ ย่าตา

ยายปู่ ทวดยา่ทวดตาทวดยายทวดบรรพบรุุษบรรพสตรีโคตรเหง่าเหลา่กอเนี�ยเอามาลากมาเกลี �ยงหมดถือว่

าเป็นตระกลูโหดร้าย(หวัเราะ)เนี�ยจะได้รู้เอาไว้ถ้าไปกลั�นแกล้งรังแกคนที�เขามีบญุมีวาสนามีกศุลบารมีเนี�ย

ต้องเป็นอย่างเนี�ยมงึคนเดียวมงึทําร้องห่มร้องไห้ทีนี �กเูลน่งานมงึหมดเลยทั �งตระกลูเลยทั �งพวกทั �งพรรคมึงเ

ลยพรรคมงึมีเป็นร้อยคนพนัคนแสนคนทั�วทั �งประเทศไทยเลยใครเป็นพรรคเป็นพวกตามล้างตามลา่หมดแ
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ล้วทํายงังยั 

ถ้าไปเจอคนที�มีฤทธิ�มีเดชถึงขนาดนั �นน่ะไปเลน่งานเขาคนเดียวตามเก็บพรรคหมดต้องวา่อย่างนี �จําเอาไว้เ

ถอะที�อาตมาพดูเนี�ยเป็นของจริงถึงคราวกรรมวิบากกรรมให้ผลมีเท่าไหร่ก็โดนหมด 

เหมือนปลาติดหลงัแหเนี�ยเขาหว่านแหลงไปคมุ 

แตไ่อ้นี�เสือกโง่วิ�งไปชนพลอยตายไปด้วยเนี�ยปลาติดหลงัแห 

ไอ้พวกแดกสินบนหรือไปเอาเงินเอาทองเขาเนี�ย 

ต้องพดูกบัมนัหยาบๆเพราะคนชั�วให้มนัฟังได้ยินซะมนัจะได้กระทบใจถ้าคนไหนมีความดีเป็นแกนสารสาร

ะมนัก็จะได้เลิก 

ว่าเนี�ยพระอาจารย์เนี�ยเตือนหนกับอกว่าขนาดพดูหยาบๆพดูดีมามากแล้วมนัยงัไม่เชื�อกนั(หวัเราะ)ต้องเอา

แบบนี �และเดี�ยวมนัก็ไปเจอตามที�พระอาจารย์บอกไว้เนี�ย 

เพราะเป็นของทดสอบได้เป็นของจริงตามพระพทุธโอวาทไม่ได้ผิดเพี �ยนอนัไหนเลิกได้ก็ควรเลิก 

ไม่ควรที�จะไปทํา 

ทําแล้วทําอีกเหมือนกับเลิกไม่ได้เป็นนิสยัสนัดานเลยเนี�ยต้องโดนละลายหมดคนชั�วแล้วชั�วอีกเห็นมั�ยเนี�ยพ

อมนัติดตารางพอเขาปล่อยออกมาอีกไปทํากรรมอีกเนี�ยหนงัสือพิมพ์ลงบอ่ยๆเนี�ยมนั 

ชั�วโดยสนัดานไอ้พวกเนี�ยเก็บไว้ไมไ่ด้หรอกเดี�ยวจะไปทําก่อกวนคนดีเดือดร้อน 

เพราะฉะนั �นเขามานี�ต้องโดนทรมาณเพิ�มโทษให้แนน่อนเพราะฉะนั �นต้องเตือนเอาไว้บอกเอาไว้ทกุสิ�งทกุอ

ย่างเนี�ยเป็นของใกล้ตวัที�ทุกคนมีโอกาสที�จะเจอของจริงแบบเนี�ยไมใ่ช่ยากเลยเนี�ย 

เดี�ยวเนี�ยกรรมเวรวิบากกรรมเวรให้ผลรวดเร็วต้องว่าอยา่งนี � 

แตห่ลบลี �หนีหน้าไปตา่งชาติตา่งภาษาตา่งประเทศอะไร 

ก็คนตา่งประเทศเขาไมรู้่ว่ามึงดหีรือไมด่ีแตม่งึเสือกไปโดนเองแล้วจะไปทํายงังยั? 

แตม่นัสร้างกรรมทําชั�วไว้ในประเทศไทยตอนที�เจ้ากรรมนายเวรไมม่ีเรือบนิตามไปถล่มถึงนั �น(หวัเราะ)เนี�ยต้

องยกตวัอย่างไว้ไปไมไ่ด้ทกุคนยากไปโดนรังแกไว้ไปอุ้มเขาไว้ไปฆ่าเขาบ้างอะไรพวกเนี�ยตามไปไม่ได้แตก่ร

รมมนัไมเ่ลือกอยู่ที�ไหน 

พระพทุธเจ้าบอกว่าถึงมีฤทธิ�เหาะเหินเดินอากาศไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานตห์รือมีฤทธิ�ดําดินอยูใ่นใต้บาดา

ลถึงคราวกรรมให้ผลก็ไมร่อดเนี�ยพระองค์แสดงไว้ 

แล้วก็อํานาจหมอยาพระปริตรอํานาจเมตตาคุ้มไมไ่ด้ใครจะมีเมตตาใครจะมีหมอดียาดีรักษาไมไ่ด้รักษาไม่

หายเพราะเป็นโรคกรรม หมอตรวจไมพ่บสาเหต ุอะไรก็ดีหมดแตม่นัเป็นได้ยงังยัเนี�ย 

เป็นกรรมที�อยู่ในจิตมนันั�นแน่ะมนัมีรังสีกรรมอํามหิตอยู่(หวัเราะ)บางคนที�ทํากรรมชั�วมากไอ้พวกมือปืนอะ

ไรเนี�ย รังสีอํามหิตมนัมี บางคนเดินผา่นรู้เลยว่าไอ้นี�ฆ่าคนมามากเลย 

ขนาดมนัเดินผ่านก็สมัผสัได้เลยเนี�ยเขาเรียกรังสีอํามหิต สร้างกรรมทําเวรไว้มาก 

เพราะฉะนั �นน่ะคนดีทา่นรู้ได้ง่ายเลยรู้คนชั�วคนเลวได้ง่ายเลยแตไ่อ้คนชั�วจะรู้คนไหนดีน่ะรู้ยากมนัฆ่าผิดคน

ทําร้ายผิดคนอะไรแล้วกรรมเวรวิบากกรรมเวรถึงคราวกรรมให้ผลมนัก็ต้องเหมือนนอนอยูบ้่านดีๆรถเข้าไป

ถล่ม(หวัเราะ)เรือบินตกใส่บ้านตา่งประเทศเนี�ยเห็นมั�ย.เขาไปทําอะไรให้ถามว่าเขาไปทําอะไรให้ 
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เขาก็อยูข่องเขาดีๆแตก่รรมเวรวิบากกรรมเวรนะ่มนัดลบนัดาลให้เป็นไปตามนั �น 

เหมือนนกมนัอยู่กบัรังกบัลกูกบัหลานมนัอยู่ดีๆมนัจุ๊กๆจิ�กๆไปยิงมนั(หวัเราะ)ไอ้ลกูนกก็พลอยตายไปด้วยอ

ดอาหารตายอีกเพราะฉะนั �นมนัก็เลยต้องโดนทั �งครอบครัวกรรมเวรวิบากกรรมเวรต้องวา่ทั �งตระกลูทั �งคอก

ต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)ตายทั �งคอกหรือโดนไฟคลอกตายหนีไมอ่อก เนี�ยกรรมเวรวิบากกรรมเวรทั �งนั �น 

ที�อาตมาพดูเนี�ยเตือนเอาไว้เพราะเป็นของจริงตามพระพทุธโอวาทเนี�ยกมฺมนุา วตฺตตี โลโกฺ 

สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

ไอ้พวกสร้างกรรมทําผิดทําชั�วแล้วจะไปทําบญุทําทานอะไรมากมายจะอาศยับญุพระพทุธเจ้าสร้างพระองค์

ใหญ่โตสร้างพระธรรมคมัภีร์สร้างพระไตรปิฎกบวชพระเป็นร้อยรูปพนัรูปอะไรถ้าสร้างกรรมไว้ก็ชว่ยไม่ได้ไม่

ได้ พระพทุธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอํานาจหมอยาพระปริตรอํานาจเมตตาไม่มี 

รักษาไมไ่ด้คุ้มครองไมไ่ด้จําไว้ให้ด ี

เนี�ยเอาเลือดไปราดทีหลงัไปล้างยงังยัก็ไมห่มดเพราะมนัเป็นอาถรรพ์ไปแล้วทําพิธีสาปแช่งอย่างนั �นอย่างนี � 

ทีนี �โดนเดือดร้อนพรรคพวกพลอยได้รับทกุข์รับโทษไปด้วยเห็นดีเห็นงามเพราะไปเอาสตุ้งสตางค์เห็นแก่อา

มิสสินจ้าง กรรมชั�วมนัก็ตามผกูมดัจิตไปตายก็ต้องตกนรกหมกไหม้อีก 

ถ้ามีภพมีชาติไอ้พวกนี �ก็ไมเ่จริญรุ่งเรือง 

เพราะเขาอยู่กันดีๆมึงเสือกวุ่นวายสร้างความจราจลวุน่วายกบัเขาแทนที�เขาจะเดนิทางไปไหนมาไหนได้ 

ก็ไปปิดถนนกั �นหนทางเห็นมั�ยที�เขาแจกกนัก็ไมไ่ด้ทิ �งให้เน่าให้เสียจนกระทั�งความชั�วฉาวโฉ่หนงัสือพิมพ์ไป

ถ่ายเอามาลง(หวัเราะ)ไมง่ั �นก็ไมรู้่หรอกอาตมาก็ได้อ่านข่าวบ้าง 

เนี�ยของจริงโยมก็เนี�ยเป็นกรรมในปัจจบุนัเลยเห็นมั�ยเหมือนกบันํ �าท่วมที�ไหนก็แสดงว่าต้องไปล้างอาถรรพ์

ที�นั�นไปแก้อาถรรพ์ ไอ้ความชั�วความเลวต้องโดน 

แล้วก็ไมใ่ช่นํ �าธรรมดานํ �าเน่าด้วย(หวัเราะ)ใครไปเหยียบไปอาบไปลงไปก็ต้องคนัต้องเกิดโรคภยัไข้เจ็บเห็น

มั�ยเหมือนกับเอาเลือดไปเทที�นั�นที�นี� 

เพราะวา่ท่านเหล่านั �นใครเขาไปทําร้ายให้ไปรังแกให้?..ไมม่ี..พรหมเทพเทวดาก็เดือดร้อนด้วยเห็นว่าเป็นส

ถานที�ศกัดิ�สิทธิ�แล้วก็เอาเลือดไปราดก็อยูไ่มไ่ด้ไมคุ่้มครองรักษาตอนเนี�ยพรหมเทพเทวดาสมัมาทิฏฐิไม่อยูเ่

หลือแตพ่วกมิจฉาทิฏฐิไอ้พวกขี �โมโหด้วยกนัแล้วทีเนี�ยมึง 

ก่อนเนี�ยมงึอยากดีมีสขุมงึเซ่นมงึไหว้มงึให้สินบนตอนเนี�ยมึงมั�งมีศรีสขุไมไ่หว้ไมไ่ปกราบไม่ให้สินบนเนี�ยทีเ

นี�ยมงึระวงัไว้เถอะ(หวัเราะ)ไอ้พวกผีตายอดตายยากไอ้พวกเทวดามิจฉาทิฏฐิจะมาตามล้างตามเก็บอีกเพร

าะอะไรเพราะมนัไมม่ีสจัจะ มนัไปเที�ยวหลอกใช้ให้พวกเนี�ยไปทําลายเขา ทีนี �ตวัมนัก็ต้องโดนทําลาย 

คนดีๆเขาก็ไมอ่ยากยุ่งด้วยเขาก็พยายามหลบหลบลี �หนีหน้า 

คนชั�วก็คนชั�วด้วยกนัก็ทีนี �ไหนมงึว่าจะอย่างนั �นอย่างนี �ไปลําเลิกบญุลําเลิกคณุพอพดูมากมนัก็อุ้มไปเก็บอี

ก(หวัเราะ)เนี�ยตายกนัเยอะแยะก็แบบเนี�ยคนชั�วเพราะฉะนั �นเราอยา่เอาเยี�ยงอย่างทําให้ประเทศชาต ิ

พระพทุธศาสนา พระมหากษัตริย์เดือดร้อนเนี�ยถือว่าอกตญั�เูพราะฉะนั �นเราต้องเลิกให้หมด 

ใครเป็นลกูศิษย์พระอาจารย์ถ้ามึงไม่เลิกน่ะไปเห็นแก่เขาด้วยมึงมงึลงนรกแน ่

พระอาจารย์ไมอ่นญุาติให้ไปนิพพาน(หวัเราะ) 
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เดี�ยวมึงฟังแล้วก็ลืมหมดดีๆนะ่เพราะมึงนิสยัชั�วเดี�ยวก็เอานิสยัชั�วมาครอบงําเขาเรียกกรรมร่วมวิ

บากกรรมร่วมเศษกรรมร่วมเพราะวา่มนัทํามาจนชินแล้ว มนัเลิกไม่ได้ 

ถึงจะเทศน์ดีสอนดยีงังยัมนัก็รับรู้ตอนขณะฟังพอพ้นจากนั �นแล้วอารมณ์ร่วมอารมณ์อื�นๆมนัก็มาทบัจิต 

เดี�ยวนึกว่าไปไหนมนัก็อยู่ในจิตนั�นแหละ 

แตว่่ามนัรอการเอฟเฟคระเบิดออกมา(หวัเราะ)เนี�ยต้องเตือนเอาไว้ก่อนอย่าได้ทนงตนหาญกล้าไปสร้างคว

ามทกุข์ยากลําบากให้คนอื�นจริงๆแล้วเขาเป็นคนทกุข์ยากลําบากเราช่วยเขาไมไ่ด้ก็วางเฉยซะให้อโหสิให้อ

ภยัเถอะของเล็กของน้อยเสียไปโดยที�เขาทําไมเ่จตนาถ้าเรารู้ว่าเขาไมเ่จตนาก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเองที�ไ

มเ่คยเจตนาแตไ่ปทําของเขาเสียหายเหมือนกนัเขาก็เป็นทกุข์เหมือนกนั 

เหมือนอยู่ดีๆปลกูอะไรไว้แมลงมาลงเตม็ทั �งสวนเลยมากินแล้วมึงจะทํายงังยัไมม่ีคนถ้ามีคนมึงมาทําแบบนี �

มงึตายแน่โดนเก็บแน่ทีนี �เห็นว่าเป็นแมลงวา่เอ้อ! 

กรรมเนี�ยเป็นกรรมทั �งนั �นเนี�ยเหมือนกบัคนเขาอยูด่ีๆใช้คนไมไ่ด้ผิดกฏหมายบ้านเมืองไปวางยาบ้างแกล้งใ

ส่สารไม่ให้เขาเจริญเติบโตอะไรเนี�ยกรรมทั �งนั �นแหละเอ็งจะใช้วิธีไหนก็ไม่พ้นต้องว่าอย่างนี �หลบหลีกเลี�ยงไ

มไ่ด้ 

กรรมเวรวิบากกรรมเวรมีจริงต้องฉลาดอย่างซื�ออย่างตรงคือเอาเปรียบเขาได้ก็ไมค่วรเอาเปรียบไมค่วรทํา 

เพราะกรรมเหลา่นี �ให้ผลเป็นทกุข์ไมใ่ช่ทกุข์เฉยๆน่ะทกุข์อยา่งทรมาน ด้วยทําไมจงึวา่ทุกข์อย่างทรมาน? 

เพราะกินไม่ได้นอนไมห่ลบั 

จะกินก็กลวัเขาวางยาพิษอีกจะนอนก็กลวัเขาบกุมายิงทิ �งแล้วจะทํายงังยัต้องมีการ์ดมีอะไรต้องมาป้องกันรั

กษาเห็นมั�ยจะไปไหนก็ต้องแห่กนัไปยกขบวนล้อมหน้าล้อมหลงัเนี�ยคนชั�วคนเลว(หวัเราะ)ถ้าคนดีไม่ต้องไป

ไหนตาสีตาสากงู่วงที�ไหนซุกหวันอนได้ที�นั �นไมเ่ดือดร้อน 

เรารู้อย่างนี �แล้วจะได้สบายอกสบายใจอยูที่�ไหนก็เป็นสขุ 

กินที�ไหนก็เป็นสขุเหมือนพระองค์ว่าภิกษุฉนับิณฑบาตรต้องเคารพในบณิฑบาตรไมเ่หลียวซ้ายแลขวาอะไร

หน้าหลงัอะไรเพราะเราได้อาหารมาด้วยความบริสทุธิ�ไมไ่ด้อะไรแยง่เขามากินขโมยเขามากินฆา่เขามากิน

ประพฤติผิดเขามากินฉะนั �นจิตของเราก็จะสงบตลอดต้องว่าอย่างนี �ความจริงพระองค์สอนไว้เนี�ย 

พระล๊อกแล็กๆอะไรเนี�ยหนัหน้าหนัซ้ายหนัขวาเนี�ยแสดงว่าไมม่ีธรรมไมม่ีวินยัอาจจะไปสร้างกรรมทําชั�วทํา

ผิดศีลไมด่ีด้วยเพราะพระที�ดีเขารู้ว่าไอ้นี�จิตมนัไม่สงบต้องทําผิดมาแน่เลยเพราะฉะนั �นพระที�ดีท่านรู้ได้ไม่ใ

ช่รู้ไม่ได้ 

เพราะฉะนั �นอย่างเนี�ยจะมาตบหมายถึงว่าจะมาหลอกลวงต้มตุน๋ทําดียงังยัๆไอ้ความเคยชินมนัอดเผลอไม่

ได้เดี�ยวก็ต้องโผล่ออกมาทําให้รู้ได้ถ้าภิกษุผู้ประพฤติตามธรรมวินยัแล้วนั�นแหละเป็นผู้ ไม่ประมาท 

แตรู้่ใครประมาทแล้วรู้ว่าใครชว่ยได้ไม่ได้ก็วางเฉยช่วยได้ก็แนะนําสั�งสอนถ้าเขาเชื�อก็ดีไปถ้าไม่เชื�อก็เป็นกร

รมของเขาเอง เนี�ยเป็นแบบนี �เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปทนทกุข์ยากลําบากคนไหนสอนได้ ไม่ได้ 

ขนาดลูกเลี �ยงมากบัมือยงัสอนไมไ่ด้เลย นบัภาษาอะไรกบัคนอื�น เพราะฉะนั �นเอ็งคิดอยา่งนี � 

พี�น้องบางคนก็นิสยัดีบางคนนิสยัไม่ดีเนี�ยมนัก็บง่บอกเหมือนกนัพอ่แมอ่าจจะเคยสร้างกรรมทําผิดไว้ก็มีสร้

างกรรมดีไว้ก็มีจึงมีลกูดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั �นเมื�อสอนไมไ่ด้ก็ต้องทําใจแล้วใช้เวรใช้กรรมในอดีตไป(หวัเ
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ราะ)ไม่ต้องทกุข์เกินไป แล้วเราก็ไมเ่ดือดร้อน 

ที�เสียไปแล้วก็ชั�งมนัเถอะเป็นกรรมของเราเองที�เราอาจจะไปเบียดเบียนเหมือนกบัลกูมาหลอกลวงโกหกโกไ

หว้เอาสตุ้งสตางคไ์ปเล่นการพนนัเลน่แชร์เลน่หวยไปกินเหลา่เมายานั�นแหละเป็นกรรมเก่าของเราที�เคยไป

หลอกพ่อหลอกแม่เอาไว้ 

ไปต้มตุน๋เขาไว้ถึงคราวเรามีลกูก็ต้องโดนบ้างเพราะฉะนั �นทกุอย่างก็เป็นกรรมของเราแล้วจะไปให้ใครช่วย 

พระอาจารย์ชว่ยหน่อย 

พระอาจารย์ไมรู้่เรื�องกบัอะไรของเอ็งอยูด่ีมนัก็เอาทุกข์มาให้ท่านอีก(หวัเราะ)ยิ�งหนกัเลยแทนที�มาเจอพระอ

าจารย์พระอาจารย์สอนให้เลิกมกึเสือกไม่เลิกยงัมาให้ชว่ยอีกพระอาจารย์จงึถามว่าอาตมาสอนโยมได้หรือ

เปล่า(หวัเราะ)ถ้าอาตมาสอนโยมได้ก็แสดงว่าโยมเชื�ออาตมาถ้าอาตมาสอนแล้วโยมทําตามไมไ่ด้แสดงว่าโ

ยมไม่เชื�ออาตมานะ่แล้วอาตมาจะมีผลอะไรทีนี �มนัก็มีทกุข์เป็นกรรมของโยมเองนั�นแหละไมใ่ชก่รรมของอา

ตมาน่ะก็มีกรรมเหมือนกนั  

มีกรรมเนี�ยเสือกมีลกูศิษย์ใครเขาอ้างเป็นลกูศษิย์สอนไม่ได้ที�โบราณเขาบอกไอ้ลกูพ่อแมไ่ม่สั�งสอน(หวัเราะ

)ครูบาอาจารย์ไมส่ั�งสอนเนี�ยเวลาเขาเฉ่งปี� เขาเลน่ถึงโคตรเหง่าเลา่กอเลยเขาดา่ 

เนี�ยอาตมาต้องมาเลา่เตือนสติพวกโยมไว้ไมฟั่งเนี�ยหมายถึงวา่ปีหนึ�งมีสกัครั �งเนี�ยที�อาตมาถวายเป็นพระร

าชกศุลในหลวงเนี�ยอบรมพวกโยม๗วนัเนี�ยเลี �ยงฟรีด้วยคนไหนมีสตุ้งสตางค์มีข้าวมีของก็ถวายมาร่วมบญุ

ร่วมโมทนา เพราะฉะนั �นบญุวาสนาบารมีของในหลวงมีมากมายโ 

ครงการพระราชดําริเป็นพนัๆโครงการเพราะฉะนั �นโยมทําความดีถวายอทุิศให้ท่านก็ขอให้มีสว่นบญุกับท่า

น 

เงินคือมีพระบรมฉายาลกัษณ์ในแบงค์พนัแบงค์ร้อยมาอยูใ่นกระเป๋าเต็มๆ(หวัเราะ)โมทนาแล้วเดี�ยวท่านก็เ

ออ! ขอให้เป็นสขุๆเถอะเดี�ยวก็อวยชยัให้พรประชาราษฎร์เป็นสขุเอ้า! 

เนี�ยมีอะไรจะถามให้ถามหน่อยเปิดโอกาสให้ถามเดี�ยวคยุไปคยุมาวนัเนี�ยครบแล้ว๗วนั(หวัเราะ)เดี�ยวก็จะ

ปิ� คบ้านกนัแล้วไปบ้านใครบ้านมนัเดี�ยวศาลาก็ว่างอย่างเก่าเดมิทีก็ว่างแล้วทีนี �ก็พอโยมมาก็ไมว่่างทีนี �พอโ

ยมไปแล้วก็ว่างอย่างเก่าไอ้พวกคนโง่คนเก่าที�ว่าจิตเดมิประภสัสรมาจิตนิพพานหรือจิตพระอรหนัตม์นัโง่ถ้า

จิตเป็นพระอรหนัต์ไมไ่ด้มาเกิดหรอกโดนเขาหลอกอีก(หวัเราะ)แล้วยงันึกว่าอวดเก่งๆกว่าครูบาอาจารย์อง

ค์นั �นองค์นี �อีกพระองค์เพียงแตว่่าจิตเดมิเป็นประภสัสรก็คือมนัเป็นจิตสะอาดแตเ่ศร้าหมองไปเพราะอปุกิเล

สจรมาเนี�ยคือมนัเป็นจิตสะอาดแตเ่ศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสจรมาหรือรูปจรมาเสียงจรมากลิ�นจรมาคําว่

าอปุกิเลสเหมือนกบัอปุนิสยัจรมาเนี�ยที�เราชอบบ้างไมช่อบบ้างไปเอามาใส่ไว้ในใจเราเนี�ยแล้วก็ทําให้ใจเรา

เศร้าหมอง 

บางคนบอกก่อนนี �เป็นเด็กปฏิบตัิดีปฏิบตัิอะไรเดี�ยวนี �มนันั�งอย่างเก่าไมไ่ด้ก็ก่อนนี �มนัเป็นเด็กมนัไมม่ีอารม

ณ์มากตอนนี �มนัมาเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่มนัก็เปลี�ยนไปแล้วคนละเรื�องกนัเลยเพราะฉะนั �นอยา่ไปเชื�อมนัเลยอา

รมณ์น่ะต้องเชื�อใจรักษาใจให้ว่างไมใ่ห้เชื�ออารมณ์ๆเป็นของรักษาไม่ได้ 

อนิจจงัตลอดเวลาแตจ่ิตของเราต้องตั �งใจกบัความว่าง ให้จิตว่างไว้เสมอๆอ้าว! 

มีอะไรจะถามก็ถามซะเดี�ยวกลบับ้านแล้วไม่มีโอกาสได้ถามมาไกลนะ่(หวัเราะ)บางคนก็อตุส่าห์ลางานมา
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อยู่กรุงเทพฯก็อตุส่าห์มาเนี�ยฟังเอาไว้ ปีหนึ�งมีครั �งเดียวที�อาตมาเทศน์อบรม 

แตค่วามจริงใครไปใครมาไม่เลือกวนัอยู่แล้วอาตมาเทศน์สอนทกุวนั ถ้าใครมาหาอาตมาไมป่ล่อยให้ว่าง 

ทําไมอาตมาจึงขยนัเทศน์ขยนัอบรม? 

เพราะวา่ครั �งพทุธกาลเนี�ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลกูชายไปฟังเทศน์ครั �งละ๑๐๐๐กหาปณะไอ้เจ้านั �นฉลา

ดเอาเปรียบ นึกวา่หวานหมแูล้วให้สมาทานศีลแล้วก็ไปนอนเลย(หวัเราะ)ทีนี �บอ่ยเข้าๆวา่เอ๊ะ! 

ไอ้นี�ได้เป็นยงังยัที�พระพทุธเจ้าสอนจําอะไรได้บ้างก็บอกว่าจําไมไ่ด้บอกทีนี �ต้องจําให้ได้น่ะถ้าได้จะเพิ�มให้อี

กพนัหนึ�งตั �งใจทีนี �ตั �งใจเลยว่าพระองค์สอนอะไรก็จําไมไ่ด้ 

ที�หลงัศรัทธาแก่กล้าๆขึ �นมนัละทิ �งนิสยัขี �เกียจขี �คร้านไมง่ั �นมนัรับศีลแล้วก็ไปนอนซะไมไ่ด้อะไรนั�นน่ะไอ้นี�เข

าจ้างมานะเอ็งไมไ่ด้จ้างสกัสลึงมาฟังเทศน์แล้วพระอาจารย์ขี �เกียจได้ยงังยั(หวัเราะ)อาตมานึกถึงตอนเนี�ยถึ

งวา่เนี�ยครั �งสมยัพทุธกาลอนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลกูไปฟังเทศน์ 

ของเอ็งนี�มาด้วยศรัทธาจริงใจนะ่แล้วทําไมพระอาจารย์จึงจะขี �เกียจไมส่ั�งสอนไมอ่บรม 

ไม่ต้องอยากได้อะไรของพวกเอ็งสกับาทสกัสลงึมาฟังเทศน์แล้วให้ตั �งต้นเป็นคนดีนิสยัไม่ดีก็ให้เปลี�ยนให้เย็

นลงซะบ้าง ร้อนมนัก็ต้องรู้จกัร้อนพอประมาณวะเฮ้ย! 

เดี�ยวไปเผาคนอื�นไมพ่อเผาตวัเองอีก(หวัเราะ)นั�นน่ะโกรธตวัเองแล้วยงัต้องมาโกรธคนอื�นแล้วมนัเสียใจเสีย

ดายทีหลงัไปจ้างเข้าเงินทองมีอะไรให้เขามาทํางานเขาก็ไมเ่อาให้เขามาใช้ยากแล้วหลายอย่างมีโทษมากม

ายลายเรื�องพระพทุธเจ้าสอนให้เราปฏิบตัิดีๆแล้วเราก็จะได้รับผลดีเองคือเป็นสขุสงบสขุครอบครัวเราก็เป็น

สขุสงบสขุถึงจะจนทกุข์ยากอย่างไรก็ยงัสงบสขุเพราะแบง่กนัแบง่เฉลี�ยกนัอดบ้างกินบ้างนั�นแน่ะดีกว่าไมม่ี

กินเลยต้องว่าอยา่งนี �(หวัเราะ)ดีกว่าไม่รู้เลยเนี�ยรู้เอาไว้เนี�ยเป็นภมูิคุ้มกนับ้างชนิดไหนที�จะเป็นภยัอนัตราย

หรือจะเป็นบอ่นทําลายจะมาทําลายฐานะความเป็นอยู่ของเราเห็นมั�ย 

พอคนที�เป็นหลกัทํามาหาให้ครอบครัวเกิดไปติดคกุตดิตารางหรือโดนเขาฆ่าตายยิงตายทีเนี�ยลําบากแล้ว

ทําอะไรกนัไมเ่ป็นนะ่ทกุข์ยากเดือดร้อนกนัทั �งครอบครัว 

ก่อนเนี�ยอาตมาอยูเ่ขาฉลากมีโยมเขามาถามอาตมาว่าผมทํากรรมคนเดียวแตทํ่าไมเดือดร้อนถึงครอบครัว

ผมทั �งหมดเลย 

อาตมาก็บอกว่าโยมเนี�ยไปทําคนที�เป็นหลกัของครอบครัวเพราะฉะนั �นพอเขาตายแล้วมนัก็ไมม่ีใครทํามาห

าเลี �ยงเขาทําให้เขาทกุข์ยากลําบากเพราะฉะนั �นโยมไปทํากรรมคนเดียวฉะนั �นก็ต้องเดือดร้อนถึงครอบครัวโ

ยมเหมือนกนัอย่างนั �นหรือถ้าโยมไปยิงนกแมน่กพอ่นกมาไอ้ลกูในรังนั �นมนัไม่มีพอ่แม่ให้กินแล้วอดตายแล้

วจะทํายงังยั นั�นแหละโยมจะได้รู้ไว้ทีหลงัเลิกซะให้หมด 

ตั �งแตน่ั �นมาไมเ่ห็นเลย(หวัเราะ)ไมม่าถามอีก(หวัเราะ)ต้องมาชี �ไว้ให้เห็นๆเนี�ยเหมือนเนี�ยเหมือนลกูนกเนี�ยเ

หมือนพอ่แม่อตุส่าห์หาเลี �ยงเหมือนในหลวงท่านเนี�ยคิดโครงการมาเลี �ยงเหมือนพ่อหลวงเขาเรียกพระองค์ว่

าพอ่หลวงเนี�ยพอ่หลวงทั �งประเทศก็เพื�อสอนให้ครอบครัวหรือลกูหลานเหลนให้ฝึกวิชาอาชีพทํามาหากินให้

เป็นแล้วท่านก็จะได้ไมเ่ดือดร้อนเกินไปไม่เช่นนั �นพวกเอ็งก็มาร้องอทุธรณ์ฎีกาอย่างนั �นอยา่งนี �พระองค์สอน

ให้ทํามาหากินมงึเสือกขี �คร้านแล้วจะไปโทษทา่นได้ยงังยัต้องโทษวา่มงึขี �เกียจพอไมม่ีจะกินสตางค์หมดข้า

วของหมดแล้วร้องอีกแล้วก่อม๊อบก่อเหตเุผาไหม้แสดงอาการโกรธเกรี �ยวหาว่าเป็นนั �นเป็นนี�อะไรตอ่มิอะไร



 ๑๒ 

พวกอํามาตย์อยูเ่หนือประชาชนอะไรเนี�ยผิดทั �งนั �นน่ะเพราะอะไรจงึผิดเพราะบญุคือความยตุิธรร

มที�ประกอบด้วยเมตตาบ้างกรุณาบ้างมทุิตาบ้างอเุบกขาบ้าง 

ผู้ให้ก็ต้องให้ด้วยความยตุิธรรมให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้แล้วไม่เสียดายใจก็เป็นสขุก็เหมือนพอ่แมม่ีเม

ตตารักลกูให้ด้วยความรักลูกให้แล้วก็ไมเ่สียดายใจก็เป็นสขุ 

ให้ด้วยใจกรุณาสงสารลูกให้แล้วไม่เสียดายใจก็เป็นสขุ 

ให้ด้วยมุทิตาพลอยยินดีกับลูกเหมือนกบัข้าขายที�ไร่ที�นาได้เพชรนิลจินดาสมบตัมิรดกให้มนัไปเรียนตา่งปร

ะเทศมึงเอาไปเถอะไปเรียนให้จบน่ะ(หวัเราะ)เนี�ยพอ่แม่หมดที�ไร่ที�นาทรัพย์สินสมบตัก็ิไมเ่สียดายเนี�ยด้วย

มีจิตมทุิตาพลอยยินดีกับลกูเนี�ยลกูเคยร้ายหาเรื�องหาราวแตท่่านก็เห็นว่าเป็นลกูเลี �ยงมาแล้วเนี�ยให้อโหสิใ

ห้อภยัวางเฉยได้ใจก็ไมม่ีทกุข์เนี�ยบญุเป็นอยา่งนี � 

เมื�อเรารู้จกับญุแล้วเราก็รู้จกับาปบาปคืออะไร?บาปคือไมม่ีความยตุิธรรมแก่ตวัเองไมม่ีความยตุิธรรมแก่ค

นอื�น ไม่มีเมตตาตวัเองไม่มีเมตตาคนอื�น ไมม่ีกรุณาสงสารตวัเองไม่มีกรุณาสงสารคนอื�น 

ไม่มีมทุิตาพลอยยินดีตวัเองไม่มีมทุิตาพลอยยินดีคนอื�น อุเบกขาตวัเองไมไ่ด้อเุบกขาคนอื�นไม่ได้ 

เนี�ยบาปแล้วยงัไม่ทนัไปฆา่สตัว์ลกัทรัพย์ประพฤติผิดในกามมสุากินเหล้าเมายาเนี�ยอนัเนี�ยทีในพระไตรปิฎ

กเรียกว่าพรหมบญุ 

ที�ครูบาอาจารย์ต้องการกนัหนกัหนาที�แสวงหาพรหมบญุกนัที�พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุที�แตกแล้วทําให้สมาน

สามคัคีย์กนัเนี�ยแล้วจะได้อานิสสงส์คือพรหมบญุไมม่ีใครรู้เลยเนี�ยมีอาตมาเนี�ยรู้เพราะต้องรอ 

เพราะแตกแยกกนัขนาดไหนเราทําให้เขาสมานสามคัคีย์กนัได้เนี�ยพรหมบญุที�อาตมาสอนเนี�ยพรหมบญุ 

บญุของพรหมนะ่สงูสดุต้องว่าอย่างนี �ไมใ่ชบ่ญุธรรมดานะ่พระพทุธเจ้าว่าเป็นพรหมบญุ 

พรหมบญุก็คือเมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขานี�แหละเดี�ยวจะนกึว่าเอ๊ะ! 

พรหมบญุคืออะไรเนี�ยพวกครูบาอาจารย์เปรียญ๙ประโยคก็ยงัไมรู้่เลยต้องว่าอยา่งนี �มีในพระไตรปิฎก 

อ่านพบพรหมบญุแตพ่ระองค์ไม่ได้อธิบายไว้ว่าเป็นยงังยัมีวิธีไหนไมม่ีใครรู้ 

แตอ่าตมาต้องมาพิจารณาว่าอ้อ! พรหมบญุก็คือเมตตา กรุณา มทุิตา 

อเุบกขานี�เองเนี�ยให้มนัรู้ไว้เห้นมั�ยที�อาตมาแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิมตุต ิกรุณาเจโตวิมุตติ 

มทุิตาเจโตวิมตุติ อเุบกขาเจโตวิมตุตเินี�ยแตล่ะอย่างแตล่ะอย่างเนี�ยทําให้จิตหลดุพ้นได้ทั �งหมดเลย 

แล้วไม่วา่พรหมบญุแล้วจะเป็นอะไร(หวัเราะ)ไม่ใช่บญุของพรหมนะ่แตบ่ญุถึงนิพพานเลยพระอาจารย์ต้อง

ว่าอย่างนี � 

ว่างให้หมดพระอาจารย์ว่าเมตตาเขาไปแล้วกรุณาสงสารเขาไปแล้วมทุิตาพลอยยินดีเขาไปแล้วอเุบกขาวา

งเฉยได้เนี�ยว่าง เป็นพรหมบุญ เดี�ยวจะนึกวา่เป็นของเล็กน้อยพระอาจารย์เนี�ย 

หารู้ไม่วา่พระอาจารย์เนี�ยเอาของยากมาชี �ให้เห็นว่าง่ายอย่างเนี�ย(หวัเราะ)แตว่่าไอ้ผู้ รู้ทั �งหลายที�เปรียญ๙ป

ระโยคมนัยงัไมรู้่เหมือนพระอาจารย์รู้เนี�ยไปถามดไูด้ 

ที�พระอาจารย์ผ่านๆไปประชมุที�เขาพดูกนัเนี�ยแตพ่ระอาจารย์ก็เฉยๆไมแ่สดงตวัว่าเรารู้ 

เพราะเราเป็นพระโนเนมไม่มีชื�อเสียงไม่มีอะไร(หวัเราะ)เพราะไม่อยากให้ใครรู้อยู่แล้ว(หวัเราะ)เนี�ยมนัถึงจ

ะเข้าท่าแตเ่รารู้แตเ่ราก็ไมป่ระมาทในความรู้แล้วก็ไม่หลงในความรู้ของเราด้วยแตม่าเลา่ให้โยมฟังเอาไว้จํา



 ๑๓

เอาไว้เนี�ยพรหมบญุไม่ใช่พรหมบญุนะ่ต้องนิพพานบญุเลยต้องว่าอย่างนี �หมดเลย 

ทํามจงึต้องเรียกวา่นิพพานบญุ? 

ว่าทั �งบญุและบาปก็ว่างหมดเลย(หวัเราะ)จงึสญูจงึว่างหมดเลยทั �งพรหมวิหาร๔ก็ต้องวา่งวา่งสขุ ว่างทุกข์ 

ว่างบญุ ว่างบาป ว่างดี ว่างชั�วเนี�ยจึงจะเข้าสูน่ิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัไอ้เนี�ยให้จําเอาไว้สงสยัก้ไปเปิดซีดีฟังเนี�ยอดัเทปไว้เดี�ยวแจกเอาละแคเ่นี�ยมีอะไรถามก็ถามซะนะ่...

.. 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัศกุร์ที� ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๓.๒๙ น. 




