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เพราะฉะนั �นใครมาก็ถือวา่เป้นผู้มีบญุแล้ววนันี � 

เพราะฉะนั �นธรรมใดๆศีลใดๆที�พระองค์ได้แสดงไว้เนี�ยศีล สมาธิ ปัญญาอนัใดก็เป็นไปเพื�อความว่าง 

เพื�อความวิสทุธิทั �งหมดต้องว่าอยา่งนี � ศีลละเว้นแล้วก็ว่างเห็นมั�ย 

สมาธิตั �งใจก็ต้องตั �งใจกับความว่างที�เรียกวา่สญูญตสมาธิ 

ปัญญารู้เหตผุลแล้วก็ต้องว่างไมใ่ห้ยึดติดในสิ�งที�ตวัรู้ด้วยต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นอเสขะจบการศึกษาก็คือรู้ว่าปัญญาก็อนิจจงั 

ญาณความรู้ก็อนตัตาก็เป็นไปเพื�อความวา่งอยา่งเดียว 

เพราะฉะนั �นพระธรรมวินยัทั �ง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์เนี�ยเพื�อพระนิพพานทั �งหมดเลย เพื�อความวา่งทั �งหมด 

เมื�อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเรียนถึง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์อย่างอาตมาเนี�ย(หวัเราะ)

อย่างพวกโยมเนี�ยทําจิตให้ว่างก็พอแล้ว 

ทําไมอาตมาจึงกล้าหาญชาญชยัว่าสามารถมาแทงตลอดว่าเพียงแตทํ่าจิตให้ว่างก็เท่ากบัปฏิบตัิครบถ้วน 

เพราะว่าอาตมาพิจารณาพทุธจริยาวตัรของพระองค์พระพทุธเจ้าที�พระองค์สร้างบารมีได้รับพระพทุธพยาก

รณ์มาแล้วเนี�ย๔อสงไขยแสนกลัป์มาเต็มในชาตเิป็นพระเวสสนัดรเนี�ยพระองค์ยงัมาเสียสละพระนางมทัรีกั

ญหาชาลีให้เป็นทานแล้วใครจะมาขอหทยัวตัถใุครจะมาขอดวงตาก็จะผา่อกควกัให้เนี�ยแสดงว่าพระองค์ว

อร์มอพัมา๔อสงไขยแสนกลัป์ 

เพราะฉะนั �นทกุวนัเนี�ยอายคุนไมถ่ึง๑๐๐ปีเพราะฉะนั �นต้องวอร์มอพัจนตายยืน เดิน นั�ง 

นอนก็ภาวนาว่างๆๆพูดเข้าหไูปสู่ใจไลข่ยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ไว้ 

เพราะอะไรจงึต้องไลข่ยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ 

เพราะขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เนี�ยพระพทุธเจ้าเรียกว่าอาสวกัขยญาณ 

อาสวกัหรือขยะอาตมาเรียกวา่ขยะ ขยะก็คือขยะอารมณ์ทั �งหลายเนี�ยรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะสมัผสั 

ธรรมารมณ์ทั �งหลายเนี�ยเป็นขยะ ที�มนัฝังลกึอยูใ่นดวงจิตของทกุคน 

การเวียนวา่ยตายเกิดก็เพราะอาศยัอารมณ์เหลา่เนี�ยที�อาศยัสติระลึกไปตามสญัญาอปุาทานของอารมณ์ 

แล้วก็พาไปเวียนวา่ยตายเกิดนบัภพนบัชาตไิมถ้่วน 

ฉะนั �นต้องใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สติแล้วห้ามไม่ให้มนัระลึก 

คําว่าไม่ให้สติระลึกก็คือตดัสติตวัเดียวเนี�ยเทา่กบัเราไมต้่องทํางานเพิ�มขึ �นอีกสองอย่างคือสญัญา 

อปุาทานเนี�ยสองอยา่งเนี�ย 

ถ้าเราตดัสตทิิ �งตวัเดียวสญัญาอปุาทานก็โดนตดัทิ �งไปด้วยงานของเราก็จะเหลือน้อยคือว่าง 

ว่างได้ง่ายขึ �นเร็วขึ �นเนี�ยอาตมาที�สอนเนี�ยของจริงทําของยากให้เป็นของง่าย  
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ครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติเนี�ย 

แตไ่ม่ชี �โทษของสตใิห้รู้เนี�ยเป็นความงมงายทั �งหมดเลยแล้วก็ไปไมถ่ึงไหนด้วย 

โสดาบนัก็ยงัไม่ได้เลยเพราะอะไร? 

เพราะจิตยงัไม่วา่งเพราะฉะนั �นเรื�องฌานเรื�องญาณก็อย่าไปงมงายอย่าไปหลงเชื�อ โดนหลอก 

เพราะอะไร?อาตมาพิจารณาตามพระพทุธจริยาวตัรเนี�ยพระองค์เก่งกล้าสามารถ 

ตอนที�เป็นพระโพธิสตัว์เป็นฤาษีชีไพรเหาะเหินเดินอากาศได้รู้อดีตปัจจบุนัอนาคตได้ 

แตก็่ยงัไมไ่ด้โสดาบนัเลยเนี�ย 

พอมาจะตรัสรู้ในชาตินี �ที�จะได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าออกมหาภิเนษกรมณ์ไปเรียนจากอาฬารดาบสอทุกดา

บสก็ได้สมาบตั๘ิได้รูปฌาน๔ 

อรูปฌาน๔เขาเรียกสมาบตัิ๘พระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้เนี�ยทิ �งเลยทิ �งอาจารย์อาฬารดาบสอุท

กดาบสเลยไมส่นใจเลย 

แตยุ่คนี �สมยันี �พวกโยมไปสนใจพวกฌานพวกญาณอะไรมั�วไปหมดโดนเขาหลอกด้วยแล้วไอ้คนที�มาหลอก

โยมก็เข้าไมถ่ึงด้วย ไมใ่ช่พระพทุธโอวาทที�แท้จริง เพราะนิพพานงั ปรมงั สญูญงั  

ที�ว่านิพพานงั ปรมงั สขุงัคือเมื�อจิตเรารู้แล้วเราว่างจิตของเราเป็นสขุยืน เดิน นั�ง 

นอนเป็นสขุเพราะไมม่ีอะไรมาแผ้วพานจิตของเราได้ จิตเราไมป่ฏิฆะจิต จงึไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ 

เนี�ยจิตของเราจงึเป็นสขุในปัจจบุนั 

พอตายจิตของเราก็ว่างไปเรื�อยๆๆจนกระทั�งตายเนี�ยจงึจะเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัว่างอย่างยิ�งเลยให้โยมรู้เอาไว้ไมใ่ชอ่าตมาพดูเล่น อาตมารู้ทั �งนิพพานงั ปรมงั สขุงั นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัคนอื�นไมรู้่ เพราะอะไร?เพราะเขาไม่ได้ปฏิบตัิอย่างที�อาตมาปฏิบตั ิ

เพราะอาตมาฝึกปฏิบตัิคดิ๑ให้ลง๑๐ลงบารมี๑๐เนี�ยจนกระทั�งคิด๑ให้ลง๓๐เนี�ยวอร์มอพับารมีมาตลอดเ

ลย แล้วก็มาท้ายสดุก็มาแทงตลอดบารมี๑๐ บารมี๒๐ บารมี๓๐ก็เพื�อว่างทั �งหมด 

ยกตวัอย่างทานให้แล้วก็ว่าง ศีลละเว้นแล้วก็ว่าง 

เนกขมัมะมีทานมีศีลก็เพื�ออดใจแล้วก็มีทานมีศีลแล้วก็เพื�อว่าง ปัญญาเพื�อให้มีทานมีศีลแล้วก็เพื�อว่าง 

วิริยะเพียรในทานในศีลก็เพื�อว่าง ขนัติอดทนเพื�อให้มีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

สจัจะมีความจริงใจในทานในศีลก็เพื�อว่าง อธิษฐานปรารถนาเพื�อให้มีทานมีศีลก็เพื�อวา่ง 

เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพื�อว่าง อเุบกขาวางเฉยทีหลงัหมดเลยเพราะว่างแล้ววางเฉยได้แล้ว 

วางเฉยทั �งภายในวางเฉยทั �งภายนอกเนี�ย แล้วตั �งใจมั�นกบัความวา่งเลยจงึเรียกวา่สญูญตะสมาธิ 

มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ แล้วเราก็มีสขุปัจจบุนัแล้ว เราก็ไมต้่องไปยุง่กบัใคร 

มีงานแล้วเราก็ทําไปตามหน้าที�ของความเป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นบตุรภรรยาสามี 

เป็นลกูเป็นหลานเป็นหมอเป็นคนไข้ เป็นทหารตํารวจ เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี�ยต้องทําไปตามหน้าที� 

กายกรรม 

พอจิตเราว่างแล้วทีนี �กายกรรมของเราก็มือตีนของเราก็ไม่ไปสร้างกรรมทําบาปไม่ฆา่สตัว์ลกัทรัพย์ไม่ประพ

ฤติผิดในกาม วจีกรรมก็ว่างไมพ่ดูมสุาวาทไม่พดูส่อเสียดไมพ่ดูคําหยาบคายไมพ่ดูเพ้อเจ้อเหลวไหล 
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มโนกรรมก็ว่างไมม่ีความโลภอยากได้ของใครฟรีๆ ไมม่ีความพยาบาทอาฆาตแค้นใคร 

แล้วก็ไมเ่ห็นผิดจากครองธรรมที�ชอบเนี�ยก็ไม่มีเวรไมม่ีกรรมกบัใครแล้วเนี�ย เป็นสขุเขาเรียกนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัได้แล้วตอนนี � ชี �ให้เห็นเนี�ยปฏิบตัิแคเ่นี�ยเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั สขุงั 

ถ้าเรายงัวา่งปฏิบตัิต่อไปจนกระทั�งถึงตายเนี�ยก็จงึเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเพราะเวลาตายเนี�ยไอ้ที�มรรค๘ที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายหรือผู้รจนาคมัภีร์หรือจะไปนิพพานหรือมรร

ค๘เนี�ยสมัมาทิฏฐิเห็นชอบเขาวา่ต้องเห็นอริยสจั๔ ทกุข์ สมทุยั นโิรธ 

มรรคแล้วเมื�อไหร่ไลเ่บี �ยจะจบแตล่ะอย่างสมทุยัเหตใุห้เกิดตณัหาอีก 

ถ้าอาตมาพดูสั �นๆย่อๆก็หมายถึงว่าทกุข์ 

พระองค์สอนให้กําหนดรู้ทกุข์ทําไมพระองค์จึงสอนให้กําหนดรู้ทกุข์? 

คือรู้แล้วไม่ให้ใกล้ทกุข์ไมใ่ห้ทกุข์เกิดคือให้ว่างจากทกุข์นั�งเอง สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยาก 

อยากที�ไหน? อยากกบัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์นั�นน่ะเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยาก ถ้าเราตดั จิตเราว่างตดัไม่มีรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์แล้วเราก็เป็นสขุได้เป็นสขุปัจจบุนัเพราะอะไรจึงเป็นสขุปัจจบุนัเพราะไมม่ีวิตกวิจารในรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้วก็ไม่มีสงัขารการปรุงแตง่จิตไมม่ีสงัขารปรุงแตง่รูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยจิตของเราว่างเพราะไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เป็นสขุในปัจจุบนัเนี�ยจึงเข้าถึงนิพพานั

ง ปรมงั สขุงัได้  

แล้วเราก็ปฏิบตัิอย่างเนี�ยนิโรธะความดบัทกุข์ก็ดบัอารมณ์คือดบัไปเรื�อยๆเพราะเรารู้เห็นอานภุาพ

แห่งความสขุแล้วว่าที�เขาเรียกนิรามิสสขุ สขุที�ไม่ต้องอาศยัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์จงึเรียกว่านิรามิสสขุ สขุเกิดจากเนกขมัมะสขุการปฏิบตัิเพื�อให้จิตว่างเนี�ย 

เมื�อเราทําจิตให้ดบัให้ว่างเนี�ยเป็นนิโรธะความดบัทกุข์ แล้วเราก็ดบัเรื�อยๆไปเนี�ย 

เมื�อเราปฏิบตัิเพื�อให้ดบัเรื�อยๆไปเนี�ยเขาเรียกมรรคหนทางให้เข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ควรเจริญให้มาก 

คือเราตาเห็นรูปก็ดบัทกุข์เราจะดบัทกุข์ในรูปก็ต้องว่างจากรูป 

เมื�อเราจะดบัทกุข์จากเสียงเราก็ว่างจากเสียง เราจะดบัทกุข์ในกลิ�นก็ว่างจากกลิ�น 

จะดบัทกุข์ในรสก็ว่างจากรส วา่งจากทกุข์จากสมัผสัก็ว่างจากสมัผสัโผฏฐัพพะสมัผสั 

ว่างจากธรรมารมณ์ที�เป็นทกุข์ก็ต้องว่างจากธรรมารมณ์คือรูปอยา่งใดอย่างหนึ�งในรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ยถ้าเราว่างได้เนี�ยจิตของเราก็เข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัในปัจจบุนันี �ไม่ต้องรอตายแล้วจึงจะว่างต้องเป็นนี�แหละที�เรารู้จกัทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรคเนี�ย  

แล้วถ้าเวลาจะนิพพานจริงๆล่ะนั�นน่ะที�เราว่างจากนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัเนี�ยสมัมาทิฏฐิเห็นชอบเนี�ยว่างจากความเห็นเลยไมม่ีความเห็นอีกตอ่ไปแล้วเพราะว่างมาตลอดเป็นสุ

ขมาตลอด กําลงัจะตายกําลงัจะนิพพานแล้วไม่มีความเห็นแล้ว 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบก็ไม่มีการดําริว่างจากดําริแล้ว 
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สมัมาวาจาการพดูจาชอบก็ว่างไม่มีการพดูจาอะไรตาดหูฟัูงว่างเฉยๆเหมือนตาใส 

ตาบอดแตค่วามจริงไมบ่อดไมใ่สแตต่ารู้เขาเรียกพทุธะวา่งเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็อบรมความวา่งตอ่ไปเนี�ยเป็นการเจริญมรรคเนี�ยถ้าเพียรก็เพียรเพื�อความ

ว่างตอนนี � ที�อิทธิบาท๔ก็หมายถึงว่าให้เราเนี�ยมีฉันทะ วิริยะพอใจในความว่างต้องว่าอยา่งนี � 

ฉันทะความพอใจในความวา่ง จิตตะ วิมงัสาในความวา่ง วิริยะก็คือเพียรเพื�อให้ว่าง 

วิมงัสาความใคร่ครวญต้องยตุิให้ว่าง 

ว่างจากการใคร่ครวญให้หมดเยอะแยะเลยถ้าอาตมาจะมาชี �แจงแสดงเหตผุลในเห็นจดุบกพร่องอะไรเห็นค

วามเนินช้าแตล่ะเรื�องแตล่ะราวเนี�ยอายขุองเราไมพ่อหรอกชาตินี �ยิ�งอายมุากๆแล้วยิ�งแย่เลย 

เอาวา่งอย่างเดียวพอแล้วเนี�ยสงูสดุทั �งนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัในปัจจบุนัเรื�อยๆไปจนกระทั�งตายนั�นน่ะจะเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั สญูญงั 

เพราะดําริชอบเราก็ไมม่ีการดําริว่างแล้ว สมัมากมัมนัโตการงานชอบก็ต้องว่าง ไม่มีการงาน 

สมัมาอาชีโวอาชีพชอบก็ต้องว่างจากอาชีพ 

สมัมากมัมนัโตการงานชอบอะไรอาชีพชอบเนี�ยก็ต้องว่างหมดเหมือนกบัเราแก่แล้วทําไมไ่หวแล้วยอมรับค

วามจริงว่ากแูก่แล้วกทํูามามากแล้วต้องว่างแล้ว 

สมัมาสตริะลกึชอบก็ตดัทิ �งเลยไมร่ะลึกถึงใครแล้วแก่แล้วไมม่ีสิทธิ�ระลกึถึงใครแล้วตวัเองก็จะตายวนัตายพ

รุ่งแล้วยงัจะมามวันึกถึงใครอีก 

สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบก็ไมม่ีการตั �งใจอย่างอื�นแล้วมุ่งแตค่ิดว่าเดี�ยวก็จะตายแล้วนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัอย่างเดียวเนี�ยไมต้่องมีความตั �งใจแล้วอาศยัความเคยชินจากนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัเนี�ยว่างมาตลอดเลยเป็นสขุมาตลอดเลย 

แล้วก็ทีนี �มนัจะตายก็ว่างจากสขุจากทกุข์เลยว่างจากบุญจากบาปหมดเลยทีนี � ว่างจากสพัเพ ธัมมา 

อนตัตาว่างจากสพัเพ อธมัมา 

อนตัตาทั �งหมดเนี�ยจิตมนัจะน้อมไปสูพ่ระนิพพานเองโดยอตัตโนมตัิคือความเคยชินที�เราปฏิบตัิจนว่างแล้ว 

เราก็มีความสขุกบัความว่างเนี�ยไมต้่องไปสนใจใยดีกบัใคร 

ใครจะให้เงินมาร้อยโกฏิล้านโกฏิอะไรก็ไมไ่ด้ยึดติดอะไรไมไ่ด้ยึดถืออะไรไมไ่ด้เห็นไมไ่ด้ชอบใจอะไรในสิ�งนี� 

เพราะรู้ชดัแล้วว่าวา่งก็คือต้องทิ �งหมดเลย 

ทิ �งแล้วก็ว่างเหมือนกบัเราเอาข้าวของอะไรมาใช้แล้วโยนทิ �งของไมส่ะอาดอะไรก็โยนทิ �งๆแล้วก็ว่างจากสิ�งเ

หลา่นั �น นั�นน่ะให้นึกถึงภาพอนันี �ไว้เพื�อโยนทิ �งสงัขารร่างกายที�ว่าสวยว่างามอะไรเนี�ยทิ �งหมดเลย 

เขาต้องหามไปฝังไปเผาทิ �งหมดเลยต้องว่าอยา่งนี �ไมม่ีใครเก็บไว้ให้เรารู้ไว้อย่างนี � 

เมื�อเรารู้แล้วเราก็จะได้ไมเ่ป็นทกุข์กับสิ�งที�เรามี 

สิ�งที�เรามีทั �งหลายนั�นแหละเป็นอตัตะที�เราไปยึดติดไว้นั�นแหละเป็นอตัตะ อตัตกิลมถานโุยคมั�ง 

กามสขุลัลิกานโุยคบ้างเนี�ยที�พระองค์สอนไมใ่ห้บรรพชิตไม่ควรเสพก็คือไมใ่ห้เข้าใกล้ 

คําว่าไม่ให้เข้าใกล้ก็คือให้ว่างนั�นแหละพอไมเ่ข้าใกล้ก็ว่างแล้วเนี�ยต้องจําไว้ให้ดีนะ่ 

จะได้ทําจิตของเราไว้ให้ว่าง พระองค์สอนให้รักษาจิตนะไม่ให้รักษาอารมณ์นะ 
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ใครอย่าไปงมงายไปเชื�อครูบาอาจารย์ไมรู้่จริงเห็นแจ้งงมงายสอนให้รักษาอารมณ์เนี�ยผิด 

อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยรักษาไมไ่ด้มนัต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย 

ไอ้ที�ยคุนี �สมยันี �ที�เขามีอาหารมีเครื�องประทินผิวอะไรที�ทําให้สวยคงทนแตท้่ายสุดมนัก็ต้องเสื�อมแก่ เจ็บ 

ตายเสียเวลํ�าเวลาในการที�ไปเสริมสวยทํานั�นทํานี�อีกเนี�ย หมดเงินหมดทองไปอีกเยอะแยะเลย 

เพราะฉะนั �นเนี�ยเรารู้ความจริงแล้วก็อย่าให้เสียเวลาไม่ให้เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของด้วย 

เหมือนพระองค์แสดงว่าสูทั �งหลายชนทั �งหลายหรือท่านทั �งหลายจงมาดโูลกอนัตระการตาที�พวกขนเขลาห

มกอยูที่�ผู้ รู้หาเกี�ยวข้องด้วยไม ่

เพราะเห็นโลกที�ตระการตาที�สวยๆงามๆเนี�ยแล้วพระองค์ก็อธิบายอีกนิดหนึ�งวา่ประดจุดงัราชรถพระราชาที�

ประดบัประดาตา่งๆที�ตกแตง่ไว้ดีแล้วเนี�ย 

ท้ายสดุที�เอาแก้วเอาอะไรไปประดบัประดาที�ราชรถเนี�ยท้ายสดุก็หลดุล่วงไปนั�นแน่ะนานเข้าก็ครํ�าคร่าผพุงัไ

มท่นตอ่ฝนลม แดด แผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีเนี�ยอนิจจงัคือความชราเกิดขึ �นแล้ว 

ความเศร้าหมองคือความไม่สวยไมง่ามเกิดขึ �นแล้วในราชรถหรือสงัขารร่างกายที�เราคิดประดบัประดาตกแ

ตง่ ที�ผู้ รู้ความจริงแล้วไมย่อมเสียเวลาเนี�ยแตผู่้ รู้หาเกี�ยวข้องด้วยไมเ่นี�ย 

คือว่างไปจากสิ�งเหลา่นี �ทั �งหมดคําว่าไม่เกี�ยวข้องก็คือว่างไมพ่ยายามก่อเกี�ยวไมห่น่วงเหนี�ยวเอามาเป็นอาร

มณ์ คําว่าไมก่่อเกี�ยวคือว่าไมเ่อามาเป็นอารมณ์อีกให้เพียงแตรู้่ 

คําว่ารู้หรือสกัแต่วา่รู้คําว่ารู้หรือสกัแตว่า่รู้คือตาเราเห็นรูปแล้วเราก็อย่าเอาความรู้ความเห็นไปใส่ในรูปหญิ

งอย่าเอาชายไปใส่ในรูป อย่าเอาความสวยความไมส่วยไปใส่ในรูปเนี�ยก็ว่างแล้วสกัแตว่่าเห็น 

เราอย่าความรู้ที�เราเคยรู้ไปใสใ่นความที�เรารู้ก็สกัแตว่่ารู้เนี�ยที�พระองค์แสดงสกัแตว่่ารู้ก็ว่ารู้ 

เห็นก็สกัแตว่่าเห็น ได้ยินก็สกัแตว่่าได้ยิน 

ได้ทราบได้รู้สกึก็สกัแตว่่าได้ทราบได้รู้สึกเนี�ยอยา่เอาความรู้ความเห็นไปใสใ่นสิ�งที�เรารู้เราเห็นเราทราบเรารู้

สึก เนี�ยแล้วเราก็ว่างต่อไปเนี�ยหมายถึงความหมายเป็นอย่างนี � คําว่ารู้สกัแตว่่ารู้ เห็นสกัแตว่่าเห็นเนี�ย 

รู้เดี�ยวเดียวมนัก็ไปรู้อย่างอื�นน่ะไอ้ความรู้เก่าก็หายไปแล้วเห็นมั�ยอนิจจงัไปแล้วอนตัตาไปแล้วไมไ่ด้ระลึกถึ

งมนัอีก 

เนี�ยไอ้การที�ไมไ่ด้ระลึกถึงสิ�งที�เรารู้มาก่อนแล้วเนี�ยไอ้เนี�ยที�มาอาศยัรู้กลบัมารู้เนี�ยตวัสติมนัเป็นตวัพลิกผนัใ

ห้กลบัมาระลกึถึงอีกเนี�ยเรารู้ผา่นไปแล้วมนักลบัมารู้อีกทําให้เสียเวลารู้อีก 

ทําให้เราไปเป็นทกุข์กบัการที�เรารู้ที�ผา่นมาแล้ว ความทกุข์ยาก ความลําบากความคบัแค้นใจ ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิเนี�ยอาศยัตวัสติเนี�ยไประลึกถึงมนั 

เพราะสติก็ระลกึไปตามสญัญาอปุาทานด้วย 

ที�มนัเคยจดเคยจําไว้นั�นน่ะสญัญาเป็นสญัญานั�นน่ะการจดการจําเรียกว่าสญัญา 

อปุาทานแปลว่าความยึดถือเอาไว้ แล้วสตมินัก็ระลกึไปตามสญัญาอปุาทานเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเนี�ยตดัสติทิ �งตวัเดียวเนี�ยสญัญาอปุาทานยกล๊อตไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลานกึคิดถึงมนัอีกเนี�ย

ที�อาตมาสอนๆเนี�ย อาตมารู้ง่ายเข้าใจเร็วไมต้่องไปเสียเวลาอีก โยมไปมวัสงสยันั�นสงสยันี� 
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อะไรคือตวัสงสยัรู้ไหม? เนี�ยเขาเรียกวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่นั�นแน่ะ 

ยิ�งสงสยัเนี�ยก็คือวิตกวิตกคือความตรึก 

วิจารคือความตรองหรือความใคร่ครวญเนี�ยวิตกวิจารตวัเนี�ยที�มนัทําให้เราต้องมาระลึกของเก่าอีกสิ�งที�ผ่าน

มาอีกเป็นการเสียเวลาเสียพลงังานเสียประโยชน์แทนที�จะทําประโยชน์ในปัจจบุนัให้ลลุ่วงไปทํางานให้เสร็

จทํานั�นให้เสร็จทกุอย่างให้สําเร็จไปเนี�ยไปเสียเวลากับวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ไมด่ีเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราจะต้องรู้ตรงนี � 

แล้วก็อยา่ไปใส่ใจสติที�ครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติแตไ่มช่ี �โทษของสติให้รู้ 

เพราะฉะนั �นโทษของสติก็คือมนัระลกึไปตามสญัญาอปุาทานตามปกติพระองค์จะสรรเสริญสติกับสมัปชญั

ญะคูก่นั แล้วอาตมาก็มาพิจารณาวา่ทําไมพระองค์จึงยกย่องสติสมัปชญัญะวา่เป็นธรรมมีอปุาการะมาก 

เพราะพระองค์ใช้มหาสติเนี�ยพอนั�งโคนต้นโพธิแล้วระลกึว่าก่อนที�พระองค์มานั�งที�ต้นโพธิตรัสรู้เนี�ยก่อนเนี�ย

พระองค์มาจากไหน เนี�ยก็ระลกึย้อนหลงัไปย้อนหลงัไปจนได้ปพุเพนิวาสานสุติญาณ 

จตุปูปาตญาณเนี�ยใช้มหาสตริะลกึ 

พอถึงอาสวกัขยญาณทําอาสวะให้สิ �นไปเนี�ยใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สติดิสก์เบรกไมต้่องระลึกแล้วให้หมดไปเล

ยการที�ระลึกถึงปพุเพนิวาสานสุติญาณ ที�เป็นอารมณ์ 

จตุปูปาตญาณเป็นอารมณ์แล้วใช้เหตใุช้ผลอะไรเนี�ยเกิดวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่มากมายเนี�ยพระองค์ต้อง

ใช้สมัปชญัญะเนี�ย 

อนัเนี�ยจึงเป็นเหตทีุ�อาตมาได้รู้ถึงรากฐานของมหาสติกบัของมหาสมัปชญัญะเลยต้องวา่อย่างนี �รู้ถึงรากเห

ง้าว่าเออ! ที�พระองค์ยกย่องมหาสติหรือยกย่องสมัปชญัญะวา่เป็นธรรมมีอปุการะมากเป็นอยา่งนี � 

แตต่รงกนัข้ามถ้าเราไประลึกถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

สมัปชญัญะก็ไปรู้แล้วก็ไมห่ายไปจากใจ มนัรู้แล้วก็รู้ไปเรื�อยๆๆไปยึดติดเอาใหม่เอาใหมเ่พิ�มอีกมากมาย 

ทีเนี�ยเป็นสญัญาอุปาทานเพิ�มปรุงแตง่เพิ�ม 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วอย่าให้เสียเวลาเนี�ยเพื�อความรู้ยิ�งเห็นจริงเนี�ยเพื�อมรรคผลนิพพานในปัจจบุนันี�เนี�ยต้อ

งตดัทิ �งเลยตดัสตทิิ �งห้ามไม่ให้ระลึกเลยเพราะเรารู้แล้วเนี�ย รู้ได้ยงังยั? 

ก็รู้ตามที�พระองค์ระลึกไปมากมายขนาดไหนก็ได้ปพุเพนิวาสานสุติญาณสร้างกรรมดีจตุปูปาตญาณสร้าง

กรรมดีกรรมชั�วไปเกิดในสถานที�ดีที�ชั�วอะไรไปเป็นพรหมเป็นเทพเป็นนรกสวรรค์อะไรเนี�ยๆใช้มหาสติเนี�ยระ

ลึกไป เพราะฉะนั �นอาสวกัขยญาณคือทําอารมณ์ให้สิ �นไปก็คือทําปพุเพนิวาสานสุติญาณ 

จตุปูปาตญาณให้สิ �นไปเนี�ยจึงจะเป็นอาสวกัขยญาณ ที�พระอาจารย์เรียกว่าขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เนี�ย 

ถ้าไปบอกโยมวา่โยมเมื�อไหร่จะทําอาสวกัขยญาณให้เกิดเนี�ย 

โยมคิดหวัแทบแตกก็ไมม่ีทางได้หรอก(หวัเราะ)แตอ่าตมาบอกเฮ้ย! 

ทําอารมณ์ให้สิ �นไปเนี�ยเอารูปให้หมดไปจากใจหายไปจากใจ ให้เสียงหมดไปจากใจว่างไปจากใจ กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ว่างไปจากใจแคเ่นี�ยโยมทําได้เลย 

เพราะอนันั �นสําหรับพระพทุธเจ้าที�พระองค์มาแสดงในยคุนั �นสมยันั �น 

แตยุ่คนี �สมยันี �คนที�จะเข้าใจรู้อย่างนั �นหายากเนี�ยพระอาจารย์เลยต้องบอกอย่างซื�ออยา่งตรงเนี�ยต้องทําขย
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ะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ให้หมดไปเนี�ย 

ที�เราไปเล็งเอาไว้ว่ามนัสวยมนังามไม่สวยไมง่ามอะไรเนี�ยมะเร็งอารมณ์(หวัเราะ)เอาให้หมดไปจากใจให้รู้สั

กแตว่่ารู้ ให้เห็นสกัแตว่่าเห็น ไมเ่อาความรู้ความเห็นไปใส่ในรูปที�เราเห็น เสียงที�ได้ยิน ในกลิ�นที�เราได้กลิ�น 

ในรสที�เราได้รู้รส ในการที�กายของเราได้สมัผสั 

โผฏฐัพพะสมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งฤดรู้อนฤดฝูนฤดหูนาวเนี�ยเรารับรู้ว่าเออ! 

เนี�ยมนัเป็นจริงสิ�งที�เรารับรู้ว่าสิ�งที�เรารับรู้ทั �งหมดว่าไม่ใช่เราไมใ่ช่ของเราให้มนัว่างตอ่ไปอีก ทีนี �ว่าเออ! 

รู้แล้วทําไมจงึต้องละ เพราะว่ามนัไม่ใช่เราไม่ใชข่องเรา เราจึงไปบงัคบับญัชาร้อนไมใ่ห้ร้อนได้ 

เย็นให้หายเย็นได้ ฝนตกฟ้าร้องอะไรเนี�ยบงัคบัไมค่อ่ยได้เนี�ยตอนเนี�ย 

ถ้าเกี�ยวกบัพรหมเทพเทวดาดลบนัดาลเนี�ยบงัคบัได้ 

แตถ้่ามนัเกิดโดยธรรมชาตเินี�ยบงัคบัไม่ได้เนี�ยเหมือนนํ �าท่วมเนี�ย ไอ้พวกที�ปลกุเสกเลขยนัต์คาถามหานิยม 

มหาเสนห์่เนี�ยตอนเนี�ยให้ไปปลกุเสกให้นํ �าแห้งมนัทําได้หรือเปล่า(หวัเราะ)นี�เป็นของธรรมชาต ิ

ถ้าไอ้พวกดลบนัดาลอะไรเนี�ยปราบไปแล้วก็หายเกลี �ยงหมดพอไอ้คนปลกุคนเสกหายไปแล้วไอ้ที�มนัปลกุมั

นเสกก็พลอยหายไปด้วยเพราะฉะนั �นให้รู้ไว้อยา่งนี �ไม่ต้องไปยึดติดมนัพวกญาณพวกฌานเนี�ยไม่ใช่ของจริ

งไม่ใช่ของแท้แล้วต้องประคบัประคองด้วยไม่ให้มีปริโภชใดๆไมใ่ห้มีญาณปริโภชไม่ให้มีฌานปริโภช 

คําว่าปริโภชคือห่วงใยอาลยัอาวรณ์เหมือนกบักฐินเนี�ย 

ต้องไม่มีปริโภชในการที�จะมาห่วงที�จะต้องตดัเย็บย้อมฝาดอะไรพวกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็ข้ามความสงสยั 

คําว่าข้ามความสงสยัคือข้ามวิตกวิจารข้ามสงัขารการปรุงการแตง่ไปหมดเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราก็วา่งหม

ดไม่ให้ยึดติดหรอกทั �งดีทั �งไมด่ีคนชั�วคนเลว คนดีคนไมด่ีอะไรว่างหมดไมใ่ห้ยึดติด 

เพราะฉะนั �นเป็นกรรมเฉพาะตนใคร 

คิดดทํีาดีมนัก็เป็นผลดีแก่ผู้นั �นใครคิดชั�วไม่ดีก็เกิดโทษแก่ผู้นั �นมนัอยู่ที�จิตใจของแตล่ะคน 

ฉะนั �นถ้าเราทําใจว่างได้ไมม่ีดีไมม่ีชั�วซะหมดไม่มีทกุข์กบัสิ�งที�มีต้องว่าอยา่งนี �พระอาจารย์ก็บอกแล้วเนี�ยเพ

ราะฉะนั �นพระพทุธเจ้าจึงมากําชบัซํ �ากบัอาตมาที�ได้ยิน อตัตะวิริยะ เนี�ยอตัตะก็คือตวัตน 

วิริยะคือความเพียร สิ�งไหนที�เกี�ยวข้องกบัตวัตนนั�นน่ะเราต้องเพียรหมดเลย 

ทานเกี�ยวข้องไหมเกี�ยวข้องก็ต้องเพียร ศีลเกี�ยวข้องหรือเปล่าเกี�ยวข้องก็ต้องเพียร เนกขมัมะเกี�ยวข้องไหม 

เนกขมัมะพรหมจรรย์เนกขมัมะความอดใจเนี�ยต้องว่างให้หมดเลย 

เพราะฉะนั �นปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาเกี�ยวข้องหมด วา่งมนัให้หมดเลย 

คือวิริยะเพียรคือว่างให้หมดเลยไม่เอามาขึ �นหน้าเลยแล้วก็ให้ว่างไปให้หมดไมใ่ห้สนใจทั �งดีทั �งไม่ดีทั �งหมดเ

ลย แล้วเราจะได้ไม่มีอปุสรรค แล้วเราจะได้ไม่มีทกุข์ ปัจจบุนัไมม่ีทกุข์อนาคตก็ไมม่ีทุกข์ 

ถ้าเราสร้างกรรมทําชั�วไว้ในอดีต ปัจจบุนัเราจงึต้องเป็นทกุข์แล้วถ้าเรายงัทําทกุข์ให้สิ �นไปไมไ่ด้ 

ทกุข์มนัก็ยงัต้องไปปรากฏในอดีตอีกเป็นกรรมวิบากกรรมเนี�ยเป็นแบบนี �ต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นเราไมต้่องสนใจ 

สนใจอย่างเดียวก็คือทําจิตให้ว่างอย่างเดียวเนี�ยตามพระพทุธโอวาทเนี�ยแล้วเราก็จะเป็นสขุสงบสขุสนัตสิขุ
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เกิดขึ �นในจิตของเราเอง เพราะฉะนั �นเราไมต้่องไปวุน่วายอะไรทั �งสิ �น 

ไอ้ความวุ่นวายต้องถือวา่ไมใ่ห้มีในใจเรา ใจเราต้องว่างการที�เราทําใจให้ว่างเนี�ยเป็นการรักษาใจเรา 

ที�พระองค์เป็นการรักษาจิตเหมือนกบัในครั �งพทุธกาลมีภิกษุผู้มีจิตศรัทธาแก่กล้ามากเลย 

พอบวชแล้วก็อปัุชฌาย์ทา่นก็สอนอภิธรรมไปหาอาจารย์นั�นท่านก็แสดงพระวินยัแล้วก็เพียงแตเ่หยียดมือเห

ยียดเท้าก็เป็นอาบตัินั�นอาบตัินี� จะไปสกึแล้ว 

ผ่านพระคนัธกฎีุพระองค์ก็ตรัสเรียกมาถามวา่จะไปไหนหรือทําอะไรเนี�ย 

ข้าพระพทุธเจ้าที�แรกก็นึกว่าบวชแล้วก็จะมีความสขุแล้วก็สงบสขุจึงใคร่บวชเพื�อความพ้นทกุข์ 

แล้วก็บอกความจริงกบัพระองค์ว่าการที�ข้าพระพทุธเจ้าไปหาครูอปัุชฌาย์อาจารย์ก็แสดงเรื�องพระอภิธรรม

เรื�องพระวินยัเนี�ย กระทั�งมือเท้าจะเหยียดก็เป็นอาบตัิโทษ พระองค์บอกรักษาจิตอยา่งเดียวได้ไหม ได้ 

พระองค์ก็บอกวา่รักษาจิตไว้ให้ว่างไมใ่ห้มีอารมณ์ถ้าเรารักษาได้ก็ไมม่ีทกุข์แล้ว 

เพราะอารมณ์นั�นแหละเป็นต้นเหตใุห้เกิดทกุข์จําไว้ให้ดีเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์รูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ยรูปก็ตามเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ เสียงก็ตามเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

กลิ�นก็ตามเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ รสก็ตามเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

โผฏฐัพพะสมัผสัก็ตามเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทุกข์ ธรรมารมณ์ที�จิตระลกึถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยแหละเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

ฉะนั �นรักษาจิตให้ว่างก็คือไม่ให้นึกถึงอารมณ์เลยต้องว่าอย่างนี �สิ�งที�ลว่งแล้วไปแล้วไมใ่ห้ระลกึระลกึแล้วก็มี

ทกุข์มีโทษ 

เพราะฉะนั �นเนี�ยก็ให้รู้ไว้อย่างนี �การทําบญุทําทานก็เพื�อความสิ �นทกุข์หมดทกุข์ให้ทานหมดแล้วก็ให้ว่างคือ

หมดกระเป๋าไปแล้วเนี�ยควกักระเป๋าไปเนี�ยหลายแสนวา่งไปแล้ว(หวัเราะ)ให้ทานแล้วก็วา่งไปแล้วเนี�ยเราอ

ยากได้บญุก็นึกวา่จะได้บญุๆคืออะไร? บญุคือความยุตธิรรมที�ประกอบด้วยเมตตาบ้าง กรุณาบ้าง 

มทุิตาบ้าง อเุบกขาบ้างผู้ให้ก็ต้องด้วยความยตุิธรรมเต็มอกเต็มใจให้ไมม่ีการบงัคบัศรัทธา 

ถ้าบงัคบัศรัทธาถือว่าไม่บริสุทธิ�อีก เพราะเขาทําด้วยความจําใจ 

ด้วยความจําเป็นหรือทําด้วยความกลวัเนี�ย 

ทําด้วยความกลวันั�นกลวันี�สารพดัอย่างเนี�ยอาศยัความกลวัเป็นต้นเหตแุล้วก็ทําด้วยความกลวัทานนั �นก็ยงั

ไม่บริสทุธิ�ต้องว่าอย่างนี � 

ต้องให้บริสทุธิ�คือทั �งผู้ให้ผู้ รับที�พระองค์แสดงทกัษิณาทานวิสทุธิ๔ทานบางอย่างบริสทุธิ�ฝ่ายทายกผู้ให้ 

ไม่บริสทุธิ�ฝ่ายปฏิคคาหกผู้ รับเพราะฉะนั �นถ้าฝ่ายปฏิคคาหกผู้ รับไมม่ีศีลไม่มีธรรมก็ไม่บริสทุธิ� 

ทานบางอยา่งทกัษิณาทานบางอย่างบริสุทธิ�ฝ่ายปฏิคคาหกไม่บริสทุธิ�ฝ่ายทายกหมายถึงผู้ ที�รับเป็นผู้บริสุท

ธิ�แตท่ายกผู้ให้ไมบ่ริสทุธิ�เนี�ยเป็นอนัดบัสอง 

ทกัษิณาทานบางอย่างบริสทุธิ�ทั �งฝ่ายทายกผู้ ให้บริสทุธิ�ทั �งฝ่ายปฏิคคาหกนี�มีผลอานิสงส์มาก 

ทกัษิณาทานบางอย่างไมบ่ริสทุธิ�ทั �งฝ่ายทายกไมบ่ริสทุธิ�ทั �งฝ่ายปฏิคคาหกผู้ให้ 

แตถ้่าถวายเป็นสงัฆทานหรืออทิสทานเนี�ยสงฆ์เป็นผู้ ทําให้บริสทุธิ� อนันี �มีอยูใ่นพระไตรปิฎก 

ทกัษิณาวิสทุธิ๔ 
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เพราะฉะนั �นโบราณเขาก่อนที�เขาจะถวายทานเขาก็จะสมาทานศีล๕ก่อนทกุคนมีศีลก่อนแล้วก็ท

านของเขาก็จะเป็นทานบริสุทธิ�ด้วย 

ถ้าสงฆ์ไมบ่ริสทุธิ�ก็ทําเฉพาะของท่านเรื�องของท่านแตข่องฉันบริสทุธิ�ฉนัก็ได้อานิสงส์ของฉนัไปเต็มๆต้องว่า

อย่างนี � เจตนาเนี�ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย 

พระอาจารย์เนี�ยคิดไมเ่หมือนใครเนี�ยวนัเนี�ยจะให้เป็นกฐินทานอทิสทานไปถวายพระพทุธเจ้าเป็นกฐินถวา

ยพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าทกุพระองค์เลย 

พวกพระที�ไมม่ีศีลไม่มีธรรมไม่สมควรที�จะมีสว่นได้ เนี�ยพระอาจารย์พลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

ไม่สนใจเลิกแล้วพวกทศุีลพวกโกหกโกไหว้อะไรเนี�ยไมส่มควรที�จะมาได้รับทานอนับริสทุธิ�ของพวกโยมต้อง

ว่าอย่างนี � ให้มนัเป็นไปตามกรรมของมนัคนไหนไมบ่ริสทุธิ� 

เดี�ยวนี �เยอะมากพวกสงัฆมารอริยมารอวดเก่งอวดกล้าข้าเก่งข้าแน่มีคาถาอาคมมีทําคณุไสยอะไรพวกเนี�ย

โกหกทั �งนั �นอย่าไปเชื�อไม่ได้บญุหรอกเพราะไมใ่ช่พระของพระพทุธเจ้า 

พระของพระพทุธเจ้าต้องมีศีลมีธรรมอย่างซื�ออยา่งตรงพดูคําเดียวรู้เรื�อง 

อย่างอาตมาเนี�ยพดูคําเดียวรู้เรื�องพระองค์พดูคําเดียวรู้เรื�อง 

ไอ้นี�พดูหแูทบแตกพดูแล้วพดูอีกก็ยงัไม่รู้เรื�องเนี�ยพวกมารทั �งนั �นพวกสงัฆมารอริยมารเต็มแผ่นดินตอนเนี�ยเ

หนือใต้ตะวนัออกอีสานภาคกลางเพียบ ไมเ่ลือกแม้พวกธรรมยตุิมหานิกายนั�นน่ะศีลขาดกนัเยอะแยะ 

อย่าไปใส่ใจเลยเนี�ย ถ้าโยมทําจิตให้ว่างได้ไมต้่องไปวดัหรอกยืน เดนิ นั�ง นอนอยูที่�บ้านนั�นแหละ 

โมทนาสาธุนึกถึงพระพทุธเจ้าก็โมทนาสาธุกบัพระพทุธเจ้า 

นึกถึงพระธรรมคําสอนก็โมทนาสาธุกบัพระธรรมคําสอน 

นึกถึงพระอรหนัต์เจ้าผู้สิ �นกิเลสไปแล้วนึกถึงผู้ประพฤติดีปฏิบตัิชอบก็โมทนาสาธุไมต้่องเสียสกับาทสกัสลึง

เลยเพราะเสียไปมากแล้วยงัไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นทุกข์อีกตา่งหากเพราะฉะนั �นอย่าไปเชื�ออย่าไปงมงายเลย 

อย่าไปติดพิธีกรรมใดๆด้วยอย่างอาตมาเนี�ยรู้ง่ายเข้าใจเร็วรู้วิธีแก้ไขเอาตวัรอด พระพทุธเจ้าว่า สทุธิ อสทุธิ 

ปจฺจตฺตํ นา�ฺโญ อ�ฺญํ วิ โสธเยเนี�ย ความบริสุทธิ�ไม่บริสทุธิ�เนี�ยเป็นของเฉพาะตน 

ตวัเราบริสทุธิ�แล้วก็ช่างคนอื�นไม่บริสทุธิ�ก็เรื�องของเขาเองเขาต้องไปรับผลของเขาเอง 

เราอย่าไปใสใ่จอยา่ไปยินดีอยา่ไปพอใจกับสิ�งเหลา่นี �เนี�ย แล้วเราก็ไม่เดือดร้อน เราทําเท่าที�มีด้วย 

ไม่ต้องมีนั�นมีนี�อยา่งนั �นอยา่งนี �ไม่จําเป็น 

ความจริงกฐินเนี�ยผ้าผืนเดียวก็เป็นกฐินได้ผ้าสบงผืนเดียวเนี�ยเขาเรียกผ้ากฐินจะทําจีวรหรือสงัฆาฏิหรืออนั

ตรวาสกผืนใดผืนหนึ�งเนี�ยก็เป็นกฐินแล้วไม่ต้องมีอยา่งนั �นมีอย่างนี �ไมใ่ช่หรอก 

ไอ้นั�นก็เท่ากบัโยมสมทบเข้ามาหรือเพิ�มบญุเข้ามาหรือเพื�อให้เต็มอฐับริขารไตรจีวรครบถ้วนเนี�ยให้รู้ไว้อย่า

งนี �ไม่ต้องงมงายหรอก 

เราคนทุกข์คนยากไมม่ีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไมม่ีของก็โมทนาสาธุเนี�ยกับกฐินทั�วโลกที�ถวายผู้บริสทุธิ�เนี�ยจํา

ไว้เอาแคเ่นี�ยพอแล้ว..(หวัเราะ)..ต่อนี �ไปจะได้ถวายกฐินอทิสทานถวายพระพทุธเจ้าทกุพระองค์ 

พระธรรมเจ้าทกุพระองค์พระอรหนัต์เจ้าทกุพระองค์... 
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