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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ผูมีธุลีเบาบางยังมีอยู 
 หลวงปูแหวนบุหร่ีทานตัวใหญกวานี้ ดูเหมือนเทานี้ละมัง ดูจะเทานี้ละบุหร่ี
หลวงปูแหวน นั่นละเพชรน้ําหนึ่งองคหน่ึง หลวงปูแหวน เราพยายามจะเขาไปหาทาน 
ไปคุยธรรมะทานโดยเฉพาะ ไปทีไรไมสําเร็จๆ คือรถบัสรถใหญจอดเต็ม บักหนูบักหา
กินหัวมันนั่นละ มันเปนเจาอํานาจอยูนั่น พระนะบักหนูนั่น มันบใหเขาเขาบได มันเปน
เจาอํานาจ ถาเราไปมันหลบหนีโลด บหนีบไดหนาผากแตกเลยกับเรา บหลบบหลีกจะ
ใหความสะดวกทุกอยางกบัเรา เพราะมันรูวาเสือโครงใหญ อาวจริงๆ นะเราเวลาเปน
เสือเปนจริงๆ มันจะถอยใครเหรอ ปบเดียวเทานั้นใสปวะแลว มองไมทนันะ 

เราไปพวกรถบัสๆ จอดเปนแถวเลย บักหามันบใหเขา พอเห็นเราเขาไปพรึบ
มาเลยพวกนั้น คนจะรูเรามากอยู วิ่งมาหาเราพรึบเลย พวกรถบัสๆ วิ่งมา เขาหวังจะได
พบจะไดเขาเฝาทาน เขารุมมาพวกรถบัส เอาอยางน้ีนะ เราพูดกับเขา บักหนูมันไปไหน
แลวบักหานี่ เขาใจบ เราไปหั้น หนึ่ง หลบหนีเลย บหลบหนีตองมาเปดทางใหความ
สะดวกใหเฮา มีสองอยาง มื้อนั้นไปบเห็น หายเงียบเลย ทราบวาเราไปหั้นหลบ 

พวกนั้นมา เอาอยางน้ีนะ ตกลงกับพวกประชาชนทั้งหลายซึ่งมีจํานวนหลายรอย
คน ไมใชธรรมดา รถบัสหาคันหกคันจอด ใหอาตมาเขาไปหาทานเสียกอนนะ เขาไปคุย
กับทานเล็กนอยแลวออกมาจะใหสัญญาณ ไดเขาพบเขาเฝาทานแหละวันนี้ เราวาอยาง
นั้น ตองไดเขา แตขอเวลานิดหนอยใหเขาไปหาทานเสียกอน เขาก็ไปยืนเปนแถว เปน
ตับๆ เลย เขาฟงเสียงเราเขาใจทุกอยางแลว พอวาเขาก็พรึบถอยออกไปหมด เราก็เขา
ปุบเลย 
 ก็มันเตรียมใสกันมานานแลวนี่นะ พูดตรงๆ อยางน้ีละกับหลวงปูแหวน 
ชื่อเสียงทานโดงดงัมาตั้งแตเรายังไมเกิด เขาใจไหมละ ชื่อของเราก็อาจจะมี ทาน
เตรียมพรอมกับเราอยู เราก็เตรียมพรอมที่จะเขาถึงทาน หาหลักความจริง พอเขาไปมี
พระอุปฏฐากทานอยูองคเดียว เราเขาถึงปุบในหองทานเลยละ พวกนั้นใหเขารออยูขาง
นอกเต็ม ไปก็เอาเลย ไมรอ เพราะจะเขาหาทานทีไรจะพูดธรรมะโดยเฉพาะไมมีเวลา 
คนรุมๆ คราวนี้เลยไดอุบายใหมมาก็ตกลงกับเขาเรียบรอย ใหอาตมาเขาไปหาทาน
เสียกอนนะ เขาไปคุยกบัทานพอสมควรแลวจะออกมาแลวใหสัญญาณ ไดเขาเฝาทาน
แหละวันนี้ พอใจ พอวาเขาก็แตกฮือกลับเลย เราก็เขา เขาก็ฟดกันเลย เราลืมเมื่อไร ก็
มันเตรียมพรอมใสกันอยูแลว 
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 ขึ้นเบื้องตนปญหาปุบเขาไปเลยทีเดียว ปญหานี้ถาไมรูถามไมได ถาไมรูตอบ
ไมได เพราะเปนปญหาภาคปฏิบัติภายในจิตใจโดยเฉพาะ คนหาคัมภีรไหนก็คน
เถอะนะ คัมภีรใหญคือหัวใจเทานั้นที่จะไดธรรมเหลานี้ออกมา พอเขาไปหาทานใสปบ
ทีเดียวละ เอาแตปญหาจุดสําคัญๆ นะ คือนี้จะบอกในตัว ทานตอบนี้แลวก็แสดงวา
ทานรูไวแลว ทานก็จะรูทันทีวารูแลว ไมรูจะถามปญหาอยางน้ีไมได มันบอกในตัวเสร็จ
เลย เบ้ืองตนปบเขาไป ๑๐ นาที ทานก็ผางออกมา ๑๐ นาที เขาใจหมด 
 พอทานหยุดหายใจใสเขาอีกปบ เพราะเราหายสงสัยแลวนี่ คราวนี้เอาใหญเลย 
ถึงรากใหญของวัฏจักร คราวนี้ ๔๕ นาที เหมือนวาทานไมไดหายใจเลยนะ ธรรมถึงใจ
ทาน เรียกวาถาเปนน้ําก็น้ําถังใหญๆ ที่สะอาดสดุยอด ไมควรจะนําไปใชสอยชะลางส่ิง
ใดเลย น้ําถังใหญทาน พอเขาไป เรามันพระขี้ดื้อ ไปก็ไขกอกเลยเปดกอกไวเลย น้ําก็
พังออกมา ซัดกันใหญ ประโยคที่สองน่ี ๔๕ นาที ประโยคแรก ๑๐ นาที โอ ตัวแดง
หมดนะ ไมเคยมีใครจะเปดหรือไขกอกนี้เลย หมายถึงวาน้ําอรรถน้ําธรรมที่สะอาดสดุ
ยอดของทาน เก็บไวอยางน้ันตลอด ใครไปก็เหรียญหลวงปู เหรียญเราสูหลวงปู ขอ
ทานก็เอาๆ ถังใหญไมมีใครไปแตะ เราไปใสปวะเลยเชียว ปวะทานก็ผางออกมาเลย 
ครั้งแรก ๑๐ นาที เราเขาใจแลว พอทานหยุดหายใจเราก็ปบเขาอีกเลย คราวนี้โอยไป
ใหญเลย ตัวแดง 
 ทานไมเคยมีใครไปถามอยางน้ัน เปรี้ยงๆๆ ออกเต็มเหนี่ยวเลย พอใจ ทาน
พอใจเต็มที่ เราก็พอใจเต็มที่ พอเสร็จแลว เอา ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะ ทานวาอยางน้ันนะ 
ถาเห็นวาไมถูกตองตรงไหน เอา ทานมหาคานมา ทานใสอยางทาทายเลย ใหทานมหา
คานมา กระผมไมคาน กระผมหาธรรมะประเภทนี้แหละ ฟงเสียงหัวเราะฮาๆๆ เออ 
ทานองคนั้นละ ไดคุยกันแลวยัง อาจารยองคนั้นละๆ ระบุชื่อๆ เลยนะ ธรรมะประเภท
นี้นะ ไดคุยกับอาจารยองคนั้นๆ แลวยัง ความหมายวาอยางนั้น คือธรรมประเภทนี้นะ 
ความหมายวาอยางน้ัน เราก็กราบเรียนทานพอประมาณๆ ใหพอเหมาะพอด ี ทานตัว
แดงหมดเลยละ คือไมมใีครไปถามธรรมะประเภทนี้ ทานก็เกบ็ไวในถังใหญอยางน้ันละ 
ใครไปก็ขอเหรียญเราสู เหรียญอะไรตออะไร  
 ที่ถามที่ตอบกันนี้มีแตแกนธรรมออกจากภาคปฏิบัติ เราจะไปหาในคัมภีรไม
เจอ ตองหาในคัมภีรใหญ พระพุทธเจาเปนเจาของคมัภีรใหญ พระสาวกอรหันตเปน
เจาของคัมภีรใหญ ปบลงตรงนั้นละไดความออกมา เอากนัวันนั้นก็เอากันอยางน้ันละ 
นั่นแหละที่วาเพชรน้ําหนึ่ง เมื่อเขาถึงกันลงถึงขดีเรียกวารอยเปอรเซ็นตแลว ทาน
อาจารยองคนี้ไดลงถึงขีดรอยเปอรเซ็นตแลว ใครจะไปหาเรื่องหาราววาทานเปนสังฆา
ปาราชิกเฉยไมสนใจ หลักใหญเขาถึงกันแลว ไมฟงเสียงเหาวอๆ แวๆ 
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 เพชรน้ําหนึ่งในสมัยปจจุบันมีนอยเมื่อไร ทานผูทรงมรรคทรงผลจริงๆ จาก
ภาคปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจังมีนอยเมื่อไร ธรรมพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผล
นิพพาน ไมใชอะไรนะ ตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูกับธรรมพระพุทธเจาหมด ตลาด
นรกอเวจีอยูกับผูที่หนาดานไมเชื่อฟงอรรถธรรม ถกเถียงอรรถธรรม ไมยอมรับความ
จริง นี่ละพวกหนาดาน พวกนรกอเวจี  
 เราอยากเห็นชาวพุทธชาวพระเราเอามรรคผลนิพพานออกมาอวดกัน นี้เอา
ตั้งแตกิเลสตัณหาเอาแตสวมแตถานมาอวดกัน มันก็มีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง 
ผลของสวมของถานเปนฟนเปนไฟเผากันตลอด ใหไดอรรถไดธรรมออกมาโชวกันสัก
หนอยซิ พระพุทธเจาทรงมหาคุณใครสูได สามโลกธาตุพระองคเปนศาสดาทั้งหมด 
ทําไมธรรมพระพุทธเจาจึงไมมีคาไมมีราคายิ่งกวาสวมกวาถาน คือกิเลสเต็มหัวใจสัตว 
ไมยอมรับเสียงอรรถเสียงธรรมเลย นี่ละหนาไหมพวกเรา 

ดูหัวใจตัวเองซิมันหนาขนาดไหน มันเอามูตรเอาคูถหยิ่งจองหองพองตัวขึ้น
เหยียบธรรมของพระพุทธเจา เวลานี้กาํลังเปนในเมืองไทยชาวพุทธของเรานี้แหละ 
เร่ืองอรรถเรื่องธรรมที่จะเปนประโยชนแกโลก ซึ่งศาสดาองคเอกเปนผูสอนแทๆ มัน
ไมยอมรับ....กิเลส หมอบกราบราบเลย นาทุเรศเหลือเกิน หนาเขาทุกวันๆ เดี๋ยวนี้ยัง
ไปวัดไปวาไดอยางออกหนาออกตานะ ตอไปนีผู้ไปวัดไปวาจะหลบๆ ซอนๆ ไป กิเลส
สวมถานนี้มันจะหัวเราะเยาะเยยเอา นี่ๆ เขาไปวัดเขาจะไปสวรรคนิพพานกันละพวกนี้ 
หัวเราะเยาะเยย เออ ไปเสียจะไมมีใครมาแยงหาปลาในหนองในบึงเรา พวกเราจะสนุก
หาปลากิน เมื่อเขาไปสวรรคนิพพานหมดแลว นี่พูดหัวเราะเยาะเยย ชาวพุทธหรือผูมี
ศีลมีธรรมไปวัดไปวาจะตองไดหลบๆ ซอนๆ ไป ไปอยางออกหนาออกตาไมได 

เวลานี้ยังไดนะไป ถึงจะมีบางก็ไมมกีําลังมากที่จะมาคัดคานตานทานทานผูมีศีล
มีธรรมสมบัติผูดี ประพฤติปฏิบัติธรรมไปวัดไปวา ยังไมแสดงออกนะ ตอไปจะแสดง 
มากกวานั้นผูที่ไปวัดไปวาจะตองไปแบบหลบๆ ซอนๆ เพราะกิเลสตัณหามันคลื่นใหญ 
มันเอาหัวคะมําไปเลย ทีนี้ผูไปวัดไปวาก็เปนคนผูมีหิริโอตตัปปะสะดุงกลัวตอบาป 
ละอายบาป เขาก็ตองหลบๆ ซอนๆ ไป ปลอยใหพวกหนาดานสันดานหยาบเพนพานๆ 
ตอไปนี้จะเปนนะ ทานทั้งหลายไดฟงหรือยัง ที่พดูนี้พูดใหใครฟง อยูในศาลานี่มีหูกัน
ไหมที่พูดเหลานี้นะ เตือนใหรูกันละซิจะเปนอยางน้ันไมเปนอื่น เมื่อกิเลสหนาเขาๆ จะ
เปนอยางน้ัน มันไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงแตเสียงมูตรเสียงคูถเสียงกิเลสตัณหา 

นี่ละที่พระพทุธเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีมาจนเต็มภูมิของศาสดา แลวไดตรัสรู
ขึ้นมา พอตรัสรูผางขึ้นมาเทานั้นทรงทอพระทัย ทรงทําความขวนขวายนอย ทั้งๆ ที่ตัง้
หนาจะสั่งสอนสัตว แตกิเลสของสัตวมันหนักขนาดไหน ธรรมะเหมือนกบักําลังเราจะ
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อุมภูเขาทั้งลูกมันจะไหวเหรอ นั่นความหมายวาอยางน้ัน ทรงทอพระทัย ที่วาทาว
มหาพรหมมาอาราธนา ทาวมหาพรหมมาอาราธนาวาผูมีธุลีเบาบางยังมีอยู ถึงพวก
หนาแนนดวยกิเลสตัณหาจะมีมากก็ตาม แตผูมีธุลีเบาบางมีอปุนิสัยปจจัยที่จะทรง
มรรคทรงผลนั้นยังมีอยูมาก ถึงไมเทาพวกนี้ก็มอียูมาก นั่นเห็นไหมละ 

ที่วา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ คือทาวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจา 
เนื่องจากพระองคทรงทอพระทัย ทําความขวนขวายนอยไมอยากสั่งสอนสัตวโลก สอน
จะไดเร่ืองไดราวอะไรมันจะไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมพวกนี้นะความหมายวางั้น ทรง
ทอพระทัย ทาวมหาพรหมจึงมาทูลอาราธนา ถึงมันจะหนาก็ตาม ผูที่เบาบางยังมีอยู
มาก ถงึไมมากเทาพวกนี้ก็ตาม มีนอยก็เอา เพชรพลอยนี่ละด ีเทานิ้วมือเราก็เอา ดีกวา
ภูเขาที่ไมมีคามีราคาเปนไหนๆ หนักขนาดไหนใหญขนาดไหนก็ไมมีคาไมเปน
ประโยชน พวกหนาแนนเหมือนภูเขาไมเกิดประโยชนอะไร เอาที่จะมีคามีราคา เพชร
พลอยที่ฝงอยูในภูเขายังมี ผูมอีุปนสัิยปจจัยตออรรถตอธรรมยังมีความหมายวางั้น นี่
ละทาวมหาพรหมมาอาราธนา 

พระองคก็ทรงเล็งญาณดูแลว ทาวมหาพรหมก็ลูกศิษยของศาสดาจะเกงกวา
ศาสดาไปไหนถึงตองมาอาราธนา นี่พระองคทรงรําพึงดูเรียบรอยแลว วาความ
หนาแนนของสัตวก็เปนอยางทาวมหาพรหมจรงิ พระองคทรงทราบกอนแลว ที่ทาว
มหาพรหมมาอาราธนาก็เพื่อเปนพยานหลักฐานแกชาวพุทธเรา สัตวที่พอมอีุปนิสัย
ปจจัยจะไดฟงอรรถฟงธรรม มีธุลีเบาบางไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบางวางั้น
ความหมาย ใครจะไปเกงกวาศาสดา ทาวมหาพรหมเปนลูกศิษยของศาสดา เกงกวา
พระพุทธเจาไดยังไง นี่เปนเครื่องสนับสนุนตางหาก ที่มาทูลอาราธนาพระพุทธเจาให
ทรงแสดงธรรม 

เวลาจะแสดงก็ทรงเล็งญาณ นั่นเล็งญาณดูเรียบรอยแลว มีดาบสทั้งสองจะได
บรรลุธรรมอยางรวดเร็ว โอ เสียดายตายเสียเมื่อวานนี้แลว อุทกดาบส.กบัอาฬารดาบส 
ที่เคยเปนอาจารยสอนพระองคมาตั้งแตทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา ไดเสียไปแลว ตายแลว
ตอนเย็นเมื่อวาน เห็นไหมเกงกวามหาพรหมขนาดไหนละ มหาพรหมไดมาบอก
พระพุทธเจาไหมวา ยังมีผูมีอุปนิสัยอยู คนนั้นๆๆ ไมเห็นมาบอกพระพุทธเจาได 
พระองคทรงเล็งญาณเองเห็นไหมละ นอกจากนั้นก็เล็งลงเบญจวัคคียทั้งหา เออ นี่เปน
อันดับหนึ่ง มรรคผลนิพพานรออยูแลว จึงไดเสด็จมาโปรดเบญจวัคคียทั้งหา มี
พระอัญญาโกณฑัญญะเปนตน ก็บรรลุธรรมขึ้นเปนองคพยานของศาสดาเรา จากนั้นก็
เร่ือยๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ 
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เร่ิมตั้งแตทอพระทัยมาจนปานนี้ โปรดปรานสัตวโลกไดมากขนาดไหนฟงซิ มัน
ไมปฏิบัติ ไมสนใจไมเชื่ออรรถเชื่อธรรม แลวอวดรูอวดฉลาด ตัวเทาอึ่งนี่ไปอวดวัวทั้ง
ตัว อึ่งอางกบัวัว พวกเราพวกอึ่งอาง ความรูเทาอึ่งอาง พระพุทธเจาเหมือนวาราชสีห
เห็นไหมละ แลวเอาอึ่งอางไปอวดราชสีห เวลานี้กําลังเต็มบานเต็มเมือง ไมฟงเสียง
อรรถเสียงธรรมเลย หนาเขาทุกวันๆ นะ พอพูดอยางน้ีเราระลึกได แตนี่เปนเพื่อน
เดียวกันพูดหยอกเลนกัน เหมือนแขนซายแขนขวานั่นละ เรียนหนังสืออยูดวยกัน 

มันนิสัยลิงพวกปริยัติ ลิงของพระนะไมใชลิงแบบโลก หากเปนกิริยาหยอกเลน
กันแบบพระ.เหมือนวาลิง จะวาอะไรใครก็ไมลงมันเหมือนแขนซายแขนขวา เอาโทษ
เอากรรมกับใครมันก็ไมได นี่เราพูด พอหยุดเรียนหนังสือดึกๆ เราจะดอมออกมาเดิน
จงกรม คอืทําภาวนา.มันเปนในหัวใจหากไมเคยพูดใหใครฟง เก็บลึกๆ เพื่อนฝูง
เหมือนลิงเหมือนคางเรียนหนังสืออยูดวยกัน เราก็เปนลิงเปนคางไปแบบเขานั่นแหละ  
ลิงคางแบบพระ 

ครั้นเวลาวางๆ ลงเดินจงกรมกลางคนื เพื่อนฝูงเดินมาเจอเขา ทําอะไร ไอเราก็
เซอไป บอกวาเดินจงกรม ทีแรกเราไมคอยรู เราไมนึกวาอะไรตออะไร เราก็บอกตรงๆ 
วาเดินจงกรม หือ แนะขึ้นแลวนะ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้แลวเหรอ รอกอนเรียน
จบแลวคอยไปดวยกัน อยางน้ีละมันเปน พวกเดียวกันแลวจะเอาโทษเอากรรมกับมัน
ไดยังไง ก็ลิงกับลิง ตั้งแตนั้นมาเข็ด เดินอยูกลางคืนดึกๆ หมูเพื่อนมา ทําอะไร ออ 
เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งนานเรียนหนังสือนานปวดแขงปวดขามาเปลี่ยน
บรรยากาศแกไปนั้นเสียพนไปได เปนอยางน้ันนะ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองพระ แตเราไมจริงจังเอามาพูดเลนเฉยๆ ใหเราหยั่งเขาไปหา
ความจริงมันจะเปนอยางน้ันได เขาใจไหม เราพูดตามความจริงมันเปนอยูในใจนี้ อยู
ลึกๆ ไมเคยพูดใหใครฟง ไมพูดเลยเรื่องภาวนา เรียนหนังสือก็ไปแบบเรียนเปนลิง
เปนคางไปกบัเพื่อนกับฝูงไปเสีย เราก็เปนลิงเหมือนเขา ลิงพระ ภายในใจภาวนาทุกวัน
หากพูดใหใครฟงไมได ก็ไปเผลอเอาตอนที่วาเดินจงกรม หือ จะไปสวรรคนิพพาน
เดี๋ยวนี้หรือขึ้นทันทีเลย เข็ด ตั้งแตนัน้มาบอกออกมาเปลี่ยนบรรยากาศ 

มันหากเปนอยูในจิตนะ มันรักมรรคผลนิพพาน จิตมันพุงๆ ลึกๆ เพราะฉะนั้น
พอหยุดจากการเรียนแลวจึงว่ิงเขาถึงพอแมครูจารยมั่น พอไดฟงอยางถงึใจแลวก็ผาง
เลย ตั้งแตนั้นมาละเรา เร่ืองทําความเพียรนี้เอาเปนเอาตายเขาวาเลย เมื่อถึงใจแลววา
มรรคผลนิพพานอยูชั่วเอื้อมนี้แทๆ นั่น ทานเปดใหหมดแลว เอาๆ เอื้อมๆ ใหถึง ซัด
เลยละ แลวก็สมใจ พอแมครูจารยมั่นโรงงานใหญเปดสวรรคนิพพานใหเราเห็นจาอยู 
ทั้งๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจอยูนะ แตมันจาอยูภายในดวยความเชื่อสุดยอดแลวหายสงสัย 
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เร่ืองมรรคผลนิพพานทานเปดจาใหหมด เปดใหฟง จากน้ันก็ฟดกันใหญเลย แลวผลก็
เปนที่พอใจโดยลําดับลําดามา จนไดมาสอนพี่นองทัง้หลายเวลานี้เปนยังไง สอนดวย
ความจาในหัวใจแลวนะ สมบูรณแบบทุกอยางแลวในหัวใจนี้ 

เราจวนจะตายเราเปดใหฟงเสียทุกอยาง มรรคผลนิพพานมีอยูหรือไมมี เอาวา
กันมาซิ พระพุทธเจาโกหกโลกเหรอ โลกเต็มบานเต็มเมืองมีแตโลกโกหกไมไดพูดถึง
มันบางเหรอ พระพุทธเจาเอาของจริงออกมาสอนโลกทั้งน้ัน ธรรมนี้ไมมีใครเชื่อไมมี
ใครยอมนับถือ มรรคผลนิพพานไมมีลบลางหมด ศาสดาองคเอกแทๆ สอนไวมันไม
ยอมฟงเสียง หนาไหมพวกเราพิจารณาซิ ที่พูดนีพู้ดอยางเปดหัวอกใหทานทั้งหลายฟง 
มรรคผลนิพพานมีหรือไมมีไมถามใครเลย นั่งอยูในทามกลางพระพทุธเจาและสาวก
ทั้งหลายวาอยางน้ีใหเต็มปากเต็มใจเรา 

บรรดาพระอรหันตทั้งหลายทานนั่งอยูในทามกลางแหงกันและกัน เหมือนกับ
คนอยูในทามกลางมหาสมุทร น้ํามหาสมุทรอยูที่ไหนเปนมหาสมุทรดวยกันหมด จอลง
ตรงไหนเปนมหาสมุทร น้ํามหาวิมุตติมหานิพพานจอปบลงไปพอบรรลุธรรมปงถึง
ทามกลางมรรคผลนิพพานดวยกันหมด เปนอยางน้ันนะ แลวครึที่ไหนลาสมัยที่ไหน 
ขอใหปฏิบัตเิถอะ ไมไดมากก็ขอใหเปนอุปนิสัยปจจัย การบําเพ็ญความดีเปนความดี
โดยแท การทําความชั่วชั่วโดยแท อยาฝนพระพุทธเจานะ.ศาสดาองคเอกไมมีคําวา
โกหก ไมไดเหมือนกิเลส กิเลสทั้งโคตรทั้งแซมนัเปนสกุลเปนโคตรแซแหงจอมโกหก
ทั้งนั้นละ พระพุทธเจาไมมี สอนโลก 

ใหเชื่อนะเชื่อพระพทุธเจาถาไมอยากจมทั้งเปน ทานวาบาป บุญ นรก สวรรคมี 
อยาอวดเกงนะ ถาอวดเกงจมแนๆ มรรคผลนิพพานมีอยู สวรรค พรหมโลก นิพพานมี
ใครเปนคนสอนไว พระพุทธเจาพระองคเดียวเปนโลกวิทู รูแจงโลกหมดแลวนํามาสอน
โลกผิดไปไหน ใหฟงเสียงผูดีนะ ฟงเสียงผูหูแจงตาสวาง คนตาบอดอาศัยคนตาดีจูงไป
ใหไปตามคนตาดี อยาไปตามคนตาบอดดวยกันมันจะลงเหวลงบอจมไปเลยนะ เอาละ
วันนี้พูดเทานั้นละเหนื่อยแลว พอ 
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