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ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๕
พระธรรมะเทศนาโครงการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงครบ ๗รอบ ๘๔ พรรษา
เรื องอกาลิโก กาย วาจา จิต
วันเสาร์ ที ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
อาศัยเป็ นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงท่าน
พวกเราจึงได้ มีโอกาสมาฟั งเทศน์ฟังธรรมปี ละครังเดียวแต่ถ้าใครมาทุกวันก็เทศน์ทกุ วันเป็ นอกาลิโกไม่ต้อง
ประกอบด้ วยกาลเวลา ถึงแม้ ว่าจัดเป็ นเวลาพิเศษหรื อกาละพิเศษให้ ปฏิบตั ิถึง ๗วัน
เพราะฉะนันการทีเราเข้ ามาประพฤติปฏิบตั ิ คําว่าปฏิบตั ินะ่ เพืออะไร? ต้ องถามจิตเรา
เราปฏิบตั ิเพือฝึ กกาย วาจา ใจเราเนียให้ เป็ นปกติ กายปกติ วาจาปกติ จิตให้ กายเราสงบวาจาสงบ จิตสงบ
เรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราก็จะได้ จบได้ สิน กายก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์
วาจาก็จะได้ ไม่ต้องไปวิวาททะเลาะกับใคร ใจเราก็จะได้ ว่าง ถ้ าไปยุง่ กับเขาทุกเรื องก็เป็ นทุกข์ทกุ เรื อง
กายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบจิตก็ไม่สงบแล้ วก็ฟ้ งซ่
ุ านไปคนเดียว
เพราะฉะนันตอนนีต้ องตัดสติทงเลยห้
ิ
ามการระลึกถึงคนนันคนนีการงานทุกชนิดไม่ต้องไประลึกถึง
ทําไมจึงห้ ามการระลึกถึง?เพราะระลึกไปมากเท่าไหร่ก็ฟ้ งซ่
ุ านไปเท่านันแล้ วทําให้ จิตไม่สงบ
จิตส่งออกก็คือสติระลึกมากเกินไป ครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติแต่ไม่ชีโทษของสติให้ ร้ ู
สติตวั นีโทษของเขาก็คือการระลึกถึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้ วก็สติตวั นีพาดวงจิตวิญญาณของทุกคนไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน
แต่ถ้าเราตัดสติทิงการระลึกเนียหยุด
จิตเป็ นสมาธิตงมั
ั นได้ เร็ วเพราะจิตเราไม่ฟ้ งซ่
ุ านเพราะฉะนันการตัดสติทิงหยุดการระลึกเนียเหมือนกับเราม
าแล้ วอยูน่ ีเข้ ามาในสถานทีนีไม่ต้องไประลึกถึงทีบ้ านทีผ่านมาทังหมดเลยตอนนีตายเดียวนีก็ทงเดี
ิ ยวนีคิดก็
แค่นนไม่
ั คิดก็แค่นนไม่
ั เป็ นประโยชน์กับความคิด
เกิดวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งฟุ้งซ่านแล้ วจิตไม่สงบเนียพวกเนียไม่สงบๆแล้ วก็ฟ้ งซ่
ุ านแล้ วก็จิตตกบ้ างอะไร
ต่อมิอะไรเนีย จิตตกไปทีไหน? ก็ตกไปทีอารมณ์นนแน่
ั ะ
ตามสติมนั ไประลึกมันระลึกไปตามสัญญาอุปาทานถ้ าเราตัดสติทิงไปเลยก็เท่ากับเราตัดสัญญาอุปาทานทิ
งไปด้ วย งานของเราก็จะได้ น้อยลง เพราะฉะนันอาตมาสอนเพือจะให้ เข้ าถึงมรรค ผล
นิพพานง่ายๆเพียงจิตเราว่างเนียไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง
จิตเราเป็ นสุขสงบสุขแล้ วเป็ นนิรามิสสุขด้ วย เพราะจิตเราไม่มีรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์จิตเราก็ไม่มีเวทนาคือเวทนาทัง๕คือสุขเวทนา ทุกข์เวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา
อุเบกขาเวทนาเนีย ถ้ าเราไม่มีรูปในใจ ไม่มีเสียงในใจ ไม่มีกลินในใจ ไม่มีรสในใจ
ไม่มีสมั ผัสในใจเขาเรี ยกโผฏฐัพพะสัมผัส และก็ไม่มีธรรมารมณ์ติดใจเราเนียจิตเราว่าง
เมือจิตเราว่างจิตเราอยูเ่ หนืออารมณ์จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะ แล้ วจิตว่างดีอย่างไร?เนีย
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จิตเราว่างเราก็ข้ามรู ปฌาน อรูปฌานเลย แล้ วก็ไม่มีสงั โยชน์ร้อยรัดใจด้ วย
เมือจิตเราไม่มีสงั โยชน์ร้อยรัดใจเราก็ใกล้ ต่อการเป็ นพระอรหันต์แล้ วเนียทุกคนเนียถ้ าเราทําจิตให้ ว่างได้ เรา
ก็เข้ าถึงมรรคผลนิพพานได้ เราจะชิมรางตังแต่เดียวนีเลยตังแต่ยงั ไม่ตายๆแล้ วถ้ าไม่ร้ ู ก็ไม่มีทางพ้ นทุกข์
เพราะเราต้ องวอร์ มอัพความว่างตังแต่เดียวนีไม่ใช่ตายแล้ วจึงจะสงบหรื อง่อยเปลียเสียขาตาบอดอุบตั ิเหตุ
แล้ วจึงจะว่าง เป็ นไปไม่ได้ น่ะฟุ้งซ่านเป็ นความทุกข์กบั ความพิกลพิการอีก
พิการทางกายพิการทางวาจาคือปากเบียวบ้ าง พูดไม่ได้ บ้างอัมพาตเล่นงานบ้ างอะไรพวกเนีย
เพราะฉะนันต้ องรู้ ความจริ งตรงเนียทีอาตมาสอนเนียให้ ลกู ศิษย์ทกุ คนเนียให้ จิตว่าง
ทําไมจึงต้ องสอนให้ ทําจิตให้ ว่าง?
เพราะตามแบบแผนคือพระพุทธเจ้ าของเราเนียสร้ างบารมีมา๔อสงไขยแสนกัลป์เป็ นฤาษี โยคีสําเร็ จอภิญ
ญา๕ สมาบัต๘ิ เหาะเหิรเดินอากาศได้ ร้ ู อดีต ปั จจุบนั
อนาคตได้ แต่ก็ยงั ไม่ได้ โสดาบันเลยเพราะติดอยูใ่ นรู ปฌานอรูปฌานเพราะจิตไม่ว่างนันเอง
พอพระองค์มาออกมหาภิเณษกรมณ์ บวชไปได้ ศกึ ษาอาฬารดาบสได้ สมาบัต๗ิ
ศึกษาต่ออุทกดาบสได้ สมาบัติมาอีก๑เป็ นสมาบัต๘ิ แล้ วพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
จําไว้ ให้ ดีน่ะไอ้ พวกทีไปยินดีพอใจเรื องฌานเรื องญาณอะไรเนียไม่ใช่ทางตรัสรู้น่ะ พระพุทธเจ้ าทิงมาแล้ ว
แล้ วเมือพระองค์ตรัสรู้แล้ ว พระองค์ก็สอนอีก
กามสุขลั ลิกานุโยคหมายถึงว่าติดสุขเมือพระองค์ยงั เป็ นฆราวาสอยูม่ ีสาวสรรกํานัลใน๒๐,๐๐๐คนเนียอุปั
ฏฐากไม่มีผ้ ชู ายเลย เนียกามสุขลั ลิกานุโยค พระองค์สอนให้ บรรพชิตหรื อผู้ปฏิบตั ิเนียไม่ควรเข้ าใกล้
ไม่ควรเสพก็คือไม่ควรเข้ าใกล้ ก็คือพระองค์ต้องการให้ ว่างจากสิงนี
หรื ออัตตกิลมถานุโยคยังกายให้ ลําบากเปล่าไปทรมาน
ทีพระองค์ไปทําอัตตกิลมถานุโยคกลันลมหายใจเข้ ากลันลมหายใจไม่ให้ มนั ออกโดยปกติ
แล้ วพระองค์ก็สอนให้ ว่างไม่ให้ เข้ าใกล้ เนีย
เพราะฉะนัน คําว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือทางว่างคือว่างจากกามสุขลั ลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยค เพราะทังสองอย่างไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็ นการเพิมทุกข์เพิมโทษให้ แก่ตวั เอง
แล้ วก็จิตไม่สงบด้ วยเกิดวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งยืน เดิน นัง
นอนเป็ นทุกข์เนียพวกยุคนีสมัยนีครู บาอาจารย์ทวโลกไม่
ั
มีใครรู้ไม่มีใครเข้ าถึงต้ องว่าอย่างนี
งมงายต่อให้ เปรี ยญ๙ประโยคก็ยงั ไม่ร้ ูเรื องเลย
คําว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนีทํายังงัยเนียคิดยังงัยทํายังงัยจึงจะเป็ นมัชฌิมา?
ต้ องทําใจให้ ว่างอย่างเดียว ทําไมจึงกล้ าพูดว่าทําใจให้ ว่างอย่างเดียวเนีย
ก็พิจารณาตามพุทธจริ ยาวัตรคือพุทธประวัตินนน่
ั ะ พระองค์สร้ างบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีมาเต็มในชาติทีเป็ นพระเวสสันดรเนีย
ทีพระองค์พระราชทานพระนางมัทรี กญ
ั หาชาลีให้ เป็ นทาน แล้ วก็ถ้าใครมาขอหทัยวัตถุก็จะผ่าอกควักให้
ใครจะขอดวงตาก็จะควักให้ เนียคือพระองค์ไม่ได้ ยึดติดทังภายนอกภายในคือให้ ว่างทังภายนอกภายใน
เนียมาเต็มในชาติทีเป็ นพระเวสสันดรเนียกว่าพระองค์จะรู้ตรงเนีย
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พระองค์ได้ สร้ างบารมีบําเพ็ญมาแล้ ว๔อสงไขยแสนกัลป์เนียหนักหนาสาโหด
ทุกวันเนียอายุเราไม่ถึง๑๐๐ปี เดียวก็จะตายกันหมด เพราะฉะนันเราก็ต้องว่าง ต้ องฝึ กให้ ว่างตังแต่เดียวนี
ทําให้ เกิดความชํานาญ แล้ วเมือกาลสมัยจิตมันก็จะน้ อมไปเองด้ วยความเคยชินกับความว่าง
เมือจิตเราว่างแล้ วจิตเราไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่านิรามิสสุข
สุขเกิดจากความประพฤติปฏิบตั ิเกิดจากความว่าง ไม่ต้องอาศัยสามิสสุขคือรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์นี แล้ วก็ถ้าเราทําได้ ติดต่อก็จะเป็ นสอุปาทิเสสนิพพานด้ วย แล้ วก็จะเป็ นนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ด้ วย ปั จจุบนั เราก็เป็ นสุขแล้ วเพราะไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง จิตเราว่างเลยยืน เดิน นัง
นอนทีครูบาอาจารย์ทงหลายที
ั
ว่ารู้ ก็สกั แต่ว่ารู้เห็นก็สกั แต่ว่าเห็นก็คืออย่าเอาความรู้ ความเห็นเดิมของเราเ
นียไปเพิมกับสิงทีเราเห็นใหม่ อย่าเอาความเป็ นหญิงเป็ นชายทีเราเคยรู้น่ะรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์น่ะไม่ต้อง เรารับรู้ไม่รับเก็บให้ ผ่านไปเฉยๆแล้ วมันก็จะรู้สกั แต่ว่ารู้
เหมือนกับอย่าหญิงไปใส่อย่าเอาชายไปใส่อย่าเอาเสียงนกเสียงกาพม่าจีนไทยไปใส่ รับรู้ว่าเออ!
อันนีเป็ นรูป แค่นนพอแล้
ั
ว ไม่ต้องเอาความรู้เหล่านันไปเพิม
ถ้ าเราเอาความรู้ไปเพิมแล้ วมันก็จะเป็ นอุปาทานยึดติดในความรู้เหล่านัน
ฉะนันเราต้ องการความว่างเราต้ องไม่เอาความรู้ความเห็นของเราทีเรารู้เดิมนันแหละไปเพิมกับสิงทีเราเห็น
เรารู้ใหม่ ใจของเราจะได้ ไม่มีกงั วลคือไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียรู้ก็สกั แต่วา่ รู้
แล้ วมันก็ว่างไม่อย่างนันแล้ วก็ไม่เป็ นตัวของตัวเองถูกรูปลากไป เสียงลากไป กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ลากไปแล้ วก็ฟ้ งซ่
ุ านกับสิงเหล่าเนียยืน เดิน นัง นอนก็ไม่เป็ นสุขกับสิงเหล่านี
กินไม่ได้ ร้องห่มร้ องไห้ กบั สิงเหล่าเนีย แล้ วเราก็จะเห็นความโง่ของเราเองต้ องว่าอย่างนี
ทําไมจึงว่าเห็นความโง่ของเราเองเพราะทุกอย่างมันอนิจจังไม่เทียงเราเห็นเมือวานนีวันนีมันก็ผา่ นไปแล้ วมั
นก็เป็ นสมมุติไปแล้ วผ่านไปแล้ วหรื อมันตายไปแล้ วอนิจจังไปแล้ วเป็ นทุกข์ไปแล้ วเป็ นอนัตตาไปแล้ วแต่เรา
ยังไปยึดติดมันอยูเ่ นียอยูใ่ นใจเราว่าเนียผิดทีเราสร้ างทุกข์ให้ เกิดขึนแก่ตวั เราเอง
ต้ องรับรู้ไม่รับเก็บอย่างเดียวให้ มนั ผ่านไปโดยธรรมชาติของมัน
เหมือนเครื องบินมาก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งว่าเครื องบินมันบินไปด้ วยอะไรมีใบพัดเครื องยนต์อ
ะไรไม่ต้องไปรับรู้ อะไร เพียงแค่รับรู้ ว่าเออ!
เครื องบินก็พอแล้ วไม่ต้องไปคิดต่อแล้ วเราก็ไม่ต้องไปเป็ นทุกข์กบั เครื องบินด้ วยไม่งนเหมื
ั อนกับทีเราได้ เห็น
ได้ ยินได้ ทราบได้ ร้ ูสึกมาทังหมดนันแหละมันก็ผ่านไปแล้ วอายุเราเท่าไหร่ก็ยิงผ่านมากเราก็ได้ ทกุ ข์มาก
สุขเพราะดีใจทีได้ คิดได้ ทําตามทีเราได้ ความปรารถนาสุข เดียวมันก็หายไปแล้ วเปลียนอีกแล้ วทุกข์ไปอีก
ยืน เดิน นัง นอนเนียเราก็จะเห็นความเป็ นอนิจจังไม่เทียง ทําไมเดียวเราต้ องยืน ทําไมเราถึงต้ องนัง
ทําไมเราจึงต้ องนอน เราก็จะเห็นอิริยาบถ๔ของเราเนียไม่เทียงทีเป็ นทุกข์เพราะเราต้ องเปลียนยืน เดิน นัง
นอนนานเกินไปนังยืนนานก็เป็ นทุกข์ นังนานก็เป็ นทุกข์ เดินนานก็เป็ นทุกข์
นอนนานก็เป็ นทุกข์อีกเนียจะเห็นอนิจจังทุกอิริยาบถเลยต้ องว่าอย่างนีแล้ วเราก็จะรู้
รู้ตวั เนียเขาเรี ยกสัมปชัญญะ เอาสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติ รู้จิตเราว่าเออ!
เนียให้ มนั อยูก่ บั ตัวเราเนียไม่ให้ มนั ไปไหนไม่ให้ มนั รู้ตามสติไปเพราะสติมนั ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานไม่
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รู้กีปี กีเดือนกีวันเนียมันระลึก แล้ วก็ฟ้ งซ่
ุ านกับการระลึกนันน่ะ
แล้ วก็ระลึกถึงสิงทีดีก็ดีใจไปหน่อยเนีย
และเดียวก็หายไปอีกแล้ วเดียวสัมปชัญญะจิตรู้สกึ ว่าจิตรู้สมั ปชัญญะรู้ตวั คือรู้จิตขึนมาเนียเราก็เออ!
เนียเราคิดเพลินไปแล้ วปรุงแต่งไปซะไกลเลยไปเทียวซะไกลเลยเหมือนกับไปนิยายปรุ งแต่งไปไกลเลยเรื อง
นันเรื องนีมากมายก่ายกองเลยเนียเป็ นเรื องเป็ นราว วิตกวิจารสังขารปรุงแต่งเนียเป็ นเรื องเป็ นราว
แล้ วก็ทําทุกข์ให้ เกิดขึนกับตัวเอง แล้ วก็เสียเวลาด้ วย
พระพุทธเจ้ าจึงสอนว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่ควรคิดถึงสิงทีล่วงไปแล้ วไม่ควรคิดถึงสิงทียังไม่มาถึงคืออนาคตเ
พราะสิงเหล่านีผ่านไปแล้ วจะเอามาเป็ นปั จจุบนั อีกก็ไม่ได้ เหมือนเราโตจนแก่แล้ วจะให้ กลับไปเป็ นหนุม่ เป็
นสาวอีกก็ไม่ได้
อนาคตทียังไม่มาอีกก็ไม่ร้ ูว่าจะตายวันตายพรุ่งอีกไปคิดปรารถนาอย่างนันอย่างนีมันจะเป็ นไปได้ อย่างไรเ
มือมัน ยังไม่ถึงกาลสมัยสิงทีคิดได้ แต่ทําไม่ได้ เนียก็เหมือนกับเราฝั นนันแหละฝั นทังทียังตืนๆด้ วย
เพราะฉะนันตืนจากความฝั นซะทีเถอะทังทีเรายังไม่ได้ นอนเนีย
ให้ เรารู้เอาไว้ ว่าเนียสิงทีเราฝั นไว้ เนียมันไม่ถกู ต้ องไม่ได้ ประโยชน์
พระองค์สอนให้ ถือสาระประโยชน์ในปั จจุบนั เนีย แล้ วเราเกิดมาเพืออะไร?
เราเคยถามตัวเองบ้ างหรื อเปล่า? เราเกิดมาเพืออะไร?
ทุกคนเนียเกิดมาเพือทําหน้ าทีของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรภรรยาสามีเป็ นลูกเต้ าเหล่าหลานเป็ นครูเป็
นอาจารย์เป็ นลูกศิษย์เป็ นหมอเป็ นพยาบาลเป็ นคนไข้ เป็ นทหารตํารวจเป็ นเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินเนียทุกคนต้ อ
งทําตามหน้ าที แล้ วก็เกิดมาใช้ กรรมคือกายกรรมมือตีนต้ องทํางาน วจีกรรมปากต้ องพูด
มโนกรรมจิตต้ องคิดนึก แต่กายกรรมต้ องไม่ฆา่ สัตว์ไม่ลกั ทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
วจีกรรมต้ องไม่พดู มุสาวาทไม่พดู ส่อเสียดพูดคําหยาบคายไม่พดู เพ้ อเจ้ อเหลวไหล
ใจต้ องไม่โลภอยากได้ ของใครฟรี
ไม่พยาบาทใครไม่เห็นผิดคลองธรรมทีชอบเนียจึงจะไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใคร
ทุกคนก็ไม่อยากมีเวรกรรมแต่ทกุ คนก็ยงั มีกรรมมีเวรเพราะไม่ร้ ูจะปฏิบตั ิอย่างไรเนียต้ องบอกให้ ร้ ูไว้ ด้วยว่า
ถ้ าเราจะปฏิบตั ิเนียทีเราไม่อยากให้ มีเวรมีกรรมมันก็ต้องทําจิตให้ เราว่างไว้ เสมอ
ในเมือจิตเราว่างแล้ วมีแก่มีเจ็บมีตายมัย?ในความว่าง ไม่มี มีทกุ ข์มย?
ั ไม่มี อนิจจังมีมย?
ั ไม่มี
อนัตตามีมย?
ั ไม่มีเพราะอะไรจึงไม่มี? เพราะจิตมันว่างเนียความว่างจึงดีอย่างนี
เนียพระพุทธเจ้ าเหมือนไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ วก็กลับมาทีตําหนักหรื อพระราชวังของพระองค์แล้ ว
ก็เห็นสาวสรรกํานัลในทัง๒๐,๐๐๐คนเนียกลายเป็ นคนแก่หมดเลยคนพวกนีจะต้ องกลายมาเป็ นคนแก่หม
ด รุ่งขึนไปอีกวันว่าอ้ าว! ไปเห็นคนเจ็บคนแก่เมือวานนีกลายเป็ นคนเจ็บแล้ วต้ องเป็ นคนป่ วยแล้ ว
สาวสรรกํานัลพวกนีก็ต้องเป็ นคนป่ วยหมด รุ่งขึนอีกวันหนึงไปเจออ้ าว! ไอ้ ทีป่ วยแล้ วตายแล้ ววันนี
เนียพระองค์ก็เลยเบือหน่ายเหมือนกับอยู่ทา่ มกลางซากศพในป่ าช้ าเนียไม่มีความสุขเหมือนทุกๆวันเพราะ
มารู้ความจริ งว่าเออ! เกิด แก่ เจ็บ
ตายแล้ วพระองค์เป็ นพระราชาพระองค์จะปกครองคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ วมันจะมีความสุขไหมเนียเราล

๕

องคิดดูซิถ้าเราปกครองคนแก่คนเจ็บคนตายจะมีปัญหามากเพียงใดเราบังคับให้ คนนันคนนีทําก
ารทํางานอะไรได้ ทกุ อย่างแต่บงั คับแก่อย่าให้ แก่นะอย่าให้ เจ็บอย่าให้ ตายนะบังคับไม่ได้ เนียพระองค์จึงสล
ดใจ รุ่งขึนไปอีกวันก็ไปเจอสมณะผู้สงบเนีย
พอพระองค์เห็นสมณะผู้สงบเลยได้ อบุ ายในใจว่ามีร้อนก็มีเย็นเป็ นเครื องแก้ หนาวก็ความร้ อนก็มีเย็นแก้
ความมืดก็มีความสว่างเป็ นเครื องแก้
หนทางทีจะแก่จะเจ็บจะตายคงต้ องมีทางแน่นอนแล้ วพระองค์ก็คิดว่าถ้ าเราอยูป่ กครองคนแก่คนเจ็บคนตา
ยเนียคงจะไม่มีโอกาสได้ ร้ ู ความจริ งว่าวิธีแก้ ไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตายเนียคงคิดไม่ได้ แน่เพราะฉะนันต้ อง
ออกบวชอย่างสมณะเนียเพราะฉะนันต้ องสงบสมณะแปลว่าผู้สงบ
อย่างพวกโยมไม่ต้องโกนผมห่มเหลืองอะไรก็เป็ นผู้สงบก็ได้ ทําจิตให้ ว่างก็ในขณะจิตโยมก็ไม่มีคนแก่ในใจไ
ม่มีคนเจ็บในใจไม่มีคนตายในใจความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ไม่มีในใจ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ
มานะทิฏฐิ ก็ไม่มีในใจนันแหละตอนนันแน่ะจิตของโยมเป็ นปกติแล้ ว
ควรจะฝึ กฝนอบรมให้ มากขึนทีพระพุทธเจ้ าว่ามรรคเป็ นของทีควรทําเจริ ญให้ มากขึนทีนีมรรคหนทางเข้ าถึง
ความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ทีควรให้ เจริ ญมากก็คือทําจิตของเราให้ ว่างเรื อยไปให้ ดบั ให้ หมด
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากๆทีไหนก็คืออยากในรู ปในเสียงในกลินในรสในโผฏฐัพพะในธรร
มารมณ์นีแหละทุกข์เกิดจากรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้ วก็สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากได้ ในรู ปในเสียงในกลินในรสในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์เนีย นิโรธะความดับทุกข์ก็ต้องดับทีรูป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์เนียเป็ นนัยยะอันเดียวกัน
นิโรธะเป็ นสิงทีควรทําให้ แจ้ งก็คือเราต้ องดับมันเรื อยไปต้ องทําให้ อยูต่ วั เลยให้ เคยชินเลยเนียทีเรี ยกว่านิโรธ
ะความดับทุกข์เนียควรทําให้ แจ้ งก็คือทําให้ ชํานาญทําให้ เคยชินแล้ วมันจะดับเองนันน่ะด้ วยความเคยชินนั
นพอรับรู้ไม่รับเก็บนันก็ว่างมันหายไปแล้ วก็ดบั ไปแล้ วก็วา่ งไปแล้ ว
มรรคควรเจริ ญทีนีเราตาเห็นรูปก็ดบั รู ปเรื อยไปหูได้ ยินเสียงก็ดบั เสียงเรื อยไป จมูกได้ กลินก็ดบั กลินเรื อยไป
ลินได้ รับรู้รสก็ดบั รสเรื อยไป กายได้ สมั ผัสฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนอะไรก็ดบั เรื อยไป
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึงก็รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึงก็ดบั เรื อยไปให้ จิตว่างเรื อยไปเนียให้ เรารักษาจิตไม่ใช่ให้ รักษาอารมณ์
รักษาอารมณ์ไปรักษาไม่ได้ หรอกอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเนียรูปดีรูปร้ ายเสียงดีเสียงไม่ดีกลินหอมกลินเหม็นร
สชาดเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม
จืดเนียทีเราชอบทีเราไม่ชอบสัมผัสเนียเหมือนฤดูหนาวทีมันก็ต้องหนาวเป็ นธรรมดาของมัน
เรารู้เราก็ต้องหาวิธีก่อนป้องกันความหนาวก่อนต้ องหาผ้ าทีมันทําให้ มนั อบอุน่ ได้ ต้องหาไว้ ลว่ งหน้ าก่อนทีมั
นจะหนาวป้องกันไว้ ก่อนเพราะเรารู้แล้ วว่ามันจะต้ องหนาวพอหนาวจริ งๆเราจะได้ ไม่มีทกุ ข์กบั มันเนียต้ อง
ป้องกันเอาไว้ แต่แรกเหมือนพระองค์แสดงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเนียเพืออะไร?
ก็เพือจะเตือนสติพระพุทธบริ ษัทอย่าให้ อนิจจังไปเร็ ว อย่าให้ ทกุ ข์ไปเร็ ว
อย่าให้ อนัตตาไปเร็ วอย่าให้ แก่เจ็บตายไปเร็ ว
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ทําอย่างไรเราจึงจะอนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงหรื อแก่เจ็บตายช้ าลงเนียเราก็ต้อ
งเป็ นคนมีศีลมีธรรมเมือเรามีศีลมีธรรมแล้ วเราก็ทกุ อย่างก็จะอนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงแ
ก่เจ็บตายช้ าลงอันเนียเป็ นเบสิคเลยต้ องว่าทุกคนจะต้ องพบทุกวันด้ วยหมายถึงต้ องพบคนแก่คนเจ็บคนตา
ยไม่วา่ ไปเหนือใต้ ออกอีสานภาคกลางทีไหนจะพบคนอย่างเนียแล้ วเราก็โอปนยิโกมาหาตัวเราเนียเดียวตัวเ
ราเองนีแหละเทียวไปแอ่วเดียวตัวเราเองก็ต้องเจอแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันเดียวก็ตาย มัวประมาทมัวเมา
ทีพระองค์สอนไม่ให้ ประมาท ไม่ให้ ประมาทกับอะไร? ไม่ให้ ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตานีแหละอย่าให้ มนั อนิจจังไปเร็ ว อย่าให้ เป็ นทุกข์ไปเร็ ว อย่าให้ อนัตตาไปเร็ ว
แล้ วทํายังงัยเราจึงจะเข้ าใจอีกเมือทุกอย่างอนิจจังแล้ วเนียเราก็คิดเป็ นอุบายในใจของเรา
เนียเรารักอะไรเราก็รักความไม่เทียงรักอนิจจังเกลียดก็เกลียดอนิจจังในโลกนีมีแต่อนิจจังไม่เทียงรัก เกลียด
ชอบไม่ชอบเนียเราก็ไปรักความอนิจจังทังนันเลย รักทุกข์อีกทุกอย่างเป็ นทุกข์ทงนั
ั นเลย
อนัตตาแปลว่าเป็ นของไม่ใช่ตวั ตนไม่มีเรี ยกว่าว่าง รักอะไรก็รักความว่าง โกรธอะไรก็โกรธความว่าง
หลงอะไรก็หลงความว่าง กลัวอะไรก็กลัวความว่างแล้ วเราก็จะเห็นว่าเราโง่หรื อเราฉลาด
เราก็ต้องถามจิตเราซําลงไปว่าเราโง่หรื อเราฉลาด เราเป็ นถึงครูเป็ นถึงอาจารย์เนีย
ถ้ าเรายังโง่อยู่อย่างนียังฉลาดไม่ร้ ูเท่ามันแล้ วเรายังเป็ นครูโง่ๆได้ ยงั งัยจะมีอะไรไปสอนให้ เด็กนักเรี ยนหรื อลู
กศิษย์ให้ มนั เฉลียวฉลาดนันน่ะเราจะต้ องรู้ไม่ใช่ว่าเนีย
อาตมามาสอนก็ต้องบอกความจริ งให้ โยมรู้แล้ วโยมก็จะได้ เอาความรู้ ทีโยมรู้ แล้ วเนียไปสอนต่อแล้ วตัวโยมเ
องก็ไม่ต้องมาปฏิบตั ิด้วยแล้ วก็พยายามสอนอบรมลูกศิษย์ไม่ให้ ประมาทด้ วยว่าเดียวมันจะแก่เร็ วเจ็บเร็ วต
ายเร็ วเนียอนิจจังไปอย่างรวดเร็ วเป็ นทุกข์อย่างรวดเร็ วอนัตตาอย่างรวดเร็ วแก่เจ็บตายไปอย่างรวดเร็ วเพรา
ะทุกอย่างอนิจจังเราไปรักไปชอบอะไรเนียไม่เทียงไม่ยงยื
ั นเดียวก็เปลียนอีกเปลียนคนนันคนนีอีกอะไรต่อมิ
อะไรวุน่ วีวุน่ วายกันนันแหละไปรักอนิจจังไม่เทียง แล้ วก็เป็ นทุกข์ด้วย
พอทีหลังเขาเกลียดแล้ วเลิกแล้ วไม่เอาแล้ วอย่าร้ างแล้ วทีเนียเป็ นทุกข์ร้องห่มร้ องไห้ เสียอกเสียใจเนียก็เพรา
ะเราไปรักอนิจจังไปรักทุกขังเนีย แล้ วอนัตตาเดียวก็หายจ๊ อยไปแล้ วไม่กลับบ้ าน
ไปมีใหม่แล้ วเนียอนัตตาไม่ใช่ไปรอตายแล้ วจึงจะอนัตตาน่ะเนียอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทังๆทีมัน
เป็ นๆอยูเ่ นียเราจะต้ องรู้จกั มันรู้เพืออะไร? รู้เพือละ เพือเว้ น
เราละทีหนึงเว้ นทีหนึงก็ว่างทีหนึงเพราะฉะนันเรารู้แล้ วไม่เอาแล้ วเราต้ องกลัวมันกลัวทุกข์กลัวอนิจจังกลัวอ
นัตตานี แล้ วเราจะได้ ยืน เดิน นัง
นอนเป็ นสุขสงบสุขไม่ต้องนึกถึงใครไม่ต้องไปวุน่ วีวุน่ วายกับใครไม่ต้องไปห่วงใคร
ห่วงตัวเองนันแหละให้ รักตัวเอง เวลาพระพุทธเจ้ าสอนให้ แผ่เมตตาก็ให้ รักตัวเอง
วิธีแผ่เมตตาทํายังงัย? เราก็ถามตัวเราเองนันแหละเรารักตาเราไหม
ตาสองข้ างเนียรักไหมไม่ใช่ตายายโน้ นน่ะคนละอีกตาอีกยายน่ะทีนีต้ องแผ่เมตตากับตัวเองน่ะเราก็ถามตัวเ
องว่าเรารักตาเราหรื อเปล่า ตาสองข้ าง หูสองข้ าง จมูกลินแขนขาตาหูอาการ๓๒เรารักไหม?
เมือเรามีเมตตารักตัวเองอย่างไรๆแล้ วนันแน่ะพระพุทธเจ้ าก็สอนให้ แผ่เมตตาความรักชนิดเนียไปยังมนุษย์
อืนสัตว์อืน เมือเรามีเมตตาตัวเองแล้ วมีเมตตาคนอืนแล้ วเนียเราจะได้ ไม่ฆ่าเขา
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เรามีเมตตาตัวเองแล้ วมีเมตตาคนอืนแล้ วเราจะได้ ไม่ขโมยของเขาไอ้ ทีชอบขโมยเลิกได้ แล้ ว
มีหลายคนอยู่ เลิกซะเขาลับหลังไม่ร้ ูเท่าทันแต่มีเวรมีกรรมเหมือนกับเราต้ องเลิกไม่เอา
เมือเรามีเมตตารักเขาเราก็ไม่ต้องขโมยของเขา
เรามีเมตตาตัวเองแล้ วมีเมตตาคนอืนแล้ วเราก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอืนไม่ไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามี
เขาเพราะเรามีเมตตาเขา มีเมตตาแล้ วเราก็ไม่หลอกลวงต้ มตุน๋ ใคร
มีเมตตารักตัวเองคนอืนแล้ วเราก็ไม่กินเหล้ าเมายาไม่ชกั ชวนคนอืนเขาไปกินเหล้ าเมายาศีล๕ ศีล๘
ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริ สทุ ธิ
ทําไมจึงบริ สทุ ธิเพราะเราไม่ได้ ทํากรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงเป็ นผู้หลุดพ้ นกรรมวิบากกรรมเหล่านันด้
วยอํานาจเมตตาจึงเรี ยกว่าเมตตาเจโตวิมตุ ติ อันนีก็อีกอย่างหนึงเนีย
กรุณาสงสารตัวเองพระองค์ก็สอนให้ แผ่ตวั เองด้ วยถ้ าสมมุติว่าตาเราบอดหูหนวกเป็ นใบ้ แขนขาพิกลพิการไ
ปเราสงสารตัวเองหรื อเปล่า? สงสารแน่ๆเมือเรารู้จกั สงสารตัวเองอย่างไรๆ
พระองค์ก็สอนให้ แผ่ไปยังมนุษย์ทงหลายอย่
ั
าไปทําให้ เขาตาบอดหูหนวกเป็ นใบ้ แขนขาพิกลพิการ
เมือเราสงสารตัวเองแล้ วสงสารคนอืนแล้ วๆเราก็จะไม่ฆา่ เขา สงสารแล้ วฆ่าเขาไม่ได้ หรอกฆ่าเขาไม่ลง
เมือเรามีกรุณาสงสารตัวเองแล้ วสงสารคนอืนแล้ วก็ไม่ขโมยของเขาด้ วย สงสารเขาจะไปขโมยของเขาทําไม
เมือเรามีกรุณาสงสารตัวเองแล้ วสงสารคนอืนแล้ วเราก็ไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาสงสารเขากลัวเขา
จะมีทกุ ข์เราก็ไม่เอาไม่ต้องไปล่วงเกินลูกหลานสามีภรรยาคนอืนเขา
เมือเรามีกรุณาสงสารตัวเองแล้ วสงสารคนอืนแล้ วเราก็ไม่หลอกลวงต้ มตุน๋ ใครเราก็จะมีคําสัตย์คําจริ งไม่ห
ลอกลวงต้ มตุน๋ ใครด้ วยเนียเพราะเรามีกรุณาความสงสารเขา
เมือเรามีกรุณาสงสารตัวเองแล้ วสงสารคนอืนแล้ วเราก็ไม่กินเหล้ าเมายาแล้ วไม่ชกั ชวนให้ ใครกินด้ วยเนียศี
ล๕ ศีล๘ ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริ สทุ ธิ
ทําไมจึงบริ สทุ ธิเพราะเราไม่ได้ ทํากรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงเป็ นผู้หลุดพ้ นกรรมวิบากกรรมเหล่านันด้
วยอํานาจกรุณาความสงสารคือสงสารตัวเองด้ วยสงสารคนอืนด้ วยมุทิตาพลอยยินดีพระองค์ก็สอนให้ แผ่ตั
วเอง เราตาดีแล้ วก็โมทนาสาธุกบั ตาของเราเนียเพราะมันเห็นดีเห็นแจ้ งไม่เป็ นโรคตา
หูดีก็โมทนาสาธุกบั หูเรา จมูกดีก็โมทนาสาธุกบั จมูกเรา ลินเราดีเราก็โมทนาสาธุกบั ลินของเรา
กายเราดีเราก็โมทนาสาธุกบั กายของเรา
เนียจิตของเราดีไม่วิปริ ตไม่ฝันเฟื อนเราก็โมทนาสาธุกบั จิตของเราทีดีเนีย
เขาเรี ยกมุทิตาพลอยยินดีพระองค์ก็สอนให้ แผ่มทุ ิตาพลอยยินดีกบั ตัวเราเองก่อน
เมือเรามีมทุ ิตาเรารู้มทุ ิตาพลอยยินดีตวั เองแล้ วมีความทราบซึงเข้ าใจชัดในมุทิตาพลอยยินดีตวั เองแล้ วพร
ะองค์ก็สอนให้ แผ่มทุ ิตาไปยังมนุษย์อืนสัตว์อืนทีใครมีตาดี หูดี จมูกดี ลินดี กายดี
มีจิตดีเนียเราก็โมทนาสาธุกบั เขาแล้ วเราก็ไม่ฆา่ เขาเพราะมีมทุ ิตาพลอยยินดีกบั เขาเราก็ไม่ฆ่า
เรามีมทุ ิตาพลอยยินดีตวั เราแล้ วมีมทุ ิตาพลอยยินดีคนอืนแล้ วก็ไม่ขโมยของเขา
ใครมีทรัพย์สินสมบัติดีๆเราก็โมทนาสาธุกบั เขา ไม่ขโมยของเขา
ใครมีบุตรภรรยาสามีดีเราก็โมทนาสาธุกบั เขาไม่ไปล่วงละเมิดผิดศีลข้ อ๓
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ไปทําให้ เขาเศร้ าโศกเสียใจเนียเพราะเรามีมทุ ิตาพลอยยินดีกบั เขาไม่ไปล่วงละเมิดความรักของเข
า เมือเรามีมทุ ิตาพลอยยินดีตวั เองแล้ วมีมทุ ิตาพลอยยินดีคนอืนแล้ ว
เราก็ไม่หลอกลวงใครทําให้ เขาเสียเวลําเวลาว่าเออ!
มุทิตาพลอยยินดีนะเธอมีสจั จะเราไม่โกหกโกไหว้ ไม่ไปหลอกลวงเราไม่กินเหล้ าเมายาแล้ วก็มทุ ิตาพลอยยิ
นดีกับตัวเราเองนันแหละทีเราไม่กินแล้ วเราก็โมทนาสาธุกบั คนไม่กินด้ วยคนอืนทีไม่กินด้ วยศีล๕ ศีล๘
ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริ สทุ ธิ
ทําไมจึงบริ สทุ ธิเพราะว่าเราไม่ได้ ทํากรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงเป็ นผู้หลุดพ้ นอํานาจกรรมวิบากกรรม
เหล่านันด้ วยอํานาจมุทิตาเจโตวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยอํานาจมุทิตาพลอยยินดี
อุเบกขาวางเฉยพระองค์ก็สอนให้ วางเฉย
ตัวเองนันน่ะฝึ กวางเฉยให้ ได้ ไม่ต้องไปดูเห็นรูปแล้ วเราไม่ต้องไปดูวางเฉยไม่ดรู ู ป วางเฉยไม่ฟังเสียง
วางเฉยกลินหอมกลินเหม็นอะไรวางเฉย มันจะเข้ าจมูกก็วางเฉย รสชาดข้ าวปลาอาหารเปรี ยว หวาน มัน
เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม
จืดก็วางเฉยไม่กินซะบ้ างกินแล้ วมันก็อดไม่ได้ เดียวก็กินอีกซืออีกเสียเงินเสียทองเสียข้ าวเสียของ
ก็ว่างซะบ้ างหยุดกิน อุเบกขาวางเฉยไม่กินซะบ้ าง แล้ วเราก็วางเฉยเนียทุกสิงทุกอย่างหมายถึงว่าตา หู
จมูก ลิน กาย
ใจเนียกายทุกอย่างทีมันเคยไปเทียวไปแอ่วทีนันทีนีก็วางเฉยซะบ้ างไม่ไปเทียวไม่ไปดูซะบ้ างไม่ไปเสียเงินเ
สียทองเสียเวลําเวลา ไปเห็นแล้ วเดียวทุกข์จะเกิดไม่เอาไม่ไปวางเฉย
เมือเราวางเฉยตัวเองได้ แล้ วพระองค์ก็สอนให้ แผ่อเุ บกขาวางเฉยให้ หมดเลยทังสรรพสิงทังมนุสโลก เทวโลก
มารโลก พรหมโลก หมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬเนียไม่ต้องไปรู้ไปเห็นมันหรอก รู้แล้ วเรื องมาก
ปรุงแต่งมากวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งเยอะ
เมือเราอุเบกขาภายในได้ แล้ วคือตัวเราแล้ วก็อเุ บกขาภายนอกได้ แล้ ว
เราก็ไม่ฆ่าใครเพราะเราอยู่อย่างสงบอยู่ด้วยความว่าง
เราอุเบกขาภายในได้ แล้ วอุเบกขาภายนอกได้ แล้ วเราก็ไม่เป็ นขโมยขโจรไม่ไปลักขโมยของใคร
เราอุเบกขาภายในได้ แล้ วอุเบกขาภายนอกได้ แล้ วเราก็ไม่ต้องไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีใคร
เพราะเราไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็น
ใครจะสวยใครจะงามจะเป็ นลูกเต้ าเล่าหลานสามีภรรยาใครเราวางเฉยหมด
แล้ วเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องเป็ นทุกข์กบั ใคร
ทีนีเราก็วางเฉยไม่ต้องไปพูดอะไรกับใครเราจะได้ ไม่ต้องไปโกหกเดียวเรารู้จริ งบ้ างไม่จริ งบ้ าง
เดียวไปพูดผิดเข้ าเราวางเฉยก็จะได้ พดู น้ อยลงบ้ าง
วางเฉยไม่ต้องไปกินเหล้ าเมายาทีเคยกินแล้ วก็ต้องเลิกให้ หมด เนียเราก็ศีล๕ ศีล๘
ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริ สทุ ธิ เพราะอะไรจึงบริ สทุ ธิเพราะเราไม่ได้ ทํากรรม
เราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงเป็ นผู้หลุดพ้ นอํานาจกรรมวิบากกรรมเหล่านันด้ วยอํานาจอุเบกขาการวางเฉยเ
นียเขาเรี ยกอุเบกขาเจโตวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยการวางเฉย

๙

แต่อาตมาก็พลิกกลับอีกนัยยะหนึงรากเหง้ าของอุปาทานก็คือเมตตา กรุ ณา มุทิตา
อุเบกขานีแหละเนียกว่าจะผ่านเนียยากมากกว่าจะผ่านด่านเมตตาเนียเห็นอะไรก็รักก็ชอบไปหมดเห็นมัยไ
ด้ ยินเสียงเพลงเสียงร้ องอะไรก็เนียๆผู้มีดนตรี ในหัวใจเนียๆเป็ นต้ นเหตุรากเหง้ าของอุปาทานก็มทุ ิตาพลอย
ยินดีก็ยินดีพอใจไอ้ นนก็
ั สวยไอ้ นีก็งามเนียเพลิดเพลินพลอยยินดีกบั เขาไปหมดอุเบกขาเรารู้แล้ วเราก็ละเว้
นหมดเลยเพราะจิตเราทรงความว่างต้ องว่าอย่างนี
แล้ วเราก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์กบั สิงเหล่านันไม่ต้องไปเป็ นทุกข์กบั เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขาเนียต้ องพิจารณาอย่างนีแล้ วเราก้ ต้องมาพิจารณาซําลงไปอีกว่าเออ!
เมตตานันน่ะเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ เพราะเรามีทกุ ข์เพราะเรามีเมตตาคือความรักใคร่
เรามีทกุ ข์เพราะเรามีกรุณาความสงสาร เราจึงมีทกุ ข์
เรามีทกุ ข์เพราะเรามีมทุ ิตาพลอยยินดีเนียเหมือนวันเกิดวันตรุษสงกรานต์ปีใหม่หรื อเจ้ านายได้ รับเลือนขัน
อะไรต้ องหาเงินหาทองไปมุทิตาโมทนากับเขาเนียมุทิตานีก็เป็ นทุกข์ต้องข่มจิตข่มใจให้ วางเฉยข่มจิตข่มใจใ
ห้ อเุ บกขาวางเฉยก็เป็ นตัวทุกข์เราต้ องกําหนดรู้ ทกุ ข์ทีเมตตา รู้ทกุ ข์ในกรุณา รู้ทุกข์ในมุทิตา
รู้ทกุ ข์ในอุเบกขารู้ทกุ ข์แล้ วเราก็จะได้ พิจารณาเพิมว่าเมตตาเนียเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือเป็ นต้ นเหตุคว
ามอยากเนียความอยากในเมตตาอยากรักใคร่ คนนันคนนีรักหนุ่มรักสาวอะไรพวกเนียรักของกินของใช้ อะไ
รเนียทังนันเลยเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ กรุณาความสงสารนันเองเป็ นสมุทยั เหตุเกิด
ถ้ าเราอยูเ่ ฉยๆเราก็ไม่ต้องสงสารเราก็ไม่ต้องไปเป็ นทุกข์เพราะเขา
เนียมุทิตาพลอยยินดีก็เป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์เพราะเราจะต้ องไปมุทิตาคนนันคนนีพลอยยินดีคนนันคน
นีเหมือนกับไปประจ๋อประแจ๋ไปแสดงความรู้สกึ นึกคิดกับเขาหน่อยก็เป็ นทุกข์
เนียเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
อุเบกขาในการทีเป็ นสมุทยั ก็เพราะว่าเนียเราว่างไม่จริ งต้ องว่าอย่างนีถ้ าเราว่างจริ งๆเราก็ไม่มีทกุ ข์มนั ว่างบ้
างไม่ว่างบ้ างทําให้ เขาลบหลู่ดหู มิน
ถ้ าวันไหนไปวัดไปวาอะไรยังไปเห็นว่าเถียงอะไรเนียไปนินทาว่าร้ ายยังไม่ว่างเลยเนียจะโดนแบบนีเข้ าเพรา
ะฉะนันเราต้ องพิจารณาเนียเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
นิโรธะความดับทุกข์ต้องดับทีเมตตานันแหละต้ องวางเฉยกับเมตตา
นิโรธะความดับทุกข์กบั กรุ ณาก็ต้องวางเฉย นิโรธะความดับทุกข์ในมุทิตาก็ต้องวางเฉย
นิโรธะความวางเฉยก็วางเฉยทังภายในภายนอกเลยรับรู้ไม่รับเก็บ นังหลับหูหลับตาซะบ้ าง
ไม่ร้ ูไม่เห็นซะบ้ าง นันแหละนิโรธะความดับทุกข์ก็จะเกิดขึนแก่ใจเรานันแหละ
ทีนีมรรคหนทางให้ เข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์เราก็ต้องทําความว่างชนิดเนีย
ดับว่างเรื อยไปไม่รักใครแล้ วเจอใครสวยใครงามใครหล่ออะไรก็วา่ งวางเฉยได้ ยินเสียงไพเราะเพราะพริ งเดีย
วมันจะมาดังในใจทีว่าผู้มีดนตรี ในหัวใจเนียก็ว่างให้ หมด
แล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์กบั เสียงแล้ วเราก็ดบั เสียงได้ แล้ ว พอทีนีเมือเราชํานาญในเมตตา กรุ ณา มุทิตา
อุเบกขาคือวางเฉยได้ ทงหมดแล้
ั
วเนียความทุกข์ก็จะหมดไปสินไปหายไปจากใจเราเนียเขาเรี ยกว่าพิจารณ
าต้ องพิจารณาทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรคลงในเมตตา กรุ ณา มุทิตา
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อุเบกขาเขาเรี ยกว่าพิจารณาธรรมในธรรมทังหลายเนียคือพิจารณาเมตตาพรหมวิหารก่อนแล้ วก็
พิจารณาทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรคก็หมายถึงพิจารณาอริ ยสัจจ์๔ ลงในเมตตา ทีแรกพิจารณาพรหมวิหาร๔
ลงในศีล๕ พิจารณาอริ ยสัจจ์๔ ลงในพรหมวิหาร๔ แล้ วว่างจากอริ ยสัจจ์๔
คือทําจิตให้ ว่างหมดแล้ วเนียเขาเรี ยกเป็ นการพิจารณาถึง๔ชันเป็ นการพิจารณาธรรมในธรรมทังหลายเนีย
เพราะฉะนันโยมต้ องจํานัยยะอันใดอันหนึงให้ ได้ แต่ถ้าสรุ ปแล้ วก็คือต้ องว่างหมด
แล้ วเราก็จะอยูอ่ ย่างสงบสุขสันติสขุ เกิดขึนในใจเรา จะยืน เดิน นัง นอนเป็ นสุข
เนียเมือมาประพฤติปฏิบตั ิแล้ วเนียไม่จําเป็ นไม่ต้องพูดคุยกับใครเพราะพูดคุยมามากแล้ วทําจิตให้ ว่างเนียเ
ป็ นการสังสมมรรคทีเราจะต้ องว่างให้ มากฝึ กหัดดัดนิสยั ความเคยชินเราเนียเราไม่เคยฝึ กหัดดัดนิสยั พ่อแม่
ครูบาอาจารย์สอนอะไรเราก็ไม่เชือทีนีเราจะสร้ างความสุข สงบสุข
สันติสขุ สร้ างมรรคผลนิพพานให้ เกิดขึนกับใจตัวเราเองนันแหละเราต้ องปฏิบตั ิตามนี
ไม่จําเป็ นแล้ วเราก็ไม่ต้องพูดเว้ นไว้ แต่เจ็บไข้ ได้ ป่วยก็ไปบอกช่วยหาหมอหายาหรื อว่ามาบอกพีเลียงเขาเนีย
ไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไปเอิกเกริ กเฮฮาอะไรไม่ต้องไปทําเสียงก่อกวนรบกวนเขาเดียวเสียงไปเข้ าหูเดียวทํา
ให้ คนอืนเขาไม่ว่างไปซะด้ วยจะเป็ นบาปเป็ นกรรมต้ องว่าอย่างนีเพราะอะไรจึงเป็ นบาปเป็ นกรรม?
เพราะไปทําลายความสุขสงบสุขสันติสขุ หรื อไปทําลายความว่างของเขาแล้ วจะเป็ นเหตุให้ เรานันว่างไม่ลง
สงบไม่ได้ เขาเรี ยกสงบไม่ลงมันจะฟุ้งซ่านไปเพราะฉะนันเราอย่าไปทําให้ มนั เกิดเสียง
ในศีลของพระก็เนียแกล้ งก่อความรํ าคาญให้ แก่ภิกษุยงั ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์เลยเนียให้ โยมรู้เอาไว้ เนียเพราะ
ฉะนันพระองค์เนียสอนให้ อยู่เงียบๆเฉยๆทําจิตให้ ว่างพิจารณายืน เดิน นัง นอน
ให้ ร้ ูตวั คือรู้จิตรู้สติไม่ให้ ระลึกฟุ้งซ่านไป
ตอนนีเรามาเป็ นนักบวชแล้ วเนียความว่างทีแรกเหมือนกับบ้ านเราเนียทีแรกเราไปปลูกขึนมาแล้ วเราก็ไปอ
ยูเ่ หมือนกับศาลาเราเนียก่อนทีโยมไม่มามันก็ว่างพอโยมมามันก็ไม่วา่ ง
เดียวโยมไปมันก็ว่างอย่างเก่าอีกโยมเป็ นอาคันตุกะ ทุกอย่างรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ก็เป็ นอาคันตุกะเหมือนเราทีมาเนียเพราะฉะนันจิตเราก็ควรทําให้ ว่าง
รูปเป็ นอาคันตุกะจรมาเดียวมันก็ปิกกลับไป เสียงจรมาเดียวก็หายไป กลินจรมาเดียวก็หายจางคลายไป
รสมาสัมผัสมาเดียวก็หายไปหมดเป็ นอุจจาระขีเยียวไปหมดน่ะเ
พราะฉะนันอย่าไปยึดติดมันเนียเราจะรู้ความจริ งตรงเนียแล้ วเราก็เนียไม่ใช่ของยากเลยเห็นมัยเนียเป็ นธรร
มะสูงสุดของพระพุทธเจ้ าเลยเนียทําจิตให้ ว่างจะเข้ าถึงนิโรธะความดับทุกข์คือดับอารมณ์เราเนีย
อารมณ์คือรู ป คือเสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ไม่ใส่ใจมันน่ะตอนเนีย
เราต้ องทําจิตของเราให้ ว่างจากอารมณ์แล้ วจิตเราจะได้ ว่างจากอาสวะแล้ วจิตเราก็จะอยู่เหนือเวทนาไม่สขุ
ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจจิตเราว่างแล้ วพระยามัจจุราชก็มองไม่เห็นจิตเราด้ วย
แล้ วเราก็ง่ายต่อการเป็ นพระอรหันต์ด้วยข้ ามรู ปฌานอรูปฌานไปเลย
เนียว่างหมดเลยเวลาจะนิพพานเนียว่าง
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรชอบๆเนียไปนิพพานไม่ได้ หรอกให้ โยมรู้ไว้ เถอะถ้ าจะไปนิพพานต้ องจิตว่างอย่
างเดียวไม่มีความเห็น
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สัมมาสังกัปโปดําริ เรื องนันเรื องนีทีชอบๆก็ไปนิพพานไม่ได้ เนียพวกนันน่ะโกหกทังนันน่ะเนียให้ ดํา
ริ ชอบแล้ วจะไปไหนก็ติดแหม่ะอยูต่ รงนันน่ะชอบตรงไหนก็ติดอยู่ตรงนันไปนิพพานไม่ได้ ต้องว่างจากการดํา
ริ
สัมมาวาจาการพูดจาชอบพูดทังวันทังคืนเรื อยเจือยขีบ่นอย่างนีก็ไปนิพพานไม่ได้ หรอกต้ องว่างเนียจําไว้ ให้
ดีน่ะพวกขีบ่นทังหลายไปนิพพานไม่ได้
สัมมากัมมันโตไอ้ ทีทําการทํางานการงานชอบทํานันทํานีทีชอบๆก็ไปนิพพานไม่ได้ เนียเหมือนกับมีโมหะหล
งติดอยูใ่ นงานนันน่ะ สัมมาอาชีโวอาชีพชอบโยมจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานไหนบอกอาตมาดูซิ
เพราะฉะนันสัมมาอาชีโวอาชีพชอบก็ต้องว่างเราจะไปนิพพานแล้ วก็ต้องว่าง
ไปมัวเพลินทํามาค้ าขายได้ เงินได้ ทองโยมก็ไปนิพพานไม่ได้ หรอก
สัมมาสติระลึกชอบก็ต้องตัดทิงเลยเดียวจะไประลึกถึงพ่อ แม่
พีน้ องทรัพย์สินสมบัติบตุ รภรรยาสามีเนียต้ องตัดทิงเลยถ้ ายังมีระลึกถึงสัมมาสติระลึกถึงคนนันคนนีอยูท่ ีเร
าชอบๆนันน่ะไปนิพพานไม่ได้ หรอก สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นชอบตังใจมันกับความว่างอย่างเดียว
ถ้ าไปตังมันอย่างอืนผิดหมดต้ องว่าอย่างนีต้ องตังใจมันกับพระนิพพาน นิพพานัง ปรมัง
สูญญังต้ องว่างอย่างเดียวเนียจึงจะไปได้ เนียให้ โยมรู้ไว้ ว่าเออ!
เนียนิพพานเนียง่ายเลยถ้ ามาเจออาตมาสอนง่ายมากเราอยากไปหรื อเปล่าชาติเนีย
อาตมาเนียท้ าทายพวกโยมเนียโยมว่าโยมมีปัญญาโยมมีความสามารถทําจิตให้ ว่างจนเข้ านิพพานโยมก็จ
ะพ้ นทุกข์ไปเนีย โยมต้ องเอาจริ งให้ ได้ เนียทีโยมตังใจว่าจะมากีวัน ๓วัน
๗วันเนียโยมต้ องพยายามให้ ได้ แล้ วโยมก็จะมีความสุขกับความว่างไม่ต้องไปมีปัญหาเลียงฟรี ไม่ต้องไปมีอ
ะไรตามมีตามได้ อาตมามือเดียวยังไม่คอ่ ยอยากฉันเลยเหลือเต็มบาตรทุกวัน(หัวเราะ)ให้ โยมรู้ไว้
เดียวโยมจะมาถามพระอาจารย์ทําไมพระอาจารย์ฉนั มือเดียวจึงอ้ วน?
อาตมาฉันวิตามินรวมทุกวันใส่บาตรทุกวัน
เดียวพรุ่งนีโยมก็จะเห็นเองอาตมาเนียฉันมือเดียวจริ งๆไม่ได้ มีกีมืออะไรกับใคร
เพราะฉะนันโยมก็มกั น้ อยสันโดษทีจะกินจะได้ ตดั ภาระทุกข์ยืน เดิน นัง
นอนจะได้ ไม่ปวดเมือยไม่ต้องปวดขีปวดเยียวเร็ วต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)เนียอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเนียเราจะต้ องรู้ตามความเป็ นจริ งอย่างนีไม่ใช่เป็ นของลีลับซับซ้ อนอะไรเลยเนียเป็ นธรรมะแท้ ทีพระ
องค์สอนไอ้ ทีพวกครู บาอาจารย์ทงหลายที
ั
มันเข้ าไม่ถึงไม่ร้ ูหรอกเสียเวลาเปล่า
โยมไปปฏิบตั ิเป็ นปี ๆก็ไม่ได้ เรื องอะไร เนียฟั งอาตมาเดียวเดียวโยมเข้ าใจแล้ วเนียแค่เนียต้ องถามโยมว่า
โยมมีเมตตาจริ งหรื อเปล่า? จริ งต้ องไปนิพพานได้ โยมสงสารจริ งหรื อเปล่า? สงสารจริ งก็ไปนิพพานได้
ทีพระอาจารย์เทศน์เรื องเมตตาเจโตวิมตุ ติ กรุณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมตุ ติ
อุเบกขาเจโตวิมตุ ติเนียต้ องแบบนีแล้ วก็ไปได้
ถ้ าโยมไม่จริ งโยมยังโกหกตัวเองอยูแ่ ล้ วยังไปไม่ได้ ยงั ไปโกหกคนอืนอีกเนียหลายต่อเลยต้ องว่าอย่างนีโทษ
ทุกข์มีเวรมีกรรมอีกแล้ วโยมเข้ ามาเนียปรารถนาอะไรกันเนียต้ องถามอย่างนี
เนียอาตมาสอนง่ายๆต้ องการให้ โยมรู้มากให้ โยมถามอาตมาเนียโยมอยากรู้เรื องอะไรไปถามเลย....ให้ โยม
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ถามได้ ไม่ต้องกลัวอาตมาตอบไม่ได้ ด้วย(หัวเราะ)..เอาซิเนียใครอยากรู้อะไรถามเลยอาตมาเนียผู้
สามารถ..พูดง่ายๆขอให้ โยมปฏิบตั ิให้ ได้ เสียก่อนไอ้ ยากๆอาตมาไม่กลัวหรอกเพราะอาตมาปฏิบตั ิทงยากทั
ั
งง่าย
ปฏิบตั ิยากมาแล้ วๆก็มาพิจารณาว่าอย่างไหนมันจึงจะง่ายเนียอาตมามาเทศน์มาสอนได้ หมด...เนียอาตม
าเป็ นอาจารย์ใหญ่แล้ วตอนเนียพวกโยมเนียเหมือนอนุบาลของอาตมา
มีอะไรก็ถามไม่ร้ ูจะได้ ตอบให้ ร้ ู(หัวเราะ)แล้ วก็หายากทีจะเหมือนอาตมาเนียความรู้ทีอาตมา..เนียหนังสือเนี
ยวิทยานิพนธ์นีเนียเล่มเดียวน่ะอาตามาเนียเล่ม๖แล้ วเล่ม๗
กําลังเขียนอยู่เนียธรรมะทีอาตมาเขียนเนียแล้ วก็แจกฟรี ด้วยเดียวแจกให้ โยมอ่าน...อาตมาเนียสามารถแต
กฉานทังพระวินยั ทังพระไตรปิ ฎกเลยต้ องว่าอย่างนีทังธรรมทังวินยั อาตมาเนียประพฤติปฏิบตั ิตามโอวาทข
องพระพุทธเจ้ าอยู่ตามป่ าตามเขาไม่ต้องพูดกับใครนานเป็ นปี ๆไม่ต้องคุยกับใครได้
อย่างโยมไม่ได้ คยุ จะอกแตกตาย(หัวเราะ)อยูป่ ่ าอยูเ่ ขาน่ากลัวด้ วยทังผี เสือ
ช้ างอะไรมีทงนั
ั นหลวงพีๆๆเสียงเย็นๆอย่างนีก็มี(หัวเราะ)ผีกองก๋อยๆอะไรมีทงนั
ั นน่ะอาตมาเจอมาทังนันเ
พราะฉะนันอาตมาเนียผ่านวิกฤติมาแล้ วเลยเห็นเป็ นธรรมดาหมดแล้ วเดียวนีไม่มีอะไรใครจะมาหลอกอะไร
พระอาจารย์ก็ยินดีให้ หลอกน่ะแต่อาตมารับรู้ว่าโยมหลอกแล้ วอาตมาก็ไม่เข้ าใกล้ ก็ไปไกล(หัวเราะ)ไม่มาใ
กล้ ..อยากรู้ อะไรถามซิเนีย...อาตมาเนียเดียวเทศน์ทกุ วันน่ะมาเนียเทศน์อยู่องค์เดียวเนียวิธีการเทศน์อาตม
าไม่เหมือนใครหรอกไม่มีใครเหมือนเป็ นธรรมชาติเป็ นธรรมดาอย่างเนียเอาของจริ งมาเทศน์
โยมก็ร้ ูทงนั
ั นน่ะทีอาตมาเทศน์ไม่ใช่โยมไม่ร้ ูน่ะแต่โยมไม่สามารถจัดลําดับหรื อจัดระเบียบให้ มาเป็ นเรื องมร
รคเรื องผลเนียเอาซิใครอยากรู้อะไรถาม...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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