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ความหมายว่าตังใจฟั งให้ ดีตงใจแล้
ั
วก็ฟังให้ ดีอนั ไหนทีดีๆนันน่ะเราจะได้ นําไปปฏิบตั ิ
ตังใจแล้ วก็ตงใจฟั
ั งให้ ดี
อะไรจึงจะดีเราก็ถามตัวเราเองว่าเราฟั งอะไรถึงจะดีก็ต้องฟั งถึงเรื องทานศีลภาวนาหรื อศีล สมาธิ
ปั ญญาเนียเราทําให้ เกิดมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ทําอย่างไรเราจึงมีศีลมีสมาธิปัญญา?
การทีเราตังใจฟั งเราไม่ได้ ไปทํากรรมอะไรไม่ได้ ไปตบยุงหรื อแมลงต่างๆอะไรเนียศีลเราก็มีแล้ วตังใจทีจะไม่
ฆ่ามันด้ วย การทีตังใจไม่ฆา่ มันด้ วยก็เป็ นสมาธิ ปั ญญาทีเรามีก็คือปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ อง
ปั ญญาในทานในศีลนันน่ะทีเรางดเว้ นอดใจจึงจะเรี ยกเนกขัมมะอดใจ
เนกขัมมะพรหมจรรย์ก็คือเอาทานเอาศีลนันแหละเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์ เราปฏิบตั ิด้วยศีลด้ วยทาน
แล้ วก็ทง๒อย่
ั
างทังทานทังศีลน่ะ ทานคือการให้
ให้ ทกุ อย่างให้ สิงทีไม่จริ งใจตังแต่เราไม่เคยมีศีลเราก็พยายามก็ตงใจที
ั จะให้ มีศีล
เราไม่เคยมีทานขีเหนียวตระหนีเราก็ตงใจมาให้
ั
ทานก็มีสมาธิในทานในศีลให้ โยมรู้ไว้ ด้วยไม่ใช่นงหลั
ั บหูหลั
บตาแล้ วก็ว่ามีสมาธิตงใจตรงกั
ั
นข้ ามเลย
ถ้ าเราคิดไปโน้ นคิดไปนีคิดจะเบียดเบียนคิดจะโลภจะโกรธจะหลงจะมีราคะ โทสะ โมหะ
มานะทิฏฐิ เนียอย่างนันน่ะเป็ นการตังใจไม่ดี
การตังใจให้ ดีก็คือการทีเราจะตังใจมีทานตอนนีเราละมาแล้ วสิงทีละไปแล้ วบ้ านช่องเรื อนชานไฟจะไหม้ นํา
จะท่วมแผ่นดินจะไหวหรื อใครจะตายอย่างไรก็เนียละมาแล้ ว
ละแล้ วเราก็ตอนเนียเรามาอยูเ่ นียขณะนีปั จจุบนั นีเราว่างจากเขาไปแล้ ว ว่างจากบ้ านไปแล้ ว
เดียวนึกว่าความว่างเป็ นยังงัยอีก ความว่างเนียตอนนีเราว่างจากทีบ้ านมาอยูว่ ดั
ทีหลังเราก็ไปอยูท่ ีไหนก็ชงั เราก็นกึ ว่าเราทําใจให้ อยูว่ ดั ตลอดเวลาเอาวัดน่ะมาตังไว้ ในใจเลย
เราจะละเว้ นเป็ นศีลให้ ทานคือจาคะบริ จาคทังทานภายในทานภายนอก
ทานภายนอกก็คือวัตถุมนั จะมีภยั มีอนั ตรายอะไรเราก็นึกว่าเราสละมาแล้ วนันน่ะเป็ นทานหมดเลย
ภายในก็ความรู้สึกนึกคิดทังดีและไม่ดีเนียให้ มนั ตังอยู่ในความว่างให้ มนั ดีมากๆ
เป็ นการละเว้ นเหมือนกับละเว้ นก็คือเป็ นศีล ทีฟั งๆนันน่ะ สีเลนะ สุคติง ยันติ
เราจะมีความสุขก็เพราะศีลเพราะเราละเว้ นมาแล้ วเราจึงมีสขุ
ไม่หว่ งแล้ วมันจะเป็ นยังงัยก็ชงแล้
ั วเราไม่สนใจแล้ ว
นันเป็ นการละภายนอกแล้ วก็มาละภายในละความโลภความโกรธความหลงภายในละราคะ โทสะ โมหะ
มานะทิฏฐิ ภายในเนียเป็ นการให้ ทานภายใน ละ-ละเว้ นทังเป็ นศีลด้ วยเป็ นทานด้ วย
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แล้ วก็เอาตัวทานตัวศีลเนียมาเป็ นเนกขัมมะอดใจได้ ทกุ เรื องอดใจในทานอดใจทีจะละเว้ นให้ เป็ น
ศีล การทีเราคิดได้ อย่างเนียเรามีเหตุมีผลในทานในศีลเนียเขาเรี ยกปั ญญา ปั ญญาการทีเรารู้จกั แยกแยะ
เดียวถามว่าปั ญญาคืออะไร? ปั ญญาก็คือเหตุผลทีถูกต้ อง คําว่าขนาดไหนจึงจะเรี ยกว่าความถูกต้ อง?
ต้ องมีปัญญาแยกแยะว่าอันไหนทีไม่ผิดศีลผิดธรรมนันแหละจึงจัดว่าเป็ นปั ญญาทีถูกต้ องถ้ าสิงไหนทีผิดศี
ลผิดธรรมนันแน่ะเป็ นปั ญญาทีไม่ถกู ต้ อง
เมือเรารู้ว่าเราแยกแยะคือการใช้ ปัญญาแล้ วก็ฝึกหัดจนชํานาญละเว้ นเป็ นทานเป็ นศีลจนชํานาญอดใจได้ จ
นชํานาญนันน่ะปั ญญามันจะทรงตัว ถ้ าเราทําจนสมําเสมอความแคล่วคล่องว่องไว
ใจเราละเว้ นไม่เกิดวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียเกิดญาณความรู้แล้ วว่าเออ!
ก่อนนีเราอดใจไม่ได้ เดียวนีอดใจได้ แล้ ว
เดียวนีทานอะไรเราก็ทานได้ เพราะตายแล้ วก็ต้องทิงหมดอยูแ่ ล้ วต้ องปลง
ปลงไปทีตายตัวเราตายเนียต้ องให้ เป็ นทานเลยให้ หนอนให้ สตั ว์กินไปให้ หมดเหมือนกับหนอนขึนอะไรพวกเ
นียก่อนเนียเขาไปโยนให้ นกอีแร้ งหรื อกากินเนียสมัยก่อนโบราณเผาไม่ทนั
เนียประวัติวดั สระเกศอะไรพวกนีเนียให้ ทาน เราจะต้ องปลงว่าเออ! เนียต้ องว่างหมดเลย
เราต้ องทําจิตให้ ว่างตังแต่เดียวนี
เหมือนกับเราตายแล้ วใครจะฝั งจะเผายังงัยไม่สนใจแล้ วไม่ต้องไปต่อว่าต่อขานใคร
ใครไม่ไปฝั งไปเผามันก็เหม็นเน่าเขาเอง แต่เราก็ขออโหสิไว้ ลว่ งหน้ า
ใครทําให้ เราก็โมทนาความดีกบั เขาด้ วยทีเขาเอาเราไปจัดไปฝั งไปเผาให้ เนียเราจะได้ ร้ ู รู้สิงทีใกล้ ตวั เราเนีย
ถ้ าโยมจะเอามรรคเอาผลก็ไม่ยากเพราะการทีเราปลงใจวางใจทีเราไม่ยดึ ติดสิงใดเนียนันน่ะจิตเราว่างแล้ ว
เราจะต้ องฝึ กจิตให้ ว่างเนีย ตังใจให้ ว่างเนียเขาเรี ยกสุญญตะสมาธิ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
แล้ วก็สญ
ุ ญตวิโมกข์เนียหลุดพ้ นด้ วยความว่างเนียพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ชดั เจนเลยไม่มีอะไรลีลับซับซ้ อนเลย
นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานัง ปรมัง สูญญัง นิพพานัง ปรมัง
สุขงั คือจิตเราว่างในปั จจุบนั เนียเราจะมีความสุข สงบสุข
สันติสขุ ไม่มีใครสามารถมากระทบจิตเราได้ รูปมีรูปมาเสียงมากลินมารสมาสัมผัสมาเฉยวางเพราะรู้ตามคว
ามเป็ นจริ งว่าสิงเหล่านีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรสนใจไม่ให้ เกียรติมนั ต้ องว่าไม่ให้ เกียรติมนั
ถ้ าโยมรักศักดิศรี ของความรักเกียรติรักศักดิศรี โยมต้ องคิดว่าเราเนียมีศกั ดิศรี
แต่ศกั ดิศรี ของเราเนียสูงคือศักดิศรี ของความว่างไม่ใช่ศกั ดิศรี ทีจะไปอวดเบ่งมียศมีศกั ดิอย่างนันอย่างนีไม่
ใช่เนียต้ องว่าง ศักดิศรี ของสมณะผู้สงบหรื อผู้ปฏิบตั ิธรรมเนียมีศกั ดิศรี ไม่ต้องให้ ใครมายกย่องสรรเสริ ญ
ไม่ต้องมีตําแหน่งใดๆเพราะมันเรื องของใจไม่มีใครรู้ใครเห็นต้ องว่าอย่างนี
เมือจิตเราว่างแล้ วใจเราสบายแล้ วนันแหละเรารู้ได้ เป็ นปั จจัตตังว่าเออ! เรามีความสุขแล้ ว
ความสุขทีเกิดจากใจว่างอันเนียไม่ต้องมีใครให้ เขาเรี ยกนิรามิสสุข
สุขเกิดจากการประพฤติปฏิบตั ิทีว่างจากรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องมีอะไรทังนันตาดู หูฟังใจเราว่างตลอด
ดูความว่างเพราะสิงทีเรารู้เราเห็นเนียสิงทีเรารู้เนียว่างหมดเลยเพราะอะไรจึงว่าง?
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เพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเนีย เท่ากับเราได้ ดคู วามว่าง ว่างเปล่าคืออนัตตาความว่าง
ถ้ าเราไปไล่เบียตังแต่อนิจจังมันอนิจจังไปเราไม่เคยเห็นก็มาได้ เห็นมันจะอนิจจังจากสิงทีเราเห็นแล้ วกลายเ
ป็ นสิงทีเห็นไปอีกเนียอนิจจังอนัตตา ถ้ าเรามีอปุ าทานยึดติดนันน่ะทุกขังมาแล้ วทีนีแทนทีว่าอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาถ้ าตอนนีเราไม่มีอปุ าทานยึดถือหรื อยึดติดเนียอนิจจังก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีเห็นมัยทุกข์ก็ไม่เกิดด้ วยเ
นียเราจะเห็นความว่างชัดเจนเลยว่าเนียเราเห็นขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลันเดียวคิดเรื องนันเรื องนีอนิจจัง
ไปอย่างรวดเร็ วอนัตตาไปอย่างรวดเร็ วแต่เราไม่ร้ ูไม่เข้ าใจเราก็นึกว่าเออ!
แหมอย่างกับผู้วิเศษทีต้ องว่าอย่างนันอย่างนีอะไร ไม่ใช่
เราต้ องหัดว่างเล็กๆน้ อยๆอย่างนีซะก่อนเดียวเราก็วา่ งใหญ่ๆมากขึนได้ ว่างทังโลกเลยว่างทังมนุสโลก
เทวโลก
มาระโลกกูไม่อยากเกิดแล้ วพรหมเทพเทวดากูไม่เอาทังนันเพราะพรหมเทพเทวดาเดียวก็จตุ ิปฏิสนธิอีก
ไม่วา่ ง ต้ องมามีเวรมีกรรมต้ องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเนีย
เมือเรามารู้ ความเป็ นจริ งอย่างนีแล้ วๆเราก็ทําจิตของเราให้ ว่าง ว่างจากอะไรบ้ าง?
ถ้ าเราเคยฆ่าสัตว์ก็ว่างเลิกฆ่า เลิกจากการลักทรัพย์ทีเคยขโมยหยิบฉวยอะไรก็เลิกให้ หมด ว่าง
เจ้ าชู้ประตูดินผิดผัวผิดเมียเขาว่างไม่เอาแล้ วทีทํามาแล้ วมีโทษไม่ดี ใครรู้เขาก็เออ! เขาจะยกโทษติเตียน
หลอกลวงต้ มตุน๋ ทีเขารู้ไม่เท่าทันต้ องว่างอีก ดืมสุราเมรัยก็ต้องว่างอีก เราต้ องรู้จกั ความว่าง
ว่างจากสิงเหล่าเนียว่างจากความไม่ดีเลวแต่ความจริ งมันมีโทษหนักอยู่
ปาณาโทษของมันก็คือทําให้ อายุสนตายพลั
ั
นเร็ ว
อทินาทานทีไปลักเล็กขโมยน้ อยเขาเนียไปขโมยของเขามากินมาใช้ เนียก็เป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินสมบัติพลอยวิ
บัติไป มาอยู่ได้ ไม่นานเดียวก็อนั ตรธานหมด ถ้ าเป็ นชาวไร่ ชาวสวนก็มดแมงแมลงต่างๆมากินของหมดเลย
ข้ าวทีปลูกไว้ มงั ผลไม้ ทีปลูกไว้ มงั มันก็เอาไปหมด เนียโดนขโมยต่อไปอีกเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมของคน
ทีประพฤติผิดข้ อสามเนียตายตกนรกขึนต้ นงิวแล้ วก็เกิดพ้ นจากต้ นงิวมาเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉานก็ถกู ตอนทุก
ชาติ
พ้ นจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็ นคนเนียพวกบัณเฑาะห์กระเทยตุ๊ดแต๋วอะไรเนียพวกผิดศีลข้ อสามทังนันเลยเต็
มแผ่นดินเลย โยมจะรักความเป็ นหญิงจะรักความเป็ นชายต้ องเลิกข้ อสามนีให้ ได้
มุสาวาทหลอกลวงนีเจอแต่คนไม่จริ งใจเลย พูดดีเขาก็วา่ ไม่ดีนนแน่
ั ะ
กรรมชัวเราเคยโกหกหลอกลวงเขาไว้ มีโทษมากเราไม่ได้ ฆ่าเขาก็กล่าวหาว่าเราไปฆ่าเขา
เราไม่ได้ ไปขโมยของเขาๆก็กล่าวหาว่าเราเนียไปขโมยของเขาเราไม่ได้ ไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีของเข
าเขาก็กล่าวหาว่าเราเนียไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาเนียโทษของการมุสาวาท
ดืมสุราเมรัยก็โทษเนียอนันตริ ยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้
ฆ่าพระอรหันต์ได้ ไม่เลือกผิดชอบชัวดีอะไรเมาแล้ วเนียโทษ โทษของการผิดศีล๕เนีย
เพราะฉะนันเราก็ต้องตังใจให้ ละเว้ นพวกนี ทีสิงมาแล้ วแก้ ไขไม่ได้ แล้ ว ต้ องเลิก
ถ้ าเราไม่เลิกต้ องทําติดต่อไปอีกนันแน่ะเราก็ตกนรกนานขึนมีเวรมีกรรมยาวนานขึนไม่อย่างนันแล้ วไม่มีใคร
ช่วยเราได้ น่ะถ้ าไม่มีผ้ มู ีบญ
ุ วาสนามาช่วยไม่มีทาง เพราะฉะนันเราก็ต้องช่วยตัวเอง

๔

ถ้ าท่านเบือหน่ายเห็นรังแกถ้ ายังมีชีวิตอยูข่ ืนไปช่วยมันแล้ วเดียวมันก็ไปสร้ างกรรมทําชัวอีกก็วางเ
ฉยปล่อยให้ เป็ นไปตามเวรตามกรรมของเขา เพราะฉะนันเราก็ไม่ต้องไปช่วย
ช่วยแล้ วเดียวถ้ าใครเขามาตําหนิวา่ มึงไปช่วยเขาทําไมเนียมันเทียวฆ่าเทียวลักประพฤติผิดกาเมเจ้ าชู้ประตู
ดินมาตลอดหลอกลวงต้ มตุน๋ เขาอีกโกหกโกไหว้ เนียมันชัวทังต่อหน้ าและลับหลัง
โกหกต่อหน้ าต่อตาเลยหลอกลวงเขาบอกมันเอาไปก็ว่าไม่ได้ เอาไปเนียคนมันไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนหน้ า
ด้ านยิงกว่าด้ านอีกไอ้ พวกนีใครสอนไม่ได้ หรอกพวกเนียหวังดีก็ไม่ได้ ถ้าไปบอกไปชียกโทษมันยิงพยาบาทใ
หญ่ไอ้ พวกเนียให้ โยมรู้ไว้ เถอะเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราก็เฉยๆไว้ เดียวเฉยแล้ วดีเองทีเขาพูดกันว่า
เฉยๆแล้ วดีเองนันแน่ะเราไม่ต้องไปยุง่ กับเขาเดียวไปพูดมากเดียวมันเล่นงานหาเรื องกลันแกล้ งรังแกอีกสา
รพัดเนียคนชัวคนเลว เพราะฉะนันเนียเราจะต้ องตังใจฟั งให้ ดีอนั ไหนไม่ดีก็จะต้ องเลิก
เนียต้ องรู้ทงสองอย่
ั
างทังฝ่ ายดีฝ่ายไม่ดี
เมือเราตังใจทีจะมีทานมีศีลมีเนกขัมมะปั ญญาวิริยะต้ องเพียรทุกวันเลย
เพียรทําความดีทกุ วันตังใจทําความดีทกุ วัน
ขันติอดกลันอดทนทุกวันทนให้ ได้ ทกุ วันทนให้ มีทานทนให้ มีศีลเนกขัมมะอดใจให้ ได้ มีเหตุมีผล
เราจะถามจิตตัวเราเองว่า ทีเราจะทําเราคิดเนียผิดศีลผิดธรรมหรื อเปล่า ถ้ าผิดศีลผิดธรรมก็ไม่เอา เลิกคิด
เพราะฉะนันถ้ าเราจะออกจากบ้ านก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะไปทําอะไร ไปแล้ วผิดศีลผิดธรรมหรื อเปล่า
ไปแล้ วผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ต้องไป ไปทําไมไปสร้ างเวรสร้ างกรรมไปทําอะไร
อยูบ่ ้ านเฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปรับทุกข์รับโทษอะไร เดียวไปมีเวรมีกรรม บ้ านก็อยูไ่ ม่ได้
เนียอย่างไปฆ่าเขาตายเขาก็จะตามจับเราเนียก็จะเห็นอนิจจังอย่างรวดเร็ ว
เดียวนึกว่าอนิจจังรวดเร็ วเป็ นยังงัยอีกเนีย
ลองไปฆ่าเขาตายเดียวตํารวจมาจับเคยอยู่บ้านก็อนิจจังจากบ้ านมีสามีภรรยามีลกู เต้ าเหล่าหลานมีอะไรก็
ต้ องจากไปหมดน่ะเนียอนิจจังไปหมดเห็นมัยไปอยูใ่ นคุกตาราง หรื อไปขโมยๆไอ้ นีขโมยนันน่ะเขารู้ กนั
เขาไปแจ้ งความเดียวก็ต้องโดนจับอีก ก็เป็ นเหตุให้ อนิจจังอย่างรวดเร็ ว
ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขารู้เข้ าเขาก็แค้ นเขาก็ฆา่ ทิงก็อนิจจังอย่างรวดเร็ วอีกเหมือนกัน
หลอกลวงต้ มตุน๋ ไอ้ นีหลอกลวงต้ มตุน๋ ญาติพีน้ องเราเอาไว้ ไม่ได้
เนียก็อนิจจังไปอย่างรวดเร็ วเขาต้ องจับขังคุกตารางเนีย
กินเหล้ าเมายาซะเงาะซะแงะไปตามถนนเดียวก็ตายเนียอนิจจังไปอย่างรวดเร็ วอนัตตาไปอย่างรวดเร็ วเนีย
เพราะฉะนันการทีเราจะทําให้ อนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลง เราก็ต้องมีศีลมีธรรมเนีย
ศีลก็คือละเว้ น ธรรมก็คือยุติธรรม ให้ มีความยุติธรรมแก่ตวั เองให้ มีความยุตธิ รรมแก่คนอืน
ทีสอนแล้ วเมือวานเนียให้ มีความยุติธรรมเนียเป็ นบุญนันน่ะเราจะรู้ว่าใครมีบญ
ุ หรื อไม่มีบญ
ุ ก็ดทู ีความยุติธ
รรมแล้ วนอกจากความยุติธรรมแล้ วมีเมตตาไหมมีกรุณาไหมมีมทุ ิตาอุเบกขาได้ หรื อเปล่า
นันแหละถ้ ามีทง๔ข้
ั อนีแล้ วแสดงว่าเรามีบญ
ุ มากกว่าเขาเดียวจะแยกไม่ออกอีกว่าเอ๊ ะ!
คนมีบญ
ุ เป็ นยังงัยดูไม่เป็ นอีกนันแน่ะทีโยมต้ องการว่ามีบุญคนมีบญ
ุ มีบาปมีเวรมีกรรมเราก็ร้ ูได้ สําหรับผู้มี
ปั ญญา แต่ถ้าสําหรับคนไม่มีปัญญามันรู้ไม่ได้
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เหมือนกับทีพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎกว่าผู้ทีอยูณ
่ .บนภูเขาสูงย่อมเห็นคนยืนณ.พืนแผ่น
ดิน คนจิตใจสูงก็ย่อมเห็นคนมีจิตใจตําเหมือนกัน เห็นได้ ร้ ูไม่ได้ ลีลับซับซ้ อนอะไร
เห็นเป็ นธรรมชาติธรรมดาหมดเลย เหมือนกับโยมขึนทีสูงโยมก็เห็นได้ รอบทัว
ถ้ ายิงสูงมากก็ยิงเห็นทัวทิศเลยทัง๘ทิศเลยมีกีทิศก็เห็นหมดเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราก็ต้องฝึ กจิตของเราเนี
ยให้ สงู ขึนให้ มีใจอดกลันได้ อดทนได้ เพียรทุกวันแล้ วก็ต้องมีสจั จะความจริ งใจด้ วย
จริ งใจทีจะมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาวิริยะขันติสจั จะเนียสัจจะตัวเนียต้ องมีๆความจริ งใจกับตัวเองมี
ความจริ งใจต่อทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ
ต้ องมีความจริ งใจแล้ วก็ตวั สัจจะเนียก็คือความตังใจ เมือเราตังใจแล้ วก็ต้องทําให้ ได้
ไม่ใช่มีแต่ความตังใจแล้ วก็เรื อยเชือยพลิกผันเปลียนแปลงไปอีกแล้ ว นันแน่ะเห็นความไม่แน่นอนของใจ
ทีวานเนียถามอาตมาเนียนันแน่ะเพราะเดียวมันก็เปลียนแปลงไปอีกแล้ วเพราะอะไร?
เพราะมันไม่มีความจริ งใจ ถ้ ามันมีความจริ งใจก็ไม่เอา อะไรก็ชงเราตั
ั
งใจดิงลงไปแล้ ว ก็เหมือนการทํางาน
งานมีอยู๓่ ระดับเนีย ด่วน ด่วนมาก ด่วนพิเศษ
ไอ้ ทีไหนด่วนพิเศษต้ องทําก่อนเหมือนกับทีเราตังใจไว้ เนียต้ องทําก่อนเนียถือว่าเป็ นงานด่วนพิเศษ
ด่วนมากนีก็เอาไว้ ที๒ ด่วนก็ไว้ ทําที๓ ด่วนเฉยๆก็ต้องเอาไว้ ทําทีหลัง(หัวเราะ)
เราก็ต้องทําด่วนพิเศษก็เพราะมันต้ องมีความจําเป็ นแล้ วมีความสําคัญมากเป็ นพิเศษต้ องทํามันก่อน
เนียเหมือนกับเราต้ องรู้จกั วิธีการทํางาน เมือเราสามารถแยกงานออกว่างานใดชนิดด่วน ด่วนมาก
ด่วนพิเศษเราก็จะเลือกทําเฉพาะด่วนพิเศษก่อนด่วนมากเราก็เอาไว้ ที๒ ด่วนเอาไว้ ที๓เนียการทํางาน
แล้ วก็เมือพูดถึงการทํางานแล้ วก็ทําไมจะต้ องพูดถึงงานเพราะงานทุกชนิดทีโยมทําเนียทําด้ วยปั ญญาก็เป็
นปั ญญาบารมี เนียทีการทํางานก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรมเหมือนกันไม่ใช่ไม่ปฏิบตั ิธรรม
เพราะงานทุกชนิดนันน่ะทําด้ วยปั ญญาก็จงึ เรี ยกเป็ นปั ญญาบารมี ทําด้ วยความขยันก็เป็ นวิริยะบารมี
ทําด้ วยความอดทนก็เป็ นขันติบารมี ทําด้ วยความจริ งใจก็เป็ นสัจจะบารมี
ทําเพือปรารถนาให้ งานสําเร็ จก็เป็ นอธิษฐานบารมี ทําด้ วยใจรักก็เป็ นเมตตาบารมี
เมืองานสําเร็ จแล้ วก็วางเฉยก็เป็ นอุเบกขาบารมี
แล้ วเอาผลสําเร็ จไปขายหรื อไปให้ ทานไปให้ เจ้ านายนีก็เป็ นทานบารมี
ขณะทีเราตังใจทํางานจนสําเร็ จกิจจิตไม่วอกแว่กนันน่ะการละเว้ นทุกอย่างก็เป็ นศีลบารมี
แล้ วก็อดใจไม่ไปคิดอย่างอืนนันน่ะนีก็เป็ นเนกขัมมะบารมี
เพราะฉะนันการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมทําแบบนี
ไอ้ ทีครู บาอาจารย์เขาสอนนันน่ะด้ นเดาเอาว่าการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมแล้ วก็ไม่ชีว่าทํายังงัยสอนไม่เ
ป็ น เพราะอะไร? เพราะไปได้ ยินได้ ฟังเขามาแต่ตวั เองไม่เคยรู้เรื อง อย่างอาตมาเนียรู้เรื องแล้ วก็พิจารณาได้
เอามาเทศน์มาสอนได้ เพราะฉะนันน่ะการทํางานทุกชนิดทุกประเภทเป็ นการปฏิบตั ิธรรม
เสือผ้ าอาภรณ์ของกินของใช้ ทกุ ชนิดสําเร็ จด้ วยบารมีทงหมดเลยนั
ั
นน่ะไม่ใช่ธรรมดาน่ะเสือผ้ าอาภรณ์เพชร
นิลจินดา สร้ อยแหวนแม้ แต่แบงค์เหรี ยญสลึงเหรี ยญบาทอะไรก็สําเร็ จด้ วยบารมี
เขามีปัญญาเขาจึงทําได้ สร้ างได้ ทําได้
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แล้ วก็ต้องมีวิริยะความเพียรทีจะทําด้ วยก่อนทีเขาจะทําแบงค์ทําเหรี ยญอะไรเขาก็ต้องวางโครงก
ารวางแปลนไว้ แล้ ว ต้ องวาดไว้ เอาแบบไหนเนียเห็นมัย ต้ องใช้ ปัญญาแยกแยะออกมา
ปั ญญาแปลว่าเหตุผลทีถูกต้ องจึงต้ องแยกแยะออกมา
แล้ วก็เพียรๆทีจะถูกเจ้ านายหรื อถ้ าเราทําให้ ใครเราก็ต้องวาดรู ปตังแบบขึนมาหรื อว่าเราจะทํายังงัยเมือเรา
รู้แล้ วตังแบบแล้ วทีเนียก็เป็ นวิริยะเพียรแล้ วก็มีสจั จะต้ องมีความจริ งใจแล้ วไอ้ นนก็
ั เป็ นการเพียรระดับหนึงแ
ล้ วเห็นมัยเนียใช้ ปัญญาระดับหนึงแล้ วๆยิงมาสําเร็ จเป็ นรู ปร่างเนียมันหลายชันต้ องว่าหลายสิบบารมี
ไม่ใช่ธรรมดา เหมือนปลูกข้ าวเนีย ก่อนทีจะปลูกข้ าวเนียเขาต้ องหว่านไถเอาวัชพืชออกไปเนียเก็บวัชพืช
วัชพืชอยูท่ ีไหนก็ใช้ ปัญญาไถทิงให้ หมดขุดทิงให้ หมด
เพียรด้ วยยังขึนอีกยังไม่เรี ยบร้ อยก็ต้องทําให้ จนหมดเนียหลายชันต้ องว่าอย่างนี
แล้ วกว่าจะปลูกลงไปอีกเขาจะเฝ้าดูไม่ให้ แมงกินอีกเนียเยอะแยะมากมายเลย
อย่าไปลบหลู่ดถู กู บารมีเนียทุกอย่างสําเร็ จด้ วยบารมีจริ งๆ
เพราะฉะนันเวลาเรากินเราใช้ ก็กินบารมีนงุ่ ห่มบารมีใช้ สอยบารมี ไอ้ คําว่าบารมีนีก็ไปลบสมมุติทงหมดเลย
ั
แทนทีเราจะนึกว่าเราจะกินข้ าวใส่เสือผ้ าอย่างนันอย่างนีเราไม่เอา
เนียเรากินบารมีนงุ่ ห่มใช้ สอยบารมีเนียเดียวจะนึกว่าสมมุติเป็ นยังงัยเนียเขาสมมุติได้ เรามีปัญญาเขาก็สม
มุติขนมาได้
ึ
แต่เราสมมุติตามธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้ าเพราะเราใช้ แล้ วเราไม่มีโทษ
เรากินเราใช้ กินใช้ บารมีนงุ่ ห่มบารมี
แม้ แต่ทีเช็ดเท้ ามันสกปรกนันน่ะเราถ้ ามันยังไม่ขาดก็ไปซักมันเวลาเราไปซักก็ว่าเราไปซักบารมี
มันขาดเราไปเย็บไปปะมันก็ซอ่ มบารมีหรื อปะบารมีนนน่
ั ะ ถ้ าเราไปทิงไปเดียวเราก็ต้องไปซือใหม่
ไอ้ ของเก่าก็มีคา่ เท่ากับของใหม่ทีเราไปซือมานันแหละ
เพราะฉะนันจะได้ มีใจเราจะได้ ประหยัดไม่ทิงของง่ายๆเห็นว่าไอ้ นีมันสกปรกหรื ออะไรซักได้ ก็ซกั ขาดเย็บปะ
ได้ ก็ควรทําควรซ่อม นันน่ะเป็ นการซ่อมบารมีนนน่
ั ะ ให้ เราเห็นคุณค่าทุกอย่างสําเร็ จด้ วยบารมี
บารมีนีเป็ นของสูงถ้ าเราทําแล้ วก็สําเร็ จใช้ ประโยชน์ได้
จนกระทังเราตายหรื อหมดอายุขยั นันแหละทุกอย่างอนิจจัง
เนียเมือเราต้ องทําให้ อนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงอนัตตาช้ าลงเนียต้ องคิดแบบนีแล้ วทุกอย่างมันก็จะอนิจจัง
ช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงอนัตตาช้ าลง แก่เจ็บตายช้ าลง
เหมือนเรารู้ว่ามันอนิจจังเร็ วก็ต้องใช้ อย่างมีสมั ปชัญญะรู้ ว่าไอ้ นีมันขาดง่ายนะละลายเร็ วนะ
ต้ องรู้ คณ
ุ ภาพของมันแล้ วเราก็ใช้ อย่างมีสมั ปชัญญะรู้จิตรู้ สติร้ ูว่าของนีมีคณ
ุ ค่าขนาดไหนแพงขนาดไหน
แล้ วมันจะเสือมสลายรวดเร็ วขนาดไหนเนียเราต้ องใช้ สมั ปชัญญะ
ไอ้ สติเพียงแต่ระลึกได้ ระลึกโน้ นระลึกนีเรื อยเฉือยไป แต่ไอ้ ตวั ตัดชีขาดก็คือตัวสัมปชัญญะนันน่ะ
ตัวทีจะรู้ คณ
ุ ค่า สัมปชัญญะแปลว่ารู้ ตวั หรื อรู้จิตเนียแล้ วก็ร้ ูคณ
ุ ค่าก็ต้องรู้ ด้วยสัมปชัญญะไม่ใช่สติ
สติเป็ นเพียงแค่ระลึกได้ เฉยๆแต่ก็ไม่มีอํานาจการตัดสินใจไม่มีการทีจะจัดสรรอะไรไอ้ ตวั จัดสรรก็คือ
จิตกับสัมปชัญญะเนีย ต้ องสร้ างสัมปชัญญะให้ อยูก่ บั ใจเราตลอดเวลารู้
รู้อยูเ่ รื อยๆสังสมไว้ ไม่ประมาทแล้ วเราก็จะสามารถทีจะจัดการจัดงานอะไรได้ เราจะทําอะไรก็สําเร็ จทังทางธ
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รรมทางโลกทางทิพย์ทางบารมี สิงทีว่ายากๆน่ะถ้ าเรามีใจจริ งก็สําเร็ จหมด
แม้ กระทังมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ของยาก ยากเพราะเราไม่กล้ าทําต้ องว่าอย่างนี
คําว่าไม่กล้ าทํากลัวนันกลัวนีอะไร มันกลัวไปสารพัด ส่วนมากแล้ วมันกลัวตายไม่ใช่กลัวอะไร
เหมือนกลัวเสือกลัวผีกลัวช้ างแต่มนั ไม่ดทษตัวเองเสือกไปโทษผีโทษเสือโทษช้ าง(หัวเราะ)แน่ะแท้ จริ งมันก
ลัวตายถ้ ามันไม่กลัวตายไม่ต้องไปกลัวมันหรอกผีไม่ต้องไปกลัวเสือ
เนียเราก็จะได้ ร้ ูไว้ ว่าถามจิตของเราไว้ ว่าเรากลัวอะไรแน่ ต้ องถามจิตเราดู
แล้ วเรารู้เหตุผลแล้ วสิงทีควรกลัวหรื อไม่ควรกลัว ปั ญญามันก็จะเกิดขึน
เมือปั ญญาเกิดขึนแล้ วเราก็จะทําสิงทีเป็ นประโยชน์ให้ แก่ตวั เองทําประโยชน์ให้ แก่คนอืนได้
แล้ วเราก็จะได้ เป็ นผู้ไม่ประมาท เนียสําเร็ จด้ วยบารมีจริ งๆ เนียสําเร็ จด้ วยทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขาแก้ วแหวนเงินทองของมีคา่ ของกินของใช้ แม้ กระทังผ้ าเช็ดเท้ า
แม้ กระดาษชําระก็สมบูรณ์ด้วยบารมีอย่าไปลบหลู่ดหู มินมันแล้ วเราก็จะได้ ทําจิตให้ เสมอกันหมดมีคา่ เท่ากั
บบารมี
เหมือนพระพุทธเจ้ าทรงปฏิบตั ิบารมี๑๐ให้ เป็ น๒๐ให้ เป็ น๓๐ขึนมาจนกระทังบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้ าได้
เนียเพราะฉะนันเราก็เหมือนกัน ทุกคนเนียมีสิทธิปฏิบตั ิตามเยียงอย่างพระพุทธเจ้ า
พระองค์พ้นทุกข์ได้ แล้ วพระองค์สอนอะไรชีแนะอะไร
เราทําตามเยียงอย่างของพระองค์ไปเดียวเราก็ต้องเจอแจ๊ คพอตหรื อต้ องเจอทางพ้ นทุกข์ได้ เนียไม่ใช่ของยา
ก เนียเหมือนอาตมารู้ แล้ วอาตมาก็ร้ ูมากมายก่ายกองเลยเนีย สามารถชีแนะอะไรได้ หลายอย่าง
แล้ วก็ชีแบบธรรมชาติด้วยไม่ต้องอาศัยอะไรมากมายเลยเอามาชีให้ เห็นได้
เหมือนคนทุกคนก็มีสญ
ั ชาติญาณความรู้อยู่แล้ วต้ องว่าสัญชาติญาณความรู้
สัญชาติญาณมันหิวไหมมันปวดท้ องปวดอุจจาระปั สสาวะไหมอะไรพวกเนียมีสญ
ั ชาติญาณรู้ลว่ งหน้ า
ไอ้ สญ
ั ชาติญาณก็คือมันจะบอกกล่าวหรื อบอกข่าวกับเราล่วงหน้ าว่ามันกําลังจะมีทกุ ข์ไหมมีสขุ ไหมอะไรพ
วกเนีย เราจะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังตัวเอง
ไม่ต้องไปรอถามใครด้ วยเนียเราต้ องฝึ กรู้แบบเนียแล้ วเราก็เป็ นอัตตโนมัติเลยคําว่ารู้อตั ตโนมัติก็คือมันมีคว
ามชํานาญแล้ วเหมือนไม่ต้องคิดเลยพอเห็นแล้ วก็ร้ ูเลยรู้แล้ วละรู้ละเราจะถือเอาหรื อเปล่า
มีประโยชน์หรื อไม่มีประโยชนืมีประโยชน์เราก็ถือเอาเป็ นอุปาการะเหมือนของดีเรามีปัญญาก็เลือกฟั นได้ เลื
อกเฟ้นได้ ดี ดีมาก
ดีพิเศษเราจะเลือกเอาว่าอันไหนดีพิเศษเราชอบหรื อเปล่าแล้ วเรามีสิทธิทีจะเป็ นเจ้ าของหรื อเปล่ามีสิทธิเป็
นเจ้ าของเราก็ถือเอาได้ เราเอาอย่างชนิดพิเศษคนเราทุกคนอยากได้ อะไรก็อยากได้ ชนิดพิเศษกันทุกคนนัน
น่ะ แต่เวลาการกระทําประพฤติปฏิบตั ิเราก็ต้องรู้
รู้ว่าเราทําอะไรเนียอย่ามักง่ายสุกเอาเผากินหรื อว่าเรี ยกขอไปทีอย่างนัน
พอให้ ผ่านพ้ นหน้ าพ้ นตาไปเหมือนกับผักชีโรยหน้ าเขาไม่ร้ ูไม่เห็นเดียว
ถ้ าคนเขาละเอียดรอบครอบเขามาเจอเข้ าเนียเขาจะเห็นความบกพร่ องของเราความไม่จริ งใจของเรานันแห
ละเป็ นความประมาททําให้ เขายกโทษตําหนิติเตียนได้
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ถ้ าครูเขาบอกเอานักเรี ยนออกมานอกชันเนีย(หัวเราะ)เนียนักเรี ยนตัวอย่างในการทําดีหรื อนักเรี ย
นตัวอย่างในการทําไม่ดี เนียต้ องยกออกมาเอามาสอนพวกครูเหล่านี
ต้ องยกเอามาเป็ นตัวอย่างเป็ นอุทาหรณ์เลยใครรักดีเขาก็จะเอาเยียงอย่าง
นีเขาทําดีอย่างไรเขาไม่ดอเลยเขาทํ
ื
าตามกฏตามระเบียบครูบาอาจารย์สอนอะไรก็พยายามทําตามเนียนัก
เรี ยนไม่ดีก็เป็ นตัวอย่างขีเกียจขีคร้ าน
การบ้ านไม่ทําทะเลาะเบาะแว้ งพ่อแม่หนีเรี ยนอีกต่างหาก(หัวเราะ)ต้ องลงโทษลงทัณฑ์กนั เท่านันเท่านีเนีย
แล้ วเราก็จะรู้ว่าดีหรื อไม่ดี
เราต้ องถามตัวเราเองไม่ต้องไปถามใครเพราะคนจะทําชัวทําเลวมันก็ร้ ูนะไม่ใช่ไม่ร้ ู
มันโกหกคนอืนได้ แต่มนั โกหกตัวเองไม่ได้ มันรู้ว่ามันวางแผนอะไรจะทําชัวอะไรมันรู้
บางคนก็อ้างกินเหล้ าเมาอะไรไม่ร้ ูสติบ้าง
ก่อนจะกินเหล้ ามันรู้แล้ วจะต้ องวางแผนทําทีเหมือนคนเมาใครเขาจะได้ ไม่ยกโทษ
แต่คนฉลาดเขาไม่ฟังเสียงแล้ วเขารู้ว่าเจตนาบ่งบอกเขาเรี ยกพฤติกรรมบ่งบอกเจตนาต้ องว่าอย่างนี
พระพุทธเจ้ าตรัสว่าสิงทังหลายมาจากเหตุไม่มีการลอยๆไม่มีอะไรด้ นเดาทุกอย่างต้ องมีเหตุมีผล
ผลดีผลเสียหรื อผลทีจะเป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์เนีย ทุกคนรู้ ตวั เองเนีย
ทีนีคนเราเกิดมาแล้ วมันแก่มนั เจ็บมันตายแก้ ไขไม่ได้
ต้ องแก้ ความรู้สึกนึกคิดไอ้ ทีแล้ วไปแล้ วไม่มีสิทธิแก้ ไขแล้ วมันผิดก็คือผิดไปแล้ ว
ทีนีเราจะให้ ผิดมากหรื อเราจะให้ ยตุ ิความผิดแค่นนั เราต้ องเป็ นผู้เลือกเอา
ต้ องถามตัวเองเราเป็ นผู้ฉลาดไหมหรื อเป็ นผู้โง่เขลา ทําไมเขาจึงบอกโง่เขลา?
เขาเนียเป็ นภูเขาสูงเลยมองไม่เห็นน่ะ โง่ก็คือเดินไปชนเขาแล้ วยังไม่ร้ ูจกั เขาอีก
ตกเขาก็ยงั ไม่ร้ ูตวั เนียไอ้ เนียเขาจึงเรี ยกว่าโง่เขลา
เพราะฉะนันก็ต้องรู้ว่าเขาเปรี ยบเนียเขลาถ้ าไอ้ เขาเขาไปเปรี ยบเป็ นควายมีเขาอีกหลายชันเลย
แต่อาตมาต้ องบอกเขาสูงเลยทีโยมเนียพอลงไปในเขาหรื อหลงไปในป่ าเขานันน่ะอดตายเลย
ยังแถมมีเสือมีช้างมีสิงห์สาลาสัตว์
มีภูตผิ ีปีศาจอมนุษย์อีกเพียบในเขานันแล้ วเราก่อนจะเข้ าไปเราต้ องเราคนมีปัญญาถ้ าเจอผีเราจะทํายังงัย
?เจอสัตว์เราจะทํายังงัย?เราต้ องเตรี ยมตัวไว้ แล้ วหรื อถ้ ามันมาก็สละตายตายก็ชา่ งมันเราต้ องรู้ลว่ งหน้ าทีเข
าเรี ยกว่าสัญชาติญาณหรื อการป้องกันชีวิตทีเราเห็นว่ามีค่าหรื อหวงแหนเนีย
เพราะฉะนันสัตว์และมนุษย์ทงหลายเหมื
ั
อนกันหมดแน่ะ เราอย่าไปคิดเอาเปรี ยบเขาสัตว์นกึ ว่ามันโง่หรื อ?
ความจริ งมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนเรานันแหละ เรามีปัญญามากกว่ามันเราก็ไม่ควรทีจะเอาเปรี ยบมัน
ก่อนทีเราจะเอาเปรี ยบคนอืนเราก็ถามตัวเราว่าสมควรหรื อไม่สมควรและถ้ าเราถูกเอาเปรี ยบบ้ างแล้ วเราจะ
มีทกุ ข์หรื อมีสขุ ? แล้ วเราก็จะเลิกประพฤตินิสยั ไม่ดี(หัวเราะ)ตืนสายดีหรื อไม่ดี เนียเราเป็ นครูเป็ นอาจารย์
เราก็ต้องค้ นคว้ าเตรี ยมงานไว้ ถ้าเตรี ยมงานไว้ แล้ วยังตืนสายได้ ไหมตืนเช้ าได้ ไหมเนีย
เราต้ องรู้ ตวั เองว่าเรามีหน้ าทีอะไรต้ องเตรี ยมงานไว้ แล้ ว เราต้ องคอยงานน่ะไม่ใช่ว่างานคอยเรา
เราต้ องคอยงานมันจึงจะถูกเราเตรี ยมพร้ อมทีจะทํางานจัดการทุกชนิด
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นันแหละเป็ นความไม่ประมาทของเราแล้ วก็จะทําให้ เสร็ จแล้ วก็แข่งกับวันเวลาด้ วย
เราจะรู้จกั ประมาณว่าวันละเราจะทําได้ มากเท่าไหร่งานนันๆทีเรารับผิดชอบอยู่
เพราะฉะนันเราอย่ามองข้ าม เราฝึ กนิสยั ตืนสายมันก็สายอยูเ่ รื อยแหละ ตืนเช้ า
อาตมาจึงไปบิณฑบาตรเนียอาตมาจึงบอกคนใส่บาตรว่าคนรวยตืนเช้ าคนจนตืนสาย
ทําไมอาตมาจึงบอกเขาอย่างนี?
อาตมาบอกไอ้ คนรวยตืนแล้ วก็ใส่บาตรมีบญ
ุ ได้ ใส่บาตรแล้ วก็ยงั ไปทํามาหากินอีก
ถ้ าสมัยเก่าเขาว่าไปขุดหน่อหาเห็ดอะไรก็ได้ มาก่อนเขาแล้ วเนีย
ไอ้ พวกเนียตืนทีหลังเขาก็เอามากินหมดแล้ ว(หัวเราะ)อาตมาบอกจําไว้ ซิเอามาสอนพวกโยมเนียคนรวยตืน
เช้ าคนจนตืนสาย ถ้ าคนไหนนิสยั ชอบตืนสายก็เนียคนจนนิสยั ของคนจนไม่ใช่นิสยั ของคนรวย
ไม่คอ่ ยมีงานไม่ค่อยรับผิดชอบการงานอะไร สร้ างปั ญหาให้ แก่ตวั เองด้ วยสร้ างปั ญหาให้ กบั คนอืนด้ วย
แล้ วก็เป็ นทุกข์เดือดร้ อนไม่จบไม่สินเพราะนิสยั ตัวไม่เปลียนเนียต้ องเปลียนพฤติกรรมหมายถึงเปลียนควา
มรู้สกึ นึกคิดทีอาตมามาบอกเนียเป็ นธรรมดามาก แต่ความจริ งไม่ธรรมดาหรอก
เหมือนพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ านีไม่ต้องหลับต้ องนอนทังวันทังคืนอะไรเนีย อยู่ได้
อย่างพวกโยมเนียสามมือยังไม่คอ่ ยพอ
อาตมาเนียมือเดียวเนียยังไม่คอ่ ยอยากกิน(หัวเราะ)เนียเพราะอะไร?เพราะอาตมาฝึ กมาดีแล้ วต้ องว่าอย่าง
นี และพร้ อมทีจะทํางานได้ มากขึนเนียต่างกันเนียทีพระพุทธเจ้ าว่าจิ ตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
จิตทีฝึ กแล้ วย่อมนําสุขมาให้ เพราะฉะนันถ้ าเราไม่ฝึกตัวเราเองแล้ วจะให้ ใครฝึ ก
ใครมาสอนเราเขามาว่าเรานีเป็ นคนโง่บ้างเป็ นคนตืนสายบ้ างเราจะเป็ นทุกข์ไหมทังๆทีเขาบอกความจริ งเร
า เขาบอกให้ เราแก้ ไขทีพระพุทธเจ้ าบอกเหมือนผู้ชีขุมทรัพย์ให้
เนียเราจะได้ ไปหาทรัพย์หากินได้ มากๆจะได้ รําได้ รวย แต่เราก็เกิดปฏิฆะไม่พอใจขึน
แล้ วจะมีคนมากล้ าทีจะเตือนอีกไม่นะ่
ไม่มีแน่เพราะฉะนันเราต้ องเตือนตัวเราเองสอนตัวเราเองให้ มากเหมือนเราเป็ นครูเป็ นอาจารย์เขาเนียเราต้
องสอนตัวเองให้ ดีจะได้ เป็ นตัวอย่างทีดีของนักเรี ยนด้ วยเราเป็ นลูกทีดีแล้ วก็เป็ นพ่อแม่ทีดีมีการอบรมศึกษา
มาดีก็พยายามแนะนําสังสอนลูกให้ ตามแบบอย่างถ้ าลูกมันเชือมันก็ดี
ก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตระกูลไว้ ได้ ถ้าลูกมันไม่เชือดือพ่อแม่มนั สอนไม่ได้ ใครสอนไม่ได้ เนียก็เป็ นก
รรมแล้ ว พ่อแม่เดือดร้ อนญาติพีน้ องเดือดร้ อนแล้ ว
และถ้ าไปสร้ างกรรมทําชัวทําผิดล่วงเกินคนอืนเขามาติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ต้องร้ อนอกร้ อนใจหาเงินหาท
องไปประกันอีกเห็นไหม เสียหายหลายต่อเนีย
อาตมาต้ องชีแนะเหมือนกับหญ้ าปากคอกทีอาตมามาพูดให้ โยมฟั งเนีย
เหมือนกับโบราณเขาบอกหญ้ าปากคอก
ไอ้ ววั แทนทีจะกินหญ้ าปากคอกมันไม่เอามันประมาทมันก็ไปกินทีไกลๆแล้ วมันก็ยําเสียหายหมดก็เลยไม่ได้
กิน(หัวเราะ)เนียหญ้ าปากคอกเลยอด แม้ กระทังหญ้ าปากคอกก็ยงั ไม่ได้ กินเนียแล้ วต้ องไปหากินไกลๆด้ วย
เนียเพราะฉะนันการทีโบราณเขาพูดไว้ แบบนันก็เพือเราไม่ให้ ประมาท อย่ามองข้ ามของเล็กของน้ อย
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เป็ นการฝึ กความไม่ประมาทและเป็ นการฝึ กความรอบครอบเฉลียวฉลาด
เราไม่มองข้ ามของเล็กของน้ อย แล้ วเราก็จะได้ เป็ นผู้มีสติปัญญาทีแท้ จริ ง รู้ได้ ทกุ ระดับ
ใครถามต้ องตอบได้ เลยไม่ต้องลังเลสงสัยไม่มีอะไรเพราะฉะนันเราเป็ นครูเป็ นอาจารย์เขาเนียต้ องปฏิบตั ิเป็
นแนวเป็ นตัวอย่างให้ ลกู ศิษย์ๆเกียจคร้ านหรื อเปล่าเราเป็ นครูเคยโดนเข่นบ้ างหรื อเปล่า
ถ้ าเป็ นครูสมัยก่อนเนีย ก่อนทีจะมาเป็ นครู ต้องถูกไม้ เรี ยวเฆียนตีทกุ วันน่ะโดนคาดโทษอีกต่างหาก
เดียวนีออกกฏหมายใหม่ตีไม่ได้ เฆียนไม่ได้ แล้ วเราจะมีอบุ ายยังงัย
เราก็ต้องสอนหาอุบายทีอาตมาบอกเนีย รู้จกั ทุกข์มย?
ั เขาไม่ร้ ูก็เนียลองจับไฟดูซิมนั ร้ อนหรื อมันเย็น
สอนง่ายๆแล้ วมันร้ อนๆแล้ วมันเป็ นสุขหรื อเป็ นทุกข์จะให้ สอนให้ ร้ ูทกุ ข์
แล้ วพอเรารู้ว่ามันมีทกุ ข์แล้ วเราสมควรไปกลันแกล้ งคนนันคนนีไหม
ถ้ าไปชอบเด็ดปี กแมลงก็เราลองบิดเนือมันหน่อยแล้ วเจ็บมัย? เจ็บ แล้ วไปเด็ดแมลงมันเจ็บปวดขนาดไหน?
เรารู้? ไม่ร้ ู เมือเรายังเจ็บเลย แมลงมันก็เจ็บปวดมากกว่าเราอีก เนียต้ องสอนความจริ งให้ เขารู้
ต้ องให้ เขาเรี ยนรู้จากความจริ ง
ไอ้ คนไหนถ้ ามันจําแม่นไม่ลืมเลยร้ อยวันพันปี มันก็ยงั ไม่ลืมถูกครู บดิ หูบ้างหยิกแก้ มอะไรต่อมิอะไรเนียทังนั
นน่ะ มันจําประทับใจเลย
เนียต้ องเอาความจริ งมาสอนไอ้ ทีไหนทียังไม่มีเหตุผลทียังไม่จริ งนันเขายังด้ นเดาเอาว่าเราต้ องพยายามเอา
ความจริ งมาอุปมาให้ เขาฟั งอีกต้ องให้ เข้ าใจให้ ได้ อย่างพระพุทธเจ้ าเนียแสดงมีร้อยนัยพันนัย
อย่างเดียวเนียมีร้อยนัยพันนัย
แล้ วพระองค์ก็ยงั สอนอีกว่าบาทหนึงคาถาหนึงก็เป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้
แล้ วอาตมาก็มาค้ นพบแล้ วอาตมาก็มาพิจารณาว่าเป็ นไปได้ งยั แล้ วก็จริ งเหมือนกับว่าหิริ
โอตตัปปะทียกมาเป็ นตัวอย่างวานเนีย ตาเห็นรูปแล้ วก็ละอายต่อรู ปกลัวจะไปทําบาปเพราะรูปเนียเห็นมัย
หูได้ ยินเสียงแล้ วก็ละอายต่อเสียงกลัวจะไปทําบาปเพราะเสียง
จมูกได้ กลินก็ละอายต่อกลินกลัวจะไปทําบาปเพราะกลิน
ลินได้ รสรู้รสแล้ วก็ละอายต่อรสกลัวจะไปทําบาปเพราะรส
กายได้ สมั ผัสแล้ วรู้สมั ผัสแล้ วก็ละอายต่อสัมผัสกลัวจะไปทําบาปเพราะสัมผัส
ใจได้ ธรรมารมณ์แล้ วรู้ธรรมารมณ์แล้ วก็ละอายต่อธรรมารมณ์กลัวจะไปทําบาปเพราะธรรมารมณ์เนียแค่หิ
ริ โอตตัปปะเนีย แล้ วเราก็ไม่ไปล่วงเกินใครเลยจิตเราก็สงบระงับไปเรื อยๆ หรื อยกตัวอย่างขันติโสรัจจะ
ขันติความอดทน โสรัจจะความสงบเสงียมก็มีนยั ยะอันเดียวกันนันแน่ะ
ตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ต้องไปยุ่งกับรูป
หูได้ ยินเสียงก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับสียง
จมูกได้ กลินก็อดกลันอดทนไว้ ไม่ต้องไปยุ่งกับกลินสงบเสงียมเอาไว้
ลินได้ ร้ ูรสแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้
เนียใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมไว้ แล้ วก็ไม่ไปยุง่ กับธรรมารมณ์เหล่านันแล้ วก็เป็ นเห
ตุให้ ใจเราสงบด้ วย เนียแต่ละข้ อของพระพุทธเจ้ าเนียกินความสุงสุดถึงพระนิพพานเลยว่าง
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พออดทนได้ แล้ วเราทนทีหนึงก็เหมือนกับเราฝึ กอุเบกขาทีหนึงแล้ วก็วา่ งทีหนึง ได้ กําไรสองเห็นมัย
ทนได้ ครังหนึงก็ เมือเราไม่ไปยุง่ กับรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ได้ เนียเราอดทนอดกลันได้ แล้ วก็เป็ นเหตุให้ เราอุเบกขารู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ได้ แล้ วก็เป็ นเหตุให้ เราว่างจากรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้ เช่นเดียวกัน
เนียอดทนหนึงแต่ได้ อีกสองเนียกําไรมาอีกสองเนีย
อันเนียยกตัวอย่างนิยยานิกธรรมทีพระองค์สอนแม้ คาถาบาทหนึงคําหนึงก็เป็ นนิยยานิกธรรมทีนําสัตว์คือ
นําผู้ปฏิบตั ิให้ พ้นทุกข์ได้ เนียเป็ นอย่างนี ธรรมะของพระองค์พิสจู น์ได้
ใครคัดค้ านบ้ างละทีอาตมาพูดเนียว่าไม่จริงหรอกท่าน อาตมาจะได้ ยกมาให้ โยมรู้(หัวเราะ) ว่าเออ!
พระอาจารย์เนียพิจารณามารู้แจ้ งเห็นจริ งแล้ วก็ร้ ูแจ้ งแทงตลอดมาแล้ ว
เนียไม่มองข้ ามทีพระองค์บอกว่าคาถาบาทหนึงก็เป็ นนิยยานิกธรรมได้ เนีย แล้ วอาตมาก็พิจารณาว่าเออ!
เนียเป็ นยังงัย? แล้ วอาตมาก็หาเหตุหาผลมาลงจนได้
แล้ วก็เป็ นแนวทางอันเดียวกันเลยเหมือนกับพระองค์สอนหลายนัยยะเลย ของสิงเดียวกันก็คือให้ ว่าง
จิตเจตนาคือให้ ว่างนันแหละ แต่ว่ามีหลายนัยยะ การทีจะทําให้ จิตว่างมีหลายวิธีการต้ องว่าอย่างนี ทังรู ป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์หรื อรู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอีกน่ะ
ถ้ าอาตมาพูดให้ โยมๆจะตกใจเนียแค่ขนั ธ์๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อาตมาสามารถแยกแยะออกไปได้ เยอะมาก รูปเหนือรู ป รู ปเหนือเวทนา รูปเหนือสัญญา รูปเหนือสังขาร
รูปเหนือวิญญาณเนียมันเหนือกันยังงัย?เนียอาตมาเขียนอธิบายไว้ อยูใ่ นเล่ม๔เนีย เวทนาเหนือรูป
เวทนาเหนือเวทนา เวทนาเหนือสัญญา เวทนาเหนือสังขาร เวทนาเหนือวิญญาณมันเหนือยังงัย?
สัญญาเหนือรู ป สัญญาเหนือเวทนา สัญญาเหนือสัญญา สัญญาเหนือสังขาร
สัญญาเหนือวิญญาณมันเหนือกันยังงัย? สังขารเหนือรู ป สังขารเหนือเวทนา สังขารเหนือสัญญา
สังขารเหนือสังขาร สังขารเหนือวิญญาณมันเหนือกันยังงัย? วิญญาณเหนือรูป วิญญาณเหนือเวทนา
วิญญาณเหนือสัญญา วิญญาณเหนือสังขาร วิญญาณเหนือวิญญาณเนียเพียงแต่รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณถ้ าเรามีปัญญาเราสามารถเอามาพิจารณาได้ เราก็จะได้ เห็นว่ามันอนิจจังยังงัย
เขารูปนีสวยแล้ วไอ้ รูปทีเหนือกว่ายังมีอีก(หัวเราะ) เห็นมัยรูปเหนือรูป รูปปราณีต มหันตรูป
อนันตรูปอะไรต่อมิอะไรเนียมีมากมายก่ายกองเลยทีอาตมารู้ทีอาตมาพิจารณาเนีย
อาตมาอยู่ทงวั
ั นทังคืนทังเดือนทังปี เลยแค่๕ อย่างเนียสับไปสับมาเปลียนไปเปลียนมา แต่ก็อยูใ่ นขันธ์๕
นันแหละ ทําให้ เรารู้แจ้ งเห็นจริ งในธรรมทังหลายเนียเป็ นแบบเนีย ขอ๕ อย่างให้ พิศดาร
ถ้ าเราไม่มีปัญญาอย่างโยมไม่เคยได้ ยินได้ ฟังแค่ขนั ธ์๕ โยมก็แทบจะอกหักพังทลายแล้ ว
ปฏิบตั ไิ ม่หวาดไม่ไหวแล้ ว ยังจะแยกแยะทําให้ เกิดความรู้ความสามารถเนีย
อาตามายังแยกแยะมาพิจารณาแยกแยะมาเป็ นอดีต ปั จจุบนั อนาคตอีก โอ้ โห!
มันซับซ้ อนมากมายก่ายกองอีก
แต่สําหรับโยมเนียแค่ร้ ูแล้ วว่างอย่างเดียวรู้แล้ วละไปอย่างเดียวพอแล้ วรู้มากก็แค่นนน่
ั ะ รู้แล้ วว่าง
แต่อย่างอาตมามีปัญญามากอาตมาก็สามารถพิจารณาได้ มาก แล้ วอาตมาก็มาสังสอนแนะนําได้ มากด้ วย
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ของอย่างเดียวกันเนียพูดแล้ วพูดอีกก็มีนยั ยะมากมายก่ายกองเลย
เนียเหมือนสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์เนียอะไรคือต้ นเหตุให้ เป็ นทุกข์? เราทุกข์กับอะไร? ก็ถามเราทุกข์กบั อะไร?
ทุกข์กบั รูปบ้ าง เสียงบ้ าง กลินบ้ าง รสบ้ าง โผฏฐัพพะสัมผัสบ้ างทีธรรมารมณ์จิตใจเราก่อกวนยืน เดิน นัง
นอนไม่เป็ นสุขเนียเป็ นทุกข์เนียสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ก็คือ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เห็นมัย
เนียเพียงแต่พระองค์เปลียนทุกข์มาเป็ นสมุทยั แค่นี โยมก็จะงงอีกแล้ วคิดไม่ถึงอีก
นิโรธะความดับทุกข์ดบั อะไรอีกเนียก็ดบั ทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ ทีธรรมารมณ์นนแหละอี
ั
ก
เห็นมัยเปลียนเลยเหมือนทีพระองค์ว่ามีร้อยนัยพันนัย
มรรคหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ควรเจริ ญให้ มาก เราจะทํายังงัย? จึงจะเอามรรค
ตาเราเห็นรูปก็ดบั รูปเรื อยไป เนียได้ ยินเสียงก็ดบั เสียงเรื อยไป
ได้ กลินได้ รสได้ โผฏฐัพพะได้ รับรู้สมั ผัสก็ดบั เรื อยไปว่างเรื อยไป
การทีเราทําว่างนันแหละก็เลยเอาว่างนันแหละมาเป็ นมรรคเป็ นหนทางทีหลังมันว่างจริ งๆเลยมันว่างจนชํา
นาญแล้ วไม่ได้ ตงจิ
ั ตเจตนาเพือว่างมันก็ว่างนันแหละเป็ นผลแล้ ว
เอามรรคมาเป็ นเอาความว่างมาเป็ นมรรคด้ วยเอาว่างมาเป็ นผลด้ วยเนียเห็นมัยวิจิตรพิศดารมากเลยทีอาต
มารู้ ของสิงเดียวนันแหละ เหมือนกับปลาตัวเดียวพวกแม่ครัวเนียเอามาทอด ย่างอะไรได้
ยําอะไรได้ ทงนั
ั น(หัวเราะ) เห็นมัยธรรมะของพระพุทธเจ้ าก็พิศดารแบบนันน่ะ
สําหรับคนมีปัญญาก็ทําได้ มากขึนยิงพลิกแพลงได้ มากขึน มีปัญญามากขึนก็สามารถเอามาสอนใจได้
ทําจิตได้ วิมตุ ติหลุดพ้ นไม่ยึดติดได้ เนียเพราะความละเอียดอ่อนหรื อปั ญญาทีพระองค์สงสมมาเป็
ั
นอเนกชา
ตินนแหละเนี
ั
ยต้ องบอกให้ โยมรับทราบเอาไว้ ว่าเนียธรรมะของพระพุทธเจ้ าเนียไม่มีอะไรยากเลยเนีย
แต่ทีต้ องพลิกแพลงแสดงเหตุผลมากมายแบบพิศดารก็เพราะว่าแต่ละคนมีสติปัญญาไม่เท่ากันไม่เสมอกัน
เนีย มันจึงไม่สามารถทีจะจําเพาะเจาะจงได้ แต่พระองค์เป็ นผู้ฉลาดย่อมาได้ เอาให้ สนลง
ั
สมควรแก่สติปัญญาของแต่ละคน
แต่ไอ้ ความพิศดารทีใครตังใจทําจริ งพิจารณาไปเรื อยๆเดียวมันก็เกิดเขาเรี ยกต่อยอดไปเรื อยๆนันแหละเนีย
ต่อยอดเดียวต่อยอดเป็ นยังงัยอีกเนียความรู้มนั แยกแยกเป็ นแขนงนันแขนงนีแต่ความจริ งแล้ วมันก็มีอยู่แค่
นี(หัวเราะ)แต่ว่ารู้จกั เอามาพลิกแพลงมันขึนเขาเรี ยกจิตวิจิตรน่ะจิตพิศดารอะไรพวกเนียความคิดความรู้สึ
กนึกคิดเนียมันพิศดารเนียเป็ นแบบนี แล้ วเราก็ไม่ต้องไปหลงงมงาย เราตังหลักจิตของเราไว้ เลย
ทุกอย่างต้ องว่างอย่างเดียว ไม่ต้องไปเรี ยนรู้อย่างครู บาอาจารย์ทวไปหรอกเรา
ั
ถ้ ายิงเฒ่ายิงแก่แล้ วหมดโอกาสเลยประมาทไม่ได้ แล้ วต้ องทําจิตให้ ว่างตังแต่เดียวนีเลยแล้ วให้ ว่างจริ งๆด้ ว
ย นันแหละมันจึงจะสุดยอดไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาเล่าเรี ยนตรี โท เอกอะไรอีก เปรี ยญ๙
ประโยคอีกมากมาย ท้ ายสุดเวลาจะตายก็ต้องว่างหมดทิงหมด
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรก็ตามไปรู้เราชอบไปหมดเลยรูปนันรู ปนีไม่ว่ารู ปคน สัตว์ ต้ นไม้ แก้ ว แหวน
เงิน ทองอะไรชอบไปหมดเลยน่ะรูป แล้ วบางคนไม่ใช่แค่นนบางคนเขามาประดิ
ั
ษฐ์ ประดอยทําเอาเพชร
ทับทิม ไพลิน บุษราคัมเอามาร้ อยมาเรี ยงเป็ นรู ปสัตว์รูปคนอีกเห็นมัย
รูปเหมือนกันแต่ยงั ทําวิจิตรพิศดารต่อไปอีก ล้ วงกระเป๋ าสตางค์ว่าเฮ้ ย! อันนีเรามีแล้ วรู ปนียังไม่มีอีก
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เนียโยมก็ทกุ ข์อีกต้ องหาเอามาซือเพราะเราชอบเนียความเห็นชอบ
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบเนีย แต่เราเห็นกว้ างขวางเลยเนีย
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบดําริ เรื องนันเรื องนีวิจิตรพิศดารอะไรก็ชงั
เปลียนรู ปคนมาเป็ นรู ปสัตว์เหมือนกับเสียงคนเสียงสัตว์เสียงนันเสียงนีเสียงกลองเสียงดนตรี ดีดสีตีเป่ าอะไ
รเนีย มันก็สรุ ปลงในเสียงนันแหละแต่ผ้ มู ีปัญญารู้จกั มาประสานเสียงกัน
หรื อทําให้ เกิดความพิศดารในเสียงขึน ก่อให้ เกิดความสนใจกับคนอืนได้ มากขึน
เนียแล้ วก็ทกุ ข์มนั ก็จะตามมา เราต้ องรู้เท่าทันมันแบบนี แล้ วเราก็ไม่หลงงมงายมันไปไม่ต้องเสียสตางค์
เราทํามาหาได้ ทีพระพุทธเจ้ าว่าสีเลนะ สุคะติง
ยันติเราจะมีความสุขก็เพราะศีลความสําคัญของศีลอยู่ทีไหน?
อยูท่ ีลอละหรื อละเว้ นเนียละเว้ นให้ หมดเลยแล้ วมันก็จะเป็ นสุข สีเลนะ โภคะสัมปะทา
ผู้ทีจะถึงพร้ อมด้ วยโภคะสมบัติก็ต้องเป็ นผู้มีศีล
เมือเราทํามาหาได้ แค่ไหนเราไม่ไปทําผิดศีลผิดธรรมไม่เสียค่าปรับไหมเราไม่กินไม่ใช้ ก็อยูอ่ ย่างเท่าเก่านันน่
ะถึงพร้ อมด้ วยโภคะสมบัติ หาได้ เท่าไหร่ก็อยูแ่ ค่นนั สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
ผู้ทีจะไปสูพ่ ระนิพพานได้ ก็ต้องเป็ นผู้มีศีล ไปนิพพานยังงัย? ละยังงัย? ละเว้ นหมดเลยมนุสโลก เทวโลก
มาระโลก พรหมโลก(หัวเราะ)โน้ นละลูกละเมียสามีภรรยาลูกเต้ าเหล่าหลานนีละเว้ นมากต้ องว่าอย่างนี
ไอ้ นนละเป็
ั
นนิดๆหน่อยๆเท่านันเอง เขาเรี ยกว่าละอัปปมาโณหมดเลย
คําว่าละอัปปมาโณละเว้ นหมดเลยว่างหมดเลย ละแล้ วก็ว่างหมดเลยทังมนุสโลก เทวโลก มาระโลก
พรหมโลกหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬทุกมิติภพทุกมิติภมู ิทกุ มิติจกั รวาฬทุกมิติแก้ วผลึกทุกมิติแก้ ววิเศษ
ทุกมิติวิเศษซ้ อนวิเศษทุกมิติลีลับซับซ้ อนล่องหนหายตัวทุกมิติสําเร็ จด้ วยจิตเนีย ต้ องละอีกมากมายเลย
ถ้ าโยมรู้มากเท่าไหร่ โยมก็ต้องละมากเท่านัน เดียวพระอาจารย์ร้ ูมากเท่าไหร่
เรารู้มากเราก็ต้องละมาก(หัวเราะ)เพราะเราเพียรรู้มามากเราก็ต้องละมาก
เนียการทีเราละก็คือละทุกข์ทงหมดเลยแทนที
ั
เรารู้แล้ วเราเป็ นสุขหรื อเป็ นทุกข์ร้ ูแล้ วก็เราได้ ประโยชน์จากก
ารรู้หรื อเปล่า เราก็ถามตัวเราเองว่าเราจะรู้มากไปทําไมยิงรู้มากไปทําไม
หมายถึงรู้มากเอาเปรี ยบเขาไปทําไม(หัวเราะ)รู้แล้ วเราก็เอาเฉพาะสิงทีเราประสงค์ร้ ูแล้ วเท่านันเองรู้แล้ วเอ
ามาใช้ ประโยชน์อะไรได้ บ้าง เมือเราเรี ยนรู้ ทฤษฎีมาแล้ วปฏิบตั ิไม่ได้ ปฏิบตั ิก็อย่างหนึงเหมือนกับข้ าว ขอสระอา-ว-ไม้ โท อ่านว่าข้ าว แต่ว่าข้ าวกับไอ้ ข้าวสารตัวจริ งมันคนละเรื องกันเลยคนละอย่างกันเลยเห็นมัย
เนียสมมุติเขาเรี ยกสมมุติ
สมมุติว่าเป็ นข้ าวแต่บอกว่าเป็ นข้ าวจริ งๆต่างชาติตา่ งศาสนาเขาก็ไม่เรี ยกข้ าวอย่างเราอีกเนียเห็นมัยเนียมั
นสมมุติไปหมดเนียสมมุติเรี ยกเป็ นอย่างนันอย่างนีถ้ าเราไปยึดติดมันเป็ นอุปาทานแล้ วเราก็มีทกุ ข์ด้วยถ้ าเร
าเพียงรับรู้ว่ามันเป็ นเพียงสมมุติเท่านันเรารู้พออยูพ่ อกินแล้ วก็เออ! เราก็ไม่ต้องไปเป็ นทุกข์กบั สิงทีเรารู้
พอไม่อดตายพูดกันภาษาเดียวกันพอรู้เรื องกันแค่นนพอแล้
ั
ว
เนียเพราะฉะนันถึงแสวงหาความรู้มากมายก่ายกองขนาดไหนก็ต้องรู้แล้ วต้ องละอีก
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คําว่าอเสขะก็คือต้ องมารู้ ว่าปั ญญาก็อนิจจัง ญาณความรู้ก็อนัตตา
ไม่ตวั ตนนันน่ะจึงเรี ยกว่าอภิธรรม อะแปลว่าไม่มี ภิธรรมธรรมอันวิเศษสูงสุดก็คือธรรมะ ว่างนีแหละ
ธรรมทีไม่มีก็คืออนัตตาธรรมนีแหละก็คือความว่าง ทีพระองค์สรุ ปไว้ เองว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตาสัพเพ
อธัมมา อนัตตาเนียทังธรรมและอธรรมก็ต้องว่างเปล่าหมด
เมือจิตเราว่างเปล่าแล้ วก็ไม่มีทกุ ข์เลยทังดีทงชั
ั วเราก็ไม่ผลสําหรับเราเพราะเราไม่ได้ ยึดติดในดีในชัวในบุญ
ในบาปแล้ วเราก็ไม่มีโทษใดๆเห็นมัยเนียจะต้ องรู้แบบนีถ้ าเรารู้แบบนีแล้ วเราก็ทําความรู้ของเราให้ ว่างไปอี
ก ก็เวลาจะนิพพานหรื อเวลาจะตายเขาเรี ยกเหมือนกับเล่นสํานวนแต่ไม่เล่นสํานวนรู้แล้ วละ เออ! รู้ว่าง
ว่างจากรู้เนีย
อย่างอาตมาเคยเขียนบันทึกเอาไว้ เนียรู้ ว่างหรื อว่างจากรู้เนียความจริ งไม่ได้ เล่นสํานวนเพราะสิงทีรู้มาแล้ ว
ทังหมดน่ะให้ ว่างไป ว่างจากรู้วิธีเนียจึงจะเรี ยกว่าตัวรู้ ดบั เดียวว่าเอ๋! เราจะดับตัวรู้ได้ ยงั งัยอีก? ว่าโอ้ ย!
อีกมากมายเลยยิงสอนโยมก็ยิงสงสัยแล้ วถ้ าใครไม่ร้ ูจริ งอธิบายโยมไม่ได้ โยมต้ องคิดกระโหลกแทบแตกต้ อ
งว่าอย่างนีคําเดียวนันน่ะ เราจะดับตัวรู้จะดับได้ ยงั งัยทีนีก็เพียรพยายามดับ แต่ไม่ต้องไป
เนียเราเพียรรู้ว่างอย่างเดียวก็พอแล้ วคือแล้ วพอถึงเวลามันก็จะดับของมันเองไม่ต้องไปเหมือนกับไฟทีมันห
มดนํามันแล้ วเราไม่ต้องไปรอดับมันน่ะเดียวมันไหม้ ไส้ ตะเกียงน่ะเห็นมัยมันดูดจนหมดแล้ ว
พอนํามันไม่มีก็ไหม้ ไส้ นนน่
ั ะทีพระองค์อุปมาไว้ ในพระไตรปิ ฎกเขาเรี ยกความดับไม่มีเชือนันน่ะดับไส้ มนั ด้ ว
ย
ทีนีดับรู้ก็เหมือนกันน่ะไม่ต้องไปดับน่ะเหมือนกับไฟทีมันติดไว้ นานแล้ วถึงมันหมดเชือก็คืออารมณ์ไม่มีเชือ
ของอารมณ์ อารมณ์ก็คือนํามันนันน่ะเหมือนกับนํามัน อุปมาเหมือนนํามันทีเป็ นเชือ
เชือทําให้ เกิดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ อวิชชาก็มาจากรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนีย ทีนีถ้ าเราตัดรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ก็ยกล๊ อตไปเลยว่างเลยทีนีเนียง่ายต่อการเป็ นพระอรหันต์เลยทีนีจิตว่างเดียวจะนึกว่าอาตมาพู
ดเล่น อาตมาไม่เล่นน่ะ เอาจริ งน่ะ
วานเนียอาตมาไม่ถือสาหาโทษเนียต้ องว่างน่ะใครเอาจริ งก็จะไปนิพพานได้ จริ งๆด้ วยอาตมาเนียสอนให้ ไป
นิพพานชาตินีด้ วย
โยมไปเจอครูบาอาจารย์ตา่ งๆทัวโลกก็ไม่เหมือนกับมาฟั งอาตมาเดียวเดียวแล้ วก็บอกวิธีการทีจะว่างจะดับ
ได้ ด้วย
วางเฉยหมดเดียวมันก็เคยชินเข้ าโยมก็เหมือนกับคนขีเกียจเนียทีพระอาจารย์บอกว่าว่างๆเนียมันยากหรื อว่
ามันง่าย โยมว่าว่างยากหรื อง่าย โยมคิดดู แล้ วถ้ าอาตมาบอกโยมว่าว่างยาก
อาตมาก็จะถามโยมว่าการเลียงตัวเลียงครอบครับการทีเราให้ อยูใ่ นโอวาทของเราเนียกับการทําจิตของเรา
ให้ ว่างเนียอันไหนยากกว่า
สังสอนลูกหลานเหลนสามีภรรยาให้ อยู่ในโอวาทไม่ให้ นอกจิตนอกใจไม่ให้ ดือซนอันไหนยากกว่ากับทําจิตข
องเรา ให้ ว่างโยมก็เถียงอาตมาไม่ได้ เนียเออ! ว่างง่ายกว่า(หัวเราะ)
เพราะฉะนันอาตมาเนียถามอะไรโยมตอบไม่ได้ ระวังให้ ดีนะ่ อาตมาเนียมีความรู้มากมายแต่วา่ ไม่ได้ มาเอาเ

๑๕

ปรี ยบโยมน่ะ
เพือจะมาสอนให้ โยมรู้โยมเข้ าใจทีหลังโยมไปถูกใครถามโยมก็ร้ ูแล้ วสไตล์เดียวแบบนีไม่มีใครหรอก
ฉันเคยได้ ยินได้ ฟังมาแล้ วจากพระอาจารย์เนีย
แล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์ไม่มีทกุ ข์กับสิงทีเราได้ ยินเนียเราได้ ทราบได้ ร้ ูสกึ แล้ วอ้ าว!
เปิ ดโอกาสให้ ถามอีกน่ะ...มีอะไรจะถามอีกเอาเลยเนียวานเนียอาตมาบอกให้ เตรี ยมไว้ เนียบอกหัวข้ อเอาไว้
เนียวันนีมาเลยมาถล่มทลายเลย(หัวเราะ)อันไหนยังฟั งไม่ชดั สงสัยอยู่ถามได้ ...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันศุกร์ ที ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๑ น.

