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พระธรรมะเทศนาโครงการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงครบ ๗รอบ ๘๔ พรรษา
เรื องอนิจจังไม่เทียง
วันศุกร์ ที ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เห็นมัยแพ๊ บเดียวครบ๗วันแล้ วอนิจจังไม่เทียง เดียวก็อนัตตาต่างคนต่างไปอีก(หัวเราะ)เนียว่าง
เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ าตรัสของจริ ง
มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์แล้ วท้ ายสุดเวลาเราต้ องนึกถึงเมือก่อนเรามาเกิดเรามาอาศัยเขาเกิดเขาเลีย
งเราอย่างดีเลยแล้ วก็มาจากกันไป(หัวเราะ)ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตายอยู่ทีตัวเราไม่ใช่อยูท่ ีไหน เรามัวแต่เพลิดเพลินยินดีหลงระเริ งอยูใ่ นรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมมารมณ์ก็เสียเวลาเปล่า ประมาท
แทนทีจะทําสรณะทีพึงไว้ เหมือนการเดินทางไกลเนียต้ องมีเสบียงพร้ อมเรายังไม่ร้ ูเลยข้ างหน้ าจะเป็ นอะไรแ
ต่พวกลูกศิษย์ไม่ต้องกลัว
ทางข้ างหน้ ามีทีพึงแล้ วไปนิพพานโน้ นแน่ะ(หัวเราะ)ถ้ าเชือพระอาจารย์ไม่พลาดแน่เลย
ถ้ าใครไม่เชือก็ตามกรรมของเขาเองน่ะอาตมาไม่ได้ รับผิดชอบน่ะ(หัวเราะ)ต้ องบอกไว้ อย่างนี
แต่ทําทางไว้ ให้ แล้ วทําดีไว้ ให้ พร้ อมแล้ วแต่เขาไม่อยากไปจะทํายังงัยต้ องถามแบบนี
ต้ องมีความเชือมันในตัวเองว่าต้ องไปนิพพานให้ ได้ ปฏิบตั ิตามพระพุทธโอวาทให้ ได้ พระองค์สร้ างบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมีเพือขนถ่ายสัตว์ให้ พ้นทุกข์เข้ าสูพ่ ระนิพพาน
พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์มีจิตเจตนาอันเดียวกันหมดไม่ได้ ลําเอียงเพราะรักใคร่ ลําเอียงเพราะโกรธ
ลําเอียงเพราะหลง
ลําเอียงเพราะกลัวแม้ ชีวิตก็สละให้ เป็ นทานได้ เพือรักษาศีลได้ ประพฤติเนกขัมมะได้ หมายถึงบวชจนตายเล
ย ประพฤติเนกขัมมะจนตาย ให้ ทานจนหมดเนือหมดตัวเลยเหมือนในพระเวสสันดรนันแหละ
พระบิดาต้ องไล่ขบั ออกไปขืนอยูเ่ ดียวหมดเมือง(หัวเราะ)เดียวขนาดช้ างเผือกเขามาขอยังให้ เลยอยูไ่ ม่ได้ แล้
วเดียวจะหาเป็ นกาลกิณีชาวเมืองยกโทษอีกให้ ช้างมงคลหัตถีเมืองกลิงคราฐเกิดข้ าวยากหมากแพงแห้ งแล้
งขอพระองค์ก็ให้ พระราชทานให้
เห็นมัยเนียมีอะไรให้ หมดเกลียงเลยทังภายในภายนอกแม้ ชีวิตก็สละได้ อตุ สาห์ไม่มีไปอยูเ่ ขาวงกตแล้ วนึกว่
าไม่มีใครจะไปขอแล้ ว
ชูชกมันยังตามไปขออีก(หัวเราะ)พระอินทร์ ไปขอพระราชทานนางมัทรี อีกพระองค์ก็ให้
เห็นมัยเนียต้ องว่างวอร์ มอัพความว่างมาเหน็ดเหนือยเมือยล้ าหมดให้ ทุกสิงทุกอย่างแม้ ชีวิตตัวเองไม่อาลัย
อาวรณ์ ขนาดให้ คชู่ ีวิตไปน่ะเนียไปอยู่ป่าอยู่เขา(หัวเราะ)ยังต้ องให้ อีก ลูกทีรักสองคนก็ต้องให้ เป็ นทานอีก
โดนเขาเฆียนตีต่อหน้ าอีกแค้ นน่ะไม่ใช่ไม่แค้ นแต่เราให้ เขาไปแล้ วก็ต้องปลงวางเราต้ องข่มใจไว้ เวลาเราจะ
ทําความดีใดๆเราก็ต้องนึกว่าเออ! เนียอุปสรรคมากมายพวกมาร
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แต่ทีนีพระอาจารย์ปราบมารหมดไม่มีใครมาเป็ นอุปสรรคง่ายๆตอนเนียมึงโดนน่ะ
แต่อนั นีก็เป็ นธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ซะด้ วย
ชาติสดุ ท้ ายก่อนทีจะเป็ นพระพุทธเจ้ าต้ องพระราชทานคูบ่ ารมีคอู่ ปุ บารมีคปู่ รมัตถบารมีหมดเนีย
ไม่ใช่ของทีจะทํากันง่ายๆแม้ กระทังชีวิตตัวเองก็ต้องสละ อันนีเป็ นพระพุทธประเพณีด้วย
เหมือนกันทุกๆพระองค์เลยก็ต้องบริ จาคหมดเลย
เพราะฉะนันใครอย่าอาจหาญว่ากูเก่งกูแน่น่ะเดียวจะไปเจอความทุกข์แล้ วทนไม่ได้ (หัวเราะ)เอาเยียงอย่าง
พระพุทธเจ้ าเนียต้ องเป็ นตัวอย่างทีดีไม่งนบารมี
ั
ไม่เต็มยังห่วงยังยึดติดสิงใดสิงหนึง
ตอนนีเราก็ต้องหัดไม่ห่วงอะไรแล้ วทําจิตให้ ว่าง ตอนนีเราก็นึกว่าเออ!
อุปมาเหมือนทีพระองค์พระราชทานให้
พระอาจารย์ยกถวายพระพุทธเจ้ าหมดแล้ วพระธรรมเจ้ าหมดแล้ วพระอรหันต์เจ้ าหมดแล้ ว
ตอนเนียเราไปสร้ างกรรมทําบาปทําชัวทําเลวไม่ได้ แล้ วต้ องว่าอย่างนี
เนียเราก็คิดแบบเนียแล้ วเราก็ทําจิตให้ ว่างได้ ว่าเออ!
ไม่เอาไม่ยงุ่ กับใครแล้ วเรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราจะได้ จบได้ สิน มีอะไรก็ให้ หมด
แม้ สิงทีรักแม้ กระทังชีวิตทีรักด้ วย สละตัวเอง นันแหละมันจะได้ เต็มเร็ วหรื อว่างเร็ วขึน
อันนีเรื องใหญ่ทีพระองค์บําเพ็ญเพียรมาเนียกว่าจะเต็มเนีย๔อสงไขยแสนกัลป์เนียมาเต็มในชาติเป็ นพระเ
วสสันดรเนียวอร์ มอัพความว่างมาตลอดเลย
ตอนนีอายุคนไม่ถึง๑๐๐ปี เราก็ต้องเอาแล้ ววอร์ มอัพความว่างภาวนาว่างๆๆจนตายนันแหละ
ตายก็ขอให้ ไปนิพพานเพราะเราทําตามพระพุทธโอวาทแล้ วเพราะฉะนันไม่ต้องหวันเกรงไม่ต้องกลัวตายแต่
รักษาอย่างน้ อยก็มีศีล๕ไว้ เนียเป็ นสรณะทีพึง
เป็ นการระลึกถึงพระพุทธเจ้ าทีบําเพ็ญเพียรมาแล้ วเป็ นตัวอย่างทีดีมาแล้ ว เราจะต้ องดําเนินรอยตามให้ ได้
ไม่งนเราก็
ั
เสียเงินเสียทองเสียเวลําเวลาแล้ วก็ไม่ได้ อะไรเลยน่ะโอโห้ !
ไหนๆมันจะไม่ได้ อะไรคือได้ ว่างแต่ว่าจิตมันไม่ยอมรับน่ะ(หัวเราะ) ความจริ งให้ ไปแล้ วนะหมดว่างไปแล้ ว
ไม่ได้ อะไรเลยนันน่ะ แล้ วก็มาเป็ นทุกข์กบั ความว่างอีกนันน่ะ ถ้ าคนไม่ฉลาด
เพราะฉะนันเราว่างก็คือว่างด้ วยความตังใจว่าง สุญญตสมาธิตงใจมั
ั นว่าง
ทีนีพอมันว่างจริ งๆแล้ วไม่โศกเศร้ าไม่เสียใจกับปี ติอิมใจแล้ วว่าเออ!
เราทําได้ เหมือนกับพระพุทธเจ้ าว่าเราทําได้
เหมือนกับทีเราทําได้ สิงทีเราท้ าทายเหมือนกับเราไม่เคยทําหรื อคนอืนทําไม่ได้ แต่สําหรับเราทําได้ เป็ นความ
ภูมิใจแต่ความภูมิใจน่ะมาห้ ามความทุกข์ของเราทังหมด
เหมือนก่อนเนียอาตมาเป็ นเด็กเนียโยมพ่ออาตมาป่ วย
แล้ วก็เรี ยกพีน้ องทุกคนมาเลยอาตมาเป็ นลูกคนที๘น่ะเป็ นเด็ก
ถามมาตังแต่คนที๑ว่าใครจะเลียงพ่อเลียงแม่ได้ บ้างคนที๑ที๒ที๓มาถึงไม่มีใคร
ผมเองครับเราตัวเท่าหัวกําปั น(หัวเราะ)ไม่มีใครผมเองครับแล้ วก็เอาจริ งด้ วยไปรับจ้ างขายขนมปั งปอนหวา
นเย็นพวกสลากล๊ อตเตอรี อะไรพวกเนียอาตมาเอาทุกรูปแบบได้ มาก็เอาสตางค์มาให้ ก่อนจะให้ ก็กราบเท้ า
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สามครังด้ วยเนียบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่เนียแล้ วท่านก็ให้ พรสันๆว่าขอให้ ลูกตกนําไม่ไหลตกไ
ฟไม่ไหม้ แค่เนีย
อาตมายังไปลุยไฟกับเขาได้ เลย(หัวเราะ)เด็กมันซือขนาดไหนเนียนึกไม่กลัวเลยนึกขึนมาว่าก็พอ่ แม่ให้ พรแ
ล้ วเราต้ องไม่เป็ นอันตรายเนีย ตกนําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ตกนําก็แคล้ วคลาดไม่เป็ นอันตรายด้ วย
พอดีว่ายนําไม่เป็ นกระโดดนําไปจม
เพือนของพีสาวต้ องอุ้มขึนมาเนียไม่งนก็
ั เสร็ จเหมือนกันเนีย(หัวเราะ)อาตมาเนียพ้ นวิกฤติด้วยความกตัญ
ตู ้ องว่าอย่างนีให้ ร้ ูเอาไว้ ด้วยอย่างอาตมาเนียผ่านวิกฤติมาได้ ด้วยอย่างซืออย่างตรงแล้ วก็เป็ นเด็กทีมีคว
ามกตัญ พู ่อแม่สอนอะไรก็จําไว้ แล้ วก็เฉยๆเวลาท่านพูดท่านสอนอะไรก็ตาดูหฟู ั งใจคิดนึกเล่าถึงเรื องคนนั
นไม่ดีคนนีไม่ดเี ราก็จําไว้ ว่าเราไม่เข้ าใกล้ พวกไหนทีนิสยั ไม่ดีเดียวเราจะโดนกลันแกล้ งทีอาตมาเคยคิดว่าถ้
าเราไปใช้ เขาครังหนึงเขาต้ องใช้ เราสิบครังนันแน่ะแล้ วอาตมาก็ไม่ใช้ ใครน่ะพยายามฝึ กทําให้ แก่ตวั เอง
แล้ วเราก็ไม่เป็ นหนีบุญคุณใครคิดอย่างเดียวว่าเราจะไม่เป็ นหนีบุญคุณใคร
แล้ วก็ไม่ให้ มีเวรมีภยั ด้ วยอาตมาตังใจคิดว่าโตแล้ วอาตมาบวชแล้ วจะบวชเพือความพ้ นทุกข์ตอนนีเราต้ อง
ทําดีแต่แรกขณะทีเราไม่ได้ สร้ างกรรมยังอยูเ่ ป็ นเด็กเป็ นฆราวาสอะไรเนียต้ องทําความดีแล้ วก็เพราะตอนที
พีชายบวชเทียวไปขออโหสิกรรมคนนันคนนีพระอาจารย์คิดในใจเลยเดียวเราโตขึนเราบวชเราจะไม่ขออโห
สิใครแล้ วเราก็ทําได้ จริ งๆถามว่าตอนบวชเราจะขออโหสิกรรมใครบ้ างบอกว่าผมไม่ได้ ลว่ งเกินใครพระอาจา
รย์เนียเอ็งรู้ไว้ เถอะตังจิตเจตนาสูงตังแต่เป็ นเด็กคิดบวชก่อนจะบวชก็ห้ามอีกน่ะบอกพีน้ องทุกคนแม่ไม่ต้อง
ไปเยียมผมเด็ดขาด ถามทําไมไม่ให้ ไปเยียม
บอกเดียวไปเล่าพีคนนันน้ องคนนีแล้ วผมจะทนไม่ได้ เพราะผมบวชเพือความพ้ นทุกข์(หัวเราะ)อาตมาห้ าม
ตังแต่แรกเลยป้องกันไว้ แต่แรกเลยแล้ วโยมเห็นมัยเนียญาติพีน้ องอาตมามีไม่ใช่ไม่มีแต่อาตมาไม่สนใจใคร
ไม่ให้ ใครมายุ่งกับอาตมาและห้ ามไม่ให้ มาเยียมด้ วย อาตมาเป็ นลูกคนที๘โยมก็คิดดูพีน้ อง๑ ๒ ๓ ๔
อะไรเขาก็มีครอบครัวของเขาไปทังนัน แต่อาตมาไม่ต้องไปยุง่ อะไรกับเขาน่ะ
เนียอาตมามีความจริ งใจมีหลักใจทีจะมาประพฤติปฏิบตั ิแล้ วก็ทําได้ จริ งนันน่ะมาตอนเนียพูดได้ เต็มปากเต็
มคําเราได้ ร้ ูธรรมของพระพุทธเจ้ าอะไรต่อมิอะไรก็มาสอนพวกโยมอีก
เนียเป็ นตัวอย่างตังแต่เล็กแต่น้อยไม่ใช่จะเพิงมาประพฤติปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิมาตังแต่เป็ นเด็กแล้ วก็เป็ นเด็กทีมีความกตัญ ูต่อพ่อแม่ด้วย ไม่ให้ พอ่ แม่เป็ นทุกข์
รู้เลยโดนตีครังเดียวร้ องห่มร้ องไห้ เขาตีตงแต่
ั สามโมงเช้ าเนียร้ องไห้ ไปถึงสามโมงเย็นสะอึกสะอืนเนีย
แล้ วจนร้ องไห้ จนได้ สติกลับนีเขาบอกมันรู้ขนมาว่
ึ
าตีเราไปนานแล้ วเนียแล้ วเราผิดจริ งหรื อเปล่าถามตัวเองว่
าถ้ าผิดจริ งก็ดีแล้ วนีเขาตีก็ถูกแล้ วเราไม่เชือเขาไปเล่นทําให้ เขาเสียเวลําเวลาเขาโมโหเนียเขาตีเพราะความ
ดือของเราเนียแล้ วเราจะดืออีกหรื อเปล่าเนียตีกลับมาเลยเนีย(หัวเราะ)ต้ องว่าอย่างนีสัมปชัญญะรู้เลยตังนั
นมาเลิกเลย
นีอาตมาโดนตีครังเดียวตังแต่จําความได้ โยมแม่ตีครังเดียวเกมส์(หัวเราะ)แต่พ่อโดนตีหลายครัง(หัวเราะ)เ
พราะใครมากลันแกล้ งรังแกอาตมาไม่ได้
อาตมาสู้(หัวเราะ)ใครมาฟ้องละโดนน่ะ(หัวเราะ)อาตมาก็ต้องยอม เพราะเราไม่กลัวใครเนีย

๔

ถ้ าใครรังแกไม่ได้ เนียเป็ นนิสยั ของอาตมา
เพราะฉะนันเนียทีมาพูดเรื องนีก็โยมจะได้ มีขนั ติเข้ มแข็งอดทนทนทานเพือความว่างเพือพระนิพพานของพ
ระพุทธเจ้ าว่าอาตมาเนียไม่ใช่ฝึกมาตังแต่บวชนี ฝึ กมาตังแต่เป็ นเด็กเป็ นเล็กต้ องว่าอย่างนี
แล้ วก็ทําได้ เราก็เหมือนกันเนียมาเป็ นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็ต้องทําได้ ทกุ คน กตัญ ตู อ่ พ่อแม่ด้วย
แล้ วก็ทําจิตให้ ว่างด้ วยไม่ยึดติดใดๆใครกลันแกล้ งรังแกก็ร้ ู
กลันแกล้ งรังแกเราได้ ครังเดียวไม่มีครังสองครังสามแล้ วทีนีเราหาวิธีป้องกันแล้ วไม่ให้ ใครมายุ่งกับเราไม่ไป
ยุง่ กับเขาเพราะเรารู้ว่าเขานิสยั ไม่ดีเป็ นคนโตทีนิสยั เอาเปรี ยบไม่เอา
เนียให้ โยมรู้เอาไว้ เนียแล้ วเราก็จะเป็ นลูกทีมีความกตัญ ูทําให้ พ่อแม่เป็ นสุข
ถึงจะทุกข์จะยากจะจนลําบากขนาดไหนก็พอ่ แม่ไม่มีทกุ ข์เขาก็ยงั มีความสบายใจสู้ความยากลําบาก
สิงไหนทีเราทําได้ ไม่ต้องรอให้ เขาใช้ ไม่ต้องรอให้ เขาเรี ยกเรารี บทําเลยเรารู้ว่าอันไหนเราทําได้ เราก็รีบทําเลย
ไม่ต้องให้ เขา ไม่ใช่เขาเรี ยกแล้ วก็ทําไม่ได้ ยินเนียเอ็งจําไว้ มีโทษน่ะ!
หูตงึ น่ะแก่เข้ าหูตงึ น่ะอาตมาตอนทีบวชอยูเ่ ขาฉลากตอนนันเขาอยู่เขาฉลาก
โยมรู้ไหมทําไมเขาจึงหูหนวกเนีย เห็นมัยเนียดือกับพ่อแม่เขาได้ ยินแล้ วทําเป็ นไม่ได้ ยิน
ทําให้ เขาเป็ นทุกข์หรื อเขาเรี ยกเราเพือใช้ มีการมีงานเราเสือกขีเกียจแล้ วก็ไม่ได้ ยินอีก
เนียก่อนเนียอาตมาเนียเห็นแล้ วรู้เลยแล้ วก็ขณะทีตอนนันอยูเ่ ขาฉลากเนียอาตมาเห็นแกอายุตง๘๐ได้
ั
แล้ ว
แล้ วก็ต้มนําร้ อนมาถวายทุกวันแล้ วก็ถวายพระทุกกุฏิแล้ วก็วนั นันมาเรี ยกอาตมาๆกําลังพิจารณาธรรมอาต
มาก็เลยนึกได้ ว่าโยมเนียต้ องมีวิวากแน่เลยความจริ งอาตมาไม่ได้ อยากได้ อะไรจากใครทังหมด
แล้ วก็ร้ ูด้วยเนียว่าโยมต้ องโดนนําร้ อนลวก(หัวเราะ)อาตมาบอกให้ ลกู ศิษย์ไปหากระติกไฟฟ้ามาต้ มถวายพ
ระทุกองค์ด้วย
ลูกศิษย์ก็เชืออาตมาไปได้ มาครบเลยแต่พรุ่งนีจะเอากระติกมาถวายเนียแต่วนั นีโยมโดนแล้ ว(หัวเราะ)โดนล
วก แล้ วอาตมาก็ถามโยมรู้ไหมเนียเป็ นกรรมอะไร? ไม่ร้ ู
เนียโยมไปราดหลังหมาไว้ โยมจึงต้ อง(หัวเราะ)โดนอย่าไปกลันแกล้ งมันน่ะ
กลันแกล้ งเขาได้ นึกว่าเราเป็ นมนุษย์เทียวแกล้ งสัตว์เล็กสัตว์น้อย
สัตว์ได้ รับผลกรรมเป็ นทุกข์อยูแ่ ล้ วแล้ วเราไปเพิมทุกข์ให้ เนีย เราจะต้ องได้ รับทุกข์รับโทษในปั จจุบนั เนีย
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วเลิกเหมือนกันไม่ใช่แค่นนอาตมาเตื
ั
อนตังหลายคนน่ะ ไปขับรถชนหมาบ้ าง
ไปยิงหมาตายบ้ างพระอาจารย์มาก็เรี ยกมาถามไปยิงมันเพราะอะไร? มันไปกัดไก่ผมครับ
ก็มนั ไก่กบั หมามันมีเวรมีกรรมกันก็มนั โดนกัดน่ะ แล้ วโยมไปยิงมันน่ะเนีย
โยมต้ องไปขออโหสิน่ะแล้ วจะต้ องทํายังงัย? ต้ องสร้ างพระ๙
นิวให้ พระอาจารย์(หัวเราะ)ไอ้ นนไม่
ั เชือนึกว่าพระอาจารย์พดู เล่น พระอาจารย์ก็ออกมาธุดงค์เนีย
ถามขออโหสิไปสร้ างพระให้ มนั หรื อยัง? ยัง ท้ ายสุดขณะเป็ นหัวหน้ าสถานีนะ่ หมดเลยทีนี
แต่งงานแล้ วก็ไม่มีลกู ด้ วยท้ ายสุดก็ตายเนียไม่เชืออาตมา และอีกคนก็ขบั รถไปหมามันนอนอยูด่ ีๆ
ก็ไปแกล้ งชนมัน กรรมวิบากกรรมทันตาเห็นเลย พระอาจารย์ห้ามแล้ วไม่เชือแล้ วมาบอกพระอาจารย์
ปรากฏว่าตํารวจจราจรไปจอดรถให้ ชนและก็จบั เข้ าคุกเลย(หัวเราะ) มาเล่าให้ พระอาจารย์ฟัง
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ก็นีแหละด้ วยความทะลึงของเอ็งน่ะ ก็บอกแล้ วเขานอนเขาอยูเ่ ฉยๆก็บีบแตรหรื อทําอะไรก็ได้
ถ้ าเขาเห็นเราไปแกล้ งเขาไม่ได้ เว้ นไว้ แต่เขาวิงมาชนแล้ วตายแล้ วนีเราไม่ได้ เจตนาไม่มีโทษ
เนียให้ จําไว้ นะไม่วา่ หมูหมากาไก่อะไรเนียโดนแกล้ งก็ไม่ได้ นะ มีเจตนาแกล้ งไม่ได้ นะ
เป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรม จะมานึกว่ามันเป็ นอาหาร มาเถียงไม่ได้ ทงนั
ั นแหละ(หัวเราะ)
มันต้ องได้ รับทุกข์รับโทษเพราะฉะนันมนุษย์สตั ว์ทงหลายได้
ั
รับผลกรรมเป็ นทุกข์อยูแ่ ล้ ว
เราอย่าไปเพิมทุกข์ให้ เขา ด้ วยเจตนาชัวซําเติมเขาเนีย
ทําให้ เรานันน่ะจะได้ รับทุกข์รับโทษทันตาเห็นเท่าทีอาตมาสังเกตุมากมฺมนุ า วตฺตตี
โลโกฺสตั ว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรมพระองค์แสดงกรรมลิขิต กรรมคือการกระทํา
ทําไว้ ด้วยกายก็เป็ นกายกรรม ทําไว้ ด้วยวาจาก็เป็ นวจีกรรม ทําไว้ ด้วยใจคิดนึกก็เป็ นมโนกรรม
แล้ วก็อยูท่ ีตัวเราเนีย ไม่ได้ อยูท่ ีไหนมันจําไว้
วันดีคืนดีไปเห็นไอ้ ไก่เป็ นๆตัวใหม่ไอ้ ตวั ตายแล้ วสมมุติวา่ เราไปทํากรรมกับไก่ไว้ ตวั หนึงพอเห็นไก่ตวั ใหม่มั
นก็นึกว่าเออ!
คราวก่อนกูเคยฆ่าเพือนมึงไปแล้ ว(หัวเราะ)เอาไปเจียะซะแล้ วหรื อกลันแกล้ งรังแกมันตีแข็งขาหักบ้ างอะไร
พวกเนีย
นันน่ะเหมือนกับทีเราไปพบเห็นน่ะไอ้ พวกนีทีมาให้ เราเห็นน่ะเหมือนกับให้ เราเตือนสติเราเตือนสัมปชัญญะ
เราว่าเนียกรรมเรานีเรายังไม่ได้ ใช้ เขาน่ะระวังให้ ดี! แล้ วส่วนมากมันก็ไปกลันแกล้ งเขาทีเผลอด้ วย
ไปฆ่าเขาทีเผลอไปขโมยเขาทีเผลอประพฤติผิดกาเมทีเผลอตอนทีเขารู้ไม่ทนั เนียกรรมเหล่านีมันจะให้ ผลก็
ให้ ผลทีเผลอ
เพราะมันไปฆ่าเขาทีเผลอขโมยเขาทีเผลอประพฤติผิดกาเมทีเผลอหลอกลวงตอนทีเขารู้ไม่ทนั
เวลาเราเผลอเมือไหร่ก็โดนเมือนันน่ะถ้ าไม่เผลอมันก็ยงั ยังไม่มีอะไรเนียจําไว้ ให้ ดีต้องมาเตือนกันไว้ หน่อย
เพราะสิงเหล่าเนียเราคาดคิดไม่ถึงเห็นมัยเนียกรรมมันไม่มาบอกก็พ๊ บุ พลับมาเลยเหมือนกับเราพุ๊บพลับไป
รังแกเขาเลยเนียให้ จําเอาไว้ เนียกรรมเหล่านีมีจริ ง บางคนเกิดมาอาการ๓๒ครบถ้ วนดี
หล่อสวยแต่ด้วยใจโหดร้ ายเดียวได้ รับอุบตั ิเหตุหน้ าเละหมด(หัวเราะ)บางคนอยู่ดีๆเสือกไม่ชอบไปตัดแต่งใ
หม่ก็เละอีกเนียให้ จําไว้ ให้ ดีเราจงยินดีพอใจในผลกรรมทีเราทํามาเราสร้ างมา
ถ้ าจะให้ เราพิจารณาถ้ าเราบุญไม่พอแทนทีจะกลายเป็ นคุณกลายเป็ นโทษหนังพิมพ์ลงข่าวตายมาเยอะแล้
วต้ องว่าอย่างนีเนียพวกทีไม่พอใจยินดีในบุญวาสนาของตนในรู ปร่างลักษณะทีพ่อแม่ทีมาอาศัยเขาแสดงว่
าเราต้ องมีกรรมร่วมกับพ่อแม่มาด้ วยไม่งนไม่
ั ได้ มาเกิดเป็ นลูกเขาเกิดมาแล้ วนีบางคนก็เกิดมาล้ างผลาญนีเ
ห็นมัยบางคนก็ดีเลียงพ่อเลียงแม่เนียบางคนก็ไม่มาเอาใจใส่พอ่ แม่เอาพ่อแม่มาเป็ นคนใช้ เลยเป็ นขีข้ าเลย
ต้ องว่าอย่างนีเนียกรรมมีจริ งพวกเหล่าเนียอย่านึกว่าต้ องไปรอชาติหน้ าชาติไหนเอาชาติปัจจุบนั เนีย
เราเคยดือกับพ่อแม่คนเดียวมีลกู กีคนมันดือกับเราหมดเลยเนียทีเนียดอกเบียทบต้ น(หัวเราะ)ต้ องเตือนกันไ
ว้ เพราะส่วนมากใครๆก็คิดถึงน่ะเพราะอาตมาเนียเจอมาแล้ วเจอมาแล้ วกับตัวเองด้ วยเจอกับเห็นคนอืนเขา
ทํากรรมด้ วย
แล้ วอาตมาก็แนะนําสังสอนเขาก็ไม่เชือก็เหมือนกับไปลบหลู่ดหู มินอาตมาว่าไปเชืออะไรแหม!
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ไก่ตวั เดียวต้ องสร้ างพระ๙นิวให้ มนั (หัวเราะ)ตอนนีเด้ ทไปแล้ วเนียตายไปแล้ วหมดไม่ช้าเลยหมด
บุญหมดวาสนาเลยทีเป็ นหัวหน้ าสถานีอ้อยอะไรพวกเนียหมดเลย เมียก็ไม่มีลกู ก็ตายแล้ วก็ทิงอีก
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วเลยเห็นมัยเนียเรายังนึกว่าขออโหสิมนั เพียงตัวเดียวว่าเออ!
ข้ าผิดไปแล้ วพระท่านมาเตือนข้ าให้ ข้ามาขออโหสิเอ็งเว้ ยเฮ้ ย
ด้ วยบุญของพระพุทธเจ้ าทีข้ าอุทิศให้ เอ็งเนียขออโหสิ ขอให้ เอ็งไปเกิดในภพชาติใหม่ทีดีกว่านีเนีย
เมือก่อนนีอาตมาเอาจริ งเอาจังมากเลยมาเทศน์สอนแต่ถ้าใครไม่เชือมันก็ได้ รับผลเห็นทันตาทีอาตมาสังเก
ตุดไู ม่ค่อยพลาดน่ะ บอกแล้ วไม่คอ่ ยเชือกันมักจะมีเหตุ
นึกว่ากูเก่งกูแน่ไอ้ พวกนีไม่มีความสําคัญหรอกถึงคราวทุกข์ยากมาเจอตัวเองน่ะจะครํ าครวญร้ องห่มร้ องไห้
ให้ คนนันช่วยคนนีช่วย
คนไหนช่วยก็พอดีพอร้ ายเจ้ ากรรมนายเวรบอกไอ้ นีพรรคพวกเอาซะอีก(หัวเราะ)เนียเห็นมัยเนียจําไว้ ให้ ดีน่
ะพระอาจารย์เนีย
มุทิตาโมทนาบาปเราช่วยด้ วยจิตเมตตาแต่ไอ้ เจ้ ากรรมนายเวรมันไม่ได้ คิดน่ะมันนึกว่าพรรคพวกไอ้ นีต้ องจั
ดการซะอีก
บางคนแทนทีจะอยูด่ ีมีสขุ ยังไปช่วยเพือนทีมันสร้ างกรรมทําชัวได้ รับโทษมีทกุ ข์พอไปช่วยมันแล้ วเนียกรรม
มาถึงตัว เพราะอะไรเพราะเจ้ ากรรมนายเวรพยาบาท
เวรย่อมระงับด้ วยการไม่จองเวรน่ะทีอาตมาเทศน์ตงแต่
ั ต้น
การจองเวรเวรของผู้นนย่
ั อมไม่ระงับเวรเหล่านันจะระงับไปด้ วยการไม่จองเวรเท่านัน
เพราะฉะนันไอ้ เจ้ ากรรมนายเวรมันดลบันดารให้ คนนันมาทําลายของเรามาลักของเรา
ขโมยของเราเราก็ทําใจว่าเออ!
เนียได้ ใช้ กรรมไปแล้ วถ้ ายังไปพยาบาทอาฆาตแค้ นด่าว่าแช่งชักหักกระดูกมันมีญาติพีน้ องพ่อแม่เป็ นร้ อยเ
ป็ นพันเลยแหละทีเนีย
แต่เวลาทีเราเสียของอย่างเดียวแค่เนียเสือกทนไม่ได้ แช่งชักหักกระดูกทีเนียพีน้ องทังตระกูลมันเลยมีร้อยค
นพันคนเป็ นข้ าศึกศัตรู กบั เราหมดเนียเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมจําไว้ ให้ ดีอย่าทะเลอทะล่าประมาท(หัวเราะ
)คนเดียวก็แทบกระอักเลือดแล้ ว(หัวเราะ)นีมาเป็ นร้ อยเป็ นพันเป็ นโกฏิเนียทีอาตมาเรี ยกลงมาเนีย
บางทีเจ้ ากรรมนายเวรของแต่ละคนทุกภพทุกชาติทกุ กัปป์ทุกกัลป์ทุกพุทธันดรเนียมันยังตามพยาบาท
ถามว่าเอ็งตามมากีภพกีชาติ? ๕๐๐ชาติก็มี๑๐๐๐ชาติก็มี แล้ วถามว่าแล้ วเขาไปรังแกเอ็งกีชาติกีครัง?
ครังเดียวชาติเดียวเนียงันเอ็งเอาเกินไปแล้ วลงไปให้ หมด(หัวเราะ) อย่างมาเจอพระอาจารย์
ถ้ ามีโจทย์มาถามพระอาจารย์มึง! ระวังให้ ดเี ถอะ
เนียมึงเอาเขามากเกินไปเนียทีเนียไม่มีใครช่วยมึงแล้ วพระอาจารย์เอาทังฝูงเลยต้ องเอาทังโขยงเลยปู่ ย่าตา
ยายปู่ ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดบรรพบุรุษบรรพสตรี โคตรเหง่าเหล่ากอเนียเอามาลากมาเกลียงหมดถือว่
าเป็ นตระกูลโหดร้ าย(หัวเราะ)เนียจะได้ ร้ ูเอาไว้ ถ้าไปกลันแกล้ งรังแกคนทีเขามีบญ
ุ มีวาสนามีกศุ ลบารมีเนีย
ต้ องเป็ นอย่างเนียมึงคนเดียวมึงทําร้ องห่มร้ องไห้ ทีนีกูเล่นงานมึงหมดเลยทังตระกูลเลยทังพวกทังพรรคมึงเ
ลยพรรคมึงมีเป็ นร้ อยคนพันคนแสนคนทัวทังประเทศไทยเลยใครเป็ นพรรคเป็ นพวกตามล้ างตามล่าหมดแ
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ล้ วทํายังงัย
ถ้ าไปเจอคนทีมีฤทธิมีเดชถึงขนาดนันน่ะไปเล่นงานเขาคนเดียวตามเก็บพรรคหมดต้ องว่าอย่างนีจําเอาไว้ เ
ถอะทีอาตมาพูดเนียเป็ นของจริ งถึงคราวกรรมวิบากกรรมให้ ผลมีเท่าไหร่ก็โดนหมด
เหมือนปลาติดหลังแหเนียเขาหว่านแหลงไปคุม
แต่ไอ้ นีเสือกโง่วิงไปชนพลอยตายไปด้ วยเนียปลาติดหลังแห
ไอ้ พวกแดกสินบนหรื อไปเอาเงินเอาทองเขาเนีย
ต้ องพูดกับมันหยาบๆเพราะคนชัวให้ มนั ฟั งได้ ยินซะมันจะได้ กระทบใจถ้ าคนไหนมีความดีเป็ นแกนสารสาร
ะมันก็จะได้ เลิก
ว่าเนียพระอาจารย์เนียเตือนหนักบอกว่าขนาดพูดหยาบๆพูดดีมามากแล้ วมันยังไม่เชือกัน(หัวเราะ)ต้ องเอา
แบบนีและเดียวมันก็ไปเจอตามทีพระอาจารย์บอกไว้ เนีย
เพราะเป็ นของทดสอบได้ เป็ นของจริ งตามพระพุทธโอวาทไม่ได้ ผิดเพียนอันไหนเลิกได้ ก็ควรเลิก
ไม่ควรทีจะไปทํา
ทําแล้ วทําอีกเหมือนกับเลิกไม่ได้ เป็ นนิสยั สันดานเลยเนียต้ องโดนละลายหมดคนชัวแล้ วชัวอีกเห็นมัยเนียพ
อมันติดตารางพอเขาปล่อยออกมาอีกไปทํากรรมอีกเนียหนังสือพิมพ์ลงบ่อยๆเนียมัน
ชัวโดยสันดานไอ้ พวกเนียเก็บไว้ ไม่ได้ หรอกเดียวจะไปทําก่อกวนคนดีเดือดร้ อน
เพราะฉะนันเขามานีต้ องโดนทรมาณเพิมโทษให้ แน่นอนเพราะฉะนันต้ องเตือนเอาไว้ บอกเอาไว้ ทกุ สิงทุกอ
ย่างเนียเป็ นของใกล้ ตวั ทีทุกคนมีโอกาสทีจะเจอของจริ งแบบเนียไม่ใช่ยากเลยเนีย
เดียวเนียกรรมเวรวิบากกรรมเวรให้ ผลรวดเร็ วต้ องว่าอย่างนี
แต่หลบลีหนีหน้ าไปต่างชาติตา่ งภาษาต่างประเทศอะไร
ก็คนต่างประเทศเขาไม่ร้ ูว่ามึงดีหรื อไม่ดีแต่มงึ เสือกไปโดนเองแล้ วจะไปทํายังงัย?
แต่มนั สร้ างกรรมทําชัวไว้ ในประเทศไทยตอนทีเจ้ ากรรมนายเวรไม่มีเรื อบินตามไปถล่มถึงนัน(หัวเราะ)เนียต้
องยกตัวอย่างไว้ ไปไม่ได้ ทกุ คนยากไปโดนรังแกไว้ ไปอุ้มเขาไว้ ไปฆ่าเขาบ้ างอะไรพวกเนียตามไปไม่ได้ แต่กร
รมมันไม่เลือกอยู่ทีไหน
พระพุทธเจ้ าบอกว่าถึงมีฤทธิเหาะเหินเดินอากาศไปอยู่นอกฟ้าป่ าหิมพานต์หรื อมีฤทธิดําดินอยูใ่ นใต้ บาดา
ลถึงคราวกรรมให้ ผลก็ไม่รอดเนียพระองค์แสดงไว้
แล้ วก็อํานาจหมอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้ ใครจะมีเมตตาใครจะมีหมอดียาดีรักษาไม่ได้ รักษาไม่
หายเพราะเป็ นโรคกรรม หมอตรวจไม่พบสาเหตุ อะไรก็ดีหมดแต่มนั เป็ นได้ ยงั งัยเนีย
เป็ นกรรมทีอยู่ในจิตมันนันแน่ะมันมีรังสีกรรมอํามหิตอยู่(หัวเราะ)บางคนทีทํากรรมชัวมากไอ้ พวกมือปื นอะ
ไรเนีย รังสีอํามหิตมันมี บางคนเดินผ่านรู้เลยว่าไอ้ นีฆ่าคนมามากเลย
ขนาดมันเดินผ่านก็สมั ผัสได้ เลยเนียเขาเรี ยกรังสีอํามหิต สร้ างกรรมทําเวรไว้ มาก
เพราะฉะนันน่ะคนดีทา่ นรู้ได้ ง่ายเลยรู้คนชัวคนเลวได้ ง่ายเลยแต่ไอ้ คนชัวจะรู้ คนไหนดีน่ะรู้ยากมันฆ่าผิดคน
ทําร้ ายผิดคนอะไรแล้ วกรรมเวรวิบากกรรมเวรถึงคราวกรรมให้ ผลมันก็ต้องเหมือนนอนอยูบ่ ้ านดีๆรถเข้ าไป
ถล่ม(หัวเราะ)เรื อบินตกใส่บ้านต่างประเทศเนียเห็นมัย.เขาไปทําอะไรให้ ถามว่าเขาไปทําอะไรให้
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เขาก็อยูข่ องเขาดีๆแต่กรรมเวรวิบากกรรมเวรน่ะมันดลบันดาลให้ เป็ นไปตามนัน
เหมือนนกมันอยู่กบั รังกับลูกกับหลานมันอยู่ดีๆมันจุ๊กๆจิกๆไปยิงมัน(หัวเราะ)ไอ้ ลกู นกก็พลอยตายไปด้ วยอ
ดอาหารตายอีกเพราะฉะนันมันก็เลยต้ องโดนทังครอบครัวกรรมเวรวิบากกรรมเวรต้ องว่าทังตระกูลทังคอก
ต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)ตายทังคอกหรื อโดนไฟคลอกตายหนีไม่ออก เนียกรรมเวรวิบากกรรมเวรทังนัน
ทีอาตมาพูดเนียเตือนเอาไว้ เพราะเป็ นของจริ งตามพระพุทธโอวาทเนียกมฺมนุ า วตฺตตี โลโกฺ
สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรม
ไอ้ พวกสร้ างกรรมทําผิดทําชัวแล้ วจะไปทําบุญทําทานอะไรมากมายจะอาศัยบุญพระพุทธเจ้ าสร้ างพระองค์
ใหญ่โตสร้ างพระธรรมคัมภีร์สร้ างพระไตรปิ ฎกบวชพระเป็ นร้ อยรูปพันรู ปอะไรถ้ าสร้ างกรรมไว้ ก็ชว่ ยไม่ได้ ไม่
ได้ พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎกอํานาจหมอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาไม่มี
รักษาไม่ได้ ค้ มุ ครองไม่ได้ จําไว้ ให้ ดี
เนียเอาเลือดไปราดทีหลังไปล้ างยังงัยก็ไม่หมดเพราะมันเป็ นอาถรรพ์ไปแล้ วทําพิธีสาปแช่งอย่างนันอย่างนี
ทีนีโดนเดือดร้ อนพรรคพวกพลอยได้ รับทุกข์รับโทษไปด้ วยเห็นดีเห็นงามเพราะไปเอาสตุ้งสตางค์เห็นแก่อา
มิสสินจ้ าง กรรมชัวมันก็ตามผูกมัดจิตไปตายก็ต้องตกนรกหมกไหม้ อีก
ถ้ ามีภพมีชาติไอ้ พวกนีก็ไม่เจริ ญรุ่งเรื อง
เพราะเขาอยู่กันดีๆมึงเสือกวุ่นวายสร้ างความจราจลวุน่ วายกับเขาแทนทีเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนได้
ก็ไปปิ ดถนนกันหนทางเห็นมัยทีเขาแจกกันก็ไม่ได้ ทงให้
ิ เน่าให้ เสียจนกระทังความชัวฉาวโฉ่หนังสือพิมพ์ไป
ถ่ายเอามาลง(หัวเราะ)ไม่งนก็
ั ไม่ร้ ูหรอกอาตมาก็ได้ อ่านข่าวบ้ าง
เนียของจริ งโยมก็เนียเป็ นกรรมในปั จจุบนั เลยเห็นมัยเหมือนกับนําท่วมทีไหนก็แสดงว่าต้ องไปล้ างอาถรรพ์
ทีนันไปแก้ อาถรรพ์ ไอ้ ความชัวความเลวต้ องโดน
แล้ วก็ไม่ใช่นําธรรมดานําเน่าด้ วย(หัวเราะ)ใครไปเหยียบไปอาบไปลงไปก็ต้องคันต้ องเกิดโรคภัยไข้ เจ็บเห็น
มัยเหมือนกับเอาเลือดไปเททีนันทีนี
เพราะว่าท่านเหล่านันใครเขาไปทําร้ ายให้ ไปรังแกให้ ?..ไม่มี..พรหมเทพเทวดาก็เดือดร้ อนด้ วยเห็นว่าเป็ นส
ถานทีศักดิสิทธิแล้ วก็เอาเลือดไปราดก็อยูไ่ ม่ได้ ไม่ค้ มุ ครองรักษาตอนเนียพรหมเทพเทวดาสัมมาทิฏฐิ ไม่อยูเ่
หลือแต่พวกมิจฉาทิฏฐิ ไอ้ พวกขีโมโหด้ วยกันแล้ วทีเนียมึง
ก่อนเนียมึงอยากดีมีสขุ มึงเซ่นมึงไหว้ มงึ ให้ สินบนตอนเนียมึงมังมีศรี สขุ ไม่ไหว้ ไม่ไปกราบไม่ให้ สินบนเนียทีเ
นียมึงระวังไว้ เถอะ(หัวเราะ)ไอ้ พวกผีตายอดตายยากไอ้ พวกเทวดามิจฉาทิฏฐิ จะมาตามล้ างตามเก็บอีกเพร
าะอะไรเพราะมันไม่มีสจั จะ มันไปเทียวหลอกใช้ ให้ พวกเนียไปทําลายเขา ทีนีตัวมันก็ต้องโดนทําลาย
คนดีๆเขาก็ไม่อยากยุ่งด้ วยเขาก็พยายามหลบหลบลีหนีหน้ า
คนชัวก็คนชัวด้ วยกันก็ทีนีไหนมึงว่าจะอย่างนันอย่างนีไปลําเลิกบุญลําเลิกคุณพอพูดมากมันก็อ้ มุ ไปเก็บอี
ก(หัวเราะ)เนียตายกันเยอะแยะก็แบบเนียคนชัวเพราะฉะนันเราอย่าเอาเยียงอย่างทําให้ ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริ ย์เดือดร้ อนเนียถือว่าอกตัญ เู พราะฉะนันเราต้ องเลิกให้ หมด
ใครเป็ นลูกศิษย์พระอาจารย์ถ้ามึงไม่เลิกน่ะไปเห็นแก่เขาด้ วยมึงมึงลงนรกแน่
พระอาจารย์ไม่อนุญาติให้ ไปนิพพาน(หัวเราะ)
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เดียวมึงฟั งแล้ วก็ลืมหมดดีๆน่ะเพราะมึงนิสยั ชัวเดียวก็เอานิสยั ชัวมาครอบงําเขาเรี ยกกรรมร่วมวิ
บากกรรมร่วมเศษกรรมร่ วมเพราะว่ามันทํามาจนชินแล้ ว มันเลิกไม่ได้
ถึงจะเทศน์ดีสอนดียงั งัยมันก็รับรู้ ตอนขณะฟั งพอพ้ นจากนันแล้ วอารมณ์ร่วมอารมณ์อืนๆมันก็มาทับจิต
เดียวนึกว่าไปไหนมันก็อยู่ในจิตนันแหละ
แต่ว่ามันรอการเอฟเฟคระเบิดออกมา(หัวเราะ)เนียต้ องเตือนเอาไว้ ก่อนอย่าได้ ทนงตนหาญกล้ าไปสร้ างคว
ามทุกข์ยากลําบากให้ คนอืนจริ งๆแล้ วเขาเป็ นคนทุกข์ยากลําบากเราช่วยเขาไม่ได้ ก็วางเฉยซะให้ อโหสิให้ อ
ภัยเถอะของเล็กของน้ อยเสียไปโดยทีเขาทําไม่เจตนาถ้ าเรารู้ว่าเขาไม่เจตนาก็ถือว่าเป็ นกรรมของเราเองทีไ
ม่เคยเจตนาแต่ไปทําของเขาเสียหายเหมือนกันเขาก็เป็ นทุกข์เหมือนกัน
เหมือนอยู่ดีๆปลูกอะไรไว้ แมลงมาลงเต็มทังสวนเลยมากินแล้ วมึงจะทํายังงัยไม่มีคนถ้ ามีคนมึงมาทําแบบนี
มึงตายแน่โดนเก็บแน่ทีนีเห็นว่าเป็ นแมลงว่าเอ้ อ!
กรรมเนียเป็ นกรรมทังนันเนียเหมือนกับคนเขาอยูด่ ีๆใช้ คนไม่ได้ ผิดกฏหมายบ้ านเมืองไปวางยาบ้ างแกล้ งใ
ส่สารไม่ให้ เขาเจริ ญเติบโตอะไรเนียกรรมทังนันแหละเอ็งจะใช้ วิธีไหนก็ไม่พ้นต้ องว่าอย่างนีหลบหลีกเลียงไ
ม่ได้
กรรมเวรวิบากกรรมเวรมีจริ งต้ องฉลาดอย่างซืออย่างตรงคือเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรเอาเปรี ยบไม่ควรทํา
เพราะกรรมเหล่านีให้ ผลเป็ นทุกข์ไม่ใช่ทกุ ข์เฉยๆน่ะทุกข์อย่างทรมาน ด้ วยทําไมจึงว่าทุกข์อย่างทรมาน?
เพราะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
จะกินก็กลัวเขาวางยาพิษอีกจะนอนก็กลัวเขาบุกมายิงทิงแล้ วจะทํายังงัยต้ องมีการ์ ดมีอะไรต้ องมาป้องกันรั
กษาเห็นมัยจะไปไหนก็ต้องแห่กนั ไปยกขบวนล้ อมหน้ าล้ อมหลังเนียคนชัวคนเลว(หัวเราะ)ถ้ าคนดีไม่ต้องไป
ไหนตาสีตาสากูง่วงทีไหนซุกหัวนอนได้ ทีนันไม่เดือดร้ อน
เรารู้อย่างนีแล้ วจะได้ สบายอกสบายใจอยูท่ ีไหนก็เป็ นสุข
กินทีไหนก็เป็ นสุขเหมือนพระองค์ว่าภิกษุฉนั บิณฑบาตรต้ องเคารพในบิณฑบาตรไม่เหลียวซ้ ายแลขวาอะไร
หน้ าหลังอะไรเพราะเราได้ อาหารมาด้ วยความบริ สทุ ธิไม่ได้ อะไรแย่งเขามากินขโมยเขามากินฆ่าเขามากิน
ประพฤติผิดเขามากินฉะนันจิตของเราก็จะสงบตลอดต้ องว่าอย่างนีความจริ งพระองค์สอนไว้ เนีย
พระล๊ อกแล็กๆอะไรเนียหันหน้ าหันซ้ ายหันขวาเนียแสดงว่าไม่มีธรรมไม่มีวินยั อาจจะไปสร้ างกรรมทําชัวทํา
ผิดศีลไม่ดีด้วยเพราะพระทีดีเขารู้ว่าไอ้ นีจิตมันไม่สงบต้ องทําผิดมาแน่เลยเพราะฉะนันพระทีดีท่านรู้ได้ ไม่ใ
ช่ร้ ูไม่ได้
เพราะฉะนันอย่างเนียจะมาตบหมายถึงว่าจะมาหลอกลวงต้ มตุน๋ ทําดียงั งัยๆไอ้ ความเคยชินมันอดเผลอไม่
ได้ เดียวก็ต้องโผล่ออกมาทําให้ ร้ ูได้ ถ้าภิกษุผ้ ปู ระพฤติตามธรรมวินยั แล้ วนันแหละเป็ นผู้ไม่ประมาท
แต่ร้ ูใครประมาทแล้ วรู้ว่าใครช่วยได้ ไม่ได้ ก็วางเฉยช่วยได้ ก็แนะนําสังสอนถ้ าเขาเชือก็ดีไปถ้ าไม่เชือก็เป็ นกร
รมของเขาเอง เนียเป็ นแบบนีเพราะฉะนันเรารู้แล้ วก็ไม่ต้องไปทนทุกข์ยากลําบากคนไหนสอนได้ ไม่ได้
ขนาดลูกเลียงมากับมือยังสอนไม่ได้ เลย นับภาษาอะไรกับคนอืน เพราะฉะนันเอ็งคิดอย่างนี
พีน้ องบางคนก็นิสยั ดีบางคนนิสยั ไม่ดีเนียมันก็บง่ บอกเหมือนกันพ่อแม่อาจจะเคยสร้ างกรรมทําผิดไว้ ก็มีสร้
างกรรมดีไว้ ก็มีจึงมีลกู ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนันเมือสอนไม่ได้ ก็ต้องทําใจแล้ วใช้ เวรใช้ กรรมในอดีตไป(หัวเ
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ราะ)ไม่ต้องทุกข์เกินไป แล้ วเราก็ไม่เดือดร้ อน
ทีเสียไปแล้ วก็ชงมั
ั นเถอะเป็ นกรรมของเราเองทีเราอาจจะไปเบียดเบียนเหมือนกับลูกมาหลอกลวงโกหกโกไ
หว้ เอาสตุ้งสตางค์ไปเล่นการพนันเล่นแชร์ เล่นหวยไปกินเหล่าเมายานันแหละเป็ นกรรมเก่าของเราทีเคยไป
หลอกพ่อหลอกแม่เอาไว้
ไปต้ มตุน๋ เขาไว้ ถึงคราวเรามีลกู ก็ต้องโดนบ้ างเพราะฉะนันทุกอย่างก็เป็ นกรรมของเราแล้ วจะไปให้ ใครช่วย
พระอาจารย์ชว่ ยหน่อย
พระอาจารย์ไม่ร้ ูเรื องกับอะไรของเอ็งอยูด่ ีมนั ก็เอาทุกข์มาให้ ท่านอีก(หัวเราะ)ยิงหนักเลยแทนทีมาเจอพระอ
าจารย์พระอาจารย์สอนให้ เลิกมึกเสือกไม่เลิกยังมาให้ ชว่ ยอีกพระอาจารย์จงึ ถามว่าอาตมาสอนโยมได้ หรื อ
เปล่า(หัวเราะ)ถ้ าอาตมาสอนโยมได้ ก็แสดงว่าโยมเชืออาตมาถ้ าอาตมาสอนแล้ วโยมทําตามไม่ได้ แสดงว่าโ
ยมไม่เชืออาตมาน่ะแล้ วอาตมาจะมีผลอะไรทีนีมันก็มีทกุ ข์เป็ นกรรมของโยมเองนันแหละไม่ใช่กรรมของอา
ตมาน่ะก็มีกรรมเหมือนกัน
มีกรรมเนียเสือกมีลกู ศิษย์ใครเขาอ้ างเป็ นลูกศิษย์สอนไม่ได้ ทีโบราณเขาบอกไอ้ ลกู พ่อแม่ไม่สงสอน(หั
ั
วเราะ
)ครูบาอาจารย์ไม่สงสอนเนี
ั
ยเวลาเขาเฉ่งปี เขาเล่นถึงโคตรเหง่าเล่ากอเลยเขาด่า
เนียอาตมาต้ องมาเล่าเตือนสติพวกโยมไว้ ไม่ฟังเนียหมายถึงว่าปี หนึงมีสกั ครังเนียทีอาตมาถวายเป็ นพระร
าชกุศลในหลวงเนียอบรมพวกโยม๗วันเนียเลียงฟรี ด้วยคนไหนมีสตุ้งสตางค์มีข้าวมีของก็ถวายมาร่วมบุญ
ร่วมโมทนา เพราะฉะนันบุญวาสนาบารมีของในหลวงมีมากมายโ
ครงการพระราชดําริ เป็ นพันๆโครงการเพราะฉะนันโยมทําความดีถวายอุทิศให้ ท่านก็ขอให้ มีสว่ นบุญกับท่า
น
เงินคือมีพระบรมฉายาลักษณ์ในแบงค์พนั แบงค์ร้อยมาอยูใ่ นกระเป๋ าเต็มๆ(หัวเราะ)โมทนาแล้ วเดียวท่านก็เ
ออ! ขอให้ เป็ นสุขๆเถอะเดียวก็อวยชัยให้ พรประชาราษฎร์ เป็ นสุขเอ้ า!
เนียมีอะไรจะถามให้ ถามหน่อยเปิ ดโอกาสให้ ถามเดียวคุยไปคุยมาวันเนียครบแล้ ว๗วัน(หัวเราะ)เดียวก็จะ
ปิ คบ้ านกันแล้ วไปบ้ านใครบ้ านมันเดียวศาลาก็ว่างอย่างเก่าเดิมทีก็ว่างแล้ วทีนีก็พอโยมมาก็ไม่ว่างทีนีพอโ
ยมไปแล้ วก็ว่างอย่างเก่าไอ้ พวกคนโง่คนเก่าทีว่าจิตเดิมประภัสสรมาจิตนิพพานหรื อจิตพระอรหันต์มนั โง่ถ้า
จิตเป็ นพระอรหันต์ไม่ได้ มาเกิดหรอกโดนเขาหลอกอีก(หัวเราะ)แล้ วยังนึกว่าอวดเก่งๆกว่าครูบาอาจารย์อง
ค์นนองค์
ั
นีอีกพระองค์เพียงแต่ว่าจิตเดิมเป็ นประภัสสรก็คือมันเป็ นจิตสะอาดแต่เศร้ าหมองไปเพราะอุปกิเล
สจรมาเนียคือมันเป็ นจิตสะอาดแต่เศร้ าหมองไปเพราะอุปกิเลสจรมาหรื อรูปจรมาเสียงจรมากลินจรมาคําว่
าอุปกิเลสเหมือนกับอุปนิสยั จรมาเนียทีเราชอบบ้ างไม่ชอบบ้ างไปเอามาใส่ไว้ ในใจเราเนียแล้ วก็ทําให้ ใจเรา
เศร้ าหมอง
บางคนบอกก่อนนีเป็ นเด็กปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิอะไรเดียวนีมันนังอย่างเก่าไม่ได้ ก็ก่อนนีมันเป็ นเด็กมันไม่มีอารม
ณ์มากตอนนีมันมาเป็ นผู้หลักผู้ใหญ่มนั ก็เปลียนไปแล้ วคนละเรื องกันเลยเพราะฉะนันอย่าไปเชือมันเลยอา
รมณ์น่ะต้ องเชือใจรักษาใจให้ ว่างไม่ให้ เชืออารมณ์ๆเป็ นของรักษาไม่ได้
อนิจจังตลอดเวลาแต่จิตของเราต้ องตังใจกับความว่าง ให้ จิตว่างไว้ เสมอๆอ้ าว!
มีอะไรจะถามก็ถามซะเดียวกลับบ้ านแล้ วไม่มีโอกาสได้ ถามมาไกลน่ะ(หัวเราะ)บางคนก็อตุ ส่าห์ลางานมา
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อยู่กรุงเทพฯก็อตุ ส่าห์มาเนียฟั งเอาไว้ ปี หนึงมีครังเดียวทีอาตมาเทศน์อบรม
แต่ความจริ งใครไปใครมาไม่เลือกวันอยู่แล้ วอาตมาเทศน์สอนทุกวัน ถ้ าใครมาหาอาตมาไม่ปล่อยให้ ว่าง
ทําไมอาตมาจึงขยันเทศน์ขยันอบรม?
เพราะว่าครังพุทธกาลเนียอนาถบิณฑิกเศรษฐี จ้างลูกชายไปฟั งเทศน์ครังละ๑๐๐๐กหาปณะไอ้ เจ้ านันฉลา
ดเอาเปรี ยบ นึกว่าหวานหมูแล้ วให้ สมาทานศีลแล้ วก็ไปนอนเลย(หัวเราะ)ทีนีบ่อยเข้ าๆว่าเอ๊ ะ!
ไอ้ นีได้ เป็ นยังงัยทีพระพุทธเจ้ าสอนจําอะไรได้ บ้างก็บอกว่าจําไม่ได้ บอกทีนีต้ องจําให้ ได้ น่ะถ้ าได้ จะเพิมให้ อี
กพันหนึงตังใจทีนีตังใจเลยว่าพระองค์สอนอะไรก็จําไม่ได้
ทีหลังศรัทธาแก่กล้ าๆขึนมันละทิงนิสยั ขีเกียจขีคร้ านไม่งนมั
ั นรับศีลแล้ วก็ไปนอนซะไม่ได้ อะไรนันน่ะไอ้ นีเข
าจ้ างมานะเอ็งไม่ได้ จ้างสักสลึงมาฟั งเทศน์แล้ วพระอาจารย์ขีเกียจได้ ยงั งัย(หัวเราะ)อาตมานึกถึงตอนเนียถึ
งว่าเนียครังสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกเศรษฐี จ้างลูกไปฟั งเทศน์
ของเอ็งนีมาด้ วยศรัทธาจริ งใจน่ะแล้ วทําไมพระอาจารย์จึงจะขีเกียจไม่สงสอนไม่
ั
อบรม
ไม่ต้องอยากได้ อะไรของพวกเอ็งสักบาทสักสลึงมาฟั งเทศน์แล้ วให้ ตงต้
ั นเป็ นคนดีนิสยั ไม่ดีก็ให้ เปลียนให้ เย็
นลงซะบ้ าง ร้ อนมันก็ต้องรู้จกั ร้ อนพอประมาณวะเฮ้ ย!
เดียวไปเผาคนอืนไม่พอเผาตัวเองอีก(หัวเราะ)นันน่ะโกรธตัวเองแล้ วยังต้ องมาโกรธคนอืนแล้ วมันเสียใจเสีย
ดายทีหลังไปจ้ างเข้ าเงินทองมีอะไรให้ เขามาทํางานเขาก็ไม่เอาให้ เขามาใช้ ยากแล้ วหลายอย่างมีโทษมากม
ายลายเรื องพระพุทธเจ้ าสอนให้ เราปฏิบตั ิดีๆแล้ วเราก็จะได้ รับผลดีเองคือเป็ นสุขสงบสุขครอบครัวเราก็เป็ น
สุขสงบสุขถึงจะจนทุกข์ยากอย่างไรก็ยงั สงบสุขเพราะแบ่งกันแบ่งเฉลียกันอดบ้ างกินบ้ างนันแน่ะดีกว่าไม่มี
กินเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)ดีกว่าไม่ร้ ูเลยเนียรู้เอาไว้ เนียเป็ นภูมิค้ มุ กันบ้ างชนิดไหนทีจะเป็ นภัยอันตราย
หรื อจะเป็ นบ่อนทําลายจะมาทําลายฐานะความเป็ นอยู่ของเราเห็นมัย
พอคนทีเป็ นหลักทํามาหาให้ ครอบครัวเกิดไปติดคุกติดตารางหรื อโดนเขาฆ่าตายยิงตายทีเนียลําบากแล้ ว
ทําอะไรกันไม่เป็ นน่ะทุกข์ยากเดือดร้ อนกันทังครอบครัว
ก่อนเนียอาตมาอยูเ่ ขาฉลากมีโยมเขามาถามอาตมาว่าผมทํากรรมคนเดียวแต่ทําไมเดือดร้ อนถึงครอบครัว
ผมทังหมดเลย
อาตมาก็บอกว่าโยมเนียไปทําคนทีเป็ นหลักของครอบครัวเพราะฉะนันพอเขาตายแล้ วมันก็ไม่มีใครทํามาห
าเลียงเขาทําให้ เขาทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนันโยมไปทํากรรมคนเดียวฉะนันก็ต้องเดือดร้ อนถึงครอบครัวโ
ยมเหมือนกันอย่างนันหรื อถ้ าโยมไปยิงนกแม่นกพ่อนกมาไอ้ ลกู ในรังนันมันไม่มีพอ่ แม่ให้ กินแล้ วอดตายแล้
วจะทํายังงัย นันแหละโยมจะได้ ร้ ูไว้ ทีหลังเลิกซะให้ หมด
ตังแต่นนมาไม่
ั
เห็นเลย(หัวเราะ)ไม่มาถามอีก(หัวเราะ)ต้ องมาชีไว้ ให้ เห็นๆเนียเหมือนเนียเหมือนลูกนกเนียเ
หมือนพ่อแม่อตุ ส่าห์หาเลียงเหมือนในหลวงท่านเนียคิดโครงการมาเลียงเหมือนพ่อหลวงเขาเรี ยกพระองค์ว่
าพ่อหลวงเนียพ่อหลวงทังประเทศก็เพือสอนให้ ครอบครัวหรื อลูกหลานเหลนให้ ฝึกวิชาอาชีพทํามาหากินให้
เป็ นแล้ วท่านก็จะได้ ไม่เดือดร้ อนเกินไปไม่เช่นนันพวกเอ็งก็มาร้ องอุทธรณ์ฎีกาอย่างนันอย่างนีพระองค์สอน
ให้ ทํามาหากินมึงเสือกขีคร้ านแล้ วจะไปโทษท่านได้ ยงั งัยต้ องโทษว่ามึงขีเกียจพอไม่มีจะกินสตางค์หมดข้ า
วของหมดแล้ วร้ องอีกแล้ วก่อม๊ อบก่อเหตุเผาไหม้ แสดงอาการโกรธเกรี ยวหาว่าเป็ นนันเป็ นนีอะไรต่อมิอะไร
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พวกอํามาตย์อยูเ่ หนือประชาชนอะไรเนียผิดทังนันน่ะเพราะอะไรจึงผิดเพราะบุญคือความยุติธรร
มทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ างกรุณาบ้ างมุทิตาบ้ างอุเบกขาบ้ าง
ผู้ให้ ก็ต้องให้ ด้วยความยุติธรรมให้ ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้ แล้ วไม่เสียดายใจก็เป็ นสุขก็เหมือนพ่อแม่มีเม
ตตารักลูกให้ ด้วยความรักลูกให้ แล้ วก็ไม่เสียดายใจก็เป็ นสุข
ให้ ด้วยใจกรุณาสงสารลูกให้ แล้ วไม่เสียดายใจก็เป็ นสุข
ให้ ด้วยมุทิตาพลอยยินดีกับลูกเหมือนกับข้ าขายทีไร่ทีนาได้ เพชรนิลจินดาสมบัตมิ รดกให้ มนั ไปเรี ยนต่างปร
ะเทศมึงเอาไปเถอะไปเรี ยนให้ จบน่ะ(หัวเราะ)เนียพ่อแม่หมดทีไร่ทีนาทรัพย์สินสมบัตกิ ็ไม่เสียดายเนียด้ วย
มีจิตมุทิตาพลอยยินดีกับลูกเนียลูกเคยร้ ายหาเรื องหาราวแต่ท่านก็เห็นว่าเป็ นลูกเลียงมาแล้ วเนียให้ อโหสิใ
ห้ อภัยวางเฉยได้ ใจก็ไม่มีทกุ ข์เนียบุญเป็ นอย่างนี
เมือเรารู้จกั บุญแล้ วเราก็ร้ ูจกั บาปบาปคืออะไร?บาปคือไม่มีความยุติธรรมแก่ตวั เองไม่มีความยุติธรรมแก่ค
นอืน ไม่มีเมตตาตัวเองไม่มีเมตตาคนอืน ไม่มีกรุณาสงสารตัวเองไม่มีกรุณาสงสารคนอืน
ไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีตวั เองไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีคนอืน อุเบกขาตัวเองไม่ได้ อเุ บกขาคนอืนไม่ได้
เนียบาปแล้ วยังไม่ทนั ไปฆ่าสัตว์ลกั ทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสากินเหล้ าเมายาเนียอันเนียทีในพระไตรปิ ฎ
กเรี ยกว่าพรหมบุญ
ทีครูบาอาจารย์ต้องการกันหนักหนาทีแสวงหาพรหมบุญกันทีพระองค์ตรัสไว้ ว่าภิกษุทีแตกแล้ วทําให้ สมาน
สามัคคีย์กนั เนียแล้ วจะได้ อานิสสงส์คือพรหมบุญไม่มีใครรู้เลยเนียมีอาตมาเนียรู้เพราะต้ องรอ
เพราะแตกแยกกันขนาดไหนเราทําให้ เขาสมานสามัคคีย์กนั ได้ เนียพรหมบุญทีอาตมาสอนเนียพรหมบุญ
บุญของพรหมน่ะสูงสุดต้ องว่าอย่างนีไม่ใช่บญ
ุ ธรรมดาน่ะพระพุทธเจ้ าว่าเป็ นพรหมบุญ
พรหมบุญก็คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขานีแหละเดียวจะนึกว่าเอ๊ ะ!
พรหมบุญคืออะไรเนียพวกครูบาอาจารย์เปรี ยญ๙ประโยคก็ยงั ไม่ร้ ูเลยต้ องว่าอย่างนีมีในพระไตรปิ ฎก
อ่านพบพรหมบุญแต่พระองค์ไม่ได้ อธิบายไว้ ว่าเป็ นยังงัยมีวิธีไหนไม่มีใครรู้
แต่อาตมาต้ องมาพิจารณาว่าอ้ อ! พรหมบุญก็คือเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขานีเองเนียให้ มนั รู้ไว้ เห้ นมัยทีอาตมาแสดงไว้ ว่าเมตตาเจโตวิมตุ ติ กรุณาเจโตวิมุตติ
มุทิตาเจโตวิมตุ ติ อุเบกขาเจโตวิมตุ ติเนียแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนียทําให้ จิตหลุดพ้ นได้ ทงหมดเลย
ั
แล้ วไม่วา่ พรหมบุญแล้ วจะเป็ นอะไร(หัวเราะ)ไม่ใช่บญ
ุ ของพรหมน่ะแต่บญ
ุ ถึงนิพพานเลยพระอาจารย์ต้อง
ว่าอย่างนี
ว่างให้ หมดพระอาจารย์ว่าเมตตาเขาไปแล้ วกรุณาสงสารเขาไปแล้ วมุทิตาพลอยยินดีเขาไปแล้ วอุเบกขาวา
งเฉยได้ เนียว่าง เป็ นพรหมบุญ เดียวจะนึกว่าเป็ นของเล็กน้ อยพระอาจารย์เนีย
หารู้ไม่วา่ พระอาจารย์เนียเอาของยากมาชีให้ เห็นว่าง่ายอย่างเนีย(หัวเราะ)แต่ว่าไอ้ ผ้ รู ้ ู ทงหลายที
ั
เปรี ยญ๙ป
ระโยคมันยังไม่ร้ ูเหมือนพระอาจารย์ร้ ูเนียไปถามดูได้
ทีพระอาจารย์ผ่านๆไปประชุมทีเขาพูดกันเนียแต่พระอาจารย์ก็เฉยๆไม่แสดงตัวว่าเรารู้
เพราะเราเป็ นพระโนเนมไม่มีชือเสียงไม่มีอะไร(หัวเราะ)เพราะไม่อยากให้ ใครรู้อยู่แล้ ว(หัวเราะ)เนียมันถึงจ
ะเข้ าท่าแต่เรารู้แต่เราก็ไม่ประมาทในความรู้แล้ วก็ไม่หลงในความรู้ ของเราด้ วยแต่มาเล่าให้ โยมฟั งเอาไว้ จํา
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เอาไว้ เนียพรหมบุญไม่ใช่พรหมบุญน่ะต้ องนิพพานบุญเลยต้ องว่าอย่างนีหมดเลย
ทํามจึงต้ องเรี ยกว่านิพพานบุญ?
ว่าทังบุญและบาปก็ว่างหมดเลย(หัวเราะ)จึงสูญจึงว่างหมดเลยทังพรหมวิหาร๔ก็ต้องว่างว่างสุข ว่างทุกข์
ว่างบุญ ว่างบาป ว่างดี ว่างชัวเนียจึงจะเข้ าสูน่ ิพพานัง ปรมัง
สูญญังไอ้ เนียให้ จําเอาไว้ สงสัยก้ ไปเปิ ดซีดีฟังเนียอัดเทปไว้ เดียวแจกเอาละแค่เนียมีอะไรถามก็ถามซะน่ะ...
..
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันศุกร์ ที ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๒๙ น.

