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หมจรรย์ เนกขัมมะบารมีก็คืออดใจอย่างเดียว
อดใจทีนีถ้ าเราจะมาเอาอดใจกับอะไรเราก็ต้องมาอดใจให้ เป็ นทานให้ ว่างแล้ วก็เจตนาวิรัติให้ เป็ นศีลสองอย่างเนีย
ประพฤติสองอย่างควบกันเนียจึงจะเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์เนียต่างกันตรงนีเพราะฉะนันก็พยายามรู้ ให้ ได้ แล้ วเร
าก็จะได้ มีความแตกฉานมีความเข้ าใจ ปั ญญาคือเหตุผลในทานในศีลเพือว่างทังนันเลย
เพืออะไรเพือความพ้ นทุกข์เพราะเรามีทกุ ข์อยูแ่ ล้ วเราจึงมาประพฤติเนกขัมมะพรหมจรรย์ต้องบอกอย่างนี
การทีเรามาประพฤติเนกขัมมะพรหมจรรย์ก็คือก็เพือความสินทุกข์แล้ ววิธีการทีเราจะทําให้ สินทุกข์เราจะทํายังงัย
ก็ต้องทําให้ เกิดมีทานขึนมาถ้ าเราให้ ทานบ่อยๆคือให้ ว่างบ่อยๆก็เป็ นภาวนาในทานเจตนาละเว้ นให้ เป็ นศีลบ่อยๆก็
เป็ นภาวนาในศีล เจตนาทีเราจะอดใจทุกเรื องราวไม่ว่ามาทางตา หู จมูก ลิน กาย
ใจอะไรเนียก็เป็ นภาวนาในเนกขัมมะ เรามีเหตุผลคือปั ญญาเราไม่ต้องการมีทกุ ข์เราจึงใช้ เหตุผลในทาน ในศีล
ในเนกขัมมะเนียให้ ทกุ ข์หมดไปจากใจเราเนียเนกขัมมะพรหมจรรย์จงึ สมบูรณ์แบบต้ องว่าอย่างนี
แล้ วก็เมือเนกขัมมะสมบูรณ์แบบแล้ วเราก็ทําให้ เป็ นปกติ
คําว่าทําให้ เป็ นปกติก็คือทําอย่างสมําเสมอไม่เกียจคร้ านจึงเรี ยกว่าวิริยะ เพียร
เพียรรํ าไปเขาบอกเพียรรํ าหรื อเพียรทําไปหรื อให้ ว่างไปทุกระยะทุกขณะแล้ วก็อดกลันอดทนทําไปให้ ว่างจากอารม
ณ์ทงหมดเลยที
ั
เป็ นต้ นเหตุแห่งความทุกข์
แล้ วก็มีความจริ งใจทีเรี ยกสัจจะจริ งใจจริ งจังทีจะให้ ว่างไปตลอดจนกว่ามันจะพ้ นทุกข์หรื อว่างอย่างบริ สทุ ธิเข้ าสู่พ
ระนิพพานนันน่ะ
ก็มีอธิษฐานปรารถนาต้ องการความพ้ นทุกข์ปรารถนาพระนิพพานเมือพ้ นทุกข์แล้ วทุกข์ในขณะจากรูป จากเสียง
จากกลิน จากรส จากโผฏฐัพพะสัมผัส จากธรรมารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างยังไม่บริ สทุ ธิ
คําว่ายังไม่บริ สทุ ธิก็คือมันเป็ นของชัวคราวหรื อระยะหนึงหรื อคราวหนึงเท่านันต้ องทําให้ มนั บริ สทุ ธิหมดจดสินเชิงคื
อเป็ นปกติเลย ตาเห็นรู ปก็ว่างผ่าน หูได้ ยินเสียงก็ว่างผ่าน จมูกได้ กลินก็วา่ งผ่าน ลินรู้รสก็วา่ งผ่าน
กายได้ สมั ผัสก็ว่างผ่าน จิตรู้ ธรรมารมณ์ก็ว่างผ่านเนียต้ องทําให้ เป็ นปกติยืน เดิน นัง นอนเนียให้ ว่างผ่าน
เมือว่างผ่านจนเกิดความเคยชินแล้ วจะเข้ าสูน่ ิพฺพานํ ปรมํ สุ ฺ ญํทีนีเราทุกคนเราจะเข้ าใจนิพฺพานํ ปรมํ
สุ ฺ ญํจากอะไรก็สญ
ู จากอารมณ์คือสูญจากรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนียต้ นเหตุ
ต้ นเหตุใหญ่แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทําไมจึงว่าอารมณ์เป็ นต้ นเหตุเพราะเกิดเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขาก็เพราะอารมณ์เนีย เมตตารักใคร่ในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ กรุณาในรู ป
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ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ มุทิตาพลอยยินดีในรู ป ในเสียง ในกลิน ในรส
ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์แล้ วก็ต้องข่มใจให้ เป็ นอุเบกขาในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์เนียเมือเราข่มใจเรารู้ว่าเนียเป็ นของชัวคราวระยะหนึง
ทีนีถ้ าเราสามารถทําให้ เสมอเหมือนเป็ นปกติเลยเห็นรู ปก็เป็ นปกติว่าง
ทีเขาว่าปกติจิตหรื อปกติศีลเนียคือละเว้ นหรื อวิรัติอดใจได้ จนเป็ นปกติเนียเขาจึงเรี ยกว่าเป็ นเจตนาวิรัติ
เจตนาวิรัติก็คือตังใจทีจะตัดใจต้ องว่าอย่างนีคําว่าวิรัตคิ ือตัดใจ ตัดใจจากอะไร? ตัดใจจากรูป จากเสียง จากกลิน
จากรส จากโผฏฐัพพะ จากธรรมมารมณ์เนียแล้ วจิตขอเราก็ปกติยืน เดิน นัง
นอนก็เป็ นปกติคือสงบอยู่จิตสงบอยู่โดยปกติถึงไม่บอกใครว่าจิตเราเป็ นสมาธิจิตแต่ใครเห็นเราก็สามารถรู้ได้ ว่าเนี
ยเห็นท่านนังเป็ นปกติ ยืนเป็ นปกติ เดินเป็ นปกติ ถึงนอนก็เป็ นปกติอีก
เราต้ องทําให้ ได้ ทุกอิริยาบถหรื อทําให้ ได้ ทกุ ลมหายใจเข้ าออกหรื อขณะทีจิตรู้ สมั ผัส ทีขณะทีตาสัมผัสรู ป
หูสมั ผัสเสียง จมูกสัมผัสกลิน ลินสัมผัสรส กายสัมผัสโผฏฐัพพะเย็นร้ อนอ่อนแข็ง
ใจได้ สมั ผัสรู้ธรรมารมณ์เนียต้ องทําให้ เป็ นปกติ
เมือเราเป็ นปกติแล้ วเราก็เนียเขาเรี ยกเนกขัมมะพรหมจรรย์ทีเราจะต้ องปฏิบตั ิให้ ได้ เป็ นปกติยืน เดิน นัง
นอนไม่ต่อล้ อต่อเถียงกับใครให้ อโหสิให้ อภัยไปให้ หมดเพราะในขณะทีทําเราอาจจะเกิดทุกข์เกิดโทษมีอุปสรรค
มีคนบ้ าง ครอบครัวบ้ าง
ตําหนิคนนันคนนีมิตรสหายติเตียนยกโทษบ้ างให้ อโหสิให้ อภัยให้ หมดไม่ถือสาหาโทษถือว่าเป็ นการใช้ กรรมใช้ วิบา
กกรรม แล้ วเราก็จะผ่าน เอ็งจะด่าจะว่าข้ า
ข้ าไม่เถียงต้ องว่าอย่างนีไม่เถียงไม่พดู อะไรเพราะพูดไปแล้ วเดียวจะมาต่อความยาวสาวความยืดอีก
แล้ วเราก็จะไม่ปกติเขาด่าเขากระเทียบเปรี ยบเปรยขึนมาเราก็จะวุน่ วายในใจยืน เดิน นัง
นอนไมเป็ นสุขเพราะฉะนันเราก็จะรู้ว่าไอ้ การปฏิบตั ินีบางทีก็เป็ นเหตุก่อให้ เกิดทุกข์ได้ ทีเรี ยกว่าอุเบกขาความข่มใจ
ทีอาตมาว่าต้ องข่มใจให้ เป็ นอุเบกขาเนียเป็ นอย่างนีเป็ นลักษณะแบบนี
ต้ องมีคนพอใจบ้ างไม่พอใจบ้ างเป็ นธรรมดาไอ้ ทีเขาพอใจก็โมทนาสาธุทีเขาก็มีสว่ นความดีความสงบเขาส่งเสริ มเร
าให้ สงบยิงขึนเพราะเขาไม่เอาเรามาเป็ นอุปสรรคขัดขวางเราให้ เราต้ องเสียสมาธิในการว่างหรื อตังใจว่าง
ส่วนใครทีเป็ นอุปสรรคเขาก็จะเกิดโทษเป็ นทุกข์แต่เราก็ให้ ทกุ ข์เขาสันลงน้ อยลงด้ วยการทีไม่ตอ่ ล้ อต่อเถียง
ถือเป็ นการใช้ กรรมเวรวิบากกรรมเวรเศษกรรมเวรทีอเนกชาติเราไปก่อกวนหรื อไปรบกวนเขาในความสุขความสงบ
สุขของเขามา ทุกคนต้ องเจอแน่เพราะคนเขาอยู่ดีมีสขุ มีชีวิตเป็ นสุขก็ไปฆ่าเขาบ้ าง
เขามีทรัพย์สินสมบัติดีก็ไปขโมยขโจรไปลักเขาบ้ างนันแน่ะ
เขาอยู่กบั บุตรภรรยาสามีเป็ นสุขก็ไปทําให้ เขาแตกแยกหรื อไปลักขโมยหรื อไปเอาเขาไปฉุดฆ่าเขามาบ้ างด้ วยควา
มไม่ชอบธรรม หรื อชอบธรรมแล้ วแต่ต้นแต่ทีหลังไปแตกแยกกันก็เกิดความร้ าวรานใจอีก
หรื อไปมุสาหลอกลวงต้ มตุน๋ เนีย หรื อไปกินเหล้ าเมายาเนียเหตุแห่งความทุกข์มีมาก ก็ขนอยู
ึ ่กบั อารมณ์เนีย
ถ้ าเรารักษาจิตของเราให้ เป็ นปกติจิตคือว่างเป็ นปกติ
อารมณ์เหล่านีจะไม่เกิดขึนจะเบาบางไปเป็ นการประพฤติปฏิบตั ิเนกขัมมะพรหมจรรย์
ทําให้ จิตของเราเป็ นปกติจิตแล้ วก็ทําให้ จิตของเราว่างเป็ นปกตินนแหละเราจะรู
ั
้ เป็ นปั จจัตตังว่าอานุภาพของความ
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ว่างเป็ นยังงัย อย่างน้ อยเราก็ไม่เวรไม่มีกรรมกับใครแล้ วระดับหนึง สองเราก็ไม่มีทกุ ข์กบั อารมณ์
สามเราก็ไม่ดีใจเสียใจกับอะไรง่ายๆไม่ต้องข่มใจด้ วยเพราะไม่มีอารมณ์ในใจไม่มีอะไรค้ างใจทุกอย่างเคลียร์ หมด
เห็นก็ผา่ น ได้ ยินก็ผ่าน ได้ กลินก็ผา่ น ได้ ร้ ูรสก็ผ่าน ได้ โผฏฐัพพะสัมผัสก็ผ่าน ได้ ร้ ูธรรมารมณ์ก็ผ่านหมด
เราต้ องทําให้ เป็ นปกติ นันแหละจึงเรี ยกว่าเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์ ทีต่างจากเนกขัมมะบารมี
เนกขัมมะบารมีนนนะเราก็
ั
อดใจในทาน ในศีล ในเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตาอุเบกขาเนียเยอะแยะเลยมีนยั ยะมากมายเพราะฉะนันเรารู้สนๆว่
ั าว่างหรื อตังจิตเจตนาวิรัติให้ ว่างตัดใจว่าง
ให้ ได้ เพราะมีทงทาน
ั
ทังศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขาเนียขึนอยู่กบั จิตเจตนาเรา ทีอาตมาเคยย่อให้ ฟังไร้ เจตนาไร้ ความปรารถนาก็ไร้ ตณ
ั หาความอยาก
ไอ้ ตณ
ั หาความอยากเนียเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ทงหมดเลย
ั
ถ้ าเราทําได้ เรางดเว้ นได้ ทกุ ข์ทงหลายก็
ั
จะหมด
ทีมีอยูแ่ ล้ วก็สงบระงับไป ทียังไม่มีก็จะไม่เกิดขึนทีมีแล้ วก็จะสงบไปเลิกลาไปเพราะใจเราอยู่เหนืออารมณ์แล้ ว
คําว่าจิตอยูเ่ หนืออารมณ์ก็คือตาเห็นรูปแล้ วก็ไม่ตามรูปไปว่ารู ปนันดีหรื อไม่ดีไม่ได้ วิตกวิจารไม่มีสงั ขารปรุงแต่งใน
รูปว่ารู ปสวยรู ปงามรูปดีไม่ดีไม่มีการตําหนิติเตียนไม่มีการยกย่องสรรเสริ ญเนียเขาเรี ยกเป็ นแบบนี
เพราะฉะนันเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเมือไม่มีวิตกวิจารไม่มีสงั ขารปรุงแต่งในรู ป ในเสียงในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์มีนยั ยะอันเดียวกันหมดเลยเพราะเห็นแล้ วผ่านได้ ยินแล้ วผ่านได้ กลินแล้ วผ่านได้ ร้ ูรสแล้ วผ่านได้ สมั
ผัสแล้ วผ่านรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ วก็ผา่ น
อันเนียเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์ทีเราจะต้ องปฏิบตั ิส่วนมากผู้ทีจะอธิบายยากมากต้ องว่าอย่างนีทียากมากเพราะไ
ม่มีความละเอียดลออไม่มีการพิจารณา ไม่มีการประพฤติปฏิบตั ิ ไม่มีการทําความเข้ าใจ
คําว่าไม่มีความเข้ าใจก็คือไม่ได้ พิจารณาทังรูป ทังเสียง ทังกลิน ทังรส ทังโผฏฐัพพะสัมผัส ทังธรรมารมณ์เหล่าเนีย
ไม่สามารถแยกจิตจากอารมณ์ไม่สามารถแยกจิตจากสติ
ลีลับซับซ้ อนอีกเยอะแยะเลยเนียถ้ าอาตมาจะพรรณาเนีย
เพราะฉะนันสิงเหล่าเนียทีพระพุทธเจ้ าตรัสรู้แล้ วเนียมีผลแน่นอนพระองค์เป็ นอมตธรรมด้ วยเป็ นปั จจัตตังรู้ได้ เฉพา
ะผู้ปฏิบตั ิใครทําใครรู้เหมือนเรากินมากกินน้ อยอิมมากอิมน้ อยนันแหละมันอยูท่ ีจิตของเรานันแหละความพอดีหรื อ
ความไม่พอดีอยูท่ ีความรู้สกึ ของจิตเมือเราฝึ กจิตของเราให้ เป็ นปกติจิตได้ เมือไหร่ แล้ วมันก็เป็ นอัตตโนมัติเลยไม่มา
กไม่น้อยพอดี ไอ้ พอดีนีแหละเรี ยกว่ามัจฉิมาปฏิปทา ทางสายกลาง คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป
ไอ้ ทีว่ามากเกินไปมันก็เลยความสําเร็ จแล้ วๆมันก็ก่อให้ เกิดทุกข์อีกแล้ วสําเร็ จแล้ วยังไม่ยอมสําเร็ จต้ องว่าอย่างนี(หั
วเราะ)น้ อยเกินไปก็ยงั ไม่ถึงขีดขันแห่งความสําเร็ จคือความพอดีก็ยงั มีทุกข์ยงั จะต้ องตังต้ นใหม่กนั อีก
ปรับพืนฐานกันใหม่อีก ต้ องหาอุบายวิธีมากมายก่ายกองอีกเนียเป็ นแบบนี
ฉะนันเรารู้ว่ามัจฉิมาความพอดีความสําเร็ จนันแน่ะ สําเร็ จแค่ไหนพอดีแค่นนเป็
ั นมัจฉิมาปฏิปทา สําเร็ จก็คือว่าง
ว่างจากกามสุขลั ลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค ในรู ป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์นนแหละจึ
ั
งเรี ยกว่าไม่เข้ าใกล้ หรื อว่างจากสองสิงนีทีพระองค์ห้ามไม่ให้ เข้ าใกล้ คือให้ ว่างเหมือนกับเ
ป็ นสัตว์ร้ายงูร้ายหรื อของมีพิษใครเข้ าใกล้ แล้ วจะได้ เกิดโทษทุกข์ภยั อันตราย
พระองค์จึงสอนให้ ละให้ เว้ นให้ ห่างคือให้ ว่างนันเอง นันแหละจึงเป็ นมัจฉิมาปฏิปทาทางสายกลาง
ทังดีทงชั
ั วทังเลวทังบุญทังบาปอะไรเนียทังหมดเลย ทีพระองค์ย่อมาแสดงไว้
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เนียถ้ าเราไม่มาพิจารณาให้ แตกไม่ทําความเข้ าใจให้ ลกึ ซึงแล้ วเราก็จะไม่เห็นไม่ร้ ูโทษของมันไม่เบือหน่าย
ในทุกข์ในโทษของมัน เมือเรารู้ทกุ ข์โทษเบือหน่ายในทุกข์โทษแล้ วเราก็จะเห็นประโยชน์ๆคืออะไร
ประโยชน์แห่งความว่างทีเราว่างได้ แล้ วเราจึงพบประโยชน์ทีมีความสุขสงบสุขสันติสขุ ไม่วนุ่ วีวุน่ วายมันถึงอยูใ่ กล้ มั
นก็ไม่มีพิษมีภยั
เพราะอะไร?เพราะจิตไม่ได้ คล้ อยตามเลยเหมือนกับเราจําเป็ นอยู่ในสังคมโลกต้ องว่าอย่างนีเหมือนกับโลกเนียเต็ม
ไปด้ วยกิเลสตัณหามากมายแต่ใจเราว่างแล้ วเราจะไปทีไหนก็ได้ ทีมีรูป มีเสียง มีกลิน มีรส
มีสมั ผัสอะไรเราก็ไม่ได้ ไปยุง่ กับเขาน่ะ ว่าง เพียงแต่รับรู้ไม่รับเก็บว่าเออ! ตาเราเห็นแล้ วก็เออ! เอ็งก็อย่างเนีย
ได้ ยินเสียงแล้ วก็อย่างนี ได้ กลินได้ รสได้ สมั ผัสแล้ วก็เป็ นอย่างนีเพราะเป็ นธรรมดาของโลก
แต่จิตเราไม่ได้ ไปยุ่งไปสัมผัสทีจะไปร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนกับทีเราดูหนังดูละครนันแหละหรื อทีเขาฆ่ากันเราก็ไม่ต้
องไปเดือดร้ อนไม่ใช่ญาติพีน้ องของเรา
เขาขโมยกันหรื อประพฤติผิดกาเมกันหรื อหลอกลวงกันกินเหล้ าเมายาอะไรเนียเราไม่ได้ กินเราไม่ได้ อิมอะไรเราก็ได้
แต่ดแู ล้ วเราก็ผ่าน เราต้ องทําความเข้ าใจแบบนี นันแหละเป็ นเพียงตัวอย่างๆแห่งการผิดศีลผิดธรรม
ถ้ าจิตเราว่างจากการผิดศีลผิดธรรมแล้ ว เราก็เฉยๆเห็นว่าเป็ นธรรมดาของโลก
ทีมันเกิดมาเป็ นคนมีเวรมีกรรมมันก็ต้องฆ่ากันทําร้ ายกัน
คนโลภอยากได้ ของคนอืนก็ขโมยของกันประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาอะไรต่อมิอะไรกัน
หลอกลวงต้ มตุน๋ ทีเขารู้ไม่เท่าเอาไม่ทนั ป้องกันไม่ได้ ต้องว่าอย่างนี
กินเหล้ าเมายาย้ อมใจตัวเองให้ เป็ นนักเลงโตคุยโม้ โอ้ อวดอะไรเนียอีกเยอะแยะเลย
เราก็จะเห็นโทษแห่งความไม่ว่าง ก็อาศัยรูปนันน่ะเป็ นต้ นเหตุ
ถ้ าตามันยังไม่เห็นรูปมันก็ความพอใจหรื อไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึน
เพราะฉะนันเราจะต้ องทําความว่างให้ เกิดขึนได้ แล้ วเราก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารสังขารไม่มีการปรุงแต่งกับสิงทีเราเห็นเ
ราได้ ยินได้ ทราบได้ ร้ ูสึกกับสิงเหล่านันแล้ วเราก็จะสงบสุขสันติสขุ เกิดขึนในใจเรา เนียเป็ นอย่างนี
เมือเป็ นอย่างนีแล้ วเราก็รับทราบ คําว่ารับทราบก็คือรับรู้ แต่ไม่รับเก็บเอาไว้ เพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เมือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารไม่ต้องมีสงั ขารการปรุงการแต่ง
คําว่าวิตกวิจารก็คือวิตกว่าเป็ นอย่างนันอย่างนีจะทุกข์จะยากจะจนจะลําบากหรื ออะไรวิตกไป
วิจารก็คือเมือมันมีอย่างนีเกิดขึนแล้ วก็คือจะมีอะไรเกิดต่อไปอีก
เมืออดีตมีอยู่แล้ วนีทีผ่านมาแล้ วตอนนีเราอยูใ่ นปั จจุบนั แล้ วอนาคตเราจะปล่อยให้ เป็ นอย่างนันอีกไหมเนียเขาเรี ย
กวิจาร วิจารความตรองหรื อความใคร่ครวญ แล้ วสังขารมันก็ปรุงแต่งไปตามวิตกวิจาร
มันก็ปรุงแต่ไปทางดีหรื อทางไม่ดีทีจิตมันรับอยู่ในขณะนันรู้อยู่ในขณะนัน
ถ้ าจิตเราว่างแล้ วไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่มีการปรุงแต่ง
จิตเราจึงอยูเ่ หนืออารมณ์หรื อจิตเราอยูเ่ หนือเวทนาไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขา
คําว่าไม่ต้องอุเบกขาคือไม่ต้องมีการข่มใจเลยต้ องว่าอย่างนีเพราะการข่มใจนันน่ะแสดงว่ายังมีอารมณ์อยูต่ ้ องข่มใ
จให้ มนั ดับหรื อข่มใจให้ ว่างข่มใจให้ เป็ นปกติ
แต่เราต้ องรู้รวดเร็ วว่าไอ้ พวกนีมันเป็ นอนิจจังไม่เทียงอยูแ่ ล้ วมันเป็ นทุกข์
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ถ้ าเรามีอปุ าทานยึดถือไว้ เราก็จะเป็ นการเพิมทุกข์ให้ แก่ตวั เองแล้ วก็เป็ นอนัตตาด้ วย
ท้ ายสุดก็เมือเราไม่มีอปุ าทานยึดถือในปั จจุบนั ตัวทุกข์ก็ไม่มี อนิจจังก็ไม่มีในจิต
อนัตตามันก็เป็ นไปโดยอัตตโนมัตโิ ดยธรรมชาติ
เราก็ไม่เดือดร้ อนรํ าคาญใจเนียเมือเรารู้ ความเป็ นจริ งอย่างนีแล้ วเราก็ไม่ยงุ่ ยากลําบากใจเราก็ประพฤติปฏิบตั ิได้ เ
ป็ นปกติทกุ วันก็ผ่านไปทุกวันๆนันแหละใจเราก็จะมีความว่างสังสมขึนทุกวัน
ภาวนาคําว่าภาวนาแปลว่าทําให้ มีให้ เป็ นขึนมาซึงความว่าง
ให้ มนั ว่างได้ ทกุ วันเท่าทีมันจะว่างได้ แต่เราก็จะต้ องทําทุกวันต้ องมีเจตนาวิรัตทิ ีจะตัดใจทํา
งานอย่างอืนก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดซึงจะต้ องทําอีกมาก ภาระมาก
การเวียนว่ายตายเกิดต้ องเกิดต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายต้ องเป็ นภาระในการเลียงดูครอบครัวอะไรต่างๆ
แล้ วก็ยงั มีข้าศึกศัตรู โจรปล้ นอะไรอีกมากมายเนียสาระพัดทุกข์
สาระพัดชนิดต้ องว่าอย่างนีเพราะฉะนันเราก็ต้องว่าง สาระพัดรูป สาระพัดเสียง สาระพัดกลิน สาระพัดรส
สาระพัดโผฏฐัพพะสัมผัส สาระพัดรู้ธรรมารมณ์เนียรู้ ว่างให้ หมดเลยไอ้ พวกนี แล้ วจิตเราจะเป็ นปกติจิต เข้ าถึง
เนียผู้ทีว่าทีปฏิบตั ิ พระทีปฏิบตั ิเนียปฏิบตั ิอะไรกัน เนียปฏิบตั ิอย่างเนีย ปฏิบตั ิให้ ว่างอย่างเนีย
สมณะแปลว่าผู้สงบเนียต้ องสงบไปอย่างนี ก็คือความหมายคือในสงบไปจากรู ป จากเสียง จากกลิน จากรส
จากโผฏฐัพพะ จากธรรมารมณ์เนีย ภิกขุผ้ ขู อก็ขอไปเพราะขอในสิงทีจําเป็ น ไม่จําเป็ นไม่ไปขอ
เหมือนกับไปบิณฑบาตรไปยืนให้ เขาเห็นนันน่ะขออย่างพระอริ ยเจ้ าไม่เอ่ยปากขอ เนียจะได้ ร้ ูไว้ แหม!
บางคนก็อ้างว่าพระพุทธเจ้ าภิกขุผ้ ขู อพวกขอหมดเลยตามอารมณ์จิตทีต้ องการไม่มีการฝึ กหัดดัดนิสยั ไม่ทําใจให้ ว่
างไม่ละไม่เว้ นเจตนาไม่ประพฤติตนให้ เหมาะสมเป็ นสมณะเป็ นศากยบุตรต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันเราน่ะทุกคนเมือเราทําจิตให้ ว่างได้ ร้ ู ตามพระพุทธโอวาทพุทธเจตนาเพือต้ องการให้ เรานันเขาถึงความ
พ้ นทุกข์เข้ าสูพ่ ระนิพพาน นิพฺพานํ ปรมํ สุ ฺ ญํต้องว่างให้ ได้ เพราะเรารู้แล้ วว่า วิธีให้ เข้ าถึงก็คือว่าง
เอาความว่างนันแหละเป็ นมรรคก่อน ทีแรกมันก็ยงั ว่างบ้ างไม่ว่างบ้ าง ให้ เราก็ปฏิบตั ิไปทุกวันน่ะให้ ว่างจนเคยชิน
เมือเคยชินแล้ วถึงเวลาเมือหมดอายุขยั แล้ วคือตายก็จิตน้ อมไปสูพ่ ระนิพพานเองว่าง นิพฺพานํ ปรมํ
สุ ฺ ญํแล้ วจริ งแล้ วตอนนันไม่มีหว่ งใยไม่มีอาลัยอาวรณ์ไม่มีทรัพย์สินสมบัติบตุ รภรรยาลูกเต้ าเหล่าหลานญาติสนิ
ทมิตรสหายเนียไม่มีอยูใ่ นความว่างทังหมดต้ องว่าอย่างนีนันแน่ะเป็ นการตัดห่วงตัดกังวลตัดอาลัย
อนาลโยอย่างแท้ จริ งน่ะบ๊ ายบายลาก่อนต้ องว่าอย่างนี
เนียต้ องประพฤติปฏิบตั ิอย่างนีต้ องทําจิตให้ เข้ าถึงอย่างนีไม่ว่าทําอะไร
เราทําไปคือทําไปตามหน้ าทีทีอาตมาบอกแล้ วแต่ต้น พ้ นจากหน้ าทีแล้ วก็ให้ ว่างไป
เพราะหน้ าทีนันน่ะเป็ นภาระในการอยูก่ บั สังคมสมาคมหรื ออยู่ในโลกอยู่กบั ครอบครัวต้ องทําการทํางานเลียงตัวเลี
ยงครอบครัวนันแหละมีความจําเป็ นต้ องว่าเราจึงมีความจําเป็ น พระพุทธเจ้ าจึงไม่ห้าม ไม่ห้ามอะไร?
สัมมาอาชีโวเนียต้ องเลียงตัวเลียงครอบครัวก็จึงหมายถึงทางโลกนีแหละ
เมือเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วก็ไม่ให้ ผิดศีลไม่ให้ ผิดธรรมการงานชนิดใดทีจะเป็ นไปเพือให้ ผิดศีลผิดธรรมแล้ วเราก็ละเ
ว้ นมันให้ ว่างไปซะให้ หมดไปเราจะได้ ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อไปในภายภาคหน้ าอีก
ถ้ าเราเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้ เกิดความโลภความโกรธ
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ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ และเราก็จะเป็ นทุกข์กบั สิงเหล่านันมันมีโทษมีทกุ ข์อยูใ่ นตัวของมันเองแล้ วก็เ
พราะมีความว่างมีความสงบอยู่ในจิตของเราเองทีเราไม่มีความกังวลใดๆต้ องว่าอย่างนี
เมือเป็ นอย่างนีแล้ วแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องรู้ว่าเรามาเป็ นผู้ปฏิบตั ิเพือให้ พ้นทุกข์คือให้ ว่าง
ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาอะไรเพียงแต่ว่าเรามาศึกษามาอบรมใจของเราเนีย ระยะสันๆเพียง๗วันเนีย
เราก็ต้องทําจิตทําใจให้ ว่างให้ ได้ เมือเราพ้ นจากการปฏิบตั ิพ้น๗วันไปแล้ ว
ทีนีเรากลับไปอยูบ่ ้ านไปทําหน้ าทีการงานแต่จิตอารมณ์ว่างของเราก็อย่าไปทิงมัน
ถ้ าเราไปประมาทเมือไหร่เราไม่วา่ งเมือไหร่เนียความทุกข์ความโศกความเศร้ าความน้ อยอกน้ อยใจอะไรยังจะตาม
มาอีกเยอะแยะ
แล้ วเราก็จะเป็ นทุกข์เพราะฉะนันเราเนียอาศัยจุดประกายไฟเล็กน้ อยคือให้ ว่างไปให้ มนั ดับให้ มนั ว่างไปอบรมควา
มดับความว่างไว้ แล้ วพอเรางานเสร็ จเราก็เห็นเป็ นปั จจัตตังเลยว่าอ้ อ!
งานนีก็อนิจจังอีกเสร็ จไปแล้ วว่างไปแล้ วเนียขณะหนึงเดียวหนึงชัวครู่ชวยามหนึ
ั
งเดียวรายการหนึงหรื อสิงหนึงเนียเ
ป็ นอย่างนี เราก็จะเห็นว่าอ้ อ! เอามาเป็ นนีเรากําลังปฏิบตั ิธรรมทีอาตมาสอนไว้
การทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมคือทําด้ วยปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ อง ทําด้ วยวิริยะความเพียรเพือให้ งานสําเร็ จ
มีขนั ติอดกลันอดทนเพือให้ งานเสร็ จ มีสจั จะความจริ งใจทีจะทํางานให้ เสร็ จ
มีอธิษฐานปรารถนาให้ สําเร็ จในหน้ าทีการงานทีได้ รับผิดชอบ เมตตารักใคร่ในงานทีเรารับผิดชอบ
เมือสําเร็ จแล้ วก็วางเฉยอุเบกขาวางเฉย
เอาผลสําเร็ จไปให้ เจ้ านายหรื อเอาไปขายไปให้ ทานขณะทีเราปฏิบตั ิเราก็อดใจได้ ไม่ผิดศีลผิดธรรมเนกขัมมะก็มีอยู่
แล้ วก็การละการเว้ นของเราก็เนกขัมมะก็สมบูรณ์เพราะอดใจทีตังใจจนสําเร็ จต้ องว่าอย่างนีบารมีครบถ้ วน
ถ้ าขณะทําเลือดตกยางออกแขนขาพิกลพิการไปก็เนียก็เป็ นอุปบารมี งานนันเป็ นอุปบารมี
ถ้ าถึงตายหรื อเฉียดถึงตายแต่รอดตายก็เป็ นปรมัตถบารมีต้องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันการทํางานก็ให้ ร้ ู เอาไว้ ให้ มีความระมัดระวังเอาไว้ ว่ามันมีภยั อันตรายอยูด่ ้ วยอาจจะถึงตายต้ องว่าอย่า
งนีถึงเลือดตกยางออกหรื อตาย เพราะฉะนันการปฏิบตั ิธรรมของเราก็จะสมบูณ์ด้วยบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีเราต้ องป้องกันเอาไว้ แต่แรกว่างานเราเสียงภัยเสียงอันตรายหรื อเปล่า ถ้ าเสียงก็ต้องระวังให้ ดี
เนียขณะทีเราทําเป็ นปกติก็เป็ นบารมี ถ้ าถึงกับเสียงเลือดตกยางออกก็เป็ นอุปบารมี
แขนขาพิกลพิการก็เป็ นอุปบารมี ถ้ าถึงตายเฉี ยดตายแล้ วไม่ตายรอดตายก็เป็ นปรมัตถบารมีเนีย
จําไว้ ให้ ดีงานทุกชนิดเนียมีทงคุ
ั ณทังโทษ แต่กว่าจะสําเร็ จเนียเสียงเป็ นเสียงตาย
ต้ องใช้ ปัญญาเนียปั ญญาเหตุผลทีถูกต้ องไม่พลาดต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าเหตุผลมันพลาดไปเนียปั ญญาเราสมบูรณ์แสดงว่าเรายังไม่ชํานาญ
ถ้ าเราชํานาญแล้ วเราก็ไม่พลาดแล้ วเราก็ต้องป้องกันอย่างดีด้วยเหมือนเราโดนเล็กโดนน้ อยมันเตือนความจําเราว่
าหรื องานมันสอนเราแล้ วให้ เราระมัดระวังให้ ดีพอจะทําเราก็ระมัดระวังไปด้ วย
เราก็ร้ ูไปขณะนันว่าในขณะทีทําไปรู้ไปนันแน่ะแล้ วใจเราก็วางเฉยทําได้ เป็ นปกติเพราะเตรี ยมพร้ อมมาแล้ วไม่ประ
มาท ไม่ประมาทกับอะไร? ไม่ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาไม่ให้ อนิจจังไปเร็ วหมายถึงว่าไม่ให้ ชีวิตเราต้ องอนิจจังไปเร็ ว เป็ นทุกข์ไปเร็ ว อนัตตาไปเร็ วแก่ เจ็บ
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ตายไปเร็ ว
เนียมันจึงจะถูกต้ องตามทํานองคลองธรรมตามจิตเจตนาของพระพุทธเจ้ าทีแสดงทังโลกทังธรรมเอาไว้
แล้ วก็แสดงธรรมะทีกลางๆคือว่างนันแหละ ว่างจากดีจากชัวให้ หมด ว่างจากสําเร็ จไม่สําเร็ จอะไรพวกเนีย
เราก็จะหัดแยกแยะอารมณ์แยกแยะเหตุผลแยกแยะจิตจากอารมณ์ แยกแยะสติจากอารมณ์ไม่ให้ มนั ระลึกซะบ้ าง
มันระลึกมาจนเคยแล้ ว ทีเนียไม่ให้ ระลึกเนียแหม! มันอดใจยาก
ระลึกถึงการละเล่นมวยเกมส์หรื อเล่นการพนันทุกชนิดไม่ให้ มนั ระลึกถึงการกินเหล้ าเนียเยอะแยะเลย
สติทงนั
ั นเลยต้ องว่าอย่างนีพาบ้ าคลังเขาเรี ยกโมหาสติ สติแตกมัง โมหาสติมงเนี
ั ยพวกเนียพวกไม่มีสติ
ไอ้ พวกทีไม่มีสมั ปชัญญะต้ องว่าอย่างนี
ต้ องใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติไอ้ ทีมันเป็ นไปอย่างนันก็เพราะสติเราจะได้ เห็นโทษของสติ
ระลึกมากเกินไปฟุ้งซ่านทําการงานให้ เสีย ทําให้ ครอบครัวแตกแยกอะไรเนียสติมนั ระลึกมากเกินไปทังนัน
แล้ วก็ตามใจอารมณ์ ใจมันเป็ นขีข้ าอารมณ์มีอารมณ์ใดขึนมาก็ตามไปมันนึกมันคิดอะไรขึนมาก็ตามไปปรุงแต่งไป
เนียเราจะเห็นโทษของมัน โทษของสติระลึกไปไม่อยูใ่ นเหตุผลทีชอบธรรมต้ องว่าอย่างนี
สติต้องประกอบด้ วยปั ญญาด้ วยต้ องว่าอย่างนี ถ้ าสติไม่ประกอบด้ วยปั ญญาไม่มีเหตุผลถูกต้ อง
การระลึกนันก็เสียประโยชน์เปล่าประโยชน์แล้ วก็มีโทษอีกต่างหาก
ทีนีเรารู้แล้ วปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ องเรามีสมั ปชัญญะด้ วยจึงจะทําให้ เหตุผลนันสมบูรณ์ขนปั
ึ ญญคือเหตุผลก็เรา
จะเอาเหตุผลชนิดไหนมันมีทงการที
ั
จะบรรลุมรรคผลทังโสดา สกิทาคา อนาคา
อรหันต์เนียมีอีกหลายชันหลายแบบแต่ก็ขนอยู
ึ ่กับปั ญญาของเราทีจะทําเหตุผลนันนะเหมาะเจาะกับขันไหน
สิงเหล่าเนียเราจะต้ องพิจารณาตัวเองไม่ต้องหาโทษตัวเองให้ พบ วิจารตัวเองให้ มากว่าเราหลงติดอะไรกันแน่
หลงติดตัวเองโดยทีเราไม่ร้ ูตวั เอง หลงติดคนอืนโดยทีไม่ร้ ู จิตตัวเอง เนียเป็ นบ้ าเป็ นคลัง
เนียทางนีเขาเรี ยกผีบ้าหรื อผีคลัง ถามว่าผีบ้าหรื อผีคลัง ถามว่าผีบ้าผีคลังเห็นตัวมัย
ไม่เห็นตัวนันแหละไอ้ ความคิดของเรานันแหละคือตัวผีบ้า(หัวเราะ)เดียวจะนึกว่าไอ้ ตวั ผีบ้าเป็ นยังงัย
ถ้ าโยมไปเห็นคนบ้ าเสียสติเสียจริ ตโยมก็ยงั เห็นได้ มีตวั มีตน
แต่ตวั ทีโยมมองไม่เห็นเนียเขาเรี ยกผีบ้าคือจิตมันคิดไปเองมันบ้ าไปเองต้ องว่าตัวเองเรี ยกจิตความรู้สึกตัวเองให้ มนั
เกิดขึนให้ มนั สงบให้ สนั ติ ยุติการระลึกทีบ้ าๆหรื อทําอะไรแผลงๆอย่างนัน
สิงทีคนดีคือคนทีมีปัญญารู้เหตุผลไม่ทําต้ องว่าอย่างนี แล้ วเราก็จะรู้ว่าเราเนียมีจิตอยู่ในระดับไหนต้ องว่าอย่างนี
เราจะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังไม่ต้องให้ ใครมาชีเราว่าเราเนียปฏิบตั ิถึงขันไหนด้ วย
ถ้ าเราว่างอย่างบริ สทุ ธิแล้ วก็พยากรณ์ตวั เองได้ แล้ วชาตินีคงเป็ นชาติสดุ ท้ ายแน่
ถ้ ามันยังมีโผล่ออกมาบ้ างเดียวก็มีเดียวก็เป็ นขึนมามันหลุดออกมาบ้ างก็ถือว่ามันโดยสัญชาติญาณของมันบ้ างก็เ
ป็ นธรรมดาอยูเ่ องว่าเออ! ก็ยงั ดีอย่างน้ อยเราก็ยงั มีอบุ ายปั ญญาแต่ข่มมันเอาไว้ ได้ ต้องว่าอย่างนี
ถ้ าเราข่มไว้ ได้ เดียวก็ให้ มนั ข่มไปได้ หรื อตัดใจไปได้ เดียวมันก็เป็ นโดยอัตตโนมัติ
พอมันเป็ นไปโดยอัตตโนมัติแล้ วก็ไม่เป็ นทุกข์แล้ ว
ไอ้ คําว่าอัตตโนมัติก็คือความชํานาญนันแหละถ้ าพูดถึงญาณความรู้ ก็ไอ้ ตวั ความชํานาญตัวเนียก็คือตัวญาณควา
มรู้ไม่ใช่หลับหูหลับตาเห็นนรกสวรรค์ไอ้ พวกนันเป็ นอารมณ์ทงหมดนะอุ
ั
ปาทานเล่นงานด้ วยไปยึดติดกับอารมณ์น
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รกสวรรค์อะไรทีอเนกชาติทีมันสังสมมา
การเวียนว่ายตายเกิดมามีทงสุ
ั ขทังทุกข์ไปเจอมาทังสร้ างกรรมทําชัวมามันต้ องมีแน่นอนพอปั จจุบนั เราว่างนังเงียบ
ยืนเฉย นังเฉย เดินเฉยแต่อารมณ์นีปรากฏขึนมานันแน่ะมันเป็ นอตีตารมณ์
มันเกิดขึนแล้ วมันก็ดบั เดียวก็ระลึกได้ เดียวก็ระลึกไม่ได้ แล้ วจะไปยึดติดมันได้ ยงั งัยอดีตชาติเป็ นอย่างนันเป็ นอย่าง
นีเพราะฉะนันอย่าเอาอดีตมาทําร้ ายปั จจุบนั ต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)แล้ วก็อนาคตก็ไม่เสริ มสร้ างต่อไปเพราะอันไห
นทีไม่ดีถ้าเรารู้แล้ วเราก็แก้ ไขไม่ให้ มนั เกิดขึนมาอีก ไม่ทําไม่สร้ างมันขึนมาอีก
ให้ มนั หมดไปสินไปซะเพราะปั จจุบนั นีเรามีปัญญาของพระพุทธเจ้ าควบคุมอยูไ่ ม่ใช่ปัญญาของเราน่ะต้ องบอกปั ญ
ญาของพระพุทธเจ้ าควบคุมเราอยู่ ทําให้ เรามีหิริ โอตตัปปะ หิริความละอาย โอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาป
ตาเห็นรู ปก็ละอายต่อรู ปกลัวจะไปทําบาปเพราะรูปเนีย หูได้ ยินเสียงก็ละอายต่อเสียงกลัวจะไปทําบาปเพราะเสียง
จมูกได้ กลินก็ละอายต่อกลินกลัวจะไปทําบาปเพราะกลิน
ลินได้ รสรู้รสแล้ วก็ละอายต่อรสกลัวจะไปทําบาปเพราะรส
กายได้ สมั ผัสแล้ วรู้สมั ผัสแล้ วก็ละอายต่อสัมผัสกลัวจะไปทําบาปเพราะสัมผัส
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์แล้ วก็ละอายต่อธรรมารมณ์กลัวจะไปทําบาปเพราะธรรมารมณ์จิตของเราก็จะสงบระงับต่อไ
ปหรื อ
มีขนั ติอดกลันอดทนเหมือนพระองค์สอนแล้ วขันติอดกลันอดทนเมือตาเห็นรู ปแล้ วก็สงบเสงียมเอาไว้ หมายถึงขันติ
โสรัจจะ เอามาใช้ กบั สิงเหล่านี เดียวโยมก็จะมานึกว่าเออ!
พระองค์แสดงไว้ แล้ วเราจะเอามาใช้ กับอะไรเนียขันติโสรัจจะ ขันติความอดทน
โสรัจจะความสงบเสงียมเราจะเอาไปใช้ กบั อะไรเราไม่ร้ ูก็ใช้ ไม่เป็ นอีกก็ดเู หมือนไม่มีคณ
ุ ไม่มีคา่ แต่ว่าโอ้ โห้ !
มากมายมหาศาล ตาเห็นรูปก็ร้ ูรูปแล้ วว่าอดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วมันก็วา่ ง
หูได้ ยินเสียงแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วมันก็ว่าง ว่างจากเสียง เดียวจะนึกว่าว่างอย่างไร
จมูกได้ กลินรู้กลินแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วมันก็ว่าง ว่างจากกลิน
ลินได้ ร้ ูรสแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ทงดี
ั ทงไม่
ั ดีนนแน่
ั ะแล้ วมันก็ว่าง
กายได้ โผฏฐัพพะสัมผัสแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วมันก็ว่าง
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์แล้ วทังดีทงไม่
ั ดีทงรู
ั ป ทังเสียง ทังกลิน ทังรส ทังโผฏฐัพพะสัมผัส
เนียรับรู้แล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ แล้ วมันก็ว่าง แล้ วมันก็ผา่ น
เราจะเห็นคุณประโยชน์มากมายเลยทีพระองค์ว่าบาทหนึงคาถาหนึงของพระองค์ก็เป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์หรื อ
นําผู้ปฏิบตั ิให้ เข้ าถึงความพ้ นทุกข์ได้ นีเป็ นอย่างนีไม่งนเราไม่
ั
ร้ ูจกั ใช้ มีของดีแล้ วเราไม่ร้ ูจกั ใช้ นนแน่
ั ะทีโบราณเขาพู
ดมึงมีของดีแล้ วไม่ร้ ูจกั ใช้ เนียของดีๆ เราต้ องเอามาใช้ ให้ ถกู กาละเทศะด้ วย เอามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ด้วย
แล้ วเอามาใช้ อย่างอืนก็เหมือนกับไม่ร้ ูจกั คุณค่าของสิงทีมีอยูเ่ พราะไอ้ สิงทีมีหายไปแล้ วหวนระลึกถึงกูแย่แล้ วเนีย
ของดีกูหายเพชรกูหายแล้ วเนียเงินทองกูหายเหมือนกับสิงทีมีคณ
ุ ค่าของเราหายเนียเป็ นทุกข์เดินหากัน
หาเป็ นวันๆก็ไม่เจอ
แต่จิตก็ยงั เก็บประวัตเิ พราะเคยเห็นทุกวันเคยรู้ทกุ วันแต่มนั หายไปแล้ วก็ยงั ไปตามหามันอีกแทนทีมันว่างไปแล้ วห
มดภาระการระวังรักษาไปแล้ วแต่เรายังไปตามคิดนันน่ะเขาเรี ยกอุปาทาน อุปาทานกับอะไร?
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อุปาทานด้ วยความรักมันเพราะเรารักหวงแหนมัน
อุปาทานด้ วยความสงสารมันเนียเหมือนแมวหมาทีเรารักเกิดหายสูญหายเนีย
ใจคิดตายก็ยงั ทําบุญให้ มนั อีกเนียบางคนนะทําเหมือนคนเลยเนียมีทงนั
ั นเลย เนียมุทิตาพลอยยินดีเราก็เออ!
มันเป็ นความภูมิใจของเราทีคนอืนไม่มีเขาเรี ยกมุทิตาพลอยยินดีสิงทีเรามีอยู่แต่คนอืนไม่มี มันเป็ นความภูมิใจ
มุทิตาในสิงทีเรามีอยู่
อุเบกขาเนียวางเฉยหมดถึงมีแล้ วทังภายในภายนอกทังทีมีและไม่มีเราก็ทําใจได้ เพราะเราจะไม่เป็ นกังวลไม่เป็ นทุ
กข์ไม่เป็ นห่วง เหมือนกับเราทิงบ้ านมาเนียถ้ าในบ้ านมีทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ทิงหมดเลย ว่าง
มันจะถูกขโมยขโจรหรื อใครจะมาลักมาขโมยหรื อจะไฟไหม้ นําท่วมอะไรก็แล้ วแต่
เราก็เอาตัวรอดจากตรงนีได้ แล้ วถือว่าเอาตัวรอดจากสิงเหล่านีได้ แล้ วระดับหนึงทีนีเราก็จะไปอยู่ทีไหนก็ชงเราก็
ั
ทํา
จิตให้ ว่างไว้ อย่างนี ยืน เดิน นัง นอนก็เนียเรามาปฏิบตั ิธรรมเรากําลังเห็นธรรมคืออนิจจังของคนทัวไปเห็นรูปทัวไป
ได้ ยินเสียงทัวไป ได้ กลินทัวไป ได้ ร้ ูรสทัวไป ได้ สมั ผัสทัวไป ได้ รับรู้ธรรมารมณ์ทวไปแล้
ั
วเราก็ว่างเนีย
ผู้ใดเห็นธรรมชือว่าผู้นนเห็
ั นเราเนียเห็นตามพระพุทธโอวาท ไม่ใช่ของยากเลยเนียได้ เห็นตามพระพุทธโอวาทเออ!
มันอนิจจังจริ ง ทุกข์จริ ง มันอนัตตาจริ งเป็ นธรรมประจําโลก
แล้ วทีจะพ้ นเนียทีอาตมาเคยพิจารณาว่าเราจะพ้ นความตายได้ อย่างไรเนีย
ทีอาตมาติดอยู๖่ ปี ทีใช้ ความเพียรพยายามพิจารณาขันธมาร กิเลสมาร อภิสงั ขารมาร
เทวปุตตมารผ่านมาตลอดมาติดอยูม่ จั จุมารเราจะพ้ นความตายได้ อย่างไรเนีย(หัวเราะ)เนียพระอาจารย์เนียได้ ไปวั
ดป่ าบ้ านตาดไม่ได้ นอนทังคืนเลยได้ ยินเสียงเทศน์เสียงธรรม
แต่ใจมันเพ่งอยู่กับความทีเราจะพ้ นจากความตายเนียไม่รับรู้ธรรมส่วนอืนเลย เพราะไม่เกียวเนืองกับความตาย
เช้ าก็ไปพอเดินไปเดินตามหลังพระอาจารย์มหาบัวด้ วยพระอาจารย์มหาบัวองค์ทีหนึงอาตมาองค์ทีสองเนีย
แล้ วก็เห็นท่านควักอาหารในบาตรเนียโปรยให้ ไก่กินเนีย ไก่พอ่ ตามเป็ นพวงๆ แล้ วก็มีความรู้ขนในขณะนั
ึ
นว่า
สิงใดสิงหนึงทีมีความเกิดขึนแล้ วโดยธรรมดา สิงนันทังปวงล้ วนมีความดับเป็ นธรรมดา
สิงใดทียังมีความเกิดความดับเป็ นธรรมดาทีพวกเรารู้กนั ว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิงใดทียังเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเนียตกอยู่ในอํานาจของมัจจุความตายทังสิน ตกอยูใ่ นอํานาจมัจจุราชความตายทังสิน
การทีเราไม่เข้ าไปยึดติดสิงใดสิงหนึงนันแลทังภายในภายนอก เราจึงไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย
พระยามัจจุราชจึงไม่เห็นจิตเราเพราะจิตเราว่างเนีย อาตมาติดอยู๖่ ปี เนีย
ตอนทีอาตมาอยู่ทีเขาเขียวเนียอาตมาพิจารณาหมดเทวปุตตมารก็คือเนีย ทีอาตมาเคยเทศน์เคยสอนก่อนเนีย
ดะเวแปลว่าสอง
ปุตตะหมายถึงลูกทังสองลูกหญิงลูกชายเนียทีมันเป็ นมารเป็ นมารคอหอยบ้ างมาร้ องกินอะไรเนียพระอาจารย์พิจา
รณามาเป็ นปั จจุบนั ณ.ธรรมจึงมีความเข้ าใจผ่านหมด ขันธะมารก็คือขันธ์๕ กิเลสมารก็คือ รู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อภิสงั ขารมารก็คือการปรุงแต่ง ปรุงแต่งรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ปรุงแต่งจิตเนียเขาเรี ยกอภิสงั ขารมารเนีย
เทวปุตตมารก็เนียเทวธิตาเนียลูกทังสองเนียแล้ วอาตมาก็ค้านขึนมาในใจก็เรามาบวชแล้ วเมียเราก็ไม่มีจะมีลกู มา
จากไหน อะ อะแปลว่าไม่มี เมืออะแปลว่าไม่มีคือว่า ว่าง
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แล้ วเขาเรี ยกเทวปุตตมารเมืออะไม่มีแล้ วคําว่ามารก็หายไปอะ อะตัวเดียวก็คือว่างหมดเลย
อะแปลว่าไม่มี ก็เราไม่มีเมียไม่มีลกู อะก็คือว่างเพราะเรามาละเสียแล้ วทีแรกก็เขียน มาระถ้ าธรรมดาก็อ่านว่ามาร
ทีนีเราก็เมือเราละเสียแล้ วอะไม่มีเนียคําว่ามารก็หายไปเนียเห็นมัยเนียทีอาตมาเคยเขียนเคยเทศน์ไว้ เนียอาตมาไ
ม่เคยไปพูดหรื อไปจําใครมานะอาตมาเนียพิจารณาละเอียดถีถ้ วนมานานแล้ วต้ องว่าอย่างนี
อาตมานีตังแต่พรรษาแรกเลยนีมีปัญญาแตกฉานสามารถเอาศีล๒๒๗มาลงในอริ ยสัจ๔ได้
แต่อาตมาไม่เคยพูดให้ ใครรู้เรื องเลย
อาตมายังบันทึกเอาไว้ เลยเขียนธรรมะนะเล่มนันน่ะตังแต่พรรษาแรกยังอยู่เลยเนีย
แต่อาตมาก็พฒ
ั นาของอาตมามาเรื อยๆๆไม่เคยสนใจใครไม่มีใครรู้เรื องเลยไม่เคยพูดให้ ใครฟั งด้ วยกลัวเขาจะหาว่
าอวดอุตตริ มนุสสธรรม แล้ วจะทําให้ จิตใจเราหวันไหวทําให้ ใจเราไม่สงบเพราะฉะนันเราก็เฉยๆๆไม่พดู
ตาดูหฟู ั งใจคิดนึกจิตสงบตลอดต้ องว่าอย่างนี เนียอาตมาเนียของจริ งเพราะตังใจบวชเพือความพ้ นทุกข์จริ งๆ
พรรษาแรกก็ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนด้ วย
ไม่เห็นแก่กินแก่นอนหลังไม่ได้ แตะพืนทังกลางวันกลางคืนเลยเนียนังหลับหัวโขกพืนก็ไม่ร้ ู ไม่ได้ ใส่ใจเลย
ใครไปใครมารู้แต่ไม่ได้ มีการปรุงแต่งเลยเขามาเพืออะไร เขาจะมาทําเพืออะไร ไม่สนใจ
เนียคือรับรู้ไม่รับเก็บไม่ใช่อาตมาพูดพล่อยๆหรื อพูดมาสอนโยมเพราะไปจําขีปากครู บาอาจารย์องค์ไหนมาสอน
เนียเกิดจากการปฏิบตั ิจริ งของอาตมาตังแต่พรรษาแรกแล้ วเนีย ให้ โยมรู้ไว้ เถอะว่าอาตมาเนียจริ งตังใจจริ ง
ประพฤติปฏิบตั ิจริ งแล้ วก็ไม่สนใจใครทังหมด ใครจะว่าดีไม่ดีใครจะกลันแกล้ งรังแกเนีย
ไม่สนใจเพราะเรามุง่ ความพ้ นทุกข์อย่างเดียว
เนียโยมก็ต้องเอาแบบเนียไม่สนใจใครทีอาตมาบอกแล้ วว่าเรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราจะได้ จบได้ สิน
ไปมัวต่อล้ อต่อเถียงก็ไม่มีประโยชน์เขาเถียงสู้เราไม่ได้ เดียวเขาจะหาคนอืนมาช่วยเถียงอีก(หัวเราะ)เดียวไอ้ นีเถียง
คนเดียวไม่พอพวกยกขโยงมาเถียง
เถียงยังสู้ไม่ได้ เดียวจะมาตีหวั ล้ างข้ างแตกแล้ วทีนี(หัวเราะ)ฉะนันเราก็ต้องอดกลันอดทนต่อไปจําไว้ ให้ ดีอาตมาต้ อ
งพูดต้ องบอกเอาไว้ เนียให้ เป็ นมรดกธรรมไว้ ด้วยต้ องว่าอย่างนี แล้ วเราก็จะเป็ นสุขสงบสุขสันติสขุ
ไม่มีใครเขาถึงใจเราได้ ไม่มีใครอยูใ่ นใจเราเลย เหมือนกับไอ้ พวกนีคนชัวทังหมดตายตกนรกเกลียง
แล้ วเราจะไปทะเลาะกับสัตว์นรกเพือประโยชน์อะไรเนียสรุปเหมาไปเลยเนียเหมาเป็ นคนชัวเหมาเป็ นสัตว์นรกไปเ
ลยไม่ต้องไปสนใจทังหมดไม่อยูใ่ นสายตาไม่อยูใ่ นจิตใจของเราเลยเนียแล้ วเราก็มีความภูมิใจมีความสงบใจเพราะ
เรามีความตังใจจริ ง เนียมีเจตนาวิรัติเพือมรรคผลนิพพานจริ งเราก็จะรู้ได้ จริ ง เนียรู้ตามความเป็ นจริ งแบบนี
อันนีเป็ นตัวอย่างเพือให้ จดจําง่ายๆเอาไว้ เรื องของเขาเราไม่ย่งุ เรื องของเราจะได้ จบได้ สินถึงเขาจะทรมานกลันแกล้
งทุกวิถีทางอะไรเท่าทีปั ญญาของเขาคิดจะทําร้ ายเราได้
แต่เราก็หาวิธีการทําอย่างไรทีเขาจะกลันแกล้ งเราไม่ได้ หรื อทําให้ กลันแกล้ งเราน้ อยลงแค่นีเราทนได้
ถ้ าเขากลันแกล้ งเรามากกว่านีเราจะทนไม่ได้ หรื อจะบวชอยู่ไม่ได้ หรื อจะต้ องสึกขาลาเพศไปเนียอาตมาคิดอย่างนี
แล้ วก็ไม่ยงุ่ เฉยต่อไปนันแน่ะ
ทีอาตมาเชือโอวาทของพ่ออาตมาเนียตังแต่เป็ นเด็กเขาบอกเฉยเป็ นผู้ชนะพูดก่อนอธิบายมาก
เนียอาตมาเนียโยมพ่ออาตมาสอนไว้ สอนมาเยอะแยะเลย แต่อาตมาก็เป็ นเด็กว่าง่ายสอนง่าย
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ฟั งเฉยแล้ วก็มาเนียพอมาเจอะแล้ วเราก็ร้ ูว่าอ้ อ!
เราต้ องทําตามโอวาทของพ่อเราพ่อเราเป็ นคนดีมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนใคร ไม่ขม่ เหงรังแกใคร
แล้ วก็เป็ นทีรักของหมูม่ ิตรสหายญาติทวไปทั
ั งหมดเนียต้ องว่าอย่างนี
เนียอาตมาได้ ตวั อย่างทีดีจากโยมพ่อโยมแม่ของอาตมาแล้ วอาตมาก็เป็ นเด็กว่าง่ายสอนง่าย
ไม่ดือไม่ซนอะไรกับใคร เนียเอาสอนเด็กอัจฉริ ยะทีอาตมาเอามาพูดสอนเนียให้ โยมรู้ไว้ เถอะ
อาตมามีปัญญาตังแต่เด็กทีบอกไปแล้ วใช้ เขาครังหนึงจะต้ องใช้ เราสิบครังดอกเบียเพิม
เพราะฉะนันเราต้ องทําเองต้ องอดกลันอดทนเอง อย่าไปใช้ ใครเลย เราอยากมีสขุ ไหมไม่อยากมีทกุ ข์ใช่ไหม
ถามตัวเอง ถ้ าเราอยากสุขก็เออ!
ถามตัวเองถ้ าเราโง่เราก็จะต้ องเป็ นทุกข์เราก็ต้องพยายามทําตัวเองให้ มากตอนนันยังไม่ร้ ูเรื องศีลเรื องธรรมอะไรเล
ย พอบวชแล้ วแตกฉานได้ เรี ยนตรี โท เอกอ่านพระไตรปิ ฎกแล้ วจิตมันไม่ไปไหนเนียอยู่กบั ศีลกับธรรมเนีย
จึงรู้ว่าศีลธรรมเนียเป็ นวิหารธรรมเครื องอยู่ของจิต อารมณ์ของโลกไม่สามารถเข้ ามาสูจ่ ิตได้
จึงเรี ยกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลก
ไอ้ ทีเขาคิดเขาทําเขาหวาดระแวงไปอย่างนันมันเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ถึงปากเขาจะสอนให้ เป็ นสัมมาทิฏฐิ แต่การกระทําข
องเขานันแหละเป็ นมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนันอาตมาจึงเอามาสอนพวกโยมว่า
อย่าเชือเหตุการณ์จงเชือเหตุผลแต่อย่าเชือเหตุการณ์เพราะเหตุการณ์มนั สร้ างภาพโกหกหลอกลวงได้ เอามาเทศน์
มาสอนตังนานแล้ วเนีย ตังแต่มาอยูใ่ หม่ๆก็เอาเทศน์เรื อยๆ
ก่อนเนียอาตมาไปเหนือตะวันออกอีสานภาคกลางหรื อไปกระเหรี ยงกระหร่างเนียอาตมาไปอยูม่ าหมดแล้ วให้ โยมรู้
อาตมาเนียพระป่ าตัวจริ งไม่มีใครรู้ว่าอาตมาไปอยูท่ ีไหนไปประพฤติปฏิบตั ิทีไหนมีความเป็ นอยู่อย่างไรอดอยากย
ากแค้ นแค่ไหน ไม่เคยบ่น คิดอย่างเดียวว่าตายก็ทงิ
เนียอาตมามีประสบการณ์จริ งมากมายเลยทีเอามาเทศน์มาสอนเนียประสบการณ์จริ งทังนัน ไม่ได้ โกหกมดเท็จ
แล้ วก็ถกู ต้ องตามพระพุทธโอวาทด้ วยเนีย
เป็ นการประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ าหรื อตามพระพุทธโอวาทนันน่ะสอนให้ อยูป่ ่ าอยูเ่ ขาอยู่ป่าช้ าป่ าชัฏล
อมฟางเนียไปอยูม่ าทังนันทังป่ าช้ าก็ไปอยูม่ าไปนอนมาเนีย
ไปฝึ กหัดดัดนิสยั ไม่ให้ ใครรู้ด้วยเพราะฉะนันเราก็ปฏิบตั ิในใจไม่ให้ ใครรู้ทีอาตมาบอกไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปอ
ธิษฐานหรื อสมาทานธุดงค์อะไรเนีย
การทีเราอธิษฐานก็เหมือนกับประกาศให้ มารมันรู้ไอ้ นีมันจะหนีเราแล้ ว(หัวเราะ)เจ้ ากรรมนายเวรเตรี ยมจะมาถล่ม
เราแล้ ว ทีนีเราปฏิบตั ิเงียบๆเรารู้แล้ วเราผ่านแล้ วกูก็ไม่กลัวมึงแล้ วจะมาอีท่าไหนกูไม่กลัวแล้ ว
เพราะกูผ่านต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าเราไปมัวประกาศเดียวก็เสร็ จมันๆหาวิธีทรมานกลันแกล้ งทุกรูปแบบของมารต้ องว่าอย่างนี
แต่ตอนนีเลิกกลัวแล้ วทีเนีย
ก่อนนียังไม่ประมาทยังระมัดระวังป้องกันหาวิธีการป้องกันสารพัดแล้ วก็หาวิธีทีจะตอบโต้ ด้วย
ตอนนีสงบเงียบหมดต้ องว่าอย่างนี เนียวิธีของอาตมาเนียไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
แล้ วก็ไม่มีใครรู้แล้ วก็เป็ นหน้ าทีของอาตมาด้ วยพระพุทธเจ้ าลงมาบอก
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เนียถามเจ้ าชฎิลมันดูเนียมันนังอยู่ด้วย(หัวเราะ)พระองค์ลงมาบอกให้ ทําหน้ าทีต่อไปไม่ต้องห่วงกังวลเรื อ
งต่างๆเดียวถึงเวลาเขามาก่อสร้ างให้ เองอาตมาเชือแล้ วพระองค์ก็บอกว่าทีบริ เวรนีทังหมดของท่านทังนันน่ะ
ก่อนนียังมีไม่กีไร่เอง อยู่หลังเดียวตรงนันน่ะพระองค์ลงมาบอกพระอาจารย์เนีย
พระอาจารย์เนียเชือมันในพระตถาคตเจ้ าสูงต้ องว่าอย่างนี พระองค์ตรัสคําไหนเป็ นคํานันไม่มีคําสองเชือมัน
แล้ วก็ไม่หวันไม่วิตกแล้ วก็ไม่ได้ ยึดติดเนียเป็ นไปด้ วยพระพุทธานุภาพ พระอริ ยธรรมานุภาพ
พระอริ ยสังฆานุภาพไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เพียงแต่เรามาประพฤติปฏิบตั ิตามทําตามหน้ าทีทีเห็นสมควรด้ วยต้ องว่าอย่างนี
แล้ วเราก็จะอยูเ่ ป็ นสุขสงบสุขของเรา ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาทังหมด
ใครมาก็เทศน์สอนใครเอาก็เอาไม่เอาก็แล้ วตามเรื องแต่ถือว่าเป็ นหน้ าทีของเรา
แล้ วก็นึกถึงพระไตรปิ ฎกขนาดอนาถบิณฑิกเศรษฐี จ้างลูกชายไปฟั งเทศน์ครังละ๑,๐๐๐กหาปณะ(หัวเราะ)ไอ้ นีพว
กโยมไม่ต้องจ้ างมาเองแล้ วจะไปขีเกียจได้ ยงั งัย อาตมาจึงไม่ยอมอ่อนแอท้ อแท้
ใครมากูก็เทศน์กกู ็สอนมากน้ อยเท่าไหร่ ก็แล้ วแต่บญ
ุ ของเขา
แต่บางคนเห็นท่าไม่เข้ าท่าจะมาใช้ ลกู เดียวเนียไล่เลยอาตมารู้(หัวเราะ)ไล่เลยไปเลย
สังสอนแนะนําแล้ วก็ไล่ไม่ใช่แต่โยมฆราวาสนะ พระยังโดนอาตมาไล่เลยก่อนนันมีทงแหม!
ั
ห่มแพรมาทังนันสะพายบาตรสะพายกรดอาตมาบอกสอนแล้ วให้ ไปปฏิบตั ิทีวัดเดิมโน่นไม่ให้ มาอยูข่ วางหูขวางตา
เพราะท่านเดียวจะมาโกรธเกลียดเครี ยดแค้ นไม่พอใจเดียวจะมาทําให้ หมู่คณะของอาตมาไม่สงบ(หัวเราะ)เพราะท่
านไม่ได้ ฝึกหัดดัดนิสยั ตามวิธีการของอาตมาของผมเนีย
ท่านไม่ได้ มีจิตเจตนาเหมือนอย่างคณะเพราะฉะนันเดียวจะมาก่อความวุน่ วาย จะมาชักชวน
จะมาทําให้ แตกแยกเนียพวกเนีย พระอาจารย์ไล่เลยไม่ฟังเสียงเอ็งจะเป็ นใครมาจากไหน
พระอาจารย์สมั ผัสรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว แล้ วก็ไม่พลาดต้ องว่าอย่างนีส่วนมากไม่พลาด เนียจําไว้ ให้ ดี
พวกโยมก็ต้องหัดสังเกตุไว้ ด้วยใช้ ปัญญาของเรานันแหละ ทีเราต้ องการความบริ สทุ ธิ ความว่าง
ต้ องการความพ้ นทุกข์ไม่ยากมีเวรมีกรรมกับใครนันน่ะ แล้ วเราก็จะไม่ประมาทโดยอัตโนมัติ
แล้ วก็สงั เกตุรูปร่างลักษณะเสียงของคนทัวไปไม่เหมือนกันนันน่ะเพียงแต่ได้ เสียงก็ร้ ู
ได้ เห็นก็ร้ ูมนั ซีร็อกซ์มาแบบเดียวกันหมด(หัวเราะ)ไอ้ พวกเห็นแก่ตวั เอารัดเอาเปรี ยบอะไรเนียอาตมาเนียเอามาสอ
นมาพูดบอกได้ เลย ขนาดก่อนนีอยู่วดั พระเจ้ าตนหลวงบ้ านสบปั นสองเมืองอุปถัมภ์มาปรณนิบตั ริ ับใช้ เฮ้ ย!
สองเมืองไอ้ นีมันขโมยนีน่า แล้ วพระอาจารย์ร้ ูได้ ยงั งัยเออ! ข้ ารู้จริ งหรื อเปล่าละ
มันบอกจริ งครับ(หัวเราะ)รู้ แม้ กระทังขโมยนะ ไอ้ พวกเจ้ าชู้นีรู้ง่ายทีสุดต้ องว่าอย่างนี อาตมาเนียรู้หมดน่ะ
เพราะฉะนันสังเกตุดทู งที
ั เราไม่ได้ ตงใจเป็
ั
นหมอดูก็ร้ ูได้ รู้ ง่ายเข้ าใจเร็ ว รังสีจิตของคนมันมีอยูต่ ้ องว่าอย่างนี อ้ าว!
มีอะไรถามก็ถามได้ เนียจะได้ เปิ ดโอกาสให้ ร้ ูเอาไว้ แล้ วก็ทําตามเนียเดียวครบ๗วันเดียวให้ แจกซีดี(หัวเราะ)อ้ าว!
มีใครอยากรู้เพิมเติมถาม...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันเสาร์ ที ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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