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วันนีเป็ นวันที ๖แล้ ว(หัวเราะ)โมทนาสาธุกบั โยมทุกคนนันแน่ะ
ถ้ าเราจะใช้ ปัญญาก็ปัญญาในเหตุผลในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาเนีย
เมือเรารู้เราเห็นเราเข้ าใจในเหตุในผลทีจะต้ องให้ ทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาแล้ วเนีย
จิตไม่ยึดติดในสิงทีรู้ทีเห็น เขาเรี ยกว่าหลุดพ้ นในเหตุผลก็คือเขาเรี ยกปั ญญาวิมตุ ติ
ส่วนหลุดพ้ นทีเรี ยกว่าเจโตวิมตุ ติก็คือต้ องเพียรทางใจหมายถึงวิริยะเนียต้ องเพียรทางใจ
เพียรทําใจให้ ว่างเพียรอดทนให้ ว่าง
ขันติอดทนให้ ว่างสัจจะมีความจริ งใจในความว่างอธิษฐานหรื อปรารถนาให้ จิตว่าง
เมตตารักใคร่ในความว่าง อุเบกขาวางเฉยด้ วยใจว่างเนีย๖อย่าง
๖อย่างเนียเป็ นเจโตวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยอํานาจแห่งใจ
ถ้ าเราใช้ ปัญญาเหตุผลก็หมายถึงว่าขันแรกก็ทีว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ ดวงตาเห็นธรรมเนีย
ก็ร้ ูเห็นด้ วยตาของท่านเองในเหตุผล เขาเรี ยกได้ โสดาบันน์คือเห็นด้ วยเหตุผลคือปั ญญาเนีย
โสดาบันน์เนียเป็ นปั ญญาวิมุตติหลุดพ้ นระดับหนึงต้ องว่าอย่างนี
ทีหลังทัง๕พระองค์มาได้ ฟังเทศน์เรื องอนัตตลักขณสูตร
สูตรทีว่าด้ วยความว่างหรื ออนัตตาเนียจึงบรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้ อมกันทัง๕องค์เลย
เพราะฉะนันอาตมาจึงมาพิจารณาใคร่ครวญแยกปั ญญาและจิตจัดเป็ นปั ญญาวิมตุ ติ เจโตวิมุตติ
ปั ญญาวิมตุ ติก็หลุดพ้ นด้ วยเหตุผลในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาเนีย
ทําไมจึงต้ องใช้ เหตุผลในการให้ ทาน จูๆ่ ทุกคนก็ให้ ๆโดยการชักชวนก็ให้ ด้วยการไม่ชกั ชวน
คนทีให้ ด้วยการไม่ได้ ชกั ชวนแล้ วให้ การชักชวนแล้ วให้ เนียจะมีผลอานิสงส์แตกต่างกัน
เพราะเหตุผลคนทีมีปัญญาแล้ วเขาให้ ด้วยเห็นแล้ วว่าสมควรทีจะให้
เนียเมือให้ แล้ วก็สบายใจก่อนให้ ก็สบายใจกําลังให้ ก็สบายใจทังสามกาลเนียเขาเรี ยกว่าจิตทีไม่มีการชักชว
นเพราะจิตเกิดจากปั ญญาคือรู้เห็นด้ วยปั ญญาอันถูกต้ องแล้ วจึงให้ ทาน
พวกทีชักชวนให้ ชกั ชวนแล้ วจึงทําพวกนียังๆไม่ได้ ใช้ เหตุผล ยังเชือตามเขาไปอยู่
เพราะฉะนันให้ ทกุ คนรู้ลกั ษณะของปั ญญาไว้ ว่าปั ญญายังมีการชักชวนกับปั ญญาทีไม่มีการชักชวนเขาเรี ย
กเชาวน์ปัญญาคือทําให้ เกิดจากการรู้เห็นเหตุผลด้ วยปั ญญาของตนเองมีความเข้ าใจด้ วยตนเองไม่ต้องให้ ใ
ครมาบอกทําได้ หมายถึงว่าเห็นรู้เห็นก็ทําเลยด้ วยเหตุผลนีแหละเห็นว่าเป็ นเหตุผลทีสมควรทีจะให้ หรื อเป็ น
ผู้ทีมีเหตุผลอันสมควรทีจะได้ รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์ปัญญาอย่างเนียใคร่ ครวญให้ มากควรให้ โดยไม่
ต้ องขอเนียจะได้ มีปัญญาวิมุตติหลุดพ้ นด้ วยปั ญญาหรื อให้ ทานด้ วยปั ญญาทีเหตุผลทีถูกต้ อง
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ไม่อย่างนันแล้ วเราก็งมงายเชือตามโฆษณาเนียชักเป็ นบุคคลตืนข่าวอาจจะผิดพลาดอาจถูกหลอ
กลวงแล้ วก็ไม่สงบใจเมือรู้ภายหลังแล้ วก็เสียใจ เศร้ าใจ
หมองใจแต่ถ้าให้ ด้วยเหตุผลทีถูกต้ องคือปั ญญาแล้ ว
เรากําลังให้ อยูเ่ ราก็จะมีความสุขหมายถึงว่าให้ ๆด้ วยความสุขเหมือนกับว่ามีความสุขใจแล้ วให้
กําลังให้ ก็มีความสุขให้ แล้ วก็มีความสุขทังในขณะทีให้ ทงในขณะที
ั
ให้ แล้ วก็ให้ ไปแล้ วเนียก็มีความสุขทังสา
มอย่างสามลักษณะหรื อสามกาลจึงจะเกิดเรี ยกว่าเชาวน์ปัญญาหรื อปั ญญาวิมตุ ติ
เนียปั ญญามีหลายระดับเยอะแยะมากมายเลยทีเหตุผลในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์ก็อีกระดับหนึง
ทีเราเห็นแล้ วทําไมจะต้ องให้ ต้องใช้ เหตุผลก็เพราะว่าสิงทีให้ เป็ นทานละเว้ นเป็ นศีล อดใจให้ เป็ นเนกขัมมะ
ต้ องใช้ ปัญญาคือเหตุผลทีถูกต้ องต้ องมาใช้ ให้ มีเหตุมีผลเพราะเรารู้เหตุผลแล้ วว่ารู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นีเป็ นทุกข์เป็ นเหตุให้ เกิดสมุทยั คือตัณหาความอยาก
คําว่าตัณหาความอยากก็คืออยากในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์เนียเราต้ องใช้ เหตุผลเมือมีความเข้ าใจแล้ วเราจึงจะมาประพฤติเนกขัมมะพรหมจรรย์ว่าเราจ
ะทําอารมณ์คือรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เหล่านีให้ หมดไปสินไปจะได้ ให้ ว่างจากธรรมารมณ์เหล่านีแล้ วจะได้ ไม่มีวิตกวิจารไม่มีสงั ขารกา
รปรุงการแต่งอารมณ์เราจะได้ เข้ าถึงความสุขสงบสุขสันติสขุ อย่างแท้ จริ งในปั จจุบนั
ส่วนจิตทีเห็นความเป็ นอนัตตาธรรมแล้ วทังภายในภายนอกเหมือนกับอาตมาเคยพิสจู น์อนัตตาให้ เห็นนะเ
หมือนใบไม้ ทีเราเห็นมันล่วงหล่นมาแล้ วถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี เนียจากใบไม้ ก
ลายเป็ นธุลีดินแม้ กลายเป็ นธุลีดินแล้ วก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี กลายเป็ นธุลีธ
าตุละเอียดไปอีก
จากธุลีธาตุแล้ วก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี กลายเป็ นสะสารละเอียดแทบจะมอ
งไม่เห็นแม้ กระนันก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี กลายเป็ นพลังงานระเหยหายไปเ
นียกลายเป็ นอนัตตาภายนอกทีเราเห็นนันน่ะเป็ นธรรมชาติธรรมดาเนียเป็ นอนัตตาภายนอก
แล้ วก็โอปนยิโกเอามาสู่ตวั เราเนียตัวเราก็อนิจจังจากท้ องแม่มาแล้ วเป็ นเด็กเป็ นเล็กเป็ นหนุ่มเป็ นสาวเป็ นผู้
ใหญ่ท้ายสุดก็แก่เจ็บตายไปเนียนีเป็ นอนัตตาภายในทีเขาว่าเห็นกายในกายก็คือรู้กายตังแต่ในท้ องเลยจะไ
ด้ เห็นความอนิจจังตังแต่ในท้ องจากกาละนํามันหยดเดียวเนียกลายเป็ นเปสิชินเนือเป็ นปั ญจะสาขาแล้ วก็ที
ละ๗วัน๗วันมันก็พฒ
ั นามาเป็ นแขนขาเป็ นศรี ษะแล้ วก็เป็ นตาเป็ นหูเนีย มันพัฒนามาเรื อยเนีย
หมายถึงว่าเนียต้ องรู้ว่ากายในกาย
กายทีมีกายอยูเ่ นียเราต้ องรู้ความเป็ นไปของกายในกายคือกายในท้ องแม่นนแหละ
ั
แล้ วเราก็พิจารณาว่ามันอนิจจังจริ งเป็ นทุกข์จริ งตอนคลอดแม่ก็เจ็บปวด
เด็กทีคลอดออกมาก็ร้องไห้ แสดงถึงความทุกข์แล้ วเราก็จะเห็นอ้ อ!
เนียอนิจจังจากท้ องแม่เนียไม่เทียงจากท้ องแม่แล้ วก็เป็ นทุกข์ในยามออกมาอีก
เวลาตายก็ยงั อนัตตาไปอีกแล้ วเราก็ใช้ เหตุผลแบบเนีย
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รู้เข้ าใจทังอนัตตาภายนอกอนัตตาภายในทีพิสจู น์ได้ ด้วยตัวของตัวเองเป็ นปั จจัตตังเนียเขาเรี ยกพิ
สูจน์อนัตตา
เมือเรารู้แล้ วยังมรรคผลยังไม่เกิดเราต้ องทําความรู้คือทําความเพียรทางใจของเราไม่ให้ ยึดติดอนัตตาภาย
นอกอนัตตาภายในเนีย
ถึงเราจะยึดติดก็ตามไม่ยดึ ติดก็ตามมันคงเป็ นอนิจจังอย่างธรรมชาติเป็ นทุกข์โดยธรรมชาติเป็ นอนัตตาธรร
มชาติแต่เมือเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วไม่ยดึ ติดทังภายในภายนอกนีแหละให้ จิตเราว่างจากอนิจจังภายนอกอนิจ
จังภายในให้ พ้นจากทุกข์ภายนอกให้ พ้นจากทุกข์ภายในแล้ วก็ให้ พ้นจากอนัตตาภายนอกอนัตตาภายในทํา
ใจของเราให้ ว่างบริ สทุ ธิอย่างเนีย ด้ วยเหตุผลอย่างเนียจึงเรี ยกว่าปั ญญาวิมตุ ติ
เมือจิตทีเราเพียรทํามาคือปฏิบตั ิมาเขาเรี ยกวิริยะความเพียร
เพียรทีประพฤติปฏิบตั ิมาทุกวันให้ เห็นให้ ทําความเข้ าใจกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาภายนอกอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาภายในเนียเพียรรู้ซําแล้ วซําอีกด้ วยใจของเราทีต้ องการพ้ นทุกข์
แล้ วก็มีขนั ติอดกลันอดทนปฏิบตั สิ มําเสมอไม่เกียจคร้ านด้ วยความจริ งใจคือสัจจะมีความจริ งใจทีจะปฏิบตั ิ
แล้ วก็มีอธิษฐานปรารถนาทีจะให้ พ้นทุกข์ในชาตินี แล้ วก็เมตตารักใคร่ทีจะพ้ นทุกข์ด้วย
แล้ วก็ท้ายสุดเมือจิตของเราไม่มีอะไรยึดติดแล้ วสงบเป็ นปกติเขาเรี ยกเป็ นปกติจิต
แล้ วเราก็ถึงอุเบกขาวางเฉยในทุกสรรพสิงทังภายในวางเฉยในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาภายนอก
วางเฉยในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาภายในเนียหลุดพ้ นด้ วยอํานาจแห่งใจเขาเรี ยกเจโตวิมตุ ติเป็ นอย่างนี
เพราะฉะนันเราก็ต้องเพียรพยายามเอาจริ งเอาจังยืน เดิน นัง
นอนเมือมีภาระก็ทําตามหน้ าทีเหมือนข้ อวัตรปฏิบตั ิประจําวันของทุกคนเหมือนต้ องกินต้ องถ่ายต้ องทํามา
หากินอะไรต้ องเลียงตัวเลียงครอบครัวเหมือนเป็ นกิจวัตรหรื อเป็ นหน้ าทีทีต้ องทํา
แต่เราขณะทีทํานันเราก็ร้ ู ความเป็ นจริ งว่ามันก็อนิจจังไปทุกวัน เป็ นทุกข์ทกุ วัน เป็ นอนัตตาทุกวัน
งานภายในหรื องานภายนอกเนียเหมือนกันเลยอนิจจังเหมือนกันเป็ นอย่างนี
อนิจจังภายนอกเราก็เห็นด้ วยตาก็ร้ ูหมายถึงได้ ยินด้ วยหูได้ ยินได้ ทราบได้ ร้ ูรสพวกเนียทีเรี ยกว่าเป็ นวัตถุธาตุ
หรื อรูปธรรมทีเรารู้ในเหตุผลสิงเหล่านีแล้ วเป็ นปั ญญาทีเราไม่ยดึ ติดได้ ในสิงเหล่านีเนียเป็ นปั ญญาวิมตุ ิคือรู้
ได้ ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมคําว่าเหตุผลอันชอบธรรมรู้ได้ เป็ นจริ งเข้ าใจได้ เป็ นปั จจัตตังด้ วยปั ญญาของตัวเ
อง แล้ วก็เป็ นเคยอยูเ่ สมอเพียรหรื อวิริยะ ด้ วยขันติความอดกลันอดทนด้ วยสัจจะความจริ งใจ
ด้ วยอธิษฐานปรารถนาใคร่ทีจะพ้ นทุกข์ในชาตินี
เมตตารักใคร่ทีจะพ้ นทุกข์ในชาตินีอุเบกขาวางเฉยทังหมดเลยทังรูปธรรมนามธรรม
จึงจะวิมตุ ติหลุดพ้ นทังฌานทังญาณต้ องว่า การเพ่งเป็ นปั ญญานันแหละ เพ่งรูปก็เป็ นฌาน
รู้รูปก็เป็ นญาณ
เนียเห็นมัยทังวิปัสสนาในฌานในญาณก็อนั เดียวกันเลยถ้ าเรารู้เราเข้ าใจสามารถทีจะบอกเลยว่านีเป็ นปั ญ
ญาวิมตุ ตินีเป็ นเจโตวิมตุ ตินีเป็ นรูปธรรมนีเป็ นนามธรรม
แล้ วเราก็มีความจริ งใจทีจะปฏิบตั ิมีความเพียรทีจะปฏิบตั ิมีขนั ติอดทนทีจะปฏิบตั ิ
เมือเรามีความจริ งใจทีจะปฏิบตั ิมีความปรารถนาทีจะพ้ นทุกข์ในชาตินี เมตตารักใคร่ทีจะพ้ นทุกข์ในชาตินี
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อุเบกขาในสรรพสิงทังหมดเลย
เนียทําจิตให้ เข้ าถึงความว่างคือว่างอย่างบริ สทุ ธิแล้ วเราก็จะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังว่าความทุกข์ได้ หมดไปแล้ ว
ชาติภพภพทีอยูท่ ีอาศัยเราไม่ยึดติดแล้ วเนียเห็นมัยชาติคือความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตายไม่มีอีกต่อไปแล้ ว เนียเขาเรี ยกภพสินแล้ วชาติสินแล้ ว
เนียเป็ นแบบนีเรี ยกว่าพยากรณ์ตวั เองได้ เลยถ้ าเรามีความเข้ าใจอย่างนี ไม่ต้องไปถามใคร
ถามคนทีไม่ร้ ูเรื องก็เรื องมากอีกไม่เคลียร์ อีกเดียวจะไปทะเลาะทุ่มเถียงแทนทีเราจะได้ ปัญญาวิมตุ ติ
แต่ถ้าเรามีปัญญาวิมตุ ติแล้ วถึงเขาจะพูดผิดพูดอีกก็ไม่ไปใส่ใจเพราะเราเข้ าใจในเหตุแล้ ว
ถึงใครจะโน้ มน้ าวจิตใจไปอย่างไรมันก็ไม่เชือเพราะเป็ นเหตุผลตามธรรม
เป็ นปั ญญาวิมตุ ติตามธรรมหรื อเป็ นเจโตวิมตุ ติ
จิตมันว่างแล้ วทังดีทงชั
ั วก็ไม่ใส่ใจทังความดีความชัวแล้ วๆเราจะเห็นบุคคลเหล่านันเหมือนกับไม่มีตวั ตนเล
ยแล้ วเหมือนกับไม่อยูใ่ นสายตาของเราเลยเพราะเรารู้แล้ วว่าอนัตตาความว่าง ทังวัตถุและนามธรรม
จิตของเราก็จะพ้ นไปวิมตุ ติไปด้ วยใจของเราเองเนีย
ใครจะมาโฆษณาชวนเชือชักจูงมาแนะนําจะมาสังสอนยังงัยไม่สามารถโน้ มน้ าวใจของเราไม่ได้ เพราะอะไร
เพราะจิตเราว่างแล้ วมันไม่ยอมรับ จิตไม่ยอมรับในอารมณ์เหล่านี แล้ วเราก็จะมีความเข้ าใจอ้ อ!
ปั ญญาวิมตุ ติเป็ นอย่างนี เจโตวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยอํานาจแห่งใจเป็ นอย่างนี
เนียถ้ าเราไม่ร้ ูเราก็ไม่สามารถแยกออกหรื อเราก็ไม่สามารถเข้ าใจได้ ทงปั
ั ญญาวิมตุ ติและเจโตวิมตุ ติก็อยู่ด้ว
ยกันนะอยู่ในร่างเราคนเดียวกันเนีย
เรามีทงปั
ั ญญามีทงญาณความรู
ั
้ แล้ วมันจะได้ เข้ าใจทีผู้ร้ ูทงหลายว่
ั
าหลุดพ้ นทังปั ญญาวิมตุ ติและเจโตวิมตุ
ติเนียหลุดพ้ นอย่างนี ไม่ใช่แหม! ปั ญญาวิมตุ ติเนียเป็ นสุกขวิปัสสโก ถ้ าเจโตวิมตุ ติต้องเป็ นเตวิชโช
ฉฬภิญโญ
จตุปฏิสมั ภิทปั ปั ตโตอะไรเนียๆมีทกุ ระดับทังปั ญญาวิมตุ ติและเจโตวิมตุ ติพวกนันยังไปยึดติดว่าข้ าคงได้ สกุ
ขวิปัสสโกแล้ วปั ญญาวิมตุ ติแล้ ว แท้ จริ งยังไม่ถึงหรอกเพราะจิตใจยังไม่บริ สทุ ธิ
ถ้ ารู้จริ งเห็นแจ้ งมันก็เริ มเข้ าขันดวงตาเห็นธรรมคือพระโสดาบันน์เท่านันเอง
เนียเข้ าใจผิดกันมากมายเลยทีครูบาอาจารย์ทวโลกยุ
ั
คนีสมัยนีตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั เนีย
เว้ นไว้ แต่ผ้ รู ้ ูจริ งๆเนียรู้ตอนตายเนียจะตายแล้ วเนียจึงจะได้ ร้ ู
จิตทีเคยปฏิบตั ิมาแล้ วทีนีไม่ยึดติดแล้ วตอนนีเขาเรี ยกตกกระไดพลอยโจรแล้ ว
เพราะมันปฏิบตั ิมาถึงคราวจะตายจริ งๆต้ องทิงสังขารร่างกายตัวเอง
ไม่กล่าวไปใยถึงสรรพสิงภายนอกต้ องว่าอย่างนีนันแหละตายแล้ วก็ไม่สามารถมาบอกใครได้
ไม่สามารถมาบอกลูกศิษย์ลกู หาว่าเนียเป็ นอย่างนีอย่างนันไม่มีผ้ สู ามารถทีจะคุยกันรู้เรื องต้ องว่าอย่างนีเพ
ราะจิตมันต่างระดับกันไม่สามารถรับได้ เพราะฉะนันเราต้ องใคร่ ครวญพิจารณาเนียเรื องปั ญญาวิมตุ ติ
เจโตวิมุตติ พระอาจารย์ก็ต้องสอนเอาไว้ เขียนเอาไว้ เนียอยูใ่ นเล่ม๖
เนียเขียนเอาไว้ เดียวโยมก็ร้ ูเขียนเอาไว้ สนๆไม่
ั ได้ อธิบายอย่างนี
พวกโยมก็ถือว่ามีบญ
ุ เนียได้ ฟังพิศดารหน่อยคือได้ ฟังเหตุฟังผลมากหน่อย
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แต่อาตมาจะไม่เขียนมากหรอกเพราะยุคนีสมัยนีคนมันสมาธิสนมั
ั นตังใจกันไม่นาน(หัวเราะ)
เดียวเปลียนแล้ ว เพราะฉะนันอาตมาจึงว่าเอ๊ ะ! โยมจะมาว่าทําไมเพราะอาจารย์เขียนสันโอ้ !
ยุคนีสมัยนีคนสมาธิสนไม่
ั สามารถทีจะตังใจได้ นาน
แล้ วมันก็เบือหน่ายเร็ วแต่ถ้ามันรู้ก็ร้ ูอย่างรวดเร็ วเข้ าใจอย่างรวดเร็ ว ก็เบือหน่ายอย่างรวดเร็ วเหมือนกัน
แต่ถ้าเราเขียนไว้ สนแต่
ั เหตุผลครบถ้ วนมันก็ร้ ูง่ายเข้ าใจเร็ วเป็ นอย่างนี
ต้ องทันสมัยเป็ นอกาลิโกไม่ประกอบด้ วยกาลเลย
ศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ านีทันสมัยตลอดนันแน่ะ
เป็ นอมตธรรมอีกเนียคิดดูซิสองพันกว่าปี แล้ วพระอาจารย์ยงั มาตามรู้
แต่ถ้าพระอาจารย์ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันเนียพวกโยมไม่ได้ ร้ ูแน่นอน
เนียอาตมาจึงเขียนว่าเป็ นมรดกของผู้มีความเพียรเนียเล่ม๖ กําลังเขียนอยูเ่ นีย
ทีนีทีนันเหมือนกับแสดงเหตุผลมาทัวแล้ วทีนีพอถึงเล่ม๖ถึงเล่ม๗นีมันก็จะสันลงสันลงจนจะถึงสูงสุดแล้ ว
ถ้ าใครเพียรประพฤติปฏิบตั ิเอาจริ งเอาเป็ นเอาตายนีอ่านตังแต่เล่ม๑จนถึงเล่ม๖ได้ นีก็สดุ ยอดแล้ ว
เป็ นครูเป็ นอาจารย์สอนเขาได้ แล้ วเป็ นระดับด๊ อกเตอร์ ครุ ุ พทุ ธศาสตร์ บณ
ั ฑิตแล้ วต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)ทํา
วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ไอ้ ทีเขาทําๆกันก็ยงั เข้ าไม่ถึงหรอกไอ้ พวกนันนะ
เนียตัวจริ งพระอาจารย์สอนให้ พวกโยมเป็ นคุรุศาสตร์ บณ
ั ฑิตคือคุรุแปลว่าหนักรู้มากและมีความเข้ าใจจริ ง
ใครปฏิบตั ิตามและทําตามมีผลมีแน่นอน
อันนีเนียเป็ นสิงทีอัศจรรย์ทียุคนีสมัยนีทีหาคนทีมีความจริ งใจในการทีจะประพฤติปฏิบตั ิตามพระพุทธโอวา
ทให้ ถกู ต้ องตามครองธรรมทีชอบเนียหายากมากรู้ แล้ วก็บางคนเฉพาะตนก็ร้ ูแล้ วก็ไม่อยากยุง่ กับศรัทธาญา
ติโยมมาอยู่ป่าอยูเ่ ขาตายก็ทิงนันน่ะเพราะไม่อยากมีทกุ ข์กบั ใครๆ
ตัวเองพ้ นทุกข์แล้ วก็อยู่ด้วยเขาเรี ยกสันติวิหารธรรม อยูอ่ ย่างสงบอยู่ด้วยธรรมนันแน่ะ
ส่วนมากพวกพรหมเทพเทวดานันแหละจะอุปการะท่าน เหมือนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ
เมือได้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์เจ้ าแล้ วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์เลยมีช้างมีอะไรพรหมเทพเทวดานันแหละมาอุปถั
มภ์ อุปฐาก
ไม่มีมนุษย์คนไหนทีจะได้ ไปทําบุญกับท่านหรอกต้ องว่าอย่างนีเนียเพราะฉะนันเราก็จะต้ องถือว่ายังมีบญ
ุ อ
ยูเ่ นียอาตมายังมาเขียนมาแนะนํามาสังสอน
ถ้ าคนไหนทีอาตมาไม่แนะนําสังสอนแล้ วคนนันโดนฆ่าทิงแล้ วว่างแล้ วพระอาจารย์ไม่สนใจว่างเฉย
ถ้ ายังดุยงั ว่าอะไรเนียถึงว่าอย่างนันอย่างนีไปเนียใจจริ งไม่ได้ มีความโกรธหรอกเพราะต้ องการให้ มนั รู้มนั เข้
าใจต้ องขูม่ นั ด้ วยทังปลอบทังขู่เพราะฉะนันถ้ ามีความจริ งใจคือรักทีจะพ้ นทุกข์จริ งมันต้ องมีความเข้ มแข็งอ
ดทนทนทานหาญกล้ าทีจะสู้ความจริ งยอมรับความจริ ง
แล้ วมันก็จะได้ พ้นทุกข์ตามทีอาตมาสอนต้ องว่าอย่างนี
อันเนียเป็ นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ าทีพระองค์แสดงไว้
เป็ นของลีลับซับซ้ อนแต่เมืออาตมาสอนโยมแล้ วเนียไม่ใช่ของลีลับซับซ้ อนอะไรเลยแล้ วง่ายด้ วย
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เนียเราต้ องมาใช้ เหตุผลในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาเนียเมือเข้ าใจเหตุผลแล้ วจิตเราไม่ยดึ
ติดในวัตถุรูปธรรมทังหมดเลยเนียทังภายในภายนอกเลยเนียเป็ นปั ญญาวิมตุ ติ
ส่วนเจโตวิมตุ ติคือวิริยะเพียรทางใจเนียขันติอดกลันอดทนทางใจ
รู้แล้ วเห็นแล้ วเข้ าใจแล้ วก็พยายามหลบหลีกเลียงด้ วยขันติอดทนเพราะไปไหนมันต้ องเจอทังนันแหละไม่รอ
ดเพราะฉะนันต้ องมีขนั ติควบคุมใจ ต้ องมีสจั จะความจริ งใจ
ต้ องมีอธิษฐานปรารถนาอย่างเข้ มงวดกวดขันเข้ มข้ นต้ องว่าอย่างนีปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์ในชาตินี
เมตตารักใคร่ทีจะพ้ นทุกข์ในชาตินีเนียอุเบกขาวางเฉยทังภายในภายนอก
ใครจะกลันแกล้ งรังแกก็ไม่โต้ ไม่เถียงหรอกรู้ไว้ เถอะ
ถ้ าโยมไปเจอคนอย่างนันละก้ อให้ กลัวให้ มากๆหน่อย(หัวเราะ)มีทงคุ
ั ณทังโทษต้ องว่าอย่างนี
ไปลบหลูด่ หู มินไปปรามาสเขาแล้ วตกนรกอย่างเดียวท่านไม่สนใจและไม่ใยดีแม้ กระทังสังขารและชีวิตของ
ท่านเองต้ องว่าอย่างนี เราไปทําให้ ท่านเป็ นทุกข์วนุ่ วาย
กลันแกล้ งรังแกอะไรพวกนีเนียโทษเกิดต้ องไปใช้ เวรใช้ กรรมหนักหนาสาโหด
แล้ วเราก็จะได้ มีสติปัญญาเนียพระอาจารย์ต้องเตือนลูกศิษย์ลูกหาไว้ ก่อนว่าเออ!
เป็ นลักษณะแบบนีของปั ญญาวิมตุ ติของเจโตวิมตุ ติ
แล้ วก็ไม่ใช่จะรู้ได้ เข้ าใจได้ ถ้าไม่มีความเพียรเข้ มข้ นหรื อไม่มีเหตุผลเข้ มข้ นยืน เดิน นัง
นอนต้ องพิจารณาแล้ วพิจารณาอีก คําว่าพิจารณาก็คือทําความเข้ าใจใช้ เหตุผลทําความเข้ าใจ
แล้ วมันจึงจะแตกฉานออกมาว่าเออ! เรื องนีเป็ นแบบนีเรื องนีเป็ นอย่างนีแล้ วจัดเป็ นหมวดเป็ นหมูไ่ ด้
ทีเรี ยกว่าจัดความคิดหรื อระเบียบความคิดนันแน่ะเนียตัวจริ งต้ องเป็ นแบบนี
สามารถจัดระเบียบความคิดได้ คิดเป็ นเรื องเป็ นราว เหมือนส่วนนันส่วนนีอะไรต่อมิอะไรเนีย
แล้ วก็เป็ นความละเอียดรอบครอบของแต่ละองค์แต่ละท่านด้ วย
จึงมีทงปั
ั ญญาวิมตุ ติบ้างทังเจโตวิมุตติบ้างเอตทัตคะทางนันทางนีบ้ างอะไรต่อมิอะไรเนียเราจะได้ ไม่ลงั เลส
งสัยเลยขึนอยูก่ บั ความขยันหมันเพียรของเราหรื อความอดกลันความอดทนหรื อความจริ งใจหรื อความปรา
รถนาหรื อความรักใคร่ทีจะพ้ นทุกข์เนียต้ องเข้ มงวดกวดขันตัวเองไม่ต้องรอครู บาอาจารย์สงต้
ั องว่าอย่างนี
ครูบาอาจารย์สงท่
ั านก็สงไปตามหน้
ั
าทีของท่านนันแหละแต่จิตของเราก็ร้ ู หน้ าทีเมือรู้หน้ าทีแล้ วก็ไม่ต้องมา
สัง ทําตามหน้ าทีได้ ทกุ วันทุกวัน แล้ วก็เรี ยบร้ อยดีงามไม่มีปฏิฆะทางใจ ทําได้ สมําเสมอแล้ วดีด้วย
ถึงเขาจะกลันแกล้ งรังแกขนาดไหนก็อดทนทําได้
เพราะทําให้ แก่ตวั เองคิดว่าเราทําให้ แก่ตวั เองไม่ได้ ทําให้ แก่ใคร
เราทําเพือไม่ให้ ทําอีกแต่พวกนีไม่ทําแล้ วก็ต้องทํามากกว่าเราอีกต้ องว่าอย่างนีเพราะเขาจะต้ องเวียนว่ายต
ายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน
แต่ชาตินีเราคิดว่าเราบ๊ ายบายเราต้ องคิดอย่างนันเราทําเพือไม่ต้องทําอีกสมกับทีพระองค์ว่าวิ ริเยน
ทุก.ขมจ.เจติ เนียล่วงทุกข์ด้วยความเพียรเนียคือต้ องมีความขยันในการใช้ เหตุผลต้ องขยันให้ จิตว่าง
สองอย่างนีต้ องจําไว้ เป็ นคูเ่ ลยคือใช้ เหตุผลให้ มาก
ทีอาตมาเคยสอนแล้ วบอกแล้ วเนียจงเชือเหตุผลอย่าเชือเหตุการณ์เพราะเหตุการณ์มนั สร้ างภาพแล้ วเราก็
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มองด้ วยใจเป็ นกลางหมดเลยเพราะสิงทีเราเห็นทังหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยแล้ วเราจะไปทุก
ข์ไปยากไปลําบากใจกับสิงทีเราไปเห็นได้ ยงั งัยเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
พอเราไปยึดติดเข้ าแล้ วเป็ นทุกข์เป็ นกังวลเข้ าแล้ วนันน่ะเป็ นความลําบากใจของเราเองต้ องว่าอย่างนี
เมือทําจิตของเราให้ ว่างได้ แล้ ว
เราก็จะรู้ว่าเราไม่อยากเบียดเบียนใครเลยแม้ กระทังตัวเองก็ไม่คดิ เบียดเบียนผู้อืนสัตว์อืน
ไม่มีจิตเจตนาทีจะสร้ างกรรมทําชัวทําผิดให้ กบั ใคร
เนียจึงเรี ยกว่าเป็ นศีลเป็ นปกติละเว้ นเป็ นปกติต้องเป็ นแบบนี
เมือเราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ เป็ นผู้มีปัญญาไม่มีทกุ ข์และไม่มีโทษในตัวเองไม่ได้ ไปทําทุกข์ทําโทษให้ แก่ใคร
แต่ใครเขามีเขาทําแล้ วก็เป็ นกรรมของเขาเพราะเขาไม่บริ สทุ ธิใจไม่มีใจทําดีให้ แก่ตวั เองแล้ วก็ทํากรรมให้ แ
ก่ตวั เองด้ วยต้ องว่าอย่างนี เพราะฉะนันเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเราก็จะมีความขยันหมันเพียร
มีขนั ติอดกลันอดทน มีสจั จะมีความจริ งใจทีจะทําดีใช้ หนีความดี
คําว่าอาตมาใช้ คําว่าทําความดีใช้ หนีความดีเนีย
เพือจะได้ ไม่มีมานะทิฏฐิ จะได้ ไม่เหลิงว่าขณะทีเราทําอยูเ่ นียเป็ นการทําดีใช้ หนีความดีนะไม่ใช่วิเศษวิเสโสเ
หนือคนอืนอย่างนันอย่างนีเนียเป็ นการเตือนตัวเองเตือนทุกคนว่าทีเราทําอยูเ่ นียเป็ นการทําความดีใช้ หนีค
วามดีเพราะเราเคยฆ่าความดีขโมยความดีประพฤติผิดความดีหลอกลวงความดีหลงความดีของผู้อืนมาเป็
นของเราเนียทําให้ เขาน้ อยเนือตําใจเสียอกเสียใจฆ่าตัวตายกินยาตายโดดนําตายหรื อไปทําร้ ายรังแกไปฆ่า
เขาไว้ ไปขโมยของเขาไว้ ไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาไว้ หรื อไปหลอกลวงต้ มตุน๋ เขาไว้ หรื อไปกินเหล้ าย
าไปทําให้ การงานเขาเสียหายไว้ ฉะนันเราจะได้ ร้ ูว่าเนียทีพระอาจารย์บอกเนียเป็ นการทําความดีใช้ หนีควา
มดี คนทีทําดีแล้ วไม่ได้ ดีเป็ นเพราะต้ องทําความดีใช้ หนีความดีเป็ นอย่างนี
แล้ วเราก็จะมีขนั ติอดกลันอดทนทําต่อไปพวกกินยาตายฆ่าตัวตายโดดนําตายไม่มีปัญญาไม่ได้ ใช้ เหตุผลมั
นจนแต้ มจนตรอกคิดไม่ออกบอกใครก็อบั อายขายหน้ า
นันน่ะเหมือนกับไปทําให้ เขาจนตรอกจนแต้ มหรื อทําให้ เขาหมดหนทาง
ไม่เปิ ดโอกาสให้ เขาได้ มีโอกาสทําความดีใช้ หนีความดี การให้ โอกาสคนอืนก็เป็ นการให้ โอกาสตัวเอง
การให้ อโหสิคนอืนก็เป็ นการให้ อโหสิตวั เอง จําไว้ ให้ ดี เนียอาตมาพิจารณามาดีแล้ วต้ องว่าอย่างนี
สอนมาเยอะแยะ ก่อนเนียมีลกู ศิษย์บอก
ก่อนเนียผมตังใจเอาอกเอาใจเจ้ านายอย่างดีเจ้ านายก็ยงั กลันแกล้ งรังแกผมอีกเนีย
อาตมาได้ ยินแล้ วอาตมาก็หวั เราะทําไมจึงหัวเราะ เนียเป็ นลีลาเก่าของโยมทีโยมไปกลันแกล้ งเขาไว้
เนียทีนีมันกลับมาหาโยมแล้ วทีนี ถ้ าโยมยังอดกลันอดทนไม่ได้
โยมไปต่อล้ อต่อเถียงโยมก็จะไปสร้ างสะพานแค่เนียโยมทนไม่ได้ โยมไปต่อล้ อต่อเถียงเขาเนียโยมจะไปสร้ า
งสะพานไปเชือมเจ้ ากรรมในอดีตมาแห่มาถล่มทะลายโยมอีกแค่นีทนไม่ได้ ตอ่ ไปมันยิงหนักหนาสาโหดอีก
เพราะฉะนันเมือเรารู้แค่นีอดทนได้ แล้ วเราก็จํายอมอดกลันอดทนต่อไปเป็ นการใช้ กรรมใช้ วิบากกรรม
มันจะได้ หมดไปจากใจสําหรับบุคคลนันหรื อในสิงนัน
แล้ วเราก็ไม่เรื องมากใช้ ปัญญาใช้ เหตุผลอย่างนีเนียเขาเรี ยกรักษาตัวรอดเป็ นยอดดีเนียตรงเนีย

๘

เพราะฉะนันถ้ าโยมจะรักษาตัวรอดโยมก็ต้องทําใจตามทีอาตมาแนะนํานี
เพราะยากอาตมาจึงบอกว่าถ้ าอาตมาสอนใครไม่ได้ โลกนีไม่ต้องไปหาใครแล้ วไอ้ พวกนีมันต้ องไปใช้ เวรใช้ ก
รรมไปทรมานทรกรรมแล้ วไอ้ พวกนี
ขนาดอาตมานีตังใจเจตนาบริ สทุ ธิสงเคราะห์ให้ เขาพ้ นทุกข์เขายังไม่ยอมรับแล้ วยังมาลบหลูด่ หู มินกลันแก
ล้ งสารพัดเนียไอ้ พวกเนียตกนรกหมกไหม้ หมด
เพราะฉะนันอาตมาเฉยๆอาตมารู้แล้ วไม่ต่อล้ อต่อเถียงทีพูดอยูเ่ สมอพวกสัตว์นรกทังหลายข้ าไม่อยากทะเ
ลาะกับพวกเอ็งหรอกและเดียวเอ็งตายแล้ วก็ไปเจอเองข้ าไม่ได้ คิดทีจะไปเสียเวลาทีจะไปรอพวกเอ็งอีก
เป็ นโจทย์ไปท้ วงว่าไอ้ นีรังแกผมอย่างนันอย่างนีอะไรเนียเสียเวลาเปล่าผ่านเลยไม่ต้องไปสํานักท่านท้ าวพร
ะยายมราชต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันเนียปั ญญาต้ องวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยเหตุผลอันชอบธรรมแล้ วก็อย่างซืออย่างตรง
ให้ ฉลาดอย่างซืออย่างตรง
ถึงเอาเปรี ยบเขาได้ เราก็ไม่ควรทําถึงคราวเราถูกเอาเปรี ยบบ้ างเราจะมานังเสียอกเสียใจว่าเราเนียไม่ควรเล
ยทีจะไปทําผิดไปกลันแกล้ งเขาไว้ ไปเอาเปรี ยบเขาไว้ ไปเอาของเขามาเป็ นของตัวทําให้ เขาเป็ นทุกข์เป็ นยาก
ลําบากลําบนอะไรเนียทําให้ เขาเนียหมดเนือหมดตัวหรื ออะไรพวกเนียเป็ นกรรมเป็ นวิบาก
ฉะนันเมือเรารู้แล้ วเราก็อดกลันอดทนไป เป็ นการใช้ กรรมวิบากกรรมในอดีตทีเราสร้ างเราทําไว้ เอง
ถึงชาตินีเราไม่ร้ ูแต่เราก็นึกว่ามันเป็ นธรรมชาติธรรมดาเหมือนกับว่าเรี ยกประวัติศาสตร์ ซํารอยเนียกรรมนัน
หรื อดาบนันคืนสนองต้ องว่าอย่างนีเนียทุกคนต้ องไปเจอด้ วยตัวของตัวเองไม่มีใครทําให้
เพราะเราทําให้ แก่ตวั ของเราเองมาตลอดคิดว่าตัวเองฉลาดมาตลอดไปเอารัดเอาเปรี ยบเขามาเนีย
เมือเรารู้เข้ าใจในเหตุผลแล้ วเราก็วางเฉยพยายามทีจะใช้ เหตุผลเนียเขาเอาสิงของอะไรในวัตถุทานก็แสดง
ว่าทําลายข้ าวของเราเนียหมายถึงว่าเราคงไปเอาของเขามาหรื อไปทําลายของเขามาแล้ วเราก็วางใจเป็ นก
ลางวางเฉยอดกลันอดทนได้ วิริยะเพียร เขาทําได้ เราก็ทําต่อไปเพียรให้ มากกว่านันอีก
เดียวมันก็หมดกําลังเรี ยวแรงเพราะถือว่ากรรมเก่าเราได้ ใช้ ไปแล้ ว
มันมาทําอีกเป็ นกรรมใหม่เดียวมันก็โดนเวรโดนกรรมหรื อผิดกฏหมายบ้ านเมืองเอาเข้ าคุกเข้ าตาราง
เพราะฉะนันไม่ต้องไปเสียดายข้ าวของนอกตัวมันของต้ องทิงแล้ วไม่ต้องไปเสียดาย
ใครจะขโมยขโจรอะไรก็ช่างหัวมัน กูมีปัญญาทําใหม่ได้ (หัวเราะ)สร้ างใหม่ได้ แล้ วก็ให้ ดีกว่าเก่าอีก
แล้ วก็ระมัดระวังกว่าเก่าอีกไม่ให้ ขโมยได้ นนแหละเราก็
ั
ต้องใช้ ปัญญาคือเหตุผลแบบนีจึงจะรักษาตัวรอดเป็
นยอดดีเนีย
เหมือนผ้ าขีริ วห่อทองต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)มักน้ อยสันโดษเหมือนกับถึงเรามีแต่เราก็ทําเหมือนไม่มีเราเป็
นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราก็ทําเป็ นเหมือนคนโง่คนเขลายอมให้ เขาเอารัดเอาเปรี ยบมาตลอดทังทีเรารู้
ทุกอย่างเข้ าใจทุกอย่างแต่ก็ต้องยอมเพราะเรามีเหตุผลทีถูกต้ องเนียแสดงว่าเรามีปัญญาเขาก็ทําได้ แค่นนเ
ั
องเดียวก็ตายโหงตายห่าหมดเวรกับอาตมาไปแล้ วก็ต้องไปใช้ เวรใช้ กรรมข้ างหน้ าต้ องว่าอย่างนี
เนียเราก็อยู่ของเราแคล้ วคลาดปลอดภัยมาไม่งนคงไม่
ั
มีหน้ ามาให้ โยมเจอเห็นหน้ าเห็นตามาสอนโยมได้
เนียอาตมาเอาประสบการณ์จริ งทีอาตมาประสบมาทีใช้ อบุ ายปั ญญามาอย่างไรอย่างไรใช้ ค้ มุ ครองรักษาใ
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จอย่างไรเนียเอามาเทศน์มาสอนพวกโยมเนียเป็ นปั จจัตตังเนียความรู้ อยูท่ ีใจเรา
เพราะเราทํามาเองปฏิบตั ิมาเองเรามีความเข้ าใจในธรรมเองไม่ต้องไปความรู้ อยูใ่ นตําราไม่ต้องไปเรี ยนรู้จา
กคนนันคนนี กว่าเขาจะสอนจะบอกเนียยากมากเลยต้ องมีคา่ คงค่าครูมีคา่ นันค่านีเบียใบ้ รายทาง
พระพุทธเจ้ าสอนให้ ๆฟรี ก็คือ สพ.พทานํ ธม.มทานํ ชิ นาติ ให้ ธรรมเป็ นทานชนะการให้ ทงปวงเนี
ั
ยให้ แบบนี
ให้ เขามีความสุขสงบสุขสันติสขุ ให้ เขาบรรลุมรรคผลนิพพานเนียสุดยอด
สุดยอดของการให้ เพราะใครๆให้ ไม่ได้ มีเงินร้ อยล้ านแสนล้ านโกฏิล้านก็ยงั ให้ ไม่ได้ ให้ มรรคผลนิพพานเขาไ
ม่ได้ เพราะอะไรเพราะก็ให้ ได้ แค่วตั ถุธาตุแต่การวิมตุ ติหลุดพ้ นเนียไปนิพพานต้ องเป็ นนามธรรมหรื อไปด้ วย
จิตใจทีได้ ชําระสะสางมาดีแล้ วต้ องว่าอย่างนี
ได้ ชําระใจให้ บริ สุทธิใจได้ มาดีแล้ วถูกซักถูกฟอกคือได้ กระทบกระแทกกับอารมณ์ทงหลายมาจนมั
ั
นแข็งมัน
แกร่งอดกลันจนมันเป็ นขันติ อธิวาสนะคุณได้ นนแหละมั
ั
นต้ องผ่านแบบเนีย
แล้ วมันยังจะมีจิตใจเข้ มแข็งทีหลังเราทนได้ จนมีภูมิค้ มุ กันแล้ วมาเจอเขากลันแกล้ งเล็กๆน้ อยๆไอ้ นีขีผงไม่ไ
ด้ อยู่ในสายตาเราเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)เพราะอะไรเพราะเรามีภมู ิค้ มุ กันสูงต้ องว่าอย่างนี
อยูแ่ บบอดๆอยากๆไม่มีกินตายก็ตายป่ วยไข้ มีหยุกยาก็ตายทิงไปซะถ้ าเรามีเวรมีกรรมทํายังงัยมันก็ยงั ไม่ต
าย(หัวเราะ)พระพุทธเจ้ ายังตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎกถึงคนทีมีบญ
ุ ได้ บรรลุมรรคผลถึงคนทีมีอยูเ่ นียสมมุติว่าเข
าผูกหินไว้ หนักเป็ นตันเลยมันห้ อยอยู่
ทีนีมันขาดไอ้ เชือกหรื อสลิงมันมีสามเกลียวเนียตราบใดทียังไม่ได้ บรรลุมรรคผลเนียมันขาดไปสองเกลียวแ
ล้ วแต่อีกเกลียวยังไม่ขาด ถ้ าบรรลุเป็ นพระอรหันต์เมือไหร่ อีกเกลียวมันจึงจะขาดให้ ร้ ูเอาไว้
ทีเนียธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็ นอย่างนีหมายถึงว่าตราบใดทียังไม่ถึงทีสุด
ถ้ าเราทําความเพียรเพือบรรลุธรรมแล้ วเรามีบญ
ุ กุศลทีสังสมไว้ แล้ วเนียมันต้ องเป็ นไปตามบุญของเราทีบุญ
รักษาเรา
เหมือนกับนิพพานในปากเสือเพราะอดีตชาติเป็ นนายพรานถ้ าไม่ล่าสัตว์ไปยิงนกตกปลาแล้ วก็ไม่ได้ เอามา
ทําบุญทําทานไอ้ ส่วนทีฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตก็เป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมเพราะทําให้ เจ็บไข้ ได้ ป่วยเป็ นทุกข์ทรมาน
ไอ้ สว่ นทีเอามาทําบุญแล้ วเนียพระพุทธเจ้ าจะสอนยังงัยพระอัครสาวกจะสอนยังงัยมันไม่จําไม่เชือรู้แล้ วก็ลื
มรู้แล้ วก็ลืมกระทังเสือมากัดนันแน่ะวิปัสสนาญาณจึงจะเกิด(หัวเราะ)พอบรรลุพระอรหันต์ก็นิพพานในปา
กเสือพอดีเนีย เหมือนกับคนฆ่าสัตว์มาทําบุญเป็ นตัวอย่างในพระไตรปิ ฎกทีพระองค์แสดงไว้ มากมาย
แล้ วเราก็มาทําความเข้ าใจขณะฆ่าสัตว์ก็บาปตอนนัน มาทําบุญก็ได้ ตอนนีเห็นมัยนีแยกออกคนละอย่าง
ฉะนันไอ้ ทีเราทํากรรมไว้ แล้ วก็พยายามทําจิตให้ ว่างจะได้ ไม่ไประลึกถึงกรรมเก่าอีก
แล้ วมันก็จะห่างไปเรื อยๆๆว่างๆๆไปเรื อย ว่างตัดภพชาติไปเรื อยๆๆเนียให้ ร้ ูไว้ อย่างนี
เมือทําจิตให้ ว่างได้ มากเท่าไหร่ภพชาติก็ห่างไกล แม้ พระยามัจจุราชก็มองไม่เห็นจิตเราต้ องว่าอย่างนี
เจ้ ากรรมนายเวรก็มองไม่เห็นเราเหมือนกันเนียเป็ นอุบายปั ญญาของพระพุทธเจ้ าทีใครๆไม่ร้ ู
ถึงรู้แล้ วก็ไม่กล้ าบอกกลัวจะทําให้ พวกนีประมาทอีกแต่ถ้าใครรู้แล้ วเอามาปฏิบตั ิจริ งก็เออ! ยังมีสิทธิรอด
บอกให้ ว่างยังไม่ว่างอีกนีจะมายกโทษบอกว่าว่างยากอีกนีไอ้ พวกนี มันบอกว่างยาก
พระอาจารย์บอกเลียงตัวเลียงครอบครัวเลียงผัวเลียงเมียเลียงลูกให้ มนั อยูใ่ นโอวาทนีกับทําจิตให้ ว่างนีอันไ
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หนยากกว่า มันก็จะเห็นชัดเลยเออ!
กว่าจะเลียงให้ เมียอยูใ่ นโอวาทเลียงสามีให้ อยู่ในโอวาทเลียงลูกให้ อยู่ในโอวาทไม่ให้ ดอเนี
ื ยยากกว่า
เนียอาตมาเนียจับโกหกได้ พิสจู น์ได้
ฉะนันใครอาตมาพูดแล้ วถามแล้ วเถียงอาตมาไม่ค่อยได้ เพราะอาตมามีเหตุผลทีเหนือความรู้สกึ นึกคิดของ
คนทัวไป
มันก็ปรุงแต่งกันไปฟั งข่าวโจทย์จนั กันไปปรุงแต่งกันไปวิตกวิจารทังทีไม่ใช่เรื องของตัวเลยต้ องว่าอย่างนี(หั
วเราะ)เนียเรารู้ แล้ วก็เรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราก็จะจบจะสิน
ได้ ฟังแต่ข่าวแล้ วก็เป็ นข่าวโกหกพกลมไม่ได้ มีความจริ งเนียได้ ยินแต่ข่าว
เนียตังแต่อาตมามาอยู่เนียไม่เคยรับกิจนิมนต์ไปบ้ านใครเลยเนียทังบ้ านสหกรณ์ทงุ่ ละครหรื อเปลียนมาเป็
นหัวทุ่งเนียไม่เคยไปหาใครด้ วยกิจนิมนต์เลยไปก็ด้วยความจําเป็ นอย่างผู้ใหญ่บ้านกํานันอะไรพวกเนียไปเ
พือกิจภาระกิจ นอกนันไม่เคยไป เพราะไม่เคยไปเรี ยรายใครไม่เคยต้ องการอะไรจากใคร
อยูแ่ ล้ วก็ไม่ได้ ไปสุงสิงกับใครด้ วย
ใช้ สติปัญญาเหตุผลพิจารณาธรรมไปเพือจะได้ เอามาสอนพวกโยมเนียเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วถึงอาตมาจะไ
ม่บนั ทึกอาตมาก็ร้ ู ตวั เอาของเก่าทีอาตมาพิจารณาแล้ วมาสอนมาแนะนําได้ เหลือกินเหลือใช้ ต้องว่าอย่างนี
เป็ นเศรษฐี ธรรมเลยให้ ไม่ร้ ูจกั หมด
ก่อนนีเทศน์ทงวั
ั นทังคืนเลยไม่ต้องหลับต้ องนอนเลยอาตมาเนียถึงวันพระก็เนสัชชิกเทศน์เลยหัวคํายันเคาะ
ระฆังเลย
อาตมาฝึ กมาดีแล้ วไม่เหมือนครูบาอาจารย์ทวไปพวกนี
ั
ไปไม่ถึงไหนหรอกโกหกหลอกลวงชาวบ้ านอีกต่างห
ากงมงายแล้ วก็ใส่ร้ายป้ายสีไม่ทําบุญทําทานอะไรพวกเนียแทนทีจะได้ บญ
ุ กุศลเนีย
เหมือนพระเทวทัตเนียตกนรกแล้ วก็พาตระกูลอุปฐากทัง๘๔๐๐๐ตระกูลนะลงนรกหมดเลยพวกเนีย
เดียวนีเยอะมากเลยพวกกินจงกินเจอะไรพวกเนีย เทวทัตขอให้ พระทังหลายกินเจพระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาติ
แล้ วใครๆก็ไปโฆษณาว่าเนียของเขาเนียแน่
เทวทัตก็เทียวไปโฆษณาว่ากินเจเนียดีอย่างนันอย่างนีไม่มีเวรไม่มีกรรมโกหกเขาว่าเนียตัวเองมีเมตตากรุณ
าเนียแต่ยงั ดือกับพระพุทธเจ้ า(หัวเราะ)ความจริ งเนียพระเทวทัศเนียมีฤทธิเขาเรี ยกโลกียอภิญญาสามารถเ
นรมิตตัวเองให้ เป็ นเด็กก็ได้ เอางูมาพันก็ได้
ไปล่อลวงพระเจ้ าอชาตศัตรูใครๆก็เห็นฤทธิเห็นเดชรู้ฤทธิรู้ เดชแล้ วก็เนียทําให้ เขามาเคารพเลือมใสมากมา
ยเลย
ทีนีสอนอะไรบอกอะไรก็เชือตามไปหมดเลยไม่เชือเหตุผลแต่เชือเหตุการณ์ตามทีเทวทัตสร้ างภาพขึนมาเนร
มิตขึนมาเนีย
ฉะนันพวกญาณพวกฌานเนียถ้ าใครไปหลงฤทธิหลงเดชเนียไปนิพพานไม่ได้ หรอกทีอาตมาพูด
ทําไมไปไม่ได้ พระอาจารย์ก็จะให้ เหตุผลเนียตัวอย่างมันมีอยูใ่ นพระไตรปิ ฎกเนีย
เพราะฉะนันขนาดพระพุทธเจ้ าเป็ นพระโพธิสตั ว์เหาะเหินเดินอากาศรู้อดีต ปั จจุบนั
อนาคตได้ ก็ยงั ไม่ได้ โสดาบันน์เลยเพราะติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานพอถึงกาลสมัยในชาติปัจจุบนั ทีจะได้ เป็
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นพระพุทธเจ้ าไปเรี ยนจากอาฬารดาบสอุทกดาบสทีได้ อภิญญา๕ สมาบัต๘ิ
พระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ยงั ทิงเลย
แต่ยุคนีเนียคนเห็นเป็ นอัศจรรย์โกหกโกไหว้ มาหาอยูห่ ากิน ส่วนมากมีเมียมีลกู กันทังนันเลย
ไอ้ พวกเนียหาอยู่หากินด้ วยการประพฤติหลอกลวงพระองค์ไม่ได้ อนุญาติปัจจัย๔แก่ภิกษุผ้ ทู ศุ ีล
พระองค์อนุญาติแก่ผ้ มู ีศีลเท่านันอย่างซืออย่างตรงไอ้ พวกภิกษุผ้ ไู ม่มีศีลไม่มียางอายเนียก็เท่ากับขโมยของ
ผู้มีศีลไปกินไปใช้ เนียตกนรกแน่นอนเนียพวกเนีย
เขาเรี ยกอเนสนาเลียงชีพไม่สมควรตามพระพุทธโอวาทเนียเขาเรี ยกอเนสนาเลียงชีพไม่สมควรไม่สมควรแ
ก่การเป็ นสมณะ ศากยบุตรทีพระองค์ให้ ปฏิบตั ิอย่างซืออย่างตรง ให้ หากินด้ วยลําแข้ งตัวเอง
แต่เดียวนีพวกไม่บิณฑบาตรกันเนีย(หัวเราะ)ถึงบ้ านโน้ นไปส่งบ้ านนีไปส่ง
แล้ วก็หาความสุขใส่ตวั เองไม่ได้ ไปแนะนําสังสอนแทนทีจะตัวเองว่างมากเท่าไหร่จะได้ ไปค้ นคว้ าพระธรรม
วินยั เอามาสังสอนญาติโยม ไม่มี ไม่มีมรรคไม่มีผลอะไร งมงายเนีย
ทําให้ ประชาชนงมงายอีกต่างหากหลงเชือ ยึดติด พากันไปตกนรกหมดนะ
ต้ องบอกเดียวนีมันลามปามไปทัวประเทศทัวโลกแล้ ว ไปถึงต่างประเทศโน้ น เยอะแยะมากมายเลย
หาพระแท้ ยากมากเลยเพราะฉะนันเราต้ องใช้ เหตุผลคือปั ญญาให้ มากทีอาตมาบอกใช้ ปัญญาคือเหตุผลใ
นทาน เหตผลในศีล เหตุผลในเนกขัมมะ เหตุผลในปั ญญา
อย่างซืออย่างตรงให้ สมเหตุสมผลทําให้ ชํานิชํานาญนันน่ะจึงเกิดความคล่องตัวมันจึงจะเป็ นญาณความรู้ขึ
นมาในจิตเขาเรี ยกกัลยาณจิต
เหมือนกับจิตเนียมีเพือนเหมือนกับมีปัญญาเป็ นเพือนสองตามพระพุทธโอวาททีว่าปั ญญามีเพือนสองจิตมี
ปั ญญาเป็ นเพือนสองคือมีเหตุผลเขาเรี ยกคือกัลยาณจิตเนียมีปัญญาเป็ นเพือนสองเป็ นอย่างนีทีนีเราก็เพีย
รทีจะทําให้ ว่างทําจิตของเราให้ ว่างทีเหตุผลทังหมดเลยเวลาทีจะนิพพานทังเหตุทงผลนี
ั
ไม่มีทงฌานทั
ั
งญา
ณไม่มีวา่ งหมด แต่นรกก็มีอยู่สวรรค์ก็มีอยูต่ ามทีพระองค์แสดงไว้ นนแหละ
ั
แต่ก็เพียงอารมณ์เท่านันเอง
อารมณ์ดีทีได้ จิตคิดดีเป็ นศีลเป็ นธรรมตายในขณะจิตดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมแต่ยงั ไปนิพพานไม่ได้ เพราะยัง
ติดอยูใ่ นอารมณ์ อารมณ์ในสุขต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าจิตโหดร้ ายโหดเหียมก็ต้องไปตกนรกเป็ นเปรตเป็ นอสุรกายเป็ นสัตว์เดรัจฉานเนียพวกเนียทีจิตไม่ดีคิดว่า
ตัวเองฉลาดแต่ฉลาดเอาเปรี ยบฉลาดกลันแกล้ งรังแกนันแหละพวกเนียทังหมดต้ องยกไปทังประเทศเลยตก
นรกทัวโลกเนีย เหมือนคริ สต์ อิสลาม
ฮินดูอะไรเนียศีล๕ยังไม่บริ สทุ ธิแล้ วจะมีบญ
ุ มีบารมีให้ คนเขาเคารพนับถือได้ ยงั งัย
ไม่เชือกรรมไม่เชือผลของกรรมในการทําความดีความไม่ดี พระองค์ตรัสไว้ ชดั เจนกมฺ มุนา วตฺต ตี
โลโกสัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรมเนีย ทํากรรมไว้ ด้วยกายก็เป็ นกายกรรม ทําไว้ ด้วยวาจาก็เป็ นวจีกรรม
ทําไว้ ด้วยใจคิดนึกก็เป็ นมโนกรรม แล้ วใครทําให้
ตัวเองทํามาทังหมดไปเชือในสิงทีไม่ควรเชือไปเชืองมงายในสิงทีไม่มีเหตุผลไม่เป็ นตัวของตัวเองก็เหมือนวั
วเหมือนความโดนเขาจูงจมูกให้ ไปไถนาบ้ างให้ ไปกินหญ้ าบ้ างนันแหละ ให้ ร้ ูไว้ อย่างนี
เราต้ องใช้ เหตุผลให้ มากขึน แล้ วจิตของเราก็ทําจิตให้ ว่างให้ หมดเลย
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เมือจิตว่างแล้ วในความว่างไม่มีทงเหตุ
ั ทงผลต้
ั
องว่าอย่างนี สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบก็ไม่มีความเห็น
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบก็ไม่มีการดําริ สัมมาวาจาการพูดจาชอบก็ไม่มีการพูดว่าง
สัมมากัมมันโตการงานก็ว่าง สัมมาอาชีโวอาชีพก็วา่ ง สัมมาวายาโมความพยายามก็ว่าง
สัมมาสติระลึกว่าง
ตัดสติทิงเลยครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติแต่ไม่ชีโทษของสติให้ ร้ ูว่าความฟุ้งซ่านของสติข
นาดไหนทําให้ คนบ้ าคนหลังคิดมากระลึกมากเกินไป
สติพาดวงจิตวิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน
ต้ องใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติเป็ นดิสก์เบรคไม่ให้ มนั คิดมาก ให้ ใจรู้ว่างน้ อยลง นันน่ะใจมันจึงไม่หนักใจ
ใจจะได้ ไม่เศร้ าหมองใจมันจึงจะว่างเป็ นปกติจิตต้ องว่าอย่างนี ถึงเวลาไปนิพพานก็ไม่ต้องมีความตังใจ
อาศัยความว่างจนเคยชินนันน่ะ
จิตจะน้ อมไปเองโดยอัตตโนมัติตามพระไตรปิ ฎกทีพระองค์แสดงไว้ อย่างซืออย่างตรง
ถ้ าใครได้ อ่านได้ ค้นคว้ าแล้ วก็จะพบจะเจอ
แล้ วก็ส่วนมากถ้ าไม่ทําให้ เหตุผลเกิดขึนใจไม่ให้ ปัญญาเกิดขึนแล้ วก็ไม่สามารถรู้ได้ อ่านแล้ วก็ผา่ นไปอ่านแ
ล้ วก็ผ่านไปพอจิตน้ อมไปเองน้ อมไปยังงัย ก็เหมือนกับโยมเชือคนอืนนันแหละ
จิตมันน้ อมตามคําชักชวนไปต้ องว่าอย่างนีเชือเขาเรื อยๆไปจนกระทังหมดเนือหมดตัวไปเลยต้ องว่าอย่างนี
เพียนบ้ าคลังทุกข์จนลําบากเพราะเชือคนอืน
เนียอาตมาจึงต้ องสอนว่าเชือเหตุผลอย่าเชือเหตุการณ์แล้ วก็เรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราก็จะได้ จบได้
สินก็เพือเราจะได้ ไม่ทกุ ข์จากสิงเหล่านันแต่เราก็ไม่ขีเกียจขีคร้ านเพือจะสร้ างจะทําได้ ด้วยตัวของเราเอง
เมือเราสร้ างได้ ทําด้ วยตัวของเราเองแล้ วก็จะเป็ นความภูมิใจของเราเองว่าเออ!
เราทําได้ เมือพระองค์สอนให้ ไปอยูป่ ่ าอยู่เขาถําลอมฟางป่ าช้ าป่ าชัฏเนียไปอยูแ่ ล้ วไม่ตายไม่อดตายไม่เป็ นไ
ข้ ตายไม่ไปถูกเสือกินไม่ไปถูกสัตว์ทําร้ ายรอดตายมาได้ ก็แสดงว่าเออ! เนียมีปัญญาแล้ ว
มีเหตุผลป้องกันตัวเองได้ แล้ ว และยังพึงตนเองได้ ด้วยและยังเป็ นทีพึงคนอืนได้ ตอ่ ไปอีก
เพราะฉะนันอาตมาเนียฝึ กมาดีแล้ วตามพระพุทธโอวาททีสอนอย่างไรๆเนียปฏิบตั ิมาครบถ้ วนต้ องว่าอย่าง
นี ท้ ายสุดก็ต้องว่างหมด
ไม่ได้ ยึดติดในความว่างแต่เอาประสบการณ์จริ งมาแนะนําสังสอนว่าพระพุทธเจ้ าสอนอย่างนีอย่างนี
เราทําตามพระองค์แล้ วเราจะพ้ นทุกข์อย่างนีอย่างนี
เหมือนกับทีพระองค์แสดงเรื องปั ญญาวิมตุ ติเจโตวิมตุ ติเนียอาตมาก็ทําความเข้ าใจมา
แล้ วก็มาแนะนําโยมให้ ประพฤติปฏิบตั ิตามเนีย แล้ วถ้ าโยมทําตามจริ งๆโยมก็จะได้ เห็นผลจริ งด้ วย
อาตมาไม่ได้ โกหกโยมเพราะอาตมาทําแล้ วมีความเข้ าใจแล้ วทังเหตุทงผลคื
ั
อปั ญญาทังทําจิตทําใจให้ ว่างจ
ากความรู้สึกนึกคิด เราก็คิดอะไรคิดไปก็แค่นนไม่
ั คิดก็แค่นนั ปลงวางมันอย่างง่ายๆเนีย
แล้ วมันจะได้ ว่างอย่างรวดเร็ วทีนีจิตเราไร้ เจตนาจิตเราไร้ ความปรารถนาจิตเราก็ไร้ ตณ
ั หาความอยาก
ไม่มีอารมณ์มาเหนือจิตเราจิตเราไม่เป็ นทาสของอารมณ์
การเป็ นขีข้ าอารมณ์เนียทุกข์ยากลําบากเนียเชือรู ป เชือเสียง เชือกลิน เชือรส
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เชือสัมผัสเนียขีข้ าอารมณ์ตามไปเลย แล้ วก็ไปรับทุกข์รับโทษกันมามากมาย
ใครๆก็ชว่ ยไม่ได้ พ่อแม่ก็ชว่ ยไม่ได้ ญาติพีน้ องก็ชว่ ยไม่ได้
เพราะตัวเนียเสียหายไปแล้ ววิบตั ิฉิบหายไปแล้ วเสียอกเสียใจไปแล้ วเพราะตัวเองพ่อแม่แนะนําสังสอนไม่เชื
อ แล้ วเวลาทุกข์ยากลําบากแล้ วจะให้ คนนันคนนีมาช่วย เอาภาระมาให้ เขาอีก
เพราะฉะนันพระพุทธเจ้ าจึงแสดงว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถตนต้ องเป็ นทีพึงของตน
ทําไมตนต้ องเป็ นทีพึงของตนก็คือการทีพระองค์สอนให้ พงตั
ึ วเองก็คือทําเป็ นทุกอย่าง
หุงข้ าวต้ มแกงซักเสือผ้ าหาอยูห่ ากินทําได้
ถ้ าเรามัวแต่พงคนนั
ึ
นคนนีเวลาเขาตายหรื อเขาไม่อยูเ่ นียเราทําอะไรไม่เป็ นเลยเราก็จะเป็ นทุกข์แล้ ว
เนียเราจะเข้ าใจได้ ชดั เลยว่าเอ๊ ะ! ทําไมพระองค์จงึ สอนให้ เราพึงตัวเอง
เพราะให้ เรานันแหละทําได้ ทกุ อย่างทําได้ ด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึงพาอาศัยใครไม่ต้องไปเสียเวลําเวลาไปจ้ า
งใครเขาด้ วยต้ องว่าอย่างนี แล้ วเราก็เป็ นสุขทีพระองค์สอนอัตตาหิ อัตตโน
นาโถนีเป็ นอย่างนีให้ พึงตนเองไม่ให้ พึงคนอืน เนียความทุกข์ยากลําบาก
เนียไม่ใช่พึงเขาแล้ วเขาจะทําตามใจตัวเองบางทีเขาก็พยศขึนมากลันแกล้ งขึนมาให้ ร้อนเกินไปบ้ างเย็นเกิน
ไปบ้ าง ให้ เผ็ดเกินไปบ้ าง เปรี ยวเกินไปบ้ าง
หวานเกินไปบ้ างเนียเยอะแยะไปเลยต้ องว่าอย่างนีสิงทีผลทีตามมาก็เพราะเราทําไม่เป็ นโดนเขาหลอกเนีย
หวานนีดีเปรี ยวนีดีเผ็ด เฝื อนฝาด ขม
จืดนีดีอย่างนันอย่างนีเชือโฆษณาเนียก็เหมือนวัวเหมือนควายนีแหละให้ กินอะไรก็กินหรื อให้ ไปกินหญ้ าผูก
เอาไว้ ตรงนันอยู่ตรงนันน่ะไปไหนไม่รอดเพราะตัวเองไม่ร้ ูจกั ทําทําอะไรไม่เป็ น เนียให้ ร้ ูเอาไว้ เตือนเอาไว้
เนียบาทหนึงคาถาหนึงทีพระองค์แสดงไว้ ก็เป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้ จริ งคือใครปฏิบตั ิตามเชื
อแล้ วทําตามจะได้ ไม่มีความทุกข์ คําว่ามักน้ อยสันโดษก็คือมักน้ อยทีจะเห็น มักน้ อยสันโดษทีจะได้ ยิน
มักน้ อยสันโดษทีจะได้ สูดดม มักน้ อยทีจะได้ กินเนียมักน้ อยในการกิน มักน้ อยในการสัมผัส
มักน้ อยในการทีจะรับรู้ อารมณ์แล้ วเราก็จะได้ ไม่ทกุ ข์ ไม่ใช่มกั น้ อยคือขีเกียจขีคร้ าน
เดียวเขาจะหาว่าพระพุทธศาสนาเป็ นกาฝากแต่ทีพระองค์สอนเนียไม่ให้ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เหล่านันมาอยู่ในใจ ทําให้ จิตใจวุน่ วายวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งทุกข์มากมายยืน เดิน นัง
นอนเนียต้ องบอกไว้ ให้ ร้ ู
ไอ้ พวกไม่มีสติปัญญาไม่มีสมั ปชัญญะแล้ วก็เทียวไปใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้ าใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธศาสนา
ตัวของมันเองนันแหละไม่มีความเจริ ญหรอกต้ องว่าอย่างนี
ถึงมันจะมีการมีงานมีเกียรติอะไรก็เป็ นของจอมปลอมของต้ องทิงทังนัน
ทําไมอาตมาจึงบอกของต้ องทิงพระพุทธเจ้ าก็บอกไว้ เองนันแน่ะมีลาภเสือมลาภ มียศเสือมยศ มีสขุ มีทกุ ข์
มีสรรเสริ ญมีนินทาเนียใครได้ รับแล้ วก็ต้องวางโลกกูไม่อยากอยูแ่ ล้ วในโลกของความเป็ นอย่างนีอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ครันวางโลกมาประพฤติปฏิบตั ิธรรมอย่างเอาเป็ นเอาตายก็มารู้ธรรมเห็นธรรม
ธรรมนันยังอนิจจังธรรมทุกข์ธรรมอนัตตาธรรมก็ยงั ไม่มีใครอยากได้ อีก
กูจะเอาไปทําไมอนิจจังธรรมทุกข์ธรรมอนัตตาเลยต้ องทําจิตให้ วา่ งเนีย
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ว่างจากโลกด้ วยว่างจากธรรมด้ วยแล้ วทําจิตให้ ว่างนันน่ะ นิพพานัง ปรมัง
สูญญังจึงจะเข้ าถึงพระนิพพานเนียต้ องให้ ร้ ูไว้ อย่างนีต้ องรู้สรุปด้ วย เอาของว่างทังหมด สัพเพ ธัมมา
อนัตตา สัพเพ อธัมมา อนัตตาทังธรรมและอธรรมทังหมดเลยประมวลมาทังสรรพรูป สรรพเสียง สรรพกลิน
สรรพรส สรรพโผฏฐัพพะสัมผัส สรรพธรรมารมณ์ทกุ อย่างลงใน สัพเพ ธัมมา อนัตตา
ว่างแม้ เป็ นธรรมก็ว่างทังทีเป็ นสัพเพ อธัมมา
อนัตตาทังทีเป็ นอธรรมความไม่ดีทงหมดก็
ั
ให้ ว่างนีแหละจึงจะเป็ นผู้เข้ าถึง
เพราะฉะนันเมือเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ มีความเพียรขยันทีจะทําจิตให้ ว่าง
แล้ วก็ขยันในการทีจะใช้ เหตุผลไม่ต้องไปเป็ นทุกข์ในขณะทีตาเห็น หูได้ ยิน จมูกได้ กลิน ลินได้ รส
กายได้ สมั ผัส จิตได้ รับรู้ธรรมารมณ์เนีย แล้ วก็ทําจิตให้ ว่างเปล่าไม่ให้ ยึดติด เนียเป็ นอย่างนี
พระพุทธศาสนาจึงเป็ นสุดยอดหนึงเดียวในหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬต้ องว่าอย่างนี
ยังมีโลกอยูท่ ีบุคคลทีอยู่ในโลกก็ยงั มีทกุ ข์มีโทษอยูท่ งนั
ั น
ต้ องจุติปฏิสนธิเวียนว่ายตายเกิดเป็ นโอปปาติกะเป็ นอสุรกาย
สัตว์เดรัจฉานอะไรเนียมนุษย์โลกเนียไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวมีสตั ว์เดรัจฉานเห็นมัยยังมีวิญญาณทีเรา
มองไม่เห็นตัวอีกเป็ นมิติภพ มิติภมู ิ มิติจกั รวาฬ มิติแก้ วผลึก มิติแก้ ววิเศษ มิติวิเศษซ้ อนวิเศษ
ทุกมิติสารพัดนึกซ้ อนสารพัดนึก ทุกมิติลีลับซับซ้ อนล่องหนหายตัว ทุกมิติสําเร็ จด้ วยจิต
คําว่าทุกมิติสําเร็ จด้ วยจิตทีตัวเองนันแหละปรารถนาหรื อทําเอาไว้ มนั เป็ นไปตามจิตเดิมด้ วยอํานาจของจิต
เนียมันเป็ นอย่างนี
เมือเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเนียก็ไม่ให้ เสียเวลาทีจะไปดักดานอยูใ่ นภพภูมิตา่ งๆมีแต่ทกุ ข์มีแต่โทษทังนันน่ะ
เพราะฉะนันพรหมเทพเทวดานีก็ยงั ตกอยูใ่ นห่วงชะตากรรมเดียวกันเนียคืออนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาอยูใ่ นภพภูมิในก็ตาม ตราบใดทียังไม่เข้ าถึงอวิหา อตัปปา สุทสั สี สุทสั สา
อกนิฏฐาเนียอันนีเป็ นพรหมของพระอนาคามีเนียไม่ต้องมาเกิด แต่ไม่ใช่ลงมาไม่ได้ นะ
ลงมาได้ แต่ไม่ได้ มาเกิดเข้ าท้ องให้ โยมรู้ไว้ ด้วย พรหมของพระอนาคามีเนียลงมาได้ ถ้ ามีความจําเป็ น
แล้ วก็ไม่ได้ มายึดติดโลก ต้ องให้ ร้ ูไว้ ด้วย พระอรหันต์ก็ยงั มีอยู่ในอกนิฏฐพรหมโน้ นต้ องว่าอย่างนี
อยูใ่ นภพของพระอนาคา
เพราะฉะนันเราถวายทานหรื ออทิสทานหรื ออะไรนีท่านเหล่านันรับรู้ รับทราบหมดน่ะ ท่านรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
พวกเราไม่ร้ ูเรื องกูจะไปทําได้ ยงั งัย(หัวเราะ)แต่พระอรหันต์เจ้ า
พระอนาคามีอยูใ่ นโลกต่างๆในทุกมิติทกุ มิติภพทุกมิติภูมิทกุ มิติจกั รวาฬทุกมิติแก้ วผลึกเนียพระอนาคาทีท่
านได้ ร้ ูเรื องท่านก็รับทราบหมดโมทนาแล้ วก็ประพฤติปฏิบตั ิตาม เดียวก็เข้ าสูพ่ ระนิพพานอีกเยอะแยะอ้ าว!
มีอะไรถามมาได้ แล้ ว...สงสัยอะไรถามเนียไม่เข้ าใจอะไรพระอาจารย์พูดถึงเหตุผลคือปั ญญาวิมตุ ติแล้ วก็
ทําคือเจโตวิมตุ ติคือจิตว่างเป็ นยังงัย
ทํายังงัยจึงจะวางจากเหตุจากผล(หัวเราะ)เนียก็คือรู้เหตุร้ ู ผลก็คือให้ ว่างทังหมดนีแหละเราก็จะอยูเ่ หนือเหตุ
เหนือผลนันน่ะเหนือเวทนาแหม!
มีนยั ยะอีกเยอะแยะเลยถ้ าอาตมาจะพูดแค่นีก็หมดไปอีกแล้ วอีกวันหนึง..มีอะไรก็ถามมา...

๑๕

ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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