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เจตนาทีพระองค์สอนว่าการไม่ทําบาปทังปวงการทํากุศลให้ ถึงพร้ อมการชําระจิตของตนให้ ขาวรอ
บ การไม่ทําบาปทังปวงเราก็ต้องมีขนั ติอดกลันอดทนไว้ อยากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดกาเม มุสา
กินเหล้ าเมายาเราก็อดกลันอดทนไว้ แล้ วเราก็ไม่ทําบาปทังปวงได้ ด้วยขันติ เมือเราไม่ทําบาปได้ แล้ ว
มันไม่อยากให้ ทานหมายถึงว่าการทํากุศลให้ ถึงพร้ อม
มันไม่อยากทํามันขีเกียจขีคร้ านก็อดทนต้ องมีขนั ติธรรมอดทนทําทานไป อดทนรักษาศีลไป
หมายถึงว่ามีขนั ติอดทนให้ ทานไปไม่อยากทําก็มากน้ อยไปตามกําลังไม่ต้องฝื ดฝื นจนเกินไปแต่ก็ขอให้ ทํา
ไม่อยากรักษาศีลก็มีขนั ติอดทนรักษาไป ไม่อยากประพฤติเนกขัมมะก็อดทนประพฤติเนกขัมมะไป
ไม่อยากใช้ ปัญญาก็อดทนใช้ ปัญญาไป ขีเกียจขีคร้ านก็มีขนั ติอดกลันอดทนไป
อดทนอะไรไม่ได้ ก็ต้องมีขนั ติอดทนให้ ได้ ไม่มีสจั จะก็พยายามอดทนให้ มีสจั จะให้ ได้
ไม่มีอธิษฐานเพือการปรารถนาเพือความวิมตุ ติหลุดพ้ นก็มีขนั ติอดทนอธิษฐานไปปรารถนาไป
ไม่มีเมตตารักใคร่ในทาน ในศีล ในเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขาก็อดทนรักเมตตาทีจะทําความดีไป อุเบกขาวางเฉยได้ แล้ ว อุเบกขาเนียเป็ นตัวละโมหะความหลง
การทีเราฝึ กอดทนทีหนึงเท่ากับเราวางเฉยทีหนึง
เมือเราวางเฉยทีหนึงก็แสดงว่าจิตของเราน่ะวิมตุ ติหลุดพ้ นทีหนึง
เราหัดอดทนอดกลันทุกอย่างอดทนต่ออารมณ์ทกุ อย่างเราก็วิมตุ ติหลุดพ้ นจากอารมณ์ทกุ อย่างในขณะทีเร
ามีขนั ติอดกลันอดทนนัน
เมือเรามีอดทนแล้ วใช้ ถึงทีสุดเมือถึงทีสุดแล้ วก็จะเป็ นอัตโนมัติวางเฉยได้ ในอารมณ์ทงปวง
ั
เมือเราวางเฉยได้ ในอารมณ์ทงปวงแล้
ั
วเนีย
เพราะเราสิงทีเราทํามาแล้ วหมายถึงว่าเมือเราทํามาแล้ วพระองค์ก็สอนไม่ให้ ยึดติดอีก
ชําระจิตของตนให้ ขาวรอบนันน่ะทังดีทงชั
ั วนันน่ะอดทนการไม่ทําบาปทังปวงแล้ วก็ไม่ต้องไปติดมันเราทําค
วามดีให้ ถึงพร้ อมได้ แล้ วท้ ายสุดมันก็ต้องตายหรื อวิมตุ ติหลุดพ้ นจากความดีความชัวนัน วิมตุ ติหลุดพ้ น
การทีเราวิมตุ ติหลุดพ้ นจากดีจากชัวนันแหละทีพระองค์เรี ยกว่ามรรคหนทางเข้ าถึงความดับทุกข์หรื อเกิดเป็
นผลคือดับทุกข์ได้ คือดับทุกข์ใจเราได้ จนกระทังไม่มีอะไรในใจว่างเปล่าจากใจหรื อว่างเปล่าจากความรู้สึก
ว่างเปล่าจากอารมณ์นนแหละไม่
ั
มีอารมณ์ปัจจุบนั ไม่ได้ นึกถึงอารมณ์อดีตอนาคตก็สญ
ู หมดน่ะ นิพพานัง
ปรมัง สูญญังก็จะเกิดขึนในใจเนียนิพพานัง ปรมัง สูญญังถ้ ายังไม่ตายก็เรี ยกนิพพานัง ปรมัง
สุขงั เพราะเราไม่ทําอารมณ์ให้ เกิดขึนแล้ วดับอารมณ์ได้ แล้ วนิโรธะความดับทุกข์ดบั อารมณ์ได้ แล้ วแต่เรายัง
มีชีวิตอยูเ่ ราก็ต้องปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั
ใครก็คิดว่าข้ าบรรลุพระอรหันต์อย่างนันอย่างนีแล้ วก็ไปร่ วมเวรร่วมกรรมทําผิดอาบัติไอ้ พวกนีไม่อยู่ในสาย

๒

ตา
ถ้ ายังคิดว่าพระองค์ยงั กําชับกําชาไว้ ว่าให้ มีสติวินยั คือให้ ระลึกถึงพระวินยั คือข้ อห้ ามเห็นมัยเนียพระองค์เนี
ยรอบครอบละเอียดถีถ้ วนไม่ให้ ประมาท
ใครคิดว่ากูแน่กบู รรลุพระอรหันต์แล้ วก็ไม่มีอารมณ์ใดๆแล้ วก็ลว่ งพระธรรมพระวินยั พวกเนียประมาททังนัน
ตายแล้ วลงอเวจีมหานรกหมด
พระอรหันต์เจ้ าแล้ วแม้ ท่านทําอะไรบางครังเลยเถิดไปเนียพระองค์ก็ยงั ให้ สติวินยั ให้ ระลึกถึงพระธรรมวินยั
คือระเบียบทีพระองค์วางไว้ เพือให้ เป็ นประโยชน์แก่ชนภายหน้ าหรื อรุ่นหลังทีจะมาเนียไม่งนก็
ั จะเป็ นตัวอย่
างทีไม่ดี เพราะฉะนันต้ องมีหิริ โอตตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปอยูเ่ สมอ เพราะฉะนันหิริ
โอตตัปปะนีจึงเป็ นธรรมอันสําคัญทําให้ ไม่ประมาทให้ มีความละอายอยูเ่ สมอให้ มีความเกรงกลัวอยูเ่ สมอก
ลัวตัวเองจะไม่พ้นทุกข์จะต้ องไปใช้ เวรใช้ กรรมหิริ
โอตตัปปะนีจึงเป็ นมรรคเป็ นหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ได้ อย่างแท้ แน่นอน แน่ะทีพูดมาแต่ต้นนีก็อาศัยหิริ
โอตตัปปะถ้ าไม่มีหิริ โอตตัปปะยืน เดิน นัง
นอนนีพระอยูใ่ นป่ าในเขาไม่มีใครรู้ทําผิดทําอะไรไม่มีใครรู้เพราะฉะนันจึงต้ องมีหิริ
โอตตัปปะต้ องมีพระธรรมวินยั เป็ นเครื องระลึก
จะอยูใ่ นป่ าก็ตามอยูใ่ นบ้ านในเมืองก็ตามอยูใ่ นป่ าช้ าป่ าชัฏอยูใ่ นถําลอมฟางก็ตามพระองค์สอนให้ ระลึกถึ
งพระธรรมวินยั ตลอดเวลาคือให้ มีหิริ โอตตัปปะอยู่ตลอดเวลา
เหมือนปั จจเวกขณะคือต้ องพิจารณาทุกขณะจะกินจะดืมอะไรเนีย
พิจาณาทุกขณะก็จะเห็นความเป็ นอนิจจังทุกขณะ
แล้ วก็ทีเรากินเรากินเพราะอะไรแล้ วก็ทีเราใช้ ๆเพราะอะไรเราใช้ เพราะความทุกข์
เพราะเราหิวบ้ างเราจะนังสบายยืนสบายนันน่ะเรามีทกุ ข์แล้ วจึงเปลียนจะยืน เดิน นัง
นอนก็ต้องพิจารณาทุกขณะ
แม้ กินแล้ วในขณะกินก็ยงั ต้ องพิจารณาเป็ นธาตุอีกธาตุปัจจะเวกคือพิจารณาเป็ นธาตุอาศัยธาตุพงธาตุ
ึ จึงเ
ป็ นอยูด่ ้ วยธาตุมีชีวิตรอดไปวันหนึงวันหนึงไม่เห็นแก่กินไม่เห็นเห็นแก่นอนไม่เห็นแก่ความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้ เพียงเห็นแค่เป็ นธาตุเพราะเราจะต้ องแก่ ดิน นํา ไฟ ลมเนียคําว่าเห็นเป็ นเพียงธาตุก็คือดิน นํา
ไฟ ลมเนียเพราะทําให้ เมือเกิดมาแล้ วต้ องแก่ ต้ องเจ็บ ต้ องตายด้ วยดิน ด้ วยนํา ด้ วยลม ด้ วยไฟ
เนียเขาเรี ยกวิโรธะปั จจัย ทําให้ เป็ นปั จจัยถึงสินความเสือมซึงชีวิตอายุและสังขาร
เมือกินแล้ วใช้ แล้ วพระองค์ก็ยงั ให้ พิจารณาเป็ นอตีตปั จจเวกอีกเห็นความสินความเสือมของมันให้ เห็นควา
มเป็ นอนัตตาของมันไม่ให้ ประมาทเมือพระองค์สอนอย่างนีพระ
เณรทีมีใจเคารพในพระธรรมวินยั เลือกใช้ ด้วยตนเอง
มันสินไปเสือมไปในแต่ละวันเนียมนุษย์ก็หมดไปสินไปแต่ละวันแล้ วเรากําลังทําอะไรกันอยูเ่ นียเหมือนพระ
องค์ก็ยงั ทิงพระสัทธรรมไว้ ให้ พิจารณากันเองอีกวันคืนล่วงไปอย่างนีท่านกําลังทําอะไรกันอยู่
ท่านกําลังคิดอะไรกันอยู่ ท่านกําลังปฏิบตั ิอะไรกันอยู่
เนียเหมือนพระพุทธเจ้ าท่านสอนกําหราบปราบปรามเอาไว้ ให้ เตือนสติให้ มีสติระลึกรู้ อยูว่ ่าเราเนียเป็ นผู้แส
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วงหาความวิมตุ ติหลุดพ้ นเพือมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่บวชมาเพืออะไร ทีพระองค์แสดงไว้ ว่า
ถ้ าใครถามว่าท่านทังปวงปฏิบตั ิเพืออะไร? เพือความดับไม่มีเชือ แล้ วอะไรเป็ นเชือแล้ วเราจะต้ องดับอะไร
ให้ ท่านทังหลายว่าจงรู้ไว้ เถิด ว่าอารมณ์เนียเป็ นเชือ ฉะนันการดับทุกข์ก็ต้องดับทีอารมณ์ทีใจของเราเนีย
นิโรธะความดับทุกข์ก็ดบั อารมณ์ทีใจเรา อย่าให้ ใจเรามีเชือของอารมณ์
เมือใจเราไม่มีเชือของอารมณ์แล้ วสิงต่างๆมันก็ร้ ู แล้ วละไป ไม่วา่ จะเป็ นรู ป เสียง กลิน รส
สัมผัสหรื อจะเป็ นปั จจัย๔หรื อจะเป็ นอะไรรู้แล้ วก็ละไปหมดไปสินไปหายไปอนัตตาไปให้ หมดไม่มีสาระแก่น
สารอะไรเลยทังสิงต่างๆทังรู ป เสียง กลิน รส
สัมผัสหรื อทรัพย์สินสมบัติบตุ รภรรยาสามีตายกันทังโลกทิงกันทังโลกกองกันไว้ ทงโลกทรั
ั
พย์สินสมบัติเงินท
องไม่ว่าทีดินบ้ านเรื อนไม่ว่าของกินของใช้ ใดๆเนียทิงกันเกลือนกาดอิเร็ กเกะกะไปหมดเหลือแต่ซากปราสา
ทบ้ านช่องก็เหมือนปราสาทร้ างหรื อเรื อนร้ างไม่มีใครเอาติดตัวไปได้ แสดงถึงความเป็ นอนิจจังอนัตตาทีเรา
จะต้ องทรงปั ญญาพิจารณาเห็นรู้อยู่ทกุ ขณะยืน เดิน นัง นอนหรื อทุกลมหายใจเข้ าหายใจออก
หายใจเข้ าก็ไม่เทียงหายใจออกก็ไม่เทียง หายใจเข้ าไปแล้ วไม่ออกก็เป็ นทุกข์
หายใจออกไปแล้ วไม่เข้ าก็เป็ นทุกข์ไอ้ การเข้ าการออกเนียมันก็เป็ นเพียงอารมณ์ไอ้ จิตทีรู้อารมณ์นนน่
ั ะก็เห็
นความเป็ นอนัตตาของอารมณ์ของอารมณ์ด้วยของลมด้ วยทีมันเข้ ามันออกจากกายสังขารเห็นความอนิจจั
งเปลียนแปลงทุกขณะทังลมเข้ าลมออก ออกแล้ วไม่เข้ าๆแล้ วไม่ออกก็ทกุ ข์เกิดแล้ วมันจะตาย
ทีมันเป็ นทุกข์เพราะอะไร
เพราะเป็ นทุกข์เพราะมันจะตายแล้ วเราก็พิจารณาดูทกุ ข์ทีจะตายนันน่ะไอ้ ตายนันน่ะจะต้ องสูญไม่มีเหลือ
นันน่ะ ตายสูญเขาเรี ยกตายสูญไม่มีอะไรเหลือเราจะต้ องพินิจพิจารณาทุกวัน
เรารู้ทกุ วันถึงเราไม่พิจารณาเราก็เห็นทุกวันตาเห็นรู ป หูได้ ยินเสียง จมูกได้ กลิน ลินได้ ร้ ู รส
ใจต้ องคิดต้ องนึก คือต้ องคิดนึกไปตามอารมณ์เนียแต่ไม่มีสติไม่ได้ ระลึกถึงพระธรรมไม่ได้ ระลึกถึงพระวินยั
ใจก็ส่งออกไปเรื อยๆๆตกเป็ นทาสของอารมณ์
จิตเป็ นทาสของอารมณ์หรื อเป็ นขีข้ าของอารมณ์เหมือนวัวเหมือนควายทีถูกอารมณ์จงู ไป
เหมือนควายโง่โดนอารมณ์มนั เชือดมันฆ่าตกเป็ นทาสของอารมณ์ตกเป็ นทาสของกิเลสแล้ วก็ตกเป็ นเป็ นท
าสของตัณหาอยากไปเรื อยๆไม่มีทีสินสุดไม่ร้ ูจกั จบจักสินจะอยูเ่ หนือใต้ ตะวันออกอีสานภาคกลางอีกอยู่ป่า
อยูเ่ ขาอยูท่ ้ องทะเล จิตใจไม่สงบเพราะอารมณ์อย่านึกว่ามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเพราะอะไร
มันฟุ้งซ่านเพราะอารมณ์ทีมันคาใจอยู่มนั ติดใจอยู่ มันไม่เชือพระพุทธเจ้ ามันอกตัญ ตู ้ องว่าอย่างนี
มันอกตัญ ไู ม่เชือพระพุทธเจ้ ามันดือแล้ วมันก็เจ็บแล้ วมันก็ตายไปไม่มีสรณะทีพึงอันใดเลยเนียตายอย่าง
หมูหมากาไก่ววั ควายอะไรทีเขาตายกันนันแน่ะมันตายกันอย่างนี มันไม่มีสติไม่มีปัญญา
มัวไปนึกถึงสิงนันสิงนีนึกถึงรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะสัมผัสน่ะเป็ นอัญญัตสัตถุเทศหมดพวกนีถือศาสดาอืนไปเชือรูปเป็ นศาสดา เชือเสียง
เชือผัวเชือเมียเชือสามีเชือลูกเชือหลานเชือทรัพย์สินสมบัติเนียอัญญัตสัตถุเทศหมด
เนียทีพระเณรตายแล้ วไปตกนรกหมกไหม้ หมดเป็ นเพราะอัญญัตสัตถุเทศแทนทีจะนึกถึงพระพุทธเจ้ า
พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ าเนีย
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ทีนีก็ร้ ูว่าไปตกนรกเพราะอะไรตกนรกเพราะอัญญัตสัตถุเทศถือศาสดาอืนคือเชือถือ
ใช้ คําว่าเชือถือเชือพ่อเชือแม่เชือพีเชือน้ องเชือบุตรภรรยาสามีเชือหมอเชือยาดีเนียอัญญัตสัตถุเทศทังนัน
ตายไปตกนรกหมกไหม้ กนั มากมายก่ายกองเลยไม่ได้ คิดไม่ได้ นึกไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะทังทีเป็ นนักบวชทีค
รองผ้ ากาสาวพักตร์ ของพระพุทธเจ้ าหรื อธงชัยพระอรหันต์ทีถ่ายผ่องแล้ วทีจะมุง่ ความวิมตุ ติหลุดพ้ นทีจะต้
องทําความสินทุกข์ให้ เกิดขึนด้ วยสติและปั ญญาด้ วยญาณความรู้ทีจะต้ องพิจารณาให้ เข้ าใจต้ องรู้แจ้ ง
ไม่อย่างนันแล้ วมันก็ต้องตกเป็ นทาสของอารมณ์เวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ได้ เพราะสิงเหล่าเนียเป็
นทุกข์เป็ นทุกข์เพราะเราสําคัญมันหมายว่านันเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเป็ นน้ องเป็ นบุตรภรรยาสามีเป็ นลูกเต้ าเ
หล่าหลานเป็ นทรัพย์สินสมบัติของเรา
ทีไร่ทีนาทีสวนทีอยู่ทีกินทังหลายเนียมันมาเป็ นอารมณ์มารังควาญน่ะหมายถึงว่ามันทําให้ เราอยูน่ ิงอยูเ่ ฉย
ไม่ได้ คําว่ารังควาญ เหมือนเราจะนังซะหน่อยนึงไปยืน เดิน นัง นอนสักหน่อยนึงไอ้ พวกนีมารังควาญเรา
ต้ องปั ดรังควาญมันทังปั ดทังรังควาญทําให้ เรายืน เดิน นัง นอนไม่เป็ นสุข
ถ้ าเราไม่ขจัดอารมณ์ไม่ขจัดขยะอารมณ์ทีสังสมไว้ มนั ก็จะเหมือนทีจะมีรังควาญอย่างนีแล้ วเราก็หลงไปโท
ษนันโทษนีไม่ได้ โทษว่าเรานีไม่มีปัญญาโง่เขลาเบาปั ญญาแล้ วคิดว่ากูแน่กเู ก่งกูดีเนียพวกเนียนําความวิบั
ติฉิบหายมาให้ แก่ตวั เองทังนัน
เพราะจิตไม่เป็ นจิตไม่เป็ นตัวของตัวเองเลยเหมือนกับผีสิงหมายถึงว่าตัวอยูน่ ีแต่ใจไปอยูท่ ีไหนก็ไม่ร้ ูเนียเห
มือนซากศพทีวิญญาณไม่ได้ อยูค่ รองร่างจิตไม่เป็ นจิตเพราะความรู้สึกนึกคิดเพือจะทําจิตให้ สงบไม่มี ยืน
เดิน นัง นอนจึงเป็ นทุกข์เร่าร้ อนด้ วยอารมณ์ทงหลาย
ั
ทีว่าด้ วยกิเลสทังหลายก็คือรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะสัมผัสทีพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่ากิเลสกามไม่ได้ มีใครเอามาพิจารณาว่าเออ! กิเลสกาม
ไอ้ กิเลสกามนีเป็ นเพียงอารมณ์เท่านันเอง ทีพระอาจารย์พิจารณาทีเขียนไว้ น่ะขันธมาร กิเลสมาร
อภิสงั ขารมาร เทวปุตตมาร
มัจจุมารน่ะให้ กลับไปค้ นไปดูทีพระอาจารย์เขียนไว้ ทีพิมพ์แจกไปหมดแล้ วไปดูพวกเนียอารมณ์ทงนั
ั นน่ะ
เมือเราเข้ าใจแล้ วเราก็ร้ ูแล้ วละเนียทีพระอาจารย์สอนว่ารู้แล้ วละ
คือละอารมณ์เราเนียคือทําให้ จิตเราว่างจากอารมณ์เหล่าเนียอย่างรวดเร็ วแต่พวกนีก็คิดกันไม่ได้ คิดกันไม่เ
ป็ นแล้ วก็ว่ายากๆๆมันยากเพราะไม่มีปัญญาไม่ปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์หลอกลวงโกหกตัวเองด้ วยโกห
กผู้อืนด้ วย
ให้ หลงเข้ าใจผิดว่าตัวนันเป็ นผู้เข้ าถึงอีกแท้ จริ งตัวเองไม่มีอะไรเป็ นมรรคไม่มีอะไรเป็ นผลไม่มีหนทางคําว่าไ
ม่มีมรรคคือไม่มีหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ไม่มีอบุ ายในการทําจิตให้ พ้นจากทุกข์เลย
ยังฟุ้งซ่านยังคิดนันคิดนีอยู่ นึกถึงญาติพีน้ องคนนันคนนีก็ปรุงแต่งแต่ละวันๆหลอกตัวเองอยู่เหมือนผีเนีย
ทีพระอาจารย์บอกชีวิตทีแท้ ก็คือการทํางานนอกนันเป็ นความฝั น
การปฏิบตั ิธรรมเพือพระนิพพานเป็ นการทําความฝั นให้ เป็ นจริ งเหมือนกับพระนิพพานพระพุทธเจ้ าพระอรหั
นต์ร้ ู แต่ถ้าพวกผู้อืนทังหลายทีไม่ร้ ูเนียก็เป็ นเพียงแค่ความฝั นเท่านันเอง
ไอ้ ความคิดทังหลายเป็ นแค่ความฝั นทังนันเลยยังไม่ใช่ของจริ งเลย
แล้ วก็เอาของทีไม่ใช่ตวั ตนก็คือความฝั นน่ะเอามาปลุกใจสบายใจมาปลอบใจตัวเองไปวันหนึงวันหนึงทังที
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ตัวเองไม่มีอะไรเลย ไม่ร้ ูแนวทางอะไรเลย ไม่มีทีทา่ ว่าจะพ้ นทุกข์อะไรได้ เลย
แล้ วยังประมาทมัวเมากันอยู่เนีย
เพราะฉะนันจะต้ องพิจารณาอารมณ์เหล่าเนียจิตทุกข์จิตก็คือทีจิตมันรู้ นนน่
ั ะมีความรู้ สกึ ว่ารู้สึกว่าก็คือรู้สึก
ตามอารมณ์เนียไอ้ พวกรู้สกึ ตามอารมณ์เนียเป็ นแค่ยงั อยากอยูเ่ ลย ถ้ าเรารู้ ด้วยเหตุผลมันก็ร้ ูได้ ด้วยปั ญญา
ถ้ าเรามีเรารู้เข้ าใจชัดรู้จนเบือหน่ายแล้ วความพ้ นความสงสัยได้ แล้ วเขาเรี ยกรู้ ด้วยญาณความรู้
เนียมันจึงจะรู้ได้ เด็ดขาดรู้แน่นอน
ฉะนันไอ้ ทีว่ารู้สึกว่ายังห่างไกลอีกมากนักยังอยูร่ ะดับสามอยู่ยงั ตํายังหยาบคือรู้ ตามอารมณ์แต่ไม่ร้ ูว่าจิตข
องตัวเองเป็ นทาสของอารมณ์เป็ นขีข้ าของอารมณ์ยงั ไม่เป็ นไทเลยต้ องว่าอย่างนี
ต้ องพิจารณาให้ ร้ ูให้ ได้ ร้ ู อารมณ์ให้ ได้ แล้ วก็จะได้ ทําจิตของเราให้ อยู่เหนืออารมณ์
ถ้ าจิตเราอยูเ่ หนืออารมณ์จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะ
อยูเ่ หนือกิเลสอยูเ่ หนือเวทนาไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาวางเฉยด้ วยเพราะจิตของเราไม่มี
อารมณ์เพราะอารมณ์นนแหละทํ
ั
าให้ ดีใจหรื อทําให้ ทกุ ข์ใจหรื อทําให้ เสียใจหรื อทําให้ ถกู ใจแล้ วต้ องทําให้ วา
งเฉยเมือเราทราบชัดตามเป็ นจริ งอย่างนีรู้แจ้ งใจประจักษ์ ชดั เราก็ไม่ต้องไปปฏิบตั ิเพืออะไร
ก็ปฏิบตั ิเพือไม่ให้ มีอารมณ์นนแน่
ั ะ
คําว่าปฏิบตั ิไม่ให้ มีอาลัยก็เป็ นคําสอนของพระองค์ทีเรี ยกอนาลโยไม่มีอาลัยถ้ ามันมีอาลัยสักอย่างมันก็ยงั
มีอาวรณ์อยู่ เมือมันมีอาลัยอาวรณ์อยูก่ ็แสดงว่าจิตของเรามีอปุ าทานความยึดถืออยู่
เมือจิตมีอุปาทานความยึดถืออยูม่ นั ก็ต้องมีทกุ ข์อยูแ่ น่นอนมีอารมณ์อยูแ่ น่นอนเพราะฉะนันรู้แล้ วต้ องละเมื
อเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเหมือนพระองค์แสดงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเพืออะไร
ก็เพือจะเตือนพุทธบริ ษัทอย่าให้ อนิจจังไปเร็ วอย่าให้ เป็ นทุกข์ไปเร็ วอย่าให้ อนัตตาไปเร็ ว
ทํายังงัยจึงจะให้ อนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงเราก็ต้องเป็ นคนมีศีลมีธรรมเนียเมือเรามีศีลมี
ธรรมแล้ วมันก็จะอนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงแก่ เจ็บ ตายช้ าลงเมือเราเข้ าใจแล้ วสิงเหล่านี
เหมือนอนิจจังไม่เทียงภาษาไทยเขาว่าความเปลียนแปลงเรารักอะไรก็รักความเปลียนแปลง
โกรธอะไรก็โกรธความเปลียนแปลง
หลงอะไรก็หลงความเปลียนแปลงดีใจเสียใจอะไรก็ดีใจเสียใจกับความเปลียนแปลง
เราก็จะเห็นความโง่ของเราเองนันแหละแล้ วเราก็ร้ ูแล้ วเราก็จะได้ ละมันก็จะได้ ฉลาดในอารมณ์แล้ วมันก็จะไ
ด้ พ้นวิมตุ ติหลุดพ้ นจากอารมณ์หรื ออนัตตาความว่างภาษาไทยเขาว่าความไม่มีทีนีเรารักอะไรเราก็รักของไ
ม่มี โกรธอะไรก็โกรธของไม่มี หลงอะไรก็หลงของไม่มี กลัวอะไรก็กลัวของไม่มี
ดีใจเสียใจอะไรก็ดีใจเสียใจกับของไม่มีตา่ งหากทังนันเลยมันก็หลอกจิตไปวันหนึงๆแสดงว่าอารมณ์เนียมา
เคลือบจิตทีพระองค์ว่าอุปกิเลสจรมาเนียเพราะอารมณ์มนั มาเคลือบจิตมันจรมาสูใ่ จเราทําให้ ใจเราไม่ผ่อง
ใสไม่เบิกบาน หดหูห่ รื อฟุ้งซ่าน เมือเราเข้ าใจแล้ วว่าเนียอนัตตาความว่างไม่มีตวั ตนเนีย
เราก็จะได้ เห็นรู้ชดั ว่าเราเนียโง่ไปแล้ วเสียค่าไปแล้ วเสือกไปรับของทีไม่มี โกรธของไม่มี หลงของไม่มี
กลัวของไม่มี
ดีใจเสียใจกับของไม่มีเพราะอะไรเพราะท้ ายสุดสิงเหล่านีมันก็อนัตตาว่างเปล่าไปแล้ วก็ทําให้ เรานันน่ะหลง
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ต่อไปอีก
ถ้ าเรายังไม่เข้ าใจเรื องอนิจจังอนัตตาเนียเราจะหลงมันไปหลงไปตามสมมุติปรมัตถ์นนแหละสมมุ
ั
ติปรมัตถ์
ก็เป็ นบัญญัติเหมือนกันจะเป็ นสมมุติสจั จะปรมัตถ์สจั จะก็เป็ นบัญญัติด้วยกันถ้ ายังไปยึดติดเข้ าอีกมันก็แย่
อีกคือรู้แล้ วต้ องละเลยเหมือนอภิธรรมเนียอภิธรรมเนียหมายถึงธรรมอันสูงสุด
อะก็แปลว่าของไม่มีอภิธรรมก็แปลว่าธรรมทีสูงสุดก็คือธรรมทีไม่มีก็ได้ แก่อนัตตาธรรมนันแหละทีพระพุทธเ
จ้ าว่าสัพเพ ธัมมา
อนัตตาธรรมทังหลายทังปวงมีอนัตตาเป็ นทีพึงเมือเราเข้ าใจอนัตตาแล้ วทุกอย่างมันก็จบมันก็สินแล้ วเราก็
ทําใจของเราให้ ห่างไกลจากอารมณ์
พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ไกลจากกิเลสพระอรหันต์เป็ นผู้ห่างไกลจากกิเลสก็คือเป็ นผู้ห่างไกลจากอารมณ์
พระยามัจจุราชจะมองไม่เห็นเราก็เพราะมองไม่เห็นจิตของเราเพราะใจของเรามีความว่างมีอนัตตาความว่
างเป็ นอารมณ์เนียในทีบางแห่งในอภิธรรมบางแห่งแสดงไว้ พระอรหันต์ทําอะไรแล้ วไม่มีผลเป็ นกิริยาทีทําแ
ล้ วเพราะอะไรก็เพราะใจของท่านมีอนัตตาความว่างเลยจึงไม่มีผลอะไรเมือเราเข้ าใจแล้ วรู้แล้ วเราจะได้ เลิก
ยึดติด เลิกยึดติดอารมณ์
เพราะฉะนันต้ องชีให้ เห็นชัดว่าทีเรายึดติดกันทังหลายเนียเป็ นทีอารมณ์ทงนั
ั นอารมณ์ยึดติดฉะนันเราต้ องนั
งมีสญ
ู ญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์หรื อสูญญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่างคือเราจะนอนทีไห
นก็ตามเราก็นึกว่าเราเนียนังคนเดียวยืนคนเดียวเดินคนเดียวนอนคนเดียวคือในโลกนีตายกันหมดแล้ วสูญ
ก็คอื ตายกันหมดหรื อว่าไม่มีอาลัยแล้ วเนียอนาลโยไม่มีอาลัยแล้ วหมดเราก็จะพ้ นทุกข์จากอารมณ์นนได้
ั แค่
เนีย
ถ้ าเราทําได้ เราก็จะพ้ นทุกข์ได้ ชาติเนียไม่ต้องรอไปชาติหน้ าชาติไหนถ้ าเราสามารถทําใจเราให้ ว่างขณะนันเ
ราก็มีอนัตตาความว่างข้ ามพ้ นโสดา สกิทาคา อนาคาเข้ าสูภ่ มู ิพระอรหันต์ทนั ที
ข้ ามรูปฌานอรูปฌานถ้ ามีบญ
ุ วาสนาก็อาจจะเข้ านิโรธสมาบัติได้ ทนั ทีฉะนันถ้ าเรามีอนัตตาความว่างเป็ นอ
ารมณ์อนั นีพระองค์สอนเองอยูใ่ นหลักนักธรรมโทเนียทีสูญญตสมาธิสญ
ู ญตวิโมกข์เนียพระองค์สอนอยูใ่ น
หลักนักธรรมโทแม้ บวชแล้ วเรี ยนแล้ วไม่ศึกษาก็ไม่เข้ าใจเพราะไม่มีคําอธิบายเพียงแต่พระองค์พดู สันๆเมือ
พระองค์สอนผู้ร้ ู แล้ วต้ องผ่านนักธรรมตรี มาแล้ วหรื อผ่านปุพพประโยคเริ มต้ นมาแล้ วแสดงว่ารู้เรื องหิริโอตตั
ปปะอะไรต่างๆเหมือนกับทีเป็ นปุพพประโยคเริ มแรกทีพูดมาวางพืนฐานปูพืนฐานเหมือนกับทําทางหรื อแน
วทาง คําว่าปูพืนฐานหรื อแนวทางทําทางเนียก็คือทํามรรคให้ เกิดขึน
มรรคคือหนทางเข้ าสูค่ วามพ้ นทุกข์เนียเมือจิตเรารู้ทางเข้ าใจทางทําทางทางนีก็เป็ นทางวิสทุ ธิเป็ นวิสทุ ธิจิตเ
พราะจิตไม่มีอารมณ์จิตเลยเป็ นผู้บริ สุทธิจากอารมณ์ถ้าเราทําได้ ยืน เดิน นัง
นอนจิตของเราก็จะเป็ นสุขแล้ วเราก็ไม่หว่ งกินไม่ห่วงนอนแล้ วหมายถึงบางคนก็จะเพียรค้ นคําว่าเพียรค้ นก็
คือเป็ นไปได้ ยงั งัยเนียเราจะต้ องพิสจู น์ทราบด้ วยตัวของเราเองทีเรี ยกว่าปั จจัตตังคือเราทําได้ ด้วยตัวเองไม่
ต้ องไปให้ ใครไม่ต้องไปรอใครไม่ต้องบอกใครเนียไม่ต้องโง่ให้ ใครมาสอนต้ องว่าอย่างนีพระองค์แสดงเนียปั
จจัตตังจะต้ องรู้ได้ ด้วยตนเองไม่ต้องให้ รอชีว่าการทําดีการทําชัวการทําผิดการทําถูกการอย่างนันอย่างนีเป็
นสิงทีไม่ดีทงนั
ั นเพราะฉะนันให้ ร้ ูไว้ อย่างนีให้ เข้ าใจอย่างนีแล้ วเราก็จะได้ ถึงคราวถึงสมัยแล้ วโน้ นจิตเพ่งจิต
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โน้ นดูว่าจิตจะดับยังงัยดูว่าวิญญาณจะดับยังงัย
ความดับไม่มีเชือก็ดบั ทีใจไม่มีอารมณ์นนแหละให้
ั
เราฝึ กตังแต่ตอนนีเดียวนีเวลาคับขันขึนมาพุบพับอุบตั ิเห
ตุตายขึนมาจะได้ มีทีพึง
พวกทีไม่ได้ คิดไม่ได้ พิจารณาคือไม่ได้ ทําทางเอาไว้ แต่แรกคือไม่ได้ คิดไว้ แต่แรกการทีไม่ได้ คิดไว้ แต่แรกคือก
ารไม่ได้ ทําทางไว้ แต่แรกก็คือหมดทางหมดท่าไม่มีทางไปพวกนีจะต้ องตกหล่นเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นภพเ
นียหาทางออกไม่เจอเนียเป็ นผู้มืดบอดหรื ออันตพาลมืดบอดจะต้ องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิด แก่ เจ็บ
ตายเนียจะต้ องมาพบทุกข์ทรมานเพราะการทีไม่สงสมปั
ั
ญญาเหมือนไม่ได้ สนใจไม่ได้ ทําความเข้ าใจในธรร
มวินยั ของพระพุทธเจ้ าว่าสิงใดทีควรทําสิงใดไม่ควรทํา
หิริโอตตัปปะมีไหมเนียพวกเนียจะต้ องถามจิตถามใจมันดูไม่วา่ อยูท่ ีไหนเราก็จะต้ องมีเขาเรี ยกสติสงั วรณ์คื
อระลึกถึงพระธรรมวินยั ระลึกในพระธรรมวินยั ขันติสงั วรณ์หมายถึงอดทนอดกลันในพระธรรมวินยั
วิริยะสังวรณ์เพียรพยายามในธรรมในวินยั ญาณสังวรณ์คือความรู้ร้ ู ในธรรมสังวรณ์คือให้ ร้ ูในพระธรรมวินยั
ไม่ใช่ของยากแต่ว่าไม่ร้ ูจึงยากเพราะไม่มีใครบอกให้ ร้ ู ด้วยและปฏิบตั ิไม่เป็ นด้ วย
เรี ยกว่ายังโง่เขลาอีกมากนักยังไม่ฉลาดคือยังไม่ฉลาดในธรรมในวินยั ยังไม่ฉลาดในอารมณ์
ไม่ฉลาดในการใช้ เหตุผลคือปั ญญาไม่ฉลาดในญาณความรู้คือทําให้ ข้ามพ้ นจากความสงสัยมีแต่ใจหมกมุ่
นครุ่นคิดโลภ โกรธ
หลงอยูต่ ลอดเวลาคิดใหญ่คิดโตมีความโลภความโกรธความหลงเป็ นเจ้ าเรื อนอยูท่ กุ ขณะ
คิดวางแผนเพือให้ ได้ ลาภสักการะหรื อชือเสียงเกียรติยศเนียพวกเนียคิดผิดทังนัน
ถ้ าตายลงขณะนันมีคติไม่แน่นอนพวกนีมีคติไม่แน่นอนฉะนันต้ องพยายามให้ ว่างทุกขณะจิตได้ หรื อทุกลม
หายใจเข้ าออกได้ จะเป็ นการดีจิตจะได้ ไม่ตกเป็ นทาสของอารมณ์จิตจะได้ ว่างเปล่าและพ้ นทุกข์ในขณะจิต
ทีพ้ นทุกข์นนน่
ั ะเราก็จะได้ ความสงบเยือกเย็นเขาเรี ยกความสงัดในอารมณ์หรื ออุปธิวิเวก
คําว่าอุปธิวิเวกเนียเหมือนกับเราอยูใ่ นป่ าในเขาคนเดียวไม่มีใครเลยไม่มีมิตรไม่มีสหายไม่มีญาติพีน้ องพ่อ
แม่ไม่มีใครเลยเนียอุปธิวิเวกจิตมันสงบ
เราจะต้ องคิดพิจารณาทุกวันทุกวินาทีเนียทีพระอาจารย์บอกทุกวินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนาสาธุทิพย์หมายถึงว่า
ทุกวินาทีทกุ ลมหายใจเข้ าออกโมทนาความดีกบั พระธรรมวินยั กับพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า
เนีย อย่างน้ อยเราก็ยงั มีพทุ ธานุสติเป็ นอารมณ์ มีธรรมานุสติเป็ นอารมณ์หรื อมีสงั ฆานุสติเป็ นอารมณ์
พระพุทธเจ้ าสอนไม่ให้ โลภไม่ให้ โกรธไม่ให้ หลงหรื อมีราคะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ เนียขณะทีเรามีขณะ
นันพระพุทธเจ้ าไม่มีพระธรรมเจ้ าไม่มีพระสงฆ์ไม่มีไตรสรณคมน์ขาดแล้ ว
ถ้ าเกิดตายตรงนันเดียวนันขณะนันมีคติไม่แน่นอนอาจตกนรกก็ได้ เป็ นเปรตก็ได้ เป็ นอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
ก็ได้ ทงนั
ั น
เพราะเป็ นผู้ห่างไกลจากพระไตรสรณคมน์ไม่ได้ นึกถึงพระธรรมคําสอนไม่ได้ นึกถึงพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้
าพระอรหันต์เจ้ าฉะนันอย่างน้ อยก็ต้องมีอนุสติ๑๐ข้ อใดข้ อหนึงจะเป็ นพุทธานุสติหรื อธัมมานุสติหรื อสังฆา
นุสติหรื อจาคานุสติหรื อสีลานุสติหรื ออานาปานสติหรื อมรณานุสติหรื อกายคตานุสติหรื อเทวตานุสติอย่างใ
ดอย่างหนึงทีเราจะต้ องมีอยู่ในใจเพราะเรายังมีชีวิตอยูเ่ รายังไม่ตายต้ องมีอนุสติ๑๐ทีพระอาจารย์บอกแล้ ว
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อนุสติ๑๐ทีพระอาจารย์ย่อพระไตรปิ ฎกลงมาเนียว่าอสุภะ๑๐ก็มองตัวเองให้ เป็ นอสุภะให้ หมดอย่
าไปเทียวมองคนอืน แล้ วจะได้ เห็นตัวเองว่าไม่มีคา่ เลยยังนึกว่าตัวเก่งตัวดีอยู่
ตายเน่าเปื อยผุพงั แล้ วเราก็จะได้ มองสรรพสิงทังหลายว่าไม่มีคา่ เช่นเดียวกันญาติพีน้ องคนไหนก็ไม่มีคา่ ก็เ
ป็ นมรณานุสติด้วยเพราะต้ องตายกันหมด แล้ วก็เป็ นอสุภะกรรมมัฏฐานไม่มีคา่
ในอสุภะ๑๐เนียหมายถึงว่าเราคิดอย่างนีจะได้ ไม่มีอปุ าทานความยึดถือภายในภายนอกภายในคือตัวเองเ
ป็ นอสุภะภายในอสุภะภายนอกก็ทีเราเห็นภายนอกเกียวเนืองญาติพีน้ องนันน่ะไม่มีคา่ ทังนันแล้ วมันก็จะไ
ด้ ไม่มีมานะทิฏฐิ สําคัญว่าเลิศกว่าเขาเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขา
เสมอเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขาเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขา
เลวกว่าเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขาเลวกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเลวกว่าเขาก็สําคัญว่าเลวกว่าเขา
มานะทิฏฐิ มลทิน๙อย่างก็ขนอยู
ึ ก่ บั อารมณ์นนน่
ั ะทีมันไปสําคัญผิดต้ องว่าอย่างนีมันเป็ นโมหะจริ ตหลงไปห
ลงผิดไปหลงมีมานะทิฏฐิ ไปจึงสร้ างแต่กรรมทําสิงทีไม่ถกู ต้ องท้ ายสุดก็เอาตัวเองไม่รอดไม่วิมตุ ติหลุดพ้ นต
กเป็ นทาสของอารมณ์
ตกเป็ นทาสของกิเลสตัณหาไม่สามารถทีจะวิมุตติหลุดพ้ นได้ อนั นีเป็ นธรรมชาติธรรมดาของจิตทีมีอารมณ์
ฉะนันเราจะต้ องพิจารณาให้ ร้ ูเอาไว้ ทกุ วัน ยืน เดิน นัง
นอนพยายามอย่าไปพูดไปคุยกับใครใครจะมาพูดด้ วยก็นีขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์มาแล้ วเอาความไม่ดีม
าให้ เราแล้ ว ทําให้ เรานีจิตไม่บริ สทุ ธิแล้ วต้ องไปรับอารมณ์เขาแล้ ว เพราะฉะนันต่อไปภายภาคนี
พระอาจารย์ต้องไม่ให้ พดู คุยอะไรกันต้ องปฏิบตั ิกนั
กินแล้ วก็กินกันอย่างสงบใครจะทํากิจวัตรก็ทํากันอย่างสงบไม่ต้องไปพุดคุยกันเว้ นไว้ แต่มนั ป่ วยมันไข้ มนั เจ็
บก็ไปบอกกันเพือจะช่วยเหลือกันตามธรรมด้ วยเมตตาธรรม กรุณาธรรม
แล้ วเราก็จะได้ พบความสงบไปเขาเรี ยกสันตติสืบต่อมันจะได้ เกียวเนืองถ้ าคนใดมัวแต่จะจ้ องไปคุยกับใคร
นันน่ะคนบาปต้ องว่าคนบาปเพราะไปทําลายความสงบของผู้อืนทําให้ สนั ตติในความสงบเขาขาดเพราะฉะ
นันให้ สงั วรณ์ระวังไว้ ด้วยทีพระอาจารย์ห้ามทีพระอาจารย์สอนก็เพือไม่อยากให้ มีโทษมีเวรมีกรรมมีบาป
ไปทําลายสันตติความสงบเขาตัวเองน่ะบ้ าเป็ นคนบ้ าคนคลังอยูแ่ ล้ วยังไม่ร้ ูตวั เองว่าตัวเองนันบ้ าตัวเองนัน
คลังไปแล้ วมีอารมณ์มีขยะอารมณ์มากมาย
ไปสร้ างไปทําให้ ผ้ อู ืนเขาขาดความสงบตัวเองก็ยงั ไม่ร้ ูตวั เองว่ามีโทษมีเวรมีกรรมแล้ วมันจะเร่าร้ อนลึกๆยืน
เดิน นัง นอนไม่เป็ นสุขไปทีไหนก็เหมือนกันมันเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมเหมือนหมาขีเรื อนนัง ยืน เดิน
นอนไม่สงบมันจะคันอยูใ่ นหัวใจเหมือนกับเกาอยูเ่ พราะมันเป็ นโรคเรื อนถ้ าเรามีความสงบยืน เดิน นัง
นอนอยูใ่ นไหนในป่ าในเขาก็มีความสงบเราก็ไม่เดือดร้ อนไม่รําคาญเพราะฉะนันเราต้ องทําใจของเราให้ ว่าง
หมดเลย เหมือนนังอยู่ในทะเลมีแต่นํากับฟ้าอย่างเดียวนังในป่ าในเขาคนเดียวอยู่ในโลกนีคนเดียวเนียว่าง
ว่างอย่างแท้ จริ ง
อนัตตาความว่างไม่ใช่ของยากของง่ายด้ วยการทําจิตให้ ว่างจากอารมณ์เนียเรานังอยู่ทีไหนก็เหมือนเรานัง
อยูใ่ นโลกนีคนเดียวนังอยู่ในป่ าคนเดียวนังอยู่ในกลางทะเลคนเดียวอยูใ่ นทะเลทรายคนเดียวแล้ วมันจะว่าง
ไม่ได้ ไปคิดอะไรแล้ วเราก็พิจารณาดูจิตก่อนถ้ าจิตมันว่างจริ งๆแล้ วเราก็ขมู่ นั อีกหาเรื องถ้ ามีเสือมามีช้างมา
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กัดมาทําร้ ายเนียเรายังจะสงบยังจะว่างได้ อีกไหมเนียนันแหละให้ เป็ นการทดสอบจิตได้ ด้วยตัวขอ
งเราเองไม่ต้องให้ ใครมาทดสอบจิตเราให้ ร้ ูเป้นปั จจัตตังว่าเนียมีเสือมามีช้างมาเขาจะมาฆ่าทําลายเราจิตข
องเรายังจะว่างได้ ไหมยังจะสงบได้ ไหมต้ องขูจ่ ิตมันต้ องทําความคุ้นเคยกับมันฉะนันตายก็ตายจะได้ หมดเว
รสินกรรมกันไปซะเราก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์เกิด แก่ เจ็บ
ตายชาตินีชาติเดียวไม่ต้องให้ มนั ตามไปภพหน้ าชาติหน้ าอีกแล้ วเราก็จะพ้ นทุกข์ได้ ด้วยตัวของเราเองไม่ต้อ
งให้ ใครมาบอกเราถ้ าคนเขาบอกเราเนียยังเชือไม่ได้ หรอกเพราะยังไปเชืออารมณ์ของคนอืนอยู่เนียทีพระอ
าจารย์บอกเนียอารมณ์ทงนั
ั นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ทงนั
ั นทีเขาสังสมมาฉะนันรู้แล้ วต้ องละเราก็จะรู้ว่าเ
รามีหน้ าทีอะไรเราก็จะรู้หน้ าทีดีอนั ไหนทีเราทําได้ กิจวัตรประจําวันหน้ าทีเราจะทําอะไรเราก็ทําของเราไปต
ามหน้ าทีแล้ วก็หน้ าทีนันก็เป็ นระเบียบเป็ นวินยั ให้ เราเคารพในระเบียบในวินยั คือเคารพในธรรมในวินยั ของ
พระพุทธเจ้ านันแหละเราก็ทําของเราไปอย่างสงบเราก็จะมีความสงบไปตลอดสายเพราะฉะนันไม่จําเป็ นเร
าก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยใครมาชวนคุยก็ไม่เอาขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์พวกนีมาทําลายความสงบของเราเ
ราต้ องระมัดระวังให้ ดีเผลอไปก็เดียวปรุงแต่งมากไปแล้ วสังขารปรุงแต่งเมือสังขารปรุ งแต่งแล้ วภพชาติก็มีขึ
นมากมายฉะนันเราก็ต้องดับอารมณ์ทีใจของเราให้ ได้ แล้ วความโลภ ความโกรธ
ความหลงโมหะมานะทิฏฐิ มนั ก็จะรู้ได้ ด้วยตัวของเราเองมันก็จะสงบไปด้ วยกันนันน่ะขณะทีจิตสงบนันน่ะมั
นก็หายไป อนัตตาไป
อนิจจังไปให้ เราเข้ าใจอย่างนีเมือเราเข้ าใจแล้ วรู้แล้ วนันน่ะเรากําลังฝึ กจิตของเราแล้ วนัน่ะไม่งนน่
ั ะจิ ตฺตํ
ทนฺตํ
สุขาวหํจิตทีฝึ กแล้ วย่อมนําสุขมาให้ เพราะฉะนันไอ้ พวกทีไม่ได้ ฝึกจิตเนียคนละเรื องกันเลยแล้ วก็จะเป็ นตัวสั
คคาวรณ์
มัคคาวรณ์เนียเป็ นตัวอันตรายเป็ นข้ าศึกแก่ความสงบเพราะฉะนันพระพุทธเจ้ าจึงห้ ามผู้ทีเจริ ญสมาธิไม่ให้
คบค้ าสมาคมด้ วยทีเรากําลังทําสมาธิตงมั
ั นกับความว่างไม่ให้ พดู ไม่ให้ คยุ หมายถึงว่าให้ เราใช้ ปัญญาคือใช้
เหตุผลว่าเราพูดมานานแล้ วได้ ยินมามากแล้ วเห็นมามากแล้ วทังรูป เสียง กลิน รส
สัมผัสรู้แล้ วแล้ วเราก็จะได้ วางเฉยอุเบกขาวางเฉยเป็ นตัวละโมหะความหลงละด้ วยเหตุผลทีถูกต้ องคือธรร
มวินยั เรากําลังเป็ นผู้เรี ยนฝึ กอยูห่ ดั อยูเ่ ราต้ องเจียมเนือเจียมตัวอยูเ่ ราจะต้ องมักน้ อยทีจะคิดมันเพราะสิงใด
ๆแต่ละวันหรื อหน้ าทีใดๆแต่ละวันหรื อเสร็ จไปแต่ละวันพ้ นแล้ วก็โมทนาสาธุกบั พระรรมวินยั ของพระองค์ที
พระองค์มีพระเมตตามีพระมหากรุณาทีแผ่ไว้ ให้ หรื อสอนไว้ ให้ บอกไว้ ให้ หรื อทําทางไว้ ให้ ชีไว้ ให้ ให้ เดินไปตา
มทางนีทางแห่งวิมตุ ติหลุดพ้ นทางแห่งความบริ สทุ ธิทีเราปฏิบตั ิได้ ด้วยตัวของเราเองโดยทีมีใจศรัทธาเชือใ
นปั ญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ าไม่ลงั เลไม่สงสัยไม่แคลบแคลงสังสัยว่าพระองค์จะหลอกลวงหรื อต้ มตุน๋ เนีย
ทางของพระองค์เป็ นทางวิสุทธิบริ สทุ ธิสะอาด แล้ วเราก็อย่าไปเทียวขโมยทีพระอาจารย์เคยสอนเคยบอกไว้
ไปขโมยรูปเขามา ไปขโมยเสียงเขามาขโมยกลินขโมยรสขโมยสัมผัสเขามาแอบชืนชมยินดีอยู่ในใจเนีย
ขโมยศีลไม่บริ สทุ ธิเนียพวกเนีย
เพราะฉะนันการทีศีลของเราจะวิสทุ ธิเนียเราต้ องไม่ขโมยรูปของใครมาไว้ ในใจไม่ขโมยเสียงมาไว้ ในใจขโม
ยกลินใครมาไว้ ในใจ ขโมยรสของเขามาไว้ ในใจ ขโมยสัมผัสของเขามาไว้ ในใจเราเนียแล้ วเราจะเป็ นสุขยืน
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เดิน นัง
นอนจะเป็ นสุขไม่งนบางคนก็
ั
กินไม่ได้ นอนไม่หลับร้ องห่มร้ องไห้ เสียอกเสียใจเนียเป็ นผีบ้าต้ องว่าอย่างนีพว
กนีพวกผีบ้าทังนันถูกอารมณ์เข้ าสิงผีเข้ าสิงอารมณ์เข้ าสิงรูปเข้ าสิง เสียงเข้ าสิง กลิน รส
สัมผัสเข้ าสิงแล้ วก็เพ้ อคลังไปคนเดียวเพราะฉะนันเมือเรารู้แล้ วละหมายถึงว่ารู้แล้ วละด้ วยเหตุผลทีเราเข้ าใ
จแล้ วต้ องรู้ แล้ วละ
ถ้ าพระอาจารย์บอกเนียโยมก็ร้ ูไม่ทนั อีกถ้ าบอกว่าให้ นงอยู
ั ก่ ลางทะเลคนเดียวเห็นแต่นํากับฟ้าไม่มีคนอืนเล
ยเนียไปอยูใ่ นป่ าในเขาคนเดียวเนียไปอยู่ในป่ าช้ าป่ าชัฏไปอยูใ่ นถําคนเดียวอยูใ่ นทะเลทรายคนเดียวหรื ออ
ยูใ่ นโลกนีคนเดียวพวกนันตายหมดแล้ วญาติพีน้ องก้ ทงหมดแล้
ิ
วก็อยูก่ บั ทรัพย์สินสมบัตินนน่
ั ะทีเขาทิงให้ เ
ป็ นกองๆกองเยอะแยะไปหมดเราก็จะเห็นความไม่เข้ าท่าของตนเองเห็นความหลงของตัวเองแล้ วเราก็จะได้
ทําใจของเราให้ ว่างได้ เนีย
สูญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์เนียไม่ใช่ของยากๆเพราะเราไม่ร้ ูเองต่างหากเพียงแต่บอกให้ ร้ ู
แล้ วละมันยากๆๆเพราะมันไม่เคยละอะไรเลยมีแต่จะเก็บไว้ ๆทีพระอาจารย์เคยบอกไว้ ว่ารับรู้ อารมณ์แต่ไม่
รับเก็บอารมณ์เห็นมัยก็ว่างคือเรารับรู้เพราะตาเรายังดีอยู่ หูเรายังดีอยู่
จมูกลินกายยังดีอยูแ่ ต่เรารับรู้แต่ไม่รับเก็บทุกอย่างก็ว่างเปล่าหมดเหมือนกับเราไปอยู่ในทีไหนๆเรายังไม่เค
ยไปเราก็ต้องสนใจเป็ นพิเศษว่ามันเป็ นสถานทีอันตรายหรื อเปล่ามีข้าศึกศัตรูเสือร้ าย ช้ างร้ าย
ม้ าร้ ายมีววั ร้ าย
หมาร้ ายมีบ้างหรื อเปล่าเราก็จะได้ ระมัดระวังเนียสังวรณ์ระวังเพราะเรายังไม่เคยไปไม่เคยชินไม่เคยรู้ในสิง
สถานทีนันๆเราต้ องไม่ประมาทต้ องระมัดระวังต้ องใช้ ปัญญาหาแนวทางทีจะป้องกันชีวิตเราไว้ เบืองแรกว่าเ
ราจะป้องกันจิตหรื อป้องกันชีวิตเราไว้ ได้ อย่างไรทีไม่ให้ จิตตกเป็ นทาสของความกลัวหรื อตกเป็ นทาสของอา
รมณ์หรื อชีวิตจะหมดสินไปด้ วยความตายเหล่านันถ้ าเราเข้ าใจเราพิจารณาเรารู้เราก็จะหาวิธีป้องกันถ้ าเรา
ไม่ตายในป่ าในเขาเพราะเรารักษาตัวดีมีปัญญาอารมณ์ไม่มาถึงความกลัวไม่มี
เราต่างก็ออกจากป่ าได้ เพราะเราเนียเหมือนเราไปทดสอบว่าเราเนียเราผ่านพ้ นความตายมาเนียไปอยู่มาเ
ป็ นปี ๆแล้ วไม่ตายในป่ าเนียก็มีแต่อารมณ์มีแต่สิงน่ากลัวทังนันทีใครอยู่ไม่ได้ แต่เราอยูไ่ ด้ เพราะเราคิดว่าเรา
ตายทีไหนก็ทงที
ิ นันก็แค่ตายเท่านันเองตายแล้ วก็เน่าเปื อยผุพงั ไม่คา่ อะไร
เราไปอาศัยป่ าฝึ กฝนอบรมบ่มจิตให้ ได้ มีความรู้สกึ นึกคิดตามแนวทางของพระพุทธเจ้ าทีพระองค์ชีให้ ไปอยู่
ก็เพือจะให้ เข้ าใจความว่างคือความเว้ งว้ างความเปล่าเปลียวแล้ วก็ความน่ากลัว
ต้ องใช้ สติต้องใช้ ปัญญาความสามารถทุกอย่างทีเรามี
ทังเจ็บทังไข้ ทงหนาวทั
ั
งร้ อนทังเย็นทังหิวกระหายเนียทุกอย่างมันจะต้ องรุมเราทังนันเพราะในป่ าไม่มีอะไรจ
ริ งๆว่างเปล่าจริ งๆเราจะต้ องทํา
ทีหลังเมือเราไปอยูท่ ีไหนเราก็ทําใจของเราให้ เหมือนอยู่ป่าให้ ว่างไปให้ หมดสิงเหล่านีไม่เป็ นโทษไม่มีทกุ ข์กั
บเราแล้ วเพราะอะไรเพราะเราฝึ กมาดีแล้ วใจเราสงบสงัดแล้ วยืน เดิน นัง
นอนเราสงบสงัดได้ ใจเราไม่ได้ ยึดติดกับอะไรเพราะเรารู้แล้ วเราก็ละไปๆต้ องฝึ กต้ องพิจารณาไปทุกวันๆให้ จิ
ตมันคุ้นให้ จิตมันชินก็เหมือนเรากําลังทําทางอยูแ่ ต่ทางนันมันก็ยงั ไม่เสร็ จมีหลุมมีบอ่ มันก็ขรุขระทางนันมัน
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ก็ไม่สะดวกเป็ นของธรรมดามันอาจจะล้ มลุกคลุกคลานมาผิดบ้ างถูกบ้ างเป็ นของธรรมดาแต่เราก็
ต้ องมีอุบายปั ญญารู้
มีศรัทธามีความเพียรทีจะปฏิบตั ิเพือให้ มนั เกิดความเคยชินหรื อมีความชํานาญเป็ นอัตตโนมัติแล้ วทีหลังมั
นมีเวลาแล้ วมันก็มาตรวจทางนีดีไม่ดีพิจารณาทางอีกเหมือนกันเหมือนกับทีพระพุทธเจ้ าว่าธรรมวิจยะเลือ
กเฟ้นธรรมหรื อเลือกแนวทางหรื อเลือกฟั นทางทีเราจะว่ามันยังมีทางทีเป็ นหลุมเป็ นบ่ออยูห่ รื อบ้ างเปล่าทา
งทีเราทําไว้ ว่ามันดีหรื อไม่ดีต้องส่องมีผลหรื อกิเลสรัวไหลรดทําลายทางของเราบ้ างหรื อเปล่าเหมือนฝนตก
ทางทีเราทําไว้ ดีๆเนียฝนตกใหญ่มาเล่นทางของเราเสียหมดเลยเพราะฉะนันเหมือนกิเลสหรื ออารมณ์มนั รัว
รดถูกทางเราทําให้ ทางเราเสียไปบ้ างหรื อเปล่าทําให้ เราหมกมุน่ ครุ่นคิดบ้ างหรื อเปล่าเนียเราก็ต้องตรวจดุท
างพิจารณาดูทางพิจารณาดูมรรคของเราเป็ นหนทางทีเราเดินไปแล้ วดีแล้ วทีเราว่าดีว่าดีเนียมันไปถึงไหนแ
ล้ วมันยังมีอะไรไม่ดีบ้างเราจะต้ องเลือกฟั นเลือกทีจะซ่อมแซมหรื อปรับปรุงแก้ ไขทําให้ มนั ดีทําให้ มนั เรี ยบเ
พราะเราจะต้ องเดินอยู่ทกุ วันจะต้ องใช้ มนั ทุกวันต้ องปฏิบตั ิทกุ วันแล้ วทางเนียมันจะทําให้ เราเป็ นสุขไปได้ ม
าได้ รวดเร็ วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทางไม่ดีเหมือนทางทีทําให้ เกิดทุกข์เกิดโทษทางโลภทา
งโกรธทางหลงอะไรพวกเนีย ต้ องพิจารณาแล้ วเราทําความเข้ าใจได้ แล้ ว
รู้แล้ วก็ละไปไม่ได้ ยึดติดอะไรใครจะเดินเราก็ไม่ห้ามไม่หวง
เพราะทางนีเราทําไว้ ดีแล้ วเหมือนพระพุทธเจ้ าเนียทําทางของพระองค์ไว้ ดีแล้ วทางพระนิพพานของพระอง
ค์ทําไว้ ดีแล้ วพระองค์ไม่ได้ ห้ามไม่ได้ หวงไม่ได้ สงวนลิขสิทธิ
ใครจะไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์พระองค์ก็ยินดีเพราะเป็ นความปรารถนาตังใจแต่เดิมแล้ วว่าพระองค์สร้ างบาร
มีเพือขนถ่ายสัตว์ให้ พ้นทุกข์เข้ าสูม่ รรคผลนิพพาน
ฉะนันทางนีก็ต้องไปตระหนีหวงแหนไม่มจั ฉริ ยะตระหนีลาภตระหนีตระกูลหรื อตระหนีสมบัติพสั ถาน ลาภ
ยศ สรรเสริ ญอะไรไม่ต้องตระหนี
เพราะสิงเหล่านีเป็ นของต้ องทิงทังนันเราไม่ตระหนีเหมือนพระองค์สอนวางไว้ แล้ วเรารู้เราเข้ าใจแล้ วทําใจข
องเราให้ ว่างได้ แล้ วเราก็วางเฉยรับรู้ไม่รับเก็บทําใจของเราให้ สงบต่อไปจนกระทังตายนันแหละไม่ใช่วา่ เวล
าเป็ นเนียเราวอร์ มอัพไว้ ก่อนซ้ อมไว้ ก่อนเดินกลับไปกลับมาเหมือนเดินจงกลมนันแหละเดินกลับไปก็คือเดิน
สํารวจทางพิจารณาทางๆทีเราเดินไปทุกวันเนียทางดีไหมเหมือนเดินกลับไปกลับมาเนียว่างดีไหมมีอะไรที
จะสดุดบ้ างมีอะไรเกะกะบ้ างมีอะไรเป็ นอุปสรรคบ้ างมีหญ้ ามีหนามอะไรขึนรกรุงรังบ้ างหรื อเป่ าเนียทางจะ
ไม่ดีเราก็ต้องพยายามพิจารณาไว้ หญ้ าก็เหมือนกิเลสทีมันรกใจหรื อรกหนทางของเราเนียถ้ าเราทําความเข้
าใจทําความรู้สึกเราพิจารณาดูจิตดูใจดุทางก็เท่ากับเรานันน่ะกําลังดูมรรคดูผลเหมือนกับเราปลูกต้ นไม้ ผล
ไม้ ไว้ เราก็นงดู
ั การเจริ ญเติบโตของมันก็มานังดูจิตดูใจทีมีความสงบดูไปทุกวันว่ามีมรรคมีผลอะไรสงบมาก
น้ อยแค่ไหนจากอารมณ์ทงหลายทั
ั
งปวงอารมณ์ทงหลายมั
ั
นมาก่อกวนจิตใจเราบ้ างหรื อเปล่าเวลาทีเรายืน
หรื อเวลาเดิน เวลานัง เวลานอนหรื อเวลาจะกินเวลาจะดืม
เวลาจะอุจจาระปั สสาวะมันมากวนเราตอนไหนบ้ างเราก็พิจารณาทําความคุ้นเคยเพือทีจะหาทางสลัดออก
หรื อสละคืนหรื อทําให้ หมดไปสินไปซึงอารมณ์เหล่านันเราก็จะพ้ นทุกข์เป็ นปั จจัตตังได้ ด้วยตนเองเอาพอแค่
เนีย...มีอะไรจะถามบ้ าง..แต่ละวันๆเนียไปฟั งกันอีกแล้ วก็ไปซ้ อมๆความรู้สกึ ตนเองเนียซ้ อมความเข้ าใจตน

๑๒

เองเนียว่าเออ!
เนียวันนีพระอาจารย์สอนอะไรบ้ างแต่ละวันๆก็มีอบุ ายปั ญญาแต่ละอย่างๆก็สอนทุกวันๆเนียมันซึมซับเข้ า
บ้ างหรื อเปล่ามันใกล้ เคียงบ้ างไหมจิตใจของเราเนียก็ทีพระอาจารย์ท่านแนะนําไว้ เนียเหมือนกับบอกทางไ
ปทางวิมตุ ิหลุดพ้ นเนียว่าเรามีศรัทธาเชือถือเชือมันขนาดไหนพยายามปฏิบตั ิบ้างหรื อยังหรื อเวลาพระอาจ
ารย์สอนก็จะวิมตุ ติหลุดพ้ นไปเลยแต่พอลับหูลบั ตาพระอาจารย์กิเลสมันมาอีกแล้ วขยะอารมณ์มะเร็ งอารม
ณ์เพียบหิริโอตตัปปะความละอายไม่เหลือเราพยายามพิจารณาทุกวันๆไปเดียวก็หมดแล้ ววันหนึงเดียวก็แ
ก่เดียวก็เจ็บเดียวก็ตายกันไปแล้ วเพราะฉะนันเราไปมัวคิดถึงเรื องนันเรื องนีเป็ นเรื องของอารมณ์ทงนั
ั นเลย
ต้ องขจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ทีทับถมเป็ นอเนกชาติเนียถ้ าเก็บไว้ ตงแต่
ั อเนกชาติโอ้ ย!
เป็ นภูเขาเล่ากาต้ องว่าอย่างนีพระพุทธเจ้ าว่าเนือทีเกิดตายเนียมากกว่าภูเขาสูงกระดูกนําตาทีร้ องไห้ มากก
ว่า๔มหาสมุทรอีกเก็บไว้ รวบรวมไว้ ก็เพราะอารมณ์ทงหลายเนี
ั
ยดีใจก็ร้องไห้ เสียใจก็ร้องไห้ ได้ มาก็ชอบใจเสี
ยไปก็เสียดายเป็ นทุกข์เป็ นเพราะอารมณ์ทงนั
ั นแหละเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยเรื องอืนจะเป็ นธรรมะบทไหน
ก็ตามให้ เราจําไว้ อย่างเดียวยึดเป็ นหลักเลยว่าเราต้ องขจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ไม่ให้ มีเหลือเลยต้ องใ
ห้ เป็ นอนัตตาสูญเหมือนธรรมของพระพุทธเจ้ าสัพเพ ธัมมา
อนัตตาเพราะกัมมัฏฐานทัง๔๐กองนันน่ะเป็ นอุบายขจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ให้ เหลือเพียงเอกัคคตา
อารมณ์เดียว ให้ เหลือเพียงเอกัคคตาจิต
ให้ เหลือเพียงเอกัคคตาธรรมคือธรรมเดียวคืออารมณ์กมั มัฏฐานจิตเดียวระลึกถึงพระกัมมัฏฐานอารมณ์เดี
ยวคือพระกัมมัฏฐานเนียท้ ายสุดก็ต้องไม่ให้ มีเหลือเลยสักอารมณ์เดียวเนียทีเรี ยกว่าสัพเพ ธัมมา
อนัตตาเนียให้ ว่างเปล่าให้ หมดไม่ให้ เหลือแม้ ใครมาสอนให้ ยึดให้ ติดอะไรก็อย่าไปเชือเลยยังไม่เข้ าทางยังไ
ม่ร้ ูแนวทางของพระพุทธเจ้ าเลยแล้ วก็ไปเทียวสังเทียวสอนให้ คนอืนเขาเข้ าใจผิดอีกตังเยอะแยะตังตัวเป็ นเ
กจิอาจารย์กนั อีกมากมายเหมือนตาบอดคลําช้ างนันแน่ะคลําตรงไหนก็ถกู หมดคลําขาคลํางวงคลําหางก็ถู
กๆช้ างแต่ว่าเราจะใช้ ประโยชน์ช้างทังตัวเราจะไม่ทําเนียไปมัวคลําอยูก่ ็ไม่ได้ ขีช้ างหรอก..เราจะได้ เบาได้ สบ
ายจะได้ ไม่ต้องเดินเหนือยทีพระองค์เปรี ยบเหมือนรอยเท้ าช้ างๆใหญ่อะไรก็มาลงอัปปมาทธรรมก็คือบารมีเ
นียทังทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขาเนียเพราะฉะนันเราจะได้ ไม่ลงั เลสงสัยอะไรมุง่ ดับอารมณ์พ้นทุกข์ให้ ได้
นิโรธะความดับทุกข์ก็ดบั อารมณ์เราให้ ได้ ทกุ เรื องแล้ วมันก็จะเกมส์ไม่มีอาลัยแล้ วอนาลโยหมดไปสินไปซึง
อารมณ์เหล่านันความทุกข์ยากลําบากกายลําบากจิตก็จะหมดไปเนียเราก็จะอยูเ่ ย็นเป็ นสุขยืน เดิน นัง
นอนอยูเ่ ย็นเป็ นสุขเพราะเราไม่มีอารมณ์แล้ วเราก็ไม่มีอาลัยความห่วงใยอาลัยอาวรณ์ไม่มีพระพุทธเจ้ าพร
ะอรหันต์เจ้ าทิงหมดเหมือนกับพวกเราเป็ นคนโง่คนเขลาโดนเขาทิงกันทังนันแหละพระพุทธเจ้ าพระอรหันต์เ
จ้ าท่านทิงหมดสามีภรรยาอย่างผู้ชายก็ว่าโดนเมียทิงไปแล้ วไปนิพพานกันหมดพวกผู้หญิงก็โดนสามีทิงเป็ น
พระอรหันต์เป็ นภิกขุหมดไปแล้ วพวกดือพวกเลวพวกทีไร้ สาระเนียเขาบอกเขาสอนไม่เชือก็โดนทิงมาแล้ วเป็
นอเนกชาติเนียต้ องบอกจิตขู่จิตมันว่าเนียแก่เนียชัวช้ าลามกโดนทิงมาเขาทิงมาแล้ วไอ้ ทีเราไปรักไปชอบเนี
ยไม่ใช่เนือคูข่ องเราหรอกเดียวเราไปเป็ นชู้คนนันชู้คนนีเนียต้ องสอนจิตของเราเองจะได้ ไม่ไปเกาะไปเกียวแ
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ล้ วเราก็ทําใจของเราให้ ว่างอารมณ์ของเราก็จะสันติสขุ เกิดขึนในใจสงบยืน เดิน นัง
นอนก็สงบไม่ต้องมีอาลัยเลยเนียแค่เนียเอาพอแค่เนีย...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๓๖ น.

