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เห็นมัยเนียอนิจจังมาถึงตังแต่วนั ที๑มาถึงวันที๗
เนียว่างไปแล้ ว๖วันวันนียังเป็ นปั จจุบนั อยู(่ หัวเราะ)เดียวก็อนิจจังไปอีกแล้ วว่างไปอีกแล้ วอนัตตาเดียวก็หา
ยหมดไปอีกแล้ ว(หัวเราะ)แน่ะทีอาตมาสอนไว้ เอาว่างเป็ นมรรคเอาว่างเป็ นผลเนียนึกถึงความว่างไว้ จะนังมั
นว่างหรื อเปล่าถ้ าว่างเราก็นงได้
ั เรายืนมีทียืนหรื อเปล่ามีทียืนมันว่างก็ยืนได้
ทีเดินทีมันว่างเราก็เดินไปมาได้ จะนอนทีนอนว่างหรื อเปล่าทีนอนว่างเราก็นอนได้ เนีย
ไอ้ คําทีอาตมาพูดตอนเนียโยมจะได้ นึกง่ายๆเตือนความจําโยมอย่างดีเวลาโยมได้ ยินยืน เดิน นัง
นอนโยมจะได้ นึกถึงความว่างพอจะนอนก็นึกถึงพระอาจารย์แล้ วว่าเออ! ว่าง(หัวเราะ)นอนได้
ถ้ าทีไม่ว่างอีเหละเขะขะนอนไม่ได้ อย่าไปนอนเดียวงูไปซุกอยูห่ รื ออะไรอันตรายไปอยูเ่ พราะฉะนันเราก็ต้อง
พิจารณาเนียเหมือนพระพุทธเจ้ าใช้ คําว่าปั จจเวกขณะ คําว่าปั จจเวกขณะก็คือพิจารณาทุกขณะเลย
ไม่วา่ ยืน เดิน นัง นอนจะกินจะดืมจะอุจจาระ
จะปั สสาวะเนียต้ องปั จจเวกขณะทุกขณะนันแหละเป็ นการฝึ กสัมปชัญญะรู้จิต
รู้ความประสงค์ตวั เองว่าตัวเองจะทํายังงัยการทีเรารู้ ตวั เนียไม่ใช่สติระลึกถึงเรื องนันเรื องนี
เพราะถ้ าสติมนั ระลึกเรื องนันเรื องนีก็ต้องไม่ใช่สติ
สติมนั ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานแต่ว่าพระอาจารย์สอนให้ ใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติร้ ู ความประสงค์ตวั เอง
รู้จิตต้ องการอะไรแล้ วก็เอาเฉพาะปั จจุบนั ด้ วยขณะทีจะนังจะยืนจะนอนอะไรเนียจะกินจะดืมอะไรเนียพระ
พุทธเจ้ าสอนไว้ หมดเลยให้ เราไม่ให้ มีสติให้ เรารู้ร้ ู กิจหน้ าทีของเรา ทีไหนทีเกินหน้ าทีก็ไม่ทําไม่จําเป็ นน่ะ
จําเป็ นต้ องยืนจําเป็ นต้ องนังจําเป็ นต้ องเดินต้ องนอนอะไรเนียก็เพราะเป็ นความจําเป็ นเป็ นการบริ หารจิต
บริ หารใจพร้ อมกันนันก็บริ หารกายไปด้ วยพระองค์เป็ นผู้ฉลาดพระองค์วางแผนไว้ ไม่มีใครกล้ าล่วงละเมิดเ
พราะว่าเป็ นของจริ งใครไม่ฝึกไม่หดั ตามทีพระองค์แนะนําสังสอนก็ไม่ได้ ประโยชน์
ใครฝึ กตามก็ได้ ประโยชน์ร้ ูเห็นเป็ นปั จจัตตัง “ผูใ้ ดเห็นธรรมชื อว่าผู้นนเห็
ั นเราตถาคต”
พระองค์ตรัสไว้ อย่างนีฉะนันจะยืน เดิน นัง
นอนก็ให้ นึกถึงพระพุทธเจ้ าจําไว้ ให้ ดีไม่ใช่นอนเปล่าๆแต่เราก็นึกถึงบุญคุณหรื อพระคุณของพระพุทธเจ้ าที
พระองค์สอนเราก่อนทีจะยืน จะเดิน จะนัง
จะนอนจะกินจะดืมจะอุจจาระจะปั สสาวะเนียเนียจะต้ องนึกถึงพระพุทธเจ้ าบางคนก็กลัวจะไปนึกถึงพระพุ
ทธเจ้ าตอนไปขีไปเยียวไม่สมควร เอ็งจะไปนึกถึงแล้ วมันเลือกเวลาตายหรื อเปล่า?
(หัวเราะ)พึบพับก็ตายเลยไม่เลือกจะกิน จะนัง
จะนอนพึบพับตายเลยเป็ นลมเป็ นแร้ งตายเลยก็มีเนียเพราะฉะนันพระพุทธเจ้ าสอนไม่ให้ ประมาท
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ไม่ให้ ประมาทกับอะไร?ไม่ให้ ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาบางคนโอ้ !
พระธรรมมีตง๘๔๐๐๐พระธรรมขั
ั
นธ์พระองค์บอกไม่ให้ ประมาทคือไม่ให้ ประมาททังหมด
ทํายังงัยเราจึงจะปฏิบตั ิโดยทีไม่ผิด?
เราก็ต้องทําจิตให้ ว่างนันแหละแล้ วก็หมดไม่ผิดเลยสักข้ อถ้ าจิตเราว่างแล้ ว(หัวเราะ)ไม่มีการละเมิดอีกไม่มี
จิตไม่มีเจตนาไม่มีความปรารถนาทีจะล่วงสิกขาบทหรื อล่วงพระพุทธโอวาทเนียจําไว้ ให้ ดีน่ะเวลาใครถามจ
ะได้ ตอบเขาได้ จะได้ ไม่โง่ดกั ดานเนียปฏิบตั ิไม่ผิด(หัวเราะ)
โภชเนมัตตัญ ุตาชาคริยานุโยคเนียแล้ วพิจารณาก่อนจึงบริ โภคเนียพระพุทธเจ้ าสอนไว้ เนียเพราะฉะนันเร
าก็เหมือนกันน่ะจะกินจะเดิน
การทีพระองค์ให้ พิจารณาก็คือทําความเข้ าใจว่าเราขณะทีเรากินเราบริ โภคเนียอาหารนันเป็ นพิษเป็ นภัยแก่
สุขภาพร่างกายเราหรื อเปล่า?แสลงต่อโรคไหม?เนียพระองค์สอนให้ ปัจจเวกทุกขณะยืน เดิน นัง
นอนยิงใหญ่มากเลยแล้ วก็ยงั มีปัจจเวกขณะแล้ วก็เป็ นธาตุปัจจเวกอีกพิจารณาให้ เป็ นธาตุทกุ อย่างเป็ นธา
ตุหมดอาศัยธาตุพงธาตุ
ึ เนียทีมันเลียงกันอยูเ่ นียอาศัยธาตุพงธาตุ
ึ แล้ วก็เป็ นอะตีตะปั จจะเวกนึกว่ากินไปแล้
วใช้ ไปแล้ วขณะยืน เดิน นัง นอนอะไรเนียเป็ นอะตีตะปั จจะเวกก็จะเห็นอนิจจังอนัตตานันแหละเนียอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตาขณะกิน ขณะยืน ขณะเดิน ขณะนัง
ขณะนอนใครนึกว่าเป็ นของธรรมดาไม่ธรรมดาถึงนิพพานเลยน่ะว่างหมดเลย
จุดสนใจทีพระองค์มงุ่ เน้ นเป็ นการเตือนสติให้ นึกถึงความว่างคือต้ องมีสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
คือต้ องมีความตังใจจริ งตังใจทีจะว่างจริ งๆแล้ วพระองค์ก็ตรัสไว้ ชดั เจนสุญญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่า
งถ้ าใครดือกับพระองค์เนียซือบือมากๆไอ้ พวกนียิงกว่าอาหารเต่าอีก(หัวเราะ)ทีว่าจมอยูก่ องบัวในสระแล้ วไ
อ้ กองบัวนันถ้ าได้ อบรมสังสมทีพระองค์แสดงถึงอุคฆฏิ ตญ
ั ู เพียงยกหัวข้ อขึนแสดงก็ร้ ูแจ้ งโดยพลัน
วิ ปจิ ตญ
ั ู อธิบายแล้ วเข้ าใจแล้ วก็ร้ ูแจ้ ง เนยย
เมือได้ ยินได้ ฟังแล้ วได้ รับคําอธิบายแล้ วต้ องอยูป่ ฏิบตั ิต้องทําความคุ้นเคยจึงจะบรรลุได้ ปทปรมะ
เนียผู้มีบทอย่างยิงถึงจะอบรมแล้ วก็ยงั ไม่สามารถบรรลุได้ แต่ไม่ขาด
คําว่าไม่ขาดอะไร?คือทีไม่ขาดทีได้ รับการฝึ กการหัดมาแล้ วแต่ว่ามันยังไม่ได้ บรรลุเพราะว่ามันยังขาดปั ญ
ญาการใคร่ครวญนันน่ะทีเขาเรี ยกอิทธิบาท๔นันน่ะเนียมันต้ องมาใช้ ตรงนี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา
ฉันทะความพอใจทีจะปฏิบตั ิ จิตตะก็ต้องตังใจปฏิบตั ิ วิริยะเพียรในการปฏิบตั ิ
วิมนั สาใคร่ ครวญในการปฏิบตั ิทีจะปฏิบตั ิเพืออะไร?มุง่ อะไร?เนียลงได้ เลยเนียใครจะหยิบอะไรก็เข้ าได้ หม
ดเลยพระพุทธเจ้ าแสดงไว้ เนียเชือมโยงได้ หมดทังธรรมทังวินยั เนียถ้ าเรารู้มากขนาดไหนเราก็สามารถโยงล
งมาได้ หมดเราจะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ าว่าทีพระองค์แสดงทังพระธรรมทังพระวินยั ไม่มีความขั
ดแย้ งกันเลย
วินยั ก็คือระเบียบเป็ นพระพุทธอาณาไม่ให้ ภิกษุผ้ ปู ระพฤติปฏิบตั ิบรรพชิตต้ องอยู่ในขอบเขตรพระวินยั ก็คือ
ไม่ทําผิดเลยเมือไม่ทําผิดแล้ วเราก็จะได้ ร้ ูเองว่าเมือเราไม่ได้ ทําผิดเราก็ว่างจากการทําผิดเห็นมัยมันอยู่ด้วย
กันนันแหละ(หัวเราะ)พออยู่ด้วยกันเหมือนพระองค์หนึงนันแหละทีพูดไว้ วานเนียเอามีดมาจ่อคอไวเลยเนีย
แล้ วก็จะตายท่านก็พิจารณาตังแต่ก่อนบวชมาบวชแล้ วท่านบวชด้ วยศรัทธาแล้ วก็ตงใจจริ
ั
งแล้ วก็นกึ ว่าเราไ
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ม่ได้ ทําผิดพระวินยั อะไรแล้ วเราจะมาฆ่าตัวตายอะไรเนียเนียบรรลุพระอรหันต์เลยเนียพระวินยั คื
อว่างต้ องมาพิจารณาถึงกฏระเบียบแล้ วเราไม่ทําผิดกฏระเบียบ
เราก็ว่างจากกฏจากระเบียบอีกต้ องมาพิจารณาถึงความว่างจากกฏจากระเบียบเนียมันจึงจะเข้ าใจชัด
ถ้ าใครไม่ร้ ูโอ้ ย! พระวินยั เนียแหม!
ศีลยังนึกว่าน้ อยสู้สมาธิไม่ได้ ไอ้ บางคนโง่มนั ปรามาสศีล(หัวเราะ)ความจริ งแล้ วตัวศีลนันแหละเป็ นตัวมรร
คคือละเว้ นก็ว่างละเว้ นก็ว่างรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วอีก
สมาธิแปลว่าความตังใจมันคือตังใจละเว้ นเท่านันคือกําหนดตามไปอีกให้ อยูก่ บั ความว่างนันแน่ะสมาธิแป
ลว่าความตังใจมัน
ปั ญญาเหตุผลในการปฏิบตั ิก็คือต้ องละต้ องเว้ นแล้ วก็ความตังใจจริ งในการรู้เหตุร้ ูผลทีว่างด้ วยทําไมพระอ
งค์จึงห้ าม? พระองค์ห้ามก็คือไม่ให้ ทําชัวทางกายทางวาจาทางใจแน่ะ
มันจะได้ ว่างทังบริ สทุ ธิกายบริ สทุ ธิวาจาบริ สทุ ธิใจ ไม่ใช่ของยาก!
ใครประพฤติปฏิบตั ิตามเชือพระองค์ก็จะได้ ร้ ูแจ้ งเห็นจริ งแล้ วก็ไม่ใช่ของยากด้ วยครูบาอาจารย์ยคุ นีมันฉลา
ดเกินนัน่ะล้ น ไอ้ พวกชาล้ นถ้ วยหกหมดน่ะเสียของหมด(หัวเราะ)
เทเท่าไหร่มงึ เสือกไม่กินใครเขารู้จกั ประมาณเทพอดีก็เอาแล้ ว!
ไม่ให้ ชาล้ นถ้ วยมันต้ องเช็ดมาซักทําความสะอาดกันอีกเนียพวกชาล้ นถ้ วยคุยมากมายก่ายกองแต่ไม่ร้ ูจกั ป
ระมาณในการคุยเนียถ้ าเป็ นประโยชน์เป็ นพุทธภาษิ ตฟั งเท่าไหร่ก็ไม่ร้ ูจกั เบือเพราะเป็ นนิยยานิกธรรมใครยิ
งเข้ าใจมากใครยิงรู้มากก็บรรลุมรรคผลได้ เร็ วขึนเนียให้ ร้ ูไว้ อย่างนีอย่าไปอิจหนาระอาใจ
อันนีต้ องยกย่องพระราหุลพุทธชิโนรสเนียเช้ าขึนมาก็กวาดกองทรายมาเนียขอให้ ได้ โอวาทจากพระอาจารย์
คือพระสารี บตุ รหรื อใกล้ พระพุทธเจ้ าก็ขอให้ ได้ พระพุทธโอวาทเท่าเม็ดทรายเนียท่านเป็ นเอตทัคคะเป็ นผู้ใค
ร่ตอ่ การศึกษาเนียศึกษาสิงทียังไม่ร้ ูเนีย
รู้แล้ วท่านเป็ นผู้ร้ ูง่ายเข้ าใจเร็ วอยูแ่ ล้ วเป็ นพุทธะเป็ นเชือสายพุทธชิโนรสสังสอนอบรมใกล้ ชิดกับพระพุทธเจ้
ามานานแล้ วเหลือหน่อเดียวนันแน่ะพระนางกัณหาพระอุบลวรรณาเถรี เนียพอโดนพระราชทานไปให้ ชชู กเ
ลยโกรธเลยไม่ปรารถนามาเป็ นลูกพ่ออีกแล้ ว(หัวเราะ)กลัวโดนให้ ทานอีก(หัวเราะ)แล้ วก็เป็ นธรรมดาเลยพ
ระพุทธเจ้ าทุกๆพระองค์เลยต้ องมีลกู ชายคนเดียวแล้ วจึงจะไปบวช(หัวเราะ)เนียให้ ร้ ูไว้ ความจริ งไอ้ ทีโดนเฆี
ยนโดนตีเนียมันเป็ นกรรมของกัณหาชาลีด้วย
อดีตชาติไอ้ ตาชูชกมันเคยเป็ นวัวเป็ นควายแล้ วมันเคยสองคนนีเคยไปตีไปเฆียนมันไว้ มนั เลยเป็ นกรรมเก่าไ
ว้ มนั เลยมาเฆียนมาตี(หัวเราะ)แล้ วก็ต้องถูกตีราคาด้ วยพระเวสสันดรเนียถ้ าช้ างห้ าร้ อยม้ าห้ าร้ อยต้ องทรัพ
ย์สินสมบัติอีกเท่าไหร่จึงจะถ่ายตัวจึงจะเป็ นไทด้ วย
ทีพระองค์ตีราคาไว้ ก็เพือไม่ให้ ไปอยู่กบั คนชัวคนเลวเพราะเป็ นหน่อเนือเชือกษัตริ ย์ต้องเป็ นผู้มีบญ
ุ เป็ นเศร
ษฐี มหาเศรษฐี จงึ จะมีช้างห้ าร้ อยมีม้าห้ าร้ อยมีเงินมีทองแค่นนเท่
ั านีอะไรเนียจึงตีราคาไว้ แสดงถึงพระเวสสั
นดรมีพระปั ญญาฌานมีปัญญาญาณเฉลียวฉลาดป้องกันลูกไว้ ด้วยทีนีไปถึงชูชกมันผ่านเมืองของพระเจ้ า
ตาคุรุจํากัณหาชาลีได้ แต่กณ
ั หาชาลีไปเข้ าเฝ้าไม่ได้ (หัวเราะ)พอหลานยังเป็ นเนียพ่อตีราคาไว้ เนียถ้ าไม่ไปถ่
ายละก้ อยังไม่เป็ นไทต้ องไปเป็ นขีข้ าเขาเนียพระเจ้ าตาพระเจ้ าปู่ พระเจ้ าย่ารี บเอามาถวายเลยเลียงไอ้ เจ้ าชู
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ชกอะไรดีๆมากินซะท้ องแตกตายเลย(หัวเราะ)นันน่ะทรัพย์สินสมบัติก็เอาไปไม่ได้ เลยก็ต้องเอาเข้
าเก็บท้ องพระคลังอย่างเก่าอีกเนียเห็นมัยเนียเป็ นความฉลาดของพระพุทธเจ้ าให้ พวกโยมอ่านก็เฉยๆไม่ได้
คิดแต่อาตมาอ่านอาตมาก็ร้ ู ว่าเออ!
เนียเป็ นความฉลาดต้ องการของพ่อไม่ให้ ใครไปรังแกลูกเกินไปไม่ให้ ไปลําบากเกินไปเมือใครต้ องการก็ต้อง
มาถ่ายเอาไปต้ องเป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี หรื อพระเจ้ าแผ่นดินเท่านันจึงจะมีบญ
ุ มาถ่ายเอาไปได้ เนียฟั งไว้ ให้
ดีเนียเราจะต้ องรู้
เราก็จะเห็นความฉลาดของกัณหาชาลีพอได้ ยินเสียงชูชกก็ร้ ูเลยว่าไอ้ เนียต้ องมาขอเราแน่เลยไปลงสระแล้ ว
ก็ทําพิธีความจริ งน่ะตัวขึนสระแล้ วก็ทําแบบลงสระบางทีก็ทําถอยหลังขึน(หัวเราะ)เป็ นความฉลาดแม้ แต่เป็
นเด็กเล็กๆก็มีปัญญาแล้ วเพราะอะไร?เพราะจะไปเล่นอะไรก็วางอุบายไว้ เพราะมันมีรอยเปี ยกๆพระบิดาพ
ระมารดาเป็ นคนมีปัญญาทีนีต้ องให้ เขาจับเราไม่ได้ ทงสองคนพี
ั
น้ อง(หัวเราะ)เนียให้ ร้ ู เอาไว้ ต้องมีบญ
ุ ต้ องมี
วาสนาพิเศษได้ มีส่วนร่ วมบารมีพระพุทธเจ้ าในการทีจะได้ ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตอนเนียอาตมาข
อพระบรมพุทธานุญาติพิเศษไว้ แล้ วไม่ต้องให้ เมียให้ ลกู อีกต่อไปแล้ วไอ้ พวกนีมันไอ้ พวกมารมันมากลันแกล้
งมันจะมาให้ เสือมเสียเกียรติยศขนาดพระองค์สร้ างบารมีมาเต็มทีแล้ วยังมาให้ ทานลูกเมียอีกเนียไม่เหมาะ
สมพระอาจารย์ขอโอกาสแล้ วเยอะเลยไม่มีใครรู้เรื องกับอาตมาได้ ขอพระบรมพุทธานุญาติคยุ กับพระพุทธเ
จ้ า(หัวเราะ)พระองค์ประทานพรเนีย
เรื องทีพระมหากัสสปะจะไปฌาปนกิจในมือพระศรี อริ ยเมตไตรยพระอาจารย์ก็วางแผนอันเชิญพระมหากัส
สปะมาแล้ วก็เรี ยกเชิญพระญาติพระวงศ์มาทังฝ่ ายบิดามารดามาให้ หมดแล้ วพระอาจารย์ก็สง่ ขึนไปหมดแ
ล้ วพระอาจารย์ก็ขออย่างเดียวขออนุญาติไม่ต้องไปฌาปนกิจในมือของพระศรี อริ ยเมตไตรยเพียงแต่ให้ เนร
มิตเป็ นรู ปมือออกมาหรื อให้ ชา่ งสร้ างเชิงตะกอนเป็ นรูปฝ่ ามือก็พอ
เนียรู้ไหมพระอาจารย์เนียพระมหากัสสปะยอมพระอาจารย์
พระอาจารย์เนียช่วยเท่าไหร่เนียพระญาติพระวงศ์เท่าไหร่ ให้ ขนไปหมดเลยแล้
ึ
วขอเพียงไม่ให้ ไปเผาศพในมื
อเท่านันเพราะว่าอะไร?เพราะเป็ นตัวอย่างทีไม่ดีเนียเพราะอาตมาเยอะมากเลยเนียทีอาตมาคิดแล้ วขอเนีย
ใคร่ครวญต้ องใช้ ปัญญาอย่างพวกโยมคิดไม่ได้ หรอกแล้ วอย่างอาตมาคิดได้ และทําได้ แล้ วป้องกันไว้ แล้ ว(หั
วเราะ)เนียความเฉลียวฉลาดมันต้ องละเอียดรอบคอบสมันตจักขุญาณ
ญาณรอบครอบเนียต้ องมีพทุ ธจักขุญาณ สมันตจักขุญาณ มังสะจักขุญาณ ปั ญญาจักขุญาณ
บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตปู ปาตญาณ
อาสวักขยญาณทีเป็ นญาณสําคัญเนียต้ องเป็ นประจําตัวของพระพุทธเจ้ าเลยต้ องว่าอย่างนีทีอาตมาเขียนไ
ว้ เนียอาตมารู้มากมายพลิกผันเยอะแยะเนียเอามาเป็ นกําลังก็ได้ เอามาเป็ นญาณรู้ ก็ได้ เนียเพราะฉะนันควา
มหมายของพระพุทธเจ้ าเนียวอร์ มอัพความว่างมา๔อสงไขยแสนกัลป์เนียมาเต็มในชาติเป็ นพระเวสสันดรเ
นียต้ องให้ พระกัณหาชาลีพระนางมัทรี เป็ นทานอันนันเป็ นทานภายนอกน่ะ
ทานภายในก็คือถ้ าใครมาขอหทัยวัตถุก็จะผ่าอกควักให้
ใครมาขอดวงตาก็จะควักให้ นนน่
ั ะเป็ นธรรมให้ อาตมารู้ได้ ว่าพระองค์เนียวอร์ มอัพความว่างมา๔อสงไขยแ
สนกัลป์แล้ วจึงมาเต็มในชาติเป็ นพระเวสสันดรเนียยุคนีสมัยนีคนอายุยืนไม่ถึงร้ อยปี เดียวก็จะตายกันหมด
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แล้ วพวกเอ็งต้ องวอร์ มอัพความว่างจนตาย(หัวเราะ)ตายแล้ วจิตจะได้ น้อมไปนิพพานได้ ง่ายๆ
เอาความว่างเป็ นมรรคพอว่างจริ งๆแล้ วก็เป็ นผลเลยจิตน้ อมไปเองไม่ต้องตังใจด้ วยเพราะเราตังใจมาตังแต่
แรกแล้ วเพราะเราตังใจจะไปนิพพานจึงต้ องตังใจทําความว่างเข้ าใจไหม?
เดียวนึกว่าทําไมพระอาจารย์วิเศษวิเสโสมาจากไหน
พระองค์แสดงถึงสมาธิตงใจมั
ั นแต่พระอาจารย์บอกไม่ต้องตังใจจิตมันจะน้ อมไปสู่พพระนิพพานเอง
หารู้ไม่วา่ มันตังใจมาแต่แรกแล้ วตังใจว่างงัย(หัวเราะ)เดียวจะนึกว่าไม่ตงใจ
ั
พอถึงเวลาจะตายเนียไม่ต้องตังใจอีกเพียงแต่ร้ ูว่าจะไปนิพพานเนียตชจิตจะน้ อมไปเองไปสูพ่ ระนิพพานด้ ว
ยความเคยชินกับความว่างเนียอาตมาเนียไม่มีในตําหรับตําราโยมไปเปิ ดในพระไตรปิ ฎกดูได้ อย่างตอนนีอ
าตมามาแทงตลอดในพระไตรปิ ฎกทีมาพิจารณาแล้ วทําความเข้ าใจจึงไม่เหมือนใครมาเทศน์มาสอนเป็ นธ
รรมะปั จจัตตังทังนันน่ะแต่อาศัยนัยยะทีพระองค์แสดงไว้ พระอรหันต์ร้อยกรองเป็ นพระไตรปิ ฎกคือทําสังคา
ยนาเอาไว้ เนีย ถ้ าจะเสียลิขสิทธิก็ต้องเสียลิขสิทธิปั ญญาให้ พระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าทีร้ อยกรองกันมาเนียจนมาถึงพระอาจารย์เนียพระอาจารย์เป็ นคนฉลาดอย่างซืออย่างตรง
อาตมาจึงบอกว่าลูกศิษย์ทกุ คนถึงแม้ เอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทําไปเอาเปรี ยบเขาแล้ วทีหลังโดนเขาเอาเปรี
ยบบ้ างจะเสียใจมากเพราะมันมีเวรมีกรรมทําให้ คนอืนเป็ นทุกข์เนียเพราะฉะนันทีหกวันมาก็ประมวลมาทัง
หมดเลยประมวลมาลงความว่างทีเทศน์ทกุ วันก็ลงความว่างไม่ทงความว่
ิ
างเพราะพระพุทธเจ้ าสอนให้ สญ
ู
ญตสมาธิคือตังใจมันตังใจมันตังแต่วนั แรกจนวันสุดท้ ายต้ องตังใจไปถึงนิพพานโน้ นแหละ(หัวเราะ)ไม่ใช่ต้
องตังใจไปตลอดแม้ ทีโยมถามอาตมาเมือวานนีทีโยมจะทํายังงัย
ก่อนนีก็อยู่ในวัดนีแหละเราจะไปทําการทํางานก็ทําไปแต่จิตของเราก็นึกว่าตอนเนียเรายังอยู่ในวัด
ทําจิตของเราให้ เป็ นปกติเหมือนกับอยู่วดั ปฏิบตั ิได้ ตลอดเวลาอยู่บ้านก็ปฏิบตั ิได้ ทํางานทําการก็ปฏิบตั ิได้ เ
พราะการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมเห็นมัยทีอาตมาสอนแล้ วเนียอาตมาไม่ได้ โกหกพวกโยมเนียๆอาศัยที
อาตมาเป็ นพระทีตามรู้ ตามเห็นอย่างซืออย่างตรงต้ องว่าศึกษาเล่าเรี ยนจริ งจังแล้ วก็ไม่ได้ ยึดถือว่าเป็ นของ
ตัวเองด้ วยเนียเป็ นลิขสิทธิปั ญญาของพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ าทีพระองค์แสดงไว้
ถ้ าพระองค์ไม่แสดงไว้ เป็ นพระธรรมพระอรหันต์เจ้ าก็คงไม่ได้ จดจํามาร้ อยกรองกันอีกหมดเลยเวลาพระอา
จารย์นึกถึงเวลาถวายความดีก็ให้ ทงหมดเลยเนี
ั
ยพระพุทธเจ้ า
พระธรรมเจ้ าหมดเลยเอาจนมหันตกาลอนันตกาลตลอดกาลอภิมหาศาลทุกพุทธันดรนิรันดรเลยเนียมากม
ายความรู้ของอาตมาก็เลยยิงมากมายไม่มีขีดขันทุกพระองค์ประทานพรให้ พระอาจารย์หมดพระอาจารย์เ
ลยเป็ นผู้เจริ ญท่านเป็ นท่านผู้เจริ ญ(หัวเราะ)แม้ กระทังหลวงพ่อพระมหาปิ นท่านเดียวนีท่านเรี ยกพระอาจา
รย์ว่าท่านผู้เจริ ญ(หัวเราะ)เนียถึงจะแน่เพราะอาตมา
ถามพระอาจารย์ว่าเจริ ญด้ วยอะไร?เจริ ญด้ วยศีลด้ วยธรรมนีงัย
ไม่ใช่เจริ ญทรัพย์สินสมบัติกระจอกงอกง่อยยังเป็ นหนีเขาอีก(หัวเราะ)เยอะแยะไปยังไม่ได้ ใช้ ก็มีแต่เป็ นผู้เจ
ริ ญด้ วยศีลด้ วยธรรมถึงเวลาแล้ วก็อตั ตโนมัติด้วยบุญด้ วยกุศลด้ วยความดีของเราเนียทีขนถ่ายสัตว์แทนพร
ะพุทธเจ้ าต้ องว่าขนถ่ายสัตว์แทนพุทธเจ้ าทีเอาพระพุทธโอวาทมาสอนแล้ วพรหมเทพเทวาบรรลุมรรคผลมา
กมายเนียวานนีก็ห้าแสนมหากัปป์เห็นมัยเนียเยอะแยะเนียพระอาจารย์ก็ถวายพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
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พระอรหันต์เจ้ าทุกพระองค์นนแหละ(หั
ั
วเราะ)แล้ วมันก็ทวีคณ
ู ไปเรื อยๆของพระอาจารย์นีไม่จบไม่
สินเช้ า สาย บ่าย เย็นก็โมทนา
อย่างโยมไปมัวสวดเนียหมดลมเปล่าๆอาตมาบอกอุปมาให้ ฟังเมือวานเนียว่าโยมสวดพันจบหมืนจบล้ านจ
บอาตมาบอกโมทนาสาธุมาอยูก่ บั อาตมาหมดแล้ วไม่ต้องสวดเลย(หัวเราะ)ทีอาตมาเขียนไว้ ว่าสําเร็ จด้ วยมุ
ทิตาพลอยยินดีไว้ ในสังฆทานไม่ใช่โยมเห็นอะไรสวยๆงามๆโยมก็โมทนาสาธุเดียวก็ได้ แล้ วเดียวก็ไหลออก
มาจากต้ นกัลปพฤกษ์ แล้ วโยมเห็นใครเขามีปัญญามากกว่าเขาได้ มาแล้ วโยมไปเห็นก็โมทนาสาธุเราก็ไหล
ออกมาบ้ างเดียวก็มีกินมีใช้ เหมือนอย่างเขาเนียอาตมาจึงเขียนไว้ เลยเนียสําเร็ จด้ วยมุทิตาพลอยยินดีเนียเ
ห็นมัยไม่ใช่อาตมาพูดเล่นน่ะอาตมาคิดละเอียดรอบครอบแล้ ว(หัวเราะ)เอามาใช้ ตงแต่
ั เดียวนีไม่ใช่รอพระ
ศรี อริ ยเมตไตรยแล้ วจึงจะได้ ใช้
คราวเนียฝึ กไว้ หมดแล้ วผู้ทีเป็ นบริ วารของพระศรี อริ ยเมตไตรยเนียพระอาจารย์ให้ ต้นกัลปพฤกษ์ สําเร็ จประ
โยชน์ธรรมะตังแต่เล่ม๑-๖เนียส่งขึนไปศึกษาหมดทุกคนน่ะไปถวายพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าด้ วยให้ ชว่ ยกันตรวจว่ามันบกพร่องตรงไหนผิดตกหล่นยังงัยบ้ างแต่ส่วนมากท่านก็บอกว่าถู
กต้ องตามพระพุทธโอวาทไอ้ ทีเขาพิมพ์ผิดหรื อตกหล่นแต่เราไม่มีเจตนาเขาใจมัยเนีย
มีได้ เพราะบางทีมนั ง่วงเกินไปหรื อดึกเกินไปหรื อเราไม่ได้ เขียนติดต่อบางทีโทรศัพท์มาบ้ างหรื อโยมมาบ้ าง
ลุกขึนไปไม่ติดต่อก็อาจจะมีผิดพลาดบ้ างแต่ไม่มีเจตนาให้ ทําผิดเพือทําผิดเนียจําไว้ ให้ ดี
อาตมาเนียเอาของจริ งมาสอนของพระพุทธเจ้ าแต่เป็ นความจริ งทีเปลียนแปลงน่ะจําไว้ ด้วย
ความจริ งทีเปลียนแปลงอริ ยสัจจะความจริ งทีเปลียนแปลงทีอาตมาอุปมาไว้ ว่าเป็ นเด็กก็จริ งเปลียนมาเป็ น
หนุ่มเป็ นสาวเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็จริ งเปลียนแปลงมาเป็ นคนแก่คนเฒ่าเป็ นคนแก่คนเฒ่าก็จริ งเปลียนมาเป็
นคนเจ็บคนตาย(หัวเราะ)นันน่ะคนเจ็บคนตายก็จริ งอีกเอาไปฝั งไปเผาหมดเลยอนัตตาว่างหมดเนียเป็ นคํา
สอนของพระพุทธเจ้ าไม่ใช่ของอาตมาพระองค์แสดงนัยยะไว้ ตงร้
ั อยนัยพันนัย
ถ้ าเรามีปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิงรู้มากก็นํามาใช้ ประโยชน์มากขึนนํามาสอนได้ มากคนมีบญ
ุ มีวาสนาได้ ยินแ
ล้ วไปประพฤติปฏิบตั ิตามรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วก็มีสิทธิบรรลุมรรคผลได้ โดยง่ายไม่เนินช้ าเนียเพราะฉะนันเราก็ต้อ
งฝึ กไปตามเนียถึงไปอยู่บ้านก็ต้องฝึ กเพราะเราต้ องไปทํางานอยูแ่ ล้ ว
งานทางโลกงานทางธรรมนันน่ะทีอาตมาสอนไว้ นนน่
ั ะ
ทํางานทางโลกเนียเสร็ จไปว่างไปตังไม่ร้ ูเท่าไหร่แล้ วเราก็ยงั ไม่ร้ ูจกั ความว่างเนียตอนนีต้ องเอามารู้ว่าจิตเรา
ว่างไม่ยดึ ติดใดๆเนียต้ องทําให้ จิตว่างไปเรื อยๆอยูไ่ หนก็ต้องจิตว่างไม่ให้ ความทุกข์มาก่อกวนเราไม่ให้ รูป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มาก่อกวนใจเราเนียเป็ นงานของจิตเป็ นงานภายใน
งานภายนอกก็สําเร็ จไปตังแต่เราอายุเท่าไหร่ แล้ วมาคิดว่าเราทํางานอะไรเสร็ จไปบ้ าง
สําเร็ จไปเยอะแยะว่างไปเยอะแยะแต่ไม่คิดถึงความว่างเลยเนียเดียวจะตายก็โวยวายอีก(หัวเราะ)
โวยวายอะไร? ทียังเหลืออยู่ทีเป็ นผลประโยชน์ทียังทีกอบโกยเก็บไว้ (หัวเราะ)โวยวายจะทํายังงัยดีนี
เพราะฉะนันให้ ว่างหมดทังมีและไม่มีจําไว้ เหมือนพระพุทธเจ้ าทังรูปฌานอรู ปฌาน
รูปญาณอรูปญาณก็ต้องว่างหมดปริ นิพพานจากรู ปไม่รูปญาณหรื อวัตถุ
รูปญาณก็สิงทีเรารู้นนน่
ั ะรู้ ว่ามีอยูร่ ้ ูว่ารู้รูป รู้เสียง รู้กลิน รู้รส นันน่ะว่างหมดเลยนันน่ะว่างตัวรู้ผ้ รู ้ ู ดบั

๗

นิโรธะดับตัวรู้ผ้ รู ้ ูนนน่
ั ะแล้ วมันก็จะเข้ าถึงนิพพานได้ ฝึกหัดไว้ ทกุ วันไม่ต้องไปถามใครเป็ นความรู้ ปั
จจัตตังเพราะมันมีอยู่ทกุ คนแล้ วงานมันสอนเองน่ะทําไปเดียวก็ฉลาดเดียวก็ร้ ูยิงพวกโยมเนียต้ องเก่งกว่าอ
าตมาแน่เลยเก่งเพราะอะไร?เพราะโยมอยู่ทางโลก โยมได้ พบได้ ปฏิฆะรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ทกุ วันต้ องว่าอย่างนีอาตมาอยู่ในป่ าในเขาไม่มีใครมาพบอาตมา(หัวเราะ)อาตมาจึงว่าพวกโยม
เนียเก่งแต่โยมเนียต้ องเตรี ยมภูมิค้ มุ กันเอาไว้ ก่อน(หัวเราะ)ต้ องมีความว่างเอาไว้ เนียอาตมาเนียรู้แล้ วละรู้แ
ล้ วเว้ นแล้ วก็ว่างนันแหละเป็ นศีลเห็นมัยไม่ต้องไปสมาทานหรอกความจริ งเป็ นเจตนาวิรัติพระพุทธเจ้ าสอน
ไว้ สองนัยยะ
ถ้ าเราสมาทานเนียเหมือนสมาทานธุดงค์อะไรเนียไอ้ พวกมารมิจฉาทิฏฐิ หรื อเจ้ ากรรมนายเวรรู้ว่าเหมือนเร
าไปประกาศว่าเราจะปฏิบตั ิทางเนียมันกลัวเราจะวิมตุ ติหลุดพ้ นมันเลยเป็ นอุปสรรคต่อเราด้ วยมันเลยมาก
ลันแกล้ งเราทําให้ เราเสียสัจจะเพราะฉะนันเราจะต้ องปฏิบตั ิอย่างซืออย่างตรงไม่ต้องสมาทานใช้ เจตนาวิรั
ติกว่ามารจะรู้ทีไหนได้ พระพุทฑุทธเจ้ าตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ วเห็นมัย
ยังไม่ร้ ูเลยว่าพระพุทธเจ้ าตรัสรู้แล้ วยังเอาตัณหา ราคา
อรดีมายัวยวนคิดจะมาทําลายตบะพระพุทธเจ้ าอีก(หัวเราะ)เห็นมัยพระพุทธเจ้ าก็ร้ ูเห็นพระพุทธเจ้ าก็ว่าไม่
มีประโยชน์แล้ วพวกเนียหารู้ ไม่วา่ เราตถาคตเป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ วนันแน่ะมันก็ชือเขาเรี ยกธิดามารนันน่ะ
นางตัณหาก็คือความอยากได้ นางอยากได้ นางราคาหรื อนางราคะคือความกําหนัดยินดี
นางอรดีอรตีก็คือตัวอิจฉาเนีย ให้ ร้ ูว่าอรดีก็คือตัวอิจฉา อิจฉาไม่ให้ ใครได้ ดีมีความสุข
แต่มนั มาช้ าไปแล้ วพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ไปเรี ยบร้ อยแล้ วพลังเพียบแล้ ว(หัวเราะ)เนียจําไว้ ซิเนียเราก็ร้ ูง่ายเข้ าใ
จเร็ วเราเนียไม่ต้องไปเชือใครรู้ตามพระพุทธโอวาทครันเราไม่มีทกุ ข์เราก็จะเห็นผู้ใดเห็นธรรมชือว่าผู้นนเห็
ั น
เราตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้ าเนียเราทําตามพระพุทธเจ้ าแล้ วเราก็จะเข้ าใจธรรมะของพระองค์แล้ วเราก็จะ
ได้ ไม่มีทกุ ข์ตามพระพุทธโอวาทเนียแล้ วเราก็จะมีสขุ ไปตลอดเลยนิรามิสสุขสุขทีไม่ต้องไปอาศัยใครเลย
ว่างสุขเกิดจากความว่างไม่ต้องอาศัยรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เรามีกินก็แสดงว่าเรามีบญ
ุ เรามีเครื องนุ่งห่มเราก็มีบญ
ุ เนียจําไว้ มีเจ็บไข้ ได้ ป่วยมียาก็มีบญ
ุ ถ้ ามั
นไม่มีก็หมดบุญทางโลกถ้ าคิดว่าหมดบุญทางโลกเดียวก็ไปเสวยวิมตุ ติสขุ แล้ วเดียวสบายเลยมีทกุ อย่าง(หั
วเราะ)รวย
ตายแล้ วรวยลูกศิษย์พระอาจารย์เนียทีอาตมาบอกถ้ าเป็ นสมัยพุทธกาลเนียพวกโยมต้ องได้ เป็ นเศรษฐี ในวั
นนีพระอาจารย์ให้ เพราะพระอาจารย์ไปถวายพระพุทธเจ้ าทุกๆพระองค์ตงแต่
ั พระองค์แรกอดีตจนถึงปั จจุบั
นตลอดไปถึงอนาคตแล้ วอานิสงส์มากมายแล้ วมันจะไปไหนทวีคณ
ู อภิมหาทวีคณ
ู เลยเนียแล้ วมันจะกินใช้ จ่
ายขนาดไหนก็ไม่ร้ ูจกั หมดจนเข้ านิพพานเนียถ้ าเป็ นครังพุทธกาลเนียพระองค์ให้ เห็นจะจะเลยเนียเป็ นเศรษ
ฐี ยคุ นีไปทําอย่างนันไม่ได้ เดียวไม่มีผลผลิตทัวโลกแห่มาเมืองไทยมาขอให้ พระอาจารย์(หัวเราะ)ไม่ต้องกิน
แล้ วมันชวนคุยคนนันมาคนนีมาไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคนนันให้ มาช่วยคนนีส่งเสียงเอะอะตึงตังจะทําเงีย
บก็ไม่ได้ (หัวเราะ)เห็นมัยเนียหาเรื องหาทุกข์หาโทษใส่ตวั เนียถ้ าใครมีฤทธิมีเดช
พระพุทธเจ้ าท่านจึงห้ ามไม่ให้ อวดอุตริ มนุสธรรมก็เพราะแบบนีแหละไม่ให้ หาทุกข์หาโทษใส่ตวั เองใครรู้มีฤ
ทธิมีเดชอะไรเดียวก็แห่กนั มาให้ ชว่ ยนันช่วยนีไม่ชว่ ยมันก็บน่ เอาว่าเอาอีก(หัวเราะ)พระอาจารย์นีผ่านมาแ
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ล้ วรู้มาแล้ วเนียรู้จกั พระพุทธโอวาททีพระองค์ปรารถนาดีตอ่ ทุกคนเลยไม่ใช่พระองค์ห้ามทีเป็ นสา
วกของพระพุทธเจ้ าล้ วนแต่มีบญ
ุ มีคณ
ุ วิเศษทังนันแน่ะแต่เมือพระองค์ห้ามแล้ วไม่มีใครกล้ าล่วงละเมิดน่ะก็
มีเท่าทีจําเป็ นตามหน้ าทีนันแหละถ้ าใครไม่มีหน้ าทีไม่มีสิทธิต้ องว่าอย่างนีเนียจําไว้ ให้ ดีไม่ต้องไปชวนใครม
าเดียวเป็ นเวรเป็ นกรรมกูจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ มีใครมากวนอีกแล้ วความจริ งก่อนเนียมีลกู ศิษย์คนพอมันกวนเ
สร็ จแล้ วมันบอกผมไม่กวนพระอาจารย์แล้ วก็มนั กวนไปเสร็ จแล้ ว(หัวเราะ)เนียเป็ นเวรเป็ นกรรมเลยเนียขอแ
ล้ วขออีกก่อนเนียทังวันทังคืนกลางวันกลางคืนขีเยียวอุจจาระปั สสาวะโทรมากวนขีไม่ออกเยียวไม่ออกเป็ น
นันเป็ นนีให้ พระอาจารย์ช่วยนีเอ็งรู้ไว้ เถอพระอาจารย์เนียโดนมาอย่างหนักแล้ วเบือหน่ายตัดทิงเลยบอกมึง
ไม่ต้องมาขออีกพระอาจารย์ไม่ให้ สอนแล้ วบอกแล้ วมึงไม่เชือพระอาจารย์ไม่ใช่ขีข้ ามึงไม่ได้ มีความดีอะไรเ
พียงแต่ถวายสังฆทานเดือนละสามพันสามพันเอ็งก็ถวายเป็ นสังฆทานพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าข้ าไม่ได้ ไป
เกียวกับเอ็งน่ะ(หัวเราะ)มึงจะมาใช้ ข้าเป็ นขีข้ าไม่ถกู ต้ องเนียจําไว้ ให้ ดีคนทีสมควรได้ ก็นนน่
ั ะคนทีมีใจอย่าง
ซืออย่างตรงนันแน่ะจะได้ ผลรวดเร็ วจะได้ ร้ ูเป็ นปั จจัตตังเห็นผิดก็ร้ ู ว่าโอ้ !
ผิดพลาดแล้ วรู้เลยเนียเงินทองทีไหลมาเทมาก็หายจ่อยไปเนียไม่เคยได้
เนียกับหนานโต้ เนียช่วยมันทุกอย่างตังแต่บวชให้ เขามาถวายกฐิ นก็อตุ สาห์สละองค์กฐิ นเอาไปบวชมันเงิน
ทองก็เอาไปถวายค่าอุปัชฌาย์อาจารย์(หัวเราะ)หมดไม่ใช้ อะไรต่อมิอะไรเนีย
หายไปนานทีไปหาช่างมาทําต้ นไม้ ให้ พระอาจารย์มนั ก็เอาค่าจ้ างไปหามันชัวมันฝากเงินปภังกรมาพระอาจ
ารย์บอกไปคืนมันซะพระอาจารย์ไม่อยากได้ เนียต้ นเหตุศิษยานุศิษย์อกตัญ กู ็เพราะเจ้ าเนียช่วยไปมากม
ายก่ายกองแล้ วยังกวนไม่เลิกเนียก่อนนีเช็คเด้ งอะไรงานไม่มีบ้างเป็ นนันเป็ นนีพ่อตายแม่ตายส่งพีน้ องมีปั
ญหาอะไรส่งไปหมดช่วยสุดๆไปแล้ วนีใช้ มนั แค่นีเสือกเอาสตางค์พระอาจารย์อีกทังๆทีพระอาจารย์ก็ไม่มีพ
ระอาจารย์ไม่มีรายได้ อะไรนีพระอาจารย์ก็ให้ มีก็บอกคนนันคนนีให้ มนั ทีนีบอกจะมาให้ ชว่ ยอีกแล้ วบอกไป
คืนเงนมึงไม่ใช่ลบหลูด่ หู มินเงินแต่ไม่ชอบไม่ให้ มงึ มามีสว่ นร่วมบุญกับพระอาจารย์ตอ่ ไปอีกแล้ วหมด
คนชัวๆแบบเนียเต็มแผ่นดินให้ ร้ ูไว้ พระอาจารย์ไม่อยากได้ ของใครหรอกเพราะไม่อยากเป็ นขีข้ า(หัวเราะ)มั
นเสียศักดิศรี เราเป็ นผู้มีบญ
ุ ต้ องมาเป็ นขีข้ าพวกนีเนียพรหมเทพเทวดาเขารู้ กนั ทังนันเนียคนพวกนีขืนดือไปเ
ดียวแพ้ ภยั ตัวเองอีกซวยอีกหลายต่อเลยเนียจําไว้ ให้ ดีต้องขยันโมทนาสําเร็ จด้ วยมุทิตาพลอยยินดีนะ่ อยูบ่ ้ า
นนันน่ะไม่ต้องมาหาพระอาจารย์ไม่ต้องขึนรถเสียสตางค์มาอีก(หัวเราะ)เสียนํามันมาอีกอยู่บ้านก็โมทนาส
าธุพระอาจารย์ก่อนมาถึงพระอาจารย์เนียพระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ พระธรรมเจ้ าทุกพระองค์
พระอรหันต์เจ้ าทุกพระองค์โน้ นแล้ วจึงมาอาศัยพระอาจารย์องค์สดุ ท้ าย(หัวเราะ)พระอาจารย์เนียมักน้ อยสั
นโดษรุ่นหลานรุ่นเหลนโน้ นเอ็งอย่าเอาไปขึนหน้ าไม่ได้ ผิดขาดความเคารพอย่างแรงเอ็งรู้เถอะแทนทีจะได้ เร็
วก็ไม่ได้ เพราะเอ็งข้ ามรุ่นเหมือนกับทางโลกเขาบอกว่า ไอ้ นีมันข้ ามระดับข้ ามหัวตังตําแหน่งหน้ าทีอะไรเนีย
เอ็งระมัดระวังให้ ดีทีพระอาจารย์สอนบอกเนียเพือเอ็งจะได้ ไปตามลําดับมากน้ อยเอ็งต้ องได้ ถ้าเอ็งไปข้ ามรุ่
นข้ ามหัวเอ็งหมดแน่เลยเดียวเอ็งจะบ่นหาพระอาจารย์สอนให้ ไม่เห็นจะได้ อะไรเลยก็มงึ ทําผิดผิดขันตอน(หั
วเราะ)ต้ องบอกกันไว้ ก่อนไม่งนหน้
ั าจะรวยกันตังนานแล้ วเสือกไม่รวยเพราะอะไรมันทําผิด
ผิดขันตอนเข้ าใจมัยถ้ ามันถูกขันตอนพระอาจารย์ก็บอกทุกครังถ้ ามันโน้ นมึงต้ องโมทนาพระพุทธเจ้ าพระธร
รมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า(หัวเราะ)โน้ นน่ะมึงมาเอามาพระอาจารย์คนเดียวมึงไม่ถกู ต้ องน่ะ

๙

พระอาจารย์นีได้ ไปถวายพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ านีจะทําอะไรยังต้ องขอพระบรม
พุทธานุญาติก่อนเลยเห็นมัย ก็เหมือนพระอาจารย์เนียพระพุทธเจ้ าเป็ นนายพระธรรมเจ้ าเป็ นนาย
พระสังฆเจ้ าเป็ นนายเนียโน้ นต้ องไปขอพระบรมพุทธานุญาติก่อนไม่ใช่ซีซัวจะทําเดียวเจ้ านายสังว่าเฮ้ ย!
อย่าทํามึงเสือกล่วงละเมิดเดียวมึงโดนดี(หัวเราะ)จําไว้ ซิเนียอาตมาสอนอย่างซืออย่างตรงแต่ไม่มีใครถามอ
าตมาอาตมาก็ไม่ได้ อธิบายจําไว้ ให้ ดีน่ะไอ้ พวกข้ ามรุ่นข้ ามหน้ าข้ ามตาเนียพระอาจารย์ก็บอกเฮ้ ย!
โมทนาพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า(หัวเราะ)เนียพระอาจารย์จะทําอะไรยังต้ องขอพระบรมพุท
ธานุญาติเลยเนียเหมือนกับเราเนียเป็ นทาสรับใช้ ยอมเป็ นทาสตามทีเขาสวดมนต์วตั รเย็นเนียเห็นมัยพระพุ
ทธเจ้ าเป็ นนายมีอิสระเหนือข้ าพเจ้ า พระธรรมเป็ นนายมีอิสระเหนือข้ าพเจ้ า
พระสงฆ์เป็ นนายมีอิสระเหนือข้ าพเจ้ า ก่อนอาตมาเนียแปลได้ ทงหมดน่
ั
ะ
อาตมาไปอยูท่ ีไหนอาตมาสวดมนต์แปลได้ หมดเดียวนีเลิกแล้ วอาตมาแต่ความรู้ก็ยงั อยูไ่ ม่ได้ ไปไหนแต่จะใ
ช้ ขนมาข้
ึ
ออรรถข้ อธรรมก็ร้ ูได้ เข้ าใจได้ เนียเป็ นอย่างนีเพราะฉะนันพวกโยมเนียก็จะได้ ปฏิบตั ิตวั ให้ ถกู ต้ องป
ฏิบตั ิใจให้ ถูกต้ องแล้ วมันก็จะได้ สมความปรารถนาทีใจเรานันแหละทีพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ชดั เจน มโน
ปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา, มโนเสฏฐา มโนมยา
ทุกอย่างสําเร็ จแล้ วทีใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็ นหัวหน้ าพระองค์ไม่ได้ บอกว่าสําเร็ จด้ วยคาถาเห็นมัยอาตมาเลิก
สวดไปนานแล้ วพวกโยมยังไปสวดให้ เหนือยทําอะไรเนียโง่!
โง่ไม่เลิกต้ องว่าดักดานไม่เลิกพวกโยมเนียต้ องสําเร็ จด้ วยจิตหัดว่างให้ เคยชินให้ ได้ แล้ วทุกอย่างจะเหมือนป
าฏิหาริ ย์เลยรวดเร็ วทันใจเลยคิดอะไรก็รวดเร็ วปาฏิหาริ ย์ไม่ต้องสวดกว่าโยมจะสวดจบสูตรอาตมาก็ไปไหน
ไกลแล้ วเดียวนี(หัวเราะ)แป๊ บเดียวไม่ร้ ูไปโน้ นไกลเลยทิงไปให้ หมดเนียจําไว้ ให้ ดี
อาตมาเนียมีความปรารถนาดีตอ่ ทุกคนแต่ทกุ คนมันผ่านขันตอนเยอะ(หัวเราะ)ไม่ร้ ูตามระเบียบไม่ร้ ูกฏไม่ร้ ู
ระเบียบแล้ วนึกว่ากูเส้ นใหญ่มง(หั
ั วเราะ)เนียขนาดอาตมาจะทําอะไรอาตมาต้ องยังขอพระบรมพุทธานุญา
ติพระอริ ยธรรมานุญาติพระอริ ยสังฆานุญาติเลยแล้ วโยมเป็ นใครมาจากไหนจูๆ่ จะไปใช้ พระพุทธเจ้ าพระธร
รมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ านรกกินกระบาลแน่เลยพระอาจารย์ว่า(หัวเราะ)ทีเนียมันจะได้ จําไว้ ต้องเตือนกันไว้ จะ
จะไม่ต้องพูดภาษาอืนน่ะพูดภาษาไทยตรงภาษาไทยไม่ต้องแปลไทยอีก
ไอ้ พวกซือบือทังหลายพูดภาษาไทยยังไม่ร้ ูเรื องเลยต้ องอธิบายไปนําไหลไฟดับเดียวมันก็ลืมหมดอีกยิงอธิบ
ายมากมันไม่จําหรอกไอ้ พวกเนียต้ องเอาสันๆมันจําแล้ วจําเลยรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วแล้ วก็ไม่ต้องเป็ นทุกข์กบั การ
จําอีกเห็นอะไรรู้อะไรว่าเออ! พระอาจารย์สอนไว้ เป็ นอย่างนีอย่างนีเนียวางหมากไว้ แล้ วแค่ยืนว่าง เดินว่าง
นังว่าง นอนว่างเนียเอ็งจะนอนปั บนึกถึงพระอาจารย์ทนั ทีกไู ม่นอนเปล่าๆกูต้องทําใจให้ ว่างด้ วย(หัวเราะ)
ยืนก็ไม่ให้ ยืนเปล่าก็ต้องยืนว่างยืนว่างอีก เดินว่าง นังว่าง
นอนว่างเนียต้ องฝึ กแล้ วทีเนียบอกงานทางโลกทําสําเร็ จไปมากมายแล้ ว
งานทางใจของเรานีต้ องถามโยมว่าตังแต่อเนกชาติโน้ นน่ะโยมจําไม่ได้ แล้ วโยมทําอะไรมาบ้ าง
แต่ไม่เคยทําจิตให้ ว่างเลย(หัวเราะ) เนียงานทางใจยังไม่เคยทําเลยเนีย เนียสําเร็ จแล้ วทีใจเนียจําไว้ ให้ ดี
เพราะฉะนันเมืออาตมาพูดแล้ วสอนแล้ วเนียไม่ได้ โกหกโยมพูดตามนัยยะของพระพุทธเจ้ าตามพระพุทธโอ
วาทของพระพุทธเจ้ า อ้ าว!..ถามได้ แผล็บเดียวเนีนจะหมดเวลาอีกแล้ วเนีย(หัวเราะ)อ้ าว!

๑๐

ถามเปิ ดโอกาสให้ ถาม..จะได้ มีจิตเป็ นสุขสงบสุขสันติสขุ แล้ วก็ร้ ูแนวทางคือมรรคปฏิบตั ิตามควา
มว่างแผลบเดียว ทีอะไรก็บอกถามซิเนียเปิ ดโอกาสให้ เต็มทีเลย
อาตมาไม่กลัวจะตอบไม่ได้ ด้วยโยมถามอะไรก็ร้ ูง่ายเข้ าใจเร็ วหมดแล้ วก็ไม่ให้ ผิดพระพุทธโอวาทด้ วย
มีอะไรจะถามบ้ างล่ะแผลบเดียวเต็ม. ครบวันอีกแล้ วเดียวก็บ๊ายบายลาก่อน
นีเอ็งก็จําไว้ ซิบ๊ายบายแล้ วก็ว่าง(หัวเราะ)เนียต้ องเพิมทีเอ็งถามพระอาจารย์วา่ สอนอูโด้ ว่ายังงัย
เนียโนพล๊ อบเบลม อินเตอร์ เน็ท เกมส์ ทีเนียบ๊ ายบายเนียบ๊ ายบายเนียว่างหมดเลยลาก่อน
ลาก่อนความว่างลาก่อนทุกสิงทุกอย่างเนียวันนีมาใช้ กบั พวกเอ็งได้ เลยเอ็งจําไว้ เลยเวลาเอ็งจะบ๊ ายบายใค
รอุ๊ย!
พระอาจารย์สอนว่าง(หัวเราะ)บ๊ ายบายความว่างแล้ วทีนีไม่ได้ เห็นกันอีกแล้ วเนียเห็นมัยเหมือนกับทางโลก
พลิกโลกมาเป็ นธรรมเนียเป็ นอย่างเนียแล้ วมันก็ทําให้ เราเฉลียวฉลาดทังโลกทังธรรมเอ็งก็คิดไม่ถึงขนาดคํา
พูดง่ายๆพระอาจารย์ยงั เอามาเป็ นธรรมได้ (หัวเราะ)แล้ วดีหรื อไม่ดี?
ดีซิเนียง่ายๆไม่ใช่ยากเลยเนียเป็ นธรรมของพระพุทธเจ้ ารู้ง่ายเข้ าใจเร็ วรู้ได้ โดยไม่ต้องกําหนดจิต
ไม่ต้องกําหนดจิตว่าเรื องนันเรื องนีแล้ วต้ องมาอธิบายตามทีเรากําหนดขึนมานีก็พดู ไปเรื อยๆมันก็โยงไปเรื อ
ยๆเห็นมัยแล้ วก็เป็ นธรรมะทังหมดแล้ วก็สรุ ปลงพระพุทธโอวาทนันน่ะ สัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตาทังธรรมและอธรรมต้ องว่างเปล่าบ๊ ายบายทังธรรมและอธรรมทังหมด(หัวเราะ)นีส่วนประกอบภาษา
ปั จจุบนั บ๊ ายบายทังธรรมและอธรรมแล้ วบ๊ ายบายไปไหน?โน้ นไปนิพพานนันน่ะจําไว้ ให้ ดี
บ๊ ายบายแล้ วไปนิพพานอ้ าว!...มีอะไรจะถามก็ถามเนียเปิ ดโอกาสแล้ วอาตมาเนียสอนง่ายๆๆความจริ งพร
ะองค์เนียลงมาบอกพระอาจารย์เลยว่า
ธรรมของเราตถาคตเนียง่ายแต่ครู บาอาจารย์ยคุ นีทําให้ เป็ นของยากหมดเนียแล้ วพระอาจารย์ก็พิจารณาต
ามจริ งเห็นจริ งแล้ วเข้ าใจจริ งเหมือนกับอริ ยสัจจะความจริ งทีเปลียนแปลงทีอาตมาบอกโยมเนีย...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันจันทร์ ที ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๒๒.๒๖ น.

