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เอาความว่างเป็ นมรรคก็หมายถึงว่าตาเราเห็นรูปก็เห็นความว่าง ได้ ยินเสียงก็ได้ ยินเสียงว่าง
ได้ กลินได้ รสได้ สมั ผัสก็ว่างหมด เพราะสิงทีเราเห็นนันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องเอามาเก็บไว้ ในใจเรา
แล้ วเราก็ว่างต่อไป แล้ วทีหลังมันว่างจนชํานาญแล้ วมันกลายเป็ นผล
พอกลายเป็ นผลแล้ วทีเนียจิตด้ วยความชํานาญแล้ วไม่ต้องตังใจเลยทีว่าสัมมาสมาธิตงใจมั
ั นชอบเนีย
เราฝึ กความว่างไว้ อย่างเดียวเนียจนชํานาญแล้ วจนมันเป็ นความเคยชินแล้ วถึงเวลาจะตายจิตจะน้ อมไปสู่
พระนิพพานเองที พระไตรปิ ฎกแสดงว่าน้ อมไปโอนไปแต่ว่าพระองค์ไม่มีคําอธิบายอะไรหรอก
แต่อาตมานํามาพิจารณาแล้ วเข้ าใจเนียเราต้ องฝึ กเดียวนีหมายถึงอาตมาเนียพิจารณาพุทธจริ ยาวัตรของพ
ระพุทธเจ้ าทีพระองค์สร้ างบารมีอปุ บารมี ปรมัตถบารมีมา ๔อสงไขยแสนกัลป์เนีย
แล้ วมาเต็มในชาติเป็ นพระเวสสันดร พระราชทานพระนางมัทรี กณ
ั หาชาลีให้ เป็ นทาน
แล้ วถ้ าใครคิดจะขอหทัยวัตถุก็จะผ่าอกควักให้ ใครจะขอดวงตาก็จะควักให้ เนียมาเต็มชาตินี
เพราะฉะนันยุคนีสมัยนีอายุคนไม่ถึง๑๐๐ปี เนียเราต้ องวอร์ มอัพจนตายเลยยืน เดิน นัง
นอนภาวนาว่างๆๆพูดเข้ าหูไปสูใ่ จเพือไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ในจิต
สติทีครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติแต่ไม่ชีโทษของสติเนีย
ไอ้ ตวั สติตวั เนียพาดวงจิตวิญญาณของทุกคนไปเวียนว่ายตายเกิดมากมายมหาศาลเลย
ต้ องใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติ เอาเป็ นตัวดิสก์เบรคเหมือนห้ ามล้ อเวลา
สติมนั จะระลึกไปตามสัญญาอุปาทาน ระลึกไปตามรูปสัญญา เสียงสัญญา กลินสัญญา รสสัญญา
โผฏฐัพพะสัมผัสสัญญาธรรมสัญญาเนีย
แล้ วก็อปุ าทานยึดรูปไว้ เสียงไว้ กลินไว้ รสไว้ โผฏฐัพพะไว้ ธรรมารมณ์ไว้ แล้ วก็ฟ้ งซ่
ุ านก็คือคิดมากเกินไป
เนียเป็ นเหตุให้ จิตใจไม่สงบ
เพราะฉะนันถ้ าเราสามารถตัดสติทงตั
ิ วเดียวเนียจิตเราเป็ นสมาธิตงมั
ั นได้ รวดเร็ วเลยไม่ฟ้ งซ่
ุ านด้ วย
แล้ วง่ายจิตเราว่างแล้ วก็ไม่มีขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์คือแทนทีเราจะปฏิบตั ิมากก็ปฏิบตั ินิดเดียวคือทําจิ
ตให้ ว่างรักษาจิตให้ ว่างเท่านันเพราะจิตเราว่างแล้ วก็ไม่มีสงั โยชน์๑๐ สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลพั พัตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะทิฏฐิ อวิชชาก็ไม่มีเพราะจิตว่างแล้ ว
แล้ วก็จิตเหนือเวทนาด้ วย เมือจิตเราไม่มีอารมณ์จิตเราว่างแล้ วก็ คําว่าจิตเหนือเวทนาก็คือจิตเราไม่สขุ
เห็นรูปแล้ วก็เฉยๆว่างไม่มีสขุ กับการเห็น ได้ ยินเสียงก็ไม่สขุ เราก็เฉยๆวางเฉยกับเสียงก็ว่างจากเสียง
ได้ กลินได้ รสได้ ทราบได้ ร้ ูสกึ ก็มีนยั ยะอันเดียวกัน คือว่าง!
ได้ ยินเสียงว่างได้ กลินว่างได้ รสว่างได้ สมั ผัสว่างได้ ร้ ูธรรมารมณ์ว่าง
เพราะว่าจิตเพียงรับรู้เท่านันเองว่าสิงเหล่านันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
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ถึงเราไปต่างประเทศไปรู้ไปเห็นมามากมายแต่ของเราหรื อเปล่าสิงทีเราเห็น? ไม่ใช่!
เสียงมากมายทีโยมได้ ยินเสียงจะเป็ นการละเล่นหรื อการงานเสียงอะไรเนียก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีก
ก็ว่างไปอีกแล้ ว
กลินก็เหมือนกันกลินหอมหลินเหม็นอะไรผ่านมาทังหมดทัวโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ว่างไปอีก รส เปรี ยว
หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม
จืดโยมกินอาหารฮ่องเต้ อย่างดีเลยจัดมาให้ อย่างดีก็ว่างเลยลินไปแล้ วก็ไม่ร้ ูรสแล้ ว
เดียวถ่ายทิงก็ว่างไปอีกแล้ ว โผฏฐัพพะหมายถึงกายเราสัมผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งอะไรเนียก็ว่างไปอีกแล้ ว
ว่างมาคนละกีปี อายุเท่าไหร่ ก็ว่างมาแค่นนั เนียจิตคือธรรมารมณ์ทีรับรู้ อารมณ์คือรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเพียงแต่รับรู้เท่านันเองไม่ใช่สิงทีเรารู้น่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเหมือนกับทีครู บาอาจารย์
ทัวไปทีเขาเคยเทศน์เคยสอนกันว่า รู้ ก็สกั แต่ว่ารู้เห็นก็สกั แต่ว่าเห็น เราจะทํายังงัยกับการรู้การเห็น?
เราก็ร้ ูเห็นได้ แต่อย่าเอาความรู้เดิมของเราไปเพิมกับความเห็นใหม่
เหมือนกับตาเราเห็นรู ปใหม่ก็อย่าไปเอาความรู้เดิมของเราว่าเราเอาเช่น
รูปหญิงรูปชายรูปดอกไม้ ต้นไม้ อะไรอย่าไปใส่ไว้ ทีเห็นใหม่ เราก็เพียงสักแต่ว่าเห็นๆแล้ วก็ว่างไปเราไม่สนใจ
เสียงก็เหมือนกันเราก็ไม่เอาความรู้ ความเห็นความจําว่าเป็ นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดนตรี ดีดสีตีเป่ าอะไร
ว่าง! เพียงแต่รับรู้แล้ วก็วา่ งไม่เอาความรู้ความเห็นเดิมไปใส่วา่ นีเป็ นเสียงเพลง เสียงดนตรี
เสียงหญิงร้ องชายร้ อง เสียงนกเสียงกาอะไรเนีย เราก็จะว่างต่อไปอีกไม่วา่ รูปเสียง กลิน รส
สัมผัสก็เหมือนกันเราได้ สมั ผัสฤดูกาลเหมือนหน้ าหนาวอย่างนีเดียวมันก็ผา่ นหน้ าร้ อนหน้ าหนาวหน้ าฝนเร
ารู้แล้ วแต่เราก็ไม่ร้ ูว่ามันหนาวอย่างไร มากน้ อยขนาดไหน หนาวไปกีประเทศหนาวไปกีจังหวัด
กีอําเภอไม่ต้องไปคิด
เราก็เพียงแต่สกั แต่ว่ารู้เห็นก็สกั แต่ว่าเห็นเป็ นอย่างนีแล้ วจิตก็ว่างต่อไปจิตเราก็สงบไปตลอดไม่มีวิตกวิจาร
สังขารไม่ปรุงแต่งไม่มีการวิตกในรูปวิจารในรู ป ไม่มีการวิตกในเสียงวิจารในเสียง
ไม่วิตกในกลินวิจารในกลิน ไม่วิตกในรสไม่วิจารในรส ไม่วิตกในสัมผัสไม่วิจารในสัมผัส
ไม่วิตกในธรรมารมณ์ไม่วิจารในธรรมารมณ์เนีย เพียงแต่รับรู้
เมือจิตเราไม่มีวิตกวิจารสังขารมันก็ไม่ปรุงแต่งอารมณ์ไม่ปรุงแต่งจิตเนียสําคัญตรงเนีย
ทีว่าจิตจะเข้ าถึงนิรามิสสุขทีแท้ จริ งคือไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิน รส โผกฐัพพะ
ธรรมารมณ์คืออาศัยความว่างทีรู้นนนะ
ั
รู้แล้ วไม่ได้ ยึดติดเลยแต่ยงั ไม่ตายไม่ใช่วา่ งแล้ วก็ซือบือทีคนไม่มีปัญญาคิดกันทัวไปคนละเรื องเลย
ความจริ งจิตเราว่างเนียกลับมีศกั ยภาพรับรู้ได้ มากขึนทํางานได้ มากขึน
เหมือนอาตมาถ้ าจิตไม่ว่างเนียอาตมาไม่ได้ เทศน์ให้ โยมฟั งหรอกใครมาทุกวันทุกวันอาตมาก็เทศน์ทกุ วันๆ
ถ้ าอาตมาไม่ว่างอาตมาก็เทศน์ไม่ได้ เนียโยมก็เหมือนกันถ้ าโยมทํางานไม่ว่างโยมก็ไปทํางานอย่างอืนไม่ได้
ไปเทียวทีนันทีนีอะไรไม่ได้
เพราะฉะนันจิตของเราว่างเนียแสดงว่าศักยภาพของเราเนียสมบูรณ์แบบพร้ อมทีจะทํางานต้ องว่าอย่างนีพ

๓

ร้ อมทีจะทํางานหมายถึงว่าจิตของเราว่างมีศกั ยภาพรับรู้ไม่รับเก็บกลับทํางานได้ มากขึนสร้ างศัก
ยภาพงานนีเสร็ จทํางานอืนต่อไปเนียเขาเรี ยกสัมมาอาชีโว
แต่ถ้าเราทํางานเสร็ จแล้ วเราอยากได้ ของคนอืนฟรี ๆเนียอันเนียความโลภจําไว้ ด้วย
เพราะฉะนันถ้ าเราเลียงหลายปากหลายท้ องเลียงบริ ษัทบริ วารหมายถึงคนงานเราเยอะแยะเราต้ องทํางาน
มากงานนีเสร็ จแล้ วทํางานใหม่เนียเขาเรี ยกสัมมาอาชีโว
แล้ วการทํางานก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรมด้ วยเพราะงานทุกชนิดต้ องทําด้ วยปั ญญาก็เป็ นปั ญญาบารมีไม่ต้องไ
ปสร้ างวัดสร้ างวาอะไรหรอกบอกเลยทุกคนเวลาจะทํางานเนียขอให้ ทกุ คนตังใจปฏิบตั ิธรรมน่ะเพราะต้ องใ
ช้ ปัญญามีปัญญาเท่าไหร่ทําให้ หมดปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ อง
เราทําเหตุผลทีถูกต้ องๆจนชํานาญเนียเขาเรี ยกญาณความรู้ไม่ใช่หลับหูหลับตาแล้ วเห็นนรกเห็นสวรรค์ไอ้
นีโกหกทังนันไอ้ ทีไปเห็นนรกสวรรค์น่ะเป็ นเพียงอตีตารมณ์น่ะเป็ นอารมณ์ในอดีตฝั งใจไว้ เท่านันเองอย่าไปเ
ชืออย่าให้ ความสําคัญโกหกเพราะปั จจุบนั เป็ นมนุษย์อยู่
ถามว่าทีท่านเห็นน่ะแล้ วท่านไปได้ ไหม?ไปสวรรค์ได้ ไหม?ไปนรกได้ ไหม?ถามดูซิไปไม่ได้ !
อย่าคุยเพียงอารมณ์เท่านันเองอย่าไปให้ ความหมายถึงขนาดนันหรื อไปให้ ความสําคัญมากถึงขนาดนันให้
รู้ความจริ งเอาไว้ อย่างนีจะได้ ไม่โดนเขาหลอกต้ องว่าอย่างนี
อาตมาเนียเทศน์สอนอย่างซืออย่างตรงตามพระพุทธโอวาทไม่ให้ ผิดเพียนวิปริ ตเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราก็
จะปฏิบตั ิได้ ด้วย เมือเรารู้แล้ วเนียการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมก็ต้องใช้ ปัญญา
ถ้ าคนโง่โยมจ้ างทํางานงานไหม?
ไม่จ้างแน่นอนกูไม่เอาหรอกเดียวมาทํางานกูเสียอีก(หัวเราะ)แล้ วต้ องมีความขยันไหม?วิริยะความเพียรต้ อ
งมีไหม? ต้ องมี เมือมีวิริยะก็มีวิริยะบารมีแล้ วความขยันนันแหละคือวิริยะบารมี
แล้ วต้ องอดทนทําไหม?ไม่เสร็ จไม่เลิกต้ องขันติเนียเป็ นขันติบารมี สัจจะมีความจริ งใจในการทําหรื อเปล่า?
ต้ องมีนนแน่
ั ะไม่มีทําไม่ได้ เนียการทํางานเป็ นการทําบารมี
อธิษฐานปรารถนาให้ งานสําเร็ จหรื อเปล่าแล้ วก็ต้องให้ ดีด้วย
ไม่ใช่อธิษฐานปรารถนาทําลวกๆอย่างนันก็ใช้ ไม่ได้
ดีอย่างเดียวก็ไม่พอดีมากก็ยงั ไม่พอต้ องดีพิเศษเนียเป็ นการทําบารมีการทํางานเป็ นการทําบารมีทําอย่างนี
เมตตารักใคร่ในงานทําหามรุ่ งหามคําไม่เสร็ จไม่เลิก
เสร็ จแล้ วก็วางเฉยอุเบกขาเอาผลสําเร็ จไปให้ เจ้ านายไปให้ ทาน
เนียเป็ นทานขณะทีตังใจทํางานเราไม่ได้ ไปทําผิดศีลผิดธรรมอะไร ศีลก็มีอยู่แล้ วในตัวเอง
เนกขัมมะความอดใจก็มีอยู่แล้ วในตัวเองเนียบารมีครบถ้ วน
เพราะฉะนันการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรมทําอย่างนี
เพราะฉะนันในฐานะพวกโยมเป็ นเจ้ าของเป็ นผู้จดั การเป็ นผู้บริ หารแนะนําสังสอนเลย
ทุกคนเนียทํางานเนียขอให้ ทุกคนตังใจปฏิบตั ิธรรมคือทําบารมี แล้ วก็ทําให้ ดีด้วย ให้ สงสมเป็
ั
นนิสยั
แล้ วมันก็สําเร็ จๆก็ต้องถามว่าสําเร็ จแล้ วว่างหรื อเปล่า? ว่าง! เนียว่างตัวเนียเหนือความสําเร็ จ
ไอ้ ทีสําเร็ จแล้ วพอสําเร็ จแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
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แต่ถ้าว่างนีแล้ วว่างหมดเลยไม่ว่างานกีร้ อยชนิดพันชนิดงานภายในงานภายนอกอะไรต้ องว่างหม
ดเลยเนียเขาเรี ยกว่างบริ สทุ ธิต้ องปฏิบตั ิให้ จิตว่างบริ สทุ ธิอย่างเนีย
งานภายในคือจิตเราก็ไม่เสียคือไม่วิตกวิจารพร้ อมทีจะทําใหม่ได้ ตลอด พร้ อมทีจะทํางาน
พร้ อมทีจะปฏิบตั ิการปฏิบตั ิงานได้ อย่างรวดเร็ วไม่มีข้อแม้ เนียเขาเรี ยกการทํางานเป็ นการปฏิบตั ิธรรม
เดียวโยมบอกโยมไม่มีเวลาอย่างนันอย่างเนีย
มาพูดให้ อาตมาฟั งถ้ าโยมเหม็นขีหน้ าโยมอย่ามาโกหกอาตมาเลย(หัวเราะ)เพราะอาตมาเนียรู้จริ งเห็นแจ้ ง
สามารถชี โยมไม่วา่ งเพราะโยมมีอารมณ์ตา่ งหาก ถ้ าโยมว่างแล้ วโยมไม่มีอารมณ์เนียว่างแล้ ว
อยูท่ ีไหนก็ว่างได้
ถามว่าอยู่ทีบ้ านตอนนีโยมก็ว่างมาแล้ วอาตมารับประกันได้ ว่างจากบ้ านว่างจากทีอยู่อาศัยเดิมมาอยูว่ ดั (หั
วเราะ)เนียต้ องชีกันจะจะแบบเนีย
โยมจะได้ ไม่ลงั เลสงสัยไม่ได้ ไปโกหกโยมด้ วยเนียโยมจะได้ เข้ าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ าเป็ นปั จจัตตังรู้ได้ เฉ
พาะตนแล้ วก็เป็ นปั จจุบนั ธรรมด้ วย
คือขณะนีเดียวนีไม่ต้องรออตีตารมณ์คืออดีตหรื ออนาคตยังไม่มาเนียธรรมพระพุทธเจ้ าเป็ นแบบนี
แล้ วเราก็สงสมความว่
ั
างเออ!
ก่อนนีเราก็ว่างไปเมืองจีนเมืองนันเมืองนีก็ว่างมาแล้ วทังนันทีนีเราจะทําจิตให้ ว่างตลอดไปเลยอยู่ทีไหนเรา
ก็ทําใจให้ ว่าง แต่ทกุ คนเกิดมาเพืออะไร? ต้ องบอกให้ โยมทราบไว้ ก่อน
ทุกคนเกิดมาเพือทําหน้ าทีของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรภรรยาเป็ นสามีเป็ นเจ้ านายเป็ นลูกน้ องเป็ นคนไ
ข้ เป็ นหมอพยาบาลเป็ นทหารตํารวจเป็ นเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินเนียทุกคนเกิดมาต้ องทําหน้ าที
แล้ วก็เกิดมาเพือใช้ กรรมกายกรรมมือเท้ าต้ องทํางาน วจีกรรมปากต้ องพูด มโนกรรมจิตต้ องคิดนึก
แต่กายกรรมต้ องไม่ฆา่ สัตว์ลกั ทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
วจีกรรมต้ องไม่พดู มุสาวาทไม่พดู ส่อเสียดพูดจาหยาบคายไม่พดู เพ้ อเจ้ อเหลวไหลเนีย
มโนกรรมต้ องไม่โลภอยากได้ ของใครฟรี ๆ ไม่พยาบาทไม่เห็นผิดคลองธรรมทีชอบเนีย
ถ้ าเราทําได้ เราก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใคร เพราะเราไม่คิดเอาเปรี ยบใคร
ถึงเราเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทําเพราะเป็ นกรรม
เดียวเราถูกเขาเอาเปรี ยบบ้ างเราก็จะน้ อยอกน้ อยใจเดียวกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เนียจําไว้ ให้ ดีน่ะ
เราต้ องฉลาดอย่างซืออย่างตรงฉลาดแล้ วฉลาดเลยทําดีทําครังเดียวด้ วยทําไม่ดีต้องทําหลายครังทําไม่ดีแ
ล้ วก็ต้องกลับมาทําดีอีกเสียข้ าวเสียของเสียเวลําเวลาเนียฉะนันในฐานะทีผู้เป็ นเจ้ านายหรื อหัวหน้ าบอกว่า
ต้ องตังใจทําให้ ดีน่ะแล้ วทําครังเดียวให้ เสร็ จ
ไม่งนต้
ั องมาแก้ ไขภายหลังเสียเงินเสียทองเสียข้ าวของเสียเวลําเวลาอีกแทนทีเราจะก้ าวหน้ าทําข้ างหน้ าให้
เสร็ จไปไอ้ นีต้ องมาแก้ ไขงานไม่ร้ ูจกั จบอย่างเนียใช้ ไม่ได้
เนียต้ องเตือนเอาไว้ เตือนตัวเองไว้ สอนตัวเองไว้ ว่าทําดีทําครังเดียวทําแล้ วทําเลยเสร็ จจะได้ ทํางานอืนๆต่อไ
ปให้ สําเร็ จไปอีกแล้ วเราก็จะรู้ตวั เองว่า วิ ริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนเราจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรเนียเป็ นอย่างนี เรามีทกุ ข์กีเรื องเราก็ทําไปให้ หมดทุกเรื องคือทําจิตให้ ว่าง
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ถ้ าใจเราว่างแล้ วไม่มีทกุ ข์หรอก
เพราะไม่มีอารมณ์เมือจิตเราไม่มีอารมณ์สขุ ก็ไม่มีทกุ ข์ก็ไม่มีดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีไม่ต้องอุเบกขาด้ วย
เนียเป็ นการสรุปง่ายๆย่อพระไตรปิ ฎกมานิโรธะความดับทุกข์ก็ดบั อารมณ์ทีใจแล้ วเราเนีย
แล้ วเราก็สงสมความว่
ั
างทีอาตมาเทศน์สอนเนียทีครูบาอาจารย์ทงหลายที
ั
มรรค๘
ทีสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบๆหมดเนียไปนิพพานไม่ได้ หรอก ต้ องว่าง ว่างจากความเห็น
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบดําริ ทีจะทําเรื องนันเรื องนีไอ้ คนทีดําริ อย่างนีก็ไปนิพพานไม่ได้ ก็ต้องว่าง
สัมมาวาจาการพูดจาชอบมัวพูดเรื อยเจือยไปตามทีชอบก็ไปนิพพานไม่ได้ ต้องว่าง
สัมมากัมมันโตการงานชอบ ถ้ ามัวแต่ทํางานหามรุ่งหามคําจิตไม่ว่างก็ไปนิพพานไม่ได้
สัมมาอาชีโวอาชีพชอบจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานไหนตอบอาตมาดูซิ
เนียไปไม่ได้ หรอกไอ้ พวกทีคุยโตโม้ ใหญ่ทีเนียสัมมาอาชีโวไปทําอาชีพอะไรในนิพพาน เพราะนิพพานัง
ปรมัง สูญญังต้ องว่าอย่างนี ต้ องว่าง! ว่างจากอาชีพถ้ าใครยังติดสัมมาอาชีพอยู่ก็ไปนิพพานไม่ได้
สัมมาสติระลึกชอบเนียตัดทิงเลยสติตวั เนียตัวแสบระลึกถึงพ่อแม่พีน้ องบุตรภรรยาสามีฐานะความเป็ นอยู่
อะไรเนียไปไม่ได้ หรอกเพราะสติเนียต้ องว่างจากสติ
สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นชอบก็ตงใจมั
ั นกับพระนิพพานหรื อตังใจมันกับความว่างอย่างเดียวเนียจึงจะไปได้ จําไ
ว้ ให้ ดีน่ะไม่ใช่โดนพระหลอกไอ้ พวก ต่อให้ เปรี ยญ๙ประโยคก็ยงั ไม่ร้ ูเรื องเลยเนียไอ้ พวกเนีย
ไม่ร้ ูจริ งไม่ร้ ูแจ้ งอะไรหรอก แต่อาศัยเป็ นเจ้ าคุณพระครู อะไร นีอาตมาเนียเป็ นพระของพระพุทธเจ้ า
นันเป็ นพระของพระราชาตัง(หัวเราะ)อาตมาไม่ต้องมีใครตังเพราะอาตมาเป็ นพระโดยธรรมโดยวินยั ของพร
ะพุทธเจ้ าต้ องว่าอย่างนีเนียจําไว้ ให้ ดีเนียเราทําได้ ก็ไปนิพพานชาตินีทําจิตให้ ว่างรับรู้ไม่รับเก็บพระพุทธเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ า
เมือเป็ นพระพุทธเจ้ าเป็ นพระอรหันต์เจ้ าแล้ วตาท่านก็ยงั ดีอยูห่ ทู ่านก็ยงั ดีอยู่จมูกดีอยูล่ ินดีอยูก่ ายดีอยูใ่ จดี
อยูท่ ่านก็มีสิทธิเห็นใครได้ ฟั งเสียงอะไรได้ รู้กลินได้ รู้รส
รู้สมั ผัสได้ แต่ก็รับรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็วา่ งต่อไปอีกเนียเป็ นแบบนีเนียเขาเรี ยกรับรู้ไม่รับเก็บหรื อเราไม่
ขโมยรูปใครมาไว้ ในใจเรา เราไม่ขโมยเสียงใครมาไว้ ในใจเรา
ไม่ขโมยกลินขโมยรสขโมยสัมผัสของใครมาไว้ ในใจเราศีลของเราก็เป็ นศีลวิสทุ ธิ
ถ้ าโยมไปอ่านในพระไตรปิ ฎกเนียจุลศีล มัชฉิมศีล มหาศีล
อริ ยกันตศีลเนียอีก๑๓เล่มเนียโยมปฏิบตั ิไหวหรื อ(หัวเราะ)แต่เนียให้ ทําจิตว่างอย่างเดียวครบถ้ วนสมบูรณ์
แบบ เนียเขาเรี ยกพลิกวิกฤตเป็ นโอกาส ทําของมากให้ เป็ นของน้ อยอย่างอาตมาเนีย
เมืออาตมารู้แล้ วอาตมาก็ทํากตัญ คู ือเอาพระพุทธโอวาทนันน่ะมาสอนพวกโยมต่อไป
ถ้ าใครมีบญ
ุ ญาวาสนาบารมี มีศรัทธาเชือมันปฏิบตั ิตามก็จะบรรลุมรรคผลได้ ไม่ใช่เหนือวิสยั ชาตินี
ถามว่าการทําจิตให้ ว่างกับการเลียงครอบครัวเลียงลูกเลียงเมียเลียงสามีให้ อยู่ในโอวาทกับการทําจิตให้ ว่า
งอันไหนง่ายกว่า?
เดียวเนียเด็กทุกคนน่ะเลียงยาก(หัวเราะ)ทําให้ อยูใ่ นอํานาจบอกว่าอย่าดือมันก็ดือบอกว่าอย่าซนมันก็ซนนั
นน่ะอย่าไปเทียวก็ไปเนีย
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แล้ วการทีเราทําจิตของเราให้ ว่างกับการทีเราจะไปเลียงดูครอบครัวทําอะไรต่อมิอะไรให้ เขาเนียอั
นไหนยากกว่า
เพราะฉะนันความว่างเนียง่ายกว่าทีนีเราก็เหมือนกับเราเอาเกลือจิมเกลือเลยว่างให้ หมดเลยคือขีเกียจเนีย
ว่างจากความเห็นคือขีเกียจเนียเห็นแล้ วไม่ไปดูแล้ วรู้แล้ ว ขีเกียจฟั งซะบ้ างมันจะได้ ว่าง(หัวเราะ)ขีเกียจดม
ขีเกียจกิน ขี เกียจสัมผัสซะบ้ างก็ว่างแล้ วนันน่ะอยูท่ ีไหนก็ทําจิตว่างได้ ไม่ต้องมาวัด เข้ าใจหรื อยัง?
เนียเราอยูบ่ ้ านก็ทําได้ อยู่โรงงานอยูท่ ีไหนทําได้ หมดถามว่างานเสร็ จแล้ วว่างได้ ไหม? ได้ !
เห็นมัยแน่ไหมเนียไม่ต้องมาสร้ างวัดสร้ างอะไรเนียเอาโรงงานเป็ นโรงปฏิบตั ิธรรมเนียประชุมกันแล้ วก็เอาเ
นียเอ็งเป็ นหัวหน้ าเอ็งเป็ นผู้บริ หารก็เนียก็เอาเลยเอาวิธีการพระอาจารย์ไปสอนเนียได้ สองต่อหนึงได้ งานสอ
งได้ ปฏิบตั ิธรรมเอางัยสามได้ ใจเป็ นสุขอีกได้ เงินอีกต่างหากเนียได้ หลายต่อเลยเนียต้ องว่าพระอาจารย์เนีย
ไม่มีทางจนหรอก เพราะอาตมาคิดได้ มากแล้ วก็ทํางานได้ ด้วยแล้ วก็ไม่มีทกุ ข์กบั การทํา
เพราะจิตเราว่างเพราะเราทําตามหน้ าที ถ้ าโยมทําได้ ตามนีโยมก็จะมีความสุขต้ องว่าอย่างนี
นิพพานในชาตินีไม่ต้องรอตายแล้ วจึงจะนิพพาน พวกนีเข้ าใจผิดต้ องวอร์ มอัพความว่างตังแต่เดียวนี
พอมันจะตายจริ งด้ วยความเคยชินในความว่างจิตมันจะน้ อมไปเองไม่ต้องตังใจเลยถ้ าโยมทําได้ โยมรู้ ตรงนี
จะไม่เสียเวลาไม่เสียชาติเกิดด้ วยได้ การได้ งานได้ ภาระของโยมก็คือภาระการทํากตัญ เู ข้ าใจมัย
กตัญ ตู อ่ พ่อแม่ กตัญ ตู อ่ ครูบาอาจารย์ กตัญ ตู อ่ นายจ้ าง กตัญ ตู อ่ ผู้มีพระคุณ
กตัญ ตู อ่ ประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์ครบถ้ วยเลยเนีย
ทําตามทีอาตมาบอกเนียแล้ วทุกคนจะเป็ นคนดีจิตใจว่างแล้ วๆจะไปทะเลาะวิวาทบาดหมางไปก่อม๊ อบก่อ
อะไรอีกมัยมีมย?
ั ไม่มี เนียต้ องสอนลูกน้ องบริ วารคนงานให้ ร้ ูเรื องธรรมะพระพุทธเจ้ า
เดียวเนียถอดไปให้ ไปเลยเอาไปเปิ ดให้ คนงานฟั ง(หัวเราะ)อัดเทปไว้ เนียโยมว่าดีไหมเนีย
ใครว่าไม่ดีบ้างค้ านพระอาจารย์ซิลองค้ านพระอาจารย์!
พระอาจารย์จะได้ อธิบายเพิม(หัวเราะ)ไอ้ ทีดีเป็ นยังงัยไม่ดีเป็ นยังงัยจะได้ อธิบายให้ เข้ าใจชัดอีก
จะได้ มีความสุขมีความสงบสุข
แล้ วก็ไม่มีพิษไม่มีภยั อยูก่ บั ครอบครัวก็เป็ นสุขเพราะจิตว่างไม่ทะเลาะกันแน่
ลินกับฟั นไม่กระทบกระแทกกัน น่ะหมู่เพือนคนงานก็ไม่ทะเลาะกัน
เนียวัดอาตมามีกฏข้ อเดียวห้ ามทะเลาะกันไม่มีกฏมากแสดงว่าทะเลาะกันนีแสดงว่าไม่รักกันแล้ วสัปปายะ
๕อย่างเนียอาหารสัปปายะ ทีอยู่ทีอาศัยสัปปายะ ฤดูสปั ปายะ บุคคลสัปปายะ ธรรมะสัปปายะ
ถ้ าบุคคลไม่สปั ปายะข้ อเดียวเนียหมดเลยไอ้ ทีสัปปายะ๔ข้ อหายหมด
เห็นหน้ ากันเมือไรก็ปฏิฆะกันเมือนันใจไม่เป็ นสมาธิแน่นอนเนียจําไว้ ห้ามทะเลาะกันทะเลาะกันแล้ วไม่รักกั
นแล้ ว การงานก็เสียด้ วย ไม่เชือก็ลองดู(หัวเราะ)อาตมาเนียวัดไหนๆโอโห! ยีสิบสามสิบข้ อโอ้ ย!
อาตมาไปมาทัวหมดแต่ของอาตมาเนียเอามาข้ อเดียวคือห้ ามทะเลาะกัน(หัวเราะ)เนียโยมก็ตงได้
ั กฏระเบีย
บของครอบครัวผัวเมียลูกเต้ าทุกคนห้ ามทะเลาะกัน
ลูกอยากได้ อะไรมาบอกพ่อบอกแม่อนั ไหนพอจะจัดให้ ได้
ถ้ าเราเป็ นลูกน้ องเขาเราไปบอกผู้บงั คับบัญชาโน้ นหัวหน้ าเขามีไม่ต้องทะเลาะกันเดียวงานจะเสียของจะเสี
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ยเวลาจะเสียทํางานไม่เข้ าเป้ าเนียต้ องเอาแบบนี
เนียโยมก็จะได้ ประโยชน์ของธรรมะของพระพุทธศาสนาทีแท้ จริ งไม่ต้องไปเชืองมงายไอ้ พวกนันหลอก
บางคนอาตมาได้ ยินกับหูเลยเป็ นพระครูเจ้ าคุณอะไรบางคนพูดบอกแหม!
พวกโยมคนทุกข์คนยากไปทําบุญบาทเดียวหาว่าไปซือสวรรค์มรรคผลนิพพานด้ วยเงินบาทเดียวไอ้ พวกนีอั
ปรี ย์จญ
ั ไรความจริ งไม่ต้องเสียสักบาทเลยสักสลึงเลยของพระพุทธเจ้ า(หัวเราะ)หารู้ไม่ว่าพระเองหากมีราค
าเพียง ๕มาสกคือบาทเดียวใครลองไปโกงชาวบ้ านไปขโมยของเขาเนียศีลขาดทันทีเลยให้ ร้ ูไว้
มีโยมบางคนเขามาถามอาตมาโยมเป็ นคนทุกข์คนยากคนจนคนลําบากไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอ
ยากทําบุญจะทําได้ ไหม? ได้ !
อาตมาบอกได้ เอาปั ญญาทําบุญก็ได้ เอาแรงทําบุญก็ได้ ไม่มีอะไรก็ยิมถวายเป็ นพระพุทธบูชาก็ยงั ได้ บญ
ุ เล
ยไม่ต้องเสียสักบาท(หัวเราะ)โมทนาสาธุว่าวันนีใครให้ ทานทัวโลกก็ได้ แล้ วเห็นมัย
ใครรักษาศีลทัวโลกก็ได้ แล้ วมุทิตาพลอยยินดีกบั เขาแค่นีก็ได้ แล้ วไม่ต้องไปเสียสักบาทไม่ต้องไปเดินทางไก
ลเหนือยเมือยอีกต่างหาก เนียต้ องบอกให้ ร้ ูเอาไว้ อย่างนี ไม่โดนเขาหรอกเนียเราจะทําก็ทํา
แต่อาตมามาก็พิจารณาเห็นอย่างหนึง เวลาใครไม่อยากมีอปุ สรรคเนีย
วิธีแก้ อุปสรรคของอาตมาคืออย่างไร?
เนียอาตมาต้ องบอกไว้ ให้ โยมรู้ว่าอาตมาสอนลูกศิษย์อาตมามานานแล้ ว
การทีเราจะไม่มีอปุ สรรคเราต้ องไม่ตดั ทานบารมีใคร ใครอยากทําทานก็ปล่อยเขาตามอัธยาศัย
ใครจะรักษาศีลเราก็ไม่ไปตัดศีลบารมีของเขาเราไม่ห้าม
ใครจะประพฤติเนกขัมมะเราก็ยินดีพอใจไม่ไปตัดไม่ห้าม
ใครจะใช้ เหตุผลคือปั ญญาก็ไม่ไปตัดปั ญญาบารมีของเขา ไม่ไปตัดวิริยะความเพียรของเขา
ไม่ไปตัดขันติบารมีความอดกลันอดทนไม่ให้ เขาไปคลายความเพียร
ใครมีสจั จะเรารู้แล้ วว่าใครตังสัจจะอะไรไว้ ไม่ไปกลันแกล้ งรังแกทําลายสัจจะอะไรเขา
ใครเขาอธิษฐานปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์เราก็ไม่ไปตัดอธิษฐานบารมีของเขา
ใครเจริ ญเมตตาบารมีก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเสียไม่ไปตัดอธิษฐานบารมี
ใครเขาอุเบกขาวางเฉยเราก็ไม่ต้องไปตัดไม่ทําให้ เขาเสียอุเบกขาวางเฉย
เราก็ไม่มีกรรมไม่มีวิบากกรรมแล้ วถึงคราวสมัยของเราไม่มีอปุ สรรคมาขวางกันเราได้ เลย
แล้ วได้ ยินรู้ ว่าเรามีจิตว่าง มึงจะกลันแกล้ งรังแกขนาดไหนเราก็วางเฉยได้
เนียใบเดียวเนียทีอุเบกขาวางเฉยแต่มีอยูใ่ นเล่ม๖เนียคัดออกมาแล้ ว
วางเฉยอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ ของอาตมาเนียเทศน์อย่างเดียวทานอย่างเดียวก็เป็ นปรมัตถทานก็ไปนิพ
พานได้ เพราะทานๆแล้ วก็ว่างว่างภายในภายนอกเนียว่างจริ งๆให้ หมดกระเป๋ าไปเท่าไหร่แล้ วว่างจากกระเป๋
าไปเท่าไหร่แล้ ว(หัวเราะ)พวกโยมก็ยงั ไม่ร้ ูจกั ความว่างกันเลยเนีย
ต้ องให้ ว่างจากสตุ้งสตางค์เงินทองแล้ วจึงจะรู้ว่าเออ!
หมดไปเยอะแล้ วน่ะเนีย(หัวเราะ)เนียอาตมาสอนความว่างโยมเนีย
อันนีเป็ นธรรมะของพระพุทธเจ้ าแล้ วก็สมมุติทกุ อย่างสมมุติหมดเลยเมือรู้ว่าเป็ นสมมุติทีเขาเรี ยกผม ขน
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เล็บฟั น หนัง ตับ ไต ไส้ พุงอะไรต่อมิอะไรเนียสมมุติทงนั
ั น
สมมุติว่าเป็ นคนเป็ นหญิงเป็ นชายก็สมมุติ เมือเรารู้สมมุติแล้ วเราก็จิตเราก็จะวิมตุ ติ
แต่เวลาเราจะนิพพานเนียเราต้ องว่างจากสมมุติและวิมตุ ติมนั จึงจะเข้ านิพพานได้ เนียให้ จําไว้ ให้ ดีน่ะเนียอ
าตมารู้ถึงทีสุดของมัน
เพราะฉะนันก็พยายามทําไว้ ศกึ ษาไว้ เนียพระอาจารย์สอนง่ายๆอย่างเนียสมัยพุทธกาลเด็ก๗ขวบก็ยงั บรรลุ
โสดาบันได้ อย่างพระนางวิสาขาเนีย๗ขวบเท่านันเองยังบรรลุโสดาบันได้ เลย
คนตัดฟื นแต่เขาฟั งรู้ภาษาเดียวกันก็ฟังรู้เรื องก็เป็ นสาวกพระพุทธเจ้ าได้ เห็นมัยถ้ าเขาฟั งรู้เรื องต้ องว่าอย่าง
นีคือพูดภาษาเดียวกันแล้ วฟั งรู้เรื อง เขาไปปฏิบตั ิตามนันก็มีสิทธิ
ไม่ต้องเรี ยนถึงด๊ อกเตอร์ ปริ ญญาอะไรพวกเนียขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เพียบเลยเนียจิตยิงว่างยาก(หัวเร
าะ)ไปเอารัดเอาเปรี ยบเขาบ้ างไปโกงเขาบ้ างอะไรนียิงฟุ้งซ่านใหญ่เลย เนียต้ องบอกไว้ อย่างนี
แต่อาตมาเนียป.๔น่ะทางโลกป.๔แต่ทางธรรมได้ เรี ยนนักธรรมพรรษาแรกได้ นกั ธรรมตรี
พรรษาสองได้ นกั ธรรมโท พรรษาสามสอบได้ นกั ธรรมเอก
แล้ วก็อยูป่ ่ าอยู่เขาแล้ วก็อ่านพระไตรปิ ฎกแล้ วก็มาแทงตลอดพระไตรปิ ฎกทําความเข้ าใจกับพระไตรปิ ฎก
ทําไมพระองค์สอนอย่างนี? แล้ วมีจดุ ประสงค์อะไร?
แล้ วทําไมจึงเรี ยกว่ามรรคผลเป็ นยังงัย?เนียอาตมาเนียเป็ นพระป่ าตัวจริ งอยู่ป่าอยู่เขาอยูอ่ งค์เดียวมานาน
คิดว่าตายทีไหนก็ทิงทีนันอาตมาไปมาทัวเหนือ ใต้ ตะวันออก อิสาน
กะเหรี ยงกะหร่างไปอยูก่ นั หมดแล้ วเนียมาอยูเ่ นียแหล่งสุดท้ ายแล้ วเพราะอายุมากแล้ ว(หัวเราะ)เนียให้ โยม
รู้ไว้ อย่างนี อาตมาไม่ต้องการอะไรจากใครเลย
รับรู้ไม่รับเก็บบอกให้ โยมรู้ก็ได้ ทีโยมมาปลูกเนียยังไม่เคยขึนไปเลย
ขึนไปวางศิลาฤกษ์ วนั เดียวเท่านันน่ะ(หัวเราะ)ยังๆไม่เคยขึนไปอีกเลยอาตมาไม่สนใจเพราะอาตมาขึนไปดู
มันไม่เสร็ จก็แค่นนมั
ั นเสร็ จก็แค่นนแล้
ั วเราจะมีสิทธิอะไรไปสังเขาสู้เอาเวลาขึนไปดูน่ะ
เขียนธรรมะดีกว่าเนียถึงจะแน่เนียให้ เป็ นเล่มๆเลยความคิดของอาตมาเนีย(หัวเราะ)เดียวโยมว่าทําไมไม่ไป
ดูพระอาจารย์มีความคิดอะไร ก็พระอาจารย์ร้ ู อยู่แล้ วขึนไปมันทําได้ แค่นนั
ถึงไปสังมันก็ไม่มีความสามารถจะทําให้ ได้ มากได้ แค่นนั
แล้ วเราไม่มีหน้ าทีไปสังเขาด้ วย(หัวเราะ)เนียให้ โยมรู้ไว้ เอ๊ ะ! ทําไมพระอาจารย์ถึงไม่ขนไปดู
ึ
บ้าง
ก็อาตมารู้หน้ าทีของอาตมาว่าอาตมาควรจะทําอะไร ทําให้ เกิดประโยชน์อะไรไม่ให้ เสียเวลา
เนียทุกวินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนาสาธุว่าเนียทีอาตมาสอนลูกศิษย์ทงหลายก็
ั
เพราะพระอาจารย์ร้ ูแล้ วจึงไม่ให้ เสี
ยเวลาเนียทําหน้ าทีให้ สมบูรณ์ให้ ดีทีสุดเท่าทีจะดีได้ เนียต้ องว่าอย่างนี
แล้ วใครอยากรู้อะไรพิเศษก็ถามอาตมาหรื อมีปัญหาอะไรก็บอก
อาตมามีปัญญาอาตมาอาจจะแก้ ไขได้ ทกุ เรื องมีอะไรก็บอกอาตมา(หัวเราะ)อาตมาไม่ได้ โกหกหลอกลวงห
รื อไม่อยากได้ อะไรจากโยมเลย
ก่อนเนียใครมาหาอาตมาเนียอาตมาบอกเลยน่ะโยมอยากฟั งเทศน์ฟังธรรมแม้ อาตมานอนก็เรี ยกได้ น่ะ
ดอกไม้ ธูปเทียนไม่ต้องเอามาถวายอาตมาหรอก
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พระพุทธเจ้ ายังไม่เคยเอาของอาตมาสักบาทสักสลึงหนึงเลย
แล้ วทําไมอาตมาจึงต้ องไปอยากได้ ของพวกโยมคนมีทกุ ข์นนน่
ั ะ(หัวเราะ)
อาตมาก็ยงั สมําเสมออยู่อย่างนันน่ะ ใครให้ ใครถวายอาตมาก็ไม่ว่าเขา
ก่อนเนียใครถวายมากมันเอาไปหมดเลยรู้ หรื อเปล่า ตอนเนียอาตมาบอกเฮ้ ย!
เอ็งอยากสร้ างเอ็งอยากทําเอ็งไปจ่ายเอ็งไปติดต่อช่างเอง ข้ าไม่เอาขีเกียจ
แล้ วใจเศร้ าหมองรู้แล้ วไม่สบายใจ(หัวเราะ)โดนมาเยอะแล้ วพระอาจารย์เนีย
ให้ โยมรู้ไว้ อาตมารู้แล้ วมีตวั อย่างมากมายแต่อาตมาไม่ให้ ประวัติศาสตร์ ซํารอยอีก ไม่ใช่คนโง่คนดืออะไร
ก็มนั มีตวั อย่าง แล้ วทําไมเราไม่หาทางวิธีป้องกัน เพราะพระองค์สอนไม่ให้ ประมาทไม่ให้ ประมาทกับอะไร?
ไม่ให้ ประมาทกับอนิจจังอย่าให้ มนั อนิจจังไปเร็ วอย่าให้ ทกุ ข์ไปเร็ วอย่าให้ อนัตตาไปเร็ วอย่าให้ แก่เจ็บตายไ
ปเร็ วทํายังงัยจึงจะไม่ให้ อนิจจังไปเร็ วทุกข์ช้าลงอนัตตาช้ าลงแก่เจ็บตายช้ าลง
เราก็ต้องเป็ นคนมีศีลมีธรรมเนีย ต้ องอย่าซืออย่างตรงเลย พระพุทธเจ้ าแสดงบัญญัติสิงใดไว้
เราก็ต้องพยายามปฏิบตั ิให้ ได้ ตามนัน อย่างซืออย่างตรงแล้ วเราก็มีความสุขสงบสุข
ไม่ต้องมีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียแล้ วเราก็จะอยูไ่ ด้ ไม่ต้องไปอาศัยอะไรอยู่กบั ความว่างนันแหละ
เนียความว่างเนียพระพุทธเจ้ าเรี ยกนิรามิสสุข
แล้ วก็เป็ นสอุปปาทิเสสนิพพานด้ วยเพราะจิตมันไม่เคยว่างมาว่างเนียเป็ นสอุปปาทิเสสนิพพานเนีย
แล้ วก็เป็ นนิรามิสสุขด้ วยเพราะจิตไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งก็เป็ นนิพพานัง ปรมัง สุขงั ในปั จจุบนั
ถ้ าเราว่างจนตายไปก็นพิ พานัง ปรมัง
สูญญังแน่นอนอนุปาทิเสสนิพพานไอ้ ทีสังขารทีเหลือเนียเขาต้ องไปฝั งไปเผาแน่ไม่เก็บไว้
ไม่ใช่ยากสําหรับอาตมาเนียเรื องนิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานัง ปรมัง สูญญังเนียรู้
เพราะฉะนันโยมเนียทําให้ ว่างให้ หมด ในความว่างถามว่ามีความแก่ไหม?ไม่มี มีความเจ็บไหม? ไม่มี
ความตายมีไหม? ไม่มีเนียพระองค์เป็ นผู้คนพบตอนทีพระองค์ไปประพาสอุทยานใหม่ๆ
ไปวันแรกไปเจอคนแก่พระองค์กลับมาเห็นสาวสรรกํานัลในเป็ นคนแก่หมดเลย
ทุกทีพวกนีเคยดีดสีตีเป่ าพระองค์ไพเราะเพราะพริ งดีอกดีใจ
กลายเป็ นพวกนีคนแก่มานังดีดสีตีเป่ าให้ เราฟั งนี(หัวเราะ)จิตใจมันไม่ยอมรับโยม
พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ฉลาดมีความเห็นสติปัญญาอะไรละเอียดว่าคนเนียแก่หมดเลยมานังดีดสีตีเป่ าให้ เราเนีย
แล้ วเขาก็มีทกุ ข์ด้วยต้ องว่าอย่างนี รุ่งขึนไปใหม่ไปเห็นแก่วานเนียเจ็บป่ วยแล้ ว นอนป่ วยแล้ ว
พระองค์มาเห็น
ไอ้ พวกนีก็ต้องเป็ นคนป่ วยอีก(หัวเราะ)ไอ้ นีมาดีดสีตีเป่ าอะไรนีทีมาทําการทํางานอะไรให้ เราเนีย นอนเลย
รุ่งขึนไปอีกวันไปเจอทีป่ วยวานนีตายแล้ วกลับมาไอ้ พวกนีต้ องเป็ นคนตายหมด
พระองค์ไม่กะใจทีจะฟั งเครื องดีดสีตีเป่ าอะไร
นอนเลยหัวคํานอนตืนขึนมาไอ้ พวกนีนําลายไหลอะไรต่อมิอะไรเหมือนป่ าช้ าผีดิบตายหมดไอ้ พวกนีตายหม
ด พระองค์ว่าโอ้ ! เราอยูก่ บั พวกคนแก่คนเจ็บคนตายเยอะไม่มีความสุขแล้ วทีนี ก่อนนีเออ!
แลดูมีความสุขดี แต่ทีนีมารู้ ความจริ งแล้ วไม่เป็ นสุขแล้ วเป็ นทุกข์ พอดีพระราหุลประสูติพอดีว่าโอ้ !
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ลูกเราต้ องเกิดมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้ วจะทํายังงัยเนีย
ก็ไปออกบวชเนียพระองค์ไปเห็นสมณะก่อน
แล้ วก็พระองค์ก็ได้ ปัญญาในขณะนันว่ามีมืดแล้ วก็มีสว่างเป็ นเครื องแก้ มีร้อนแล้ วก็มีเย็นแก้
อาจจะมีวิธีแก้ ไม่ให้ แก่ ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตาย แล้ วพระองค์ร้ ู วิธีแก้ ไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตายได้ หรื อยัง?
รู้เนียว่างเนีย ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย(หัวเราะ)ต้ องทําจิตให้ ว่างหมดเลยทังภายในภายนอก
เนียโยมทําแค่เนียพอแล้ ว ไม่ต้องไปเรี ยนมากๆอะไรต่อมิอะไร
ไม่ต้องไปวัดไปวาอยูบ่ ้ านกินข้ าวอะไรก็ดไู ปหมดไปคําก็อนิจจังไปแล้ วคําหนึง(หัวเราะ)เดียวถ่ายก็อนิจจังไ
ปแล้ วก็อนัตตาไปอีกแล้ วเนียเป็ นธรรมะความจริ งโยมอยูก่ บั ธรรมะทังหมดแต่โยมก็ยงั ไม่เห็นธรรมะเพราะอ
ะไร?เพราะอารมณ์ของโยมมันคิดกว้ างไกลไพศาลเลยต้ องว่าอย่างนีแต่ตอนนีมาอยูก่ บั ปั จจุบนั ว่าเออ!
นีมันหมดไปแล้ วอนิจจังเป็ นอย่างนีเหมือนเราทํางานไปทุกวันก็หมดสันไปทุกวันเสร็ จไปทุกวันเข้ าใจมัยเนีย
มันก็ว่างไปทุกวัน
แล้ วทีนีเราก็เป็ นทุกข์แต่สิงทีว่าเราต้ องว่าเป็ นทุกข์กบั ความไม่ว่าง(หัวเราะ)สรุปลงง่ายๆว่าเราเป็ นทุกข์กบั ค
วามไม่วา่ ง ถ้ าเราว่างแล้ วเราไม่มีทกุ ข์ต้องว่าอย่างนี แล้ วโยมก็จะได้ ไม่เสียเวลาไม่ต้องฟั งอะไร โอ้ ย!
เวลาฉันไม่มี ความจริ งทีว่าไม่มีนะ่ มันมีว่างอยูใ่ นนัน(หัวเราะ)เนียขณะทีโยมทํางานอ้ าว!
สังเขาเสร็ จแล้ วอ้ าว! ว่างแล้ วเห็นมัย
งานเราไม่ต้องทําเพราะเรามีบญ
ุ เราสังให้ เขาทําตามทีเราสังงานเราสําเร็ จ แล้ วเราก็วา่ งต่อ
เนียสําเร็ จแล้ วก็ว่างเนียความว่างเหนือความสําเร็ จอีก
เพราะฉะนันไม่ใช่เรื องใหญ่เนียโยมต้ องถอดเอาไปเลยเดียวให้ ซีดีไว้ แจกให้ โยมเอาไปไปเปิ ดให้ คนงานฟั ง(
หัวเราะ)อัดเทปไว้ นะเนียให้ โยมรู้ไว้
เดียวนีคําพูดอาตมาทุกคํามีคา่ หมด(หัวเราะ)ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเนีย
เพราะอาตมาพูดแต่สิงทีเป็ นประโยชน์ไม่เป็ นประโยชน์ไม่พดู พูดแล้ วเราก็ต้องทําไม่พดู เราก็ต้องทํา
เพราะฉะนันเราทําดีกว่าพูด พูดไปแล้ วอาจจะไม่เข้ าหูเขาเขาอาจจะแกล้ งเรามากขึน
แล้ วเราก็อาจจะทนไม่ได้ แค่นีเราทนได้ ทําต่อไป
ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเพราะเรามีหน้ าทีทําพูดแล้ วเราก็ต้องทําไม่พดู เราก็ต้องทํา
เพราะฉะนันเราทําดีกว่าพูด
พูดแล้ วไม่ถกู หูเขาเขาจะแกล้ งให้ เราทํามากกว่านีแล้ วเราก็จะทนไม่ได้ เพราะรู้ว่าเขาแกล้ งเราแน่เลย
ถ้ าเขาทําปกติทีนีเราก็ทําได้ เป็ นปกติก็ไม่มีทกุ ข์อะไร
เนียเป็ นประโยชน์จําไว้ ให้ ดีเถอะจะได้ มีขนั ติความอดทนทีอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาก็ทีพระองค์แสดงไว้ ก็เพือจะสอนพวกเราว่าอย่าให้ อนิจจังไปเร็ วอย่าให้ ทกุ ข์ไปเร็ วอย่าให้ อนัตตาไปเ
ร็ วอย่าให้ แก่ไปเร็ วอย่าให้ เจ็บไปเร็ วอย่าให้ ตายไปเร็ วการทีจะทําให้ แก่เจ็บตายช้ าลงหรื ออนิจจังช้ าลงเป็ นทุ
กข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงเนียก็ต้องมีศีลมีธรรมเมือเรามีศีลตังมันอยู่ในศีลในธรรมแล้ วมันแก่ก็ห้ามมันไม่ไ
ด้ แต่มนั ช้ าลงสมมุติเราไปฆ่าเขาตายเนียอนิจจังไปอย่างรวดเร็ วแล้ วเขาต้ องจับเข้ าคุกเข้ าตารางอนิจจังจาก
ทีอยูท่ ีอาศัย จากพ่อแม่พีน้ องบุตรภรรยาสามีไปอยู่ในคุกตารางเนียอนิจจังไปอย่ารวดเร็ ว
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ขโมยๆๆถ้ าเราไปขโมยเขาก็อนิจจังอย่างรวดเร็ ว เขาไม่เอาไว้ หรอกคนขโมยไม่มีใครชอบ
ไอ้ นีเผลอไม่ได้ เผลอเป็ นขโมย(หัวเราะ)เขาก็ต้องเอาเข้ าคอกเข้ าตารางไปก็อนิจจังอย่างรวดเร็ ว
ใครประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาไอ้ นีก็เอาไว้ ไม่ได้ เขารู้เมือไหร่มงึ ระวังเถอะเดียวก็โดนเก็บแน่เลยนีก็อนิจ
จังไปอย่างรวดเร็ ว
หลอกลวงต้ มตุน๋ เขาไอ้ นีก็เหมือนกันไอ้ นีมาหลอกลวงต้ มตุน๋ ญาติพีน้ องข้ าเอาไว้ ไม่ได้ หรอก
ไอ้ นีหลอกไปตังหลายครังแล้ วครังเดียวได้ ใจเอาเก็บเลยเข้ าคอกก็อนิจจังไปอย่างรวดเร็ วกินเหล้ าก็สะเงาะ
สะแงะเดินตามถนนเดียวได้ ตายอนิจจังอย่างรวดเร็ วเห็นมัยเนียเพราะฉะนันเรามีศีล๕ ก็ทําให้ อนิจจังช้ าลง
เป็ นทุกข์ช้าลง อนัตตาช้ าลงแก่เจ็บตายช้ าลงได้ แล้ ว
แล้ วทีพระองค์พระองค์สอนไม่ให้ ประมาทไม่ให้ ประมาทกับอะไรคือสอนไม่ให้ ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตานีแหละเนีย แล้ วพระองค์ว่ายังแสดงไว้ อีกสละทรัพย์เพือรักษาอวัยวะ
สละทรัพย์อวัยวะเพือรักษาชีวิต สละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพือรักษาธรรม ธรรมนันได้ แก่อะไร?
ธรรมนันได้ แก่ความว่าง เหมือนเราสละทรัพย์สมบัตหิ มดเลยมารักษาตัวเอง
ทรัพย์สมบัติหมดแล้ วแต่โรคยังไม่หายเห็นมัยเนียทรัพย์สมบัติหมดไปแล้ วก็คือว่างไปแล้ วเห็นมัยเนียแต่ทีนี
เราต้ องการรักษาชีวิตอยู่
หมอก็บอกต้ องตัดแขนตัดขาหรื อควักลูกตาออกเราก็ต้องยอมสละอวัยวะเหล่านีเพือรักษาชีวิตเอาไว้
พอตัดแขนตัดขาควักลูกตาออกไปแล้ วก็วา่ งอีกเนียถ้ าตายก็ตกกระไดพลอยโจรเลย
นึกถึงทรัพย์ก็หมดไปแล้ วแขนขาตาหูอวัยวะก็หมดไปแล้ วทีนีจะตายก็รักษาจิตคือรักษาความว่างไว้ ของเรา
แค่เนีย
แล้ วพระองค์ก็ยงั สอนอีกเป็ นทุกข์อย่าทิงธรรมทุกข์นนเกิ
ั ดมาเพราะเรามีเวรมีกรรมเราจึงต้ องได้ รับทุกข์
แต่ทีเราไม่ทงธรรมก็
ิ
คือเราอย่างน้ อยมีศีล๕
ตายไปไม่ต้องตกนรกแต่การทีเราเป็ นทุกข์นนน่
ั ะได้ ใช้ กรรมเวรวิบากกรรมเวรเศษกรรมเวรของเราไปแล้ วเข้
าใจมัย เนียพระองค์จงึ สอนว่ามีทกุ ข์ก็อย่าทิงธรรม
เพราะการทีเราเป็ นทุกข์เนียเป็ นการใช้ กรรมวิบากกรรมขณะทีเรา
แต่เราไม่ทงธรรมของพระพุ
ิ
ทธเจ้ าด้ วยอย่างน้ อยเรามีศีล๕ทีว่าเออ!
เราเกิดมามีเวรมีกรรมมีทกุ ข์เราต้ องใช้ เวรใช้ กรรมแต่เราไม่ยอมทิงไม่ให้ ผิดศีลไม่ให้ ผิดธรรม
ตายแล้ วไม่ต้องไปใช้ เวรใช้ กรรมใคร
ไปเสวยสุขแน่นอนเนียแค่เนีย..ใครมีอะไรอีกบอกอาตมา..จะมาเทศน์ซะให้ หมด(หัวเราะ)แค่นีก็คลุมหมดแ
ล้ วเนียการงานหน้ าทีอะไรไม่มีอะไรตกหล่นแล้ วโยมจะมาหน้ าไหนก็รับได้ หมดมีอะไรก็บอกอาตมา
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันศุกร์ ที ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๒.๓๗ น.

