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วันนีเป็ นวันมาฆบูชาทีเป็ นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาทีพระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่ภิกษุส
งฆ์๑๒๕๐พระองค์ซึงล้ วนแล้ วแต่เป็ นเอหิภิกขุ คําว่าเอหิภิกขุก็คือเพียงแต่พระองค์ตรัสว่า
จงเป็ นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดแค่เนีย
หนวดเคราหายไปบริ ขาร๘ มาสวมใส่ ถ้ าผู้ทียังไม่ได้ พระอรหันต์พระองค์ก็จะบอก จงเป็ นภิกษุมาเถิด
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความชอบเถิด ก็เหมือนกันเนียทีพระองค์ตรัสเนีย
แล้ วพระองค์เป็ นอุปัชฌายะคือให้ เป็ นเอหิภิกขุทงหมด
ั
เมือพระองค์พระอรหันต์เจ้ าทังหลายมาประชุมกันทีเวฬุวรรณสวนไม้ ไผ่
ในเวลาตะวันบ่ายแล้ วพระองค์ก็ให้ โอวาทว่า การไม่ทําบาปทังปวง การทํากุศลให้ ถึงพร้ อม
การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบเนียพระองค์ตรัสแค่เนียเพือเป็ นบรรทัดฐาน
คําว่าเป็ นบรรทัดฐานก็คือว่าการไม่ทําบาปทังปวงเนียเราจะทํายังงัยจึงจะไม่ทําบาปทังปวงได้ ?
เราก็ต้องเป็ นคนมีขนั ติอดกลันอดทน อยากฆ่าเขาเราก็ไม่คดิ ฆ่าใคร
อยากขโมยของเขาก็ไม่คิดขโมยของใคร อยากประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาก็ไม่ทํา
อยากหลอกลวงต้ มตุน๋ กินเหล้ าเมายาก็ไม่ให้ เอาเนีย
แล้ วจึงจะไม่ทําบาปทังปวงได้ ด้วยขันติให้ พระองค์สอนประชาชนทังหลายทียังไม่ร้ ูเรื องของศีล๕ นันเอง
แล้ วพระองค์ก็บอกการทํากุศลให้ ถึงพร้ อม การทีจะทํากุศลให้ ถึงพร้ อมกุศลแปลว่าความฉลาด
ฉลาดเราจะทําความฉลาดให้ เกิดขึนได้ อย่างไร?จะทําให้ กศุ ลถึงพร้ อมได้ ยงั งัยเราจะทําอย่างไร?
เราก็ต้องไม่อยากทําทานเราก็พยายามทําทานให้ ได้ ไม่อยากรักษาศีลก็พยายามรักษาศีลให้ ได้
ไม่อยากประพฤติเนกขัมมะก็พยายามประพฤติเนกขัมมะให้ ได้
ไม่อยากใช้ ปัญญาก็อดทนอดกลันใช้ ปัญญาให้ ได้
ขีเกียจขีคร้ านไม่อยากทําความเพียรก็อดทนทําความเพียรไป ขันติทนอะไรไม่ได้ ก็พยายามทนให้ ได้
ไม่มีสจั จะก็พยายามอดกลันอดทนพยายามรักษาสัจจะให้ ได้
ไม่มีอธิษฐานปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์ก็ต้องอดกลันอดทนอธิษฐานปรารถนา
อธิษฐานแปลว่าความปรารถนาต้ องการเพราะฉะนันต้ องให้ มีการอธิษฐานปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์
เมตตารักใคร่ รักไม่จริ งอะไรพวกเนีย
อดกลันอดทนรักให้ จริ งคือเมตตาในทานคือรักในทานแทนทีจะไปรักหนุม่ รักสาว เมตตาในศีลรักษาศีล
เมตตารักใคร่ในเนกขัมมะ เมตตารักใคร่ในปั ญญา เมตตารักใคร่ในวิริยะ เมตตารักใคร่ ในขันติ
เมตตารักใคร่ในสัจจะ เมตตารักใคร่ในอธิษฐาน
เมตตารักใคร่ด้วยเมตตาภายในภายนอกแล้ วไม่เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อน
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อุเบกขาวางเฉยไม่ได้ ก็อดทนอุเบกขาให้ ได้
นีแหละจึงจะเรี ยกว่าทํากุศลให้ ถึงพร้ อมด้ วยความฉลาด
คือจุดมุง่ หมายพระองค์ก็สอนให้ ฉลาดในทานคือการสละให้ แล้ วก็ว่างเหมือนบริ จาคของไปแล้ วให้ ไปแล้ วก็
ว่างแล้ วหมดไปแล้ วก็ว่าง ให้ รักในศีลก็คือละเว้ นๆแล้ วเป็ นศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ ง
ประพฤติเนกขัมมะพรหมจรรย์คืออดใจเพือให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง
ปั ญญาเหตุผลในทานในศีลก็เพือว่างเนียการจําแนกแจกทานเนียเราจะทําบุญทําทานเราจะไปทําอะไรไป
ทําบุญทําทานจําแนกแจกทานเราควรเรามีข้าวมีของขนาดไหนเราจะทํายังงัยเนีย
เราใช้ ปัญญาเขาเรี ยกจําแนกทานแล้ วก็เพือจะมาให้ ทานเขาเรี ยกปั ญญาในทาน
ปั ญญาในศีลก็ฉลาดในการละการเว้ น
เว้ นละก็เพือว่างในสิงทีไม่ดีไม่ถกู ต้ องทํานองคลองธรรมผิดศีลผิดธรรมเราก็ละเว้ นปั ญญาในศีล
ปั ญญาในเนกขัมมะอดใจ ถ้ าเราขืนอดใจไม่ได้ เราต้ องไปสร้ างกรรมทําบาปทําชัว
เพราะฉะนันเราก็ต้องใช้ ปัญญาเนีย
ทีแยกแยะในการประพฤติเนกขัมมะอดใจให้ ได้ เขาเรี ยกปั ญญาในเนกขัมมะ
ปั ญญาในปั ญญาก็หมายถึงเหตุผลทังภายในภายนอกต้ องเคลียร์ ให้ บริ สทุ ธิสะอาด
คําว่าเคลียร์ ให้ บริ สทุ ธิสะอาดคือไม่ให้ มีวิตกวิจารสังขารไม่ให้ ปรุงแต่ง
แยกแยะว่าอันไหนดีอนั ไหนไม่ดีแล้ วก็ต้องให้ จิตเราว่างไม่ให้ เป็ นกังวลกับความดีและความไม่ดเี นียจึงเรี ยก
ว่าปั ญญาในปั ญญาอีกทีหนึง แล้ วก็ปัญญาในวิริยะเพียรใช้ ปัญญาไปทําความเพียร เราเพียรเพืออะไร?
เพียรเพือว่าง ไม่ใช่เพียรเพืออะไรเพียรเพือว่าง ทําอย่างไรเราจึงจะมีความเพียรแล้ วก็ให้ ว่างได้ ?
ให้ ว่างไปตลอดจนตายต้ องว่าอย่างนี รักษาความเพียรของเราด้ วยปั ญญานี ปั ญญาในความเพียร
เพียรเพือให้ ว่างได้ ตลอด คําว่าตลอดคือตลอดอายุขยั จนถึงตายเลยต้ องว่าอย่างนี
ปั ญญาในขันติอดกลันอดทน ทนอะไรไม่ได้ ทนแค่นีไม่พอ
ยังทนแล้ วว่างไม่ได้ เราก็ต้องทนว่างให้ ได้ ให้ เป็ นขันติอาธิวาสนคุณด้ วยปั ญญาในขันติ
ให้ เกิดความเข้ มข้ นในการอดกลันอดทนทนทานหาญกล้ าทุกรูปแบบ
ปั ญญาในอธิษฐานความปรารถนาคือปรารถนาเราตังอุดมการณ์เอาไว้ เลย
เหมือนกับเราตังความปรารถนาไม่เสร็ จไม่เลิกไม่เสร็ จไม่กินตายเป็ นตาย
ปั ญญาในอธิษฐานปรารถนาให้ งานการสําเร็ จ งานทางโลก งานทางธรรม งานทางทิพย์
งานในทางนิพพานเนียเราจะต้ องปรารถนาให้ สําเร็ จลุล่วงให้ ได้
ปั ญญาในเมตตารักใคร่ทีจะปฏิบตั ิไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ ไม่ให้ ใครมาเป็ นอุปสรรคทําให้ ใจเราล้ มเลิก
เราต้ องไม่หวันไหว ใจเราต้ องมีความเข้ มแข็งอดทนทนทานหาญกล้ า
แล้ วปั ญญาในการทีเราจะทํายังงัยเราจึงจะอุเบกขาวางเฉยได้
ไม่ไปวอแวกับใครๆยัวยวนก่อกวนยุแหย่อะไรไม่สนใจ แล้ วเราก็มีขนั ติอดกลันอดทนทํากุศลให้ ถึงพร้ อมได้
กุศลความฉลาดในทาน กุศลความฉลาดในศีล กุศลความฉลาดในเนกขัมมะ กุศลความฉลาดในปั ญญา
กุศลความฉลาดในวิริยะ กุศลความฉลาดในขันติ กุศลความฉลาดในสัจจะ
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กุศลความฉลาดในการอธิษฐานปรารถนา
กุศลความฉลาดในการทีจะมีเมตตารักใคร่ ในความดีสดุ ยอดคือรักพระนิพพานเนีย เมตตา
กุศลความฉลาดในการทีจะวางเฉย เมือเราวางเฉยได้ แล้ วก็วา่ ง
วางเฉยทีหนึงก็เท่ากับมีขนั ติทีหนึงก็วา่ งทีหนึงอุเบกขาทีหนึงได้ กําไรสองอย่างนันน่ะ
เบกขาจนตายตายเป็ นตายทิงๆแล้ วเราก็วา่ ง
ว่างหมดไม่ต้องเกิดวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียเป็ นกุศลความฉลาดตามพระพุทธโอวาทปรารถนาให้ ภิ
กษุ๑๒๕๐พระองค์เนียเป็ นมาตรฐานของการแนะนําสังสอนแล้ วให้ ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ไม่ให้ ชนทังหลายทําบาป
คือพระองค์สอนว่าการไม่ทําบาปทังปวงการทํากุศลให้ ถึงพร้ อมการชําระจิตของตนให้ ขาวรอบก็คือทําจิตใ
ห้ ว่างนันเอง
ถ้ าจิตของเราว่างแล้ วนันน่ะจิตของเราก็บริ สทุ ธิขาวรอบได้ คือขาวไม่ต้องห่วงในการทีคือบริ สทุ ธิจากการไม่
ทําบาปทํากุศลความฉลาดบริ สทุ ธิจากการทํากุศลให้ ถึงพร้ อมแล้ วก็ไม่ยึดติดทังบุญทังบาปเนียจึงจะบริ สทุ
ธิสะอาด
เมือใจเราว่างบริ สทุ ธิสะอาดแล้ วนันแหละเป็ นจุดมุง่ หมายทีพระองค์สอนภิกษุทงหลาย๑๒๕๐พระองค์
ั
เพือ
ให้ ท่านสอนเป็ นนัยยะอันเดียวกันหมดไม่ว่าภิกษุจะไปทางละองค์ละองค์เนียไปเหนือไปใต้ ตะวันออกอีสาน
ภาคกลางอะไรเนียแล้ วก็แต่วา่ มีนยั ยะในการปฏิบตั ไิ ม่ให้ ชนทังหลายหรื อประชาชนทังหลายเนียไม่ให้ ทําบ
าปทังปวงให้ จิตเจตนาของภิกษุอรหันต์ทงหมดต้
ั
องมีจิตเจตนาเพือสังสอนประชาชนทังหลายไม่ทําบาปทัง
ปวงให้ ได้ พระองค์ยํา
แล้ วก็ทํากุศลให้ ถึงพร้ อมคือความฉลาดในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเม
ตตาอุเบกขา
แล้ วก็เมือทําได้ แล้ วก็ไม่ให้ ยึดติดทําจิตให้ ว่างทังหมดเลยเป็ นการชําระจิตของตนให้ ขาวรอบเนียแล้ วจะมีค
วามสุขสงบสุข จิตว่างแล้ วก็จะถึงซึงพระนิพพานเนียจุดมุง่ หมายทีพระองค์แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์
๓ข้ อ
คือพระองค์ทรงเน้ นไม่ให้ ทําบาปทังปวงหมายถึงให้ พระภิกษุสงฆ์ทงปวงล้
ั
วนแล้ วเป็ นพระอรหันต์ทงนั
ั น
แต่เพือให้ เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน เวลาใครมาถามเรื องเออ! องค์นนสอนยั
ั
งงัย
องค์นีสอนยังงัยเนียก็จะได้ ไม่ผิดพระพุทธโอวาทไม่ผิดตามจิตเจตนาว่าพระองค์ทรงแนะนําหรื อทรงชีแนวท
างในการสังสอนให้ ประชาชนเป็ นอันหนึงอันเดียวกันหมดไม่ให้ ชนทังหลายทัวโลกทําบาปไม่ทําบาปทังปวง
ทํากุศลให้ ถึงพร้ อมคือให้ มีความฉลาดในทาน ในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตา
อุเบกขาเมือทําแล้ วก็ให้ ว่างให้ หมดไม่ให้ ยึดติดคือเป็ นการชําระจิตของตนแต่ละคนให้ ขาวรอบก็คือให้ บริ สทุ
ธิทังภายในให้ บริ สทุ ธิทังภายนอก ว่างทังภายใน ว่างทังภายนอก
นีแหละเป็ นจุดมุ่งหมายทีพระองค์แสดงโอวาทปาฎิโมกข์๓ แก่ภิกษุอรหันต์๑๒๕๐พระองค์เนียเป็ นอย่างนี
เมือเรารู้จดุ มุง่ หมายแล้ วเราก็จะพยายาม ทีพระอาจารย์อธิบายขยายความไปเนีย

๔

การทีเราจะไม่ทําบาปทังปวงได้ ก็ต้องมีขนั ติอดกลันอดทนไว้ มันอยากฆ่าเขาก็อย่าตามใจ
อยากขโมยของเขาก็อย่าตามใจ
อยากประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาก็อย่าตามใจให้ มีขนั ติอดกลันอดทนเอาไว้
อยากหลอกลวงต้ มตุน๋ กินเหล้ าเมายาก็อย่าตามใจให้ มีขนั ติอดกลันอดทนเอาไว้ แล้ วก็จะไม่ทําบาปทังปวงไ
ด้ ด้วยขันติ แล้ วก็การทํากุศลให้ ถึงพร้ อมกุศลแปลว่าความฉลาด ถึงพร้ อมในทาน ในศีล ในเนกขัมมะ
ในปั ญญา ในวิริยะ ในขันติ ในสัจจะ ในอธิษฐาน ในเมตตา ในอุเบกขาเนีย
เมือทํากุศลให้ ถึงพร้ อมได้ แล้ วรู้แนวทางในการทํากุศลแล้ วพระองค์ก็สอนว่าให้ ชําระจิตของตนให้ ขาวรอบคื
อสอนแนะนําไม่ให้ ยึดติดสิงทีทํามาแล้ วทังอดีต ปั จจุบนั อนาคตทําจิตให้ ว่างเพือพระนิพพานอย่างเดียว
จุดมุ่งหมายพระองค์เพือให้ ชนทังหลายเข้ าถึงพระนิพพานเพราะอะไร? เพราะพระองค์
พระพุทธเจ้ าสร้ างบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีเนียเพือปรารถนาขนถ่ายสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์เข้ าสูพ่ ระนิพพาน คือพระองค์สร้ างบารมีทง๑๐
ั
ให้ เป็ น๒๐ให้ เป็ น๓๐เนียจึงเรี ยกว่าทํากุศลให้ ถึงพร้ อมตามบารมีอนั นี ถ้ าใครไม่ร้ ูก็ทําไม่เป็ นทําไม่ได้
เพียงแต่ได้ ยินได้ ฟังแล้ วก็ไม่ร้ ูว่าจะทํายังงัยเพราะไม่มีผ้ รู ้ ูมาแนะนํา ไม่มาตักเตือนไม่มาพรํ าสอน
ก็เหมือนพ่อแม่ไม่สอนลูกแล้ วลูกจะทํายังงัย?
จะทําอะไรเป็ นมันก็ต้องมีทงสุ
ั ขทังทุกข์เพราะพ่อแม่ไม่ได้ ศกึ ษาอบรมมา
ปู่ ย่าตาทวดไม่ได้ สอนมาครู บาอาจารย์ทงหลายไม่
ั
ได้ อบรมสังสอนมาก็ทําอะไรไม่เป็ น
ถึงแนะนําสังสอนแล้ วก็ยงั นอกรี ดนอกรอยตะแบงอีกต่างหากเยอะแยะไปหมดเนียต้ องเป็ นแบบนี
เพราะฉะนันพระอาจารย์จึงต้ องขยายความให้ ร้ ูเอาไว้ ว่า
พระพุทธโอวาททีสังสอนพระอรหันต์ทีทรงแสดงนีแก่พระอรหันต์ ๑๒๕๐พระองค์เนียมีใจความแค่เนีย
เพือให้ นําไปสอนประชาชนทังหลาย ไม่ให้ ทําบาปทังปวงให้ ได้ เมือพระองค์เน้ นหนัก
แล้ วก็ทํากุศลให้ ถึงพร้ อมคือให้ ฉลาดในกุศล ฉลาดในทาน ฉลาดในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา ในวิริยะ
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขาเมือฉลาดแล้ วรู้ แล้ วเข้ าใจแล้ วก็ไม่ให้ ยึดติดอีกไม่ให้ ยึดติดในความฉลาดไอ้ ความฉลาดก็คือปั ญญ
านันแหละต้ องมาพิจารณาทําไมพระองค์จึงสอนไม่ให้ ยึดติด?
ทําชําระจิตของตนให้ ขาวรอบเพราะปั ญญาก็ไม่เทียงเดียวก็ร้ ูนนรู
ั ้ นีเหตุผลนันเหตุผลนี
ญาณคือความชํานาญจากปั ญญาเขาจึงเรี ยกว่า ปั ญญาญาณ
ปั ญญาญาณก็ไม่เทียงอนัตตาเพราะไม่มีตวั ตน
เมือเรารู้จดุ มุง่ หมายทีพระองค์สอนให้ ชําระจิตให้ ขาวรอบก็คือให้ ร้ ูว่าปั ญญาทีฉลาด
ฉลาดแล้ วก็ต้องให้ ว่างให้ หมดไม่ให้ ยึดติดในปั ญญาและญาณความรู้เหล่านัน
จะได้ ไม่เกิดวิตกวิจารสังขารไม่ให้ ปรุงแต่ง
เพือจิตว่างตลอดจนเข้ านิพพานต้ องว่าอย่างนีเนียจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้ าทีสอนพระอรหันต์สาวก๑๒
๕๐พระองค์เพือให้ ไปสอน
การทีพระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ย่อเนียก็เพือให้ ไปสอนประชาชนทังหลายให้ เป็ นนัยยะอันเดียวกันให้ ห
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มด เมือประชาชนทังหลายไม่ทําบาปทังปวงได้ แล้ ว โลกก็สงบสุขสันติสขุ เกิดขึน
ไม่ฆ่าฟั นไม่ต้องทําร้ ายไม่ต้องไปทําอันตรายกันไม่ต้องไปหาอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ต้องไปหากุญแจไม่ต้องไป
หาเครื องป้องกันอะไรเพราะทุกคนไม่ทําบาปแล้ วทุกคนก็มีสขุ มีสงบสุขสันติสขุ เกิดขึนแล้ วก็มีปัญญาฉลาด
เฉลียวทุกคนฉลาดในการจัดการทําทุกคนมีทาน มีศีล มีเนกขัมมะ มีปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตา
อุเบกขาแล้ วก็ไม่เบียดเบียนใครด้ วยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อนด้ วยเนียต้ องว่าเป็ นความฉล
าดของพระพุทธเจ้ าทีพระองค์ย่อมาทังหมดแต่ว่าพระองค์ทรงให้ พระอรหันต์เนียยึดเป็ นหลักในการทีจะไปเ
ผยแพร่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนันเนียเมือเรารู้ ตามความเป็ นจริ งแล้ วจะได้ ทําพิธีตอ่ ไป
เอาสันๆแค่เนียแต่ครบถ้ วน
ธรรมะก่ อนเทศน์ มาฆบูชา
อย่าไปบังคับให้ เขาต้ องไปฆ่าสัตว์ฆา่ คน
อย่าไปบังคับให้ เขาต้ องไปเป็ นโจรไปปล้ นไปจีอย่าไปบังคับให้ เขาต้ องไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีของเข
า อย่าไปบังคับให้ เขาจ้ องเสียสัจจะเขาตังสัจจะแล้ วไปทําลายสัจจะเขา
เขาไม่กินเหล้ าเมายาก็อย่าไปบังคับให้ เขาไปกินเหล้ าเมายาชือว่าไม่เบียดเบียนผู้อืนให้ เดือดร้ อนก็คืออย่าไ
ปบังคับใจคนอืนเขาแล้ วโยมก็จะได้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุขเดียวโยมอยู่ดีๆก็มีคนมากวนมีคนมากวนเป็ นกรรมเป็ นวิ
บากกรรมเพราะอะไร? เพราะเราไปทํากรรมไว้ โดยทีเราไม่คิดคิดไม่ถึงว่าเป็ นกรรม
คนทําดีแล้ วไม่ได้ ดีเป็ นเพราะอะไร?เป็ นเพราะต้ องทําความดีใช้ หนีความดี
เคยฆ่าความดีขโมยความดีประพฤติผิดความดีหลอกลวงความดีหลงความดีของคนอืนมาเป็ นของตนเนีย
ครันกรรมให้ ผลเนียทําดีเท่าไหร่แล้ วก็ไม่ได้ ดี
คนเลยน้ อยใจกินยาตายฆ่าตัวตายโดดนําตายเพราะไม่ร้ ู ว่าไอ้ ทีทําดีแล้ วไม่ได้ ดีเพราะต้ องทําความดีใช้ หนี
ความดีเขา เนียต้ องมีขนั ติอดทนเข้ มแข็ง
อย่าไปใจอ่อนง่ายๆอย่าไปคิดฆ่าตัวตายง่ายหรื ออย่าไปคิดฆ่าเขาง่ายๆ(หัวเราะ) เนียจําไว้ ให้ ดี
ธรรมะของพระพุทธเจ้ าง่ายๆอย่างเนียแต่ทําแล้ วมีประโยชน์
ประโยชน์คือเราจะได้ มีมิตรมีสหายทีดีเป็ นเพือนบ้ านทีดี แล้ วก็จะได้ ชว่ ยเหลือเกือกูลกัน
สมมุติเอ็งไปรังแกเขาไปกลันแกล้ งทีหลังเอ็งจะไปจ้ างให้ เขาๆก็ไม่เอาเขาไม่อยากได้ สตางค์เอ็งน่ะ
เขาใจมัย? เนียเรื องใหญ่เลยเนียต้ องผูกมิตรไมตรี ไว้ สามัคคีทีพระพุทธเจ้ าว่า สุขาสังฆัสสะสามัคคี
ความพร้ อมเพรี ยงของหมูท่ ําให้ เกิดสุข
สมมุติว่าเอ็งทําบ้ านคนเดียวมึงแบกไหวไหมกีวันกีเดือนกีปี มันจึงจะเสร็ จแต่ถ้าเรามีพรรคพวกมาช่วยกันเดี
ยวก็เสร็ จ(หัวเราะ)ยิงมีเพือนมากสามัคคีมากยิงเสร็ จเร็ วเนียจําไว้
เพราะฉะนันลูกน้ องทุกคนเอ็งต้ องเห็นใจมันบ้ างบางทีถ้าเขาไม่ทกุ ข์ไม่ยากเขาไม่ไปเป็ นลูกน้ องเอ็งหรอก
ก่อนเนียทีพระอาจารย์เห็นคนทีขโมยของพระอาจารย์ตอ่ หน้ าต่อตาพระอาจารย์ พระอาจารย์ก็ยงั เฉยเลย
บางทีดดู นํามันรถพระอาจารย์ยืนเฉยๆมันยังไม่ร้ ูตวั ว่าพระอาจารย์ไปยืนอยูเ่ ฉยๆ พระอาจารย์ก็คิด เออ!
มันทุกข์มนั ยากมันลําบากไม่งนไม่
ั มาเป็ นคนรับใช้ วดั แล้ วนีมันมาเอาเนียพระอาจารย์เฉยๆไม่วา่
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พอมันเห็นพระอาจารย์แล้ วมันก็ระอายใจแล้ วพระอาจารย์ก็ไป(หัวเราะ)ไม่ได้ พดู อะไรสักคํา
นันแน่ะเพราะฉะนันเราก็บางครังบางคราว โยมต้ องเขียนไว้ เลยบอก เวลางานขอให้ ทกุ คนทําไปตามหน้ าที
เลิกงานแล้ วเราเพือนกัน
มีปัญหาอะไรทีพอจะช่วยกันได้ ก็ขอให้ บอกเนียนึกถึงคราวเราต้ องการทํางานด่วนมากด่วนพิเศษเนียเราพว
กเนียมันจะทุม่ เทให้ เราแต่เราก็ให้ เขาตามธรรมไม่เอาเปรี ยบเขาแล้ วงานเราจะลุล่วง
เดียวเนียคนมันชัวน่ะมันทิงงานทิงการทําให้ เขาเสียหายน่ะแล้ วก็ไอ้ พวกเนียเหมือนกับโดนเขาสาปเขาแช่งไ
ม่มีความเจริ ญหรอกสังเกตุดู เป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรม ไปทีไหนก็ไม่มีความสําเร็ จ
แล้ วก็ไปทําของเขาเสียบ้ างตัวเองทําเสียหายบ้ างเนียเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมเพราะไปกลันแกล้ งเขาไว้ ไปเ
อาเปรี ยบเขาไว้ พระอาจารย์จะสอนลูกศิษย์อาตมาทุกคนไม่ให้ กลันแกล้ งใคร ถึงเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่เอา
เพราะถึงคราวถูกเขาเอาเปรี ยบแล้ วมันเสียใจเข้ าใจไหม(หัวเราะ)เนียต้ องสอนเอาทุกคนเนียเป็ นแบบอย่าง
สอนเอ็งน่ะแต่ทกุ คนฟั งหมดเพราะนานๆทีจะมีโอกาสได้ ฟังง่ายๆธรรมะง่ายๆไม่ได้ ลีลับซับซ้ อนอะไรเลยเนี
ยแต่ให้ ง่ายกว่านีพระอาจารย์ก็ยงั สอนได้ น่ะเอ็งรู้หรื อเปล่า? พระอาจารย์สอนลูกศิษย์เยอรมันเนีย
โนพร๊ อบเบล็ม ตาเห็นรู ปก็โนให้ หมด หูได้ ยินเสียงก็โนให้ หมด จมูกได้ กลินก็โนให้ หมด
ลินได้ ร้ ูรสก็โนให้ หมด กายได้ สมั ผัสก็โนให้ หมดใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็โนให้ หมด ทําไมจึงต้ องโน? เพราะรูป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านันมีปัญหาทังหมด
เพราะฉะนันเราโนแล้ วเราไม่เข้ าใกล้ เราจะได้ ว่างจากรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนีย
เมือจิตเราว่างแล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์เนียโน แต่ใจของเราไม่มีใจเราว่าง
อินเตอร์ เน็ทเนียว่างหมดเลยสากลโลกเนียว่างไม่ยึดติดใดๆทังหมดเลยอินเตอร์ เน็ต(หัวเราะ)
เกมส์ทกุ อย่างเกมส์ตาเห็นรู ปก็เกมส์จากรูปไม่เอารูปมาใส่ไว้ ในใจเราให้ มนั เกมส์เลยจบ!
หูได้ ยินเสียงก็ให้ เกมส์ จมูกได้ กลินก็เกมส์ ลินได้ ร้ ูรสก็เกมส์ กายได้ สมั ผัสก็เกมส์
ใจรู้คิดนึกก็ให้ เกมส์ไปให้ หมด
เกมส์แล้ วก็จบแล้ วไม่มีอาลัยจิตก็วา่ งต่อไปเนียคุณอูโด้ เยอรมันเนียศรัทธาพระอาจารย์มาก
มาคราวเนียพระอาจารย์เพิมอีกสแตนบายก็คือจิตว่างให้ หมดเลยบายๆๆๆออกให้ หมด
แล้ วก็วอร์ คเอ๊ าท์เห็นเข้ าไปชมรูปทีไหนเขาไปดูนางงามทีไหนไม่เข้ า
เขาไปฟั งดนตรี ทีไหนไม่ไปเนียพระอาจารย์สอนให้ หมดเลยเนียเอาธรรมะง่ายๆเนียหญ้ าปากคอกทีใครๆก็ไ
ด้ ยินได้ ฟังแต่เอามาเป็ นธรรมะสูงสุดเพราะเราไม่เข้ าใกล้ แล้ วเราก็ว่างจิตเราว่างแล้ วจิตเราก็สงบคือสงบจา
กรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านัน แล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์กบั รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เหล่านันเนียง่ายๆแบบนีธรรมะของพระพุทธเจ้ าเป็ นธรรมชาติด้วย
ทีพระอาจารย์พดู ว่าเอ็งก็เคยได้ เห็นได้ ยินได้ ฟังแต่ไม่ได้ คิดว่าเป็ นธรรมะ(หัวเราะ)นีแหละจึงเรี ยกว่าเหมือน
หญ้ าปากคอกใครๆก็ร้ ู ใครก็ได้ เห็นใครๆก็ได้ ยินแต่ไม่ได้ คิดว่าเป็ นธรรมะสูงสุดต้ องว่าอย่างนี
โยมรู้ไหมอย่างอาตมาเรี ยนป.๔เท่านันเนียทางโลกเนีย(หัวเราะ)แต่ว่ามีปัญญาพรรษาแรกได้ นกั ธรรมตรี
พรรษาสองได้ นกั ธรรมโท
พรรษาสามได้ นกั ธรรมเอกแล้ วก็อยู่ป่าอยู่เขาไม่ต้องพูดกับใครอ่านพระไตรปิ ฎกพิจารณาพระไตรปิ ฎกว่า
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ทําไมพระองค์สอนอย่างนันอย่างนีเนีย จึงเป็ นเหตุให้ แตกฉานพระไตรปิ ฎกอาตมาเนีย
แล้ วก็สอนง่ายๆไม่ได้ ยากเลยเนีย
ใครๆก็ได้ ฟังแล้ วก็ร้ ูง่ายไม่ใช่พดู ไทยแปลไทยอีกน่ะนีรู้แล้ วรู้เลย(หัวเราะ)เนียต้ องเป็ นธรรมะแบบเนียเป็ นธร
รมะธรรมชาติแล้ วใครปฏิบตั ิก็ร้ ูเรื องรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วแล้ วก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนเนียเป็ นธรรมะทีสูงสุดด้ วยพลิกวิก
ฤตเป็ นโอกาสนิพพานัง ปรมัง สุขงั ถ้ าจิตเราว่างแล้ วก็เป็ นสุขแล้ วเป็ นนิรามิสสุขด้ วยไม่ต้องอาศัยรูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ก็เป็ นสุข
อยูเ่ ฉยๆจิตเราก็เป็ นสุขไม่ต้องไปสังคมสมาคมกับใครเลยจิตเราก็เป็ นสุขเพราะจิตว่าง
ถ้ าจิตเราว่างแล้ วก็ข้ามรูปฌานอรู ปฌานไปเลยมีบญ
ุ ญาธิการสามารถเข้ านิโรธสมาบัติได้ อีก
จิตเราว่างแล้ วก็จิตอยูเ่ หนือเวทนาคําว่าจิตอยูเ่ หนือเวทนา
คือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาด้ วยเพราะไม่มีอารมณ์(หัวเราะ)เพราะว่าง ว่างจากอารมณ์
แล้ วก็ว่างว่างจากอารมณ์ก็ว่างจากอาสวะด้ วยต้ องว่าอย่างนีแล้ วก็ว่างจากสังโยชน์๑๐ด้ วยสักกายะทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ รูปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชาก็ไม่มี
เมือเราไม่มีสงั โยชน์๑๐ร้ อยรัดใจเนียเราใกล้ ตอ่ การเป็ นพระอรหันต์แล้ วง่ายทีอาตมาสอนเนียง่ายมากเปรี ย
ญ๙ประโยคยังไม่ร้ ูเลยต้ องว่าอย่างนีทีอาตมาพูดเนีย เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าสุดยอด
ถ้ าเราทําจิตว่างจนตายเนียนิพพานัง ปรมัง สูญญังแล้ ว
ตายแล้ วก็เผาฝั งแล้ วไม่มีอาลัยแล้ วทีนีเนียเข้ าใจง่ายเนียรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วเนียทีอาตมาสอนให้ โยมรู้ไว้
อาตมาไม่เคยเลือกทีรักมักทีชังคนทุกข์คนยากทีไหนก่อนนีใครมาหาอาตมาเนียบอกโยมไม่ต้องเอาอะไรมา
ถวายอาตมาหรอกดอกไม้ ธูปเทียนก็ไม่ต้องเพราะอะไร?เพราะโยมเป็ นคนทุกข์คนจน
แม้ อาตมานอนอยู่อยากฟั งเทศน์ฟังธรรมก็เรี ยกอาตมาได้ น่ะเพราะพระพุทธเจ้ ายังไม่ได้ เอาอะไรของอาตม
าสักบาทสักสลึงเลยทําไมอาตมาถึงต้ องไปอยากได้ ของพวกโยมซึงเป็ นคนทุกข์คนยากเนียเพราะฉะนันอา
ตมาจะทําอะไรไม่ต้องมีหวั หมูบายศรี ไม่ต้องมีคา่ ครูด้วยอาตมาทําได้ เลยทีไม่เหมือนครูบาอาจารย์ทวโลกต้
ั
องมีพิธีกรรมพิธีครูเนียหลอกเอาสตางค์เขาทังนันไอ้ พวกเนียอย่าไปเชือ!
ธรรมะก่ อนฉันบิณฑบาตร เมือวันที ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
พระอาจารย์บอกในสิงทีโยมอืนไม่ร้ ูต้องว่าอย่างนี
เพราะอย่างทีครูบาอาจารย์อืนๆทีเทศน์ทีสอนทัวไปนีขอโทษทีอาตมาไม่สนใจ
ทําไมจึงไม่สนใจเพราะเขาฟั งจนเบือแล้ ว
ต้ องเอาธรรมะใหม่ๆเนียแค่หิริโอตตัปปะก็สงบได้ แล้ วโยมเชือไหม? สองคําเนียหิริ โอตตัปปะ สงบยังงัย?
ตาเห็นรู ปรู้รูปแล้ วก็ละอายต่อรูปกลัวจะไปทําบาปเพราะรูป
หูได้ ยินเสียงแล้ วรู้เสียงแล้ วก็ละอายต่อเสียงกลัวจะไปทําบาปเพราะเสียง
จมูกได้ กลินรู้กลินแล้ วก็ละอายต่อกลินกลัวจะไปทําบาปเพราะกลิน
ลินได้ รสรู้รสแล้ วก็ละอายต่อรสกลัวจะไปทําบาปเพราะรส
กายได้ สมั ผัสแล้ วรู้สมั ผัสแล้ วก็ละอายเพราะสัมผัสกลัวจะไปทําบาปเพราะสัมผัส
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ใจเราได้ ธรรมารมณ์แล้ วรู้ธรรมารมณ์แล้ วก็ละอายต่อธรรมารมณ์กลัวจะไปทําบาปเพราะธรรมาร
มณ์แค่นีก็สงบแล้ วเห็นมัยแล้ วก็ใช้ ปัญญาอีกนิดเดียวไม่มากทํายังงัย?
ตาเห็นรู ปรู้รูปแล้ วก็รูปนีทีพระพุทธเจ้ าทีนิยมเห็นทังหมดเนียของโยมหรื อเปล่า?
อาตมากําลังจะบอกธรรมะขันสูงให้ โยม
แต่อาตมาก็ทําความเข้ าใจเหมือนกับทีพระองค์ถามท่านพระอัญญาโกณฑัญญะว่าเนียรูปทังหมดทีเห็นทีโ
ยมผ่านมาทังหมดเนียของโยมหรื อเปล่า? อ้ าว! ฟั งให้ ดีเพือทําความเข้ าใจให้ โยมเข้ าใจ
พระพุทธเจ้ าว่าสิงทีเราเห็นทังหมดนันน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เพราะฉะนันเราอย่าไปขโมยรูปใครมาไว้ ในใจเรา อย่าขโมยเสียง ขโมยกลิน ขโมยรส
ขโมยสัมผัสของใครมาไว้ ในใจเรา ศีลของเราจึงเป็ นศีลวิสุทธิเห็นมัย โยมว่าสูงไหมธรรมะ
แล้ วโยมเคยได้ ยินหรื อเปล่า? ไม่ได้ ยินเพราะฉะนันอาตมากําลังบอกโยมว่าเนียสิงทีเห็นทังหมดรูป เสียง
กลิน รสไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้ าจึงว่าสิงเหล่านีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เพราะฉะนันไอ้ ตวั อาสวะกิเลสก็คือตัวอารมณ์นีเอง อารมณ์คือรู ป เสียง กลิน รส
สัมผัสทีพระพุทธเจ้ าว่าเป็ นอาสวะกิเลสทีหมักไว้ ฝังไว้ เป็ นอเนกชาติทีพาจุติปฏิสนธิมากมายเลยเพราะฉะนั
นเราต้ องทําจิตของเราให้ ว่างจากอารมณ์หรื อทําจิตให้ เหนืออารมณ์
เมือจิตเราว่างจากอารมณ์จิตเราเหนืออารมณ์เนียเขาเรี ยกจิตเหนืออาสวะหรื อเหนือเวทนา
จิตของเราเหนือเวทนา ทําไมจึงใช้ คําพูดว่าจิตอยู่เหนือเวทนา? เพราะรูป เสียง กลิน รส
สัมผัสทําให้ เกิดสุขเวทนา ทําให้ เกิดทุกข์เวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนาแล้ วก็อเุ บกขาวางเฉย
เมือจิตเราไม่มีรูป เสียง กลิน รส
สัมผัสนีจิตของเราอยู่เหนือเวทนาจึงไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาด้ วยเพราะรู้แล้ วละเลยเพร
าะรู้แล้ วละก็ว่างแล้ วเนียอาตมากําลังบอกโยม
ตาเห็นรู ปแล้ วรู้รูปแล้ วว่ารูปนีไม่เทียงเปลียนแปลงเสือมสลายไม่ใช่ตวั ตนรูปเหล่านันจะได้ ไม่มาประทับติด
ทีใจเราใจเราจะได้ ไม่ไปประทับติดทีรู ปจิตของเราจะได้ ว่างจากรูปจิตเราจะได้ บริ สทุ ธิจากรูปจิตเราจะได้ วิมุ
ตติหลุดพ้ นจากรูป หูเราได้ ยินเสียงแล้ วรู้เสียงแล้ วรู้ ว่าเสียงเหล่านีก็ไม่มีตวั ตนเสือมสลายหมดเนียอนิจจัง
ทุกขัง
อนัตตาไปเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ วก็ไม่มีตวั ตนเสือมสลายเพราะฉะนันเสียงเหล่านันจะได้ ไม่มาประทับ
ทีจิตเรา
จิตเราจะได้ ไม่ประทับติดทีเสียงจิตของเราจะได้ ว่างจากเสียงจิตเราจะได้ บริ สทุ ธิจากเสียงจิตเราจะได้ วิมุตหิ
ลุดพ้ นจากเสียง
จมูกเราได้ กลินแล้ วรู้กลินแล้ วกลินเหล่านีก็ไม่เทียงเปลียนแปลงเสือมสลายไม่มีตวั ตนกลินเหล่านันจะได้ ไม่
มาประทับติดทีใจเราใจเราจะได้ ไม่มาประทับติดทีกลินจิตของเราจะได้ ว่างจากกลินจิตของเราจะได้ บริ สทุ ธิ
จากกลินจิตเราจะได้ วิมุตติหลุดพ้ นจากกลิน
ลินเราได้ ร้ ูรสแล้ วรู้ว่ารสเหล่านีก็ไม่เทียงเปลียนแปลงเสือมสลายไม่มีตวั ตน
รสเหล่านันจะได้ ไม่มาประทับติดทีใจเราใจเราจะได้ ไม่ประทับติดทีรสจิตของเราจะได้ ว่างจากรสจิตของเรา
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จะได้ บริ สทุ ธิจากรสจิตของเราจะได้ วิมตุ ติหลุดพ้ นจากรส
กายเราได้ สมั ผัสแล้ วรู้สมั ผัสแล้ วรู้ว่าสัมผัสเหล่านีก็ไม่เทียงเปลียนแปลงเสือมสลายไม่มีตวั ตน
สัมผัสเหล่านีจะได้ ไม่มาประทับติดทีใจเราใจเราจะได้ ไม่มาประทับติดทีสัมผัสจิตเราจะได้ ว่างจากสัมผัสจิต
เราจะได้ บริ สทุ ธิจากสัมผัสจิตเราจะได้ วิมตุ ติหลุดพ้ นจากสัมผัส
ใจเราได้ ธรรมารมณ์แล้ วรู้ธรรมารมณ์แล้ วรู้ว่าธรรมารมณ์เหล่านีไม่เทียงเปลียนแปลงเสือมสลายไม่มีตวั ตน
ธรรมารมณ์เหล่านันจะได้ ไม่มาประทับติดทีใจเราใจเราจะได้ ไม่มาประทับติดทีธรรมารมณ์จิตของเราจะได้
ว่างจากธรรมารมณ์จิตเราจะได้ บริ สทุ ธิจากธรรมารมณ์จิตเราจะได้ วิมตุ ติหลุดพ้ นจากธรรมารมณ์เนียแค่นี
ถ้ าโยมทําได้ ไปนิพพานชาตินี ทําไมพระอาจารย์จึงว่าไปนิพพานชาตินี? พระองค์ตรัสไว้ ชดั เลย
สุญญตสมาธิ
พระองค์สอนสุญญตสมาธิทุกวันนีพวกโยมนีเขาเอาอะไรไปสอนกันเนียอยู่ในหลักนักธรรมโทน่ะสุญญตสม
าธิพระองค์สอนไว้ เนียสุญญตสมาธิสญ
ุ ญตวิโมกข์ สุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
สุญญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่าง นิพพานัง ปรมัง สูญญัง
นิพพานว่างอย่างยิงนิพพานไม่มีอปุ าทานยึดติดพระองค์ไม่ได้ ปิดบังซ้ อนเร้ นแต่ไม่มีใครเอาคําเทศน์คําสอน
ของพระพุทธเจ้ ามาสอนเลยไม่มีใครเข้ าถึงอยูใ่ นหลักนักธรรมโทด้ วยถ้ าใครบวชแล้ วไม่ได้ เรี ยนไม่มีสิทธิรู้เล
ยแล้ วก็ไม่มีคําอธิบายด้ วยเนียอาตมาเป็ นครูสอนปริ ยตั ิธรรมด้ วยนะ อาตมานีพรรษาแรกได้ ตรี สองได้ โท
สามได้ เอกแล้ วก็อ่านพระไตรปิ ฎกแล้ วก็อยู่ป่าอยูเ่ ขาองค์เดียวด้ วยไม่ต้องพูดกับใครทัง๗ปี ไม่ต้องไปคุยเพร
าะอะไร?เพราะไม่สนใจ แล้ วก็เป็ นเหตุให้ อาตมารู้
รู้อะไร?รู้ว่าจิตของผู้ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบหมายถึงว่ามีอยูเ่ พียงแค่สองอารมณ์เท่านันอารมณ์ธรรมอารมณ์วิ
นัยเดียวก็พิจารณาธรรมเดียวก็พิจารณาวินยั ธรรมวินยั ก็เลยเป็ นวิหารจิตเครื องอยู่ของจิต
อารมณ์ของโลกคือรู ป เสียง กลิน รสฯลฯ
ไม่สามารถทีจะพังฝ่ าวิหารธรรมนีเข้ ามาได้ เนียพระองค์ว่าโลกุตรธรรมธรรมเหนือโลก
เนียคําเนียโยมเคยได้ ยินมัย โลกุตรธรรมธรรมเหนือโลกส่วนมากไม่มีใครพูดเลย
แล้ วทีพระพุทธเจ้ าบอกว่าพระยามัจจุราชจะไม่เห็นเราเพราะอะไรรู้ไหม?เพราะจิตของพระอรหันต์เจ้ าหรื อข
องพระองค์เนียมีแต่อนัตตาความว่างมองเข้ ามาทีไรก็ว่างๆๆเพราะไม่มีอารมณ์เนียจําไว้
สิงทีอาตมาพูดทังหมดโยมไม่เคยได้ ยินได้ ฟังแน่
เพราะฉะนันสิงทีอาตมาพูดเนียต้ องการให้ โยมรู้ให้ โยมเข้ าใจแล้ วเราจะได้ ร้ ูว่า เออ!
พระทีปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบเนียยังมีอยู่แล้ วโยมจะได้ โยมมีปัญหาอะไรหรื อใครใคร่ตอ่ ความพ้ นทุกข์มาเลย
มีคนมาถามอาตมาว่าโยมเป็ นคนทุกข์คนยากไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีทรัพย์สินสมบัติแต่อยา
กทําบุญทําได้ ไหมค่ะ?
ได้ โยมเอาปั ญญาทําบุญเอาแรงทําบุญก็ได้ ไม่มีอะไรจริ งๆเอายิมถวายเป็ นพระพุทธบูชาก็ยงั ได้ บญ
ุ เลยเนีย
ให้ โยมรู้ไว้ อาตมาเนียสอนเนียอาตมาไม่ใช่เทียวไปอยากได้ อะไรของใครอาตมาอยู่นีมาเป็ นสิบๆปี แล้ วอาต
มาไม่เคยไปเรี ยไรทังสองหมู่บ้านนีเลย
ใครทําบุญก็ต้องทําด้ วยความบริ สทุ ธิใจไม่เคยเรี ยกร้ องใครมีศรัทธาอะไรก็มาถวาย
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อาตมาบอกแล้ วว่าบุญคือความยุติธรรมทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ าง กรุณาบ้ าง มุทิตาบ้ าง
อุเบกขาบ้ างไม่ใช่อาตมาโกหกเพราะฉะนันเมือเรารู้จกั บุญแล้ วเราก็จะรู้จกั บาป บาปคืออะไร?
บาปคือไม่มีความยุตธิ รรม ไม่มีจิตเมตตา ไม่มีจิตกรุณา ไม่มีจิตมุทิตา
อุเบกขาไม่ได้ เนียบาปแล้ วยังไม่ทนั ฆ่าสัตว์ลกั ทรัพย์ประพฤติผิดกาเมบาปแล้ วเพียงแต่คดิ แค่นีบาปแล้ ว
ทีขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลัน
พระพุทธเจ้ าสอนอะไร?สอนไม่ให้ โลภไม่ให้ โกรธไม่ให้ หลงไม่ให้ ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ถ้าเรามีเข้ าขณะ
นันพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีสรณคมน์ขาดแล้ วถ้ าเกิดตายลงในขณะนันอาจตกนรกเป็ นเปร
ตก็ได้ อสุรกายก็ได้ สตั ว์เดรัจฉานก็ได้ เห็นมัยขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลันเป็ นอย่างนี
พระองค์สอนไม่ให้ ปาณา อทินา กาเม มุสาวาทไปล่วงเข้ าข้ อใดข้ อหนึงก็แย่แล้ วถ้ าตายลงขณะนัน
แล้ วโยมรู้มยว่
ั าพระพุทธเจ้ าต้ องทําไมจึงบริ จาคลูกเมียโยมอยากรู้ไหมเป็ นเพราะอะไร?
บางคนก็มาถามทําไมใจโหดร้ ายเนียลูกเมียอะไรก็บริ จาคหมดเลยอะไรเนีย โยมเคยได้ ยินมัย
แล้ วโยมรู้ไหมเพืออะไร? ให้ โยมรู้ไว้ เถอะความจริ งก็คือความจริ ง พระองค์ทีสร้ างบารมีมา๔
อสงไขยแสนกัลป์จําเดิมแต่ได้ รับพระพุทธพยากรณ์จากพระพุทธทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ วก็คือว่างนันเ
องฝึ กว่างไม่ให้ มีเลยเนียสมกับทีพระองค์บอกสุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ โอ้ !
ตรงนีเองแต่พออาตมาอ่านแล้ วอาตมาเข้ าใจเลยว่าการทีพระองค์บริ จาคทรัพย์สินสมบัติบตุ รภรรยาเนียเพื
อฝึ กว่างเพือมาเป็ นศาสดาจารย์สอนพรหมเทพเทวดาทีใครๆสละได้ ยากต้ องว่าอย่างนีแล้ วโยมเห็นมัยพระ
องค์รักมัย? รักแน่นอนลูกเมียใครๆไม่รัก ทรัพย์สินสมบัติข้าวของใครไม่รัก?ไม่มี แต่เพืออะไร?
เพือสัพพัญ ตุ ญาณเพือเป็ นศาสดาจารย์สอนพรหมเทพเทวดาและมนุษย์ก็เพือฝึ กว่างนันเอง
ทานให้ แล้ วก็วา่ งหมายถึงว่าอนุสติ๑๐น่ะโยมก็ต้องเคยได้ ยินแน่นอนทานให้ แล้ วก็ว่างแล้ วพระองค์บอกว่าใ
ห้ นึกถึงจาคานุสติคือการให้ ว่าเออ! ให้ ไปแล้ วก็หมดไปแล้ วให้ เราสําเหนียกไว้ นึกถงึความว่างเอาไว้
ศีลการละเว้ นก็ว่างแล้ ว
เนกขัมมะไอ้ ตวั เนกขัมมะทีแท้ จริ งก็คือตัวทานตัวศีลนีแหละทีเป็ นข้ อปฏิบตั ิให้ ว่างเนียทีว่าอดใจคืออดใจทีเ
รี ยกว่าเนกขัมมะ
ปั ญญาก็เพือปั ญญาในทานในศีลก็เพือให้ ว่างให้ มีทานมีศีลอยูล่ ะเว้ นให้ ได้ วิริยะเพียรก็เพือให้ ว่างขันติอดท
นก็เพือให้ ว่าง สัจจะความจริ งใจก็มีความจริ งใจเพือให้ ว่าง อธิษฐานก็ปรารถนาความว่าง
เมตตารักใคร่ในความว่าง
อุเบกขาถ้ าเราวางเฉยได้ หมดแล้ วก็ว่างเนียก็เพืออาตมาสรุปลงแล้ วอาตมาสรุ ปยังงัยพระธรรมทัง๘๔๐๐๐
พระธรรมขันธ์เนียอาตมาสรุ ปลงสันๆเหลือคําเดียวว่านิโรธะความดับทุกข์ก็คือดับอารมณ์นนเอง
ั
สินทุกข์ก็สินอารมณ์ พ้ นจากอารมณ์นีเององอาจกล้ าหาญทีบอกให้ โยมได้ ยินได้ ฟัง
ถ้ าโยมจะถามอาตมาว่าแล้ วกัมมัฏฐาน๔๐กองมีประโยชน์อะไรบ้ าง?
มีประโยชน์เพียงแค่เป็ นอุบายขจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ในจิตให้ เหลือเพียงเอกัคคตาอารมณ์ๆเดียว
เหลือเอกัคคตาจิตๆเดียว เหลือเอกัคคตาธรรมๆเดียวท้ ายสุดก็ต้องว่าสัพเพ ธัมมา
อนัตตาต้ องไม่ให้ มีเลยสักอารมณ์เดียวเข้ าใจมัยทีนีสันมัย
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เนียอาตมาเนียแทงตลอดพระไตรปิ ฎกแล้ วก็สนๆง่
ั ายๆแล้ วโยมก็ทีธรรมะพระพุทธเจ้ าว่าทีผู้ฟังอา
จตรองตามเห็นจริ งได้ โยมเห็นจริ งมัยตามทีอาตมาบอก เห็นจริ งหรื อเปล่า
เนียเพราะฉะนันโยมจะได้ รับรู้ความจริ งแล้ วโยมจะได้ ร้ ูว่าเออ!
ศาสนาทีแท้ จริ งยังมีอยู่แล้ วทีสอุปาทิเสสนิพพานเป็ นยังงัย?
ถ้ าเราไม่มีอารมณ์เนียหมายถึงสอุปาทิเสสนิพพานแล้ วคือเหลือแต่ขนั ธ์๕นีก็คือรูป เสียง กลิน รส
สัมผัสไม่มีเนียจึงเรี ยกว่าสอุปาทิเสสนิพพานแต่ขนั ธ์๕ ยังมีอยู่
พอตอนตายทีพระองค์เรี ยกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็คือขันธ์๕
คําว่าอนุปาทิเสสก็คือสิงทีเหลืออยูอ่ นั น้ อยนีคือขันธ์๕คือตอนไปนิพพานคือสินชีวิตทังหมดคือตายเนียให้ โย
มรู้ไว้ เนียนิพพานัง ปรมัง สูญญัง
โยมไม่ต้องห่วงน่ะทุกอย่างไม่มีอะไรฟรี อยู่แล้ วอาตมาสอนลูกศิษย์ทกุ คนถึงแม้ เราไม่มีได้ เงินได้ ทองเดียวมั
นก็ต้องมีสิงทีชดเชยเพราะในพระพุทธศาสนาไม่มีคําว่าบังเอิญโยมต้ องมีจิตเจตนา
เจตนาเป็ นตัวกรรมทีพระองค์บอกไว้ กมฺมนุ า วตฺตตี โลกฺ สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรมพระองค์แสดงกรรม
เพราะฉะนันคนทีมีลายมือลายเท้ าทีดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็ นไปตามกรรมเพราะเคยเอามือเอาเท้ าไปทํากรรมดี
บ้ างกรรมไม่ดีบ้างบางคนเกิดมาสวยสดงดงามท้ ายสุดเกิดอุบตั ิเหตุหน้ าตาเหมือนผีเลยเห็นมัย
นันน่ะกรรมเนียให้ โยมรู้ บางคนว่าพระอาจารย์แก้ ดวงได้ ไหม? ได้ ! อย่างพระอาจารย์เนียแก้ ดวงได้
โยมเชือมัย?บางคนถามบอกไม่ได้ แก้ ทีดวงกระดาษนะโยม
แก้ ทีดวงจิตดวงใจดวงใจไม่มีทานแก้ ให้ มีทานเดียวนี ดวงใจไม่มีศีลไม่มีทางแก้ ให้ มีศีลมีธรรมเดียวนี
ดวงใจไม่มีเนกขัมมะแก้ ให้ มีเนกขัมมะเดียวนี ดวงใจไม่มีปัญญาแก้ ให้ มีปัญญาเดียวนี
ดวงใจขีเกียจขีคร้ านไม่มีความเพียรแก้ ให้ มีความขยันเดียวนี ดวงใจทนอะไรไม่ได้ ต้องแก้ ทนให้ ได้ เดียวนี
ดวงใจทีไม่ปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์อยู่ดีมีสขุ ต้ องแก้ ให้ มีอธิษฐานเพือความพ้ นทุกข์ให้ ได้
ดวงใจไม่มีเมตตาไม่รักใคร่ ความดีแก้ ให้ มีเมตตารักใคร่ ความดี
ดวงใจไม่มีอเุ บกขาต้ องแก้ ให้ มีอเุ บกขาให้ ได้
แล้ วโยมว่าแก้ ดวงได้ ไหม?ล้ านเปอร์ เซนต์พระอาจารย์เนียแก้ ดวงได้ แก้ ทีดวงจิตดวงใจแก้ ตวั นีแก้ ไม่ได้ ทําไม
จึงแก้ ไม่ได้ ?
เพราะตัวเกิดแล้ วต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายต้ องแก้ ทีดวงจิตดวงใจคือแก้ ทีความรู้สกึ นึกคิดแน่มยั
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพฤหัสบดีที ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๒.๓๗ น.

