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โมทนาสาธุๆๆ ทําจิตให้ว่างให้หมด 

ว่างจากความรู้สึกนึกคิดทําจิตให้ตั �งมั�นในสญุญตสมาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

สญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่าง 

จิตรับรู้อะไรขึ �นมาก็เตือนจิตวา่ว่างๆๆไมต้่องไปรอนั�นไมต้่องวิตกวิจารไม่ต้องรอสงัขารปรุงแตง่รู้อะไรขึ �นมา

ในจิตก็ว่างๆๆต้องใช้ความว่างขม่มนัหมายถึงว่าใช้ปากพดูไปเหมือนกบัเราบน่มนันั�นแนะ่ให้ว่างๆๆเหมือน

กบัเราคนทั�วไปนั�นแหละอยู่เฉยๆใครมาบน่ให้เราฟังเราก็ไมช่อบฉะนั �นเมื�อมนัโผล่ขึ �นมาเราก็บอกว่างๆๆ 

ไอ้ความที�ว่าเราพดูว่าว่างๆๆไปกระแทกใจมนัๆก็อยูไ่มไ่ด้มนัก็รําคาญมนัก็ต้องออกไปอารมณ์ทั �งหลายก็จะ

ได้หมดไปสิ �นไปเพราะฉะนั �นเราไมต้่องไปห่วงใจอาลยัอาวรณ์ใครทั �งหมดตายตอนนี �ว่างเดี�ยวนี �ไปนิพพานเ

ดี�ยวนี � 

ไม่ต้องรอเมื�อนั�นเมื�อนี�เพราะอกาลิโกไมป่ระกอบด้วยกาลเวลาธรรมะพระพทุธเจ้าทําใจว่างได้เมื�อไหร่ใจเรา

ก็พ้นเมื�อนั �นขณะจิตเดียวย่อมเป็นไปพลนั 

หายใจเข้าหายใจออกแคนี่ �ถ้าจิตว่างได้ก็หรือถ้ามนัดบัไปในขณะนั �นก็ไปนิพพานได้เลยต้องว่าอย่างนี � 

เราต้องฝึกไว้ทกุวนัทกุเวลาเท่าที�มีเวลาว่างแล้วเมื�อมีเวลาว่างแล้วก็ทําใจว่าง 

ในขณะที�ทํางานเรารู้อยูเ่ราก็ทํางานเพราะเราคิดว่าเรากําลงัปฏิบตัิธรรมอยู ่

เพราะเรากําลงัใช้ปัญญาก็เป็นปัญญาบารมี 

ทําความขยนัด้วยความขยนัก็ต้องให้เสร็จทนัเวลาก็เป็นวิริยะบารมี 

ทําด้วยความอดทนอดกลั �นก็เป็นขนัติบารมี ทําด้วยความจริงใจก็เป็นสจัจะบารมี 

ทําเพื�อปรารถนาให้งานสําเร็จก็เป็นอธิษฐานบารมี ทําด้วยใจรักก็เป็นเมตตาบารมี 

ทําด้วยเสร็จแล้ววางเฉยก็เป็นอเุบกขาบารมี ขณะที�จิตใจจดจอ่กบังานจิตเราไมไ่ด้ฟุ้ งซ่านไปไหน 

ใจของเราก็มีศีลบารมี แล้วก็อดกลั �นก็เป็นเนกขมัมะบารมี เอาผลสําเร็จไปขายไปให้ทานก็เป็นทานบารมี 

เนี�ยเรากําลงัปฏิบตัิธรรมคิดว่าขณะนั �นเวลานั �นเดี�ยวนั �น 

เหมือนกบัเราว่างตอนนี �เรานั�งอยูเ่นี�ยจิตเราเป็นสมาธิตั �งมั�นอยูใ่นความว่างว่างๆๆๆมีอะไรก็เป็นอาคนัตกุะ 

เพราะฉะนั �นอย่าให้กวนจิตกวนใจเรารับรู้แตไ่มรั่บเก็บผา่นไปผ่านไปแตใ่จเรามีความตั �งใจทกุอยา่งเราต้อง

มีความตั �งใจมั�น 

อาการที�เรามีความตั �งใจมั�นนั�นแหละเป็นสมาธิแล้วก็เป็นตวัสจัจะด้วยเราต้องเอาให้จริงมนัจะได้เห็นผลปร

ะจกัษ์แจ้งในขณะที�เรากําลงัปฏิบตัิอยูน่ั �นเราไม่ต้องไปคิดไมต้่องไปนกึไมต้่องไปหว่งไมต้่องไปสนใจใครรับรู้

ไม่รับเก็บเนี�ยคําว่าไม่สนใจก็คือไร้เจตนา ไร้เจตนาที�จะมองรูปไร้เจตนาที�จะฟังเสียง ไร้เจตนาที�จะดมกลิ�น 
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ไร้เจตนาที�จะดื�มกินรู้รส ไร้เจตนาที�จะรู้สมัผสัไมว่่าร้อนเย็นอย่างไรมาสมัผสักายเราเราก็ว่าง 

เราไมม่ีเจตนาเพื�อรู้ว่ามนัจะเย็นจะหนาวจะร้อนฝนตกแดดออกอะไรไมต้่องมีเจตนารับรู้ว่ามนัเป็นธรรมชา

ติธรรมดาเหมือนเรามองสายนํ �าที�มนัตกลงมาเนี�ย 

แล้วก็ให้ความรู้สึกเราตกไปด้วยให้มนัหมดไปจากความรู้สกึเราด้วยฝนตกก็ให้เหมือนกบัอารมณ์ของเราตก

ไปด้วย 

ไม่เที�ยงมนัอยูบ่นฟ้ามนัก็ยงัตกลงมาได้อนิจจงัไมเ่ที�ยงตกลงมาทําให้แผน่ดินๆมีมากกวา่ก็ดดูซบัซึมซบันํ �าไ

ว้ได้ ถ้าแผ่นดินที�มนัตกนานแล้วอมนํ �าไว้มากแล้วแผ่นดินก็ยงัพงัทะลายยงัแตกยงัแยกได้ 

นี�เป็นธรรมชาติธรรมดาไมม่ีพรหมเทพเทวดาที�ไหนมาดลบนัดาลมากลั�นแกล้งที�เพลงเขาวา่ 

นํ �าตกลงหินหรือภเูขาหินเนี�ยตกทกุวนัๆหินมนัก็กร่อนน่ะ 

แตถ้่าใจเราไมเ่ข้มแข็งใจออ่นใจเราก็ละลายไปตามอารมณ์ทั �งหมดเมื�อใจเราละลายไปตามอารมณ์ทั �งหมด

ใจเราก็จะเป็นทุกข์เขาเรียกหวัใจสลาย คนที�หวัใจสลายแล้วจะทํายงังยัก็ไมด่ีขึ �นได้ 

เพราะฉะนั �นการที�ไม่ดีขึ �นได้เนี�ยมนัต้องบรูณะ 

การบรูณะใจหรือการที�จะรักษาใจเนี�ยเราต้องรักษาด้วยความว่างไปรักษาอย่างอื�นไม่มีหมอไมม่ียาไมม่ีอะไ

รรักษาได้เพราะมนัเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมแตถ้่าเราทําจิตให่ว่างได้เนี�ยเป็นการรักษาทั �งหมดเลยต้องว่าอ

ย่างนี � คิดว่าตายก็ทิ �ง ตายก็เป็นปรมตัถบารมีเราไมต้่องเสียดายชีวิตวา่เออ! 

เนี�ยเราสละตายเลยเป็นปรมตัถบารมีตายก็นิพพานว่างให้ได้ไมส่นใจอย่างอื�นแล้ว 

สร้างกรรมทําเวรมานบัภพนบัชาติไม่ถ้วน เราจะมาหลงอารมณ์ตา่งๆเหลา่นี �เพื�ออะไร เดี�ยวก็เช้า  สาย  

บา่ย เย็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไปแล้ววนัหนึ�งวนัหนึ�งไมม่ีอะไรเลยที�จะเป็นสาระแก่นสาร 

ถ้าเราไมทํ่าการทํางานไว้ มนัก็จะไมม่ีอนสุรณ์แห่งการงานเหมือนกับการที�เราทําจิตรกรรม ศิลปกรรม 

ปฏิมากรรม หตัถกรรมเนี�ยพวกเนี�ยเป็นอนสุรณ์แห่งการงาน ที�เราปั �นเราทําเราสร้างมาด้วยมือของเรา 

แตล่ะวนัแตล่ะวนัเนี�ยเป็นผลงานที�จิตเราเป็นผลงานที�เหลืออยูเ่นี�ย 

แล้วเราก็ชื�นชมยินดีว่าเราสามารถทําได้สวยได้ดีได้ปราณีต 

แตเ่ราก็ไม่ยึดตดิดีกว่าจิตเราไปหมกหมุน่ครุ่นคิดในอกศุลกรรมที�จะไปคิดทําบาปคิดลกัขโมยประพฤตผิิดก

าเมมสุาไปกินเหล้าเมายาแต่อย่างน้อยเราก็ยงัมีหตัถกรรม ศิลปกรรม 

แล้วก็มีปฏิมากรรมให้เกิดเป็นทําด้วยปราณีตศิลป์ บรรจงศลิป์ให้เกิดมหนัตศลิป์ อนนัตศิลป์ 

ให้เป็นวิสทุธิศีลให้สําเร็จด้วยจิต เหมือนกบัเรานกึภาพเห็นตา่งๆ สามารถเอาไปติดที�ไหนก็ได้ 

ต้องการรู้ต้องการเห็นเมื�อไหร่ก็ปรากฏได้ แตเ่ราควรเอาเป็นพระพทุธศิลป์เนี�ยจําไว้ให้ด ี

ดภูาพพระพทุธเจ้าแล้ว 

ที�อาตมาสอนแล้วมองคนมองสตัว์มองต้นไม้อะไรเอาพระพทุธเจ้าไปติดไว้ให้หมดเอาพทุธศิลป์ที�เราวาดเรา

สร้างเราทําเราถ่ายมาเนี�ยไปติดไว้ให้หมดเลย จิตของเราจะได้มีหิริโอตตปัปะ 

มีความละอายตอ่บาปเกรงกลวัตอ่บาป เกรงกลวัที�จะไปใช้กรรมวิบากกรรม 

จิตของเราก็จะได้มีพระพทุธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะเท่ากบัมีพทุธานสุติกมัมฏัฐาน 

เมื�อเรามีพทุธานสุติกมัมฏัฐานก็เป็นกมัมฏัฐานที�ยิ�งใหญ่พระพทุธเจ้าเป็นผู้สงูสดุ เป็นผู้ รู้แจ้งแทงตลอด 
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เป็นผู้แสวงหาประโยชน์เกื �อกลูให้แก่มนษุย์ สตัว์ พรหม เทพเทวดา มนุษย์ที�มีความเชื�อใจ 

มีความเชื�อมั�นในพระพทุธเจ้าแล้วจะได้รับผลคือความสขุความสงบ 

แล้วพระองค์ก็สอนให้ว่างอนตัตาชี �บอกว่าทุกสรรพสิ�งทั �งหลายในมนสุโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

ในหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬไม่มีอะไรจีรังยั�งยืนเดี�ยวก็ไมเ่ที�ยง เดี�ยวก็ดวงจิตคนนั �นจตุิปฏิสนธิ 

ไปเวียนว่ายตายเกิดทกุภพทุกสถานในภมูิทกุแหง่ไม่หยดุนิ�งเป็นของชั�วคราวชั�วขณะหนึ�ง 

ชั�วขณะที�ใจคิดมาก็เปลี�ยนภพเปลี�ยนภูมิแล้วเปลี�ยนความรู้สึกนึกคิดแล้ว 

นั�นแหละจึงเรียกว่าขณะจิตเดียวย่อมเป็นไปพลนั เพราะมนัคิดเร็วมนัก็ไปเร็ว 

เปลี�ยนชั�วขณะจิตเดียวคิดไปหลายเรื�องฉะนั �นเราก็คิดพิจารณาการข่มจิตก็คิดพิจารณาหนึ�งให้ลงสิบลงบา

รมี๑๐หรือพิจารณาเราพิจารณาอะไร?เราพิจารณาทกุข์ ยกตวัอย่างพิจารณาทกุข์ทําความเข้าใจในทกุข์ 

เรามองสตัว์มองคนมองต้นไม้ก็เห็นแตทุ่กข์ทั �งนั �นเลยรูปทุกข์ เสียงทกุข์ กลิ�นทกุข์ รสทกุข์ โผฏฐัพพะทกุข์ 

ธรรมารมณ์ทกุข์เนี�ยหมายถึงเราพิจารณาทกุข์เอาทกุข์ขึ �นหน้า 

แล้วเราก็ถามจิตเราเบื�อหน่ายในทกุข์บ้างหรือเปล่า? เราต้องหาเหตหุาผลให้มนัรู้สกึเบื�อหน่ายในทกุข์ 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือความปรารถนาตณัหาความอยาก อยากในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส 

ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์นี�แหละไมไ่ด้อยากที�ไหน แล้วก็ปรุงแตง่จะทํายงังยัจึงจะได้มา 

หมายถึงวิตกวิจารเมื�อมีความปรารถนาเกิดขึ �นแล้วทํายงังยัจึงจะได้เป็นกรรมสิทธิ� 

ต้องใช้วิธีการต้องขยนัขนัแข็งอะไร 

ต้องทําเตรียมอะไรตอ่มิอะไรต้องมีความอดกลั �นอดทนอะไรจงึจะมีความจะได้มา 

เนี�ยเยอะแยะมากมายมนัแตกแยกไปมากมาย 

ไอ้คนที�คิดว่าจิตเดมิเป็นปภสัสรเนี�ยแต่ที�เศร้ามองไปก็เพราะกิเลสจรมา 

ไอ้ที�ใครคิดว่าจิตเดิมเป็นนิพพานเนี�ยอย่าไปเชื�อ ถ้ามนัไปนิพพานมนัไมม่าเกิดมารับรู้ทกุข์สขุอะไรพวกนี �อีก 

เนี�ยโกหกตวัเองโกหกคนอื�น 

ที�พระองค์แสดงถึงจิตปราศจากอารมณ์นั�นแหละจงึเรียกว่าจิตปภสัสรคือจิตว่าง 

จิตเป็นอิสระมีความผอ่งใสในตวัเองไม่ต้องอาศยัอาลยัเลยเขาเรียกไม่ต้องอาศยัอาลยัเลยคืออนาลโยไม่มีอ

าลยัเลยว่างเปล่านั�นแหละจิตมนัก็มีแตค่วามวา่งเปล่ามนัก็เป็นจิตประภสัสรโดยอตัตโนมตั ิ

ขณะที�จิตรู้อารมณ์จิตรู้แล้วมนัก็ละไปๆรู้แล้วละรู้แล้วละไมไ่ด้ยึดติดมาเป็นเรามาเป็นของเรา เพราะอะไร? 

เพราะสิ�งที�เราเห็นรูปที�เราเห็น เสียงได้ยินกลิ�นที�ได้สดูดม รสข้าวปลาอาหารหรือสมัผสัฤดกูาล ฤดรู้อน 

ฤดหูนาว ฤดฝูนพวกนี �สิ�งเหล่านั �นไม่ใช่เราไม่ใชข่องเราทั �งหมดเลย เมื�อเรารู้แล้ววา่ไม่ใชเ่ราไมใ่ช่ของ 

เราๆบงัคบับญัชาไม่ได้ เราก็ไม่ควรมีเจตนาที�จะไปขโมยของเขาขโมยรูปใครมาไว้ในใจ 

ขโมยเสียงมาไว้ในใจ ขโมยกลิ�น ขโมยรส ขโมยสมัผสัมาไว้ในใจ 

ขโมยมาเป็นธรรมารมณ์มาชื�นชมยินดใีนใจ วิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ในใจมาปรุงแตง่อารมณ์อีก 

เดี�ยวก็ปรุงแตง่จิตเดี�ยวก็มาปรุงแตง่อารมณ์เนี�ยจิตมนัก็เลยไมว่่างเนี�ย 

ถ้าจิตของเราว่างก็คือรับรู้ไม่รับเก็บอารมณ์ ตาเห็นรูปแล้วก็รับรู้แล้วก็ผา่นๆๆ 

ได้ยินเสียงก็รับรู้เสียงอะไรก็ชา่งจะเสียงคนเสียงสตัว์เสียงดนตรีดีดสีตีเป่า 
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เสียงดา่เสียงว่าเสียงนินทาสรรเสริญอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารับรู้ไม่รับเก็บ 

เราก็จะเห็นสภาพธรรมดาของมนษุย์ที�ยงัจมปรักอยูใ่นกบัสิ�งเหล่านี �อยู่กบัอารมณ์เหลา่นี �จิตไมม่ีวนัจะบริสุ

ทธิ�สะอาดได้หรือไม่มีกําลงัที�จะตั �งจิตได้ต้องว่าอย่างนี � 

เหมือนกบัไม้ปักขี �เลนอยูน่ั�นแหละหรือใครปักไปมาปักก็หวั�นไหวนี�เพราะฉะนั �นเราก็ต้องรูปจะมากระแทกยั

งงยั เสียงจะกระแทกยงังยั กลิ�นจะกระแทกยงังยั สมัผสักระแทกยงังยั 

ใจรับรู้ธรรมารมณ์ยงังยัจิตเราก็ตั �งมั�นอยูอ่ยา่งนั �นไม่หวั�นไหว 

เพราะสิ�งที�มากระทบกระแทกเดี�ยวมนัก็ผา่นไปหมดกําลงัแล้วก็ผา่นไปๆความหมายก็เป็นเพียงขณะจิตเดีย

วเท่านั �นน่ะ 

มนัรับสมัผสัขณะจิตเดียวที�ไหวแล้วมนัก็ผ่านไปพ้นไปหลดุไปถ้าเราไปตามคิดตามนึกเนี�ยเขาเรียกเกิดวิตก

วิจารและสงัขารปรุงแตง่ก็คือว่าเป็นยงังยัทํายงังยัไอ้ที�มนักระทบใจเราได้มากระทบตาเราได้กระทบหเูราได้

กระทบจมกูเราได้กระทบกลิ�น กระทบลิ �น กระทบกาย กระทบใจเราได้ยงังยัเนี�ย 

ถ้าเราคดิไปตามนั �นมนัก็ปรุงแตง่ไปเรื�อย พระพทุธเจ้าเรียกสงัขาร 

สงัขารนี �ที�โดยความหมายของพระพทุธเจ้าแล้วก็คือการปรุงแตง่ ปรุงแตง่กาย ปรุงแตง่วาจา 

ปรุงแตง่จิตแล้วก็ปรุงแตง่ตวัเองเนี�ย 

สงัขารปรุงแตง่สงัขารทําให้เกิดจิตวิจิตรขึ �นมามากมายที�ว่าสงัขารเหนือสงัขารเนี�ยพวกเนี�ยเพราะมนัแตง่ให้

ได้คือแตง่จากธรรมดาให้เป็นไม่ธรรมดาได้ให้มนัเป็นความพิเศษกว่าธรรมดาได้ 

เหมือนรูปเหนือรูปอะไรที�อาตมาเขียนไว้อยูใ่นเลม่๔นั�นแหละมนัมีนยัยะอนัพิศดารมากมายก่ายกองแตเ่รา

ก็ต้องรับรู้ว่ามนัเป็นเพียงอาการที�เรารู้เท่านั �น 

รู้แล้วเราก็ผา่นไปแล้วว่างไปแล้วไมค่วรยึดติดมาเป็นเราเป็นของเราแตเ่ราก็เอามาสอนใจเราเอง 

ว่าใจเรารู้แล้วไมใ่ชเ่ราไม่ใช่ของเราแล้วไมค่วรที�จะมีวิตกวิจารสงัขารไมค่วรปรุงแตง่ 

สิ�งเหลา่นี �เป็นของโลกประจําโลกอยู ่ไมไ่ด้ดีวิเศษอะไร 

ถ้ายงัเวียนว่ายตายเกิดยงัยดึตดิมีอปุาทานในโลกก็ต้องมาเกิดในโลก 

ก็ไม่ได้เกิดเป็นคนก็ต้องไปเกิดเป็นสตัว์ ไมเ่กิดเป็นสตัว์มนัก็ไปเกิดเป็นอสรุกาย 

เปรตไอ้พวกเนี�ยที�มาอยู่ในมนสุโลกดซูิมดปลวกเทา่ไหร่ กุ้ งหอย ป ู

ปลาอีกเท่าไหร่เผยแพร่พนัธ์มากมายก่ายกอง 

แล้วกว่ามนัจะเกิดเป็นมนษุย์แล้วทําจิตให้ว่างจะกลบัมาเป็นมนษุย์ได้อีกเมื�อไหร่มนัก็ปรุงแตง่ไปตามสภาว

ะของอย่างนั �น นั�นแน่ะพระพทุธเจ้าว่าเป็นความเนิ�นช้าเรียกว่าเป็นวฏัฏะสงสาร 

เป็นวฏัฏะทกุข์หมนุเวียนเปลี�ยนแปลงไปเดี�ยวก็มาทกุข์อีก ไมเ่คยเลยที�จะวา่งต้องว่าอย่างนี � 

เราภาวนาอะไรทําให้มีให้เป็นขึ �นมาก็มีแตท่กุข์ 

แตทํ่าความว่างให้มีให้เป็นขึ �นมานั�นแน่ะไม่มีทกุข์เนี�ยจําไว้ให้ดี ภาวนาในทานก็เพื�อว่าง 

ภาวนาในศีลก็เพื�อว่าง ภาวนาในเนกขมัมะอดใจก็เพื�อว่าง ภาวนาในปัญญาเหตผุลรู้เหตผุลก็เพื�อว่าง 

ภาวนาในวิริยะเพียรก็เพียรเพื�อว่าง ภาวนาในขนัติความอดกลั �นอดทนก็เพื�อว่างอดทนเพื�อวา่ง 

ภาวนาในสจัจะให้มีความจริงใจกบัความวา่ง ภาวนาในอธิษฐานความปรารถนาก็ปรารถนาเพื�อว่าง 
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ภาวนาในเมตตาก็รักใคร่ในความว่าง 

ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาบอกไปเจริญเมตตาภาวนานั�นน่ะแคม่ีความรักก็แทบกระอกัเลือดแล้วทกุข์ 

ไปรักคนนั �นคนนี �โอ้ยเปลี�ยนแปลงมากมาย ครูบาอาจารย์ทั �งหลายบอกไปเจริญเมตตาภาวนา 

แตไ่ม่รู้ว่าภาวนาอย่างไรจึงเรียกเมตตาภาวนา ตอนนี �ถ้าพระอาจารย์จะชี �ก็ต้องชี �ให้เราภาวนาในความว่าง 

รักในความว่างแล้วเราจึงจะไม่มีทกุข์ไมม่ีโทษ พวกนั �นก็ดีแตพ่ดูแตค่ยุ 

แตเ่อามาเป็นหลกัยึดไม่ได้เพียงแตจ่ําตอ่ๆกนัมา แตก็่ไม่รู้ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยงังยั 

มีแตเ่พิ�มทกุข์เพิ�มโทษให้ เนี�ยเมตตาภาวนาต้องรักเพื�อความวา่ง ภาวนาแปลว่าทําให้มีให้เป็นขึ �น 

ทีนี �ภาวนาในเมตตาก็เพื�อให้ความรักให้ว่างนั�นนะ่ 

ต้องอาศยัที�มีรักเคยรักแล้วก็ต้องให้ว่างไปให้หมดภาวนาในเมตตา 

ต้องรู้เหตผุลในเมตตาที�เรียกวา่ปัญญาในเมตตา ต้องมีปัญญากํากับปัญญาในทานในศีล 

ปัญญาในเนกขมัมะปัญญาในปัญญา ปัญญาในวิริยะ ปัญญาในขนัต ิปัญญาในสจัจะ 

ปัญญาในอธิษฐาน ปัญญาในเมตตา 

ปัญญาในอเุบกขาเนี�ยต้องประกอบกนัหมดแหละทั �ง๑๐นั�นน่ะหมนุกนัไปหมนุกนัมาเปลี�ยนกนัไปเปลี�ยนกั

นมา 

ของอย่างเดียวนั�นน่ะแตว่่าพอเปลี�ยนกนัเอามาขึ �นหน้าอยู่หลงัมนัก็จะเห็นความวิจิตรพิศดารความแยกแย

ะเห็นว่าเออ! มนัไมป่กติแล้วมนัก็เวียนอยูเ่นี�ยที�เรียกวา่วฏัฏะหมนุเวียน แตก็่เพื�อความวา่ง 

ถ้ารู้ความจริงแล้วก็หยดุยตุิ หยดุแล้วว่างแล้ว นั�นแน่ะจงึจะถกูต้อง ถ้าอย่างอื�นไมถ่กูต้อง 

เนี�ยภาวนาที�แท้จริงต้องเป็นอยา่งนี �ไม่ใช่หลบัหหูลบัตาภาวนาพทุโธๆๆพทุโธเพื�ออะไร?(หวัเราะ) 

ให้จิตเราอยู่กับพทุโธนั�นแหละเพราะฉะนั �นพทุโธแปลว่าผู้ รู้ ผู้ตื�น 

ผู้ เบิกบานด้วยธรรมแล้วอะไรละคือตวัพทุโธ?ตวัศีล ตวัทาน 

ตวัเนกขมัมะตวัปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาเป็นตวัพทุโธทั �งหมดเลยต้องว่าอย่างนี � 

นี�เป็นพทุโธตวัจริง 

ก็เหมือนพระพทุธเจ้ามาเดี�ยวจะหาอาตมายกเมฆหรือด้นเดาที�ท่านเทศน์ท่านสอนไม่เหมือนใครเขาบอกว่า

เนี�ยอาตมาไม่ได้โกหกนะฟังตอ่ไปต้องว่าฟังตอ่ไป พระพทุธเจ้าสร้างบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมีคือเมตตา กรุณา มทุิตา 

อเุบกขาเพื�ออะไร?เพื�อพระพทุธเจ้าๆพทุโธหรือเปลา่พระพทุธเจ้าเป็นผู้ รู้ผู้ตื�นผู้ เบิกบานด้วยธรรมหรือเปล่า? 

ใชแ่น่นอนพระพทุธเจ้าเป็นพทุโธผู้ รู้ผู้ตื�นผู้ เบิกบานด้วยธรรม 

แล้วก่อนที�พระองค์มาเป็นพระพทุธเจ้านี�พระองค์ต้องมีทานมีศีลมีเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐา

นเมตตาอเุบกขาหรือเปล่า? มี นั�นแน่ะนี�แหละตวัจริง 

ตวัจริงของพทุโธก็คือตวัทานตวัศีลตวัเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขานี � 

เดี�ยวนึกว่าภาวนาพทุโธทําให้มีให้เป็นขึ �นมาซึ�งพทุโธ 

ภาวนาให้มีให้เป็นพทุโธขึ �นมาอย่างเดียวแตถ้่าเราไมม่ีทานเราก็เอ๊ะ! 

พทุโธเพื�ออะไรอีกเดี�ยวจะไปลงัเลสงสยัพทุโธเข้าไปอีกก็พระพทุธเจ้าสอนพทุโธเป็นเนมิตกนาม 
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เป็นชื�อของพระพทุธเจ้าแตพ่ระพทุธเจ้าที�แท้จริงเพื�ออะไร? 

พระองค์ก็บอกแล้วนี�ผู้ ใดเห็นธรรมผู้นั �นชื�อว่าเห็นเรา 

เห็นมั�ยเนี�ยอนันี�เป็นข้ออ้างรับรองว่าไมผ่ิดแน่นอนสิ�งที�อาตมาพดู 

ผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพทุธเจ้าเห็นธรรมคือธรรมทาน ศีลธรรม เนกขมัมะธรรม ปัญญาธรรม วิริยะธรรม 

ขนัติธรรม สจัจธรรม อธิษฐานธรรม เมตตาธรรม อเุบกขาธรรมเนี�ย 

ถ้าใครรู้อย่างใดอย่างหนึ�งนั�นแหละก็เห็นพระพทุธเจ้าก็เป็นพทุโธได้ 

แตนี่�เอาสั �นๆทีนี�เราก็จะได้รู้ความวิจิตรพิศดารของพระพทุธเจ้ามีมากแตถ้่าเราพทุโธๆๆอย่างเดียวให้ใจอยู่

กบัพทุโธมีอารมณ์คือพทุโธอย่างเดียวเราต้องมีอบุายแยกแยะก็พระพทุธเจ้าสอนเองเนี�ยกมัมฏัฐาน๘๔๐๐

๐พระธรรมขนัธ์หรือกมัมฏัฐาน๔๐กองก็เป็นเพียงอบุายขจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ท้ายสดุพระองค์สรุป

ไว้เองว่าสพัเพ ธัมมา อนตัตาธรรมทั �งหลายทั �งปวงมีอนตัตาเป็นที�สดุสพัเพ อธมัมา 

อนตัตาอธรรมหรือความชั�วความเลวไม่ดีทั �งหลายทั �งหมดก็เป็นอนตัตาเหมือนกนั 

เมื�อธรรมและอธรรมก็อนตัตาว่างแล้วเราจะไปยึดติดได้ยงังยั 

แม้กระทั�งพทุโธก็ต้องว่างเหมือนกบัที�ใครเคยอ่านประวตัิหลวงปู่ มั�นที�หลวงตามหาบวัเขียนที�ไปบําเพ็ญเพีย

รที�กะเหรี�ยงแล้วท่านก็เดินจงกลมกลบัไปกลบัมาแล้วกะเหรี�ยงก็มาถามท่านว่าเดนิเพื�ออะไร? 

บอกพทุโธเราหาย(หวัเราะ)เราเดินหาพทุโธ(หวัเราะ) พทุโธเป็นยงังยั? พทุโธดวงสวา่งๆ 

แล้วเฮาชว่ยหาได้ไหม? ได้ 

ก็ภาวนาพทุโธแล้วนึกถึงดวงสว่างมนัสว่างที�ใจนะไมใ่ช่สว่างที�ดินที�ก้อนหินดินทรายพวกนั �นแล้วบางคนก็ไ

ด้เขาถึงความสงบที�ไม่เคยได้รับความสงบคือจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากรูป จากเสียง จากกลิ�น จากรส 

จากโผฏฐัพพะ จากธรรมารมณ์เนี�ย แล้วจิตมนัก็เหนืออารมณ์จิตก็อยูเ่หนืออาสวะ 

คําว่าจิตอยู่เหนืออาสวะก็คือจิตอยูเ่หนืออารมณ์เหนือสขุเหนือทกุข์ 

ไม่ดีใจไม่เสียใจไมต้่องอเุบกขาด้วยเขาเรียกจิตอยูเ่หนืออารมณ์แล้วก็จิตอยูเ่หนือเวทนาด้วย 

เมื�อจิตอยูเ่หนือเวทนาไมส่ขุไมท่กุข์ไมด่ีใจไม่เสียใจ มีแตค่วามว่าง แล้วสงัโยชน์ร้อยรัดใจก็ไม่มีสกักายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวิชชาก็ไมม่ี 

จิตเราว่างแล้วใกล้เป็นพระอรหนัต์แล้ว ถ้าใครไม่ทําให้จิตวา่งไมม่ีทาง 

ไอ้พวกยึดติดวิปัสสนาญาณตดิฌานติดญาณอะไรก็ไปไมไ่ด้เพราะอะไร? เพราะจิตยงัไมว่่าง 

พระพทุธเจ้าผู้ เก่งกล้าสามารถบําเพ็ญเพียรมาเป็นอเนกชาต ิเป็นฤาษีชีไพรไปฝึกแล้วฝึกอีกทกุชาต ิ

แตไ่ม่ได้ทําจิตให้ว่าง แตต่ิดอยูใ่นฌานในอรูปฌาน ฌานก็แปลว่าเพง่คือเพ่งแล้วก็ให้เกิดนิมิตขึ �นมา 

ญาณก็รู้ 

รู้ในการเพง่ทั �งญาณและฌานเนี�ยมนัอยูด้่วยกนัอยูแ่ล้วถ้าไปแยกเป็นฌานเป็นญาณเนี�ยเรื�องใหญ่เรื�องยาก 

เพราะฉะนั �นเราก็เอาทั �งวิปัสสนาในญาณในฌานนั�นแหละเห็นความไมเ่ที�ยงของฌานของญาณ 

อนิจจงัของฌานของญาณ อนตัตาไมม่ีตวัตนทั �งญาณทั �งฌานนั�นแหละ 

แล้วเราก็ไม่ยึดติดทั �งญาณทั �งฌานนั�นแหละ 

จึงจะเป็นมรรคหนทางที�จะเข้าถึงความพ้นทกุข์ไมง่ั �นเราก็ทกุข์กบัญาณกบัฌานนั�นแหละ 
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ต้องประคบัประคองใจ เขาเรียกว่ามีปริโภชกงัวลในญาณในฌาน 

ไอ้พวกที�ยึดติดฌานตดิญาณอยู่เนี�ยอย่าไปให้ความสําคญัเลยเนี�ยยงัไปไมถ่ึงไหนหรอกยงัมีทกุข์อยู่ 

พระพทุธเจ้าไปเรียนจากอาฬารดาบสอทุกดาบสแล้วก็ได้ญาณได้ฌานสมาบตั๘ิอีก 

แล้วก็พระองค์เห็นว่าไมใ่ชท่างตรัสรู้ก็ทิ �ง ไอ้ยคุนี �ไม่มีใครรู้ความจริง แล้วก็ไมม่ีใครมาพดูมาสอนกนั 

ก็เลยเห็นเป็นของดีของเด่นน่าชื�นชมยินดี 

เดี�ยวนี �พวกมีฤทธิมีเดชมาเสกเป่ามนต์พ่นนํ �าหมากอะไรพวกเนี�ยยิ�งฉิบหายเลย 

ตวัเองหลงไปคนเดียวไมพ่อยงัทําให้คนอื�นหลงอีก 

เวทย์มนต์คาถาอยูย่งคงกระพนัอะไรตอ่อะไรพวกเนี�ยนึกว่าเป็นของดี แตไ่ม่ดีหรอก ทําไมจงึไม่ดี? 

เพราะวา่มนัไปข่มเหงรังแกผู้ อื�นนึกว่ากเูก่งกแูนเ่ลยเป็นโจรเป็นเสือเป็นสตัว์เดรัจฉานต้องว่าอยา่งนี � 

ที�พระอาจารย์บอกว่าไมด่ีก็คือเขาเรียกโจรหรือมหาโจรหรือเสือ เสือเป็นอะไร? 

เสือเป็นสตัว์เดรัจฉานแล้วมนัจะดีกว่าคนได้ยงังยั ฉะนั �นอย่าไปให้ความสําคญักบัมนั อยา่ไปสนใจ 

เสียเงินเสียทองโดยใช้เหต ุพวกเนี�ยทําให้หลงผิดไปเสียเงินเสียทองแล้วไมไ่ด้อะไรแล้ว 

ต้องมาร้องห่มร้องไห้เขาเรียกเสียคา่โง่ กว่าจะรู้ตวัเองว่าโง่ก็โดนเขาหลอกหมดตวัไปแล้ว 

นั�นแน่ะจึงเรียกว่าเสียคา่โง่ เดี�ยวไอ้คา่โง่เป็นยงังยัอีก?(หวัเราะ)หมดตวัแล้วหมด 

บางคนถึงตายเลยต้องกินยาตายฆ่าตวัตายโดดนํ �าตายหมดเนื �อหมดตวัเลย ที�ว่าตายเพราะอะไร? 

เพราะเขาเรียกผี ตายแล้วเรียกผี(หวัเราะ)ไม่เรียกคนแล้ว 

ถ้าคนก็ยงัเป็นคนผีอยู่เนี�ยเพราะคนหลอกคนเนี�ยจําไว้ให้ดี 

ถ้าเรารู้จกัแยกแล้วเราไม่มีทกุข์หรอกเห็นอะไรเราก็รู้ได้เข้าใจชดั เห็นอย่างธรรมดาเขาเห็นอย่างหนึ�ง 

เราอาจจะเห็นสองอย่างสามอยา่ง เห็นแยกไปจากเขาอีกแตเ่ราก็รู้ความจริง เรารู้ตามความเป็นจริง 

แล้วเราก็ไม่ทกุข์เพราะความรู้จริงของเราต้องว่าอยา่งนี �แล้วก็ไมย่ึดติดในความจริงนั �นด้วย 

นั�นแหละต้องทําจิตให้ว่างอย่างนี �แหละแล้วมนัจงึจะได้เข้ามรรคเข้าผล 

หมายถึงว่าเข้ามรรคเข้าผลหมายถึงว่าเป็นหนทางที�จะให้เข้าถึงผลคือพระนิพพานโน้น 

ถึงเวลาสงูสดุตายหมดอายขุยัตายแล้วเนี�ยความชํานาญในการทําจิตให้ว่าง 

ไม่ต้องตั �งจิตเจตนาไมต้่องตั �งจิตปรารถนาไม่ต้องตั �งมนัจะน้อมไปเองโอนไปเองด้วยความเคยชินของจิตว่า

งนั�นแหละ เพราะฉะนั �นการศกึษาเราหรือเราศกึษาพอรู้แนวทางก็เอามาใช้ประโยชน์ สําหรับเราก็ใช้ได้ 

ถ้าเราแก่เฒา่แล้วเราจะรู้อย่างหนุม่อย่างสาวไมส่มควร 

แตถ้่าอย่างหนุ่มอย่างสาวก็ควรแสวงหาให้รู้มากยิ�งขึ �น ไมใ่ห้ใครมาหลอกเราได้ นั�นแหละเป็นความด ี

แล้วก็ยิ�งรู้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์มาแนะนําสั�งสอนประชาชนทั �งหลายที�ยงัไมรู้่ยงัไม่เข้าใจพระพทุธศ

าสนาให้เห็นคณุงามความดีในทานในศีลในเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาเนี�ย 

ถ้าเราสอนให้เขาอยู่แนวนี �ก็มีทั �งพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า 

ทําไมจึงว่ามีทั �งพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า? 

ก็พระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าก็ต้องปฏิบตัิตามนี �แล้วก็ไม่ยดึตดิอเุบกขาก็คือว่างหมดเลยสงูสุ

ดต้องว่าอย่างนี � แล้วเราก็ไม่ต้องไปลงัเลสงสยัอีก 
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ไม่ต้องไปยํ�าต๊อกอยู่กบัที�ไม่ต้องไปตั �งต้นใหม่เนี�ยกลบัไปกลบัมาอยู่อย่างนั �นเวียนไปเวียนมาอยูอ่

ย่างนั �นเสียเวลํ�าเวลาเนิ�นช้าอีกมากมาย 

เนี�ยต้องรู้ความจริงแบบนี �แล้วเราก็จะได้ไม่ทกุข์เกินไปในปัจจบุนัเราก็มีความสขุสงบสุขเพราะอาศยัความว่

างนั�นแหละ ระลึกถึงทานเราก็เออ! เราก็ให้ไปแล้วว่างไปแล้วหมดไปแล้ว 

เพราะฉะนั �นเราไมต้่องไปนึกว่าเออ! เรามีทานแล้ว 

แตนี่ �ทานภายนอกคือวตัถหุมดแล้วไม่มีให้แล้วสตุ้งสตางค์เกลี �ยงกระเป๋าแล้ว 

ทีนี �ให้ทานอารมณ์ให้ทานทางจิตเขาเรียกทานภายใน ให้ทานอารมณ์ที�มีรูปอยูภ่ายใน มีเสียง มีกลิ�น มีรส 

มีสมัผสัภายในที�มนัมาประทบัใจให้เรานั �นมีความรักใคร่เอ็นดใูนรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เหลา่นั �น เนี�ยให้ทานภายใน 

เมื�อเราให้ทานภายในภายนอกได้แล้วนั�นแน่ะว่างทั �งภายในภายนอกนั�นแน่ะมนัก็จะเกิดความบริสทุธิ�ทั �งภา

ยในภายนอก ถ้าให้ทานภายในอยา่งเดียวหรือให้ทานภายนอกอย่างเดียวยงัไม่บริสทุธิ� 

จิตยงัเศร้าหมองเพราะทานภายนอกจิตยงัเศร้าหมองเพราะทานภายในอีก 

เพราะฉะนั �นเราต้องรู้ความจริงอย่างนี � ให้ไปแล้วก็หมดไปแล้วว่างไปแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ว 

เรายงัไปยึดติดสิ�งที�เราให้ไปแล้วเราก็เป็นทกุข์ไป 

เขาก็ไปกินไปใช้เป็นสิทธิอนัชอบธรรมของเขาแล้วที�เราสละสิทธิ�เราให้ทาน 

ทีนี �ถ้าเราคิดว่าเราสละสิทธิถ้าเราถือเอาได้เราไมเ่อาเราไม่เอาเปรียบเขาเราสละสิทธิ�หรือเขาทกุข์เขาจนเขา

โง่เขาเขลาเขามีความจําเป็นมากกว่าเราก็สละสิทธิ�ที�จะไปเอามา 

แตก็่ไปเผื�อแผ่ให้เขาเพื�อเกื �อกลูอดุหนนุเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเขาให้เป็นสขุ 

เราไมเ่อาเปรียบใครต้องคิดแบบนี � 

นั�นแหละจึงจะเกิดความเป็นธรรมเป็นความยุตธิรรมขึ �นมาไมล่ําเอียงเพราะรักใคร่ไมล่ําเอียงเพราะโกรธไม่

ลําเอียงเพราะหลงไมล่ําเอียงเพราะกลวัจงึจะรักษาความเป็นธรรมความยตุิธรรมไว้ได้ 

พวกที�ไมม่ีความเป็นธรรมไมม่ีความยตุิธรรมไมรู้่จกั มีความลําเอียงอยู่ก็ไมเ่ข้าใจในธรรม 

แล้วจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความยตุธิรรมตวัเองยงัไม่รู้จกัเลยแล้วไปเรียกร้องเอามาทําอะไร

? ถ้าเขาบอกว่านี�ความเป็นธรรมเป็นอย่างนี � 

ที�ท่านเดือดร้อนเพราะท่านขี �เกียจหรือเปลา่ไม่มีความขยนัไม่มีขนัติความอดกลั �นอดทนหรือเปล่า 

เขาซกัเขาถามขึ �นมานั�นแน่ะท่านไม่มีความเป็นธรรมแก่ตวัเอง 

ไม่รู้จกัแล้วยงัไปทําให้เขาเดือดร้อนอีกแทนที�เขาจะได้มีความเห็นอกเห็นใจท่านเอาความโง่มาอวดเขาอีกเ

พราะฉะนั �นโดนปรับไหมอีกเพราะฉะนั �นจําไว้นะอย่าทํา ต้องขยนัอดออม ต้องมีความเข้มแข็งอดทน 

มีความเพียรพยายาม ไมเ่กียจคร้าน แล้วเราก็จะมีความสขุไม่ต้องให้เดือดร้อนถึงคนนั �นคนนี � 

ไม่ต้องไปหาผู้พิพากษาอยัการ 

ไม่ต้องไปเสียเวลํ�าเวลาเสียเงินเสียทองอีกมากมายเพราะความโง่ความเขลาความเกียจคร้านความไมข่ยนั

ความที�ไม่มีความจริงใจ ความที�คิดเอารัดเอาเปรียบผู้ อื�น 

แล้วก็มาหาความเป็นธรรมว่าทําไมเขาจึงรวยกวา่เรา? ทําไมเขาจงึมีกินมีใช้มากกว่าเรา? 
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แตเ่ราเสือกขึ �เกียจครั �งเขาสอนแล้วให้มีความขยนัให้มีความอดทนให้ทําความเพียรทํานั�นทํานี�แล้

วจะได้มีกินมีใช้ เสือกไม่เชื�อเขาอีก ไปเถียงเขาอีกไปคิดว่าเขาเป็นข้าศกึศตัรูอีก 

หาว่าไปมีความอิจฉาพยาบาทเขาอีก แล้วใครเขาจะไปเสียเวลามาสั�งมาสอนไอ้พวกนี �เนี�ย 

เราจะวา่มนัโง่ก็ไม่ใช่มนัฉลาดในทางเอาเปรียบผู้ อื�นถามว่าที�มนัฉลาดเนี�ยเอาเปรียบคนอื�นล้วนแล้วแตจ่บ

ด๊อกเตอร์ ปริญญาตรี โท 

เอกเรียนรู้มาทั �งนั �นแน่ะไอ้พวกเนี�ยแล้วเสือกมาเอารัดเอาเปรียบเขาทําอะไร?แทนที�จะมีจิตเมตตา 

กรุณาคนทกุข์คนจนคนยากคนลําบาก แผ่เมตตาเผื�อแผ่ความรัก 

คําว่าเผื�อแผ่ความรักหรือแผ่เมตตาเนี�ยก็หมายถึงสิ�งที�เรามีความรักอะไรอยู่เรามีมากแล้วก็แบง่สิ�งที�เรารักเ

ช่นแก้วแหวนเงินทองบ้างข้าวปลาอาหารบ้างสิ�งที�เราหามาได้ด้วยความรักความขยนัของเราเนี�ยเราก็แบง่แ

จกเขาเราไมไ่ด้มีจิตเจตนาที�จะเป็นอย่างอื�น ถ้าใครคิดเป็นอย่างอื�นก็ไมใ่ช ่ผิด! เราต้องรู้ความหมายวา่อ้อ! 

ที�พระพทุธเจ้าสอนให้แผ่เมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขาเนี�ยแหละ 

แผค่วามรักที�เรารักมากๆจะเป็นความรักวตัถขุ้าวของเงินทองหรือจะเป็นที�อยูที่�อาศยัที�อยูที่�กินหรืออะไรที�เร

าสามารถพอจะแบง่ได้นั�นแหละไอ้สิ�งที�รักนั�นแหละพระองค์สอนให้แผ ่

ไม่ใช่ต้องไปยอมเป็นผวัเป็นเมียเขาไมใ่ช่อย่างนั �น คิดผิดต้องว่าอย่างนี � มีหลายนยัยะมากมายเลย 

ธรรมของพระองค์ต้องร้อยนยัพนันยัถ้าเรารู้จกัแยกแยะเราไมม่ีทกุข์เลย 

ที�ฉนัให้ฉนัให้ด้วยความรักน่ะและให้ของที�ฉนัรักถ้าฉันไม่รักแตฉ่นัเห็นความจําเป็นของเธอที�เธอขาดความรั

กแล้วไมม่ีความอบอุ่นฉนัก็แบง่ให้ 

ข้าวปลาอาหารไม่มีกินอดยากทกุข์ยากแล้วก็จะตายฉนัก็แบง่ของที�ฉนัมีให้ 

ความจริงของที�ฉันแบง่ให้ไม่ใช่ฉันไม่รักน่ะฉันยงัรักอยู่นะ่! แตฉ่ันก็ตดัใจให้ 

เนี�ยเขาเรียกแผค่วามรักแบง่ความรักแบง่เมตตาแบง่กรุณาแบง่มทุิตาแบง่อเุบกขาวางเฉยให้ไปแล้วก็วางเฉ

ยเนี�ยต้องทําจิตรู้ขึ �นมายกระดบัจิตเราให้สงูขึ �นมา 

ที�เขาให้ทานแทนที�ให้นั�นให้นี�เราไมใ่ชใ่ห้ธรรมดาน่ะฉนัให้บารมีนะ่เนี�ย 

เพราะทกุสิ�งทกุอยา่งที�ฉนัหามาได้เนี�ยมีพร้อมเลยถ้าฉันไมม่ีปัญญาฉันคงหาไมไ่ด้ 

แล้วก็ต้องมีวิริยะความเพียรมีขนัติอดกลั �นอดทน มีสจัจะความจริงใจ มีอธิษฐานปรารถนาให้ได้มา 

มีเมตตารักใคร่ที�จะแสวงหาเอามาอยู่มากินเนี�ย 

ที�ฉนัแบง่ให้เธอแล้วอเุบกขาได้เนี�ยฉันแบง่บารมีให้(หวัเราะ)อีกเยอะแยะเลยหลายชั �น 

บารมีหลายชั �นทั �งเป็นอปุบารมี ปรมตัถบารมี แล้วก็ในทานในทานนี�ก็ยงัมีอีกหลายนยัยะเห็นมั�ย 

เหมือนก็ทานในทานเป็นยงังยัอีก ศีลในศีลเป็นยงังยัอีก เนกขมัมะในเนกขมัมะเป็นยงังยัอีก 

ปัญญาในปัญญาเป็นยงังยัอีก วิริยะในวิริยะเป็นยงังยัอีก ขนัติในขนัติเป็นยงังยัอีก 

สจัจะในสจัจะเป็นยงังยัอีก อธิษฐานในอธิษฐานเป็นยงังยัอีก เมตตาในเมตตาเป็นยงังยัอีก 

อเุบกขาในอเุบกขาเป็นยงังยัอีกโอ้โห! 

มากมายแคนี่ �เราก็จะรับรู้แล้วเราก็จะเพลิดเพลินกับความรู้ความเห็นในความแตกตา่งของเมตตาภายในเม

ตตาภายนอก 
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แล้วก็เห็นความวิจิตรพิศดารของทานของศีลของเนกขมัมะของปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะอธิษฐานเ

มตตาอเุบกขาเนี�ยถ้าเรารู้จกัคดิของสิ�งเดียวเนี�ยที�พระองค์ว่านยัยะตั �งร้อยนยัพนันยัเนี�ยถ้าเราพิจารณาตา

มไปก็อ้อ! พระองค์นี�เป็นผู้สามารถจริงเนี�ย 

เราอย่างเดียวคิดแทบหวัแตกยงัไมอ่อกเลย(หวัเราะ)แล้วจะมาพิจารณาหลายชั �นอย่างนี �แล้วมนัจะคิดได้ยงั

งยัเนี�ย เราก็ต้องทําจิตให้ว่าง ถ้ายงัทําจิตไมว่่างเราก็ยงัไมรู้่ไมเ่ห็น ไอ้พวกที�รู้เห็นแล้วมนัก็ว่างไปดบัไป 

เห็นทั �งดีดบัทั �งดีทั �งไมด่ีว่างทั �งดีทั �งไมด่ ี

เราจะเห็นแล้วก็แยกมาอนัไหนสว่นทานส่วนศีลส่วนเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเมตตาอเุบก

ขาเนี�ย เราทําความเข้าใจและทําความคุ้นเคยทําให้จิตเรามีความชํานาญในความว่าง 

วิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ไมม่ีแนน่อน 

เพราะเราเข้าใจแล้วเนี�ยที�พระพทุธเจ้าแสวงหานายช่างเรือนตณัหาผู้ก่อภพ แล้วเรือนของตณัหาคืออะไร? 

เรือนของตณัหาก็คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เพราะตณัหาความอยากมนัก็อยากที�จะได้รูป ได้เสียง ได้กลิ�น ได้รส ได้โผฏฐัพพะ 

ได้ธรรมารมณ์นี�แหละ พระองค์ทําลายกลอนเรือนก็ทําลายด้วยวิธีไหน? 

ไม่ใช่เห็นบ้านใครแล้วก็ไปรื �อเขานะ่ ไม่ใช่(หวัเราะ)พระองค์เห็นว่าอ้อ! มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นทกุข์ 

เป็นอนตัตาเนี�ยพระองค์รื �อด้วยความรู้แบบนี � เห็นว่าเออ! ไมใ่ช่รื �อด้วยวิธีอื�นน่ะจําไว้ให้ดีน่ะเนี�ย 

วิธีรื �อบ้านเรือนของตณัหาต้องรื �อแบบนี � รื �อด้วยอนิจจงั ทกุขงั อนตัตานี� 

แล้วเราก็ไม่ต้องโดนเขาแช่งชกัหกักระดกู(หวัเราะ)ไมง่ั �นแหม! แทบจะไปเที�ยวรื �อเขาหมดเลย 

ไอ้พวกนี �เขาสร้างด้วยความรักความเมตตาอะไรตอ่มิอะไร สร้างที�อยู่ที�อาศยัอะไรขึ �นมานี� 

แตพ่ระองค์เห็นหลายนยัยะต้องว่าอย่างนี � ถ้าเราจะรื �อภพชาตภิพคือที�อยูที่�อาศยั 

ชาติคือความเกิดเราไม่อยากเกิดเราก็ต้องรื �อภพรื �อชาติคือที�อยูที่�อาศยั 

กไูม่เวียนมาแล้วกูตายที�ไหนก็ทิ �งวา่งให้หมด นั�นแหละก็เป็นการรื �อภพรื �อชาต ิ

เดี�ยวได้ยินใครบอกไอ้นี�จะรื �อภพรื �อชาต ิรื �อยงังยัเนี�ย(หวัเราะ)เดี�ยวก็ลื �อไมพ่อ 

อั�วยงัมีอีก(หวัเราะ)แล้วโยมก็เออ! มนัแปลกแตจ่ริง ต้องรื �อด้วยอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

อั�วว่างแล้วต้องว่าอย่างนี � ไม่มี แล้วเราก็ไมม่ีทกุข์ในสิ�งที�เรามีทั �งหมด เพราะฉะนั �นเรารู้ว่าไอ้นั�นลื �ออั�ว 

ถ้ามนัมีทั �งลื �อด้วยทั �งอั�วด้วยต้องให้ว่างทั �งสองอย่างเลย 

ให้ว่างจากอั�วด้วยให้ว่างจากลื �อด้วย(หวัเราะ)แล้วเราก็ไม่ไปเป็นทกุข์กบัลื �อกับอั�ว 

แล้วเราก็อยูอ่ย่างสงบสบาย นี�แหละธรรมะพระพทุธเจ้ามีความละเอียดอ่อนแบบนี � 

เป็นธรรมะที�มองข้ามไปหมด ทั �งที�เป็นธรรมะที�เราทําอยูเ่ห็นอยู่ได้ยินได้ฟังอยูเ่ป็นประจําวนัด้วย 

แตเ่ราคดิไมถ่ึงต้องว่าอย่างนี � ทีนี�พระอาจารย์ก็เตือนบอกให้มีสมัปชญัญะรู้ความจริงว่าเออ! 

ทกุวนัเป็นอย่างนี � แล้วเราก็ไมต้่องวิตกว่าใครจะดา่อั�วดา่ลื �อมึงก ูกไูมส่นใจหรอกว่างอย่างเดียว 

ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกนัด้วย อั�วไมม่ีเพราะอั�วว่าง(หวัเราะ)ลื �อไมม่ีเพราะลื �อว่างเออ! พอฟังได้ 

ว่างตอ่ว่างวา่เออ! พอเป็นสขุสงบสขุได้สนัติสุขเกิดขึ �น ทั �งในบ้านในป่าในเมืองอะไรวา่งหมดน่ะ 

อยูที่�ไหนก็ต้องทําจิตให้ว่างแบบนั �น 
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แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไมเ่ดือดร้อนไมก่งัวลในสิ�งที�เรารู้เราเห็นเพียงแตถื่อเอาความจําเป็น

ว่าเออ! เป็นสิ�งที�จําเป็นต้องใช้พอมีกินมีใช้ว่าเออ! 

พอแล้วเขาเรียกพอเพียงที�ในหลวงท่านว่าพอเพียงนั�นแหละ พอกินพอใช้พอเพียงไมข่าดจึงว่าพอเพียง 

คําว่าพอเพียงหรือพร้องเพียงหมายถึงวา่โอ้ย! 

เต็มไปหมดเลยเดี�ยวนึกว่าพอเพียงขนาดไหนพอเพียงพร้อมเพียงถ้าเรามวัแตเ่อาแตพ่อเพียงอย่างเดียวไม่

พอต้องว่าพร้อมเพียงเพิ�มขึ �นอีก(หวัเราะ)เต็มไปหมดกินใหญ่ใช้โตก็ไม่หมดเนี�ยพอเพียง 

ต้องเพิ�มคําว่าพร้อมเพียงเข้าไปอีกพระองค์ก็บอกพอเพียงนั�นแน่ะพดูสั �นๆสําหรับคนไม่ต้องพดูยาวพระองค์

ไม่ต้องการพดูมากแต ่

ถ้าเราถ้ายงัฟังกนัยากๆอยูเ่ราเป็นพวกคนทกุข์คนยากหปู่าตาเถื�อนเราต้องพอเพียงเข้าไปอีกพร้อมเพียงเข้า

ไปอีกนั�นแหละมนัก็เหลือเฟือเลยทีนี � พร้อมเพียงจะกินเมื�อไหร่ก็ได้ จะใช้เมื�อไหร่ก็ได้ 

เพราะมนัพร้อมที�จะให้เราใช้พร้อมที�จะให้เรากินเนี�ยเขาจึงวา่พร้อมเพียงที�จะให้(หวัเราะ)แล้วรอเวลาให้อยู่

แล้วเมื�อไหร่จะมากินซะทีเนี�ยอปุมาแบบนั �นเพราะของมนัมีอยูแ่ล้ว 

ความจริงจิตเจตนาของพระองค์ดีมากเลย 

แตค่นไมรู้่เยอะแยะพระองค์ก็พดูให้กับคนมีปัญญาฟังแตไ่อ้คนไม่มีปัญญาฟังจะทํายงังยั? 

ไม่มีวิทยฟัุงไมม่ีโทรทศัน์ดแูล้วแถมยงัไมม่ีผู้ ใหญ่บ้านมาบอกอีกก็ยงัดกัดานอยู่อย่างนั �นน่ะ 

พอเพียง(หวัเราะ)แล้วมนัก็ไมรู้่ว่าจะไปหาได้ที�ไหนอีก เราก็ต้องรู้ว่าเราจะพอเพียงอะไรละ่? 

ข้าวไมม่ีกินก็ต้องปลกูปลกูให้พอกินพอใช้จงึจะเรียกพอเพียง 

ผลหมากรากไม้ไม่มีก็ปลกูๆแล้วมนัจะได้พอเพียง(หวัเราะ)เหลือกินเหลือใช้ 

ขายเอาสตุ้งสตางค์มาปลกูบ้านซ่อมแซมหรือซื �อเงินซื �อทองซื �อรถเรือซื �อเครื�องทุน่แรงเนี�ยพวกเนี�ยความหม

ายกว้างขวางเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั �นใครๆก็นึกวา่เหมือนกบัว่าโอ้! 

ความจริงเนี�ยพระองค์เนี�ยค้นคิดเป็นนกัวิทยาศาสตร์ผสมผเสเอามาเป็นศาตร์นั �นศาตร์นี �ทั �งทางธรรมทางโล

กเอามาประยกุต์กนัทําให้เข้าใจชดัรู้ชดั 

แล้วใครไปหาเรื�องท่านไอ้พวกนี �มือไมพ่ายเอาเท้าลานํ �าต้องว่าอย่างนี � 

ต้องบอกเอาตีนลานํ �าก็ไอ้พวกหยาบพวกมึงเนี�ยต้องเอาหวัลานํ �า(หวัเราะ)นํ �ามนัทว่มปากทว่มมนัหายใจหา

ยคอไม่ได้ไม่รู้เรื�อง 

พอไม่มีลมหายใจนํ �าท่วมปากหายใจไมอ่อกละทีเนี�ยอย่ามานกึถึงถงุพระราชทานน่ะทีเนี�ย(หวัเราะ) 

ไอ้พวกเนี�ยเวลาอยู่ดีมีสขุ ไม่หาอยู่หากินไมส่ร้างผลผลิตไมเ่อาผลผลิต 

ไม่ทําตามพระราโชวาทต้องว่าอย่างนี � 

หาเรื�องหาราวก่อม๊อบเผาที�นั�นทําร้ายที�โน้นอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยวุน่วายกนัไปทั �งประเทศ 

ต้องมาเสียคา่โง่คา่บรูณะซอ่มแซมเสียการค้าการขายตา่งประเทศอะไรอีกเยอะแยะล้าหลงัไปอีกเท่าไหร่ก็ไ

มรู้่ เนี�ยอาตมาก็ต้องมาบน่ให้โยมเหมือนคนแกที่�ทําอะไรไมไ่ด้แล้ว 

เหมือนอาตมาเป็นคนแก่เป็นพระแก่ๆมาบน่ให้โยมฟัง(หวัเราะ)ว่าเออ! 

เนี�ยแตพ่ระอาจารย์เนี�ยรู้ความหมายเข้าใจความหมายถ้าไมบ่นพวกโยมแล้วจะไปบน่ให้ใครฟัง 
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เพราะคนอื�นเขาไม่มาฟังอาตมาแน ่

เขาได้ยินเข้าหนอ่ยเขาว่าจะฟังไปทําอะไรไปเที�ยวไปแอ่วที�นั�นที�นี�(หวัเราะ)เนี�ยอาตมาต้องมาบน่ให้พวกโย

มฟัง โยมจะได้มีปัญญาพอรู้ความจริงแล้วจะได้ไม่ไปคิดอย่างที�คนอื�นเขาคดิกนั 

ไม่ไปสร้างกรรมทําชั�วทําทกุข์ สร้างความลําบากกายลําบากใจให้แก่ตวัเองให้แก่ประเทศชาต ิ

พระพทุธศาสนา พระมหากษัตริย์ท่าน ท่านก็พยายามแนะนําสั�งสอนแล้วไมใ่ช่ทา่นไมเ่อาใจใส่น่ะ 

จะหาที�ไหนได้ ถ้าท่านไมเ่อาใจใสพ่ระองค์ไมเ่อาใจใส ่

แล้วท่านจะมาบอกวิธีการกระทําเรื�องนั �นเรื�องนี �ได้ยงังยั จะมาเสียเวลากบัพวกโง่พวกดกัดานเพื�ออะไร 

ทําดีขนาดไหนมนัยงัไมเ่ห็นคณุยงัไม่เห็นประโยชน์อีก 

ไอ้พวกนี �มืดบอดน่ะพวกอนัธพาลแปลวา่มืดบอดคือมองไมเ่ห็นคณุไมเ่ห็นความดี 

เพราะฉะนั �นพวกเรารู้แล้วนี�ก็อย่าไปเป็นพวกมืดบอดหูอย่าหนวก ออกหซู้ายทะลหุขูวาอีก 

แตพ่ระอาจารย์ก็บน่ไปเรื�อยๆนะ่ เดี�ยวไปโยมไปเจอของจริงก็จะมานกึถึงอาตมาว่าเออ! 

พระอาจารย์นี�บน่ถกูไมไ่ด้บน่ผิด 

บน่จนโยมรู้ได้เป็นปัจจตัตงัต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)เขาเรียกเจอตอ(หวัเราะ)ที�บน่ไปนี�เออ! 

จริงของท่านนี�เหมือนที�พระพทุธเจ้าบอกไว้เหมือนพระราโชวาทพดูไว้เนี�ย 

เหมือนพระอาจารย์บอกไว้เนี�ยจะได้ถกูกันเป็นทอดๆ คําว่าถกูก็คือของถกูนั�นน่ะเหมือนได้ฟรี แหม! 

ถกูใจอีกตา่งหาก ได้ฟรีมาอีก ท่านไม่ได้เอาสตางค์ของพวกโยมไปเลยเห็นมั�ย พระองค์ก็ทิ �งคําสอนไว้ให้ 

พระราโชวาทก็สอนไว้ให้อาตมาก็เทศน์ทิ �งไว้ให้(หวัเราะ)ได้ฟรีๆรับฟรีๆเหมือนของถกูได้ฟรีไอ้ของถูกก็แสดง

ว่าตํ�าสุดแล้วแตว่่าดีสดุ 

เขาเรียกของดีราคาถกู(หวัเราะ)เดี�ยวนกึว่าสรุปไมไ่ด้อีกของดีราคาถูกนี�หาซื �อได้ยากด้วย 

ใครหนอจะมาเอาของดีมาขายถกูๆเราเป็นคนทกุข์คนจนคนยากไมม่ีสตางค์ที�พอจะซื �อหาอยูห่ากินมาใช้อ

ยูใ่ช้กินได้เนี�ย ต้องนึกว่าเราเป็นแบบนี �ไม่เครียดกบัใคร ฉันหาความสขุตามประสาประสีของฉนัได้ 

ใครจะมาหาเรื�องมาทะเลาะวิวาทฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันกลวัเสียเวลาทํามาหากิน 

กลวัจะเสียประโยชน์เนี�ยพระพทุธเจ้าว่าที�พระอาจารย์สอนว่าทกุวินาทีมีคณุค่าโมทนาสาธุเห็นใครทําคณุง

ามความดีก็โมทนาสาธุกับเขาน่ะถึงแม้เราทําไมไ่ด้เช่นมือขาดตีนขาดแขนขาดทําอะไรไม่ได้ชว่ยไม่ได้(หวัเร

าะ)แตป่ากยงัโมทนาสาธุได้ก็สมควรแล้ว 

พระอาจารย์เนี�ยต้องสอนเหมือนถ้าคนไม่มีตีนไมม่ีมือไม่มีแขนไมม่ีขาเห็นใครทําดีเราก็เออ! 

โมทนาสาธุน่ะอย่างน้อยคนที�เขาทําความดีเขาเออ! 

มีกําลงัใจไอ้นี�ไมด่ดูายขนาดมนัแขนขาไมม่ีมนัก็ยงัมีปากบน่โมทนาสาธุอ้าว! 

เอ็งเอาไปเจี�ยะซะหน่อยนั�นแน่ะเห็นม๊ยพอโมทนาสาธุก็มีผลเลยเกิดเมตตา กรุณาขึ �นมา 

แล้วไม่ดีอย่างไรเนี�ยเราก็จะรู้ว่าเออ! มทุิตาพลอยยินดีเป็นอย่างนี �นี�เอง 

เขาเห็นเราทกุข์เรายากเราลําบากเพราะตีนมือเราทําอะไรไมไ่ด้เขาจึงมีเมตากรุณาตอ่เรา 

ทีนี �เราลองคิดดคูนที�มีตีนมือตีนดีแล้วทําไมไมแ่สวงหาไม่ทําประโยชน์ 

ไปแย่งของคนทกุข์คนยากไปแย่งของคนตาบอดหหูนวกเป็นใบแขนขาพิกลพิการมา 



 ๑๓

แล้วมีหิริความละอายกนับ้างหรือเปล่า? 

ทีนี �ก็ย้อนมาดา่ตวัเองบ้าง(หวัเราะ)ให้เห็นทกุข์เห็นโทษว่ากเูนี�ยไมค่วรเลยถ้ากูตาไม่บอดหไูมห่นวกแขนขา

ตาหก็ูยงัดีเสือกไปแย่งคนขาแขนตาบอดหหูนวกแขนขาขาดอีกเนี�ยไปแยง่ของคนพิการมากินมาใช้อีกเนี�ย

มนัสมควรไมเ่นี�ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปแย่งคนทกุข์คนยากมากินมาใช้ 

แทนที�เขาจะไปอยูไ่ด้พอมีพอกินไปมีแรงทํางานทําการมีทนุในการที�จะปลกูจะทําในการสรรสร้างประโยชน์

ขึ �นมาเนี�ยต้องเตือนมาขู่ดา่ว่าตวัเองไว้หน่อยบอกวา่เราเนี�ยคิดจะแย่งคนตาบอดหหูนวกแขนขาขาดไม่มีไป

แย่งเขาทําไม? ขนาดไม่ฟังเสียงแม้แตพ่ระมนัก็ยงัไปแย่งเลย แย่งถงุพระราชทาน(หวัเราะ) 

เนี�ยมนัน่าสลดใจขนาดไหนเนี�ยมือตีนดีเหมือนกนัแตพ่ระท่านทําอะไรไม่ได้พระวินยัก็มีลอยคอไปรับเขาก็ยั

งโดนแย่งไปอีก(หวัเราะ)เหมือนเปรตมาแย่งไปกินนั�นนะ่ เราต้องปลงให้หมดเลยว่าเอ้ย! 

ขอให้กูอย่าได้เป็นอยา่งไอ้พวกนี �เลยกไูม่เอา เสียเกียรติความเป็นมนษุย์ของเรา 

เสียเกียรตขิองคนตาดีหดูีจมกูดีแขนขาอาการ๓๒ครบถ้วนดี ไปเอารัดเอาเปรียบคนพิกลพิการไม่ดี 

นั�นแหละแล้วเราก็จะมีหิริโอตตปัปะขึ �นมาตามแนวทางของพระพทุธเจ้า 

ถ้ามนัมีความรู้สกึอย่างนี �ขึ �นมาแสดงว่ามนัมีหิริโอตตปัปะ หิริความละอาย 

โอตตปัปะความเกรงกลวัตอ่บาปแล้วเราก็จะทําสิ�งที�ดีที�งามที�ถกูต้องไม่ทําเวรสร้างกรรมไมทํ่าชั�วไม่เอารัดเ

อาเปรียบใคร ถึงเอาเปรียบเขาได้ก็ไมค่วรทํา 

แล้วเราก็จะมีความสขุแบง่เฉลี�ยความสขุด้วยเมตตาของที�เรารักก็ต้องถึงคราวทกุข์คราวยากก็ต้องแบง่ปันเ

ออ! พออยูก่นัได้แบง่กนักินแบง่กนัใช้ไมถ่ึงกบัอดตายก็เป็นบญุเป็นกศุลเป็นความฉลาดของเราเนี�ย 

ถ้าไม่ช่วยกนัไม่แบง่เบากนัไม่เกื �อกลูกันไม่ช่วยเหลือกนัเนี�ยต้องตายกนั ท้ายสดุไอ้คนที�มีกินมีใช้ 

นํ �ามนัท่วมตวัเองทําอะไรไมไ่ด้พอกินหมดจะเอาที�ไหนตอ่(หวัเราะ)ก็ตายไปอีก(หวัเราะ)เหมือนกับถ้ามีเงิน

สกัร้อยล้านถ้าเขาบอกข้าวมื �อเดียวราคาร้อยล้านก็ต้องเอา 

กินไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเสียดายสตางค์(หวัเราะ)เสียดายทรัพย์สินเงินทองข้าวที�กินไปอยูไ่ด้คืนเดียวเดี�ยวก็

ถ่ายออกแล้ว เนี�ยเราจะเห็นคณุคา่ของความดีที�เราไปเกื �อหนนุเจือจนุเขาว่าเออ! 

เนี�ยเราให้เขามีชีวิตสืบต่อไปได้เราให้เขากินอยูเ่นี�ย เท่ากับให้ชีวิตเป็นทานให้ทั �งหมดเลยต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็จะได้ไมต่ื�นเต้นตกใจอะไรกบัใคร 

เราก็ว่างๆๆของเราไปมีอะไรที�เราทําได้เราก็ทําช่วยอะไรใครได้ก็ควรช่วยเทา่ที�พระพทุธเจ้าก่อนปรินิพพาน

พระองค์ก็ยงัฝากเอาไว้ จงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไมป่ระมาทเถิด 

คําว่าถึงพร้อมเนี�ยหมายถึงพร้อมที�จะชว่ยเขานะ่ 

ถ้าไม่พร้อมแล้วไปช่วยจะทกุข์ยากลําบากแล้วมาบน่ที�หลงัไมไ่ด้น่ะ(หวัเราะ)เดี�ยวไปตอ่ว่าพระองค์จะเกิดบ

าปนะเฮ้ย ต้องขู่เอาไว้(หวัเราะ)พระองค์วา่ถึงพร้อมเราถึงด้วยมรรคด้วยผล 

เรามีความว่างมีเวลาเราก็แนะนําสั�งสอนใครไปใครมาก็พยายามแนะนําชกัจงูให้รู้ศีลรู้ธรรมรู้มรรคผลนิพพ

าน 

เพื�อเขาจะได้ไม่ต้องเกิดมามีทกุข์เวียนว่ายตายเกิดอีกแค่นี �ก็เป็นความฉลาดของเราแล้วเราทํามาหากินอะไ

รไมไ่ด้ แตเ่ราก็ยงัมีปากสอนเขาได้ก็เอาละเออ! 



 ๑๔

เขาสงสารเดี�ยวมาใสบ่าตรถวายก็รอดตายไปวนัหนึ�ง(หวัเราะ)ไมต้่องไปโลภอยากได้ของเขามากเ

อาแคพ่อกินพออยูพ่อทําประโยชน์ได้แล้ว รอดตายไปวนัๆก็เออเอาละ 

เรายงัมีบญุน่ะเขายงัเอามาให้กินต้องคิดไว้อยา่งนี � ถ้าไมม่ีบญุเขาไมเ่อาให้กินแน่เลยอดแนเ่ลย 

ถ้าเขารู้ว่าเราไมม่ีศีลไม่มีธรรมไม่มีใครให้กินหรอก 

ไม่ใช่หมานี�เขาให้กินยงัแฮ่ๆ ๆยงัไปกดัไปขูเ่ขาอีก(หวัเราะ)มนัตา่งกนันะ่ตอนนี �เปรียบเทียบไว้ 

จะเห็นสตัว์เห็นคนเห็นพระอะไรเนี�ยพยายามพิจารณาไว้ให้ด ีเราจะได้ธรรมะรู้ธรรมะ 

ผู้ใดเห็นธรรมชื�อว่าผู้นั �นเห็นเราคือเห็นพระพทุธเจ้า นั�นแหละคือพทุโธผู้ รู้ผู้ตื�นผู้ เบิกบานด้วยธรรม 

พระพทุธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองไมม่ีความขุน่มวัใครได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปิติเป็นสขุเพราะได้ยินได้ฟัง

สิ�งที�ไม่เคยได้ยินได้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจชดัก็ได้เข้าใจชดัพระองค์อธิบายแจ่งแจ้ง 

แล้วก็เป็นสขุสงบสขุแล้วจิตเข้าถึงพระนิพพานได้ว่างขนาดโสดา ว่างขนาดสกิทาคา ว่างจากอนาคา 

ว่างระดบัพระอรหนัต์วา่งจนเข้านิพพานเลยนิพพานงั ปรมงั สญูญงัเมื�อไหร่ก็เกมส์ทีนี �ก็เกมส์หมด 

ทีนี �เราก็หดัเกมส์ไว้ก่อน ตาเห็นรูปก็เกมส์ๆจากรูปไมไ่ปยุ่งกบัรูป หไูด้ยินเสียงก็เกมส์ๆจากเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็เกมส์ๆจากกลิ�น ลิ �นได้รสก็เกมส์จากรส กายได้สมัผสัก็เกมส์ๆจากสมัผสั 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็เกมส์ๆแล้วจะได้ว่างจบนั�นน่ะวนันี �มีอะไรจะถามก็ถามได้(หวัเราะ)เกมส์ที�นี�วา่ง 

เกมส์ก็คือว่างนั�นแหละไม่มีอะไรแสดงแล้วเหมือนกบัจบเกมส์เข้าโรงอนัเดียวกนัหรือว่าตายอนัเดียวกนั 

เข้าโรงก็เหมือนกบัเขาว่าเหมือนลิเกเข้าโรงแล้วคือจบหรือตายนั�นแน่ะถ้าเข้าโรงที�คนทั�วไปเข้าโรงก็คือคนต

ายเข้าไปนอนโรงนั�นน่ะ(หวัเราะ)อ้าว! มีอะไรจะถามก็ถาม... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๒๑.๔๔ น. 




