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พวกเราจงึได้มีโอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมปีละครั �งเดียวแตถ้่าใครมาทกุวนัก็เทศน์ทกุวนัเป็นอกาลิโกไมต้่อง

ประกอบด้วยกาลเวลา ถึงแม้ว่าจดัเป็นเวลาพิเศษหรือกาละพิเศษให้ปฏิบตัิถึง ๗วนั 

เพราะฉะนั �นการที�เราเข้ามาประพฤติปฏิบตัิ คําว่าปฏิบตัินะ่เพื�ออะไร? ต้องถามจิตเรา 

เราปฏิบตัิเพื�อฝึกกาย วาจา ใจเราเนี�ยให้เป็นปกติ กายปกติ วาจาปกติ จิตให้กายเราสงบวาจาสงบ จิตสงบ 

เรื�องของเขาเราไม่ยุง่เรื�องของเราก็จะได้จบได้สิ �น กายก็จะได้ไมม่ีทกุข์ 

วาจาก็จะได้ไมต้่องไปวิวาททะเลาะกบัใคร ใจเราก็จะได้ว่าง ถ้าไปยุง่กบัเขาทุกเรื�องก็เป็นทกุข์ทกุเรื�อง 

กายก็ไม่สงบวาจาก็ไมส่งบจิตก็ไมส่งบแล้วก็ฟุ้ งซ่านไปคนเดียว 

เพราะฉะนั �นตอนนี �ต้องตดัสตทิิ �งเลยห้ามการระลกึถึงคนนั �นคนนี �การงานทกุชนิดไมต้่องไประลกึถึง 

ทําไมจึงห้ามการระลึกถึง?เพราะระลกึไปมากเท่าไหร่ก็ฟุ้ งซา่นไปเท่านั �นแล้วทําให้จิตไม่สงบ 

จิตส่งออกก็คือสติระลึกมากเกินไป ครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสตอิบรมสตแิตไ่มช่ี �โทษของสตใิห้รู้ 

สติตวันี �โทษของเขาก็คือการระลึกถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์แล้วก็สติตวันี �พาดวงจิตวิญญาณของทกุคนไปเวียนว่ายตายเกิดนบัภพนบัชาติไม่ถ้วน 

แตถ้่าเราตดัสติทิ �งการระลึกเนี�ยหยุด 

จิตเป็นสมาธิตั �งมั�นได้เร็วเพราะจิตเราไมฟุ่้ งซ่านเพราะฉะนั �นการตดัสติทิ �งหยุดการระลึกเนี�ยเหมือนกบัเราม

าแล้วอยูนี่�เข้ามาในสถานที�นี �ไมต้่องไประลกึถึงที�บ้านที�ผ่านมาทั �งหมดเลยตอนนี �ตายเดี�ยวนี �ก็ทิ �งเดี�ยวนี �คิดก็

แคน่ั �นไมค่ิดก็แคน่ั �นไมเ่ป็นประโยชน์กับความคิด 

เกิดวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ฟุ้ งซา่นแล้วจิตไมส่งบเนี�ยพวกเนี�ยไมส่งบๆแล้วก็ฟุ้ งซา่นแล้วก็จิตตกบ้างอะไร

ตอ่มิอะไรเนี�ย จิตตกไปที�ไหน? ก็ตกไปที�อารมณ์นั�นแน่ะ 

ตามสติมนัไประลกึมนัระลกึไปตามสญัญาอุปาทานถ้าเราตดัสติทิ �งไปเลยก็เท่ากบัเราตดัสญัญาอปุาทานทิ �

งไปด้วย งานของเราก็จะได้น้อยลง เพราะฉะนั �นอาตมาสอนเพื�อจะให้เข้าถึงมรรค ผล 

นิพพานง่ายๆเพียงจิตเราว่างเนี�ยไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ 

จิตเราเป็นสขุสงบสขุแล้วเป็นนิรามิสสขุด้วย เพราะจิตเราไมม่ีรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์จิตเราก็ไมม่ีเวทนาคือเวทนาทั �ง๕คือสขุเวทนา ทกุข์เวทนา โสมนสัเวทนา โทมนสัเวทนา 

อเุบกขาเวทนาเนี�ย ถ้าเราไม่มีรูปในใจ ไม่มีเสียงในใจ ไม่มีกลิ�นในใจ ไม่มีรสในใจ 

ไม่มีสมัผสัในใจเขาเรียกโผฏฐัพพะสมัผสั และก็ไมม่ีธรรมารมณ์ติดใจเราเนี�ยจิตเราว่าง 

เมื�อจิตเราว่างจิตเราอยูเ่หนืออารมณ์จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะ แล้วจิตวา่งดีอยา่งไร?เนี�ย 
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จิตเราว่างเราก็ข้ามรูปฌาน อรูปฌานเลย แล้วก็ไมม่ีสงัโยชน์ร้อยรัดใจด้วย 

เมื�อจิตเราไมม่ีสงัโยชน์ร้อยรัดใจเราก็ใกล้ต่อการเป็นพระอรหนัต์แล้วเนี�ยทกุคนเนี�ยถ้าเราทําจิตให้ว่างได้เรา

ก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ เราจะชิมรางตั �งแตเ่ดี�ยวนี �เลยตั �งแตย่งัไมต่ายๆแล้วถ้าไม่รู้ก็ไมม่ีทางพ้นทกุข์ 

เพราะเราต้องวอร์มอพัความวา่งตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ไมใ่ชต่ายแล้วจงึจะสงบหรืองอ่ยเปลี�ยเสียขาตาบอดอุบตัิเหตุ

แล้วจึงจะว่าง เป็นไปไม่ได้น่ะฟุ้ งซา่นเป็นความทกุข์กบัความพิกลพิการอีก 

พิการทางกายพิการทางวาจาคือปากเบี �ยวบ้าง พดูไมไ่ด้บ้างอมัพาตเล่นงานบ้างอะไรพวกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นต้องรู้ความจริงตรงเนี�ยที�อาตมาสอนเนี�ยให้ลกูศิษย์ทกุคนเนี�ยให้จิตว่าง 

ทําไมจึงต้องสอนให้ทําจิตให้ว่าง? 

เพราะตามแบบแผนคือพระพทุธเจ้าของเราเนี�ยสร้างบารมีมา๔อสงไขยแสนกลัป์เป็นฤาษีโยคีสําเร็จอภิญ

ญา๕ สมาบตั๘ิเหาะเหิรเดินอากาศได้รู้อดีต ปัจจบุนั 

อนาคตได้แต่ก็ยงัไม่ได้โสดาบนัเลยเพราะติดอยูใ่นรูปฌานอรูปฌานเพราะจิตไมว่่างนั�นเอง 

พอพระองค์มาออกมหาภิเณษกรมณ์ บวชไปได้ศกึษาอาฬารดาบสได้สมาบตั๗ิ 

ศกึษาตอ่อทุกดาบสได้สมาบตัิมาอีก๑เป็นสมาบตั๘ิ แล้วพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าไม่ใชท่างตรัสรู้ 

จําไว้ให้ดีน่ะไอ้พวกที�ไปยินดีพอใจเรื�องฌานเรื�องญาณอะไรเนี�ยไมใ่ช่ทางตรัสรู้น่ะ พระพทุธเจ้าทิ �งมาแล้ว 

แล้วเมื�อพระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็สอนอีก 

กามสขุลัลิกานโุยคหมายถึงว่าติดสขุเมื�อพระองค์ยงัเป็นฆราวาสอยูม่ีสาวสรรกํานลัใน๒๐,๐๐๐คนเนี�ยอุปั

ฏฐากไมม่ีผู้ชายเลย เนี�ยกามสขุลัลิกานโุยค พระองค์สอนให้บรรพชิตหรือผู้ปฏิบตัิเนี�ยไมค่วรเข้าใกล้ 

ไม่ควรเสพก็คือไม่ควรเข้าใกล้ก็คือพระองค์ต้องการให้ว่างจากสิ�งนี � 

หรืออตัตกิลมถานโุยคยงักายให้ลําบากเปล่าไปทรมาน 

ที�พระองค์ไปทําอตัตกิลมถานโุยคกลั �นลมหายใจเข้ากลั �นลมหายใจไม่ให้มนัออกโดยปกต ิ

แล้วพระองค์ก็สอนให้ว่างไม่ให้เข้าใกล้เนี�ย 

เพราะฉะนั �น คําวา่มชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือทางวา่งคือวา่งจากกามสขุลัลิกานโุยค 

อตัตกิลมถานโุยค เพราะทั �งสองอย่างไมใ่ชท่างตรัสรู้เป็นการเพิ�มทกุข์เพิ�มโทษให้แก่ตวัเอง 

แล้วก็จิตไมส่งบด้วยเกิดวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ยืน เดิน นั�ง 

นอนเป็นทกุข์เนี�ยพวกยคุนี �สมยันี �ครูบาอาจารย์ทั�วโลกไมม่ีใครรู้ไมม่ีใครเข้าถึงต้องว่าอย่างนี � 

งมงายตอ่ให้เปรียญ๙ประโยคก็ยงัไม่รู้เรื�องเลย 

คําว่ามชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี�ทํายงังยัเนี�ยคิดยงังยัทํายงังยัจึงจะเป็นมชัฌิมา? 

ต้องทําใจให้ว่างอยา่งเดียว ทําไมจงึกล้าพดูว่าทําใจให้ว่างอย่างเดียวเนี�ย 

ก็พิจารณาตามพทุธจริยาวตัรคือพทุธประวตัินั�นน่ะ พระองค์สร้างบารมี อุปบารมี 

ปรมตัถบารมีมาเต็มในชาติที�เป็นพระเวสสนัดรเนี�ย 

ที�พระองค์พระราชทานพระนางมทัรีกญัหาชาลีให้เป็นทาน แล้วก็ถ้าใครมาขอหทยัวตัถก็ุจะผา่อกควกัให้ 

ใครจะขอดวงตาก็จะควกัให้เนี�ยคือพระองค์ไม่ได้ยึดติดทั �งภายนอกภายในคือให้ว่างทั �งภายนอกภายใน 

เนี�ยมาเต็มในชาติที�เป็นพระเวสสนัดรเนี�ยกว่าพระองค์จะรู้ตรงเนี�ย 
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พระองค์ได้สร้างบารมีบําเพ็ญมาแล้ว๔อสงไขยแสนกลัป์เนี�ยหนกัหนาสาโหด 

ทกุวนัเนี�ยอายเุราไม่ถึง๑๐๐ปีเดี�ยวก็จะตายกนัหมด เพราะฉะนั �นเราก็ต้องว่าง ต้องฝึกให้ว่างตั �งแตเ่ดี�ยวนี � 

ทําให้เกิดความชํานาญ แล้วเมื�อกาลสมยัจิตมนัก็จะน้อมไปเองด้วยความเคยชินกบัความว่าง 

เมื�อจิตเราว่างแล้วจิตเราไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่พระพทุธเจ้าเรียกว่านิรามิสสขุ 

สขุเกิดจากความประพฤติปฏิบตัิเกิดจากความว่าง ไมต้่องอาศยัสามิสสขุคือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์นี� แล้วก็ถ้าเราทําได้ติดตอ่ก็จะเป็นสอปุาทิเสสนิพพานด้วย แล้วก็จะเป็นนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัด้วย ปัจจบุนัเราก็เป็นสขุแล้วเพราะไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ จิตเราว่างเลยยืน เดิน นั�ง 

นอนที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายที�วา่รู้ก็สกัแตว่่ารู้เห็นก็สกัแตว่่าเห็นก็คืออย่าเอาความรู้ความเห็นเดมิของเราเ

นี�ยไปเพิ�มกบัสิ�งที�เราเห็นใหม ่อย่าเอาความเป็นหญิงเป็นชายที�เราเคยรู้น่ะรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์น่ะไม่ต้อง เรารับรู้ไมรั่บเก็บให้ผ่านไปเฉยๆแล้วมนัก็จะรู้สกัแตว่่ารู้ 

เหมือนกบัอย่าหญิงไปใสอ่ย่าเอาชายไปใสอ่ยา่เอาเสียงนกเสียงกาพม่าจีนไทยไปใส่ รับรู้ว่าเออ! 

อนันี�เป็นรูป แคน่ั �นพอแล้ว ไม่ต้องเอาความรู้เหลา่นั �นไปเพิ�ม 

ถ้าเราเอาความรู้ไปเพิ�มแล้วมนัก็จะเป็นอปุาทานยึดติดในความรู้เหล่านั �น 

ฉะนั �นเราต้องการความว่างเราต้องไม่เอาความรู้ความเห็นของเราที�เรารู้เดิมนั�นแหละไปเพิ�มกบัสิ�งที�เราเห็น

เรารู้ใหม ่ใจของเราจะได้ไมม่ีกงัวลคือไม่มีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ยรู้ก็สกัแต่วา่รู้ 

แล้วมนัก็ว่างไม่อย่างนั �นแล้วก็ไม่เป็นตวัของตวัเองถกูรูปลากไป เสียงลากไป กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ลากไปแล้วก็ฟุ้ งซา่นกบัสิ�งเหลา่เนี�ยยืน เดิน นั�ง นอนก็ไมเ่ป็นสขุกบัสิ�งเหล่านี � 

กินไม่ได้ร้องห่มร้องไห้กบัสิ�งเหลา่เนี�ย แล้วเราก็จะเห็นความโง่ของเราเองต้องว่าอย่างนี � 

ทําไมจึงว่าเห็นความโง่ของเราเองเพราะทกุอยา่งมนัอนิจจงัไมเ่ที�ยงเราเห็นเมื�อวานนี �วนันี �มนัก็ผา่นไปแล้วมั

นก็เป็นสมมตุิไปแล้วผา่นไปแล้วหรือมนัตายไปแล้วอนิจจงัไปแล้วเป็นทกุข์ไปแล้วเป็นอนตัตาไปแล้วแตเ่รา

ยงัไปยึดติดมนัอยูเ่นี�ยอยูใ่นใจเราว่าเนี�ยผิดที�เราสร้างทกุข์ให้เกิดขึ �นแก่ตวัเราเอง 

ต้องรับรู้ไม่รับเก็บอย่างเดียวให้มนัผ่านไปโดยธรรมชาติของมนั 

เหมือนเครื�องบินมาก็ไมต้่องไปวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่วา่เครื�องบินมนับินไปด้วยอะไรมีใบพดัเครื�องยนต์อ

ะไรไมต้่องไปรับรู้อะไร เพียงแครั่บรู้ว่าเออ! 

เครื�องบินก็พอแล้วไมต้่องไปคิดตอ่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นทกุข์กบัเครื�องบินด้วยไมง่ั �นเหมือนกบัที�เราได้เห็น

ได้ยินได้ทราบได้รู้สึกมาทั �งหมดนั�นแหละมนัก็ผ่านไปแล้วอายเุราเท่าไหร่ก็ยิ�งผ่านมากเราก็ได้ทกุข์มาก 

สขุเพราะดีใจที�ได้คิดได้ทําตามที�เราได้ความปรารถนาสขุ เดี�ยวมนัก็หายไปแล้วเปลี�ยนอีกแล้วทกุข์ไปอีก 

ยืน เดิน นั�ง นอนเนี�ยเราก็จะเห็นความเป็นอนิจจงัไมเ่ที�ยง ทําไมเดี�ยวเราต้องยืน ทําไมเราถึงต้องนั�ง 

ทําไมเราจึงต้องนอน เราก็จะเห็นอิริยาบถ๔ของเราเนี�ยไมเ่ที�ยงที�เป็นทกุข์เพราะเราต้องเปลี�ยนยืน เดิน นั�ง 

นอนนานเกินไปนั�งยืนนานก็เป็นทกุข์ นั�งนานก็เป็นทกุข์ เดนินานก็เป็นทกุข์ 

นอนนานก็เป็นทกุข์อีกเนี�ยจะเห็นอนิจจงัทกุอิริยาบถเลยต้องว่าอย่างนี �แล้วเราก็จะรู้ 

รู้ตวัเนี�ยเขาเรียกสมัปชญัญะ เอาสมัปชญัญะรู้จิตรู้สติ รู้จิตเราว่าเออ! 

เนี�ยให้มนัอยูก่บัตวัเราเนี�ยไม่ให้มนัไปไหนไม่ให้มนัรู้ตามสตไิปเพราะสตมินัระลึกไปตามสญัญาอปุาทานไม่
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รู้กี�ปีกี�เดือนกี�วนัเนี�ยมนัระลึก แล้วก็ฟุ้ งซา่นกบัการระลึกนั�นน่ะ 

แล้วก็ระลึกถึงสิ�งที�ดีก็ดีใจไปหนอ่ยเนี�ย 

และเดี�ยวก็หายไปอีกแล้วเดี�ยวสมัปชญัญะจิตรู้สกึว่าจิตรู้สมัปชญัญะรู้ตวัคือรู้จิตขึ �นมาเนี�ยเราก็เออ! 

เนี�ยเราคิดเพลินไปแล้วปรุงแตง่ไปซะไกลเลยไปเที�ยวซะไกลเลยเหมือนกบัไปนิยายปรุงแตง่ไปไกลเลยเรื�อง

นั �นเรื�องนี �มากมายก่ายกองเลยเนี�ยเป็นเรื�องเป็นราว วิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่เนี�ยเป็นเรื�องเป็นราว 

แล้วก็ทําทุกข์ให้เกิดขึ �นกบัตวัเอง แล้วก็เสียเวลาด้วย 

พระพทุธเจ้าจงึสอนว่าผู้มีปัญญาย่อมไมค่วรคิดถึงสิ�งที�ล่วงไปแล้วไม่ควรคิดถึงสิ�งที�ยงัไมม่าถึงคืออนาคตเ

พราะสิ�งเหลา่นี �ผา่นไปแล้วจะเอามาเป็นปัจจบุนัอีกก็ไมไ่ด้เหมือนเราโตจนแก่แล้วจะให้กลบัไปเป็นหนุม่เป็

นสาวอีกก็ไมไ่ด้ 

อนาคตที�ยงัไมม่าอีกก็ไม่รู้ว่าจะตายวนัตายพรุ่งอีกไปคดิปรารถนาอย่างนั �นอยา่งนี �มนัจะเป็นไปได้อยา่งไรเ

มื�อมนั ยงัไมถ่ึงกาลสมยัสิ�งที�คิดได้แตทํ่าไม่ได้เนี�ยก็เหมือนกบัเราฝันนั�นแหละฝันทั �งที�ยงัตื�นๆด้วย 

เพราะฉะนั �นตื�นจากความฝันซะทีเถอะทั �งที�เรายงัไมไ่ด้นอนเนี�ย 

ให้เรารู้เอาไว้ว่าเนี�ยสิ�งที�เราฝันไว้เนี�ยมนัไม่ถกูต้องไมไ่ด้ประโยชน์ 

พระองค์สอนให้ถือสาระประโยชน์ในปัจจบุนัเนี�ย แล้วเราเกิดมาเพื�ออะไร? 

เราเคยถามตวัเองบ้างหรือเปลา่? เราเกิดมาเพื�ออะไร? 

ทกุคนเนี�ยเกิดมาเพื�อทําหน้าที�ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบตุรภรรยาสามีเป็นลกูเต้าเหล่าหลานเป็นครูเป็

นอาจารย์เป็นลกูศิษย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนไข้เป็นทหารตํารวจเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผน่ดินเนี�ยทกุคนต้อ

งทําตามหน้าที� แล้วก็เกิดมาใช้กรรมคือกายกรรมมือตีนต้องทํางาน วจีกรรมปากต้องพดู 

มโนกรรมจิตต้องคิดนึก แตก่ายกรรมต้องไมฆ่า่สตัว์ไม่ลกัทรัพย์ไมป่ระพฤติผิดในกาม 

วจีกรรมต้องไมพ่ดูมสุาวาทไมพ่ดูส่อเสียดพดูคําหยาบคายไมพ่ดูเพ้อเจ้อเหลวไหล 

ใจต้องไม่โลภอยากได้ของใครฟรี 

ไม่พยาบาทใครไม่เห็นผิดคลองธรรมที�ชอบเนี�ยจึงจะไม่มีเวรไมม่ีกรรมกบัใคร 

ทกุคนก็ไมอ่ยากมีเวรกรรมแตท่กุคนก็ยงัมีกรรมมีเวรเพราะไมรู้่จะปฏิบตัิอย่างไรเนี�ยต้องบอกให้รู้ไว้ด้วยว่า

ถ้าเราจะปฏิบตัิเนี�ยที�เราไมอ่ยากให้มีเวรมีกรรมมนัก็ต้องทําจิตให้เราว่างไว้เสมอ 

ในเมื�อจิตเราว่างแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายมั�ย?ในความว่าง ไม่มี มีทกุข์มั�ย? ไมม่ี อนิจจงัมีมั�ย? ไม่มี 

อนตัตามีมั�ย? ไม่มีเพราะอะไรจงึไม่มี? เพราะจิตมนัว่างเนี�ยความว่างจึงดีอย่างนี � 

เนี�ยพระพทุธเจ้าเหมือนไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็กลบัมาที�ตําหนกัหรือพระราชวงัของพระองค์แล้ว

ก็เห็นสาวสรรกํานลัในทั �ง๒๐,๐๐๐คนเนี�ยกลายเป็นคนแก่หมดเลยคนพวกนี �จะต้องกลายมาเป็นคนแก่หม

ด รุ่งขึ �นไปอีกวนัว่าอ้าว! ไปเห็นคนเจ็บคนแก่เมื�อวานนี �กลายเป็นคนเจ็บแล้วต้องเป็นคนป่วยแล้ว 

สาวสรรกํานลัพวกนี �ก็ต้องเป็นคนป่วยหมด รุ่งขึ �นอีกวนัหนึ�งไปเจออ้าว! ไอ้ที�ป่วยแล้วตายแล้ววนันี � 

เนี�ยพระองค์ก็เลยเบื�อหนา่ยเหมือนกบัอยู่ทา่มกลางซากศพในป่าช้าเนี�ยไมม่ีความสขุเหมือนทกุๆวนัเพราะ

มารู้ความจริงว่าเออ! เกิด แก่ เจ็บ 

ตายแล้วพระองค์เป็นพระราชาพระองค์จะปกครองคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมนัจะมีความสขุไหมเนี�ยเราล
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องคิดดซูิถ้าเราปกครองคนแก่คนเจ็บคนตายจะมีปัญหามากเพียงใดเราบงัคบัให้คนนั �นคนนี�ทําก

ารทํางานอะไรได้ทกุอยา่งแตบ่งัคบัแก่อย่าให้แก่นะอย่าให้เจ็บอย่าให้ตายนะบงัคบัไมไ่ด้เนี�ยพระองค์จึงสล

ดใจ รุ่งขึ �นไปอีกวนัก็ไปเจอสมณะผู้สงบเนี�ย 

พอพระองค์เห็นสมณะผู้สงบเลยได้อบุายในใจวา่มีร้อนก็มีเย็นเป็นเครื�องแก้หนาวก็ความร้อนก็มีเย็นแก้ 

ความมืดก็มีความสว่างเป็นเครื�องแก้ 

หนทางที�จะแก่จะเจ็บจะตายคงต้องมีทางแนน่อนแล้วพระองค์ก็คิดว่าถ้าเราอยูป่กครองคนแก่คนเจ็บคนตา

ยเนี�ยคงจะไมม่ีโอกาสได้รู้ความจริงวา่วิธีแก้ไม่ให้แก่ไมใ่ห้เจ็บไมใ่ห้ตายเนี�ยคงคิดไมไ่ด้แน่เพราะฉะนั �นต้อง

ออกบวชอยา่งสมณะเนี�ยเพราะฉะนั �นต้องสงบสมณะแปลว่าผู้สงบ 

อย่างพวกโยมไมต้่องโกนผมห่มเหลืองอะไรก็เป็นผู้สงบก็ได้ทําจิตให้ว่างก็ในขณะจิตโยมก็ไมม่ีคนแก่ในใจไ

มม่ีคนเจ็บในใจไม่มีคนตายในใจความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ไมม่ีในใจ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ 

มานะทิฏฐิก็ไม่มีในใจนั�นแหละตอนนั �นแน่ะจิตของโยมเป็นปกติแล้ว 

ควรจะฝึกฝนอบรมให้มากขึ �นที�พระพทุธเจ้าว่ามรรคเป็นของที�ควรทําเจริญให้มากขึ �นทีนี�มรรคหนทางเข้าถึง

ความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ที�ควรให้เจริญมากก็คือทําจิตของเราให้ว่างเรื�อยไปให้ดบัให้หมด 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยากๆที�ไหนก็คืออยากในรูปในเสียงในกลิ�นในรสในโผฏฐัพพะในธรร

มารมณ์นี�แหละทกุข์เกิดจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์แล้วก็สมทุยัเหตใุห้เกิดทุกข์คือตณัหาความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ�นในรสในโผฏฐัพพะ  

ในธรรมารมณ์เนี�ย นิโรธะความดบัทุกข์ก็ต้องดบัที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ 

ที�ธรรมารมณ์เนี�ยเป็นนยัยะอนัเดียวกนั 

นิโรธะเป็นสิ�งที�ควรทําให้แจ้งก็คือเราต้องดบัมนัเรื�อยไปต้องทําให้อยูต่วัเลยให้เคยชินเลยเนี�ยที�เรียกวา่นิโรธ

ะความดบัทกุข์เนี�ยควรทําให้แจ้งก็คือทําให้ชํานาญทําให้เคยชินแล้วมนัจะดบัเองนั�นน่ะด้วยความเคยชินนั �

นพอรับรู้ไม่รับเก็บนั�นก็ว่างมนัหายไปแล้วก็ดบัไปแล้วก็วา่งไปแล้ว 

มรรคควรเจริญทีนี �เราตาเห็นรูปก็ดบัรูปเรื�อยไปหไูด้ยินเสียงก็ดบัเสียงเรื�อยไป จมกูได้กลิ�นก็ดบักลิ�นเรื�อยไป 

ลิ �นได้รับรู้รสก็ดบัรสเรื�อยไป กายได้สมัผสัฤดรู้อนฤดหูนาวฤดฝูนอะไรก็ดบัเรื�อยไป 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ�งก็รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ�งก็ดบัเรื�อยไปให้จิตว่างเรื�อยไปเนี�ยให้เรารักษาจิตไมใ่ช่ให้รักษาอารมณ์ 

รักษาอารมณ์ไปรักษาไม่ได้หรอกอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเนี�ยรูปดีรูปร้ายเสียงดีเสียงไมด่ีกลิ�นหอมกลิ�นเหม็นร

สชาดเปรี �ยว หวาน มนั เค็ม เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม 

จืดเนี�ยที�เราชอบที�เราไม่ชอบสมัผสัเนี�ยเหมือนฤดหูนาวที�มนัก็ต้องหนาวเป็นธรรมดาของมนั 

เรารู้เราก็ต้องหาวิธีก่อนป้องกนัความหนาวก่อนต้องหาผ้าที�มนัทําให้มนัอบอุน่ได้ต้องหาไว้ลว่งหน้าก่อนที�มั

นจะหนาวป้องกนัไว้ก่อนเพราะเรารู้แล้วว่ามนัจะต้องหนาวพอหนาวจริงๆเราจะได้ไม่มีทกุข์กบัมนัเนี�ยต้อง

ป้องกนัเอาไว้แตแ่รกเหมือนพระองค์แสดงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาเนี�ยเพื�ออะไร? 

ก็เพื�อจะเตือนสติพระพทุธบริษัทอย่าให้อนิจจงัไปเร็ว อย่าให้ทกุข์ไปเร็ว 

อย่าให้อนตัตาไปเร็วอยา่ให้แก่เจ็บตายไปเร็ว 
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ทําอย่างไรเราจึงจะอนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงหรือแก่เจ็บตายช้าลงเนี�ยเราก็ต้อ

งเป็นคนมีศีลมีธรรมเมื�อเรามีศีลมีธรรมแล้วเราก็ทกุอย่างก็จะอนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงแ

ก่เจ็บตายช้าลงอนัเนี�ยเป็นเบสิคเลยต้องว่าทกุคนจะต้องพบทกุวนัด้วยหมายถึงต้องพบคนแก่คนเจ็บคนตา

ยไม่วา่ไปเหนือใต้ออกอีสานภาคกลางที�ไหนจะพบคนอย่างเนี�ยแล้วเราก็โอปนยิโกมาหาตวัเราเนี�ยเดี�ยวตวัเ

ราเองนี�แหละเที�ยวไปแอว่เดี�ยวตวัเราเองก็ต้องเจอแก่ไปทกุวนัเจ็บไปทกุวนัเดี�ยวก็ตาย มวัประมาทมวัเมา 

ที�พระองค์สอนไมใ่ห้ประมาท ไม่ให้ประมาทกบัอะไร? ไม่ให้ประมาทกบัอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตานี�แหละอย่าให้มนัอนิจจงัไปเร็ว อย่าให้เป็นทกุข์ไปเร็ว อย่าให้อนตัตาไปเร็ว 

แล้วทํายงังยัเราจึงจะเข้าใจอีกเมื�อทกุอยา่งอนิจจงัแล้วเนี�ยเราก็คิดเป็นอุบายในใจของเรา 

เนี�ยเรารักอะไรเราก็รักความไม่เที�ยงรักอนิจจงัเกลียดก็เกลียดอนิจจงัในโลกนี �มีแตอ่นิจจงัไมเ่ที�ยงรัก เกลียด 

ชอบไมช่อบเนี�ยเราก็ไปรักความอนิจจงัทั �งนั �นเลย รักทกุข์อีกทกุอย่างเป็นทกุข์ทั �งนั �นเลย 

อนตัตาแปลว่าเป็นของไม่ใช่ตวัตนไม่มีเรียกว่าวา่ง รักอะไรก็รักความวา่ง โกรธอะไรก็โกรธความวา่ง 

หลงอะไรก็หลงความว่าง กลวัอะไรก็กลวัความว่างแล้วเราก็จะเห็นว่าเราโง่หรือเราฉลาด 

เราก็ต้องถามจิตเราซํ �าลงไปว่าเราโง่หรือเราฉลาด เราเป็นถึงครูเป็นถึงอาจารย์เนี�ย 

ถ้าเรายงัโง่อยู่อย่างนี �ยงัฉลาดไมรู้่เทา่มนัแล้วเรายงัเป็นครูโง่ๆได้ยงังยัจะมีอะไรไปสอนให้เด็กนกัเรียนหรือลู

กศิษย์ให้มนัเฉลียวฉลาดนั�นนะ่เราจะต้องรู้ไม่ใช่ว่าเนี�ย 

อาตมามาสอนก็ต้องบอกความจริงให้โยมรู้แล้วโยมก็จะได้เอาความรู้ที�โยมรู้แล้วเนี�ยไปสอนตอ่แล้วตวัโยมเ

องก็ไม่ต้องมาปฏิบตัิด้วยแล้วก็พยายามสอนอบรมลกูศษิย์ไมใ่ห้ประมาทด้วยว่าเดี�ยวมนัจะแก่เร็วเจ็บเร็วต

ายเร็วเนี�ยอนิจจงัไปอย่างรวดเร็วเป็นทกุข์อย่างรวดเร็วอนตัตาอยา่งรวดเร็วแก่เจ็บตายไปอย่างรวดเร็วเพรา

ะทกุอย่างอนิจจงัเราไปรักไปชอบอะไรเนี�ยไมเ่ที�ยงไมย่ั�งยืนเดี�ยวก็เปลี�ยนอีกเปลี�ยนคนนั �นคนนี �อีกอะไรตอ่มิ

อะไรวุน่วี�วุน่วายกนันั�นแหละไปรักอนิจจงัไมเ่ที�ยง แล้วก็เป็นทกุข์ด้วย 

พอทีหลงัเขาเกลียดแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วอย่าร้างแล้วทีเนี�ยเป็นทกุข์ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเนี�ยก็เพรา

ะเราไปรักอนิจจงัไปรักทกุขงัเนี�ย แล้วอนตัตาเดี�ยวก็หายจ๊อยไปแล้วไมก่ลบับ้าน 

ไปมีใหม่แล้วเนี�ยอนตัตาไม่ใชไ่ปรอตายแล้วจงึจะอนตัตานะ่เนี�ยอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาทั �งๆที�มนั 

เป็นๆอยูเ่นี�ยเราจะต้องรู้จกัมนัรู้เพื�ออะไร? รู้เพื�อละ เพื�อเว้น 

เราละทีหนึ�งเว้นทีหนึ�งก็ว่างทีหนึ�งเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วไมเ่อาแล้วเราต้องกลวัมนักลวัทุกข์กลวัอนิจจงักลวัอ

นตัตานี � แล้วเราจะได้ยืน เดิน นั�ง 

นอนเป็นสขุสงบสขุไมต้่องนึกถึงใครไมต้่องไปวุน่วี�วุน่วายกบัใครไม่ต้องไปห่วงใคร 

ห่วงตวัเองนั�นแหละให้รักตวัเอง เวลาพระพทุธเจ้าสอนให้แผเ่มตตาก็ให้รักตวัเอง  

วิธีแผเ่มตตาทํายงังยั? เราก็ถามตวัเราเองนั�นแหละเรารักตาเราไหม 

ตาสองข้างเนี�ยรักไหมไมใ่ชต่ายายโน้นน่ะคนละอีกตาอีกยายน่ะทีนี �ต้องแผเ่มตตากบัตวัเองน่ะเราก็ถามตวัเ

องว่าเรารักตาเราหรือเปล่า ตาสองข้าง หสูองข้าง จมกูลิ �นแขนขาตาหอูาการ๓๒เรารักไหม? 

เมื�อเรามีเมตตารักตวัเองอยา่งไรๆแล้วนั�นแน่ะพระพทุธเจ้าก็สอนให้แผ่เมตตาความรักชนิดเนี�ยไปยงัมนษุย์

อื�นสตัว์อื�น เมื�อเรามีเมตตาตวัเองแล้วมีเมตตาคนอื�นแล้วเนี�ยเราจะได้ไม่ฆ่าเขา 
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เรามีเมตตาตวัเองแล้วมีเมตตาคนอื�นแล้วเราจะได้ไมข่โมยของเขาไอ้ที�ชอบขโมยเลิกได้แล้ว 

มีหลายคนอยู่ เลิกซะเขาลบัหลงัไม่รู้เทา่ทนัแตม่ีเวรมีกรรมเหมือนกบัเราต้องเลิกไมเ่อา 

เมื�อเรามีเมตตารักเขาเราก็ไมต้่องขโมยของเขา 

เรามีเมตตาตวัเองแล้วมีเมตตาคนอื�นแล้วเราก็ไมไ่ปละเมิดสิทธิของคนอื�นไม่ไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามี

เขาเพราะเรามีเมตตาเขา มีเมตตาแล้วเราก็ไมห่ลอกลวงต้มตุน๋ใคร 

มีเมตตารักตวัเองคนอื�นแล้วเราก็ไม่กินเหล้าเมายาไมช่กัชวนคนอื�นเขาไปกินเหล้าเมายาศีล๕ ศีล๘ 

ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสทุธิ� 

ทําไมจึงบริสทุธิ�เพราะเราไม่ได้ทํากรรมเราจึงไมม่ีวิบากกรรมเราจงึเป็นผู้หลดุพ้นกรรมวิบากกรรมเหล่านั �นด้

วยอํานาจเมตตาจงึเรียกว่าเมตตาเจโตวิมตุติ อนันี �ก็อีกอยา่งหนึ�งเนี�ย 

กรุณาสงสารตวัเองพระองค์ก็สอนให้แผ่ตวัเองด้วยถ้าสมมตุิว่าตาเราบอดหหูนวกเป็นใบ้แขนขาพิกลพิการไ

ปเราสงสารตวัเองหรือเปล่า? สงสารแน่ๆ เมื�อเรารู้จกัสงสารตวัเองอยา่งไรๆ 

พระองค์ก็สอนให้แผ่ไปยงัมนษุย์ทั �งหลายอย่าไปทําให้เขาตาบอดหหูนวกเป็นใบ้แขนขาพิกลพิการ 

เมื�อเราสงสารตวัเองแล้วสงสารคนอื�นแล้วๆเราก็จะไมฆ่า่เขา สงสารแล้วฆา่เขาไมไ่ด้หรอกฆา่เขาไมล่ง 

เมื�อเรามีกรุณาสงสารตวัเองแล้วสงสารคนอื�นแล้วก็ไมข่โมยของเขาด้วย สงสารเขาจะไปขโมยของเขาทําไม 

เมื�อเรามีกรุณาสงสารตวัเองแล้วสงสารคนอื�นแล้วเราก็ไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาสงสารเขากลวัเขา

จะมีทกุข์เราก็ไมเ่อาไมต้่องไปลว่งเกินลกูหลานสามีภรรยาคนอื�นเขา 

เมื�อเรามีกรุณาสงสารตวัเองแล้วสงสารคนอื�นแล้วเราก็ไม่หลอกลวงต้มตุน๋ใครเราก็จะมีคําสตัย์คําจริงไม่ห

ลอกลวงต้มตุน๋ใครด้วยเนี�ยเพราะเรามีกรุณาความสงสารเขา 

เมื�อเรามีกรุณาสงสารตวัเองแล้วสงสารคนอื�นแล้วเราก็ไม่กินเหล้าเมายาแล้วไม่ชกัชวนให้ใครกินด้วยเนี�ยศี

ล๕ ศีล๘ ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสทุธิ� 

ทําไมจึงบริสทุธิ�เพราะเราไม่ได้ทํากรรมเราจึงไมม่ีวิบากกรรมเราจงึเป็นผู้หลดุพ้นกรรมวิบากกรรมเหล่านั �นด้

วยอํานาจกรุณาความสงสารคือสงสารตวัเองด้วยสงสารคนอื�นด้วยมทุิตาพลอยยินดีพระองค์ก็สอนให้แผ่ตั

วเอง เราตาดีแล้วก็โมทนาสาธุกบัตาของเราเนี�ยเพราะมนัเห็นดีเห็นแจ้งไมเ่ป็นโรคตา 

หดูีก็โมทนาสาธุกบัหเูรา จมูกดีก็โมทนาสาธุกบัจมกูเรา ลิ �นเราดีเราก็โมทนาสาธุกบัลิ �นของเรา 

กายเราดีเราก็โมทนาสาธุกบักายของเรา 

เนี�ยจิตของเราดีไมว่ิปริตไมฝั่�นเฟือนเราก็โมทนาสาธุกบัจิตของเราที�ดีเนี�ย 

เขาเรียกมทุิตาพลอยยินดีพระองค์ก็สอนให้แผม่ทุิตาพลอยยินดีกบัตวัเราเองก่อน 

เมื�อเรามีมทุิตาเรารู้มทุิตาพลอยยินดีตวัเองแล้วมีความทราบซึ �งเข้าใจชดัในมทุิตาพลอยยินดีตวัเองแล้วพร

ะองค์ก็สอนให้แผม่ทุิตาไปยงัมนษุย์อื�นสตัว์อื�นที�ใครมีตาดี หดูี จมูกดี ลิ �นดี กายดี 

มีจิตดเีนี�ยเราก็โมทนาสาธุกบัเขาแล้วเราก็ไมฆ่า่เขาเพราะมีมทุิตาพลอยยินดีกบัเขาเราก็ไม่ฆ่า 

เรามีมทุิตาพลอยยินดีตวัเราแล้วมีมทุิตาพลอยยินดีคนอื�นแล้วก็ไมข่โมยของเขา 

ใครมีทรัพย์สินสมบตัิดีๆเราก็โมทนาสาธุกบัเขา ไมข่โมยของเขา 

ใครมีบุตรภรรยาสามีดีเราก็โมทนาสาธุกบัเขาไมไ่ปลว่งละเมิดผิดศีลข้อ๓ 
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ไปทําให้เขาเศร้าโศกเสียใจเนี�ยเพราะเรามีมทุิตาพลอยยินดีกบัเขาไมไ่ปลว่งละเมิดความรักของเข

า เมื�อเรามีมทุิตาพลอยยินดีตวัเองแล้วมีมทุิตาพลอยยินดีคนอื�นแล้ว 

เราก็ไมห่ลอกลวงใครทําให้เขาเสียเวลํ�าเวลาว่าเออ! 

มทุิตาพลอยยินดนีะเธอมีสจัจะเราไมโ่กหกโกไหว้ไมไ่ปหลอกลวงเราไมกิ่นเหล้าเมายาแล้วก็มทุิตาพลอยยิ

นดีกับตวัเราเองนั�นแหละที�เราไมกิ่นแล้วเราก็โมทนาสาธุกบัคนไมกิ่นด้วยคนอื�นที�ไม่กินด้วยศีล๕ ศีล๘ 

ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสทุธิ� 

ทําไมจึงบริสทุธิ�เพราะวา่เราไมไ่ด้ทํากรรมเราจึงไมม่ีวิบากกรรมเราจงึเป็นผู้หลดุพ้นอํานาจกรรมวิบากกรรม

เหล่านั �นด้วยอํานาจมทุิตาเจโตวิมตุติหลดุพ้นด้วยอํานาจมทุิตาพลอยยินดี 

อเุบกขาวางเฉยพระองค์ก็สอนให้วางเฉย 

ตวัเองนั�นน่ะฝึกวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปดเูห็นรูปแล้วเราไมต้่องไปดวูางเฉยไม่ดรููป วางเฉยไม่ฟังเสียง 

วางเฉยกลิ�นหอมกลิ�นเหม็นอะไรวางเฉย มนัจะเข้าจมกูก็วางเฉย รสชาดข้าวปลาอาหารเปรี �ยว หวาน มนั 

เค็ม เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม 

จืดก็วางเฉยไม่กินซะบ้างกินแล้วมนัก็อดไม่ได้เดี�ยวก็กินอีกซื �ออีกเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของ 

ก็ว่างซะบ้างหยดุกิน อเุบกขาวางเฉยไม่กินซะบ้าง แล้วเราก็วางเฉยเนี�ยทุกสิ�งทกุอยา่งหมายถึงว่าตา ห ู

จมกู ลิ �น กาย 

ใจเนี�ยกายทกุอย่างที�มนัเคยไปเที�ยวไปแอ่วที�นั�นที�นี�ก็วางเฉยซะบ้างไม่ไปเที�ยวไม่ไปดซูะบ้างไมไ่ปเสียเงินเ

สียทองเสียเวลํ�าเวลา ไปเห็นแล้วเดี�ยวทกุข์จะเกิดไมเ่อาไม่ไปวางเฉย 

เมื�อเราวางเฉยตวัเองได้แล้วพระองค์ก็สอนให้แผ่อเุบกขาวางเฉยให้หมดเลยทั �งสรรพสิ�งทั �งมนสุโลก เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก หมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬเนี�ยไมต้่องไปรู้ไปเห็นมนัหรอก รู้แล้วเรื�องมาก 

ปรุงแตง่มากวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่เยอะ 

เมื�อเราอเุบกขาภายในได้แล้วคือตวัเราแล้วก็อเุบกขาภายนอกได้แล้ว 

เราก็ไมฆ่่าใครเพราะเราอยู่อยา่งสงบอยู่ด้วยความว่าง 

เราอเุบกขาภายในได้แล้วอเุบกขาภายนอกได้แล้วเราก็ไม่เป็นขโมยขโจรไม่ไปลกัขโมยของใคร 

เราอเุบกขาภายในได้แล้วอเุบกขาภายนอกได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีใคร 

เพราะเราไมต้่องการรู้ไมต้่องการเห็น 

ใครจะสวยใครจะงามจะเป็นลกูเต้าเล่าหลานสามีภรรยาใครเราวางเฉยหมด 

แล้วเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกบัใครไม่ต้องเป็นทกุข์กบัใคร 

ทีนี �เราก็วางเฉยไม่ต้องไปพดูอะไรกบัใครเราจะได้ไมต้่องไปโกหกเดี�ยวเรารู้จริงบ้างไมจ่ริงบ้าง 

เดี�ยวไปพดูผิดเข้าเราวางเฉยก็จะได้พดูน้อยลงบ้าง 

วางเฉยไมต้่องไปกินเหล้าเมายาที�เคยกินแล้วก็ต้องเลิกให้หมด เนี�ยเราก็ศีล๕ ศีล๘ 

ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสทุธิ� เพราะอะไรจงึบริสทุธิ�เพราะเราไม่ได้ทํากรรม 

เราจึงไมม่ีวิบากกรรมเราจงึเป็นผู้หลดุพ้นอํานาจกรรมวิบากกรรมเหล่านั �นด้วยอํานาจอเุบกขาการวางเฉยเ

นี�ยเขาเรียกอเุบกขาเจโตวิมตุตหิลดุพ้นด้วยการวางเฉย  
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แตอ่าตมาก็พลิกกลบัอีกนยัยะหนึ�งรากเหง้าของอปุาทานก็คือเมตตา กรุณา มทุิตา 

อเุบกขานี�แหละเนี�ยกว่าจะผ่านเนี�ยยากมากกวา่จะผา่นดา่นเมตตาเนี�ยเห็นอะไรก็รักก็ชอบไปหมดเห็นมั�ยไ

ด้ยินเสียงเพลงเสียงร้องอะไรก็เนี�ยๆผู้มีดนตรีในหวัใจเนี�ยๆเป็นต้นเหตรุากเหง้าของอปุาทานก็มทุิตาพลอย

ยินดีก็ยินดีพอใจไอ้นั�นก็สวยไอ้นี�ก็งามเนี�ยเพลิดเพลินพลอยยินดีกบัเขาไปหมดอเุบกขาเรารู้แล้วเราก็ละเว้

นหมดเลยเพราะจิตเราทรงความว่างต้องว่าอยา่งนี � 

แล้วเราก็จะได้ไมม่ีทกุข์กบัสิ�งเหลา่นั �นไมต้่องไปเป็นทกุข์กบัเมตตา กรุณา มทุิตา 

อเุบกขาเนี�ยต้องพิจารณาอย่างนี �แล้วเราก้ต้องมาพิจารณาซํ �าลงไปอีกว่าเออ! 

เมตตานั�นน่ะเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ เพราะเรามีทกุข์เพราะเรามีเมตตาคือความรักใคร่ 

เรามีทกุข์เพราะเรามีกรุณาความสงสาร เราจึงมีทกุข์ 

เรามีทกุข์เพราะเรามีมทุิตาพลอยยินดีเนี�ยเหมือนวนัเกิดวนัตรุษสงกรานต์ปีใหม่หรือเจ้านายได้รับเลื�อนขั �น

อะไรต้องหาเงินหาทองไปมทุิตาโมทนากบัเขาเนี�ยมทุิตานี �ก็เป็นทกุข์ต้องข่มจิตข่มใจให้วางเฉยขม่จิตข่มใจใ

ห้อเุบกขาวางเฉยก็เป็นตวัทกุข์เราต้องกําหนดรู้ทกุข์ที�เมตตา รู้ทกุข์ในกรุณา รู้ทุกข์ในมทุิตา 

รู้ทกุข์ในอเุบกขารู้ทกุข์แล้วเราก็จะได้พิจารณาเพิ�มว่าเมตตาเนี�ยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือเป็นต้นเหตคุว

ามอยากเนี�ยความอยากในเมตตาอยากรักใคร่คนนั �นคนนี �รักหนุ่มรักสาวอะไรพวกเนี�ยรักของกินของใช้อะไ

รเนี�ยทั �งนั �นเลยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ กรุณาความสงสารนั�นเองเป็นสมทุยัเหตเุกิด 

ถ้าเราอยูเ่ฉยๆเราก็ไมต้่องสงสารเราก็ไมต้่องไปเป็นทกุข์เพราะเขา 

เนี�ยมทุิตาพลอยยินดีก็เป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์เพราะเราจะต้องไปมทุิตาคนนั �นคนนี �พลอยยินดีคนนั �นคน

นี �เหมือนกบัไปประจ๋อประแจ๋ไปแสดงความรู้สกึนึกคิดกบัเขาหนอ่ยก็เป็นทกุข์ 

เนี�ยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

อเุบกขาในการที�เป็นสมทุยัก็เพราะวา่เนี�ยเราว่างไมจ่ริงต้องว่าอยา่งนี �ถ้าเราวา่งจริงๆเราก็ไม่มีทกุข์มนัว่างบ้

างไมว่่างบ้างทําให้เขาลบหลู่ดหูมิ�น 

ถ้าวนัไหนไปวดัไปวาอะไรยงัไปเห็นว่าเถียงอะไรเนี�ยไปนินทาว่าร้ายยงัไมว่่างเลยเนี�ยจะโดนแบบนี �เข้าเพรา

ะฉะนั �นเราต้องพิจารณาเนี�ยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

นิโรธะความดบัทกุข์ต้องดบัที�เมตตานั�นแหละต้องวางเฉยกบัเมตตา 

นิโรธะความดบัทกุข์กบักรุณาก็ต้องวางเฉย นิโรธะความดบัทุกข์ในมทุิตาก็ต้องวางเฉย 

นิโรธะความวางเฉยก็วางเฉยทั �งภายในภายนอกเลยรับรู้ไม่รับเก็บ นั�งหลบัหหูลบัตาซะบ้าง 

ไม่รู้ไม่เห็นซะบ้าง นั�นแหละนิโรธะความดบัทกุข์ก็จะเกิดขึ �นแก่ใจเรานั�นแหละ 

ทีนี �มรรคหนทางให้เข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์เราก็ต้องทําความว่างชนิดเนี�ย 

ดบัว่างเรื�อยไปไมรั่กใครแล้วเจอใครสวยใครงามใครหล่ออะไรก็วา่งวางเฉยได้ยินเสียงไพเราะเพราะพริ �งเดี�ย

วมนัจะมาดงัในใจที�ว่าผู้มีดนตรีในหวัใจเนี�ยก็ว่างให้หมด 

แล้วเราก็ไม่มีทกุข์กบัเสียงแล้วเราก็ดบัเสียงได้แล้ว พอทีนี �เมื�อเราชํานาญในเมตตา กรุณา มทุิตา 

อเุบกขาคือวางเฉยได้ทั �งหมดแล้วเนี�ยความทกุข์ก็จะหมดไปสิ �นไปหายไปจากใจเราเนี�ยเขาเรียกว่าพิจารณ

าต้องพิจารณาทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรคลงในเมตตา กรุณา มทุิตา 



 ๑๐

อเุบกขาเขาเรียกวา่พิจารณาธรรมในธรรมทั �งหลายเนี�ยคือพิจารณาเมตตาพรหมวิหารก่อนแล้วก็

พิจารณาทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรคก็หมายถึงพิจารณาอริยสจัจ์๔ ลงในเมตตา ทีแรกพิจารณาพรหมวิหาร๔ 

ลงในศีล๕ พิจารณาอริยสจัจ์๔ ลงในพรหมวิหาร๔ แล้วว่างจากอริยสจัจ์๔ 

คือทําจิตให้ว่างหมดแล้วเนี�ยเขาเรียกเป็นการพิจารณาถึง๔ชั �นเป็นการพิจารณาธรรมในธรรมทั �งหลายเนี�ย 

เพราะฉะนั �นโยมต้องจํานยัยะอนัใดอนัหนึ�งให้ได้แตถ้่าสรุปแล้วก็คือต้องว่างหมด 

แล้วเราก็จะอยูอ่ย่างสงบสขุสนัติสขุเกิดขึ �นในใจเรา จะยืน เดิน นั�ง นอนเป็นสขุ 

เนี�ยเมื�อมาประพฤติปฏิบตัิแล้วเนี�ยไมจ่ําเป็นไมต้่องพดูคยุกบัใครเพราะพดูคยุมามากแล้วทําจิตให้ว่างเนี�ยเ

ป็นการสั�งสมมรรคที�เราจะต้องว่างให้มากฝึกหดัดดันิสยัความเคยชินเราเนี�ยเราไม่เคยฝึกหดัดดันิสยัพอ่แม่

ครูบาอาจารย์สอนอะไรเราก็ไม่เชื�อทีนี �เราจะสร้างความสขุ สงบสขุ 

สนัติสขุสร้างมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ �นกบัใจตวัเราเองนั�นแหละเราต้องปฏิบตัิตามนี � 

ไม่จําเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องพดูเว้นไว้แตเ่จ็บไข้ได้ป่วยก็ไปบอกช่วยหาหมอหายาหรือว่ามาบอกพี�เลี �ยงเขาเนี�ย

ไม่ต้องไปคยุกนัไมต้่องไปเอิกเกริกเฮฮาอะไรไม่ต้องไปทําเสียงก่อกวนรบกวนเขาเดี�ยวเสียงไปเข้าหเูดี�ยวทํา

ให้คนอื�นเขาไมว่่างไปซะด้วยจะเป็นบาปเป็นกรรมต้องว่าอยา่งนี �เพราะอะไรจงึเป็นบาปเป็นกรรม? 

เพราะไปทําลายความสขุสงบสขุสนัติสขุหรือไปทําลายความว่างของเขาแล้วจะเป็นเหตใุห้เรานั �นว่างไม่ลง

สงบไม่ได้เขาเรียกสงบไม่ลงมนัจะฟุ้ งซา่นไปเพราะฉะนั �นเราอย่าไปทําให้มนัเกิดเสียง 

ในศีลของพระก็เนี�ยแกล้งก่อความรําคาญให้แกภ่ิกษุยงัปรับอาบตัปิาจิตตีย์เลยเนี�ยให้โยมรู้เอาไว้เนี�ยเพราะ

ฉะนั �นพระองค์เนี�ยสอนให้อยู่เงียบๆเฉยๆทําจิตให้ว่างพิจารณายืน เดิน นั�ง นอน 

ให้รู้ตวัคือรู้จิตรู้สติไม่ให้ระลกึฟุ้ งซ่านไป 

ตอนนี �เรามาเป็นนกับวชแล้วเนี�ยความว่างทีแรกเหมือนกบับ้านเราเนี�ยทีแรกเราไปปลกูขึ �นมาแล้วเราก็ไปอ

ยูเ่หมือนกบัศาลาเราเนี�ยก่อนที�โยมไมม่ามนัก็ว่างพอโยมมามนัก็ไม่วา่ง 

เดี�ยวโยมไปมนัก็ว่างอย่างเก่าอีกโยมเป็นอาคนัตกุะ ทกุอยา่งรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ก็เป็นอาคนัตกุะเหมือนเราที�มาเนี�ยเพราะฉะนั �นจิตเราก็ควรทําให้ว่าง 

รูปเป็นอาคนัตกุะจรมาเดี�ยวมนัก็ปิ� กกลบัไป เสียงจรมาเดี�ยวก็หายไป กลิ�นจรมาเดี�ยวก็หายจางคลายไป 

รสมาสมัผสัมาเดี�ยวก็หายไปหมดเป็นอจุจาระขี �เยี�ยวไปหมดน่ะเ 

พราะฉะนั �นอย่าไปยึดติดมนัเนี�ยเราจะรู้ความจริงตรงเนี�ยแล้วเราก็เนี�ยไมใ่ชข่องยากเลยเห็นมั�ยเนี�ยเป็นธรร

มะสงูสดุของพระพทุธเจ้าเลยเนี�ยทําจิตให้ว่างจะเข้าถึงนิโรธะความดบัทกุข์คือดบัอารมณ์เราเนี�ย 

อารมณ์คือรูป คือเสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ไม่ใส่ใจมนัน่ะตอนเนี�ย   

เราต้องทําจิตของเราให้ว่างจากอารมณ์แล้วจิตเราจะได้ว่างจากอาสวะแล้วจิตเราก็จะอยู่เหนือเวทนาไม่สขุ

ไม่ทกุข์ไมด่ีใจไม่เสียใจจิตเราว่างแล้วพระยามจัจรุาชก็มองไมเ่ห็นจิตเราด้วย 

แล้วเราก็ง่ายตอ่การเป็นพระอรหนัต์ด้วยข้ามรูปฌานอรูปฌานไปเลย 

เนี�ยว่างหมดเลยเวลาจะนิพพานเนี�ยว่าง 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรชอบๆเนี�ยไปนิพพานไมไ่ด้หรอกให้โยมรู้ไว้เถอะถ้าจะไปนิพพานต้องจิตวา่งอย่

างเดียวไมม่ี�ความเห็น 



 ๑๑

สมัมาสงักปัโปดําริเรื�องนั �นเรื�องนี �ที�ชอบๆก็ไปนิพพานไมไ่ด้เนี�ยพวกนั �นน่ะโกหกทั �งนั �นนะ่เนี�ยให้ดํา

ริชอบแล้วจะไปไหนก็ติดแหมะ่อยูต่รงนั �นนะ่ชอบตรงไหนก็ติดอยู่ตรงนั �นไปนิพพานไมไ่ด้ต้องว่างจากการดํา

ริ 

สมัมาวาจาการพูดจาชอบพดูทั �งวนัทั �งคืนเรื�อยเจื�อยขี �บน่อย่างนี �ก็ไปนิพพานไมไ่ด้หรอกต้องว่างเนี�ยจําไว้ให้

ดีน่ะพวกขี �บน่ทั �งหลายไปนิพพานไมไ่ด้ 

สมัมากมัมนัโตไอ้ที�ทําการทํางานการงานชอบทํานั�นทํานี�ที�ชอบๆก็ไปนิพพานไมไ่ด้เนี�ยเหมือนกบัมีโมหะหล

งติดอยูใ่นงานนั �นน่ะ สมัมาอาชีโวอาชีพชอบโยมจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานไหนบอกอาตมาดซูิ 

เพราะฉะนั �นสมัมาอาชีโวอาชีพชอบก็ต้องว่างเราจะไปนิพพานแล้วก็ต้องว่าง 

ไปมวัเพลินทํามาค้าขายได้เงินได้ทองโยมก็ไปนิพพานไมไ่ด้หรอก 

สมัมาสตริะลกึชอบก็ต้องตดัทิ �งเลยเดี�ยวจะไประลึกถึงพอ่ แม่ 

พี�น้องทรัพย์สินสมบตัิบตุรภรรยาสามีเนี�ยต้องตดัทิ �งเลยถ้ายงัมีระลกึถึงสมัมาสตริะลึกถึงคนนั �นคนนี �อยูที่�เร

าชอบๆนั�นน่ะไปนิพพานไมไ่ด้หรอก สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบตั �งใจมั�นกบัความว่างอย่างเดียว 

ถ้าไปตั �งมั�นอยา่งอื�นผิดหมดต้องว่าอย่างนี �ต้องตั �งใจมั�นกับพระนิพพาน นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัต้องวา่งอย่างเดียวเนี�ยจึงจะไปได้เนี�ยให้โยมรู้ไว้ว่าเออ! 

เนี�ยนิพพานเนี�ยง่ายเลยถ้ามาเจออาตมาสอนง่ายมากเราอยากไปหรือเปลา่ชาติเนี�ย 

อาตมาเนี�ยท้าทายพวกโยมเนี�ยโยมว่าโยมมีปัญญาโยมมีความสามารถทําจิตให้ว่างจนเข้านิพพานโยมก็จ

ะพ้นทกุข์ไปเนี�ย โยมต้องเอาจริงให้ได้เนี�ยที�โยมตั �งใจว่าจะมากี�วนั ๓วนั 

๗วนัเนี�ยโยมต้องพยายามให้ได้แล้วโยมก็จะมีความสขุกบัความว่างไมต้่องไปมีปัญหาเลี �ยงฟรีไม่ต้องไปมีอ

ะไรตามมีตามได้ อาตมามื �อเดี�ยวยงัไม่คอ่ยอยากฉนัเลยเหลือเต็มบาตรทกุวนั(หวัเราะ)ให้โยมรู้ไว้ 

เดี�ยวโยมจะมาถามพระอาจารย์ทําไมพระอาจารย์ฉนัมื �อเดียวจงึอ้วน? 

อาตมาฉันวิตามินรวมทุกวนัใสบ่าตรทกุวนั 

เดี�ยวพรุ่งนี �โยมก็จะเห็นเองอาตมาเนี�ยฉันมื�อเดียวจริงๆไม่ได้มีกี�มื �ออะไรกับใคร 

เพราะฉะนั �นโยมก็มกัน้อยสนัโดษที�จะกินจะได้ตดัภาระทุกข์ยืน เดิน นั�ง 

นอนจะได้ไม่ปวดเมื�อยไมต้่องปวดขี �ปวดเยี�ยวเร็วต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)เนี�ยอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเนี�ยเราจะต้องรู้ตามความเป็นจริงอยา่งนี �ไมใ่ชเ่ป็นของลี �ลบัซบัซ้อนอะไรเลยเนี�ยเป็นธรรมะแท้ที�พระ

องค์สอนไอ้ที�พวกครูบาอาจารย์ทั �งหลายที�มนัเข้าไม่ถึงไมรู้่หรอกเสียเวลาเปล่า 

โยมไปปฏิบตัิเป็นปีๆก็ไม่ได้เรื�องอะไร เนี�ยฟังอาตมาเดี�ยวเดียวโยมเข้าใจแล้วเนี�ยแคเ่นี�ยต้องถามโยมว่า 

โยมมีเมตตาจริงหรือเปลา่? จริงต้องไปนิพพานได้ โยมสงสารจริงหรือเปลา่? สงสารจริงก็ไปนิพพานได้ 

ที�พระอาจารย์เทศน์เรื�องเมตตาเจโตวิมตุต ิกรุณาเจโตวิมุตติ มทุิตาเจโตวิมตุติ 

อเุบกขาเจโตวิมตุตเินี�ยต้องแบบนี �แล้วก็ไปได้ 

ถ้าโยมไม่จริงโยมยงัโกหกตวัเองอยูแ่ล้วยงัไปไม่ได้ยงัไปโกหกคนอื�นอีกเนี�ยหลายตอ่เลยต้องว่าอย่างนี �โทษ

ทกุข์มีเวรมีกรรมอีกแล้วโยมเข้ามาเนี�ยปรารถนาอะไรกนัเนี�ยต้องถามอยา่งนี � 

เนี�ยอาตมาสอนง่ายๆต้องการให้โยมรู้มากให้โยมถามอาตมาเนี�ยโยมอยากรู้เรื�องอะไรไปถามเลย....ให้โยม



 ๑๒ 

ถามได้ไม่ต้องกลวัอาตมาตอบไมไ่ด้ด้วย(หวัเราะ)..เอาซิเนี�ยใครอยากรู้อะไรถามเลยอาตมาเนี�ยผู้

สามารถ..พูดง่ายๆขอให้โยมปฏิบตัิให้ได้เสียก่อนไอ้ยากๆอาตมาไมก่ลวัหรอกเพราะอาตมาปฏิบตัิทั �งยากทั �

งง่าย 

ปฏิบตัิยากมาแล้วๆก็มาพิจารณาว่าอยา่งไหนมนัจึงจะง่ายเนี�ยอาตมามาเทศน์มาสอนได้หมด...เนี�ยอาตม

าเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วตอนเนี�ยพวกโยมเนี�ยเหมือนอนบุาลของอาตมา 

มีอะไรก็ถามไมรู้่จะได้ตอบให้รู้(หวัเราะ)แล้วก็หายากที�จะเหมือนอาตมาเนี�ยความรู้ที�อาตมา..เนี�ยหนงัสือเนี�

ยวิทยานิพนธ์นี�เนี�ยเลม่เดียวน่ะอาตามาเนี�ยเลม่๖แล้วเล่ม๗ 

กําลงัเขียนอยู่เนี�ยธรรมะที�อาตมาเขียนเนี�ยแล้วก็แจกฟรีด้วยเดี�ยวแจกให้โยมอ่าน...อาตมาเนี�ยสามารถแต

กฉานทั �งพระวินยัทั �งพระไตรปิฎกเลยต้องว่าอยา่งนี �ทั �งธรรมทั �งวินยัอาตมาเนี�ยประพฤตปิฏิบตัิตามโอวาทข

องพระพทุธเจ้าอยู่ตามป่าตามเขาไมต้่องพดูกับใครนานเป็นปีๆไมต้่องคยุกบัใครได้ 

อย่างโยมไมไ่ด้คยุจะอกแตกตาย(หวัเราะ)อยูป่่าอยูเ่ขาน่ากลวัด้วยทั �งผี เสือ 

ช้างอะไรมีทั �งนั �นหลวงพี�ๆๆเสียงเย็นๆอย่างนี �ก็มี(หวัเราะ)ผีกองก๋อยๆอะไรมีทั �งนั �นนะ่อาตมาเจอมาทั �งนั �นเ

พราะฉะนั �นอาตมาเนี�ยผ่านวิกฤติมาแล้วเลยเห็นเป็นธรรมดาหมดแล้วเดี�ยวนี �ไม่มีอะไรใครจะมาหลอกอะไร

พระอาจารย์ก็ยินดีให้หลอกนะ่แตอ่าตมารับรู้ว่าโยมหลอกแล้วอาตมาก็ไมเ่ข้าใกล้ก็ไปไกล(หวัเราะ)ไมม่าใ

กล้..อยากรู้อะไรถามซิเนี�ย...อาตมาเนี�ยเดี�ยวเทศน์ทกุวนันะ่มาเนี�ยเทศน์อยู่องค์เดียวเนี�ยวิธีการเทศน์อาตม

าไม่เหมือนใครหรอกไมม่ีใครเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างเนี�ยเอาของจริงมาเทศน์ 

โยมก็รู้ทั �งนั �นนะ่ที�อาตมาเทศน์ไมใ่ช่โยมไมรู้่น่ะแตโ่ยมไม่สามารถจดัลําดบัหรือจดัระเบียบให้มาเป็นเรื�องมร

รคเรื�องผลเนี�ยเอาซิใครอยากรู้อะไรถาม... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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