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วนันี �ก็ครบ๗วนัแล้ว อนิจจงัไม่เที�ยงคือไมเ่ที�ยงทกุวนันะเดี�ยวก็ว่าง 

เดิมทีศาลานี �ก็ว่างก็อุปมาก็เหมือนกับจิตที�เขาเรียกจิตประภสัสรนะ่จิตว่าง โยมก็จรมาก็เหมือนกบัรูป 

เสียงจรมา กลิ�นจรมา รสจรมา โผฏฐัพพะสมัผสัจรมาเป็นธรรมารมณ์ ถ้าเราใจว่างแล้วก็ไมม่ีอะไร 

เดี�ยวโยมไปก็ว่างตามเก่า เนี�ยเหมือนกับจิตประภสัสรเป็นอย่างเนี�ย ศาลาวา่งแล้วพอรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มาก็ไม่วา่งมีโยมมาอยู ่

และเดี�ยวก็โยมกลบัไปมนัก็ว่างอีกนั�นแนะ่มีนยัยะอนัเดียวกนักับจิตประภสัสรเป็นอย่างนี � 

แล้วเราจะได้ไม่สงสยัว่าแหม! เนี�ยเป็นเรื�องใหญ่เรื�องโตจิตประภสัสรเป็นอย่างไรเนี�ยพระอาจารย์ 

จําเอาไว้เนี�ยเหมือนกับจิตเราว่าง แล้วพอรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะจรมาก็เหมือนกบัเขาเรียก 

อาคนัตกุะที�มาเยี�ยมหรือมาผา่น แล้วแตว่่าเราจะต้อนรับหรือไมต้่อนรับ 

เรารับรู้ว่านี�ไมใ่ชญ่าติไมใ่ช่อะไร(หวัเราะ)เพราะคิดว่าไม่ใช่ญาติไมใ่ช่อะไรแล้วก็เดี�ยวมาก็จะเอาทกุข์มาทํา

ให้ฉันไม่วา่งทําให้ฉันเป็นทกุข์อยา่งนั �นอย่างนี �ไปคิดว่าเดิมทีมนัว่างแบบเนี�ยเหมือนศาลาวา่งแบบนี � 

นี�พอโยมมาครบ๗วนัแล้ว เดี�ยวโยมก็กลบับ้านแล้วก็ว่างตอ่ไปอีก เนี�ยให้อุปมาเห็นชดัๆวา่เออ! 

เนี�ยจิตประภสัสรก็เหมือนกบัใจของเราเนี�ยมนัวา่ง เดิมทีว่างๆไมม่ีอะไรแล้วก็ไมม่ีเหตวุุ่นวี�วุ่นวายความโลภ 

ความโกรธ 

ความหลงอะไรไมม่ีแตม่ีเพราะเราไปยดึตดิเอามาเนี�ยไปชอบใจพอใจเอาเข้ามาอยู่ด้วยมาอยู่ในใจเราๆจะไ

ปผลกัไสไลส่ง่ก็เพราะความคุ้นเคยอีก พอไปถกูใจกนัแล้วก็อยูเ่ลยทีนี � 

เนี�ยมีครอบมีครัวมีลกูมีหลานมีอะไรแยกแยะออกมามากมายเนี�ยเพราะจิตประภสัสรเป็นอยา่งเนี�ยไมใ่ช่เรื�

องใหญ่เรื�องโตอะไรหรอก พระพทุธเจ้าตรัสไว้ไม่พลาดหรอกแล้วก็ไมใ่ชข่องยากของง่ายๆ 

ก็เหมือนกบัที�เห็นชดัๆโยมก็จําไว้ซิ 

เดิมที�บ้านเราอยูว่่างๆอยู่คนเดียวหรือมนัมีอยู่หลงัเดียวเหมือนจิตเราว่างอยู่ไม่มีใครมาอยู่เลยต้องว่าอย่าง

นี �แล้วก็ใครไปใครมาผ่านไปผา่นมาแล้วมนัก็ว่างตอ่ไปเราก็รักษาให้มนัว่างตอ่ไปไมต้่องไปยึดติดอะไรทั �งห

มดแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทกุข์เราก็ทําความสะอาดขี �ฝุ่ นบ้างลมพดัเอามาบ้างเราก็ชําระล้างมนัออกไปเหมือน

กบัทําใจให้ว่างให้สะอาดให้บริสทุธิ�แคนี่ �เอง เนี�ยพวกแม่บ้านก็ต้องขยนัหน่อย(หวัเราะ)ขยนัเก็บขยนักวาด 

แมบ้่านแมเ่รือนอะไรเนี�ยที�เราต้องดแูลรักษาทําความสะอาดบ้านเรือนที�อยูที่�อาศยัทกุสิ�งทกุอย่างต้องให้สะ

อาดอยูเ่สมอ 

แล้วก็ต้องเป็นคนสะอาดไมง่ั �นเดี�ยวโรคภยัไข้เจ็บอะไรบ้างเดี�ยวมนัเป็นไปได้ทั �งนั �นเลยขี �ฝุ่ นขี �ผงอะไรตามมา

เนี�ยปล่อยเชื �อโรคทําให้โรคภยัไข้เจ็บเป็นโรคๆอย่างอื�นโรคทางกายก็หาหมอหายารักษามนั 
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โรคทางจิตนี�ต้องเข้มงวดกวดขนัไว้ให้มาก 

กลวัโรคทางใจรักษาไม่หาย(หวัเราะ)เนี�ยเพราะฉะนั �นเรื�องนี �เรื�องใหญ่ต้องเตือนกนัไว้ให้รู้ 

แล้วก็ไมใ่ช่เรื�องใหญ่โตอะไรสําหรับผู้ รู้ ให้มนัว่างไปเรื�อยๆสะอาดไปเรื�อยๆนั�นน่ะ เราก็ทําตามหน้าที� 

พออาคนัตกุะมาแล้วเดี�ยวเขากลบัไปแล้วเราก็ว่างตอ่ไป 

ไม่ต้องมีทกุข์ไม่ต้องมีกงัวลไมต้่องห่วงใยไม่ต้องมีอาลยัอาวรณ์เหมือนรูปผ่านมา เสียงผ่านมา กลิ�นผ่านมา 

รสผ่านมา โผฏฐัพพะสมัผสัผ่านมา ใจรับรู้แล้วก็ว่างตอ่ไป 

เนี�ย๗วนัเนี�ยเราก็ต้องทําใจแบบเนี�ยล้างขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เป็นวิธีกําจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ที�

อยูใ่นใจเราให้ว่างยืน นอน นั�ง เดินเราก็ระมดัระวงัลมจะมาทางไหนฝุ่ นจะพดัทางไหน ปิด 

ป้องกนัไว้ก่อนเหมือนกับเราภาวนาว่าง ว่าง วา่ง 

ว่างพดูเข้าหไูปสูใ่จไปไล่ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ที�มนัจะพดัผ่านเข้ามาหลงเข้ามา 

แล้วเราก็ทําให้จิตว่างทําให้สะอาดเอาไว้เหมือนเราคนเดียวเป็นภารโรงอะไรตอ่มิอะไรเป็นมนัทกุอยา่งนั�นแ

หละ(หวัเราะ)เป็นทั �งเจ้าของบ้านทั �งอะไรตอ่มิอะไรถ้าบ้านนี �มีหลายคนถ้ามนัไมม่ีใจเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนัไ

มส่ามคัคีกนัไม่ช่วยกนัดแูลบ้านเนี�ยสกปรกเลอะเทอะช่วยกนัเพิ�มขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ให้มากขึ �น 

ไม่มีความสขุเลย ยิ�งอยูม่ากก็ยิ�งเลอะเทอะมาก เปอะเปื�อนมาก 

ขยะอารมณ์มากแล้วใครจะเป็นเทศบาลไปขนไปทิ �งไปกวาดไปเก็บ เราเจ้าของบ้านคนเดียว 

ต้องรับภาระหนกัเพราะหนีไมไ่ด้เพราะอนันี �ถือว่าเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของเราๆสร้างเราทําของเรามาเนี�ย 

อนัเนี�ยอปุมาให้เห็นง่ายๆเนี�ยทางโลกกบัทางธรรม พลิกโลกมาเป็นธรรมเนี�ยพลิกอย่างนี � 

อนันี �ไมใ่ช่ของยากยากเพราะเราไม่รู้วิธีฟังมาถึงนานขนาดไหนถ้าไม่รู้อบุายปัญญาอย่างจิตประภสัสรนี �โยม

ไม่เคยเห็นพระอาจารย์พดูเลยเดี�ยวโยมก็ไปสงสยัไปได้ยินใครเขาพดูไปยงังยัอีก 

เดี�ยวก็ต้องกลบัมาถามอาตมาอีก 

ทีนี �เราก็รู้แล้วเข้าใจแล้วเนี�ยก็ไมใ่ชข่องยากหรอกเหมือนกบัเราดแูลบ้านเหมือนกบัศาลาว่างๆใครเป็นผู้ดแูล

ใครเป็นผู้ รักษาเนี�ยก็ต้องขยนัหมั�นเพียรทําความสะอาดไว้ทกุวนั 

ลมจะมาทางทิศไหนก็ปิดทิศนั �นป้องกันทศินั �น เรารู้เราไมอ่ยากมีภาระมากเกินไป 

เราก็ต้องพยายามหมั�นเช็ดหมั�นถปัูดกวาด ทําความสะอาดใจของเราไว้เสมอ แล้วก็ยืน เดิน นั�ง 

นอนเราก็ภาวนาว่างๆๆเตือนสติไว้ เตือนสติหมายถึงสมัปชญัญะรู้จิตรู้สติ ไมใ่ห้มนัไปชกัชวนรูป เสียง กลิ�น 

รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์มา(หวัเราะ)ไมง่ั �นสติมนัระลึกถึงคนนั �นคนนี �เดี�ยวจะไปชกัชวนเขามาทําความสกปรกเลอะเทอะ

เปลอะเปื�อนอะไรอีกเยอะแยะเนี�ยเพราะฉะนั �นต้องตดัสติทิ �งต้องสมัปชญัญะรู้จิตรู้สติหมั�นตกัเตือนไมเ่อาน

ะแคนี่ �ฉันทุกข์พอแล้วเนี�ยถ้ามาอีกเยอะเดี�ยวทกุคนจะมาชว่ยทําความสกปรก 

บางคนไมช่่วยมาทําก็มาเถียงกนัตีกนัทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะยืน เดิน นั�ง 

นอนไมเ่ป็นสขุหลบัไม่ลง(หวัเราะ)เถียงกนัไมรู้่จกัจบ(หวัเราะ)เนี�ยเราต้องคิดกนัอย่างนี �ไว้เหมือนกบัเราเนี�ย

ตาเห็นรูป หไูด้ยินเสียง จมูกได้กลิ�น ลิ �นได้รู้รส 

กายเราได้รู้โผฏฐัพพะสมัผสัอะไรพวกเนี�ยเราอปุมาเหมือนเชน่เดียวกบัที�เรารักษาบ้านรักษาใจที�พระพทุธเจ้
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าว่า รักษาอย่างเดียวคือรักษาใจเราไว้อย่างนี � เราจะได้ภาระน้อยลงแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์มาก 

รักษาใจเราไว้ให้ว่างทําตามพระพทุธโอวาทที�พระองค์แสดงเอาไว้เนี�ยจงรักษาจิตเพราะอย่างอื�นไมใ่ช่เราไม่

ใชข่องเรา ไมต้่องไปยุง่กบัเขา ทีนี �บ้านเราๆก็รักษา 

ประเทศชาตบ้ิานเมืองเรารักษาหรือเจ้าบ้านเราก็มีหน้าที�ดแูลเหมือนพ่อแม่เรารักษาดแูลอย่าให้ใครมาทําร้

ายทําอนัตรายพอ่แมเ่ราอุปมาก็อนัเดียวกนันั�นแหละถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเข้าใจโลกมนัก็อญัญะมญั

ญะปัจจยัซี�งกนัและกนัแล้วทกุอยา่งเราก็จะจดัได้ คําว่าจดัได้ก็คือจดัระเบียบได้ 

ว่าเรารู้หน้าที�ว่าเราควรทําอะไร ในฐานะที�เราเป็นลกูบ้านหรือพอ่แม่เราแก่เฒ่าแล้วบ้าง 

อย่าให้ท่านลําบากลําบนกบัเรา(หวัเราะ)แล้วก็อย่าเอาใครมาก่อกวนทา่นด้วย 

เนี�ยถ้าเราทําได้แคเ่นี�ยนะโอ้ย! จะมีความสขุ พ่อแม่ถึงแก่ขนาดไหนก็ยงัมีความสขุ เออ! 

ลกูกตญั�ตูายก็นอนตาหลบั(หวัเราะ)เนี�ยอปุมาง่ายๆธรรมะง่ายๆไมใ่ชธ่รรมะยากๆเพราะไม่มีใครรู้คิดกนัไ

มเ่ป็นเนี�ยพวกเนี�ย คิดก็มุง่ทําร้ายทําลายตวัเองมุง่ทําร้ายรังแกผู้ อื�นเดือดร้อนรําคาญจะยืน นั�ง 

นอนก็ไมเ่ป็นสขุ เดี�ยวไปก่อทกุข์ก่อเหตทีุ�โน้น 

ระเบิดที�โน้นอุ้มที�นี�ยิงกนัที�โน้นอะไรเดือดร้อนกนัเนี�ยไมม่ีใครดแูลรักษาพอ่แม่ก็เป็นห่วงเนี�ย 

ลกูเราหายไปไหนเนี�ย(หวัเราะ)เพราะมวัไปยุง่กบัเขาอะไรตอ่มิอะไร 

หลายอยา่งเนี�ยมีนยัยะอนัเดียวกนัทั �งหมดเลย แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุง่กบัเขาไมใ่ชห่น้าที� 

เราต้องอยูใ่นโอวาทพ่อแม ่ทําให้พ่อแมอุ่่นใจ ลกูไมต้่องไปดเูขาๆจะทะเลาะทุม่เถียงมนัก็เป็นเรื�องของเขา 

เราอย่างไปยุง่เดี�ยวใครจะมารังแกพ่อแม่ยิ�งเดนิไมส่ะดวกหรือไมค่่อยสบายเนี�ยเดี�ยวแมพ่อ่ต้องการหยกุต้อ

งการยาต้องการใช้งานอะไรเนี�ยไม่เห็นหน้าเห็นตาพ่อแม่ก็จะเป็นทกุข์แล้ว 

เนี�ยเอานยัยะแบบเนี�ยเอาของจริงที�เรารู้เราเห็นได้ง่ายจากทกุคนเป็นปัจจตัตงัวา่เราต้องคิดแบบนี �ไมต้่องไป

ยุง่เรื�องของใครเขาใครมาจ้างมา 

ถามว่าพอ่แม่เรามีคา่เท่าไหร่แล้วเห็นแก่เงินห้าร้อยพนัหนึ�งถ้าใครมารังแกพ่อแม่เราหรือพอ่แม่เราเจ็บไข้ได้

ป่วยไม่ได้เอาใจใส่ดแูลรักษาเราต้องควกักระเป๋าอีกหลายพนัหลายหมื�นเป็นแสนต้องว่าอย่างนี � 

เนี�ยเราต้องคิดแบบนี � 

กไูม่อยากได้ของใครมีเป็นร้อยล้านก็ไมม่ีคณุไม่มีคา่เท่ากบัพอ่แม่ของข้าที�เลี �ยงข้ามาจนโตแล้วก็ให้การศกึ

ษาเล่าเรียนมามากมาย เรารู้เราฉลาดเราเข้าใจแล้วเพราะฉะนั �นเราต้องรักพอ่แม่เรา รักประเทศชาติ 

รักพี�น้องเราให้สามคัคีกนัไว้กลมเกลียวกันไว้(หวัเราะ)อย่าไปทะเลาะ 

พอ่แมจ่ะเป็นทกุข์มากเลยถ้าลกูทะเลาะกนัน่ะจําไว้ให้ดีนะเอ็งอยูก่นัหลายคนพอ่แม่เลี �ยงมาทกุคนแล้วถ้าเ

กิดมาทะเลาะตบตีกนั โยมเห็นไก่ไหม 

หมาในคอกมนักัดกันนะแม่มนัก็จะแหะ่ๆแมม่นัห้ามนะนะ่(หวัเราะ)อาตมาเนี�ยสงัเกตดุไูอ้พวกนี �เนี�ยพอลูก

มนัจะตกีนัหรือทะเลาะกนัแมม่นัคงรําคาญหรือหนวกหก็ูจะไปแหะ่ๆขูเ่นี�ยให้รู้เอาไว้ความจริงเป็นอยา่งนี �เร

าจะได้ไมต้่องไปยุง่วุน่วายอะไรกบัใครเขา คอยดแูลรักษาตวัรักษาพ่อรักษาแม่ 

เดี�ยวจะว่าทําไมพระอาจารย์ต้องไปให้ดแูลรักษาพ่อรักษาแม ่

ก็พอ่แม่ท่านให้เลือดให้เนื �อเรามา(หวัเราะ)ท่านให้เลือดให้เนื �อเรามา 
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ปู่ ย่าตายายเนี�ยเลือดเนื �อของทา่นอยูก่บัเราเนี�ย ทีนี �เราก็จะนกึถึงพอ่แม ่

ถึงพ่อแม่ทา่นตายไปแล้วแตส่ว่นหนึ�งท่านอยู่กับเราเนี�ยเรา อย่าให้ของทา่นเสียหายไปโดยเปลา่ประโยชน์ 

อย่าไปเสียหายกบัความโง่ความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์อะไรพวกเนี�ย ต้องคดิต้องนึกว่าเออ! 

เนี�ยสมบตัิพ่อแมม่รดกสดุท้ายตายเมื�อไหร่ก็ทิ �งเผาเมื�อนั �นใครจะเอาไปฝังไปเผาก็ชั�งหวัมนั(หวัเราะ)คิดแคนี่ �

พอแล้วเราก็จะเข้าใจในวิถีชีวิต สิ�งจําเป็นที�เราควรจะต้องปฏิบตัิตอ่พอ่แมพ่ี�น้องเราต่อพอ่แม่เราตอ่ตวัเอง 

แล้วก็ตอ่ประเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์เนี�ย เราก็คิดได้แล้วรู้จกัคดิว่าอนัไหนเราสมควรทํา 

อนัไหนเราไมส่มควรทําอนัไหนดว่นมากดว่นพิเศษไอ้ดว่นพิเศษเนี�ยต้องทําก่อน ดว่นเฉยๆวางไว้ยงัไม่ใส่ใจ 

ใครๆมนัก็อยากดว่นกนัทกุคนน่ะดว่นมากก็ยงัเป็นที�สองต้องดว่นพิเศษหมายถึงความจําเป็นเนี�ย 

เพราะเกี�ยวกับหน้าที�หรือความสําเร็จ 

ถ้าชกัช้าแม้แตว่ินาทีเดียวอาจวิบตัิฉิบหายตายกนัทั �งหมด(หวัเราะ)ต้องคิดไว้อย่างนี � 

ต้องปลดล๊อคปลดระเบดิอะไรซะก่อนเนี�ย ต้องมุง่หน้าตั �งใจทําให้อยา่งรวดเร็วต้องว่าอย่างนี � 

ต้องรู้จกัเลือกงานดว่นดว่นมากดว่นพิเศษต้องเลือกดว่นพิเศษก่อน ดว่นมากเอาไว้ที�สอง ดว่นเอาไว้ที�สาม 

ถ้าไม่มีดว่นอะไรก็แล้วแตต่ามอธัยาศยัว่างเมื�อไหร่กทํูาเมื�อนั �นกยูงัไมว่่างกปูล่อยไว้ก่อน(หวัเราะ)นั�นแนะ่ 

จะได้รู้จกัวิธีการทํางาน อาตมาเนี�ยเคยเป็นหวัหน้างานมาแล้วแตอ่าตมาก็รู้จกังานเช็ค ตรวจ สั�ง 

ติดตามผลอะไรพวกเนี�ย 

มาเขียนมาเตือนลกูศิษย์ไว้เลยว่าเนี�ยถ้าทกุคนตามเนี�ยไมผ่ิดพลาดแน่นอนเยอะแยะมากมายเนี�ยอบุายปั

ญญาที�อาตมาเทศน์อาตมาสอนไว้ก่อนๆเนี�ยเยอะแยะไปหมด 

เมื�อเราเข้าใจโลกเข้าใจธรรมแล้วเราก็ทําจิตให้ว่างมีแตทุ่กข์มีแตโ่ทษ 

เกิดมาในโลกนี �แล้วถ้ายงัไมม่ีปัญญารู้เข้าใจเหตผุลที�ถูกต้องแล้วเราก็ทกุข์ไมจ่บไม่สิ �นทกุข์เพราะรูปบ้าง 

เสียงบ้าง กลิ�นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะบ้าง 

ธรรมารมณ์บ้างของตวัเองยงัไมพ่อยงัไปทกุข์ถึงคนนั �นคนนี �พี�น้องบตุรภรรยาสามีอีกลามปามไปหมดเลยลู

กเต้าเล่าหลานญาตพิี�น้องอะไรเนี�ยวุน่วายกนัไปทั �งตระกลูเลยต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ) 

แล้วเราจะทํายงังยัเราก็ต้องรู้จกัแบง่เบาภาระด้วยวิธีการเรียกว่าอนัไหนจําเป็นที�สดุหรือดว่นที�สดุ 

ดว่นพิเศษ ดว่นมาก ดว่นเนี�ยต้องจดัการระดบัทํางานไว้ตั �งเป็นมาตรฐานที�เราจะทําเลย เราจะได้ไม่มั�ว 

อนัไหนที�ไม่จําเป็นงานไหนจําเป็นหรือกิจวตัรประจําวนัของเราที�เราต้องกินต้องใช้เราจะต้องแสวงหาเอามา

นั�นน่ะเหมือนกบัเนี�ยทางธรรมเราประมาทไมไ่ด้แล้วถ้างานของเรายงัไม่สําเร็จยงัไมว่ิมตุติหลุดพ้นเนี�ยเวียน

ตายเวียนเกิดไมรู้่จกัจบเนี�ยอนัเดียวกนัเลย ความสําเร็จทุกวนัก็วิมตุติทกุวนัผ่านทกุวนัแล้วก็ว่างไปทุกวนั 

เพราะฉะนั �นแสดงทีเดียวทั �งมนสุโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลกโน้นแน่ะ ต้องทําจิตให้ว่าง 

เพื�อสั�งสมพละพลงัความว่างไว้ให้มาก แล้วเราจะรับรู้ได้มาก ทํางานได้มาก 

สมมตุิว่าโยมมีภาระกิจที�โน้นที�นี� 

ฉันไม่วา่งไปไม่ได้(หวัเราะ)แตถ้่าเราพร้อมว่างเราสั�งสมความวา่งไว้มากมายมีศกัยภาพมากมายเลยมีอะไร

ไปทําได้เลยเนี�ยจะได้เสร็จแล้วว่างอย่างรวดเร็วต่อไปเนี�ย 

ต้องทําแบบนี �ต้องสั�งสมความวา่งให้มีพลงัความว่างไว้มากมายนึกคิดอะไรต้องการอะไร 
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มาอย่างรวดเร็วสําเร็จรวดเร็วไม่มีเสียเวลํ�าเวลาแม้แตว่ินาทีเดียวต้องว่าอย่างนี � 

แล้วโยมจะได้เห็นอานภุาพของความว่าง ใครว่าแหม! ว่างยาก 

ถ้าว่างกนัซะหมดน่ะโลกนี �หรือประเทศนี �ครอบครัวฉันไมเ่จริญแนเ่ลยซื�อบื�ออีกตา่งหากไอ้พวกนั �นน่ะยงัดกั

ดานมากนกัยงัไม่รู้อะไร(หวัเราะ)แตเ่รานะเราเตรียมพร้อมไว้น่ะ เราพร้อมว่างเราพร้อมที�จะทําทกุขณะ 

เราคอยงานไมใ่ช่งานคอยเรา 

ถ้าเราว่างแล้วเราเนี�ยจะมีเวลาที�สั�งสมความว่างไว้ถึงเวลาเราก็มีพลงัเหมือนกบัเราพร้อมที�จะทํางานจะจดั

การว่างอยู่เสมอมีปัญหาอะไรลงไปแก้ไขได้เลยต้องว่าอย่างนี �เพราะเราวา่งเสมอ 

คําว่าไมว่่างไม่มีสําหรับเราต้องว่าอย่างนี � เพื�อสนิทมิตรสหายพอ่แม่พี�น้องอะไรวา่งไหม(หวัเราะ)ว่าง  

ไปเลยลยุ เสร็จแล้วเดี�ยวจะได้ว่างตอ่อีกนี�ต้องบอกอย่างนี �มนัจะได้ไมล่บหลู่ดหูมิ�นแหม! 

ว่างแล้วขี �เกียจเดี�ยวก็จนตายห่า(หวัเราะ)คนละเรื�องเลย ความว่างของพระพทุธเจ้านี� วิริเยน ทกฺุขมจฺเจติ 

คนเราหรือตวัเราหรือทกุคนจะลว่งทกุข์ด้วยความเพียรทีนี �เราก็เพียรจนบรรลเุป้าหมายแล้ว 

แล้วเราก็ว่างว่างที�พร้อมจะทําอีก ถ้ามีปัญหาหรือมีความจําเป็นขึ �นมา 

เพราะฉะนั �นเราจะต้องรู้กาละเทศะอนัควรที�เราจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ

ทั �งส่วนตวัส่วนรวมหรือสว่นครอบครัวหรือส่วนประเทศชาติส่วนศาสนาหรือส่วนพระมหากษัตริย์อะไรเนี�ยเ

ป็นสิ�งที�เราอยู่ร่วมสงัคมมนษุย์ ถ้าเราไมทํ่าเขาจะว่าเรากลั�นแกล้งเราทําให้เราน้อยเนื �อตํ�าใจไม่มีศกัดิ�ศรีอีก 

แตเ่ราว่างแล้วเราพร้อมแล้วเนี�ยมีศกัยภาพเนี�ยพร้อมลยุต้องว่าอยา่งนี �(หวัเราะ)ข้าศกึศตัรูมาพร้อมสู้ไมก่ลั

วตายอีกตา่งหากเนี�ยต้องแบบนี �เนี�ยเราต้องว่างเสมอเลยแล้วเราจะเห็นอานภุาพวา่แหม! 

ทําไมความว่างเนี�ยถึงมีกําลงัเรี�ยวแรงมีศกัยภาพสงูสดุไมใ่ช่ซื�อบื�อตามที�ทั�วโลกเข้าใจต้องว่าอยา่งนี �(หวัเรา

ะ) เราว่างแล้วเนี�ยเราพร้อมที�จะสู้  

เหมือนกบัเรามีเวลาพั�บมาเทศน์มาสอนได้เลยเราพร้อมเสมอต้องว่าอย่างนี � ถึงเวลากินรีบกินกินเสร็จแล้ว 

มีงานรีบทํางานทําให้เสร็จๆแล้วก็จะได้ว่างตอ่(หวัเราะ)จะได้เห็นอานภุาพความว่างไมใ่ชว่่าพระพทุธศาสน

านี�เป็นกาฝากอีกความจริงพระพทุธศาสนาหรือพระพทุธเจ้าสอนให้เราเป็นคนขยนั วิริเยน ทกฺุขมจฺเจติ 

คนเราจะลว่งทกุข์ด้วยความเพียรเพียรทกุอยา่งที�เราต้องการที�จะสําเร็จผลที�เราต้องการผลจากสิ�งที�เราต้อง

การแล้วก็มนัจะได้ตามที�เราปรารถนาต้องการคนจะมีความเพียรได้ต้องมีพลงัเรี�ยวแรงกําลงัความสามารถ 

ทีนี �พลงัวา่งต้องฝึกมาตั �งแต่ทานโน้นเสียสละไว้ให้ว่างละเว้นเป็นศีลไว้ให้ว่างเนกขมัมะอดใจให้ว่าง 

ปัญญารู้ในเหตผุลในทานในศีลไว้ให้ว่าง วิริยะเพียรอยูส่มํ�าเสมอให้ว่างขนัติอดทนให้ว่าง 

สจัจะมีความจริงใจในการที�จะว่าง อธิษฐานปรารถนาให้ว่าง เมตตารักใคร่พอใจในความว่าง 

เมื�อว่างแล้วก็วางเฉยได้แล้วอยูเ่ป็นสขุสงบสขุสนัตสิขุเห็นมั�ย 

ลงได้หมดยิ�งกว่าสิบอีกต้องว่าอยา่งนี �(หวัเราะ)เนี�ยต้องฝึกเอาไว้ให้ดีลกูศิษย์พระอาจารย์ต้องไมขี่ �เกียจขี �คร้

านพร้อมสู้พร้อมธรรม คําว่าพร้อมสู้คือสู้อปุสรรคทกุชนิด พร้อมธรรมก็คือว่ามีคณุธรรม มีจริยธรรม 

มีศีลธรรมประจํากาย วาจา ใจแล้วก็สั�งสมพลงัเอาไว้เป็นพลงัเป็นทานพลงั ศีลพลงั เนกขมัมะพลงั 

ปัญญาพลงั วิริยะพลงั ขนัติพลงั สจัจะพลงั อธิษฐานพลงั เมตตาพลงั อเุบกขาพลงั 

ทีนี �เมื�อมนัมีพลงัแล้วรวดเร็วฉบัพลนัทนัใจแล้ว พลงัประมวลมาเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั 
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พุง่ไปที�ไหนก็ยิ�งเพิ�มพลงัมากขึ �น เป็นมหนัตฤทธิ�มหนัตเดช อนนัตฤทธิ�อนนัตเดช 

ตลอดกาลฤทธิ�ตลอดกาลเดช อภิมหาศาลฤทธิ�อภิมหาศาลเดช 

อภิมหานิรันดรฤทธิ�ทิพย์เดชทิพย์มากมายมหาศาลเลย ทีนี �จะสง่ไปที�ไหนละ 

จะไปพงัทะลายพวกมารพวกมิจฉาทิฏฐิพวกสมัมาทิฏฐิถอยหลงัผู้อกตญั�ลูกูอกตญั�ศูิษยานศุิษย์อกตั

ญ�ขู้าศกึศตัรูอนัธพาลมารซาตานทุกข์อุปสรรคส่งไปที�ไหนก็ราบพนาสญูไปสลายย่อยไปให้หมดเพราะไอ้

พวกนั �นไมเ่คยฝึกพลงัแบบนี �(หวัเราะ)ยิ�งกว่ากําลงัภายในอีกต้องว่าอยา่งนี � พลงันี �ส่งไปถึงพระนิพพานโน้น 

นิพพานงั ปรมงั สญูญงั นี�ฝึกพลงัพระนิพพานเอาไว้ ไอ้พลงัจิ�บจอ่ยทางโลกเดี�ยวมนัก็เสื�อมเดี�ยวมนัก็หมด 

หมดพลงัหมดกําลงักายหมดกําลงัใจแตพ่ลงัพระนิพพานของพระพทุธเจ้าเนี�ยมากมายมหาศาลต้องว่าอยา่

งนี � 

ถ้าเราสั�งสมอบรมไว้มากมายก็จะยิ�งจะเพิ�มพลงัเป็นพลงัฤทธิ�พลงัเดชเป็นพลงัความสามารถสติปัญญารู้ง่า

ยเข้าใจเร็ว ไมเ่สียเวลาที�จะทําหน้าที� เรามีหน้าที�อย่างไรๆก็จะทําให้เสร็จอยา่งรวดเร็ว 

เพราะเรามีพลงัเหมือนกบัที�คนที�มีแรงมากๆเขายกได้๑๐๐กิโลสมมตุิว่า๑๐๐กิโลเนี�ยเรานิ �วเดียวยกขึ �นมาเ

ลย(หวัเราะ)เหมือนพระนางวิสาขามีกําลงัเท่ากบัช้าง๗เชือกเนี�ย 

ช้างเนี�ยนางวิสาขาใช้สองนิ �วเทา่นั �นเองจบัตรงงวง 

แล้วก็ช้างก็ก้นกระแทกเลย(หวัเราะ)เนี�ยถึงจะเรียกว่าพลงัๆตอนนั �นพระนางวิสาขาเนี�ยมีพลงัเทา่กบัช้าง๗เ

ชือก 

เพราะฉะนั �นจึงสามารถใส่เครื�องลดัดามหาปราสาทได้มีนํ �าหนกัตั �ง๘๐โกฏิทั �งทองคําเพชรนิลจินดามีนํ �าหนั

กมากเลย คนที�จะมีบญุได้มีพลงัได้เหมือนกบัที�คนที�ทอดกฐินอะไรพวกเนี�ย ทําความดีตา่งๆสั�งสมไว้ 

แล้วก็จะมีความสามารถ เพราะฉะนั �นพระมหาชนกนี �ที�ท่านเพียรว่ายอยู๗่วนันี � 

เพราะท่านก้ต้องมีพลงัเทา่กบัช้าง๗เชือกอยา่งบริวารนี�ไม่มีของท่านนี�มีทั �งพลงักําลงัมีทั �งกําลงัสตปัิญญารู้

ว่าเรือจะแตกแน่แล้วรีบกินนํ �าผึ �งนํ �าตาลกรวดแล้วก็เอานํ �ามนัมาทาตวัเอานํ �ามนัมาทาตวัเพื�ออะไร?ก็เพื�อไม่

ให้นํ �าเค็มมนัเข้ามาสู่กายเรามนัจะได้คล่องไมใ่ห้นํ �าเค็มหรือนํ �าซึมซบัเข้าสูก่ายเนี�ย 

ท่านใช้ปัญญาแล้วก็ปีนขึ �นไปเสากระโดงแล้วก็ดีดตวัไปหา่งไมใ่ห้อยูใ่กล้เรือที�จะจมนี�เพราะเดี�ยวไอ้หลามม

ามนัก็จะกินไอ้พวกนั �นมนัก็จะโดนไปด้วยเนี�ยพระมหาชนก อย่างพระอาจารย์เนี�ยรู้พลงัรู้กําลงัเนี�ย 

ตามปกติของผู้มีพลงักายพลงัจิตจะไมม่ีความประมาทแล้วก็จะป้องกนัตวัเองด้วยพยายามป้องกนัคนอื�นแ

ล้ว แต่ก็ป้องกนัไม่ได้ก็ต้องวางเฉยต้องป้องกนัตวัเองรักษาตวัเอง 

ให้ตวัเองเนี�ยมีความสามารถฟันฝ่าให้ถึงที�สดุ ให้จนหมดกําลงัแม้ไมเ่ห็นฝั�งก็ต้องยอมแล้ว เนี�ยจําไว้ให้ด ี

เราต้องฝึกความสามารถให้มีพลงักายพลงัจิตเข้มแข็งอดทนทนทานหาญกล้าไม่หวั�นเกรงอปุสรรคใดๆชนิด

ใดไม่กลวัความตาย 

ตายก็เดี�ยวเดียวเจ็บปวดเดี�ยวเดียวเดี�ยวก็ไปตายแล้วก็ไปสูส่คุติคิดไว้แคนี่ �พอแล้วไมต้่องให้ใครเป็นกงัวลไ

มต้่องให้ใครมาปลอบใจด้วย(หวัเราะ)เพราะเราพร้อมเพราะจิตว่างแล้วเรารู้เนี�ยต้องฝึกต้องหดัเอาไว้ทกุวนั

คิดนึกเอาไว้ทกุวนั เทปอนัเนี�ยเปิดอบรมบม่นิสยัไว้ทกุวนั 

เดี�ยวพระอาจารย์ให้ลกูศิษย์แจกทกุคนเพราะฉะนั �นเราเนี�ยต้องฝึกตามนยัยะอนันี �ให้เป็นคนมีพลงัความวา่
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งไว้เยอะๆหน่อย ถ้าทกุคนมีพลงักายพลงัจิตเข้มแข็งมีพลงัแล้วไม่กลวั กองทพัน้อยมีคนน้อยก็จริง 

คนเดียวพอ่สู้ ได้เป็นร้อยเลยต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)มงึมาเป็นกองพนักก็ูสู้ ได้ก่อนจะตายหมายถึงเนี�ยเหมือ

นพระนเรศวรพระเจ้าตากอะไรพวกเนี�ยล้วนแล้วกกู่อนกจูะตายกูต้องฆา่มงึให้ได้๑๐-

๒๐คนกตูายชีวิตเดียวไมเ่ป็นไร 

เนี�ยจงึสามารถสู้กบัเขาได้เนี�ยต้องตั �งไว้กจูะแลกชีวิตของกใูห้ได้มากสดุเท่าที�จะมากได้ต้องฆ่ามงึให้ได้อย่า

งน้อย๑๐-๒๐-

๓๐อะไรเนี�ยวนันี �ฆา่ไปแล้ว๓๐พรุ่งนี �ต้องเอาพกักินดื�มให้มีพลงัเดี�ยวพรุ่งนี �จะเอาอีกเอาให้หมดทะลายกอง

ทพัมงึให้ได้(หวัเราะ)ไมไ่ด้พอใจในวนัเดียวนะพอใจที�จะทําลายมนัทกุวนัจนกวา่มนัจะหมดข้าศกึศตัรูจะหม

ด เนี�ยต้องสอนเอาไว้ทั �งทางโลกทางธรรมต้องตั �งจิตเจตนาไว้อย่างนี �ไมอ่่อนแอท้อแท้ 

ไม่งอแงทําตวัเป็นร้องห่มร้องไห้อีก เลิก 

ใครเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มึงมวัร้องห่มร้องไห้เนี�ยพระอาจารย์พอ่ไลแ่ช่งชกัหกักระดกู ตายโหงตายห่าซะ 

มนัไมค่อ่ยตายน่ะพระอาจารย์แชง่ใครให้มนัไปตายโหงตายหา่ซะ มนัไม่ตาย 

ถ้ามนัตายจริงพระอาจารย์ก็สบายส่งมนัไปหมดเรื�อง(หวัเราะ)สว่นมากไม่ตาย 

ไม่ใช่อาตมาพดูเล่นนะเนี�ยร้องถามลกูศษิย์พระอาจารย์ด ู

ก่อนเนี�ยมีคนจะให้พระอาจารย์ชว่ยนั�นนี�บอกมึงตายโหงตายหา่พอ่สาปแชง่ให้มงึตายเลยมนัก็ไมต่าย(หวัเ

ราะ)ถ้ามนัตายจริงพระอาจารย์ก็สงเคราะห์มนัไป จะได้หมดภาระคนอื�นเขา 

เนี�ยต้องฝึกหดัเอาไว้ให้อย่างดีเดี�ยวเอาไว้แหม! 

เป็นครูเป็นอาจารย์ไมส่ั�งสอนเป็นพ่อแมไ่ม่สั�งสอนอะไรเนี�ยไม่ถกู 

เห็นมั�ยขนาดในหลวงพระองคย์งัสั�งสอนประชาชนให้รู้จกัทํามาหากินตั �งมั�นอยูใ่นศีลในธรรมเลยเนี�ยพระอง

ค์สอนนะ แตไ่อ้พวกนี �ทําเอาหไูปนาเอาตาไปไร่(หวัเราะ)หไูปนาก็เออ! 

ฝนจะตกเมื�อไหร่(หวัเราะ)กจูะไปพลิกฟื�นแผน่ดิน 

ตาไปไร่กูดซูิไร่มนัรกหรือหญ้ามนัขึ �นทั�วหรือเปล่านั�นแน่ะพวกโยมมนัคิดแตทํ่ามาหากินเลี �ยงตงัเลี �ยงครอบ

ครัวนั�นแนะ่ โบราณเขาจงึวา่เอาหไูปนาเอาตาไปไร่(หวัเราะ) แตข่ณะที�เขาสอนมนัเสือกไมฟั่งเขา 

ไอ้นั�นก็จิตเป็นห่วงว่านาจะเป็นอยา่งนั �น 

ฝนตกแล้วควรที�จะพลิกฟื�นผืนนาทําคาดไถเดี�ยวจะได้หว่านจะได้ทํา ไอ้นั�นก็มีสวนกลวัว่ามนัจะลก 

หญ้าจะขึ �นอะไรพวกนี �เนี�ย เรารู้อย่างนี �แล้วเราก็จะได้ไมต้่องลงัเลสงสยั คําโบราณเขาพดูไว้ 

โยมก็ได้ยินแตช่ื�อแตก็่ไมไ่ด้คิดว่าเอาหไูปนาเอาตาไปไร่ เขาประชดเขาวา่ประชดมงึเสือกไม่ฟังเนี�ย 

เวลากสูอนมึงไมฟั่งเนี�ย(หวัเราะ)มึงไปคิดถึงไร่ถึงนาถึงสวนซะ เดี�ยวกตูายแล้วไมม่ีใครสอนมงึน่ะ 

มงึก็ได้แตทํ่านาอยูไ่ปเถอะ ทําสวนตอ่ไปเถอะ 

ดกัดานอยูใ่นนาในสวนตอ่ไปเถอะ(หวัเราะ)เนี�ยความหมายของพ่อแมเ่ขาสอนลกูต้องพดูให้เข้าใจไว้เดี�ยวจ

ะนกึว่าเอ๊ะ! อะไรพระอาจารย์เอาอะไรมาสอน พระอาจารย์เอาคําโบราณมาสอน 

เพราะฉะนั �นเวลาพ่อแม่สอนเราต้องตั �งใจฟังเดี�ยวต้องคิดว่าเดี�ยวท่านตายแล้วจะไม่มีใครสอนเราอีก 

เราจะดกัดานไอ้สิ�งที�เราคิดกําลงัคิดกําลงันกึอยูเ่นี�ยมนัดกัดานอยูไ่ม่ได้ต้องพฒันาทา่นแนะนําสั�งสอนเราเพื�
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อให้เราพฒันาเพื�อจะให้ได้ดีกวา่นี �ไมต้่องไปเหนื�อย วิธีทํานาไมใ่ชต้่องทํานา 

ทีนี �ถ้าอายเุรามากแล้วจะต้องพฒันาจากนามาเป็นสวนแล้ว 

จะต้องปลกูต้นไม้เอาไว้ทําไมจึงต้องสอนให้ปลกูต้นไม้เอาไว้ 

เพราะเราแก่เราทํานาไมไ่หวเราจะได้เก็บผลไม้ขาย(หวัเราะ)เนี�ยถึงจะแนอ่าตมาเนี�ยต้องบอกต้องสอนให้ค

รบถ้วน 

ไปมวัดกัดานทํานาอยู่ได้ยงังยัต้องถามอย่างนี �หลงัขดหลงัแข็งแตล่ะปีแตล่ะปีนํ �าฝนก็น้อยบ้างมากบ้างเสีย

หาย ฉะนั �นเราก็ต้องรู้จกัเนี�ยนาทําอยูไ่ม่ไหวแล้ว ขาดทนุลงทนุลงแรงมากแล้ว 

ต้องเปลี�ยนวิธีการหานั�นมาปลกูแล้วหานี�มาปลกูแล้วเพราะเราอายมุากขึ �นแล้วจะไปทําไหวได้ยงังยั 

ลกูหลานก็ไมอ่ยากทําหนีหมด ฉะนั �นเราต้องเตรียมตวัแล้ว 

เอาต้นไม้มีผลไว้มนัออกลูกมาเมื�อไหร่กจูะได้เก็บขายไม่ต้องมาทํานาทกุปีทีเนี�ยต้องรู้แบบนี �เอาไว้ 

เหมือนกบัในหลวงท่านวางไว้ไม่รู้กี�พนัโครงการเนี�ยถ้าใครสามารถมีที�มากก็ทําได้มากเอาใจใส่ได้มากก็จะเ

ป็นประโยชน์แก่ครอบครัวของคนนั �นมากต้องว่าอยา่งนี �เพราะฉะนั �นเหมือนกบัโครงการที�อาตมาสอนนั�นน่ะ

ตอนพระพทุธเจ้าอยู่พวกมึงก็ไมฟั่งกนัพระอรหนัต์เจ้าสอนมงึก็ไมฟั่งกนั(หวัเราะ)พอท่านนิพพานไปแล้วทีเ

นี�ยมงึทกุข์แล้วก็จะมานึกถึงท่านไม่มีใครสอนแล้วเพราะมงึดื �อไอ้หวัดื �อทั �งหลายโดนทิ �งหมดต้องว่าอยา่งนี � 

จะทําแตท่านรักษาศีลเจริญภาวนาพระพทุธเจ้าพระอรหนัต์เจ้าพระอาจารย์บอกทําให้จิตว่างไว้พร้อมที�จะ

สู้จะลยุอปุสรรคพวกเอ็งขี �เกียจไม่เอาหาว่ายากบ้างอะไรตอ่มิอะไร ไมเ่อาใจใส ่

ครั �นมีปัญหามีอุปสรรคมีความทกุข์เกิดขึ �นแล้วทีนี �เฮ้ย! ไมม่ีใครจะสอนไมม่ีใครแนะนําแล้วอปุสรรค 

ถ้ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ต้องบอกแน่เลยรู้วิธีแก้ไขแตเ่วลาท่านอยูพ่วกมึงไปคดิอะไรอยู่ก็ไมรู้่ไม่

ถามท่าน(หวัเราะ)เดี�ยวท่านตายไปแล้วเอ็งจะมาเคาะโลงป๊อกๆๆพระอาจารย์ลกุขึ �นมาสอนเดี�ยวนี �นะ(หวัเร

าะ)ข้าไมฟั่งเสียงอีกแล้ว ว่างๆๆ 

สอนตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ไมใ่ชต่ายแล้วจะต้องไปจดุธูปมาป่อฮ่อมาเข้าฝันให้รวยอีก(หวัเราะ)ตอนอยูส่อนให้ขยนัขั

นแข็งทํามาหากินจะได้มีเงินมีทองใช้จา่ย มีข้าวของเงินทองตามที�ต้องการ 

แตเ่สือกขี �เกียจขี �คร้านไมทํ่าไปมวัเลน่มวัแอว่กบัเขาต้องว่าอยา่งนี � แล้วทีนี �ไมม่ีใครสอนแล้ว 

ผู้ รู้จริงเห็นแจ้งแนะนําไม่มีแล้ว ต้องไปขอศกึษาที�นั�นที�นี� เขาก็คิดคา่วิชาแพงนะ 

นี�พระอาจารย์พ่อให้ฟรีๆเลย สอนฟรีเลี �ยงฟรีทกุอยา่งฟรีหมดนั�นน่ะ 

ทําตามเยี�ยงอย่างพระพทุธเจ้าเนี�ยให้ธรรมเป็นทานหรือให้วิชาความรู้เป็นทานให้ปัญญาเป็นทานเนี�ยสงูสดุ

ให้เขามีสติปัญญาจะได้เป็นคนมีปัญญามากมายฉลาดรู้มากมายเดี�ยวมนัแพร่ขยายไป 

ก็ทําให้ครอบครัวอยูเ่ย็นเป็นสขุไมท่ะเลาะไมว่ิวาท ไปอยู่ที�หมู่ใดคณะใดก็ทําตวัดีไม่เป็นปัญหา 

ให้ใครวิตกกงัวลเป็นทุกข์ 

ไม่ทะเลาะกบัใครๆเนี�ยต้องบอกเอาไว้ให้รู้ว่าเนี�ยไปเปิดไว้เปิดเช้าเปิดเย็นเนี�ยไปฝึกเอาไว้ 

เนี�ยพระอาจารย์สอนง่ายๆไมไ่ด้ลี �ลบัซบัซ้อนอะไร 

จิตประภสัสรคิดกนัหวัแทบแตกก็ไมรู้่เรื�องหรอก(หวัเราะ)เนี�ย 

เพราะฉะนั �นเนี�ยพระอาจารย์เนี�ยรู้ง่ายเข้าใจเร็ว 
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แล้วก็ไมไ่ด้วิตกทกุข์ร้อนกบัเรื�องที�จะสอนพวกโยมหรอกความจริงเนี�ยอยา่งระดบัพวกโยมเนี�ยอา

ยมุากกนัแล้วผ่านร้อนผา่นหนาวมาเยอะแล้วไมน่่าจะสอนเลย 

แตก็่ยงัดกัดานเท่าเก่า(หวัเราะ)พระอาจารย์ไม่ได้สอนแคนี่ �แตส่อนให้ไปนิพพานเลยเนี�ย 

ให้ว่างเลยสมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบไปหมดก็มีแตท่กุข์ทั �งนั �น 

นั�นแหละชอบทกุข์(หวัเราะ)พระอาจารย์ต้องเปลี�ยนคา่นิยมให้ว่างไป อย่าไปชอบ 

ชอบเมตตารักใคร่ชอบอะไรมนัก็เป็นทกุข์ที�นั�น ปิเยหิ วิปปะโยโค ทกุโขเนี�ย 

ดําริชอบดําริอย่างนั �นอยา่งนี �บางคนก็ได้ทําบางคนก็ไม่ได้ทําก็ไมม่ีประโยชน์ 

ทําแล้วก็ครึ�งๆกลางๆสําเร็จบ้างไม่สําร็จบ้าง สําเร็จชั�วคราวบ้าง สมัมาวาจาชอบพดูทั �งวนัทั �งคืนน่ะ 

เหมือนครูเหมือนอาจารย์ทางโลก ด๊อกเตอร์อะไรพวกเนี�ย 

พดูกนัทั �งวนัทั �งคืนแสดงวา่ข้าเฉลี�ยวฉลาดแสดงว่าข้าฉลาดเอาเปรียบเขาไมฉ่ลาดอย่างซื�ออย่างตรงก็ใช้ไม่

ได้ผู้มีปัญญาผู้ รู้เขาเห็นก็ไม่อยากฟังได้ยินเสียงเขาก็ไม่เอาแล้วไอ้นี�ดีแตพ่ดูไมเ่คยทํามาเป็นมรรคเป็นผลห

รือไม่เคยทําประโยชน์ให้ใครๆไปเชื�อมนัก็ทําให้ประเทศชาติวิบตัิฉิบหายครอบครัวแตกแยก(หวัเราะ)จ้างพว

กมงึไอ้นี�ขี �เกียจดีแล้วมงึไมทํ่างาน ไป กใูห้มงึวนั๕๐๐หรือ๑๐๐๐ไอ้พวกขี �เกียจก็นึกว่าดีเนี�ยดีกว่าอยู่วา่งๆ 

ไอ้เนี�ยเป็นทาสของนํ �าเงิน(หวัเราะ) เดี�ยวทาสนํ �าเงินเป็นยงังยัเนี�ย 

เขาเอาเงินมาจ้างไปก่อกวนไปทําให้คนอื�นเขาเดือดร้อนอีกเนี�ย 

ไปสร้างกรรมทําชั�วครั �งเขาปราบเขาปรามเขาขอร้องแล้ว ไมใ่ช่เขาไม่ขอร้องๆแล้วให้กลบับ้าน ขอพื �นที�คืน 

ขอให้เขาจราจรสะดวก 

เขาขอร้องแล้วบอกแล้วไอ้นี�ขืนทําเนี�ยแล้วยงัเสือกเอายางอะไรไปเผาบ้านเผาชอ่งเขาอีกเนี�ยเขาเห็นวา่ไอ้นี�

ไม่เชื�อเขาแล้วเนี�ยไอ้พวกก่อการร้ายแล้วไมใ่ชก่่อการดี(หวัเราะ)เขาปราบขึ �นมาก็เนี�ยเป็นเหตแุล้วเป็นเรื�อง

ฟ้องร้องที�นั�นที�นี�ไมไ่ด้คิดถึงว่าตวัเองนั�นแหละเป็นต้นเหตสุิ�งทั �งหลายเกิดแตเ่หตสุิ�งทั �งปวงล้วนดบัไปเพราะ

สิ �นเหตแุห่งธรรมนั �นเนี�ยต้องนกึถงึคําสอนของพระพทุธเจ้าเนี�ยเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็อย่า

สร้างปัญหาให้แก่ตวัเองอยา่ไปสร้างปัญหาให้แก่คนอื�นอยา่ไปสร้างปัญหาแก่ประเทศชาตพิระพทุธศาสนา

พระมหากษัตริย์เนี�ยให้จําเอาไว้ ถ้าใครเป็นลกูศิษย์พระอาจารย์ 

เอ็งอย่าไปอกตญั�นู่ะ(หวัเราะ)เนี�ยไปอกตญั�ตูอ่ประเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็อย่า

อกตญั�ตู่อพ่อแม่เราด้วยต่อท่านผู้มีพระคณุด้วย แล้วเราก็จะเจริญรุ่งเรืองทั �งทางโลกทางธรรม 

เนี�ยต้องเป็นอยา่งนี �ต้องสอน 

เดี�ยวจะนึกวา่รู้แตธ่รรมะแตท่างโลกไม่รู้เรื�องนั�นน่ะทีนี �พระอาจารย์ก็ต้องชี �ให้เห็นทั �งโลกทั �งธรรมพระพทุธเจ้

าสอนทั �งโลกทั �งธรรมไว้ให้รู้จริงเห็นแจ้งจงึเรียกว่า โลกวิทผูู้ รู้แจ้งโลก พระองค์รู้ทั �งมนสุโลก เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก หมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬ ทกุมิติภพ ทกุมิติภมูิ ทกุมิติจกัรวาฬ ทกุมิติแก้วผลกึ 

ทกุมิติแก้ววิเศษ ทุกมิติวิเศษซ้อนวิเศษ ทุกมิติสารพดันึกซ้อนสารพดันึก ทุกมิติลี �ลบัซบัซ้อนล่องหนหายตวั 

ทกุมิติสําเร็จด้วยจิตเนี�ยมากมายมหาศาล 

ถ้าโยมมีตาทิพย์หทูิพย์เนี�ยโยมต้องเดินชนกนัแนเ่ลย(หวัเราะ)เนี�ยไมม่ีกายหยาบอย่างเราทําให้เราเห็นไม่ไ

ด้ เรารู้ไมไ่ด้ แตพ่ระองค์สอนว่านรกมีจริง สวรรค์มีจริง พรหมเทพเทวดามีจริง สตัว์นรก เปรต อสรุกาย 



 ๑๐

สตัว์เดรัจฉานมีจริงพวกทา่นทั �งหลายอยา่ประมาท คือไม่ให้ประมาทกับอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

ไม่ให้ประมาทเดี�ยวจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสรุกายสตัว์เดรัจฉาน 

ไม่มีใครช่วยได้เพราะทําให้คนอื�นลําบากยากแค้นเทา่ไหร่ตวัเองต้องไปรับเพิ�ม 

ขณะมีชีวิตอยูเ่นี�ยมนัมีเนื �อหนงัสงัขารอยูหุ่้มห่อจิตใจอยู ่

แตเ่วลาตายแล้วมนัไปตกนรกเน็ตๆเลยมีดวงจิตเน็ตๆเลย ไฟเผาไหม้ไม่มีอะไรป้องกนัไม่มีอะไรผา่น 

เราจะเจ็บปวดแสบนิดหนอ่ยหนงัพองเนี�ยเรายงัเจ็บปวดแสบลืมเป็นลืมตาย 

ไอ้นี�ดวงจิตวิญญาณโดนเผาไหม้โดนทรมานเนี�ยหนกัหนาสาโหดกว่ากนัฉะนั �นยืน เดิน นั�ง 

นอนก็รักษาดวงใจของเราไว้ให้ว่างไว้ ไม่ต้องไปสนใจอะไรกบัใครเขาไว้ 

นี�พดูไว้เพื�อให้รู้เข้าใจว่าเนี�ยสิ�งไหนดีสิ�งไหนไมถ่กูสิ�งไหนไมส่มควรที�จะเป็นทกุข์เปล่าทกุข์ไปฟรีๆทกุข์ฟรีๆ 

ทกุข์ฟรีๆเป็นยงังยัเอ็งคิดขึ �นมาแล้วก็เป็นทกุข์ว่างไปแล้ว เอ็งคิดไอ้ที�เอ็งทําไมไ่ด้ 

เราต้องคดินึกอะไรที�เราทําได้ในปัจจบุนัเนี�ย เราจึงจะได้สาระประโยชน์ในปัจจุบนั 

พระองค์สอนให้ระลึกแตปั่จจบุนัธรรมหรือขณะที�ในปัจจบุนัชาตินี � พระองค์จึงตรัสเอาไว้สอนเอาไว้ว่า 

ผู้มีปัญญาย่อมไม่คดิถึงสิ�งที�ลว่งไปแล้ว ไมค่วรแสงหาสิ�งที�ยงัไม่มาถึง 

ให้แสวงหาสาระประโยชน์ในปัจจบุนัเนี�ย ทําให้ได้ทําให้ด ีทําให้มีประโยชน์ต้องว่าอยา่งนี � 

แล้วเมื�อเราทําดีทําได้เป็นประโยชน์แก่เราแล้วปัจจบุนัเราพร้อมแล้ว 

เมื�ออนาคตเรามาเราก็ไมว่ิตกนั�นน่ะเอ็งจะมายงังยัข้าก็มี(หวัเราะ)ข้าไม่เดือดร้อน 

อดีตเอ็งจะไปเอาอย่างเก่าก็ไม่ได้ 

เพราะฉะนั �นพระองค์สอนแบบนี �สอนให้เรารู้เข้าใจในปัจจบุนัเนี�ยไมใ่ห้เบียดเบียนตวัเองและผู้ อื�นให้เดือดร้

อนตามที�พระอาจารย์อธิบายพดูไว้สอนไว้เนี�ย 

เพราะฉะนั �นอนัเนี�ยที�อาตามาทําไมต้องพดูเรื�องนี �อาตมาเห็นความจําเป็นของทกุคนที�ทกุคนต้องพบต้องเจ

อประจําวนัเนี�ย แล้วก็ในขณะมีชีวิตอยูเ่นี�ย ถ้าพดูในสิ�งที�โยมมองไมเ่ห็นรู้ไมไ่ด้ก็ไม่มีประโยชน์อีก(หวัเราะ) 

เมื�อไม่มีประโยชน์ก็จะนั�งให้เสียเวลํ�าเวลาทําไม เอาเวลาที�มานั�งฟังเนี�ยไปทําประโยชน์ซะไม่ดีกว่าหรือ 

ทีนี �โยมก็นั�งทํางานไปด้วยฟังไปด้วย ให้เห็นธรรมะของพระพทุธเจ้า 

ขณะที�ทําก็เป็นการปฏิบตัิธรรมการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมเพราะงานทกุชนิดต้องทําด้วยปัญญาแม้แต่

ผ้าขีริ �วผ้าเช็ดเท้าอะไรเนี�ยทํามาด้วยปัญญาสําเร็จด้วยปัญญาบารมี วิริยะบารมีทําด้วยความขยนัขึ �นมา 

ทําด้วยความอดทนขึ �นมา ทําด้วยความจริงใจขึ �นมา ทําเพื�อปรารถนาขึ �นมา 

ทําเพื�อใจรักขึ �นมาเสร็จแล้วก็วางเฉยเพราะมนัเสร็จเอาไปขายไปให้ทานก็เป็นทานขณะที�เราตั �งใจทํา 

ศีลเราก็อยู่ครบถ้วน 

ขณะที�ตั �งใจทําไม่ได้คิดที�จะไปฆ่าใครขโมยของใครประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีใครไม่หลอกลวงต้มตุน๋ใครไ

มไ่ด้ไปกินเหล้าเมายาศีล๕ของเราก็บริสทุธิ�ศลี๘ของเราก็บริสทุธิ�ศีล๑๐ของเราก็บริสุทธิ� 

ขณะนั �นเราอดใจไมว่อกแว๊กตั �งใจทํางานให้เสร็จ เนี�ยเนกขมัมะอดใจก็มีอยู่แล้วเนี�ยบารมี๑๐ครบถ้วน 

ในสิ�งที�เราทําอย่างเดียวนั�นแหละเพราะฉะนั �นคิด๑ต้องลง๑๐อย่างอาตมาเนี�ยสอนดดันิสยัคิดอะไรทําอะไร

๑เดียวให้ลงได้๑๐คือให้ลงบารมีให้ได้แล้วทีนี �มนัก็ชํานาญในบารมีอปุบารมีปรมตัถบารมีเลือดตกยางออก



 ๑๑

ก็ชั�งมนัเถอะเนี�ยเป็นอปุบารมีแล้วไมต้่องไปเสียดายมนัหรอก มียามีหมอก็รักษาไป 

ถ้าเรามีสตางค์ ถ้าไม่มีก็อดกลั �นอดทนไว้(หวัเราะ)นี�เราได้ทําบารมีแล้ว ทําอปุบารมีแล้ว 

ถ้ามนัจะตายเป็นลมเป็นเเล้งก็จะตายโอ้! 

ได้ทําปรมตัถบารมีแล้วขณะที�ทําเรามีทกุข์อยู่ก็เป็นการใช้เวรใช้กรรมในอดีตไปด้วย 

ฉะนั �นเราไมต้่องกลวัตายเพราะเราขยนัแล้วเราก็เป็นการใช้กรรมวิบากกรรมของเราด้วยในอดีตเพราะฉะนั �

นเราก็ไมต้่องกงัวลแล้วว่าแตจ่ิตเราต้องว่างอย่างเดียวพอแล้ว 

ไม่ต้องไปเรียกร้องหาใครไม่ต้องไปวุน่วี�วุ่นวายหาหมอที�ไหนก่อนเนี�ยอาตมาอยู่ป่าอยู่เขามนัจะตายจิตแว๊บ

ออกไปนึกถึงหมอถึงยาเนี�ยตวัรู้โผล่ขึ �นมาเป็นอญัญสตัถเุทศ 

ถือศาสดาอื�นถือหมอเป็นที�พึ�งถือยาเป็นที�พึ�งอาตมาจงึบอกพวกโยมว่าเวลามนัเจ็บมนัไข้ก็มียาก็กิน 

ไม่มียาก็ไม่เป็นไร ตายก็ทิ �งไม่เสียดายไม่เศร้าโศกเนี�ยอาตมาเนี�ยเจอของจริงมาแล้ว 

วิญญาณออกจากร่างไปเห็นเทวดาไปเห็นวิมานอะไรเยอะแยะมากมาย อาตมาก็ยงัไมย่ินดียงัไม่พอใจ 

แตจ่ิตของอาตมายงัเป็นห่วงพระพทุธศาสนาอยู ่จงึกลบัเข้ามาได้อีกยงัไม่ตาย 

ตั �งหลายครั �งมาแล้วนะไมใ่ช่ครั �งเดียว อาตมาเนี�ยเป็นพระเดนตายต้องว่าอยา่งนี � 

ไม่งั �นพวกโยมคงไมไ่ด้มาฟังอาตมาหรอก 

แสดงว่าอาตมาก็มีเวรมีกรรมกบัพวกโยมเหมือนกนัต้องมาสอน(หวัเราะ)แล้วแตล่ะแตล่ะคนเนี�ยดื �อทั �งนั �นเ

ลย(หวัเราะ)ไม่ใช่ว่าว่านอนสอนง่าย ถ้าว่านอนสอนง่ายก็ป่านเนี�ยพระเต็มไปหมดแล้ว 

มีแตค่นหวัดื �อทั �งนั �นแหละ(หวัเราะ)ไม่มีใครหวัออ่นทกุคนต้องเหมือนกบัมาให้อาตมาปลกุเสก 

แทนที�จะปลกุเสกพระ ปลกุเสกพวกโยม ปลกุใจโยมปลกุเสกให้โยมเข้มแข็งขึ �นมา ให้สู้งานสู้หน้าที� 

จะได้สร้างบารมีตอ่ไป เนี�ยตามพระพทุธโอวาทจะได้อนิจจงัช้าลง เป็นทกุข์ช้าลง เป็นอนตัตาช้าลง 

ที�พระองค์สอนไว้ว่าสละทรัพย์เพื�อรักษาอวยัวะ สละทรัพย์อวยัวะเพื�อรักษาชีวิต 

สละทรัพย์อวยัวะและชีวิตเพื�อรักษาธรรม ธรรมนั�นได้แก่อะไร? ธรรมนั �นก็ได้แก่ความว่าง 

เวลาเราสละทรัพย์ออกไปเพื�อรักษาตวัเนี�ยหมดไปแล้วมีมรดกอะไรบ้าง 

เนี�ยผืนนาผืนไร่หรือมีทรัพย์สมบตัิอะไรก็รักษาตวัหมดคา่หมอคา่ยาไปจนหมด มนัก็ว่างไปแล้ว 

ทรัพย์สินสมบตัิมนัก็ว่างไปแล้ว 

พระองค์สอนให้สละทรัพย์เพื�อรักษาอวยัวะแขนขาตาหเูนี�ยครั �นทรัพย์หมดไปแล้ว 

แตโ่รคมนัยงักําเหริบอยูเ่นี�ย ก็ยงัไม่หายต้องตดัแขนตดัขาควกัลกูตาออก 

นี�ก็เป็นการสละอวยัวะเพื�อรักษาชีวิตเอาไว้ 

ทีนี �เมื�อตดัแขนตดัขาควกัลกูตาออกไปแล้วโรคมนัก็ยงัไมห่ายอีกมนัจะตายนั�นแน่ะ 

พระองค์ก็สอนให้รักษาธรรม แตพ่ระองค์ก็พดูไว้ว่ารักษาธรรมสละทรัพย์อวยัวะและชีวิตเพื�อรักษาธรรม 

คนอื�นไมรู้่เรื�องเลยให้รักษาธรรมอะไร 

ธรรมนั �นมีตั �ง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์(หวัเราะ)กจูะไปรักษาไหวหรือเนี�ย(หวัเราะ)แตพ่ระอาจารย์บอกธรรมนั �

นได้แก่ความว่าง อนตัตาธรรมหรือ นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัไหนๆมนัก็ว่างไปแล้วก็ตกกระไดพลอยโจรให้มนัว่างตอ่ไปแล้วก็นึกถึงพระองค์วา่เนี�ยสอนให้เราวา่ง



 ๑๒ 

นะรักษาธรรมตามพระพทุธโอวาทอย่างน้อยขี �หมขีู �หมาก็ไปอยูส่วรรค์๖(หวัเราะ)ไมต้่องไปรับทกุข์

เวทนา ถือว่าในปัจจบุนัที�เราได้สละไปแล้วเนี�ยเราได้ใช้กรรมไปแล้ว ทรัพย์สมบตัิของเราหมดไปแล้ว 

นี�ถือว่าได้ใช้หนี �ไปแล้ว เราอาจจะไปถล่มทะลายทําร้ายทรัพย์สินสมบตัิคนอื�นมา 

หรือไปตดัแขนตดัขาควกัลกูตาใครไว้(หวัเราะ)ต้องใช้ไมง่ั �นจะตายว่าเออ! เราเคยไปตดัชีวิตฆ่าชีวิตเขามา 

แตใ่จเราว่างเรานึกถึงพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าเราจึงต้องเสียสละ 

เรียกตกกระไดพลอยโจรเลยว่างตามไปตามพระพทุธโอวาทเลย 

อย่างน้อยก่อนจะขาดใจก็นึกถึงพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้าอยา่งใดอย่างหนึ�งก็ไปได้แล้ว 

เหมือนมฏัฐกณุฑลีไมเ่คยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา 

ตายปุ๊ บนึกถึงพระพทุธเจ้าก่อนตายรู้ว่าพระพทุธเจ้ามาบิณฑบาตรเท่านั �นเอง 

ทําใจให้เลื�อมใสว่าพระองค์สละทรัพย์ออกบวชทิ �งครอบครัวสละความเป็นพระราชา 

พระองค์เป็นผู้ประเสริฐแค่นั �น ตายปุ๊ บได้นางฟ้าอีก๕๐๐นางปราสาทสงู๓โยชน์ต้องว่าอยา่งนี � 

เพราะฉะนั �นพวกโยมเนี�ยเคยทําบญุทําทานรักษาศีลมากกว่ามฏัฐกณุฑลีอีก (หวัเราะ) 

เพราะฉะนั �นให้นึกอยา่งเนี�ย ตายก็ทิ �ง ไมต้่องไปอบัเฉาเศร้าโศกอะไร อาตมาต้องสอนให้รู้เอาไว้ 

ที�อาตมาสอนก็ไมใ่ช่แกล้งให้โยมตายฟรีๆอยา่งนั �นหรอกเราตายทิ �งอย่างมีปัญญาว่าเออ! 

เนี�ยเราตายตามพระพทุธโอวาทแล้ว ที�พระอาจารย์เราบอกว่าที�เราเจ็บเราไข้เราทกุข์ทรมานเนี�ย 

เป็นการใช้กรรมเก่าที�เราเคยไปทรมานเขามา(หวัเราะ)ตอนนี �เราทรมานก็ถือว่าเป็นการใช้กนัไป 

แตจ่ิตเราไมห่วั�นไหวทําใจให้ว่าง แคนี่ �ก็ใช้ได้แล้ว ไปเป็นพรหมเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วก็จิตใต้สํานึกก็เออ! 

นึกว่าขอให้เราว่างต่อไปอีก(หวัเราะ)ว่างจนถึงนิพพานงั ปรมงั สญูญงัโน้นแนะ่ 

ให้ว่างให้หมดทั �งภายในภายนอกไมม่ีอปุาทานยดึถือไมม่ีวิตกกงัวลไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ยจิตเ

ราว่างเป็นสขุสงบสขุแล้ว ถ้าเรารู้ตรงนี �ได้โชคดีแล้วโอ้! ไมม่ีใครบอกเราเลย 

ถึงไปจ้างให้เขาสอนก็เสียสตางค์ฟรีไมไ่ด้ประโยชน์อย่างนี � ไปมวัรักษาหมอยาพ่อเลี �ยงไข้ไว้อีก 

เงินเอ็งยงัมีคา่ข้าเอาจนหมดนั�นแหละ(หวัเราะ) หมายถึงผู้ ไมม่ีจรรยาบรรณของหมอต้องว่าอย่างนี � 

ส่วนหมอที�มีจรรยาบรรณเขาก็ไมค่ิดหรอกแตก็่ต้องบอกไว้ว่าทกุคนยงัมีกิเลส คําว่ายงัมีกิเลสคือยงัมีรูปอยู ่

มีเสียง มีกลิ�น มีรส มีโผฏฐัพพะ มีธรรมารมณ์อยูเ่นี�ย พระพทุธเจ้าเรียกกิเลสกาม 

เพราะฉะนั �นเรารู้ว่ามนัเป็นยงังยัแล้วมนัจะได้ไม่สดุ้งดิ �นรนหวั�นไหว 

แม้กระทั�งความตายต่อหน้าต้องว่าอย่างนี � 

ไหนๆมนัก็จะตายแล้วนึกถึงพระพทุธเจ้าแป็บเดียวพอแล้วตายในขณะที�จบัพระพทุธเจ้าได้หมายถึงจิตนึกถึ

งพระพทุธเจ้าได้เนี�ยหมายถึงจิตจบัพระพทุธเจ้าได้ก่อนตายที�อาตมาพดูเมื�อวนัก่อนนั�นแหละจิตเต 

สงักิลิฏเฐ ทคุติ ปาฏิกงัขาเนี�ยหรือจิตเต อสงักิลิฏเฐ สคุติ ปาฏิกงัขา 
เมื�อใจเราผอ่งแผ้วนึกถึงแตพ่ระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้าแล้วก็ว่าง 

นั�นแหละจิตเราเป็นสขุสงบสขุ เราไปสูสุ่คติแน่นอนแล้ว พระองค์รับรองนะไม่ใช่อาตมารับรอง 

เพราะพระพทุธเจ้าสพัพญั�รูู้ทกุอย่างเป็นโลกวิทรูู้แจ้งโลกหมด เป็นอนาวรญาณรู้ไม่มีขีดขั �น 

สพัพญั�ตุญาณรู้ไม่มีที�สิ �นสดุในสิ�งที�พระองค์ต้องพระประสงค์ต้องการรู้ 



 ๑๓

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องประพฤติปฏิบตัิไปตามเยี�ยงอย่างแนวทางเดินตามรอยพระพทุธบาทไป 

แตอ่ยา่ไปยํ�ารอยพระพทุธเจ้านะรอยพระพทุธเจ้ามีรูปมงคล๑๐๘อยูน่ั�นแหละ 

สําเร็จแตล่ะรอยแตล่ะรอย(หวัเราะ)นี�ได้มาด้วยความยากลําบากนะ 

ต้องเดินเฉียดๆหรือห่างๆอย่าไปซํ �าเดี�ยวจะเป็นการปรามาส 

ไปลบรอยเท้าใครได้เห็นรอยเท้าพระองค์กราบไหว้บชูาก็ยงัไปสู้สคุตไิด้ 

แม้ไม่รู้จกัว่าเป็นรอยเท้าของพระองค์ แตรู้่ว่าเป็นลกัษณะแบบนี �ไมม่ีใครอื�นนะ่ 

ไม่ใครมีบญุอยา่งนี �ที�จะมีรอยเท้าแบบนี �ต้องรอยเท้าพระพทุธเจ้าแน่เลย ให้เรามีความสงัวรณ์ระมดัระวงั 

แล้วเราก็จะได้ไปเป็นสขุอาศยับญุบารมีของพระองค์นั�นแหละที�พระองค์สร้างไว้ดีแล้วนั�นแหละ 

พระองค์ไมขี่ �เหนียวพร้อมที�จะให้ แตใ่ครไมรู้่จกัโมทนาไมม่ีมทุิตาพลอยยินดีก็อด ทั �งที�รู้ว่าเป็นพระพทุธเจ้า 

พระธรรมเจ้าแตไ่มม่ีมทุิตาพลอยยินดีก็ ใจแข็งใจกระด้างไมน้่อมลงก็อด ต้องบอกอยา่งนี � 

เห็นพระเห็นเจ้าแล้วก็ไมเ่ลื�อมใสไมศ่รัทธา แตเ่ราก็เออ! 

นี�ตวัแทนเป็นธงชยัพระอรหนัต์แม้แตใ่นพระไตรปิฎกแสดงไว้ 

พระปัจเจกพระพทุธเจ้ามาบิณฑบาตรพระราชาใส่บาตรทกุวนั 

แล้วก็มีอํามาตย์พวกนี �รู้เห็นคอยติดตามพระปัจเจก 

แล้วก็มีชาวบ้านที�เป็นคนทกุข์คนจนลําบากปลอมตวัมาเป็นพระปัจเจกพระราชาก็นึกวา่พระปัจเจกมาบิณ

ฑบาตรแล้วเราก็ใส ่

ตอ่มาคนอื�นมาเข้าใจว่านึกว่าไปเห็นเป็นชาวบ้านทีนี �พระปัจเจกทา่นไปเข้านิโรธสมาบตั๗ิวนัแล้วเพิ�งออกม

าเนี�ยรูปร่างลกัษณะอาจจะผอมหรือเหมือนกบัคนทกุข์คนยากยุคนี �สมยันี �เหมือนกบันึกว่าชาวบ้านปลอมม

าเป็นพระปัจเจกแน่เลยตีซะตายเลยไอ้พวกเนี�ยไปตกนรกหมกไหม้หมดเลย(หวัเราะ)เนี�ยมีอยูใ่นพระไตรปิฎ

กนะที�คนปลอมเป็นพระปัจเจกพระพทุธเจ้าเยอะแยะเลยมีตวัอยา่งมากมายเลยต้องบอกให้โยมรู้ 

โยมต้องทําใจเห็นผ้าเหลืองแล้วเออเนี�ยเป็นตวัแทนของพระพทุธเจ้าท่านจะมีศีลมีธรรมขนาดไหนเราก็นกึถึ

งพระพทุธเจ้าไว้พระธรรมเจ้าเป็นพระอรหนัต์ของเราเนี�ยขอให้เราได้บญุได้กศุลความดีในพระพทุธเจ้าในพ

ระธรรมเจ้าในพระอรหนัต์เจ้า แล้วจิตเราก็จะเป็นสขุสงบสขุว่าเออ! 

วนันี �เราได้ทําความดีตอ่ชะตาบญุของเราต้องคิดว่าตอ่ชะตาบญุ 

ไม่ต้องเสียคา่พิธีกรรมตอ่ชะตงชะตาอะไรโดนหลอกอีกนะเนี�ย ต้องสอนไว้ให้ครบถ้วนอ้าว! 

ให้ถามซะหนอ่ยอีก๑๕นาทีเนี�ยจะหมดชั�วโมงอีกแล้วให้ถามซะหนอ่ยเดี�ยวเขาจะไปกันแล้ว(หวัเราะ)มีอะไร

จะถามบ้าง....เนี�ยเอาเบาๆธรรมะเบาๆต้องว่าอยา่งนี �ไมเ่ครียด...มีอะไรจะถามๆเลยไมต้่องเกรงใจเดี�ยวไม่

มโอกาสถามแล้วทีนี �นั�งรถไกลเสียคา่นํ �ามนัอีกตา่งหาก(หวัเราะ).... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัศกุร์ที� ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๑.๕๕ น. 

 




