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ความหมายวา่ตั �งใจฟังให้ดีตั �งใจแล้วก็ฟังให้ดีอนัไหนที�ดีๆนั�นน่ะเราจะได้นําไปปฏิบตัิ 

ตั �งใจแล้วก็ตั �งใจฟังให้ดี 

อะไรจึงจะดีเราก็ถามตวัเราเองว่าเราฟังอะไรถึงจะดีก็ต้องฟังถึงเรื�องทานศีลภาวนาหรือศีล สมาธิ 

ปัญญาเนี�ยเราทําให้เกิดมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ทําอย่างไรเราจงึมีศีลมีสมาธิปัญญา? 

การที�เราตั �งใจฟังเราไม่ได้ไปทํากรรมอะไรไมไ่ด้ไปตบยงุหรือแมลงตา่งๆอะไรเนี�ยศีลเราก็มีแล้วตั �งใจที�จะไม่

ฆา่มนัด้วย การที�ตั �งใจไมฆ่า่มนัด้วยก็เป็นสมาธิ ปัญญาที�เรามีก็คือปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้อง 

ปัญญาในทานในศีลนั�นน่ะที�เรางดเว้นอดใจจึงจะเรียกเนกขมัมะอดใจ 

เนกขมัมะพรหมจรรย์ก็คือเอาทานเอาศีลนั�นแหละเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์ เราปฏิบตัิด้วยศีลด้วยทาน 

แล้วก็ทั �ง๒อย่างทั �งทานทั �งศีลนะ่ ทานคือการให้ 

ให้ทกุอย่างให้สิ�งที�ไมจ่ริงใจตั �งแตเ่ราไมเ่คยมีศีลเราก็พยายามก็ตั �งใจที�จะให้มีศีล 

เราไมเ่คยมีทานขี �เหนียวตระหนี�เราก็ตั �งใจมาให้ทานก็มีสมาธิในทานในศีลให้โยมรู้ไว้ด้วยไมใ่ชน่ั�งหลบัหหูลั

บตาแล้วก็ว่ามีสมาธิตั �งใจตรงกนัข้ามเลย 

ถ้าเราคดิไปโน้นคดิไปนี�คิดจะเบียดเบียนคดิจะโลภจะโกรธจะหลงจะมีราคะ โทสะ โมหะ 

มานะทิฏฐิเนี�ยอย่างนั �นน่ะเป็นการตั �งใจไม่ดี 

การตั �งใจให้ดีก็คือการที�เราจะตั �งใจมีทานตอนนี �เราละมาแล้วสิ�งที�ละไปแล้วบ้านชอ่งเรือนชานไฟจะไหม้นํ �า

จะท่วมแผ่นดินจะไหวหรือใครจะตายอย่างไรก็เนี�ยละมาแล้ว 

ละแล้วเราก็ตอนเนี�ยเรามาอยูเ่นี�ยขณะนี �ปัจจบุนันี �เราว่างจากเขาไปแล้ว ว่างจากบ้านไปแล้ว 

เดี�ยวนึกว่าความว่างเป็นยงังยัอีก ความวา่งเนี�ยตอนนี �เราว่างจากที�บ้านมาอยูว่ดั 

ทีหลงัเราก็ไปอยูที่�ไหนก็ชั�ง เราก็นกึว่าเราทําใจให้อยูว่ดัตลอดเวลาเอาวดัน่ะมาตั �งไว้ในใจเลย 

เราจะละเว้นเป็นศีลให้ทานคือจาคะบริจาคทั �งทานภายในทานภายนอก 

ทานภายนอกก็คือวตัถมุนัจะมีภยัมีอนัตรายอะไรเราก็นึกว่าเราสละมาแล้วนั�นน่ะเป็นทานหมดเลย 

ภายในก็ความรู้สึกนึกคิดทั �งดีและไมด่ีเนี�ยให้มนัตั �งอยู่ในความว่างให้มนัดีมากๆ 

เป็นการละเว้นเหมือนกบัละเว้นก็คือเป็นศีล ที�ฟังๆนั�นน่ะ สีเลนะ สคุติง ยนัต ิ
เราจะมีความสขุก็เพราะศีลเพราะเราละเว้นมาแล้วเราจึงมีสขุ 

ไม่หว่งแล้วมนัจะเป็นยงังยัก็ชั�งแล้วเราไม่สนใจแล้ว 

นั�นเป็นการละภายนอกแล้วก็มาละภายในละความโลภความโกรธความหลงภายในละราคะ โทสะ โมหะ 

มานะทิฏฐิภายในเนี�ยเป็นการให้ทานภายใน ละ-ละเว้นทั �งเป็นศีลด้วยเป็นทานด้วย 
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แล้วก็เอาตวัทานตวัศีลเนี�ยมาเป็นเนกขมัมะอดใจได้ทกุเรื�องอดใจในทานอดใจที�จะละเว้นให้เป็น

ศีล การที�เราคิดได้อย่างเนี�ยเรามีเหตมุีผลในทานในศีลเนี�ยเขาเรียกปัญญา ปัญญาการที�เรารู้จกัแยกแยะ 

เดี�ยวถามว่าปัญญาคืออะไร? ปัญญาก็คือเหตผุลที�ถกูต้อง คําว่าขนาดไหนจงึจะเรียกวา่ความถกูต้อง? 

ต้องมีปัญญาแยกแยะวา่อนัไหนที�ไมผ่ิดศีลผิดธรรมนั�นแหละจึงจดัว่าเป็นปัญญาที�ถกูต้องถ้าสิ�งไหนที�ผิดศี

ลผิดธรรมนั�นแน่ะเป็นปัญญาที�ไมถ่กูต้อง 

เมื�อเรารู้ว่าเราแยกแยะคือการใช้ปัญญาแล้วก็ฝึกหดัจนชํานาญละเว้นเป็นทานเป็นศีลจนชํานาญอดใจได้จ

นชํานาญนั�นนะ่ปัญญามนัจะทรงตวั ถ้าเราทําจนสมํ�าเสมอความแคลว่คล่องว่องไว 

ใจเราละเว้นไมเ่กิดวิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่เนี�ยเกิดญาณความรู้แล้วว่าเออ! 

ก่อนนี �เราอดใจไม่ได้เดี�ยวนี �อดใจได้แล้ว 

เดี�ยวนี �ทานอะไรเราก็ทานได้เพราะตายแล้วก็ต้องทิ �งหมดอยูแ่ล้วต้องปลง 

ปลงไปที�ตายตวัเราตายเนี�ยต้องให้เป็นทานเลยให้หนอนให้สตัว์กินไปให้หมดเหมือนกบัหนอนขึ �นอะไรพวกเ

นี�ยก่อนเนี�ยเขาไปโยนให้นกอีแร้งหรือกากินเนี�ยสมยัก่อนโบราณเผาไมท่นั 

เนี�ยประวตัิวดัสระเกศอะไรพวกนี �เนี�ยให้ทาน เราจะต้องปลงว่าเออ! เนี�ยต้องว่างหมดเลย 

เราต้องทําจิตให้ว่างตั �งแตเ่ดี�ยวนี � 

เหมือนกบัเราตายแล้วใครจะฝังจะเผายงังยัไมส่นใจแล้วไมต้่องไปตอ่ว่าตอ่ขานใคร 

ใครไมไ่ปฝังไปเผามนัก็เหม็นเนา่เขาเอง แตเ่ราก็ขออโหสิไว้ลว่งหน้า 

ใครทําให้เราก็โมทนาความดีกบัเขาด้วยที�เขาเอาเราไปจดัไปฝังไปเผาให้ เนี�ยเราจะได้รู้ รู้สิ�งที�ใกล้ตวัเราเนี�ย 

ถ้าโยมจะเอามรรคเอาผลก็ไม่ยากเพราะการที�เราปลงใจวางใจที�เราไม่ยดึตดิสิ�งใดเนี�ยนั�นนะ่จิตเราว่างแล้ว 

เราจะต้องฝึกจิตให้ว่างเนี�ย ตั �งใจให้ว่างเนี�ยเขาเรียกสญุญตะสมาธิ มีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์ 

แล้วก็สญุญตวิโมกข์เนี�ยหลุดพ้นด้วยความว่างเนี�ยพระพทุธเจ้าตรัสไว้ชดัเจนเลยไม่มีอะไรลี �ลบัซบัซ้อนเลย 

นิพพานงั ปรมงั สขุงั นิพพานงั ปรมงั สญูญงั นิพพานงั ปรมงั 

สขุงัคือจิตเราวา่งในปัจจบุนัเนี�ยเราจะมีความสขุ สงบสขุ 

สนัติสขุไมม่ีใครสามารถมากระทบจิตเราได้รูปมีรูปมาเสียงมากลิ�นมารสมาสมัผสัมาเฉยวางเพราะรู้ตามคว

ามเป็นจริงว่าสิ�งเหลา่นี �ไม่ใช่เราไมใ่ชข่องเราไมค่วรสนใจไมใ่ห้เกียรติมนัต้องว่าไมใ่ห้เกียรติมนั 

ถ้าโยมรักศกัดิ�ศรีของความรักเกียรติรักศกัดิ�ศรีโยมต้องคิดว่าเราเนี�ยมีศกัดิ�ศรี 

แตศ่กัดิ�ศรีของเราเนี�ยสงูคือศกัดิ�ศรีของความว่างไมใ่ชศ่กัดิ�ศรีที�จะไปอวดเบง่มียศมีศกัดิ�อย่างนั �นอย่างนี �ไม่

ใชเ่นี�ยต้องว่าง ศกัดิ�ศรีของสมณะผู้สงบหรือผู้ปฏิบตัิธรรมเนี�ยมีศกัดิ�ศรี ไมต้่องให้ใครมายกย่องสรรเสริญ 

ไม่ต้องมีตําแหนง่ใดๆเพราะมนัเรื�องของใจไมม่ีใครรู้ใครเห็นต้องว่าอยา่งนี � 

เมื�อจิตเราว่างแล้วใจเราสบายแล้วนั�นแหละเรารู้ได้เป็นปัจจตัตงัว่าเออ! เรามีความสขุแล้ว 

ความสขุที�เกิดจากใจว่างอนัเนี�ยไมต้่องมีใครให้ เขาเรียกนิรามิสสขุ 

สขุเกิดจากการประพฤติปฏิบตัิที�ว่างจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

ไม่ต้องเสียสกับาทไมต้่องมีอะไรทั �งนั �นตาด ูหฟัูงใจเราว่างตลอด 

ดคูวามว่างเพราะสิ�งที�เรารู้เราเห็นเนี�ยสิ�งที�เรารู้เนี�ยว่างหมดเลยเพราะอะไรจงึวา่ง? 
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เพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเนี�ย เทา่กบัเราได้ดคูวามวา่ง ว่างเปล่าคืออนตัตาความวา่ง 

ถ้าเราไปไลเ่บี �ยตั �งแตอ่นิจจงัมนัอนิจจงัไปเราไมเ่คยเห็นก็มาได้เห็นมนัจะอนิจจงัจากสิ�งที�เราเห็นแล้วกลายเ

ป็นสิ�งที�เห็นไปอีกเนี�ยอนิจจงัอนตัตา ถ้าเรามีอปุาทานยึดติดนั�นน่ะทกุขงัมาแล้วทีนี �แทนที�วา่อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาถ้าตอนนี �เราไมม่ีอปุาทานยึดถือหรือยดึตดิเนี�ยอนิจจงัก็ไมม่ีอนตัตาก็ไมม่ีเห็นมั�ยทกุข์ก็ไม่เกิดด้วยเ

นี�ยเราจะเห็นความว่างชดัเจนเลยว่าเนี�ยเราเห็นขณะจิตเดียวยอ่มเป็นไปพลนัเดี�ยวคิดเรื�องนั �นเรื�องนี �อนิจจงั

ไปอย่างรวดเร็วอนตัตาไปอย่างรวดเร็วแตเ่ราไมรู้่ไมเ่ข้าใจเราก็นึกว่าเออ! 

แหมอย่างกบัผู้วิเศษที�ต้องว่าอย่างนั �นอยา่งนี �อะไร ไมใ่ช ่

เราต้องหดัว่างเล็กๆน้อยๆอย่างนี �ซะก่อนเดี�ยวเราก็วา่งใหญ่ๆมากขึ �นได้ว่างทั �งโลกเลยว่างทั �งมนสุโลก 

เทวโลก 

มาระโลกกไูมอ่ยากเกิดแล้วพรหมเทพเทวดากไูมเ่อาทั �งนั �นเพราะพรหมเทพเทวดาเดี�ยวก็จตุิปฏิสนธิอีก 

ไม่วา่ง ต้องมามีเวรมีกรรมต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเนี�ย 

เมื�อเรามารู้ความเป็นจริงอย่างนี �แล้วๆเราก็ทําจิตของเราให้ว่าง ว่างจากอะไรบ้าง? 

ถ้าเราเคยฆา่สตัว์ก็ว่างเลิกฆ่า เลิกจากการลกัทรัพย์ที�เคยขโมยหยิบฉวยอะไรก็เลิกให้หมด ว่าง 

เจ้าชู้ประตดูินผิดผวัผิดเมียเขาว่างไม่เอาแล้วที�ทํามาแล้วมีโทษไมด่ ีใครรู้เขาก็เออ! เขาจะยกโทษตเิตียน 

หลอกลวงต้มตุน๋ที�เขารู้ไมเ่ท่าทนัต้องว่างอีก ดื�มสรุาเมรัยก็ต้องว่างอีก เราต้องรู้จกัความวา่ง 

ว่างจากสิ�งเหลา่เนี�ยว่างจากความไมด่ีเลวแตค่วามจริงมนัมีโทษหนกัอยู ่

ปาณาโทษของมนัก็คือทําให้อายสุั �นตายพลนัเร็ว 

อทินาทานที�ไปลกัเล็กขโมยน้อยเขาเนี�ยไปขโมยของเขามากินมาใช้เนี�ยก็เป็นเหตใุห้ทรัพย์สินสมบตัิพลอยวิ

บตัิไป มาอยู่ได้ไมน่านเดี�ยวก็อนัตรธานหมด ถ้าเป็นชาวไร่ชาวสวนก็มดแมงแมลงตา่งๆมากินของหมดเลย 

ข้าวที�ปลกูไว้มั�ง ผลไม้ที�ปลกูไว้มั�ง มนัก็เอาไปหมด เนี�ยโดนขโมยตอ่ไปอีกเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของคน 

ที�ประพฤติผิดข้อสามเนี�ยตายตกนรกขึ �นต้นงิ �วแล้วก็เกิดพ้นจากต้นงิ �วมาเกิดเป็นสตัว์เดรัจฉานก็ถกูตอนทกุ

ชาติ 

พ้นจากสตัว์เดรัจฉานมาเป็นคนเนี�ยพวกบณัเฑาะห์กระเทยตุ๊ดแตว๋อะไรเนี�ยพวกผิดศีลข้อสามทั �งนั �นเลยเต็

มแผน่ดินเลย โยมจะรักความเป็นหญิงจะรักความเป็นชายต้องเลิกข้อสามนี �ให้ได้ 

มสุาวาทหลอกลวงนี�เจอแตค่นไมจ่ริงใจเลย พดูดีเขาก็วา่ไมด่ีนั�นแน่ะ 

กรรมชั�วเราเคยโกหกหลอกลวงเขาไว้มีโทษมากเราไมไ่ด้ฆ่าเขาก็กล่าวหาว่าเราไปฆ่าเขา 

เราไมไ่ด้ไปขโมยของเขาๆก็กลา่วหาว่าเราเนี�ยไปขโมยของเขาเราไมไ่ด้ไปประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีของเข

าเขาก็กล่าวหาว่าเราเนี�ยไปประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาเนี�ยโทษของการมสุาวาท 

ดื�มสรุาเมรัยก็โทษเนี�ยอนนัตริยกรรมฆา่พอ่ฆ่าแมไ่ด้ 

ฆา่พระอรหนัต์ได้ไมเ่ลือกผิดชอบชั�วดีอะไรเมาแล้วเนี�ยโทษ โทษของการผิดศีล๕เนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องตั �งใจให้ละเว้นพวกนี � ที�สิ�งมาแล้วแก้ไขไมไ่ด้แล้ว ต้องเลิก 

ถ้าเราไมเ่ลิกต้องทําติดตอ่ไปอีกนั�นแน่ะเราก็ตกนรกนานขึ �นมีเวรมีกรรมยาวนานขึ �นไมอ่ย่างนั �นแล้วไมม่ีใคร

ช่วยเราได้น่ะถ้าไม่มีผู้มีบญุวาสนามาช่วยไมม่ีทาง เพราะฉะนั �นเราก็ต้องชว่ยตวัเอง 
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ถ้าท่านเบื�อหนา่ยเห็นรังแกถ้ายงัมีชีวิตอยูขื่นไปช่วยมนัแล้วเดี�ยวมนัก็ไปสร้างกรรมทําชั�วอีกก็วางเ

ฉยปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของเขา เพราะฉะนั �นเราก็ไมต้่องไปช่วย 

ช่วยแล้วเดี�ยวถ้าใครเขามาตําหนิวา่มึงไปชว่ยเขาทําไมเนี�ยมนัเที�ยวฆ่าเที�ยวลกัประพฤตผิิดกาเมเจ้าชู้ประตู

ดินมาตลอดหลอกลวงต้มตุน๋เขาอีกโกหกโกไหว้เนี�ยมนัชั�วทั �งตอ่หน้าและลบัหลงั 

โกหกตอ่หน้าตอ่ตาเลยหลอกลวงเขาบอกมนัเอาไปก็ว่าไมไ่ด้เอาไปเนี�ยคนมนัไม่มีศีลไมม่ีธรรมเหมือนหน้า

ด้านยิ�งกวา่ด้านอีกไอ้พวกนี �ใครสอนไม่ได้หรอกพวกเนี�ยหวงัดีก็ไมไ่ด้ถ้าไปบอกไปชี �ยกโทษมนัยิ�งพยาบาทใ

หญ่ไอ้พวกเนี�ยให้โยมรู้ไว้เถอะเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราก็เฉยๆไว้เดี�ยวเฉยแล้วดีเองที�เขาพดูกนัว่า 

เฉยๆแล้วดีเองนั�นแน่ะเราไมต้่องไปยุง่กบัเขาเดี�ยวไปพดูมากเดี�ยวมนัเลน่งานหาเรื�องกลั�นแกล้งรังแกอีกสา

รพดัเนี�ยคนชั�วคนเลว เพราะฉะนั �นเนี�ยเราจะต้องตั �งใจฟังให้ดีอนัไหนไม่ดีก็จะต้องเลิก 

เนี�ยต้องรู้ทั �งสองอย่างทั �งฝ่ายดีฝ่ายไมด่ี 

เมื�อเราตั �งใจที�จะมีทานมีศีลมีเนกขมัมะปัญญาวิริยะต้องเพียรทกุวนัเลย 

เพียรทําความดีทกุวนัตั �งใจทําความดีทกุวนั 

ขนัติอดกลั �นอดทนทกุวนัทนให้ได้ทกุวนัทนให้มีทานทนให้มีศีลเนกขมัมะอดใจให้ได้ มีเหตมุีผล 

เราจะถามจิตตวัเราเองว่า ที�เราจะทําเราคิดเนี�ยผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่า ถ้าผิดศีลผิดธรรมก็ไม่เอา เลิกคิด 

เพราะฉะนั �นถ้าเราจะออกจากบ้านก็ต้องถามตวัเองว่าเราจะไปทําอะไร ไปแล้วผิดศีลผิดธรรมหรือเปลา่ 

ไปแล้วผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ต้องไป ไปทําไมไปสร้างเวรสร้างกรรมไปทําอะไร 

อยูบ้่านเฉยๆดีกว่าไมต้่องไปรับทกุข์รับโทษอะไร เดี�ยวไปมีเวรมีกรรม บ้านก็อยูไ่มไ่ด้ 

เนี�ยอย่างไปฆ่าเขาตายเขาก็จะตามจบัเราเนี�ยก็จะเห็นอนิจจงัอย่างรวดเร็ว 

เดี�ยวนึกว่าอนิจจงัรวดเร็วเป็นยงังยัอีกเนี�ย 

ลองไปฆ่าเขาตายเดี�ยวตํารวจมาจบัเคยอยู่บ้านก็อนิจจงัจากบ้านมสีามีภรรยามีลกูเต้าเหลา่หลานมีอะไรก็

ต้องจากไปหมดน่ะเนี�ยอนิจจงัไปหมดเห็นมั�ยไปอยูใ่นคกุตาราง หรือไปขโมยๆไอ้นี�ขโมยนั�นน่ะเขารู้กนั 

เขาไปแจ้งความเดี�ยวก็ต้องโดนจบัอีก ก็เป็นเหตใุห้อนิจจงัอย่างรวดเร็ว 

ประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขารู้เข้าเขาก็แค้นเขาก็ฆา่ทิ �งก็อนิจจงัอยา่งรวดเร็วอีกเหมือนกนั 

หลอกลวงต้มตุน๋ไอ้นี�หลอกลวงต้มตุน๋ญาติพี�น้องเราเอาไว้ไมไ่ด้ 

เนี�ยก็อนิจจงัไปอย่างรวดเร็วเขาต้องจบัขงัคกุตารางเนี�ย 

กินเหล้าเมายาซะเงาะซะแงะไปตามถนนเดี�ยวก็ตายเนี�ยอนิจจงัไปอย่างรวดเร็วอนตัตาไปอย่างรวดเร็วเนี�ย 

เพราะฉะนั �นการที�เราจะทําให้อนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลง เราก็ต้องมีศีลมีธรรมเนี�ย 

ศีลก็คือละเว้น ธรรมก็คือยุติธรรม ให้มีความยตุิธรรมแก่ตวัเองให้มีความยุตธิรรมแก่คนอื�น 

ที�สอนแล้วเมื�อวานเนี�ยให้มีความยตุิธรรมเนี�ยเป็นบญุนั�นน่ะเราจะรู้ว่าใครมีบญุหรือไมม่ีบญุก็ดทีู�ความยตุิธ

รรมแล้วนอกจากความยตุิธรรมแล้วมีเมตตาไหมมีกรุณาไหมมีมทุิตาอเุบกขาได้หรือเปลา่ 

นั�นแหละถ้ามีทั �ง๔ข้อนี�แล้วแสดงว่าเรามีบญุมากกวา่เขาเดี�ยวจะแยกไม่ออกอีกว่าเอ๊ะ! 

คนมีบญุเป็นยงังยัดไูม่เป็นอีกนั�นแน่ะที�โยมต้องการว่ามีบุญคนมีบญุมีบาปมีเวรมีกรรมเราก็รู้ได้สําหรับผู้มี

ปัญญา แตถ้่าสําหรับคนไม่มีปัญญามนัรู้ไมไ่ด้ 
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เหมือนกบัที�พระพทุธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกวา่ผู้ ที�อยูณ่.บนภูเขาสงูย่อมเห็นคนยืนณ.พื �นแผ่น

ดิน คนจิตใจสงูก็ย่อมเห็นคนมีจิตใจตํ�าเหมือนกัน เห็นได้รู้ไมไ่ด้ลี �ลบัซบัซ้อนอะไร 

เห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาหมดเลย เหมือนกบัโยมขึ �นที�สูงโยมก็เห็นได้รอบทั�ว 

ถ้ายิ�งสงูมากก็ยิ�งเห็นทั�วทิศเลยทั �ง๘ทิศเลยมีกี�ทิศก็เห็นหมดเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราก็ต้องฝึกจิตของเราเนี�

ยให้สงูขึ �นให้มีใจอดกลั �นได้อดทนได้เพียรทกุวนัแล้วก็ต้องมีสจัจะความจริงใจด้วย 

จริงใจที�จะมีทานมีศีลมีเนกขมัมะมีปัญญาวิริยะขนัตสิจัจะเนี�ยสจัจะตวัเนี�ยต้องมีๆความจริงใจกบัตวัเองมี

ความจริงใจตอ่ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ 

ต้องมีความจริงใจแล้วก็ตวัสจัจะเนี�ยก็คือความตั �งใจ เมื�อเราตั �งใจแล้วก็ต้องทําให้ได้ 

ไม่ใช่มีแตค่วามตั �งใจแล้วก็เรื�อยเชื�อยพลิกผนัเปลี�ยนแปลงไปอีกแล้ว นั�นแน่ะเห็นความไมแ่น่นอนของใจ 

ที�วานเนี�ยถามอาตมาเนี�ยนั�นแนะ่เพราะเดี�ยวมนัก็เปลี�ยนแปลงไปอีกแล้วเพราะอะไร? 

เพราะมนัไม่มีความจริงใจ ถ้ามนัมีความจริงใจก็ไม่เอา อะไรก็ชั�งเราตั �งใจดิ�งลงไปแล้ว ก็เหมือนการทํางาน 

งานมีอยู๓่ระดบัเนี�ย ดว่น ด่วนมาก ดว่นพิเศษ 

ไอ้ที�ไหนดว่นพิเศษต้องทําก่อนเหมือนกับที�เราตั �งใจไว้เนี�ยต้องทําก่อนเนี�ยถือว่าเป็นงานดว่นพิเศษ 

ดว่นมากนี�ก็เอาไว้ที�๒ ดว่นก็ไว้ทําที�๓ ดว่นเฉยๆก็ต้องเอาไว้ทําทีหลงั(หวัเราะ) 

เราก็ต้องทําดว่นพิเศษก็เพราะมนัต้องมีความจําเป็นแล้วมีความสําคญัมากเป็นพิเศษต้องทํามนัก่อน 

เนี�ยเหมือนกบัเราต้องรู้จกัวิธีการทํางาน เมื�อเราสามารถแยกงานออกว่างานใดชนิดดว่น ดว่นมาก 

ดว่นพิเศษเราก็จะเลือกทําเฉพาะดว่นพิเศษก่อนดว่นมากเราก็เอาไว้ที�๒ ดว่นเอาไว้ที�๓เนี�ยการทํางาน 

แล้วก็เมื�อพดูถึงการทํางานแล้วก็ทําไมจะต้องพดูถึงงานเพราะงานทกุชนิดที�โยมทําเนี�ยทําด้วยปัญญาก็เป็

นปัญญาบารมี เนี�ยที�การทํางานก็เป็นการปฏิบตัิธรรมเหมือนกนัไมใ่ช่ไม่ปฏิบตัิธรรม 

เพราะงานทกุชนิดนั�นน่ะทําด้วยปัญญาก็จงึเรียกเป็นปัญญาบารมี ทําด้วยความขยนัก็เป็นวิริยะบารมี 

ทําด้วยความอดทนก็เป็นขนัติบารมี ทําด้วยความจริงใจก็เป็นสจัจะบารมี 

ทําเพื�อปรารถนาให้งานสําเร็จก็เป็นอธิษฐานบารมี ทําด้วยใจรักก็เป็นเมตตาบารมี 

เมื�องานสําเร็จแล้วก็วางเฉยก็เป็นอเุบกขาบารมี 

แล้วเอาผลสําเร็จไปขายหรือไปให้ทานไปให้เจ้านายนี�ก็เป็นทานบารมี 

ขณะที�เราตั �งใจทํางานจนสําเร็จกิจจิตไมว่อกแวก่นั�นน่ะการละเว้นทกุอยา่งก็เป็นศีลบารมี 

แล้วก็อดใจไมไ่ปคิดอย่างอื�นนั�นน่ะนี�ก็เป็นเนกขมัมะบารมี 

เพราะฉะนั �นการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมทําแบบนี � 

ไอ้ที�ครูบาอาจารย์เขาสอนนั�นน่ะด้นเดาเอาว่าการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมแล้วก็ไม่ชี �ว่าทํายงังยัสอนไมเ่

ป็น เพราะอะไร? เพราะไปได้ยินได้ฟังเขามาแตต่วัเองไมเ่คยรู้เรื�อง อย่างอาตมาเนี�ยรู้เรื�องแล้วก็พิจารณาได้ 

เอามาเทศน์มาสอนได้ เพราะฉะนั �นน่ะการทํางานทกุชนิดทกุประเภทเป็นการปฏิบตัิธรรม 

เสื �อผ้าอาภรณ์ของกินของใช้ทกุชนิดสําเร็จด้วยบารมีทั �งหมดเลยนั�นน่ะไมใ่ชธ่รรมดาน่ะเสื �อผ้าอาภรณ์เพชร

นิลจินดา สร้อยแหวนแม้แตแ่บงค์เหรียญสลงึเหรียญบาทอะไรก็สําเร็จด้วยบารมี 

เขามีปัญญาเขาจึงทําได้สร้างได้ทําได้ 
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แล้วก็ต้องมีวิริยะความเพียรที�จะทําด้วยก่อนที�เขาจะทําแบงค์ทําเหรียญอะไรเขาก็ต้องวางโครงก

ารวางแปลนไว้แล้ว ต้องวาดไว้เอาแบบไหนเนี�ยเห็นมั�ย ต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกมา 

ปัญญาแปลวา่เหตผุลที�ถูกต้องจงึต้องแยกแยะออกมา 

แล้วก็เพียรๆที�จะถกูเจ้านายหรือถ้าเราทําให้ใครเราก็ต้องวาดรูปตั �งแบบขึ �นมาหรือว่าเราจะทํายงังยัเมื�อเรา

รู้แล้วตั �งแบบแล้วทีเนี�ยก็เป็นวิริยะเพียรแล้วก็มีสจัจะต้องมีความจริงใจแล้วไอ้นั �นก็เป็นการเพียรระดบัหนึ�งแ

ล้วเห็นมั�ยเนี�ยใช้ปัญญาระดบัหนึ�งแล้วๆยิ�งมาสําเร็จเป็นรูปร่างเนี�ยมนัหลายชั �นต้องว่าหลายสิบบารมี 

ไม่ใช่ธรรมดา เหมือนปลกูข้าวเนี�ย ก่อนที�จะปลกูข้าวเนี�ยเขาต้องหว่านไถเอาวชัพืชออกไปเนี�ยเก็บวชัพืช 

วชัพืชอยูที่�ไหนก็ใช้ปัญญาไถทิ �งให้หมดขุดทิ �งให้หมด 

เพียรด้วยยงัขึ �นอีกยงัไม่เรียบร้อยก็ต้องทําให้จนหมดเนี�ยหลายชั �นต้องว่าอยา่งนี � 

แล้วกว่าจะปลกูลงไปอีกเขาจะเฝ้าดไูมใ่ห้แมงกินอีกเนี�ยเยอะแยะมากมายเลย 

อย่าไปลบหลู่ดถูกูบารมีเนี�ยทกุอย่างสําเร็จด้วยบารมีจริงๆ 

เพราะฉะนั �นเวลาเรากินเราใช้ก็กินบารมีนุง่หม่บารมีใช้สอยบารมี ไอ้คําว่าบารมีนี �ก็ไปลบสมมตุิทั �งหมดเลย 

แทนที�เราจะนึกว่าเราจะกินข้าวใส่เสื �อผ้าอยา่งนั �นอย่างนี �เราไม่เอา 

เนี�ยเรากินบารมีนุง่หม่ใช้สอยบารมีเนี�ยเดี�ยวจะนึกว่าสมมตุิเป็นยงังยัเนี�ยเขาสมมตุิได้เรามีปัญญาเขาก็สม

มตุิขึ �นมาได้แตเ่ราสมมตุิตามธรรมตามแนวทางของพระพทุธเจ้าเพราะเราใช้แล้วเราไม่มีโทษ 

เรากินเราใช้กินใช้บารมีนุง่ห่มบารมี 

แม้แตที่�เช็ดเท้ามนัสกปรกนั�นน่ะเราถ้ามนัยงัไม่ขาดก็ไปซกัมนัเวลาเราไปซกัก็ว่าเราไปซกับารมี 

มนัขาดเราไปเย็บไปปะมนัก็ซอ่มบารมีหรือปะบารมีนั�นน่ะ ถ้าเราไปทิ �งไปเดี�ยวเราก็ต้องไปซื �อใหม ่

ไอ้ของเก่าก็มีคา่เท่ากบัของใหมที่�เราไปซื �อมานั�นแหละ 

เพราะฉะนั �นจะได้มีใจเราจะได้ประหยดัไม่ทิ �งของง่ายๆเห็นว่าไอ้นี�มนัสกปรกหรืออะไรซกัได้ก็ซกัขาดเย็บปะ

ได้ก็ควรทําควรซ่อม นั�นน่ะเป็นการซ่อมบารมีนั�นน่ะ ให้เราเห็นคณุคา่ทกุอย่างสําเร็จด้วยบารมี 

บารมีนี �เป็นของสงูถ้าเราทําแล้วก็สําเร็จใช้ประโยชน์ได้ 

จนกระทั�งเราตายหรือหมดอายขุยันั�นแหละทกุอยา่งอนิจจงั 

เนี�ยเมื�อเราต้องทําให้อนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงอนตัตาช้าลงเนี�ยต้องคิดแบบนี �แล้วทกุอย่างมนัก็จะอนิจจงั

ช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงอนตัตาช้าลง แก่เจ็บตายช้าลง 

เหมือนเรารู้ว่ามนัอนิจจงัเร็วก็ต้องใช้อย่างมีสมัปชญัญะรู้ว่าไอ้นี�มนัขาดง่ายนะละลายเร็วนะ 

ต้องรู้คณุภาพของมนัแล้วเราก็ใช้อย่างมีสมัปชญัญะรู้จิตรู้สติรู้ว่าของนี �มีคณุคา่ขนาดไหนแพงขนาดไหน 

แล้วมนัจะเสื�อมสลายรวดเร็วขนาดไหนเนี�ยเราต้องใช้สมัปชญัญะ 

ไอ้สติเพียงแตร่ะลึกได้ระลกึโน้นระลึกนี�เรื�อยเฉื�อยไป แตไ่อ้ตวัตดัชี �ขาดก็คือตวัสมัปชญัญะนั�นน่ะ 

ตวัที�จะรู้คณุค่า สมัปชญัญะแปลว่ารู้ตวัหรือรู้จิตเนี�ยแล้วก็รู้คณุคา่ก็ต้องรู้ด้วยสมัปชญัญะไมใ่ชส่ต ิ

สติเป็นเพียงแคร่ะลึกได้เฉยๆแตก็่ไม่มีอํานาจการตดัสินใจไม่มีการที�จะจดัสรรอะไรไอ้ตวัจดัสรรก็คือ 

จิตกบัสมัปชญัญะเนี�ย ต้องสร้างสมัปชญัญะให้อยูก่บัใจเราตลอดเวลารู้ 

รู้อยูเ่รื�อยๆสั�งสมไว้ไม่ประมาทแล้วเราก็จะสามารถที�จะจดัการจดังานอะไรได้เราจะทําอะไรก็สําเร็จทั �งทางธ
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รรมทางโลกทางทิพย์ทางบารมี สิ�งที�วา่ยากๆน่ะถ้าเรามีใจจริงก็สําเร็จหมด 

แม้กระทั�งมรรคผลนิพพาน ไมใ่ชข่องยาก ยากเพราะเราไม่กล้าทําต้องว่าอย่างนี � 

คําว่าไม่กล้าทํากลวันั�นกลวันี�อะไร มนักลวัไปสารพดั ส่วนมากแล้วมนักลวัตายไมใ่ชก่ลวัอะไร 

เหมือนกลวัเสือกลวัผีกลวัช้างแตม่นัไมด่ทษตวัเองเสือกไปโทษผีโทษเสือโทษช้าง(หวัเราะ)แน่ะแท้จริงมนัก

ลวัตายถ้ามนัไม่กลวัตายไม่ต้องไปกลวัมนัหรอกผีไมต้่องไปกลวัเสือ 

เนี�ยเราก็จะได้รู้ไว้ว่าถามจิตของเราไว้ว่าเรากลวัอะไรแน ่ต้องถามจิตเราด ู

แล้วเรารู้เหตผุลแล้วสิ�งที�ควรกลวัหรือไม่ควรกลวั ปัญญามนัก็จะเกิดขึ �น 

เมื�อปัญญาเกิดขึ �นแล้วเราก็จะทําสิ�งที�เป็นประโยชน์ให้แก่ตวัเองทําประโยชน์ให้แก่คนอื�นได้ 

แล้วเราก็จะได้เป็นผู้ ไมป่ระมาท เนี�ยสําเร็จด้วยบารมีจริงๆ เนี�ยสําเร็จด้วยทาน ศีล เนกขมัมะ  ปัญญา 

วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา อเุบกขาแก้วแหวนเงินทองของมีคา่ของกินของใช้แม้กระทั�งผ้าเช็ดเท้า 

แม้กระดาษชําระก็สมบรูณ์ด้วยบารมีอย่าไปลบหลู่ดหูมิ�นมนัแล้วเราก็จะได้ทําจิตให้เสมอกนัหมดมีคา่เท่ากั

บบารมี 

เหมือนพระพทุธเจ้าทรงปฏิบตัิบารมี๑๐ให้เป็น๒๐ให้เป็น๓๐ขึ �นมาจนกระทั�งบรรลเุป็นพระพทุธเจ้าได้ 

เนี�ยเพราะฉะนั �นเราก็เหมือนกนั ทกุคนเนี�ยมีสิทธิ�ปฏิบตัิตามเยี�ยงอย่างพระพทุธเจ้า 

พระองค์พ้นทกุข์ได้แล้วพระองค์สอนอะไรชี �แนะอะไร 

เราทําตามเยี�ยงอย่างของพระองค์ไปเดี�ยวเราก็ต้องเจอแจ๊คพอตหรือต้องเจอทางพ้นทุกข์ได้เนี�ยไมใ่ช่ของยา

ก เนี�ยเหมือนอาตมารู้แล้วอาตมาก็รู้มากมายก่ายกองเลยเนี�ย สามารถชี �แนะอะไรได้หลายอย่าง 

แล้วก็ชี �แบบธรรมชาตด้ิวยไมต้่องอาศยัอะไรมากมายเลยเอามาชี �ให้เห็นได้ 

เหมือนคนทกุคนก็มีสญัชาติญาณความรู้อยู่แล้วต้องว่าสญัชาติญาณความรู้ 

สญัชาติญาณมนัหิวไหมมนัปวดท้องปวดอจุจาระปัสสาวะไหมอะไรพวกเนี�ยมีสญัชาติญาณรู้ลว่งหน้า 

ไอ้สญัชาติญาณก็คือมนัจะบอกกล่าวหรือบอกข่าวกบัเราลว่งหน้าว่ามนักําลงัจะมีทกุข์ไหมมีสขุไหมอะไรพ

วกเนี�ย เราจะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัตวัเอง 

ไม่ต้องไปรอถามใครด้วยเนี�ยเราต้องฝึกรู้แบบเนี�ยแล้วเราก็เป็นอตัตโนมตัิเลยคําว่ารู้อตัตโนมตัิก็คือมนัมีคว

ามชํานาญแล้วเหมือนไมต้่องคดิเลยพอเห็นแล้วก็รู้เลยรู้แล้วละรู้ละเราจะถือเอาหรือเปลา่ 

มีประโยชน์หรือไมม่ีประโยชนืมีประโยชน์เราก็ถือเอาเป็นอปุาการะเหมือนของดีเรามีปัญญาก็เลือกฟั �นได้เลื

อกเฟ้นได้ดี ดีมาก 

ดีพิเศษเราจะเลือกเอาว่าอนัไหนดีพิเศษเราชอบหรือเปล่าแล้วเรามีสิทธิ�ที�จะเป็นเจ้าของหรือเปลา่มีสิทธิ�เป็

นเจ้าของเราก็ถือเอาได้เราเอาอย่างชนิดพิเศษคนเราทกุคนอยากได้อะไรก็อยากได้ชนิดพิเศษกนัทกุคนนั�น

น่ะ แตเ่วลาการกระทําประพฤติปฏิบตัิเราก็ต้องรู้ 

รู้ว่าเราทําอะไรเนี�ยอย่ามกัง่ายสกุเอาเผากินหรือว่าเรียกขอไปทีอยา่งนั �น 

พอให้ผ่านพ้นหน้าพ้นตาไปเหมือนกบัผกัชีโรยหน้าเขาไมรู้่ไม่เห็นเดี�ยว 

ถ้าคนเขาละเอียดรอบครอบเขามาเจอเข้าเนี�ยเขาจะเห็นความบกพร่องของเราความไม่จริงใจของเรานั�นแห

ละเป็นความประมาททําให้เขายกโทษตําหนิติเตียนได้ 
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ถ้าครูเขาบอกเอานกัเรียนออกมานอกชั �นเนี�ย(หวัเราะ)เนี�ยนกัเรียนตวัอย่างในการทําดีหรือนกัเรีย

นตวัอย่างในการทําไม่ด ีเนี�ยต้องยกออกมาเอามาสอนพวกครูเหล่านี � 

ต้องยกเอามาเป็นตวัอย่างเป็นอทุาหรณ์เลยใครรักดีเขาก็จะเอาเยี�ยงอย่าง 

นี�เขาทําดีอย่างไรเขาไมด่ื �อเลยเขาทําตามกฏตามระเบียบครูบาอาจารย์สอนอะไรก็พยายามทําตามเนี�ยนกั

เรียนไม่ดีก็เป็นตวัอย่างขี �เกียจขี �คร้าน 

การบ้านไมทํ่าทะเลาะเบาะแว้งพ่อแม่หนีเรียนอีกตา่งหาก(หวัเราะ)ต้องลงโทษลงทณัฑ์กนัเทา่นั �นเท่านี �เนี�ย 

แล้วเราก็จะรู้ว่าดีหรือไมด่ี 

เราต้องถามตวัเราเองไมต้่องไปถามใครเพราะคนจะทําชั�วทําเลวมนัก็รู้นะไมใ่ช่ไม่รู้ 

มนัโกหกคนอื�นได้แตม่นัโกหกตวัเองไมไ่ด้ มนัรู้ว่ามนัวางแผนอะไรจะทําชั�วอะไรมนัรู้ 

บางคนก็อ้างกินเหล้าเมาอะไรไมรู้่สติบ้าง 

ก่อนจะกินเหล้ามนัรู้แล้วจะต้องวางแผนทําทีเหมือนคนเมาใครเขาจะได้ไม่ยกโทษ 

แตค่นฉลาดเขาไมฟั่งเสียงแล้วเขารู้ว่าเจตนาบง่บอกเขาเรียกพฤติกรรมบง่บอกเจตนาต้องว่าอย่างนี � 

พระพทุธเจ้าตรัสว่าสิ�งทั �งหลายมาจากเหตไุมม่ีการลอยๆไม่มีอะไรด้นเดาทกุอย่างต้องมีเหตมุีผล 

ผลดีผลเสียหรือผลที�จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เนี�ย ทกุคนรู้ตวัเองเนี�ย 

ทีนี �คนเราเกิดมาแล้วมนัแก่มนัเจ็บมนัตายแก้ไขไมไ่ด้ 

ต้องแก้ความรู้สึกนึกคิดไอ้ที�แล้วไปแล้วไมม่ีสิทธิ�แก้ไขแล้วมนัผิดก็คือผิดไปแล้ว 

ทีนี �เราจะให้ผิดมากหรือเราจะให้ยตุิความผิดแคน่ั �น เราต้องเป็นผู้ เลือกเอา 

ต้องถามตวัเองเราเป็นผู้ฉลาดไหมหรือเป็นผู้ โง่เขลา ทําไมเขาจงึบอกโง่เขลา? 

เขาเนี�ยเป็นภเูขาสงูเลยมองไม่เห็นนะ่ โง่ก็คือเดินไปชนเขาแล้วยงัไมรู้่จกัเขาอีก 

ตกเขาก็ยงัไม่รู้ตวัเนี�ยไอ้เนี�ยเขาจงึเรียกว่าโง่เขลา 

เพราะฉะนั �นก็ต้องรู้ว่าเขาเปรียบเนี�ยเขลาถ้าไอ้เขาเขาไปเปรียบเป็นควายมีเขาอีกหลายชั �นเลย 

แตอ่าตมาต้องบอกเขาสงูเลยที�โยมเนี�ยพอลงไปในเขาหรือหลงไปในป่าเขานั�นน่ะอดตายเลย 

ยงัแถมมีเสือมีช้างมีสิงห์สาลาสตัว์ 

มีภูตผิีปีศาจอมนษุย์อีกเพียบในเขานั �นแล้วเราก่อนจะเข้าไปเราต้องเราคนมีปัญญาถ้าเจอผีเราจะทํายงังยั

?เจอสตัว์เราจะทํายงังยั?เราต้องเตรียมตวัไว้แล้วหรือถ้ามนัมาก็สละตายตายก็ชา่งมนัเราต้องรู้ลว่งหน้าที�เข

าเรียกว่าสญัชาติญาณหรือการป้องกนัชีวิตที�เราเห็นว่ามีค่าหรือหวงแหนเนี�ย 

เพราะฉะนั �นสตัว์และมนษุย์ทั �งหลายเหมือนกนัหมดแน่ะ เราอย่าไปคิดเอาเปรียบเขาสตัว์นกึวา่มนัโง่หรือ? 

ความจริงมนัก็รักตวักลวัตายเหมือนเรานั�นแหละ เรามีปัญญามากกว่ามนัเราก็ไม่ควรที�จะเอาเปรียบมนั 

ก่อนที�เราจะเอาเปรียบคนอื�นเราก็ถามตวัเราว่าสมควรหรือไมส่มควรและถ้าเราถกูเอาเปรียบบ้างแล้วเราจะ

มีทกุข์หรือมีสขุ? แล้วเราก็จะเลิกประพฤตินิสยัไมด่ี(หวัเราะ)ตื�นสายดีหรือไมด่ ีเนี�ยเราเป็นครูเป็นอาจารย์ 

เราก็ต้องค้นคว้าเตรียมงานไว้ถ้าเตรียมงานไว้แล้วยงัตื�นสายได้ไหมตื�นเช้าได้ไหมเนี�ย 

เราต้องรู้ตวัเองวา่เรามีหน้าที�อะไรต้องเตรียมงานไว้แล้ว เราต้องคอยงานน่ะไม่ใชว่่างานคอยเรา 

เราต้องคอยงานมนัจงึจะถกูเราเตรียมพร้อมที�จะทํางานจดัการทกุชนิด 
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นั�นแหละเป็นความไม่ประมาทของเราแล้วก็จะทําให้เสร็จแล้วก็แขง่กบัวนัเวลาด้วย 

เราจะรู้จกัประมาณว่าวนัละเราจะทําได้มากเท่าไหร่งานนั �นๆที�เรารับผิดชอบอยู ่

เพราะฉะนั �นเราอย่ามองข้าม เราฝึกนิสยัตื�นสายมนัก็สายอยูเ่รื�อยแหละ ตื�นเช้า 

อาตมาจงึไปบณิฑบาตรเนี�ยอาตมาจึงบอกคนใสบ่าตรว่าคนรวยตื�นเช้าคนจนตื�นสาย 

ทําไมอาตมาจึงบอกเขาอย่างนี �? 

อาตมาบอกไอ้คนรวยตื�นแล้วก็ใสบ่าตรมีบญุได้ใสบ่าตรแล้วก็ยงัไปทํามาหากินอีก 

ถ้าสมยัเก่าเขาว่าไปขุดหน่อหาเห็ดอะไรก็ได้มาก่อนเขาแล้วเนี�ย 

ไอ้พวกเนี�ยตื�นทีหลงัเขาก็เอามากินหมดแล้ว(หวัเราะ)อาตมาบอกจําไว้ซิเอามาสอนพวกโยมเนี�ยคนรวยตื�น

เช้าคนจนตื�นสาย ถ้าคนไหนนิสยัชอบตื�นสายก็เนี�ยคนจนนิสยัของคนจนไม่ใช่นิสยัของคนรวย 

ไม่คอ่ยมีงานไมค่่อยรับผิดชอบการงานอะไร สร้างปัญหาให้แก่ตวัเองด้วยสร้างปัญหาให้กบัคนอื�นด้วย 

แล้วก็เป็นทกุข์เดือดร้อนไม่จบไมส่ิ �นเพราะนิสยัตวัไมเ่ปลี�ยนเนี�ยต้องเปลี�ยนพฤติกรรมหมายถึงเปลี�ยนควา

มรู้สกึนึกคิดที�อาตมามาบอกเนี�ยเป็นธรรมดามาก แต่ความจริงไม่ธรรมดาหรอก 

เหมือนพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้านี�ไมต้่องหลบัต้องนอนทั �งวนัทั �งคืนอะไรเนี�ย อยู่ได้ 

อย่างพวกโยมเนี�ยสามมื �อยงัไม่คอ่ยพอ 

อาตมาเนี�ยมื �อเดียวเนี�ยยงัไม่คอ่ยอยากกิน(หวัเราะ)เนี�ยเพราะอะไร?เพราะอาตมาฝึกมาดีแล้วต้องว่าอย่าง

นี � และพร้อมที�จะทํางานได้มากขึ �นเนี�ยตา่งกนัเนี�ยที�พระพทุธเจ้าว่าจิตฺตํ ทนฺตํ สขุาวหํ 

จิตที�ฝึกแล้วยอ่มนําสขุมาให้เพราะฉะนั �นถ้าเราไม่ฝึกตวัเราเองแล้วจะให้ใครฝึก 

ใครมาสอนเราเขามาว่าเรานี �เป็นคนโง่บ้างเป็นคนตื�นสายบ้างเราจะเป็นทกุข์ไหมทั �งๆที�เขาบอกความจริงเร

า เขาบอกให้เราแก้ไขที�พระพทุธเจ้าบอกเหมือนผู้ชี �ขมุทรัพย์ให้ 

เนี�ยเราจะได้ไปหาทรัพย์หากินได้มากๆจะได้รํ�าได้รวย แตเ่ราก็เกิดปฏิฆะไมพ่อใจขึ �น 

แล้วจะมีคนมากล้าที�จะเตือนอีกไม่นะ่ 

ไม่มีแนเ่พราะฉะนั �นเราต้องเตือนตวัเราเองสอนตวัเราเองให้มากเหมือนเราเป็นครูเป็นอาจารย์เขาเนี�ยเราต้

องสอนตวัเองให้ดีจะได้เป็นตวัอย่างที�ดีของนกัเรียนด้วยเราเป็นลกูที�ดีแล้วก็เป็นพ่อแม่ที�ดีมีการอบรมศกึษา

มาดีก็พยายามแนะนําสั�งสอนลกูให้ตามแบบอยา่งถ้าลกูมนัเชื�อมนัก็ด ี

ก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตระกลูไว้ได้ถ้าลกูมนัไมเ่ชื�อดื �อพ่อแม่มนัสอนไมไ่ด้ใครสอนไมไ่ด้เนี�ยก็เป็นก

รรมแล้ว พ่อแม่เดือดร้อนญาติพี�น้องเดือดร้อนแล้ว 

และถ้าไปสร้างกรรมทําชั�วทําผิดลว่งเกินคนอื�นเขามาติดคกุติดตารางพอ่แม่ก็ต้องร้อนอกร้อนใจหาเงินหาท

องไปประกนัอีกเห็นไหม เสียหายหลายตอ่เนี�ย 

อาตมาต้องชี �แนะเหมือนกบัหญ้าปากคอกที�อาตมามาพดูให้โยมฟังเนี�ย 

เหมือนกบัโบราณเขาบอกหญ้าปากคอก 

ไอ้ววัแทนที�จะกินหญ้าปากคอกมนัไม่เอามนัประมาทมนัก็ไปกินที�ไกลๆแล้วมนัก็ยํ�าเสียหายหมดก็เลยไมไ่ด้

กิน(หวัเราะ)เนี�ยหญ้าปากคอกเลยอด แม้กระทั�งหญ้าปากคอกก็ยงัไมไ่ด้กินเนี�ยแล้วต้องไปหากินไกลๆด้วย 

เนี�ยเพราะฉะนั �นการที�โบราณเขาพดูไว้แบบนั �นก็เพื�อเราไม่ให้ประมาท อยา่มองข้ามของเล็กของน้อย 



 ๑๐

เป็นการฝึกความไมป่ระมาทและเป็นการฝึกความรอบครอบเฉลี�ยวฉลาด 

เราไมม่องข้ามของเล็กของน้อย แล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติปัญญาที�แท้จริง รู้ได้ทกุระดบั 

ใครถามต้องตอบได้เลยไม่ต้องลงัเลสงสยัไม่มีอะไรเพราะฉะนั �นเราเป็นครูเป็นอาจารย์เขาเนี�ยต้องปฏิบตัิเป็

นแนวเป็นตวัอยา่งให้ลกูศิษย์ๆเกียจคร้านหรือเปล่าเราเป็นครูเคยโดนเข่นบ้างหรือเปล่า 

ถ้าเป็นครูสมยัก่อนเนี�ย ก่อนที�จะมาเป็นครูต้องถกูไม้เรียวเฆี�ยนตีทกุวนัน่ะโดนคาดโทษอีกตา่งหาก 

เดี�ยวนี �ออกกฏหมายใหมต่ีไมไ่ด้เฆี�ยนไม่ได้แล้วเราจะมีอบุายยงังยั 

เราก็ต้องสอนหาอุบายที�อาตมาบอกเนี�ย รู้จกัทกุข์มั�ย? เขาไมรู้่ก็เนี�ยลองจบัไฟดซูิมนัร้อนหรือมนัเย็น 

สอนง่ายๆแล้วมนัร้อนๆแล้วมนัเป็นสขุหรือเป็นทกุข์จะให้สอนให้รู้ทกุข์ 

แล้วพอเรารู้ว่ามนัมีทกุข์แล้วเราสมควรไปกลั�นแกล้งคนนั �นคนนี �ไหม 

ถ้าไปชอบเด็ดปีกแมลงก็เราลองบิดเนื �อมนัหนอ่ยแล้วเจ็บมั�ย? เจ็บ แล้วไปเด็ดแมลงมนัเจ็บปวดขนาดไหน? 

เรารู้? ไม่รู้ เมื�อเรายงัเจ็บเลย แมลงมนัก็เจ็บปวดมากกว่าเราอีก เนี�ยต้องสอนความจริงให้เขารู้ 

ต้องให้เขาเรียนรู้จากความจริง 

ไอ้คนไหนถ้ามนัจําแม่นไมล่ืมเลยร้อยวนัพนัปีมนัก็ยงัไมล่ืมถกูครูบดิหบู้างหยิกแก้มอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยทั �งนั �

นน่ะ มนัจําประทบัใจเลย 

เนี�ยต้องเอาความจริงมาสอนไอ้ที�ไหนที�ยงัไมม่ีเหตผุลที�ยงัไมจ่ริงนั �นเขายงัด้นเดาเอาว่าเราต้องพยายามเอา

ความจริงมาอปุมาให้เขาฟังอีกต้องให้เข้าใจให้ได้ อย่างพระพทุธเจ้าเนี�ยแสดงมีร้อยนยัพนันยั 

อย่างเดียวเนี�ยมีร้อยนยัพนันยั 

แล้วพระองค์ก็ยงัสอนอีกว่าบาทหนึ�งคาถาหนึ�งก็เป็นนิยยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นทกุข์ได้ 

แล้วอาตมาก็มาค้นพบแล้วอาตมาก็มาพิจารณาว่าเป็นไปได้งยัแล้วก็จริงเหมือนกบัวา่หิริ 

โอตตปัปะที�ยกมาเป็นตวัอย่างวานเนี�ย ตาเห็นรูปแล้วก็ละอายตอ่รูปกลวัจะไปทําบาปเพราะรูปเนี�ยเห็นมั�ย 

หไูด้ยินเสียงแล้วก็ละอายต่อเสียงกลวัจะไปทําบาปเพราะเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็ละอายตอ่กลิ�นกลวัจะไปทําบาปเพราะกลิ�น  

ลิ �นได้รสรู้รสแล้วก็ละอายตอ่รสกลวัจะไปทําบาปเพราะรส 

กายได้สมัผสัแล้วรู้สมัผสัแล้วก็ละอายตอ่สมัผสักลวัจะไปทําบาปเพราะสมัผสั 

ใจได้ธรรมารมณ์แล้วรู้ธรรมารมณ์แล้วก็ละอายต่อธรรมารมณ์กลวัจะไปทําบาปเพราะธรรมารมณ์เนี�ยแคห่ิ

ริ โอตตปัปะเนี�ย แล้วเราก็ไม่ไปล่วงเกินใครเลยจิตเราก็สงบระงบัไปเรื�อยๆ หรือยกตวัอยา่งขนัติโสรัจจะ 

ขนัติความอดทน โสรัจจะความสงบเสงี�ยมก็มีนยัยะอนัเดียวกนันั�นแน่ะ 

ตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมต้่องไปยุ่งกบัรูป 

หไูด้ยินเสียงก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ ไม่ไปยุง่กับสียง 

จมกูได้กลิ�นก็อดกลั �นอดทนไว้ไมต้่องไปยุ่งกับกลิ�นสงบเสงี�ยมเอาไว้ 

ลิ �นได้รู้รสแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ 

เนี�ยใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมไว้แล้วก็ไมไ่ปยุง่กบัธรรมารมณ์เหลา่นั �นแล้วก็เป็นเห

ตใุห้ใจเราสงบด้วย เนี�ยแตล่ะข้อของพระพทุธเจ้าเนี�ยกินความสงุสดุถึงพระนิพพานเลยว่าง 



 ๑๑

พออดทนได้แล้วเราทนทีหนึ�งก็เหมือนกบัเราฝึกอเุบกขาทีหนึ�งแล้วก็วา่งทีหนึ�ง ได้กําไรสองเห็นมั�ย 

ทนได้ครั �งหนึ�งก็ เมื�อเราไม่ไปยุง่กบัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ได้เนี�ยเราอดทนอดกลั �นได้แล้วก็เป็นเหตใุห้เราอเุบกขารูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ได้แล้วก็เป็นเหตใุห้เราว่างจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้เช่นเดียวกนั 

เนี�ยอดทนหนึ�งแตไ่ด้อีกสองเนี�ยกําไรมาอีกสองเนี�ย 

อนัเนี�ยยกตวัอยา่งนิยยานิกธรรมที�พระองค์สอนแม้คาถาบาทหนึ�งคําหนึ�งก็เป็นนิยยานิกธรรมที�นําสตัว์คือ

นําผู้ปฏิบตัิให้พ้นทกุข์ได้ เนี�ยเป็นอย่างนี � ธรรมะของพระองค์พิสจูน์ได้ 

ใครคดัค้านบ้างละที�อาตมาพดูเนี�ยว่าไมจ่ริงหรอกท่าน อาตมาจะได้ยกมาให้โยมรู้(หวัเราะ) ว่าเออ! 

พระอาจารย์เนี�ยพิจารณามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดมาแล้ว 

เนี�ยไม่มองข้ามที�พระองค์บอกว่าคาถาบาทหนึ�งก็เป็นนิยยานิกธรรมได้เนี�ย แล้วอาตมาก็พิจารณาวา่เออ! 

เนี�ยเป็นยงังยั? แล้วอาตมาก็หาเหตหุาผลมาลงจนได้ 

แล้วก็เป็นแนวทางอนัเดียวกันเลยเหมือนกบัพระองค์สอนหลายนยัยะเลย ของสิ�งเดียวกนัก็คือให้ว่าง 

จิตเจตนาคือให้ว่างนั�นแหละ แตว่่ามีหลายนยัยะ การที�จะทําให้จิตวา่งมีหลายวิธีการต้องว่าอยา่งนี � ทั �งรูป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์หรือรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณอีกน่ะ 

ถ้าอาตมาพดูให้โยมๆจะตกใจเนี�ยแคข่นัธ์๕  รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

อาตมาสามารถแยกแยะออกไปได้เยอะมาก รูปเหนือรูป รูปเหนือเวทนา รูปเหนือสญัญา รูปเหนือสงัขาร 

รูปเหนือวิญญาณเนี�ยมนัเหนือกนัยงังยั?เนี�ยอาตมาเขียนอธิบายไว้อยูใ่นเลม่๔เนี�ย เวทนาเหนือรูป 

เวทนาเหนือเวทนา เวทนาเหนือสญัญา เวทนาเหนือสงัขาร เวทนาเหนือวิญญาณมนัเหนือยงังยั? 

สญัญาเหนือรูป สญัญาเหนือเวทนา สญัญาเหนือสญัญา สญัญาเหนือสงัขาร 

สญัญาเหนือวิญญาณมนัเหนือกนัยงังยั?  สงัขารเหนือรูป สงัขารเหนือเวทนา สงัขารเหนือสญัญา 

สงัขารเหนือสงัขาร สงัขารเหนือวิญญาณมนัเหนือกนัยงังยั? วิญญาณเหนือรูป วิญญาณเหนือเวทนา 

วิญญาณเหนือสญัญา วิญญาณเหนือสงัขาร วิญญาณเหนือวิญญาณเนี�ยเพียงแตรู่ป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณถ้าเรามีปัญญาเราสามารถเอามาพิจารณาได้ เราก็จะได้เห็นว่ามนัอนิจจงัยงังยั 

เขารูปนี �สวยแล้วไอ้รูปที�เหนือกว่ายงัมีอีก(หวัเราะ) เห็นมั�ยรูปเหนือรูป รูปปราณีต มหนัตรูป 

อนนัตรูปอะไรต่อมิอะไรเนี�ยมีมากมายก่ายกองเลยที�อาตมารู้ที�อาตมาพิจารณาเนี�ย 

อาตมาอยู่ทั �งวนัทั �งคืนทั �งเดือนทั �งปีเลยแค๕่ อยา่งเนี�ยสบัไปสบัมาเปลี�ยนไปเปลี�ยนมา แตก็่อยูใ่นขนัธ์๕ 

นั�นแหละ ทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั �งหลายเนี�ยเป็นแบบเนี�ย ขอ๕ อย่างให้พิศดาร 

ถ้าเราไมม่ีปัญญาอย่างโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังแคข่นัธ์๕ โยมก็แทบจะอกหกัพงัทลายแล้ว 

ปฏิบตัไิมห่วาดไมไ่หวแล้ว ยงัจะแยกแยะทําให้เกิดความรู้ความสามารถเนี�ย 

อาตามายงัแยกแยะมาพิจารณาแยกแยะมาเป็นอดีต ปัจจบุนั อนาคตอีก โอ้โห! 

มนัซบัซ้อนมากมายก่ายกองอีก 

แตส่ําหรับโยมเนี�ยแครู้่แล้วว่างอย่างเดียวรู้แล้วละไปอย่างเดียวพอแล้วรู้มากก็แคน่ั �นน่ะ รู้แล้วว่าง 

แตอ่ยา่งอาตมามีปัญญามากอาตมาก็สามารถพิจารณาได้มาก แล้วอาตมาก็มาสั�งสอนแนะนําได้มากด้วย 



 ๑๒ 

ของอย่างเดียวกนัเนี�ยพดูแล้วพดูอีกก็มีนยัยะมากมายก่ายกองเลย 

เนี�ยเหมือนสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์เนี�ยอะไรคือต้นเหตใุห้เป็นทกุข์? เราทกุข์กับอะไร? ก็ถามเราทกุข์กบัอะไร? 

ทกุข์กบัรูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ�นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะสมัผสับ้างที�ธรรมารมณ์จิตใจเราก่อกวนยืน เดิน นั�ง 

นอนไมเ่ป็นสขุเนี�ยเป็นทุกข์เนี�ยสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ก็คือ รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เห็นมั�ย 

เนี�ยเพียงแตพ่ระองค์เปลี�ยนทกุข์มาเป็นสมทุยัแคนี่ � โยมก็จะงงอีกแล้วคิดไม่ถึงอีก 

นิโรธะความดบัทกุข์ดบัอะไรอีกเนี�ยก็ดบัที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ ที�ธรรมารมณ์นั�นแหละอีก 

เห็นมั�ยเปลี�ยนเลยเหมือนที�พระองค์ว่ามีร้อยนยัพนันยั 

มรรคหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ควรเจริญให้มาก เราจะทํายงังยั? จงึจะเอามรรค 

ตาเราเห็นรูปก็ดบัรูปเรื�อยไป เนี�ยได้ยินเสียงก็ดบัเสียงเรื�อยไป 

ได้กลิ�นได้รสได้โผฏฐัพพะได้รับรู้สมัผสัก็ดบัเรื�อยไปว่างเรื�อยไป 

การที�เราทําว่างนั�นแหละก็เลยเอาว่างนั�นแหละมาเป็นมรรคเป็นหนทางทีหลงัมนัว่างจริงๆเลยมนัว่างจนชํา

นาญแล้วไมไ่ด้ตั �งจิตเจตนาเพื�อว่างมนัก็ว่างนั�นแหละเป็นผลแล้ว 

เอามรรคมาเป็นเอาความว่างมาเป็นมรรคด้วยเอาว่างมาเป็นผลด้วยเนี�ยเห็นมั�ยวิจิตรพิศดารมากเลยที�อาต

มารู้ ของสิ�งเดียวนั�นแหละ เหมือนกบัปลาตวัเดียวพวกแมค่รัวเนี�ยเอามาทอด ย่างอะไรได้ 

ยําอะไรได้ทั �งนั �น(หวัเราะ) เห็นมั�ยธรรมะของพระพทุธเจ้าก็พิศดารแบบนั �นน่ะ 

สําหรับคนมีปัญญาก็ทําได้มากขึ �นยิ�งพลิกแพลงได้มากขึ �น มีปัญญามากขึ �นก็สามารถเอามาสอนใจได้ 

ทําจิตได้วิมตุติหลดุพ้นไมย่ึดติดได้เนี�ยเพราะความละเอียดอ่อนหรือปัญญาที�พระองค์สั�งสมมาเป็นอเนกชา

ตินั�นแหละเนี�ยต้องบอกให้โยมรับทราบเอาไว้ว่าเนี�ยธรรมะของพระพทุธเจ้าเนี�ยไมม่ีอะไรยากเลยเนี�ย 

แตที่�ต้องพลิกแพลงแสดงเหตผุลมากมายแบบพิศดารก็เพราะวา่แตล่ะคนมีสติปัญญาไม่เท่ากนัไม่เสมอกนั

เนี�ย มนัจึงไมส่ามารถที�จะจําเพาะเจาะจงได้ แตพ่ระองค์เป็นผู้ฉลาดย่อมาได้ เอาให้สั �นลง 

สมควรแก่สติปัญญาของแตล่ะคน 

แตไ่อ้ความพิศดารที�ใครตั �งใจทําจริงพิจารณาไปเรื�อยๆเดี�ยวมนัก็เกิดเขาเรียกตอ่ยอดไปเรื�อยๆนั�นแหละเนี�ย

ตอ่ยอดเดี�ยวตอ่ยอดเป็นยงังยัอีกเนี�ยความรู้มนัแยกแยกเป็นแขนงนั �นแขนงนี �แตค่วามจริงแล้วมนัก็มีอยู่แค่

นี �(หวัเราะ)แตว่่ารู้จกัเอามาพลิกแพลงมนัขึ �นเขาเรียกจิตวิจิตรน่ะจิตพิศดารอะไรพวกเนี�ยความคิดความรู้สึ

กนึกคิดเนี�ยมนัพิศดารเนี�ยเป็นแบบนี � แล้วเราก็ไมต้่องไปหลงงมงาย เราตั �งหลกัจิตของเราไว้เลย 

ทกุอย่างต้องว่างอย่างเดียว ไม่ต้องไปเรียนรู้อยา่งครูบาอาจารย์ทั�วไปหรอกเรา 

ถ้ายิ�งเฒ่ายิ�งแก่แล้วหมดโอกาสเลยประมาทไมไ่ด้แล้วต้องทําจิตให้ว่างตั �งแตเ่ดี�ยวนี �เลยแล้วให้ว่างจริงๆด้ว

ย นั�นแหละมนัจงึจะสดุยอดไมต้่องไปเสียเวลาศึกษาเล่าเรียนตรี โท เอกอะไรอีก เปรียญ๙ 

ประโยคอีกมากมาย ท้ายสดุเวลาจะตายก็ต้องว่างหมดทิ �งหมด 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรก็ตามไปรู้เราชอบไปหมดเลยรูปนั�นรูปนี�ไมว่่ารูปคน สตัว์ ต้นไม้ แก้ว แหวน 

เงิน ทองอะไรชอบไปหมดเลยน่ะรูป แล้วบางคนไม่ใช่แค่นั �นบางคนเขามาประดิษฐ์ประดอยทําเอาเพชร 

ทบัทิม ไพลิน บษุราคมัเอามาร้อยมาเรียงเป็นรูปสตัว์รูปคนอีกเห็นมั�ย 

รูปเหมือนกนัแตย่งัทําวิจิตรพิศดารตอ่ไปอีก ล้วงกระเป๋าสตางค์ว่าเฮ้ย! อนันี �เรามีแล้วรูปนี �ยงัไมม่ีอีก 



 ๑๓

เนี�ยโยมก็ทกุข์อีกต้องหาเอามาซื �อเพราะเราชอบเนี�ยความเห็นชอบ 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบเนี�ย แตเ่ราเห็นกว้างขวางเลยเนี�ย 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบดําริเรื�องนั �นเรื�องนี �วิจิตรพิศดารอะไรก็ชั�ง 

เปลี�ยนรูปคนมาเป็นรูปสตัว์เหมือนกับเสียงคนเสียงสตัว์เสียงนั�นเสียงนี�เสียงกลองเสียงดนตรีดีดสีตีเป่าอะไ

รเนี�ย มนัก็สรุปลงในเสียงนั�นแหละแตผู่้มีปัญญารู้จกัมาประสานเสียงกนั 

หรือทําให้เกิดความพิศดารในเสียงขึ �น ก่อให้เกิดความสนใจกบัคนอื�นได้มากขึ �น 

เนี�ยแล้วก็ทกุข์มนัก็จะตามมา เราต้องรู้เทา่ทนัมนัแบบนี � แล้วเราก็ไมห่ลงงมงายมนัไปไมต้่องเสียสตางค์ 

เราทํามาหาได้ที�พระพทุธเจ้าว่าสีเลนะ สคุะติง 

ยนัตเิราจะมีความสขุก็เพราะศีลความสําคญัของศีลอยู่ที�ไหน? 

อยูที่�ลอละหรือละเว้นเนี�ยละเว้นให้หมดเลยแล้วมนัก็จะเป็นสขุ สีเลนะ โภคะสมัปะทา 
ผู้ ที�จะถึงพร้อมด้วยโภคะสมบตัิก็ต้องเป็นผู้มีศีล 

เมื�อเราทํามาหาได้แคไ่หนเราไม่ไปทําผิดศีลผิดธรรมไมเ่สียคา่ปรับไหมเราไมกิ่นไมใ่ช้ก็อยูอ่ยา่งเท่าเก่านั�นน่

ะถึงพร้อมด้วยโภคะสมบตั ิหาได้เทา่ไหร่ก็อยูแ่คน่ั �น สีเลนะ นิพพตุิง ยนัต ิ

ผู้ ที�จะไปสูพ่ระนิพพานได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีล ไปนิพพานยงังัย? ละยงังยั? ละเว้นหมดเลยมนสุโลก เทวโลก 

มาระโลก พรหมโลก(หวัเราะ)โน้นละลกูละเมียสามีภรรยาลกูเต้าเหล่าหลานนี�ละเว้นมากต้องว่าอยา่งนี � 

ไอ้นั�นละเป็นนิดๆหน่อยๆเท่านั �นเอง เขาเรียกว่าละอปัปมาโณหมดเลย 

คําว่าละอปัปมาโณละเว้นหมดเลยว่างหมดเลย ละแล้วก็ว่างหมดเลยทั �งมนสุโลก เทวโลก มาระโลก 

พรหมโลกหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬทกุมิติภพทกุมิติภมูิทกุมิติจกัรวาฬทกุมิติแก้วผลกึทกุมิติแก้ววิเศษ

ทกุมิติวิเศษซ้อนวิเศษทกุมิติลี �ลบัซบัซ้อนลอ่งหนหายตวัทกุมิติสําเร็จด้วยจิตเนี�ย ต้องละอีกมากมายเลย 

ถ้าโยมรู้มากเทา่ไหร่โยมก็ต้องละมากเท่านั �น เดี�ยวพระอาจารย์รู้มากเท่าไหร่ 

เรารู้มากเราก็ต้องละมาก(หวัเราะ)เพราะเราเพียรรู้มามากเราก็ต้องละมาก 

เนี�ยการที�เราละก็คือละทกุข์ทั �งหมดเลยแทนที�เรารู้แล้วเราเป็นสขุหรือเป็นทกุข์รู้แล้วก็เราได้ประโยชน์จากก

ารรู้หรือเปล่า เราก็ถามตวัเราเองวา่เราจะรู้มากไปทําไมยิ�งรู้มากไปทําไม 

หมายถึงรู้มากเอาเปรียบเขาไปทําไม(หวัเราะ)รู้แล้วเราก็เอาเฉพาะสิ�งที�เราประสงค์รู้แล้วเท่านั �นเองรู้แล้วเอ

ามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เมื�อเราเรียนรู้ทฤษฎีมาแล้วปฏิบตัิไมไ่ด้ ปฏิบตัิก็อย่างหนึ�งเหมือนกบัข้าว ขอ-

สระอา-ว-ไม้โท อ่านว่าข้าว แตว่่าข้าวกับไอ้ข้าวสารตวัจริงมนัคนละเรื�องกนัเลยคนละอย่างกนัเลยเห็นมั�ย 

เนี�ยสมมตุิเขาเรียกสมมตุิ 

สมมตุิว่าเป็นข้าวแตบ่อกว่าเป็นข้าวจริงๆตา่งชาติตา่งศาสนาเขาก็ไมเ่รียกข้าวอยา่งเราอีกเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยมั

นสมมตุิไปหมดเนี�ยสมมตุิเรียกเป็นอย่างนั �นอย่างนี �ถ้าเราไปยึดติดมนัเป็นอปุาทานแล้วเราก็มีทกุข์ด้วยถ้าเร

าเพียงรับรู้ว่ามนัเป็นเพียงสมมตุิเท่านั �นเรารู้พออยูพ่อกินแล้วก็เออ! เราก็ไม่ต้องไปเป็นทกุข์กบัสิ�งที�เรารู้ 

พอไม่อดตายพดูกนัภาษาเดียวกนัพอรู้เรื�องกนัแคน่ั �นพอแล้ว 

เนี�ยเพราะฉะนั �นถึงแสวงหาความรู้มากมายก่ายกองขนาดไหนก็ต้องรู้แล้วต้องละอีก  



 ๑๔

คําว่าอเสขะก็คือต้องมารู้ว่าปัญญาก็อนิจจงั ญาณความรู้ก็อนตัตา 

ไม่ตวัตนนั�นน่ะจึงเรียกว่าอภิธรรม อะแปลวา่ไม่มี ภิธรรมธรรมอนัวิเศษสงูสดุก็คือธรรมะ ว่างนี�แหละ 

ธรรมที�ไมม่ีก็คืออนตัตาธรรมนี�แหละก็คือความวา่ง ที�พระองค์สรุปไว้เองว่าสพัเพ ธัมมา อนตัตาสพัเพ 

อธัมมา อนตัตาเนี�ยทั �งธรรมและอธรรมก็ต้องว่างเปล่าหมด 

เมื�อจิตเราว่างเปล่าแล้วก็ไมม่ีทกุข์เลยทั �งดีทั �งชั�วเราก็ไมผ่ลสําหรับเราเพราะเราไมไ่ด้ยึดติดในดีในชั�วในบญุ

ในบาปแล้วเราก็ไมม่ีโทษใดๆเห็นมั�ยเนี�ยจะต้องรู้แบบนี �ถ้าเรารู้แบบนี �แล้วเราก็ทําความรู้ของเราให้ว่างไปอี

ก ก็เวลาจะนิพพานหรือเวลาจะตายเขาเรียกเหมือนกบัเล่นสํานวนแตไ่ม่เล่นสํานวนรู้แล้วละ เออ! รู้ว่าง 

ว่างจากรู้เนี�ย 

อย่างอาตมาเคยเขียนบนัทึกเอาไว้เนี�ยรู้ว่างหรือวา่งจากรู้เนี�ยความจริงไมไ่ด้เลน่สํานวนเพราะสิ�งที�รู้มาแล้ว

ทั �งหมดน่ะให้ว่างไป ว่างจากรู้วิธีเนี�ยจึงจะเรียกว่าตวัรู้ดบัเดี�ยวว่าเอ๋! เราจะดบัตวัรู้ได้ยงังยัอีก? ว่าโอ้ย! 

อีกมากมายเลยยิ�งสอนโยมก็ยิ�งสงสยัแล้วถ้าใครไม่รู้จริงอธิบายโยมไมไ่ด้โยมต้องคิดกระโหลกแทบแตกต้อ

งวา่อย่างนี �คําเดียวนั�นน่ะ เราจะดบัตวัรู้จะดบัได้ยงังยัทีนี �ก็เพียรพยายามดบั แตไ่มต้่องไป 

เนี�ยเราเพียรรู้ว่างอย่างเดียวก็พอแล้วคือแล้วพอถึงเวลามนัก็จะดบัของมนัเองไม่ต้องไปเหมือนกบัไฟที�มนัห

มดนํ �ามนัแล้วเราไม่ต้องไปรอดบัมนัน่ะเดี�ยวมนัไหม้ไส้ตะเกียงน่ะเห็นมั�ยมนัดดูจนหมดแล้ว 

พอนํ �ามนัไม่มีก็ไหม้ไส้นั�นน่ะที�พระองค์อุปมาไว้ในพระไตรปิฎกเขาเรียกความดบัไมม่ีเชื �อนั�นน่ะดบัไส้มนัด้ว

ย 

ทีนี �ดบัรู้ก็เหมือนกนัน่ะไม่ต้องไปดบัน่ะเหมือนกบัไฟที�มนัติดไว้นานแล้วถึงมนัหมดเชื �อก็คืออารมณ์ไมม่ีเชื �อ

ของอารมณ์ อารมณ์ก็คือนํ �ามนันั�นน่ะเหมือนกบันํ �ามนั อปุมาเหมือนนํ �ามนัที�เป็นเชื �อ 

เชื �อทําให้เกิดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอวิชชาก็มาจากรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ย ทีนี �ถ้าเราตดัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ก็ยกล๊อตไปเลยว่างเลยทีนี �เนี�ยง่ายต่อการเป็นพระอรหนัต์เลยทีนี �จิตว่างเดี�ยวจะนกึว่าอาตมาพู

ดเล่น อาตมาไมเ่ลน่น่ะ เอาจริงน่ะ 

วานเนี�ยอาตมาไมถื่อสาหาโทษเนี�ยต้องว่างน่ะใครเอาจริงก็จะไปนิพพานได้จริงๆด้วยอาตมาเนี�ยสอนให้ไป

นิพพานชาตินี �ด้วย 

โยมไปเจอครูบาอาจารย์ตา่งๆทั�วโลกก็ไมเ่หมือนกับมาฟังอาตมาเดี�ยวเดียวแล้วก็บอกวิธีการที�จะว่างจะดบั

ได้ด้วย 

วางเฉยหมดเดี�ยวมนัก็เคยชินเข้าโยมก็เหมือนกบัคนขี �เกียจเนี�ยที�พระอาจารย์บอกว่าวา่งๆเนี�ยมนัยากหรือว่

ามนัง่าย โยมวา่ว่างยากหรือง่าย โยมคิดด ูแล้วถ้าอาตมาบอกโยมวา่ว่างยาก 

อาตมาก็จะถามโยมว่าการเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครับการที�เราให้อยูใ่นโอวาทของเราเนี�ยกบัการทําจิตของเรา

ให้ว่างเนี�ยอนัไหนยากกว่า 

สั�งสอนลกูหลานเหลนสามีภรรยาให้อยู่ในโอวาทไมใ่ห้นอกจิตนอกใจไมใ่ห้ดื �อซนอนัไหนยากกวา่กับทําจิตข

องเรา ให้ว่างโยมก็เถียงอาตมาไม่ได้เนี�ยเออ! ว่างง่ายกว่า(หวัเราะ) 

เพราะฉะนั �นอาตมาเนี�ยถามอะไรโยมตอบไม่ได้ระวงัให้ดีนะ่อาตมาเนี�ยมีความรู้มากมายแต่วา่ไม่ได้มาเอาเ



 ๑๕

ปรียบโยมน่ะ 

เพื�อจะมาสอนให้โยมรู้โยมเข้าใจทีหลงัโยมไปถูกใครถามโยมก็รู้แล้วสไตล์เดียวแบบนี �ไมม่ีใครหรอก 

ฉันเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระอาจารย์เนี�ย 

แล้วเราก็ไม่มีทกุข์ไมม่ีทกุข์กับสิ�งที�เราได้ยินเนี�ยเราได้ทราบได้รู้สกึแล้วอ้าว! 

เปิดโอกาสให้ถามอีกนะ่...มีอะไรจะถามอีกเอาเลยเนี�ยวานเนี�ยอาตมาบอกให้เตรียมไว้เนี�ยบอกหวัข้อเอาไว้

เนี�ยวนันี �มาเลยมาถล่มทลายเลย(หวัเราะ)อนัไหนยงัฟังไม่ชดัสงสยัอยู่ถามได้... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัศกุร์ที� ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๓.๐๑ น. 

 




