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เรื�องเฉลิมฉลองที�ใจกตญั� ู
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คําว่าเฉลิมฉลองน่ะเราก็เฉลิมฉลองที�ใจเรานั�นแหละไม่ใช่เราต้องไปเฉลิมฉลองที�ไหน 

ใจของเราให้รู้จกัความดีความชั�วรู้จกับญุคณุของประเทศชาต ิพระพทุธศาสนา 

พระมหากษัตริย์ต้องเรียกว่ารู้จกัคณุของแผ่นดิน 

เหมือนกบัที�เราทํานาปลกูข้าวปลกูผลไม้อะไรเนี�ยให้รู้จกัคณุแผน่ดนิเหมือนกับเนี�ยเขานึกถึงคณุพระแม่โพ

สพอะไรเนี�ยที�ต้องรับขวญัอะไรเนี�ยก็เหมือนกนั 

วนัเกิดของพระองค์ท่านก็เฉลิมฉลองด้วยการจงรักภกัดีไมทํ่าให้เกิดการวิวาทบาทหมางเป็นผู้ ทําให้อยูใ่นต

ามกฏหมายอยูใ่นศีลในธรรมเนี�ย ไมต้่องทะเลาะเบาะแว้งกนัในบ้านน่ะ 

นั�นน่ะถ้าบ้านเราทะเลาะกนัหรือครอบครัวเราทะเลาะกันไม่มีความสขุ 

ลามปามไปถึงเป็นหมูเ่ป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกไปสร้างกรรมทําผิดขึ �นมาก็ยิ�งจะเดือดร้อนมากมา

ยแพร่ขยายไปถึงจราจลวุ่นวายอะไรเนี�ยพวกนี �สมควรที�จะใช้เหตผุลเฉพาะตนได้แล้วรู้จกัสํานกึในคณุที�อยูใ่

นประเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์บ้านใดเมืองใดไม่เคารพในกฏหมายบ้านเมืองจะเป็นบ้านเ

ป็นเมืองได้ยงังยัต้องถามอย่างนี � 

เหมือนกบัตระกลูก็ต้องมีกฏมีระเบียบต้องอยูใ่นโอวาทของพอ่แม่พี�น้องอยูใ่นโรงเรียนก็ต้องมีกฏมีระเบียบ

ห้ามการทําผิดให้ตั �งใจศกึษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ไมใ่ช่เอาโรงเรียนมาเป็นโรงอะไรก็ไมรู้่เป็นที�นดัชมุนมุห

รือที�ปลุกม๊อบหรือทําอะไรกนัต้องรู้จกัใช้ คําวา่รู้จกัใช้ก็คือรู้จกัใช้ทําประโยชน์ให้ถกูต้อง 

อย่าพยายามทําให้วิปริตผิดเพี �ยนไปนั�นน่ะเหมือนที�อาตมาเทศนาไปแล้วเรื�องจรรยาบรรณครูนั�นน่ะ 

จรรยาบรรณของบ้างเมืองก็ต้องมีกฏมีระเบียบ คนที�จะอยู่ในกฏในระเบียบได้ก็ต้องมีคณุธรรม 

รู้ทกุข์รู้โทษเกิดความเบื�อหน่ายในทกุข์ในโทษแล้วจะได้วางเฉย 

ไม่งั �นวางเฉยไม่ได้หรอกเดือดร้อนกนัไปทกุคน ไม่วา่พ่อแม่พี�น้องบตุรภรรยาสามีเนี�ยเดือดร้อนกนัหมดเลย 

เหมือนครอบครัวใหญ่ประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนในหลวงทา่นเป็นพ่อหลวงใหญ่ปกครองทั �งประเทศ 

เราปกครองในบ้านเป็นพ่อเป็นแมป่กครองในบ้านก็พยายามให้ลกูบ้านลกูหลานเหลนอยูใ่นกฏอยูใ่นระเบีย

บ พึงฝึกหดัดดันิสยัตั �งแตเ่ล็กแตน้่อยเนี�ย ที�เรียกวา่ไม้แข็งดดัยากไม้อ่อนดดัง่าย 

ต้องฝึกหดัดดันิสยัให้รู้จกัสมัมาคารวะผู้หลกัผู้ใหญ่ผู้ น้อยนั�นแน่ะแล้วมนัก็เป็นไปตามลําดบัขั �น 

รู้จกัเกรงอกเกรงใจที�เรียกว่าหิริโอตตปัปะเกรงกลวับาปหรือเกรงกลวัตอ่ทกุข์เกรงกลวัตอ่การลงโทษถกูทําผิ

ดเมื�อทําผิดแล้วถกูลงโทษต้องทําความดีให้ปรากฏเรียนดีเนี�ยไมใ่ชไ่ปเรียนชั�ว 

โรงเรียนทกุโรงเรียนนั�นน่ะสงูสดุสอนได้แคเ่ป็นนายกรัฐมนตรีเนี�ย 

โรงเรียนถ้าสอนได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าดีก็ทําประโยชน์ได้มาก ถ้าทําชั�วก็ทําลายประเทศชาติได้มาก 



 ๒

ทําร้ายโอกาสประชาชนในประเทศได้มาก 

พระก็เหมือนกนัพระถ้าสร้างโบสถ์ได้พระอรหนัต์มาองค์หนึ�งก็เป็นประโยชน์ทั�วโลกคุ้มหมายถึงว่าได้มาองค์

เดียวถ้าได้มาสําเร็จมรรคผลนิพพานได้ก็คุ้มสอนคนได้ทั �งโลกเหมือนกนัสร้างประโยชน์คณุงามความดีให้บ้

านเมืองประเทศชาติทําให้ศาสนาเจริญทําให้มรรคผลนิพพานเผยแพร่ไปทั�วโลกเชน่เดียวกนั 

ไม่ใช่ว่าไปสร้างนั�นสร้างนี� ดีกวา่นั�นดีกว่านี�เนี�ยมนัคนละเรื�องกนั ดีทางโลกมนัจะดีสกัแคไ่หนกนั 

ดีแคอ่นิจจงั ทุกขงั อนตัตาแล้วมนัจะดียั�งยืนถาวรได้ยงังยั? 

ดีทางธรรมเนี�ยบรรลมุรรคผลนิพพานไมต้่องมาเกิดแก่เจ็บตายเนี�ยไมต้่องมาเวียนว่ายตายเกิด 

เนี�ยเราก็จะได้เห็นความแตกตา่งของความดี 

เพราะฉะนั �นใครมีหน้าที�อะไรก็พยายามทําหน้าที�ของตนให้สมบรูณ์แบบ 

เหมือนการเป็นครูเป็นเด็กนกัเรียนอะไรก็ต้องทําหน้าที�ของตน รู้จกัเรียน 

หมายถึงว่าวิชาใดที�ยงัไมรู้่ก็ต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจเนี�ยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าที�เราจะอาศยั

การดํารงชีวิตอยูแ่ล้วก็ไม่ให้เบียดเบียนตวัเองไม่ให้เบียดเบียนผู้ อื�น 

เนี�ยพระพทุธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนตวัเองและผู้ อื�นไมใ่ห้เดือดร้อนเราจะทํายงังยั? 

เนี�ยวิธีแก้ไขเราจะทํายงังยั? เราก็ต้องเป็นคนไมต่ามใจตวัเองแล้วก็ไมค่วรบงัคบัใจคนอื�น 

ไม่ตามใจตวัเองเชน่อยากจะฆ่าเขาก็อย่าไปตามใจ อยากขโมยของเขาก็อย่าตามใจ 

อยากประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาก็อย่าตามใจ 

อยากหลอกลวงต้มตุน๋กินเหล้าเมายาก็อย่าตามใจเนี�ยเชื�อว่าไม่เบียดเบียนตวัเองให้เดือดร้อน 

การไม่บงัคบัใจคนอื�นจะทํายงังยั? ก็คืออย่าไปบงัคบัคนอื�นให้เขาไปฆา่คนฆา่สตัว์ 

อย่าไปบงัคบัให้เขาไปเป็นโจรไปปล้นไปจี � อยา่ไปบงัคบัให้เขาต้องไปประพฤติผิดจากบตุรภรรยาสามีเขา 

อย่าไปบงัคบัให้เขาเสียสจัจะหลอกลวงต้มตุน๋ 

เขาไมกิ่นเหล้าก็อย่าไปบงัคบัให้เขากินเหล้าเนี�ยเชื�อว่าไมเ่บียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อนเนี�ยจําไว้เป็น

พื �นฐานเป็นหลกัในการที�จะฝึกหดัดดันิสยัตวัเอง 

ไม่อย่างนั �นแล้วก็เอาตวัไม่รอดหรอกเพราะเรื�องของเขาเราไมยุ่่งเรื�องของเราก็จะจบจะสิ �นแตเ่ราไปเสือกกบั

เขาทกุเรื�อง 

ไปบงัคบัจิตบงัคบัใจให้เขายอมรับเราเนี�ยเราต้องดวู่าการที�เขาจะบงัคบัให้เขาตามเราเนี�ยเรามีคณุความดี

พร้อมหรือยงั ที�ว่าถึงพร้อมคณุความดีหรือยงัมีศีลธรรมคณุธรรมจริยธรรมหรือยงั 

ถ้ายงัไม่มีก็พยายามทําให้มีซะ แล้วจะได้ไม่ไปสร้างโทษก่อทกุข์ทําให้ผู้ อื�นลําบาก 

เอารัดเอาเปรียบผู้ อื�นเป็นความชั�วความเลวต้องคิดอยา่งนี � ไมม่ีหิริโอตตปัปะไม่เกรงกลวัตอ่บาป 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราก็จะต้องพยายามไมเ่บียดเบียนตวัเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อน 

เนี�ยอนัเนี�ยเป็นข้อใหญ่ใจความที�จะต้องรู้ 

ส่วนมากเบียดเบียนตวัเองด้วยเบียดเบียนคนอื�นด้วยใช้อํานาจผิดเกินความเป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นบตุรภรรยาเ

ป็นสามีเป็นเกินข้อกฏหมายต้องว่าอย่างนี � ผิดแล้วก็คือผิด จะเอาผิดมาเป็นถกูไมไ่ด้ 

เพราะฉะนั �นเราก็จะต้องมีความยตุิธรรมมีความเป็นธรรมให้แก่ตวัเองและผู้ อื�น 
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เมื�อเรามีความยตุิธรรมแก่ตวัเองมีความยตุิธรรมแก่ผู้ อื�นตวัเองก็ไมเ่ดือดร้อน ผู้ อื�นก็ไม่เดือดร้อน 

ครอบครัวก็อยูเ่ป็นสขุประเทศชาติบ้านเมืองก็สงบสขุ เพราะฉะนั �นเนี�ยเป็นพื �นฐานทั �งหมดเลย 

พระพทุธเจ้าสอนแยกแยะไว้มากมาย แตผู่้ ที�ค้นคว้าหาหลกัธรรมนํามาสอนเนี�ยน้อยมาก 

ส่วนมากเอาเข้าข้างตวัเองเขาเรียกอตัโนมตัิถาธิบาย ไม่เอาคําสอนของพระองค์มาสอน 

เอาความรู้ความเห็นของตวัมาสอนมาพดูทําให้เชื�อไปอยา่งผิดๆ ทําไมจึงเชื�ออย่างผิดๆ? 

เพราะพวกนี �ไม่ได้ทรงศีลทรงธรรมไมต่ั �งใจประพฤติปฏิบตัิธรรมให้ได้มรรคได้ผลสงูสดุ 

ถ้าเรารู้พระธรรมคําสอนแล้วมุง่สู่พระนิพพานแล้วไม่ลงัเลสงสยัในพระพทุธโอวาทแล้วนั�นแหละเอาคําสั�งส

อนของพระองคซ์ึ�งเป็นของบริสทุธิ�เป็นอริยสจัจธรรมต้องว่าอริยสจัจธรรมเป็นความจริงอนัประเสริฐ 

ที�พระองค์อุตสา่ห์แสวงหามาแนะนําสั�งสอน 

แตค่นชั�วคนเลวก็กลวัจะพวกนี �จะมีความสขุสงบสขุหรือจะหนีไปหมดไมม่ีคนใช้ก็พยายามเบียดเบียนข่มเห

งรังแกออกกฏหมายบงัคบัไม่ให้เด็กมีการศึกษาเล่าเรียนเนี�ย แล้วก็ทําลายระบบการปกครอง 

เนี�ยไม่ยกย่องให้เกียรติครู 

ทกุวนันี �การที�จะให้ครูที�เป็นหวัใจของการที�จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี�ยเจริญรุ่งเรืองเนี�ยหาได้ยาก 

เพราะปลอ่ยให้ครูเป็นหนี �เป็นสินกนั เล่นการพนนักนั แล้วก็คอรัปชั�นเนี�ยพวกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นชะตาบ้านชะตาเมืองเนี�ยอยูใ่นกํามือครูทั �งนั �นน่ะ 

ถ้าครูเราไมต่ั �งใจสอนแล้วนกัเรียนเราจะมีความรู้ได้อย่างไรท?เนี�ยนกัเรียนโง่หรือนกัเรียนฉลาด? 

เมื�อนกัเรียนโง่ประเทศชาติก็ต้องล่มจมแน่นอนประเทศชาตต้ิองเป็นขี �ข้าเขาแน ่

เพราะฉะนั �นพวกนกัเรียนเนี�ยก็ต้องปลกุเสกมนัทกุวนัเลยเนี�ยต้องพยายามตั �งใจสอนให้ดีให้อยูใ่นกฏในระเ

บียบอยา่ไปสร้างกรรมทําผิด ประเทศชาติจะเดือดร้อนอยู่ในบ้านในครอบครัวก็ทําให้ครอบครัวเดือดร้อน 

ทําให้ญาตพิี�น้องเดือดร้อน ทําให้พอ่แม่เดือดร้อนเนี�ย 

เพราะฉะนั �นต้องมั�นศกึษาอบรมให้การศกึษาอบรมตั �งแตเ่ล็กแตน้่อย 

พอ่แม่เป็นครูเป็นอาจารย์ของลกูตั �งแตแ่รกเกิดนั�นน่ะ 

ตอ่มาก็ต้องอาศยัครูบาอาจารย์เพื�อความรู้เฉพาะทางศกึษาให้เจริญยิ�งขึ �นไป 

แล้วเมื�อชํานาญทั �งการบ้านการเรือนก็จะเป็นผู้ปกครองหรือมีครอบมีครัวหรือมีลกูมีหลานก็จะมีกฏระเบีย

บที�ดีงาม ไม่ก่อสร้างมลพิษขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์หรือขยะพิษเนี�ย 

แตพ่วกที�ดื �อเนี�ยเป็นขยะสงัคมต้องว่าเป็นขยะสงัคมนกัเรียนที�ไม่ตั �งใจศกึษาเล่าเรียนไมต่ั �งใจเป็นคนดีของ

พอ่แม่ของครูบาอาจารย์ ไมต่ั �งใจเป็นคนดีของประเทศชาต ิ

ไม่ตั �งใจเป็นทหารตํารวจที�ดีเนี�ยพวกเนี�ยพวกขยะสงัคมทั �งนั �นเลย 

ทําให้สงัคมเนี�ยเสื�อมทรามและทําให้สงัคมเดือดร้อนใช้อํานาจในทางที�ผิดเพราะฉะนั �นเนี�ยให้รู้เอาไว้อย่าง

นี � พระพทุธเจ้าจงึสอนไม่ให้เบียดเบียนตวัเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อน 

พระองค์พดูสั �นๆแคเ่นี�ยแตเ่ราเนี�ยมีปัญญาที�จะไปเข้าใจยงังยั? จะทําความรู้ความเข้าใจยงังยั? 

เนี�ยพระองค์เพียงแตเ่ป็นผู้สอนว่าอย่าเบียดเบียนตวัเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อนเนี�ยกินความกว้างมากเลย  
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การที�เราจะไมเ่บียดเบียนตวัเองให้เดือดร้อนก็คืออย่าตามใจตวัเอง 

เนี�ยรากเหง้าอนัสําคญัของเราเนี�ยเราต้องรู้จกัฝึกหดัดดันิสยัเหมือนกบัที�พระองค์สอนไว้ที�อาตมาพดูแล้วว่า 

จิตฺตํ ทนฺตํ สขุาวหํ จิตที�ฝึกแล้วย่อมนําสขุมาให้ เพราะฉะนั �นการที�จิตไมฝึ่กหดัอบรมเนี�ย 

ที�อบรมไมใ่ห้ตามใจตวัเราเองเนี�ยมนัอยากเที�ยวอยากแอ่วอยากกินเหล้ากินซา่ไปไหนมาไหนใช้จา่ยเงินทอ

งฟุ่ มเฟือยนกัเลงเจ้าชู้นกัเลงหญิงนกัเลงชายนกัเลงการพนนัเนี�ยต้องฝึกหดัทั �งนั �นไมใ่ห้ตามใจตวัเองทั �งนั �น 

เนี�ยไปสร้างปัญญหาให้แก่ตวัเองไปสร้างปัญหาให้แก่ครอบครัว 

เนี�ยเราจะต้องฝึกหดัดดันิสยัตนเองให้ได้คืออย่าพยายามตามใจตวัเองและนิสยัดีๆก็จะเกิดขึ �นไม่อย่างนั �นแ

ล้วนิสยัดีเกิดขึ �นไม่ได้เพราะไมม่ีการฝึกหดั 

เพราะฉะนั �นต้องเอาพระพทุธโอวาทคําสอนของพระองค์ง่ายๆสั �นๆเตือนจิตเตือนใจให้ก็เหมือนกบัหิริโอตตั

ปปะบ้าง ขนัตโิสรัจจะบ้างพวกเนี�ยเป็นธรรมอุปถมัภ์ 

ที�พระพทุธเจ้าเรียกว่าธรรมอนัทําให้งามเนี�ยก็คือขนัตโิสรัจจะเนี�ย ถ้าเราขม่ใจได้ไมฟุ่้ งซ่านไมเ่ดือดร้อน 

มีความสงบเสงี�ยมเจียมตวัอยูเ่สมอ 

เราเป็นคนทกุข์คนอยากคนจนทนลําบากไมใ่ชรํ่�ารวยล้นฟ้าอะไรแล้วเราก็ไมส่ร้างปัญหาให้แก่ตวัเอง 

ไม่สร้างปัญหาให้แก่สงัคม ไมส่ร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาต ิ

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็จะได้ฝึกหดัลกูหลานเหลนโหลนทกุคนเนี�ย 

ต้องให้มีการฝึกหดัตั �งแตแ่รกเลยไม่ให้ตามใจตวัเอง 

อยากเที�ยวอยากร้องรําทําเพลงอยากทําอะไรต้องดกูาละเทศะ 

ถ้าเวลาครูสอนเราก็ต้องทําตามระเบียบตามที�ครูเขาสอน 

ถ้าอยู่ในบ้านอย่าไปส่งเสียงเอะอะตงึตงัโวยวายอะไรนั�นน่ะ 

เป็นการผิดกาละเทศะเราอนัไหนที�เขามีโรงยิมหรือมีโรงละครอะไรนั�นเราก็ควรไปศกึษาควรไปฝึกซ้อม 

อยูบ้่านก็อย่าไปเสียงดงัทําให้ชาวบ้านหรือข้างบ้านเขาเดือดร้อน 

เพราะฉะนั �นต้องขีดเส้นเอาไว้เลยเนี�ยมีความสําคญัมากเลยเนี�ยพวกครูพวกอาจารย์เหลา่เนี�ยยงัไมรู้่เพราะ

ครูเองอาจารย์เองก็ยงัไมเ่คยฝึกหดัไมเ่คยได้ยินได้ฟังอีก 

เพราะฉะนั �นต้องไมต่ามใจตวัเองไมต่ามใจในทางสิ�งที�ชั�วแตต้่องพยายามฝึกฝนให้คุ้นเคยกบัความดเีชน่ศีล

๕ไมฆ่่าสตัว์ไม่ฆ่าคนคุ้นเคยไว้ ไมรั่กขโมยข้าวของเขา ไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขา 

ไม่หลอกลวงต้มตุน๋ 

ไม่กินเหล้าเมายาเนี�ยต้องฝึกให้คุ้นเคยให้เป็นนิสยัเขาเรียกจริยธรรมให้เป็นจริยวตัรเลยตวัเองเหมือนกบัทกุ

วนัเราตื�นขึ �นมาเราต้องพิจารณาศีล๕ของเรา 

สํารวจกฏหมายตามหลกัครอบครัวหรือพอ่แม่แนะนําสั�งสอนเราต้องฝึกไว้ทุกวนั 

แล้วสิ�งไหนที�ยงัไม่รู้ก็ต้องเรียนเพื�อให้รู้ด้วย 

ทําให้จิตให้คุ้นเคยด้วยและอนัไหนที�ไม่ดีก็อย่าตามใจเดี�ยวพ่อแมจ่ะเฆี�ยนจะตีดวุ่าอะไรตา่งๆจะอบัอายขา

ยหน้าคนอื�นเขา 

เราไมช่อบให้ใครดา่ว่าตบตีหรือพดูจาลบลูด่หูมิ�นเราก็จะต้องไมไ่ปลว่งเกินและไม่ไปสร้างความเดือดร้อนใ



 ๕

ห้ใครต้องตามโอวาทของพ่อแม่เนี�ยแหละมนัถึงจะเข้าท่า 

บ้านก็สงบสุขอยู่ในหมูบ้่านตําบลอําเภอก็ทั �งตําบลอําเภอก็สงบสขุ 

ทั �งจงัหวดัถ้าปฏิบตัิเหมือนกนัก็จงัหวดันั �นก็สงบสขุ 

ถ้าเป็นทั�วประเทศก็ทําให้ประเทศสงบสขุเพราะทกุคนไมเ่บียดเบียนตวัเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อน 

ไม่ตามใจตวัเองไมฆ่า่สตัว์ฆ่าคนไม่ขโมยปล้นขโมยจี �ไมป่ระพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขา 

บ้านไมต้่องไปเสียคา่กญุแจเห็นมั�ยไม่ต้องไปเสียคา่ลกูกรง 

ไม่ต้องเสียอาวธุยทุโธปกรณ์ป้องกนับ้านเนี�ยเสียคา่กับสิ�งเหล่านี �ไปเนี�ยมากมายมหาศาล 

เพราะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี�ยทําให้ต้องสิ �นเปลืองมากมายโดยที�ไมไ่ด้คิดกนัเลยว่าทําไมจึงต้องเปิดบ้านบ้

านเราอยูด่ีๆทําไมจงึต้องมีประตรัู �วรอบขอบชิด 

ต้องมีเครื�องป้องกนัภยัเดี�ยวนี �ต้องมีเห็นมั�ยวงจรปิดเปิดอะไรเนี�ยเสียเงินเพิ�มทั �งนั �นเลยเนี�ย 

แล้วเราก็ยงัไมรู้่เลยว่าไอ้ที�เรามีสิ�งเหล่านี �ป้องกนัไว้เพื�ออะไร? ป้องกนัคนชั�วคนเลวเนี�ยไอ้พวกตามใจตวัเอง 

เห็นของใครชอบสวยชอบดีชอบงามก็ไปเที�ยวไปลกัไปชิงไปปล้นไปจี �เอามาเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยโทษมากมายเล

ย โทษของคนไม่มีศีลไม่มีธรรม บ้านเมืองใดไมม่ีศีลไม่มีธรรมไมเ่คารพกฏหมายบ้านเมือง 

จะเป็นบ้านเป็นเมืองได้ยงังยั บ้านเมืองไม่มีขือไมม่ีแป คนชั�วก็มาสร้างกรรมทําชั�ว 

สร้างความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนไปทั�ว เพราะฉะนั �นต้องตั �งตนที�เรานั�นแหละต้องนบัหนึ�งที�เรานั�นน่ะ 

เราจะเป็นคนดีของพอ่แม่ก่อน เราจะเชื�อฟังพอ่แม ่เราจะเชื�อฟังไปโรงเรียนเราต้องเชื�อฟังครูอาจารย์ 

มาบวชแล้วก็ตั �งใจศกึษาพระพทุธโอวาทของพระพทุธเจ้า 

เนี�ยมนัจึงจะถกูต้องรู้จกัหน้าที�ของตวัเองไมต้่องให้ใครเขามาบงัคบับญัชาเรา มนัเป็นการฝืนจิตฝืนใจเรา 

แล้วก็เป็นการปฏิฆะจิตโกรธถ้าเราทําไปตามระเบียบแบบนี �ความโกรธก็ไมเ่กิดขึ �นเราจะมีความสงบว่างทุก

ขึ �นตอน 

เราจะตั �งใจศกึษาเล่าเรียนความตั �งใจนั�นแหละเรียกว่าสมาธิแตเ่ราจะไปพดูว่านูจ๋งทําสมาธิอย่างนั �นอย่างนี�

เนี�ยไอ้นั�นไม่ใช่หน้าที�ของเด็กเลยที�จะต้องไปนั�งทําสมาธิ 

แตจ่ะต้องบอกให้เขาตั �งใจเรียนตั �งใจศึกษาหาความรู้ เอาแคต่ั �งใจก็พอแล้ว 

ถ้าพดูถึงสมาธิตั �งใจมั�นเนี�ยต้องมาเป็นผู้ปฏิบตัิ 

เพราะฉะนั �นจะไปใช้กบัเด็กๆเดี�ยวนี �เขาก็พยายามให้โรงเรียนไปนั�งสมาธิไปนั�นไปนี�กนัเยอะแยะไปหมดแต่

ก็ยงัไม่รู้เรื�องกนัเลยเนี�ย การทํางานตั �งใจทํางานก็เป็นสมาธิได้ 

ร้องรําทําเพลงอยู่ให้ถกูคีย์ถูกจงัหวะมนัก็เป็นสมาธิได้ 

เห็นมั�ยสมาธิเนี�ยมีทั�วไปหมดเลยแตข่ึ �นอยู่กบัความตั �งใจที�เราตั �งใจเลน่ตั �งใจศกึษาอบรม 

ตั �งใจเรียนนั�นน่ะแล้วมนัก็จะเป็นไปเอง 

แล้วเมื�อเราเรียนรู้แล้วพอมาฟังพระท่านสอนเรื�องสมาธิตั �งใจมั�นมนัจะเข้าใจทนัทีเลย อ้อ! 

นี�ไม่งั �นต้องทําใจให้ว่างอย่างนี �เวลาโกรธเราก็เว้นมนัน่ะ 

เสียงดงัเสียงสงูเสียงตํ�าเราต้องการเสียงคอ่ยหรือเสียงอะไรเราก็จะรู้เลยเนี�ย 

วิธีของพระพทุธเจ้าต้องละเอียดอ่อนแบบนี �จะทําให้รู้เนี�ย เด็กต้องใช้ความตั �งใจไมต้่อง 
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ถ้าสมาธิเนี�ยต้องสอนผู้ใหญ่เนี�ยผู้ใหญ่ตั �งใจทําความดีหรือเปล่าเนี�ย 

ถ้าตั �งใจทําดก็ีเป็นสมาธิไม่งั �นก็มั�วกนัไปหมดเดี�ยวนี �ก็เป็นอาจารย์กนัมากมายก่ายกองเป็นจานรองจานอะไ

รกนั(หวัเราะ)เยอะแยะ สบัสนวุน่วายกนัไปทั �งโลกไม่รู้จกัหน้าที�ของตวัเอง 

เพราะฉะนั �นทีนี �เมื�อเรารู้จกัหน้าที�ของตวัเองแล้วเราไมก้่าวก่ายหน้าที�ของใครแสดงว่าภาระหรือความรับผิด

ชอบของแตล่ะคน 

ของพอ่ของแม่ของบตุรภรรยาสามีของลกูเต้าเหล่าหลานของหมอของคนไข้ของทหารตํารวจของเจ้าฟ้าเจ้า

แผ่นดิน เขามีกฏมีระเบียบมีกฏมณเฑียรบาลกนัทั �งนั �นน่ะ ใครก้าวล่วงพระราชอํานาจไมไ่ด้ 

เพราะต้องมีไว้กําหราบปราบปรามคนชั�วคนเลวที�มนัขดัขวางขดัขืนทําผิดกฏหมายเนี�ย 

ทําตวัเบียดเบียนผู้ อื�นให้เดือดร้อนไมง่ั �นก็ไมก่ลวั บ้านไมเ่ป็นบ้านเดี�ยวนี �ก็มากมาย 

การค้าการขายก็ไม่อยูใ่นกฏระเบียบของพ่อค้าเนี�ย 

ไปค้าขายอาวธุไปค้าขายยาพิษไปค้าขายยาเสพติดอะไรเนี�ยมากมายเลย 

พอ่ค้าก็ต้องขายสิ�งที�เป็นประโยชน์ 

อย่างพระพทุธเจ้าก็ยงัห้ามค้าตระกลูอบุาสกอบุาสิกาเนี�ยห้ามค้าขายมนษุย์ค้าขายยาพิษค้าขายของเมาค้

าขายศาสตราอาวธุไมแ่สวงหาบญุนอกพระพทุธศาสนาพระองค์วางไว้หมดเลยเนี�ย 

ถ้าทกุคนอยู่ในกฏระเบียบ ฟังรู้เข้าใจแล้วไมม่ีโทษเลย 

มีแตส่ขุอย่างเดียวมีความสขุสงบสขุเพราะทกุคนรู้หน้าที�เป็นพ่อค้าก็ไม่เอาเปรียบไม่ค้ากําไรเกินควรเนี�ยเพ

ราะทําให้คนทกุข์คนยากเดือดร้อนทั �งนั �นแหละ 

ถ้าทกุคนมีคณุธรรมมีจริยธรรมมีศีลมีธรรมมีความยตุิธรรมแก่ตวัเองมีความยตุิธรรมแก่คนอื�น 

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อนก็จะมีความสขุทั�วทั �งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ�ง

ถ้ามีกฏระเบียบอย่างนี �เราก็จะเห็นได้ชดัรู้ได้ชดัเป็นปัจจตัตงัเลยไม่ต้องคิดมาก 

ไม่ต้องไปคิดหวัแทบแตกก็คิดไมไ่ด้นั�น่ะจะทํายงังยั สร้างปัญหาให้แก่ตวัเองแล้วจะแก้ปัญหายงังยั 

ผิดพลาดขึ �นมาแล้วเนี�ยผิดศีลผิดธรรมขึ �นมาแล้วเนี�ยมีสขุหรือมีทกุข์เราก็จะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัที�เขาสอนเขาห้

ามเอาไว้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนั�นก็ไปอีกเรื�องหนึ�ง 

เพราะมนษุย์ทั �งหลายนี�ต้องการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม 

แตท่กุคนก็พยายามที�จะฝ่าฝืนเยอะแยะทั�วโลก แล้วมนัจะมีความสขุกนัได้ยงังยั 

อนันี �แลหะต้องเฉลิมฉลองใจเราให้มีศีลมีธรรมมีกฏมีระเบียบตวัเองเช้าตื�นมาวนันี �เราควรจะทําอะไรวางเม

นรูายการไว้เลยเรามีหน้าที�อะไรคนทําครัวหรือคนเช็ดถบู้านหรือปัดกวาดหรือคนเช็ดทําความสะอาดหรือค

นที�จะทําหน้าที�อะไรมีหน้าที�อะไรในการทําหน้าที�การงานแบง่กนัทําช่วยกนัทํานั�นแน่ะสามคัคีธรรมพระพทุ

ธเจ้าสอนไว้ว่า สขุา   สงฺฆสฺส  สามคัคี ความพร้อมเพรียงของหมูทํ่าให้เกิดสขุ 

แล้วก็จะทําให้เกิดความสงบสขุสนัติสขุเกิดขึ �น 

งานมากก็จะได้เป็นงานน้อยเดี�ยวเดียวเสร็จจะได้ไปทํางานอย่างอื�นต่อไปอีกแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเนี�ยเออ! 

พระอาจารย์ท่านก็ไม่เคยมีครอบมีครัวไมม่ีอะไรหรอก 

ก็อยู่ป่าก็อาศยัพิจารณาพวกโยมที�มานี�แหละไมไ่ด้ไปพิจารณาที�ไหนเอาของจริงที�ได้ไปบิณฑบาตรผา่นไปเ
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ห็นไปพิจารณาไปนั�นแนะ่แล้วก็เปรียบเทียบว่ามนัสุขมนัทกุข์มนัอนิจจงั ทุกขงัยงังยั 

อนตัตายงังยัเนี�ยแตล่ะวนัๆเนี�ย 

ความจริงอนิจจงัเนี�ยเห็นมั�ยเช้าก็ผา่นไปอีกแล้วอนิจจงัไปแล้วกลางวนัเดี�ยวก็มืดคํ�าอนตัตาไปอีกแล้วอีกวนั

หนึ�งแล้วอีกคืนหนึ�งแล้ว เราก็ไมไ่ด้คิดถึงเรื�องอนิจจงัทกุขงัอนตัตาแล้วก็มาสนกุสนานเฮฮาเข้าไป 

บางคนก็เล่นการพนนักนัทั �งวนัทั �งคืนเห็นมั�ยทั �วๆไป 

เพราะฉะนั �นเราอย่าไปเอาเยี�ยงอย่างจากตวัอย่างที�ไม่ดีไมเ่อา 

เพราะฉะนั �นเราตั �งแตว่นันี �เป็นต้นไปเฉลิมฉลองใจของเราให้มีความสงบสุขสนัติสขุตั �งจิตเจตนาไว้ให้อยูใ่น

ศีลในธรรมอยูใ่นกฏหมายบ้านเมืองอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเนี�ยมีหน้าที�อะไรก็ต้องทําตาม 

ทกุหน้าที�มีความสําคญัแล้วก็มนัจะแบง่เบาภาระกนัไปเองจะได้ไม่เป็นทกุข์ไมง่ั �นเป็นทกุข์กนัหมดเลยใครห

น้าที�รวนกนัไปหมดหน้าที�ไมเ่ป็นหน้าที�คนนั �นไมทํ่าหน้าที�ไมป่ฏิบตัิหน้าที�คนนั �นเอารัดเอาเปรียบทะเลาะวิว

าทบาดหมางกนัเดี�ยวก็ฆ่ากันตายอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี�ยเห็นมั�ย 

เราจะเห็นว่าธรรมะของพระพทุธเจ้าแตล่ะข้อๆเนี�ยมีความหมายมากมาย 

ทําให้ผู้ปฏิบตัิเข้าถึงความพ้นทกุข์ในปัจจบุนัก็ได้ เขาเรียกวา่เป็นสขุทั �งทางโลกทางธรรม 

สขุอย่างยิ�งคือพระนิพพานคือว่างหมดเลยเนี�ยทิ �งหมดเลยสขุเล็กน้อยเพื�อสขุสว่นใหญ่สขุไพบลูย์ก็ต้องทําจิ

ตให้ว่างให้หมด 

นั�นน่ะถ้าเราจะแก้ไขชีวิตที�หนกัๆที�แก้ไขไมไ่ด้ก็แก้ได้ด้วยวิธีการทําความวา่งทําจิตให้ว่างแล้วมนัก็จะได้ไม่

มีทกุข์ทําความคุ้นเคยไปตั �งแตเ่ดี�ยวนี � ไมใ่ชร่อให้ทกุข์เกิดแล้วมาทําใจไมม่ีทางหรอก 

เราต้องทําใจให้ว่างตั �งแตย่งัไมม่ีทกุข์ครั �นทกุข์เกิดขึ �นมีก็เหมือนไม่มีเพราะอะไร? 

เพราะเรารู้เรายอมรับความจริงว่าเออ! มีก็เหมือนไมม่ีเพราะอะไร? 

เพราะเราทําความคุ้นเคยกบัความว่างไว้แล้วมีทกุข์มนัก็ว่างมีสขุก็วา่งเพราะฉะนั �นมีสขุมีทกุข์ก็ต้องว่างเหมื

อนกนัไมม่ีใครดีกว่าใคร 

เพราะฉะนั �นไอ้ทกุข์ขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีอบุายปัญญาตามนยัยะของพระพทุธเจ้าแล้ว 

เราไมต้่องกลวัทกุข์อยูที่�ไหนเราก็ทําสขุให้เกิดขึ �นกับใจได้เพราะเราไมไ่ด้เบียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อ

นกรรมเวรวิบากกรรมเวรเศษกรรมเวรของเราก็ไมม่ี 

เมื�อเราไมม่ีกรรมเวรวิบากกรรมเวรใครจะมาทําให้เราทกุข์ได้เป็นไปไมไ่ด้ 

เพราะเรารู้ตวัเองเรารู้ว่าเรามีหน้าที�ต้องไมเ่บียบเบียนใครให้เดือดร้อนไมต่ามใจตวัเอง 

จิตของเราก็จะสงบระงบัไป ทําจิตของเราให้ว่างเปล่าได้ 

ไม่ยดึติดใดๆในโลกเพราะรู้ว่าไม่ใช่ของเราเดี�ยวก็อนิจจงัไปแล้วเช้ากินอิ�มแล้วเดี�ยวสายบา่ยเย็นก็ถ่ายออกไ

ปหมดแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยซกัอย่าง 

ทั �งข้าวปลาอาหารจตปัุจจยั๔เครื�องนุง่หม่มนัเศร้าหมองก็ต้องซกั ต้องทําความสะอาด 

มนัเศร้าหมองมนัก็อนิจจงัถ้ามนัขาดปะขึ �นมาเราก็จะเห็นว่าเออ! 

มนัอนิจจงัท้ายสุดมนัเปื� อยแล้วมนัใช้ไมไ่ด้แล้ว แตส่ําหรับพระทา่นยงัเอามาทําผ้าเช็ดเท้า ทําผ้าขีริ �ว 

ทําผ้านั�นทํานี�ได้ไมไ่ปทิ �งเสียของ 
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เนี�ยอบุายปัญญาพระพทุธเจ้าสอนให้เห็นคณุคา่แม้ของเล็กน้อยก็มีคณุคา่เพราะทกุสิ�งทกุอย่างส

ร้างขึ �นมาทําขึ �นมาด้วยปัญญาเนี�ยเป็นปัญญาบารมีเราต้องเคารพปัญญาเราก็ต้องพยายามรักษา 

แล้วก็สร้างขึ �นมาด้วยความขยนัหมั�นเพียรเราก็ต้องเคารพเป็นธรรมวิริยะความเพียรก็เป็นธรรม 

ขนัติอดกลั �นอดทนสร้างขึ �นมาทําขึ �นมาทั �งวนัทั �งคืนไม่ไปไหนต้องทําให้เสร็จ 

เราก็เคารพในธรรมข้อขนัตธิรรมในนี � 

สจัจะมีความจริงใจที�จะทําเราก็ต้องเคารพเนี�ยแตล่ะข้อแตล่ะข้อเนี�ยมีความหมายยิ�งใหญ่ไพศาล 

อธิษฐานปรารถนาต้องให้ได้ให้สําเร็จแนน่อนให้ใช้การได้ 

ตามที�เราประสงค์ทําขึ �นมาถึงไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็อาจเป็นประโยชน์แก่คนอื�น 

เราจะทําแตส่ิ�งที�เป็นประโยชน์เท่านั �นไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่ทํา 

เราจะพดูสิ�งที�เป็นประโยชน์เท่านั �นไม่เป็นประโยชน์เราจะไมพ่ดู 

พดูแล้วเราก็ต้องทําไมพ่ดูเราก็ต้องทําเพราะฉะนั �นเราทําสิ�งที�เป็นประโยชน์เราทําดีกวา่ 

เพราะถ้าเราไม่ทําแล้วเราก็จะเป็นทกุข์ด้วย 

แล้วก็ถ้าเราพดูออกไปแล้วเขาเห็นเขาไมถ่กูใจคนอื�นที�มีคนละความเห็นกนัเขาก็สร้างทกุข์โทษหรือเพิ�มงาน

ให้เราอีกเพราะฉะนั �นพดูก็ต้องทําไม่พดูก็ต้องทํา เพราะฉะนั �นเราทําดีกวา่พดู 

พดูแล้วเขาไม่พอใจเขาจะกลั�นแกล้งเรามากขึ �นอีก เพราะเราต้องเคารพในธรรม 

อธิษฐานธรรมก็คือตั �งใจปรารถนาไว้เลยว่าเรามีหน้าที�อะไรแตว่นัต้องทําให้เสร็จ 

ที�พระพทุธเจ้าว่าการงานไม่คั�งค้างเป็นมงคล เป็นดินพอกหางหมมูีแตส่กปรกเลอะเทอะตวัเอง 

เข้าใกล้ที�ไหนก็เปอะเปื�อนเลอะเทอะที�นั�น หนกัจะไปยืน เดิน นั�ง 

นอนที�ไหนก็หนกัๆอกรกใจตวัเองหนกัอกรกใจคนอื�นเข้าสงัคมสมาคมกับใครเขาไมไ่ด้เนี�ยเพราะตวัเองเนี�ยไ

มค่อ่ยได้ทําความดีอะไรไม่ค่อยได้ปรารถนาดีอะไรไมเ่ป็นที�รู้จกัของใครๆคือไม่ได้ทําประโยชน์ให้ใครๆเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเมตตาความรักใคร่ก็คือรักใคร่ในความดีที�เราตั �งใจที�จะทํา 

รักใคร่ในทานไมใ่ชไ่ปรักใคร่ในหนุ่มในสาวนะเมตตาของพระพทุธเจ้านี�กว้างขวาง 

เมตตาในทานเมตตาในศีลหมายถึงรักใคร่ในทาน รักใคร่ในศีล รักใคร่ในเนกขมัมะรักใคร่ในปัญญา 

รักใคร่ในวิริยะ 

รักใคร่ในขนัติในสจัจะในอธิษฐานในปรารถนารักเมตตาไปให้หมดเลยแล้วก็วางเฉยเพราะเราไมต้่องไปลว่ง

เกินนะ่เพราะสิ�งที�เราเห็นเป็นสิ�งที�เรารักทั �งนั �นเลยไมค่วรไปทําลายที�พระพทุธเจ้ายกย่องว่าโลโกปตฺถมฺภิกา 

  เมตฺตา เมตตาธรรมคํ �าจนุโลกคือเมตตาเห็นแล้ววา่เออ! 

เราไมไ่ปสร้างไมไ่ปทําลายเขาใครเขาทําไว้ดีแล้วดีแล้วเราก็โมทนาสาธุเขาไปเนี�ย 

เมื�อเราไมไ่ด้สร้างเองเราก็มีมุทิตาพลอยยินดีกบัคนสร้าง แล้วเราก็จะเป็นสขุทั �งโลกเนี�ยที�พระพทุธเจ้าว่า 

โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  

เนี�ยมีความหมายกว้างขวาง 

เหมือนกบัอาตมายกตวัอย่างรักทานรักศลีรักเนกขมัมะปัญญาวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเมตตาเมตตาตวัเอ

งเมตตาคนอื�นเนี�ยรักใคร่ตวัเองรักใคร่ในความดีของตวัที�ตวัเองจะต้องรักษาเอาไว้ 
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แล้วก็ไม่ไปทําลายความรักของคนอื�นเนี�ย 

เราก็จะเป็นคนที�สหายธรรมมีแตค่วามดีเขาเรียกมีความเมตตาตอ่กนัและกัน 

ท้ายสดุอเุบกขาวางเฉยเมื�อความดีถึงที�สดุแล้วทํามานานแล้วแก่เฒ่าแล้วทําอะไรไมไ่หวแล้ว 

ทีเนี�ยวางเฉยได้แล้ว ตาดหูฟัูงใจคิดนึกไอ้ที�เคยคิดนึกว่าดีไมด่ีก็ว่างให้หมดเลย 

เหมือนมองตาแป๋วใครมาใครเห็นก็ยิ �ม ใครเจตนาดีก็ยิ �มใครเจตนาไมด่ีก็ยิ �ม 

เพราะเราไมม่ีหน้าที�ไปยุง่เกี�ยวกบัใครๆเนี�ย ต้องฝึกหดัดดันิสยัไว้ให้ได้นั�นแน่ะจนเฒา่จนแก ่

ยิ �มอย่างเดียวเนี�ยแล้วเราไมใ่ชย่ิ �มอย่างเดียวโยมอย่ามาดถูกูยิ �มของอาตมาน่ะ(หวัเราะ)อาตมาเนี�ยเอายิ �มถ

วายเป็นพทุธบชูาน่ะ(หวัเราะ)ก่อนเนี�ยมีโยมมาถามอาตมาว่าพระอาจารย์โยมเป็นคนทกุข์คนยากไมม่ีเงินไ

มท่องไมม่ีข้าวไมม่ีของอยากทําบญุทําได้ไหม? ได้เอาปัญญาทําบญุก็ได้ เอาแรงทําบญุก็ได้ 

ไม่มีอะไรยิ �มถวายพระพทุธเจ้าบชูาพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้ายงัได้บญุเลย 

เห็นมั�ยยิ �มของอาตมานี�ยิ �มสยามชนะกินขาด(หวัเราะ)พวกโยมต้องฝึกหดัดดันิสยัยิ �มไว้ปลอบใจตวัเอง 

ยิ �มได้เมื�อภยัเห็นมั�ยที�โบราณเขาพดูไว้เนี�ยต้องลงได้หมดเนี�ยวางเฉยให้ได้เนี�ยแล้วเราก็จะเป็นสขุสงบสขุสนั

ติสขุแล้วเราก็ไมเ่ดือดร้อนกบัใครๆไมม่ีปัญหา 

ยิ �มเขาก็นึกวา่เป็นมิตรเขาก็นึกว่าไมไ่ปทําลายเขาไมไ่ปกลั�นแกล้งเขาไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปประพฤติผิดบตุรภรร

ยาสามีเขาเพราะยิ �มของเราเป็นยิ �มมาตรฐานยิ �มด้วยความว่างเห็นว่ามนษุย์สตัว์ทั �งหลายมีผลกรรมมีทกุข์อ

ยูแ่ล้วเราไม่ต้องไปซํ �าเติมเราแก่เฒา่แล้วเราก็ยิ �มเอายิ �มปลอบใจเขา(หวัเราะ)แคนี่ �เราก็มีสว่นบญุให้ช่วยเขา

เบาใจไมต้่องมาหวาดระแวงเราว่าเรานี �ไม่ทําร้ายไมทํ่าอนัตรายเขาแน่เนี�ยจึงจะได้ประโยชน์สงูสดุ 

ถ้าเราทําได้เนี�ยเป็นนิจศีลเป็นกิจวตัรเลยเนี�ยนิจศีลเนี�ยหมายถึงเป็นกิจวตัรทกุวนั 

ใครไปใครมาก็ยิ �มๆต้อนรับไม่ได้ไปหาเรื�องหาราวเขา ไมต้่องไปลบหลูด่หูมิ�นใคร 

เพราะทกุคนเกิดมาเลือกไม่ได้ 

เกิดมาในฐานะความเป็นอยู่ในฐานะเป็นคนทกุข์คนยากเพราะฉะนั �นเรายิ �มรับในฐานะที�เป็นคนดีคนไมด่ ี

แตเ่ราไมไ่ปยุง่กับเขาก็เพื�อรักษาตวัเอง(หวัเราะ)เอายิ �มรักษาตวัเองรักษาใจตวัเอง 

เพื�อป้องกนัศตัรูไมใ่ห้ใครมาลว่งลํ �ากํ�าเกิน 

ก็ยิ �มรับยิ �มสู้มีหลายสถานะการณ์เพราะฉะนั �นโยมก็ฝึกหดัยิ �มไป(หวัเราะ)หดัยิ �มกบักระจกนั�นน่ะพวกผู้หญิ

งชอบส่องยิ �มถวายเป็นพระพทุธบชูาอยา่ยิ �มเฉยๆอย่าไปยิ �มกระเรี�ยกระราดไมไ่ด้ประโยชน์ 

ต้องยิ �มถวายเป็นพระพทุธบชูา พระอริยธรรมบชูา พระอริยสงัฆบชูาเนี�ยยิ �มได้ประโยชน์ 

แล้วเราจะไปไหนมาไหนใครเห็นเราก็ยิ �มให้เราเราก็สบายใจชื�นใจเขาต้อนรับเรา 

เขายิ �มให้เราเห็นมั�ยเพราะฉะนั �นเราก็จะเห็นคณุประโยชน์มากมายเลยที�อาตมาค้นพบเยอะแยะ 

อาตมาเนี�ยไม่ธรรมดาเพราะใช้สติปัญญาคิดเล็กคิดน้อยถ้าเป็นคนอื�นก็ตามหาว่าจู้จี �จกุจิ�กยิ�งกว่าผู้หญิงอี

ก(หวัเราะ)ต้องว่าอย่างนี � แตอ่าตมาคิดดีเพื�อให้เกิดประโยชน์ทกุเรื�องสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ได้หมด 

เหมือนผู้วิเศษหยิบมาใช้เป็นอาวธุยทุโธปกรณ์ได้หยิบอะไรขึ �นมาก็ใช้อธิบายให้รู้ง่ายเข้าใจเร็วรู้ได้ 

เนี�ยมตุโตทยัก็คือสิ�งที�มองข้ามไปข้ามมาเนี�ย รู้ง่ายเข้าใจเร็วเขามาเนี�ยรู้ง่ายเข้าใจเร็วเนี�ยมตุโตทยั 

อาตมาไม่ได้ไปศกึษา 
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บางคนก็พดูถึงมตุโตทยัตวัเองยงัไม่รู้มตุโตทยัเป็นยงังยัเนี�ยสิ�งละอนัพนัละน้อยที�มองข้ามกนัไปข้

ามกนัมาเนี�ย 

แตพ่ระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์ที�มีความเพียรที�ใคร่ตอ่การศึกษาเนี�ยจะรู้ง่ายเข้าใจเร็ว 

ถ้าเราไปมวัมองข้ามอยา่งนี �โยมก็คิดไมถ่ึง ทําไมพระอาจารย์จงึมาเทศน์มาสอนอย่างนี � 

ก็พวกฉนัเป็นครูทั �งนั �นเลย(หวัเราะ)เนี�ยอาตมาต้องเอาสิ�งที�โยมไมรู้่เอามาสอนให้รู้ แล้วมนัก็จะได้รู้ว่าเออ! 

มีศกัยภาพพระพทุธเจ้าเป็นพระบรมครูอย่างไรหรือเป็นโลกวิทผูู้ รู้แจ้งโลกอย่างไรเนี�ย 

อย่างอาตมาเป็นเหลนศิษย์เหลนๆๆของศษิย์ยงัเอาพระพุทธโอวาทของพระองค์มาพดูให้ฟังได้เนี�ยเห็นมั�ยก็

แสดงว่าเชื �อสายคือเชื �อศีลเชื �อธรรม สายศีลสายธรรมของพระพทุธเจ้ายงัมีอยู ่ยงัไมข่าดหายไปไหน 

ไม่งั �นแล้วก็ดไูม่ได้ไอ้พวกขี �เกียจขี �คร้านหากินหานอนหานั�นไมไ่ด้เรื�องน่ะสาวกพระพทุธเจ้ามาอ้างเป็นสาวก

พระพทุธเจ้าแตไ่ม่ได้ศกึษาอบรมจิต 

ไม่ได้พิจารณาศีลพิจารณาธรรมเพื�อทําความเข้าใจในศีลในธรรมเพื�อให้เกิดเป็นนิยยานิกธรรมทําความรู้นั �

นให้เป็นประโยชน์ให้พ้นทกุข์ ทําให้เกิดประโยชน์สขุแก่ตนและคนอื�นต้องว่าอยา่งนี � 

ชาวบ้านที�เขามาโมทนาให้โยมรู้ไว้นะที�โยมเอาของมาใส่บาตรใส่บาตรน่ะโยมต้องคิดอย่างเดียวว่าขอให้ท่า

นเป็นตวัแทนของโยมด้วยโยมไม่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบตัิด้วยข้าวด้วยนํ �าอนันี �ขนมนมเนยอะไรของโยม

ที�ถวายนั�นแหละขอให้ท่านเป็นตวัแทนให้โยมด้วยเพราะโยมไมม่ีโอกาสโยมมีเวรมีกรรมต้องทํางานทํามาห

าเงินอะไรตอ่มิอะไรยงัมีทกุข์เดือดร้อนมากมายขอให้มีส่วนขอให้ท่านเป็นตวัแทนของโยมทา่นได้รู้ศลีรู้ธรร

มได้ประพฤติปฏิบตัิธรรมก็ขอให้โยมมีสว่นเป็นส่วนบญุส่วนกศุลให้รู้ง่ายเข้าใจเร็วบ้างเนี�ย 

พระที�มีสติปัญญาดีท่านได้ศึกษาเล่าเรียนอบรมแล้วท่านก็จะมาแนะนําสั�งสอนโยมให้รู้ตามแล้วเข้าใจตาม 

แล้วก็จะได้วางจิตวางใจว่าเออ! 

เนี�ยเราทํางานเหน็ดเหนื�อยเมื�อยล้าเนี�ยเป็นเพราะกรรมวิบากกรรมเราทําไว้ไมด่ี เราจึงต้องมามีผลกรรม 

กรรมดีกรรมเลวกรรมชั�วตา่งๆที�ทําให้เราเป็นทุกข์นั�นแหละเป็นวิบากกรรมทั �งหมดเลยที�เราทําไว้ไม่ดี 

ไอ้ที�เขาทําดีแล้วก็เห็นมั�ย อย่างพวกโยมทํางานกนัทั �งวนัทั �งคืน แล้วพวกกรรมกรนี�เหนื�อยยาก 

ทั �งวนัทั �งคืนเนี�ยบางคนเซ็นแก๊ะเดียวกินไมห่มดเลยเป็นปีเลยไอ้พวกโยมที�ไปทํายงัไม่พอกินพอใช้กนัเลยเนี�

ยมนัตา่งกันถึงขนาดนี � แล้วโยมวา่มีเวรมีกรรมไหมเนี�ยดเูทียบกนัด ูใครมีบญุมีบาป 

ใครมีเวรมีกรรมขนาดไหน ทําไมคนอื�นจงึหาได้ง่ายทําไมเราจงึหาได้ยาก 

ยงัต้องไปกู้หนี �ยืมสินเข้ามายงัต้องไปลงทนุลงแรงอีกเนี�ยหมดเพราะฉะนั �นปัจจยั๔เนี�ยในหลวงทา่นก็สอนโ

ครงการพระราชดําริปลกูข้าวแกล้งดินเนี�ย ไอ้คําว่าแกล้งดินเนี�ย ไอ้ดินมนัไม่ใช่ไปแกล้งมนัง่ายๆ 

ตามความหมายของพระองค์ก็หมายถึงว่าที�อาตมาเคยพดูให้ฟังนั�นน่ะ ดินมนัเปรี �ยว 

ทํายงังยัจึงจะให้มนัหายเปรี �ยว เราก็เตมิสารอะไรลงไปนั�นแน่ะคลกุเคล้ากนัไป แกล้งไมใ่ห้มนัปกติ 

คําว่าแกล้งคือไม่ให้อยู่เป็นสขุหรือไม่ให้เหมือนเดิมเนี�ยเหมือนกบัเกษตรเนี�ยถ้าเรารู้เราเข้าใจหลกัแล้วง่ายไ

มใ่ช่ของยากเลย 

ไอ้ที�ไหนจืดดนิจืดก็เอาเกลือใส่บ้างอะไรตอ่มิอะไรใส่ไปเดี�ยวมนัก็ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงเป็นดินที�มีคณุภาพ

ปลกูแล้วได้ผลไอ้ที�ปลูกแล้วไม่ได้ผลนั�นน่ะเพราะธาตใุนดินหรืออาหารในดินมนัหมดแล้วเราไม่เห็นแก่ตวัที�เ
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ราจะต้องให้อาหารดินบ้างนั�นแน่ะจึงเรียกว่าสํานึกในพระคณุของแผน่ดนิ 

เนี�ยต้องสรุปลงตรงนี �เนี�ยคณุของแผ่นดินที�เลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเรามาจนกระทั�งปู่ ย่าตายายจนถึงรุ่นเรา 

แล้วจะไปถึงลกูหลานเหลนอีกเนี�ยไมใ่ชข่องยากเลยถ้าเรามีปัญญาแล้วรู้จกัประสานวา่ไอ้นี�ของสิ�งนี �มนัเปรี �

ยวหวานมนัเค็มเผ็ดเฝื� อนฝาดขมจืดดินมนัอยูล่กัษณะใด มนัมีอยู๙่รสเนี�ย 

เราจะผสมผเสมนัเปรี �ยวเกินไปเราก็ลดดีกรีมนัลงมา 

เหมือนหมอเขาเนี�ยฆา่พิษของตวันั �นตวันี �แล้วก็มาประกอบเป็นยารักษาโรคได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี�ย 

สพัพญั�รูู้ทกุอย่างถ้าเราตั �งใจประพฤติดีปฏิบตัิชอบเนี�ยไมต้่องไปศึกษาเลย 

อาตมาพออ่านก็รู้เข้าใจแล้วได้ยินหรือฟังก็รู้เข้าใจแล้วไมต้่องมีใครบอก 

เพราะเรารู้หลกัตามพระพทุธโอวาทตามที�พระพทุธเจ้าสอนไว้ 

เป็นคลงัวิชาสงูสดุเลยทั �งทางโลกทางธรรมมุ่งแสดงไว้หมดครบถ้วน 

ไม่หนีสพัพญั�ตุญาณหรือไม่พ้นสพัพญั�ตุญาณคือความรู้ของพระองค์ไปได้ไมพ้่นทิพย์จกัขญุาณ 

พทุธจกัขญุาณ สมนัตจกัขญุาณ มงัสจกัขญุาณ ปัญญาจกัขญุาณโอ้ยเยอะแยะไปเลย 

ที�อาตมาเขียนไว้ในสงัฆทานเนี�ย 

พระพทุธเจ้ารู้มีความรู้ความเห็นมากมายอาตมาก็เอามาเขียนจะได้รู้ได้เห็นว่าไม่ใช่รู้เห็นอย่างเดียวมนัมีคว

ามพิศดารของมนัเองอีกเยอะแยะโยมมีความพยายามขนาดไหน โยมต้องการอะไร 

เนี�ยพระพทุธเจ้าสอนไว้ทกุเรื�องเลยเนี�ยปัญญาระดบัไหน ถ้าโยมทําจิตให้ว่างได้นั�นแน่ะสงูสดุแล้ว สพัเพ 

ธัมมา อนตัตาสงูสุดแล้ว 

โยมไปเอาสงูสุดน่ะก็จบเลยต้องว่าจบมหาวิทยาลยัไอ้วิทยาลยัยงัไม่จบเลยเพราะยงัมีทกุข์อีกมากมายยงัมี

ปัญหาให้แก้อีกมากมายยงัใช้ประโยชน์ไม่ครบถ้วนด้วย 

แตข่องพระองค์เนี�ยแก้ไขได้หมดเลยเนี�ยทําจิตให้ว่างนิพพานงั ปรมงั สญุญงัเนี�ยครบถ้วนต้องว่าอย่างนี � 

ว่าพระองค์สามารถแสดงธรรม 

เรารู้แล้วเราเป็นคนรู้แล้วเราจะทําของยากให้เป็นของง่ายเราไม่มีเวลาเราต้องเจียมตวัวา่มกัน้อยสนัโดษหรื

อเรียกว่าเราคนทกุข์คนจนฉะนั �นเรี�ยวแรงกําลงัความสามารถไม่พอเนี�ยแตเ่รารู้ถึงจดุสูงสดุว่าเออ! 

เนี�ยต้องทําจิตให้ว่างถ้าเราทําได้เราก็พ้นทกุข์ได้ เมื�อว่างแล้วไมม่ีคนจนไมม่ีคนรวยดีไม่ดีว่างหมด 

สิ�งเหลา่นี �ไมม่ีในความว่างนั�นแหละ สิ�งเหล่านี �พระพทุธเจ้าสรุปไว้เองนะ่ไมใ่ช่อาตมาสรุป 

ถ้าโยมจะถามอาตมาว่าพระองค์แสดงกมัมฏัฐานไว้๔๐กองเนี�ยไว้เพื�อประโยชน์อะไร? 

อาตมาก็บอกโยมง่ายๆเป็นวิธีการที�ขจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ให้เหลือเพียงเอกัคคตารมณ์อารมณ์เดีย

วเหลือเอกคัคตาจิตจิตเดียวเหลือเอกคัคตาธรรมธรรมเดียว 

เนี�ยจากมากให้เหลือหนึ�งพอมนัชํานาญชํานาญเข้าหนึ�งก็ไมใ่ห้มีพระพทุธเจ้าสรุปไว้อีกสพัเพ ธัมมา 

อนตัตา สพัเพ อธมัมา อนตัตาเนี�ยทั �งธรรมและอธรรมก็ให้ว่างเปลา่ไปให้หมดนั�นแหละจงึเข้าถึงนิพพานงั 

ปรมงั สญูญงัที�แท้จริง ความจริงสิ�งที�พระองค์สอนมาก็ปพูื �นฐานมาตลอด 

ถ้าใครศกึษาเลา่เรียนใครมีสติปัญญาก็รู้แจ้งแทงตลอดได้เลยเหมือนๆกันมีนยัยะใกล้เคียงกนั 

ถ้าเปลี�ยนเป็นสมมตุิว่าเป็นอย่างนั �นเป็นอยา่งนี �นั�นน่ะเป็นสมมตุิทั �งหมดรูปสมมตุิ เสียงสมมตุิ กลิ�นสมมตุิ 



 ๑๒ 

รสสมมตุิ โผฏฐัพพะสมมตุิ 

ธรรมารมณ์สมมตุิแล้วมนัก็หายว่างไปอีกแล้วเดี�ยวสมมตุิใหมม่าอีกแล้วเห็นมั�ยวนัใหม่ เดอืนใหม ่

ปีใหมอ่ะไรเนี�ยสมมุตทิั �งนั �นก็ไม่เห็นมนัวลิิศสมาหราอะไรมีคณุคา่อะไรถ้าเราไมรู้่ว่ามนัสมมตุิขึ �นมาเราก็จะ

ไปทกุข์กับสมมตุินั�นแหละปีใหม่ไปทําอะไรให้เราเนี�ยปีใหม่ทกุวนัเราไปทําอะไรมาก็ปีใหมแ่ล้ววนัใหมเ่ดือน

ใหมปี่ใหมแ่ล้วเราก็เกิดขึ �นมาใหม ่

เราก็ควรทําความรู้สิ�งใหม่ที�ยงัไม่เกิดขึ �นกบัใจเราศีลธรรมไมเ่คยมีก็ทําให้เกิดมีขึ �นก็เป็นของใหม่สําหรับเรา 

ถ้าเราทําเป็นประจําแล้วก็เห็นเป็นธรรมดาหมดเลย 

วนัเดือนปีก็ไมม่ีอะไรเก่าไม่มีอะไรใหม่(หวัเราะ)มนัเป็นสมมตุิทั �งหมดเราไปยึดติดมนัเองเมื�อเราไปยึดติดเข

าเรียกอปุาทานยึดถือเมื�อเรายดึถือไว้เราก็เป็นทกุข์ทั �งที�ไมใ่ช่เราไมใ่ชข่องเราน่ะแตเ่ป็นทกุข์ฟรีๆเราก็จะเห็น

ความโง่ของเรานั�นแหละไมต้่องไปเห็นความโง่ของใครๆเพราะเรานั�นแหละโง่ดกัดานเองไปยึดสมมุตไิปติด

สมมตุิแล้วก็เป็นทกุข์เองร้องห่มร้องไห้ดีใจเสียใจไปเองทั �งสิ�งเหลา่นั �นไม่ได้มีคณุคา่อะไรวิเศษ 

นั�นแน่ะเราควรจะทําดีทกุวนัด้วย 

เรากินทกุวนัเพราะสิ�งที�เรากินก็สมบรูณ์ด้วยบารมีข้าวเม็ดหนึ�งก็สมบรูณ์ด้วยบารมีเขาปลกูเขาสร้างขึ �นมาด้

วยปัญญาก็เป็นปัญญาบารมีเขาทํามาด้วยความขยนัก็เป็นวิริยะบารมี 

เขาทําขึ �นมาด้วยความอดทนก็เป็นขนัติบารมี ทําด้วยความจริงใจก็เป็นสจัจะบารมี 

ทําขึ �นมาปรารถนาให้สําเร็จให้เกิดมรรคเกิดผลคือให้มีลกูมีผลแล้วก็สมบรูณ์ด้วยบารมี 

อธิษฐานปรารถนาให้มนัเป็นอยา่งนั �นให้เป็นตามที�เราต้องการลกูเล็กให้เป็นลกูใหญ่เนี�ยใส่ปุ๋ ยเอานํ �าให้มนั

กินมนัก็ไปเพิ�มเข้า 

แล้วเราก็จะได้ตามที�เราปรารถนาเนี�ยเมตตารักใคร่ทําทกุวนัเหมือนกบัเจ้าสมบตัิมาถามพระอาจารย์ผมจะ

ปลกูดอกไม้ได้ไหมครับ.ได้ทําไมจะไม่ได้เอ็งรู้วิธีปลกูหรือเปลา่ทํางยั? 

เอ็งต้องปลกูความรักลงไปด้วยให้นํ �าให้ปุ๋ ยเหมือนเอ็งไปเช้าไปเย็นไปสายเอ็งต้องเอาปุ๋ ยหรือเอานํ �าไปฝาก

มนั(หวัเราะ)เหมือนเอ็งถือขนมนมเนยหรือของขวญัไปให้คนรักนั�นน่ะเนี�ยวิธีการเดียวกนัถ้าเอ็งจะปลกูอะไร

ทําอะไรเอ็งก็ต้องปลกูความรักลงไปแล้วต้องขยนัไปดแูลด้วยเอาใจใส่ด้วยเดี�ยวเขางอนเขาไมอ่อกดอกออก

ผลออกลูกให้(หวัเราะ)อาตมาเนี�ยเข้าใจง่ายรู้ง่ายเข้าใจเร็ว 

เนี�ยตอนนี �มนัมาแล้วอาตมาก็เอามาเทศน์มาสอนให้โยมวา่อาตมามีอบุายปัญญามากมายก่ายกองต้องว่า

อย่างนี �รู้ง่ายเข้าใจเร็วนั�นน่ะปลกูต้นไม้ก็เหมือนปลกูต้นรักนั�นน่ะรักมนัจริงๆคือมีเมตตาจริงๆแล้วก็ต้องไปเ

อาใจใส่เอาปุ๋ ยเอานํ �าให้มนัจริงๆเหมือนเราไปหาหนุม่หาสาวทกุวนัเช้าเย็นอะไรเนี�ย ไม่ไปมือเปลา่ 

เอาของขวญัไปให้ทุกวนั 

แล้วความรักนั �นก็เจริญงอกงามเห็นมั�ยเดี�ยวก็ให้ดอกให้ผลขึ �นมาเนี�ยเป็นธรรมชาติทั �งนั �นเลย 

โยมเขาใจธรรมชาติเนี�ยรู้แจ้งแทงตลอดพระไตรปิฎกเจนจบพระรัตนตรัยเนี�ยยิ�งใหญ่รู้สรรพบารมีเนี�ยไม่ใช่อ

าตมาพดูเล่นเนี�ยอาตมาพูดเรื�องนั �นเรื�องนี �เนี�ยโยงไปโยงมาสรุปได้หมดน่ะเข้าตามพระพทุธโอวาททั �งนั �น 

ไม่ได้นอกรีดนอกรอยอะไร ไมใ่ห้โยมเสียประโยชน์ในการฟังโยมก็จะทึ�งว่าเป็นไปได้ยงังยั 

ทกุอย่างเป็นธรรมะหมดวนั เดอืน ปี วนัเดือนปีก็เป็นสมมตุิหมดเห็นมั�ย เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้ธรรมะแล้ว 



 ๑๓

พระองค์ก็ยงัสอนให้เราละอีก 

ให้ว่างจากบญุจากบาปเนี�ยทั �งดีทั �งชั�วหมดเลยให้ว่างหมดเลยให้ดบัให้หมดนั�นน่ะ หมายถึงดบัรู้ 

ทีแรกเราไม่รู้หมายถึงว่ารู้เป็นวิชชาไมรู้่เป็นอวิชชา รู้ก็ไปจากจิตไมรู้่ก็ไปจากจิต 

เนี�ยทีหลงัเรารู้แล้วเนี�ยต้องให้รู้นั �นดบัไปด้วยถ้าเรายงัไปยึดติดความรู้เราก็ยงัมีทกุข์อยู ่

เหมือนพวกด๊อกเตอร์ปริญญาเอกอะไรพวกเนี�ยมีทกุข์ทั �งนั �นน่ะเพราะมนัยงัไม่ยอมรับมนัยงัดบัความรู้ไม่ได้ 

ที�อาตมาพดูไว้เขียนไว้ในหนงัสือธรรมะน่ะรู้ว่าง 

ว่างรู้เนี�ยหมายถึงที�สดุรู้ว่างถ้าเราไมทํ่าให้รู้ว่างเนี�ยมนัรู้สะเปะสะปะมนัรู้ไปทั�วหมด 

ที�อาตมาบอกว่าเห็นก็สกัแต่วา่เห็นรู้ก็สกัแตว่่ารู้ 

อย่าเอาความรู้ความเห็นเราไปใสใ่นสิ�งที�เรารู้ใหม่ๆเรารู้แล้วก็ว่างไปเลยไมต้่องเอาความรู้ใหม่ๆไปปรุงแตง่ไ

มต้่องไปวิตกวิจารเนี�ยแหละสดุยอด 

อาตมาเนี�ยรู้ถึงสุดยอดคือรู้ว่างรู้ดบัคือวา่งจากรู้เลยแล้วเราก็ให้ว่างจากรู้ไปอีกนั�นนะ่ตอนที�จะให้ว่างจากรู้

ก็คือเราจะนิพพานแล้วตอนนี �ก็รู้ไปก่อน(หวัเราะ)ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ไปก่อน 

ทีหลงัมนัจะตายแล้วเรารู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วเราก็จะต้องว่างจากรู้ไอ้สิ�งที�รู้มาทั �งหมดเนี�ยสมัมาทิฏ

ฐิเห็นชอบก็เลิกแล้วไม่มีความเห็นแล้วไอ้ที�ชอบๆก็ว่างหมด 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบก็ว่างแล้วไม่มีการดําริแล้วเราจะเข้านิพพานแล้ว 

สมัมาวาจาพดูจาชอบก็ต้องว่างหมดไม่มีการพดูแล้วต้องวา่งอีก 

สมัมากมัมนัโตการงานชอบก็ต้องว่างอีกไม่มีการงานแล้วเราจะตายแล้วจะไปนิพพานแล้วจะไปทําอะไรอีก 

สมัมาอาชีโวไม่ต้องระลึกถึงอาชีพแล้วไมม่ีอาชีพที�จะให้ทําอีกแล้วก็ต้องว่าง 

สมัมาวายาโมความพยายามชอบก็ต้องว่างอีกแตเ่ราต้องเพียรวา่งตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ให้รู้จกัว่าความว่างสงูสดุนั�น

แหละเป็นนิพพานถ้าเราจะทําก็ต้องทําตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ถ้ามนัใกล้จะตายแล้วทําไมไ่ด้แล้วต้องว่างจากความว่า

ง 

สมัมาสตริะลกึชอบระลึกถึงพ่อแม่พี�น้องทรัพย์สินสมบตัิลกูเมียนั�นเป็นหน้าที�เราก็ต้องระลกึเราก็ต้องถ้าเวล

ามนัจะตายแล้วเราจะไปนิพพานแล้วก็ไม่มีการระลึกแล้วต้องว่างจากการระลกึว่างจากสตกิารระลึกชอบ 

สมัมาสมาธิการตั �งใจมั�นเคยตั �งมั�นใจมั�นกบัลกูเมียครอบครัวสามีภรรยาหรือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เราจะตายแล้วเราก็ต้องว่างให้ว่างให้ดบัแล้วไม่มีความคิดถึงไมม่ีความตั �งใจที�จะไหนอีกแล้วต้อ

งตั �งใจมั�นกบัพระนิพพานอย่างเดียว เนี�ยให้โยมรู้ไว้ถึงที�สดุแล้วมนัต้องเป็นแบบนี � 

ถ้าเราไมรู้่จิรงไม่เห็นแจ้งไมเ่ข้าใจเนี�ยเสียเวลาเปล่าเสียเงินเสียทองเสียเวลา 

ไปทั �วโลกเสียเงินเสียทองก็ไมไ่ด้ไปรู้เรื�องอะไรไม่ได้หลกัเกณฑ์อะไร 

ทําจิตทําใจอะไรก็ไมไ่ด้ไม่มีแบบไม่มีแผนเพราะอะไร?เพราะโยมตามใจตวัเอง 

นึกอยากจะไปก็ไป(หวัเราะ)นึกจะมาก็มา เนี�ยตามใจตวัเองด้วย 

อย่างบงัคบัคนอื�นว่าไปน่ะแกไปน่ะไมไ่ปเดี�ยวฉันโกรธนะ่(หวัเราะ)เยอะแยะเลยเนี�ยเพราะฉะนั �นไมไ่ปเบียด

เบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อนแคเ่นี�ยกินขาดแล้วต้องว่าอย่างนี � 

พระพทุธเจ้าของเราเป็นสพัพญั�รูู้ทกุอย่างเนี�ย 



 ๑๔

อาตมาเอาสิ�งละอนัพนัละน้อยเขาเรียกรู้แจ้งแทงตลอดมาแทงตลอดเป็นอนัเดียวกนัให้เป็นธรรมะ

หมดเลย ให้เป็นนิยยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นทกุข์ได้ ใครเชื�อใครปฏิบตัิตามนี �ก็พ้นทกุข์แน่นอนไม่ผิดหวงั 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ไมเ่สียเวลาเปล่าแล้วที�เรามาเนี�ย 

มาได้ยินได้ฟังเขาเรียกวา่มาเห็นอาตมาก็เป็นทศันะอนัเยี�ยมเห็นอนัเยี�ยมได้ยินได้ฟังก็อ้อ! 

ได้เห็นอนัเยี�ยมได้ฟังอนัเยี�ยมทั �งนั �นเพราะรู้แล้วเข้าใจแล้ว เจอหน้าอาตมาก็เออ! 

ท่านมีแตส่อนเทศน์สอนธรรมให้เราให้พ้นทกุข์เราได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญามีความเฉลียวฉลาดขึ �นมาอีกเ

ยอะแยะเนี�ยแคเ่นี�ยอ้าว! 

มีอะไรถามเปิดให้ถามได้(หวัเราะ)มีอะไรอาตมาบอกมีร้อยข้อพนัข้อเดี�ยววินิจฉัยรวดเร็วถ้าโยมสงสยัการป

ระพฤติปฏิบตัิสงสยัธรรมะของพระพทุธเจ้าข้อใดเอาเลย..... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัศกุร์ที� ๑๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๒.๓๑ น. 




