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พระธรรมะเทศนาโครงการปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวง ๘๓ พรรษา 

วนัพธุที� ๘  ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

             เรื�อง เนกขมัมะพรหมจรรย์ 

โมทนาสาธุกับโยมทกุคนที�มีจิตศรัทธาเลื�อมใสในคณุพระรัตนตรัยอนัมีสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นป

ระธานเนกขมัมะพรหมจรรย์ตา่งจากเนกขมัมะบารมีเพราะใครๆก็สงสยัลงัเลเรื�องเนกขมัมะบารมีและเนกขมัมะพร

หมจรรย์ เนกขมัมะบารมีก็คืออดใจอย่างเดียว 

อดใจทีนี �ถ้าเราจะมาเอาอดใจกบัอะไรเราก็ต้องมาอดใจให้เป็นทานให้ว่างแล้วก็เจตนาวิรัติให้เป็นศีลสองอย่างเนี�ย 

ประพฤตสิองอย่างควบกนัเนี�ยจงึจะเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์เนี�ยตา่งกนัตรงนี �เพราะฉะนั �นก็พยายามรู้ให้ได้แล้วเร

าก็จะได้มีความแตกฉานมีความเข้าใจ ปัญญาคือเหตผุลในทานในศีลเพื�อว่างทั �งนั �นเลย 

เพื�ออะไรเพื�อความพ้นทกุข์เพราะเรามีทกุข์อยูแ่ล้วเราจึงมาประพฤติเนกขมัมะพรหมจรรย์ต้องบอกอย่างนี � 

การที�เรามาประพฤติเนกขมัมะพรหมจรรย์ก็คือก็เพื�อความสิ �นทกุข์แล้ววิธีการที�เราจะทําให้สิ �นทกุข์เราจะทํายงังยั 

ก็ต้องทําให้เกิดมีทานขึ �นมาถ้าเราให้ทานบอ่ยๆคือให้ว่างบอ่ยๆก็เป็นภาวนาในทานเจตนาละเว้นให้เป็นศีลบ่อยๆก็

เป็นภาวนาในศีล เจตนาที�เราจะอดใจทกุเรื�องราวไมว่่ามาทางตา ห ูจมกู ลิ �น กาย 

ใจอะไรเนี�ยก็เป็นภาวนาในเนกขมัมะ เรามีเหตผุลคือปัญญาเราไมต้่องการมีทกุข์เราจึงใช้เหตผุลในทาน ในศีล 

ในเนกขมัมะเนี�ยให้ทกุข์หมดไปจากใจเราเนี�ยเนกขมัมะพรหมจรรย์จงึสมบรูณ์แบบต้องวา่อย่างนี � 

แล้วก็เมื�อเนกขมัมะสมบรูณ์แบบแล้วเราก็ทําให้เป็นปกติ 

คําว่าทําให้เป็นปกติก็คือทําอย่างสมํ�าเสมอไม่เกียจคร้านจึงเรียกว่าวิริยะ เพียร 

เพียรรํ�าไปเขาบอกเพียรรํ�าหรือเพียรทําไปหรือให้ว่างไปทกุระยะทกุขณะแล้วก็อดกลั �นอดทนทําไปให้ว่างจากอารม

ณ์ทั �งหมดเลยที�เป็นต้นเหตแุหง่ความทกุข์ 

แล้วก็มีความจริงใจที�เรียกสจัจะจริงใจจริงจงัที�จะให้ว่างไปตลอดจนกว่ามนัจะพ้นทกุข์หรือว่างอยา่งบริสทุธิ�เข้าสู่พ

ระนิพพานนั�นน่ะ 

ก็มีอธิษฐานปรารถนาต้องการความพ้นทกุข์ปรารถนาพระนิพพานเมื�อพ้นทกุข์แล้วทกุข์ในขณะจากรูป จากเสียง 

จากกลิ�น จากรส จากโผฏฐัพพะสมัผสั จากธรรมารมณ์แตล่ะอยา่งแตล่ะอย่างยงัไมบ่ริสทุธิ� 

คําว่ายงัไม่บริสทุธิ�ก็คือมนัเป็นของชั�วคราวหรือระยะหนึ�งหรือคราวหนึ�งเทา่นั �นต้องทําให้มนับริสทุธิ�หมดจดสิ �นเชิงคื

อเป็นปกติเลย ตาเห็นรูปก็ว่างผ่าน หไูด้ยินเสียงก็ว่างผา่น จมกูได้กลิ�นก็วา่งผา่น ลิ �นรู้รสก็วา่งผา่น 

กายได้สมัผสัก็ว่างผ่าน จิตรู้ธรรมารมณ์ก็ว่างผา่นเนี�ยต้องทําให้เป็นปกติยืน เดิน นั�ง นอนเนี�ยให้ว่างผา่น 

เมื�อว่างผ่านจนเกิดความเคยชินแล้วจะเข้าสูน่ิพฺพานํ ปรมํ ส�ฺุญํทีนี �เราทุกคนเราจะเข้าใจนิพฺพานํ ปรมํ 

ส�ฺุญํจากอะไรก็สญูจากอารมณ์คือสญูจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี�ยต้นเหต ุ

ต้นเหตใุหญ่แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทําไมจงึวา่อารมณ์เป็นต้นเหตเุพราะเกิดเมตตา กรุณา มทุิตา 

อเุบกขาก็เพราะอารมณ์เนี�ย เมตตารักใคร่ในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ กรุณาในรูป 
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ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ มทุิตาพลอยยินดีในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส 

ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์แล้วก็ต้องข่มใจให้เป็นอเุบกขาในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ 

ในธรรมารมณ์เนี�ยเมื�อเราข่มใจเรารู้ว่าเนี�ยเป็นของชั�วคราวระยะหนึ�ง 

ทีนี �ถ้าเราสามารถทําให้เสมอเหมือนเป็นปกติเลยเห็นรูปก็เป็นปกตวิ่าง 

ที�เขาว่าปกตจิิตหรือปกติศีลเนี�ยคือละเว้นหรือวิรัติอดใจได้จนเป็นปกติเนี�ยเขาจงึเรียกวา่เป็นเจตนาวิรัติ 

เจตนาวิรัติก็คือตั �งใจที�จะตดัใจต้องว่าอย่างนี �คําวา่วิรัตคิือตดัใจ ตดัใจจากอะไร? ตดัใจจากรูป จากเสียง จากกลิ�น 

จากรส จากโผฏฐัพพะ จากธรรมมารมณ์เนี�ยแล้วจิตขอเราก็ปกตยืิน เดิน นั�ง 

นอนก็เป็นปกติคือสงบอยู่จิตสงบอยู่โดยปกตถิึงไมบ่อกใครวา่จิตเราเป็นสมาธิจิตแต่ใครเห็นเราก็สามารถรู้ได้ว่าเนี�

ยเห็นท่านนั�งเป็นปกติ ยืนเป็นปกติ เดินเป็นปกติ ถึงนอนก็เป็นปกติอีก 

เราต้องทําให้ได้ทุกอิริยาบถหรือทําให้ได้ทกุลมหายใจเข้าออกหรือขณะที�จิตรู้สมัผสั ที�ขณะที�ตาสมัผสัรูป 

หสูมัผสัเสียง จมกูสมัผสักลิ�น ลิ �นสมัผสัรส กายสมัผสัโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็ง 

ใจได้สมัผสัรู้ธรรมารมณ์เนี�ยต้องทําให้เป็นปกต ิ

เมื�อเราเป็นปกติแล้วเราก็เนี�ยเขาเรียกเนกขมัมะพรหมจรรย์ที�เราจะต้องปฏิบตัิให้ได้เป็นปกติยืน เดิน นั�ง 

นอนไมต่่อล้อตอ่เถียงกบัใครให้อโหสิให้อภยัไปให้หมดเพราะในขณะที�ทําเราอาจจะเกิดทกุข์เกิดโทษมีอุปสรรค 

มีคนบ้าง ครอบครัวบ้าง 

ตําหนิคนนั �นคนนี �มิตรสหายติเตียนยกโทษบ้างให้อโหสิให้อภยัให้หมดไมถื่อสาหาโทษถือว่าเป็นการใช้กรรมใช้วิบา

กกรรม แล้วเราก็จะผา่น เอ็งจะดา่จะวา่ข้า 

ข้าไม่เถียงต้องว่าอย่างนี �ไมเ่ถียงไมพ่ดูอะไรเพราะพดูไปแล้วเดี�ยวจะมาตอ่ความยาวสาวความยืดอีก 

แล้วเราก็จะไมป่กตเิขาดา่เขากระเทียบเปรียบเปรยขึ �นมาเราก็จะวุน่วายในใจยืน เดิน นั�ง 

นอนไมเป็นสขุเพราะฉะนั �นเราก็จะรู้ว่าไอ้การปฏิบตัินี �บางทีก็เป็นเหตกุ่อให้เกิดทกุข์ได้ที�เรียกว่าอเุบกขาความข่มใจ

ที�อาตมาว่าต้องข่มใจให้เป็นอเุบกขาเนี�ยเป็นอยา่งนี �เป็นลกัษณะแบบนี � 

ต้องมีคนพอใจบ้างไมพ่อใจบ้างเป็นธรรมดาไอ้ที�เขาพอใจก็โมทนาสาธุที�เขาก็มีสว่นความดีความสงบเขาสง่เสริมเร

าให้สงบยิ�งขึ �นเพราะเขาไมเ่อาเรามาเป็นอปุสรรคขดัขวางเราให้เราต้องเสียสมาธิในการว่างหรือตั �งใจว่าง 

ส่วนใครที�เป็นอปุสรรคเขาก็จะเกิดโทษเป็นทุกข์แตเ่ราก็ให้ทกุข์เขาสั �นลงน้อยลงด้วยการที�ไมต่อ่ล้อตอ่เถียง 

ถือเป็นการใช้กรรมเวรวิบากกรรมเวรเศษกรรมเวรที�อเนกชาตเิราไปก่อกวนหรือไปรบกวนเขาในความสขุความสงบ

สขุของเขามา ทุกคนต้องเจอแน่เพราะคนเขาอยู่ดีมีสขุ มีชีวิตเป็นสขุก็ไปฆา่เขาบ้าง 

เขามีทรัพย์สินสมบตัิดีก็ไปขโมยขโจรไปลกัเขาบ้างนั�นแน่ะ 

เขาอยู่กบับุตรภรรยาสามีเป็นสขุก็ไปทําให้เขาแตกแยกหรือไปลกัขโมยหรือไปเอาเขาไปฉดุฆา่เขามาบ้างด้วยควา

มไม่ชอบธรรม หรือชอบธรรมแล้วแตต้่นแตที่หลงัไปแตกแยกกนัก็เกิดความร้าวรานใจอีก 

หรือไปมสุาหลอกลวงต้มตุน๋เนี�ย หรือไปกินเหล้าเมายาเนี�ยเหตแุห่งความทุกข์มีมาก ก็ขึ �นอยู่กบัอารมณ์เนี�ย 

ถ้าเรารักษาจิตของเราให้เป็นปกติจิตคือว่างเป็นปกติ 

อารมณ์เหลา่นี �จะไม่เกิดขึ �นจะเบาบางไปเป็นการประพฤติปฏิบตัิเนกขมัมะพรหมจรรย์ 

ทําให้จิตของเราเป็นปกติจิตแล้วก็ทําให้จิตของเราว่างเป็นปกตินั�นแหละเราจะรู้เป็นปัจจตัตงัวา่อานภุาพของความ
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ว่างเป็นยงังยั อย่างน้อยเราก็ไมเ่วรไมม่ีกรรมกบัใครแล้วระดบัหนึ�ง สองเราก็ไม่มีทกุข์กบัอารมณ์ 

สามเราก็ไม่ดีใจเสียใจกบัอะไรง่ายๆไมต้่องข่มใจด้วยเพราะไมม่ีอารมณ์ในใจไมม่ีอะไรค้างใจทกุอยา่งเคลียร์หมด 

เห็นก็ผา่น ได้ยินก็ผ่าน ได้กลิ�นก็ผา่น ได้รู้รสก็ผ่าน ได้โผฏฐัพพะสมัผสัก็ผ่าน ได้รู้ธรรมารมณ์ก็ผ่านหมด 

เราต้องทําให้เป็นปกติ นั�นแหละจงึเรียกว่าเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์ ที�ตา่งจากเนกขมัมะบารมี 

เนกขมัมะบารมีนั�นนะเราก็อดใจในทาน ในศีล ในเนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน 

เมตตาอเุบกขาเนี�ยเยอะแยะเลยมีนยัยะมากมายเพราะฉะนั �นเรารู้สั �นๆว่าว่างหรือตั �งจิตเจตนาวิรัติให้ว่างตดัใจว่าง

ให้ได้เพราะมีทั �งทาน ทั �งศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขาเนี�ยขึ �นอยู่กบัจิตเจตนาเรา ที�อาตมาเคยย่อให้ฟังไร้เจตนาไร้ความปรารถนาก็ไร้ตณัหาความอยาก 

ไอ้ตณัหาความอยากเนี�ยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทุกข์ทั �งหมดเลย ถ้าเราทําได้เรางดเว้นได้ทกุข์ทั �งหลายก็จะหมด 

ที�มีอยูแ่ล้วก็สงบระงบัไป ที�ยงัไม่มีก็จะไม่เกิดขึ �นที�มีแล้วก็จะสงบไปเลิกลาไปเพราะใจเราอยู่เหนืออารมณ์แล้ว 

คําว่าจิตอยูเ่หนืออารมณ์ก็คือตาเห็นรูปแล้วก็ไม่ตามรูปไปว่ารูปนั �นดีหรือไม่ดีไมไ่ด้วิตกวิจารไมม่ีสงัขารปรุงแตง่ใน

รูปว่ารูปสวยรูปงามรูปดีไม่ดีไมม่ีการตําหนิติเตียนไม่มีการยกย่องสรรเสริญเนี�ยเขาเรียกเป็นแบบนี � 

เพราะฉะนั �นเรารู้เราเข้าใจแล้วเมื�อไม่มีวิตกวิจารไมม่ีสงัขารปรุงแตง่ในรูป ในเสียงในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ 

ในธรรมารมณ์มีนยัยะอนัเดียวกนัหมดเลยเพราะเห็นแล้วผ่านได้ยินแล้วผ่านได้กลิ�นแล้วผ่านได้รู้รสแล้วผ่านได้สมั

ผสัแล้วผ่านรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ผา่น 

อนัเนี�ยเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์ที�เราจะต้องปฏิบตัิส่วนมากผู้ ที�จะอธิบายยากมากต้องวา่อย่างนี �ที�ยากมากเพราะไ

มม่ีความละเอียดลออไม่มีการพิจารณา ไมม่ีการประพฤติปฏิบตัิ ไมม่ีการทําความเข้าใจ 

คําว่าไม่มีความเข้าใจก็คือไมไ่ด้พิจารณาทั �งรูป ทั �งเสียง ทั �งกลิ�น ทั �งรส ทั �งโผฏฐัพพะสมัผสั ทั �งธรรมารมณ์เหล่าเนี�ย 

ไม่สามารถแยกจิตจากอารมณ์ไม่สามารถแยกจิตจากสติ 

ลี �ลบัซบัซ้อนอีกเยอะแยะเลยเนี�ยถ้าอาตมาจะพรรณาเนี�ย 

เพราะฉะนั �นสิ�งเหลา่เนี�ยที�พระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี�ยมีผลแน่นอนพระองคเ์ป็นอมตธรรมด้วยเป็นปัจจตัตงัรู้ได้เฉพา

ะผู้ปฏิบตัิใครทําใครรู้เหมือนเรากินมากกินน้อยอิ�มมากอิ�มน้อยนั�นแหละมนัอยูที่�จิตของเรานั�นแหละความพอดีหรือ

ความไมพ่อดีอยูที่�ความรู้สกึของจิตเมื�อเราฝึกจิตของเราให้เป็นปกติจิตได้เมื�อไหร่แล้วมนัก็เป็นอตัตโนมตัิเลยไม่มา

กไม่น้อยพอดี ไอ้พอดีนี�แหละเรียกวา่มจัฉิมาปฏิปทา ทางสายกลาง คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป 

ไอ้ที�ว่ามากเกินไปมนัก็เลยความสําเร็จแล้วๆมนัก็ก่อให้เกิดทกุข์อีกแล้วสําเร็จแล้วยงัไมย่อมสําเร็จต้องว่าอยา่งนี �(หั

วเราะ)น้อยเกินไปก็ยงัไมถ่ึงขีดขั �นแห่งความสําเร็จคือความพอดีก็ยงัมีทุกข์ยงัจะต้องตั �งต้นใหมก่นัอีก 

ปรับพื �นฐานกนัใหม่อีก ต้องหาอบุายวิธีมากมายก่ายกองอีกเนี�ยเป็นแบบนี � 

ฉะนั �นเรารู้ว่ามจัฉิมาความพอดีความสําเร็จนั�นแน่ะ สําเร็จแคไ่หนพอดีแคน่ั �นเป็นมจัฉิมาปฏิปทา สําเร็จก็คือว่าง 

ว่างจากกามสขุลัลิกานโุยค อตัตกิลมถานโุยค ในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ 

ในธรรมารมณ์นั�นแหละจงึเรียกว่าไม่เข้าใกล้หรือวา่งจากสองสิ�งนี �ที�พระองค์ห้ามไมใ่ห้เข้าใกล้คือให้ว่างเหมือนกับเ

ป็นสตัว์ร้ายงรู้ายหรือของมีพิษใครเข้าใกล้แล้วจะได้เกิดโทษทกุข์ภยัอนัตราย 

พระองค์จึงสอนให้ละให้เว้นให้ห่างคือให้ว่างนั�นเอง นั�นแหละจงึเป็นมจัฉิมาปฏิปทาทางสายกลาง 

ทั �งดีทั �งชั�วทั �งเลวทั �งบญุทั �งบาปอะไรเนี�ยทั �งหมดเลย ที�พระองค์ย่อมาแสดงไว้ 
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เนี�ยถ้าเราไมม่าพิจารณาให้แตกไม่ทําความเข้าใจให้ลกึซึ �งแล้วเราก็จะไม่เห็นไม่รู้โทษของมนัไม่เบื�อหน่าย

ในทกุข์ในโทษของมนั เมื�อเรารู้ทกุข์โทษเบื�อหน่ายในทุกข์โทษแล้วเราก็จะเห็นประโยชน์ๆคืออะไร 

ประโยชน์แหง่ความวา่งที�เราว่างได้แล้วเราจึงพบประโยชน์ที�มีความสขุสงบสขุสนัติสขุไม่วุน่วี�วุน่วายมนัถึงอยูใ่กล้มั

นก็ไม่มีพิษมีภยั 

เพราะอะไร?เพราะจิตไมไ่ด้คล้อยตามเลยเหมือนกบัเราจําเป็นอยู่ในสงัคมโลกต้องว่าอยา่งนี �เหมือนกับโลกเนี�ยเต็ม

ไปด้วยกิเลสตณัหามากมายแตใ่จเราว่างแล้วเราจะไปที�ไหนก็ได้ที�มีรูป มีเสียง มีกลิ�น มีรส 

มีสมัผสัอะไรเราก็ไม่ได้ไปยุง่กบัเขาน่ะ ว่าง เพียงแต่รับรู้ไมรั่บเก็บว่าเออ! ตาเราเห็นแล้วก็เออ! เอ็งก็อย่างเนี�ย 

ได้ยินเสียงแล้วก็อย่างนี � ได้กลิ�นได้รสได้สมัผสัแล้วก็เป็นอย่างนี �เพราะเป็นธรรมดาของโลก 

แตจ่ิตเราไม่ได้ไปยุ่งไปสมัผสัที�จะไปร่วมทกุข์ร่วมสขุเหมือนกบัที�เราดหูนงัดลูะครนั�นแหละหรือที�เขาฆ่ากนัเราก็ไม่ต้

องไปเดือดร้อนไม่ใช่ญาตพิี�น้องของเรา 

เขาขโมยกันหรือประพฤติผิดกาเมกนัหรือหลอกลวงกนักินเหล้าเมายาอะไรเนี�ยเราไม่ได้กินเราไมไ่ด้อิ�มอะไรเราก็ได้

แตด่แูล้วเราก็ผ่าน เราต้องทําความเข้าใจแบบนี � นั�นแหละเป็นเพียงตวัอย่างๆแหง่การผิดศีลผิดธรรม 

ถ้าจิตเราวา่งจากการผิดศีลผิดธรรมแล้ว เราก็เฉยๆเห็นว่าเป็นธรรมดาของโลก 

ที�มนัเกิดมาเป็นคนมีเวรมีกรรมมนัก็ต้องฆา่กนัทําร้ายกนั 

คนโลภอยากได้ของคนอื�นก็ขโมยของกันประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาอะไรตอ่มิอะไรกนั 

หลอกลวงต้มตุน๋ที�เขารู้ไม่เท่าเอาไมท่นัป้องกนัไม่ได้ต้องว่าอย่างนี � 

กินเหล้าเมายาย้อมใจตวัเองให้เป็นนกัเลงโตคยุโม้โอ้อวดอะไรเนี�ยอีกเยอะแยะเลย 

เราก็จะเห็นโทษแหง่ความไมว่่าง ก็อาศยัรูปนั�นน่ะเป็นต้นเหต ุ

ถ้าตามนัยงัไม่เห็นรูปมนัก็ความพอใจหรือไม่พอใจมนัก็ไมเ่กิดขึ �น 

เพราะฉะนั �นเราจะต้องทําความวา่งให้เกิดขึ �นได้แล้วเราก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารสงัขารไมม่ีการปรุงแตง่กบัสิ�งที�เราเห็นเ

ราได้ยินได้ทราบได้รู้สึกกบัสิ�งเหล่านั �นแล้วเราก็จะสงบสขุสนัตสิขุเกิดขึ �นในใจเรา เนี�ยเป็นอย่างนี � 

เมื�อเป็นอยา่งนี �แล้วเราก็รับทราบ คําว่ารับทราบก็คือรับรู้แตไ่มรั่บเก็บเอาไว้เพราะไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา 

เมื�อมนัไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา เราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารไม่ต้องมีสงัขารการปรุงการแตง่ 

คําว่าวิตกวิจารก็คือวิตกว่าเป็นอยา่งนั �นอยา่งนี �จะทกุข์จะยากจะจนจะลําบากหรืออะไรวิตกไป 

วิจารก็คือเมื�อมนัมีอย่างนี �เกิดขึ �นแล้วก็คือจะมีอะไรเกิดตอ่ไปอีก 

เมื�ออดีตมีอยู่แล้วนี�ที�ผ่านมาแล้วตอนนี �เราอยูใ่นปัจจบุนัแล้วอนาคตเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั �นอีกไหมเนี�ยเขาเรีย

กวิจาร วิจารความตรองหรือความใคร่ครวญ แล้วสงัขารมนัก็ปรุงแตง่ไปตามวิตกวิจาร 

มนัก็ปรุงแตไ่ปทางดีหรือทางไมด่ีที�จิตมนัรับอยู่ในขณะนั �นรู้อยู่ในขณะนั �น 

ถ้าจิตเราวา่งแล้วไม่มีวิตกวิจารสงัขารไมม่ีการปรุงแตง่ 

จิตเราจึงอยูเ่หนืออารมณ์หรือจิตเราอยูเ่หนือเวทนาไมส่ขุไมท่กุข์ไม่ดีใจไมเ่สียใจไมต้่องอเุบกขา 

คําว่าไม่ต้องอเุบกขาคือไมต้่องมีการข่มใจเลยต้องว่าอย่างนี �เพราะการขม่ใจนั�นน่ะแสดงว่ายงัมีอารมณ์อยูต้่องข่มใ

จให้มนัดบัหรือข่มใจให้ว่างข่มใจให้เป็นปกต ิ

แตเ่ราต้องรู้รวดเร็วว่าไอ้พวกนี �มนัเป็นอนิจจงัไมเ่ที�ยงอยูแ่ล้วมนัเป็นทกุข์ 
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ถ้าเรามีอปุาทานยึดถือไว้เราก็จะเป็นการเพิ�มทุกข์ให้แก่ตวัเองแล้วก็เป็นอนตัตาด้วย 

ท้ายสดุก็เมื�อเราไมม่ีอปุาทานยึดถือในปัจจบุนัตวัทกุข์ก็ไมม่ี อนิจจงัก็ไมม่ีในจิต 

อนตัตามนัก็เป็นไปโดยอตัตโนมตัโิดยธรรมชาต ิ

เราก็ไมเ่ดือดร้อนรําคาญใจเนี�ยเมื�อเรารู้ความเป็นจริงอย่างนี �แล้วเราก็ไม่ยุง่ยากลําบากใจเราก็ประพฤติปฏิบตัิได้เ

ป็นปกติทกุวนัก็ผ่านไปทุกวนัๆนั�นแหละใจเราก็จะมีความว่างสั�งสมขึ �นทกุวนั 

ภาวนาคําว่าภาวนาแปลวา่ทําให้มีให้เป็นขึ �นมาซึ�งความว่าง 

ให้มนัว่างได้ทกุวนัเทา่ที�มนัจะวา่งได้แตเ่ราก็จะต้องทําทกุวนัต้องมีเจตนาวิรัตทีิ�จะตดัใจทํา 

งานอย่างอื�นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดซึ�งจะต้องทําอีกมาก ภาระมาก 

การเวียนว่ายตายเกิดต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเป็นภาระในการเลี �ยงดคูรอบครัวอะไรตา่งๆ 

แล้วก็ยงัมีข้าศกึศตัรูโจรปล้นอะไรอีกมากมายเนี�ยสาระพดัทกุข์ 

สาระพดัชนิดต้องว่าอย่างนี �เพราะฉะนั �นเราก็ต้องว่าง สาระพดัรูป สาระพดัเสียง สาระพดักลิ�น สาระพดัรส 

สาระพดัโผฏฐัพพะสมัผสั สาระพดัรู้ธรรมารมณ์เนี�ยรู้ว่างให้หมดเลยไอ้พวกนี � แล้วจิตเราจะเป็นปกติจิต เข้าถึง 

เนี�ยผู้ ที�ว่าที�ปฏิบตัิ พระที�ปฏิบตัิเนี�ยปฏิบตัิอะไรกนั เนี�ยปฏิบตัิอย่างเนี�ย ปฏิบตัิให้ว่างอยา่งเนี�ย 

สมณะแปลว่าผู้สงบเนี�ยต้องสงบไปอย่างนี � ก็คือความหมายคือในสงบไปจากรูป จากเสียง จากกลิ�น จากรส 

จากโผฏฐัพพะ จากธรรมารมณ์เนี�ย ภิกขผุู้ขอก็ขอไปเพราะขอในสิ�งที�จําเป็น ไม่จําเป็นไมไ่ปขอ 

เหมือนกบัไปบิณฑบาตรไปยืนให้เขาเห็นนั�นน่ะขออย่างพระอริยเจ้าไมเ่อ่ยปากขอ เนี�ยจะได้รู้ไว้แหม! 

บางคนก็อ้างว่าพระพทุธเจ้าภิกขผุู้ขอพวกขอหมดเลยตามอารมณ์จิตที�ต้องการไม่มีการฝึกหดัดดันิสยัไมทํ่าใจให้ว่

างไมล่ะไม่เว้นเจตนาไมป่ระพฤติตนให้เหมาะสมเป็นสมณะเป็นศากยบตุรต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นเราน่ะทกุคนเมื�อเราทําจิตให้ว่างได้รู้ตามพระพทุธโอวาทพทุธเจตนาเพื�อต้องการให้เรานั �นเขาถึงความ

พ้นทกุข์เข้าสูพ่ระนิพพาน นิพฺพานํ ปรมํ ส�ฺุญํต้องว่างให้ได้ เพราะเรารู้แล้วว่า วิธีให้เข้าถึงก็คือว่าง 

เอาความว่างนั�นแหละเป็นมรรคก่อน ทีแรกมนัก็ยงัวา่งบ้างไมว่่างบ้าง ให้เราก็ปฏิบตัิไปทกุวนัน่ะให้ว่างจนเคยชิน 

เมื�อเคยชินแล้วถึงเวลาเมื�อหมดอายขุยัแล้วคือตายก็จิตน้อมไปสูพ่ระนิพพานเองวา่ง นิพฺพานํ ปรมํ 

ส�ฺุญํแล้วจริงแล้วตอนนั �นไม่มีหว่งใยไม่มีอาลยัอาวรณ์ไม่มีทรัพย์สินสมบตัิบตุรภรรยาลกูเต้าเหล่าหลานญาติสนิ

ทมิตรสหายเนี�ยไมม่ีอยูใ่นความว่างทั �งหมดต้องว่าอย่างนี �นั�นแน่ะเป็นการตดัห่วงตดักงัวลตดัอาลยั 

อนาลโยอย่างแท้จริงน่ะบ๊ายบายลาก่อนต้องว่าอย่างนี � 

เนี�ยต้องประพฤติปฏิบตัิอย่างนี �ต้องทําจิตให้เข้าถึงอย่างนี �ไมว่่าทําอะไร 

เราทําไปคือทําไปตามหน้าที�ที�อาตมาบอกแล้วแตต้่น พ้นจากหน้าที�แล้วก็ให้ว่างไป 

เพราะหน้าที�นั�นน่ะเป็นภาระในการอยูก่บัสงัคมสมาคมหรืออยู่ในโลกอยู่กบัครอบครัวต้องทําการทํางานเลี �ยงตวัเลี �

ยงครอบครัวนั�นแหละมีความจําเป็นต้องว่าเราจึงมีความจําเป็น พระพทุธเจ้าจึงไม่ห้าม ไมห้่ามอะไร? 

สมัมาอาชีโวเนี�ยต้องเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวก็จึงหมายถึงทางโลกนี�แหละ 

เมื�อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วก็ไมใ่ห้ผิดศีลไมใ่ห้ผิดธรรมการงานชนิดใดที�จะเป็นไปเพื�อให้ผิดศีลผิดธรรมแล้วเราก็ละเ

ว้นมนัให้ว่างไปซะให้หมดไปเราจะได้ไม่มีเวรไมม่ีกรรมตอ่ไปในภายภาคหน้าอีก 

ถ้าเราเห็นแก่ตวัเห็นแก่ได้เกิดความโลภความโกรธ 
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ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิและเราก็จะเป็นทกุข์กบัสิ�งเหล่านั �นมนัมีโทษมีทกุข์อยูใ่นตวัของมนัเองแล้วก็เ

พราะมีความวา่งมีความสงบอยู่ในจิตของเราเองที�เราไมม่ีความกงัวลใดๆต้องว่าอย่างนี � 

เมื�อเป็นอยา่งนี �แล้วแตล่ะวนัแตล่ะวนัเราก็ต้องรู้ว่าเรามาเป็นผู้ปฏิบตัิเพื�อให้พ้นทกุข์คือให้ว่าง 

ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาอะไรเพียงแตว่่าเรามาศึกษามาอบรมใจของเราเนี�ย ระยะสั �นๆเพียง๗วนัเนี�ย 

เราก็ต้องทําจิตทําใจให้ว่างให้ได้ เมื�อเราพ้นจากการปฏิบตัิพ้น๗วนัไปแล้ว 

ทีนี �เรากลบัไปอยูบ้่านไปทําหน้าที�การงานแตจ่ิตอารมณ์ว่างของเราก็อย่าไปทิ �งมนั 

ถ้าเราไปประมาทเมื�อไหร่เราไม่วา่งเมื�อไหร่เนี�ยความทกุข์ความโศกความเศร้าความน้อยอกน้อยใจอะไรยงัจะตาม

มาอีกเยอะแยะ 

แล้วเราก็จะเป็นทกุข์เพราะฉะนั �นเราเนี�ยอาศยัจดุประกายไฟเล็กน้อยคือให้ว่างไปให้มนัดบัให้มนัว่างไปอบรมควา

มดบัความว่างไว้ แล้วพอเรางานเสร็จเราก็เห็นเป็นปัจจตัตงัเลยวา่อ้อ! 

งานนี �ก็อนิจจงัอีกเสร็จไปแล้วว่างไปแล้วเนี�ยขณะหนึ�งเดี�ยวหนึ�งชั�วครู่ชั�วยามหนึ�งเดี�ยวรายการหนึ�งหรือสิ�งหนึ�งเนี�ยเ

ป็นอย่างนี � เราก็จะเห็นว่าอ้อ! เอามาเป็นนี�เรากําลงัปฏิบตัิธรรมที�อาตมาสอนไว้ 

การทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมคือทําด้วยปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้อง ทําด้วยวิริยะความเพียรเพื�อให้งานสําเร็จ 

มีขนัติอดกลั �นอดทนเพื�อให้งานเสร็จ มีสจัจะความจริงใจที�จะทํางานให้เสร็จ 

มีอธิษฐานปรารถนาให้สําเร็จในหน้าที�การงานที�ได้รับผิดชอบ เมตตารักใคร่ในงานที�เรารับผิดชอบ 

เมื�อสําเร็จแล้วก็วางเฉยอเุบกขาวางเฉย 

เอาผลสําเร็จไปให้เจ้านายหรือเอาไปขายไปให้ทานขณะที�เราปฏิบตัิเราก็อดใจได้ไม่ผิดศีลผิดธรรมเนกขมัมะก็มีอยู ่

แล้วก็การละการเว้นของเราก็เนกขมัมะก็สมบรูณ์เพราะอดใจที�ตั �งใจจนสําเร็จต้องว่าอย่างนี �บารมีครบถ้วน 

ถ้าขณะทําเลือดตกยางออกแขนขาพิกลพิการไปก็เนี�ยก็เป็นอปุบารมี งานนั �นเป็นอปุบารมี 

ถ้าถึงตายหรือเฉียดถึงตายแตร่อดตายก็เป็นปรมตัถบารมีต้องว่าอยา่งนี � 

เพราะฉะนั �นการทํางานก็ให้รู้เอาไว้ให้มีความระมดัระวงัเอาไว้ว่ามนัมีภยัอนัตรายอยูด้่วยอาจจะถึงตายต้องว่าอย่า

งนี �ถึงเลือดตกยางออกหรือตาย เพราะฉะนั �นการปฏิบตัิธรรมของเราก็จะสมบณ์ูด้วยบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมีเราต้องป้องกันเอาไว้แตแ่รกว่างานเราเสี�ยงภยัเสี�ยงอนัตรายหรือเปล่า ถ้าเสี�ยงก็ต้องระวงัให้ดี 

เนี�ยขณะที�เราทําเป็นปกติก็เป็นบารมี ถ้าถึงกบัเสี�ยงเลือดตกยางออกก็เป็นอุปบารมี 

แขนขาพิกลพิการก็เป็นอปุบารมี ถ้าถึงตายเฉียดตายแล้วไม่ตายรอดตายก็เป็นปรมตัถบารมีเนี�ย 

จําไว้ให้ดีงานทกุชนิดเนี�ยมีทั �งคณุทั �งโทษ แต่กว่าจะสําเร็จเนี�ยเสี�ยงเป็นเสี�ยงตาย 

ต้องใช้ปัญญาเนี�ยปัญญาเหตผุลที�ถกูต้องไม่พลาดต้องว่าอย่างนี � 

ถ้าเหตผุลมนัพลาดไปเนี�ยปัญญาเราสมบรูณ์แสดงว่าเรายงัไมช่ํานาญ 

ถ้าเราชํานาญแล้วเราก็ไมพ่ลาดแล้วเราก็ต้องป้องกนัอยา่งดีด้วยเหมือนเราโดนเล็กโดนน้อยมนัเตือนความจําเราว่

าหรืองานมนัสอนเราแล้วให้เราระมดัระวงัให้ดีพอจะทําเราก็ระมดัระวงัไปด้วย 

เราก็รู้ไปขณะนั �นว่าในขณะที�ทําไปรู้ไปนั�นแน่ะแล้วใจเราก็วางเฉยทําได้เป็นปกติเพราะเตรียมพร้อมมาแล้วไม่ประ

มาท ไมป่ระมาทกับอะไร? ไมป่ระมาทกบัอนิจจงั ทุกขงั 

อนตัตาไมใ่ห้อนิจจงัไปเร็วหมายถึงว่าไม่ให้ชีวิตเราต้องอนิจจงัไปเร็ว เป็นทุกข์ไปเร็ว อนตัตาไปเร็วแก่ เจ็บ 



 ๗

ตายไปเร็ว 

เนี�ยมนัจึงจะถกูต้องตามทํานองคลองธรรมตามจิตเจตนาของพระพทุธเจ้าที�แสดงทั �งโลกทั �งธรรมเอาไว้ 

แล้วก็แสดงธรรมะที�กลางๆคือว่างนั�นแหละ ว่างจากดีจากชั�วให้หมด ว่างจากสําเร็จไม่สําเร็จอะไรพวกเนี�ย 

เราก็จะหดัแยกแยะอารมณ์แยกแยะเหตผุลแยกแยะจิตจากอารมณ์ แยกแยะสตจิากอารมณ์ไมใ่ห้มนัระลกึซะบ้าง 

มนัระลึกมาจนเคยแล้ว ทีเนี�ยไม่ให้ระลึกเนี�ยแหม! มนัอดใจยาก 

ระลึกถึงการละเล่นมวยเกมส์หรือเล่นการพนนัทกุชนิดไมใ่ห้มนัระลกึถึงการกินเหล้าเนี�ยเยอะแยะเลย 

สติทั �งนั �นเลยต้องว่าอย่างนี �พาบ้าคลั�งเขาเรียกโมหาสติ สตแิตกมั�ง โมหาสติมั�งเนี�ยพวกเนี�ยพวกไมม่ีสติ 

ไอ้พวกที�ไมม่ีสมัปชญัญะต้องวา่อย่างนี � 

ต้องใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สติไอ้ที�มนัเป็นไปอย่างนั �นก็เพราะสติเราจะได้เห็นโทษของสติ 

ระลึกมากเกินไปฟุ้ งซา่นทําการงานให้เสีย ทําให้ครอบครัวแตกแยกอะไรเนี�ยสติมนัระลกึมากเกินไปทั �งนั �น 

แล้วก็ตามใจอารมณ์ ใจมนัเป็นขี �ข้าอารมณ์มีอารมณ์ใดขึ �นมาก็ตามไปมนันึกมนัคิดอะไรขึ �นมาก็ตามไปปรุงแตง่ไป 

เนี�ยเราจะเห็นโทษของมนั โทษของสตริะลึกไปไมอ่ยูใ่นเหตผุลที�ชอบธรรมต้องว่าอย่างนี � 

สติต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยต้องว่าอย่างนี � ถ้าสติไม่ประกอบด้วยปัญญาไมม่ีเหตผุลถกูต้อง 

การระลึกนั �นก็เสียประโยชน์เปล่าประโยชน์แล้วก็มีโทษอีกตา่งหาก 

ทีนี �เรารู้แล้วปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้องเรามีสมัปชญัญะด้วยจึงจะทําให้เหตผุลนั �นสมบรูณ์ขึ �นปัญญคือเหตผุลก็เรา

จะเอาเหตผุลชนิดไหนมนัมีทั �งการที�จะบรรลมุรรคผลทั �งโสดา สกิทาคา อนาคา 

อรหนัต์เนี�ยมีอีกหลายชั �นหลายแบบแตก็่ขึ �นอยู่กับปัญญาของเราที�จะทําเหตผุลนั �นนะเหมาะเจาะกบัขั �นไหน 

สิ�งเหลา่เนี�ยเราจะต้องพิจารณาตวัเองไมต้่องหาโทษตวัเองให้พบ วิจารตวัเองให้มากวา่เราหลงติดอะไรกนัแน ่

หลงติดตวัเองโดยที�เราไม่รู้ตวัเอง หลงติดคนอื�นโดยที�ไมรู้่จิตตวัเอง เนี�ยเป็นบ้าเป็นคลั�ง 

เนี�ยทางนี �เขาเรียกผีบ้าหรือผีคลั�ง ถามว่าผีบ้าหรือผีคลั�ง ถามวา่ผีบ้าผีคลั�งเห็นตวัมั�ย 

ไม่เห็นตวันั�นแหละไอ้ความคิดของเรานั�นแหละคือตวัผีบ้า(หวัเราะ)เดี�ยวจะนกึว่าไอ้ตวัผีบ้าเป็นยงังยั 

ถ้าโยมไปเห็นคนบ้าเสียสติเสียจริตโยมก็ยงัเห็นได้มีตวัมีตน 

แตต่วัที�โยมมองไม่เห็นเนี�ยเขาเรียกผีบ้าคือจิตมนัคิดไปเองมนับ้าไปเองต้องว่าตวัเองเรียกจิตความรู้สึกตวัเองให้มนั

เกิดขึ �นให้มนัสงบให้สนัต ิยุติการระลึกที�บ้าๆหรือทําอะไรแผลงๆอย่างนั �น 

สิ�งที�คนดีคือคนที�มีปัญญารู้เหตผุลไม่ทําต้องว่าอยา่งนี � แล้วเราก็จะรู้ว่าเราเนี�ยมีจิตอยู่ในระดบัไหนต้องว่าอยา่งนี � 

เราจะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัไมต้่องให้ใครมาชี �เราว่าเราเนี�ยปฏิบตัิถึงขั �นไหนด้วย 

ถ้าเราว่างอย่างบริสทุธิ�แล้วก็พยากรณ์ตวัเองได้แล้วชาตินี �คงเป็นชาตสิดุท้ายแน่ 

ถ้ามนัยงัมีโผล่ออกมาบ้างเดี�ยวก็มีเดี�ยวก็เป็นขึ �นมามนัหลดุออกมาบ้างก็ถือว่ามนัโดยสญัชาติญาณของมนับ้างก็เ

ป็นธรรมดาอยูเ่องว่าเออ! ก็ยงัดีอย่างน้อยเราก็ยงัมีอบุายปัญญาแตข่่มมนัเอาไว้ได้ต้องวา่อย่างนี � 

ถ้าเราข่มไว้ได้เดี�ยวก็ให้มนัข่มไปได้หรือตดัใจไปได้เดี�ยวมนัก็เป็นโดยอตัตโนมตัิ 

พอมนัเป็นไปโดยอตัตโนมตัิแล้วก็ไม่เป็นทกุข์แล้ว 

ไอ้คําว่าอตัตโนมตัิก็คือความชํานาญนั�นแหละถ้าพดูถึงญาณความรู้ก็ไอ้ตวัความชํานาญตวัเนี�ยก็คือตวัญาณควา

มรู้ไม่ใช่หลบัหหูลบัตาเห็นนรกสวรรค์ไอ้พวกนั �นเป็นอารมณ์ทั �งหมดนะอุปาทานเลน่งานด้วยไปยึดติดกบัอารมณ์น
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รกสวรรค์อะไรที�อเนกชาติที�มนัสั�งสมมา 

การเวียนว่ายตายเกิดมามีทั �งสขุทั �งทกุข์ไปเจอมาทั �งสร้างกรรมทําชั�วมามนัต้องมีแนน่อนพอปัจจบุนัเราว่างนั�งเงียบ 

ยืนเฉย นั�งเฉย เดินเฉยแต่อารมณ์นี �ปรากฏขึ �นมานั�นแน่ะมนัเป็นอตีตารมณ์ 

มนัเกิดขึ �นแล้วมนัก็ดบัเดี�ยวก็ระลึกได้เดี�ยวก็ระลกึไมไ่ด้แล้วจะไปยดึตดิมนัได้ยงังยัอดีตชาตเิป็นอยา่งนั �นเป็นอย่าง

นี �เพราะฉะนั �นอย่าเอาอดีตมาทําร้ายปัจจบุนัต้องว่าอยา่งนี �(หวัเราะ)แล้วก็อนาคตก็ไม่เสริมสร้างตอ่ไปเพราะอนัไห

นที�ไม่ดีถ้าเรารู้แล้วเราก็แก้ไขไม่ให้มนัเกิดขึ �นมาอีก ไมทํ่าไมส่ร้างมนัขึ �นมาอีก 

ให้มนัหมดไปสิ �นไปซะเพราะปัจจบุนันี �เรามีปัญญาของพระพทุธเจ้าควบคมุอยูไ่ม่ใช่ปัญญาของเราน่ะต้องบอกปัญ

ญาของพระพทุธเจ้าควบคมุเราอยู ่ทําให้เรามีหิริ โอตตปัปะ หิริความละอาย โอตตปัปะเกรงกลวัต่อบาป 

ตาเห็นรูปก็ละอายตอ่รูปกลวัจะไปทําบาปเพราะรูปเนี�ย หไูด้ยินเสียงก็ละอายตอ่เสียงกลวัจะไปทําบาปเพราะเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็ละอายตอ่กลิ�นกลวัจะไปทําบาปเพราะกลิ�น 

ลิ �นได้รสรู้รสแล้วก็ละอายต่อรสกลวัจะไปทําบาปเพราะรส 

กายได้สมัผสัแล้วรู้สมัผสัแล้วก็ละอายตอ่สมัผสักลวัจะไปทําบาปเพราะสมัผสั 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์แล้วก็ละอายตอ่ธรรมารมณ์กลวัจะไปทําบาปเพราะธรรมารมณ์จิตของเราก็จะสงบระงบัตอ่ไ

ปหรือ 

มีขนัติอดกลั �นอดทนเหมือนพระองค์สอนแล้วขนัตอิดกลั �นอดทนเมื�อตาเห็นรูปแล้วก็สงบเสงี�ยมเอาไว้หมายถึงขนัติ

โสรัจจะ เอามาใช้กบัสิ�งเหลา่นี � เดี�ยวโยมก็จะมานกึว่าเออ! 

พระองค์แสดงไว้แล้วเราจะเอามาใช้กับอะไรเนี�ยขนัติโสรัจจะ ขนัติความอดทน 

โสรัจจะความสงบเสงี�ยมเราจะเอาไปใช้กบัอะไรเราไมรู้่ก็ใช้ไมเ่ป็นอีกก็ดเูหมือนไมม่ีคณุไมม่ีคา่แตว่่าโอ้โห้! 

มากมายมหาศาล ตาเห็นรูปก็รู้รูปแล้ววา่อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วมนัก็วา่ง 

หไูด้ยินเสียงแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วมนัก็ว่าง ว่างจากเสียง เดี�ยวจะนกึว่าว่างอย่างไร 

จมกูได้กลิ�นรู้กลิ�นแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วมนัก็ว่าง วา่งจากกลิ�น 

ลิ �นได้รู้รสแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ทั �งดีทั �งไมด่ีนั�นแน่ะแล้วมนัก็ว่าง 

กายได้โผฏฐัพพะสมัผสัแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วมนัก็ว่าง 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์แล้วทั �งดีทั �งไม่ดีทั �งรูป ทั �งเสียง ทั �งกลิ�น ทั �งรส ทั �งโผฏฐัพพะสมัผสั 

เนี�ยรับรู้แล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้แล้วมนัก็ว่าง แล้วมนัก็ผา่น 

เราจะเห็นคณุประโยชน์มากมายเลยที�พระองค์ว่าบาทหนึ�งคาถาหนึ�งของพระองค์ก็เป็นนิยยานิกธรรมนําสตัว์หรือ

นําผู้ปฏิบตัิให้เข้าถึงความพ้นทกุข์ได้นี�เป็นอย่างนี �ไม่งั �นเราไมรู้่จกัใช้มีของดีแล้วเราไม่รู้จกัใช้นั�นแน่ะที�โบราณเขาพู

ดมึงมีของดีแล้วไมรู้่จกัใช้ เนี�ยของดีๆ เราต้องเอามาใช้ให้ถกูกาละเทศะด้วย เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย 

แล้วเอามาใช้อย่างอื�นก็เหมือนกบัไม่รู้จกัคณุคา่ของสิ�งที�มีอยูเ่พราะไอ้สิ�งที�มีหายไปแล้วหวนระลึกถึงกแูย่แล้วเนี�ย 

ของดีกูหายเพชรกหูายแล้วเนี�ยเงินทองกหูายเหมือนกบัสิ�งที�มีคณุคา่ของเราหายเนี�ยเป็นทกุข์เดินหากนั 

หาเป็นวนัๆก็ไมเ่จอ 

แตจ่ิตก็ยงัเก็บประวตัเิพราะเคยเห็นทกุวนัเคยรู้ทกุวนัแตม่นัหายไปแล้วก็ยงัไปตามหามนัอีกแทนที�มนัว่างไปแล้วห

มดภาระการระวงัรักษาไปแล้วแตเ่รายงัไปตามคิดนั�นน่ะเขาเรียกอปุาทาน อปุาทานกับอะไร? 



 ๙

อปุาทานด้วยความรักมนัเพราะเรารักหวงแหนมนั 

อปุาทานด้วยความสงสารมนัเนี�ยเหมือนแมวหมาที�เรารักเกิดหายสญูหายเนี�ย 

ใจคิดตายก็ยงัทําบญุให้มนัอีกเนี�ยบางคนนะทําเหมือนคนเลยเนี�ยมีทั �งนั �นเลย เนี�ยมทุิตาพลอยยินดีเราก็เออ! 

มนัเป็นความภมูิใจของเราที�คนอื�นไม่มีเขาเรียกมทุิตาพลอยยินดีสิ�งที�เรามีอยู่แตค่นอื�นไมม่ี มนัเป็นความภมูิใจ 

มทุิตาในสิ�งที�เรามีอยู่ 

อเุบกขาเนี�ยวางเฉยหมดถึงมีแล้วทั �งภายในภายนอกทั �งที�มีและไม่มีเราก็ทําใจได้เพราะเราจะไมเ่ป็นกงัวลไมเ่ป็นทุ

กข์ไม่เป็นห่วง เหมือนกับเราทิ �งบ้านมาเนี�ยถ้าในบ้านมีทรัพย์สินสมบตัิอะไรก็ทิ �งหมดเลย ว่าง 

มนัจะถกูขโมยขโจรหรือใครจะมาลกัมาขโมยหรือจะไฟไหม้นํ �าท่วมอะไรก็แล้วแต ่

เราก็เอาตวัรอดจากตรงนี �ได้แล้วถือว่าเอาตวัรอดจากสิ�งเหลา่นี �ได้แล้วระดบัหนึ�งทีนี �เราก็จะไปอยู่ที�ไหนก็ชั�งเราก็ทํา

จิตให้ว่างไว้อย่างนี � ยืน เดิน นั�ง นอนก็เนี�ยเรามาปฏิบตัิธรรมเรากําลงัเห็นธรรมคืออนิจจงัของคนทั�วไปเห็นรูปทั�วไป 

ได้ยินเสียงทั�วไป ได้กลิ�นทั�วไป ได้รู้รสทั�วไป ได้สมัผสัทั�วไป ได้รับรู้ธรรมารมณ์ทั�วไปแล้วเราก็ว่างเนี�ย 

ผู้ใดเห็นธรรมชื�อว่าผู้นั �นเห็นเราเนี�ยเห็นตามพระพทุธโอวาท ไมใ่ช่ของยากเลยเนี�ยได้เห็นตามพระพทุธโอวาทเออ! 

มนัอนิจจงัจริง ทกุข์จริง มนัอนตัตาจริงเป็นธรรมประจําโลก 

แล้วที�จะพ้นเนี�ยที�อาตมาเคยพิจารณาว่าเราจะพ้นความตายได้อยา่งไรเนี�ย 

ที�อาตมาติดอยู๖่ปีที�ใช้ความเพียรพยายามพิจารณาขนัธมาร กิเลสมาร อภิสงัขารมาร 

เทวปตุตมารผ่านมาตลอดมาติดอยูม่จัจมุารเราจะพ้นความตายได้อย่างไรเนี�ย(หวัเราะ)เนี�ยพระอาจารย์เนี�ยได้ไปวั

ดป่าบ้านตาดไม่ได้นอนทั �งคืนเลยได้ยินเสียงเทศน์เสียงธรรม 

แตใ่จมนัเพ่งอยู่กับความที�เราจะพ้นจากความตายเนี�ยไม่รับรู้ธรรมสว่นอื�นเลย เพราะไมเ่กี�ยวเนื�องกบัความตาย 

เช้าก็ไปพอเดินไปเดินตามหลงัพระอาจารย์มหาบวัด้วยพระอาจารย์มหาบวัองค์ที�หนึ�งอาตมาองค์ที�สองเนี�ย 

แล้วก็เห็นท่านควกัอาหารในบาตรเนี�ยโปรยให้ไก่กินเนี�ย ไก่พอ่ตามเป็นพวงๆ แล้วก็มีความรู้ขึ �นในขณะนั �นว่า 

สิ�งใดสิ�งหนึ�งที�มีความเกิดขึ �นแล้วโดยธรรมดา สิ�งนั �นทั �งปวงล้วนมีความดบัเป็นธรรมดา 

สิ�งใดที�ยงัมีความเกิดความดบัเป็นธรรมดาที�พวกเรารู้กนัว่าอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา สิ�งใดที�ยงัเป็นอนิจจงั ทุกขงั 

อนตัตาเนี�ยตกอยู่ในอํานาจของมจัจคุวามตายทั �งสิ �น ตกอยูใ่นอํานาจมจัจรุาชความตายทั �งสิ �น 

การที�เราไม่เข้าไปยดึติดสิ�งใดสิ�งหนึ�งนั �นแลทั �งภายในภายนอก เราจึงไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย 

พระยามจัจรุาชจงึไม่เห็นจิตเราเพราะจิตเราว่างเนี�ย อาตมาติดอยู๖่ปีเนี�ย 

ตอนที�อาตมาอยู่ที�เขาเขียวเนี�ยอาตมาพิจารณาหมดเทวปตุตมารก็คือเนี�ย ที�อาตมาเคยเทศน์เคยสอนก่อนเนี�ย 

ดะเวแปลวา่สอง 

ปตุตะหมายถึงลกูทั �งสองลกูหญิงลกูชายเนี�ยที�มนัเป็นมารเป็นมารคอหอยบ้างมาร้องกินอะไรเนี�ยพระอาจารย์พิจา

รณามาเป็นปัจจบุนัณ.ธรรมจงึมีความเข้าใจผา่นหมด ขนัธะมารก็คือขนัธ์๕ กิเลสมารก็คือ รูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อภิสงัขารมารก็คือการปรุงแตง่ ปรุงแตง่รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

ปรุงแตง่จิตเนี�ยเขาเรียกอภิสงัขารมารเนี�ย 

เทวปตุตมารก็เนี�ยเทวธิตาเนี�ยลกูทั �งสองเนี�ยแล้วอาตมาก็ค้านขึ �นมาในใจก็เรามาบวชแล้วเมียเราก็ไม่มีจะมีลกูมา

จากไหน อะ อะแปลว่าไมม่ี เมื�ออะแปลวา่ไมม่ีคือวา่ ว่าง 



 ๑๐

แล้วเขาเรียกเทวปตุตมารเมื�ออะไมม่ีแล้วคําว่ามารก็หายไปอะ อะตวัเดียวก็คือว่างหมดเลย 

อะแปลว่าไม่มี ก็เราไม่มีเมียไมม่ีลกู อะก็คือว่างเพราะเรามาละเสียแล้วทีแรกก็เขียน มาระถ้าธรรมดาก็อ่านว่ามาร 

ทีนี �เราก็เมื�อเราละเสียแล้วอะไมม่ีเนี�ยคําว่ามารก็หายไปเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยที�อาตมาเคยเขียนเคยเทศน์ไว้เนี�ยอาตมาไ

มเ่คยไปพดูหรือไปจําใครมานะอาตมาเนี�ยพิจารณาละเอียดถี�ถ้วนมานานแล้วต้องว่าอย่างนี � 

อาตมานี�ตั �งแตพ่รรษาแรกเลยนี�มีปัญญาแตกฉานสามารถเอาศีล๒๒๗มาลงในอริยสจั๔ได้ 

แตอ่าตมาไมเ่คยพดูให้ใครรู้เรื�องเลย 

อาตมายงับนัทึกเอาไว้เลยเขียนธรรมะนะเลม่นั �นน่ะตั �งแตพ่รรษาแรกยงัอยู่เลยเนี�ย 

แตอ่าตมาก็พฒันาของอาตมามาเรื�อยๆๆไมเ่คยสนใจใครไมม่ีใครรู้เรื�องเลยไม่เคยพดูให้ใครฟังด้วยกลวัเขาจะหาว่

าอวดอุตตริมนสุสธรรม แล้วจะทําให้จิตใจเราหวั�นไหวทําให้ใจเราไม่สงบเพราะฉะนั �นเราก็เฉยๆๆไมพ่ดู 

ตาดหูฟัูงใจคดินึกจิตสงบตลอดต้องว่าอย่างนี � เนี�ยอาตมาเนี�ยของจริงเพราะตั �งใจบวชเพื�อความพ้นทกุข์จริงๆ 

พรรษาแรกก็ไม่เห็นแก่หลบัแก่นอนด้วย 

ไม่เห็นแก่กินแก่นอนหลงัไม่ได้แตะพื �นทั �งกลางวนักลางคืนเลยเนี�ยนั�งหลบัหวัโขกพื �นก็ไมรู้่ ไมไ่ด้ใสใ่จเลย 

ใครไปใครมารู้แตไ่ม่ได้มีการปรุงแตง่เลยเขามาเพื�ออะไร เขาจะมาทําเพื�ออะไร ไมส่นใจ 

เนี�ยคือรับรู้ไม่รับเก็บไม่ใช่อาตมาพดูพล่อยๆหรือพดูมาสอนโยมเพราะไปจําขี �ปากครูบาอาจารย์องค์ไหนมาสอน 

เนี�ยเกิดจากการปฏิบตัิจริงของอาตมาตั �งแตพ่รรษาแรกแล้วเนี�ย ให้โยมรู้ไว้เถอะวา่อาตมาเนี�ยจริงตั �งใจจริง 

ประพฤติปฏิบตัิจริงแล้วก็ไม่สนใจใครทั �งหมด ใครจะว่าดีไม่ดีใครจะกลั�นแกล้งรังแกเนี�ย 

ไม่สนใจเพราะเรามุง่ความพ้นทกุข์อย่างเดียว 

เนี�ยโยมก็ต้องเอาแบบเนี�ยไม่สนใจใครที�อาตมาบอกแล้วว่าเรื�องของเขาเราไมยุ่ง่เรื�องของเราจะได้จบได้สิ �น 

ไปมวัตอ่ล้อตอ่เถียงก็ไมม่ีประโยชน์เขาเถียงสู้ เราไมไ่ด้เดี�ยวเขาจะหาคนอื�นมาช่วยเถียงอีก(หวัเราะ)เดี�ยวไอ้นี�เถียง

คนเดียวไม่พอพวกยกขโยงมาเถียง 

เถียงยงัสู้ ไม่ได้เดี�ยวจะมาตีหวัล้างข้างแตกแล้วทีนี �(หวัเราะ)ฉะนั �นเราก็ต้องอดกลั �นอดทนตอ่ไปจําไว้ให้ดีอาตมาต้อ

งพดูต้องบอกเอาไว้ เนี�ยให้เป็นมรดกธรรมไว้ด้วยต้องว่าอย่างนี � แล้วเราก็จะเป็นสขุสงบสขุสนัติสขุ 

ไม่มีใครเขาถึงใจเราได้ไมม่ีใครอยูใ่นใจเราเลย เหมือนกบัไอ้พวกนี �คนชั�วทั �งหมดตายตกนรกเกลี �ยง 

แล้วเราจะไปทะเลาะกับสตัว์นรกเพื�อประโยชน์อะไรเนี�ยสรุปเหมาไปเลยเนี�ยเหมาเป็นคนชั�วเหมาเป็นสตัว์นรกไปเ

ลยไมต้่องไปสนใจทั �งหมดไมอ่ยูใ่นสายตาไม่อยูใ่นจิตใจของเราเลยเนี�ยแล้วเราก็มีความภูมิใจมีความสงบใจเพราะ

เรามีความตั �งใจจริง เนี�ยมีเจตนาวิรัติเพื�อมรรคผลนิพพานจริงเราก็จะรู้ได้จริง เนี�ยรู้ตามความเป็นจริงแบบนี � 

อนันี �เป็นตวัอย่างเพื�อให้จดจําง่ายๆเอาไว้เรื�องของเขาเราไมยุ่่งเรื�องของเราจะได้จบได้สิ �นถึงเขาจะทรมานกลั�นแกล้

งทกุวิถีทางอะไรเทา่ที�ปัญญาของเขาคดิจะทําร้ายเราได้ 

แตเ่ราก็หาวิธีการทําอย่างไรที�เขาจะกลั�นแกล้งเราไมไ่ด้หรือทําให้กลั�นแกล้งเราน้อยลงแคนี่ �เราทนได้ 

ถ้าเขากลั�นแกล้งเรามากกว่านี �เราจะทนไม่ได้หรือจะบวชอยู่ไม่ได้หรือจะต้องสึกขาลาเพศไปเนี�ยอาตมาคิดอย่างนี �

แล้วก็ไม่ยุง่ เฉยตอ่ไปนั�นแน่ะ 

ที�อาตมาเชื�อโอวาทของพ่ออาตมาเนี�ยตั �งแตเ่ป็นเด็กเขาบอกเฉยเป็นผู้ชนะพดูก่อนอธิบายมาก 

เนี�ยอาตมาเนี�ยโยมพอ่อาตมาสอนไว้สอนมาเยอะแยะเลย แต่อาตมาก็เป็นเด็กว่าง่ายสอนง่าย 



 ๑๑

ฟังเฉยแล้วก็มาเนี�ยพอมาเจอะแล้วเราก็รู้ว่าอ้อ! 

เราต้องทําตามโอวาทของพอ่เราพ่อเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนใคร ไม่ขม่เหงรังแกใคร 

แล้วก็เป็นที�รักของหมูม่ิตรสหายญาติทั�วไปทั �งหมดเนี�ยต้องว่าอย่างนี � 

เนี�ยอาตมาได้ตวัอยา่งที�ดีจากโยมพอ่โยมแมข่องอาตมาแล้วอาตมาก็เป็นเด็กวา่ง่ายสอนง่าย 

ไม่ดื �อไม่ซนอะไรกบัใคร เนี�ยเอาสอนเด็กอจัฉริยะที�อาตมาเอามาพดูสอนเนี�ยให้โยมรู้ไว้เถอะ 

อาตมามีปัญญาตั �งแตเ่ด็กที�บอกไปแล้วใช้เขาครั �งหนึ�งจะต้องใช้เราสิบครั �งดอกเบี �ยเพิ�ม 

เพราะฉะนั �นเราต้องทําเองต้องอดกลั �นอดทนเอง อย่าไปใช้ใครเลย เราอยากมีสขุไหมไม่อยากมีทกุข์ใช่ไหม 

ถามตวัเอง ถ้าเราอยากสขุก็เออ! 

ถามตวัเองถ้าเราโง่เราก็จะต้องเป็นทกุข์เราก็ต้องพยายามทําตวัเองให้มากตอนนั �นยงัไมรู้่เรื�องศีลเรื�องธรรมอะไรเล

ย พอบวชแล้วแตกฉานได้เรียนตรี โท เอกอ่านพระไตรปิฎกแล้วจิตมนัไม่ไปไหนเนี�ยอยู่กบัศีลกบัธรรมเนี�ย 

จึงรู้ว่าศีลธรรมเนี�ยเป็นวิหารธรรมเครื�องอยู่ของจิต อารมณ์ของโลกไม่สามารถเข้ามาสูจ่ิตได้ 

จึงเรียกว่าโลกตุตรธรรมธรรมเหนือโลก 

ไอ้ที�เขาคิดเขาทําเขาหวาดระแวงไปอย่างนั �นมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงปากเขาจะสอนให้เป็นสมัมาทิฏฐิแตก่ารกระทําข

องเขานั�นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั �นอาตมาจงึเอามาสอนพวกโยมวา่ 

อย่าเชื�อเหตกุารณ์จงเชื�อเหตผุลแตอ่ย่าเชื�อเหตกุารณ์เพราะเหตกุารณ์มนัสร้างภาพโกหกหลอกลวงได้เอามาเทศน์

มาสอนตั �งนานแล้วเนี�ย ตั �งแตม่าอยูใ่หม่ๆก็เอาเทศน์เรื�อยๆ 

ก่อนเนี�ยอาตมาไปเหนือตะวนัออกอีสานภาคกลางหรือไปกระเหรี�ยงกระหร่างเนี�ยอาตมาไปอยูม่าหมดแล้วให้โยมรู้ 

อาตมาเนี�ยพระป่าตวัจริงไม่มีใครรู้ว่าอาตมาไปอยูที่�ไหนไปประพฤตปิฏิบตัิที�ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรอดอยากย

ากแค้นแคไ่หน ไมเ่คยบ่น คิดอย่างเดียวว่าตายก็ทิ �ง 

เนี�ยอาตมามีประสบการณ์จริงมากมายเลยที�เอามาเทศน์มาสอนเนี�ยประสบการณ์จริงทั �งนั �น ไมไ่ด้โกหกมดเท็จ 

แล้วก็ถกูต้องตามพระพทุธโอวาทด้วยเนี�ย 

เป็นการประพฤติตามคําสอนของพระพทุธเจ้าหรือตามพระพทุธโอวาทนั�นน่ะสอนให้อยูป่่าอยูเ่ขาอยู่ป่าช้าป่าชฏัล

อมฟางเนี�ยไปอยูม่าทั �งนั �นทั �งป่าช้าก็ไปอยูม่าไปนอนมาเนี�ย 

ไปฝึกหดัดดันิสยัไมใ่ห้ใครรู้ด้วยเพราะฉะนั �นเราก็ปฏิบตัิในใจไมใ่ห้ใครรู้ที�อาตมาบอกไมต้่องไปประกาศไม่ต้องไปอ

ธิษฐานหรือสมาทานธุดงค์อะไรเนี�ย 

การที�เราอธิษฐานก็เหมือนกบัประกาศให้มารมนัรู้ไอ้นี �มนัจะหนีเราแล้ว(หวัเราะ)เจ้ากรรมนายเวรเตรียมจะมาถล่ม

เราแล้ว ทีนี �เราปฏิบตัิเงียบๆเรารู้แล้วเราผ่านแล้วกูก็ไมก่ลวัมึงแล้วจะมาอีท่าไหนกไูมก่ลวัแล้ว 

เพราะกผู่านต้องว่าอย่างนี � 

ถ้าเราไปมวัประกาศเดี�ยวก็เสร็จมนัๆหาวิธีทรมานกลั�นแกล้งทกุรูปแบบของมารต้องว่าอยา่งนี � 

แตต่อนนี �เลิกกลวัแล้วทีเนี�ย 

ก่อนนี �ยงัไม่ประมาทยงัระมดัระวงัป้องกนัหาวิธีการป้องกนัสารพดัแล้วก็หาวิธีที�จะตอบโต้ด้วย 

ตอนนี �สงบเงียบหมดต้องว่าอย่างนี � เนี�ยวิธีของอาตมาเนี�ยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน 

แล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วก็เป็นหน้าที�ของอาตมาด้วยพระพทุธเจ้าลงมาบอก 
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เนี�ยถามเจ้าชฎิลมนัดเูนี�ยมนันั�งอยู่ด้วย(หวัเราะ)พระองค์ลงมาบอกให้ทําหน้าที�ต่อไปไม่ต้องห่วงกงัวลเรื�อ

งตา่งๆเดี�ยวถึงเวลาเขามาก่อสร้างให้เองอาตมาเชื�อแล้วพระองค์ก็บอกว่าที�บริเวรนี �ทั �งหมดของท่านทั �งนั �นน่ะ 

ก่อนนี �ยงัมีไม่กี�ไร่เอง อยู่หลงัเดียวตรงนั �นน่ะพระองค์ลงมาบอกพระอาจารย์เนี�ย 

พระอาจารย์เนี�ยเชื�อมั�นในพระตถาคตเจ้าสงูต้องว่าอย่างนี � พระองค์ตรัสคําไหนเป็นคํานั �นไมม่ีคําสองเชื�อมั�น 

แล้วก็ไม่หวั�นไมว่ิตกแล้วก็ไม่ได้ยึดติดเนี�ยเป็นไปด้วยพระพทุธานภุาพ พระอริยธรรมานภุาพ 

พระอริยสงัฆานภุาพไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเรา 

เพียงแตเ่รามาประพฤติปฏิบตัิตามทําตามหน้าที�ที�เห็นสมควรด้วยต้องว่าอย่างนี � 

แล้วเราก็จะอยูเ่ป็นสขุสงบสขุของเรา ไมต้่องไปยุ่งกบัใครเขาทั �งหมด 

ใครมาก็เทศน์สอนใครเอาก็เอาไมเ่อาก็แล้วตามเรื�องแตถื่อว่าเป็นหน้าที�ของเรา 

แล้วก็นึกถึงพระไตรปิฎกขนาดอนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลกูชายไปฟังเทศน์ครั �งละ๑,๐๐๐กหาปณะ(หวัเราะ)ไอ้นี�พว

กโยมไมต้่องจ้างมาเองแล้วจะไปขี �เกียจได้ยงังยั อาตมาจึงไม่ยอมอ่อนแอท้อแท้ 

ใครมากูก็เทศน์กก็ูสอนมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแตบ่ญุของเขา 

แตบ่างคนเห็นท่าไมเ่ข้าท่าจะมาใช้ลกูเดียวเนี�ยไลเ่ลยอาตมารู้(หวัเราะ)ไล่เลยไปเลย 

สั�งสอนแนะนําแล้วก็ไลไ่ม่ใช่แตโ่ยมฆราวาสนะ พระยงัโดนอาตมาไลเ่ลยก่อนนั �นมีทั �งแหม! 

ห่มแพรมาทั �งนั �นสะพายบาตรสะพายกรดอาตมาบอกสอนแล้วให้ไปปฏิบตัิที�วดัเดมิโน่นไมใ่ห้มาอยูข่วางหขูวางตา

เพราะท่านเดี�ยวจะมาโกรธเกลียดเครียดแค้นไมพ่อใจเดี�ยวจะมาทําให้หมู่คณะของอาตมาไมส่งบ(หวัเราะ)เพราะท่

านไม่ได้ฝึกหดัดดันิสยัตามวิธีการของอาตมาของผมเนี�ย 

ท่านไม่ได้มีจิตเจตนาเหมือนอย่างคณะเพราะฉะนั �นเดี�ยวจะมาก่อความวุน่วาย จะมาชกัชวน 

จะมาทําให้แตกแยกเนี�ยพวกเนี�ย พระอาจารย์ไลเ่ลยไม่ฟังเสียงเอ็งจะเป็นใครมาจากไหน 

พระอาจารย์สมัผสัรู้ง่ายเข้าใจเร็ว แล้วก็ไม่พลาดต้องว่าอย่างนี �สว่นมากไมพ่ลาด เนี�ยจําไว้ให้ด ี

พวกโยมก็ต้องหดัสงัเกตไุว้ด้วยใช้ปัญญาของเรานั�นแหละ ที�เราต้องการความบริสทุธิ� ความว่าง 

ต้องการความพ้นทกุข์ไมย่ากมีเวรมีกรรมกบัใครนั�นน่ะ แล้วเราก็จะไม่ประมาทโดยอตัโนมตัิ 

แล้วก็สงัเกตรูุปร่างลกัษณะเสียงของคนทั�วไปไมเ่หมือนกันนั�นน่ะเพียงแตไ่ด้เสียงก็รู้ 

ได้เห็นก็รู้มนัซีร็อกซ์มาแบบเดียวกนัหมด(หวัเราะ)ไอ้พวกเห็นแก่ตวัเอารัดเอาเปรียบอะไรเนี�ยอาตมาเนี�ยเอามาสอ

นมาพดูบอกได้เลย ขนาดก่อนนี �อยู่วดัพระเจ้าตนหลวงบ้านสบปั�นสองเมืองอปุถมัภ์มาปรณนิบตัรัิบใช้ เฮ้ย! 

สองเมืองไอ้นี�มนัขโมยนี�นา่ แล้วพระอาจารย์รู้ได้ยงังยัเออ! ข้ารู้จริงหรือเปล่าละ 

มนับอกจริงครับ(หวัเราะ)รู้แม้กระทั�งขโมยนะ ไอ้พวกเจ้าชู้ นี�รู้ง่ายที�สดุต้องว่าอย่างนี � อาตมาเนี�ยรู้หมดน่ะ 

เพราะฉะนั �นสงัเกตดุทูั �งที�เราไม่ได้ตั �งใจเป็นหมอดก็ูรู้ได้ รู้ง่ายเข้าใจเร็ว รังสีจิตของคนมนัมีอยูต้่องว่าอยา่งนี � อ้าว! 

มีอะไรถามก็ถามได้เนี�ยจะได้เปิดโอกาสให้รู้เอาไว้แล้วก็ทําตามเนี�ยเดี�ยวครบ๗วนัเดี�ยวให้แจกซีดี(หวัเราะ)อ้าว! 

มีใครอยากรู้เพิ�มเตมิถาม... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัเสาร์ที� ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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