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โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุกบัสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์ 

พระอริยธรรมเจ้าทกุพระองค์ พระอริยสงัฆเจ้าทกุพระองค์ พระพทุธบิดาทกุพระองค์ 

พระพทุธมารดาทกุพระองค์ พระคูผู่้สร้างบารมี พระคูผู่้สร้างอปุบารมี 

พระคูผู่้สร้างปรมตัถบารมีของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์ พระปัจเจกโพธิพทุธเจ้าทกุพระองค ์

พระอคัรสาวกสาวิกาเจ้าทกุพระองค์ พระอสีติมหาสาวกสาวิกาเจ้าทุกพระองค์ 

พระอรหนัตสาวกสาวิกาเจ้าทกุพระองค์ พระอนาคามีเจ้าพระองค์ พระสกิทาคามีเจ้าทกุพระองค์ 

พระโสดาบนัเจ้าทกุพระองค ์บารมี อปุบารมี ปรมตัถบารมีทั �งปวง อภิมหนัตกาลทิพย์ อนนัตกาลทิพย์ 

ตลอดกาลทิพย์ อภิมหาศาลทิพย์ อภิมหาพทุธันดรนิรันดรวิเศษวิสทุธิอริยทิพย์ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ 

โมทนาสาธุ วนันี �เป็นวนัที�ระลกึที�พระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้มาแล้ว ๒๖๐๐ปี เรียกว่า ๒๖พทุธศตวรรษ 

ธรรมที�พระพทุธเจ้าแสดงไว้มีมากมายมากกว่า ๘๔๐๐๐ ที�จารึกเอาไว้ที�พระไตรปิฎกมีเพียงแค ่

๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์เทา่นั �น แตที่�นอกจากพระไตรปิฎกที�ไมไ่ด้จารึกเอาไว้ยงัมีอีกเป็นอปัปมาโณ 

นั�นแน่ะก็เปรียบเหมือนกับที�พระองค์แสดงไว้ในพระไตรปิฎกที�พระอรหนัต์เจ้าร้อยกรองเอาไว้ว่าเปรียบเหมื

อนใบไม้กํามือเดียวเนี�ย คําว่าใบไม้กํามือเดียวก็เป็นตวัแทนต้นไม้ทั �งหมดเลย 

เอามาใบละต้นใบละต้นสําหรับผู้มีปัญญาที�ว่าใบไม้กํามือเดียวแต่ถ้าเขารู้ว่าแคใ่บไม้กํามือเดียวถือว่าใช้ได้

แล้วเป็นประโยชน์แล้ว แตถ้่าเราสามารถรู้ทั �งป่าเลยเนี�ย วิธีที�เราจะรู้ทั �งป่าเราจะทํายงังยั? เราก็เพิ�มซ!ิ 

เรารู้อะไรเข้ามาหนึ�งเดียวเช่น สติบารมีก็เป็นสติอปุบารมี 

สติปรมตัถบารมีแล้วก็ขยายไปมนัก็กว้างหมดทั �งป่าเลยที�เนี�ยเหมือนกบัธรรมะ ขนัติโสรัจจะ 

หิริโอตตปัปะอะไรเนี�ย เป็นขนัติโสรัจจะบารมี  ขนัติโสรัจจะอปุบาร 

ขนัติโสรัจจะปรมตัถบารมีแล้วเราก็จะรู้เป็นลําดบัชั �นไปเราจะเห็นความอศัจรรย์ว่าเป็นทวีคณูยงังยัเนี�ยอยา่

งกบัที�อาตมาพดูเนี�ยเหมือนกบัอาตมารู้ต้นไม้ทั �งป่าเลยว่าปลกูไว้กี�ต้นๆใบเดียวเนี�ยแสดงถึงวา่มนัแตกตา่งเ

ราผู้ฉลาดไปหยิบมาต้นละใบๆแล้วเราก็รู้จากความแตกตา่งของแตล่ะใบแตม่นัก็เป็นต้นไม้เหมือนกัน 

เมื�อเรารู้แล้วเราเข้าใจต้นไม้แล้วเราจะทํายงังยั? เราจะมาทําประโยชน์อะไรจากต้นไม้บ้าง? 

เหมือนธรรมะที�พระองค์แสดงไว้ทั �งหมด 

ตอนที�พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆ แล้วพระองค์ก็มาแสดงถึงทางสองอย่าง 

ที�เขาเรียกว่าบรรพชิตไม่ควรเสพหรือไมค่วรเข้าใกล้ที�พระองค์สอนไมค่วรเข้าใกล้เนี�ยทกุอย่างเลยที�เป็นนิยย

านิกธรรมหมดเพราะเข้าใกล้แล้วก็มีทกุข์ทั �งนั �นแน่ะ พระองค์จงึยกตวัอย่างกามสขุลัลิกานโุยค 

ใครเข้าใกล้สขุแล้วก็อดจะติดสขุไมไ่ด้ ใครไปทรมานตนเป็นอตัตกิลมถานโุยค 

แล้วไปสําคญัตนว่าตวัเองทําเก่งทําได้แตค่นอื�นทําไมไ่ด้ก็เลยติดอตัตกิลมถานโุยค 
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แล้วพระองค์ก็แสดงถึงมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแตค่รูบาอาจารย์ทั �งหลายก็ไมไ่ด้แสดงถึง 

ท่านไปยกเอามรรค๘ มาเป็นมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง 

แตค่วามจริงแล้วธรรมมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือความว่างนั�นเอง 

คือเมื�อเราไม่เข้าใกล้กามสขุลัลิกานโุยค เราก็ว่างแล้วจากกามสขุลัลิกานโุยค 

เราไมเ่ข้าใกล้อตัตกิลมถานุโยค เราก็ว่างจากอตัตกิลมถานโุยค 

ฉะนั �นความว่างนี�แหละเป็นตวัจริงของมชัฌิมาปฏิปทา ที�พระองค์สอนเน้นหนกั 

บรรพชิตก็คือผู้ ต้องการจะพ้นทกุข์หรือนกัปฏิบตัิทั �งหมดไมค่วรเข้าไปใกล้ทางสองอย่างนี � 

แล้วให้ปฏิบตัิมชัฌมิาคือให้จิตว่างนั�นเอง ความจริงแล้วพระองค์ก็สอนอยู่ในหลกันกัธรรมโทนี�แหละ 

สอนสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็สญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่างๆเนี�ย 

ใครมีปัญญาก็อ่านสองคําแคเ่นี�ยก็รู้แจ้งเข้าใจเขาเรียกอคุฆฏิตญั�เูพียงยกหวัข้อขึ �นแสดงก็รู้แจ้งโดยพลนั 

วิปจิตญั�ยูกหวัข้อขึ �นแสดงแล้วต้องอธิบายขยายความจึงจะเข้าใจได้ 

เนยยนี�ทั �งยกหวัข้อขึ �นแสดงแล้วอธิบายแล้วต้องอยู่ปฏิบตัิคือทําความคุ้นเคยเรียกว่าเนยยผู้สอนได้ 

ปทปรมะถึงอยูแ่ล้วได้ยินได้ฟังแล้วอยูป่ฏิบตัิแล้วก็ยงัไมส่ามารถรู้อะไรได้ 

แตก็่ไม่เสียถ้าเอาจริงอย่างนั �นเรื�อยๆชาตินี �ไม่ได้บรรลมุรรคผลใดๆแตถ้่าในอนาคตกาลไปเจอพระพทุธเจ้าท

รงมีอตีตงัสญาณอนาคตงัสญาณพระองค์ก็จะเอาของเก่าที�เราเคยประพฤติปฏิบตัิมาแล้วเอามาสอนเราอี

กก็จะรู้แจ้งได้เข้าใจได้ เพราะถือว่ามีพื �นฐานมาแล้ว สําหรับคนมีพื �นฐานกบัคนไมม่ีพื �นฐานย่อมตา่งกนั 

คนที�เคยฝึกหดัดดันิสยัมาแล้วอบรมมาแล้ว 

จะเข้าใจได้รวดเร็วคนที�ยงัไม่มีพื �นฐานหรืออนบุาลใหม่ๆ ต้องทําความคุ้นเคยไปก่อนอนันี �เป็นธรรมดาของโ

ลกไม่ควรน้อยใจหรือเสียใจ เราอย่าท้อแท้อ่อนแอเนี�ย ทําไมจงึไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอ? 

เพราะพระพทุธเจ้าตรัสวิริเยน ทกฺุขมจฺเจติ จะลว่งทกุข์ด้วยความเพียร 

เราเพียรอะไรทําการทํางานอะไรก็มีแตท่กุข์ทั �งนั �นทกุข์เพราะการเพราะงานอะไร 

เราต้องเพียรเพื�อว่างเทา่นั �นเพียรเพื�อว่างอย่างเดียว 

เมื�อเราเพียรเพื�อว่างทําความว่างให้เกิดขึ �นแล้วเราจึงจะไมม่ีทกุข์นั�นแหละเราจึงจะได้ประโยชน์ 

เหมือนพระองค์แสดงบารมีทั �ง๑๐ไว้เนี�ย ทานให้แล้วก็วา่งแล้วหมดกระเป๋าไปเท่าไหร่ 

แล้วเราก็เคยไม่รู้สึกว่ามนัว่างเลยเนี�ยแตค่วามจริงมนัว่างหมดกระเป๋าไปแล้วหมดไปแล้วเงินที�เราเอาไปทํา

บญุบ้างไปกินไปใช้ซื �อนั�นทํานี�เนี�ยมนัก็ว่างเหมือนกนัว่างภายในว่างภายนอก 

ว่างจากบญุทางโลกก็เรียกว่าว่าง 

คือไปกินไปใช้ทางโลกมนัก็หมดไปแล้วไปใช้จ่ายทางโลกก็หมดไปทางโลก 

ทีนี �มาทําบุญทําทานมาใช้จา่ยทางธรรมก็ว่างในทางธรรมแตเ่ราก็ไมไ่ด้สํานกึในความว่างทั �งทางโลกทางธร

รมเราจึงมีความทกุข์ในทางโลกทางธรรมเมื�อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้หาทางวิธีพ้นทกุข์ 

ทํายงังยัเราจงึจะวา่งจากทกุข์? พระองค์สอนว่าทุกข์เป็นของควรกําหนดรู้ 

เราจะรู้ทกุข์ที�ไหนเนี�ยเราต้องมารู้ทกุข์ที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ ที�ธรรมารมณ์นี�แหละ 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ตณัหามนัอยากที�ไหน? มนัก็อยากที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ 
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ที�ธรรมารมณ์นี�แหละ นิโรธะความดบัทุกข์ดบัที�ไหน? ก็ต้องดบัที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส 

ที�โผฏฐัพพะ ที�ธรรมารมณ์นี�แหละ มรรคควรเจริญให้มากคือตาเห็นรูปก็ว่างดบัรูปเรื�อยไป 

หไูด้ยินเสียงก็ว่างดบัเสียงเรื�อยไป จมกูได้กลิ�นก็ดบักลิ�นเรื�อยไป ลิ �นได้รู้รสก็ดบัรสเรื�อยไป 

กายได้สมัผสัก็ดบัสมัผสัเรื�อยไป ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบัธรรมารมณ์คือความรู้สกึเรื�อยไป 

นั�นแหละมนัจงึจะเรียกว่าหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ก็คือต้องปฏิบตัิ 

คําว่าปฏิบตัิก็คือที�ภาษาพระเขาเรียกว่าภาวนา ภาวนาแปลว่าทําให้เป็นขึ �นมา 

ถ้าเราภาวนาอะไรให้เป็นขึ �นมาเนี�ยก็มีแตท่กุข์ 

ถ้าเราทําความว่างให้เป็นขึ �นมาเราจะไมม่ีทกุข์เนี�ยจําไว้แคเ่นี�ย 

ภาวนาบางคนครูบาอาจารย์สอนให้ไปเจริญเมตตาภาวนา ไปรักในการภาวนานี�มีสองนยัยะ 

เอาไปรักอยา่งโลกก็มีแตท่กุข์ทั �งนั �น 

ถ้ารักในการภาวนาเพื�อให้ว่างก็จะไมม่ีโทษจงึจะพ้นทกุข์ต้องรู้อย่างนี �แตค่รูบาอาจารย์ทั�วไปไมรู้่จริงเห็นแจ้

งก็มาเหมารวมเหมาโหลหมดเหมาเข่งยกไปแล้วก็ลกูศิษย์มีปัญญาขนาดไหน 

ขนาดครูบาอาจารย์ยงัไปไหนไมร่อดเลยแล้วลกูศษิย์มนัจะเป็นยงังยับ้าง เหนื�อยเปล่าเพียรเปล่า 

ทั �งที�เหนื�อยเปล่าเพียรเปลา่ก็ยงัไมรู้่จกัความว่างเปล่าอีกยงัเป็นทกุข์กบัความเหนื�อยเปลา่(หวัเราะ)เนี�ยเรา

จะเห็นวา่ดกัดานซํ �าเติมหรือเพิ�มทวีคณูขึ �นไปอีกแล้วเราก็จะเข้าใจว่าพระพทุธเจ้าสอนอะไรเราเนี�ย 

สอนมชัฌมิาปฏิปทาแล้วสอนให้กําหนดรู้ทกุข์ สมทุยัเหตใุห้เกิดทุกข์ นิโรธนิโรธะความดบัทกุข์ 

มรรคควรจะเจริญให้มากให้แจ้งเนี�ยก็คือถ้าเราจะเจริญก็คือต้องดบัเรื�อยไปว่างเรื�อยไปอย่าให้เกิดมีในจิตใ

จอย่าให้จิตใจไปยึดถือหรือยึดติดกับรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

การที�เราทําให้มากหรือเจริญให้มากก็คืออนันี�เป็นนยัยะ คําวา่นยัยะคืออะไร? นยัยะก็คือไมเ่ฉพาะแตรู่ป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แคน่ั �น 

ให้เราไปสมัผสัรู้อย่างอื�นก็เช่นเดียวกนัมีนยัยะอนัเดียวกนัที�มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ต้องว่างหมดเช่นเดี

ยวกนัที�นอกจากรูปแตค่วามจริงพระองค์เหมือนกบัวางกรอบไว้เลยว่ารูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์อนัเนี�ยมนัจะเกิดอยู่แคเ่นี�ยอยูใ่นกรอบเขตเครือข่ายแคนี่ �แตบ่างคนมนัจิตพิศดารแบบจิตวิจิตรไ

ปสร้างไปทําอย่างอื�น แตม่นัก็ประมวลมาจะเล็กละเอียดขนาดไหนมนัก็ไม่พ้นรูปพ้นนาม รูปก็คือวตัถ ุ

นามก็คือธรรมชาติที�จิตรู้ทั �งรูปทั �งนามเรานี �ก็ให้ว่างหมดคือให้ว่างจากรูปทั �งนาม ว่างเพื�ออะไร? 

ว่างเพื�อไมใ่ห้ยึดติดทั �งรูปทั �งนามทั �งวตัถุและนามธรรม วตัถก็ุคือสมมตุิบญัญัติ 

ปรมตัถ์บญัญตัหิรือปรมตัถ์สจัจะก็คือนามที�เรารู้ เดี�ยวจะนกึว่าแหม! 

ที�เขาพดูกนัถึงรูปนามพระอาจารย์ก็ไม่รู้หรอก ทําไมจะไมรู้่! ที�เขาบอกว่าจิตโสภณจิต ๒๑ดวง 

พระอาจารย์บอกโอ้ย! พระอาจารย์นี�รู้เป็นร้อยเป็นพนัเป็นหมื�นดวงเลย ยกตวัอย่างต้นกล้วยก็ดวงหนึ�งแล้ว 

ลิ �นจี�ก็ดวงหนึ�งแล้วเนี�ยถ้าเราปลกูไปแล้วเนี�ยมองแป๊บเดียวเป็นร้อยเป็นพนัเลยรู้ขึ �นมาก็ดวงหนึ�งรู้ขึ �นมาก็ด

วงหนึ�งทีนี�เราความฉลาดไมใ่ช่ฉลาดยงังยั? เราก็ต้องรู้แล้วละ 

ละมาทกุดวงรู้แล้วก็ละมาทุกดวงที�อภิธรรมที�เขาสอนกนัไมใ่ชอ่าตมาไม่รู้ อาตมาใช้ว่าอภิธรรม 

อภิแปลว่าธรรมสงูสุดหรือสดุยอด อภิหรือธรรมวิเศษ อภิเป็นวิก็เป็นธรรมที�วิเศษคือธรรมไมม่ี 



 ๔

เขาจงึเรียกว่าอภิธรรม เนี�ยอภิธรรม 

ธรรมวิเศษคือธรรมที�ไม่มีตวัตนก็คือว่างทั �งหมดเลยถ้าใครไมถ่ึงความว่างเนี�ยไมใ่ช่อภิธรรมหรอก 

ยงัไมใ่ช่ธรรมสงูสดุเพราะว่างคือนิพพานงั ปรมงั สญูญงั 

เนี�ยพวกที�ไปยึดติดรูปนามอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยมากมาย ถ้าพดูถึงขนัธ์๕ 

พระอาจารย์ก็รู้มากมายก่ายกองเขาเพียงรู้แครู่ป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณแตอ่าตมารู้ถึงเรื�องรูปเหนือรูป รูปเหนือเวทนา รูปเหนือสญัญา รูปเหนือสงัขาร รูปเหนือวิญญาณ 

เวทนาเหนือรูป เวทนาเหนือเวทนา เวทนาเหนือสญัญา เวทนาเหนือสงัขาร เวทนาเหนือวิญญาณ 

สญัญาเหนือรูป สญัญาเหนือเวทนา สญัญาเหนือสญัญา สญัญาเหนือสงัขาร สญัญาเหนือวิญญาณ 

สงัขารเหนือรูป สงัขารเหนือเวทนา สงัขารเหนือสญัญา สงัขารเหนือสงัขาร สงัขารเหนือวิญญาณ 

วิญญาณเหนือรูป วิญญาณเหนือเวทนา วิญญาณเหนือสญัญา วิญญาณเหนือสงัขาร 

วิญญาณเหนือวิญญาณเนี�ยอาตมาเขียนไว้ในเล่ม๔ 

เนี�ยโยมไปเปิดดอูธิบายไว้ไม่ใชอ่าตมาพดูเลน่อาตมาเนี�ยรู้วิจิตรพิศดารมากเขารู้แค๕่ 

อาตมารู้ถึง๑๒๐เอา๕อย่างเดียวเนี�ยทั �ง๕อย่างเนี�ยรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณเนี�ยอาตมาแยกแยะไปถึง๑๒๐ ยงัเพิ�มเป็นอดีต ปัจจบุนั อนาคตอีกอีกมากมายก่ายกองเลย 

เนี�ยเพียงแตอ่าตมาพิจารณาธรรมเนี�ยทั �งวนัทั �งคืนอาตมาก็อยู่ได้แล้วไมต้่องไปคิดถึงเรื�องอื�นเขาเรียกว่าจิต

มีวิหารธรรมเครื�องอยู ่ไมไ่ด้คิดฟุ้ งซ่านไปไหน 

แล้วเราก็จะรู้ว่าที�มนัยกัย้ายถ่ายเทยงังยัก็ที�มนัยกัย้ายถ่ายเทก็คืออนิจจงันั�นแหละ 

ที�เรายิ�งยกัย้ายถ่ายเทมากเหนื�อยมาก็ยิ�งเป็นทกุข์มาก แล้วก็อนตัตาด้วย 

เราไปยกัย้ายถ่ายเทสิ�งที�ไมม่ีตวัตนเห็นมั�ย แล้วเราก็ไปเข้าใจว่าอ้อ! เนี�ยอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเนี�ยเป็นแบบนี �ความวิจิตรพิศดารขนาดไหนก็ที�พระองค์ประมวลมาวา่ไตรลกัษณ์คืออนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเนี�ยเขาเรียกไตรลกัษณะคือมนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ทีนี�เมื�อเรารู้ถึงอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเราจะทําให้สั �นลงหรือง่ายลงทํายงังยั? ถ้าเราไมม่ีอปุาทานยึดติดซะอยา่งอนิจจงัมนัก็ไมม่ี ว่าง 

อนตัตาก็ไมม่ีเพราะเราไมอ่ปุาทานยึดทกุข์ปัจจบุนัไมม่ี เมื�อเราไมม่ีอปุาทานทุกข์ก็ไมม่ี 

ก็ทําให้อนิจจงัก็ไมม่ี อนตัตาก็ไมม่ีด้วยเพราะอะไร? 

เพราะจิตเราวา่งเนี�ยต้องสอนให้รู้จกัพิจารณาแบบนี �นยัยะมากมายต้องร้อยนยัพนันยัที�พระองค์แสดงสอนเ

อาไว้มากมาย๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์เนี�ย 

แตแ่คนี่ �ก็เท่ากบัใบไม้กํามือเดียวหรือใบเดียวที�หยิบเอามาพิจารณา 

ใบเดียวก็สมบรูณ์ด้วยอนิจจงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีเป็นสสารเป็นพลงังานไปแ

ล้วอนิจจงัไปแล้วเป็นธุลีดินเนี�ยเห็นมั�ยที�อาตมาอธิบายไปถามคนฟังมนัถกูฝนลมแดดแผดเผาอนิจจงัจากต้

นมาแล้วล่วง พอเด็ดออกมาก็อนิจจงัแล้ว 

แล้วตอนนี �มนัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีนั�นแน่ะมนัคอ่ยๆแปลเป็นธุลีดิน 

แม้กลายเป็นธุลีดินแล้วมนัก็ถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีจากธุลีดินกลายเป็นธุลีธาต ุ

แม้กลายเป็นธุลีธาตแุหลกละเอียดไปแล้วก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผากลายเป็นสสารแล้ว 
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แม้กลายเป็นสสารแล้วแทบจะมองไมเ่ห็นแล้วยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลาย

ปีกลายเป็นพลงังานระเหยหายไปเนี�ยอนตัตา อนตัตาความไมม่ีตวัเป็นของตน 

เพราะอะไรจงึไม่มีตวัเป็นของตนเพราะสณัฐานรูปเดิมคือใบไม้ไม่ปรากฏให้เราเห็นอีกแล้วมนัแปรสภาพเป็

นอย่างอื�นไปแล้ว เนี�ยให้เราเข้าใจอย่างนี � 

แล้วมนัก็เป็นอนตัตาภายนอกด้วยแล้วเราก็โอปนยิโกเข้ามาสูต่วัเรา สิ�งที�เราเห็นเนี�ยอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาภายนอกเนี�ยยงัไมเ่ป็นธรรม เขาจงึเรียกว่าธรรมดาเท่านั �น 

เราต้องโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ตวัเราคือมาเปรียบเทียบเนี�ยจึงจะเรียกว่าโอปนธรรมเข้ามาสูต่วัเรา 

ตวัเรามนัอนิจจงัยงังยัเนี�ย อนิจจงัจากท้องแมม่าแล้ว 

เราคลอดออกมาเดี�ยวนี �เด็กแดงๆหายไปไหนแล้วอนตัตาถ้าตายเขาก็เอาไปฝังไปเผาแล้วนั�นแน่ะไมป่รากฏ

ให้เห็นอีกตอ่ไปอีกแล้วเนี�ยอนตัตาภายในอนตัตาภายนอก 

เมื�อเรารู้จกัอนตัตาภายในอนตัตาภายนอกแล้วนิพพานหรือยงั? ยงั 

เราต้องทําความคุ้นเคยกบัความว่างคือความไม่ยดึติดว่าทกุสิ�งเป็นพลงังานหมดเลย 

ทีนี �เราก็เอาว่าทกุอยา่งเป็นพลงังานก็คือไมม่ีตวัตนก็คืออนตัตานั�นแหละ 

เราก็พยายามเอาทกุอย่างทั �งภายในภายนอกมนัเป็นเพียงพลงังานเทา่นั �นเองแตเ่ป็นพลงังานที�ไม่มีตวัตน 

แตเ่รามายึดติดเป็นนั�นเป็นนี�เราจงึเป็นทกุข์เพราะเรามีอปุาทานยึดติดพลงังาน 

ทีนี �เมื�อเราทําความคุ้นเคยกบัพลงังานไม่ยดึติดว่าทกุอย่างทกุสรรพสิ�งทั �งภายในภายนอกเป็นเพียงพลงังา

นคือไม่มีตวัตนอนตัตา 

แตเ่ราจะไปเหนือใต้ตะวนัออกตะวนัตกอีสานภาคกลางก็เราไปพบเพียงพลงังานเทา่นั �นเองคือวา่ง 

แล้วจะมายึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ไหม? ไมไ่ด้ 

เราเพียงแตจ่ิตรับรู้เทา่นั �นเองแล้วก็ไมใ่ชเ่ราไม่ใช่ของเราอีก 

เราก็ถือเอาเท่าที�จําเป็นต้องกินต้องใช้ต้องนุง่ห่มเนี�ย ที�พระองค์เรียกปัจจยั๔ 

เนี�ยคือรับรู้ตามความเป็นจริงวา่เขาทําเพื�อให้เลี �ยงชีวิตเลี �ยงตนเลี �ยงครอบครัวให้อยูไ่ปได้แตล่ะวนัแตล่ะวนั 

แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เกินไป คําว่าเราไมท่กุข์เกินไปทํายงังยั? อย่าไปเถียงกนัทะเลาะกนัเพราะของไมม่ี 

ไปทะเลาะกนัเรื�องพลงังานบางคนเขารู้เรื�องพลงังานเขาศึกษามาปัจจยัคือพลงังานอนตัตามา 

แตบ่างคนไมไ่ด้ศกึษามาไม่ได้เรียนรู้มาเหมือนไฟฟ้าเนี�ยมีพลงังานนั�นน่ะเนี�ยเห็นไหม(หวัเราะ)แตว่่ามนัก็ใ

ห้แสงสว่างไว้เนี�ย แล้วมนัมีตวัตนหรือเปล่า ถ้าให้เอ็งไปจบัไฟดดูมาตายไหม? 

ตายเนี�ยต้องเอาของจริงสอนใกล้ตวัเนี�ยมาเปรียบธรรมมะอนัสงูสดุของพระเขาเรียกพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

หรือทําของยากให้เป็นของง่าย เมื�อพระองค์แสดงสงูสดุแล้วพระองค์ก็ที�ยกตวัอยา่งว่า สขุาปฏิปทา 

ขิปปาภิญญาเนี�ยปฏิบตัิได้ง่ายและรู้ได้เร็ว สขุาปฏิปทา ทนัธาภิญญาปฏิบตัิง่ายแตรู้่ได้ช้าก็มี 

ทกุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญาปฏิบตัิยากรู้ได้ง่ายก็มี ทกุขาปฏิปทา 

ทนัธาภิญญาปฏิบตัิยากด้วยรู้ได้ช้าด้วยก็มี แล้วเราจะเป็นคนรู้ได้ช้าหรือเราจะเอารู้ง่ายดีหรือรู้ยากดี 

เราก็ถามใจตวัเราเอง 

เนี�ยที�พระอาจารย์เนี�ยฝึกมาตั �งแตข่องยากมาเป็นของง่ายมาพฒันาจนเป็นของง่ายหมดรู้ง่ายเข้าใจเร็ว 
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ไม่ใช่อาตมาเขียนไว้ในสงัฆทานเพื�อมาหลอกพวกโยมนะ่ ไมใ่ชน่่ะ! 

อาตมาเนี�ยพฒันามาไกลแล้ว(หวัเราะ)ต้องว่าอย่างนี �พดูสั �นๆก็เข้าใจและอธิบายได้ด้วยไม่ใช่โมเม 

ถ้าคนโมเมไม่รู้จริงมาถามก็อธิบายให้เขาไม่ได้หรอก 

เรื�องสสารเรื�องพลงังานเคมีชีวภาพอะไรเนี�ยอีกเยอะมากเลย 

เนี�ยพระอาจารย์เนี�ยก็เหมือนในหลวงที�ว่าแกล้งดินนั�นแหละเหมือนกบัที�เรารู้ว่าที�พระพทุธเจ้าสอนว่าเปรี �ยว 

หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม จืด 

๙รสแล้วเราก็เพิ�มรสนั�นรสนี�เข้าไปเหมือนแกล้งดินๆมนัเป็นกรดเป็นดา่งมนัเป็นอะไรเราจะเตมิอะไรไปแล้ว

มนัจึงจะมาใช้ประโยชน์ได้เราก็ใช้๙รสเนี�ยไปเพิ�มไปเติมลดดีกรีมนัลงมา 

เนี�ยพระอาจารย์เนี�ยทั �งโลกทั �งธรรมเราก็ต้องรู้แจ้งแทงตลอด 

ถ้าเราเข้าใจธรรมของพระพทุธเจ้าแล้วจะเป็นผู้มีปฏิภาณรู้ง่ายเข้าใจเร็ว โดยที�ไม่ได้ไปศึกษาเลย 

ถามว่าพระอาจารย์ไปเรียนหรือเปล่า? เปลา่ ความรู้ทางโลกก็ป.๔ 

(หวัเราะ)ทางธรรมก็พรรษแรกได้นกัธรรมตรี พรรษาสองได้นกัธรรมโท 

พรรษาสามได้นกัธรรมเอกแล้วก็อา่นพระไตรปิฎกแล้วก็อยูป่่าอยู่เขาแล้วก็พิจารณาทําไมพระองค์จึงสอนอ

ย่างนี � แล้วการที�เราจะบรรลุมรรคผลจะทํายงังยั? เนี�ยรู้จากของจริง 

เหมือนพระองค์อาศยัความโกรธละความโกรธ เราเห็นไหม? 

ที�เขาโกรธกนัถึงฆา่กันแกงกนัเราว่าดีหรือไมด่?ี เราเห็นแล้วว่าอ้อ! 

เห็นแล้วไม่ดีไมเ่ข้าใกล้แล้วคนขี �โกรธเดี�ยวจะมาโกรธเราเข้าให้อีก 

ไม่เอาแล้วเมื�อเราไม่เข้าใกล้แล้วเราก็ว่างจากเขาก็คือว่างจากความโกรธอาศยัความโกรธละความโกรธ 

อาศยักิเลสละกิเลสอีก แล้วกิเลสคืออะไรรู้จกักนัหรือเปลา่พระพทุธเจ้าเรียกกิเลสกามคือรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี�แหละพระองค์เรียกกิเลสกาม 

ของในชื�ออยา่งเดียวกันแตพ่ระองค์จะเขาเรียกผอ่นผนัตามจริตสําหรับคนที�มีความรู้ความสามารถ 

พระองค์ก็จะอปุมาอปุไมยหรือแยกแยะตั �งขึ �นมาเรียกแล้วก็ชี �ให้เห็นชดัเหมือนายขมงัธนหูลบัตายิงไมพ่ลาด

ถกูตรงเป้าทกุลกูเนี�ยต้องแบบนี � 

เพราะฉะนั �นแล้วเมื�ออาตมาพดูถึงเรื�องสสารพลงังานสารเคมีอะไรเนี�ยโยมวา่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่า? 

เนี�ยธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์พิสจูน์ได้ เหมือนกบัที�อาตมาพิสจูน์อนตัตาให้โยมเห็นเนี�ย 

คําว่าอนตัตาไม่มีตวัตนไม่นา่พิสจูน์ได้แตก็่พิสจูน์ได้(หวัเราะ)คือพระอาจารย์ชี �ให้เห็นกระบวนการของมนัก่

อนจะถึงขั �นอนตัตามนัแปรสภาพมาอนิจจงัมาตลอดเลยเหมือนใบไม้เนี�ย มนัอนิจจงัด้วยดิน นํ �า ลม 

ไฟเห็นมั�ย เหมือนกับถกูความร้อนมั�ง 

ถกูหนาวเย็นความชื �นถกูฝนถกูลมถกูแดดเนี�ยก็เหมือนสสารเคมีเป็นชีวภาพมวลรวมเนี�ย 

ที�เขามาทํานํ �าชีวภาพอะไรเนี�ยพระอาจารย์เนี�ยเข้าใจน่ะไมใ่ชไ่มเ่ข้าใจแตพ่ระอาจารย์ไม่ได้ไปยึดติดอะไร 

ใครพดูอะไรๆเนี�ยรู้ๆแตพ้่นทกุข์หรือเปล่า เราต้องถามตวัเองวา่พ้นทกุข์ไหม? 

รู้แล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าแล้วพ้นทกุข์ไหม? 

ถ้าไม่พ้นทกุข์แตเ่รารู้แล้วเราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้พลิกทกุข์มาเหมือนเรากําหนดรู้ทกุข์แล้วไมไ่ป
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ทําเหตใุห้เกิดทกุข์ขึ �นมามนัก็ไมม่ีทกุข์แล้ว เหมือนตณัหาเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

เราไมม่ีจิตคือจิตไมม่ีเจตนาที�ไปรับรู้รับทราบรับเห็นแล้วไมม่ีความปรารถนาที�จะรู้จะเห็น 

ไอ้สมทุยัก็ทําอะไรเราไม่ได้เห็นมั�ย เหตเุกิดทุกข์ก็ไม่มีแล้ว ถึงมีรูป มีเสียง มีกลิ�น มีรส มีโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เต็มเลย แตเ่ราก็ไม่ได้ไปข้องแวะอะไร เรารับรู้ไม่รับเก็บก็ว่างหมด 

เนี�ยธรรมะพระพทุธเจ้าพิสจูน์ได้ไม่ใช่ของลี �ลบัซบัซ้อนอะไรเลยสําหรับผู้ รู้ 

สําหรับคนไมรู้่ด้นเดาเอายงังยัก็ไมรู้่น่ะพดูแบบอยา่งคนไมรู้่นั�นน่ะเหมือนคนพาลน่ะเถียงกนัทะเลาะกนั 

แตถ้่าทกุคนมีปัญญาพอชี �แนะไปเข้าใจทนัทีเลยแล้วก็โอ้! มนัอนิจจงัแบบนี �เอง 

ที�พระองค์ว่าอนิจจงัเป็นยงังยัเรายงัไมรู้่จกักนัเลยอนิจจงัยงังยั แตเ่ราไมไ่ด้สงัเกตเุลยเช้าไปแล้ว 

สายไปแล้ว บา่ยไปแล้ว เย็นไปแล้วมืดอีกแล้วสว่างอีกแล้วเนี�ยอนิจจงั 

ทกุวนัทกุเวลาทกุนาทีทกุวินาทีมีคณุคา่โมทนาสาธุเนี�ย เห็นอนิจจงัคือธรรมะของพระพทุธเจ้า 

คือมนัอนิจจงัทกุวินาทีเลย ทกุลมหายใจเข้าออกเลยแล้วถามวา่อะไรมีคา่สงูสดุในโลกนี �? 

ถ้าไปถามพระองค์ก็จะบอกว่าสิ�งในโลกนี �มีคา่สงูสดุมี ๒อย่าง ศีลกบัปัญญา 

ศีลเนี�ยคือทําให้เราไมต้่องไปตกอบาย แตปั่ญญาทําให้สิ �นทกุข์ได้ 

แตปั่ญญาคนก็ได้ยินแตช่ื�อตวัปัญญาแท้จริงก็ไมม่ีใครรู้จกัอีกแล้วเมื�อไหร่มนัจะไปเจอ 

เนี�ยพระพทุธเจ้าบอกว่าสิ�งสงูสดุในโลกนี �แคศ่ีลกบัปัญญา ศีลคือละเว้นหมดเลยละเว้นแล้วก็ว่าง 

ปัญญาคือรู้เหตผุลว่าเราจะต้องทําความว่างทํายงังยัแล้วเราก็ปฏิบตัิไปตามที�เรารู้นั�นแหละจงึจะพ้นทกุข์เข้

าถึงนิพพานได้ มนัเป็นอญัญะมญัญะปัจจยัไปสั�งสมกนั แตพ่ระองค์แยกแสดงเพื�อให้รู้ง่ายเข้าใจเร็ว 

ถ้าเรามารวมๆกนัอยูเ่หมือนอาการ๓๒เนี�ยเป็นตนัตนผม ขน เล็บ ฟัน หนงั ตบั ไต ไส้ พงุ อจุจาระ 

ปัสสาวะอะไรพวกเนี�ยมนัรวมตวักนัอยู่เนี�ยแล้วเรายงัไมรู้่พอแยกออกมาเหมือนกบัที�เขาว่าเนื �อๆเวลาเป็นห

มมูนัทั �งตวัเวลานี �เขาเปลี�ยนเป็นเนื �อหมกูระดกูหมแูล้วตบัหมไูส้หมอูะไรเนี�ยเห็นไหมมนัแปรสภาพแล้วเห็น

มั�ย ตายแล้วก็เป็นผีหมดนั�นน่ะต้องรู้อย่างนี � 

พอแยกออกมาแล้วก็อนตัตาไม่มีตวัตนเลยคําว่าหมอูยู่ที�ไหนมนัรวมกนันั�นน่ะเป็นหม ู

พอแยกออกมาแล้วมนัก็เป็นไปไมไ่ด้เนี�ยคือมนัอนิจจงัไปแล้ว เป็นทุกข์ตอนมีชีวิตอยู ่

ทีนี �ตายแล้วก็ว่างแล้วคนเขาไปกินบ้างหรือไปฝังไปเผาบ้างเดี�ยวก็อนตัตาว่างเปล่าหมดเราต้องรู้ความจริงต

รงเนี�ย แล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นของง่ายไมใ่ช้ของยาก 

เมื�อรู้ว่าพระพทุธเจ้าแสดงของง่ายๆไม่ใช่ของยากแล้ว 

เรายงัอยากจะอยูก่บัทกุข์หรือเปล่า?(หวัเราะ)ถามใจเราด ู

ถามว่าเรายงัอยากอยูใ่นโลกแห่งความทกุข์หรือเปล่า 

ที�เขาแย่งกนัแชง่ชกัหกักระดกูกนัก่อม๊อบก่อวิวาทบาทหมางกนัเนี�ยในสายตาพระพทุธเจ้าไมเ่ห็นพวกนี �อยู่ใ

นสายตาเห็นว่าพวกนี �กําลงัสร้างกรรมทําเวรสร้างทกุข์ให้แก่ตวัเองสร้างทกุข์ให้แก่คนอื�นไมม่ีประโยชน์เลย 

เกิดมาเสียชาติเกิดเป็นโมฆะบรุุษโมฆะสตรี 

แทนที�จะเอาเวลาว่างไปทํากิจการงานหรือประพฤติปฏิบตัิให้เกิดผลงอกเงยทํามาค้าขายไอ้นี�มาหาเรื�องทะ

เลาะกนัเปล่าๆเดี�ยวก็แก่เดี�ยวก็เจ็บเดี�ยวก็ตายกนัไปแล้วๆก็โวยวายหาเรื�องหาราวกนัไมจ่บไมส่ิ �นสําหรับคน
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มีปัญญาก็ปลงแล้ว ไอ้พวกนี �มนัโง่สดุแสนโง่เลยต้องว่าอย่างนี � 

ที�อวดรู้อวดฉลาดล้วนแต่อ้างว่าเป็นด๊อกเตอร์ปริญญาชั �นนั �นชั �นนี �แต่โง่ๆกว่าววักว่าควายอีก 

ววัควายไม่ก่อม๊อบไม่ก่ออะไรเนี�ยเพราะอะไร?เขาไถไปให้เลี �ยวซ้ายมึงไม่เลี �ยวซ้ายพ่อเฆี�ยน 

เลี �ยวขวาเฆี�ยน(หวัเราะ)ต้องตามใจเขาเห็นมั�ยเนี�ย 

แล้วมนัก็ถ้าดื �อๆมากๆเขาก็เข้าโรงเชือดเลยเพราะไอ้นี�ดื �อสอนไมไ่ด้ทําไมไ่ด้ 

เนี�ยพวกนั �นน่ะโง่กว่าววักว่าควายอีกไม่ทําประโยชน์ ววัควายยงัใช้ประโยชน์ได้ 

แตพ่วกนี �ทําความทกุข์สร้างความทกุข์ให้แก่คนทั�วประเทศต้องว่าอยา่งนี � 

แล้วก็อวดตวัว่ามีปัญญาอย่างนั �นอย่างนี � ปัญญาในทางไมถ่กูต้องตามพระธรรมวินยั ปรโลกเขาไม่ยอมรับ 

เป็นวิชาหากินเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเท่านั �นเอง เรียนตรี โท 

เอกอะไรเนี�ยปรโลกเขาไมย่อมรับเพราะเป็นวิชาหากินเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัว 

ทําผิดศีลผิดธรรมก็ต้องลงนรกเป็นตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสรุกายสตัว์เดรัจฉานเนี�ยเยอะแยะ 

ที�โบราณเขาบอก สวรรค์ในอกนรกในใจที�เขาเปรียบเทียบไว้เนี�ยเพียงแตเ่ราวิตกวิจารอะไรเป็นทกุข์แล้ว 

ญาติพี�น้องคนนั �นไมม่ีกินไม่มีใช้เจ็บไข้ได้ป่วย 

ยงัไมท่นัเห็นเพียงได้ยินข่าวก็เป็นทกุข์แล้วเห็นมั�ยเนี�ยทกุข์ไปเปล่าๆทกุข์ฟรีต้องว่าทกุข์ฟรี(หวัเราะ)ไอ้พวก

นี �อยากได้อะไรก็อยากได้ฟรีๆอยากดื�มฟรีอยากกินฟรีอะไรเนี�ยแตท่กุข์ฟรีไมไ่ด้คิดไมไ่ด้นึกว่านี�แตล่ะวนันี�ฟ

รีไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั �นเราอย่างเอาเยี�ยงอย่าง 

ที�อาตมาพดูนี�เพื�อชี �ให้เห็นว่ามนัมีตวัอยา่งง่ายๆให้เรารู้ให้เราศกึษาแล้วเรายงัจะทําประโยชน์ให้เกิดขึ �นแก่ตั

วเองทําประโยชน์ให้เกิดขึ �นแก่ครอบครัวเรา แล้วก็เมตตารักใคร่เป็นสิริมงคลทะเลาะกันวิวาทเป็นกาลกิณี 

เวลาเมตตารักใคร่กนัมีแก้วแหวนเงินทองของมีคา่อะไรก็เอามาให้กนั 

คิดถึงกนัยิ �มแย้มแจม่ใสมีสขุเนี�ยเห็นมั�ย 

พอทะเลาะกนักาลกิณีแล้วเงินคนละกระเป๋าแล้วยงักระแนะกระแหนแล้วก็หยา่ร้างกนับอกบ้านแตกแล้ว 

ครัวแยกกนัแล้วทีนี �เนี�ยพวกเนี�ย 

เมื�อเรารู้แล้วอาตมาเคยพิจารณาวิธีแก้ไขที�จะไมทํ่าให้ครอบครัวแตกแยกทํายงังยั? 

ไม่มีใครรู้หรอกเพราะอาตมาเนี�ยพิจารณาหาวิธีแก้ไขมาทกุเรื�องเว้นแตไ่มม่ีใครถามอาตมาเท่านั �น 

วิธีที�ไมใ่ห้แตกแยกก็คือต้องให้อโหสิให้อภยักนัเทา่นั �นน่ะ 

เวลาสามีทํามาหาได้เอาเงินเอาทองไปให้ภรรยาก็ถาม 

ถามเอาเคล็ดซะหน่อยบอกผมมีความดีไหมหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาให้คณุเนี�ยฉันมีความดีไหมผมมี

ความดีไหมครับ? 

มีก็บอกเพราะฉะนั �นผมก็ขออโหสิด้วยนะด้วยอํานาจเงินทองข้าวของอนันี �ที�ผมเคยทําให้คณุไมส่บายกายไ

มส่บายใจขออโหสิด้วยนะครับ 

เขาให้อโหสิไมใ่ช่ขออโหสแิตเ่ฉพาะปัจจบุนันะบอกตั �งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบนัชาตเิลยที�ฉนัทําให้คณุไม่ส

บายกายไมส่บายใจตั �งแตอ่เนกชาตจินถึงปัจจบุนัชาติขออโหสิด้วยนะครับ เขาให้อโหสิก็โมทนาสาธุกบัเขา 

ถึงคราวแม่บ้านหงุข้าวต้มแกงปรนนบิตัรัิบใช้ทกุอยา่ง แล้วก็ถามเขาดฉิันมีความดีไหมคะ่? ก็บอกมี 
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ว่าดิฉันก็ขออโหสิคณุด้วยนะคะตั �งแตอ่เนกชาตจินถึงปัจจุบนัชาติแล้วมนัก็จะตา่งคนตา่งให้อโหสิ

ซึ�งกนัและกนัเนี�ยมนัจะจนูขึ �นมาดใีหมแ่ล้วไม่แตกแยกด้วยรู้จกัให้อโหสิให้อภยักนัเนี�ยมีวิธีเดียวเท่านั �นน่ะ 

ถ้าไม่ให้อโหสิไมใ่ห้อภยัเนี�ยแตกแล้วแตกเลย เหมือนแก้วแตกแล้วตอ่ยงังยัก็ไมต่ิด 

แตถ้่าเรามีกาวแล้วก็ชลอไว้หนอ่ย 

เดี�ยวนี �เขามีกาวไมม่ีรอยเนี�ยเหมือนที�ไปหากาวตอ่ไมม่ีรอยมาเดี�ยวนี �พฒันาเนี�ยต้องมาประสานคําว่าประส

านก็คือสามคัคีเนี�ยคือตา่งคนก็ให้อโหสิให้อภยัแล้วก็มาต่อกนัใหม(่หวัเราะ)แล้วมนัก็ยงัใช้ได้ตอ่ไปอีก 

แตไ่ปกระทบกระแทกแรงต่อจากนั �นไมไ่ด้น่ะเดี�ยวมนัแตกอีกเพราะมนัมีรอยอยูแ่ล้วเพราะฉะนั �นเรารู้อย่าง

นี �อาตมาเนี�ยพิจารณาทกุเรื�องราวเลยแตว่่าไมม่ีใครถามอาตมาถ้าใครไมถ่ามไม่มีทางรู้เด็ดขาด 

เพราะความรู้อาตมาเนี�ยเหนือความรู้สึกนึกคิดของคนทั�วไป ที�พระองค์สอนให้อโหสิให้อภยัเพราะอะไร? 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร การจองเวรเวรของผู้นั �นย่อมไมร่ะงบั 

เวรเหล่านั �นจะระงบัไปด้วยการไม่จองเวรเทา่นั �น เนี�ยพระองค์ตรัสสั �นๆแคเ่นี�ย 

เราต้องมาหาคําอธิบายเองเนี�ยทํายงังยัพระองคจ์งึสอนแบบนี �แล้วเราก็รู้ขึ �นมาว่าอ้อ! 

เนี�ยคนที�มาทําลายข้าวของมาทําความแตกแยกมาทําความวิบตัิฉิบหายเนี�ยมนัเป็นเพียงตวัสื�อเท่านั �นเอง 

ไอ้ตวัเจ้ากรรมยนายเวรเนี�ยมนัดลบนัดารใจทําให้เขาอยากมาทําร้ายรังแกเรา 

ไอ้เจ้ากรรมนายเวรซะใจไปแล้ว 

แตถ้่าเรามวัละเมอเพ้อพกไปดา่ไปสาปแช่งไปท้าตีท้าตอ่ยเขาเนี�ยมนัมีญาติพี�น้องเป็นร้อยเป็นพนัเนี�ยเป็นข้

าศกึศตัรูกบัเราหมดเลยแล้วเวรกรรมเนี�ยมนัจะผกูกบัเราไปอีกมากมายเลยแล้วเมื�อไหร่หมดเพราะฉะนั �นพ

ระองค์ฉลาดเลย เวรย่อมระงบัด้วยการไมจ่องเวร 

ก็ต้องตดัใจทิ �งเลยก็เพราะมนัแตกไปแล้วมนัเสียไปแล้วมนัหายไปแล้วเราได้ใช้กรรมไปแล้วแคนี่ �เกมส์เลยไ

มต้่องไปเสียดายมนัเรามีปัญญาเดี�ยวหาใหมไ่ด้เนี�ยให้อโหสิให้อภยัแล้วเราจะได้ไม่มีเวรไมม่ีกรรมตอ่ไปคน

คิดไม่ถึงพระพทุธเจ้าหรอก ใครจะไปรู้จิตพระพทุธเจ้าไม่มี 

หายาก(หวัเราะ)มีแตพ่ระพทุธเจ้าด้วยกนัเทา่นั �นจงึจะรู้จิตพระพทุธเจ้าด้วยกนัต้องว่าอย่างนี � 

ผู้อยูณ่.ภูเขาสงูย่อมเห็นคนยืนอยูณ่.พื �นแผ่นดิน 

คนจิตใจสงูก็ย่อมเห็นคนจิตใจตํ�าเชน่นั �นเหมือนกันเพราะฉะนั �นพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าใ

ครจิตใจสงูจิตใจตํ�าคนไหนดีคนไหนไมด่ีเนี�ยทา่นรู้ 

แตท่่านจะพดูหรือไม่พดูพูดแล้วไมเ่กี�ยวเนื�องไมม่ีประโยชน์อะไรทา่นก็เฉยๆรับรู้ไมรั่บเก็บไปแตท่่านก็มาสอ

นใจตวัท่านเอง(หวัเราะ)ไอ้สูงตํ�าดําขาวอะไรก็เหมือนกนัไมต้่องยึดติดถ้าเราว่างแล้วถามว่ามีแก่มีเจ็บมีตา

ยไหม? มีสงูมีตํ�ามีดํามีขาวไหม? มีจนมีรวยไหมมีบญุมีบาปไหม? ไมม่ี 

ความว่างเนี�ยว่างหมดเลยนี�แหละนิพพานงั ปรมงั สญูญังต้องรู้ตรงนี � 

แล้วพระยามจัจรุาชก็มองไมเ่ห็นจิตเราด้วย เพราะจิตเราว่างแล้ว ไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ 

เมื�อจิตเราว่างแล้วไม่มีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ย เราก็เข้านิพพานงั ปรมงั 

สขุงัในปัจจบุนัที�เรียกว่านิรามิสสขุ แล้วเราก็ทําให้ว่างไปจนกระทั�งตายเลย 

เมื�อตายแล้วจิตน้อมไปสูพ่ระนิพพานก็เข้าถึงนิพพานงั ปรมงั สญูญงัเนี�ยตอนตายเนี�ยว่างหมดเลย 



 ๑๐

ตอนเป็นเนี�ยเขาเรียกว่าสอปุาทิเสสนิพพานหรือเขาเรียกว่านิพพานงั ปรมงั สขุงั 

ที�พระองค์แสดงนยัยะร้อยนยัพนันยัเพื�ออะไร? เพื�อให้รู้ความจริงวา่อนิจจงัเป็นยงังยั ทกุขข์ยงังยั 

อนตัตายงังยัแล้วทําให้จิตว่างยงังยัเนี�ยเป็นอบุายของพระพทุธเจ้าทั �งนั �นเลย 

ถ้าเราไมม่ีผู้ รู้มาแนะนําสั�งสอนเราจะรู้ได้ยงังยั ทั �งที�เราก็รู้ที�อาตมาเคยเขียนไว้เนี�ย 

ไอ้ที�เราศกึษาต้องการอะไรเนี�ยเป็นความฝันทั �งหมดเลย 

ทกุอย่างเป็นความฝันแตก่ารปฏิบตัิธรรมเพื�อพระนิพพานเป็นการทําความฝันให้เป็นจริง 

เพราะเราได้ยินพระพทุธเจ้าแสดงถึงนิพพานพระอรหนัต์เจ้าแสดงถึงนิพพานแตเ่ราไมรู้่ว่านิพพานเป็นยงังยั 

นิพพานนั �นก็เป็นความฝันของพวกเราทกุคน 

ชีวิตที�แท้คือการทํางานทําให้เกิดประโยชน์ขึ �นมาเป็นชีวิตที�แท้คือแสดงถึงการดิ �นรนหรือการทําให้เกิดผลปร

ะโยชน์หรือการเลี �ยงชีวิตให้เจริญเติบโตขึ �นมา 

จึงเรียกว่าชีวิตที�แท้คือการทํางานนอกนั �นเป็นความฝันเลยปฏิเสธแล้วฝันตื�นๆด้วยนะไมใ่ชห่ลบั 

ทกุคนเนี�ยฝันตื�นๆ 

คิดจะไปทํานั�นทํานี�ที�เรียกว่าดําริชอบนั�นน่ะเป็นความฝันทั �งหมดเลยที�อาตมาบอกต้องวา่งจากการดําริชอ

บแล้วโยมก็จะได้เข้าใจเหมือนกบัฝันตื�นๆ 

แท้จริงแล้วชีวิตที�แท้คือการทํางานมนัจะได้มีผลประโยชน์ทํางานเสร็จมามีผลแล้วมาเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครั

วให้อยูเ่ป็นไปได้เนี�ยที�เรียกชีวิตที�แท้คือการทํางานคือมนัช่วยให้เรามีชีวิตอยูไ่ด้ยืนอยู่ได้นอกนั �นเป็นความฝั

นหมดเลย 

สิ�งที�เราคิดที�ยงัไม่ได้ทําเป็นความฝันทั �งหมดเนี�ยการปฏิบตัิธรรมเพื�อมรรคผลนิพพานก็เพื�อทําความฝันให้เ

ป็นจริง เหมือนที�พวกเราได้ยินเรื�องนิพพานแตเ่ราไม่รู้ว่านิพพานเป็นยงังยั? ต้องทําจิตให้ว่างนิพพานงั 

ปรมงั 

สญูญงัต้องสญูหมดว่างหมดทั �งภายในภายนอกไมย่ึดติดแตเ่ราก็ต้องรู้จกัฐานะความเป็นอยูข่องเราว่าตอน

นี �เรามีภาระที�จะต้องเลี �ยงพ่อเลี �ยงแม่เลี �ยงบตุรภรรยาสามีเราก็ต้องทําไปตามหน้าที� 

แล้วถามว่าเราต้องทําหน้าที�๒๔ ชั�วโมงหรือเปลา่? มีเวลาว่างหรือเปลา่? 

นั�นแน่ะใช้เวลาว่างนั�นแน่ะให้นึกถึงความวา่ง ว่าวนันี �เราทําหน้าที�สําเร็จไปแล้วที�พระพทุธเจ้าว่า อนากุลา 

จ กมฺมนฺตา การงานไมค่ั�งค้างเป็นมงคล พระองค์สอนไว้หมดเลยทกุเรื�องต้องว่าอย่างนี � 

ไม่ให้คบคนพาลสมานเป็นมิตร อเสวนา จ พาลานํ บ้านเมืองจะวิบตัิฉิบหายก็ พาลานํ คบคนพาล 

บ้านช่องแตกแยกอะไรก็คนพาลทั �งนั �น พระองค์จงึแสดงว่าเมตตาธรรมคํ �าจนุโลก 

ต้องมองสองนยัยะเลยต้องคูก่นัด้วย ทําไมพระองค์จึงต้องตรัสวา่เมตตาธรรมคํ �าจนุโลก? 

เมื�อทกุอยา่งเรารักใคร่เราก็จะถนอมรักษาใช่ไหม แล้วมนัก็จะอยูไ่ปอย่างนั �นแนะ่เทา่ที�มนัจะอยูไ่ด้ 

แตว่่าให้รู้ไว้ด้วยว่าเมตตาเป็นรากเหง้าของอปุาทานด้วย ถ้าเราไปยึดติดมนัๆเป็นทกุข์เพราะเมตตา 

เมื�อเรารักไปแล้วนานเข้าๆก็สงสารอีกมีปัญหาหรือแก่เจ็บตายขึ �นมา 

ตอนรักกนัตอนเป็นหนุม่เป็นสาวเนี�ยเมตตารักกนัพอแก่เฒา่แล้วเมตตาเนี�ยกลายเป็นศรัทธาความเชื�อถือคื

อให้เกียรตกินัจําไว้ให้ดี เมตตากลายเป็นศรัทธา 



 ๑๑

อาตมาพิจารณาว่าทําไมบารมี๑๐พระองค์แสดงแตเ่มตตาแต่ศรัทธาไมเ่ห็นพดูถึงเลย 

แล้วพระอาจารย์ก็มารู้อ้อ! 

เมตตารักใคร่ตอนเป็นหนุม่เป็นสาวพอแก่เฒา่นานไปเมตตากลายเป็นศรัทธาคือความเชื�อถือหรือให้เกียรติ

กนั แล้วไม่ต้องไปทะเลาะกนัเนี�ย 

แล้วเราก็อยูก่นัได้ด้วยอยูก่นัจนตายไปเลยล้มหายตายจากกนัไปแล้ว(หวัเราะ)ต้องว่าอย่างนี � 

อาตมาเป็นพระคิดเนี�ยก่อนเนี�ยมีคริสต์มาหาอาตมานะ แล้วมนับอกมนัเป็นคริสต์ไมไ่หว้พระ 

อาตมาจงึบอกมนัว่าเนี�ยอาตมาเป็นพระคิดมนัก็งง 

อาตมาไม่ได้โกหกน่ะอาตมาก็ยํ �าว่าอาตมาไมไ่ด้โกหกพอเขางงแล้วอาตมาก็บอกว่าอาตมาเป็นพระที�มีควา

มคิดจึงรู้ว่าเป็นพระคิดเห็นมั�ยแน่มั�ย(หวัเราะ)ไอ้พวกเนี�ยตามอาตมาไม่ทนัหรอกไอ้นั �นไมม่ีความคิดหรอกโ

ดนหลอกให้เขาหลงเคารพบูชาอะไรล้างบาปได้อะไรพวกเนี�ยเอง็เชื�อไหมว่ามนัล้างบาปได้ 

บาปอยู่ที�ไหน?เอ็งจะไปล้างมนัน่ะ 

บาปอยู่ที�ใจนั�นน่ะร้อยวนัพนัปีมนันึกขึ �นมามนัก็ยงัอยูน่ั�นนะ่(หวัเราะ)แล้วเอ็งไปล้างได้ยงังยั 

ไปเชื�อได้ยงังยัล้างบาป 

ต้องว่างอย่างเดียวนั�นน่ะจงึจะยตุิเลยรวดเร็วฉับพลนัทนัใจไมต้่องไปนกึถึงมนัอีกว่าง ขออโหสิๆๆไปเลย 

ว่าง! นั�นแหละจงึจะไมม่ีบาปไมม่ีบญุไมม่ีเวรไมม่ีกรรมอะไรทั �งนั �นต้องว่านิพพานงั ปรมงั สญูญงั 

ต้องชี �ให้เห็น ไอ้พวกนั �นศีล๕ ก็ยงัโกหกหลอกลวงต้มตุน๋เขาแล้วจะมาชว่ยอะไรคนเขาเคารพนบัถือได้ 

อย่างพระพทุธเจ้าสอนด้วยเหตผุลที�ตามเป็นจริงเห็นมั�ย พิสจูน์ได้ใครจะพิสจูน์ปฏิบตัิเจอแนน่อน 

เนี�ยพระองค์ประสตูิ ประสตูิก็คือเกิดขึ �นเป็นกายมนษุย์เป็นพยานขนาดพระพทุธเจ้าเป็นอจัฉริยะมนษุย์นะ่ 

ประสตูิเนี�ยคือประสูตจิากท้องแมพ่ระนางสิริมหามายา พ่อคือพระพทุธบิดาคือพระเจ้าสทุโธทนะ 

แล้วก็เป็นเด็กอจัฉริยะด้วย พอเกิดมาเดินได้เลย แล้วพดูได้ด้วย อคัโคหะมสัมิ โลกสัสะ เชฏโฐ 

เสฏโฐหะมสัมิ อะยะมนัติมา เม ชาติ นตัถิทานิ ปนุพัภะโว 

เนี�ยในโลกนี �เราเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่เหมือนพระพทุธเจ้า ตอนพระองค์เป็นเด็ก 

อสิตะดาบสที�เป็นอาจารย์ของพระเจ้าสทุโธทนะสําเร็จอภิญญา๕ 

สมาบตั๘ิพอเอาพระกมุารคือพระสิทธตัถะมาให้ดเูท่านั �นนะ่พระองค์ปาฏิหาริย์ไปอยู่บนชฎาเนี�ยเหมือนกับ

เหาะได้เห็นมั�ย(หวัเราะ)เนี�ยจงึวา่พระองค์เป็นเด็กอจัฉริยะเนี�ยเห็นมั�ยแล้วพระเยซงพระเยซูเนี�ยพระอาจาร

ย์เคยเอามาถามแล้วให้รู้ไว้ด้วย ถามพระมารีว่าท่านไม่มีสามีจริงหรือ? 

เขาบอกมีแล้วคริสต์เนี�ยเกิดทีหลงัพระพทุธเจ้า ๓๔๕ปีเนี�ยเอ็งคิดด ู

แล้วพระแม่มารีเนี�ยเคยเป็นคนใช้พระอาจารย์ด้วยเอ็งรู้ไว้เถอะ(หวัเราะ)แตพ่วกนั �นโดนละลายหมดแตเ่ขา

บอกอาตมาวา่เขาเคยเป็นคนใช้เลยรอดไป 

เลยเอาเขามาใช้เขาจะมีกรุณาเด็กคุ้มครองรักษาเด็กชว่ยเหลือเดก็เนี�ยให้รู้เอาไว้รู้ 

โมเสสที�แยกฟ้าแยกนํ �าแยกอะไรเนี�ยอาตมาก็เรียกมนัมา ทา่นแยกได้จริงไหม? 

บอกแยกไม่ได้หรอกแตง่ขึ �นมา เนี�ยโกหกทั �งนั �นเป็นนิยายหมดแล้ว 

เอ็งอย่าไปเชื�อตามประวตัิศาสตร์ถ้าเอ็งไปหลงประวตัิศาสตร์ยึดติดประวตัิศาสตร์เอ็งก็โดนหลอกลวง 



 ๑๒ 

ไอ้ตวัจริงเขาเขียนขึ �นมาแตง่ขึ �นมาแตง่ไม่ดีให้เป็นดีก็ได้ แตง่ดีให้เป็นร้ายก็ได้ 

มนัขึ �นอยู่กบัจิตเจตนาคนเขียน มนัจะทําลายกนัแต่ความจริงก็คือความจริงนั�นแน่ะแตท่กุคนก็ไปหมด 

อาตมาเรียกมาพิสจูน์ แม้กระทั�งนอสตราดามสุน่ะเอ็งรู้หรือเปล่า 

ทําไมพระอาจารย์จงึพยากรณ์อย่างนั �นเขาว่าเขาได้กสินแล้วก็มีกระจกอนัหนึ�งให้มาปรากฏในกระจกเขาได้

กสินฌานต้องว่าอยา่งนี � อาตมาเนี�ยไมไ่ด้งมงายตามเขาสงสยัก็เรียกเอามาถามหมด 

ไม่ได้โกหกใครด้วยแล้วก็ไมไ่ด้ประโยชน์อะไรจากสิ�งเหลา่นั �น 

แตเ่ราก็ไม่หลงงมงายใครไม่เชื�ออาตมาก็ยงัเรียกมาพิสจูน์ได้อีกน่ะ(หวัเราะ)เอามาคยุได้อีกพวกยเูอฟโอเนี�

ยอาตมาเนี�ยสอนเอาไปนิพพานมากมาย 

เอายเูอฟโอมาสอนแล้วให้เข้าพระนิพพานแล้วให้ยเูอฟโอเนี�ยไปทกุมิติภพทกุมิติภมูิทกุมิติจกัรวาฬทกุมิติแ

ก้วผลึกเอาไปเผยแพร่พทุธศาสนาได้พระอาจารย์เนี�ยเอามาคยุได้หลายครั �งแล้วน่ะอาตมาเนี�ยเป็นผู้สามาร

ถที�ไม่มีใครรู้สามารถเอาพวกยเูอฟโอมาคยุได้ให้เขารู้พวกยเูอฟโอเนี�ยเขาคิดแตข้่างหน้าเขาไม่คดิถอยหลงั 

แล้วเขาก็บอกรูปร่างลกัษณะให้ลกูศิษย์อาตมาจดไว้เลยเนี�ยเด็กนกัเรียนที�ครู 

ใครอยากรู้เนี�ยอาตมาให้จดไว้หมดไม่ให้งมงายด้วยแล้วอาตมาก็สอนให้เขาเข้าถึงด้วยแล้วให้เขาไปประกา

ศพระพทุธศาสนาทั�วทกุมิติภพภมูิเลย อาตมาเนี�ยเป็นผู้สามารถไมม่ีใครรู้หรอก 

ให้โยมรู้ไว้เถอะว่าอาตมาเนี�ยถึงเป็นพระธรรมดาๆเหมือนตาสีตาสาแตก็่ไม่ธรรมดา 

แตม่ีปัญญาเทศน์สอนเยอะแยะมากมายเลย 

วนันี �เป็นวนัประสูตขิองพระพุทธเจ้าเนี�ยเอ็งก็ได้ฟังแล้วเนี�ยวา่นิพพานงั ปรมงั สขุงัเป็นยงังยั นิพพานงั 

ปรมงั สญูญงัเป็นยงังยั อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาเป็นยงังยั มชัฌมิาปฏิปทาคืออะไร? ก็คือความว่าง 

อย่าไปงมงาย สมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรชอบๆพวกนี �ไปนิพพานไมไ่ด้ต้องว่างจากความเห็น 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบเรื�องนั �นเรื�องนี �ก็ไปนิพพานไมไ่ด้ต้องว่างจากการดําริ 

สมัมาวาจาการพูดจาชอบก็ต้องว่างถ้ามวัพดูอยูก็่ยงัไมไ่ปนิพพานต้องว่าอยา่งนี � ต้องวา่งจงึจะไปได้ 

สมัมากมัมนัโตการงานชอบก็ยงัไปนิพพานไมไ่ด้มวัแตทํ่างานทําการนี� 

สมัมาอาชีโวอาชีพชอบก็เอ็งจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานเพราะนิพพานวา่ง ไม่มีอาชีพให้ใครทํา 

ต้องว่างจากสมัมาอาชีโวเห็นมั�ย 

สมัมาวายาโมเพียรพยายามชอบก็ต้องเพียรว่างถ้าไปเพียรอย่างอื�นไปนิพพานไม่ได้ 

สมัมาสตริะลกึชอบระลึกถึงพ่อแม่พี�น้องลกูเมียลกูเต้าเหลา่หลานเอาทรัพย์สินสมบตัิก็ไปนิพพานไม่ได้ 

ตดัทิ �งเลยอย่างอาตมาเนี�ยตดัทิ �งเลย 

ไม่ให้ครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติเนี�ยไมร่อดหรอกพวกเนี�ยยงัไปไม่ถึงไหนต้องว่างจากกา

รระลึก สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบก็ตั �งใจมั�นกบัความวา่งอยา่งเดียว 

ที�ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะได้ฟังเทศน์จากพระพทุธเจ้าเรื�องอริยสจั๔ 

เรื�องมชัฌมิาปฏิปทาแล้วท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมว่า 

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

ที�ท่านพิจารณาตามมรรค๘เนี�ย ในมรรค๘ ข้อใดข้อหนึ�งที�เกิดขึ �นในจิตแล้ว 



 ๑๓

มีความเกิดขึ �นแล้วเป็นธรรมดาสิ�งนั �นทั �งปวงล้วนต้องดบัเป็นธรรมดาเพราะทา่นแสดงนยัยะเอาไว้

น่ะ แล้วที�ทา่นมาสําเร็จเป็นพระอรหนัต์ทั �งทา่นพระอญัญาโกณฑญัญะ พระวปัปะ พระภทัทยิะ 

พระมหานามะ 

พระอสัสชิเนี�ยมาฟังเทศน์เรื�องอนตัตลกัขณสตูรก็คืออนตัตาความว่างนี�แหละให้รู้เอาไว้เนี�ยอนตัตาความว่

าง 

แตที่�พระอาจารย์มาพูดเนี�ยเอาสําหรับมาพดูกบัคนไทย(หวัเราะ)จะได้รู้จกัความว่างที�แท้จริงแตพ่ระองค์พู

ดในสมยันั �นคนมีบญุญาธิการมากมาย พระองค์ก็จะเทศน์สอนบาลีจะพดูถึงอนตัตาความว่าง 

แตพ่ระสาวกทั �ง๕พระองค์ทา่นก็สําเร็จมรรคผลพร้อมกนันั�นน่ะเนี�ยเรื�องอนตัตลกัขณสตูรก็คือลกัษณะ 

คําว่าอนตัตลกัขณสตูรก็คือสูตรนี �ว่าด้วยลกัษณะหรือรูปร่างแหง่ความเป็นอนตัตาคือความวา่งเหมือนที�อา

ตมาซูมเอามาพิสจูน์อนตัตาให้เห็น 

แตพ่ระอาจารย์เอาใบไม้มายกเป็นตวัอย่างวา่อนตัตาภายนอกเป็นอย่างนี �อนตัตาภายในเป็นอยา่งนี � 

เนี�ยความจริงที�ท่านทั �ง๕พระองค์เนี�ยแตที่�ท่านรู้ก็คือรู้ในมรรค๘ คือต้องว่าง 

สิ�งใดเกิดขึ �นคือความรู้สกึนึกคิดสมัมาทิฏฐิเห็นชอบก็ต้องว่าง 

เกิดขึ �นแล้วก็ต้องดบัไปว่างไปท่านเห็นความเกิดดบัของมรรค๘ 

คือสมัมาทิฏฐิใครเห็นชอบแล้วก็วา่งดบัไม่ปรากฏให้เห็นอีก ดําริชอบก็เพียงดําริขึ �นมาแล้วก็ว่างดบัไป 

สมัมาวาจาพดูแล้วก็ว่างหายไปเห็นมั�ยมีหลกัฐานอะไรพดูแล้วมีเพียงลมๆเทา่นั �นเอง ไปยึดถืออะไรได้ 

พดูออกมาเหมือนมีตวัมีตนแตไ่มม่ีเนี�ยสมัมากมัมนัโตการงานสิ�งที�เราทําทั �งหมดประจําวนัทั �งหมดที�เกิดขึ �น

พอทําเสร็จไปแล้วก็ว่างไปแล้วเห็นมั�ยเนี�ยจึงเรียกว่าอนตัตลกัขณสตูรคือสตูรว่าลกัษณะของความที�อนตัตา

หรือความว่าง โยมจะได้ไม่งมงายเนี�ยที�พระอาจารย์เอามาพดูให้คนไทยฟัง 

แตพ่รหมเทพเทวดาเดี�ยวนี �เป็นคนไทยหมดน่ะฟังพระอาจารย์รู้เรื�อง จะได้รู้ความจริง เนี�ยเกิดก็คือเกิด แก่ 

เจ็บ ตายที�พระองค์ไปเห็นแล้วพระองค์สลดใจแตพ่วกเราทกุคนเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตายแล้วรู้สึกไหม? 

เปล่าไม่ได้คิดอะไรเลย 

แตพ่ระองค์เห็นปั�บนี�พระองค์รู้เลยว่าเราจะต้องเป็นคนแก่กลบัมาเนี�ยสาวสนมกํานลัในเนี�ยที�เป็นบาทบริจา

รับใช้พระพทุธเจ้า ๒๐,๐๐๐องค์น่ะ เป็นผู้หญิงล้วนเลยรับใช้อยูเ่นี�ย 

๒๐,๐๐๐องค์พวกนี �จะต้องเป็นคนแก่หมด 

พอพระองค์กลบัมาแล้วไม่รับรู้แล้วพระองค์เพียงแตเ่ห็นรู้แล้วไอ้นี�เป็นคนแก่หมดแล้วๆเอาคนแก่มาดีดสีตีเ

ป่าให้เรามีประโยชน์อะไร 

ที�เคยฟังสนกุสนานเพลิดเพลินก็พอรู้ความจริงแล้วก็เนี�ยเสียงจากคนแก่(หวัเราะ)ได้กลิ�นจากคนแก่อะไรตอ่

มิอะไรเนี�ยลงแก่หมดเลยเป็นอนสุสติตามระลกึเลยพอพระองค์ไปเห็นคนแก่กลบัมาพระองค์จะพิจารณาเห็

นอะไรก็เห็นแตค่วามแก่ได้ยินเสียงก็เสียงแก่กลิ�นแก่รสแก่สมัผสัแก ่

พอรุ่งขึ �นมาเจ็บพวกนี �ต้องเป็นคนเจ็บคนป่วยหมดเลยรูปเจ็บ เสียงเจ็บ กลิ�นเจ็บ รสเจ็บ สมัผสัเจ็บ 

โผฏฐัพพะเจ็บหมดเลย พอเห็นคนตายว่าโอ้! พวกนี �ตายหมดกลบัมานี� 

แล้วพระองค์ไม่มีแก่จิตแก่ใจที�จะฟังเสียงดีดสีตีเป่าฟ้อนรําขบัร้องนอนเลยนอนแตห่วัคํ�าตื�นขึ �นมาพวกนี �เห



 ๑๔

มือนกบัอยูใ่นป่าช้าเลยเนี�ย 

แล้วรุ่งขึ �นไปอีกไปเห็นสมณะพระองค์จึงได้อบุายว่ามีมืดแล้วจึงมีสว่างเป็นเครื�องแก้ มีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้ 

คงจะมีวิธีที�จะแก้ไมใ่ห้แก่ไม่ให้เจ็บไมใ่ห้ตาย แล้วก็ไมม่ีใครถามพระองค์ 

แล้วพระองค์ก็ไมไ่ด้แสดงว่าพระองค์ค้นพบพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไหม? 

พบพระองค์พบเห็นสมณะผู้สงบนั�นแหละคือสงบความแก่ความเจ็บความตายทั �งหมดเลย ว่าง 

สงบแล้วก็คือว่างเข้าใจมั�ย เนี�ยวา่งด้วยความสงบ สมณะที�มาเป็นนิมิตหมายให้พระองค์รู้ 

พระองค์เลยออกบวชวนันั �นน่ะแล้วก็ได้ไปเรียนจากอาฬารดาบสได้สมาบตั๗ิ 

ไปเรียนกบัอทุกดาบสได้เพิ�มมาอีกหนึ�งเป็นสมาบตั๘ิ แล้วเห็นวา่ไมใ่ชท่างตรัสรู้ 

ทิ �งเลยแล้วก็มาตอนนั �นเขาในยคุนั �นสมยันั �นเขานิยมการทรมานกาย นกับวชโยคีทั �งหลายเนี�ยเขานิยม 

พระองค์ก็เลยต้องปฏิบตัิตามว่ามนัจะบรรลไุด้จริงหรือเปล่า 

แล้วพระองค์ก็ปฏิบตัิไปจนผอมจนไม่มีกําลงัเลยเกือบตายถึงสลบเลยแล้วพระองค์เห็นว่าไมใ่ชท่างตรัสรู้แน่ 

การตรัสรู้ต้องเป็นทางอื�นคือทางใจแล้วไมใ่ช่ทางกายนี�ทรมานกายลําบากเปลา่ 

แล้วพระองค์ก็เริ�มมาฉันอาหารใหมแ่ล้วก็มานกึถึงตอนที�พระองค์เป็นพระราชกมุาร 

เมื�อคราวที�แรกนาขวญัพอพระพี�เลี �ยงไปดพูระพทุธบิดาแรกนาขวญัเนี�ย พระองค์ไม่มีอะไรทํา 

แตพ่ระองค์หายใจเข้าออกเนี�ยแสดงว่าจิตพระองค์ไม่ไปไหนเลยแตพ่ระองค์สงัเกตวุ่าเออ! 

เมื�อพระองค์หายใจก็เลยรู้ว่าหายใจเข้าสั �นหายใจออกสั �น หายใจเข้ายาวพอรู้ว่าหายใจเข้ายาวเนี�ย 

แล้วก็ทําเป็นฌานเป็นญาณขึ �นมาเนี�ยพระองค์จึงนึกว่าทางตรัสรู้ต้องเป็นทางใจนี�เลยเนี�ยต้องมาใช้เนี�ยที�พ

ระองค์มาแสดงเรื�องของสติปัฏฐาน๔ 

อะไรเนี�ยเรื�องอานาปานสตเินี�ยตามรู้แล้วถามวา่หายใจเข้าก็ไมเ่ที�ยงหายใจออกก็ไมเ่ที�ยง 

หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็เป็นทกุข์ 

หายใจออกแล้วไม่เข้าก็เป็นทกุข์เนี�ยเห็นมั�ยแล้วออกไปแล้วไม่เข้าก็ตายเนี�ยอนตัตา 

ออกไปแล้วว่างหมดเลยเข้าไปแล้วมนัตายแล้วก็อนตัตาหมด 

แล้วพระอาจารย์ก็มาพิจารณาว่าเพียงแตอ่าตมายกสติขึ �นมาพิจารณาสติปัฏฐาน๔ 

เนี�ยอาตมาถามจิตตวัเองว่าอะไรคือตวัฟุ้ งซา่น? ก็มีตวัรู้ขึ �นมาว่าสติมนัระลกึมากเกินไป 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้ว่าสติมนัระลึกมากเกินไปแล้ว 

เราก็แยกจิตจากสติไมใ่ห้มนัระลกึเมื�อเราแยกจิตจากสติเมื�อสตไิมร่ะลกึถึงอารมณ์ 

อารมณ์มนัก็ดบัเลยเขาเรียกนิโรธะความดบัเลยแล้วก็เป็นมรรคจิตขณะเดียวกนัเลยเรารู้ทําให้อาตมารู้เลย

รู้ได้เร็วด้วยเนี�ยพิจารณาสติตวัเดียวลงอริยสจั๔ 

เลยเนี�ยเห็นมั�ยแน่มั�ยแล้วพวกเอ็งมีปัญญากนัขนาดไหนเนี�ย(หวัเราะ)เนี�ยพระอาจารย์ต้องเอามาถามมาส

อนมาบอกให้รู้เรื�องอานาปานสตเินี�ยคือหายใจเข้าก็ไมเ่ที�ยงหายใจออกก็ไมเ่ที�ยง 

หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็เป็นทกุข์มนัอึดอดัเห็นมั�ยหายใจออกแล้วไม่เข้าก็เป็นทกุข์อีก 

แล้วมนัก็อนตัตาลมเข้าลมออกก็ไมม่ีตวัตนด้วยอนตัตาว่างเปล่า 

แล้วเราไปยึดติดอะไรกบัความว่างเปล่าแล้วถามวา่อะไรมีคา่ที�สดุ? ทรัพย์สินสมบตัิหรือ?ไมใ่ช ่



 ๑๕

สิ�งที�มีคา่ที�สดุก็คือลมหายใจเนี�ยถ้าไมห่ายใจเข้าหายใจออกเนี�ยมึงตายแน่ 

แล้วเอ็งจะไปให้ความสําคญัทรัพย์สินสมบตัิบตุรภรรยาเนี�ยพระอาจารย์ว่ายงัหา่งไกลงมงายอีกเยอะ(หวัเร

าะ)ต้องว่าอย่างนี � เอ็งจะต้องรู้จกัลมหายใจเข้ามาฝึกทําความว่างเอาไว้พอเอ็งระลกึถึงลมหายใจพั�บ 

มนัก็ตดัอารมณ์คือตดัรูป ตดัเสียง ตดักลิ�น ตดัรส ตดัโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์หมดเลย 

เอาอารมณ์เนี�ยเป็นธรรมารมณ์เข้าใจมั�ย? คือเอาอนตัตาความว่างของลมมาเป็นอารมณ์ 

แตว่่าพระพทุธเจ้าตรัสอีกนยัยะหนึ�งเรียกว่าสญุญตสมาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์เนี�ยแล้วเห็นมั�ยเนี�

ยทกุอยา่งต้องลงความวา่งหมด อย่างพระอาจารย์หยิบอะไรขึ �นมาอธิบายลงได้หมดจะแสดงสตูรไหนก็ช่าง 

จะเป็นอาทิตตปริยายสตูร รูปเป็นของร้อน เสียงเป็นของร้อน กลิ�นเป็นของร้อน รสเป็นของร้อน 

สมัผสัเป็นของร้อนเนี�ยอาทิตตปริยายสตูร คือแสดงของร้อน แล้วถามร้อนแล้วมีเย็นมั�ย? 

เราก็จะเห็นวา่เมื�อร้อนแล้วกลายเป็นเย็นวา่ร้อนนั �นก็อนิจจงัไม่เที�ยง ที�พระองค์มาแสดงสอนอาฬารดาบส 

อทุกดาบสที�บชูาไฟ บชูาด้วยของร้อน ไอ้นั�นเป็นร้อนภายนอกร้อนด้วยไฟ 

ไฟนั �นมีประโยชน์หงุต้มเผาไหม้อะไรนี�พระองค์แสดงไว้หมด แตที่�ร้อนในใจร้อนเพราะรูป ร้อนเพราะเสียง 

เพราะกลิ�น เพราะรส ร้อนเพราะสมัผสัเนี�ยร้อนในใจเนี�ยพระองค์เห็นความสําคญัอนันี �มาเป็นธรรมะภายใน 

ไอ้นั �นร้อนภายนอกไอ้นี�เป็นร้อนภายใน 

แล้วพระองค์ก็แสดงถึงว่าพวกชฎิลบชูาไฟเนี�ยเมื�อรู้ความจริงเนี�ยตวัเองที�บชูาพญานาค 

บชูาไฟเนี�ยเสียเวลาเปล่าไมไ่ด้ประโยชน์จากการบชูา ฟืนไฟก็หมดไป 

แล้วตวัเองก็ไมพ้่นทกุข์ด้วยเดี�ยวก็ต้องไปหามาอีกไหม้หมดไปแล้ววนัหนึ�ง 

ความจริงนะ่ไหม้หมดไปแล้วก็คือวา่งหมดไปแล้วก็ไมไ่ด้คิด 

ต้องไปไมใ่ห้ว่างคือต้องให้เผาติดตอ่ไป(หวัเราะ)แล้วก็จะเห็นตวัเองว่ากูนี�โง่ดกัดานมาเป็น๑๐ปี 

๒๐ปีจนหมดอายขุยัเลยต้องลอยบริขารชฎิลหมดน้องนทีกสัสปะอยู่กลางแมนํ่ �านกึว่าภยัอนัตรายเกิดกับพี�ใ

หญ่คืออรุุเวลกสัสปะ ทําไมบริขารชฎิลนี�ลอยมาเพียบเลย 

ตามมาดมูารู้ความจริงก็ลอยตอ่ไปแล้วถึงคยากสัสปะน้องคนสดุท้องเนี�ยเจอนึกว่าพี�เรามีอนัตรายเนี�ย๕๐๐

คนถึง๑๐๐๐คนน่ะ พี�น้องสามคนมีบริวารรวมกนัแล้ว๑๐๐๐คน ลอยบริขารทิ �งหมดเลยบริขารชฎิล 

ลอยไปแล้วจะได้ไมย่ึดติดในความเป็นชฎิลคือว่างเนี�ยจําไว้ให้ดีเนี�ยพระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้วสอนอะไรเนี�ย 

สอนมชัฌมิาปฏิปทา สอนอริยสจั๔ สอนอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอนัที�เป็นหวัใจเป็นหวัข้อใหญ่ๆ 

แล้วเมื�อพระองค์สอนก็คือตรัสรู้อะไร 

ก็คือสิ�งที�พระองค์มาสอนเนี�ยที�พระองค์ตรัสรู้มาแล้วคือรู้มาแล้วคือเอาความรู้มาสอนเข้าใจมั�ยจึงเรียกว่าตรั

สรู้ เดี�ยวตรัสรู้ยงังยัอีก เอ็งฟังมาตั �งแต่ต้นจนจบนั�นน่ะเนี�ยคือตรัสรู้(หวัเราะ)คือความรู้ของพระพทุธเจ้า 

ที�พระอาจารย์เอาของพระองค์มาแสดงให้ฟัง ถ้านิพพานแล้วก็เงียบหมดเลยว่างเปล่าแล้ว นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัแล้ว ประสูต ิตรัสรู้ 

แล้วก็นิพพานงยันี�งยั..เอาละถึงเวลาที�จะทําตามพิธีกรรม....แตก็่เห็นไหมสมบรูณ์แบบสรุปสั �นๆประสตูิ 

ตรัสรู้ นพิพานก็คือว่าง ถ้าว่างแล้วก็จบแล้ว นิพพานงั ปรมงั สญูญงัแล้ว(หวัเราะ)... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 
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วนัอาทิตย์ที� ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๔.๔๖ น. 




