
 ๑

 

โมทนาสาธุสาร 

ฉบบัเดือนกนัยายน ๒๕๕๔ 
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วนัวิสาขบชูาองัคารที� ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

วนันี �เป็นวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา เป็นวนัประสูต ิตรัสรู้ ปรินิพพาน 

ประสตูิคือหมายถึงเกิดขึ �นด้วยกายเนื �อ 

เกิดมาแล้วพระองค์ก็มาพบมาเห็นพอมาเป็นหนุม่แตง่งานแล้วก็ได้ยินได้ฟังมามากมายก่ายกองแล้วก็ใกล้

ที�จะรู้ความจริงก็คือบารมีแก่กล้าแล้วก็ไม่สามารถที�จะเสวยสขุทางโลกได้อีกก็ดลบนัดารให้พระองค์ร้อนอก

ร้อนใจได้ไปเที�ยวประพาสอทุยานแล้วก็ไปแล้วก็ไปเจอเทวทตูคือคนแก่ 

เห็นคนแก่แล้วก็ตามปกติพระองค์ไม่เคยพิจารณาเลย 

แตต่อนนี �ได้พิจารณาจะจะเพราะว่ามาอยูใ่นป่าในสวนแล้วก็โอปนยิโกเข้ามาแล้วก็น้อมเข้ามาสู่พระองค์เอ

งโดยอตัโนมตัิว่าต่อไปพระองค์ก็ต้องเป็นคนแก่อย่างนี �จึงไมม่ีเวลาที�จะไปเพลิดเพลินดสูวนตา่งๆตอ่ไปกลบั

เลยพอพิจารณาเห็นว่าต่อไปเราจะต้องแก่แบบนี � กลบัมาแล้วก็อารมณ์คนแก่ภาพคนแก่ก็ยงัติดใจอยู ่

สาวสรรกํานลัในที�มาเล่นดีดสีตีเป่าขบัร้องอะไรคนแก่หมด 

วนันั �นไม่มีกําลงัใจที�จะฟังเลยไม่มีกําลงัใจที�จะดไูมอ่ยากดเูลยนอนแตห่วัคํ�าเลย(หวัเราะ) แล้วนึกวา่เออ! 

วนันี �เราได้รู้อย่างนี �แล้ว ไปอีกอาจได้รู้อย่างอื�น วนัที�สองไปได้พบที�คนแก่วานนี �กลายเป็นคนเจ็บแล้ว 

มีเวทนาคนเจ็บทกุข์ทรมานเนี�ยแล้วพระองค์ก็ชว่ยไมไ่ด้ด้วยเพราะเรื�องคนเจ็บเป็นคนละเรื�องกนัพระองค์ก็

คิดว่าตอ่ไปพระองค์ก็คงได้รับทกุขเวทนาคือต้องเจ็บป่วยไข้แบบนี �อีก ตอ่มาก็เห็นสาวสรรกํานลัใน 

เนี�ยต่อมาไอ้พวกนี �ก็ต้องเป็นคนเจ็บต้องเป็นคนป่วยหมด 

แล้วพระองค์ก็เห็นว่าเอาคนแก่คนป่วยเนี�ยมาเลน่ดีดสีตีเป่าให้เราดเูนี�ยตา่งคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วจะมีปร

ะโยชน์อะไรมาดคูนแก่คนเจ็บเสียเวลา สิ�งที�เรายงัควรทํายงัมีอีกมากมาย 

ก็ไปรุ่งขึ �นไอ้ที�เจ็บวานนี �นี�นอนตายซิ �แหงแล้ว 

พระองค์ก็สลดใจว่าเนี�ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเหมือนไฟคือความร้อนว่าพระองค์ไมอ่ยากแก่ไมอ่ยา

กเจ็บไม่อยากตายแตพ่ระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย แตพ่ระองค์จะหาอบุายวิธีแก้อยา่งไร 

พระองค์นี�มีสติปัญญามีความสามารถมีกําลงัเทา่กบัช้างพระองค์เนี�ยยงัไมไ่ด้ตรัสรู้เนี�ยมีกําลงัมากกวา่ช้าง

๗เชือกสามารถยกมหทัธนซูึ�งคน๑๐๐๐คนเนี�ยจงึจะขงึเอาสายไปคล้องได้เนี�ยมหทัธนเูนี�ยต้องมีคนมีกําลงั

มาก 

พระองค์มีนารายณ์พละหมายถึงวา่มีกําลงัเทา่กบัช้าง๑๘โกฏิเชือกต้องว่าอย่างนี �เขาเรียกนารายณ์พละ 

เนี�ยที�อาตมามาเขียนนารายณ์พละบารมีอะไรเนี�ยไมไ่ด้ด้นเดาเพราะอาตมารู้ว่าเป็นกําลงัของพระพทุธเจ้า

คนอื�นไมรู้่ ถึงคนอื�นรู้ก็ไมส่นใจแล้วไมรู้่จะใช้ประโยชน์อะไรแตอ่าตมารู้แล้วสนใจเอามาใช้ได้เนี�ย 

เมื�อพระองค์ก็มาพิจารณาใคร่ครวญในขณะนั �นน่ะเมื�อพระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วพระองค์เนี�ยจ

ะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วตอนนี �พระองค์มีภาระหน้าที�ปกครองดแูลประชาราษฎร์แล้วจะทํายงังยัเ
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นี�ย เมื�อมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื�องแก้ มีร้อนแล้วก็มีเย็นเป็นเครื�องแก้ 

อาจจะมีหนทางแก้ไมใ่ห้แก่ไมใ่ห้เจ็บไม่ให้ตาย 

พระองค์ก็คิดแล้วๆเราจะทํายงังยัจะแก้ไมใ่ห้แก่ไมใ่ห้เจ็บไมใ่ห้ตาย 

พระองค์ก็ไปอีกรุ่งขึ �นก็ไปเจอสมณะผู้สงบเนี�ยเลยได้ทางออก 

เนี�ยสมณะเนี�ยเงียบสงบสงดัถ้าเรายงัปกครองไพร่ฟ้าประชาชนอยู่เนี�ยไมม่ีเวลาใช้ปัญญาพิจารณาหาทาง

ออกแก้ไม่ให้แก่ไมใ่ห้เจ็บไมใ่ห้ตาย 

เมื�อพระองค์ได้อบุายอนันี �แล้วก็ตดัใจแล้วต้องสละราชสมบตัิต้องหนีออกบวชพอดีพระราหลุประสตูวินันั �นเ

นี�ยที�พระองค์ที�อทุานวา่ ราหุลงั ชาตงั ห่วงได้เกิดขึ �นแล้วกบัเราเนี�ยลกูชายอนัเป็นที�รักจะต้องมาแก่ มาเจ็บ 

มาตายเหมือนกบัที�เรากําลงัประสบปัญหาที�จะต้องมาเจอคนแก่ คนเจ็บ 

คนตายเนี�ยแล้วลกูเราจะมีปัญญาแก้ไขยงังยัถ้าเราเป็นพ่อแมไ่มห่าทางแก้ไขเอาไว้ 

พระองคก็์เลยต้องออกบวช 

พระยามารก็บอกให้กลบัไปบอกเนี�ยอีก๗วนัสมบตัิพระเจ้าจกัรพรรดิทางโลกซึ�งมีนางแก้ว ขนุพลแก้ว 

ขนุคลงัแก้ว จกัรแก้ว แก้วมณีโชต ิช้างแก้ว 

ม้าแก้วเนี�ยแตล่ะอย่างวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปไหนมาไหนได้รวดเร็วเนี�ยพระองค์เพิ�งไปเห็นค

นแก่คนเจ็บคนตายมา มารนี�จะให้เราไปอยู่กบัคนแก่คนเจ็บคนตาย 

พระองค์ไมอ่ยากได้ไมเ่อาหรอกเผ่นดีกว่าเนี�ยเหมือนกบัพระองค์สละสมบตัจิกัรพรรดิออกบวชเนี�ย 

ทานนั �นก็เลยเป็นทานจกัรพรรดิไมเ่อาไปให้คนอื�นเถอะ ศีลก็เป็นศีลจกัรพรรดิละเว้นทั �งหมดเลย 

เนกขมัมะอดใจได้ก็เป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์เนี�ยเป็นเนกขมัมะจกัรพรรดิแล้วก็เป็นปัญญาจกัรพรรดิหมาย

ถึงวา่รู้เห็นแล้วเข้าใจแล้วก็ไมย่ึดติดเนี�ยเป็นปัญญาจกัรพรรดิคือสงูกว่าปกติแล้วก็มีวิริยะเพียร 

เพียรนั �นก็เป็นวิริยะความเพียรมากกว่าพระเจ้าจกัรพรรดิด้วยพระเจ้าจกัรพรรดิยงัไมเ่พียรพยายามที�จะมา

ออกบวชไมไ่ด้เนี�ยต้องว่าเป็นวริิยะจกัรพรรดิ 

ขนัติอธิวาสนคณุอดกลั �นอดทนต่อทกุขเวทนาไม่กลวัเพราะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องไปท

นทกุข์ภายหน้าเนี�ยจึงมาบวชมาประพฤติปฏิบตัิเนี�ยต้องอดกลั �นอดทน 

ปรารถนาร้อนได้เย็นปรารถนาเย็นได้ร้อนตามมีตามได้แล้วแตเ่ขาจะให้ไมเ่หมือนกบัอยูใ่นวงัปรารถนาสิ�งใ

ดก็ได้ดงัใจประสงค์เนี�ยก็เป็นขนัติอธิวาสนคณุข่มจิตข่มใจก็เป็นขนัติจกัรพรรดิคือมากกว่าจกัรพรรดิอีก 

จกัรพรรดิไม่ต้องทนแตพ่ระองค์จะต้องทนเนี�ยทนมากกว่าจกัรพรรดิเป็นสจัจะคือความจริงใจมากกวา่พระเ

จ้าจกัรพรรดิๆเสวยมีฤทธิ�มีเดชแตไ่มไ่ด้คิดที�จะพ้นทกุข์เลยเนี�ยก็เทา่กบัจมอยูใ่นทกุข์ก็เป็นสจัจะจกัรพรรดิค

วามจริงใจมากกว่าพระเจ้าจกัรพรรดิ อธิษฐานปรารถนาเพื�อความพ้นทุกข์จากเกิดแก่เจ็บตายนั�นน่ะ 

อธิษฐานคือการปรารถนาก็คือเป็นปรารถนามากกวา่จอมจกัรพรรดิราชต้องว่าอยา่งนี � 

เมตตารักใคร่ที�จะปฏิบตัใินการพ้นทกุข์ก็มากกว่าเมตตาพระเจ้าจกัรพรรดิอีก 

อเุบกขาวางเฉยทุกสรรพสิ�งก็มากกว่าอเุบกขาพระเจ้าจกัรพรรดิทั �งโลกเนี�ย 

พระองค์ไมไ่ด้เอาใจใสที่�พระยามารที�บอกว่าอีก๗วนัเนี�ยสมบตัิจกัรพรรดิจะเกิดแก่พระองค์แล้ว 

พระองค์ไมอ่ยู่ในสายตาพระองค์ไม่อยู่ในความรู้สกึนึกคิดของพระองค์ 
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พระองค์ไมม่ีเจตนาในการที�จะได้ปรารถนาสมบตัจิกัรพรรด ิ

พระองค์ไมไ่ด้ปรารถนาสมบตัิพระเจ้าจกัรพรรดิพระองค์ปรารถนาเพื�อพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายปรารถนาควา

มเป็นพระพทุธเจ้าต้องว่าอย่างนี �เนี�ยทกุอย่างเป็นจกัรพรรดิหมดเลย 

แล้วพระองค์ก็ไปอธิษฐานจิตตดัมวยผมแล้วก็โยนขึ �นไปว่าเป็นการเสี�ยงบารมีว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็น

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้พระจฬุามณีคือมวยผมนี �ก็อย่าได้ตกลงมาเนี�ยก็ลอยอยู่บนอากาศแล้วพระอินทร์ก็

เอาพานมารับไปไปบรรจไุว้ที�ดาวดงึส์สวรรค์เขาเรียกพระจฬุามณี 

คําว่าพระจฬุามณีก็คือมวยผมเราเนี�ยที�มีสีเหมือนปีกแมลงทบัของพระพทุธเจ้าแล้วเมื�อเห็นความมหศัจรร

ย์แล้วความปรารถนาของพระองค์คงจะสําเร็จชาตินี �แน่ตามที�ขนัติอธิวาสนคณุทั �ง๘ได้พยากรณ์ไว้ว่าเราจะ

ได้เป็นศาสดาเอกของโลกคือจะได้รู้มากกว่าศาสดาใดๆจะได้ค้นคว้าหาธรรมะมาเทศน์มาสอน 

พระองค์ก็เบาใจไปนิดหนึ�งว่าเนี�ยมาเห็นพระจฬุามณีลอยอยู่บนอากาศแล้วก็ไมต่กลงมาพระอินทร์ก็มารับเ

อาไปแล้วก็ไปเรียนจากอาฬารดาบสได้สมาบตั๗ิ เรียนจากอทุกดาบสได้สมาบตั๘ิ มีอภิญญา๕สมาบตั๘ิ 

พระองค์ก็พิจารณาวา่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ ทิ �ง! 

แตยุ่คนี �สมยันี �เห็นดีเห็นชอบติดฌานติดญาณติดฤทธิ�ติดเดชเนี�ยพวกเนี�ยพระองค์ไม่ต้องการเลยตอ่มาพระ

องค์ก็เมื�อทิ �งอาจารย์ทั �งสองแล้วก็มาประพฤตปิฏิบตัทีิ�เขานิยมกนัยคุนั �นสมยันั �นเป็นคา่นิยมวา่เขาประพฤติ

อตัตกิลมถานกุานโุยคกําหนดห้ามไมใ่ห้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกดลิ �นด้วยเพดานกั �นลมจนลมออกทา

งหตู้องว่าอย่างนี �เสียดท้องแน่นอทุร ปวดเศียรเวียนเกล้าก็ทน 

ตอ่ไปฉันอาหารทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั�งเหลือเพียงเยื�อในถั�วเขียวโยมเคยเห็นเยื�อในถั�วเขียวไหม 

นั�นน่ะพระองค์ผอมจนไม่มีกําลงั เพียรกล้าถึงขนาดนั �นน่ะจนวิสญัญีคือสลบ 

สลบเลยแตไ่มถ่ึงตายสลบเทวดานึกว่าสวรรคตไปบอกพระพทุธบิดาๆก็ยงัไมเ่ชื�อบอกตราบใดที�ไมไ่ด้ตรัสรู้เ

ป็นพระพทุธเจ้าลกูของเราที�จะมาตายแบบนี �เป็นไปไมไ่ด้ไมม่ี 

พอพระองค์ฟื�นขึ �นมาแล้วพระอินทร์ก็ลงมาถือพิณมาดีดให้ฟังขึ �นพิณมาครั �งแรกหย่อนไปก็ไม่ดงั 

พระองค์ฟังจากพวกสนมกํานลัในจนชํานาญแล้วเนี�ยพวกพิณพวกอะไรพวกเนี�ยพระองค์รู้เพียงแต่ดีดก็รู้แล้

วไอ้นี�หย่อนไป พอตงึไปก็พิ �งขาดนี�เคร่งไปตอ่มาต้องคอ่ยๆผอ่นลงมาจงึเป็นมชัฉิมาปฏิปทาความพอดีเนี�ย 

พระองค์จึงพิจาณามชัฉิมาปฏิปทาแล้วก็ทําอยา่งไรจงึจะเป็นมชัฉิมาปฏิปทายุคนี �สมยันี �คนทั �งโลกยงัไม่คอ่

ยรู้นะวา่พระองค์สอนให้อตัตกิลมถานกุานโุยคยงักายให้ลําบากเปลา่นี�พระองค์ห้ามมิให้เข้าใกล้เลยบรรพชิ

ตไม่ควรเสพคือไมใ่ห้เข้าใกล้ 
กามสขุลัลิกานโุยคติดสขุเนี�ยเหมือนกับที�พระองค์เคยติดสุขมาแล้วคือมีสาวสรรกํานลัในเนี�ยข้าบาทบริจาล้

วนแตเ่ป็นสาวทั �งนั �นเลยสาวสวยด้วยเนี�ยติดสขุก็ไมม่ีทางที�จะได้บรรลมุรรคผลแล้วพระองค์ก็ยงับอกบรรพ

ชิตไมค่วรเสพก็คือไม่ให้เข้าใกล้นั�นน่ะคําวา่มชัฌิมาปฏิปทาก็คือว่างนี�เอง ก็คือให้รู้ไว้ด้วย 

ว่างนี�แหละเป็นมชัฌิมาคือไม่เข้าใกล้ทั �งอตัตกิลมถานกุานโุยคกามสขุลัลิกานโุยคเนี�ยว่าง วา่ง 

ว่างแล้วทีหลงัพระองค์ก็มาเจริญเห็นที�เคยพิจารณาอาณาปาณสตกํิาหนดลมเข้าลมออกเมื�อคราวเป็นพระ

ราชกมุาร ที�พระพทุธบิดาแรกนาขวญัเนี�ย เหมือนกบัเป็นเด็กยงัไมรู้่อะไรยงัไมม่ีอบุายอะไร 

แตว่่าสงัเกตลุมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์ก็มาสงัเกตมุากําหนดรู้ลมหายใจหายใจออกจนกระทั�งได้เป็
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นฌาน๔เลยลมก็มีฤทธาศกัดาอานภุาพปาฏิหาริย์และเงาพระอาทิตย์ดจุเที�ยงวนัเนี�ยแม้บา่ยคล้อ

ยไปแล้วก็ยงัเที�ยงตรงแล้วก็พระพทุธบิดาแรกนาขวญัเสร็จแล้วก็นางพระพี�เลี �ยงก็ไปดพูระพทุธบิดาแรกนา

ขวญัทิ �ง 

พอทิ �งพระองค์ก็ว่างตามปกติคนนั �นอุ้มคนนี �อุ้มคนนั �นถามอะไรเอาอะไรต้องการอะไรเนี�ยพอพวกนี �ไปดพูระ

พทุธบิดาแรกนาขวญัแล้วก็ว่างเลยทีนี �พระองค์ก็เลยเจริญกําหนดลมหายใจเจริญลมหายใจเข้าออกเนี�ยก็เ

ลยเป็นอาณาปาณสติหายใจเข้าสั �นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั �นหายใจออกสั �นก็รู้ว่าหายใจออกสั �น 

หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว 

แตข่องอาตมาเนี�ยรู้มาพิจารณาอาณาปาณสตอิยู่เหมือนกนัก็รู้ว่าหายใจเข้าก็ไม่เที�ยงหายใจออกก็ไมเ่ที�ยง

หายใจออกไปแล้วไม่เข้าก็เป็นทกุข์หายใจเข้าไปแล้วไมอ่อกก็เป็นทกุข์เราจะเห็นเลยอ้อ! 

จิตมนัแยกกบัอารมณ์เลยเป็นอย่างนี �เองจิตแยกจากกายสงัขารได้เพราะอะไรเพราะมารู้การเข้าการออกขอ

งลมหายใจเนี�ยจงึเห็นความไมเ่ที�ยงของลมหายใจและความเป็นทกุข์ของลมหายใจเห็นอนตัตาความวา่งเป

ล่าของลมหายใจที�ไม่มีตวัตน เนี�ยต้องรู้อยา่งนี � คนเจริญวิปัสสนาต้องได้อย่างเนี�ย 

อย่างอาตมามาพิจารณาเรื�องสติปัฏฐานก็ไอ้ตวัที�ทําให้ฟุ้ งซ่านก็คือตวัสติเนี�ย 

ต้องแยกจิตจากสติอารมณ์จึงจะดบั เมื�ออารมณ์ดบัแล้วก็เป็นนิโรธะจิตทนัทีแล้วก็เป็นมรรคจิตด้วย 

ต้องให้ว่างไปเรื�อยๆ เนี�ยอาตมาเนี�ยรู้ไม่เหมือนใครรู้ ครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่เคยสอนให้รู้ไว้อย่างนี � 

เนี�ยเมื�อพระองค์มาบําเพ็ญเพียรตอนที�พระองค์มาพิจารณาการที�จะมาประพฤติปฏิบตัอิาณาปาณสติคนที�

ไม่มีกําลงัเนี�ยปฏิบตัไิม่ได้เลยเสวยภตัตาหารใหม ่

ไปบิณฑบาตรแล้วก็มาฉันแล้วก็วนันั �นพอดีนางสชุาดาจะไปแก้บนเทวดาไปบนไว้ว่าจะกวนข้าวมธุปายาส

ถวายเทวดา 

ถ้าได้สามีที�ตระกลูเท่ากนัและลกูคนแรกเป็นลกูชายก็จะมาแก้บน(หวัเราะ)พอดีวนันั �นก็เลยวิธีที�เขากวนข้า

วมธุปายาสเนี�ยไมใ่ชอ่ย่างที�เข้าทํากนันะ่ 

นางสชุาดาเนี�ยเอาโคมาแบง่โคทั �งหมดเป็นฝงูเลยมาแบง่ครึ�งฝงูรีดนมของอีกครึ�งฝงูมาให้อีกครึ�งฝงูกินแล้ว

ก็แบง่ทีละครึ�งฝงูๆจนกระทั�งเหลือ๘ตวัแล้วก็มารีดนํ �านมไอ้ตวัที�เหลือ๘ตวัที�กินนมของโคทั �งหมดมาเอามาเ

คี�ยวมาต้มกับข้าวใส่งาใส่อะไรเนี�ยเป็นของอีกเรื�องหนึ�งแล้วท้าวจตโุลกบาลทั �ง๔มาเฝ้าที�เตาไฟ 

ไม่ให้ร้อนเกินไปไมใ่ห้ไฟอ่อนเกินไปแล้วพระอินทร์ก็ลงมาดแูลเนี�ยเห็นความอศัจรรย์ในการกวนข้าวที�จะไป

ถวายเทวดานี�ได้ความปลื �มปีตชิั �นหนึ�งแล้วๆก็พอกวนเสร็จแล้วก็ให้ทาสีคนใช้คนสนิทไปๆกวาดที�ไทรเขาเรีย

กพหปุตุตนิโครธที�เป็นต้นไทรที�ใครๆว่ามีเทวดาอยูต้่นไทรใหญ่เนี�ยไปเห็นพระพทุธเจ้านั�งอยูไ่ปบอกพระแมเ่

จ้าว่าวนันี �เทวดาลงมารับด้วยพระองค์เองเลยนะ นางก็ดีใจบอกวา่ 

ถ้าจริงฉนัจะให้เธอเป็นอิสระไม่เป็นทาสทาสีอีกตอ่ไปแล้วก็ทลูเอาปั �นข้าวได้๔๙ปั �นแล้วก็มาถวายพระองค์

ๆก็บาตรไมม่ีหายไปนางก็เลยถวายทั �งถาดทองคําคูท่ั �งฝาปิดอนัหนึ�งแล้วก็ที�รองข้าวมธุปายาสอนัหนึ�งรองถ

าด ฉันแล้ว๔๙ปั �นแล้วก็มีพลงั 

ว่าวนันี �ได้กินอาหารอนัที�เป็นสขุสบายเขาเรียกอาหารสปัปายะที�พระองค์ไมไ่ด้ฉนัมานานที�บําเพ็ญเพียรทกุ

รกิริยามา๖ปีที�ไมไ่ด้ฉนัอาหารดีๆวนันี �ก็พระองค์มีกําลงัแล้วแล้วก็ได้ฉนัอาหารดีอีกเป็นอาหารสปัปายะฤดู
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อากาศก็สปัปายะด้วย 

แล้วพระองค์ก็เดินไปเดนิไปพอดีก็ขณะที�พระองค์เดนิทางเนี�ยเพราะพระองคพ์บต้นโพธิใหญ่เห็นว่าร่มรื�นเค

ยไปพบมาแล้วแล้วก็พอดโีสตถิยพราหมณ์ 

ถวายหญ้า๘กํามือเนี�ยพระองค์ก็ติดไปแล้วก็ไปปรูองที�ซ้ายขวาหน้าหลงัอะไรมนัก็เอียงลาดพอมาวางในทา

งทิศตะวนัออกก็ราบเรียบพระองค์ก็อธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ขอให้เป็นรัตนบลัลงัก์แก้วแล้วก็เป็น

จริงๆ พระองค์ก็มีจิตเป็นสขุ พอจิตเป็นสุขก็ พระยามารก็มาเลยเนี�ย 

พรหมเทพเทวดาก็มาเฝ้ามาโมทนามาเฝ้าพระโพธิสตัว์กนัมากมายเลย 

พระยามารพอรู้เข้าก็ขี�ช้างคีรีเมขล์มา ถือศาสตราวธุมามากมายมาเอ๊ะอะโวยวายพรหมเทพเทวดาแตกตื�น 

หนีหมด พระองค์ก็เปล่าเปลี�ยวพระยามารก็มาบอกอ้างว่ารัตนบงัลงัค์เนี�ยเกิดด้วยบญุของเรา 

ไม่เชื�อลองถามบริวารมาร เนี�ยมารมนัขี �ตูต้่องว่าอยา่งเนี�ยโกหก 

พระองค์ก็ไม่มีพยานพระองค์ก็คิดนึกว่าการที�จะสร้างบารมีทกุครั �งพระองค์ก็หยาดเทนํ �าลงไปที�พื �นดินให้พร

ะแม่ธรณีเป็นพยานเนี�ยแผ่นดินไหวมาตลอดแล้วพระองค์ก็ตรัสเรียกพระแม่ธรณีชื�อจริงของท่านคือ 

วสนุธรา 

แล้วนางก็ขึ �นมาแล้วก็ประกาศว่าแคนํ่ �าในมวยผมเนี�ยก็สามารถที�จะท่วมทบัพระยามารพร้อมบริวารนี �ทั �งห

มดได้ ว่าแล้วนางก็ปล่อยออกมาเรี�อยๆพระยามารนี�หนีไปติดขอบจกัรวาฬเลย 

ถ้าโยมมีปัญญาโยมก็ถามว่ามนษุย์ไม่ตายกนัหมดหรือพระอาจารย์(หวัเราะ)พระอาจารย์บอกเป็นนํ �าทิพย์เ

ห็นได้จากพวกมารพวกมิจฉาทิฏฐิแตพ่วกมนษุย์ไมรู้่เรื�องต้องว่าอย่างนี � 

ไม่งั �นพวกเอ็งไมไ่ด้เกิดหรอกไมม่ีมนษุย์ถึงวนันี � เนี�ยจะต้องพดูเอาไว้ว่า 

พวกโยมไมม่ีปัญญาถามอาตมาแน่แตต้่องพดูให้ฟังเอาไว้ก่อน 

พอพระยามารนี �ไปแล้วพระองค์จิตสงบแล้วก็ระลึกถึงเลยว่าก่อนที�เราจะมานั�งตรงนี �เรามาจากไหน 

พระองค์ก็คิดย้อนหลงัไปเนี�ยเขาเรียกใช้มหาสติคือระลกึย้อนหลงัไปจนกระทั�งได้บพุเพนิวาสานสุติญาณระ

ลึกชาติหนหลงัได้เป็นอนัมากแล้วก็จตุปูปาตญาณมาถึงเที�ยงคืนก็ได้จตุปูปาตญาณว่าการที�พระองค์จะได้เ

ป็นพรหมเป็นเทพเป็นเทวดาหรือตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสตัว์เดรัจฉานเพราะสร้างกรรมทําผิดอะ

ไรมา ทําบญุทําอะไรมา พระองค์รู้ทั �งสองอย่าง 

แล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาทั �งสองญาณนี�แหละแล้วจะทําอยา่งไรกบัความรู้เหล่านี �ที�พระองค์รู้แล้วเนี�ยทํายงั

งยัจึงจะให้เป็นอาสวกัขยญาณพวกนี �เป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ที�สุ๋มอยูใ่นใจมาเป็นอเนกชาตเินี�ยพระ

องค์ก็ใช้สมัปชญัญะเนี�ยสมัปชญัญะรู้จิตรู้สติมนัระลกึต่อไป 

สญัญาอปุาทานในอารมณ์มนัก็ขาดออกต้องว่าอยา่งนี � 

การที�เราจะให้สั �นสดุเป็นสมาธิรวดเร็วเนี�ยคือต้องตดัสตทิิ �ง 

เพราะสติเนี�ยเป็นเหตใุห้เราฟุ้ งซา่นไมส่งบเพราะไมร่วมไมด่ีต้องว่าอยา่งนี � 

ที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายสอนให้เจริญสติเนี�ยยงัไม่ได้เข้าถึงเลยต้องว่าอย่างนี � 

อย่างอาตมาเนี�ยรู้ตามรู้ตามเรื�องของพระพทุธเจ้าเนี�ยแล้วพระองค์ใช้สมัปชญัญะเนี�ยให้อาสวะสิ �นไปก็คือตั

ดสติไม่ระลึกตอ่แล้วคือเข้าใจแล้วทั �งบพุเพนิวาสานสุติญาณ 
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จตุปูปาตญาณให้ความรู้เหล่านี �สิ �นไปก็คือทําอาสวกัขยญาณคือความรู้ 

ที�รู้ทั �งหมดเนี�ยที�อาตมาบอกที�รู้ก็คือว่าง 

ถึงตอนที�จะนิพพานเนี�ยรู้ก็ต้องว่างจากรู้ทีแรกเราไมรู้่ก็ต้องทําให้รู้ก่อนเพราะไม่รู้เป็นอวิชชารู้เป็นวิชชาทั �งรู้

และไม่รู้เนี�ยก็ไปจากจิต ฉะนั �นต้องทําจิตของเราให้ว่างคือให้ว่างจากอารมณ์ 

ไอ้ความรู้เนี�ยมาจากอารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์สั�งสมมาเป็นอเนกชาตเินี�ยต้องให้ว่างไปให้หมด 

อาสวะว่างหมดไปแล้วน่ะพระองค์จึงแสดงว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเห็นทกุข์รู้โทษคือตรัสรู้อริยสจั๔คือทกุข์ 

สมทุยั นิโรธ มรรคเนี�ยคําว่าตรัสรู้ก็คือรู้ทั �งเหตทุั �งผล รู้ว่าทกุข์เกิดจากรูป จากเสียง จากกลิ�น จากรส 

จากโผฏฐัพพะ จากธรรมารมณ์เนี�ย สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ก็เกิดมาจากรูป จากเสียง จากกลิ�น จากรส 

จากโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ย นิโรธะความดบัทกุข์ก็ต้องดบัที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ 

ที�ธรรมารมณ์เนี�ย 

มรรคหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์เนี�ยควรเจริญให้มากก็คือตาเราเห็นรูปก็คือต้องดบัรูปเรื�อยไป 

หไูด้ยินเสียงก็ดบัเรื�อยไป จมูกได้กลิ�นก็ดบักลิ�นเรื�อยไป ลิ �นได้รสก็ดบัรสเรื�อยไป 

กายได้รับสมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดบัเรื�อยไป ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบัเรื�อยไป 

เนี�ยเป็นมรรคคือดบัแล้วก็ว่างคอืดบัแล้วก็วา่งหา่งไกลไมใ่ห้มีในใจเราจงึดบัคือให้ว่างไป 

ถ้ามนัว่างแล้วคือดบัไปแล้วมนัว่างแล้วเนี�ยต้องทําให้คุ้นชินเนี�ยมรรคเนี�ยเขาเรียกอริยสจั๔ที�อาตมาพดูเนี�ย

อริยสจั๔อย่างย่อด้วยแตว่่าสมบรูณ์แบบด้วยเพราะรู้ทั �งเหตทุั �งผลคือรู้ต้นเหตแุหง่ทกุข์ 

ทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้ก็กําหนดรู้ทกุข์ที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี � 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยากๆที�ไหนก็อยากที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ 

ที�ธรรมารมณ์เนี�ย นิโรธะความดบัทกุขบัที�ไหนก็ต้องดบัที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ 

ที�ธรรมารมณ์เนี�ย 

มรรคหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ควรเจริญให้มากก็ต้องดบัที�รูปตาเห็นรูปก็ต้องดบัรูปเรื�อยไป 

หไูด้ยินเสียงก็ดบัเสียงเรื�อยไป จมกูได้กลิ�นก็ดบักลิ�นเรื�อยไป ลิ �นได้รับรู้รสก็ดบัรสเรื�อยไป 

กายได้สมัผสัก็รับสมัผสัเรื�อยไป ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์อนัใดอนัหนึ�งก็ดบัเรื�อยไปว่างไปให้หมด 

ไม่ให้ค้างอยูใ่นใจให้จิตว่างไปให้หมดนี�แหละมรรคหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ ถึงนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัก็ต้องว่างอย่างเดียวต้องสญูอย่างเดียว ถ้ายงัไม่ว่างไมด่บัเนี�ยไมใ่ช่ๆทางของพระพทุธเจ้า 

ไม่ใช่มรรคของพระพทุธเจ้าด้วย 

เนี�ยรู้แล้วพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เอามาแสดงแตว่่านยัยะของพระองค์เนี�ยมากมาย 

พระอาจารย์เนี�ยมีปัญญาเป็นคนหยาบต้องแสดงให้พวกโยมคนหยาบสั �นๆแบบเนี�ยต้องว่าอยา่งนี� 

ถ้าไปพรรณาอย่างพระพทุธเจ้าเนี�ยมึงหตูบูแน ่พระองค์รู้ละเอียดถี�ถ้วนมากมายแคบ่พุเพนิวาสานสุติญาณ 

ญาณระลึกชาติหนหลงัไปเกิดเป็นนั�นเป็นนี� พระไตรปิฎกกี�เลม่โยมไปอ่านดซูิน่ะ 

ในชาดกทั �งหลายอะไรพวกเนี�ยมากมายเลยเยอะแยะจตุปูปาตญาณว่าไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพหรือไปตก

นรกหมกไหม้นี�ก็หลายเล่มๆใหญ่ๆด้วยเนี�ยอย่างอาตมาต้องรวบรัดตดัตรงเพราะถือวา่เป็นคนหยาบเนี�ยไปเ
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ทียบกบัพระพทุธเจ้าไมไ่ด้ ต้องมาเลา่ย่อๆให้โยมฟังเนี�ยแตว่่าครบถ้วนต้องว่าอย่างนี � 

ถ้าโยมทําตามโยมก็มีสิทธิ�ตามจริงเพราะอาตมารู้แล้วเข้าใจแล้วจงึมาย่อให้โยมฟังได้ 

ถ้าอาตมาไมรู้่ไมม่ีปัญญาก็มาย่อให้โยมฟังไม่ได้ 

เพราะฉะนั �นเนี�ยต้องเอาอริยสจั๔สั �นๆเนี�ยเป็นการตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มาแสดงถึงคราวปรินิพพานพระองค์

ปรินิพพานเนี�ยพระองค์เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทตุิยฌานออกจากทตุิยฌานเข้าตติยฌานออก

จากตติยฌานเข้าจตถุฌานออกจากจตถุฌานก็เข้าอากาสานญัจายตนะออกจากอากาสานญัจายตนะเข้า

วิญญานญัจายตนะออกจากวิญญานญัจายตนะเข้าอากิญจญัญายตนะออกจากอากิญจญัญายตนะเข้าเ

นวะสญัญานาสญัญายตนะออกจากเนวะสญัญานาสญัญายตนะแล้วเข้านิโรธสมาบตัิเงียบไปเลย 

ตอนนี �พระอานนท์สงสยันึกว่าเอ๊ะ! 

ตอนนี �พระองค์คงปรินิพพานแล้วแตถ่ามพระอนรุุทธพระอนรุุทธเข้าฌานตามเสด็จไป 

แตพ่ระอนรุุทธไม่ได้เข้าสมาบตัิตามไป 

พระอนรุุทธมาดอูยูแ่คป่ากประตคูือเนวะสญัญานาสญัญายตนะคือจะมีสญัญาก็ไมใ่ช่ไม่มีสญัญาก็ไมใ่ชแ่

ตก็่ยงัรับรู้สญัญาอยู ่คือสญัญาว่าขณะนี �กําลงัตามเสด็จดพูระพทุธเจ้าอยู่ตามสง่พระพทุธเจ้าอยู่ 

แล้วเมื�อพระองค์ออกจากนิโรธสมาบตัิแล้วก็เข้าเนวะสญัญานาสญัญายตนะออกจากเนวะสญัญานาสญั

ญายตนะเข้าอากิญจญัญายตนะออกจากอากิญจญัญายตนะเข้าวิญญานญัจายตนะออกจากวิญญานญั

จายตนะเข้าอากาสานญัจายตนะออกจากอากาสานญัจายตนะเข้าจตถุฌานออกจากจตถุฌานเข้าตติยฌ

านออกจากตติยฌานเข้าทตุิยฌานออกจากทตุิยฌานเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานก็เข้าทตุิยฌานไปให

มอ่อกจากทตุิยฌานเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานเข้าจตถุฌานออกจากจตถุฌานก็นิพพานระหว่างรูป

ฌานอรูปฌานคือว่างทั �งรูปและอรูปเนี�ยหมายถึงอนตัตาเนี�ยเป็นลีลาของพระพทุธเจ้าที�พระองค์ปรินิพพาน

เนี�ยตามเนี�ยประสูต ิตรัสรู้ ปรินิพพานเนี�ยตอนที�พระองค์อคฺโคหมสมิฺ โลกสฺส เชฏฺโฐ เสฏฺโฐ 

หมสฺมิ  อยนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ ปนุพฺภโว ฯเนี�ยพระองค์เดิน 

๗ก้าวเนี�ยเห็นมั�ยรูปชี �ที�พระองคป์ระกาศเนี�ยวา่ชาตินี �เป็นชาติสดุท้ายแล้วชาติตอ่ไปไมม่ีแล้ว 

พระองค์เป็นใหญ่ในโลกไมม่ีใครเป็นใหญ่พระองค์เนี�ยเป็นใหญ่ไมม่ีใครมีบญุวาสนาเทา่พระองค์ในปัจจบุนั

เนี�ยเกิดแตช่าติสดุท้ายพระอาจารย์เขียนคําแปลไว้แตพ่ระอาจารย์ไม่ได้พดูให้โยมฟังหรอก 

แตว่่าอนันี �ให้โยมโมทนาเห็นรูปประสูตก็ิใช้ได้ศกัดิ�สิทธิ�เพราะพระองค์ปกาศิตก้าว๗ก้าวมีดอกบวัรับ 

ที�คณาจารย์ผู้รจนาคมัภีร์ว่าพระองค์จะเผยแพร่พระพทุธศาสนาไป๗แคว้นเหมือนกบัดอกบวั๗ดอกหรือเดิ

นไป๗ก้าวเนี�ยความหมายของประสตูิ ตรัสรู้ 

ปรินิพพานมีอยู่แคเ่นี�ยเพราะฉะนั �นเราก็ดําเนินตามเนี�ยพูดถึงแก่เจ็บตายเป็นเหตใุห้ออกบวชนั�นแหละสําคั

ญ คนเราเกิดมาแล้วอยากแก่อยากเจ็บอยากตายไหม? ถามตวัเอง ไมอ่ยาก 

ไม่อยากแล้วจะมีปัญญายงังยัที�จะทําให้พ้น 

ก็ต้องไปฟังตามพทุธโอวาทหรือนยัยะตามที�พระอาจารย์ไปจําของพระพทุธเจ้ามาเนี�ยว่าต้องทําจิตให้ว่างต

ายก็คือว่าง มรณะก็คือว่าง นิพพานก็วา่งเนี�ยเป็นตวัแทนของความว่างเลย 

ตายก็คือว่างหมายถึงอนตัตาเขาไปฝังไปเผาก็ไมเ่ห็นอีกแล้ว 
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เนี�ยแล้วเราจะมาหมกมุน่ครุ่นคิดกบัมาโลภมาโกรธมาหลงมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกบัเรื�องค

วามเกิดความแก่ความเจ็บความตายมนัโง่หรือฉลาด อนิจจงัเรารักอนิจจงัก็โอ้! ทกุอย่างรักรูปก็อนิจจงั 

รักเสียงก็อนิจจงั รักกลิ�นก็อนิจจงั รักรสก็อนิจจงั รักสมัผสัก็อนิจจงั 

รักธรรมารมณ์ก็อนิจจงัแล้วโง่หรือฉลาดเราก็ตอบได้ด้วยตวัเองเลย เป็นปัจจตัตงัเลย 

รู้ได้ถามได้หรืออนตัตาความไมม่ีตวัตนเนี�ยเรารักอะไรก็รักของไมม่ี โกรธอะไรก็โกรธของไมม่ี 

หลงอะไรก็หลงของไม่มี กลวัอะไรก็กลวัของไมม่ี รักรูปๆก็อนตัตาไมม่ีตวัตนท้ายสดุก็เน่าเปื� อยผพุงัหมด 

เสียงก็เสียงแก่เสียงแหบเสียงแห้งไมต่ั �งมั�นไมย่ั�งยืนเนี�ยท้ายสดุก็หมดเสียงเหมือนนกัร้องทั �งหลายเนี�ยเข้าโร

งไปเยอะเนี�ย ถ้าเขาไม่อดัเทปไว้โยมก็ไม่รู้หรอก(หวัเราะ)เนี�ยเสียง 

กลิ�นรสหอมนํ �าอบนํ �าปรุงอะไรมากมายเนี�ยหมดท้ายสดุตายแล้วเอารถไปลากก็ยงัไมรู้่กลบได้หรือเปล่า(หวั

เราะ)เนี�ยติดรสชาดเปรี �ยว หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม 

จืดนี�ต้องเชลล์ชวนชิมนี�ไมใ่ช่เชลล์ชวนชิมกินไมไ่ด้ทะเลาะกนัวิวาทบาดหมางเธอไม่กินก็เรื�องของเธออะไรเ

นี�ยวุน่วายเนี�ยเพราะเรื�องกินเนี�ยฆา่กนัตายเพราะเรื�องกินเนี�ยเยอะแยะไปหมดเนี�ยให้เห็นทกุข์เห็นโทษของเ

รื�องกิน 

สมัผสัเนี�ยสมัผสัฤดรู้อนฤดฝูนฤดหูนาวสมัผสันอกสมัผสัในก็ไม่เที�ยงเนี�ยอนตัตาหมดท้ายสดุก็วา่งเปลา่ 

ถามว่าฤดกูาลมีตวัตนไหม? ไม่มี เพราะอะไร? ไมเ่ห็น(หวัเราะ)แตส่มัผสัรู้ได้ว่าเออ! 

มีเหมือนไมม่ีเพราะวา่เออ! 

มนัหนาวจริงร้อนจริงไม่มีตวัตนในความหนาวความร้อนความเย็นความชื �นเนี�ยเห็นมั�ยอนตัตา 

แล้วก็ถามว่าเมื�อพระองค์ตรัสรู้แล้ว 

แล้วพระองค์พ้นความแก่ความเจ็บความตายแล้วหรือยงัเนี�ยก็ต้องถามว่าความแก่ความเจ็บความตายมีใน

อนตัตาไหม?มีในนิพพานหรือเปล่า?ไมม่ีเนี�ยแสดงว่าพระองค์พ้นจากแก่เจ็บตายแล้วเป็นชาติสุดท้าย 

ทําไมจึงว่าเป็นชาตสิดุท้ายเพราะเป็นวิบากขนัธ์เพราะเป็นการเกิดการแก่เจ็บตายเนี�ยที�เวียนว่ายตายเกิด

ทํากศุลคณุงามความดีบ้างสร้างบาปสร้างอกุศลบ้างเนี�ยเพราะฉะนั �นสงัขารร่างกายเนี�ยเป็นเศษวิบากขนัธ์

หรือวิบากกรรมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามกรรมเนี�ยพระองค์จึงมาเทศน์มาสอนว่าเนี�ยกมฺมนุา วตฺตตี 

โลโกฺ สตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี�ยพระองค์แสดงกรรมลิขิต 

ทําไว้ด้วยกายก็เป็นกายกรรมทําไว้ด้วยวาจาก็เป็นวจีกรรมทําไว้ด้วยใจคิดนึกก็เป็นมโนกรรมเนี�ยแล้วเราจะ

ฝืนกฏแห่งกรรมได้ยงังยั 

เรารู้ว่าทุกอย่างอนิจจงัทกุขงัอนตัตาแล้วเรารู้แล้วเราจะทํายงังยัถ้าเราเป็นคนมีปัญญา 

เราก็ต้องคิดว่าทํายงังยัจึงจะอนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงหรือแก่เจ็บตายช้าลงเนี�ยเป็นวิธีแ

ก้ ทํายงังยัจึงจะอนิจจงัช้าลง 

เราก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมเมื�อเรามีศีลมีธรรมแล้วก็จะแก่เจ็บตายช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงแต่

มนัก็ยงัแก่ยงัเจ็บยงัตายแตว่่าอนิจจงัช้าลงเทา่นั �นเป็นทกุข์ช้าลงเท่านั �นอนตัตาช้าลงเท่านั �น 

ไม่อนิจจงัไปเร็วไม่ทกุข์ไปเร็วไมอ่นตัตาไปเร็วเนี�ยมนัจงึจะได้ประโยชน์จากการรู้เรื�องอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ไม่งั �นก็ดกัดานฟังแล้วฟังอีกไมรู้่ไม่เข้าใจหมดเวลาไปทั �งวนัทั �งคนืทั �งปีก็อยา่งเก่า ไมไ่ด้พฒันาอะไรเลย 



 ๙

อย่างอาตมาเนี�ยฟัง ตอนนั �นฟังหลวงพอ่ชาท่านเทศน์เรื�องอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาแล้วจิตมนัรู้ขึ �นมาเลยว่าแล้วเราจะทํายงังยัให้อนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงแก่เจ็บต

ายช้าลงเนี�ยอาตมาเนี�ยได้ยินได้ฟังเรื�องอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาจากหลวงพ่อชามาเป็นคนแรกเลยที�เรียนก็ยงัไมไ่ด้พิจารณา พอท่านเทศน์แล้วก็พิจารณาตาม 

แล้วก็รู้ว่าทํายงังยัจึงจะอนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงอนตัตาช้าลง 

แก่เจ็บตายช้าลงเนี�ยมีปัญญาเกิดขึ �นในขณะนั �นแล้วคืนนั �นก็ไมไ่ด้นอนด้วย 

พอท่านเทศน์ถึงตีสามแล้วก็ขอไปพกัแล้วพระอาจารย์ก็ออกไปเดินจงกลมข้างนอกสกัพกัหนึ�งเห็นหลวงพ่อ

ท่านเดินเข้าศาลามาอีกอาตมาก็ตามท่านมาฟังเทศน์ทีนี �ท่านก็เทศน์เรื�องกระโถนมงัคดุอะไรเนี�ยกระโถนพ

วกนี �มนัท่านหรือว่ามนัเป็นกระโถนหรือเนี�ย ไมไ่ด้บอกเลยเราไปสมมตุิเรียกมนัเฉยๆ 

ไปให้ความสําคญัของกระโถนไปให้ความสําคญัของมงัคดุเนี�ย 

ท่านแสดงถึงปรมตัถธรรมไมใ่ห้เราไปยึดติดในกระโถน 

เพียงแตเ่ราได้ยินได้ฟังเราก็รู้แล้วว่าเนี�ยเป็นของที�ไมม่ีตวัตนคืออนตัตาคือความหมายของท่าน 

แล้วเราจะไปยึดถืออะไรก็ไม่ใช่จะไประลึกถึงคนนั �นคนนี �ก็ไอ้โจร๕๐๐ชื�อก็คนเก่านั�นแหละ(หวัเราะ)เอ็งจะปิ

ดยงังยัก็คนเก่า แล้วเอ็งพ้นความแก่ความเจ็บได้ไหม?ไมไ่ด้ 

ก็ไอ้ตวัเก่านั�นแหละแก่เจ็บตายถ้าเรายดึถือนั�นแหละเราก็จะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายตามนั �นถ้าเราเห็

นว่าเออ! เป็นสภาพเป็นสภาวะของสงัขารเป็นไปตามธรรมชาตเิราต้องยอมรับความจริงข้อนี � 

แล้วเราก็จะได้ไมท่กุข์เกินไปในเมื�อถึงคราวเราแก่เราเจ็บเราตาย 

ที�พระอาจารย์บอกว่าต้องว่างอย่างเดียวนะ ตามที�แนวทางของพระองค์นั�นนะต้องว่างนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัก็ต้องว่าง 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบก็ต้องว่างต้องไม่มีความเห็นแล้วจะตายจะไปนิพพานแล้วต้องไมม่ีความเห็นแล้วต้องว่า

ต้องไม่มีความเห็น 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบต้องไมม่ีความดําริต้องว่างเพราะเราจะไปนิพพานแล้วจะไปดําริเพื�ออะไรอีก 

สมัมาวาจาการพูดจาชอบเอ็งจะไปนิพพานแล้วเอ็งจะไปนั�งบน่เพ้อรํ�าไรอะไรอีกจะไปเสียดงเสียดายอะไรอี

ก สมัมากมัมนัโตการงานชอบเอ็งจะไปทําการงานอะไรในนิพพานต้องถามอย่างนี � 

สมัมาอาชีโวเอ็งจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานต้องว่างหมด 

สมัมาวายาโมพยายามชอบเอ็งจะไปเพียรอะไรในนิพพานว่าง 

สมัมาสตริะลกึชอบเอ็งจะไประลึกที�ไหนนิพพานวา่งแล้วเอ็งจะไประลึกอะไร 

ถ้าเอ็งยงัมีสติอยูเ่อ็งต้องระลกึถึงพ่อแมพ่ี�น้องสมบตัิลกูเมียมิตรสหายเนี�ย 

ถ้าเอง็ยงัระลกึอยูเ่อ็งก็ไปนิพพานไมไ่ด้ต้องตดัสตทิิ �ง 

สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นต้องตั �งใจมั�นกบัความว่างตั �งใจมั�นกบัพระนิพพานต้องบอกว่าต้องตั �งใจมั�นตั �งแตเ่ดี�ยว

นี �ตั �งแต่ยงัไม่ตายทําความคุ้นเคยกบัความว่างไว้ไว้ให้มนัเคยชินกบัความว่างเวลามนัจะตายจิตที�มนัเคยชิน

กบัจติวา่งเนี�ยมนัจะโน้มไปสู่พระนิพพานเองเนี�ยความหมายมีอยู่แคเ่นี�ย ประสตูิ ตรัสรู้ 

ปรินิพพานเนี�ยถ้าโยมไปฟังพวกอรรถกถาจารย์ปรมาจารย์ทั �งหลายโยมก็จะจบัจดุไมไ่ด้ 
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แล้วโยมก็เดี�ยวก็ลืมหมดแล้วเพราะอะไร? 

โยมก็ต้องมีการมีงานทําหน้าที�เลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเนี�ย 

โดนไอ้พวกนี �มนักลบหมดเลยเนี�ยต้องว่าโดนอารมณ์ใหมม่ากลบของเก่าหมดเลย(หวัเราะ)แล้วเมื�อไหร่มนัจ

ะแจ้งจะเข้าใจเหมือนกบัที�เราฟังอยูนี่� ต้องฝึกหดัดดันิสยัให้มนัว่างยืน เดนิ นั�ง 

นอนภาวนาวา่งๆๆพดูเข้าหไูปสูใ่จไปไล่ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เนี�ย ทกุวินาทีมีคณุคา่โมทนาสาธุ 

ก็โมทนาความว่าง ครูบาอาจารย์ทั �งหลายสอนให้เจริญภาวนา ภาวนาแปลวา่ทําให้มีให้เป็นขึ �นมา 

โยมภาวนาอะไร ทําอะไรให้มีให้เป็นขึ �นมามนัก็ทกุข์ทั �งนั �น 

แตถ้่าโยมภาวนาทําความว่างให้เกิดขึ �นนั�นแน่ะโยมจึงจะไม่มีทกุข์ จําเอาไว้ให้ดี ไม่ไปหลงโง่งมแก ่

ภาวนาอะไรก็ไมรู้่ครูบาอาจารย์บอกให้ไปเจริญเมตตาก็ยิ�งซวยใหญ่ 

รักภาวนารักโน้นรักนี�ให้มนัเกิดขึ �นมาเดี�ยวก็สกึไปอยู่กนัหรอกมีผวัมีเมียมีลูกมีหลานมีเหลนตอ่กนัไปอีกมีทุ

กข์ทั �งนั �น 

ต้องภาวนาความว่างให้มีให้เป็นขึ �นมานั�นแหละจงึจะหมดทกุข์พ้นทกุข์สิ �นทกุข์ตายแล้วจะได้ไปนิพพาน 

นั�นแหละจึงจะเป็นการถกูต้องตามพระพทุธโอวาทที�พระองค์มีจิตปรารถนามาเป็นอเนกชาติเพื�อขนถ่ายสตั

ว์ให้เข้าสู่พระนิพพานก็คือความว่าง นิพพานงั ปรมงั สญูญัง เว้นจากความว่างแล้ว 

ความว่างเป็นของกลางด้วย 

ถามว่าโยมต้องเสียสตางค์หรือเปล่าไม่ต้องเสียเนี�ยเป็นปัจจตัตงัเนี�ยพระพทุธเจ้าว่ารู้ได้เป็นปัจจตัตงัเพราะ

อะไรเพราะไมข่ึ �นอยูก่บัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เลยขึ �นอยูก่บัเจตนาของเราเนี�ยที�เราจะว่างหรือไม่วา่ง 

เราจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงเราอยากพ้นทกุข์หรือไมพ้่นทกุข์เนี�ยขึ �นอยูก่บัความตั �งใจของเรา 

ตั �งใจก็เป็นสมาธิ 

รากเหง้าของสมาธิก็คือสจัจะนี�แหละถ้าใครทําลายสจัจะเสียสจัจะคนนั �นก็เสียศีลด้วยเสียสจัจะด้วยแล้วก็

ฟุ้ งซา่นด้วย ทําให้เอานั�นมากลบเอานี�มากลบ 

เพื�อจะให้จะลบโทษหรือบาปของตวัเองเนี�ยเพราะฉะนั �นถ้าใครไมม่ีสจัจะต้องทําให้เป็นอริยะสจัจะคือให้ว่า

งเลย 

ความจริงแล้วต้องรู้ว่าสญัญาอนิจจาด้วยสจัจะสญัญาก็ไมเ่ที�ยงด้วยเพราะฉะนั �นเราต้องรู้ความเป็นจริงว่า

ขณะที�เราให้สจัจะสญัญาเราคิดว่าเราทําได้ 

ครั �นเราแก่เฒ่าไปแล้วเราก็ไปทําอย่างที�ให้สญัญาไว้ก็ไม่ได้อีกเห็นมั�ยไมเ่ที�ยงเป็นทกุข์ 

เป็นอนตัตาเพราะฉะนั �นเราไม่ต้องไปเที�ยวให้สจัจะสญัญากบัใครไว้แล้วเดี�ยวทําไม่ได้มนัจะเสียศีลเสียสจัจ

ะแล้วมนัมีสมาธิไมต่ั �งมั�นความฟุ้ งซา่นมนัก็ครอบงําใจเรายืน เดนิ นั�ง 

นอนไมเ่ป็นสขุปรุงแตง่วิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่เนี�ยพวกฟุ้ งซา่นเพราะฉะนั �นเนี�ยต้องตดัสติทิ �งเลย 

เพราะถ้าเราตดัสติทิ �งได้เนี�ยเท่ากบัเราตดัสญัญาอปุาทานเพราะสตมินัระลกึไปตามสญัญาอปุาทานเพราะ

ที�มนัจําไว้ สติแปลว่าความระลกึได้ 

มนัระลึกไปตามสญัญาที�มนัเคยจําได้หมายรู้เอาไว้ด้วยเพราะฉะนั �นถ้าเราตดัสตทิิ �งก็เทา่กบัตดัสญัญาทิ �งด้
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วยตดัอุปาทานทิ �งด้วย งานของเราที�มากๆก็เป็นงานที�น้องลง 

เนี�ยอาตมาเนี�ยพิจารณาทํางานมากให้เป็นงานน้อยลงได้ทําภาระจิตให้ว่างน้อยลงให้จิตว่างได้รวดเร็วก็ต้อ

งตดัสติทิ �งเลยไมเ่อาไมร่ะลกึแล้วห้าม เอาเป็นตวัดสิก์เบรคคือสมัปชญัญะรู้จิตรู้สติ 

พอจะระลึกก็เบรคเอาไว้เบรคเอาไว้ 

จนกระทั�งมนัเคยชินแล้วมนัจะอดกลั �นอดทนๆเอาไว้ทนเอาไว้อเุบกขาวางเฉยเอาไว้วางเฉยเอาไว้ว่างเอาไว้ 

ว่างเอาไว้ ว่างเอาไว้ต้องเอาสามกําลงัเรี�ยวแรงข่มอีก ไม่งั �นมนัทนไมไ่ด้ 

มนัต้องไปตามอารมณ์นั�นแน่ะเข้าใจมั�ย 

เป็นทาสอารมณ์ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เนี�ยทกุคนเป็นทาสของอารมณ์ 

ตาเห็นรูปสวยรูปหล่อก็ติดใจอดไม่ได้ต้องไปประจอ๋ประแจไ๋ปแสดงความรักใคร่พอใจกบัเขา 

ได้ยินเสียงเพลงเสียงนั�นเสียงนี�ก็ตามเฮโลกนัไปเนี�ยยดึติดไมไ่ด้คิดถึงความแก่ความตายของรูป ของเสียง 

ของกลิ�น ของรส ของโผฏฐัพพะ 

ของธรรมารมณ์เนี�ยต้องรู้ความจริงอนันี �ไว้ถ้าผู้ ที�จะประพฤติปฏิบตัิเนกขมัมะพรหมจรรย์เนี�ยต้องใสใ่จมาก

มายเลยเนี�ยต้องทําจิตให้ว่าง 

คําว่าเนกขมัมะเนี�ยความอดใจคือต้องใช้ทานกับศีลสองอย่างอนัเนี�ยมาเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์เพราะเป็

นหลกัของการปฏิบตัิคือให้ทานให้ทานแล้วก็ว่าง ศีลละเว้นแล้วก็ว่าง เนกขมัมะอดใจแล้วก็วา่ง 

ปัญญาในทานในศีลก็เพื�อว่างรู้เหตผุลแล้วก็ต้องว่าง วิริยะเพียรเพียรให้มีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

ขนัติอดทนเพื�อให้มีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

สจัจะความจริงใจในการทําทานรักษาศีลประพฤตเินกขมัมะก็เพื�อว่าง 

อธิษฐานปรารถนาให้มีทานมีศีลก็เพื�อว่าง เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพื�อว่าง 

ทีหลงัมนัว่างแล้วก็อเุบกขาวางเฉยทั �งภายในภายนอกนี�เป็นแบบนี �จงึจะครบถ้วนไมง่ั �นไม่ครบถ้วน 

จะได้รู้ความหมายไว้ เราให้ทานเพื�ออะไร ให้ว่างไปจากกระเป๋าหมดไปเท่าไหร่แล้วยงัไมรู้่สกึตวัเลยเนี�ย 

เดี�ยวจะต้องขนว่างมามากกว่านี �อีกขนลกูขนเมียขนสามีว่างหมดไปเป็นบตุรทานสามาทานภรรยาทานหม

ด เนี�ยให้ทานแล้วก็ว่างแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วที�พระพทุธเจ้าว่าอนสุสตเินี�ย 

จาคานสุสติกมัมฏัฐานก็คือหมายถึงให้ระลกึถึงทานหรือความว่างเป็นอารมณ์ให้รู้ไว้ด้วย 

ระลึกถึงสีลานสุสติก็ละเว้นเป็นอารมณ์ ในตํารากบัที�อาตมารู้เนี�ยมนัคนละเรื�องเลยเนี�ยให้รู้ไว้อยา่งนี � 

บอกนยัยะให้โยมไปอา่นเอง ถ้าจะพดูแล้วมนัต้องใช้เวลามากมายเชื�อมโยงมาเนี�ย 

เมื�อก่อนนี �อาตมาเทศน์ทั �งคืนเลยนะ่ 

วนัพระไมต้่องหลบัต้องนอนน่ะเทศน์ตั �งแตห่วัคํ�ายนัสว่างเลยต้องว่าอย่างนี �เคาะระฆงัเมื�อไหร่เลิกเมื�อนั �น 

เดี�ยวนี �สงัขารไมด่ต้ีองว่าอย่างนี �เดี�ยวนี �แก่เฒา่แล้วต้องรู้จกัตวัเองวา่เออ! 

แก่แล้วเราเทศน์มาพอสมควรแล้ว(หวัเราะ)แตเ่ราเทศน์เพื�อให้เป็นประโยชน์เพื�อให้คนไมรู้่ได้รู้ให้รู้ยิ�งเห็นจริ

งในธรรมที�ควรรู้ควรเห็นเพื�อจะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าว่าพระองค์สร้างบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมี หมายถึงทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมตัถบารมีเนี�ย 

ถึงแม้ชีวิตก็ให้เป็นทานได้ศีลก็เลยเป็นศีลบารมี ศีลอปุบารมี 
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ศีลก็เป็นปรมตัถบารมีสละตายให้ทานก็เป็นศีลปรมตัถบารมีไม่อาลยัอาวรณ์ในสงัขารร่างกาย 

เนกขมัมะก็เป็นเนกขมัมะบารมี เนกขมัมะอุปบารมี เนกขมัมะปรมตัถบารมีอดใจตายเป็นตายตายก็ทิ �ง 

ปัญญาก็เป็นปัญญาบารมี ปัญญาอปุบารมี ปัญญาปรมตัถบารมีรู้เหตผุลแล้วก็เออ! 

ตายก็ตายในเหตผุลที�เรารู้แจ้งเห็นจริงไมง่มงายอย่างเขาไม่ตายอยา่งเขียดกระโดดไปเยี�ยวไปอะไรเนี�ย 

เขารําคาญเขาทบุตาย(หวัเราะ)ไอ้นั�นสร้างความเดือดร้อนให้เขาแตเ่ราเนี�ยวา่ง เนี�ยปัญญา 

วิริยะเพียรๆเพื�อว่างวิริยะบารมี วิริยะอปุบารมี วิริยะปรมตัถบารมีเพียรเพื�อให้ว่าง 

ที�ว่าว่างแล้วก็เพื�อให้ว่างมากยิ�งขึ �น 

ไอ้นั�นเรียกว่าว่างภายนอกบตุรภรรยาสามีทรัพย์สินสมบตัิเนี�ยว่างภายนอกแตต้่องมาว่างภายในอีกเนี�ยว่าง

ทั �งภายในภายนอกมาเป็นภายในภายนอกแล้วเออ! จะได้รู้ว่าบารมีภายใน อปุบารมีภายใน 

ปรมตัถบารมีภายในนี�แหม! ที�มาบอกแคนี่ �มนัลํ �าลึกเหลือคณาต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ) 

สายดิ�งทอดทิ �งมาไม่จบไม่สิ �นเอ็งยาวมาหลายร้อยกิโลเมตรกี�ภพกี�ชาติเนี�ยยงัไมถ่ึงต้องว่าอย่างนี � 

ปัญญาตรัสรู้พระพทุธเจ้านี�หยั�งรู้ถึงได้ยากพระองค์ก็ยงับอกขนาดพระสารีบตุรผู้ เลิศปัญญาเนี�ย 

อปุมาเหมือนลมใต้ปีกของนกที�กระพือที�หนึ�งก็บินไปได้ทีหนึ�งก้าวทีหนึ�งคืออยากรู้ที�หนึ�งก็ได้รู้ทีหนึ�งเทา่นั �นเ

อง ไมเ่หมือนพระพทุธเจ้าเนี�ยพระองค์เป็นสพัพญั�รูู้ทกุสิ�งทกุอย่าง อนาวรญาณรู้ไม่มีขีดขั �นไมรู้่จกัหมด 

เป็นพระพทุธจกัขญุาณหมายถึงพระพทุธเจ้ารู้เห็นหมดทั �งอดีต ปัจจบุนั อนาคตรู้ทั �งมนษุย์ เทวบตุร 

เทพธิดา มาร พรหมรู้หมดทกุหมื�นโลกธาตทุกุแสนโกฏิจกัรวาฬต้องว่าอยา่งนี � 

ขอบเขตรของพระพทุธเจ้าขนาดไหนเนี�ย 

หมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬเวลาพระองค์ประสตูิเนี�ยหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬหวั�นไหวเนี�ยเป็นเขต

รพระพทุธอาณา 

ให้รู้ไว้ด้วยเวลาแสดงธรรมหรือเวลาปลงพระชนมายสุงัขารเนี�ยแผน่ดนิไหวเนี�ยรับรู้รับทราบกนัหมดเลยเนี�ย

ในหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬเวลาปรินิพพานก็เหมือนกนัหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬหวั�นไหวหมดเ

นี�ยเรียกว่าพระพทุธอาณาเขตร พระอริยธรรมอาณาเขตร พระอริยะสงัฆอาณาเขตร เดี�ยวจะมานึกว่าเอ๊ะ! 

พระอาจารย์มาอ้างอะไรในพระพทุธอาณาเขตรขนาดไหน เนี�ยพระอาจารย์รู้เขตรของพระพทุธเจ้า 

พระพทุธอาณาจกัร พระอริยธรรมอาณาจกัร พระอริยะสงัฆอาณาจกัรก็เหมือนกนัสิ�งที�พระองค์ประทบัอยู ่

พระธรรมอยูพ่ระอริยสงัฆเจ้าอยูเ่นี�ยจึงว่าเป็นอาณาจกัรของพระองค์แล้วก็เป็นใหญ่เฉพาะด้วย 

ไม่มีใครที�จะเบียดเบียนพระองค์ได้ 

ไม่มีใครที�จะทําร้ายพระองค์ได้เนี�ยจงึเรียกว่าอาณาจกัรในอาณาจกัรของพระองค์เนี�ยพระองค์เป็นใหญ่ 

พระปัจเจกอาณาจกัรก็พระปัจเจกเป็นใหญ่ 

พระอรหนัต์สาวกสาวิกาอาณาจกัรก็เป็นพระสงฆ์สาวกสาวิกาเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่ 

เพราะฉะนั �นใครไปหลบหลู่ดหูมิ�นไปรบกวนเนี�ยหาเรื�องตกนรกทั �งนั �น พวกมารพวกมิจฉาทิฏฐิทั �งหลายเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วก็ให้จําไว้สิ�งที�อาตมามาเทศน์มาสอนเป็นของจริงไม่ได้ด้นเดา รู้ง่ายเข้าใจเร็ว 

เอาของยากมาเป็นของง่าย คําว่านิพพานงั ปรมงั สขุงัก็คือจิตเราอยู่เหนือเวทนา 

คําว่าจิตเราอยูเ่หนือเวทนาก็คือจิตเราไม่มีอารมณ์คือรูปไม่มีอารมณ์คือรูป ไม่มีอารมณ์คือเสียง 
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ไม่มีอารมณ์คือกลิ�น ไม่มีอารมณ์คือรส ไม่มีอารมณ์คือสมัผสั 

ไม่มีธรรมารมณ์ที�จิตใจอยูจ่ิตว่างจึงเรียกวา่นิพพานงั ปรมงั สขุงั 

เพราะไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่แล้วเป็นนิรามิสสขุด้วย สุขไมต้่องอาศยัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์จงึเรียกว่านิรามิสสขุคือไม่ต้องอาศยัวตัถรูุปธรรมแตอ่าศยัเนกขมัมะสขุก็คือทําจิตให้ว่าง 

เนี�ยจงึเรียกเนกขมัมะสขุแล้วก็เป็นนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัด้วยเป็นสอปุาทิเสสนิพพานด้วยคือเราไม่เคยรู้ก็รู้แล้วเรา 

จิตที�รู้แล้วกบัไม่เคยรู้ก็เหมือนเก่าแล้วต้องว่าอย่างนี �นั�นแหละที�พระองค์เรียกว่าสอปุาทิเสสนิพพาน 

ส่วนนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัหรืออนุปาทิเสสนิพพานก็คือเหมือนเรารู้แล้วแต่ยงัไมต่ายเนี�ยขนัธ์๕ยงัอยู่เนี�ยเขาอนปุาทิเสสนิพพา

นคือขนัธ์๕เนี�ยดบัไปเผาไปฝังหมดแล้ว นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัก็คือว่างอย่างยิ�งเลยไมม่ีแล้วตอนนี �เหลือแตพ่ระบรมสารีริกธาตเุนี�ย 

ครบ๕๐๐๐ปีก็จะประชมุพร้อมแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์เทศนาอีก๗วนัแล้วก็จงึจะถึงธาตนุิพพานนั�นแหละจงึ

จะเป็นการจบศาสนาในพระพทุธศาสนานี �ให้โยมรู้ไว้ ใครจะอ้างว่าถึงศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย 

เนี�ยอีกนานอย่าไปเชื�อโกหกทั �งนั �น ให้โยมรู้ไว้เถอะ 

พอศาสนาครบ๕๐๐๐ปีแล้วตอ่นั �นไปอีก๔๐๐๐ปีมนษุย์มีอาย๑ุ๐ปีเป็นอายขุยัแล้วจะเกิดกลียคุฆ่าฟันล้มต

ายกนัมากมนษุย์ที�มีปัญญาไปหลบในถํ �าในหบุในเหวเห็นเงียบสงดัดีแล้วก็ออกมามาพบมาเหน็คนที�รอดต

ายด้วยกนัเกิดเมตตากนัโดยอตัตโนมตัิรักใคร่กนัโดยอตัตโนมตัิมีกรุณาสงสารกนัโดยอตัตโนมตัิมีมทุิตาพล

อยยินดีกนัโดยอตัตโนมตัิอเุบกขาให้อโหสิให้อภยักนัโดยอตัตโนมตั ิ

ลกูของคนที�มีอาย๑ุ๐ปีเกิดมาใหม่นี�มีอายยืุนเป็น๒๐ ๒๐มีลกูออกมาเป็น๔๐ ๔๐ มีลกูออกมาเป็น๘๐ 

๘๐เป็น๑๖๐ทวีคณูเป็นอสงไขยนบัไม่ถ้วนเลยแล้วประมาทจงึลดน้อยลงมาเหลือแสนปีเป็นอายขุยันั�นแหล

ะ พระศรีอาริยเมตไตรย จงึจะลงมาตรัสรู้ ฉะนั �นใครจะมาพดูถึงพระศรีอาริยเมตไตรย 

อย่าไปเชื�อโกหก..อ้าวที�นี �ทําไปตามแบบแผน..ชี �แจงแสดงเหตผุลให้รู้แล้วแล้วก็พยายามทําตามไว้จะได้พ้น

ทกุข์ตามพระพทุธเจ้า..... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัศกุร์ที� ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๖.๓๖ น. 




