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พระธรรมะเทศนาเนื�องในวนัคล้ายวนัเกิดพระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส 

วนัอาทิตย์ที� ๖  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ 

เรื�อง เกิดวา่งทกุวนั 

ธรรมมะของพระพทุธเจ้าก็คือธรรมชาติเนี�ยเหมือนกบัที�วนันี �เป็นวนัเกิดอาตมาก็หมายถึงวา่ความเ

กิดขึ �นเกิดแล้วมนัก็แก่เจ็บ ตายเป็นธรรมดา พวกเราต้องรู้ความจริงข้อนี � 

แล้วก็ต้องนึกถึงพอ่แมผู่้ เลี �ยงเราด้วย หมายถึงว่าตวัเราแล้วก็ตวัคนอื�น พิจารณาให้เป็นธรรมะให้หมดเลย 

สมมตุิว่าเราพิจารณาทกุข์นี� ตาเราเห็นรูป รูปนั �นนะ่เป็นรูปทกุข์ เสียงได้ยินเสียงๆนั �นก็เสียงทกุข์ 

ได้กลิ�นก็กลิ�นทกุข์ รสเนี�ยเปรี �ยว หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม จืดรสนั �นก็เป็นรสทกุข์ สมัผสัฤดรู้อน 

ฤดหูนาว ฤดฝูนก็เป็นสมัผสัทกุข์ ธรรมารมณ์ 

รู้ธรรมารมณ์รู้อะไรขึ �นมาก็รู้ทกุข์เหมือนกบัพระพทุธเจ้าสอนว่าทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้เนี�ย 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยาก ความอยากกับอะไร? ความอยากในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส 

ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์เนี�ยความอยาก ที�พระพทุธเจ้าเรียกว่าตณัหาความอยาก 

เป็นสมทุยัเป็นของควรละ ทําไมจงึต้องละมนั เพราะมนันั�นน่ะเป็นต้นเหตแุห่งความทกุข์ ทําให้เกิด แก่ เจ็บ 

ตายด้วย ทําให้ต้องขวนขวาย ขวนขวายเพื�อให้ได้รูปนั �นมา เสียงนั �นมา กลิ�นนั �นมา รสนั �นมา 

สมัผสันั �นมาแล้วก็บานปลายเป็นปัจจยั๔ บานปลายถึงฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ ประพฤตผิิดกาเม มสุา 

กินเหล้าเมายาเนี�ยบานปลาย 

เนี�ยเราไปขวนขวายเอามาแล้วก็ต้องไปดแูลรักษาเนี�ยสมมตุิว่าขวนขวายอยากได้สามี 

ขวนขวายอยากได้ภรรยาแล้วก็มามีลกูมีหลานอีกบานปลายไปอีกเป็นทกุข์ต้องกําหนดรู้ทกุข์แบบนี � 

รู้สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยาก ความอยากอยู่ที�ไหน ก็อยู่ที�ใจเรานั�นแหละทกุคน 

มนัอยากมากอยากน้อยไอ้อยากน้อยก็มีคนเดียวอยากมากก็มีหลายคน(หวัเราะ)นั�นแหละสมทุยัเหตใุห้เกิด

ทกุข์คือตณัหา พระพทุธเจ้าว่าเป็นของควรละ ถ้าเราจะละตณัหาละทกุข์เราจะละอะไร? ละอารมณ์ 

ทําไมจึงต้องละอารมณ์ อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ย 

ทําไมจึงต้องละมนั นิโรธะความดบัทกุข์พระองค์สอนให้ดบัอารมณ์เนี�ย 

เดี�ยวจะนิโรธะเป็นอยา่งไรอีกพระอาจารย์ นิโรธะแปลว่าความดบัหรือความดบัทุกข์ 

ดบัหมดตาเห็นรูปก็ดบัรูป หไูด้ยินเสียงก็ดบัเสียง จมกูได้กลิ�นก็ดบักลิ�น ลิ �นได้รู้รสก็ดบัรส 

กายได้สมัผสัก็ดบัสมัผสัใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบัธรรมารมณ์น่ะเนี�ยเมื�อเราดบัแล้วมรรคหนทางเข้าถึงควา

มสิ �นทกุข์ดบัทกุข์ มรรคแปลว่าหนทาง เนี�ยทางดบัทุกข์ เมื�อเรารู้ว่านิโรธะความดบัทกุข์ดบัอารมณ์ 

ทีเนี�ยมรรคหนทางดบัทกุข์ก็เจอเมื�อไหร่ดบัที�นั �นต้องว่าอย่างนี �นั�นแหละ วิธีดบันั�นน่ะเป็นมรรคเข้าใจมั�ย 

ตาเราเห็นรูปดบัรูป หไูด้ยินเสียงดบัเสียง จมูกได้กลิ�นดบักลิ�น ลิ �นได้รู้รสดบัรส กายได้สมัผสัดบัสมัผสั 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ดบัธรรมารมณ์เนี�ยเป็นมรรค ทีเนี�ยเราดบัเคยชิน 
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ทีแรกเราก็ยงัผิดบ้างถกูบ้างหรือยงัทําใจได้บ้างไม่ได้บ้าง 

ทกุข์มนัก็เกิดๆดบัๆ(หวัเราะ)แตถ้่าเราชํานาญแล้วมนัก็ดบัแล้วดบัเลยเห็นแล้วก็ว่างไปเลย 

เห็นรูปแล้วก็ว่างจากรูปไปเลย หไูด้ยินเสียงก็ว่างไปเลย จมกูได้กลิ�นก็ว่างไปเลย ว่างกลิ�น 

ลิ �นได้รู้รสก็ว่างรสไปเลย กายได้สมัผสัแล้วก็ว่างไปเลย ใจได้รับรู้รับทราบแล้วก็ว่างไปเลย 

นั�นแหละมนัชํานาญแล้วดบัจนเคยชิน 

เวลาจิตมนัจะน้อมไปนิพพานเนี�ยอาศยัที�ความว่างเคยชินเนี�ยดบัเคยชินเนี�ย 

ถึงเวลาความเคยชินเนี�ยจิตมนัจะน้อมไปสู่ความว่างหรือพระนิพพานเอง ไมต้่องตั �งใจ 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบๆเนี�ย นั�นแน่ะไปนิพพานไมไ่ด้ เห็นรูปก็ชอบ ได้ยินเสียงก็ชอบ 

ได้กลิ�นก็ชอบ ได้รสก็ชอบ 

ได้สมัผสัก็ชอบชอบไปหมดเนี�ยสมัมาทิฏฐิเห็นชอบเนี�ยอะไรก็ชอบไอ้ชอบแบบเนี�ยไปนิพพานไม่ได้หรอก 

ดําริชอบเห็นอย่างเดียวไม่พอนะดําริอีกเห็นแล้วกจูะทํายงังยั 

เพื�อให้ได้มา(หวัเราะ)หรือจะให้หมดไปสิ �นไปเนี�ย 

ดําริชอบดําริเรื�องนั �นเรื�องนี �ก็ไปนิพพานไมไ่ด้ต้องว่างจากการดําริ ดบัๆตั �งแตค่วามเห็นแล้ว 

พอเราดบัความเห็นได้แล้วความดําริมนัก็ไมเ่กิดมนัก็พลอยดบัไปด้วยกนันี�เป็นลกัษณะปัจจยาการงยั 

พอดบัแล้วไอ้สิ�งที�ต้องพดูไม่มีก็ว่างจากการพดูอีกเนี�ยเป็นนยัยะของปัจจยาการเลย 

พระอาจารย์เนี�ยเอามาใช้ได้หมดเพราะพระอาจารย์มีความแตกฉานรู้ง่ายเข้าใจเร็ว 

ถ้ามวัขืนพดูชอบพูดชอบอยูเ่นี�ยเรื�อยเจื�อยไปทกุวนัๆเนี�ยไปนิพพานไมไ่ด้ สมาธิความตั �งใจมั�นไม่สั�งสม 

ขาดตอน ความวา่งพอพดูขึ �นมาก็ไม่วา่งแล้ว เนี�ยต้องบอกอย่างซื�ออย่างตรงต้องว่าง พอไมพ่ดูแล้วทีนี � 

สมัมากมัมนัโตงานก็น้อยลงอีกเนี�ยว่าง ถ้ามวัทํางานหามรุ่งหามคํ�าก็ไปนิพพานไมไ่ด้ 

ต้องวา่งจากการงานไมว่่างานทางทาน ทางศีล ทางเนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขานี�ต้องว่างหมดเลยว่างกนัเป็นสายเลยเขาเรียกอนโุลมปฏิโลมเนี�ยเมื�อทําให้เกิดขึ �นมาแล้วดบัรู้ดบัใ

ห้หมดเนี�ยหมายถึงลกัษณะปัจจยาการเป็นอย่างนี � ไมใ่ช่ยากสําหรับพระอาจารย์เนี�ยแตม่นัยากสําหรับโยม 

เพียงแตใ่ห้ตามรู้ตามเห็นก็ยงัยาก(หวัเราะ)ตอนเนี�ยการงานสมัมาอาชีโวอาชีพชอบๆอาชีพนี �ทํางานทําเงินเ

ป็นเงินทั �งนั �นเลยว่าแหม! 

โลภยิ�งได้เงินได้ทองมากยิ�งสั�งสมมากก็เนี�ยสมัมาอาชีโวเนี�ยต้องว่างถ้าขืนยงัไมว่่างจากอาชีพเนี�ยก็ไปนิพพ

านไม่ได้ต้องว่างอีก 

ถ้าเราจะไปนิพพานเนี�ยต้องว่างจากอาชีพให้ดีวิเศษยงังยันึกก็ได้ๆก็ต้องทิ �งหมดว่างหมดเนี�ย 

สมัมาวายาโมเพียรพยายามชอบเพียรนั�นแน่ะมนัได้แล้วก็ยิ�งจะเอาให้มากขึ �นมากขึ �นเพียรเอาให้มากขึ �นเนี�

ยไปนิพพานไมไ่ด้ ต้องว่างจากความเพียรแล้ว สมัมาสติระลึกชอบแหม! 

ระลึกเรื�องนั �นเรื�องนี �ระลกึแตเ่รื�องเงินเรื�องทองจะรํ�าจะรวยอยา่งเดียวไปนิพพานไมไ่ด้ 

เนี�ยสติตวัเนี�ยตดัทิ �งเลยเพราะฉะนั �นสติตามที�พระองค์สอนให้สติสมัปชญัญะเป็นธรรมมีอปุการะมากต้องร

ะลึกถึงแตเ่รื�องศีลเรื�องธรรม ไประลกึถึงแตรู่ป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไประลกึถึงการถึงงาน 

ระลึกถึงความเห็นกลวัจะออกความเห็นจะลงความเห็นกจูะรีบอย่างนั �นอย่างนี �ระลกึไปตามเพราะสติมนัระ
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ลึกไปตามสญัญาอุปาทาน 

ถ้าเราตดัสติทิ �งตวัเดียวสญัญาอปุาทานขาดกระเดน็เลยต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)เนี�ยเป็นความฉลาดที�พระอ

าจารย์ 

ถ้าโยมอยากเข้าสมาธิได้สมาธิรวดเร็วเนี�ยโยมต้องตดัสติทิ �งเลยเพราะสติเนี�ยทําให้ฟุ้ งซา่นทําให้จิตไม่สงบฉ

ะนั �นถ้าเราตดัสตทิิ �งไปแล้วจิตเราสงบได้ สบายวา่งได้เร็วขึ �นเพราะเท่ากบัเราตดัสญัญาอปุาทานทิ �งเลยเนี�ย 

ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิเกิดจากสติตวัเดียวเนี�ย พระพทุธเจ้าจึงว่าสติปัฏฐานสติเป็นต้นเหต ุ

เนี�ยต้องว่าถ้าที�ไประลกึกาย เวทนา จิต 

ธรรมไอ้นั �นก็ยิ�งปรุงแตง่ไปตามกายตามเวทนาตามจิตตามธรรมอีกเมื�อไหร่จบต้องว่างอย่างเดียวหมด 

สิ�งที�จะทําให้อาตมาเกิดปัญญาอาตมาก็ต้องพิจารณาสติปัฏฐาน๔เหมือนกนั 

แตอ่าตมาไม่คิดอย่างที�เขาคิดกนั อาตมาคิดว่าอะไรคือตวัฟุ้ งซา่นแล้วก็มีตวัรู้ขึ �นมาว่า 

สติมนัระลกึมากเกินไปเป็นตวัฟุ้ งซ่าน ฉะนั �นเราตดัสตติดัสติทิ �งเลย แยกสติออกจากจิตเลยเนี�ย 

นิโรธะความดบัเกิดขึ �นเลยเพราะอะไรเพราะนิโรธะความดบัเกิดขึ �นเพราะสตมินัระลึกไปตามอารมณ์เมื�อเร

าตดัสตทิิ �งอารมณ์ไม่มี 

เมื�ออารมณ์ไมม่ีวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ในอารมณ์ไมม่ีเห็นมั�ยเนี�ยมนัง่ายถึงขนาดนี �ที�อาตมารู้เนี�ยแหม! 

มนัเป็นสายเลยของอาตมาเนี�ยสายง่ายไม่ใช่สายยาก(หวัเราะ)สายง่ายมากเลยพอตดัสติทิ �งอารมณ์ดบั 

อารมณ์ดบัก็เป็นนิโรธะจิตแล้วก็เป็นมรรคจิตขณะเดียวกัน ทีนี �คําวา่เป็นมรรคจิตขณะเดียวกนัเราก็รู้แล้วว่า 

พอมนัดบัปั�บทีหลงัเราเห็นอะไร ได้ยินอะไร ได้ทราบอะไร 

ได้รู้อะไรดบัมนัให้หมดเลยเนี�ยเป็นมรรคเป็นการเจริญมรรคมรรคหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ความดบัทกุข์

ต้องเป็นอย่างนี �ไม่งั �นโยมไปเอาถ้าไปเรียนตามเขาเรียนกนัที�เขาสอนกนัน่ะเรียนจนหวัผก็ุยงัเป็นไปไมไ่ด้ตา

ยไปกี�ชาติก็ยงัไม่รู้(หวัเราะ)เพราะอะไรยิ�งเรียนยิ�งฟุ้ งซา่น ไม่ดบัไมว่่าง 

ภาวนาแปลวา่ทําให้มีให้เป็นขึ �นมาภาวนาเรื�องนั �นเรื�องนี �เรื�องฌานเรื�องญาณเรื�องกสิณเรื�องอสภุะเรื�องอะไร

นี� 

แตที่�พระองค์แสดงไว้กมัมฏัฐาน๔๐กองเป็นอบุายกําจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ให้เหลือเพียงเอกคัคตา

อารมณ์อารมณ์เดียวเหลือเอกคัคตาจิตๆเดียวเหลือเอกคัคตาธรรมเดียวเนี�ย ธรรมเดียวก็คือว่าง 

ที�พระองค์สรุปของพระองค์เองนะไมใ่ช่อาตมาสรุปนะ พระองค์บอกสพัเพ ธัมมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา 

อนตัตาทั �งธรรมและอธรรมเนี�ยต้องว่างหมดเลย ไมใ่ห้เหลือแม้แตห่นึ�งเดียว 

ไอ้พวกที�เจริญกสิณเรื�องฌานพวกพรหมพวกเทพพวกฤาษีชีไพรอะไรเนี�ย 

ติดกนัทั �งนั �นน่ะไปนิพพานไม่ได้หรอกไอ้พวกนี � 

ความจริงพระองค์เนี�ยเก่งมาก่อนแล้วพระองค์เป็นพระโพธิสตัว์เป็นฤาษีชีไพรเหาะเหินเดินอากาศได้เนี�ยรู้อ

ดีต ปัจจบุนั อนาคตได้แตก็่ยงัไมไ่ด้โสดาบนัเลย เพราะติดอยูใ่นรูปฌานอรูปฌานเนี�ย 

เพราะฉะนั �นโยมไปให้ความสําคญัเรื�องฌานเรื�องญาณยิ�งฉิบหายเลย ยิ�งยึดติดวิปัสสนาเรื�องนั �นเรื�องนี � 

พยายามวิปัสสนายิ�งวิปัสสนึกมากเท่าไหร่ก็ยิ�งฟุ้ งซ่านมากขึ �น เพราะจิตไมว่่างยงัไปไมร่อด 

พวกยงัเจริญวิปัสสนานั �นวิปัสสนานี � 
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ยงัห่างไกลกบัอาตมาอาตมาวา่งอย่างเดียวทิ �งเลยแป๊บเดียวไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้(หวัเราะ)ว่างไปถึ

งไหนแล้ว เนี�ยต้องแบบนี � ไอ้ที�เขาสอนๆกนัมนัยงัเข้าไมถ่ึงหรอก เหมือนภายเรือในอ่าง วนอยูน่ั �นแหละ 

ถ้ามนัคิดพิจารณาว่าวนหรือสญูแนะ่สญูก็คือวงกลมนั�นแหละ 

วงกลมก็คือวฏัฏะเดี�ยวกลบัไปกลบัมาหมนุกนัอยูน่ั�นแน่ะในนั �นน่ะทีนี �เมื�อเรารู้ว่ามนัสญูก็คือว่าง 

กหูยดุๆหมนุซะที(หวัเราะ)หยดุปวดหวัซะทีหมนุแล้วปวดหวัต้องว่าอย่างนี �ทกุข์ด้วยต้องวา่อย่างนี �เนี�ยหมนุไ

ปไหนเนี�ยหมนุไปที�รูปโน้น หมนุไปที�เสียง หมนุไปที�กลิ�น หมนุไปที�รส หมนุไปที�โผฏฐัพพะสมัผสั 

เนี�ยเป็นสพัพะธรรมารมณ์ต้องว่าอยา่งเนี�ย รวมเป็นสพัพะธรรมารมณ์เนี�ยหมนุอยูแ่คเ่นี�ย เนี�ยวฏัฏะสงสาร 

เพราะฉะนั �นแล้วก็ถ้าเป็นวิวฏัฏะสงสาร 

สงสารแล้วเจริญขึ �นก็เพราะว่าโยมไปพอกพนูการเวียนของโยมนั�นแหละ เวียนไปหารูป หาเสียง หากลิ�น 

หารส หาโผฏฐัพพะสมัผสั ทิ �งจากคนนี �กไูปเอาคนใหมเ่อาเวียนไปอีกเวียนไปเรื�อยนั�นแหละแก่ เจ็บ 

ตายไปทกุวนัทกุวนัไมไ่ด้นึกถึงตวัเลย(หวัเราะ)ไอ้ตวัเวียนนั�นนะตวัแก่ไปทกุวนัแล้วหมดสภาพไปทกุวนัแล้ว

เดี�ยวก็เจ็บเดี�ยวก็ตายหมดกําลงัแล้วเนี�ย ต้องนึกถึงตวัเองไม่ใช่ไปนึกถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ไอ้นั�นเป็นส่วนนอก 

เนี�ยที�พระองค์ให้ทานเนี�ยที�อาตมากําลงัเขียนอยูเ่นี�ยทานภายในทานภายนอกเนี�ย 

พอนึกถึงวตัถทุานการให้เนี�ยเป็นของภายนอก ศีลเป็นการละเว้นภายใน ทานภายในเป็นยงังยั 

ก็ต้องดคูวามรู้สกึนึกคิดว่าที�เราให้ไปแล้วยงัยดึตดิไปในสิ�งที�เราให้ไปแล้วยงัมีใจห่วงอยูห่รือเปล่า 

เนี�ยอาตมาเขียนไว้แล้วเดี�ยวเถอะได้อ่าน แตต้่องไปคอยอดใจไปเลม่๖โน้นแหละ 

อาตมาเขียนจบเมื�อไหร่แล้วพิมพ์แจกอีก เนี�ยถึงจะแน ่ไอ้ที�เขาสอนเรื�องทาน เรื�องศีล 

เรื�องเนกขมัมะอะไรเรื�องสมาธิปัญญานี�ยงัเข้าสไม่ถึงเพราะอะไรเพราะยงัไม่วา่ง 

แตอ่าตมาสรุปว่างเพราะอะไรเพราะอาตมาพิจารณาถึงอเสขะ พิจารณาถึงคําว่า อเสขะคือจบการศกึษา 

เสขะยงัมีการศกึษาอยู ่เสขะคืออะไรคือมีการศกึษาเหมือนพระโสดาบนั สกิทาคามี 

อนาคามีเนี�ยยงัศกึษาอยูน่ะแตอ่เสขะเนี�ยจบการศกึษา 

ทําไมถึงจบการศกึษาเพราะมารู้ตามความเป็นจริงเนี�ยรู้ความเป็นจริงอะไร ปัญญาอนิจจงั 

ปัญญาก็อนตัตาเนี�ย แล้วก็ญาณความรู้ก็อนิจจงั ญาณความรู้ก็อนตัตา ทําไมจึงว่าอนตัตา 

ก็ต้องถามปัญญาของโยมญาณของโยมที�รู้มีตวัตนหรือเปล่าไม่มีนั�นแหละมนัว่าง 

ต้องยอมรับความจริงตรงเนี�ยนั�นแหละแล้วมนัจงึจะจบการศกึษา 

บางคนเรียนไว้จบมหาวิทยาลยัโดนเขาไลรี่ไทร์หรือครบกําหนดอายเุกษียณแล้วก็ยงัเยอะกยูงัเป็นครูอยู่นั�น

(หวัเราะ)ยงัไมเ่กษียณมาเป็นครูยงัไมเ่กษียณ ความเป็นด๊อกเตอร์ยงัไมเ่กษียณ 

เป็นนายพลนายพนัยงัไมเ่กษียณ 

พอ่หลวงพอ่ครูแม่ครูเนี�ยยงัยึดติดกนัอีกเนี�ยต้องรู้จกัสภาวะเป็นจริงว่าเออ! 

กเูนี�ยว่างแล้วนะใครมาเลี �ยงกไูมเ่อาแล้วไอ้นั�นกผูา่นมาแล้วว่างไปแล้วว่างจากการเป็นครู 

ทีหลงัจําไว้นะใครเขาไปยกย่องพดูอะไรจะได้นึกถึงคําพระอาจารย์ว่าเฮ้ย! 

เราว่างเราผ่านมาแล้วไอ้นี�ยงัมายดึตดิกอีูก(หวัเราะ)นั�นน่ะเราจะได้ไมเ่ป็นทกุข์กบัสิ�งเหล่านี � 
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เราได้ยินรับรู้รับทราบแล้วเนี�ยอเสขะจบการศกึษาต้องรู้รายละเอียดของมนั รู้แล้วเคลียร์เลย 

มนัว่างเลย ไม่ต้องไปวิตกวิจารไมใ่ห้สงัขารปรุงแตง่ ถ้าเอ็งไมเ่คลียร์ยงัไมว่่างนะ่สงัขารปรุงแตง่เวลา ยืน 

เดิน นั�ง นอนมนัก็ยงัยึดติดตามยึดติด เพราะมนัอยู่ที�ไหนน่ะมนัอยู่ที�ใจเรานั�นแหละ 

ใจเรามนัแก่ไปตั �งเยอะแล้วยงัคิดเหมือนหนุม่เหมือนสาวได้ที�ไหน จะมีแรงเรี�ยวไปเที�ยวโน้นตา่งประเทศโน้น 

ถ้ามนัไปได้มนัก็จะไป ไปเที�ยวแล้วมนัเที�ยวไปแตล่ะวนั แตล่ะคืน แตล่ะเดือน แตล่ะปีเดี�ยวก็แก่ เดี�ยวก็เจ็บ 

เดี�ยวก็ตาย เนี�ยต้องมาพิจารณาตวัเองเนี�ย พระพทุธเจ้าจึงให้พิจารณาตวัเองแผเ่มตตาก็ให้แผ่ตวัเองก่อน 

กรุณาสงสารก็ให้สงสารตวัเองก่อน มทุิตาพลอยยินดีก็ต้องมทุิตาพลอยยินดีตวัเองก่อน 

อเุบกขาวางเฉยก็ต้องอเุบกขาตวัเองให้ได้ อเุบกขาตวัเองทํางยั แหม! 

จะไปยากอะไรวางเฉยเนี�ยทุกทีมนัชอบดชูอบเห็นกวู่าง วางเฉยกไูมไ่ปดแูล้ว(หวัเราะ)ไมเ่ห็นแล้ว 

ฟังเสียงเฮ้ย! กฟัูงมาจนเบื�อแล้ววางเฉยซะบ้างไมไ่ปฟัง 

กินซะเบื�อแล้วไมง่ั �นเชลล์ชวนชิมมีที�ไหนได้เวลาต้องไปเจี�ยะ ต้องว่างต้องแบบนี �ต้องว่างต้องวางเฉยซะบ้าง 

แล้วโยมก็พิจารณาได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้รู้สึก ได้รับรู้ธรรมารมณ์เนี�ยต้องว่างรับรู้ไปตั �งนานแล้ว 

มีอะไรดีขึ �นมาบ้างก็ไม่เห็นดีเลยเห็นเพี �ยนเห็นบ้ากนัมาตั �งเยอะแยะไมอ่ยู่ติดบ้านพอ่แมจ่ะใช้งานก็ยงัไม่เห็

นหวัเลยเนี�ยเยอะแยะเลยเนี�ยพวกเนี�ยต้องคิดไปดวู่าเออ! 

กเูนี�ยไม่ได้พิจารณาตวัเองเลยต้องว่าอย่างนี �ตวัเองต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายก่อนที�จะแก่ จะเจ็บ 

จะตายควรทําอะไรควรจะทําความดีกบัพ่อแม่ก่อน แล้วก็ทําความดีให้แก่ตวัเองด้วย 

เนี�ยต้องพิจารณาแล้วทําความดีให้กบัญาติพี�น้องหรือยงัเคยไปเบียดเบียนเขามาบ้างหรือเปล่า 

หรือไปขอเงินเขาไม่ได้เขาดา่เขาสาปแชง่เอาหรืออะไร(หวัเราะ)ต้องพิจารณาต้องว่าตวัเราดีหรือยงัตวัเรานี �

ว่างวางเฉยได้หรือยงั 

เนี�ยพอพิจารณาตวัวางเฉยเนี�ยเพราะเรารู้เหตรูุ้ผลรู้ดีรู้ชั�วรู้คณุรู้โทษรู้จกัประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้แล้ววางเ

ฉยซะ รู้แล้ววางเฉยตวัเองให้ได้เนี�ยเป็นตวัละโมหะความหลงคือหลงตวัเองเนี�ย 

ต้องชี �ให้ชดัเลยเนี�ยหลงตวัเองแล้วก็ยงัไมพ่อนะยงัเสือกไปหลงคนอื�นอีกเนี�ย มนัลามปามไปโน้น 

ทกุข์เพิ�มอีกแล้วเนี�ยขวนขวาย 

ลามปามไปถึงคนนั �นคนนี �เหมือนโรคติดตอ่เลยแตม่นัเป็นโรคทกุข์ไม่ใช่โรคติดตอ่อย่างต้องไปหาหมอหายา

โน้น(หวัเราะ)เรารู้เราเข้าใจแล้วก็เออ! วางเฉยซะบ้าง เราจะได้ว่างแล้วเราก็จะได้ไมม่ีทกุข์เนี�ยเป็นแบบนี � 

เมื�อเราก็เนี�ยทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้ 

รู้แล้วเราจะมีความเข้าใจเมื�อเราเข้าใจในทกุข์แล้วเราก็จะได้มีความเบื�อหน่ายในทกุข์ด้วย 

ต้องทําให้จิตเบื�อหน่ายทุกข์ให้ได้ ตาเห็นรูปก็เออ! 

เบื�อหน่ายกไูมอ่ยากเห็นแล้วกเูห็นซะจนเบื�อแล้ว(หวัเราะ) ได้ยินเสียงก็เบื�อแล้วโอ้ย! 

ได้ยินซะเบื�อแล้วถ้ามาเจอเสียงบน่เสียงด่าเสียงวา่อีกก็ยิ�งหนกัหนาสาโหดเสียงสรรเสริญอะไรมาเจอนินทา

อะไรแล้ว เนี�ยเราก็ต้องพิจารณาด้านเบื�อหน่าย เบื�อหน่ายแล้วมนัจะได้คลายใจคือคลายความยึดถือไว้ 

เมื�อคลายแล้วมนัก็พ้นเลยคลายยึดถือแล้วหลดุพ้น คําว่าหลดุพ้นก็คือไม่เข้าไปใกล้อีกไมใ่ชว่่าแหม! 

กตู้องอยู่กันแบบสามีภรรยากนักเูห็นหน้ากนัทกุวนักเูบื�อกนัทกุวนั(หวัเราะ)อนันี �เรารู้แล้วเราก็ทําใจว่างให้อ
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โหสิให้อภยักนัไมต้่องกระทบกระทั�งกนั ใครมีหน้าที�ก็ทําตามหน้าที� 

ทําหน้าที�ให้ใครเราก็โมทนากับคนนั �นเขามีความดี 

ถ้าเราล่วงเกินเขาก็เมื�อเรามีความดีแล้วก็อาศยัความดีนั�นแหละขออโหสิเขาด้วย 

อย่าให้มีเวรมีกรรมในคราวที�ทําไมด่ีกบัเขานั�นแหละจึงจะเป็นความฉลาดของเราต้องว่าอยา่งนี � 

คําวา่ฉลาดก็คือเหตผุลที�ถกูต้อง ฉลาดในเหตใุนผล เดี�ยวถามว่าปัญญา ปัญญาคืออะไร? ไมรู้่ 

โยมได้ยินมาตั �งแตห่นุ่มจนแก่ก็ยงัไม่รู้จกัว่าปัญญาอะไร ปัญญาคืออะไร ปัญญาก็คือเหตผุลที�ถกูต้องเนี�ย 

ถ้าเราทําเหตผุลที�ถกูต้องทกุเรื�องๆจนชํานาญเนี�ยเขาเรียกวา่ญาณความรู้ เดี�ยวว่าญาณเป็นยงังยัอีก 

เดี�ยวได้ถามกนัทั �งวนัอีก(หวัเราะ)ญาณความรู้ รู้รูป รู้เสียง รู้กลิ�น รู้รส 

รู้สมัผสันี�ก็ญาณเหมือนกนัเพราะเรารู้จนชํานาญแล้ว ใครก็ต้องยอมรับเพราะปฏิเสธไมไ่ด้ว่าไมเ่คยรู้ 

แตว่่ารู้แล้วพ้นทกุข์หรือเปลา่แน่ะถามซํ �ามนัเข้าไปอีกถามจิตตวัเรารู้แล้วพ้นทุกข์หรือเปล่าแหม! 

คนนั �นพูดถึงญาณ๑๖ญาณนั �นญาณนี �ญาณ๘ ญาณอะไรเนี�ยถามว่ารู้ญาณแล้วพ้นทกุข์หรือยงั ยงั! 

ยิ�งรู้มากยิ�งฟุ้ งซ่านมากยิ�งยึดติดมาก ไอ้นี�ยิ�งฉิบหายทางแห่งความทกุข์ทั �งนั �นเลย 

พระองค์ว่าเป็นของควรละ ตดัใจทิ �งเลยไม่เอา กเูชื�อพระพทุธเจ้าดกีว่า ว่างดีกว่า 

ไม่ต้องไปยุ่งเรื�องของเขาเราไมยุ่ง่เรื�องของเราจะได้จบได้สิ �นง่ายๆอยา่งนี � 

เนี�ยมนัต้องแบบนี �มนัจงึจะได้ประโยชน์จากการรู้หรือ 

รู้ก็คือญาณความรู้เนี�ยไมง่ั �นรู้แล้วไปเป็นทกุข์เนี�ยแหม! 

เพียงแตไ่ด้ไปยินข่าวพ่อแม่คนนั �นญาตพิี�น้องคนโน้นเจ็บ ป่วย ไข้ไม่สบาย เพียงแตไ่ด้ยินข่าวแล้วโอ้ย! 

ทกุข์เกิดแล้ว(หวัเราะ)ยงัไมเ่ห็นหน้าเห็นตานะ่ ถ้าเห็นแล้วโอ้โห! 

เดี�ยวนี �พี�เป็นมากถึงขนาดนี �น่ะหรือน้องเป็นอยา่งนั �นพอ่แม่เป็นอย่างนั �นเนี�ยยิ�งจะเพิ�มทกุข์ให้อีก 

ทีนี �เราต้องทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้เราก็คือรู้แล้วมนัเกิดความเคยชินแล้วรู้แล้วเราก็จะได้ไมท่กุข์มากเกินไ

ปต้องปลงวางทําจิตทําใจให้ว่างจากทกุข์ให้ได้ 

ถ้าเราทําจิตให้ว่างจากทุกข์ได้นั�นน่ะนิโรธะความดบัทกุข์มนัจงึจะเกิดขึ �น ไมง่ั �นเนี�ยเราก็หาทางดบัทกุข์ 

จะไปดบัที�ไหนถ้าไมด่บัที�ความรู้สึกของเรา คําว่าดบัความรู้สกึดบัอย่างไร? 

เพราะต้องไร้ความปรารถนาไร้เจตนาที�ต้องการต้องว่าอย่างนี � 

เนี�ยไร้เจตนาไร้ความปรารถนาคือไร้ตณัหาความอยาก 

เนี�ยไร้ความปรารถนามนัก็ว่างแล้วไร้เจตนาที�จะรับรู้เผอิญเดินไปเห็นหรือรูปมนัผา่นมาให้เห็น 

เสียงผ่านมาให้ได้ยิน กลิ�นผ่านมาให้ได้ดม รสที�กินเข้าไปเนี�ยเรารู้แล้วละเรารู้แล้วดบัเออ! 

มนัพอแก่ธาตขุนัธ์ต้องการแล้ว ไมต้่องกินก็เหลือเฟือถึงขนาดนั �นเนี�ย 

ไม่ใช่กินจนเต็มท้อง(หวัเราะ)เดี�ยวมนัจะปวดท้องอีก(หวัเราะ)เนี�ยอาตมานี�ฉันนิดเดียวพอแล้วพอรู้สกึอิ�มพ

อแล้ว ทํางานได้ทั �งวนัทั �งคืนอีกต้องว่าอย่างนี � แล้วเราก็ไมม่ีทกุข์จากการทํา 

แล้วเราก็เอาเวลาไปแสวงหาเรื�องกินของใครได้ยินข่าวชวนชิมที�ไหนไปที�นั �นไกลขนาดไหนเป็นกิโลกิโลไป 

ถ้าผ่านไปจงัหวดัโน้นเฮ้ย! 

เอามาเผื�อด้วยนะเนี�ยร้านนั �นน่ะอร่อย(หวัเราะ)เนี�ยต้องละให้หมดดบัให้หมดว่างให้หมด 
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แล้วเราก็จะได้ไม่เป็นธาตขุองรูปของเสียงของกลิ�นของรสของโผฏฐัพพะของธรรมารมณ์เหล่านี � 

คําว่าทาสหรือขี �ข้าโยมอยากเป็นขี �ข้าใครบ้าง เนี�ยโยมจะได้สดดุใจเฮ้ย! 

กอูยากเป็นไทยกอูยากเป็นอิสระกไูม่อยากเป็นทาสใครเนี�ย 

เพียงแตเ่ขาว่ากขีู �ข้าหรืออย่างเนี�ยกเูจ็บใจน้อยใจทะเลาะกบัเขาอีก ทีหลงัได้ยินใครเขาว่าอย่างนั �น 

เราจะได้เร่งให้ว่างขึ �นกไูมเ่อาแล้ว พระอาจารย์บอกไอ้นั �นมนัทาสภายนอก 

ไอ้นี�ทาสภายในคือทาสของอารมณ์ จิตมนัตกเป็นทาสของรูป จิตมนัตกเป็นทาสของเสียง 

จิตมนัตกเป็นทาสของกลิ�น ของรส ของโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ไอ้เนี�ยหนกัหนาสาโหดเลยเป็นทาสที�ไมม่ีใครเห็นด้วย(หวัเราะ)หลบซ่อนหลีกเร้นกลวัคนอื�นจะรู้

กลวัจะอบัอายแตเ่สือกไมอ่ายตวัเองเนี�ยที�พระพทุธเจ้าว่าหิริ โอตตปัปะนั�นน่ะหิริความละอาย 

โอตตปัปะความเกรงกลวัตอ่บาป 

ตาเห็นรูปแล้วก็ให้ละอายตอ่รูปเกรงกลวัจะไปทําบาปเพราะรูปเนี�ยต้องคิดแบบนี � 

หไูด้ยินเสียงก็ให้ละอายตอ่เสียงเกรงกลวัจะไปทําบาปเพราะเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็ละอายตอ่กลิ�นเกรงกลวัจะไปทําบาปเพราะกลิ�น 

ลิ �นได้รสรู้รสแล้วก็ละอายตอ่รสเกรงกลวัจะไปทําบาปเพราะรส 

เนี�ยหนงัสือพิมพ์มนัลงข่าวแม้กระทั�งข้าวต้มหวัปลามนัก็ฆา่กนัตาย(หวัเราะ)ลงหนงัสือพิมพ์เนี�ยรสชาดของ

หวัปลามนัตดิอกติดใจถึงกบัแย่งกนัฆา่กนัตายเนี�ยหนงัสือพิมพ์อาตมาเคยอ่านข่าวพบ 

ตั �งแตเ่ป็นเด็กแล้วอาตมาเคยได้ยิน 

เดี�ยวนี �ก็ยงัมีอยู่มนัแย่งกนักินแล้วก็ฆ่ากันตายเพราะเรื�องเนี�ยเรื�องรสชาดเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเนี�ยพระพทุธเจ้าสอนให้กําหนดรู้ไว้ กําหนดรู้ทกุข์เอาไว้ว่าเออ! 

ทกุสิ�งทกุอยา่งเนี�ยเป็นทกุข์ทั �งนั �นนะอย่าไปแสวงหาไปขวนขวายเข้ามา 

เนี�ยจะเพิ�มทกุข์แคเ่นี�ยยงัทกุข์ไม่พอขนัธ์๕ยงัไมพ่อเนี�ยเอามาเพิ�มอีก๕ลกูมาอีก๕ ๑๐ ๑๕ 

๒๐เนี�ยเพียบเลยเนี�ยจะไปไหนรอดเนี�ยแบกทกุข์ เพราะฉะนั �นทกุข์เนี�ยต้องเป็นของควรกําหนดรู้ 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยาก นิโรธะความดบัทุกข์ก็คือต้องดบัอารมณ์หรือดบัความอยาก 

เพราะอารมณ์เป็นที�ตั �งของทุกข์ด้วยเป็นต้นเหตแุห่งความอยากด้วย 

เพราะฉะนั �นถ้าเราทําจิตว่างหรือจิตดบัที�พระองค์สอนนิโรธะความดบัทกุข์เราจําความดบัอนัเดียวพอแล้วไ

มง่ั �นเรื�องมากอะไรไปสงสยันิโรธะอีก(หวัเราะ)ดบัทกุข์เอ๊ะ! 

ดบัทกุข์กจูะดบัยงังยัเนี�ยทกุข์อยูที่�ไหนดบัที�ใจเราไมใ่ชไ่ปดบัที�โน้นไม่ใช่ไปดบัคนโน้นคนนี �ไปหาเรื�องหาราว

เขาไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียข้าวเสียของอีกตา่งหากเนี�ยดบัที�ใจเรานั�นแหละไม่ต้องเสียสกับาทสกัสลึ

งอยูม่นัเฉยๆทําจิตให้ว่าง 

แล้วก็เป็นมรรคเป็นหนทางถ้าจิตเราว่างแล้วนั�นแหละเราก็ไม่มีทกุข์เพราะทกุข์ไมม่ีในความว่าง 

สมทุยัเหตใุห้เกิดตณัหาก็ไม่มีในความว่าง แก่ เจ็บ ตายก็ไม่มีในความว่าง 

พระยามจัจรุาชก็มองไมเ่ห็นจิตเราเนี�ย ดีถึงขนาดเนี�ย เพราะฉะนั �นเราต้องทําจิตของเราให้ว่างให้ได้ 

เมื�อจิตเราว่างแล้วพระยามจัจรุาชก็ไม่เห็นจิตของเราแล้วพระยามจัจรุาชก็มองไมเ่ห็นจิตของเราแล้วเราก็ไ
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ปนิพพานได้แล้วเนี�ยเห็นมั�ย นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัพระพทุธเจ้าว่านิพพานงัเนี�ยวา่งอย่างยิ�งสญูอย่างยิ�งเนี�ยเป็นอยา่งนี � 

เนี�ยสอนถกูศีลถกูธรรมเนี�ยต้องสอนแบบนี � ไปสอนอย่างอื�นไม่ถกูศีลถกูธรรมไป 

สอนแล้วเกิดกิเลสตณัหากไูม่มีกใูห้เงินให้ทองจนหมดเนื �อหมดตวั 

กยูงัไม่เห็นมาช่วยกใูห้รํ�าให้รวย(หวัเราะ)อาตมาเนี�ยไปบิณฑบาตรโดนเขาแกล้งพดูใสต่อ่หน้ามาแล้วนะ่ 

ทําบญุทําทานแถบหมดเนื �อหมดตวัไม่เห็นบญุมาชว่ยอะไรเลย อาตมากลบัมาต้องมานั�งพิจารณาเอ๊ะ! 

บญุคืออะไร? แล้วก็มีตวัรู้ขึ �นมาว่าบญุคือความยตุิธรรมที�ประกอบด้วยเมตตาบ้าง กรุณาบ้าง มทุิตาบ้าง 

อเุบกขาบ้างเหมือนพ่อแม่มีความรักลูกให้ลกูด้วยความเมตตาให้แล้วไม่เสียดายใจจึงจะเกิดสขุ 

ให้ด้วยกรุณาสงสารลูกให้แล้วไมเ่สียดายใจจึงจะเกิดสขุ 

ให้มทุิตาพลอยยินดีลกูนั�นน่ะเหมือนไปเรียนตา่งประเทศที�มรดกที�ได้จากปู่  ย่า 

ตายายกขูายหมดโมทนาสาธุให้ลกูมนัเรียน(หวัเราะ)ขายที�ส่งมนัเพื�อมทุิตาพลอยยินดีโมทนากบัลกู 

ให้อโหสิให้อภยัได้ จิตวางเฉยที�ลกูมนัลว่งเกินเอา เนี�ยต้องทําจิตแบบเนี�ยนั�นแหละมนัจงึจะได้เป็นบญุ 

แล้วก็เมื�อเราได้รู้จกับญุแล้วเราก็ได้รู้จกับาป บาปคืออะไร? 

บาปคือไม่มีความยุตธิรรมแก่ตวัเองไม่มีความยุตธิรรมแก่คนอื�น ไมม่ีเมตตาตวัเองไมม่ีเมตตาคนอื�น 

ไม่มีกรุณาสงสารตวัเองไมม่ีกรุณาสงสารคนอื�น ไมม่ีมทุิตาตนเองไมม่ีมทุิตาพลอยยินดีคนอื�น 

อเุบกขาตนเองไมไ่ด้อเุบกขาคนอื�นไม่ได้เนี�ยบาปแล้ว ยงัไม่ทนัไปฆา่สตัว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติผิดกาเม มสุา 

กินเหล้าเมายาเนี�ยทกุข์เกิดแล้วเพราะทกุข์เกิดจากความไม่เป็นธรรมไม่มีความยุตธิรรมเหมือนกบัพวกเดิน

ขบวนอะไรเนี�ยมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องไอ้พวกนี �ร้องหาบญุ 

ไอ้พวกเปรตต้องว่าพวกเปรตมนัไมรู้่จกับญุ(หวัเราะ)เขาให้เทา่ไหร่ไมรู้่จกัพอหิวตลอด(หวัเราะ)ที�พระอาจาร

ย์สอนเนี�ยเราจะได้เอามาเป็นตวัอยา่ง กจูะไมข่อร้องใคร พระพทุธเจ้าสอนให้อตัตาห ิอตัตโนนาโถ 

ตนต้องเป็นที�พึ�งของตน 

เมื�อทกุคนเอาเยี�ยงเอาอย่างกนัทั �งหมดไม่มีผลผลิตมงึตายอดตายกนัทั �งโลกเลยพากนัลําบากหมด(หวัเราะ

)มงึมวัจะเรียกร้องคนนั �นชว่ยคนนี �ชว่ย 

ถามว่าไอ้ที�เขามาเรียกร้องเขาเป็นพอ่เป็นแม่เป็นปู่ เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของมงึหรือเปลา่ก็ไมใ่ช ่

แล้วไปเรียกร้องเขาเนี�ยมีความยตุิธรรมแก่ตวัเองไหมมีความยตุิธรรมแก่คนอื�นหรือเปล่า 

เนี�ยต้องเลน่แบบเนี�ยไอ้พวกนี �มีปัญญาหรือโง ่พระอาจารย์วา่ดกัดานยิ�งกว่าโง่อีก 

ไอ้โง่พอเตือนสติมนัพอมนัฉลาดแล้วมนัก็เลิกไอ้นี�ใครๆก็บอกแล้วมนัยงัไมรู้่จกัเลิก(หวัเราะ)เนี�ยให้จําไว้เป็น

ข้อเปรียบเทียบไว้ทีหลงัโยมใครมาชกัชวนเดนิขบวนกไูม่เอาแล้วกไูมใ่ชเ่ปรตกไูม่ต้องการมาขอสว่นบญุใคร

พระพทุธเจ้าพระอาจารย์ก็สอนพระองค์สอนให้อตัตาห ิอตัตโนนาโถ 

ตนเป็นที�พึ�งของตนเหมือนในหลวงท่านก็สอนเห็นมั�ย เศรษฐกิจพอเพียง 

คําว่าพอเพียงเนี�ยเหลือกินเหลือใช้นะ พอเพียงเหลือใช้แล้วก็ไปเสียภาษีก็ได้ 

จะไปทําอะไรก็ได้พอเพียงพอกินพอใช้ไม่ต้องเป็นหนี �ใครด้วยเนี�ยมีสขุมากเลย 

โง่หรือเปล่ามึงแกล้งโง่หรือเปลา่ไอ้นี�หาโทษหาทกุข์ใส่ตวัแล้วเที�ยวไปหาทกุข์ใส่โทษคนอื�นเขาแกล้งโง่เนี�ยเ
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อาเปรียบคนอื�นเขา ผิด 

ใครมาเอาเปรียบเรายงัไมช่อบเลยแล้วไปเอาเปรียบเขาใครจะชอบต้องถามแบบนี �ที�โบราณเขาว่าเอาใจเขา

มาใส่ใจเรานั�นน่ะ เนี�ยจะได้รู้ว่าบาปเป็นยงังยั 

บาปคือไม่มีความยุตธิรรมแก่ตวัเองไม่มีความยุตธิรรมแก่คนอื�น แล้วก็ไมม่ีเมตตาตนเองไมม่ีเมตตาคนอื�น 

แล้วก็ไมม่ีความกรุณาสงสารตนเองไม่มีความกรุณาสงสารคนอื�น 

ไม่มีมทุิตาพลอยยินดีตนเองไมม่ีมทุิตาพลอยยินดีคนอื�น อเุบกขาตนเองไม่ได้อเุบกขาคนอื�นไมไ่ด้ 

ฉะนั �นเราฝึกอเุบกขา กวูางเฉยกไูมอ่ยากดซูะบ้างไมอ่ยากเห็นซะบ้าง ไมอ่ยากฟังซะบ้าง 

ไม่อยากดมซะบ้าง ไมอ่ยากกินซะบ้าง(หวัเราะ) ไมอ่ยากรู้สมัผสัซะบ้าง 

ไม่อยากรับรู้ธรรมารมณ์จะได้ไมต้่องมีความรู้สกึนกึคิดแคเ่นี�ยอะไรเกิดขึ �นวิตกวิจารไม่มี 

วิตกวิจารในรูปไมม่ี วิตกวิจารในเสียงไม่มี วิตกวิจารในกลิ�นไมม่ี วิตกวิจารในรสไม่มี 

วิตกวิจารในสมัผสัไม่มี วิตกวิจารในธรรมารมณ์ไมม่ี สงัขารก็ไมป่รุงแตง่ 

เมื�อไม่มีวิตกวิจารไม่มีสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ยจิตวา่งแล้วจิตเราอยูเ่หนืออารมณ์จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะแล้วเ

นี�ย อาสวะก็คืออารมณ์สั�งสมที�พระพทุธเจ้าว่าอาสวกัขยญาณเนี�ยญาณสดุท้าย 

บพุเพนิวาสานสุติญาณนี�ก็ใช้มหาสติระลึกว่าก่อนที�พระองค์จะมานั�งตรงนี �พระองค์มาจากไหน 

พระองค์ก็ถามไปเรื�อย จนกระทั�งระลึกชาติได้มากมายเลย ใช้มหาสติระลึก 

แล้วก็จตุปูปาตญาณเนี�ยรู้จตุิเกิดเนี�ยใช้สมัปชญัญะกบัสตบิวกกนัพอถึงอาสวกัขยญาณเนี�ยมีสมัปชญัญะเ

ลยติดดิสก์เบรคเลยไม่ให้ระลกึตอ่ไปแล้วคือทําอาสวะคืออารมณ์ให้สิ �น 

ถ้าเอ็งเอาอย่างพระพทุธเจ้าเอ็งมีมหาสติอยา่งพระพทุธเจ้าหรือเปล่า 

จะระลึกได้ด้วยบพุเพนิวาสานสุติญาณ(หวัเราะ) หรือเปล่ามึงโง่จนแกไ่ปไมถ่ึงไหนไมไ่ด้อะไรเลย 

ถ้าถามว่าเอ็งทําจิตให้ว่างได้หรือเปล่านั�นแหละสมัปชญัญะคือติดดิสก์เบรคคือรู้จิตรู้สต ิ

ห้ามจิตห้ามความรู้สึกนึกคดิ ห้ามสติการระลกึถึงสญัญาอปุาทานเนี�ยแคเ่นี�ยจิตของเราอยูเ่หนือเวทนาเลย 

คําวา่จิตอยู่เหนือเวทนาเป็นอยา่งไร เพราะว่าจิตเราไม่มีอารมณ์แล้วเวทนาจิตอยู่เหนือ 

เวทนานี�หมายถึงเวทนาทั �ง๕สขุเวทนา ทกุข์เวทนา โสมนสัเวทนาคือดีใจโสมมนสัเนี�ย 

โทมนสัเวทนาคือน้อยใจ แล้วก็อเุบกขาเวทนาวางเฉยเนี�ยเวทนาทั �ง๕ เนี�ย เพราะจิตอยูเ่หนือเวทนา 

เพราะจิตเราวา่งแล้ว 

จิตเราจึงอยูเ่หนือเวทนาไมสุ่ขไมท่กุข์ไมด่ีใจไมเ่สียใจไมต้่องอเุบกขาด้วยเพราะไมม่ีอารมณ์(หวัเราะ)นั�นแห

ละโยมต้องรู้แหม! พระอาจารย์เนี�ยพดูง่ายๆแต่กว่าพระอาจารย์จะพดูหาเหตผุลให้โยมฟังเนี�ย 

อาตมาเนี�ยใคร่ครวญพิจารณาแล้วพิจารณาอีก 

ตั �งสี�สิบกว่าพรรษาตั �งแตพ่รรษาแรกยนัทกุวนันี �ก็ทําจนเคยชินต้องว่าอย่างนี �รู้จนเคยชินแล้ว 

ตอนนี �ต้องทํารู้ให้ว่างไม่งั �นมนัรู้มากเกินไป(หวัเราะ)เดี�ยวมนัจะดบัทกุข์ดบัไมล่งน่ะ ทกุข์เพราะความรู้ก็มี 

ไม่ใช่ไม่มี ต้องเอารู้เนี�ยให้ว่าง คือว่างจากรู้ ทีแรกเราไม่รู้เพราะรู้เป็นวิชชา เราต้องทําให้รู้เกิดขึ �นก่อน 

พอทีนี �มนัรู้แล้วมนัก็หายจากความไมรู้่แล้วนั�นน่ะ เราก็ต้องทําให้รู้ดบัไปหายไป ไมไ่ปยึดติดความรู้อีก 

แตที่นี �ถ้าเรายงัอยูใ่นวยัที�จําเป็นจะต้องรู้เหมือนนกัเรียนหรือเนี�ยไมแ่ก่เกินไปสําหรับเรียนเนี�ย 
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ตอนเนี�ยถ้าเราอายมุากแล้วเนี�ยเราต้องรู้ละ คําว่ารู้ละก็คือรู้แล้วรู้แล้วละคือละทิ �งไปเลย 

ว่างไปเลย เห็นรูปก็ละรูป หไูด้ยินเสียงก็ละเสียง จมกูได้กลิ�นก็ละกลิ�น ลิ �นได้รสก็ละรส 

กายได้สมัผสัก็ละสมัผสั ใจได้ธรรมารมณ์ก็ต้องละธรรมารมณ์เนี�ยละให้เคยชินแล้วให้มนัเกิดความชํานาญ 

เมื�อมนัละจนชํานาญแล้วจิตมนัจะโน้มไปสูค่วามว่างเอง 

พอตาเห็นรูปแล้วก็เฉยเป็นธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษรูปธรรมดา เสียงธรรมดา กลิ�นธรรมดา รสธรรมดา 

สมัผสัธรรมดา ธรรมารมณ์ธรรมดา ไมม่ีอะไรพิเศษ 

ไมเ่ป็นที�น่าสนใจน่าเบื�อหน่ายเห็นมาจนแก่จนเฒา่ปนูนี �แล้วยงัไมรู้่จกัเบื�อหนา่ยอีก 

เตือนตวัเองสอนตวัเองเพื�อข่มใจ ทีแรกเรายงัวางเฉยอเุบกขาไมไ่ด้ เราต้องข่มใจให้วางให้ได้ 

แล้วทีหลงัมนัชินแล้ว พอมนัชินแล้วมนัเห็นประโยชน์แล้ว เออ! ตอนนี �เบากายเบาจิต ไมง่ั �นโอ้ย! 

ไอ้นั �นเห็นก็ทนไม่ได้ ได้ยินก็ทนไม่ได้ ไม่ทนขนัติไมม่ีเลยต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ) 

ต้องเพียรวิริยะต้องเพียรทนให้ได้ ทนตอ่รูป ทนต่อเสียง ทนตอ่กลิ�น ทนตอ่รส ทนตอ่โผฏฐัพพะสมัผสัเนี�ย 

ทนแล้วเป็นงยั ขนัติอดกลั �นอดทน ทนแล้วก็ว่าง 

ตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้เหมือนกบัพระองค์แสดงถึงขนัติโสรัจจะ ขนัติเป็นธรรมอนัทําให้งาม 

โสรัจจะความสงบเสงี�ยม 

ตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุง่กบัรูปแล้วเราก็สงบ(หวัเราะ)ไมง่ั �นเดี�ยวบานปลายอีก 

หไูด้ยินเสียงรู้เสียงก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไม่ไปยุง่กบัเสียงว่างจากเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุ่งกบักลิ�นแล้วมนัก็วา่ง 

ลิ �นได้รสรู้รสแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุง่กบัรสแล้วมนัก็ว่างคือว่างจากรส 

กายได้สมัผสัแล้วฤดรู้อน ฤดหุนาว ฤดฝูนแล้วพวกนี �เย็น ร้อน อ่อน 

แข็งแล้วพวกนี �ว่างเรารู้แล้วอดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุง่แล้วก็ว่าง 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์แล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุง่กบัอารมณ์เหลา่นั �นแล้วก็ว่าง 

เนี�ยวิธีของพระพทุธเจ้าเป็นอย่างนี �  ถ้าพดูถึงวิปัสสนาไม่ใชไ่ม่รู้เนี�ย 

นิพพิทาญาณข้อแรกเลยวิปัสสนาญาณข้อแรกเลยคือต้องนิพพิทาญาณคือเห็นแล้วเบื�อหน่าย(หวัเราะ)ทําใ

ห้เห็นแล้วเบื�อหน่ายทําอย่างไร ตาเห็นรูปก็เบื�อหน่ายรูป หไูด้ยินเสียงก็เบื�อหน่ายเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็เบื�อหนา่ยกลิ�น ลิ �นได้รสก็เบื�อหน่ายรส กายได้สมัผสัก็เบื�อหนา่ยสมัผสั 

ใจได้รับธรรมารมณ์แล้วก็เบื�อหน่ายธรรมารมณ์เนี�ยวิปัสสนาญาณ 

เบื�อหน่ายแล้วเราก็วา่งเนี�ยตวัไมต้่องไปถึงอนโุลมิกญาณอะไรจะกลบัไปกลบัมาอะไรนั�นจะอนโุลมปฏิโลม

ขนาดไหนก็ต้องว่างต้องว่างจากอนโุลมและปฏิโลมคือให้มนัว่างจากรู้ไปเลย 

คําว่าว่างจากรู้คือว่างจากความรู้สึกนึกคดิไปเลยต้องว่าอย่างนี � เดี�ยวว่าเอ๊ะ! ว่างจากรู้เป็นอย่างไร 

รู้แล้วจะไม่ให้รู้ก็ไม่ได้อีก แล้วนี�พระอาจารย์บอกแหม! 

มนัต้องให้รู้ดบัไปเลย(หวัเราะ)คําว่าให้รู้ดบัไปเลยก็ให้ว่างเด็ดขาดไปเลยสมจุเฉทประหารไปเลยนิพพานไป

เลยนิพพานงั ปรมงั สญูญงัเลย เหมือนพระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยงัเห็นเพราะอะไรจงึเห็น 

ก็ตาพระองค์ก็ยงัดีอยู ่หพูระองค์ก็ยงัดีอยู ่จมกูพระองค์ก็ยงัดีอยู ่ลิ �นก็ยงัดีอยู ่กายก็ยงัดีอยู ่ใจก็ยงัดีอยู ่
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แตก็่ยงัรับรู้ว่าสิ�งที�ตาเห็นทั �งหมด ที�เห็นน่ะไมใ่ช่ของเราเลยของคนอื�นเขาทั �งนั �น 

เสียงก็ไมใ่ชเ่สียงของเราเสียงคนอื�น กลิ�นก็เอามาจากที�อื�น รสที�เขาเอามาให้กินก็ของคนอื�นเขานั�นแน่ะ 

สมัผสัฤดหูนาว ฤดรู้อน ฤดฝูนก็เป็นเพียงธรรมชาติอื�นไม่ใช่ของเรา ถ้าเป็นของเราเฮ้ย! มงึอย่าหนาว 

อย่าร้อนแน่ะ ฝนอย่าตกเนี�ยเราบงัคบัได้ถ้าเป็นของๆเรา ทีนี �เรารับรู้ว่านี�ไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา กไูมส่นใจ 

รับรู้ไม่รับเก็บ(หวัเราะ)ที�อาตมาบอกไว้เนี�ย คําว่ารับรู้ไม่รับเก็บคือรับรู้ว่าไอ้สิ�งเหลา่นี �มีจริง รูปมีจริง 

เสียงมีจริง กลิ�นมีจริง รสมีจริง สมัผสัมีจริง ใจรับรู้ธรรมารมณ์มีจริง แตก็่รับรู้ว่าไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเรา 

เราไมรั่บเก็บรูปไว้ในใจ ไม่เก็บเสียงไว้ในใจ ไมเ่ก็บกลิ�นไว้ในใจ ไมเ่ก็บรสไว้ในใจ ไมเ่ก็บสมัผสัไว้ในใจ 

ไม่เก็บธรรมารมณ์ไว้ให้จิตใจนั�นน่ะว่าง รับรู้ไมรั่บเก็บเนี�ย แล้วอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าไมธ่รรมดานะ 

เขาเรียกอริยกันตศีล 

ศีลของพระพทุธเจ้าศีลของพระอริยเจ้าเนี�ยคือรับรู้ไม่รับเก็บ(หวัเราะ)พระอาจารย์ก็พิจารณาหลายรูปแบบ

ต้องว่าอย่างนี � 

ทําไมจึงว่ารับรู้ไมรั่บเก็บเพราะตายงัดีก็เห็นว่าพระพทุธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ก็ยงัไปเ

ที�ยวเทศนาอีก ๗แคว้นโน้น ตั �งแต่บวชอาย๒ุ๙ ถึงอาย๘ุ๐ปีเนี�ยก็ไปทั�วเลยเนี�ยรับรู้ไม่รับเก็บทั �งนั �นเลย 

แล้วกายก็แก่ เจ็บ ตายไปเป็นของธรรมดา เนี�ยพวกเราก็จะต้อง รู้แล้วก็พยายามตดัใจ ขม่จิตข่มความรู้สึก 

คําว่าขม่ใจคือขม่ความรู้สกึนึกคิด 

พอความรู้สึกจะโลภรู้สึกจะเป็นทกุข์อะไรเนี�ยแล้วเราก็ต้องถามตวัเองไว้ไปถามคนอื�นอาจจะโดนหลอกนะ 

ที�พระองค์สอนปัจจตัตงัรู้ได้เฉพาะที�ตวัเองเนี�ยแสดงว่าพระองค์เนี�ยรอบครอบมากนะไม่ให้เชื�อคนอื�น 

ให้เชื�อเหตผุลในตวัของเราเอง เพราะถ้าไปเชื�อคนอื�นอาจโดนหลอก โดนเขาใช้ด้วยแล้วก็ไมส่ําเร็จประโยชน์ 

แล้วก็จะเพิ�มทกุข์ให้แก่ตวัเองอีก 

เรานึกว่าไปถามเขาแล้วนึกว่าให้เขาชว่ยแบง่เบาทกุข์กลบัไปเพิ�มทกุข์อีกโดนเขาหลอกอีก 

เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียเวลํ�าเวลาอีกเยอะแยะมากมายเนี�ยเป็นแบบนี �เนี�ยพระองค์เลยต้องเป็น

ปัจจตัตงัรู้ได้เฉพาะตนเลยเนี�ย นั�นน่ะแสดงว่าไมใ่ห้ไว้ใจตวัเองไมใ่ห้ไว้ใจคนอื�น 

คําว่าไม่ให้ไว้ใจตวัเองคือตวัเองยงัเชื�อใจไมไ่ด้แล้วก็ไปเชื�อคนอื�นไม่ได้แตใ่ห้เชื�อในพระพทุธโอวาทในพระธร

รมคําสอนของพระองค์ ทําไมให้เชื�อในคําสอนของพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้สิ �นกิเลสสิ �นอารมณ์ 

มีความเป็นธรรมมีความยตุิธรรมไมโ่ลภอยากได้ของใครไมป่รารถนาอะไรมีแตจ่ะให้พระองค์เนี�ยให้มาตลอ

ดตั �งแตเ่ป็นพระโพธิสตัว์ เนี�ยอาตมาพดูถึงตรงนี �นึกถึงมารเลยเนี�ย 

มารมาขอพระพทุธเจ้าตั �งแตเ่ป็นพระโพธิสตัว์ พระองค์ก็ให้หมด สร้างบารมีมาด้วยความทกุข์ยากลําบาก 

แม้มาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้ามนัยงัเสือกมาขอให้เข้านิพพานอีกเนี�ยมนัชั�วขนาดไหนไม่มีการละเว้นเลย 

เพราะฉะนั �นเอ็งอย่าเที�ยวไปขอคนนั �นคนนี �ระวงันะพวกมารพระอาจารย์บอกพวกมาร(หวัเราะ)พระอาจารย์

รู้เทา่ทนัเล่ห์เหลี�ยมของมาร แตพ่ระอาจารย์ก็เฉย ปราบอย่างเดียว รู้อยู่ที�ไหนก็จะไปลากไปฉดุออกมา 

เพราะมนัมาบอกว่าพระพทุธเจ้าให้อโหสิแล้วไอ้นี�ก็พระพทุธเจ้าให้อโหสิมงึตั �งไมรู้่กี�ครั �งตั �งแตอ่เนกชาติปัจจุ

บนัชาติมึงก็ยงัไมว่่างไม่เว้นได้โอกาสเป็นกลั�นแกล้งรังแกเอารัดเอาเปรียบ 

ยงัมานิมนต์ให้พระพทุธเจ้าเข้านพิพานมนัไปตดับารมีคนอื�นตดัความรู้คนอื�นเทา่ไหร่เนี�ยแล้วจะไปเก็บมึงเ
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อาไว้ทําเกลืออะไรเนี�ยเห็นมั�ยไปตดัทานคนอื�น ก็พระพทุธเจ้ายงัอยุก็่อาศยัพระองค์ให้ทานเห็นมั�ย 

รักษาศีล เจริญเนกขมัมะ เจริญปัญญาพระองค์จะสอนให้มีสติมีปัญญา 

พระองค์ยงัสอนให้มีวิริยะความเพียรวริิเยน ทกฺุขมจฺเจตลิ่วงทกุข์ด้วยความเพียร 

พระองค์สอนให้มีขนัติอธิวาสนคณุอดกลั �นอดทน ตายก็ต้องเสียสละทิ �ง 

ให้มีสจัจะมีความจริงใจมีอธิษฐานเมตตาอเุบกขา 

เนี�ยถ้าพระอาจารย์ยกอนัเนี�ยมามึงพวกมารเถียงได้ไหมมารมงึเสร็จเลยเนี�ยมงึไปอาราธนาพระพทุธเจ้าเข้า

นิพพานมึงตดัทานบารมีเขาเทา่ไหร่เนี�ย 

ไม่ใช่ตดัของมนษุย์นะพรหมเทพเทวดาก็อดฟังเทศน์พระพทุธเจ้าอีก(หวัเราะ)มึงลงอย่างเดียวพระอาจารย์

ต้องเอาลงอย่างเดียวไมต้่องเอาไว้ไม่ต้องเกรงใจหรอกเนี�ยท้าทายเลย 

มงึขอพระพทุธเจ้าตั �งแตเ่ป็นพระโพธิสตัว์ พระองค์ก็สร้างบารมีด้วยความทกุข์ยากเหนื�อยยาก 

มนัมีเล่ห์เหลี�ยมขม่เหงรังแกดลบนัดารพรากลกูพรากแม่พรากสามีอะไรเนี�ย ทําให้ทกุข์ยากลําบาก 

เกิดศกึสงครามต้องละต้องทิ �งอะไรมากมายเนี�ย พวกมารทั �งนั �นเลยเนี�ย 

แล้วยงัจะมาบอกพระพทุธเจ้าให้อโหสิ(หวัเราะ)ไอ้พวกมารทั �งหลายแล้วมงึเคยละเว้นพระพทุธเจ้าพระอรหั

นต์เจ้าหรือเปล่า เปลา่ ได้โอกาสเป็นก่อกวนรบกวนไม่สิ �นสดุต้องว่าอย่างนี � 

แม้กระทั�งพระองค์อยู่ในวดัพระสงฆ์อยู่ในวดัมึงก็ยงัมาก่อกวนกลั�นแกล้งรังแกไมรู้่จกัจบจกัสิ �นเนี�ยเยอะแย

ะไปหมดเนี�ย ในพระไตรปิฎกเนี�ยมารยงัปลอมเป็นพระพทุธเจ้าได้ 

เป็นพระอคัรสาวกได้อย่างพระโมคคลัลาพระสารีบตุรได้ 

มนัชั�วขนาดไหนไมรู้่จกัที�สงูที�ตํ�า(หวัเราะ)มาเจอพระอาจารย์พ่อไมไ่ว้หรอกมาอ้างว่าพระพทุธเจ้าให้อโหสิแ

ล้วไม่รอด(หวัเราะ)มึงไมเ่คยละเว้นเลยแล้วมงึจะไปตดัถ้าจะให้มงึมาละเว้นแล้วให้โอกาสแล้วเดี�ยวมงึไป

ทําความชั�วอีก 

พระอาจารย์จงึต้องยกตวัอย่างพระเทวทตัเนี�ยตกนรกมานานแสนนานแผน่ดินสบูก็หลายชาติก็ยงัไม่เลกิเล

ยเนี�ยพอจะเลิกก็ยงัถกูแผ่นดินสบูแล้วคิดได้จะไปขออโหสิพระพทุธเจ้า(หวัเราะ)ไอ้พวกมารทั �งหลายก็ดําเนิ

นตามปฏิปทาอย่างพระเทวทตัเนี�ยพระอาจารย์ไมเ่อาเสียเวลาเป็นตวัอย่างที�ไม่ดีของคนทั�วไป 

เป็นตวัอย่างที�ไมด่ีอย่างไรก็ล่วงเกินท่านแล้วไปขออโหสิให้ท่านยกโทษ พระองค์ก็ให้แล้วให้อีกนั�นแน่ะ 

ทําสงัฆเภทขอนั�นขอเป็นพระพทุธเจ้าปกครองสงฆ์พระองค์ก็ไมท่รงอนญุาติ 

ขอนั�นขอนี�พระองค์ก็ไม่ทรงอนญุาติเพราะไอ้พวกมารนี�ขอมาพระองค์ก็ให้มาตลอด 

อย่างตอนเนี�ยถึงคราวพระอาจารย์มึงขอซิเนี�ยมึงต้องขอลงนรกอย่างเดียวพระอาจารย์พอ่ไมใ่ห้ขออะไรพร

ะอาจารย์ให้ละลายไปให้หมดเอานรกแตกมาตั �ง๔ครั �งทีเนี�ยไมใ่ห้เหลือแล้วมงึให้ละลายไปให้หมด 

มนักลวัมนัเห็นมนัได้ยินเสียงก่อนเนี�ยอาตมาใครได้เห็นอาตมาให้ขึ �นนิพพานทนัทีมนัปิดตากนัหมดกลวัจะ

ไปนิพพาน(หวัเราะ)พระอาจารย์อธิษฐานจิตว่าเดี�ยวเถอะไอ้ที�ไม่มาเดี�ยวพระอาจารย์จะปาฏิหารย์ขึ �นไปใค

รได้เห็นอาตมาให้ขึ �นนิพพานทนัทีมนัหลบัตากนัหมด 

ใครได้ยินเสียงอาตมาให้ขึ �นนิพพานทนัทีปิดห(ูหวัเราะ) 

ใครได้กลิ�นอาตมาขอให้เข้านิพพานทนัทีมนัปิดจมกู 
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ใครได้รู้รสชาดในจิตรับสมัผสัภายใต้จิตสํานึกจิตแล้วก็ให้ไปนิพพานทนัทีแล้วมนัก็คิดว่า 

ดซูิพระอาจารย์จะมาไม้ไหน มีอะไรอีกไหมจะมีอะไรอีกหรือเปล่า 

พระอาจารย์บอกว่าอาตมาลงไปภายใต้จิตสํานึกของมาร ถ้ามารรับสมัผสัภายใต้จิตสํานึกได้ 

มนัก็ไปนิพพาน เนี�ยอาตมาเอาไปเก็บไว้หลายปีน่ะ 

เหมือนกบัหุ่นหรือรูปภาพเหมือนกบัมาดามทซุโซต์อะไรที�ปั �นขี �ผึ �งเอาไปตั �งไว้อย่างนั �นน่ะเอามารไปตั �งไว้พร

ะอาจารย์ให้เอาไปตั �งไว้ที�นิพพานโน้น(หวัเราะ)หลายปีเลย 

ทีหลงัมาพระอาจารย์ถามพระกีสนาคว่าถึงเวลาหรือยงัท่านพยกัหน้าไม่ต้องพดูพยกัหน้าเป็นอนัรู้กนั 

แล้วก็ถามเอ็งจะขึ �นข้างบนหรือว่าลงข้างล่าง 

เขาบอกว่าจะขั �นข้างบนก็ถามวา่จะไปชั �นไหนชั �น๑๒ชั �นปโุรหิตตาพรหม 

พระอาจารย์บอกว่าก่อนจะขึ �นไปก็ลงมาดอูเวจีมหานรกซะก่อนเนี�ยโลกนัตนรกก่อนมนัไมด่มูนัหนักลบั 

แล้วพระอาจารย์ก็บอกวา่ได้ 

อาตมาอยากขึ �นก็ให้ขึ �นน่ะแตถ้่าลงมาเมื�อไหร่อาตมาเอาลงเมื�อนั �นน่ะ(หวัเราะ)พออาตมาไปสร้างรอยพระ

พทุธบาทที�ร้องอ้อโน้น ร้องอ้อที�แถวเขาเรียกทางไปเชียงใหมเ่ขาเรียกหางดงนั�นแหละ 

พอดีพระอาจารย์กําลงัให้ลกูศิษย์ไปถ่ายรูปมา แล้วก็มาดมูีคนเขาเอารูปรอยพระพทุธบาทเอามา 

พระอาจารย์ก็ดยูงังยัก็ไม่เหมือนบอกไม่ใช่ๆ ของพระพทุธเจ้า 

มนัเสือกเผลอตวัลงมาหวัเราะเยาะเย้ยอาตมา 

อาตมาก็เลยนั�งม้วนๆๆรอยพระพทุธบาตรก็ตืบลงไปเลยหวัเราะค้างไปเลยเนี�ยก็สั�งแล้วอยา่ลงมา(หวัเราะ)

นึกว่าอาตมาพดูเล่นอาตมาไม่พดูเล่นน่ะทั �งๆที�หวัเราะเยาะเย้ยอาตมาก็ต้องหวัเราะค้าง 

ทีนี �โดนละลายไปแล้ว 

เนี�ยพระยามารที�มาขดัขวางการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าขดัขวางมาทกุภพทกุชาตโิน้นแนะ่มนัละลาย(หวัเรา

ะ)โดนรอยพระพทุธบาตรตืบไปก่อนเนี�ย ทีหลงัพระอาจารย์ก็ละลายอีกเนี�ยต้องบอกอยา่งนี �พวกมารเนี�ย 

เพราะฉะนั �นพวกโยมเนี�ย 

โยมที�พดูเรื�องมารเนี�ยเราจะพ้นเรื�องมารได้อย่างไรที�อาตมาเขียนเรื�องมจัจมุารอาตมาจะพ้นจากมารได้อย่า

งไรก็มจัจมุารความตาย อาตมาเคยพิจารณาขนัธมาร กิเลสมาร อภิสงัขารมาร เทวปตุตมาร 

มจัจมุารเนี�ยผา่นมาตลอดมาถึงมจัจมุารความตายติดอยู่ตั �ง 

๖ปีเนี�ยยงันกึถึงอยูเ่ลยเนี�ยอาตมาไปวดัป่าบ้านตาดไปบิณฑบาตรตามหลงัพระอาจารย์มหาบวัเนี�ยไปสกัค

รึ�งทางก็มีตวัรู้ขึ �นมา ที�ไปแล้วก็ไมไ่ด้นอนได้ยินเสียงเทศน์เสียงธรรมทั �งคืน 

จิตใจอาตมาก็จดจ่อเพื�อจะให้พ้นมจัจมุารความตายเนี�ย 

พอเช้าได้อรุณไปบิณฑบาตรก็ตามหลงัอาจารย์มหาบวัไปบณิฑบาตร แล้วก็ยงัไมถ่ึงครึ�งทางมีตวัรู้ขึ �นมาว่า 

สิ�งใดสิ�งหนึ�งมีความเกิดขึ�นแล้วโดยธรรมดา สิ�งทั�งปวงล้วนมีความดับเป็นธรรมดา 
ที�พวกเรารู้กันว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาสิ�งใดที�ยังเป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตาสิ�งนั�นทั�งมวลทั�งหมดล้วนตกอยู่ในอํานาจของมัจจุมารความตายทั�งสิ�น จําไว้ให้ดีน่ะ 

สิ�งไหนที�ยังมีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเนี�ยตกอยู่ในอํานาจของมารทั�งนั�นเลย 
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เพราะฉะนั�นการที�เราไม่เข้าไปยึดถือสิ�งใดสิ�งหนึ�งนั�นแลทั�งภายในภายนอกหมายถึงจิตเร
าต้องว่าง จิตเราว่างแล้วไม่ยึดถือทั�งภายในภายนอกนั�นแน่ะพระยามัจจุราชจึงมองไม่เห็นจิตเรา 

เราจึงจะพ้นมัจจุมารความตาย เอ็งจําไว้ให้ดีนะพระอาจารย์ต้องบอกอบุายไว้ให้ 

อบุายง่ายๆก็คือต้องทําจิตให้ว่างไว้เมื�อขนาดมจัจรุาชยงัมองไม่เห็นจิตเราเจ้ากรรมนายเวรจะมาทําอะไรเร

าได้มงึทําเดี�ยวมึงตกนรกแน่นอนเลยมึงกไูมล่ะไมเ่ว้นเลยขนาดมารกยูงัเก็บเรียบ(หวัเราะ)มงึจะเป็นเจ้ากรร

มนายเวรตดิตามมาห้าร้อยชาติพนัชาติหมื�นชาตล้ิานชาติกกูวาดลงหมด เนี�ยต้องฝึกเอาไว้ให้ด ี

เนี�ยว่างสดุยอด ทําไมจงึสดุยอดนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัพระพทุธโอวาทตรัสไว้ชดัเจนเลยนิพพานเนี�ยสดุยอดจึงเรียกวา่ ปรมงั 

สขุงัเนี�ยตอนเป็นเนี�ยยงัมีชีวิตอยูเ่นี�ยเป็นสขุๆเกิดจากการที�จิตว่างเขาเรียกนิรามิสสขุ 

ไม่มีวิตกวิจารไมม่ีสงัขารการปรุงแตง่มนัเป็นธรรมชาติของมนัโดยอตัตโนมตั ิเรื�องทาน เรื�องศีล เนกขมัมะ 

ปัญญา วิริยะ ขนัต ิสจัจะ 

ยิ�งเรามีความคล่องตวัมากเท่าไหร่มนัก็ยิ�งว่างมากขึ �นก็อปุมาเหมือนกบัที�คนเดนิผ่านเราเนี�ยวา่งไปเราก็เห็น

ว่ามนัเดินผ่านเราไปช้าๆว่างไปช้าและเดี�ยวจกัรยานก็เร็วขึ �นเดี�ยวมอเตอร์ไซค์ก็เร็วขึ �นรถเก๋งก็เร็วขึ �นเรือบนิ

ก็เร็วขึ �นจรวดก็เร็วมากขึ �นเนี�ย ต้องให้ว่างอย่างรวดเร็วแบบเนี�ยฝึกวสีให้ชํานาญ 

แล้วเราก็พ้นทกุข์ได้อยา่งรวดเร็ว ทีหลงัมนัว่างจนชํานาญแล้วไมม่ีทกุข์แล้ว แว๊บผ่านไปแล้วรู้ 

เหมือนเครื�องบินผ่านไปแล้วกเูราไม่ต้องไปคิดอีกวา่มนับินไปได้ยงังยัมนัต้องอาศยัปีก อาศยักงัหนั 

อาศยัเครื�องยนต์ไอ้นั �นนะ่วิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ อย่างเรารู้แล้วเป็นเครื�องบินแล้ว 

เรารู้ก็หายไปเลยรู้ว่าเขาเดินผา่นไปแล้วได้ยินแตเ่สียงรถเครื�องผา่นไปแล้วได้ยินแตเ่สียงทั �งรถเก๋งรถเมล์ผา่

นไปแล้วได้ยินเสียงเครื�องบินผา่นไปแล้วได้ยินแคน่ั �น ว่าง 

ไม่ต้องไปวิตกวิจารสงัขารไมต้่องไปปรุงแตง่แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นทกุข์เพราะเครื�องบินไมต้่องไปเป็น

ทกุข์เพราะที�คนเดินผ่านไมม่ีทกุข์จกัรยาน รถเครื�อง รถเก๋ง รถเมล์ เครื�องบินน่ะไมม่ีทกุข์กบัสิ�งเหลา่นั �น 

ก็เหมือนกบัรูปมาก็ให้ว่างจากรูปเนี�ยอปุมาเดียวกนัมีนยัยะอนัเดียวกนั ตาเห็นรูปก็ให้ว่างจากรูป 

หไูด้ยินเสียงก็ให้ว่างจากเสียง จมกูได้กลิ�นก็ว่างจากกลิ�น ลิ �นได้รสก็ให้ว่างจากรส 

กายได้สมัผสัก็ว่างจากสมัผสั ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็ว่างจากธรรมารมณ์เนี�ยต้องฝึกไว้แบบนี � 

แล้วมนัชํานาญแล้วก็รับรู้ไมรั่บเก็บ ก็เหมือนเสียงนกเสียงกาไม่มีเจตนารับรู้ 

ได้ยินเสียงก็ทั �งที�เราไมม่ีเจตนาจะฟังมนั มนัมีก็เหมือนไม่มีวา่งเนี�ยให้โยมจําไว้ 

มรรคหมายถึงหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์เป็นอย่างนี �ง่ายๆเนี�ยอปุมาอปุมยัทั �งโลกทั �งธรรมเห็นได้ชั

ดเลยเป็นอนัเดียวหรือมีนยัยะอนัเดียวกนัหมด 

แล้วก็ไมใ่ช่เหลือวิสยัทกุคนปฏิบตัิได้ไมใ่ชท่กุคนต้องมีเครื�องไม้เครื�องมือต้องมาโกนผมหม่เหลืองอย่างพระ

อาจารย์เนี�ยอีกเรื�องน่ะ 

เพราะนี�ต้องไปบิณฑบาตรเขาฉันนะเฮ้ย(หวัเราะ)อย่างพวกเอ็งไม่ต้องไปบิณฑบาตร 

สิกขาบทตามข้อบงัคบัก็ไม่มีทําจิตให้ว่างอย่างเดียวก็ใช้ได้แคศ่ีล๕อยา่งเดียวก็ใช้ได้ศีล๕ หมายถึงสีเลนะ 

สคุะ ติง ยนัติ คนที�จะมีความสขุก็ต้องเป็นผู้มีศีล สีเลนะ โภคะสมัปะทา คนที�มีศีลถึงพร้อมด้วยโภคสมบตัิ 



 ๑๕

ก็ต้องเป็นผู้มีศีล สีเลนะ นิพพติุง ยนัติ ผู้ ที�จะไปสูพ่ระนิพพานก็ต้องเป็นผู้มีศีล ตสัมา สีลงั วิโสธะ 

เย เหตนุั �นทําศีลให้บริสทุธิ� การที�เราจะทําศีลให้บริสทุธิ�เราจะทําอย่างไร? 

คือต้องว่างอย่างเดียวอยา่ไปขโมยรูปใครมาไว้ในใจ ขโมยเสียงใครมาไว้ในใจ ขโมยกลิ�นของใครมาไว้ในใจ 

ขโมยรสขโมยสมัผสัใครมาไว้ในใจเนี�ยศลีของเราจึงจะเป็นศีลวิสทุธิ แล้วก็เป็นอริยกนัตศีลคือรับรู้ไม่รับเก็บ 

ตาเรายงัดีอยู่มีสิทธิ�เห็นใครได้ หดูีอยูม่ีสิทธิ�รู้เสียงได้ จมกูดีอยูม่ีสิทธิ�รู้กลิ�นได้ ลิ �นดีอยู่มีสิทธิ�รู้รสได้ 

กายดีอยูม่ีสิทธิ�รู้สมัผสัได้ ใจดีอยูม่ีสิทธิ�รู้ธรรมารมณ์ได้ แตส่ิ�งที�เรารับรู้ทั �งหมดไม่ใช่เราไมใ่ชข่องเรา 

ไม่ต้องมาเก็บเอาไว้ 

ไม่ต้องมาหนกัอกรกใจเป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์อีกเนี�ยต้องสรุปง่ายๆแบบเนี�ย...อ้าว! 

เปิดโอกาสให้ถามซะหน่อยใครมีปัญหาอยากรู้อยากเห็นอยากถาม(หวัเราะ)แป๊บเดี�ยวเนี�ยให้ถามได้เปิดโอ

กาสให้ถามเนี�ยแคฟั่งเดี�ยวเดียวก็เหลือกินแล้วทั �งโลกทั �งธรรมพลิกไปพลิกมาเนี�ยถ้าโยมจบันยัยะได้ว่างอย่

างเดียวโอเคไม่ต้องเรื�องมาก(หวัเราะ)วิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ก็เข้านิพพานงั ปรมงั 

สขุงัในชาตินี �..งถามเลยไม่ต้องเกรงใจไมต้่องกลวัพระอาจารย์... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพมิพ์ 

วนัพธุที� ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๒๒.๐๗ น. 

 




