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วนันี �เป็นวนัที� ๖แล้ว(หวัเราะ)โมทนาสาธุกบัโยมทกุคนนั�นแน่ะ 

ถ้าเราจะใช้ปัญญาก็ปัญญาในเหตผุลในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาเนี�ย 

เมื�อเรารู้เราเห็นเราเข้าใจในเหตใุนผลที�จะต้องให้ทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาแล้วเนี�ย 

จิตไมย่ึดติดในสิ�งที�รู้ที�เห็น เขาเรียกว่าหลดุพ้นในเหตผุลก็คือเขาเรียกปัญญาวิมตุติ 

ส่วนหลดุพ้นที�เรียกว่าเจโตวิมตุติก็คือต้องเพียรทางใจหมายถึงวิริยะเนี�ยต้องเพียรทางใจ 

เพียรทําใจให้ว่างเพียรอดทนให้ว่าง 

ขนัติอดทนให้ว่างสจัจะมีความจริงใจในความว่างอธิษฐานหรือปรารถนาให้จิตว่าง 

เมตตารักใคร่ในความวา่ง อเุบกขาวางเฉยด้วยใจว่างเนี�ย๖อย่าง 

๖อย่างเนี�ยเป็นเจโตวิมตุตหิลดุพ้นด้วยอํานาจแห่งใจ 

ถ้าเราใช้ปัญญาเหตผุลก็หมายถึงวา่ขั �นแรกก็ที�ว่าท่านพระอญัญาโกณฑญัญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี�ย 

ก็รู้เห็นด้วยตาของท่านเองในเหตผุล เขาเรียกได้โสดาบนัน์คือเห็นด้วยเหตผุลคือปัญญาเนี�ย 

โสดาบนัน์เนี�ยเป็นปัญญาวิมุตติหลดุพ้นระดบัหนึ�งต้องว่าอย่างนี �  

ที�หลงัทั �ง๕พระองค์มาได้ฟังเทศน์เรื�องอนตัตลกัขณสตูร 

สตูรที�ว่าด้วยความว่างหรืออนตัตาเนี�ยจึงบรรลเุป็นพระอรหนัต์พร้อมกนัทั �ง๕องค์เลย 

เพราะฉะนั �นอาตมาจึงมาพิจารณาใคร่ครวญแยกปัญญาและจิตจดัเป็นปัญญาวิมตุต ิเจโตวิมุตติ  

ปัญญาวิมตุติก็หลดุพ้นด้วยเหตผุลในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาเนี�ย 

ทําไมจึงต้องใช้เหตผุลในการให้ทาน จู่ๆ ทกุคนก็ให้ๆโดยการชกัชวนก็ให้ด้วยการไมช่กัชวน 

คนที�ให้ด้วยการไม่ได้ชกัชวนแล้วให้ การชกัชวนแล้วให้เนี�ยจะมีผลอานิสงส์แตกต่างกนั 

เพราะเหตผุลคนที�มีปัญญาแล้วเขาให้ด้วยเห็นแล้วว่าสมควรที�จะให้ 

เนี�ยเมื�อให้แล้วก็สบายใจก่อนให้ก็สบายใจกําลงัให้ก็สบายใจทั �งสามกาลเนี�ยเขาเรียกว่าจิตที�ไม่มีการชกัชว

นเพราะจิตเกิดจากปัญญาคือรู้เห็นด้วยปัญญาอนัถกูต้องแล้วจงึให้ทาน 

พวกที�ชกัชวนให้ชกัชวนแล้วจงึทําพวกนี �ยงัๆไม่ได้ใช้เหตผุล ยงัเชื�อตามเขาไปอยู ่

เพราะฉะนั �นให้ทกุคนรู้ลกัษณะของปัญญาไว้ว่าปัญญายงัมีการชกัชวนกบัปัญญาที�ไมม่ีการชกัชวนเขาเรีย

กเชาวน์ปัญญาคือทําให้เกิดจากการรู้เห็นเหตผุลด้วยปัญญาของตนเองมีความเข้าใจด้วยตนเองไม่ต้องให้ใ

ครมาบอกทําได้หมายถึงว่าเห็นรู้เห็นก็ทําเลยด้วยเหตผุลนี �แหละเห็นว่าเป็นเหตผุลที�สมควรที�จะให้หรือเป็น

ผู้ ที�มีเหตผุลอนัสมควรที�จะได้รับการสงเคราะห์อนเุคราะห์ปัญญาอย่างเนี�ยใคร่ครวญให้มากควรให้โดยไม่

ต้องขอเนี�ยจะได้มีปัญญาวิมุตติหลดุพ้นด้วยปัญญาหรือให้ทานด้วยปัญญาที�เหตผุลที�ถกูต้อง 
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ไม่อย่างนั �นแล้วเราก็งมงายเชื�อตามโฆษณาเนี�ยชกัเป็นบคุคลตื�นข่าวอาจจะผิดพลาดอาจถกูหลอ

กลวงแล้วก็ไมส่งบใจเมื�อรู้ภายหลงัแล้วก็เสียใจ เศร้าใจ 

หมองใจแตถ้่าให้ด้วยเหตผุลที�ถกูต้องคือปัญญาแล้ว 

เรากําลงัให้อยูเ่ราก็จะมีความสขุหมายถึงว่าให้ๆด้วยความสขุเหมือนกบัว่ามีความสขุใจแล้วให้ 

กําลงัให้ก็มีความสขุให้แล้วก็มีความสขุทั �งในขณะที�ให้ทั �งในขณะที�ให้แล้วก็ให้ไปแล้วเนี�ยก็มีความสขุทั �งสา

มอย่างสามลกัษณะหรือสามกาลจึงจะเกิดเรียกวา่เชาวน์ปัญญาหรือปัญญาวิมตุต ิ

เนี�ยปัญญามีหลายระดบัเยอะแยะมากมายเลยที�เหตผุลในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ 

ในธรรมารมณ์ก็อีกระดบัหนึ�ง 

ที�เราเห็นแล้วทําไมจะต้องให้ต้องใช้เหตผุลก็เพราะว่าสิ�งที�ให้เป็นทานละเว้นเป็นศีล อดใจให้เป็นเนกขมัมะ 

ต้องใช้ปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้องต้องมาใช้ให้มีเหตมุีผลเพราะเรารู้เหตผุลแล้วว่ารูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี�เป็นทกุข์เป็นเหตใุห้เกิดสมทุยัคือตณัหาความอยาก 

คําว่าตณัหาความอยากก็คืออยากในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ 

ในธรรมารมณ์เนี�ยเราต้องใช้เหตผุลเมื�อมีความเข้าใจแล้วเราจงึจะมาประพฤติเนกขมัมะพรหมจรรย์ว่าเราจ

ะทําอารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เหลา่นี �ให้หมดไปสิ �นไปจะได้ให้ว่างจากธรรมารมณ์เหล่านี �แล้วจะได้ไมม่ีวิตกวิจารไมม่ีสงัขารกา

รปรุงการแตง่อารมณ์เราจะได้เข้าถึงความสขุสงบสขุสนัติสขุอย่างแท้จริงในปัจจบุนั 

ส่วนจิตที�เห็นความเป็นอนตัตาธรรมแล้วทั �งภายในภายนอกเหมือนกบัอาตมาเคยพิสจูน์อนตัตาให้เห็นนะเ

หมือนใบไม้ที�เราเห็นมนัล่วงหลน่มาแล้วถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีเนี�ยจากใบไม้ก

ลายเป็นธุลีดินแม้กลายเป็นธุลีดินแล้วก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีกลายเป็นธุลีธ

าตลุะเอียดไปอีก 

จากธุลีธาตแุล้วก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีกลายเป็นสะสารละเอียดแทบจะมอ

งไม่เห็นแม้กระนั �นก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีกลายเป็นพลงังานระเหยหายไปเ

นี�ยกลายเป็นอนตัตาภายนอกที�เราเห็นนั�นน่ะเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี�ยเป็นอนตัตาภายนอก 

แล้วก็โอปนยิโกเอามาสู่ตวัเราเนี�ยตวัเราก็อนิจจงัจากท้องแม่มาแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้

ใหญ่ท้ายสุดก็แก่เจ็บตายไปเนี�ยนี �เป็นอนตัตาภายในที�เขาว่าเห็นกายในกายก็คือรู้กายตั �งแตใ่นท้องเลยจะไ

ด้เห็นความอนิจจงัตั �งแตใ่นท้องจากกาละนํ �ามนัหยดเดียวเนี�ยกลายเป็นเปสชิิ �นเนื �อเป็นปัญจะสาขาแล้วก็ที

ละ๗วนั๗วนัมนัก็พฒันามาเป็นแขนขาเป็นศรีษะแล้วก็เป็นตาเป็นหเูนี�ย มนัพฒันามาเรื�อยเนี�ย 

หมายถึงว่าเนี�ยต้องรู้ว่ากายในกาย 

กายที�มีกายอยูเ่นี�ยเราต้องรู้ความเป็นไปของกายในกายคือกายในท้องแม่นั�นแหละ 

แล้วเราก็พิจารณาว่ามนัอนิจจงัจริงเป็นทกุข์จริงตอนคลอดแมก็่เจ็บปวด 

เด็กที�คลอดออกมาก็ร้องไห้แสดงถึงความทกุข์แล้วเราก็จะเห็นอ้อ! 

เนี�ยอนิจจงัจากท้องแมเ่นี�ยไมเ่ที�ยงจากท้องแมแ่ล้วก็เป็นทกุข์ในยามออกมาอีก 

เวลาตายก็ยงัอนตัตาไปอีกแล้วเราก็ใช้เหตผุลแบบเนี�ย 
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รู้เข้าใจทั �งอนตัตาภายนอกอนตัตาภายในที�พิสจูน์ได้ด้วยตวัของตวัเองเป็นปัจจตัตงัเนี�ยเขาเรียกพิ

สจูน์อนตัตา 

เมื�อเรารู้แล้วยงัมรรคผลยงัไมเ่กิดเราต้องทําความรู้คือทําความเพียรทางใจของเราไม่ให้ยึดติดอนตัตาภาย

นอกอนตัตาภายในเนี�ย 

ถึงเราจะยึดติดก็ตามไม่ยดึติดก็ตามมนัคงเป็นอนิจจงัอย่างธรรมชาติเป็นทกุข์โดยธรรมชาติเป็นอนตัตาธรร

มชาติแตเ่มื�อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ยดึติดทั �งภายในภายนอกนี�แหละให้จิตเราว่างจากอนิจจงัภายนอกอนิจ

จงัภายในให้พ้นจากทกุข์ภายนอกให้พ้นจากทกุข์ภายในแล้วก็ให้พ้นจากอนตัตาภายนอกอนตัตาภายในทํา

ใจของเราให้ว่างบริสทุธิ�อย่างเนี�ย ด้วยเหตผุลอย่างเนี�ยจึงเรียกว่าปัญญาวิมตุติ 

เมื�อจิตที�เราเพียรทํามาคือปฏิบตัิมาเขาเรียกวิริยะความเพียร 

เพียรที�ประพฤติปฏิบตัิมาทกุวนัให้เห็นให้ทําความเข้าใจกับอนิจจงั ทุกขงั  อนตัตาภายนอกอนิจจงั ทกุขงั  

อนตัตาภายในเนี�ยเพียรรู้ซํ �าแล้วซํ �าอีกด้วยใจของเราที�ต้องการพ้นทกุข์ 

แล้วก็มีขนัตอิดกลั �นอดทนปฏิบตัสิมํ�าเสมอไมเ่กียจคร้านด้วยความจริงใจคือสจัจะมีความจริงใจที�จะปฏิบตัิ 

แล้วก็มีอธิษฐานปรารถนาที�จะให้พ้นทกุข์ในชาตินี � แล้วก็เมตตารักใคร่ที�จะพ้นทกุข์ด้วย 

แล้วก็ท้ายสดุเมื�อจิตของเราไมม่ีอะไรยดึตดิแล้วสงบเป็นปกติเขาเรียกเป็นปกติจิต 

แล้วเราก็ถึงอเุบกขาวางเฉยในทกุสรรพสิ�งทั �งภายในวางเฉยในอนิจจงั ทุกขงั อนตัตาภายนอก 

วางเฉยในอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาภายในเนี�ยหลดุพ้นด้วยอํานาจแห่งใจเขาเรียกเจโตวิมตุติเป็นอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องเพียรพยายามเอาจริงเอาจงัยืน เดิน นั�ง 

นอนเมื�อมีภาระก็ทําตามหน้าที�เหมือนข้อวตัรปฏิบตัิประจําวนัของทุกคนเหมือนต้องกินต้องถ่ายต้องทํามา

หากินอะไรต้องเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเหมือนเป็นกิจวตัรหรือเป็นหน้าที�ที�ต้องทํา 

แตเ่ราขณะที�ทํานั �นเราก็รู้ความเป็นจริงวา่มนัก็อนิจจงัไปทกุวนั เป็นทกุข์ทกุวนั เป็นอนตัตาทกุวนั 

งานภายในหรืองานภายนอกเนี�ยเหมือนกนัเลยอนิจจงัเหมือนกนัเป็นอยา่งนี � 

อนิจจงัภายนอกเราก็เห็นด้วยตาก็รู้หมายถึงได้ยินด้วยหไูด้ยินได้ทราบได้รู้รสพวกเนี�ยที�เรียกวา่เป็นวตัถธุาตุ

หรือรูปธรรมที�เรารู้ในเหตผุลสิ�งเหล่านี �แล้วเป็นปัญญาที�เราไม่ยดึติดได้ในสิ�งเหล่านี �เนี�ยเป็นปัญญาวิมตุิคือรู้

ได้ด้วยเหตผุลอนัชอบธรรมคําวา่เหตผุลอนัชอบธรรมรู้ได้เป็นจริงเข้าใจได้เป็นปัจจตัตงัด้วยปัญญาของตวัเ

อง แล้วก็เป็นเคยอยูเ่สมอเพียรหรือวิริยะ ด้วยขนัติความอดกลั �นอดทนด้วยสจัจะความจริงใจ 

ด้วยอธิษฐานปรารถนาใคร่ที�จะพ้นทกุข์ในชาตินี � 

เมตตารักใคร่ที�จะพ้นทกุข์ในชาตินี �อเุบกขาวางเฉยทั �งหมดเลยทั �งรูปธรรมนามธรรม 

จึงจะวิมตุติหลดุพ้นทั �งฌานทั �งญาณต้องว่า การเพง่เป็นปัญญานั�นแหละ เพง่รูปก็เป็นฌาน 

รู้รูปก็เป็นญาณ 

เนี�ยเห็นมั�ยทั �งวิปัสสนาในฌานในญาณก็อนัเดียวกนัเลยถ้าเรารู้เราเข้าใจสามารถที�จะบอกเลยวา่นี�เป็นปัญ

ญาวิมตุตินี�เป็นเจโตวิมตุตินี�เป็นรูปธรรมนี�เป็นนามธรรม 

แล้วเราก็มีความจริงใจที�จะปฏิบตัิมีความเพียรที�จะปฏิบตัิมีขนัติอดทนที�จะปฏิบตัิ 

เมื�อเรามีความจริงใจที�จะปฏิบตัิมีความปรารถนาที�จะพ้นทกุข์ในชาตนีิ � เมตตารักใคร่ที�จะพ้นทกุข์ในชาตินี� 
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อเุบกขาในสรรพสิ�งทั �งหมดเลย 

เนี�ยทําจิตให้เข้าถึงความว่างคือว่างอย่างบริสทุธิ�แล้วเราก็จะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัว่าความทกุข์ได้หมดไปแล้ว 

ชาตภิพภพที�อยูที่�อาศยัเราไมย่ึดติดแล้วเนี�ยเห็นมั�ยชาติคือความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 

ความตายไม่มีอีกต่อไปแล้ว เนี�ยเขาเรียกภพสิ �นแล้วชาติสิ �นแล้ว 

เนี�ยเป็นแบบนี �เรียกว่าพยากรณ์ตวัเองได้เลยถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี � ไมต้่องไปถามใคร 

ถามคนที�ไม่รู้เรื�องก็เรื�องมากอีกไม่เคลียร์อีกเดี�ยวจะไปทะเลาะทุ่มเถียงแทนที�เราจะได้ปัญญาวิมตุต ิ

แตถ้่าเรามีปัญญาวิมตุติแล้วถึงเขาจะพดูผิดพดูอีกก็ไมไ่ปใสใ่จเพราะเราเข้าใจในเหตแุล้ว 

ถึงใครจะโน้มน้าวจิตใจไปอย่างไรมนัก็ไมเ่ชื�อเพราะเป็นเหตผุลตามธรรม 

เป็นปัญญาวิมตุตติามธรรมหรือเป็นเจโตวิมตุต ิ

จิตมนัว่างแล้วทั �งดีทั �งชั�วก็ไม่ใสใ่จทั �งความดคีวามชั�วแล้วๆเราจะเห็นบคุคลเหล่านั �นเหมือนกบัไม่มีตวัตนเล

ยแล้วเหมือนกบัไมอ่ยูใ่นสายตาของเราเลยเพราะเรารู้แล้วว่าอนตัตาความวา่ง ทั �งวตัถแุละนามธรรม 

จิตของเราก็จะพ้นไปวิมตุตไิปด้วยใจของเราเองเนี�ย 

ใครจะมาโฆษณาชวนเชื�อชกัจงูมาแนะนําจะมาสั�งสอนยงังยัไมส่ามารถโน้มน้าวใจของเราไม่ได้เพราะอะไร

เพราะจิตเราว่างแล้วมนัไมย่อมรับ จิตไม่ยอมรับในอารมณ์เหลา่นี � แล้วเราก็จะมีความเข้าใจอ้อ! 

ปัญญาวิมตุติเป็นอยา่งนี � เจโตวิมตุตหิลดุพ้นด้วยอํานาจแหง่ใจเป็นอย่างนี � 

เนี�ยถ้าเราไมรู้่เราก็ไมส่ามารถแยกออกหรือเราก็ไมส่ามารถเข้าใจได้ทั �งปัญญาวิมตุติและเจโตวิมตุติก็อยู่ด้ว

ยกนันะอยู่ในร่างเราคนเดียวกนัเนี�ย 

เรามีทั �งปัญญามีทั �งญาณความรู้แล้วมนัจะได้เข้าใจที�ผู้ รู้ทั �งหลายว่าหลุดพ้นทั �งปัญญาวิมตุติและเจโตวิมตุ

ติเนี�ยหลุดพ้นอย่างนี � ไมใ่ช่แหม! ปัญญาวิมตุติเนี�ยเป็นสกุขวิปัสสโก ถ้าเจโตวิมตุติต้องเป็นเตวิชโช 

ฉฬภิญโญ 

จตปุฏิสมัภิทปัปัตโตอะไรเนี�ยๆมีทกุระดบัทั �งปัญญาวิมตุตแิละเจโตวิมตุติพวกนั �นยงัไปยึดติดว่าข้าคงได้สกุ

ขวิปัสสโกแล้วปัญญาวิมตุติแล้ว แท้จริงยงัไมถ่ึงหรอกเพราะจิตใจยงัไมบ่ริสทุธิ� 

ถ้ารู้จริงเห็นแจ้งมนัก็เริ�มเข้าขั �นดวงตาเห็นธรรมคือพระโสดาบนัน์เท่านั �นเอง 

เนี�ยเข้าใจผิดกนัมากมายเลยที�ครูบาอาจารย์ทั�วโลกยคุนี �สมยันี �ตั �งแต่อดีตถึงปัจจบุนัเนี�ย 

เว้นไว้แตผู่้ รู้จริงๆเนี�ยรู้ตอนตายเนี�ยจะตายแล้วเนี�ยจงึจะได้รู้ 

จิตที�เคยปฏิบตัิมาแล้วทีนี �ไมย่ึดติดแล้วตอนนี �เขาเรียกตกกระไดพลอยโจรแล้ว 

เพราะมนัปฏิบตัิมาถึงคราวจะตายจริงๆต้องทิ �งสงัขารร่างกายตวัเอง 

ไม่กล่าวไปใยถึงสรรพสิ�งภายนอกต้องว่าอย่างนี �นั�นแหละตายแล้วก็ไมส่ามารถมาบอกใครได้ 

ไม่สามารถมาบอกลกูศิษย์ลกูหาว่าเนี�ยเป็นอยา่งนี �อย่างนั �นไมม่ีผู้สามารถที�จะคยุกนัรู้เรื�องต้องว่าอยา่งนี �เพ

ราะจิตมนัต่างระดบักนัไม่สามารถรับได้ เพราะฉะนั �นเราต้องใคร่ครวญพิจารณาเนี�ยเรื�องปัญญาวิมตุติ 

เจโตวิมุตติ พระอาจารย์ก็ต้องสอนเอาไว้เขียนเอาไว้เนี�ยอยูใ่นเล่ม๖ 

เนี�ยเขียนเอาไว้เดี�ยวโยมก็รู้เขียนเอาไว้สั �นๆไมไ่ด้อธิบายอยา่งนี � 

พวกโยมก็ถือว่ามีบญุเนี�ยได้ฟังพิศดารหน่อยคือได้ฟังเหตฟัุงผลมากหนอ่ย 
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แตอ่าตมาจะไมเ่ขียนมากหรอกเพราะยคุนี �สมยันี �คนมนัสมาธิสั �นมนัตั �งใจกนัไม่นาน(หวัเราะ) 

เดี�ยวเปลี�ยนแล้ว เพราะฉะนั �นอาตมาจึงว่าเอ๊ะ! โยมจะมาว่าทําไมเพราะอาจารย์เขียนสั �นโอ้! 

ยคุนี �สมยันี �คนสมาธิสั �นไมส่ามารถที�จะตั �งใจได้นาน 

แล้วมนัก็เบื�อหน่ายเร็วแตถ้่ามนัรู้ก็รู้อย่างรวดเร็วเข้าใจอย่างรวดเร็ว ก็เบื�อหน่ายอยา่งรวดเร็วเหมือนกนั 

แตถ้่าเราเขียนไว้สั �นแตเ่หตผุลครบถ้วนมนัก็รู้ง่ายเข้าใจเร็วเป็นอยา่งนี � 

ต้องทนัสมยัเป็นอกาลิโกไมป่ระกอบด้วยกาลเลย 

ศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี�ทนัสมยัตลอดนั�นแน่ะ 

เป็นอมตธรรมอีกเนี�ยคิดดซูิสองพนักว่าปีแล้วพระอาจารย์ยงัมาตามรู้ 

แตถ้่าพระอาจารย์ไมม่ีความเพียรไม่มีความขยนัเนี�ยพวกโยมไมไ่ด้รู้แน่นอน 

เนี�ยอาตมาจึงเขียนวา่เป็นมรดกของผู้มีความเพียรเนี�ยเล่ม๖ กําลงัเขียนอยูเ่นี�ย 

ทีนี �ที�นั �นเหมือนกบัแสดงเหตผุลมาทั�วแล้วทีนี �พอถึงเลม่๖ถึงเลม่๗นี�มนัก็จะสั �นลงสั �นลงจนจะถึงสงูสดุแล้ว 

ถ้าใครเพียรประพฤติปฏิบตัิเอาจริงเอาเป็นเอาตายนี�อ่านตั �งแตเ่ลม่๑จนถึงเลม่๖ได้นี�ก็สดุยอดแล้ว 

เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเขาได้แล้วเป็นระดบัด๊อกเตอร์ครุุพทุธศาสตร์บณัฑิตแล้วต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)ทํา

วิทยานิพนธ์ พทุธศาสตรบณัฑิต ไอ้ที�เขาทําๆกนัก็ยงัเข้าไมถ่ึงหรอกไอ้พวกนั�นนะ 

เนี�ยตวัจริงพระอาจารย์สอนให้พวกโยมเป็นครุุศาสตร์บณัฑิตคือครุุแปลวา่หนกัรู้มากและมีความเข้าใจจริง

ใครปฏิบตัิตามและทําตามมีผลมีแน่นอน 

อนันี �เนี�ยเป็นสิ�งที�อศัจรรย์ที�ยคุนี �สมยันี �ที�หาคนที�มีความจริงใจในการที�จะประพฤติปฏิบตัิตามพระพทุธโอวา

ทให้ถกูต้องตามครองธรรมที�ชอบเนี�ยหายากมากรู้แล้วก็บางคนเฉพาะตนก็รู้แล้วก็ไมอ่ยากยุง่กบัศรัทธาญา

ติโยมมาอยู่ป่าอยูเ่ขาตายก็ทิ �งนั�นน่ะเพราะไม่อยากมีทกุข์กบัใครๆ 

ตวัเองพ้นทกุข์แล้วก็อยู่ด้วยเขาเรียกสนัติวิหารธรรม อยูอ่ย่างสงบอยู่ด้วยธรรมนั�นแน่ะ 

ส่วนมากพวกพรหมเทพเทวดานั�นแหละจะอปุการะทา่น เหมือนท่านพระอญัญาโกณฑญัญะ 

เมื�อได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์เจ้าแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานตเ์ลยมีช้างมีอะไรพรหมเทพเทวดานั�นแหละมาอปุถั

มภ์ อปุฐาก 

ไม่มีมนษุย์คนไหนที�จะได้ไปทําบญุกับท่านหรอกต้องว่าอย่างนี �เนี�ยเพราะฉะนั �นเราก็จะต้องถือว่ายงัมีบญุอ

ยูเ่นี�ยอาตมายงัมาเขียนมาแนะนํามาสั�งสอน 

ถ้าคนไหนที�อาตมาไมแ่นะนําสั�งสอนแล้วคนนั�นโดนฆา่ทิ �งแล้วว่างแล้วพระอาจารย์ไม่สนใจว่างเฉย 

ถ้ายงัดยุงัว่าอะไรเนี�ยถึงวา่อย่างนั �นอยา่งนี �ไปเนี�ยใจจริงไม่ได้มีความโกรธหรอกเพราะต้องการให้มนัรู้มนัเข้

าใจต้องขูม่นัด้วยทั �งปลอบทั �งขู่เพราะฉะนั �นถ้ามีความจริงใจคือรักที�จะพ้นทกุข์จริงมนัต้องมีความเข้มแข็งอ

ดทนทนทานหาญกล้าที�จะสู้ความจริงยอมรับความจริง 

แล้วมนัก็จะได้พ้นทกุข์ตามที�อาตมาสอนต้องว่าอย่างนี � 

อนัเนี�ยเป็นความอศัจรรย์ของพระพทุธเจ้าที�พระองค์แสดงไว้ 

เป็นของลี �ลบัซบัซ้อนแตเ่มื�ออาตมาสอนโยมแล้วเนี�ยไมใ่ช่ของลี �ลบัซบัซ้อนอะไรเลยแล้วง่ายด้วย 



 ๖

เนี�ยเราต้องมาใช้เหตผุลในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาเนี�ยเมื�อเข้าใจเหตผุลแล้วจิตเราไม่ยดึ

ติดในวตัถรูุปธรรมทั �งหมดเลยเนี�ยทั �งภายในภายนอกเลยเนี�ยเป็นปัญญาวิมตุติ 

ส่วนเจโตวิมตุตคิือวิริยะเพียรทางใจเนี�ยขนัตอิดกลั �นอดทนทางใจ 

รู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็พยายามหลบหลีกเลี�ยงด้วยขนัตอิดทนเพราะไปไหนมนัต้องเจอทั �งนั �นแหละไม่รอ

ดเพราะฉะนั �นต้องมีขนัติควบคมุใจ ต้องมีสจัจะความจริงใจ 

ต้องมีอธิษฐานปรารถนาอยา่งเข้มงวดกวดขนัเข้มข้นต้องว่าอย่างนี �ปรารถนาเพื�อความพ้นทกุข์ในชาตินี � 

เมตตารักใคร่ที�จะพ้นทกุข์ในชาตินี �เนี�ยอเุบกขาวางเฉยทั �งภายในภายนอก 

ใครจะกลั �นแกล้งรังแกก็ไมโ่ต้ไมเ่ถียงหรอกรู้ไว้เถอะ 

ถ้าโยมไปเจอคนอย่างนั �นละก้อให้กลวัให้มากๆหน่อย(หวัเราะ)มีทั �งคณุทั �งโทษต้องว่าอยา่งนี � 

ไปลบหลูด่หูมิ�นไปปรามาสเขาแล้วตกนรกอยา่งเดียวท่านไมส่นใจและไมใ่ยดีแม้กระทั�งสงัขารและชีวิตของ

ท่านเองต้องว่าอยา่งนี � เราไปทําให้ท่านเป็นทกุข์วุน่วาย 

กลั�นแกล้งรังแกอะไรพวกนี �เนี�ยโทษเกิดต้องไปใช้เวรใช้กรรมหนกัหนาสาโหด 

แล้วเราก็จะได้มีสติปัญญาเนี�ยพระอาจารย์ต้องเตือนลกูศษิย์ลูกหาไว้ก่อนว่าเออ! 

เป็นลกัษณะแบบนี �ของปัญญาวิมตุติของเจโตวิมตุติ 

แล้วก็ไมใ่ช่จะรู้ได้เข้าใจได้ถ้าไมม่ีความเพียรเข้มข้นหรือไมม่ีเหตผุลเข้มข้นยืน เดิน นั�ง 

นอนต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีก คําว่าพิจารณาก็คือทําความเข้าใจใช้เหตผุลทําความเข้าใจ 

แล้วมนัจงึจะแตกฉานออกมาว่าเออ! เรื�องนี �เป็นแบบนี �เรื�องนี �เป็นอยา่งนี �แล้วจดัเป็นหมวดเป็นหมูไ่ด้ 

ที�เรียกว่าจดัความคิดหรือระเบียบความคดินั�นแน่ะเนี�ยตวัจริงต้องเป็นแบบนี � 

สามารถจดัระเบียบความคิดได้คิดเป็นเรื�องเป็นราว เหมือนสว่นนั �นส่วนนี �อะไรตอ่มิอะไรเนี�ย 

แล้วก็เป็นความละเอียดรอบครอบของแตล่ะองค์แตล่ะท่านด้วย 

จึงมีทั �งปัญญาวิมตุตบ้ิางทั �งเจโตวิมุตติบ้างเอตทตัคะทางนั �นทางนี �บ้างอะไรต่อมิอะไรเนี�ยเราจะได้ไมล่งัเลส

งสยัเลยขึ �นอยูก่บัความขยนัหมั�นเพียรของเราหรือความอดกลั �นความอดทนหรือความจริงใจหรือความปรา

รถนาหรือความรักใคร่ที�จะพ้นทกุข์เนี�ยต้องเข้มงวดกวดขนัตวัเองไมต้่องรอครูบาอาจารย์สั�งต้องว่าอย่างนี � 

ครูบาอาจารย์สั�งทา่นก็สั�งไปตามหน้าที�ของทา่นนั�นแหละแตจ่ิตของเราก็รู้หน้าที�เมื�อรู้หน้าที�แล้วก็ไม่ต้องมา

สั�ง ทําตามหน้าที�ได้ทกุวนัทกุวนั แล้วก็เรียบร้อยดีงามไมม่ีปฏิฆะทางใจ ทําได้สมํ�าเสมอแล้วดีด้วย 

ถึงเขาจะกลั�นแกล้งรังแกขนาดไหนก็อดทนทําได้ 

เพราะทําให้แก่ตวัเองคิดว่าเราทําให้แก่ตวัเองไม่ได้ทําให้แก่ใคร 

เราทําเพื�อไมใ่ห้ทําอีกแตพ่วกนี �ไมทํ่าแล้วก็ต้องทํามากกว่าเราอีกต้องว่าอย่างนี �เพราะเขาจะต้องเวียนวา่ยต

ายเกิดนบัภพนบัชาตไิม่ถ้วน 

แตช่าตินี �เราคิดว่าเราบ๊ายบายเราต้องคิดอยา่งนั �นเราทําเพื�อไมต้่องทําอีกสมกบัที�พระองค์ว่าวิริเยน 

ทกุ.ขมจ.เจติเนี�ยล่วงทกุข์ด้วยความเพียรเนี�ยคือต้องมีความขยนัในการใช้เหตผุลต้องขยนัให้จิตวา่ง 

สองอย่างนี �ต้องจําไว้เป็นคูเ่ลยคือใช้เหตผุลให้มาก 

ที�อาตมาเคยสอนแล้วบอกแล้วเนี�ยจงเชื�อเหตผุลอย่าเชื�อเหตกุารณ์เพราะเหตกุารณ์มนัสร้างภาพแล้วเราก็
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มองด้วยใจเป็นกลางหมดเลยเพราะสิ�งที�เราเหน็ทั �งหมดไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเราเลยแล้วเราจะไปทกุ

ข์ไปยากไปลําบากใจกบัสิ�งที�เราไปเห็นได้ยงังยัเพราะไมใ่ชเ่ราไม่ใช่ของเรา 

พอเราไปยึดติดเข้าแล้วเป็นทุกข์เป็นกงัวลเข้าแล้วนั�นน่ะเป็นความลําบากใจของเราเองต้องว่าอย่างนี � 

เมื�อทําจิตของเราให้ว่างได้แล้ว 

เราก็จะรู้ว่าเราไม่อยากเบียดเบียนใครเลยแม้กระทั�งตวัเองก็ไม่คดิเบียดเบียนผู้ อื�นสตัว์อื�น 

ไม่มีจิตเจตนาที�จะสร้างกรรมทําชั�วทําผิดให้กบัใคร 

เนี�ยจงึเรียกว่าเป็นศีลเป็นปกติละเว้นเป็นปกติต้องเป็นแบบนี � 

เมื�อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีปัญญาไมม่ีทกุข์และไมม่ีโทษในตวัเองไมไ่ด้ไปทําทกุข์ทําโทษให้แก่ใคร

แตใ่ครเขามีเขาทําแล้วก็เป็นกรรมของเขาเพราะเขาไมบ่ริสทุธิ�ใจไม่มีใจทําดีให้แก่ตวัเองแล้วก็ทํากรรมให้แ

ก่ตวัเองด้วยต้องว่าอยา่งนี � เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็จะมีความขยนัหมั�นเพียร 

มีขนัติอดกลั �นอดทน มีสจัจะมีความจริงใจที�จะทําดีใช้หนี �ความดี 

คําว่าอาตมาใช้คําว่าทําความดีใช้หนี �ความดีเนี�ย 

เพื�อจะได้ไม่มีมานะทิฏฐิจะได้ไม่เหลิงว่าขณะที�เราทําอยูเ่นี�ยเป็นการทําดีใช้หนี �ความดีนะไมใ่ชว่ิเศษวิเสโสเ

หนือคนอื�นอย่างนั �นอย่างนี �เนี�ยเป็นการเตือนตวัเองเตือนทกุคนว่าที�เราทําอยูเ่นี�ยเป็นการทําความดีใช้หนี �ค

วามดีเพราะเราเคยฆ่าความดีขโมยความดีประพฤติผิดความดีหลอกลวงความดหีลงความดีของผู้ อื�นมาเป็

นของเราเนี�ยทําให้เขาน้อยเนื �อตํ�าใจเสียอกเสียใจฆ่าตวัตายกินยาตายโดดนํ �าตายหรือไปทําร้ายรังแกไปฆ่า

เขาไว้ไปขโมยของเขาไว้ไปประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาไว้หรือไปหลอกลวงต้มตุน๋เขาไว้หรือไปกินเหล้าย

าไปทําให้การงานเขาเสียหายไว้ฉะนั �นเราจะได้รู้ว่าเนี�ยที�พระอาจารย์บอกเนี�ยเป็นการทําความดีใช้หนี �ควา

มดี คนที�ทําดีแล้วไม่ได้ดีเป็นเพราะต้องทําความดีใช้หนี �ความดีเป็นอย่างนี � 

แล้วเราก็จะมีขนัติอดกลั �นอดทนทําต่อไปพวกกินยาตายฆ่าตวัตายโดดนํ �าตายไมม่ีปัญญาไมไ่ด้ใช้เหตผุลมั

นจนแต้มจนตรอกคิดไม่ออกบอกใครก็อบัอายขายหน้า 

นั�นน่ะเหมือนกบัไปทําให้เขาจนตรอกจนแต้มหรือทําให้เขาหมดหนทาง 

ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสทําความดีใช้หนี �ความดี การให้โอกาสคนอื�นก็เป็นการให้โอกาสตวัเอง 

การให้อโหสิคนอื�นก็เป็นการให้อโหสิตวัเอง จําไว้ให้ด ีเนี�ยอาตมาพิจารณามาดีแล้วต้องว่าอย่างนี � 

สอนมาเยอะแยะ ก่อนเนี�ยมีลกูศิษย์บอก 

ก่อนเนี�ยผมตั �งใจเอาอกเอาใจเจ้านายอย่างดีเจ้านายก็ยงักลั�นแกล้งรังแกผมอีกเนี�ย 

อาตมาได้ยินแล้วอาตมาก็หวัเราะทําไมจึงหวัเราะ เนี�ยเป็นลีลาเก่าของโยมที�โยมไปกลั�นแกล้งเขาไว้ 

เนี�ยทีนี �มนักลบัมาหาโยมแล้วทีนี � ถ้าโยมยงัอดกลั �นอดทนไมไ่ด้ 

โยมไปต่อล้อต่อเถียงโยมก็จะไปสร้างสะพานแคเ่นี�ยโยมทนไมไ่ด้โยมไปตอ่ล้อตอ่เถียงเขาเนี�ยโยมจะไปสร้า

งสะพานไปเชื�อมเจ้ากรรมในอดีตมาแห่มาถล่มทะลายโยมอีกแคนี่ �ทนไม่ได้ตอ่ไปมนัยิ�งหนกัหนาสาโหดอีก 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แคนี่ �อดทนได้แล้วเราก็จํายอมอดกลั �นอดทนตอ่ไปเป็นการใช้กรรมใช้วิบากกรรม 

มนัจะได้หมดไปจากใจสําหรับบคุคลนั �นหรือในสิ�งนั �น 

แล้วเราก็ไม่เรื�องมากใช้ปัญญาใช้เหตผุลอย่างนี �เนี�ยเขาเรียกรักษาตวัรอดเป็นยอดดีเนี�ยตรงเนี�ย 
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เพราะฉะนั �นถ้าโยมจะรักษาตวัรอดโยมก็ต้องทําใจตามที�อาตมาแนะนํานี � 

เพราะยากอาตมาจึงบอกวา่ถ้าอาตมาสอนใครไมไ่ด้โลกนี �ไมต้่องไปหาใครแล้วไอ้พวกนี �มนัต้องไปใช้เวรใช้ก

รรมไปทรมานทรกรรมแล้วไอ้พวกนี � 

ขนาดอาตมานี�ตั �งใจเจตนาบริสทุธิ�สงเคราะห์ให้เขาพ้นทกุข์เขายงัไม่ยอมรับแล้วยงัมาลบหลูด่หูมิ�นกลั�นแก

ล้งสารพดัเนี�ยไอ้พวกเนี�ยตกนรกหมกไหม้หมด 

เพราะฉะนั �นอาตมาเฉยๆอาตมารู้แล้วไม่ต่อล้อต่อเถียงที�พดูอยูเ่สมอพวกสตัว์นรกทั �งหลายข้าไมอ่ยากทะเ

ลาะกบัพวกเอ็งหรอกและเดี�ยวเอ็งตายแล้วก็ไปเจอเองข้าไมไ่ด้คิดที�จะไปเสียเวลาที�จะไปรอพวกเอ็งอีก 

เป็นโจทย์ไปท้วงว่าไอ้นี�รังแกผมอย่างนั �นอยา่งนี �อะไรเนี�ยเสียเวลาเปล่าผ่านเลยไมต้่องไปสํานกัท่านท้าวพร

ะยายมราชต้องว่าอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นเนี�ยปัญญาต้องวิมตุติหลดุพ้นด้วยเหตผุลอนัชอบธรรมแล้วก็อย่างซื�ออย่างตรง 

ให้ฉลาดอย่างซื�ออย่างตรง 

ถึงเอาเปรียบเขาได้เราก็ไม่ควรทําถึงคราวเราถกูเอาเปรียบบ้างเราจะมานั�งเสียอกเสียใจว่าเราเนี�ยไมค่วรเล

ยที�จะไปทําผิดไปกลั�นแกล้งเขาไว้ไปเอาเปรียบเขาไว้ไปเอาของเขามาเป็นของตวัทําให้เขาเป็นทกุข์เป็นยาก

ลําบากลําบนอะไรเนี�ยทําให้เขาเนี�ยหมดเนื �อหมดตวัหรืออะไรพวกเนี�ยเป็นกรรมเป็นวิบาก 

ฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้วเราก็อดกลั �นอดทนไป เป็นการใช้กรรมวิบากกรรมในอดีตที�เราสร้างเราทําไว้เอง 

ถึงชาตินี �เราไมรู้่แตเ่ราก็นึกว่ามนัเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนกบัวา่เรียกประวตัิศาสตร์ซํ �ารอยเนี�ยกรรมนั �น

หรือดาบนั �นคืนสนองต้องว่าอยา่งนี �เนี�ยทกุคนต้องไปเจอด้วยตวัของตวัเองไม่มีใครทําให้ 

เพราะเราทําให้แก่ตวัของเราเองมาตลอดคิดว่าตวัเองฉลาดมาตลอดไปเอารัดเอาเปรียบเขามาเนี�ย 

เมื�อเรารู้เข้าใจในเหตผุลแล้วเราก็วางเฉยพยายามที�จะใช้เหตผุลเนี�ยเขาเอาสิ�งของอะไรในวตัถทุานก็แสดง

ว่าทําลายข้าวของเราเนี�ยหมายถึงว่าเราคงไปเอาของเขามาหรือไปทําลายของเขามาแล้วเราก็วางใจเป็นก

ลางวางเฉยอดกลั �นอดทนได้วิริยะเพียร เขาทําได้เราก็ทําตอ่ไปเพียรให้มากกวา่นั �นอีก 

เดี�ยวมนัก็หมดกําลงัเรี�ยวแรงเพราะถือว่ากรรมเก่าเราได้ใช้ไปแล้ว 

มนัมาทําอีกเป็นกรรมใหม่เดี�ยวมนัก็โดนเวรโดนกรรมหรือผิดกฏหมายบ้านเมืองเอาเข้าคกุเข้าตาราง 

เพราะฉะนั �นไมต้่องไปเสียดายข้าวของนอกตวัมนัของต้องทิ �งแล้วไม่ต้องไปเสียดาย 

ใครจะขโมยขโจรอะไรก็ช่างหวัมนั กมูีปัญญาทําใหม่ได้(หวัเราะ)สร้างใหมไ่ด้ แล้วก็ให้ดีกว่าเก่าอีก 

แล้วก็ระมดัระวงักว่าเก่าอีกไมใ่ห้ขโมยได้นั�นแหละเราก็ต้องใช้ปัญญาคือเหตผุลแบบนี �จึงจะรักษาตวัรอดเป็

นยอดดีเนี�ย 

เหมือนผ้าขี �ริ �วห่อทองต้องว่าอยา่งนี �(หวัเราะ)มกัน้อยสนัโดษเหมือนกบัถึงเรามีแตเ่ราก็ทําเหมือนไม่มีเราเป็

นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราก็ทําเป็นเหมือนคนโง่คนเขลายอมให้เขาเอารัดเอาเปรียบมาตลอดทั �งที�เรารู้

ทกุอย่างเข้าใจทกุอย่างแตก็่ต้องยอมเพราะเรามีเหตผุลที�ถกูต้องเนี�ยแสดงวา่เรามีปัญญาเขาก็ทําได้แคน่ั �นเ

องเดี�ยวก็ตายโหงตายห่าหมดเวรกับอาตมาไปแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมข้างหน้าต้องวา่อย่างนี � 

เนี�ยเราก็อยู่ของเราแคล้วคลาดปลอดภยัมาไมง่ั �นคงไม่มีหน้ามาให้โยมเจอเห็นหน้าเห็นตามาสอนโยมได้ 

เนี�ยอาตมาเอาประสบการณ์จริงที�อาตมาประสบมาที�ใช้อบุายปัญญามาอย่างไรอย่างไรใช้คุ้มครองรักษาใ
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จอย่างไรเนี�ยเอามาเทศน์มาสอนพวกโยมเนี�ยเป็นปัจจตัตงัเนี�ยความรู้อยูที่�ใจเรา 

เพราะเราทํามาเองปฏิบตัิมาเองเรามีความเข้าใจในธรรมเองไม่ต้องไปความรู้อยูใ่นตําราไมต้่องไปเรียนรู้จา

กคนนั �นคนนี � กว่าเขาจะสอนจะบอกเนี�ยยากมากเลยต้องมีคา่คงคา่ครูมีคา่นั �นคา่นี �เบี �ยใบ้รายทาง 

พระพทุธเจ้าสอนให้ๆฟรีก็คือ สพ.พทานํ ธม.มทานํ ชินาติให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั �งปวงเนี�ยให้แบบนี � 

ให้เขามีความสขุสงบสขุสนัติสขุ ให้เขาบรรลมุรรคผลนิพพานเนี�ยสุดยอด 

สดุยอดของการให้เพราะใครๆให้ไม่ได้มีเงินร้อยล้านแสนล้านโกฏิล้านก็ยงัให้ไมไ่ด้ให้มรรคผลนิพพานเขาไ

มไ่ด้เพราะอะไรเพราะก็ให้ได้แคว่ตัถธุาตแุตก่ารวิมตุติหลุดพ้นเนี�ยไปนิพพานต้องเป็นนามธรรมหรือไปด้วย

จิตใจที�ได้ชําระสะสางมาดีแล้วต้องว่าอย่างนี � 

ได้ชําระใจให้บริสุทธิ�ใจได้มาดีแล้วถกูซกัถกูฟอกคือได้กระทบกระแทกกบัอารมณ์ทั �งหลายมาจนมนัแข็งมนั

แกร่งอดกลั �นจนมนัเป็นขนัต ิอธิวาสนะคณุได้นั�นแหละมนัต้องผ่านแบบเนี�ย 

แล้วมนัยงัจะมีจิตใจเข้มแข็งทีหลงัเราทนได้จนมีภูมิคุ้มกนัแล้วมาเจอเขากลั�นแกล้งเล็กๆน้อยๆไอ้นี�ขี �ผงไม่ไ

ด้อยู่ในสายตาเราเลยต้องว่าอยา่งนี �(หวัเราะ)เพราะอะไรเพราะเรามีภมูิคุ้มกนัสงูต้องว่าอยา่งนี � 

อยูแ่บบอดๆอยากๆไม่มีกินตายก็ตายป่วยไข้มีหยุกยาก็ตายทิ �งไปซะถ้าเรามีเวรมีกรรมทํายงังยัมนัก็ยงัไม่ต

าย(หวัเราะ)พระพทุธเจ้ายงัตรัสไว้ในพระไตรปิฎกถึงคนที�มีบญุได้บรรลมุรรคผลถึงคนที�มีอยูเ่นี�ยสมมตุิว่าเข

าผกูหินไว้หนกัเป็นตนัเลยมนัห้อยอยู ่

ทีนี �มนัขาดไอ้เชือกหรือสลิงมนัมีสามเกลียวเนี�ยตราบใดที�ยงัไมไ่ด้บรรลมุรรคผลเนี�ยมนัขาดไปสองเกลียวแ

ล้วแตอี่กเกลียวยงัไม่ขาด ถ้าบรรลเุป็นพระอรหนัต์เมื�อไหร่อีกเกลียวมนัจงึจะขาดให้รู้เอาไว้ 

ทีเนี�ยธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นอย่างนี �หมายถึงว่าตราบใดที�ยงัไมถ่ึงที�สดุ 

ถ้าเราทําความเพียรเพื�อบรรลธุรรมแล้วเรามีบญุกศุลที�สั�งสมไว้แล้วเนี�ยมนัต้องเป็นไปตามบญุของเราที�บญุ

รักษาเรา 

เหมือนกบันิพพานในปากเสือเพราะอดีตชาตเิป็นนายพรานถ้าไมล่่าสตัว์ไปยิงนกตกปลาแล้วก็ไม่ได้เอามา

ทําบญุทําทานไอ้ส่วนที�ฆ่าสตัว์ตดัชีวิตก็เป็นกรรมเป็นวิบากกรรมเพราะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทกุข์ทรมาน 

ไอ้สว่นที�เอามาทําบญุแล้วเนี�ยพระพทุธเจ้าจะสอนยงังยัพระอคัรสาวกจะสอนยงังยัมนัไมจ่ําไมเ่ชื�อรู้แล้วก็ลื

มรู้แล้วก็ลืมกระทั�งเสือมากดันั�นแน่ะวิปัสสนาญาณจึงจะเกิด(หวัเราะ)พอบรรลพุระอรหนัต์ก็นิพพานในปา

กเสือพอดีเนี�ย เหมือนกบัคนฆ่าสตัว์มาทําบญุเป็นตวัอย่างในพระไตรปิฎกที�พระองค์แสดงไว้มากมาย 

แล้วเราก็มาทําความเข้าใจขณะฆา่สตัว์ก็บาปตอนนั �น มาทําบญุก็ได้ตอนนี �เห็นมั�ยนี�แยกออกคนละอย่าง 

ฉะนั �นไอ้ที�เราทํากรรมไว้แล้วก็พยายามทําจิตให้ว่างจะได้ไม่ไประลึกถึงกรรมเก่าอีก 

แล้วมนัก็จะหา่งไปเรื�อยๆๆว่างๆๆไปเรื�อย ว่างตดัภพชาตไิปเรื�อยๆๆเนี�ยให้รู้ไว้อย่างนี � 

เมื�อทําจิตให้ว่างได้มากเท่าไหร่ภพชาติก็ห่างไกล แม้พระยามจัจรุาชก็มองไมเ่ห็นจิตเราต้องว่าอย่างนี � 

เจ้ากรรมนายเวรก็มองไมเ่ห็นเราเหมือนกนัเนี�ยเป็นอบุายปัญญาของพระพทุธเจ้าที�ใครๆไม่รู้ 

ถึงรู้แล้วก็ไม่กล้าบอกกลวัจะทําให้พวกนี �ประมาทอีกแตถ้่าใครรู้แล้วเอามาปฏิบตัิจริงก็เออ! ยงัมีสิทธิ�รอด 

บอกให้ว่างยงัไมว่่างอีกนี�จะมายกโทษบอกว่าว่างยากอีกนี�ไอ้พวกนี � มนับอกว่างยาก 

พระอาจารย์บอกเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเลี �ยงผวัเลี �ยงเมียเลี �ยงลกูให้มนัอยูใ่นโอวาทนี�กบัทําจิตให้ว่างนี�อนัไ



 ๑๐

หนยากกว่า มนัก็จะเห็นชดัเลยเออ! 

กว่าจะเลี �ยงให้เมียอยูใ่นโอวาทเลี �ยงสามีให้อยู่ในโอวาทเลี �ยงลกูให้อยู่ในโอวาทไมใ่ห้ดื �อเนี�ยยากกว่า 

เนี�ยอาตมาเนี�ยจบัโกหกได้พิสจูน์ได้ 

ฉะนั �นใครอาตมาพดูแล้วถามแล้วเถียงอาตมาไมค่่อยได้เพราะอาตมามีเหตผุลที�เหนือความรู้สกึนกึคิดของ

คนทั�วไป 

มนัก็ปรุงแตง่กนัไปฟังข่าวโจทย์จนักนัไปปรุงแตง่กันไปวิตกวิจารทั �งที�ไม่ใช่เรื�องของตวัเลยต้องว่าอย่างนี �(หั

วเราะ)เนี�ยเรารู้แล้วก็เรื�องของเขาเราไม่ยุง่เรื�องของเราก็จะจบจะสิ �น 

ได้ฟังแตข่่าวแล้วก็เป็นขา่วโกหกพกลมไมไ่ด้มีความจริงเนี�ยได้ยินแตข่่าว 

เนี�ยตั �งแตอ่าตมามาอยู่เนี�ยไม่เคยรับกิจนิมนต์ไปบ้านใครเลยเนี�ยทั �งบ้านสหกรณ์ทุง่ละครหรือเปลี�ยนมาเป็

นหวัทุ่งเนี�ยไมเ่คยไปหาใครด้วยกิจนิมนต์เลยไปก็ด้วยความจําเป็นอยา่งผู้ใหญ่บ้านกํานนัอะไรพวกเนี�ยไปเ

พื�อกิจภาระกิจ นอกนั �นไม่เคยไป เพราะไมเ่คยไปเรี�ยรายใครไมเ่คยต้องการอะไรจากใคร 

อยูแ่ล้วก็ไมไ่ด้ไปสงุสิงกบัใครด้วย 

ใช้สติปัญญาเหตผุลพิจารณาธรรมไปเพื�อจะได้เอามาสอนพวกโยมเนี�ยเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วถึงอาตมาจะไ

มบ่นัทึกอาตมาก็รู้ตวัเอาของเก่าที�อาตมาพิจารณาแล้วมาสอนมาแนะนําได้เหลือกินเหลือใช้ต้องว่าอย่างนี � 

เป็นเศรษฐีธรรมเลยให้ไม่รู้จกัหมด 

ก่อนนี �เทศน์ทั �งวนัทั �งคืนเลยไม่ต้องหลบัต้องนอนเลยอาตมาเนี�ยถึงวนัพระก็เนสชัชิกเทศน์เลยหวัคํ�ายนัเคาะ

ระฆงัเลย 

อาตมาฝึกมาดีแล้วไม่เหมือนครูบาอาจารย์ทั�วไปพวกนี �ไปไมถ่ึงไหนหรอกโกหกหลอกลวงชาวบ้านอีกตา่งห

ากงมงายแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีไม่ทําบญุทําทานอะไรพวกเนี�ยแทนที�จะได้บญุกุศลเนี�ย 

เหมือนพระเทวทตัเนี�ยตกนรกแล้วก็พาตระกลูอปุฐากทั �ง๘๔๐๐๐ตระกลูนะลงนรกหมดเลยพวกเนี�ย 

เดี�ยวนี �เยอะมากเลยพวกกินจงกินเจอะไรพวกเนี�ย เทวทตัขอให้พระทั �งหลายกินเจพระองค์ก็ไมท่รงอนญุาติ 

แล้วใครๆก็ไปโฆษณาว่าเนี�ยของเขาเนี�ยแน่ 

เทวทตัก็เที�ยวไปโฆษณาว่ากินเจเนี�ยดีอยา่งนั �นอย่างนี �ไมม่ีเวรไม่มีกรรมโกหกเขาวา่เนี�ยตวัเองมีเมตตากรุณ

าเนี�ยแต่ยงัดื �อกบัพระพทุธเจ้า(หวัเราะ)ความจริงเนี�ยพระเทวทศัเนี�ยมีฤทธิ�เขาเรียกโลกียอภิญญาสามารถเ

นรมิตตวัเองให้เป็นเด็กก็ได้เอางูมาพนัก็ได้ 

ไปล่อลวงพระเจ้าอชาตศตัรูใครๆก็เห็นฤทธิ�เห็นเดชรู้ฤทธิ�รู้เดชแล้วก็เนี�ยทําให้เขามาเคารพเลื�อมใสมากมา

ยเลย 

ทีนี �สอนอะไรบอกอะไรก็เชื�อตามไปหมดเลยไมเ่ชื�อเหตผุลแตเ่ชื�อเหตกุารณ์ตามที�เทวทตัสร้างภาพขึ �นมาเนร

มิตขึ �นมาเนี�ย 

ฉะนั �นพวกญาณพวกฌานเนี�ยถ้าใครไปหลงฤทธิ�หลงเดชเนี�ยไปนิพพานไม่ได้หรอกที�อาตมาพดู 

ทําไมไปไมไ่ด้พระอาจารย์ก็จะให้เหตผุลเนี�ยตวัอย่างมนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นขนาดพระพทุธเจ้าเป็นพระโพธิสตัว์เหาะเหินเดินอากาศรู้อดีต ปัจจบุนั 

อนาคตได้ก็ยงัไมไ่ด้โสดาบนัน์เลยเพราะติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานพอถึงกาลสมยัในชาติปัจจุบนัที�จะได้เป็



 ๑๑

นพระพทุธเจ้าไปเรียนจากอาฬารดาบสอทุกดาบสที�ได้อภิญญา๕ สมาบตั๘ิ 

พระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ยงัทิ �งเลย 

แตยุ่คนี �เนี�ยคนเห็นเป็นอศัจรรย์โกหกโกไหว้มาหาอยูห่ากิน สว่นมากมีเมียมีลกูกนัทั �งนั �นเลย 

ไอ้พวกเนี�ยหาอยู่หากินด้วยการประพฤตหิลอกลวงพระองค์ไมไ่ด้อนญุาติปัจจยั๔แก่ภิกษุผู้ทศุีล 

พระองค์อนญุาติแก่ผู้มีศีลเท่านั �นอย่างซื�ออย่างตรงไอ้พวกภิกษุผู้ ไมม่ีศีลไมม่ียางอายเนี�ยก็เท่ากบัขโมยของ

ผู้มีศีลไปกินไปใช้เนี�ยตกนรกแน่นอนเนี�ยพวกเนี�ย 

เขาเรียกอเนสนาเลี �ยงชีพไมส่มควรตามพระพทุธโอวาทเนี�ยเขาเรียกอเนสนาเลี �ยงชีพไมส่มควรไม่สมควรแ

ก่การเป็นสมณะ ศากยบตุรที�พระองค์ให้ปฏิบตัิอย่างซื�ออย่างตรง ให้หากินด้วยลําแข้งตวัเอง 

แตเ่ดี�ยวนี �พวกไมบ่ิณฑบาตรกนัเนี�ย(หวัเราะ)ถึงบ้านโน้นไปส่งบ้านนี �ไปส่ง 

แล้วก็หาความสขุใส่ตวัเองไม่ได้ไปแนะนําสั�งสอนแทนที�จะตวัเองว่างมากเท่าไหร่จะได้ไปค้นคว้าพระธรรม

วินยัเอามาสั�งสอนญาติโยม ไม่มี ไมม่ีมรรคไมม่ีผลอะไร งมงายเนี�ย 

ทําให้ประชาชนงมงายอีกตา่งหากหลงเชื�อ ยึดติด พากนัไปตกนรกหมดนะ 

ต้องบอกเดี�ยวนี �มนัลามปามไปทั�วประเทศทั�วโลกแล้ว ไปถึงตา่งประเทศโน้น เยอะแยะมากมายเลย 

หาพระแท้ยากมากเลยเพราะฉะนั �นเราต้องใช้เหตผุลคือปัญญาให้มากที�อาตมาบอกใช้ปัญญาคือเหตผุลใ

นทาน เหตผลในศีล เหตผุลในเนกขมัมะ เหตผุลในปัญญา 

อย่างซื�ออย่างตรงให้สมเหตสุมผลทําให้ชํานิชํานาญนั�นน่ะจงึเกิดความคล่องตวัมนัจึงจะเป็นญาณความรู้ขึ �

นมาในจิตเขาเรียกกลัยาณจิต 

เหมือนกบัจิตเนี�ยมีเพื�อนเหมือนกับมีปัญญาเป็นเพื�อนสองตามพระพทุธโอวาทที�ว่าปัญญามีเพื�อนสองจิตมี

ปัญญาเป็นเพื�อนสองคือมีเหตผุลเขาเรียกคือกลัยาณจิตเนี�ยมีปัญญาเป็นเพื�อนสองเป็นอย่างนี �ทีนี �เราก็เพีย

รที�จะทําให้ว่างทําจิตของเราให้ว่างที�เหตผุลทั �งหมดเลยเวลาที�จะนิพพานทั �งเหตทุั �งผลนี�ไม่มีทั �งฌานทั �งญา

ณไม่มีวา่งหมด แตน่รกก็มีอยู่สวรรค์ก็มีอยูต่ามที�พระองค์แสดงไว้นั�นแหละ แตก็่เพียงอารมณ์เทา่นั �นเอง 

อารมณ์ดีที�ได้จิตคิดดีเป็นศีลเป็นธรรมตายในขณะจิตดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมแตย่งัไปนิพพานไมไ่ด้เพราะยงั

ติดอยูใ่นอารมณ์ อารมณ์ในสขุต้องว่าอย่างนี � 

ถ้าจิตโหดร้ายโหดเหี �ยมก็ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสรุกายเป็นสตัว์เดรัจฉานเนี�ยพวกเนี�ยที�จิตไม่ดีคิดว่า

ตวัเองฉลาดแตฉ่ลาดเอาเปรียบฉลาดกลั�นแกล้งรังแกนั�นแหละพวกเนี�ยทั �งหมดต้องยกไปทั �งประเทศเลยตก

นรกทั�วโลกเนี�ย เหมือนคริสต์ อิสลาม 

ฮินดอูะไรเนี�ยศีล๕ยงัไมบ่ริสทุธิ�แล้วจะมีบญุมีบารมีให้คนเขาเคารพนบัถือได้ยงังยั 

ไม่เชื�อกรรมไมเ่ชื�อผลของกรรมในการทําความดีความไม่ดี พระองค์ตรัสไว้ชดัเจนกมฺ มุนา วตตฺ ตี 

โลโกสตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี�ย ทํากรรมไว้ด้วยกายก็เป็นกายกรรม ทําไว้ด้วยวาจาก็เป็นวจีกรรม 

ทําไว้ด้วยใจคิดนึกก็เป็นมโนกรรม แล้วใครทําให้ 

ตวัเองทํามาทั �งหมดไปเชื�อในสิ�งที�ไมค่วรเชื�อไปเชื�องมงายในสิ�งที�ไมม่ีเหตผุลไมเ่ป็นตวัของตวัเองก็เหมือนวั

วเหมือนความโดนเขาจงูจมกูให้ไปไถนาบ้างให้ไปกินหญ้าบ้างนั�นแหละ ให้รู้ไว้อย่างนี � 

เราต้องใช้เหตผุลให้มากขึ �น แล้วจิตของเราก็ทําจิตให้ว่างให้หมดเลย 



 ๑๒ 

เมื�อจิตว่างแล้วในความว่างไมม่ีทั �งเหตทุั �งผลต้องว่าอย่างนี � สมัมาทิฏฐิเห็นชอบก็ไม่มีความเห็น 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบก็ไม่มีการดําริ สมัมาวาจาการพูดจาชอบก็ไมม่ีการพดูว่าง 

สมัมากมัมนัโตการงานก็ว่าง สมัมาอาชีโวอาชีพก็วา่ง สมัมาวายาโมความพยายามก็ว่าง 

สมัมาสตริะลกึว่าง 

ตดัสติทิ �งเลยครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสตอิบรมสตแิตไ่มช่ี �โทษของสติให้รู้ว่าความฟุ้ งซ่านของสติข

นาดไหนทําให้คนบ้าคนหลงัคิดมากระลึกมากเกินไป 

สติพาดวงจิตวิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดนบัภพนบัชาติไมถ้่วน 

ต้องใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สติเป็นดิสก์เบรคไมใ่ห้มนัคิดมาก ให้ใจรู้ว่างน้อยลง นั�นน่ะใจมนัจึงไม่หนกัใจ 

ใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจมนัจึงจะว่างเป็นปกติจิตต้องว่าอย่างนี � ถึงเวลาไปนิพพานก็ไมต้่องมีความตั �งใจ 

อาศยัความว่างจนเคยชินนั�นนะ่ 

จิตจะน้อมไปเองโดยอตัตโนมตัิตามพระไตรปิฎกที�พระองค์แสดงไว้อยา่งซื�ออย่างตรง 

ถ้าใครได้อ่านได้ค้นคว้าแล้วก็จะพบจะเจอ 

แล้วก็ส่วนมากถ้าไมทํ่าให้เหตผุลเกิดขึ �นใจไมใ่ห้ปัญญาเกิดขึ �นแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้อ่านแล้วก็ผา่นไปอ่านแ

ล้วก็ผ่านไปพอจิตน้อมไปเองน้อมไปยงังยั ก็เหมือนกบัโยมเชื�อคนอื�นนั�นแหละ 

จิตมนัน้อมตามคําชกัชวนไปต้องว่าอย่างนี �เชื�อเขาเรื�อยๆไปจนกระทั�งหมดเนื �อหมดตวัไปเลยต้องว่าอยา่งนี � 

เพี �ยนบ้าคลั�งทกุข์จนลําบากเพราะเชื�อคนอื�น 

เนี�ยอาตมาจึงต้องสอนว่าเชื�อเหตผุลอย่าเชื�อเหตกุารณ์แล้วก็เรื�องของเขาเราไม่ยุง่เรื�องของเราก็จะได้จบได้

สิ �นก็เพื�อเราจะได้ไมท่กุข์จากสิ�งเหล่านั �นแตเ่ราก็ไม่ขี �เกียจขี �คร้านเพื�อจะสร้างจะทําได้ด้วยตวัของเราเอง 

เมื�อเราสร้างได้ทําด้วยตวัของเราเองแล้วก็จะเป็นความภมูิใจของเราเองว่าเออ! 

เราทําได้เมื�อพระองค์สอนให้ไปอยูป่่าอยู่เขาถํ �าลอมฟางป่าช้าป่าชฏัเนี�ยไปอยูแ่ล้วไมต่ายไม่อดตายไม่เป็นไ

ข้ตายไม่ไปถูกเสือกินไมไ่ปถกูสตัว์ทําร้ายรอดตายมาได้ก็แสดงว่าเออ! เนี�ยมีปัญญาแล้ว 

มีเหตผุลป้องกนัตวัเองได้แล้ว และยงัพึ�งตนเองได้ด้วยและยงัเป็นที�พึ�งคนอื�นได้ตอ่ไปอีก 

เพราะฉะนั �นอาตมาเนี�ยฝึกมาดีแล้วตามพระพทุธโอวาทที�สอนอย่างไรๆเนี�ยปฏิบตัิมาครบถ้วนต้องว่าอย่าง

นี � ท้ายสุดก็ต้องว่างหมด 

ไม่ได้ยึดติดในความวา่งแตเ่อาประสบการณ์จริงมาแนะนําสั�งสอนว่าพระพทุธเจ้าสอนอย่างนี �อย่างนี � 

เราทําตามพระองค์แล้วเราจะพ้นทกุข์อย่างนี �อย่างนี � 

เหมือนกบัที�พระองค์แสดงเรื�องปัญญาวิมตุติเจโตวิมตุตเินี�ยอาตมาก็ทําความเข้าใจมา 

แล้วก็มาแนะนําโยมให้ประพฤติปฏิบตัิตามเนี�ย แล้วถ้าโยมทําตามจริงๆโยมก็จะได้เห็นผลจริงด้วย 

อาตมาไม่ได้โกหกโยมเพราะอาตมาทําแล้วมีความเข้าใจแล้วทั �งเหตทุั �งผลคือปัญญาทั �งทําจิตทําใจให้ว่างจ

ากความรู้สึกนึกคิด เราก็คิดอะไรคิดไปก็แคน่ั �นไมค่ิดก็แคน่ั �น ปลงวางมนัอยา่งง่ายๆเนี�ย 

แล้วมนัจะได้ว่างอย่างรวดเร็วทีนี �จิตเราไร้เจตนาจิตเราไร้ความปรารถนาจิตเราก็ไร้ตณัหาความอยาก 

ไม่มีอารมณ์มาเหนือจิตเราจิตเราไมเ่ป็นทาสของอารมณ์ 

การเป็นขี �ข้าอารมณ์เนี�ยทุกข์ยากลําบากเนี�ยเชื�อรูป เชื�อเสียง เชื�อกลิ�น เชื�อรส 



 ๑๓

เชื�อสมัผสัเนี�ยขี �ข้าอารมณ์ตามไปเลย แล้วก็ไปรับทกุข์รับโทษกนัมามากมาย 

ใครๆก็ชว่ยไมไ่ด้พ่อแม่ก็ชว่ยไมไ่ด้ญาติพี�น้องก็ชว่ยไมไ่ด้ 

เพราะตวัเนี�ยเสียหายไปแล้ววิบตัิฉิบหายไปแล้วเสียอกเสียใจไปแล้วเพราะตวัเองพอ่แมแ่นะนําสั�งสอนไมเ่ชื�

อ แล้วเวลาทกุข์ยากลําบากแล้วจะให้คนนั �นคนนี �มาชว่ย เอาภาระมาให้เขาอีก 

เพราะฉะนั �นพระพทุธเจ้าจึงแสดงว่า อตัตาหิ อตัตโน นาโถตนต้องเป็นที�พึ�งของตน 

ทําไมตนต้องเป็นที�พึ�งของตนก็คือการที�พระองค์สอนให้พึ�งตวัเองก็คือทําเป็นทกุอย่าง 

หงุข้าวต้มแกงซกัเสื �อผ้าหาอยูห่ากินทําได้ 

ถ้าเรามวัแตพ่ึ�งคนนั �นคนนี �เวลาเขาตายหรือเขาไม่อยูเ่นี�ยเราทําอะไรไมเ่ป็นเลยเราก็จะเป็นทกุข์แล้ว 

เนี�ยเราจะเข้าใจได้ชดัเลยว่าเอ๊ะ! ทําไมพระองค์จงึสอนให้เราพึ�งตวัเอง 

เพราะให้เรานั�นแหละทําได้ทกุอย่างทําได้ด้วยตวัเองไมต้่องไปพึ�งพาอาศยัใครไมต้่องไปเสียเวลํ�าเวลาไปจ้า

งใครเขาด้วยต้องว่าอย่างนี � แล้วเราก็เป็นสขุที�พระองค์สอนอตัตาหิ อตัตโน 

นาโถนี�เป็นอยา่งนี �ให้พึ�งตนเองไม่ให้พึ�งคนอื�น เนี�ยความทกุข์ยากลําบาก 

เนี�ยไม่ใช่พึ�งเขาแล้วเขาจะทําตามใจตวัเองบางทีเขาก็พยศขึ �นมากลั�นแกล้งขึ �นมาให้ร้อนเกินไปบ้างเย็นเกิน

ไปบ้าง ให้เผ็ดเกินไปบ้าง เปรี �ยวเกินไปบ้าง 

หวานเกินไปบ้างเนี�ยเยอะแยะไปเลยต้องว่าอย่างนี �สิ�งที�ผลที�ตามมาก็เพราะเราทําไม่เป็นโดนเขาหลอกเนี�ย

หวานนี �ดีเปรี �ยวนี �ดีเผ็ด เฝื� อนฝาด ขม 

จืดนี �ดีอย่างนั �นอย่างนี �เชื�อโฆษณาเนี�ยก็เหมือนววัเหมือนควายนี�แหละให้กินอะไรก็กินหรือให้ไปกินหญ้าผกู

เอาไว้ตรงนั �นอยู่ตรงนั �นน่ะไปไหนไมร่อดเพราะตวัเองไม่รู้จกัทําทําอะไรไม่เป็น เนี�ยให้รู้เอาไว้เตือนเอาไว้ 

เนี�ยบาทหนึ�งคาถาหนึ�งที�พระองค์แสดงไว้ก็เป็นนิยยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นทกุข์ได้จริงคือใครปฏิบตัิตามเชื�

อแล้วทําตามจะได้ไมม่ีความทกุข์ คําว่ามกัน้อยสนัโดษก็คือมกัน้อยที�จะเห็น มกัน้อยสนัโดษที�จะได้ยิน 

มกัน้อยสนัโดษที�จะได้สูดดม มกัน้อยที�จะได้กินเนี�ยมกัน้อยในการกิน มกัน้อยในการสมัผสั 

มกัน้อยในการที�จะรับรู้อารมณ์แล้วเราก็จะได้ไมท่กุข์ ไมใ่ช่มกัน้อยคือขี �เกียจขี �คร้าน 

เดี�ยวเขาจะหาว่าพระพทุธศาสนาเป็นกาฝากแตที่�พระองค์สอนเนี�ยไมใ่ห้รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เหลา่นั �นมาอยู่ในใจ ทําให้จิตใจวุน่วายวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ทกุข์มากมายยืน เดนิ นั�ง 

นอนเนี�ยต้องบอกไว้ให้รู้ 

ไอ้พวกไมม่ีสติปัญญาไมม่ีสมัปชญัญะแล้วก็เที�ยวไปใส่ร้ายป้ายสีพระพทุธเจ้าใส่ร้ายป้ายสีพระพทุธศาสนา

ตวัของมนัเองนั�นแหละไมม่ีความเจริญหรอกต้องว่าอยา่งนี � 

ถึงมนัจะมีการมีงานมีเกียรตอิะไรก็เป็นของจอมปลอมของต้องทิ �งทั �งนั �น 

ทําไมอาตมาจึงบอกของต้องทิ �งพระพทุธเจ้าก็บอกไว้เองนั�นแน่ะมีลาภเสื�อมลาภ มียศเสื�อมยศ มีสขุมีทกุข์ 

มีสรรเสริญมีนินทาเนี�ยใครได้รับแล้วก็ต้องวางโลกกไูมอ่ยากอยูแ่ล้วในโลกของความเป็นอยา่งนี �อนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา ครั �นวางโลกมาประพฤติปฏิบตัิธรรมอย่างเอาเป็นเอาตายก็มารู้ธรรมเห็นธรรม 

ธรรมนั �นยงัอนิจจงัธรรมทกุข์ธรรมอนตัตาธรรมก็ยงัไม่มีใครอยากได้อีก 

กจูะเอาไปทําไมอนิจจงัธรรมทกุข์ธรรมอนตัตาเลยต้องทําจิตให้วา่งเนี�ย 



 ๑๔

ว่างจากโลกด้วยวา่งจากธรรมด้วยแล้วทําจิตให้ว่างนั�นนะ่ นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัจงึจะเข้าถึงพระนิพพานเนี�ยต้องให้รู้ไว้อย่างนี �ต้องรู้สรุปด้วย เอาของว่างทั �งหมด สพัเพ ธมัมา 

อนตัตา สพัเพ อธมัมา อนตัตาทั �งธรรมและอธรรมทั �งหมดเลยประมวลมาทั �งสรรพรูป สรรพเสียง สรรพกลิ�น 

สรรพรส สรรพโผฏฐัพพะสมัผสั สรรพธรรมารมณ์ทกุอยา่งลงใน สพัเพ ธมัมา อนตัตา 

ว่างแม้เป็นธรรมก็ว่างทั �งที�เป็นสพัเพ อธมัมา 

อนตัตาทั �งที�เป็นอธรรมความไม่ดีทั �งหมดก็ให้ว่างนี�แหละจึงจะเป็นผู้ เข้าถึง 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็จะได้มีความเพียรขยนัที�จะทําจิตให้ว่าง 

แล้วก็ขยนัในการที�จะใช้เหตผุลไมต้่องไปเป็นทุกข์ในขณะที�ตาเห็น หไูด้ยิน จมกูได้กลิ�น ลิ �นได้รส 

กายได้สมัผสั จิตได้รับรู้ธรรมารมณ์เนี�ย แล้วก็ทําจิตให้ว่างเปลา่ไมใ่ห้ยึดติด เนี�ยเป็นอยา่งนี � 

พระพทุธศาสนาจึงเป็นสดุยอดหนึ�งเดียวในหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬต้องว่าอยา่งนี � 

ยงัมีโลกอยูที่�บุคคลที�อยู่ในโลกก็ยงัมีทกุข์มีโทษอยูท่ั �งนั �น 

ต้องจตุิปฏิสนธิเวียนว่ายตายเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นอสรุกาย 

สตัว์เดรัจฉานอะไรเนี�ยมนษุย์โลกเนี�ยไม่ใช่มีแตม่นษุย์อย่างเดียวมีสตัว์เดรัจฉานเห็นมั�ยยงัมีวิญญาณที�เรา

มองไม่เห็นตวัอีกเป็นมิติภพ มิติภมูิ มิติจกัรวาฬ มิติแก้วผลึก มิติแก้ววิเศษ มิติวิเศษซ้อนวิเศษ 

ทกุมิติสารพดันึกซ้อนสารพดันึก ทกุมิติลี �ลบัซบัซ้อนล่องหนหายตวั ทกุมิติสําเร็จด้วยจิต 

คําว่าทกุมิติสําเร็จด้วยจิตที�ตวัเองนั�นแหละปรารถนาหรือทําเอาไว้มนัเป็นไปตามจิตเดิมด้วยอํานาจของจิต

เนี�ยมนัเป็นอยา่งนี � 

เมื�อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเนี�ยก็ไมใ่ห้เสียเวลาที�จะไปดกัดานอยูใ่นภพภมูิตา่งๆมีแตท่กุข์มีแตโ่ทษทั �งนั �นน่ะ 

เพราะฉะนั �นพรหมเทพเทวดานี�ก็ยงัตกอยูใ่นห่วงชะตากรรมเดียวกนัเนี�ยคืออนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาอยูใ่นภพภูมิในก็ตาม ตราบใดที�ยงัไมเ่ข้าถึงอวิหา อตปัปา สทุสัสี สทุสัสา 

อกนิฏฐาเนี�ยอนันี �เป็นพรหมของพระอนาคามีเนี�ยไมต้่องมาเกิด แตไ่มใ่ชล่งมาไมไ่ด้นะ 

ลงมาได้แตไ่ม่ได้มาเกิดเข้าท้องให้โยมรู้ไว้ด้วย พรหมของพระอนาคามีเนี�ยลงมาได้ ถ้ามีความจําเป็น 

แล้วก็ไมไ่ด้มายึดติดโลก ต้องให้รู้ไว้ด้วย พระอรหนัต์ก็ยงัมีอยู่ในอกนิฏฐพรหมโน้นต้องว่าอย่างนี � 

อยูใ่นภพของพระอนาคา 

เพราะฉะนั �นเราถวายทานหรืออทิสทานหรืออะไรนี�ท่านเหล่านั �นรับรู้รับทราบหมดน่ะ ท่านรู้ง่ายเข้าใจเร็ว 

พวกเราไม่รู้เรื�องกจูะไปทําได้ยงังยั(หวัเราะ)แตพ่ระอรหนัต์เจ้า 

พระอนาคามีอยูใ่นโลกตา่งๆในทกุมิติทกุมิติภพทกุมิติภูมิทกุมิติจกัรวาฬทกุมิติแก้วผลึกเนี�ยพระอนาคาที�ท่

านได้รู้เรื�องท่านก็รับทราบหมดโมทนาแล้วก็ประพฤติปฏิบตัิตาม เดี�ยวก็เข้าสูพ่ระนิพพานอีกเยอะแยะอ้าว! 

มีอะไรถามมาได้แล้ว...สงสยัอะไรถามเนี�ยไมเ่ข้าใจอะไรพระอาจารย์พูดถึงเหตผุลคือปัญญาวิมตุติแล้วก็

ทําคือเจโตวิมตุตคิือจิตว่างเป็นยงังยั 

ทํายงังยัจึงจะวางจากเหตจุากผล(หวัเราะ)เนี�ยก็คือรู้เหตรูุ้ผลก็คือให้ว่างทั �งหมดนี�แหละเราก็จะอยูเ่หนือเหตุ

เหนือผลนั�นน่ะเหนือเวทนาแหม! 

มีนยัยะอีกเยอะแยะเลยถ้าอาตมาจะพดูแคนี่ �ก็หมดไปอีกแล้วอีกวนัหนึ�ง..มีอะไรก็ถามมา... 



 ๑๕

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๔.๕๑ น. 




