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เจตนาที�พระองค์สอนว่าการไม่ทําบาปทั �งปวงการทํากศุลให้ถึงพร้อมการชําระจิตของตนให้ขาวรอ

บ การไม่ทําบาปทั �งปวงเราก็ต้องมีขนัตอิดกลั �นอดทนไว้ อยากฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติผิดกาเม มสุา 

กินเหล้าเมายาเราก็อดกลั �นอดทนไว้แล้วเราก็ไมทํ่าบาปทั �งปวงได้ด้วยขนัติ เมื�อเราไมทํ่าบาปได้แล้ว 

มนัไมอ่ยากให้ทานหมายถึงว่าการทํากศุลให้ถึงพร้อม 

มนัไมอ่ยากทํามนัขี �เกียจขี �คร้านก็อดทนต้องมีขนัตธิรรมอดทนทําทานไป อดทนรักษาศีลไป 

หมายถึงว่ามีขนัติอดทนให้ทานไปไม่อยากทําก็มากน้อยไปตามกําลงัไมต้่องฝืดฝืนจนเกินไปแตก็่ขอให้ทํา 

ไม่อยากรักษาศีลก็มีขนัติอดทนรักษาไป ไมอ่ยากประพฤติเนกขมัมะก็อดทนประพฤติเนกขมัมะไป 

ไม่อยากใช้ปัญญาก็อดทนใช้ปัญญาไป ขี �เกียจขี �คร้านก็มีขนัติอดกลั �นอดทนไป 

อดทนอะไรไม่ได้ก็ต้องมีขนัติอดทนให้ได้ ไม่มีสจัจะก็พยายามอดทนให้มีสจัจะให้ได้ 

ไม่มีอธิษฐานเพื�อการปรารถนาเพื�อความวิมตุติหลดุพ้นก็มีขนัติอดทนอธิษฐานไปปรารถนาไป 

ไม่มีเมตตารักใคร่ในทาน ในศีล ในเนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขาก็อดทนรักเมตตาที�จะทําความดีไป อเุบกขาวางเฉยได้แล้ว อเุบกขาเนี�ยเป็นตวัละโมหะความหลง 

การที�เราฝึกอดทนทีหนึ�งเทา่กบัเราวางเฉยทีหนึ�ง 

เมื�อเราวางเฉยทีหนึ�งก็แสดงว่าจิตของเรานะ่วิมตุติหลดุพ้นทีหนึ�ง 

เราหดัอดทนอดกลั �นทกุอยา่งอดทนตอ่อารมณ์ทกุอยา่งเราก็วิมตุติหลดุพ้นจากอารมณ์ทกุอย่างในขณะที�เร

ามีขนัติอดกลั �นอดทนนั �น 

เมื�อเรามีอดทนแล้วใช้ถึงที�สุดเมื�อถึงที�สุดแล้วก็จะเป็นอตัโนมตัิวางเฉยได้ในอารมณ์ทั �งปวง 

เมื�อเราวางเฉยได้ในอารมณ์ทั �งปวงแล้วเนี�ย 

เพราะเราสิ�งที�เราทํามาแล้วหมายถึงว่าเมื�อเราทํามาแล้วพระองค์ก็สอนไมใ่ห้ยึดติดอีก 

ชําระจิตของตนให้ขาวรอบนั�นน่ะทั �งดีทั �งชั�วนั�นน่ะอดทนการไมทํ่าบาปทั �งปวงแล้วก็ไมต้่องไปติดมนัเราทําค

วามดีให้ถึงพร้อมได้แล้วท้ายสดุมนัก็ต้องตายหรือวิมตุติหลดุพ้นจากความดีความชั�วนั �น วิมตุติหลดุพ้น 

การที�เราวิมตุติหลดุพ้นจากดีจากชั�วนั�นแหละที�พระองค์เรียกว่ามรรคหนทางเข้าถึงความดบัทกุข์หรือเกิดเป็

นผลคือดบัทกุข์ได้คือดบัทกุข์ใจเราได้จนกระทั�งไมม่ีอะไรในใจวา่งเปลา่จากใจหรือว่างเปลา่จากความรู้สึก

ว่างเปลา่จากอารมณ์นั�นแหละไมม่ีอารมณ์ปัจจบุนั ไมไ่ด้นึกถึงอารมณ์อดีตอนาคตก็สญูหมดน่ะ นิพพานงั 

ปรมงั สญูญงัก็จะเกิดขึ �นในใจเนี�ยนิพพานงั ปรมงั สญูญงัถ้ายงัไมต่ายก็เรียกนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัเพราะเราไมทํ่าอารมณ์ให้เกิดขึ �นแล้วดบัอารมณ์ได้แล้วนิโรธะความดบัทกุข์ดบัอารมณ์ได้แล้วแตเ่รายงั

มีชีวิตอยูเ่ราก็ต้องปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั 

ใครก็คิดว่าข้าบรรลพุระอรหนัต์อย่างนั �นอย่างนี �แล้วก็ไปร่วมเวรร่วมกรรมทําผิดอาบตัิไอ้พวกนี �ไมอ่ยู่ในสาย
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ตา 

ถ้ายงัคิดว่าพระองค์ยงักําชบักําชาไว้ว่าให้มีสติวินยัคือให้ระลกึถึงพระวินยัคือข้อห้ามเห็นมั�ยเนี�ยพระองคเ์นี�

ยรอบครอบละเอียดถี�ถ้วนไมใ่ห้ประมาท 

ใครคิดว่ากแูน่กบูรรลพุระอรหนัต์แล้วก็ไม่มีอารมณ์ใดๆแล้วก็ลว่งพระธรรมพระวินยัพวกเนี�ยประมาททั �งนั �น

ตายแล้วลงอเวจีมหานรกหมด 

พระอรหนัต์เจ้าแล้วแม้ท่านทําอะไรบางครั �งเลยเถิดไปเนี�ยพระองค์ก็ยงัให้สติวินยัให้ระลกึถึงพระธรรมวินยั

คือระเบียบที�พระองค์วางไว้เพื�อให้เป็นประโยชน์แก่ชนภายหน้าหรือรุ่นหลงัที�จะมาเนี�ยไมง่ั �นก็จะเป็นตวัอย่

างที�ไมด่ี เพราะฉะนั �นต้องมีหิริ โอตตปัปะมีความละอายเกรงกลวัตอ่บาปอยูเ่สมอ เพราะฉะนั �นหิริ 

โอตตปัปะนี �จงึเป็นธรรมอนัสําคญัทําให้ไม่ประมาทให้มีความละอายอยูเ่สมอให้มีความเกรงกลวัอยูเ่สมอก

ลวัตวัเองจะไม่พ้นทกุข์จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมหิริ 

โอตตปัปะนี �จงึเป็นมรรคเป็นหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ได้อย่างแท้แน่นอน แน่ะที�พดูมาแตต้่นนี�ก็อาศยัหิริ 

โอตตปัปะถ้าไมม่ีหิริ โอตตปัปะยืน เดิน นั�ง 

นอนนี�พระอยูใ่นป่าในเขาไม่มีใครรู้ทําผิดทําอะไรไม่มีใครรู้เพราะฉะนั �นจงึต้องมีหิริ 

โอตตปัปะต้องมีพระธรรมวินยัเป็นเครื�องระลึก 

จะอยูใ่นป่าก็ตามอยูใ่นบ้านในเมืองก็ตามอยูใ่นป่าช้าป่าชฏัอยูใ่นถํ �าลอมฟางก็ตามพระองค์สอนให้ระลกึถึ

งพระธรรมวินยัตลอดเวลาคือให้มีหิริ โอตตปัปะอยู่ตลอดเวลา 

เหมือนปัจจเวกขณะคือต้องพิจารณาทกุขณะจะกินจะดื�มอะไรเนี�ย 

พิจาณาทกุขณะก็จะเห็นความเป็นอนิจจงัทกุขณะ 

แล้วก็ที�เรากินเรากินเพราะอะไรแล้วก็ที�เราใช้ๆเพราะอะไรเราใช้เพราะความทกุข์ 

เพราะเราหิวบ้างเราจะนั�งสบายยืนสบายนั�นน่ะเรามีทกุข์แล้วจึงเปลี�ยนจะยืน เดนิ นั�ง 

นอนก็ต้องพิจารณาทกุขณะ 

แม้กินแล้วในขณะกินก็ยงัต้องพิจารณาเป็นธาตอีุกธาตปัุจจะเวกคือพิจารณาเป็นธาตอุาศยัธาตพุึ�งธาตจุึงเ

ป็นอยูด้่วยธาตมุีชีวิตรอดไปวนัหนึ�งวนัหนึ�งไมเ่ห็นแก่กินไมเ่ห็นเห็นแก่นอนไม่เห็นแก่ความโลภ ความโกรธ 

ความหลงให้เพียงเห็นแคเ่ป็นธาตเุพราะเราจะต้องแก่ ดิน นํ �า ไฟ ลมเนี�ยคําว่าเห็นเป็นเพียงธาตก็ุคือดิน นํ �า 

ไฟ ลมเนี�ยเพราะทําให้เมื�อเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยดนิ ด้วยนํ �า ด้วยลม ด้วยไฟ 

เนี�ยเขาเรียกวิโรธะปัจจยั ทําให้เป็นปัจจยัถึงสิ �นความเสื�อมซึ�งชีวิตอายแุละสงัขาร 

เมื�อกินแล้วใช้แล้วพระองค์ก็ยงัให้พิจารณาเป็นอตีตปัจจเวกอีกเห็นความสิ �นความเสื�อมของมนัให้เห็นควา

มเป็นอนตัตาของมนัไมใ่ห้ประมาทเมื�อพระองค์สอนอย่างนี �พระ 

เณรที�มีใจเคารพในพระธรรมวินยัเลือกใช้ด้วยตนเอง 

มนัสิ �นไปเสื�อมไปในแตล่ะวนัเนี�ยมนษุย์ก็หมดไปสิ �นไปแต่ละวนัแล้วเรากําลงัทําอะไรกนัอยูเ่นี�ยเหมือนพระ

องค์ก็ยงัทิ �งพระสทัธรรมไว้ให้พิจารณากนัเองอีกวนัคืนล่วงไปอย่างนี �ท่านกําลงัทําอะไรกนัอยู่ 

ท่านกําลงัคิดอะไรกนัอยู ่ท่านกําลงัปฏิบตัิอะไรกนัอยู่ 

เนี�ยเหมือนพระพทุธเจ้าท่านสอนกําหราบปราบปรามเอาไว้ให้เตือนสติให้มีสติระลึกรู้อยูว่่าเราเนี�ยเป็นผู้แส
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วงหาความวิมตุตหิลดุพ้นเพื�อมรรคผลนิพพาน ไมใ่ช่บวชมาเพื�ออะไร ที�พระองค์แสดงไว้ว่า 

ถ้าใครถามวา่ทา่นทั �งปวงปฏิบตัิเพื�ออะไร? เพื�อความดบัไมม่ีเชื �อ แล้วอะไรเป็นเชื �อแล้วเราจะต้องดบัอะไร 

ให้ท่านทั �งหลายว่าจงรู้ไว้เถิด วา่อารมณ์เนี�ยเป็นเชื �อ ฉะนั �นการดบัทกุข์ก็ต้องดบัที�อารมณ์ที�ใจของเราเนี�ย 

นิโรธะความดบัทกุข์ก็ดบัอารมณ์ที�ใจเรา อยา่ให้ใจเรามีเชื �อของอารมณ์ 

เมื�อใจเราไม่มีเชื �อของอารมณ์แล้วสิ�งตา่งๆมนัก็รู้แล้วละไป ไม่วา่จะเป็นรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสัหรือจะเป็นปัจจยั๔หรือจะเป็นอะไรรู้แล้วก็ละไปหมดไปสิ �นไปหายไปอนตัตาไปให้หมดไมม่ีสาระแก่น

สารอะไรเลยทั �งสิ�งตา่งๆทั �งรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสัหรือทรัพย์สินสมบตัิบตุรภรรยาสามีตายกนัทั �งโลกทิ �งกนัทั �งโลกกองกนัไว้ทั �งโลกทรัพย์สินสมบตัิเงินท

องไมว่่าที�ดินบ้านเรือนไมว่่าของกินของใช้ใดๆเนี�ยทิ �งกนัเกลื�อนกาดอิเร็กเกะกะไปหมดเหลือแตซ่ากปราสา

ทบ้านช่องก็เหมือนปราสาทร้างหรือเรือนร้างไมม่ีใครเอาติดตวัไปได้แสดงถึงความเป็นอนิจจงัอนตัตาที�เรา

จะต้องทรงปัญญาพิจารณาเห็นรู้อยู่ทกุขณะยืน เดิน นั�ง นอนหรือทกุลมหายใจเข้าหายใจออก 

หายใจเข้าก็ไม่เที�ยงหายใจออกก็ไม่เที�ยง หายใจเข้าไปแล้วไมอ่อกก็เป็นทกุข์ 

หายใจออกไปแล้วไม่เข้าก็เป็นทกุข์ไอ้การเข้าการออกเนี�ยมนัก็เป็นเพียงอารมณ์ไอ้จิตที�รู้อารมณ์นั�นน่ะก็เห็

นความเป็นอนตัตาของอารมณ์ของอารมณ์ด้วยของลมด้วยที�มนัเข้ามนัออกจากกายสงัขารเห็นความอนิจจั

งเปลี�ยนแปลงทกุขณะทั �งลมเข้าลมออก ออกแล้วไมเ่ข้าๆแล้วไมอ่อกก็ทกุข์เกิดแล้วมนัจะตาย 

ที�มนัเป็นทกุข์เพราะอะไร 

เพราะเป็นทกุข์เพราะมนัจะตายแล้วเราก็พิจารณาดทูกุข์ที�จะตายนั�นน่ะไอ้ตายนั�นน่ะจะต้องสญูไม่มีเหลือ

นั�นน่ะ ตายสญูเขาเรียกตายสญูไมม่ีอะไรเหลือเราจะต้องพินิจพิจารณาทกุวนั 

เรารู้ทกุวนัถึงเราไมพ่ิจารณาเราก็เห็นทุกวนัตาเห็นรูป หไูด้ยินเสียง จมกูได้กลิ�น ลิ �นได้รู้รส 

ใจต้องคิดต้องนึก คือต้องคิดนึกไปตามอารมณ์เนี�ยแตไ่ม่มีสติไมไ่ด้ระลกึถึงพระธรรมไม่ได้ระลกึถึงพระวินยั 

ใจก็ส่งออกไปเรื�อยๆๆตกเป็นทาสของอารมณ์ 

จิตเป็นทาสของอารมณ์หรือเป็นขี �ข้าของอารมณ์เหมือนววัเหมือนควายที�ถกูอารมณ์จงูไป 

เหมือนควายโง่โดนอารมณ์มนัเชือดมนัฆ่าตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสแล้วก็ตกเป็นเป็นท

าสของตณัหาอยากไปเรื�อยๆไมม่ีที�สิ �นสดุไม่รู้จกัจบจกัสิ �นจะอยูเ่หนือใต้ตะวนัออกอีสานภาคกลางอีกอยู่ป่า

อยูเ่ขาอยูท้่องทะเล จิตใจไม่สงบเพราะอารมณ์อย่านึกว่ามนัไม่สงบมนัฟุ้ งซา่นเพราะอะไร 

มนัฟุ้ งซ่านเพราะอารมณ์ที�มนัคาใจอยู่มนัตดิใจอยู ่มนัไมเ่ชื�อพระพทุธเจ้ามนัอกตญั�ตู้องว่าอย่างนี � 

มนัอกตญั�ไูมเ่ชื�อพระพทุธเจ้ามนัดื �อแล้วมนัก็เจ็บแล้วมนัก็ตายไปไมม่ีสรณะที�พึ�งอนัใดเลยเนี�ยตายอย่าง

หมหูมากาไก่ววัควายอะไรที�เขาตายกนันั�นแน่ะมนัตายกนัอยา่งนี � มนัไม่มีสติไมม่ีปัญญา 

มวัไปนึกถึงสิ�งนั �นสิ�งนี �นึกถึงรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะสมัผสันะ่เป็นอญัญัตสตัถเุทศหมดพวกนี �ถือศาสดาอื�นไปเชื�อรูปเป็นศาสดา เชื�อเสียง 

เชื�อผวัเชื�อเมียเชื�อสามีเชื�อลกูเชื�อหลานเชื�อทรัพย์สินสมบตัิเนี�ยอญัญัตสตัถเุทศหมด 

เนี�ยที�พระเณรตายแล้วไปตกนรกหมกไหม้หมดเป็นเพราะอญัญัตสตัถเุทศแทนที�จะนึกถึงพระพทุธเจ้า 

พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้าเนี�ย 
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ทีนี �ก็รู้ว่าไปตกนรกเพราะอะไรตกนรกเพราะอญัญัตสตัถเุทศถือศาสดาอื�นคือเชื�อถือ 

ใช้คําว่าเชื�อถือเชื�อพอ่เชื�อแม่เชื�อพี�เชื�อน้องเชื�อบตุรภรรยาสามีเชื�อหมอเชื�อยาดีเนี�ยอญัญตัสตัถเุทศทั �งนั �น 

ตายไปตกนรกหมกไหม้กนัมากมายก่ายกองเลยไมไ่ด้คิดไมไ่ด้นึกไมม่ีหิริไม่มีโอตตปัปะทั �งที�เป็นนกับวชที�ค

รองผ้ากาสาวพกัตร์ของพระพทุธเจ้าหรือธงชยัพระอรหนัต์ที�ถ่ายผอ่งแล้วที�จะมุง่ความวิมตุติหลดุพ้นที�จะต้

องทําความสิ �นทกุข์ให้เกิดขึ �นด้วยสตแิละปัญญาด้วยญาณความรู้ที�จะต้องพิจารณาให้เข้าใจต้องรู้แจ้ง 

ไม่อย่างนั �นแล้วมนัก็ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์เวียนว่ายตายเกิดนบัภพนบัชาติไม่ได้เพราะสิ�งเหล่าเนี�ยเป็

นทกุข์เป็นทกุข์เพราะเราสําคญัมั�นหมายว่านั�นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี�เป็นน้องเป็นบตุรภรรยาสามีเป็นลกูเต้าเ

หลา่หลานเป็นทรัพย์สินสมบตัิของเรา 

ที�ไร่ที�นาที�สวนที�อยู่ที�กินทั �งหลายเนี�ยมนัมาเป็นอารมณ์มารังควาญนะ่หมายถึงว่ามนัทําให้เราอยูน่ิ�งอยูเ่ฉย

ไม่ได้คําว่ารังควาญ เหมือนเราจะนั�งซะหน่อยนึ�งไปยืน เดิน นั�ง นอนสกัหน่อยนึ�งไอ้พวกนี �มารังควาญเรา 

ต้องปัดรังควาญมนัทั �งปัดทั �งรังควาญทําให้เรายืน เดิน นั�ง นอนไม่เป็นสขุ 

ถ้าเราไมข่จดัอารมณ์ไมข่จดัขยะอารมณ์ที�สั�งสมไว้มนัก็จะเหมือนที�จะมีรังควาญอย่างนี �แล้วเราก็หลงไปโท

ษนั�นโทษนี�ไม่ได้โทษวา่เรานี �ไมม่ีปัญญาโง่เขลาเบาปัญญาแล้วคิดว่ากแูน่กเูก่งกดูีเนี�ยพวกเนี�ยนําความวิบั

ติฉิบหายมาให้แก่ตวัเองทั �งนั �น 

เพราะจิตไมเ่ป็นจิตไมเ่ป็นตวัของตวัเองเลยเหมือนกบัผีสิงหมายถึงว่าตวัอยูนี่�แตใ่จไปอยูที่�ไหนก็ไมรู้่เนี�ยเห

มือนซากศพที�วิญญาณไมไ่ด้อยูค่รองร่างจิตไมเ่ป็นจิตเพราะความรู้สึกนึกคดิเพื�อจะทําจิตให้สงบไมม่ี ยืน 

เดิน นั�ง นอนจึงเป็นทกุข์เร่าร้อนด้วยอารมณ์ทั �งหลาย ที�ว่าด้วยกิเลสทั �งหลายก็คือรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะสมัผสัที�พระพทุธเจ้าเรียกว่ากิเลสกามไมไ่ด้มีใครเอามาพิจารณาว่าเออ! กิเลสกาม 

ไอ้กิเลสกามนี �เป็นเพียงอารมณ์เท่านั �นเอง ที�พระอาจารย์พิจารณาที�เขียนไว้น่ะขนัธมาร กิเลสมาร 

อภิสงัขารมาร เทวปตุตมาร 

มจัจมุารนะ่ให้กลบัไปค้นไปดทีู�พระอาจารย์เขียนไว้ที�พิมพ์แจกไปหมดแล้วไปดพูวกเนี�ยอารมณ์ทั �งนั �นน่ะ 

เมื�อเราเข้าใจแล้วเราก็รู้แล้วละเนี�ยที�พระอาจารย์สอนวา่รู้แล้วละ 

คือละอารมณ์เราเนี�ยคือทําให้จิตเราว่างจากอารมณ์เหล่าเนี�ยอยา่งรวดเร็วแตพ่วกนี �ก็คิดกนัไมไ่ด้คิดกนัไม่เ

ป็นแล้วก็ว่ายากๆๆมนัยากเพราะไมม่ีปัญญาไมป่รารถนาเพื�อความพ้นทกุข์หลอกลวงโกหกตวัเองด้วยโกห

กผู้ อื�นด้วย 

ให้หลงเข้าใจผิดว่าตวันั �นเป็นผู้ เข้าถึงอีกแท้จริงตวัเองไมม่ีอะไรเป็นมรรคไม่มีอะไรเป็นผลไมม่ีหนทางคําว่าไ

มม่ีมรรคคือไมม่ีหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ไมม่ีอบุายในการทําจิตให้พ้นจากทกุข์เลย 

ยงัฟุ้ งซ่านยงัคิดนั�นคิดนี�อยู ่นึกถึงญาติพี�น้องคนนั �นคนนี �ก็ปรุงแตง่แตล่ะวนัๆหลอกตวัเองอยู่เหมือนผีเนี�ย 

ที�พระอาจารย์บอกชีวิตที�แท้ก็คือการทํางานนอกนั �นเป็นความฝัน 

การปฏิบตัิธรรมเพื�อพระนิพพานเป็นการทําความฝันให้เป็นจริงเหมือนกบัพระนิพพานพระพทุธเจ้าพระอรหั

นต์รู้ แตถ้่าพวกผู้ อื�นทั �งหลายที�ไม่รู้เนี�ยก็เป็นเพียงแคค่วามฝันเทา่นั �นเอง 

ไอ้ความคิดทั �งหลายเป็นแคค่วามฝันทั �งนั �นเลยยงัไมใ่ช่ของจริงเลย 

แล้วก็เอาของที�ไมใ่ช่ตวัตนก็คือความฝันนะ่เอามาปลกุใจสบายใจมาปลอบใจตวัเองไปวนัหนึ�งวนัหนึ�งทั �งที�
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ตวัเองไมม่ีอะไรเลย ไม่รู้แนวทางอะไรเลย ไม่มีทีทา่ว่าจะพ้นทกุข์อะไรได้เลย 

แล้วยงัประมาทมั�วเมากนัอยู่เนี�ย 

เพราะฉะนั �นจะต้องพิจารณาอารมณ์เหลา่เนี�ยจิตทกุข์จิตก็คือที�จิตมนัรู้นั�นน่ะมีความรู้สกึว่ารู้สึกว่าก็คือรู้สึก

ตามอารมณ์เนี�ยไอ้พวกรู้สกึตามอารมณ์เนี�ยเป็นแคย่งัอยากอยูเ่ลย ถ้าเรารู้ด้วยเหตผุลมนัก็รู้ได้ด้วยปัญญา 

ถ้าเรามีเรารู้เข้าใจชดัรู้จนเบื�อหนา่ยแล้วความพ้นความสงสยัได้แล้วเขาเรียกรู้ด้วยญาณความรู้ 

เนี�ยมนัจึงจะรู้ได้เด็ดขาดรู้แน่นอน 

ฉะนั �นไอ้ที�ว่ารู้สึกว่ายงัห่างไกลอีกมากนกัยงัอยูร่ะดบัสามอยู่ยงัตํ�ายงัหยาบคือรู้ตามอารมณ์แตไ่มรู้่ว่าจิตข

องตวัเองเป็นทาสของอารมณ์เป็นขี �ข้าของอารมณ์ยงัไมเ่ป็นไทเลยต้องว่าอย่างนี � 

ต้องพิจารณาให้รู้ให้ได้รู้อารมณ์ให้ได้แล้วก็จะได้ทําจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์ 

ถ้าจิตเราอยูเ่หนืออารมณ์จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะ 

อยูเ่หนือกิเลสอยูเ่หนือเวทนาไม่สขุไมท่กุข์ไม่ดีใจไมเ่สียใจไมต้่องอเุบกขาวางเฉยด้วยเพราะจิตของเราไม่มี

อารมณ์เพราะอารมณ์นั�นแหละทําให้ดีใจหรือทําให้ทกุข์ใจหรือทําให้เสียใจหรือทําให้ถกูใจแล้วต้องทําให้วา

งเฉยเมื�อเราทราบชดัตามเป็นจริงอย่างนี �รู้แจ้งใจประจกัษ์ชดั เราก็ไมต้่องไปปฏิบตัิเพื�ออะไร 

ก็ปฏิบตัิเพื�อไม่ให้มีอารมณ์นั�นแน่ะ 

คําว่าปฏิบตัิไม่ให้มีอาลยัก็เป็นคําสอนของพระองค์ที�เรียกอนาลโยไมม่ีอาลยัถ้ามนัมีอาลยัสกัอยา่งมนัก็ยงั

มีอาวรณ์อยู ่เมื�อมนัมีอาลยัอาวรณ์อยูก็่แสดงว่าจิตของเรามีอปุาทานความยึดถืออยู่ 

เมื�อจิตมีอุปาทานความยึดถืออยูม่นัก็ต้องมีทกุข์อยูแ่น่นอนมีอารมณ์อยูแ่นน่อนเพราะฉะนั �นรู้แล้วต้องละเมื�

อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเหมือนพระองค์แสดงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาเพื�ออะไร 

ก็เพื�อจะเตือนพทุธบริษัทอย่าให้อนิจจงัไปเร็วอย่าให้เป็นทกุข์ไปเร็วอยา่ให้อนตัตาไปเร็ว 

ทํายงังยัจึงจะให้อนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงเราก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี�ยเมื�อเรามีศีลมี

ธรรมแล้วมนัก็จะอนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงแก่ เจ็บ ตายช้าลงเมื�อเราเข้าใจแล้วสิ�งเหล่านี � 

เหมือนอนิจจงัไม่เที�ยงภาษาไทยเขาว่าความเปลี�ยนแปลงเรารักอะไรก็รักความเปลี�ยนแปลง 

โกรธอะไรก็โกรธความเปลี�ยนแปลง 

หลงอะไรก็หลงความเปลี�ยนแปลงดีใจเสียใจอะไรก็ดีใจเสียใจกบัความเปลี�ยนแปลง 

เราก็จะเห็นความโง่ของเราเองนั�นแหละแล้วเราก็รู้แล้วเราก็จะได้ละมนัก็จะได้ฉลาดในอารมณ์แล้วมนัก็จะไ

ด้พ้นวิมตุติหลดุพ้นจากอารมณ์หรืออนตัตาความว่างภาษาไทยเขาว่าความไมม่ีทีนี �เรารักอะไรเราก็รักของไ

มม่ี โกรธอะไรก็โกรธของไม่มี หลงอะไรก็หลงของไม่มี กลวัอะไรก็กลวัของไมม่ี 

ดีใจเสียใจอะไรก็ดีใจเสียใจกบัของไมม่ีตา่งหากทั �งนั �นเลยมนัก็หลอกจิตไปวนัหนึ�งๆแสดงว่าอารมณ์เนี�ยมา

เคลือบจิตที�พระองค์ว่าอปุกิเลสจรมาเนี�ยเพราะอารมณ์มนัมาเคลือบจิตมนัจรมาสูใ่จเราทําให้ใจเราไมผ่่อง

ใสไมเ่บิกบาน หดหูห่รือฟุ้ งซ่าน เมื�อเราเข้าใจแล้วว่าเนี�ยอนตัตาความว่างไมม่ีตวัตนเนี�ย 

เราก็จะได้เห็นรู้ชดัว่าเราเนี�ยโง่ไปแล้วเสียคา่ไปแล้วเสือกไปรับของที�ไมม่ี โกรธของไมม่ี หลงของไม่มี 

กลวัของไมม่ี 

ดีใจเสียใจกับของไมม่ีเพราะอะไรเพราะท้ายสุดสิ�งเหลา่นี �มนัก็อนตัตาว่างเปล่าไปแล้วก็ทําให้เรานั�นน่ะหลง
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ตอ่ไปอีก 

ถ้าเรายงัไมเ่ข้าใจเรื�องอนิจจงัอนตัตาเนี�ยเราจะหลงมนัไปหลงไปตามสมมตุิปรมตัถ์นั�นแหละสมมตุิปรมตัถ์

ก็เป็นบญัญตัิเหมือนกนัจะเป็นสมมตุิสจัจะปรมตัถ์สจัจะก็เป็นบญัญัติด้วยกนัถ้ายงัไปยึดติดเข้าอีกมนัก็แย่

อีกคือรู้แล้วต้องละเลยเหมือนอภิธรรมเนี�ยอภิธรรมเนี�ยหมายถึงธรรมอนัสงูสดุ 

อะก็แปลวา่ของไม่มีอภิธรรมก็แปลว่าธรรมที�สงูสดุก็คือธรรมที�ไม่มีก็ได้แก่อนตัตาธรรมนั�นแหละที�พระพทุธเ

จ้าว่าสพัเพ ธมัมา 

อนตัตาธรรมทั �งหลายทั �งปวงมีอนตัตาเป็นที�พึ�งเมื�อเราเข้าใจอนตัตาแล้วทกุอยา่งมนัก็จบมนัก็สิ �นแล้วเราก็

ทําใจของเราให้ห่างไกลจากอารมณ์ 

พระพทุธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระอรหนัต์เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสก็คือเป็นผู้ห่างไกลจากอารมณ์ 

พระยามจัจรุาชจะมองไม่เห็นเราก็เพราะมองไมเ่ห็นจิตของเราเพราะใจของเรามีความวา่งมีอนตัตาความว่

างเป็นอารมณ์เนี�ยในที�บางแห่งในอภิธรรมบางแหง่แสดงไว้พระอรหนัต์ทําอะไรแล้วไมม่ีผลเป็นกิริยาที�ทําแ

ล้วเพราะอะไรก็เพราะใจของท่านมีอนตัตาความว่างเลยจึงไม่มีผลอะไรเมื�อเราเข้าใจแล้วรู้แล้วเราจะได้เลิก

ยึดติด เลิกยึดติดอารมณ์ 

เพราะฉะนั �นต้องชี �ให้เห็นชดัว่าที�เรายึดติดกนัทั �งหลายเนี�ยเป็นที�อารมณ์ทั �งนั �นอารมณ์ยึดติดฉะนั �นเราต้องนั�

งมีสญูญตสมาธิมีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์หรือสญูญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่างคือเราจะนอนที�ไห

นก็ตามเราก็นึกวา่เราเนี�ยนั�งคนเดียวยืนคนเดียวเดนิคนเดียวนอนคนเดียวคือในโลกนี �ตายกนัหมดแล้วสญู

ก็คอืตายกนัหมดหรือว่าไม่มีอาลยัแล้วเนี�ยอนาลโยไม่มีอาลยัแล้วหมดเราก็จะพ้นทกุข์จากอารมณ์นั�นได้แค่

เนี�ย 

ถ้าเราทําได้เราก็จะพ้นทุกข์ได้ชาติเนี�ยไมต้่องรอไปชาติหน้าชาติไหนถ้าเราสามารถทําใจเราให้ว่างขณะนั �นเ

ราก็มีอนตัตาความว่างข้ามพ้นโสดา สกิทาคา อนาคาเข้าสูภ่มูิพระอรหนัต์ทนัที 

ข้ามรูปฌานอรูปฌานถ้ามีบญุวาสนาก็อาจจะเข้านิโรธสมาบตัิได้ทนัทีฉะนั �นถ้าเรามีอนตัตาความวา่งเป็นอ

ารมณ์อนันี �พระองค์สอนเองอยูใ่นหลกันกัธรรมโทเนี�ยที�สญูญตสมาธิสญูญตวิโมกข์เนี�ยพระองค์สอนอยูใ่น

หลกันกัธรรมโทแม้บวชแล้วเรียนแล้วไม่ศึกษาก็ไม่เข้าใจเพราะไมม่ีคําอธิบายเพียงแตพ่ระองค์พดูสั �นๆเมื�อ

พระองค์สอนผู้ รู้แล้วต้องผา่นนกัธรรมตรีมาแล้วหรือผ่านปพุพประโยคเริ�มต้นมาแล้วแสดงวา่รู้เรื�องหิริโอตตั

ปปะอะไรตา่งๆเหมือนกบัที�เป็นปพุพประโยคเริ�มแรกที�พดูมาวางพื �นฐานปพูื �นฐานเหมือนกบัทําทางหรือแน

วทาง คําวา่ปพูื �นฐานหรือแนวทางทําทางเนี�ยก็คือทํามรรคให้เกิดขึ �น 

มรรคคือหนทางเข้าสูค่วามพ้นทกุข์เนี�ยเมื�อจิตเรารู้ทางเข้าใจทางทําทางทางนี �ก็เป็นทางวิสทุธิเป็นวิสทุธิจิตเ

พราะจิตไมม่ีอารมณ์จิตเลยเป็นผู้บริสุทธิ�จากอารมณ์ถ้าเราทําได้ยืน เดิน นั�ง 

นอนจิตของเราก็จะเป็นสขุแล้วเราก็ไม่หว่งกินไมห่่วงนอนแล้วหมายถึงบางคนก็จะเพียรค้นคําวา่เพียรค้นก็

คือเป็นไปได้ยงังยัเนี�ยเราจะต้องพิสจูน์ทราบด้วยตวัของเราเองที�เรียกวา่ปัจจตัตงัคือเราทําได้ด้วยตวัเองไม่

ต้องไปให้ใครไมต้่องไปรอใครไมต้่องบอกใครเนี�ยไมต้่องโง่ให้ใครมาสอนต้องว่าอยา่งนี �พระองค์แสดงเนี�ยปั

จจตัตงัจะต้องรู้ได้ด้วยตนเองไมต้่องให้รอชี �ว่าการทําดีการทําชั�วการทําผิดการทําถกูการอย่างนั �นอย่างนี �เป็

นสิ�งที�ไม่ดีทั �งนั �นเพราะฉะนั �นให้รู้ไว้อย่างนี �ให้เข้าใจอย่างนี �แล้วเราก็จะได้ถึงคราวถึงสมยัแล้วโน้นจิตเพง่จิต
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โน้นดวู่าจิตจะดบัยงังยัดวู่าวิญญาณจะดบัยงังยั 

ความดบัไมม่ีเชื �อก็ดบัที�ใจไม่มีอารมณ์นั�นแหละให้เราฝึกตั �งแตต่อนนี �เดี�ยวนี �เวลาคบัขนัขึ �นมาพบุพบัอบุตัิเห

ตตุายขึ �นมาจะได้มีที�พึ�ง 

พวกที�ไมไ่ด้คิดไม่ได้พิจารณาคือไม่ได้ทําทางเอาไว้แตแ่รกคือไม่ได้คิดไว้แตแ่รกการที�ไม่ได้คิดไว้แตแ่รกคือก

ารไม่ได้ทําทางไว้แตแ่รกก็คือหมดทางหมดท่าไมม่ีทางไปพวกนี �จะต้องตกหล่นเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่นภพเ

นี�ยหาทางออกไมเ่จอเนี�ยเป็นผู้มืดบอดหรืออนัตพาลมืดบอดจะต้องจมอยู่ในวฏัฏะสงสารเกิด แก่ เจ็บ 

ตายเนี�ยจะต้องมาพบทกุข์ทรมานเพราะการที�ไมส่ั�งสมปัญญาเหมือนไม่ได้สนใจไมไ่ด้ทําความเข้าใจในธรร

มวินยัของพระพทุธเจ้าว่าสิ�งใดที�ควรทําสิ�งใดไม่ควรทํา 

หิริโอตตปัปะมีไหมเนี�ยพวกเนี�ยจะต้องถามจิตถามใจมนัดไูม่วา่อยูที่�ไหนเราก็จะต้องมีเขาเรียกสติสงัวรณ์คื

อระลึกถึงพระธรรมวินยัระลกึในพระธรรมวินยั ขนัติสงัวรณ์หมายถึงอดทนอดกลั �นในพระธรรมวินยั 

วิริยะสงัวรณ์เพียรพยายามในธรรมในวินยั ญาณสงัวรณ์คือความรู้รู้ในธรรมสงัวรณ์คือให้รู้ในพระธรรมวินยั 

ไม่ใช่ของยากแตว่่าไม่รู้จึงยากเพราะไม่มีใครบอกให้รู้ด้วยและปฏิบตัิไมเ่ป็นด้วย 

เรียกว่ายงัโง่เขลาอีกมากนกัยงัไม่ฉลาดคือยงัไมฉ่ลาดในธรรมในวินยั ยงัไมฉ่ลาดในอารมณ์ 

ไม่ฉลาดในการใช้เหตผุลคือปัญญาไม่ฉลาดในญาณความรู้คือทําให้ข้ามพ้นจากความสงสยัมีแตใ่จหมกมุ่

นครุ่นคดิโลภ โกรธ 

หลงอยูต่ลอดเวลาคดิใหญ่คิดโตมีความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าเรือนอยูท่กุขณะ 

คิดวางแผนเพื�อให้ได้ลาภสกัการะหรือชื�อเสียงเกียรติยศเนี�ยพวกเนี�ยคิดผิดทั �งนั �น 

ถ้าตายลงขณะนั �นมีคตไิม่แน่นอนพวกนี �มีคตไิมแ่น่นอนฉะนั �นต้องพยายามให้ว่างทกุขณะจิตได้หรือทกุลม

หายใจเข้าออกได้จะเป็นการดีจิตจะได้ไมต่กเป็นทาสของอารมณ์จิตจะได้ว่างเปลา่และพ้นทกุข์ในขณะจิต

ที�พ้นทกุข์นั�นน่ะเราก็จะได้ความสงบเยือกเย็นเขาเรียกความสงดัในอารมณ์หรืออปุธิวิเวก 

คําว่าอปุธิวิเวกเนี�ยเหมือนกบัเราอยูใ่นป่าในเขาคนเดียวไมม่ีใครเลยไม่มีมิตรไมม่ีสหายไม่มีญาติพี�น้องพ่อ

แมไ่ม่มีใครเลยเนี�ยอปุธิวิเวกจิตมนัสงบ 

เราจะต้องคดิพิจารณาทกุวนัทกุวินาทีเนี�ยที�พระอาจารย์บอกทกุวินาทีมีคณุคา่โมทนาสาธุทิพย์หมายถึงว่า

ทกุวินาทีทกุลมหายใจเข้าออกโมทนาความดีกบัพระธรรมวินยักับพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า

เนี�ย อย่างน้อยเราก็ยงัมีพทุธานสุติเป็นอารมณ์ มีธรรมานสุติเป็นอารมณ์หรือมีสงัฆานสุติเป็นอารมณ์ 

พระพทุธเจ้าสอนไมใ่ห้โลภไมใ่ห้โกรธไมใ่ห้หลงหรือมีราคะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเนี�ยขณะที�เรามีขณะ

นั �นพระพทุธเจ้าไมม่ีพระธรรมเจ้าไมม่ีพระสงฆ์ไม่มีไตรสรณคมน์ขาดแล้ว 

ถ้าเกิดตายตรงนั �นเดี�ยวนั �นขณะนั �นมีคติไม่แน่นอนอาจตกนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสรุกายสตัว์เดรัจฉาน

ก็ได้ทั �งนั �น 

เพราะเป็นผู้ห่างไกลจากพระไตรสรณคมน์ไมไ่ด้นึกถึงพระธรรมคําสอนไมไ่ด้นึกถึงพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้

าพระอรหนัต์เจ้าฉะนั �นอย่างน้อยก็ต้องมีอนสุต๑ิ๐ข้อใดข้อหนึ�งจะเป็นพทุธานสุติหรือธมัมานสุติหรือสงัฆา

นสุติหรือจาคานสุติหรือสีลานสุติหรืออานาปานสติหรือมรณานสุติหรือกายคตานสุติหรือเทวตานสุตอิย่างใ

ดอย่างหนึ�งที�เราจะต้องมีอยู่ในใจเพราะเรายงัมีชีวิตอยูเ่รายงัไมต่ายต้องมีอนสุต๑ิ๐ที�พระอาจารย์บอกแล้ว
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อนสุต๑ิ๐ที�พระอาจารย์ย่อพระไตรปิฎกลงมาเนี�ยว่าอสภุะ๑๐ก็มองตวัเองให้เป็นอสภุะให้หมดอย่

าไปเที�ยวมองคนอื�น แล้วจะได้เห็นตวัเองว่าไมม่ีคา่เลยยงันึกว่าตวัเก่งตวัดีอยู่ 

ตายเน่าเปื� อยผพุงัแล้วเราก็จะได้มองสรรพสิ�งทั �งหลายว่าไมม่ีคา่เช่นเดียวกนัญาติพี�น้องคนไหนก็ไมม่ีคา่ก็เ

ป็นมรณานสุตด้ิวยเพราะต้องตายกนัหมด แล้วก็เป็นอสภุะกรรมมฏัฐานไมม่ีคา่ 

ในอสภุะ๑๐เนี�ยหมายถึงว่าเราคิดอย่างนี �จะได้ไมม่ีอปุาทานความยดึถือภายในภายนอกภายในคือตวัเองเ

ป็นอสภุะภายในอสภุะภายนอกก็ที�เราเห็นภายนอกเกี�ยวเนื�องญาตพิี�น้องนั�นน่ะไมม่ีคา่ทั �งนั �นแล้วมนัก็จะไ

ด้ไม่มีมานะทิฏฐิสําคญัว่าเลิศกว่าเขาเลิศกวา่เขาสําคญัว่าเสมอเขาเลิศกวา่เขาสําคญัว่าเลวกว่าเขา 

เสมอเขาสําคญัว่าเลิศกว่าเขาเสมอเขาสําคญัว่าเสมอเขาเสมอเขาสําคญัว่าเลวกวา่เขา 

เลวกว่าเขาสําคญัว่าเลิศกว่าเขาเลวกว่าเขาสําคญัว่าเสมอเขาเลวกวา่เขาก็สําคญัว่าเลวกวา่เขา 

มานะทิฏฐิมลทิน๙อย่างก็ขึ �นอยูก่บัอารมณ์นั�นน่ะที�มนัไปสําคญัผิดต้องว่าอยา่งนี �มนัเป็นโมหะจริตหลงไปห

ลงผิดไปหลงมีมานะทิฏฐิไปจงึสร้างแตก่รรมทําสิ�งที�ไมถ่กูต้องท้ายสดุก็เอาตวัเองไมร่อดไม่วิมตุติหลดุพ้นต

กเป็นทาสของอารมณ์ 

ตกเป็นทาสของกิเลสตณัหาไม่สามารถที�จะวิมุตติหลุดพ้นได้อนันี �เป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตที�มีอารมณ์ 

ฉะนั �นเราจะต้องพิจารณาให้รู้เอาไว้ทกุวนั ยืน เดิน นั�ง 

นอนพยายามอย่าไปพดูไปคยุกบัใครใครจะมาพดูด้วยก็นี�ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์มาแล้วเอาความไม่ดีม

าให้เราแล้ว ทําให้เรานี �จิตไม่บริสทุธิ�แล้วต้องไปรับอารมณ์เขาแล้ว เพราะฉะนั �นตอ่ไปภายภาคนี � 

พระอาจารย์ต้องไมใ่ห้พดูคยุอะไรกนัต้องปฏิบตัิกนั 

กินแล้วก็กินกนัอย่างสงบใครจะทํากิจวตัรก็ทํากนัอยา่งสงบไมต้่องไปพดุคยุกนัเว้นไว้แตม่นัป่วยมนัไข้มนัเจ็

บก็ไปบอกกนัเพื�อจะช่วยเหลือกนัตามธรรมด้วยเมตตาธรรม กรุณาธรรม 

แล้วเราก็จะได้พบความสงบไปเขาเรียกสนัตตสิืบต่อมนัจะได้เกี�ยวเนื�องถ้าคนใดมวัแตจ่ะจ้องไปคยุกบัใคร

นั�นน่ะคนบาปต้องว่าคนบาปเพราะไปทําลายความสงบของผู้ อื�นทําให้สนัตตใินความสงบเขาขาดเพราะฉะ

นั �นให้สงัวรณ์ระวงัไว้ด้วยที�พระอาจารย์ห้ามที�พระอาจารย์สอนก็เพื�อไม่อยากให้มีโทษมีเวรมีกรรมมีบาป 

ไปทําลายสนัตติความสงบเขาตวัเองน่ะบ้าเป็นคนบ้าคนคลั�งอยูแ่ล้วยงัไมรู้่ตวัเองว่าตวัเองนั �นบ้าตวัเองนั �น

คลั�งไปแล้วมีอารมณ์มีขยะอารมณ์มากมาย 

ไปสร้างไปทําให้ผู้ อื�นเขาขาดความสงบตวัเองก็ยงัไมรู้่ตวัเองว่ามีโทษมีเวรมีกรรมแล้วมนัจะเร่าร้อนลึกๆยืน 

เดิน นั�ง นอนไมเ่ป็นสขุไปที�ไหนก็เหมือนกนัมนัเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมเหมือนหมาขี �เรื �อนนั�ง ยืน เดิน 

นอนไมส่งบมนัจะคนัอยูใ่นหวัใจเหมือนกับเกาอยูเ่พราะมนัเป็นโรคเรื �อนถ้าเรามีความสงบยืน เดนิ นั�ง 

นอนอยูใ่นไหนในป่าในเขาก็มีความสงบเราก็ไมเ่ดือดร้อนไมรํ่าคาญเพราะฉะนั �นเราต้องทําใจของเราให้ว่าง

หมดเลย เหมือนนั�งอยู่ในทะเลมีแตนํ่ �ากับฟ้าอยา่งเดียวนั�งในป่าในเขาคนเดียวอยู่ในโลกนี �คนเดียวเนี�ยว่าง 

ว่างอย่างแท้จริง 

อนตัตาความว่างไมใ่ช่ของยากของง่ายด้วยการทําจิตให้ว่างจากอารมณ์เนี�ยเรานั�งอยู่ที�ไหนก็เหมือนเรานั�ง

อยูใ่นโลกนี �คนเดียวนั�งอยู่ในป่าคนเดียวนั�งอยู่ในกลางทะเลคนเดียวอยูใ่นทะเลทรายคนเดียวแล้วมนัจะว่าง

ไม่ได้ไปคิดอะไรแล้วเราก็พิจารณาดจูิตก่อนถ้าจิตมนัว่างจริงๆแล้วเราก็ขูม่นัอีกหาเรื�องถ้ามีเสือมามีช้างมา



 ๙

กดัมาทําร้ายเนี�ยเรายงัจะสงบยงัจะวา่งได้อีกไหมเนี�ยนั�นแหละให้เป็นการทดสอบจิตได้ด้วยตวัขอ

งเราเองไมต้่องให้ใครมาทดสอบจิตเราให้รู้เป้นปัจจตัตงัว่าเนี�ยมีเสือมามีช้างมาเขาจะมาฆา่ทําลายเราจิตข

องเรายงัจะวา่งได้ไหมยงัจะสงบได้ไหมต้องขูจ่ิตมนัต้องทําความคุ้นเคยกับมนัฉะนั �นตายก็ตายจะได้หมดเว

รสิ �นกรรมกนัไปซะเราก็จะได้ไม่มีทกุข์เกิด แก่ เจ็บ 

ตายชาตินี �ชาติเดียวไมต้่องให้มนัตามไปภพหน้าชาติหน้าอีกแล้วเราก็จะพ้นทกุข์ได้ด้วยตวัของเราเองไมต้่อ

งให้ใครมาบอกเราถ้าคนเขาบอกเราเนี�ยยงัเชื�อไมไ่ด้หรอกเพราะยงัไปเชื�ออารมณ์ของคนอื�นอยู่เนี�ยที�พระอ

าจารย์บอกเนี�ยอารมณ์ทั �งนั �นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ทั �งนั �นที�เขาสั�งสมมาฉะนั �นรู้แล้วต้องละเราก็จะรู้ว่าเ

รามีหน้าที�อะไรเราก็จะรู้หน้าที�ดีอนัไหนที�เราทําได้กิจวตัรประจําวนัหน้าที�เราจะทําอะไรเราก็ทําของเราไปต

ามหน้าที�แล้วก็หน้าที�นั �นก็เป็นระเบียบเป็นวินยัให้เราเคารพในระเบียบในวินยัคือเคารพในธรรมในวินยัของ

พระพทุธเจ้านั�นแหละเราก็ทําของเราไปอย่างสงบเราก็จะมีความสงบไปตลอดสายเพราะฉะนั �นไมจ่ําเป็นเร

าก็ไม่ต้องพดูไม่ต้องคยุใครมาชวนคยุก็ไมเ่อาขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์พวกนี �มาทําลายความสงบของเราเ

ราต้องระมดัระวงัให้ดีเผลอไปก็เดี�ยวปรุงแตง่มากไปแล้วสงัขารปรุงแตง่เมื�อสงัขารปรุงแตง่แล้วภพชาตก็ิมีขึ �

นมากมายฉะนั �นเราก็ต้องดบัอารมณ์ที�ใจของเราให้ได้แล้วความโลภ ความโกรธ 

ความหลงโมหะมานะทิฏฐิมนัก็จะรู้ได้ด้วยตวัของเราเองมนัก็จะสงบไปด้วยกนันั�นน่ะขณะที�จิตสงบนั�นนะ่มั

นก็หายไป อนตัตาไป 

อนิจจงัไปให้เราเข้าใจอย่างนี �เมื�อเราเข้าใจแล้วรู้แล้วนั�นนะ่เรากําลงัฝึกจิตของเราแล้วนั�น่ะไมง่ั �นน่ะจิตฺตํ 

ทนฺตํ 

สขุาวหํจิตที�ฝึกแล้วย่อมนําสขุมาให้เพราะฉะนั �นไอ้พวกที�ไม่ได้ฝึกจิตเนี�ยคนละเรื�องกนัเลยแล้วก็จะเป็นตวัสั

คคาวรณ์ 

มคัคาวรณ์เนี�ยเป็นตวัอนัตรายเป็นข้าศกึแก่ความสงบเพราะฉะนั �นพระพทุธเจ้าจงึห้ามผู้ ที�เจริญสมาธิไม่ให้

คบค้าสมาคมด้วยที�เรากําลงัทําสมาธิตั �งมั�นกบัความวา่งไมใ่ห้พดูไมใ่ห้คยุหมายถึงว่าให้เราใช้ปัญญาคือใช้

เหตผุลว่าเราพดูมานานแล้วได้ยินมามากแล้วเห็นมามากแล้วทั �งรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสัรู้แล้วแล้วเราก็จะได้วางเฉยอเุบกขาวางเฉยเป็นตวัละโมหะความหลงละด้วยเหตผุลที�ถกูต้องคือธรร

มวินยัเรากําลงัเป็นผู้ เรียนฝึกอยูห่ดัอยูเ่ราต้องเจียมเนื �อเจียมตวัอยูเ่ราจะต้องมกัน้อยที�จะคิดมนัเพราะสิ�งใด

ๆแตล่ะวนัหรือหน้าที�ใดๆแตล่ะวนัหรือเสร็จไปแตล่ะวนัพ้นแล้วก็โมทนาสาธุกบัพระรรมวินยัของพระองค์ที�

พระองค์มีพระเมตตามีพระมหากรุณาที�แผไ่ว้ให้หรือสอนไว้ให้บอกไว้ให้หรือทําทางไว้ให้ชี �ไว้ให้ให้เดินไปตา

มทางนี �ทางแหง่วิมตุตหิลดุพ้นทางแหง่ความบริสทุธิ�ที�เราปฏิบตัิได้ด้วยตวัของเราเองโดยที�มีใจศรัทธาเชื�อใ

นปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าไมล่งัเลไม่สงสยัไมแ่คลบแคลงสงัสยัว่าพระองค์จะหลอกลวงหรือต้มตุน๋เนี�ย

ทางของพระองค์เป็นทางวิสุทธิบริสทุธิ�สะอาด แล้วเราก็อยา่ไปเที�ยวขโมยที�พระอาจารย์เคยสอนเคยบอกไว้ 

ไปขโมยรูปเขามา ไปขโมยเสียงเขามาขโมยกลิ�นขโมยรสขโมยสมัผสัเขามาแอบชื�นชมยินดีอยู่ในใจเนี�ย 

ขโมยศีลไมบ่ริสทุธิ�เนี�ยพวกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นการที�ศีลของเราจะวิสทุธิเนี�ยเราต้องไมข่โมยรูปของใครมาไว้ในใจไมข่โมยเสียงมาไว้ในใจขโม

ยกลิ�นใครมาไว้ในใจ ขโมยรสของเขามาไว้ในใจ ขโมยสมัผสัของเขามาไว้ในใจเราเนี�ยแล้วเราจะเป็นสขุยืน 
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เดนิ นั�ง 

นอนจะเป็นสขุไม่งั �นบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลบัร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเนี�ยเป็นผีบ้าต้องว่าอยา่งนี �พว

กนี �พวกผีบ้าทั �งนั �นถกูอารมณ์เข้าสิงผีเข้าสิงอารมณ์เข้าสิงรูปเข้าสิง เสียงเข้าสิง กลิ�น รส 

สมัผสัเข้าสิงแล้วก็เพ้อคลั�งไปคนเดียวเพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้วละหมายถึงว่ารู้แล้วละด้วยเหตผุลที�เราเข้าใ

จแล้วต้องรู้แล้วละ 

ถ้าพระอาจารย์บอกเนี�ยโยมก็รู้ไมท่นัอีกถ้าบอกว่าให้นั�งอยูก่ลางทะเลคนเดียวเห็นแตนํ่ �ากบัฟ้าไมม่ีคนอื�นเล

ยเนี�ยไปอยูใ่นป่าในเขาคนเดียวเนี�ยไปอยู่ในป่าช้าป่าชฏัไปอยูใ่นถํ �าคนเดียวอยูใ่นทะเลทรายคนเดียวหรืออ

ยูใ่นโลกนี �คนเดียวพวกนั �นตายหมดแล้วญาตพิี�น้องก้ทิ �งหมดแล้วก็อยูก่บัทรัพย์สินสมบตัินั�นนะ่ที�เขาทิ �งให้เ

ป็นกองๆกองเยอะแยะไปหมดเราก็จะเห็นความไมเ่ข้าท่าของตนเองเห็นความหลงของตวัเองแล้วเราก็จะได้

ทําใจของเราให้ว่างได้เนี�ย 

สญูญตสมาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์เนี�ยไมใ่ชข่องยากๆเพราะเราไม่รู้เองตา่งหากเพียงแต่บอกให้รู้

แล้วละมนัยากๆๆเพราะมนัไมเ่คยละอะไรเลยมีแตจ่ะเก็บไว้ๆที�พระอาจารย์เคยบอกไว้ว่ารับรู้อารมณ์แตไ่ม่

รับเก็บอารมณ์เห็นมั�ยก็ว่างคือเรารับรู้เพราะตาเรายงัดีอยู่ หเูรายงัดีอยู่ 

จมกูลิ �นกายยงัดีอยูแ่ตเ่รารับรู้แตไ่ม่รับเก็บทกุอย่างก็ว่างเปล่าหมดเหมือนกบัเราไปอยู่ในที�ไหนๆเรายงัไม่เค

ยไปเราก็ต้องสนใจเป็นพิเศษวา่มนัเป็นสถานที�อนัตรายหรือเปล่ามีข้าศกึศตัรูเสือร้าย ช้างร้าย 

ม้าร้ายมีววัร้าย 

หมาร้ายมีบ้างหรือเปล่าเราก็จะได้ระมดัระวงัเนี�ยสงัวรณ์ระวงัเพราะเรายงัไม่เคยไปไมเ่คยชินไมเ่คยรู้ในสิ�ง

สถานที�นั �นๆเราต้องไม่ประมาทต้องระมดัระวงัต้องใช้ปัญญาหาแนวทางที�จะป้องกนัชีวิตเราไว้เบื �องแรกว่าเ

ราจะป้องกนัจิตหรือป้องกนัชีวิตเราไว้ได้อย่างไรที�ไมใ่ห้จิตตกเป็นทาสของความกลวัหรือตกเป็นทาสของอา

รมณ์หรือชีวิตจะหมดสิ �นไปด้วยความตายเหลา่นั �นถ้าเราเข้าใจเราพิจารณาเรารู้เราก็จะหาวิธีป้องกนัถ้าเรา

ไม่ตายในป่าในเขาเพราะเรารักษาตวัดีมีปัญญาอารมณ์ไมม่าถึงความกลวัไมม่ี 

เราตา่งก็ออกจากป่าได้เพราะเราเนี�ยเหมือนเราไปทดสอบว่าเราเนี�ยเราผ่านพ้นความตายมาเนี�ยไปอยู่มาเ

ป็นปีๆแล้วไมต่ายในป่าเนี�ยก็มีแตอ่ารมณ์มีแตส่ิ�งนา่กลวัทั �งนั �นที�ใครอยู่ไม่ได้แตเ่ราอยูไ่ด้เพราะเราคิดว่าเรา

ตายที�ไหนก็ทิ �งที�นั�นก็แคต่ายเท่านั �นเองตายแล้วก็เน่าเปื� อยผพุงัไมค่า่อะไร 

เราไปอาศยัป่าฝึกฝนอบรมบ่มจิตให้ได้มีความรู้สกึนกึคิดตามแนวทางของพระพทุธเจ้าที�พระองค์ชี �ให้ไปอยู่

ก็เพื�อจะให้เข้าใจความว่างคือความเว้งว้างความเปล่าเปลี�ยวแล้วก็ความนา่กลวั 

ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาความสามารถทกุอยา่งที�เรามี 

ทั �งเจ็บทั �งไข้ทั �งหนาวทั �งร้อนทั �งเย็นทั �งหิวกระหายเนี�ยทกุอยา่งมนัจะต้องรุมเราทั �งนั �นเพราะในป่าไมม่ีอะไรจ

ริงๆวา่งเปล่าจริงๆเราจะต้องทํา 

ทีหลงัเมื�อเราไปอยูที่�ไหนเราก็ทําใจของเราให้เหมือนอยู่ป่าให้ว่างไปให้หมดสิ�งเหลา่นี �ไมเ่ป็นโทษไมม่ีทกุข์กั

บเราแล้วเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาดีแล้วใจเราสงบสงดัแล้วยืน เดิน นั�ง 

นอนเราสงบสงดัได้ใจเราไมไ่ด้ยึดติดกบัอะไรเพราะเรารู้แล้วเราก็ละไปๆต้องฝึกต้องพิจารณาไปทกุวนัๆให้จิ

ตมนัคุ้นให้จิตมนัชินก็เหมือนเรากําลงัทําทางอยูแ่ตท่างนั �นมนัก็ยงัไมเ่สร็จมีหลมุมีบอ่มนัก็ขรุขระทางนั �นมนั
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ก็ไมส่ะดวกเป็นของธรรมดามนัอาจจะล้มลกุคลกุคลานมาผิดบ้างถกูบ้างเป็นของธรรมดาแตเ่ราก็

ต้องมีอุบายปัญญารู้ 

มีศรัทธามีความเพียรที�จะปฏิบตัิเพื�อให้มนัเกิดความเคยชินหรือมีความชํานาญเป็นอตัตโนมตัิแล้วทีหลงัมั

นมีเวลาแล้วมนัก็มาตรวจทางนี �ดีไมด่ีพิจารณาทางอีกเหมือนกนัเหมือนกบัที�พระพทุธเจ้าว่าธรรมวิจยะเลือ

กเฟ้นธรรมหรือเลือกแนวทางหรือเลือกฟั �นทางที�เราจะว่ามนัยงัมีทางที�เป็นหลมุเป็นบ่ออยูห่รือบ้างเปล่าทา

งที�เราทําไว้ว่ามนัดีหรือไม่ดีต้องสอ่งมีผลหรือกิเลสรั�วไหลรดทําลายทางของเราบ้างหรือเปล่าเหมือนฝนตก

ทางที�เราทําไว้ดีๆเนี�ยฝนตกใหญ่มาเล่นทางของเราเสียหมดเลยเพราะฉะนั �นเหมือนกิเลสหรืออารมณ์มนัรั�ว

รดถกูทางเราทําให้ทางเราเสียไปบ้างหรือเปล่าทําให้เราหมกมุน่ครุ่นคดิบ้างหรือเปล่าเนี�ยเราก็ต้องตรวจดทุ

างพิจารณาดทูางพิจารณาดมูรรคของเราเป็นหนทางที�เราเดินไปแล้วดีแล้วที�เราว่าดีว่าดีเนี�ยมนัไปถึงไหนแ

ล้วมนัยงัมีอะไรไม่ดีบ้างเราจะต้องเลือกฟั �นเลือกที�จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขทําให้มนัดีทําให้มนัเรียบเ

พราะเราจะต้องเดินอยู่ทกุวนัจะต้องใช้มนัทกุวนัต้องปฏิบตัิทกุวนัแล้วทางเนี�ยมนัจะทําให้เราเป็นสขุไปได้ม

าได้รวดเร็วไมต้่องเสียเวลาไมต้่องไปเสียเวลาเพราะทางไมด่ีเหมือนทางที�ทําให้เกิดทกุข์เกิดโทษทางโลภทา

งโกรธทางหลงอะไรพวกเนี�ย ต้องพิจารณาแล้วเราทําความเข้าใจได้แล้ว 

รู้แล้วก็ละไปไมไ่ด้ยึดติดอะไรใครจะเดินเราก็ไมห้่ามไมห่วง 

เพราะทางนี �เราทําไว้ดีแล้วเหมือนพระพทุธเจ้าเนี�ยทําทางของพระองค์ไว้ดีแล้วทางพระนิพพานของพระอง

ค์ทําไว้ดีแล้วพระองค์ไมไ่ด้ห้ามไมไ่ด้หวงไมไ่ด้สงวนลิขสิทธิ� 

ใครจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์พระองค์ก็ยินดีเพราะเป็นความปรารถนาตั �งใจแตเ่ดิมแล้วว่าพระองค์สร้างบาร

มีเพื�อขนถ่ายสตัว์ให้พ้นทกุข์เข้าสูม่รรคผลนิพพาน 

ฉะนั �นทางนี �ก็ต้องไปตระหนี�หวงแหนไม่มจัฉริยะตระหนี�ลาภตระหนี�ตระกลูหรือตระหนี�สมบตัิพสัถาน ลาภ 

ยศ สรรเสริญอะไรไมต้่องตระหนี� 

เพราะสิ�งเหลา่นี �เป็นของต้องทิ �งทั �งนั �นเราไม่ตระหนี�เหมือนพระองค์สอนวางไว้แล้วเรารู้เราเข้าใจแล้วทําใจข

องเราให้ว่างได้แล้วเราก็วางเฉยรับรู้ไม่รับเก็บทําใจของเราให้สงบตอ่ไปจนกระทั�งตายนั�นแหละไมใ่ช่วา่เวล

าเป็นเนี�ยเราวอร์มอพัไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเดนิกลบัไปกลบัมาเหมือนเดินจงกลมนั�นแหละเดินกลบัไปก็คือเดิน

สํารวจทางพิจารณาทางๆที�เราเดินไปทุกวนัเนี�ยทางดีไหมเหมือนเดินกลบัไปกลบัมาเนี�ยว่างดีไหมมีอะไรที�

จะสดดุบ้างมีอะไรเกะกะบ้างมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้างมีหญ้ามีหนามอะไรขึ �นรกรุงรังบ้างหรือเป่าเนี�ยทางจะ

ไม่ดีเราก็ต้องพยายามพิจารณาไว้หญ้าก็เหมือนกิเลสที�มนัรกใจหรือรกหนทางของเราเนี�ยถ้าเราทําความเข้

าใจทําความรู้สึกเราพิจารณาดจูิตดใูจดทุางก็เท่ากบัเรานั�นน่ะกําลงัดมูรรคดผูลเหมือนกบัเราปลกูต้นไม้ผล

ไม้ไว้เราก็นั�งดกูารเจริญเติบโตของมนัก็มานั�งดจูิตดใูจที�มีความสงบดไูปทุกวนัว่ามีมรรคมีผลอะไรสงบมาก

น้อยแคไ่หนจากอารมณ์ทั �งหลายทั �งปวงอารมณ์ทั �งหลายมนัมาก่อกวนจิตใจเราบ้างหรือเปล่าเวลาที�เรายืน

หรือเวลาเดนิ เวลานั�ง เวลานอนหรือเวลาจะกินเวลาจะดื�ม 

เวลาจะอจุจาระปัสสาวะมนัมากวนเราตอนไหนบ้างเราก็พิจารณาทําความคุ้นเคยเพื�อที�จะหาทางสลดัออก

หรือสละคืนหรือทําให้หมดไปสิ �นไปซึ�งอารมณ์เหลา่นั �นเราก็จะพ้นทกุข์เป็นปัจจตัตงัได้ด้วยตนเองเอาพอแค่

เนี�ย...มีอะไรจะถามบ้าง..แต่ละวนัๆเนี�ยไปฟังกนัอีกแล้วก็ไปซ้อมๆความรู้สกึตนเองเนี�ยซ้อมความเข้าใจตน
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เองเนี�ยว่าเออ! 

เนี�ยวนันี �พระอาจารย์สอนอะไรบ้างแตล่ะวนัๆก็มีอบุายปัญญาแตล่ะอย่างๆก็สอนทกุวนัๆเนี�ยมนัซมึซบัเข้า

บ้างหรือเปลา่มนัใกล้เคียงบ้างไหมจิตใจของเราเนี�ยก็ที�พระอาจารย์ท่านแนะนําไว้เนี�ยเหมือนกบับอกทางไ

ปทางวิมตุิหลดุพ้นเนี�ยว่าเรามีศรัทธาเชื�อถือเชื�อมั�นขนาดไหนพยายามปฏิบตัิบ้างหรือยงัหรือเวลาพระอาจ

ารย์สอนก็จะวิมตุตหิลดุพ้นไปเลยแตพ่อลบัหลูบัตาพระอาจารย์กิเลสมนัมาอีกแล้วขยะอารมณ์มะเร็งอารม

ณ์เพียบหิริโอตตปัปะความละอายไมเ่หลือเราพยายามพิจารณาทกุวนัๆไปเดี�ยวก็หมดแล้ววนัหนึ�งเดี�ยวก็แ

ก่เดี�ยวก็เจ็บเดี�ยวก็ตายกนัไปแล้วเพราะฉะนั �นเราไปมวัคดิถึงเรื�องนั �นเรื�องนี �เป็นเรื�องของอารมณ์ทั �งนั �นเลย

ต้องขจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ที�ทบัถมเป็นอเนกชาติเนี�ยถ้าเก็บไว้ตั �งแตอ่เนกชาติโอ้ย! 

เป็นภเูขาเล่ากาต้องว่าอยา่งนี �พระพทุธเจ้าว่าเนื �อที�เกิดตายเนี�ยมากกว่าภูเขาสงูกระดกูนํ �าตาที�ร้องไห้มากก

ว่า๔มหาสมทุรอีกเก็บไว้รวบรวมไว้ก็เพราะอารมณ์ทั �งหลายเนี�ยดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ได้มาก็ชอบใจเสี

ยไปก็เสียดายเป็นทกุข์เป็นเพราะอารมณ์ทั �งนั �นแหละเราไม่ต้องไปลงัเลสงสยัเรื�องอื�นจะเป็นธรรมะบทไหน

ก็ตามให้เราจําไว้อย่างเดียวยึดเป็นหลกัเลยวา่เราต้องขจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ไม่ให้มีเหลือเลยต้องใ

ห้เป็นอนตัตาสญูเหมือนธรรมของพระพทุธเจ้าสพัเพ ธมัมา 

อนตัตาเพราะกมัมฏัฐานทั �ง๔๐กองนั �นน่ะเป็นอบุายขจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ให้เหลือเพียงเอกคัคตา

อารมณ์เดียว ให้เหลือเพียงเอกคัคตาจิต 

ให้เหลือเพียงเอกคัคตาธรรมคือธรรมเดียวคืออารมณ์กมัมฏัฐานจิตเดียวระลกึถึงพระกมัมฏัฐานอารมณ์เดี

ยวคือพระกมัมฏัฐานเนี�ยท้ายสดุก็ต้องไมใ่ห้มีเหลือเลยสกัอารมณ์เดียวเนี�ยที�เรียกวา่สพัเพ ธัมมา 

อนตัตาเนี�ยให้ว่างเปล่าให้หมดไมใ่ห้เหลือแม้ใครมาสอนให้ยึดให้ติดอะไรก็อย่าไปเชื�อเลยยงัไมเ่ข้าทางยงัไ

มรู้่แนวทางของพระพทุธเจ้าเลยแล้วก็ไปเที�ยวสั�งเที�ยวสอนให้คนอื�นเขาเข้าใจผิดอีกตั �งเยอะแยะตั �งตวัเป็นเ

กจิอาจารย์กนัอีกมากมายเหมือนตาบอดคลําช้างนั�นแน่ะคลําตรงไหนก็ถกูหมดคลําขาคลํางวงคลําหางก็ถู

กๆช้างแตว่่าเราจะใช้ประโยชน์ช้างทั �งตวัเราจะไมทํ่าเนี�ยไปมวัคลําอยูก็่ไม่ได้ขี�ช้างหรอก..เราจะได้เบาได้สบ

ายจะได้ไม่ต้องเดินเหนื�อยที�พระองค์เปรียบเหมือนรอยเท้าช้างๆใหญ่อะไรก็มาลงอปัปมาทธรรมก็คือบารมีเ

นี�ยทั �งทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขาเนี�ยเพราะฉะนั �นเราจะได้ไม่ลงัเลสงสยัอะไรมุง่ดบัอารมณ์พ้นทกุข์ให้ได้ 

นิโรธะความดบัทกุข์ก็ดบัอารมณ์เราให้ได้ทกุเรื�องแล้วมนัก็จะเกมส์ไมม่ีอาลยัแล้วอนาลโยหมดไปสิ �นไปซึ�ง

อารมณ์เหลา่นั �นความทกุข์ยากลําบากกายลําบากจิตก็จะหมดไปเนี�ยเราก็จะอยูเ่ย็นเป็นสขุยืน เดิน นั�ง 

นอนอยูเ่ย็นเป็นสขุเพราะเราไมม่ีอารมณ์แล้วเราก็ไม่มีอาลยัความหว่งใยอาลยัอาวรณ์ไมม่ีพระพทุธเจ้าพร

ะอรหนัต์เจ้าทิ �งหมดเหมือนกับพวกเราเป็นคนโง่คนเขลาโดนเขาทิ �งกันทั �งนั �นแหละพระพทุธเจ้าพระอรหนัต์เ

จ้าท่านทิ �งหมดสามีภรรยาอยา่งผู้ชายก็ว่าโดนเมียทิ �งไปแล้วไปนิพพานกนัหมดพวกผู้หญิงก็โดนสามีทิ �งเป็น

พระอรหนัต์เป็นภิกขหุมดไปแล้วพวกดื �อพวกเลวพวกที�ไร้สาระเนี�ยเขาบอกเขาสอนไมเ่ชื�อก็โดนทิ �งมาแล้วเป็

นอเนกชาติเนี�ยต้องบอกจิตขู่จิตมนัว่าเนี�ยแก่เนี�ยชั�วช้าลามกโดนทิ �งมาเขาทิ �งมาแล้วไอ้ที�เราไปรักไปชอบเนี�

ยไม่ใช่เนื �อคูข่องเราหรอกเดี�ยวเราไปเป็นชู้คนนั �นชู้คนนี �เนี�ยต้องสอนจิตของเราเองจะได้ไมไ่ปเกาะไปเกี�ยวแ
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ล้วเราก็ทําใจของเราให้ว่างอารมณ์ของเราก็จะสนัติสขุเกิดขึ �นในใจสงบยืน เดิน นั�ง 

นอนก็สงบไม่ต้องมีอาลยัเลยเนี�ยแคเ่นี�ยเอาพอแคเ่นี�ย... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๒๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๑๗.๓๖ น. 




