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เห็นมั�ยเนี�ยอนิจจงัมาถึงตั �งแตว่นัที�๑มาถึงวนัที�๗ 

เนี�ยว่างไปแล้ว๖วนัวนันี �ยงัเป็นปัจจุบนัอยู(่หวัเราะ)เดี�ยวก็อนิจจงัไปอีกแล้วว่างไปอีกแล้วอนตัตาเดี�ยวก็หา

ยหมดไปอีกแล้ว(หวัเราะ)แน่ะที�อาตมาสอนไว้เอาว่างเป็นมรรคเอาว่างเป็นผลเนี�ยนึกถึงความว่างไว้จะนั�งมั

นว่างหรือเปลา่ถ้าว่างเราก็นั�งได้ เรายืนมีที�ยืนหรือเปล่ามีที�ยืนมนัว่างก็ยืนได้ 

ที�เดินที�มนัว่างเราก็เดินไปมาได้ จะนอนที�นอนว่างหรือเปลา่ที�นอนวา่งเราก็นอนได้เนี�ย 

ไอ้คําที�อาตมาพดูตอนเนี�ยโยมจะได้นึกง่ายๆเตือนความจําโยมอย่างดีเวลาโยมได้ยินยืน เดิน นั�ง 

นอนโยมจะได้นึกถึงความว่างพอจะนอนก็นึกถึงพระอาจารย์แล้วว่าเออ! ว่าง(หวัเราะ)นอนได้ 

ถ้าที�ไมว่่างอีเหละเขะขะนอนไม่ได้อย่าไปนอนเดี�ยวงูไปซุกอยูห่รืออะไรอนัตรายไปอยูเ่พราะฉะนั �นเราก็ต้อง

พิจารณาเนี�ยเหมือนพระพทุธเจ้าใช้คําว่าปัจจเวกขณะ คําว่าปัจจเวกขณะก็คือพิจารณาทกุขณะเลย 

ไม่วา่ยืน เดิน นั�ง นอนจะกินจะดื�มจะอจุจาระ 

จะปัสสาวะเนี�ยต้องปัจจเวกขณะทกุขณะนั�นแหละเป็นการฝึกสมัปชญัญะรู้จิต 

รู้ความประสงค์ตวัเองว่าตวัเองจะทํายงังยัการที�เรารู้ตวัเนี�ยไมใ่ช่สตริะลกึถึงเรื�องนั �นเรื�องนี � 

เพราะถ้าสติมนัระลึกเรื�องนั �นเรื�องนี �ก็ต้องไมใ่ชส่ติ 

สติมนัระลกึไปตามสญัญาอปุาทานแตว่่าพระอาจารย์สอนให้ใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สติรู้ความประสงค์ตวัเอง

รู้จิตต้องการอะไรแล้วก็เอาเฉพาะปัจจบุนัด้วยขณะที�จะนั�งจะยืนจะนอนอะไรเนี�ยจะกินจะดื�มอะไรเนี�ยพระ

พทุธเจ้าสอนไว้หมดเลยให้เราไมใ่ห้มีสติให้เรารู้รู้กิจหน้าที�ของเรา ที�ไหนที�เกินหน้าที�ก็ไมทํ่าไม่จําเป็นน่ะ 

จําเป็นต้องยืนจําเป็นต้องนั�งจําเป็นต้องเดินต้องนอนอะไรเนี�ยก็เพราะเป็นความจําเป็นเป็นการบริหารจิต 

บริหารใจพร้อมกนันั �นก็บริหารกายไปด้วยพระองค์เป็นผู้ฉลาดพระองค์วางแผนไว้ไม่มีใครกล้าล่วงละเมิดเ

พราะว่าเป็นของจริงใครไม่ฝึกไม่หดัตามที�พระองค์แนะนําสั�งสอนก็ไมไ่ด้ประโยชน์ 

ใครฝึกตามก็ได้ประโยชน์รู้เห็นเป็นปัจจตัตงั “ผูใ้ดเห็นธรรมชื�อว่าผู้นั�นเห็นเราตถาคต” 

พระองค์ตรัสไว้อย่างนี �ฉะนั �นจะยืน เดิน นั�ง 

นอนก็ให้นึกถึงพระพทุธเจ้าจําไว้ให้ดีไม่ใช่นอนเปล่าๆแตเ่ราก็นึกถึงบญุคณุหรือพระคณุของพระพทุธเจ้าที�

พระองค์สอนเราก่อนที�จะยืน จะเดิน จะนั�ง 

จะนอนจะกินจะดื�มจะอจุจาระจะปัสสาวะเนี�ยเนี�ยจะต้องนึกถึงพระพทุธเจ้าบางคนก็กลวัจะไปนึกถึงพระพุ

ทธเจ้าตอนไปขี �ไปเยี�ยวไม่สมควร เอ็งจะไปนกึถึงแล้วมนัเลือกเวลาตายหรือเปลา่? 

(หวัเราะ)พบึพบัก็ตายเลยไม่เลือกจะกิน จะนั�ง 

จะนอนพบึพบัตายเลยเป็นลมเป็นแร้งตายเลยก็มีเนี�ยเพราะฉะนั �นพระพทุธเจ้าสอนไมใ่ห้ประมาท 
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ไม่ให้ประมาทกบัอะไร?ไมใ่ห้ประมาทกบัอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาบางคนโอ้! 

พระธรรมมีตั �ง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์พระองค์บอกไมใ่ห้ประมาทคือไม่ให้ประมาททั �งหมด 

ทํายงังยัเราจึงจะปฏิบตัิโดยที�ไมผ่ิด? 

เราก็ต้องทําจิตให้ว่างนั�นแหละแล้วก็หมดไมผ่ิดเลยสกัข้อถ้าจิตเราวา่งแล้ว(หวัเราะ)ไม่มีการละเมิดอีกไม่มี

จิตไมม่ีเจตนาไมม่ีความปรารถนาที�จะลว่งสิกขาบทหรือล่วงพระพทุธโอวาทเนี�ยจําไว้ให้ดีน่ะเวลาใครถามจ

ะได้ตอบเขาได้จะได้ไมโ่ง่ดกัดานเนี�ยปฏิบตัิไม่ผิด(หวัเราะ) 

โภชเนมตัตญั�ุตาชาคริยานุโยคเนี�ยแล้วพิจารณาก่อนจึงบริโภคเนี�ยพระพทุธเจ้าสอนไว้เนี�ยเพราะฉะนั �นเร

าก็เหมือนกนัน่ะจะกินจะเดิน 

การที�พระองค์ให้พิจารณาก็คือทําความเข้าใจว่าเราขณะที�เรากินเราบริโภคเนี�ยอาหารนั �นเป็นพิษเป็นภยัแก่

สขุภาพร่างกายเราหรือเปล่า?แสลงตอ่โรคไหม?เนี�ยพระองค์สอนให้ปัจจเวกทกุขณะยืน เดิน นั�ง 

นอนยิ�งใหญ่มากเลยแล้วก็ยงัมีปัจจเวกขณะแล้วก็เป็นธาตปัุจจเวกอีกพิจารณาให้เป็นธาตทุกุอย่างเป็นธา

ตหุมดอาศยัธาตพุึ�งธาตเุนี�ยที�มนัเลี �ยงกนัอยูเ่นี�ยอาศยัธาตพุึ�งธาตแุล้วก็เป็นอะตีตะปัจจะเวกนึกว่ากินไปแล้

วใช้ไปแล้วขณะยืน เดนิ นั�ง นอนอะไรเนี�ยเป็นอะตีตะปัจจะเวกก็จะเห็นอนจิจงัอนตัตานั�นแหละเนี�ยอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตาขณะกิน ขณะยืน ขณะเดิน ขณะนั�ง 

ขณะนอนใครนกึวา่เป็นของธรรมดาไมธ่รรมดาถึงนิพพานเลยนะ่วา่งหมดเลย 

จดุสนใจที�พระองค์มุง่เน้นเป็นการเตือนสติให้นึกถึงความวา่งคือต้องมีสมาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์

คือต้องมีความตั �งใจจริงตั �งใจที�จะวา่งจริงๆแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้ชดัเจนสญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่า

งถ้าใครดื �อกบัพระองค์เนี�ยซื�อบื�อมากๆไอ้พวกนี �ยิ�งกว่าอาหารเตา่อีก(หวัเราะ)ที�ว่าจมอยูก่องบวัในสระแล้วไ

อ้กองบวันั�นถ้าได้อบรมสั�งสมที�พระองค์แสดงถึงอคุฆฏิตญั�ู เพียงยกหวัข้อขึ �นแสดงก็รู้แจ้งโดยพลนั 

วิปจิตญั�ู อธิบายแล้วเข้าใจแล้วก็รู้แจ้ง เนยย 

เมื�อได้ยินได้ฟังแล้วได้รับคําอธิบายแล้วต้องอยูป่ฏิบตัิต้องทําความคุ้นเคยจึงจะบรรลไุด้ ปทปรมะ 

เนี�ยผู้มีบทอย่างยิ�งถึงจะอบรมแล้วก็ยงัไม่สามารถบรรลไุด้แตไ่ม่ขาด 

คําว่าไม่ขาดอะไร?คือที�ไม่ขาดที�ได้รับการฝึกการหดัมาแล้วแตว่่ามนัยงัไมไ่ด้บรรลเุพราะวา่มนัยงัขาดปัญ

ญาการใคร่ครวญนั�นนะ่ที�เขาเรียกอิทธิบาท๔นั�นน่ะเนี�ยมนัต้องมาใช้ตรงนี � ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา 

ฉันทะความพอใจที�จะปฏิบตัิ จิตตะก็ต้องตั �งใจปฏิบตัิ วิริยะเพียรในการปฏิบตัิ 

วิมนัสาใคร่ครวญในการปฏิบตัิที�จะปฏิบตัิเพื�ออะไร?มุง่อะไร?เนี�ยลงได้เลยเนี�ยใครจะหยิบอะไรก็เข้าได้หม

ดเลยพระพทุธเจ้าแสดงไว้เนี�ยเชื�อมโยงได้หมดทั �งธรรมทั �งวินยัเนี�ยถ้าเรารู้มากขนาดไหนเราก็สามารถโยงล

งมาได้หมดเราจะเห็นความอศัจรรย์ของพระพทุธเจ้าว่าที�พระองค์แสดงทั �งพระธรรมทั �งพระวินยัไม่มีความขั

ดแย้งกนัเลย 

วินยัก็คือระเบียบเป็นพระพทุธอาณาไม่ให้ภิกษุผู้ประพฤติปฏิบตัิบรรพชิตต้องอยู่ในขอบเขตรพระวินยัก็คือ

ไม่ทําผิดเลยเมื�อไมทํ่าผิดแล้วเราก็จะได้รู้เองว่าเมื�อเราไมไ่ด้ทําผิดเราก็ว่างจากการทําผิดเห็นมั�ยมนัอยู่ด้วย

กนันั�นแหละ(หวัเราะ)พออยู่ด้วยกนัเหมือนพระองค์หนึ�งนั�นแหละที�พดูไว้วานเนี�ยเอามีดมาจ่อคอไวเลยเนี�ย

แล้วก็จะตายทา่นก็พิจารณาตั �งแตก่่อนบวชมาบวชแล้วท่านบวชด้วยศรัทธาแล้วก็ตั �งใจจริงแล้วก็นกึว่าเราไ
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ม่ได้ทําผิดพระวินยัอะไรแล้วเราจะมาฆา่ตวัตายอะไรเนี�ยเนี�ยบรรลพุระอรหนัต์เลยเนี�ยพระวินยัคื

อว่างต้องมาพิจารณาถึงกฏระเบียบแล้วเราไม่ทําผิดกฏระเบียบ 

เราก็ว่างจากกฏจากระเบียบอีกต้องมาพิจารณาถึงความวา่งจากกฏจากระเบียบเนี�ยมนัจงึจะเข้าใจชดั 

ถ้าใครไม่รู้โอ้ย! พระวินยัเนี�ยแหม! 

ศีลยงันึกว่าน้อยสู้สมาธิไมไ่ด้ไอ้บางคนโง่มนัปรามาสศีล(หวัเราะ)ความจริงแล้วตวัศีลนั�นแหละเป็นตวัมรร

คคือละเว้นก็ว่างละเว้นก็ว่างรู้ง่ายเข้าใจเร็วอีก 

สมาธิแปลว่าความตั �งใจมั�นคือตั �งใจละเว้นเทา่นั �นคือกําหนดตามไปอีกให้อยูก่บัความว่างนั�นแน่ะสมาธิแป

ลว่าความตั �งใจมั�น 

ปัญญาเหตผุลในการปฏิบตัิก็คือต้องละต้องเว้นแล้วก็ความตั �งใจจริงในการรู้เหตรูุ้ผลที�ว่างด้วยทําไมพระอ

งค์จึงห้าม? พระองค์ห้ามก็คือไมใ่ห้ทําชั�วทางกายทางวาจาทางใจแนะ่ 

มนัจะได้ว่างทั �งบริสทุธิ�กายบริสทุธิ�วาจาบริสทุธิ�ใจ ไมใ่ชข่องยาก! 

ใครประพฤตปิฏิบตัิตามเชื�อพระองค์ก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ไมใ่ช่ของยากด้วยครูบาอาจารย์ยคุนี �มนัฉลา

ดเกินนั�น่ะล้น ไอ้พวกชาล้นถ้วยหกหมดน่ะเสียของหมด(หวัเราะ) 

เทเทา่ไหร่มงึเสือกไมกิ่นใครเขารู้จกัประมาณเทพอดีก็เอาแล้ว! 

ไม่ให้ชาล้นถ้วยมนัต้องเช็ดมาซกัทําความสะอาดกนัอีกเนี�ยพวกชาล้นถ้วยคยุมากมายก่ายกองแตไ่มรู้่จกัป

ระมาณในการคยุเนี�ยถ้าเป็นประโยชน์เป็นพทุธภาษิตฟังเทา่ไหร่ก็ไม่รู้จกัเบื�อเพราะเป็นนิยยานิกธรรมใครยิ�

งเข้าใจมากใครยิ�งรู้มากก็บรรลมุรรคผลได้เร็วขึ �นเนี�ยให้รู้ไว้อย่างนี �อย่าไปอิจหนาระอาใจ 

อนันี �ต้องยกย่องพระราหลุพทุธชิโนรสเนี�ยเช้าขึ �นมาก็กวาดกองทรายมาเนี�ยขอให้ได้โอวาทจากพระอาจารย์

คือพระสารีบตุรหรือใกล้พระพทุธเจ้าก็ขอให้ได้พระพทุธโอวาทเท่าเม็ดทรายเนี�ยท่านเป็นเอตทคัคะเป็นผู้ใค

ร่ตอ่การศกึษาเนี�ยศกึษาสิ�งที�ยงัไมรู้่เนี�ย 

รู้แล้วท่านเป็นผู้ รู้ง่ายเข้าใจเร็วอยูแ่ล้วเป็นพทุธะเป็นเชื �อสายพทุธชิโนรสสั�งสอนอบรมใกล้ชิดกบัพระพทุธเจ้

ามานานแล้วเหลือหนอ่เดียวนั�นแน่ะพระนางกณัหาพระอุบลวรรณาเถรีเนี�ยพอโดนพระราชทานไปให้ชชูกเ

ลยโกรธเลยไมป่รารถนามาเป็นลกูพ่ออีกแล้ว(หวัเราะ)กลวัโดนให้ทานอีก(หวัเราะ)แล้วก็เป็นธรรมดาเลยพ

ระพทุธเจ้าทกุๆพระองค์เลยต้องมีลกูชายคนเดียวแล้วจงึจะไปบวช(หวัเราะ)เนี�ยให้รู้ไว้ความจริงไอ้ที�โดนเฆี�

ยนโดนตีเนี�ยมนัเป็นกรรมของกณัหาชาลีด้วย 

อดีตชาตไิอ้ตาชชูกมนัเคยเป็นววัเป็นควายแล้วมนัเคยสองคนนี�เคยไปตีไปเฆี�ยนมนัไว้มนัเลยเป็นกรรมเก่าไ

ว้มนัเลยมาเฆี�ยนมาตี(หวัเราะ)แล้วก็ต้องถกูตีราคาด้วยพระเวสสนัดรเนี�ยถ้าช้างห้าร้อยม้าห้าร้อยต้องทรัพ

ย์สินสมบตัิอีกเท่าไหร่จึงจะถ่ายตวัจึงจะเป็นไทด้วย 

ที�พระองค์ตีราคาไว้ก็เพื�อไมใ่ห้ไปอยู่กบัคนชั�วคนเลวเพราะเป็นหน่อเนื �อเชื �อกษัตริย์ต้องเป็นผู้มีบญุเป็นเศร

ษฐีมหาเศรษฐีจงึจะมีช้างห้าร้อยมีม้าห้าร้อยมีเงินมีทองแคน่ั�นเท่านี �อะไรเนี�ยจงึตีราคาไว้แสดงถึงพระเวสสั

นดรมีพระปัญญาฌานมีปัญญาญาณเฉลี�ยวฉลาดป้องกนัลกูไว้ด้วยทีนี�ไปถึงชชูกมนัผา่นเมืองของพระเจ้า

ตาครุุจํากณัหาชาลีได้แตก่ณัหาชาลีไปเข้าเฝ้าไมไ่ด้(หวัเราะ)พอหลานยงัเป็นเนี�ยพ่อตีราคาไว้เนี�ยถ้าไม่ไปถ่

ายละก้อยงัไมเ่ป็นไทต้องไปเป็นขี �ข้าเขาเนี�ยพระเจ้าตาพระเจ้าปู่ พระเจ้าย่ารีบเอามาถวายเลยเลี �ยงไอ้เจ้าชู
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ชกอะไรดีๆมากินซะท้องแตกตายเลย(หวัเราะ)นั�นน่ะทรัพย์สินสมบตัิก็เอาไปไมไ่ด้เลยก็ต้องเอาเข้

าเก็บท้องพระคลงัอย่างเก่าอีกเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยเป็นความฉลาดของพระพทุธเจ้าให้พวกโยมอ่านก็เฉยๆไมไ่ด้

คิดแตอ่าตมาอ่านอาตมาก็รู้ว่าเออ! 

เนี�ยเป็นความฉลาดต้องการของพอ่ไม่ให้ใครไปรังแกลกูเกินไปไมใ่ห้ไปลําบากเกินไปเมื�อใครต้องการก็ต้อง

มาถ่ายเอาไปต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าแผ่นดนิเทา่นั �นจงึจะมีบญุมาถ่ายเอาไปได้เนี�ยฟังไว้ให้

ดีเนี�ยเราจะต้องรู้ 

เราก็จะเห็นความฉลาดของกณัหาชาลีพอได้ยินเสียงชชูกก็รู้เลยว่าไอ้เนี�ยต้องมาขอเราแน่เลยไปลงสระแล้ว

ก็ทําพิธีความจริงนะ่ตวัขึ �นสระแล้วก็ทําแบบลงสระบางทีก็ทําถอยหลงัขึ �น(หวัเราะ)เป็นความฉลาดแม้แตเ่ป็

นเด็กเล็กๆก็มีปัญญาแล้วเพราะอะไร?เพราะจะไปเลน่อะไรก็วางอบุายไว้เพราะมนัมีรอยเปียกๆพระบิดาพ

ระมารดาเป็นคนมีปัญญาทีนี �ต้องให้เขาจบัเราไมไ่ด้ทั �งสองคนพี�น้อง(หวัเราะ)เนี�ยให้รู้เอาไว้ต้องมีบญุต้องมี

วาสนาพิเศษได้มีส่วนร่วมบารมีพระพทุธเจ้าในการที�จะได้ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตอนเนี�ยอาตมาข

อพระบรมพทุธานญุาตพิิเศษไว้แล้วไมต้่องให้เมียให้ลกูอีกตอ่ไปแล้วไอ้พวกนี �มนัไอ้พวกมารมนัมากลั�นแกล้

งมนัจะมาให้เสื�อมเสียเกียรติยศขนาดพระองค์สร้างบารมีมาเต็มที�แล้วยงัมาให้ทานลกูเมียอีกเนี�ยไมเ่หมาะ

สมพระอาจารย์ขอโอกาสแล้วเยอะเลยไมม่ีใครรู้เรื�องกับอาตมาได้ขอพระบรมพทุธานญุาติคยุกบัพระพทุธเ

จ้า(หวัเราะ)พระองค์ประทานพรเนี�ย 

เรื�องที�พระมหากสัสปะจะไปฌาปนกิจในมือพระศรีอริยเมตไตรยพระอาจารย์ก็วางแผนอนัเชิญพระมหากสั

สปะมาแล้วก็เรียกเชิญพระญาติพระวงศ์มาทั �งฝ่ายบิดามารดามาให้หมดแล้วพระอาจารย์ก็สง่ขึ �นไปหมดแ

ล้วพระอาจารย์ก็ขออย่างเดียวขออนญุาตไิมต้่องไปฌาปนกิจในมือของพระศรีอริยเมตไตรยเพียงแตใ่ห้เนร

มิตเป็นรูปมือออกมาหรือให้ชา่งสร้างเชิงตะกอนเป็นรูปฝ่ามือก็พอ 

เนี�ยรู้ไหมพระอาจารย์เนี�ยพระมหากสัสปะยอมพระอาจารย์ 

พระอาจารย์เนี�ยช่วยเท่าไหร่เนี�ยพระญาติพระวงศ์เท่าไหร่ให้ขึ �นไปหมดเลยแล้วขอเพียงไมใ่ห้ไปเผาศพในมื

อเท่านั �นเพราะว่าอะไร?เพราะเป็นตวัอยา่งที�ไม่ดีเนี�ยเพราะอาตมาเยอะมากเลยเนี�ยที�อาตมาคิดแล้วขอเนี�ย 

ใคร่ครวญต้องใช้ปัญญาอย่างพวกโยมคิดไมไ่ด้หรอกแล้วอย่างอาตมาคิดได้และทําได้แล้วป้องกนัไว้แล้ว(หั

วเราะ)เนี�ยความเฉลี�ยวฉลาดมนัต้องละเอียดรอบคอบสมนัตจกัขญุาณ 

ญาณรอบครอบเนี�ยต้องมีพทุธจกัขญุาณ สมนัตจกัขญุาณ มงัสะจกัขญุาณ ปัญญาจกัขญุาณ 

บพุเพนิวาสานสุติญาณ จตุปูปาตญาณ 

อาสวกัขยญาณที�เป็นญาณสําคญัเนี�ยต้องเป็นประจําตวัของพระพทุธเจ้าเลยต้องว่าอย่างนี �ที�อาตมาเขียนไ

ว้เนี�ยอาตมารู้มากมายพลิกผนัเยอะแยะเนี�ยเอามาเป็นกําลงัก็ได้เอามาเป็นญาณรู้ก็ได้เนี�ยเพราะฉะนั �นควา

มหมายของพระพทุธเจ้าเนี�ยวอร์มอพัความว่างมา๔อสงไขยแสนกลัป์เนี�ยมาเต็มในชาตเิป็นพระเวสสนัดรเ

นี�ยต้องให้พระกณัหาชาลีพระนางมทัรีเป็นทานอนันั �นเป็นทานภายนอกน่ะ 

ทานภายในก็คือถ้าใครมาขอหทยัวตัถก็ุจะผา่อกควกัให้ 

ใครมาขอดวงตาก็จะควกัให้นั�นน่ะเป็นธรรมให้อาตมารู้ได้ว่าพระองค์เนี�ยวอร์มอพัความวา่งมา๔อสงไขยแ

สนกลัป์แล้วจึงมาเตม็ในชาติเป็นพระเวสสนัดรเนี�ยยุคนี �สมยันี �คนอายุยืนไม่ถึงร้อยปีเดี�ยวก็จะตายกนัหมด
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แล้วพวกเอ็งต้องวอร์มอพัความว่างจนตาย(หวัเราะ)ตายแล้วจิตจะได้น้อมไปนิพพานได้ง่ายๆ 

เอาความว่างเป็นมรรคพอว่างจริงๆแล้วก็เป็นผลเลยจิตน้อมไปเองไม่ต้องตั �งใจด้วยเพราะเราตั �งใจมาตั �งแต่

แรกแล้วเพราะเราตั �งใจจะไปนิพพานจึงต้องตั �งใจทําความว่างเข้าใจไหม? 

เดี�ยวนึกว่าทําไมพระอาจารย์วิเศษวิเสโสมาจากไหน 

พระองค์แสดงถึงสมาธิตั �งใจมั�นแตพ่ระอาจารย์บอกไม่ต้องตั �งใจจิตมนัจะน้อมไปสู่พพระนิพพานเอง 

หารู้ไม่วา่มนัตั �งใจมาแตแ่รกแล้วตั �งใจวา่งงยั(หวัเราะ)เดี�ยวจะนกึว่าไม่ตั �งใจ 

พอถึงเวลาจะตายเนี�ยไมต้่องตั �งใจอีกเพียงแตรู้่ว่าจะไปนิพพานเนี�ยตชจิตจะน้อมไปเองไปสูพ่ระนิพพานด้ว

ยความเคยชินกบัความว่างเนี�ยอาตมาเนี�ยไมม่ีในตําหรับตําราโยมไปเปิดในพระไตรปิฎกดไูด้อย่างตอนนี �อ

าตมามาแทงตลอดในพระไตรปิฎกที�มาพิจารณาแล้วทําความเข้าใจจงึไมเ่หมือนใครมาเทศน์มาสอนเป็นธ

รรมะปัจจตัตงัทั �งนั �นน่ะแต่อาศยันยัยะที�พระองค์แสดงไว้พระอรหนัต์ร้อยกรองเป็นพระไตรปิฎกคือทําสงัคา

ยนาเอาไว้เนี�ย ถ้าจะเสียลิขสิทธิ�ก็ต้องเสียลิขสิทธิ�ปัญญาให้พระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าที�ร้อยกรองกันมาเนี�ยจนมาถึงพระอาจารย์เนี�ยพระอาจารย์เป็นคนฉลาดอย่างซื�ออยา่งตรง 

อาตมาจงึบอกว่าลกูศิษย์ทกุคนถึงแม้เอาเปรียบเขาได้ก็ไมค่วรทําไปเอาเปรียบเขาแล้วทีหลงัโดนเขาเอาเปรี

ยบบ้างจะเสียใจมากเพราะมนัมีเวรมีกรรมทําให้คนอื�นเป็นทกุข์เนี�ยเพราะฉะนั �นที�หกวนัมาก็ประมวลมาทั �ง

หมดเลยประมวลมาลงความวา่งที�เทศน์ทกุวนัก็ลงความว่างไมท่ิ �งความว่างเพราะพระพทุธเจ้าสอนให้สญู

ญตสมาธิคือตั �งใจมั�นตั �งใจมั�นตั �งแตว่นัแรกจนวนัสุดท้ายต้องตั �งใจไปถึงนิพพานโน้นแหละ(หวัเราะ)ไมใ่ชต้่

องตั �งใจไปตลอดแม้ที�โยมถามอาตมาเมื�อวานนี �ที�โยมจะทํายงังยั 

ก่อนนี �ก็อยู่ในวดันี�แหละเราจะไปทําการทํางานก็ทําไปแตจ่ิตของเราก็นึกว่าตอนเนี�ยเรายงัอยู่ในวดั 

ทําจิตของเราให้เป็นปกติเหมือนกับอยู่วดัปฏิบตัิได้ตลอดเวลาอยู่บ้านก็ปฏิบตัิได้ทํางานทําการก็ปฏิบตัิได้เ

พราะการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมเห็นมั�ยที�อาตมาสอนแล้วเนี�ยอาตมาไม่ได้โกหกพวกโยมเนี�ยๆอาศยัที�

อาตมาเป็นพระที�ตามรู้ตามเห็นอย่างซื�ออย่างตรงต้องว่าศกึษาเล่าเรียนจริงจงัแล้วก็ไมไ่ด้ยึดถือว่าเป็นของ

ตวัเองด้วยเนี�ยเป็นลิขสิทธิ�ปัญญาของพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้าที�พระองค์แสดงไว้ 

ถ้าพระองค์ไมแ่สดงไว้เป็นพระธรรมพระอรหนัต์เจ้าก็คงไม่ได้จดจํามาร้อยกรองกนัอีกหมดเลยเวลาพระอา

จารย์นึกถึงเวลาถวายความดีก็ให้ทั �งหมดเลยเนี�ยพระพทุธเจ้า 

พระธรรมเจ้าหมดเลยเอาจนมหนัตกาลอนนัตกาลตลอดกาลอภิมหาศาลทกุพทุธนัดรนิรันดรเลยเนี�ยมากม

ายความรู้ของอาตมาก็เลยยิ�งมากมายไมม่ีขีดขั �นทกุพระองค์ประทานพรให้พระอาจารย์หมดพระอาจารย์เ

ลยเป็นผู้ เจริญท่านเป็นท่านผู้ เจริญ(หวัเราะ)แม้กระทั�งหลวงพอ่พระมหาปิ� นท่านเดี�ยวนี �ท่านเรียกพระอาจา

รย์ว่าท่านผู้ เจริญ(หวัเราะ)เนี�ยถึงจะแน่เพราะอาตมา 

ถามพระอาจารย์ว่าเจริญด้วยอะไร?เจริญด้วยศีลด้วยธรรมนี�งยั 

ไม่ใช่เจริญทรัพย์สินสมบตัิกระจอกงอกง่อยยงัเป็นหนี �เขาอีก(หวัเราะ)เยอะแยะไปยงัไม่ได้ใช้ก็มีแตเ่ป็นผู้ เจ

ริญด้วยศีลด้วยธรรมถึงเวลาแล้วก็อตัตโนมตัิด้วยบญุด้วยกศุลด้วยความดีของเราเนี�ยที�ขนถ่ายสตัว์แทนพร

ะพทุธเจ้าต้องว่าขนถ่ายสตัว์แทนพทุธเจ้าที�เอาพระพทุธโอวาทมาสอนแล้วพรหมเทพเทวาบรรลมุรรคผลมา

กมายเนี�ยวานนี �ก็ห้าแสนมหากปัป์เห็นมั�ยเนี�ยเยอะแยะเนี�ยพระอาจารย์ก็ถวายพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 
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พระอรหนัต์เจ้าทกุพระองค์นั�นแหละ(หวัเราะ)แล้วมนัก็ทวีคณูไปเรื�อยๆของพระอาจารย์นี�ไมจ่บไม่

สิ �นเช้า สาย บา่ย เย็นก็โมทนา 

อย่างโยมไปมวัสวดเนี�ยหมดลมเปล่าๆอาตมาบอกอปุมาให้ฟังเมื�อวานเนี�ยวา่โยมสวดพนัจบหมื�นจบล้านจ

บอาตมาบอกโมทนาสาธุมาอยูก่บัอาตมาหมดแล้วไมต้่องสวดเลย(หวัเราะ)ที�อาตมาเขียนไว้ว่าสําเร็จด้วยมุ

ทิตาพลอยยินดีไว้ในสงัฆทานไมใ่ช่โยมเห็นอะไรสวยๆงามๆโยมก็โมทนาสาธุเดี�ยวก็ได้แล้วเดี�ยวก็ไหลออก

มาจากต้นกลัปพฤกษ์แล้วโยมเห็นใครเขามีปัญญามากกวา่เขาได้มาแล้วโยมไปเห็นก็โมทนาสาธุเราก็ไหล

ออกมาบ้างเดี�ยวก็มีกินมีใช้เหมือนอยา่งเขาเนี�ยอาตมาจึงเขียนไว้เลยเนี�ยสําเร็จด้วยมทุิตาพลอยยินดีเนี�ยเ

ห็นมั�ยไมใ่ช่อาตมาพดูเล่นน่ะอาตมาคิดละเอียดรอบครอบแล้ว(หวัเราะ)เอามาใช้ตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ไมใ่ชร่อพระ

ศรีอริยเมตไตรยแล้วจงึจะได้ใช้ 

คราวเนี�ยฝึกไว้หมดแล้วผู้ ที�เป็นบริวารของพระศรีอริยเมตไตรยเนี�ยพระอาจารย์ให้ต้นกลัปพฤกษ์สําเร็จประ

โยชน์ธรรมะตั �งแตเ่ล่ม๑-๖เนี�ยส่งขึ �นไปศกึษาหมดทกุคนน่ะไปถวายพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าด้วยให้ชว่ยกันตรวจว่ามนับกพร่องตรงไหนผิดตกหล่นยงังยับ้างแตส่่วนมากท่านก็บอกว่าถู

กต้องตามพระพทุธโอวาทไอ้ที�เขาพิมพ์ผิดหรือตกหล่นแตเ่ราไมม่ีเจตนาเขาใจมั�ยเนี�ย 

มีได้เพราะบางทีมนัง่วงเกินไปหรือดกึเกินไปหรือเราไม่ได้เขียนติดตอ่บางทีโทรศพัท์มาบ้างหรือโยมมาบ้าง

ลกุขึ �นไปไมต่ิดตอ่ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างแตไ่มม่ีเจตนาให้ทําผิดเพื�อทําผิดเนี�ยจําไว้ให้ดี 

อาตมาเนี�ยเอาของจริงมาสอนของพระพทุธเจ้าแตเ่ป็นความจริงที�เปลี�ยนแปลงนะ่จําไว้ด้วย 

ความจริงที�เปลี�ยนแปลงอริยสจัจะความจริงที�เปลี�ยนแปลงที�อาตมาอปุมาไว้ว่าเป็นเด็กก็จริงเปลี�ยนมาเป็น

หนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จริงเปลี�ยนแปลงมาเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นคนแก่คนเฒ่าก็จริงเปลี�ยนมาเป็

นคนเจ็บคนตาย(หวัเราะ)นั�นน่ะคนเจ็บคนตายก็จริงอีกเอาไปฝังไปเผาหมดเลยอนตัตาว่างหมดเนี�ยเป็นคํา

สอนของพระพทุธเจ้าไมใ่ชข่องอาตมาพระองค์แสดงนยัยะไว้ตั �งร้อยนยัพนันยั 

ถ้าเรามีปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิ�งรู้มากก็นํามาใช้ประโยชน์มากขึ �นนํามาสอนได้มากคนมีบญุมีวาสนาได้ยินแ

ล้วไปประพฤติปฏิบตัิตามรู้ง่ายเข้าใจเร็วก็มีสิทธิ�บรรลมุรรคผลได้โดยง่ายไมเ่นิ�นช้าเนี�ยเพราะฉะนั �นเราก็ต้อ

งฝึกไปตามเนี�ยถึงไปอยู่บ้านก็ต้องฝึกเพราะเราต้องไปทํางานอยูแ่ล้ว 

งานทางโลกงานทางธรรมนั�นน่ะที�อาตมาสอนไว้นั�นน่ะ 

ทํางานทางโลกเนี�ยเสร็จไปว่างไปตั �งไมรู้่เท่าไหร่แล้วเราก็ยงัไม่รู้จกัความว่างเนี�ยตอนนี �ต้องเอามารู้ว่าจิตเรา

ว่างไม่ยดึติดใดๆเนี�ยต้องทําให้จิตว่างไปเรื�อยๆอยูไ่หนก็ต้องจิตว่างไม่ให้ความทกุข์มาก่อกวนเราไมใ่ห้รูป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มาก่อกวนใจเราเนี�ยเป็นงานของจิตเป็นงานภายใน 

งานภายนอกก็สําเร็จไปตั �งแตเ่ราอายเุท่าไหร่แล้วมาคิดว่าเราทํางานอะไรเสร็จไปบ้าง 

สําเร็จไปเยอะแยะว่างไปเยอะแยะแตไ่ม่คิดถึงความว่างเลยเนี�ยเดี�ยวจะตายก็โวยวายอีก(หวัเราะ) 

โวยวายอะไร? ที�ยงัเหลืออยู่ที�เป็นผลประโยชน์ที�ยงัที�กอบโกยเก็บไว้(หวัเราะ)โวยวายจะทํายงังยัดีนี� 

เพราะฉะนั �นให้ว่างหมดทั �งมีและไมม่ีจําไว้ เหมือนพระพทุธเจ้าทั �งรูปฌานอรูปฌาน 

รูปญาณอรูปญาณก็ต้องว่างหมดปรินิพพานจากรูปไมรู่ปญาณหรือวตัถ ุ

รูปญาณก็สิ�งที�เรารู้นั�นน่ะรู้ว่ามีอยูรู้่ว่ารู้รูป รู้เสียง รู้กลิ�น รู้รส นั�นน่ะว่างหมดเลยนั�นนะ่ว่างตวัรู้ผู้ รู้ดบั 



 ๗

นิโรธะดบัตวัรู้ผู้ รู้นั�นน่ะแล้วมนัก็จะเข้าถึงนิพพานได้ฝึกหดัไว้ทกุวนัไม่ต้องไปถามใครเป็นความรู้ปั

จจตัตงัเพราะมนัมีอยู่ทกุคนแล้วงานมนัสอนเองนะ่ทําไปเดี�ยวก็ฉลาดเดี�ยวก็รู้ยิ�งพวกโยมเนี�ยต้องเก่งกว่าอ

าตมาแน่เลยเก่งเพราะอะไร?เพราะโยมอยู่ทางโลก โยมได้พบได้ปฏิฆะรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ทกุวนัต้องว่าอย่างนี �อาตมาอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครมาพบอาตมา(หวัเราะ)อาตมาจงึว่าพวกโยม

เนี�ยเก่งแต่โยมเนี�ยต้องเตรียมภมูิคุ้มกนัเอาไว้ก่อน(หวัเราะ)ต้องมีความวา่งเอาไว้เนี�ยอาตมาเนี�ยรู้แล้วละรู้แ

ล้วเว้นแล้วก็ว่างนั�นแหละเป็นศีลเห็นมั�ยไมต้่องไปสมาทานหรอกความจริงเป็นเจตนาวิรัติพระพทุธเจ้าสอน

ไว้สองนยัยะ 

ถ้าเราสมาทานเนี�ยเหมือนสมาทานธุดงค์อะไรเนี�ยไอ้พวกมารมิจฉาทิฏฐิหรือเจ้ากรรมนายเวรรู้ว่าเหมือนเร

าไปประกาศว่าเราจะปฏิบตัิทางเนี�ยมนักลวัเราจะวิมตุติหลดุพ้นมนัเลยเป็นอปุสรรคตอ่เราด้วยมนัเลยมาก

ลั�นแกล้งเราทําให้เราเสียสจัจะเพราะฉะนั �นเราจะต้องปฏิบตัิอย่างซื�ออย่างตรงไม่ต้องสมาทานใช้เจตนาวิรั

ติกว่ามารจะรู้ที�ไหนได้พระพุทฑทุธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าแล้วเห็นมั�ย 

ยงัไมรู้่เลยว่าพระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้วยงัเอาตณัหา ราคา 

อรดมีายั�วยวนคิดจะมาทําลายตบะพระพทุธเจ้าอีก(หวัเราะ)เห็นมั�ยพระพทุธเจ้าก็รู้เห็นพระพทุธเจ้าก็ว่าไม่

มีประโยชน์แล้วพวกเนี�ยหารู้ไม่วา่เราตถาคตเป็นพระพทุธเจ้าแล้วนั�นแน่ะมนัก็ชื�อเขาเรียกธิดามารนั�นน่ะ 

นางตณัหาก็คือความอยากได้ นางอยากได้ นางราคาหรือนางราคะคือความกําหนดัยินดี 

นางอรดีอรตีก็คือตวัอิจฉาเนี�ย ให้รู้ว่าอรดีก็คือตวัอิจฉา อิจฉาไมใ่ห้ใครได้ดีมีความสขุ 

แตม่นัมาช้าไปแล้วพระพทุธเจ้าตรัสรู้ไปเรียบร้อยแล้วพลงัเพียบแล้ว(หวัเราะ)เนี�ยจําไว้ซิเนี�ยเราก็รู้ง่ายเข้าใ

จเร็วเราเนี�ยไมต้่องไปเชื�อใครรู้ตามพระพทุธโอวาทครั �นเราไมม่ีทกุข์เราก็จะเห็นผู้ใดเห็นธรรมชื�อว่าผู้นั �นเห็น

เราตถาคตคือเห็นพระพทุธเจ้าเนี�ยเราทําตามพระพทุธเจ้าแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมะของพระองค์แล้วเราก็จะ

ได้ไม่มีทกุข์ตามพระพทุธโอวาทเนี�ยแล้วเราก็จะมีสขุไปตลอดเลยนิรามิสสขุสขุที�ไม่ต้องไปอาศยัใครเลย 

ว่างสขุเกิดจากความว่างไมต้่องอาศยัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เรามีกินก็แสดงว่าเรามีบญุเรามีเครื�องนุ่งห่มเราก็มีบญุเนี�ยจําไว้มีเจ็บไข้ได้ป่วยมียาก็มีบญุถ้ามั

นไม่มีก็หมดบญุทางโลกถ้าคิดว่าหมดบญุทางโลกเดี�ยวก็ไปเสวยวิมตุติสขุแล้วเดี�ยวสบายเลยมีทกุอยา่ง(หั

วเราะ)รวย 

ตายแล้วรวยลกูศิษย์พระอาจารย์เนี�ยที�อาตมาบอกถ้าเป็นสมยัพทุธกาลเนี�ยพวกโยมต้องได้เป็นเศรษฐีในวั

นนี �พระอาจารย์ให้เพราะพระอาจารย์ไปถวายพระพทุธเจ้าทกุๆพระองค์ตั �งแตพ่ระองค์แรกอดีตจนถึงปัจจบุั

นตลอดไปถึงอนาคตแล้วอานิสงส์มากมายแล้วมนัจะไปไหนทวีคณูอภิมหาทวีคณูเลยเนี�ยแล้วมนัจะกินใช้จ่

ายขนาดไหนก็ไม่รู้จกัหมดจนเข้านิพพานเนี�ยถ้าเป็นครั �งพทุธกาลเนี�ยพระองค์ให้เห็นจะจะเลยเนี�ยเป็นเศรษ

ฐียคุนี �ไปทําอย่างนั �นไม่ได้เดี�ยวไมม่ีผลผลิตทั�วโลกแหม่าเมืองไทยมาขอให้พระอาจารย์(หวัเราะ)ไม่ต้องกิน

แล้วมนัชวนคยุคนนั �นมาคนนี �มาไม่ต้องหลบัไม่ต้องนอนคนนั �นให้มาชว่ยคนนี �ส่งเสียงเอะอะตงึตงัจะทําเงีย

บก็ไม่ได้(หวัเราะ)เห็นมั�ยเนี�ยหาเรื�องหาทุกข์หาโทษใส่ตวัเนี�ยถ้าใครมีฤทธิ�มีเดช 

พระพทุธเจ้าท่านจึงห้ามไมใ่ห้อวดอุตริมนสุธรรมก็เพราะแบบนี �แหละไม่ให้หาทกุข์หาโทษใสต่วัเองใครรู้มีฤ

ทธิ�มีเดชอะไรเดี�ยวก็แห่กนัมาให้ชว่ยนั�นช่วยนี �ไมช่ว่ยมนัก็บน่เอาว่าเอาอีก(หวัเราะ)พระอาจารย์นี�ผา่นมาแ
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ล้วรู้มาแล้วเนี�ยรู้จกัพระพทุธโอวาทที�พระองค์ปรารถนาดีตอ่ทุกคนเลยไมใ่ชพ่ระองค์ห้ามที�เป็นสา

วกของพระพทุธเจ้าล้วนแตม่ีบญุมีคณุวิเศษทั �งนั �นแน่ะแตเ่มื�อพระองค์ห้ามแล้วไมม่ีใครกล้าล่วงละเมิดน่ะก็

มีเท่าที�จําเป็นตามหน้าที�นั�นแหละถ้าใครไมม่ีหน้าที�ไมม่ีสิทธิ�ต้องว่าอย่างนี �เนี�ยจําไว้ให้ดีไม่ต้องไปชวนใครม

าเดี�ยวเป็นเวรเป็นกรรมกจูะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้มีใครมากวนอีกแล้วความจริงก่อนเนี�ยมีลกูศิษย์คนพอมนักวนเ

สร็จแล้วมนับอกผมไมก่วนพระอาจารย์แล้วก็มนักวนไปเสร็จแล้ว(หวัเราะ)เนี�ยเป็นเวรเป็นกรรมเลยเนี�ยขอแ

ล้วขออีกก่อนเนี�ยทั �งวนัทั �งคืนกลางวนักลางคืนขี �เยี�ยวอจุจาระปัสสาวะโทรมากวนขี �ไมอ่อกเยี�ยวไมอ่อกเป็น

นั�นเป็นนี�ให้พระอาจารย์ช่วยนี�เอ็งรู้ไว้เถอพระอาจารย์เนี�ยโดนมาอย่างหนกัแล้วเบื�อหน่ายตดัทิ �งเลยบอกมึง

ไม่ต้องมาขออีกพระอาจารย์ไมใ่ห้สอนแล้วบอกแล้วมึงไมเ่ชื�อพระอาจารย์ไมใ่ชขี่�ข้ามึงไมไ่ด้มีความดีอะไรเ

พียงแตถ่วายสงัฆทานเดือนละสามพนัสามพนัเอ็งก็ถวายเป็นสงัฆทานพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าข้าไมไ่ด้ไป

เกี�ยวกับเอ็งนะ่(หวัเราะ)มึงจะมาใช้ข้าเป็นขี �ข้าไมถ่กูต้องเนี�ยจําไว้ให้ดีคนที�สมควรได้ก็นั�นน่ะคนที�มีใจอย่าง

ซื�ออย่างตรงนั�นแน่ะจะได้ผลรวดเร็วจะได้รู้เป็นปัจจตัตงัเห็นผิดก็รู้ว่าโอ้! 

ผิดพลาดแล้วรู้เลยเนี�ยเงินทองที�ไหลมาเทมาก็หายจ่อยไปเนี�ยไมเ่คยได้ 

เนี�ยกบัหนานโต้เนี�ยช่วยมนัทุกอย่างตั �งแตบ่วชให้เขามาถวายกฐินก็อตุสาห์สละองค์กฐินเอาไปบวชมนัเงิน

ทองก็เอาไปถวายค่าอุปัชฌาย์อาจารย์(หวัเราะ)หมดไม่ใช้อะไรตอ่มิอะไรเนี�ย 

หายไปนานที�ไปหาช่างมาทําต้นไม้ให้พระอาจารย์มนัก็เอาคา่จ้างไปหามนัชั�วมนัฝากเงินปภงักรมาพระอาจ

ารย์บอกไปคืนมนัซะพระอาจารย์ไมอ่ยากได้เนี�ยต้นเหตศุิษยานศุิษย์อกตญั�ก็ูเพราะเจ้าเนี�ยช่วยไปมากม

ายก่ายกองแล้วยงักวนไม่เลิกเนี�ยก่อนนี �เช็คเด้งอะไรงานไม่มีบ้างเป็นนั�นเป็นนี�พอ่ตายแม่ตายส่งพี�น้องมีปั

ญหาอะไรสง่ไปหมดช่วยสดุๆไปแล้วนี�ใช้มนัแคนี่ �เสือกเอาสตางค์พระอาจารย์อีกทั �งๆที�พระอาจารย์ก็ไมม่ีพ

ระอาจารย์ไมม่ีรายได้อะไรนี�พระอาจารย์ก็ให้มีก็บอกคนนั �นคนนี �ให้มนัทีนี �บอกจะมาให้ชว่ยอีกแล้วบอกไป

คืนเงนมงึไม่ใช่ลบหลูด่หูมิ�นเงินแตไ่มช่อบไม่ให้มงึมามีสว่นร่วมบญุกบัพระอาจารย์ตอ่ไปอีกแล้วหมด 

คนชั�วๆแบบเนี�ยเต็มแผ่นดนิให้รู้ไว้พระอาจารย์ไม่อยากได้ของใครหรอกเพราะไมอ่ยากเป็นขี �ข้า(หวัเราะ)มั

นเสียศกัดิ�ศรีเราเป็นผู้มีบญุต้องมาเป็นขี �ข้าพวกนี �เนี�ยพรหมเทพเทวดาเขารู้กนัทั �งนั �นเนี�ยคนพวกนี �ขืนดื �อไปเ

ดี�ยวแพ้ภยัตวัเองอีกซวยอีกหลายตอ่เลยเนี�ยจําไว้ให้ดีต้องขยนัโมทนาสําเร็จด้วยมทุิตาพลอยยินดีนะ่อยูบ้่า

นนั�นน่ะไมต้่องมาหาพระอาจารย์ไมต้่องขึ �นรถเสียสตางค์มาอีก(หวัเราะ)เสียนํ �ามนัมาอีกอยู่บ้านก็โมทนาส

าธุพระอาจารย์ก่อนมาถึงพระอาจารย์เนี�ยพระพทุธเจ้าทกุพระองค์ พระธรรมเจ้าทกุพระองค์ 

พระอรหนัต์เจ้าทกุพระองค์โน้นแล้วจงึมาอาศยัพระอาจารย์องค์สดุท้าย(หวัเราะ)พระอาจารย์เนี�ยมกัน้อยสั

นโดษรุ่นหลานรุ่นเหลนโน้นเอ็งอย่าเอาไปขึ �นหน้าไมไ่ด้ผิดขาดความเคารพอย่างแรงเอ็งรู้เถอะแทนที�จะได้เร็

วก็ไม่ได้เพราะเอ็งข้ามรุ่นเหมือนกบัทางโลกเขาบอกว่า ไอ้นี�มนัข้ามระดบัข้ามหวัตั �งตําแหน่งหน้าที�อะไรเนี�ย 

เอ็งระมดัระวงัให้ดีที�พระอาจารย์สอนบอกเนี�ยเพื�อเอ็งจะได้ไปตามลําดบัมากน้อยเอ็งต้องได้ถ้าเอ็งไปข้ามรุ่

นข้ามหวัเอ็งหมดแน่เลยเดี�ยวเอ็งจะบน่หาพระอาจารย์สอนให้ไมเ่ห็นจะได้อะไรเลยก็มงึทําผิดผิดขั �นตอน(หั

วเราะ)ต้องบอกกนัไว้ก่อนไม่งั �นหน้าจะรวยกันตั �งนานแล้วเสือกไม่รวยเพราะอะไรมนัทําผิด 

ผิดขั �นตอนเข้าใจมั�ยถ้ามนัถกูขั �นตอนพระอาจารย์ก็บอกทกุครั �งถ้ามนัโน้นมงึต้องโมทนาพระพทุธเจ้าพระธร

รมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า(หวัเราะ)โน้นน่ะมงึมาเอามาพระอาจารย์คนเดียวมงึไมถ่กูต้องน่ะ 



 ๙

พระอาจารย์นี�ได้ไปถวายพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้านี�จะทําอะไรยงัต้องขอพระบรม

พทุธานญุาติก่อนเลยเห็นมั�ย ก็เหมือนพระอาจารย์เนี�ยพระพทุธเจ้าเป็นนายพระธรรมเจ้าเป็นนาย 

พระสงัฆเจ้าเป็นนายเนี�ยโน้นต้องไปขอพระบรมพทุธานญุาติก่อนไม่ใช่ซี �ซวัจะทําเดี�ยวเจ้านายสั�งวา่เฮ้ย! 

อย่าทํามงึเสือกลว่งละเมิดเดี�ยวมึงโดนดี(หวัเราะ)จําไว้ซิเนี�ยอาตมาสอนอย่างซื�ออยา่งตรงแตไ่มม่ีใครถามอ

าตมาอาตมาก็ไมไ่ด้อธิบายจําไว้ให้ดีน่ะไอ้พวกข้ามรุ่นข้ามหน้าข้ามตาเนี�ยพระอาจารย์ก็บอกเฮ้ย! 

โมทนาพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า(หวัเราะ)เนี�ยพระอาจารย์จะทําอะไรยงัต้องขอพระบรมพทุ

ธานญุาติเลยเนี�ยเหมือนกบัเราเนี�ยเป็นทาสรับใช้ยอมเป็นทาสตามที�เขาสวดมนต์วตัรเย็นเนี�ยเห็นมั�ยพระพุ

ทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า 

พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า ก่อนอาตมาเนี�ยแปลได้ทั �งหมดน่ะ 

อาตมาไปอยูที่�ไหนอาตมาสวดมนต์แปลได้หมดเดี�ยวนี �เลิกแล้วอาตมาแตค่วามรู้ก็ยงัอยูไ่มไ่ด้ไปไหนแตจ่ะใ

ช้ขึ �นมาข้ออรรถข้อธรรมก็รู้ได้เข้าใจได้เนี�ยเป็นอยา่งนี �เพราะฉะนั �นพวกโยมเนี�ยก็จะได้ปฏิบตัิตวัให้ถกูต้องป

ฏิบตัิใจให้ถูกต้องแล้วมนัก็จะได้สมความปรารถนาที�ใจเรานั�นแหละที�พระพทุธเจ้าตรัสไว้ชดัเจน มโน 

ปพุพฺงฺคมา ธมฺมา, มโนเสฏฐา มโนมยา 

ทกุอย่างสําเร็จแล้วที�ใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นหวัหน้าพระองค์ไม่ได้บอกว่าสําเร็จด้วยคาถาเห็นมั�ยอาตมาเลิก

สวดไปนานแล้วพวกโยมยงัไปสวดให้เหนื�อยทําอะไรเนี�ยโง่! 

โง่ไม่เลิกต้องว่าดกัดานไมเ่ลิกพวกโยมเนี�ยต้องสําเร็จด้วยจิตหดัวา่งให้เคยชินให้ได้แล้วทกุอย่างจะเหมือนป

าฏิหาริย์เลยรวดเร็วทนัใจเลยคิดอะไรก็รวดเร็วปาฏิหาริย์ไมต้่องสวดกวา่โยมจะสวดจบสตูรอาตมาก็ไปไหน

ไกลแล้วเดี�ยวนี �(หวัเราะ)แป๊บเดี�ยวไม่รู้ไปโน้นไกลเลยทิ �งไปให้หมดเนี�ยจําไว้ให้ดี 

อาตมาเนี�ยมีความปรารถนาดีตอ่ทกุคนแตท่กุคนมนัผา่นขั �นตอนเยอะ(หวัเราะ)ไมรู้่ตามระเบียบไมรู้่กฏไมรู้่

ระเบียบแล้วนึกว่ากเูส้นใหญ่มั�ง(หวัเราะ)เนี�ยขนาดอาตมาจะทําอะไรอาตมาต้องยงัขอพระบรมพทุธานญุา

ติพระอริยธรรมานญุาตพิระอริยสงัฆานญุาติเลยแล้วโยมเป็นใครมาจากไหนจู่ๆ จะไปใช้พระพทุธเจ้าพระธร

รมเจ้าพระอรหนัต์เจ้านรกกินกระบาลแน่เลยพระอาจารย์ว่า(หวัเราะ)ทีเนี�ยมนัจะได้จําไว้ต้องเตือนกนัไว้จะ

จะไม่ต้องพดูภาษาอื�นนะ่พดูภาษาไทยตรงภาษาไทยไมต้่องแปลไทยอีก 

ไอ้พวกซื�อบื�อทั �งหลายพดูภาษาไทยยงัไม่รู้เรื�องเลยต้องอธิบายไปนํ �าไหลไฟดบัเดี�ยวมนัก็ลืมหมดอีกยิ�งอธิบ

ายมากมนัไมจ่ําหรอกไอ้พวกเนี�ยต้องเอาสั �นๆมนัจําแล้วจําเลยรู้ง่ายเข้าใจเร็วแล้วก็ไม่ต้องเป็นทกุข์กบัการ

จําอีกเห็นอะไรรู้อะไรวา่เออ! พระอาจารย์สอนไว้เป็นอย่างนี �อย่างนี �เนี�ยวางหมากไว้แล้วแคยื่นว่าง เดนิว่าง 

นั�งว่าง นอนวา่งเนี�ยเอ็งจะนอนปั�บนึกถึงพระอาจารย์ทนัทีกไูมน่อนเปล่าๆกตู้องทําใจให้ว่างด้วย(หวัเราะ) 

ยืนก็ไมใ่ห้ยืนเปล่าก็ต้องยืนว่างยืนว่างอีก เดินว่าง นั�งว่าง 

นอนว่างเนี�ยต้องฝึกแล้วทีเนี�ยบอกงานทางโลกทําสําเร็จไปมากมายแล้ว 

งานทางใจของเรานี�ต้องถามโยมว่าตั �งแต่อเนกชาตโิน้นน่ะโยมจําไมไ่ด้แล้วโยมทําอะไรมาบ้าง 

แตไ่ม่เคยทําจิตให้ว่างเลย(หวัเราะ) เนี�ยงานทางใจยงัไมเ่คยทําเลยเนี�ย เนี�ยสําเร็จแล้วที�ใจเนี�ยจําไว้ให้ดี 

เพราะฉะนั �นเมื�ออาตมาพดูแล้วสอนแล้วเนี�ยไมไ่ด้โกหกโยมพดูตามนยัยะของพระพทุธเจ้าตามพระพทุธโอ

วาทของพระพทุธเจ้า อ้าว!..ถามได้แผล็บเดี�ยวเนี�นจะหมดเวลาอีกแล้วเนี�ย(หวัเราะ)อ้าว! 



 ๑๐

ถามเปิดโอกาสให้ถาม..จะได้มีจิตเป็นสขุสงบสขุสนัติสขุแล้วก็รู้แนวทางคือมรรคปฏิบตัิตามควา

มว่างแผลบเดียว ทีอะไรก็บอกถามซิเนี�ยเปิดโอกาสให้เต็มที�เลย 

อาตมาไม่กลวัจะตอบไมไ่ด้ด้วยโยมถามอะไรก็รู้ง่ายเข้าใจเร็วหมดแล้วก็ไม่ให้ผิดพระพุทธโอวาทด้วย 

มีอะไรจะถามบ้างล่ะแผลบเดียวเตม็. ครบวนัอีกแล้วเดี�ยวก็บ๊ายบายลาก่อน 

นี�เอ็งก็จําไว้ซิบ๊ายบายแล้วก็ว่าง(หวัเราะ)เนี�ยต้องเพิ�มที�เอ็งถามพระอาจารย์วา่สอนอโูด้ว่ายงังยั 

เนี�ยโนพล๊อบเบลม อินเตอร์เน็ท เกมส์ ทีเนี�ยบ๊ายบายเนี�ยบ๊ายบายเนี�ยว่างหมดเลยลาก่อน 

ลาก่อนความว่างลาก่อนทกุสิ�งทกุอย่างเนี�ยวนันี �มาใช้กบัพวกเอ็งได้เลยเอ็งจําไว้เลยเวลาเอ็งจะบ๊ายบายใค

รอุ๊ย! 

พระอาจารย์สอนว่าง(หวัเราะ)บ๊ายบายความว่างแล้วทีนี �ไม่ได้เห็นกนัอีกแล้วเนี�ยเห็นมั�ยเหมือนกบัทางโลก

พลิกโลกมาเป็นธรรมเนี�ยเป็นอย่างเนี�ยแล้วมนัก็ทําให้เราเฉลี�ยวฉลาดทั �งโลกทั �งธรรมเอ็งก็คิดไมถ่ึงขนาดคํา

พดูง่ายๆพระอาจารย์ยงัเอามาเป็นธรรมได้(หวัเราะ)แล้วดีหรือไม่ดี? 

ดีซิเนี�ยง่ายๆไมใ่ชย่ากเลยเนี�ยเป็นธรรมของพระพทุธเจ้ารู้ง่ายเข้าใจเร็วรู้ได้โดยไม่ต้องกําหนดจิต 

ไม่ต้องกําหนดจิตว่าเรื�องนั �นเรื�องนี �แล้วต้องมาอธิบายตามที�เรากําหนดขึ �นมานี�ก็พดูไปเรื�อยๆมนัก็โยงไปเรื�อ

ยๆเห็นมั�ยแล้วก็เป็นธรรมะทั �งหมดแล้วก็สรุปลงพระพทุธโอวาทนั�นน่ะ สพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา 

อนตัตาทั �งธรรมและอธรรมต้องว่างเปล่าบ๊ายบายทั �งธรรมและอธรรมทั �งหมด(หวัเราะ)นี�สว่นประกอบภาษา

ปัจจบุนับ๊ายบายทั �งธรรมและอธรรมแล้วบ๊ายบายไปไหน?โน้นไปนิพพานนั�นน่ะจําไว้ให้ดี 

บ๊ายบายแล้วไปนิพพานอ้าว!...มีอะไรจะถามก็ถามเนี�ยเปิดโอกาสแล้วอาตมาเนี�ยสอนง่ายๆๆความจริงพร

ะองค์เนี�ยลงมาบอกพระอาจารย์เลยว่า 

ธรรมของเราตถาคตเนี�ยง่ายแตค่รูบาอาจารย์ยคุนี �ทําให้เป็นของยากหมดเนี�ยแล้วพระอาจารย์ก็พิจารณาต

ามจริงเห็นจริงแล้วเข้าใจจริงเหมือนกบัอริยสจัจะความจริงที�เปลี�ยนแปลงที�อาตมาบอกโยมเนี�ย... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัจนัทร์ที� ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา ๒๒.๒๖ น. 




