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วนันี �เป็นวนัมาฆบชูาที�เป็นวนัสําคญัในพระพทุธศาสนาที�พระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่ภิกษุส

งฆ์๑๒๕๐พระองค์ซึ�งล้วนแล้วแตเ่ป็นเอหิภิกข ุคําวา่เอหิภิกขก็ุคือเพียงแตพ่ระองค์ตรัสว่า 

จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดีแล้ว ทา่นจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดแคเ่นี�ย 

หนวดเคราหายไปบริขาร๘ มาสวมใส ่ถ้าผู้ ที�ยงัไมไ่ด้พระอรหนัต์พระองค์ก็จะบอก จงเป็นภิกษุมาเถิด 

ธรรมอนัเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความชอบเถิด ก็เหมือนกนัเนี�ยที�พระองค์ตรัสเนี�ย 

แล้วพระองค์เป็นอุปัชฌายะคือให้เป็นเอหิภิกขทุั �งหมด 

เมื�อพระองค์พระอรหนัต์เจ้าทั �งหลายมาประชมุกนัที�เวฬวุรรณสวนไม้ไผ ่

ในเวลาตะวนับา่ยแล้วพระองค์ก็ให้โอวาทวา่ การไมทํ่าบาปทั �งปวง การทํากศุลให้ถึงพร้อม 

การชําระจิตของตนให้ขาวรอบเนี�ยพระองค์ตรัสแคเ่นี�ยเพื�อเป็นบรรทดัฐาน 

คําว่าเป็นบรรทดัฐานก็คือว่าการไมทํ่าบาปทั �งปวงเนี�ยเราจะทํายงังยัจึงจะไม่ทําบาปทั �งปวงได้? 

เราก็ต้องเป็นคนมีขนัติอดกลั �นอดทน อยากฆ่าเขาเราก็ไม่คดิฆ่าใคร 

อยากขโมยของเขาก็ไมค่ิดขโมยของใคร อยากประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาก็ไมทํ่า 

อยากหลอกลวงต้มตุน๋กินเหล้าเมายาก็ไมใ่ห้เอาเนี�ย 

แล้วจึงจะไมทํ่าบาปทั �งปวงได้ด้วยขนัตใิห้พระองค์สอนประชาชนทั �งหลายที�ยงัไมรู้่เรื�องของศีล๕ นั�นเอง 

แล้วพระองค์ก็บอกการทํากุศลให้ถึงพร้อม การที�จะทํากุศลให้ถึงพร้อมกุศลแปลว่าความฉลาด 

ฉลาดเราจะทําความฉลาดให้เกิดขึ �นได้อยา่งไร?จะทําให้กศุลถึงพร้อมได้ยงังยัเราจะทําอย่างไร? 

เราก็ต้องไม่อยากทําทานเราก็พยายามทําทานให้ได้ ไม่อยากรักษาศีลก็พยายามรักษาศีลให้ได้ 

ไม่อยากประพฤตเินกขมัมะก็พยายามประพฤติเนกขมัมะให้ได้ 

ไม่อยากใช้ปัญญาก็อดทนอดกลั �นใช้ปัญญาให้ได้ 

ขี �เกียจขี �คร้านไมอ่ยากทําความเพียรก็อดทนทําความเพียรไป ขนัตทินอะไรไมไ่ด้ก็พยายามทนให้ได้ 

ไม่มีสจัจะก็พยายามอดกลั �นอดทนพยายามรักษาสจัจะให้ได้ 

ไม่มีอธิษฐานปรารถนาเพื�อความพ้นทกุข์ก็ต้องอดกลั �นอดทนอธิษฐานปรารถนา 

อธิษฐานแปลวา่ความปรารถนาต้องการเพราะฉะนั �นต้องให้มีการอธิษฐานปรารถนาเพื�อความพ้นทกุข์ 

เมตตารักใคร่ รักไม่จริงอะไรพวกเนี�ย 

อดกลั �นอดทนรักให้จริงคือเมตตาในทานคือรักในทานแทนที�จะไปรักหนุม่รักสาว เมตตาในศีลรักษาศีล 

เมตตารักใคร่ในเนกขมัมะ เมตตารักใคร่ในปัญญา เมตตารักใคร่ในวิริยะ เมตตารักใคร่ในขนัติ 

เมตตารักใคร่ในสจัจะ เมตตารักใคร่ในอธิษฐาน 

เมตตารักใคร่ด้วยเมตตาภายในภายนอกแล้วไม่เบียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อน 
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อเุบกขาวางเฉยไมไ่ด้ก็อดทนอเุบกขาให้ได้ 

นี�แหละจึงจะเรียกว่าทํากศุลให้ถึงพร้อมด้วยความฉลาด 

คือจุดมุง่หมายพระองค์ก็สอนให้ฉลาดในทานคือการสละให้แล้วก็ว่างเหมือนบริจาคของไปแล้วให้ไปแล้วก็

ว่างแล้วหมดไปแล้วก็ว่าง ให้รักในศีลก็คือละเว้นๆแล้วเป็นศีลละเว้นแล้วก็วา่ง 

ประพฤติเนกขมัมะพรหมจรรย์คืออดใจเพื�อให้มีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

ปัญญาเหตผุลในทานในศีลก็เพื�อวา่งเนี�ยการจําแนกแจกทานเนี�ยเราจะทําบญุทําทานเราจะไปทําอะไรไป

ทําบญุทําทานจําแนกแจกทานเราควรเรามีข้าวมีของขนาดไหนเราจะทํายงังยัเนี�ย 

เราใช้ปัญญาเขาเรียกจําแนกทานแล้วก็เพื�อจะมาให้ทานเขาเรียกปัญญาในทาน 

ปัญญาในศีลก็ฉลาดในการละการเว้น 

เว้นละก็เพื�อวา่งในสิ�งที�ไมด่ีไมถ่กูต้องทํานองคลองธรรมผิดศีลผิดธรรมเราก็ละเว้นปัญญาในศีล 

ปัญญาในเนกขมัมะอดใจ ถ้าเราขืนอดใจไมไ่ด้เราต้องไปสร้างกรรมทําบาปทําชั�ว 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องใช้ปัญญาเนี�ย 

ที�แยกแยะในการประพฤติเนกขมัมะอดใจให้ได้เขาเรียกปัญญาในเนกขมัมะ 

ปัญญาในปัญญาก็หมายถึงเหตผุลทั �งภายในภายนอกต้องเคลียร์ให้บริสทุธิ�สะอาด 

คําว่าเคลียร์ให้บริสทุธิ�สะอาดคือไม่ให้มีวิตกวิจารสงัขารไมใ่ห้ปรุงแตง่ 

แยกแยะว่าอนัไหนดีอนัไหนไมด่ีแล้วก็ต้องให้จิตเราว่างไมใ่ห้เป็นกงัวลกบัความดีและความไมด่เีนี�ยจึงเรียก

ว่าปัญญาในปัญญาอีกทีหนึ�ง แล้วก็ปัญญาในวิริยะเพียรใช้ปัญญาไปทําความเพียร เราเพียรเพื�ออะไร? 

เพียรเพื�อวา่ง ไม่ใช่เพียรเพื�ออะไรเพียรเพื�อว่าง ทําอย่างไรเราจงึจะมีความเพียรแล้วก็ให้ว่างได้? 

ให้ว่างไปตลอดจนตายต้องว่าอยา่งนี �  รักษาความเพียรของเราด้วยปัญญานี � ปัญญาในความเพียร 

เพียรเพื�อให้ว่างได้ตลอด คําวา่ตลอดคือตลอดอายขุยัจนถึงตายเลยต้องวา่อย่างนี � 

ปัญญาในขนัติอดกลั �นอดทน ทนอะไรไมไ่ด้ทนแคนี่ �ไมพ่อ 

ยงัทนแล้วว่างไมไ่ด้เราก็ต้องทนว่างให้ได้ให้เป็นขนัตอิาธิวาสนคณุด้วยปัญญาในขนัต ิ

ให้เกิดความเข้มข้นในการอดกลั �นอดทนทนทานหาญกล้าทกุรูปแบบ 

ปัญญาในอธิษฐานความปรารถนาคือปรารถนาเราตั �งอุดมการณ์เอาไว้เลย 

เหมือนกบัเราตั �งความปรารถนาไมเ่สร็จไม่เลิกไมเ่สร็จไมกิ่นตายเป็นตาย 

ปัญญาในอธิษฐานปรารถนาให้งานการสําเร็จ งานทางโลก งานทางธรรม งานทางทิพย์ 

งานในทางนิพพานเนี�ยเราจะต้องปรารถนาให้สําเร็จลลุ่วงให้ได้ 

ปัญญาในเมตตารักใคร่ที�จะปฏิบตัิไมอ่่อนแอไม่ท้อแท้ไม่ให้ใครมาเป็นอปุสรรคทําให้ใจเราล้มเลิก 

เราต้องไม่หวั�นไหว ใจเราต้องมีความเข้มแข็งอดทนทนทานหาญกล้า 

แล้วปัญญาในการที�เราจะทํายงังยัเราจงึจะอเุบกขาวางเฉยได้ 

ไม่ไปวอแวกบัใครๆยั�วยวนก่อกวนยแุหย่อะไรไมส่นใจ แล้วเราก็มีขนัตอิดกลั �นอดทนทํากศุลให้ถึงพร้อมได้ 

กศุลความฉลาดในทาน กศุลความฉลาดในศีล กศุลความฉลาดในเนกขมัมะ กศุลความฉลาดในปัญญา 

กศุลความฉลาดในวิริยะ กศุลความฉลาดในขนัติ กศุลความฉลาดในสจัจะ 
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กศุลความฉลาดในการอธิษฐานปรารถนา 

กศุลความฉลาดในการที�จะมีเมตตารักใคร่ในความดีสดุยอดคือรักพระนิพพานเนี�ย เมตตา 

กศุลความฉลาดในการที�จะวางเฉย เมื�อเราวางเฉยได้แล้วก็วา่ง 

วางเฉยทีหนึ�งก็เท่ากบัมีขนัติทีหนึ�งก็วา่งทีหนึ�งอเุบกขาทีหนึ�งได้กําไรสองอยา่งนั�นน่ะ 

เบกขาจนตายตายเป็นตายทิ �งๆแล้วเราก็วา่ง 

ว่างหมดไมต้่องเกิดวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ยเป็นกศุลความฉลาดตามพระพทุธโอวาทปรารถนาให้ภิ

กษุ๑๒๕๐พระองค์เนี�ยเป็นมาตรฐานของการแนะนําสั�งสอนแล้วให้ไปเผยแพร่พระพทุธศาสนา 

ไม่ให้ชนทั �งหลายทําบาป 

คือพระองค์สอนว่าการไม่ทําบาปทั �งปวงการทํากศุลให้ถึงพร้อมการชําระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือทําจิตใ

ห้ว่างนั�นเอง 

ถ้าจิตของเราว่างแล้วนั�นน่ะจิตของเราก็บริสทุธิ�ขาวรอบได้คือขาวไม่ต้องห่วงในการที�คือบริสทุธิ�จากการไม่

ทําบาปทํากุศลความฉลาดบริสทุธิ�จากการทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ไมย่ึดติดทั �งบญุทั �งบาปเนี�ยจึงจะบริสทุ

ธิ�สะอาด 

เมื�อใจเราว่างบริสทุธิ�สะอาดแล้วนั�นแหละเป็นจดุมุง่หมายที�พระองค์สอนภิกษุทั �งหลาย๑๒๕๐พระองค์เพื�อ

ให้ท่านสอนเป็นนยัยะอนัเดียวกนัหมดไมว่่าภิกษุจะไปทางละองค์ละองค์เนี�ยไปเหนือไปใต้ตะวนัออกอีสาน

ภาคกลางอะไรเนี�ยแล้วก็แต่วา่มีนยัยะในการปฏิบตัไิมใ่ห้ชนทั �งหลายหรือประชาชนทั �งหลายเนี�ยไมใ่ห้ทําบ

าปทั �งปวงให้จิตเจตนาของภิกษุอรหนัต์ทั �งหมดต้องมีจิตเจตนาเพื�อสั�งสอนประชาชนทั �งหลายไมทํ่าบาปทั �ง

ปวงให้ได้พระองค์ยํ �า 

แล้วก็ทํากศุลให้ถึงพร้อมคือความฉลาดในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะขนัติสจัจะอธิษฐานเม

ตตาอเุบกขา 

แล้วก็เมื�อทําได้แล้วก็ไมใ่ห้ยึดติดทําจิตให้ว่างทั �งหมดเลยเป็นการชําระจิตของตนให้ขาวรอบเนี�ยแล้วจะมีค

วามสขุสงบสขุ จิตว่างแล้วก็จะถึงซึ�งพระนิพพานเนี�ยจดุมุง่หมายที�พระองค์แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ 

๓ข้อ 

คือพระองค์ทรงเน้นไมใ่ห้ทําบาปทั �งปวงหมายถึงให้พระภิกษุสงฆ์ทั �งปวงล้วนแล้วเป็นพระอรหนัต์ทั �งนั �น 

แตเ่พื�อให้เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั เวลาใครมาถามเรื�องเออ! องค์นั �นสอนยงังยั 

องค์นี �สอนยงังยัเนี�ยก็จะได้ไม่ผิดพระพทุธโอวาทไมผ่ิดตามจิตเจตนาวา่พระองค์ทรงแนะนําหรือทรงชี �แนวท

างในการสั�งสอนให้ประชาชนเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัหมดไมใ่ห้ชนทั �งหลายทั�วโลกทําบาปไมทํ่าบาปทั �งปวง 

ทํากศุลให้ถึงพร้อมคือให้มีความฉลาดในทาน ในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน 

เมตตา 

อเุบกขาเมื�อทําแล้วก็ให้ว่างให้หมดไมใ่ห้ยึดติดคือเป็นการชําระจิตของตนแตล่ะคนให้ขาวรอบก็คือให้บริสทุ

ธิ�ทั �งภายในให้บริสทุธิ�ทั �งภายนอก ว่างทั �งภายใน ว่างทั �งภายนอก 

นี�แหละเป็นจดุมุ่งหมายที�พระองค์แสดงโอวาทปาฎิโมกข์๓ แก่ภิกษุอรหนัต์๑๒๕๐พระองค์เนี�ยเป็นอย่างนี � 

เมื�อเรารู้จดุมุง่หมายแล้วเราก็จะพยายาม ที�พระอาจารย์อธิบายขยายความไปเนี�ย 
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การที�เราจะไมทํ่าบาปทั �งปวงได้ก็ต้องมีขนัติอดกลั �นอดทนไว้ มนัอยากฆา่เขาก็อย่าตามใจ 

อยากขโมยของเขาก็อย่าตามใจ 

อยากประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีเขาก็อย่าตามใจให้มีขนัติอดกลั �นอดทนเอาไว้ 

อยากหลอกลวงต้มตุน๋กินเหล้าเมายาก็อย่าตามใจให้มีขนัติอดกลั �นอดทนเอาไว้แล้วก็จะไมทํ่าบาปทั �งปวงไ

ด้ด้วยขนัต ิแล้วก็การทํากศุลให้ถึงพร้อมกุศลแปลว่าความฉลาด ถึงพร้อมในทาน ในศีล ในเนกขมัมะ 

ในปัญญา ในวิริยะ ในขนัต ิในสจัจะ ในอธิษฐาน ในเมตตา ในอเุบกขาเนี�ย 

เมื�อทํากุศลให้ถึงพร้อมได้แล้วรู้แนวทางในการทํากศุลแล้วพระองค์ก็สอนว่าให้ชําระจิตของตนให้ขาวรอบคื

อสอนแนะนําไมใ่ห้ยึดติดสิ�งที�ทํามาแล้วทั �งอดีต ปัจจบุนั อนาคตทําจิตให้ว่างเพื�อพระนิพพานอย่างเดียว 

จดุมุ่งหมายพระองค์เพื�อให้ชนทั �งหลายเข้าถึงพระนิพพานเพราะอะไร? เพราะพระองค ์

พระพทุธเจ้าสร้างบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมีเนี�ยเพื�อปรารถนาขนถ่ายสตัว์ให้พ้นจากทกุข์เข้าสูพ่ระนิพพาน คือพระองค์สร้างบารมีทั �ง๑๐ 

ให้เป็น๒๐ให้เป็น๓๐เนี�ยจงึเรียกว่าทํากศุลให้ถึงพร้อมตามบารมีอนันี � ถ้าใครไม่รู้ก็ทําไมเ่ป็นทําไม่ได้ 

เพียงแตไ่ด้ยินได้ฟังแล้วก็ไมรู้่ว่าจะทํายงังยัเพราะไมม่ีผู้ รู้มาแนะนํา ไมม่าตกัเตือนไมม่าพรํ�าสอน 

ก็เหมือนพอ่แม่ไม่สอนลกูแล้วลกูจะทํายงังยั? 

จะทําอะไรเป็นมนัก็ต้องมีทั �งสขุทั �งทกุข์เพราะพอ่แม่ไมไ่ด้ศกึษาอบรมมา 

ปู่ ย่าตาทวดไมไ่ด้สอนมาครูบาอาจารย์ทั �งหลายไมไ่ด้อบรมสั�งสอนมาก็ทําอะไรไมเ่ป็น 

ถึงแนะนําสั�งสอนแล้วก็ยงันอกรีดนอกรอยตะแบงอีกตา่งหากเยอะแยะไปหมดเนี�ยต้องเป็นแบบนี �  

เพราะฉะนั �นพระอาจารย์จึงต้องขยายความให้รู้เอาไว้ว่า 

พระพทุธโอวาทที�สั�งสอนพระอรหนัต์ที�ทรงแสดงนี�แก่พระอรหนัต ์๑๒๕๐พระองค์เนี�ยมีใจความแคเ่นี�ย 

เพื�อให้นําไปสอนประชาชนทั �งหลาย ไม่ให้ทําบาปทั �งปวงให้ได้เมื�อพระองค์เน้นหนกั 

แล้วก็ทํากศุลให้ถึงพร้อมคือให้ฉลาดในกศุล ฉลาดในทาน ฉลาดในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา ในวิริยะ 

ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขาเมื�อฉลาดแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไมใ่ห้ยึดติดอีกไม่ให้ยึดติดในความฉลาดไอ้ความฉลาดก็คือปัญญ

านั�นแหละต้องมาพิจารณาทําไมพระองค์จึงสอนไมใ่ห้ยึดติด? 

ทําชําระจิตของตนให้ขาวรอบเพราะปัญญาก็ไมเ่ที�ยงเดี�ยวก็รู้นั �นรู้นี�เหตผุลนั �นเหตผุลนี � 

ญาณคือความชํานาญจากปัญญาเขาจึงเรียกว่า ปัญญาญาณ 

ปัญญาญาณก็ไม่เที�ยงอนตัตาเพราะไม่มีตวัตน 

เมื�อเรารู้จดุมุง่หมายที�พระองคส์อนให้ชําระจิตให้ขาวรอบก็คือให้รู้ว่าปัญญาที�ฉลาด 

ฉลาดแล้วก็ต้องให้ว่างให้หมดไมใ่ห้ยึดติดในปัญญาและญาณความรู้เหลา่นั �น 

จะได้ไม่เกิดวิตกวิจารสงัขารไม่ให้ปรุงแตง่ 

เพื�อจิตว่างตลอดจนเข้านิพพานต้องว่าอย่างนี �เนี�ยจดุมุ่งหมายของพระพทุธเจ้าที�สอนพระอรหนัต์สาวก๑๒

๕๐พระองค์เพื�อให้ไปสอน 

การที�พระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ย่อเนี�ยก็เพื�อให้ไปสอนประชาชนทั �งหลายให้เป็นนยัยะอนัเดียวกนัให้ห
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มด เมื�อประชาชนทั �งหลายไมทํ่าบาปทั �งปวงได้แล้ว โลกก็สงบสขุสนัติสขุเกิดขึ �น 

ไม่ฆ่าฟันไม่ต้องทําร้ายไมต้่องไปทําอนัตรายกนัไม่ต้องไปหาอาวธุยทุโธปกรณ์ไมต้่องไปหากญุแจไม่ต้องไป

หาเครื�องป้องกนัอะไรเพราะทกุคนไม่ทําบาปแล้วทกุคนก็มีสขุมีสงบสขุสนัติสขุเกิดขึ �นแล้วก็มีปัญญาฉลาด

เฉลี�ยวทกุคนฉลาดในการจดัการทําทกุคนมีทาน มีศีล มีเนกขมัมะ มีปัญญา วิริยะ  ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน 

เมตตา 

อเุบกขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อนด้วยเนี�ยต้องว่าเป็นความฉล

าดของพระพทุธเจ้าที�พระองค์ย่อมาทั �งหมดแตว่่าพระองค์ทรงให้พระอรหนัตเ์นี�ยยึดเป็นหลกัในการที�จะไปเ

ผยแพร่พระพทุธศาสนาเพราะฉะนั �นเนี�ยเมื�อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วจะได้ทําพิธีตอ่ไป 

เอาสั �นๆแคเ่นี�ยแต่ครบถ้วน 

ธรรมะก่อนเทศน์มาฆบูชา 

อย่าไปบงัคบัให้เขาต้องไปฆ่าสตัว์ฆา่คน 

อย่าไปบงัคบัให้เขาต้องไปเป็นโจรไปปล้นไปจี �อย่าไปบงัคบัให้เขาต้องไปประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีของเข

า อย่าไปบงัคบัให้เขาจ้องเสียสจัจะเขาตั �งสจัจะแล้วไปทําลายสจัจะเขา 

เขาไมกิ่นเหล้าเมายาก็อย่าไปบงัคบัให้เขาไปกินเหล้าเมายาชื�อว่าไมเ่บียดเบียนผู้ อื�นให้เดือดร้อนก็คืออย่าไ

ปบงัคบัใจคนอื�นเขาแล้วโยมก็จะได้อยูเ่ย็นเป็นสขุเดี�ยวโยมอยู่ดีๆก็มีคนมากวนมีคนมากวนเป็นกรรมเป็นวิ

บากกรรมเพราะอะไร? เพราะเราไปทํากรรมไว้โดยที�เราไมค่ิดคิดไม่ถึงว่าเป็นกรรม 

คนทําดีแล้วไมไ่ด้ดีเป็นเพราะอะไร?เป็นเพราะต้องทําความดีใช้หนี �ความดี 

เคยฆ่าความดีขโมยความดีประพฤติผิดความดีหลอกลวงความดีหลงความดีของคนอื�นมาเป็นของตนเนี�ย

ครั �นกรรมให้ผลเนี�ยทําดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ดี 

คนเลยน้อยใจกินยาตายฆ่าตวัตายโดดนํ �าตายเพราะไมรู้่ว่าไอ้ที�ทําดีแล้วไม่ได้ดีเพราะต้องทําความดีใช้หนี �

ความดีเขา เนี�ยต้องมีขนัติอดทนเข้มแข็ง 

อย่าไปใจอ่อนง่ายๆอย่าไปคิดฆ่าตวัตายง่ายหรืออย่าไปคิดฆ่าเขาง่ายๆ(หวัเราะ) เนี�ยจําไว้ให้ดี 

ธรรมะของพระพทุธเจ้าง่ายๆอย่างเนี�ยแตทํ่าแล้วมีประโยชน์ 

ประโยชน์คือเราจะได้มีมิตรมีสหายที�ดีเป็นเพื�อนบ้านที�ดี แล้วก็จะได้ชว่ยเหลือเกื �อกลูกนั 

สมมตุิเอ็งไปรังแกเขาไปกลั �นแกล้งที�หลงัเอ็งจะไปจ้างให้เขาๆก็ไมเ่อาเขาไม่อยากได้สตางค์เอ็งนะ่ 

เขาใจมั�ย? เนี�ยเรื�องใหญ่เลยเนี�ยต้องผกูมิตรไมตรีไว้สามคัคีที�พระพทุธเจ้าว่า สขุาสงัฆสัสะสามคัคี 

ความพร้อมเพรียงของหมูทํ่าให้เกิดสขุ 

สมมตุิว่าเอ็งทําบ้านคนเดียวมึงแบกไหวไหมกี�วนักี�เดือนกี�ปีมนัจึงจะเสร็จแตถ้่าเรามีพรรคพวกมาชว่ยกนัเดี�

ยวก็เสร็จ(หวัเราะ)ยิ�งมีเพื�อนมากสามคัคีมากยิ�งเสร็จเร็วเนี�ยจําไว้ 

เพราะฉะนั �นลกูน้องทกุคนเอ็งต้องเห็นใจมนับ้างบางทีถ้าเขาไมท่กุข์ไม่ยากเขาไมไ่ปเป็นลกูน้องเอ็งหรอก 

ก่อนเนี�ยที�พระอาจารย์เห็นคนที�ขโมยของพระอาจารย์ตอ่หน้าตอ่ตาพระอาจารย์ พระอาจารย์ก็ยงัเฉยเลย 

บางทีดดูนํ �ามนัรถพระอาจารย์ยืนเฉยๆมนัยงัไมรู้่ตวัว่าพระอาจารย์ไปยืนอยูเ่ฉยๆ พระอาจารย์ก็คิด เออ! 

มนัทกุข์มนัยากมนัลําบากไม่งั �นไมม่าเป็นคนรับใช้วดัแล้วนี�มนัมาเอาเนี�ยพระอาจารย์เฉยๆไม่วา่ 
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พอมนัเห็นพระอาจารย์แล้วมนัก็ระอายใจแล้วพระอาจารย์ก็ไป(หวัเราะ)ไมไ่ด้พดูอะไรสกัคํา 

นั�นแน่ะเพราะฉะนั �นเราก็บางครั �งบางคราว โยมต้องเขียนไว้เลยบอก เวลางานขอให้ทกุคนทําไปตามหน้าที� 

เลิกงานแล้วเราเพื�อนกนั 

มีปัญหาอะไรที�พอจะชว่ยกนัได้ก็ขอให้บอกเนี�ยนกึถึงคราวเราต้องการทํางานดว่นมากดว่นพิเศษเนี�ยเราพว

กเนี�ยมนัจะทุม่เทให้เราแตเ่ราก็ให้เขาตามธรรมไมเ่อาเปรียบเขาแล้วงานเราจะลลุ่วง 

เดี�ยวเนี�ยคนมนัชั�วน่ะมนัทิ �งงานทิ �งการทําให้เขาเสียหายน่ะแล้วก็ไอ้พวกเนี�ยเหมือนกบัโดนเขาสาปเขาแช่งไ

มม่ีความเจริญหรอกสงัเกตดุ ูเป็นกรรมเป็นวิบากกรรม ไปที�ไหนก็ไม่มีความสําเร็จ 

แล้วก็ไปทําของเขาเสียบ้างตวัเองทําเสียหายบ้างเนี�ยเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมเพราะไปกลั�นแกล้งเขาไว้ไปเ

อาเปรียบเขาไว้ พระอาจารย์จะสอนลกูศิษย์อาตมาทกุคนไม่ให้กลั�นแกล้งใคร ถึงเอาเปรียบเขาได้ก็ไมเ่อา 

เพราะถึงคราวถกูเขาเอาเปรียบแล้วมนัเสียใจเข้าใจไหม(หวัเราะ)เนี�ยต้องสอนเอาทกุคนเนี�ยเป็นแบบอย่าง 

สอนเอ็งน่ะแตท่กุคนฟังหมดเพราะนานๆที�จะมีโอกาสได้ฟังง่ายๆธรรมะง่ายๆไม่ได้ลี �ลบัซบัซ้อนอะไรเลยเนี�

ยแตใ่ห้ง่ายกว่านี �พระอาจารย์ก็ยงัสอนได้น่ะเอ็งรู้หรือเปล่า? พระอาจารย์สอนลกูศิษย์เยอรมนัเนี�ย 

โนพร๊อบเบล็ม ตาเห็นรูปก็โนให้หมด หไูด้ยินเสียงก็โนให้หมด จมกูได้กลิ�นก็โนให้หมด 

ลิ �นได้รู้รสก็โนให้หมด กายได้สมัผสัก็โนให้หมดใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็โนให้หมด ทําไมจงึต้องโน? เพราะรูป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหลา่นั �นมีปัญหาทั �งหมด 

เพราะฉะนั �นเราโนแล้วเราไม่เข้าใกล้เราจะได้ว่างจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ย 

เมื�อจิตเราว่างแล้วเราก็ไมม่ีทกุข์เนี�ยโน แตใ่จของเราไมม่ีใจเราว่าง 

อินเตอร์เน็ทเนี�ยว่างหมดเลยสากลโลกเนี�ยว่างไมย่ึดติดใดๆทั �งหมดเลยอินเตอร์เน็ต(หวัเราะ) 

เกมส์ทกุอย่างเกมส์ตาเห็นรูปก็เกมส์จากรูปไมเ่อารูปมาใสไ่ว้ในใจเราให้มนัเกมส์เลยจบ! 

หไูด้ยินเสียงก็ให้เกมส์ จมกูได้กลิ�นก็เกมส์ ลิ �นได้รู้รสก็เกมส์ กายได้สมัผสัก็เกมส์ 

ใจรู้คิดนกึก็ให้เกมส์ไปให้หมด 

เกมส์แล้วก็จบแล้วไมม่ีอาลยัจิตก็วา่งตอ่ไปเนี�ยคณุอโูด้เยอรมนัเนี�ยศรัทธาพระอาจารย์มาก 

มาคราวเนี�ยพระอาจารย์เพิ�มอีกสแตนบายก็คือจิตว่างให้หมดเลยบายๆๆๆออกให้หมด 

แล้วก็วอร์คเอ๊าท์เห็นเข้าไปชมรูปที�ไหนเขาไปดนูางงามที�ไหนไม่เข้า 

เขาไปฟังดนตรีที�ไหนไม่ไปเนี�ยพระอาจารย์สอนให้หมดเลยเนี�ยเอาธรรมะง่ายๆเนี�ยหญ้าปากคอกที�ใครๆก็ไ

ด้ยินได้ฟังแตเ่อามาเป็นธรรมะสงูสดุเพราะเราไม่เข้าใกล้แล้วเราก็ว่างจิตเราว่างแล้วจิตเราก็สงบคือสงบจา

กรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหลา่นั �น แล้วเราก็ไมม่ีทกุข์กบัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เหลา่นั �นเนี�ยง่ายๆแบบนี �ธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นธรรมชาติด้วย 

ที�พระอาจารย์พดูว่าเอ็งก็เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังแตไ่มไ่ด้คิดว่าเป็นธรรมะ(หวัเราะ)นี�แหละจงึเรียกว่าเหมือน

หญ้าปากคอกใครๆก็รู้ใครก็ได้เห็นใครๆก็ได้ยินแตไ่มไ่ด้คิดว่าเป็นธรรมะสงูสดุต้องว่าอยา่งนี � 

โยมรู้ไหมอย่างอาตมาเรียนป.๔เท่านั �นเนี�ยทางโลกเนี�ย(หวัเราะ)แตว่่ามีปัญญาพรรษาแรกได้นกัธรรมตรี 

พรรษาสองได้นกัธรรมโท 

พรรษาสามได้นกัธรรมเอกแล้วก็อยู่ป่าอยู่เขาไม่ต้องพดูกับใครอ่านพระไตรปิฎกพิจารณาพระไตรปิฎกว่า
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ทําไมพระองค์สอนอย่างนั �นอยา่งนี �เนี�ย จึงเป็นเหตใุห้แตกฉานพระไตรปิฎกอาตมาเนี�ย 

แล้วก็สอนง่ายๆไม่ได้ยากเลยเนี�ย 

ใครๆก็ได้ฟังแล้วก็รู้ง่ายไม่ใช่พดูไทยแปลไทยอีกนะ่นี�รู้แล้วรู้เลย(หวัเราะ)เนี�ยต้องเป็นธรรมะแบบเนี�ยเป็นธร

รมะธรรมชาติแล้วใครปฏิบตัิก็รู้เรื�องรู้ง่ายเข้าใจเร็วแล้วก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนเนี�ยเป็นธรรมะที�สงูสดุด้วยพลิกวิก

ฤตเป็นโอกาสนิพพานงั ปรมงั สขุงั ถ้าจิตเราวา่งแล้วก็เป็นสขุแล้วเป็นนิรามิสสขุด้วยไมต้่องอาศยัรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ก็เป็นสขุ 

อยูเ่ฉยๆจิตเราก็เป็นสขุไมต้่องไปสงัคมสมาคมกับใครเลยจิตเราก็เป็นสขุเพราะจิตว่าง 

ถ้าจิตเราว่างแล้วก็ข้ามรูปฌานอรูปฌานไปเลยมีบญุญาธิการสามารถเข้านิโรธสมาบตัิได้อีก 

จิตเราว่างแล้วก็จิตอยูเ่หนือเวทนาคําว่าจิตอยูเ่หนือเวทนา 

คือไม่สขุไมท่กุข์ไมด่ีใจไมเ่สียใจไม่ต้องอเุบกขาด้วยเพราะไมม่ีอารมณ์(หวัเราะ)เพราะว่าง ว่างจากอารมณ์ 

แล้วก็ว่างว่างจากอารมณ์ก็ว่างจากอาสวะด้วยต้องว่าอย่างนี �แล้วก็ว่างจากสงัโยชน์๑๐ด้วยสกักายะทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ อทุธจัจะ อวิชชาก็ไม่มี 

เมื�อเราไมม่ีสงัโยชน์๑๐ร้อยรัดใจเนี�ยเราใกล้ตอ่การเป็นพระอรหนัต์แล้วง่ายที�อาตมาสอนเนี�ยง่ายมากเปรีย

ญ๙ประโยคยงัไม่รู้เลยต้องว่าอยา่งนี �ที�อาตมาพดูเนี�ย เหมือนไมม่ีอะไรแตว่่าสดุยอด 

ถ้าเราทําจิตว่างจนตายเนี�ยนิพพานงั ปรมงั สญูญังแล้ว 

ตายแล้วก็เผาฝังแล้วไมม่ีอาลยัแล้วทีนี �เนี�ยเข้าใจง่ายเนี�ยรู้ง่ายเข้าใจเร็วเนี�ยที�อาตมาสอนให้โยมรู้ไว้  

อาตมาไม่เคยเลือกที�รักมกัที�ชงัคนทกุข์คนยากที�ไหนก่อนนี �ใครมาหาอาตมาเนี�ยบอกโยมไมต้่องเอาอะไรมา

ถวายอาตมาหรอกดอกไม้ธูปเทียนก็ไมต้่องเพราะอะไร?เพราะโยมเป็นคนทุกข์คนจน 

แม้อาตมานอนอยู่อยากฟังเทศน์ฟังธรรมก็เรียกอาตมาได้น่ะเพราะพระพทุธเจ้ายงัไมไ่ด้เอาอะไรของอาตม

าสกับาทสกัสลงึเลยทําไมอาตมาถึงต้องไปอยากได้ของพวกโยมซึ�งเป็นคนทกุข์คนยากเนี�ยเพราะฉะนั �นอา

ตมาจะทําอะไรไมต้่องมีหวัหมบูายศรีไม่ต้องมีคา่ครูด้วยอาตมาทําได้เลยที�ไม่เหมือนครูบาอาจารย์ทั�วโลกต้

องมีพิธีกรรมพิธีครูเนี�ยหลอกเอาสตางค์เขาทั �งนั �นไอ้พวกเนี�ยอย่าไปเชื�อ! 

 
ธรรมะก่อนฉันบิณฑบาตร เมื�อวันที� ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 

พระอาจารย์บอกในสิ�งที�โยมอื�นไม่รู้ต้องว่าอย่างนี � 

เพราะอยา่งที�ครูบาอาจารย์อื�นๆที�เทศน์ที�สอนทั�วไปนี�ขอโทษทีอาตมาไม่สนใจ 

ทําไมจึงไม่สนใจเพราะเขาฟังจนเบื�อแล้ว 

ต้องเอาธรรมะใหม่ๆ เนี�ยแคห่ิริโอตตปัปะก็สงบได้แล้วโยมเชื�อไหม? สองคําเนี�ยหิริ โอตตปัปะ สงบยงังยั? 

ตาเห็นรูปรู้รูปแล้วก็ละอายต่อรูปกลวัจะไปทําบาปเพราะรูป 

หไูด้ยินเสียงแล้วรู้เสียงแล้วก็ละอายตอ่เสียงกลวัจะไปทําบาปเพราะเสียง 

จมกูได้กลิ�นรู้กลิ�นแล้วก็ละอายต่อกลิ�นกลวัจะไปทําบาปเพราะกลิ�น 

ลิ �นได้รสรู้รสแล้วก็ละอายตอ่รสกลวัจะไปทําบาปเพราะรส 

กายได้สมัผสัแล้วรู้สมัผสัแล้วก็ละอายเพราะสมัผสักลวัจะไปทําบาปเพราะสมัผสั 
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ใจเราได้ธรรมารมณ์แล้วรู้ธรรมารมณ์แล้วก็ละอายตอ่ธรรมารมณ์กลวัจะไปทําบาปเพราะธรรมาร

มณ์แคนี่ �ก็สงบแล้วเห็นมั�ยแล้วก็ใช้ปัญญาอีกนิดเดียวไม่มากทํายงังยั? 

ตาเห็นรูปรู้รูปแล้วก็รูปนี �ที�พระพทุธเจ้าที�นิยมเห็นทั �งหมดเนี�ยของโยมหรือเปล่า? 

อาตมากําลงัจะบอกธรรมะขั �นสงูให้โยม 

แตอ่าตมาก็ทําความเข้าใจเหมือนกบัที�พระองค์ถามทา่นพระอญัญาโกณฑญัญะวา่เนี�ยรูปทั �งหมดที�เห็นที�โ

ยมผา่นมาทั �งหมดเนี�ยของโยมหรือเปล่า? อ้าว! ฟังให้ดีเพื�อทําความเข้าใจให้โยมเข้าใจ 

พระพทุธเจ้าว่าสิ�งที�เราเห็นทั �งหมดนั�นน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา 

เพราะฉะนั �นเราอย่าไปขโมยรูปใครมาไว้ในใจเรา อย่าขโมยเสียง ขโมยกลิ�น ขโมยรส 

ขโมยสมัผสัของใครมาไว้ในใจเรา ศีลของเราจงึเป็นศีลวิสุทธิเห็นมั�ย โยมวา่สงูไหมธรรมะ 

แล้วโยมเคยได้ยินหรือเปล่า? ไม่ได้ยินเพราะฉะนั �นอาตมากําลงับอกโยมว่าเนี�ยสิ�งที�เห็นทั �งหมดรูป เสียง 

กลิ�น รสไมใ่ช่เราไมใ่ชข่องเราพระพทุธเจ้าจึงว่าสิ�งเหล่านี �ไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเรา 

เพราะฉะนั �นไอ้ตวัอาสวะกิเลสก็คือตวัอารมณ์นี�เอง อารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสัที�พระพทุธเจ้าว่าเป็นอาสวะกิเลสที�หมกัไว้ฝังไว้เป็นอเนกชาติที�พาจตุิปฏิสนธิมากมายเลยเพราะฉะนั �

นเราต้องทําจิตของเราให้ว่างจากอารมณ์หรือทําจิตให้เหนืออารมณ์ 

เมื�อจิตเราว่างจากอารมณ์จิตเราเหนืออารมณ์เนี�ยเขาเรียกจิตเหนืออาสวะหรือเหนือเวทนา 

จิตของเราเหนือเวทนา ทําไมจงึใช้คําพดูว่าจิตอยู่เหนือเวทนา? เพราะรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสัทําให้เกิดสขุเวทนา ทําให้เกิดทุกข์เวทนา โสมนสัเวทนา โทมนสัเวทนาแล้วก็อเุบกขาวางเฉย 

เมื�อจิตเราไมม่ีรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสันี �จิตของเราอยู่เหนือเวทนาจงึไม่สขุไมท่กุข์ไมด่ีใจไม่เสียใจไมต้่องอเุบกขาด้วยเพราะรู้แล้วละเลยเพร

าะรู้แล้วละก็ว่างแล้วเนี�ยอาตมากําลงับอกโยม 

ตาเห็นรูปแล้วรู้รูปแล้ววา่รูปนี �ไม่เที�ยงเปลี�ยนแปลงเสื�อมสลายไม่ใช่ตวัตนรูปเหลา่นั �นจะได้ไมม่าประทบัติด

ที�ใจเราใจเราจะได้ไมไ่ปประทบัติดที�รูปจิตของเราจะได้ว่างจากรูปจิตเราจะได้บริสทุธิ�จากรูปจิตเราจะได้วิมุ

ตติหลดุพ้นจากรูป หเูราได้ยินเสียงแล้วรู้เสียงแล้วรู้ว่าเสียงเหลา่นี �ก็ไม่มีตวัตนเสื�อมสลายหมดเนี�ยอนิจจงั 

ทกุขงั 

อนตัตาไปเองไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเราแล้วก็ไมม่ีตวัตนเสื�อมสลายเพราะฉะนั �นเสียงเหลา่นั �นจะได้ไมม่าประทบั

ที�จิตเรา 

จิตเราจะได้ไมป่ระทบัติดที�เสียงจิตของเราจะได้ว่างจากเสียงจิตเราจะได้บริสทุธิ�จากเสียงจิตเราจะได้วิมุตหิ

ลดุพ้นจากเสียง 

จมกูเราได้กลิ�นแล้วรู้กลิ�นแล้วกลิ�นเหล่านี �ก็ไม่เที�ยงเปลี�ยนแปลงเสื�อมสลายไม่มีตวัตนกลิ�นเหลา่นั �นจะได้ไม่

มาประทบัติดที�ใจเราใจเราจะได้ไม่มาประทบัตดิที�กลิ�นจิตของเราจะได้ว่างจากกลิ�นจิตของเราจะได้บริสทุธิ�

จากกลิ�นจิตเราจะได้วิมุตติหลดุพ้นจากกลิ�น 

ลิ �นเราได้รู้รสแล้วรู้ว่ารสเหล่านี �ก็ไมเ่ที�ยงเปลี�ยนแปลงเสื�อมสลายไม่มีตวัตน 

รสเหล่านั �นจะได้ไม่มาประทบัติดที�ใจเราใจเราจะได้ไม่ประทบัติดที�รสจิตของเราจะได้ว่างจากรสจิตของเรา
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จะได้บริสทุธิ�จากรสจิตของเราจะได้วิมตุตหิลดุพ้นจากรส 

กายเราได้สมัผสัแล้วรู้สมัผสัแล้วรู้ว่าสมัผสัเหล่านี �ก็ไมเ่ที�ยงเปลี�ยนแปลงเสื�อมสลายไมม่ีตวัตน 

สมัผสัเหลา่นี �จะได้ไมม่าประทบัติดที�ใจเราใจเราจะได้ไมม่าประทบัติดที�สมัผสัจิตเราจะได้ว่างจากสมัผสัจิต

เราจะได้บริสทุธิ�จากสมัผสัจิตเราจะได้วิมตุติหลดุพ้นจากสมัผสั 

ใจเราได้ธรรมารมณ์แล้วรู้ธรรมารมณ์แล้วรู้ว่าธรรมารมณ์เหล่านี �ไมเ่ที�ยงเปลี�ยนแปลงเสื�อมสลายไมม่ีตวัตน

ธรรมารมณ์เหลา่นั �นจะได้ไม่มาประทบัติดที�ใจเราใจเราจะได้ไมม่าประทบัตดิที�ธรรมารมณ์จิตของเราจะได้

ว่างจากธรรมารมณ์จิตเราจะได้บริสทุธิ�จากธรรมารมณ์จิตเราจะได้วิมตุตหิลดุพ้นจากธรรมารมณ์เนี�ยแคนี่ �

ถ้าโยมทําได้ไปนิพพานชาตินี � ทําไมพระอาจารย์จึงว่าไปนิพพานชาตินี �? พระองค์ตรัสไว้ชดัเลย 

สญุญตสมาธิ 

พระองค์สอนสญุญตสมาธิทุกวนันี �พวกโยมนี�เขาเอาอะไรไปสอนกนัเนี�ยอยู่ในหลกันกัธรรมโทน่ะสญุญตสม

าธิพระองค์สอนไว้เนี�ยสญุญตสมาธิสญุญตวิโมกข์ สญุญตสมาธิมีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์ 

สญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่าง นิพพานงั ปรมงั สญูญัง 

นิพพานว่างอย่างยิ�งนิพพานไม่มีอปุาทานยึดติดพระองค์ไม่ได้ปิดบงัซ้อนเร้นแตไ่ม่มีใครเอาคําเทศน์คําสอน

ของพระพทุธเจ้ามาสอนเลยไมม่ีใครเข้าถึงอยูใ่นหลกันกัธรรมโทด้วยถ้าใครบวชแล้วไม่ได้เรียนไมม่ีสิทธิ�รู้เล

ยแล้วก็ไมม่ีคําอธิบายด้วยเนี�ยอาตมาเป็นครูสอนปริยตัิธรรมด้วยนะ อาตมานี�พรรษาแรกได้ตรี สองได้โท 

สามได้เอกแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็อยู่ป่าอยูเ่ขาองค์เดียวด้วยไม่ต้องพดูกบัใครทั �ง๗ปีไมต้่องไปคยุเพร

าะอะไร?เพราะไมส่นใจ แล้วก็เป็นเหตใุห้อาตมารู้ 

รู้อะไร?รู้ว่าจิตของผู้ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบหมายถึงว่ามีอยูเ่พียงแคส่องอารมณ์เทา่นั �นอารมณ์ธรรมอารมณ์วิ

นยัเดี�ยวก็พิจารณาธรรมเดี�ยวก็พิจารณาวินยั ธรรมวินยัก็เลยเป็นวิหารจิตเครื�องอยู่ของจิต 

อารมณ์ของโลกคือรูป เสียง กลิ�น รสฯลฯ 

ไม่สามารถที�จะพงัฝ่าวิหารธรรมนี �เข้ามาได้เนี�ยพระองค์ว่าโลกตุรธรรมธรรมเหนือโลก 

เนี�ยคําเนี�ยโยมเคยได้ยินมั�ย โลกตุรธรรมธรรมเหนือโลกส่วนมากไมม่ีใครพูดเลย 

แล้วที�พระพทุธเจ้าบอกว่าพระยามจัจรุาชจะไมเ่ห็นเราเพราะอะไรรู้ไหม?เพราะจิตของพระอรหนัต์เจ้าหรือข

องพระองค์เนี�ยมีแตอ่นตัตาความว่างมองเข้ามาทีไรก็ว่างๆๆเพราะไม่มีอารมณ์เนี�ยจําไว้ 

สิ�งที�อาตมาพูดทั �งหมดโยมไมเ่คยได้ยินได้ฟังแน ่

เพราะฉะนั �นสิ�งที�อาตมาพดูเนี�ยต้องการให้โยมรู้ให้โยมเข้าใจแล้วเราจะได้รู้ว่า เออ! 

พระที�ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบเนี�ยยงัมีอยู่แล้วโยมจะได้โยมมีปัญหาอะไรหรือใครใคร่ตอ่ความพ้นทกุข์มาเลย 

มีคนมาถามอาตมาว่าโยมเป็นคนทกุข์คนยากไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไมม่ีของไม่มีทรัพย์สินสมบตัิแต่อยา

กทําบญุทําได้ไหมคะ่? 

ได้โยมเอาปัญญาทําบญุเอาแรงทําบญุก็ได้ไมม่ีอะไรจริงๆเอายิ �มถวายเป็นพระพทุธบูชาก็ยงัได้บญุเลยเนี�ย

ให้โยมรู้ไว้อาตมาเนี�ยสอนเนี�ยอาตมาไมใ่ชเ่ที�ยวไปอยากได้อะไรของใครอาตมาอยู่นี�มาเป็นสิบๆปีแล้วอาต

มาไมเ่คยไปเรี�ยไรทั �งสองหมู่บ้านนี �เลย 

ใครทําบญุก็ต้องทําด้วยความบริสทุธิ�ใจไมเ่คยเรียกร้องใครมีศรัทธาอะไรก็มาถวาย 



 ๑๐

อาตมาบอกแล้ววา่บญุคือความยตุิธรรมที�ประกอบด้วยเมตตาบ้าง กรุณาบ้าง มทุิตาบ้าง 

อเุบกขาบ้างไม่ใช่อาตมาโกหกเพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้จกับุญแล้วเราก็จะรู้จกับาป บาปคืออะไร? 

บาปคือไม่มีความยุตธิรรม ไมม่ีจิตเมตตา ไม่มีจิตกรุณา ไม่มีจิตมทุิตา 

อเุบกขาไม่ได้เนี�ยบาปแล้วยงัไม่ทนัฆ่าสตัว์ลกัทรัพย์ประพฤติผิดกาเมบาปแล้วเพียงแต่คดิแคนี่ �บาปแล้ว 

ที�ขณะจิตเดียวย่อมเป็นไปพลนั 

พระพทุธเจ้าสอนอะไร?สอนไมใ่ห้โลภไมใ่ห้โกรธไมใ่ห้หลงไม่ให้ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิถ้าเรามีเข้าขณะ

นั �นพระพทุธไมม่ีพระธรรมไมม่ีพระสงฆ์ไมม่ีสรณคมน์ขาดแล้วถ้าเกิดตายลงในขณะนั �นอาจตกนรกเป็นเปร

ตก็ได้อสรุกายก็ได้สตัว์เดรัจฉานก็ได้เห็นมั�ยขณะจิตเดียวย่อมเป็นไปพลนัเป็นอย่างนี � 

พระองค์สอนไมใ่ห้ปาณา อทินา กาเม มสุาวาทไปล่วงเข้าข้อใดข้อหนึ�งก็แย่แล้วถ้าตายลงขณะนั �น 

แล้วโยมรู้มั�ยวา่พระพทุธเจ้าต้องทําไมจงึบริจาคลกูเมียโยมอยากรู้ไหมเป็นเพราะอะไร? 

บางคนก็มาถามทําไมใจโหดร้ายเนี�ยลกูเมียอะไรก็บริจาคหมดเลยอะไรเนี�ย โยมเคยได้ยินมั�ย 

แล้วโยมรู้ไหมเพื�ออะไร? ให้โยมรู้ไว้เถอะความจริงก็คือความจริง พระองค์ที�สร้างบารมีมา๔ 

อสงไขยแสนกลัป์จําเดิมแตไ่ด้รับพระพทุธพยากรณ์จากพระพทุธทีปังกรสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วก็คือว่างนั�นเ

องฝึกว่างไม่ให้มีเลยเนี�ยสมกบัที�พระองค์บอกสญุญตสมาธิมีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์ โอ้! 

ตรงนี �เองแตพ่ออาตมาอ่านแล้วอาตมาเข้าใจเลยว่าการที�พระองค์บริจาคทรัพย์สินสมบตัิบตุรภรรยาเนี�ยเพื�

อฝึกว่างเพื�อมาเป็นศาสดาจารย์สอนพรหมเทพเทวดาที�ใครๆสละได้ยากต้องว่าอย่างนี �แล้วโยมเห็นมั�ยพระ

องค์รักมั�ย? รักแน่นอนลกูเมียใครๆไมรั่ก ทรัพย์สินสมบตัิข้าวของใครไมรั่ก?ไมม่ี แตเ่พื�ออะไร? 

เพื�อสพัพญั�ตุญาณเพื�อเป็นศาสดาจารย์สอนพรหมเทพเทวดาและมนษุย์ก็เพื�อฝึกวา่งนั�นเอง 

ทานให้แล้วก็วา่งหมายถึงว่าอนสุต๑ิ๐น่ะโยมก็ต้องเคยได้ยินแน่นอนทานให้แล้วก็ว่างแล้วพระองค์บอกว่าใ

ห้นึกถึงจาคานสุติคือการให้ว่าเออ! ให้ไปแล้วก็หมดไปแล้วให้เราสําเหนียกไว้นึกถงึความว่างเอาไว้ 

ศีลการละเว้นก็ว่างแล้ว 

เนกขมัมะไอ้ตวัเนกขมัมะที�แท้จริงก็คือตวัทานตวัศีลนี�แหละที�เป็นข้อปฏิบตัิให้ว่างเนี�ยที�วา่อดใจคืออดใจที�เ

รียกว่าเนกขมัมะ 

ปัญญาก็เพื�อปัญญาในทานในศีลก็เพื�อให้ว่างให้มีทานมีศีลอยูล่ะเว้นให้ได้วิริยะเพียรก็เพื�อให้ว่างขนัติอดท

นก็เพื�อให้ว่าง สจัจะความจริงใจก็มีความจริงใจเพื�อให้ว่าง อธิษฐานก็ปรารถนาความว่าง 

เมตตารักใคร่ในความวา่ง 

อเุบกขาถ้าเราวางเฉยได้หมดแล้วก็ว่างเนี�ยก็เพื�ออาตมาสรุปลงแล้วอาตมาสรุปยงังยัพระธรรมทั �ง๘๔๐๐๐

พระธรรมขนัธ์เนี�ยอาตมาสรุปลงสั �นๆเหลือคําเดียวว่านิโรธะความดบัทกุข์ก็คือดบัอารมณ์นั�นเอง 

สิ �นทกุข์ก็สิ �นอารมณ์ พ้นจากอารมณ์นี�เององอาจกล้าหาญที�บอกให้โยมได้ยินได้ฟัง 

ถ้าโยมจะถามอาตมาว่าแล้วกมัมฏัฐาน๔๐กองมีประโยชน์อะไรบ้าง? 

มีประโยชน์เพียงแคเ่ป็นอบุายขจดัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ในจิตให้เหลือเพียงเอกคัคตาอารมณ์ๆเดียว 

เหลือเอกัคคตาจิตๆเดียว เหลือเอกคัคตาธรรมๆเดียวท้ายสดุก็ต้องว่าสพัเพ ธัมมา 

อนตัตาต้องไม่ให้มีเลยสกัอารมณ์เดียวเข้าใจมั�ยทีนี �สั �นมั�ย 



 ๑๑

เนี�ยอาตมาเนี�ยแทงตลอดพระไตรปิฎกแล้วก็สั �นๆง่ายๆแล้วโยมก็ที�ธรรมะพระพทุธเจ้าว่าที�ผู้ ฟังอา

จตรองตามเห็นจริงได้ โยมเห็นจริงมั�ยตามที�อาตมาบอก เห็นจริงหรือเปลา่ 

เนี�ยเพราะฉะนั �นโยมจะได้รับรู้ความจริงแล้วโยมจะได้รู้ว่าเออ! 

ศาสนาที�แท้จริงยงัมีอยู่แล้วที�สอปุาทิเสสนิพพานเป็นยงังยั? 

ถ้าเราไมม่ีอารมณ์เนี�ยหมายถึงสอปุาทิเสสนิพพานแล้วคือเหลือแตข่นัธ์๕นี �ก็คือรูป เสียง กลิ�น รส 

สมัผสัไมม่ีเนี�ยจึงเรียกว่าสอปุาทิเสสนิพพานแตข่นัธ์๕ ยงัมีอยู่ 

พอตอนตายที�พระองค์เรียกว่าอนปุาทิเสสนิพพานก็คือขนัธ์๕ 

คําว่าอนุปาทิเสสก็คือสิ�งที�เหลืออยูอ่นัน้อยนี �คือขนัธ์๕คือตอนไปนิพพานคือสิ �นชีวิตทั �งหมดคือตายเนี�ยให้โย

มรู้ไว้เนี�ยนิพพานงั ปรมงั สูญญัง 

โยมไม่ต้องห่วงนะ่ทุกอยา่งไม่มีอะไรฟรีอยู่แล้วอาตมาสอนลกูศิษย์ทกุคนถึงแม้เราไมม่ีได้เงินได้ทองเดี�ยวมั

นก็ต้องมีสิ�งที�ชดเชยเพราะในพระพทุธศาสนาไม่มีคําวา่บงัเอิญโยมต้องมีจิตเจตนา 

เจตนาเป็นตวักรรมที�พระองค์บอกไว้กมฺมนุา วตตฺตี โลกฺ สตัว์โลกยอ่มเป็นไปตามกรรมพระองค์แสดงกรรม 

เพราะฉะนั �นคนที�มีลายมือลายเท้าที�ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นไปตามกรรมเพราะเคยเอามือเอาเท้าไปทํากรรมดี

บ้างกรรมไม่ดีบ้างบางคนเกิดมาสวยสดงดงามท้ายสดุเกิดอบุตัิเหตหุน้าตาเหมือนผีเลยเห็นมั�ย 

นั�นน่ะกรรมเนี�ยให้โยมรู้บางคนว่าพระอาจารย์แก้ดวงได้ไหม? ได้! อยา่งพระอาจารย์เนี�ยแก้ดวงได้ 

โยมเชื�อมั�ย?บางคนถามบอกไม่ได้แก้ที�ดวงกระดาษนะโยม 

แก้ที�ดวงจิตดวงใจดวงใจไม่มีทานแก้ให้มีทานเดี�ยวนี � ดวงใจไม่มีศีลไมม่ีทางแก้ให้มีศีลมีธรรมเดี�ยวนี � 

ดวงใจไม่มีเนกขมัมะแก้ให้มีเนกขมัมะเดี�ยวนี � ดวงใจไมม่ีปัญญาแก้ให้มีปัญญาเดี�ยวนี � 

ดวงใจขี �เกียจขี �คร้านไม่มีความเพียรแก้ให้มีความขยนัเดี�ยวนี � ดวงใจทนอะไรไมไ่ด้ต้องแก้ทนให้ได้เดี�ยวนี � 

ดวงใจที�ไม่ปรารถนาเพื�อความพ้นทกุข์อยู่ดีมีสขุต้องแก้ให้มีอธิษฐานเพื�อความพ้นทกุข์ให้ได้ 

ดวงใจไม่มีเมตตาไม่รักใคร่ความดีแก้ให้มีเมตตารักใคร่ความดี 

ดวงใจไม่มีอเุบกขาต้องแก้ให้มีอเุบกขาให้ได้ 

แล้วโยมว่าแก้ดวงได้ไหม?ล้านเปอร์เซนต์พระอาจารย์เนี�ยแก้ดวงได้แก้ที�ดวงจิตดวงใจแก้ตวันี�แก้ไมไ่ด้ทําไม

จึงแก้ไม่ได้? 

เพราะตวัเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแก้ที�ดวงจิตดวงใจคือแก้ที�ความรู้สกึนึกคิดแน่มั�ย 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพฤหสับดีที� ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๒.๓๗ น. 




