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ก็โมทนาทุกคนที่มาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรม 
การที่เราจะได้เอาบุญกุศลจากการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือเอาความรู้นั่นแ
หละความรู้ในธรรมที่เราเข้าใจแล้วในธรรมที่ได้ยินได้ฟังมา๔วันแล้ว 
แล้วก็มาอุทิศให้แก่ในหลวงพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร้อมพระราชิ
นีด้วยไม่ต้องขี้เหนียวหากพระองค์มีความสุขความเจริญแล้วก็ให้มีผลอา
นิสงส์แก่ทุกคนเนี่ยที่อาตมาเขียนไว้อันเชิญมหิทธิฤทธิ์มหิทธิเดชมหันต
ฤทธิ์มหันตเดชอนันตฤทธิ์อนันตเดชตลอดกาลฤทธิ์ตลอดกาลเดชอภิมห
าศาลฤทธิ์อภิมหาศาลเดชอภิมหาอสงไขยฤทธิ์อภิมหาอสงไขยเดชอภิม
หาพุทธันดรนิรันดรฤทธิ์ทิพย์เดชทิพย์เนี่ยปกป้องคุ้มครองรักษาให้พระอ
งค์นั้นมีความเกษมสำราญทุกเมื่อ 
เนี่ยอาตมาเขียนไปอย่างนี้ก็เพื่อให้คุ้มครองป้องกันสรรพโรคา ชาติชรา 
พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
อุปายาสาติสรรพโรคาอนัตตาติ 
แล้วก็ขอให้คนที่มีส่วนในการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยหายจากโรคภัยไข้
เจ็บทุกคน แล้วให้ทุกคนนั้นมีจิตใจซื่อสัตย์ซื่อตรง 
รู้รักสามัคคีตามที่ในหลวงท่านบอกนั่นแหละ 
แต่ความจริงท่านเอาพูดก็ไม่ผิดพระพุทธโอวาทพระพุทธเจ้าสอนว่า 
สุขา สังฆัสสะ 
สามัคคีเนี่ยความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เป็นสุขเป็นนัยยะอันเดียวกันแต่
ว่าท่านพูดภาษาไทยแต่เป็นภาษาบาลีแค่นั้น 
แสดงว่าในหลวงท่านมีความรู้แตกฉานในธรรมในบาลีอยู่บ้างค้นคว้าไม่
ใช่ว่าจะมาเหมือนคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ปกครองประเทศชาติพระพุทธศ
าสนาหรือเป็นใหญ่เป็นโตทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถ 
ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถแล้วจะปกครองประชาชนหรือครอบครัวทุก
คนเนี่ยให้มีความสุขความเจริญได้อย่างไร? ทุกคนต้องมีสติปัญญา 
สติก็คือการระลึกถึงหน้าที่ ปัญญาก็ต้องรู้ต้องใช้เหตุผลทุกเรื่อง 
มีปัญหาเฉพาะหน้าใดๆเราก็ต้องใช้ปัญญานั่นแหละ 



ชื่อว่าปัญญาๆแต่ตัวปัญญาที่แท้จริงก็คือเหตุผลที่ถูกต้องเราทำเหตุผลที่
ถูกต้องๆแก้วิกฤติได้นั่นแหละเขาเรียกจนชำนาญจึงเรียกว่าปัญญาญา
ณความรู้ 
ไม่งั้นก็ได้ยินแต่คำว่าปัญญาๆแต่ก็ไม่รู้ว่าปัญญาถ้าในความรู้สึกของโย
มว่าปัญญาคืออะไร?โยมก็ไม่รู้อีก ถ้าแจกยาหรือแบ่งปัน 
ปัญญาคือแจกยาให้โยมๆก็จะรู้นั่นแหละมันมีอยู่หลายนัยยะเพราะฉะนั้น
เราต้องเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายนัยยะมีร้อยนัยพันนัยมีควา
มรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างจากความรู้สึกนึกคิดของชนทั่วโลก 
ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน 
ทุกศาสนาที่สอนนั่นน่ะสอนได้อย่างมากแค่ไปเป็นพรหมเท่านั้นเองเขาส
อนได้แค่อนิจจังทุกขังแต่ไม่ถึงอนัตตาความว่างเพราะฉะนั้น 
แล้วก็สูงอย่างมากก็ได้แค่อภิญญา๕ 
สมาบัติ๘เนี่ยถือว่าสูงสุดของลัทธินอกศาสนาแล้วก็ไปยึดติดกันว่าดีว่าเด่
นแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะการเข้าฌานออกญาณเ
นี่ยต้องมีความประคับประคองจิตให้ตั้งอยู่ในญาณในฌานคือเพ่งญาณ 
เพ่งแปลว่าฌานรู้แปลว่าญาณ 
ทั้งเพ่งฌานรู้ญาณเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันเมื่อเราเห็นว่าทั้งญาณทั้งฌาน
นี้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของญาณของฌานถ้าเรา
จะมาเอามรรคเอาผลเราก็ต้องเพ่งรู้เพ่งละ 
เพ่งรู้ก็คือเรารู้แล้วก็ต้องละไม่ยึดติดนั่นน่ะคือเรารู้ญาณรู้ฌานแล้วก็ไม่ยึ
ดติดในญาณในฌานนั้นเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะญาณเพราะฌานเพราะก
ารที่ต้องฌานต้องอาศัยรูปเป็นบาทต้องอาศัยเพ่งรูป เพ่งเสียง เพ่งกลิ่น 
เพ่งรส เพ่งโผฏฐัพพะสัมผัส 
เพ่งธรรมารมณ์อันใดอันหนึ่งให้ติดตาติดใจ 
เขาเรียกว่าสมาธินิมิตหรืออุคคหนิมิตแล้วก็ขยายใหญ่ด้วยความชำนาญ
เขาเรียกปฏิภาคนิมิตทั้งญาณทั้งฌาน 
มันก็ไม่เที่ยงเพราะมันยังเป็นนิมิตเป็นอุคคหนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วก็นิ
มิตทั้งหมดน่ะฟุ้งซ่านขยายใหญ่เขาเรียกญาณหรือฌานกีฬาเหมือนกับ
นักเรียนเขาเล่นกีฬาทั้งหลายนั่นน่ะเขาจึงเรียกฌานกีฬาญาณกีฬาคือต้
องทำความเข้าใจในการพิจารณาการเข้าการออกอีกทุกอย่างไม่จีรังยั่ง
ยืนพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ละญาณละฌานเหมือนพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เ
ป็นโยคีหรือฤาษีเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยสำเร็จอภิญญา๕สมาบัติ๘เนี่
ยแต่ยังไม่ได้โสดาบัน 
มาเกิดมาเป็นในชาติปัจจุบันพระองค์ไปเรียนจากอาฬารดาบสกาลามโค



ตร ได้สมาบัติ๗ เรียนต่อจากอุทกดาบสรามบุตรได้อีกหนึ่งมาเป็น๘ 
จึงเรียกว่าสมาบัติ๘ 
แล้วอาจารย์ทั้งสองท่านก็ตั้งให้พระพุทธเจ้านั้นมีฐานะเสมอกับท่านทั้งส
ององค์นั่นแหละแต่พระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ทิ้งเลย 
เพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายอย่าไปยึดติดญาณติดฌานอะไรอย่าไปเชื่อเล
ย แล้วก็ที่อาตมาไม่ให้เชื่อมีเหตุผลอะไร? 
มีเหตุผลว่าคนก่อนที่จะไปบวชหรือปฏิบัตินั้นเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมฉ่อโกง
หรือไม่มีความจริงใจมาก่อนหลอกลวงมาก่อนมักจะถูกฌานหลอกญาณ
หลอกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะโดนหลอกด้วยเพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้ไปเชื่อทั้ง
ญาณทั้งฌานน่ะไม่ใช่ของวิเศษสูงสุดบางคนเอาไปใช้เขาเรียกว่ามิจฉา
สมาธิ สมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่น มิจฉาสมาธิแปลว่าเห็นผิด 
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจพวกญาณพวกฌาน 
อาตมาผ่านมาหมดแล้วทั้งกสิณนอกทั้งกสิณในทั้งกัมมัฏฐาน๔๐กองเนี่ย
อาตมาศึกษามาครบถ้วนปฏิบัติมาครบถ้วนทั้งอสุภกัมมัฏฐานอะไรพวกเ
นี่ยหมดจนกระทั่งเห็นตัวเองมี๔ร่าง ร่างหนึ่งนอนตาย 
ร่างหนึ่งกำลังเผาไฟ 
ร่างหนึ่งเป็นโครงกระดูกแล้วก็ดูตัวเองย้อนดูตัวเองแล้วก็เห็นว่าร่างกาย
ตัวเองเป็นร่างกายโปร่งใสทะลุไปหมดไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเองที่แท้จ
ริงเลยเนี่ยอาตมาฝึกมาทั้งหมดอยู่ป่าช้าป่าชัฏ อยู่ทั้งป่าช้า 
ป่าช้าก็คือป่าที่เขาเผาศพเผาผีนั่นแหละไปนอนองค์เดียวนั่นน่ะ 
แล้วก็ป่าชัฏก็คือป่าใหญ่ที่เขาเขียวหรือป่ากระเหรี่ยงกระหร่างอาตมาอยู่
มาหมดแล้ว อาตมาเนี่ยพระป่าตัวจริง 
อาตมาไม่ได้อวดแล้วไม่ต้องการติดฤทธิ์ติดเดชอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ส
มควร 
พระพุทธเจ้าไม่ยกย่องเขาเรียกฤทธาปาฏิหาริย์เนี่ยพระองค์ไม่ยกย่องฤ
ทธิปาฏิหาริย์ไม่ยกย่องอาเทสนาปาฏิหาริย์ว่าพวกโยมคิดอะไรกันดักใจ
เป็นอัศจรรย์นี่พระองค์ก็ห้าม 
พระองค์ยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนเป็นอัศจรรย์คือเรารู้อย่างไ
รสามารถแนะนำสั่งสอนเขาได้ตามที่เรารู้นั่นแหละแล้วก็ทำให้คนอื่นปฏิ
บัติได้เนี่ยพระองค์ยกย่อง 
เพราะทำให้คนอื่นรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยเพรา
ะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปพวกโกหกหลอกลวงเต็มโลกศีล
ขาดกันก็มากมายทั้งธรรมยุตมหานิกายนั่นแน่ะศีลขาดกันมากมายเลยอ
วดฤทธิ์อวดเดชแล้วก็สิ่งที่พระองค์ไม่ให้อวดเพราะอะไร?



เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่มีตัวตนเอามาอวดได้งัยทั้งญาณทั้งฌานเป็นของไม่
มีตัวตนเลยแล้วเอามาอวดได้ยังงัยคนอื่นไม่เห็นเป็นสิ่งที่คาดเดาเอาแล้ว
ก็ไม่จริงจังแล้วก็เสื่อมได้ด้วยเขาเรียกญาณโลกีย์ฌานโลกีย์พวกเนี่ยเสื่อ
มได้ ถ้าโลกุตตรธรรมไม่มีเสื่อมยืน เดิน นั่ง 
นอนก็ว่างเว้นให้หมดอย่าไปใส่ใจ 
เพราะอาตมาเนี่ยอยู่ป่าอยู่เขาอยู่องค์เดียวอดบ้างอิ่มบ้างอาตมาอยู่มาแล้
วรอดตายมาแล้วหลายครั้งด้วยจนวิญญาณออกจากร่างไปหลายครั้ง 
ไปเห็นนางฟ้านางสวรรค์นี่เห็นมาเยอะแยะเลยมากมายแต่อาตมาก็ใจยัง
เป็นห่วงศาสนาอยู่เนี่ยจึงได้กลับมาได้เนี่ย 
ไม่งั้นพวกโยมไม่ได้เจออาตมาหรอกหลายครั้งอยู่ที่นี่จะตายก็หลายครั้ง
อาตมาก็ยังไม่ตายสละตายแล้วก็ไม่ตายเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราอย่
าไปเชื่อถือ เดี๋ยวนี้เครื่องรางของขลังอะไรก็อย่าไปเชื่อ 
สวดมนต์บ่นคาถาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอน มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา, 
มโนเสฏฐา มโนมยา 
ทุกอย่างสำเร็จแล้วที่ใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นหัวหน้า 
พระองค์ไม่ได้บอกสำเร็จด้วยคาถา 
อาตมาเลยเลิกหมดเลยก่อนนี้สวด๗ตำนาน๑๒ตำนานก่อนนี้สวดเป็นชั่ว
โมงๆเลยโอ้ยอาตมาสวดเยอะยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกอะไรต่อมิอะไรมาก
มาย 
มหาสัพพัญญสูตรอะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกหมดเลยแต่ก็ยังต้องสวดปาฏิโ
มกข์เพราะเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาเนี่ยปาฏิแปลว่าแนวทาง 
โมกขัง หลุดพ้น 
นิฏฐิตังตลอดกาลเลยต้องสวดเป็นนิจต้องทำเป็นนิจเลยให้ว่างเป็นนิจจะ
ได้หลุดพ้นเป็นนิจเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราก็ละเว้น 
ไม่ยึดติดใดๆแต่เราทำตามหน้าที่ 
ถ้าเราอยากจะสวดมนต์ก็สวดพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยแล้วถามว่าควรจะสวดตอนไหนจึงจะเหมา
ะสม? ถ้าเรามีนิวรณ์ธรรม๕อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จะเป็นกามฉันท์นิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธะนิวรณ์ 
อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ 
วิจิกิจฉานิวรณ์เนี่ยนิวรณ์๕อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
นั่นแหละเราควรสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยถ้าเราไ
ม่มีเนี่ยกามสุขานิวรณ์ความพอใจรักใคร่ในกามก็ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องสว
ด 



พยาบาทนิวรณ์ก็คือความอาฆาตแค้นที่เราไม่ชอบใจใครแล้วพยาบาท 
ถีนมิทธะนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยนั่นแน่ะเราสวดแล้วเราก็จ
ะได้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด 
ไม่งั้นมันง่วงเหงาเศร้าซึมหรือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ควรสวด
เพราะจะได้ให้เราคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกนั่นแน่ะ 
มันเกิดความลังเลสงสัยก็ควรสวดมนต์ 
อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดไม่ลงตัวซะทีคิดยังงัยก็คิดไม่
ได้นั่นน่ะก็ควรสวดมนต์ให้เปลี่ยนอารมณ์ 
ย้ายอารมณ์นั่นแน่ะที่เขาว่าคนจิตตกจิตตก 
เขาก็ไม่รู้จิตตกไปอยู่ที่ไหน?จิตที่มันตกไปก็คือตกไปสู่อารมณ์ 
อารมณ์คืออะไร?อารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์เนี่ยจิตมันตกไป ไปยึดติดในรูปบ้าง  เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง 
รสบ้าง โผฏฐัพพะสัมผัสบ้าง 
ธรรมารมณ์บ้างเนี่ยนั่นน่ะเขาเรียกอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงรวม
ทั้ง๕ อย่างเลย รูปปารมณ์อารมณ์ก็คือรูป สัททารมณ์อารมณ์คือเสียง 
คันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่น รสารมณ์อารมณ์คือรส 
โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือสัมผัส 
ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดจากติดใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ติดใจเราเนี่ย
ใน๕อย่างเนี่ยเขาเรียกธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นอาสวะกิเลสก็คืออารมณ์เ
หล่าเนี่ยมาประทับอยู่ในใจเราที่พระพุทธเจ้าเรียกอาสวะกิเลสที่หมักหม
มสั่งสมมาเป็นอเนกชาติจึงเรียกว่าอาสวะกิเลสคือสั่งสม 
หมักดองเหมือนผักกาดดองเหมือนปลาเค็มอะไรพวกเนี่ย 
สิ่งที่ดองๆไว้กินในภายภาคหน้าเนี่ยเป็นอารมณ์แต่อาตมาต้องเรียกว่าเป็
นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์จะได้เข้ากับคำว่าขยญาณ 
ขยญาณก็คือขยะ 
ไอ้ขยญาณญาณแปลว่ารู้ไอ้ความรู้ที่ยึดติดทั้งหมดเป็นขยะกองขยะในจิ
ตจึงเรียกว่าขยะขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เราก็เทียบภายนอกขยะภายน
อกสกปรกเป็นแหล่งเกิดเพาะเชื้อโรคสิ่งที่คนชอบสะอาดไม่เข้าใกล้กลัว
จะติดเชื้อโรคเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็เนี่ยขยะแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นมันเป็นขย
ะที่อยู่ในจิตเรามันพาดวงจิตเราไปข้างภพข้ามชาติตกนรกเป็นเปรตเป็น
อสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือทำดีก็ไปพรหมไปเป็นเทพเนี่ยมันก็เวียนไ
ปเวียนมาอยู่แค่นี้ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ของดีเนี่ยเพราะการเวียนว่ายตายเ
กิดเป็นทุกข์ การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป 
เนี่ยถ้าโยมไปเคยสวดมนต์แปลแล้วโยมก็จะรู้ว่าเนี่ยอารมณ์เนี่ยก็ไม่มีใค



รรู้น่ะถ้าไปพูดถึงเรื่องบุพเพนิวาสานุสสติญาณญาณระลึกชาติหนหลังไ
ด้มากเนี่ยระลึกธรรมพระองค์ใช้มหาสติก็คือระลึกมากในยามแรกพระอง
ค์ได้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ยามที่สองหมายถึงว่าใกล้เที่ยงคืนแล้วก็ได้จุตูปปาตญาณแล้วเนี่ยญาณ
รู้ปฏิสนธิการเกิดของพระองค์เองด้วยการเกิดของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้ว
ยพอถึงปัจฉิมยามยามสุดท้ายใกล้สว่างคือตีห้า๐๕.๓๓นาทีเนี่ยพระองค์
ได้สัมปชัญญะหรือเรียกว่าอาสวักขยญาณคือทำอารมณ์ให้สิ้นไปหรือท
ำอาสวะให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วก็พระองค์ก็มาบัญญติว่าสติสัมปชัญญ
ะเป็นธรรมมีอุปการะมากเนี่ยอาตมาตามรู้ถึงรากเหง้าของธรรมที่พระอง
ค์แสดงถึงว่าถึงสติสัมปชัญญะเนี่ยอาตมาจึงมาพิจารณาว่าทำไมพระอง
ค์จึงยกย่องสติสัมปชัญญะสองอย่างนี้เป็นธรรมมีอุปการะมากก็เป็นเพรา
ะว่าเนี่ยพระองค์ใช้มหาสติระลึกได้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
จุตูปปาตญาณเนี่ยใช้มหาสติพอมาถึงอาสวักขยญาณคือทำอารมณ์ให้สิ้
นไปหรือทำอาสวะให้สิ้นไปที่ระลึกมาทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งบุพเพนิวา
สานุสสติญาณ 
จุตูปปาตญาณนั่นแหละที่เป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์สั่งสมมาเป็นอเน
กชาติให้หมดไปสิ้นไปด้วยการที่ทำจิตให้ว่างไป 
เรียกว่าสัมปชัญญะทำความรู้ในรู้ของสติให้คือทำสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติแ
ล้วก็ทำอารมณ์เหล่านี้ให้สิ้นไปหมดไปนั่นแน่ะพระองค์จึงเรียกว่าอาสวัก
ขยญาณกวาดขยะทิ้งหมดใช้สัมปชัญญะคือรู้ตัว 
ยุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ทั่วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติแต่ไม่ชี้โทษขอ
งสติให้รู้จึงไม่มีทางบรรลุมรรคผลได้หรอก 
พวกที่มาสอนเรื่องสติอะไรต่อมิอะไรเนี่ยยังไปไหนไม่รอดเพราะสติระลึก
ไปตามสัญญาอุปาทาน 
สัญญาในรูปจำในรูปสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้จำในรูปในเสียงใ
นกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์แล้วก็ยึดถือเอาไปเขาเรียกอุปา
ทานเพราะฉะนั้นสติเป็นต้นเหตุให้เราเนี่ยระลึกไปตามสัญญาอุปาทานจ
ำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมณ์แล้วก็ยึดถือเอาไว้เ
ป็นรูปดีไม่ดีเสียงดีเสียงไม่ดี กลิ่นดีกลิ่นไม่ดี รสดีรสไม่ดี 
โผฏฐัพพะสัมผัสดีไม่ดี 
ธรรมารมณ์ดีไม่ดีเนี่ยเพราะสติถ้าเราตัดสติทิ้งเหลือสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติเ
นี่ยรับรู้ไม่รับเก็บรับรู้ว่ารูปมีอยู่จริงเพราะตายังดีอยู่หูดีอยู่จมูกดีอยู่ลิ้นดีอ
ยู่กายดีอยู่ใจเราดีอยู่เนี่ยเราก็รับรู้ว่าสิ่งที่เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรั
สรู้แล้วก็ยังแสดงธรรมโปรดไปอีก 



๗แคว้นพระองค์ทั้งเห็นได้ยินได้ทราบได้รู้สึกแต่ที่ไม่รับเก็บเอาไว้ก็เพรา
ะไม่ใช่ของพระองค์สิ่งที่พระองค์เห็นนั่นน่ะไม่ใช่ของพระองค์เสียงที่ได้ยิ
นก็ไม่ใช่ของพระองค์รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ไม่ใช่ของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงรับรู้ไม่รับเก็บเนี่ยเหมือนกั
บเรามองผ่านอะไรต่อมิอะไรกี่จังหวัดไปเที่ยงไหนอะไรต่อมิอะไรเนี่ยเรา
ไปรู้ไปเห็นมาแต่สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นมาเป็นของเราหรือเปล่า?
ไม่ใช่นั่นน่ะว่างต่อไปเนี่ยต้องนึกถึงความว่างพระองค์สอนให้เจริญสุญ
ญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยว่างทุกวันไม่ใช่ของยากเลย
สุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์แล้วเราก็พิจารณาดูยืน เดิน 
นั่ง 
นอนเนี่ยก่อนที่เราจะได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนเราก็ต้องดูน่ะที่นั่งนั้นว่าง
หรือเปล่ามันว่างก็นั่งได้ยืนมีที่ยืนไหมที่ยืนมีก็ยืนได้ที่เดินว่างไหมว่างก็เ
ดินได้ นอนที่นอนว่างหรือเปล่าสกปรกไหม?
ถ้าสะอาดเราก็นอนได้เพราะมันว่างคือว่างจากความสิ่งสกปรกที่เราไม่ต้
องการเราจะนอนพักสบายๆเนี่ยไม่ว่าได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้อมรอ
บหมดเรือนร้างว่างเปล่าเนี่ยบ้านก็ร้างเนี่ยบ้านร้างก็คือว่างไม่มีใครอยู่เนี่
ยบ้านเราก็เราไปเห็นอะไรก็บ้านร้างวัดร้างนั่นน่ะว่างทั้งนั้นเลยความว่าง
แต่ว่าคนกลัวกลัวความว่างไม่กล้าไปอยู่ 
พระพุทธเจ้าสอนให้ไปอยู่ป่าช้าป่าชัฏเรือนร้างว่างเปล่าเนี่ยพระองค์สอ
นแล้วจะได้มีโอกาสพิจารณาจิตตัวเองเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีอะไรต้อ
งว่างทำจิตให้ว่างเหมือนกับเรือนร้างว่างเปล่าป่าช้าป่าชัฏหรือในสุสาน
ผีต่างๆพระองค์สอนให้ไปดูคนตายคนที่ยังไม่ได้เผ่าสมัยก่อนโบราณเขา
ทิ้งเอาไว้เขาเรียกป่าช้าผีดิบคำว่าป่าช้าผีดิบก็คือผีที่ยังไม่ได้เผาไอ้ผีที่เ
ขาเผาเนี่ยเป็นผีสุกเผาไปหมดแล้วเหลือกระดูกแล้วไม่มีใครกลัวไม่มีกลิ่
นเหม็นแต่ไอ้ผีดิบนั่นมีทั้งกลิ่นสีทุกอย่างเลยค่อยๆเสื่อมโทรมมีน้ำเลือดน้
ำหนองไหลนั่นน่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวเราเองน่ะต้องโอปนยิโก 
เข้ามาสู่ตัวเราแล้วเราก็จะมีสภาวะเช่นเดียวกันคือจะต้องเน่าต้องเหม็นเว
ลาอยู่รักกันปานจะกลืนกินนั่นน่ะ 
ตายแล้วยังกลัวผีอีกแน่ะไม่มีใครกล้ากลัวผีจะมาเรียกเนี่ยเห็นมั๊ยความว่
างคนคิดปรุงแต่งกันไปเองทั้งนั้น 
ด้วยอำนาจสัญญาอุปาทานคิดว่าเป็นพ่อเราแม่เราผีปู่ตาย่ายายเราหรือผั
วผีเมียผีลูกผีหลานอะไรเนี่ยจริงแล้วความจริงก็ว่างไปแล้ว 
แต่เรามีความกลัวคืออุปาทานความยึดถืออยู่เราติดอยู่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้า
ใจแล้วเราทำจิตให้ว่างมันก็อยู่ได้ 



ถ้าเรากลัวผีมากๆเราก็มานึกว่าก่อนเรามาเกิดเป็นคนเราก็เป็นผีมาก่อนเ
พราะฉะนั้นผีมาหลอกผีก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยอย่างอาตมาอยู่ป่าอยู่เขาหลวง
พี่....เสียงเย็นๆยาวๆเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเลยจนกระทั่งอาตมามี
สัมปชัญญะรู้ตัวขึ้นมาว่า 
ถ้าเขาขึ้นกุฏิเราได้หรือขึ้นที่พักเราได้เขาจะมาร้องเรียกเราทำไม?
ให้เสียเวลาเป็นตั้งครึ่งชั่วโมงแค่นั้นจิตวางเลยไม่สนใจแล้วว่างพิจารณา
ธรรมต่อไปเนี่ยอาตมาเนี่ยได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ในป่าในเขามีทุก
รูปแบบผีกองกอยกองกอยก็มาร้องให้ฟังเนี่ยอาตมาเนี่ยอาตมาได้พบได้เ
ห็นได้รู้แต่อาตมาไม่ได้บอกใครพระเณรอะไรก็ไม่ได้พูดให้ฟังเพราะสิก
ขาบทว่าห้ามภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีเนี่ยอาตมาจึงไม่พูดเรื่องผีให้ใคร
ฟังเพราะกลัวเดี๋ยวใครรู้แล้วอยู่ไม่ได้กลัวไปหมดแต่มันก้มีจริงผีมีเวรมีก
รรมกันเนี่ยผีเปรตอสุรกายมีทั้งนั้นกระทั่งถึงพรหมเทพเทวดาเนี่ยก็มีจริง
ยังมาใส่บาตรให้อาตมาฉันท์ด้วยให้โยมรู้ไว้ยังมีผ้าทิพย์วิเศษอีกอย่างอ
าตมาเนี่ยเพราะอาตมามีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็นึกในใจว่าเราไม่มีผ้า
สมควรที่จะมาห่อพระบรมสารีริกธาตุกวาดไปกวาดไปโพล้เพล้ๆเห็นผ้าทิ
พย์อยู่บนกอไผ่เนี่ยอยู่บนต้นไผ่ต้องเอาไม้กวาดนั่นน่ะสอยลงมาแว๊บวั๊บๆ
เห็นก็จิตเป็นสุขแล้วเนี่ยอาตมาเนี่ยเจอของจริงไม่ได้มาโกหกพวกโยมเ
พราะฉะนั้นพรหมเทพเทวดามีจริงสวรรค์นรกมีจริงเพราะอาตมาได้รู้ได้เ
ห็นได้พบได้ทราบได้รู้สึกทั้งเสียงเปรตอะไร 
เปรตวัดอัมพวันเนี่ยอาตมาไปพักค้างคืนได้ยินเสียงเปรตวัดอัมพวันหลว
งพ่อจรัญนั่นน่ะหวีดรอดใต้ถุนไปแล้วก็หวีดกลับมาอีกสามครั้งอาตมาก็รู้
เนี่ยเปรตอยู่ที่ต้นพิกุลเนี่ยปี๒๕๒๕พอดีเมืองไทยครบ๒๐๐ปีอาตมาได้ไป
พักอาตมาได้ยินกับหูเลยรู้อาตมาก็เลยบอกทำไมไม่ไปขอหลวงพ่อล่ะมา
ขออาตมาทำไม 
อาตมาเป็นพระอาคันตุกะพึ่งมาพึ่งเดินธุดงค์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาเ
นี่ยได้พบของจริงหมดน่ะแล้วก็เฉยๆไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่ารู้ว่
าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงอาตมาไม่หวั่นไหวเนี่ยแล้วก็
มาเป็นตัวเตือนตัวเองว่าเราอย่าไปเห็นแก่กินแก่นอนถ้าเราไม่ใช่ของเรา
กินของสงฆ์ใช้ของสงฆ์ชำรุดเสียหายอะไรเนี่ยตายแล้วเป็นเปรตหมดพว
กนี้อาตมาเนี่ยมาสอนตัวเองทำให้ระมัดระวังแม้อาบัติทุกกฏก็ไม่ให้เกิดไ
ม่ให้มีอาตมาเนี่ยรักษาธรรมวินัยเข้มงวดกวดขันมากอยู่องค์เดียวก็ไม่ให้
มีเพราะเป็นอาบัติแล้วไม่สามารถทำคืนไม่มีภิกษุทำคืนอาบัติถ้าตายเดี๋ย
วก็ต้องเป็นไปตามกรรมเหมือนกับพระภิกษุสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเนี่ยเจริญสมาธิอยู่ถึง๒๐๐๐๐ปีลงเรือแล้วไปจับสาหร่ายให้เคลื่อนที่เ



ป็นอาบัติทุกกฏเวลาจะตายก็เหมือนสาหร่ายพันคอเพราะไม่มีภิกษุทำคืน
อาบัติเนี่ยเพราะอาตมาได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วอาตมารู้อาตมาระมัดระวั
งไอ้ที่พวกคุยโตโม้ใหญ่ที่อยู่ป่าอยู่เขาไม่มีอะไรกินไปเด็ดใบไม้มากินมา
ฉันท์เนี่ยผิดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปเชื่อเลยเนี่ยอาตมาเนี่ยข
องจริงไอ้ที่เขาว่าล้างบาตรฉันท์ก็ความจริงอยู่ก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเนี่ยน้ำ
ปัสสาวะยังต้องดื่มเลยเอาออกมาแล้วก็เอาเข้าไปอีกให้โยมรู้ไว้เถอะควา
มทุกข์ยากลำบากอาตมาเนี่ยผ่านมาหนักหนาสาโหดแต่ก็รอดตายมาได้
ไม่งั้นโยมไม่ได้มาเจออาตมาหรอกเพราะฉะนั้นพวกเองเที่ยวไปหัวเราะเ
ยาะเย้ยอะไรเนี่ยยังไม่รู้จักพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยไม่เคยอวดตัวเนี่
ยไม่ปรารถนาชื่อเสียงใครไม่ต้องการไปยุ่งอะไรกับใครเลยอาตมาเนี่ยอ
ยู่เงียบๆองค์เดียว 
เนี่ยโยมลองถามพระดูเนี่ยแม้อยู่ที่นี่อาตมาฉันท์แล้วก็กลับกุฏิแล้วอาตมา
ไม่สนใจใครอาตมาไปเขียนธรรมะพิจารณาธรรมของอาตมาเนี่ยอาตมา
เนี่ยไม่คลุกคลีตีโมงกับใครเสียเวลาของอาตมา 
แต่อาตมามีความสามารถไม่เหมือนใครเนี่ยเหมือนอย่างกับที่โยมเห็นๆนั่
นแหละรวดเร็วไหมไม่ต้องมีหัวหมูบายศรีอะไรอีก 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีจริงอยู่ในโลกแต่เราไม่ควรยึดติดไม่ควรกลัว
กลัวตัวเองต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยควรกลัวให้มากเพรา
ะถ้าเราหลงไปสร้างกรรมทำบาปแล้วเราก็จะเกิดทุกข์มีโทษที่ใครๆก็ช่วย
เราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าว่า อตฺต หิอตฺโน นาโถ 
ตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนพระองค์สอนให้ไปอยู่ป่าเขาป่าช้าป่าชัฏอะไร
เนี่ยต้องช่วยตัวเองไม่มีใคร 
อาตมาบิณฑบาตรทุกวันฝนตกแดดอกอาตมาก็สั่งโยมตีนเขาเอาไว้ว่าวั
นไหนไม่เห็นอาตมาลงมาไม่มีไม่ได้ลงมาบิณฑบาตรไม่ตายก็ป่วยหนักอ
าตมาบอกไว้แค่นั้นถ้าฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างอาตมาก็ลงมาบิณฑบาตร
ประจำไม่เคยขาดกิจวัตรเนี่ยต้องเลี้ยงชีพด้วยลำแข็งด้วยปลีแข็งของตัว
เนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาไม่เหมือนพระทั่วไปทุกวันนี้ขนาดอาตมาป่วยยัง
หิ้วปีกไปบิณฑบาตรเลยเอาขึ้นรถไปเดี๋ยวนี้สบายหน่อยมีหลายโรคโรค
อะไรต่อมิอะไรโรคหัวใจต่อความดันเบาหวานเป็นทุกโรคเพราะอาตมาอ
ยู่ป่าอยู่เขาไม่มีหยุกไม่มียาเนี่ยทุกทรมาน 
ก่อนเนี่ยไอหรือจามต้องบีบกะโหลกไว้อย่างเนี่ยสะเทือนร้าวไปทั้งร่างเล
ยก็ยังไม่ตายอีกเนี่ยจนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างไปพิจารณาบนสวรร
ค์วิมานนั่นน่ะด้วยถ้าเรายังพิจารณาธรรมยังไม่เต็มรอบยังไม่จบเนี่ยยังไ
ปนั่งในวิมานพิจารณาต่อได้อีกเนี่ย 



อาตมาได้รู้ได้เห็นมากมายที่โยมไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทเห็
นพระท่านเฉยๆเราก็อย่าไปกล่าวให้ร้ายป้ายสีอย่าไปหัวเราะเยาะเย้ยเดี๋
ยวไปมีเวรมีกรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะความโง่ความเขลาความไม่ฉลาดเพร
าะยังไม่รู้จักท่านท่านสอนอะไรท่านประพฤติปฏิบัติอะไรเราก็ไม่รู้เพราะ
ท่านไม่ได้มาปฏิบัติให้คนเห็นไอ้พวกที่เดินโชว์อ๊อฟบิณฑบาตรอย่าไปเ
ชื่อมันเลยโกหก 
พระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกก้าวที่เดินนั่นน่ะไปโชว์เขานั่นน่ะไม่ใช่ไม่รักษ
าธรรมวินัยให้โยมรู้ไว้เถอะเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลย 
เพียงแต่จิตสมาทานธุดงค์เพียงแค่เดินแค่นี้ไปให้เขาเคารพนับถือแค่นี้ก็
ผิดเสียแล้ว 
ปรับอาบัติทุกทีเดินทุกก้าวเดินเลยเนี่ยให้จำไว้อย่าไปเชื่องมงายสิ่งที่เห็
นบางทีเราก็ว่า 
ไอ้นี่ไม่ใช่ของจริงทั้งที่ว่าเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่ไม่มีถ้าเรารู้
พระธรรมวินัยแล้วเราจะรู้จักว่าอันไหนที่พระดีพระไม่ดีพระพุทธเจ้าสอน
ให้รู้ด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาท 
ถ้าเราจะทำบุญทำทานเราก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบตามธ
รรมวินัย 
เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าให้ทานเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทาน
ตามพระพุทธโอวาท 
ทานนั้นก็มีอานิสงส์มากเพราะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วค่อยให้ 
นึกถึงพระธรรมเจ้าแล้วจึงให้ 
นึกถึงพระอรหันต์เจ้าแล้วจึงให้เพราะทานเป็นเบื้องแรกเลยเราให้ทานแ
ล้ว 
ทานนั้นก็ให้แล้วก็ว่างเนี่ยที่พระองค์สอนทานบารมีอุปบารมีปรมัตถเนี่ย
ทานเราให้แล้วก็ว่างเพราะว่างไปจากเราแล้วสตางค์หมดไปว่างกระเป๋า
ไปเท่าไหร่แล้วเราก็ยังไม่รู้สึกเนี่ย 
ศีลละเว้นแล้วก็ว่างเนี่ยพระองค์ให้รักษาศีล 
เนกขัมมะอดใจเพื่อให้มีทานมีศีลก็เพื่อว่างอีก 
ปัญญารู้เหตุรู้ผลในทานในศีลในเนกขัมมะแล้วเราก็เพื่อว่าง 
วิริยะเพียรเพื่อให้มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาก็เพื่อว่างเพราะฉะนั้นปั
ญญาเหตุผลในทานในศีลเรารู้แล้วเราปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อว่าง 
เพื่อพระนิพพาน นิพพานัง ปรมัง สูญญังต้องว่าง 
เพียรเพียรให้ทานรักษาศีล ประพฤติเนกขัมมะใช้ปัญญาเนี่ยก็เพื่อว่าง 
ขันติอดทนในทานในศีลในเนกขัมมะในปัญญาวิริยะก็เพื่อว่าง 



สัจจะมีความจริงใจในการให้ทานรักษาศีลประพฤติเนกขัมมะใช้ปัญญา
มีความเพียรมีขันติก็เพื่อว่าง เนี่ยทุกอย่างว่างหมด ขันติอดทนก็เพื่อว่าง 
ขันติเนี่ยเราทนได้ทุกรูปแบบ 
ทนแล้วมันก็ว่างได้ความว่างเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อุเบกขาด้วยวางเฉยด้วยถ้
าเรามีขันติ 
ได้กำไรสองอย่างเลยเยอะแยะมากมายเลยที่พระองค์แสดงไว้มากแต่ว่า
ไม่มีใครรู้นัยยะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมามาพูดมาชี้ให้เห็นก็ไม่ต้องไปงมงายอ
ย่างพวกโยมสวดคอหอยแทบแตกโยมก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายขันติบารมีอ
ะไรต่อมิอะไรนั่นน่ะที่เขาสวดกันนั่นน่ะ  
สัจจะบารมีก็คือต้องมีความจริงใจไอ้ความจริงใจตัวเนี่ยเป็นสัจจะแล้วก็ตั
วสมาธิเหมือนกับรากเหง้าของสมาธิก็คือตัวสัจจะเนี่ยใครเสียสัจจะแล้วก็
ไม่มีสมาธิเพราะเสียศีลด้วยแล้วก็ต้องหานั่นมากลบหานี่มากลบเนี่ยฟุ้งซ่
านก็เพราะถ้าเรามีสัจจะจริงใจแล้วเราก็ไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิ 
อธิษฐานคำว่าอธิษฐานก็คือความปรารถนาต้องการจำไว้ให้ดีน่ะ 
ตัวที่แท้จริงขอความปรารถนาคืออธิษฐาน 
แน่ะปรารถนาให้มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐาน
เมตตาอุเบกขาก็เพื่อความว่าง อธิษฐานก็เพื่อความว่าง 
เมตตารักใคร่ก็เมตตารักใคร่ในทานในศีลในเนกขัมมะในปัญญาวิริยะขั
นติสัจจะอธิษฐานเมตตาในเมตตาเนี่ยเพื่อว่างรักแล้วจะได้ว่าง 
เนี่ยเป็นรักที่แท้รักที่แท้ไม่มีข้อแม้ทุกประการเนี่ยต้องรักความว่าง 
รักในทานในศีลในเนกขัมมะในปัญญาวิริยะ 
ไอ้พวกโง่งมงายทั้งหลายรัก รักยังไม่รู้จักน่ะความรักคืออะไร?
ยังไม่รู้เลยเนี่ยพวกโยมเนี่ยมีลูกกันเป็นโขยงๆก็ยังไม่รู้จักความรัก 
ความรักก็คือความเมตตานั่นแหละความสงสารคือความกรุณา 
อาตมาเคยพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 
ความทุกข์เกิดจากความรักและอาตมาก็มาถามจิตตัวเองว่าแล้วความรัก
คืออะไร? 
มันก็มีตัวรู้ขึ้นมาว่าความรักก็คือความเมตตานั่นแหละเขาเอาหลังมาไว้ห
น้าเอาหน้าไปไว้หลังพระองค์ตรัสไว้ว่าเมตตาความรักใคร่ทีนี้ปัญหาเขา
เกิดถามขึ้นมาว่าความรักคืออะไรเราก็ไม่รู้งงเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นผมบังภูเ
ขาเป็นแบบนี้มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นความรักก็คือความเมตตา 
ถ้าเราจะตัดความรักเราก็ต้องตัดเมตตา 
เราจะตัดวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดกรุณาไม่สงสารใ
ครแล้ว ใครจะมาอ้อนวอนขอร้องอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องเลิก 



เราจะไปนิพพานแล้วไม่มีเราจะไปเชื่อใครเขาไม่ได้เหมือนพ่อแม่จะตาย
แล้วบอกแม่อย่าตายเลยพ่ออย่าตายเลยสามีอย่าตายเลยภรรยาอย่าตายเ
ลยไปสงสารได้ยังงัยมันจะตายอยู่แล้ว(หัวเราะ) 
เนี่ยถ้าเราจะไปนิพพานก็เช่นเดียวกันก็ต้องว่างหมดเลยแล้วเมื่อเรามีเมต
ตารักใคร่ในทานในศีลในเนกขัมมะในปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเ
มตตาแล้วเราก็ครบถ้วนแล้วเรารักความว่างไว้เต็มใจเลยเป็นรักที่แท้ไม่
มีข้อแม้ทุกประการคือรักทานรักศีลรักเนกขัมมะรักปัญญารักวิริยะรักขัน
ติรักสัจจะรักอธิษฐานรักเมตตาแล้วก็รักอุเบกขาวางเฉยเลยทีนี้ 
ว่างวางเฉยไม่มีวางเฉยหมด 
แล้วพระองค์ก็สอนแผ่เมตตาให้ตัวเองรักตัวเองให้มากไม่ให้รักคนอื่นให้
รู้จักตัวเองก่อนนั่นน่ะ วิธีแผ่เมตตาให้ตัวเองทำยังงัย? 
ถ้าถามตัวเราเองเรามีความรักในตาเราไหมในดวงตาเราไหม 
ในหูเราไหม ในจมูก ในลิ้น  ในรส 
ในกายเนี่ยอาการ๓๒แขนขาตาหูเนี่ยเรารักไหมเรารักอย่างไรอย่างไรพ
ระองค์เมื่อเรารู้จักความรักตัวเองแล้ว 
พระพุทธเจ้ายังสอนให้แผ่ไปยังมนุษย์อื่นสัตว์อื่นที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ 
เมื่อเรามีเมตตาตัวเองแล้วมีเมตตาคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะฆ่าเขาไหม?
เนี่ยเรามีความรักตัวเองมีความรักคนอื่นเราจะฆ่าเขาไหม?
ไม่แน่ๆเรามีความรักตัวเองแล้วมีความรักคนอื่นแล้วเราจะขโมยของเขา
ไหม?
ไม่แน่ๆมีเมตตารักใคร่ตัวเองแล้วมีเมตตารักใคร่คนอื่นแล้วเราจะประพฤ
ติผิดบุตรภรรยาสามีเขาไหม?
ไม่แน่ๆเรามีเมตตาตัวเองแล้วมีเมตตาคนอื่นแล้วเราจะหลอกลวงต้มตุ๋นเ
ขาไหม?
ไม่แน่ๆเรามีเมตตาตัวเองแล้วมีเมตตาคนอื่นแล้วเราจะกินเหล้าเมายาจะ
ชักชวนใครกินเหล้าเมายาไหม?
ไม่แน่ๆเนี่ยศีล๕ศีล๘ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสุทธิ์ทำไมจึงบริสุทธิ์? 
เพราะเราไม่ได้ทำกรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงหลุดพ้นกรรมวิบากก
รรมเหล่านั้นด้วยอำนาจเมตตาจึงเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วย
อำนาจเมตตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ 
ความสงสารกรุณาพระองค์ก็สอนให้กรุณาตัวเองก่อนสอนให้แผ่ให้สงส
ารตัวเองให้มากก่อนวิธีสงสารตัวเองทำยังงัย? 
ถ้าตาเราบอดหูหนวกเป็นใบ้แขนขาพิกลพิการเราสงสารตัวเองไหม?
เราช่วยตัวเองได้ไหม?ไม่ได้เนี่ยพวกเรารู้จัดว่าเออ! 



กรุณาสงสารเป็นอย่างนี้ 
พระองค์ก็สอนให้แผ่กรุณาไปยังมนุษย์อื่นสัตว์อื่นที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ
เนี่ยอย่าไปทำให้เขาเป็นคนพิกลพิการและเมื่อเรามีกรุณาสงสารเขาแล้ว
เราจะฆ่าเขาไหม?เราสงสารเขาแล้วฆ่าเขาไม่ลงแน่ๆ 
เรามีความกรุณาสงสารแล้วเราจะไปขโมยเขาไหมขโมยของคนพิการดี
ไหม?
สงสารเขาแล้วก็ไม่ขโมยของเขาแน่ๆเรามีกรุณาสงสารตัวเองสงสารคน
อื่นเขาแล้วเราจะประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีคนอื่นเขาไหม?
ไม่แน่ๆสงสารเขา 
เรามีกรุณาสงสารตัวเองสงสารคนอื่นแล้วเราจะหลอกลวงต้มตุ๋นเขาไหม
? ไม่แน่ๆ เราสงสารตัวเองสงสารคนอื่นแล้วเราจะกินเหล้าเมายาไหม? 
ไม่แน่ๆเนี่ยศีล๕ศีล๘ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสุทธิ์ทำไมจึงบริสุทธิ์?
เพราะเราไม่ได้ทำกรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงหลุดพ้นกรรมวิบากก
รรมเหล่านั้นด้วยอำนาจกรุณาความสงสารจึงเรียกว่ากรุณาเจโตวิมุตติเ
นี่ยเป็นอย่างนี้ มุทิตาพลอยยินดีก็เหมือนกัน 
พระองค์ก็สอนให้มีมุทิตาพลอยยินดีกับตัวเราเองก่อน 
ที่เรามีตาดีแล้วก็โมทนาสาธุกับตาเรานั่นแน่ะที่เราเห็นดี 
หูเราดีก็โมทนาสาธุกับหูเรา จมูกเราดีรู้กลิ่นก็โมทนาสาธุกับจมูกเรา 
ลิ้นเราดีเราก็รู้รส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื่อน ฝาด ขม 
จืดเราก็โมทนาสาธุกับกับลิ้นของเรานั่นแหละแล้วเราก็โมทนาสาธุเนี่ย 
แขนขาตาหูเราครบถ้วนมีอาการ 
๓๒ครบถ้วนดีเราก็โมทนาสาธุมีมุทิตาพลอยยินดีกับตัวเองทั้งหมดเลยเนี่
ยเมื่อเรารู้จักมุทิตาโมทนาสาธุแล้วเราจะได้พระองค์ก็สอนให้แผ่มุทิตาพ
ลอยยินดีไปยังไปยังมนุษย์สัตว์อื่นที่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจเนี่ยเราจะได้ไม่ไปฆ่าเขาเราเมื่อเรามีมุทิตาพลอยยินดีกับเขาแล้วเรา
ก็โมทนาสาธุกับเขาไม่ฆ่าเขาแน่เขามีชีวิตที่ดีเราก็มุทิตาโมทนาสาธุเขา
มีทรัพย์สินสมบัติดีเราไม่หลักขโมยของเขาเราก็มุทิตาโมทนาสาธุ  
เขามีบุตรภรรยาสามีที่ดีเราก็มุทิตาโมทนาสาธุกับเขา 
ใครมีคำสัตย์คำจริงไม่หลอกลวงโกหกประพฤติชอบเราก็มีมุทิตาโมทนา
สาธุกับเขา ใครไม่กินเหล้าเมายาเราก็มีมุทิตาโมทนาสาธุกับเขา 
เนี่ยเรามีมุทิตาพลอยยินดีตัวเองมีมุทิตาพลอยยินดีคนอื่นเนี่ย 
เมื่อเราปฏิบัติเรารู้จริงเห็นแจ้งในธรรมคือความหมายของพระพุทธเจ้าแ
ล้วเห็นมั๊ยเราก็เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีกรรมเพราะว่าศีล๕ศีล๘ศีล๑๐ศีล๒๒๗
ของเราก็บริสุทธิ์ทำไมจึงบริสุทธิ์?



เพราะเราไม่ได้ทำกรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงเป็นผู้หลุดพ้นกรรมวิ
บากกรรมเหล่านั้นด้วยอำนาจมุทิตาพลอยยินดีจึงเรียกว่ามุทิตาเจโตวิมุ
ตติ 
อุเบกขาวางเฉยเนี่ยพระองค์ก็สอนให้แผ่ตัวเองก่อนตาที่มันเคยมองวางเ
ฉยซะบ้างแล้วมันจะได้ว่างไม่ต้องไปดูรูปก็วางเฉยจากรูป 
หูเรามันก็วางเฉยไม่ฟังแน่ะที่เคยฟังน่ะเราฟังจนเบื่อแล้ววางเฉยไม่ฟังอุเ
บกขาวางเฉย 
จมูกได้กลิ่นกลิ่นเราก็รู้แล้วเราก็วางเฉยไม่ไปดมแล้วไม่เอาเรารู้แล้วเพร
าะเราเคยดมมาแล้วรู้แล้ว รสอาหารเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื่อน 
ฝาด ขม จืดเราก็รู้รสมาแล้วเราก็ไม่กินซะบ้างวางเฉยไม่กิน 
เลยเที่ยงแล้วไม่กินอย่างสมาทานศีล๘เนี่ย 
ศีล๕กินได้แต่เรารู้แล้วเราก็ไม่ยึดติดในรสนั้น 
โผฏฐัพพะสัมผัสเราก็สัมผัสมาแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็เรื่องนี้เรารู้แล้ว
เราก็ไม่ต้องไปสัมผัสเราก็วางเฉย อุเบกขาวางเฉยไม่ไปสัมผัสอีก 
ธรรมารมณ์เรารู้แล้วสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไปเห็นรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์แล้วเรามาเก็บความพอใจไม่พอใจเนี่ยเรารู้แล้วเราก็ไม่รับรู้แ
ล้วก็ว่างเนี่ยเมื่อเรามีอุเบกขาวางเฉยภายในได้แล้วเราก็วางอุเบกขาภาย
นอกทั้งหมดเลยไม่ไปดูไปเห็นไม่ไปฟังอะไรทั้งหมดแล้วมันก็ว่างทั้งหมด
ว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกศีล๕ศีล๘ศีล๑๐ศีล๒๒๗ของเราก็บริสุทธิ์ท
ำไมจึงบริสุทธิ์?
เพราะเราไม่ได้ทำกรรมเราจึงไม่มีวิบากกรรมเราจึงเป็นผู้หลุดพ้นกรรมวิ
บากกรรมเหล่านั้นด้วยอำนาจอุเบกขาความวางเฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเจ
โตวิมุตติเนี่ยเป็นอย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าสอนให้วางเฉยหมดเลยให้ว่างหมดเลยเพื่ออะไร?
เพื่อนิพพานัง ปรมัง 
สูญญังต้องว่างอย่างยิ่งคือว่างทั้งภายในภายนอกนี่เนี่ยแล้วเราก็จะได้ไม่
มีทุกข์ว่างวางเฉยหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องปฏิบัติปฏิวัติกันไม่
ต้องรอให้แก่ให้เจ็บให้ตายแล้วจึงจะมาสนใจธรรมะเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่เดี๋
ยวนี้ตั้งแต่ดีอยู่เนี่ยยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยถ้าเจ็บอย่างเดียวเหมือนถูกหนาม
ตำเข็มแทงอะไรเนี่ยเจ็บเดี๋ยวเดียวก็หายแต่พอบอกว่าป่วยต้องใช้เพิ่มคำ
ว่าป่วยเข้าไปด้วย 
ป่วยนี่เป็นโรคเรื้อรังเลยรักษามาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่หายเนี่ยเราจะเ
ห็นทุกข์เห็นโทษเลยอ้อ! 



เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมาเจ็บป่วยเดี๋ยวมันก็ตายไปแล้ว 
แล้วเราไปหลงมันสร้างกรรมทำบาปอยู่ทำไม? 
แน่ะที่อาตมาก็เทศน์แล้วเทศน์อีกเนี่ยหิริโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปมีควา
มละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยก็ละอายต่อรูปกลัวจะไปทำบาปเพรา
ะรูปเนี่ยเห็นมั๊ยรูปนั้นมีความสำคัญเพราะรูปนั้นเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุก
ข์ได้เสียงก็เหมือนกันได้ยินเสียงแล้วก็ละอายต่อเสียงเสียงด่าเสียงว่าเสีย
งคำสรรเสริญเยินยออะไรพวกเนี่ยแม้แต่คำเสียงบอกคำว่ารัก 
ก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องรู้จักเมื่อเรารู้แล้วเราก็กลัวจะไปทำบาปมีหิริความ
ละอายโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปกลัวจะไปทำบาปเพราะเสียงนั้น  
แล้วเราก็จะได้ว่างจากเสียงนั้นแหละเราได้กลิ่นแล้วเราก็ละอายต่อกลิ่น
กลัวจะไปทำบาปเพราะกลิ่นเนี่ยเห็นมั๊ยเดี๋ยวนี้น้ำอบน้ำปรุงขวดละเป็นพั
นเป็นหมื่นนี่ก็ยังมีเลยเนี่ยกลัวจะไปทำบาปเพราะกลิ่นเราไม่มีอยากได้ข
โมยของเขาหรือไปฆ่าเขามานั่นน่ะพวกเนี่ยอันตรายน่ะเสียเงินเสียทองเ
สียข้าวเสียของติดคุกติดตารางนี่เราก็จะได้เข้าใจรู้จริงเห็นแจ้งรสก็เหมื
อนกันนี่ข้าวปลาอาหารนี่เชลล์ชวนชิมเมื่อเราเคยรู้รสก็แล้วเปรี้ยว 
หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื่อน ฝาด ขม 
จืดเนี่ยเราก็ต้องมีหิริความละอายโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปกลัวจะไปทำ
บาปเพราะรส โผฏฐัพพะสัมผัสเย็น ร้อน อ่อน 
แข็งเราก็เคยรู้มาแล้วเหมือนจับไฟไฟก็ลวกเราเนี่ยเย็น ร้อน อ่อน แข็ง 
หนาวพวกเนี่ยรู้หมดแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ละอายละอายต่อรสแล้วก็ละอาย
ต่อสัมผัสเนี่ยสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยหิริโอตตัปปะหิริความละ
อายโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปเราละอายแล้วเราก็ไม่ไปสร้างกรรมทำบา
ปเพราะเรากลัวจะไปทำเพราะการสัมผัส 
ได้รู้รสก็กลัวต้องมีหิริโอตตัปปะละอายกลัวจะไปทำบาปเพราะรสมีหิริโอ
ตตัปปะแล้วก็เกรงกลัวจะไปทำบาปเพราะสัมผัส 
เมื่อเรารู้สัมผัสแล้วเราเคยรู้มาแล้วทั้งดีพอใจและไม่พอใจเนี่ยเป็นธรรมา
รมณ์อยู่เนี่ยเมื่อใจรับรู้รับทราบะรรมารมณ์แล้วก็ละอายต่อธรรมารมณ์ก
ลัวจะไปทำบาปเพราะธรรมารมณ์อีกแล้วก็เมื่อเราละอายแล้วเราก็ไม่ไปเ
กี่ยวก็ว่างแล้วเนี่ยความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นนิยยานิกธรรมนำสัตว์
ให้พ้นทุกข์ได้จริงเพียงคาถาบาทหนึ่งบาทหนึ่งแค่เนี่ยสามารถไปนิพพา
นได้แล้วเพื่อว่างทั้งหมดเลยที่อาตมาพูดให้โยมฟังเนี่ยเยอะแยะมากมาย
แม้ขันติโสรัจจะก็เช่นเดียวกัน 
ขันติความอดกลั้นอดทนอันเนี่ยสำคัญเลยที่พระองค์แสดงโอวาทปาฏิโม
กข์การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม 



การชำระจิตของตนให้ขาวรอบเราจะทำยังงัยจึงจะไม่ทำบาปทั้งปวง 
ตาเราเห็นรูปแล้วก็อดกลั้นอดทนไว้แล้วไม่ฆ่าเขาเห็นทรัพย์สินสมบัติเรา
ก็อดกลั้นอดทนไว้ไม่ขโมยเห็นเมียเขาสวยลูกสาวเขาสวยหรือหนุ่มหล่อ
อะไรเนี่ยก็อดกลั้นอดทนไว้สงบเสงี่ยมเอาไว้ไม่ไปยุ่งกับเขาก็ว่าง 
แล้วเราก็ไม่ไปทำผิดศีลข้อ๓ 
แล้วเราก็อดกลั้นอดทนไว้เนี่ยเราพูดไปเขาต้องเชื่อแน่เขาต้องเชื่อเราเร
าพูดอะไรไปเขาต้องให้เราแน่หลอกลวงเขาเราก็ไม่ทำขันติเขามีอะไรดี
ๆก็อดกลั้นอดทนไว้ไม่ไปหลอกลวงต้มตุ๋นเขามันก็ว่างการกินเหล้าเมาย
าไม่ดีเห็นเขากินกันสนุกสนานเฮฮาเราเห็นว่าไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าห้า
มเราก็อดกลั้นอดทนไว้สงบเสงี่ยมเอาไว้แล้วก็ว่างไม่ต้องไปกินเนี่ยการไ
ม่ทำบาปทั้งปวงได้ก็คือต้องมีขันติโสรัจจะคือขันติอดทน 
โสรัจจะคือความเงียบสงบอดทนเงียบๆอยู่เฉยๆแล้วมันจะได้ว่างเนี่ยการ
ไม่ทำบาปทั้งปวงได้เราต้องมีขันติโสรัจจะการที่เราจะทำกุศลให้ถึงพร้อ
มก็ต้องมีขันติโสรัจจะนั่นแหละเราไม่อยากทำทานก็อดทนทำทานไปไม่
อยากรักษาศีลก็อดทนรักษาศีลไปไม่อยากประพฤติเนกขัมมะก็อดทนปร
ะพฤติเนกขัมมะไป 
ใจไม่มีปัญญาโง่เขลาเราต้องไม่รู้เหตุผลเราต้องอดกลั้นอดทนศึกษาไป
ขี้เกียจขี้คร้านไม่มีความเพียรก็อดกลั้นอดทนเพียรไปทนอะไรไม่ได้ก็อด
ทนให้ได้ไม่มีสัจจะความจริงใจก็ต้องฝึกหัดดัดนิสัยอดทนให้มีความจริง
ใจให้ได้อดทนให้ได้ทนอะไรไม่ได้ก็ฝึกให้ทนให้ได้ต้องมีความจริงใจใ
นการอดทนคือขันตินั่นแหละไม่มีสัจจะก็อดทนให้มีสัจจะไม่มีอธิษฐานป
รารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องมีขันติอดทนเพื่อให้พ้นทุกข์ให้ได้ 
ไม่มีเมตตาเพื่อความพ้นทุกข์รักใคร่พระนิพพานก็ต้องมีขันติอดกลั้นอด
ทนรักพระนิพพานรักความว่างอุเบกขาไม่มีวางเฉยไม่ได้ก็วางเฉยฝึกหัด
ไม่ไปดูไม่ฟังไม่สูดดมไม่ลิ้มเลยไม่สัมผัสไม่รับรู้เดี๋ยวมันก็ว่างเพื่อพระนิ
พพานแล้วเนี่ยการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยก็ต้องทำนี้ตามนี้ตามบารมีนั่น
แหละคือต้องอดทนอดทนแล้วมันก็ว่าง 
ว่างอย่างเดียวแล้วก็วางเฉยคำว่าว่างวางเฉยก็คือเรารู้แล้วเราก็ว่าง 
ว่างที่ใจเราว่างภายในเรารู้อุเบกขาแล้วเราก็วางเฉยภายนอกทั้งหมดเล
ยเนี่ยต้องบริสุทธิ์สะอาดทั้งภายในภายนอกการชำระจิตของตนให้ขาวร
อบจะทำยังงัยเนี่ยก็คือต้องว่างอย่างเดียวให้จิตเราว่างตลอดกาลนิพพา
นัง ปรมัง 
สุขังก็จึงจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อจิตใจเราว่างวางเฉยแล้วไม่มีวิตกวิจารในรู
ป ไม่มีวิตกวิจารในเสียง ไม่มีวิตกวิจารในกลิ่น ไม่มีวิตกวิจารในรส 



ไม่มีวิตกวิจารในโผฏฐัพพะสัมผัส 
ไม่มีวิตกวิจารในธรรมารมณ์สังขารก็ไม่ปรุงแต่งรูป ไม่ปรุงแต่งเสียง 
ไม่ปรุงแต่งกลิ่น ไม่ปรุงแต่งรส ไม่ปรุงแต่งโผฏฐัพพะสัมผัส 
ไม่ปรุงแต่งธรรมารมณ์ 
ไม่ปรุงแต่งจิตเนี่ยจิตเราว่างแล้วไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนี่ยจิตเ
ข้าถึงสู่นิพพานัง ปรมัง สุขังในปัจจุบัน 
เขาเรียกนิรามิสสุขทีนี้ถ้าเราว่างจนตายเลยหมดอายุขัยเนี่ยตายแล้วเขา
ก็เอาไปฝังไปเผาเนี่ยนิพพานัง ปรมัง สูญญังแล้วจิตเข้าถึงนิพพานัง 
ปรมัง สูญญังหรืออนุปาทิเสสนิพพาน 
การที่เป็นนิรามิสสุขสุขปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานแน่ะจำไ
ว้ให้ดีน่ะอาตมารู้ทั้งสอุปาทิเสสนิพพานหรือนิพพานัง ปรมัง 
สุขังในปัจจุบันแล้วก็รู้ถึงนิพพานัง ปรมัง 
สูญญังเมื่อตายแล้วเนี่ยเข้านิพพานเนี่ยไม่ใช่อาตมาด้นเดาน่ะโยมปฏิบัติ
ตามอาตมาเนี่ยถ้าโยมเอาจริงอาตมาเนี่ยเชื่อมั่นว่าโยมต้องเข้าถึงแน่นอ
นเนี่ยไม่มีการโกหกหลอกลวงนี่เป็นพระพุทธโอวาทที่แท้จริงถ้าเราไม่รู้ไ
ม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ถามใครไม่ถามท่านผู้รู้แล้วไม่ตั้งใจศึกษาเอาจริงเอา
จังเราก็ไม่มีที่พึ่ง ไปตกเป็นทาสของอารมณ์คือตัณหาความอยากในรูป 
ความอยากในเสียง ความอยากในกลิ่น ความอยากในรส 
ความอยากในโผฏฐัพพะสัมผัส 
ความอยากในธรรมารมณ์ที่ติดใจเห็นว่าเป็นสุข สุขเพราะรูป 
สุขเพราะเสียง สุขเพราะกลิ่น สุขเพราะรส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์เนี่ยสุขแต่เป็นสุขภายนอกไม่ใช่สุขภายในที่แท้จริงแล้วก็เป
ลี่ยนมาเป็นทุกข์ได้เมื่อรูปนั้นเปลี่ยนไป เสียงนั้นเปลี่ยนไป 
กลิ่นนั้นเปลี่ยนไป รสนั้นเปลี่ยนไป สัมผัสนั้นเปลี่ยนไป 
การรับรู้ไม่เหมือนเดิมกายประสาทมันเปลี่ยนเพราะอะไร?เพราะเราแก่ 
เราเจ็บเราใกล้ตายแล้วมันทุกอย่างเปลี่ยนๆไปตามสภาวะแก่เจ็บตาย 
ไอ้สภาวะที่ทำให้แก่เจ็บตายเนี่ยก็เพราะฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวก็ฤดูร้อนฤดูหน
าวฤดูฝนเนี่ยทำให้เปลี่ยนทำให้แก่เจ็บตายพระองค์แสดงอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาไว้เพื่ออะไร?เพื่อเตือนพุทธบริษัทอย่าให้อนิจจังไปเร็ว 
อย่าให้ทุกข์ไปเร็ว อย่าให้อนัตตาไปเร็ว อย่าให้แก่เจ็บตายไปเร็ว 
ทำอย่างไรจึงจะให้อนิจจังช้าลง เป็นทุกข์ช้าลง เป็นอนัตตาช้าลง 
แก่เจ็บตายช้าลง? 
เราก็ต้องเป็นคนมีศีลละเว้นไปให้หมดเลยละเว้นแล้วก็ว่างจิตของเราจะไ
ด้คงที่ไม่เสื่อมไปเร็วเพราะไม่ได้แบกรับภาระทางใจเนี่ยอย่างน้อยต้องมี



ศีล๕ 
ถ้าเราไปฆ่าเขาตายต้องอนิจจังไปอย่างรวดเร็วต้องเขาคุกเข้าตารางจา
กบ้านอันเป็นที่เป็นสุขต้องไปเข้าคุก 
ขโมยๆเขารู้ก็อยู่ไม่ได้เขาต้องจับเข้าคอกเข้าตารางอนิจจังไปอย่างรวกเ
ร็ว 
ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีเขาก็เหมือนกันต้องอนิจจังไปอย่างรวดเร็วเ
ดี๋ยวเขาก็มาฆ่าทิ้ง 
ใครหลอกลวงต้มตุ๋นลูกหลานข้าเขารู้เข้าเขาไม่เอาไว้เขาต้องเก็บเขาต้อ
งหาวิธีเล่นงานแน่นอนก็อนิจจังไปอย่างรวดเร็ว 
กินเหล้าเมายาสะเงาะสะแงะไปเดินตามถนนเดี๋ยวก็เปรี้ยงตายอย่างรวดเ
ร็วเนี่ยอนิจจังอย่างรวดเร็วอนัตตาอย่างรวดเร็ว 
ถ้าเรามีศีล๕ก็จะทำให้อนิจจังช้าลง เป็นทุกข์ช้าลง 
แก่เจ็บตายช้าลงเพราะฉะนั้นศีล๕จึงสีเลนะ สุคะติง 
ยันติเราก็ต้องละเว้นหมดเลยทั้งภายในภายนอก 
ละเว้นภายนอกคือไม่ยึดติดอะไรก็เหมือนกับเราก่อนที่จะมาบวชนี่ละพ่อ
แม่พี่น้องบุตรภรรยาถ้ามีบุตรภรรยาก็ต้องละหมดทรัพย์สินสมบัติอะไรก็
ไร่นาเลือกสวนอะไรก็ละหมดละเว้นจากเขาแล้วก็ว่าง 
มาบวชอยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์แล้วก็ต้องว่าง 
ว่างจากราคะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอีกเนี่ยต้องให้ว่างภายใน 
เมื่อเราว่างทั้งภายนอกภายในแล้วเราจะได้อานิสงส์สีเลนะ สุคะติง ยันติ 
ยืน เดิน นั่ง นอนเป็นสุขเพราะว่าง  สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
จะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคืออริยทรัพย์ 
อริยทรัพย์คือศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองตายแล้วต้องไปนิพพานแน่
นอน สีเลนะ นิพพุติง 
ยันติผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานก็ต้องเป็นผู้มีศีลต้องละเว้น ตัสมา สีลัง 
วิโสทะเยดังนั้นทำศีลให้บริสุทธิ์ การที่เราจะทำศีลให้บริสุทธิ์ทำยังงัย? 
อย่าขโมยรูปใครเขามาไว้ในใจ  ขโมยเสียง ขโมยกลิ่น ขโมยรส 
ขโมยสัมผัสของใครมาไว้ในใจเราเนี่ยศีลเราจึงจะเป็นศีลวิสุทธิส่วนอริย
กันตศีล 
ศีลของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยท่านรับรู้ไม่รับเก็บเนี่ยจำไว้ให้ดีเ
พราะตายังดีอยู่ หูดีอยู่ จมูกดีอยู่ ลิ้นดีอยู่ กายดีอยู่ 
ใจดีอยู่จึงรับรู้รับทราบแต่สิ่งที่พระองค์รับรู้รับทราบไม่ใช่ของพระองค์เนี่
ยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์เนี่ยไม่ใช่ของพระองค์เลยพระองค์ก็ไม่เก็บเอาไว้ก็ว่างผ่านไ



ปอีกเนี่ยวิมุตติหลุดพ้นว่างหรือวิมุตติก็คือผ่านหรือพ้นไปเลยจำไว้ให้ดีอ้
าว! 
ใครอยากถามอะไรถามทีนี้เปิดให้ถามเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวตอบไม่ได้ด้ว
ยทีนี้จะได้รู้จักอาตมาซะทีว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระธรรมดามากๆไม่ได้สนใ
จใยดีอะไรกับใครเลยไม่ต้องมาหัวเราะเยาะเย้ยอาตมาเนี่ยเวลามีปัญญา
รอบรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าโยมรู้ได้เหมือนอาตมาหรือเปล่ารู้ไม่ได้ระวั
งให้ดีปรามาสเดี๋ยวจะตกนรกหมกไหม้....

ชนะชัย  เมฆา 
ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
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