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ั นในสุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
สุญญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่าง
จิตรับรู้ อะไรขึนมาก็เตือนจิตว่าว่างๆๆไม่ต้องไปรอนันไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องรอสังขารปรุงแต่งรู้ อะไรขึนมา
ในจิตก็ว่างๆๆต้ องใช้ ความว่างข่มมันหมายถึงว่าใช้ ปากพูดไปเหมือนกับเราบ่นมันนันแน่ะให้ ว่างๆๆเหมือน
กับเราคนทัวไปนันแหละอยู่เฉยๆใครมาบ่นให้ เราฟั งเราก็ไม่ชอบฉะนันเมือมันโผล่ขนมาเราก็
ึ
บอกว่างๆๆ
ไอ้ ความทีว่าเราพูดว่าว่างๆๆไปกระแทกใจมันๆก็อยูไ่ ม่ได้ มนั ก็รําคาญมันก็ต้องออกไปอารมณ์ทงหลายก็
ั
จะ
ได้ หมดไปสินไปเพราะฉะนันเราไม่ต้องไปห่วงใจอาลัยอาวรณ์ใครทังหมดตายตอนนีว่างเดียวนีไปนิพพานเ
ดียวนี
ไม่ต้องรอเมือนันเมือนีเพราะอกาลิโกไม่ประกอบด้ วยกาลเวลาธรรมะพระพุทธเจ้ าทําใจว่างได้ เมือไหร่ใจเรา
ก็พ้นเมือนันขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลัน
หายใจเข้ าหายใจออกแค่นีถ้ าจิตว่างได้ ก็หรื อถ้ ามันดับไปในขณะนันก็ไปนิพพานได้ เลยต้ องว่าอย่างนี
เราต้ องฝึ กไว้ ทกุ วันทุกเวลาเท่าทีมีเวลาว่างแล้ วเมือมีเวลาว่างแล้ วก็ทําใจว่าง
ในขณะทีทํางานเรารู้อยูเ่ ราก็ทํางานเพราะเราคิดว่าเรากําลังปฏิบตั ิธรรมอยู่
เพราะเรากําลังใช้ ปัญญาก็เป็ นปั ญญาบารมี
ทําความขยันด้ วยความขยันก็ต้องให้ เสร็ จทันเวลาก็เป็ นวิริยะบารมี
ทําด้ วยความอดทนอดกลันก็เป็ นขันติบารมี ทําด้ วยความจริ งใจก็เป็ นสัจจะบารมี
ทําเพือปรารถนาให้ งานสําเร็ จก็เป็ นอธิษฐานบารมี ทําด้ วยใจรักก็เป็ นเมตตาบารมี
ทําด้ วยเสร็ จแล้ ววางเฉยก็เป็ นอุเบกขาบารมี ขณะทีจิตใจจดจ่อกับงานจิตเราไม่ได้ ฟ้ งซ่
ุ านไปไหน
ใจของเราก็มีศีลบารมี แล้ วก็อดกลันก็เป็ นเนกขัมมะบารมี เอาผลสําเร็ จไปขายไปให้ ทานก็เป็ นทานบารมี
เนียเรากําลังปฏิบตั ิธรรมคิดว่าขณะนันเวลานันเดียวนัน
เหมือนกับเราว่างตอนนีเรานังอยูเ่ นียจิตเราเป็ นสมาธิตงมั
ั นอยูใ่ นความว่างว่างๆๆๆมีอะไรก็เป็ นอาคันตุกะ
เพราะฉะนันอย่าให้ กวนจิตกวนใจเรารับรู้แต่ไม่รับเก็บผ่านไปผ่านไปแต่ใจเรามีความตังใจทุกอย่างเราต้ อง
มีความตังใจมัน
อาการทีเรามีความตังใจมันนันแหละเป็ นสมาธิแล้ วก็เป็ นตัวสัจจะด้ วยเราต้ องเอาให้ จริ งมันจะได้ เห็นผลปร
ะจักษ์ แจ้ งในขณะทีเรากําลังปฏิบตั ิอยูน่ นเราไม่
ั
ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปสนใจใครรับรู้
ไม่รับเก็บเนียคําว่าไม่สนใจก็คือไร้ เจตนา ไร้ เจตนาทีจะมองรูปไร้ เจตนาทีจะฟั งเสียง ไร้ เจตนาทีจะดมกลิน
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ไร้ เจตนาทีจะดืมกินรู้รส ไร้ เจตนาทีจะรู้สมั ผัสไม่ว่าร้ อนเย็นอย่างไรมาสัมผัสกายเราเราก็ว่าง
เราไม่มีเจตนาเพือรู้ว่ามันจะเย็นจะหนาวจะร้ อนฝนตกแดดออกอะไรไม่ต้องมีเจตนารับรู้ว่ามันเป็ นธรรมชา
ติธรรมดาเหมือนเรามองสายนําทีมันตกลงมาเนีย
แล้ วก็ให้ ความรู้สึกเราตกไปด้ วยให้ มนั หมดไปจากความรู้ สกึ เราด้ วยฝนตกก็ให้ เหมือนกับอารมณ์ของเราตก
ไปด้ วย
ไม่เทียงมันอยูบ่ นฟ้ามันก็ยงั ตกลงมาได้ อนิจจังไม่เทียงตกลงมาทําให้ แผ่นดินๆมีมากกว่าก็ดดู ซับซึมซับนําไ
ว้ ได้ ถ้ าแผ่นดินทีมันตกนานแล้ วอมนําไว้ มากแล้ วแผ่นดินก็ยงั พังทะลายยังแตกยังแยกได้
นีเป็ นธรรมชาติธรรมดาไม่มีพรหมเทพเทวดาทีไหนมาดลบันดาลมากลันแกล้ งทีเพลงเขาว่า
นําตกลงหินหรื อภูเขาหินเนียตกทุกวันๆหินมันก็กร่ อนน่ะ
แต่ถ้าใจเราไม่เข้ มแข็งใจอ่อนใจเราก็ละลายไปตามอารมณ์ทงหมดเมื
ั
อใจเราละลายไปตามอารมณ์ทงหมด
ั
ใจเราก็จะเป็ นทุกข์เขาเรี ยกหัวใจสลาย คนทีหัวใจสลายแล้ วจะทํายังงัยก็ไม่ดีขนได้
ึ
เพราะฉะนันการทีไม่ดีขึนได้ เนียมันต้ องบูรณะ
การบรูณะใจหรื อการทีจะรักษาใจเนียเราต้ องรักษาด้ วยความว่างไปรักษาอย่างอืนไม่มีหมอไม่มียาไม่มีอะไ
รรักษาได้ เพราะมันเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมแต่ถ้าเราทําจิตให่ว่างได้ เนียเป็ นการรักษาทังหมดเลยต้ องว่าอ
ย่างนี คิดว่าตายก็ทงิ ตายก็เป็ นปรมัตถบารมีเราไม่ต้องเสียดายชีวิตว่าเออ!
เนียเราสละตายเลยเป็ นปรมัตถบารมีตายก็นิพพานว่างให้ ได้ ไม่สนใจอย่างอืนแล้ ว
สร้ างกรรมทําเวรมานับภพนับชาติไม่ถ้วน เราจะมาหลงอารมณ์ตา่ งๆเหล่านีเพืออะไร เดียวก็เช้ า สาย
บ่าย เย็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้ ววันหนึงวันหนึงไม่มีอะไรเลยทีจะเป็ นสาระแก่นสาร
ถ้ าเราไม่ทําการทํางานไว้ มันก็จะไม่มีอนุสรณ์แห่งการงานเหมือนกับการทีเราทําจิตรกรรม ศิลปกรรม
ปฏิมากรรม หัตถกรรมเนียพวกเนียเป็ นอนุสรณ์แห่งการงาน ทีเราปั นเราทําเราสร้ างมาด้ วยมือของเรา
แต่ละวันแต่ละวันเนียเป็ นผลงานทีจิตเราเป็ นผลงานทีเหลืออยูเ่ นีย
แล้ วเราก็ชืนชมยินดีว่าเราสามารถทําได้ สวยได้ ดีได้ ปราณีต
แต่เราก็ไม่ยึดติดดีกว่าจิตเราไปหมกหมุน่ ครุ่นคิดในอกุศลกรรมทีจะไปคิดทําบาปคิดลักขโมยประพฤติผิดก
าเมมุสาไปกินเหล้ าเมายาแต่อย่างน้ อยเราก็ยงั มีหตั ถกรรม ศิลปกรรม
แล้ วก็มีปฏิมากรรมให้ เกิดเป็ นทําด้ วยปราณีตศิลป์ บรรจงศิลป์ให้ เกิดมหันตศิลป์ อนันตศิลป์
ให้ เป็ นวิสทุ ธิศีลให้ สําเร็ จด้ วยจิต เหมือนกับเรานึกภาพเห็นต่างๆ สามารถเอาไปติดทีไหนก็ได้
ต้ องการรู้ต้องการเห็นเมือไหร่ก็ปรากฏได้ แต่เราควรเอาเป็ นพระพุทธศิลป์เนียจําไว้ ให้ ดี
ดูภาพพระพุทธเจ้ าแล้ ว
ทีอาตมาสอนแล้ วมองคนมองสัตว์มองต้ นไม้ อะไรเอาพระพุทธเจ้ าไปติดไว้ ให้ หมดเอาพุทธศิลป์ทีเราวาดเรา
สร้ างเราทําเราถ่ายมาเนียไปติดไว้ ให้ หมดเลย จิตของเราจะได้ มีหิริโอตตัปปะ
มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป เกรงกลัวทีจะไปใช้ กรรมวิบากกรรม
จิตของเราก็จะได้ มีพระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์เพราะเท่ากับมีพทุ ธานุสติกมั มัฏฐาน
เมือเรามีพทุ ธานุสติกมั มัฏฐานก็เป็ นกัมมัฏฐานทียิงใหญ่พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้สงู สุด เป็ นผู้ร้ ูแจ้ งแทงตลอด
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เป็ นผู้แสวงหาประโยชน์เกือกูลให้ แก่มนุษย์ สัตว์ พรหม เทพเทวดา มุนษย์ทีมีความเชือใจ
มีความเชือมันในพระพุทธเจ้ าแล้ วจะได้ รับผลคือความสุขความสงบ
แล้ วพระองค์ก็สอนให้ ว่างอนัตตาชีบอกว่าทุกสรรพสิงทังหลายในมนุสโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬไม่มีอะไรจีรังยังยืนเดียวก็ไม่เทียง เดียวก็ดวงจิตคนนันจุติปฏิสนธิ
ไปเวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกสถานในภูมิทกุ แห่งไม่หยุดนิงเป็ นของชัวคราวชัวขณะหนึง
ชัวขณะทีใจคิดมาก็เปลียนภพเปลียนภูมิแล้ วเปลียนความรู้สึกนึกคิดแล้ ว
นันแหละจึงเรี ยกว่าขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลัน เพราะมันคิดเร็ วมันก็ไปเร็ ว
เปลียนชัวขณะจิตเดียวคิดไปหลายเรื องฉะนันเราก็คิดพิจารณาการข่มจิตก็คิดพิจารณาหนึงให้ ลงสิบลงบา
รมี๑๐หรื อพิจารณาเราพิจารณาอะไร?เราพิจารณาทุกข์ ยกตัวอย่างพิจารณาทุกข์ทําความเข้ าใจในทุกข์
เรามองสัตว์มองคนมองต้ นไม้ ก็เห็นแต่ทุกข์ทงนั
ั นเลยรูปทุกข์ เสียงทุกข์ กลินทุกข์ รสทุกข์ โผฏฐัพพะทุกข์
ธรรมารมณ์ทกุ ข์เนียหมายถึงเราพิจารณาทุกข์เอาทุกข์ขนหน้
ึ า
แล้ วเราก็ถามจิตเราเบือหน่ายในทุกข์บ้างหรื อเปล่า? เราต้ องหาเหตุหาผลให้ มนั รู้สกึ เบือหน่ายในทุกข์
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือความปรารถนาตัณหาความอยาก อยากในรู ป ในเสียง ในกลิน ในรส
ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์นีแหละไม่ได้ อยากทีไหน แล้ วก็ปรุงแต่งจะทํายังงัยจึงจะได้ มา
หมายถึงวิตกวิจารเมือมีความปรารถนาเกิดขึนแล้ วทํายังงัยจึงจะได้ เป็ นกรรมสิทธิ
ต้ องใช้ วิธีการต้ องขยันขันแข็งอะไร
ต้ องทําเตรี ยมอะไรต่อมิอะไรต้ องมีความอดกลันอดทนอะไรจึงจะมีความจะได้ มา
เนียเยอะแยะมากมายมันแตกแยกไปมากมาย
ไอ้ คนทีคิดว่าจิตเดิมเป็ นปภัสสรเนียแต่ทีเศร้ ามองไปก็เพราะกิเลสจรมา
ไอ้ ทีใครคิดว่าจิตเดิมเป็ นนิพพานเนียอย่าไปเชือ ถ้ ามันไปนิพพานมันไม่มาเกิดมารับรู้ ทกุ ข์สขุ อะไรพวกนีอีก
เนียโกหกตัวเองโกหกคนอืน
ทีพระองค์แสดงถึงจิตปราศจากอารมณ์นนแหละจึ
ั
งเรี ยกว่าจิตปภัสสรคือจิตว่าง
จิตเป็ นอิสระมีความผ่องใสในตัวเองไม่ต้องอาศัยอาลัยเลยเขาเรี ยกไม่ต้องอาศัยอาลัยเลยคืออนาลโยไม่มีอ
าลัยเลยว่างเปล่านันแหละจิตมันก็มีแต่ความว่างเปล่ามันก็เป็ นจิตประภัสสรโดยอัตตโนมัติ
ขณะทีจิตรู้อารมณ์จิตรู้แล้ วมันก็ละไปๆรู้แล้ วละรู้แล้ วละไม่ได้ ยึดติดมาเป็ นเรามาเป็ นของเรา เพราะอะไร?
เพราะสิงทีเราเห็นรูปทีเราเห็น เสียงได้ ยินกลินทีได้ สดู ดม รสข้ าวปลาอาหารหรื อสัมผัสฤดูกาล ฤดูร้อน
ฤดูหนาว ฤดูฝนพวกนีสิงเหล่านันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทังหมดเลย เมือเรารู้แล้ วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของ
เราๆบังคับบัญชาไม่ได้ เราก็ไม่ควรมีเจตนาทีจะไปขโมยของเขาขโมยรู ปใครมาไว้ ในใจ
ขโมยเสียงมาไว้ ในใจ ขโมยกลิน ขโมยรส ขโมยสัมผัสมาไว้ ในใจ
ขโมยมาเป็ นธรรมารมณ์มาชืนชมยินดีในใจ วิตกวิจารสังขารปรุงแต่งในใจมาปรุงแต่งอารมณ์อีก
เดียวก็ปรุงแต่งจิตเดียวก็มาปรุงแต่งอารมณ์เนียจิตมันก็เลยไม่ว่างเนีย
ถ้ าจิตของเราว่างก็คือรับรู้ไม่รับเก็บอารมณ์ ตาเห็นรูปแล้ วก็รับรู้แล้ วก็ผา่ นๆๆ
ได้ ยินเสียงก็รับรู้เสียงอะไรก็ชา่ งจะเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดนตรี ดีดสีตีเป่ า
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เสียงด่าเสียงว่าเสียงนินทาสรรเสริ ญอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารับรู้ไม่รับเก็บ
เราก็จะเห็นสภาพธรรมดาของมนุษย์ทียังจมปรักอยูใ่ นกับสิงเหล่านีอยู่กบั อารมณ์เหล่านีจิตไม่มีวนั จะบริ สุ
ทธิสะอาดได้ หรื อไม่มีกําลังทีจะตังจิตได้ ต้องว่าอย่างนี
เหมือนกับไม้ ปักขีเลนอยูน่ นแหละหรื
ั
อใครปั กไปมาปั กก็หวันไหวนีเพราะฉะนันเราก็ต้องรูปจะมากระแทกยั
งงัย เสียงจะกระแทกยังงัย กลินจะกระแทกยังงัย สัมผัสกระแทกยังงัย
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ยงั งัยจิตเราก็ตงมั
ั นอยูอ่ ย่างนันไม่หวันไหว
เพราะสิงทีมากระทบกระแทกเดียวมันก็ผา่ นไปหมดกําลังแล้ วก็ผา่ นไปๆความหมายก็เป็ นเพียงขณะจิตเดีย
วเท่านันน่ะ
มันรับสัมผัสขณะจิตเดียวทีไหวแล้ วมันก็ผ่านไปพ้ นไปหลุดไปถ้ าเราไปตามคิดตามนึกเนียเขาเรี ยกเกิดวิตก
วิจารและสังขารปรุงแต่งก็คือว่าเป็ นยังงัยทํายังงัยไอ้ ทีมันกระทบใจเราได้ มากระทบตาเราได้ กระทบหูเราได้
กระทบจมูกเราได้ กระทบกลิน กระทบลิน กระทบกาย กระทบใจเราได้ ยงั งัยเนีย
ถ้ าเราคิดไปตามนันมันก็ปรุงแต่งไปเรื อย พระพุทธเจ้ าเรี ยกสังขาร
สังขารนีทีโดยความหมายของพระพุทธเจ้ าแล้ วก็คือการปรุงแต่ง ปรุงแต่งกาย ปรุงแต่งวาจา
ปรุงแต่งจิตแล้ วก็ปรุงแต่งตัวเองเนีย
สังขารปรุงแต่งสังขารทําให้ เกิดจิตวิจิตรขึนมามากมายทีว่าสังขารเหนือสังขารเนียพวกเนียเพราะมันแต่งให้
ได้ คือแต่งจากธรรมดาให้ เป็ นไม่ธรรมดาได้ ให้ มนั เป็ นความพิเศษกว่าธรรมดาได้
เหมือนรูปเหนือรู ปอะไรทีอาตมาเขียนไว้ อยูใ่ นเล่ม๔นันแหละมันมีนยั ยะอันพิศดารมากมายก่ายกองแต่เรา
ก็ต้องรับรู้ว่ามันเป็ นเพียงอาการทีเรารู้เท่านัน
รู้แล้ วเราก็ผา่ นไปแล้ วว่างไปแล้ วไม่ควรยึดติดมาเป็ นเราเป็ นของเราแต่เราก็เอามาสอนใจเราเอง
ว่าใจเรารู้แล้ วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ วไม่ควรทีจะมีวิตกวิจารสังขารไม่ควรปรุงแต่ง
สิงเหล่านีเป็ นของโลกประจําโลกอยู่ ไม่ได้ ดีวิเศษอะไร
ถ้ ายังเวียนว่ายตายเกิดยังยึดติดมีอปุ าทานในโลกก็ต้องมาเกิดในโลก
ก็ไม่ได้ เกิดเป็ นคนก็ต้องไปเกิดเป็ นสัตว์ ไม่เกิดเป็ นสัตว์มนั ก็ไปเกิดเป็ นอสุรกาย
เปรตไอ้ พวกเนียทีมาอยู่ในมนุสโลกดูซิมดปลวกเท่าไหร่ กุ้งหอย ปู
ปลาอีกเท่าไหร่เผยแพร่พนั ธ์ มากมายก่ายกอง
แล้ วกว่ามันจะเกิดเป็ นมนุษย์แล้ วทําจิตให้ ว่างจะกลับมาเป็ นมนุษย์ได้ อีกเมือไหร่มนั ก็ปรุงแต่งไปตามสภาว
ะของอย่างนัน นันแน่ะพระพุทธเจ้ าว่าเป็ นความเนินช้ าเรี ยกว่าเป็ นวัฏฏะสงสาร
เป็ นวัฏฏะทุกข์หมุนเวียนเปลียนแปลงไปเดียวก็มาทุกข์อีก ไม่เคยเลยทีจะว่างต้ องว่าอย่างนี
เราภาวนาอะไรทําให้ มีให้ เป็ นขึนมาก็มีแต่ทกุ ข์
แต่ทําความว่างให้ มีให้ เป็ นขึนมานันแน่ะไม่มีทกุ ข์เนียจําไว้ ให้ ดี ภาวนาในทานก็เพือว่าง
ภาวนาในศีลก็เพือว่าง ภาวนาในเนกขัมมะอดใจก็เพือว่าง ภาวนาในปั ญญาเหตุผลรู้เหตุผลก็เพือว่าง
ภาวนาในวิริยะเพียรก็เพียรเพือว่าง ภาวนาในขันติความอดกลันอดทนก็เพือว่างอดทนเพือว่าง
ภาวนาในสัจจะให้ มีความจริ งใจกับความว่าง ภาวนาในอธิษฐานความปรารถนาก็ปรารถนาเพือว่าง
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ภาวนาในเมตตาก็รักใคร่ในความว่าง
ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาบอกไปเจริ ญเมตตาภาวนานันน่ะแค่มีความรักก็แทบกระอักเลือดแล้ วทุกข์
ไปรักคนนันคนนีโอ้ ยเปลียนแปลงมากมาย ครู บาอาจารย์ทงหลายบอกไปเจริ
ั
ญเมตตาภาวนา
แต่ไม่ร้ ูว่าภาวนาอย่างไรจึงเรี ยกเมตตาภาวนา ตอนนีถ้ าพระอาจารย์จะชีก็ต้องชีให้ เราภาวนาในความว่าง
รักในความว่างแล้ วเราจึงจะไม่มีทกุ ข์ไม่มีโทษ พวกนันก็ดีแต่พดู แต่คยุ
แต่เอามาเป็ นหลักยึดไม่ได้ เพียงแต่จําต่อๆกันมา แต่ก็ไม่ร้ ูว่าจะเป็ นมรรคเป็ นผลได้ ยงั งัย
มีแต่เพิมทุกข์เพิมโทษให้ เนียเมตตาภาวนาต้ องรักเพือความว่าง ภาวนาแปลว่าทําให้ มีให้ เป็ นขึน
ทีนีภาวนาในเมตตาก็เพือให้ ความรักให้ ว่างนันน่ะ
ต้ องอาศัยทีมีรักเคยรักแล้ วก็ต้องให้ ว่างไปให้ หมดภาวนาในเมตตา
ต้ องรู้เหตุผลในเมตตาทีเรี ยกว่าปั ญญาในเมตตา ต้ องมีปัญญากํากับปั ญญาในทานในศีล
ปั ญญาในเนกขัมมะปั ญญาในปั ญญา ปั ญญาในวิริยะ ปั ญญาในขันติ ปั ญญาในสัจจะ
ปั ญญาในอธิษฐาน ปั ญญาในเมตตา
ปั ญญาในอุเบกขาเนียต้ องประกอบกันหมดแหละทัง๑๐นันน่ะหมุนกันไปหมุนกันมาเปลียนกันไปเปลียนกั
นมา
ของอย่างเดียวนันน่ะแต่ว่าพอเปลียนกันเอามาขึนหน้ าอยู่หลังมันก็จะเห็นความวิจิตรพิศดารความแยกแย
ะเห็นว่าเออ! มันไม่ปกติแล้ วมันก็เวียนอยูเ่ นียทีเรี ยกว่าวัฏฏะหมุนเวียน แต่ก็เพือความว่าง
ถ้ ารู้ความจริ งแล้ วก็หยุดยุติ หยุดแล้ วว่างแล้ ว นันแน่ะจึงจะถูกต้ อง ถ้ าอย่างอืนไม่ถกู ต้ อง
เนียภาวนาทีแท้ จริ งต้ องเป็ นอย่างนีไม่ใช่หลับหูหลับตาภาวนาพุทโธๆๆพุทโธเพืออะไร?(หัวเราะ)
ให้ จิตเราอยู่กับพุทโธนันแหละเพราะฉะนันพุทโธแปลว่าผู้ร้ ู ผู้ตืน
ผู้เบิกบานด้ วยธรรมแล้ วอะไรละคือตัวพุทโธ?ตัวศีล ตัวทาน
ตัวเนกขัมมะตัวปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเป็ นตัวพุทโธทังหมดเลยต้ องว่าอย่างนี
นีเป็ นพุทโธตัวจริ ง
ก็เหมือนพระพุทธเจ้ ามาเดียวจะหาอาตมายกเมฆหรื อด้ นเดาทีท่านเทศน์ท่านสอนไม่เหมือนใครเขาบอกว่า
เนียอาตมาไม่ได้ โกหกนะฟั งต่อไปต้ องว่าฟั งต่อไป พระพุทธเจ้ าสร้ างบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีคือเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขาเพืออะไร?เพือพระพุทธเจ้ าๆพุทโธหรื อเปล่าพระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ร้ ูผ้ ตู ืนผู้เบิกบานด้ วยธรรมหรื อเปล่า?
ใช่แน่นอนพระพุทธเจ้ าเป็ นพุทโธผู้ร้ ูผ้ ตู ืนผู้เบิกบานด้ วยธรรม
แล้ วก่อนทีพระองค์มาเป็ นพระพุทธเจ้ านีพระองค์ต้องมีทานมีศีลมีเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐา
นเมตตาอุเบกขาหรื อเปล่า? มี นันแน่ะนีแหละตัวจริ ง
ตัวจริ งของพุทโธก็คือตัวทานตัวศีลตัวเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี
เดียวนึกว่าภาวนาพุทโธทําให้ มีให้ เป็ นขึนมาซึงพุทโธ
ภาวนาให้ มีให้ เป็ นพุทโธขึนมาอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่มีทานเราก็เอ๊ ะ!
พุทโธเพืออะไรอีกเดียวจะไปลังเลสงสัยพุทโธเข้ าไปอีกก็พระพุทธเจ้ าสอนพุทโธเป็ นเนมิตกนาม
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เป็ นชือของพระพุทธเจ้ าแต่พระพุทธเจ้ าทีแท้ จริ งเพืออะไร?
พระองค์ก็บอกแล้ วนีผู้ใดเห็นธรรมผู้นนชื
ั อว่าเห็นเรา
เห็นมัยเนียอันนีเป็ นข้ ออ้ างรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนสิงทีอาตมาพูด
ผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้ าเห็นธรรมคือธรรมทาน ศีลธรรม เนกขัมมะธรรม ปั ญญาธรรม วิริยะธรรม
ขันติธรรม สัจจธรรม อธิษฐานธรรม เมตตาธรรม อุเบกขาธรรมเนีย
ถ้ าใครรู้อย่างใดอย่างหนึงนันแหละก็เห็นพระพุทธเจ้ าก็เป็ นพุทโธได้
แต่นีเอาสันๆทีนีเราก็จะได้ ร้ ู ความวิจิตรพิศดารของพระพุทธเจ้ ามีมากแต่ถ้าเราพุทโธๆๆอย่างเดียวให้ ใจอยู่
กับพุทโธมีอารมณ์คือพุทโธอย่างเดียวเราต้ องมีอบุ ายแยกแยะก็พระพุทธเจ้ าสอนเองเนียกัมมัฏฐาน๘๔๐๐
๐พระธรรมขันธ์หรื อกัมมัฏฐาน๔๐กองก็เป็ นเพียงอุบายขจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ท้ายสุดพระองค์สรุ ป
ไว้ เองว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตาธรรมทังหลายทังปวงมีอนัตตาเป็ นทีสุดสัพเพ อธัมมา
อนัตตาอธรรมหรื อความชัวความเลวไม่ดีทงหลายทั
ั
งหมดก็เป็ นอนัตตาเหมือนกัน
เมือธรรมและอธรรมก็อนัตตาว่างแล้ วเราจะไปยึดติดได้ ยงั งัย
แม้ กระทังพุทโธก็ต้องว่างเหมือนกับทีใครเคยอ่านประวัติหลวงปู่ มันทีหลวงตามหาบัวเขียนทีไปบําเพ็ญเพีย
รทีกะเหรี ยงแล้ วท่านก็เดินจงกลมกลับไปกลับมาแล้ วกะเหรี ยงก็มาถามท่านว่าเดินเพืออะไร?
บอกพุทโธเราหาย(หัวเราะ)เราเดินหาพุทโธ(หัวเราะ) พุทโธเป็ นยังงัย? พุทโธดวงสว่างๆ
แล้ วเฮาช่วยหาได้ ไหม? ได้
ก็ภาวนาพุทโธแล้ วนึกถึงดวงสว่างมันสว่างทีใจนะไม่ใช่สว่างทีดินทีก้ อนหินดินทรายพวกนันแล้ วบางคนก็ไ
ด้ เขาถึงความสงบทีไม่เคยได้ รับความสงบคือจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากรู ป จากเสียง จากกลิน จากรส
จากโผฏฐัพพะ จากธรรมารมณ์เนีย แล้ วจิตมันก็เหนืออารมณ์จิตก็อยูเ่ หนืออาสวะ
คําว่าจิตอยู่เหนืออาสวะก็คือจิตอยูเ่ หนืออารมณ์เหนือสุขเหนือทุกข์
ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาด้ วยเขาเรี ยกจิตอยูเ่ หนืออารมณ์แล้ วก็จิตอยูเ่ หนือเวทนาด้ วย
เมือจิตอยูเ่ หนือเวทนาไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจ มีแต่ความว่าง แล้ วสังโยชน์ร้อยรัดใจก็ไม่มีสกั กายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชาก็ไม่มี
จิตเราว่างแล้ วใกล้ เป็ นพระอรหันต์แล้ ว ถ้ าใครไม่ทําให้ จิตว่างไม่มีทาง
ไอ้ พวกยึดติดวิปัสสนาญาณติดฌานติดญาณอะไรก็ไปไม่ได้ เพราะอะไร? เพราะจิตยังไม่ว่าง
พระพุทธเจ้ าผู้เก่งกล้ าสามารถบําเพ็ญเพียรมาเป็ นอเนกชาติ เป็ นฤาษี ชีไพรไปฝึ กแล้ วฝึ กอีกทุกชาติ
แต่ไม่ได้ ทําจิตให้ ว่าง แต่ติดอยูใ่ นฌานในอรูปฌาน ฌานก็แปลว่าเพ่งคือเพ่งแล้ วก็ให้ เกิดนิมิตขึนมา
ญาณก็ร้ ู
รู้ในการเพ่งทังญาณและฌานเนียมันอยูด่ ้ วยกันอยูแ่ ล้ วถ้ าไปแยกเป็ นฌานเป็ นญาณเนียเรื องใหญ่เรื องยาก
เพราะฉะนันเราก็เอาทังวิปัสสนาในญาณในฌานนันแหละเห็นความไม่เทียงของฌานของญาณ
อนิจจังของฌานของญาณ อนัตตาไม่มีตวั ตนทังญาณทังฌานนันแหละ
แล้ วเราก็ไม่ยึดติดทังญาณทังฌานนันแหละ
จึงจะเป็ นมรรคหนทางทีจะเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ไม่งนเราก็
ั
ทกุ ข์กบั ญาณกับฌานนันแหละ

๗

ต้ องประคับประคองใจ เขาเรี ยกว่ามีปริ โภชกังวลในญาณในฌาน
ไอ้ พวกทียึดติดฌานติดญาณอยู่เนียอย่าไปให้ ความสําคัญเลยเนียยังไปไม่ถึงไหนหรอกยังมีทกุ ข์อยู่
พระพุทธเจ้ าไปเรี ยนจากอาฬารดาบสอุทกดาบสแล้ วก็ได้ ญาณได้ ฌานสมาบัต๘ิ อีก
แล้ วก็พระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ก็ทิง ไอ้ ยคุ นีไม่มีใครรู้ ความจริ ง แล้ วก็ไม่มีใครมาพูดมาสอนกัน
ก็เลยเห็นเป็ นของดีของเด่นน่าชืนชมยินดี
เดียวนีพวกมีฤทธิมีเดชมาเสกเป่ ามนต์พ่นนําหมากอะไรพวกเนียยิงฉิบหายเลย
ตัวเองหลงไปคนเดียวไม่พอยังทําให้ คนอืนหลงอีก
เวทย์มนต์คาถาอยูย่ งคงกระพันอะไรต่ออะไรพวกเนียนึกว่าเป็ นของดี แต่ไม่ดีหรอก ทําไมจึงไม่ดี?
เพราะว่ามันไปข่มเหงรังแกผู้อืนนึกว่ากูเก่งกูแน่เลยเป็ นโจรเป็ นเสือเป็ นสัตว์เดรัจฉานต้ องว่าอย่างนี
ทีพระอาจารย์บอกว่าไม่ดีก็คือเขาเรี ยกโจรหรื อมหาโจรหรื อเสือ เสือเป็ นอะไร?
เสือเป็ นสัตว์เดรัจฉานแล้ วมันจะดีกว่าคนได้ ยงั งัย ฉะนันอย่าไปให้ ความสําคัญกับมัน อย่าไปสนใจ
เสียเงินเสียทองโดยใช้ เหตุ พวกเนียทําให้ หลงผิดไปเสียเงินเสียทองแล้ วไม่ได้ อะไรแล้ ว
ต้ องมาร้ องห่มร้ องไห้ เขาเรี ยกเสียค่าโง่ กว่าจะรู้ตวั เองว่าโง่ก็โดนเขาหลอกหมดตัวไปแล้ ว
นันแน่ะจึงเรี ยกว่าเสียค่าโง่ เดียวไอ้ คา่ โง่เป็ นยังงัยอีก?(หัวเราะ)หมดตัวแล้ วหมด
บางคนถึงตายเลยต้ องกินยาตายฆ่าตัวตายโดดนําตายหมดเนือหมดตัวเลย ทีว่าตายเพราะอะไร?
เพราะเขาเรี ยกผี ตายแล้ วเรี ยกผี(หัวเราะ)ไม่เรี ยกคนแล้ ว
ถ้ าคนก็ยงั เป็ นคนผีอยู่เนียเพราะคนหลอกคนเนียจําไว้ ให้ ดี
ถ้ าเรารู้จกั แยกแล้ วเราไม่มีทกุ ข์หรอกเห็นอะไรเราก็ร้ ูได้ เข้ าใจชัด เห็นอย่างธรรมดาเขาเห็นอย่างหนึง
เราอาจจะเห็นสองอย่างสามอย่าง เห็นแยกไปจากเขาอีกแต่เราก็ร้ ูความจริ ง เรารู้ ตามความเป็ นจริ ง
แล้ วเราก็ไม่ทกุ ข์เพราะความรู้จริ งของเราต้ องว่าอย่างนีแล้ วก็ไม่ยึดติดในความจริ งนันด้ วย
นันแหละต้ องทําจิตให้ ว่างอย่างนีแหละแล้ วมันจึงจะได้ เข้ ามรรคเข้ าผล
หมายถึงว่าเข้ ามรรคเข้ าผลหมายถึงว่าเป็ นหนทางทีจะให้ เข้ าถึงผลคือพระนิพพานโน้ น
ถึงเวลาสูงสุดตายหมดอายุขยั ตายแล้ วเนียความชํานาญในการทําจิตให้ ว่าง
ไม่ต้องตังจิตเจตนาไม่ต้องตังจิตปรารถนาไม่ต้องตังมันจะน้ อมไปเองโอนไปเองด้ วยความเคยชินของจิตว่า
งนันแหละ เพราะฉะนันการศึกษาเราหรื อเราศึกษาพอรู้แนวทางก็เอามาใช้ ประโยชน์ สําหรับเราก็ใช้ ได้
ถ้ าเราแก่เฒ่าแล้ วเราจะรู้ อย่างหนุม่ อย่างสาวไม่สมควร
แต่ถ้าอย่างหนุ่มอย่างสาวก็ควรแสวงหาให้ ร้ ูมากยิงขึน ไม่ให้ ใครมาหลอกเราได้ นันแหละเป็ นความดี
แล้ วก็ยิงรู้มากเท่าไหร่ก็จะเป็ นประโยชน์มาแนะนําสังสอนประชาชนทังหลายทียังไม่ร้ ูยงั ไม่เข้ าใจพระพุทธศ
าสนาให้ เห็นคุณงามความดีในทานในศีลในเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนีย
ถ้ าเราสอนให้ เขาอยู่แนวนีก็มีทงพระพุ
ั
ทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า
ทําไมจึงว่ามีทงพระพุ
ั
ทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า?
ก็พระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าก็ต้องปฏิบตั ิตามนีแล้ วก็ไม่ยดึ ติดอุเบกขาก็คือว่างหมดเลยสูงสุ
ดต้ องว่าอย่างนี แล้ วเราก็ไม่ต้องไปลังเลสงสัยอีก
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ไม่ต้องไปยําต๊ อกอยู่กบั ทีไม่ต้องไปตังต้ นใหม่เนียกลับไปกลับมาอยู่อย่างนันเวียนไปเวียนมาอยูอ่
ย่างนันเสียเวลําเวลาเนินช้ าอีกมากมาย
เนียต้ องรู้ความจริ งแบบนีแล้ วเราก็จะได้ ไม่ทกุ ข์เกินไปในปั จจุบนั เราก็มีความสุขสงบสุขเพราะอาศัยความว่
างนันแหละ ระลึกถึงทานเราก็เออ! เราก็ให้ ไปแล้ วว่างไปแล้ วหมดไปแล้ ว
เพราะฉะนันเราไม่ต้องไปนึกว่าเออ! เรามีทานแล้ ว
แต่นีทานภายนอกคือวัตถุหมดแล้ วไม่มีให้ แล้ วสตุ้งสตางค์เกลียงกระเป๋ าแล้ ว
ทีนีให้ ทานอารมณ์ให้ ทานทางจิตเขาเรี ยกทานภายใน ให้ ทานอารมณ์ทีมีรูปอยูภ่ ายใน มีเสียง มีกลิน มีรส
มีสมั ผัสภายในทีมันมาประทับใจให้ เรานันมีความรักใคร่เอ็นดูในรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เหล่านัน เนียให้ ทานภายใน
เมือเราให้ ทานภายในภายนอกได้ แล้ วนันแน่ะว่างทังภายในภายนอกนันแน่ะมันก็จะเกิดความบริ สทุ ธิทังภา
ยในภายนอก ถ้ าให้ ทานภายในอย่างเดียวหรื อให้ ทานภายนอกอย่างเดียวยังไม่บริ สทุ ธิ
จิตยังเศร้ าหมองเพราะทานภายนอกจิตยังเศร้ าหมองเพราะทานภายในอีก
เพราะฉะนันเราต้ องรู้ความจริ งอย่างนี ให้ ไปแล้ วก็หมดไปแล้ วว่างไปแล้ วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ ว
เรายังไปยึดติดสิงทีเราให้ ไปแล้ วเราก็เป็ นทุกข์ไป
เขาก็ไปกินไปใช้ เป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของเขาแล้ วทีเราสละสิทธิเราให้ ทาน
ทีนีถ้ าเราคิดว่าเราสละสิทธิถ้าเราถือเอาได้ เราไม่เอาเราไม่เอาเปรี ยบเขาเราสละสิทธิหรื อเขาทุกข์เขาจนเขา
โง่เขาเขลาเขามีความจําเป็ นมากกว่าเราก็สละสิทธิทีจะไปเอามา
แต่ก็ไปเผือแผ่ให้ เขาเพือเกือกูลอุดหนุนเลียงตัวเลียงครอบครัวเขาให้ เป็ นสุข
เราไม่เอาเปรี ยบใครต้ องคิดแบบนี
นันแหละจึงจะเกิดความเป็ นธรรมเป็ นความยุตธิ รรมขึนมาไม่ลําเอียงเพราะรักใคร่ไม่ลําเอียงเพราะโกรธไม่
ลําเอียงเพราะหลงไม่ลําเอียงเพราะกลัวจึงจะรักษาความเป็ นธรรมความยุติธรรมไว้ ได้
พวกทีไม่มีความเป็ นธรรมไม่มีความยุติธรรมไม่ร้ ูจกั มีความลําเอียงอยู่ก็ไม่เข้ าใจในธรรม
แล้ วจะไปเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมเรี ยกร้ องความยุตธิ รรมตัวเองยังไม่ร้ ูจกั เลยแล้ วไปเรี ยกร้ องเอามาทําอะไร
? ถ้ าเขาบอกว่านีความเป็ นธรรมเป็ นอย่างนี
ทีท่านเดือดร้ อนเพราะท่านขีเกียจหรื อเปล่าไม่มีความขยันไม่มีขนั ติความอดกลันอดทนหรื อเปล่า
เขาซักเขาถามขึนมานันแน่ะท่านไม่มีความเป็ นธรรมแก่ตวั เอง
ไม่ร้ ูจกั แล้ วยังไปทําให้ เขาเดือดร้ อนอีกแทนทีเขาจะได้ มีความเห็นอกเห็นใจท่านเอาความโง่มาอวดเขาอีกเ
พราะฉะนันโดนปรับไหมอีกเพราะฉะนันจําไว้ นะอย่าทํา ต้ องขยันอดออม ต้ องมีความเข้ มแข็งอดทน
มีความเพียรพยายาม ไม่เกียจคร้ าน แล้ วเราก็จะมีความสุขไม่ต้องให้ เดือดร้ อนถึงคนนันคนนี
ไม่ต้องไปหาผู้พิพากษาอัยการ
ไม่ต้องไปเสียเวลําเวลาเสียเงินเสียทองอีกมากมายเพราะความโง่ความเขลาความเกียจคร้ านความไม่ขยัน
ความทีไม่มีความจริ งใจ ความทีคิดเอารัดเอาเปรี ยบผู้อืน
แล้ วก็มาหาความเป็ นธรรมว่าทําไมเขาจึงรวยกว่าเรา? ทําไมเขาจึงมีกินมีใช้ มากกว่าเรา?
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แต่เราเสือกขึเกียจครังเขาสอนแล้ วให้ มีความขยันให้ มีความอดทนให้ ทําความเพียรทํานันทํานีแล้
วจะได้ มีกินมีใช้ เสือกไม่เชือเขาอีก ไปเถียงเขาอีกไปคิดว่าเขาเป็ นข้ าศึกศัตรูอีก
หาว่าไปมีความอิจฉาพยาบาทเขาอีก แล้ วใครเขาจะไปเสียเวลามาสังมาสอนไอ้ พวกนีเนีย
เราจะว่ามันโง่ก็ไม่ใช่มนั ฉลาดในทางเอาเปรี ยบผู้อืนถามว่าทีมันฉลาดเนียเอาเปรี ยบคนอืนล้ วนแล้ วแต่จบ
ด๊ อกเตอร์ ปริ ญญาตรี โท
เอกเรี ยนรู้มาทังนันแน่ะไอ้ พวกเนียแล้ วเสือกมาเอารัดเอาเปรี ยบเขาทําอะไร?แทนทีจะมีจิตเมตตา
กรุณาคนทุกข์คนจนคนยากคนลําบาก แผ่เมตตาเผือแผ่ความรัก
คําว่าเผือแผ่ความรักหรื อแผ่เมตตาเนียก็หมายถึงสิงทีเรามีความรักอะไรอยู่เรามีมากแล้ วก็แบ่งสิงทีเรารักเ
ช่นแก้ วแหวนเงินทองบ้ างข้ าวปลาอาหารบ้ างสิงทีเราหามาได้ ด้วยความรักความขยันของเราเนียเราก็แบ่งแ
จกเขาเราไม่ได้ มีจิตเจตนาทีจะเป็ นอย่างอืน ถ้ าใครคิดเป็ นอย่างอืนก็ไม่ใช่ ผิด! เราต้ องรู้ความหมายว่าอ้ อ!
ทีพระพุทธเจ้ าสอนให้ แผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเนียแหละ
แผ่ความรักทีเรารักมากๆจะเป็ นความรักวัตถุข้าวของเงินทองหรื อจะเป็ นทีอยูท่ ีอาศัยทีอยูท่ ีกินหรื ออะไรทีเร
าสามารถพอจะแบ่งได้ นนแหละไอ้
ั
สิงทีรักนันแหละพระองค์สอนให้ แผ่
ไม่ใช่ต้องไปยอมเป็ นผัวเป็ นเมียเขาไม่ใช่อย่างนัน คิดผิดต้ องว่าอย่างนี มีหลายนัยยะมากมายเลย
ธรรมของพระองค์ต้องร้ อยนัยพันนัยถ้ าเรารู้จกั แยกแยะเราไม่มีทกุ ข์เลย
ทีฉันให้ ฉนั ให้ ด้วยความรักน่ะและให้ ของทีฉันรักถ้ าฉันไม่รักแต่ฉนั เห็นความจําเป็ นของเธอทีเธอขาดความรั
กแล้ วไม่มีความอบอุ่นฉันก็แบ่งให้
ข้ าวปลาอาหารไม่มีกินอดยากทุกข์ยากแล้ วก็จะตายฉันก็แบ่งของทีฉันมีให้
ความจริ งของทีฉันแบ่งให้ ไม่ใช่ฉันไม่รักน่ะฉันยังรักอยู่นะ่ ! แต่ฉันก็ตดั ใจให้
เนียเขาเรี ยกแผ่ความรักแบ่งความรักแบ่งเมตตาแบ่งกรุณาแบ่งมุทิตาแบ่งอุเบกขาวางเฉยให้ ไปแล้ วก็วางเฉ
ยเนียต้ องทําจิตรู้ขนมายกระดั
ึ
บจิตเราให้ สงู ขึนมา
ทีเขาให้ ทานแทนทีให้ นนให้
ั นีเราไม่ใช่ให้ ธรรมดาน่ะฉันให้ บารมีนะ่ เนีย
เพราะทุกสิงทุกอย่างทีฉันหามาได้ เนียมีพร้ อมเลยถ้ าฉันไม่มีปัญญาฉันคงหาไม่ได้
แล้ วก็ต้องมีวิริยะความเพียรมีขนั ติอดกลันอดทน มีสจั จะความจริ งใจ มีอธิษฐานปรารถนาให้ ได้ มา
มีเมตตารักใคร่ ทีจะแสวงหาเอามาอยู่มากินเนีย
ทีฉันแบ่งให้ เธอแล้ วอุเบกขาได้ เนียฉันแบ่งบารมีให้ (หัวเราะ)อีกเยอะแยะเลยหลายชัน
บารมีหลายชันทังเป็ นอุปบารมี ปรมัตถบารมี แล้ วก็ในทานในทานนีก็ยงั มีอีกหลายนัยยะเห็นมัย
เหมือนก็ทานในทานเป็ นยังงัยอีก ศีลในศีลเป็ นยังงัยอีก เนกขัมมะในเนกขัมมะเป็ นยังงัยอีก
ปั ญญาในปั ญญาเป็ นยังงัยอีก วิริยะในวิริยะเป็ นยังงัยอีก ขันติในขันติเป็ นยังงัยอีก
สัจจะในสัจจะเป็ นยังงัยอีก อธิษฐานในอธิษฐานเป็ นยังงัยอีก เมตตาในเมตตาเป็ นยังงัยอีก
อุเบกขาในอุเบกขาเป็ นยังงัยอีกโอ้ โห!
มากมายแค่นีเราก็จะรับรู้แล้ วเราก็จะเพลิดเพลินกับความรู้ความเห็นในความแตกต่างของเมตตาภายในเม
ตตาภายนอก
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แล้ วก็เห็นความวิจิตรพิศดารของทานของศีลของเนกขัมมะของปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเ
มตตาอุเบกขาเนียถ้ าเรารู้จกั คิดของสิงเดียวเนียทีพระองค์ว่านัยยะตังร้ อยนัยพันนัยเนียถ้ าเราพิจารณาตา
มไปก็อ้อ! พระองค์นีเป็ นผู้สามารถจริ งเนีย
เราอย่างเดียวคิดแทบหัวแตกยังไม่ออกเลย(หัวเราะ)แล้ วจะมาพิจารณาหลายชันอย่างนีแล้ วมันจะคิดได้ ยงั
งัยเนีย เราก็ต้องทําจิตให้ ว่าง ถ้ ายังทําจิตไม่ว่างเราก็ยงั ไม่ร้ ูไม่เห็น ไอ้ พวกทีรู้เห็นแล้ วมันก็ว่างไปดับไป
เห็นทังดีดบั ทังดีทงไม่
ั ดีว่างทังดีทงไม่
ั ดี
เราจะเห็นแล้ วก็แยกมาอันไหนส่วนทานส่วนศีลส่วนเนกขัมมะปั ญญาวิริยะขันติสจั จะอธิษฐานเมตตาอุเบก
ขาเนีย เราทําความเข้ าใจและทําความคุ้นเคยทําให้ จิตเรามีความชํานาญในความว่าง
วิตกวิจารสังขารปรุงแต่งไม่มีแน่นอน
เพราะเราเข้ าใจแล้ วเนียทีพระพุทธเจ้ าแสวงหานายช่างเรื อนตัณหาผู้ก่อภพ แล้ วเรื อนของตัณหาคืออะไร?
เรื อนของตัณหาก็คือรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เพราะตัณหาความอยากมันก็อยากทีจะได้ รูป ได้ เสียง ได้ กลิน ได้ รส ได้ โผฏฐัพพะ
ได้ ธรรมารมณ์นีแหละ พระองค์ทําลายกลอนเรื อนก็ทําลายด้ วยวิธีไหน?
ไม่ใช่เห็นบ้ านใครแล้ วก็ไปรื อเขาน่ะ ไม่ใช่(หัวเราะ)พระองค์เห็นว่าอ้ อ! มันเป็ นอนิจจัง มันเป็ นทุกข์
เป็ นอนัตตาเนียพระองค์รือด้ วยความรู้แบบนี เห็นว่าเออ! ไม่ใช่รือด้ วยวิธีอืนน่ะจําไว้ ให้ ดีน่ะเนีย
วิธีรือบ้ านเรื อนของตัณหาต้ องรื อแบบนี รื อด้ วยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี
แล้ วเราก็ไม่ต้องโดนเขาแช่งชักหักกระดูก(หัวเราะ)ไม่งนแหม!
ั
แทบจะไปเทียวรื อเขาหมดเลย
ไอ้ พวกนีเขาสร้ างด้ วยความรักความเมตตาอะไรต่อมิอะไร สร้ างทีอยู่ทีอาศัยอะไรขึนมานี
แต่พระองค์เห็นหลายนัยยะต้ องว่าอย่างนี ถ้ าเราจะรื อภพชาติภพคือทีอยูท่ ีอาศัย
ชาติคือความเกิดเราไม่อยากเกิดเราก็ต้องรื อภพรื อชาติคือทีอยูท่ ีอาศัย
กูไม่เวียนมาแล้ วกูตายทีไหนก็ทงว่
ิ างให้ หมด นันแหละก็เป็ นการรื อภพรื อชาติ
เดียวได้ ยินใครบอกไอ้ นีจะรื อภพรื อชาติ รื อยังงัยเนีย(หัวเราะ)เดียวก็ลือไม่พอ
อัวยังมีอีก(หัวเราะ)แล้ วโยมก็เออ! มันแปลกแต่จริ ง ต้ องรื อด้ วยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อัวว่างแล้ วต้ องว่าอย่างนี ไม่มี แล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์ในสิงทีเรามีทงหมด
ั
เพราะฉะนันเรารู้ว่าไอ้ นนลื
ั ออัว
ถ้ ามันมีทงลื
ั อด้ วยทังอัวด้ วยต้ องให้ ว่างทังสองอย่างเลย
ให้ ว่างจากอัวด้ วยให้ ว่างจากลือด้ วย(หัวเราะ)แล้ วเราก็ไม่ไปเป็ นทุกข์กบั ลือกับอัว
แล้ วเราก็อยูอ่ ย่างสงบสบาย นีแหละธรรมะพระพุทธเจ้ ามีความละเอียดอ่อนแบบนี
เป็ นธรรมะทีมองข้ ามไปหมด ทังทีเป็ นธรรมะทีเราทําอยูเ่ ห็นอยู่ได้ ยินได้ ฟังอยูเ่ ป็ นประจําวันด้ วย
แต่เราคิดไม่ถึงต้ องว่าอย่างนี ทีนีพระอาจารย์ก็เตือนบอกให้ มีสมั ปชัญญะรู้ความจริ งว่าเออ!
ทุกวันเป็ นอย่างนี แล้ วเราก็ไม่ต้องวิตกว่าใครจะด่าอัวด่าลือมึงกู กูไม่สนใจหรอกว่างอย่างเดียว
ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้ งกันด้ วย อัวไม่มีเพราะอัวว่าง(หัวเราะ)ลือไม่มีเพราะลือว่างเออ! พอฟั งได้
ว่างต่อว่างว่าเออ! พอเป็ นสุขสงบสุขได้ สนั ติสุขเกิดขึน ทังในบ้ านในป่ าในเมืองอะไรว่างหมดน่ะ
อยูท่ ีไหนก็ต้องทําจิตให้ ว่างแบบนัน
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แล้ วเราก็จะได้ ไม่ต้องเป็ นทุกข์ไม่เดือดร้ อนไม่กงั วลในสิงทีเรารู้เราเห็นเพียงแต่ถือเอาความจําเป็ น
ว่าเออ! เป็ นสิงทีจําเป็ นต้ องใช้ พอมีกินมีใช้ ว่าเออ!
พอแล้ วเขาเรี ยกพอเพียงทีในหลวงท่านว่าพอเพียงนันแหละ พอกินพอใช้ พอเพียงไม่ขาดจึงว่าพอเพียง
คําว่าพอเพียงหรื อพร้ องเพียงหมายถึงว่าโอ้ ย!
เต็มไปหมดเลยเดียวนึกว่าพอเพียงขนาดไหนพอเพียงพร้ อมเพียงถ้ าเรามัวแต่เอาแต่พอเพียงอย่างเดียวไม่
พอต้ องว่าพร้ อมเพียงเพิมขึนอีก(หัวเราะ)เต็มไปหมดกินใหญ่ใช้ โตก็ไม่หมดเนียพอเพียง
ต้ องเพิมคําว่าพร้ อมเพียงเข้ าไปอีกพระองค์ก็บอกพอเพียงนันแน่ะพูดสันๆสําหรับคนไม่ต้องพูดยาวพระองค์
ไม่ต้องการพูดมากแต่
ถ้ าเราถ้ ายังฟั งกันยากๆอยูเ่ ราเป็ นพวกคนทุกข์คนยากหูป่าตาเถือนเราต้ องพอเพียงเข้ าไปอีกพร้ อมเพียงเข้ า
ไปอีกนันแหละมันก็เหลือเฟื อเลยทีนี พร้ อมเพียงจะกินเมือไหร่ก็ได้ จะใช้ เมือไหร่ก็ได้
เพราะมันพร้ อมทีจะให้ เราใช้ พร้ อมทีจะให้ เรากินเนียเขาจึงว่าพร้ อมเพียงทีจะให้ (หัวเราะ)แล้ วรอเวลาให้ อยู่
แล้ วเมือไหร่จะมากินซะทีเนียอุปมาแบบนันเพราะของมันมีอยูแ่ ล้ ว
ความจริ งจิตเจตนาของพระองค์ดีมากเลย
แต่คนไม่ร้ ูเยอะแยะพระองค์ก็พดู ให้ กับคนมีปัญญาฟั งแต่ไอ้ คนไม่มีปัญญาฟั งจะทํายังงัย?
ไม่มีวิทยุฟังไม่มีโทรทัศน์ดแู ล้ วแถมยังไม่มีผ้ ใู หญ่บ้านมาบอกอีกก็ยงั ดักดานอยู่อย่างนันน่ะ
พอเพียง(หัวเราะ)แล้ วมันก็ไม่ร้ ูว่าจะไปหาได้ ทีไหนอีก เราก็ต้องรู้ว่าเราจะพอเพียงอะไรล่ะ?
ข้ าวไม่มีกินก็ต้องปลูกปลูกให้ พอกินพอใช้ จงึ จะเรี ยกพอเพียง
ผลหมากรากไม้ ไม่มีก็ปลูกๆแล้ วมันจะได้ พอเพียง(หัวเราะ)เหลือกินเหลือใช้
ขายเอาสตุ้งสตางค์มาปลูกบ้ านซ่อมแซมหรื อซือเงินซือทองซือรถเรื อซือเครื องทุน่ แรงเนียพวกเนียความหม
ายกว้ างขวางเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนันใครๆก็นึกว่าเหมือนกับว่าโอ้ !
ความจริ งเนียพระองค์เนียค้ นคิดเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ผสมผเสเอามาเป็ นศาตร์ นนศาตร์
ั
นีทังทางธรรมทางโล
กเอามาประยุกต์กนั ทําให้ เข้ าใจชัดรู้ชดั
แล้ วใครไปหาเรื องท่านไอ้ พวกนีมือไม่พายเอาเท้ าลานําต้ องว่าอย่างนี
ต้ องบอกเอาตีนลานําก็ไอ้ พวกหยาบพวกมึงเนียต้ องเอาหัวลานํา(หัวเราะ)นํามันท่วมปากท่วมมันหายใจหา
ยคอไม่ได้ ไม่ร้ ูเรื อง
พอไม่มีลมหายใจนําท่วมปากหายใจไม่ออกละทีเนียอย่ามานึกถึงถุงพระราชทานน่ะทีเนีย(หัวเราะ)
ไอ้ พวกเนียเวลาอยู่ดีมีสขุ ไม่หาอยู่หากินไม่สร้ างผลผลิตไม่เอาผลผลิต
ไม่ทําตามพระราโชวาทต้ องว่าอย่างนี
หาเรื องหาราวก่อม๊ อบเผาทีนันทําร้ ายทีโน้ นอะไรต่อมิอะไรเนียวุน่ วายกันไปทังประเทศ
ต้ องมาเสียค่าโง่คา่ บรูณะซ่อมแซมเสียการค้ าการขายต่างประเทศอะไรอีกเยอะแยะล้ าหลังไปอีกเท่าไหร่ก็ไ
ม่ร้ ู เนียอาตมาก็ต้องมาบ่นให้ โยมเหมือนคนแก่ทีทําอะไรไม่ได้ แล้ ว
เหมือนอาตมาเป็ นคนแก่เป็ นพระแก่ๆมาบ่นให้ โยมฟั ง(หัวเราะ)ว่าเออ!
เนียแต่พระอาจารย์เนียรู้ ความหมายเข้ าใจความหมายถ้ าไม่บนพวกโยมแล้ วจะไปบ่นให้ ใครฟั ง
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เพราะคนอืนเขาไม่มาฟั งอาตมาแน่
เขาได้ ยินเข้ าหน่อยเขาว่าจะฟั งไปทําอะไรไปเทียวไปแอ่วทีนันทีนี(หัวเราะ)เนียอาตมาต้ องมาบ่นให้ พวกโย
มฟั ง โยมจะได้ มีปัญญาพอรู้ ความจริ งแล้ วจะได้ ไม่ไปคิดอย่างทีคนอืนเขาคิดกัน
ไม่ไปสร้ างกรรมทําชัวทําทุกข์ สร้ างความลําบากกายลําบากใจให้ แก่ตวั เองให้ แก่ประเทศชาติ
พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริ ย์ท่าน ท่านก็พยายามแนะนําสังสอนแล้ วไม่ใช่ทา่ นไม่เอาใจใส่น่ะ
จะหาทีไหนได้ ถ้ าท่านไม่เอาใจใส่พระองค์ไม่เอาใจใส่
แล้ วท่านจะมาบอกวิธีการกระทําเรื องนันเรื องนีได้ ยงั งัย จะมาเสียเวลากับพวกโง่พวกดักดานเพืออะไร
ทําดีขนาดไหนมันยังไม่เห็นคุณยังไม่เห็นประโยชน์อีก
ไอ้ พวกนีมืดบอดน่ะพวกอันธพาลแปลว่ามืดบอดคือมองไม่เห็นคุณไม่เห็นความดี
เพราะฉะนันพวกเรารู้แล้ วนีก็อย่าไปเป็ นพวกมืดบอดหูอย่าหนวก ออกหูซ้ายทะลุหขู วาอีก
แต่พระอาจารย์ก็บน่ ไปเรื อยๆน่ะ เดียวไปโยมไปเจอของจริ งก็จะมานึกถึงอาตมาว่าเออ!
พระอาจารย์นีบ่นถูกไม่ได้ บน่ ผิด
บ่นจนโยมรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)เขาเรี ยกเจอตอ(หัวเราะ)ทีบ่นไปนีเออ!
จริ งของท่านนีเหมือนทีพระพุทธเจ้ าบอกไว้ เหมือนพระราโชวาทพูดไว้ เนีย
เหมือนพระอาจารย์บอกไว้ เนียจะได้ ถกู กันเป็ นทอดๆ คําว่าถูกก็คือของถูกนันน่ะเหมือนได้ ฟรี แหม!
ถูกใจอีกต่างหาก ได้ ฟรี มาอีก ท่านไม่ได้ เอาสตางค์ของพวกโยมไปเลยเห็นมัย พระองค์ก็ทงคํ
ิ าสอนไว้ ให้
พระราโชวาทก็สอนไว้ ให้ อาตมาก็เทศน์ทงไว้
ิ ให้ (หัวเราะ)ได้ ฟรี ๆรับฟรี ๆเหมือนของถูกได้ ฟรี ไอ้ ของถูกก็แสดง
ว่าตําสุดแล้ วแต่ว่าดีสดุ
เขาเรี ยกของดีราคาถูก(หัวเราะ)เดียวนึกว่าสรุปไม่ได้ อีกของดีราคาถูกนีหาซือได้ ยากด้ วย
ใครหนอจะมาเอาของดีมาขายถูกๆเราเป็ นคนทุกข์คนจนคนยากไม่มีสตางค์ทีพอจะซือหาอยูห่ ากินมาใช้ อ
ยูใ่ ช้ กินได้ เนีย ต้ องนึกว่าเราเป็ นแบบนีไม่เครี ยดกับใคร ฉันหาความสุขตามประสาประสีของฉันได้
ใครจะมาหาเรื องมาทะเลาะวิวาทฉันไม่เอาด้ วยหรอกฉันกลัวเสียเวลาทํามาหากิน
กลัวจะเสียประโยชน์เนียพระพุทธเจ้ าว่าทีพระอาจารย์สอนว่าทุกวินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนาสาธุเห็นใครทําคุณง
ามความดีก็โมทนาสาธุกับเขาน่ะถึงแม้ เราทําไม่ได้ เช่นมือขาดตีนขาดแขนขาดทําอะไรไม่ได้ ชว่ ยไม่ได้ (หัวเร
าะ)แต่ปากยังโมทนาสาธุได้ ก็สมควรแล้ ว
พระอาจารย์เนียต้ องสอนเหมือนถ้ าคนไม่มีตีนไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาเห็นใครทําดีเราก็เออ!
โมทนาสาธุน่ะอย่างน้ อยคนทีเขาทําความดีเขาเออ!
มีกําลังใจไอ้ นีไม่ดดู ายขนาดมันแขนขาไม่มีมนั ก็ยงั มีปากบ่นโมทนาสาธุอ้าว!
เอ็งเอาไปเจียะซะหน่อยนันแน่ะเห็นม๊ ยพอโมทนาสาธุก็มีผลเลยเกิดเมตตา กรุณาขึนมา
แล้ วไม่ดีอย่างไรเนียเราก็จะรู้ ว่าเออ! มุทิตาพลอยยินดีเป็ นอย่างนีนีเอง
เขาเห็นเราทุกข์เรายากเราลําบากเพราะตีนมือเราทําอะไรไม่ได้ เขาจึงมีเมตากรุณาต่อเรา
ทีนีเราลองคิดดูคนทีมีตีนมือตีนดีแล้ วทําไมไม่แสวงหาไม่ทําประโยชน์
ไปแย่งของคนทุกข์คนยากไปแย่งของคนตาบอดหูหนวกเป็ นใบแขนขาพิกลพิการมา
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แล้ วมีหิริความละอายกันบ้ างหรื อเปล่า?
ทีนีก็ย้อนมาด่าตัวเองบ้ าง(หัวเราะ)ให้ เห็นทุกข์เห็นโทษว่ากูเนียไม่ควรเลยถ้ ากูตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขา
ตาหูก็ยงั ดีเสือกไปแย่งคนขาแขนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดอีกเนียไปแย่งของคนพิการมากินมาใช้ อีกเนีย
มันสมควรไม่เนียเป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี ไปแย่งคนทุกข์คนยากมากินมาใช้
แทนทีเขาจะไปอยูไ่ ด้ พอมีพอกินไปมีแรงทํางานทําการมีทนุ ในการทีจะปลูกจะทําในการสรรสร้ างประโยชน์
ขึนมาเนียต้ องเตือนมาขู่ดา่ ว่าตัวเองไว้ หน่อยบอกว่าเราเนียคิดจะแย่งคนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดไม่มีไป
แย่งเขาทําไม? ขนาดไม่ฟังเสียงแม้ แต่พระมันก็ยงั ไปแย่งเลย แย่งถุงพระราชทาน(หัวเราะ)
เนียมันน่าสลดใจขนาดไหนเนียมือตีนดีเหมือนกันแต่พระท่านทําอะไรไม่ได้ พระวินยั ก็มีลอยคอไปรับเขาก็ยั
งโดนแย่งไปอีก(หัวเราะ)เหมือนเปรตมาแย่งไปกินนันน่ะ เราต้ องปลงให้ หมดเลยว่าเอ้ ย!
ขอให้ กูอย่าได้ เป็ นอย่างไอ้ พวกนีเลยกูไม่เอา เสียเกียรติความเป็ นมนุษย์ของเรา
เสียเกียรติของคนตาดีหดู ีจมูกดีแขนขาอาการ๓๒ครบถ้ วนดี ไปเอารัดเอาเปรี ยบคนพิกลพิการไม่ดี
นันแหละแล้ วเราก็จะมีหิริโอตตัปปะขึนมาตามแนวทางของพระพุทธเจ้ า
ถ้ ามันมีความรู้สกึ อย่างนีขึนมาแสดงว่ามันมีหิริโอตตัปปะ หิริความละอาย
โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้ วเราก็จะทําสิงทีดีทีงามทีถูกต้ องไม่ทําเวรสร้ างกรรมไม่ทําชัวไม่เอารัดเ
อาเปรี ยบใคร ถึงเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทํา
แล้ วเราก็จะมีความสุขแบ่งเฉลียความสุขด้ วยเมตตาของทีเรารักก็ต้องถึงคราวทุกข์คราวยากก็ต้องแบ่งปั นเ
ออ! พออยูก่ นั ได้ แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ไม่ถึงกับอดตายก็เป็ นบุญเป็ นกุศลเป็ นความฉลาดของเราเนีย
ถ้ าไม่ช่วยกันไม่แบ่งเบากันไม่เกือกูลกันไม่ช่วยเหลือกันเนียต้ องตายกัน ท้ ายสุดไอ้ คนทีมีกินมีใช้
นํามันท่วมตัวเองทําอะไรไม่ได้ พอกินหมดจะเอาทีไหนต่อ(หัวเราะ)ก็ตายไปอีก(หัวเราะ)เหมือนกับถ้ ามีเงิน
สักร้ อยล้ านถ้ าเขาบอกข้ าวมือเดียวราคาร้ อยล้ านก็ต้องเอา
กินไปด้ วยร้ องไห้ ไปด้ วยเสียดายสตางค์(หัวเราะ)เสียดายทรัพย์สินเงินทองข้ าวทีกินไปอยูไ่ ด้ คืนเดียวเดียวก็
ถ่ายออกแล้ ว เนียเราจะเห็นคุณค่าของความดีทีเราไปเกือหนุนเจือจุนเขาว่าเออ!
เนียเราให้ เขามีชีวิตสืบต่อไปได้ เราให้ เขากินอยูเ่ นีย เท่ากับให้ ชีวิตเป็ นทานให้ ทงหมดเลยต้
ั
องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็จะได้ ไม่ตืนเต้ นตกใจอะไรกับใคร
เราก็ว่างๆๆของเราไปมีอะไรทีเราทําได้ เราก็ทําช่วยอะไรใครได้ ก็ควรช่วยเท่าทีพระพุทธเจ้ าก่อนปริ นิพพาน
พระองค์ก็ยงั ฝากเอาไว้ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ ถึงพร้ อมด้ วยความไม่ประมาทเถิด
คําว่าถึงพร้ อมเนียหมายถึงพร้ อมทีจะช่วยเขาน่ะ
ถ้ าไม่พร้ อมแล้ วไปช่วยจะทุกข์ยากลําบากแล้ วมาบ่นทีหลังไม่ได้ น่ะ(หัวเราะ)เดียวไปต่อว่าพระองค์จะเกิดบ
าปนะเฮ้ ย ต้ องขู่เอาไว้ (หัวเราะ)พระองค์วา่ ถึงพร้ อมเราถึงด้ วยมรรคด้ วยผล
เรามีความว่างมีเวลาเราก็แนะนําสังสอนใครไปใครมาก็พยายามแนะนําชักจูงให้ ร้ ู ศีลรู้ ธรรมรู้มรรคผลนิพพ
าน
เพือเขาจะได้ ไม่ต้องเกิดมามีทกุ ข์เวียนว่ายตายเกิดอีกแค่นีก็เป็ นความฉลาดของเราแล้ วเราทํามาหากินอะไ
รไม่ได้ แต่เราก็ยงั มีปากสอนเขาได้ ก็เอาละเออ!
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เขาสงสารเดียวมาใส่บาตรถวายก็รอดตายไปวันหนึง(หัวเราะ)ไม่ต้องไปโลภอยากได้ ของเขามากเ
อาแค่พอกินพออยูพ่ อทําประโยชน์ได้ แล้ ว รอดตายไปวันๆก็เออเอาละ
เรายังมีบญ
ุ น่ะเขายังเอามาให้ กินต้ องคิดไว้ อย่างนี ถ้ าไม่มีบญ
ุ เขาไม่เอาให้ กินแน่เลยอดแน่เลย
ถ้ าเขารู้ว่าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีใครให้ กินหรอก
ไม่ใช่หมานีเขาให้ กินยังแฮ่ๆๆยังไปกัดไปขูเ่ ขาอีก(หัวเราะ)มันต่างกันน่ะตอนนีเปรี ยบเทียบไว้
จะเห็นสัตว์เห็นคนเห็นพระอะไรเนียพยายามพิจารณาไว้ ให้ ดี เราจะได้ ธรรมะรู้ธรรมะ
ผู้ใดเห็นธรรมชือว่าผู้นนเห็
ั นเราคือเห็นพระพุทธเจ้ า นันแหละคือพุทโธผู้ร้ ูผ้ ตู ืนผู้เบิกบานด้ วยธรรม
พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ไม่มีความเศร้ าหมองไม่มีความขุน่ มัวใครได้ ยินได้ ฟังแล้ วเกิดปิ ติเป็ นสุขเพราะได้ ยินได้ ฟัง
สิงทีไม่เคยได้ ยินได้ ฟัง ฟั งแล้ วไม่เข้ าใจชัดก็ได้ เข้ าใจชัดพระองค์อธิบายแจ่งแจ้ ง
แล้ วก็เป็ นสุขสงบสุขแล้ วจิตเข้ าถึงพระนิพพานได้ ว่างขนาดโสดา ว่างขนาดสกิทาคา ว่างจากอนาคา
ว่างระดับพระอรหันต์วา่ งจนเข้ านิพพานเลยนิพพานัง ปรมัง สูญญังเมือไหร่ก็เกมส์ทีนีก็เกมส์หมด
ทีนีเราก็หดั เกมส์ไว้ ก่อน ตาเห็นรูปก็เกมส์ๆจากรู ปไม่ไปยุ่งกับรูป หูได้ ยินเสียงก็เกมส์ๆจากเสียง
จมูกได้ กลินก็เกมส์ๆจากกลิน ลินได้ รสก็เกมส์จากรส กายได้ สมั ผัสก็เกมส์ๆจากสัมผัส
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็เกมส์ๆแล้ วจะได้ ว่างจบนันน่ะวันนีมีอะไรจะถามก็ถามได้ (หัวเราะ)เกมส์ทีนีว่าง
เกมส์ก็คือว่างนันแหละไม่มีอะไรแสดงแล้ วเหมือนกับจบเกมส์เข้ าโรงอันเดียวกันหรื อว่าตายอันเดียวกัน
เข้ าโรงก็เหมือนกับเขาว่าเหมือนลิเกเข้ าโรงแล้ วคือจบหรื อตายนันแน่ะถ้ าเข้ าโรงทีคนทัวไปเข้ าโรงก็คือคนต
ายเข้ าไปนอนโรงนันน่ะ(หัวเราะ)อ้ าว! มีอะไรจะถามก็ถาม...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๒๑.๔๔ น.

