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ธรรมทีพระพุทธเจ้ าแสดงไว้ มีมากมายมากกว่า ๘๔๐๐๐ ทีจารึกเอาไว้ ทีพระไตรปิ ฎกมีเพียงแค่
๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์เท่านัน แต่ทีนอกจากพระไตรปิ ฎกทีไม่ได้ จารึกเอาไว้ ยงั มีอีกเป็ นอัปปมาโณ
นันแน่ะก็เปรี ยบเหมือนกับทีพระองค์แสดงไว้ ในพระไตรปิ ฎกทีพระอรหันต์เจ้ าร้ อยกรองเอาไว้ ว่าเปรี ยบเหมื
อนใบไม้ กํามือเดียวเนีย คําว่าใบไม้ กํามือเดียวก็เป็ นตัวแทนต้ นไม้ ทงหมดเลย
ั
เอามาใบละต้ นใบละต้ นสําหรับผู้มีปัญญาทีว่าใบไม้ กํามือเดียวแต่ถ้าเขารู้ ว่าแค่ใบไม้ กํามือเดียวถือว่าใช้ ได้
แล้ วเป็ นประโยชน์แล้ ว แต่ถ้าเราสามารถรู้ ทงป่
ั าเลยเนีย วิธีทีเราจะรู้ทงป่
ั าเราจะทํายังงัย? เราก็เพิมซิ!
เรารู้อะไรเข้ ามาหนึงเดียวเช่น สติบารมีก็เป็ นสติอปุ บารมี
สติปรมัตถบารมีแล้ วก็ขยายไปมันก็กว้ างหมดทังป่ าเลยทีเนียเหมือนกับธรรมะ ขันติโสรัจจะ
หิริโอตตัปปะอะไรเนีย เป็ นขันติโสรัจจะบารมี ขันติโสรัจจะอุปบาร
ขันติโสรัจจะปรมัตถบารมีแล้ วเราก็จะรู้เป็ นลําดับชันไปเราจะเห็นความอัศจรรย์ว่าเป็ นทวีคณ
ู ยังงัยเนียอย่า
งกับทีอาตมาพูดเนียเหมือนกับอาตมารู้ ต้นไม้ ทงป่
ั าเลยว่าปลูกไว้ กีต้ นๆใบเดียวเนียแสดงถึงว่ามันแตกต่างเ
ราผู้ฉลาดไปหยิบมาต้ นละใบๆแล้ วเราก็ร้ ูจากความแตกต่างของแต่ละใบแต่มนั ก็เป็ นต้ นไม้ เหมือนกัน
เมือเรารู้แล้ วเราเข้ าใจต้ นไม้ แล้ วเราจะทํายังงัย? เราจะมาทําประโยชน์อะไรจากต้ นไม้ บ้าง?
เหมือนธรรมะทีพระองค์แสดงไว้ ทงหมด
ั
ตอนทีพระองค์ได้ ตรัสรู้ใหม่ๆแล้ วพระองค์ก็มาแสดงถึงทางสองอย่าง
ทีเขาเรี ยกว่าบรรพชิตไม่ควรเสพหรื อไม่ควรเข้ าใกล้ ทีพระองค์สอนไม่ควรเข้ าใกล้ เนียทุกอย่างเลยทีเป็ นนิยย
านิกธรรมหมดเพราะเข้ าใกล้ แล้ วก็มีทกุ ข์ทงนั
ั นแน่ะ พระองค์จงึ ยกตัวอย่างกามสุขลั ลิกานุโยค
ใครเข้ าใกล้ สขุ แล้ วก็อดจะติดสุขไม่ได้ ใครไปทรมานตนเป็ นอัตตกิลมถานุโยค
แล้ วไปสําคัญตนว่าตัวเองทําเก่งทําได้ แต่คนอืนทําไม่ได้ ก็เลยติดอัตตกิลมถานุโยค
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แล้ วพระองค์ก็แสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแต่ครูบาอาจารย์ทงหลายก็
ั
ไม่ได้ แสดงถึง
ท่านไปยกเอามรรค๘ มาเป็ นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง
แต่ความจริ งแล้ วธรรมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือความว่างนันเอง
คือเมือเราไม่เข้ าใกล้ กามสุขลั ลิกานุโยค เราก็ว่างแล้ วจากกามสุขลั ลิกานุโยค
เราไม่เข้ าใกล้ อตั ตกิลมถานุโยค เราก็ว่างจากอัตตกิลมถานุโยค
ฉะนันความว่างนีแหละเป็ นตัวจริ งของมัชฌิมาปฏิปทา ทีพระองค์สอนเน้ นหนัก
บรรพชิตก็คือผู้ต้องการจะพ้ นทุกข์หรื อนักปฏิบตั ิทงหมดไม่
ั
ควรเข้ าไปใกล้ ทางสองอย่างนี
แล้ วให้ ปฏิบตั ิมชั ฌิมาคือให้ จิตว่างนันเอง ความจริ งแล้ วพระองค์ก็สอนอยู่ในหลักนักธรรมโทนีแหละ
สอนสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์แล้ วก็สญ
ุ ญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่างๆเนีย
ใครมีปัญญาก็อ่านสองคําแค่เนียก็ร้ ูแจ้ งเข้ าใจเขาเรี ยกอุคฆฏิตญ
ั เู พียงยกหัวข้ อขึนแสดงก็ร้ ูแจ้ งโดยพลัน
วิปจิตญ
ั ยู กหัวข้ อขึนแสดงแล้ วต้ องอธิบายขยายความจึงจะเข้ าใจได้
เนยยนีทังยกหัวข้ อขึนแสดงแล้ วอธิบายแล้ วต้ องอยู่ปฏิบตั ิคือทําความคุ้นเคยเรี ยกว่าเนยยผู้สอนได้
ปทปรมะถึงอยูแ่ ล้ วได้ ยินได้ ฟังแล้ วอยูป่ ฏิบตั ิแล้ วก็ยงั ไม่สามารถรู้ อะไรได้
แต่ก็ไม่เสียถ้ าเอาจริ งอย่างนันเรื อยๆชาตินีไม่ได้ บรรลุมรรคผลใดๆแต่ถ้าในอนาคตกาลไปเจอพระพุทธเจ้ าท
รงมีอตีตงั สญาณอนาคตังสญาณพระองค์ก็จะเอาของเก่าทีเราเคยประพฤติปฏิบตั ิมาแล้ วเอามาสอนเราอี
กก็จะรู้แจ้ งได้ เข้ าใจได้ เพราะถือว่ามีพืนฐานมาแล้ ว สําหรับคนมีพืนฐานกับคนไม่มีพืนฐานย่อมต่างกัน
คนทีเคยฝึ กหัดดัดนิสยั มาแล้ วอบรมมาแล้ ว
จะเข้ าใจได้ รวดเร็ วคนทียังไม่มีพืนฐานหรื ออนุบาลใหม่ๆต้ องทําความคุ้นเคยไปก่อนอันนีเป็ นธรรมดาของโ
ลกไม่ควรน้ อยใจหรื อเสียใจ เราอย่าท้ อแท้ อ่อนแอเนีย ทําไมจึงไม่ให้ ท้อแท้ อ่อนแอ?
เพราะพระพุทธเจ้ าตรัสวิ ริเยน ทุกฺขมจฺเจติ จะล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
เราเพียรอะไรทําการทํางานอะไรก็มีแต่ทกุ ข์ทงนั
ั นทุกข์เพราะการเพราะงานอะไร
เราต้ องเพียรเพือว่างเท่านันเพียรเพือว่างอย่างเดียว
เมือเราเพียรเพือว่างทําความว่างให้ เกิดขึนแล้ วเราจึงจะไม่มีทกุ ข์นนแหละเราจึ
ั
งจะได้ ประโยชน์
เหมือนพระองค์แสดงบารมีทง๑๐ไว้
ั
เนีย ทานให้ แล้ วก็วา่ งแล้ วหมดกระเป๋ าไปเท่าไหร่
แล้ วเราก็เคยไม่ร้ ูสึกว่ามันว่างเลยเนียแต่ความจริ งมันว่างหมดกระเป๋ าไปแล้ วหมดไปแล้ วเงินทีเราเอาไปทํา
บุญบ้ างไปกินไปใช้ ซือนันทํานีเนียมันก็ว่างเหมือนกันว่างภายในว่างภายนอก
ว่างจากบุญทางโลกก็เรี ยกว่าว่าง
คือไปกินไปใช้ ทางโลกมันก็หมดไปแล้ วไปใช้ จ่ายทางโลกก็หมดไปทางโลก
ทีนีมาทําบุญทําทานมาใช้ จา่ ยทางธรรมก็ว่างในทางธรรมแต่เราก็ไม่ได้ สํานึกในความว่างทังทางโลกทางธร
รมเราจึงมีความทุกข์ในทางโลกทางธรรมเมือเราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ หาทางวิธีพ้นทุกข์
ทํายังงัยเราจึงจะว่างจากทุกข์? พระองค์สอนว่าทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้
เราจะรู้ทกุ ข์ทีไหนเนียเราต้ องมารู้ทกุ ข์ทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ ทีธรรมารมณ์นีแหละ
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ตณ
ั หามันอยากทีไหน? มันก็อยากทีรูป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
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ทีธรรมารมณ์นีแหละ นิโรธะความดับทุกข์ดบั ทีไหน? ก็ต้องดับทีรูป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส
ทีโผฏฐัพพะ ทีธรรมารมณ์นีแหละ มรรคควรเจริ ญให้ มากคือตาเห็นรู ปก็ว่างดับรูปเรื อยไป
หูได้ ยินเสียงก็ว่างดับเสียงเรื อยไป จมูกได้ กลินก็ดบั กลินเรื อยไป ลินได้ ร้ ูรสก็ดบั รสเรื อยไป
กายได้ สมั ผัสก็ดบั สัมผัสเรื อยไป ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบั ธรรมารมณ์คือความรู้สกึ เรื อยไป
นันแหละมันจึงจะเรี ยกว่าหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ก็คือต้ องปฏิบตั ิ
คําว่าปฏิบตั ิก็คือทีภาษาพระเขาเรี ยกว่าภาวนา ภาวนาแปลว่าทําให้ เป็ นขึนมา
ถ้ าเราภาวนาอะไรให้ เป็ นขึนมาเนียก็มีแต่ทกุ ข์
ถ้ าเราทําความว่างให้ เป็ นขึนมาเราจะไม่มีทกุ ข์เนียจําไว้ แค่เนีย
ภาวนาบางคนครูบาอาจารย์สอนให้ ไปเจริ ญเมตตาภาวนา ไปรักในการภาวนานีมีสองนัยยะ
เอาไปรักอย่างโลกก็มีแต่ทกุ ข์ทงนั
ั น
ถ้ ารักในการภาวนาเพือให้ ว่างก็จะไม่มีโทษจึงจะพ้ นทุกข์ต้องรู้ อย่างนีแต่ครูบาอาจารย์ทวไปไม่
ั
ร้ ูจริ งเห็นแจ้
งก็มาเหมารวมเหมาโหลหมดเหมาเข่งยกไปแล้ วก็ลกู ศิษย์มีปัญญาขนาดไหน
ขนาดครูบาอาจารย์ยงั ไปไหนไม่รอดเลยแล้ วลูกศิษย์มนั จะเป็ นยังงัยบ้ าง เหนือยเปล่าเพียรเปล่า
ทังทีเหนือยเปล่าเพียรเปล่าก็ยงั ไม่ร้ ูจกั ความว่างเปล่าอีกยังเป็ นทุกข์กบั ความเหนือยเปล่า(หัวเราะ)เนียเรา
จะเห็นว่าดักดานซําเติมหรื อเพิมทวีคณ
ู ขึนไปอีกแล้ วเราก็จะเข้ าใจว่าพระพุทธเจ้ าสอนอะไรเราเนีย
สอนมัชฌิมาปฏิปทาแล้ วสอนให้ กําหนดรู้ทกุ ข์ สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ นิโรธนิโรธะความดับทุกข์
มรรคควรจะเจริ ญให้ มากให้ แจ้ งเนียก็คือถ้ าเราจะเจริ ญก็คือต้ องดับเรื อยไปว่างเรื อยไปอย่าให้ เกิดมีในจิตใ
จอย่าให้ จิตใจไปยึดถือหรื อยึดติดกับรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
การทีเราทําให้ มากหรื อเจริ ญให้ มากก็คืออันนีเป็ นนัยยะ คําว่านัยยะคืออะไร? นัยยะก็คือไม่เฉพาะแต่รูป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แค่นนั
ให้ เราไปสัมผัสรู้อย่างอืนก็เช่นเดียวกันมีนยั ยะอันเดียวกันทีมีอะไรแปลกปลอมเข้ ามาก็ต้องว่างหมดเช่นเดี
ยวกันทีนอกจากรู ปแต่ความจริ งพระองค์เหมือนกับวางกรอบไว้ เลยว่ารูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์อนั เนียมันจะเกิดอยู่แค่เนียอยูใ่ นกรอบเขตเครื อข่ายแค่นีแต่บางคนมันจิตพิศดารแบบจิตวิจิตรไ
ปสร้ างไปทําอย่างอืน แต่มนั ก็ประมวลมาจะเล็กละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นรูปพ้ นนาม รูปก็คือวัตถุ
นามก็คือธรรมชาติทีจิตรู้ทงรู
ั ปทังนามเรานีก็ให้ ว่างหมดคือให้ ว่างจากรูปทังนาม ว่างเพืออะไร?
ว่างเพือไม่ให้ ยึดติดทังรูปทังนามทังวัตถุและนามธรรม วัตถุก็คือสมมุติบญ
ั ญัติ
ปรมัตถ์บญ
ั ญัตหิ รื อปรมัตถ์สจั จะก็คือนามทีเรารู้ เดียวจะนึกว่าแหม!
ทีเขาพูดกันถึงรูปนามพระอาจารย์ก็ไม่ร้ ูหรอก ทําไมจะไม่ร้ ู! ทีเขาบอกว่าจิตโสภณจิต ๒๑ดวง
พระอาจารย์บอกโอ้ ย! พระอาจารย์นีรู้เป็ นร้ อยเป็ นพันเป็ นหมืนดวงเลย ยกตัวอย่างต้ นกล้ วยก็ดวงหนึงแล้ ว
ลินจีก็ดวงหนึงแล้ วเนียถ้ าเราปลูกไปแล้ วเนียมองแป๊ บเดียวเป็ นร้ อยเป็ นพันเลยรู้ขนมาก็
ึ
ดวงหนึงรู้ขึนมาก็ด
วงหนึงทีนีเราความฉลาดไม่ใช่ฉลาดยังงัย? เราก็ต้องรู้แล้ วละ
ละมาทุกดวงรู้แล้ วก็ละมาทุกดวงทีอภิธรรมทีเขาสอนกันไม่ใช่อาตมาไม่ร้ ู อาตมาใช้ ว่าอภิธรรม
อภิแปลว่าธรรมสูงสุดหรื อสุดยอด อภิหรื อธรรมวิเศษ อภิเป็ นวิก็เป็ นธรรมทีวิเศษคือธรรมไม่มี
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เขาจึงเรี ยกว่าอภิธรรม เนียอภิธรรม
ธรรมวิเศษคือธรรมทีไม่มีตวั ตนก็คือว่างทังหมดเลยถ้ าใครไม่ถึงความว่างเนียไม่ใช่อภิธรรมหรอก
ยังไม่ใช่ธรรมสูงสุดเพราะว่างคือนิพพานัง ปรมัง สูญญัง
เนียพวกทีไปยึดติดรู ปนามอะไรต่อมิอะไรเนียมากมาย ถ้ าพูดถึงขันธ์๕
พระอาจารย์ก็ร้ ูมากมายก่ายกองเขาเพียงรู้แค่รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณแต่อาตมารู้ถึงเรื องรูปเหนือรูป รูปเหนือเวทนา รู ปเหนือสัญญา รู ปเหนือสังขาร รูปเหนือวิญญาณ
เวทนาเหนือรูป เวทนาเหนือเวทนา เวทนาเหนือสัญญา เวทนาเหนือสังขาร เวทนาเหนือวิญญาณ
สัญญาเหนือรู ป สัญญาเหนือเวทนา สัญญาเหนือสัญญา สัญญาเหนือสังขาร สัญญาเหนือวิญญาณ
สังขารเหนือรู ป สังขารเหนือเวทนา สังขารเหนือสัญญา สังขารเหนือสังขาร สังขารเหนือวิญญาณ
วิญญาณเหนือรูป วิญญาณเหนือเวทนา วิญญาณเหนือสัญญา วิญญาณเหนือสังขาร
วิญญาณเหนือวิญญาณเนียอาตมาเขียนไว้ ในเล่ม๔
เนียโยมไปเปิ ดดูอธิบายไว้ ไม่ใช่อาตมาพูดเล่นอาตมาเนียรู้วิจิตรพิศดารมากเขารู้แค่๕
อาตมารู้ถึง๑๒๐เอา๕อย่างเดียวเนียทัง๕อย่างเนียรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณเนียอาตมาแยกแยะไปถึง๑๒๐ ยังเพิมเป็ นอดีต ปั จจุบนั อนาคตอีกอีกมากมายก่ายกองเลย
เนียเพียงแต่อาตมาพิจารณาธรรมเนียทังวันทังคืนอาตมาก็อยู่ได้ แล้ วไม่ต้องไปคิดถึงเรื องอืนเขาเรี ยกว่าจิต
มีวิหารธรรมเครื องอยู่ ไม่ได้ คิดฟุ้งซ่านไปไหน
แล้ วเราก็จะรู้ว่าทีมันยักย้ ายถ่ายเทยังงัยก็ทีมันยักย้ ายถ่ายเทก็คืออนิจจังนันแหละ
ทีเรายิงยักย้ ายถ่ายเทมากเหนือยมาก็ยิงเป็ นทุกข์มาก แล้ วก็อนัตตาด้ วย
เราไปยักย้ ายถ่ายเทสิงทีไม่มีตวั ตนเห็นมัย แล้ วเราก็ไปเข้ าใจว่าอ้ อ! เนียอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเนียเป็ นแบบนีความวิจิตรพิศดารขนาดไหนก็ทีพระองค์ประมวลมาว่าไตรลักษณ์คืออนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเนียเขาเรี ยกไตรลักษณะคือมันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีนีเมือเรารู้ถึงอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเราจะทําให้ สนลงหรื
ั
อง่ายลงทํายังงัย? ถ้ าเราไม่มีอปุ าทานยึดติดซะอย่างอนิจจังมันก็ไม่มี ว่าง
อนัตตาก็ไม่มีเพราะเราไม่อปุ าทานยึดทุกข์ปัจจุบนั ไม่มี เมือเราไม่มีอปุ าทานทุกข์ก็ไม่มี
ก็ทําให้ อนิจจังก็ไม่มี อนัตตาก็ไม่มีด้วยเพราะอะไร?
เพราะจิตเราว่างเนียต้ องสอนให้ ร้ ูจกั พิจารณาแบบนีนัยยะมากมายต้ องร้ อยนัยพันนัยทีพระองค์แสดงสอนเ
อาไว้ มากมาย๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์เนีย
แต่แค่นีก็เท่ากับใบไม้ กํามือเดียวหรื อใบเดียวทีหยิบเอามาพิจารณา
ใบเดียวก็สมบูรณ์ด้วยอนิจจังถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี เป็ นสสารเป็ นพลังงานไปแ
ล้ วอนิจจังไปแล้ วเป็ นธุลีดินเนียเห็นมัยทีอาตมาอธิบายไปถามคนฟั งมันถูกฝนลมแดดแผดเผาอนิจจังจากต้
นมาแล้ วล่วง พอเด็ดออกมาก็อนิจจังแล้ ว
แล้ วตอนนีมันถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี นันแน่ะมันค่อยๆแปลเป็ นธุลีดิน
แม้ กลายเป็ นธุลีดินแล้ วมันก็ถกู ฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี จากธุลีดินกลายเป็ นธุลีธาตุ
แม้ กลายเป็ นธุลีธาตุแหลกละเอียดไปแล้ วก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผากลายเป็ นสสารแล้ ว
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แม้ กลายเป็ นสสารแล้ วแทบจะมองไม่เห็นแล้ วยังถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลาย
ปี กลายเป็ นพลังงานระเหยหายไปเนียอนัตตา อนัตตาความไม่มีตวั เป็ นของตน
เพราะอะไรจึงไม่มีตวั เป็ นของตนเพราะสัณฐานรู ปเดิมคือใบไม้ ไม่ปรากฏให้ เราเห็นอีกแล้ วมันแปรสภาพเป็
นอย่างอืนไปแล้ ว เนียให้ เราเข้ าใจอย่างนี
แล้ วมันก็เป็ นอนัตตาภายนอกด้ วยแล้ วเราก็โอปนยิโกเข้ ามาสูต่ วั เรา สิงทีเราเห็นเนียอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาภายนอกเนียยังไม่เป็ นธรรม เขาจึงเรี ยกว่าธรรมดาเท่านัน
เราต้ องโอปนยิโกน้ อมเข้ ามาสู่ตวั เราคือมาเปรี ยบเทียบเนียจึงจะเรี ยกว่าโอปนธรรมเข้ ามาสูต่ วั เรา
ตัวเรามันอนิจจังยังงัยเนีย อนิจจังจากท้ องแม่มาแล้ ว
เราคลอดออกมาเดียวนีเด็กแดงๆหายไปไหนแล้ วอนัตตาถ้ าตายเขาก็เอาไปฝั งไปเผาแล้ วนันแน่ะไม่ปรากฏ
ให้ เห็นอีกต่อไปอีกแล้ วเนียอนัตตาภายในอนัตตาภายนอก
เมือเรารู้จกั อนัตตาภายในอนัตตาภายนอกแล้ วนิพพานหรื อยัง? ยัง
เราต้ องทําความคุ้นเคยกับความว่างคือความไม่ยดึ ติดว่าทุกสิงเป็ นพลังงานหมดเลย
ทีนีเราก็เอาว่าทุกอย่างเป็ นพลังงานก็คือไม่มีตวั ตนก็คืออนัตตานันแหละ
เราก็พยายามเอาทุกอย่างทังภายในภายนอกมันเป็ นเพียงพลังงานเท่านันเองแต่เป็ นพลังงานทีไม่มีตวั ตน
แต่เรามายึดติดเป็ นนันเป็ นนีเราจึงเป็ นทุกข์เพราะเรามีอปุ าทานยึดติดพลังงาน
ทีนีเมือเราทําความคุ้นเคยกับพลังงานไม่ยดึ ติดว่าทุกอย่างทุกสรรพสิงทังภายในภายนอกเป็ นเพียงพลังงา
นคือไม่มีตวั ตนอนัตตา
แต่เราจะไปเหนือใต้ ตะวันออกตะวันตกอีสานภาคกลางก็เราไปพบเพียงพลังงานเท่านันเองคือว่าง
แล้ วจะมายึดติดว่าเป็ นเราเป็ นของเราได้ ไหม? ไม่ได้
เราเพียงแต่จิตรับรู้เท่านันเองแล้ วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีก
เราก็ถือเอาเท่าทีจําเป็ นต้ องกินต้ องใช้ ต้องนุง่ ห่มเนีย ทีพระองค์เรี ยกปั จจัย๔
เนียคือรับรู้ ตามความเป็ นจริ งว่าเขาทําเพือให้ เลียงชีวิตเลียงตนเลียงครอบครัวให้ อยูไ่ ปได้ แต่ละวันแต่ละวัน
แล้ วเราก็ไม่ต้องเป็ นทุกข์เกินไป คําว่าเราไม่ทกุ ข์เกินไปทํายังงัย? อย่าไปเถียงกันทะเลาะกันเพราะของไม่มี
ไปทะเลาะกันเรื องพลังงานบางคนเขารู้เรื องพลังงานเขาศึกษามาปั จจัยคือพลังงานอนัตตามา
แต่บางคนไม่ได้ ศกึ ษามาไม่ได้ เรี ยนรู้มาเหมือนไฟฟ้าเนียมีพลังงานนันน่ะเนียเห็นไหม(หัวเราะ)แต่ว่ามันก็ใ
ห้ แสงสว่างไว้ เนีย แล้ วมันมีตวั ตนหรื อเปล่า ถ้ าให้ เอ็งไปจับไฟดูดมาตายไหม?
ตายเนียต้ องเอาของจริ งสอนใกล้ ตวั เนียมาเปรี ยบธรรมมะอันสูงสุดของพระเขาเรี ยกพลิกวิกฤติเป็ นโอกาส
หรื อทําของยากให้ เป็ นของง่าย เมือพระองค์แสดงสูงสุดแล้ วพระองค์ก็ทียกตัวอย่างว่า สุขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญาเนียปฏิบตั ิได้ ง่ายและรู้ได้ เร็ ว สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญาปฏิบตั ิง่ายแต่ร้ ู ได้ ช้าก็มี
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญาปฏิบตั ิยากรู้ได้ ง่ายก็มี ทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญาปฏิบตั ิยากด้ วยรู้ได้ ช้าด้ วยก็มี แล้ วเราจะเป็ นคนรู้ได้ ช้าหรื อเราจะเอารู้ง่ายดีหรื อรู้ยากดี
เราก็ถามใจตัวเราเอง
เนียทีพระอาจารย์เนียฝึ กมาตังแต่ของยากมาเป็ นของง่ายมาพัฒนาจนเป็ นของง่ายหมดรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
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ไม่ใช่อาตมาเขียนไว้ ในสังฆทานเพือมาหลอกพวกโยมน่ะ ไม่ใช่น่ะ!
อาตมาเนียพัฒนามาไกลแล้ ว(หัวเราะ)ต้ องว่าอย่างนีพูดสันๆก็เข้ าใจและอธิบายได้ ด้วยไม่ใช่โมเม
ถ้ าคนโมเมไม่ร้ ูจริ งมาถามก็อธิบายให้ เขาไม่ได้ หรอก
เรื องสสารเรื องพลังงานเคมีชีวภาพอะไรเนียอีกเยอะมากเลย
เนียพระอาจารย์เนียก็เหมือนในหลวงทีว่าแกล้ งดินนันแหละเหมือนกับทีเรารู้ว่าทีพระพุทธเจ้ าสอนว่าเปรี ยว
หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม จืด
๙รสแล้ วเราก็เพิมรสนันรสนีเข้ าไปเหมือนแกล้ งดินๆมันเป็ นกรดเป็ นด่างมันเป็ นอะไรเราจะเติมอะไรไปแล้ ว
มันจึงจะมาใช้ ประโยชน์ได้ เราก็ใช้ ๙รสเนียไปเพิมไปเติมลดดีกรี มนั ลงมา
เนียพระอาจารย์เนียทังโลกทังธรรมเราก็ต้องรู้แจ้ งแทงตลอด
ถ้ าเราเข้ าใจธรรมของพระพุทธเจ้ าแล้ วจะเป็ นผู้มีปฏิภาณรู้ ง่ายเข้ าใจเร็ ว โดยทีไม่ได้ ไปศึกษาเลย
ถามว่าพระอาจารย์ไปเรี ยนหรื อเปล่า? เปล่า ความรู้ ทางโลกก็ป.๔
(หัวเราะ)ทางธรรมก็พรรษแรกได้ นกั ธรรมตรี พรรษาสองได้ นกั ธรรมโท
พรรษาสามได้ นกั ธรรมเอกแล้ วก็อา่ นพระไตรปิ ฎกแล้ วก็อยูป่ ่ าอยู่เขาแล้ วก็พิจารณาทําไมพระองค์จึงสอนอ
ย่างนี แล้ วการทีเราจะบรรลุมรรคผลจะทํายังงัย? เนียรู้จากของจริ ง
เหมือนพระองค์อาศัยความโกรธละความโกรธ เราเห็นไหม?
ทีเขาโกรธกันถึงฆ่ากันแกงกันเราว่าดีหรื อไม่ด?ี เราเห็นแล้ วว่าอ้ อ!
เห็นแล้ วไม่ดีไม่เข้ าใกล้ แล้ วคนขีโกรธเดียวจะมาโกรธเราเข้ าให้ อีก
ไม่เอาแล้ วเมือเราไม่เข้ าใกล้ แล้ วเราก็ว่างจากเขาก็คือว่างจากความโกรธอาศัยความโกรธละความโกรธ
อาศัยกิเลสละกิเลสอีก แล้ วกิเลสคืออะไรรู้จกั กันหรื อเปล่าพระพุทธเจ้ าเรี ยกกิเลสกามคือรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นีแหละพระองค์เรี ยกกิเลสกาม
ของในชืออย่างเดียวกันแต่พระองค์จะเขาเรี ยกผ่อนผันตามจริ ตสําหรับคนทีมีความรู้ความสามารถ
พระองค์ก็จะอุปมาอุปไมยหรื อแยกแยะตังขึนมาเรี ยกแล้ วก็ชีให้ เห็นชัดเหมือนายขมังธนูหลับตายิงไม่พลาด
ถูกตรงเป้ าทุกลูกเนียต้ องแบบนี
เพราะฉะนันแล้ วเมืออาตมาพูดถึงเรื องสสารพลังงานสารเคมีอะไรเนียโยมว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ หรื อเปล่า?
เนียธรรมะของพระพุทธเจ้ าเป็ นวิทยาศาสตร์ พิสจู น์ได้ เหมือนกับทีอาตมาพิสจู น์อนัตตาให้ โยมเห็นเนีย
คําว่าอนัตตาไม่มีตวั ตนไม่นา่ พิสจู น์ได้ แต่ก็พิสจู น์ได้ (หัวเราะ)คือพระอาจารย์ชีให้ เห็นกระบวนการของมันก่
อนจะถึงขันอนัตตามันแปรสภาพมาอนิจจังมาตลอดเลยเหมือนใบไม้ เนีย มันอนิจจังด้ วยดิน นํา ลม
ไฟเห็นมัย เหมือนกับถูกความร้ อนมัง
ถูกหนาวเย็นความชืนถูกฝนถูกลมถูกแดดเนียก็เหมือนสสารเคมีเป็ นชีวภาพมวลรวมเนีย
ทีเขามาทํานําชีวภาพอะไรเนียพระอาจารย์เนียเข้ าใจน่ะไม่ใช่ไม่เข้ าใจแต่พระอาจารย์ไม่ได้ ไปยึดติดอะไร
ใครพูดอะไรๆเนียรู้ๆแต่พ้นทุกข์หรื อเปล่า เราต้ องถามตัวเองว่าพ้ นทุกข์ไหม?
รู้แล้ วเป็ นทุกข์หรื อเปล่าแล้ วพ้ นทุกข์ไหม?
ถ้ าไม่พ้นทุกข์แต่เรารู้แล้ วเราสามารถพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสได้ พลิกทุกข์มาเหมือนเรากําหนดรู้ ทกุ ข์แล้ วไม่ไป
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ทําเหตุให้ เกิดทุกข์ขนมามั
ึ
นก็ไม่มีทกุ ข์แล้ ว เหมือนตัณหาเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
เราไม่มีจิตคือจิตไม่มีเจตนาทีไปรับรู้รับทราบรับเห็นแล้ วไม่มีความปรารถนาทีจะรู้จะเห็น
ไอ้ สมุทยั ก็ทําอะไรเราไม่ได้ เห็นมัย เหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีแล้ ว ถึงมีรูป มีเสียง มีกลิน มีรส มีโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เต็มเลย แต่เราก็ไม่ได้ ไปข้ องแวะอะไร เรารับรู้ไม่รับเก็บก็ว่างหมด
เนียธรรมะพระพุทธเจ้ าพิสจู น์ได้ ไม่ใช่ของลีลับซับซ้ อนอะไรเลยสําหรับผู้ร้ ู
สําหรับคนไม่ร้ ูด้นเดาเอายังงัยก็ไม่ร้ ูน่ะพูดแบบอย่างคนไม่ร้ ูนนน่
ั ะเหมือนคนพาลน่ะเถียงกันทะเลาะกัน
แต่ถ้าทุกคนมีปัญญาพอชีแนะไปเข้ าใจทันทีเลยแล้ วก็โอ้ ! มันอนิจจังแบบนีเอง
ทีพระองค์ว่าอนิจจังเป็ นยังงัยเรายังไม่ร้ ูจกั กันเลยอนิจจังยังงัย แต่เราไม่ได้ สงั เกตุเลยเช้ าไปแล้ ว
สายไปแล้ ว บ่ายไปแล้ ว เย็นไปแล้ วมืดอีกแล้ วสว่างอีกแล้ วเนียอนิจจัง
ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทกุ วินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนาสาธุเนีย เห็นอนิจจังคือธรรมะของพระพุทธเจ้ า
คือมันอนิจจังทุกวินาทีเลย ทุกลมหายใจเข้ าออกเลยแล้ วถามว่าอะไรมีคา่ สูงสุดในโลกนี?
ถ้ าไปถามพระองค์ก็จะบอกว่าสิงในโลกนีมีคา่ สูงสุดมี ๒อย่าง ศีลกับปั ญญา
ศีลเนียคือทําให้ เราไม่ต้องไปตกอบาย แต่ปัญญาทําให้ สินทุกข์ได้
แต่ปัญญาคนก็ได้ ยินแต่ชือตัวปั ญญาแท้ จริ งก็ไม่มีใครรู้จกั อีกแล้ วเมือไหร่มนั จะไปเจอ
เนียพระพุทธเจ้ าบอกว่าสิงสูงสุดในโลกนีแค่ศีลกับปั ญญา ศีลคือละเว้ นหมดเลยละเว้ นแล้ วก็ว่าง
ปั ญญาคือรู้เหตุผลว่าเราจะต้ องทําความว่างทํายังงัยแล้ วเราก็ปฏิบตั ิไปตามทีเรารู้นนแหละจึ
ั
งจะพ้ นทุกข์เข้
าถึงนิพพานได้ มันเป็ นอัญญะมัญญะปั จจัยไปสังสมกัน แต่พระองค์แยกแสดงเพือให้ ร้ ู ง่ายเข้ าใจเร็ ว
ถ้ าเรามารวมๆกันอยูเ่ หมือนอาการ๓๒เนียเป็ นตันตนผม ขน เล็บ ฟั น หนัง ตับ ไต ไส้ พุง อุจจาระ
ปั สสาวะอะไรพวกเนียมันรวมตัวกันอยู่เนียแล้ วเรายังไม่ร้ ูพอแยกออกมาเหมือนกับทีเขาว่าเนือๆเวลาเป็ นห
มูมนั ทังตัวเวลานีเขาเปลียนเป็ นเนือหมูกระดูกหมูแล้ วตับหมูไส้ หมูอะไรเนียเห็นไหมมันแปรสภาพแล้ วเห็น
มัย ตายแล้ วก็เป็ นผีหมดนันน่ะต้ องรู้ อย่างนี
พอแยกออกมาแล้ วก็อนัตตาไม่มีตวั ตนเลยคําว่าหมูอยู่ทีไหนมันรวมกันนันน่ะเป็ นหมู
พอแยกออกมาแล้ วมันก็เป็ นไปไม่ได้ เนียคือมันอนิจจังไปแล้ ว เป็ นทุกข์ตอนมีชีวิตอยู่
ทีนีตายแล้ วก็ว่างแล้ วคนเขาไปกินบ้ างหรื อไปฝั งไปเผาบ้ างเดียวก็อนัตตาว่างเปล่าหมดเราต้ องรู้ ความจริ งต
รงเนีย แล้ วเราก็จะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ าเป็ นของง่ายไม่ใช้ ของยาก
เมือรู้ว่าพระพุทธเจ้ าแสดงของง่ายๆไม่ใช่ของยากแล้ ว
เรายังอยากจะอยูก่ บั ทุกข์หรื อเปล่า?(หัวเราะ)ถามใจเราดู
ถามว่าเรายังอยากอยูใ่ นโลกแห่งความทุกข์หรื อเปล่า
ทีเขาแย่งกันแช่งชักหักกระดูกกันก่อม๊ อบก่อวิวาทบาทหมางกันเนียในสายตาพระพุทธเจ้ าไม่เห็นพวกนีอยู่ใ
นสายตาเห็นว่าพวกนีกําลังสร้ างกรรมทําเวรสร้ างทุกข์ให้ แก่ตวั เองสร้ างทุกข์ให้ แก่คนอืนไม่มีประโยชน์เลย
เกิดมาเสียชาติเกิดเป็ นโมฆะบุรุษโมฆะสตรี
แทนทีจะเอาเวลาว่างไปทํากิจการงานหรื อประพฤติปฏิบตั ิให้ เกิดผลงอกเงยทํามาค้ าขายไอ้ นีมาหาเรื องทะ
เลาะกันเปล่าๆเดียวก็แก่เดียวก็เจ็บเดียวก็ตายกันไปแล้ วๆก็โวยวายหาเรื องหาราวกันไม่จบไม่สินสําหรับคน
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มีปัญญาก็ปลงแล้ ว ไอ้ พวกนีมันโง่สดุ แสนโง่เลยต้ องว่าอย่างนี
ทีอวดรู้อวดฉลาดล้ วนแต่อ้างว่าเป็ นด๊ อกเตอร์ ปริ ญญาชันนันชันนีแต่โง่ๆกว่าวัวกว่าควายอีก
วัวควายไม่ก่อม๊ อบไม่ก่ออะไรเนียเพราะอะไร?เขาไถไปให้ เลียวซ้ ายมึงไม่เลียวซ้ ายพ่อเฆียน
เลียวขวาเฆียน(หัวเราะ)ต้ องตามใจเขาเห็นมัยเนีย
แล้ วมันก็ถ้าดือๆมากๆเขาก็เข้ าโรงเชือดเลยเพราะไอ้ นีดือสอนไม่ได้ ทําไม่ได้
เนียพวกนันน่ะโง่กว่าวัวกว่าควายอีกไม่ทําประโยชน์ วัวควายยังใช้ ประโยชน์ได้
แต่พวกนีทําความทุกข์สร้ างความทุกข์ให้ แก่คนทัวประเทศต้ องว่าอย่างนี
แล้ วก็อวดตัวว่ามีปัญญาอย่างนันอย่างนี ปั ญญาในทางไม่ถกู ต้ องตามพระธรรมวินยั ปรโลกเขาไม่ยอมรับ
เป็ นวิชาหากินเลียงตัวเลียงครอบครัวเท่านันเอง เรี ยนตรี โท
เอกอะไรเนียปรโลกเขาไม่ยอมรับเพราะเป็ นวิชาหากินเลียงตัวเลียงครอบครัว
ทําผิดศีลผิดธรรมก็ต้องลงนรกเป็ นตกนรกหมกไหม้ เป็ นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนียเยอะแยะ
ทีโบราณเขาบอก สวรรค์ในอกนรกในใจทีเขาเปรี ยบเทียบไว้ เนียเพียงแต่เราวิตกวิจารอะไรเป็ นทุกข์แล้ ว
ญาติพีน้ องคนนันไม่มีกินไม่มีใช้ เจ็บไข้ ได้ ป่วย
ยังไม่ทนั เห็นเพียงได้ ยินข่าวก็เป็ นทุกข์แล้ วเห็นมัยเนียทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์ฟรี ต้องว่าทุกข์ฟรี (หัวเราะ)ไอ้ พวก
นีอยากได้ อะไรก็อยากได้ ฟรี ๆอยากดืมฟรี อยากกินฟรี อะไรเนียแต่ทกุ ข์ฟรี ไม่ได้ คิดไม่ได้ นึกว่านีแต่ละวันนีฟ
รี ไปแล้ วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนันเราอย่างเอาเยียงอย่าง
ทีอาตมาพูดนีเพือชีให้ เห็นว่ามันมีตวั อย่างง่ายๆให้ เรารู้ให้ เราศึกษาแล้ วเรายังจะทําประโยชน์ให้ เกิดขึนแก่ต ั
วเองทําประโยชน์ให้ เกิดขึนแก่ครอบครัวเรา แล้ วก็เมตตารักใคร่เป็ นสิริมงคลทะเลาะกันวิวาทเป็ นกาลกิณี
เวลาเมตตารักใคร่กนั มีแก้ วแหวนเงินทองของมีคา่ อะไรก็เอามาให้ กนั
คิดถึงกันยิมแย้ มแจ่มใสมีสขุ เนียเห็นมัย
พอทะเลาะกันกาลกิณีแล้ วเงินคนละกระเป๋ าแล้ วยังกระแนะกระแหนแล้ วก็หย่าร้ างกันบอกบ้ านแตกแล้ ว
ครัวแยกกันแล้ วทีนีเนียพวกเนีย
เมือเรารู้แล้ วอาตมาเคยพิจารณาวิธีแก้ ไขทีจะไม่ทําให้ ครอบครัวแตกแยกทํายังงัย?
ไม่มีใครรู้หรอกเพราะอาตมาเนียพิจารณาหาวิธีแก้ ไขมาทุกเรื องเว้ นแต่ไม่มีใครถามอาตมาเท่านัน
วิธีทีไม่ให้ แตกแยกก็คือต้ องให้ อโหสิให้ อภัยกันเท่านันน่ะ
เวลาสามีทํามาหาได้ เอาเงินเอาทองไปให้ ภรรยาก็ถาม
ถามเอาเคล็ดซะหน่อยบอกผมมีความดีไหมหาเงินหาทองหาข้ าวหาของมาให้ คณ
ุ เนียฉันมีความดีไหมผมมี
ความดีไหมครับ?
มีก็บอกเพราะฉะนันผมก็ขออโหสิด้วยนะด้ วยอํานาจเงินทองข้ าวของอันนีทีผมเคยทําให้ คณ
ุ ไม่สบายกายไ
ม่สบายใจขออโหสิด้วยนะครับ
เขาให้ อโหสิไม่ใช่ขออโหสิแต่เฉพาะปั จจุบนั นะบอกตังแต่อดีตชาติจนถึงปั จจุบนั ชาติเลยทีฉันทําให้ คณ
ุ ไม่ส
บายกายไม่สบายใจตังแต่อเนกชาติจนถึงปั จจุบนั ชาติขออโหสิด้วยนะครับ เขาให้ อโหสิก็โมทนาสาธุกบั เขา
ถึงคราวแม่บ้านหุงข้ าวต้ มแกงปรนนิบตั ริ ับใช้ ทกุ อย่าง แล้ วก็ถามเขาดิฉันมีความดีไหมค่ะ? ก็บอกมี
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ว่าดิฉันก็ขออโหสิคณ
ุ ด้ วยนะคะตังแต่อเนกชาติจนถึงปั จจุบนั ชาติแล้ วมันก็จะต่างคนต่างให้ อโหสิ
ซึงกันและกันเนียมันจะจูนขึนมาดีใหม่แล้ วไม่แตกแยกด้ วยรู้จกั ให้ อโหสิให้ อภัยกันเนียมีวิธีเดียวเท่านันน่ะ
ถ้ าไม่ให้ อโหสิไม่ให้ อภัยเนียแตกแล้ วแตกเลย เหมือนแก้ วแตกแล้ วต่อยังงัยก็ไม่ติด
แต่ถ้าเรามีกาวแล้ วก็ชลอไว้ หน่อย
เดียวนีเขามีกาวไม่มีรอยเนียเหมือนทีไปหากาวต่อไม่มีรอยมาเดียวนีพัฒนาเนียต้ องมาประสานคําว่าประส
านก็คือสามัคคีเนียคือต่างคนก็ให้ อโหสิให้ อภัยแล้ วก็มาต่อกันใหม่(หัวเราะ)แล้ วมันก็ยงั ใช้ ได้ ตอ่ ไปอีก
แต่ไปกระทบกระแทกแรงต่อจากนันไม่ได้ น่ะเดียวมันแตกอีกเพราะมันมีรอยอยูแ่ ล้ วเพราะฉะนันเรารู้ อย่าง
นีอาตมาเนียพิจารณาทุกเรื องราวเลยแต่ว่าไม่มีใครถามอาตมาถ้ าใครไม่ถามไม่มีทางรู้เด็ดขาด
เพราะความรู้ อาตมาเนียเหนือความรู้สึกนึกคิดของคนทัวไป ทีพระองค์สอนให้ อโหสิให้ อภัยเพราะอะไร?
เวรย่อมระงับด้ วยการไม่จองเวร การจองเวรเวรของผู้นนย่
ั อมไม่ระงับ
เวรเหล่านันจะระงับไปด้ วยการไม่จองเวรเท่านัน เนียพระองค์ตรัสสันๆแค่เนีย
เราต้ องมาหาคําอธิบายเองเนียทํายังงัยพระองค์จงึ สอนแบบนีแล้ วเราก็ร้ ูขึนมาว่าอ้ อ!
เนียคนทีมาทําลายข้ าวของมาทําความแตกแยกมาทําความวิบตั ิฉิบหายเนียมันเป็ นเพียงตัวสือเท่านันเอง
ไอ้ ตวั เจ้ ากรรมยนายเวรเนียมันดลบันดารใจทําให้ เขาอยากมาทําร้ ายรังแกเรา
ไอ้ เจ้ ากรรมนายเวรซะใจไปแล้ ว
แต่ถ้าเรามัวละเมอเพ้ อพกไปด่าไปสาปแช่งไปท้ าตีท้าต่อยเขาเนียมันมีญาติพีน้ องเป็ นร้ อยเป็ นพันเนียเป็ นข้
าศึกศัตรูกบั เราหมดเลยแล้ วเวรกรรมเนียมันจะผูกกับเราไปอีกมากมายเลยแล้ วเมือไหร่หมดเพราะฉะนันพ
ระองค์ฉลาดเลย เวรย่อมระงับด้ วยการไม่จองเวร
ก็ต้องตัดใจทิงเลยก็เพราะมันแตกไปแล้ วมันเสียไปแล้ วมันหายไปแล้ วเราได้ ใช้ กรรมไปแล้ วแค่นีเกมส์เลยไ
ม่ต้องไปเสียดายมันเรามีปัญญาเดียวหาใหม่ได้ เนียให้ อโหสิให้ อภัยแล้ วเราจะได้ ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อไปคน
คิดไม่ถึงพระพุทธเจ้ าหรอก ใครจะไปรู้จิตพระพุทธเจ้ าไม่มี
หายาก(หัวเราะ)มีแต่พระพุทธเจ้ าด้ วยกันเท่านันจึงจะรู้จิตพระพุทธเจ้ าด้ วยกันต้ องว่าอย่างนี
ผู้อยูณ
่ .ภูเขาสูงย่อมเห็นคนยืนอยูณ
่ .พืนแผ่นดิน
คนจิตใจสูงก็ย่อมเห็นคนจิตใจตําเช่นนันเหมือนกันเพราะฉะนันพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าใ
ครจิตใจสูงจิตใจตําคนไหนดีคนไหนไม่ดีเนียท่านรู้
แต่ท่านจะพูดหรื อไม่พดู พูดแล้ วไม่เกียวเนืองไม่มีประโยชน์อะไรท่านก็เฉยๆรับรู้ไม่รับเก็บไปแต่ท่านก็มาสอ
นใจตัวท่านเอง(หัวเราะ)ไอ้ สูงตําดําขาวอะไรก็เหมือนกันไม่ต้องยึดติดถ้ าเราว่างแล้ วถามว่ามีแก่มีเจ็บมีตา
ยไหม? มีสงู มีตํามีดํามีขาวไหม? มีจนมีรวยไหมมีบญ
ุ มีบาปไหม? ไม่มี
ความว่างเนียว่างหมดเลยนีแหละนิพพานัง ปรมัง สูญญังต้ องรู้ตรงนี
แล้ วพระยามัจจุราชก็มองไม่เห็นจิตเราด้ วย เพราะจิตเราว่างแล้ ว ไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง
เมือจิตเราว่างแล้ วไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนีย เราก็เข้ านิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในปั จจุบนั ทีเรี ยกว่านิรามิสสุข แล้ วเราก็ทําให้ ว่างไปจนกระทังตายเลย
เมือตายแล้ วจิตน้ อมไปสูพ่ ระนิพพานก็เข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง สูญญังเนียตอนตายเนียว่างหมดเลย
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ตอนเป็ นเนียเขาเรี ยกว่าสอุปาทิเสสนิพพานหรื อเขาเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั
ทีพระองค์แสดงนัยยะร้ อยนัยพันนัยเพืออะไร? เพือให้ ร้ ูความจริ งว่าอนิจจังเป็ นยังงัย ทุกขข์ยงั งัย
อนัตตายังงัยแล้ วทําให้ จิตว่างยังงัยเนียเป็ นอุบายของพระพุทธเจ้ าทังนันเลย
ถ้ าเราไม่มีผ้ รู ้ ูมาแนะนําสังสอนเราจะรู้ได้ ยงั งัย ทังทีเราก็ร้ ู ทีอาตมาเคยเขียนไว้ เนีย
ไอ้ ทีเราศึกษาต้ องการอะไรเนียเป็ นความฝั นทังหมดเลย
ทุกอย่างเป็ นความฝั นแต่การปฏิบตั ิธรรมเพือพระนิพพานเป็ นการทําความฝั นให้ เป็ นจริ ง
เพราะเราได้ ยินพระพุทธเจ้ าแสดงถึงนิพพานพระอรหันต์เจ้ าแสดงถึงนิพพานแต่เราไม่ร้ ูว่านิพพานเป็ นยังงัย
นิพพานนันก็เป็ นความฝั นของพวกเราทุกคน
ชีวิตทีแท้ คือการทํางานทําให้ เกิดประโยชน์ขึนมาเป็ นชีวิตทีแท้ คือแสดงถึงการดินรนหรื อการทําให้ เกิดผลปร
ะโยชน์หรื อการเลียงชีวิตให้ เจริ ญเติบโตขึนมา
จึงเรี ยกว่าชีวิตทีแท้ คือการทํางานนอกนันเป็ นความฝั นเลยปฏิเสธแล้ วฝั นตืนๆด้ วยนะไม่ใช่หลับ
ทุกคนเนียฝั นตืนๆ
คิดจะไปทํานันทํานีทีเรี ยกว่าดําริ ชอบนันน่ะเป็ นความฝั นทังหมดเลยทีอาตมาบอกต้ องว่างจากการดําริ ชอ
บแล้ วโยมก็จะได้ เข้ าใจเหมือนกับฝั นตืนๆ
แท้ จริ งแล้ วชีวิตทีแท้ คือการทํางานมันจะได้ มีผลประโยชน์ทํางานเสร็ จมามีผลแล้ วมาเลียงตัวเลียงครอบครั
วให้ อยูเ่ ป็ นไปได้ เนียทีเรี ยกชีวิตทีแท้ คือการทํางานคือมันช่วยให้ เรามีชีวิตอยูไ่ ด้ ยืนอยู่ได้ นอกนันเป็ นความฝั
นหมดเลย
สิงทีเราคิดทียังไม่ได้ ทําเป็ นความฝั นทังหมดเนียการปฏิบตั ิธรรมเพือมรรคผลนิพพานก็เพือทําความฝั นให้ เ
ป็ นจริ ง เหมือนทีพวกเราได้ ยินเรื องนิพพานแต่เราไม่ร้ ูว่านิพพานเป็ นยังงัย? ต้ องทําจิตให้ ว่างนิพพานัง
ปรมัง
สูญญังต้ องสูญหมดว่างหมดทังภายในภายนอกไม่ยึดติดแต่เราก็ต้องรู้จกั ฐานะความเป็ นอยูข่ องเราว่าตอน
นีเรามีภาระทีจะต้ องเลียงพ่อเลียงแม่เลียงบุตรภรรยาสามีเราก็ต้องทําไปตามหน้ าที
แล้ วถามว่าเราต้ องทําหน้ าที๒๔ ชัวโมงหรื อเปล่า? มีเวลาว่างหรื อเปล่า?
นันแน่ะใช้ เวลาว่างนันแน่ะให้ นึกถึงความว่าง ว่าวันนีเราทําหน้ าทีสําเร็ จไปแล้ วทีพระพุทธเจ้ าว่า อนากุลา
จ กมฺมนฺตา การงานไม่คงค้
ั างเป็ นมงคล พระองค์สอนไว้ หมดเลยทุกเรื องต้ องว่าอย่างนี
ไม่ให้ คบคนพาลสมานเป็ นมิตร อเสวนา จ พาลานํ บ้ านเมืองจะวิบตั ิฉิบหายก็ พาลานํ คบคนพาล
บ้ านช่องแตกแยกอะไรก็คนพาลทังนัน พระองค์จงึ แสดงว่าเมตตาธรรมคําจุนโลก
ต้ องมองสองนัยยะเลยต้ องคูก่ นั ด้ วย ทําไมพระองค์จึงต้ องตรัสว่าเมตตาธรรมคําจุนโลก?
เมือทุกอย่างเรารักใคร่เราก็จะถนอมรักษาใช่ไหม แล้ วมันก็จะอยูไ่ ปอย่างนันแน่ะเท่าทีมันจะอยูไ่ ด้
แต่ว่าให้ ร้ ูไว้ ด้วยว่าเมตตาเป็ นรากเหง้ าของอุปาทานด้ วย ถ้ าเราไปยึดติดมันๆเป็ นทุกข์เพราะเมตตา
เมือเรารักไปแล้ วนานเข้ าๆก็สงสารอีกมีปัญหาหรื อแก่เจ็บตายขึนมา
ตอนรักกันตอนเป็ นหนุม่ เป็ นสาวเนียเมตตารักกันพอแก่เฒ่าแล้ วเมตตาเนียกลายเป็ นศรัทธาความเชือถือคื
อให้ เกียรติกนั จําไว้ ให้ ดี เมตตากลายเป็ นศรัทธา
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อาตมาพิจารณาว่าทําไมบารมี๑๐พระองค์แสดงแต่เมตตาแต่ศรัทธาไม่เห็นพูดถึงเลย
แล้ วพระอาจารย์ก็มารู้ อ้อ!
เมตตารักใคร่ตอนเป็ นหนุม่ เป็ นสาวพอแก่เฒ่านานไปเมตตากลายเป็ นศรัทธาคือความเชือถือหรื อให้ เกียรติ
กัน แล้ วไม่ต้องไปทะเลาะกันเนีย
แล้ วเราก็อยูก่ นั ได้ ด้วยอยูก่ นั จนตายไปเลยล้ มหายตายจากกันไปแล้ ว(หัวเราะ)ต้ องว่าอย่างนี
อาตมาเป็ นพระคิดเนียก่อนเนียมีคริ สต์มาหาอาตมานะ แล้ วมันบอกมันเป็ นคริ สต์ไม่ไหว้ พระ
อาตมาจึงบอกมันว่าเนียอาตมาเป็ นพระคิดมันก็งง
อาตมาไม่ได้ โกหกน่ะอาตมาก็ยําว่าอาตมาไม่ได้ โกหกพอเขางงแล้ วอาตมาก็บอกว่าอาตมาเป็ นพระทีมีควา
มคิดจึงรู้ว่าเป็ นพระคิดเห็นมัยแน่มย(หั
ั วเราะ)ไอ้ พวกเนียตามอาตมาไม่ทนั หรอกไอ้ นนไม่
ั มีความคิดหรอกโ
ดนหลอกให้ เขาหลงเคารพบูชาอะไรล้ างบาปได้ อะไรพวกเนียเอ็งเชือไหมว่ามันล้ างบาปได้
บาปอยู่ทีไหน?เอ็งจะไปล้ างมันน่ะ
บาปอยู่ทีใจนันน่ะร้ อยวันพันปี มันนึกขึนมามันก็ยงั อยูน่ นน่
ั ะ(หัวเราะ)แล้ วเอ็งไปล้ างได้ ยงั งัย
ไปเชือได้ ยงั งัยล้ างบาป
ต้ องว่างอย่างเดียวนันน่ะจึงจะยุติเลยรวดเร็ วฉับพลันทันใจไม่ต้องไปนึกถึงมันอีกว่าง ขออโหสิๆๆไปเลย
ว่าง! นันแหละจึงจะไม่มีบาปไม่มีบญ
ุ ไม่มีเวรไม่มีกรรมอะไรทังนันต้ องว่านิพพานัง ปรมัง สูญญัง
ต้ องชีให้ เห็น ไอ้ พวกนันศีล๕ ก็ยงั โกหกหลอกลวงต้ มตุน๋ เขาแล้ วจะมาช่วยอะไรคนเขาเคารพนับถือได้
อย่างพระพุทธเจ้ าสอนด้ วยเหตุผลทีตามเป็ นจริ งเห็นมัย พิสจู น์ได้ ใครจะพิสจู น์ปฏิบตั ิเจอแน่นอน
เนียพระองค์ประสูติ ประสูติก็คือเกิดขึนเป็ นกายมนุษย์เป็ นพยานขนาดพระพุทธเจ้ าเป็ นอัจฉริ ยะมนุษย์นะ่
ประสูติเนียคือประสูตจิ ากท้ องแม่พระนางสิริมหามายา พ่อคือพระพุทธบิดาคือพระเจ้ าสุทโธทนะ
แล้ วก็เป็ นเด็กอัจฉริ ยะด้ วย พอเกิดมาเดินได้ เลย แล้ วพูดได้ ด้วย อัคโคหะมัสมิ โลกัสสะ เชฏโฐ
เสฏโฐหะมัสมิ อะยะมันติ มา เม ชาติ นัตถิ ทานิ ปุนพั ภะโว
เนียในโลกนีเราเป็ นใหญ่ไม่มีใครเป็ นใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้ า ตอนพระองค์เป็ นเด็ก
อสิตะดาบสทีเป็ นอาจารย์ของพระเจ้ าสุทโธทนะสําเร็ จอภิญญา๕
สมาบัต๘ิ พอเอาพระกุมารคือพระสิทธัตถะมาให้ ดเู ท่านันน่ะพระองค์ปาฏิหาริ ย์ไปอยู่บนชฎาเนียเหมือนกับ
เหาะได้ เห็นมัย(หัวเราะ)เนียจึงว่าพระองค์เป็ นเด็กอัจฉริ ยะเนียเห็นมัยแล้ วพระเยซงพระเยซูเนียพระอาจาร
ย์เคยเอามาถามแล้ วให้ ร้ ูไว้ ด้วย ถามพระมารี ว่าท่านไม่มีสามีจริงหรื อ?
เขาบอกมีแล้ วคริ สต์เนียเกิดทีหลังพระพุทธเจ้ า ๓๔๕ปี เนียเอ็งคิดดู
แล้ วพระแม่มารี เนียเคยเป็ นคนใช้ พระอาจารย์ด้วยเอ็งรู้ไว้ เถอะ(หัวเราะ)แต่พวกนันโดนละลายหมดแต่เขา
บอกอาตมาว่าเขาเคยเป็ นคนใช้ เลยรอดไป
เลยเอาเขามาใช้ เขาจะมีกรุ ณาเด็กคุ้มครองรักษาเด็กช่วยเหลือเด็กเนียให้ ร้ ูเอาไว้ ร้ ู
โมเสสทีแยกฟ้าแยกนําแยกอะไรเนียอาตมาก็เรี ยกมันมา ท่านแยกได้ จริ งไหม?
บอกแยกไม่ได้ หรอกแต่งขึนมา เนียโกหกทังนันเป็ นนิยายหมดแล้ ว
เอ็งอย่าไปเชือตามประวัติศาสตร์ ถ้าเอ็งไปหลงประวัติศาสตร์ ยึดติดประวัติศาสตร์ เอ็งก็โดนหลอกลวง
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ไอ้ ตวั จริ งเขาเขียนขึนมาแต่งขึนมาแต่งไม่ดีให้ เป็ นดีก็ได้ แต่งดีให้ เป็ นร้ ายก็ได้
มันขึนอยู่กบั จิตเจตนาคนเขียน มันจะทําลายกันแต่ความจริ งก็คือความจริ งนันแน่ะแต่ทกุ คนก็ไปหมด
อาตมาเรี ยกมาพิสจู น์ แม้ กระทังนอสตราดามุสน่ะเอ็งรู้หรื อเปล่า
ทําไมพระอาจารย์จงึ พยากรณ์อย่างนันเขาว่าเขาได้ กสินแล้ วก็มีกระจกอันหนึงให้ มาปรากฏในกระจกเขาได้
กสินฌานต้ องว่าอย่างนี อาตมาเนียไม่ได้ งมงายตามเขาสงสัยก็เรี ยกเอามาถามหมด
ไม่ได้ โกหกใครด้ วยแล้ วก็ไม่ได้ ประโยชน์อะไรจากสิงเหล่านัน
แต่เราก็ไม่หลงงมงายใครไม่เชืออาตมาก็ยงั เรี ยกมาพิสจู น์ได้ อีกน่ะ(หัวเราะ)เอามาคุยได้ อีกพวกยูเอฟโอเนี
ยอาตมาเนียสอนเอาไปนิพพานมากมาย
เอายูเอฟโอมาสอนแล้ วให้ เข้ าพระนิพพานแล้ วให้ ยเู อฟโอเนียไปทุกมิติภพทุกมิติภมู ิทกุ มิติจกั รวาฬทุกมิติแ
ก้ วผลึกเอาไปเผยแพร่พทุ ธศาสนาได้ พระอาจารย์เนียเอามาคุยได้ หลายครังแล้ วน่ะอาตมาเนียเป็ นผู้สามาร
ถทีไม่มีใครรู้สามารถเอาพวกยูเอฟโอมาคุยได้ ให้ เขารู้พวกยูเอฟโอเนียเขาคิดแต่ข้างหน้ าเขาไม่คดิ ถอยหลัง
แล้ วเขาก็บอกรูปร่างลักษณะให้ ลกู ศิษย์อาตมาจดไว้ เลยเนียเด็กนักเรี ยนทีครู
ใครอยากรู้เนียอาตมาให้ จดไว้ หมดไม่ให้ งมงายด้ วยแล้ วอาตมาก็สอนให้ เขาเข้ าถึงด้ วยแล้ วให้ เขาไปประกา
ศพระพุทธศาสนาทัวทุกมิติภพภูมิเลย อาตมาเนียเป็ นผู้สามารถไม่มีใครรู้หรอก
ให้ โยมรู้ไว้ เถอะว่าอาตมาเนียถึงเป็ นพระธรรมดาๆเหมือนตาสีตาสาแต่ก็ไม่ธรรมดา
แต่มีปัญญาเทศน์สอนเยอะแยะมากมายเลย
วันนีเป็ นวันประสูตขิ องพระพุทธเจ้ าเนียเอ็งก็ได้ ฟังแล้ วเนียว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั เป็ นยังงัย นิพพานัง
ปรมัง สูญญังเป็ นยังงัย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็ นยังงัย มัชฌิมาปฏิปทาคืออะไร? ก็คือความว่าง
อย่าไปงมงาย สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรชอบๆพวกนีไปนิพพานไม่ได้ ต้องว่างจากความเห็น
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบเรื องนันเรื องนีก็ไปนิพพานไม่ได้ ต้องว่างจากการดําริ
สัมมาวาจาการพูดจาชอบก็ต้องว่างถ้ ามัวพูดอยูก่ ็ยงั ไม่ไปนิพพานต้ องว่าอย่างนี ต้ องว่างจึงจะไปได้
สัมมากัมมันโตการงานชอบก็ยงั ไปนิพพานไม่ได้ มวั แต่ทํางานทําการนี
สัมมาอาชีโวอาชีพชอบก็เอ็งจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานเพราะนิพพานว่าง ไม่มีอาชีพให้ ใครทํา
ต้ องว่างจากสัมมาอาชีโวเห็นมัย
สัมมาวายาโมเพียรพยายามชอบก็ต้องเพียรว่างถ้ าไปเพียรอย่างอืนไปนิพพานไม่ได้
สัมมาสติระลึกชอบระลึกถึงพ่อแม่พีน้ องลูกเมียลูกเต้ าเหล่าหลานเอาทรัพย์สินสมบัติก็ไปนิพพานไม่ได้
ตัดทิงเลยอย่างอาตมาเนียตัดทิงเลย
ไม่ให้ ครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติเนียไม่รอดหรอกพวกเนียยังไปไม่ถึงไหนต้ องว่างจากกา
รระลึก สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นชอบก็ตงใจมั
ั นกับความว่างอย่างเดียว
ทีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้ าเรื องอริ ยสัจ๔
เรื องมัชฌิมาปฏิปทาแล้ วท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมว่า
สิงใดสิงหนึงทีมีความเกิดขึนแล้ วเป็ นธรรมดาสิงนันทังปวงล้ วนมีความดับเป็ นธรรมดา
ทีท่านพิจารณาตามมรรค๘เนีย ในมรรค๘ ข้ อใดข้ อหนึงทีเกิดขึนในจิตแล้ ว
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มีความเกิดขึนแล้ วเป็ นธรรมดาสิงนันทังปวงล้ วนต้ องดับเป็ นธรรมดาเพราะท่านแสดงนัยยะเอาไว้
น่ะ แล้ วทีท่านมาสําเร็ จเป็ นพระอรหันต์ทงท่
ั านพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ
พระมหานามะ
พระอัสสชิเนียมาฟั งเทศน์เรื องอนัตตลักขณสูตรก็คืออนัตตาความว่างนีแหละให้ ร้ ูเอาไว้ เนียอนัตตาความว่
าง
แต่ทีพระอาจารย์มาพูดเนียเอาสําหรับมาพูดกับคนไทย(หัวเราะ)จะได้ ร้ ูจกั ความว่างทีแท้ จริ งแต่พระองค์พู
ดในสมัยนันคนมีบญ
ุ ญาธิการมากมาย พระองค์ก็จะเทศน์สอนบาลีจะพูดถึงอนัตตาความว่าง
แต่พระสาวกทัง๕พระองค์ทา่ นก็สําเร็ จมรรคผลพร้ อมกันนันน่ะเนียเรื องอนัตตลักขณสูตรก็คือลักษณะ
คําว่าอนัตตลักขณสูตรก็คือสูตรนีว่าด้ วยลักษณะหรื อรู ปร่ างแห่งความเป็ นอนัตตาคือความว่างเหมือนทีอา
ตมาซูมเอามาพิสจู น์อนัตตาให้ เห็น
แต่พระอาจารย์เอาใบไม้ มายกเป็ นตัวอย่างว่าอนัตตาภายนอกเป็ นอย่างนีอนัตตาภายในเป็ นอย่างนี
เนียความจริ งทีท่านทัง๕พระองค์เนียแต่ทีท่านรู้ก็คือรู้ในมรรค๘ คือต้ องว่าง
สิงใดเกิดขึนคือความรู้สกึ นึกคิดสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบก็ต้องว่าง
เกิดขึนแล้ วก็ต้องดับไปว่างไปท่านเห็นความเกิดดับของมรรค๘
คือสัมมาทิฏฐิ ใครเห็นชอบแล้ วก็วา่ งดับไม่ปรากฏให้ เห็นอีก ดําริ ชอบก็เพียงดําริ ขนมาแล้
ึ
วก็ว่างดับไป
สัมมาวาจาพูดแล้ วก็ว่างหายไปเห็นมัยมีหลักฐานอะไรพูดแล้ วมีเพียงลมๆเท่านันเอง ไปยึดถืออะไรได้
พูดออกมาเหมือนมีตวั มีตนแต่ไม่มีเนียสัมมากัมมันโตการงานสิงทีเราทําทังหมดประจําวันทังหมดทีเกิดขึน
พอทําเสร็ จไปแล้ วก็ว่างไปแล้ วเห็นมัยเนียจึงเรี ยกว่าอนัตตลักขณสูตรคือสูตรว่าลักษณะของความทีอนัตตา
หรื อความว่าง โยมจะได้ ไม่งมงายเนียทีพระอาจารย์เอามาพูดให้ คนไทยฟั ง
แต่พรหมเทพเทวดาเดียวนีเป็ นคนไทยหมดน่ะฟั งพระอาจารย์ร้ ูเรื อง จะได้ ร้ ูความจริ ง เนียเกิดก็คือเกิด แก่
เจ็บ ตายทีพระองค์ไปเห็นแล้ วพระองค์สลดใจแต่พวกเราทุกคนเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตายแล้ วรู้สึกไหม?
เปล่าไม่ได้ คิดอะไรเลย
แต่พระองค์เห็นปั บนีพระองค์ร้ ูเลยว่าเราจะต้ องเป็ นคนแก่กลับมาเนียสาวสนมกํานัลในเนียทีเป็ นบาทบริ จา
รับใช้ พระพุทธเจ้ า ๒๐,๐๐๐องค์น่ะ เป็ นผู้หญิงล้ วนเลยรับใช้ อยูเ่ นีย
๒๐,๐๐๐องค์พวกนีจะต้ องเป็ นคนแก่หมด
พอพระองค์กลับมาแล้ วไม่รับรู้แล้ วพระองค์เพียงแต่เห็นรู้ แล้ วไอ้ นีเป็ นคนแก่หมดแล้ วๆเอาคนแก่มาดีดสีตีเ
ป่ าให้ เรามีประโยชน์อะไร
ทีเคยฟั งสนุกสนานเพลิดเพลินก็พอรู้ ความจริ งแล้ วก็เนียเสียงจากคนแก่(หัวเราะ)ได้ กลินจากคนแก่อะไรต่อ
มิอะไรเนียลงแก่หมดเลยเป็ นอนุสสติตามระลึกเลยพอพระองค์ไปเห็นคนแก่กลับมาพระองค์จะพิจารณาเห็
นอะไรก็เห็นแต่ความแก่ได้ ยินเสียงก็เสียงแก่กลินแก่รสแก่สมั ผัสแก่
พอรุ่งขึนมาเจ็บพวกนีต้ องเป็ นคนเจ็บคนป่ วยหมดเลยรู ปเจ็บ เสียงเจ็บ กลินเจ็บ รสเจ็บ สัมผัสเจ็บ
โผฏฐัพพะเจ็บหมดเลย พอเห็นคนตายว่าโอ้ ! พวกนีตายหมดกลับมานี
แล้ วพระองค์ไม่มีแก่จิตแก่ใจทีจะฟั งเสียงดีดสีตีเป่ าฟ้อนรํ าขับร้ องนอนเลยนอนแต่หวั คําตืนขึนมาพวกนีเห
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มือนกับอยูใ่ นป่ าช้ าเลยเนีย
แล้ วรุ่งขึนไปอีกไปเห็นสมณะพระองค์จึงได้ อบุ ายว่ามีมืดแล้ วจึงมีสว่างเป็ นเครื องแก้ มีร้อนแล้ วก็มีเย็นแก้
คงจะมีวิธีทีจะแก้ ไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตาย แล้ วก็ไม่มีใครถามพระองค์
แล้ วพระองค์ก็ไม่ได้ แสดงว่าพระองค์ค้นพบพ้ นจากความแก่ความเจ็บความตายไหม?
พบพระองค์พบเห็นสมณะผู้สงบนันแหละคือสงบความแก่ความเจ็บความตายทังหมดเลย ว่าง
สงบแล้ วก็คือว่างเข้ าใจมัย เนียว่างด้ วยความสงบ สมณะทีมาเป็ นนิมิตหมายให้ พระองค์ร้ ู
พระองค์เลยออกบวชวันนันน่ะแล้ วก็ได้ ไปเรี ยนจากอาฬารดาบสได้ สมาบัต๗ิ
ไปเรี ยนกับอุทกดาบสได้ เพิมมาอีกหนึงเป็ นสมาบัต๘ิ แล้ วเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ทิงเลยแล้ วก็มาตอนนันเขาในยุคนันสมัยนันเขานิยมการทรมานกาย นักบวชโยคีทงหลายเนี
ั
ยเขานิยม
พระองค์ก็เลยต้ องปฏิบตั ิตามว่ามันจะบรรลุได้ จริ งหรื อเปล่า
แล้ วพระองค์ก็ปฏิบตั ิไปจนผอมจนไม่มีกําลังเลยเกือบตายถึงสลบเลยแล้ วพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ แน่
การตรัสรู้ต้องเป็ นทางอืนคือทางใจแล้ วไม่ใช่ทางกายนีทรมานกายลําบากเปล่า
แล้ วพระองค์ก็เริ มมาฉันอาหารใหม่แล้ วก็มานึกถึงตอนทีพระองค์เป็ นพระราชกุมาร
เมือคราวทีแรกนาขวัญพอพระพีเลียงไปดูพระพุทธบิดาแรกนาขวัญเนีย พระองค์ไม่มีอะไรทํา
แต่พระองค์หายใจเข้ าออกเนียแสดงว่าจิตพระองค์ไม่ไปไหนเลยแต่พระองค์สงั เกตุว่าเออ!
เมือพระองค์หายใจก็เลยรู้ ว่าหายใจเข้ าสันหายใจออกสัน หายใจเข้ ายาวพอรู้ ว่าหายใจเข้ ายาวเนีย
แล้ วก็ทําเป็ นฌานเป็ นญาณขึนมาเนียพระองค์จึงนึกว่าทางตรัสรู้ต้องเป็ นทางใจนีเลยเนียต้ องมาใช้ เนียทีพ
ระองค์มาแสดงเรื องของสติปัฏฐาน๔
อะไรเนียเรื องอานาปานสติเนียตามรู้ แล้ วถามว่าหายใจเข้ าก็ไม่เทียงหายใจออกก็ไม่เทียง
หายใจเข้ าแล้ วไม่ออกก็เป็ นทุกข์
หายใจออกแล้ วไม่เข้ าก็เป็ นทุกข์เนียเห็นมัยแล้ วออกไปแล้ วไม่เข้ าก็ตายเนียอนัตตา
ออกไปแล้ วว่างหมดเลยเข้ าไปแล้ วมันตายแล้ วก็อนัตตาหมด
แล้ วพระอาจารย์ก็มาพิจารณาว่าเพียงแต่อาตมายกสติขนมาพิ
ึ
จารณาสติปัฏฐาน๔
เนียอาตมาถามจิตตัวเองว่าอะไรคือตัวฟุ้งซ่าน? ก็มีตวั รู้ขึนมาว่าสติมนั ระลึกมากเกินไป
เพราะฉะนันเมือเรารู้ว่าสติมนั ระลึกมากเกินไปแล้ ว
เราก็แยกจิตจากสติไม่ให้ มนั ระลึกเมือเราแยกจิตจากสติเมือสติไม่ระลึกถึงอารมณ์
อารมณ์มนั ก็ดบั เลยเขาเรี ยกนิโรธะความดับเลยแล้ วก็เป็ นมรรคจิตขณะเดียวกันเลยเรารู้ทําให้ อาตมารู้เลย
รู้ได้ เร็ วด้ วยเนียพิจารณาสติตวั เดียวลงอริ ยสัจ๔
เลยเนียเห็นมัยแน่มยแล้
ั วพวกเอ็งมีปัญญากันขนาดไหนเนีย(หัวเราะ)เนียพระอาจารย์ต้องเอามาถามมาส
อนมาบอกให้ ร้ ูเรื องอานาปานสติเนียคือหายใจเข้ าก็ไม่เทียงหายใจออกก็ไม่เทียง
หายใจเข้ าแล้ วไม่ออกก็เป็ นทุกข์มนั อึดอัดเห็นมัยหายใจออกแล้ วไม่เข้ าก็เป็ นทุกข์อีก
แล้ วมันก็อนัตตาลมเข้ าลมออกก็ไม่มีตวั ตนด้ วยอนัตตาว่างเปล่า
แล้ วเราไปยึดติดอะไรกับความว่างเปล่าแล้ วถามว่าอะไรมีคา่ ทีสุด? ทรัพย์สินสมบัติหรื อ?ไม่ใช่
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สิงทีมีคา่ ทีสุดก็คือลมหายใจเนียถ้ าไม่หายใจเข้ าหายใจออกเนียมึงตายแน่
แล้ วเอ็งจะไปให้ ความสําคัญทรัพย์สินสมบัติบตุ รภรรยาเนียพระอาจารย์ว่ายังห่างไกลงมงายอีกเยอะ(หัวเร
าะ)ต้ องว่าอย่างนี เอ็งจะต้ องรู้จกั ลมหายใจเข้ ามาฝึ กทําความว่างเอาไว้ พอเอ็งระลึกถึงลมหายใจพับ
มันก็ตดั อารมณ์คือตัดรูป ตัดเสียง ตัดกลิน ตัดรส ตัดโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์หมดเลย
เอาอารมณ์เนียเป็ นธรรมารมณ์เข้ าใจมัย? คือเอาอนัตตาความว่างของลมมาเป็ นอารมณ์
แต่ว่าพระพุทธเจ้ าตรัสอีกนัยยะหนึงเรี ยกว่าสุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์เนียแล้ วเห็นมัยเนี
ยทุกอย่างต้ องลงความว่างหมด อย่างพระอาจารย์หยิบอะไรขึนมาอธิบายลงได้ หมดจะแสดงสูตรไหนก็ช่าง
จะเป็ นอาทิตตปริ ยายสูตร รู ปเป็ นของร้ อน เสียงเป็ นของร้ อน กลินเป็ นของร้ อน รสเป็ นของร้ อน
สัมผัสเป็ นของร้ อนเนียอาทิตตปริ ยายสูตร คือแสดงของร้ อน แล้ วถามร้ อนแล้ วมีเย็นมัย?
เราก็จะเห็นว่าเมือร้ อนแล้ วกลายเป็ นเย็นว่าร้ อนนันก็อนิจจังไม่เทียง ทีพระองค์มาแสดงสอนอาฬารดาบส
อุทกดาบสทีบูชาไฟ บูชาด้ วยของร้ อน ไอ้ นนเป็
ั นร้ อนภายนอกร้ อนด้ วยไฟ
ไฟนันมีประโยชน์หงุ ต้ มเผาไหม้ อะไรนีพระองค์แสดงไว้ หมด แต่ทีร้ อนในใจร้ อนเพราะรูป ร้ อนเพราะเสียง
เพราะกลิน เพราะรส ร้ อนเพราะสัมผัสเนียร้ อนในใจเนียพระองค์เห็นความสําคัญอันนีมาเป็ นธรรมะภายใน
ไอ้ นนร้
ั อนภายนอกไอ้ นีเป็ นร้ อนภายใน
แล้ วพระองค์ก็แสดงถึงว่าพวกชฎิลบูชาไฟเนียเมือรู้ ความจริ งเนียตัวเองทีบูชาพญานาค
บูชาไฟเนียเสียเวลาเปล่าไม่ได้ ประโยชน์จากการบูชา ฟื นไฟก็หมดไป
แล้ วตัวเองก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยเดียวก็ต้องไปหามาอีกไหม้ หมดไปแล้ ววันหนึง
ความจริ งน่ะไหม้ หมดไปแล้ วก็คือว่างหมดไปแล้ วก็ไม่ได้ คิด
ต้ องไปไม่ให้ ว่างคือต้ องให้ เผาติดต่อไป(หัวเราะ)แล้ วก็จะเห็นตัวเองว่ากูนีโง่ดกั ดานมาเป็ น๑๐ปี
๒๐ปี จนหมดอายุขยั เลยต้ องลอยบริ ขารชฎิลหมดน้ องนทีกสั สปะอยู่กลางแม่นํานึกว่าภัยอันตรายเกิดกับพีใ
หญ่คืออุรุเวลกัสสปะ ทําไมบริ ขารชฎิลนีลอยมาเพียบเลย
ตามมาดูมารู้ความจริ งก็ลอยต่อไปแล้ วถึงคยากัสสปะน้ องคนสุดท้ องเนียเจอนึกว่าพีเรามีอนั ตรายเนีย๕๐๐
คนถึง๑๐๐๐คนน่ะ พีน้ องสามคนมีบริ วารรวมกันแล้ ว๑๐๐๐คน ลอยบริ ขารทิงหมดเลยบริ ขารชฎิล
ลอยไปแล้ วจะได้ ไม่ยึดติดในความเป็ นชฎิลคือว่างเนียจําไว้ ให้ ดีเนียพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ แล้ วสอนอะไรเนีย
สอนมัชฌิมาปฏิปทา สอนอริ ยสัจ๔ สอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอันทีเป็ นหัวใจเป็ นหัวข้ อใหญ่ๆ
แล้ วเมือพระองค์สอนก็คือตรัสรู้อะไร
ก็คือสิงทีพระองค์มาสอนเนียทีพระองค์ตรัสรู้มาแล้ วคือรู้มาแล้ วคือเอาความรู้มาสอนเข้ าใจมัยจึงเรี ยกว่าตรั
สรู้ เดียวตรัสรู้ ยงั งัยอีก เอ็งฟั งมาตังแต่ต้นจนจบนันน่ะเนียคือตรัสรู้(หัวเราะ)คือความรู้ของพระพุทธเจ้ า
ทีพระอาจารย์เอาของพระองค์มาแสดงให้ ฟัง ถ้ านิพพานแล้ วก็เงียบหมดเลยว่างเปล่าแล้ ว นิพพานัง ปรมัง
สูญญังแล้ ว ประสูติ ตรัสรู้
แล้ วก็นิพพานงัยนีงัย..เอาละถึงเวลาทีจะทําตามพิธีกรรม....แต่ก็เห็นไหมสมบูรณ์แบบสรุปสันๆประสูติ
ตรัสรู้ นิพพานก็คือว่าง ถ้ าว่างแล้ วก็จบแล้ ว นิพพานัง ปรมัง สูญญังแล้ ว(หัวเราะ)...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
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วันอาทิตย์ที ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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