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วันนีเป็ นวันวิสาขบูชา เป็ นวันทีอัศจรรย์ทีเป็ นวันประสูตร ตรัสรู้ ปริ นิพพานมาตรงกันในวันนี
คําว่าประสูตรก็หมายถึงเกิดขึน ตรัสรู้ก็หมายถึงสิงทียังไม่ร้ ูก็ได้ ร้ ูขนึ ปริ นิพพานก็คือนิพพานัง ปรมัง
สูญญังต้ องว่าง เพราะฉะนันคําว่าประสูตร ตรัสรู้ เกิดขึน ตังอยู่
ดับไปหมายถึงว่าเกิดขึนมาก็หมายถึงประสูตร ตรัสรู้ก็ตงอยู
ั ่ในระยะท่ามกลาง
แล้ วก็ปริ นิพพานก็หมายถึงความดับหรื อความว่าง การทีจะได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าต้ องสร้ างบารมีนาน
ถ้ ามีใครเขาถามพระพุทธเจ้ าคือใคร? ถ้ ามีใครเขาถามว่าพระพุทธเจ้ าคือใคร?
พระพุทธเจ้ ามีคือพระปั ญญาธิกะ พระสัทธาธิกะ พระวิริยาธิกะ
พระปั ญญาธิกะต้ องสร้ างบารมีเพียงแต่นึกในใจก็ ๘
อสงไขยแสนกัลป์แล้ วได้ รับพระพุทธพยากรณ์แล้ วก็ต้องสร้ างบารมีอีก ๔อสงไขยแสนกัลป์
สัทธาธิกะเพียงแต่คิดนึกในใจ๑๖อสงไขยแสนกัลป์แล้ วเมือได้ รับพระพุทธพยากรณ์แล้ วต้ องมาสร้ างบารมี
อีก ๘อสงไขยแสนกัลป์ ส่วนวิริยาธิกะเนียนึกในใจทีจะเป็ นพระพุทธเจ้ าเนีย
๓๒อสงไขยแสนกัลป์เมือได้ รับพระพุทธพยากรณ์แล้ วต้ องมาสร้ างบารมีอีก๑๖อสงไขยแสนกัลป์วิริยาธิกะจึ
งจะได้ มาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า ต้ องสร้ างบารมีนาน ต้ องสร้ างทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา แล้ วก็เป็ นอุปบารมี เป็ นปรมัตถบารมี ทานการให้
ให้ แล้ วก็ว่างเนียแสดงว่าพระพุทธเจ้ าทุกๆพระองค์ต้องสังสมความว่าง ศีลละเว้ นแล้ วก็ว่าง
ประพฤติเนกขัมมะอดใจเพือมีทานมีศีลก็เพือว่าง
ปั ญญาเหตุผลในทานในศีลเพือจะจัดหาจัดทําทีจะมาทําทานรักษาศีลก็เพือว่าง วิริยะเพียร
เพียรในทานในศีลก็เพือว่าง ขันติอดกลันอดทนสร้ างทานสร้ างศีลก็เพือว่าง
สัจจะมีความจริ งใจในการทีจะทําทานทําศีลก็เพือว่าง
อธิษฐานปรารถนาเพือให้ มีทานมีศีลเป็ นนิสยั ก็เพือว่าง เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพือว่าง
อุเบกขาวางเฉยเมือทุกสิงทุกอย่างไม่มีอะไรทีจะทํา สรรพสิงทังหลายทํามาหมดแล้ วว่างเปล่าน่ะ
จึงเรี ยกว่าอุเบกขาวางเฉย อุเบกขาวางเฉยกับสิงทีว่าง คําว่าว่างก็คือหมดภาระ สิงทีควรทําได้ ทําแล้ ว
ทําเสร็ จแล้ วแล้ วก็วา่ งนันน่ะ อุเบกขาวางเฉยกับความว่างอีก
ความว่างหมายถึงว่าสิงทีเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วทีเรี ยกอุเบกขาก็คือรู้เหตุร้ ูผลรู้ ดีร้ ูชวรู
ั ้ คณ
ุ รู้โทษรู้จกั ประโยชน์ไ
ม่ใช่ประโยชน์ร้ ู บญ
ุ รู้ บาปแล้ ววางเฉย อุเบกขาวางเฉยตัวนีเป็ นตัวละโมหะความหลง
คําว่าโมหะความหลงคือความไม่ร้ ูจริ ง มีเยอะแยะไปหลงความไม่ร้ ูจริ งในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส
ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ มีรูปเกิดขึนแล้ วรู ปนันก็เปลียนแปลงแล้ วก็เสือมสลาย รูปนันไม่คงทีไม่คงทน
เสียงนันก็ไม่คงทีไม่คงทนเปลียนแปลงเสือมสลาย กลินนันก็ไม่คงทีไม่คงทนก็เปลียนแปลงเสือมสลาย รส
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เปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม
จืดรสนันก็ไม่คงทีไม่คงทนเลยลินไปแล้ วก็เปลียนแปลงเสือมสลาย สัมผัส เย็น ร้ อน อ่อน
แข็งนีก็ไม่คงทนย่อมเปลียนไปตามสภาพ ธรรมารมณ์ทีปรากฏกับใจทีใจมีสญ
ั ญาใจทีใจมีสญ
ั ญากับรู ป
สัญญากับเสียง กับกลิน กับรส กับโผฏฐัพพะกับธรรมารมณ์ก็เป็ นสัญญาไม่เทียง
สัญญาแปลว่าความจําได้ หมายรู้จํารูป จําเสียง จํากลิน จํารส จําโผฏฐัพพะ จําธรรมารมณ์
เมือเราจําสิงทีไม่เทียงไม่เทียงสังสมความไม่เทียงไว้ ในใจเราก็จะได้ ร้ ู ตวั คําว่ารู้ ตวั ก็คือสัมปชัญญะรู้ตวั รู้จิตรู้
สติ รู้ถึงความไม่เทียง ความเปลียนแปลงความเสือมสลายไม่คงทนไม่ถาวร
สรรพสิงในโลกนีก็เกิดขึนแล้ วก็ตงอยู
ั แ่ ล้ วก็ดบั ไปเมือกับสิงทีพระองค์ประสูตร ตรัสรู้
ปริ นิพพานเหมือนอนิจจัง พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ความไม่เทียงคืออริ ยสัจ๔ ความจริ งทีเปลียนแปลงเนีย
เกิดเป็ นเด็กก็จริ งแล้ วก็เปลียนแปลงเป็ นหนุม่ เป็ นสาว เป็ นหนุม่ เป็ นสาวก็จริ งเปลียนมาเป็ นคนแก่คนเฒ่า
เป็ นคนแก่คนเฒ่าเปลียนมาเป็ นคนเจ็บคนตาย นันน่ะพระองค์ตรัสรู้ความจริ ง
ถ้ าเราไปยึดถึงความเป็ นตัวเราเป็ นของเรา เราก็จะมัวเมาอยู่ในความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตายเหล่านี สังสมความไม่เทียง จิตใจเราก็แปรปรวนไป คิดวันละร้ อยล้ านวันละร้ อยครังพันครัง
ในสิงทีเราคิดขึนมาก็ไม่ใช่ความจริ งทําไม่ได้ ตามทีเราคิด ก็เหมือนกับความฝั นทีไม่ใช่ของจริ ง
ตืนขึนแล้ วก็หายไปดับไปทุกสิงทุกอย่างเป็ นความเปลียนแปลงในโลกนีก็คือโลกนีเป็ นโลกแห่งความเป็ นอนิ
จจังคือโลกแห่งความเปลียนแปลงเรามัวไปรักอะไร? เรามัวไปรักความเปลียนแปลง เราโกรธอะไร?
ก็โกรธความเปลียนแปลง เราหลงอะไร?ก็หลงความเปลียนแปลง
เราดีใจเสียใจเราก็ดีใจเสียใจกับความเปลียนแปลง แล้ วเราก็จะรู้จิตตัวเองว่าเราโง่หรื อเราฉลาด
เมือเรารู้ความเปลียนแปลงแล้ วจิตเราไม่ยึดถือความเปลียนแปลงคืออนิจจัง
เมือทุกอย่างมันอนิจจังเปลียนแปลงแล้ วเราก็ร้ ูว่าเป็ นทุกข์
ทุกข์เกิดจากสัญญาใจทีมันจําได้ หมายรู้แล้ วก็เป็ นอุปาทานยึดติดเอาไว้ ว่าเป็ นพ่อแม่พีน้ องบุตรภรรยาสามี
ลูกหลานเหลนโหลนทรัพย์สินสมบัติทียึดติดไว้ ทงหมด
ั
เรายึดติดความเปลียนแปลง
เราต้ องรู้ ความจริ งตรงนี ทีเรายึดถือกัน ทีเรายึดถือความเปลียนแปลง
และเมือเรายึดถือความเปลียนแปลงก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไร
เพราะสิงทีเรายึดถือก็นําแต่ความทุกข์นําโทษมาให้ เพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็ นของธรรมดา
เกิดขึนแล้ วก็ต้องเป็ นสภาวะอย่างนีทุกคนไม่มีใครทีจะล่วงพ้ นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ นีเป็ นของ
จริ ง
ทุกข์ทีเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนันแหละเป็ นของควรกําหนดรู้ก่อนทีจะแก่จะเจ็บจะตายเราต้ อ
งมากําหนดรู้ทกุ ข์ทีรูป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์นีเพราะเหตุปัจจัยทุกข์ทงหลายนี
ั
ทีพระองค์สอนให้ กําหนดรู้ทกุ ข์ก็คือต้ องมารู้ทกุ ข์กบั ความเกิด
ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี เมือเรารู้ทกุ ข์แล้ วพระองค์ก็แสดงถึงสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์เป็ นของควรละเสียพระพุทธเจ้ าสอนให้ ควรละเสีย เพราะอะไรจึงต้ องละ?
เพราะว่าละเสียก็คือละของไม่ดีนนแหละ
ั
เป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยาก อยากทีไหน?
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ก็อยากทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ ทีธรรมารมณ์ ถ้ าเราละแล้ วมันก็วา่ ง ละแล้ วก็เป็ นศีล
แน่ะคําว่าศีลเหมือนกับทีเราให้ ทานเราให้ แล้ วก็หมดไปมันก็วา่ ง มีอะไรก็ต้องให้ หมดไปจากใจ
ห่วงหรื อกังวลนันแหละเป็ นตัวทุกข์ การทีเราให้ ทกุ ข์คือทุกสรรพสิงต้ องใช้ คําว่าทุกสรรพสิง
ถ้ าทุกข์เฉยๆลอยๆมันก็ยงั ไม่เห็นชัดยังไม่เห็นแจ้ ง เราต้ องใช้ คําว่าทุกสรรพสิง ทุกสรรพสิงทีใจมันรู้
ไอ้ ความรู้ นนแหละที
ั
มาผูกพันจิตวิญญาณของเรา ทําให้ ใจเราเศร้ าหมองขุน่ มัว
เกิดความรักความชังความเกลียดความชมหรื อเกิดราคะ โทสะโมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา
งมงายไปกับความไม่ร้ ูแ ล้ วก็เป็ นทุกข์กบั ความไม่ร้ ูเนียแหละทุกข์ ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปี
เราก็จะพบแต่ความแก่ความเจ็บความตายทุกวันไม่ว่าเราจะทํากิจการงานทีไหนต้ องเจอทังนัน
คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายทุกคนทีเราพบนันแหละท้ ายสุดก็จะเป็ นคนตายทังหมดต้ องว่างเปล่า
ตายแล้ วก็วา่ งเปล่าไม่มีอะไรเป็ นเราเป็ นของเราทีแท้ จริ ง
ทีเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเป็ นน้ องเป็ นบุตรภรรยาสามีเนีย
พระพุทธเจ้ าจึงว่าการทีเราจะละทุกข์ต้องละสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือต้ องละรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียทีเป็ นชนวนหรื อเป็ นปั จจัยทําให้ เกิดขึนซึงความแก่ความเจ็บความตาย
นิโรธะความดับทุกข์ก็ควรทําให้ แจ้ งก็คือสิงทังหลายทีเกิดขึนก็ดบั
ดับเป็ นธรรมดาสิงทังหลายมีเกิดขึนก็มีดบั เป็ นธรรมดา
สิงใดทีมีความเกิดความดับเป็ นธรรมดานันนันแหละทีพระองค์ว่าไม่เทียง เปลียนแปลงอยู่เสมอ
ทุกวินาทีทกุ ลมหายใจเข้ า-ออก สิงทีเปลียนแปลงไม่หยุดนิง
เมือรู้ความจริ งว่าเป็ นสิงเปลียนแปลงแล้ วก็เพือจะให้ ว่างจากสิงทีเปลียนแปลงก็คือไม่ให้ มีสญ
ั ญาผูกมัดหรื
อผูกพันกับความรู้สึกทีเรี ยกว่าวิญญาณความรู้สกึ
ความรู้สกึ ทีมันเปลียนแปลงไปทุกวันทุกวันนันแหละเมือมันเคยชินแล้ วมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ น
ทุกข์ ต้ องใช้ ความตังใจทีเรี ยกว่าสมาธิความตังใจมัน ตังใจมันกับความเปลียนแปลง
ตาเห็นรู ปก็ร้ ู ว่ารูปนีเปลียนแปลง หูได้ ยินเสียงก็ร้ ูว่าเสียงเปลียนแปลง จมูกได้ กลินก็ร้ ูว่ากลินเปลียนแปลง
ลินได้ ร้ ูรสก็ร้ ูว่ารสนีเปลียนแปลง กายได้ รับรู้สมั ผัสก็ร้ ูว่าสัมผัสนีเปลียนแปลง ใจได้ รับรู้ สิงทีปรากฏกับใจ
ก็สิงทีใดๆไม่ว่ารู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึงก็เป็ นการรับรู้ถึงความเปลียนแปลงแต่เพราะความยึดถือทีเรี ยกว่าอุปาทานมี
ความแก่กล้ าหนาแน่นมันจึงไม่คอ่ ยรู้สึกรู้สากับความเปลียนแปลงก็เลยเป็ นของธรรมดาก็เหมือนกับว่าควา
มจริ งเป็ นทุกข์ไม่ร้ ูทกุ ข์เพราะไม่ได้ พิจารณาคือไม่ตงใจที
ั จะรู้ทกุ ข์มนั ก็ไม่ร้ ู
เหมือนเราไม่ตงใจที
ั จะเห็นสิงใดทีเราผ่านไปหรื อผ่านมาเราไม่ตงใจที
ั จะเห็นมันก็ไม่เห็นไม่ร้ ูไม่ได้ จําไว้
เสียงก็เหมือนกันเราไม่ตงใจที
ั จะฟั งก็ไม่ร้ ูเรื อง
พูดเรื องอะไรก็ไม่ร้ ูเรื องไม่สนใจไม่สนใจฟั งก็ฟังไม่ร้ ูเรื องไม่มีเจตนาคือตังใจฟั งก็ไม่ร้ ูเรื อง กลิน รส
สัมผัสก็เช่นเดียวกันหมดต้ องมีสมาธิคือตังใจมันในการดู การฟั ง การดม การลิมเลีย
การรู้รสหรื อการสัมผัสถ้ าเราไม่มีความตังใจทีจะรู้แล้ วมันก็ผ่านไปไอ้ ความผ่านไปนีแหละคือความว่างทุกสิ
งทุกอย่างสรรพสิงทังหลายมันผ่านไป ผ่านไปแล้ วมันก็เป็ นอดีตแล้ วก็เป็ นอนิจจังแล้ วก็วา่ งไปแล้ ว
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ถ้ าเราไปยึดติดอยูว่ ่าเป็ นเราเป็ นของเราอยูเ่ นียแหละเขาเรี ยกปั จจุบนั ธรรม
เราต้ องรู้ ว่าปั จจุบนั ธรรมนีมันเกิดขึนแล้ วแล้ วมันก็ดบั ไปแล้ ว แล้ วอนาคตมันยังไม่มาถึงมันก็ยงั ไม่เกิดขึน
มันก็ไม่มี
มันก็ว่างทุกอย่างเป็ นสรรพสิงทังหลายก็ว่างเปล่าแต่มนั สําคัญทีว่างจากการยึดถือคือจิตใจเราไม่ยึดมันถือ
มัน ว่าสิงนันเป็ นเราเป็ นของเรา รับรู้ไม่รับเก็บ เหมือนกับคําทีว่าสักแต่ว่า เห็นสักแต่ว่าเห็น
ได้ ยินสักแต่ว่าได้ ยิน ได้ กลินสักแต่ว่าได้ กลิน ได้ ร้ ูรสก็สกั แต่ว่าได้ ร้ ูรส กายได้ สมั ผัสก็สกั แต่ว่าได้ สมั ผัส
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็สกั แต่วา่ ได้ รับรู้ธรรมารมณ์ คําว่าสักว่าอันนีแหละ เราต้ องรู้ว่าคําว่าสักว่า
คือเราเห็นรูปเราก็อย่าไปเพิมความรู้ว่ามันเป็ นรู ปอะไรขึนมา เป็ นเสียงอะไรขึนมา เป็ นกลิน เป็ นรส
เป็ นสัมผัสอะไรขึนมา การทีเราไปเพิมในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในสัมผัสนันแหละมันจึงเป็ นทุกข์
เพราะฉะนันถ้ าเราเข้ าใจคําว่าสักแต่วา่ ก็คือสิงทีเรารู้อยูแ่ ล้ ว
แต่เราไม่เพิมความรู้เข้ าไปมันก็สกั แต่ว่ารู้เท่านันเอง คําว่าสักแต่ว่ารู้
รู้แล้ วมันก็ผา่ นไปว่างไปความทุกข์ก็ไม่เกิดขึนในใจอุปทานในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณ์ก็ไม่เกิดขึนในใจ ใจก็ไม่มีสญ
ั ญาทีจะไปจดไปจําเขาเรี ยกสัญญาใจ ไม่ผกู พันกับอารมณ์
ความรู้กบั จิตวิญญาณของใจไม่ไปผูกพันกับรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนีย
ไอ้ ความรู้ชนิดต่างๆทีเราไม่เคยรู้แล้ วมันรู้ขนมานั
ึ
นแหละทีพระองค์เห็นสภาวะเช่นเดียวกันหมดคือมันเปลีย
นแปลงไม่เทียงเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานันแหละจึงเรี ยกว่าตรัสรู้ รู้ในสิงทีคนอืนไม่ร้ ู นนแหละ
ั
ทีพระองค์เรี ยกว่าปั จจัตตัง
รู้ได้ เฉพาะตนเองเพราะเราได้ ร้ ูได้ เห็นได้ เข้ าใจได้ ทราบได้ ร้ ูสึกว่ามันเปลียนแปลงอยูท่ กุ เมือเชือวันทุกเวลาน
าทีทกุ วินาทีทกุ ชัวโมงเนียเปลียนแปลงไปแล้ วแต่ละวันแต่ละวันเนียอนิจจังไป ไม่วา่ กลางวันไม่ว่ากลางคืน
สรรพสิงเหล่านีเกิดขึนอยู่ แต่เราไม่มีความตังใจทีจะกําหนดรู้หรื อตังใจรู้
มันก็ไม่ร้ ูมนั ก็ผ่านไปเฉยๆนันแหละพระพุทธเจ้ าสอนให้ กําหนดรู้ทกุ ข์ทีเกิดขึน
เกิดขึนจากความไม่ร้ ูทีเรี ยกว่าโมหะหรื อเรี ยกว่าอวิชชาความไม่ร้ ู โมหะแปลว่าความหลง
หลงมัวเมาไปแล้ วก็เป็ นความประมาทด้ วย พระองค์สอนไม่ให้ ประมาทไม่ให้ ประมาทใครๆก็ได้ ยินได้ ฟัง
แต่พระองค์สอนไม่ให้ ประมาทไม่ให้ ประมาทกับอะไร?ไม่ให้ ประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานีแหละ
ไม่ใช่ประมาทอย่างอืน เมือเรารู้ว่าประมาทกับอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเพืออะไร?เพือเราจะได้ ไม่ประมาทคือระมัดระวังไม่ให้ อนิจจังไปเร็ ว ไม่ให้ ทกุ ข์ไปเร็ ว
ไม่ให้ อนัตตาไปเร็ ว ไม่ให้ แก่เจ็บตายไปเร็ วเนีย ทําให้ อนิจจังช้ าลง เป็ นทุกข์ช้าลง ตายช้ าลง
แก่เจ็บตายช้ าลง เนียเป็ นความประสงค์ของพระพุทธเจ้ าทีสอนให้ กําหนดรู้ทกุ ข์
เมือเรากําหนดรู้ แล้ วเราเข้ าใจในความทีเรารู้แล้ วตามความหมายทีพระองค์แสดงแล้ วเนียเราจะได้ ประโยช
น์ทกุ อย่างอนิจจังแน่นอนเป็ นทุกข์แน่นอนอนัตตาแน่นอน แต่เราเป็ นผู้มีปัญญาคือมีเหตุมีผล
ว่าเราทําอย่างไรจึงจะอนิจจังช้ าลง เป็ นทุกข์ช้าลง เป็ นอนัตตาช้ าลงแก่ เจ็บ ตายช้ าลง?
เราจะต้ องมาทําความรู้ตรงนี ทีพระพุทธเจ้ าว่าทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้ คือรู้ทกุ ข์ตรงนี
แล้ วก็ให้ พิจารณาว่าสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความยาก รู้แล้ วอย่างเดียวไม่พอแล้ วยังอยากอีก
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อยากทีไหน?ก็อยากในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์
เนียทีพระองค์ว่าเป็ นของละเสีย แล้ วทําไมพระองค์จึงสอนให้ ละเสีย?
เพราะว่าเป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์ละแล้ วมันจะได้ ว่างนันเอง เมือเราว่างแล้ วเราจะได้ ไม่มีทกุ ข์ ถ้ าเราว่างจากรูป
เสียง กลิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้ เราก็ไม่มีทกุ ข์จากรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์อีกต่อไปเนียทีพระองค์ละแล้ วก็ว่างหรื อละเว้ นก็วา่ งหรื อเวระมะณีละเว้ นนันแหละก็คือว่างพระ
องค์สอนให้ ว่าง เมือเรารู้ ว่าพระองค์สอนเนีย
นิโรธะความดับทุกข์เป็ นของทําให้ แจ้ งคือทําความว่างให้ เกิดขึนนันเองความหมาย
ถ้ าเราทําความว่างให้ เกิดขึนกับใจ ตาเห็นรู ปก็ว่างจากรู ป หูได้ ยินเสียงก็ว่างจากเสียง
จมูกได้ กลินก็ว่างจากกลิน ลินได้ รสก็ว่างจากรส กายได้ สมั ผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งก็ว่างจากเย็นร้ อนอ่อนแข็ง
ใจได้ รับทราบธรรมารมณ์ก็ว่างจากธรรมารมณ์
อันนีแหละทีเป็ นของควรทําให้ แจ้ งคือทําความว่างให้ เกิดขึนในจิต
นิโรธะความดับทุกข์ก็คือต้ องดับอารมณ์นีแหละคือดับตัวรู้ผ้ รู ้ ู ตราบใดทียังมีตวั รู้ผ้ รู ้ ู คือมีจิตวิญญาณ
ไอ้ จิตวิญญาณนีมีอยู่ตลอดเวลาคือวิญญาณเขาเรี ยกกายะประสาท ประสาททางตา ประสาททางหู
ประสาททางจมูก ประสาททางลิน ประสาททางกาย ประสาททางใจเนียมันเกียวกับกายะประสาท
ถ้ ากายะประสาทไม่สมบูรณ์มนั พิกลพิการไปเหมือนกับคนเป็ นอัมพาตอัมพฤกษ์
กายะประสาทตาไม่ดีก็มองไม่เห็น ประสาทหูไม่ดีก็ไม่ได้ ยิน ประสาทจมูกไม่ดีก็ไม่ได้ กลิน
ประสาทลินไม่ดีก็ไม่ร้ ูรส
ประสาททางกายะประสาทไม่ดีก็ไม่ร้ ูสมั ผัสประสาทะหรื อประสาททางใจไม่ดีก็ไม่เลือมใสในรูป ในเสียง
ในกลิน ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ คําว่าประสาทะแปลว่าความเลือมใส
แต่ภาษาไทยเขาว่าประสาท เพราะฉะนันต้ องเข้ าใจตรงนี ตอนนีถ้ าเราไม่ประสาทไม่ประสาทะในรูป เสียง
กลิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้ วจิตเราก็จะว่างจากรู ป เสียง กลิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
แล้ วมาถึงมรรคทีพระองค์ว่าควรเจริ ญให้ มากเนียมรรคทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์เป็ นของควรเจริ ญใ
ห้ มากเราจะทําอย่างไร? ถึงจะเรี ยกว่าเจริ ญให้ มากหรื อทีเรี ยกว่าภาวนาให้ มาก
ตาเราเห็นรูปก็ให้ ว่างจากรูปเรื อยไป หูได้ ยินเสียงก็ให้ ว่างจากเสียงเรื อยไป
จมูกได้ กลินก็ให้ ว่างจากกลินเรื อยไป ลินได้ ร้ ูรสก็ว่างจากรสเรื อยไป กายได้ ร้ ูสมั ผัสก็ว่างจากสัมผัสเรื อยไป
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็ว่างจากธรรมารมณ์เรื อยไป รับรู้แล้ วก็ว่าง
พระพุทธเจ้ าพระอรหันต์เจ้ านันแหละเขาเรี ยกอริ ยกันตศีลรับรู้ไม่รับเก็บ เพราะอะไรจึงรับรู้?
เพราะตายังดีอยู่กายะประสาทยังดีอยู่ กายะประสาททางหูยงั ดีอยู่ กายะประสาททางจมูกยังดีอยู่
กายะประสาททางลินยังดีอยู่ กายะประสาททางกายยังดีอยู่
กายะประสาททางใจเขาเรี ยกสัญญาใจยังดีอยู่
เพราะฉะนันการทีเราจะละสัญญาใจหรื อสัญญาอารมณ์เนีย อุบายพระพุทธเจ้ ามีมากมาย
แต่ว่าสําหรับผู้ร้ ู อย่างพระพุทธเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าแล้ วก็คือรับรู้ไม่รับเก็บ เพราะตายังดีอยู่ หูดีอยู่ จมูกดีอยู่
ลินดีอยู่ กายดีอยู่
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ใจดีอยู่รับรู้ไม่รับเก็บแต่ทีไม่เก็บไว้ เพราะอะไร?เพราะพระองค์พระพุทธเจ้ าพระอรหันต์เจ้ ารู้ว่าไม่ใ
ช่ของพระองค์เหมือนตาเราเห็นรูปรู ปทีถูกเห็นนันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้ า ไม่ใช่ของพระธรรมเจ้ า
ไม่ใช่ของพระอรหันต์เจ้ า นันน่ะพระองค์จงึ รับรู้ว่า รู ปมีอยู่แต่ว่ารู ปนันไม่ใช่ของพระองค์ ไม่ใช่ของพระธรรม
ไม่ใช่ของพระสงฆ์หรื ออริ ยสงฆ์เนียต้ องรู้ ตามความเป็ นจริ งอย่างนีเนีย
ถ้ าเรากายะประสาทดีอยู่รับรู้ ไม่รับเก็บเนียมันต่างกับคนทีไม่ร้ ูหรื อต่างจากคนเป็ นอัมพฤกษ์ อมั พาตหรื อกา
ยะประสาทเปลียนแปลงทีไม่สามารถทีจะเห็นปกติได้ ยินปกติได้ กลินปกติได้ ร้ ูรสปกติได้ ร้ ูสมั ผัสปกติได้ ร้ ูธรร
มารมณ์ปกติ
เพราะฉะนันเมือเรารู้ปกติแต่สิงทีเรารู้ทงหมดไม่
ั
ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเพราะฉะนันเราไม่ควรทีจะเก็บไว้ ในใ
จ
เราจะได้ ไม่หนักใจไม่รกใจไม่ทําใจของเราให้ เศร้ าหมองไม่ทําใจของเราให้ เป็ นไข้ ใจหรื อป่ วยใจใจเป็ นไข้ หรื
อคนเป็ นทุกข์นนแน่
ั ะอันเดียวกันเหมือนใจมันไปแบกทุกข์เอาไว้ คือแบกสัญญาอุปาทานหรื อแบกอารมณ์ห
รื อแบกรู้เอาไว้
ถ้ าเราว่างจากตัวรู้ผ้ รู ้ ูได้ นนแหละเราก็
ั
จะรู้ว่าเรานันแหละเป็ นผู้สินทุกข์พ้นทุกข์พยากรณ์ได้ ว่าชาตินีเหมือน
พระองค์ตรัสอภิสวาจา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐ เสฏโฐ หสฺมิ อยมนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ
ปุนพฺภโวเนียชาตินีพระองค์เกิดขึนแล้ วพระองค์เป็ นผู้ใหญ่ในโลกหรื อว่าเป็ นผู้ทีเป็ นใหญ่
แล้ วก็เป็ นเชฏก็คือเป็ นผู้ใหญ่เป็ นผู้ใหญ่ในโลกแล้ วก็การเกิดอีกไม่มีก็เพือจะยืนยันทีนีการเกิดทีไหนปั จจุบนั
? ถ้ าพูดถึงเกิดปั จจุบนั น่ะเกิดทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย
ทางจิตเนียก็เกิดแล้ วก็ตรัสรู้ ก็ตรัสรู้ทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิน ทางกาย
ทางจิตนันแน่ะทีพระองค์ตรัสรู้เนียเพือประมวลมาทีนีแต่พระองค์ตรัสรู้มายิงใหญ่ไพศาลพระองค์มีสติปัญ
ญามามากมายมหาศาล
แต่อาตมาก็เอามารู้ตามเพียงเอามาเป็ นเศษหนึงส่วนเสียวต้ องว่าอย่างนีเอามาย่อให้ เห็นมาให้ เข้ าใจมาให้
รู้ชดั เห็นชัดเนียมารู้ ตรงนีมาตรัสรู้ทีรู ป เสียง กลิน รสว่าตา หู จมูก ลิน กาย
ใจเนียมันต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายเหมือนกับวันทีพระองค์จะออกมหาภิเนษกรมณ์พระองค์ไปเห็นคนแก่คน
เจ็บคนตายมาเนีย แล้ วพระองค์ก็โอปนยิโกเข้ ามาสู่ตวั คือพระองค์น่ะจะต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายอย่างนัน
ไม่ใช่ว่าพระองค์แก่เจ็บตายคนเดียว บริ วารทังหมดเลย
ไม่วา่ จะเป็ นพระอัครมเหสีหรื อพระราหุลทีเกิดมานีต้ องมาพบความแก่ความเจ็บความตาย
พระองค์ประมวลลงมาเป็ นอันเดียวกันหมดเลยอันนีก็เกิดขึนทีตา หู จมูก ลิน กาย
ใจเนียแล้ วพระองค์มารู้ว่าตา หู จมูก ลิน กาย
ใจเนียเป็ นปั จจัยเหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากทําให้ เกิดอยากได้ รูปนัน
รูปนีไม่พอใจรูปนีเปลียนใหม่เสียงนันดีเสียงนันไม่ดีเปลียนใหม่ กลินไม่ดีเปลียนใหม่ รสไม่ดีเปลียนใหม่
สัมผัสไม่ดีเปลียนใหม่
รับรู้ไม่ดีเปลียนใหม่นนน่
ั ะเปลียนไปเรื อยๆก็อนิจจังไปเรื อยๆแล้ วก็ทกุ ข์ไปเรื อยๆแต่สําหรับคนทีมีเหตุมีผลคื
อปั ญญาแล้ วรับรู้แล้ วไม่รับเก็บแล้ วมันก็ไม่เปลียนมันว่างไปมันก็เปลียนไปเป็ นความว่างทังหมด รู ปว่าง
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เสียงว่าง กลินว่าง รสว่าง โผฏฐัพพะว่าง ธรรมารมณ์ว่าง เนียจึงเรี ยกว่าเปลียน
แล้ วก็ตรัสรู้ทีใจทีใจมันรับรู้ รู้ รูป รู้เสียง รู้ กลิน รู้ รส รู้โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์เนีย
ตรัสรู้ทีใจประมวลมาทีใจก็จะได้ ลกึ ลงไปกว่านันอีก
แต่ว่าตรัสรู้ทีรู ปเพราะตามันเห็นรูปแล้ วว่ามันสวยมันงามอะไรนันน่ะเป็ นสมมุติทงหมดเรี
ั
ยกว่ารูป
เรี ยกว่าเสียง เรี ยกว่ากลิน รส สัมผัสเนียสมมุติทงหมด
ั
รู ปสมมุติ เสียงสมมุติ กลินสมมุติ รสสมมุติ
โผฏฐัพพะสัมผัสสมมุติ ธรรมารมณ์สมมุติทงหมด
ั
เมือเราไม่ยึดติดแล้ วมันก็วิมตุ ติก็หลุดพ้ น
หลุดพ้ นจากสมมุตินนแน่
ั ะแล้ วเราก็ทําจิตให้ เคยชินกับวิมตุ ติความหลุดพ้ นคือไม่ตกเป็ นทาสของอารมณ์ไม่
ตกเป็ นทาสของรูป ไม่ตกเป็ นทาสของเสียง ของกลิน ของรส ของโผฏฐัพพะ ของธรรมารมณ์
เราก็จะวิมตุ ติหลุดพ้ นเพราะสรรพสิงทังหลายเป็ นสมมุติ
เมือเรารู้สมมุติแล้ วเราก็ไม่ยึดติดสมมุติแล้ วเราจิตเราก็วิมตุ ติเวลาเราจะนิพพานเราจะเข้ าถึงนิพพานัง
ปรมัง สูญญังก็ต้องว่างจากสมมุติและวิมตุ ติเนียต้ องว่างอย่างยิงคือว่างจากภายในภายนอก
ทังสมมุติและวิมมุติ สมมุติภายนอก
วิมตุ ติภายในเนียทีเราไม่ยึดติดมันเนียต้ องทําให้ ว่างบริ สทุ ธิหมดจดสินเชิงเนีย ตรัสรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิน ทางกาย แล้ วก็ไปตรัสรู้ทีใจให้ ใจว่างให้ หมดจึงเรี ยกว่าอาสัวกขยญาณ
คําว่าอาสวักขยญาณก็คือทําอาสวะให้ สินไป อะไรคืออาสวะ? อาสวะก็คืออารมณ์นีแหละ
อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรูป เสียง กลิน รสโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเป็ นอาสวะทีหมักหมมหมักดองไว้ เป็ นอเนกชาติเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะรูป เสียง กลิน
รสโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียตอนเนียต้ องสาวลึกลงไปว่าเนียทีตรัสรู้ทีใจก็เพราะว่าใจทีเก็บธรรมารมณ์เอาไว้ เก็บอารม
ณ์ไว้ เป็ นธรรมารมณ์ทีอยู่กับจิตไว้ เนียมากมายก่ายกองคําว่าอาสวักขยญาณก็คือทําอารมณ์ให้ สินไปให้ ว่า
งไป นันแหละจึงจะเรี ยกว่าอาสวักขยญาณสิงทีพระองค์ตรัสรู้คือได้ บพุ เพนิวาสานุสสติญาณ
จุตปู ปาตญาณเนียพระองค์ใช้ มหาสติระลึกรู้ ระลึกไปรู้ไป
ระลึกไปรู้ไปคือคําว่าระลึกไปรู้ไปเนียคือทังสติด้วยสัมปชัญญะด้ วยพอถึงอาสวักขยญาณเนียคือทําอาสวะ
ให้ สินไปเนียเหลือแต่สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติแล้ วก็อาสวะคืออารมณ์ทงหลายที
ั
สติระลึกมากมายนับภพนับชา
ติไม่ถ้วน ทีทําอาสวะให้ สินไปคือทําอารมณ์คือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
จุตปู ปาตญาณเนียเพราะฉะนันใครทียังยึดติดฌานติดญาณอะไรเนียก็คือติดอาสวะนันเองยังไม่หลุดพ้ นไ
ปได้ อย่าไปให้ ความสําคัญของญาณของฌานพวกนีคุยโตโขมงโฉงเฉงได้ ญาณนันญาณนีแต่ยงั ยึดติดอยู่ก็
ยังใช้ ไม่ได้ ติดญาณติดฌานก็ยงั ใช้ ไม่ได้ อาสวะก็คืออารมณ์นีแหละ อารมณ์ก็เป็ นญาณคือเอารู ปเป็ นบาท
ฌานคือการเพ่งเอารู ปเป็ นบาททังญาณทังฌานนีก็ให้ ว่างไปให้ หมดเพราะฉะนันบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
จุตปู ปาตญาณนีพระองค์ใช้ ทงสติ
ั และสัมปชัญญะคูก่ นั ไปแต่พอถึงอาสวักขยญาณเนียพระองค์ใช้ สมั ปชัญ
ญะอย่างเดียวให้ อารมณ์และให้ สติยุตไิ ปหมดเลยต้ องว่าไม่มีการระลึกอีกต่อไป
เมือสติมนั ว่างไปแล้ วไม่มีการระลึกนันแหละพระองค์จึงแสดงถึงความรู้แจ้ ง
สัมปชัญญะคือให้ ร้ ูจิตรู้สติไม่ให้ ระลึกต่อไปคือให้ ระลึกมาทังหมดน่ะบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
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จุตปู ปาตญาณเนียว่างไปให้ หมดเลยจึงเรี ยกว่าอาสวักขยญาณคือทําความรู้ให้ สินไป
ญาณคืออาสวะให้ สินไปจากรู้ว่าทําอาสวะให้ สินไปคือทําอารมณ์ให้ สินไป
เมือรู้แล้ วทีนีมันก็เลยเป็ นปกติตาปกติ หูปกติ จมูกปกติ ลินปกติ กายปกติ
จิตปกติเพราะมันไม่เคยรู้ ทีมันรู้เนียจึงเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั เป็ นสุขแต่เป็ นนิรามิสสุข
สุขทีว่างไปจากรู ป เสียง กลิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนียเขาเรี ยกนิรามิสสุขหรื อเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง
สุขงั สุขเกิดขึนจากความว่างไม่มีอาลัยเขาเรี ยกอนาลโยไม่มีอาลัย
เนียถ้ าเราทําจิตให้ ว่างสมําเสมอจนตายเนียเขาจึงเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง
สุญญังหรื ออนุปาทิเสสนิพพานคือสังขารร่างายเนียต้ องเผาไหม้ ทําลายให้ หมดไม่ได้ ยึดติดแม้ สงั ขารร่ างกา
ยและความรู้ ต้องว่าดับหมดนิโรธะความดับ ดับแล้ วก็วา่ งไปให้ หมดจึงเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังเนียเป็ นอย่างนีเพราะฉะนันประสูตร ตรัสรู้ ปริ นิพพานเนียทีจิตทีตา ทีหู ทีจมูก ทีลิน ทีกาย
ทีจิตในปั จจุบนั เราเนียไม่ต้องไปรอตรัสรู้เมือนันเมือนี ต้ องเอาเดียวนีเป็ นปั จจุบนั ธรรมเดียวนี
ถ้ ารอเมือนันเมือนีมันอาจจะช้ าไปเราอาจจะพลาดโอกาสดีหรื ออาจถูกเวทนาทุกข์ครอบงํา
เวทนาทุกข์ทางกายเวทนาทุกข์ทางจิต คําว่าเวทนาหมายถึงสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ
อุเบกขาเนียเวทนาทัง๕มันจะครอบงําใจเราทําให้ ใจเราไม่วา่ ง เพราะฉะนันก็ประมวลมาอยูแ่ ค่เนียตรัสรู้
ประสูตรก็เกิดขึนที ตา หู จมูก ลิน กาย แล้ วก็ร้ ูทีใจเนีย เกิด แก่ เจ็บ
ตายก็อยู่ทีเนียไม่ได้ อยูท่ ีอืนอันนีต้ องเรี ยกว่าปั จจุบนั ธรรมหรื อของใกล้ ตวั มันจึงจะเข้ าใจชัด
ถ้ าไปแสวงหาตัวรู้ผ้ รู ้ ู ตัวรู้ผ้ รู ้ ู คืออะไร?เราจะไปหาเจอทีไหน?
เพราะไม่มีตวั ตนเป็ นนามธรรมตัวรู้ผ้ รู ้ ูก็คือจิตหรื อวิญญาณนีเพราะฉะนันถ้ าเราไม่มีความตังใจทีเรี ยกว่าส
มาธิเราจะรู้จกั ตัวรู้ผ้ รู ้ ูได้ อย่างไรนันแหละทีต้ องทําสมาธิก็คือเพือทีจะทําตัวรู้ผ้ รู ้ ูให้ ว่าง
เวลาปริ นิพพานเนียต้ องว่างจากตัวรู้ผ้ รู ้ ูด้วย
ตัวรู้ผ้ รู ้ ู ต้องดับด้ วยทีในพระไตรปิ ฎกอุปมาไว้ เหมือนกับนํามันตะเกียงทีมันดูดนํามันจนแห้ งแล้ วค่อยๆไหม้ ไ
ส้ มนั ค่อยๆรี ลงรี ลงพอมันไหม้ ไส้ หมดแล้ วมันก็ดบั นันแหละต้ องให้ เป็ นอย่างนันทีอาตมาเคยเทศน์สอนเรื อง
จิตเพ่งจิตนันแหละต้ องดูว่าจิตจะดับยังงัย
ความรู้ ตวั รู้ผ้ รู ้ ูจะดับยังงัยเนียต้ องมาเพ่งตรงนีต้ องมีประสบการณ์จริ งถ้ าเราไม่มีประสบการณ์จริ งเราจะไม่ร้ ู
เรื องเลยต้ องว่าอย่างนีถึงจะอธิบายวิจิตรพิศดารอย่างไรก็เข้ าถึงได้ ยาก
เพราะอะไรจึงเข้ าถึงได้ ยาก?เพราะขาดความตังใจทีเรี ยกว่าสมาธิความตังใจมันพระองค์จึงสอนให้ มีความ
ตังใจมันกับสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
ใช้ ความว่างนันแหละเป็ นอารมณ์ของจิตจึงเรี ยกว่าสุญญตสมาธิ
แล้ วมันว่างจนเคยชินนันแหละจิตมันจะเข้ าถึงสุญญตวิโมกข์
คําว่าสุญญตวิโมกข์คือหลุดพ้ นด้ วยความเคยชินคือความว่างเดียวจะนึกว่าแหม!
มีวิจิตรพิศดารอะไรอีกความจริ งพระองค์แสดงไว้ เพือให้ ร้ ู ชดั เข้ าใจชัดมาฝึ กความว่างๆๆทีหลังมันว่างเคยชิ
นแล้ วนันแหละไอ้ ความเคยชินนันแหละทีพระองค์เรี ยกว่าสุญญตวิโมกข์คือมันหลุดพ้ นด้ วยความว่างจนเค
ยชิน หลุดพ้ นจากรู ป เสียง กลิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทงวั
ั นทังคืนทังเดือนทังปี

๙

ทุกสรรพสิงในโลกทังมนุสโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลกหมดทังอกนิฏฐพรหม สุทสั สีพรหม
สุทสั สาพรหม อตัปปาพรหม อวิหาพรหม เวหัปผลาพรหม สุภกิณหกาพรหม อัปปมาณสุภาพรหม
ปริ ตตสุภาพรหม อาภัสราพรหม อัปปมาณาภาพรหม ปริ ตตาภาพรหม มหาพรหมาพรหม ปุโรหิตาพรหม
ปาริ สชั ชาพรหม กายิกาพรหม ว่างจากปรนิมมิตวสวัตตีเทวา นิมมานรตีเทวา ตุสิตาเทวา ยามาเทวา
ตาวติงสาเทวา จาตุมหาราชิกาเทวา อากาศเทวา ภุมมะเทวา รุกขเทวา อารักขเทวา
อสัญญีพรหมมารเนียว่างหมด
อสัญญีพวกพรหมรู ปฟั กเนียว่างหมดเพราะจิตไม่วา่ งมันเลยมีสญ
ั ญาใจอยูม่ นั เลยตายในขณะรูปเป็ นรูปก็ไ
ปอยู่ในชันพรหมอรู ปพรหม ตายในขณะยืนหรื อนังหรื อนอนก็อยูใ่ นอิริยาบถนันเนีย สมาบัติญาณ
สมาบัติฌานทังญาณทังฌานเนียเป็ นมารทังนันเลยพวกทีคนไม่ร้ ูยึดติดอเนญชาภิสงั ขารมาร
อเนญชาวิสงั ขารมารเนียเพราะฉะนันสังขารก็คือการปรุงแต่ง วิสงั ขารคือไม่มีการปรุงแต่ง
เพราะฉะนันต้ องว่างไปทังสังขารวิสงั ขารจึงบริ สทุ ธิหมดจดสินเชิงเนียอากาสานัญจายตนะมาร
วิญญานัญจายตนะมาร อากิญจัญญายตนะมาร
เนวสัญญานาสัญญายตนะมารก็คืออรู ปฌานเนียเป็ นมารเพราะใครเข้ าถึงแล้ วก็มีอายุนานมากเลย
แล้ วก็พอหมดกําลังญาณกําลังฌาน
แล้ วก็ต้องจุติปฏิสนธิอีกมากมายนับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ไม่มีประโยชน์เหมือนคนนอนหลับแค่นนเองแต่
ั
หลั
บนานหลับนานไปหน่อยเหมือนพระยานาคพระยากาฬนาคราชหลับนานพุทธันดรหนึงเวลาพระพุทธเจ้ าอ
ธิษฐานลอยถาด ถาดกระทบกันก็ตืนขึนมาว่าโอ้ !
เมือวานนีก็ตรัสไปแล้ วองค์หนึงวันนียังตรัสอีกองค์หนึงเนียนอนหลับทีหนึงพุทธันดรเลยเนียหลับนาน
แต่อสัญญีพรหมนานกว่านันหรื ออรูปพรหมอีก๔ชันนานกว่านันอีกทีเป็ นมารเพราะไม่เกิดมรรคเกิดผล
มารก็คือถ้ าเรามาพิจารณาตามพยัญชนะมารก็คือมอ-สระ-อา-รอ มาร ถ้ าเราเอาสระมา อะแปละว่าไม่
มาสะกดตรงตัวรอ ก็มาระเมือเราอ่านว่ามาระคําว่ามารก็หายไปแล้ ว ว่างจากมารแล้ ว
สิงใดทีเรายึดติดนันแหละเป็ นมารทังหมดเลย แต่ทีเรารู้ร้ ูแล้ วละนันแน่ะจึงจะเป็ นสัมมาทิฏฐิ
ทีเรารู้แล้ วเราไม่ละนันน่ะเป็ นโมหะเป็ นมิจฉาทิฏฐิ
เพราะฉะนันเมือเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเนียเราก็ต้องทําความคุ้นเคย คําว่าทําความคุ้นเคยคือต้ องทังยืน เดิน
นัง นอนเนียเขาเรี ยกว่ากุศลแปลว่าความฉลาด ฉลาดในขณะยืน ฉลาดในขณะเดิน ฉลาดในขณะนัง
ฉลาดในขณะนอนน่ะต้ องว่างทุกอิริยาบถไม่ต้องยึดติดสิงใดคําว่าไม่ยึดติดสิงใด
คําว่าไม่ยึดติดก็คือไม่มีทงสั
ั ญญาและอุปาทานในสิงใดๆ
จิตมันก็จะได้ ว่างไปเรื อยๆมันเปลียนอิริยาบถมันก็เป็ นอัตโนมัติของมันเอง เพราะมันนังนาน ยืนนาน
เดินนาน
นอนนานเนียมันเป็ นสัญญามันเป็ นกิริยาอาการของสังขารร่างกายทีไม่ทนต่อทุกข์พอมันเปลียนอิริยาบถมั
นก็เปลียนไปแล้ วอนิจจังไปแล้ ว เวทนาทางนังก็หายไปเมือยืนขึนหรื อเดิน
อิริยาบถมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนันมันเป็ นธรรมะ ยืน เดิน นัง
นอนฉลาดก็คือฉลาดทีจะทําจิตให้ ว่างยืนมันก็ให้ ว่าง เดินก็ให้ ว่าง นังก็ให้ ว่าง

๑๐

นอนก็ให้ ว่างทุกอิริยาบถต้ องว่าง
รู้ได้ เป็ นปั จจัตตังด้ วยตัวเราเองรู้ได้ ว่าจิตเราว่างหรื อจิตไม่วา่ งไม่ต้องไปถามใครด้ วย
ถ้ าเราคิดไปถามคนนันคนนีแล้ วให้ คนนันคนนีตัดสินว่าเราว่างหรื อไม่ว่างก็ใช้ ไม่ได้ ยงั ไม่เป็ นปั จจัตตัง
ยังไม่เข้ าถึงตัวจริ งถ้ าเข้ าถึงตัวจริ งแล้ วไม่ลงั เลสงสัยคําว่าไม่ลงั เลสงสัยคือไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง
ถ้ าเรายังมีวิตกวิจารในรู ป วิตกวิจารในเสียง วิตกวิจารในกลิน วิตกวิจารในรส วิตกวิจารในโผฏฐัพพะสัมผัส
วิตกวิจารในธรรมารมณ์เนียวิตกวิจารแล้ วสังขารก็ปรุงแต่งไปทังวันทังคืนทังยืน ทังเดิน ทังนัง
ทังนอนเนียปรุงแต่งหลับยังไปฝั นอีก
เนียปรุงแต่งถ้ าจิตเราว่างแล้ วแม้ แต่ฝันก็ไม่มีถึงเวลาแล้ วมันก็จะตืนโดยอัตโนมัติของมันเพราะฉะนันเราต้ อ
งรู้ตรงนีเนียตรัสรู้ทีโยมไม่เคยฟั งเนีย ถ้ าไปตรัสรู้ อย่างพระพุทธเจ้ าโยมก็ไม่ทนั เห็นพระพุทธเจ้ า
ไม่ทนั ฟั งพระพุทธเจ้ าแต่อาตมาก็ต้องเอามาแสดงประสูตรทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย
ทางจิตให้ โยมได้ ร้ ูเอาไว้ เกิดประสูตร ตรัสรู้ ปริ นิพพานทีทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย
เขาจึงเรี ยกว่าอายตนะนิพพานคือว่างจากความยึดถือแต่แท้ จริ งแล้ วต้ องให้ ใจเราว่างจากอายตนะนันทีตาไ
ปเห็นรูป หูได้ ยินเสียง จมูกได้ กลิน ลินได้ รส กายได้ รับรู้สมั ผัส ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์เนียต้ องว่าง
ว่างจากการยึดถือว่าเป็ นตา ว่างพ้ นไปจากตา หู จมูก ลิน กาย ใจอีกเนีย
แม้ แต่คําว่านิพพานก็ให้ ว่างอีกไม่ต้องไปมีสญ
ั ญาในนิพพานแต่อาศัยความเคยชินในความว่างจิตจะน้ อมไ
ปเองเงือมไปเองสูพ่ ระนิพพานเนียไม่ต้องตังใจเพราะเพราะเราฝึ กคือมีสญ
ุ ญตสมาธิตงใจมั
ั นกับความว่างอ
ยูแ่ ล้ วทีนีมันเคยชินกับความว่างจิตมันก็เข้ าถึงสุญญตวิโมกข์คือพ้ นด้ วยความเคยชินนันแหละจึงเรี ยกว่าสุ
ญญตวิโมกข์ทีนีถ้ ามันชินจนกระทังหมดอายุขยั มันตายนันน่ะจิตมันจะน้ อมไปสู่นิพพานัง ปรมัง สูญญัง
แค่เนียจําเอาไว้ ให้ ดีประสูตร ตรัสรู้ ปริ นิพพานในปั จจุบนั มีใจความแค่นี
ถ้ าจะอธิบายตามพระพุทธโอวาทหรื อครังพุทธกาลก็คงจะยืนยาวนานแล้ วก็มากกว่านีเอ้ าแค่นีพอ....เนียเข
าเรี ยกความรู้ ปัจจัตตังแล้ วก็เป็ นปั จจุบนั ธรรมด้ วย...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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