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วันนีเป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็ นวันประสูติ ตรัสรู้ ปริ นิพพาน
ประสูติคือหมายถึงเกิดขึนด้ วยกายเนือ
เกิดมาแล้ วพระองค์ก็มาพบมาเห็นพอมาเป็ นหนุม่ แต่งงานแล้ วก็ได้ ยินได้ ฟังมามากมายก่ายกองแล้ วก็ใกล้
ทีจะรู้ความจริ งก็คือบารมีแก่กล้ าแล้ วก็ไม่สามารถทีจะเสวยสุขทางโลกได้ อีกก็ดลบันดารให้ พระองค์ร้อนอก
ร้ อนใจได้ ไปเทียวประพาสอุทยานแล้ วก็ไปแล้ วก็ไปเจอเทวทูตคือคนแก่
เห็นคนแก่แล้ วก็ตามปกติพระองค์ไม่เคยพิจารณาเลย
แต่ตอนนีได้ พิจารณาจะจะเพราะว่ามาอยูใ่ นป่ าในสวนแล้ วก็โอปนยิโกเข้ ามาแล้ วก็น้อมเข้ ามาสู่พระองค์เอ
งโดยอัตโนมัติว่าต่อไปพระองค์ก็ต้องเป็ นคนแก่อย่างนีจึงไม่มีเวลาทีจะไปเพลิดเพลินดูสวนต่างๆต่อไปกลับ
เลยพอพิจารณาเห็นว่าต่อไปเราจะต้ องแก่แบบนี กลับมาแล้ วก็อารมณ์คนแก่ภาพคนแก่ก็ยงั ติดใจอยู่
สาวสรรกํานัลในทีมาเล่นดีดสีตีเป่ าขับร้ องอะไรคนแก่หมด
วันนันไม่มีกําลังใจทีจะฟั งเลยไม่มีกําลังใจทีจะดูไม่อยากดูเลยนอนแต่หวั คําเลย(หัวเราะ) แล้ วนึกว่าเออ!
วันนีเราได้ ร้ ู อย่างนีแล้ ว ไปอีกอาจได้ ร้ ู อย่างอืน วันทีสองไปได้ พบทีคนแก่วานนีกลายเป็ นคนเจ็บแล้ ว
มีเวทนาคนเจ็บทุกข์ทรมานเนียแล้ วพระองค์ก็ชว่ ยไม่ได้ ด้วยเพราะเรื องคนเจ็บเป็ นคนละเรื องกันพระองค์ก็
คิดว่าต่อไปพระองค์ก็คงได้ รับทุกขเวทนาคือต้ องเจ็บป่ วยไข้ แบบนีอีก ต่อมาก็เห็นสาวสรรกํานัลใน
เนียต่อมาไอ้ พวกนีก็ต้องเป็ นคนเจ็บต้ องเป็ นคนป่ วยหมด
แล้ วพระองค์ก็เห็นว่าเอาคนแก่คนป่ วยเนียมาเล่นดีดสีตีเป่ าให้ เราดูเนียต่างคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้ วจะมีปร
ะโยชน์อะไรมาดูคนแก่คนเจ็บเสียเวลา สิงทีเรายังควรทํายังมีอีกมากมาย
ก็ไปรุ่งขึนไอ้ ทีเจ็บวานนีนีนอนตายซิแหงแล้ ว
พระองค์ก็สลดใจว่าเนียเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ วเหมือนไฟคือความร้ อนว่าพระองค์ไม่อยากแก่ไม่อยา
กเจ็บไม่อยากตายแต่พระองค์จะต้ องแก่จะต้ องเจ็บจะต้ องตาย แต่พระองค์จะหาอุบายวิธีแก้ อย่างไร
พระองค์นีมีสติปัญญามีความสามารถมีกําลังเท่ากับช้ างพระองค์เนียยังไม่ได้ ตรัสรู้เนียมีกําลังมากกว่าช้ าง
๗เชือกสามารถยกมหัทธนูซึงคน๑๐๐๐คนเนียจึงจะขึงเอาสายไปคล้ องได้ เนียมหัทธนูเนียต้ องมีคนมีกําลัง
มาก
พระองค์มีนารายณ์พละหมายถึงว่ามีกําลังเท่ากับช้ าง๑๘โกฏิเชือกต้ องว่าอย่างนีเขาเรี ยกนารายณ์พละ
เนียทีอาตมามาเขียนนารายณ์พละบารมีอะไรเนียไม่ได้ ด้นเดาเพราะอาตมารู้ว่าเป็ นกําลังของพระพุทธเจ้ า
คนอืนไม่ร้ ู ถึงคนอืนรู้ ก็ไม่สนใจแล้ วไม่ร้ ูจะใช้ ประโยชน์อะไรแต่อาตมารู้แล้ วสนใจเอามาใช้ ได้ เนีย
เมือพระองค์ก็มาพิจารณาใคร่ครวญในขณะนันน่ะเมือพระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ วพระองค์เนียจ
ะต้ องเป็ นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ วตอนนีพระองค์มีภาระหน้ าทีปกครองดูแลประชาราษฎร์ แล้ วจะทํายังงัยเ

๒

นีย เมือมีมืดแล้ วก็มีสว่างเป็ นเครื องแก้ มีร้อนแล้ วก็มีเย็นเป็ นเครื องแก้
อาจจะมีหนทางแก้ ไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตาย
พระองค์ก็คิดแล้ วๆเราจะทํายังงัยจะแก้ ไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตาย
พระองค์ก็ไปอีกรุ่งขึนก็ไปเจอสมณะผู้สงบเนียเลยได้ ทางออก
เนียสมณะเนียเงียบสงบสงัดถ้ าเรายังปกครองไพร่ฟ้าประชาชนอยู่เนียไม่มีเวลาใช้ ปัญญาพิจารณาหาทาง
ออกแก้ ไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตาย
เมือพระองค์ได้ อบุ ายอันนีแล้ วก็ตดั ใจแล้ วต้ องสละราชสมบัติต้องหนีออกบวชพอดีพระราหุลประสูตวิ นั นันเ
นียทีพระองค์ทีอุทานว่า ราหุลงั ชาตัง ห่วงได้ เกิดขึนแล้ วกับเราเนียลูกชายอันเป็ นทีรักจะต้ องมาแก่ มาเจ็บ
มาตายเหมือนกับทีเรากําลังประสบปั ญหาทีจะต้ องมาเจอคนแก่ คนเจ็บ
คนตายเนียแล้ วลูกเราจะมีปัญญาแก้ ไขยังงัยถ้ าเราเป็ นพ่อแม่ไม่หาทางแก้ ไขเอาไว้
พระองค์ก็เลยต้ องออกบวช
พระยามารก็บอกให้ กลับไปบอกเนียอีก๗วันสมบัติพระเจ้ าจักรพรรดิทางโลกซึงมีนางแก้ ว ขุนพลแก้ ว
ขุนคลังแก้ ว จักรแก้ ว แก้ วมณีโชติ ช้ างแก้ ว
ม้ าแก้ วเนียแต่ละอย่างวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปไหนมาไหนได้ รวดเร็ วเนียพระองค์เพิงไปเห็นค
นแก่คนเจ็บคนตายมา มารนีจะให้ เราไปอยู่กบั คนแก่คนเจ็บคนตาย
พระองค์ไม่อยากได้ ไม่เอาหรอกเผ่นดีกว่าเนียเหมือนกับพระองค์สละสมบัตจิ กั รพรรดิออกบวชเนีย
ทานนันก็เลยเป็ นทานจักรพรรดิไม่เอาไปให้ คนอืนเถอะ ศีลก็เป็ นศีลจักรพรรดิละเว้ นทังหมดเลย
เนกขัมมะอดใจได้ ก็เป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์เนียเป็ นเนกขัมมะจักรพรรดิแล้ วก็เป็ นปั ญญาจักรพรรดิหมาย
ถึงว่ารู้เห็นแล้ วเข้ าใจแล้ วก็ไม่ยึดติดเนียเป็ นปั ญญาจักรพรรดิคือสูงกว่าปกติแล้ วก็มีวิริยะเพียร
เพียรนันก็เป็ นวิริยะความเพียรมากกว่าพระเจ้ าจักรพรรดิด้วยพระเจ้ าจักรพรรดิยงั ไม่เพียรพยายามทีจะมา
ออกบวชไม่ได้ เนียต้ องว่าเป็ นวิริยะจักรพรรดิ
ขันติอธิวาสนคุณอดกลันอดทนต่อทุกขเวทนาไม่กลัวเพราะเกิดมาแล้ วต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายจะต้ องไปท
นทุกข์ภายหน้ าเนียจึงมาบวชมาประพฤติปฏิบตั ิเนียต้ องอดกลันอดทน
ปรารถนาร้ อนได้ เย็นปรารถนาเย็นได้ ร้อนตามมีตามได้ แล้ วแต่เขาจะให้ ไม่เหมือนกับอยูใ่ นวังปรารถนาสิงใ
ดก็ได้ ดงั ใจประสงค์เนียก็เป็ นขันติอธิวาสนคุณข่มจิตข่มใจก็เป็ นขันติจกั รพรรดิคือมากกว่าจักรพรรดิอีก
จักรพรรดิไม่ต้องทนแต่พระองค์จะต้ องทนเนียทนมากกว่าจักรพรรดิเป็ นสัจจะคือความจริ งใจมากกว่าพระเ
จ้ าจักรพรรดิๆเสวยมีฤทธิมีเดชแต่ไม่ได้ คิดทีจะพ้ นทุกข์เลยเนียก็เท่ากับจมอยูใ่ นทุกข์ก็เป็ นสัจจะจักรพรรดิค
วามจริ งใจมากกว่าพระเจ้ าจักรพรรดิ อธิษฐานปรารถนาเพือความพ้ นทุกข์จากเกิดแก่เจ็บตายนันน่ะ
อธิษฐานคือการปรารถนาก็คือเป็ นปรารถนามากกว่าจอมจักรพรรดิราชต้ องว่าอย่างนี
เมตตารักใคร่ทีจะปฏิบตั ใิ นการพ้ นทุกข์ก็มากกว่าเมตตาพระเจ้ าจักรพรรดิอีก
อุเบกขาวางเฉยทุกสรรพสิงก็มากกว่าอุเบกขาพระเจ้ าจักรพรรดิทงโลกเนี
ั
ย
พระองค์ไม่ได้ เอาใจใส่ทีพระยามารทีบอกว่าอีก๗วันเนียสมบัติจกั รพรรดิจะเกิดแก่พระองค์แล้ ว
พระองค์ไม่อยู่ในสายตาพระองค์ไม่อยู่ในความรู้สกึ นึกคิดของพระองค์
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พระองค์ไม่มีเจตนาในการทีจะได้ ปรารถนาสมบัตจิ กั รพรรดิ
พระองค์ไม่ได้ ปรารถนาสมบัติพระเจ้ าจักรพรรดิพระองค์ปรารถนาเพือพ้ นจากเกิดแก่เจ็บตายปรารถนาควา
มเป็ นพระพุทธเจ้ าต้ องว่าอย่างนีเนียทุกอย่างเป็ นจักรพรรดิหมดเลย
แล้ วพระองค์ก็ไปอธิษฐานจิตตัดมวยผมแล้ วก็โยนขึนไปว่าเป็ นการเสียงบารมีว่าถ้ าพระองค์จะได้ ตรัสรู้เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ พระจุฬามณีคือมวยผมนีก็อย่าได้ ตกลงมาเนียก็ลอยอยู่บนอากาศแล้ วพระอินทร์ ก็
เอาพานมารับไปไปบรรจุไว้ ทีดาวดึงส์สวรรค์เขาเรี ยกพระจุฬามณี
คําว่าพระจุฬามณีก็คือมวยผมเราเนียทีมีสีเหมือนปี กแมลงทับของพระพุทธเจ้ าแล้ วเมือเห็นความมหัศจรร
ย์แล้ วความปรารถนาของพระองค์คงจะสําเร็ จชาตินีแน่ตามทีขันติอธิวาสนคุณทัง๘ได้ พยากรณ์ไว้ ว่าเราจะ
ได้ เป็ นศาสดาเอกของโลกคือจะได้ ร้ ูมากกว่าศาสดาใดๆจะได้ ค้นคว้ าหาธรรมะมาเทศน์มาสอน
พระองค์ก็เบาใจไปนิดหนึงว่าเนียมาเห็นพระจุฬามณีลอยอยู่บนอากาศแล้ วก็ไม่ตกลงมาพระอินทร์ ก็มารับเ
อาไปแล้ วก็ไปเรี ยนจากอาฬารดาบสได้ สมาบัต๗ิ เรี ยนจากอุทกดาบสได้ สมาบัต๘ิ มีอภิญญา๕สมาบัต๘ิ
พระองค์ก็พิจารณาว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ทิง!
แต่ยุคนีสมัยนีเห็นดีเห็นชอบติดฌานติดญาณติดฤทธิติดเดชเนียพวกเนียพระองค์ไม่ต้องการเลยต่อมาพระ
องค์ก็เมือทิงอาจารย์ทงสองแล้
ั
วก็มาประพฤติปฏิบตั ทิ ีเขานิยมกันยุคนันสมัยนันเป็ นค่านิยมว่าเขาประพฤติ
อัตตกิลมถานุกานุโยคกําหนดห้ ามไม่ให้ ลมหายใจเข้ าลมหายใจออกกดลินด้ วยเพดานกันลมจนลมออกทา
งหูต้องว่าอย่างนีเสียดท้ องแน่นอุทร ปวดเศียรเวียนเกล้ าก็ทน
ต่อไปฉันอาหารทีละนิดทีละหน่อยจนกระทังเหลือเพียงเยือในถัวเขียวโยมเคยเห็นเยือในถัวเขียวไหม
นันน่ะพระองค์ผอมจนไม่มีกําลัง เพียรกล้ าถึงขนาดนันน่ะจนวิสญ
ั ญีคือสลบ
สลบเลยแต่ไม่ถึงตายสลบเทวดานึกว่าสวรรคตไปบอกพระพุทธบิดาๆก็ยงั ไม่เชือบอกตราบใดทีไม่ได้ ตรัสรู้เ
ป็ นพระพุทธเจ้ าลูกของเราทีจะมาตายแบบนีเป็ นไปไม่ได้ ไม่มี
พอพระองค์ฟืนขึนมาแล้ วพระอินทร์ ก็ลงมาถือพิณมาดีดให้ ฟังขึนพิณมาครังแรกหย่อนไปก็ไม่ดงั
พระองค์ฟังจากพวกสนมกํานัลในจนชํานาญแล้ วเนียพวกพิณพวกอะไรพวกเนียพระองค์ร้ ูเพียงแต่ดีดก็ร้ ูแล้
วไอ้ นีหย่อนไป พอตึงไปก็พิงขาดนีเคร่งไปต่อมาต้ องค่อยๆผ่อนลงมาจึงเป็ นมัชฉิมาปฏิปทาความพอดีเนีย
พระองค์จึงพิจาณามัชฉิมาปฏิปทาแล้ วก็ทําอย่างไรจึงจะเป็ นมัชฉิมาปฏิปทายุคนีสมัยนีคนทังโลกยังไม่คอ่
ยรู้นะว่าพระองค์สอนให้ อตั ตกิลมถานุกานุโยคยังกายให้ ลําบากเปล่านีพระองค์ห้ามมิให้ เข้ าใกล้ เลยบรรพชิ
ตไม่ควรเสพคือไม่ให้ เข้ าใกล้
กามสุขลั ลิกานุโยคติดสุขเนียเหมือนกับทีพระองค์เคยติดสุขมาแล้ วคือมีสาวสรรกํานัลในเนียข้ าบาทบริ จาล้
วนแต่เป็ นสาวทังนันเลยสาวสวยด้ วยเนียติดสุขก็ไม่มีทางทีจะได้ บรรลุมรรคผลแล้ วพระองค์ก็ยงั บอกบรรพ
ชิตไม่ควรเสพก็คือไม่ให้ เข้ าใกล้ นนน่
ั ะคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือว่างนีเอง ก็คือให้ ร้ ูไว้ ด้วย
ว่างนีแหละเป็ นมัชฌิมาคือไม่เข้ าใกล้ ทงอั
ั ตตกิลมถานุกานุโยคกามสุขลั ลิกานุโยคเนียว่าง ว่าง
ว่างแล้ วทีหลังพระองค์ก็มาเจริ ญเห็นทีเคยพิจารณาอาณาปาณสติกําหนดลมเข้ าลมออกเมือคราวเป็ นพระ
ราชกุมาร ทีพระพุทธบิดาแรกนาขวัญเนีย เหมือนกับเป็ นเด็กยังไม่ร้ ูอะไรยังไม่มีอบุ ายอะไร
แต่ว่าสังเกตุลมหายใจเข้ าหายใจออกพระองค์ก็มาสังเกตุมากําหนดรู้ลมหายใจหายใจออกจนกระทังได้ เป็

๔

นฌาน๔เลยลมก็มีฤทธาศักดาอานุภาพปาฏิหาริ ย์และเงาพระอาทิตย์ดจุ เทียงวันเนียแม้ บา่ ยคล้ อ
ยไปแล้ วก็ยงั เทียงตรงแล้ วก็พระพุทธบิดาแรกนาขวัญเสร็ จแล้ วก็นางพระพีเลียงก็ไปดูพระพุทธบิดาแรกนา
ขวัญทิง
พอทิงพระองค์ก็ว่างตามปกติคนนันอุ้มคนนีอุ้มคนนันถามอะไรเอาอะไรต้ องการอะไรเนียพอพวกนีไปดูพระ
พุทธบิดาแรกนาขวัญแล้ วก็ว่างเลยทีนีพระองค์ก็เลยเจริ ญกําหนดลมหายใจเจริ ญลมหายใจเข้ าออกเนียก็เ
ลยเป็ นอาณาปาณสติหายใจเข้ าสันก็ร้ ูว่าหายใจเข้ าสันหายใจออกสันก็ร้ ู ว่าหายใจออกสัน
หายใจเข้ ายาวก็ร้ ู ว่าหายใจเข้ ายาวหายใจออกยาวก็ร้ ูว่าหายใจออกยาว
แต่ของอาตมาเนียรู้มาพิจารณาอาณาปาณสติอยู่เหมือนกันก็ร้ ูว่าหายใจเข้ าก็ไม่เทียงหายใจออกก็ไม่เทียง
หายใจออกไปแล้ วไม่เข้ าก็เป็ นทุกข์หายใจเข้ าไปแล้ วไม่ออกก็เป็ นทุกข์เราจะเห็นเลยอ้ อ!
จิตมันแยกกับอารมณ์เลยเป็ นอย่างนีเองจิตแยกจากกายสังขารได้ เพราะอะไรเพราะมารู้การเข้ าการออกขอ
งลมหายใจเนียจึงเห็นความไม่เทียงของลมหายใจและความเป็ นทุกข์ของลมหายใจเห็นอนัตตาความว่างเป
ล่าของลมหายใจทีไม่มีตวั ตน เนียต้ องรู้อย่างนี คนเจริ ญวิปัสสนาต้ องได้ อย่างเนีย
อย่างอาตมามาพิจารณาเรื องสติปัฏฐานก็ไอ้ ตวั ทีทําให้ ฟ้ งซ่
ุ านก็คือตัวสติเนีย
ต้ องแยกจิตจากสติอารมณ์จึงจะดับ เมืออารมณ์ดบั แล้ วก็เป็ นนิโรธะจิตทันทีแล้ วก็เป็ นมรรคจิตด้ วย
ต้ องให้ ว่างไปเรื อยๆ เนียอาตมาเนียรู้ไม่เหมือนใครรู้ ครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่เคยสอนให้ ร้ ูไว้ อย่างนี
เนียเมือพระองค์มาบําเพ็ญเพียรตอนทีพระองค์มาพิจารณาการทีจะมาประพฤติปฏิบตั อิ าณาปาณสติคนที
ไม่มีกําลังเนียปฏิบตั ไิ ม่ได้ เลยเสวยภัตตาหารใหม่
ไปบิณฑบาตรแล้ วก็มาฉันแล้ วก็วนั นันพอดีนางสุชาดาจะไปแก้ บนเทวดาไปบนไว้ ว่าจะกวนข้ าวมธุปายาส
ถวายเทวดา
ถ้ าได้ สามีทีตระกูลเท่ากันและลูกคนแรกเป็ นลูกชายก็จะมาแก้ บน(หัวเราะ)พอดีวนั นันก็เลยวิธีทีเขากวนข้ า
วมธุปายาสเนียไม่ใช่อย่างทีเข้ าทํากันน่ะ
นางสุชาดาเนียเอาโคมาแบ่งโคทังหมดเป็ นฝูงเลยมาแบ่งครึงฝูงรี ดนมของอีกครึงฝูงมาให้ อีกครึงฝูงกินแล้ ว
ก็แบ่งทีละครึงฝูงๆจนกระทังเหลือ๘ตัวแล้ วก็มารี ดนํานมไอ้ ตวั ทีเหลือ๘ตัวทีกินนมของโคทังหมดมาเอามาเ
คียวมาต้ มกับข้ าวใส่งาใส่อะไรเนียเป็ นของอีกเรื องหนึงแล้ วท้ าวจตุโลกบาลทัง๔มาเฝ้าทีเตาไฟ
ไม่ให้ ร้อนเกินไปไม่ให้ ไฟอ่อนเกินไปแล้ วพระอินทร์ ก็ลงมาดูแลเนียเห็นความอัศจรรย์ในการกวนข้ าวทีจะไป
ถวายเทวดานีได้ ความปลืมปี ติชนหนึ
ั งแล้ วๆก็พอกวนเสร็ จแล้ วก็ให้ ทาสีคนใช้ คนสนิทไปๆกวาดทีไทรเขาเรี ย
กพหุปตุ ตนิโครธทีเป็ นต้ นไทรทีใครๆว่ามีเทวดาอยูต่ ้ นไทรใหญ่เนียไปเห็นพระพุทธเจ้ านังอยูไ่ ปบอกพระแม่เ
จ้ าว่าวันนีเทวดาลงมารับด้ วยพระองค์เองเลยนะ นางก็ดีใจบอกว่า
ถ้ าจริ งฉันจะให้ เธอเป็ นอิสระไม่เป็ นทาสทาสีอีกต่อไปแล้ วก็ทลู เอาปั นข้ าวได้ ๔๙ปั นแล้ วก็มาถวายพระองค์
ๆก็บาตรไม่มีหายไปนางก็เลยถวายทังถาดทองคําคูท่ งฝาปิ
ั ดอันหนึงแล้ วก็ทีรองข้ าวมธุปายาสอันหนึงรองถ
าด ฉันแล้ ว๔๙ปั นแล้ วก็มีพลัง
ว่าวันนีได้ กินอาหารอันทีเป็ นสุขสบายเขาเรี ยกอาหารสัปปายะทีพระองค์ไม่ได้ ฉนั มานานทีบําเพ็ญเพียรทุก
รกิริยามา๖ปี ทีไม่ได้ ฉนั อาหารดีๆวันนีก็พระองค์มีกําลังแล้ วแล้ วก็ได้ ฉนั อาหารดีอีกเป็ นอาหารสัปปายะฤดู
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อากาศก็สปั ปายะด้ วย
แล้ วพระองค์ก็เดินไปเดินไปพอดีก็ขณะทีพระองค์เดินทางเนียเพราะพระองค์พบต้ นโพธิใหญ่เห็นว่าร่มรื นเค
ยไปพบมาแล้ วแล้ วก็พอดีโสตถิยพราหมณ์
ถวายหญ้ า๘กํามือเนียพระองค์ก็ติดไปแล้ วก็ไปปูรองทีซ้ ายขวาหน้ าหลังอะไรมันก็เอียงลาดพอมาวางในทา
งทิศตะวันออกก็ราบเรี ยบพระองค์ก็อธิษฐานว่าถ้ าพระองค์จะได้ ตรัสรู้ก็ขอให้ เป็ นรัตนบัลลังก์แก้ วแล้ วก็เป็ น
จริ งๆ พระองค์ก็มีจิตเป็ นสุข พอจิตเป็ นสุขก็ พระยามารก็มาเลยเนีย
พรหมเทพเทวดาก็มาเฝ้ามาโมทนามาเฝ้ าพระโพธิสตั ว์กนั มากมายเลย
พระยามารพอรู้เข้ าก็ขีช้ างคีรีเมขล์มา ถือศาสตราวุธมามากมายมาเอ๊ ะอะโวยวายพรหมเทพเทวดาแตกตืน
หนีหมด พระองค์ก็เปล่าเปลียวพระยามารก็มาบอกอ้ างว่ารัตนบังลังค์เนียเกิดด้ วยบุญของเรา
ไม่เชือลองถามบริ วารมาร เนียมารมันขีตูต่ ้ องว่าอย่างเนียโกหก
พระองค์ก็ไม่มีพยานพระองค์ก็คิดนึกว่าการทีจะสร้ างบารมีทกุ ครังพระองค์ก็หยาดเทนําลงไปทีพืนดินให้ พร
ะแม่ธรณีเป็ นพยานเนียแผ่นดินไหวมาตลอดแล้ วพระองค์ก็ตรัสเรี ยกพระแม่ธรณีชือจริ งของท่านคือ
วสุนธรา
แล้ วนางก็ขนมาแล้
ึ
วก็ประกาศว่าแค่นําในมวยผมเนียก็สามารถทีจะท่วมทับพระยามารพร้ อมบริ วารนีทังห
มดได้ ว่าแล้ วนางก็ปล่อยออกมาเรี อยๆพระยามารนีหนีไปติดขอบจักรวาฬเลย
ถ้ าโยมมีปัญญาโยมก็ถามว่ามนุษย์ไม่ตายกันหมดหรื อพระอาจารย์(หัวเราะ)พระอาจารย์บอกเป็ นนําทิพย์เ
ห็นได้ จากพวกมารพวกมิจฉาทิฏฐิ แต่พวกมนุษย์ไม่ร้ ูเรื องต้ องว่าอย่างนี
ไม่งนพวกเอ็
ั
งไม่ได้ เกิดหรอกไม่มีมนุษย์ถึงวันนี เนียจะต้ องพูดเอาไว้ ว่า
พวกโยมไม่มีปัญญาถามอาตมาแน่แต่ต้องพูดให้ ฟังเอาไว้ ก่อน
พอพระยามารนีไปแล้ วพระองค์จิตสงบแล้ วก็ระลึกถึงเลยว่าก่อนทีเราจะมานังตรงนีเรามาจากไหน
พระองค์ก็คิดย้ อนหลังไปเนียเขาเรี ยกใช้ มหาสติคือระลึกย้ อนหลังไปจนกระทังได้ บพุ เพนิวาสานุสติญาณระ
ลึกชาติหนหลังได้ เป็ นอันมากแล้ วก็จตุ ปู ปาตญาณมาถึงเทียงคืนก็ได้ จตุ ปู ปาตญาณว่าการทีพระองค์จะได้ เ
ป็ นพรหมเป็ นเทพเป็ นเทวดาหรื อตกนรกเป็ นเปรตเป็ นอสุรกายเป็ นสัตว์เดรัจฉานเพราะสร้ างกรรมทําผิดอะ
ไรมา ทําบุญทําอะไรมา พระองค์ร้ ูทงสองอย่
ั
าง
แล้ วก็ใคร่ครวญพิจารณาทังสองญาณนีแหละแล้ วจะทําอย่างไรกับความรู้เหล่านีทีพระองค์ร้ ูแล้ วเนียทํายัง
งัยจึงจะให้ เป็ นอาสวักขยญาณพวกนีเป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ทีสุ๋มอยูใ่ นใจมาเป็ นอเนกชาติเนียพระ
องค์ก็ใช้ สมั ปชัญญะเนียสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติมนั ระลึกต่อไป
สัญญาอุปาทานในอารมณ์มนั ก็ขาดออกต้ องว่าอย่างนี
การทีเราจะให้ สนสุ
ั ดเป็ นสมาธิรวดเร็ วเนียคือต้ องตัดสติทิง
เพราะสติเนียเป็ นเหตุให้ เราฟุ้งซ่านไม่สงบเพราะไม่รวมไม่ดีต้องว่าอย่างนี
ทีครูบาอาจารย์ทงหลายสอนให้
ั
เจริ ญสติเนียยังไม่ได้ เข้ าถึงเลยต้ องว่าอย่างนี
อย่างอาตมาเนียรู้ตามรู้ตามเรื องของพระพุทธเจ้ าเนียแล้ วพระองค์ใช้ สมั ปชัญญะเนียให้ อาสวะสินไปก็คือตั
ดสติไม่ระลึกต่อแล้ วคือเข้ าใจแล้ วทังบุพเพนิวาสานุสติญาณ
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จุตปู ปาตญาณให้ ความรู้เหล่านีสินไปก็คือทําอาสวักขยญาณคือความรู้
ทีรู้ทงหมดเนี
ั
ยทีอาตมาบอกทีรู้ก็คือว่าง
ถึงตอนทีจะนิพพานเนียรู้ก็ต้องว่างจากรู้ทีแรกเราไม่ร้ ูก็ต้องทําให้ ร้ ูก่อนเพราะไม่ร้ ูเป็ นอวิชชารู้เป็ นวิชชาทังรู้
และไม่ร้ ูเนียก็ไปจากจิต ฉะนันต้ องทําจิตของเราให้ ว่างคือให้ ว่างจากอารมณ์
ไอ้ ความรู้เนียมาจากอารมณ์คือรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์สงสมมาเป็
ั
นอเนกชาติเนียต้ องให้ ว่างไปให้ หมด
อาสวะว่างหมดไปแล้ วน่ะพระองค์จึงแสดงว่าพระองค์ได้ ตรัสรู้แล้ วเห็นทุกข์ร้ ู โทษคือตรัสรู้อริ ยสัจ๔คือทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรคเนียคําว่าตรัสรู้ก็คือรู้ทงเหตุ
ั ทงผล
ั รู้ว่าทุกข์เกิดจากรู ป จากเสียง จากกลิน จากรส
จากโผฏฐัพพะ จากธรรมารมณ์เนีย สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ก็เกิดมาจากรูป จากเสียง จากกลิน จากรส
จากโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนีย นิโรธะความดับทุกข์ก็ต้องดับทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์เนีย
มรรคหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์เนียควรเจริ ญให้ มากก็คือตาเราเห็นรูปก็คือต้ องดับรู ปเรื อยไป
หูได้ ยินเสียงก็ดบั เรื อยไป จมูกได้ กลินก็ดบั กลินเรื อยไป ลินได้ รสก็ดบั รสเรื อยไป
กายได้ รับสัมผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งก็ดบั เรื อยไป ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบั เรื อยไป
เนียเป็ นมรรคคือดับแล้ วก็ว่างคือดับแล้ วก็วา่ งห่างไกลไม่ให้ มีในใจเราจึงดับคือให้ ว่างไป
ถ้ ามันว่างแล้ วคือดับไปแล้ วมันว่างแล้ วเนียต้ องทําให้ ค้ นุ ชินเนียมรรคเนียเขาเรี ยกอริ ยสัจ๔ทีอาตมาพูดเนีย
อริ ยสัจ๔อย่างย่อด้ วยแต่ว่าสมบูรณ์แบบด้ วยเพราะรู้ทงเหตุ
ั ทงผลคื
ั
อรู้ต้นเหตุแห่งทุกข์
ทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้ ก็กําหนดรู้ ทกุ ข์ทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากๆทีไหนก็อยากทีรูป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์เนีย นิโรธะความดับทุกขับทีไหนก็ต้องดับทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์เนีย
มรรคหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ควรเจริ ญให้ มากก็ต้องดับทีรูปตาเห็นรูปก็ต้องดับรู ปเรื อยไป
หูได้ ยินเสียงก็ดบั เสียงเรื อยไป จมูกได้ กลินก็ดบั กลินเรื อยไป ลินได้ รับรู้รสก็ดบั รสเรื อยไป
กายได้ สมั ผัสก็รับสัมผัสเรื อยไป ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์อนั ใดอันหนึงก็ดบั เรื อยไปว่างไปให้ หมด
ไม่ให้ ค้างอยูใ่ นใจให้ จิตว่างไปให้ หมดนีแหละมรรคหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ ถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังก็ต้องว่างอย่างเดียวต้ องสูญอย่างเดียว ถ้ ายังไม่ว่างไม่ดบั เนียไม่ใช่ๆทางของพระพุทธเจ้ า
ไม่ใช่มรรคของพระพุทธเจ้ าด้ วย
เนียรู้แล้ วพระองค์ตรัสรู้ แล้ วก็เอามาแสดงแต่ว่านัยยะของพระองค์เนียมากมาย
พระอาจารย์เนียมีปัญญาเป็ นคนหยาบต้ องแสดงให้ พวกโยมคนหยาบสันๆแบบเนียต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าไปพรรณาอย่างพระพุทธเจ้ าเนียมึงหูตบู แน่ พระองค์ร้ ู ละเอียดถีถ้ วนมากมายแค่บพุ เพนิวาสานุสติญาณ
ญาณระลึกชาติหนหลังไปเกิดเป็ นนันเป็ นนี พระไตรปิ ฎกกีเล่มโยมไปอ่านดูซิน่ะ
ในชาดกทังหลายอะไรพวกเนียมากมายเลยเยอะแยะจุตปู ปาตญาณว่าไปเกิดเป็ นพรหมเป็ นเทพหรื อไปตก
นรกหมกไหม้ นีก็หลายเล่มๆใหญ่ๆด้ วยเนียอย่างอาตมาต้ องรวบรัดตัดตรงเพราะถือว่าเป็ นคนหยาบเนียไปเ
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ทียบกับพระพุทธเจ้ าไม่ได้ ต้ องมาเล่าย่อๆให้ โยมฟั งเนียแต่ว่าครบถ้ วนต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าโยมทําตามโยมก็มีสิทธิตามจริ งเพราะอาตมารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วจึงมาย่อให้ โยมฟั งได้
ถ้ าอาตมาไม่ร้ ูไม่มีปัญญาก็มาย่อให้ โยมฟั งไม่ได้
เพราะฉะนันเนียต้ องเอาอริ ยสัจ๔สันๆเนียเป็ นการตรัสรู้แล้ วพระองค์ก็มาแสดงถึงคราวปริ นิพพานพระองค์
ปริ นิพพานเนียพระองค์เข้ าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้ าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้ าตติยฌานออก
จากตติยฌานเข้ าจตุถฌานออกจากจตุถฌานก็เข้ าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะเข้ า
วิญญานัญจายตนะออกจากวิญญานัญจายตนะเข้ าอากิญจัญญายตนะออกจากอากิญจัญญายตนะเข้ าเ
นวะสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้ วเข้ านิโรธสมาบัติเงียบไปเลย
ตอนนีพระอานนท์สงสัยนึกว่าเอ๊ ะ!
ตอนนีพระองค์คงปริ นิพพานแล้ วแต่ถามพระอนุรุทธพระอนุรุทธเข้ าฌานตามเสด็จไป
แต่พระอนุรุทธไม่ได้ เข้ าสมาบัติตามไป
พระอนุรุทธมาดูอยูแ่ ค่ปากประตูคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะคือจะมีสญ
ั ญาก็ไม่ใช่ไม่มีสญ
ั ญาก็ไม่ใช่แ
ต่ก็ยงั รับรู้สญ
ั ญาอยู่ คือสัญญาว่าขณะนีกําลังตามเสด็จดูพระพุทธเจ้ าอยู่ตามส่งพระพุทธเจ้ าอยู่
แล้ วเมือพระองค์ออกจากนิโรธสมาบัติแล้ วก็เข้ าเนวะสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวะสัญญานาสัญ
ญายตนะเข้ าอากิญจัญญายตนะออกจากอากิญจัญญายตนะเข้ าวิญญานัญจายตนะออกจากวิญญานัญ
จายตนะเข้ าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะเข้ าจตุถฌานออกจากจตุถฌานเข้ าตติยฌ
านออกจากตติยฌานเข้ าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้ าปฐมฌานออกจากปฐมฌานก็เข้ าทุติยฌานไปให
ม่ออกจากทุติยฌานเข้ าตติยฌานออกจากตติยฌานเข้ าจตุถฌานออกจากจตุถฌานก็นิพพานระหว่างรูป
ฌานอรูปฌานคือว่างทังรูปและอรูปเนียหมายถึงอนัตตาเนียเป็ นลีลาของพระพุทธเจ้ าทีพระองค์ปริ นิพพาน
เนียตามเนียประสูติ ตรัสรู้ ปริ นิพพานเนียตอนทีพระองค์อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐ เสฏฺโฐ
หมสฺมิ อยนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯเนียพระองค์เดิน
๗ก้ าวเนียเห็นมัยรูปชีทีพระองค์ประกาศเนียว่าชาตินีเป็ นชาติสดุ ท้ ายแล้ วชาติตอ่ ไปไม่มีแล้ ว
พระองค์เป็ นใหญ่ในโลกไม่มีใครเป็ นใหญ่พระองค์เนียเป็ นใหญ่ไม่มีใครมีบญ
ุ วาสนาเท่าพระองค์ในปั จจุบนั
เนียเกิดแต่ชาติสดุ ท้ ายพระอาจารย์เขียนคําแปลไว้ แต่พระอาจารย์ไม่ได้ พดู ให้ โยมฟั งหรอก
แต่ว่าอันนีให้ โยมโมทนาเห็นรูปประสูตกิ ็ใช้ ได้ ศกั ดิสิทธิเพราะพระองค์ปกาศิตก้ าว๗ก้ าวมีดอกบัวรับ
ทีคณาจารย์ผ้ รู จนาคัมภีร์ว่าพระองค์จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาไป๗แคว้ นเหมือนกับดอกบัว๗ดอกหรื อเดิ
นไป๗ก้ าวเนียความหมายของประสูติ ตรัสรู้
ปริ นิพพานมีอยู่แค่เนียเพราะฉะนันเราก็ดําเนินตามเนียพูดถึงแก่เจ็บตายเป็ นเหตุให้ ออกบวชนันแหละสําคั
ญ คนเราเกิดมาแล้ วอยากแก่อยากเจ็บอยากตายไหม? ถามตัวเอง ไม่อยาก
ไม่อยากแล้ วจะมีปัญญายังงัยทีจะทําให้ พ้น
ก็ต้องไปฟั งตามพุทธโอวาทหรื อนัยยะตามทีพระอาจารย์ไปจําของพระพุทธเจ้ ามาเนียว่าต้ องทําจิตให้ ว่างต
ายก็คือว่าง มรณะก็คือว่าง นิพพานก็วา่ งเนียเป็ นตัวแทนของความว่างเลย
ตายก็คือว่างหมายถึงอนัตตาเขาไปฝั งไปเผาก็ไม่เห็นอีกแล้ ว
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เนียแล้ วเราจะมาหมกมุน่ ครุ่นคิดกับมาโลภมาโกรธมาหลงมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ กบั เรื องค
วามเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันโง่หรื อฉลาด อนิจจังเรารักอนิจจังก็โอ้ ! ทุกอย่างรักรูปก็อนิจจัง
รักเสียงก็อนิจจัง รักกลินก็อนิจจัง รักรสก็อนิจจัง รักสัมผัสก็อนิจจัง
รักธรรมารมณ์ก็อนิจจังแล้ วโง่หรื อฉลาดเราก็ตอบได้ ด้วยตัวเองเลย เป็ นปั จจัตตังเลย
รู้ได้ ถามได้ หรื ออนัตตาความไม่มีตวั ตนเนียเรารักอะไรก็รักของไม่มี โกรธอะไรก็โกรธของไม่มี
หลงอะไรก็หลงของไม่มี กลัวอะไรก็กลัวของไม่มี รักรูปๆก็อนัตตาไม่มีตวั ตนท้ ายสุดก็เน่าเปื อยผุพงั หมด
เสียงก็เสียงแก่เสียงแหบเสียงแห้ งไม่ตงมั
ั นไม่ยงยื
ั นเนียท้ ายสุดก็หมดเสียงเหมือนนักร้ องทังหลายเนียเข้ าโร
งไปเยอะเนีย ถ้ าเขาไม่อดั เทปไว้ โยมก็ไม่ร้ ูหรอก(หัวเราะ)เนียเสียง
กลินรสหอมนําอบนําปรุงอะไรมากมายเนียหมดท้ ายสุดตายแล้ วเอารถไปลากก็ยงั ไม่ร้ ูกลบได้ หรื อเปล่า(หัว
เราะ)เนียติดรสชาดเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม
จืดนีต้ องเชลล์ชวนชิมนีไม่ใช่เชลล์ชวนชิมกินไม่ได้ ทะเลาะกันวิวาทบาดหมางเธอไม่กินก็เรื องของเธออะไรเ
นียวุน่ วายเนียเพราะเรื องกินเนียฆ่ากันตายเพราะเรื องกินเนียเยอะแยะไปหมดเนียให้ เห็นทุกข์เห็นโทษของเ
รื องกิน
สัมผัสเนียสัมผัสฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวสัมผัสนอกสัมผัสในก็ไม่เทียงเนียอนัตตาหมดท้ ายสุดก็วา่ งเปล่า
ถามว่าฤดูกาลมีตวั ตนไหม? ไม่มี เพราะอะไร? ไม่เห็น(หัวเราะ)แต่สมั ผัสรู้ได้ ว่าเออ!
มีเหมือนไม่มีเพราะว่าเออ!
มันหนาวจริ งร้ อนจริ งไม่มีตวั ตนในความหนาวความร้ อนความเย็นความชืนเนียเห็นมัยอนัตตา
แล้ วก็ถามว่าเมือพระองค์ตรัสรู้แล้ ว
แล้ วพระองค์พ้นความแก่ความเจ็บความตายแล้ วหรื อยังเนียก็ต้องถามว่าความแก่ความเจ็บความตายมีใน
อนัตตาไหม?มีในนิพพานหรื อเปล่า?ไม่มีเนียแสดงว่าพระองค์พ้นจากแก่เจ็บตายแล้ วเป็ นชาติสุดท้ าย
ทําไมจึงว่าเป็ นชาติสดุ ท้ ายเพราะเป็ นวิบากขันธ์เพราะเป็ นการเกิดการแก่เจ็บตายเนียทีเวียนว่ายตายเกิด
ทํากุศลคุณงามความดีบ้างสร้ างบาปสร้ างอกุศลบ้ างเนียเพราะฉะนันสังขารร่างกายเนียเป็ นเศษวิบากขันธ์
หรื อวิบากกรรมต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายไปตามกรรมเนียพระองค์จึงมาเทศน์มาสอนว่าเนียกมฺมนุ า วตฺตตี
โลโกฺ สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรมเนียพระองค์แสดงกรรมลิขิต
ทําไว้ ด้วยกายก็เป็ นกายกรรมทําไว้ ด้วยวาจาก็เป็ นวจีกรรมทําไว้ ด้วยใจคิดนึกก็เป็ นมโนกรรมเนียแล้ วเราจะ
ฝื นกฏแห่งกรรมได้ ยงั งัย
เรารู้ว่าทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ วเรารู้แล้ วเราจะทํายังงัยถ้ าเราเป็ นคนมีปัญญา
เราก็ต้องคิดว่าทํายังงัยจึงจะอนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงหรื อแก่เจ็บตายช้ าลงเนียเป็ นวิธีแ
ก้ ทํายังงัยจึงจะอนิจจังช้ าลง
เราก็ต้องเป็ นคนมีศีลมีธรรมเมือเรามีศีลมีธรรมแล้ วก็จะแก่เจ็บตายช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงแต่
มันก็ยงั แก่ยงั เจ็บยังตายแต่ว่าอนิจจังช้ าลงเท่านันเป็ นทุกข์ช้าลงเท่านันอนัตตาช้ าลงเท่านัน
ไม่อนิจจังไปเร็ วไม่ทกุ ข์ไปเร็ วไม่อนัตตาไปเร็ วเนียมันจึงจะได้ ประโยชน์จากการรู้เรื องอนิจจังทุกขังอนัตตา
ไม่งนก็
ั ดกั ดานฟั งแล้ วฟั งอีกไม่ร้ ูไม่เข้ าใจหมดเวลาไปทังวันทังคืนทังปี ก็อย่างเก่า ไม่ได้ พฒ
ั นาอะไรเลย

๙

อย่างอาตมาเนียฟั ง ตอนนันฟั งหลวงพ่อชาท่านเทศน์เรื องอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาแล้ วจิตมันรู้ ขนมาเลยว่
ึ
าแล้ วเราจะทํายังงัยให้ อนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอนัตตาช้ าลงแก่เจ็บต
ายช้ าลงเนียอาตมาเนียได้ ยินได้ ฟังเรื องอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาจากหลวงพ่อชามาเป็ นคนแรกเลยทีเรี ยนก็ยงั ไม่ได้ พิจารณา พอท่านเทศน์แล้ วก็พิจารณาตาม
แล้ วก็ร้ ูว่าทํายังงัยจึงจะอนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงอนัตตาช้ าลง
แก่เจ็บตายช้ าลงเนียมีปัญญาเกิดขึนในขณะนันแล้ วคืนนันก็ไม่ได้ นอนด้ วย
พอท่านเทศน์ถึงตีสามแล้ วก็ขอไปพักแล้ วพระอาจารย์ก็ออกไปเดินจงกลมข้ างนอกสักพักหนึงเห็นหลวงพ่อ
ท่านเดินเข้ าศาลามาอีกอาตมาก็ตามท่านมาฟั งเทศน์ทีนีท่านก็เทศน์เรื องกระโถนมังคุดอะไรเนียกระโถนพ
วกนีมันท่านหรื อว่ามันเป็ นกระโถนหรื อเนีย ไม่ได้ บอกเลยเราไปสมมุติเรี ยกมันเฉยๆ
ไปให้ ความสําคัญของกระโถนไปให้ ความสําคัญของมังคุดเนีย
ท่านแสดงถึงปรมัตถธรรมไม่ให้ เราไปยึดติดในกระโถน
เพียงแต่เราได้ ยินได้ ฟังเราก็ร้ ู แล้ วว่าเนียเป็ นของทีไม่มีตวั ตนคืออนัตตาคือความหมายของท่าน
แล้ วเราจะไปยึดถืออะไรก็ไม่ใช่จะไประลึกถึงคนนันคนนีก็ไอ้ โจร๕๐๐ชือก็คนเก่านันแหละ(หัวเราะ)เอ็งจะปิ
ดยังงัยก็คนเก่า แล้ วเอ็งพ้ นความแก่ความเจ็บได้ ไหม?ไม่ได้
ก็ไอ้ ตวั เก่านันแหละแก่เจ็บตายถ้ าเรายึดถือนันแหละเราก็จะต้ องเป็ นคนแก่คนเจ็บคนตายตามนันถ้ าเราเห็
นว่าเออ! เป็ นสภาพเป็ นสภาวะของสังขารเป็ นไปตามธรรมชาติเราต้ องยอมรับความจริ งข้ อนี
แล้ วเราก็จะได้ ไม่ทกุ ข์เกินไปในเมือถึงคราวเราแก่เราเจ็บเราตาย
ทีพระอาจารย์บอกว่าต้ องว่างอย่างเดียวนะ ตามทีแนวทางของพระองค์นนนะต้
ั
องว่างนิพพานัง ปรมัง
สูญญังก็ต้องว่าง
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบก็ต้องว่างต้ องไม่มีความเห็นแล้ วจะตายจะไปนิพพานแล้ วต้ องไม่มีความเห็นแล้ วต้ องว่า
ต้ องไม่มีความเห็น
สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบต้ องไม่มีความดําริ ต้องว่างเพราะเราจะไปนิพพานแล้ วจะไปดําริ เพืออะไรอีก
สัมมาวาจาการพูดจาชอบเอ็งจะไปนิพพานแล้ วเอ็งจะไปนังบ่นเพ้ อรํ าไรอะไรอีกจะไปเสียดงเสียดายอะไรอี
ก สัมมากัมมันโตการงานชอบเอ็งจะไปทําการงานอะไรในนิพพานต้ องถามอย่างนี
สัมมาอาชีโวเอ็งจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานต้ องว่างหมด
สัมมาวายาโมพยายามชอบเอ็งจะไปเพียรอะไรในนิพพานว่าง
สัมมาสติระลึกชอบเอ็งจะไประลึกทีไหนนิพพานว่างแล้ วเอ็งจะไประลึกอะไร
ถ้ าเอ็งยังมีสติอยูเ่ อ็งต้ องระลึกถึงพ่อแม่พีน้ องสมบัติลกู เมียมิตรสหายเนีย
ถ้ าเอ็งยังระลึกอยูเ่ อ็งก็ไปนิพพานไม่ได้ ต้องตัดสติทงิ
สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นต้ องตังใจมันกับความว่างตังใจมันกับพระนิพพานต้ องบอกว่าต้ องตังใจมันตังแต่เดียว
นีตังแต่ยงั ไม่ตายทําความคุ้นเคยกับความว่างไว้ ไว้ ให้ มนั เคยชินกับความว่างเวลามันจะตายจิตทีมันเคยชิน
กับจิตว่างเนียมันจะโน้ มไปสู่พระนิพพานเองเนียความหมายมีอยู่แค่เนีย ประสูติ ตรัสรู้
ปริ นิพพานเนียถ้ าโยมไปฟั งพวกอรรถกถาจารย์ปรมาจารย์ทงหลายโยมก็
ั
จะจับจุดไม่ได้
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แล้ วโยมก็เดียวก็ลืมหมดแล้ วเพราะอะไร?
โยมก็ต้องมีการมีงานทําหน้ าทีเลียงตัวเลียงครอบครัวเนีย
โดนไอ้ พวกนีมันกลบหมดเลยเนียต้ องว่าโดนอารมณ์ใหม่มากลบของเก่าหมดเลย(หัวเราะ)แล้ วเมือไหร่มนั จ
ะแจ้ งจะเข้ าใจเหมือนกับทีเราฟั งอยูน่ ี ต้ องฝึ กหัดดัดนิสยั ให้ มนั ว่างยืน เดิน นัง
นอนภาวนาว่างๆๆพูดเข้ าหูไปสูใ่ จไปไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เนีย ทุกวินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนาสาธุ
ก็โมทนาความว่าง ครูบาอาจารย์ทงหลายสอนให้
ั
เจริ ญภาวนา ภาวนาแปลว่าทําให้ มีให้ เป็ นขึนมา
โยมภาวนาอะไร ทําอะไรให้ มีให้ เป็ นขึนมามันก็ทกุ ข์ทงนั
ั น
แต่ถ้าโยมภาวนาทําความว่างให้ เกิดขึนนันแน่ะโยมจึงจะไม่มีทกุ ข์ จําเอาไว้ ให้ ดี ไม่ไปหลงโง่งมแก่
ภาวนาอะไรก็ไม่ร้ ูครูบาอาจารย์บอกให้ ไปเจริ ญเมตตาก็ยิงซวยใหญ่
รักภาวนารักโน้ นรักนีให้ มนั เกิดขึนมาเดียวก็สกึ ไปอยู่กนั หรอกมีผวั มีเมียมีลูกมีหลานมีเหลนต่อกันไปอีกมีทุ
กข์ทงนั
ั น
ต้ องภาวนาความว่างให้ มีให้ เป็ นขึนมานันแหละจึงจะหมดทุกข์พ้นทุกข์สินทุกข์ตายแล้ วจะได้ ไปนิพพาน
นันแหละจึงจะเป็ นการถูกต้ องตามพระพุทธโอวาททีพระองค์มีจิตปรารถนามาเป็ นอเนกชาติเพือขนถ่ายสัต
ว์ให้ เข้ าสู่พระนิพพานก็คือความว่าง นิพพานัง ปรมัง สูญญัง เว้ นจากความว่างแล้ ว
ความว่างเป็ นของกลางด้ วย
ถามว่าโยมต้ องเสียสตางค์หรื อเปล่าไม่ต้องเสียเนียเป็ นปั จจัตตังเนียพระพุทธเจ้ าว่ารู้ได้ เป็ นปั จจัตตังเพราะ
อะไรเพราะไม่ขนอยู
ึ ก่ บั รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เลยขึนอยูก่ บั เจตนาของเราเนียทีเราจะว่างหรื อไม่วา่ ง
เราจะเอาจริ งหรื อไม่เอาจริ งเราอยากพ้ นทุกข์หรื อไม่พ้นทุกข์เนียขึนอยูก่ บั ความตังใจของเรา
ตังใจก็เป็ นสมาธิ
รากเหง้ าของสมาธิก็คือสัจจะนีแหละถ้ าใครทําลายสัจจะเสียสัจจะคนนันก็เสียศีลด้ วยเสียสัจจะด้ วยแล้ วก็
ฟุ้งซ่านด้ วย ทําให้ เอานันมากลบเอานีมากลบ
เพือจะให้ จะลบโทษหรื อบาปของตัวเองเนียเพราะฉะนันถ้ าใครไม่มีสจั จะต้ องทําให้ เป็ นอริ ยะสัจจะคือให้ ว่า
งเลย
ความจริ งแล้ วต้ องรู้ ว่าสัญญาอนิจจาด้ วยสัจจะสัญญาก็ไม่เทียงด้ วยเพราะฉะนันเราต้ องรู้ความเป็ นจริ งว่า
ขณะทีเราให้ สจั จะสัญญาเราคิดว่าเราทําได้
ครันเราแก่เฒ่าไปแล้ วเราก็ไปทําอย่างทีให้ สญ
ั ญาไว้ ก็ไม่ได้ อีกเห็นมัยไม่เทียงเป็ นทุกข์
เป็ นอนัตตาเพราะฉะนันเราไม่ต้องไปเทียวให้ สจั จะสัญญากับใครไว้ แล้ วเดียวทําไม่ได้ มนั จะเสียศีลเสียสัจจ
ะแล้ วมันมีสมาธิไม่ตงมั
ั นความฟุ้งซ่านมันก็ครอบงําใจเรายืน เดิน นัง
นอนไม่เป็ นสุขปรุงแต่งวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งเนียพวกฟุ้งซ่านเพราะฉะนันเนียต้ องตัดสติทงเลย
ิ
เพราะถ้ าเราตัดสติทิงได้ เนียเท่ากับเราตัดสัญญาอุปาทานเพราะสติมนั ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานเพราะ
ทีมันจําไว้ สติแปลว่าความระลึกได้
มันระลึกไปตามสัญญาทีมันเคยจําได้ หมายรู้เอาไว้ ด้วยเพราะฉะนันถ้ าเราตัดสติทงก็
ิ เท่ากับตัดสัญญาทิงด้
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วยตัดอุปาทานทิงด้ วย งานของเราทีมากๆก็เป็ นงานทีน้ องลง
เนียอาตมาเนียพิจารณาทํางานมากให้ เป็ นงานน้ อยลงได้ ทําภาระจิตให้ ว่างน้ อยลงให้ จิตว่างได้ รวดเร็ วก็ต้อ
งตัดสติทิงเลยไม่เอาไม่ระลึกแล้ วห้ าม เอาเป็ นตัวดิสก์เบรคคือสัมปชัญญะรู้จิตรู้สติ
พอจะระลึกก็เบรคเอาไว้ เบรคเอาไว้
จนกระทังมันเคยชินแล้ วมันจะอดกลันอดทนๆเอาไว้ ทนเอาไว้ อเุ บกขาวางเฉยเอาไว้ วางเฉยเอาไว้ ว่างเอาไว้
ว่างเอาไว้ ว่างเอาไว้ ต้องเอาสามกําลังเรี ยวแรงข่มอีก ไม่งนมั
ั นทนไม่ได้
มันต้ องไปตามอารมณ์นนแน่
ั ะเข้ าใจมัย
เป็ นทาสอารมณ์ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เนียทุกคนเป็ นทาสของอารมณ์
ตาเห็นรู ปสวยรูปหล่อก็ติดใจอดไม่ได้ ต้องไปประจ๋อประแจ๋ไปแสดงความรักใคร่พอใจกับเขา
ได้ ยินเสียงเพลงเสียงนันเสียงนีก็ตามเฮโลกันไปเนียยึดติดไม่ได้ คิดถึงความแก่ความตายของรู ป ของเสียง
ของกลิน ของรส ของโผฏฐัพพะ
ของธรรมารมณ์เนียต้ องรู้ ความจริ งอันนีไว้ ถ้าผู้ทีจะประพฤติปฏิบตั ิเนกขัมมะพรหมจรรย์เนียต้ องใส่ใจมาก
มายเลยเนียต้ องทําจิตให้ ว่าง
คําว่าเนกขัมมะเนียความอดใจคือต้ องใช้ ทานกับศีลสองอย่างอันเนียมาเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์เพราะเป็
นหลักของการปฏิบตั ิคือให้ ทานให้ ทานแล้ วก็ว่าง ศีลละเว้ นแล้ วก็ว่าง เนกขัมมะอดใจแล้ วก็วา่ ง
ปั ญญาในทานในศีลก็เพือว่างรู้เหตุผลแล้ วก็ต้องว่าง วิริยะเพียรเพียรให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง
ขันติอดทนเพือให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง
สัจจะความจริ งใจในการทําทานรักษาศีลประพฤติเนกขัมมะก็เพือว่าง
อธิษฐานปรารถนาให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง เมตตารักใคร่ ในทานในศีลก็เพือว่าง
ทีหลังมันว่างแล้ วก็อเุ บกขาวางเฉยทังภายในภายนอกนีเป็ นแบบนีจึงจะครบถ้ วนไม่งนไม่
ั ครบถ้ วน
จะได้ ร้ ูความหมายไว้ เราให้ ทานเพืออะไร ให้ ว่างไปจากกระเป๋ าหมดไปเท่าไหร่แล้ วยังไม่ร้ ูสกึ ตัวเลยเนีย
เดียวจะต้ องขนว่างมามากกว่านีอีกขนลูกขนเมียขนสามีว่างหมดไปเป็ นบุตรทานสามาทานภรรยาทานหม
ด เนียให้ ทานแล้ วก็ว่างแล้ วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ วทีพระพุทธเจ้ าว่าอนุสสติเนีย
จาคานุสสติกมั มัฏฐานก็คือหมายถึงให้ ระลึกถึงทานหรื อความว่างเป็ นอารมณ์ให้ ร้ ูไว้ ด้วย
ระลึกถึงสีลานุสสติก็ละเว้ นเป็ นอารมณ์ ในตํารากับทีอาตมารู้เนียมันคนละเรื องเลยเนียให้ ร้ ูไว้ อย่างนี
บอกนัยยะให้ โยมไปอ่านเอง ถ้ าจะพูดแล้ วมันต้ องใช้ เวลามากมายเชือมโยงมาเนีย
เมือก่อนนีอาตมาเทศน์ทงคื
ั นเลยน่ะ
วันพระไม่ต้องหลับต้ องนอนน่ะเทศน์ตงแต่
ั หวั คํายันสว่างเลยต้ องว่าอย่างนีเคาะระฆังเมือไหร่เลิกเมือนัน
เดียวนีสังขารไม่ดตี ้ องว่าอย่างนีเดียวนีแก่เฒ่าแล้ วต้ องรู้จกั ตัวเองว่าเออ!
แก่แล้ วเราเทศน์มาพอสมควรแล้ ว(หัวเราะ)แต่เราเทศน์เพือให้ เป็ นประโยชน์เพือให้ คนไม่ร้ ูได้ ร้ ูให้ ร้ ูยิงเห็นจริ
งในธรรมทีควรรู้ ควรเห็นเพือจะได้ เป็ นพยานในการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ าว่าพระองค์สร้ างบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมี หมายถึงทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมีเนีย
ถึงแม้ ชีวิตก็ให้ เป็ นทานได้ ศีลก็เลยเป็ นศีลบารมี ศีลอุปบารมี
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ศีลก็เป็ นปรมัตถบารมีสละตายให้ ทานก็เป็ นศีลปรมัตถบารมีไม่อาลัยอาวรณ์ในสังขารร่างกาย
เนกขัมมะก็เป็ นเนกขัมมะบารมี เนกขัมมะอุปบารมี เนกขัมมะปรมัตถบารมีอดใจตายเป็ นตายตายก็ทงิ
ปั ญญาก็เป็ นปั ญญาบารมี ปั ญญาอุปบารมี ปั ญญาปรมัตถบารมีร้ ูเหตุผลแล้ วก็เออ!
ตายก็ตายในเหตุผลทีเรารู้ แจ้ งเห็นจริ งไม่งมงายอย่างเขาไม่ตายอย่างเขียดกระโดดไปเยียวไปอะไรเนีย
เขารํ าคาญเขาทุบตาย(หัวเราะ)ไอ้ นนสร้
ั างความเดือดร้ อนให้ เขาแต่เราเนียว่าง เนียปั ญญา
วิริยะเพียรๆเพือว่างวิริยะบารมี วิริยะอุปบารมี วิริยะปรมัตถบารมีเพียรเพือให้ ว่าง
ทีว่าว่างแล้ วก็เพือให้ ว่างมากยิงขึน
ไอ้ นนเรี
ั ยกว่าว่างภายนอกบุตรภรรยาสามีทรัพย์สินสมบัติเนียว่างภายนอกแต่ต้องมาว่างภายในอีกเนียว่าง
ทังภายในภายนอกมาเป็ นภายในภายนอกแล้ วเออ! จะได้ ร้ ูว่าบารมีภายใน อุปบารมีภายใน
ปรมัตถบารมีภายในนีแหม! ทีมาบอกแค่นีมันลําลึกเหลือคณาต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)
สายดิงทอดทิงมาไม่จบไม่สินเอ็งยาวมาหลายร้ อยกิโลเมตรกีภพกีชาติเนียยังไม่ถึงต้ องว่าอย่างนี
ปั ญญาตรัสรู้พระพุทธเจ้ านีหยังรู้ถึงได้ ยากพระองค์ก็ยงั บอกขนาดพระสารี บตุ รผู้เลิศปั ญญาเนีย
อุปมาเหมือนลมใต้ ปีกของนกทีกระพือทีหนึงก็บินไปได้ ทีหนึงก้ าวทีหนึงคืออยากรู้ทีหนึงก็ได้ ร้ ูทีหนึงเท่านันเ
อง ไม่เหมือนพระพุทธเจ้ าเนียพระองค์เป็ นสัพพัญ รู ้ ูทกุ สิงทุกอย่าง อนาวรญาณรู้ไม่มีขีดขันไม่ร้ ูจกั หมด
เป็ นพระพุทธจักขุญาณหมายถึงพระพุทธเจ้ ารู้เห็นหมดทังอดีต ปั จจุบนั อนาคตรู้ ทงมนุ
ั ษย์ เทวบุตร
เทพธิดา มาร พรหมรู้หมดทุกหมืนโลกธาตุทกุ แสนโกฏิจกั รวาฬต้ องว่าอย่างนี
ขอบเขตรของพระพุทธเจ้ าขนาดไหนเนีย
หมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬเวลาพระองค์ประสูติเนียหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬหวันไหวเนียเป็ นเขต
รพระพุทธอาณา
ให้ ร้ ูไว้ ด้วยเวลาแสดงธรรมหรื อเวลาปลงพระชนมายุสงั ขารเนียแผ่นดินไหวเนียรับรู้รับทราบกันหมดเลยเนีย
ในหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬเวลาปริ นิพพานก็เหมือนกันหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬหวันไหวหมดเ
นียเรี ยกว่าพระพุทธอาณาเขตร พระอริ ยธรรมอาณาเขตร พระอริ ยะสังฆอาณาเขตร เดียวจะมานึกว่าเอ๊ ะ!
พระอาจารย์มาอ้ างอะไรในพระพุทธอาณาเขตรขนาดไหน เนียพระอาจารย์ร้ ูเขตรของพระพุทธเจ้ า
พระพุทธอาณาจักร พระอริ ยธรรมอาณาจักร พระอริ ยะสังฆอาณาจักรก็เหมือนกันสิงทีพระองค์ประทับอยู่
พระธรรมอยูพ่ ระอริ ยสังฆเจ้ าอยูเ่ นียจึงว่าเป็ นอาณาจักรของพระองค์แล้ วก็เป็ นใหญ่เฉพาะด้ วย
ไม่มีใครทีจะเบียดเบียนพระองค์ได้
ไม่มีใครทีจะทําร้ ายพระองค์ได้ เนียจึงเรี ยกว่าอาณาจักรในอาณาจักรของพระองค์เนียพระองค์เป็ นใหญ่
พระปั จเจกอาณาจักรก็พระปั จเจกเป็ นใหญ่
พระอรหันต์สาวกสาวิกาอาณาจักรก็เป็ นพระสงฆ์สาวกสาวิกาเป็ นใหญ่ไม่มีใครเป็ นใหญ่
เพราะฉะนันใครไปหลบหลู่ดหู มินไปรบกวนเนียหาเรื องตกนรกทังนัน พวกมารพวกมิจฉาทิฏฐิ ทงหลายเนี
ั
ย
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วก็ให้ จําไว้ สิงทีอาตมามาเทศน์มาสอนเป็ นของจริ งไม่ได้ ด้นเดา รู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
เอาของยากมาเป็ นของง่าย คําว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั ก็คือจิตเราอยู่เหนือเวทนา
คําว่าจิตเราอยูเ่ หนือเวทนาก็คือจิตเราไม่มีอารมณ์คือรูปไม่มีอารมณ์คือรูป ไม่มีอารมณ์คือเสียง
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ไม่มีอารมณ์คือกลิน ไม่มีอารมณ์คือรส ไม่มีอารมณ์คือสัมผัส
ไม่มีธรรมารมณ์ทีจิตใจอยูจ่ ิตว่างจึงเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั
เพราะไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งแล้ วเป็ นนิรามิสสุขด้ วย สุขไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์จงึ เรี ยกว่านิรามิสสุขคือไม่ต้องอาศัยวัตถุรูปธรรมแต่อาศัยเนกขัมมะสุขก็คือทําจิตให้ ว่าง
เนียจึงเรี ยกเนกขัมมะสุขแล้ วก็เป็ นนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ด้ วยเป็ นสอุปาทิเสสนิพพานด้ วยคือเราไม่เคยรู้ ก็ร้ ูแล้ วเรา
จิตทีรู้แล้ วกับไม่เคยรู้ก็เหมือนเก่าแล้ วต้ องว่าอย่างนีนันแหละทีพระองค์เรี ยกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน
ส่วนนิพพานัง ปรมัง
สูญญังหรื ออนุปาทิเสสนิพพานก็คือเหมือนเรารู้แล้ วแต่ยงั ไม่ตายเนียขันธ์๕ยังอยู่เนียเขาอนุปาทิเสสนิพพา
นคือขันธ์๕เนียดับไปเผาไปฝั งหมดแล้ ว นิพพานัง ปรมัง
สูญญังก็คือว่างอย่างยิงเลยไม่มีแล้ วตอนนีเหลือแต่พระบรมสารี ริกธาตุเนีย
ครบ๕๐๐๐ปี ก็จะประชุมพร้ อมแล้ วก็แสดงปาฏิหาริ ย์เทศนาอีก๗วันแล้ วก็จงึ จะถึงธาตุนิพพานนันแหละจึง
จะเป็ นการจบศาสนาในพระพุทธศาสนานีให้ โยมรู้ไว้ ใครจะอ้ างว่าถึงศาสนาพระศรี อาริ ยเมตไตรย
เนียอีกนานอย่าไปเชือโกหกทังนัน ให้ โยมรู้ไว้ เถอะ
พอศาสนาครบ๕๐๐๐ปี แล้ วต่อนันไปอีก๔๐๐๐ปี มนุษย์มีอายุ๑๐ปี เป็ นอายุขยั แล้ วจะเกิดกลียคุ ฆ่าฟั นล้ มต
ายกันมากมนุษย์ทีมีปัญญาไปหลบในถําในหุบในเหวเห็นเงียบสงัดดีแล้ วก็ออกมามาพบมาเห็นคนทีรอดต
ายด้ วยกันเกิดเมตตากันโดยอัตตโนมัติรักใคร่กนั โดยอัตตโนมัติมีกรุณาสงสารกันโดยอัตตโนมัติมีมทุ ิตาพล
อยยินดีกนั โดยอัตตโนมัติอเุ บกขาให้ อโหสิให้ อภัยกันโดยอัตตโนมัติ
ลูกของคนทีมีอายุ๑๐ปี เกิดมาใหม่นีมีอายุยืนเป็ น๒๐ ๒๐มีลกู ออกมาเป็ น๔๐ ๔๐ มีลกู ออกมาเป็ น๘๐
๘๐เป็ น๑๖๐ทวีคณ
ู เป็ นอสงไขยนับไม่ถ้วนเลยแล้ วประมาทจึงลดน้ อยลงมาเหลือแสนปี เป็ นอายุขยั นันแหล
ะ พระศรี อาริ ยเมตไตรย จึงจะลงมาตรัสรู้ ฉะนันใครจะมาพูดถึงพระศรี อาริ ยเมตไตรย
อย่าไปเชือโกหก..อ้ าวทีนีทําไปตามแบบแผน..ชีแจงแสดงเหตุผลให้ ร้ ูแล้ วแล้ วก็พยายามทําตามไว้ จะได้ พ้น
ทุกข์ตามพระพุทธเจ้ า.....
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