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เรื อง เกิดว่างทุกวัน
ธรรมมะของพระพุทธเจ้ าก็คือธรรมชาติเนียเหมือนกับทีวันนีเป็ นวันเกิดอาตมาก็หมายถึงว่าความเ
กิดขึนเกิดแล้ วมันก็แก่เจ็บ ตายเป็ นธรรมดา พวกเราต้ องรู้ ความจริ งข้ อนี
แล้ วก็ต้องนึกถึงพ่อแม่ผ้ เู ลียงเราด้ วย หมายถึงว่าตัวเราแล้ วก็ตวั คนอืน พิจารณาให้ เป็ นธรรมะให้ หมดเลย
สมมุติว่าเราพิจารณาทุกข์นี ตาเราเห็นรูป รูปนันน่ะเป็ นรู ปทุกข์ เสียงได้ ยินเสียงๆนันก็เสียงทุกข์
ได้ กลินก็กลินทุกข์ รสเนียเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม จืดรสนันก็เป็ นรสทุกข์ สัมผัสฤดูร้อน
ฤดูหนาว ฤดูฝนก็เป็ นสัมผัสทุกข์ ธรรมารมณ์
รู้ธรรมารมณ์ร้ ูอะไรขึนมาก็ร้ ู ทกุ ข์เหมือนกับพระพุทธเจ้ าสอนว่าทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้เนีย
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยาก ความอยากกับอะไร? ความอยากในรูป ในเสียง ในกลิน ในรส
ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์เนียความอยาก ทีพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าตัณหาความอยาก
เป็ นสมุทยั เป็ นของควรละ ทําไมจึงต้ องละมัน เพราะมันนันน่ะเป็ นต้ นเหตุแห่งความทุกข์ ทําให้ เกิด แก่ เจ็บ
ตายด้ วย ทําให้ ต้องขวนขวาย ขวนขวายเพือให้ ได้ รูปนันมา เสียงนันมา กลินนันมา รสนันมา
สัมผัสนันมาแล้ วก็บานปลายเป็ นปั จจัย๔ บานปลายถึงฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดกาเม มุสา
กินเหล้ าเมายาเนียบานปลาย
เนียเราไปขวนขวายเอามาแล้ วก็ต้องไปดูแลรักษาเนียสมมุติว่าขวนขวายอยากได้ สามี
ขวนขวายอยากได้ ภรรยาแล้ วก็มามีลกู มีหลานอีกบานปลายไปอีกเป็ นทุกข์ต้องกําหนดรู้ทกุ ข์แบบนี
รู้สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยาก ความอยากอยู่ทีไหน ก็อยู่ทีใจเรานันแหละทุกคน
มันอยากมากอยากน้ อยไอ้ อยากน้ อยก็มีคนเดียวอยากมากก็มีหลายคน(หัวเราะ)นันแหละสมุทยั เหตุให้ เกิด
ทุกข์คือตัณหา พระพุทธเจ้ าว่าเป็ นของควรละ ถ้ าเราจะละตัณหาละทุกข์เราจะละอะไร? ละอารมณ์
ทําไมจึงต้ องละอารมณ์ อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนีย
ทําไมจึงต้ องละมัน นิโรธะความดับทุกข์พระองค์สอนให้ ดบั อารมณ์เนีย
เดียวจะนิโรธะเป็ นอย่างไรอีกพระอาจารย์ นิโรธะแปลว่าความดับหรื อความดับทุกข์
ดับหมดตาเห็นรู ปก็ดบั รู ป หูได้ ยินเสียงก็ดบั เสียง จมูกได้ กลินก็ดบั กลิน ลินได้ ร้ ูรสก็ดบั รส
กายได้ สมั ผัสก็ดบั สัมผัสใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบั ธรรมารมณ์น่ะเนียเมือเราดับแล้ วมรรคหนทางเข้ าถึงควา
มสินทุกข์ดบั ทุกข์ มรรคแปลว่าหนทาง เนียทางดับทุกข์ เมือเรารู้ว่านิโรธะความดับทุกข์ดบั อารมณ์
ทีเนียมรรคหนทางดับทุกข์ก็เจอเมือไหร่ดบั ทีนันต้ องว่าอย่างนีนันแหละ วิธีดบั นันน่ะเป็ นมรรคเข้ าใจมัย
ตาเราเห็นรูปดับรู ป หูได้ ยินเสียงดับเสียง จมูกได้ กลินดับกลิน ลินได้ ร้ ู รสดับรส กายได้ สมั ผัสดับสัมผัส
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ดบั ธรรมารมณ์เนียเป็ นมรรค ทีเนียเราดับเคยชิน
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ทีแรกเราก็ยงั ผิดบ้ างถูกบ้ างหรื อยังทําใจได้ บ้างไม่ได้ บ้าง
ทุกข์มนั ก็เกิดๆดับๆ(หัวเราะ)แต่ถ้าเราชํานาญแล้ วมันก็ดบั แล้ วดับเลยเห็นแล้ วก็ว่างไปเลย
เห็นรูปแล้ วก็ว่างจากรูปไปเลย หูได้ ยินเสียงก็ว่างไปเลย จมูกได้ กลินก็ว่างไปเลย ว่างกลิน
ลินได้ ร้ ูรสก็ว่างรสไปเลย กายได้ สมั ผัสแล้ วก็ว่างไปเลย ใจได้ รับรู้รับทราบแล้ วก็ว่างไปเลย
นันแหละมันชํานาญแล้ วดับจนเคยชิน
เวลาจิตมันจะน้ อมไปนิพพานเนียอาศัยทีความว่างเคยชินเนียดับเคยชินเนีย
ถึงเวลาความเคยชินเนียจิตมันจะน้ อมไปสู่ความว่างหรื อพระนิพพานเอง ไม่ต้องตังใจ
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบๆเนีย นันแน่ะไปนิพพานไม่ได้ เห็นรูปก็ชอบ ได้ ยินเสียงก็ชอบ
ได้ กลินก็ชอบ ได้ รสก็ชอบ
ได้ สมั ผัสก็ชอบชอบไปหมดเนียสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบเนียอะไรก็ชอบไอ้ ชอบแบบเนียไปนิพพานไม่ได้ หรอก
ดําริ ชอบเห็นอย่างเดียวไม่พอนะดําริ อีกเห็นแล้ วกูจะทํายังงัย
เพือให้ ได้ มา(หัวเราะ)หรื อจะให้ หมดไปสินไปเนีย
ดําริ ชอบดําริ เรื องนันเรื องนีก็ไปนิพพานไม่ได้ ต้องว่างจากการดําริ ดับๆตังแต่ความเห็นแล้ ว
พอเราดับความเห็นได้ แล้ วความดําริ มนั ก็ไม่เกิดมันก็พลอยดับไปด้ วยกันนีเป็ นลักษณะปั จจยาการงัย
พอดับแล้ วไอ้ สิงทีต้ องพูดไม่มีก็ว่างจากการพูดอีกเนียเป็ นนัยยะของปั จจยาการเลย
พระอาจารย์เนียเอามาใช้ ได้ หมดเพราะพระอาจารย์มีความแตกฉานรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว
ถ้ ามัวขืนพูดชอบพูดชอบอยูเ่ นียเรื อยเจือยไปทุกวันๆเนียไปนิพพานไม่ได้ สมาธิความตังใจมันไม่สงสม
ั
ขาดตอน ความว่างพอพูดขึนมาก็ไม่วา่ งแล้ ว เนียต้ องบอกอย่างซืออย่างตรงต้ องว่าง พอไม่พดู แล้ วทีนี
สัมมากัมมันโตงานก็น้อยลงอีกเนียว่าง ถ้ ามัวทํางานหามรุ่งหามคําก็ไปนิพพานไม่ได้
ต้ องว่างจากการงานไม่ว่างานทางทาน ทางศีล ทางเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขานีต้ องว่างหมดเลยว่างกันเป็ นสายเลยเขาเรี ยกอนุโลมปฏิโลมเนียเมือทําให้ เกิดขึนมาแล้ วดับรู้ดบั ใ
ห้ หมดเนียหมายถึงลักษณะปั จจยาการเป็ นอย่างนี ไม่ใช่ยากสําหรับพระอาจารย์เนียแต่มนั ยากสําหรับโยม
เพียงแต่ให้ ตามรู้ตามเห็นก็ยงั ยาก(หัวเราะ)ตอนเนียการงานสัมมาอาชีโวอาชีพชอบๆอาชีพนีทํางานทําเงินเ
ป็ นเงินทังนันเลยว่าแหม!
โลภยิงได้ เงินได้ ทองมากยิงสังสมมากก็เนียสัมมาอาชีโวเนียต้ องว่างถ้ าขืนยังไม่ว่างจากอาชีพเนียก็ไปนิพพ
านไม่ได้ ต้องว่างอีก
ถ้ าเราจะไปนิพพานเนียต้ องว่างจากอาชีพให้ ดีวิเศษยังงัยนึกก็ได้ ๆก็ต้องทิงหมดว่างหมดเนีย
สัมมาวายาโมเพียรพยายามชอบเพียรนันแน่ะมันได้ แล้ วก็ยิงจะเอาให้ มากขึนมากขึนเพียรเอาให้ มากขึนเนี
ยไปนิพพานไม่ได้ ต้ องว่างจากความเพียรแล้ ว สัมมาสติระลึกชอบแหม!
ระลึกเรื องนันเรื องนีระลึกแต่เรื องเงินเรื องทองจะรํ าจะรวยอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้
เนียสติตวั เนียตัดทิงเลยเพราะฉะนันสติตามทีพระองค์สอนให้ สติสมั ปชัญญะเป็ นธรรมมีอปุ การะมากต้ องร
ะลึกถึงแต่เรื องศีลเรื องธรรม ไประลึกถึงแต่รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไประลึกถึงการถึงงาน
ระลึกถึงความเห็นกลัวจะออกความเห็นจะลงความเห็นกูจะรี บอย่างนันอย่างนีระลึกไปตามเพราะสติมนั ระ
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ลึกไปตามสัญญาอุปาทาน
ถ้ าเราตัดสติทงตั
ิ วเดียวสัญญาอุปาทานขาดกระเด็นเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)เนียเป็ นความฉลาดทีพระอ
าจารย์
ถ้ าโยมอยากเข้ าสมาธิได้ สมาธิรวดเร็ วเนียโยมต้ องตัดสติทิงเลยเพราะสติเนียทําให้ ฟ้ งซ่
ุ านทําให้ จิตไม่สงบฉ
ะนันถ้ าเราตัดสติทงไปแล้
ิ
วจิตเราสงบได้ สบายว่างได้ เร็ วขึนเพราะเท่ากับเราตัดสัญญาอุปาทานทิงเลยเนีย
ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ เกิดจากสติตวั เดียวเนีย พระพุทธเจ้ าจึงว่าสติปัฏฐานสติเป็ นต้ นเหตุ
เนียต้ องว่าถ้ าทีไประลึกกาย เวทนา จิต
ธรรมไอ้ นนก็
ั ยิงปรุงแต่งไปตามกายตามเวทนาตามจิตตามธรรมอีกเมือไหร่จบต้ องว่างอย่างเดียวหมด
สิงทีจะทําให้ อาตมาเกิดปั ญญาอาตมาก็ต้องพิจารณาสติปัฏฐาน๔เหมือนกัน
แต่อาตมาไม่คิดอย่างทีเขาคิดกัน อาตมาคิดว่าอะไรคือตัวฟุ้งซ่านแล้ วก็มีตวั รู้ขนมาว่
ึ
า
สติมนั ระลึกมากเกินไปเป็ นตัวฟุ้งซ่าน ฉะนันเราตัดสติตดั สติทิงเลย แยกสติออกจากจิตเลยเนีย
นิโรธะความดับเกิดขึนเลยเพราะอะไรเพราะนิโรธะความดับเกิดขึนเพราะสติมนั ระลึกไปตามอารมณ์เมือเร
าตัดสติทงอารมณ์
ิ
ไม่มี
เมืออารมณ์ไม่มีวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งในอารมณ์ไม่มีเห็นมัยเนียมันง่ายถึงขนาดนีทีอาตมารู้เนียแหม!
มันเป็ นสายเลยของอาตมาเนียสายง่ายไม่ใช่สายยาก(หัวเราะ)สายง่ายมากเลยพอตัดสติทงอารมณ์
ิ
ดบั
อารมณ์ดบั ก็เป็ นนิโรธะจิตแล้ วก็เป็ นมรรคจิตขณะเดียวกัน ทีนีคําว่าเป็ นมรรคจิตขณะเดียวกันเราก็ร้ ู แล้ วว่า
พอมันดับปั บทีหลังเราเห็นอะไร ได้ ยินอะไร ได้ ทราบอะไร
ได้ ร้ ูอะไรดับมันให้ หมดเลยเนียเป็ นมรรคเป็ นการเจริ ญมรรคมรรคหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ความดับทุกข์
ต้ องเป็ นอย่างนีไม่งนโยมไปเอาถ้
ั
าไปเรี ยนตามเขาเรี ยนกันทีเขาสอนกันน่ะเรี ยนจนหัวผุก็ยงั เป็ นไปไม่ได้ ตา
ยไปกีชาติก็ยงั ไม่ร้ ู(หัวเราะ)เพราะอะไรยิงเรี ยนยิงฟุ้งซ่าน ไม่ดบั ไม่ว่าง
ภาวนาแปลว่าทําให้ มีให้ เป็ นขึนมาภาวนาเรื องนันเรื องนีเรื องฌานเรื องญาณเรื องกสิณเรื องอสุภะเรื องอะไร
นี
แต่ทีพระองค์แสดงไว้ กมั มัฏฐาน๔๐กองเป็ นอุบายกําจัดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ให้ เหลือเพียงเอกัคคตา
อารมณ์อารมณ์เดียวเหลือเอกัคคตาจิตๆเดียวเหลือเอกัคคตาธรรมเดียวเนีย ธรรมเดียวก็คือว่าง
ทีพระองค์สรุปของพระองค์เองนะไม่ใช่อาตมาสรุปนะ พระองค์บอกสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตาทังธรรมและอธรรมเนียต้ องว่างหมดเลย ไม่ให้ เหลือแม้ แต่หนึงเดียว
ไอ้ พวกทีเจริ ญกสิณเรื องฌานพวกพรหมพวกเทพพวกฤาษี ชีไพรอะไรเนีย
ติดกันทังนันน่ะไปนิพพานไม่ได้ หรอกไอ้ พวกนี
ความจริ งพระองค์เนียเก่งมาก่อนแล้ วพระองค์เป็ นพระโพธิสตั ว์เป็ นฤาษี ชีไพรเหาะเหินเดินอากาศได้ เนียรู้อ
ดีต ปั จจุบนั อนาคตได้ แต่ก็ยงั ไม่ได้ โสดาบันเลย เพราะติดอยูใ่ นรู ปฌานอรูปฌานเนีย
เพราะฉะนันโยมไปให้ ความสําคัญเรื องฌานเรื องญาณยิงฉิบหายเลย ยิงยึดติดวิปัสสนาเรื องนันเรื องนี
พยายามวิปัสสนายิงวิปัสสนึกมากเท่าไหร่ ก็ยิงฟุ้งซ่านมากขึน เพราะจิตไม่ว่างยังไปไม่รอด
พวกยังเจริ ญวิปัสสนานันวิปัสสนานี
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ยังห่างไกลกับอาตมาอาตมาว่างอย่างเดียวทิงเลยแป๊ บเดียวไปถึงไหนแล้ วก็ไม่ร้ ู(หัวเราะ)ว่างไปถึ
งไหนแล้ ว เนียต้ องแบบนี ไอ้ ทีเขาสอนๆกันมันยังเข้ าไม่ถึงหรอก เหมือนภายเรื อในอ่าง วนอยูน่ นแหละ
ั
ถ้ ามันคิดพิจารณาว่าวนหรื อสูญแน่ะสูญก็คือวงกลมนันแหละ
วงกลมก็คือวัฏฏะเดียวกลับไปกลับมาหมุนกันอยูน่ นแน่
ั ะในนันน่ะทีนีเมือเรารู้ว่ามันสูญก็คือว่าง
กูหยุดๆหมุนซะที(หัวเราะ)หยุดปวดหัวซะทีหมุนแล้ วปวดหัวต้ องว่าอย่างนีทุกข์ด้วยต้ องว่าอย่างนีเนียหมุนไ
ปไหนเนียหมุนไปทีรูปโน้ น หมุนไปทีเสียง หมุนไปทีกลิน หมุนไปทีรส หมุนไปทีโผฏฐัพพะสัมผัส
เนียเป็ นสัพพะธรรมารมณ์ต้องว่าอย่างเนีย รวมเป็ นสัพพะธรรมารมณ์เนียหมุนอยูแ่ ค่เนีย เนียวัฏฏะสงสาร
เพราะฉะนันแล้ วก็ถ้าเป็ นวิวฏั ฏะสงสาร
สงสารแล้ วเจริ ญขึนก็เพราะว่าโยมไปพอกพูนการเวียนของโยมนันแหละ เวียนไปหารูป หาเสียง หากลิน
หารส หาโผฏฐัพพะสัมผัส ทิงจากคนนีกูไปเอาคนใหม่เอาเวียนไปอีกเวียนไปเรื อยนันแหละแก่ เจ็บ
ตายไปทุกวันทุกวันไม่ได้ นึกถึงตัวเลย(หัวเราะ)ไอ้ ตวั เวียนนันนะตัวแก่ไปทุกวันแล้ วหมดสภาพไปทุกวันแล้ ว
เดียวก็เจ็บเดียวก็ตายหมดกําลังแล้ วเนีย ต้ องนึกถึงตัวเองไม่ใช่ไปนึกถึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ไอ้ นนเป็
ั นส่วนนอก
เนียทีพระองค์ให้ ทานเนียทีอาตมากําลังเขียนอยูเ่ นียทานภายในทานภายนอกเนีย
พอนึกถึงวัตถุทานการให้ เนียเป็ นของภายนอก ศีลเป็ นการละเว้ นภายใน ทานภายในเป็ นยังงัย
ก็ต้องดูความรู้สกึ นึกคิดว่าทีเราให้ ไปแล้ วยังยึดติดไปในสิงทีเราให้ ไปแล้ วยังมีใจห่วงอยูห่ รื อเปล่า
เนียอาตมาเขียนไว้ แล้ วเดียวเถอะได้ อ่าน แต่ต้องไปคอยอดใจไปเล่ม๖โน้ นแหละ
อาตมาเขียนจบเมือไหร่แล้ วพิมพ์แจกอีก เนียถึงจะแน่ ไอ้ ทีเขาสอนเรื องทาน เรื องศีล
เรื องเนกขัมมะอะไรเรื องสมาธิปัญญานียังเข้ าสไม่ถึงเพราะอะไรเพราะยังไม่วา่ ง
แต่อาตมาสรุ ปว่างเพราะอะไรเพราะอาตมาพิจารณาถึงอเสขะ พิจารณาถึงคําว่า อเสขะคือจบการศึกษา
เสขะยังมีการศึกษาอยู่ เสขะคืออะไรคือมีการศึกษาเหมือนพระโสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามีเนียยังศึกษาอยูน่ ะแต่อเสขะเนียจบการศึกษา
ทําไมถึงจบการศึกษาเพราะมารู้ตามความเป็ นจริ งเนียรู้ ความเป็ นจริ งอะไร ปั ญญาอนิจจัง
ปั ญญาก็อนัตตาเนีย แล้ วก็ญาณความรู้ก็อนิจจัง ญาณความรู้ก็อนัตตา ทําไมจึงว่าอนัตตา
ก็ต้องถามปั ญญาของโยมญาณของโยมทีรู้มีตวั ตนหรื อเปล่าไม่มีนนแหละมั
ั
นว่าง
ต้ องยอมรับความจริ งตรงเนียนันแหละแล้ วมันจึงจะจบการศึกษา
บางคนเรี ยนไว้ จบมหาวิทยาลัยโดนเขาไล่รีไทร์ หรื อครบกําหนดอายุเกษี ยณแล้ วก็ยงั เยอะกูยงั เป็ นครู อยู่นนั
(หัวเราะ)ยังไม่เกษี ยณมาเป็ นครูยงั ไม่เกษี ยณ ความเป็ นด๊ อกเตอร์ ยงั ไม่เกษี ยณ
เป็ นนายพลนายพันยังไม่เกษี ยณ
พ่อหลวงพ่อครู แม่ครูเนียยังยึดติดกันอีกเนียต้ องรู้จกั สภาวะเป็ นจริ งว่าเออ!
กูเนียว่างแล้ วนะใครมาเลียงกูไม่เอาแล้ วไอ้ นนกู
ั ผา่ นมาแล้ วว่างไปแล้ วว่างจากการเป็ นครู
ทีหลังจําไว้ นะใครเขาไปยกย่องพูดอะไรจะได้ นึกถึงคําพระอาจารย์ว่าเฮ้ ย!
เราว่างเราผ่านมาแล้ วไอ้ นียังมายึดติดกูอีก(หัวเราะ)นันน่ะเราจะได้ ไม่เป็ นทุกข์กบั สิงเหล่านี
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เราได้ ยินรับรู้รับทราบแล้ วเนียอเสขะจบการศึกษาต้ องรู้รายละเอียดของมัน รู้แล้ วเคลียร์ เลย
มันว่างเลย ไม่ต้องไปวิตกวิจารไม่ให้ สงั ขารปรุงแต่ง ถ้ าเอ็งไม่เคลียร์ ยงั ไม่ว่างน่ะสังขารปรุงแต่งเวลา ยืน
เดิน นัง นอนมันก็ยงั ยึดติดตามยึดติด เพราะมันอยู่ทีไหนน่ะมันอยู่ทีใจเรานันแหละ
ใจเรามันแก่ไปตังเยอะแล้ วยังคิดเหมือนหนุม่ เหมือนสาวได้ ทีไหน จะมีแรงเรี ยวไปเทียวโน้ นต่างประเทศโน้ น
ถ้ ามันไปได้ มนั ก็จะไป ไปเทียวแล้ วมันเทียวไปแต่ละวัน แต่ละคืน แต่ละเดือน แต่ละปี เดียวก็แก่ เดียวก็เจ็บ
เดียวก็ตาย เนียต้ องมาพิจารณาตัวเองเนีย พระพุทธเจ้ าจึงให้ พิจารณาตัวเองแผ่เมตตาก็ให้ แผ่ตวั เองก่อน
กรุณาสงสารก็ให้ สงสารตัวเองก่อน มุทิตาพลอยยินดีก็ต้องมุทิตาพลอยยินดีตวั เองก่อน
อุเบกขาวางเฉยก็ต้องอุเบกขาตัวเองให้ ได้ อุเบกขาตัวเองทํางัย แหม!
จะไปยากอะไรวางเฉยเนียทุกทีมนั ชอบดูชอบเห็นกูว่าง วางเฉยกูไม่ไปดูแล้ ว(หัวเราะ)ไม่เห็นแล้ ว
ฟั งเสียงเฮ้ ย! กูฟังมาจนเบือแล้ ววางเฉยซะบ้ างไม่ไปฟั ง
กินซะเบือแล้ วไม่งนเชลล์
ั
ชวนชิมมีทีไหนได้ เวลาต้ องไปเจียะ ต้ องว่างต้ องแบบนีต้ องว่างต้ องวางเฉยซะบ้ าง
แล้ วโยมก็พิจารณาได้ เห็น ได้ ยิน ได้ ทราบ ได้ ร้ ูสึก ได้ รับรู้ธรรมารมณ์เนียต้ องว่างรับรู้ไปตังนานแล้ ว
มีอะไรดีขนมาบ้
ึ
างก็ไม่เห็นดีเลยเห็นเพียนเห็นบ้ ากันมาตังเยอะแยะไม่อยู่ติดบ้ านพ่อแม่จะใช้ งานก็ยงั ไม่เห็
นหัวเลยเนียเยอะแยะเลยเนียพวกเนียต้ องคิดไปดูว่าเออ!
กูเนียไม่ได้ พิจารณาตัวเองเลยต้ องว่าอย่างนีตัวเองต้ องแก่ ต้ องเจ็บ ต้ องตายก่อนทีจะแก่ จะเจ็บ
จะตายควรทําอะไรควรจะทําความดีกบั พ่อแม่ก่อน แล้ วก็ทําความดีให้ แก่ตวั เองด้ วย
เนียต้ องพิจารณาแล้ วทําความดีให้ กบั ญาติพีน้ องหรื อยังเคยไปเบียดเบียนเขามาบ้ างหรื อเปล่า
หรื อไปขอเงินเขาไม่ได้ เขาด่าเขาสาปแช่งเอาหรื ออะไร(หัวเราะ)ต้ องพิจารณาต้ องว่าตัวเราดีหรื อยังตัวเรานี
ว่างวางเฉยได้ หรื อยัง
เนียพอพิจารณาตัววางเฉยเนียเพราะเรารู้เหตุร้ ูผลรู้ ดีร้ ูชวรู
ั ้ คณ
ุ รู้โทษรู้จกั ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ร้ ู แล้ ววางเ
ฉยซะ รู้แล้ ววางเฉยตัวเองให้ ได้ เนียเป็ นตัวละโมหะความหลงคือหลงตัวเองเนีย
ต้ องชีให้ ชดั เลยเนียหลงตัวเองแล้ วก็ยงั ไม่พอนะยังเสือกไปหลงคนอืนอีกเนีย มันลามปามไปโน้ น
ทุกข์เพิมอีกแล้ วเนียขวนขวาย
ลามปามไปถึงคนนันคนนีเหมือนโรคติดต่อเลยแต่มนั เป็ นโรคทุกข์ไม่ใช่โรคติดต่ออย่างต้ องไปหาหมอหายา
โน้ น(หัวเราะ)เรารู้เราเข้ าใจแล้ วก็เออ! วางเฉยซะบ้ าง เราจะได้ ว่างแล้ วเราก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์เนียเป็ นแบบนี
เมือเราก็เนียทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้
รู้แล้ วเราจะมีความเข้ าใจเมือเราเข้ าใจในทุกข์แล้ วเราก็จะได้ มีความเบือหน่ายในทุกข์ด้วย
ต้ องทําให้ จิตเบือหน่ายทุกข์ให้ ได้ ตาเห็นรู ปก็เออ!
เบือหน่ายกูไม่อยากเห็นแล้ วกูเห็นซะจนเบือแล้ ว(หัวเราะ) ได้ ยินเสียงก็เบือแล้ วโอ้ ย!
ได้ ยินซะเบือแล้ วถ้ ามาเจอเสียงบ่นเสียงด่าเสียงว่าอีกก็ยิงหนักหนาสาโหดเสียงสรรเสริ ญอะไรมาเจอนินทา
อะไรแล้ ว เนียเราก็ต้องพิจารณาด้ านเบือหน่าย เบือหน่ายแล้ วมันจะได้ คลายใจคือคลายความยึดถือไว้
เมือคลายแล้ วมันก็พ้นเลยคลายยึดถือแล้ วหลุดพ้ น คําว่าหลุดพ้ นก็คือไม่เข้ าไปใกล้ อีกไม่ใช่ว่าแหม!
กูต้องอยู่กันแบบสามีภรรยากันกูเห็นหน้ ากันทุกวันกูเบือกันทุกวัน(หัวเราะ)อันนีเรารู้แล้ วเราก็ทําใจว่างให้ อ
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โหสิให้ อภัยกันไม่ต้องกระทบกระทังกัน ใครมีหน้ าทีก็ทําตามหน้ าที
ทําหน้ าทีให้ ใครเราก็โมทนากับคนนันเขามีความดี
ถ้ าเราล่วงเกินเขาก็เมือเรามีความดีแล้ วก็อาศัยความดีนนแหละขออโหสิ
ั
เขาด้ วย
อย่าให้ มีเวรมีกรรมในคราวทีทําไม่ดีกบั เขานันแหละจึงจะเป็ นความฉลาดของเราต้ องว่าอย่างนี
คําว่าฉลาดก็คือเหตุผลทีถูกต้ อง ฉลาดในเหตุในผล เดียวถามว่าปั ญญา ปั ญญาคืออะไร? ไม่ร้ ู
โยมได้ ยินมาตังแต่หนุ่มจนแก่ก็ยงั ไม่ร้ ูจกั ว่าปั ญญาอะไร ปั ญญาคืออะไร ปั ญญาก็คือเหตุผลทีถูกต้ องเนีย
ถ้ าเราทําเหตุผลทีถูกต้ องทุกเรื องๆจนชํานาญเนียเขาเรี ยกว่าญาณความรู้ เดียวว่าญาณเป็ นยังงัยอีก
เดียวได้ ถามกันทังวันอีก(หัวเราะ)ญาณความรู้ รู้รูป รู้เสียง รู้กลิน รู้ รส
รู้สมั ผัสนีก็ญาณเหมือนกันเพราะเรารู้จนชํานาญแล้ ว ใครก็ต้องยอมรับเพราะปฏิเสธไม่ได้ ว่าไม่เคยรู้
แต่ว่ารู้ แล้ วพ้ นทุกข์หรื อเปล่าแน่ะถามซํามันเข้ าไปอีกถามจิตตัวเรารู้แล้ วพ้ นทุกข์หรื อเปล่าแหม!
คนนันพูดถึงญาณ๑๖ญาณนันญาณนีญาณ๘ ญาณอะไรเนียถามว่ารู้ญาณแล้ วพ้ นทุกข์หรื อยัง ยัง!
ยิงรู้มากยิงฟุ้งซ่านมากยิงยึดติดมาก ไอ้ นียิงฉิบหายทางแห่งความทุกข์ทงนั
ั นเลย
พระองค์ว่าเป็ นของควรละ ตัดใจทิงเลยไม่เอา กูเชือพระพุทธเจ้ าดีกว่า ว่างดีกว่า
ไม่ต้องไปยุ่งเรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราจะได้ จบได้ สินง่ายๆอย่างนี
เนียมันต้ องแบบนีมันจึงจะได้ ประโยชน์จากการรู้ หรื อ
รู้ก็คือญาณความรู้เนียไม่งนรู
ั ้ แล้ วไปเป็ นทุกข์เนียแหม!
เพียงแต่ได้ ไปยินข่าวพ่อแม่คนนันญาติพีน้ องคนโน้ นเจ็บ ป่ วย ไข้ ไม่สบาย เพียงแต่ได้ ยินข่าวแล้ วโอ้ ย!
ทุกข์เกิดแล้ ว(หัวเราะ)ยังไม่เห็นหน้ าเห็นตาน่ะ ถ้ าเห็นแล้ วโอ้ โห!
เดียวนีพีเป็ นมากถึงขนาดนีน่ะหรื อน้ องเป็ นอย่างนันพ่อแม่เป็ นอย่างนันเนียยิงจะเพิมทุกข์ให้ อีก
ทีนีเราต้ องทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้เราก็คือรู้แล้ วมันเกิดความเคยชินแล้ วรู้แล้ วเราก็จะได้ ไม่ทกุ ข์มากเกินไ
ปต้ องปลงวางทําจิตทําใจให้ ว่างจากทุกข์ให้ ได้
ถ้ าเราทําจิตให้ ว่างจากทุกข์ได้ นนน่
ั ะนิโรธะความดับทุกข์มนั จึงจะเกิดขึน ไม่งนเนี
ั ยเราก็หาทางดับทุกข์
จะไปดับทีไหนถ้ าไม่ดบั ทีความรู้สึกของเรา คําว่าดับความรู้สกึ ดับอย่างไร?
เพราะต้ องไร้ ความปรารถนาไร้ เจตนาทีต้ องการต้ องว่าอย่างนี
เนียไร้ เจตนาไร้ ความปรารถนาคือไร้ ตณ
ั หาความอยาก
เนียไร้ ความปรารถนามันก็ว่างแล้ วไร้ เจตนาทีจะรับรู้เผอิญเดินไปเห็นหรื อรู ปมันผ่านมาให้ เห็น
เสียงผ่านมาให้ ได้ ยิน กลินผ่านมาให้ ได้ ดม รสทีกินเข้ าไปเนียเรารู้แล้ วละเรารู้แล้ วดับเออ!
มันพอแก่ธาตุขนั ธ์ต้องการแล้ ว ไม่ต้องกินก็เหลือเฟื อถึงขนาดนันเนีย
ไม่ใช่กินจนเต็มท้ อง(หัวเราะ)เดียวมันจะปวดท้ องอีก(หัวเราะ)เนียอาตมานีฉันนิดเดียวพอแล้ วพอรู้สกึ อิมพ
อแล้ ว ทํางานได้ ทงวั
ั นทังคืนอีกต้ องว่าอย่างนี แล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์จากการทํา
แล้ วเราก็เอาเวลาไปแสวงหาเรื องกินของใครได้ ยินข่าวชวนชิมทีไหนไปทีนันไกลขนาดไหนเป็ นกิโลกิโลไป
ถ้ าผ่านไปจังหวัดโน้ นเฮ้ ย!
เอามาเผือด้ วยนะเนียร้ านนันน่ะอร่อย(หัวเราะ)เนียต้ องละให้ หมดดับให้ หมดว่างให้ หมด
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แล้ วเราก็จะได้ ไม่เป็ นธาตุของรูปของเสียงของกลินของรสของโผฏฐัพพะของธรรมารมณ์เหล่านี
คําว่าทาสหรื อขีข้ าโยมอยากเป็ นขีข้ าใครบ้ าง เนียโยมจะได้ สดุดใจเฮ้ ย!
กูอยากเป็ นไทยกูอยากเป็ นอิสระกูไม่อยากเป็ นทาสใครเนีย
เพียงแต่เขาว่ากูขีข้ าหรื ออย่างเนียกูเจ็บใจน้ อยใจทะเลาะกับเขาอีก ทีหลังได้ ยินใครเขาว่าอย่างนัน
เราจะได้ เร่งให้ ว่างขึนกูไม่เอาแล้ ว พระอาจารย์บอกไอ้ นนมั
ั นทาสภายนอก
ไอ้ นีทาสภายในคือทาสของอารมณ์ จิตมันตกเป็ นทาสของรูป จิตมันตกเป็ นทาสของเสียง
จิตมันตกเป็ นทาสของกลิน ของรส ของโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ไอ้ เนียหนักหนาสาโหดเลยเป็ นทาสทีไม่มีใครเห็นด้ วย(หัวเราะ)หลบซ่อนหลีกเร้ นกลัวคนอืนจะรู้
กลัวจะอับอายแต่เสือกไม่อายตัวเองเนียทีพระพุทธเจ้ าว่าหิริ โอตตัปปะนันน่ะหิริความละอาย
โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาป
ตาเห็นรู ปแล้ วก็ให้ ละอายต่อรูปเกรงกลัวจะไปทําบาปเพราะรูปเนียต้ องคิดแบบนี
หูได้ ยินเสียงก็ให้ ละอายต่อเสียงเกรงกลัวจะไปทําบาปเพราะเสียง
จมูกได้ กลินก็ละอายต่อกลินเกรงกลัวจะไปทําบาปเพราะกลิน
ลินได้ รสรู้รสแล้ วก็ละอายต่อรสเกรงกลัวจะไปทําบาปเพราะรส
เนียหนังสือพิมพ์มนั ลงข่าวแม้ กระทังข้ าวต้ มหัวปลามันก็ฆา่ กันตาย(หัวเราะ)ลงหนังสือพิมพ์เนียรสชาดของ
หัวปลามันติดอกติดใจถึงกับแย่งกันฆ่ากันตายเนียหนังสือพิมพ์อาตมาเคยอ่านข่าวพบ
ตังแต่เป็ นเด็กแล้ วอาตมาเคยได้ ยิน
เดียวนีก็ยงั มีอยู่มนั แย่งกันกินแล้ วก็ฆ่ากันตายเพราะเรื องเนียเรื องรสชาดเนีย
เพราะฉะนันเนียพระพุทธเจ้ าสอนให้ กําหนดรู้ไว้ กําหนดรู้ ทกุ ข์เอาไว้ ว่าเออ!
ทุกสิงทุกอย่างเนียเป็ นทุกข์ทงนั
ั นนะอย่าไปแสวงหาไปขวนขวายเข้ ามา
เนียจะเพิมทุกข์แค่เนียยังทุกข์ไม่พอขันธ์๕ยังไม่พอเนียเอามาเพิมอีก๕ลูกมาอีก๕ ๑๐ ๑๕
๒๐เนียเพียบเลยเนียจะไปไหนรอดเนียแบกทุกข์ เพราะฉะนันทุกข์เนียต้ องเป็ นของควรกําหนดรู้
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยาก นิโรธะความดับทุกข์ก็คือต้ องดับอารมณ์หรื อดับความอยาก
เพราะอารมณ์เป็ นทีตังของทุกข์ด้วยเป็ นต้ นเหตุแห่งความอยากด้ วย
เพราะฉะนันถ้ าเราทําจิตว่างหรื อจิตดับทีพระองค์สอนนิโรธะความดับทุกข์เราจําความดับอันเดียวพอแล้ วไ
ม่งนเรื
ั องมากอะไรไปสงสัยนิโรธะอีก(หัวเราะ)ดับทุกข์เอ๊ ะ!
ดับทุกข์กจู ะดับยังงัยเนียทุกข์อยูท่ ีไหนดับทีใจเราไม่ใช่ไปดับทีโน้ นไม่ใช่ไปดับคนโน้ นคนนีไปหาเรื องหาราว
เขาไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียข้ าวเสียของอีกต่างหากเนียดับทีใจเรานันแหละไม่ต้องเสียสักบาทสักสลึ
งอยูม่ นั เฉยๆทําจิตให้ ว่าง
แล้ วก็เป็ นมรรคเป็ นหนทางถ้ าจิตเราว่างแล้ วนันแหละเราก็ไม่มีทกุ ข์เพราะทุกข์ไม่มีในความว่าง
สมุทยั เหตุให้ เกิดตัณหาก็ไม่มีในความว่าง แก่ เจ็บ ตายก็ไม่มีในความว่าง
พระยามัจจุราชก็มองไม่เห็นจิตเราเนีย ดีถึงขนาดเนีย เพราะฉะนันเราต้ องทําจิตของเราให้ ว่างให้ ได้
เมือจิตเราว่างแล้ วพระยามัจจุราชก็ไม่เห็นจิตของเราแล้ วพระยามัจจุราชก็มองไม่เห็นจิตของเราแล้ วเราก็ไ
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ปนิพพานได้ แล้ วเนียเห็นมัย นิพพานัง ปรมัง
สูญญังพระพุทธเจ้ าว่านิพพานังเนียว่างอย่างยิงสูญอย่างยิงเนียเป็ นอย่างนี
เนียสอนถูกศีลถูกธรรมเนียต้ องสอนแบบนี ไปสอนอย่างอืนไม่ถกู ศีลถูกธรรมไป
สอนแล้ วเกิดกิเลสตัณหากูไม่มีกใู ห้ เงินให้ ทองจนหมดเนือหมดตัว
กูยงั ไม่เห็นมาช่วยกูให้ รําให้ รวย(หัวเราะ)อาตมาเนียไปบิณฑบาตรโดนเขาแกล้ งพูดใส่ตอ่ หน้ ามาแล้ วน่ะ
ทําบุญทําทานแถบหมดเนือหมดตัวไม่เห็นบุญมาช่วยอะไรเลย อาตมากลับมาต้ องมานังพิจารณาเอ๊ ะ!
บุญคืออะไร? แล้ วก็มีตวั รู้ ขนมาว่
ึ
าบุญคือความยุติธรรมทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ าง กรุ ณาบ้ าง มุทิตาบ้ าง
อุเบกขาบ้ างเหมือนพ่อแม่มีความรักลูกให้ ลกู ด้ วยความเมตตาให้ แล้ วไม่เสียดายใจจึงจะเกิดสุข
ให้ ด้วยกรุณาสงสารลูกให้ แล้ วไม่เสียดายใจจึงจะเกิดสุข
ให้ มทุ ิตาพลอยยินดีลกู นันน่ะเหมือนไปเรี ยนต่างประเทศทีมรดกทีได้ จากปู่ ย่า
ตายายกูขายหมดโมทนาสาธุให้ ลกู มันเรี ยน(หัวเราะ)ขายทีส่งมันเพือมุทิตาพลอยยินดีโมทนากับลูก
ให้ อโหสิให้ อภัยได้ จิตวางเฉยทีลูกมันล่วงเกินเอา เนียต้ องทําจิตแบบเนียนันแหละมันจึงจะได้ เป็ นบุญ
แล้ วก็เมือเราได้ ร้ ูจกั บุญแล้ วเราก็ได้ ร้ ูจกั บาป บาปคืออะไร?
บาปคือไม่มีความยุตธิ รรมแก่ตวั เองไม่มีความยุตธิ รรมแก่คนอืน ไม่มีเมตตาตัวเองไม่มีเมตตาคนอืน
ไม่มีกรุณาสงสารตัวเองไม่มีกรุณาสงสารคนอืน ไม่มีมทุ ิตาตนเองไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีคนอืน
อุเบกขาตนเองไม่ได้ อเุ บกขาคนอืนไม่ได้ เนียบาปแล้ ว ยังไม่ทนั ไปฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดกาเม มุสา
กินเหล้ าเมายาเนียทุกข์เกิดแล้ วเพราะทุกข์เกิดจากความไม่เป็ นธรรมไม่มีความยุตธิ รรมเหมือนกับพวกเดิน
ขบวนอะไรเนียมาเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมเรี ยกร้ องไอ้ พวกนีร้ องหาบุญ
ไอ้ พวกเปรตต้ องว่าพวกเปรตมันไม่ร้ ูจกั บุญ(หัวเราะ)เขาให้ เท่าไหร่ไม่ร้ ูจกั พอหิวตลอด(หัวเราะ)ทีพระอาจาร
ย์สอนเนียเราจะได้ เอามาเป็ นตัวอย่าง กูจะไม่ขอร้ องใคร พระพุทธเจ้ าสอนให้ อตั ตาหิ อัตตโนนาโถ
ตนต้ องเป็ นทีพึงของตน
เมือทุกคนเอาเยียงเอาอย่างกันทังหมดไม่มีผลผลิตมึงตายอดตายกันทังโลกเลยพากันลําบากหมด(หัวเราะ
)มึงมัวจะเรี ยกร้ องคนนันช่วยคนนีช่วย
ถามว่าไอ้ ทีเขามาเรี ยกร้ องเขาเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นปู่ เป็ นย่าเป็ นตาเป็ นยายของมึงหรื อเปล่าก็ไม่ใช่
แล้ วไปเรี ยกร้ องเขาเนียมีความยุติธรรมแก่ตวั เองไหมมีความยุติธรรมแก่คนอืนหรื อเปล่า
เนียต้ องเล่นแบบเนียไอ้ พวกนีมีปัญญาหรื อโง่ พระอาจารย์วา่ ดักดานยิงกว่าโง่อีก
ไอ้ โง่พอเตือนสติมนั พอมันฉลาดแล้ วมันก็เลิกไอ้ นีใครๆก็บอกแล้ วมันยังไม่ร้ ูจกั เลิก(หัวเราะ)เนียให้ จําไว้ เป็ น
ข้ อเปรี ยบเทียบไว้ ทีหลังโยมใครมาชักชวนเดินขบวนกูไม่เอาแล้ วกูไม่ใช่เปรตกูไม่ต้องการมาขอส่วนบุญใคร
พระพุทธเจ้ าพระอาจารย์ก็สอนพระองค์สอนให้ อตั ตาหิ อัตตโนนาโถ
ตนเป็ นทีพึงของตนเหมือนในหลวงท่านก็สอนเห็นมัย เศรษฐกิจพอเพียง
คําว่าพอเพียงเนียเหลือกินเหลือใช้ นะ พอเพียงเหลือใช้ แล้ วก็ไปเสียภาษี ก็ได้
จะไปทําอะไรก็ได้ พอเพียงพอกินพอใช้ ไม่ต้องเป็ นหนีใครด้ วยเนียมีสขุ มากเลย
โง่หรื อเปล่ามึงแกล้ งโง่หรื อเปล่าไอ้ นีหาโทษหาทุกข์ใส่ตวั แล้ วเทียวไปหาทุกข์ใส่โทษคนอืนเขาแกล้ งโง่เนียเ
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อาเปรี ยบคนอืนเขา ผิด
ใครมาเอาเปรี ยบเรายังไม่ชอบเลยแล้ วไปเอาเปรี ยบเขาใครจะชอบต้ องถามแบบนีทีโบราณเขาว่าเอาใจเขา
มาใส่ใจเรานันน่ะ เนียจะได้ ร้ ู ว่าบาปเป็ นยังงัย
บาปคือไม่มีความยุตธิ รรมแก่ตวั เองไม่มีความยุตธิ รรมแก่คนอืน แล้ วก็ไม่มีเมตตาตนเองไม่มีเมตตาคนอืน
แล้ วก็ไม่มีความกรุณาสงสารตนเองไม่มีความกรุณาสงสารคนอืน
ไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีตนเองไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีคนอืน อุเบกขาตนเองไม่ได้ อเุ บกขาคนอืนไม่ได้
ฉะนันเราฝึ กอุเบกขา กูวางเฉยกูไม่อยากดูซะบ้ างไม่อยากเห็นซะบ้ าง ไม่อยากฟั งซะบ้ าง
ไม่อยากดมซะบ้ าง ไม่อยากกินซะบ้ าง(หัวเราะ) ไม่อยากรู้สมั ผัสซะบ้ าง
ไม่อยากรับรู้ธรรมารมณ์จะได้ ไม่ต้องมีความรู้สกึ นึกคิดแค่เนียอะไรเกิดขึนวิตกวิจารไม่มี
วิตกวิจารในรู ปไม่มี วิตกวิจารในเสียงไม่มี วิตกวิจารในกลินไม่มี วิตกวิจารในรสไม่มี
วิตกวิจารในสัมผัสไม่มี วิตกวิจารในธรรมารมณ์ไม่มี สังขารก็ไม่ปรุงแต่ง
เมือไม่มีวิตกวิจารไม่มีสงั ขารไม่ปรุงแต่งเนียจิตว่างแล้ วจิตเราอยูเ่ หนืออารมณ์จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะแล้ วเ
นีย อาสวะก็คืออารมณ์สงสมที
ั
พระพุทธเจ้ าว่าอาสวักขยญาณเนียญาณสุดท้ าย
บุพเพนิวาสานุสติญาณนีก็ใช้ มหาสติระลึกว่าก่อนทีพระองค์จะมานังตรงนีพระองค์มาจากไหน
พระองค์ก็ถามไปเรื อย จนกระทังระลึกชาติได้ มากมายเลย ใช้ มหาสติระลึก
แล้ วก็จตุ ปู ปาตญาณเนียรู้จตุ ิเกิดเนียใช้ สมั ปชัญญะกับสติบวกกันพอถึงอาสวักขยญาณเนียมีสมั ปชัญญะเ
ลยติดดิสก์เบรคเลยไม่ให้ ระลึกต่อไปแล้ วคือทําอาสวะคืออารมณ์ให้ สิน
ถ้ าเอ็งเอาอย่างพระพุทธเจ้ าเอ็งมีมหาสติอย่างพระพุทธเจ้ าหรื อเปล่า
จะระลึกได้ ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ(หัวเราะ) หรื อเปล่ามึงโง่จนแก่ไปไม่ถึงไหนไม่ได้ อะไรเลย
ถ้ าถามว่าเอ็งทําจิตให้ ว่างได้ หรื อเปล่านันแหละสัมปชัญญะคือติดดิสก์เบรคคือรู้จิตรู้ สติ
ห้ ามจิตห้ ามความรู้สึกนึกคิด ห้ ามสติการระลึกถึงสัญญาอุปาทานเนียแค่เนียจิตของเราอยูเ่ หนือเวทนาเลย
คําว่าจิตอยู่เหนือเวทนาเป็ นอย่างไร เพราะว่าจิตเราไม่มีอารมณ์แล้ วเวทนาจิตอยู่เหนือ
เวทนานีหมายถึงเวทนาทัง๕สุขเวทนา ทุกข์เวทนา โสมนัสเวทนาคือดีใจโสมมนัสเนีย
โทมนัสเวทนาคือน้ อยใจ แล้ วก็อเุ บกขาเวทนาวางเฉยเนียเวทนาทัง๕ เนีย เพราะจิตอยูเ่ หนือเวทนา
เพราะจิตเราว่างแล้ ว
จิตเราจึงอยูเ่ หนือเวทนาไม่สุขไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาด้ วยเพราะไม่มีอารมณ์(หัวเราะ)นันแห
ละโยมต้ องรู้แหม! พระอาจารย์เนียพูดง่ายๆแต่กว่าพระอาจารย์จะพูดหาเหตุผลให้ โยมฟั งเนีย
อาตมาเนียใคร่ครวญพิจารณาแล้ วพิจารณาอีก
ตังสีสิบกว่าพรรษาตังแต่พรรษาแรกยันทุกวันนีก็ทําจนเคยชินต้ องว่าอย่างนีรู้จนเคยชินแล้ ว
ตอนนีต้ องทํารู้ให้ ว่างไม่งนมั
ั นรู้มากเกินไป(หัวเราะ)เดียวมันจะดับทุกข์ดบั ไม่ลงน่ะ ทุกข์เพราะความรู้ก็มี
ไม่ใช่ไม่มี ต้ องเอารู้เนียให้ ว่าง คือว่างจากรู้ ทีแรกเราไม่ร้ ูเพราะรู้เป็ นวิชชา เราต้ องทําให้ ร้ ูเกิดขึนก่อน
พอทีนีมันรู้แล้ วมันก็หายจากความไม่ร้ ูแล้ วนันน่ะ เราก็ต้องทําให้ ร้ ูดบั ไปหายไป ไม่ไปยึดติดความรู้อีก
แต่ทีนีถ้ าเรายังอยูใ่ นวัยทีจําเป็ นจะต้ องรู้เหมือนนักเรี ยนหรื อเนียไม่แก่เกินไปสําหรับเรี ยนเนีย
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ตอนเนียถ้ าเราอายุมากแล้ วเนียเราต้ องรู้ละ คําว่ารู้ละก็คือรู้แล้ วรู้แล้ วละคือละทิงไปเลย
ว่างไปเลย เห็นรู ปก็ละรู ป หูได้ ยินเสียงก็ละเสียง จมูกได้ กลินก็ละกลิน ลินได้ รสก็ละรส
กายได้ สมั ผัสก็ละสัมผัส ใจได้ ธรรมารมณ์ก็ต้องละธรรมารมณ์เนียละให้ เคยชินแล้ วให้ มนั เกิดความชํานาญ
เมือมันละจนชํานาญแล้ วจิตมันจะโน้ มไปสูค่ วามว่างเอง
พอตาเห็นรูปแล้ วก็เฉยเป็ นธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษรู ปธรรมดา เสียงธรรมดา กลินธรรมดา รสธรรมดา
สัมผัสธรรมดา ธรรมารมณ์ธรรมดา ไม่มีอะไรพิเศษ
ไม่เป็ นทีน่าสนใจน่าเบือหน่ายเห็นมาจนแก่จนเฒ่าปูนนีแล้ วยังไม่ร้ ูจกั เบือหน่ายอีก
เตือนตัวเองสอนตัวเองเพือข่มใจ ทีแรกเรายังวางเฉยอุเบกขาไม่ได้ เราต้ องข่มใจให้ วางให้ ได้
แล้ วทีหลังมันชินแล้ ว พอมันชินแล้ วมันเห็นประโยชน์แล้ ว เออ! ตอนนีเบากายเบาจิต ไม่งนโอ้
ั ย!
ไอ้ นนเห็
ั นก็ทนไม่ได้ ได้ ยินก็ทนไม่ได้ ไม่ทนขันติไม่มีเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)
ต้ องเพียรวิริยะต้ องเพียรทนให้ ได้ ทนต่อรู ป ทนต่อเสียง ทนต่อกลิน ทนต่อรส ทนต่อโผฏฐัพพะสัมผัสเนีย
ทนแล้ วเป็ นงัย ขันติอดกลันอดทน ทนแล้ วก็ว่าง
ตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนไว้ เหมือนกับพระองค์แสดงถึงขันติโสรัจจะ ขันติเป็ นธรรมอันทําให้ งาม
โสรัจจะความสงบเสงียม
ตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับรูปแล้ วเราก็สงบ(หัวเราะ)ไม่งนเดี
ั ยวบานปลายอีก
หูได้ ยินเสียงรู้เสียงก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับเสียงว่างจากเสียง
จมูกได้ กลินก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุ่งกับกลินแล้ วมันก็วา่ ง
ลินได้ รสรู้รสแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับรสแล้ วมันก็ว่างคือว่างจากรส
กายได้ สมั ผัสแล้ วฤดูร้อน ฤดุหนาว ฤดูฝนแล้ วพวกนีเย็น ร้ อน อ่อน
แข็งแล้ วพวกนีว่างเรารู้แล้ วอดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ แล้ วก็ว่าง
ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์แล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุง่ กับอารมณ์เหล่านันแล้ วก็ว่าง
เนียวิธีของพระพุทธเจ้ าเป็ นอย่างนี ถ้ าพูดถึงวิปัสสนาไม่ใช่ไม่ร้ ูเนีย
นิพพิทาญาณข้ อแรกเลยวิปัสสนาญาณข้ อแรกเลยคือต้ องนิพพิทาญาณคือเห็นแล้ วเบือหน่าย(หัวเราะ)ทําใ
ห้ เห็นแล้ วเบือหน่ายทําอย่างไร ตาเห็นรู ปก็เบือหน่ายรู ป หูได้ ยินเสียงก็เบือหน่ายเสียง
จมูกได้ กลินก็เบือหน่ายกลิน ลินได้ รสก็เบือหน่ายรส กายได้ สมั ผัสก็เบือหน่ายสัมผัส
ใจได้ รับธรรมารมณ์แล้ วก็เบือหน่ายธรรมารมณ์เนียวิปัสสนาญาณ
เบือหน่ายแล้ วเราก็วา่ งเนียตัวไม่ต้องไปถึงอนุโลมิกญาณอะไรจะกลับไปกลับมาอะไรนันจะอนุโลมปฏิโลม
ขนาดไหนก็ต้องว่างต้ องว่างจากอนุโลมและปฏิโลมคือให้ มนั ว่างจากรู้ไปเลย
คําว่าว่างจากรู้ คือว่างจากความรู้สึกนึกคิดไปเลยต้ องว่าอย่างนี เดียวว่าเอ๊ ะ! ว่างจากรู้ เป็ นอย่างไร
รู้แล้ วจะไม่ให้ ร้ ูก็ไม่ได้ อีก แล้ วนีพระอาจารย์บอกแหม!
มันต้ องให้ ร้ ู ดบั ไปเลย(หัวเราะ)คําว่าให้ ร้ ูดบั ไปเลยก็ให้ ว่างเด็ดขาดไปเลยสมุจเฉทประหารไปเลยนิพพานไป
เลยนิพพานัง ปรมัง สูญญังเลย เหมือนพระพุทธเจ้ าได้ ตรัสรู้แล้ วพระองค์ก็ยงั เห็นเพราะอะไรจึงเห็น
ก็ตาพระองค์ก็ยงั ดีอยู่ หูพระองค์ก็ยงั ดีอยู่ จมูกพระองค์ก็ยงั ดีอยู่ ลินก็ยงั ดีอยู่ กายก็ยงั ดีอยู่ ใจก็ยงั ดีอยู่
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แต่ก็ยงั รับรู้ว่าสิงทีตาเห็นทังหมด ทีเห็นน่ะไม่ใช่ของเราเลยของคนอืนเขาทังนัน
เสียงก็ไม่ใช่เสียงของเราเสียงคนอืน กลินก็เอามาจากทีอืน รสทีเขาเอามาให้ กินก็ของคนอืนเขานันแน่ะ
สัมผัสฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝนก็เป็ นเพียงธรรมชาติอืนไม่ใช่ของเรา ถ้ าเป็ นของเราเฮ้ ย! มึงอย่าหนาว
อย่าร้ อนแน่ะ ฝนอย่าตกเนียเราบังคับได้ ถ้าเป็ นของๆเรา ทีนีเรารับรู้ ว่านีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา กูไม่สนใจ
รับรู้ไม่รับเก็บ(หัวเราะ)ทีอาตมาบอกไว้ เนีย คําว่ารับรู้ไม่รับเก็บคือรับรู้ว่าไอ้ สิงเหล่านีมีจริ ง รูปมีจริ ง
เสียงมีจริ ง กลินมีจริ ง รสมีจริ ง สัมผัสมีจริ ง ใจรับรู้ธรรมารมณ์มีจริ ง แต่ก็รับรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เราไม่รับเก็บรู ปไว้ ในใจ ไม่เก็บเสียงไว้ ในใจ ไม่เก็บกลินไว้ ในใจ ไม่เก็บรสไว้ ในใจ ไม่เก็บสัมผัสไว้ ในใจ
ไม่เก็บธรรมารมณ์ไว้ ให้ จิตใจนันน่ะว่าง รับรู้ไม่รับเก็บเนีย แล้ วอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าไม่ธรรมดานะ
เขาเรี ยกอริ ยกันตศีล
ศีลของพระพุทธเจ้ าศีลของพระอริ ยเจ้ าเนียคือรับรู้ไม่รับเก็บ(หัวเราะ)พระอาจารย์ก็พิจารณาหลายรูปแบบ
ต้ องว่าอย่างนี
ทําไมจึงว่ารับรู้ไม่รับเก็บเพราะตายังดีก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ าตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ก็ยงั ไปเ
ทียวเทศนาอีก ๗แคว้ นโน้ น ตังแต่บวชอายุ๒๙ ถึงอายุ๘๐ปี เนียก็ไปทัวเลยเนียรับรู้ไม่รับเก็บทังนันเลย
แล้ วกายก็แก่ เจ็บ ตายไปเป็ นของธรรมดา เนียพวกเราก็จะต้ อง รู้แล้ วก็พยายามตัดใจ ข่มจิตข่มความรู้สึก
คําว่าข่มใจคือข่มความรู้สกึ นึกคิด
พอความรู้สึกจะโลภรู้สึกจะเป็ นทุกข์อะไรเนียแล้ วเราก็ต้องถามตัวเองไว้ ไปถามคนอืนอาจจะโดนหลอกนะ
ทีพระองค์สอนปั จจัตตังรู้ได้ เฉพาะทีตัวเองเนียแสดงว่าพระองค์เนียรอบครอบมากนะไม่ให้ เชือคนอืน
ให้ เชือเหตุผลในตัวของเราเอง เพราะถ้ าไปเชือคนอืนอาจโดนหลอก โดนเขาใช้ ด้วยแล้ วก็ไม่สําเร็ จประโยชน์
แล้ วก็จะเพิมทุกข์ให้ แก่ตวั เองอีก
เรานึกว่าไปถามเขาแล้ วนึกว่าให้ เขาช่วยแบ่งเบาทุกข์กลับไปเพิมทุกข์อีกโดนเขาหลอกอีก
เสียเงินเสียทองเสียข้ าวเสียของเสียเวลําเวลาอีกเยอะแยะมากมายเนียเป็ นแบบนีเนียพระองค์เลยต้ องเป็ น
ปั จจัตตังรู้ได้ เฉพาะตนเลยเนีย นันน่ะแสดงว่าไม่ให้ ไว้ ใจตัวเองไม่ให้ ไว้ ใจคนอืน
คําว่าไม่ให้ ไว้ ใจตัวเองคือตัวเองยังเชือใจไม่ได้ แล้ วก็ไปเชือคนอืนไม่ได้ แต่ให้ เชือในพระพุทธโอวาทในพระธร
รมคําสอนของพระองค์ ทําไมให้ เชือในคําสอนของพระองค์เพราะพระองค์เป็ นผู้สินกิเลสสินอารมณ์
มีความเป็ นธรรมมีความยุติธรรมไม่โลภอยากได้ ของใครไม่ปรารถนาอะไรมีแต่จะให้ พระองค์เนียให้ มาตลอ
ดตังแต่เป็ นพระโพธิสตั ว์ เนียอาตมาพูดถึงตรงนีนึกถึงมารเลยเนีย
มารมาขอพระพุทธเจ้ าตังแต่เป็ นพระโพธิสตั ว์ พระองค์ก็ให้ หมด สร้ างบารมีมาด้ วยความทุกข์ยากลําบาก
แม้ มาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ ามันยังเสือกมาขอให้ เข้ านิพพานอีกเนียมันชัวขนาดไหนไม่มีการละเว้ นเลย
เพราะฉะนันเอ็งอย่าเทียวไปขอคนนันคนนีระวังนะพวกมารพระอาจารย์บอกพวกมาร(หัวเราะ)พระอาจารย์
รู้เท่าทันเล่ห์เหลียมของมาร แต่พระอาจารย์ก็เฉย ปราบอย่างเดียว รู้อยู่ทีไหนก็จะไปลากไปฉุดออกมา
เพราะมันมาบอกว่าพระพุทธเจ้ าให้ อโหสิแล้ วไอ้ นีก็พระพุทธเจ้ าให้ อโหสิมงึ ตังไม่ร้ ูกีครังตังแต่อเนกชาติปัจจุ
บันชาติมึงก็ยงั ไม่ว่างไม่เว้ นได้ โอกาสเป็ นกลันแกล้ งรังแกเอารัดเอาเปรี ยบ
ยังมานิมนต์ให้ พระพุทธเจ้ าเข้ านิพพานมันไปตัดบารมีคนอืนตัดความรู้ คนอืนเท่าไหร่เนียแล้ วจะไปเก็บมึงเ
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อาไว้ ทําเกลืออะไรเนียเห็นมัยไปตัดทานคนอืน ก็พระพุทธเจ้ ายังอยุก่ ็อาศัยพระองค์ให้ ทานเห็นมัย
รักษาศีล เจริ ญเนกขัมมะ เจริ ญปั ญญาพระองค์จะสอนให้ มีสติมีปัญญา
พระองค์ยงั สอนให้ มีวิริยะความเพียรวิริเยน ทุกฺขมจฺเจติล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
พระองค์สอนให้ มีขนั ติอธิวาสนคุณอดกลันอดทน ตายก็ต้องเสียสละทิง
ให้ มีสจั จะมีความจริ งใจมีอธิษฐานเมตตาอุเบกขา
เนียถ้ าพระอาจารย์ยกอันเนียมามึงพวกมารเถียงได้ ไหมมารมึงเสร็ จเลยเนียมึงไปอาราธนาพระพุทธเจ้ าเข้ า
นิพพานมึงตัดทานบารมีเขาเท่าไหร่เนีย
ไม่ใช่ตดั ของมนุษย์นะพรหมเทพเทวดาก็อดฟั งเทศน์พระพุทธเจ้ าอีก(หัวเราะ)มึงลงอย่างเดียวพระอาจารย์
ต้ องเอาลงอย่างเดียวไม่ต้องเอาไว้ ไม่ต้องเกรงใจหรอกเนียท้ าทายเลย
มึงขอพระพุทธเจ้ าตังแต่เป็ นพระโพธิสตั ว์ พระองค์ก็สร้ างบารมีด้วยความทุกข์ยากเหนือยยาก
มันมีเล่ห์เหลียมข่มเหงรังแกดลบันดารพรากลูกพรากแม่พรากสามีอะไรเนีย ทําให้ ทกุ ข์ยากลําบาก
เกิดศึกสงครามต้ องละต้ องทิงอะไรมากมายเนีย พวกมารทังนันเลยเนีย
แล้ วยังจะมาบอกพระพุทธเจ้ าให้ อโหสิ(หัวเราะ)ไอ้ พวกมารทังหลายแล้ วมึงเคยละเว้ นพระพุทธเจ้ าพระอรหั
นต์เจ้ าหรื อเปล่า เปล่า ได้ โอกาสเป็ นก่อกวนรบกวนไม่สนสุ
ิ ดต้ องว่าอย่างนี
แม้ กระทังพระองค์อยู่ในวัดพระสงฆ์อยู่ในวัดมึงก็ยงั มาก่อกวนกลันแกล้ งรังแกไม่ร้ ูจกั จบจักสินเนียเยอะแย
ะไปหมดเนีย ในพระไตรปิ ฎกเนียมารยังปลอมเป็ นพระพุทธเจ้ าได้
เป็ นพระอัครสาวกได้ อย่างพระโมคคัลลาพระสารี บตุ รได้
มันชัวขนาดไหนไม่ร้ ูจกั ทีสูงทีตํา(หัวเราะ)มาเจอพระอาจารย์พ่อไม่ไว้ หรอกมาอ้ างว่าพระพุทธเจ้ าให้ อโหสิแ
ล้ วไม่รอด(หัวเราะ)มึงไม่เคยละเว้ นเลยแล้ วมึงจะไปตัดถ้ าจะให้ มงึ มาละเว้ นแล้ วให้ โอกาสแล้ วเดียวมึงไป
ทําความชัวอีก
พระอาจารย์จงึ ต้ องยกตัวอย่างพระเทวทัตเนียตกนรกมานานแสนนานแผ่นดินสูบก็หลายชาติก็ยงั ไม่เลิกเล
ยเนียพอจะเลิกก็ยงั ถูกแผ่นดินสูบแล้ วคิดได้ จะไปขออโหสิพระพุทธเจ้ า(หัวเราะ)ไอ้ พวกมารทังหลายก็ดําเนิ
นตามปฏิปทาอย่างพระเทวทัตเนียพระอาจารย์ไม่เอาเสียเวลาเป็ นตัวอย่างทีไม่ดีของคนทัวไป
เป็ นตัวอย่างทีไม่ดีอย่างไรก็ล่วงเกินท่านแล้ วไปขออโหสิให้ ท่านยกโทษ พระองค์ก็ให้ แล้ วให้ อีกนันแน่ะ
ทําสังฆเภทขอนันขอเป็ นพระพุทธเจ้ าปกครองสงฆ์พระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาติ
ขอนันขอนีพระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาติเพราะไอ้ พวกมารนีขอมาพระองค์ก็ให้ มาตลอด
อย่างตอนเนียถึงคราวพระอาจารย์มึงขอซิเนียมึงต้ องขอลงนรกอย่างเดียวพระอาจารย์พอ่ ไม่ให้ ขออะไรพร
ะอาจารย์ให้ ละลายไปให้ หมดเอานรกแตกมาตัง๔ครังทีเนียไม่ให้ เหลือแล้ วมึงให้ ละลายไปให้ หมด
มันกลัวมันเห็นมันได้ ยินเสียงก่อนเนียอาตมาใครได้ เห็นอาตมาให้ ขนนิ
ึ พพานทันทีมนั ปิ ดตากันหมดกลัวจะ
ไปนิพพาน(หัวเราะ)พระอาจารย์อธิษฐานจิตว่าเดียวเถอะไอ้ ทีไม่มาเดียวพระอาจารย์จะปาฏิหารย์ขึนไปใค
รได้ เห็นอาตมาให้ ขนนิ
ึ พพานทันทีมนั หลับตากันหมด
ใครได้ ยินเสียงอาตมาให้ ขนนิ
ึ พพานทันทีปิดหู(หัวเราะ)
ใครได้ กลินอาตมาขอให้ เข้ านิพพานทันทีมนั ปิ ดจมูก
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ใครได้ ร้ ูรสชาดในจิตรับสัมผัสภายใต้ จิตสํานึกจิตแล้ วก็ให้ ไปนิพพานทันทีแล้ วมันก็คิดว่า
ดูซิพระอาจารย์จะมาไม้ ไหน มีอะไรอีกไหมจะมีอะไรอีกหรื อเปล่า
พระอาจารย์บอกว่าอาตมาลงไปภายใต้ จิตสํานึกของมาร ถ้ ามารรับสัมผัสภายใต้ จิตสํานึกได้
มันก็ไปนิพพาน เนียอาตมาเอาไปเก็บไว้ หลายปี น่ะ
เหมือนกับหุ่นหรื อรูปภาพเหมือนกับมาดามทุซโซต์อะไรทีปั นขีผึงเอาไปตังไว้ อย่างนันน่ะเอามารไปตังไว้ พร
ะอาจารย์ให้ เอาไปตังไว้ ทีนิพพานโน้ น(หัวเราะ)หลายปี เลย
ทีหลังมาพระอาจารย์ถามพระกีสนาคว่าถึงเวลาหรื อยังท่านพยักหน้ าไม่ต้องพูดพยักหน้ าเป็ นอันรู้กนั
แล้ วก็ถามเอ็งจะขึนข้ างบนหรื อว่าลงข้ างล่าง
เขาบอกว่าจะขันข้ างบนก็ถามว่าจะไปชันไหนชัน๑๒ชันปุโรหิตตาพรหม
พระอาจารย์บอกว่าก่อนจะขึนไปก็ลงมาดูอเวจีมหานรกซะก่อนเนียโลกันตนรกก่อนมันไม่ดมู นั หันกลับ
แล้ วพระอาจารย์ก็บอกว่าได้
อาตมาอยากขึนก็ให้ ขนน่
ึ ะแต่ถ้าลงมาเมือไหร่ อาตมาเอาลงเมือนันน่ะ(หัวเราะ)พออาตมาไปสร้ างรอยพระ
พุทธบาททีร้ องอ้ อโน้ น ร้ องอ้ อทีแถวเขาเรี ยกทางไปเชียงใหม่เขาเรี ยกหางดงนันแหละ
พอดีพระอาจารย์กําลังให้ ลกู ศิษย์ไปถ่ายรู ปมา แล้ วก็มาดูมีคนเขาเอารูปรอยพระพุทธบาทเอามา
พระอาจารย์ก็ดยู งั งัยก็ไม่เหมือนบอกไม่ใช่ๆของพระพุทธเจ้ า
มันเสือกเผลอตัวลงมาหัวเราะเยาะเย้ ยอาตมา
อาตมาก็เลยนังม้ วนๆๆรอยพระพุทธบาตรก็ตืบลงไปเลยหัวเราะค้ างไปเลยเนียก็สงแล้
ั วอย่าลงมา(หัวเราะ)
นึกว่าอาตมาพูดเล่นอาตมาไม่พดู เล่นน่ะทังๆทีหัวเราะเยาะเย้ ยอาตมาก็ต้องหัวเราะค้ าง
ทีนีโดนละลายไปแล้ ว
เนียพระยามารทีมาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ าขัดขวางมาทุกภพทุกชาติโน้ นแน่ะมันละลาย(หัวเรา
ะ)โดนรอยพระพุทธบาตรตืบไปก่อนเนีย ทีหลังพระอาจารย์ก็ละลายอีกเนียต้ องบอกอย่างนีพวกมารเนีย
เพราะฉะนันพวกโยมเนีย
โยมทีพูดเรื องมารเนียเราจะพ้ นเรื องมารได้ อย่างไรทีอาตมาเขียนเรื องมัจจุมารอาตมาจะพ้ นจากมารได้ อย่า
งไรก็มจั จุมารความตาย อาตมาเคยพิจารณาขันธมาร กิเลสมาร อภิสงั ขารมาร เทวปุตตมาร
มัจจุมารเนียผ่านมาตลอดมาถึงมัจจุมารความตายติดอยู่ตงั
๖ปี เนียยังนึกถึงอยูเ่ ลยเนียอาตมาไปวัดป่ าบ้ านตาดไปบิณฑบาตรตามหลังพระอาจารย์มหาบัวเนียไปสักค
รึงทางก็มีตวั รู้ขึนมา ทีไปแล้ วก็ไม่ได้ นอนได้ ยินเสียงเทศน์เสียงธรรมทังคืน
จิตใจอาตมาก็จดจ่อเพือจะให้ พ้นมัจจุมารความตายเนีย
พอเช้ าได้ อรุณไปบิณฑบาตรก็ตามหลังอาจารย์มหาบัวไปบิณฑบาตร แล้ วก็ยงั ไม่ถึงครึ งทางมีตวั รู้ขนมาว่
ึ
า
สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนแล้ วโดยธรรมดา สิงทังปวงล้ วนมีความดับเป็ นธรรมดา
ทีพวกเรารู้ กันว่ าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาสิงใดทียังเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาสิงนันทังมวลทังหมดล้ วนตกอยู่ในอํานาจของมัจจุมารความตายทังสิน จําไว้ ให้ ดีน่ะ
สิงไหนทียังมีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเนียตกอยู่ในอํานาจของมารทังนันเลย
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เพราะฉะนันการทีเราไม่ เข้ าไปยึดถือสิงใดสิงหนึงนันแลทังภายในภายนอกหมายถึงจิตเร
าต้ องว่ าง จิตเราว่ างแล้ วไม่ ยึดถือทังภายในภายนอกนันแน่ ะพระยามัจจุราชจึงมองไม่ เห็นจิตเรา
เราจึงจะพ้ นมัจจุมารความตาย เอ็งจําไว้ ให้ ดีนะพระอาจารย์ต้องบอกอุบายไว้ ให้
อุบายง่ายๆก็คือต้ องทําจิตให้ ว่างไว้ เมือขนาดมัจจุราชยังมองไม่เห็นจิตเราเจ้ ากรรมนายเวรจะมาทําอะไรเร
าได้ มงึ ทําเดียวมึงตกนรกแน่นอนเลยมึงกูไม่ละไม่เว้ นเลยขนาดมารกูยงั เก็บเรี ยบ(หัวเราะ)มึงจะเป็ นเจ้ ากรร
มนายเวรติดตามมาห้ าร้ อยชาติพนั ชาติหมืนชาติล้านชาติกกู วาดลงหมด เนียต้ องฝึ กเอาไว้ ให้ ดี
เนียว่างสุดยอด ทําไมจึงสุดยอดนิพพานัง ปรมัง
สูญญังพระพุทธโอวาทตรัสไว้ ชดั เจนเลยนิพพานเนียสุดยอดจึงเรี ยกว่า ปรมัง
สุขงั เนียตอนเป็ นเนียยังมีชีวิตอยูเ่ นียเป็ นสุขๆเกิดจากการทีจิตว่างเขาเรี ยกนิรามิสสุข
ไม่มีวิตกวิจารไม่มีสงั ขารการปรุงแต่งมันเป็ นธรรมชาติของมันโดยอัตตโนมัติ เรื องทาน เรื องศีล เนกขัมมะ
ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ
ยิงเรามีความคล่องตัวมากเท่าไหร่มนั ก็ยิงว่างมากขึนก็อปุ มาเหมือนกับทีคนเดินผ่านเราเนียว่างไปเราก็เห็น
ว่ามันเดินผ่านเราไปช้ าๆว่างไปช้ าและเดียวจักรยานก็เร็ วขึนเดียวมอเตอร์ ไซค์ก็เร็ วขึนรถเก๋งก็เร็ วขึนเรื อบิน
ก็เร็ วขึนจรวดก็เร็ วมากขึนเนีย ต้ องให้ ว่างอย่างรวดเร็ วแบบเนียฝึ กวสีให้ ชํานาญ
แล้ วเราก็พ้นทุกข์ได้ อย่างรวดเร็ ว ทีหลังมันว่างจนชํานาญแล้ วไม่มีทกุ ข์แล้ ว แว๊ บผ่านไปแล้ วรู้
เหมือนเครื องบินผ่านไปแล้ วกูเราไม่ต้องไปคิดอีกว่ามันบินไปได้ ยงั งัยมันต้ องอาศัยปี ก อาศัยกังหัน
อาศัยเครื องยนต์ไอ้ นนน่
ั ะวิตกวิจารสังขารปรุงแต่ง อย่างเรารู้แล้ วเป็ นเครื องบินแล้ ว
เรารู้ก็หายไปเลยรู้ว่าเขาเดินผ่านไปแล้ วได้ ยินแต่เสียงรถเครื องผ่านไปแล้ วได้ ยินแต่เสียงทังรถเก๋งรถเมล์ผา่
นไปแล้ วได้ ยินเสียงเครื องบินผ่านไปแล้ วได้ ยินแค่นนั ว่าง
ไม่ต้องไปวิตกวิจารสังขารไม่ต้องไปปรุงแต่งแล้ วเราก็จะได้ ไม่ต้องไปเป็ นทุกข์เพราะเครื องบินไม่ต้องไปเป็ น
ทุกข์เพราะทีคนเดินผ่านไม่มีทกุ ข์จกั รยาน รถเครื อง รถเก๋ง รถเมล์ เครื องบินน่ะไม่มีทกุ ข์กบั สิงเหล่านัน
ก็เหมือนกับรูปมาก็ให้ ว่างจากรูปเนียอุปมาเดียวกันมีนยั ยะอันเดียวกัน ตาเห็นรูปก็ให้ ว่างจากรูป
หูได้ ยินเสียงก็ให้ ว่างจากเสียง จมูกได้ กลินก็ว่างจากกลิน ลินได้ รสก็ให้ ว่างจากรส
กายได้ สมั ผัสก็ว่างจากสัมผัส ใจได้ รับรู้ธรรมารมณ์ก็ว่างจากธรรมารมณ์เนียต้ องฝึ กไว้ แบบนี
แล้ วมันชํานาญแล้ วก็รับรู้ไม่รับเก็บ ก็เหมือนเสียงนกเสียงกาไม่มีเจตนารับรู้
ได้ ยินเสียงก็ทงที
ั เราไม่มีเจตนาจะฟั งมัน มันมีก็เหมือนไม่มีวา่ งเนียให้ โยมจําไว้
มรรคหมายถึงหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์เป็ นอย่างนีง่ายๆเนียอุปมาอุปมัยทังโลกทังธรรมเห็นได้ ชั
ดเลยเป็ นอันเดียวหรื อมีนยั ยะอันเดียวกันหมด
แล้ วก็ไม่ใช่เหลือวิสยั ทุกคนปฏิบตั ิได้ ไม่ใช่ทกุ คนต้ องมีเครื องไม้ เครื องมือต้ องมาโกนผมห่มเหลืองอย่างพระ
อาจารย์เนียอีกเรื องน่ะ
เพราะนีต้ องไปบิณฑบาตรเขาฉันนะเฮ้ ย(หัวเราะ)อย่างพวกเอ็งไม่ต้องไปบิณฑบาตร
สิกขาบทตามข้ อบังคับก็ไม่มีทําจิตให้ ว่างอย่างเดียวก็ใช้ ได้ แค่ศีล๕อย่างเดียวก็ใช้ ได้ ศีล๕ หมายถึงสี เลนะ
สุคะ ติ ง ยันติ คนทีจะมีความสุขก็ต้องเป็ นผู้มีศีล สี เลนะ โภคะสัมปะทา คนทีมีศีลถึงพร้ อมด้ วยโภคสมบัติ

๑๕

ก็ต้องเป็ นผู้มีศีล สี เลนะ นิ พพุติง ยันติ ผู้ทีจะไปสูพ่ ระนิพพานก็ต้องเป็ นผู้มีศีล ตัสมา สี ลงั วิ โสธะ
เย เหตุนนทํ
ั าศีลให้ บริ สทุ ธิ การทีเราจะทําศีลให้ บริ สทุ ธิเราจะทําอย่างไร?
คือต้ องว่างอย่างเดียวอย่าไปขโมยรูปใครมาไว้ ในใจ ขโมยเสียงใครมาไว้ ในใจ ขโมยกลินของใครมาไว้ ในใจ
ขโมยรสขโมยสัมผัสใครมาไว้ ในใจเนียศีลของเราจึงจะเป็ นศีลวิสทุ ธิ แล้ วก็เป็ นอริ ยกันตศีลคือรับรู้ไม่รับเก็บ
ตาเรายังดีอยู่มีสิทธิเห็นใครได้ หูดีอยูม่ ีสิทธิรู้เสียงได้ จมูกดีอยูม่ ีสิทธิรู้กลินได้ ลินดีอยู่มีสิทธิรู้รสได้
กายดีอยูม่ ีสิทธิรู้สมั ผัสได้ ใจดีอยูม่ ีสิทธิรู้ธรรมารมณ์ได้ แต่สิงทีเรารับรู้ทงหมดไม่
ั
ใช่เราไม่ใช่ของเรา
ไม่ต้องมาเก็บเอาไว้
ไม่ต้องมาหนักอกรกใจเป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์อีกเนียต้ องสรุปง่ายๆแบบเนีย...อ้ าว!
เปิ ดโอกาสให้ ถามซะหน่อยใครมีปัญหาอยากรู้ อยากเห็นอยากถาม(หัวเราะ)แป๊ บเดียวเนียให้ ถามได้ เปิ ดโอ
กาสให้ ถามเนียแค่ฟังเดียวเดียวก็เหลือกินแล้ วทังโลกทังธรรมพลิกไปพลิกมาเนียถ้ าโยมจับนัยยะได้ ว่างอย่
างเดียวโอเคไม่ต้องเรื องมาก(หัวเราะ)วิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งก็เข้ านิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในชาตินี..งถามเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวพระอาจารย์...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๒๒.๐๗ น.

