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การปฎิบตั ิธรรมเพือให้ เกิดมรรคผลนิพพานต้ องเรี ยกวิปัสสนา
คําว่าวิปัสสนาก็คือการเป็ นอุบายให้ เรื องปั ญญาหรื อเกิดปั ญญาหรื อเพิมปั ญญาแต่คําว่าวิปัสสนาคําเดียว
ยังไม่สมบูรณ์แบบ ต้ องเพิมวิปัสสนาในญาณหรื อในฌานเข้ าไปด้ วยจึงจะสูงสุด วิปัสสนาในฌานก็คือเพ่ง
เพราะฉะนันการเพ่งเราจะเพ่งรูปก็ได้ เพ่งเสียงก็ได้ เพ่งกลินเพ่งรสเพ่งสัมผัสก็ได้
แต่เราเพ่งอันใดก็ให้ ร้ ูไว้ ว่าความเปลียนแปลงเกิดขึนในขณะทีเราเพ่ง
เพราะเดียวเพ่งรูปเพราะจิตมันนึกถึงรูป
เดียวไปได้ ยินเสียงจิตก็แว๊ บไปรับเสียงได้ กลินได้ รสได้ สมั ผัสอะไรเนีย เพ่งเป็ นฌานรู้เป็ นญาณ
เพราะฉะนันเราจะเข้ าใจในขณะเดียวกันเลยวิปัสสนาในญาณในฌาน
เพ่งรู้เพ่งละหมายถึงว่าเราต้ องการทีจะให้ เกิดญาณเกิดปั ญญาคือรู้แล้ วไม่ให้ ยึดติดคือทําจิตของเราให้ ว่าง
จากการเพ่งว่างจากฌานว่างจากญาณไม่ให้ ติด
เพราะพระพุทธเจ้ าเป็ นผู้แสดงไว้ สดุ ยอดแล้ วเรื องวิปัสสนาในญาณในฌานเพราะคราวทีพระองค์ไปเรี ยนอ
าฬารดาบสอุทกดาบสสําเร็ จอภิญญา๕ สมาบัต๘ิ แล้ วพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
พระองค์ก็มาเจอมาประพฤติปฏิบตั ิทรมานตนทีเรี ยกว่า อัตตกิลมถานุโยค กัดพระทนต์บ้าง
กลันลมหายใจเข้ าเอาลินกดเพดานเนียทําให้ กายลําบากไม่ให้ ลมหายใจเข้ าหายใจออกโดยปกติแล้ วต่อมา
ก็อดอาหารจนกระทังเหลือเท่าเม็ดในเยือถัวเขียวแล้ วก็พระองค์ก็สลบเขาเรี ยกว่าวิสญ
ั ญีภาพคือสลบหมด
กําลังนันน่ะผอมเหลือแต่ซีโครงนันน่ะทีเขาทํารู ปเอาไว้ นนน่
ั ะแล้ วก็พระองค์ก็แสดงโทษ
พอพระองค์สลบไปแล้ วรู้สึกตัวขึนมาพระอินทร์ ลงมาแสดงพิณสามสาย
พระองค์เป็ นผู้ฉลาดในดนตรี กาลอยู่แล้ วเพราะมีสนม ๒๐,๐๐๐
เป็ นผู้ทีคราวเป็ นพระสิทธัตถะรับใช้ ในการดีดสีตีเป่ าร้ องรํ าทําเพลง พอพระอินทร์ ขนสายตึ
ึ
งก็ขาด ปิ งก็ขาด
สองหย่อนไปก็ไม่คอ่ ยดังต้ อง
พอครังทีสามก็พอดีก็มีเสียงบันลือทีไพเราะเพราะพริ งพระองค์ก็ได้ คําอุปมาไว้ สามข้ อเนีย
คําว่ามัชฌิมาก็ทีระองค์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเนียการทีพระองค์มาเทียบกับการทรมานกายเนียทํากายให้
ลําบากแล้ วก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเกือบตายหรื อใกล้ ตาย
แล้ วพระองค์ก็พิจารณาว่าใครจะบําเพ็ญเพียรอัตตกิลมถานุโยค มีแต่เสมอเราเท่านันไม่ยิงไปกว่าเรา
แล้ วพระองค์ก็พิจารณาว่ากามสุขาลิกานุโยคก็เป็ นทางอันหนึงแล้ วพระองค์ก็พิจารณามัชฌิมาปฏิปทาทาง
สายกลางเนีย
ทางสายกลางทีพระองค์ตรัสไว้ ก็หมายถึงว่าบรรพชิตไม่ควรเสพหรื อเข้ าใกล้ หรื อผู้ปฏิบตั ิไม่ควรเข้ าใกล้ ก็คือ
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กามสุขลั ลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค เพราะฉะนันเมือพระองค์ไม่ให้ เข้ าใกล้ หรื อไม่ให้ ปฏิบตั ิ
ไม่ให้ เสพก็คือไม่ให้ ปฏิบตั ิ ไม่ให้ ทดลองตามเยียงอย่างพระพุทธเจ้ า
เพราะพระองค์ทดลองมาแล้ วปฏิบตั ิมาแล้ วไม่เกิดผลจึงห้ าม!
คําว่าห้ ามก็คือไม่ให้ นกั บวชทังหลายเนียหรื อนักปฏิบตั ิหรื อบบรพชิตไม่ควรเสพหรื อใครเป็ นบรรพชิตมุง่ ควา
มพ้ นทุกข์แล้ วไม่ควรปฏิบตั ิตามนีคือให้ ว่างนันเอง มัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางคือความว่าง
ว่างจากอัตตกิลมถานุโยคคือทรมานกาย แล้ วก็กามสุขลั ลิกานุโยคติดสุขทีพระองค์ได้ เคยผ่านมาแล้ ว
เพราะฉะนันถ้ ามุง่ ความพ้ นทุกข์ก็คือต้ องมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง
แล้ วพระองค์ก็แสดงถึงสุญญตสมาธิคือมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์เนีย
ถ้ าใครบวชแล้ วไม่ได้ เรี ยนไม่ได้ ศกึ ษาถึงนักธรรมโทไม่มีโอกาสได้ ร้ ูเลยแล้ วก็ไม่มีคําอธิบายด้ วยแล้ วก็สญ
ุ ญ
ตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่าง
เพราะฉะนันเมือเราเข้ าใจทังสุญญตสมาธิคือมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์แล้ ว
เราจะต้ องมารู้สญ
ุ ญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่างตามแนวทางทีพระองค์สอนไว้
ครูบาอาจารย์ทงหลายที
ั
ผ่านๆมาเนียไม่เคยได้ พดู กันเลยเรื องสุญญตสมาธิสญ
ุ ญตวิโมกข์เพราะท่านหัวไม่
ถึงต้ องว่าอย่างนีจึงไม่มีใครเอามาพูดมาสอน ถ้ าเราปฏิบตั ิสญ
ุ ญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
เราจะมองเห็นรูปเห็นอะไรก็ว่าง ทุกอย่างต้ องว่างเปล่าหมด
แล้ วก็ไม่ให้ ยึดติดไม่ให้ มาประทับอยูใ่ นใจเราคือว่างภายในคือจิตเราต้ องว่างภายใน
แล้ วก็ให้ ว่างภายนอกคือไม่ยึดถือสิงใดๆทีตาเห็นหูได้ ยินจมูกได้ กลินลินได้ ร้ ูรสกายได้ สมั ผัสเนียพวกเนีย
ต้ องว่างทังภายนอก เมือว่างทังภายในภายนอกแล้ วเนียจิตจึงจะเรี ยกว่าจิตตังมัน
แล้ วก็ดําเนินเข้ าสูส่ ญ
ุ ญตวิโมกข์คือหลุดพ้ นความว่างก็คือว่างทังภายในคือภายในไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่
ปรุงแต่ง คําว่าวิตกความตรึ ก
วิจารความตรองหรื อความใคร่ครวญเนียคือถ้ าเราไม่เจริ ญสุญญตสมาธิเนียเราเห็นรู ปแล้ วเราก็จะมาปรุงแ
ต่ง คือวิตกถึงรู ปทีไปเห็นมา เสียงทีได้ ยินมา กลินทีได้ ดมมา ติดรสทีกินเข้ าไป
ติดสัมผัสแล้ วก็เกิดวิตกวิจารหรื อนึกถึงสิงทีผ่านมาแล้ วๆก็มาปรุงแต่งว่าดีหรื อไม่ดีเพราะฉะนันเราจะต้ องรู้
ทังทีพระองค์สอนสุญญตก็คือให้ ว่างจากดีและไม่ดี ว่างทังบุญทังบาป
ว่างทังภายในภายนอกเนียพระองค์สอนให้ สญ
ุ ญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
ให้ ทําความคุ้นเคยหรื อเคยชิน
พอถึงเวลามันก็จนตายเนียก็จะเข้ าสู่นิพพานด้ วยจิตน้ อมด้ วยความเคยชินคือชินกับความว่างเพราะฉะนัน
สิงทีพระองค์สอนเนียพระองค์เอาสุดยอดมาสอน
วิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานก็ต้องว่างทังญาณทังฌานคือว่างจากการเพ่งว่างจากการรู้
ทีพระพุทธเจ้ าสอนอินทรี ย์สงั วรณ์ตา หู จมูก ลิน กาย ใจเนียให้ ว่างคือให้ ว่าง
ไม่ให้ ตาไปเห็นรู ปจะได้ ว่างจากรูป หูไม่ให้ ไปฟั งเสียงก็ให้ ว่างจากเสียง จมูกได้ กลินก็ให้ ว่างจากกลิน
ลินได้ ร้ ูรสก็ให้ ว่างจากรส กายได้ สมั ผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งก็ให้ ว่างจากเย็นร้ อนอ่อนแข็งเนียว่างภายนอก
แล้ วก็ให้ จิตว่างภายในคือไม่ให้ เกิดวิตกความตรึก
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ไม่ให้ วิจารความตรองแล้ วก็หรื อความใคร่ครวญไม่ให้ ปรุ งแต่งว่ารูปนันดีหรื อว่ารูปนันไม่ดี
สวยหรื อหล่อหรื อไม่งามอะไรพวกนีเนีย สังขารจะได้ ไม่ปรุงแต่ง จิตก็จะได้ ว่างไปตลอด
ทังวันทังคืนทังเดือนทังปี เนีย
ไม่ใช่นงสมาธิ
ั
๑๐นาทีชวโมงหรื
ั
อหกชัวโมงถึง๑๒ชัวโมงแต่ถ้าทําจิตว่างไม่ได้ ไม่ติดต่อกันก็ไม่มีผลเพราะฉะ
นันการฝึ กก็คือการเจริ ญหรื อการภาวนาคือการทําให้ มีให้ เป็ นขึนไปทําอย่างอืนอะไรให้ มีให้ เป็ นขึนมาก็มีแต่
ทุกข์มีแต่โทษ ถ้ าทําความว่างให้ เกิดขึนเราก็จะพ้ นทุกข์พ้นโทษแล้ วเราก็จะได้ มีจิตสงบ
การทีเราจะทําจิตให้ สงบก็คือการทีพระองค์แสดงถึงเรื องสติสมั ปชัญญะเนีย คําว่าสติความระลึกได้
สัมปชัญญะความรู้ ตวั เป็ นธรรมทีมีอปุ การะมาก เพราะฉะนันต้ นเหตุใหญ่ก็คือสติเนียไประลึกถึงการเห็น
การฟั ง การสูดดม การลิมเลีย
การสัมผัสเนียก็เพราะอาศัยสติไประลึกถึงเพราะฉะนันสตินนแหละเป็
ั
นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์
การทีเราแยกเรารู้ แล้ วว่าความฟุ้งซ่านคืออารมณ์ทงหลายคื
ั
อมันฟุ้งซ่านไปตามรู ปตามเสียงตามกลินตามร
สตามสัมผัสแล้ วก็ทีมันประทับติดใจอยู่แล้ วก็มาปรุงแต่งเนียอาศัยสติเนียระลึกไปตามสัญญาอุปาทาน
เพราะฉะนันถ้ าเราจะให้ เร็ วขึนต้ องใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตแล้ วก็ร้ ูสติคือตัดสติทงไม่
ิ ให้ สติระลึกถึงรูป เสียง กลิน
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนียจิตจึงจะแน่วแน่หรื อจะตังมัน
จิตจะได้ ว่างตลอดทังวันทังคืนทังเดือนทังปี ถ้ าเราไม่ใส่ใจเนียเราอยูก่ ับความว่างเหมือนกับตาบอดตาใสทัง
ทีเรี ยกว่ารับรู้ไม่รับเก็บ รับรู้ คือตาเห็นรูปแล้ วก็รับรู้ว่ารู ปมีอยูแ่ ต่ว่ารู ปนันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ว่างไปอีก
เสียงนันมีอยูแ่ ต่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ให้ ว่างไปอีก กลิน รส
สัมผัสเช่นเดียวกันรับรู้ไม่รับเก็บเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนเราไปต่างประเทศ
ต่างจังหวัดเราไปเห็นไปได้ ยินไปได้ ทราบได้ ร้ ูสกึ แล้ วก็สิงทีเราเห็นมาทังหมดของเราหรื อเปล่าก็ไม่ใช่
เมือเรารู้ว่าสิงเหล่านันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ วเราก็ไม่ควรมาเก็บไว้ ในใจ คือไม่ให้ ขโมยรูปของใคร
เหมือนเราไปเห็นของเขาแล้ วเราก็ไม่ขโมยรู ปใครมาไว้ ในใจเรา ไม่ขโมยเสียงของใครมาไว้ ในใจเรา
ไม่ขโมยกลินของใครมาไว้ ในใจเรา ไม่ขโมยรส
ขโมยสัมผัสของใครมาไว้ ในใจเราเนียศีลของเราจึงจะเป็ นศีลวิสทุ ธิ คือศีลบริ สทุ ธิสะอาด
เพราะไม่ได้ ขโมยไอ้ ทีเราต้ องไปฆ่าสัตว์ลกั ทรัพย์ประพฤติผิดกาเมมุสากินเหล้ าเมายาไอ้ นนนั
ั งเป็ นอย่างหย
าบต้ องว่า อย่างหยาบทีนีถ้ าเราไปขโมยรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียความปราณีตความละเอียดจะเกิดขึนความเป็ นไปเนียทีเรารู้แล้ วว่าสิงเหล่านนี
ความสําคัญของศีลก็อยูท่ ีลอ-ละเนียคือละเว้ นเห็นอะไรก็ให้ ละเว้ นหมดไม่วา่ เห็นรูป ได้ ยินเสียง ได้ กลิน
ได้ รส ได้ โผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนียเว้ นหมดเลย
เว้ นแล้ วมันก็ว่างทีเนียนัยยะอันเนียสําคัญคือทีสมาทานกันแล้ วคือเนียแต่ความจริ งของศีลก็คือต้ องละเว้ น
แล้ วก็สี สี-ละหรื อไม่ก็ถ้าไม่ละเว้ นไม่เว้ นตัวนีก็เหลือแต่สีเนีย สีขาว สีเหลือง
สีกรักก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะจิตยังไม่ได้ ละเว้ นอะไรเพราะการทีจะวิมตุ ติหลุดพ้ น ละทีใจไม่ให้ ไปละสี
ไม่ต้องไปยุ่งกะไอ้ สีแดงสีเขียวอะไรไม่ต้องไปยุง่ เพราะไม่มีความสําคัญอะไร
ทีพระองค์สอนให้ ละเว้ นให้ ว่างแหละนันแหละตัวละเว้ นนีแหละจึงจะเป็ นศีลตัวจริ งถ้ าเราละเว้ นบ่อยๆทีแรก
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เราก็พยายามละเว้ นไปก่อน การละเว้ นปฏิบตั ิจนเคยชินเขาเนียให้ เป็ นศีลขึนมาเนีย
ทีแรกเรารักษาทีหลังศีลก็รักษาเราคือว่าง! เมือจิตเราว่างแล้ วนันแน่ะคือศีลรักษาเราแล้ ว
เรารู้ความหมายแล้ ว เราความจริ งของศีลทีแท้ จริ งก็คือต้ องละเว้ น
เนียเป็ นศีลธรรมประจําใจเลยต้ องเรี ยกว่าเอาศีลนันแหละเป็ นทังศีลด้ วยเป็ นทังธรรมด้ วยเอามาประทับอยูใ่
นใจ เมือเรามีศีลมีธรรมประทับใจเขาเรี ยกว่ามีธรรมเป็ นเครื องอยูม่ ีศีลเป็ นเครื องอยู่
มีธรรมเป็ นเครื องอยู่เขาเรี ยกถ้ าเราทํานเคยชินนันน่ะเป็ นโลกุตตรธรรมด้ วย
คําว่าโลกุตตรธรรมก็คืออารมณ์ของโลกคือรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ไม่เข้ ามาสู่ใจเราเพราะใจเรามีวิหารธรรมคือศีลและธรรมคือละเว้ นแล้ วก็ว่างละเว้ นแล้ วก็ว่าง
เนียเราจะต้ องฝึ กหัดอย่างนี คําว่าวิปัสสนาเฉยๆไม่มีประโยชน์หรอก
ต้ องวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานนันแน่ะต้ องรู้ตรงนีแล้ วก็มาพิจารณาถึงรู ป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะพวกเนียธรรมารมณ์ อันนีถ้ าเราไม่มีอินทรี ย์๖ คือตา หู จมูก ลิน กาย
ใจการทีจะรู้รายละเอียดต่างๆจะเข้ าใจในทุกข์ๆเพราะรู ป ทุกข์เพราะเสียง ทุกข์เพราะกลิน ทุกข์เพราะรส
ทุกข์เพราะโผฏฐัพพะสัมผัสเนียพวกนีเป็ นทุกข์อนั ตรายคําว่าทุกข์อนั ตรายก็คือสิงทีเราไปยึดติดเอามาเนียเ
ป็ นทุกข์อนั ตราย ทําให้ ถึงแก่ชีวิตได้ ร้องห่มร้ องไห้ เสียอกเสียใจเนียก็เพราะรู ป
เพราะเสียงทีเขาต่อว่าต่อขานนินทาสรรเสริ ญอะไรเนีย
ให้ ร้ ูเอาไว้ อย่างนีเมือเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็จะมีความเข้ าใจความละเอียดของจิตเราก็จะได้ ถกู การละเว้ น
ทานให้ แล้ วว่างก็ละเว้ น เนียเป็ นทาน
ทานให้ ไปแล้ วก็หมดแล้ วว่างกระเป๋ าไปว่างกรรมสิทธิคือว่างจากการยึดถือว่าเป็ นเราเป็ นของเราแล้ ว
เนียเขาเรี ยกว่าว่างจากกรรมสิทธิคือให้ ทาน แล้ วศีลก็ละเว้ นแล้ วก็ว่างการละเว้ นนีก็เป็ นศีล
เนกขัมมะอดใจเพือให้ ว่างก็เป็ นเนกขัมมะ เมือเราใช้ ปัญญาคือเหตุผล เหตุผลก็คือตัวปั ญญา
ใครได้ ยินแต่เรื องปั ญญาๆแต่ไอ้ ตวั จริ งของปั ญญาคืออะไร?
ตัวจริ งของปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ องนันแหละเป็ นตัวปั ญญาทีแท้ จริ งทีจะทําให้ อบุ ายปั ญญาเกิดขึนหรื อเ
กิดความเฉลียวฉลาดเกิดขึนหรื อทําให้ เรื องปั ญญาขึนมาเนียถ้ าใครยังไม่ร้ ูเหตุผลทีถูกต้ องแล้ วมันจะเป็ นปั
ญญาได้ ยงั งัย?
แล้ วคําว่าวิปัสสนามันจะเกิดได้ ยงั งัย?เพราะมันต้ องอาศัยปั ญญาเกิดไม่ใช่ต้องอาศัยความรู้สึกเราเกิดเฉย
ๆต้ องรู้เหตุผลเนียเป็ นส่วนประกอบ เหตุผลส่วนประกอบก็คือตารู ป หูเสียง จมูกกลิน ลินรส
กายกับโผฏฐัพพะสัมผัส ใจทีรับรู้ธรรมารมณ์เนียอันนีเป็ นส่วนประกอบหรื อรายละเอียดทีเราจะต้ องรู้
เมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วว่าเออ!
ทําไมคนมีปัญญาไวหรื อปั ญญาแก่กล้ าเนียเพียงตาเห็นรู ปแล้ วย้ ายมาได้ ยินเสียงก็เห็นแล้ วรูปนีอนิจจังแล้ ว
ไม่เทียงแล้ ว เสียงทีผ่านไปก็เป็ นเสียงอนิจจังไปแล้ ว
กลินผ่านมาแล้ วก็หายไปเพราะลมพัดไปแล้ วหายไปแล้ วก็อนิจจังไปแล้ ว
รสเลยลินไปแล้ วก็ไม่ร้ ูรสแล้ วเดียวก็ถ่ายทิงหมด
กายได้ สมั ผัสเดียวก็สมั ผัสร้ อนสัมผัสหนาวเนียเย็นสัมผัสเย็นอ่อนสัมผัสแข็งเนียก็ผ่านไปแล้ วอนิจจัง
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เนียเมือใจรู้ ความเป็ นจริ งแล้ วว่าอนิจจังเป็ นอย่างนี เหตุผลทีถูกต้ องตามเป็ นจริ งก็เป็ นอย่างนี
อาตมาจึงพิจารณาเห็นว่าพระองค์แสดงอริ ยสัจจะความจริ ง
แต่เป็ นความจริ งทีเปลียนแปลงเป็ นรูปก็จริ งเป็ นตาก็จริ งแต่ก็มนั พ้ นจากนันก็เป็ นความเสือมไปแล้ วเหมือนเ
ด็กทีเปลียนมาเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็จริ ง
เปลียนมาเป็ นคนแก่คนเฒ่าก็จริ งท้ ายสุดกลายมาเป็ นคนเจ็บคนตายก็จริ งอีกเนียเพราะฉะนันความจริ งทีเ
ปลียนแปลงเป็ นอย่างนีอริ ยสัจจ์
ทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้ ทีจะทําให้ เกิดอุบายปั ญญาก็คือต้ องรู้เหตุผลตามเป็ นจริ ง
เมือเรารู้เหตุผลตามเป็ นจริ งแล้ วเราก็จะเข้ าใจ เข้ าใจว่าทุกข์เกิดจากความจริ งเหล่านีเพราะอะไร?
เพราะอุปาทานความยึดถือ ถ้ าเราไม่ปฏิบตั ิตามพระพุทธโอวาทนีเราต้ องไปยึดติดในรู ป
รูปนีเป็ นเราเป็ นของเรา เสียงนันเป็ นเราเป็ นของเรา กลินนันรสนันสัมผัสนันเป็ นเราเป็ นของเรา
แล้ วเราก็จะเป็ นทุกข์ แล้ วเราก็ทกุ ข์จนตรอมใจตายก็มี จนไปฆ่าตัวตายก็มีเนียจึงว่าอันตราย
เป็ นสรรพธรรม ธรรมทังหลายทังปวงทังหมดเนียเป็ นสรรพธรรม
แล้ วก็เป็ นสรรพอันตรายทีใครไม่ร้ ูความจริ งไปหลงยึดติดเข้ าก็จะเป็ นทุกข์มากมายกินไม่ได้ นอนไม่หลับบ่นเ
พ้ อคลังหลงลืมสติอะไรพวกนีทังหมดเป็ นสิงทีเกิดขึนจริ งแต่ว่าเปลียนแปลงเป็ นอนิจจังไม่เทียงเมือเรารู้ควา
มจริ งทีเปลียนแปลงนีแล้ วเราจะได้ ไม่ยึดถือเราก็รับรู้แต่ไม่รับเก็บจิตมันก็ว่างไปจากจิตเรานันแหละข้ อสําคั
ญคือทําจิตของเราให้ ว่างไม่ใช่ว่าต้ องไปยึดติดอารมณ์สิงเหล่านัน
พระองค์ไม่ได้ สอนให้ อารมณ์เหล่านีมาเป็ นเราเป็ นของเรา
พระองค์สอนให้ ร้ ูความจริ งของอารมณ์อารมณ์ทงหลายที
ั
สังสมไว้ เป็ นอเนกชาติเนียพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าอา
สวะ อาสวะกิเลสก็คือรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียพระองค์เรี ยกกิเลสกามเพราะมันทําให้ เกิดกามคือความอยากได้ เป็ นกามตัณหาคืออยากไ
ด้ วิภวตัณหาความไม่อยากมีอยากเป็ นพอรู้ ทกุ ข์ร้ ู โทษแล้ วก็ไม่อยากมีอยากเป็ น
ภวตัณหาภพคือทีอยู่ทีอาศัยของจิตนันแหละ ทีพระพุทธเจ้ าว่าเรื อนของตัณหาก็คือรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ฉะนันวิธีรือเรื อนของตัณหาก็คือต้ องมารู้ความเป็ นอนิจจังของรูป ของเสียง
ของกลิน ของรส ของโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี
ทีพระองค์ว่ากลอนเรื อนเรารื อเสียแล้ วเนียก็เพราะพระองค์มาเข้ าใจไม่ใช่รือด้ วยการทําลายนีต้ องรื อทีใจรื อ
ด้ วยอนิจจังเพราะสิงเหล่านีมันอนิจจังอยูแ่ ล้ วถึงไม่ร้ ูมนั ก็ต้องเปลียน
เหมือนบ้ านมันชํารุ ดทรุ ดโทรมหรื อคนเราแก่เนียรูปแก่รูปเจ็บรูปตายเสียงแก่เสียงเจ็บเสียงตายเนียมีทงนั
ั น
กลินก็เหมือนกัน กลินหอมกลินเหม็นมันก็เหมือนกันหมด อนิจจังไม่เทียง เป็ นทุกข์ขณะทีเราไม่ชอบ
เราเป็ นสุขเพราะเราชอบเพราะฉะนันสิงเหล่านีเป็ นส่วนประกอบทังหมดต้ องมาเรี ยนรู้ความจริ งว่าทุกข์เป็ น
ของควรกําหนดรู้ รู้ความจริ งว่ามันเปลียนแปลง เหมือนเรารักอะไรเราก็รักความเปลียนแปลง
เกลียดอะไรก็เกลียดความเปลียนแปลง หลงอะไรก็หลงความเปลียนแปลง
ดีใจเสียใจก็ดีใจเสียใจกับความเปลียนแปลงนันแหละ แล้ วเราก็จะเห็นความโง่ของเราเองว่าจิตเรานีโง่
รู้ไม่ทนั อารมณ์ จิตตกเป็ นทาสของอารมณ์คือความเปลียนแปลง หรื ออนัตตาความเป็ นของไม่มีตวั ตน
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ทุกสรรพสิงเนียแตกสลายหมดทีอาตมาเนียพิสจู น์อนัตตาได้
อนัตตาภายนอกก็คือเห็นใบไม้ ใบหญ้ าร่วงหล่นอนิจจังมาแล้ วถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนห
ลายปี เนียใบไม้ ก็กลายเป็ นธุลีดิน
แม้ เป็ นธุลีดินแล้ วมันก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี ก็เป็ นธุลีธาตุ
ละเอียดไปอีกแม้ เป็ นธุลีธาตุแล้ วก็ยงั โดนฝนลมแดดแผดเผาอีกเป็ นสะสารละเอียดไปอีก
แม้ เป็ นสะสารแล้ วก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี ก็เป็ นพลังงานหายไปเนียสัณฐาน
รูปเดิมคือใบไม้ ไม่ปรากฏให้ เราเห็นแล้ วเนียอนัตตาความไม่มีตวั เป็ นของตนเนียเป็ นเพราะเหตุนีเนียนันเป็ น
อนัตตาภายนอก
ส่วนอนัตตาภายในก็คือเราเกิดจากท้ องแม่แล้ วมันก็แสดงวิวฒ
ั นาการมาคลอดออกมาเดียวนีเด็กแดงๆบนเ
บาะหายไปไหนแล้ วเนียอนัตตาภายในถ้ าเขาตายพ่อแม่ก็ต้องเอาไปฝั งทิงแน่นอนฝั งทิงเผาทิงเนียอนัตตาภ
ายในเมือเรารู้อนัตตาภายนอกภายในแล้ วเรานิพพานหรื อยัง?ยัง บรรลุหรื อยัง?ยัง
ต้ องทําความคุ้นเคยไม่ให้ ยึดติดทังอนัตตาภายนอกอนัตตาภายในความว่างเนียจุดมุง่ หมายทีจะสอนนีก็คื
อสุญญตสมาธิคือให้ ร้ ูจกั อนัตตาเป็ นอารมณ์ ทีพระพุทธเจ้ าสอนสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาเป็ นอารมณ์ยืน
เดิน นัง นอนเรารู้ก็ความเป็ นอนัตตาทุกสรรพสิง
สรรพก็คือทังหมดเลยรวมทังภายในภายนอกเป็ นอนัตตาหมดเลยไม่ปรากฏแม้ กระทังญาณความรู้ก็ไม่ปรา
กฏมันเป็ นสัญชาติญาณทําให้ เรารู้ขนมาเพราะความเคยชิ
ึ
นแล้ วก็ไม่มีตวั ตนด้ วยเนียให้ เรารู้ความจริ งอันเนี
ยแล้ วเหมือนกับเราเนียหลงงมงายไปยึดติดมันคืออนัตตาไม่มีตวั ตนเราไปรักอะไรก็รักของไม่มี
โกรธอะไรก็โกรธของไม่มี หลงอะไรก็หลงของไม่มี
ดีใจเสียใจกับของไม่มีเนียเราก็เห็นความโง่เมือเรารู้ความจริ งว่าเราโง่เนียความจริ งมันเกิดขึนรู้ ความจริ งแล้
วเราก็จะค่อยๆหายโง่แล้ วก็เห็นแนวทางคือความวิมตุ ติหลุดพ้ นของพระพุทธเจ้ าทีว่าสุญญตวิโมกข์ทีอาศัย
จากการดําเนินจากสุญญตสมาธิ เมือมันชินกับความว่างแล้ วทีแรกเราก็ตงใจ
ั ตังมัน
คําว่าตังมันมันก็คือสมาธิตงมั
ั นกับความว่างเมือเราทําบ่อยๆตังมันกับความว่างบ่อยๆมันจะเข้ าถึงความว่า
งรู้ตามความเป็ นจริ งแล้ วจะเข้ าถึงสุญญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่างคือไม่มีอาลัยเลย
เนียทีว่าอนาลโยคือไม่มีอาลัย เพราะเป็ นของว่างเปล่าทังหมดไม่ว่ารูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์วตั ถุและนามธรรมทังหลายสิงทีไปยึดติดเข้ าไว้ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานันน่ะถ้ าพูดชันสูงขึนไปว่า
สมมุติทีต่างประเทศคนไทยก็เรี ยกอย่างต่างประเทศต่างชาติตา่ งภาษาก็เรี ยกอีกอย่าง
เนียเขาเรี ยกสมมุติขนมา
ึ ไฟก็เรี ยกอีกอย่างหนึง ลมก็เรี ยกอีกอย่างหนึง นํา
เนียอาหารการกินข้ าวปลาอะไรเนียเป็ นสมมุตทิ งหมด
ั
เมือเรารู้ความเป็ นจริ งว่าเป็ นสมมุติขนมาเราไม่
ึ
ยึดติดในสมมุติเหล่านันจิตเราก็วิมตุ ติเนียทังสมมุติและวิมุ
ตติเนียมันอยูด่ ้ วยกันเวลาตายแล้ วเราอาศัยความทีวิมตุ ติแล้ วพ้ นไม่ยึดติดมันเนียจนเคยชินเมือมันเคยชินแ
ล้ วกับความไม่มีคือว่างเนียหรื ออนัตตาเนียจิตย่อมน้ อมไปสูพ่ ระนิพพานคือว่างทังสมมุติและวิมตุ ติเนียจึงจ
ะถึงทีสุดไม่ให้ ยึดติดทังสมมุติและวิมตุ ติ
เนียความหมายทีพระองค์สอนให้ เจริ ญสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์หรื อสุญญตวิโมกข์ห
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ลุดพ้ นด้ วยความว่างเนียเหตุผลมีแค่นี เมือเรามีความเข้ าใจแล้ วยืน เดิน นัง
นอนเราก็เห็นแต่ทกุ อย่างทีเราเห็นเนียเป็ นความว่างทังหมดเลยต่อไปมันจะเสือมสลายไปทังหมดไม่มีอะไร
เป็ นของเราเลยตัวเราเองก็ต้อง ตามันก็มืดมัวฟาง หูก็หนวกตึง จมูกก็เป็ นหวัดไม่ร้ ูกลินอะไร
ลินก็แข็งกระด้ างไม่ร้ ูรส
กายก็เป็ นอัมพฤกษ์ อมั พาตเห็นมัยเราจะเห็นความจริ งเมือเราเห็นความจริ งทีเปลียนแปลงเนียก็คืออนิจจัง
อย่างนี
แล้ วเราไปทุกข์เพราะความเป็ นจริ งความจริ งทีเปลียนแปลงไม่มีสาระแก่นสารเลยทีพระองค์แสดงศีลสาระ
ก็คือละเว้ นการละเว้ นนันแหละเป็ นสาระทีถูกต้ อง
สมาธิสาระก็คือความตังใจให้ ว่างนันแหละเป็ นสมาธิเป็ นสาระทีถูกต้ อง
ปั ญญาสาระคือรู้เหตุผลแห่งความเป็ นจริ งถึงความเปลียนแปลงเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาเนียเป็ นสาระทีถูกต้ องเขาเรี ยกปั ญญาสาระ
วิมตุ ติสาระก็คือหลุดพ้ นการปฏิบตั ิอย่างนีมีวิมตุ ติหลุดพ้ นเป็ นสาระคือว่างหมดเลยไม่ยดึ ติดสิงใด
วิมตุ ติญาณทัสสนะสาระคือว่างทังรู้ทงเห็
ั นเขาเรี ยกว่าวิมตุ ติญาณทัสสนะ ทัศนะก็คือความเห็นแต่ญาณ
วิมตุ ติญาณทัสสนะก็คือว่างทังรู้ทงเห็
ั น สิงทีเราเห็นมาทังหมดนันน่ะให้ ว่าง
สิงทีเรารู้มาทังหมดก็ให้ ว่างนันน่ะทีอาตมาบอกเนียต้ องว่างทังตัวรู้ผ้ รู ้ ูเนียต้ องว่างตรงนี
เราจึงจะเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง สูญญังว่างอย่างยิง
แต่ในขณะทีเรายังไม่ตายเราก็มีสขุ แล้ วเขาเรี ยกนิรามิสสุขเป็ นนิพพานัง ปรมัง สุขงั
เพราะสุขทีไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แต่เรารู้ ความเป็ นจริ ง
วิตกวิจารไม่เกิดขึนสังขารไม่ปรุงแต่งเนียเป็ นนิพพานัง ปรมัง สุขงั หรื อเป็ นสอุปาทิเสสนิพพานรูป เสียง
กลิน รส สัมผัสเหล่านีหมดไปจากใจเราคือว่างไปจากใจ วิตกวิจารไม่เกิดขึน
เมือวิตกวิจารไม่เกิดขึนสังขารก็ไม่มีการปรุงแต่ง
สังขารก็เป็ นวิสงั ขารหยุดการปรุงแต่งแค่นนแล้
ั วมันเป็ นความเคยชินแล้ วว่างจนเคยชินแล้ วเมือเรารู้ ความเ
ป็ นจริ งแล้ วเราก็ไม่ยดึ ติดทังอดีต ปั จจุบนั อนาคตคือว่างหมดเลยนันแหละมันเป็ นสิงทีถูกต้ อง
สักกายทิฏฐิ เมือจิตว่างแล้ วสักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็ นตัวเป็ นตนก็ไม่มี
วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเรื องนันเรื องนีเรื องรู ป เรื องเสียง เรื องกลิน เรื องรส เรื องโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ก็ไม่มีความสงสัยก็หมดไปจากใจ
สีลพั พตปรามาสทีเราลูบคลําทีเราคิดว่าเรามีความเป็ นอยูด่ ้ วยสิงเหล่านีเราก็มนใจแล้
ั
วว่าสิงเหล่านีเป็ นเพี
ยงปั จจัยเครื องอาศัยชัวคราวแล้ วก็ผา่ นไปอีก แล้ วมันก็ว่างไปอีก สีลพั พตปรามาสไม่มี
กามราคะคือความปรารถนาในกาม กามคุณ๕ ก็คือต้ องการรูป ต้ องการเสียง ต้ องการกลิน ต้ องการรส
ต้ องการสัมผัสไม่มีนนแหละเมื
ั
อกามราคะไม่มี ปฏิฆะการกระทบจิตไม่มี
ถึงมีรูปมีเสียงมีกลินมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมารมณ์แต่ไม่มากระทบใจเพราะมีความว่างอยูแ่ ล้ ว
ความว่างนันแหละเป็ นวิหารธรรมเครื องอยูข่ องจิต
ความว่างนันแหละเป็ นอนาลโยทีไม่มีอาลัยอยู่ในใจของเรา
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เนียเราจะเข้ าถึงความสุขความสงบทีแท้ จริ งเนียจึงเรี ยกว่านิพพานัง ปรมัง สุขงั
แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิให้ เคยชินจนกระทังถึงการอายุขยั คือตาย แน่ะจิตก็น้อมไปสู่ความนิพพานัง ปรมัง
สูญญัง ไอ้ ทีขันธ์๕คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณคือความรู้สกึ ต่างๆทียังหลงเหลืออยูเ่ นียตายแล้ วก็หมดสินแล้ ว
เนียเขาต้ องไปเผาไปฝั งเขาเรี ยกอนุปาทิเสสนิพพานเพราะว่างอย่างบริ สทุ ธิทังภายในภายนอกเนีย
เราต้ องรู้ ความจริ งอย่างนี ความจริ งเราก็อยู่กบั ธรรมนันแหละ แต่ว่าเราไม่มีปัญญารู้ อย่างพระพุทธเจ้ า
พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าทีรู้ความเป็ นจริ งแบบนีเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ ไม่เดือดร้ อนใจไม่หนักใจเพราะใจเร
าว่างแล้ วใจเราจึงเบาต้ องว่าอย่างนี พระยามัจจุราชก็มองไม่เห็นจิตเราด้ วยเพราะจิตเราว่าง
มองมาก็มีแต่ความว่างไม่มีอาลัย นันน่ะอนาลโยตรงเนียไม่มีอาลัยคือว่าง ว่างอย่างบริ สทุ ธิ
ทีครูบาอาจารย์ทงหลายพู
ั
ดถึงอนาลโยคือไม่มีอาลัยก็คือไม่อาลัยอาวรณ์ในรู ป ในเสียง ในกลิน ในรส
ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์เหล่านันน่ะจึงเรี ยกว่าอนาลโยไม่อาลัยอาวรณ์กบั รู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์สิงทีเรารักเราชังทังหมดไม่มี ว่าง ว่างเปล่าเนียเราจะได้
มันมีเหตุผลตรงเนียทีเรี ยกว่าปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ องถ้ าเราไม่มีปัญญารู้เหตุผลทีถูกต้ องแล้ วเนกขัมมะก
ารอดใจทีเรี ยกว่าประพฤติพรหมจรรย์
การประพฤติพรหมจรรย์ทีจะเข้ าถึงความสุดยอดก็ต้องอาศัยเนกขัมมะพรหมจรรย์
แล้ วเนกขัมมะพรหมจรรย์เอาอะไรมาเป็ นข้ อปฏิบตั ิ? ก็เอาทานเอาศีลนันแหละมาเป็ นข้ อปฏิบตั ิ
ทานให้ แล้ วก็วา่ ง ศีลละเว้ นก็ว่างเอามาเป็ นข้ อปฏิบตั ิให้ เคยชิน อดใจให้ ได้
อดใจให้ เป็ นพรหมจรรย์ให้ เกิดความบริ สทุ ธิคือใจเราบริ สุทธิประพฤติในทาน ทานนันก็บริ สทุ ธิ
ให้ แล้ วก็ว่างไม่ยดึ ติดในทานอีก
ศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ งเนียเอาทังทานทังศีลเอามาเป็ นอุปการะในข้ อปฏิบตั ิเนียจึงเรี ยกว่าเนกขัมมะพรหมจรร
ย์ ปั ญญาเหตุผลก็เหตุผลเพือว่างเพือให้ บริ สทุ ธิให้ จิตบริ สทุ ธิ ไม่ต้องมีทกุ ข์ไม่ต้องอาลัยอาวรณ์กบั สิงต่างๆ
เพียรวิริยะเพียร ทีเนียเพียรให้ ทานรักษาศีลก็เพียรเพือความว่าง
ปั ญญารู้ในเหตุผลในทานในศีลแล้ วทีเราเอามาเป็ นข้ อวัตรปฏิบตั ินนแหละก็
ั
เป็ นปั ญญาเหตุผลทีถูกต้ องแล้
วมาเพียรทุกวันเพียรให้ มีทานเพียรให้ มีศีลทุกวันก็เป็ นวิริยะเพียรทีถูกต้ อง
ขันติอดทนในการทําทานรักษาศีลก็เพือว่างนันแหละอดทนครังหนึงก็ว่างทีหนึงแล้ วก็อเุ บกขาวางเฉยอีกทีห
นึงน่ะเราอดกลันมีขนั ติครังหนึงก็ได้ ทงอุ
ั เบกขาได้ ทงความว่
ั
างด้ วยแล้ วสัจจะต้ องมีความจริ งใจในทานในศี
ลด้ วยเนียสัจจะความจริ งใจในทานในศีลก็เพือว่างเราต้ องมีความตังใจแน่วแน่ทีจะประพฤติปฏิบตั เิ พือในท
านในศีลเอามาเป็ นเนกขัมมะพรหมจรรย์เอามาเป็ นข้ อวัตรปฏิบตั ิเดียวก็ไปปฏิบตั ิอะไร?เนียเขาถามไปปฏิ
บัติอะไร? พวกนักปฏิบตั ิทงหลายปฏิ
ั
บตั ิอะไร? เนียงมงายกันทังนัน
เนียต้ องปฏิบตั ิในทานในศีลทานให้ แล้ วก็วา่ งศีลละเว้ นก็ว่างเนียต้ องให้ มีความว่างทังสองอย่างนี
นีแหละจึงจะเป็ นนัยยะทีถูกต้ องเป็ นเหตุผลทีถูกต้ องแล้ วก็เป็ นสัจจะเนียเป็ นรากเหง้ าของสมาธิด้วย
ถ้ าใครเสียสัจจะ

๙

แล้ วก็เสียศีลด้ วยสมาธิก็เสียไปแล้ วความตังมันเนียหมดไปเลยเสียสัจจะต้ องหานันมากลบหานีม
ากลบเหมือนกับพวกทีทุจริ ตผิดศีลผิดธรรมแล้ วก็อ้างนันอ้ างนีมันก็ฟ้ งซ่
ุ านเพราะเสียสัจจะเนียอันเนียสําคั
ญมากเลยสัจจะเป็ นรากเหง้ าของสมาธิจําไว้ ให้ ดีจิตจะตังมันได้ ก็ต้องมีสจั จะตายเป็ นตายตายก็ทงกั
ิ นเลยไ
ม่ต้องอาลัยอาวรณ์กันแล้ วร้ องห่มร้ องไห้ ไปก็แค่นนเอง
ั
เมือตัดใจตายแล้ วก็ว่างเนียเป็ นปรมัตถบารมีด้วย
ถ้ าตัดให้ ทานตายก็เป็ นทานปรมัตถบารมี
ทานอย่างเดียวก็นิพพานได้ ทีอาตมาเคยเทศน์เคยสอนไว้ ศีลละเว้ นอย่างเดียวละเว้ นจนว่างบริ สทุ ธิก็ไปนิพ
พานได้ เนกขัมมะอดใจในทานในศีลก็ไปนิพพานได้ เห็นมัย ปั ญญารู้เหตุผลของความเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาด้ วยทานด้ วยศีลก็นิพพานได้ ด้วยปั ญญา วิริยะเพียรในทานในศีลเพือว่างก็ไปนิพพานได้
ขันติอดกลันอดทนเพือให้ มีทานมีศลี ก็ไปนิพพานได้
เนียทีเหมือนกับพระพุทธเจ้ าแสดงไว้ ว่าการไม่ทําบาปทังปวง การทํากุศลให้ ถึงพร้ อม
การชําระจิตของตนให้ ขาวรอบ การทีเราจะไม่ทําบาปทังปวงได้ เราก็ต้องมีขนั ติโสรัจจะ
ขันติความอดกลันอดทน โสรัจจะความสงบเสงียม
เช่นตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนไว้ แล้ วก็สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ให้ ไปยุ่งกับรู ป
หูได้ ยินเสียงก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ให้ ไปยุง่ กับเสียง
จมูกได้ กลินก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ให้ ไปยุ่งกับกลิน
ลินได้ รับรู้รสแล้ วก็ไม่ต้องไปติดเชลล์ชวนชิมให้ อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้
กายได้ รับสัมผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งฤดูกาลเราก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้
แล้ วใจเราก็จะได้ ไม่ไปฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม มุสาวาท
กินเหล้ าเมายาก็เพราะเรามีขนั ติโสรัจจะเนีย เราจะไม่ทําบาปด้ วยขันติโสรัจจะ
เนียเขาเรี ยกการไม่ทําบาปทังปวงเราก็ต้องมีขนั ติโสรัจจะเนีย
อดกลันอดทนได้ สงบเสงียมได้ แล้ วการทํากุศลให้ ถึงพร้ อมเราจะทํายังงัย? ก็ต้องมีขนั ติโสรัจจะนันแหละ
ไม่อยากให้ ทานก็อดทนทําทาน ไม่อยากรักษาศีลก็อดทนรักษาศีล
ไม่อยากประพฤติเนกขัมมะก็อดกลันอดทนประพฤติเนกขัมมะ
ไม่มีปัญญาก็อดกลันอดทนใช้ เหตุผลให้ มากขึน
เราก็จะได้ ร้ ูว่าเนียขันติโสรัจจะเนียทีเราจะทําให้ เกิดขึนมาเป็ นเนกขัมมะ
ปั ญญาไม่มีก็อดกลันอดทนให้ มีปัญญาขึนมา ทนอะไรไม่ได้ ก็พยายามทนให้ ได้ ไม่มีสจั จะก็ทนให้ มีสจั จะ
ไม่มีอธิษฐานปรารถนาเพือความวิมตุ ติหลุดพ้ นก็ต้องคําว่าอธิษฐานก็คือปรารถนาจําไว้ ให้ ดี
คําว่าอธิษฐานก็คือความต้ องการหรื อความปรารถนา
แต่ถ้าจิตเราไร้ เจตนาไร้ ความปรารถนาก็คือไร้ ตณ
ั หาความอยาก
เนียมีอีกนัยยะหนึงมันมีลีลับซับซ้ อนมากเลยคําสอนพระพุทธเจ้ านีเป็ นนัยยะเป็ นอัญญะมัญญะปั จจัยเป็ นเ
หตุปัจจะโยเป็ นเหตุเป็ นผลมากมายเลย
เพราะฉะนันเมือเราขันติอดกลันอดทนในการอธิษฐานปรารถนาเพือให้ ความพ้ นทุกข์ให้ ได้
เมตตาก็รักใคร่ในการทีจะพ้ นทุกข์ไม่ใช่ไปเทียวรักหนุม่ รักสาวเป็ นเมตตารักใคร่ในทานในศีลในเนกขัมมะใ
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นปั ญญาในวิริยะ ขันติ สัจจะ
อธิษฐานเมตตาเนียอุเบกขาก็วางให้ หมดเลยทังภายในภายนอกเนียก็ไปนิพพานได้ แล้ ว นิพพานัง ปรมัง
สูญญังวางเฉยหมดทังภายในภายนอก
กิเลสตัณหาก็ไม่เกิดเนียเป็ นการสรุปทีให้ ร้ ูไว้ ว่าเนียต้ องเป็ นเหตุเป็ นผลแบบนี
แล้ วก็เพือความว่างอย่างเดียว อุเบกขาก็ว่างหมดเลย ว่างทังภายในภายนอก
แทนทีว่าอุเบกขาวางเฉยแล้ วไม่มีคําอธิบายอะไรแล้ วใช่ไหม? แต่ว่าอุเบกขาอะไร?
ถ้ าเราไม่ร้ ูว่าเราอุเบกขาอะไรเราจะรู้ความหมายได้ อย่างไร?
หมดเลยเนียอุเบกขาวางเฉยทังภายในภายนอกคือวางเฉยรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์จิตจะได้ ไม่วิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียอุเบกขาภายใน ไม่ใช่ว่าอุเบกขาวางเฉยก็ไม่ร้ ู
ซือบือบางคนก็หาว่าซือบือไปเลยคนละเรื องกันเลยเนียถ้ าความหมายเป็ นแบบนี
เมือเรารู้เราเข้ าใจอย่างนีแล้ ว เราก็จะได้ ตงมั
ั นสมาธิตงมั
ั น สมาธิแปลว่าความตังใจมัน
ตังใจมันกับความว่างคือมีอนัตตาเป็ นอารมณ์
ถ้ าเราจะเจริ ญวิปัสสนาเขาเรี ยกว่านิพพิทาญาณคือเบือหน่าย ข้ อแรกเลยนิพพิทาญาณคือเบือหน่าย
เราก็เห็นรู ปก็เบือหน่าย ได้ ยินเสียงก็เบือหน่าย ได้ กลินก็เบือหน่าย ได้ รสก็เบือหน่าย ได้ สมั ผัสก็เบือหน่าย
ได้ ร้ ูธรรมารมณ์ก็เบือหน่าย
เอาความเบือหน่ายนันแหละคือเบือหน่ายอะไร?เราก็ต้องถามตัวถามให้ ลึกลงไปอีกว่าเราเบือหน่ายอะไร?
เราเบือหน่ายทุกข์(หัวเราะ) ต้ องว่าเบือหน่ายทุกข์ แล้ วสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหา
ทีพระองค์เรี ยกว่าสมุทยั คือตัณหาเนียเป็ นของควรละ คําว่าละเนียเราต้ องอาศัยศีลเนียแหละเป็ นตัวละ
ละเว้ นหมดเลยละเว้ นรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์พอละเว้ นแล้ วมันก็ว่างเห็นมัย
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาเป็ นสิงทีควรละ ก็คือละเว้ นนีแหละ เราต้ องจับคูก่ นั ให้ ถกู ธรรมพระพุทธเจ้ า
ถ้ าเราจับคูถ่ กู แล้ วไม่ยาก ไม่มีอะไรยากเลย
ละเว้ นอย่างเดียวนันแหละคือการละเว้ นสมุทยั ละเว้ นสมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ทงหมดเลย
ั
นิโรธะความดับทุกข์ก็คือดับอารมณ์เราเนียดับแล้ วก็ว่างดับแล้ วก็วา่ ง ตาเห็นรูปก็ดบั แล้ วก็ว่าง ว่างจากรู ป
ว่างจากเสียง ว่างจากกลิน ว่างจากรส
ว่างจากโผฏฐัพพะสัมผัสแล้ วก็ดบั ทีใจเราเนียเขาเรี ยกนิโรธะความดับทุกข์ ทีนีถึงมรรคควรเจริ ญให้ มาก
เขาเรี ยกนิโรธะความดับทุกข์ควรทําให้ แจ้ งคือต้ องแจ้ งด้ วยปั ญญาอย่างนี คือต้ องดับ ดับรู ป ดับเสียง
ดับกลิน ดับรส ดับโผฏฐัพพะ ดับธรรมารมณ์ให้ ได้ ดับจนกระทังเออ!
มันเคยชินแล้ วทีนีมันดับคือว่างจริ งๆแล้ ว ทีแรกพออาศัยความว่างนันแหละเป็ นมรรค
ทีหลังมันว่างแล้ ววางเฉยได้ จริ งๆแล้ วเนียมันก็เกิดผลแล้ วเนียมันเป็ นผลเพราะฉะนันเมือเรารู้ผลเราก็จะรู้ว่า
โอ้ !
เนียเอาความว่างเป็ นมรรคคือเอาสุญญตสมาธิเป็ นมรรคตังใจว่างนันน่ะเป็ นต้ นเหตุเป็ นบาทหรื อเบืองแรก
ทีหลังมันว่างจริ งๆแล้ วเป็ นผลแล้ ว มรรคผล เพราะฉะนันมรรคควรเจริ ญให้ มาก
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เนียตาเห็นรูปก็ดบั รูปเรื อยไปเพราะนิโรธะความดับทุกข์ต้องดับรู ป ดับเสียง ดับกลิน ดับรส
ดับโผฏฐัพพะ ดับธรรมารมณ์ ดับความรู้สกึ นึกคิด
นันแหละความดับเนียหรื อความว่างเนียดับว่างดับว่างเนียเป็ นมรรค
เป็ นหนทางทีจะเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ได้ อย่างแน่นอน นิพพานัง ปรมัง สูญญังต้ องดับว่าง
ดับแล้ วก็ว่างเลยไม่มีอาลัย อนาลโยเนียบริ สทุ ธิทังภายในภายนอก
เนียเป็ นอย่างนีเพราะฉะนันเมือเราเข้ าใจแล้ วก็ไม่มีอะไรยากแล้ ว
เราก็ตงใจที
ั จะดับคือเจริ ญสุญญตสมาธิตามพระพุทธโอวาทสอนเราให้ เรามีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
เอามาเป็ นบาทเบืองแรกเลยบาทหรื อมรรคทีจะเดินบาททีจะก้ าวเดินไปตามทาง
ทางมรรคก็คือทางว่างทางดับไม่ใช่ทางอืน เอโกอัฏฐังคิ โก มัคโคก็คือว่างทีพระพุทธเจ้ าสอนเอโกอัฏฐังคิ โก
มัคโคเนีย ไอ้ ทีสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบก็ดบั ว่างไม่มีความเห็นแล้ วดับว่าง สัมมาสังกัปโปก็ดบั ว่างไม่มีการดําริ
สัมมาวาจาก็ดบั ว่างไม่มีการพูดจานันน่ะก็ดบั ว่าง สัมมากัมมันโตก็ดบั ว่าง สัมมาอาชีโวอาชีพก็ดบั ว่าง
สัมมาวายาโมก็ดบั ว่าง สัมมาสติระลึกชอบก็ดบั ว่างไม่ระลึกอีก
สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นกับความดับความว่างนันแน่ะจึงเรี ยกว่าเอโกอัฏฐังคิ โก
มัคโคนีทางเดียวเนียมรรค๘ทางเดียวคือทางดับว่าง แต่พระองค์อาศัยในนัยยะ
แต่ไปเห็นอะไรชอบๆเนียเป็ นเปลือกเป็ นเปลือกสําหรับทางโลกเห็นชอบดําริ ชอบพูดชอบการงานชอบอาชีพ
ชอบความเพียรชอบระลึกชอบตังใจมันชอบนีเป็ นเปลือก
เพราะฉะนันต้ องว่างจากสิงเหล่านีนีแหละจึงจะเป็ นแก่น
ต้ องว่าเป็ นแก่นหรื อเป็ นแนวทางทีจะเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ทีแท้ จริ งความพ้ นทุกข์ทีแท้ จริ งต้ องเป็ นแบบนี
ทางมรรคของพระพุทธเจ้ าเป็ นอย่างนี เอโกอัฏฐังคิ โก มัคโคเนียไม่ผิดหรอก
แต่ว่าเป็ นต้ องเข้ าถึงความดับว่าง ถ้ าไปเห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบหมดเนียเปลือก! ยังเข้ าไม่ถึง
เนียให้ จําไว้ ให้ ดี แค่อาตมาถามขึนมาว่า อาชีพชอบ ไปทําอาชีพอะไรในนิพพาน? นิพพานัง ปรมัง
สูญญังเนีย นิพพานไม่มีตวั ตนแล้ วจะไปทําอาชีพอะไร?
ก็เนียถ้ าเถียงอาตมาก็บอกนันแหละเอาความว่างนันแหละเป็ นอาชีพทําทุกวัน(หัวเราะ)เนียอาตมาก็ต้องบ
อกอย่างนี เพราะฉะนันเอาเป็ นอาชีพเลยเอาทุกวันเลย
ต้ องทําจิตให้ ว่างให้ ได้ ไม่ยดึ ติดใดๆเลยเนียเอาอย่างนี
แต่เราก็ต้องทําหน้ าทีเพราะเรายังเกิดมาเนียทุกคนเกิดมาเพือทําหน้ าทีของความเป็ นพ่อเป็ นแม่บตุ รภรรยา
สามีลกู เต้ าเหล่าหลานเป็ นหมอเป็ นคนไข้ ทหารตํารวจ เป็ นเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินเนียต้ องทําหน้ าที
แล้ วเกิดมาต้ องใช้ กรรมกายกรรมมือเท้ าต้ องทํางาน วจีกรรมปากต้ องพูด มโนกรรมจิตต้ องคิดนึก
แต่กายกรรมไม่ต้องฆ่าสัตว์ลกั ทรัพย์ประพฤติผิดในกาม
วจีกรรมต้ องไม่พดู มุสาวาทพูดส่อเสียดพูดคําหยาบคายไม่พดู เพ้ อเจ้ อเหลวไหล
มโนกรรมต้ องไม่โลภอยากได้ ของใครฟรี ๆไม่พยาบาทอาฆาตแค้ นใครไม่เห็นผิดคลองธรรมทีชอบ
เห็นว่าบาปบุญไม่มีการทําดีทําชัวไม่มีผลเนียมิจฉาทิฏฐิ เนีย เมือเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็ดําเนินตามวิธีการนี
ดับว่างแล้ วก็ไม่มีอาลัยอาวรณ์ ตายก็ทง!
ิ เพราะเราทําหน้ าทีของเราสําเร็ จแล้ ว
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ทําหน้ าทีอะไร?ของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเป็ นน้ องบุตรภรรยาสามีสําเร็ จแล้ วคือเราไม่ยงุ่ กับใ
ครนันแหละสําเร็ จ! ว่าง!
ถ้ าเรายังไปยุง่ อยูย่ งั ไม่สําเร็ จน่ะจําไว้ ให้ ดีน่ะ(หัวเราะ)ต้ องว่างต้ องอาศัยแนวทางสุญญตสมาธิเนียต้ องยึดถื
อเป็ นหลักเอาเป็ นหลักฐานหรื อมันคงทีจะยึดเอาเป็ นแนวทางเป็ นทีพึงเข้ าสู่พระนิพพานต้ องว่าอย่างนี
เมือเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้ อนไม่ยงุ่ อยากใจ แล้ วก็ง่ายดายต้ องว่าอย่างนี
ทีอาตมาพูดเนียพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสทีเขาไปฝึ กปฏิบตั ิในป่ าในเขาอาตมาไปมาแล้ วอาตมาเนียพระป่ าตัว
จริ งอาตมาเนีย อยูป่ ่ าอยูเ่ ขามาตลอดคิดอย่างเดียวว่าตายก็ทงิ
ขนาดตายมันจะตายจิตออกจากร่างไปแล้ วใจยังห่วงศาสนายังกลับมาได้ เลยอาตมาเนียหลายครังแล้ วสล
ะตายแล้ วก็ไม่ตายเนียเป็ นพระเดนตายด้ วย แล้ วก็ได้ ร้ ูความจริ งทีแน่นอนไม่วิปริ ตผิดเพียน
คําว่าไม่วิปริ ตผิดเพียนคือไม่ผิดพระพุทธโอวาทเนียตามทีมาพูดให้ ฟังเนีย
เพราะฉะนันเราจะต้ องมาประพฤติตามนี เราก็ทํางานของเราไปเป็ นปกติตามหน้ าทีของเราปกติ
แต่เราไม่ได้ ทํา๒๔ชัวโมงมีเวลาว่างก่อนจะกินจะนอนจะกินสบายก็นกึ ถึงเออ!
ทังวันแล้ วเนียกว่าจะได้ กินเนียอนิจจังขนาดไหนทุกข์ขนาดไหน
แล้ วเราก็ระลึกถึงความว่างเนียหรื อจะนอนสบายหมดเวรสินกรรมก็นึกถึงความว่างก่อน
แล้ วก็โมทนาสาธุกับพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า
เนียถ้ าตายก็ขอให้ พาจิตวิญญาณไปนิพพานด้ วยว่างๆๆภาวนาว่างๆๆจนดับเลย เวลาเรายืน เดิน นัง
นอนก็ภาวนาว่างๆๆพูดเข้ าหูไปสู่ใจถ้ าเรายังไม่ได้ ทํางานยังไม่ได้ ทําหน้ าที
เรายังเดินทางไม่ถึงเราก็เดินว่างๆๆไปเรื อยๆนันแหละเป็ นการฝึ กหัดดัดนิสยั เป็ นการอบรมจิตของเราทีเรี ยก
ว่าภาวนาคือทําให้ มีให้ เป็ นขึนมาซึงความว่าง ถ้ าเราไปทําอะไรให้ มีให้ เป็ นขึนมาอย่างอืนมีแต่ทกุ ข์ทงนั
ั น
ต้ องทําความว่างให้ เกิดแก่จิตของเราทําความว่างขึนมาแล้ วจึงจะไม่มีทกุ ข์พ้นทุกข์ด้วยไม่ต้องมาเวียนว่าย
ตายเกิดอีก เนียเพราะจิตเราไม่ได้ ระลึกถึงความดีความชัวถ้ านึกถึงความดีก็ไปสวรรค์เป็ นพรหมเป็ นเทพ
นึกถึงความชัวก็ตกนรกเป็ นเปรตเป็ นอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
ถ้ าจิตเราว่างแล้ วก็ไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปนรก มุ่งไปนิพพานอย่างเดียว! ว่าง! เนียจําไว้ ให้ ดีเนียอ้ าว!
แค่นีก็พอใครอยากรู้อะไรอยากสงสัยอะไรถามอาตมา
อาตมาจะได้ อธิบายชีให้ ฟังเนียต้ องแสดงหลักไว้ แล้ วทีนีให้ โยมถามความสงสัยได้ .....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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