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ทําจิตให้ ว่างไว้ เหมือนกับธรรมสายธรรมจะไหลลงสูใ่ จ
วันนีเป็ นวันอาสาฬหบูชาเหมือนกับเป็ นวันทีพระพุทธเจ้ าแสดงธรรมะแล้ วท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ ด
วงตาเห็นธรรม
คําว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือสิงทังหลายเกิดแต่เหตุสิงนันทังปวงล้ วนดับไปเพราะสินเหตุแห่งธรรมนัน
อะไรคือต้ นเหตุ?และอะไรทีเป็ นต้ นเหตุแล้ วทําให้ เกิดเกิดทีไหนดับทีไหนสําคัญตรงนี
เกิดทีเหตุก็คือจิตวิญญาณนันแหละเกิดรู้เกิดเห็นคือเกิดรู้ จากการได้ ยินได้ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ าแล้ วก็มี
ความเข้ าใจว่าสิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนแล้ วโดยธรรมดาสิงนันทังปวงล้ วนมีความดับเป็ นธรรมดาเหมือน
พวกโยมนีมีจิตวิญญาณถ้ าไม่มีจิตวิญญาณโยมจะรู้อะไรได้ ไอ้ ทีตาก็เป็ นสือ หูเป็ นสือ จมูกเป็ นสือ
ลินเป็ นสือ กายเป็ นสือ
จิตเป็ นสือพวกสือทังนันเลยอันนีเป็ นสือวัตถุนามธรรมจะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องใช้ ทานเป็ นสือบ้ าง
ทานนีเป็ นวัตถุทีเห็นได้ ง่ายให้ แล้ วก็หมดไปสินไปว่างไป
ศีลเป็ นสือละเว้ นแล้ วก็เป็ นสือคือตาเห็นแล้ วก็ละเว้ นไปละเว้ นแล้ วก็ว่างละเว้ นแล้ วก็เป็ นสือความว่างเป็ นสื
อเป็ นมรรคทีจะเข้ าถึงซึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์
เนกขัมมะความอดใจเพือให้ มีทานมีศีลถ้ าใครมาประพฤติปฏิบตั ิถ้าไม่มีหลักหรื อไม่มีอดุ มการณ์เนียหาทา
งยากทางคือมรรคทีจะเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์เพราะฉะนันทางทีจะปฏิบตั ิทีแท้ จริ งหรื อถูกต้ องตามพร
ะพุทธโอวาทเนียต้ องใช้ ทานศีลทังทานด้ วยทานให้ แล้ วก็ว่างศีลละเว้ นแล้ วก็ว่างอดใจเพือให้ มีทานมีศีลก็เพื
อว่างเนียประพฤติเนกขัมมะ เนกขัมมะพรหมจรรย์เนียต้ องอาศัยทางอาศัยศีลมีความตังใจมัน
ไอ้ ตวั ตังใจมันก็คือตัวสมาธิ สมาธิทีตังมันว่าต้ องมีทานให้ ได้ ต้องมีศีลให้ ได้
ตาเห็นรู ปก็ให้ รูปเป็ นทานซะก็ให้ หมดไปจากใจจะได้ ว่างไปจากใจหูได้ ยินเสียงก็ให้ เสียงว่างไปจากใจให้ ทา
นทีอาตมาเคยเทศน์ทานภายในทานภายนอกศีลภายในศีลภายนอก เนกขัมมะภายในเนกขัมมะภายนอก
ปั ญญาภายในปั ญญาภายนอก วิริยะภายในวิริยะภายนอกขันติภายในขันติภายนอก
สัจจะภายในสัจจะภายนอก อธิษฐานภายในอธิษฐานภายนอก เมตตาภายในเมตตาภายนอก
อุเบกขาภายในอุเบกขาภายนอกเนียอาตมาเนียเทศน์มานานแล้ วสอนมานานแล้ วพระอาจารย์ร้ ูเพือจะได้ ทั
งภายในภายนอกเพือจะได้ ให้ วา่ ง
ว่างทังภายในภายนอกแล้ วก็จะว่างอย่างบริ สทุ ธิคือบริ สทุ ธิทังภายในบริ สทุ ธิทังภายนอกมันจะได้ ว่างอย่าง
บริ สทุ ธิ ถ้ าใครไม่ร้ ูหลักทีแท้ จริ งก็หาทางไม่พบ เมือหาทางไม่พบแล้ วจะเข้ าสูท่ างมรรคทางผลได้ ยงั งัย
เพราะฉะนันเนียทานก็เป็ นมรรคศีลก็เป็ นมรรคตอนนีอันนันเป็ นมรรคทีเราเห็นภายนอกเหมือนกับหยาบๆที
เราเห็นทัวๆไปแต่พอมาถึงเนกขัมมะภายในเนกขัมมะภายนอกปั ญญาภายในปั ญญาภายนอกตอนเนียเกิด
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จากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้ วทีเราจะต้ องมีปัญญาคือเหตุผลว่าทีเราจะต้ องทําศีลทําทานใ
ห้ อยูใ่ นศีลในทานทานในทานนอกเราจะทํายังงัยศีลละเว้ นภายในละเว้ นภายนอกเราจะทํายังงัย?เรารับรู้ไม่
รับเก็บนันแหละเป็ นของภายในทังหมดเลยเหมือนพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ า
อริ ยกันตศีลศีลของพระพุทธเจ้ าด้ วยศีลของพระอรหันต์เจ้ าเนียรับรู้ไม่รับเก็บตามเป็ นจริ งรับรู้ไม่รับเก็บเพร
าะตาทีเห็นน่ะรับรู้ วา่ มีอยูจ่ ริ ง หูทีได้ ยินเสียงมันก็มีอยูจ่ ริ ง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมมารมณ์มีอยูจ่ ริ งแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพียงแต่ว่ามันจรเข้ ามาสู่ตาสูห่ สู จู่ มูกสูล่ ินสูก่ ายสูจ่ ิตต้ องว่
าอย่างนี ถ้ าจิตไปยึดติดไว้ ก็เป็ นสัญญาอุปาทาน เพราะฉะนันสติก็จะระลึกไปตามสัญญาอุปาทาน
เมือสติมนั ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานมันก็ปรุงแต่งวิตกวิจารในรู ปวิตกวิจารในเสียงในกลินในรสในโผฏฐั
พพะในธรรมารมณ์แล้ วก็ปรุงแต่งใจเราว่าเราจะต้ องทํายังงัยจึงจะได้ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์มา
เนียความจริ งทีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านรับรู้เลยเพราะจิตเป็ นต้ นเหตุไอ้ ความรู้สึกคือจิตวิญญาณข
องเราเนียเป็ นต้ นเหตุ
สิงทังหลายดับเพราะสินเหตุแห่งธรรมนันคําว่าสินเหตุแห่งธรรมนันคือธรรมทังหลายจะเป็ นธรรมภายในภา
ยนอกเนียมันจะต้ องให้ หมดไปว่างไปสิงใดทังหลายเกิดจากเหตุเนียต้ องทําสิงทังหลายทังปวงล้ วนดับไปเพ
ราะสินเหตุแห่งธรรมนันคือเรารับรู้ไม่รับเก็บเพือจะยุตเิ หตุไม่สร้ างเหตุ
ถ้ าทําเหตุแล้ วมันต้ องมีผลแน่นอนเหมือนกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมเป็ นเหตุแล้ วก็ผลตามมามากมายเลยแล้ วก็ฆา่ สัตว์ลกั ทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสากินเหล้ าเมา
ยา มีราคะ โลภะ โทสะ โมหะมานะทิฏฐิ บานปลายออกไปใหญ่เยอะแยะมากมายเลย
ถ้ าเราทําจิตให้ ว่างก็เป็ นการดับเหตุหรื อสินเหตุแห่งธรรมนัน อันเนียต้ องเน้ นหนักไว้ เลย
ใครปฏิบตั ิใหม่ๆถ้ ามาได้ ยินได้ ฟังคํานีแล้ วทีอาตมาบอกไว้ เนียเป็ นมรรคเป็ นหนทางทีจะเข้ าถึงความพ้ นทุก
ข์ได้ อย่างรวดเร็ ว
แล้ วก็ไม่ผิดพระพุทธโอวาทเหมือนพระอรหันต์เจ้ าทังหลายได้ เดินมาแล้ วได้ ฟังมาแล้ วแล้ วก็เนียทีอาตมามา
พิจารณาตามและรู้ ตาม
ตามรู้อย่างอาตมาเนียต้ องตามรู้ทีพระองค์แสดงไว้ มากมายก่ายกองในพระไตรปิ ฎก
๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์อะไรเนียเกิดจากต้ นเหตุคือจิตวิญญาณเนียทีมันรู้ขึนมาแล้ วก็ไปเทียวตามรู้ ตามเห็
นจนกระทังเหนือยไหม? เหนือย!
บางคนขีเกียจแล้ วไม่ก็เลยไม่ตามรู้เลยเบือหน่ายหาว่าศีลของพระองค์ปฏิบตั ิยากอีกแทนทีจะเหยียดมือเห
ยียดเท้ าก็ยงั เป็ นอาบัติ(หัวเราะ)บวชเพือศรัทธาพอไปหาอุปัชฌาย์พดู อภิธรรมพอไปหาอาจารย์พดู แต่เรื อง
พระวินยั เนีย ทีแรกก็บวชด้ วยใจศรัทธาเลือมใสเนียแล้ วก็จะสึกพอไปหาพระองค์
พระองค์บอกว่ารักษาอย่างเดียวได้ ไหม? ก็บอกได้ พระพุทธเจ้ าข้ า
พระองค์บอกให้ รักษาใจ(หัวเราะ)คําว่ารักษาใจก็คือไม่ให้ ใจเนียไปยึดติดสิงใดไว้
เพราะไอ้ สิงนันทีผ่านมาทังหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเพียงแต่รับรู้รับทราบแล้ วก็ผา่ นไปว่างไปแล้ ว
นันแหละจึงจะถูกต้ องทีแท้ จริ งต้ องทําจิตของเราให้ ว่าง
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รักษาใจของเราให้ ว่างทีพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
เมือเราเอาความว่างนันแหละเป็ นมรรคความตังใจทีเราจะตังใจว่างนันแหละเอามาเป็ นบาทเบืองแรกหรื อก
ารประพฤติปฏิบตั ิทีหลังมันชํานาญในความว่างแล้ วจิตก็น้อมไปสูส่ ญ
ุ ญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่าง
ไม่ต้องไปปรารถนาอะไรเลยเนียยิงว่างมากเท่าไหร่ๆว่าเออ!
เราก็ไม่มีทกุ ข์ทีหลังพอเราเข้ าใจพับเพราะความชํานาญเกิดขึนแล้ วในความว่างแล้ วเพราะจิตมันเข้ าสูส่ ญ
ุ
ญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่าง
ทีว่างเท่าไหร่ก็นะ่ หมดหลุดพ้ นไปหมดเลยน่ะสิงทีเรารับรู้ รับทราบตังแต่เล็กจนโตเลยว่านันน่ะให้ มนั ว่างไปใ
ห้ หมด แล้ วเราก็จะเข้ าใจว่าโอ้ ! เป็ นวิธีทีพระองค์สรุปไว้ เองน่ะไม่ใช่อาตมา
อาตมาเพียงแต่ตามรู้ทําเข้ าใจรู้ตามพุทธโอวาทเนียแล้ วเอามาสอนพวกโยมทีพระองค์บอกไว้ เนียสุญญตส
มาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ อันนีพระองค์สรุ ปเองน่ะสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา อนัตตา
ทังธรรมและอธรรมก็ว่างหมดเลยทังดีทงชั
ั วทังบุญทังบาปเนีย ถึงเวลาเราต้ องการจะไปนิพพานแล้ ว
นิพพานัง ปรมัง สุญญังเพราะฉะนันจิตมันจะเข้ าไปรวมอยูก่ บั พระนิพานคือความว่างได้
จิตจะต้ องมีความว่าง ความว่างมันจึงจะเข้ ากับความว่างได้ เหมือนกับนํากับนํามันมันเข้ ากันไม่ได้
แต่มนั ต้ องความว่างมันจึงจะเข้ ากับความว่างได้ เนียเป็ นเหตุเป็ นผลไอ้ เหตุผลคือปั ญญาเนียทีมันมีความชํา
นาญในเหตุในผลเพราะมันมีความชํานาญรู้เหตุร้ ูผลแล้ วเขาเรี ยกปั ญญาญาณ
ปั ญญาณคือความรู้ในเหตุในผลของปั ญญาแล้ วเราก็จะเป็ นเหตุให้ เราใคร่ครวญถึงธรรมะอืนๆออกไปอีกศี
ลสาระ สมาธิสาระ ปั ญญาสาระ วิมตุ ติสาระ
วิมตุ ติญาณทัศนะสาระทีเป็ นธรรมสูงๆน่ะทีเป็ นธรรมทีครูบาอาจารย์ทงหลายก็
ั
ไม่ร้ ูเรื องหรอก
แต่เราจะเข้ าใจเลยโอ้ !
ศีลสาระความเป็ นสาระของศีลก็คือละเว้ นแล้ วก็ว่างความว่างการละจากศีลนันแหละเป็ นสาระเขาเรี ยกว่า
ศีลสาระเพราะละเว้ นแล้ วมันก็ว่าง
สมาธิสาระคือตังใจในทานในศีลก็เนียเพือว่างคือเหตุผลพอมีปัญญาพอมันเคลียร์ แล้ วคือเราเข้ าใจแล้ วมันเ
คลียร์ เอ้ อ!
รู้เหตุร้ ูผลแล้ วไม่สงสัยแล้ วเนียมันก็ความว่างเกิดขึนเกิดขึนจากเหตุและผลคือว่างทังเหตุทงผลไอ้
ั
ความว่าง
ทังเหตุทงผลนั
ั
นแหละเป็ นปั ญญาสาระ
สมาธิสาระตังใจว่างต้ องมีเนียจึงเรี ยกว่าศีลสาระสมาธิสาระตังใจว่างอย่างเดียวจึงจะถูกตามแนวทางพระ
พุทธเจ้ าสุญญตสมาธิเข้ ากันได้ เลยโอ้ !
พระองค์สอนสุญญตสมาธิไว้ นนเนี
ั ยการคิดการพิจารณาความเข้ าใจของเราเนียเป็ นเหตุให้ เรารู้เป็ นปั จจัต
ตังว่าเออ! เรามาถูกทางแล้ วสมาธิสาระ
สาระของสมาธิก็คือตังใจมันกับความว่างตอนนีมาถึงปั ญญาสาระเหตุผลก็วา่ งทังเหตุทงผลก็
ั
เป็ นสาระของ
ปั ญญา
วิมตุ ติสาระวิมตุ ติสาระก็คือการหลุดพ้ นสิงทีปั ญญาเข้ าใจในเหตุในผลนันแหละทังหมดนันแหละแล้ วไม่ยดึ
ติดในเหตุในผลนันแหละเป็ นสาระของวิมตุ ติคือว่าง
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พอมาถึงวิมตุ ติญาณทัศนะสาระก็คือทังรู้ทงเห็
ั นเนียเป็ นการประทับรอยให้ ยําตักเตือนทีพระองค์
แสดงซําลงไปว่าวิมตุ ติญาณทัศนะสาระคือทังรู้ ทงเห็
ั นไอ้ ร้ ู ก็ว่างคือรู้ภายใน
ไอ้ ทีเห็นเห็นภายนอกก็ว่างนันแน่ะความรู้ความเห็นทังภายในภายนอกของให้ ว่างนันแน่ะเป็ นวิมตุ ติญาณทั
ศนะสาระเป็ นความรู้ทีไม่ใช่ลึกลับซับซ้ อนเลยทีว่าต้ องเป็ นญาณนันญาณนีอะไรไอ้ นนไม่
ั ถกู เลยไม่ใช่สิงทีพ
ระพุทธโอวาทประสงค์ทีพระองค์ประสงค์ก็คือให้ จิตว่างหมด ว่างทังอาสวะคืออารมณ์ทงหมดเลย
ั
คําว่าว่างจากอารมณ์ทงหมดก็
ั
เพราะอารมณ์นนแหละทํ
ั
าให้ จิตไม่วา่ ง อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรู ป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนียอารมณ์ทง๖
ั ทีอยู่ในจิตเราเนียทีมันสังสมเป็ นอาสวะ
เพราะฉะนันถ้ าพระองค์บอกอาสวักขยญาณเนียการทําอาสวะให้ สินไปก็คือการทําอารมณ์ให้ สินไป
ถ้ าเราทําอารมณ์ให้ สินไปนันแหละเป็ นอาสวักขยญาณ(หัวเราะ)ทีอาตมายังว่าขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เ
นีย
เพราขยะก็คือสิงทีเศร้ าหมองขุน่ มัวของใจหรื อถ้ าขยะทางโลกก็คือสิงทีเผยแพร่เชือโรคเพราะฉะนันต้ องทําใ
ห้ ว่างไปให้ หมดเลยเชือโรคหรื อขยะถังขยะทีไปใส่ไว้ เหมือนกับเราเห็นว่าเราไม่ได้ ไปเทไปฝั งไปเผามันก็โอ้ !
มันก็หลายวันหลายเดือนมันก็ขยะมันก็จะเกิดการบูดเน่าหรื อมันจะได้ เป็ นเชือโรคต่างๆมันจะเกิดขึนในขยะ
นันใครไปถูกไปต้ องแล้ วมันก็จะพลอยไปติดเป็ นแผลเป็ นโรคภัยไข้ เจ็บขึนมาเนียเช่นเดียวกันอารมณ์คือรู ป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่าเนียก็เป็ นใจของเรานันแหละเป็ นถังขยะ
ขยะแล้ วก็ทีมันเกิดเป็ นมะเร็ งขึนมาเนียมะเร็ งคือเล็ง เล็งเห็นเลยไอ้ ทีรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียทีเป็ นขยะอารมณ์เนียมันทุกข์ทรมาน
คําว่าทุกข์ทรมานคือทีความต้ องการทีมันจะมีรูปในใจแล้ วเราปรารถนาอยากได้ รูปไม่สมความปรารถนาก็เ
ป็ นทุกข์ปรารถนาสิงใดไม่ได้ สิงนันนันเป็ นทุกข์ ปรารถนาสิงใดได้ สิงนันนันเป็ นสุขแต่มนั เป็ นสุขชัวคราว
พระองค์ก็สอนว่า สละสุขพอประมาณเพือสุขไพบูลย์
เพราะฉะนันการทีจะทําให้ สขุ ไพบูลย์เกิดขึนก็คือต้ องทําจิตให้ ว่างอย่างเดียว
ถ้ าจิตเราว่างทังหมดเลยทังดีทงไม่
ั ดหี รื อขยะไอ้ ต้นเหตุคือใจเนียทีมันไปเป็ นถังขยะหรื อเป็ นส้ วมทีสังสมไว้ เ
ป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เหล่าเนียนันแหละเราจะต้ องไปล้ างมันหมดเลยให้ ว่างให้ สะอาดให้ บริ สทุ ธิ
แล้ วก็ใหม่ๆมันอาจจะแหม! ไม่ค้ นุ ชินไม่ค้ นุ เคยปฏิบตั ิได้ ยากจัง ล้ างออกยากจัง
ต้ องใช้ แฟ๊ บโซดาอะไรหรื อต้ องชําระล้ างหรื อต้ องหาสิงทีแก้ ไขอย่างรวดเร็ วให้ สะอาดอย่างรวดเร็ วไม่ให้ ทงก
ั
ลินทังสีให้ หมดไปอย่างรวดเร็ วต้ องใช้ พระพุทธเจ้ าเลยต้ องมีทงทานบ้
ั
างศีลบ้ างเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขาเนียเป็ นเครื องฟอกจิต
ฟอกจิตหรื อทําลายหรื อชําระล้ างจิตทีมันสกปรก สกปรกไปด้ วยรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเช่นกันเลยเนียเหมือนเขาใช้ ผงซักฟอกมันช้ าไปต้ องใช้ สิงทีรวดเร็ วกว่าผงซักฟอกมีไหม?
ถ้ าเรามีเราก็ต้องเอามาใช้ เพือความสะอาดรวดเร็ วปราศจากกลินทังสีทงกลิ
ั นทังอะไรให้ มนั ว่างไปให้ มนั หม
ดสภาพไปจากความสกปรกชําระความสกปรกไปจากเสือผ้ าอาภรณ์เช่นเดียวกันน่ะก็ให้ มนั หมดไปจากใจเ
รา อันนีเป็ นข้ ออุปมา
เพราะฉะนันพระพุทธเจ้ ามีอบุ ายเนียสิงทีจะฟอกจิตก็คือบารมีทง๑๐เนี
ั
ยทานบ้ างศีลบ้ างเนกขัมมะ ปั ญญา
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วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขาเนียทังทีเป็ นบารมี ทังทีเป็ นอุปบารมี
ทังทีเป็ นปรมัตถบารมีต้องตายเป็ นตายเลยสละตายไม่ต้องกลัวตายๆก็ไปเสวยสุขวิมุตติสขุ เนียต้ องจําไว้ อย่
าไปกลัวตายอย่าไปท้ อแท้ ไอ้ คําว่าไม่กลัวตายไม่ท้อแท้ เนียพระองค์หมายถึง วิ ริเยน
ทุกฺขมจฺเจติ จะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรเนียเราจะเห็นว่าคุณค่าว่าโอ้ !
สิงทีพระองค์แสดงไว้ เนียสิงทีเราได้ ร้ ูได้ ยินได้ ฟังเนียไม่ร้ ูเราจะเอามาใช้ ได้ ยงั งัยเนีย
ถ้ ามาเจอคําเนียเราต้ องใช้ ความเพียรแล้ วเนียวิ ริเยน ทุกฺขมจฺเจติ เราจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียร
เราต้ องเพียรทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปี ทุกลมหายใจเข้ าออกเลยต้ องว่าอย่างนีต้ องอยู่ในความว่างให้ ได้ ตา
ยเป็ นตายเนียตายก็ทิงเลยเน่าเอ็งจะเก็บไปทําเกลืออีกไม่มีใครเก็บไว้ ญาติพีน้ องเขาก็ไม่เอาหรอกเหม็นเขา
เหมือนกับขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์มนั ก็เน่าเหม็นมาเป็ นอเนกชาติสงสมไว้
ั
มากมายเป็ นกัปป์เป็ นกัลป์เลย
ไม่ร้ ูกีแสนกีภพกีชาติอะไรเนียต้ องให้ ว่างไปหมดไปอาสวักขยญาณหรื อขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เนียถ้ าอา
ตมาบอกว่าโยมต้ องไปทําให้ ญาณ๓
ให้ เกิดทําบุพเพนิวาสานุสติญาณทําจุตปู ปาตญาณให้ เกิดแล้ วถึงอาสวักขยญาณนันน่ะโยมก็ไม่ร้ ูเพียงญา
ณ๑ ก็ลากเลือดแล้ วบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังยิงระลึกมากได้ เท่าไหร่ มนั ก็เพลินมาก
บางคนระลึกได้ ก็ไปยึดติดอดีตชาติอีกซวยอีกทีนีเอาอดีตมาเป็ นปั จจุบนั ไปหลงรักหลงใคร่กนั เนียแล้ วมันจ
ะเป็ นดับเบิลเลยทีนีจะไปไหนไม่รอดแล้ วจุตปู ปาตญาณเห็นจุติคนทําดีคนทําชัวได้ เสวยผลต่างกันไปตกนร
กเป็ นเปรตเป็ นอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานเป็ นเทวดาชันนันชันนี
เป็ นพรหมอะไรพวกเนียล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิงเนินช้ าทังหมดเลยถ้ าเราประมาทเดียวก็ล่นแอ๊ กมาอีก
มาจุตปิ ฏิสนธิแล้ วก็มาสร้ างแล้ วมันก็มาทําอย่างเก่าทําไมจึงว่ามาทําอย่างเก่า?เพราะมันเคยชินถ้ ามันก็ไป
ติดใจในความดีในสวรรค์ในพรหมมันก็ทําฌานทําความดีทําญาณทําฌานให้ เกิดขึนมันก็ไปเกิดอีกแล้ วมัน
ก็ติดอีกก็เวียนไปเวียนมาสวรรค์กับพรหมนันแหละหรื อใครตกนรกเป็ นเปรตเป็ นอสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
ได้ โอกาสก็ทําความผิดอีกนิสยั มันเคยชินเพราะนิสยั มันเคยชินแล้ วการทีจะทําให้ บริ สทุ ธิสะอาดหมดจดสิน
เชิงตามแบบพระพุทธเจ้ ายากมากแล้ วก็ไม่ร้ ูวิธีด้วยถ้ าไม่มีผ้ รู ้ ูมาบอกเนียไม่มีทางเลยเนินช้ าเสียเวลาเปล่าเ
สียเงินเสียทองเสียข้ าวเสียของเสียเวลําเวลาเสียความรู้สึกนึกคิดมากมายเลยเนียไปเหนือตะวันออกอีสาน
ภาคใต้ ภาคกลางอะไรต่างประเทศถ้ าใครว่าดีๆถ้ ามีเงินต้ องไปแน่แล้ วก็ผิดพลาดผิดหวังกันทังนันเพราะไม่ใ
ช่ของจริ งเลยเนียต้ องมาดูทีตัวเองถ้ าเราทําจิตให้ ว่างเนียใกล้ ๆตัวเนียเวลายืน เดิน นัง
นอนจะนังมีทีว่างหรื อเปล่า? ทีนังว่างก็นงได้
ั นนน่
ั ะ ยืนมีทียืนให้ ยืนไหม? ทียืนตรงนันว่างไหม?ว่างก็ยืนได้
มีทีว่างให้ เดินไหม?ถ้ ามีทีว่างให้ เดินเราก็เดินได้
จะนอนมีทีนอนว่างหรื อเปล่าทีนอนว่างก็นอนได้ เนียความจริ งพระองค์เนียสอนปั จจเวกขณะ
คําว่าปั จจเวกขณะคือพิจารณาทุกขณะในการกินการนุง่ ห่มเนียจะนัง จะยืน จะเดิน
จะนอนอะไรเนียพิจารณาทุกขณะแล้ วก็เป็ นธาตุปัจจเวกในปั จจุบนั ให้ เห็นเพียงแต่เป็ นธาตุเท่านัน
คําว่าธาตุนีเป็ นธาตุกลางๆหมายถึงว่าเป็ นสมมุติขนมาเป็
ึ
นธาตุสมมุติ...อันนีเป็ นผ้ าเป็ นไตรจีวรขึนมาอันนีเ
ป็ นสมมุติทงหมดเลยแล้
ั
วก็เป็ นอตีตปั จจเวกคือระลึกถึงสิงทีล่วงไปแล้ วใช้ ไปแล้ วมันว่างไปแล้ วนันแหละที
พระองค์สอนก็คือให้ พิจารณาความว่างทีมันผ่านไปแล้ วให้ จิตความรู้สกึ หรื อเจตนาทีเราเคยสร้ างเคยทําไว้

๖

ว่าเนียว่าเออ!
สิงทีเราต้ องการหรื อประสงค์หรื อความปรารถนาแล้ วมันได้ กินได้ ใช้ ได้ น่งุ ได้ ห่มแล้ วมันก็หมดภาระไปแล้ วมั
นก็ว่างไปแล้ วนันน่ะสิงใดสิงหนึงเกิดขึนแล้ วโดยธรรมดาเนียเกิดจากสิงเหล่านียืน เดิน นัง นอน กิน ดืม นุ่ง
ห่ม ใช้ สอย
ป่ วยไข้ ทีอยู่ทีอาศัยเนียต้ องพิจารณาทุกขณะเลยแล้ วก็จะรู้ความเปลียนแปลงของมันคืออนิจจังอยู่ทกุ ขณะ
ทุกลมหายใจเข้ าหายใจออกเนียเป็ นของชัวคราว
หายใจเข้ าก็ไม่เทียงหายใจออกก็ไม่เทียงหายใจเข้ าแล้ วไม่ออกก็เป็ นทุกข์หายใจออกไปแล้ วไม่เข้ าก็เป็ นทุก
ข์แล้ วจิตของเราเรารู้มีสมั ปชัญญะเรารู้จิตรู้ลมเข้ าออกไม่ต้องไปตามลมเข้ าลมออกแล้ วเนียสัมปชัญญะรู้จิ
ตรู้สติไม่ให้ ระลึกไปไหนให้ ระลึกแต่ลมเข้ าลมออกอย่างเดียวนันน่ะจึงจะเรี ยกว่ามหาสติจดจ่ออยูก่ บั ลมเข้ า
ลมออกแล้ วเราก็จะเห็นว่าอ้ อ!
กายก็อย่างหนึงลมเข้ าลมออกก็อย่างหนึงการปรนเปรอกายการทีกายมีชีวิตอยูเ่ นียเพียงแค่ลมหายใจเท่านั
นแล้ วก็ไม่เทียงด้ วยแล้ วก็อนัตตาด้ วยเพราะอะไร?เพราะไม่มีตวั ตนออกไปแล้ วไม่เข้ าเข้ าไปแล้ วไม่ออกมันก็
เนียเป็ นทุกข์ สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ก็คือเราปรารถนาให้ เข้ าหรื อให้ ออก?
ปรารถนาหายใจเข้ าเพือไม่ให้ ตายหรื อหายใจออกแล้ วไม่เข้ าก็จะตายเพราะฉะนันชีวิตทีมีคา่ ก็คือเพียงลมห
ายใจเข้ าหายใจออกแค่นนเองทรั
ั
พย์สินสมบัติบตุ รภรรยาสามีนนของไกลตั
ั
วช่วยเราไม่ได้ หรอกเราต้ องหาย
ใจเองเพือให้ มีชีวิตเองเนียนันแหละพระองค์จึงตรัสว่าอตฺต หิ อตฺโน
นาโถตนเป็ นทีพึงของตนถ้ าเราไม่หายใจเพือตัวเองแล้ วใครจะมาช่วยเราหายใจหมอปั มหัวใจเราก็ไม่ได้ เนีย
เพราะมันไม่หายใจโดยธรรมชาติเนียมันก็ไม่สะดวกอึดอัดแน่นอกอะไรพวกเนียโอ้ !
เยอะแยะไปหมดสิงทีพระองค์เทศนาสอนไว้ มากมายก่ายกองต้ องพึงตัวเองด้ วยเหตุเนีย ถ้ าเราดูคําว่าอตฺต
หิ อตฺโน
นาโถตนเป็ นทีพึงของตนเพราะเราต้ องช่วยตัวเองให้ ได้ เช่นช่วยให้ ตวั เองหายใจออกเข้ าได้ ปกติถ้าเรามัวไป
พึงคนนันคนนีพึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์อย่างนันช่วยไม่ได้ ช่วยให้ หายใจไม่ได้ ไม่มีประโยชน์เลย(หัวเราะ)แล้ วเราก็จะเห็นตัวเองว่าเออ!
กูนีโง่งมงายเสียท่าแล้ วลมหายใจเข้ าออกไม่ปกติแล้ วขัดอกขัดใจอีกเพราะอะไร?เพราะมันไม่เป็ นไปตามทีใ
จปรารถนาต้ องการ
เพราะสิงเหล่านีเป็ นธรรมชาติธรรมดาเหมือนพระองค์แสดงเอาไว้ มากมายเลยเนียหยิบอะไรขึนมาก็ไม่พ้น
พระพุทธโอวาทเลยต้ องว่าอย่างนี นันน่ะทีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะจึงว่าโอ้ !
สิงใดทีเกิดแล้ วเป็ นธรรมดา
คําว่าเกิดขึนแล้ วโดยธรรมดาคือไม่มีการปรุงแต่งเหมือนธรรมชาติฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอะไรเนียเป็ นธรรม
ชาติหมดเลยไม่มีการปรุงแต่งไม่มีใครไปปรุงแต่ง
แต่คนมีปัญญาก็ร้ ูไม่ปรุงแต่งหาเนียมันร้ อนก็ไปหาพัดลมทีจะทําให้ มนั เย็นทําให้ มนั ปรุ งแต่งขึนมาเนียเป็ น
ส่วนประกอบช่วย แล้ วมันก็ไม่ยงยื
ั น
แล้ วมันก็ชวคราวถ้
ั
าพัดลมเสียแล้ วไม่มีพดั ลมเนียเดือดร้ อนแล้ วเนียเราจะเห็นว่าอ้ อ!
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สิงทีประกอบอะไรเนียสิงทีเราทําเองไม่ได้ เนียอตฺต หิ อตฺโน
นาโถไม่เป็ นไปตามธรรมชาติของตัวเองแล้ วมันเป็ นทุกข์ทงหมดเลยเนี
ั
ย เราจะเข้ าใจพระพุทธโอวาทได้ เลย
เนียเพราะฉะนันเราจะต้ องมีขนั ติช่วยด้ วยอดกลันอดทนไว้ ทนแค่ไหน? ทนแค่ตาย
ตายเมือไหร่ก็ไม่ต้องทน(หัวเราะ)แล้ วก็ต้องเป็ นสัจจะด้ วยมาคุมใจไว้ อีกนันน่ะว่าต้ องทนให้ ได้ จริ งใจสัจจะค
วามจริ งใจคือจริ งใจในการทีจะมีขนั ติอดทนจริ งใจเหมือนกับทีอาตมาเคยแสดงพิศดารไว้ มากมายก่ายกอง
เลยเนียทีพระอาจารย์แสดงไว้ ทงศี
ั ลมาลงในทาน ในศีล ในเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตาแล้ วก็ทงศี
ั ลในทานศีลในศีล ศีลในเนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตาโอ้ โหอีกเยอะแยะเลย เนกขัมมะในทานในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตา อุเบกขาเนียอีกเท่าไหร่ วิริยะในทานศีล ในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา ในวิริยะเนียเยอะแยะเลย
ขันติในทานศีลในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติอดทนภายในอดทนภายนอกเนีย
แล้ วก็สจั จะความจริงใจในทาน ในศีลในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานในทาน ในศีล
ในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขาเนียมากมายเลยสิงทีอาตมาพิจารณาเนียถ้ าสาธยายเนียอาตมาเนียอย่างเดียวอาตมาอยูไ่ ด้ เป็ นวั
นเป็ นคืนไม่ต้องไปสนใจอะไรใครเลยเป็ นเดือนเป็ นปี เลยอาตมาเหมือนจิตอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้ าเนีย
จนกระทังจะเป็ นอธิษฐานในทาน ในศีลในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา เมตตารักใคร่ในทานศีลในศีล ในเนกขัมมะ ในปั ญญา ในวิริยะ ในขันติ ในสัจจะ ในอธิษฐาน
เมตตา เมตตาภายในภายนอก
อุเบกขาวางเฉยแล้ วเพราะไม่มีอะไรจะให้ แล้ วเพราะจิตเรารู้แล้ วเราให้ หมดแล้ วให้ ทงชี
ั วิตจิตใจ
ว่างอุเบกขาวางเฉยวางเฉยในทานในศีลในเนกขัมมะ ในปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา อุเบกขาแล้ วมันก็ว่างหมดเลย
ทีเนียต้ องมาสรุปตรงเนียเหมือนกับว่าภิกษุเข้ าฌานแล้ วพิจารณาองค์ฌานต้ องแบบนีทีนีเราถึงทีสุดในบาร
มีแล้ ว
บารมีเต็มแล้ วคือว่างแล้ วเพราะฉะนันคําว่าบารมีเต็มก็คือว่างก็มาพิจารณาความว่างแล้ วเราก็จะเข้ าใจคว
ามว่างเราก็จะถึงทีสุดของทุกข์เพราะมันว่างแล้ วก็ไม่มีทกุ ข์แล้ วการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีในความว่างเห็นมัย
อนิจจังไม่มีในความว่างทุกขังไม่มีในความว่างเพราะอนัตตาเหมือนกับความว่างเป็ นมัชฉิมาทีพระองค์แสด
งไว้ นนน่
ั ะกามสุขลั ลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยคเนียบรรพชิตไม่ควรเสพหรื อผู้ปฏิบตั ิไม่ควรเข้ าใกล้ ก็คือพระองค์สอนให้ ว่าง
เมือว่างแล้ วเราก็จะเข้ าใจเลยว่าโอ้ ! เราไม่มีทกุ ข์ ถ้ าเราไปยุง่ เมือไหร่ก็เนีย
เรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราก็จะจบจะสินก็คือว่างเนียต้ องใช้ วิธีนีมันเข้ ากันได้ หมดเลยไม่ว่าจะเป็ นศีล
เป็ นเนกขัมมะเป็ นธรรมอะไรตามพระพุทธโอวาทเลย
นีทีใครมากล่าวขึนมาว่านีเป็ นธรรมนีเป็ นวินยั นีเป็ นธรรมคําสอนของเราตถาคตท่านทังหลายอย่างพึงเชือก่
อนให้ มาเทียบกับพระสูตรให้ มาลงกับพระวินยั ทังอัตถะพยัญชนะไม่คลาดเคลือนจึงจะลงความเห็นว่านีเป็
นธรรมนีเป็ นวินยั นีเป็ นธรรมคําสอนของเราถาคต
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ถ้ าเทียบไม่ได้ กบั พระสูตรไม่ลงกับพระวินยั ทังอัตถะพยัญชนะคาดเคลือนท่านทังหลายพึงลงควา
มเห็นว่านีไม่ใช่ธรรมนีไม่ใช่วินยั นีไม่ใช่ธรรมคําสอนของเราตถาคตท่านผู้นีจํามาผิดแล้ วพระองค์แสดงเครื อ
งเทียบเคียงไว้ ให้ ร้ ู
ถ้ าเรารู้หลักเข้ าใจในหลักแล้ วปฏิบตั ิไม่ผิดเป็ นมัชฉิมาคือว่างหมดเลยทุกอย่างเป็ นมัชฉิมาถ้ าทําจิตให้ เข้ าถึ
งมัชฉิมาก็คือทําจิตให้ ว่างนันเองแล้ วเราก็จะได้ ไม่ลงั เลสงสัยตัดทิงไปเลยวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง
เมือไม่วิตกวิจารสังขารไม่ปรุ งแต่งแล้ วเนียจิตเราว่างแล้ วเนียเขาเรี ยกนิรามิสสุข
เป็ นนิรามิสสุขแล้ วก็เป็ นนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ในปั จจุบนั ด้ วยเป็ นนิพพานในปั จจุบนั เพราะเราไม่เคยได้ รับสุขทีแท้ จริ งเหมือนกับเท่ากับนิรามิสสุขคือ
สุขเกิดจากความว่าง ถ้ าเรายังรักษาความว่างไปจนถึงลมหายใจสุดท้ ายคือตายเนียจิตจะเข้ าถึงนิพพานัง
ปรมัง สูญญังหรื อเรี ยกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน
สังขารร่างกายทีเป็ นตัวทีเป็ นเหตุทีไม่วา่ งทีตายไปแล้ วเนียทีเขาไปฝั งไปเผา
จิตเราจะเข้ าถึงอนุปาทิเสสนิพพาน ไอ้ ทีเขาเรี ยกนิพพานัง ปรมัง สุขงั เนียเป็ นสอุปาทิเสสนิพพานเนีย
เพราะฉะนันไม่ใช่ของยาก ทียากเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้แจ้ งเห็นจริ งมาแสดงให้ เรา
แล้ วก็มางมงายไปเชือให้ เขาหลอกทําบุญติดฤทธิติดเดชอะไรพระองค์ก็ไม่ยกย่องสรรเสริ ญด้ วยอาเทสนีปา
ฏิหารย์ยงใจเป็
ั
นอัศจรรย์คนนันคนนีอะไรอยากจะมาให้ เราเดาใจว่าเราคิดยังงัยดูใจฉันหน่อยแล้ วก็วนั ทังวั
นไม่ต้องไปทําอะไรคอยดูจิตดูใจแล้ วทุกข์ไหมทุกข์แน่นอนเลยพวกนันเอาทุกข์มาให้ ดเู อาทุกข์มาให้
ถึงมีฤทธ์มีเดชก็เป็ นของเฉพาะตนพระองค์จึงไม่ยกย่องไม่สรรเสริ ญโดยทัวไป
แต่อนุสาสนีปาฏิหาริ ย์คําสอนเป็ นอัศจรรย์คือสอนแล้ วเขาทําตามแล้ วได้ มรรคผลจริ งๆเนียพระองค์ยกย่อง
อันนียกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริ ย์คําสอนเป็ นอัศจรรย์เพราะเอาคําสอนของพระองค์มาเนียเขาเรี ยกว่าเอหิปัส
สิโกเรี ยกมาให้ มาดูได้ ให้ มาฟั งได้ ท้าทายดุจของอัศจรรย์ใครปฏิบตั ิตามแล้ วต้ องได้ มรรคได้ ผลไอ้ คนชัวคนเ
ลวถ้ าปฏิบตั ิตามแล้ วก็เลิก นันแหละเราจะเห็นได้ ชดั ว่าเออ!
อัศจรรย์จริ งๆไอ้ คนทีขีโลภขีโกรธขีหลงพอมันได้ ร้ ูได้ ทราบธรรมคําสอนพระองค์แล้ วมันเปลียนนันแหละ
ท้ าพิสจู น์ได้ เลยมันไม่เหมือนเก่าแล้ วตอนนีเราก็จะรู้ว่าเออ!
อัศจรรย์จริ งๆอัศจรรย์ใจว่าคนทีเคยโลภเคยโกรธเคยหลงก่อนนีมันขีเหนียวขีตืดเดียวนีว่างไม่ยดึ ติดอะไรไม่
มีทกุ ข์อะไรและพลอยคนใกล้ ชิดใกล้ ตวั เป็ นครอบครัวสุขเนียเผยแพร่ไปอีกเยอะแยะมากมายเนียเป็ นการท้
าทายให้ ปฏิบตั ิใครไม่เชือก็ลองปฏิบตั ิดวู ่าจะจริ งหรื อไม่จริ งท้ าทายพระพุทธโอวาท
ท้ าทายให้ ทกุ คนปฏิบตั ิแล้ วทุกคนก็จะได้ ร้ ูได้ เข้ าใจแล้ วเป็ นสิงอัศจรรย์ทีจะเกิดขึนสําหรับผู้ปฏิบตั ิทีรู้ได้ เป็ น
ปั จจัตตังไม่ต้องไปถามใคร ใครประพฤติได้ มากได้ น้อยแล้ วมันเกิดผลแน่เหมือนกับโสดา สกิทาคา อนาคา
อรหันต์เนียสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส ได้ คณ
ุ ของพระโสดาบัน
พระสกิทาคามีก็ละได้ ๓อย่างนันแล้ วก็ทําราคะ โทสะให้ เบาลง ส่วนพระอนาคามีก็ละได้ เด็ดขาด
ทังสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะเนียพระอนาคามีละได้ อีก
ส่วนพระอรหันต์ได้ รูปราคะ อรูปราคะ มานะอุทธัจจะ
อวิชชาเนียเขาเรี ยกอุทธัมภาคิยสังโยชน์เบืองบนอีก๕เนียให้ หมดไป

๙

การทีมันหมดไปสังโยชน์หมดไปเพราะจิตว่าง
ถ้ าเราทําจิตว่างแล้ วสังโยชน์ก็ไม่มีสงั โยชน์๑๐นีไม่มีเราก็ใกล้ ตอ่ ความเป็ นพระอรหันต์แล้ วเห็นมัยเนียทุกค
นเนียมีสิทธิท้ าทายเลยถ้ าเราจิตว่างแล้ วจิตอยูเ่ หนือเวทนาเพราะถ้ าเรายังมีรูปมีเสียงมีกลินมีรสมีโผฏฐัพพ
ะธรรมารมณ์อยูเ่ นียไอ้ รูปก็ทําให้ ดีใจได้ ทําให้ เสียใจได้ ทําให้ เป็ นสุขได้ เป็ นทุกข์ได้ ต้องทําใจให้ เป็ นอุเบกขาอี
ก ถ้ าเราว่างจากรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้ วจิตเราก็อยูเ่ หนือเวทนาคือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาแล้ วพระยามัจจุราช
ก็มองไม่เห็นจิตเราด้ วยเพราะจิตเราว่างมองมาทีไรก็วา่ งหมด
ความว่างนันแหละไม่มีเจ้ ากรรมนายเวรก็มองไม่เห็นจิตเราตามทวงเราไม่ได้ แล้ วมึงบ๊ ายบายแล้ วกูลาก่อน(
หัวเราะ)เนียเข้ าใจหรื อยังละทีนีเนียพอเรารู้อย่างนีแล้ วเข้ าใจอย่างนีแล้ วจะไปเสียเวลาปฏิบตั ิอย่างอืนให้ โง่
ทําอะไร พระองค์สอนพระองค์สรุปไว้ เองสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตาทังธรรมและอธรรมก็ต้องว่างเปล่าหมดเลยคือว่างทีจิตให้ จิตว่างไปว่างทังอัตตาและอนัตตาอีกอนัต
ตาชือว่าอนัตตาความว่างก็ว่างจากเวลานิพพานแล้ วไม่ได้ นึกถึงคําว่าอนัตตาด้ วย ว่างไปให้ หมด
อัตตาตัวตนทีมันจะต้ องเน่าต้ องเหม็นเนียทิงเลยไม่เอาอนัตตาเพราะมันต้ องมีกระบวนการค่อยๆเสือมสลา
ยค่อยๆอนิจจังคือเกิดแล้ วต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตาย
ตายแล้ วก็ต้องไปฝั งไปเผาเนียอนัตตาภายในหมายถึงสังขารร่างกาย
อนัตตาภายนอกก็คือความรู้ สึกนึกคิดไอ้ ความรู้สึกนึกคิดทีเรี ยกว่าจิตวิญญาณนีแหละทีท่านพระอัญญาโก
ณฑัญญะว่าไว้ ว่าเกิดทีไหนดับทีนันคือเกิดทีจิตคือตัวรู้ผ้ รู ้ ู คือจิตวิญญาณต้ องดับคือรูปทีมันเคยเกิดมาแล้ ว
มันก็ดบั คือรับรู้ไม่รับเก็บอย่างเดียวมันก็ดบั แล้ วว่างจึงเรี ยกว่านิโรธะความดับคือดับความรู้สกึ ไม่ได้ ดบั อย่า
งอืน เนียขณะทีเรายังมีชีวิตอยูน่ ่ะเราดับรูป ดับเสียง ดับกลิน ดับรส ดับโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเขาเรี ยกนิโรธะความดับ วิราคะคือความคลาย คลายออกทีเคยยึดติดว่ารูปสวยรูปงาม
เสียงไพเราะไม่ไพเราะ เพราะวิราคะคลายออกหมด รูป รส เสียง กลิน โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียคลายออกหมดวิราคะคือความคลายออกคลายออกแล้ วก็ว่าง
ว่างจากสิงทีร้ อยรัดใจเนียไอ้ สิงทีเสียบแทงใจหรื อสังโยชน์ทีร้ อยรัดใจก็คือรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเป็ นตัวสังโยชน์ร้อยรัดใจเราไว้ แทงใจเราไว้ ให้ ยืน เดิน นัง นอนไม่เป็ นสุข
หลับก็ยงั ฝั นร้ ายอีกเพราะใจไปพะวงถึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ถึงสามี ภรรยา ลูก หลาน
เหลนเนียเกิดไปจากนีทังนัน
เมือเราเข้ าใจแล้ วก็เกิดทําให้ ว่างเนียเหมือนกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านบอกเนียต้ องดับ
สิงใดเกิดแต่เหตุสิงนันทังปวงล้ วนดับไปเพราะสินเหตุแห่งธรรมนันก็เพราะความรู้สึกนึกคิดคือจิตวิญญาณเ
ราเนียต้ องดับทีนี
ถึงตอนนีเรายังไม่ตายเราก็ดบั คือสุขความดับคือมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ทําจิตให้ ว่างจากรู ป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ให้ ได้ นนแหละเป็
ั
นการฝึ กความดับ
นิโรธะความดับทุกข์ก็คือดับอารมณ์เนียแล้ วเราจะเห็นว่าเออ!
ไม่ใช่ของยากทียากเพราะไม่มีใครรู้แท้ จริ งมาสอนเรา

๑๐

เนียตอนเนียอาตมารู้แล้ วอาตมาก็มาทํากตัญ ถู วายพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าเอ
อ! ทีพระองค์ได้ ปริ นิพพานไปแล้ ว พระอรหันต์เจ้ าร้ อยกรองมาเป็ นพระไตรปิ ฎก
มาศึกษาเล่าเรี ยนแล้ วก็มาเข้ าใจแล้ วรู้แล้ วรู้จดุ มุง่ หมายทีพระองค์สร้ างทํามาปรารถนาเนียสร้ างบารมี
อุปบารมี ปรมัตถบารมีเพือขนถ่ายสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์เหมือนกับทีพระองค์บอกว่า
เรารู้แล้ วจะให้ คนอืนรู้ตามเนียก็คือรู้ ตามต้ องตามรู้เลยยิงรู้ลกึ เท่าไหร่ก็ตามให้ ถึงทีสุดเลย(หัวเราะ)ทีสุดก็ว่า
งหมดไม่มีอาลัยนิพพานัง ปรมัง สุญญังเนียสุดยอดเอาละแค่นีแหละ....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๑๐ น.

