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วนันี �เป็นวนัวิสาขบชูา เป็นวนัที�อศัจรรย์ที�เป็นวนัประสตูร  ตรัสรู้ ปรินิพพานมาตรงกันในวนันี � 

คําว่าประสตูรก็หมายถึงเกิดขึ �น ตรัสรู้ก็หมายถึงสิ�งที�ยงัไมรู้่ก็ได้รู้ขึ �น ปรินิพพานก็คือนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัต้องว่าง เพราะฉะนั �นคําว่าประสตูร ตรัสรู้ เกิดขึ �น ตั �งอยู ่

ดบัไปหมายถึงว่าเกิดขึ �นมาก็หมายถึงประสตูร ตรัสรู้ก็ตั �งอยู่ในระยะท่ามกลาง 

แล้วก็ปรินิพพานก็หมายถึงความดบัหรือความว่าง การที�จะได้เป็นพระพทุธเจ้าต้องสร้างบารมีนาน 

ถ้ามีใครเขาถามพระพทุธเจ้าคือใคร? ถ้ามีใครเขาถามว่าพระพทุธเจ้าคือใคร? 

พระพทุธเจ้ามีคือพระปัญญาธิกะ พระสทัธาธิกะ พระวิริยาธิกะ  

พระปัญญาธิกะต้องสร้างบารมีเพียงแตน่ึกในใจก็ ๘ 

อสงไขยแสนกลัป์แล้วได้รับพระพทุธพยากรณ์แล้วก็ต้องสร้างบารมีอีก ๔อสงไขยแสนกลัป์ 

สทัธาธิกะเพียงแตค่ิดนึกในใจ๑๖อสงไขยแสนกลัป์แล้วเมื�อได้รับพระพทุธพยากรณ์แล้วต้องมาสร้างบารมี

อีก ๘อสงไขยแสนกลัป์ ส่วนวิริยาธิกะเนี�ยนึกในใจที�จะเป็นพระพทุธเจ้าเนี�ย 

๓๒อสงไขยแสนกลัป์เมื�อได้รับพระพทุธพยากรณ์แล้วต้องมาสร้างบารมีอีก๑๖อสงไขยแสนกลัป์วิริยาธิกะจึ

งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า ต้องสร้างบารมีนาน ต้องสร้างทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ 

สจัจะ อธิษฐาน เมตตา อเุบกขา แล้วก็เป็นอปุบารมี เป็นปรมตัถบารมี ทานการให้ 

ให้แล้วก็ว่างเนี�ยแสดงว่าพระพทุธเจ้าทกุๆพระองค์ต้องสั�งสมความว่าง ศีลละเว้นแล้วก็ว่าง 

ประพฤติเนกขมัมะอดใจเพื�อมีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

ปัญญาเหตผุลในทานในศีลเพื�อจะจดัหาจดัทําที�จะมาทําทานรักษาศีลก็เพื�อว่าง วิริยะเพียร 

เพียรในทานในศีลก็เพื�อวา่ง ขนัติอดกลั �นอดทนสร้างทานสร้างศีลก็เพื�อว่าง 

สจัจะมีความจริงใจในการที�จะทําทานทําศีลก็เพื�อว่าง 

อธิษฐานปรารถนาเพื�อให้มีทานมีศีลเป็นนิสยัก็เพื�อว่าง เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพื�อว่าง 

อเุบกขาวางเฉยเมื�อทกุสิ�งทกุอยา่งไมม่ีอะไรที�จะทํา สรรพสิ�งทั �งหลายทํามาหมดแล้วว่างเปล่าน่ะ 

จึงเรียกว่าอเุบกขาวางเฉย อเุบกขาวางเฉยกบัสิ�งที�ว่าง คําวา่ว่างก็คือหมดภาระ สิ�งที�ควรทําได้ทําแล้ว 

ทําเสร็จแล้วแล้วก็วา่งนั�นน่ะ อเุบกขาวางเฉยกับความว่างอีก 

ความว่างหมายถึงว่าสิ�งที�เรารู้แล้วเข้าใจแล้วที�เรียกอเุบกขาก็คือรู้เหตรูุ้ผลรู้ดีรู้ชั�วรู้คณุรู้โทษรู้จกัประโยชน์ไ

มใ่ช่ประโยชน์รู้บญุรู้บาปแล้ววางเฉย อเุบกขาวางเฉยตวันี �เป็นตวัละโมหะความหลง 

คําว่าโมหะความหลงคือความไมรู้่จริง มีเยอะแยะไปหลงความไมรู้่จริงในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส 

ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ มีรูปเกิดขึ �นแล้วรูปนั �นก็เปลี�ยนแปลงแล้วก็เสื�อมสลาย รูปนั �นไมค่งที�ไมค่งทน 

เสียงนั �นก็ไม่คงที�ไม่คงทนเปลี�ยนแปลงเสื�อมสลาย กลิ�นนั �นก็ไมค่งที�ไม่คงทนก็เปลี�ยนแปลงเสื�อมสลาย รส 
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เปรี �ยว หวาน มนั เค็ม เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม 

จืดรสนั �นก็ไม่คงที�ไม่คงทนเลยลิ �นไปแล้วก็เปลี�ยนแปลงเสื�อมสลาย สมัผสั เย็น ร้อน อ่อน 

แข็งนี�ก็ไม่คงทนย่อมเปลี�ยนไปตามสภาพ ธรรมารมณ์ที�ปรากฏกบัใจที�ใจมีสญัญาใจที�ใจมีสญัญากบัรูป 

สญัญากบัเสียง กบักลิ�น กบัรส กบัโผฏฐัพพะกบัธรรมารมณ์ก็เป็นสญัญาไมเ่ที�ยง 

สญัญาแปลว่าความจําได้หมายรู้จํารูป จําเสียง จํากลิ�น จํารส จําโผฏฐัพพะ จําธรรมารมณ์ 

เมื�อเราจําสิ�งที�ไมเ่ที�ยงไม่เที�ยงสั�งสมความไมเ่ที�ยงไว้ในใจเราก็จะได้รู้ตวัคําวา่รู้ตวัก็คือสมัปชญัญะรู้ตวัรู้จิตรู้

สต ิรู้ถึงความไมเ่ที�ยง ความเปลี�ยนแปลงความเสื�อมสลายไม่คงทนไมถ่าวร 

สรรพสิ�งในโลกนี �ก็เกิดขึ �นแล้วก็ตั �งอยูแ่ล้วก็ดบัไปเมื�อกบัสิ�งที�พระองค์ประสตูร ตรัสรู้ 

ปรินิพพานเหมือนอนิจจงั พระพทุธเจ้าตรัสรู้ความไมเ่ที�ยงคืออริยสจั๔ ความจริงที�เปลี�ยนแปลงเนี�ย 

เกิดเป็นเด็กก็จริงแล้วก็เปลี�ยนแปลงเป็นหนุม่เป็นสาว เป็นหนุม่เป็นสาวก็จริงเปลี�ยนมาเป็นคนแก่คนเฒ่า 

เป็นคนแก่คนเฒา่เปลี�ยนมาเป็นคนเจ็บคนตาย นั�นนะ่พระองค์ตรัสรู้ความจริง 

ถ้าเราไปยึดถึงความเป็นตวัเราเป็นของเรา เราก็จะมวัเมาอยู่ในความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 

ความตายเหล่านี � สั�งสมความไมเ่ที�ยง จิตใจเราก็แปรปรวนไป คิดวนัละร้อยล้านวนัละร้อยครั �งพนัครั �ง 

ในสิ�งที�เราคิดขึ �นมาก็ไมใ่ชค่วามจริงทําไม่ได้ตามที�เราคิด ก็เหมือนกับความฝันที�ไมใ่ชข่องจริง 

ตื�นขึ �นแล้วก็หายไปดบัไปทุกสิ�งทกุอย่างเป็นความเปลี�ยนแปลงในโลกนี �ก็คือโลกนี �เป็นโลกแหง่ความเป็นอนิ

จจงัคือโลกแหง่ความเปลี�ยนแปลงเรามวัไปรักอะไร? เรามวัไปรักความเปลี�ยนแปลง เราโกรธอะไร? 

ก็โกรธความเปลี�ยนแปลง เราหลงอะไร?ก็หลงความเปลี�ยนแปลง 

เราดีใจเสียใจเราก็ดีใจเสียใจกบัความเปลี�ยนแปลง แล้วเราก็จะรู้จิตตวัเองว่าเราโง่หรือเราฉลาด 

เมื�อเรารู้ความเปลี�ยนแปลงแล้วจิตเราไม่ยึดถือความเปลี�ยนแปลงคืออนิจจงั 

เมื�อทกุอยา่งมนัอนิจจงัเปลี�ยนแปลงแล้วเราก็รู้ว่าเป็นทกุข์ 

ทกุข์เกิดจากสญัญาใจที�มนัจําได้หมายรู้แล้วก็เป็นอปุาทานยึดติดเอาไว้ว่าเป็นพอ่แมพ่ี�น้องบตุรภรรยาสามี

ลกูหลานเหลนโหลนทรัพย์สินสมบตัิที�ยึดติดไว้ทั �งหมด เรายึดติดความเปลี�ยนแปลง 

เราต้องรู้ความจริงตรงนี � ที�เรายึดถือกัน ที�เรายดึถือความเปลี�ยนแปลง 

และเมื�อเรายึดถือความเปลี�ยนแปลงก็ไมม่ีสาระแก่นสารอะไร 

เพราะสิ�งที�เรายึดถือก็นําแตค่วามทกุข์นําโทษมาให้ เพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดา 

เกิดขึ �นแล้วก็ต้องเป็นสภาวะอย่างนี �ทุกคนไมม่ีใครที�จะลว่งพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นี�เป็นของ

จริง 

ทกุข์ที�เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั�นแหละเป็นของควรกําหนดรู้ก่อนที�จะแก่จะเจ็บจะตายเราต้อ

งมากําหนดรู้ทกุข์ที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์นี �เพราะเหตปัุจจยัทกุข์ทั �งหลายนี �ที�พระองค์สอนให้กําหนดรู้ทกุข์ก็คือต้องมารู้ทกุข์กบัความเกิด 

ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี � เมื�อเรารู้ทกุข์แล้วพระองค์ก็แสดงถึงสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์เป็นของควรละเสียพระพทุธเจ้าสอนให้ควรละเสีย เพราะอะไรจึงต้องละ? 

เพราะว่าละเสียก็คือละของไมด่ีนั�นแหละ เป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยาก อยากที�ไหน? 
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ก็อยากที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ ที�ธรรมารมณ์ ถ้าเราละแล้วมนัก็วา่ง ละแล้วก็เป็นศีล 

แน่ะคําว่าศีลเหมือนกบัที�เราให้ทานเราให้แล้วก็หมดไปมนัก็วา่ง  มีอะไรก็ต้องให้หมดไปจากใจ 

ห่วงหรือกงัวลนั�นแหละเป็นตวัทกุข์ การที�เราให้ทกุข์คือทกุสรรพสิ�งต้องใช้คําวา่ทกุสรรพสิ�ง  

ถ้าทกุข์เฉยๆลอยๆมนัก็ยงัไม่เห็นชดัยงัไม่เห็นแจ้ง เราต้องใช้คําว่าทกุสรรพสิ�ง ทกุสรรพสิ�งที�ใจมนัรู้ 

ไอ้ความรู้นั�นแหละที�มาผกูพนัจิตวิญญาณของเรา ทําให้ใจเราเศร้าหมองขุน่มวั 

เกิดความรักความชงัความเกลียดความชมหรือเกิดราคะ โทสะโมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา 

งมงายไปกบัความไม่รู้แ ล้วก็เป็นทกุข์กบัความไมรู้่เนี�ยแหละทกุข์ ทกุวนัทกุคืนทุกเดือนทกุปี 

เราก็จะพบแตค่วามแก่ความเจ็บความตายทกุวนัไมว่่าเราจะทํากิจการงานที�ไหนต้องเจอทั �งนั �น 

คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายทกุคนที�เราพบนั�นแหละท้ายสดุก็จะเป็นคนตายทั �งหมดต้องว่างเปล่า 

ตายแล้วก็วา่งเปล่าไมม่ีอะไรเป็นเราเป็นของเราที�แท้จริง 

ที�เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพี�เป็นน้องเป็นบตุรภรรยาสามีเนี�ย 

พระพทุธเจ้าจงึว่าการที�เราจะละทกุข์ต้องละสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือต้องละรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยที�เป็นชนวนหรือเป็นปัจจยัทําให้เกิดขึ �นซึ�งความแก่ความเจ็บความตาย  

นิโรธะความดบัทกุข์ก็ควรทําให้แจ้งก็คือสิ�งทั �งหลายที�เกิดขึ �นก็ดบั 

ดบัเป็นธรรมดาสิ�งทั �งหลายมีเกิดขึ �นก็มีดบัเป็นธรรมดา 

สิ�งใดที�มีความเกิดความดบัเป็นธรรมดานั �นนั�นแหละที�พระองค์ว่าไมเ่ที�ยง เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 

ทกุวินาทีทกุลมหายใจเข้า-ออก สิ�งที�เปลี�ยนแปลงไมห่ยดุนิ�ง 

เมื�อรู้ความจริงว่าเป็นสิ�งเปลี�ยนแปลงแล้วก็เพื�อจะให้ว่างจากสิ�งที�เปลี�ยนแปลงก็คือไม่ให้มีสญัญาผกูมดัหรื

อผกูพนักับความรู้สึกที�เรียกว่าวิญญาณความรู้สกึ 

ความรู้สกึที�มนัเปลี�ยนแปลงไปทกุวนัทกุวนันั�นแหละเมื�อมนัเคยชินแล้วมนัก็เลยเหมือนกบัว่าไมรู้่สกึวา่เป็น

ทกุข์ ต้องใช้ความตั �งใจที�เรียกวา่สมาธิความตั �งใจมั�น ตั �งใจมั�นกบัความเปลี�ยนแปลง 

ตาเห็นรูปก็รู้ว่ารูปนี �เปลี�ยนแปลง หไูด้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงเปลี�ยนแปลง จมกูได้กลิ�นก็รู้ว่ากลิ�นเปลี�ยนแปลง 

ลิ �นได้รู้รสก็รู้ว่ารสนี �เปลี�ยนแปลง กายได้รับรู้สมัผสัก็รู้ว่าสมัผสันี �เปลี�ยนแปลง ใจได้รับรู้สิ�งที�ปรากฏกบัใจ 

ก็สิ�งที�ใดๆไมว่่ารูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ�งก็เป็นการรับรู้ถึงความเปลี�ยนแปลงแตเ่พราะความยดึถือที�เรียกว่าอปุาทานมี

ความแก่กล้าหนาแนน่มนัจึงไมค่อ่ยรู้สึกรู้สากบัความเปลี�ยนแปลงก็เลยเป็นของธรรมดาก็เหมือนกบัว่าควา

มจริงเป็นทกุข์ไมรู้่ทกุข์เพราะไมไ่ด้พิจารณาคือไม่ตั �งใจที�จะรู้ทกุข์มนัก็ไม่รู้ 

เหมือนเราไมต่ั �งใจที�จะเห็นสิ�งใดที�เราผ่านไปหรือผ่านมาเราไม่ตั �งใจที�จะเห็นมนัก็ไม่เห็นไมรู้่ไมไ่ด้จําไว้ 

เสียงก็เหมือนกันเราไมต่ั �งใจที�จะฟังก็ไมรู้่เรื�อง 

พดูเรื�องอะไรก็ไม่รู้เรื�องไมส่นใจไมส่นใจฟังก็ฟังไมรู้่เรื�องไม่มีเจตนาคือตั �งใจฟังก็ไมรู้่เรื�อง กลิ�น รส 

สมัผสัก็เช่นเดียวกนัหมดต้องมีสมาธิคือตั �งใจมั�นในการด ูการฟัง การดม การลิ �มเลีย 

การรู้รสหรือการสมัผสัถ้าเราไมม่ีความตั �งใจที�จะรู้แล้วมนัก็ผ่านไปไอ้ความผ่านไปนี�แหละคือความว่างทกุสิ�

งทกุอย่างสรรพสิ�งทั �งหลายมนัผา่นไป ผ่านไปแล้วมนัก็เป็นอดีตแล้วก็เป็นอนิจจงัแล้วก็วา่งไปแล้ว 
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ถ้าเราไปยึดติดอยูว่่าเป็นเราเป็นของเราอยูเ่นี�ยแหละเขาเรียกปัจจบุนัธรรม 

เราต้องรู้ว่าปัจจุบนัธรรมนี �มนัเกิดขึ �นแล้วแล้วมนัก็ดบัไปแล้ว แล้วอนาคตมนัยงัไมม่าถึงมนัก็ยงัไมเ่กิดขึ �น 

มนัก็ไมม่ี 

มนัก็ว่างทกุอยา่งเป็นสรรพสิ�งทั �งหลายก็ว่างเปล่าแตม่นัสําคญัที�ว่างจากการยึดถือคือจิตใจเราไมย่ึดมั�นถือ

มั�น ว่าสิ�งนั �นเป็นเราเป็นของเรา รับรู้ไม่รับเก็บ เหมือนกบัคําที�ว่าสกัแตว่่า เห็นสกัแตว่่าเห็น 

ได้ยินสกัแตว่่าได้ยิน ได้กลิ�นสกัแตว่่าได้กลิ�น ได้รู้รสก็สกัแตว่่าได้รู้รส กายได้สมัผสัก็สกัแตว่่าได้สมัผสั 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็สกัแต่วา่ได้รับรู้ธรรมารมณ์ คําว่าสกัว่าอนันี �แหละ เราต้องรู้ว่าคําว่าสกัว่า 

คือเราเห็นรูปเราก็อย่าไปเพิ�มความรู้ว่ามนัเป็นรูปอะไรขึ �นมา เป็นเสียงอะไรขึ �นมา เป็นกลิ�น เป็นรส 

เป็นสมัผสัอะไรขึ �นมา การที�เราไปเพิ�มในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในสมัผสันั�นแหละมนัจงึเป็นทกุข์ 

เพราะฉะนั �นถ้าเราเข้าใจคําว่าสกัแต่วา่ก็คือสิ�งที�เรารู้อยูแ่ล้ว 

แตเ่ราไมเ่พิ�มความรู้เข้าไปมนัก็สกัแตว่่ารู้เท่านั �นเอง คําว่าสกัแตว่่ารู้ 

รู้แล้วมนัก็ผา่นไปว่างไปความทกุข์ก็ไมเ่กิดขึ �นในใจอปุทานในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ 

ในธรรมารมณ์ก็ไม่เกิดขึ �นในใจ ใจก็ไมม่ีสญัญาที�จะไปจดไปจําเขาเรียกสญัญาใจ ไมผ่กูพนักบัอารมณ์ 

ความรู้กบัจิตวิญญาณของใจไม่ไปผกูพนักบัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ย 

ไอ้ความรู้ชนิดตา่งๆที�เราไม่เคยรู้แล้วมนัรู้ขึ �นมานั�นแหละที�พระองค์เห็นสภาวะเชน่เดียวกนัหมดคือมนัเปลี�ย

นแปลงไม่เที�ยงเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตานั�นแหละจงึเรียกวา่ตรัสรู้ รู้ในสิ�งที�คนอื�นไมรู้่นั�นแหละ 

ที�พระองค์เรียกวา่ปัจจตัตงั 

รู้ได้เฉพาะตนเองเพราะเราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ทราบได้รู้สึกว่ามนัเปลี�ยนแปลงอยูท่กุเมื�อเชื�อวนัทกุเวลาน

าทีทกุวินาทีทกุชั�วโมงเนี�ยเปลี�ยนแปลงไปแล้วแตล่ะวนัแตล่ะวนัเนี�ยอนิจจงัไป ไม่วา่กลางวนัไมว่่ากลางคืน 

สรรพสิ�งเหลา่นี �เกิดขึ �นอยู ่แตเ่ราไมม่ีความตั �งใจที�จะกําหนดรู้หรือตั �งใจรู้ 

มนัก็ไมรู้่มนัก็ผ่านไปเฉยๆนั�นแหละพระพทุธเจ้าสอนให้กําหนดรู้ทกุข์ที�เกิดขึ �น 

เกิดขึ �นจากความไมรู้่ที�เรียกว่าโมหะหรือเรียกว่าอวิชชาความไมรู้่ โมหะแปลว่าความหลง 

หลงมวัเมาไปแล้วก็เป็นความประมาทด้วย พระองค์สอนไม่ให้ประมาทไมใ่ห้ประมาทใครๆก็ได้ยินได้ฟัง 

แตพ่ระองค์สอนไมใ่ห้ประมาทไม่ให้ประมาทกบัอะไร?ไมใ่ห้ประมาทกบัอนิจจงั ทกุขงั อนตัตานี�แหละ 

ไม่ใช่ประมาทอย่างอื�น เมื�อเรารู้ว่าประมาทกบัอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเพื�ออะไร?เพื�อเราจะได้ไมป่ระมาทคือระมดัระวงัไมใ่ห้อนิจจงัไปเร็ว ไมใ่ห้ทกุข์ไปเร็ว 

ไม่ให้อนตัตาไปเร็ว ไม่ให้แก่เจ็บตายไปเร็วเนี�ย ทําให้อนิจจงัช้าลง เป็นทกุข์ช้าลง ตายช้าลง 

แก่เจ็บตายช้าลง เนี�ยเป็นความประสงค์ของพระพทุธเจ้าที�สอนให้กําหนดรู้ทกุข์ 

เมื�อเรากําหนดรู้แล้วเราเข้าใจในความที�เรารู้แล้วตามความหมายที�พระองค์แสดงแล้วเนี�ยเราจะได้ประโยช

น์ทกุอย่างอนิจจงัแน่นอนเป็นทกุข์แนน่อนอนตัตาแน่นอน แตเ่ราเป็นผู้มีปัญญาคือมีเหตมุีผล 

ว่าเราทําอย่างไรจึงจะอนิจจงัช้าลง เป็นทกุข์ช้าลง เป็นอนตัตาช้าลงแก่ เจ็บ ตายช้าลง? 

เราจะต้องมาทําความรู้ตรงนี � ที�พระพทุธเจ้าว่าทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้ คือรู้ทกุข์ตรงนี � 

แล้วก็ให้พิจารณาว่าสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความยาก รู้แล้วอยา่งเดียวไมพ่อแล้วยงัอยากอีก 
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อยากที�ไหน?ก็อยากในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ 

เนี�ยที�พระองค์ว่าเป็นของละเสีย แล้วทําไมพระองค์จึงสอนให้ละเสีย? 

เพราะวา่เป็นเหตใุห้เกิดทกุข์ละแล้วมนัจะได้ว่างนั�นเอง เมื�อเราว่างแล้วเราจะได้ไมม่ีทกุข์ ถ้าเราวา่งจากรูป 

เสียง กลิ�น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้เราก็ไมม่ีทกุข์จากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์อีกตอ่ไปเนี�ยที�พระองค์ละแล้วก็ว่างหรือละเว้นก็วา่งหรือเวระมะณีละเว้นนั�นแหละก็คือวา่งพระ

องค์สอนให้ว่าง เมื�อเรารู้ว่าพระองค์สอนเนี�ย 

นิโรธะความดบัทกุข์เป็นของทําให้แจ้งคือทําความว่างให้เกิดขึ �นนั�นเองความหมาย 

ถ้าเราทําความว่างให้เกิดขึ �นกบัใจ ตาเห็นรูปก็ว่างจากรูป หไูด้ยินเสียงก็ว่างจากเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็ว่างจากกลิ�น ลิ �นได้รสก็ว่างจากรส กายได้สมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ว่างจากเย็นร้อนอ่อนแขง็ 

ใจได้รับทราบธรรมารมณ์ก็ว่างจากธรรมารมณ์ 

อนันี �แหละที�เป็นของควรทําให้แจ้งคือทําความว่างให้เกิดขึ �นในจิต 

นิโรธะความดบัทกุข์ก็คือต้องดบัอารมณ์นี�แหละคือดบัตวัรู้ผู้ รู้ ตราบใดที�ยงัมีตวัรู้ผู้ รู้คือมีจิตวิญญาณ 

ไอ้จิตวิญญาณนี�มีอยู่ตลอดเวลาคือวิญญาณเขาเรียกกายะประสาท ประสาททางตา ประสาททางหู 

ประสาททางจมกู ประสาททางลิ �น ประสาททางกาย ประสาททางใจเนี�ยมนัเกี�ยวกบักายะประสาท 

ถ้ากายะประสาทไมส่มบรูณ์มนัพิกลพิการไปเหมือนกบัคนเป็นอมัพาตอมัพฤกษ์ 

กายะประสาทตาไมด่ีก็มองไมเ่ห็น ประสาทหไูมด่ีก็ไมไ่ด้ยิน ประสาทจมูกไมด่ีก็ไมไ่ด้กลิ�น 

ประสาทลิ �นไม่ดีก็ไมรู้่รส 

ประสาททางกายะประสาทไมด่ีก็ไมรู้่สมัผสัประสาทะหรือประสาททางใจไม่ดีก็ไมเ่ลื�อมใสในรูป ในเสียง 

ในกลิ�น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ คําวา่ประสาทะแปลว่าความเลื�อมใส 

แตภ่าษาไทยเขาว่าประสาท เพราะฉะนั �นต้องเข้าใจตรงนี � ตอนนี �ถ้าเราไม่ประสาทไมป่ระสาทะในรูป เสียง 

กลิ�น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้วจิตเราก็จะว่างจากรูป เสียง กลิ�น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

แล้วมาถึงมรรคที�พระองค์ว่าควรเจริญให้มากเนี�ยมรรคทางเข้าถึงความพ้นทุกข์ดบัทกุข์เป็นของควรเจริญใ

ห้มากเราจะทําอยา่งไร? ถึงจะเรียกว่าเจริญให้มากหรือที�เรียกว่าภาวนาให้มาก 

ตาเราเห็นรูปก็ให้ว่างจากรูปเรื�อยไป หไูด้ยินเสียงก็ให้ว่างจากเสียงเรื�อยไป 

จมกูได้กลิ�นก็ให้ว่างจากกลิ�นเรื�อยไป ลิ �นได้รู้รสก็ว่างจากรสเรื�อยไป กายได้รู้สมัผสัก็ว่างจากสมัผสัเรื�อยไป 

ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์ก็ว่างจากธรรมารมณ์เรื�อยไป รับรู้แล้วก็ว่าง 

พระพทุธเจ้าพระอรหนัต์เจ้านั�นแหละเขาเรียกอริยกนัตศีลรับรู้ไมรั่บเก็บ เพราะอะไรจึงรับรู้? 

เพราะตายงัดีอยู่กายะประสาทยงัดีอยู ่กายะประสาททางหยูงัดีอยู่ กายะประสาททางจมกูยงัดีอยู่ 

กายะประสาททางลิ �นยงัดีอยู ่กายะประสาททางกายยงัดีอยู ่

กายะประสาททางใจเขาเรียกสญัญาใจยงัดีอยู่ 

เพราะฉะนั �นการที�เราจะละสญัญาใจหรือสญัญาอารมณ์เนี�ย อบุายพระพทุธเจ้ามีมากมาย 

แตว่่าสําหรับผู้ รู้อย่างพระพทุธเจ้าพระอรหนัต์เจ้าแล้วก็คือรับรู้ไมรั่บเก็บ เพราะตายงัดีอยู่ หดูีอยู่ จมกูดีอยู่ 

ลิ �นดีอยู ่กายดีอยู่ 
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ใจดอียู่รับรู้ไมรั่บเก็บแตที่�ไมเ่ก็บไว้เพราะอะไร?เพราะพระองค์พระพทุธเจ้าพระอรหนัต์เจ้ารู้ว่าไม่ใ

ช่ของพระองค์เหมือนตาเราเห็นรูปรูปที�ถกูเห็นนั �นไมใ่ชข่องพระพทุธเจ้า ไมใ่ช่ของพระธรรมเจ้า 

ไม่ใช่ของพระอรหนัต์เจ้า นั�นนะ่พระองค์จงึรับรู้ว่า รูปมีอยู่แตว่่ารูปนั �นไมใ่ช่ของพระองค์ ไม่ใช่ของพระธรรม 

ไม่ใช่ของพระสงฆ์หรืออริยสงฆ์เนี�ยต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี �เนี�ย 

ถ้าเรากายะประสาทดีอยู่รับรู้ไม่รับเก็บเนี�ยมนัตา่งกบัคนที�ไมรู้่หรือตา่งจากคนเป็นอมัพฤกษ์อมัพาตหรือกา

ยะประสาทเปลี�ยนแปลงที�ไมส่ามารถที�จะเห็นปกติได้ยินปกติได้กลิ�นปกติได้รู้รสปกติได้รู้สมัผสัปกติได้รู้ธรร

มารมณ์ปกต ิ

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้ปกติแต่สิ�งที�เรารู้ทั �งหมดไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเราเลยเพราะฉะนั �นเราไมค่วรที�จะเก็บไว้ในใ

จ 

เราจะได้ไมห่นกัใจไมร่กใจไมทํ่าใจของเราให้เศร้าหมองไม่ทําใจของเราให้เป็นไข้ใจหรือป่วยใจใจเป็นไข้หรื

อคนเป็นทกุข์นั�นแน่ะอนัเดียวกนัเหมือนใจมนัไปแบกทกุข์เอาไว้คือแบกสญัญาอปุาทานหรือแบกอารมณ์ห

รือแบกรู้เอาไว้ 

ถ้าเราว่างจากตวัรู้ผู้ รู้ได้นั�นแหละเราก็จะรู้ว่าเรานั�นแหละเป็นผู้สิ �นทกุข์พ้นทกุข์พยากรณ์ได้ว่าชาตนีิ �เหมือน

พระองค์ตรัสอภิสวาจา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐ เสฏโฐ หสฺมิ อยมนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ 

ปนุพภฺโวเนี�ยชาตินี �พระองค์เกิดขึ �นแล้วพระองค์เป็นผู้ใหญ่ในโลกหรือว่าเป็นผู้ ที�เป็นใหญ่ 

แล้วก็เป็นเชฏก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในโลกแล้วก็การเกิดอีกไมม่ีก็เพื�อจะยืนยนัทีนี �การเกิดที�ไหนปัจจบุนั

? ถ้าพดูถึงเกิดปัจจบุนัน่ะเกิดทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิ �น ทางกาย 

ทางจิตเนี�ยก็เกิดแล้วก็ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ทางตา ทางหทูางจมูก ทางลิ �น ทางกาย 

ทางจิตนั�นแน่ะที�พระองค์ตรัสรู้เนี�ยเพื�อประมวลมาที�นี �แตพ่ระองค์ตรัสรู้มายิ�งใหญ่ไพศาลพระองค์มีสติปัญ

ญามามากมายมหาศาล 

แตอ่าตมาก็เอามารู้ตามเพียงเอามาเป็นเศษหนึ�งส่วนเสี �ยวต้องว่าอย่างนี �เอามายอ่ให้เห็นมาให้เข้าใจมาให้

รู้ชดัเห็นชดัเนี�ยมารู้ตรงนี �มาตรัสรู้ที�รูป เสียง กลิ�น รสว่าตา ห ูจมกู ลิ �น กาย 

ใจเนี�ยมนัต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกบัวนัที�พระองค์จะออกมหาภิเนษกรมณ์พระองค์ไปเห็นคนแก่คน

เจ็บคนตายมาเนี�ย แล้วพระองคก็์โอปนยิโกเข้ามาสู่ตวัคือพระองค์น่ะจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนั �น 

ไม่ใชว่่าพระองค์แก่เจ็บตายคนเดียว บริวารทั �งหมดเลย 

ไม่วา่จะเป็นพระอคัรมเหสีหรือพระราหลุที�เกิดมานี�ต้องมาพบความแก่ความเจ็บความตาย 

พระองค์ประมวลลงมาเป็นอนัเดียวกนัหมดเลยอนันี �ก็เกิดขึ �นที�ตา ห ูจมกู ลิ �น กาย 

ใจเนี�ยแล้วพระองค์มารู้ว่าตา ห ูจมกู ลิ �น กาย 

ใจเนี�ยเป็นปัจจยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยากทําให้เกิดอยากได้รูปนั �น 

รูปนี �ไมพ่อใจรูปนี �เปลี�ยนใหม่เสียงนั �นดีเสียงนั �นไม่ดีเปลี�ยนใหม ่กลิ�นไม่ดีเปลี�ยนใหม่ รสไมด่ีเปลี�ยนใหม่ 

สมัผสัไมด่ีเปลี�ยนใหม่ 

รับรู้ไม่ดีเปลี�ยนใหม่นั�นน่ะเปลี�ยนไปเรื�อยๆก็อนิจจงัไปเรื�อยๆแล้วก็ทกุข์ไปเรื�อยๆแตส่ําหรับคนที�มีเหตมุีผลคื

อปัญญาแล้วรับรู้แล้วไม่รับเก็บแล้วมนัก็ไม่เปลี�ยนมนัว่างไปมนัก็เปลี�ยนไปเป็นความว่างทั �งหมด รูปว่าง 
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เสียงว่าง กลิ�นว่าง รสว่าง โผฏฐัพพะว่าง ธรรมารมณ์ว่าง เนี�ยจึงเรียกว่าเปลี�ยน 

แล้วก็ตรัสรู้ที�ใจที�ใจมนัรับรู้ รู้รูป รู้เสียง รู้กลิ�น รู้รส รู้โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์เนี�ย 

ตรัสรู้ที�ใจประมวลมาที�ใจก็จะได้ลกึลงไปกว่านั �นอีก 

แตว่่าตรัสรู้ที�รูปเพราะตามนัเห็นรูปแล้ววา่มนัสวยมนังามอะไรนั�นน่ะเป็นสมมตุิทั �งหมดเรียกวา่รูป 

เรียกว่าเสียง เรียกว่ากลิ�น รส สมัผสัเนี�ยสมมตุิทั �งหมด รูปสมมตุิ เสียงสมมตุิ กลิ�นสมมตุิ รสสมมตุิ 

โผฏฐัพพะสมัผสัสมมตุิ ธรรมารมณ์สมมตุิทั �งหมด เมื�อเราไมย่ึดติดแล้วมนัก็วิมตุตก็ิหลดุพ้น 

หลดุพ้นจากสมมตุินั�นแน่ะแล้วเราก็ทําจิตให้เคยชินกบัวิมตุติความหลดุพ้นคือไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่

ตกเป็นทาสของรูป ไม่ตกเป็นทาสของเสียง ของกลิ�น ของรส ของโผฏฐัพพะ ของธรรมารมณ์ 

เราก็จะวิมตุติหลดุพ้นเพราะสรรพสิ�งทั �งหลายเป็นสมมตุิ 

เมื�อเรารู้สมมตุิแล้วเราก็ไมย่ึดติดสมมตุิแล้วเราจิตเราก็วิมตุติเวลาเราจะนิพพานเราจะเข้าถึงนิพพานงั 

ปรมงั สญูญงัก็ต้องว่างจากสมมตุิและวิมตุตเินี�ยต้องว่างอย่างยิ�งคือวา่งจากภายในภายนอก 

ทั �งสมมตุิและวิมมตุ ิ สมมตุิภายนอก 

วิมตุติภายในเนี�ยที�เราไมย่ึดติดมนัเนี�ยต้องทําให้ว่างบริสทุธิ�หมดจดสิ �นเชิงเนี�ย ตรัสรู้ทางตา ทางห ูทางจมกู 

ทางลิ �น ทางกาย  แล้วก็ไปตรัสรู้ที�ใจให้ใจว่างให้หมดจึงเรียกว่าอาสวักขยญาณ 

คําว่าอาสวกัขยญาณก็คือทําอาสวะให้สิ �นไป อะไรคืออาสวะ? อาสวะก็คืออารมณ์นี�แหละ 

อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รสโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเป็นอาสวะที�หมกัหมมหมกัดองไว้เป็นอเนกชาติเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะรูป เสียง กลิ�น 

รสโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยตอนเนี�ยต้องสาวลึกลงไปวา่เนี�ยที�ตรัสรู้ที�ใจก็เพราะวา่ใจที�เก็บธรรมารมณ์เอาไว้เก็บอารม

ณ์ไว้เป็นธรรมารมณ์ที�อยู่กับจิตไว้เนี�ยมากมายก่ายกองคําว่าอาสวกัขยญาณก็คือทําอารมณ์ให้สิ �นไปให้ว่า

งไป นั�นแหละจึงจะเรียกว่าอาสวกัขยญาณสิ�งที�พระองค์ตรัสรู้คือได้บพุเพนิวาสานสุสติญาณ 

จตุปูปาตญาณเนี�ยพระองค์ใช้มหาสติระลึกรู้ ระลกึไปรู้ไป 

ระลึกไปรู้ไปคือคําว่าระลึกไปรู้ไปเนี�ยคือทั �งสติด้วยสมัปชญัญะด้วยพอถึงอาสวกัขยญาณเนี�ยคือทําอาสวะ

ให้สิ �นไปเนี�ยเหลือแตส่มัปชญัญะรู้จิตรู้สติแล้วก็อาสวะคืออารมณ์ทั �งหลายที�สติระลึกมากมายนบัภพนบัชา

ติไม่ถ้วน ที�ทําอาสวะให้สิ �นไปคือทําอารมณ์คือบพุเพนิวาสานสุสติญาณ 

จตุปูปาตญาณเนี�ยเพราะฉะนั �นใครที�ยงัยึดติดฌานติดญาณอะไรเนี�ยก็คือติดอาสวะนั�นเองยงัไม่หลดุพ้นไ

ปได้อยา่ไปให้ความสําคญัของญาณของฌานพวกนี �คยุโตโขมงโฉงเฉงได้ญาณนั �นญาณนี �แตย่งัยดึติดอยู่ก็

ยงัใช้ไม่ได้ติดญาณติดฌานก็ยงัใช้ไม่ได้อาสวะก็คืออารมณ์นี�แหละ อารมณ์ก็เป็นญาณคือเอารูปเป็นบาท 

ฌานคือการเพง่เอารูปเป็นบาททั �งญาณทั �งฌานนี�ก็ให้ว่างไปให้หมดเพราะฉะนั �นบพุเพนิวาสานสุสติญาณ 

จตุปูปาตญาณนี �พระองค์ใช้ทั �งสติและสมัปชญัญะคูก่นัไปแตพ่อถึงอาสวกัขยญาณเนี�ยพระองค์ใช้สมัปชญั

ญะอย่างเดียวให้อารมณ์และให้สติยุตไิปหมดเลยต้องว่าไม่มีการระลึกอีกตอ่ไป 

เมื�อสติมนัว่างไปแล้วไม่มีการระลกึนั�นแหละพระองค์จึงแสดงถึงความรู้แจ้ง 

สมัปชญัญะคือให้รู้จิตรู้สติไม่ให้ระลกึตอ่ไปคือให้ระลึกมาทั �งหมดนะ่บพุเพนิวาสานสุสติญาณ 
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จตุปูปาตญาณเนี�ยว่างไปให้หมดเลยจงึเรียกวา่อาสวกัขยญาณคือทําความรู้ให้สิ �นไป 

ญาณคืออาสวะให้สิ �นไปจากรู้ว่าทําอาสวะให้สิ �นไปคือทําอารมณ์ให้สิ �นไป 

เมื�อรู้แล้วทีนี �มนัก็เลยเป็นปกติตาปกติ หปูกต ิ จมกูปกติ ลิ �นปกติ กายปกต ิ

จิตปกติเพราะมนัไมเ่คยรู้ที�มนัรู้เนี�ยจงึเรียกว่านิพพานงั ปรมงั สขุงั เป็นสขุแตเ่ป็นนิรามิสสขุ 

สขุที�ว่างไปจากรูป เสียง กลิ�น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ยเขาเรียกนิรามิสสขุหรือเรียกว่านิพพานงั ปรมงั 

สขุงั สขุเกิดขึ �นจากความว่างไม่มีอาลยัเขาเรียกอนาลโยไมม่ีอาลยั 

เนี�ยถ้าเราทําจิตให้ว่างสมํ�าเสมอจนตายเนี�ยเขาจงึเรียกว่านิพพานงั ปรมงั 

สญุญงัหรืออนุปาทิเสสนิพพานคือสงัขารร่างายเนี�ยต้องเผาไหม้ทําลายให้หมดไม่ได้ยึดติดแม้สงัขารร่างกา

ยและความรู้ต้องว่าดบัหมดนิโรธะความดบั ดบัแล้วก็วา่งไปให้หมดจึงเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเนี�ยเป็นอยา่งนี �เพราะฉะนั �นประสตูร ตรัสรู้ ปรินิพพานเนี�ยที�จิตที�ตา ที�ห ูที�จมกู ที�ลิ �น ที�กาย 

ที�จิตในปัจจบุนัเราเนี�ยไม่ต้องไปรอตรัสรู้เมื�อนั�นเมื�อนี� ต้องเอาเดี�ยวนี �เป็นปัจจบุนัธรรมเดี�ยวนี � 

ถ้ารอเมื�อนั�นเมื�อนี�มนัอาจจะช้าไปเราอาจจะพลาดโอกาสดีหรืออาจถกูเวทนาทกุข์ครอบงํา 

เวทนาทกุข์ทางกายเวทนาทุกข์ทางจิต คําวา่เวทนาหมายถึงสขุ ทกุข์ ดีใจ เสียใจ 

อเุบกขาเนี�ยเวทนาทั �ง๕มนัจะครอบงําใจเราทําให้ใจเราไม่วา่ง เพราะฉะนั �นก็ประมวลมาอยูแ่คเ่นี�ยตรัสรู้ 

ประสตูรก็เกิดขึ �นที� ตา ห ูจมกู ลิ �น กาย แล้วก็รู้ที�ใจเนี�ย เกิด แก่ เจ็บ 

ตายก็อยู่ที�เนี�ยไมไ่ด้อยูที่�อื�นอนันี �ต้องเรียกว่าปัจจบุนัธรรมหรือของใกล้ตวัมนัจึงจะเข้าใจชดั 

ถ้าไปแสวงหาตวัรู้ผู้ รู้ ตวัรู้ผู้ รู้คืออะไร?เราจะไปหาเจอที�ไหน? 

เพราะไมม่ีตวัตนเป็นนามธรรมตวัรู้ผู้ รู้ก็คือจิตหรือวิญญาณนี �เพราะฉะนั �นถ้าเราไมม่ีความตั �งใจที�เรียกว่าส

มาธิเราจะรู้จกัตวัรู้ผู้ รู้ได้อย่างไรนั�นแหละที�ต้องทําสมาธิก็คือเพื�อที�จะทําตวัรู้ผู้ รู้ให้ว่าง 

เวลาปรินิพพานเนี�ยต้องว่างจากตวัรู้ผู้ รู้ด้วย 

ตวัรู้ผู้ รู้ต้องดบัด้วยที�ในพระไตรปิฎกอปุมาไว้เหมือนกับนํ �ามนัตะเกียงที�มนัดดูนํ �ามนัจนแห้งแล้วคอ่ยๆไหม้ไ

ส้มนัคอ่ยๆรี�ลงรี�ลงพอมนัไหม้ไส้หมดแล้วมนัก็ดบันั�นแหละต้องให้เป็นอย่างนั �นที�อาตมาเคยเทศน์สอนเรื�อง

จิตเพ่งจิตนั�นแหละต้องดวู่าจิตจะดบัยงังยั 

ความรู้ตวัรู้ผู้ รู้จะดบัยงังยัเนี�ยต้องมาเพ่งตรงนี �ต้องมีประสบการณ์จริงถ้าเราไมม่ีประสบการณ์จริงเราจะไม่รู้

เรื�องเลยต้องว่าอยา่งนี �ถึงจะอธิบายวิจิตรพิศดารอยา่งไรก็เข้าถึงได้ยาก 

เพราะอะไรจงึเข้าถึงได้ยาก?เพราะขาดความตั �งใจที�เรียกว่าสมาธิความตั �งใจมั�นพระองค์จึงสอนให้มีความ

ตั �งใจมั�นกบัสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

ใช้ความว่างนั�นแหละเป็นอารมณ์ของจิตจึงเรียกวา่สญุญตสมาธิ 

แล้วมนัว่างจนเคยชินนั�นแหละจิตมนัจะเข้าถึงสญุญตวิโมกข์ 

คําว่าสญุญตวิโมกข์คือหลดุพ้นด้วยความเคยชินคือความว่างเดี�ยวจะนึกวา่แหม! 

มีวิจิตรพิศดารอะไรอีกความจริงพระองค์แสดงไว้เพื�อให้รู้ชดัเข้าใจชดัมาฝึกความวา่งๆๆทีหลงัมนัว่างเคยชิ

นแล้วนั�นแหละไอ้ความเคยชินนั�นแหละที�พระองค์เรียกว่าสญุญตวิโมกข์คือมนัหลดุพ้นด้วยความว่างจนเค

ยชิน หลุดพ้นจากรูป เสียง กลิ�น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั �งวนัทั �งคืนทั �งเดือนทั �งปี 



 ๙

ทกุสรรพสิ�งในโลกทั �งมนสุโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลกหมดทั �งอกนิฏฐพรหม สทุสัสีพรหม 

สทุสัสาพรหม อตปัปาพรหม อวิหาพรหม เวหปัผลาพรหม สภุกิณหกาพรหม อปัปมาณสภุาพรหม 

ปริตตสภุาพรหม อาภสัราพรหม อปัปมาณาภาพรหม ปริตตาภาพรหม มหาพรหมาพรหม ปโุรหิตาพรหม 

ปาริสชัชาพรหม กายิกาพรหม ว่างจากปรนิมมติวสวตัตีเทวา นิมมานรตีเทวา ตสุิตาเทวา ยามาเทวา 

ตาวติงสาเทวา จาตมุหาราชิกาเทวา อากาศเทวา ภมุมะเทวา รุกขเทวา อารักขเทวา 

อสญัญีพรหมมารเนี�ยว่างหมด 

อสญัญีพวกพรหมรูปฟักเนี�ยว่างหมดเพราะจิตไม่วา่งมนัเลยมีสญัญาใจอยูม่นัเลยตายในขณะรูปเป็นรูปก็ไ

ปอยู่ในชั �นพรหมอรูปพรหม ตายในขณะยืนหรือนั�งหรือนอนก็อยูใ่นอิริยาบถนั�นเนี�ย สมาบตัิญาณ 

สมาบตัิฌานทั �งญาณทั �งฌานเนี�ยเป็นมารทั �งนั �นเลยพวกที�คนไมรู้่ยึดติดอเนญชาภิสงัขารมาร 

อเนญชาวิสงัขารมารเนี�ยเพราะฉะนั �นสงัขารก็คือการปรุงแตง่ วิสงัขารคือไม่มีการปรุงแตง่ 

เพราะฉะนั �นต้องว่างไปทั �งสงัขารวิสงัขารจงึบริสทุธิ�หมดจดสิ �นเชิงเนี�ยอากาสานญัจายตนะมาร 

วิญญานญัจายตนะมาร อากิญจญัญายตนะมาร 

เนวสญัญานาสญัญายตนะมารก็คืออรูปฌานเนี�ยเป็นมารเพราะใครเข้าถึงแล้วก็มีอายนุานมากเลย 

แล้วก็พอหมดกําลงัญาณกําลงัฌาน 

แล้วก็ต้องจตุิปฏิสนธิอีกมากมายนบัภพนบัชาติไม่ถ้วนก็ไมม่ีประโยชน์เหมือนคนนอนหลบัแคน่ั �นเองแตห่ลั

บนานหลบันานไปหน่อยเหมือนพระยานาคพระยากาฬนาคราชหลบันานพทุธันดรหนึ�งเวลาพระพทุธเจ้าอ

ธิษฐานลอยถาด ถาดกระทบกนัก็ตื�นขึ �นมาว่าโอ้! 

เมื�อวานนี �ก็ตรัสไปแล้วองค์หนึ�งวนันี �ยงัตรัสอีกองค์หนึ�งเนี�ยนอนหลบัทีหนึ�งพทุธนัดรเลยเนี�ยหลบันาน 

แตอ่สญัญีพรหมนานกวา่นั �นหรืออรูปพรหมอีก๔ชั �นนานกว่านั �นอีกที�เป็นมารเพราะไม่เกิดมรรคเกิดผล 

มารก็คือถ้าเรามาพิจารณาตามพยญัชนะมารก็คือมอ-สระ-อา-รอ มาร ถ้าเราเอาสระมา อะแปละวา่ไม ่

มาสะกดตรงตวัรอ ก็มาระเมื�อเราอ่านว่ามาระคําว่ามารก็หายไปแล้ว วา่งจากมารแล้ว 

สิ�งใดที�เรายึดติดนั�นแหละเป็นมารทั �งหมดเลย แตที่�เรารู้รู้แล้วละนั�นแน่ะจงึจะเป็นสมัมาทิฏฐิ 

ที�เรารู้แล้วเราไมล่ะนั�นน่ะเป็นโมหะเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเนี�ยเราก็ต้องทําความคุ้นเคย คําว่าทําความคุ้นเคยคือต้องทั �งยืน เดนิ 

นั�ง นอนเนี�ยเขาเรียกว่ากุศลแปลว่าความฉลาด ฉลาดในขณะยืน ฉลาดในขณะเดิน ฉลาดในขณะนั�ง 

ฉลาดในขณะนอนนะ่ต้องว่างทกุอิริยาบถไม่ต้องยึดติดสิ�งใดคําว่าไม่ยึดติดสิ�งใด 

คําว่าไม่ยึดติดก็คือไมม่ีทั �งสญัญาและอปุาทานในสิ�งใดๆ 

จิตมนัก็จะได้ว่างไปเรื�อยๆมนัเปลี�ยนอิริยาบถมนัก็เป็นอตัโนมตัิของมนัเอง เพราะมนันั�งนาน ยืนนาน 

เดินนาน 

นอนนานเนี�ยมนัเป็นสญัญามนัเป็นกิริยาอาการของสงัขารร่างกายที�ไมท่นตอ่ทกุข์พอมนัเปลี�ยนอิริยาบถมั

นก็เปลี�ยนไปแล้วอนิจจงัไปแล้ว เวทนาทางนั�งก็หายไปเมื�อยืนขึ �นหรือเดิน 

อิริยาบถมนัก็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเพราะฉะนั �นมนัเป็นธรรมะ ยืน เดิน นั�ง 

นอนฉลาดก็คือฉลาดที�จะทําจิตให้ว่างยืนมนัก็ให้ว่าง เดินก็ให้ว่าง นั�งก็ให้ว่าง 



 ๑๐

นอนก็ให้ว่างทกุอิริยาบถต้องว่าง 

รู้ได้เป็นปัจจตัตงัด้วยตวัเราเองรู้ได้ว่าจิตเราว่างหรือจิตไม่วา่งไม่ต้องไปถามใครด้วย 

ถ้าเราคดิไปถามคนนั �นคนนี �แล้วให้คนนั �นคนนี �ตดัสินว่าเราว่างหรือไมว่่างก็ใช้ไมไ่ด้ยงัไม่เป็นปัจจตัตงั 

ยงัไมเ่ข้าถึงตวัจริงถ้าเข้าถึงตวัจริงแล้วไมล่งัเลสงสยัคําว่าไมล่งัเลสงสยัคือไม่มีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ 

ถ้าเรายงัมีวิตกวิจารในรูป วิตกวิจารในเสียง วิตกวิจารในกลิ�น วิตกวิจารในรส วิตกวิจารในโผฏฐัพพะสมัผสั 

วิตกวิจารในธรรมารมณ์เนี�ยวิตกวิจารแล้วสงัขารก็ปรุงแตง่ไปทั �งวนัทั �งคืนทั �งยืน ทั �งเดนิ ทั �งนั�ง 

ทั �งนอนเนี�ยปรุงแตง่หลบัยงัไปฝันอีก 

เนี�ยปรุงแตง่ถ้าจิตเราว่างแล้วแม้แตฝั่นก็ไมม่ีถึงเวลาแล้วมนัก็จะตื�นโดยอตัโนมตัิของมนัเพราะฉะนั �นเราต้อ

งรู้ตรงนี �เนี�ยตรัสรู้ที�โยมไมเ่คยฟังเนี�ย ถ้าไปตรัสรู้อย่างพระพทุธเจ้าโยมก็ไม่ทนัเห็นพระพทุธเจ้า 

ไม่ทนัฟังพระพทุธเจ้าแตอ่าตมาก็ต้องเอามาแสดงประสตูรทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิ �น ทางกาย 

ทางจิตให้โยมได้รู้เอาไว้เกิดประสตูร ตรัสรู้ ปรินิพพานที�ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิ �น ทางกาย 

เขาจึงเรียกว่าอายตนะนิพพานคือวา่งจากความยึดถือแต่แท้จริงแล้วต้องให้ใจเราว่างจากอายตนะนั �นที�ตาไ

ปเห็นรูป หไูด้ยินเสียง จมกูได้กลิ�น ลิ �นได้รส กายได้รับรู้สมัผสั ใจได้รับรู้ธรรมารมณ์เนี�ยต้องว่าง 

ว่างจากการยดึถือวา่เป็นตา ว่างพ้นไปจากตา ห ูจมกู ลิ �น กาย ใจอีกเนี�ย 

แม้แตค่ําวา่นิพพานก็ให้ว่างอีกไม่ต้องไปมีสญัญาในนิพพานแตอ่าศยัความเคยชินในความว่างจิตจะน้อมไ

ปเองเงื �อมไปเองสูพ่ระนิพพานเนี�ยไมต้่องตั �งใจเพราะเพราะเราฝึกคือมีสญุญตสมาธิตั �งใจมั�นกบัความวา่งอ

ยูแ่ล้วทีนี �มนัเคยชินกบัความว่างจิตมนัก็เข้าถึงสญุญตวิโมกข์คือพ้นด้วยความเคยชินนั�นแหละจึงเรียกว่าสุ

ญญตวิโมกข์ทีนี �ถ้ามนัชินจนกระทั�งหมดอายขุยัมนัตายนั�นน่ะจิตมนัจะน้อมไปสู่นิพพานงั ปรมงั สญูญัง 

แคเ่นี�ยจําเอาไว้ให้ดีประสตูร ตรัสรู้ ปรินิพพานในปัจจบุนัมีใจความแคนี่ � 

ถ้าจะอธิบายตามพระพทุธโอวาทหรือครั �งพทุธกาลก็คงจะยืนยาวนานแล้วก็มากกว่านี �เอ้าแคนี่ �พอ....เนี�ยเข

าเรียกความรู้ปัจจตัตงัแล้วก็เป็นปัจจุบนัธรรมด้วย... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา ๒๑.๒๒ น. 




