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 ทําจิตให้ว่างไว้เหมือนกบัธรรมสายธรรมจะไหลลงสูใ่จ 

วนันี �เป็นวนัอาสาฬหบชูาเหมือนกบัเป็นวนัที�พระพทุธเจ้าแสดงธรรมะแล้วท่านพระอญัญาโกณฑญัญะได้ด

วงตาเห็นธรรม 

คําว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือสิ�งทั �งหลายเกิดแตเ่หตสุิ�งนั �นทั �งปวงล้วนดบัไปเพราะสิ �นเหตแุห่งธรรมนั �น 

อะไรคือต้นเหต?ุและอะไรที�เป็นต้นเหตแุล้วทําให้เกิดเกิดที�ไหนดบัที�ไหนสําคญัตรงนี � 

เกิดที�เหตก็ุคือจิตวิญญาณนั�นแหละเกิดรู้เกิดเห็นคือเกิดรู้จากการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าแล้วก็มี

ความเข้าใจว่าสิ�งใดสิ�งหนึ�งมีความเกิดขึ �นแล้วโดยธรรมดาสิ�งนั �นทั �งปวงล้วนมีความดบัเป็นธรรมดาเหมือน

พวกโยมนี�มีจิตวิญญาณถ้าไมม่ีจิตวิญญาณโยมจะรู้อะไรได้ ไอ้ที�ตาก็เป็นสื�อ หเูป็นสื�อ จมกูเป็นสื�อ 

ลิ �นเป็นสื�อ กายเป็นสื�อ 

จิตเป็นสื�อพวกสื�อทั �งนั �นเลยอนันี �เป็นสื�อวตัถนุามธรรมจะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องใช้ทานเป็นสื�อบ้าง 

ทานนี�เป็นวตัถทีุ�เห็นได้ง่ายให้แล้วก็หมดไปสิ �นไปว่างไป 

ศีลเป็นสื�อละเว้นแล้วก็เป็นสื�อคือตาเห็นแล้วก็ละเว้นไปละเว้นแล้วก็ว่างละเว้นแล้วก็เป็นสื�อความว่างเป็นสื�

อเป็นมรรคที�จะเข้าถึงซึ�งความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ 

เนกขมัมะความอดใจเพื�อให้มีทานมีศีลถ้าใครมาประพฤติปฏิบตัิถ้าไมม่ีหลกัหรือไมม่ีอดุมการณ์เนี�ยหาทา

งยากทางคือมรรคที�จะเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์เพราะฉะนั �นทางที�จะปฏิบตัิที�แท้จริงหรือถกูต้องตามพร

ะพทุธโอวาทเนี�ยต้องใช้ทานศีลทั �งทานด้วยทานให้แล้วก็ว่างศีลละเว้นแล้วก็ว่างอดใจเพื�อให้มีทานมีศีลก็เพื�

อว่างเนี�ยประพฤติเนกขมัมะ เนกขมัมะพรหมจรรย์เนี�ยต้องอาศยัทางอาศยัศีลมีความตั �งใจมั�น 

ไอ้ตวัตั �งใจมั�นก็คือตวัสมาธิ สมาธิที�ตั �งมั�นว่าต้องมีทานให้ได้ต้องมีศีลให้ได้ 

ตาเห็นรูปก็ให้รูปเป็นทานซะก็ให้หมดไปจากใจจะได้ว่างไปจากใจหไูด้ยินเสียงก็ให้เสียงวา่งไปจากใจให้ทา

นที�อาตมาเคยเทศน์ทานภายในทานภายนอกศีลภายในศีลภายนอก เนกขมัมะภายในเนกขมัมะภายนอก 

ปัญญาภายในปัญญาภายนอก วิริยะภายในวิริยะภายนอกขนัตภิายในขนัติภายนอก 

สจัจะภายในสจัจะภายนอก อธิษฐานภายในอธิษฐานภายนอก เมตตาภายในเมตตาภายนอก 

อเุบกขาภายในอเุบกขาภายนอกเนี�ยอาตมาเนี�ยเทศน์มานานแล้วสอนมานานแล้วพระอาจารย์รู้เพื�อจะได้ทั �

งภายในภายนอกเพื�อจะได้ให้วา่ง 

ว่างทั �งภายในภายนอกแล้วก็จะวา่งอย่างบริสทุธิ�คือบริสทุธิ�ทั �งภายในบริสทุธิ�ทั �งภายนอกมนัจะได้ว่างอย่าง

บริสทุธิ�  ถ้าใครไมรู้่หลกัที�แท้จริงก็หาทางไม่พบ เมื�อหาทางไม่พบแล้วจะเข้าสูท่างมรรคทางผลได้ยงังยั 

เพราะฉะนั �นเนี�ยทานก็เป็นมรรคศีลก็เป็นมรรคตอนนี �อนันั �นเป็นมรรคที�เราเห็นภายนอกเหมือนกบัหยาบๆที�

เราเห็นทั�วๆไปแตพ่อมาถึงเนกขมัมะภายในเนกขมัมะภายนอกปัญญาภายในปัญญาภายนอกตอนเนี�ยเกิด
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จากความรู้สึกนึกคิดของตวัเองแล้วที�เราจะต้องมีปัญญาคือเหตผุลวา่ที�เราจะต้องทําศีลทําทานใ

ห้อยูใ่นศีลในทานทานในทานนอกเราจะทํายงังยัศีลละเว้นภายในละเว้นภายนอกเราจะทํายงังยั?เรารับรู้ไม่

รับเก็บนั�นแหละเป็นของภายในทั �งหมดเลยเหมือนพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า 

อริยกนัตศีลศีลของพระพทุธเจ้าด้วยศีลของพระอรหนัต์เจ้าเนี�ยรับรู้ไม่รับเก็บตามเป็นจริงรับรู้ไมรั่บเก็บเพร

าะตาที�เห็นน่ะรับรู้วา่มีอยูจ่ริง หทีู�ได้ยินเสียงมนัก็มีอยูจ่ริง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมมารมณ์มีอยูจ่ริงแตว่่าไมใ่ช่เราไมใ่ชข่องเราเพียงแตว่่ามนัจรเข้ามาสู่ตาสูห่สููจ่มกูสูล่ิ �นสูก่ายสูจ่ิตต้องว่

าอย่างนี � ถ้าจิตไปยึดติดไว้ก็เป็นสญัญาอปุาทาน เพราะฉะนั �นสติก็จะระลกึไปตามสญัญาอปุาทาน 

เมื�อสติมนัระลึกไปตามสญัญาอปุาทานมนัก็ปรุงแตง่วิตกวิจารในรูปวิตกวิจารในเสียงในกลิ�นในรสในโผฏฐั

พพะในธรรมารมณ์แล้วก็ปรุงแตง่ใจเราว่าเราจะต้องทํายงังยัจึงจะได้รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์มา 

เนี�ยความจริงที�ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะท่านรับรู้เลยเพราะจิตเป็นต้นเหตไุอ้ความรู้สึกคือจิตวิญญาณข

องเราเนี�ยเป็นต้นเหต ุ

สิ�งทั �งหลายดบัเพราะสิ �นเหตแุห่งธรรมนั �นคําวา่สิ �นเหตแุห่งธรรมนั �นคือธรรมทั �งหลายจะเป็นธรรมภายในภา

ยนอกเนี�ยมนัจะต้องให้หมดไปว่างไปสิ�งใดทั �งหลายเกิดจากเหตเุนี�ยต้องทําสิ�งทั �งหลายทั �งปวงล้วนดบัไปเพ

ราะสิ �นเหตแุหง่ธรรมนั �นคือเรารับรู้ไมรั่บเก็บเพื�อจะยุตเิหตไุมส่ร้างเหต ุ

ถ้าทําเหตแุล้วมนัต้องมีผลแน่นอนเหมือนกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมเป็นเหตแุล้วก็ผลตามมามากมายเลยแล้วก็ฆา่สตัว์ลกัทรัพย์ประพฤติผิดในกามมสุากินเหล้าเมา

ยา มีราคะ โลภะ โทสะ โมหะมานะทิฏฐิบานปลายออกไปใหญ่เยอะแยะมากมายเลย 

ถ้าเราทําจิตให้ว่างก็เป็นการดบัเหตหุรือสิ �นเหตแุห่งธรรมนั �น อนัเนี�ยต้องเน้นหนกัไว้เลย 

ใครปฏิบตัิใหม่ๆถ้ามาได้ยินได้ฟังคํานี �แล้วที�อาตมาบอกไว้เนี�ยเป็นมรรคเป็นหนทางที�จะเข้าถึงความพ้นทุก

ข์ได้อย่างรวดเร็ว 

แล้วก็ไมผ่ิดพระพทุธโอวาทเหมือนพระอรหนัต์เจ้าทั �งหลายได้เดินมาแล้วได้ฟังมาแล้วแล้วก็เนี�ยที�อาตมามา

พิจารณาตามและรู้ตาม 

ตามรู้อยา่งอาตมาเนี�ยต้องตามรู้ที�พระองค์แสดงไว้มากมายก่ายกองในพระไตรปิฎก 

๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์อะไรเนี�ยเกิดจากต้นเหตคุือจิตวิญญาณเนี�ยที�มนัรู้ขึ �นมาแล้วก็ไปเที�ยวตามรู้ตามเห็

นจนกระทั�งเหนื�อยไหม? เหนื�อย! 

บางคนขี �เกียจแล้วไมก็่เลยไม่ตามรู้เลยเบื�อหน่ายหาวา่ศีลของพระองค์ปฏิบตัิยากอีกแทนที�จะเหยียดมือเห

ยียดเท้าก็ยงัเป็นอาบตัิ(หวัเราะ)บวชเพื�อศรัทธาพอไปหาอปัุชฌาย์พดูอภิธรรมพอไปหาอาจารย์พดูแตเ่รื�อง

พระวินยัเนี�ย ที�แรกก็บวชด้วยใจศรัทธาเลื�อมใสเนี�ยแล้วก็จะสกึพอไปหาพระองค ์

พระองค์บอกวา่รักษาอย่างเดียวได้ไหม? ก็บอกได้พระพุทธเจ้าข้า 

พระองค์บอกให้รักษาใจ(หวัเราะ)คําว่ารักษาใจก็คือไม่ให้ใจเนี�ยไปยึดติดสิ�งใดไว้ 

เพราะไอ้สิ�งนั �นที�ผ่านมาทั �งหมดไมใ่ช่เราไมใ่ชข่องเราเลยเพียงแตรั่บรู้รับทราบแล้วก็ผา่นไปว่างไปแล้ว 

นั�นแหละจึงจะถกูต้องที�แท้จริงต้องทําจิตของเราให้ว่าง 
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รักษาใจของเราให้ว่างที�พระพทุธเจ้าเรียกว่าสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

เมื�อเราเอาความว่างนั�นแหละเป็นมรรคความตั �งใจที�เราจะตั �งใจว่างนั�นแหละเอามาเป็นบาทเบื �องแรกหรือก

ารประพฤตปิฏิบตัิทีหลงัมนัชํานาญในความว่างแล้วจิตก็น้อมไปสูส่ญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่าง 

ไม่ต้องไปปรารถนาอะไรเลยเนี�ยยิ�งว่างมากเท่าไหร่ๆว่าเออ! 

เราก็ไมม่ีทกุข์ทีหลงัพอเราเข้าใจพบัเพราะความชํานาญเกิดขึ �นแล้วในความวา่งแล้วเพราะจิตมนัเข้าสูส่ญุ

ญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่าง 

ที�ว่างเทา่ไหร่ก็นะ่หมดหลุดพ้นไปหมดเลยน่ะสิ�งที�เรารับรู้รับทราบตั �งแตเ่ล็กจนโตเลยว่านั�นน่ะให้มนัว่างไปใ

ห้หมด แล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้! เป็นวิธีที�พระองค์สรุปไว้เองน่ะไม่ใช่อาตมา 

อาตมาเพียงแตต่ามรู้ทําเข้าใจรู้ตามพทุธโอวาทเนี�ยแล้วเอามาสอนพวกโยมที�พระองค์บอกไว้เนี�ยสญุญตส

มาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ อนันี �พระองค์สรุปเองน่ะสพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา อนตัตา 

ทั �งธรรมและอธรรมก็ว่างหมดเลยทั �งดีทั �งชั�วทั �งบญุทั �งบาปเนี�ย ถึงเวลาเราต้องการจะไปนิพพานแล้ว 

นิพพานงั ปรมงั สญุญงัเพราะฉะนั �นจิตมนัจะเข้าไปรวมอยูก่บัพระนิพานคือความวา่งได้ 

จิตจะต้องมีความว่าง ความวา่งมนัจึงจะเข้ากบัความวา่งได้เหมือนกบันํ �ากบันํ �ามนัมนัเข้ากนัไมไ่ด้ 

แตม่นัต้องความว่างมนัจงึจะเข้ากบัความว่างได้เนี�ยเป็นเหตเุป็นผลไอ้เหตผุลคือปัญญาเนี�ยที�มนัมีความชํา

นาญในเหตใุนผลเพราะมนัมีความชํานาญรู้เหตรูุ้ผลแล้วเขาเรียกปัญญาญาณ 

ปัญญาณคือความรู้ในเหตใุนผลของปัญญาแล้วเราก็จะเป็นเหตใุห้เราใคร่ครวญถึงธรรมะอื�นๆออกไปอีกศี

ลสาระ สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมตุติสาระ 

วิมตุติญาณทศันะสาระที�เป็นธรรมสงูๆนะ่ที�เป็นธรรมที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายก็ไมรู้่เรื�องหรอก 

แตเ่ราจะเข้าใจเลยโอ้! 

ศีลสาระความเป็นสาระของศีลก็คือละเว้นแล้วก็ว่างความว่างการละจากศีลนั�นแหละเป็นสาระเขาเรียกว่า

ศีลสาระเพราะละเว้นแล้วมนัก็ว่าง 

สมาธิสาระคือตั �งใจในทานในศีลก็เนี�ยเพื�อว่างคือเหตผุลพอมีปัญญาพอมนัเคลียร์แล้วคือเราเข้าใจแล้วมนัเ

คลียร์เอ้อ! 

รู้เหตรูุ้ผลแล้วไม่สงสยัแล้วเนี�ยมนัก็ความว่างเกิดขึ �นเกิดขึ �นจากเหตแุละผลคือว่างทั �งเหตทุั �งผลไอ้ความว่าง

ทั �งเหตทุั �งผลนั�นแหละเป็นปัญญาสาระ 

สมาธิสาระตั �งใจวา่งต้องมีเนี�ยจึงเรียกว่าศีลสาระสมาธิสาระตั �งใจว่างอย่างเดียวจึงจะถกูตามแนวทางพระ

พทุธเจ้าสญุญตสมาธิเข้ากนัได้เลยโอ้! 

พระองค์สอนสญุญตสมาธิไว้นั�นเนี�ยการคิดการพิจารณาความเข้าใจของเราเนี�ยเป็นเหตใุห้เรารู้เป็นปัจจตั

ตงัว่าเออ! เรามาถกูทางแล้วสมาธิสาระ 

สาระของสมาธิก็คือตั �งใจมั�นกบัความว่างตอนนี �มาถึงปัญญาสาระเหตผุลก็วา่งทั �งเหตทุั �งผลก็เป็นสาระของ

ปัญญา 

วิมตุติสาระวิมตุตสิาระก็คือการหลดุพ้นสิ�งที�ปัญญาเข้าใจในเหตใุนผลนั�นแหละทั �งหมดนั�นแหละแล้วไม่ยดึ

ติดในเหตใุนผลนั�นแหละเป็นสาระของวิมตุติคือว่าง 
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พอมาถึงวิมตุตญิาณทศันะสาระก็คือทั �งรู้ทั �งเห็นเนี�ยเป็นการประทบัรอยให้ยํ �าตกัเตือนที�พระองค์

แสดงซํ �าลงไปว่าวิมตุติญาณทศันะสาระคือทั �งรู้ทั �งเห็นไอ้รู้ก็ว่างคือรู้ภายใน 

ไอ้ที�เห็นเห็นภายนอกก็ว่างนั�นแน่ะความรู้ความเห็นทั �งภายในภายนอกของให้ว่างนั�นแนะ่เป็นวิมตุติญาณทั

ศนะสาระเป็นความรู้ที�ไมใ่ช่ลึกลบัซบัซ้อนเลยที�ว่าต้องเป็นญาณนั �นญาณนี �อะไรไอ้นั�นไมถ่กูเลยไมใ่ช่สิ�งที�พ

ระพทุธโอวาทประสงค์ที�พระองค์ประสงค์ก็คือให้จิตว่างหมด ว่างทั �งอาสวะคืออารมณ์ทั �งหมดเลย 

คําว่าว่างจากอารมณ์ทั �งหมดก็เพราะอารมณ์นั�นแหละทําให้จิตไม่วา่ง อารมณ์คืออะไร? อารมณ์คือรูป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ยอารมณ์ทั �ง๖ ที�อยู่ในจิตเราเนี�ยที�มนัสั�งสมเป็นอาสวะ 

เพราะฉะนั �นถ้าพระองค์บอกอาสวกัขยญาณเนี�ยการทําอาสวะให้สิ �นไปก็คือการทําอารมณ์ให้สิ �นไป 

ถ้าเราทําอารมณ์ให้สิ �นไปนั�นแหละเป็นอาสวกัขยญาณ(หวัเราะ)ที�อาตมายงัวา่ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เ

นี�ย 

เพราขยะก็คือสิ�งที�เศร้าหมองขุน่มวัของใจหรือถ้าขยะทางโลกก็คือสิ�งที�เผยแพร่เชื �อโรคเพราะฉะนั �นต้องทําใ

ห้ว่างไปให้หมดเลยเชื �อโรคหรือขยะถงัขยะที�ไปใสไ่ว้เหมือนกบัเราเห็นว่าเราไม่ได้ไปเทไปฝังไปเผามนัก็โอ้! 

มนัก็หลายวนัหลายเดือนมนัก็ขยะมนัก็จะเกิดการบูดเน่าหรือมนัจะได้เป็นเชื �อโรคตา่งๆมนัจะเกิดขึ �นในขยะ

นั �นใครไปถกูไปต้องแล้วมนัก็จะพลอยไปติดเป็นแผลเป็นโรคภยัไข้เจ็บขึ �นมาเนี�ยเชน่เดียวกนัอารมณ์คือรูป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหลา่เนี�ยก็เป็นใจของเรานั�นแหละเป็นถงัขยะ 

ขยะแล้วก็ที�มนัเกิดเป็นมะเร็งขึ �นมาเนี�ยมะเร็งคือเล็ง เล็งเห็นเลยไอ้ที�รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยที�เป็นขยะอารมณ์เนี�ยมนัทกุข์ทรมาน 

คําว่าทกุข์ทรมานคือที�ความต้องการที�มนัจะมีรูปในใจแล้วเราปรารถนาอยากได้รูปไมส่มความปรารถนาก็เ

ป็นทกุข์ปรารถนาสิ�งใดไมไ่ด้สิ�งนั �นนั�นเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ�งใดได้สิ�งนั �นนั�นเป็นสขุแตม่นัเป็นสขุชั�วคราว 

พระองค์ก็สอนว่า สละสขุพอประมาณเพื�อสขุไพบลูย์ 

เพราะฉะนั �นการที�จะทําให้สขุไพบลูย์เกิดขึ �นก็คือต้องทําจิตให้ว่างอย่างเดียว 

ถ้าจิตเราว่างทั �งหมดเลยทั �งดีทั �งไม่ดีหรือขยะไอ้ต้นเหตคุือใจเนี�ยที�มนัไปเป็นถงัขยะหรือเป็นส้วมที�สั�งสมไว้เ

ป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เหลา่เนี�ยนั�นแหละเราจะต้องไปล้างมนัหมดเลยให้ว่างให้สะอาดให้บริสทุธิ� 

แล้วก็ใหม่ๆมนัอาจจะแหม! ไม่คุ้นชินไมคุ่้นเคยปฏิบตัิได้ยากจงั ล้างออกยากจงั 

ต้องใช้แฟ๊บโซดาอะไรหรือต้องชําระล้างหรือต้องหาสิ�งที�แก้ไขอย่างรวดเร็วให้สะอาดอย่างรวดเร็วไมใ่ห้ทั �งก

ลิ�นทั �งสีให้หมดไปอย่างรวดเร็วต้องใช้ พระพทุธเจ้าเลยต้องมีทั �งทานบ้างศีลบ้างเนกขมัมะ ปัญญา  วิริยะ 

ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา อเุบกขาเนี�ยเป็นเครื�องฟอกจิต 

ฟอกจิตหรือทําลายหรือชําระล้างจิตที�มนัสกปรก สกปรกไปด้วยรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเชน่กนัเลยเนี�ยเหมือนเขาใช้ผงซกัฟอกมนัช้าไปต้องใช้สิ�งที�รวดเร็วกว่าผงซกัฟอกมีไหม? 

ถ้าเรามีเราก็ต้องเอามาใช้เพื�อความสะอาดรวดเร็วปราศจากกลิ�นทั �งสีทั �งกลิ�นทั �งอะไรให้มนัว่างไปให้มนัหม

ดสภาพไปจากความสกปรกชําระความสกปรกไปจากเสื �อผ้าอาภรณ์เชน่เดียวกนัน่ะก็ให้มนัหมดไปจากใจเ

รา อนันี �เป็นข้ออปุมา 

เพราะฉะนั �นพระพทุธเจ้ามีอบุายเนี�ยสิ�งที�จะฟอกจติก็คือบารมีทั �ง๑๐เนี�ยทานบ้างศีลบ้างเนกขมัมะ ปัญญา  
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วิริยะ ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน เมตตา อเุบกขาเนี�ยทั �งที�เป็นบารมี ทั �งที�เป็นอปุบารมี 

ทั �งที�เป็นปรมตัถบารมีต้องตายเป็นตายเลยสละตายไม่ต้องกลวัตายๆก็ไปเสวยสขุวิมุตติสขุเนี�ยต้องจําไว้อย่

าไปกลวัตายอย่าไปท้อแท้ ไอ้คําวา่ไมก่ลวัตายไมท้่อแท้เนี�ยพระองค์หมายถึง วิริเยน 

ทกฺุขมจฺเจติจะลว่งทกุข์ด้วยความเพียรเนี�ยเราจะเห็นว่าคณุคา่ว่าโอ้! 

สิ�งที�พระองค์แสดงไว้เนี�ยสิ�งที�เราได้รู้ได้ยินได้ฟังเนี�ยไม่รู้เราจะเอามาใช้ได้ยงังยัเนี�ย 

ถ้ามาเจอคําเนี�ยเราต้องใช้ความเพียรแล้วเนี�ยวิริเยน ทกฺุขมจฺเจติ เราจะลว่งทกุข์ด้วยความเพียร 

เราต้องเพียรทกุวนัทุกคืนทกุเดือนทกุปีทกุลมหายใจเข้าออกเลยต้องว่าอย่างนี �ต้องอยู่ในความว่างให้ได้ตา

ยเป็นตายเนี�ยตายก็ทิ �งเลยเน่าเอ็งจะเก็บไปทําเกลืออีกไม่มีใครเก็บไว้ญาติพี�น้องเขาก็ไม่เอาหรอกเหม็นเขา

เหมือนกบัขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์มนัก็เน่าเหม็นมาเป็นอเนกชาตสิั�งสมไว้มากมายเป็นกปัป์เป็นกลัป์เลย

ไม่รู้กี�แสนกี�ภพกี�ชาติอะไรเนี�ยต้องให้ว่างไปหมดไปอาสวกัขยญาณหรือขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เนี�ยถ้าอา

ตมาบอกว่าโยมต้องไปทําให้ญาณ๓ 

ให้เกิดทําบพุเพนิวาสานสุติญาณทําจตุปูปาตญาณให้เกิดแล้วถึงอาสวกัขยญาณนั�นน่ะโยมก็ไม่รู้เพียงญา

ณ๑ ก็ลากเลือดแล้วบพุเพนิวาสานสุติญาณระลกึชาตหินหลงัยิ�งระลกึมากได้เท่าไหร่มนัก็เพลินมาก 

บางคนระลึกได้ก็ไปยึดติดอดีตชาติอีกซวยอีกที�นี �เอาอดีตมาเป็นปัจจุบนัไปหลงรักหลงใคร่กนัเนี�ยแล้วมนัจ

ะเป็นดบัเบิ �ลเลยทีนี �จะไปไหนไม่รอดแล้วจตุปูปาตญาณเห็นจตุิคนทําดีคนทําชั�วได้เสวยผลตา่งกนัไปตกนร

กเป็นเปรตเป็นอสรุกาย สตัว์เดรัจฉานเป็นเทวดาชั �นนั �นชั �นนี � 

เป็นพรหมอะไรพวกเนี�ยล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ�งเนิ�นช้าทั �งหมดเลยถ้าเราประมาทเดี�ยวก็ล่นแอ๊กมาอีก 

มาจตุปิฏิสนธิแล้วก็มาสร้างแล้วมนัก็มาทําอย่างเก่าทําไมจงึว่ามาทําอยา่งเก่า?เพราะมนัเคยชินถ้ามนัก็ไป

ติดใจในความดีในสวรรค์ในพรหมมนัก็ทําฌานทําความดีทําญาณทําฌานให้เกิดขึ �นมนัก็ไปเกิดอีกแล้วมนั

ก็ติดอีกก็เวียนไปเวียนมาสวรรค์กับพรหมนั�นแหละหรือใครตกนรกเป็นเปรตเป็นอสรุกาย สตัว์เดรัจฉาน 

ได้โอกาสก็ทําความผิดอีกนิสยัมนัเคยชินเพราะนิสยัมนัเคยชินแล้วการที�จะทําให้บริสทุธิ�สะอาดหมดจดสิ �น

เชิงตามแบบพระพทุธเจ้ายากมากแล้วก็ไมรู้่วิธีด้วยถ้าไม่มีผู้ รู้มาบอกเนี�ยไมม่ีทางเลยเนิ�นช้าเสียเวลาเปล่าเ

สียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียเวลํ�าเวลาเสียความรู้สึกนึกคิดมากมายเลยเนี�ยไปเหนือตะวนัออกอีสาน

ภาคใต้ภาคกลางอะไรตา่งประเทศถ้าใครว่าดีๆถ้ามีเงินต้องไปแนแ่ล้วก็ผิดพลาดผิดหวงักนัทั �งนั �นเพราะไมใ่

ช่ของจริงเลยเนี�ยต้องมาดทีู�ตวัเองถ้าเราทําจิตให้ว่างเนี�ยใกล้ๆตวัเนี�ยเวลายืน เดิน นั�ง 

นอนจะนั�งมีที�ว่างหรือเปล่า? ที�นั�งว่างก็นั�งได้นั�นนะ่ ยืนมีที�ยืนให้ยืนไหม? ที�ยืนตรงนั �นว่างไหม?ว่างก็ยืนได้ 

มีที�วา่งให้เดินไหม?ถ้ามีที�ว่างให้เดินเราก็เดินได้ 

จะนอนมีที�นอนว่างหรือเปล่าที�นอนว่างก็นอนได้เนี�ยความจริงพระองคเ์นี�ยสอนปัจจเวกขณะ 

คําว่าปัจจเวกขณะคือพิจารณาทกุขณะในการกินการนุง่ห่มเนี�ยจะนั�ง จะยืน จะเดิน 

จะนอนอะไรเนี�ยพิจารณาทกุขณะแล้วก็เป็นธาตปัุจจเวกในปัจจบุนัให้เห็นเพียงแตเ่ป็นธาตเุท่านั �น 

คําว่าธาตนีุ �เป็นธาตกุลางๆหมายถึงว่าเป็นสมมตุิขึ �นมาเป็นธาตสุมมตุิ...อนันี �เป็นผ้าเป็นไตรจีวรขึ �นมาอนันี �เ

ป็นสมมตุิทั �งหมดเลยแล้วก็เป็นอตีตปัจจเวกคือระลกึถึงสิ�งที�ลว่งไปแล้วใช้ไปแล้วมนัว่างไปแล้วนั�นแหละที�

พระองค์สอนก็คือให้พิจารณาความวา่งที�มนัผ่านไปแล้วให้จิตความรู้สกึหรือเจตนาที�เราเคยสร้างเคยทําไว้
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ว่าเนี�ยวา่เออ! 

สิ�งที�เราต้องการหรือประสงค์หรือความปรารถนาแล้วมนัได้กินได้ใช้ได้นุ่งได้ห่มแล้วมนัก็หมดภาระไปแล้วมั

นก็ว่างไปแล้วนั�นน่ะสิ�งใดสิ�งหนึ�งเกิดขึ �นแล้วโดยธรรมดาเนี�ยเกิดจากสิ�งเหลา่นี �ยืน เดิน นั�ง นอน กิน ดื�ม นุ่ง 

ห่ม ใช้สอย 

ป่วยไข้ที�อยู่ที�อาศยัเนี�ยต้องพิจารณาทกุขณะเลยแล้วก็จะรู้ความเปลี�ยนแปลงของมนัคืออนิจจงัอยู่ทกุขณะ

ทกุลมหายใจเข้าหายใจออกเนี�ยเป็นของชั�วคราว 

หายใจเข้าก็ไม่เที�ยงหายใจออกก็ไม่เที�ยงหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็เป็นทกุข์หายใจออกไปแล้วไมเ่ข้าก็เป็นทกุ

ข์แล้วจิตของเราเรารู้มีสมัปชญัญะเรารู้จิตรู้ลมเข้าออกไมต้่องไปตามลมเข้าลมออกแล้วเนี�ยสมัปชญัญะรู้จิ

ตรู้สติไม่ให้ระลึกไปไหนให้ระลกึแตล่มเข้าลมออกอย่างเดียวนั�นน่ะจงึจะเรียกว่ามหาสติจดจ่ออยูก่บัลมเข้า

ลมออกแล้วเราก็จะเห็นว่าอ้อ! 

กายก็อย่างหนึ�งลมเข้าลมออกก็อย่างหนึ�งการปรนเปรอกายการที�กายมีชีวิตอยูเ่นี�ยเพียงแคล่มหายใจเท่านั �

นแล้วก็ไมเ่ที�ยงด้วยแล้วก็อนตัตาด้วยเพราะอะไร?เพราะไมม่ีตวัตนออกไปแล้วไมเ่ข้าเข้าไปแล้วไม่ออกมนัก็

เนี�ยเป็นทกุข์ สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ก็คือเราปรารถนาให้เข้าหรือให้ออก? 

ปรารถนาหายใจเข้าเพื�อไม่ให้ตายหรือหายใจออกแล้วไม่เข้าก็จะตายเพราะฉะนั �นชีวิตที�มีคา่ก็คือเพียงลมห

ายใจเข้าหายใจออกแคน่ั �นเองทรัพย์สินสมบตัิบตุรภรรยาสามีนั�นของไกลตวัช่วยเราไมไ่ด้หรอกเราต้องหาย

ใจเองเพื�อให้มีชีวิตเองเนี�ยนั�นแหละพระองค์จึงตรัสว่าอตฺต หิอตฺโน 

นาโถตนเป็นที�พึ�งของตนถ้าเราไมห่ายใจเพื�อตวัเองแล้วใครจะมาช่วยเราหายใจหมอปั�มหวัใจเราก็ไมไ่ด้เนี�ย

เพราะมนัไม่หายใจโดยธรรมชาติเนี�ยมนัก็ไมส่ะดวกอดึอดัแน่นอกอะไรพวกเนี�ยโอ้! 

เยอะแยะไปหมดสิ�งที�พระองค์เทศนาสอนไว้มากมายก่ายกองต้องพึ�งตวัเองด้วยเหตเุนี�ย ถ้าเราดคูําว่าอตฺต 

หิอตฺโน 

นาโถตนเป็นที�พึ�งของตนเพราะเราต้องช่วยตวัเองให้ได้เช่นช่วยให้ตวัเองหายใจออกเข้าได้ปกตถ้ิาเรามวัไป

พึ�งคนนั �นคนนี �พึ�งรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์อย่างนั �นช่วยไม่ได้ช่วยให้หายใจไมไ่ด้ไมม่ีประโยชน์เลย(หวัเราะ)แล้วเราก็จะเห็นตวัเองว่าเออ! 

กนีู�โง่งมงายเสียท่าแล้วลมหายใจเข้าออกไมป่กตแิล้วขดัอกขดัใจอีกเพราะอะไร?เพราะมนัไม่เป็นไปตามที�ใ

จปรารถนาต้องการ 

เพราะสิ�งเหลา่นี �เป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนพระองค์แสดงเอาไว้มากมายเลยเนี�ยหยิบอะไรขึ �นมาก็ไมพ้่น

พระพทุธโอวาทเลยต้องว่าอย่างนี � นั�นน่ะที�ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะจงึวา่โอ้! 

สิ�งใดที�เกิดแล้วเป็นธรรมดา 

คําว่าเกิดขึ �นแล้วโดยธรรมดาคือไมม่ีการปรุงแตง่เหมือนธรรมชาติฤดรู้อนฤดฝูนฤดหูนาวอะไรเนี�ยเป็นธรรม

ชาติหมดเลยไม่มีการปรุงแตง่ไม่มีใครไปปรุงแตง่ 

แตค่นมีปัญญาก็รู้ไมป่รุงแตง่หาเนี�ยมนัร้อนก็ไปหาพดัลมที�จะทําให้มนัเย็นทําให้มนัปรุงแตง่ขึ �นมาเนี�ยเป็น

ส่วนประกอบช่วย แล้วมนัก็ไมย่ั�งยืน 

แล้วมนัก็ชั�วคราวถ้าพดัลมเสียแล้วไมม่ีพดัลมเนี�ยเดือดร้อนแล้วเนี�ยเราจะเห็นว่าอ้อ! 
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สิ�งที�ประกอบอะไรเนี�ยสิ�งที�เราทําเองไมไ่ด้เนี�ยอตฺต หิอตฺโน 

นาโถไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติของตวัเองแล้วมนัเป็นทกุข์ทั �งหมดเลยเนี�ย เราจะเข้าใจพระพทุธโอวาทได้เลย 

เนี�ยเพราะฉะนั �นเราจะต้องมีขนัติช่วยด้วยอดกลั �นอดทนไว้ทนแคไ่หน? ทนแคต่าย 

ตายเมื�อไหร่ก็ไม่ต้องทน(หวัเราะ)แล้วก็ต้องเป็นสจัจะด้วยมาคมุใจไว้อีกนั�นน่ะว่าต้องทนให้ได้จริงใจสจัจะค

วามจริงใจคือจริงใจในการที�จะมีขนัตอิดทนจริงใจเหมือนกบัที�อาตมาเคยแสดงพิศดารไว้มากมายก่ายกอง

เลยเนี�ยที�พระอาจารย์แสดงไว้ทั �งศีลมาลงในทาน ในศีล ในเนกขมัมะ ปัญญา  วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน 

เมตตาแล้วก็ทั �งศีลในทานศีลในศีล ศีลในเนกขมัมะ ปัญญา  วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน 

เมตตาโอ้โหอีกเยอะแยะเลย เนกขมัมะในทานในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา  วิริยะ ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน 

เมตตา อเุบกขาเนี�ยอีกเท่าไหร่ วิริยะในทานศีล ในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา  ในวิริยะเนี�ยเยอะแยะเลย 

ขนัติในทานศีลในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา  วิริยะ ขนัตอิดทนภายในอดทนภายนอกเนี�ย 

แล้วก็สจัจะความจริงใจในทาน ในศีลในเนกขมัมะ ในปัญญา  วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐานในทาน ในศีล 

ในเนกขมัมะ ในปัญญา  วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขาเนี�ยมากมายเลยสิ�งที�อาตมาพิจารณาเนี�ยถ้าสาธยายเนี�ยอาตมาเนี�ยอยา่งเดียวอาตมาอยูไ่ด้เป็นวั

นเป็นคืนไม่ต้องไปสนใจอะไรใครเลยเป็นเดือนเป็นปีเลยอาตมาเหมือนจิตอยู่ในธรรมของพระพทุธเจ้าเนี�ย 

จนกระทั�งจะเป็นอธิษฐานในทาน ในศีลในเนกขมัมะ ในปัญญา  วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขา เมตตารักใคร่ในทานศีลในศีล ในเนกขมัมะ ในปัญญา  ในวิริยะ ในขนัติ ในสจัจะ ในอธิษฐาน 

เมตตา เมตตาภายในภายนอก 

อเุบกขาวางเฉยแล้วเพราะไมม่ีอะไรจะให้แล้วเพราะจิตเรารู้แล้วเราให้หมดแล้วให้ทั �งชีวิตจิตใจ 

ว่างอเุบกขาวางเฉยวางเฉยในทานในศีลในเนกขมัมะ ในปัญญา  วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขา อเุบกขาแล้วมนัก็ว่างหมดเลย 

ทีเนี�ยต้องมาสรุปตรงเนี�ยเหมือนกับว่าภิกษุเข้าฌานแล้วพิจารณาองค์ฌานต้องแบบนี �ทีนี �เราถึงที�สดุในบาร

มีแล้ว 

บารมีเต็มแล้วคือว่างแล้วเพราะฉะนั �นคําว่าบารมีเต็มก็คือว่างก็มาพิจารณาความว่างแล้วเราก็จะเข้าใจคว

ามว่างเราก็จะถึงที�สดุของทุกข์เพราะมนัว่างแล้วก็ไม่มีทกุข์แล้วการเกิดแก่เจ็บตายไมม่ีในความวา่งเห็นมั�ย 

อนิจจงัไมม่ีในความว่างทกุขงัไมม่ีในความว่างเพราะอนตัตาเหมือนกบัความว่างเป็นมชัฉิมาที�พระองค์แสด

งไว้นั�นน่ะกามสขุลัลิกานโุยค 

อตัตกิลมถานโุยคเนี�ยบรรพชิตไม่ควรเสพหรือผู้ปฏิบตัิไมค่วรเข้าใกล้ก็คือพระองค์สอนให้ว่าง 

เมื�อว่างแล้วเราก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้! เราไมม่ีทกุข์ ถ้าเราไปยุง่เมื�อไหร่ก็เนี�ย 

เรื�องของเขาเราไม่ยุง่เรื�องของเราก็จะจบจะสิ �นก็คือว่างเนี�ยต้องใช้วิธีนี �มนัเข้ากนัได้หมดเลยไมว่่าจะเป็นศีล

เป็นเนกขมัมะเป็นธรรมอะไรตามพระพทุธโอวาทเลย 

นี�ที�ใครมากล่าวขึ �นมาวา่นี�เป็นธรรมนี�เป็นวินยันี�เป็นธรรมคําสอนของเราตถาคตท่านทั �งหลายอย่างพงึเชื�อก่

อนให้มาเทียบกบัพระสตูรให้มาลงกบัพระวินยัทั �งอตัถะพยญัชนะไมค่ลาดเคลื�อนจงึจะลงความเห็นว่านี�เป็

นธรรมนี�เป็นวินยันี�เป็นธรรมคําสอนของเราถาคต 
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ถ้าเทียบไมไ่ด้กบัพระสตูรไมล่งกบัพระวินยัทั �งอตัถะพยญัชนะคาดเคลื�อนท่านทั �งหลายพงึลงควา

มเห็นว่านี �ไมใ่ชธ่รรมนี �ไม่ใช่วินยันี �ไมใ่ชธ่รรมคําสอนของเราตถาคตท่านผู้ นี �จํามาผิดแล้วพระองค์แสดงเครื�อ

งเทียบเคียงไว้ให้รู้ 

ถ้าเรารู้หลกัเข้าใจในหลกัแล้วปฏิบตัิไม่ผิดเป็นมชัฉิมาคือว่างหมดเลยทกุอยา่งเป็นมชัฉิมาถ้าทําจิตให้เข้าถึ

งมชัฉิมาก็คือทําจิตให้ว่างนั�นเองแล้วเราก็จะได้ไมล่งัเลสงสยัตดัทิ �งไปเลยวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่ 

เมื�อไม่วิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่แล้วเนี�ยจิตเราว่างแล้วเนี�ยเขาเรียกนิรามิสสขุ 

เป็นนิรามิสสขุแล้วก็เป็นนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัในปัจจบุนัด้วยเป็นนิพพานในปัจจบุนัเพราะเราไมเ่คยได้รับสขุที�แท้จริงเหมือนกบัเทา่กบันิรามิสสขุคือ

สขุเกิดจากความว่าง ถ้าเรายงัรักษาความวา่งไปจนถึงลมหายใจสดุท้ายคือตายเนี�ยจิตจะเข้าถึงนิพพานงั 

ปรมงั สญูญงัหรือเรียกว่าอนปุาทิเสสนิพพาน 

สงัขารร่างกายที�เป็นตวัที�เป็นเหตทีุ�ไม่วา่งที�ตายไปแล้วเนี�ยที�เขาไปฝังไปเผา 

จิตเราจะเข้าถึงอนปุาทิเสสนิพพาน ไอ้ที�เขาเรียกนิพพานงั ปรมงั สขุงัเนี�ยเป็นสอปุาทิเสสนิพพานเนี�ย 

เพราะฉะนั �นไมใ่ชข่องยาก ที�ยากเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นไมม่ีใครบอกไมม่ีใครรู้แจ้งเห็นจริงมาแสดงให้เรา 

แล้วก็มางมงายไปเชื�อให้เขาหลอกทําบญุติดฤทธิ�ติดเดชอะไรพระองค์ก็ไมย่กยอ่งสรรเสริญด้วยอาเทสนีปา

ฏิหารย์ยั�งใจเป็นอศัจรรย์คนนั �นคนนี �อะไรอยากจะมาให้เราเดาใจว่าเราคิดยงังยัดใูจฉันหน่อยแล้วก็วนัทั �งวั

นไม่ต้องไปทําอะไรคอยดจูิตดใูจแล้วทกุข์ไหมทกุข์แน่นอนเลยพวกนั �นเอาทกุข์มาให้ดเูอาทกุข์มาให้ 

ถึงมีฤทธ์มีเดชก็เป็นของเฉพาะตนพระองค์จึงไม่ยกย่องไมส่รรเสริญโดยทั�วไป 

แตอ่นสุาสนีปาฏิหาริย์คําสอนเป็นอศัจรรย์คือสอนแล้วเขาทําตามแล้วได้มรรคผลจริงๆเนี�ยพระองค์ยกย่อง

อนันี �ยกย่องอนสุาสนีปาฏิหาริย์คําสอนเป็นอศัจรรย์เพราะเอาคําสอนของพระองค์มาเนี�ยเขาเรียกว่าเอหิปัส

สิโกเรียกมาให้มาดไูด้ให้มาฟังได้ท้าทายดจุของอศัจรรย์ใครปฏิบตัิตามแล้วต้องได้มรรคได้ผลไอ้คนชั�วคนเ

ลวถ้าปฏิบตัิตามแล้วก็เลิก นั�นแหละเราจะเห็นได้ชดัว่าเออ! 

อศัจรรย์จริงๆไอ้คนที�ขี �โลภขี �โกรธขี �หลงพอมนัได้รู้ได้ทราบธรรมคําสอนพระองค์แล้วมนัเปลี�ยนนั�นแหละ 

ท้าพิสจูน์ได้เลยมนัไม่เหมือนเก่าแล้วตอนนี �เราก็จะรู้ว่าเออ! 

อศัจรรย์จริงๆอศัจรรย์ใจว่าคนที�เคยโลภเคยโกรธเคยหลงก่อนนี �มนัขี �เหนียวขี �ตืดเดี�ยวนี �ว่างไม่ยดึตดิอะไรไม่

มีทกุข์อะไรและพลอยคนใกล้ชิดใกล้ตวัเป็นครอบครัวสขุเนี�ยเผยแพร่ไปอีกเยอะแยะมากมายเนี�ยเป็นการท้

าทายให้ปฏิบตัิใครไม่เชื�อก็ลองปฏิบตัิดวู่าจะจริงหรือไม่จริงท้าทายพระพทุธโอวาท 

ท้าทายให้ทกุคนปฏิบตัิแล้วทุกคนก็จะได้รู้ได้เข้าใจแล้วเป็นสิ�งอศัจรรย์ที�จะเกิดขึ �นสําหรับผู้ปฏิบตัิที�รู้ได้เป็น

ปัจจตัตงัไมต้่องไปถามใคร ใครประพฤตไิด้มากได้น้อยแล้วมนัเกิดผลแนเ่หมือนกบัโสดา สกิทาคา อนาคา 

อรหนัต์เนี�ยสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ได้คณุของพระโสดาบนั 

พระสกิทาคามีก็ละได้๓อย่างนั �นแล้วก็ทําราคะ โทสะให้เบาลง ส่วนพระอนาคามีก็ละได้เด็ดขาด 

ทั �งสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะเนี�ยพระอนาคามีละได้อีก 

ส่วนพระอรหนัต์ได้รูปราคะ อรูปราคะ มานะอทุธัจจะ 

อวิชชาเนี�ยเขาเรียกอทุธมัภาคิยสงัโยชน์เบื �องบนอีก๕เนี�ยให้หมดไป 



 ๙

การที�มนัหมดไปสงัโยชน์หมดไปเพราะจิตว่าง 

ถ้าเราทําจิตว่างแล้วสงัโยชน์ก็ไมม่ีสงัโยชน์๑๐นี �ไมม่ีเราก็ใกล้ตอ่ความเป็นพระอรหนัต์แล้วเห็นมั�ยเนี�ยทกุค

นเนี�ยมีสิทธิ�ท้าทายเลยถ้าเราจิตวา่งแล้วจิตอยูเ่หนือเวทนาเพราะถ้าเรายงัมีรูปมีเสียงมีกลิ�นมีรสมีโผฏฐัพพ

ะธรรมารมณ์อยูเ่นี�ยไอ้รูปก็ทําให้ดีใจได้ทําให้เสียใจได้ทําให้เป็นสขุได้เป็นทกุข์ได้ต้องทําใจให้เป็นอเุบกขาอี

ก ถ้าเราวา่งจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์แล้วจิตเราก็อยูเ่หนือเวทนาคือไมส่ขุไมท่กุข์ไมด่ีใจไม่เสียใจไมต้่องอเุบกขาแล้วพระยามจัจรุาช

ก็มองไม่เห็นจิตเราด้วยเพราะจิตเราว่างมองมาทีไรก็วา่งหมด 

ความว่างนั�นแหละไม่มีเจ้ากรรมนายเวรก็มองไมเ่ห็นจิตเราตามทวงเราไมไ่ด้แล้วมึงบ๊ายบายแล้วกลูาก่อน(

หวัเราะ)เนี�ยเข้าใจหรือยงัละทีนี �เนี�ยพอเรารู้อย่างนี �แล้วเข้าใจอย่างนี �แล้วจะไปเสียเวลาปฏิบตัิอย่างอื�นให้โง่

ทําอะไร พระองค์สอนพระองค์สรุปไว้เองสพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธัมมา 

อนตัตาทั �งธรรมและอธรรมก็ต้องว่างเปล่าหมดเลยคือว่างที�จิตให้จิตว่างไปว่างทั �งอตัตาและอนตัตาอีกอนตั

ตาชื�อว่าอนตัตาความว่างก็ว่างจากเวลานิพพานแล้วไม่ได้นึกถึงคําว่าอนตัตาด้วย ว่างไปให้หมด 

อตัตาตวัตนที�มนัจะต้องเนา่ต้องเหม็นเนี�ยทิ �งเลยไมเ่อาอนตัตาเพราะมนัต้องมีกระบวนการคอ่ยๆเสื�อมสลา

ยคอ่ยๆอนิจจงัคือเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย 

ตายแล้วก็ต้องไปฝังไปเผาเนี�ยอนตัตาภายในหมายถึงสงัขารร่างกาย 

อนตัตาภายนอกก็คือความรู้สึกนึกคิดไอ้ความรู้สึกนึกคดิที�เรียกว่าจิตวิญญาณนี�แหละที�ทา่นพระอญัญาโก

ณฑญัญะวา่ไว้ว่าเกิดที�ไหนดบัที�นั�นคือเกิดที�จิตคือตวัรู้ผู้ รู้คือจิตวิญญาณต้องดบัคือรูปที�มนัเคยเกิดมาแล้ว

มนัก็ดบัคือรับรู้ไมรั่บเก็บอย่างเดียวมนัก็ดบัแล้วว่างจงึเรียกว่านิโรธะความดบัคือดบัความรู้สกึไม่ได้ดบัอย่า

งอื�น เนี�ยขณะที�เรายงัมีชีวิตอยูน่่ะเราดบัรูป ดบัเสียง ดบักลิ�น ดบัรส ดบัโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเขาเรียกนิโรธะความดบั วิราคะคือความคลาย คลายออกที�เคยยดึติดว่ารูปสวยรูปงาม 

เสียงไพเราะไมไ่พเราะ เพราะวิราคะคลายออกหมด รูป  รส เสียง กลิ�น โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยคลายออกหมดวิราคะคือความคลายออกคลายออกแล้วก็ว่าง 

ว่างจากสิ�งที�ร้อยรัดใจเนี�ยไอ้สิ�งที�เสียบแทงใจหรือสงัโยชน์ที�ร้อยรัดใจก็คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเป็นตวัสงัโยชน์ร้อยรัดใจเราไว้แทงใจเราไว้ให้ยืน เดิน นั�ง นอนไมเ่ป็นสขุ 

หลบัก็ยงัฝันร้ายอีกเพราะใจไปพะวงถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ถึงสามี ภรรยา ลกู หลาน 

เหลนเนี�ยเกิดไปจากนี �ทั �งนั �น 

เมื�อเราเข้าใจแล้วก็เกิดทําให้ว่างเนี�ยเหมือนกบัท่านพระอญัญาโกณฑญัญะท่านบอกเนี�ยต้องดบั 

สิ�งใดเกิดแตเ่หตสุิ�งนั �นทั �งปวงล้วนดบัไปเพราะสิ �นเหตแุห่งธรรมนั �นก็เพราะความรู้สึกนึกคิดคือจิตวิญญาณเ

ราเนี�ยต้องดบัทีนี � 

ถึงตอนนี �เรายงัไมต่ายเราก็ดบัคือสขุความดบัคือมีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์ทําจิตให้ว่างจากรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ให้ได้นั�นแหละเป็นการฝึกความดบั 

นิโรธะความดบัทกุข์ก็คือดบัอารมณ์เนี�ยแล้วเราจะเห็นว่าเออ! 

ไม่ใช่ของยากที�ยากเพราะไม่มีใครรู้แท้จริงมาสอนเรา 



 ๑๐

เนี�ยตอนเนี�ยอาตมารู้แล้วอาตมาก็มาทํากตญั�ถูวายพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าเอ

อ! ที�พระองค์ได้ปรินิพพานไปแล้ว พระอรหนัต์เจ้าร้อยกรองมาเป็นพระไตรปิฎก 

มาศกึษาเล่าเรียนแล้วก็มาเข้าใจแล้วรู้แล้วรู้จดุมุง่หมายที�พระองค์สร้างทํามาปรารถนาเนี�ยสร้างบารมี 

อปุบารมี ปรมตัถบารมีเพื�อขนถ่ายสตัว์ให้พ้นจากทกุข์เหมือนกบัที�พระองค์บอกว่า 

เรารู้แล้วจะให้คนอื�นรู้ตามเนี�ยก็คือรู้ตามต้องตามรู้เลยยิ�งรู้ลกึเท่าไหร่ก็ตามให้ถึงที�สดุเลย(หวัเราะ)ที�สดุก็ว่า

งหมดไมม่ีอาลยันิพพานงั ปรมงั สญุญงัเนี�ยสดุยอดเอาละแคนี่ �แหละ.... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๓.๑๐ น. 




