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เพราะฉะนันการประพฤติปฏิบตั ิธรรมต้ องปฏิบตั ิตดิ ต่อ เวลาทีอยู่คนเดียวไม่ต้องไปคุยกับใครเขา
ไม่ต้องไปสนใจใครเขาเรื องของเขาเราไม่ย่งุ เรื องของเราจะได้ จบได้ สิน
แล้ วอารมณ์จิตทีจะมากวนจิตเราไม่มีหมายถึงอารมณ์ไม่มีการปรุงแต่ง
ไม่ได้ คิดนึกถึงสิงใดทําใจให้ ว่างทีอาตมาบอกตอนเช้ านันแหละ
เวลาจะยืนไอ้ ทีเราจะไปยืนนันน่ะว่างหรื อเปล่า? ทีจะนังเราจะนังว่างหรื อเปล่า? ถ้ าว่างเราก็นงได้
ั ยืนได้
เราจะเดินจะนอนถ้ าทีว่างเราก็จะเดินได้ นอนได้ เพราะฉะนันความว่างอยู่กบั เราทุกขณะแต่เราไม่ได้ พิจารณ
ามันเองเราก็ไม่เห็นความว่าง เพราะฉะนันเราทําใจให้ ว่างตลอดยืน เดิน นัง นอนเขาเรี ยกอิริยาบถ๔
ต้ องทําจิตให้ ว่างตลอดยืน เดิน นัง
นอนนันแน่ะเป็ นการทํางานของจิตให้ จิตว่างให้ ได้ ทีวานนีพูดว่าทํางานทางโลกสําเร็ จไปมากมายก่ายกองแ
ต่ว่างานทางใจไม่ได้ ทําให้ เกิดความว่างเลย เพราะฉะนันเราจะต้ องทําจิตของเราให้ ว่างให้ ได้
อายุมากมายขนาดไหนนันน่ะแสดงว่าได้ ผ่านงานผ่านการมาเยอะแยะเหนือยหนักหนาสาโหดจนแก่จนเฒ่
าแล้ ว ต้ องทํางานทางจิตให้ สําเร็ จคือทําใจให้ ว่างทังงานทีทําแล้ วทังทีเรากําลังจะทําอีก
ภาระทางจิตไม่มีหมายถึงว่าเราทําด้ วยจิตทีเรารู้งานแล้ วเลยไม่ต้องวิตกวิจารสังขารไม่ต้องปรุงแต่งเพราะเ
รารู้งานเข้ าใจงานเป็ นผู้ชํานาญงานแล้ ว ไอ้ ผ้ ชู ํานาญงานก็คือปั ญญาเหตุผลทีถูกต้ อง
ทีเคยใช้ มาแต่แรกทีเรายังไม่ชํานาญงานยังไม่เข้ าใจงานอุปสรรคของงานก็ย่อมเกิดขึนเป็ นธรรมดาเมือเราแ
ก้ ไขงานสําเร็ จลุล่วงไปแล้ วมันก็จะว่างไม่ต้องวิตกวิจารสังขารไม่ต้องปรุงแต่งถึงเวลาปฏิบตั ิงานเราก็ทําได้ เ
ลยนีเราจะต้ องเรี ยนรู้จากของจริ งไม่ว่างานใดๆทังหมดทังทางโลกทางธรรม
การทีเราพิจารณางานทางโลกคือสิงทีเราทํานันแหละแต่ละวันแต่ละวันก็เสร็ จไปแต่ละงานแต่ละงานมันก็ว่
างไปแล้ ว นันเป็ นงานทางโลก
พอเสร็ จงานทางโลกแล้ วเราก็ต้องทําให้ จิตว่างเป็ นงานทางธรรมคือทําใจของเราให้ ว่างจากสิงธรรมดาทังห
มดทีเราทําแล้ วหรื อยังไม่ได้ ทําเราจะต้ องวางใจของเราไว้ ให้ อยูใ่ นความว่างตังใจไว้ อยูใ่ นความว่างปฏิบตั ิใ
จของเราให้ ว่างจากการรบกวนจากอารมณ์ทงหลายเพราะเรามี
ั
จิตมุง่ หมายเพือพระนิพพานอย่างเดียวอย่า
งอืนไม่สมควรทีจะไปทํา
งานถ้ าเรายังเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนนียังได้ ทําอีกเยอะทําอีกมากยังจะต้ องเป็ นทุกข์ยากเดื
อนร้ อนอีกเยอะแยะมากมาย
แต่งานทางธรรมเนียทําให้ จิตว่างเนียเราทําแล้ วว่างแล้ วก็จะบรรลุผลในปั จจุบนั แล้ วก็หมดภาระหน้ าทีตาย
แล้ วก็ไปนิพพานัง ปรมัง สูญญังเนีย ต้ องถือว่าเป็ นงานประจําเลยเพราะใจอยู่กับตัว
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ไอ้ ตวั เนียต้ องไปทํางานทางโลกต้ องไปทําทุกวันยืน เดิน นัง
นอนเราก็ทําไปตามหน้ าทีเพราะเรามีภาระหน้ าทีจะต้ องทําไม่ให้ บกพร่องทังงานทางโลกทังงานทางธรรม
ถ้ าเราไม่ประมาทแล้ วเราย่อมทําได้ คือไม่ประมาททีจะทุกอย่างในชีวิตเราอย่าให้ อนิจจังไปเร็ ว ทุกข์ไปเร็ ว
อนัตตาไปเร็ วให้ มนั อนิจจังช้ าลง ทุกข์ช้าลง อนัตตาช้ าลงหรื อแก่ เจ็บ ตายช้ าลงเพือทํางานทางธรรม
ทางโลก ทีเราทําไปแล้ วก็เป็ นอันทําไปแล้ วไม่ต้องเกิดวิตกวิจารว่าอันนันยังไม่ได้ ทําอันนียังไม่ได้ ทํา
ถึงเราจะมีอายุยืนเป็ นกัปป์ๆกัลป์ๆเราก็ต้องทําลําบากกายอยูแ่ ล้ วก็ภาระใจก็หนัก
เพราะฉะนันเราต้ องทําปฏิบตั ิธรรมทางโลกแต่ละวันของเราให้ เสร็ จ
พอเสร็ จแล้ วก็ว่างก็ทํางานภายในคือจิตของเราต้ องให้ ว่างให้ ได้
ต้ องฝึ กไว้ ทกุ วันๆสังสมเอาไว้ ทีเรี ยกว่าภาวนาทําให้ มีให้ เป็ นขึนมา
ทําอย่างอืนให้ มีให้ เป็ นขึนมามันก็เป็ นทุกข์ ต้ องทําความว่างให้ มีให้ เป็ นขึนมาจึงจะไม่มีทกุ ข์
เมือเราว่างทังภายในภายนอกเราก็ไม่มีทกุ ข์ทงภายในภายนอก
ั
จิตเจตนาให้ ร้ ูความจริ งอย่างนี
มีความอธิษฐานหรื อมีจิตเมตตารักใคร่ทีจะทําทุกวัน มีสจั จะจริ งใจทีจะต้ องตังมันๆกับงานภายในภายนอก
เนียงานสองอย่างเนียเป็ นงานประจําทีเราจะต้ องทํา
งานภานนอกนันเป็ นวิชชาอาชีพทีเราต้ องเลียงตัวเลียงครอบครัว นีงานส่วนตัวก็คืองานภายในนี
เราจะต้ องแยกให้ ออกว่านันงานภายนอกนีงานภายในนีเป็ นของเฉพาะตนทีตนหลีกเลียงไม่ได้ เพราะถ้ าเรา
มีงานอย่างอืนมาแย่งมาชิงไปซะหมดแล้ วงานภายในก็หมดกําลังใจ เดียวมันจะหมดกําลังใจ
ละสังขารร่างกายอ่อนเพลียหรื ออ่อนระโหยโรยแรง ทําให้ ขีเกียจขีคร้ านอีกแน่ะต้ องคิดเผือไว้
เพือให้ มีกําลังกายทีจะทํางานภายนอก ให้ มีกําลังใจทีจะทํางานภายใน ทุกอย่างเนียมันคูก่ นั อยู่แล้ ว
ขณะทีเราเพ่งงานภายนอกมันก็เป็ นฌาน เราเพ่งงานภายในก็เป็ นฌานเหมือนกัน
เขาเรี ยกฌานภายในฌานภายนอก
เรารู้ฌานภายนอกรู้ ฌานภายในเนียคือญาณทีว่ารู้ ก็ร้ ูทงภายในภายนอก
ั
คือจิตตัวรู้ตวั เนียสัมปชัญญะรู้งานรู้ภายในรู้ภายนอกเนีย ไม่ได้ วิจิตรพิสดารอะไร
สิงทีต้ องการทีแท้ จริ งก็คือทําจิตให้ ว่าง ให้ ว่างภายในให้ ว่างภายนอก
ไม่ต้องห่วงสังขารร่างกายมันจะแก่เฒ่าขนาดไหนก็ยิงปลงวางได้ เร็ วขึน จะไปฝื นสังขารร่างกายก็ไม่ได้
แต่สงั ขารใจคือสังขารการปรุ งแต่งจิตนันแหละ
เพราะถ้ าเราแก่เฒ่าแล้ วเราไปทํางานทําการทําอะไรได้ มากมายก่ายกองแล้ ว
ไม่ควรทีจะเอางานภายนอกมาผสมผเสกับงานภายใน ต้ องแยกกันให้ ออก
เมือเราแยกออกแล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์ ทํางานภายนอกได้ ก็เรารู้งานอยู่แล้ วเพราะเป็ นงานประจํา
งานภายในก็ต้องทําให้ ร้ ูจกั ว่าเนียต้ องว่าง ยืน เดิน นัง นอนทีอาตมายกพูดไว้ นนน่
ั ะ
นังก่อนจะนังก็ต้องดูว่าทีทีเราจะนังมันว่างหรื อเปล่า ถ้ าว่างเราก็นงได้
ั
เราจะเดินทางเดินมันว่างหรื อเปล่าทางเดินว่างก็เดินได้ ยืนก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกัน
ถ้ าทีมันว่างเราก็นอนได้ เพราะฉะนันเราก็ต้องอยู่กบั ความว่างอยูแ่ ล้ ว ขณะยืน เดิน นัง
นอนจะเป็ นนังเฉพาะตัวแบบนังเก้ าอี หรื อจะนอนแบบเฉพาะตัวบนเตียงอะไรทังนัน
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เนียความว่างมันอยู่กบั เรา แต่เราไม่ได้ พิจารณา แล้ วคิดว่ามันว่างยากแต่ความจริ งเราอยูว่ ่ายืน
เดิน นัง
นอนนันแหละแม้ แต่กินก็ต้องว่างหรื อเปล่าถ้ าว่างก็กินได้ ถ้าไม่ว่างก็กินไม่ได้ เดียวต้ องไปทําอดๆกินไปพออิ
มหรื อพอรู้สึกว่าอิมหรื อไปหากินข้ างหน้ าต่ออะไรพวกนีเนียยืน เดิน นัง
นอนก่อนอุจจาระปั สสาวะก็ว่างหรื อถ่ายเราจะเห็นความเป็ นอนิจจังตลอดเวลา
สังขารร่างกายเราก็มีอยูแ่ ค่เนีย ทีโบราณหรื อคนราณเขาบอกกายยาววาหนาคืบศอกกํามาเนียเป็ นธรรมะ
เป็ นพระธรรมอยูท่ ีตัวเราเนีย ถ้ าเราไม่พิจารณาเราก็ร้ ูไม่ได้
คําว่าพิจารณาก็คือการทําความเข้ าใจว่าเนียมันเกิดแล้ วต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายต้ องเปลียนอิริยาบถ
ทําไมจึงต้ องเปลียน? นังนานเกินไปก็ปวดเมือยต้ องยืนซะบ้ างค่อยเห็นอนิจจังรูปนังก็หายไป
ยืนๆนานๆก็ไม่ไหวก็ต้องนังอีกหรื อเดินนานๆก็ต้องเหนือยๆก็ต้องนอนพักผ่อนเนียเมือเรารู้ความจริ งเป็ นแบ
บนีแล้ วความจริ งเราก็อยู่กบั ธรรมะนันแหละแต่จิตของเราไม่ให้ ความสําคัญของธรรมะ
ไม่ให้ ความสําคัญของใจเนียไปให้ ความสนใจอย่างอืน คําว่าสนใจก็คือเจตนานันแหละ
ถ้ าเราไร้ เจตนาซะในการทีจะดู จะฟั งหรื อดมหรื อรู้รสหรื อสัมผัส
ถ้ าเราไม่มีเจตนามันก็วา่ งไปเพราะเราไม่ได้ มีเจตนา
เหมือนเครื องบินนันน่ะทีมันผ่านมานันน่ะจิตมันไปสัมผัสรู้ว่ามันเป็ นเครื องบินมันไม่ต้องไปเกิดวิตกวิจารไม่
ต้ องสังขารปรุงแต่งว่ามันไปด้ วยอะไร?ทําไมจึงไปได้ ?เนียรับรู้ไม่รับเก็บผ่านแล้ วผ่านเลยทุกสรรพสิงนีเป็ นข
องตายตัว ประจําตัวของทุกคน ไม่ว่าอยูใ่ นป่ าในเขาอยูใ่ นกระท่อมลอมฟาง ตึกรามบ้ านช่องอะไรเนีย
เพราะอยูท่ ีไหนก็ต้องมีจิต จิตก็คือตัวรู้ รู้สมั ปชัญญะว่าสิงทีเรารู้นนแหละ
ั
เราพอใจหรื อไม่พอใจ
ไอ้ ความพอใจและไม่พอใจอยู่ทีจิตเราสังสมไว้
ความเคยชินทีไหนเราพอใจแล้ วแสดงว่าจิตมันชอบรูปทีเราชอบ เสียงทีเราชอบ กลินทีเราชอบ รสทีเราชอบ
สัมผัสทีเราชอบ
ทีไม่ชอบมันก็ไม่พอใจทังหมดเพราะฉะนันการประพฤติปฏิบตั ิก็เพือกําจัดความพอใจและไม่พอใจให้ ว่างไ
ปจากใจคือว่างทังสองอย่างทังความพอใจและไม่พอใจ
เราจะไม่ให้ ความสําคัญมันอีกต่อไปเพราะมันเป็ นทุกข์พอใจก็เป็ นทุกข์ไม่พอใจก็เป็ นทุกข์
พอใจก็ปรารถนาแล้ วใครมากลันแกล้ งรังแกหรื อมาทําร้ ายเราก็จะเป็ นกังวลแล้ วเป็ นทุกข์แล้ วเพราะเราไปยึ
ดติดสิงทีเราพอใจนันแน่ะสัญญาอุปาทานยึดไว้ ระลึกขึนมาคราวใด
คําว่าระลึกขึนมาคราวใดคือสติมนั ระลึกขึนมาคราวใดคือมันระลึกตามสัญญาอุปาทาน
มันก็จะทุกข์หรื อมันก็จะโมโหโกธาขึนมา
เมือมันโมโหโกธาขึนมาแล้ วมันก็ปรุงแต่งไปเรื อยคิดกําจัดคิดทําลายมีข้าศึกศัตรู ทีมาทําลายความพอใจขอ
งเรามาแย่งความพอใจถูกใจของเรา เพราะฉะนันเราจะต้ องเป็ นกลางว่างให้ ได้
ว่างทังพอใจและไม่พอใจอีกเนีย ไม่อย่างนันเราก็ยงั เป็ นเป็ นคนไม่สมบูรณ์แบบ
คําว่าเป็ นคนไม่สมบูรณ์แบบคือเป็ นคนเดียวก็ดีบ้างเดียวก็ร้ายบ้ าง ไม่เป็ นปกติ คนไม่เป็ นปกติจิตนันแน่ะ
เดียวก็โลภโกรธหลงอะไรต่อมิอะไรเนียเกิดจากความพอใจไม่พอใจทังหมด
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เนียทีมายําหนักแน่นก็มายําความพอใจกับความไม่พอใจเพราะอาศัยใจนันแหละเป็ นต้ นเหตุ
ใจของเรานันแหละมันทําให้ เกิดทุกข์เกิดโทษจะทําให้ เป็ นสุขก็ได้ เป็ นทุกข์ก็ได้ ดีใจก็ได้ เสียใจก็ได้
แล้ วก็ต้องทําใจให้ อเุ บกขาให้ ได้ อีก เวทนาทัง๕เนียเกิดกับจิตเขาเรี ยกเวทนาทางใจ
เหมือนกับเวทนาภายนอกกับเวทนาภายในเนียต่างกันเยอะแยะมากมาย
เวทนาภายนอกอาศัยความพอใจไม่พอใจเกิดขึนเห็นรูปแล้ วพอใจไหม ถ้ าพอใจมันก็สนใจรูป
มันก็อยากได้ รูป
สนใจเสียงเสียงไพเราะเพราะพริ งอะไรต่อมิอะไรพวกเนียมันก็อยูแ่ ค่นีเองการประพฤติปฏิบตั ิไม่ได้ จะวิริศส
มาหราลําบากลําบนอะไรนักอยู่ทีใจเราเนีย จิ ตตฺ ํ ทนฺตํ สุขาวหํ
จิตทีฝึ กแล้ วย่อมนําสุขมาให้ เราต้ องฝึ กจิตเรา
ฝึ กจิตให้ ว่างเมือเราฝึ กจิตได้ แล้ วเราก็จะได้ ผลคือความสงบสุข
ย่อมนําสุขมาให้ ก็คือสุขทังกายด้ วยสุขทังใจด้ วยนันแน่ะถ้ าเราฝึ กเพือทําใจของเราให้ ว่างจากภายในภายน
อก ทีพระพุทธโอวาทบอกจิ ตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตทีฝึ กแล้ วนําสุขมาให้ ถามว่าเราฝึ กอะไรบ้ าง?
กายกิริยามารยาท วาจาอะไรเนียโอ้ ย!
เยอะแยะมากมายเลยต้ องฝึ กเลยแล้ วยังต้ องฝึ กทํางานเพิมเข้ าไปอีกฝึ กใจให้ อยู่ให้ มีกิริยามารยาทงามการ
พูดการจาให้ ดีถูกต้ องตามสังคมนิยม
พยายามต้ องไม่กระทบกระเทือนกระแทกแดกดันเนียเราจึงจะไม่มีเรื องไม่มีราวกับใคร
เพราะฉะนันเมือเรารู้แล้ วถือว่าเรามีหน้ าทีประจําแล้ ว
ถึงงานอย่างอืนก็ต้องวางหรื อละเลยไปโดยอัตตโนมัติเพราะเรายังไม่ได้ ฝึกไม่ได้ หดั
เหมือนไม้ ทงท่
ั อนทียังไม่ได้ ถากหรื อขูดหรื อกล่อมเกลามันให้ เรี ยบเพือทีจะใช้ งานอะไร
เป็ นเสาเป็ นกลอนเป็ นเรื อนอะไรต่างๆเหล่านี นันแน่ะก็ต้องฝึ กต้ องหัดต้ องขูดต้ องเกลา ธุตงั ค
ขูดเกลาเหมือนกับธุดงค์๑๓ข้ อเนียฉันมือเดียวก็ฝึกหัดอดทนอดกลัน กินมือเดียว ถือผ้ า๓ผืนเป็ นวัตร
อยูป่ ่ าช้ าเป็ นวัตร ทีแจ้ งเป็ นวัตร ร่มอยูโ่ คนร่มไม้ เป็ นวัตรเนียอะไรเนีย
อยูป่ ่ าช้ าเป็ นวัตรเยอะแยะมากมายเลยทีพระองค์ดดั สันดานเพือฝึ กหัดกล่อมเกลานิสยั ความเคยชินตังแต่อ
เนกชาติทียังบวชยังไม่เคยฝึ กหัด ก็เหมือนเราเนียไม่เคยปฏิบตั ิเราก็ต้องรู้จกั ข่มใจ ต้ องมีขนั ติ
ขันติคือความอดทน โสรัจจะความสงบเสงียมอดทนอดกลันเอาไว้
ตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนเอาไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ย่งุ กับรู ปทีเราเห็นแล้ วมันก็ว่างจากรู ปได้
เสียงเราได้ ยินเสียงแล้ วก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ไปยุ่งกับเสียง เสียงนันก็ว่างไปจากใจ
เมือจมูกเราได้ กลินเราก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ กลินนันก็ว่างจากใจไม่มี ไม่มาก่อกวน รสเปรี ยว
หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม จืดผ่านลินไปแล้ วก็ว่างอีก เรากินพอประมาณรู้แต่ละครังแต่ละวัน
พอเราไม่กินอีกมันก็ว่างเนียทุกอย่างเนียเป็ นการฝึ กหัดดัดนิสยั ทังหมดเลยเนียทีเรี ยกว่าธุตงั ค
ต้ องกินมากกินน้ อยแต่คนกําลังมากกําลังน้ อยเนียมัชฌิมาไม่เท่ากัน
การมัจฉิมาในการกินไม่เท่ากันบางคนก็กิน๓ชาม ๔ชาม๒ชามบางคนกินชามเดียวอิมอะไรอย่างเนีย
อันนีแล้ วแต่ธาตุขนั ธ์ของแต่ละคนทีต้ องการ เพือรักษากายสังขารเอาไว้
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กายสังขารเนียทีประกอบด้ วยเลือดเนือสังขารทีเป็ นชีวิตขึนมาเนีย
ถ้ าจิตสังขารก็ต้องเลียงไม่ใช่ไม่เลียง พระพุทธเจ้ าว่า กวลิงการาหาร อาหารคือคําข้ าว
ผัสสาหารการสัมผัสใจสัมผัสธรรมก็เป็ นอาหารหมายถึงว่าขณะทีใจเราสัมผัสธรรม
วิญญาณาหารขณะทีเรารู้ ความรู้เราเป็ นอาหารก็ไม่ต้องไปกินเขาเรี ยกอาหารใจวิญญาณาหาร
มโนสัญเจตนาหารทีมีความตังใจอย่างแก่กล้ า ความตังใจอย่างแก่กล้ าไม่เสร็ จไม่กินไม่เลิกถ้ างานไม่เสร็ จ
เนียเป็ นอาหารใจ
เพราะฉะนันเราต้ องรู้ว่าอาหารก็มีอาหารใจอาหารกายอีกเหมือนกันธรรมะทีพระองค์แสดงคูเ่ อาไว้ ทกุ อย่าง
ทังโลกกับธรรม เมือเราเข้ าใจโลกแล้ วเราก็ร้ ูธรรม เมือเรารู้ธรรมก็เข้ าใจโลกเนีย
ต้ องพลิกกลับไปกลับมาทําความคุ้นเคยเดียวก็พลิกทําความคุ้นเคยกับโลก
ทําความคุ้นเคยกับธรรมกลับไปกลับมาเพืออาศัยความชํานาญทังทางโลกทางธรรมจะได้ ไม่เกิดวิตกวิจาร
สังขารไม่ปรุงแต่งแล้ วก็จิตเราก็จะสงบ พลิกดูอะไรก็ทําความเข้ าใจ พลิกโลกมาเป็ นธรรม
พลิกธรรมไปเทียบกับโลก เราก็จะเห็นความอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของโลก
แล้ วก็ความว่างเปล่าของธรรมเนีย ทีเป็ นอนัตตาธรรมทีไม่มีอาลัยเป็ นความรู้สกึ ทีเกิดขึนจากอาศัยรูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะทีผ่านตา หู จมูก ลิน กายเรามาเนีย
เมือเราพิจารณาไปๆเราก็ร้ ูจกั งานเดียวเราก็เป็ นผู้ชํานาญงาน
ต้ องพิจารณาทําความเข้ าใจอันนีว่างานแต่ละวันทีเราทํานัน
เราแยกส่วนออกมานีเป็ นงานทางโลกเลียงตัวเลียงครอบครัว
งานทางใจเนียเราเพือจะได้ มีกําลังใจทํางานได้ คือทําจิตให้ ว่าง ถ้ าจิตเราว่างแล้ วทําได้ เรื อย
มีงานอะไรก็รับได้ หมดเพราะจิตเราว่างเหมือนคนว่าง ถ้ าคนไม่ว่างจะไปไหนก็ไม่ว่างจะทําอะไรก็ไม่ว่าง
เค้ าก็จะบอกไม่ว่างอย่างเดียวนันแหละ สังสมนิสยั ของคนไม่วา่ งก็คือความขีเกียจนันแหละ
ปฏิเสธมันเรื อยไป
แต่หารู้ไม่ไอ้ ความปฏิเสธไปมันก็ว่าง(หัวเราะ)คือเรารับรู้ไม่รับเก็บปฏิเสธมันก็วา่ งแล้ วแต่เราก็ยงั ไม่ร้ ูความว่
างเนียมันหนักหนาสาโหดขนาดไหนเนียต้ องว่าอย่างนี เนียต้ องรู้จกั ความจริ งเอาไว้ บ้าง
ควรปฏิเสธหรื อควรทีจะพิจารณาทําความเข้ าใจเนีย การปฏิเสธก็ควรปฏิเสธอะไร?
ปฏิเสธความไม่ดีความชัวเนีย ความผิดศีลผิดธรรมความอายทังหลายเนียต้ องปฏิเสธ
ไม่ให้ จิตไปเกียวข้ องเลยต้ องว่าอย่างนี เพราะเวลามันเกิดทุกข์มนั ไม่ได้ เกิดทีตา ไม่ได้ เกิดทีหู จมูก ลิน
มันเกิดทีใจเราทีไปยึดติดเอามาเป็ นเราเป็ นของเราแล้ วก็กินไม่ได้ นอนไม่หลับบ่นเพ้ อรํ าไรครํ าครวญร้ องห่ม
ร้ องไห้ อีก เมือเป็ นอย่างนีแล้ วก็อย่างนีจะให้ ใครมาสังมาสอนมันก็ไม่แล้ วใจต้ องว่าอย่างนี
มันต้ องรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังเฉพาะตน คําว่ารู้ได้ เป็ นปั จจัตตังเฉพาะตนก็คือทุกข์มนั เกิดขึนแล้ ว ถ้ าผิดแล้ ว
หรื อทําถูกถูกมันเกิดขึนแล้ ว เราควรจะทําสุขหรื อทุกข์
หรื อทํายังงัยจึงจะดีใจหมายถึงมีโชคได้ รางวัลใหม่ๆขึนเรื อย ได้ รับผลดีเรื อยๆเนียเป็ นรางวัลชีวิต
เราก็มีปิติสขุ ไปเรื อยๆเขาเรี ยกโสมนัสดีใจเนียหมายถึงว่าโชคดี
เหมือนกับพลึบพลับได้ โชคได้ ลาภมาเนียก็ปิติสขุ เกิดขึน
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ถ้ าไม่ได้ ผิดหวังโชคลาภอะไรทังหลายก็โทมนัสน้ อยใจเกิดขึน
ทําไมเขาจึงได้ โชค?เราทําไมจึงไม่ได้ อะไรพวกเนีย
เพราะฉะนันเราทุกคนเนียเราจะมีโชคหรื อมีลาภไม่สําคัญ สําคัญทีใจเราว่างจากโชคจากลาภได้ หรื อเปล่า?
อันนีแหละสําคัญ เราจะต้ องทําความเข้ าใจหรื อทําความรู้ สึก
ชีวิตประจําวันแต่ละวันเนียเราควรจะทํายังงัยจึงจะมีความสุขปกติสขุ ทังผิดหวังสมหวังอะไรเนีย
เราก็จะได้ ปลอบใจตัวเองได้ ว่าไม่เป็ นไรหรอก วันนีไม่ได้ พรุ่งนียังมี ถ้ าเราเพียรพยายามมากกว่านีก็จะได้
วันนีไม่ได้ เป็ นลาภของคนอืนต่อก่อนวันหลังเราทํามากกว่าเขาเราก็คงได้
ต้ องรู้จกั ขันติอดกลันรอคอยได้ สงบเสงียม
เนียจะเห็นว่าขันติโสรัจจะเนียเป็ นธรรมทีควรประพฤติปฏิบตั จิ นกระทังเข้ าถึงนิพพานก็เพราะขันติโสรัจจะเ
นีย อดทนจนว่างสงบเสงียมจนไม่เข้ าใกล้ จนว่างไปจากสิงทีเราเห็นได้ ทราบได้ ร้ ูสึกทังหมด
เพราะฉะนันขันติโสรัจจะเนียเขาเรี ยกเป็ นธรรมทําให้ งามเป็ นธรรมทําให้ งามทําให้ กิริยามารยาทงาม
ทําให้ จิตใจงามก็อาศัยขันติโสรัจจะนีเพราะฉะนันเราไม่ต้องไปนึกถึงทีโบรํ าโบราณเขาต้ องบอกว่าไก่งามเพ
ราะขนคนงามเพราะแต่งเนียแต่ว่าธรรมอันทําให้ งามก็คือว่าขันติโสรัจจะไม่ต้องเสียสักบาทสักสลึงไม่ต้องไ
ปเสียเครื องแต่งตัวอะไรเนียแต่เราต้ องฝึ กจิตให้ มีขนั ติการอดกลันอดทนฝึ กให้ มีใจเรายอมรับความจริงให้ ส
งบเสงียมให้ ได้ แล้ วเราก็จะอยู่กบั ธรรมนัน ธมฺมปี ติ สุขํ เสติ
ถ้ าเราปฏิบตั ิได้ เราก็จะมีปีติมีสขุ โดยไม่เกียวกับใครๆเลย ไม่ต้องไปเห็นอะไรไม่ต้องไปฟั งอะไร
ไม่ต้องไปดมกลินอะไร ไม่ต้องไปกินข้ าวปลาอาหารไม่ต้องไปรู้รสอะไรไม่ต้องไปสัมผัสอะไรแต่ใจเรารู้ อยู่
เนียอยู่ป่าอยูเ่ ขาไม่ต้องไปพูดกับใครเป็ นปี ๆเราก็อยูข่ องเราได้
เนียถ้ าเราไม่เคยฝึ กไม่เคยหัดนีอกจะแตกอยู่ไม่ได้ แถมกลัวผีกลัวเสือปรุงแต่ง!
ผีจะหลอกเสือจะกินเราอีกอะไรต่อมิอะไรมากมายก่ายกองโรคภัยก็จะเบียดเบียนเนีย ชืนไปบ้ าง
ร้ อนไปบ้ าง หนาวไปบ้ าง อาหารก็ได้ กินบ้ างไม่ได้ กินบ้ าง ถ้ ากลัวตายมันมีหวังตายจริ งๆ ต้ องสละตายเลย
ต้ องคิด! ตายเป็ นตายต้ องทําให้ ได้ ต้องปฏิบตั ิให้ ได้ แน่ะ ทําไมจึงต้ องปฏิบตั ิให้ ได้ ?
ก็เพราะเรารู้ถึงประโยชน์ของมันว่ามีคา่ สูงมากแล้ วเราก็ต้องอดกลันอดทนว่าเราต้ องมีคณ
ุ ธรรมประจําใจคื
อขันติโสรัจจะเนีย เป็ นคุณธรรมประจําใจไว้ เลย ถือเป็ นอุดมคติทีเราจะต้ องปฏิบตั ิต้องมี
เราจะปรารถนาอะไรเราก็ต้องทนรอคอยได้
ไม่ใช่ว่าเราเนียเห็นช่องทางอะไรขึนมาได้ แต่เราไม่ร้ ูจกั การอดทนไม่เก็บหอมรอมริ บคิดแต่จะกู้เขามาอย่างเ
ดียว แล้ วมันก็ละลายหมด
เพราะอะไร?เพราะกรรมเก่ายังไม่ได้ ใช้ มนั ก็ละลายไปหมดเพราะกรรมวิบากเวรกรรมมันมีอยูม่ นั ก็สิงทีเราค
วรทีจะกินดีอยู่ดีมีความสุข คนทีจะอยู่ดีมีความสุขได้ ก็ต้องเป็ นผู้มีบญ
ุ มีวาสนาทีสังสมมาดีแล้ ว
เหมือนคนทางโลกนีแหละทีเขาเกิดมาในชาติในตระกูลมีทรัพย์สินสมบัติ เราเกิดมาในคนทุกข์คนยาก
แต่ถ้าเราปฏิบตั ิเข้ าถึงธรรมแล้ วไม่มีทงคนรวยคนจนทั
ั
งสุขทังทุกข์ว่างหมดเลยต้ องว่าอย่างนีอยูท่ ีไหนก็เป็ น
สุขยืนเดินนังนอนก็เป็ นสุข อยูป่ ่ าอยูเ่ ขาอยู่ทีไหนอยูใ่ นทะเลก็ไม่กลัวตายไอ้ หลามจะกินทําใจว่างแล้ ว
เมือใจว่างแล้ วไอ้ หลามก็ไม่มี
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อยู่ในป่ าคนเดียวเสือก็ไม่มีจิตว่างนึกว่าตายก็หมดหมดเวรสินกรรมกันแค่นนเนี
ั ยต้ องมีความเข้ ม
แข็งอดทนเหมือนจิตเป็ นเหล็กแข็งเหมือนเหล็กเพชรน่ะทนร้ อนทนหนาวทนฝนทนได้ ทกุ ฤดูกาล
ทนไม่ไหวก็ให้ มนั ตายไปซะ เตือนใจตัวเองว่าเราอ่อนแอเกินไป ไม่ทนต่อทุกข์ไม่ทนต่อความยากลําบาก
เนียเราต้ องคิดให้ กําลังใจตัวเองเพือปลอบขวัญกําลังใจให้ เข้ มแข็งอดทน ธรรมใดๆก็อาศัยเนีย
เมือเราอดทนได้ แล้ วมันก็อเุ บกขาได้ แล้ วก็วา่ งได้ เนียเรามีขนั ติธรรมเดียวเนียเรามีขนั ติธรรมธรรมเดียวเนียส่
งผลให้ เรานันน่ะเข้ าถึงธรรมหลายๆอย่างได้ อดทนทําทานก็ทําให้ มีทาน อดทนรักษาศีลก็ทําให้ มีศีล
อดทนให้ ประพฤติเนกขัมมะได้ ก็ประพฤติปฏิบตั ิเนกขัมมะ อดทนใช้ ปัญญาก็ทําให้ มีเหตุผลมีปัญญา
ทําความเพียรเรามีขนั ติอดกลันอดทนได้ ก็ทําให้ เรามีวิริยะความเพียรเนียเราทนอะไรไม่ได้ เราก็จะทนได้ ทกุ
สภาวะ เมือเราอดทนได้ ทกุ สภาวะแล้ วเนีย เราก็จะรู้ว่าโอ้ ! เรามีความจริ งใจ
จริ งใจประพฤติปฏิบตั ิกบั ขันติโสรัจจะแล้ วก็ทําให้ เรานันน่ะมีสจั จะ สัจจะกับความจริ งใจทีเราปฏิบตั ิ
เกิดขึนด้ วยความอดทนความจริ งใจอันนี ถ้ าเราทนอะไรไม่ได้ เดียวก็สจั จะก็ไม่มีก็ละลายหมด
ธรรมใดๆก็หายหมด เพราะเราไม่มีขนั ติ ขันติจึงเป็ นรากธรรม
รากเหง้ าแห่งธรรมทีแข็งแรงทีสุดเนียอดทนเนีย ถ้ าไม่มีความอดทนซะแล้ วอย่างเดียวแพ้ หมด
จะอธิษฐานปรารถนาอะไรถ้ าไม่มีความอดทนก็ทีปรารถนาไว้ ก็ล้มเหลว
เมตตารักใคร่ไม่มีขนั ติอดทนก็พงั หมดเป็ นความโกรธความเกลียดกันอีกเห็นมัย
อุเบกขาถ้ าเราไม่อดทนก็วางเฉยไม่ได้ เห็นมัยเนียขันตินีจึงเป็ นธรรมทีสูงสุดธรรมอันทําให้ งาม
ธรรมอันทําให้ เจริ ญรุ่งเรื อง เราจะได้ ร้ ูว่าเออ! ความหมายแม้ ขนั ติอย่างเดียวก็ทําให้ เข้ าถึงนิพพานเลย
อดทนจนเข้ านิพพานเลย
เราก็จะเห็นว่าเนียทีพระพุทธเจ้ าว่าบาทหนึงคาถาหนึงก็เป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์เนีย
ถ้ าเราจะเอามาเป็ นข้ อปฏิบตั ิเนีย
ตาเราเห็นรูปก็อดกลันอดทนไว้ ไม่ให้ รูปมาประทับใจอย่าให้ ใจไปประทับจิตติดอยูใ่ นรูปนัน
เนียเสียงก็เหมือนกันเราอดกลันอดทนไว้ ไม่ให้ เสียงนันมาประทับใจเรา
กลินก็เหมือนกันเราอดกลันอดทนไว้ ไม่ให้ กลินมาประทับใจเรา รสเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด
ขม จืดก็อดกลันอดทนไว้ ไม่ให้ มาประทับใจเรา ไอ้ คําว่าไม่ให้ ประทับใจเราก็คือว่ามันจะได้ ว่างไปทังหมด
ทังรูป รส กลิน เสียง สัมผัส แต่เนียเป็ นอุบายของพระพุทธเจ้ ามีมากมาย กิเลส๑๕๐๐
ตัณหา๑๐๘เนียพระธรรมของพระพุทธเจ้ ามีถึง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์เนียชนะกันตังแต่
ถ้ าใครไม่ร้ ูก็นึกว่าประมาทว่างหมดคงจะซือบืออะไรต่อมิอะไรคิดอะไรปรุงแต่งไปแต่ว่าไม่ทําความเข้ าใจ
ทังทีตัวเองก็อยู่กบั ความว่างตลอดเวลาแต่ก็ไม่ร้ ูว่างจากทีโน้ นว่างจากทีนี ว่างจากบ้ านไปอยู่โน้ นตลาด
ว่างจากตลาดกลับบ้ านเนียมันก็วา่ ง
แต่ก็ดคู วามว่างไปเอาจิตเราทําความเข้ าใจกับความว่างทีเรารู้เราเห็นแล้ วเราก็จะอบรมซึงความว่างเอาไว้
คือรู้ ว่าง
เมือเราอดทนได้ แล้ วไอ้ ความรู้ทีจะไปรู้อย่างอืนมันก็ทําให้ ร้ ูว่างเนียเพราะฉะนันดับตัวรู้ ผ้ รู ้ ูก็คือนิโรธะความ
ดับก็คือดับแล้ วว่างเนียเป็ นการฝึ กหัดวอร์ มอัพพระนิพพานด้ วยต้ องปฏิบตั ิตามแบบนี
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แล้ วเราก็จะเข้ าใจว่าเออ!
ไม่ยากเลยเนียทีฟั งมานีไม่มีอะไรยากเลยเพราะเราอยู่กบั ความว่างตลอดเพราะเราไม่ร้ ูเองแล้ วเราไม่มีควา
มตังใจมันแล้ วก็ไม่มีขนั ติอดกลันอดทนไม่มีความสงบเสงียมทีจะประพฤติปฏิบตั ิไม่ต้องกระโตกกระตากให้
ใครรู้เลยเพราะเป็ นการปฏิบตั ิทางจิต
ถ้ าเราไม่พดู ออกมาไม่มีใครรู้ เรื องเพราะปฏิบตั ิทางใจไม่มีใครรู้เรื องด้ วยเห็นเราเงียบเราสงบ
แต่เขาไม่ร้ ูว่าเราเงียบสงบเพราะอะไร?
เนียเขาเห็นเขารู้ถ้าเขาถามเราก็บอกได้ ว่าเธอต้ องการสงบไหม?นันน่ะถ้ าสงบต้ องทําแบบนีเนียไม่ต้องไปห
วงไม่ต้องตระหนีธรรม ตระหนีโอวาท ตระหนีลาภ ตระหนีตระกูล
ตระหนีทรัพย์สินสมบัติเยอะแยะเลยตระหนีหวงแหน
แต่เรารู้แล้ วเราไม่ตระหนีธรรมนําของพระพุทธเจ้ ามาแจกแจงมาชีให้ เห็นว่าโอ้ !
พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคณ
ุ สูงสุด ทรงพระปั ญญาธิคณ
ุ พระบริ สทุ ธิคุณ คือว่างจากทังปั ญญา
ว่างจากพระกรุณาด้ วยต้ องว่าอย่างนี
เพราะอาศัยความว่างบริ สทุ ธิของพระองค์นนแหละจึ
ั
งทําให้ จิตว่างได้ คือปั ญญาธิคณ
ุ ก็คือว่างจากเหตุผลแ
ล้ ว เพราะพระองค์ตรัสรู้แล้ วเข้ าใจแล้ วพระองค์ไม่ต้องใช้ เหตุผลอีกเพราะอะไรจึงไม่ใช้ เหตุผล?
เพราะรู้ง่ายเข้ าเร็ ว เนียรู้ได้ โดยไม่ต้องกําหนดจิต ไม่มีใครรู้ ตรงนีเนียเพราะรู้มาแล้ วอย่างชํานาญ
เพราะฝึ กหัดอดกลันอดทนจนได้ ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า มีความเข้ มแข็งอดทนทนทานหาญกล้ า
ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตอีก
เพราะฉะนันเราก็เหมือนกันเราเป็ นศิษย์พระตถาคตเราก็ต้องฝึ กหัดดัดนิสยั ให้ ได้ ต้องทําให้ ได้
ถ้ าเราทําได้ แล้ วนันแน่ะ เขาเรี ยกว่าพระพุทธเจ้ าบอกว่าให้ สละสุขพอประมาณเพือประโยชน์สขุ ไพบูลย์
ประโยชน์สขุ ทางโลกน่ะเป็ นของไม่ยงยื
ั นเดียวๆด๋าวๆเดียวก็หมดไปเพราะอะไร?เพราะเดียวก็แก่ไปบ้ างเจ็บ
ไปบ้ างตายไปบ้ างมันบันทอนสังขารร่างกายและจิตใจด้ วย
แต่ความสุขทางธรรมเป็ นของยังยืนเพือพระนิพพานตายแล้ วไม่ต้องมาเวียนว่ายต่ายเกิดอีกเนียเราต้ องทํา
ความเข้ าใจตรงนีว่าเราจะแสวงหาสุขพอประมาณหรื อเราจะแสวงหาสุขไพบูลย์
เนียสุขไพบูลย์ก็คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด เราก็ควรทําฝึ กจิตเราให้ ว่าง ทังดีทงไม่
ั ดี
เหมือนคนดีคนไม่ดีก็ต้องให้ ว่างเหมือนกันเราก็ร้ ู คนนีดีคนนันไม่ดีอะไร แต่ไม่ใช่ตวั เราไปยุง่ กับเขาทําไม
เราก็ทําจิตให้ ว่างต่อไป ไม่ต้องสนใจความดีและไม่ดีของเขา เพราะนันเขาฝึ กแต่ความไม่ดีมา
คนไหนฝึ กดีมาก็มีความสุขแล้ วเขาสมควรแก่ฐานะความเป็ นอยูท่ ีเขาฝึ กดีมาเขาก็ย่อมได้ รับผลดีคือความส
งบสุขเป็ นสุขไม่มีใครไปยุง่ กับเขาได้ เราจะต้ องฝึ กหัดดัดนิสยั ตัวเองให้ ได้
กล่อมเกลาไว้ คือฝึ กหัดเอาไว้ ทกุ วันเลยวอร์ มอัพไว้ ทกุ วันนันน่ะเหมือนคนทีเขาจะชิงตําแหน่งจะชกมวยหรื อ
เล่นกีฬาชนิดไหนจะได้ นบั เวอร์ วนั หรื อเหรี ยญทองต้ องฝึ กมาดีแล้ วทังหมด
เราต้ องการพระนิพพานนันน่ะสูงกว่าเหรี ยญทองอีก เพราะฉะนันเราต้ องมีขนั ติอดทนมากกว่าใครๆ
ใครเขาอดทนแค่นี เราต้ องอดทนให้ มากกว่าเขา แล้ วเราก็จะทําได้ ทกุ เรื องราวไม่ต้องวิตกกังวล
เพราะอะไร?เพราะเรารู้แล้ ว
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ทําไมจึงรู้?ได้ ยินได้ ฟังพระอาจารย์แนะนําสังสอนแล้ วเห็นว่าเป็ นแนวทางทีถูกต้ อง
คําว่าถูกต้ องคือตรงต่อพระนิพพานเนียถูกพระนิพพาน นิพพานัง ปรมัง
สุขงั เนียเพราะอาศัยนิรามิสสุขว่างแล้ วก็จิตเราก็มีความสุขแล้ วเพราะเราไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนี
ยเขาเรี ยกนิรามิสสุขสุขในปั จจุบนั ไม่ต้องรอตายแล้ วสุข ส่วนนิพพานัง ปรมัง
สูญญังเนียเราก็ว่างไปจนตายเลย ทีนีเขาไปเผาไปจีไปฝั งแล้ วก็นิพพานัง ปรมัง
สูญญังแน่นอนทังจิตและวิญญาณก็ดบั ไปด้ วยกัน ว่างไปหมดเลย ว่างทังสรรพสิง
ทีว่าเรารู้ว่าสรรพสิงเป็ นสมมุตเิ มือเราว่างเราไม่ยึดติดในสมมุติจิตเราก็วิมตุ ติ
เวลาเรานิพพานเราก็วา่ งทังสมมุติและวิมตุ ติอีกเนียเราต้ องรู้อย่างนี
เมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็เป็ นผู้มีความสุขถาวรแล้ ว อยูก่ ็เป็ นสุขตายหรื อนิพพานก็เป็ นสุขมากขึน
ว่างหมดเนียต้ องทําความคือเมือเรารู้ผลแน่นอนแบบนีแล้ วเราจะไปขีเกียจขีคร้ านทําอะไร?
เราก็ต้องอดกลันอดทนปฏิบตั ิ เราก็ทําหน้ าทีของเราไป เพราะเราต้ องเลียงตัวเลียงครอบครัวก็ทําไป
แต่ว่าเลิกหน้ าทีเสร็ จหน้ าที เราก็ทํางานของเราทําจิตให้ ว่าง ไม่ยดึ ติดในหน้ าทีอะไร
มีเพือนฝูงอะไรจะชักชวนไปเทียวไหนก็บอกน้ อยๆหน่อย(หัวเราะ)บอกเทียวมาพอแล้ ว
อายุปนู นีแล้ วไปมาหมดแล้ วประเทศนันประเทศนีจังหวัดนันจังหวัดนีเราก็ไปมาหมดแล้ วเราไปรู้เห็นครังเดี
ยวมาก็พอแล้ ว
เหมือนกับอาตมาไปอินเดียมาครังเดียวก็พอแล้ วทีเขานิมนต์ให้ ไปอีกก็ไม่อยากไปเพราะรู้แล้ ว เข้ าใจแล้ ว
ซึมซับเลยไปแล้ วก็ยงั ทําความคุ้นเคยยังนึกถึงทุกวันเลยถวายทุกวันเลยเนียทีประสูตร ตรัสรู้
ปริ นิพพานให้ นึกแล้ วเห็นภาพเลยว่าพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าเราก็มีพระพุทธเจ้ าเป็ นอารมณ์ก็เหมือนมีนิพพานเป็ นอารมณ์เหมือนกันเนียพอเรานึกถึงพร
ะพุทธเจ้ าเนียอารมณ์ทางอืนก็ไม่มี
เนียก่อนนีพระอาจารย์สอนพุทธานุสติกมั มัฏฐานเนียเมือเราเพ่งพระพุทธเจ้ าแล้ วเรามองสัตว์มองคนมองต้
นไม้ แล้ วเอาพระพุทธเจ้ าไปติดไว้ ให้ หมด
นึกถึงพ่อถึงแม่ก็เอาพระพุทธเจ้ าก็เอาไว้ ทีศรี ษะของให้ พระพุทธเจ้ าคุ้มครองพ่อเราด้ วยคุ้มครองแม่เราด้ วย
คุ้มครองพีเราด้ วยน้ องเราด้ วยนึกถึงคนไหนก็เอาพระพุทธเจ้ านันแน่ะไปติดไว้ ให้ หมดเลย
เวลาเราโกรธเกลียดเคียดแค้ นชิงชังก็กลัวไปถูกพระพุทธเจ้ าจะได้ มีหิริโอตตัปปะขึนมาเนียพุทธานุสติของอ
าตมาเนียไม่เหมือนใครหรอก อาตมาเนีย มีความรู้ ความชํานาญในการประพฤติปฏิบตั ิยืน เดิน นัง
นอนอาตมาก็พยายามฝึ กหัดอบรม แล้ วก็ไม่พดู กับใครด้ วย อาตมาเนียไม่เคยสนใจใครเลย
ฉันเสร็ จก็กลับแล้ วยืน เดิน นัง
นอนแล้ วก็เขียนบันทึกธรรมะพิจารณาธรรมเพือเอาความรู้ตา่ งๆทีแท้ จริ งเอาพระพุทธโอวาทนันน่ะมาเตือน
มาสอนลูกศิษย์ทงหลายเนี
ั
ย
ใครได้ รับการได้ ยินได้ ฟังไปแล้ วเนียก็จะเป็ นประโยชน์แก่เขาคนนันเพราะเราไม่ได้ ม่งุ มาดปรารถนาอย่างอื
น
เราต้ องการให้ ทุกคนรู้ศีลรู้ธรรมทําไมจึงต้ องปรารถนาอย่างนัน?เพราะเป็ นจิตเจตนาของพระพุทธเจ้ าทุกๆพ

๑๐

ระองค์สร้ างบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมีเพือขนถ่ายสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์เข้ าสูพ่ ระนิพพาน
เมือเรารู้ธรรมเห็นธรรมเข้ าใจในธรรมแล้ ว เราก็จะได้ ทํากตัญ ตู อบแทนพระคุณพระพุทธเจ้ า
เพราะฉะนันทุกอย่างเนียถ้ าเรารู้เข้ าใจแล้ วไม่มีอะไรยาก
ทีมันยากเพราะเราไม่ร้ ูไม่เคยได้ ยินได้ ฟังไม่เคยศึกษาไม่เคยเล่าเรี ยนหรื อไม่ได้ อบรมฝึ กหัด
มันจึงเป็ นการยากสําหรับคนหมดโอกาสทีจะเรี ยนเหมือนคนทียากเรี ยนแต่ไม่มีทนุ เรี ยนเห็นมัย
เรามีโอกาสได้ เรี ยนแล้ วเหมือนกับเราได้ ยินได้ ฟังเนียแสดงว่าเรามีบญ
ุ
เรามีฐานะได้ ยินได้ ฟังแล้ วเราได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนได้ เป็ นวิชชาทีทางโลกไม่มี
ทางโลกไม่มีสอนแบบนีเพราะเขากลัวจะไม่มีกินไม่มีใช้
เนียเพราะฉะนันเรารู้ อย่างนีเราก็จะได้ ทําจิตของเรานันแหละให้ เข้ มแข็งอดทน เพือการเรี ยนการศึกษา
การทีจะรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว ทํายังงัยจึงจะรู้ง่ายเข้ าใจเร็ ว? เราก็ต้องทําจิตให้ ว่างนันแน่ะ เมือจิตเราว่างแล้ ว
เราก็จะรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วรู้แล้ วก็จะผ่านไปเลยรู้แล้ วก็ละไปเลยรู้แล้ วก็วิมุตติหลุดพ้ นไปในขณะจิตเดียวนันแห
ละนึกว่ายากหรื อ?ไม่ยากเห็นมัยวิมตุ ติก็ร้ ูหลุดพ้ นจากรูป หลุดพ้ นจากเสียง หลุดพ้ นจากกลิน
หลุดพ้ นจากรส หลุดพ้ นจากสัมผัส หลุดพ้ นจากธรรมารมณ์เนียอยู่บ้านก็หลุดพ้ นได้
ไม่ต้องมาอยู่ป่าหลุดพ้ นจากบ้ าน บางคนกลัวตายอีก
หลอนคนนันเป็ นห่วงคนนีอะไรสร้ างภาพมาหลอกตัวเองให้ กลัวนันกลัวนีวิตกกังวลไป
สังขารปรุงแต่งไปทําให้ เพียนให้ บ้าได้
แต่ความจริ งแล้ วเนียเป็ นอย่างเนียทีพระพุทธเจ้ าสอนให้ ฝึกหัดจะได้ ร้ ูเป็ นปั จจัตตังเหมือนพระองค์บอกว่า
อตฺต หิ อตฺโน นาโถตนเป็ นทีพึงของตนเราต้ องทําได้ ด้วยตัวเราเอง ไม่ต้องหวังพึงคนอืน
ถ้ าเรามัวหวังพึงคนนันคนนีเขามีงานประจําของเราแล้ วเขาไม่ทําเขาทําไม่ได้ เราก็จะอดเหมือนกับว่าเราทํา
อาหารไม่เป็ นก็จะไม่ได้ กินทํางานไม่เป็ นก็ไม่มีใครจ้ างอีกเนียทุกอย่างมันต้ องเรี ยนรู้ฝึกหัดรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วก็คื
อเราต้ องทําเป็ นปกติหรื อทําเป็ นประจําให้ มีความชํานาญในงานนันๆ
แต่ถ้าเรามีความชํานาญในจิตคือทําจิตให้ ว่างยิงวิเศษเลยไม่มีทกุ ข์แน่นอน
ขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลันเลยหายหมดว่างหมดขณะจิตเดียวเห็นมัยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเป็ น
ทุกข์กบั อาลัยเลย คําว่ากับอาลัยก็คืออิริยาบถจะกลับนัง ยืน
นอนอะไรก็ไม่มีทกุ ข์จิตเราว่างแต่ไอ้ นนมั
ั นเป็ นอากัปกิริยาทางกายภายนอกแต่จิตของเราตังมันอยู่
เนียเขาเรี ยกสมาธิความตังใจมันเป็ นอย่างนี
ถึงกายาเกิดเวทนาเพราะเป็ นโรคภัยไข้ เจ็บแต่จิตทีรู้ ความจริ งแล้ วเวทนาไม่สามารถครอบงําใจได้ จิตเราว่าง
แล้ วเพราะอะไรจึงว่าเวทนาไม่ครอบงํากายไม่ครอบงําจิต? เพราะสังขารร่างกายทีเราอาศัยพ่อ
แม่เกิดมาเนียเคยไปทําร้ ายไปรังแกไปฆ่าสัตว์ลกั ทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม มุสา
กินเหล้ าเมายาไว้ สร้ างกรรมทําบาปไว้ ด้วยกายบ้ าง ด้ วยวาจาบ้ าง
นันแน่ะทีเนียใจของเราเนียทีเราไปทําไว้ ทีนีเรารู้เหตุผลทีถูกต้ องแล้ วเราว่างแล้ วสังขารร่างกายนีไปทํากรรม
ไว้ มนั ก็เลยต้ องไปรับผลกรรมเพราะไอ้ เวรกรรมหรื อคนทีเราไปทําร้ ายเขามันฆ่าใจเราไม่ได้ ถ้ าฆ่าใจเขาได้
ต้ องให้ มนั ว่างไปให้ หมดเลยให้ มนั ตายไปให้ หมดคําว่าห้ มนั ตายให้ หมดก็คือตายซะก่อนตายนันน่ะฆ่าใจเร
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า ทําอุบายในใจว่าคนตายแล้ วไม่สนใจรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
นอนเฉยๆคอยเวลาเน่าเปื อยผุพงั ไปเนียคนตาย
เขาเอาหนังไปให้ ดไู ปฉายลิเกเอารํ าวงอะไรต่อมิอะไรให้ ไปดูกนั น่ะความจริ งเขาก็ให้ ไปดูคนตายนันแหละ
พวกเอ็งอย่าได้ ประมาท ทีโบรํ าโบราณเขาบอกไปดูละครให้ ย้อนดูตวั เนียดูหนังดูละครแล้ วก็ให้ ย้อนดูตวั เรา
ตัวเราต้ องแก่ต้องเจ็บต้ องตายเนีย
เหมือนกับมีศพคนตายเป็ นพยานเอาไว้ เนียก่อนทีมันยังไม่ตายมันก็ไปดูมาก่อนแล้ วแต่มีความประมาทไม่ไ
ด้ คิดไม่ได้ นึกคิดว่าตัวเองก็จะต้ องตายก็ต้องมานอนอยูใ่ นโรงนันถึงเขาเอานําอบนําปรุงอะไรไปใส่เพือให้ ห
อมมันก็ไม่หอมหรอกเพราะกลินเน่ามันมากกว่ากลินหอม
นันน่ะทังกลินหอมกลินเหม็นมันก็อยู่ด้วยกันนันแน่ะ เราก็ปลงตัวเองหัดปลงตัวเอง
แล้ วเราก็จะได้ ไม่ทกุ ข์กบั กลินทังหลายเนียเพราะทุกคนน่ะพ่อแม่ปยู่่ าตายายก็ล้วนแล้ วแต่ตายไปแล้ วทังนั
น แต่เลือดเนือหนังสังขารชีวิตทีเราอยูเ่ นียมีส่วนของเขาอยู่
พ่อแม่เขาปู่ ย่าไม่มีพอ่ เรามาตายายเขาไม่มีแม่เรามาเราก็คงไม่ได้ เกิดหรอก
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็จะได้ ว่าเนียสมบัติผีหรื อคนตายเนียอยู่ทีเราเนีย
เป็ นธาตุหรื อจะเป็ นสิงของหรื อจะเป็ นอะไรก็ตาม สมบัติคนตายทังหมดเลย
แก้ วแหวนเงินทองอะไรทุกอย่างเนีย ผ่านยุคผ่านสมัยมามากมาย ทีไร่ทีนาทรัพย์สินสมบัติอะไร
สมบัติคนตายเขาทิงไว้ ทงนั
ั นเลยเจ้ าของหาไม่มีแล้ ว
แล้ วเราไปดีใจเสียใจกับทรัพย์สินบัติอย่างนันน่ะมันโง่หรื อมันฉลาด? นันน่ะเราต้ องหัดปลงไว้ บ้าง
เรากลัวผีก็อย่าไปเอาสมบัติผีมาไว้ กบั ตัวมาคล้ องไว้ มาใส่ไว้ มาเก็บไว้ แล้ วเราก็จะได้ ว่าเออ!
สมบัติบ้า(หัวเราะ)ทีเราเอามาคล้ องทําอะไรต่อมิอะไรเนีย บางคนก็ปลงวางว่าเอ๊ ะ! สมบัติบ้ากูบ้าไปแล้ ว
กูเพียนไปแล้ ว กูวิปริ ตไปแล้ ว ไปเอาของคนตายมาเห็นมัย คนดีๆเขาไม่เอากันหรอก
แสดงว่าพวกนีไปเอาของคนตายมา คนเพียน
คนวิปริ ตหรื อคนบ้ าแต่เราอย่าไปพูดไปน่ะเดียวเขาจะด่าเอา(หัวเราะ)แต่เราต้ องทําอุบายอย่างนีเพือสอนตั
วเราเองแล้ วเราก็ไม่น้อยเนือตําใจ ถึงแม้ เราไม่มีแขวนอย่างเขาเราก็ไม่เดือดร้ อน
เพราะอะไร?เพราะเรารู้นีสมบัติผีสมบัติบ้า
ทีเขามาใส่มาทําโชว์กนั นันน่ะคนบ้ าทังนันไม่ปกตินกึ ว่าสวยงาม แต่ไอ้ ความสวยงามก็ไม่จีรังยังยืน
กลายเป็ นคนแก่ คนเจ็บ คนตายหมด
เมือมันเป็ นอย่างนีเราก็จะไม่เดือดร้ อนเลยอยูใ่ นป่ าในเขาอยูท่ ีไหนก็ชงั
พอกินอิมมือไปมือรอดตายไปวันๆมันก็พอแล้ ว เนียใช้ ปัญญาอย่างนี คิดอย่างนี
ให้ มาสอนใจเราอบรมใจเราทําให้ จิตเรานันว่างเปล่า ถึงอยู่ด้วยกันก็ไม่ร้ ูว่าใครทิงใคร(หัวเราะ)เพราะอาศัย
ถ้ าเราไปบอกโมโหโกรธาอย่างสมมุติว่าสามีภรรยาเนีย ไปโกรธไปเกลียดเขาอย่างนี เขาก็จะอาละวาดเอา
แต่ถ้าเราทําจิตของเราว่างแล้ ว แสดงว่าเขาโดนทิงไปแล้ วแต่เขาไม่ร้ ู ตวั เขาก็ไม่มาอาละวาดใส่เราเห็นไหม
แต่ถ้าเราไปบอกเขาว่านีฉันทิงเธอน่ะได้ เรื องเลยตามล้ างตาล่าอาละวาดแล้ วจะไปอยูท่ ีไหนมันก็ตามไป
ไปเข่นฆ่าทําร้ ายรังแกกลันแกล้ งสารพัด แต่เมือเราใจว่างแล้ วเราก็ทงเขาโดยที
ิ
เขาไม่ร้ ู ตวั เนีย

๑๒

เราก็ปลงวางไปเนียต้ องทําใจแบบนี
ถึงจะอยูก่ บั ครอบครัวอยู่เป็ นสามีภรรยากันก็อยู่กนั ด้ วยมีความสุขเพราะคนหนึงทําจิตให้ ว่างได้ ทําหน้ าทีที
สมควรทํานันน่ะทํามาหากินเลียงตัวเลียงครอบครัวไป แต่จิตเราต้ องว่างให้ อโหสิให้ อภัยได้ ไม่ถือสาหาโทษ
เพราะเดียวก็จะแก่กนั ไปแล้ ว จะเจ็บไปแล้ วตายไปแล้ ว ยังไปหาเรื องให้ ตายเร็ วทําไม?น่ะมาตรอมใจตาย
มาฆ่าตัวตายกันทําไม? เนียทีหนังสือพิมพ์ว่าฆ่ายกครัวอะไรต่างๆเนีย
ทีอาตมาบอกทีอาตมามาพิจารณาว่าระหว่างเดินทังวันทังคืนกับนังทังวันทังคืนอะไรดีกว่าทีอาตมาพูดไว้ เ
มือวานนีเนียตอนเนียหนังสือพิมพ์ลงแล้ วมันลงข่าวแล้ ว
ไอ้ คนทีไปออกกําลังกายกับตายเร็ วอีก(หัวเราะ)เนียแต่ถ้าสู้คน นัง
นอนเนียเนียทีอยูห่ นังสือพิมพ์วนั เนียทีมันมาเนียที
อาตมามาพูดเมือวานวันนีมันออกข่าวมาแล้ วเห็นมัยถูกทําถูก อาตมามีความมันใจในตนเอง
เพราะอาตมาฝึ กหัดมาดีแล้ วต้ องว่าอย่างนี ฝึ กหัดอดกลันอดทนมาดีแล้ ว
แล้ วก็มาแยกแยะเลยว่าระหว่างเดินทังคืนกับนังทังคืนเนียอะไรดีกว่ากัน ทีพูดไปเมือวานนี
เดินจงกลมทังคืนแผ่นดินสึกเป็ นศอก แต่มนั ก็เหนือยไปทําให้ ธาตุขนั ธ์ ถกู เผาผลาญไป
ทําให้ เหงือออกบ้ างอะไรต่อมิอะไรทําให้ หิวกระหายก็ได้ แต่ถ้าเรานังทังวันทังคืนเนียไม่สกึ หรอเลย
เพราะไม่ต้องสัมผัสกับลม ลมร้ อน
ลมเย็นหรื ออากาศอะไรเนียเนียใครอยากรู้เดียวไปอ่านหนังสือพิมพ์ตามทีอาตมาพูดไว้ เมือวานเนียวันนีมัน
ออกข่าวแล้ วพวกนักวิทยาศาสตร์ มนั พิสจู น์กนั เพราะฉะนันโยมมีอะไรจะถามก็ถามได้ แล้ วตอนนี...
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๙.๔๘ น.

