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โมทนาสาธุกบั ทุกคนทีมีจิตศรัทธาเลือมใสในคุณพระรัตนตรัยอันมีพระผู้มีพระภาคเจ้ าเป็ นประธา
น เพราะฉะนันการประพฤติปฏิบตั ิของทุกคนต้ องมีจดุ มุ่งหมาย
คําว่ามีจุดมุ่งหมายก็คือมุง่ หมายเพือพระนิพพานอย่างเดียว ไม่ได้ มงุ่ หมายไปอย่างอืน
การทีเราจะมุ่งหมายไปนิพานเราก็จะต้ องทําความรู้จกั เรื องของพระนิพพาน นิพพานัง ปรมัง
สุขขังเป็ นยังงัย นิพพานัง ปรมัง สูญญังเป็ นยังงัย แล้ วเราก็จะต้ องพยายามศึกษาหาความรู้ นิพพานัง
ปรมัง สุขขังก็คือจิตของเราไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งนันแหละ
จิตเราว่างจึงไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง คําว่าจิตว่างว่างจากอะไร? ว่างจากอารมณ์คือว่างจากรู ป
เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทงหมดทั
ั
งอดีต ปั จจุบนั
อนาคตทําความรู้ในปั จจุบนั ให้ ว่างทําจิตว่างปั จจุบนั ทีมีอะไรผ่านมาก็ตาม มีรูปผ่านมา เสียงผ่านมา
กลินผ่านมา รสผ่านมาผ่านไป สัมผัสผ่านมาผ่านไปว่างหมด นันน่ะเป็ นการวอร์ มอัพความว่าง
เมือเรารู้วิธีการหรื อแนวทางเราจะได้ ไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์มนั ก็ว่างไปด้ วย
เมือมันว่างไปแล้ วไม่มีการวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียนิรามิสสุขจะเกิดขึนสุขทีอาศัยความว่างเกิดแล้ ว
ก็จิตเป็ นปกติจิตไม่เร้ าร้ อนไม่ว่นุ วายนันน่ะเพราะจิตมันสงบจากอารมณ์
จิตทีไม่เคยได้ รับการฝึ กหัดไม่เคยได้ รับความเงียบสงัดไม่ร้ ูจกั ทีจะว่าง
เมือมาได้ รับความว่างแล้ วเราก็จะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังว่านิพพานัง ปรมัง
สุขขังเป็ นอย่างนีเองทีพระพุทธเจ้ าแสดงไว้ ก็คือไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่ง จิตว่างจากอารมณ์ทงหมด
ั
จิตอยูเ่ หนือเวทนาไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาเนียเป็ นนิพพานัง ปรมัง สุขขังในปั จจุบนั
ถ้ าเรารักษาจิตให้ ว่างได้ ทกุ อิริยาบถคือยืน เดิน นัง
นอนเพราะเราเป็ นนักปฏิบตั ิเพือความวิมตุ ติหลุดพ้ นคือหลุดพ้ นจากอารมณ์เนียแล้ วจิตมันจะได้ ว่างมีควา
มสงบ เมือจิตมันว่างสงบแล้ วเราก็จะรู้ว่าอ้ อ!
ความสงัดเกิดขึนความสงัดใจคือความสงัดจากอารมณ์จากความรู้สกึ นึกคิดทีมันเคยปรุงแต่งมันเคยฟุ้งซ่า
นมันหายไปหรื อว่างไปเนียแหละนิพพานัง ปรมัง สุขขัง
ถ้ าเรามีปกติอยูไ่ ด้ ความว่างเช่นนีเราก็จะได้ เข้ าถึงถ้ าเราปฏิบตั ิความว่างให้ ยืนยาวต่อไปจนกระทังหมดอา
ยุขยั นันน่ะชํานาญจิตชํานาญกับความว่างเวลาตายแล้ วก็จะเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังจิตย่อมน้ อมไปสูน่ ิพพานัง ปรมัง สูญญังด้ วยความเคยชินคือดับความรู้สึก
ทีแรกก็ยงั มีความรู้สึกอยู่บ้างคือรู้สึกว่าง แต่เวลานิพพานัง ปรมัง
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สูญญังแล้ วก็ต้องดับตัวรู้ผ้ รู ้ ูดบั จิตวิญญาณทังหมดดับตัวรู้ผ้ รู ้ ูทงหมด
ั
นันแหละมันจึงจะเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง สูญญัง
เป็ นความรู้ปัจจัตตังเฉพาะตนเองทีฝึ กหัดอบรมความว่างมาตลอดต้ องว่าอย่างนีถ้ าใครไม่ได้ ประพฤติปฏิบ ั
ติไม่มีทางรู้เด็ดขาดไม่ต้องด้ นเดาไม่ได้ เด็ดขาด ทีพระพุทธเจ้ าแสดงว่ามรรคมีองค์
๘ประการนันแหละมีสองระยะ
ระยะหนึงมีสมั มาทิฏฐิ เห็นชอบแต่พอเราเข้ าใจแล้ วเราอยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ งปั จจุบนั น่ะ
ถ้ าอยู่ทางโลกมีครอบครัวก็ต้องใช้ มรรค๘ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบคือสิงทีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม
คําว่าเห็นชอบคือเห็นถูกต้ องคือเห็นตามธรรมตามศีล สัมมาสังกัปโปดําริ ชอบก็ดําริ
ดําริ เพือให้ เป็ นไปตามศีลในธรรม
สัมมาวาจาพูดชอบก็พดู อยู่ในขอบเขตรของศีลของธรรมไม่มสุ าวาทไม่พดู โกหกพูดส่อเสียดพูดคําหยาบคา
ยไม่พดู เพ้ อเจ้ อเหลวไหลเนียเขาเรี ยกสัมมาวาจาการพูดจาชอบอยูใ่ นขอบเขตร
สัมมากัมมันโตการงานชอบก็คือไม่ผิดกฏหมายบ้ านเมืองไม่ผิดศีลธรรมทีเราจะทําการงานทุกชนิดต้ องมีหิริ
โอตตัปปะ หิริความละอาย
โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนันแหละจึงจะเป็ นสัมมากัมมันโตคือสิงทีควรทําคือทําอยู่ในขอบเขตรของ
หิริโอตตัปปะทีทําให้ เป็ นสัมมาตลอดถึงกัมมันโตการงานทุกชนิดต้ องให้ ว่าผิดศีลผิดธรรมไหมสิงทีเราจะทํา
เมือเรารู้ว่าถ้ าผิดศีลก็ไม่ทําผิดธรรมก็ไม่ทําจะได้ มีหิริโอตตัปปะในการทํากิจหน้ าทีทุกหน้ าที
ทีเรามีภาระทีจะต้ องทํา สัมมาอาชีโวอาชีพชอบการเลียงตัวด้ วยสัมมาอาชีพ
อาชีพนันต้ องไม่เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อนการทํามาค้ าขายเราก็ร้ ูขอบเขตรในการกําไรขาดทุนแล้
วเราก็จดั ให้ พอดีไม่ต้องเป็ นทุกข์กบั การค้ าการขายเราก็ต้องรู้เหตุผลการเลียงตัวเลียงครอบครัวเนียไม่ใช่แต่
เลียงตัวเองคนเดียวต้ องเลียงทังครอบครัวแต่เราต้ องไม่ทําคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อนก็คือ
ทํายังงัยจึงจะไม่เอาเปรี ยบเขาเกินไปแล้ วก็เป็ นความยุติธรรมแก่ตวั เองแล้ วก็ค้ มุ ค่าคุ้มราคาในการทีจะทําม
าค้ าขายในการทีจะจัดปลูกจัดทํา สัมมาอาชีพเลียงตัวเลียงครอบครัว อันนีเป็ นสัมมาทิฏฐิ หรื อเป็ นมรรค
สัมมาสติระลึกชอบก็ระลึกแต่ในทางทีถูกต้ อง ระลึกถึงศีลถึงธรรมไม่ไประลึกอย่างอืน
ถ้ าเราระลึกอย่างอืนแล้ วไปฟุ้งซ่านแล้ วปรุงแต่งแล้ วจะทําให้ ผิดศีลผิดธรรมสิงทีผิดศีลผิดธรรมก็ไม่เอา
สัมมาสมาธิตงใจมั
ั นชอบก็ตงใจที
ั จะทําความดี ทําเฉพาะตนด้ วย
ทําด้ วยความตังใจมันเราจะทําดีตอ่ ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริ ย์นีแหละเขาเรี ยกความตังใจมันในมรรค๘ต้ องมีนยั ยะตามนี
แต่เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิเพือมรรค ผล นิพพานเนียต้ องว่างจากมรรค๘
คือว่างจากความเห็นคือว่างจากสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ว่างจากสัมมาสังกัปโปว่างจากการดําริ ชอบ
ว่างจากสัมมาวาจาการพูดชอบ ว่างจากสัมมากัมมันโตการงานชอบ
ว่างจากสัมมาอาชีโวอาชีพชอบเพราะนิพพานไม่มีให้ ไปทําอาชีพ ต้ องว่างจากอาชีพ
สัมมาสติระลึกชอบก็ตดั สติทิงเลยไม่ให้ ระลึกถึงพ่อแม่พีน้ องบุตรภรรยาสามีการงานทุกชนิด
ตัดการระลึกคือใช้ สมั ปชัญญะรู้จิตรู้สติไม่ให้ มนั ระลึก สัมมาสมาธิการตังใจมันชอบ
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ตังใจมันกับพระนิพพาน นิพพานัง ปรมัง
สูญญังอย่างเดียวดูจิตจะดับยังงัยดูวิญญาณจะดับยังงัยความดับทีไม่มีเชือก็คือดับตัวรู้ผ้ รู ้ ูนีแหละเพราะไอ้
ตัวรู้ผ้ รู ้ ูมนั ไปกินอารมณ์ไปเสพอารมณ์ไปทําให้ วนุ่ วายเพราะฉะนันต้ องดับตัวรู้ผ้ รู ้ ูเนียจึงจะถูกต้ อง
ถ้ าไปมัวรู้เจริ ญผู้ร้ ูมนั ก็ยิงฟุ้งซ่านไปเรื อยๆหาความสงบทีแท้ จริ งไม่ได้ จึงเข้ าสูน่ ิพพานัง ปรมัง
สูญญังของพระพุทธเจ้ าไม่ได้ จึงคิดเอาเอง
ทีนึกว่าเป็ นนิพพานนันนิพพานนีแต่วา่ ไม่ใช่นิพพานพระพุทธเจ้ า นิพพานของพระพุทธเจ้ าต้ องนิพพานัง
ปรมัง
สูญญังอย่างเดียวนันแหละเราต้ องมีจดุ มุง่ หมายตรงนีแล้ วเราต้ องมีความจริ งใจแล้ วทีเรี ยกว่าความตังใจมั
นนันแหละต้ องตังมันกับความจริ งใจจริ งใจก็เป็ นสัจจะทีพูดต่อมาแล้ วเชือมโยงมาตังแต่ทานให้ แล้ วก็ว่าง
ศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ ง เนกขัมมะอดใจเพือมีทานมีศีลแล้ วก็เพือว่าง
ใช้ ปัญญาเหตุผลในทานในศีลเพือมีศีลมีทานมีศีลก็เพือว่าง
วิริยะเพียรในทานในศีลก็เพียรในทานในศีลก็เพียรเพือให้ ว่าง
ว่างภายในว่างภายนอกไอ้ ทีว่างในทานหมายถึงว่าเพียรในทานนันน่ะก็ยงั มีทกุ ข์อยูม่ ีการขวนขวายอยูม่ ีทา
นมากทานน้ อยยังมีวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งในทานอยู่ แต่ก็ให้ ร้ ู ว่าทานนันเป็ นไปเพือความว่าง
เพียรก็เราก็เพียรทานเพียรศีลก็เพือทานเพือให้ ว่างไปจากวัตถุ ศีลละเว้ นเพือให้ ว่างไปจากใจ
ทังภายในภายนอกมันจะเป็ นอันหนึงอันเดียวกันคือว่างทังภายในภายนอก
แล้ วก็เพียรก็ต้องมีขนั ติอดกลันอดทนทุกรู ปแบบเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของคนหรื อญาติพีน้ องอะไรทีเ
รายังเกียวเนืองทางโลกอยู่ แต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบตั ิแล้ วเลิกไม่ยงุ่ เกียวแน่นอน
เราไม่ยงุ่ ไม่วนุ่ วายกับใครๆทังหมด แล้ วเราก็วา่ งต่อไปเนียเขาเรี ยกขันติอดทน
อดทนอดกลันในภาระหน้ าทีแต่ละวันเฉพาะตัวก็ให้ ว่างให้ หมด ทําจิตให้ ว่างทําปั ญหาให้ น้อยลง
ทําภารกิจของเราให้ สนลงหรื
ั
อว่างลง ไม่ต้องคํานึงถึงปั จจัยอย่างอืน
ถ้ าเราไม่ได้ รับผิดชอบภาระการงานเพือสังคมสมาคมหรื ออย่างอืนแล้ วเราไม่ต้องไปยุง่
เรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราก็จะจบจะสินก็คือว่าง ต้ องคิดอย่างนีต้ องทําแบบนีต้ องทนให้ ได้
แล้ วก็สจั จะมีความจริ งใจเพือทีจะประพฤติปฏิบตั ิ
เพือให้ เข้ าถึงความว่างอย่างบริ สทุ ธิว่างอย่างเดียวยังไม่บริ สทุ ธิ ว่างจากงานว่างจากการ
ว่างจากอะไรก็ช่างแต่ก็ยงั ไม่บริ สทุ ธิแต่วา่ งอย่างเดียวต้ องว่างอย่างบริ สทุ ธิ ต้ องว่างทังภายในภายนอก
นันว่างภาระก็คือว่างภายนอก แต่จิตก็ยงั ปรุงแต่งอยูก่ ็ยงั ไม่ถกู ต้ อง
ต้ องว่างทังภายในภายนอกนันแหละจึงจะว่างอย่างบริ สทุ ธิ เมือเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ ว
สัจจะความจริ งใจในความว่าง นันแน่ะสัจจะตัวเนียก็เป็ นตัวทีเป็ นรากเหง้ าของสมาธิ
ถ้ าเราไม่มีสมาธิไม่สามารถทีจะตังสัจจะทําให้ สจั จะมีขนในจิ
ึ
ตใจได้ เพราะฉะนันเรามีสจั จะนันแหละ
สัจจะตัวสมาธิทีถูกต้ องเป็ นรากเหง้ าของสมาธิ เพราะอะไร? ถ้ าเสียสัจจะแล้ วก็เสียศีล
เสียศีลแล้ วก็หาโน้ นมากลบหานีมากลบหลอกลวงเขาโกหกโกไหว้ ไปมันก็ฟ้ งซ่
ุ านไปเรื อยๆไม่ได้ รับความจริ
ง มีแต่ความหลอกลวง กลัวผู้อืนจะมารู้นนแหละเพราะฉะนั
ั
นเรารู้แล้ วว่าเนียสัจจะต้ องมีความจริ งใจ
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ความจริ งใจตัวเนียเป็ นสัมมาสมาธิตงใจมั
ั น
ถ้ าเราตังใจมันในสัจจะแล้ วเราก็จะได้ มนั จะได้ ไม่เสือมไปง่ายๆ
แต่สจั จะสัญญาก็อนิจจังไม่เทียงนันแน่ะเราต้ องรู้ซําลงไปอีกว่าสัจจะก็ไม่เทียงเขาเรี ยกสัญญาอนิจจา
เนียสัญญาความจําได้ หมายรู้ในสัจจะก็ต้องให้ ว่างถึงคราวถึงสมัยแล้ วก็ต้องว่างจากสัจจะแต่เราไม่ผิดสัจจ
ะแต่เราว่างจากสัจจะ ต้ องรู้ ตามความเป็ นจริ งอย่างนี
อธิษฐานปรารถนาเพือว่างหรื อเพือวิมตุ ติหลุดพ้ นหรื อเพือพระนิพพาน
เราก็คือตังใจไว้ แต่แรกแล้ วไม่ใช่ว่าปฏิบตั ิไปอธิษฐานไปไม่ใช่! ก่อนทีจะปฏิบตั ิเราต้ องอธิษฐานจิตแล้ ว
เราต้ องรู้แนวทางแล้ วเราพิมพ์เขียวแล้ วต้ องปฏิบตั ิตามแบบแผนนี
เราจึงจะไม่ผิดไม่พลาดในการทีจะประพฤติปฏิบตั ิ
เมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ ไม่ลงั เลสงสัยอธิษฐานปรารถนาเนีย
ปรารถนาเพือวิมตุ ติหลุดพ้ นเพือพระนิพพาน
เพือนิโรธะความดับทุกข์ในใจไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายอีก
เมตตารักใคร่ก็รักใคร่พระนิพพานแทนทีจะไปรักหนุม่ รักสาวไม่เอา รักพระนิพพาน นิพพานัง ปรมัง สูญญัง
รักทีไม่ใช่รักแห้ งแล้ งอย่างทีเขาว่าสุขวิปัสสโกเป็ นวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยความแห้ งแล้ งอย่าไปเชือเขา
เพราะว่าถ้ าจิตเราว่างแล้ วไม่มีคําว่าแล้ งหรื อแห้ ง
ว่างทังหมดอย่าไปเชืองมงายตามทีเขาเขียนเขาพรรณาไว้ นนั เมือจิตเราว่างแล้ วคือว่าง
ว่างจากสมมุติและวิมตุ ติต้องว่าอย่างนี ขณะทีเรารู้ ว่าสรรพสิงทังหลายเป็ นสมมุติ
เมือจิตเราไม่ยึดติดสมมุติจิตเราก็วิมตุ ติแต่เวลาจะนิพพานจิตเขาถึงแล้ วก็สมมุติและวิมตุ ติอีก
นีแหละจําไว้ ให้ ดีต้องมีแบบแผนแบบนีจึงจะปฏิบตั ิร้ ูง่ายเข้ าใจเร็ วหรื อเข้ าถึงได้ โดยง่าย
ไม่ต้องไปฟั งใครมันก็ทีครู บาอาจารย์ทีผู้ร้ ูทงหลายนั
ั
นน่ะสมมุติทงเจโตวิ
ั
มตุ ติ ปั ญญาวิมตุ ติ
สุขวิปัสสโกเขาเทียบกับปั ญญาวิมตุ ติแต่หารู้ไม่วา่ ปั ญญานันคือเหตุผลทีถูกต้ อง
วิมตุ ติจากความทังเหตุและผลไม่มีการปรุงแต่ง
เมือไม่มีการปรุงแต่งนันแหละเหตุผลจึงจะไม่มีคือจิตว่างแล้ วก็ไม่มีการใช้ เหตุใช้ ผลไม่ต้องใช้ ปัญญาด้ วยต้
องว่าอย่างนี คือว่างจากปั ญญาด้ วยเนียต้ องวินิจฉัยแบบนีจะได้ ไม่ต้องลังเลสงสัยอีก
เพราะการใช้ เหตุใช้ ผลก็ต้องมีวิตกวิจารสังขารต้ องปรุงแต่ง แล้ วก็ทําให้ จิตห่างไกลจากความว่าง
หรื อไม่มีทางทีจะเข้ าถึงความว่างง่าย
ยิงใช้ ปัญญามากเท่าไหร่ใช้ เหตุผลมากเท่าไหร่ก็ยิงจะฟุ้งซ่านไปแทนทีจิตจะว่างสงบลงถูกความว่างคือสัพเ
พ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตาสรรพสิงทังหลายทังเหตุทงผลนั
ั
นแหละต้ องลงว่างหมดตามทีพระพุทธเจ้ าทรงแสดงเอาไว้ ต้องสรุ ป
ลงว่างหมด นันแหละ เราก็จะได้ ร้ ูเลยทีเขายกย่องปั ญญาไว้ สงู สุดน่ะ
แต่หารู้ไหมปั ญญาน่ะคืออะไร?ไม่มีใครรู้เรื อง
ปั ญญาทีถูกต้ องคือเหตุผลทีถูกต้ องนันแหละจึงจะเรี ยกว่าปั ญญา
ถ้ าเหตุผลทีไม่ถกู ต้ องก็เรี ยกว่าไม่ใช่ปัญญาแล้ ว
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เพราะฉะนันเราก็ต้องรู้ตรงนีแล้ วเราก็จะได้ ไม่ต้องไปเชือใครเป็ นปั จจัตตัง
แม้ กระทังปั ญญาก็ไม่ถึงทีสุด ทีว่าปั ญญาวิมตุ ติก็คือหลุดพ้ นจากเหตุผล
ถ้ าพูดง่ายๆก็หลุดพ้ นจากเหตุผลเนียถ้ าเทียบเอากับสุขวิปัสสโกทีเขาว่าปั ญญาวิมตุ ติคือหลุดพ้ นจากเหตุผ
ล คือว่างจากเหตุผลไม่ต้องไปปรุงแต่งคือไม่ต้องไปพิจารณาเหตุ
ไม่ต้องการรู้ผลนันแหละจึงจะวิมตุ ติหลุดพ้ นจากปั ญญาแล้ วจึงจะจบการศึกษา
อเสขะจบการศึกษาก็เพราะว่าเห็นว่าปั ญญาก็อนิจจังไม่เทียง
ถ้ าใครยังใช้ เหตุใช้ ผลก็ยงั มีทุกข์อยู่อีกเป็ นทุกข์แล้ วปั ญญาก็ไม่มีตวั ตน
ญาณปั ญญาญาณทังเหตุทงผลสิ
ั
งทีเรารู้นนแหละเขาเรี
ั
ยกปั ญญาญาณ
ทีเรามีความรู้ความชํานาญในเหตุในผลเขาเรี ยกปั ญญาญาณ
แต่ปัญญาญาณทังปั ญญาและญาณทังสองอย่างทีประกอบด้ วยกันนันแหละก็ต้องว่างไปให้ หมดเพราะญ
าณความรู้ ก็ไม่มีตวั ตนปั ญญาเหตุผลทีเราคิดขึนมาสมมุติอย่างนันสมมุตอิ ย่างนีเพือหาเหตุหาผลก็ไม่มีตวั
ตนอีกนันน่ะเพราะฉะนันต้ องว่างทังเหตุและผลเพราะฉะนันก็คือต้ องว่างทังปั ญญาต้ องว่างทังญาณจึงจะเ
รี ยกว่าอเสขะจบการศึกษาไม่ต้องใช้ เหตุใช้ ผลอีก เนียภูมิของสุขวิปัสสโกก็เนียว่างจากเหตุผลแค่เนีย
เข้ าถึงแล้ วเขาเรี ยกปั ญญาวิมตุ ติคือหลุดพ้ นด้ วยปั ญญา
ส่วนเจโตวิมตุ ติก็คือว่างหมดเลยทังภายในภายนอกจึงเรี ยกว่าเจโตวิมตุ ติคือหลุดพ้ นด้ วยใจ
ถ้ าตามแบบแผนเขาเรี ยกว่าหลุดพ้ นด้ วยอํานาจแห่งใจ ถ้ าแห่งใจต้ องจิตว่างอย่างเดียว
ถ้ าจิตไม่วา่ งก็ยงั ไม่วิมตุ ติหลุดพ้ น ต้ องรู้ตามนีเนียเจโตวิมตุ ติคือรู้ได้ ด้วยจิตอํานาจแห่งใจ
เพราะฉะนันเมือรู้แล้ วเราปฏิบตั ิตามนีเราก็จะไม่หลงงมงายไม่ต้องไปเชือใคร
ครูบาจารย์ทวโลกส่
ั
วนมากยังเข้ าไม่ถึงอัตโนมัตถาธิบายทังนันส่วนมากจะจูงไปทางโลกแล้ วก็สว่ นมากหล
อกให้ ทําบุญนันน่ะให้ ไปสวรรค์ต้องว่าเอาสวรรค์มาล่อให้ เขาทําบุญ
แต่ความจริ งแล้ วเพือพระนิพพานไม่ต้องใช้ เงินใช้ ท้องใช้ ข้าวใช้ ของแต่ใช้ ใจนีแหละ ทําจิตทําใจให้ ว่าง
เมือเราทําจิตทําใจให้ ว่างนันแหละ เราก็จะวิมตุ ติหลุดพ้ นด้ วยใจทีตามพระพุทธโอวาทนันแน่ะ
ตามพระพุทธโอวาททีพระองค์ใช้ ปฏิบตั ิบําเพ็ญเพียรใจนันแหละจนกระทังได้ ร้ ูจริ งเห็นแจ้ งทีใจว่าสรรพสิงทั
งหลายก็มีใจเป็ นหัวหน้ าเขาเรี ยก มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา, มโนเสฏฐา มโนมยา
ทุกอย่างสําเร็ จแล้ วทีใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็ นหัวหน้ าสําเร็ จแล้ วทีใจไม่ได้ สําเร็ จด้ วยคาถา
คาถาอาคมอะไรต่างๆเนียเสก เป่ า พ่น อย่าไปเชือโดนหลอก ทําไมจึงว่าโดนหลอก?
เพราะว่าไม่มีผลแน่นอน ทําไมจึงว่าไม่มีผลแน่นอน? เพราะพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ เอง
อํานาจเมตตาหมอยาพระปริ ตรอํานาจเมตตาคุ้มไม่ได้ ถ้ามีบพุ กรรม ถึงจะมีหมอพิเศษ ยาวิเศษ มีปริ ตร
มีคาถาวิเศษก็ชว่ ยไม่ได้ เพราะมีบพุ กรรมเนียเพราะฉะนันเราอย่าไปใส่ใจเวทย์ มนต์ คาถา อาถรรพ์ ฮู้
ยันต์คาถาว่าป้องกันอย่างนันอย่างนีแต่มนั ป้ องกันกรรมไม่ได้ เห็นมัย กรรมคือการกระทําทีทํามาก่อนแล้ ว
สมมุติว่ามันอยูท่ ีใจโยม โยมไม่ทําแล้ วมันก็ไปฆ่าเขามามันก็ประทับใจอยู่
ไปขโมยของเขามาก็ประทับใจอยู่ ไปประพฤติกาเมมามันก็ประทับใจอยู่
ไปหลอกลวงต้ มตุ๋นเขามาก็ประทับใจอยู่
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กินเหล้ าเมาแล้ วหมดสตางค์ไปเท่าไหร่แล้ วก็เห็นมัยเราก็จะเห็นได้ ร้ ูได้ เป็ นปั จจัตตังว่าสิงเหล่านีไ
ม่ควรเชือถือเวทย์ มนต์ คาถา อาถรรพ์ ยันต์ชวร้
ั าย
ชงนันชงนีอย่าไปเชือเสียเงินเสียทองเปล่ามันสมมุติกนั ขึนมาคนมีปัญญาก็หลอกต้ มตุ๋นชงนันชงนีมันชงกิน
เหมือนชงกาแฟนันน่ะพวกเนียเอ็งอยากชงก็เอาเลย จะชงนม ชงกาแฟ
ชงโอวัลตินอะไรก็ชงนันแหละชงกินมันให้ หมดมันชงทีไหนกินทีนัน
ถ้ าใจมันรู้วา่ ชงแล้ วก็กินเลยชงเสือชงอะไรก็หมดนันแหละเรากินมันให้ หมดชงแล้ วกินเลย
มันจะได้ ว่างไปจะได้ ไม่ต้องวิตกวิจารกับการชงนันแน่ะจะได้ ไม่โง่ดกั ดานไปโดนเขาหลอกเสียเงินเสียทองส
ะเดาะห์เคราะห์
ยิงสะเดาะห์มากขึนสะเดาะห์เงินในกระเป๋ าหายหมดเหมือนกับโจรมาสะเดาะห์กญ
ุ แจนันแหละ
ไอ้ นีสะเดาะห์เคราะห์ยิงเพิมเคราะห์ให้ อีกเนียเพราะฉะนันให้ เรารู้เอาไว้ ต้องรู้เท่าทันตามความเป็ นจริ งเพร
าะฉะนันการปฏิบตั ิเราจะต้ องรู้เหตุร้ ูผลนีเป็ นเรื องเกียวกับปั ญญาในเหตุในผลแล้ วก็ไม่ให้ เชืองมงายด้ วยตั
ดขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์เหล่านีทิงให้ หมดเพือให้ ว่างไม่ต้องไปยึดติดดวงดาวอะไรต่ออะไรความสําคัญไ
ม่ได้ อยูท่ ีดวงดาวอยูท่ ีใจเรานันแหละไปหวันไหวเองคนนันพูดคําคนนีพูดคําเราไปเชือเขานันแหละเราหูเบา
ความจริ งน่ะหูเบามันต้ องฟั งน้ อยๆหน่อยมันจึงจะฟั งแต่เฉพาะสิงทีเราต้ องการรู้แล้ วก็ต้องมีเหตุผลด้ วยในก
ารฟั ง เมือเราฟั งด้ วยปั ญญาก็คือเหตุผลทีถูกต้ อง
ถ้ าเราไม่มีปัญญาคือผู้ทีไม่มีเหตุผลก็เชืองมงายไปทังหมดหลงไปทังหมด เขาว่าทีนันดี
สายนันดีสายโน้ นดีแต่สายศีลสายธรรมของพระพุทธเจ้ ามันทิงกันหมดเลยไม่มีใครศึกษาเล่าเรี ยนประพฤติ
ปฏิบตั ิเพือมรรคผลนิพพานไปติดสายซะไปติดใจ
สัญญาอุปาทานมันเล่นอีกแล้ วนันน่ะเบืองแรกจะต้ องให้ หมดสมมุติสายออกไปให้ ว่างจากสายนันสายนี
แล้ วก็มาพิจารณาสายศีลสายธรรมว่าสายศีลสายธรรมเนียมันโยงไปขนาดไหน
ทําไมพระองค์จึงสอนให้ พิจารณาศีลพิจารณาธรรมเพราะอะไร? ก็เพือให้ ร้ ู ความเป็ นจริ งน่ะ ศีลก็ละเว้ น
การละเว้ นได้ นนแหละเป็
ั
นธรรมคือว่าง ว่างจากสิงทีพระองค์ห้ามไว้ ทงหมดเลยจะเป็
ั
นศีล๕ ศีล๘ ศีล๑๐
ศีล๒๒๗เป็ นศีลภิกขุณีสามร้ อยกว่าอะไรพวกเนียก็ต้องว่างหมดเลยสายศีลนันแน่ะสายทุกข์ทงนั
ั นเลยให้ ร้ ูไ
ว้ เถอะยิงทําผิดมากนันน่ะก็ถูกบรรญัตเิ พิมขึนมาก
เมือเราไม่ผิดเลยนันน่ะเราจึงจะว่างเพราะเราไม่มีโทษแล้ วก็ไม่มีทกุ ข์ในการทําผิดด้ วยให้ ร้ ูไว้ อย่างนัน
ศีล๕ข้ อก็ทกุ ข์๕ข้ อหรื อโทษ๕ข้ อ ศีล๘ก็โทษ๘ข้ อ ศีล๑๐ก็โทษ๑๐ข้ อ ศีล๒๒๗ก็โทษทัง๒๒๗
ถ้ าเราไม่ลว่ งนันแหละเขาเรี ยกว่าง
เราไม่มีทกุ ข์แล้ วถ้ าเราไปล่วงข้ อใดข้ อหนึงก็เป็ นทุกข์กบั สิงทีเราล่วงนันแหละ
เพราะเราไม่ทําตามทีพระองค์สอนให้ ละเว้ นแล้ วเราไม่ละเว้ นนันแน่ะ เพราะฉะนันศีลอยูท่ ีละเว้ นนันแหละ
ความสําคัญของศีลอยูท่ ีละเว้ น ลอ-ละเนียไม่งนก็
ั เหลือแต่สีให้ มนั เหลือแต่สีอย่างเดียวสีเหลือง
สีกลักสีนนสี
ั นีไม่มีประโยชน์หลอกสีทีเขามาย้ อมผ้ าก็ผ้าเราสีดีแล้ วก็ไม่ต้องย้ อมว่างจากสีนนน่
ั ะ
ว่างจากสมมุติสีนนสี
ั นีต้ องว่าอย่างนีต้ องว่างจากสมมุติสีไม่ต้องไปจําสีนนสี
ั นีไม่ต้องเป็ นทุกข์เรื องสี
สีเหลือง สีแดง สีขาวสีอะไรก็ชา่ งว่างหมดนันแหละจิตบริ สทุ ธิก็ต้องให้ ว่างจากภายในภายนอก
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ถ้ าเราไม่ใช้ ปัญญาในเบืองแรกนันน่ะแสดงว่าปั ญญานีมาก่อน
ปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ องพ่อแม่สอนให้ จําไว้
เหมือนงูพิษไม่เข้ าใกล้ เหมือนไฟร้ อนลวกนันแหละก็ต้องจําไว้ ถ้ าตัวเองไม่เชือไปโดนงูกดั เข้ า
โดนไฟลวกเข้ าละก้ อทีนีจําแม่นแล้ วจะรู้เหตุทีพ่อแม่ห้ามไม่ให้ ใกล้ งู
คําว่าไม่ให้ ใกล้ งกู ็กลัวงูจะฉกหรื อกัดตายก็จะได้ ว่างจากงูนนแหละ
ั
ถ้ าเราไม่เข้ าใกล้ งเู ราก็จะว่างจากงู
เราไม่เข้ าใกล้ ไฟเราก็ไม่โดนไหม้ เราก็ว่างจากไฟเห็นม๊ ย
เนียความหมายเนียง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรเลยเนียไฟร้ อน ราคะฆิ โทสะฆิ โมหะฆิเนียไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ
ไฟคือโมหะแล้ วก็ยงั มีความโลภความโกรธความหลงตามมาอีกเนียพวกเนีย
พระองค์สอนไม่ให้ เข้ าใกล้ เราจะได้ ไม่ทําผิด ไฟจะได้ ไม่ลวกเราไม่ทําร้ ายเรา แล้ วเราก็จะเป็ นผู้ว่าง
ว่างจากอะไรว่างจากอาสวะกิเลส กิเลสสังสมคือรูป เสียง รูปสังสม เสียงสังสม
เดียวจะนึกว่าเสียงสังสมเป็ นยังงัย? เพลงทังหลายทีเป็ นหมืนเพลงล้ านเพลงทีฟั งกันหูแทบแตกนันแหละ
เกมส์เล่นเกมส์ก็ดตู าตังเลยนันน่ะ
เกมส์ความจริ งเกมส์ชือมันก็บอกเกมส์แต่ไอ้ นีไม่เกมส์น่ะเห็นไปเรื อยๆจนกระทังตายคาจอเลยน่ะทีหนังสือ
พิมพ์ลงนันน่ะ เขาบอกว่าเกมส์แล้ วแต่มนั ไม่เกมส์เพราะมันไม่ร้ ูจกั เกมส์(หัวเราะ)เล่นไปเรื อยๆๆนันน่ะ
เพลงน่ะเดียวจะนึกว่าเพลงสังสมเพลงสังสมเสียงคืออะไรสังสมเพลงนันน่ะทีจิตมันชอบฟั งเพลงแล้ วก็เพลง
นันสังสมก็เลยเป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ ไม่ต้องทํางานทําการแล้ ว ทิงหมดเลย
กลินก็เหมือนกันกลินนําอบนําหอมนําปรุงอะไรเนียเหมือนกัน
กลินเหม็นไม่ชอบทีนีเราสังสมกลินนันกลินนีโอ้ !
รสกุหลาบหมายถึงกลินกุหลาบกลินอะไรต่อมิอะไรทีเขาทํามาขายเนียเปลียนกลินนันกลินนี รสชาดเปรี ยว
หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม จืดเชลล์ชวนชิมทีไหนอร่อยไปทีนันเนีย
เพราะฉะนันเราต้ องว่างให้ หมดเลย ไม่ไป กินพออยูไ่ ด้ แล้ วเราไม่ตายไปวันๆก็พอแล้ ว
ไม่ต้องไปอยากกินนันกินนีอะไรต่อมิอะไร ท้ ายสุดมันก็เลยลินไปแล้ วมันก็ไม่ร้ ูรสแล้ วเห็นมัย ว่าง
ว่างจากรส ว่าเออ!
ว่างจากรสแล้ วถ่ายออกมาแล้ วยังเก็บไว้ อีกแล้ วมีใครเก็บไว้ ไหม?ไม่มีใครเก็บแน่นอนเนียรส
สัมผัสก็เช่นเดียวกันก็สมั ผัสนันสัมผัสภายในสัมผัสภายนอกเหมือนตาสัมผัสรูป หูสมั ผัสเสียง
จมูกสัมผัสกลิน ลินสัมผัสรส กายสัมผัสโผฏฐัพพะสัมผัสแล้ วก็ชอบในการสัมผัส
บางคนก็ชอบเย็นสัมผัสเย็นบางคนก็ชอบสัมผัสร้ อนเห็นมัย สัมผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งอะไรพวกเนีย
ทีตามแบบแผนท่านแสดงเอาไว้ เนียแต่ทีเนียเราต้ องว่างให้ หมด เพราะสัมผัสแล้ วเป็ นทุกข์
พอเราจะสัมผัสเราก็นกึ ถึงทุกข์ไว้ แล้ ว แล้ วเราก็จะได้ ไม่สมั ผัสหรื อห่างเราก็วา่ งไปแล้ วจากทุกข์
ตาสัมผัสรูปรู้แล้ วรู ปนีว่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเราเสือกไปขโมยของเขามาไว้ ในใจอีก
นันน่ะเห็นมัยเห็นรู ป ขโมยเสียงของใครมาไว้ ในใจก็คือฟั งเพลงร้ องอยูใ่ นใจ
เขาเรี ยกผู้มีดนตรี ในหัวใจอย่างเนียให้ ร้ ูเอาไว้ ตามความเป็ นจริ งว่าขโมยเสียงเขามาไว้ ในใจ ขโมยกลิน
ขโมยรส ขโมยสัมผัสเขามาไว้ ในใจศีลก็เลยไม่วิสทุ ธิเลยด่างพร้ อยไปทีมันมาสุมไว้ ในใจเราแบบนี
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นีต้ องรู้ ความจริ งแบบนี แล้ วเราก็จะห่างไกล พระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าเป็ นผู้ไกลจากกิเลส คําว่าห่างไกลก็คือว่าง ห่างไกลจากกิเลสก็คือห่างไกลจาก รูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนียในฐานะทีตายังดีอยู่ หูดีอยู่ จมูกดีอยู่ ลินดีอยู่
กายดีอยู่แต่ก็รับรู้ไม่รับเก็บรู้ ว่าไม่ใช่ของพระองค์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครมันเป็ นปรากฏการณ์ทางตา
ปรากฏการณ์ทางหู ปรากฏการณ์ทางกลิน ปรากฏการณ์ทางรส ปรากฏการณ์ทางลิน
ปรากฏการณ์ทางกายทางจิตเนียนักวิทยาศาสตร์ ต้องเข้ าใจรู้พฤติกรรมหรื อรู้กระบวนการของมันทีกว่ามัน
จะไปประทับใจเราเนีย แล้ วถ้ าไปเรี ยนตามหลักวิชาการเนียมันช้ า
บางคนก็ต้องได้ รับทุกข์รับโทษมากมายแล้ ว
หมดกําลังเรี ยวแรงหมดกําลังใจทีจะศึกษาประพฤติปฏิบตั ิเพราะฉะนันต้ องตัดทิงไปเลยว่างให้ หมดเลย
เนียต้ องฝึ กหัดเอาความว่างเป็ นภูมิค้ มุ กันแล้ วป้องกันจิตเราไว้ ก่อน ต้ องฝึ กให้ ได้ ต้องทําให้ ได้
เราทํางานทําการอย่างอืนยังทําให้ สําเร็ จได้ เลย แต่ทีนีต้ องทําจิตของเราให้ ว่างให้ ได้
การทําจิตให้ ว่างก็เป็ นการทํางาน เขาเรี ยกงานทางจิตเห็นมัย
เพราะฉะนันเราก็ต้องเทียบนีงานภายนอกนีงานภายใน
ทุกอย่างสําเร็ จงานภายนอกทําสําเร็ จมาเยอะแล้ วเนียตังแต่เล็กจนโตเนียทําไปเยอะแยะแล้ วเป็ นเดือนเป็ น
ปี หลายสิบปี มาแล้ วเนียสําเร็ จไปเท่าไหร่แต่งานทางใจยังไม่เคยทําเลย(หัวเราะ)คือไม่ให้ ว่างไปเลย
ทํายังไม่เสร็ จก็คือใจยังไม่ว่าง
ถ้ าใจเราว่างแล้ วก็แสดงว่างานทางใจของเราสําเร็ จแล้ วมันจึงว่างได้ แล้ วก็ต้องว่างอย่างบริ สทุ ธิด้ วย
เพราะสิงทีเราประสงค์ก็คือจุดมุ่งหมายก็คือพระนิพพานต้ องทําให้ ว่างให้ หมด
ถ้ าเราไปมัวทํางานก็ยงั เป็ นเพียงสัมมากัมมันโตอยู่เนียต้ องว่างจากสัมมากัมมันโตเนียเราต้ องทํางาน
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบก็ให้ ว่างจากสัมมาทิฏฐิ ว่างจากความเห็น การว่างจากความเห็นก็เป็ นงาน
สัมมากัมมันโต สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปเนียการทีดําริ อะไรต่อมิอะไรต้ องว่างให้ หมด
การว่างก็เป็ นการงาน ทีแรกเราก็ต้องดําริ ชอบเหมือนเราไปศึกษาเล่าเรี ยนนันแหละ
เห็นว่าการศึกษาของเราทําให้ เป็ นผู้เป็ นคนมีความเฉลียวฉลาด
ทีนีเราเรี ยนจบแล้ วเราก็จะต้ องทําให้ ว่างคือทําให้ จิตว่าง เมือเราทําให้ จิตว่างนันแหละเป็ นการงาน
ว่างจากความเห็น ว่างจากความดําริ ว่างจากการพูดจา ว่างจากการงาน ว่างจากอาชีพ
ว่างจากการระลึกเนีย การระลึกเนียตัวสําคัญเลยให้ โยมรู้ ไว้ ตดั สติทิงเลย
มันระลึกมากเกินไปสับสนวุ่นวายก็เพราะการระลึกนันแหละ ไอ้ การระลึกดีระลึกไม่ดี
ไอ้ สติตวั เนียพาดวงจิตวิญญาณไปตกระกําลําบากมากมายก่ายกองก็เพราะการระลึกไม่ดี
ถ้ าระลึกดีทําแต่ความดีมนั ก็ทําให้ เป็ นสุขสงบสุขแต่ก็ยงั ไม่พ้นทุกข์
เพราะฉะนันต้ องตัดทิงเลยสติเนียตัวแสบ เบืองแรกเลยต้ องว่างจากการระลึกให้ ได้
ทีพระพุทธเจ้ าสอนว่าสติสงั วรณ์ก็คือให้ หยุดระลึกเลยเนียไม่ใช่อาตมาพูดไร้ เหตุผล
ความจริ งพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ชดั เจนเลยแต่นกั ธรรมนักเทศน์นกั ปฏิบตั ิทงหลายไม่
ั
ร้ ูความจริ งเนีย
สติสงั วรณ์ก็คือพระองค์ให้ หยุดการระลึก ญาณสังวรณ์ก็คือให้ หยุดรู้ มันจึงจะถูกต้ อง
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อินทรี ย์สงั วรณ์ก็ไม่ให้ ไปมองไปเห็นไม่ฟังไม่ให้ ดมไม่ให้ ร้ ูรสไม่ให้ กินไม่ให้ สมั ผัสนีแหละอินทรี ย์สงั
วรณ์ตวั จริ ง ต้ องว่างหมดเลยเพราะเราสังวรณ์ก็ต้องว่างเลย
สังวาระให้ หมดเลยเนียมันจึงจะถูกตามแนวทางของพระพุทธเจ้ าพระองค์
ถ้ าเราไม่ได้ ทําความเข้ าใจในการศึกษาเราไม่ร้ ูแล้ วเราจะเอามาพูดได้ ยงั งัย?
เพราะพระองค์แสดงสมมุติสจั จะเนียทีความจริ งทีเป็ นของจริ งทีมีอยู่
สมมุติว่าใช้ เรี ยกอย่างนันใช้ เรี ยกอย่างนีเนียแล้ วก็เพือทําให้ ว่างจากสิงทีรู้ทีระลึก
ถ้ าเราไม่เข้ าใจในพระพุทธโอวาทเหล่านีแล้ วเป็ นความเนินช้ าเลยต้ องว่าอย่างนี
ความเนินช้ าเพราะมีสคั คาวรณ์มคั คาวรณ์ขวางทางมรรคผล เต็มไปหมด รูปขวางทาง เสียงขวางทาง
กลินขวางทาง รสขวางทาง จอดไม่เป็ นทีเป็ นทางเนีย(หัวเราะ)ต้ องว่ารถขวางทาง
สัมผัสโน้ นสัมผัสนีขวางทางเพราะต้ องกระทบอยูเ่ รื อยเลยซ้ ายก็กระทบ ขวาก็กระทบ
ถอยหลังเดินหน้ าก็กระทบนันแน่ะวิงเร็ วไปถ้ าไม่ว่างก็ต้องกระทบอีกต้ องชนกับเขาอีก
เนียต้ องนึกสมมุติเนียสมมุติสจั จะตามพุทธโอวาท
ปรมัตถสัจจะคือสิงทีใจเข้ าใจนันน่ะทีคําว่าใจเข้ าใจก็คือทีใจเรารู้สมมุติแล้ วเราเข้ าใจเพราะสมมุติเนียเป็ นตั
วแทน แต่ก็ยงั ไม่ใช่ความจริ งอีกทีสมมุติก็เป็ นอย่างนันอย่างนีก็ไม่ใช่ความจริ ง
เป็ นความจําไม่ใช่ความจริ งสัญญาอนิจจาเนียเหมือนข้ าว ข้ าวมันก็ไม่ได้ บอก ขอสระอาวอ
ข้ าวแต่ตวั ข้ าวจริ งๆมันคือข้ าวทีเราหุงนันเห็นมัยสัญญาอนิจจาจําได้ หมายรู้ทีจําเอาไว้ ก็ไม่ใช่ของจริ งอีกแล้
วมันก็เปลียนแปลงไปเรื อย เขาเอาข้ าวแปลสภาพมาเป็ นมาทําขนมปั งนันน่ะ(หัวเราะ)เราก็จะได้ เห็นว่าโอ้ !
เยอะแยะเลยถ้ าเราตามรู้น่ะโอ้ โห! ปรุงแต่งไปอีกมากมายเลยเนียเพียงข้ าวคําเดียวเนียสมมุติมากมายเลย
ทําขนมทําอะไรต่อมิอะไรได้ ทงหมด
ั
เยอะแยะมากมาย ถ้ าเราไปหลงยึดติดเราก็นนน่
ั ะติดสมมุติ
ถ้ าจิตเราไม่ยึดติดมันก็วิมตุ ติหลุดพ้ นจากการยึดติดนันแน่ะแต่ถ้าเราจะนิพพานก็ต้องว่าง
ก็คือว่างจากสมมุตแิ ละวิมตุ ติ เนียถ้ าเราจะนิพพานจะต้ องว่างจากสมมุติและวิมตุ ติ
จิตมันจึงจะบริ สทุ ธิสะอาด
เมือเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็ไม่ต้องวิตกวิจารแล้ วเนียเราเข้ าใจแล้ วว่าพระอาจารย์เทศน์สอนแนวทางตามพระ
พุทธโอวาทสอนไว้ พระอาจารย์ไม่ได้ ร้ ูเองไม่ได้ ตรัสรู้เอง พระอาจารย์มาศึกษาตามพระพุทธโอวาท
แล้ วทําความเข้ าใจตามทีพระองค์แสดงน่ะแล้ วก็ร้ ูแจ้ งแทงตลอดคือรู้ตามทีพระองค์แสดงเอาไว้ เข้ าใจตามที
พระองค์แสดงไว้ แล้ วก็เอามาเทศน์มาสอนมาแนะนําเนียให้ ร้ ูความจริ งตามพระพุทธโอวาทเนียความจริ งขอ
งพระองค์เนียง่ายมากไม่ได้ ยากเย็นแสนเข็ญอะไรเลย
แต่เราต้ องมีความใจจริ งต้ องมีความจริ งใจต้ องมีความตังใจต้ องมีสจั จะเอาจริ ง
ถ้ าทําจิตไม่ได้ หรื องานทางจิตไม่สําเร็ จเนีย เรายังไม่ถึงทีสูงสุด
แสดงว่าเนียสิงทีท้ าทายพวกโยมก็เนียสิงทีโยมได้ ยินเนียมันท้ าทายอย่างนันมันท้ าทายอย่างเนียคําว่าท้ าท
ายก็คือสู้
ต่อสู้เนียตอนเนียต้ องมาต่อสู้กบั งานภายในเนียต่อสูก่ บั จิตภายในเพือให้ มนั ว่างให้ ร้ ูเอาไว้ ว่าเนียมันท้ าทาย
เราพวกคนมีปัญญาทังหลายเนียสิงเหล่าเนียท้ าทายพระอาจารย์พดู แล้ วท้ าทายว่าเราต้ องทําจิตให้ ว่างให้ ไ
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ด้ ถ้ าเราทําจิตให้ ว่างไม่ได้ ว่าเนียเราแพ้ มนั เรายังไม่ถึงสูงสุด
งานภายนอกยังพอทําให้ เสร็ จได้ แต่ละวัน
แต่งานทางจิตนีถ้ าไม่ทําให้ จิตว่างเนียยังไม่ดีเลยยังมีทกุ ข์อีกยังมีกงั วลในงานพรุ่งนี เดือนนี
เดือนหน้ าอะไรต่อมิอะไรเนียเยอะแยะไปหมดเลยเนีย เป็ นเหตุให้ จิตไม่ว่างเลย
ถ้ าเรารู้ว่าวันหนึงทีนีเราเลิกงานแล้ วก็ต้องเลิกทังหมดว่างจริ งๆเลยไม่ต้องเอามาคิดยืน เดิน นัง
นอนว่างถึงเวลาเราก็ยิงงานประจําแล้ วเรารู้
เพราะเราทําทุกวันเราเป็ นผู้มีไหวพริ บปฏิภาณเพราะงานมันสอนเราให้ เกิดไหวพริ บปฏิภาณคือเกิดความ
ชํานาญเราสามารถทําได้ เมือไหร่ก็ได้
ทําเป็ นแล้ วเมือไหร่ก็ได้ เพราะรู้วธิ ีการทําแล้ วเพราะฉะนันถ้ าเราฝึ กให้ ว่างซะอย่าง
อีกหน่อยเราก็ชํานาญในการทําจิตให้ ว่างเห็นอะไรรู้ อะไรก็ว่าง
ว่างจากความรู้ ความเห็นนันแหละจึงจะฝึ กหัดว่างให้ หมดเลย อนิจจังตาเห็นรู ปก็อนิจจังแล้ วก็ว่าง
เห็นความว่างมันด้ วย คือเราพ้ นจากการเห็นมันแล้ วมันก็ว่างแล้ ว พ้ นจากการฟั งก็ว่างจากการฟั ง
พ้ นจากการดมกลินไปแล้ วก็ว่างจากกลิน พ้ นจากการรู้รสเลยลินไปแล้ วก็ไม่ร้ ูรสก็ว่างไปแล้ ว
ว่างจากสัมผัสอีกสัมผัสไปแล้ วก็วา่ งไปแล้ ว ไม่มีอาลัย สัมผัสธรรมารมณ์ทีมันติดใจจากรูป เสียง กลิน รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ถ้ามันว่างไปจากใจแล้ วมันไม่มาประทับใจเรา
เมือมันไม่ประทับใจเราเนียอันเนียสิงทีพระองค์ต้องการ คือไม่ต้องวิตกวิจารถึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้ วก็ไม่มีสงั ขารการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งอารมณ์เนีย
เราจึงจะพยายามทําต่อไปแล้ วมันก็จะทําให้ จิตเราว่างได้ อย่างบริ สทุ ธิทังงานภายในงานภายนอกนีย่อมา
การทีเราทํางานประจําทุกวันนันเป็ นงานภายนอกงานภายในของเราทีจะต้ องทําให้ ได้ ก็คือทําจิตให้ ว่างให้ ไ
ด้ เป็ นงานภายในเป็ นงานสําคัญด้ วย
ถ้ างานของเราไม่เสร็ จภายนอกไม่สําเร็ จภายในเนียทุกข์ทงภายในทุ
ั
กข์ทงภายนอกดั
ั
บเบิลทุกข์ กินไม่ได้
นอนไม่หลับ กังวล กลัวจะทํางานไม่เสร็ จตามทีเขาต้ องการ
ตามทีเราเขาสังเอาไว้ หรื อเราทําตามสังไม่เสร็ จตามสังหรื องานเกิดผิดพลาดอะไรขึนมานี
วิตกกังวลการปรุงแต่งอีกเยอะแยะมากมายเลยเนีย
เพราะฉะนันเมือเรารู้แล้ วว่างานเราต้ องรู้สองอย่างงานภายในงานภายนอกเราต้ องทําให้ เสร็ จถ้ าเราทําเสร็ จ
ภายนอกแล้ วถือว่ามีปัญญาภายนอกแต่ว่างานภายในยังไม่สําเร็ จถือว่าปั ญญาภายในยังใช้ ไม่ได้ ยงั ไม่สม
บูรณ์แบบต้ องสําเร็ จภายในด้ วยคือว่างภายในเนียเป็ นการท้ าทายผู้มีปัญญาทังหลายนักคิดทังหลาย
ยิงคิดมากมันก็ยิงปรุงแต่งมากยิงฟุ้งซ่านมากถ้ าจิตไม่ว่าง(หัวเราะ)ทีนีรู้ ความจริ งว่าเออ!
พระอาจารย์ท่านจัดงานไว้ ให้ แล้ วนีน่ะงานภายนอกนีน่ะงานภายใน
งานภายนอกเราก็ร้ ูแล้ วพระอาจารย์ไม่ต้องบอกเราก็ร้ ูแล้ วเพราะทําประจําอยูแ่ ล้ ว
แต่งานภายในนียังไม่ค้ นุ เคยเลยวิธีการปฏิบตั ิให้ ว่างนีทํายังงัยไม่ร้ ู เนียพระพุทธเจ้ าสอนให้ ทาน
ทานไปให้ หมดเลยทานภายในทานภายนอก
ทานภายนอกหมดก็ทรัพย์สินบัติบตุ รภรรยาสามีทานภรรยาทานเนียบุตรทานอีกทีพระองค์แสดงไว้ ในพระเ
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วสสันดรชาดกเนีย นันเป็ นการทานภายนอก ภรรยาทานบุตรทานทรัพย์สินสมบัติอะไรทานหมด
เนียทานภายในพระองค์ก็บอกถ้ าใครปรารถนาต้ องการตา ก็จะควักให้
ถ้ าใครต้ องการหทัยวัตถุก็จะผ่าอกควักให้ นีเป็ นทานภายในแสดงถึงการไม่ยึดติดเนีย
พระองค์ว่าบารมีเต็มในชาติเป็ นพระเวสสันดรเนียคือวอร์ มอัพมาแล้ ว๔อสงไขยแสนกัลป์เนีย
ไปตามให้ ทานรักษาศีลไปประพฤติเนกขัมมะใช้ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตายังไม่ได้ อเุ บกขาว่างเลยต้ องว่าอย่างนี(หัวเราะ)เนียมาว่างตอนทีเป็ นพระเวสสันดรเนียจึงรู้ว่าอุเบกข
าว่างวางเฉย
ถึงไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีเนกขัมมะไม่มีปัญญาไม่มีวิริยะไม่มีขนั ติไม่มีสจั จะไม่มีอธิษฐานไม่มีเมตตา
จิตของเราก็ว่างได้ เห็นมัย ว่างทังหมดเลย ไม่เห็นต้ องเสียอะไรสักอย่างเลย แล้ วก็รวดเร็ วด้ วยเนีย
ความจริ งทีพระองค์แสดงไว้ เนียเป็ นตัวอย่างทังหมดเลย
คําว่าตัวอย่างก็คือทีจะทําให้ แสดงทางพ้ นทุกข์ก็คือแสดงตัวอย่างต้ องเดินทางนีมรรคทางนีเหมือนกับพระอ
งค์แสดงมรรคทางโลกคือสัมมาทิฏฐิ แต่ถ้าจะไปนิพพานก็ต้องว่างจากความเห็น ว่างจากการดําริ
ว่างจากการพูดจา ว่างจากการงาน ว่างจากอาชีพ ว่างจากการระลึก ว่างจากการตังใจอีก
ถ้ ายังมีความตังใจอย่างนันอย่างนีนีแต่ไม่ให้ มีความตังใจกับความว่างไม่ให้ มีความตังใจกับพระนิพพานแล้
วถือว่าเป็ นการตังใจผิด เขาเรี ยกมิจฉาสมาธิตงใจมั
ั นผิด เขาเรี ยกมิจฉามรรค
มีสองนัยยะน่ะทําเป็ นเล่นไปน่ะ มิจฉาทิฏฐิ ก็คือเห็นผิด ดําริ ผิดก็มิจฉาสังกัปโป
มิจฉาวาจาอะไรเนียพระองค์แสดงไว้ ละเอียดถีถ้ วน แต่พวกเราไม่ได้ ตามรู้ ตามเห็นกันไม่ได้ ตงใจที
ั จะรู้
ไม่ตงใจที
ั จะเห็น แล้ วก็ไม่ได้ ตงใจที
ั จะประพฤติปฏิบตั ิอีกแล้ วก็ฟังไม่ร้ ูเรื องด้ วย
เมือฟั งไม่ร้ ูเรื องไม่เข้ าใจแล้ วจะปฏิบตั ิให้ เกิดผลได้ อย่างไร? เนียทีนีเมือเราฟั งแล้ วรู้เรื องเข้ าใจแล้ ว
แนวทางพระพุทธเจ้ านีสุดยอด เพราะพระองค์เวียนว่ายตายเกิดสังสมมามากมายเลย
จากบารมีเป็ นอุปบารมีเป็ นปรมัตถบารมีสละตายมาหลายภพหลายชาติแล้ ว
แต่ก็ยงั ยึดในการสละอยู(่ หัวเราะ)เหมือนกับระลึกถึงทานทีว่าจาคานุสสติกรรมฐาน
ความจริ งพระองค์สอนให้ ระลึกถึงความว่างของทานทีให้ ไปแล้ ว ไม่ให้ ไปนึกถึงทานเพือจะมาให้ รํารวย
มาทําบุญต้ องการความรํ ารวยเนียมันคิดผิด
เดียวเนียมันคิดกันอย่างเนียทําบุญทําทานแล้ วก็จะได้ รวยมากๆเห็นมัย เนียมันคิดผิด
ความหมายของพระพุทธเจ้ าคือให้ ระลึกถึงจาคานุสติให้ แล้ วก็ให้ นึกถึงว่ามันหมดไปแล้ วก็ว่าง
นีเป็ นความจริ งทีใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ แล้ วเถียงไม่ได้ ด้วย ว่ามันว่างจริ ง
ความจริ งพระองค์ต้องการฝึ กให้ ว่างทังทีทานก็วา่ งไปแล้ วศีลละเว้ นก็ว่างไปแล้ ว
เหมือนกับเราออกจากบ้ านมานีก็ว่างจากบ้ านมาแล้ ว
ทีนีโจรจะปล้ นไฟจะไหม้ ก็ช่างเรื องของมันมันจะเผาจะวิบตั ิอย่างไร
ก็ต้องทําจิตของเราให้ ว่างไว้ เราออกมาแล้ วถ้ าเราอยู่ในบ้ านก็พอดีพอร้ ายก็จะถูกเผาไปด้ วยถูกขโมยฆ่าทิง
อีกเนียต้ องคิดหลายๆนัยยะตอนนีเรารู้แล้ วว่าไอ้ พวกนีขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ทงนั
ั นเลย
ทําให้ ใจเป็ นทุกข์ไม่ดี

๑๒

ทําจิตให้ ว่างดีกว่าทํางานทางจิตดีกว่างานทางโลกทํามามากแล้ วจนเซ็งเบือหน่ายเหน็ดเหนือยเมื
อยล้ าจนกระทังเป็ นลมเป็ นแล้ งเกือบตาย(หัวเราะ)ต้ องว่าลืมเป็ นลืมตายเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเร
าก็ต้องทํางานทางจิตวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานเนียก็ต้องรู้ไว้ ด้วยวิปัสสนาอุบายเรื องปั ญญาเนีย
แล้ วเราจะทํายังงัยจึงจะเรื องปั ญญา(หัวเราะ)หรื อจะเพิมปั ญญาเนียต้ องเอาฌานเอาญาณเพิมเข้ าไปฌาน
แปลว่าเพ่งญาณแปลว่ารู้แล้ วก็เห็นอนิจจังญาณอนิจจังฌาน
ความรู้เดียวก็แว๊ บไปโน้ นแว๊ บไปนีฌานทีเราเพ่งไว้ เอาเพ่งรูปอยู่ดีๆได้ ยินเสียงไปเพ่งเสียงอีกเนียเห็นมัยเนีย
อนิจจังไม่เทียง
เพราะฉะนันทังญาณทังฌานไม่เทียงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานอะไรก็ไม่ได้ ลีลับซับซ้ อนอะไรไม่ใช่ของย
ากเลย แต่ไอ้ พวกนียกย่องว่าแหม! วิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานของสูงอย่างนันอย่างนี
นันน่ะยังดักดานอีกมากนักใครติดญาณติดฌานติดวิปัสสนาก็ยงั ไม่ยงั เข้ านิพพานไม่ได้ หรอกโสดาบันก็ยงั ไ
ม่ได้ ต้องว่าอย่างนีเพราะยังติดฌานติดญาณอยูส่ กั กายทิฏฐิ ยงั ละไม่ได้
เพราะยังมีความเห็นว่าเป็ นญาณเป็ นฌาน ต้ องว่างจากญาณจากฌานจําไว้ ให้ ดีน่ะเนีย
อาตมาต้ องชีให้ ชดั เจนเนียไม่งนก็
ั ต้องหลงงมงายกันทังนัน
อวดไปคุยโตโม้ ใหญ่กนั นึกว่าคนทีไม่ร้ ูก็ต้องพลอยงมงายเชือไปยกย่องแต่ตวั จริ งไม่ใช่เลยโกหกคนอืนโกหก
ตนเองด้ วยทําให้ เสียเวลาของตัวเองทําให้ เสียเวลาของคนอืนด้ วย
แล้ วก็ไม่ใช่ธรรมบริ สทุ ธิของพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าด้ วยเนีย
เรารู้อย่างนีแล้ วไม่ต้องไปสนใจคนอืนสนใจตัวเองเนีย
ทีพระพุทธเจ้ าในพระไตรปิ ฎกก็บอกให้ สนใจกิจทีทําแล้ วหรื อยังไม่ได้ ทําเนีย
ทําแล้ วก็คือทํางานทําการทางโลกนีน่ะ
งานทางโลกงานภายนอกเลียงตัวเลียงครอบครัวเรามีกินมีใช้ หรื อยัง?
แล้ วก็งานภายในของเราล่ะเนียก็งานทีเราจะต้ องทําจิตของเราให้ ว่างทังภายในภายนอกเนียเป็ นกิจจําเป็ น
ทีเราจะต้ องทํา ไม่อย่างนันแล้ วเราก็เกิดมาแล้ วเราก็โมฆะบุรุษเป็ นโมฆะสตรี ตายเปล่า
ตายแล้ วยังมีเวรมีกรรมถ้ าไปสร้ างกรรมทําผิดไว้ อีกเนีย
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็เอาแนวทางของพระพุทธเจ้ านีแหละ ว่างให้ หมดรวดเร็ วทันใจ
จําไว้ ให้ ดีเลยงานภายนอกเนียทําเสร็ จมาเยอะแล้ วแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปี นีนับเป็ นสิบๆปี
เนียทํามามากแล้ วเสร็ จมามากแล้ วแต่งานทางใจยังไม่เคยว่างเลยนันน่ะยังไม่เคยทําให้ ว่างเลยต้ องว่าอย่า
งนี(หัวเราะ)เพือพระนิพพานเมืองานทางใจว่างมันก็ว่างทังภายในภายนอกหมดจิตจะเข้ าถึงพระนิพพานได้
อ้ าว! เอาแค่นีให้ เปิ ดโอกาสให้ ถาม....เนียแพ๊ บเดียวไปอีกแล้ วเดียวก็วนั หนึงวันหนึง....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันอังคารที ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๒๐.๕๘ น.

