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ขอให้ ทกุ คนนังอย่างสงบทําจิตให้ ว่างจากอารมณ์ทงหมด
ั
อย่าส่งเสียงดังเป็ นอันขาด!
วิธีทําจิตให้ ว่างไม่ใช่ของยากหรอก ก่อนทีเราจะนังทีนังว่างไหม? ทีนังว่างก็นงได้
ั
ทีเราจะเดินไปเป็ นทีว่างหรื อเปล่า? ถ้ าว่างก็เดินไปได้ ทียืนมีไหม?ทียืนว่างก็ยืนได้ ทีนอนว่างก็นอนได้ เนีย
เพราะฉะนันความว่างไม่ใช่ของยาก
ถ้ าเราจะเอาระดับสูงก็ต้องทานเนียใครอย่าไปดูถกู ว่าทานนีเป็ นทานธรรมดาแต่ความหมายของทานทีพระ
พุทธเจ้ าให้ เป็ นนิยยานิกธรรมเนียให้ แล้ วก็ว่างคือสิงทีให้ ไปแล้ วก็ว่างไปจากตัวเราแล้ วหมดกรรมสิทธิทีพระ
พุทธเจ้ าแสดงถึงอนุสติจาคานุสสติกรรมฐานก็คือให้ นึกถึงความว่างเป็ นอารมณ์ทีให้ ไปแล้ วๆก็ไม่ใช่แค่นนั
รูปทีผ่านมาทังหมดก็ว่างไปแล้ ว เสียงทีได้ ยินมาก็ผา่ นไปแล้ วก็ว่างไปแล้ ว
กลินทีเราเคยได้ สดู ดมก็วา่ งไปแล้ ว รสทีเราเคยได้ กินข้ าวปลาอาหารเลยลินไปก็ว่างไปแล้ ว
สัมผัสฤดูกาลเย็น ร้ อน อ่อน แข็งอะไรก็ว่างก็ผา่ นไปแล้ ว ส่วนทีไม่ว่างคือเราไปยึดติดไปยึดติดรูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้ วก็มาวุ่นวายใจ
อยูท่ ีใจเราไม่วา่ งเพราะเราไปยึดติดเขาเรี ยกสัญญาอุปาทาน
ถ้ าเราจะตัดสัญญาอุปาทานให้ ออกไปก็ต้องตัดสติ
ครูบาอาจารย์ทวโลกสอนให้
ั
เจริ ญสติอบรมสติแต่ไม่ชีโทษของสติให้ ร้ ู
เพราะสติเนียระลึกไปตามสัญญาอุปาทาน สัญญาจําได้ หมายรู้ จํารู ป จําเสียง จํากลิน จํารส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ได้ แล้ วก็สญ
ั ญาอุปาทานก็ยึดติดไว้ ด้วย
เพราะฉะนันการทีเราจะละสัญญาอุปาทานเนียต้ องตัดสติการระลึกทิงไปเลยให้ มนั ว่าง
รับรู้ไม่รับเก็บเพราะสิงต่างๆไม่เทียงอนิจจังเนีย อนิจจังเปลียนแปลงอยู่เสมอเป็ นทุกข์ทีเราไปยึดถือเอาไว้
อนัตตาก็เป็ นของไม่ใช่ตนสิงทีเราเห็นมาผ่านมาจะไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเนียทีเราไปรู้ไปเห็นมาเนี
ยของเราหรื อเปล่า? ก็ไม่ใช่ เมือไม่ใช่ของเราแล้ วเราเอามาเก็บไว้ ในใจทําอะไร?
เนียเราต้ องรับรู้แล้ วก็ว่างไปอีก
ไม่ใช่ของยากเนียความจริ งมันว่างอยูแ่ ล้ วแต่วา่ เราทําใจของเราไม่ว่างเองเพราะเรารู้ไม่ทนั รู้ไม่จริ ง
ครูบาอาจารย์ทงหลายทั
ั
วโลกสอนให้ เจริ ญสติอบรมสติคือระลึกให้ มาก
ยิงระลึกหารู้ไม่ว่าระลึกมากเท่าไหร่ก็ฟ้ งซ่
ุ านมากแค่นนั
การทีสติระลึกไปตามสัญญาอุปาทานนันน่ะเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะสติตวั เนียจําอารมณ์ไว้ จํารูป
จําเสียง จํากลิน จํารส จําโผฏฐัพพะ จําธรรมารมณ์ไว้ เนียเป็ นอเนกชาติ อาสวะคือการสังสม
กิเลสก็คือสังสมอารมณ์ไว้
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เพราะฉะนันการทีเราจะทําอาสวะให้ สินสุดไปก็คือต้ องทําจิตให้ ว่างจากอารมณ์ขยะอารมณ์มะเร็
งอารมณ์น่ะเพียงแต่มนั เป็ นขยะเนียสิงทีเราคิดไว้ ทงหมดนั
ั
นน่ะมันเป็ นขยะทังหมดเลยแล้ วก็ไปทุกข์กบั ขยะ
เราเห็นว่าเป็ นขยะภายนอกแต่ว่าอารมณ์เป็ นขยะภายในเราต้ องทําจิตทําใจของเราให้ ว่างจากขยะเนียอาร
มณ์เป็ นขยะอารมณ์เขาเรี ยกอาสวักขยญาณก็คืออารมณ์ทําอารมณ์ให้ สินไป ถ้ าใครไม่ร้ ูตรงนีก็ว่นุ วาย
วุ่นวายกับอารมณ์ไม่ใช่วนุ่ วายกับอะไร อยู่ทีจิตทีมัวไปครุ่ นคิดกับอารมณ์เนีย
คําว่าภาวนาเนียก็แปลว่าทําให้ มีให้ เป็ นขึนมาเนียเราทําอะไรให้ มีให้ เป็ นขึนมาก็มีแต่ทกุ ข์ทงนั
ั น
ทําลูกให้ มีขนมา
ึ ทําผัวทําเมียให้ มีขนมามั
ึ
นก็มีแต่ทกุ ข์มีแต่โทษ
ทําให้ ว่างทําจิตให้ ว่างแล้ วมันก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์ไม่มีโทษนีแหละเป็ นความจริ ง การทีพระองค์แสดงอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตาไว้ เพือประโยชน์อะไร?
เพือประโยชน์ก็ทีเราจะถือในสาระประโยชน์ในปั จจุบนั ก็คือเราจะได้ ทําให้ อนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลงเป็ นอ
นัตตาช้ าลง แก่เจ็บตายช้ าลง ทํายังงัยจึงจะทําให้ แก่เจ็บตายช้ าลง?
เราก็ต้องมีศีลมีธรรมศีลก็ละเว้ นตาเห็นรูปก็ละเว้ น ละเว้ นแล้ วก็ว่างไม่ต้องไปยุง่ กับสิงทีเราเห็น
ได้ ยินได้ ทราบได้ ร้ ูสึกไม่ต้องไปยุง่ กับรู ปเสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนีย
เนียความหมายของศีลก็คือละเว้ น เมือเราละเว้ นรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้ วเราจิตเราก็ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านจิตเราก็จะได้ ว่างจากอารมณ์จิตเราว่างจากอารมณ์แล้ วนันแห
ละไอ้ ตวั ว่างนันแหละเป็ นธรรมะหรื อธรรมชาติ
ธรรมดาเราไม่ต้องสังสมอย่างอืนสังสมความว่างไว้ อย่างเดียว ทํายังงัยเราถึงจะไม่เป็ นทุกข์กบั รูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์? คือไม่ให้ แบกภาระอารมณ์
ไม่เอาอารมณ์เหล่านันมาเป็ นภาระทางใจหนักใจ
ทําให้ ใจฟุ้งซ่านทําให้ จิตหวันไหวอ่อนแอท้ อแท้ ร้องไห้ ครํ าครวญก็เพราะรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์นนแหละ
ั
การทีเรามีศีลมีธรรมก็ศีลนันแหละละเว้ นเราละเว้ นได้ ก็เป็ นธรรม
ตอนนีธรรมก็คือธรรมชาติธรรมดาคือเราจะต้ องปฏิบตั ิคือเอาตัวศีลทีละเว้ นแล้ วนันน่ะมาสังสมไว้ สงสมคว
ั
ามว่างละเว้ นให้ หมดเลย
แต่ถ้าเราอยูท่ างโลกเราก็จะทําสัมมาอาชีพทําการทํางานเนียทุกคนเกิดมาเคยถามตัวเองหรื อเปล่าว่าเนียเ
กิดมาทําอะไร?
ทุกคนเกิดมาก็เพือทําหน้ าทีของความเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นบุตรภรรยาสามีเป็ นครูเป็ นอาจารย์เป็ นหมอเป็ นค
นไข้ เป็ นทหารตํารวจเป็ นเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดินเนียต้ องทําหน้ าที
เราเป็ นนักศึกษาเป็ นครูเป็ นอาจารย์เราก็ต้องทําหน้ าทีของความเป็ นครู หรื อเป็ นอาจารย์หรื อในฐานะศิษย์เ
ราจะต้ องมีหน้ าทีศึกษา ไม่ใช่ว่าปนเปไปหมดแล้ วเกิดมาใช้ กรรมคือกายกรรมมือเท้ าต้ องทํางาน
วจีกรรมปากต้ องพูด มโนกรรมจิตทีคิดนึกก็ต้องคิดนึก
กายกรรมต้ องไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
วจีกรรมต้ องไม่พดู มุสาวาทพูดส่อเสียดพูดคําหยาบคายไม่พดู เหลวไหล
มโนกรรมต้ องไม่โลภอยากได้ ของใครฟรี ๆ ไม่อยากได้ รูปใครฟรี เสียงฟรี ๆ กลินฟรี ๆ รสฟรี ๆ สัมผัสฟรี ๆ
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เราต้ องไม่มีความพยาบาท
ความพยาบาทคืออาฆาตหรื อแค้ นสิงทีต้ องการแล้ วไม่ได้ มนั แค้ นหรื อผิดหวังนันน่ะแล้ วก็ไม่เห็นผิดคลองธร
รมทีชอบเห็นว่าบาปบุญไม่มีการทําดีทําชัวไม่มีผล ความจริ งแล้ วงานทุกชนิดเราทําแล้ วว่างไปตังเยอะแล้ ว
ว่างไปเยอะแล้ วตังแต่ชีวิตทีเราเกิดมาเนียทํางานก็สําเร็ จไปก็วา่ งไปแล้ วว่างไปแล้ วแต่เราไม่เคยสังสมความ
ว่างเลยไม่ได้ นึกถึงความว่างเลยเราก็เลยไม่ร้ ูจกั ความว่างเลย โดนเขาหลอกโดนรู ปหลอก เสียงหลอก
กลินหลอก รสหลอก
สัมผัสหลอกทีมาติดใจทีเราไปประทับใจเนียโดนความประทับใจหลอกต้ องว่าอย่างนีเมือความประทับใจมั
นหลอกแล้ วเราก็เนียโมหะความหลงทีพระพุทธเจ้ าว่าโมหะความหลงหลงไปทีไหนล่ะ? หลงไปทีรูป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้ร้ ูทีไหน?ก็ร้ ูว่าทุกข์นนน่
ั ะอยู่ทีรูป ทีเสียง ทีกลิน
ทีรส ทีโผฏฐัพพะ ทีธรรมารมณ์ทีเราไปยึดติดไว้ ทีจิตไม่ว่างเพราะเราไปขโมยรูปเขามาไว้ ในใจ
ขโมยเสียงเขามาไว้ ในใจ ขโมยกลิน ขโมยรส
ขโมยสัมผัสเขามาไว้ ในใจเนียคือไปเห็นอะไรก็ชอบใจติดใจหมด
ชอบหนุม่ หล่อสาวสวยอะไรต่อมิอะไรเนียทังนันเลยเนียทุกข์ทงนั
ั นไปขโมยเขามาไว้ ในใจแล้ วก็หมกมุน่ ครุ่น
คิดจิตฟุ้งซ่านทุกข์ร้องห่มร้ องไห้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับสร้ างจินตนาการขึนมาปรุงแต่งขึนมา
จินตนาการก็คือสังขารการปรุงการแต่งเกิดวิตกวิจารคือวิตกในรู ปวิตกในเสียงแล้ วก็วิจารในรูป เสียง กลิน
รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียมีทงวิ
ั ตกวิจารสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนันการทีเราประพฤติปฏิบตั ิเราก็ต้องการ
เราต้ องการหยุดวิตกวิจารหยุดการฟุ้งซ่านหรื อการปรุงแต่งเนียเราก็จะต้ องหยุดสติเราให้ ได้ แต่ใช้ สมั ปชัญ
ญะรู้จิตรู้สติไม่ให้ ระลึกไม่ให้ ระลึกถึงอารมณ์ไม่ให้ ระลึกถึงรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ทีผ่านมาแล้ วทังหมดเพราะสิงเหล่านันเป็ นขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์แล้ วก็ไม่มีตวั ตนด้ วย
เป็ นความคิดขึนมาทําร้ ายตัวเองแล้ วก็คิดว่าตัวเองฉลาดแล้ วก็นกึ ว่าพระเณรเถรชีอะไรทีประพฤติปฏิบตั ินีง
มงายเนียพวกเนียหารู้ไม่วา่ พวกนันน่ะเราเองกําลังงมงายอยู่กบั โลก พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ฉลาด
ฉลาดยังงัย?ย่อโลกทังโลกมาเป็ นโลกธรรม๘
มีลาภแล้ วก็เสือมลาภมียศเลือมยศมีสขุ มีทกุ ข์มีสรรเสริ ญมีนินทาเมือใครได้ รับแล้ วก็ไม่มีใครต้ องการเนียต้
องวางโลก
เมือวางโลกแล้ วมาประพฤติปฏิบตั ิธรรมอย่างเอาเป็ นเอาตายก็มารู้แจ้ งเห็นจริ งในธรรมทังหลายว่าธรรมนัน
ก็อนิจจังธรรมทุกข์ธรรมอนัตตาธรรมแล้ วมีใครอยากได้ ไหม?ไม่มี
ไม่มีใครอยากได้ แล้ วเราก็ต้องวางธรรมอีกคือว่างไป ว่างจากโลก
ว่างจากธรรมนันแหละคือทําจิตให้ ว่างพระพุทธเจ้ าปริ นิพพานไปแล้ วก็ทีว่าพระพุทธเจ้ าสอนอะไร?
พระพุทธเจ้ าสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือความว่างนีแหละสอนว่าบรรพชิตไม่ควรเสพหรื อนักปฏิบตั ิไม่ควรเข้ าใ
กล้
เมือพระองค์สอนให้ ไม่ควรเข้ าใกล้ หรื อไม่ควรเสพก็คือให้ ว่างเพราะฉะนันความว่างนันแหละเป็ นมัชฌิมาป
ฏิปทาเป็ นในทุกสิงทุกอย่างเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็จะถือสาระประโยชน์ได้
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สาระประโยชน์เขาเรี ยกศีลสาระ ละเว้ นแล้ วก็ว่างเนียศีลสาระอันเนียเนียละเว้ นแล้ วก็ว่างละรูป
ละเสียง ละกลิน ละรส ละโผฏฐัพพะ ละธรรมารมณ์เนียละเว้ นหมดเลย ละเว้ นแล้ วก็ว่าง
ว่างแล้ วก็เราตังใจละก็เป็ นธรรมเขาเรี ยกสมาธิสาระ
สมาธิสาระแปลว่าความตังใจมันในการละคือละแล้ วก็เป็ นศีลด้ วยเกิดจากความตังใจจริ งของเราทีเกิดจาก
การละ ทําไมเราจึงต้ องการละ? เพราะเรารู้ทกุ ข์ว่ามันมีอยู่ในนัน
ถ้ าเราไม่ละแล้ วเราก็จะมีทกุ ข์เนียจึงว่าสมาธิสาระตังใจมันในการละจึงเป็ นสมาธิสาระ
ปั ญญาสาระปั ญญาคืออะไร? ปั ญญาคือเหตุผลทีถูกต้ อง
เหตุผลทีถูกต้ องคือเรารู้ทงเหตุ
ั ทงผลรู
ั ้ ว่าทังเหตุทงผลนี
ั
ก็ต้องมีวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งต้ องทําหน้ าทีตามต
ารางเหมือนเราจะสอนอะไรเนีย
วันนีจะสอนอะไร?จะทําอะไรเนียต้ องมีตารางสอนหรื อต้ องมีเหตุมีผลเมือเรารู้ในเหตุในผลแล้ วตอนนีเราเอ
าเหตุผลในสาระคือในศีลในสมาธิคือตังใจมันในการทีจะละด้ วย
แล้ วก็ร้ ูเหตุผลทีเราควรทําแล้ วมันก็ว่างไปอีกเพราะปั ญญาเนียคือเหตุผลทีถูกต้ อง ทังเหตุและผล
เนียมีทงถู
ั กและผิดเพราะฉะนันเราต้ องละทังถูกและผิดคือให้ ว่างไปจากถูกและผิดก็คือให้ ว่างจากปั ญญาอี
ก
ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรคําว่าปั ญญาทีพวกโยมไปศึกษาเล่าเรี ยนกันอะไรเนียเป็ นวิชาทํามาหากินเลียงตัวเลียง
ครอบครัวปรโลกเขาไม่ยอมรับหรอกเพราะว่ามันไปฆ่าเขามากินขโมยเขามากินประพฤติผิดกาเมมากินหล
อกลวงมากินมามัวเมาดืมเหล้ าเมายาเนียคนมีปัญญาทังนันน่ะแต่เป็ นปั ญญาชัวเป็ นปั ญญาทีไม่ถกู ต้ องเนี
ยต้ องเตือนตัวเองไว้ สอนตัวเองไว้ ไม่มีใครปลุกใครเสกไม่มีใครชีแนะมันก็หลงระเริ งไปเหิมเกริ มไปแล้ วก็สํา
คัญตัวอีกมีมานะทิฏฐิ นึกว่าตัวเองเป็ นผู้เลิศ แต่ตวั เองไม่ร้ ูตวั เองว่าตัวนันน่ะตัวไม่ดี
ตัวไม่ว่างเพราะฉะนันต้ องว่าง ว่างหมดน่ะความจริ งมันว่างอยูใ่ นตัวเองอยูแ่ ล้ วตังแต่ประถม มัธยม
เตรี ยมอุดม
มหาวิทยาลัยมันวางไปตลอดแต่เราก็ไม่เคยรู้เรื องความว่างเลยเนียต้ องมาพิจารณาเอาความว่างมาเป็ นกา
รงาน
การงานเราทําสําเร็ จมามากมายเราก็ร้ ู ว่ามันว่างไปมากมายแล้ วแต่เราไม่เคยทําจิตของเราให้ ว่างเลยต้ องชี
มาทีจิตต้ องมาฝึ กลมจิตทีเรี ยกจิตตัง ทันตัง สุขาวหํ จิตทีฝึ กแล้ วนําสุขมาให้ เนียเราต้ องฝึ กจิตตัวเราเอง
เราจะใช้ อะไรในการฝึ กจิตเนีย?
ขันติการอดทนโสรัจจะความสงบเสงียมตาเห็นรู ปก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ต้องไปยุง่ กับรูปทีเร
าเห็น ได้ ยินเสียงก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมเอาไว้ ไม่ต้องไปยุง่ กับเสียงทีเราได้ ยิน
จมูกได้ กลินก็อดกลันอดทนไว้ สงบเสงียมไว้ ไม่ต้องไปยุง่ กับกลิน กลินหอมกลินเหม็นอะไรเหล่านัน
รสก็เหมือนกันรสชาดเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม จืดเราเคยกินเคยรู้มาแล้
วตังแต่เป็ นเด็กแล้ วไม่ใช่ไม่ร้ ูเราก็อดกลันอดทนไว้ ไม่ต้องไปกินเชลล์ชวนชิมอะไรนัน
เนียอดกลันอดทนไว้ แล้ วก็สงบเสงียมเอาไว้ เรารู้ รสแล้ วว่ากินเพียงให้ อยูไ่ ด้ เท่านันเองไม่จําเป็ นทีจะต้ องไปกิ
นเชลล์ชวนชิมอะไรไปเสียเงินเสียทองมากมายก่ายกองนันสัมผัสเย็นร้ อนอ่อนแข็งฤดูกาลเนียฤดูร้อน
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ฤดูหนาว
ฤดูฝนเนียมันว่างไปแล้ วผ่านไปแล้ วเนียเดียวก็ฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนียมันก็ว่างไปแล้ วโดยธรรมชาติของ
มันแต่มนั ทําให้ เรานันแหละไอ้ ฤดูกาลนีแหละมันทําให้ เราเกิด แก่ เจ็บ
ตายโดนร้ อนไปมากโดนเย็นไปมากโดนหนาวหรื อโดนฝนมากมันก็เจ็บไข้ ได้ ป่วยมากแล้ วมันก็ผา่ นไปมันเป็
นธรรมชาติธรรมดาเรารู้ ว่าทํายังงัยจึงจะอนิจจังช้ าลงเป็ นทุกข์ช้าลง? ก็ต้องหาการป้องกันไม่ร้อนเกินไป
หนาวเกินไปเย็นชืนเกินไปนันแหละเป็ นความฉลาดของเราทีเรารู้เรื องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เมือเรารู้ว่าสิงเหล่าเนียก็ต้องมีขนั ติอดกลันอดทนแล้ วโสรัจจะความสงบเสงียมเมือตาเห็นรูปรู้รูปแล้ วก็อดก
ลันอดทนไว้ ไม่ไปยุ่งกับรู ปเราก็ว่างแล้ ว
หูได้ ยินเสียงก็อดกลันอดทนไว้ ไม่ไปยุง่ กับเสียงก็ว่างแล้ วไม่ใช่ของยากเลย
ถ้ าเราจะทําให้ ว่างเร็ วขึนจะทํายังงัย?เราจะต้ องไม่มีเจตนาทีจะไปเห็นไปฟั งไปสูดดมไม่ไปลิมเลียไม่ไปสัมผั
สไม่เข้ าใกล้ นนแหละเมื
ั
อเราไม่เข้ าใกล้ แล้ วเราก็จะรู้ความจริ งทีพระพุทธเจ้ าว่าอินทรี ย์สงั วรณ์ตา หู จมูก
ลิน กาย ใจเนียอินทรี ย์สงั วรณ์คือตาสังวรณ์คือไม่ให้ ไปเห็นรูปมันก็ว่างจากรู ป
หูเราสังวรณ์ก็ไม่ต้องไปฟั งเสียง จมูกเราสังวรณ์ก็ไม่ต้องไปดมกลิน ลินเราสังวรณ์ก็ไม่ต้องไปรู้รสไม่ต้องกิน
กายสังวรณ์ก็ไม่ต้องไปสัมผัส จิตสังวรณ์ก็ไม่ต้องไปรับรู้ อารมณ์ทงหมดเลยรู
ั
ป เสียง กลิน
รสโผฏฐัพพะมันมาแล้ วก็ผา่ นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ ร้ ูว่าเนียคําว่
าสติสงั วรณ์ก็คือหยุดระลึกเนียไม่มีใครรู้จริ งเห็นแจ้ งเลยทีนักตําราวิชาการต่อให้ เปรี ยญ๙ประโยคด้ วยก็ยงั ไ
ม่เข้ าใจเลยคําว่าสติสงั วรณ์ก็คือหยุดรู้หยุดระลึกญาณสังวรณ์ก็คือหยุดรู้ญาณสังวรณ์คือพระองค์สอนให้
ญาณสังวรณ์ก็คือหยุดรู้เพราะรู้มากแล้ วมันฟุ้งซ่านรู้นนรู
ั ้ นีแล้ วมันก็ไม่เป็ นตัวของตัวเองผิดปกติไปเพราะค
วามรู้ต้องว่าอย่างนียืน เดิน นัง
นอนเหมือนเสือติดจันทําอะไรก็ทําไม่ได้ เพราะมันรู้ร้ ูมากเกินไปเนียพระพุทธเจ้ าจึงว่าญาณสังวรณ์
ญาณแปลว่าความรู้สงั วรณ์ก็คือไม่ให้ ไปรู้สติสงั วรณ์ก็คือห้ ามระลึกเลยเนีย
ถ้ าเราไม่ระลึกเนียมันจะอะไรเกิดขึน
มันก็จะว่างว่างจากสัญญาอุปาทานเราตัดสติทงตั
ิ วเดียวเนียสัญญาอุปาทานเพราะสติระลึกระลึกไปตามสั
ญญาความจําได้ หมายรู้ไว้ แล้ วก็เป็ นอุปาทานยึดเอาไว้ เนียถ้ าเราตัดสติทงตั
ิ วเดียวสัญญาอุปาทานก็ยกล๊ อ
ตไปเลยทังสองอย่างจิตเราก็เข้ าถึงสมาธิรวดเร็ วถ้ าเราตังใจมันด้ วยก็ตงใจที
ั จะละเว้ นด้ วยเนียเราต้ องคํานึง
ถึงศีลแล้ วเห็นว่าเป็ นบาปเราก็ละเว้ นความสําคัญของศีลก็คือละเว้ นหรื อลอละเนียไม่งนก็
ั เหลือสี สีเหลือง
สีแดง สีกลัก
สีอะไรเนียไม่มีประโยชน์หรอกเพราะสีนนไม่
ั เคยทําให้ ใครชัวต้ องว่าอย่างนีแต่จิตมันชัวคนใส่สีนนมั
ั นเลยเป็
นความหมายของคนชัวไม่วา่ เสือแดงเสือเหลืองเสืออะไรก็ชา่ งเพราะฉะนันสีเหล่านันไม่ได้ ทําให้ ใครชัวแต่มั
นไปยึดติดเอาเอามาเป็ นสัญลักษณ์แล้ วทีจิตคิดไม่ดีก็เป็ นสัญลักษณ์ชวเพราะไปทํ
ั
าชัวทําเลวทําให้ ตวั เองเ
ดือดร้ อนทําให้ ผ้ อู ืนเดือดร้ อนพระพุทธเจ้ าสอนไม่ให้ เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อนเราจะทํายังงัยจึงจ
ะไม่เบียดเบียนตนเองให้ เดือดร้ อนไม่ทําให้ ผ้ อู ืนเดือดร้ อน?
การทีเราจะไม่ทําให้ ตวั เองเดือดร้ อนก็คืออย่าตามใจตัวเองเนียอย่าไปตามใจตัวเองมันอยากฆ่าเขาก็อย่าไ
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ปตามใจอยากขโมยของเขาก็อย่าตามใจอยากประพฤติผิดกาเมก็อย่าตามใจอยากหลอกลวงต้ ม
ตุน๋ ก็อย่าตามใจอยากกินเหล้ าเมายาก็อย่าตามใจเนียเชือว่าไม่เบียดเบียนตัวเองให้ เดือดร้ อนแล้ วทํายังงัยจึ
งเชือว่าไม่เบียดเบียนผู้อืนให้ เดือดร้ อนคืออย่าไปบังคับใจคนอืนเขาอย่าไปบังคับใจคนอืนต้ องไปบังคับให้ เ
ขาฆ่าคนฆ่าสัตว์หรื อไปบังคับให้ เขาไปเป็ นโจรขโมยปล้ นจีไปบังคับให้ เขาไปประพฤติผิดต่อบุตรภรรยาสา
มีไปบังคับให้ เขาโกหกโกไหว้ เนียไอ้ พวกเนียหลอกลวงต้ มตุน๋ อะไรเนียเขามีศีลมีสจั จะก็ไปบังคับเขาเสียศีลเ
สียสัจจะเขาไม่กินเหล้ าก็ไปบังคับให้ เขากินเหล้ ามันดักดานขนาดไหนเนียพวกเนียไม่มีไม่เคยรู้ตวั เลยนึกว่า
ตัวเองฉลาดแต่โง่ดกั ดานเป็ นขีข้ าของอารมณ์ไปมัวแต่คิดไปเอารัดเอาเปรี ยบคนอืนเขาทังนันเลยซึงไม่ชอบ
ธรรมไม่ยตุ ิธรรมคือไม่ยตุ ิธรรมแก่ตวั เองด้ วยไม่ยตุ ิธรรมแก่คนอืนด้ วยรู้จกั บุญหรื อเปล่าเนียไปทัวโลกไปทํา
บุญทําทานเนียทําจนหมดกระเป๋ าเท่าไหร่แล้ วก็ยงั ไม่ร้ ูจกั บุญเลย
บุญคืออะไร?บุญก็คือความยุติธรรมนันแหละทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ าง กรุณาบ้ าง มุทิตาบ้ าง
อุเบกขาบ้ างเหมือนพ่อแม่รักลูกให้ ลกู แล้ วก็สบายใจมีความสุข
สงสารลูกให้ ลกู แล้ วช่วยเหลือลูกแล้ วก็สบายใจ
มุทิตาพลอยยินดีลกู มึงไปเรี ยนต่างประเทศต้ องขายทีนาทีสวนเพือให้ มนั ไปศึกษาเล่าเรี ยนมาให้ จบมาเนีย
พ่อแม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีลกู ให้ แล้ วช่วยขายไปแล้ วส่งลูกไปเรี ยนแล้ วสบายใจเวลาลูกล่วงเกินก็อดให้ อโหสิ
ให้ อภัยด้ วยการวางเฉยเนียบุญคือความยุติธรรมทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ าง กรุณาบ้ าง มุทิตาบ้ าง
อุเบกขาบ้ างเมือเรารู้จกั บุญแล้ วเราก็ร้ ูจกั บาป
บาปคืออะไร?บาปก็คือไม่มีความยุติธรรมแก่ตวั เราเองไม่มีความยุติธรรมแก่คนอืนพ่อแม่เลียงเรามาเราไม่เ
ลียงท่านตอบก็ขาดความยุติธรรมเห็นมัยพ่อแม่ให้ เสือผ้ าอาภรณ์เราทุกอย่างถึงคราวท่านแก่ท่านเฒ่าเราก็
ต้ องหาเสือผ้ ามาให้ ท่านนุ่งท่านใช้ เพราะท่านแก่แล้ ว
ท่านเคยเลียงดูเราเนียเราต้ องหาข้ าวปลาอาหารให้ ท่านกินเวลาเราเจ็บไข้ ได้ ป่วยท่านก็พาเราไปหาหมอหา
ยามารักษาเราคราวถึงท่านเจ็บไข้ ได้ ป่วยเราก็ต้องหายาหาหมอมารักษาท่านเวลาทีมันร้ อนเกินไปหนาวเกิ
นไปเย็นเกินไปท่านก็ทํากายลูกของท่านให้ อบอุ่นถึงคราวเราก็ต้องหาเครื องป้องกันให้ พอ่ แม่เหมือนกับเป็ น
ทีอยูท่ ีอาศัยทีหลบภัยซ่อนเร้ นจากฤดูกาลฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนเนียเนียจึงจะเป็ นความยุติธรรมแก่ตวั เองเ
นียเป็ นความยุตธิ รรมแก่พอ่ แม่แล้ วก็ขยายไปเราก็ไปยุติธรรมกับคนอืนเรามีความยุติธรรมแก่ตวั เองหรื อเป
ล่ามีความยุติธรรมกับคนอืนหรื อเปล่าพ่อแม่เราก็ต้องขยายไปพีน้ องลุงป้าน้ าอาลูกหลานเหลนโหลนอะไรอี
กเยอะแยะแล้ วก็ลามไปถึงญาติสนิทมิตรสหายห่างๆออกไปอีกเรามีความเป็ นธรรมมีความยุติธรรมแก่เขาไ
หม?เราเคยคิดหรื อเปล่า
การทีเราไม่มีความยุติธรรมแก่ตวั เองไม่มีความยุติธรรมแก่คนอืนเนียไม่มีจิตเมตตาตัวเองไม่มีเมตตาผู้อืนไ
ม่มีกรุณาสงสารตัวเองไม่มีกรุณาสงสารคนอืนไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีตวั เองไม่มีมทุ ิตาพลอยยินดีคนอืน
อุเบกขาตัวเองวางเฉยไม่ได้ วางเฉยผู้อืนไม่ได้ เนียบาปแล้ วยังไม่ทนั ฆ่าสัตว์ลกั ทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุส
ากินเหล้ าเมายาเลยเพียงไม่มีความยุตธิ รรมแก่ตวั เองไม่มีความยุตธิ รรมแกผู้อืน
แล้ วก็ทีเรี ยกว่าบาปนีแหละ บาปคืออะไร? บาปก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจยืน เดิน นัง
นอนไม่เป็ นสุขเนียบาปแล้ วโทษเกิดขึนแล้ วมีผลเป็ นบาปคือทุกข์ปาปทุกข์คือบาปเป็ นทุกข์เนีย
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ทุกข์เหล่าเนียพระพุทธเจ้ าสอนให้ ทกุ ข์เป็ นของควรกําหนดรู้เรากําหนดรู้ทีไหนก็ต้องมากําหนดรู้ที
รูป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์นีแหละทีเราไปสนใจมันหรื อมีเจตนาไปดูมนั ไปฟั งเสียงมันไปสูดดมมันไปรู้รสมันไปสัมผัสมัน
แล้ วก็ไปยึดมันเอามาเอามาเป็ นเราเป็ นของเราเนียเนียทุกข์ควรกําหนดรู้
สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากอยากทีไหนมันก็อยากได้ ทีป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์นีแหละนิโรธะดับทุกข์ดบั ทีไหน?ก็ต้องดับทีรู ป ทีเสียง ทีกลิน ทีรส ทีโผฏฐัพพะ
ทีธรรมารมณ์นีแหละ
มรรคหนทางเข้ าถึงความพ้ นทุกข์ดบั ทุกข์ควรเจริ ญให้ มากทําให้ มากควรเจริ ญอย่างไร?
ตาเห็นรู ปก็ดบั รู ปเรื อยไป หูได้ ยินเสียงก็ดบั เสียงเรื อยไป จมูกได้ กลินก็ดบั กลินเรื อยไป
ลินได้ ร้ ูรสก็ดบั รสเรื อยไป กายได้ สมั ผัสก็ดบั สัมผัสเรื อยไป
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบั ธรรมารมณ์เรื อยไปดับแล้ วมันก็ว่างนันน่ะอาการดับแล้ วว่างนีแหละคือเป็ นมรรคเป็
นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทีพระพุทธเจ้ าให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิคือผู้หวังความพ้ นทุกข์เพือพระนิพพานต้ องทําให้
ได้
เนียสันๆง่ายๆเนียอริ ยสัจ๔ง่ายๆไม่ใช่ของยากทีพระองค์แสดงนันเป็ นเพราะพระองค์มีความละเอียดถีถ้ วน
ครังพุทธกาลก็มีแต่ผ้ มู ีบญ
ุ ทังนันรู้ง่ายเข้ าใจเร็ วแสดงวิจิตรพิศดารมากมายแต่ยคุ นีคนมันหยาบอาตมาก็เป็
นคนหยาบอาตมาก็พิจารณาเอาแบบหยาบให้ ร้ ูซะก่อน
ขนาดหยาบๆยังไม่คอ่ ยรู้เรื องเลยแล้ วจะไปรู้ละเอียดจะไปรู้ได้ ยงั งัย
เพราะฉะนันก็ต้องดัดสันดานตัวเองนันน่ะเพราะตัวเองเราแทนทีจะเทียวไปดัดคนนันคนนีอันนีต้ องดัดสันด
านตัวเองด้ วยขันติอดกลันอดทนแล้ วก็วา่ งโสรัจจะความสงบเสงียมไม่ไปวุน่ วายอะไรกับใครไม่แสดงอาการ
กิริยาใดๆต่อรู ป ต่อเสียง ต่อกลิน ต่อรส ต่อโผฏฐัพพะ ต่อธรรมารมณ์แล้ วเราก็ว่างสงบได้ จิตเราก็เป็ นสุข
เนียถ้ าหิริโอตตัปปะ หิริความละอาย โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาป
ตาเราเห็นรูปแล้ วก็ละอายต่อรูปกลัวจะไปทําบาปเพราะรู ป
หูได้ ยินเสียงแล้ วก็ละอายต่อเสียงกลัวจะไปทําบาปเพราะเสียง
จมูกได้ กลินแล้ วก็ละอายต่อกลินกลัวจะไปทําบาปเพราะกลิน
ลินได้ รสแล้ วรู้รสแล้ วก็ละอายต่อรสกลัวจะไปทําบาปเพราะรส
กายได้ สมั ผัสแล้ วก็ละอายต่อสัมผัสกลัวจะไปทําบาปเพราะสัมผัส
จิตได้ รับรู้ธรรมารมณ์แล้ วก็ละอายต่อธรรมารมณ์กลัวจะไปทําบาปเพราะธรรมารมณ์เนียแค่นีจิตเราก็เป็ นสุ
ขสงบสุขแล้ วขณะทีว่างก็คือไม่มีรูปมาอยูใ่ นใจเราไม่มีเสียงมาอยูใ่ นใจเราคือใจเราก็ไม่ไปยึดติดรู ปก็ว่างจา
กรูป จิตเราไม่ไปยึดติดเสียงก็ว่างจากเสียง จิตเราไม่ไปยึดติดกลินก็ว่างจากกลิน
จิตเราไม่ไปยึดติดในรสก็ว่างจากรส จิตไม่ไปยึดติดสัมผัสก็ว่างจากสัมผัส
จิตไม่ยึดติดธรรมารมณ์จิตก็วา่ งจากธรรมารมณ์นีแหละเป็ นสิงทีพระพุทธเจ้ าต้ องการชีมัชฌิมาปฏิปทาทาง
สายกลางก็คือทางว่างก็ยกตัวอย่างทีพระพุทธประวัตินนแหละก็
ั
พระองค์ไปเห็นไปประพาสอุทยานไปเห็นค
นแก่ คนเจ็บ
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คนตายเพราะไม่เคยไม่เคยรู้โดนปิ ดหูปิดตาอยู่ในพระราชวังน่ะพอไปเห็นคนแก่แล้ วกลับมาเห็นส
นมกํานัลในเนียไอ้ พวกนีต้ องเป็ นคนแก่หมดทีเคยสนุกสนานฟั งเพลงดีดสีตีเป่ าร้ องรํ าขับร้ อง
ไอ้ คนแก่พวกนีมาเต้ นแร้ งเต้ นกาให้ เราดูเนียพระองค์ก็เลยหมดอารมณ์ทีจะดูจะฟั ง
รุ่งขึนไปไปเจอไอ้ คนแก่เมือวานนีเป็ นคนเจ็บแล้ วเป็ นคนป่ วยแล้ วทุรนทุรายอยู่กลับมาอีกจิตก็ติดภาพคนเจ็
บคนป่ วยมาอีกไอ้ พวกสาวสรรกํานัลในพวกเนียพวกคนป่ วยเนีย ไปอีกอ้ าว!
วันนีทีป่ วยไอ้ นีตายแล้ วกลับมาโอ้ !ไอ้ พวกนีตายก็ต้องตายหมดเลยพระองค์ไม่มีอารมณ์ทีจะมีความสนุกส
นานเพลิดเพลินเจริ ญใจเหมือนทีเคยเป็ นมาแล้ วก็หลับแต่หวั คําเลยตืนขึนมาไอ้ พวกนีนอนหลับนําลายไหล
บ้ างอะไรต่อมิอะไรละเมอเพ้ อพกเหมือนกับอยูใ่ นป่ าช้ าเห็นมัยเนียพระองค์ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเรา
ก็เหมือนกันเนียพระองค์ไปเห็นแล้ วพระองค์มีปัญญาพระองค์ก็โอปนยิโกเข้ ามาสู่ตวั พระองค์เองด้ วย
ไปอีกวันหนึงไปอีกครังนีไปเห็นสมณะผู้สงบไม่สนใจใครเลยพระองค์ก็ร้ ูได้ ขนมาว่
ึ
าทางออกมีแล้ ว
ทางออกทีจะต้ องไปแล้ วพระองค์ก็เห็นทางออกก็คือมีร้อนก็มีความเย็นเป็ นเครื องแก้ เห็นมัย
มืดก็มีสว่างเป็ นเครื องแก้ อาจจะมีหนทางไม่ให้ แก่ไม่ให้ เจ็บไม่ให้ ตายแล้ วพระองค์ค้นพบมัย?
พระองค์ตรัสรู้ แล้ วค้ นพบทีพระองค์ไปก็ไม่ให้ ค้นพบนันแหละ เพราะเมือจิตว่างแล้ วในความว่างมีแก่มย?
ั
มีเจ็บมัย? มีตายมัย?ไม่มีนีแหละให้ จําเอาไว้ เถอะสูงสุดเป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้ าเนีย
ทีพระองค์เคยไม่ต้องไปห่วงเรื องฌานเรื องญาณไม่ให้ เรื องฌานเรื องญาณไอ้ พวกนีไปไม่รอดหรอกมรรคผล
อะไรก็ยงั ไม่ได้ เลยติดญาณติดฌานติดลูกแก้ วติดท่านพ่อท่านแม่ติดปู่ ย่าตายายอะไรไม่ใช่นิพพานพระพุท
ธเจ้ าหรอกโกหกทังนันแหละเพราะจิตไม่ว่างนิพพานัง ปรมัง
สูญญังจิตต้ องว่างเนียต้ องมาตามทีพระองค์เห็นตรัสรู้ ค้นพบพระพุทธเจ้ าเนียเป็ นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ง่
ายเข้ าใจเร็ ว
เนียพวกเราเนียไม่ร้ ูความจริ งกันโดนหลอกหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่แล้ วนึกว่าจะไปประพฤติปฏิบตั ิไปถื
อศีลพวกนันนันศีลอะไรกันแน่เดียวก็ได้ ผวั ได้ เมียกันเต็มไปหมดผิดผัวผิดเมียกันเต็มไปหมดเยอะแยะมากม
ายเลยน่ะเป็ นกลุม่ เป็ นก้ อนก็อยู่กนั ในคอนโดนันแหละ
เพราะฉะนันเราก็จะได้ ร้ ูว่าเนียมัชฌิมาปฏิปทาทีพระพุทธเจ้ าสอนน่ะคือสอนอะไร?
พระพุทธเจ้ าสอนอะไร?คือสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือความว่างว่างให้ หมดไม่ให้ ยึดติดอะไรเลยเหมือนกับสัม
มาทิฏฐิ เห็นอะไรก็ชอบๆเนียไปนิพพานไม่ได้ หรอกต้ องว่างจากความเห็น
สัมมาสังกัปโปการดําริ ชอบดําริ เรื องนันเรื องนีก็ต้องว่างถ้ าไม่ว่างไปนิพพานไม่ได้
สัมมาวาจาการพูดจาชอบพูดเรื อยเจือยคะขาอย่างนันอย่างนีอะไรเนียแหมไพเราะเพราะพริ งก็มวั แต่พดู อยู่
นันก็ไปนิพพานไม่ได้ หรอกต้ องว่าง!
สัมมากัมมันโตการงานชอบการงานนันการงานนีจัดงานนันงานนีก็ไปนิพพานไม่ได้ หรอกต้ องว่างจากการง
าน สัมมาอาชีโวอาชีพชอบถามตัวเองซิว่านิพพานัง ปรมัง สูญญังจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานเนีย
โง่ดกั ดานขนาดไหนเนีย
สัมมาวายาโมเพียรพยายามชอบเรี ยไรกันทังวันทังคืนทังเดือนทังปี ไม่มีหยุดเนียงานอืนไม่มี
มีงานเรี ยไรอย่างเดียวแล้ วจะไปนิพพานได้ ยงั งัยเนียเราก็เห็นเราก็ร้ ูเห็นแล้ วว่าไม่ใช่ทางแน่นอนเลยเพราะอ
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ะไรเพราะไม่ว่าง
ไม่ใช่ทางว่างทีพระองค์แสดงว่ามรรค๘น่ะทีพระองค์แสดงไว้ ๒นัยยะเพราะฉะนันเมือเรารู้มรรค๘แล้ วเราก็
ต้ องใช้ มรรค๘น่ะคือว่างจากมรรค๘อีกทีหนึงคือว่างจากสัมมาทิฏฐิ คือว่างจากความเห็น ว่างจากการดําริ
ว่างจากการพูด ว่างจากการงาน ว่างจากอาชีพ
ว่างจากความเพียรแล้ วก็ว่างจากสติการระลึกด้ วยสติเนียตัดทิงไปเลยเนียระลึกมากเกินไปฟุ้งซ่านเรื องทําม
าหากินเลียงตัวเลียงครอบครัวอะไรต่างๆเอารัดเอาเปรี ยบเขาก็ทงนั
ั นน่ะต้ องว่าอย่างนี
แล้ วก็สมั มาสมาธิตงใจมั
ั นชอบก็ตงใจมั
ั นกับความว่างหรื อพระนิพพานอย่างเดียว
เมือเรารู้อย่างนีแล้ วเราก็เห็นทางแล้ วคือเอาความว่างนันแหละเป็ นมรรคยืน เดิน นัง
นอนก็ภาวนาว่าว่างๆๆพูดเข้ าหูไปสู่ใจไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ในจิตเพราะการทีพระพุทธเจ้ าสร้ างบาร
มี อุปบารมี ปรมัตถบารมีเนียเป็ นพระโพธิสตั ว์พระองค์เคยเหาะเหินเดินอากาศได้ ได้ อภิญญา๕สมาบัต๘ิ
ได้ ญาณได้ ฌานชันนันชันนีแต่พระองค์ก็ยงั ไม่ได้ โสดาบันเลยครันมาในปั จจุบนั ชาติไปเรี ยนมาจากอาฬารด
าบสอุทกดาบสได้ อภิญญา๕สมาบัต๘ิ อีกแล้ วพระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ทงเลยเพราะฉะนั
ิ
นใ
ครติดญาณติดฌานเนียไปนิพพานไม่ได้ หรอกโดนหลอกตัวเองโดนหลอกไม่พอยังชักชวนคนอืนมาให้ หลอ
กอีก
หลอกก็คือผีนนแหละไม่
ั
มีตวั ตนหรอกโดนผีหลอกไอ้ นีผีเป็ นๆหลอกด้ วยเนียมันซะใจไหมเนียรู้ความจริ งแล้
วน่าละอายใจมัย?
ว่ากูนีโง่ดกั ดานถูกเขาหลอกไม่แสวงหาความจริ งไม่หาธรรมทีแท้ จริ งเพือความรู้ดีร้ ูชอบเพือพระนิพพานไม่
ต้ องเสียสักบาทเลยไอ้ นีเอามาล่อทําบุญอย่างนันอย่างนีอะไรโกหกทังนันแหละ
มีโยมมาถามอาตมาพระอาจารย์โยมไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอยากทําบุญเนียทํายังงัยทําอะไรได้
บ้ าง?
เอาปั ญญาทําบุญก็ได้ เอาแรงทําบุญก็ได้ ไม่มีอะไรยิมถวายเป็ นพระพุทธบูชาก็ยงั ได้ บญ
ุ เลยไม่ต้องเสียสักบ
าทหนึงเนียโง่ดกั ดานมีเท่าไหร่ก็ไปให้ เขาหมดไปแดกหมดไปใช้ หมดตัวเองอนาถาเท่าไหร่น่ะทุกข์เท่าไหร่ ยงั
ไม่ร้ ูตวั เลยยังไม่ร้ ูจกั ทุกข์เลยเนียพระพุทธเจ้ าจึงว่าทุกข์เป็ นของควรกําหนดรู้จะได้ จดได้ จําไว้ จะได้ ไม่โดนทุ
กข์หลอก(หัวเราะ)ทุกข์หลอกเลยต้ องจําไว้ ภาวนาไว้ ทกุ ข์หลอกๆเรี ยไรอีกแล้ วจัดงานนันงานนีมาหลอกอีกแ
ล้ วไม่เป็ นตัวของตัวเองเลยแทนทีจะว่างก็ไม่วา่ งเนียดักดาน
คําว่าดักดานเนียเป็ นอุปนิสยั หรื อวาสนาเป็ นอเนกชาติเลยโดนเขาหลอกบ้ างแล้ วทีนีพอโดนเขาหลอกบ้ างก็
เจ็บชํานําใจก็หลอกเขาบ้ างแล้ วทีนีเลยเป็ นเชือโรคเลยติดต่อกันไปหมดเลยทัวโลกเนียต้ องรู้จกั อะไรถูกอะไ
รผิดเนียพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ าบริ สทุ ธิสะอาดไม่มีใครรู้ไอ้ พวกโดนหลอกตัวเองไม่เข้ าถึงก็ไปเทีย
วหลอกคนอืนเขาอีกติดญาณติดฌานเรื องนันไอ้ ฌานไอ้ ญาณพวกโยมก็ไม่ร้ ูว่าเป็ นยังงัยก็หลับหูหลับตาเชื
อเขาไปนึกว่าเขาเก่งเขาวิเศษอย่างนันอย่างนีแต่ความจริ งไม่ได้ วิเศษเลยไม่วิเศษเพราะว่ายังทําจิตให้ ว่างไ
ม่ได้ ยงั ไม่เข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง
สูญญังเนียดักดานโดนเขาหลอกเนียมันน่าชําใจไหมเนียมันน่าเจ็บใจมัยเนียทํามาหากินได้ ลืมเป็ นลืมตาย
อดกลันอดทนสอนหรื อมาทํากว่าจะได้ เงินได้ ทองมายังไปโดนเขาหลอกไปกินไปใช้ อีกแล้ วไปเอาบุญทีไหน
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อีกเขายังมาหลอกว่าบุญ บุญคืออะไรก็ยงั ไม่ร้ ูเลยเนีย
เนียหายโง่ซะทีเถอะเนียพวกชอบบุญอะไรต่อมิอะไรเนีย
อาตมาเนียไปบิณฑบาตรเขาพูดใส่หอู าตมาเลยว่าทําบุญทําทานแทบหมดเนือหมดตัวไม่เห็นบุญมาช่วยอ
ะไรเลย อาตมากลับมาแล้ วต้ องมาพิจารณาว่าแล้ วบุญทีแท้ จริ งคืออะไร?เนียแล้ วก็มีตวั รู้ขนมาว่
ึ
า
บุญคือความยุตธิ รรมทีประกอบด้ วยเมตตาบ้ างกรุณาบ้ างมุทิตาบ้ างอุเบกขาบ้ างเนียของจริ งเป็ นอย่างนีแล้
วก็เป็ นเหตุให้ คิดไปอีกเยอะแยะเลยทีเขาว่าบุญกิริยาวัตถุอย่างนันคือการกระทํานันอย่างนันอย่างนันเป็ น
บุญ แล้ วบุญจริ งหรื อไม่จริ งบุญคืออะไรแน่?
คนก็งมงายมาตังแต่ปยู่่ าตายายแล้ วโดนหลอกมาตลอดเห็นมัยจัดงานมีโฆษณาการอย่างนันอย่างนีเห็นมั
ยทีนีมีอะไร?ไม่มี ร้ องรํ าทําเพลงอะไรก็ไม่มีอีกต้ องว่าง!
ขืนมีก็ไม่ว่างแล้ วเนียต้ องรู้จกั ว่าทีไหนทีประพฤติถกู ต้ องตามธรรมตามวินยั ต้ องเป็ นแบบนีต้ องว่างสงบสงัด
เงียบ!
แม้ กระทังความรู้สึกนึกคิดของตนเองตอนเนียเราว่างมาจากบ้ านเราว่างมาจากโรงเรี ยนแล้ วเราก็ยงั ไม่ร้ ูตวั เ
นียว่ามันว่างไปแล้ วมาอยูเ่ นีย
เดิมทีศาลานีก็ว่างเนียเหมือนจิตเราน่ะทีว่าจิตดวงเดิมเหมือนจิตประภัสสรก็คือว่างแต่ทีจรมาคนจรมามันก็
ว่างหรื อรู ปจรมาเสียงจรมากลินจรมารสจรมาสัมผัสจรมาใจไปประทับไอ้ สิงทีจรมา
จรก็คือแขกเนียเหมือนกับโยมมาเป็ นแขกอาตมาเนียทังทีเป็ นคนไทยแต่เขาบอกแขกแต่เอาไปใช้ ภาษาอืนอ
ย่างอืนก็โยมก็ไม่ร้ ูเรื องหรอกเป็ นแขกแขกอุปาทานทียึดติดว่าเนียมาแล้ ว
แล้ วมาแล้ วได้ อะไรไปบ้ างละเนียเดียวก็ว่างต่อไปอีกเดียวกลับไปก็ว่างจากวัดว่างจากอาตมาอีกแล้ วก็กลับ
ไปกลับมาเนียวัฏฏะสงสารน่าสงสารทีสุดเลยเวียนไปเวียนมากับความทุกข์เดียวไปทีนันไปทีนีก็หมดเงินห
มดทองเสียเวลําเวลาบางทีก็อบุ ตั ิเหตุตายโหงตายห่ากันไปเยอะแยะแล้ วนันแน่ะยังไม่ร้ ูโทษรู้ทกุ ข์เลยไปสัม
มนาทีนันทีนีเนียเยอะแยะบางคนก็เป็ นญาติพีน้ องเพือนฝูงมิตรสหายเนียเพราะความโง่โดนหลอกเนียรู้คว
ามจริ งแล้ วจะได้ นงเป็
ั นสุข ยืนเป็ นสุข นอนเป็ นสุข ว่างๆๆเขาเรี ยกนิรามิสสุข สุขทีไม่ต้องอาศัยรู ป เสียง
กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเขาเรี ยกนิรามิสสุขแล้ วก็เป็ นสอุปาทิเสสนิพพานเพราะจิตไม่เคยว่างมันว่างแล้ วเป็ นสุขแล้ ว
ก็เป็ นนิพพานัง ปรมัง
สุขงั ด้ วยไม่ใช่ต้องรอตายแล้ วจึงจะสุขเนียสุขขณะนีเดียวนีไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ต้องปรุงแต่งเนียเพราะจิ
ตไม่มีทกุ ข์เพราะจิตว่างเนียนิพพานัง ปรมัง
สุขงั เป็ นอย่างนีถ้ าเราทําจิตให้ ว่างจนตายหมดอายุขยั เนียจนตายเลยเขาเรี ยกนิพพานัง ปรมัง
สุญญังเนียจิตว่างเขาเรี ยกอนุปาทิเสสนิพพานเนียก็คือสังขารคือรูปขันธ์เนียทีมีเวทนา สัญญา สังขาร
ทีอยูใ่ นกายตัวเราโดนเผาหมดนันแหละเข้ าถึงนิพพานัง ปรมัง สุญญังแล้ วจิตมันต้ องว่างแต่แรกแล้ ว
แล้ วความว่างดีอย่างไรบ้ าง? มีอานิสงส์อะไร? พระยามัจจุราชมองไม่เห็นจิตเรา
เจ้ ากรรมนายเวรก็มองไม่เห็นเราน่ะมันพยาบาทอะไรก็มองไม่เห็นเราเพราะมองมาทีไรจิตเราว่างไม่มีอาลัย
จิตว่างแล้ วก็ข้ามรูปฌานอรู ปฌานไปเลยทังรูปญาณอรู ปญาณด้ วยเข้ านิโรธสมาบัติได้ เลยแล้ วจิตเราว่างเร
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าก็ไม่มีสกั กายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ
อวิชชาก็ไม่มีว่างไม่มีในความว่างจิตเราก็อยูเ่ หนือเวทนาคําว่าจิตอยูเ่ หนือเวทนาก็คือจิตไม่มีสขุ ไม่มีทกุ ข์ไม่
ดีใจไม่เสียใจไม่ต้องอุเบกขาด้ วยเนียจิตเข้ าถึงแล้ วใกล้ ตอ่ การเป็ นพระอรหันต์แล้ วเหมือนกับอนัตตานีไม่ใช่
ของทีลีลับซับซ้ อนอะไรพิสจู น์ได้ เพราะเรารู้กระบวนการของมันเหมือนใบไม้ ใบหญ้ าร่ วงหล่นลงมาเนียมันอ
นิจจังลงมาแล้ วแต่ก็ถกู ฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี กลายเป็ นธุลีดินเนียเห็นมัย
แม้ กลายเป็ นธุลีดินแล้ วก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาหลายวันหลายเดือนหลายปี จากธุลีดินกลายเป็ นธุลีธาตุ
แหลกไปอีกมันก็โดนถูกฝนลมแดดแผดเผาไปโดยธรรมชาติของมันนันแหละแล้ วมันก็จากธุลีธาตุกลายเป็ น
สสารละเอียดไปอีกแม้ การเป็ นสสารแล้ วก็ยงั ถูกฝนลมแดดแผดเผาเนียกลายเป็ นพลังงานเลยระเหยหายไป
เนียสัณฐานรู ปเดิมคือรู ปใบไม้ ไม่ปรากฏให้ เราเห็นเนียเป็ นอนัตตาพระพุทธเจ้ าว่าเป็ นอนัตตาไม่มีตวั เป็ นข
องตนสัณฐานรูปเดิมคือใบไม้ ไม่อยู่ให้ เห็นแล้ วเนียอนัตตาไม่ใช่พิสจู น์ไม่ได้ นนเป็
ั นอนัตตาภายนอกพระอง
ค์ก็สอนให้ โอปนยิโกน้ อมเข้ ามาสูต่ วั เราคือภายในเนียเราก็อนิจจังจากท้ องแม่แล้ วคลอดออกมาเดียวนีไอ้ เด็
กนอนบนเบาะแดงๆหายไปไหนแล้ วเนียถ้ าตายพ่อแม่ก็ต้องไปฝั งไปเผาแล้ วเนียอนัตตาภายในเมือเรารู้อนั
ตตาภายนอกอนัตตาภายในนิพพานหรื อยัง?ยัง ต้ องมาทําความคุ้นเคยว่าเออ!
ตาเห็นรู ปสิงทีเราเห็นทังหมดก็อนัตตาว่างเปล่าไปทังหมดเลยแม้ กระทังตัวเองไม่ให้ ยึดติดทังภายในภายน
อกเนีย
ทุกอย่างสมมุติทงหมดเลยสมมุ
ั
ติว่าเป็ นคนเป็ นสัตว์เป็ นอะไรเนียสมมุติทงนั
ั นสมมุติชือนันชือนีเปลียนร้ อย
พ่อพันแม่ร้อยชือนามสกุลเปลียนกันอุตลุดนึกว่าจะดีก็ไม่เห็นดีไม่เห็นรวยเลย
เพราะอะไรมันถึงไม่รวย?ก็เพราะมันไม่เปลียนใจ
ใจมันไม่ว่างถ้ าใจเราว่างได้ เดียวมันก็พอดีเนียมันไม่ยึดติดอะไรก็มีกินก็กินไปตามบุญตามวาสนาของเราที
สังสมมา เนียตอนนีเราก็สงสมอนั
ั
ตตาความว่าง
ทีพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ยืน เดิน นัง
นอนก็ทําจิตให้ ว่างๆๆไว้ เรารับรู้แต่ไม่รับเก็บเจตนาทีจะไปดูไปรู้ไปเห็นไม่มี
แล้ วก็ไม่มีความปรารถนาคือปรารถนาทีจะไปดูถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีความปรารถนาเนียตัณหาความอยาก
ก็ไม่เกิดขึนตัดรากเหง้ าทิงเลยเนียมันจะเร็ วขึนอีกเยอะแยะเลย
ถ้ าเรามุ่งพระนิพพานเนียต้ องปฏิบตั ิอย่างนีเรารู้ แล้ วเข้ าใจแล้ วอย่างนีต้ องทําให้ ได้ คนอืนเขายังทําได้ พระพุ
ทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ ายังทําได้ เลย ตัวเราก็มีความรู้สกึ นึกคิดเช่นเดียวกัน
ทีนีก็เมือเรารู้ว่าความรู้สึกนึกคิดนันแหละตัวแสบทีครู บาอาจารย์สายธรรมยุตหรื อทางอีสานมักจะพูดถึงตัว
รู้ผ้ รู ้ ูเนียตอนนีต้ องให้ ตวั รู้ผ้ รู ้ ูว่างไปด้ วยนันแหละความหมายของตัวรู้ผ้ รู ้ ูนนแหละคื
ั
อรู้ก็คือสัมปชัญญะไม่ให้
ระลึกไม่ให้ ส่งจิตออกนอกก็คือตัดสติทิงถ้ ามีสติอยู่มนั ก็ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานเขาเรี ยกสัญญาอารม
ณ์ ทําไมจึงเรี ยกสัญญาอารมณ์?ก็รูปก็เป็ นรูปารมณ์ เสียงก็เป็ นสัททะรมณ์ กลินก็เป็ นคันธารมณ์
รสก็เป็ นรสารมณ์ สัมผัสก็เป็ นโผฏฐัพพารมณ์
ทีติดใจเราเขาเรี ยกธรรมารมณ์ฉะนันให้ ว่างไปให้ หมดแล้ วก็เป็ นมัชฌิมาตรงแนวทางทีพระองค์สอนด้ วยเนี
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ยแล้ วเราก็จะได้ ไม่ต้องเป็ นทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไม่ต้องมาดักด
านอีกเนียโดนเขาหลอกอีกมันน่าเจ็บชํานําใจมันน่าคิดถึงทีผ่านมาแล้ วก็ต้องมีหิริโอตตัปปะ
หิริความละอาย
โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเนียทีอาตมาพูดแล้ วว่าเห็นรูปก็ละอายต่อรูปกลัวจะไปทําบาปเพราะรู ป
ตาเนียเห็นรูปแล้ วก็ละอายมันสวยมันงามมันหล่ออะไรเดียวจะไปทําบาปเพราะรู ป
เสียงเราต้ องมีความละอายต่อเสียงเดียวจะไปยึดติดเอาเสียงนันเสียงนีเอามาเป็ นของตัวเลยทีนีแล้ วจะสร้ า
งกรรมทําบาปเพราะเสียงนันอีก กลิน รส สัมผัสมีนยั ยะอันเดียวกันหมดเลย
เมือเรารู้แล้ วเราก็มีความเข้ าใจเราก็ร้ ูแนวทางปฏิบตั ิแล้ วเนียเป็ นมรรคเอาความว่างนันแหละเป็ นมรรคเป็ น
บาททีหลังมันว่างจริ งๆแล้ วก็เป็ นผลแล้ วทีนีนิพพานัง ปรมัง
สูญญังแต่เราต้ องมีความตังใจเขาเรี ยกสมาธิความตังใจมันกับความว่างจึงเรี ยกว่าสุญญตสมาธิแล้ วก็สญ
ุ
ญตวิโมกข์ทีพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ใกล้ ๆกันแน่ะใครบวชแล้ วไม่ได้ เรี ยนถึงนักธรรมโทก็ไม่ร้ ูหรอกแล้ วก็ไม่มีคําอ
ธิบายด้ วยต้ องมาหาคําอธิบายเองเนียสุญญตวิโมกข์ก็คือหลุดพ้ นด้ วยความว่างพระองค์แสดงไว้ ชดั เจนเล
ยครู บาจารย์ทงหลายเอาอะไรมาสอนกั
ั
นเอาสมาธิอะไรมาสอน?ความจริ งพระองค์สอนสุญญตสมาธิด้วยใ
ห้ พระทุกองค์ประพฤติปฏิบตั ิกนั ให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์แล้ วพระองค์ก็ชีว่าหลุดพ้ นด้ วยสุญญตวิโ
มกข์คือหลุดพ้ นด้ วยความว่าง
เนียความว่างนันแหละจึงเป็ นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทีถูกต้ องไม่ต้องเสียเงินเสียทองสักบาทหนึงเล
ย
อาศัยความตังใจจริ งนันแหละตังใจมันนันแหละเป็ นสมาธิตงใจมั
ั นกับความว่างทุกอย่างว่างหมดท้ ายสุดต้
องแก่ต้องเจ็บต้ องตายไปหมดเหมือนกับทีเราเห็นปู่ ย่าตาทวดเพือนฝูงมิตรสหายหรื อไม่ใช่ญาติทีล้ มหายต
ายจากไปเนียท้ ายสุดก็ต้องมาถึงเราคิวเราบ้ างทีเราไปเข้ าคิวดูรูปฟั งเสียงอะไรเนียต้ องเกมส์ต้องให้ เกมส์ให้
หมดชือมันก็บอกเกมส์แต่เราไม่เกมส์เองเนียโง่ดกั ดาน
อินเตอร์ เน็ตหมายถึงว่างทังโลกเลยเน็ทหรื อเน็ตคือความบริ สทุ ธิเนียต้ องจิตว่างหมดเลยอินเตอร์ ก็ทวโลกส
ั
ากลโลกไม่วา่ มนุสโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก
ทุกมิติภพทุกมิติภมู ิทกุ มิติจกั รวาฬทุกมิติแก้ วผลึกทุกมิติแก้ ววิเศษทุกมิติวิเศษซ้ อนวิเศษทุกมิติแก้ วสารพัด
นึกทุกมิติสารพักนึกซ้ อนสารพัดนึกไอ้ พวกนีติดอยูใ่ นมิติพวกนีทังนันไอ้ ลกู แก้ วลูกเกอวอะไรเนียทีอาตมาพู
ดเนียอาตมารู้แล้ วผ่านหมดแล้ วว่าง!
ไอ้ พวกนันไม่ใช่นิพพานพุทธเจ้ าหรอกอย่าไปเชือเลยงมงายโดนหลอกถึงขนาดเป็ นครูเป็ นอาจารย์เขาเรี ยก
ครูบาอาจารย์ก็ยงั โดนหลอกเลยมันเสียศักด์ศรี เท่าไหร่ ตอนเนียต้ องรักษาศักดิศรี น่ะอย่าให้ ใครเขาหลอกอี
กอ้ าว! อยากรู้ อะไรถามได้ ทุกเรื องเลย เปิ ดโอกาสให้ ถามไม่ต้องกลัวว่าจะตอบไม่ได้ ขอให้ ถามมาเถอะ
จะได้ หายโง่หายดักดานซะที อ้ าว! ใครอยากถามอะไรถามได้ ทกุ เรื องมีไหม?เพือให้ เข้ าใจชัด.....
ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันจันทร์ ที ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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