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อ้ าว! วันนีเป็ นวันทีสองแล้ ววานนีพูดถึงเรื องวิปัสสนาอุบายปั ญญาหรื ออุบายเรื องปั ญญา
เขาเรี ยกต้ องมีวิปัสสนาในญาณในฌาน ญาณก็ความรู้ ฌานก็คือเพ่ง แต่ถ้าเรารวมสองคําละก็เพ่งรู้เพ่งละ
เมือเราเพ่งรู้เพ่งละคือเราต้ องรู้ก่อนแล้ วจึงละจึงจะถูกต้ อง รู้เป็ นวิชชาไม่ร้ ูเป็ นอวิชชา
เพราะฉะนันเราก็ต้องรู้แล้ วละทีหลัง
ถ้ าเรารู้แล้ วละเนียวิธีการรู้การละเนียละก็เป็ นศีลละเว้ นเป็ นศีลเพ่งก็คือเราก็ต้องเพ่งศีลก็คือเป็ นข้ อปฏิบตั ิเ
มือเราเพ่งข้ อปฏิบตั ิแล้ วเราก็มีความยึดมันในการปฏิบตั ิคําว่ายึดมันก็คือตังใจมัน
เช่นเอาศีลมาเป็ นข้ อวัตรปฏิบตั ิ เราก็ต้องเห็นอะไรก็ละหมดเลยตาเห็นรู ปก็ละรูปหูได้ ยินเสียงก็ละเสียง
จมูกได้ กลินก็ละกลิน ลินได้ ร้ ู รสก็ละรส กายได้ สมั ผัสก็ละสัมผัส
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ก็ละธรรมารมณ์เนียเป็ นศีลจึงจะเข้ าแนวทางมรรคหรื อปฏิปทาทางสายกลางคือละแล้ วเ
ว้ นแล้ วก็ว่างคือมันละเว้ นแล้ วมันก็ว่างโดยอัตตโนมัติแต่เราไม่ทนั ไปพิจารณา
แต่ถ้าเราตังใจเพ่งฌานเพ่งญาณวิปัสสนาในญาณในฌานเราต้ องรู้
รู้ในการเพ่งแล้ วก็ละจากการเพ่งมันก็จะเป็ นวิปัสสนาในญาณในฌานในขณะเดียวกันเป็ นของไม่ยาก
ยากเพราะเราไม่ร้ ูความจริ ง
ถ้ าเรารู้ ความจริ งแล้ วทุกอย่างไม่มีอะไรยากต้ องมีผ้ รู ้ ูมาแนะนําสังสอนเราหมายถึงผู้ทีรู้จริ งนันแหละมาสอน
เราถ้ าเรารู้ ตามคําสอนทีแท้ จริ งแล้ วย่อมไม่ผิดหวังในการทีเราจะไปสูพ่ ระนิพพาน คือ นิพพานัง ปรมัง
สูญญังเราต้ องฝึ กหัดเดียวนีศีลเป็ นไปเพือละแน่นอนไม่วา่ ศีล๕ ศีล๘ ศีล๑๐
ศีล๒๒๗นันน่ะละเว้ นหมดแต่ทกุ ศีล๕ก็ไปนิพพานได้ ศีล๘ก็ไปนิพพานได้
ศีล๒๒๗ก็ไปนิพพานได้ ไม่ว่าศีลคือต้ องละหมดเลยเขาเรี ยกอริ ยกันตศีล
อริ ยกันตศีลรับรู้ไม่รับเก็บคือรับรู้ว่าสิงทังหลายเนียมันไม่เทียงเป็ นอนัตตาทังหมดเลยเพ่งรู้เพ่งละตาเห็นรูป
ก็ร้ ูแล้ วว่าเนียเราเพ่งรูปรู ปนันก็อนิจจังไม่มีอะไรจีรังยังยืนเปลียนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราก็ล
ะไปเลยแล้ วก็เป็ นศีลแล้ วก็ว่างขณะทีเว้ นนันแหละคือว่างแล้ วเว้ นตาไม่ดรู ูปหูไม่ฟังเสียง จมูกไม่ดมกลิน
ลินไม่กินไม่ร้ ูรส กายไม่สมั ผัสใจไม่รับอารมณ์
คําว่าใจไม่รับอารมณ์คือจิตมันปฏิเสธทีจะไม่ร้ ูเหมือนกับเราตังจิตทีจะเพ่งจิตทีจะตังดูแต่ว่าจิตมันไม่รับอา
รมณ์ในการเพ่งมันก็ไม่ร้ ูเหมือนกับเราตังใจอ่านหนังสือเนียพอเพ่งตัวหนังสือมันก็จะตกเลยหนังสือตกหยิบ
ขึนมาใหม่ก็เพ่งอีกคือเพ่งรู้ก็คืออยากจะอ่านให้ ร้ ูเรื องแต่จิตของมันไม่รับอารมณ์ก็คือมันก็ตก
ถ้ าเราฝื นมันอีกก็หลับเลยแต่วา่ มือก็ถือหนังสือค้ างไว้ นนแหละให้
ั
ร้ ูเอาไว้ เนีย
ถ้ าเราจะเพ่งรู้เพ่งละมันมีอบุ ายปั ญญามากมายก่ายกองเลยในการทีจะรู้ในการทีจะละแต่ในการทีเรารู้แล้ ว
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ยึดมันเป็ นการไม่ถูกต้ องเพราะฉะนันรู้แล้ วเราก็ไม่ยดึ ติด
เมือเราไม่ยึดติดนันแหละเป็ นทางรู้แล้ วว่างเลยรู้แล้ วละรู้ แล้ วว่างไปเลย เมือรู้แล้ วละ
รู้แล้ วว่างแล้ วก็อารมณ์ร้ ูไม่ติดอยู่ในใจจิตก็วา่ งละทังภายในภายนอกคือละสิงทีเพ่งรู้เพ่งละก็คือต้ องการให้
รู้เสียก่อนเป็ นวิชชา ไม่ร้ ูเป็ นอวิชชา เพราะฉะนันเราเพ่งรู้
พอรู้แล้ วก็ละนันแน่ะเราก็ไม่มีอวิชชาคือไม่ยดึ ติดคือไม่หลงติดในความรู้เหล่านัน
การทีเราไม่หลงติดในความรู้ เหล่านันนันแหละเป็ นสิงทีปรารถนาต้ องการทุกเรื องทังเจตนาและไม่เจตนาที
จะรู้ไม่เจตนาทีละเพราะอะไร?เพราะเมือเรารู้เราละแล้ วจนเคยชินแล้ วไม่เจตนามันก็ละไปโดยอัตตโนมัติเพ
ราะความชํานาญทีเราฝึ ก ฝึ กในการเพ่งฝึ กในการรู้ ทังรู้ทงเพ่
ั งคือเพ่งเพือรู้เพ่งเพือละ
ทีนีเราเข้ าอกเข้ าใจแล้ วเราก็จะเป็ นอัตตโนมัตแิ ล้ ว ตาฝาดมองไปทุกอย่างเราจะต้ องทิงหมดเลย
ต้ องว่างหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทังนันไม่ว่าอดีต ปั จจุบนั
อนาคตทีผ่านมาแล้ วทังหมดรู้แล้ วว่างหมดเลยคือรู้ว่างทีหลังก็ร้ ูว่าง คือเอาตัวรู้เนียให้ ว่างจากรู้อีกทีเนีย
เขาเรี ยกรู้ว่างรู้ดบั ต้ องดับตัวรู้ผ้ รู ้ ูตวั เนียจึงจะถึงทีสุดแต่ว่ามันจะเป็ นไปได้ ก็ตอ่ เมือเราจะนิพพานนันแหละเ
พราะตอนนีขนาดมีชีวิตอยู่ตาดีอยู่ หูดีอยู่ จมูกดีอยู่ ลินดีอยู่
กายดีอยูเ่ นียมันต้ องรับรสรับทราบตามธรรมชาติของมัน
แต่เรารู้ว่าสิงทีเรารับทราบนันน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปยึดติดก็ไม่มีประโยชน์อะไร
เราก็ให้ มนั ว่างไปเลยผ่านรู้ผ่านละไปเลยเราก็ว่างจิตเราก็ไม่วิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเนียตัวเนียคือสติเร
าไม่ระลึกถึงมันอีกผ่านรู้ผา่ นละ
ตัวรู้ก็คือสัมปชัญญะนันแหละแล้ วก็มนั ชํานาญในการรู้มนั ก็เลยเป็ นญาณแล้ วมันรู้ในเหตุผลทีมันต้ องละเข
าจึงเรี ยกว่าปั ญญาญาณ
เมือปั ญญาญาณเกิดขึนแล้ วคือเหตุผลทีถูกต้ องถูกต้ องจนชํานาญในการรู้นนน่
ั ะเขาเรี ยกปั ญญาญาณไม่ใ
ช่หลับตาแล้ วเห็นโน้ นเห็นนีอะไรต่อมิอะไรนันเป็ นสัญญาอุปาทานทังหมดสัญญาอดีตทีเราเคยผ่านมาแล้ ว
เหมือนกับตังแต่เล็กแต่น้อยเป็ นหนุม่ เป็ นสาวทีนีพอเราแก่เราเฒ่าแล้ วเราก็จะมันก็ยงั มีสญ
ั ญาความจําได้ ห
มายรู้อยู่ เมือมีสญ
ั ญาความจําได้ หมายรู้ อยูเ่ นียเมือมันไม่อารมณ์ปัจจุบนั
อตีตงั เขาเรี ยกอตีตารมณ์คืออารมณ์อดีตก็จะปรากฏเหมือนกับรี วายเข้ ามาใหม่ทีเข้ ามาสูจ่ ิตของเราเนียทํา
ให้ เราต้ องมาเคลียร์ หรื อพิจารณาว่าทําไมมันจึงต้ องปรากฏอีกแสดงว่าสัญญาความจําได้ หมายรู้ คอื สติมนั
ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานทีมันจําเอาไว้ แล้ วก็ยึดถือเอาไว้ นนแหละก็
ั
เหมือนกับทีพระพุทธเจ้ าว่าอาสวัก
ขยญาณคือต้ องทําอารมณ์ให้ สินไปหรื อทําอาสวะทีมันดองหมักอยู่ในใจก็คืออารมณ์เนียคือรูป เสียง กลิน
รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ทีเราหมักดองไว้ เป็ นอเนกชาตินบั ไม่ถ้วนเลยเนียแล้ วก็มนั อาศัยความชํานาญเขาเรี ยกว่าการสัง
สมจนชํานาญหรื อภาวนาไวเยอะเลย แต่ว่าทีนีทีแรกก็ภาวนาเอาทีหลังก็ต้องภาวนาไม่เอา! ว่าง!
เนียต้ องล้ างหมดเลยเขาเรี ยกล้ างใจ
ล้ างใจก็คือล้ างอารมณ์ให้ หมดไปจากใจเมือเรามีความรู้มีความเข้ าใจในกิจทีเราควรทําแล้ วเราก็จะเข้ าใจแ
ล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์เราก็ทําไปตามหน้ าทีทีเรามีหน้ าทีทีจะต้ องทําในแต่ละวันๆเมือพ้ นภาระในแต่ละวันแล้ วเรา
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ก็ว่างต่อไป เราก็จะเห็นแล้ วว่าทีว่างไปนันแหละอนิจจังไปแล้ วแล้ วก็อนัตตาไปด้ วย
อนิจจังอนัตตาในขณะเดียวกัน
แล้ วเราไปมัวยึดติดเราก็จะเป็ นทุกข์ไปเปล่าๆเนียเราจะเห็นความไม่ดีของตัวเองว่าเราเนียไปจําเอามาไปยึ
ดติดเอามาแล้ วก็เอามาทําร้ ายตัวเองมาทําให้ ตวั เองเป็ นทุกข์หนักอกรกใจกินไม่ได้ นอนไม่หลับก็เพราะควา
มรู้สกึ นึกคิดทีสติมนั ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานเนียสติแปลว่าความระลึกได้
สัญญาแปลว่าความจําได้ หมายรู้
อุปาทานแปลว่าความยึดถือเนียมันใช้ ทงสองอย่
ั
างทังสัญญาและอุปาทานเนียมันใกล้ กนั เพราะฉะนันเมือ
มันสัญญาและอุปาทานเราเห็นโทษรู้ ทกุ ข์เกิดความเบือหน่ายในโทษทุกข์มนั จึงจะทําให้ จิตว่างไปเพราะเรา
รู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วว่าพระพุทธโอวาทสอนเราเพือให้ เราว่างทีเรี ยกว่าวิมตุ ติหลุดพ้ น
คือหลุดพ้ นจากสิงทีมีอยูใ่ นใจของเราทังหมดเลยสิงทีปรากฏในจิตทีเป็ นรูปในจิตรู ปอารมณ์เขาเรี ยกรู ปารม
ณ์เสียงเขาเรี ยกสัททารมณ์ กลินเขาเรี ยกคันธารมณ์ รสเขาเรี ยกรสารมณ์ สัมผัสเรี ยกว่าโผฏฐัพพารมณ์
สิงทีติดใจประทับใจเขาเรี ยกธรรมารมณ์เนียแล้ วมันก็วิตกวิจารเมือติดใจแล้ วมันก็เกิดวิตกวิจารสังขารปรุง
แต่งปรุงแต่งรูปปรุงแต่งเสียงปรุงแต่งกลินปรุงแต่งรสปรุงแต่งสัมผัสแล้ วก็อาศัยทีเป็ นธรรมารมณ์ติดใจนันแ
น่ะเกิดวิตกวิจารสังขารก็ปรุงแต่งไปเพ้ อคลังเพ้ อบ่นเพ้ อไปบ่นไปทําให้ สขุ บ้ างทุกข์บ้างตามทีความพอใจขอ
งจิตทีได้ รับความกระทบจากการรู้รูปรู้เสียงรู้กลินรู้ รสรู้สมั ผัสทีเป็ นธรรมารมณ์ติดใจเราอยูเ่ นียไม่ว่าอะไรทุก
ชนิดเราต้ องรู้ ความจริ งตรงนีแล้ วเราก็ว่าง
เรานึกว่าประพฤติพรหมจรรย์หรื อรักษาศีลเราก็ต้องเนียเอาศีลเป็ นหัวหน้ าหรื อเป็ นบาทเข้ าไปสูข่ นที
ึ สูงอีกศี
ล สมาธิ
สมาธิแปลว่าความตังใจมันคือตังใจละเว้ นมันก็ตวั เดียวกันนันแหละทีอาศัยความตังใจในการทีจะละเว้ นก็
มีสมาธิในการละเว้ นอยูแ่ ล้ วศีลกับสมาธิก็ตวั เดียวกันนันแหละไม่ได้ ห่างไกลกันเลยแต่เราไปแยกทีเราไปแย
กก็คือให้ ง่ายต่อการศึกษา ว่าอันนีเป็ นส่วนศีลว่าอันนีเป็ นส่วนสมาธิอนั นีเป็ นส่วนปั ญญา
ถ้ าจิตมันมีเหตุผลมันรู้มนั มีสมั ปชัญญะมันรู้ทงศี
ั ลทังสมาธิแล้ ว ปั ญญาก็ร้ ูเหตุ
เหตุผลของศีลก็คือจะต้ องละเว้ นความตังใจทีจะต้ องละเว้ นปั ญญาก็คือแยกแยะออกไปแล้ วคือว่างไม่มีอา
ลัยนันแน่ะ ทังศีล สมาธิ
ปั ญญามันตัวเดียวกันนันแหละอยูใ่ กล้ กนั ไม่ได้ แปลกแตกต่างกันเลยแต่ว่าดูว่าเหมือนมีความลึกลับซับซ้ อ
นแต่ว่าไม่ลกึ ลับซับซ้ อนสําหรับผู้ทีเพ่งรู้เพ่งละหรื อทังฌานทังญาณหรื อวิปัสสนาในญาณในฌานนันน่ะใน
ขณะจิตเดียวย่อมเป็ นไปพลันเนียเป็ นแบบนีคือว่างไปทังหมดเลยทังศีลสมาธิปัญญาเพราะเรารู้แล้ วว่าจุด
สูงสุดอยู่ทีทําจิตให้ ว่างตังใจให้ ว่างอย่างเดียว
เมือมันว่างแล้ วบ่อยๆเพราะความตังใจมันมันก็เกิดความชํานาญไอ้ ความชํานาญทีเรารู้เหตุร้ ูผลนันแหละเ
มือเรารู้งานแล้ วเข้ าใจงานแล้ วเกิดผลคือความชํานาญในงานมันก็ไม่วิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งมันก็ทําได้ เ
ลยงานเหล่านันก็เสร็ จได้ อย่างรวดเร็ ว
หรื อเราคิดว่าเราจะทํากีนาทีกีชัวโมงกีวันกีเดือนกีปี เราสามารถกําหนดรู้ได้ ถ้าเราต้ องการกําหนดรู้
แล้ วเราก็ร้ ูว่างานแต่ละชนิดทีเราผ่านการทําทีเราทําด้ วยความตังใจนันแหละเราจะกําหนดหมายมันได้ เลยเ
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นียงานนีเราเคยทําเสร็ จกีนาทีกีชัวโมงกีวันกีเดือนกีปี อะไรเนีย เราวางแผนได้ เนียก็เหมือนมีแผน
แผนอันนีก็คือแผนทีรู้ ด้วยเพือเป็ นเครื องหมายของใจหรื อเป็ นแผนทีเขาเรี ยกเครื องหมายของใจทีใจของเรา
เนียได้ ทําเครื องหมายคือจดจําเอาไว้ ในการทีจะจัดทํางานของเราให้ เสร็ จทีเรามันคังค้ างอยู่
ถ้ าเราไปมัวแยกนันแยกนีอะไรหาเหตุหาผลมากมายเลยเหตุผลของรู ปคือแก่เจ็บตายของรูป
เสียงก็เหมือนกัน ความแก่เจ็บตายของเสียงของกลินของรสของสัมผัสเนียเป็ นเหตุผลของปั ญญาทังหมด
อุบายเรื องปั ญญาก็ต้องเพ่งรู้ เพ่งละแล้ วมันจึงจะสรุปได้ เมือมันสรุปได้ แล้ วก็ไม่ใช่ของลีลับซับซ้ อนอะไร
ไม่ว่าวิมตุ ติหลุดพ้ นก็คือหลุดพ้ นจากอารมณ์ หลุดพ้ นจากศีล สมาธิ
ปั ญญานันแหละคือต้ องให้ ว่างไปให้ หมดทังศีลสมาธิไม่ยึดติดทังศีลสมาธิปัญญาเพราะความชํานาญเรารู้
แล้ วไม่จําเป็ นน่ะเหมือนกับเราเรี ยนประถมแล้ วผ่านมัธยมไปแล้ วเตรี ยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแล้ วพวกนี
เราไม่จําเป็ นทีจะต้ องไปเนียเห็นเราก็ร้ ูทนั ทีเลยเรารู้ ความประสงค์ของเราๆต้ องการอะไรเราต้ องการรู้ระดับไ
หนเราก็สามารถทําได้ เลยเพราะเราผ่านการศึกษามาแล้ วฝึ กหัดมาแล้ วคําว่าฝึ กหัดก็คือปฏิบตั ิมาแล้ วทําให้
เกิดได้ ให้ มีผลจริ งตามทีเราตังใจนันแหละเพราะฉะนันเมือเราตังใจมันแล้ วรู้เหตุผลตามเป็ นจริ งแล้ วเราก็ไม่
ยึดติดเพราะเราเป็ นผู้ชํานาญในงานหรื อชํานาญในญาณชํานาญในเหตุผลทีถูกต้ องคือปั ญญาเรี ยกว่าปั ญ
ญาญาณไม่ใช่สิงลีลับซับซ้ อนอะไรถ้ าเราไปมัวยึดติดสิงทีเรามองไม่เห็นคนอืนมองไม่เห็น
เช่นเหมือนกับพรหมเทพเทวดานางฟ้านางสวรรค์หรื อนรกเปรตอสุรกายทีมองไม่เห็นตัวก็ทําให้ เราเกิดหวา
ดกลัวหรื อหวาดระแวงหรื อเราจะเกิดวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งทีนีเมือจิตของเราเป็ นจิตเป็ นปกติจิตคือว่าง!
ก็ไม่มีวิตกวิจารสังขารไม่ปรุงแต่งเพราะไม่ได้ คิดถึงผี ผีก็ไม่มี ไม่คิดถึงคนนันคนนีก็ไม่มี
ไม่คดิ ถึงรูปรูปก็ไม่มี ไม่ได้ คิดถึงเสียงก็ไม่มีเสียง ไม่ได้ นึกถึงกลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ นึกถึงก็อปุ มาก็เหมือนเรามีพ่อมีแม่ทียังไม่ตายขณะทีมานังตรงนีเราไม่ได้
นึกถึงท่านก็เหมือนท่านก็ไม่มีเพราะว่าง
เนียเราต้ องเข้ าใจตามความเป็ นจริ งอย่างนีแล้ วเราก็จะได้ ไม่งมงายกับสรรพสิงทังหลายหมดเลยรวมทังเป็
นสรรพสิงทังโลกเลยไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียว สองอย่าง สามอย่าง
สีอย่างอะไรต้ องสรุ ปลงทังโลกเพือความรวดเร็ วเลยถ้ าเราไปมัวหาเหตุผลพอจะแยกแยะทังโลกได้ อีกเป็ นน
านาประเทศอีกเท่าไหร่ร้อยประเทศพันประเทศอะไรอีกนีฟุ้งซ่านไปกับสิงเหล่านันเสียเวลาไปกับสิงเหล่านั
นเพราะฉะนันเราต้ องสรุปลงเลยเหมือนพระองค์สรุปว่าสัพเพ ธัมมา
อนัตตาสรรพสิงทังหลายว่างเปล่าหมดไม่ใช่ว่าเมือเรารู้ว่าทุกอย่างทีพระองค์สรุ ปว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตา
สัพเพ อธัมมา
อนัตตาทังธรรมและอธรรมก็ว่างเปล่าหมดเสมอเหมือนกันทีจิตทีทําไม่ยดึ ติดทังธรรมและอธรรมต้ องให้ ว่าง
เปล่าไปให้ หมดเลยเราไม่ต้องไปแยกแยะมันอีกเพราะเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเพราะรับทุกข์รับโทษกับสิงทียึ
ดติดมาแล้ วทังดีและไม่ดีทงธรรมและอธรรมมาถึ
ั
งเราก็ต้องมาวอร์ มอัพความว่างคือทําจิตของเราให้ ว่างตา
มพระพุทธโอวาททีทรงสรุปไว้ น่ะสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตาเนียเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วไม่ต้องไปเสียเวลาแล้ วเหมือนกับพระองค์เนียสรุปไว้ ให้ หรื อทําทางไว้ ให้ แ
ล้ วเดินคล่องเลยทางนีเราเดินประจําแทบจะหลับตาเดินได้ ทางว่าง!
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สะดวกไม่มีอปุ สรรคไม่ต้องไปชนนันชนนีอะไรไม่ต้องไปแวะข้ างทางอะไรเนียอุปมาเช่นเดียวกันอ
ย่างเนีย
เมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเหมือนกับของใหญ่มากมายก่ายกองทังโลกเลยเนียเป็ นทังโลกอจินไตยใครมัวคิดสัด
ส่วนเท่านันเท่านีเป็ นอย่างนันอย่างนีเนียมีสว่ นแห่งความเป็ นบ้ าเพราะอะไร?
เพราะมันวิตกวิจารสังขารปรุ งแต่งมากมายก่ายกองเนียพระองค์จึงสรุปลงว่าเป็ นสิงทีไม่ควรคิดเนียเพราะฉ
ะนันเมือเรารู้เข้ าใจแล้ ว เราก็ปลงใจวางใจคือทําให้ ว่างไปจากใจไปให้ หมด
ปลงในสิงทังหลายทีเรารับรู้รับทราบทังหมดท้ ายทีสุดจะนิพพานก็ต้องว่างจากตัวรู้ผ้ รู ้ ู ไม่มีเพราะดับ
นิโรธะความดับคือดับตัวรู้ผ้ รู ้ ู ทีว่านิพพานัง นิโรธะความดับทุกข์ก็ต้องดับตัวรู้ผ้ รุ ้ ูนี
มันจึงจะได้ เรื องได้ ราวจึงจะเข้ าอกเข้ าใจแล้ วก็มีความหวังว่าเราเดินถูกทางหรื อเราเดินผิดทาง
เราจะรู้ได้ เป็ นปั จจัตตังด้ วยตัวของเราเองเพราะเราผ่านการฝึ กหัดดัดนิสยั ทําความเคยชินมาแล้ ว
เราจะไม่รีรอหรื อไม่ลงั เลสงสัยไม่มีแบบสีลพั พตปรามาสอีกมุง่ ดับอย่างเดียว เพราะไม่ต้องการทีจะมีทกุ ข์
ตาเห็นรู ปเราก็เออ! พวกเนียไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ว่างไปเลย
ผ่านหมดเลยเพราะเราทําจนเคยชินแล้ วเราก็จะมีภมู ิค้ มุ กันมีความว่างทีเรี ยกว่ามีอนัตตาเป็ นอารมณ์ทีพระ
พุทธเจ้ าเรี ยกว่าสุญญตสมาธิตงใจมั
ั นกับความว่างแล้ วก็สญ
ุ ญตวิโมกข์หลุดพ้ นด้ วยความว่างเนียพระองค์
แสดงไว้ คกู่ ันเลยเพราะฉะนันเราไม่ต้องห่วงเรื องนิพพานัง ปรมัง
สุญญังเป็ นยังงัยถ้ าเราปฏิบตั ิตามพระพุทธโอวาท
พระองค์สอนสุญญตสมาธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์เราไปตังไปทําสมาธิอะไรกัน?
ต้ องถามจิตเราดู โดนครู บาอาจารย์ผ้ ไู ม่ร้ ูเรื องเลยสอนนอกรี ดนอกรอยแล้ วไม่มีทางเข้ าถึงด้ วย
เสียเวลําเวลาเสียเงินเสียทองมากมายก่ายกองเพราะอะไร? ไปศึกษาเรี ยนสิงทีไม่ถูกต้ อง
สุญญตสมาธิพระองค์เป็ นผู้สอนเองเนียแล้ วเราไปเอาสมาธิอะไร? ตังมันกับอะไร?
เรื องทานเราก็ว่างตังมันกับทานให้ แล้ วก็ว่างเราก็ร้ ูพระพุทธประสงค์ต้องการให้ เราว่าง จึงแสดงทานไว้ ก่อน
เป็ นของหยาบ หยาบคือให้ เราเห็นได้ ชดั
มีอะไรก็ให้ ทานไปแล้ วก็หมดไปแล้ วคําว่าหมดไปแล้ วก็คือหมดจากการถือสิทธิคือให้ เขาไปแล้ วเราไม่มีสิทธิ
แล้ วไม่ควรทีจะไปยึดว่านันเป็ นเราเป็ นของเราอีกเพราะให้ เขาไปแล้ วไม่มีสิทธิในสิงของนันแล้ ว
ทีนีมาถึงศีลก็ละเว้ นอีกละเว้ นแล้ วก็ว่าง เมือละเว้ นไปแล้ วว่างไปแล้ ว
เราจะไปยึดถือว่าเป็ นเราเป็ นของเราได้ ยงั งัยเนียวัตถุนนรู
ั ปนันเสียงนันกลินนันรสนันโผฏฐัพพะนันธรรมาร
มณ์นนไม่
ั มีวา่ งไปให้ ทานภายในทานภายนอกเนียจะได้ ว่างทังภายในภายนอก
ศีลละเว้ นทังภายในทังภายนอกเนียจะได้ เว้ นได้ อย่างบริ สุทธิเนกขัมมะอดใจในทานในศีลภายในในทานใน
ศีลในภายนอกนีต้ องดับเบิลเลยมีกําลังมากมายเลยเอาทานเอาศีลมาเป็ นเครื องประกอบมาเป็ นข้ อวัตรปฏิ
บัติ เพือจะได้ ให้ ว่างอย่างรวดเร็ ว จะได้ มีกําลังสองกําลังสามเพิมไปอีกเนกขัมมะอดใจทุกเรื องราวเลย
อดใจในส่วนต่างๆทีไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลคืออดใจละเว้ น
แล้ วให้ เป็ นทานหมดเลยเนียเมือเราพิจารณาอะไรบ้ างไม่ใช่ทาน?
ไม่มีต้องทานหมดเลยทังภายในภายนอก สังขารร่ างกายก็หมดต้ องบริ จาค
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ถ้ าเรามีปัญญาเราก็เดียวนีโรงพยาบาลเขาก็รับบริ จาคอยู่เห็นมัยตัวเรานันน่ะบริ จาคเป็ นทานแล้ ว
เราต้ องบริ จาคความรู้สึกของเราเป็ นทานภายในไม่ให้ มีอารมณ์ใดๆอยูใ่ นจิตละเว้ นภายในละเว้ นภายนอกศี
ลภายในศีลภายนอกปั ญญาภายในปั ญญาภายนอกเพราะรู้เหตุผลทังภายในภายนอกแล้ ว
จิตตังมันอยูใ่ นความว่างเป็ นสูญญตสมาธิเป็ นอนัตตาความว่างภายในความว่างภายนอกอีกเยอะแยะมาก
มายเลยเมือเรามีความชํานาญแล้ วเรารู้แล้ วจะไม่มีทกุ ข์เลยต้ องว่าอย่างนีเพราะฉะนันเรามีปัญญาอย่างนีรู้
เหตุผลอย่างนีแล้ วเราจะไปดักดานไปยึดติดกับสัญญาอุปาทานทําไมไอ้ ตวั ทีจะเป็ นสือทีจะไปโยงเข้ าถึงสั
ญญาอุปาทานก็คือตัวสตินนแหละมั
ั
นระลึกไปตามสัญญาอุปาทานเพราะฉะนันเราต้ องใช้ สมั ปชัญญะรู้จิต
รู้สติแค่เนียพอแล้ วไม่ให้ มนั ระลึกต่อไปเพือตัดสัญญาอุปาทานทิงแล้ วจิตเรามันก็จะมีสมาธิมนคงเด็
ั
ดเดียว
แจ่มชัดในจิตเป็ นเอโก อัฏฐังคิโก มัคโคเป็ นทางว่างไม่ใช่ทางมรรค๘
มรรค๘ก็ต้องว่างหมดทีพูดแล้ วเมือวานนีเนียเป็ นไปเพือความว่างอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นไปเพือทางอืนแล้ วก็เ
ป็ นไปตามพระพุทธโอวาททีถูกต้ องไม่เสียเวลาไม่เนินช้ า ไม่มีสคั คาวรณ์มรรคาวรณ์สิงกีดขวางจิต
รูปขวางบ้ างเสียงขวางบ้ างกลินบ้ างกลินขวางรสขวางสัมผัสขวางอะไรพวกเนียเราก็ร้ ูว่าไอ้ สิงทีกีดขวางก็คื
ออุปสรรคทังหมดทีมันห้ ามจิตเราไม่ให้ เขาถึงความดีทีพระองค์ก็เรี ยกนิวรณ์ธรรม กามฉันทะนิวรณ์
พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธะนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์
อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์เนียความฟุ้งซ่านรํ าคาญใจกับสิงเหล่านีเป็ นนิวรณ์ทงหมดเพราะฉะนั
ั
นเราว่างหมด
แล้ วนิวรณ์ก็ไม่มี เนียเพราะฉะนันเราก็เป็ นการปฏิบตั ิเพือกําจัดนิวรณ์ไปโดยอัตตโนมัติ
นิวรณ์ก็คือไอ้ สิงทีเรากังวลอยูน่ นแหละเป็
ั
นนิวรณ์ทงหมดเลยไอ้
ั
ความทีเป็ นห่วงกังวลอาลัยอาวรณ์เนียพวก
เนียเป็ นนิวรณ์ทงหมด
ั
ใครไม่ร้ ูเรื องนิวรณ์ไม่เข้ าใจแล้ วก็ไม่สามารถทํานิวรณ์พวกนีให้ หมดไปจากใจได้ เนียถ้ าเราไม่ทําจิตให้ ว่างเ
มือเราทําจิตว่างแล้ วเราจะรู้ได้ ประมวลผลมาทังหมดเลย
มันโยงกันไปหมดไม่ว่าสังโยชน์สิงทีร้ อยรัดใจก็คืออารมณ์ทงหมดที
ั
มันทําให้ เกิดสัญญาอุปาทานตามสติทีร
ะลึกไปแล้ วก็ทําให้ เกิดสมมุติมากมาย
สมมุติเป็ นนันเป็ นสักกายทิฏฐิ ยึดตัวตนว่าเป็ นเราเป็ นของเราคิดว่าสิงนันเป็ นเราสิงภายนอกเป็ นเราเป็ นขอ
งเราเนียเป็ นสักกายทิฏฐิ ทงหมดวิ
ั
จิกิจฉาความลังเลสงสัยในตัวเองสงสัยในสิงทีเราไปยึดถือไว้ ทงหมดแล้
ั
วเ
ป็ นสีลพั พตปรามาส
เราเหมือนกับกลับไปกลับมาคิดทวนไปทวนมาเนียเขาเรี ยกสีลพั พตปรามาสรูปคลําสิงทีเราไม่ร้ ูไม่เข้ าใจยัง
ตัดใจไปไม่ได้ ก็เหมือนกับเราเนียวนเวียนอยูใ่ นวัฏฏสงสารเนียจึงเป็ นสีลพั พตปรามาสรูปคลํา
กามราคะก็คือความปรารถนาต้ องการในรู ปเสียงกลินรสสัมผัสเนียทีเป็ นธรรมารมณ์ติดใจอยูเ่ นียพระพุทธเ
จ้ าเรี ยกกิเลสกามคือรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ ไม่หลงยึดติดในสิงเหล่านีทําจิตของเราให้ ว่างไปหมดไปนัน
แน่ะให้ วิมตุ ติหลุดพ้ นไปให้ หมดยืน เดิน นัง นอนเราก็ไม่ได้ นึกถึงอะไร เราก็ภาวนาในจิตของเราว่าว่าง ว่าง
ว่างสังสมความว่างเอาไว้ ว่าง!
พูดเข้ าหูไปสูใ่ จเพือไล่ขยะอารมณ์มะเร็ งอารมณ์ในจิตเพือให้ จิตเราว่างอยู่ตลอดแล้ วเราก็จะได้ ไม่มีทกุ ข์กับ

๗

สิงทีเป็ นตัวตนของเราหรื อเป็ นส่วนเราทีเราเห็นว่าเป็ นมือเป็ นเท้ าเป็ นตา หูเนีย
ทีเป็ นอายตนะภายในหรื อบ่อเกิดภายในทีไปเชือมต่อรูปภายนอกเสียงภายนอก กลินภายนอก รสภายนอก
สัมผัสภายนอกเนียมันมีตวั เชือมโยงเพราะอาศัยสตินนแหละมั
ั
นเป็ นตัวเชือมโยง
แล้ วมันก็จําไว้ จํารสชาติรสเสียงรสกลินรสสัมผัสโอ้ ย! เยอะแยะเลย
ทีนีถ้ าเราจะเปลียนเป็ นรูปรู ปทีคงไว้ ก็เป็ นรูป เสียงมันก็เป็ นรูปกลินก็เป็ นรู ปรสก็เป็ นรู ปสัมผัสก็เป็ นรูป
แต่ว่ามันเป็ นรู ปอารมณ์เพราะมันคิดขึนมา อารมณ์เหล่านีไม่มีตวั ตนเนีย
ทําให้ แตกฉานเยอะแยะมากมายเนียเขาเรี ยกเป็ นอุบายเรื องปั ญญาหรื อวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌาน
เพือให้ เกิดญาณรู้ทกุ เรื องญาณรู้ ญาณก็คือตัวรู้ นนแหละ
ั
ไม่ใช่ญาณรู้อย่างอืน
ไม่ใช่ต้องรู้นรกสวรรค์เปรตอสุรกายไอ้ นนรู
ั ้ แล้ วรู้เลยไม่ต้องไปใส่ใจมันเราไม่ต้องไปยึดติดสิงเหล่านันด้ วยไม่
ต้ องไปอยากรู้อยากเห็นมันด้ วยเพราะสภาพของมันนันเป็ นสภาพทีมีเวทนาทุกข์เหมือนอเวจีแปลว่าไม่ว่าง
จากเวทนามีเวทนาเป็ นอาหารไม่ได้ กินไม่ได้ นอนทังวันทังคืนถูกไฟไหม้ เผาอยูอ่ ย่างนันเนียมีแต่เวทนาควา
มร้ อนเผาไหม้ ตวั ตายก็ไม่ตายเนียเวทนาเนียตัวแดงทังตัวเหมือนกับเหล็กทีเขาเผาแดงๆนันแหละแล้ วก็ไม่ต
ายด้ วยดูซิว่ามันจะมีความทุกข์มากขนาดไหน
เพราะฉะนันเราต้ องพิจารณาเรารู้แล้ วเราก็เอามาเป็ นตัวอย่างเราจะยอมตกนรกกับรู ป กับเสียง กับกลิน
กับรส
กับโผฏฐัพพะสัมผัสทีอาศัยธรรมารมณ์ทีมีกิเลสตัณหาต้ องการสิงเหล่าเนียทําให้ เราต้ องไปตกนรกเนียเพร
าะฉะนันเรารู้แล้ วเราฉลาด เราฉลาดในอุบายเขาเรี ยกฉลาด ฉลาดเขาเรี ยกธรรมิกอุบาย
ในการทีจะยกจิตของเราให้ หลุดพ้ นออกไปจากรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เนียแค่เนียมันขยายแตกแยกออกมาอีกมากมายเป็ นถึง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์เนียพระองค์ก็บ ั
ญญัติไปจากกายยาววาหนาคืบนีแล้ วก็พระองค์ก็สมมุติขึนมาเพือให้ เป็ นต้ นเหตุหรื อเป็ นอุบตั ิเหตุทีมันอุบั
ติขนมาแล้
ึ
วก็ทําให้ มีกิริยาอาการต่างๆทีจิตทังหลายไปยึดติดแล้ วมีอาการเช่นไรพระองค์ก็จําแนกแจกมาเ
ป็ นจริ ต๖ ราคะจริ ต โทสะจริ ต โมหะจริ ต วิตกจริ ต ศรัทธาจริ ต พุทธจริ ต
เนียพวกเนียทีสังสมไว้ เป็ นอเนกชาติเนียต้ องละเลิกให้ หมด
แต่ว่าผู้ทีจะละได้ เด็ดขาดก็มีแต่พระพุทธเจ้ าพระองค์เดียวเท่านันพระอัครสาวกอย่างพระโมคคัลลาพระสา
รี บตุ รพระปั จเจกก็ละไม่ได้ เพราะความเคยชินเนียเป็ นอนุสยั สันดานเนียต้ องฝึ กว่างไว้ ตงแต่
ั เดียวนีถ้ าเราจะ
อาตมาเคยคิดเคยพิจารณาเห็นใหม่ๆตกใจเลยว่าถ้ าเราทําจิตว่างอย่างเนียอนุสยั วาสนาไม่มีเลย มันแปลก
ตอนนีเราจะรู้ว่าทีความรู้ความเห็นทีมันประสบใหม่ๆมีประสบการณ์แปลกๆความเคยชินทังหลายทังปวงเ
นียมันหมดไปจากใจนันน่ะเราจึงรู้ว่าอ้ อ! จิตว่างเป็ นอย่างนี
คําว่าอนุสยั ก็คือสิงทีหมักหมมเอาไว้ เนียทีความเคยชินทังหลายจะหมดไปสินไปนันน่ะมีแต่พระพุทธเจ้ าพร
ะองค์เดียวทีละได้ เด็ดขาดทังอนุสยั และวาสนา
อนุสยั และวาสนาก็คือการสังสมนีแหละเป็ นวาสนาคือความเคยชินเนีย
ไม่ใช่ลีลับซับซ้ อนอะไรเลยสิงทีเราสังสมไว้ เช่นเราสังสมบารมีทาน บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ศีลบารมี
ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี เนกขัมมะบารมี เนกขัมมะอุปบารมี เนกขัมมะปรมัตถบารมี ปั ญญาบารมี
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ปั ญญาอุปบารมี ปั ญญาปรมัตถบารมี วิริยะบารมี วิริยะอุปบารมี วิริยะปรมัตถบารมี ขันติบารมี
ขันติอุปบารมี ขันติปรมัตถบารมี สัจจะบารมี สัจจะอุปบารมี สัจจะปรมัตถบารมี อธิษฐานบารมี
อธิษฐานอุปบารมี อธิษฐานปรมัตถบารมี เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมี เมตตาปรมัตถบารมี
อุเบกขาบารมี อุเบกขาอุปบารมี อุเบกขาปรมัตถบารมีเมือเราสังสมแล้ ว
เรารู้จดุ มุ่งหมายแล้ วว่าบารมีเหล่านีเป็ นไปเพือความว่างอย่างเดียว ทานให้ แล้ วก็ว่าง ศีลละเว้ นแล้ วก็ว่าง
เนกขัมมะอดใจเพือให้ มีทานมีศีลแล้ วก็ว่าง ปั ญญามีร้ ูเหตุร้ ูผลในทานในศีลแล้ วก็เพือว่าง
วิริยะเพียรในทานในศีลก็เพือว่าง ขันติอดกลันอดทนในทานในศีลก็เพือบ้ างเห็นมัย
สัจจะมีความจริ งใจในทานในศีลก็เพือว่าง อธิษฐานปรารถนาให้ มีทานมีศีลก็เพือว่าง
เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพือว่าง อุเบกขาว่างวางเฉยเลย
เมือทุกอย่างเรารู้เราเข้ าใจชัดแล้ วไม่มีอาลัยทีจะว่างไปกว่านีหรื อบริ สทุ ธิไปกว่านี
เนียอุเบกขาวางเฉยโดยอัตตโนมัตเิ พราะการสังสมสิงเหล่านี
เมือเราสังสมความว่างไว้ อย่างนีเนียตังแต่เดียวนีไม่ต้องไปรอชาติหน้ าชาติไหนแล้ วมันจะเป็ นไปเองโดยอัต
ตโนมัติเหมือนกับความว่างเป็ นหรื อพลังงานทีมองไม่เห็นตัวก็เหมือนพลังไฟฟ้าพลังเครื องยนตร์ อะไรพวกเ
นียเป็ นพลังทีมองไม่เห็นตัวแต่มนั ก็มีพลังขับเคลือนไปได้ มีได้ พลังแห่งความว่างก็มีเนียเหมือนทีอาตมารู้อยู่
เนีย
เพราะฉะนันเราก็ไอ้ สิงทีเป็ นสสารพลังงานทังหลายก็ไม่มีตวั ตนแต่ว่ามันมีอยูเ่ พราะว่ากระบวนการของมัน
ถ้ าเราไม่ได้ ดไู ม่พิจารณาไม่ได้ เพ่งรู้เพ่งละ คําว่าเพ่งก็คือฌาน รู้เป็ นญาณ
คําว่าทําความเข้ าใจก็คือการพิจารณาเนียการพิจารณาเป็ นการเพ่งในการพิจารณา
รู้ในการพิจารณาเนียความพิจารณาก็คือทําความเข้ าใจ ความเข้ าใจในฌานในญาณเนีย
แยกแยะออกมาโอ้ ย! ถ้ าพวกโยมเรี ยนเนียปวดกะโหลกหัวผุก็ไม่ร้ ูเรื องต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าไม่ได้ แนวทางของพระพุทธเจ้ าทีพระองค์แสดงเอาไว้ ไม่ทําความเข้ าใจขีเกียจขีคร้ าน
อดแน่นอนไม่มีทางทีจะรู้ได้ เข้ าใจได้ แต่เมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วก็สรุปได้ หมด
ตามพระพุทธโอวาทสรุ ปลงสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตาเพราะฉะนันพวกทางโลกเรี ยนไม่ร้ ูจกั จบจักสิน มีของใหม่มาเรื อยๆตกรุ่นไปเรื อยๆ
แต่ทางธรรมจบอนัตตาธรรมเนีย ทีพระองค์ว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ อธัมมา
อนัตตามีทงดี
ั และไม่ดีทงหมดไม่
ั
วา่ จะมีมากีรุ่นต่อกีรุ่นก็ลงอนัตตาว่างหมดเนีย จึงเรี ยกว่าจบ จบการศึกษา
ถ้ าไปทางโลกไม่แก่เกินไปสําหรับเรี ยนเรี ยนจนหัวผุก็เรี ยนไม่จบไม่สินฉะนันเราก็จบเรารู้ทางธรรมเเล้ วก็สรุ
ปได้ จบทางโลกไปด้ วยให้ มนั สรุปว่าทางโลกก็เป็ นอนัตตาหมดเราไม่ยดึ ติดทางโลกแล้ วจิตก็เข้ าสู่ทางธรรมเ
ลยเห็นมัย โลกกับธรรมมันจึงอยูด่ ้ วยกันมีลาภเสือมลาภมียศเสือมยศมีสขุ มีทกุ ข์มีสรรเสริ ญมีนินทาเนีย
ทีพระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ฉลาดมีปัญญาย่อโลกทังโลกมาเป็ นโลกธรรม๘นันแน่ะทีย่อลงมาเป็ นมีลาภเสือมลาภ
มียศเสือมยศมีสขุ มีทกุ ข์มีสรรเสริ ญมีนินทา
เมือเรารู้ว่าโดนโลกธรรมอย่างนีแล้ วเราอยากได้ ไหม?เราก็ไม่อยากได้ ก็ต้องวางโลกเมือวางโลกแล้ วมาประ
พฤติปฏิบตั ิธรรมอย่างเอาเป็ นเอาตายเราก็มารู้ธรรมเห็นธรรมว่าธรรมนันก็อนิจจังธรรมทุกข์ธรรมอนัตตาธร
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รมแล้ วเราอยากได้ ไหม?
ก็ไม่อยากได้ อีกก็ต้องวางธรรมอีกเพราะฉะนันเราต้ องวางทังโลกทังธรรมนันทําจิตให้ ว่างไม่ได้ ทําอย่างอืนเ
นียนึกถึงพระพุทธเจ้ าทีทรงตรัสรู้ธรรม เดียวนีใครเห็นพระพุทธเจ้ าบ้ าง?ไม่มี
มีแต่พระพุทธรูปทีเราสร้ างไว้ เป็ นเครื องระลึกเตือนใจ
อนุสรณ์ให้ คํานึงถึงว่าพระองค์เป็ นผู้ร้ ูแจ้ งแสดงธรรมหรื อแสดงหนทางพ้ นทุกข์เข้ าสูพ่ ระนิพานเอาไว้ เนียเป็
นอย่างนี เมือเรารู้ โลกรู้ธรรมแล้ วก็ว่างโลกว่างธรรมสรุ ปลงตามพระพุทธโอวาทว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตา
สัพเพ อธัมมา
อนัตตาเนียเราจึงจะเข้ าถึงความสูงสุดแล้ วก็ไม่เนินช้ าจิตของเราก็จะได้ ผ่องใสอยูเ่ สมอเป็ นประภัสสรละทีนี
จิตเดิมก็คือว่างนันแหละเพราะรูปจรมา เสียงจรมา กลินจรมา รสจรมา
สัมผัสจรมาแล้ วเราไปยึดติดเอาไว้ มนั ก็ไม่มีก็ทําให้ เหมือนมีขนมาแล้
ึ
วเราก็ไปทุกข์โศกเสียอกเสียใจร้ องไห้ กั
บสิงทีผ่านไปแล้ วหมดไปแล้ วว่างไปแล้ วแล้ วเราก็จะเห็นความโง่ของเราทีเรารู้ไม่ทนั ไม่ทนั รู้ด้วยต้ องว่าทังส
องอย่างทังรู้ไม่ทนั ด้ วยทังไม่ทนั รู้ด้วยเพราะจิตมันเลยถูกอารมณ์มนั เคลือบหรื อหุ้มห่อจิตเอาไว้ ทําให้ เราไม่
สามารถเป็ นอิสระจิตเนียจิตเป็ นประชาธิปไตยก็คือไม่มีรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ครอบงํา
แล้ วก็ไม่ทําให้ เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงครองงํา ไม่ทําให้ มีโลภะ โทสะ โมหะครอบงํา
เนียประชาธิปไตยตัวจริ ง ไอ้ พวกนันโกหกทังนันเป็ นโลกาธิปไตย
อัตตาธิปไตยเป็ นเผด็จการเพราะมันยึดเอาหมดเพราะมันเห็นอะไรดีไม่ดีมนั ไปยือไปแย้ งเขามาหมดไอ้ นนน่
ั
ะไม่ถกู ต้ องนันน่ะเนียประชาธิปไตยตัวจริ งก็คือพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าเนียทีรู้แจ้ งเห็นจริ ง
เนียเป็ นประชาธิปไตยคือจิตเป็ นอิสระไม่ได้ คล้ อยตามอะไรเลยรับรู้ไม่รับเก็บแล้ วเป็ นอริ ยกันตศีลด้ วยของพ
ระพุทธเจ้ าต้ องเป็ นอริ ยกันตศีล วิสทุ ธิศีลคือไม่ขโมยรู ปใครมาไว้ ในใจ ขโมยเสียงใคร ขโมยกลิน ขโมยรส
ขโมยสัมผัสใครมาไว้ ในใจเราเนีย ศีลของเราจึงจะเป็ นศีลวิสทุ ธิ ว่าง!
เนียวิธีทําว่างให้ เข้ าถึงรวดเร็ วก็คือไม่ต้องขโมยรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะใครเขามาไว้ ในใจเรา
แล้ วก็ไม่มีเจตนาทีจะไปเอารู ปไม่มีเจตนาทีจะต้ องเอาเสียงเอากลินเอารสเอาโผฏฐัพพะเอาธรรมารมณ์ของ
ใครมาไว้ ในใจ เนียศีลของเราจึงจะเป็ นวิสทุ ธิศีลต้ องว่าอย่างนี
ส่วนอริ ยกันตศีลรับรู้ไม่รับเก็บเพราะตายังดีอยู่หูดีอยูจ่ มูกดีอยูล่ ินดีอยู่กายดีอยูใ่ จดีอยู่
แต่ก็รับรู้แต่ไม่รับเก็บเอาไว้ รับรู้ว่ามีจริ งรับรู้ว่าสิงทีเรารับรู้ ทงหมดไม่
ั
ใช่เราไม่ใช่ของเรารับรู้แล้ วก็ว่างหมดเนี
ยแหละอริ ยกันตศีลเป็ นศีลของพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าเป็ นอย่างนีคนทีไม่ร้ ูจกั ความจริ งแ
ล้ วก็มวั เมาคิดว่ายาก ลําบากมรรคผลล้ าสมัยหรื อคงจะไม่มีแล้ ว
เนียพวกนันน่ะปรามาสพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าเพราะตัวเองเข้ าไม่ถึงหรื อขีเกียจ
ติดนันติดนีอีรุงตุงนังไปหมดเลยแค่ทําจิตให้ ว่างยังไม่มีเวลาเลย มีแต่วิตกวิจารสังขารปรุงแต่ง
เพราะฉะนันเรารู้อย่างนีแล้ วเราไม่เนินช้ าแล้ ว รี บทําจิตของเราให้ ว่างจากอารมณ์
รับรู้ไม่รับเก็บเพราะตายังดีอยู่ผ่านตามาเออ!
ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ วมันก็ผ่านแล้ วขณะทีมันผ่านไปมันก็อนิจจังไปแล้ ว
ทีนีเราไม่ต้องยึดติดอนิจจังเข้ าใจมัย
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แล้ วเมือเราไม่มีอนิจจังเราไม่ยึดติดมันทุกข์ก็ไม่มีอนัตตามันผ่านว่างไปแล้ วก็อนัตตาก็ไม่มีในจิต
ตกลงจิตของเราว่างจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเนีย ถ้ าเรามีอปุ าทานยึดถือไว้ เนียก็เป็ นทุกข์แล้ ว ทุกข์ด้วย
ทุกข์กบั อะไร?ทุกข์กบั อนิจจัง ทุกข์กบั อนัตตาด้ วย
เพราะฉะนันจิตของเราว่างจากอุปาทานความยึดถือได้ เพราะเราต้ องตัดจากสติไม่ให้ ระลึกถึงสัญญาอุปาท
านเนียจิตของเราก็จะเข้ าถึงความวิมุตติหลุดพ้ นคือว่าง
ว่างจากสิงทังหลายทีเราเคยรู้เคยเห็นมาทังหมดนันแหละเราจึงจะเข้ าทางหรื อแนวทางของพระพุทธเจ้ านีมั
ชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือไม่เข้ าทังกามสุขลั ลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยคเพียงแต่รับรู้ไม่รับเก็บแล้ วว่างไปตลอดนันแน่ะจึงจะเข้ าถึงมัชฌิมาปฏิปทาเพราะพระอง
ค์ก็เคยผ่านมาแล้ วกามสุขลั ลิกานุโยค
มีสนมกํานัลในตังสองหมืนไม่มีผ้ ชู ายเจือปนเลยเนียแล้ วก็มาบําเพ็ญเพียรอัตตกิลมถานุโยคเนียพระองค์จึง
เมือพระองค์ตรัสรู้แล้ วพระองค์ก็ทรงห้ ามบรรพชิตไม่ควรเสพหรื อไม่ให้ เข้ าใกล้ เมือไม่ให้ เข้ าใกล้ ก็คือให้ ว่าง
นันเอง หรื อผู้ปฏิบตั ิไม่ควรเข้ าใกล้ เนียเพือให้ จิตของเราว่างจากกามสุขลั ลิกานุโยค
อัตตกิลมถานุโยคแล้ วความทุกข์ทีเกิดจากกามสุขลั ลิกานุโยค ความทุกข์เกิดจากอัตตกิลมถานุโยคจะไม่มี
เนียเจตนาของพระพุทธเจ้ าเนียชีให้ เห็นชัด
ถ้ าคนมันมีความบาปหนาปั ญญาหยาบไม่ร้ ูจกั มัชฌิมาปฏิปทาตามทีพระองค์แสดงเอาไว้ เนียถ้ าเรามีใจซือ
ใจตรงเราก็จะค้ นพบได้ ว่าเออ! ทําไมพระองค์จึงสอนไม่ให้ เข้ าใกล้
เหมือนงูพิษเหมือนไฟไปจับมันๆจะลวกเอามันจะกัดเอานันน่ะคือไม่ให้ เข้ าใกล้ ถ้าเรารู้อย่างนีว่าเออ!
เราอุปมาขึนมาเห็นอ้ อ! ก็คือห่างมันไว้
ว่างเว้ นมันเนียพอว่างเว้ นก็ตวั ศีลว่างเว้ นเลยละเว้ นแล้ วก็ว่างเลยนันแหละศีลก็เป็ นมัชฌิมาเห็นมัยตังใจเพื
อให้ ว่างก็เป็ นสมาธิก็เป็ นมัชฌิมา ปั ญญารู้เหตุผลทีถูกต้ องไม่เข้ าไปใกล้ ก็เป็ นปั ญญามัชฌิมาเห็นมัย
เนียหมดเลยเนียถ้ าจะไปแยกแยะเอามัชฌิมาอะไรเนียมากมายก่ายกองเลยตามนัยยะของพระพุทธเจ้ าทีพ
ระองค์บอกว่าเนียมีตงร้
ั อยนัยพันนัยทีพระอาจารย์หยิบมาเนียแค่เนียก็เหลือกินแล้ วเพราะรู้ได้ ชดั เจนแล้ วว่
าเออ!
เนียทีพระองค์สอนไว้ เนียทีพระอาจารย์ไปตามรู้ตามเห็นมาเนียแล้ วมีความเข้ าใจเอามาสอนเรามาชีให้ เรารู้
เราเข้ าใจเนียไม่ให้ เรางมงายกับสิงทังหลายในโลกเราจะได้ ไม่มีทกุ ข์ถึงเราจนลําบากขนาดไหนพระองค์ก็บ
อกไว้ แล้ วในพระไตรปิ ฎกเนีย มีทกุ ข์อย่างทิงธรรมเพราะอย่างน้ อยต้ องมีศีล๕ ทําไมอย่างน้ อยต้ องมีศีล๕?
เพราะศีลน่ะละเว้ นไปให้ หมดละเว้ นปาณา อทินนา กาเม มุสา
สุราเมรัยเนียแล้ วเราก็จะได้ ไม่ทกุ ข์เกินไปเพราะเราละเว้ นเรามีศีล๕ไม่งนเราก็
ั
จะทุกข์มีดบั เบิลทุกข์ทกุ ข์แล้
วทุกข์อีกซําแล้ วซําอีกไม่ร้ ูจบรู้สินเนียเพราะเราไม่ร้ ูจกั ไม่ได้ พิจารณาคือไม่ได้ ทําความเข้ าใจกับศีล๕ทีแท้ จริ
งเราไม่ร้ ูว่าจุดมุง่ หมายของการละเว้ นก็คือให้ ว่างนันเอง
เมือเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเราก็ปฏิบตั ิตามทีเรารู้เนียนันแหละเมือเราปฏิบตั ิตามทีเรารู้ แล้ วเราก็จะได้ ไม่มีทุ
กข์ ท้ ายสุดรู้มากเนียแล้ วมันไปยึดความรู้นนแหละเป็
ั
นทุกข์อีก
ต้ องว่างจากความรู้นนแหละท้
ั
ายสุดทีจะนิพพานก็ต้องว่างจากความรู้

๑๑

คือความรู้ ต้องดับเลยทีพระพุทธเจ้ าว่าถ้ าใครมาถามท่านทังหลายว่าท่านทังหลายปฏิบตั ิเพืออะไ
ร? พระองค์บอกว่าเพือความดับไม่มีเชือ แล้ วอะไรละเป็ นเชือ?
ตัวรู้ผ้ รู ้ ูเนียแหละตัวเชือมันไปเทียวโยงเทียวจับยึดติดไปทัวไปหมดแล้ วมันก็เป็ นทุกข์ถ้าเราตัวรู้ผ้ รู ้ ู ดบั ว่างแล้
วไม่มีทกุ ข์น่ะจําไว้ ให้ ดเี นีย
เพราะฉะนันเนียสุดยอดพระพุทธโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้ าทุกๆพระองค์เป็ นอย่างนีไม่มีแตกต่างไปจา
กนี เมือพระองค์ร้ ูแล้ วพระองค์ก็มาแสดงให้ สาวกสาวิกาประชุมชนผู้สนใจใคร่ ตอ่ การพ้ นทุกข์
พระองค์สร้ างบารมี อุปบารมี
ปรมัตถบารมีเนียมีจิตเจตนาอย่างเดียวคือขนถ่ายสรรพสัตว์ทงหลายที
ั
ยังรู้จกั เหตุจกั ผลเนียให้ เข้ าถึงความ
พ้ นทุกข์คือพระนิพพาน
พระองค์ก็เลือกน่ะต้ องเข้ าญาณแผ่ขา่ ยพระญาณไปวันนีใกล้ รุ่งเนียใครจะมีบญ
ุ มีวาสนามีบารมีแก่กล้ าทีจ
ะฟั งเทศน์ของพระองค์แล้ วเข้ าใจ อย่างน้ อยต้ องได้ โสดาบัน โสดาบันเนียไม่มีสกั กายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลพั พตปรามาสเข้ าใจแล้ วตัดได้ สงั โยชน์๓ ถ้ าสกิทาคามีก็เพิมอีก๒ข้ อ กามราคะ ปฏิฆะเนียได้ โสดาบัน
ถ้ าอนาคามีก็ละได้ เด็ดขาดเลยทังสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ
ปฏิฆะถึงมีรูปมากระแทกมากระทบก็ไม่หวันไหวเนียพระอนาคามี ส่วนพระอรหันต์เนียเพิมรูปราคะ
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชาขึนไปอีก๕ เขาเรี ยกอุทธัมภาคียสังโยชน์เบืองบน
เนียถ้ าเรามีพืนฐานตังแต่ขน๕เรารู
ั
้ ได้ โดยนัยแล้ ว เช่นรู ปราคะทีเราเคยรักเคยชอบเคยปรารถนาต้ องการ
พอมาถึงอรู ปราคะก็คืออดีตนันแน่ะทังหมดเลยทีเคยติดใจอยูน่ ึกถึงคนนันนึกถึงคนนีอะไรขึนมาเนียอรู ปรา
คะ หรื อรูปอดีตหรื ออนาคตเนียเป็ นอรูปราคะทังหมดแล้ วก็ไม่มีมานะทิฏฐิ เป็ นเราเป็ นของเรา
เลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขา เลิศกว่าเขาสําคัญว่าเสมอว่าเขา เลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขา
เสมอเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขา เสมอเขาสําคัญว่าเสมอว่าเขา เสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขา
เลวกว่าเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขา เลวกว่าเขาสําคัญว่าเสมอว่าเขา
เลวกว่าเขาก็สําคัญว่าเลวกว่าเขาเนียมานะมลทิน๙ อย่างเนียอย่างใดอย่างหนึงก็ขดั ขวางจิตเราได้ แล้ ว
คือไม่ว่างไม่บริ สทุ ธิสะอาด
เป็ นมลทินของจิตคือทําให้ จิตเศร้ าหมองเพราะฉะนันเมือเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็ไม่มีทุกข์กบั สิงเหล่านีทังห
มด เพราะฉะนันเมือเรารู้แล้ วเราก็ต้องสรุปอย่างรวดเร็ วเลย
เอาแนวทางของพระพุทธเจ้ าทีพระองค์สรุปไว้ ให้ เหมือนพ่อแม่บอกสอนเราแล้ ว
ลูกอย่าไปนันอย่าไปนีเพราะพ่อแม่นีเคยรู้ ทกุ ข์ร้ ู โทษมาก่อนแล้ วแล้ วก็จําไว้ มาสอนลูกครูบาอาจารย์ทงหลา
ั
ยเหมือนพระพุทธเจ้ าไปเจอมาก่อนแล้ วพระองค์ร้ ูเหตุร้ ูผลมาดีแล้ วมากลันกรองเขาเรี ยกธัมมวิจยะเลือกฟั น
ธรรมเลือกธรรมทีดีๆอันนีเป็ นส่วนดีเป็ นกุศลธรรมอันนีเป็ นส่วนไม่ดีเป็ นอกุศลธรรม
อันนีเป็ นส่วนกลางไม่เข้ าใกล้ ทงกุ
ั ศลธรรมและอกุศลธรรมเนียเป็ นอัพยากตธรรมทีพระองค์สอนไว้ เนีย
สอนไว้ เป็ นเครื องเทียบเคียงสามแนวทางเพราะฉะนันเรารู้แล้ วก็ต้องให้ ว่างหมดเลยทังสามแนวทางเนียไม่ใ
ห้ ยึดติดทางใดไปทางว่างให้ หมดนันแหละจึงจะเข้ าถึงความดับไม่มีเชือตัวจริ งเนียสิงทังหลายทีพระองค์แส
ดงไว้ ต้องเป็ นอัญญมัญญะปั จจัยแล้ วก็ต้องเข้ ากันได้ ในทีพระองค์ตรัสไว้ ว่า

๑๒

ถ้ ามีผ้ มู ากล่าวอ้ างว่านีเป็ นธรรมนีเป็ นวินยั เป็ นธรรมวินยั เป็ นธรรมคําสอนของตถาคตท่านทังหลา
ยอย่างเพิงเชือก่อน
ต้ องมาเทียบกับพระวินยั มาเทียบกับพระสูตรทังอรรถพยัญชนะไม่คลาดเคลือนจึงจะลงความเห็นว่า
นีเป็ นธรรมนีเป็ นวินยั นีเป็ นธรรมคําสังสอนของเราตถาคต
ถ้ าเทียบไม่ได้ ในพระสูตรไม่ลงกับพระวินยั ทังอรรถพยัญชนะคลาดเคลือนเนีย
ท่านทังหลายพึงลงความเห็นว่านีไม่ใช่ธรรมนีไม่ใช่วินยั นีไม่ใช่ธรรมคําสอนของเราตถาคตท่านผู้นีจํามาผิด
แล้ วเนีย
พระองค์แสดงลักษณะตัดสินธรรมวินยั ไว้ เพราะฉะนันต้ องวิจารวิจยั หรื อวิตกวิจารหรื อหาเหตุผลอย่างเนียที
เรี ยกว่าปั ญญา ปั ญญารู้เหตุร้ ูผลแล้ วก็ร้ ูเหตุร้ ูผลแล้ วก็ให้ ว่างจากเหตุจากผลด้ วย
ถ้ าเหตุผลชัวเหตุผลดีเราก็เลือกเอาในปั จจุบนั เราก็เพือมาอุปการแก่การมีชีวิตอยูเ่ ราก็เลือกเอาแต่ผลดีๆเห
มือนเรากินผลไม้ เราก็จะเลือกผลดีๆสดด้ วย
ไอ้ ทีเน่าทีเสียอะไรก็ไม่เอาเพราะถ้ าเราไม่เลือกนีเราก็จะเหมาหมดเลยทังดีทงไม่
ั ดีนนเพราะฉะนั
ั
นเรารู้แล้ วเ
ราก็เลือกเขาเรี ยกธัมมวิจยะเลือกฟั นธรรม
เลือกเอาสิงดีๆเหมือนผลไม้ ทีเราเลือกนันแหละเราเลือกกินเลือกใช้ เสือผ้ าอาภรณ์ก็มีนยั ยะอันเดียวกันหมด
เลยไม่ว่าเพชรนิลจินดาข้ าวของเงินทองก็ต้องไม่ให้ มีตําหนิด้วยราคาตกถ้ าเพชรนิลจินดาเหล่านีมีรอยมีแต
กมีกระเทาะพวกนีเนียจําเอาไว้ ให้ ดีเป็ นอุบายของพระพุทธเจ้ าไม่ใช่อบุ ายของอาตมาแต่อาศัยทีอาตมาฉล
าดอย่างซืออย่างตรงเคารพตามพระธรรมวินยั จึงมีสิทธิร้ ูได้ อย่างซืออย่างตรงต้ องฉลาดอย่างซืออย่างตรงที
อาตมาสอนแล้ ว
บอกถึงเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทําถึงเวลาเราถูกเอาเปรี ยบบ้ างมันเสียใจเพราะฉะนันเราไม่ควรเอาเปรี ยบ
ใครเด็ดขาดแล้ วจะเป็ นเวรเป็ นกรรมทําให้ ผ้ อู ืนเป็ นทุกข์เพราะถูกเอาเปรี ยบของเรานันแหละฉะนันเมือเรารู้
แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเราก็ไม่มีทกุ ข์กบั สิงเหล่านีเป็ นส่วนปลีกย่อยไปหมดเลยจะเห็นอะไรพวกนีไม่มีความสําคั
ญเลยทีเราไม่ใส่ใจมันด้ วยแหละทีเรี ยกว่ารับรู้ไม่รับเก็บพอเห็นมันก็เออ!
รู้แล้ วพยักหน้ าไปได้ (หัวเราะ)จําได้ แล้ วเสียงนีลักษณะแบบนีอะไรเนียเหมือนกับทีเรารู้ เราเห็นเพียงแต่ไม่เห็
นตัวได้ ยินเสียงก็ร้ ูได้ แล้ วไอ้ พวกนี
บางคนได้ กลินจํากลินได้ ว่ากลินนีเป็ นประจําเลยทีเขาชอบก็เหมือนกันมีนยั ยะอันเดียวกันหมดเลยสรุปลงว่
างหมด ไม่ให้ ยึดติดในสิงใดๆ ถ้ าเรายังยึดติดในสิงใดๆเราก็ยงั มีทกุ ข์กบั การยึดติด
สัญญาอุปาทานมันก็ห้ มุ ห่อจิตไว้ เลย ทําให้ เราจิตไม่โปร่ งใส
ทําให้ ใจเราเศร้ าหมองขุน่ มัวทําให้ จิตไม่ว่างใครจะนัดไปไหนใจไม่ว่างมันก็ไปทําอะไรไม่ได้
ถ้ าจิตเราว่างแล้ วมาเท่าไหร่ๆมันก็รับได้ หมดเพราะเราว่างอยูต่ ลอดเวลาใครไปใครมา
เราปฏิสนั ฐานต้ อนรับได้ หมดเพราะอะไร? เพราะงานเราไม่มีเพราะงานของเราคือว่าง
จิตเราว่างแล้ วเราจึงปฏิสนั ฐานได้ มามากเท่าไหร่ๆก็รับได้ หมดแล้ วไปแล้ วก็ว่างต่อไปอีกไม่ได้ ไปยึดติดไม่ได้
ไปติดต่ออะไรกับเขาอีกเนียเป็ นอย่างนีเมือเรารู้เราเข้ าใจอย่างนีแล้ วเนียเราก็จะได้ แนวทางทีถูกต้ องอ้ าว!
ทีนีใครอยากรู้อะไรเพิมเติมถาม...เปิ ดโอกาสให้ ถามอีก
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วันพุธที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๑.๐๓ น.

