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เพราะฉะนั �นการประพฤติปฏิบตัิธรรมต้องปฏิบตัิตดิต่อ เวลาที�อยู่คนเดียวไม่ต้องไปคยุกบัใครเขา 

ไม่ต้องไปสนใจใครเขาเรื�องของเขาเราไมยุ่่งเรื�องของเราจะได้จบได้สิ �น 

แล้วอารมณ์จิตที�จะมากวนจิตเราไม่มีหมายถึงอารมณ์ไม่มีการปรุงแตง่ 

ไม่ได้คิดนึกถึงสิ�งใดทําใจให้ว่างที�อาตมาบอกตอนเช้านั�นแหละ 

เวลาจะยืนไอ้ที�เราจะไปยืนนั�นน่ะว่างหรือเปล่า?  ที�จะนั�งเราจะนั�งวา่งหรือเปลา่? ถ้าว่างเราก็นั�งได้ยืนได้ 

เราจะเดินจะนอนถ้าที�ว่างเราก็จะเดินได้นอนได้เพราะฉะนั �นความว่างอยู่กบัเราทกุขณะแตเ่ราไม่ได้พิจารณ

ามนัเองเราก็ไมเ่ห็นความว่าง เพราะฉะนั �นเราทําใจให้ว่างตลอดยืน เดิน นั�ง นอนเขาเรียกอิริยาบถ๔ 

ต้องทําจิตให้ว่างตลอดยืน เดิน นั�ง 

นอนนั�นแนะ่เป็นการทํางานของจิตให้จิตว่างให้ได้ที�วานนี �พดูว่าทํางานทางโลกสําเร็จไปมากมายก่ายกองแ

ตว่่างานทางใจไม่ได้ทําให้เกิดความว่างเลย เพราะฉะนั �นเราจะต้องทําจิตของเราให้ว่างให้ได้ 

อายมุากมายขนาดไหนนั�นน่ะแสดงว่าได้ผ่านงานผา่นการมาเยอะแยะเหนื�อยหนกัหนาสาโหดจนแก่จนเฒ่

าแล้ว ต้องทํางานทางจิตให้สําเร็จคือทําใจให้ว่างทั �งงานที�ทําแล้วทั �งที�เรากําลงัจะทําอีก 

ภาระทางจิตไม่มีหมายถึงว่าเราทําด้วยจิตที�เรารู้งานแล้วเลยไมต้่องวิตกวิจารสงัขารไมต้่องปรุงแตง่เพราะเ

รารู้งานเข้าใจงานเป็นผู้ชํานาญงานแล้ว ไอ้ผู้ชํานาญงานก็คือปัญญาเหตผุลที�ถกูต้อง 

ที�เคยใช้มาแตแ่รกที�เรายงัไม่ชํานาญงานยงัไมเ่ข้าใจงานอปุสรรคของงานก็ย่อมเกิดขึ �นเป็นธรรมดาเมื�อเราแ

ก้ไขงานสําเร็จลลุ่วงไปแล้วมนัก็จะวา่งไมต้่องวิตกวิจารสงัขารไมต้่องปรุงแตง่ถึงเวลาปฏิบตัิงานเราก็ทําได้เ

ลยนี�เราจะต้องเรียนรู้จากของจริงไมว่่างานใดๆทั �งหมดทั �งทางโลกทางธรรม 

การที�เราพิจารณางานทางโลกคือสิ�งที�เราทํานั�นแหละแตล่ะวนัแตล่ะวนัก็เสร็จไปแตล่ะงานแตล่ะงานมนัก็ว่

างไปแล้ว นั�นเป็นงานทางโลก 

พอเสร็จงานทางโลกแล้วเราก็ต้องทําให้จิตวา่งเป็นงานทางธรรมคือทําใจของเราให้ว่างจากสิ�งธรรมดาทั �งห

มดที�เราทําแล้วหรือยงัไมไ่ด้ทําเราจะต้องวางใจของเราไว้ให้อยูใ่นความว่างตั �งใจไว้อยูใ่นความว่างปฏิบตัิใ

จของเราให้ว่างจากการรบกวนจากอารมณ์ทั �งหลายเพราะเรามีจิตมุง่หมายเพื�อพระนิพพานอย่างเดียวอย่า

งอื�นไมส่มควรที�จะไปทํา 

งานถ้าเรายงัเวียนว่ายตายเกิดนบัภพนบัชาตไิมถ้่วนนี�ยงัได้ทําอีกเยอะทําอีกมากยงัจะต้องเป็นทกุข์ยากเดื

อนร้อนอีกเยอะแยะมากมาย 

แตง่านทางธรรมเนี�ยทําให้จิตว่างเนี�ยเราทําแล้ววา่งแล้วก็จะบรรลผุลในปัจจบุนัแล้วก็หมดภาระหน้าที�ตาย

แล้วก็ไปนิพพานงั ปรมงั สญูญงัเนี�ย ต้องถือว่าเป็นงานประจําเลยเพราะใจอยู่กับตวั 
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ไอ้ตวัเนี�ยต้องไปทํางานทางโลกต้องไปทําทกุวนัยืน เดนิ นั�ง 

นอนเราก็ทําไปตามหน้าที�เพราะเรามีภาระหน้าที�จะต้องทําไมใ่ห้บกพร่องทั �งงานทางโลกทั �งงานทางธรรม 

ถ้าเราไมป่ระมาทแล้วเราย่อมทําได้คือไมป่ระมาทที�จะทกุอย่างในชีวิตเราอย่าให้อนิจจงัไปเร็ว ทกุข์ไปเร็ว 

อนตัตาไปเร็วให้มนัอนิจจงัช้าลง ทกุข์ช้าลง อนตัตาช้าลงหรือแก่ เจ็บ ตายช้าลงเพื�อทํางานทางธรรม 

ทางโลก ที�เราทําไปแล้วก็เป็นอนัทําไปแล้วไมต้่องเกิดวิตกวิจารวา่อนันั �นยงัไมไ่ด้ทําอนันี �ยงัไมไ่ด้ทํา 

ถึงเราจะมีอายุยืนเป็นกปัป์ๆกลัป์ๆเราก็ต้องทําลําบากกายอยูแ่ล้วก็ภาระใจก็หนกั 

เพราะฉะนั �นเราต้องทําปฏิบตัิธรรมทางโลกแตล่ะวนัของเราให้เสร็จ 

พอเสร็จแล้วก็ว่างก็ทํางานภายในคือจิตของเราต้องให้ว่างให้ได้ 

ต้องฝึกไว้ทกุวนัๆสั�งสมเอาไว้ที�เรียกว่าภาวนาทําให้มีให้เป็นขึ �นมา 

ทําอย่างอื�นให้มีให้เป็นขึ �นมามนัก็เป็นทุกข์ ต้องทําความว่างให้มีให้เป็นขึ �นมาจงึจะไมม่ีทกุข์ 

เมื�อเราว่างทั �งภายในภายนอกเราก็ไม่มีทกุข์ทั �งภายในภายนอก จิตเจตนาให้รู้ความจริงอย่างนี � 

มีความอธิษฐานหรือมีจิตเมตตารักใคร่ที�จะทําทุกวนั มีสจัจะจริงใจที�จะต้องตั �งมั�นๆกับงานภายในภายนอก 

เนี�ยงานสองอยา่งเนี�ยเป็นงานประจําที�เราจะต้องทํา 

งานภานนอกนั�นเป็นวิชชาอาชีพที�เราต้องเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัว นี�งานสว่นตวัก็คืองานภายในนี� 

เราจะต้องแยกให้ออกว่านั�นงานภายนอกนี�งานภายในนี�เป็นของเฉพาะตนที�ตนหลีกเลี�ยงไมไ่ด้เพราะถ้าเรา

มีงานอย่างอื�นมาแย่งมาชิงไปซะหมดแล้วงานภายในก็หมดกําลงัใจ เดี�ยวมนัจะหมดกําลงัใจ 

ละสงัขารร่างกายอ่อนเพลียหรืออ่อนระโหยโรยแรง ทําให้ขี �เกียจขี �คร้านอีกแน่ะต้องคดิเผื�อไว้ 

เพื�อให้มีกําลงักายที�จะทํางานภายนอก ให้มีกําลงัใจที�จะทํางานภายใน ทกุอยา่งเนี�ยมนัคูก่นัอยู่แล้ว 

ขณะที�เราเพง่งานภายนอกมนัก็เป็นฌาน เราเพ่งงานภายในก็เป็นฌานเหมือนกนั 

เขาเรียกฌานภายในฌานภายนอก 

เรารู้ฌานภายนอกรู้ฌานภายในเนี�ยคือญาณที�วา่รู้ก็รู้ทั �งภายในภายนอก 

คือจิตตวัรู้ตวัเนี�ยสมัปชญัญะรู้งานรู้ภายในรู้ภายนอกเนี�ย ไมไ่ด้วิจิตรพิสดารอะไร 

สิ�งที�ต้องการที�แท้จริงก็คือทําจิตให้ว่าง ให้ว่างภายในให้ว่างภายนอก 

ไม่ต้องห่วงสงัขารร่างกายมนัจะแก่เฒา่ขนาดไหนก็ยิ�งปลงวางได้เร็วขึ �น จะไปฝืนสงัขารร่างกายก็ไมไ่ด้ 

แตส่งัขารใจคือสงัขารการปรุงแตง่จิตนั�นแหละ 

เพราะถ้าเราแก่เฒ่าแล้วเราไปทํางานทําการทําอะไรได้มากมายก่ายกองแล้ว 

ไม่ควรที�จะเอางานภายนอกมาผสมผเสกบังานภายใน ต้องแยกกนัให้ออก 

เมื�อเราแยกออกแล้วเราก็ไมม่ีทกุข์ ทํางานภายนอกได้ก็เรารู้งานอยู่แล้วเพราะเป็นงานประจํา 

งานภายในก็ต้องทําให้รู้จกัว่าเนี�ยต้องว่าง ยืน เดิน นั�ง นอนที�อาตมายกพดูไว้นั�นน่ะ 

นั�งก่อนจะนั�งก็ต้องดวู่าที�ที�เราจะนั�งมนัว่างหรือเปลา่ ถ้าว่างเราก็นั�งได้ 

เราจะเดินทางเดินมนัว่างหรือเปล่าทางเดนิว่างก็เดินได้ ยืนก็เหมือนกนันอนก็เหมือนกัน 

ถ้าที�มนัว่างเราก็นอนได้เพราะฉะนั �นเราก็ต้องอยู่กบัความว่างอยูแ่ล้ว ขณะยืน เดิน นั�ง 

นอนจะเป็นนั�งเฉพาะตวัแบบนั�งเก้าอี � หรือจะนอนแบบเฉพาะตวับนเตียงอะไรทั �งนั �น 
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เนี�ยความวา่งมนัอยู่กบัเรา แตเ่ราไมไ่ด้พิจารณา แล้วคิดว่ามนัว่างยากแตค่วามจริงเราอยูว่่ายืน 

เดิน นั�ง 

นอนนั�นแหละแม้แต่กินก็ต้องวา่งหรือเปลา่ถ้าว่างก็กินได้ถ้าไมว่่างก็กินไมไ่ด้เดี�ยวต้องไปทําอดๆกินไปพออิ�

มหรือพอรู้สึกว่าอิ�มหรือไปหากินข้างหน้าตอ่อะไรพวกนี �เนี�ยยืน เดนิ นั�ง 

นอนก่อนอจุจาระปัสสาวะก็ว่างหรือถ่ายเราจะเห็นความเป็นอนิจจงัตลอดเวลา 

สงัขารร่างกายเราก็มีอยูแ่คเ่นี�ย ที�โบราณหรือคนราณเขาบอกกายยาววาหนาคืบศอกกํามาเนี�ยเป็นธรรมะ 

เป็นพระธรรมอยูที่�ตวัเราเนี�ย ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็รู้ไม่ได้ 

คําว่าพิจารณาก็คือการทําความเข้าใจว่าเนี�ยมนัเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเปลี�ยนอิริยาบถ 

ทําไมจึงต้องเปลี�ยน? นั�งนานเกินไปก็ปวดเมื�อยต้องยืนซะบ้างคอ่ยเห็นอนิจจงัรูปนั�งก็หายไป 

ยืนๆนานๆก็ไม่ไหวก็ต้องนั�งอีกหรือเดนินานๆก็ต้องเหนื�อยๆก็ต้องนอนพกัผ่อนเนี�ยเมื�อเรารู้ความจริงเป็นแบ

บนี �แล้วความจริงเราก็อยู่กบัธรรมะนั�นแหละแตจ่ิตของเราไมใ่ห้ความสําคญัของธรรมะ 

ไม่ให้ความสําคญัของใจเนี�ยไปให้ความสนใจอยา่งอื�น คําว่าสนใจก็คือเจตนานั�นแหละ 

ถ้าเราไร้เจตนาซะในการที�จะด ูจะฟังหรือดมหรือรู้รสหรือสมัผสั 

ถ้าเราไมม่ีเจตนามนัก็วา่งไปเพราะเราไมไ่ด้มีเจตนา 

เหมือนเครื�องบินนั�นน่ะที�มนัผา่นมานั�นน่ะจิตมนัไปสมัผสัรู้ว่ามนัเป็นเครื�องบินมนัไม่ต้องไปเกิดวิตกวิจารไม่

ต้องสงัขารปรุงแตง่ว่ามนัไปด้วยอะไร?ทําไมจงึไปได้?เนี�ยรับรู้ไม่รับเก็บผ่านแล้วผ่านเลยทกุสรรพสิ�งนี �เป็นข

องตายตวั ประจําตวัของทกุคน ไมว่่าอยูใ่นป่าในเขาอยูใ่นกระท่อมลอมฟาง ตึกรามบ้านช่องอะไรเนี�ย 

เพราะอยูที่�ไหนก็ต้องมีจิต จิตก็คือตวัรู้ รู้สมัปชญัญะว่าสิ�งที�เรารู้นั�นแหละ เราพอใจหรือไมพ่อใจ 

ไอ้ความพอใจและไม่พอใจอยู่ที�จิตเราสั�งสมไว้ 

ความเคยชินที�ไหนเราพอใจแล้วแสดงว่าจิตมนัชอบรูปที�เราชอบ เสียงที�เราชอบ กลิ�นที�เราชอบ รสที�เราชอบ 

สมัผสัที�เราชอบ 

ที�ไม่ชอบมนัก็ไมพ่อใจทั �งหมดเพราะฉะนั �นการประพฤติปฏิบตัิก็เพื�อกําจดัความพอใจและไมพ่อใจให้ว่างไ

ปจากใจคือว่างทั �งสองอย่างทั �งความพอใจและไมพ่อใจ 

เราจะไมใ่ห้ความสําคญัมนัอีกตอ่ไปเพราะมนัเป็นทกุข์พอใจก็เป็นทกุข์ไม่พอใจก็เป็นทกุข์ 

พอใจก็ปรารถนาแล้วใครมากลั �นแกล้งรังแกหรือมาทําร้ายเราก็จะเป็นกงัวลแล้วเป็นทกุข์แล้วเพราะเราไปยึ

ดติดสิ�งที�เราพอใจนั�นแน่ะสญัญาอปุาทานยึดไว้ ระลกึขึ �นมาคราวใด 

คําว่าระลกึขึ �นมาคราวใดคือสติมนัระลึกขึ �นมาคราวใดคือมนัระลึกตามสญัญาอปุาทาน 

มนัก็จะทกุข์หรือมนัก็จะโมโหโกธาขึ �นมา 

เมื�อมนัโมโหโกธาขึ �นมาแล้วมนัก็ปรุงแตง่ไปเรื�อยคิดกําจดัคิดทําลายมีข้าศกึศตัรูที�มาทําลายความพอใจขอ

งเรามาแยง่ความพอใจถกูใจของเรา เพราะฉะนั �นเราจะต้องเป็นกลางว่างให้ได้ 

ว่างทั �งพอใจและไมพ่อใจอีกเนี�ย ไม่อย่างนั �นเราก็ยงัเป็นเป็นคนไม่สมบรูณ์แบบ 

คําว่าเป็นคนไม่สมบรูณ์แบบคือเป็นคนเดี�ยวก็ดีบ้างเดี�ยวก็ร้ายบ้าง ไมเ่ป็นปกติ คนไม่เป็นปกติจิตนั�นแน่ะ 

เดี�ยวก็โลภโกรธหลงอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยเกิดจากความพอใจไมพ่อใจทั �งหมด 



 ๔

เนี�ยที�มายํ �าหนกัแน่นก็มายํ �าความพอใจกบัความไมพ่อใจเพราะอาศยัใจนั�นแหละเป็นต้นเหต ุ

ใจของเรานั�นแหละมนัทําให้เกิดทกุข์เกิดโทษจะทําให้เป็นสขุก็ได้เป็นทกุข์ก็ได้ดีใจก็ได้เสียใจก็ได้ 

แล้วก็ต้องทําใจให้อเุบกขาให้ได้อีก เวทนาทั �ง๕เนี�ยเกิดกบัจิตเขาเรียกเวทนาทางใจ 

เหมือนกบัเวทนาภายนอกกบัเวทนาภายในเนี�ยตา่งกนัเยอะแยะมากมาย 

เวทนาภายนอกอาศยัความพอใจไม่พอใจเกิดขึ �นเห็นรูปแล้วพอใจไหม ถ้าพอใจมนัก็สนใจรูป 

มนัก็อยากได้รูป 

สนใจเสียงเสียงไพเราะเพราะพริ �งอะไรตอ่มิอะไรพวกเนี�ยมนัก็อยูแ่คนี่ �เองการประพฤติปฏิบตัิไมไ่ด้จะวิริศส

มาหราลําบากลําบนอะไรนกัอยู่ที�ใจเราเนี�ย จิตตํฺ ทนฺตํ สขุาวหํ 

จิตที�ฝึกแล้วยอ่มนําสขุมาให้เราต้องฝึกจิตเรา 

ฝึกจิตให้ว่างเมื�อเราฝึกจิตได้แล้วเราก็จะได้ผลคือความสงบสขุ 

ย่อมนําสขุมาให้ก็คือสขุทั �งกายด้วยสขุทั �งใจด้วยนั�นแน่ะถ้าเราฝึกเพื�อทําใจของเราให้ว่างจากภายในภายน

อก ที�พระพทุธโอวาทบอกจิตฺตํ ทนฺตํ สขุาวหํ จิตที�ฝึกแล้วนําสขุมาให้ ถามว่าเราฝึกอะไรบ้าง? 

กายกิริยามารยาท วาจาอะไรเนี�ยโอ้ย! 

เยอะแยะมากมายเลยต้องฝึกเลยแล้วยงัต้องฝึกทํางานเพิ�มเข้าไปอีกฝึกใจให้อยู่ให้มีกิริยามารยาทงามการ

พดูการจาให้ดีถูกต้องตามสงัคมนิยม 

พยายามต้องไมก่ระทบกระเทือนกระแทกแดกดนัเนี�ยเราจงึจะไมม่ีเรื�องไมม่ีราวกบัใคร 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้วถือวา่เรามีหน้าที�ประจําแล้ว 

ถึงงานอย่างอื�นก็ต้องวางหรือละเลยไปโดยอตัตโนมตัิเพราะเรายงัไม่ได้ฝึกไมไ่ด้หดั 

เหมือนไม้ทั �งท่อนที�ยงัไมไ่ด้ถากหรือขดูหรือกล่อมเกลามนัให้เรียบเพื�อที�จะใช้งานอะไร 

เป็นเสาเป็นกลอนเป็นเรือนอะไรตา่งๆเหล่านี � นั�นแน่ะก็ต้องฝึกต้องหดัต้องขดูต้องเกลา ธุตงัค 

ขดูเกลาเหมือนกบัธุดงค์๑๓ข้อเนี�ยฉันมื �อเดียวก็ฝึกหดัอดทนอดกลั �น กินมื �อเดียว ถือผ้า๓ผืนเป็นวตัร 

อยูป่่าช้าเป็นวตัร ที�แจ้งเป็นวตัร ร่มอยูโ่คนร่มไม้เป็นวตัรเนี�ยอะไรเนี�ย 

อยูป่่าช้าเป็นวตัรเยอะแยะมากมายเลยที�พระองค์ดดัสนัดานเพื�อฝึกหดักล่อมเกลานิสยัความเคยชินตั �งแตอ่

เนกชาติที�ยงับวชยงัไมเ่คยฝึกหดั ก็เหมือนเราเนี�ยไม่เคยปฏิบตัิเราก็ต้องรู้จกัข่มใจ ต้องมีขนัติ 

ขนัติคือความอดทน โสรัจจะความสงบเสงี�ยมอดทนอดกลั �นเอาไว้ 

ตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนเอาไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมยุ่่งกบัรูปที�เราเห็นแล้วมนัก็ว่างจากรูปได้ 

เสียงเราได้ยินเสียงแล้วก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมไ่ปยุ่งกบัเสียง เสียงนั �นก็ว่างไปจากใจ 

เมื�อจมกูเราได้กลิ�นเราก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้กลิ�นนั �นก็ว่างจากใจไม่มี ไมม่าก่อกวน รสเปรี �ยว 

หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม จืดผ่านลิ �นไปแล้วก็ว่างอีก เรากินพอประมาณรู้แตล่ะครั �งแตล่ะวนั 

พอเราไม่กินอีกมนัก็ว่างเนี�ยทกุอย่างเนี�ยเป็นการฝึกหดัดดันิสยัทั �งหมดเลยเนี�ยที�เรียกว่าธุตงัค 

ต้องกินมากกินน้อยแตค่นกําลงัมากกําลงัน้อยเนี�ยมชัฌมิาไมเ่ทา่กนั 

การมจัฉิมาในการกินไมเ่ท่ากนับางคนก็กิน๓ชาม ๔ชาม๒ชามบางคนกินชามเดียวอิ�มอะไรอย่างเนี�ย 

อนันี �แล้วแตธ่าตขุนัธ์ของแต่ละคนที�ต้องการ เพื�อรักษากายสงัขารเอาไว้ 
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กายสงัขารเนี�ยที�ประกอบด้วยเลือดเนื �อสงัขารที�เป็นชีวิตขึ �นมาเนี�ย 

ถ้าจิตสงัขารก็ต้องเลี �ยงไม่ใช่ไม่เลี �ยง พระพทุธเจ้าว่า กวลิงการาหาร อาหารคือคําข้าว 

ผสัสาหารการสมัผสัใจสมัผสัธรรมก็เป็นอาหารหมายถึงว่าขณะที�ใจเราสมัผสัธรรม 

วิญญาณาหารขณะที�เรารู้ความรู้เราเป็นอาหารก็ไม่ต้องไปกินเขาเรียกอาหารใจวิญญาณาหาร 

มโนสญัเจตนาหารที�มีความตั �งใจอย่างแก่กล้า ความตั �งใจอย่างแก่กล้าไมเ่สร็จไมกิ่นไมเ่ลิกถ้างานไม่เสร็จ 

เนี�ยเป็นอาหารใจ 

เพราะฉะนั �นเราต้องรู้ว่าอาหารก็มีอาหารใจอาหารกายอีกเหมือนกนัธรรมะที�พระองค์แสดงคูเ่อาไว้ทกุอย่าง

ทั �งโลกกบัธรรม เมื�อเราเข้าใจโลกแล้วเราก็รู้ธรรม เมื�อเรารู้ธรรมก็เข้าใจโลกเนี�ย 

ต้องพลิกกลบัไปกลบัมาทําความคุ้นเคยเดี�ยวก็พลิกทําความคุ้นเคยกบัโลก 

ทําความคุ้นเคยกับธรรมกลบัไปกลบัมาเพื�ออาศยัความชํานาญทั �งทางโลกทางธรรมจะได้ไมเ่กิดวิตกวิจาร

สงัขารไมป่รุงแตง่แล้วก็จิตเราก็จะสงบ พลิกดอูะไรก็ทําความเข้าใจ พลิกโลกมาเป็นธรรม 

พลิกธรรมไปเทียบกับโลก เราก็จะเห็นความอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาของโลก 

แล้วก็ความวา่งเปล่าของธรรมเนี�ย ที�เป็นอนตัตาธรรมที�ไมม่ีอาลยัเป็นความรู้สกึที�เกิดขึ �นจากอาศยัรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะที�ผา่นตา ห ูจมกู ลิ �น กายเรามาเนี�ย 

เมื�อเราพิจารณาไปๆเราก็รู้จกังานเดี�ยวเราก็เป็นผู้ชํานาญงาน 

ต้องพิจารณาทําความเข้าใจอนันี �ว่างานแตล่ะวนัที�เราทํานั �น 

เราแยกส่วนออกมานี�เป็นงานทางโลกเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัว 

งานทางใจเนี�ยเราเพื�อจะได้มีกําลงัใจทํางานได้คือทําจิตให้ว่าง ถ้าจิตเราว่างแล้วทําได้เรื�อย 

มีงานอะไรก็รับได้หมดเพราะจิตเราว่างเหมือนคนว่าง ถ้าคนไมว่่างจะไปไหนก็ไมว่่างจะทําอะไรก็ไมว่่าง 

เค้าก็จะบอกไมว่่างอย่างเดียวนั�นแหละ สั�งสมนิสยัของคนไม่วา่งก็คือความขี �เกียจนั�นแหละ 

ปฏิเสธมนัเรื�อยไป 

แตห่ารู้ไมไ่อ้ความปฏิเสธไปมนัก็ว่าง(หวัเราะ)คือเรารับรู้ไมรั่บเก็บปฏิเสธมนัก็วา่งแล้วแตเ่ราก็ยงัไมรู้่ความว่

างเนี�ยมนัหนกัหนาสาโหดขนาดไหนเนี�ยต้องว่าอยา่งนี � เนี�ยต้องรู้จกัความจริงเอาไว้บ้าง 

ควรปฏิเสธหรือควรที�จะพิจารณาทําความเข้าใจเนี�ย การปฏิเสธก็ควรปฏิเสธอะไร? 

ปฏิเสธความไม่ดีความชั�วเนี�ย ความผิดศีลผิดธรรมความอายทั �งหลายเนี�ยต้องปฏิเสธ 

ไม่ให้จิตไปเกี�ยวข้องเลยต้องวา่อย่างนี � เพราะเวลามนัเกิดทกุข์มนัไมไ่ด้เกิดที�ตา ไม่ได้เกิดที�หู จมกู ลิ �น 

มนัเกิดที�ใจเราที�ไปยึดติดเอามาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็กินไมไ่ด้นอนไมห่ลบับน่เพ้อรํ�าไรครํ�าครวญร้องห่ม

ร้องไห้อีก เมื�อเป็นอย่างนี �แล้วก็อย่างนี �จะให้ใครมาสั�งมาสอนมนัก็ไมแ่ล้วใจต้องว่าอย่างนี � 

มนัต้องรู้ได้เป็นปัจจตัตงัเฉพาะตน คําว่ารู้ได้เป็นปัจจตัตงัเฉพาะตนก็คือทุกข์มนัเกิดขึ �นแล้ว ถ้าผิดแล้ว 

หรือทําถกูถกูมนัเกิดขึ �นแล้ว เราควรจะทําสขุหรือทกุข์ 

หรือทํายงังยัจึงจะดีใจหมายถึงมีโชคได้รางวลัใหม่ๆ ขึ �นเรื�อย ได้รับผลดีเรื�อยๆเนี�ยเป็นรางวลัชีวิต 

เราก็มีปิติสขุไปเรื�อยๆเขาเรียกโสมนสัดีใจเนี�ยหมายถึงว่าโชคด ี

เหมือนกบัพลึบพลบัได้โชคได้ลาภมาเนี�ยก็ปิตสิขุเกิดขึ �น 
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ถ้าไม่ได้ผิดหวงัโชคลาภอะไรทั �งหลายก็โทมนสัน้อยใจเกิดขึ �น 

ทําไมเขาจึงได้โชค?เราทําไมจงึไมไ่ด้อะไรพวกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราทกุคนเนี�ยเราจะมีโชคหรือมีลาภไม่สําคญั สําคญัที�ใจเราวา่งจากโชคจากลาภได้หรือเปล่า? 

อนันี �แหละสําคญั เราจะต้องทําความเข้าใจหรือทําความรู้สึก 

ชีวิตประจําวนัแตล่ะวนัเนี�ยเราควรจะทํายงังยัจึงจะมีความสขุปกติสขุ ทั �งผิดหวงัสมหวงัอะไรเนี�ย 

เราก็จะได้ปลอบใจตวัเองได้ ว่าไม่เป็นไรหรอก วนันี �ไมไ่ด้ พรุ่งนี �ยงัมี ถ้าเราเพียรพยายามมากกว่านี �ก็จะได้ 

วนันี �ไม่ได้เป็นลาภของคนอื�นตอ่ก่อนวนัหลงัเราทํามากกว่าเขาเราก็คงได้ 

ต้องรู้จกัขนัติอดกลั �นรอคอยได้สงบเสงี�ยม 

เนี�ยจะเห็นว่าขนัตโิสรัจจะเนี�ยเป็นธรรมที�ควรประพฤติปฏิบตัจินกระทั�งเข้าถึงนิพพานก็เพราะขนัติโสรัจจะเ

นี�ย อดทนจนว่างสงบเสงี�ยมจนไม่เข้าใกล้จนว่างไปจากสิ�งที�เราเห็นได้ทราบได้รู้สึกทั �งหมด 

เพราะฉะนั �นขนัติโสรัจจะเนี�ยเขาเรียกเป็นธรรมทําให้งามเป็นธรรมทําให้งามทําให้กิริยามารยาทงาม 

ทําให้จิตใจงามก็อาศยัขนัติโสรัจจะนี �เพราะฉะนั �นเราไมต้่องไปนกึถึงที�โบรํ�าโบราณเขาต้องบอกว่าไก่งามเพ

ราะขนคนงามเพราะแตง่เนี�ยแตว่่าธรรมอนัทําให้งามก็คือว่าขนัติโสรัจจะไม่ต้องเสียสกับาทสกัสลงึไมต้่องไ

ปเสียเครื�องแตง่ตวัอะไรเนี�ยแตเ่ราต้องฝึกจิตให้มีขนัติการอดกลั �นอดทนฝึกให้มีใจเรายอมรับความจริงให้ส

งบเสงี�ยมให้ได้ แล้วเราก็จะอยู่กบัธรรมนั �น ธมฺมปีติ สขํุ เสติ 

ถ้าเราปฏิบตัิได้เราก็จะมีปีติมีสขุโดยไม่เกี�ยวกบัใครๆเลย ไม่ต้องไปเห็นอะไรไม่ต้องไปฟังอะไร 

ไม่ต้องไปดมกลิ�นอะไร ไมต้่องไปกินข้าวปลาอาหารไม่ต้องไปรู้รสอะไรไม่ต้องไปสมัผสัอะไรแตใ่จเรารู้อยู ่

เนี�ยอยู่ป่าอยูเ่ขาไมต้่องไปพดูกบัใครเป็นปีๆเราก็อยูข่องเราได้ 

เนี�ยถ้าเราไมเ่คยฝึกไม่เคยหดันี�อกจะแตกอยู่ไม่ได้ แถมกลวัผีกลวัเสือปรุงแตง่! 

ผีจะหลอกเสือจะกินเราอีกอะไรตอ่มิอะไรมากมายก่ายกองโรคภยัก็จะเบียดเบียนเนี�ย ชื �นไปบ้าง 

ร้อนไปบ้าง หนาวไปบ้าง อาหารก็ได้กินบ้างไมไ่ด้กินบ้าง ถ้ากลวัตายมนัมีหวงัตายจริงๆ ต้องสละตายเลย 

ต้องคิด! ตายเป็นตายต้องทําให้ได้ต้องปฏิบตัิให้ได้แน่ะ ทําไมจงึต้องปฏิบตัิให้ได้? 

ก็เพราะเรารู้ถึงประโยชน์ของมนัว่ามีคา่สงูมากแล้วเราก็ต้องอดกลั �นอดทนวา่เราต้องมีคณุธรรมประจําใจคื

อขนัติโสรัจจะเนี�ย เป็นคณุธรรมประจําใจไว้เลย ถือเป็นอดุมคติที�เราจะต้องปฏิบตัิต้องมี 

เราจะปรารถนาอะไรเราก็ต้องทนรอคอยได้ 

ไม่ใช่ว่าเราเนี�ยเห็นช่องทางอะไรขึ �นมาได้แตเ่ราไมรู้่จกัการอดทนไมเ่ก็บหอมรอมริบคิดแตจ่ะกู้ เขามาอย่างเ

ดียว แล้วมนัก็ละลายหมด 

เพราะอะไร?เพราะกรรมเก่ายงัไมไ่ด้ใช้มนัก็ละลายไปหมดเพราะกรรมวิบากเวรกรรมมนัมีอยูม่นัก็สิ�งที�เราค

วรที�จะกินดีอยู่ดีมีความสขุ คนที�จะอยู่ดีมีความสขุได้ก็ต้องเป็นผู้มีบญุมีวาสนาที�สั�งสมมาดีแล้ว 

เหมือนคนทางโลกนี�แหละที�เขาเกิดมาในชาติในตระกลูมีทรัพย์สินสมบตั ิเราเกิดมาในคนทกุข์คนยาก 

แตถ้่าเราปฏิบตัิเข้าถึงธรรมแล้วไม่มีทั �งคนรวยคนจนทั �งสขุทั �งทกุข์ว่างหมดเลยต้องว่าอยา่งนี �อยูที่�ไหนก็เป็น

สขุยืนเดินนั�งนอนก็เป็นสขุ อยูป่่าอยูเ่ขาอยู่ที�ไหนอยูใ่นทะเลก็ไม่กลวัตายไอ้หลามจะกินทําใจว่างแล้ว 

เมื�อใจวา่งแล้วไอ้หลามก็ไมม่ี 
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อยู่ในป่าคนเดียวเสือก็ไมม่ีจิตว่างนกึวา่ตายก็หมดหมดเวรสิ �นกรรมกนัแคน่ั �นเนี�ยต้องมีความเข้ม

แข็งอดทนเหมือนจิตเป็นเหล็กแข็งเหมือนเหล็กเพชรนะ่ทนร้อนทนหนาวทนฝนทนได้ทกุฤดกูาล 

ทนไม่ไหวก็ให้มนัตายไปซะ เตือนใจตวัเองวา่เราอ่อนแอเกินไป ไมท่นตอ่ทกุข์ไมท่นตอ่ความยากลําบาก 

เนี�ยเราต้องคิดให้กําลงัใจตวัเองเพื�อปลอบขวญักําลงัใจให้เข้มแข็งอดทน ธรรมใดๆก็อาศยัเนี�ย 

เมื�อเราอดทนได้แล้วมนัก็อเุบกขาได้แล้วก็วา่งได้เนี�ยเรามีขนัติธรรมเดียวเนี�ยเรามีขนัติธรรมธรรมเดียวเนี�ยส่

งผลให้เรานั�นน่ะเข้าถึงธรรมหลายๆอยา่งได้ อดทนทําทานก็ทําให้มีทาน อดทนรักษาศีลก็ทําให้มีศีล 

อดทนให้ประพฤตเินกขมัมะได้ก็ประพฤติปฏิบตัิเนกขมัมะ อดทนใช้ปัญญาก็ทําให้มีเหตผุลมีปัญญา 

ทําความเพียรเรามีขนัติอดกลั �นอดทนได้ก็ทําให้เรามีวิริยะความเพียรเนี�ยเราทนอะไรไมไ่ด้เราก็จะทนได้ทกุ

สภาวะ เมื�อเราอดทนได้ทกุสภาวะแล้วเนี�ย เราก็จะรู้ว่าโอ้! เรามีความจริงใจ 

จริงใจประพฤตปิฏิบตัิกบัขนัตโิสรัจจะแล้วก็ทําให้เรานั �นน่ะมีสจัจะ สจัจะกบัความจริงใจที�เราปฏิบตั ิ

เกิดขึ �นด้วยความอดทนความจริงใจอนันี � ถ้าเราทนอะไรไมไ่ด้เดี�ยวก็สจัจะก็ไมม่ีก็ละลายหมด 

ธรรมใดๆก็หายหมด เพราะเราไมม่ีขนัติ ขนัตจิึงเป็นรากธรรม 

รากเหง้าแห่งธรรมที�แข็งแรงที�สดุเนี�ยอดทนเนี�ย ถ้าไม่มีความอดทนซะแล้วอย่างเดียวแพ้หมด 

จะอธิษฐานปรารถนาอะไรถ้าไม่มีความอดทนก็ที�ปรารถนาไว้ก็ล้มเหลว 

เมตตารักใคร่ไมม่ีขนัติอดทนก็พงัหมดเป็นความโกรธความเกลียดกันอีกเห็นมั�ย 

อเุบกขาถ้าเราไม่อดทนก็วางเฉยไมไ่ด้ เห็นมั�ยเนี�ยขนัตินี �จึงเป็นธรรมที�สงูสดุธรรมอนัทําให้งาม 

ธรรมอนัทําให้เจริญรุ่งเรือง เราจะได้รู้ว่าเออ! ความหมายแม้ขนัติอย่างเดียวก็ทําให้เข้าถึงนิพพานเลย 

อดทนจนเข้านิพพานเลย 

เราก็จะเห็นวา่เนี�ยที�พระพทุธเจ้าว่าบาทหนึ�งคาถาหนึ�งก็เป็นนยิยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นจากทกุข์เนี�ย 

ถ้าเราจะเอามาเป็นข้อปฏิบตัิเนี�ย 

ตาเราเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้ไม่ให้รูปมาประทบัใจอยา่ให้ใจไปประทบัจิตติดอยูใ่นรูปนั �น 

เนี�ยเสียงก็เหมือนกนัเราอดกลั �นอดทนไว้ไมใ่ห้เสียงนั �นมาประทบัใจเรา 

กลิ�นก็เหมือนกนัเราอดกลั �นอดทนไว้ไมใ่ห้กลิ�นมาประทบัใจเรา รสเปรี �ยว หวาน มนั เค็ม เผ็ด เฝื� อน ฝาด 

ขม จืดก็อดกลั �นอดทนไว้ไมใ่ห้มาประทบัใจเรา ไอ้คําว่าไมใ่ห้ประทบัใจเราก็คือว่ามนัจะได้ว่างไปทั �งหมด 

ทั �งรูป รส กลิ�น เสียง สมัผสั แตเ่นี�ยเป็นอบุายของพระพทุธเจ้ามีมากมาย กิเลส๑๕๐๐ 

ตณัหา๑๐๘เนี�ยพระธรรมของพระพทุธเจ้ามีถึง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์เนี�ยชนะกนัตั �งแต ่

ถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าประมาทว่างหมดคงจะซื�อบื �ออะไรตอ่มิอะไรคิดอะไรปรุงแตง่ไปแตว่่าไม่ทําความเข้าใจ 

ทั �งที�ตวัเองก็อยู่กบัความว่างตลอดเวลาแตก็่ไม่รู้ว่างจากที�โน้นว่างจากที�นี� ว่างจากบ้านไปอยู่โน้นตลาด 

ว่างจากตลาดกลบับ้านเนี�ยมนัก็วา่ง 

แตก็่ดคูวามว่างไปเอาจิตเราทําความเข้าใจกบัความวา่งที�เรารู้เราเห็นแล้วเราก็จะอบรมซึ�งความว่างเอาไว้

คือรู้ว่าง 

เมื�อเราอดทนได้แล้วไอ้ความรู้ที�จะไปรู้อย่างอื�นมนัก็ทําให้รู้ว่างเนี�ยเพราะฉะนั �นดบัตวัรู้ผู้ รู้ก็คือนิโรธะความ

ดบัก็คือดบัแล้วว่างเนี�ยเป็นการฝึกหดัวอร์มอพัพระนิพพานด้วยต้องปฏิบตัิตามแบบนี � 
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แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออ! 

ไมย่ากเลยเนี�ยที�ฟังมานี �ไม่มีอะไรยากเลยเพราะเราอยู่กบัความว่างตลอดเพราะเราไม่รู้เองแล้วเราไมม่ีควา

มตั �งใจมั�นแล้วก็ไม่มีขนัติอดกลั �นอดทนไม่มีความสงบเสงี�ยมที�จะประพฤติปฏิบตัิไมต้่องกระโตกกระตากให้

ใครรู้เลยเพราะเป็นการปฏิบตัิทางจิต 

ถ้าเราไมพ่ดูออกมาไมม่ีใครรู้เรื�องเพราะปฏิบตัิทางใจไมม่ีใครรู้เรื�องด้วยเห็นเราเงียบเราสงบ 

แตเ่ขาไมรู้่ว่าเราเงียบสงบเพราะอะไร? 

เนี�ยเขาเห็นเขารู้ถ้าเขาถามเราก็บอกได้ว่าเธอต้องการสงบไหม?นั�นนะ่ถ้าสงบต้องทําแบบนี �เนี�ยไม่ต้องไปห

วงไมต้่องตระหนี�ธรรม ตระหนี�โอวาท ตระหนี�ลาภ ตระหนี�ตระกลู 

ตระหนี�ทรัพย์สินสมบตัิเยอะแยะเลยตระหนี�หวงแหน 

แตเ่รารู้แล้วเราไมต่ระหนี�ธรรมนําของพระพทุธเจ้ามาแจกแจงมาชี �ให้เห็นว่าโอ้! 

พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคณุสงูสดุ ทรงพระปัญญาธิคณุพระบริสทุธิ�คณุ คือว่างจากทั �งปัญญา 

ว่างจากพระกรุณาด้วยต้องว่าอย่างนี � 

เพราะอาศยัความวา่งบริสทุธิ�ของพระองค์นั�นแหละจึงทําให้จิตว่างได้คือปัญญาธิคณุก็คือว่างจากเหตผุลแ

ล้ว เพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วเข้าใจแล้วพระองค์ไมต้่องใช้เหตผุลอีกเพราะอะไรจึงไมใ่ช้เหตผุล? 

เพราะรู้ง่ายเข้าเร็ว เนี�ยรู้ได้โดยไม่ต้องกําหนดจิต ไมม่ีใครรู้ตรงนี �เนี�ยเพราะรู้มาแล้วอยา่งชํานาญ 

เพราะฝึกหดัอดกลั �นอดทนจนได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า มีความเข้มแข็งอดทนทนทานหาญกล้า 

ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตอีก 

เพราะฉะนั �นเราก็เหมือนกนัเราเป็นศษิย์พระตถาคตเราก็ต้องฝึกหดัดดันิสยัให้ได้ต้องทําให้ได้ 

ถ้าเราทําได้แล้วนั�นแน่ะ เขาเรียกว่าพระพทุธเจ้าบอกว่าให้สละสขุพอประมาณเพื�อประโยชน์สขุไพบลูย์ 

ประโยชน์สขุทางโลกนะ่เป็นของไมย่ั�งยืนเดี�ยวๆดา๋วๆเดี�ยวก็หมดไปเพราะอะไร?เพราะเดี�ยวก็แก่ไปบ้างเจ็บ

ไปบ้างตายไปบ้างมนับั�นทอนสงัขารร่างกายและจิตใจด้วย 

แตค่วามสขุทางธรรมเป็นของยั�งยืนเพื�อพระนิพพานตายแล้วไมต้่องมาเวียนวา่ยตา่ยเกิดอีกเนี�ยเราต้องทํา

ความเข้าใจตรงนี �ว่าเราจะแสวงหาสขุพอประมาณหรือเราจะแสวงหาสขุไพบลูย์ 

เนี�ยสขุไพบลูย์ก็คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด เราก็ควรทําฝึกจิตเราให้ว่าง ทั �งดีทั �งไมด่ ี

เหมือนคนดีคนไมด่ีก็ต้องให้ว่างเหมือนกันเราก็รู้คนนี �ดีคนนั �นไมด่ีอะไร แตไ่ม่ใช่ตวัเราไปยุง่กบัเขาทําไม 

เราก็ทําจิตให้ว่างตอ่ไป ไม่ต้องสนใจความดีและไมด่ีของเขา เพราะนั�นเขาฝึกแตค่วามไมด่ีมา 

คนไหนฝึกดีมาก็มีความสขุแล้วเขาสมควรแก่ฐานะความเป็นอยูที่�เขาฝึกดีมาเขาก็ย่อมได้รับผลดีคือความส

งบสขุเป็นสขุไม่มีใครไปยุง่กับเขาได้ เราจะต้องฝึกหดัดดันิสยัตวัเองให้ได้ 

กล่อมเกลาไว้คือฝึกหดัเอาไว้ทกุวนัเลยวอร์มอพัไว้ทกุวนันั�นน่ะเหมือนคนที�เขาจะชิงตําแหน่งจะชกมวยหรือ

เล่นกีฬาชนิดไหนจะได้นบัเวอร์วนัหรือเหรียญทองต้องฝึกมาดีแล้วทั �งหมด 

เราต้องการพระนิพพานนั�นน่ะสงูกวา่เหรียญทองอีก เพราะฉะนั �นเราต้องมีขนัติอดทนมากกว่าใครๆ 

ใครเขาอดทนแค่นี � เราต้องอดทนให้มากกว่าเขา แล้วเราก็จะทําได้ทกุเรื�องราวไม่ต้องวิตกกงัวล 

เพราะอะไร?เพราะเรารู้แล้ว 
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ทําไมจึงรู้?ได้ยินได้ฟังพระอาจารย์แนะนําสั�งสอนแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที�ถูกต้อง 

คําว่าถกูต้องคือตรงตอ่พระนิพพานเนี�ยถกูพระนิพพาน นิพพานงั ปรมงั 

สขุงัเนี�ยเพราะอาศยันิรามิสสขุว่างแล้วก็จิตเราก็มีความสุขแล้วเพราะเราไม่มีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�

ยเขาเรียกนิรามิสสขุสขุในปัจจบุนัไม่ต้องรอตายแล้วสขุ ส่วนนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเนี�ยเราก็ว่างไปจนตายเลย ทีนี �เขาไปเผาไปจี�ไปฝังแล้วก็นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัแน่นอนทั �งจิตและวิญญาณก็ดบัไปด้วยกนั ว่างไปหมดเลย ว่างทั �งสรรพสิ�ง 

ที�ว่าเรารู้ว่าสรรพสิ�งเป็นสมมุตเิมื�อเราว่างเราไมย่ึดติดในสมมตุิจิตเราก็วิมตุต ิ

เวลาเรานิพพานเราก็วา่งทั �งสมมตุิและวิมตุตอีิกเนี�ยเราต้องรู้อย่างนี � 

เมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็เป็นผู้มีความสขุถาวรแล้ว อยูก็่เป็นสขุตายหรือนิพพานก็เป็นสขุมากขึ �น 

ว่างหมดเนี�ยต้องทําความคือเมื�อเรารู้ผลแนน่อนแบบนี �แล้วเราจะไปขี �เกียจขี �คร้านทําอะไร? 

เราก็ต้องอดกลั �นอดทนปฏิบตั ิเราก็ทําหน้าที�ของเราไป เพราะเราต้องเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวก็ทําไป 

แตว่่าเลิกหน้าที�เสร็จหน้าที� เราก็ทํางานของเราทําจิตให้ว่าง ไม่ยดึติดในหน้าที�อะไร 

มีเพื�อนฝงูอะไรจะชกัชวนไปเที�ยวไหนก็บอกน้อยๆหน่อย(หวัเราะ)บอกเที�ยวมาพอแล้ว 

อายปุนูนี �แล้วไปมาหมดแล้วประเทศนั �นประเทศนี �จงัหวดันั �นจงัหวดันี �เราก็ไปมาหมดแล้วเราไปรู้เห็นครั �งเดี

ยวมาก็พอแล้ว 

เหมือนกบัอาตมาไปอินเดียมาครั �งเดียวก็พอแล้วที�เขานิมนต์ให้ไปอีกก็ไม่อยากไปเพราะรู้แล้ว เข้าใจแล้ว 

ซึมซบัเลยไปแล้วก็ยงัทําความคุ้นเคยยงันกึถึงทกุวนัเลยถวายทกุวนัเลยเนี�ยที�ประสตูร ตรัสรู้ 

ปรินิพพานให้นึกแล้วเห็นภาพเลยว่าพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าเราก็มีพระพทุธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เหมือนมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกนัเนี�ยพอเรานึกถึงพร

ะพทุธเจ้าเนี�ยอารมณ์ทางอื�นก็ไม่มี 

เนี�ยก่อนนี �พระอาจารย์สอนพทุธานสุติกมัมฏัฐานเนี�ยเมื�อเราเพง่พระพทุธเจ้าแล้วเรามองสตัว์มองคนมองต้

นไม้แล้วเอาพระพทุธเจ้าไปติดไว้ให้หมด 

นึกถึงพ่อถึงแม่ก็เอาพระพทุธเจ้าก็เอาไว้ที�ศรีษะของให้พระพทุธเจ้าคุ้มครองพ่อเราด้วยคุ้มครองแม่เราด้วย

คุ้มครองพี�เราด้วยน้องเราด้วยนึกถึงคนไหนก็เอาพระพทุธเจ้านั�นแน่ะไปติดไว้ให้หมดเลย 

เวลาเราโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชงัก็กลวัไปถกูพระพทุธเจ้าจะได้มีหิริโอตตปัปะขึ �นมาเนี�ยพทุธานสุติของอ

าตมาเนี�ยไมเ่หมือนใครหรอก อาตมาเนี�ย มีความรู้ความชํานาญในการประพฤติปฏิบตัิยืน เดิน นั�ง 

นอนอาตมาก็พยายามฝึกหดัอบรม แล้วก็ไมพ่ดูกับใครด้วย อาตมาเนี�ยไมเ่คยสนใจใครเลย 

ฉันเสร็จก็กลบัแล้วยืน เดิน นั�ง 

นอนแล้วก็เขียนบนัทึกธรรมะพิจารณาธรรมเพื�อเอาความรู้ตา่งๆที�แท้จริงเอาพระพทุธโอวาทนั�นน่ะมาเตือน

มาสอนลกูศษิย์ทั �งหลายเนี�ย 

ใครได้รับการได้ยินได้ฟังไปแล้วเนี�ยก็จะเป็นประโยชน์แก่เขาคนนั �นเพราะเราไมไ่ด้มุ่งมาดปรารถนาอย่างอื�

น 

เราต้องการให้ทุกคนรู้ศีลรู้ธรรมทําไมจึงต้องปรารถนาอย่างนั �น?เพราะเป็นจิตเจตนาของพระพทุธเจ้าทกุๆพ
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ระองคส์ร้างบารมี อปุบารมี ปรมตัถบารมีเพื�อขนถ่ายสตัว์ให้พ้นจากทกุข์เข้าสูพ่ระนิพพาน 

เมื�อเรารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมแล้ว เราก็จะได้ทํากตญั�ตูอบแทนพระคณุพระพทุธเจ้า 

เพราะฉะนั �นทกุอยา่งเนี�ยถ้าเรารู้เข้าใจแล้วไมม่ีอะไรยาก 

ที�มนัยากเพราะเราไม่รู้ไมเ่คยได้ยินได้ฟังไมเ่คยศกึษาไม่เคยเลา่เรียนหรือไม่ได้อบรมฝึกหดั 

มนัจึงเป็นการยากสําหรับคนหมดโอกาสที�จะเรียนเหมือนคนที�ยากเรียนแตไ่มม่ีทนุเรียนเห็นมั�ย 

เรามีโอกาสได้เรียนแล้วเหมือนกบัเราได้ยินได้ฟังเนี�ยแสดงว่าเรามีบญุ 

เรามีฐานะได้ยินได้ฟังแล้วเราได้ศกึษาเล่าเรียนได้เป็นวิชชาที�ทางโลกไมม่ี 

ทางโลกไม่มีสอนแบบนี �เพราะเขากลวัจะไม่มีกินไมม่ีใช้ 

เนี�ยเพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �เราก็จะได้ทําจิตของเรานั�นแหละให้เข้มแข็งอดทน เพื�อการเรียนการศกึษา 

การที�จะรู้ง่ายเข้าใจเร็ว ทํายงังยัจึงจะรู้ง่ายเข้าใจเร็ว? เราก็ต้องทําจิตให้ว่างนั�นแน่ะ เมื�อจิตเราวา่งแล้ว 

เราก็จะรู้ง่ายเข้าใจเร็วรู้แล้วก็จะผา่นไปเลยรู้แล้วก็ละไปเลยรู้แล้วก็วิมุตติหลดุพ้นไปในขณะจิตเดียวนั�นแห

ละนึกว่ายากหรือ?ไมย่ากเห็นมั�ยวิมตุตก็ิรู้หลดุพ้นจากรูป หลดุพ้นจากเสียง หลุดพ้นจากกลิ�น 

หลดุพ้นจากรส หลดุพ้นจากสมัผสั หลดุพ้นจากธรรมารมณ์เนี�ยอยู่บ้านก็หลดุพ้นได้ 

ไม่ต้องมาอยู่ป่าหลดุพ้นจากบ้าน บางคนกลวัตายอีก 

หลอนคนนั �นเป็นห่วงคนนี �อะไรสร้างภาพมาหลอกตวัเองให้กลวันั�นกลวันี�วิตกกงัวลไป 

สงัขารปรุงแตง่ไปทําให้เพี �ยนให้บ้าได้ 

แตค่วามจริงแล้วเนี�ยเป็นอย่างเนี�ยที�พระพทุธเจ้าสอนให้ฝึกหดัจะได้รู้เป็นปัจจตัตงัเหมือนพระองค์บอกวา่ 

อตฺต หิอตฺโน นาโถตนเป็นที�พึ�งของตนเราต้องทําได้ด้วยตวัเราเอง ไม่ต้องหวงัพึ�งคนอื�น 

ถ้าเรามวัหวงัพึ�งคนนั �นคนนี �เขามีงานประจําของเราแล้วเขาไมทํ่าเขาทําไมไ่ด้เราก็จะอดเหมือนกบัว่าเราทํา

อาหารไม่เป็นก็จะไมไ่ด้กินทํางานไมเ่ป็นก็ไมม่ีใครจ้างอีกเนี�ยทกุอยา่งมนัต้องเรียนรู้ฝึกหดัรู้ง่ายเข้าใจเร็วก็คื

อเราต้องทําเป็นปกติหรือทําเป็นประจําให้มีความชํานาญในงานนั �นๆ 

แตถ้่าเรามีความชํานาญในจิตคือทําจิตให้ว่างยิ�งวิเศษเลยไมม่ีทกุข์แน่นอน 

ขณะจิตเดียวย่อมเป็นไปพลนัเลยหายหมดวา่งหมดขณะจิตเดียวเห็นมั�ยไมต้่องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเป็น

ทกุข์กบัอาลยัเลย คําว่ากบัอาลยัก็คืออิริยาบถจะกลบันั�ง ยืน 

นอนอะไรก็ไมม่ีทกุข์จิตเราว่างแตไ่อ้นั�นมนัเป็นอากปักิริยาทางกายภายนอกแตจ่ิตของเราตั �งมั�นอยู ่

เนี�ยเขาเรียกสมาธิความตั �งใจมั�นเป็นอย่างนี � 

ถงึกายาเกิดเวทนาเพราะเป็นโรคภยัไข้เจ็บแตจ่ิตที�รู้ความจริงแล้วเวทนาไมส่ามารถครอบงําใจได้จิตเราวา่ง

แล้วเพราะอะไรจึงว่าเวทนาไมค่รอบงํากายไมค่รอบงําจิต? เพราะสงัขารร่างกายที�เราอาศยัพ่อ 

แมเ่กิดมาเนี�ยเคยไปทําร้ายไปรังแกไปฆ่าสตัว์ลกัทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม มสุา 

กินเหล้าเมายาไว้สร้างกรรมทําบาปไว้ด้วยกายบ้าง ด้วยวาจาบ้าง 

นั�นแน่ะที�เนี�ยใจของเราเนี�ยที�เราไปทําไว้ทีนี �เรารู้เหตผุลที�ถกูต้องแล้วเราว่างแล้วสงัขารร่างกายนี �ไปทํากรรม

ไว้มนัก็เลยต้องไปรับผลกรรมเพราะไอ้เวรกรรมหรือคนที�เราไปทําร้ายเขามนัฆา่ใจเราไม่ได้ ถ้าฆา่ใจเขาได้ 

ต้องให้มนัวา่งไปให้หมดเลยให้มนัตายไปให้หมดคําว่าห้มนัตายให้หมดก็คือตายซะก่อนตายนั�นนะ่ฆ่าใจเร
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า ทําอบุายในใจว่าคนตายแล้วไมส่นใจรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

นอนเฉยๆคอยเวลาเน่าเปื� อยผพุงัไปเนี�ยคนตาย 

เขาเอาหนงัไปให้ดไูปฉายลิเกเอารําวงอะไรต่อมิอะไรให้ไปดกูนัน่ะความจริงเขาก็ให้ไปดคูนตายนั�นแหละ 

พวกเอ็งอย่าได้ประมาท ที�โบรํ�าโบราณเขาบอกไปดลูะครให้ย้อนดตูวัเนี�ยดหูนงัดลูะครแล้วก็ให้ย้อนดตูวัเรา 

ตวัเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี�ย 

เหมือนกบัมีศพคนตายเป็นพยานเอาไว้เนี�ยก่อนที�มนัยงัไมต่ายมนัก็ไปดมูาก่อนแล้วแตม่ีความประมาทไม่ไ

ด้คิดไมไ่ด้นึกคิดว่าตวัเองก็จะต้องตายก็ต้องมานอนอยูใ่นโรงนั �นถึงเขาเอานํ �าอบนํ �าปรุงอะไรไปใส่เพื�อให้ห

อมมนัก็ไม่หอมหรอกเพราะกลิ�นเนา่มนัมากกว่ากลิ�นหอม 

นั�นน่ะทั �งกลิ�นหอมกลิ�นเหม็นมนัก็อยู่ด้วยกนันั�นแน่ะ เราก็ปลงตวัเองหดัปลงตวัเอง 

แล้วเราก็จะได้ไมท่กุข์กบักลิ�นทั �งหลายเนี�ยเพราะทกุคนน่ะพอ่แม่ปู่ ย่าตายายก็ล้วนแล้วแตต่ายไปแล้วทั �งนั �

น แตเ่ลือดเนื �อหนงัสงัขารชีวิตที�เราอยูเ่นี�ยมีส่วนของเขาอยู ่

พอ่แม่เขาปู่ ย่าไม่มีพอ่เรามาตายายเขาไมม่ีแมเ่รามาเราก็คงไมไ่ด้เกิดหรอก 

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็จะได้ว่าเนี�ยสมบตัิผีหรือคนตายเนี�ยอยู่ที�เราเนี�ย 

เป็นธาตหุรือจะเป็นสิ�งของหรือจะเป็นอะไรก็ตาม สมบตัิคนตายทั �งหมดเลย 

แก้วแหวนเงินทองอะไรทุกอยา่งเนี�ย ผา่นยคุผ่านสมยัมามากมาย ที�ไร่ที�นาทรัพย์สินสมบตัิอะไร 

สมบตัิคนตายเขาทิ �งไว้ทั �งนั �นเลยเจ้าของหาไมม่ีแล้ว 

แล้วเราไปดีใจเสียใจกบัทรัพย์สินบตัิอย่างนั �นน่ะมนัโง่หรือมนัฉลาด? นั�นน่ะเราต้องหดัปลงไว้บ้าง 

เรากลวัผีก็อย่าไปเอาสมบตัิผีมาไว้กบัตวัมาคล้องไว้ มาใสไ่ว้ มาเก็บไว้แล้วเราก็จะได้ว่าเออ! 

สมบตัิบ้า(หวัเราะ)ที�เราเอามาคล้องทําอะไรตอ่มิอะไรเนี�ย บางคนก็ปลงวางวา่เอ๊ะ! สมบตัิบ้ากบู้าไปแล้ว 

กเูพี �ยนไปแล้ว กวูิปริตไปแล้ว ไปเอาของคนตายมาเห็นมั�ย คนดีๆเขาไมเ่อากนัหรอก 

แสดงว่าพวกนี �ไปเอาของคนตายมา คนเพี �ยน 

คนวิปริตหรือคนบ้าแตเ่ราอย่าไปพดูไปน่ะเดี�ยวเขาจะดา่เอา(หวัเราะ)แตเ่ราต้องทําอบุายอย่างนี �เพื�อสอนตั

วเราเองแล้วเราก็ไม่น้อยเนื �อตํ�าใจ ถึงแม้เราไมม่ีแขวนอย่างเขาเราก็ไมเ่ดือดร้อน 

เพราะอะไร?เพราะเรารู้นี�สมบตัิผีสมบตัิบ้า 

ที�เขามาใสม่าทําโชว์กนันั�นน่ะคนบ้าทั �งนั �นไมป่กตินกึว่าสวยงาม แตไ่อ้ความสวยงามก็ไมจ่ีรังยั�งยืน 

กลายเป็นคนแก่ คนเจ็บ คนตายหมด 

เมื�อมนัเป็นอยา่งนี �เราก็จะไมเ่ดือดร้อนเลยอยูใ่นป่าในเขาอยูที่�ไหนก็ชั�ง 

พอกินอิ�มมื �อไปมื �อรอดตายไปวนัๆมนัก็พอแล้ว เนี�ยใช้ปัญญาอย่างนี � คิดอย่างนี � 

ให้มาสอนใจเราอบรมใจเราทําให้จิตเรานั �นว่างเปล่า ถึงอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าใครทิ �งใคร(หวัเราะ)เพราะอาศยั 

ถ้าเราไปบอกโมโหโกรธาอย่างสมมตุิว่าสามีภรรยาเนี�ย ไปโกรธไปเกลี�ยดเขาอย่างนี � เขาก็จะอาละวาดเอา 

แตถ้่าเราทําจิตของเราว่างแล้ว แสดงว่าเขาโดนทิ �งไปแล้วแตเ่ขาไมรู้่ตวั เขาก็ไมม่าอาละวาดใสเ่ราเห็นไหม 

แตถ้่าเราไปบอกเขาวา่นี�ฉันทิ �งเธอน่ะได้เรื�องเลยตามล้างตาลา่อาละวาดแล้วจะไปอยูที่�ไหนมนัก็ตามไป 

ไปเขน่ฆ่าทําร้ายรังแกกลั�นแกล้งสารพดั แตเ่มื�อเราใจว่างแล้วเราก็ทิ �งเขาโดยที�เขาไมรู้่ตวัเนี�ย 



 ๑๒ 

เราก็ปลงวางไปเนี�ยต้องทําใจแบบนี � 

ถึงจะอยูก่บัครอบครัวอยู่เป็นสามีภรรยากนัก็อยู่กนัด้วยมีความสขุเพราะคนหนึ�งทําจิตให้ว่างได้ทําหน้าที�ที�

สมควรทํานั�นน่ะทํามาหากินเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวไป แตจ่ิตเราต้องว่างให้อโหสิให้อภยัได้ ไมถื่อสาหาโทษ 

เพราะเดี�ยวก็จะแกก่นัไปแล้ว จะเจ็บไปแล้วตายไปแล้ว ยงัไปหาเรื�องให้ตายเร็วทําไม?น่ะมาตรอมใจตาย 

มาฆ่าตวัตายกนัทําไม? เนี�ยที�หนงัสือพิมพ์ว่าฆ่ายกครัวอะไรตา่งๆเนี�ย 

ที�อาตมาบอกที�อาตมามาพิจารณาว่าระหวา่งเดินทั �งวนัทั �งคืนกบันั�งทั �งวนัทั �งคืนอะไรดีกวา่ที�อาตมาพดูไว้เ

มื�อวานนี �เนี�ยตอนเนี�ยหนงัสือพิมพ์ลงแล้วมนัลงขา่วแล้ว 

ไอ้คนที�ไปออกกําลงักายกบัตายเร็วอีก(หวัเราะ)เนี�ยแตถ้่าสู้คน นั�ง 

นอนเนี�ยเนี�ยที�อยูห่นงัสือพิมพ์วนัเนี�ยที�มนัมาเนี�ยที� 

อาตมามาพดูเมื�อวานวนันี �มนัออกข่าวมาแล้วเห็นมั�ยถกูทําถกู อาตมามีความมั�นใจในตนเอง 

เพราะอาตมาฝึกหดัมาดีแล้วต้องว่าอย่างนี � ฝึกหดัอดกลั �นอดทนมาดีแล้ว 

แล้วก็มาแยกแยะเลยว่าระหว่างเดินทั �งคืนกบันั�งทั �งคืนเนี�ยอะไรดีกวา่กัน ที�พดูไปเมื�อวานนี � 

เดินจงกลมทั �งคืนแผ่นดินสกึเป็นศอก แตม่นัก็เหนื�อยไปทําให้ธาตขุนัธ์ถกูเผาผลาญไป 

ทําให้เหงื�อออกบ้างอะไรตอ่มิอะไรทําให้หิวกระหายก็ได้ แตถ้่าเรานั�งทั �งวนัทั �งคืนเนี�ยไม่สกึหรอเลย 

เพราะไมต้่องสมัผสักบัลม ลมร้อน 

ลมเย็นหรืออากาศอะไรเนี�ยเนี�ยใครอยากรู้เดี�ยวไปอ่านหนงัสือพิมพ์ตามที�อาตมาพดูไว้เมื�อวานเนี�ยวนันี �มนั

ออกข่าวแล้วพวกนกัวิทยาศาสตร์มนัพิสจูน์กนั เพราะฉะนั �นโยมมีอะไรจะถามก็ถามได้แล้วตอนนี �... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๙.๔๘ น. 




