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โมทนาสาธุกบัทกุคนที�มีจิตศรัทธาเลื�อมใสในคณุพระรัตนตรัยอนัมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธา

น เพราะฉะนั �นการประพฤติปฏิบตัิของทกุคนต้องมีจดุมุ่งหมาย 

คําว่ามีจุดมุ่งหมายก็คือมุง่หมายเพื�อพระนิพพานอย่างเดียว ไมไ่ด้มุง่หมายไปอย่างอื�น  

การที�เราจะมุ่งหมายไปนิพานเราก็จะต้องทําความรู้จกัเรื�องของพระนิพพาน นิพพานงั ปรมงั 

สขุขงัเป็นยงังยั นิพพานงั ปรมงั สญูญังเป็นยงังยั แล้วเราก็จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ นิพพานงั 

ปรมงั สขุขงัก็คือจิตของเราไม่มีวิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่นั�นแหละ 

จิตเราว่างจึงไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่ คําว่าจิตว่างวา่งจากอะไร? วา่งจากอารมณ์คือว่างจากรูป 

เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั �งหมดทั �งอดีต ปัจจบุนั 

อนาคตทําความรู้ในปัจจบุนัให้ว่างทําจิตว่างปัจจบุนัที�มีอะไรผา่นมาก็ตาม มีรูปผ่านมา เสียงผา่นมา 

กลิ�นผา่นมา รสผา่นมาผ่านไป สมัผสัผา่นมาผ่านไปว่างหมด นั�นน่ะเป็นการวอร์มอพัความวา่ง 

เมื�อเรารู้วิธีการหรือแนวทางเราจะได้ไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์มนัก็ว่างไปด้วย 

เมื�อมนัว่างไปแล้วไมม่ีการวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ยนิรามิสสขุจะเกิดขึ �นสขุที�อาศยัความว่างเกิดแล้ว

ก็จิตเป็นปกติจิตไม่เร้าร้อนไมวุ่่นวายนั�นน่ะเพราะจิตมนัสงบจากอารมณ์ 

จิตที�ไมเ่คยได้รับการฝึกหดัไมเ่คยได้รับความเงียบสงดัไม่รู้จกัที�จะวา่ง 

เมื�อมาได้รับความว่างแล้วเราก็จะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัว่านิพพานงั ปรมงั 

สขุขงัเป็นอย่างนี �เองที�พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็คือไม่มีวิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่ จิตว่างจากอารมณ์ทั �งหมด 

จิตอยูเ่หนือเวทนาไมส่ขุไมท่กุข์ไมด่ีใจไมเ่สียใจไมต้่องอเุบกขาเนี�ยเป็นนิพพานงั ปรมงั สขุขงัในปัจจบุนั 

ถ้าเรารักษาจิตให้ว่างได้ทกุอิริยาบถคือยืน เดิน นั�ง 

นอนเพราะเราเป็นนกัปฏิบตัิเพื�อความวิมตุตหิลดุพ้นคือหลดุพ้นจากอารมณ์เนี�ยแล้วจิตมนัจะได้ว่างมีควา

มสงบ เมื�อจิตมนัว่างสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้อ! 

ความสงดัเกิดขึ �นความสงดัใจคือความสงดัจากอารมณ์จากความรู้สกึนึกคิดที�มนัเคยปรุงแตง่มนัเคยฟุ้ งซา่

นมนัหายไปหรือว่างไปเนี�ยแหละนิพพานงั ปรมงั สขุขงั 

ถ้าเรามีปกติอยูไ่ด้ความว่างเชน่นี �เราก็จะได้เข้าถึงถ้าเราปฏิบตัิความว่างให้ยืนยาวตอ่ไปจนกระทั�งหมดอา

ยขุยันั�นน่ะชํานาญจิตชํานาญกบัความว่างเวลาตายแล้วก็จะเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัจิตย่อมน้อมไปสูน่ิพพานงั ปรมงั สญูญังด้วยความเคยชินคือดบัความรู้สึก 

ที�แรกก็ยงัมีความรู้สึกอยู่บ้างคือรู้สึกว่าง แตเ่วลานิพพานงั ปรมงั 



 ๒

สญูญังแล้วก็ต้องดบัตวัรู้ผู้ รู้ดบัจิตวิญญาณทั �งหมดดบัตวัรู้ผู้ รู้ทั �งหมด 

นั�นแหละมนัจงึจะเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั สญูญงั 

เป็นความรู้ปัจจตัตงัเฉพาะตนเองที�ฝึกหดัอบรมความว่างมาตลอดต้องว่าอย่างนี �ถ้าใครไม่ได้ประพฤติปฏิบั

ติไม่มีทางรู้เด็ดขาดไม่ต้องด้นเดาไมไ่ด้เด็ดขาด ที�พระพทุธเจ้าแสดงว่ามรรคมีองค์ 

๘ประการนั �นแหละมีสองระยะ 

ระยะหนึ�งมีสมัมาทิฏฐิเห็นชอบแตพ่อเราเข้าใจแล้วเราอยูใ่นโลกแหง่ความเป็นจริงปัจจบุนัน่ะ 

ถ้าอยู่ทางโลกมีครอบครัวก็ต้องใช้มรรค๘ สมัมาทิฏฐิเห็นชอบคือสิ�งที�ไมผ่ิดศีลไมผ่ิดธรรม 

คําว่าเห็นชอบคือเห็นถกูต้องคือเห็นตามธรรมตามศีล สมัมาสงักปัโปดําริชอบก็ดําริ 

ดําริเพื�อให้เป็นไปตามศีลในธรรม 

สมัมาวาจาพดูชอบก็พดูอยู่ในขอบเขตรของศีลของธรรมไมม่สุาวาทไมพ่ดูโกหกพดูส่อเสียดพดูคําหยาบคา

ยไม่พดูเพ้อเจ้อเหลวไหลเนี�ยเขาเรียกสมัมาวาจาการพดูจาชอบอยูใ่นขอบเขตร 

สมัมากมัมนัโตการงานชอบก็คือไม่ผิดกฏหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมที�เราจะทําการงานทกุชนิดต้องมีหิริ

โอตตปัปะ หิริความละอาย 

โอตตปัปะความเกรงกลวัตอ่บาปนั�นแหละจงึจะเป็นสมัมากมัมนัโตคือสิ�งที�ควรทําคือทําอยู่ในขอบเขตรของ

หิริโอตตปัปะที�ทําให้เป็นสมัมาตลอดถึงกมัมนัโตการงานทกุชนิดต้องให้ว่าผิดศีลผิดธรรมไหมสิ�งที�เราจะทํา

เมื�อเรารู้ว่าถ้าผิดศีลก็ไม่ทําผิดธรรมก็ไมทํ่าจะได้มีหิริโอตตปัปะในการทํากิจหน้าที�ทุกหน้าที� 

ที�เรามีภาระที�จะต้องทํา สมัมาอาชีโวอาชีพชอบการเลี �ยงตวัด้วยสมัมาอาชีพ 

อาชีพนั �นต้องไมเ่บียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อนการทํามาค้าขายเราก็รู้ขอบเขตรในการกําไรขาดทนุแล้

วเราก็จดัให้พอดีไม่ต้องเป็นทกุข์กบัการค้าการขายเราก็ต้องรู้เหตผุลการเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเนี�ยไม่ใช่แต่

เลี �ยงตวัเองคนเดียวต้องเลี �ยงทั �งครอบครัวแตเ่ราต้องไมทํ่าคือไมเ่บียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อนก็คือ

ทํายงังยัจึงจะไมเ่อาเปรียบเขาเกินไปแล้วก็เป็นความยตุิธรรมแก่ตวัเองแล้วก็คุ้มคา่คุ้มราคาในการที�จะทําม

าค้าขายในการที�จะจดัปลกูจดัทํา สมัมาอาชีพเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัว อนันี �เป็นสมัมาทิฏฐิหรือเป็นมรรค 

สมัมาสตริะลกึชอบก็ระลึกแตใ่นทางที�ถกูต้อง ระลกึถึงศีลถึงธรรมไมไ่ประลกึอย่างอื�น 

ถ้าเราระลึกอย่างอื�นแล้วไปฟุ้ งซา่นแล้วปรุงแตง่แล้วจะทําให้ผิดศีลผิดธรรมสิ�งที�ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่เอา 

สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบก็ตั �งใจที�จะทําความด ีทําเฉพาะตนด้วย 

ทําด้วยความตั �งใจมั�นเราจะทําดีตอ่ประเทศชาติ พระพทุธศาสนา 

พระมหากษัตริย์นี�แหละเขาเรียกความตั �งใจมั�นในมรรค๘ต้องมีนยัยะตามนี � 

แตเ่วลาเราประพฤตปิฏิบตัิเพื�อมรรค ผล นิพพานเนี�ยต้องวา่งจากมรรค๘ 

คือว่างจากความเห็นคือว่างจากสมัมาทิฏฐิเห็นชอบ วา่งจากสมัมาสงักปัโปว่างจากการดําริชอบ 

ว่างจากสมัมาวาจาการพดูชอบ วา่งจากสมัมากมัมนัโตการงานชอบ 

ว่างจากสมัมาอาชีโวอาชีพชอบเพราะนิพพานไมม่ีให้ไปทําอาชีพ ต้องว่างจากอาชีพ 

สมัมาสตริะลกึชอบก็ตดัสตทิิ �งเลยไม่ให้ระลกึถึงพอ่แม่พี�น้องบตุรภรรยาสามีการงานทุกชนิด 

ตดัการระลกึคือใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สติไม่ให้มนัระลึก สมัมาสมาธิการตั �งใจมั�นชอบ 
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ตั �งใจมั�นกบัพระนิพพาน นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัอย่างเดียวดจูิตจะดบัยงังยัดวูิญญาณจะดบัยงังยัความดบัที�ไมม่ีเชื �อก็คือดบัตวัรู้ผู้ รู้นี�แหละเพราะไอ้

ตวัรู้ผู้ รู้มนัไปกินอารมณ์ไปเสพอารมณ์ไปทําให้วุน่วายเพราะฉะนั �นต้องดบัตวัรู้ผู้ รู้เนี�ยจึงจะถกูต้อง 

ถ้าไปมวัรู้เจริญผู้ รู้มนัก็ยิ�งฟุ้ งซา่นไปเรื�อยๆหาความสงบที�แท้จริงไมไ่ด้ จึงเข้าสูน่ิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัของพระพทุธเจ้าไม่ได้ จงึคิดเอาเอง 

ที�นึกว่าเป็นนิพพานนั�นนิพพานนี�แต่วา่ไมใ่ช่นิพพานพระพทุธเจ้า นิพพานของพระพทุธเจ้าต้องนิพพานงั 

ปรมงั 

สญูญงัอย่างเดียวนั�นแหละเราต้องมีจดุมุง่หมายตรงนี �แล้วเราต้องมีความจริงใจแล้วที�เรียกว่าความตั �งใจมั�

นนั�นแหละต้องตั �งมั�นกับความจริงใจจริงใจก็เป็นสจัจะที�พดูตอ่มาแล้วเชื�อมโยงมาตั �งแตท่านให้แล้วก็ว่าง 

ศีลละเว้นแล้วก็วา่ง เนกขมัมะอดใจเพื�อมีทานมีศีลแล้วก็เพื�อว่าง 

ใช้ปัญญาเหตผุลในทานในศีลเพื�อมีศีลมีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

วิริยะเพียรในทานในศีลก็เพียรในทานในศีลก็เพียรเพื�อให้ว่าง 

ว่างภายในวา่งภายนอกไอ้ที�ว่างในทานหมายถึงว่าเพียรในทานนั�นน่ะก็ยงัมีทกุข์อยูม่ีการขวนขวายอยูม่ีทา

นมากทานน้อยยงัมีวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ในทานอยู ่แตก็่ให้รู้ว่าทานนั �นเป็นไปเพื�อความว่าง 

เพียรก็เราก็เพียรทานเพียรศีลก็เพื�อทานเพื�อให้ว่างไปจากวตัถ ุศีลละเว้นเพื�อให้ว่างไปจากใจ 

ทั �งภายในภายนอกมนัจะเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัคือว่างทั �งภายในภายนอก 

แล้วก็เพียรก็ต้องมีขนัตอิดกลั �นอดทนทกุรูปแบบเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของคนหรือญาติพี�น้องอะไรที�เ

รายงัเกี�ยวเนื�องทางโลกอยู่ แตถ้่าเรามาประพฤตปิฏิบตัิแล้วเลิกไม่ยุง่เกี�ยวแน่นอน 

เราไมยุ่ง่ไม่วุน่วายกับใครๆทั �งหมด แล้วเราก็วา่งตอ่ไปเนี�ยเขาเรียกขนัติอดทน 

อดทนอดกลั �นในภาระหน้าที�แตล่ะวนัเฉพาะตวัก็ให้ว่างให้หมด ทําจิตให้ว่างทําปัญหาให้น้อยลง 

ทําภารกิจของเราให้สั �นลงหรือว่างลง ไมต้่องคํานึงถึงปัจจยัอย่างอื�น 

ถ้าเราไมไ่ด้รับผิดชอบภาระการงานเพื�อสงัคมสมาคมหรืออย่างอื�นแล้วเราไม่ต้องไปยุง่ 

เรื�องของเขาเราไม่ยุง่เรื�องของเราก็จะจบจะสิ �นก็คือว่าง ต้องคิดอย่างนี �ต้องทําแบบนี �ต้องทนให้ได้ 

แล้วก็สจัจะมีความจริงใจเพื�อที�จะประพฤติปฏิบตั ิ

เพื�อให้เข้าถึงความวา่งอย่างบริสทุธิ�ว่างอยา่งเดียวยงัไมบ่ริสทุธิ� ว่างจากงานว่างจากการ 

ว่างจากอะไรก็ช่างแตก็่ยงัไม่บริสทุธิ�แต่วา่งอยา่งเดียวต้องวา่งอย่างบริสทุธิ� ต้องว่างทั �งภายในภายนอก 

นั�นว่างภาระก็คือว่างภายนอก แตจ่ิตก็ยงัปรุงแตง่อยูก็่ยงัไม่ถกูต้อง 

ต้องว่างทั �งภายในภายนอกนั�นแหละจงึจะว่างอย่างบริสทุธิ� เมื�อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว 

สจัจะความจริงใจในความว่าง นั�นแน่ะสจัจะตวัเนี�ยก็เป็นตวัที�เป็นรากเหง้าของสมาธิ  

ถ้าเราไมม่ีสมาธิไม่สามารถที�จะตั �งสจัจะทําให้สจัจะมีขึ �นในจิตใจได้ เพราะฉะนั �นเรามีสจัจะนั�นแหละ 

สจัจะตวัสมาธิที�ถกูต้องเป็นรากเหง้าของสมาธิ เพราะอะไร? ถ้าเสียสจัจะแล้วก็เสียศีล 

เสียศีลแล้วก็หาโน้นมากลบหานี�มากลบหลอกลวงเขาโกหกโกไหว้ไปมนัก็ฟุ้ งซา่นไปเรื�อยๆไมไ่ด้รับความจริ

ง มีแตค่วามหลอกลวง กลวัผู้ อื�นจะมารู้นั�นแหละเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วว่าเนี�ยสจัจะต้องมีความจริงใจ 
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ความจริงใจตวัเนี�ยเป็นสมัมาสมาธิตั �งใจมั�น 

ถ้าเราตั �งใจมั�นในสจัจะแล้วเราก็จะได้มนัจะได้ไมเ่สื�อมไปง่ายๆ 

แตส่จัจะสญัญาก็อนิจจงัไม่เที�ยงนั�นแน่ะเราต้องรู้ซํ �าลงไปอีกวา่สจัจะก็ไม่เที�ยงเขาเรียกสญัญาอนิจจา 

เนี�ยสญัญาความจําได้หมายรู้ในสจัจะก็ต้องให้ว่างถึงคราวถึงสมยัแล้วก็ต้องว่างจากสจัจะแตเ่ราไม่ผิดสจัจ

ะแตเ่ราว่างจากสจัจะ ต้องรู้ตามความเป็นจริงอยา่งนี � 

อธิษฐานปรารถนาเพื�อว่างหรือเพื�อวิมตุติหลดุพ้นหรือเพื�อพระนิพพาน 

เราก็คือตั �งใจไว้แตแ่รกแล้วไม่ใชว่่าปฏิบตัิไปอธิษฐานไปไม่ใช!่ ก่อนที�จะปฏิบตัิเราต้องอธิษฐานจิตแล้ว 

เราต้องรู้แนวทางแล้วเราพิมพ์เขียวแล้วต้องปฏิบตัิตามแบบแผนนี � 

เราจึงจะไมผ่ิดไม่พลาดในการที�จะประพฤติปฏิบตัิ 

เมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไมล่งัเลสงสยัอธิษฐานปรารถนาเนี�ย 

ปรารถนาเพื�อวิมตุติหลดุพ้นเพื�อพระนิพพาน 

เพื�อนิโรธะความดบัทกุข์ในใจไมต้่องมาเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายอีก 

เมตตารักใคร่ก็รักใคร่พระนิพพานแทนที�จะไปรักหนุม่รักสาวไมเ่อา รักพระนิพพาน นิพพานงั ปรมงั สญูญัง 

รักที�ไม่ใช่รักแห้งแล้งอย่างที�เขาว่าสขุวิปัสสโกเป็นวิมตุติหลดุพ้นด้วยความแห้งแล้งอย่าไปเชื�อเขา 

เพราะวา่ถ้าจิตเราว่างแล้วไมม่ีคําว่าแล้งหรือแห้ง 

ว่างทั �งหมดอย่าไปเชื�องมงายตามที�เขาเขียนเขาพรรณาไว้นั�น เมื�อจิตเราว่างแล้วคือว่าง 

ว่างจากสมมตุิและวิมตุตต้ิองวา่อย่างนี � ขณะที�เรารู้ว่าสรรพสิ�งทั �งหลายเป็นสมมตุิ 

เมื�อจิตเราไมย่ึดติดสมมตุิจิตเราก็วิมตุติแตเ่วลาจะนิพพานจิตเขาถึงแล้วก็สมมตุิและวิมตุติอีก 

นี�แหละจําไว้ให้ดีต้องมีแบบแผนแบบนี �จงึจะปฏิบตัิรู้ง่ายเข้าใจเร็วหรือเข้าถึงได้โดยง่าย 

ไม่ต้องไปฟังใครมนัก็ที�ครูบาอาจารย์ที�ผู้ รู้ทั �งหลายนั�นน่ะสมมตุิทั �งเจโตวิมตุต ิปัญญาวิมตุติ 

สขุวิปัสสโกเขาเทียบกบัปัญญาวิมตุติแตห่ารู้ไม่วา่ปัญญานั �นคือเหตผุลที�ถกูต้อง 

วิมตุตจิากความทั �งเหตแุละผลไมม่ีการปรุงแตง่ 

เมื�อไม่มีการปรุงแตง่นั�นแหละเหตผุลจึงจะไมม่ีคือจิตว่างแล้วก็ไมม่ีการใช้เหตใุช้ผลไมต้่องใช้ปัญญาด้วยต้

องว่าอย่างนี � คือว่างจากปัญญาด้วยเนี�ยต้องวินิจฉัยแบบนี �จะได้ไมต้่องลงัเลสงสยัอีก 

เพราะการใช้เหตใุช้ผลก็ต้องมีวิตกวิจารสงัขารต้องปรุงแตง่ แล้วก็ทําให้จิตห่างไกลจากความวา่ง 

หรือไม่มีทางที�จะเข้าถึงความวา่งง่าย 

ยิ�งใช้ปัญญามากเท่าไหร่ใช้เหตผุลมากเท่าไหร่ก็ยิ�งจะฟุ้ งซา่นไปแทนที�จิตจะว่างสงบลงถกูความวา่งคือสพัเ

พ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา 

อนตัตาสรรพสิ�งทั �งหลายทั �งเหตทุั �งผลนั�นแหละต้องลงว่างหมดตามที�พระพทุธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ต้องสรุป

ลงว่างหมด นั�นแหละ เราก็จะได้รู้เลยที�เขายกย่องปัญญาไว้สงูสดุน่ะ 

แตห่ารู้ไหมปัญญานะ่คืออะไร?ไม่มีใครรู้เรื�อง 

ปัญญาที�ถกูต้องคือเหตผุลที�ถกูต้องนั�นแหละจงึจะเรียกว่าปัญญา 

ถ้าเหตผุลที�ไม่ถกูต้องก็เรียกว่าไมใ่ชปั่ญญาแล้ว 
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เพราะฉะนั �นเราก็ต้องรู้ตรงนี �แล้วเราก็จะได้ไมต้่องไปเชื�อใครเป็นปัจจตัตงั 

แม้กระทั�งปัญญาก็ไมถ่ึงที�สดุ ที�ว่าปัญญาวิมตุตก็ิคือหลุดพ้นจากเหตผุล 

ถ้าพดูง่ายๆก็หลดุพ้นจากเหตผุลเนี�ยถ้าเทียบเอากบัสขุวิปัสสโกที�เขาว่าปัญญาวิมตุติคือหลุดพ้นจากเหตผุ

ล คือว่างจากเหตผุลไมต้่องไปปรุงแตง่คือไม่ต้องไปพิจารณาเหต ุ

ไม่ต้องการรู้ผลนั�นแหละจึงจะวิมตุติหลดุพ้นจากปัญญาแล้วจงึจะจบการศกึษา 

อเสขะจบการศึกษาก็เพราะว่าเห็นว่าปัญญาก็อนิจจงัไมเ่ที�ยง 

ถ้าใครยงัใช้เหตใุช้ผลก็ยงัมีทุกข์อยู่อีกเป็นทกุข์แล้วปัญญาก็ไมม่ีตวัตน 

ญาณปัญญาญาณทั �งเหตทุั �งผลสิ�งที�เรารู้นั�นแหละเขาเรียกปัญญาญาณ 

ที�เรามีความรู้ความชํานาญในเหตใุนผลเขาเรียกปัญญาญาณ 

แตปั่ญญาญาณทั �งปัญญาและญาณทั �งสองอย่างที�ประกอบด้วยกนันั�นแหละก็ต้องว่างไปให้หมดเพราะญ

าณความรู้ก็ไมม่ีตวัตนปัญญาเหตผุลที�เราคิดขึ �นมาสมมตุิอย่างนั �นสมมุตอิยา่งนี �เพื�อหาเหตหุาผลก็ไม่มีตวั

ตนอีกนั�นน่ะเพราะฉะนั �นต้องว่างทั �งเหตแุละผลเพราะฉะนั �นก็คือต้องว่างทั �งปัญญาต้องว่างทั �งญาณจึงจะเ

รียกว่าอเสขะจบการศกึษาไมต้่องใช้เหตใุช้ผลอีก เนี�ยภมูิของสขุวิปัสสโกก็เนี�ยว่างจากเหตผุลแคเ่นี�ย 

เข้าถึงแล้วเขาเรียกปัญญาวิมตุติคือหลดุพ้นด้วยปัญญา 

ส่วนเจโตวิมตุตก็ิคือว่างหมดเลยทั �งภายในภายนอกจึงเรียกวา่เจโตวิมตุติคือหลดุพ้นด้วยใจ 

ถ้าตามแบบแผนเขาเรียกวา่หลดุพ้นด้วยอํานาจแห่งใจ ถ้าแห่งใจต้องจิตว่างอยา่งเดียว 

ถ้าจิตไม่วา่งก็ยงัไม่วิมตุติหลดุพ้น ต้องรู้ตามนี �เนี�ยเจโตวิมตุติคือรู้ได้ด้วยจิตอํานาจแหง่ใจ 

เพราะฉะนั �นเมื�อรู้แล้วเราปฏิบตัิตามนี �เราก็จะไมห่ลงงมงายไม่ต้องไปเชื�อใคร 

ครูบาจารย์ทั�วโลกส่วนมากยงัเข้าไมถ่ึงอตัโนมตัถาธิบายทั �งนั �นสว่นมากจะจงูไปทางโลกแล้วก็สว่นมากหล

อกให้ทําบญุนั�นนะ่ให้ไปสวรรค์ต้องว่าเอาสวรรค์มาล่อให้เขาทําบญุ 

แตค่วามจริงแล้วเพื�อพระนิพพานไมต้่องใช้เงินใช้ท้องใช้ข้าวใช้ของแตใ่ช้ใจนี�แหละ ทําจิตทําใจให้ว่าง 

เมื�อเราทําจิตทําใจให้ว่างนั�นแหละ เราก็จะวมิตุติหลดุพ้นด้วยใจที�ตามพระพทุธโอวาทนั�นแน่ะ 

ตามพระพทุธโอวาทที�พระองค์ใช้ปฏิบตัิบําเพ็ญเพียรใจนั�นแหละจนกระทั�งได้รู้จริงเห็นแจ้งที�ใจวา่สรรพสิ�งทั �

งหลายก็มีใจเป็นหวัหน้าเขาเรียก มโนปพุพฺงฺคมา ธมฺมา, มโนเสฏฐา มโนมยา 

ทกุอย่างสําเร็จแล้วที�ใจมีใจถึงกอ่นมีใจเป็นหวัหน้าสําเร็จแล้วที�ใจไมไ่ด้สําเร็จด้วยคาถา 

คาถาอาคมอะไรตา่งๆเนี�ยเสก เป่า พน่ อยา่ไปเชื�อโดนหลอก ทําไมจงึวา่โดนหลอก? 

เพราะวา่ไม่มีผลแนน่อน ทําไมจงึวา่ไมม่ีผลแนน่อน? เพราะพระพทุธเจ้าตรัสไว้เอง 

อํานาจเมตตาหมอยาพระปริตรอํานาจเมตตาคุ้มไมไ่ด้ถ้ามีบพุกรรม ถึงจะมีหมอพิเศษ ยาวิเศษ มีปริตร 

มีคาถาวิเศษก็ชว่ยไมไ่ด้เพราะมีบพุกรรมเนี�ยเพราะฉะนั �นเราอย่าไปใส่ใจเวทย์ มนต์ คาถา อาถรรพ์ ฮู้  

ยนัต์คาถาว่าป้องกนัอย่างนั �นอย่างนี �แตม่นัป้องกนักรรมไมไ่ด้เห็นมั�ย กรรมคือการกระทําที�ทํามาก่อนแล้ว 

สมมตุิว่ามนัอยูที่�ใจโยม โยมไมทํ่าแล้วมนัก็ไปฆา่เขามามนัก็ประทบัใจอยู ่

ไปขโมยของเขามาก็ประทบัใจอยู ่ไปประพฤติกาเมมามนัก็ประทบัใจอยู่ 

ไปหลอกลวงต้มตุ๋นเขามาก็ประทบัใจอยู่ 
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กินเหล้าเมาแล้วหมดสตางค์ไปเท่าไหร่แล้วก็เห็นมั�ยเราก็จะเห็นได้รู้ได้เป็นปัจจตัตงัว่าสิ�งเหลา่นี �ไ

มค่วรเชื�อถือเวทย์ มนต์ คาถา อาถรรพ์ ยนัต์ชั�วร้าย 

ชงนั�นชงนี�อย่าไปเชื�อเสียเงินเสียทองเปล่ามนัสมมตุิกนัขึ �นมาคนมีปัญญาก็หลอกต้มตุ๋นชงนั�นชงนี�มนัชงกิน

เหมือนชงกาแฟนั�นน่ะพวกเนี�ยเอ็งอยากชงก็เอาเลย จะชงนม ชงกาแฟ 

ชงโอวลัตินอะไรก็ชงนั�นแหละชงกินมนัให้หมดมนัชงที�ไหนกินที�นั�น 

ถ้าใจมนัรู้วา่ชงแล้วก็กินเลยชงเสือชงอะไรก็หมดนั�นแหละเรากินมนัให้หมดชงแล้วกินเลย 

มนัจะได้ว่างไปจะได้ไมต้่องวิตกวิจารกบัการชงนั�นแนะ่จะได้ไมโ่ง่ดกัดานไปโดนเขาหลอกเสียเงินเสียทองส

ะเดาะห์เคราะห์ 

ยิ�งสะเดาะห์มากขึ �นสะเดาะห์เงินในกระเป๋าหายหมดเหมือนกบัโจรมาสะเดาะห์กญุแจนั�นแหละ 

ไอ้นี�สะเดาะห์เคราะห์ยิ�งเพิ�มเคราะห์ให้อีกเนี�ยเพราะฉะนั �นให้เรารู้เอาไว้ต้องรู้เทา่ทนัตามความเป็นจริงเพร

าะฉะนั �นการปฏิบตัิเราจะต้องรู้เหตรูุ้ผลนี�เป็นเรื�องเกี�ยวกับปัญญาในเหตใุนผลแล้วก็ไมใ่ห้เชื�องมงายด้วยตั

ดขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เหล่านี �ทิ �งให้หมดเพื�อให้ว่างไมต้่องไปยึดติดดวงดาวอะไรตอ่อะไรความสําคญัไ

มไ่ด้อยูที่�ดวงดาวอยูที่�ใจเรานั�นแหละไปหวั�นไหวเองคนนั �นพดูคําคนนี �พูดคําเราไปเชื�อเขานั�นแหละเราหเูบา 

ความจริงน่ะหเูบามนัต้องฟังน้อยๆหน่อยมนัจงึจะฟังแตเ่ฉพาะสิ�งที�เราต้องการรู้แล้วก็ต้องมีเหตผุลด้วยในก

ารฟัง เมื�อเราฟังด้วยปัญญาก็คือเหตผุลที�ถกูต้อง 

ถ้าเราไมม่ีปัญญาคือผู้ ที�ไมม่ีเหตผุลก็เชื�องมงายไปทั �งหมดหลงไปทั �งหมด เขาว่าที�นั�นดี 

สายนั �นดีสายโน้นดีแตส่ายศีลสายธรรมของพระพทุธเจ้ามนัทิ �งกนัหมดเลยไมม่ีใครศึกษาเล่าเรียนประพฤติ

ปฏิบตัิเพื�อมรรคผลนิพพานไปติดสายซะไปติดใจ 

สญัญาอปุาทานมนัเล่นอีกแล้วนั�นน่ะเบื �องแรกจะต้องให้หมดสมมตุิสายออกไปให้ว่างจากสายนั �นสายนี � 

แล้วก็มาพิจารณาสายศีลสายธรรมวา่สายศีลสายธรรมเนี�ยมนัโยงไปขนาดไหน 

ทําไมพระองค์จึงสอนให้พิจารณาศีลพิจารณาธรรมเพราะอะไร? ก็เพื�อให้รู้ความเป็นจริงน่ะ ศีลก็ละเว้น 

การละเว้นได้นั�นแหละเป็นธรรมคือว่าง ว่างจากสิ�งที�พระองค์ห้ามไว้ทั �งหมดเลยจะเป็นศีล๕ ศีล๘ ศีล๑๐ 

ศีล๒๒๗เป็นศีลภิกขณีุสามร้อยกว่าอะไรพวกเนี�ยก็ต้องว่างหมดเลยสายศีลนั�นแนะ่สายทกุข์ทั �งนั �นเลยให้รู้ไ

ว้เถอะยิ�งทําผิดมากนั�นน่ะก็ถูกบรรญัตเิพิ�มขึ �นมาก 

เมื�อเราไมผ่ิดเลยนั�นนะ่เราจงึจะว่างเพราะเราไมม่ีโทษแล้วก็ไมม่ีทกุข์ในการทําผิดด้วยให้รู้ไว้อย่างนั �น 

ศีล๕ข้อก็ทกุข์๕ข้อหรือโทษ๕ข้อ ศีล๘ก็โทษ๘ข้อ ศีล๑๐ก็โทษ๑๐ข้อ ศีล๒๒๗ก็โทษทั �ง๒๒๗ 

ถ้าเราไมล่ว่งนั�นแหละเขาเรียกวา่ง 

เราไมม่ีทกุข์แล้วถ้าเราไปล่วงข้อใดข้อหนึ�งก็เป็นทกุข์กบัสิ�งที�เราล่วงนั�นแหละ 

เพราะเราไมทํ่าตามที�พระองค์สอนให้ละเว้นแล้วเราไม่ละเว้นนั�นแน่ะ เพราะฉะนั �นศีลอยูที่�ละเว้นนั�นแหละ 

ความสําคญัของศีลอยูที่�ละเว้น ลอ-ละเนี�ยไมง่ั �นก็เหลือแตส่ีให้มนัเหลือแตส่ีอย่างเดียวสีเหลือง 

สีกลกัสีนั �นสีนี �ไมม่ีประโยชน์หลอกสีที�เขามาย้อมผ้าก็ผ้าเราสีดีแล้วก็ไมต้่องย้อมว่างจากสีนั�นน่ะ 

ว่างจากสมมตุิสีนั �นสีนี �ต้องว่าอยา่งนี �ต้องว่างจากสมมตุิสีไมต้่องไปจําสีนั �นสีนี �ไม่ต้องเป็นทกุข์เรื�องสี 

สีเหลือง สีแดง สีขาวสีอะไรก็ชา่งว่างหมดนั�นแหละจิตบริสทุธิ�ก็ต้องให้ว่างจากภายในภายนอก 
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ถ้าเราไมใ่ช้ปัญญาในเบื �องแรกนั�นน่ะแสดงว่าปัญญานี�มาก่อน 

ปัญญาคือเหตผุลที�ถูกต้องพ่อแม่สอนให้จําไว้ 

เหมือนงูพิษไม่เข้าใกล้เหมือนไฟร้อนลวกนั�นแหละก็ต้องจําไว้ ถ้าตวัเองไมเ่ชื�อไปโดนงกูดัเข้า 

โดนไฟลวกเข้าละก้อทีนี �จําแม่นแล้วจะรู้เหตทีุ�พ่อแม่ห้ามไมใ่ห้ใกล้ง ู

คําว่าไม่ให้ใกล้งก็ูกลวังูจะฉกหรือกดัตายก็จะได้ว่างจากงูนั�นแหละ ถ้าเราไม่เข้าใกล้งเูราก็จะวา่งจากง ู

เราไมเ่ข้าใกล้ไฟเราก็ไมโ่ดนไหม้เราก็ว่างจากไฟเห็นม๊ย 

เนี�ยความหมายเนี�ยง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรเลยเนี�ยไฟร้อน ราคะฆิ โทสะฆิ โมหะฆิเนี�ยไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ 

ไฟคือโมหะแล้วก็ยงัมีความโลภความโกรธความหลงตามมาอีกเนี�ยพวกเนี�ย 

พระองค์สอนไมใ่ห้เข้าใกล้เราจะได้ไม่ทําผิด ไฟจะได้ไมล่วกเราไมทํ่าร้ายเรา แล้วเราก็จะเป็นผู้ว่าง 

ว่างจากอะไรว่างจากอาสวะกิเลส กิเลสสั�งสมคือรูป เสียง รูปสั�งสม เสียงสั�งสม 

เดี�ยวจะนึกวา่เสียงสั�งสมเป็นยงังยั? เพลงทั �งหลายที�เป็นหมื�นเพลงล้านเพลงที�ฟังกนัหแูทบแตกนั�นแหละ 

เกมส์เล่นเกมส์ก็ดตูาตั �งเลยนั�นน่ะ 

เกมส์ความจริงเกมส์ชื�อมนัก็บอกเกมส์แตไ่อ้นี�ไมเ่กมส์น่ะเห็นไปเรื�อยๆจนกระทั�งตายคาจอเลยนะ่ที�หนงัสือ

พิมพ์ลงนั�นน่ะ เขาบอกว่าเกมส์แล้วแตม่นัไมเ่กมส์เพราะมนัไม่รู้จกัเกมส์(หวัเราะ)เล่นไปเรื�อยๆๆนั�นน่ะ 

เพลงน่ะเดี�ยวจะนึกว่าเพลงสั�งสมเพลงสั�งสมเสียงคืออะไรสั�งสมเพลงนั�นน่ะที�จิตมนัชอบฟังเพลงแล้วก็เพลง

นั �นสั�งสมก็เลยเป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์  ไมต้่องทํางานทําการแล้ว ทิ �งหมดเลย 

กลิ�นก็เหมือนกนักลิ�นนํ �าอบนํ �าหอมนํ �าปรุงอะไรเนี�ยเหมือนกนั 

กลิ�นเหม็นไม่ชอบทีนี �เราสั�งสมกลิ�นนั�นกลิ�นนี �โอ้! 

รสกหุลาบหมายถึงกลิ�นกหุลาบกลิ�นอะไรต่อมิอะไรที�เขาทํามาขายเนี�ยเปลี�ยนกลิ�นนั �นกลิ�นนี � รสชาดเปรี �ยว 

หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม จืดเชลล์ชวนชิมที�ไหนอร่อยไปที�นั�นเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราต้องว่างให้หมดเลย ไมไ่ป กินพออยูไ่ด้แล้วเราไมต่ายไปวนัๆก็พอแล้ว 

ไม่ต้องไปอยากกินนั�นกินนี�อะไรตอ่มิอะไร ท้ายสดุมนัก็เลยลิ �นไปแล้วมนัก็ไมรู้่รสแล้วเห็นมั�ย ว่าง 

ว่างจากรส ว่าเออ! 

ว่างจากรสแล้วถ่ายออกมาแล้วยงัเก็บไว้อีกแล้วมีใครเก็บไว้ไหม?ไม่มีใครเก็บแน่นอนเนี�ยรส  

สมัผสัก็เช่นเดียวกนัก็สมัผสันั�นสมัผสัภายในสมัผสัภายนอกเหมือนตาสมัผสัรูป หสูมัผสัเสียง 

จมกูสมัผสักลิ�น ลิ �นสมัผสัรส กายสมัผสัโผฏฐัพพะสมัผสัแล้วก็ชอบในการสมัผสั 

บางคนก็ชอบเย็นสมัผสัเย็นบางคนก็ชอบสมัผสัร้อนเห็นมั�ย สมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกเนี�ย 

ที�ตามแบบแผนทา่นแสดงเอาไว้เนี�ยแตที่เนี�ยเราต้องว่างให้หมด เพราะสมัผสัแล้วเป็นทกุข์ 

พอเราจะสมัผสัเราก็นกึถึงทุกข์ไว้แล้ว แล้วเราก็จะได้ไมส่มัผสัหรือห่างเราก็วา่งไปแล้วจากทกุข์ 

ตาสมัผสัรูปรู้แล้วรูปนี �ว่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเราเสือกไปขโมยของเขามาไว้ในใจอีก 

นั�นน่ะเห็นมั�ยเห็นรูป ขโมยเสียงของใครมาไว้ในใจก็คือฟังเพลงร้องอยูใ่นใจ 

เขาเรียกผู้มีดนตรีในหวัใจอย่างเนี�ยให้รู้เอาไว้ตามความเป็นจริงวา่ขโมยเสียงเขามาไว้ในใจ ขโมยกลิ�น 

ขโมยรส ขโมยสมัผสัเขามาไว้ในใจศีลก็เลยไม่วิสทุธิเลยดา่งพร้อยไปที�มนัมาสมุไว้ในใจเราแบบนี � 



 ๘

นี�ต้องรู้ความจริงแบบนี � แล้วเราก็จะห่างไกล พระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส คําว่าห่างไกลก็คือวา่ง ห่างไกลจากกิเลสก็คือหา่งไกลจาก รูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ยในฐานะที�ตายงัดีอยู่ หดูีอยู ่จมกูดีอยู ่ลิ �นดีอยู ่

กายดีอยู่แตก็่รับรู้ไมรั่บเก็บรู้ว่าไม่ใช่ของพระองค์ไมใ่ชข่องเราไม่ใช่ของใครมนัเป็นปรากฏการณ์ทางตา 

ปรากฏการณ์ทางห ูปรากฏการณ์ทางกลิ�น ปรากฏการณ์ทางรส ปรากฏการณ์ทางลิ �น 

ปรากฏการณ์ทางกายทางจิตเนี�ยนกัวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจรู้พฤติกรรมหรือรู้กระบวนการของมนัที�กว่ามนั

จะไปประทบัใจเราเนี�ย แล้วถ้าไปเรียนตามหลกัวิชาการเนี�ยมนัช้า 

บางคนก็ต้องได้รับทกุข์รับโทษมากมายแล้ว 

หมดกําลงัเรี�ยวแรงหมดกําลงัใจที�จะศกึษาประพฤติปฏิบตัิเพราะฉะนั �นต้องตดัทิ �งไปเลยว่างให้หมดเลย 

เนี�ยต้องฝึกหดัเอาความว่างเป็นภูมิคุ้มกนัแล้วป้องกนัจิตเราไว้ก่อน ต้องฝึกให้ได้ต้องทําให้ได้ 

เราทํางานทําการอย่างอื�นยงัทําให้สําเร็จได้เลย แตที่นี �ต้องทําจิตของเราให้ว่างให้ได้ 

การทําจิตให้ว่างก็เป็นการทํางาน เขาเรียกงานทางจิตเห็นมั�ย 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องเทียบนี�งานภายนอกนี�งานภายใน 

ทกุอย่างสําเร็จงานภายนอกทําสําเร็จมาเยอะแล้วเนี�ยตั �งแตเ่ล็กจนโตเนี�ยทําไปเยอะแยะแล้วเป็นเดือนเป็น

ปีหลายสิบปีมาแล้วเนี�ยสําเร็จไปเท่าไหร่แตง่านทางใจยงัไมเ่คยทําเลย(หวัเราะ)คือไม่ให้ว่างไปเลย 

ทํายงัไมเ่สร็จก็คือใจยงัไมว่่าง 

ถ้าใจเราว่างแล้วก็แสดงว่างานทางใจของเราสําเร็จแล้วมนัจึงว่างได้แล้วก็ต้องว่างอย่างบริสทุธิ�ด้วย 

เพราะสิ�งที�เราประสงค์ก็คือจดุมุ่งหมายก็คือพระนิพพานต้องทําให้ว่างให้หมด 

ถ้าเราไปมวัทํางานก็ยงัเป็นเพียงสมัมากมัมนัโตอยู่เนี�ยต้องว่างจากสมัมากมัมนัโตเนี�ยเราต้องทํางาน 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบก็ให้ว่างจากสมัมาทิฏฐิว่างจากความเห็น การว่างจากความเห็นก็เป็นงาน 

สมัมากมัมนัโต สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัโปเนี�ยการที�ดําริอะไรตอ่มิอะไรต้องว่างให้หมด 

การว่างก็เป็นการงาน ทีแรกเราก็ต้องดําริชอบเหมือนเราไปศกึษาเล่าเรียนนั�นแหละ 

เห็นว่าการศกึษาของเราทําให้เป็นผู้ เป็นคนมีความเฉลียวฉลาด 

ทีนี �เราเรียนจบแล้วเราก็จะต้องทําให้ว่างคือทําให้จิตว่าง เมื�อเราทําให้จิตว่างนั�นแหละเป็นการงาน 

ว่างจากความเห็น ว่างจากความดําริ ว่างจากการพดูจา วา่งจากการงาน ว่างจากอาชีพ 

ว่างจากการระลกึเนี�ย การระลกึเนี�ยตวัสําคญัเลยให้โยมรู้ไว้ตดัสติทิ �งเลย 

มนัระลึกมากเกินไปสบัสนวุ่นวายก็เพราะการระลึกนั�นแหละ ไอ้การระลึกดีระลึกไมด่ี 

ไอ้สติตวัเนี�ยพาดวงจิตวิญญาณไปตกระกําลําบากมากมายก่ายกองก็เพราะการระลึกไมด่ ี

ถ้าระลึกดีทําแตค่วามดีมนัก็ทําให้เป็นสขุสงบสขุแตก็่ยงัไม่พ้นทกุข์ 

เพราะฉะนั �นต้องตดัทิ �งเลยสติเนี�ยตวัแสบ เบื �องแรกเลยต้องว่างจากการระลกึให้ได้ 

ที�พระพทุธเจ้าสอนว่าสติสงัวรณ์ก็คือให้หยุดระลกึเลยเนี�ยไมใ่ชอ่าตมาพดูไร้เหตผุล 

ความจริงพระพทุธเจ้าตรัสไว้ชดัเจนเลยแตน่กัธรรมนกัเทศน์นกัปฏิบตัิทั �งหลายไมรู้่ความจริงเนี�ย 

สติสงัวรณ์ก็คือพระองค์ให้หยดุการระลึก ญาณสงัวรณ์ก็คือให้หยดุรู้ มนัจงึจะถกูต้อง 
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อินทรีย์สงัวรณ์ก็ไมใ่ห้ไปมองไปเห็นไม่ฟังไม่ให้ดมไมใ่ห้รู้รสไมใ่ห้กินไม่ให้สมัผสันี�แหละอินทรีย์สงั

วรณ์ตวัจริง ต้องว่างหมดเลยเพราะเราสงัวรณ์ก็ต้องว่างเลย 

สงัวาระให้หมดเลยเนี�ยมนัจึงจะถกูตามแนวทางของพระพทุธเจ้าพระองค์ 

ถ้าเราไมไ่ด้ทําความเข้าใจในการศกึษาเราไมรู้่แล้วเราจะเอามาพดูได้ยงังยั? 

เพราะพระองค์แสดงสมมตุิสจัจะเนี�ยที�ความจริงที�เป็นของจริงที�มีอยู ่

สมมตุิว่าใช้เรียกอย่างนั �นใช้เรียกอย่างนี �เนี�ยแล้วก็เพื�อทําให้ว่างจากสิ�งที�รู้ที�ระลึก 

ถ้าเราไมเ่ข้าใจในพระพทุธโอวาทเหล่านี �แล้วเป็นความเนิ�นช้าเลยต้องว่าอยา่งนี � 

ความเนิ�นช้าเพราะมีสคัคาวรณ์มคัคาวรณ์ขวางทางมรรคผล เต็มไปหมด รูปขวางทาง เสียงขวางทาง 

กลิ�นขวางทาง รสขวางทาง จอดไม่เป็นที�เป็นทางเนี�ย(หวัเราะ)ต้องว่ารถขวางทาง 

สมัผสัโน้นสมัผสันี�ขวางทางเพราะต้องกระทบอยูเ่รื�อยเลยซ้ายก็กระทบ ขวาก็กระทบ 

ถอยหลงัเดินหน้าก็กระทบนั�นแน่ะวิ�งเร็วไปถ้าไมว่่างก็ต้องกระทบอีกต้องชนกบัเขาอีก 

เนี�ยต้องนึกสมมตุิเนี�ยสมมตุิสจัจะตามพทุธโอวาท 

ปรมตัถสจัจะคือสิ�งที�ใจเข้าใจนั�นน่ะที�คําวา่ใจเข้าใจก็คือที�ใจเรารู้สมมตุิแล้วเราเข้าใจเพราะสมมตุิเนี�ยเป็นตั

วแทน แตก็่ยงัไมใ่ชค่วามจริงอีกที�สมมตุิก็เป็นอยา่งนั �นอย่างนี �ก็ไมใ่ช่ความจริง 

เป็นความจําไมใ่ช่ความจริงสญัญาอนิจจาเนี�ยเหมือนข้าว ข้าวมนัก็ไมไ่ด้บอก ขอสระอาวอ 

ข้าวแต่ตวัข้าวจริงๆมนัคือข้าวที�เราหงุนั�นเห็นมั�ยสญัญาอนิจจาจําได้หมายรู้ที�จําเอาไว้ก็ไม่ใช่ของจริงอีกแล้

วมนัก็เปลี�ยนแปลงไปเรื�อย เขาเอาข้าวแปลสภาพมาเป็นมาทําขนมปังนั�นน่ะ(หวัเราะ)เราก็จะได้เห็นว่าโอ้! 

เยอะแยะเลยถ้าเราตามรู้น่ะโอ้โห! ปรุงแตง่ไปอีกมากมายเลยเนี�ยเพียงข้าวคําเดียวเนี�ยสมมตุิมากมายเลย 

ทําขนมทําอะไรตอ่มิอะไรได้ทั �งหมด เยอะแยะมากมาย ถ้าเราไปหลงยึดติดเราก็นั�นน่ะติดสมมตุ ิ

ถ้าจิตเราไม่ยึดติดมนัก็วิมตุติหลดุพ้นจากการยึดติดนั�นแน่ะแตถ้่าเราจะนิพพานก็ต้องว่าง 

ก็คือว่างจากสมมุตแิละวิมตุต ิเนี�ยถ้าเราจะนิพพานจะต้องวา่งจากสมมตุิและวิมตุติ 

จิตมนัจึงจะบริสทุธิ�สะอาด 

เมื�อเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็ไม่ต้องวิตกวิจารแล้วเนี�ยเราเข้าใจแล้วว่าพระอาจารย์เทศน์สอนแนวทางตามพระ

พทุธโอวาทสอนไว้ พระอาจารย์ไม่ได้รู้เองไมไ่ด้ตรัสรู้เอง พระอาจารย์มาศกึษาตามพระพทุธโอวาท 

แล้วทําความเข้าใจตามที�พระองค์แสดงน่ะแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ตามที�พระองค์แสดงเอาไว้เข้าใจตามที�

พระองค์แสดงไว้แล้วก็เอามาเทศน์มาสอนมาแนะนําเนี�ยให้รู้ความจริงตามพระพทุธโอวาทเนี�ยความจริงขอ

งพระองค์เนี�ยง่ายมากไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรเลย 

แตเ่ราต้องมีความใจจริงต้องมีความจริงใจต้องมีความตั �งใจต้องมีสจัจะเอาจริง 

ถ้าทําจิตไมไ่ด้หรืองานทางจิตไม่สําเร็จเนี�ย เรายงัไมถ่ึงที�สงูสดุ 

แสดงว่าเนี�ยสิ�งที�ท้าทายพวกโยมก็เนี�ยสิ�งที�โยมได้ยินเนี�ยมนัท้าทายอย่างนั �นมนัท้าทายอย่างเนี�ยคําวา่ท้าท

ายก็คือสู้  

ตอ่สู้ เนี�ยตอนเนี�ยต้องมาตอ่สู้กบังานภายในเนี�ยตอ่สูก่บัจิตภายในเพื�อให้มนัว่างให้รู้เอาไว้ว่าเนี�ยมนัท้าทาย

เราพวกคนมีปัญญาทั �งหลายเนี�ยสิ�งเหลา่เนี�ยท้าทายพระอาจารย์พดูแล้วท้าทายวา่เราต้องทําจิตให้ว่างให้ไ
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ด้ ถ้าเราทําจิตให้ว่างไม่ได้ว่าเนี�ยเราแพ้มนั เรายงัไมถ่ึงสงูสดุ 

งานภายนอกยงัพอทําให้เสร็จได้แตล่ะวนั 

แตง่านทางจิตนี�ถ้าไม่ทําให้จิตว่างเนี�ยยงัไม่ดีเลยยงัมีทกุข์อีกยงัมีกงัวลในงานพรุ่งนี � เดือนนี � 

เดือนหน้าอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี�ย เป็นเหตใุห้จิตไมว่่างเลย 

ถ้าเรารู้ว่าวนัหนึ�งทีนี �เราเลิกงานแล้วก็ต้องเลิกทั �งหมดว่างจริงๆเลยไมต้่องเอามาคิดยืน เดิน นั�ง 

นอนว่างถึงเวลาเราก็ยิ�งงานประจําแล้วเรารู้ 

เพราะเราทําทกุวนัเราเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณเพราะงานมนัสอนเราให้เกิดไหวพริบปฏิภาณคือเกิดความ

ชํานาญเราสามารถทําได้เมื�อไหร่ก็ได้ 

ทําเป็นแล้วเมื�อไหร่ก็ได้เพราะรู้วธีิการทําแล้วเพราะฉะนั �นถ้าเราฝึกให้ว่างซะอย่าง 

อีกหน่อยเราก็ชํานาญในการทําจิตให้ว่างเห็นอะไรรู้อะไรก็ว่าง 

ว่างจากความรู้ความเห็นนั�นแหละจึงจะฝึกหดัว่างให้หมดเลย อนิจจงัตาเห็นรูปก็อนิจจงัแล้วก็ว่าง 

เห็นความวา่งมนัด้วย คือเราพ้นจากการเห็นมนัแล้วมนัก็ว่างแล้ว พ้นจากการฟังก็ว่างจากการฟัง 

พ้นจากการดมกลิ�นไปแล้วก็ว่างจากกลิ�น พ้นจากการรู้รสเลยลิ �นไปแล้วก็ไม่รู้รสก็ว่างไปแล้ว 

ว่างจากสมัผสัอีกสมัผสัไปแล้วก็วา่งไปแล้ว ไมม่ีอาลยั สมัผสัธรรมารมณ์ที�มนัติดใจจากรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ถ้ามนัวา่งไปจากใจแล้วมนัไมม่าประทบัใจเรา 

เมื�อมนัไม่ประทบัใจเราเนี�ยอนัเนี�ยสิ�งที�พระองค์ต้องการ คือไมต้่องวิตกวิจารถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์แล้วก็ไมม่ีสงัขารการปรุงแตง่จิตปรุงแตง่อารมณ์เนี�ย 

เราจึงจะพยายามทําตอ่ไปแล้วมนัก็จะทําให้จิตเราว่างได้อย่างบริสทุธิ�ทั �งงานภายในงานภายนอกนี�ย่อมา  

การที�เราทํางานประจําทกุวนันั�นเป็นงานภายนอกงานภายในของเราที�จะต้องทําให้ได้ก็คือทําจิตให้ว่างให้ไ

ด้เป็นงานภายในเป็นงานสําคญัด้วย 

ถ้างานของเราไมเ่สร็จภายนอกไมส่ําเร็จภายในเนี�ยทกุข์ทั �งภายในทกุข์ทั �งภายนอกดบัเบิ �ลทกุข์ กินไมไ่ด้ 

นอนไมห่ลบั กงัวล กลวัจะทํางานไมเ่สร็จตามที�เขาต้องการ 

ตามที�เราเขาสั�งเอาไว้หรือเราทําตามสั�งไมเ่สร็จตามสั�งหรืองานเกิดผิดพลาดอะไรขึ �นมานี� 

วิตกกงัวลการปรุงแตง่อีกเยอะแยะมากมายเลยเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้ววา่งานเราต้องรู้สองอย่างงานภายในงานภายนอกเราต้องทําให้เสร็จถ้าเราทําเสร็จ

ภายนอกแล้วถือว่ามีปัญญาภายนอกแตว่่างานภายในยงัไม่สําเร็จถือว่าปัญญาภายในยงัใช้ไมไ่ด้ยงัไม่สม

บรูณ์แบบต้องสําเร็จภายในด้วยคือว่างภายในเนี�ยเป็นการท้าทายผู้มีปัญญาทั �งหลายนกัคิดทั �งหลาย 

ยิ�งคิดมากมนัก็ยิ�งปรุงแตง่มากยิ�งฟุ้ งซ่านมากถ้าจิตไมว่่าง(หวัเราะ)ทีนี �รู้ความจริงวา่เออ! 

พระอาจารย์ท่านจดังานไว้ให้แล้วนี�น่ะงานภายนอกนี�นะ่งานภายใน 

งานภายนอกเราก็รู้แล้วพระอาจารย์ไม่ต้องบอกเราก็รู้แล้วเพราะทําประจําอยูแ่ล้ว 

แตง่านภายในนี�ยงัไม่คุ้นเคยเลยวิธีการปฏิบตัิให้ว่างนี �ทํายงังยัไมรู้่ เนี�ยพระพทุธเจ้าสอนให้ทาน 

ทานไปให้หมดเลยทานภายในทานภายนอก 

ทานภายนอกหมดก็ทรัพย์สินบตัิบตุรภรรยาสามีทานภรรยาทานเนี�ยบตุรทานอีกที�พระองค์แสดงไว้ในพระเ
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วสสนัดรชาดกเนี�ย นั�นเป็นการทานภายนอก ภรรยาทานบตุรทานทรัพย์สินสมบตัิอะไรทานหมด 

เนี�ยทานภายในพระองค์ก็บอกถ้าใครปรารถนาต้องการตา ก็จะควกัให้ 

ถ้าใครต้องการหทยัวตัถก็ุจะผา่อกควกัให้นี�เป็นทานภายในแสดงถึงการไม่ยึดติดเนี�ย 

พระองค์ว่าบารมีเตม็ในชาติเป็นพระเวสสนัดรเนี�ยคือวอร์มอพัมาแล้ว๔อสงไขยแสนกลัป์เนี�ย 

ไปตามให้ทานรักษาศีลไปประพฤตเินกขมัมะใช้ปัญญา วิริยะ ขนัต ิสจัจะ อธิษฐาน 

เมตตายงัไมไ่ด้อเุบกขาวา่งเลยต้องว่าอย่างนี �(หวัเราะ)เนี�ยมาว่างตอนที�เป็นพระเวสสนัดรเนี�ยจึงรู้ว่าอเุบกข

าว่างวางเฉย 

ถึงไมม่ีทานไมม่ีศีลไม่มีเนกขมัมะไม่มีปัญญาไม่มีวิริยะไมม่ีขนัติไม่มีสจัจะไมม่ีอธิษฐานไมม่ีเมตตา 

จิตของเราก็ว่างได้เห็นมั�ย ว่างทั �งหมดเลย ไมเ่ห็นต้องเสียอะไรสกัอย่างเลย แล้วก็รวดเร็วด้วยเนี�ย 

ความจริงที�พระองค์แสดงไว้เนี�ยเป็นตวัอยา่งทั �งหมดเลย 

คําว่าตวัอยา่งก็คือที�จะทําให้แสดงทางพ้นทกุข์ก็คือแสดงตวัอยา่งต้องเดินทางนี �มรรคทางนี �เหมือนกบัพระอ

งค์แสดงมรรคทางโลกคือสมัมาทิฏฐิ แตถ้่าจะไปนิพพานก็ต้องว่างจากความเห็น ว่างจากการดําริ 

ว่างจากการพดูจา ว่างจากการงาน ว่างจากอาชีพ ว่างจากการระลึก ว่างจากการตั �งใจอีก 

ถ้ายงัมีความตั �งใจอย่างนั �นอย่างนี �นี�แตไ่ม่ให้มีความตั �งใจกบัความวา่งไม่ให้มีความตั �งใจกบัพระนิพพานแล้

วถือว่าเป็นการตั �งใจผิด เขาเรียกมิจฉาสมาธิตั �งใจมั�นผิด เขาเรียกมิจฉามรรค 

มีสองนยัยะน่ะทําเป็นเล่นไปน่ะ มิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิด ดําริผิดก็มิจฉาสงักปัโป 

มิจฉาวาจาอะไรเนี�ยพระองค์แสดงไว้ละเอียดถี�ถ้วน แตพ่วกเราไมไ่ด้ตามรู้ตามเห็นกนัไมไ่ด้ตั �งใจที�จะรู้ 

ไม่ตั �งใจที�จะเห็น แล้วก็ไมไ่ด้ตั �งใจที�จะประพฤติปฏิบตัิอีกแล้วก็ฟังไมรู้่เรื�องด้วย 

เมื�อฟังไม่รู้เรื�องไม่เข้าใจแล้วจะปฏิบตัิให้เกิดผลได้อย่างไร? เนี�ยทีนี �เมื�อเราฟังแล้วรู้เรื�องเข้าใจแล้ว 

แนวทางพระพทุธเจ้านี�สดุยอด เพราะพระองค์เวียนว่ายตายเกิดสั�งสมมามากมายเลย 

จากบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมตัถบารมีสละตายมาหลายภพหลายชาติแล้ว 

แตก็่ยงัยึดในการสละอยู(่หวัเราะ)เหมือนกบัระลกึถึงทานที�ว่าจาคานสุสติกรรมฐาน 

ความจริงพระองค์สอนให้ระลึกถึงความว่างของทานที�ให้ไปแล้ว ไม่ให้ไปนกึถึงทานเพื�อจะมาให้รํ�ารวย 

มาทําบญุต้องการความรํ�ารวยเนี�ยมนัคิดผิด 

เดี�ยวเนี�ยมนัคิดกนัอยา่งเนี�ยทําบญุทําทานแล้วก็จะได้รวยมากๆเห็นมั�ย เนี�ยมนัคดิผิด 

ความหมายของพระพทุธเจ้าคือให้ระลกึถึงจาคานสุติให้แล้วก็ให้นึกถึงว่ามนัหมดไปแล้วก็ว่าง 

นี�เป็นความจริงที�ใครๆก็ปฏิเสธไมไ่ด้ แล้วเถียงไมไ่ด้ด้วย วา่มนัว่างจริง 

ความจริงพระองค์ต้องการฝึกให้ว่างทั �งที�ทานก็วา่งไปแล้วศีลละเว้นก็ว่างไปแล้ว 

เหมือนกบัเราออกจากบ้านมานี�ก็ว่างจากบ้านมาแล้ว 

ทีนี �โจรจะปล้นไฟจะไหม้ก็ช่างเรื�องของมนัมนัจะเผาจะวิบตัิอย่างไร 

ก็ต้องทําจิตของเราให้ว่างไว้เราออกมาแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านก็พอดีพอร้ายก็จะถกูเผาไปด้วยถกูขโมยฆา่ทิ �ง

อีกเนี�ยต้องคิดหลายๆนยัยะตอนนี �เรารู้แล้ววา่ไอ้พวกนี �ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ทั �งนั �นเลย 

ทําให้ใจเป็นทกุข์ไมด่ ี



 ๑๒ 

ทําจิตให้ว่างดีกว่าทํางานทางจิตดีกว่างานทางโลกทํามามากแล้วจนเซ็งเบื�อหน่ายเหน็ดเหนื�อยเมื�

อยล้าจนกระทั�งเป็นลมเป็นแล้งเกือบตาย(หวัเราะ)ต้องวา่ลืมเป็นลืมตายเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเร

าก็ต้องทํางานทางจิตวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานเนี�ยก็ต้องรู้ไว้ด้วยวิปัสสนาอบุายเรืองปัญญาเนี�ย 

แล้วเราจะทํายงังยัจึงจะเรืองปัญญา(หวัเราะ)หรือจะเพิ�มปัญญาเนี�ยต้องเอาฌานเอาญาณเพิ�มเข้าไปฌาน

แปลว่าเพ่งญาณแปลวา่รู้แล้วก็เห็นอนิจจงัญาณอนิจจงัฌาน 

ความรู้เดี�ยวก็แว๊บไปโน้นแว๊บไปนี�ฌานที�เราเพ่งไว้เอาเพ่งรูปอยู่ดีๆได้ยินเสียงไปเพ่งเสียงอีกเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ย

อนิจจงัไมเ่ที�ยง 

เพราะฉะนั �นทั �งญาณทั �งฌานไม่เที�ยงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานอะไรก็ไม่ได้ลี �ลบัซบัซ้อนอะไรไม่ใช่ของย

ากเลย แตไ่อ้พวกนี �ยกยอ่งว่าแหม! วิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานของสงูอย่างนั �นอย่างนี � 

นั�นน่ะยงัดกัดานอีกมากนกัใครติดญาณติดฌานติดวิปัสสนาก็ยงัไม่ยงัเข้านิพพานไมไ่ด้หรอกโสดาบนัก็ยงัไ

มไ่ด้ต้องว่าอย่างนี �เพราะยงัติดฌานติดญาณอยูส่กักายทิฏฐิยงัละไมไ่ด้ 

เพราะยงัมีความเห็นว่าเป็นญาณเป็นฌาน ต้องว่างจากญาณจากฌานจําไว้ให้ดีน่ะเนี�ย 

อาตมาต้องชี �ให้ชดัเจนเนี�ยไมง่ั �นก็ต้องหลงงมงายกนัทั �งนั �น 

อวดไปคยุโตโม้ใหญ่กนันึกว่าคนที�ไม่รู้ก็ต้องพลอยงมงายเชื�อไปยกยอ่งแตต่วัจริงไม่ใช่เลยโกหกคนอื�นโกหก

ตนเองด้วยทําให้เสียเวลาของตวัเองทําให้เสียเวลาของคนอื�นด้วย 

แล้วก็ไมใ่ช่ธรรมบริสทุธิ�ของพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าด้วยเนี�ย 

เรารู้อย่างนี �แล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื�นสนใจตวัเองเนี�ย 

ที�พระพทุธเจ้าในพระไตรปิฎกก็บอกให้สนใจกิจที�ทําแล้วหรือยงัไมไ่ด้ทําเนี�ย 

ทําแล้วก็คือทํางานทําการทางโลกนี�น่ะ 

งานทางโลกงานภายนอกเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวเรามีกินมีใช้หรือยงั? 

แล้วก็งานภายในของเราละ่เนี�ยก็งานที�เราจะต้องทําจิตของเราให้ว่างทั �งภายในภายนอกเนี�ยเป็นกิจจําเป็น

ที�เราจะต้องทํา ไม่อย่างนั �นแล้วเราก็เกิดมาแล้วเราก็โมฆะบรุุษเป็นโมฆะสตรีตายเปล่า 

ตายแล้วยงัมีเวรมีกรรมถ้าไปสร้างกรรมทําผิดไว้อีกเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็เอาแนวทางของพระพทุธเจ้านี�แหละ ว่างให้หมดรวดเร็วทนัใจ 

จําไว้ให้ดีเลยงานภายนอกเนี�ยทําเสร็จมาเยอะแล้วแตล่ะวนัแตล่ะคืนแตล่ะเดือนแตล่ะปีนี�นบัเป็นสิบๆปี 

เนี�ยทํามามากแล้วเสร็จมามากแล้วแตง่านทางใจยงัไมเ่คยวา่งเลยนั�นน่ะยงัไมเ่คยทําให้ว่างเลยต้องว่าอย่า

งนี �(หวัเราะ)เพื�อพระนิพพานเมื�องานทางใจวา่งมนัก็ว่างทั �งภายในภายนอกหมดจิตจะเข้าถึงพระนิพพานได้

อ้าว! เอาแคนี่ �ให้เปิดโอกาสให้ถาม....เนี�ยแพ๊บเดี�ยวไปอีกแล้วเดี�ยวก็วนัหนึ�งวนัหนึ�ง.... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัองัคารที� ๒๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๒๐.๕๘ น. 




