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การปฎิบตัิธรรมเพื�อให้เกิดมรรคผลนิพพานต้องเรียกวิปัสสนา 

คําว่าวิปัสสนาก็คือการเป็นอุบายให้เรืองปัญญาหรือเกิดปัญญาหรือเพิ�มปัญญาแตค่ําวา่วิปัสสนาคําเดียว

ยงัไมส่มบรูณ์แบบ ต้องเพิ�มวิปัสสนาในญาณหรือในฌานเข้าไปด้วยจึงจะสงูสดุ วิปัสสนาในฌานก็คือเพ่ง 

เพราะฉะนั �นการเพ่งเราจะเพง่รูปก็ได้เพ่งเสียงก็ได้เพ่งกลิ�นเพ่งรสเพ่งสมัผสัก็ได้ 

แตเ่ราเพ่งอนัใดก็ให้รู้ไว้ว่าความเปลี�ยนแปลงเกิดขึ �นในขณะที�เราเพง่ 

เพราะเดี�ยวเพ่งรูปเพราะจิตมนันึกถึงรูป 

เดี�ยวไปได้ยินเสียงจิตก็แว๊บไปรับเสียงได้กลิ�นได้รสได้สมัผสัอะไรเนี�ย เพง่เป็นฌานรู้เป็นญาณ  

เพราะฉะนั �นเราจะเข้าใจในขณะเดียวกันเลยวิปัสสนาในญาณในฌาน 

เพ่งรู้เพ่งละหมายถึงว่าเราต้องการที�จะให้เกิดญาณเกิดปัญญาคือรู้แล้วไม่ให้ยึดติดคือทําจิตของเราให้ว่าง

จากการเพง่ว่างจากฌานว่างจากญาณไมใ่ห้ติด 

เพราะพระพทุธเจ้าเป็นผู้แสดงไว้สดุยอดแล้วเรื�องวิปัสสนาในญาณในฌานเพราะคราวที�พระองค์ไปเรียนอ

าฬารดาบสอทุกดาบสสําเร็จอภิญญา๕ สมาบตั๘ิแล้วพระองค์เห็นว่าไมใ่ชท่างตรัสรู้ 

พระองค์ก็มาเจอมาประพฤติปฏิบตัิทรมานตนที�เรียกวา่ อตัตกิลมถานโุยค กดัพระทนต์บ้าง 

กลั �นลมหายใจเข้าเอาลิ �นกดเพดานเนี�ยทําให้กายลําบากไมใ่ห้ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยปกติแล้วตอ่มา

ก็อดอาหารจนกระทั�งเหลือเท่าเม็ดในเยื�อถั�วเขียวแล้วก็พระองค์ก็สลบเขาเรียกว่าวิสญัญีภาพคือสลบหมด

กําลงันั�นน่ะผอมเหลือแตซ่ี�โครงนั�นน่ะที�เขาทํารูปเอาไว้นั�นนะ่แล้วก็พระองค์ก็แสดงโทษ 

พอพระองค์สลบไปแล้วรู้สึกตวัขึ �นมาพระอินทร์ลงมาแสดงพิณสามสาย 

พระองค์เป็นผู้ฉลาดในดนตรีกาลอยู่แล้วเพราะมีสนม ๒๐,๐๐๐ 

เป็นผู้ ที�คราวเป็นพระสิทธตัถะรับใช้ในการดีดสีตีเป่าร้องรําทําเพลง พอพระอินทร์ขึ �นสายตงึก็ขาด ปิ�งก็ขาด 

สองหย่อนไปก็ไมค่อ่ยดงัต้อง 

พอครั �งที�สามก็พอดีก็มีเสียงบนัลือที�ไพเราะเพราะพริ �งพระองค์ก็ได้คําอปุมาไว้ สามข้อเนี�ย 

คําว่ามชัฌิมาก็ที�ระองค์ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เนี�ยการที�พระองค์มาเทียบกบัการทรมานกายเนี�ยทํากายให้

ลําบากแล้วก็ไมเ่กิดผลประโยชน์อะไรเกือบตายหรือใกล้ตาย 

แล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าใครจะบําเพ็ญเพียรอตัตกิลมถานโุยค มีแตเ่สมอเราเท่านั �นไมย่ิ�งไปกว่าเรา 

แล้วพระองค์ก็พิจารณาว่ากามสขุาลิกานโุยคก็เป็นทางอนัหนึ�งแล้วพระองค์ก็พิจารณามชัฌิมาปฏิปทาทาง

สายกลางเนี�ย 

ทางสายกลางที�พระองค์ตรัสไว้ก็หมายถึงว่าบรรพชิตไม่ควรเสพหรือเข้าใกล้หรือผู้ปฏิบตัิไม่ควรเข้าใกล้ก็คือ
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กามสขุลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานโุยค เพราะฉะนั �นเมื�อพระองค์ไมใ่ห้เข้าใกล้หรือไมใ่ห้ปฏิบตัิ 

ไม่ให้เสพก็คือไมใ่ห้ปฏิบตั ิไม่ให้ทดลองตามเยี�ยงอย่างพระพทุธเจ้า 

เพราะพระองค์ทดลองมาแล้วปฏิบตัิมาแล้วไม่เกิดผลจงึห้าม! 

คําว่าห้ามก็คือไม่ให้นกับวชทั �งหลายเนี�ยหรือนกัปฏิบตัิหรือบบรพชิตไม่ควรเสพหรือใครเป็นบรรพชิตมุง่ควา

มพ้นทกุข์แล้วไม่ควรปฏิบตัิตามนี �คือให้ว่างนั�นเอง มชัฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางคือความว่าง 

ว่างจากอตัตกิลมถานโุยคคือทรมานกาย แล้วก็กามสขุลัลิกานโุยคติดสขุที�พระองค์ได้เคยผ่านมาแล้ว 

เพราะฉะนั �นถ้ามุง่ความพ้นทกุข์ก็คือต้องมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง 

แล้วพระองค์ก็แสดงถึงสญุญตสมาธิคือมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์เนี�ย 

ถ้าใครบวชแล้วไม่ได้เรียนไมไ่ด้ศกึษาถึงนกัธรรมโทไมม่ีโอกาสได้รู้เลยแล้วก็ไม่มีคําอธิบายด้วยแล้วก็สญุญ

ตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่าง 

เพราะฉะนั �นเมื�อเราเข้าใจทั �งสญุญตสมาธิคือมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์แล้ว 

เราจะต้องมารู้สญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่างตามแนวทางที�พระองค์สอนไว้ 

ครูบาอาจารย์ทั �งหลายที�ผา่นๆมาเนี�ยไมเ่คยได้พดูกนัเลยเรื�องสญุญตสมาธิสญุญตวิโมกข์เพราะทา่นหวัไม่

ถึงต้องว่าอย่างนี �จึงไมม่ีใครเอามาพดูมาสอน ถ้าเราปฏิบตัิสญุญตสมาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

เราจะมองเห็นรูปเห็นอะไรก็ว่าง ทกุอย่างต้องว่างเปล่าหมด 

แล้วก็ไมใ่ห้ยึดติดไม่ให้มาประทบัอยูใ่นใจเราคือว่างภายในคือจิตเราต้องว่างภายใน 

แล้วก็ให้ว่างภายนอกคือไมย่ึดถือสิ�งใดๆที�ตาเห็นหไูด้ยินจมกูได้กลิ�นลิ �นได้รู้รสกายได้สมัผสัเนี�ยพวกเนี�ย 

ต้องว่างทั �งภายนอก เมื�อว่างทั �งภายในภายนอกแล้วเนี�ยจิตจึงจะเรียกว่าจิตตั �งมั�น 

แล้วก็ดําเนินเข้าสูส่ญุญตวิโมกข์คือหลดุพ้นความว่างก็คือวา่งทั �งภายในคือภายในไม่มีวิตกวิจารสงัขารไม่

ปรุงแตง่ คําว่าวิตกความตรึก 

วิจารความตรองหรือความใคร่ครวญเนี�ยคือถ้าเราไมเ่จริญสญุญตสมาธิเนี�ยเราเห็นรูปแล้วเราก็จะมาปรุงแ

ตง่ คือวิตกถึงรูปที�ไปเห็นมา เสียงที�ได้ยินมา กลิ�นที�ได้ดมมา ติดรสที�กินเข้าไป 

ติดสมัผสัแล้วก็เกิดวิตกวิจารหรือนึกถึงสิ�งที�ผ่านมาแล้วๆก็มาปรุงแตง่วา่ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั �นเราจะต้องรู้

ทั �งที�พระองค์สอนสุญญตก็คือให้ว่างจากดีและไม่ดี ว่างทั �งบญุทั �งบาป 

ว่างทั �งภายในภายนอกเนี�ยพระองค์สอนให้สญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

ให้ทําความคุ้นเคยหรือเคยชิน 

พอถึงเวลามนัก็จนตายเนี�ยก็จะเข้าสู่นิพพานด้วยจิตน้อมด้วยความเคยชินคือชินกบัความว่างเพราะฉะนั �น

สิ�งที�พระองค์สอนเนี�ยพระองค์เอาสดุยอดมาสอน 

วิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานก็ต้องว่างทั �งญาณทั �งฌานคือว่างจากการเพง่ว่างจากการรู้ 

ที�พระพทุธเจ้าสอนอินทรีย์สงัวรณ์ตา ห ูจมกู ลิ �น กาย ใจเนี�ยให้ว่างคือให้ว่าง 

ไม่ให้ตาไปเห็นรูปจะได้ว่างจากรูป หไูม่ให้ไปฟังเสียงก็ให้ว่างจากเสียง จมกูได้กลิ�นก็ให้ว่างจากกลิ�น 

ลิ �นได้รู้รสก็ให้ว่างจากรส กายได้สมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ให้ว่างจากเย็นร้อนออ่นแข็งเนี�ยวา่งภายนอก 

แล้วก็ให้จิตว่างภายในคือไม่ให้เกิดวิตกความตรึก 
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ไม่ให้วิจารความตรองแล้วก็หรือความใคร่ครวญไม่ให้ปรุงแตง่วา่รูปนั �นดีหรือว่ารูปนั �นไมด่ี 

สวยหรือหล่อหรือไม่งามอะไรพวกนี �เนี�ย สงัขารจะได้ไม่ปรุงแตง่ จิตก็จะได้ว่างไปตลอด 

ทั �งวนัทั �งคืนทั �งเดือนทั �งปีเนี�ย 

ไม่ใช่นั�งสมาธิ๑๐นาทีชั�วโมงหรือหกชั�วโมงถึง๑๒ชั�วโมงแตถ้่าทําจิตว่างไมไ่ด้ไมต่ิดตอ่กนัก็ไมม่ีผลเพราะฉะ

นั �นการฝึกก็คือการเจริญหรือการภาวนาคือการทําให้มีให้เป็นขึ �นไปทําอย่างอื�นอะไรให้มีให้เป็นขึ �นมาก็มีแต่

ทกุข์มีแต่โทษ ถ้าทําความว่างให้เกิดขึ �นเราก็จะพ้นทกุข์พ้นโทษแล้วเราก็จะได้มีจิตสงบ 

การที�เราจะทําจิตให้สงบก็คือการที�พระองค์แสดงถึงเรื�องสติสมัปชญัญะเนี�ย คําวา่สติความระลึกได้ 

สมัปชญัญะความรู้ตวัเป็นธรรมที�มีอปุการะมาก เพราะฉะนั �นต้นเหตใุหญ่ก็คือสติเนี�ยไประลกึถึงการเห็น 

การฟัง การสดูดม การลิ �มเลีย 

การสมัผสัเนี�ยก็เพราะอาศยัสติไประลึกถึงเพราะฉะนั �นสตินั�นแหละเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ 

การที�เราแยกเรารู้แล้วว่าความฟุ้ งซา่นคืออารมณ์ทั �งหลายคือมนัฟุ้ งซา่นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ�นตามร

สตามสมัผสัแล้วก็ที�มนัประทบัติดใจอยู่แล้วก็มาปรุงแตง่เนี�ยอาศยัสตเินี�ยระลึกไปตามสญัญาอปุาทาน  

เพราะฉะนั �นถ้าเราจะให้เร็วขึ �นต้องใช้สมัปชญัญะรู้จิตแล้วก็รู้สติคือตดัสติทิ �งไม่ให้สติระลกึถึงรูป เสียง กลิ�น 

รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ยจิตจึงจะแนว่แน่หรือจะตั �งมั�น 

จิตจะได้ว่างตลอดทั �งวนัทั �งคืนทั �งเดือนทั �งปีถ้าเราไมใ่สใ่จเนี�ยเราอยูก่ับความว่างเหมือนกบัตาบอดตาใสทั �ง

ที�เรียกว่ารับรู้ไมรั่บเก็บ รับรู้คือตาเห็นรูปแล้วก็รับรู้ว่ารูปมีอยูแ่ตว่่ารูปนั �นไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเราก็ว่างไปอีก 

เสียงนั �นมีอยูแ่ตก็่ไมใ่ช่เราไม่ใชข่องเราก็ให้ว่างไปอีก กลิ�น รส 

สมัผสัเช่นเดียวกันรับรู้ไม่รับเก็บเพราะไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเราเหมือนเราไปตา่งประเทศ 

ตา่งจงัหวดัเราไปเห็นไปได้ยินไปได้ทราบได้รู้สกึแล้วก็สิ�งที�เราเห็นมาทั �งหมดของเราหรือเปล่าก็ไมใ่ช ่

เมื�อเรารู้ว่าสิ�งเหล่านั �นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ควรมาเก็บไว้ในใจ คือไม่ให้ขโมยรูปของใคร 

เหมือนเราไปเห็นของเขาแล้วเราก็ไม่ขโมยรูปใครมาไว้ในใจเรา ไมข่โมยเสียงของใครมาไว้ในใจเรา 

ไม่ขโมยกลิ�นของใครมาไว้ในใจเรา ไมข่โมยรส 

ขโมยสมัผสัของใครมาไว้ในใจเราเนี�ยศีลของเราจงึจะเป็นศีลวิสทุธิ คือศีลบริสทุธิสะอาด 

เพราะไมไ่ด้ขโมยไอ้ที�เราต้องไปฆ่าสตัว์ลกัทรัพย์ประพฤติผิดกาเมมสุากินเหล้าเมายาไอ้นั�นนงัเป็นอย่างหย

าบต้องว่า อย่างหยาบทีนี �ถ้าเราไปขโมยรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยความปราณีตความละเอียดจะเกิดขึ �นความเป็นไปเนี�ยที�เรารู้แล้ววา่สิ�งเหล่านนี � 

ความสําคญัของศีลก็อยูที่�ลอ-ละเนี�ยคือละเว้นเห็นอะไรก็ให้ละเว้นหมดไม่วา่เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ�น 

ได้รส ได้โผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี�ยเว้นหมดเลย 

เว้นแล้วมนัก็ว่างทีเนี�ยนยัยะอนัเนี�ยสําคญัคือที�สมาทานกันแล้วคือเนี�ยแตค่วามจริงของศีลก็คือต้องละเว้น

แล้วก็สี สี-ละหรือไม่ก็ถ้าไมล่ะเว้นไมเ่ว้นตวันี �ก็เหลือแตส่ีเนี�ย สีขาว สีเหลือง 

สีกรักก็ไมม่ีประโยชน์หรอกเพราะจิตยงัไมไ่ด้ละเว้นอะไรเพราะการที�จะวิมตุตหิลดุพ้น ละที�ใจไม่ให้ไปละสี 

ไม่ต้องไปยุ่งกะไอ้สีแดงสีเขียวอะไรไมต้่องไปยุง่เพราะไม่มีความสําคญัอะไร 

ที�พระองคส์อนให้ละเว้นให้ว่างแหละนั�นแหละตวัละเว้นนี�แหละจงึจะเป็นศีลตวัจริงถ้าเราละเว้นบ่อยๆที�แรก



 ๔

เราก็พยายามละเว้นไปก่อน การละเว้นปฏิบตัิจนเคยชินเขาเนี�ยให้เป็นศีลขึ �นมาเนี�ย 

ทีแรกเรารักษาทีหลงัศีลก็รักษาเราคือว่าง!  เมื�อจิตเราว่างแล้วนั�นแน่ะคือศีลรักษาเราแล้ว 

เรารู้ความหมายแล้ว เราความจริงของศีลที�แท้จริงก็คือต้องละเว้น  

เนี�ยเป็นศีลธรรมประจําใจเลยต้องเรียกว่าเอาศีลนั�นแหละเป็นทั �งศีลด้วยเป็นทั �งธรรมด้วยเอามาประทบัอยูใ่

นใจ เมื�อเรามีศีลมีธรรมประทบัใจเขาเรียกวา่มีธรรมเป็นเครื�องอยูม่ีศีลเป็นเครื�องอยู ่

มีธรรมเป็นเครื�องอยู่เขาเรียกถ้าเราทํานเคยชินนั�นน่ะเป็นโลกตุตรธรรมด้วย 

คําวา่โลกุตตรธรรมก็คืออารมณ์ของโลกคือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ไมเ่ข้ามาสู่ใจเราเพราะใจเรามีวิหารธรรมคือศีลและธรรมคือละเว้นแล้วก็ว่างละเว้นแล้วก็ว่าง 

เนี�ยเราจะต้องฝึกหดัอย่างนี � คําว่าวิปัสสนาเฉยๆไมม่ีประโยชน์หรอก 

ต้องวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานนั�นแนะ่ต้องรู้ตรงนี �แล้วก็มาพิจารณาถึงรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะพวกเนี�ยธรรมารมณ์ อนันี �ถ้าเราไมม่ีอินทรีย์๖ คือตา ห ูจมกู ลิ �น กาย 

ใจการที�จะรู้รายละเอียดต่างๆจะเข้าใจในทกุข์ๆเพราะรูป ทกุข์เพราะเสียง ทกุข์เพราะกลิ�น ทกุข์เพราะรส 

ทกุข์เพราะโผฏฐัพพะสมัผสัเนี�ยพวกนี �เป็นทกุข์อนัตรายคําวา่ทกุข์อนัตรายก็คือสิ�งที�เราไปยึดติดเอามาเนี�ยเ

ป็นทกุข์อนัตราย ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเนี�ยก็เพราะรูป 

เพราะเสียงที�เขาตอ่ว่าตอ่ขานนินทาสรรเสริญอะไรเนี�ย 

ให้รู้เอาไว้อย่างนี �เมื�อเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็จะมีความเข้าใจความละเอียดของจิตเราก็จะได้ถกูการละเว้น 

ทานให้แล้วว่างก็ละเว้น เนี�ยเป็นทาน 

ทานให้ไปแล้วก็หมดแล้วว่างกระเป๋าไปว่างกรรมสิทธิ�คือว่างจากการยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแล้ว 

เนี�ยเขาเรียกว่าว่างจากกรรมสิทธิ�คือให้ทาน แล้วศีลก็ละเว้นแล้วก็ว่างการละเว้นนี�ก็เป็นศีล 

เนกขมัมะอดใจเพื�อให้ว่างก็เป็นเนกขมัมะ เมื�อเราใช้ปัญญาคือเหตผุล เหตผุลก็คือตวัปัญญา 

ใครได้ยินแตเ่รื�องปัญญาๆแตไ่อ้ตวัจริงของปัญญาคืออะไร? 

ตวัจริงของปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้องนั�นแหละเป็นตวัปัญญาที�แท้จริงที�จะทําให้อบุายปัญญาเกิดขึ �นหรือเ

กิดความเฉลียวฉลาดเกิดขึ �นหรือทําให้เรืองปัญญาขึ �นมาเนี�ยถ้าใครยงัไม่รู้เหตผุลที�ถกูต้องแล้วมนัจะเป็นปั

ญญาได้ยงังยั? 

แล้วคําว่าวิปัสสนามนัจะเกิดได้ยงังยั?เพราะมนัต้องอาศยัปัญญาเกิดไมใ่ชต้่องอาศยัความรู้สึกเราเกิดเฉย

ๆต้องรู้เหตผุลเนี�ยเป็นส่วนประกอบ เหตผุลส่วนประกอบก็คือตารูป หเูสียง จมกูกลิ�น ลิ �นรส 

กายกบัโผฏฐัพพะสมัผสั ใจที�รับรู้ธรรมารมณ์เนี�ยอนันี �เป็นสว่นประกอบหรือรายละเอียดที�เราจะต้องรู้  

เมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วว่าเออ! 

ทําไมคนมีปัญญาไวหรือปัญญาแก่กล้าเนี�ยเพียงตาเห็นรูปแล้วย้ายมาได้ยินเสียงก็เห็นแล้วรูปนี �อนิจจงัแล้ว

ไม่เที�ยงแล้ว เสียงที�ผ่านไปก็เป็นเสียงอนิจจงัไปแล้ว 

กลิ�นผา่นมาแล้วก็หายไปเพราะลมพดัไปแล้วหายไปแล้วก็อนิจจงัไปแล้ว 

รสเลยลิ �นไปแล้วก็ไมรู้่รสแล้วเดี�ยวก็ถ่ายทิ �งหมด 

กายได้สมัผสัเดี�ยวก็สมัผสัร้อนสมัผสัหนาวเนี�ยเย็นสมัผสัเย็นอ่อนสมัผสัแข็งเนี�ยก็ผ่านไปแล้วอนิจจงั 
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เนี�ยเมื�อใจรู้ความเป็นจริงแล้วว่าอนิจจงัเป็นอยา่งนี � เหตผุลที�ถกูต้องตามเป็นจริงก็เป็นอย่างนี � 

อาตมาจงึพิจารณาเห็นว่าพระองค์แสดงอริยสจัจะความจริง 

แตเ่ป็นความจริงที�เปลี�ยนแปลงเป็นรูปก็จริงเป็นตาก็จริงแตก็่มนัพ้นจากนั �นก็เป็นความเสื�อมไปแล้วเหมือนเ

ด็กที�เปลี�ยนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จริง 

เปลี�ยนมาเป็นคนแก่คนเฒ่าก็จริงท้ายสุดกลายมาเป็นคนเจ็บคนตายก็จริงอีกเนี�ยเพราะฉะนั �นความจริงที�เ

ปลี�ยนแปลงเป็นอย่างนี �อริยสจัจ์ 

ทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้ที�จะทําให้เกิดอบุายปัญญาก็คือต้องรู้เหตผุลตามเป็นจริง 

เมื�อเรารู้เหตผุลตามเป็นจริงแล้วเราก็จะเข้าใจ เข้าใจว่าทกุข์เกิดจากความจริงเหลา่นี �เพราะอะไร? 

เพราะอปุาทานความยึดถือ ถ้าเราไม่ปฏิบตัิตามพระพทุธโอวาทนี�เราต้องไปยึดติดในรูป 

รูปนี �เป็นเราเป็นของเรา เสียงนั �นเป็นเราเป็นของเรา กลิ�นนั �นรสนั �นสมัผสันั �นเป็นเราเป็นของเรา 

แล้วเราก็จะเป็นทกุข์ แล้วเราก็ทกุข์จนตรอมใจตายก็มี จนไปฆา่ตวัตายก็มีเนี�ยจงึวา่อนัตราย 

เป็นสรรพธรรม ธรรมทั �งหลายทั �งปวงทั �งหมดเนี�ยเป็นสรรพธรรม 

แล้วก็เป็นสรรพอนัตรายที�ใครไมรู้่ความจริงไปหลงยึดติดเข้าก็จะเป็นทกุข์มากมายกินไมไ่ด้นอนไมห่ลบับน่เ

พ้อคลั�งหลงลืมสติอะไรพวกนี �ทั �งหมดเป็นสิ�งที�เกิดขึ �นจริงแตว่่าเปลี�ยนแปลงเป็นอนิจจงัไมเ่ที�ยงเมื�อเรารู้ควา

มจริงที�เปลี�ยนแปลงนี �แล้วเราจะได้ไมย่ึดถือเราก็รับรู้แตไ่มรั่บเก็บจิตมนัก็ว่างไปจากจิตเรานั�นแหละข้อสําคั

ญคือทําจิตของเราให้ว่างไม่ใชว่่าต้องไปยึดติดอารมณ์สิ�งเหลา่นั �น 

พระองค์ไมไ่ด้สอนให้อารมณ์เหลา่นี �มาเป็นเราเป็นของเรา 

พระองค์สอนให้รู้ความจริงของอารมณ์อารมณ์ทั �งหลายที�สั�งสมไว้เป็นอเนกชาตเินี�ยพระพทุธเจ้าเรียกว่าอา

สวะ อาสวะกิเลสก็คือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยพระองค์เรียกกิเลสกามเพราะมนัทําให้เกิดกามคือความอยากได้เป็นกามตณัหาคืออยากไ

ด้ วิภวตณัหาความไมอ่ยากมีอยากเป็นพอรู้ทกุข์รู้โทษแล้วก็ไมอ่ยากมีอยากเป็น 

ภวตณัหาภพคือที�อยู่ที�อาศยัของจิตนั�นแหละ ที�พระพทุธเจ้าว่าเรือนของตณัหาก็คือรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ฉะนั �นวิธีรื �อเรือนของตณัหาก็คือต้องมารู้ความเป็นอนิจจงัของรูป ของเสียง 

ของกลิ�น ของรส ของโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี � 

ที�พระองค์ว่ากลอนเรือนเรารื �อเสียแล้วเนี�ยก็เพราะพระองค์มาเข้าใจไม่ใช่รื �อด้วยการทําลายนี�ต้องรื �อที�ใจรื �อ

ด้วยอนิจจงัเพราะสิ�งเหล่านี �มนัอนิจจงัอยูแ่ล้วถึงไม่รู้มนัก็ต้องเปลี�ยน 

เหมือนบ้านมนัชํารุดทรุดโทรมหรือคนเราแก่เนี�ยรูปแก่รูปเจ็บรูปตายเสียงแก่เสียงเจ็บเสียงตายเนี�ยมีทั �งนั �น 

กลิ�นก็เหมือนกนั กลิ�นหอมกลิ�นเหม็นมนัก็เหมือนกนัหมด อนิจจงัไม่เที�ยง เป็นทุกข์ขณะที�เราไมช่อบ 

เราเป็นสขุเพราะเราชอบเพราะฉะนั �นสิ�งเหลา่นี �เป็นส่วนประกอบทั �งหมดต้องมาเรียนรู้ความจริงว่าทกุข์เป็น

ของควรกําหนดรู้ รู้ความจริงวา่มนัเปลี�ยนแปลง เหมือนเรารักอะไรเราก็รักความเปลี�ยนแปลง 

เกลียดอะไรก็เกลียดความเปลี�ยนแปลง หลงอะไรก็หลงความเปลี�ยนแปลง 

ดีใจเสียใจก็ดีใจเสียใจกบัความเปลี�ยนแปลงนั�นแหละ แล้วเราก็จะเห็นความโง่ของเราเองว่าจิตเรานี�โง่  

รู้ไม่ทนัอารมณ์ จิตตกเป็นทาสของอารมณ์คือความเปลี�ยนแปลง หรืออนตัตาความเป็นของไมม่ีตวัตน 
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ทกุสรรพสิ�งเนี�ยแตกสลายหมดที�อาตมาเนี�ยพิสจูน์อนตัตาได้ 

อนตัตาภายนอกก็คือเห็นใบไม้ใบหญ้าร่วงหลน่อนิจจงัมาแล้วถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนห

ลายปีเนี�ยใบไม้ก็กลายเป็นธุลีดิน 

แม้เป็นธุลีดินแล้วมนัก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีก็เป็นธุลีธาต ุ

ละเอียดไปอีกแม้เป็นธุลีธาตแุล้วก็ยงัโดนฝนลมแดดแผดเผาอีกเป็นสะสารละเอียดไปอีก 

แม้เป็นสะสารแล้วก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีก็เป็นพลงังานหายไปเนี�ยสณัฐาน

รูปเดิมคือใบไม้ไมป่รากฏให้เราเห็นแล้วเนี�ยอนตัตาความไมม่ีตวัเป็นของตนเนี�ยเป็นเพราะเหตนีุ �เนี�ยนั�นเป็น

อนตัตาภายนอก 

ส่วนอนตัตาภายในก็คือเราเกิดจากท้องแม่แล้วมนัก็แสดงวิวฒันาการมาคลอดออกมาเดี�ยวนี �เด็กแดงๆบนเ

บาะหายไปไหนแล้วเนี�ยอนตัตาภายในถ้าเขาตายพ่อแมก็่ต้องเอาไปฝังทิ �งแน่นอนฝังทิ �งเผาทิ �งเนี�ยอนตัตาภ

ายในเมื�อเรารู้อนตัตาภายนอกภายในแล้วเรานิพพานหรือยงั?ยงั บรรลหุรือยงั?ยงั 

ต้องทําความคุ้นเคยไมใ่ห้ยึดติดทั �งอนตัตาภายนอกอนตัตาภายในความวา่งเนี�ยจดุมุง่หมายที�จะสอนนี�ก็คื

อสญุญตสมาธิคือให้รู้จกัอนตัตาเป็นอารมณ์ ที�พระพทุธเจ้าสอนสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาเป็นอารมณ์ยืน 

เดิน นั�ง นอนเรารู้ก็ความเป็นอนตัตาทกุสรรพสิ�ง 

สรรพก็คือทั �งหมดเลยรวมทั �งภายในภายนอกเป็นอนตัตาหมดเลยไม่ปรากฏแม้กระทั�งญาณความรู้ก็ไม่ปรา

กฏมนัเป็นสญัชาติญาณทําให้เรารู้ขึ �นมาเพราะความเคยชินแล้วก็ไมม่ีตวัตนด้วยเนี�ยให้เรารู้ความจริงอนัเนี�

ยแล้วเหมือนกบัเราเนี�ยหลงงมงายไปยึดติดมนัคืออนตัตาไมม่ีตวัตนเราไปรักอะไรก็รักของไม่มี 

โกรธอะไรก็โกรธของไม่มี หลงอะไรก็หลงของไมม่ี 

ดีใจเสียใจกับของไมม่ีเนี�ยเราก็เห็นความโง่เมื�อเรารู้ความจริงว่าเราโง่เนี�ยความจริงมนัเกิดขึ �นรู้ความจริงแล้

วเราก็จะค่อยๆหายโง่แล้วก็เห็นแนวทางคือความวิมตุตหิลดุพ้นของพระพทุธเจ้าที�ว่าสญุญตวิโมกข์ที�อาศยั

จากการดําเนินจากสญุญตสมาธิ เมื�อมนัชินกบัความวา่งแล้วทีแรกเราก็ตั �งใจ ตั �งมั�น 

คําว่าตั �งมั�นมนัก็คือสมาธิตั �งมั�นกบัความวา่งเมื�อเราทําบ่อยๆตั �งมั�นกบัความว่างบอ่ยๆมนัจะเข้าถึงความว่า

งรู้ตามความเป็นจริงแล้วจะเข้าถึงสญุญตวิโมกข์หลดุพ้นด้วยความว่างคือไมม่ีอาลยัเลย 

เนี�ยที�ว่าอนาลโยคือไมม่ีอาลยั เพราะเป็นของวา่งเปล่าทั �งหมดไมว่่ารูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์วตัถแุละนามธรรมทั �งหลายสิ�งที�ไปยึดติดเข้าไว้ไมใ่ชเ่ราไม่ใช่ของเรานั�นน่ะถ้าพดูชั �นสงูขึ �นไปว่า

สมมตุิที�ตา่งประเทศคนไทยก็เรียกอย่างตา่งประเทศตา่งชาตติา่งภาษาก็เรียกอีกอยา่ง 

เนี�ยเขาเรียกสมมตุิขึ �นมา ไฟก็เรียกอีกอย่างหนึ�ง ลมก็เรียกอีกอยา่งหนึ�ง นํ �า 

เนี�ยอาหารการกินข้าวปลาอะไรเนี�ยเป็นสมมตุทิั �งหมด 

เมื�อเรารู้ความเป็นจริงวา่เป็นสมมตุิขึ �นมาเราไม่ยึดติดในสมมตุิเหล่านั �นจิตเราก็วิมตุตเินี�ยทั �งสมมตุิและวิมุ

ตติเนี�ยมนัอยูด้่วยกนัเวลาตายแล้วเราอาศยัความที�วิมตุติแล้วพ้นไมย่ึดติดมนัเนี�ยจนเคยชินเมื�อมนัเคยชินแ

ล้วกบัความไมม่ีคือว่างเนี�ยหรืออนตัตาเนี�ยจิตย่อมน้อมไปสูพ่ระนิพพานคือวา่งทั �งสมมตุิและวิมตุตเินี�ยจึงจ

ะถึงที�สดุไมใ่ห้ยึดติดทั �งสมมตุิและวิมตุต ิ

เนี�ยความหมายที�พระองค์สอนให้เจริญสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์หรือสญุญตวิโมกข์ห
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ลดุพ้นด้วยความว่างเนี�ยเหตผุลมีแคนี่ � เมื�อเรามีความเข้าใจแล้วยืน เดิน นั�ง 

นอนเราก็เห็นแตท่กุอย่างที�เราเห็นเนี�ยเป็นความวา่งทั �งหมดเลยต่อไปมนัจะเสื�อมสลายไปทั �งหมดไม่มีอะไร

เป็นของเราเลยตวัเราเองก็ต้อง ตามนัก็มืดมวัฟาง หก็ูหนวกตงึ จมกูก็เป็นหวดัไมรู้่กลิ�นอะไร 

ลิ �นก็แข็งกระด้างไม่รู้รส 

กายก็เป็นอมัพฤกษ์อมัพาตเห็นมั�ยเราจะเห็นความจริงเมื�อเราเห็นความจริงที�เปลี�ยนแปลงเนี�ยก็คืออนิจจงั

อย่างนี � 

แล้วเราไปทกุข์เพราะความเป็นจริงความจริงที�เปลี�ยนแปลงไมม่ีสาระแก่นสารเลยที�พระองค์แสดงศีลสาระ

ก็คือละเว้นการละเว้นนั�นแหละเป็นสาระที�ถูกต้อง 

สมาธิสาระก็คือความตั �งใจให้ว่างนั�นแหละเป็นสมาธิเป็นสาระที�ถกูต้อง 

ปัญญาสาระคือรู้เหตผุลแหง่ความเป็นจริงถึงความเปลี�ยนแปลงเป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาเนี�ยเป็นสาระที�ถกูต้องเขาเรียกปัญญาสาระ 

วิมตุติสาระก็คือหลุดพ้นการปฏิบตัิอย่างนี �มีวิมตุตหิลดุพ้นเป็นสาระคือว่างหมดเลยไม่ยดึติดสิ�งใด 

วิมตุติญาณทสัสนะสาระคือว่างทั �งรู้ทั �งเห็นเขาเรียกว่าวิมตุติญาณทสัสนะ ทศันะก็คือความเห็นแตญ่าณ 

วิมตุติญาณทสัสนะก็คือว่างทั �งรู้ทั �งเห็น สิ�งที�เราเห็นมาทั �งหมดนั�นน่ะให้ว่าง 

สิ�งที�เรารู้มาทั �งหมดก็ให้ว่างนั�นน่ะที�อาตมาบอกเนี�ยต้องว่างทั �งตวัรู้ผู้ รู้เนี�ยต้องว่างตรงนี �  

เราจึงจะเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั สญูญังว่างอยา่งยิ�ง 

แตใ่นขณะที�เรายงัไมต่ายเราก็มีสขุแล้วเขาเรียกนิรามิสสขุเป็นนิพพานงั ปรมงั สขุงั 

เพราะสขุที�ไมต้่องอาศยัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แตเ่รารู้ความเป็นจริง 

วิตกวิจารไมเ่กิดขึ �นสงัขารไม่ปรุงแตง่เนี�ยเป็นนิพพานงั ปรมงั สขุงัหรือเป็นสอปุาทิเสสนิพพานรูป เสียง 

กลิ�น รส สมัผสัเหล่านี �หมดไปจากใจเราคือว่างไปจากใจ วิตกวิจารไมเ่กิดขึ �น 

เมื�อวิตกวิจารไมเ่กิดขึ �นสงัขารก็ไม่มีการปรุงแตง่ 

สงัขารก็เป็นวิสงัขารหยดุการปรุงแตง่แคน่ั �นแล้วมนัเป็นความเคยชินแล้วว่างจนเคยชินแล้วเมื�อเรารู้ความเ

ป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยดึตดิทั �งอดีต ปัจจบุนั อนาคตคือว่างหมดเลยนั�นแหละมนัเป็นสิ�งที�ถกูต้อง  

สกักายทิฏฐิเมื�อจิตว่างแล้วสกักายทิฏฐิความเห็นวา่เป็นตวัเป็นตนก็ไมม่ี 

วิจิกิจฉาความลงัเลสงสยัเรื�องนั �นเรื�องนี �เรื�องรูป เรื�องเสียง เรื�องกลิ�น เรื�องรส เรื�องโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ก็ไม่มีความสงสยัก็หมดไปจากใจ 

สีลพัพตปรามาสที�เราลบูคลําที�เราคิดว่าเรามีความเป็นอยูด้่วยสิ�งเหล่านี �เราก็มั�นใจแล้วว่าสิ�งเหลา่นี �เป็นเพี

ยงปัจจยัเครื�องอาศยัชั�วคราวแล้วก็ผา่นไปอีก แล้วมนัก็ว่างไปอีก สีลพัพตปรามาสไมม่ี 

กามราคะคือความปรารถนาในกาม กามคณุ๕ ก็คือต้องการรูป ต้องการเสียง ต้องการกลิ�น ต้องการรส 

ต้องการสมัผสัไม่มีนั�นแหละเมื�อกามราคะไมม่ี ปฏิฆะการกระทบจิตไมม่ี 

ถึงมีรูปมีเสียงมีกลิ�นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมารมณ์แตไ่มม่ากระทบใจเพราะมีความว่างอยูแ่ล้ว 

ความว่างนั�นแหละเป็นวิหารธรรมเครื�องอยูข่องจิต 

ความว่างนั�นแหละเป็นอนาลโยที�ไม่มีอาลยัอยู่ในใจของเรา 
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เนี�ยเราจะเข้าถึงความสขุความสงบที�แท้จริงเนี�ยจงึเรียกว่านิพพานงั ปรมงั สขุงั 

แตถ้่าเราประพฤติปฏิบตัิให้เคยชินจนกระทั�งถึงการอายุขยัคือตาย แน่ะจิตก็น้อมไปสู่ความนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงั ไอ้ที�ขนัธ์๕คือรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณคือความรู้สกึตา่งๆที�ยงัหลงเหลืออยูเ่นี�ยตายแล้วก็หมดสิ �นแล้ว 

เนี�ยเขาต้องไปเผาไปฝังเขาเรียกอนปุาทิเสสนิพพานเพราะว่างอย่างบริสทุธิ�ทั �งภายในภายนอกเนี�ย 

เราต้องรู้ความจริงอย่างนี � ความจริงเราก็อยู่กบัธรรมนั�นแหละ แตว่่าเราไมม่ีปัญญารู้อยา่งพระพทุธเจ้า 

พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าที�รู้ความเป็นจริงแบบนี �เมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไมเ่ดือดร้อนใจไมห่นกัใจเพราะใจเร

าว่างแล้วใจเราจึงเบาต้องว่าอย่างนี � พระยามจัจรุาชก็มองไมเ่ห็นจิตเราด้วยเพราะจิตเราวา่ง 

มองมาก็มีแต่ความวา่งไมม่ีอาลยั นั�นน่ะอนาลโยตรงเนี�ยไมม่ีอาลยัคือว่าง ว่างอยา่งบริสทุธิ� 

ที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายพดูถึงอนาลโยคือไมม่ีอาลยัก็คือไมอ่าลยัอาวรณ์ในรูป ในเสียง ในกลิ�น ในรส 

ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์เหลา่นั �นน่ะจงึเรียกว่าอนาลโยไมอ่าลยัอาวรณ์กบัรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์สิ�งที�เรารักเราชงัทั �งหมดไมม่ี ว่าง ว่างเปล่าเนี�ยเราจะได้ 

มนัมีเหตผุลตรงเนี�ยที�เรียกวา่ปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้องถ้าเราไมม่ีปัญญารู้เหตผุลที�ถกูต้องแล้วเนกขมัมะก

ารอดใจที�เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ 

การประพฤตพิรหมจรรย์ที�จะเข้าถึงความสุดยอดก็ต้องอาศยัเนกขมัมะพรหมจรรย์ 

แล้วเนกขมัมะพรหมจรรย์เอาอะไรมาเป็นข้อปฏิบตัิ? ก็เอาทานเอาศีลนั�นแหละมาเป็นข้อปฏิบตั ิ

ทานให้แล้วก็วา่ง ศีลละเว้นก็ว่างเอามาเป็นข้อปฏิบตัิให้เคยชิน อดใจให้ได้ 

อดใจให้เป็นพรหมจรรย์ให้เกิดความบริสทุธิ�คือใจเราบริสุทธิ�ประพฤติในทาน ทานนั �นก็บริสทุธิ� 

ให้แล้วก็ว่างไม่ยดึติดในทานอีก 

ศีลละเว้นแล้วก็วา่งเนี�ยเอาทั �งทานทั �งศีลเอามาเป็นอปุการะในข้อปฏิบตัิเนี�ยจึงเรียกว่าเนกขมัมะพรหมจรร

ย์ ปัญญาเหตผุลก็เหตผุลเพื�อว่างเพื�อให้บริสทุธิ�ให้จิตบริสทุธิ� ไม่ต้องมีทกุข์ไมต้่องอาลยัอาวรณ์กบัสิ�งตา่งๆ 

เพียรวิริยะเพียร ทีเนี�ยเพียรให้ทานรักษาศีลก็เพียรเพื�อความว่าง 

ปัญญารู้ในเหตผุลในทานในศีลแล้วที�เราเอามาเป็นข้อวตัรปฏิบตัินั�นแหละก็เป็นปัญญาเหตผุลที�ถกูต้องแล้

วมาเพียรทกุวนัเพียรให้มีทานเพียรให้มีศีลทกุวนัก็เป็นวิริยะเพียรที�ถกูต้อง 

ขนัติอดทนในการทําทานรักษาศีลก็เพื�อวา่งนั�นแหละอดทนครั �งหนึ�งก็ว่างทีหนึ�งแล้วก็อเุบกขาวางเฉยอีกทีห

นึ�งน่ะเราอดกลั �นมีขนัติครั �งหนึ�งก็ได้ทั �งอเุบกขาได้ทั �งความว่างด้วยแล้วสจัจะต้องมีความจริงใจในทานในศี

ลด้วยเนี�ยสจัจะความจริงใจในทานในศีลก็เพื�อว่างเราต้องมีความตั �งใจแน่วแน่ที�จะประพฤติปฏิบตัเิพื�อในท

านในศีลเอามาเป็นเนกขมัมะพรหมจรรย์เอามาเป็นข้อวตัรปฏิบตัิเดี�ยวก็ไปปฏิบตัิอะไร?เนี�ยเขาถามไปปฏิ

บตัิอะไร? พวกนกัปฏิบตัิทั �งหลายปฏิบตัิอะไร? เนี�ยงมงายกนัทั �งนั �น 

เนี�ยต้องปฏิบตัิในทานในศีลทานให้แล้วก็วา่งศีลละเว้นก็ว่างเนี�ยต้องให้มีความวา่งทั �งสองอย่างนี � 

นี�แหละจึงจะเป็นนยัยะที�ถกูต้องเป็นเหตผุลที�ถกูต้องแล้วก็เป็นสจัจะเนี�ยเป็นรากเหง้าของสมาธิด้วย 

ถ้าใครเสียสจัจะ 



 ๙

แล้วก็เสียศีลด้วยสมาธิก็เสียไปแล้วความตั �งมั�นเนี�ยหมดไปเลยเสียสจัจะต้องหานั�นมากลบหานี�ม

ากลบเหมือนกบัพวกที�ทจุริตผิดศีลผิดธรรมแล้วก็อ้างนั�นอ้างนี�มนัก็ฟุ้ งซา่นเพราะเสียสจัจะเนี�ยอนัเนี�ยสําคั

ญมากเลยสจัจะเป็นรากเหง้าของสมาธิจําไว้ให้ดีจิตจะตั �งมั�นได้ก็ต้องมีสจัจะตายเป็นตายตายก็ทิ �งกนัเลยไ

มต้่องอาลยัอาวรณ์กันแล้วร้องห่มร้องไห้ไปก็แคน่ั �นเอง เมื�อตดัใจตายแล้วก็ว่างเนี�ยเป็นปรมตัถบารมีด้วย 

ถ้าตดัให้ทานตายก็เป็นทานปรมตัถบารมี 

ทานอยา่งเดียวก็นิพพานได้ที�อาตมาเคยเทศน์เคยสอนไว้ศีลละเว้นอยา่งเดียวละเว้นจนว่างบริสทุธิ�ก็ไปนิพ

พานได้ เนกขมัมะอดใจในทานในศีลก็ไปนิพพานได้เห็นมั�ย ปัญญารู้เหตผุลของความเป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาด้วยทานด้วยศีลก็นิพพานได้ด้วยปัญญา วิริยะเพียรในทานในศีลเพื�อวา่งก็ไปนิพพานได้ 

ขนัติอดกลั �นอดทนเพื�อให้มีทานมีศลีก็ไปนิพพานได้ 

เนี�ยที�เหมือนกบัพระพทุธเจ้าแสดงไว้ว่าการไมทํ่าบาปทั �งปวง การทํากุศลให้ถึงพร้อม 

การชําระจิตของตนให้ขาวรอบ การที�เราจะไมทํ่าบาปทั �งปวงได้เราก็ต้องมีขนัตโิสรัจจะ 

ขนัติความอดกลั �นอดทน โสรัจจะความสงบเสงี�ยม 

เชน่ตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้แล้วก็สงบเสงี�ยมเอาไว้ไม่ให้ไปยุ่งกบัรูป 

หไูด้ยินเสียงก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมใ่ห้ไปยุง่กบัเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมใ่ห้ไปยุ่งกบักลิ�น 

ลิ �นได้รับรู้รสแล้วก็ไม่ต้องไปติดเชลล์ชวนชิมให้อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ 

กายได้รับสมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งฤดกูาลเราก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ 

แล้วใจเราก็จะได้ไมไ่ปฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ประพฤติผิดในกาม มสุาวาท 

กินเหล้าเมายาก็เพราะเรามีขนัติโสรัจจะเนี�ย เราจะไมทํ่าบาปด้วยขนัติโสรัจจะ 

เนี�ยเขาเรียกการไมทํ่าบาปทั �งปวงเราก็ต้องมีขนัติโสรัจจะเนี�ย 

อดกลั �นอดทนได้สงบเสงี�ยมได้แล้วการทํากศุลให้ถึงพร้อมเราจะทํายงังยั? ก็ต้องมีขนัติโสรัจจะนั�นแหละ 

ไม่อยากให้ทานก็อดทนทําทาน ไม่อยากรักษาศีลก็อดทนรักษาศีล 

ไม่อยากประพฤตเินกขมัมะก็อดกลั �นอดทนประพฤติเนกขมัมะ 

ไม่มีปัญญาก็อดกลั �นอดทนใช้เหตผุลให้มากขึ �น 

เราก็จะได้รู้ว่าเนี�ยขนัติโสรัจจะเนี�ยที�เราจะทําให้เกิดขึ �นมาเป็นเนกขมัมะ 

ปัญญาไม่มีก็อดกลั �นอดทนให้มีปัญญาขึ �นมา ทนอะไรไมไ่ด้ก็พยายามทนให้ได้ ไม่มีสจัจะก็ทนให้มีสจัจะ 

ไม่มีอธิษฐานปรารถนาเพื�อความวิมตุติหลดุพ้นก็ต้องคําว่าอธิษฐานก็คือปรารถนาจําไว้ให้ดี 

คําว่าอธิษฐานก็คือความต้องการหรือความปรารถนา 

แตถ้่าจิตเราไร้เจตนาไร้ความปรารถนาก็คือไร้ตณัหาความอยาก 

เนี�ยมีอีกนยัยะหนึ�งมนัมีลี �ลบัซบัซ้อนมากเลยคําสอนพระพทุธเจ้านี�เป็นนยัยะเป็นอญัญะมญัญะปัจจยัเป็นเ

หตปัุจจะโยเป็นเหตเุป็นผลมากมายเลย 

เพราะฉะนั �นเมื�อเราขนัตอิดกลั �นอดทนในการอธิษฐานปรารถนาเพื�อให้ความพ้นทกุข์ให้ได้ 

เมตตาก็รักใคร่ในการที�จะพ้นทกุข์ไม่ใช่ไปเที�ยวรักหนุม่รักสาวเป็นเมตตารักใคร่ในทานในศีลในเนกขมัมะใ



 ๑๐

นปัญญาในวิริยะ ขนัติ สจัจะ 

อธิษฐานเมตตาเนี�ยอเุบกขาก็วางให้หมดเลยทั �งภายในภายนอกเนี�ยก็ไปนิพพานได้แล้ว นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัวางเฉยหมดทั �งภายในภายนอก 

กิเลสตณัหาก็ไม่เกิดเนี�ยเป็นการสรุปที�ให้รู้ไว้ว่าเนี�ยต้องเป็นเหตเุป็นผลแบบนี � 

แล้วก็เพื�อความว่างอย่างเดียว อเุบกขาก็ว่างหมดเลย ว่างทั �งภายในภายนอก 

แทนที�ว่าอเุบกขาวางเฉยแล้วไม่มีคําอธิบายอะไรแล้วใชไ่หม? แตว่่าอเุบกขาอะไร? 

ถ้าเราไมรู้่ว่าเราอเุบกขาอะไรเราจะรู้ความหมายได้อย่างไร? 

หมดเลยเนี�ยอเุบกขาวางเฉยทั �งภายในภายนอกคือวางเฉยรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์จิตจะได้ไมว่ิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยอเุบกขาภายใน ไม่ใชว่่าอเุบกขาวางเฉยก็ไมรู้่ 

ซื�อบื�อบางคนก็หาว่าซื�อบื�อไปเลยคนละเรื�องกนัเลยเนี�ยถ้าความหมายเป็นแบบนี � 

เมื�อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี �แล้ว เราก็จะได้ตั �งมั�นสมาธิตั �งมั�น สมาธิแปลว่าความตั �งใจมั�น 

ตั �งใจมั�นกบัความว่างคือมีอนตัตาเป็นอารมณ์ 

ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเขาเรียกว่านิพพิทาญาณคือเบื�อหน่าย ข้อแรกเลยนิพพิทาญาณคือเบื�อหนา่ย 

เราก็เห็นรูปก็เบื�อหน่าย ได้ยินเสียงก็เบื�อหนา่ย ได้กลิ�นก็เบื�อหน่าย ได้รสก็เบื�อหน่าย ได้สมัผสัก็เบื�อหนา่ย 

ได้รู้ธรรมารมณ์ก็เบื�อหน่าย 

เอาความเบื�อหน่ายนั�นแหละคือเบื�อหน่ายอะไร?เราก็ต้องถามตวัถามให้ลึกลงไปอีกว่าเราเบื�อหนา่ยอะไร? 

เราเบื�อหนา่ยทุกข์(หวัเราะ) ต้องว่าเบื�อหน่ายทกุข์ แล้วสมทุยัเหตใุห้เกิดทุกข์คือตณัหา 

ที�พระองค์เรียกวา่สมทุยัคือตณัหาเนี�ยเป็นของควรละ คําวา่ละเนี�ยเราต้องอาศยัศีลเนี�ยแหละเป็นตวัละ 

ละเว้นหมดเลยละเว้นรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์พอละเว้นแล้วมนัก็ว่างเห็นมั�ย 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาเป็นสิ�งที�ควรละ ก็คือละเว้นนี�แหละ เราต้องจบัคูก่นัให้ถกูธรรมพระพทุธเจ้า 

ถ้าเราจบัคูถ่กูแล้วไม่ยาก ไม่มีอะไรยากเลย 

ละเว้นอย่างเดียวนั�นแหละคือการละเว้นสมทุยัละเว้นสมุทยัเหตใุห้เกิดทกุข์ทั �งหมดเลย 

นิโรธะความดบัทกุข์ก็คือดบัอารมณ์เราเนี�ยดบัแล้วก็ว่างดบัแล้วก็วา่ง ตาเห็นรูปก็ดบัแล้วก็ว่าง ว่างจากรูป 

ว่างจากเสียง ว่างจากกลิ�น ว่างจากรส 

ว่างจากโผฏฐัพพะสมัผสัแล้วก็ดบัที�ใจเราเนี�ยเขาเรียกนิโรธะความดบัทกุข์ ทีนี �ถึงมรรคควรเจริญให้มาก 

เขาเรียกนิโรธะความดบัทกุข์ควรทําให้แจ้งคือต้องแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี � คือต้องดบั ดบัรูป ดบัเสียง 

ดบักลิ�น ดบัรส ดบัโผฏฐัพพะ ดบัธรรมารมณ์ให้ได้ ดบัจนกระทั�งเออ! 

มนัเคยชินแล้วทีนี �มนัดบัคือว่างจริงๆแล้ว ทีแรกพออาศยัความว่างนั�นแหละเป็นมรรค 

ทีหลงัมนัว่างแล้ววางเฉยได้จริงๆแล้วเนี�ยมนัก็เกิดผลแล้วเนี�ยมนัเป็นผลเพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้ผลเราก็จะรู้ว่า

โอ้! 

เนี�ยเอาความว่างเป็นมรรคคือเอาสญุญตสมาธิเป็นมรรคตั �งใจวา่งนั�นน่ะเป็นต้นเหตเุป็นบาทหรือเบื �องแรก 

ทีหลงัมนัว่างจริงๆแล้วเป็นผลแล้ว มรรคผล เพราะฉะนั �นมรรคควรเจริญให้มาก 



 ๑๑

เนี�ยตาเห็นรูปก็ดบัรูปเรื�อยไปเพราะนิโรธะความดบัทกุข์ต้องดบัรูป ดบัเสียง ดบักลิ�น ดบัรส 

ดบัโผฏฐัพพะ ดบัธรรมารมณ์ ดบัความรู้สกึนึกคดิ 

นั�นแหละความดบัเนี�ยหรือความว่างเนี�ยดบัว่างดบัว่างเนี�ยเป็นมรรค 

เป็นหนทางที�จะเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ได้อย่างแนน่อน นิพพานงั ปรมงั สญูญังต้องดบัวา่ง 

ดบัแล้วก็ว่างเลยไม่มีอาลยั อนาลโยเนี�ยบริสทุธิ�ทั �งภายในภายนอก 

เนี�ยเป็นอย่างนี �เพราะฉะนั �นเมื�อเราเข้าใจแล้วก็ไมม่ีอะไรยากแล้ว 

เราก็ตั �งใจที�จะดบัคือเจริญสญุญตสมาธิตามพระพทุธโอวาทสอนเราให้เรามีอนตัตาความวา่งเป็นอารมณ์ 

เอามาเป็นบาทเบื �องแรกเลยบาทหรือมรรคที�จะเดนิบาทที�จะก้าวเดินไปตามทาง 

ทางมรรคก็คือทางว่างทางดบัไม่ใช่ทางอื�น เอโกอฏัฐงัคิโก มคัโคก็คือว่างที�พระพทุธเจ้าสอนเอโกอฏัฐงัคิโก 

มคัโคเนี�ย ไอ้ที�สมัมาทิฏฐิเห็นชอบก็ดบัว่างไม่มีความเห็นแล้วดบัว่าง สมัมาสงักัปโปก็ดบัว่างไมม่ีการดําริ 

สมัมาวาจาก็ดบัว่างไมม่ีการพดูจานั�นน่ะก็ดบัวา่ง สมัมากมัมนัโตก็ดบัว่าง สมัมาอาชีโวอาชีพก็ดบัว่าง 

สมัมาวายาโมก็ดบัว่าง สมัมาสติระลึกชอบก็ดบัว่างไม่ระลึกอีก 

สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นกบัความดบัความวา่งนั�นแน่ะจงึเรียกวา่เอโกอฏัฐงัคิโก 

มคัโคนี�ทางเดียวเนี�ยมรรค๘ทางเดียวคือทางดบัว่าง แตพ่ระองค์อาศยัในนยัยะ 

แตไ่ปเห็นอะไรชอบๆเนี�ยเป็นเปลือกเป็นเปลือกสําหรับทางโลกเห็นชอบดําริชอบพดูชอบการงานชอบอาชีพ

ชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั �งใจมั�นชอบนี�เป็นเปลือก 

เพราะฉะนั �นต้องว่างจากสิ�งเหลา่นี �นี�แหละจงึจะเป็นแก่น 

ต้องว่าเป็นแก่นหรือเป็นแนวทางที�จะเข้าถึงความพ้นทกุข์ที�แท้จริงความพ้นทกุข์ที�แท้จริงต้องเป็นแบบนี � 

ทางมรรคของพระพทุธเจ้าเป็นอย่างนี � เอโกอฏัฐงัคิโก มคัโคเนี�ยไมผ่ิดหรอก 

แตว่่าเป็นต้องเข้าถึงความดบัว่าง ถ้าไปเห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบหมดเนี�ยเปลือก! ยงัเข้าไม่ถึง 

เนี�ยให้จําไว้ให้ดี แคอ่าตมาถามขึ �นมาว่า อาชีพชอบ ไปทําอาชีพอะไรในนิพพาน? นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเนี�ย นิพพานไม่มีตวัตนแล้วจะไปทําอาชีพอะไร? 

ก็เนี�ยถ้าเถียงอาตมาก็บอกนั�นแหละเอาความว่างนั�นแหละเป็นอาชีพทําทกุวนั(หวัเราะ)เนี�ยอาตมาก็ต้องบ

อกอย่างนี � เพราะฉะนั �นเอาเป็นอาชีพเลยเอาทุกวนัเลย 

ต้องทําจิตให้ว่างให้ได้ไม่ยดึตดิใดๆเลยเนี�ยเอาอย่างนี � 

แตเ่ราก็ต้องทําหน้าที�เพราะเรายงัเกิดมาเนี�ยทกุคนเกิดมาเพื�อทําหน้าที�ของความเป็นพอ่เป็นแม่บตุรภรรยา

สามีลกูเต้าเหล่าหลานเป็นหมอเป็นคนไข้ทหารตํารวจ เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี�ยต้องทําหน้าที� 

แล้วเกิดมาต้องใช้กรรมกายกรรมมือเท้าต้องทํางาน วจีกรรมปากต้องพดู มโนกรรมจิตต้องคิดนึก 

แตก่ายกรรมไม่ต้องฆา่สตัว์ลกัทรัพย์ประพฤติผิดในกาม 

วจีกรรมต้องไมพ่ดูมสุาวาทพูดส่อเสียดพดูคําหยาบคายไมพ่ดูเพ้อเจ้อเหลวไหล 

มโนกรรมต้องไมโ่ลภอยากได้ของใครฟรีๆไม่พยาบาทอาฆาตแค้นใครไมเ่ห็นผิดคลองธรรมที�ชอบ 

เห็นว่าบาปบญุไมม่ีการทําดีทําชั�วไมม่ีผลเนี�ยมิจฉาทิฏฐิเนี�ย เมื�อเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็ดําเนินตามวิธีการนี � 

ดบัว่างแล้วก็ไม่มีอาลยัอาวรณ์ ตายก็ทิ �ง! เพราะเราทําหน้าที�ของเราสําเร็จแล้ว 



 ๑๒ 

ทําหน้าที�อะไร?ของความเป็นพอ่เป็นแมเ่ป็นพี�เป็นน้องบตุรภรรยาสามีสําเร็จแล้วคือเราไม่ยุง่กบัใ

ครนั�นแหละสําเร็จ! ว่าง! 

ถ้าเรายงัไปยุง่อยูย่งัไม่สําเร็จน่ะจําไว้ให้ดีน่ะ(หวัเราะ)ต้องวา่งต้องอาศยัแนวทางสญุญตสมาธิเนี�ยต้องยึดถื

อเป็นหลกัเอาเป็นหลกัฐานหรือมั�นคงที�จะยึดเอาเป็นแนวทางเป็นที�พึ�งเข้าสู่พระนิพพานต้องว่าอย่างนี � 

เมื�อเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไมยุ่ง่อยากใจ แล้วก็ง่ายดายต้องว่าอยา่งนี � 

ที�อาตมาพดูเนี�ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที�เขาไปฝึกปฏิบตัิในป่าในเขาอาตมาไปมาแล้วอาตมาเนี�ยพระป่าตวั

จริงอาตมาเนี�ย อยูป่่าอยูเ่ขามาตลอดคิดอยา่งเดียวว่าตายก็ทิ �ง 

ขนาดตายมนัจะตายจิตออกจากร่างไปแล้วใจยงัหว่งศาสนายงักลบัมาได้เลยอาตมาเนี�ยหลายครั �งแล้วสล

ะตายแล้วก็ไมต่ายเนี�ยเป็นพระเดนตายด้วย แล้วก็ได้รู้ความจริงที�แนน่อนไมว่ิปริตผิดเพี �ยน 

คําว่าไม่วิปริตผิดเพี �ยนคือไม่ผิดพระพทุธโอวาทเนี�ยตามที�มาพดูให้ฟังเนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราจะต้องมาประพฤติตามนี � เราก็ทํางานของเราไปเป็นปกติตามหน้าที�ของเราปกติ 

แตเ่ราไมไ่ด้ทํา๒๔ชั�วโมงมีเวลาว่างก่อนจะกินจะนอนจะกินสบายก็นกึถึงเออ! 

ทั �งวนัแล้วเนี�ยกวา่จะได้กินเนี�ยอนิจจงัขนาดไหนทกุข์ขนาดไหน 

แล้วเราก็ระลกึถึงความว่างเนี�ยหรือจะนอนสบายหมดเวรสิ �นกรรมก็นึกถึงความว่างก่อน 

แล้วก็โมทนาสาธุกับพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้า 

เนี�ยถ้าตายก็ขอให้พาจิตวิญญาณไปนิพพานด้วยว่างๆๆภาวนาวา่งๆๆจนดบัเลย เวลาเรายืน เดนิ นั�ง 

นอนก็ภาวนาว่างๆๆพูดเข้าหไูปสู่ใจถ้าเรายงัไมไ่ด้ทํางานยงัไมไ่ด้ทําหน้าที� 

เรายงัเดินทางไมถ่ึงเราก็เดินว่างๆๆไปเรื�อยๆนั�นแหละเป็นการฝึกหดัดดันิสยัเป็นการอบรมจิตของเราที�เรียก

ว่าภาวนาคือทําให้มีให้เป็นขึ �นมาซึ�งความว่าง ถ้าเราไปทําอะไรให้มีให้เป็นขึ �นมาอย่างอื�นมีแตท่กุข์ทั �งนั �น 

ต้องทําความว่างให้เกิดแก่จิตของเราทําความว่างขึ �นมาแล้วจงึจะไมม่ีทกุข์พ้นทกุข์ด้วยไมต้่องมาเวียนว่าย

ตายเกิดอีก เนี�ยเพราะจิตเราไมไ่ด้ระลึกถึงความดีความชั�วถ้านึกถึงความดีก็ไปสวรรค์เป็นพรหมเป็นเทพ 

นึกถึงความชั�วก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสรุกายสตัว์เดรัจฉาน 

ถ้าจิตเราว่างแล้วก็ไม่ต้องไปสวรรค์ไมต้่องไปนรก มุ่งไปนิพพานอย่างเดียว! ว่าง! เนี�ยจําไว้ให้ดีเนี�ยอ้าว! 

แคนี่ �ก็พอใครอยากรู้อะไรอยากสงสยัอะไรถามอาตมา 

อาตมาจะได้อธิบายชี �ให้ฟังเนี�ยต้องแสดงหลกัไว้แล้วทีนี �ให้โยมถามความสงสยัได้..... 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๒๑.๒๓ น. 

 




