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ขอให้ทกุคนนั�งอย่างสงบทําจิตให้ว่างจากอารมณ์ทั �งหมด อย่าสง่เสียงดงัเป็นอนัขาด! 

วิธีทําจิตให้ว่างไมใ่ช่ของยากหรอก ก่อนที�เราจะนั�งที�นั�งวา่งไหม? ที�นั�งว่างก็นั�งได้ 

ที�เราจะเดินไปเป็นที�ว่างหรือเปล่า? ถ้าวา่งก็เดินไปได้ ที�ยืนมีไหม?ที�ยืนว่างก็ยืนได้ ที�นอนว่างก็นอนได้เนี�ย 

เพราะฉะนั �นความว่างไมใ่ชข่องยาก 

ถ้าเราจะเอาระดบัสงูก็ต้องทานเนี�ยใครอย่าไปดถูกูวา่ทานนี �เป็นทานธรรมดาแตค่วามหมายของทานที�พระ

พทุธเจ้าให้เป็นนิยยานิกธรรมเนี�ยให้แล้วก็ว่างคือสิ�งที�ให้ไปแล้วก็ว่างไปจากตวัเราแล้วหมดกรรมสิทธิ�ที�พระ

พทุธเจ้าแสดงถึงอนสุติจาคานสุสติกรรมฐานก็คือให้นึกถึงความวา่งเป็นอารมณ์ที�ให้ไปแล้วๆก็ไมใ่ช่แคน่ั �น 

รูปที�ผ่านมาทั �งหมดก็ว่างไปแล้ว เสียงที�ได้ยินมาก็ผา่นไปแล้วก็ว่างไปแล้ว 

กลิ�นที�เราเคยได้สดูดมก็วา่งไปแล้ว รสที�เราเคยได้กินข้าวปลาอาหารเลยลิ �นไปก็ว่างไปแล้ว 

สมัผสัฤดกูาลเย็น ร้อน อ่อน แข็งอะไรก็ว่างก็ผา่นไปแล้ว ส่วนที�ไมว่่างคือเราไปยึดตดิไปยดึติดรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้วก็มาวุ่นวายใจ 

อยูที่�ใจเราไม่วา่งเพราะเราไปยึดติดเขาเรียกสญัญาอปุาทาน 

ถ้าเราจะตดัสญัญาอปุาทานให้ออกไปก็ต้องตดัสต ิ

ครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติแตไ่ม่ชี �โทษของสติให้รู้ 

เพราะสติเนี�ยระลึกไปตามสญัญาอปุาทาน  สญัญาจําได้หมายรู้ จํารูป จําเสียง จํากลิ�น จํารส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ได้แล้วก็สญัญาอปุาทานก็ยึดติดไว้ด้วย 

เพราะฉะนั �นการที�เราจะละสญัญาอปุาทานเนี�ยต้องตดัสติการระลึกทิ �งไปเลยให้มนัว่าง 

รับรู้ไม่รับเก็บเพราะสิ�งตา่งๆไมเ่ที�ยงอนิจจงัเนี�ย อนิจจงัเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอเป็นทกุข์ที�เราไปยึดถือเอาไว้ 

อนตัตาก็เป็นของไมใ่ชต่นสิ�งที�เราเห็นมาผ่านมาจะไปตา่งประเทศตา่งจงัหวดัอะไรเนี�ยที�เราไปรู้ไปเห็นมาเนี�

ยของเราหรือเปล่า? ก็ไมใ่ช ่เมื�อไม่ใช่ของเราแล้วเราเอามาเก็บไว้ในใจทําอะไร? 

เนี�ยเราต้องรับรู้แล้วก็ว่างไปอีก 

ไม่ใช่ของยากเนี�ยความจริงมนัว่างอยูแ่ล้วแต่วา่เราทําใจของเราไมว่่างเองเพราะเรารู้ไมท่นั รู้ไมจ่ริง 

ครูบาอาจารย์ทั �งหลายทั�วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติคือระลกึให้มาก 

ยิ�งระลึกหารู้ไมว่่าระลึกมากเท่าไหร่ก็ฟุ้ งซา่นมากแคน่ั �น 

การที�สติระลึกไปตามสญัญาอปุาทานนั�นนะ่เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะสตติวัเนี�ยจําอารมณ์ไว้จํารูป 

จําเสียง จํากลิ�น จํารส จําโผฏฐัพพะ จําธรรมารมณ์ไว้เนี�ยเป็นอเนกชาติ อาสวะคือการสั�งสม 

กิเลสก็คือสั�งสมอารมณ์ไว้ 
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เพราะฉะนั �นการที�เราจะทําอาสวะให้สิ �นสดุไปก็คือต้องทําจิตให้ว่างจากอารมณ์ขยะอารมณ์มะเร็

งอารมณ์น่ะเพียงแตม่นัเป็นขยะเนี�ยสิ�งที�เราคิดไว้ทั �งหมดนั�นน่ะมนัเป็นขยะทั �งหมดเลยแล้วก็ไปทกุข์กบัขยะ

เราเห็นว่าเป็นขยะภายนอกแตว่่าอารมณ์เป็นขยะภายในเราต้องทําจิตทําใจของเราให้ว่างจากขยะเนี�ยอาร

มณ์เป็นขยะอารมณ์เขาเรียกอาสวกัขยญาณก็คืออารมณ์ทําอารมณ์ให้สิ �นไป ถ้าใครไม่รู้ตรงนี �ก็วุ่นวาย 

วุ่นวายกบัอารมณ์ไมใ่ชวุ่น่วายกบัอะไร อยู่ที�จิตที�มวัไปครุ่นคิดกบัอารมณ์เนี�ย 

คําว่าภาวนาเนี�ยก็แปลว่าทําให้มีให้เป็นขึ �นมาเนี�ยเราทําอะไรให้มีให้เป็นขึ �นมาก็มีแตท่กุข์ทั �งนั �น 

ทําลกูให้มีขึ �นมา ทําผวัทําเมียให้มีขึ �นมามนัก็มีแตท่กุข์มีแตโ่ทษ 

ทําให้ว่างทําจิตให้ว่างแล้วมนัก็จะได้ไม่มีทกุข์ไม่มีโทษนี�แหละเป็นความจริง การที�พระองค์แสดงอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตาไว้เพื�อประโยชน์อะไร? 

เพื�อประโยชน์ก็ที�เราจะถือในสาระประโยชน์ในปัจจุบนัก็คือเราจะได้ทําให้อนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลงเป็นอ

นตัตาช้าลง แก่เจ็บตายช้าลง ทํายงังยัจึงจะทําให้แก่เจ็บตายช้าลง? 

เราก็ต้องมีศีลมีธรรมศีลก็ละเว้นตาเห็นรูปก็ละเว้น ละเว้นแล้วก็ว่างไมต้่องไปยุง่กบัสิ�งที�เราเห็น 

ได้ยินได้ทราบได้รู้สึกไมต้่องไปยุง่กบัรูปเสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เนี�ย 

เนี�ยความหมายของศีลก็คือละเว้น เมื�อเราละเว้นรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์แล้วเราจิตเราก็ไม่ต้องไปฟุ้ งซา่นจิตเราก็จะได้ว่างจากอารมณ์จิตเราวา่งจากอารมณ์แล้วนั�นแห

ละไอ้ตวัว่างนั�นแหละเป็นธรรมะหรือธรรมชาติ 

ธรรมดาเราไม่ต้องสั�งสมอย่างอื�นสั�งสมความว่างไว้อย่างเดียว ทํายงังยัเราถึงจะไม่เป็นทกุข์กบัรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์? คือไม่ให้แบกภาระอารมณ์ 

ไม่เอาอารมณ์เหล่านั �นมาเป็นภาระทางใจหนกัใจ 

ทําให้ใจฟุ้ งซ่านทําให้จิตหวั�นไหวอ่อนแอท้อแท้ร้องไห้ครํ�าครวญก็เพราะรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์นั�นแหละ การที�เรามีศีลมีธรรมก็ศีลนั�นแหละละเว้นเราละเว้นได้ก็เป็นธรรม 

ตอนนี �ธรรมก็คือธรรมชาตธิรรมดาคือเราจะต้องปฏิบตัิคือเอาตวัศีลที�ละเว้นแล้วนั�นน่ะมาสั�งสมไว้สั�งสมคว

ามว่างละเว้นให้หมดเลย 

แตถ้่าเราอยูท่างโลกเราก็จะทําสมัมาอาชีพทําการทํางานเนี�ยทกุคนเกิดมาเคยถามตวัเองหรือเปลา่ว่าเนี�ยเ

กิดมาทําอะไร? 

ทกุคนเกิดมาก็เพื�อทําหน้าที�ของความเป็นพอ่เป็นแมเ่ป็นบตุรภรรยาสามีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นค

นไข้เป็นทหารตํารวจเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี�ยต้องทําหน้าที� 

เราเป็นนกัศกึษาเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ต้องทําหน้าที�ของความเป็นครูหรือเป็นอาจารย์หรือในฐานะศิษย์เ

ราจะต้องมีหน้าที�ศกึษา ไม่ใช่ว่าปนเปไปหมดแล้วเกิดมาใช้กรรมคือกายกรรมมือเท้าต้องทํางาน 

วจีกรรมปากต้องพดู มโนกรรมจิตที�คิดนึกก็ต้องคิดนึก 

กายกรรมต้องไมไ่ปฆ่าสตัว์ไม่ไปลกัทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 

วจีกรรมต้องไมพ่ดูมสุาวาทพูดส่อเสียดพดูคําหยาบคายไมพ่ดูเหลวไหล 

มโนกรรมต้องไมโ่ลภอยากได้ของใครฟรีๆ ไม่อยากได้รูปใครฟรี เสียงฟรีๆ กลิ�นฟรีๆ รสฟรีๆ สมัผสัฟรีๆ 
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เราต้องไม่มีความพยาบาท 

ความพยาบาทคืออาฆาตหรือแค้นสิ�งที�ต้องการแล้วไมไ่ด้มนัแค้นหรือผิดหวงันั�นน่ะแล้วก็ไมเ่ห็นผิดคลองธร

รมที�ชอบเห็นว่าบาปบญุไมม่ีการทําดีทําชั�วไมม่ีผล ความจริงแล้วงานทกุชนิดเราทําแล้วว่างไปตั �งเยอะแล้ว 

ว่างไปเยอะแล้วตั �งแตช่ีวิตที�เราเกิดมาเนี�ยทํางานก็สําเร็จไปก็วา่งไปแล้วว่างไปแล้วแตเ่ราไมเ่คยสั�งสมความ

ว่างเลยไมไ่ด้นึกถึงความวา่งเลยเราก็เลยไมรู้่จกัความว่างเลย โดนเขาหลอกโดนรูปหลอก เสียงหลอก 

กลิ�นหลอก รสหลอก 

สมัผสัหลอกที�มาติดใจที�เราไปประทบัใจเนี�ยโดนความประทบัใจหลอกต้องว่าอยา่งนี �เมื�อความประทบัใจมั

นหลอกแล้วเราก็เนี�ยโมหะความหลงที�พระพทุธเจ้าว่าโมหะความหลงหลงไปที�ไหนละ่? หลงไปที�รูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้รู้ที�ไหน?ก็รู้ว่าทกุข์นั�นน่ะอยู่ที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น 

ที�รส ที�โผฏฐัพพะ ที�ธรรมารมณ์ที�เราไปยึดติดไว้ ที�จิตไมว่่างเพราะเราไปขโมยรูปเขามาไว้ในใจ 

ขโมยเสียงเขามาไว้ในใจ ขโมยกลิ�น ขโมยรส 

ขโมยสมัผสัเขามาไว้ในใจเนี�ยคือไปเห็นอะไรก็ชอบใจติดใจหมด 

ชอบหนุม่หล่อสาวสวยอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยทั �งนั �นเลยเนี�ยทกุข์ทั �งนั �นไปขโมยเขามาไว้ในใจแล้วก็หมกมุน่ครุ่น

คิดจิตฟุ้ งซา่นทกุข์ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลบัสร้างจินตนาการขึ �นมาปรุงแตง่ขึ �นมา 

จินตนาการก็คือสงัขารการปรุงการแตง่เกิดวิตกวิจารคือวิตกในรูปวิตกในเสียงแล้วก็วิจารในรูป เสียง กลิ�น 

รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยมีทั �งวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่เพราะฉะนั �นการที�เราประพฤติปฏิบตัิเราก็ต้องการ 

เราต้องการหยุดวิตกวิจารหยุดการฟุ้ งซา่นหรือการปรุงแตง่เนี�ยเราก็จะต้องหยดุสติเราให้ได้แตใ่ช้สมัปชญั

ญะรู้จิตรู้สติไมใ่ห้ระลึกไมใ่ห้ระลกึถึงอารมณ์ไม่ให้ระลกึถึงรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ที�ผ่านมาแล้วทั �งหมดเพราะสิ�งเหลา่นั �นเป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์แล้วก็ไม่มีตวัตนด้วย 

เป็นความคิดขึ �นมาทําร้ายตวัเองแล้วก็คิดว่าตวัเองฉลาดแล้วก็นกึว่าพระเณรเถรชีอะไรที�ประพฤติปฏิบตัินี�ง

มงายเนี�ยพวกเนี�ยหารู้ไม่วา่พวกนั �นน่ะเราเองกําลงังมงายอยู่กบัโลก พระพทุธเจ้าเป็นผู้ฉลาด 

ฉลาดยงังยั?ย่อโลกทั �งโลกมาเป็นโลกธรรม๘ 

มีลาภแล้วก็เสื�อมลาภมียศเลื�อมยศมีสขุมีทกุข์มีสรรเสริญมีนินทาเมื�อใครได้รับแล้วก็ไมม่ีใครต้องการเนี�ยต้

องวางโลก 

เมื�อวางโลกแล้วมาประพฤติปฏิบตัิธรรมอย่างเอาเป็นเอาตายก็มารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั �งหลายว่าธรรมนั �น

ก็อนิจจงัธรรมทกุข์ธรรมอนตัตาธรรมแล้วมีใครอยากได้ไหม?ไมม่ี 

ไม่มีใครอยากได้แล้วเราก็ต้องวางธรรมอีกคือว่างไป  ว่างจากโลก 

ว่างจากธรรมนั�นแหละคือทําจิตให้ว่างพระพทุธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ที�ว่าพระพทุธเจ้าสอนอะไร? 

พระพทุธเจ้าสอนมชัฌิมาปฏิปทาคือความว่างนี�แหละสอนวา่บรรพชิตไมค่วรเสพหรือนกัปฏิบตัิไมค่วรเข้าใ

กล้ 

เมื�อพระองค์สอนให้ไมค่วรเข้าใกล้หรือไม่ควรเสพก็คือให้ว่างเพราะฉะนั �นความว่างนั�นแหละเป็นมชัฌิมาป

ฏิปทาเป็นในทกุสิ�งทกุอยา่งเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะถือสาระประโยชน์ได้ 
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สาระประโยชน์เขาเรียกศีลสาระ ละเว้นแล้วก็ว่างเนี�ยศีลสาระอนัเนี�ยเนี�ยละเว้นแล้วก็ว่างละรูป 

ละเสียง ละกลิ�น ละรส ละโผฏฐัพพะ ละธรรมารมณ์เนี�ยละเว้นหมดเลย ละเว้นแล้วก็ว่าง 

ว่างแล้วก็เราตั �งใจละก็เป็นธรรมเขาเรียกสมาธิสาระ 

สมาธิสาระแปลว่าความตั �งใจมั�นในการละคือละแล้วก็เป็นศีลด้วยเกิดจากความตั �งใจจริงของเราที�เกิดจาก

การละ ทําไมเราจงึต้องการละ? เพราะเรารู้ทกุข์ว่ามนัมีอยู่ในนั �น 

ถ้าเราไมล่ะแล้วเราก็จะมีทกุข์เนี�ยจึงว่าสมาธิสาระตั �งใจมั�นในการละจงึเป็นสมาธิสาระ 

ปัญญาสาระปัญญาคืออะไร? ปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้อง 

เหตผุลที�ถกูต้องคือเรารู้ทั �งเหตทุั �งผลรู้ว่าทั �งเหตทุั �งผลนี�ก็ต้องมีวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ต้องทําหน้าที�ตามต

ารางเหมือนเราจะสอนอะไรเนี�ย 

วนันี �จะสอนอะไร?จะทําอะไรเนี�ยต้องมีตารางสอนหรือต้องมีเหตมุีผลเมื�อเรารู้ในเหตใุนผลแล้วตอนนี �เราเอ

าเหตผุลในสาระคือในศีลในสมาธิคือตั �งใจมั�นในการที�จะละด้วย 

แล้วก็รู้เหตผุลที�เราควรทําแล้วมนัก็ว่างไปอีกเพราะปัญญาเนี�ยคือเหตผุลที�ถกูต้อง ทั �งเหตแุละผล 

เนี�ยมีทั �งถกูและผิดเพราะฉะนั �นเราต้องละทั �งถกูและผิดคือให้ว่างไปจากถกูและผิดก็คือให้ว่างจากปัญญาอี

ก 

ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรคําว่าปัญญาที�พวกโยมไปศกึษาเล่าเรียนกนัอะไรเนี�ยเป็นวิชาทํามาหากินเลี �ยงตวัเลี �ยง

ครอบครัวปรโลกเขาไมย่อมรับหรอกเพราะว่ามนัไปฆ่าเขามากินขโมยเขามากินประพฤติผิดกาเมมากินหล

อกลวงมากินมามวัเมาดื�มเหล้าเมายาเนี�ยคนมีปัญญาทั �งนั �นน่ะแตเ่ป็นปัญญาชั�วเป็นปัญญาที�ไมถ่กูต้องเนี�

ยต้องเตือนตวัเองไว้สอนตวัเองไว้ไมม่ีใครปลกุใครเสกไม่มีใครชี �แนะมนัก็หลงระเริงไปเหิมเกริมไปแล้วก็สํา

คญัตวัอีกมีมานะทิฏฐินึกว่าตวัเองเป็นผู้ เลิศ แตต่วัเองไม่รู้ตวัเองว่าตวันั �นน่ะตวัไมด่ ี

ตวัไมว่่างเพราะฉะนั �นต้องว่าง ว่างหมดน่ะความจริงมนัว่างอยูใ่นตวัเองอยูแ่ล้วตั �งแต่ประถม มธัยม 

เตรียมอดุม 

มหาวิทยาลยัมนัวางไปตลอดแตเ่ราก็ไมเ่คยรู้เรื�องความว่างเลยเนี�ยต้องมาพิจารณาเอาความวา่งมาเป็นกา

รงาน 

การงานเราทําสําเร็จมามากมายเราก็รู้ว่ามนัว่างไปมากมายแล้วแตเ่ราไมเ่คยทําจิตของเราให้ว่างเลยต้องชี �

มาที�จิตต้องมาฝึกลมจิตที�เรียกจิตตงั ทนัตงั สขุาวหํ จิตที�ฝึกแล้วนําสขุมาให้เนี�ยเราต้องฝึกจิตตวัเราเอง 

เราจะใช้อะไรในการฝึกจิตเนี�ย? 

ขนัติการอดทนโสรัจจะความสงบเสงี�ยมตาเห็นรูปก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมต้่องไปยุง่กับรูปที�เร

าเห็น ได้ยินเสียงก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมเอาไว้ไมต้่องไปยุง่กบัเสียงที�เราได้ยิน 

จมกูได้กลิ�นก็อดกลั �นอดทนไว้สงบเสงี�ยมไว้ไมต้่องไปยุง่กบักลิ�น กลิ�นหอมกลิ�นเหม็นอะไรเหล่านั �น 

รสก็เหมือนกนัรสชาดเปรี �ยว หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม จืดเราเคยกินเคยรู้มาแล้ 

วตั �งแตเ่ป็นเด็กแล้วไม่ใช่ไม่รู้เราก็อดกลั �นอดทนไว้ไมต้่องไปกินเชลล์ชวนชิมอะไรนั�น 

เนี�ยอดกลั �นอดทนไว้แล้วก็สงบเสงี�ยมเอาไว้เรารู้รสแล้วว่ากินเพียงให้อยูไ่ด้เทา่นั �นเองไมจ่ําเป็นที�จะต้องไปกิ

นเชลล์ชวนชิมอะไรไปเสียเงินเสียทองมากมายก่ายกองนั�นสมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งฤดกูาลเนี�ยฤดรู้อน 
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ฤดหูนาว 

ฤดฝูนเนี�ยมนัว่างไปแล้วผ่านไปแล้วเนี�ยเดี�ยวก็ฤดรู้อนฤดหูนาวฤดฝูนเนี�ยมนัก็ว่างไปแล้วโดยธรรมชาติของ

มนัแตม่นัทําให้เรานั�นแหละไอ้ฤดกูาลนี�แหละมนัทําให้เราเกิด แก่ เจ็บ 

ตายโดนร้อนไปมากโดนเย็นไปมากโดนหนาวหรือโดนฝนมากมนัก็เจ็บไข้ได้ป่วยมากแล้วมนัก็ผา่นไปมนัเป็

นธรรมชาติธรรมดาเรารู้ว่าทํายงังยัจึงจะอนิจจงัช้าลงเป็นทกุข์ช้าลง? ก็ต้องหาการป้องกนัไมร้่อนเกินไป 

หนาวเกินไปเย็นชื �นเกินไปนั�นแหละเป็นความฉลาดของเราที�เรารู้เรื�องอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 

เมื�อเรารู้ว่าสิ�งเหล่าเนี�ยก็ต้องมีขนัติอดกลั �นอดทนแล้วโสรัจจะความสงบเสงี�ยมเมื�อตาเห็นรูปรู้รูปแล้วก็อดก

ลั �นอดทนไว้ไมไ่ปยุ่งกบัรูปเราก็ว่างแล้ว 

หไูด้ยินเสียงก็อดกลั �นอดทนไว้ไมไ่ปยุง่กบัเสียงก็ว่างแล้วไม่ใช่ของยากเลย 

ถ้าเราจะทําให้ว่างเร็วขึ �นจะทํายงังยั?เราจะต้องไมม่ีเจตนาที�จะไปเห็นไปฟังไปสดูดมไมไ่ปลิ �มเลียไม่ไปสมัผั

สไมเ่ข้าใกล้นั�นแหละเมื�อเราไม่เข้าใกล้แล้วเราก็จะรู้ความจริงที�พระพทุธเจ้าว่าอินทรีย์สงัวรณ์ตา ห ูจมกู 

ลิ �น กาย ใจเนี�ยอินทรีย์สงัวรณ์คือตาสงัวรณ์คือไม่ให้ไปเห็นรูปมนัก็ว่างจากรูป 

หเูราสงัวรณ์ก็ไม่ต้องไปฟังเสียง จมกูเราสงัวรณ์ก็ไม่ต้องไปดมกลิ�น ลิ �นเราสงัวรณ์ก็ไม่ต้องไปรู้รสไมต้่องกิน 

กายสงัวรณ์ก็ไม่ต้องไปสมัผสั จิตสงัวรณ์ก็ไม่ต้องไปรับรู้อารมณ์ทั �งหมดเลยรูป เสียง กลิ�น 

รสโผฏฐัพพะมนัมาแล้วก็ผา่นไปตามธรรมชาตธิรรมดาของมนัเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเนี�ยคําว่

าสติสงัวรณ์ก็คือหยุดระลกึเนี�ยไม่มีใครรู้จริงเห็นแจ้งเลยที�นกัตําราวิชาการตอ่ให้เปรียญ๙ประโยคด้วยก็ยงัไ

มเ่ข้าใจเลยคําวา่สติสงัวรณ์ก็คือหยดุรู้หยดุระลึกญาณสงัวรณ์ก็คือหยดุรู้ญาณสงัวรณ์คือพระองค์สอนให้

ญาณสงัวรณ์ก็คือหยดุรู้เพราะรู้มากแล้วมนัฟุ้ งซ่านรู้นั�นรู้นี�แล้วมนัก็ไม่เป็นตวัของตวัเองผิดปกตไิปเพราะค

วามรู้ต้องว่าอยา่งนี �ยืน เดิน นั�ง 

นอนเหมือนเสือติดจั�นทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะมนัรู้รู้มากเกินไปเนี�ยพระพทุธเจ้าจึงว่าญาณสงัวรณ์ 

ญาณแปลว่าความรู้สงัวรณ์ก็คือไม่ให้ไปรู้สติสงัวรณ์ก็คือห้ามระลกึเลยเนี�ย 

ถ้าเราไมร่ะลกึเนี�ยมนัจะอะไรเกิดขึ �น 

มนัก็จะวา่งวา่งจากสญัญาอุปาทานเราตดัสตทิิ �งตวัเดียวเนี�ยสญัญาอปุาทานเพราะสติระลึกระลกึไปตามสั

ญญาความจําได้หมายรู้ไว้แล้วก็เป็นอปุาทานยึดเอาไว้เนี�ยถ้าเราตดัสตทิิ �งตวัเดียวสญัญาอปุาทานก็ยกล๊อ

ตไปเลยทั �งสองอย่างจิตเราก็เข้าถึงสมาธิรวดเร็วถ้าเราตั �งใจมั�นด้วยก็ตั �งใจที�จะละเว้นด้วยเนี�ยเราต้องคํานึง

ถึงศีลแล้วเห็นว่าเป็นบาปเราก็ละเว้นความสําคญัของศีลก็คือละเว้นหรือลอละเนี�ยไม่งั �นก็เหลือสี สีเหลือง 

สีแดง สีกลกั 

สีอะไรเนี�ยไม่มีประโยชน์หรอกเพราะสีนั �นไมเ่คยทําให้ใครชั�วต้องว่าอย่างนี �แตจ่ิตมนัชั�วคนใสส่ีนั �นมนัเลยเป็

นความหมายของคนชั�วไม่วา่เสื �อแดงเสื �อเหลืองเสื �ออะไรก็ชา่งเพราะฉะนั �นสีเหลา่นั �นไมไ่ด้ทําให้ใครชั�วแตม่ั

นไปยึดติดเอาเอามาเป็นสญัลกัษณ์แล้วที�จิตคิดไม่ดีก็เป็นสญัลกัษณ์ชั�วเพราะไปทําชั�วทําเลวทําให้ตวัเองเ

ดือดร้อนทําให้ผู้ อื�นเดือดร้อนพระพทุธเจ้าสอนไมใ่ห้เบียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อนเราจะทํายงังยัจึงจ

ะไมเ่บียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไมทํ่าให้ผู้ อื�นเดือดร้อน? 

การที�เราจะไมทํ่าให้ตวัเองเดือดร้อนก็คืออย่าตามใจตวัเองเนี�ยอย่าไปตามใจตวัเองมนัอยากฆ่าเขาก็อย่าไ
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ปตามใจอยากขโมยของเขาก็อยา่ตามใจอยากประพฤติผิดกาเมก็อย่าตามใจอยากหลอกลวงต้ม

ตุน๋ก็อย่าตามใจอยากกินเหล้าเมายาก็อย่าตามใจเนี�ยเชื�อว่าไม่เบียดเบียนตวัเองให้เดือดร้อนแล้วทํายงังยัจึ

งเชื�อวา่ไม่เบียดเบียนผู้ อื�นให้เดอืดร้อนคืออย่าไปบงัคบัใจคนอื�นเขาอย่าไปบงัคบัใจคนอื�นต้องไปบงัคบัให้เ

ขาฆา่คนฆ่าสตัว์หรือไปบงัคบัให้เขาไปเป็นโจรขโมยปล้นจี �ไปบงัคบัให้เขาไปประพฤติผิดตอ่บุตรภรรยาสา

มีไปบงัคบัให้เขาโกหกโกไหว้เนี�ยไอ้พวกเนี�ยหลอกลวงต้มตุน๋อะไรเนี�ยเขามีศีลมีสจัจะก็ไปบงัคบัเขาเสียศีลเ

สียสจัจะเขาไมกิ่นเหล้าก็ไปบงัคบัให้เขากินเหล้ามนัดกัดานขนาดไหนเนี�ยพวกเนี�ยไมม่ีไม่เคยรู้ตวัเลยนึกว่า

ตวัเองฉลาดแตโ่ง่ดกัดานเป็นขี �ข้าของอารมณ์ไปมวัแตค่ิดไปเอารัดเอาเปรียบคนอื�นเขาทั �งนั �นเลยซึ�งไมช่อบ

ธรรมไม่ยตุิธรรมคือไมย่ตุิธรรมแก่ตวัเองด้วยไมย่ตุิธรรมแก่คนอื�นด้วยรู้จกับญุหรือเปล่าเนี�ยไปทั�วโลกไปทํา

บญุทําทานเนี�ยทําจนหมดกระเป๋าเท่าไหร่แล้วก็ยงัไมรู้่จกับญุเลย 

บญุคืออะไร?บญุก็คือความยตุิธรรมนั�นแหละที�ประกอบด้วยเมตตาบ้าง กรุณาบ้าง มุทิตาบ้าง 

อเุบกขาบ้างเหมือนพ่อแม่รักลกูให้ลกูแล้วก็สบายใจมีความสขุ 

สงสารลกูให้ลกูแล้วช่วยเหลือลกูแล้วก็สบายใจ 

มทุิตาพลอยยินดีลกูมงึไปเรียนตา่งประเทศต้องขายที�นาที�สวนเพื�อให้มนัไปศกึษาเลา่เรียนมาให้จบมาเนี�ย

พอ่แม่มีมทุิตาพลอยยินดีลกูให้แล้วช่วยขายไปแล้วส่งลกูไปเรียนแล้วสบายใจเวลาลกูล่วงเกินก็อดให้อโหสิ

ให้อภยัด้วยการวางเฉยเนี�ยบุญคือความยตุิธรรมที�ประกอบด้วยเมตตาบ้าง กรุณาบ้าง มทุิตาบ้าง 

อเุบกขาบ้างเมื�อเรารู้จกับญุแล้วเราก็รู้จกับาป 

บาปคืออะไร?บาปก็คือไมม่ีความยตุิธรรมแก่ตวัเราเองไม่มีความยตุิธรรมแก่คนอื�นพอ่แม่เลี �ยงเรามาเราไม่เ

ลี �ยงทา่นตอบก็ขาดความยุติธรรมเห็นมั�ยพอ่แม่ให้เสื �อผ้าอาภรณ์เราทกุอย่างถึงคราวท่านแก่ท่านเฒา่เราก็

ต้องหาเสื �อผ้ามาให้ท่านนุ่งท่านใช้เพราะท่านแก่แล้ว 

ท่านเคยเลี �ยงดเูราเนี�ยเราต้องหาข้าวปลาอาหารให้ท่านกินเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยทา่นก็พาเราไปหาหมอหา

ยามารักษาเราคราวถึงทา่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องหายาหาหมอมารักษาท่านเวลาที�มนัร้อนเกินไปหนาวเกิ

นไปเย็นเกินไปท่านก็ทํากายลกูของท่านให้อบอุ่นถึงคราวเราก็ต้องหาเครื�องป้องกนัให้พอ่แม่เหมือนกบัเป็น

ที�อยูที่�อาศยัที�หลบภยัซ่อนเร้นจากฤดกูาลฤดหูนาวฤดรู้อนฤดฝูนเนี�ยเนี�ยจงึจะเป็นความยตุิธรรมแก่ตวัเองเ

นี�ยเป็นความยุตธิรรมแก่พอ่แม่แล้วก็ขยายไปเราก็ไปยตุิธรรมกบัคนอื�นเรามีความยตุิธรรมแก่ตวัเองหรือเป

ล่ามีความยตุิธรรมกบัคนอื�นหรือเปล่าพอ่แม่เราก็ต้องขยายไปพี�น้องลงุป้าน้าอาลกูหลานเหลนโหลนอะไรอี

กเยอะแยะแล้วก็ลามไปถึงญาติสนิทมิตรสหายห่างๆออกไปอีกเรามีความเป็นธรรมมีความยตุิธรรมแก่เขาไ

หม?เราเคยคิดหรือเปล่า 

การที�เราไมม่ีความยตุิธรรมแก่ตวัเองไม่มีความยตุิธรรมแก่คนอื�นเนี�ยไม่มีจิตเมตตาตวัเองไม่มีเมตตาผู้ อื�นไ

มม่ีกรุณาสงสารตวัเองไมม่ีกรุณาสงสารคนอื�นไมม่ีมทุิตาพลอยยินดีตวัเองไมม่ีมทุิตาพลอยยินดีคนอื�น 

อเุบกขาตวัเองวางเฉยไมไ่ด้วางเฉยผู้ อื�นไมไ่ด้เนี�ยบาปแล้วยงัไมท่นัฆา่สตัว์ลกัทรัพย์ประพฤติผิดในกามมสุ

ากินเหล้าเมายาเลยเพียงไม่มีความยุตธิรรมแก่ตวัเองไมม่ีความยุตธิรรมแกผู้ อื�น 

แล้วก็ที�เรียกว่าบาปนี�แหละ บาปคืออะไร? บาปก็คือความทกุข์กายทกุข์ใจยืน เดิน นั�ง 

นอนไมเ่ป็นสขุเนี�ยบาปแล้วโทษเกิดขึ �นแล้วมีผลเป็นบาปคือทุกข์ปาปทกุข์คือบาปเป็นทกุข์เนี�ย 
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ทกุข์เหล่าเนี�ยพระพทุธเจ้าสอนให้ทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้เรากําหนดรู้ที�ไหนก็ต้องมากําหนดรู้ที�

รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ  

ที�ธรรมารมณ์นี�แหละที�เราไปสนใจมั�นหรือมีเจตนาไปดมูนัไปฟังเสียงมนัไปสดูดมมนัไปรู้รสมนัไปสมัผสัมนั

แล้วก็ไปยึดมั�นเอามาเอามาเป็นเราเป็นของเราเนี�ยเนี�ยทุกข์ควรกําหนดรู้ 

สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์คือตณัหาความอยากอยากที�ไหนมนัก็อยากได้ที�ป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ  

ที�ธรรมารมณ์นี�แหละนิโรธะดบัทกุข์ดบัที�ไหน?ก็ต้องดบัที�รูป ที�เสียง ที�กลิ�น ที�รส ที�โผฏฐัพพะ  

ที�ธรรมารมณ์นี�แหละ 

มรรคหนทางเข้าถึงความพ้นทกุข์ดบัทกุข์ควรเจริญให้มากทําให้มากควรเจริญอย่างไร? 

ตาเห็นรูปก็ดบัรูปเรื�อยไป หไูด้ยินเสียงก็ดบัเสียงเรื�อยไป จมกูได้กลิ�นก็ดบักลิ�นเรื�อยไป 

ลิ �นได้รู้รสก็ดบัรสเรื�อยไป กายได้สมัผสัก็ดบัสมัผสัเรื�อยไป 

ใจรับรู้ธรรมารมณ์ก็ดบัธรรมารมณ์เรื�อยไปดบัแล้วมนัก็ว่างนั�นน่ะอาการดบัแล้วว่างนี�แหละคือเป็นมรรคเป็

นมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที�พระพทุธเจ้าให้ผู้ปฏิบตัิคือผู้หวงัความพ้นทุกข์เพื�อพระนิพพานต้องทําให้

ได้ 

เนี�ยสั �นๆง่ายๆเนี�ยอริยสจั๔ง่ายๆไม่ใช่ของยากที�พระองค์แสดงนั�นเป็นเพราะพระองค์มีความละเอียดถี�ถ้วน

ครั �งพทุธกาลก็มีแตผู่้มีบญุทั �งนั �นรู้ง่ายเข้าใจเร็วแสดงวิจิตรพิศดารมากมายแตย่คุนี �คนมนัหยาบอาตมาก็เป็

นคนหยาบอาตมาก็พิจารณาเอาแบบหยาบให้รู้ซะก่อน 

ขนาดหยาบๆยงัไมค่อ่ยรู้เรื�องเลยแล้วจะไปรู้ละเอียดจะไปรู้ได้ยงังยั 

เพราะฉะนั �นก็ต้องดดัสนัดานตวัเองนั�นน่ะเพราะตวัเองเราแทนที�จะเที�ยวไปดดัคนนั �นคนนี �อนันี �ต้องดดัสนัด

านตวัเองด้วยขนัตอิดกลั �นอดทนแล้วก็วา่งโสรัจจะความสงบเสงี�ยมไมไ่ปวุน่วายอะไรกบัใครไมแ่สดงอาการ

กิริยาใดๆต่อรูป ตอ่เสียง ตอ่กลิ�น ตอ่รส ตอ่โผฏฐัพพะ ตอ่ธรรมารมณ์แล้วเราก็ว่างสงบได้จิตเราก็เป็นสขุ 

เนี�ยถ้าหิริโอตตปัปะ หิริความละอาย โอตตปัปะความเกรงกลวัต่อบาป 

ตาเราเห็นรูปแล้วก็ละอายตอ่รูปกลวัจะไปทําบาปเพราะรูป 

หไูด้ยินเสียงแล้วก็ละอายต่อเสียงกลวัจะไปทําบาปเพราะเสียง 

จมกูได้กลิ�นแล้วก็ละอายตอ่กลิ�นกลวัจะไปทําบาปเพราะกลิ�น 

ลิ �นได้รสแล้วรู้รสแล้วก็ละอายตอ่รสกลวัจะไปทําบาปเพราะรส 

กายได้สมัผสัแล้วก็ละอายต่อสมัผสักลวัจะไปทําบาปเพราะสมัผสั 

จิตได้รับรู้ธรรมารมณ์แล้วก็ละอายตอ่ธรรมารมณ์กลวัจะไปทําบาปเพราะธรรมารมณ์เนี�ยแคนี่ �จิตเราก็เป็นสุ

ขสงบสขุแล้วขณะที�ว่างก็คือไม่มีรูปมาอยูใ่นใจเราไมม่ีเสียงมาอยูใ่นใจเราคือใจเราก็ไมไ่ปยึดติดรูปก็ว่างจา

กรูป จิตเราไมไ่ปยึดติดเสียงก็ว่างจากเสียง จิตเราไม่ไปยึดติดกลิ�นก็ว่างจากกลิ�น 

จิตเราไมไ่ปยึดติดในรสก็ว่างจากรส จิตไมไ่ปยึดติดสมัผสัก็ว่างจากสมัผสั 

จิตไมย่ึดติดธรรมารมณ์จิตก็วา่งจากธรรมารมณ์นี�แหละเป็นสิ�งที�พระพทุธเจ้าต้องการชี �มชัฌิมาปฏิปทาทาง

สายกลางก็คือทางวา่งก็ยกตวัอย่างที�พระพทุธประวตัินั�นแหละก็พระองค์ไปเห็นไปประพาสอทุยานไปเห็นค

นแก่ คนเจ็บ 
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คนตายเพราะไม่เคยไมเ่คยรู้โดนปิดหปิูดตาอยู่ในพระราชวงันะ่พอไปเห็นคนแก่แล้วกลบัมาเหน็ส

นมกํานลัในเนี�ยไอ้พวกนี �ต้องเป็นคนแก่หมดที�เคยสนกุสนานฟังเพลงดีดสีตีเป่าร้องรําขบัร้อง 

ไอ้คนแก่พวกนี �มาเต้นแร้งเต้นกาให้เราดเูนี�ยพระองค์ก็เลยหมดอารมณ์ที�จะดจูะฟัง 

รุ่งขึ �นไปไปเจอไอ้คนแกเ่มื�อวานนี �เป็นคนเจ็บแล้วเป็นคนป่วยแล้วทรุนทรุายอยู่กลบัมาอีกจิตก็ติดภาพคนเจ็

บคนป่วยมาอีกไอ้พวกสาวสรรกํานลัในพวกเนี�ยพวกคนป่วยเนี�ย ไปอีกอ้าว! 

วนันี �ที�ป่วยไอ้นี�ตายแล้วกลบัมาโอ้!ไอ้พวกนี �ตายก็ต้องตายหมดเลยพระองค์ไมม่ีอารมณ์ที�จะมีความสนกุส

นานเพลิดเพลินเจริญใจเหมือนที�เคยเป็นมาแล้วก็หลบัแตห่วัคํ�าเลยตื�นขึ �นมาไอ้พวกนี �นอนหลบันํ �าลายไหล

บ้างอะไรตอ่มิอะไรละเมอเพ้อพกเหมือนกบัอยูใ่นป่าช้าเห็นมั�ยเนี�ยพระองค์ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเรา

ก็เหมือนกนัเนี�ยพระองค์ไปเห็นแล้วพระองค์มีปัญญาพระองค์ก็โอปนยิโกเข้ามาสู่ตวัพระองค์เองด้วย 

ไปอีกวนัหนึ�งไปอีกครั �งนี �ไปเห็นสมณะผู้สงบไมส่นใจใครเลยพระองค์ก็รู้ได้ขึ �นมาว่าทางออกมีแล้ว 

ทางออกที�จะต้องไปแล้วพระองค์ก็เห็นทางออกก็คือมีร้อนก็มีความเย็นเป็นเครื�องแก้เห็นมั�ย 

มืดก็มีสว่างเป็นเครื�องแก้อาจจะมีหนทางไมใ่ห้แก่ไมใ่ห้เจ็บไม่ให้ตายแล้วพระองค์ค้นพบมั�ย? 

พระองค์ตรัสรู้แล้วค้นพบที�พระองค์ไปก็ไมใ่ห้ค้นพบนั�นแหละ เพราะเมื�อจิตว่างแล้วในความว่างมีแก่มั�ย? 

มีเจ็บมั�ย? มีตายมั�ย?ไมม่ีนี�แหละให้จําเอาไว้เถอะสงูสดุเป็นคําสอนของพระพทุธเจ้าเนี�ย 

ที�พระองค์เคยไม่ต้องไปห่วงเรื�องฌานเรื�องญาณไมใ่ห้เรื�องฌานเรื�องญาณไอ้พวกนี �ไปไมร่อดหรอกมรรคผล

อะไรก็ยงัไม่ได้เลยติดญาณติดฌานติดลกูแก้วตดิท่านพ่อท่านแม่ติดปู่ ย่าตายายอะไรไม่ใช่นิพพานพระพทุ

ธเจ้าหรอกโกหกทั �งนั �นแหละเพราะจิตไมว่่างนิพพานงั ปรมงั  

สญูญงัจิตต้องว่างเนี�ยต้องมาตามที�พระองค์เห็นตรัสรู้ค้นพบพระพทุธเจ้าเนี�ยเป็นผู้มีปัญญาเฉลี�ยวฉลาดรู้ง่

ายเข้าใจเร็ว 

เนี�ยพวกเราเนี�ยไม่รู้ความจริงกนัโดนหลอกหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่แล้วนึกวา่จะไปประพฤติปฏิบตัิไปถื

อศีลพวกนั �นนั�นศีลอะไรกันแน่เดี�ยวก็ได้ผวัได้เมียกนัเต็มไปหมดผิดผวัผิดเมียกนัเต็มไปหมดเยอะแยะมากม

ายเลยน่ะเป็นกลุม่เป็นก้อนก็อยู่กนัในคอนโดนั�นแหละ 

เพราะฉะนั �นเราก็จะได้รู้ว่าเนี�ยมชัฌิมาปฏิปทาที�พระพทุธเจ้าสอนน่ะคือสอนอะไร? 

พระพทุธเจ้าสอนอะไร?คือสอนมชัฌิมาปฏิปทาคือความว่างว่างให้หมดไมใ่ห้ยึดติดอะไรเลยเหมือนกบัสมั

มาทิฏฐิเห็นอะไรก็ชอบๆเนี�ยไปนิพพานไมไ่ด้หรอกต้องว่างจากความเห็น 

สมัมาสงักปัโปการดําริชอบดําริเรื�องนั �นเรื�องนี �ก็ต้องว่างถ้าไมว่่างไปนิพพานไมไ่ด้ 

สมัมาวาจาการพูดจาชอบพดูเรื�อยเจื�อยคะขาอยา่งนั �นอย่างนี �อะไรเนี�ยแหมไพเราะเพราะพริ �งก็มวัแตพ่ดูอยู่

นั �นก็ไปนิพพานไมไ่ด้หรอกต้องว่าง!  

สมัมากมัมนัโตการงานชอบการงานนั �นการงานนี �จดังานนั �นงานนี �ก็ไปนิพพานไมไ่ด้หรอกต้องว่างจากการง

าน สมัมาอาชีโวอาชีพชอบถามตวัเองซิว่านิพพานงั ปรมงั สญูญงัจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานเนี�ย 

โง่ดกัดานขนาดไหนเนี�ย 

สมัมาวายาโมเพียรพยายามชอบเรี�ยไรกันทั �งวนัทั �งคืนทั �งเดอืนทั �งปีไม่มีหยดุเนี�ยงานอื�นไม่มี 

มีงานเรี�ยไรอย่างเดียวแล้วจะไปนิพพานได้ยงังยัเนี�ยเราก็เห็นเราก็รู้เห็นแล้วว่าไมใ่ชท่างแน่นอนเลยเพราะอ



 ๙

ะไรเพราะไมว่่าง 

ไม่ใช่ทางว่างที�พระองค์แสดงว่ามรรค๘น่ะที�พระองค์แสดงไว้๒นยัยะเพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้มรรค๘แล้วเราก็

ต้องใช้มรรค๘น่ะคือวา่งจากมรรค๘อีกทีหนึ�งคือว่างจากสมัมาทิฏฐิคือว่างจากความเห็น ว่างจากการดําริ 

ว่างจากการพดู ว่างจากการงาน ว่างจากอาชีพ 

ว่างจากความเพียรแล้วก็ว่างจากสติการระลกึด้วยสติเนี�ยตดัทิ �งไปเลยเนี�ยระลกึมากเกินไปฟุ้ งซา่นเรื�องทําม

าหากินเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวอะไรตา่งๆเอารัดเอาเปรียบเขาก็ทั �งนั �นน่ะต้องว่าอย่างนี � 

แล้วก็สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบก็ตั �งใจมั�นกบัความวา่งหรือพระนิพพานอย่างเดียว 

เมื�อเรารู้อย่างนี �แล้วเราก็เห็นทางแล้วคือเอาความว่างนั�นแหละเป็นมรรคยืน เดนิ นั�ง 

นอนก็ภาวนาว่าวา่งๆๆพดูเข้าหไูปสู่ใจไลข่ยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ในจิตเพราะการที�พระพทุธเจ้าสร้างบาร

มี อปุบารมี ปรมตัถบารมีเนี�ยเป็นพระโพธิสตัว์พระองค์เคยเหาะเหินเดินอากาศได้ได้อภิญญา๕สมาบตั๘ิ 

ได้ญาณได้ฌานชั �นนั �นชั �นนี �แตพ่ระองค์ก็ยงัไม่ได้โสดาบนัเลยครั �นมาในปัจจบุนัชาติไปเรียนมาจากอาฬารด

าบสอทุกดาบสได้อภิญญา๕สมาบตั๘ิอีกแล้วพระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ทิ �งเลยเพราะฉะนั �นใ

ครติดญาณติดฌานเนี�ยไปนิพพานไม่ได้หรอกโดนหลอกตวัเองโดนหลอกไมพ่อยงัชกัชวนคนอื�นมาให้หลอ

กอีก 

หลอกก็คือผีนั�นแหละไม่มีตวัตนหรอกโดนผีหลอกไอ้นี�ผีเป็นๆหลอกด้วยเนี�ยมนัซะใจไหมเนี�ยรู้ความจริงแล้

วน่าละอายใจมั�ย? 

ว่ากนีู�โง่ดกัดานถกูเขาหลอกไม่แสวงหาความจริงไมห่าธรรมที�แท้จริงเพื�อความรู้ดีรู้ชอบเพื�อพระนิพพานไม่

ต้องเสียสกับาทเลยไอ้นี�เอามาลอ่ทําบญุอยา่งนั �นอยา่งนี �อะไรโกหกทั �งนั �นแหละ 

มีโยมมาถามอาตมาพระอาจารย์โยมไม่มีเงินไมม่ีทองไม่มีข้าวไม่มีของอยากทําบญุเนี�ยทํายงังยัทําอะไรได้

บ้าง? 

เอาปัญญาทําบญุก็ได้เอาแรงทําบญุก็ได้ไม่มีอะไรยิ �มถวายเป็นพระพทุธบชูาก็ยงัได้บญุเลยไมต้่องเสียสกับ

าทหนึ�งเนี�ยโง่ดกัดานมีเทา่ไหร่ก็ไปให้เขาหมดไปแดกหมดไปใช้หมดตวัเองอนาถาเท่าไหร่น่ะทกุข์เท่าไหร่ยงั

ไม่รู้ตวัเลยยงัไมรู้่จกัทกุข์เลยเนี�ยพระพทุธเจ้าจงึวา่ทกุข์เป็นของควรกําหนดรู้จะได้จดได้จําไว้จะได้ไม่โดนทุ

กข์หลอก(หวัเราะ)ทกุข์หลอกเลยต้องจําไว้ภาวนาไว้ทกุข์หลอกๆเรี�ยไรอีกแล้วจดังานนั �นงานนี �มาหลอกอีกแ

ล้วไม่เป็นตวัของตวัเองเลยแทนที�จะว่างก็ไม่วา่งเนี�ยดกัดาน 

คําว่าดกัดานเนี�ยเป็นอปุนิสยัหรือวาสนาเป็นอเนกชาติเลยโดนเขาหลอกบ้างแล้วทีนี �พอโดนเขาหลอกบ้างก็

เจ็บชํ �านํ �าใจก็หลอกเขาบ้างแล้วทีนี �เลยเป็นเชื �อโรคเลยติดตอ่กันไปหมดเลยทั�วโลกเนี�ยต้องรู้จกัอะไรถกูอะไ

รผิดเนี�ยพระธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าบริสทุธิ�สะอาดไม่มีใครรู้ไอ้พวกโดนหลอกตวัเองไมเ่ข้าถึงก็ไปเที�ย

วหลอกคนอื�นเขาอีกติดญาณติดฌานเรื�องนั �นไอ้ฌานไอ้ญาณพวกโยมก็ไม่รู้ว่าเป็นยงังยัก็หลบัหหูลบัตาเชื�

อเขาไปนึกว่าเขาเก่งเขาวิเศษอย่างนั �นอย่างนี �แตค่วามจริงไมไ่ด้วิเศษเลยไมว่ิเศษเพราะว่ายงัทําจิตให้ว่างไ

มไ่ด้ยงัไมเ่ข้าถึงนิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเนี�ยดกัดานโดนเขาหลอกเนี�ยมนัน่าชํ �าใจไหมเนี�ยมนัน่าเจ็บใจมั�ยเนี�ยทํามาหากินได้ลืมเป็นลืมตาย

อดกลั �นอดทนสอนหรือมาทํากว่าจะได้เงินได้ทองมายงัไปโดนเขาหลอกไปกินไปใช้อีกแล้วไปเอาบญุที�ไหน
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อีกเขายงัมาหลอกวา่บุญ บญุคืออะไรก็ยงัไมรู้่เลยเนี�ย 

เนี�ยหายโง่ซะทีเถอะเนี�ยพวกชอบบญุอะไรตอ่มิอะไรเนี�ย 

อาตมาเนี�ยไปบณิฑบาตรเขาพดูใส่หอูาตมาเลยว่าทําบญุทําทานแทบหมดเนื �อหมดตวัไมเ่ห็นบญุมาชว่ยอ

ะไรเลย อาตมากลบัมาแล้วต้องมาพิจารณาว่าแล้วบญุที�แท้จริงคืออะไร?เนี�ยแล้วก็มีตวัรู้ขึ �นมาว่า 

บญุคือความยุตธิรรมที�ประกอบด้วยเมตตาบ้างกรุณาบ้างมทุิตาบ้างอเุบกขาบ้างเนี�ยของจริงเป็นอยา่งนี �แล้

วก็เป็นเหตใุห้คิดไปอีกเยอะแยะเลยที�เขาวา่บญุกิริยาวตัถอุย่างนั �นคือการกระทํานั�นอย่างนั �นอย่างนั �นเป็น

บญุ แล้วบญุจริงหรือไม่จริงบญุคืออะไรแน?่ 

คนก็งมงายมาตั �งแต่ปู่ ย่าตายายแล้วโดนหลอกมาตลอดเห็นมั�ยจดังานมีโฆษณาการอย่างนั �นอยา่งนี �เห็นมั�

ยที�นี�มีอะไร?ไม่มี ร้องรําทําเพลงอะไรก็ไมม่ีอีกต้องว่าง! 

ขืนมีก็ไมว่่างแล้วเนี�ยต้องรู้จกัว่าที�ไหนที�ประพฤติถกูต้องตามธรรมตามวินยัต้องเป็นแบบนี �ต้องว่างสงบสงดั 

เงียบ! 

แม้กระทั�งความรู้สึกนึกคิดของตนเองตอนเนี�ยเราวา่งมาจากบ้านเราวา่งมาจากโรงเรียนแล้วเราก็ยงัไมรู้่ตวัเ

นี�ยว่ามนัว่างไปแล้วมาอยูเ่นี�ย 

เดิมทีศาลานี �ก็ว่างเนี�ยเหมือนจิตเรานะ่ที�ว่าจิตดวงเดิมเหมือนจิตประภสัสรก็คือวา่งแตที่�จรมาคนจรมามนัก็

ว่างหรือรูปจรมาเสียงจรมากลิ�นจรมารสจรมาสมัผสัจรมาใจไปประทบัไอ้สิ�งที�จรมา 

จรก็คือแขกเนี�ยเหมือนกบัโยมมาเป็นแขกอาตมาเนี�ยทั �งที�เป็นคนไทยแตเ่ขาบอกแขกแตเ่อาไปใช้ภาษาอื�นอ

ย่างอื�นก็โยมก็ไมรู้่เรื�องหรอกเป็นแขกแขกอปุาทานที�ยึดติดว่าเนี�ยมาแล้ว 

แล้วมาแล้วได้อะไรไปบ้างละเนี�ยเดี�ยวก็ว่างตอ่ไปอีกเดี�ยวกลบัไปก็ว่างจากวดัว่างจากอาตมาอีกแล้วก็กลบั

ไปกลบัมาเนี�ยวฏัฏะสงสารนา่สงสารที�สดุเลยเวียนไปเวียนมากบัความทุกข์เดี�ยวไปที�นั�นไปที�นี�ก็หมดเงินห

มดทองเสียเวลํ�าเวลาบางทีก็อบุตัิเหตตุายโหงตายห่ากนัไปเยอะแยะแล้วนั�นแนะ่ยงัไมรู้่โทษรู้ทกุข์เลยไปสมั

มนาที�นั�นที�นี�เนี�ยเยอะแยะบางคนก็เป็นญาติพี�น้องเพื�อนฝงูมิตรสหายเนี�ยเพราะความโง่โดนหลอกเนี�ยรู้คว

ามจริงแล้วจะได้นั�งเป็นสขุ ยืนเป็นสขุ นอนเป็นสขุ ว่างๆๆเขาเรียกนิรามิสสขุ สขุที�ไมต้่องอาศยัรูป เสียง 

กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเขาเรียกนิรามิสสขุแล้วก็เป็นสอปุาทิเสสนิพพานเพราะจิตไมเ่คยว่างมนัว่างแล้วเป็นสขุแล้ว

ก็เป็นนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัด้วยไมใ่ชต้่องรอตายแล้วจึงจะสขุเนี�ยสขุขณะนี �เดี�ยวนี �ไมม่ีวิตกวิจารสงัขารไมต้่องปรุงแตง่เนี�ยเพราะจิ

ตไม่มีทกุข์เพราะจิตว่างเนี�ยนิพพานงั ปรมงั 

สขุงัเป็นอย่างนี �ถ้าเราทําจิตให้ว่างจนตายหมดอายขุยัเนี�ยจนตายเลยเขาเรียกนิพพานงั ปรมงั 

สญุญงัเนี�ยจิตว่างเขาเรียกอนปุาทิเสสนิพพานเนี�ยก็คือสงัขารคือรูปขนัธ์เนี�ยที�มีเวทนา สญัญา สงัขาร 

ที�อยูใ่นกายตวัเราโดนเผาหมดนั�นแหละเข้าถึงนิพพานงั ปรมงั สญุญังแล้วจิตมนัต้องว่างแตแ่รกแล้ว 

แล้วความวา่งดีอย่างไรบ้าง? มีอานิสงส์อะไร? พระยามจัจรุาชมองไมเ่ห็นจิตเรา 

เจ้ากรรมนายเวรก็มองไมเ่ห็นเราน่ะมนัพยาบาทอะไรก็มองไม่เห็นเราเพราะมองมาทีไรจิตเราว่างไมม่ีอาลยั 

จิตว่างแล้วก็ข้ามรูปฌานอรูปฌานไปเลยทั �งรูปญาณอรูปญาณด้วยเข้านิโรธสมาบตัิได้เลยแล้วจิตเราว่างเร
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าก็ไม่มีสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อทุธัจจะ 

อวิชชาก็ไมม่ีว่างไมม่ีในความวา่งจิตเราก็อยูเ่หนือเวทนาคําว่าจิตอยูเ่หนือเวทนาก็คือจิตไมม่ีสขุไมม่ีทกุข์ไม่

ดีใจไม่เสียใจไมต้่องอเุบกขาด้วยเนี�ยจิตเข้าถึงแล้วใกล้ตอ่การเป็นพระอรหนัต์แล้วเหมือนกบัอนตัตานี�ไมใ่ช่

ของที�ลี �ลบัซบัซ้อนอะไรพิสจูน์ได้เพราะเรารู้กระบวนการของมนัเหมือนใบไม้ใบหญ้าร่วงหลน่ลงมาเนี�ยมนัอ

นิจจงัลงมาแล้วแตก็่ถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีกลายเป็นธุลีดินเนี�ยเห็นมั�ย 

แม้กลายเป็นธุลีดินแล้วก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาหลายวนัหลายเดือนหลายปีจากธุลีดินกลายเป็นธุลีธาตุ

แหลกไปอีกมนัก็โดนถกูฝนลมแดดแผดเผาไปโดยธรรมชาติของมนันั�นแหละแล้วมนัก็จากธุลีธาตกุลายเป็น

สสารละเอียดไปอีกแม้การเป็นสสารแล้วก็ยงัถกูฝนลมแดดแผดเผาเนี�ยกลายเป็นพลงังานเลยระเหยหายไป

เนี�ยสณัฐานรูปเดมิคือรูปใบไม้ไมป่รากฏให้เราเห็นเนี�ยเป็นอนตัตาพระพทุธเจ้าว่าเป็นอนตัตาไมม่ีตวัเป็นข

องตนสณัฐานรูปเดิมคือใบไม้ไม่อยู่ให้เห็นแล้วเนี�ยอนตัตาไม่ใช่พิสจูน์ไมไ่ด้นั�นเป็นอนตัตาภายนอกพระอง

ค์ก็สอนให้โอปนยิโกน้อมเข้ามาสูต่วัเราคือภายในเนี�ยเราก็อนิจจงัจากท้องแมแ่ล้วคลอดออกมาเดี�ยวนี �ไอ้เด็

กนอนบนเบาะแดงๆหายไปไหนแล้วเนี�ยถ้าตายพ่อแม่ก็ต้องไปฝังไปเผาแล้วเนี�ยอนตัตาภายในเมื�อเรารู้อนั

ตตาภายนอกอนตัตาภายในนิพพานหรือยงั?ยงั ต้องมาทําความคุ้นเคยว่าเออ! 

ตาเห็นรูปสิ�งที�เราเห็นทั �งหมดก็อนตัตาว่างเปล่าไปทั �งหมดเลยแม้กระทั�งตวัเองไมใ่ห้ยึดติดทั �งภายในภายน

อกเนี�ย 

ทกุอย่างสมมตุิทั �งหมดเลยสมมตุิว่าเป็นคนเป็นสตัว์เป็นอะไรเนี�ยสมมตุิทั �งนั �นสมมตุิชื�อนั �นชื�อนี �เปลี�ยนร้อย

พอ่พนัแมร้่อยชื�อนามสกลุเปลี�ยนกนัอตุลุดนึกวา่จะดีก็ไมเ่ห็นดีไมเ่ห็นรวยเลย 

เพราะอะไรมนัถงึไมร่วย?ก็เพราะมนัไมเ่ปลี�ยนใจ 

ใจมนัไมว่่างถ้าใจเราว่างได้เดี�ยวมนัก็พอดีเนี�ยมนัไมย่ึดติดอะไรก็มีกินก็กินไปตามบญุตามวาสนาของเราที�

สั�งสมมา เนี�ยตอนนี �เราก็สั�งสมอนตัตาความว่าง 

ที�พระพทุธเจ้าเรียกว่าสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ยืน เดิน นั�ง 

นอนก็ทําจิตให้ว่างๆๆไว้เรารับรู้แตไ่ม่รับเก็บเจตนาที�จะไปดไูปรู้ไปเห็นไม่มี 

แล้วก็ไมม่ีความปรารถนาคือปรารถนาที�จะไปดถู้าเราไมม่ีเจตนาไมม่ีความปรารถนาเนี�ยตณัหาความอยาก

ก็ไม่เกิดขึ �นตดัรากเหง้าทิ �งเลยเนี�ยมนัจะเร็วขึ �นอีกเยอะแยะเลย 

ถ้าเรามุ่งพระนิพพานเนี�ยต้องปฏิบตัิอย่างนี �เรารู้แล้วเข้าใจแล้วอย่างนี �ต้องทําให้ได้คนอื�นเขายงัทําได้พระพุ

ทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้ายงัทําได้เลย ตวัเราก็มีความรู้สกึนกึคดิเช่นเดียวกนั 

ที�นี �ก็เมื�อเรารู้ว่าความรู้สึกนึกคิดนั�นแหละตวัแสบที�ครูบาอาจารย์สายธรรมยตุหรือทางอีสานมกัจะพดูถึงตวั

รู้ผู้ รู้เนี�ยตอนนี �ต้องให้ตวัรู้ผู้ รู้ว่างไปด้วยนั�นแหละความหมายของตวัรู้ผู้ รู้นั�นแหละคือรู้ก็คือสมัปชญัญะไมใ่ห้

ระลึกไม่ให้ส่งจิตออกนอกก็คือตดัสติทิ �งถ้ามีสติอยู่มนัก็ระลกึไปตามสญัญาอุปาทานเขาเรียกสญัญาอารม

ณ์ ทําไมจงึเรียกสญัญาอารมณ์?ก็รูปก็เป็นรูปารมณ์ เสียงก็เป็นสทัทะรมณ์ กลิ�นก็เป็นคนัธารมณ์ 

รสก็เป็นรสารมณ์ สมัผสัก็เป็นโผฏฐัพพารมณ์ 

ที�ติดใจเราเขาเรียกธรรมารมณ์ฉะนั �นให้ว่างไปให้หมดแล้วก็เป็นมชัฌิมาตรงแนวทางที�พระองค์สอนด้วยเนี�
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ยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไม่ต้องมาดกัด

านอีกเนี�ยโดนเขาหลอกอีกมนัน่าเจ็บชํ �านํ �าใจมนัน่าคิดถึงที�ผ่านมาแล้วก็ต้องมีหิริโอตตปัปะ 

หิริความละอาย 

โอตตปัปะความเกรงกลวัตอ่บาปเนี�ยที�อาตมาพดูแล้วว่าเห็นรูปก็ละอายตอ่รูปกลวัจะไปทําบาปเพราะรูป 

ตาเนี�ยเห็นรูปแล้วก็ละอายมนัสวยมนังามมนัหล่ออะไรเดี�ยวจะไปทําบาปเพราะรูป 

เสียงเราต้องมีความละอายต่อเสียงเดี�ยวจะไปยึดติดเอาเสียงนั�นเสียงนี�เอามาเป็นของตวัเลยทีนี �แล้วจะสร้า

งกรรมทําบาปเพราะเสียงนั�นอีก กลิ�น รส สมัผสัมีนยัยะอนัเดียวกนัหมดเลย 

เมื�อเรารู้แล้วเราก็มีความเข้าใจเราก็รู้แนวทางปฏิบตัิแล้วเนี�ยเป็นมรรคเอาความวา่งนั�นแหละเป็นมรรคเป็น

บาททีหลงัมนัว่างจริงๆแล้วก็เป็นผลแล้วทีนี �นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัแตเ่ราต้องมีความตั �งใจเขาเรียกสมาธิความตั �งใจมั�นกบัความว่างจึงเรียกวา่สุญญตสมาธิแล้วก็สญุ

ญตวิโมกข์ที�พระพทุธเจ้าตรัสไว้ใกล้ๆกนัแน่ะใครบวชแล้วไม่ได้เรียนถึงนกัธรรมโทก็ไมรู้่หรอกแล้วก็ไมม่ีคําอ

ธิบายด้วยต้องมาหาคําอธิบายเองเนี�ยสญุญตวิโมกข์ก็คือหลดุพ้นด้วยความว่างพระองค์แสดงไว้ชดัเจนเล

ยครูบาจารย์ทั �งหลายเอาอะไรมาสอนกนัเอาสมาธิอะไรมาสอน?ความจริงพระองค์สอนสญุญตสมาธิด้วยใ

ห้พระทกุองค์ประพฤติปฏิบตัิกนัให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์แล้วพระองค์ก็ชี �ว่าหลดุพ้นด้วยสญุญตวิโ

มกข์คือหลดุพ้นด้วยความว่าง 

เนี�ยความว่างนั�นแหละจงึเป็นมชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที�ถกูต้องไม่ต้องเสียเงินเสียทองสกับาทหนึ�งเล

ย 

อาศยัความตั �งใจจริงนั�นแหละตั �งใจมั�นนั�นแหละเป็นสมาธิตั �งใจมั�นกบัความว่างทกุอยา่งว่างหมดท้ายสุดต้

องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปหมดเหมือนกบัที�เราเห็นปู่ ย่าตาทวดเพื�อนฝงูมิตรสหายหรือไมใ่ชญ่าติที�ล้มหายต

ายจากไปเนี�ยท้ายสดุก็ต้องมาถึงเราคิวเราบ้างที�เราไปเข้าควิดรููปฟังเสียงอะไรเนี�ยต้องเกมส์ต้องให้เกมส์ให้

หมดชื�อมนัก็บอกเกมส์แตเ่ราไม่เกมส์เองเนี�ยโง่ดกัดาน 

อินเตอร์เน็ตหมายถึงวา่งทั �งโลกเลยเน็ทหรือเน็ตคือความบริสทุธิ�เนี�ยต้องจิตว่างหมดเลยอินเตอร์ก็ทั�วโลกส

ากลโลกไม่วา่มนสุโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

ทกุมิติภพทกุมิติภมูิทกุมิติจกัรวาฬทกุมิติแก้วผลกึทกุมิติแก้ววิเศษทกุมิติวิเศษซ้อนวิเศษทกุมิติแก้วสารพดั

นึกทกุมิติสารพกันึกซ้อนสารพดันึกไอ้พวกนี �ติดอยูใ่นมิติพวกนี �ทั �งนั �นไอ้ลกูแก้วลกูเกอวอะไรเนี�ยที�อาตมาพู

ดเนี�ยอาตมารู้แล้วผ่านหมดแล้วว่าง! 

ไอ้พวกนั �นไมใ่ช่นิพพานพทุธเจ้าหรอกอย่าไปเชื�อเลยงมงายโดนหลอกถึงขนาดเป็นครูเป็นอาจารย์เขาเรียก

ครูบาอาจารย์ก็ยงัโดนหลอกเลยมนัเสียศกัด์ศรีเทา่ไหร่ตอนเนี�ยต้องรักษาศกัดิ�ศรีน่ะอย่าให้ใครเขาหลอกอี

กอ้าว! อยากรู้อะไรถามได้ทุกเรื�องเลย เปิดโอกาสให้ถามไม่ต้องกลวัว่าจะตอบไมไ่ด้ขอให้ถามมาเถอะ 

จะได้หายโง่หายดกัดานซะที อ้าว! ใครอยากถามอะไรถามได้ทกุเรื�องมีไหม?เพื�อให้เข้าใจชดั..... 

 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัจนัทร์ที� ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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