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เอาความว่างเป็นมรรคก็หมายถึงว่าตาเราเห็นรูปก็เห็นความว่าง ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงว่าง 

ได้กลิ�นได้รสได้สมัผสัก็ว่างหมด เพราะสิ�งที�เราเห็นนั�นไม่ใช่เราไม่ใชข่องเราไมต้่องเอามาเก็บไว้ในใจเรา 

แล้วเราก็ว่างตอ่ไป แล้วทีหลงัมนัว่างจนชํานาญแล้วมนักลายเป็นผล 

พอกลายเป็นผลแล้วที�เนี�ยจิตด้วยความชํานาญแล้วไม่ต้องตั �งใจเลยที�ว่าสมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบเนี�ย 

เราฝึกความวา่งไว้อยา่งเดียวเนี�ยจนชํานาญแล้วจนมนัเป็นความเคยชินแล้วถึงเวลาจะตายจิตจะน้อมไปสู่

พระนิพพานเองที� พระไตรปิฎกแสดงวา่น้อมไปโอนไปแตว่่าพระองค์ไมม่ีคําอธิบายอะไรหรอก 

แตอ่าตมานํามาพิจารณาแล้วเข้าใจเนี�ยเราต้องฝึกเดี�ยวนี �หมายถึงอาตมาเนี�ยพิจารณาพทุธจริยาวตัรของพ

ระพทุธเจ้าที�พระองค์สร้างบารมีอปุบารมี ปรมตัถบารมีมา ๔อสงไขยแสนกลัป์เนี�ย 

แล้วมาเต็มในชาตเิป็นพระเวสสนัดร พระราชทานพระนางมทัรีกณัหาชาลีให้เป็นทาน 

แล้วถ้าใครคิดจะขอหทยัวตัถุก็จะผ่าอกควกัให้ ใครจะขอดวงตาก็จะควกัให้เนี�ยมาเตม็ชาตินี � 

เพราะฉะนั �นยคุนี �สมยันี �อายคุนไมถ่ึง๑๐๐ปีเนี�ยเราต้องวอร์มอพัจนตายเลยยืน เดนิ นั�ง 

นอนภาวนาวา่งๆๆพดูเข้าหไูปสูใ่จเพื�อไล่ขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ในจิต 

สติที�ครูบาอาจารย์ทั�วโลกสอนให้เจริญสติอบรมสติแตไ่มช่ี �โทษของสตเินี�ย 

ไอ้ตวัสติตวัเนี�ยพาดวงจิตวิญญาณของทกุคนไปเวียนว่ายตายเกิดมากมายมหาศาลเลย 

ต้องใช้สมัปชญัญะรู้จิตรู้สต ิเอาเป็นตวัดสิก์เบรคเหมือนห้ามล้อเวลา 

สติมนัจะระลึกไปตามสญัญาอปุาทาน ระลกึไปตามรูปสญัญา เสียงสญัญา กลิ�นสญัญา รสสญัญา 

โผฏฐัพพะสมัผสัสญัญาธรรมสญัญาเนี�ย 

แล้วก็อปุาทานยึดรูปไว้เสียงไว้กลิ�นไว้รสไว้โผฏฐัพพะไว้ธรรมารมณ์ไว้ แล้วก็ฟุ้ งซ่านก็คือคิดมากเกินไป 

เนี�ยเป็นเหตใุห้จิตใจไม่สงบ 

เพราะฉะนั �นถ้าเราสามารถตดัสติทิ �งตวัเดียวเนี�ยจิตเราเป็นสมาธิตั �งมั�นได้รวดเร็วเลยไมฟุ่้ งซา่นด้วย 

แล้วง่ายจิตเราว่างแล้วก็ไม่มีขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์คือแทนที�เราจะปฏิบตัิมากก็ปฏิบตัินิดเดียวคือทําจิ

ตให้ว่างรักษาจิตให้ว่างเทา่นั �นเพราะจิตเราวา่งแล้วก็ไมม่ีสงัโยชน์๑๐ สกักายะทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สีลพัพตัปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะทิฏฐิ อวิชชาก็ไมม่ีเพราะจิตว่างแล้ว 

แล้วก็จิตเหนือเวทนาด้วย เมื�อจิตเราไม่มีอารมณ์จิตเราว่างแล้วก็ คําวา่จิตเหนือเวทนาก็คือจิตเราไมส่ขุ 

เห็นรูปแล้วก็เฉยๆว่างไมม่ีสขุกบัการเห็น ได้ยินเสียงก็ไมส่ขุเราก็เฉยๆวางเฉยกบัเสียงก็ว่างจากเสียง 

ได้กลิ�นได้รสได้ทราบได้รู้สกึก็มีนยัยะอนัเดียวกนั คือว่าง! 

ได้ยินเสียงวา่งได้กลิ�นว่างได้รสว่างได้สมัผสัว่างได้รู้ธรรมารมณ์ว่าง 

เพราะว่าจิตเพียงรับรู้เท่านั �นเองว่าสิ�งเหล่านั �นไมใ่ช่เราไม่ใช่ของเรา 
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ถึงเราไปตา่งประเทศไปรู้ไปเห็นมามากมายแตข่องเราหรือเปล่าสิ�งที�เราเห็น? ไมใ่ช!่ 

เสียงมากมายที�โยมได้ยินเสียงจะเป็นการละเลน่หรือการงานเสียงอะไรเนี�ยก็ไมใ่ชเ่ราไมใ่ช่ของเราอีก 

ก็ว่างไปอีกแล้ว 

กลิ�นก็เหมือนกนักลิ�นหอมหลิ�นเหม็นอะไรผา่นมาทั �งหมดทั�วโลกไมใ่ช่เราไม่ใช่ของเราก็ว่างไปอีก รส เปรี �ยว 

หวาน มนั เคม็ เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม 

จืดโยมกินอาหารฮ่องเต้อย่างดีเลยจดัมาให้อย่างดีก็ว่างเลยลิ �นไปแล้วก็ไมรู้่รสแล้ว 

เดี�ยวถ่ายทิ �งก็ว่างไปอีกแล้ว โผฏฐัพพะหมายถึงกายเราสมัผสัเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเนี�ยก็ว่างไปอีกแล้ว 

ว่างมาคนละกี�ปีอายเุทา่ไหร่ก็ว่างมาแคน่ั �น เนี�ยจิตคือธรรมารมณ์ที�รับรู้อารมณ์คือรูป เสียง กลิ�น รส 

โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเพียงแตรั่บรู้เท่านั �นเองไมใ่ชส่ิ�งที�เรารู้น่ะไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเราเลยเหมือนกับที�ครูบาอาจารย์

ทั�วไปที�เขาเคยเทศน์เคยสอนกนัว่า รู้ก็สกัแตว่่ารู้เห็นก็สกัแตว่่าเห็น เราจะทํายงังยักบัการรู้การเห็น? 

เราก็รู้เห็นได้ แตอ่ย่าเอาความรู้เดิมของเราไปเพิ�มกับความเห็นใหม ่

เหมือนกบัตาเราเห็นรูปใหม่ก็อย่าไปเอาความรู้เดิมของเราวา่เราเอาเชน่ 

รูปหญิงรูปชายรูปดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่าไปใส่ไว้ที�เห็นใหม ่เราก็เพียงสกัแตว่่าเห็นๆแล้วก็ว่างไปเราไม่สนใจ 

เสียงก็เหมือนกันเราก็ไม่เอาความรู้ความเห็นความจําว่าเป็นเสียงคนเสียงสตัว์เสียงดนตรีดีดสีตีเป่าอะไร 

ว่าง! เพียงแตรั่บรู้แล้วก็วา่งไมเ่อาความรู้ความเห็นเดิมไปใส่วา่ นี�เป็นเสียงเพลง เสียงดนตรี 

เสียงหญิงร้องชายร้อง เสียงนกเสียงกาอะไรเนี�ย เราก็จะว่างตอ่ไปอีกไม่วา่รูปเสียง กลิ�น รส 

สมัผสัก็เหมือนกนัเราได้สมัผสัฤดกูาลเหมือนหน้าหนาวอย่างนี �เดี�ยวมนัก็ผา่นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเร

ารู้แล้วแตเ่ราก็ไมรู้่ว่ามนัหนาวอย่างไร มากน้อยขนาดไหน หนาวไปกี�ประเทศหนาวไปกี�จงัหวดั 

กี�อําเภอไม่ต้องไปคิด 

เราก็เพียงแตส่กัแตว่่ารู้เห็นก็สกัแตว่่าเห็นเป็นอย่างนี �แล้วจิตก็ว่างตอ่ไปจิตเราก็สงบไปตลอดไมม่ีวิตกวิจาร

สงัขารไมป่รุงแตง่ไมม่ีการวิตกในรูปวิจารในรูป ไม่มีการวิตกในเสียงวิจารในเสียง 

ไม่วิตกในกลิ�นวิจารในกลิ�น ไมว่ิตกในรสไม่วิจารในรส ไม่วิตกในสมัผสัไมว่ิจารในสมัผสั 

ไม่วิตกในธรรมารมณ์ไม่วิจารในธรรมารมณ์เนี�ย เพียงแตรั่บรู้ 

เมื�อจิตเราไมม่ีวิตกวิจารสงัขารมนัก็ไมป่รุงแตง่อารมณ์ไม่ปรุงแตง่จิตเนี�ยสําคญัตรงเนี�ย 

ที�ว่าจิตจะเข้าถึงนิรามิสสขุที�แท้จริงคือไม่ต้องอาศยัรูป เสียง กลิ�น รส โผกฐัพพะ 

ธรรมารมณ์คืออาศยัความว่างที�รู้นั�นนะ 

รู้แล้วไม่ได้ยึดติดเลยแต่ยงัไม่ตายไมใ่ช่วา่งแล้วก็ซื�อบื�อที�คนไมม่ีปัญญาคิดกนัทั�วไปคนละเรื�องเลย 

ความจริงจิตเราว่างเนี�ยกลบัมีศกัยภาพรับรู้ได้มากขึ �นทํางานได้มากขึ �น 

เหมือนอาตมาถ้าจิตไม่ว่างเนี�ยอาตมาไมไ่ด้เทศน์ให้โยมฟังหรอกใครมาทกุวนัทกุวนัอาตมาก็เทศน์ทกุวนัๆ

ถ้าอาตมาไมว่่างอาตมาก็เทศน์ไมไ่ด้ เนี�ยโยมก็เหมือนกนัถ้าโยมทํางานไมว่่างโยมก็ไปทํางานอยา่งอื�นไม่ได้ 

ไปเที�ยวที�นั�นที�นี�อะไรไมไ่ด้ 

เพราะฉะนั �นจิตของเราวา่งเนี�ยแสดงว่าศกัยภาพของเราเนี�ยสมบรูณ์แบบพร้อมที�จะทํางานต้องว่าอย่างนี �พ
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ร้อมที�จะทํางานหมายถึงว่าจิตของเราว่างมีศกัยภาพรับรู้ไมรั่บเก็บกลบัทํางานได้มากขึ �นสร้างศกั

ยภาพงานนี�เสร็จทํางานอื�นต่อไปเนี�ยเขาเรียกสมัมาอาชีโว 

แตถ้่าเราทํางานเสร็จแล้วเราอยากได้ของคนอื�นฟรีๆเนี�ยอนัเนี�ยความโลภจําไว้ด้วย 

เพราะฉะนั �นถ้าเราเลี �ยงหลายปากหลายท้องเลี �ยงบริษัทบริวารหมายถึงคนงานเราเยอะแยะเราต้องทํางาน

มากงานนี �เสร็จแล้วทํางานใหมเ่นี�ยเขาเรียกสมัมาอาชีโว 

แล้วการทํางานก็เป็นการปฏิบตัิธรรมด้วยเพราะงานทกุชนิดต้องทําด้วยปัญญาก็เป็นปัญญาบารมีไม่ต้องไ

ปสร้างวดัสร้างวาอะไรหรอกบอกเลยทกุคนเวลาจะทํางานเนี�ยขอให้ทกุคนตั �งใจปฏิบตัิธรรมน่ะเพราะต้องใ

ช้ปัญญามีปัญญาเท่าไหร่ทําให้หมดปัญญาคือเหตผุลที�ถูกต้อง 

เราทําเหตผุลที�ถกูต้องๆจนชํานาญเนี�ยเขาเรียกญาณความรู้ไม่ใช่หลบัหหูลบัตาแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์ไอ้

นี�โกหกทั �งนั �นไอ้ที�ไปเห็นนรกสวรรค์น่ะเป็นเพียงอตีตารมณ์น่ะเป็นอารมณ์ในอดีตฝังใจไว้เท่านั �นเองอยา่ไปเ

ชื�ออย่าให้ความสําคญัโกหกเพราะปัจจบุนัเป็นมนษุย์อยู่ 

ถามว่าที�ท่านเห็นน่ะแล้วท่านไปได้ไหม?ไปสวรรค์ได้ไหม?ไปนรกได้ไหม?ถามดซูิไปไม่ได้! 

อย่าคยุเพียงอารมณ์เทา่นั �นเองอย่าไปให้ความหมายถึงขนาดนั �นหรือไปให้ความสําคญัมากถึงขนาดนั �นให้

รู้ความจริงเอาไว้อย่างนี �จะได้ไม่โดนเขาหลอกต้องว่าอย่างนี � 

อาตมาเนี�ยเทศน์สอนอย่างซื�ออย่างตรงตามพระพทุธโอวาทไมใ่ห้ผิดเพี �ยนวิปริตเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราก็

จะปฏิบตัิได้ด้วย เมื�อเรารู้แล้วเนี�ยการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมก็ต้องใช้ปัญญา 

ถ้าคนโง่โยมจ้างทํางานงานไหม? 

ไม่จ้างแน่นอนกไูม่เอาหรอกเดี�ยวมาทํางานกเูสียอีก(หวัเราะ)แล้วต้องมีความขยนัไหม?วิริยะความเพียรต้อ

งมีไหม? ต้องมี เมื�อมีวิริยะก็มีวิริยะบารมีแล้วความขยนันั�นแหละคือวิริยะบารมี 

แล้วต้องอดทนทําไหม?ไมเ่สร็จไมเ่ลิกต้องขนัตเินี�ยเป็นขนัติบารมี สจัจะมีความจริงใจในการทําหรือเปลา่? 

ต้องมีนั�นแน่ะไมม่ีทําไมไ่ด้เนี�ยการทํางานเป็นการทําบารมี 

อธิษฐานปรารถนาให้งานสําเร็จหรือเปล่าแล้วก็ต้องให้ดีด้วย 

ไม่ใช่อธิษฐานปรารถนาทําลวกๆอย่างนั �นก็ใช้ไมไ่ด้ 

ดีอย่างเดียวก็ไม่พอดีมากก็ยงัไมพ่อต้องดีพิเศษเนี�ยเป็นการทําบารมีการทํางานเป็นการทําบารมีทําอย่างนี � 

เมตตารักใคร่ในงานทําหามรุ่งหามคํ�าไม่เสร็จไมเ่ลิก 

เสร็จแล้วก็วางเฉยอเุบกขาเอาผลสําเร็จไปให้เจ้านายไปให้ทาน 

เนี�ยเป็นทานขณะที�ตั �งใจทํางานเราไม่ได้ไปทําผิดศีลผิดธรรมอะไร ศีลก็มีอยู่แล้วในตวัเอง 

เนกขมัมะความอดใจก็มีอยู่แล้วในตวัเองเนี�ยบารมีครบถ้วน 

เพราะฉะนั �นการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรมทําอย่างนี � 

เพราะฉะนั �นในฐานะพวกโยมเป็นเจ้าของเป็นผู้จดัการเป็นผู้บริหารแนะนําสั�งสอนเลย 

ทกุคนเนี�ยทํางานเนี�ยขอให้ทุกคนตั �งใจปฏิบตัิธรรมคือทําบารมี แล้วก็ทําให้ดีด้วย ให้สั�งสมเป็นนิสยั 

แล้วมนัก็สําเร็จๆก็ต้องถามว่าสําเร็จแล้วว่างหรือเปล่า? ว่าง! เนี�ยว่างตวัเนี�ยเหนือความสําเร็จ 

ไอ้ที�สําเร็จแล้วพอสําเร็จแตล่ะอย่างแตล่ะอย่าง 



 ๔

แตถ้่าวา่งนี �แล้วว่างหมดเลยไมว่่างานกี�ร้อยชนิดพนัชนิดงานภายในงานภายนอกอะไรต้องว่างหม

ดเลยเนี�ยเขาเรียกวา่งบริสทุธิ�ต้องปฏิบตัิให้จิตว่างบริสทุธิ�อย่างเนี�ย 

งานภายในคือจิตเราก็ไม่เสียคือไม่วิตกวิจารพร้อมที�จะทําใหมไ่ด้ตลอด พร้อมที�จะทํางาน 

พร้อมที�จะปฏิบตัิการปฏิบตัิงานได้อย่างรวดเร็วไมม่ีข้อแม้ เนี�ยเขาเรียกการทํางานเป็นการปฏิบตัิธรรม 

เดี�ยวโยมบอกโยมไมม่ีเวลาอยา่งนั �นอยา่งเนี�ย 

มาพดูให้อาตมาฟังถ้าโยมเหม็นขี �หน้าโยมอย่ามาโกหกอาตมาเลย(หวัเราะ)เพราะอาตมาเนี�ยรู้จริงเห็นแจ้ง 

สามารถชี � โยมไม่วา่งเพราะโยมมีอารมณ์ตา่งหาก ถ้าโยมว่างแล้วโยมไมม่ีอารมณ์เนี�ยวา่งแล้ว 

อยูที่�ไหนก็ว่างได้ 

ถามว่าอยู่ที�บ้านตอนนี �โยมก็ว่างมาแล้วอาตมารับประกนัได้ว่างจากบ้านว่างจากที�อยู่อาศยัเดิมมาอยูว่ดั(หั

วเราะ)เนี�ยต้องชี �กนัจะจะแบบเนี�ย 

โยมจะได้ไม่ลงัเลสงสยัไมไ่ด้ไปโกหกโยมด้วยเนี�ยโยมจะได้เข้าใจธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นปัจจตัตงัรู้ได้เฉ

พาะตนแล้วก็เป็นปัจจบุนัธรรมด้วย 

คือขณะนี �เดี�ยวนี �ไม่ต้องรออตีตารมณ์คืออดีตหรืออนาคตยงัไมม่าเนี�ยธรรมพระพทุธเจ้าเป็นแบบนี � 

แล้วเราก็สั�งสมความว่างเออ! 

ก่อนนี �เราก็ว่างไปเมืองจีนเมืองนั�นเมืองนี�ก็ว่างมาแล้วทั �งนั �นทีนี �เราจะทําจิตให้ว่างตลอดไปเลยอยู่ที�ไหนเรา

ก็ทําใจให้ว่าง แต่ทกุคนเกิดมาเพื�ออะไร? ต้องบอกให้โยมทราบไว้ก่อน 

ทกุคนเกิดมาเพื�อทําหน้าที�ของความเป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นบตุรภรรยาเป็นสามีเป็นเจ้านายเป็นลกูน้องเป็นคนไ

ข้เป็นหมอพยาบาลเป็นทหารตํารวจเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี�ยทกุคนเกิดมาต้องทําหน้าที� 

แล้วก็เกิดมาเพื�อใช้กรรมกายกรรมมือเท้าต้องทํางาน วจีกรรมปากต้องพดู มโนกรรมจิตต้องคิดนึก 

แตก่ายกรรมต้องไมฆ่า่สตัว์ลกัทรัพย์ไมป่ระพฤติผิดในกาม  

วจีกรรมต้องไมพ่ดูมสุาวาทไมพ่ดูส่อเสียดพดูจาหยาบคายไม่พดูเพ้อเจ้อเหลวไหลเนี�ย 

มโนกรรมต้องไมโ่ลภอยากได้ของใครฟรีๆ ไม่พยาบาทไม่เห็นผิดคลองธรรมที�ชอบเนี�ย 

ถ้าเราทําได้เราก็ไม่มีเวรไมม่ีกรรมกบัใคร เพราะเราไมค่ิดเอาเปรียบใคร 

ถึงเราเอาเปรียบเขาได้ก็ไม่ควรทําเพราะเป็นกรรม 

เดี�ยวเราถกูเขาเอาเปรียบบ้างเราก็จะน้อยอกน้อยใจเดี�ยวกินไมไ่ด้นอนไม่หลบั เนี�ยจําไว้ให้ดีน่ะ 

เราต้องฉลาดอย่างซื�ออย่างตรงฉลาดแล้วฉลาดเลยทําดีทําครั �งเดียวด้วยทําไม่ดีต้องทําหลายครั �งทําไมด่ีแ

ล้วก็ต้องกลบัมาทําดีอีกเสียข้าวเสียของเสียเวลํ�าเวลาเนี�ยฉะนั �นในฐานะที�ผู้ เป็นเจ้านายหรือหวัหน้าบอกวา่

ต้องตั �งใจทําให้ดีน่ะแล้วทําครั �งเดียวให้เสร็จ 

ไม่งั �นต้องมาแก้ไขภายหลงัเสียเงินเสียทองเสียข้าวของเสียเวลํ�าเวลาอีกแทนที�เราจะก้าวหน้าทําข้างหน้าให้

เสร็จไปไอ้นี�ต้องมาแก้ไขงานไมรู้่จกัจบอย่างเนี�ยใช้ไมไ่ด้ 

เนี�ยต้องเตือนเอาไว้เตือนตวัเองไว้สอนตวัเองไว้ว่าทําดทํีาครั �งเดียวทําแล้วทําเลยเสร็จจะได้ทํางานอื�นๆตอ่ไ

ปให้สําเร็จไปอีกแล้วเราก็จะรู้ตวัเองว่า วิริเยน ทกฺุขมจฺเจติ 

คนเราจะลว่งทกุข์ด้วยความเพียรเนี�ยเป็นอยา่งนี � เรามีทกุข์กี�เรื�องเราก็ทําไปให้หมดทุกเรื�องคือทําจิตให้ว่าง 
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ถ้าใจเราว่างแล้วไม่มีทกุข์หรอก 

เพราะไมม่ีอารมณ์เมื�อจิตเราไม่มีอารมณ์สขุก็ไมม่ีทกุข์ก็ไมม่ีดีใจก็ไมม่ีเสียใจก็ไมม่ีไมต้่องอเุบกขาด้วย 

เนี�ยเป็นการสรุปง่ายๆย่อพระไตรปิฎกมานิโรธะความดบัทุกข์ก็ดบัอารมณ์ที�ใจแล้วเราเนี�ย 

แล้วเราก็สั�งสมความว่างที�อาตมาเทศน์สอนเนี�ยที�ครูบาอาจารย์ทั �งหลายที�มรรค๘ 

ที�สมัมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรก็ชอบๆหมดเนี�ยไปนิพพานไม่ได้หรอก ต้องว่าง ว่างจากความเห็น 

สมัมาสงักปัโปดําริชอบดําริที�จะทําเรื�องนั �นเรื�องนี �ไอ้คนที�ดําริอย่างนี �ก็ไปนิพพานไมไ่ด้ก็ต้องว่าง 

สมัมาวาจาการพูดจาชอบมวัพดูเรื�อยเจื�อยไปตามที�ชอบก็ไปนิพพานไมไ่ด้ต้องว่าง 

สมัมากมัมนัโตการงานชอบ ถ้ามวัแตทํ่างานหามรุ่งหามคํ�าจิตไมว่่างก็ไปนิพพานไมไ่ด้ 

สมัมาอาชีโวอาชีพชอบจะไปทําอาชีพอะไรในนิพพานไหนตอบอาตมาดซูิ 

เนี�ยไปไม่ได้หรอกไอ้พวกที�คยุโตโม้ใหญ่ที�เนี�ยสมัมาอาชีโวไปทําอาชีพอะไรในนิพพาน เพราะนิพพานงั 

ปรมงั สญูญงัต้องว่าอยา่งนี � ต้องว่าง! ว่างจากอาชีพถ้าใครยงัติดสมัมาอาชีพอยู่ก็ไปนิพพานไมไ่ด้ 

สมัมาสตริะลกึชอบเนี�ยตดัทิ �งเลยสติตวัเนี�ยตวัแสบระลึกถึงพอ่แม่พี�น้องบตุรภรรยาสามีฐานะความเป็นอยู่

อะไรเนี�ยไปไมไ่ด้หรอกเพราะสติเนี�ยต้องว่างจากสติ 

สมัมาสมาธิตั �งใจมั�นชอบก็ตั �งใจมั�นกบัพระนิพพานหรือตั �งใจมั�นกบัความว่างอยา่งเดียวเนี�ยจงึจะไปได้จําไ

ว้ให้ดีน่ะไมใ่ชโ่ดนพระหลอกไอ้พวก ตอ่ให้เปรียญ๙ประโยคก็ยงัไมรู้่เรื�องเลยเนี�ยไอ้พวกเนี�ย 

ไม่รู้จริงไมรู้่แจ้งอะไรหรอก แตอ่าศยัเป็นเจ้าคณุพระครูอะไร นี�อาตมาเนี�ยเป็นพระของพระพทุธเจ้า 

นั�นเป็นพระของพระราชาตั �ง(หวัเราะ)อาตมาไม่ต้องมีใครตั �งเพราะอาตมาเป็นพระโดยธรรมโดยวินยัของพร

ะพทุธเจ้าต้องว่าอยา่งนี �เนี�ยจําไว้ให้ดีเนี�ยเราทําได้ก็ไปนิพพานชาตินี �ทําจิตให้ว่างรับรู้ไมรั่บเก็บพระพทุธเจ้า

พระอรหนัต์เจ้า  

เมื�อเป็นพระพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์เจ้าแล้วตาท่านก็ยงัดีอยูห่ทู่านก็ยงัดีอยู่จมกูดีอยูล่ิ �นดีอยูก่ายดีอยูใ่จดี

อยูท่่านก็มีสิทธิเห็นใครได้ ฟังเสียงอะไรได้ รู้กลิ�นได้ รู้รส 

รู้สมัผสัได้แตก็่รับรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใชข่องเราก็วา่งตอ่ไปอีกเนี�ยเป็นแบบนี �เนี�ยเขาเรียกรับรู้ไมรั่บเก็บหรือเราไม่

ขโมยรูปใครมาไว้ในใจเรา เราไมข่โมยเสียงใครมาไว้ในใจเรา 

ไม่ขโมยกลิ�นขโมยรสขโมยสมัผสัของใครมาไว้ในใจเราศีลของเราก็เป็นศีลวิสทุธิ 

ถ้าโยมไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี�ยจลุศีล มชัฉิมศีล มหาศีล  

อริยกนัตศีลเนี�ยอีก๑๓เลม่เนี�ยโยมปฏิบตัิไหวหรือ(หวัเราะ)แตเ่นี�ยให้ทําจิตว่างอย่างเดียวครบถ้วนสมบรูณ์

แบบ เนี�ยเขาเรียกพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ทําของมากให้เป็นของน้อยอยา่งอาตมาเนี�ย 

เมื�ออาตมารู้แล้วอาตมาก็ทํากตญั�คูือเอาพระพทุธโอวาทนั�นน่ะมาสอนพวกโยมต่อไป                              

ถ้าใครมีบญุญาวาสนาบารมี มีศรัทธาเชื�อมั�นปฏิบตัิตามก็จะบรรลมุรรคผลได้ไมใ่ชเ่หนือวิสยัชาตินี � 

ถามว่าการทําจิตให้ว่างกบัการเลี �ยงครอบครัวเลี �ยงลกูเลี �ยงเมียเลี �ยงสามีให้อยู่ในโอวาทกบัการทําจิตให้ว่า

งอนัไหนง่ายกว่า? 

เดี�ยวเนี�ยเด็กทกุคนนะ่เลี �ยงยาก(หวัเราะ)ทําให้อยูใ่นอํานาจบอกว่าอยา่ดื �อมนัก็ดื �อบอกว่าอย่าซนมนัก็ซนนั�

นน่ะอย่าไปเที�ยวก็ไปเนี�ย 
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แล้วการที�เราทําจิตของเราให้ว่างกบัการที�เราจะไปเลี �ยงดคูรอบครัวทําอะไรตอ่มิอะไรให้เขาเนี�ยอั

นไหนยากกวา่ 

เพราะฉะนั �นความว่างเนี�ยง่ายกว่าทีนี �เราก็เหมือนกับเราเอาเกลือจิ �มเกลือเลยว่างให้หมดเลยคือขี �เกียจเนี�ย

ว่างจากความเห็นคือขี �เกียจเนี�ยเห็นแล้วไมไ่ปดแูล้วรู้แล้ว ขี �เกียจฟังซะบ้างมนัจะได้ว่าง(หวัเราะ)ขี �เกียจดม 

ขี �เกียจกิน ขี � เกียจสมัผสัซะบ้างก็ว่างแล้วนั�นนะ่อยูที่�ไหนก็ทําจิตว่างได้ไม่ต้องมาวดั เข้าใจหรือยงั? 

เนี�ยเราอยูบ้่านก็ทําได้อยู่โรงงานอยูที่�ไหนทําได้หมดถามว่างานเสร็จแล้วว่างได้ไหม? ได้! 

เห็นมั�ยแน่ไหมเนี�ยไมต้่องมาสร้างวดัสร้างอะไรเนี�ยเอาโรงงานเป็นโรงปฏิบตัิธรรมเนี�ยประชมุกนัแล้วก็เอาเ

นี�ยเอ็งเป็นหวัหน้าเอ็งเป็นผู้บริหารก็เนี�ยก็เอาเลยเอาวิธีการพระอาจารย์ไปสอนเนี�ยได้สองตอ่หนึ�งได้งานสอ

งได้ปฏิบตัิธรรมเอางยัสามได้ใจเป็นสขุอีกได้เงินอีกตา่งหากเนี�ยได้หลายต่อเลยเนี�ยต้องว่าพระอาจารย์เนี�ย

ไม่มีทางจนหรอก เพราะอาตมาคิดได้มากแล้วก็ทํางานได้ด้วยแล้วก็ไมม่ีทกุข์กบัการทํา 

เพราะจิตเราว่างเพราะเราทําตามหน้าที� ถ้าโยมทําได้ตามนี �โยมก็จะมีความสขุต้องว่าอย่างนี � 

นิพพานในชาตินี �ไม่ต้องรอตายแล้วจึงจะนิพพาน พวกนี �เข้าใจผิดต้องวอร์มอพัความว่างตั �งแตเ่ดี�ยวนี � 

พอมนัจะตายจริงด้วยความเคยชินในความว่างจิตมนัจะน้อมไปเองไมต้่องตั �งใจเลยถ้าโยมทําได้โยมรู้ตรงนี �

จะไม่เสียเวลาไมเ่สียชาติเกิดด้วยได้การได้งานได้ ภาระของโยมก็คือภาระการทํากตญั�เูข้าใจมั�ย 

กตญั�ตูอ่พ่อแม ่กตญั�ตูอ่ครูบาอาจารย์ กตญั�ตูอ่นายจ้าง กตญั�ตูอ่ผู้มีพระคณุ 

กตญั�ตูอ่ประเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์ครบถ้วยเลยเนี�ย 

ทําตามที�อาตมาบอกเนี�ยแล้วทกุคนจะเป็นคนดีจิตใจว่างแล้วๆจะไปทะเลาะวิวาทบาดหมางไปก่อม๊อบก่อ

อะไรอีกมั�ยมีมั�ย? ไม่มี เนี�ยต้องสอนลกูน้องบริวารคนงานให้รู้เรื�องธรรมะพระพทุธเจ้า 

เดี�ยวเนี�ยถอดไปให้ไปเลยเอาไปเปิดให้คนงานฟัง(หวัเราะ)อดัเทปไว้เนี�ยโยมวา่ดีไหมเนี�ย 

ใครว่าไม่ดีบ้างค้านพระอาจารย์ซิลองค้านพระอาจารย์! 

พระอาจารย์จะได้อธิบายเพิ�ม(หวัเราะ)ไอ้ที�ดีเป็นยงังยัไมด่ีเป็นยงังยัจะได้อธิบายให้เข้าใจชดัอีก 

จะได้มีความสขุมีความสงบสขุ 

แล้วก็ไมม่ีพิษไมม่ีภยัอยูก่บัครอบครัวก็เป็นสขุเพราะจิตว่างไม่ทะเลาะกนัแน ่

ลิ �นกบัฟันไมก่ระทบกระแทกกนั น่ะหมู่เพื�อนคนงานก็ไมท่ะเลาะกนั 

เนี�ยวดัอาตมามีกฏข้อเดียวห้ามทะเลาะกนัไมม่ีกฏมากแสดงว่าทะเลาะกนันี�แสดงว่าไม่รักกนัแล้วสปัปายะ

๕อย่างเนี�ยอาหารสปัปายะ ที�อยู่ที�อาศยัสปัปายะ ฤดสูปัปายะ บคุคลสปัปายะ ธรรมะสปัปายะ 

ถ้าบุคคลไม่สปัปายะข้อเดียวเนี�ยหมดเลยไอ้ที�สปัปายะ๔ข้อหายหมด 

เห็นหน้ากนัเมื�อไรก็ปฏิฆะกนัเมื�อนั�นใจไมเ่ป็นสมาธิแน่นอนเนี�ยจําไว้ห้ามทะเลาะกนัทะเลาะกนัแล้วไม่รักกั

นแล้ว การงานก็เสียด้วย ไม่เชื�อก็ลองด(ูหวัเราะ)อาตมาเนี�ยวดัไหนๆโอโห! ยี�สิบสามสิบข้อโอ้ย! 

อาตมาไปมาทั�วหมดแตข่องอาตมาเนี�ยเอามาข้อเดียวคือห้ามทะเลาะกนั(หวัเราะ)เนี�ยโยมก็ตั �งได้กฏระเบีย

บของครอบครัวผวัเมียลกูเต้าทกุคนห้ามทะเลาะกนั  

ลกูอยากได้อะไรมาบอกพ่อบอกแม่อนัไหนพอจะจดัให้ได้ 

ถ้าเราเป็นลกูน้องเขาเราไปบอกผู้บงัคบับญัชาโน้นหวัหน้าเขามีไมต้่องทะเลาะกันเดี�ยวงานจะเสียของจะเสี
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ยเวลาจะเสียทํางานไม่เข้าเป้าเนี�ยต้องเอาแบบนี � 

เนี�ยโยมก็จะได้ประโยชน์ของธรรมะของพระพทุธศาสนาที�แท้จริงไมต้่องไปเชื�องมงายไอ้พวกนั �นหลอก 

บางคนอาตมาได้ยินกบัหเูลยเป็นพระครูเจ้าคณุอะไรบางคนพดูบอกแหม! 

พวกโยมคนทกุข์คนยากไปทําบญุบาทเดียวหาว่าไปซื �อสวรรคม์รรคผลนิพพานด้วยเงินบาทเดียวไอ้พวกนี �อั

ปรีย์จญัไรความจริงไม่ต้องเสียสกับาทเลยสกัสลึงเลยของพระพทุธเจ้า(หวัเราะ)หารู้ไม่ว่าพระเองหากมีราค

าเพียง ๕มาสกคือบาทเดียวใครลองไปโกงชาวบ้านไปขโมยของเขาเนี�ยศีลขาดทนัทีเลยให้รู้ไว้ 

มีโยมบางคนเขามาถามอาตมาโยมเป็นคนทุกข์คนยากคนจนคนลําบากไมม่ีเงินไม่มีทองไมม่ีข้าวไมม่ีของอ

ยากทําบญุจะทําได้ไหม? ได้! 

อาตมาบอกได้เอาปัญญาทําบญุก็ได้เอาแรงทําบญุก็ได้ไม่มีอะไรก็ยิ �มถวายเป็นพระพทุธบชูาก็ยงัได้บญุเล

ยไม่ต้องเสียสกับาท(หวัเราะ)โมทนาสาธุว่าวนันี �ใครให้ทานทั�วโลกก็ได้แล้วเห็นมั�ย 

ใครรักษาศีลทั�วโลกก็ได้แล้วมทุิตาพลอยยินดกีบัเขาแคนี่ �ก็ได้แล้วไมต้่องไปเสียสกับาทไมต้่องไปเดินทางไก

ลเหนื�อยเมื�อยอีกต่างหาก เนี�ยต้องบอกให้รู้เอาไว้อย่างนี � ไมโ่ดนเขาหรอกเนี�ยเราจะทําก็ทํา 

แตอ่าตมามาก็พิจารณาเห็นอย่างหนึ�ง เวลาใครไม่อยากมีอปุสรรคเนี�ย 

วิธีแก้อุปสรรคของอาตมาคืออย่างไร? 

เนี�ยอาตมาต้องบอกไว้ให้โยมรู้ว่าอาตมาสอนลกูศิษย์อาตมามานานแล้ว 

การที�เราจะไมม่ีอปุสรรคเราต้องไมต่ดัทานบารมีใคร ใครอยากทําทานก็ปล่อยเขาตามอธัยาศยั 

ใครจะรักษาศีลเราก็ไม่ไปตดัศีลบารมีของเขาเราไมห้่าม 

ใครจะประพฤติเนกขมัมะเราก็ยินดีพอใจไม่ไปตดัไมห้่าม 

ใครจะใช้เหตผุลคือปัญญาก็ไม่ไปตดัปัญญาบารมีของเขา ไมไ่ปตดัวิริยะความเพียรของเขา 

ไม่ไปตดัขนัติบารมีความอดกลั �นอดทนไม่ให้เขาไปคลายความเพียร 

ใครมีสจัจะเรารู้แล้ววา่ใครตั �งสจัจะอะไรไว้ไมไ่ปกลั�นแกล้งรังแกทําลายสจัจะอะไรเขา 

ใครเขาอธิษฐานปรารถนาเพื�อความพ้นทกุข์เราก็ไมไ่ปตดัอธิษฐานบารมีของเขา 

ใครเจริญเมตตาบารมีก็ไมไ่ปยุ่งไมไ่ปเสียไมไ่ปตดัอธิษฐานบารมี 

ใครเขาอเุบกขาวางเฉยเราก็ไม่ต้องไปตดัไมทํ่าให้เขาเสียอเุบกขาวางเฉย 

เราก็ไมม่ีกรรมไมม่ีวิบากกรรมแล้วถึงคราวสมยัของเราไมม่ีอปุสรรคมาขวางกั �นเราได้เลย 

แล้วได้ยินรู้ว่าเรามีจิตว่าง มงึจะกลั �นแกล้งรังแกขนาดไหนเราก็วางเฉยได้ 

เนี�ยใบเดียวเนี�ยที�อเุบกขาวางเฉยแตม่ีอยูใ่นเลม่๖เนี�ยคดัออกมาแล้ว 

วางเฉยอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้ของอาตมาเนี�ยเทศน์อย่างเดียวทานอยา่งเดียวก็เป็นปรมตัถทานก็ไปนิพ

พานได้เพราะทานๆแล้วก็ว่างว่างภายในภายนอกเนี�ยว่างจริงๆให้หมดกระเป๋าไปเท่าไหร่แล้วว่างจากกระเป๋

าไปเทา่ไหร่แล้ว(หวัเราะ)พวกโยมก็ยงัไมรู้่จกัความว่างกนัเลยเนี�ย 

ต้องให้ว่างจากสตุ้งสตางค์เงินทองแล้วจงึจะรู้ว่าเออ! 

หมดไปเยอะแล้วน่ะเนี�ย(หวัเราะ)เนี�ยอาตมาสอนความว่างโยมเนี�ย  

อนันี �เป็นธรรมะของพระพทุธเจ้าแล้วก็สมมตุิทกุอยา่งสมมตุิหมดเลยเมื�อรู้ว่าเป็นสมมตุิที�เขาเรียกผม ขน 
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เล็บฟัน หนงั ตบั ไต ไส้ พงุอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยสมมตุิทั �งนั �น 

สมมตุิว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายก็สมมตุิ เมื�อเรารู้สมมตุิแล้วเราก็จิตเราก็จะวิมตุต ิ

แตเ่วลาเราจะนิพพานเนี�ยเราต้องว่างจากสมมตุิและวิมตุตมินัจงึจะเข้านิพพานได้เนี�ยให้จําไว้ให้ดีน่ะเนี�ยอ

าตมารู้ถึงที�สดุของมนั 

เพราะฉะนั �นก็พยายามทําไว้ศกึษาไว้เนี�ยพระอาจารย์สอนง่ายๆอย่างเนี�ยสมยัพทุธกาลเด็ก๗ขวบก็ยงับรรลุ

โสดาบนัได้ อย่างพระนางวิสาขาเนี�ย๗ขวบเท่านั �นเองยงับรรลโุสดาบนัได้เลย 

คนตดัฟืนแตเ่ขาฟังรู้ภาษาเดียวกนัก็ฟังรู้เรื�องก็เป็นสาวกพระพทุธเจ้าได้เห็นมั�ยถ้าเขาฟังรู้เรื�องต้องว่าอย่าง

นี �คือพูดภาษาเดียวกนัแล้วฟังรู้เรื�อง เขาไปปฏิบตัิตามนั �นก็มีสิทธิ 

ไม่ต้องเรียนถึงด๊อกเตอร์ปริญญาอะไรพวกเนี�ยขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เพียบเลยเนี�ยจิตยิ�งว่างยาก(หวัเร

าะ)ไปเอารัดเอาเปรียบเขาบ้างไปโกงเขาบ้างอะไรนี�ยิ�งฟุ้ งซ่านใหญ่เลย เนี�ยต้องบอกไว้อย่างนี � 

แตอ่าตมาเนี�ยป.๔น่ะทางโลกป.๔แตท่างธรรมได้เรียนนกัธรรมพรรษาแรกได้นกัธรรมตรี 

พรรษาสองได้นกัธรรมโท พรรษาสามสอบได้นกัธรรมเอก 

แล้วก็อยูป่่าอยู่เขาแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็มาแทงตลอดพระไตรปิฎกทําความเข้าใจกบัพระไตรปิฎก

ทําไมพระองค์สอนอย่างนี �? แล้วมีจดุประสงค์อะไร? 

แล้วทําไมจงึเรียกว่ามรรคผลเป็นยงังยั?เนี�ยอาตมาเนี�ยเป็นพระป่าตวัจริงอยู่ป่าอยู่เขาอยูอ่งค์เดียวมานาน 

คิดว่าตายที�ไหนก็ทิ �งที�นั �นอาตมาไปมาทั�วเหนือ ใต้ ตะวนัออก อิสาน 

กะเหรี�ยงกะหร่างไปอยูก่นัหมดแล้วเนี�ยมาอยูเ่นี�ยแหล่งสุดท้ายแล้วเพราะอายมุากแล้ว(หวัเราะ)เนี�ยให้โยม

รู้ไว้อย่างนี � อาตมาไมต้่องการอะไรจากใครเลย 

รับรู้ไม่รับเก็บบอกให้โยมรู้ก็ได้ที�โยมมาปลกูเนี�ยยงัไม่เคยขึ �นไปเลย  

ขึ �นไปวางศิลาฤกษ์วนัเดียวเทา่นั �นน่ะ(หวัเราะ)ยงัๆไมเ่คยขึ �นไปอีกเลยอาตมาไม่สนใจเพราะอาตมาขึ �นไปดู

มนัไมเ่สร็จก็แคน่ั �นมนัเสร็จก็แคน่ั �นแล้วเราจะมีสิทธิอะไรไปสั�งเขาสู้ เอาเวลาขึ �นไปดนู่ะ 

เขียนธรรมะดีกวา่เนี�ยถึงจะแน่เนี�ยให้เป็นเลม่ๆเลยความคิดของอาตมาเนี�ย(หวัเราะ)เดี�ยวโยมว่าทําไมไม่ไป

ดพูระอาจารย์มีความคิดอะไร ก็พระอาจารย์รู้อยู่แล้วขึ �นไปมนัทําได้แคน่ั �น 

ถึงไปสั�งมนัก็ไม่มีความสามารถจะทําให้ได้มากได้แคน่ั �น 

แล้วเราไมม่ีหน้าที�ไปสั�งเขาด้วย(หวัเราะ)เนี�ยให้โยมรู้ไว้ เอ๊ะ! ทําไมพระอาจารย์ถึงไมข่ึ �นไปดบู้าง 

ก็อาตมารู้หน้าที�ของอาตมาว่าอาตมาควรจะทําอะไร ทําให้เกิดประโยชน์อะไรไมใ่ห้เสียเวลา 

เนี�ยทกุวินาทีมีคณุคา่โมทนาสาธุว่าเนี�ยที�อาตมาสอนลกูศิษย์ทั �งหลายก็เพราะพระอาจารย์รู้แล้วจงึไมใ่ห้เสี

ยเวลาเนี�ยทําหน้าที�ให้สมบรูณ์ให้ดีที�สุดเทา่ที�จะดีได้เนี�ยต้องว่าอย่างนี � 

แล้วใครอยากรู้อะไรพิเศษก็ถามอาตมาหรือมีปัญหาอะไรก็บอก 

อาตมามีปัญญาอาตมาอาจจะแก้ไขได้ทกุเรื�องมีอะไรก็บอกอาตมา(หวัเราะ)อาตมาไมไ่ด้โกหกหลอกลวงห

รือไมอ่ยากได้อะไรจากโยมเลย 

ก่อนเนี�ยใครมาหาอาตมาเนี�ยอาตมาบอกเลยน่ะโยมอยากฟังเทศน์ฟังธรรมแม้อาตมานอนก็เรียกได้น่ะ 

ดอกไม้ธูปเทียนไมต้่องเอามาถวายอาตมาหรอก 
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พระพทุธเจ้ายงัไม่เคยเอาของอาตมาสกับาทสกัสลงึหนึ�งเลย 

แล้วทําไมอาตมาจงึต้องไปอยากได้ของพวกโยมคนมีทกุข์นั�นน่ะ(หวัเราะ) 

อาตมาก็ยงัสมํ�าเสมออยู่อย่างนั �นน่ะ ใครให้ใครถวายอาตมาก็ไมว่่าเขา 

ก่อนเนี�ยใครถวายมากมนัเอาไปหมดเลยรู้หรือเปลา่ ตอนเนี�ยอาตมาบอกเฮ้ย! 

เอ็งอยากสร้างเอ็งอยากทําเอ็งไปจ่ายเอ็งไปติดตอ่ชา่งเอง ข้าไมเ่อาขี �เกียจ 

แล้วใจเศร้าหมองรู้แล้วไม่สบายใจ(หวัเราะ)โดนมาเยอะแล้วพระอาจารย์เนี�ย 

ให้โยมรู้ไว้อาตมารู้แล้วมีตวัอย่างมากมายแตอ่าตมาไมใ่ห้ประวตัิศาสตร์ซํ �ารอยอีก ไมใ่ชค่นโง่คนดื �ออะไร 

ก็มนัมีตวัอยา่ง แล้วทําไมเราไมห่าทางวิธีป้องกนั เพราะพระองค์สอนไมใ่ห้ประมาทไม่ให้ประมาทกบัอะไร? 

ไม่ให้ประมาทกบัอนิจจงัอย่าให้มนัอนิจจงัไปเร็วอยา่ให้ทกุข์ไปเร็วอยา่ให้อนตัตาไปเร็วอย่าให้แก่เจ็บตายไ

ปเร็วทํายงังยัจึงจะไม่ให้อนิจจงัไปเร็วทกุข์ช้าลงอนตัตาช้าลงแก่เจ็บตายช้าลง 

เราก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี�ย ต้องอย่าซื�ออย่างตรงเลย พระพทุธเจ้าแสดงบญัญัติสิ�งใดไว้ 

เราก็ต้องพยายามปฏิบตัิให้ได้ตามนั �น อย่างซื�ออย่างตรงแล้วเราก็มีความสขุสงบสขุ 

ไม่ต้องมีวิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่เนี�ยแล้วเราก็จะอยูไ่ด้ ไม่ต้องไปอาศยัอะไรอยู่กบัความว่างนั�นแหละ 

เนี�ยความว่างเนี�ยพระพทุธเจ้าเรียกนิรามิสสขุ 

แล้วก็เป็นสอปุปาทิเสสนิพพานด้วยเพราะจิตมนัไมเ่คยว่างมาวา่งเนี�ยเป็นสอปุปาทิเสสนิพพานเนี�ย 

แล้วก็เป็นนิรามิสสขุด้วยเพราะจิตไม่มีวิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่ก็เป็นนิพพานงั ปรมงั สขุงัในปัจจบุนั 

ถ้าเราว่างจนตายไปก็นพิพานงั ปรมงั 

สญูญงัแน่นอนอนปุาทิเสสนิพพานไอ้ที�สงัขารที�เหลือเนี�ยเขาต้องไปฝังไปเผาแนไ่มเ่ก็บไว้ 

ไม่ใช่ยากสําหรับอาตมาเนี�ยเรื�องนิพพานงั ปรมงั สขุงั นิพพานงั ปรมงั สญูญงัเนี�ยรู้ 

เพราะฉะนั �นโยมเนี�ยทําให้ว่างให้หมด ในความว่างถามว่ามีความแก่ไหม?ไมม่ี มีความเจ็บไหม? ไมม่ี 

ความตายมีไหม? ไมม่ีเนี�ยพระองค์เป็นผู้คนพบตอนที�พระองค์ไปประพาสอทุยานใหม่ๆ 

ไปวนัแรกไปเจอคนแก่พระองค์กลบัมาเห็นสาวสรรกํานลัในเป็นคนแก่หมดเลย 

ทกุทีพวกนี �เคยดีดสีตีเป่าพระองค์ไพเราะเพราะพริ �งดีอกดีใจ 

กลายเป็นพวกนี �คนแก่มานั�งดีดสีตีเป่าให้เราฟังนี�(หวัเราะ)จิตใจมนัไม่ยอมรับโยม 

พระพทุธเจ้าเป็นผู้ฉลาดมีความเห็นสติปัญญาอะไรละเอียดว่าคนเนี�ยแก่หมดเลยมานั�งดีดสีตีเป่าให้เราเนี�ย 

แล้วเขาก็มีทกุข์ด้วยต้องว่าอย่างนี � รุ่งขึ �นไปใหมไ่ปเห็นแก่วานเนี�ยเจ็บป่วยแล้ว นอนป่วยแล้ว 

พระองค์มาเห็น 

ไอ้พวกนี �ก็ต้องเป็นคนป่วยอีก(หวัเราะ)ไอ้นี�มาดีดสีตีเป่าอะไรนี�ที�มาทําการทํางานอะไรให้เราเนี�ย นอนเลย 

รุ่งขึ �นไปอีกวนัไปเจอที�ป่วยวานนี �ตายแล้วกลบัมาไอ้พวกนี �ต้องเป็นคนตายหมด 

พระองค์ไมก่ะใจที�จะฟังเครื�องดีดสีตีเป่าอะไร 

นอนเลยหวัคํ�านอนตื�นขึ �นมาไอ้พวกนี �นํ �าลายไหลอะไรตอ่มิอะไรเหมือนป่าช้าผีดิบตายหมดไอ้พวกนี �ตายหม

ด พระองค์ว่าโอ้! เราอยูก่บัพวกคนแก่คนเจ็บคนตายเยอะไมม่ีความสขุแล้วทีนี � ก่อนนี �เออ! 

แลดมูีความสขุดี แต่ทีนี �มารู้ความจริงแล้วไม่เป็นสขุแล้วเป็นทกุข์ พอดีพระราหลุประสตูิพอดีว่าโอ้! 



 ๑๐

ลกูเราต้องเกิดมาพบกบัความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วจะทํายงังยัเนี�ย 

ก็ไปออกบวชเนี�ยพระองค์ไปเห็นสมณะก่อน 

แล้วก็พระองค์ก็ได้ปัญญาในขณะนั �นว่ามีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื�องแก้ มีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้ 

อาจจะมีวิธีแก้ไม่ให้แก่ ไมใ่ห้เจ็บไมใ่ห้ตาย แล้วพระองค์รู้วิธีแก้ไม่ให้แก่ไมใ่ห้เจ็บไมใ่ห้ตายได้หรือยงั? 

รู้เนี�ยว่างเนี�ย ไมม่ีแก่ไมม่ีเจ็บไมม่ีตาย(หวัเราะ)ต้องทําจิตให้ว่างหมดเลยทั �งภายในภายนอก 

เนี�ยโยมทําแคเ่นี�ยพอแล้ว ไม่ต้องไปเรียนมากๆอะไรตอ่มิอะไร 

ไม่ต้องไปวดัไปวาอยูบ้่านกินข้าวอะไรก็ดไูปหมดไปคําก็อนิจจงัไปแล้วคําหนึ�ง(หวัเราะ)เดี�ยวถ่ายก็อนิจจงัไ

ปแล้วก็อนตัตาไปอีกแล้วเนี�ยเป็นธรรมะความจริงโยมอยูก่บัธรรมะทั �งหมดแตโ่ยมก็ยงัไม่เห็นธรรมะเพราะอ

ะไร?เพราะอารมณ์ของโยมมนัคิดกว้างไกลไพศาลเลยต้องวา่อย่างนี �แตต่อนนี �มาอยูก่บัปัจจบุนัว่าเออ! 

นี�มนัหมดไปแล้วอนิจจงัเป็นอยา่งนี �เหมือนเราทํางานไปทกุวนัก็หมดสั �นไปทุกวนัเสร็จไปทกุวนัเข้าใจมั�ยเนี�ย

มนัก็ว่างไปทกุวนั 

แล้วทีนี �เราก็เป็นทกุข์แตส่ิ�งที�ว่าเราต้องว่าเป็นทกุข์กบัความไมว่่าง(หวัเราะ)สรุปลงง่ายๆว่าเราเป็นทกุข์กบัค

วามไม่วา่ง ถ้าเราวา่งแล้วเราไม่มีทกุข์ต้องว่าอย่างนี � แล้วโยมก็จะได้ไมเ่สียเวลาไมต้่องฟังอะไร โอ้ย! 

เวลาฉันไม่มี  ความจริงที�วา่ไม่มีนะ่มนัมีว่างอยูใ่นนั �น(หวัเราะ)เนี�ยขณะที�โยมทํางานอ้าว! 

สั�งเขาเสร็จแล้วอ้าว! ว่างแล้วเห็นมั�ย 

งานเราไม่ต้องทําเพราะเรามีบญุเราสั�งให้เขาทําตามที�เราสั�งงานเราสําเร็จ แล้วเราก็วา่งตอ่ 

เนี�ยสําเร็จแล้วก็ว่างเนี�ยความวา่งเหนือความสําเร็จอีก 

เพราะฉะนั �นไมใ่ชเ่รื�องใหญ่เนี�ยโยมต้องถอดเอาไปเลยเดี�ยวให้ซีดีไว้แจกให้โยมเอาไปไปเปิดให้คนงานฟัง(

หวัเราะ)อดัเทปไว้นะเนี�ยให้โยมรู้ไว้ 

เดี�ยวนี �คําพดูอาตมาทกุคํามีคา่หมด(หวัเราะ)ไมม่ีใครเหมือนไมเ่หมือนใครมีเนี�ย 

เพราะอาตมาพูดแตส่ิ�งที�เป็นประโยชน์ไมเ่ป็นประโยชน์ไม่พดู พดูแล้วเราก็ต้องทําไมพ่ดูเราก็ต้องทํา 

เพราะฉะนั �นเราทําดีกว่าพูด พดูไปแล้วอาจจะไมเ่ข้าหเูขาเขาอาจจะแกล้งเรามากขึ �น 

แล้วเราก็อาจจะทนไมไ่ด้ แค่นี �เราทนได้ทําตอ่ไป 

ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเพราะเรามีหน้าที�ทําพดูแล้วเราก็ต้องทําไม่พดูเราก็ต้องทํา 

เพราะฉะนั �นเราทําดีกว่าพูด 

พดูแล้วไม่ถกูหเูขาเขาจะแกล้งให้เราทํามากกว่านี �แล้วเราก็จะทนไมไ่ด้เพราะรู้ว่าเขาแกล้งเราแน่เลย 

ถ้าเขาทําปกตทีินี �เราก็ทําได้เป็นปกตก็ิไมม่ีทกุข์อะไร 

เนี�ยเป็นประโยชน์จําไว้ให้ดีเถอะจะได้มีขนัติความอดทนที�อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาก็ที�พระองค์แสดงไว้ก็เพื�อจะสอนพวกเราว่าอย่าให้อนิจจงัไปเร็วอยา่ให้ทกุข์ไปเร็วอย่าให้อนตัตาไปเ

ร็วอย่าให้แก่ไปเร็วอยา่ให้เจ็บไปเร็วอย่าให้ตายไปเร็วการที�จะทําให้แก่เจ็บตายช้าลงหรืออนิจจงัช้าลงเป็นทุ

กข์ช้าลงเป็นอนตัตาช้าลงเนี�ยก็ต้องมีศีลมีธรรมเมื�อเรามีศีลตั �งมั�นอยู่ในศีลในธรรมแล้วมนัแก่ก็ห้ามมนัไม่ไ

ด้แตม่นัช้าลงสมมตุิเราไปฆ่าเขาตายเนี�ยอนิจจงัไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาต้องจบัเข้าคกุเข้าตารางอนิจจงัจาก

ที�อยูที่�อาศยั จากพอ่แม่พี�น้องบตุรภรรยาสามีไปอยู่ในคกุตารางเนี�ยอนิจจงัไปอย่ารวดเร็ว 



 ๑๑

ขโมยๆๆถ้าเราไปขโมยเขาก็อนิจจงัอย่างรวดเร็ว เขาไมเ่อาไว้หรอกคนขโมยไมม่ีใครชอบ 

ไอ้นี�เผลอไมไ่ด้เผลอเป็นขโมย(หวัเราะ)เขาก็ต้องเอาเข้าคอกเข้าตารางไปก็อนิจจงัอย่างรวดเร็ว 

ใครประพฤตผิิดบตุรภรรยาสามีเขาไอ้นี�ก็เอาไว้ไมไ่ด้เขารู้เมื�อไหร่มงึระวงัเถอะเดี�ยวก็โดนเก็บแน่เลยนี�ก็อนิจ

จงัไปอย่างรวดเร็ว 

หลอกลวงต้มตุน๋เขาไอ้นี�ก็เหมือนกนัไอ้นี�มาหลอกลวงต้มตุน๋ญาตพิี�น้องข้าเอาไว้ไมไ่ด้หรอก 

ไอ้นี�หลอกไปตั �งหลายครั �งแล้วครั �งเดียวได้ใจเอาเก็บเลยเข้าคอกก็อนิจจงัไปอย่างรวดเร็วกินเหล้าก็สะเงาะ

สะแงะเดินตามถนนเดี�ยวได้ตายอนิจจงัอย่างรวดเร็วเห็นมั�ยเนี�ยเพราะฉะนั �นเรามีศีล๕ ก็ทําให้อนิจจงัช้าลง 

เป็นทกุข์ช้าลง อนตัตาช้าลงแก่เจ็บตายช้าลงได้แล้ว  

แล้วที�พระองค์พระองค์สอนไมใ่ห้ประมาทไมใ่ห้ประมาทกับอะไรคือสอนไมใ่ห้ประมาทกบัอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตานี�แหละเนี�ย แล้วพระองค์ว่ายงัแสดงไว้อีกสละทรัพย์เพื�อรักษาอวยัวะ 

สละทรัพย์อวยัวะเพื�อรักษาชีวิต สละทรัพย์อวยัวะและชีวิตเพื�อรักษาธรรม ธรรมนั �นได้แก่อะไร? 

ธรรมนั �นได้แก่ความว่าง เหมือนเราสละทรัพย์สมบตัหิมดเลยมารักษาตวัเอง 

ทรัพย์สมบตัิหมดแล้วแตโ่รคยงัไม่หายเห็นมั�ยเนี�ยทรัพย์สมบตัิหมดไปแล้วก็คือว่างไปแล้วเห็นมั�ยเนี�ยแตที่นี �

เราต้องการรักษาชีวิตอยู ่

หมอก็บอกต้องตดัแขนตดัขาหรือควกัลกูตาออกเราก็ต้องยอมสละอวยัวะเหลา่นี �เพื�อรักษาชีวิตเอาไว้ 

พอตดัแขนตดัขาควกัลกูตาออกไปแล้วก็วา่งอีกเนี�ยถ้าตายก็ตกกระไดพลอยโจรเลย 

นึกถึงทรัพย์ก็หมดไปแล้วแขนขาตาหอูวยัวะก็หมดไปแล้วทีนี �จะตายก็รักษาจิตคือรักษาความว่างไว้ของเรา

แคเ่นี�ย 

แล้วพระองค์ก็ยงัสอนอีกเป็นทกุข์อย่าทิ �งธรรมทกุข์นั �นเกิดมาเพราะเรามีเวรมีกรรมเราจงึต้องได้รับทกุข์ 

แตที่�เราไมท่ิ �งธรรมก็คือเราอย่างน้อยมีศีล๕ 

ตายไปไม่ต้องตกนรกแตก่ารที�เราเป็นทกุข์นั�นน่ะได้ใช้กรรมเวรวิบากกรรมเวรเศษกรรมเวรของเราไปแล้วเข้

าใจมั�ย เนี�ยพระองคจ์งึสอนว่ามีทกุข์ก็อย่าทิ �งธรรม 

เพราะการที�เราเป็นทกุข์เนี�ยเป็นการใช้กรรมวิบากกรรมขณะที�เรา 

แตเ่ราไมท่ิ �งธรรมของพระพทุธเจ้าด้วยอยา่งน้อยเรามีศีล๕ที�ว่าเออ! 

เราเกิดมามีเวรมีกรรมมีทกุข์เราต้องใช้เวรใช้กรรมแตเ่ราไมย่อมทิ �งไม่ให้ผิดศีลไมใ่ห้ผิดธรรม 

ตายแล้วไมต้่องไปใช้เวรใช้กรรมใคร 

ไปเสวยสขุแน่นอนเนี�ยแคเ่นี�ย..ใครมีอะไรอีกบอกอาตมา..จะมาเทศน์ซะให้หมด(หวัเราะ)แคนี่ �ก็คลมุหมดแ

ล้วเนี�ยการงานหน้าที�อะไรไม่มีอะไรตกหล่นแล้วโยมจะมาหน้าไหนก็รับได้หมดมีอะไรก็บอกอาตมา 

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัศกุร์ที� ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๒.๓๗ น. 




