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การประพฤติปฏิบัติจะว่าสั้นว่ายาวหรือช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญ
าความสามารถคำว่าสติปัญญาความสามารถคือระลึกถึงเหตุถึงผล 
สติแปลว่าความระลึกได้ ระลึกไปตามสัญญาอุปาทาน 
ปัญญาคือเหตุผลที่ถูกต้อง 
การที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุผลตามธรรมตามวินัยหรือตามศีลนั่
นน่ะธรรมก็คืออนัตตาธรรมสัพเพ ธัมมา 
อนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเป็นอนัตตาธรรม สัพเพ อธัมมา 
อนัตตาอธรรมทั้งหลายสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมทั้งหลายก็รวมลงเป็นสัพเพ 
อธัมมาอนัตตา 
ศีลก็ละเว้นต้องว่างหมดเลยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้บวกกันเพื่อให้ว่างยิ่ง
ขึ้น ทำทุกลมหายใจเข้าออก 
หายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ไม่เที่ยง 
หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็เป็นทุกข์หายใจออกไปแล้วไม่เข้าก็เป็นทุกข์ 
เราก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปรนเปรอกายอยู่ที่มีชีวิตอยู่ก็เพราะลม
หายใจลมหายใจมีค่าแก่ชีวิตของทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักการหาย
ใจเข้าหายใจออกแล้วรู้จักทุกข์ 
การที่หายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็เป็นทุกข์หรือหายใจออกไปแล้วไม่เข้า
ความทุกข์จะเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกข์ตรงนี้ 
สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือมันจำเป็นที่เราจะต้องหายใจเข้าหายใจออกเ
พราะฉะนั้นต้นเหตุที่การไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกนั่นแหละเป็นสมุทัย
เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเพราะหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกนั่นน่ะเดือดร้อ
นแล้วเป็นทุกข์แล้ว 
หายใจออกไปแล้วไม่เข้าก็เป็นทุกข์เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มันต้องให้
เข้าให้ออกเป็นปกติแล้วเราก็เห็นว่าการเข้าการออกนั่นแหละไม่เที่ยงเป
ลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วเราก็จะทราบชัดว่าลมหายใจเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ชีวิตกับลมเนี่ย ลมคือธาตุลม ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย 
เมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาด้วยหายใจเข้าหาย



ใจออกไม่เที่ยงแล้วหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าเป็น
ทุกข์ 
การที่เรายังอยากหายใจอยู่คืออยากมีลมหายใจอยู่คืออยากมีชีวิตอยู่ 
เมื่อเราอยากมีชีวิตอยู่ 
ชีวิตเราก็ต้องชีวิตที่แท้คือการทำงานเราทำงานอะไร?
เราก็ต้องทำให้สำเร็จตามที่เรามีอยู่เป็นงานประจำวันประจำคืนประจำเดื
อนประจำปีทุกวันที่เราจะต้องมีภาระในการจัดการทำ งานมีอะไรบ้าง?
งานเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวมีภาระหน้าที่ของการที่ภาระก็คือภาระของคว
ามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรภรรยาสามีเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนหรือเป็น
พยาบาลเป็นหมอเป็นคนไข้เป็นนักพรตนักบวชหรือจะเป็นทหารตำรวจ
หรือจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกอย่างต้องมีภาระหน้าที่หมดแล้วก็ทำด้ว
ยกายก็เป็นกายกรรม 
กายกรรมนี้คือต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 
วจีกรรมต้องไม่พูดมุสาวาทพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อเห
ลวไหล 
มโนกรรมการคิดการนึกต้องคิดนึกแต่สิ่งที่ดีคือไม่โลภอยากได้ของใคร
ฟรีๆไม่พยาบาทอาฆาตแค้นใครไม่เห็นผิดจากครองธรรมที่ชอบคือไม่ใ
ห้ผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละผิดหรือถูกก็ต้องให้ว่างไปให้หมดทั้งธรรมและ
อธรรม มีปัญหาอยู่ตรงเนี่ยสิ่งที่เป็นธรรมหรือเป็นอธรรม 
แต่เรารู้ว่าอธรรมก็ไม่เที่ยงธรรมก็ไม่เที่ยงสัพเพ ธัมมา 
อนัตตาแล้วก็ไม่มีตัวตนด้วยทั้งธรรมและอธรรมแต่ว่ามันไปอยู่ในจิตของ
เราที่เรารู้ตัวอยู่ว่าถูกหรือผิดเที่ยงหรือไม่เที่ยงดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นบุญหรื
อเป็นบาปอะไรพวกเนี่ย 
เราก็รู้ที่ประทับจิตเราที่เราไปจำเอาไว้เป็นสัญญาความจำเอาไว้แล้วสติก็
ระลึกไปตามสัญญาอุปาทานที่ยึดเอาไว้นั่นแหละ 
เราก็เห็นสติก็ไม่เที่ยงเพราะไประลึกเดี๋ยวก็ระลึกไปทางดีเดี๋ยวก็ระลึกไป
ทางไม่ดีระลึกไปทางศีลทางธรรมเพื่อให้ว่างให้เว้นระลึกถึงธรรมคืออนัต
ตาธรรมทุกอย่างเป็นอนัตตาธรรมทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสมมุติสมมุติสัจจะ
ธรรมธรรมที่เป็นสมมุติเรียกอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นกุศลอกุศลบุญหรือบา
ปอะไรเนี่ยเป็นสมมุติสัจจะธรรมแล้วก็เป็นปรมัตถธรรมก็คือความเข้าใจ
ที่เรารู้ว่าจิตที่เรารู้อยู่นะทั้งที่เป็นธรรมและอธรรมที่ไม่เที่ยงเรารู้จักว่าสิ่ง
นี้มีมันมีอยู่จริงแต่ว่าเป็นสมมุติธรรมเมื่อเราไม่ยึดในสมมุติธรรมแล้วคือจิ
ตของเราว่างจากการยึดถือแล้วก็ว่างคือว่างจากธรรมจากการละเว้นน่ะ 
ละเว้นทีไรก็ว่างไปผ่านไปทีนั้นมันก็พ้นไปทีนั้นไอ้ความทุกข์มันก็ไม่มีใ



นความว่างเหล่านั้นถ้าเรายึดถือมีสติระลึกไปตามสัญญามันผ่านไปแล้วตั้
งนานแล้วเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีสติไประลึกตามมันคือไปหาเรื่องใส่ตัวเอ
งนั่นแหละระลึกไปตามสัญญาอุปาทานจำไว้ทั้งดีและไม่ดีแล้วก็เป็นทุกข์
แล้วก็โกรธตัวเองด้วยนั่นน่ะทั้งที่มันก็ผ่านไปแล้วระลึกคราวใดความคับ
แค้นใจยังมีอยู่หรือความพยาบาทอาฆาตแค้นยังมีอยู่แล้วก็เป็นโมหะควา
มหลงด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะละความโกรธนั่นน่ะไอ้ความโกรธที่เร
าโกรธทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าเรารู้จักโกรธ 
โกรธให้เป็นโกรธแล้วไม่เข้าใกล้เราก็จะได้ว่างนั่นแหละเราจะพ้นทุกข์ทุ
กอย่างนั่นน่ะที่เราพอใจและไม่พอใจเราพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็น
ทุกข์ทั้งพอใจและไม่พอใจนั่นน่ะก็เป็นทุกข์ต้องว่างจากความพอใจและ
ความไม่พอใจนั่นน่ะจึงไม่มีทุกข์จึงว่างจากทุกข์ 
ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันยืน เดิน นั่ง 
นอนนั่นน่ะทุกอิริยาบถเดี๋ยวก็ยืน เดี๋ยวก็นอน นั่ง 
เดินเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในทุกอิริยาบถเปลี่ยนแล้วก็ว่างเปลี่ยนนั่งเ
ป็นยืน ยืนเป็นเดิน 
ยืนเป็นนอนอะไรพวกเนี่ยแล้วก็จะเห็นทั้งอนิจจังด้วยอนัตตาด้วยแล้วก็สิ่
งที่ไม่เที่ยงนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยเพราะเราไปยึดเอามาเป็นสมมุ
ติว่าเป็นเราเป็นของเรา 
เราตัวเราก็ยึดติดของเรานั่นแหละไม่เที่ยงแล้วก็บ่นเพ้อร่ำไรไปร้องห่มร้
องไห้เสียอกเสียใจกับความไม่เที่ยงทั้งที่มันว่างมาแล้ว 
ว่างจากบ้านว่างจากครอบครัวว่างจากพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาสามีว่างม
าแล้วแต่พอไปคิดถึงก็เกิดไม่ว่างขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นทุกข์กับความไม่ว่า
งนั่นแหละเรายึดติดตรงไหน? 
ก็เพราะสติมันไประลึกเข้ามันก็เลยไปยึดถือเอามาแล้วก็มาทำให้ทุกข์ยืน
 เดิน นั่ง 
นอนเป็นทุกข์แล้วก็โมโหตัวเองโมโหคนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่โทษว่าเราเนี่ย
รู้ไม่ทันรู้ไม่จริงไม่เข้าใจในทุกข์เราจึงละทุกข์ไม่ได้จึงผ่านทุกข์ไปไม่ได้
หรือละเว้นทุกข์ไม่ได้ 
ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องนึกถึงว่าเราบวชมาแล้วหรือปฏิบัติมาแล้วเร
าว่างจากพ่อแม่พี่น้องมาไปแล้ว 
พ่อแม่พี่น้องไม่มีแล้วเราเป็นคนนอกแล้วไม่ใช่คนในตระกูลแล้วเหมือนกั
บตายไปแล้วเหมือนกับเขาเอาไปฝังในป่าช้าป่าชัฏโน้นเข้าโบสถ์หรือเข้
าพิธีการอุปสมบทหรือสมาทานแล้วเราต้องว่างแล้วตอนนี้ว่างจากสภาวะ
เดิมๆนั่นน่ะว่างจากสภาวะเดิมเข้าเรียกสภาวะธรรมหรือสภาวะธรรมดาห



รือธรรมชาติตอนนี้มาว่างแล้วเราจะเห็นความว่างชัดเจนว่าน่ะที่เราว่างม
าแล้ว 
สีเลนะสุคะติงยันติเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เราละเว้นแล้วก็ว่างพอเรามีศีลแ
ล้วเราก็ว่างจากครอบครัวว่างจากพ่อ แม่ 
พี่น้องบุตรภรรยาสามีทรัพย์สินสมบัติไร่นาเลือกสวนอะไรว่างหมดที่เราไ
ม่ว่างเพราะเราไปยึดติดไปยึดถือด้วยสัญญาอุปาทานแล้วก็อาศัยสติระลึ
กถึงนั่นแหละไอ้ตัวสติตัวเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ทั่วโลกสอนให้พยายามเจริ
ญสติอบรมสติ มันเข้าใจผิด การเจริญสติก็ระลึกมากๆมันยิ่งฟุ้งซ่านมาก 
แล้วก็เต็มไปด้วยสัญญาอุปาทานมาทับถมจิตใจตัวเอง แล้วก็ไม่สงบ 
ถ้าเราเข้าใจสติว่าคือสติวินัยก็คือให้ระลึกถึงข้อยกเว้นนั่นน่ะเหมือนกับ๘
ข้อที่เราระลึกถึงเราระลึกถึง๘ข้ออย่าให้ผิดอย่าให้ศีลขาดข้อใดข้อหนึ่ง
นั่นน่ะแสดงถึงการละเว้นที่ไม่ผิดแล้วก็ว่างแล้วเราก็ทำความว่างด้วยการ
ให้มันติดต่อไปใน๗วันเนี่ยที่เราตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติ 
แล้วก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงท่านด้วยศีลอันบริสุทธิ์เนี่ยไม่
ขโมย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ของใครมาไว้ในใจทั้งหมดเลยกวาดทิ้งไม่ให้สติระลึกเลยใช้
สัมปชัญญะรู้ตัวรู้จิตแล้วก็รู้สติ 
พอมันจะระลึกก็รู้สติทันทีว่าเอ็งไม่เกี่ยวไม่ต้องไประลึกแล้วข้าต้องการว่
างตอนนี้ 
ต้องการบริสุทธิ์ต้องการความว่างตามพระพุทธโอวาทให้เจริญหรือทำส
มาธิที่เรียกว่าสุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์ 
ทุกขณะจิตหายใจเข้าหายใจออกหรือทุกขณะยืน เดิน นั่ง 
นอนให้มีความว่างเป็นอารมณ์ไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่มีรูปเป็นอารม
ณ์ ไม่มีเสียงเป็นอารมณ์ ไม่มีกลิ่นเป็นอารมณ์ 
ไม่มีรสไม่มีสัมผัสใดๆเป็นอารมณ์รับรู้ไม่รับเก็บทั้งหมดนั่นน่ะศีลของเรา
จะได้บริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้ขโมยรูปใครมาไว้ในใจ ขโมยเสียง 
ขโมยกลิ่น ขโมยรส 
ขโมยสัมผัสของใครมาไว้ในใจเราเนี่ยศีลเราเป็นวิสุทธิเป็นวิสุทธิศีลก็เพ
ราะเราไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงอะไร?
ไม่ได้นึกถึงอารมณ์เพราะว่างจากอารมณ์ 
เมื่อเราว่างแล้วเราก็เป็นสุขแล้วอานิสงส์ของศีลก็มีแล้ว 
สีเลนะสุคะติงยันติเป็นสุขเพราะเกิดจากความสงบ 
สีเลนะโภคะสัมปะทาละเว้นแล้วก็จะเป็นสุขอีกเหมือนกันเพราะถึงพร้อมด้
วยโภคสมบัติ 



โภคสมบัติแต่เป็นอริยโภคสมบัติเป็นอริยทรัพย์คือสิ่งที่มองไม่เห็นในปัจ
จุบันแต่ว่าโภคสมบัติเนี่ยเราไม่ได้คิดนึกมันก็มีพร้อมอยู่แล้วเรามีเท่าไหร่
ก็พร้อมอยู่แล้วเราไม่ได้กินไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปทำอะไรมันก็ยังอยู่อยู่คงตัว
คงที่นั่นแน่ะตอนนี้ละเว้นมาแล้วกินมื้อเดียวหรือฉันมื้อเดียวหรือไม่ให้เล
ยเที่ยงอีกสองมื้อหรือมื้อเย็นเราไม่กินอะไรพวกเนี่ยเรามาลงทุน 
ทุกอย่างต้องเป็นสื่อสื่อในการปฏิบัติเอามาลงทุนฝึกหัดในการปฏิบัติทั้งก
ายทั้งวาจาทั้งใจกายก็ไม่กินแล้วไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วย 
กายไม่ให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามวาจาต้องไม่พูดมุสา
วาทพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลใจไม่โลภไม่อยาก
ได้อะไรของใครฟรีๆไม่พยาบาทอาฆาตแค้นใครไม่เห็นผิดครองธรรมที่
ชอบนั่นน่ะคือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็ว่างอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาก็มีอยู่แล้วในศีลในอานิสงส์ศีลนี่สามข้อเนี่ยสีเลนะนิพพุติงยันติเ
ราจะไปนิพพานก็เพราะศีลเนี่ยเพราะอะไรจึงไปนิพพานด้วยศีล?
ด้วยการละเว้นเพราะนิพพานัง ปรมัง 
สูญญังต้องว่างถ้าเราไม่ละเว้นแล้วมันก็ไม่ว่างละเว้นทั้งภายในภายนอก
ทั้งทางกายทางวาจาทางจิตมันจะได้เข้ากันได้สนิทกับพระนิพพาน 
สุญญตวิโมกข์หมายถึงว่าเราว่างจนเคยชินแล้วจิตจะเข้าถึงสุญญตวิโม
กข์เองคือหลุดพ้นด้วยความว่าง 
ขณะที่ทำความว่างให้เกิดขึ้นนั่นน่ะเราก็ว่างอยู่แล้ว 
ทำความเคยชินกับความว่างให้ชำนาญกับความว่างแล้วเราก็จะรู้จิตเองเ
ราจะรู้จิตเองเป็นปัจจัตตังว่าเออ! 
จิตของเราเคยชินกับความว่างแล้วนั่นน่ะสุญญตวิโมกข์มันจะรู้ได้เป็นปัจ
จัตตังเพราะว่าไม่มีอาลัยในจิตเขาเรียกอนาลโยทั้งอารมณ์และจิตไม่มีค
วามรู้สึกนึกคิดไปทางอื่นรับรู้ไม่รับเก็บเพราะอะไร?เพราะตายังดีอยู่ 
หูดีอยู่ จมูกดีอยู่ ลิ้นดีอยู่ กายดีอยู่ ใจดีอยู่แต่ก็ไม่ให้ผิดศีลผิดธรรม 
เหมือนอินทรีย์สังวรณ์เนี่ยตามหลักตามแบบแผนที่อินทรีย์สังสวรณ์สำรว
มตาก็คือไม่ให้มองรูป สำรวมหูก็คือไม่ให้ฟัง 
สำรวมจมูกก็คือไม่ให้สูดดม 
สำรวมลิ้นก็ไม่ให้กินนั่นน่ะเลยเที่ยงแล้วไม่ให้กินไม่ต้องรู้รสให้ว่างจากร
สสำรวมกายก็คือไม่ให้ไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรไม่สัมผัสทั้งหมดก็
จะได้ว่างจากเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมด 
ใจรับรู้ไม่รับเก็บอารมณ์ก็ว่างหมดเลยนั่นน่ะอารมณ์ที่มันรับมาจากตา หู 
จมูก ลิ้น กาย 
ใจนั่นน่ะแล้วมันก็ว่างไปและเมื่อจิตว่างแล้วจะมีอานิสงส์อะไร?



เมื่อจิตเราว่างแล้วก็ง่ายต่อการจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยเพราะอ
ะไรจึงว่าอย่างนั้น?
เพราะจิตเราว่างแล้วเวทนาทางกายทางจิตไม่มีเพราะเวทนาอาศัยรูปอา
ศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโผฏฐัพพะสัมผัสอาศัยธรรมารมณ์เนี่ยคื
ออาศัยเวทนาทั้ง๕ก็คือสุข แล้วก็ทุกข์ 
ดีใจเสียใจแล้วก็ไม่ต้องอุเบกขาเพราะอะไร?
เพราะเราไม่มีอารมณ์ใดๆจึงไม่จำเป็นอุเบกขาก็เลยวางเฉยโดยอัตโนมัติ
เขาเรียกว่างวางเฉย 
เราไม่ต้องให้มันว่างให้มันวางเฉยแต่ว่าความเคยชินมันจะทำให้เรารู้เอง
ว่าเนี่ยมันว่างแล้ววางเฉยแล้วเพราะเราไม่เกี่ยวข้องกับใครเราก็วางเฉย
คนนั้นไม่ไปยุ่งกับใครก็วางเฉยหมดสมมุติว่าเรามีเพื่อนสักร้อยเราก็วางเ
ฉยทั้งร้อยนั่นน่ะ เราก็รู้ว่าเออ!
เราไม่ไปยุ่งกับเขาที่อาตมาสอนไว้นั่นน่ะเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งเรื่องของเ
ราก็จะจบจะสิ้นว่างวางเฉยมันก็จะปรากฏแก่เราเอง 
เหมือนเราไม่ไปหาเขาเรื่องของเขาก็จะไม่มาสู่ใจเราไม่มาสู่ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ จิตของเราก็ว่างจากเขาทั้งหมดเลย 
ถ้าเราเป็นทั้งที่มันว่างมาแล้วไปมัวคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงพ่อถึงแม่เราก็ไม่ว่
างแล้วคือไม่ว่างจากพ่อไม่ว่างจากแม่จากพี่จากน้องจากบุตรภรรยาสามี
เนี่ยลูกหลานเหลนโหลนอาหารการกินกินอะไรตอนนี้เราก็ว่าง 
เราก็กินตามเวลารอดตายไปวันๆก็พอแล้วไม่ต้องให้วิเศษวิเสโสอะไรแล้
วหรอกแล้วเราก็ปลงวางไว้ตายก็ทิ้งกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของพ่
อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายทั้งนั้น 
แต่เราเอาของเขามาสำรวม 
มาสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกลิ้นกายเนี่ยคือให้จิตว่างคือรักษาสมบัติ
ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายไว้ให้ว่าง ว่างจากอะไร? 
ว่างจากกุศลกรรมทั้งหมดไม่ไปทำความชั่วความเลวทั้งหมดแล้วท่านเห
ล่านั้นก็จะได้มีผลโมทนาความดีกับเราด้วย 
นี่แหละเราเอาสมบัติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออาการ๓๒ 
ของท่านมาประพฤติธรรม 
อนัตตาธรรมแล้วก็มาประพฤติศีลธรรมก็คือว่างเว้นละเว้นทั้งธรรมทั้งศีล
นั่นแหละเป็นไปเพื่อความว่าง 
ที่เรียกว่าอุคฆฏิตัญญูคือยกหัวข้อขึ้นแสดงก็ยกข้อธรรมคืออนัตตาธรรม
ยกศีลก็ละเว้นทุกอย่างต้องทั้งว่างทั้งละเว้นด้วยเนี่ยเป็นเครื่องประกอบดั
บเบิ้ลว่างเลยต้องว่าอย่างนี้จะได้ว่างอย่างรวดเร็วขึ้นนั่นน่ะจะได้มีศีลรัก



ษาใจ 
มีธรรมคืออนัตตารักษาใจเราไว้เขาเรียกว่าวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่อง
อยู่มีศีลเป็นเครื่องอยู่ทีแรกเราก็รักษาศีลไปก่อนทีหลังศีลก็รักษาเรา 
ทีแรกเราก็ทำจิตให้ว่างไปก่อน ที่หลังจิตว่างแล้วธรรมก็รักษาเรา 
คือรักษาเราให้เป็นสุขเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยมุ่งผ
ลหรือแสดงผลที่สุดคือให้ว่างเพื่ออะไร?เพื่อให้เกิดถึงซึ่งนิพพานัง 
ปรมัง สูญญังเนี่ย 
ถ้าเราไม่ฝึกเดี๋ยวนี้เรารอเมื่อนั่นเมื่อนี่ก็ไม่มีหวังหรอกทุกอย่างอตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถตนก็ต้องเป็นที่พึ่งของตน 
ตนต้องมีความใส่ใจต้องมีความตั้งใจ ตั้งใจก็คือสมาธินั่นแหละ 
ตั้งใจยืน เดิน นั่ง 
นอนก็ทำจิตของเราให้ว่างตั้งใจให้ว่างอย่างเดียวนั่นแหละจึงจะเป็นสุญ
ญตสมาธิแล้วก็จิตจะเข้าถึงสุญญตวิโมกข์เองแล้วเราก็จะพบความสุขที่เ
รียกว่านิรามิสสุข สุขที่ไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ 
แต่อาศัยธรรมคืออนัตตาธรรมคือว่างหรือสุญญตสมาธิอาศัยตั้งใจว่าง 
ถ้ามันว่างตามที่เราตั้งใจนั่นแหละแล้วก็แสดงผลแล้วว่าเออ! 
เราทำได้แล้วปฏิบัติได้แล้วมันก็มีผลก็คือว่างได้แล้ว 
ผลเกิดจากความสุขจากความว่างที่เราไม่เคยว่างเราก็จะได้เข้าใจตรงนี้
แล้วเราก็จะประสบผลคือความว่าง 
ถ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครน่ะเนี่ยเราว่างแล้วเรารู้ตัวเราเรารู้จิตเร
ารู้สติไม่ให้มันระลึกไปเราก็ว่างแล้ว 
เราสามารถจิตอยู่เหนืออารมณ์จิตอยู่เหนืออารมณ์ได้จิตอยู่เหนือสติได้อ
าศัยสัมปชัญญะ 
สัมปชัญญะกับจิตทีแรกก็อาศัยสัมปชัญญะรู้ไปก่อนจิตก็รู้เหมือนกันเรา
ต้องอาศัยสัมปชัญญะอาศัยจิตก็เป็นดับเบิ้ลรู้นั่นน่ะรู้ง่ายเข้าใจเร็วแล้วเร
าก็ต้องรู้ว่างด้วยไม่ให้ยึดติดในความรู้แล้วก็ว่างแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดติ
ดความว่างอีกถึงเวลาจะนิพพานจิตจะน้อมไปสู่พระนิพพานเองก็เพราะอ
ะไร?
ก็เพราะความเคยชินกับความว่างเพราะเราตั้งใจทีแรกแล้วความตั้งใจติ
ดต่อทำความว่างให้เกิดขึ้นได้จริง 
เมื่อถึงกาลสมัยจะตายจิตก็น้อมไปสู่นิพพานเองเนี่ยเข้าถึงสุญญตวิโมกข์
หลุดพ้นได้เองอันนี้พระองค์สอนให้ต้องรู้เป็นปัจจัตตังด้วย 
ไม่ต้องไปถามใครถามเขาก็ยังไม่แน่ใจแสดงว่ายังไม่เข้าถึงความว่างถ้า



เข้าถึงความว่างแล้วจะเข้าใจด้วยตนเองด้วยเหตุและผลเข้าใจเหตุผลเพ
ราะจิตมันว่างแล้วจึงไม่ต้องมีทั้งเหตุทั้งผลเพราะมันว่างทั้งเหตุทั้งผลนั่น
แหละ เมื่อมันว่างทั้งเหตุทั้งผลแล้วอะไรเกิดขึ้น? 
มันก็ว่างจากปัญญานั่นน่ะปัญญาก็ไม่ใช่ของดีเด่อะไรหรอกเพราะปัญญ
ามันต้องอาศัยเหตุผล ตัวเหตุผลนั่นแหละก็คือปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้น 
เมื่อมันทำเหตุผลให้ถูกต้องให้ถูกต้องจนชำนาญนั่นแหละเขาเรียกญาณ
ความรู้ ไอ้ญาณความรู้ก็ไม่เที่ยง 
ปัญญาเหตุผลก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้เหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปรู้เหตุผลของรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์น่ะเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะปัญญาทั้งนั้นแต่ว่าท้ายสุดก็ต้องใ
ห้ว่าง ว่างจากปัญญาว่างจากตัวรู้ผู้รู้ต้องว่าอย่างนี้ 
ทีแรกมันไม่รู้ถ้าเราทำให้รู้เกิดขึ้นทำตัวรู้ก็คือทำสัมปชัญญะกับจิตนั่นแ
หละให้มันรู้ให้รู้แน่วแน่ให้จิตมีพลังจิตให้มีสัมปชัญญะรู้ยิ่งเห็นจริงในธร
รมที่ควรรู้ควรเห็นก็ธรรมที่ควรรู้ควรเห็นคือธรรมทุกข์ธรรมอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตาเนี่ย อนิจจังธรรม ทุกข์ธรรม อนัตตาธรรม 
ถ้าเราทำสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริงเพราะมีอยู่แล้วในทุกคนด้วยไม่ต้องไปเสีย
เงินเสียทองอะไรไม่ต้องเสียข้าวเสียของไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาอะไรเลยเพี
ยงแต่เราใช้สัมปชัญญะรู้ ใช้จิตรู้สองอย่างน่ะมันจะได้รู้ง่ายเข้าใจเร็ว 
รู้ง่ายหมายถึงว่าสัมปชัญญะเนี่ยรู้รู้ง่าย 
จิตมันก็เร็วขึ้นหมายถึงว่ารู้ได้เร็วขึ้นหมายถึงว่ารู้ง่ายเข้าใจเร็วก็หมายถึ
งสัมปชัญญะกับจิตเนี่ย 
ถ้าเราไม่สามารถแยกตัวรู้แยกจิตหรือแยกสัมปชัญญะจากจิต 
เราก็จิตของเราก็ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เด่นชัดในความรู้ 
ยังไม่รู้สัมปชัญญะยังไม่รู้จิตคือยังไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยมีความ
ประสงค์อะไร? 
เพราะฉะนั้นไอ้ความตั้งใจนั่นแหละเป็นสมาธินั่นแหละเราจะได้รู้ตั้งใจมั่
นกับความว่างให้รู้เรื่องความว่างว่างแล้วมันก็จะว่างอะไรว่?
างทุกอย่างที่จิตมันรับรู้ไว้นั่นแหละต้องว่างให้หมดมีอะไรโผล่ขึ้นในจิตก็
ว่างจากตัวรู้ผู้รู้นั้น 
เพราะเวลานิพพานต้องว่างจากตัวรู้ผู้รู้จิตจึงจะเข้าสู่นิพพานัง ปรมัง 
สุขังจิตจะเข้าสู่นิพพานัง ปรมัง 
สูญญังไม่ต้องรอตายแล้วจึงจะเป็นสุขในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยรู้ทุกระยะที่เรา
อยู่คนเดียวว่าไม่มีใครมากวนเราเลยเราทำกิจหน้าที่ของเราได้เป็นปกติเ
ช้า สาย บ่าย เย็น 



กลางคืนอะไรเรามีงานอะไรก็ทำแล้วเราก็รู้นั่นน่ะว่างไปทุกขณะงานที่ว่
างไปแล้วเสร็จไปแล้วหมายถึงงานเสร็จก็ว่างแล้วมีหน้าที่อะไรเราก็ทำไ
ปสำเร็จแล้วนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่านี่เสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเสร็จแล้วความ
จำเป็นเฉพาะวันมีอยู่แค่นี้เฉพาะคืนมีอยู่แค่นี้ทุกเวลามีอยู่แค่นี้แล้วเราก็
ทำจิตของเราให้ว่างต่อไปไม่ไปยุ่งกับใครทั้งหมดรับรู้ไม่รับเก็บใครมาเร
าก็รับรู้เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมโปรดเวไนย
สัตว์อีก๔๕พรรษานั่นน่ะสิ่งที่๔๕พรรษาที่พระองค์แสดงนั่นน่ะพระองค์แ
สดงด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อสงเคราะห์เวไนยสัตว์ผู้เกี่ยวเนื่องกับพระ
องค์มาตั้งแต่อเนกชาติจนถึงปัจจุบันที่เป็นภาระหน้าที่ว่าสำหรับผู้ที่อธิษ
ฐานเพื่อความพ้นทุกข์ 
ใครที่ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์มันจะปรากฏในข่ายพระญาณของพร
ะพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะแสดงธรรมที่สมควรแก่อุปนิสัยที่การฝึกฝนฝึก
หัดอบรมมา 
ถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่หัดไม่อบรมเหมือนกับเราบอกให้ว่างเนี่ยว่างเป็นงัย? 
ขี้เกียจเป็นไหม?ขี้เกียจแล้วก็ว่างนั่นแหละ 
อาศัยขี้เกียจละขี้เกียจอีกทีหนึ่งแล้วก็ว่าง อาศัยราคะละราคะ 
อาศัยโทสะละโทสะ อาศัยโมหะละโมหะ อาศัยกิเลสละกิเลส 
อาศัยความโกรธละความโกรธเนี่ยพระองค์สอนไว้เป็นแนวทางทั้งนั้นคือ
แนวทางให้รู้รู้ก็คือสัมปชัญญะนั่นแหละรู้ว่าโกรธแล้วโกรธแล้วดีหรือไม่
ดีเราก็ต้องถามตัวเอง 
เมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าชิตังเมคือชนะตัวเองหรือชนะใ
จตนเองพระองค์ไม่ได้สอนให้ไปชนะคนอื่นไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบคน
อื่นด้วยการไปฆ่าเขาบ้างไปขโมยของเขาบ้างไปประพฤติผิดบุตรภรรยา
สามีเขาบ้างหลอกลวงต้มตุ๋นเขาบ้างไปกินเหล้าเมายาบ้างเนี่ย 
ชิตังเมก็คือการไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยแหละชิตังเมชนะใจตัวเองแล้วเราก็
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คือรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ นั่นแหละจิตเราว่าง 
ว่างเพราะจิตเราไม่เป็นทาสอารมณ์ 
ไม่เป็นขี้ข้าของอารมณ์แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออ! 
เนี่ยเราความว่างดีต่อเรามีคุณมีผลมีประโยชน์แก่เราว่าตามที่พระองค์สอ
นแล้วนั่นแหละที่เรามารู้มาเข้าใจที่อาตมาเอามาชี้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้ง
นั่นแน่ะว่างหมดเลยเราไม่ฆ่าสัตว์ก็ว่างจากการฆ่าแล้ว 
ไม่ขโมยเราก็ว่างจากการขโมยแล้ว 
เราไม่ประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีใครเราก็ว่างแล้ว 



เราไม่หลอกลวงต้มตุ๋นกินเหล้าเมายาโกหกหลอกลวงเนี่ยเราก็ว่างแล้วทั้
งหมด 
ไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่กินข้าวเลยกาลเวลาอะไรพวกเนี่ยเราก็ว่
างทั้งนั้นแหละ แต่เราไม่ได้กำหนดรู้มันเอง 
คำว่ากำหนดรู้ก็คือทำความเข้าใจกับมัน อะไรไปทำความเข้าใจ? 
นั่นน่ะสัมปชัญญะตัวรู้นั่นแหละ 
แต่เราไม่ได้กำหนดรู้มันเองเราก็คำว่ากำหนดรู้ก็คือทำความเข้าใจกับมั
นอะไรไปทำความเข้าใจนั่นน่ะสัมปชัญญะตัวรู้นั่นแหละแล้วก็รู้จิตเราก่อ
นแล้วก็รู้เหตุรู้ผลไอ้ขณะที่รู้เหตุรู้ผลนั่นน่ะมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวปัญ
ญาน่ะ 
ปัญญาก็เป็นตัวสมมุติทั้งหมดเลยทุกอย่างสมมุติเรียกใช้ว่าเป็นทานเป็นศี
ลเป็นเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเนี่ยเขาเรียกเป็นส
มมุติธรรมเพราะพระองค์บัญญัติขึ้นมาก็เพื่อจะให้เข้าใจลักษณะของควา
มเป็นไปที่แยกว่าเป็นทานการให้ให้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นทานภายนอกทา
นภายในทานจากความรู้สึกนึกคิดศีลภายในศีลภายนอกละเว้นภายในล
ะเว้นภายนอกเราต้องเข้าใจแล้วเราก็จะละเว้นภายในได้ละเว้นภายนอก
ได้แล้วมันก็ว่างทั้งภายในภายนอกเนี่ย 
ปัญญาเหตุผลภายในปัญญาเหตุผลภายนอกมันลงตัวมันเคียร์แล้วมันก็ไ
ม่ต้องไปใช้เหตุใช้ผลแล้วเพราะรู้ทั้งเหตุทั้งผลแล้วมันก็ว่าง 
วิริยะเพียรภายในเพียรให้ทานรักษาศีลประพฤติเนกขัมมะใช้ปัญญาเพี
ยรภายในเพียรภายนอกมันก็ว่างเพียรเพื่อว่าง 
ขันติอดกลั้นอดทนเพื่อให้มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาวิริยะมันก็มีทั้งขั
นติอดทนภายในขันติอดทนภายนอกอดทนแล้วก็ว่าง ว่างวางเฉย 
สัจจะความจริงใจในทานในศีลในเนกขัมมะในปัญญาวิริยะขันตินั่นน่ะค
วามจริงใจในความว่างทั้งหมดเลยเนี่ยสัจจะก็เป็นไปเพื่อความว่าง 
อธิษฐานความปรารถนาต้องการเพื่อให้มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาวิ
ริยะขันติสัจจะก็เป็นไปอธิษฐานก็เพื่อความว่างเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไร 
เมตตาความรักใคร่รักใคร่ในทานในศีลในเนกขัมมะในปัญญาวิริยะขัน
ติสัจจะอธิษฐานเมตตาทั้งภายในภายนอกรักความว่างไม่ได้ไปรักใคร 
รักไม่มีโทษคือรักบารมีรักอุปบารมีรักปรมัตถบารมีเนี่ย 
อุเบกขาวางเฉยทั้งภายในภายนอกเนี่ยเพราะเราทำมาแล้วทั้งทานศีลเน
กขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาถึงอุเบกขาว่างวางเฉยต้อง
ใช้คำว่าว่างวางเฉยคือว่างมาแต่ทาน ว่างมาแต่ศีล ว่างมาแต่เนกขัมมะ 
ว่างมาจากปัญญา ว่างมาจากวิริยะ ว่างมาจากขันติ ว่างมาจากสัจจะ 



ว่างมาจากอธิษฐานว่างจากเมตตาเนี่ยว่างวางเฉยเนี่ยว่างทั้งภายในภาย
นอกนั่นน่ะเมื่อว่างแล้วใจเราก็บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ไม่ต้องพูดถึงรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์เนี่ยเราว่างเป็นอภิธรรมหรือเป็นธรรมอันยิ่งของพระพุทธเจ้า
คือธรรมที่ไม่มีตัวตนก็คืออภิธรรมคือว่าง 
ถ้าเราทำจิตให้ถึงอภิธรรมก็คือทำจิตของเราให้ถึงความว่าง 
ไม่ต้องไปบอกจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอะไรนั่นน่ะจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดว
งก็เป็นสมมุติทั้งนั้น เมื่อรู้จักสมมุติทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติทั้งหมด 
เมื่อเรารู้สมมุติแล้วเราไม่ยึดติดสมมุติแล้วเราก็วิมุตติแล้ว 
ถึงเวลาจะนิพพานเราก็ว่างทั้งสมมุติและวิมุตติอีกไม่ได้นึกถึงคำว่าสมมุติ
และวิมุตติทำจิตให้ว่างไปโดยอัตตโนมัติเนี่ยมันจะเข้าถึงความดับทุกข์สิ้
นทุกข์ตรงนี้นิพพานัง ปรมัง สุขังเราก็เป็นสุขแล้วในชาติปัจจุบันเนี่ย 
ถ้าเราว่างจนตายเลยจะเข้าถึงนิพพานัง ปรมัง สูญญังเลยทีนี้ 
เขาไปฝังไปเผาแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่ยึดติดใดๆ 
จิตว่างไปทั้งหมดทั้งภายในภายนอกนั่นแหละมันจึงจะชิตังเมชนะใจตัวเ
องได้แล้วก็ว่างชนะใจเราก็ชนะว่างคือเราไม่ได้นึกถึงความว่างอีกต่อไป
แล้วถ้าเรายังชนะโน้นชนะนี่อยู่ชนะว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างอีกถ้าเราชนะแล้ว
ชนะเลยคือว่างแล้วว่างเลยว่างจนนิพพานเลยไม่กลับเป็นแพ้อีกนั่นน่ะเป็
นการชนะใจตัวเอง 
ก็เป็นการชนะทั้งโลกเลยเราไม่ยุ่งกับเขาทั้งโลกก็ชนะทั้งโลกเพราะเราไ
ม่มีทุกข์ทั้งโลกเพราะทุกข์เป็นของโลกต้องว่าอย่างนี้อนิจจังเป็นของโลก
จึงเรียกว่าโลกอนิจจัง อนัตตาความไม่เที่ยงของโลก 
อนัตตาในทุกข์ของโลกว่างจากทั้งอนิจจังทั้งทุกขังด้วยนั่นน่ะอนัตตาว่า
งทั้งอนิจจังว่างทุกขังแล้วก็ว่างในตัวมันเองด้วยเพราะเราไม่ได้ไปนึกถึง
มันอีกแล้วหมดสติไม่ได้ใช้เลยต้องว่าอย่างนี้ใช้ระลึกรู้อย่างเดียวว่าระลึ
กรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยหรือธรรมก็คือความว่าง 
ระลึกความว่างระลึกวินัยคือละเว้นแล้วก็ว่างอีก 
แล้วก็ไม่ต้องไปขาดเดาอะไรทั้งสิ้นเพราะสติมันระลึกไปตามสัญญาอุปา
ทานแต่เราก็ขีดเส้นให้มันระลึกแต่เรื่องธรรมความว่าง 
ระลึกถึงศีลเขาเรียกว่าสติวินัยเนี่ยระลึกถึงข้อห้ามทั้งหมดน่ะระลึกแล้วก็
ว่างรู้แล้วก็ว่างไม่ให้ผิดศีลแล้วก็ว่างศีลจึงเป็นศีลวิสุทธิเป็นวิสุทธิศีลเนี่ยเ
ขาเรียกศีลวิสุทธิถ้าจิตเราว่างได้แล้วศีลวิสุทธิละเว้นได้แล้วนั่นน่ะไม่ต้อง
พูดถึงโสดาบันน์สกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ถ้าจิตเราว่างจริงๆแล้วสังโย
ชน์๑๐ก็ไม่มี สักกายทิฏฐิก็ไม่มีในความว่าง 



สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ไม่มีเพราะจิตมันว่างแล้วไม่สงสัย 
สีลัพพตปรามาสการปฏิบัติด้วยความไม่แน่ใจลูบคลำก็ไม่มีในความว่าง 
กามราคะปฏิฆะก็ไม่มีไม่ได้นึกถึงกามไม่ได้นึกถึงการปฏิฆะกระทบกระทั่
งใครด้วยใจของเราว่างบริสุทธิ์เนี่ยก็ภูมิของพระอนาคามีทั้ง๕แล้วก็เพิ่ม
รูปราคะ รูปราคะคือรูปที่เราเคยติดใจเคยปรารถนาต้องการ 
อรูปราคะคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วหรืออนาคตไม่มาเนี่ยเขาเรี
ยกอรูปราคะมานะคือสำคัญว่าเป็นรูปเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกมา
นะ 
มานะทิฏฐิที่เขาบอกว่ามันเยอะมลทิน๙อย่างนี่หมายความว่าเลวกว่าเขา
ก็สำคัญว่าเลวกว่าเขา 
ถ้าเราคิดตามนัยยะที่บัญญัติเอาไว้นี่ก็จะยาวแล้วก็ทำให้เกิดวิตกวิจารสั
งขารปรุงแต่งอีก ถ้าเราว่างแล้วรวดเร็วไม่ต้องไปนึกถึง 
แค่มานะตัวเดียวเราก็รู้ว่าอ้อ! 
มานะทิฏฐิความเห็นเป็นต่างๆเขาจึงพูดว่ามานะทิฏฐิความสำคัญตัวแล้ว
ก็เห็นผิด 
ทิฏฐิแปลว่าความเห็นแต่ถ้าเรามีมานะมันก็เลยเข้ามันก็เลยเห็นทั้งถูกทั้ง
ผิดก็เป็นความเข้าใจถูกเข้าใจผิดของเรานั่นเองเท่านั้นแล้วโทษนั้นก็เกิด
แก่ตัวเราเอง แล้วก็อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ย 
แล้วก็อวิชชาถ้าเราจิตว่างแล้วไม่มีเลยสังโยชน์๑๐เนี่ยเราก็ใกล้ต่อความ
เป็นพระอรหันต์แล้ว 
จำไว้ให้ดีเนี่ยเราทำความว่างอย่างเดียวเนี่ยสังโยชน์๑๐หายไปเลยต้อง
ว่าว่างไปเลยยกล๊อตไปเลยนั่นแหละเป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้า 
ความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนสูญญตสมาธิให้มีอนัตตาควา
มว่างเป็นอารมณ์ 
แล้วจิตเข้าถึงสูญญตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยความว่างเนี่ยแสดงถึงปัญญาข
องพระพุทธเจ้าปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
ถ้าเราไปมัวไปค้นศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งฟุ้งซ่านเหมือนกับเปรียญ๙ประ
โยคก็ไม่รู้เรื่องสึกมีลูกมีหลานเยอะแยะไปปลอมตัวไปเที่ยวคลับเที่ยวบา
ร์ก็มีหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยเพราะอะไร?
เพราะไม่เข้าใจในพระพุทธโอวาทเหล่านี้ 
ถ้าเข้าใจในพระพุทธโอวาทเหล่านี้แล้วคงไม่ทำคงไม่ไปประพฤติตัวเช่น
นั้นมรรคผลของพระพุทธเจ้าก็เจริญยิ่งยาวมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีอาตมาเนี่
ยเอามาสอนเอาพระพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกโยมมาบอก
ให้โยมโยมจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของโยมเอง 



โยมปฏิบัติโยมก็พ้นทุกข์โยมไม่ปฏิบัติโยมก็มีทุกข์อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาก็อยู่ที่ตัวโยมเองอาตมาไม่ได้ไปบังคับบัญชาให้โยมต้องไปปฏิบั
ติอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็เพียงแนะแนวทางไว้ให้รู้ 
พระองค์ก็เป็นเพียงผู้บอก 
อาตมาก็เป็นเพียงผู้บอกเหมือนกันรับรู้ไม่รับเก็บก็ว่างไปอีกเพราะฉะนั้น
สิ่งใดๆในโลกเนี่ยมันอนิจจังทั้งหมดไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทั้งภายใ
นภายนอกแน่ะทั้งเห็นได้ชัดเลยบ้านช่องเรือนชานทั้งที่ไม่มีวิญญาณมัน
ยังเสื่อมโทรมชำรุดทรุดโทรมปลวกกินอะไรพวกเนี่ย 
ถึงความคร่ำคราชราแล้วก็ทรุดโทรมแล้วก็ต้องผุพังไปเหมือนตายไป 
ทั้งจิตวิญญาณที่พระองค์เรียกว่าอุปาทินนกสังขารสังขารที่มีวิญญาณค
รองที่มีวิญญาณ อนุปาทินนกสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง 
ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ยังรู้จักเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาเลยเพราะอะไรจึงรู้? 
ก็อาศัยจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้รู้ไปรู้มันเข้า 
ถึงเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็คงสภาพเป็นธรรมดาอย่างนั้น 
ถึงกาลสมัยคร่ำคราถูกฝนถูกลมถูกแดดแผดเผาหลายวันหลายคืนหลาย
เดือนหลายปีหลายๆสิบปีนั่นน่ะเหมือนชีวิตที่แรกเกิดแล้วค่อยเจริญขึ้นอ
ยู่มานานแล้วก็แก่เฒ่าลงเนี่ยเป็นธรรมาดาของมัน 
เพราะฉะนั้นเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปวิตกทุกข์ร้อนอะไร 
เราก็อาศัยตัวรอดปลงวางไม่ยึดติดทำเท่าที่เรามีอยู่พอรักษาตัวรักษาตน
ไปรอดตายไปวันๆหนึ่งถ้าเราต้องการความมั่นคงเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อเห
ลนก็ต้องสร้างให้มั่นคงขึ้น 
ต้องสร้างใหม่ทำใหม่แปลงใหม่นั่นน่ะเขาว่าแปลงบ้านก็คือแปลงเก่ามาเ
ป็นใหม่แปลงใหม่เดี๋ยวมันก็เก่าอีก 
แล้วก็แปลงไม่รู้จักจบจักสิ้นเขาจึงเรียกว่าแปลงบ้านแปลงเมืองเนี่ย 
เพราะบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลง 
มันอยู่ไม่ได้เราต้องแปลงขึ้นมาต้องทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาต้องทำขึ้นม
าเพราะทุกอย่างเป็นปัจจัย๔ 
ปัจจัยเครื่องอาศัยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้น ตายแล้วก็หมดปัญหา 
แล้วเราก็ไม่สร้างปัญหาให้ใครตายก็ทิ้ง 
ใครไม่ฝังไม่เผาก็ตามแต่เรื่องเน่าเปื่อยผุพังไปเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้อ
งไปใส่ใจหรอกขอให้จิตเราว่างไว้ 
แล้วเราก็ไม่มีทุกข์จะเป็นจะตายก็ไม่มีทุกข์ 
เป็นอยู่ก็ไม่มีทุกข์ตายก็ไม่มีทุกข์เพราะเราละสุขละทุกข์ละความดีใจเสีย



ใจว่างวางเฉยต้องว่าอย่างนี้ เนี่ยพยายามที่ฝึกหัดดัดนิสัยไปทุกวันเนี่ย 
ถ้าเราทำได้ก็จะเป็นประโยชน์สุขแก่ตัวเราเองเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นทุ
กข์แก่ตัวเราเองแล้วเราก็ไปหาทุกข์หาโทษเพิ่มให้แก่ตัวเองนั่นน่ะเป็นกา
รลำบากกายลำบากใจด้วยบางคนไม่มีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาทำ 
เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นภาระทุกข์เพราะฉะนั้นเราเข้าใจในทุกข์แ
ล้วเราก็ทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้เนี่ย 
รู้แล้วเราก็ไม่ทำทุกข์ให้เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็บอกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุ
กข์คือตัณหาความอยากเพราะความอยากนั่นแหละมันทำให้เรามีทุกข์ 
ทีนี้เรากำหนดรู้ทุกข์ด้วยรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยแล้วจิตจะได้เข้าถึง
นิโรธะความดับทุกข์คือทำจิตให้ว่างจากทุกข์จากสมุทัยเนี่ยนิโรธะความ
ดับทุกข์มันจึงจะเกิดขึ้นคือไม่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ทำให้สมุทัยเหตุให้
เกิดทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละเป็นมรรคด้วยเป็นนิโรธะด้วย 
มรรคควรเจริญให้มากทำให้มากก็คือว่างดับว่างดับทุกสรรพสิ่งล้วนแล้ว
แต่ว่างแต่ดับไปทุกวินาทีทุกชั่วโมงนั่นน่ะทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยมันเป็น
อย่างนี้เป็นสภาวะธรรมที่มันเป็นเองเกิดเองทุกเวลานาทีถ้าเราดูนาฬิกาเ
ราก็จะรู้ว่าอ้อ! 
มันเปลี่ยนไปแล้วเว้นไว้แต่นาฬิกาตายนาฬิกาไม่เดินนาฬิกาตายมันก็ว่า
งแล้วว่างจากเวลาไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นน่ะนาฬิกายังรู้จักตายเลย(หัวเราะ)
เนี่ยเครื่องจักรกลก็เหมือนกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ยังต้องอาศัยน้ำมันบ้างอ
าศัยถ่านบ้าง 
เราก็อาศัยข้าวปลาอาหารเป็นดุจดังน้ำมันหยอดเพลาพอขับเคลื่อนไปไ
ด้แต่ละวันแต่ละวันน่ะ 
มันเสื่อมสภาพมันทรุดโทรมมากเข้ามันก็ผุพังไปตามกาลเวลาซ่อมแซมไ
ม่ไหวก็ต้องปล่อยให้มันอนิจจังไปเองอนัตตาไปเองแต่เราไม่มีทุกข์เพรา
ะเราไม่ได้ยึดติดในสังขารร่างกายเนี่ย 
เมื่อทุกอย่างถ้าเราไม่ยึดติดมันน่ะอนิจจังก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีพอเราไปยึด
ติดเข้าแล้วมันก็มีอนิจจังมีทุกข์ด้วยแล้วก็มีอนัตตาด้วย 
ถ้าเราว่างจากอนิจจังอนัตตาคือไม่ยึดติดทั้งสองอย่างเราก็ไม่มีทุกข์คือไ
ม่มีทุกข์เพราะอนิจจังไม่มีทุกข์เพราะอนัตตาเนี่ยง่ายๆไม่ใช่ของยากเรา
ต้องทำความรู้สึกในจิตใช้สัมปชัญญะรู้จิตแล้วก็รู้สติด้วยไม่ให้ระลึกไปอื่
นให้ไประลึกแต่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องอนิจจังอนัตตานี่ไม่ให้ไปยึดติดในทุก
ข์ทั้งหลายไม่ให้ไประลึกตามสัญญาอุปาทานต่างๆ 
นั่นน่ะใช้สัมปชัญญะ 



ท้ายสุดสัมปชัญญะกับจิตมันรวมตัวเป็นอันเดียวกันเนี่ยเขาเรียกอาตมัน
อะไรที่ของพราหมณ์ที่มันพยายามจะรวมอาตมันกับอัตตาตัวเนี่ยให้มันเ
ป็นเรื่องเดียวกันความจริงแล้วคือให้รวมสัมปชัญญะกับจิตเนี่ยเขาเรียกร
วมรู้ลงไปให้เป็นดับเบิ้ลรู้ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงแต่พวกนั้นมันก็เป็นสีลัพพต
ปรามาสมันลูบคลำเพียงแต่ผู้รู้ก็พยายามมาบอกมันแต่มันไม่รู้เพราะไม่มี
ผู้รู้จริงเห็นแจ้งมาแสดงให้รู้พวกพราหมณ์นี่ก็ยึดติดมากมายเนี่ยเป็นอเน
กชาติเนี่ยเดี๋ยวก็รู้หรอกเนี่ยเอาแค่เนี่ยให้โยมถามบ้าง.....อยากรู้อะไรก็
ให้ถามแป๊บเดียวเกือบชั่วโมงแล้ว...เนี่ยสบายๆไม่ต้องมีใครใครอยากรู้ยิ่
งๆขึ้นไปก็ถาม...เนี่ยต้องฝึกไว้อย่างเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกว่างแล้วว่างอีกว่าง
ถามว่าว่างอะไรก็ว่างสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั่นแหละเดี๋ยวก็ถามว่าว่างอย่างไร
อีกก็ว่างจากการรับรู้ไม่รับเก็บก็ว่างเพราะสิ่งที่ตาเห็นเราก็รู้เห็นคือรู้ในต
าแล้วก็รู้ในความรู้นั่นแน่ะสัมปชัญญะกับจิตเราจะได้แยกออกแล้วเราก็จ
ะได้เข้าใจว่าเออ! เป็นอย่างนี้อ้าว! 
ใครอยากถามอะไรไม่กลัวว่าถามแล้วตอบไม่ได้ด้วยอาตมาเป้นผู้ชำนา
ญทั้งธรรมทั้งวินัยนี่มีไหมไม่มีก็(หัวเราะ)เอาละจบแค่นี้....

ชนะชัย  เมฆา 
ผู้ถอดความและจัดพิมพ์

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖
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