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อ้าว! วนันี �เป็นวนัที�สองแล้ววานนี �พดูถึงเรื�องวิปัสสนาอุบายปัญญาหรืออบุายเรืองปัญญา 

เขาเรียกต้องมีวิปัสสนาในญาณในฌาน ญาณก็ความรู้ ฌานก็คือเพ่ง แตถ้่าเรารวมสองคําละก็เพ่งรู้เพ่งละ 

เมื�อเราเพ่งรู้เพง่ละคือเราต้องรู้ก่อนแล้วจึงละจึงจะถกูต้อง รู้เป็นวิชชาไมรู้่เป็นอวิชชา 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องรู้แล้วละทีหลงั 

ถ้าเรารู้แล้วละเนี�ยวิธีการรู้การละเนี�ยละก็เป็นศีลละเว้นเป็นศีลเพ่งก็คือเราก็ต้องเพง่ศีลก็คือเป็นข้อปฏิบตัิเ

มื�อเราเพง่ข้อปฏิบตัิแล้วเราก็มีความยึดมั�นในการปฏิบตัิคําว่ายึดมั�นก็คือตั �งใจมั�น 

เชน่เอาศีลมาเป็นข้อวตัรปฏิบตั ิเราก็ต้องเห็นอะไรก็ละหมดเลยตาเห็นรูปก็ละรูปหไูด้ยินเสียงก็ละเสียง 

จมกูได้กลิ�นก็ละกลิ�น ลิ �นได้รู้รสก็ละรส กายได้สมัผสัก็ละสมัผสั 

ใจรับรู้ธรรมารมณ์ก็ละธรรมารมณ์เนี�ยเป็นศีลจงึจะเข้าแนวทางมรรคหรือปฏิปทาทางสายกลางคือละแล้วเ

ว้นแล้วก็ว่างคือมนัละเว้นแล้วมนัก็ว่างโดยอตัตโนมตัิแตเ่ราไมท่นัไปพิจารณา 

แตถ้่าเราตั �งใจเพง่ฌานเพ่งญาณวิปัสสนาในญาณในฌานเราต้องรู้ 

รู้ในการเพง่แล้วก็ละจากการเพง่มนัก็จะเป็นวิปัสสนาในญาณในฌานในขณะเดียวกันเป็นของไมย่าก 

ยากเพราะเราไมรู้่ความจริง 

ถ้าเรารู้ความจริงแล้วทกุอยา่งไม่มีอะไรยากต้องมีผู้ รู้มาแนะนําสั�งสอนเราหมายถึงผู้ ที�รู้จริงนั�นแหละมาสอน

เราถ้าเรารู้ตามคําสอนที�แท้จริงแล้วย่อมไมผ่ิดหวงัในการที�เราจะไปสูพ่ระนิพพาน คือ นิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเราต้องฝึกหดัเดี�ยวนี �ศีลเป็นไปเพื�อละแน่นอนไม่วา่ศลี๕  ศีล๘ ศีล๑๐ 

ศีล๒๒๗นั�นน่ะละเว้นหมดแตท่กุศีล๕ก็ไปนิพพานได้ศีล๘ก็ไปนิพพานได้ 

ศีล๒๒๗ก็ไปนิพพานได้ไมว่่าศีลคือต้องละหมดเลยเขาเรียกอริยกนัตศีล 

อริยกนัตศีลรับรู้ไม่รับเก็บคือรับรู้ว่าสิ�งทั �งหลายเนี�ยมนัไม่เที�ยงเป็นอนตัตาทั �งหมดเลยเพ่งรู้เพง่ละตาเห็นรูป

ก็รู้แล้วว่าเนี�ยเราเพง่รูปรูปนั �นก็อนิจจงัไม่มีอะไรจีรังยั�งยืนเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราก็ล

ะไปเลยแล้วก็เป็นศีลแล้วก็ว่างขณะที�เว้นนั�นแหละคือว่างแล้วเว้นตาไมด่รููปหไูมฟั่งเสียง จมกูไม่ดมกลิ�น 

ลิ �นไม่กินไมรู้่รส กายไม่สมัผสัใจไม่รับอารมณ์ 

คําวา่ใจไม่รับอารมณ์คือจิตมนัปฏิเสธที�จะไมรู้่เหมือนกบัเราตั �งจิตที�จะเพ่งจิตที�จะตั �งดแูตว่่าจิตมนัไมรั่บอา

รมณ์ในการเพง่มนัก็ไมรู้่เหมือนกับเราตั �งใจอ่านหนงัสือเนี�ยพอเพ่งตวัหนงัสือมนัก็จะตกเลยหนงัสือตกหยิบ

ขึ �นมาใหมก็่เพ่งอีกคือเพง่รู้ก็คืออยากจะอา่นให้รู้เรื�องแตจ่ิตของมนัไมรั่บอารมณ์ก็คือมนัก็ตก 

ถ้าเราฝืนมนัอีกก็หลบัเลยแต่วา่มือก็ถือหนงัสือค้างไว้นั�นแหละให้รู้เอาไว้เนี�ย 

ถ้าเราจะเพง่รู้เพ่งละมนัมีอบุายปัญญามากมายก่ายกองเลยในการที�จะรู้ในการที�จะละแตใ่นการที�เรารู้แล้ว
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ยึดมั�นเป็นการไมถู่กต้องเพราะฉะนั �นรู้แล้วเราก็ไม่ยดึตดิ 

เมื�อเราไมย่ึดติดนั�นแหละเป็นทางรู้แล้วว่างเลยรู้แล้วละรู้แล้วว่างไปเลย เมื�อรู้แล้วละ 

รู้แล้วว่างแล้วก็อารมณ์รู้ไม่ติดอยู่ในใจจิตก็วา่งละทั �งภายในภายนอกคือละสิ�งที�เพง่รู้เพง่ละก็คือต้องการให้

รู้เสียก่อนเป็นวิชชา ไมรู้่เป็นอวิชชา เพราะฉะนั �นเราเพง่รู้ 

พอรู้แล้วก็ละนั�นแนะ่เราก็ไม่มีอวิชชาคือไม่ยดึติดคือไมห่ลงติดในความรู้เหล่านั �น 

การที�เราไมห่ลงติดในความรู้เหล่านั �นนั�นแหละเป็นสิ�งที�ปรารถนาต้องการทกุเรื�องทั �งเจตนาและไม่เจตนาที�

จะรู้ไม่เจตนาที�ละเพราะอะไร?เพราะเมื�อเรารู้เราละแล้วจนเคยชินแล้วไม่เจตนามนัก็ละไปโดยอตัตโนมตัิเพ

ราะความชํานาญที�เราฝึก ฝึกในการเพ่งฝึกในการรู้ ทั �งรู้ทั �งเพ่งคือเพง่เพื�อรู้เพง่เพื�อละ 

ทีนี �เราเข้าอกเข้าใจแล้วเราก็จะเป็นอตัตโนมตัแิล้ว ตาฝาดมองไปทกุอย่างเราจะต้องทิ �งหมดเลย 

ต้องว่างหมดไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเราทั �งนั �นไมว่่าอดีต ปัจจบุนั 

อนาคตที�ผ่านมาแล้วทั �งหมดรู้แล้วว่างหมดเลยคือรู้ว่างทีหลงัก็รู้ว่าง คือเอาตวัรู้เนี�ยให้ว่างจากรู้อีกทีเนี�ย 

เขาเรียกรู้ว่างรู้ดบัต้องดบัตวัรู้ผู้ รู้ตวัเนี�ยจึงจะถึงที�สดุแตว่่ามนัจะเป็นไปได้ก็ตอ่เมื�อเราจะนิพพานนั�นแหละเ

พราะตอนนี �ขนาดมีชีวิตอยู่ตาดีอยู่ หูดีอยู่ จมกูดีอยู ่ลิ �นดีอยู ่

กายดีอยูเ่นี�ยมนัต้องรับรสรับทราบตามธรรมชาติของมนั 

แตเ่รารู้ว่าสิ�งที�เรารับทราบนั�นน่ะไมใ่ช่เราไมใ่ชข่องเราไปยึดติดก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

เราก็ให้มนัว่างไปเลยผา่นรู้ผ่านละไปเลยเราก็ว่างจิตเราก็ไมว่ิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่เนี�ยตวัเนี�ยคือสติเร

าไม่ระลกึถึงมนัอีกผ่านรู้ผา่นละ 

ตวัรู้ก็คือสมัปชญัญะนั�นแหละแล้วก็มนัชํานาญในการรู้มนัก็เลยเป็นญาณแล้วมนัรู้ในเหตผุลที�มนัต้องละเข

าจึงเรียกว่าปัญญาญาณ 

เมื�อปัญญาญาณเกิดขึ �นแล้วคือเหตผุลที�ถูกต้องถกูต้องจนชํานาญในการรู้นั�นน่ะเขาเรียกปัญญาญาณไมใ่

ช่หลบัตาแล้วเห็นโน้นเห็นนี �อะไรตอ่มิอะไรนั�นเป็นสญัญาอปุาทานทั �งหมดสญัญาอดีตที�เราเคยผ่านมาแล้ว

เหมือนกบัตั �งแตเ่ล็กแตน้่อยเป็นหนุม่เป็นสาวทีนี �พอเราแก่เราเฒา่แล้วเราก็จะมนัก็ยงัมีสญัญาความจําได้ห

มายรู้อยู ่เมื�อมีสญัญาความจําได้หมายรู้อยูเ่นี�ยเมื�อมนัไมอ่ารมณ์ปัจจุบนั 

อตีตงัเขาเรียกอตีตารมณ์คืออารมณ์อดีตก็จะปรากฏเหมือนกบัรีวายเข้ามาใหม่ที�เข้ามาสูจ่ิตของเราเนี�ยทํา

ให้เราต้องมาเคลียร์หรือพิจารณาว่าทําไมมนัจึงต้องปรากฏอีกแสดงว่าสญัญาความจําได้หมายรู้คอืสติมนั

ระลึกไปตามสญัญาอปุาทานที�มนัจําเอาไว้แล้วก็ยึดถือเอาไว้นั�นแหละก็เหมือนกบัที�พระพทุธเจ้าว่าอาสวกั

ขยญาณคือต้องทําอารมณ์ให้สิ �นไปหรือทําอาสวะที�มนัดองหมกัอยู่ในใจก็คืออารมณ์เนี�ยคือรูป เสียง กลิ�น 

รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ที�เราหมกัดองไว้เป็นอเนกชาตินบัไม่ถ้วนเลยเนี�ยแล้วก็มนัอาศยัความชํานาญเขาเรียกว่าการสั�ง

สมจนชํานาญหรือภาวนาไวเยอะเลย แตว่่าทีนี �ทีแรกก็ภาวนาเอาทีหลงัก็ต้องภาวนาไม่เอา! ว่าง! 

เนี�ยต้องล้างหมดเลยเขาเรียกล้างใจ 

ล้างใจก็คือล้างอารมณ์ให้หมดไปจากใจเมื�อเรามีความรู้มีความเข้าใจในกิจที�เราควรทําแล้วเราก็จะเข้าใจแ

ล้วเราก็ไมม่ีทกุข์เราก็ทําไปตามหน้าที�ที�เรามีหน้าที�ที�จะต้องทําในแตล่ะวนัๆเมื�อพ้นภาระในแตล่ะวนัแล้วเรา
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ก็ว่างตอ่ไป เราก็จะเห็นแล้วว่าที�วา่งไปนั�นแหละอนิจจงัไปแล้วแล้วก็อนตัตาไปด้วย 

อนิจจงัอนตัตาในขณะเดียวกนั 

แล้วเราไปมวัยึดติดเราก็จะเป็นทกุข์ไปเปล่าๆเนี�ยเราจะเห็นความไมด่ีของตวัเองว่าเราเนี�ยไปจําเอามาไปยึ

ดติดเอามาแล้วก็เอามาทําร้ายตวัเองมาทําให้ตวัเองเป็นทกุข์หนกัอกรกใจกินไมไ่ด้นอนไมห่ลบัก็เพราะควา

มรู้สกึนึกคิดที�สติมนัระลึกไปตามสญัญาอปุาทานเนี�ยสติแปลวา่ความระลกึได้ 

สญัญาแปลว่าความจําได้หมายรู้ 

อปุาทานแปลว่าความยึดถือเนี�ยมนัใช้ทั �งสองอย่างทั �งสญัญาและอปุาทานเนี�ยมนัใกล้กนัเพราะฉะนั �นเมื�อ

มนัสญัญาและอปุาทานเราเห็นโทษรู้ทกุข์เกิดความเบื�อหน่ายในโทษทุกข์มนัจงึจะทําให้จิตว่างไปเพราะเรา

รู้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าพระพทุธโอวาทสอนเราเพื�อให้เราว่างที�เรียกว่าวิมตุตหิลดุพ้น 

คือหลดุพ้นจากสิ�งที�มีอยูใ่นใจของเราทั �งหมดเลยสิ�งที�ปรากฏในจิตที�เป็นรูปในจิตรูปอารมณ์เขาเรียกรูปารม

ณ์เสียงเขาเรียกสทัทารมณ์ กลิ�นเขาเรียกคนัธารมณ์ รสเขาเรียกรสารมณ์ สมัผสัเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์ 

สิ�งที�ติดใจประทบัใจเขาเรียกธรรมารมณ์เนี�ยแล้วมนัก็วิตกวิจารเมื�อติดใจแล้วมนัก็เกิดวิตกวิจารสงัขารปรุง

แตง่ปรุงแตง่รูปปรุงแตง่เสียงปรุงแตง่กลิ�นปรุงแตง่รสปรุงแตง่สมัผสัแล้วก็อาศยัที�เป็นธรรมารมณ์ติดใจนั�นแ

น่ะเกิดวิตกวิจารสงัขารก็ปรุงแตง่ไปเพ้อคลั�งเพ้อบน่เพ้อไปบน่ไปทําให้สขุบ้างทกุข์บ้างตามที�ความพอใจขอ

งจิตที�ได้รับความกระทบจากการรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ�นรู้รสรู้สมัผสัที�เป็นธรรมารมณ์ติดใจเราอยูเ่นี�ยไมว่่าอะไรทกุ

ชนิดเราต้องรู้ความจริงตรงนี �แล้วเราก็ว่าง 

เรานึกว่าประพฤตพิรหมจรรย์หรือรักษาศีลเราก็ต้องเนี�ยเอาศีลเป็นหวัหน้าหรือเป็นบาทเข้าไปสูข่ึ �นที�สงูอีกศี

ล สมาธิ 

สมาธิแปลว่าความตั �งใจมั�นคือตั �งใจละเว้นมนัก็ตวัเดียวกนันั�นแหละที�อาศยัความตั �งใจในการที�จะละเว้นก็

มีสมาธิในการละเว้นอยูแ่ล้วศีลกบัสมาธิก็ตวัเดียวกนันั�นแหละไมไ่ด้ห่างไกลกนัเลยแตเ่ราไปแยกที�เราไปแย

กก็คือให้ง่ายตอ่การศกึษา ว่าอนันี �เป็นสว่นศีลว่าอนันี �เป็นส่วนสมาธิอนันี �เป็นสว่นปัญญา 

ถ้าจิตมนัมีเหตผุลมนัรู้มนัมีสมัปชญัญะมนัรู้ทั �งศีลทั �งสมาธิแล้ว ปัญญาก็รู้เหต ุ

เหตผุลของศีลก็คือจะต้องละเว้นความตั �งใจที�จะต้องละเว้นปัญญาก็คือแยกแยะออกไปแล้วคือว่างไมม่ีอา

ลยันั�นแน่ะ ทั �งศีล สมาธิ 

ปัญญามนัตวัเดียวกนันั�นแหละอยูใ่กล้กนัไมไ่ด้แปลกแตกตา่งกนัเลยแตว่่าดวู่าเหมือนมีความลึกลบัซบัซ้อ

นแตว่่าไมล่กึลบัซบัซ้อนสําหรับผู้ ที�เพ่งรู้เพ่งละหรือทั �งฌานทั �งญาณหรือวิปัสสนาในญาณในฌานนั�นน่ะใน

ขณะจิตเดียวย่อมเป็นไปพลนัเนี�ยเป็นแบบนี �คือว่างไปทั �งหมดเลยทั �งศีลสมาธิปัญญาเพราะเรารู้แล้วว่าจุด

สงูสดุอยู่ที�ทําจิตให้ว่างตั �งใจให้ว่างอย่างเดียว 

เมื�อมนัว่างแล้วบอ่ยๆเพราะความตั �งใจมั�นมนัก็เกิดความชํานาญไอ้ความชํานาญที�เรารู้เหตรูุ้ผลนั�นแหละเ

มื�อเรารู้งานแล้วเข้าใจงานแล้วเกิดผลคือความชํานาญในงานมนัก็ไม่วิตกวิจารสงัขารไมป่รุงแตง่มนัก็ทําได้เ

ลยงานเหลา่นั �นก็เสร็จได้อยา่งรวดเร็ว 

หรือเราคิดว่าเราจะทํากี�นาทีกี�ชั�วโมงกี�วนักี�เดือนกี�ปีเราสามารถกําหนดรู้ได้ถ้าเราต้องการกําหนดรู้ 

แล้วเราก็รู้ว่างานแตล่ะชนิดที�เราผ่านการทําที�เราทําด้วยความตั �งใจนั�นแหละเราจะกําหนดหมายมนัได้เลยเ
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นี�ยงานนี �เราเคยทําเสร็จกี�นาทีกี�ชั�วโมงกี�วนักี�เดือนกี�ปีอะไรเนี�ย เราวางแผนได้เนี�ยก็เหมือนมีแผน 

แผนอนันี �ก็คือแผนที�รู้ด้วยเพื�อเป็นเครื�องหมายของใจหรือเป็นแผนที�เขาเรียกเครื�องหมายของใจที�ใจของเรา

เนี�ยได้ทําเครื�องหมายคือจดจําเอาไว้ในการที�จะจดัทํางานของเราให้เสร็จที�เรามนัคั�งค้างอยู ่

ถ้าเราไปมวัแยกนั�นแยกนี�อะไรหาเหตหุาผลมากมายเลยเหตผุลของรูปคือแก่เจ็บตายของรูป 

เสียงก็เหมือนกัน ความแก่เจ็บตายของเสียงของกลิ�นของรสของสมัผสัเนี�ยเป็นเหตผุลของปัญญาทั �งหมด 

อบุายเรืองปัญญาก็ต้องเพง่รู้เพง่ละแล้วมนัจงึจะสรุปได้เมื�อมนัสรุปได้แล้วก็ไมใ่ช่ของลี �ลบัซบัซ้อนอะไร 

ไมว่่าวิมตุติหลดุพ้นก็คือหลดุพ้นจากอารมณ์ หลดุพ้นจากศีล สมาธิ 

ปัญญานั�นแหละคือต้องให้ว่างไปให้หมดทั �งศีลสมาธิไม่ยึดติดทั �งศีลสมาธิปัญญาเพราะความชํานาญเรารู้

แล้วไม่จําเป็นน่ะเหมือนกบัเราเรียนประถมแล้วผ่านมธัยมไปแล้วเตรียมอดุมศกึษามหาวิทยาลยัแล้วพวกนี �

เราไมจ่ําเป็นที�จะต้องไปเนี�ยเห็นเราก็รู้ทนัทีเลยเรารู้ความประสงค์ของเราๆต้องการอะไรเราต้องการรู้ระดบัไ

หนเราก็สามารถทําได้เลยเพราะเราผา่นการศึกษามาแล้วฝึกหดัมาแล้วคําวา่ฝึกหดัก็คือปฏิบตัิมาแล้วทําให้

เกิดได้ให้มีผลจริงตามที�เราตั �งใจนั�นแหละเพราะฉะนั �นเมื�อเราตั �งใจมั�นแล้วรู้เหตผุลตามเป็นจริงแล้วเราก็ไม่

ยึดติดเพราะเราเป็นผู้ชํานาญในงานหรือชํานาญในญาณชํานาญในเหตผุลที�ถกูต้องคือปัญญาเรียกวา่ปัญ

ญาญาณไม่ใช่สิ�งลี �ลบัซบัซ้อนอะไรถ้าเราไปมวัยึดติดสิ�งที�เรามองไมเ่ห็นคนอื�นมองไม่เห็น 

เชน่เหมือนกับพรหมเทพเทวดานางฟ้านางสวรรค์หรือนรกเปรตอสรุกายที�มองไมเ่ห็นตวัก็ทําให้เราเกิดหวา

ดกลวัหรือหวาดระแวงหรือเราจะเกิดวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ทีนี �เมื�อจิตของเราเป็นจิตเป็นปกตจิิตคือว่าง! 

ก็ไม่มีวิตกวิจารสงัขารไม่ปรุงแตง่เพราะไมไ่ด้คิดถึงผี ผีก็ไมม่ี ไมค่ิดถึงคนนั �นคนนี �ก็ไม่มี 

ไม่คดิถึงรูปรูปก็ไมม่ี ไมไ่ด้คิดถึงเสียงก็ไม่มีเสียง ไมไ่ด้นึกถึงกลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้นึกถึงก็อปุมาก็เหมือนเรามีพ่อมีแมที่�ยงัไมต่ายขณะที�มานั�งตรงนี �เราไมไ่ด้

นึกถึงท่านก็เหมือนท่านก็ไม่มีเพราะวา่ง 

เนี�ยเราต้องเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี �แล้วเราก็จะได้ไมง่มงายกบัสรรพสิ�งทั �งหลายหมดเลยรวมทั �งเป็

นสรรพสิ�งทั �งโลกเลยไมใ่ช่เฉพาะอย่างเดียว สองอย่าง สามอย่าง 

สี�อย่างอะไรต้องสรุปลงทั �งโลกเพื�อความรวดเร็วเลยถ้าเราไปมวัหาเหตผุลพอจะแยกแยะทั �งโลกได้อีกเป็นน

านาประเทศอีกเท่าไหร่ร้อยประเทศพนัประเทศอะไรอีกนี�ฟุ้ งซ่านไปกบัสิ�งเหล่านั �นเสียเวลาไปกบัสิ�งเหล่านั �

นเพราะฉะนั �นเราต้องสรุปลงเลยเหมือนพระองค์สรุปว่าสพัเพ ธัมมา 

อนตัตาสรรพสิ�งทั �งหลายว่างเปล่าหมดไม่ใช่ว่าเมื�อเรารู้ว่าทกุอย่างที�พระองคส์รุปว่าสพัเพ ธมัมา อนตัตา 

สพัเพ อธัมมา 

อนตัตาทั �งธรรมและอธรรมก็ว่างเปลา่หมดเสมอเหมือนกันที�จิตที�ทําไม่ยดึติดทั �งธรรมและอธรรมต้องให้ว่าง

เปล่าไปให้หมดเลยเราไม่ต้องไปแยกแยะมนัอีกเพราะเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเพราะรับทกุข์รับโทษกบัสิ�งที�ยึ

ดติดมาแล้วทั �งดีและไมด่ีทั �งธรรมและอธรรมมาถึงเราก็ต้องมาวอร์มอพัความว่างคือทําจิตของเราให้ว่างตา

มพระพทุธโอวาทที�ทรงสรุปไว้น่ะสพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา 

อนตัตาเนี�ยเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วไมต้่องไปเสียเวลาแล้วเหมือนกับพระองค์เนี�ยสรุปไว้ให้หรือทําทางไว้ให้แ

ล้วเดินคลอ่งเลยทางนี �เราเดินประจําแทบจะหลบัตาเดินได้ทางวา่ง! 
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สะดวกไมม่ีอปุสรรคไม่ต้องไปชนนั �นชนนี �อะไรไมต้่องไปแวะข้างทางอะไรเนี�ยอปุมาเช่นเดียวกนัอ

ย่างเนี�ย 

เมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเหมือนกบัของใหญ่มากมายก่ายกองทั �งโลกเลยเนี�ยเป็นทั �งโลกอจินไตยใครมวัคิดสดั

ส่วนเท่านั �นเท่านี �เป็นอย่างนั �นอย่างนี �เนี�ยมีสว่นแห่งความเป็นบ้าเพราะอะไร? 

เพราะมนัวิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่มากมายก่ายกองเนี�ยพระองค์จึงสรุปลงวา่เป็นสิ�งที�ไมค่วรคิดเนี�ยเพราะฉ

ะนั �นเมื�อเรารู้เข้าใจแล้ว เราก็ปลงใจวางใจคือทําให้ว่างไปจากใจไปให้หมด 

ปลงในสิ�งทั �งหลายที�เรารับรู้รับทราบทั �งหมดท้ายที�สุดจะนิพพานก็ต้องว่างจากตวัรู้ผู้ รู้ ไมม่ีเพราะดบั 

นิโรธะความดบัคือดบัตวัรู้ผู้ รู้ที�ว่านิพพานงั นิโรธะความดบัทกุข์ก็ต้องดบัตวัรู้ผุ้ รู้นี� 

มนัจึงจะได้เรื�องได้ราวจึงจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความหวงัว่าเราเดินถกูทางหรือเราเดินผิดทาง 

เราจะรู้ได้เป็นปัจจตัตงัด้วยตวัของเราเองเพราะเราผ่านการฝึกหดัดดันิสยัทําความเคยชินมาแล้ว 

เราจะไมรี่รอหรือไมล่งัเลสงสยัไม่มีแบบสีลพัพตปรามาสอีกมุง่ดบัอยา่งเดียว เพราะไม่ต้องการที�จะมีทกุข์ 

ตาเห็นรูปเราก็เออ! พวกเนี�ยไมใ่ช่เราไม่ใช่ของเราก็ว่างไปเลย 

ผ่านหมดเลยเพราะเราทําจนเคยชินแล้วเราก็จะมีภมูิคุ้มกนัมีความว่างที�เรียกว่ามีอนตัตาเป็นอารมณ์ที�พระ

พทุธเจ้าเรียกว่าสญุญตสมาธิตั �งใจมั�นกบัความว่างแล้วก็สญุญตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยความว่างเนี�ยพระองค์

แสดงไว้คูก่ันเลยเพราะฉะนั �นเราไมต้่องห่วงเรื�องนิพพานงั ปรมงั 

สญุญงัเป็นยงังยัถ้าเราปฏิบตัิตามพระพทุธโอวาท 

พระองค์สอนสญุญตสมาธิให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์เราไปตั �งไปทําสมาธิอะไรกนั? 

ต้องถามจิตเราด ูโดนครูบาอาจารย์ผู้ ไมรู้่เรื�องเลยสอนนอกรีดนอกรอยแล้วไมม่ีทางเข้าถึงด้วย 

เสียเวลํ�าเวลาเสียเงินเสียทองมากมายก่ายกองเพราะอะไร? ไปศกึษาเรียนสิ�งที�ไม่ถูกต้อง 

สญุญตสมาธิพระองค์เป็นผู้สอนเองเนี�ยแล้วเราไปเอาสมาธิอะไร? ตั �งมั�นกบัอะไร? 

เรื�องทานเราก็ว่างตั �งมั�นกบัทานให้แล้วก็ว่างเราก็รู้พระพทุธประสงค์ต้องการให้เราว่าง จงึแสดงทานไว้ก่อน 

เป็นของหยาบ หยาบคือให้เราเห็นได้ชดั 

มีอะไรก็ให้ทานไปแล้วก็หมดไปแล้วคําวา่หมดไปแล้วก็คือหมดจากการถือสิทธิ�คือให้เขาไปแล้วเราไม่มีสิทธิ�

แล้วไม่ควรที�จะไปยึดว่านั�นเป็นเราเป็นของเราอีกเพราะให้เขาไปแล้วไมม่ีสิทธิ�ในสิ�งของนั �นแล้ว 

ทีนี �มาถึงศีลก็ละเว้นอีกละเว้นแล้วก็ว่าง เมื�อละเว้นไปแล้วว่างไปแล้ว 

เราจะไปยดึถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยงังยัเนี�ยวตัถนุั �นรูปนั �นเสียงนั �นกลิ�นนั �นรสนั �นโผฏฐัพพะนั �นธรรมาร

มณ์นั �นไมม่ีวา่งไปให้ทานภายในทานภายนอกเนี�ยจะได้ว่างทั �งภายในภายนอก 

ศีลละเว้นทั �งภายในทั �งภายนอกเนี�ยจะได้เว้นได้อย่างบริสุทธิ�เนกขมัมะอดใจในทานในศีลภายในในทานใน

ศีลในภายนอกนี�ต้องดบัเบิ �ลเลยมีกําลงัมากมายเลยเอาทานเอาศีลมาเป็นเครื�องประกอบมาเป็นข้อวตัรปฏิ

บตั ิเพื�อจะได้ให้ว่างอย่างรวดเร็ว จะได้มีกําลงัสองกําลงัสามเพิ�มไปอีกเนกขมัมะอดใจทกุเรื�องราวเลย 

อดใจในส่วนตา่งๆที�ไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลคืออดใจละเว้น 

แล้วให้เป็นทานหมดเลยเนี�ยเมื�อเราพิจารณาอะไรบ้างไมใ่ชท่าน?  

ไม่มีต้องทานหมดเลยทั �งภายในภายนอก สงัขารร่างกายก็หมดต้องบริจาค 
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ถ้าเรามีปัญญาเราก็เดี�ยวนี �โรงพยาบาลเขาก็รับบริจาคอยู่เห็นมั�ยตวัเรานั�นน่ะบริจาคเป็นทานแล้ว 

เราต้องบริจาคความรู้สึกของเราเป็นทานภายในไมใ่ห้มีอารมณ์ใดๆอยูใ่นจิตละเว้นภายในละเว้นภายนอกศี

ลภายในศีลภายนอกปัญญาภายในปัญญาภายนอกเพราะรู้เหตผุลทั �งภายในภายนอกแล้ว 

จิตตั �งมั�นอยูใ่นความว่างเป็นสญูญตสมาธิเป็นอนตัตาความว่างภายในความว่างภายนอกอีกเยอะแยะมาก

มายเลยเมื�อเรามีความชํานาญแล้วเรารู้แล้วจะไมม่ีทกุข์เลยต้องว่าอย่างนี �เพราะฉะนั �นเรามีปัญญาอย่างนี �รู้

เหตผุลอยา่งนี �แล้วเราจะไปดกัดานไปยึดติดกบัสญัญาอุปาทานทําไมไอ้ตวัที�จะเป็นสื�อที�จะไปโยงเข้าถึงสั

ญญาอปุาทานก็คือตวัสตินั�นแหละมนัระลึกไปตามสญัญาอปุาทานเพราะฉะนั �นเราต้องใช้สมัปชญัญะรู้จิต

รู้สติแคเ่นี�ยพอแล้วไม่ให้มนัระลกึตอ่ไปเพื�อตดัสญัญาอปุาทานทิ �งแล้วจิตเรามนัก็จะมีสมาธิมั�นคงเด็ดเดี�ยว

แจ่มชดัในจิตเป็นเอโก อฏัฐังคิโก มคัโคเป็นทางว่างไม่ใช่ทางมรรค๘ 

มรรค๘ก็ต้องว่างหมดที�พดูแล้วเมื�อวานนี �เนี�ยเป็นไปเพื�อความวา่งอยา่งเดียวไมไ่ด้เป็นไปเพื�อทางอื�นแล้วก็เ

ป็นไปตามพระพทุธโอวาทที�ถกูต้องไม่เสียเวลาไมเ่นิ�นช้า ไมม่ีสคัคาวรณ์มรรคาวรณ์สิ�งกีดขวางจิต 

รูปขวางบ้างเสียงขวางบ้างกลิ�นบ้างกลิ�นขวางรสขวางสมัผสัขวางอะไรพวกเนี�ยเราก็รู้ว่าไอ้สิ�งที�กีดขวางก็คื

ออปุสรรคทั �งหมดที�มนัห้ามจิตเราไมใ่ห้เขาถึงความดีที�พระองค์ก็เรียกนิวรณ์ธรรม กามฉนัทะนิวรณ์ 

พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธะนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ 

อทุธัจจะกกุกจุจะนิวรณ์เนี�ยความฟุ้ งซา่นรําคาญใจกบัสิ�งเหล่านี �เป็นนิวรณ์ทั �งหมดเพราะฉะนั �นเราว่างหมด

แล้วนิวรณ์ก็ไม่มี เนี�ยเพราะฉะนั �นเราก็เป็นการปฏิบตัิเพื�อกําจดันิวรณ์ไปโดยอตัตโนมตัิ 

นิวรณ์ก็คือไอ้สิ�งที�เรากงัวลอยูน่ั�นแหละเป็นนิวรณ์ทั �งหมดเลยไอ้ความที�เป็นห่วงกงัวลอาลยัอาวรณ์เนี�ยพวก

เนี�ยเป็นนิวรณ์ทั �งหมด 

ใครไมรู้่เรื�องนิวรณ์ไมเ่ข้าใจแล้วก็ไม่สามารถทํานิวรณ์พวกนี �ให้หมดไปจากใจได้เนี�ยถ้าเราไมทํ่าจิตให้ว่างเ

มื�อเราทําจิตวา่งแล้วเราจะรู้ได้ประมวลผลมาทั �งหมดเลย 

มนัโยงกนัไปหมดไมว่่าสงัโยชน์สิ�งที�ร้อยรัดใจก็คืออารมณ์ทั �งหมดที�มนัทําให้เกิดสญัญาอปุาทานตามสติที�ร

ะลึกไปแล้วก็ทําให้เกิดสมมตุิมากมาย 

สมมตุิเป็นนั�นเป็นสกักายทิฏฐิยึดตวัตนว่าเป็นเราเป็นของเราคิดว่าสิ�งนั �นเป็นเราสิ�งภายนอกเป็นเราเป็นขอ

งเราเนี�ยเป็นสกักายทิฏฐิทั �งหมดวิจิกิจฉาความลงัเลสงสยัในตวัเองสงสยัในสิ�งที�เราไปยึดถือไว้ทั �งหมดแล้วเ

ป็นสีลพัพตปรามาส 

เราเหมือนกบักลบัไปกลบัมาคิดทวนไปทวนมาเนี�ยเขาเรียกสีลพัพตปรามาสรูปคลําสิ�งที�เราไม่รู้ไมเ่ข้าใจยงั

ตดัใจไปไม่ได้ก็เหมือนกบัเราเนี�ยวนเวียนอยูใ่นวฏัฏสงสารเนี�ยจงึเป็นสีลพัพตปรามาสรูปคลํา 

กามราคะก็คือความปรารถนาต้องการในรูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัเนี�ยที�เป็นธรรมารมณ์ติดใจอยูเ่นี�ยพระพทุธเ

จ้าเรียกกิเลสกามคือรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไมห่ลงยึดติดในสิ�งเหลา่นี �ทําจิตของเราให้ว่างไปหมดไปนั�น

แน่ะให้วิมตุตหิลดุพ้นไปให้หมดยืน เดิน นั�ง นอนเราก็ไมไ่ด้นึกถึงอะไร เราก็ภาวนาในจิตของเราว่าว่าง วา่ง 

ว่างสั�งสมความวา่งเอาไว้ ว่าง! 

พดูเข้าหไูปสูใ่จเพื�อไลข่ยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ในจิตเพื�อให้จิตเราว่างอยู่ตลอดแล้วเราก็จะได้ไม่มีทกุข์กับ
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สิ�งที�เป็นตวัตนของเราหรือเป็นสว่นเราที�เราเห็นว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นตา หเูนี�ย 

ที�เป็นอายตนะภายในหรือบอ่เกิดภายในที�ไปเชื�อมตอ่รูปภายนอกเสียงภายนอก กลิ�นภายนอก รสภายนอก 

สมัผสัภายนอกเนี�ยมนัมีตวัเชื�อมโยงเพราะอาศยัสตินั�นแหละมนัเป็นตวัเชื�อมโยง 

แล้วมนัก็จําไว้จํารสชาติรสเสียงรสกลิ�นรสสมัผสัโอ้ย! เยอะแยะเลย 

ทีนี �ถ้าเราจะเปลี�ยนเป็นรูปรูปที�คงไว้ก็เป็นรูป เสียงมนัก็เป็นรูปกลิ�นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปสมัผสัก็เป็นรูป 

แตว่่ามนัเป็นรูปอารมณ์เพราะมนัคิดขึ �นมา อารมณ์เหลา่นี �ไม่มีตวัตนเนี�ย 

ทําให้แตกฉานเยอะแยะมากมายเนี�ยเขาเรียกเป็นอบุายเรืองปัญญาหรือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌาน 

เพื�อให้เกิดญาณรู้ทกุเรื�องญาณรู้ ญาณก็คือตวัรู้นั�นแหละ ไมใ่ชญ่าณรู้อย่างอื�น 

ไม่ใชต้่องรู้นรกสวรรค์เปรตอสรุกายไอ้นั�นรู้แล้วรู้เลยไม่ต้องไปใส่ใจมนัเราไมต้่องไปยึดติดสิ�งเหล่านั �นด้วยไม่

ต้องไปอยากรู้อยากเห็นมนัด้วยเพราะสภาพของมนันั �นเป็นสภาพที�มีเวทนาทกุข์เหมือนอเวจีแปลว่าไมว่่าง

จากเวทนามีเวทนาเป็นอาหารไม่ได้กินไมไ่ด้นอนทั �งวนัทั �งคืนถกูไฟไหม้เผาอยูอ่ยา่งนั �นเนี�ยมีแตเ่วทนาควา

มร้อนเผาไหม้ตวัตายก็ไม่ตายเนี�ยเวทนาเนี�ยตวัแดงทั �งตวัเหมือนกับเหล็กที�เขาเผาแดงๆนั�นแหละแล้วก็ไม่ต

ายด้วยดซูิว่ามนัจะมีความทกุข์มากขนาดไหน 

เพราะฉะนั �นเราต้องพิจารณาเรารู้แล้วเราก็เอามาเป็นตวัอย่างเราจะยอมตกนรกกบัรูป กับเสียง กับกลิ�น 

กบัรส 

กบัโผฏฐัพพะสมัผสัที�อาศยัธรรมารมณ์ที�มีกิเลสตณัหาต้องการสิ�งเหล่าเนี�ยทําให้เราต้องไปตกนรกเนี�ยเพร

าะฉะนั �นเรารู้แล้วเราฉลาด เราฉลาดในอุบายเขาเรียกฉลาด ฉลาดเขาเรียกธรรมิกอบุาย 

ในการที�จะยกจิตของเราให้หลดุพ้นออกไปจากรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เนี�ยแคเ่นี�ยมนัขยายแตกแยกออกมาอีกมากมายเป็นถึง๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์เนี�ยพระองค์ก็บั

ญญตัิไปจากกายยาววาหนาคืบนี �แล้วก็พระองค์ก็สมมตุิขึ �นมาเพื�อให้เป็นต้นเหตหุรือเป็นอุบตัิเหตทีุ�มนัอบุั

ติขึ �นมาแล้วก็ทําให้มีกิริยาอาการตา่งๆที�จิตทั �งหลายไปยึดติดแล้วมีอาการเชน่ไรพระองค์ก็จําแนกแจกมาเ

ป็นจริต๖ ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต วิตกจริต ศรัทธาจริต พทุธจริต 

เนี�ยพวกเนี�ยที�สั�งสมไว้เป็นอเนกชาติเนี�ยต้องละเลิกให้หมด 

แตว่่าผู้ ที�จะละได้เด็ดขาดก็มีแตพ่ระพทุธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั �นพระอคัรสาวกอยา่งพระโมคคลัลาพระสา

รีบตุรพระปัจเจกก็ละไม่ได้เพราะความเคยชินเนี�ยเป็นอนสุยัสนัดานเนี�ยต้องฝึกว่างไว้ตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ถ้าเราจะ

อาตมาเคยคิดเคยพิจารณาเห็นใหม่ๆตกใจเลยวา่ถ้าเราทําจิตว่างอยา่งเนี�ยอนสุยัวาสนาไมม่ีเลย มนัแปลก 

ตอนนี �เราจะรู้ว่าที�ความรู้ความเห็นที�มนัประสบใหม่ๆ มีประสบการณ์แปลกๆความเคยชินทั �งหลายทั �งปวงเ

นี�ยมนัหมดไปจากใจนั�นนะ่เราจงึรู้ว่าอ้อ! จิตว่างเป็นอย่างนี � 

คําว่าอนสุยัก็คือสิ�งที�หมกัหมมเอาไว้เนี�ยที�ความเคยชินทั �งหลายจะหมดไปสิ �นไปนั�นน่ะมีแตพ่ระพทุธเจ้าพร

ะองค์เดียวที�ละได้เด็ดขาดทั �งอนสุยัและวาสนา 

อนสุยัและวาสนาก็คือการสั�งสมนี�แหละเป็นวาสนาคือความเคยชนิเนี�ย 

ไม่ใช่ลี �ลบัซบัซ้อนอะไรเลยสิ�งที�เราสั�งสมไว้เช่นเราสั�งสมบารมีทาน บารมี อปุบารมี ปรมตัถบารมี ศีลบารมี 

ศีลอปุบารมี ศีลปรมตัถบารมี เนกขมัมะบารมี เนกขมัมะอปุบารมี เนกขมัมะปรมตัถบารมี ปัญญาบารมี 
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ปัญญาอปุบารมี ปัญญาปรมตัถบารมี วิริยะบารมี วิริยะอปุบารมี วิริยะปรมตัถบารมี ขนัติบารมี 

ขนัติอุปบารมี ขนัติปรมตัถบารมี สจัจะบารมี สจัจะอปุบารมี สจัจะปรมตัถบารมี อธิษฐานบารมี 

อธิษฐานอปุบารมี อธิษฐานปรมตัถบารมี เมตตาบารมี เมตตาอปุบารมี เมตตาปรมตัถบารมี 

อเุบกขาบารมี อเุบกขาอปุบารมี อเุบกขาปรมตัถบารมีเมื�อเราสั�งสมแล้ว 

เรารู้จดุมุ่งหมายแล้วว่าบารมีเหล่านี �เป็นไปเพื�อความว่างอยา่งเดียว ทานให้แล้วก็ว่าง ศีลละเว้นแล้วก็ว่าง 

เนกขมัมะอดใจเพื�อให้มีทานมีศีลแล้วก็ว่าง ปัญญามีรู้เหตรูุ้ผลในทานในศีลแล้วก็เพื�อวา่ง 

วิริยะเพียรในทานในศีลก็เพื�อว่าง ขนัติอดกลั �นอดทนในทานในศีลก็เพื�อบ้างเห็นมั�ย  

สจัจะมีความจริงใจในทานในศีลก็เพื�อว่าง อธิษฐานปรารถนาให้มีทานมีศีลก็เพื�อว่าง 

เมตตารักใคร่ในทานในศีลก็เพื�อว่าง อเุบกขาวา่งวางเฉยเลย 

เมื�อทกุอยา่งเรารู้เราเข้าใจชดัแล้วไม่มีอาลยัที�จะว่างไปกวา่นี �หรือบริสทุธิ�ไปกว่านี � 

เนี�ยอเุบกขาวางเฉยโดยอตัตโนมตัเิพราะการสั�งสมสิ�งเหลา่นี � 

เมื�อเราสั�งสมความว่างไว้อย่างนี �เนี�ยตั �งแตเ่ดี�ยวนี �ไมต้่องไปรอชาตหิน้าชาติไหนแล้วมนัจะเป็นไปเองโดยอตั

ตโนมตัิเหมือนกบัความว่างเป็นหรือพลงังานที�มองไม่เห็นตวัก็เหมือนพลงัไฟฟ้าพลงัเครื�องยนตร์อะไรพวกเ

นี�ยเป็นพลงัที�มองไม่เห็นตวัแตม่นัก็มีพลงัขบัเคลื�อนไปได้มีได้พลงัแห่งความว่างก็มีเนี�ยเหมือนที�อาตมารู้อยู่

เนี�ย 

เพราะฉะนั �นเราก็ไอ้สิ�งที�เป็นสสารพลงังานทั �งหลายก็ไมม่ีตวัตนแตว่่ามนัมีอยูเ่พราะว่ากระบวนการของมนั

ถ้าเราไมไ่ด้ดไูม่พิจารณาไม่ได้เพ่งรู้เพ่งละ คําว่าเพ่งก็คือฌาน รู้เป็นญาณ 

คําว่าทําความเข้าใจก็คือการพิจารณาเนี�ยการพิจารณาเป็นการเพ่งในการพิจารณา 

รู้ในการพิจารณาเนี�ยความพิจารณาก็คือทําความเข้าใจ ความเข้าใจในฌานในญาณเนี�ย 

แยกแยะออกมาโอ้ย! ถ้าพวกโยมเรียนเนี�ยปวดกะโหลกหวัผก็ุไมรู้่เรื�องต้องว่าอยา่งนี � 

ถ้าไม่ได้แนวทางของพระพทุธเจ้าที�พระองค์แสดงเอาไว้ไม่ทําความเข้าใจขี �เกียจขี �คร้าน 

อดแน่นอนไมม่ีทางที�จะรู้ได้เข้าใจได้ แตเ่มื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วก็สรุปได้หมด 

ตามพระพทุธโอวาทสรุปลงสพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา 

อนตัตาเพราะฉะนั �นพวกทางโลกเรียนไมรู้่จกัจบจกัสิ �น มีของใหมม่าเรื�อยๆตกรุ่นไปเรื�อยๆ 

แตท่างธรรมจบอนตัตาธรรมเนี�ย ที�พระองค์ว่าสพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ อธมัมา 

อนตัตามีทั �งดีและไม่ดีทั �งหมดไม่วา่จะมีมากี�รุ่นตอ่กี�รุ่นก็ลงอนตัตาว่างหมดเนี�ย จงึเรียกวา่จบ จบการศกึษา 

ถ้าไปทางโลกไม่แกเ่กินไปสําหรับเรียนเรียนจนหวัผก็ุเรียนไมจ่บไมส่ิ �นฉะนั �นเราก็จบเรารู้ทางธรรมเเล้วก็สรุ

ปได้จบทางโลกไปด้วยให้มนัสรุปว่าทางโลกก็เป็นอนตัตาหมดเราไม่ยดึติดทางโลกแล้วจิตก็เข้าสู่ทางธรรมเ

ลยเห็นมั�ย โลกกับธรรมมนัจึงอยูด้่วยกนัมีลาภเสื�อมลาภมียศเสื�อมยศมีสขุมีทกุข์มีสรรเสริญมีนินทาเนี�ย 

ที�พระพทุธเจ้าเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาย่อโลกทั �งโลกมาเป็นโลกธรรม๘นั�นแน่ะที�ย่อลงมาเป็นมีลาภเสื�อมลาภ

มียศเสื�อมยศมีสขุมีทกุข์มีสรรเสริญมีนินทา 

เมื�อเรารู้ว่าโดนโลกธรรมอย่างนี �แล้วเราอยากได้ไหม?เราก็ไมอ่ยากได้ก็ต้องวางโลกเมื�อวางโลกแล้วมาประ

พฤติปฏิบตัิธรรมอยา่งเอาเป็นเอาตายเราก็มารู้ธรรมเห็นธรรมวา่ธรรมนั �นก็อนิจจงัธรรมทกุข์ธรรมอนตัตาธร



 ๙

รมแล้วเราอยากได้ไหม? 

ก็ไม่อยากได้อีกก็ต้องวางธรรมอีกเพราะฉะนั �นเราต้องวางทั �งโลกทั �งธรรมนั �นทําจิตให้ว่างไมไ่ด้ทําอย่างอื�นเ

นี�ยนึกถึงพระพทุธเจ้าที�ทรงตรัสรู้ธรรม เดี�ยวนี �ใครเห็นพระพทุธเจ้าบ้าง?ไมม่ี 

มีแตพ่ระพทุธรูปที�เราสร้างไว้เป็นเครื�องระลกึเตือนใจ 

อนสุรณ์ให้คํานึงถึงว่าพระองคเ์ป็นผู้ รู้แจ้งแสดงธรรมหรือแสดงหนทางพ้นทกุข์เข้าสูพ่ระนิพานเอาไว้เนี�ยเป็

นอย่างนี � เมื�อเรารู้โลกรู้ธรรมแล้วก็ว่างโลกวา่งธรรมสรุปลงตามพระพทุธโอวาทว่าสพัเพ ธมัมา อนตัตา 

สพัเพ อธัมมา 

อนตัตาเนี�ยเราจึงจะเข้าถึงความสงูสดุแล้วก็ไมเ่นินช้าจิตของเราก็จะได้ผ่องใสอยูเ่สมอเป็นประภสัสรละทีนี �

จิตเดิมก็คือว่างนั �นแหละเพราะรูปจรมา เสียงจรมา กลิ�นจรมา รสจรมา 

สมัผสัจรมาแล้วเราไปยึดติดเอาไว้มนัก็ไมม่ีก็ทําให้เหมือนมีขึ �นมาแล้วเราก็ไปทกุข์โศกเสียอกเสียใจร้องไห้กั

บสิ�งที�ผา่นไปแล้วหมดไปแล้วว่างไปแล้วแล้วเราก็จะเห็นความโง่ของเราที�เรารู้ไม่ทนัไมท่นัรู้ด้วยต้องว่าทั �งส

องอย่างทั �งรู้ไมท่นัด้วยทั �งไม่ทนัรู้ด้วยเพราะจิตมนัเลยถกูอารมณ์มนัเคลือบหรือหุ้มห่อจิตเอาไว้ทําให้เราไม่

สามารถเป็นอิสระจิตเนี�ยจิตเป็นประชาธิปไตยก็คือไม่มีรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ครอบงํา 

แล้วก็ไมทํ่าให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงครองงํา ไม่ทําให้มีโลภะ โทสะ โมหะครอบงํา 

เนี�ยประชาธิปไตยตวัจริง ไอ้พวกนั �นโกหกทั �งนั �นเป็นโลกาธิปไตย 

อตัตาธิปไตยเป็นเผด็จการเพราะมนัยึดเอาหมดเพราะมนัเห็นอะไรดีไมด่ีมนัไปยื �อไปแย้งเขามาหมดไอ้นั�นน่

ะไมถ่กูต้องนั�นนะ่เนี�ยประชาธิปไตยตวัจริงก็คือพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าเนี�ยที�รู้แจ้งเห็นจริง

เนี�ยเป็นประชาธิปไตยคือจิตเป็นอิสระไม่ได้คล้อยตามอะไรเลยรับรู้ไมรั่บเก็บแล้วเป็นอริยกนัตศีลด้วยของพ

ระพทุธเจ้าต้องเป็นอริยกนัตศีล วิสทุธิศีลคือไมข่โมยรูปใครมาไว้ในใจ ขโมยเสียงใคร ขโมยกลิ�น ขโมยรส 

ขโมยสมัผสัใครมาไว้ในใจเราเนี�ย ศีลของเราจึงจะเป็นศีลวิสทุธิ ว่าง! 

เนี�ยวิธีทําว่างให้เข้าถึงรวดเร็วก็คือไมต้่องขโมยรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะใครเขามาไว้ในใจเรา 

แล้วก็ไมม่ีเจตนาที�จะไปเอารูปไม่มีเจตนาที�จะต้องเอาเสียงเอากลิ�นเอารสเอาโผฏฐัพพะเอาธรรมารมณ์ของ

ใครมาไว้ในใจ เนี�ยศีลของเราจงึจะเป็นวิสทุธิศีลต้องว่าอย่างนี � 

ส่วนอริยกนัตศีลรับรู้ไมรั่บเก็บเพราะตายงัดีอยู่หูดีอยูจ่มูกดีอยูล่ิ �นดีอยู่กายดีอยูใ่จดีอยู ่

แตก็่รับรู้แตไ่ม่รับเก็บเอาไว้รับรู้ว่ามีจริงรับรู้ว่าสิ�งที�เรารับรู้ทั �งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารับรู้แล้วก็ว่างหมดเนี�

ยแหละอริยกนัตศีลเป็นศีลของพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าเป็นอย่างนี �คนที�ไมรู้่จกัความจริงแ

ล้วก็มวัเมาคิดว่ายาก ลําบากมรรคผลล้าสมยัหรือคงจะไมม่ีแล้ว 

เนี�ยพวกนั�นน่ะปรามาสพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าเพราะตวัเองเข้าไม่ถึงหรือขี �เกียจ 

ติดนั�นติดนี�อีรุงตงุนงัไปหมดเลยแคทํ่าจิตให้ว่างยงัไม่มีเวลาเลย มีแตว่ิตกวิจารสงัขารปรุงแตง่ 

เพราะฉะนั �นเรารู้อย่างนี �แล้วเราไมเ่นิ�นช้าแล้ว รีบทําจิตของเราให้ว่างจากอารมณ์ 

รับรู้ไม่รับเก็บเพราะตายงัดีอยู่ผ่านตามาเออ! 

ไม่ใช่เราไม่ใชข่องเราแล้วมนัก็ผ่านแล้วขณะที�มนัผา่นไปมนัก็อนิจจงัไปแล้ว 

ทีนี �เราไม่ต้องยึดติดอนิจจงัเข้าใจมั�ย 
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แล้วเมื�อเราไมม่ีอนิจจงัเราไม่ยึดติดมนัทุกข์ก็ไม่มีอนตัตามนัผา่นว่างไปแล้วก็อนตัตาก็ไมม่ีในจิต 

ตกลงจิตของเราว่างจากอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเนี�ย ถ้าเรามีอปุาทานยึดถือไว้เนี�ยก็เป็นทกุข์แล้ว ทกุข์ด้วย 

ทกุข์กบัอะไร?ทกุข์กบัอนิจจงั ทกุข์กบัอนตัตาด้วย 

เพราะฉะนั �นจิตของเราวา่งจากอปุาทานความยดึถือได้เพราะเราต้องตดัจากสตไิม่ให้ระลึกถึงสญัญาอปุาท

านเนี�ยจิตของเราก็จะเข้าถึงความวิมุตติหลดุพ้นคือว่าง 

ว่างจากสิ�งทั �งหลายที�เราเคยรู้เคยเห็นมาทั �งหมดนั�นแหละเราจงึจะเข้าทางหรือแนวทางของพระพทุธเจ้านี�มั

ชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือไม่เข้าทั �งกามสขุลัลิกานุโยค 

อตัตกิลมถานโุยคเพียงแตรั่บรู้ไมรั่บเก็บแล้ววา่งไปตลอดนั�นแน่ะจงึจะเข้าถึงมชัฌิมาปฏิปทาเพราะพระอง

ค์ก็เคยผ่านมาแล้วกามสขุลัลิกานโุยค 

มีสนมกํานลัในตั �งสองหมื�นไมม่ีผู้ชายเจือปนเลยเนี�ยแล้วก็มาบําเพ็ญเพียรอตัตกิลมถานโุยคเนี�ยพระองค์จึง

เมื�อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงห้ามบรรพชิตไม่ควรเสพหรือไมใ่ห้เข้าใกล้เมื�อไมใ่ห้เข้าใกล้ก็คือให้ว่าง

นั�นเอง หรือผู้ปฏิบตัิไมค่วรเข้าใกล้เนี�ยเพื�อให้จิตของเราวา่งจากกามสขุลัลิกานโุยค 

อตัตกิลมถานโุยคแล้วความทกุข์ที�เกิดจากกามสขุลัลิกานโุยค ความทกุข์เกิดจากอตัตกิลมถานโุยคจะไมม่ี 

เนี�ยเจตนาของพระพทุธเจ้าเนี�ยชี �ให้เห็นชดั 

ถ้าคนมนัมีความบาปหนาปัญญาหยาบไม่รู้จกัมชัฌิมาปฏิปทาตามที�พระองค์แสดงเอาไว้เนี�ยถ้าเรามีใจซื�อ

ใจตรงเราก็จะค้นพบได้ว่าเออ! ทําไมพระองค์จึงสอนไมใ่ห้เข้าใกล้ 

เหมือนงูพิษเหมือนไฟไปจบัมนัๆจะลวกเอามนัจะกดัเอานั�นน่ะคือไมใ่ห้เข้าใกล้ถ้าเรารู้อย่างนี �ว่าเออ! 

เราอปุมาขึ �นมาเห็นอ้อ! ก็คือห่างมนัไว้ 

ว่างเว้นมนัเนี�ยพอวา่งเว้นก็ตวัศีลว่างเว้นเลยละเว้นแล้วก็ว่างเลยนั�นแหละศีลก็เป็นมชัฌิมาเห็นมั�ยตั �งใจเพื�

อให้ว่างก็เป็นสมาธิก็เป็นมชัฌิมา ปัญญารู้เหตผุลที�ถูกต้องไม่เข้าไปใกล้ก็เป็นปัญญามชัฌิมาเห็นมั�ย 

เนี�ยหมดเลยเนี�ยถ้าจะไปแยกแยะเอามชัฌิมาอะไรเนี�ยมากมายก่ายกองเลยตามนยัยะของพระพทุธเจ้าที�พ

ระองค์บอกว่าเนี�ยมีตั �งร้อยนยัพนันยัที�พระอาจารย์หยิบมาเนี�ยแคเ่นี�ยก็เหลือกินแล้วเพราะรู้ได้ชดัเจนแล้วว่

าเออ! 

เนี�ยที�พระองค์สอนไว้เนี�ยที�พระอาจารย์ไปตามรู้ตามเห็นมาเนี�ยแล้วมีความเข้าใจเอามาสอนเรามาชี �ให้เรารู้

เราเข้าใจเนี�ยไม่ให้เรางมงายกบัสิ�งทั �งหลายในโลกเราจะได้ไม่มีทกุข์ถึงเราจนลําบากขนาดไหนพระองค์ก็บ

อกไว้แล้วในพระไตรปิฎกเนี�ย มีทกุข์อยา่งทิ �งธรรมเพราะอยา่งน้อยต้องมีศีล๕ ทําไมอย่างน้อยต้องมีศีล๕? 

เพราะศีลน่ะละเว้นไปให้หมดละเว้นปาณา อทินนา กาเม มสุา 

สรุาเมรัยเนี�ยแล้วเราก็จะได้ไม่ทกุข์เกินไปเพราะเราละเว้นเรามีศีล๕ไมง่ั �นเราก็จะทกุข์มีดบัเบิ �ลทกุข์ทกุข์แล้

วทกุข์อีกซํ �าแล้วซํ �าอีกไมรู้่จบรู้สิ �นเนี�ยเพราะเราไมรู้่จกัไมไ่ด้พิจารณาคือไม่ได้ทําความเข้าใจกบัศีล๕ที�แท้จริ

งเราไม่รู้ว่าจดุมุง่หมายของการละเว้นก็คือให้ว่างนั�นเอง 

เมื�อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบตัิตามที�เรารู้เนี�ยนั�นแหละเมื�อเราปฏิบตัิตามที�เรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่มีทุ

กข์ ท้ายสดุรู้มากเนี�ยแล้วมนัไปยึดความรู้นั�นแหละเป็นทุกข์อีก 

ต้องว่างจากความรู้นั�นแหละท้ายสดุที�จะนิพพานก็ต้องว่างจากความรู้ 
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คือความรู้ต้องดบัเลยที�พระพทุธเจ้าว่าถ้าใครมาถามท่านทั �งหลายว่าท่านทั �งหลายปฏิบตัิเพื�ออะไ

ร? พระองค์บอกว่าเพื�อความดบัไมม่ีเชื �อ แล้วอะไรละเป็นเชื �อ? 

ตวัรู้ผู้ รู้เนี�ยแหละตวัเชื �อมนัไปเที�ยวโยงเที�ยวจบัยึดติดไปทั�วไปหมดแล้วมนัก็เป็นทกุข์ถ้าเราตวัรู้ผู้ รู้ดบัว่างแล้

วไม่มีทกุข์น่ะจําไว้ให้ดเีนี�ย 

เพราะฉะนั �นเนี�ยสดุยอดพระพทุธโอวาทคําสอนของพระพทุธเจ้าทกุๆพระองค์เป็นอยา่งนี �ไม่มีแตกตา่งไปจา

กนี � เมื�อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็มาแสดงให้สาวกสาวิกาประชมุชนผู้สนใจใคร่ตอ่การพ้นทกุข์ 

พระองค์สร้างบารมี อปุบารมี 

ปรมตัถบารมีเนี�ยมีจิตเจตนาอย่างเดียวคือขนถ่ายสรรพสตัว์ทั �งหลายที�ยงัรู้จกัเหตจุกัผลเนี�ยให้เข้าถึงความ

พ้นทกุข์คือพระนิพพาน 

พระองค์ก็เลือกน่ะต้องเข้าญาณแผ่ขา่ยพระญาณไปวนันี �ใกล้รุ่งเนี�ยใครจะมีบญุมีวาสนามีบารมีแก่กล้าที�จ

ะฟังเทศน์ของพระองค์แล้วเข้าใจ อย่างน้อยต้องได้โสดาบนั โสดาบนัเนี�ยไมม่ีสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สีลพัพตปรามาสเข้าใจแล้วตดัได้สงัโยชน์๓ ถ้าสกิทาคามีก็เพิ�มอีก๒ข้อ กามราคะ ปฏิฆะเนี�ยได้โสดาบนั 

ถ้าอนาคามีก็ละได้เด็ดขาดเลยทั �งสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส กามราคะ 

ปฏิฆะถึงมีรูปมากระแทกมากระทบก็ไมห่วั�นไหวเนี�ยพระอนาคามี ส่วนพระอรหนัต์เนี�ยเพิ�มรูปราคะ 

อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวิชชาขึ �นไปอีก๕ เขาเรียกอทุธมัภาคียสงัโยชน์เบื �องบน 

เนี�ยถ้าเรามีพื �นฐานตั �งแตข่ั �น๕เรารู้ได้โดยนยัแล้ว เชน่รูปราคะที�เราเคยรักเคยชอบเคยปรารถนาต้องการ 

พอมาถึงอรูปราคะก็คืออดีตนั�นแน่ะทั �งหมดเลยที�เคยติดใจอยูน่ึกถึงคนนั �นนึกถึงคนนี �อะไรขึ �นมาเนี�ยอรูปรา

คะ หรือรูปอดีตหรืออนาคตเนี�ยเป็นอรูปราคะทั �งหมดแล้วก็ไม่มีมานะทิฏฐิเป็นเราเป็นของเรา 

เลิศกว่าเขาสําคญัว่าเลิศกว่าเขา เลิศกว่าเขาสําคญัว่าเสมอว่าเขา เลิศกว่าเขาสําคญัว่าเลวกวา่เขา 

เสมอเขาสําคญัว่าเลิศกว่าเขา เสมอเขาสําคญัว่าเสมอว่าเขา เสมอเขาสําคญัว่าเลวกว่าเขา 

เลวกว่าเขาสําคญัว่าเลิศกว่าเขา เลวกว่าเขาสําคญัว่าเสมอว่าเขา 

เลวกว่าเขาก็สําคญัว่าเลวกว่าเขาเนี�ยมานะมลทิน๙ อย่างเนี�ยอย่างใดอยา่งหนึ�งก็ขดัขวางจิตเราได้แล้ว 

คือไม่ว่างไมบ่ริสทุธิ�สะอาด 

เป็นมลทินของจิตคือทําให้จิตเศร้าหมองเพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ไมม่ีทุกข์กบัสิ�งเหลา่นี �ทั �งห

มด เพราะฉะนั �นเมื�อเรารู้แล้วเราก็ต้องสรุปอย่างรวดเร็วเลย 

เอาแนวทางของพระพทุธเจ้าที�พระองค์สรุปไว้ให้เหมือนพ่อแม่บอกสอนเราแล้ว 

ลกูอย่าไปนั�นอยา่ไปนี�เพราะพ่อแมนี่�เคยรู้ทกุข์รู้โทษมาก่อนแล้วแล้วก็จําไว้มาสอนลกูครูบาอาจารย์ทั �งหลา

ยเหมือนพระพทุธเจ้าไปเจอมาก่อนแล้วพระองค์รู้เหตรูุ้ผลมาดีแล้วมากลั�นกรองเขาเรียกธมัมวิจยะเลือกฟั �น

ธรรมเลือกธรรมที�ดีๆอนันี �เป็นสว่นดีเป็นกศุลธรรมอนันี �เป็นสว่นไมด่ีเป็นอกุศลธรรม 

อนันี �เป็นส่วนกลางไม่เข้าใกล้ทั �งกศุลธรรมและอกศุลธรรมเนี�ยเป็นอพัยากตธรรมที�พระองค์สอนไว้เนี�ย 

สอนไว้เป็นเครื�องเทียบเคียงสามแนวทางเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วก็ต้องให้ว่างหมดเลยทั �งสามแนวทางเนี�ยไม่ใ

ห้ยึดติดทางใดไปทางวา่งให้หมดนั�นแหละจงึจะเข้าถึงความดบัไมม่ีเชื �อตวัจริงเนี�ยสิ�งทั �งหลายที�พระองค์แส

ดงไว้ต้องเป็นอญัญมญัญะปัจจยัแล้วก็ต้องเข้ากนัได้ในที�พระองค์ตรัสไว้ว่า 



 ๑๒ 

ถ้ามีผู้มากล่าวอ้างว่านี�เป็นธรรมนี�เป็นวินยัเป็นธรรมวินยัเป็นธรรมคําสอนของตถาคตทา่นทั �งหลา

ยอย่างเพิ�งเชื�อก่อน 

ต้องมาเทียบกบัพระวินยัมาเทียบกับพระสตูรทั �งอรรถพยญัชนะไมค่ลาดเคลื�อนจึงจะลงความเห็นว่า 

นี�เป็นธรรมนี�เป็นวินยันี�เป็นธรรมคําสั�งสอนของเราตถาคต 

ถ้าเทียบไม่ได้ในพระสตูรไม่ลงกบัพระวินยัทั �งอรรถพยญัชนะคลาดเคลื�อนเนี�ย 

ท่านทั �งหลายพงึลงความเห็นว่านี�ไม่ใช่ธรรมนี �ไมใ่ช่วินยันี �ไมใ่ช่ธรรมคําสอนของเราตถาคตท่านผู้ นี �จํามาผิด

แล้วเนี�ย 

พระองค์แสดงลกัษณะตดัสินธรรมวินยัไว้เพราะฉะนั �นต้องวิจารวิจยัหรือวิตกวิจารหรือหาเหตผุลอย่างเนี�ยที�

เรียกว่าปัญญา ปัญญารู้เหตรูุ้ผลแล้วก็รู้เหตรูุ้ผลแล้วก็ให้ว่างจากเหตจุากผลด้วย 

ถ้าเหตผุลชั�วเหตผุลดีเราก็เลือกเอาในปัจจุบนัเราก็เพื�อมาอปุการแก่การมีชีวิตอยูเ่ราก็เลือกเอาแตผ่ลดีๆเห

มือนเรากินผลไม้เราก็จะเลือกผลดีๆสดด้วย 

ไอ้ที�เน่าที�เสียอะไรก็ไมเ่อาเพราะถ้าเราไมเ่ลือกนี�เราก็จะเหมาหมดเลยทั �งดีทั �งไมด่ีนั�นเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเ

ราก็เลือกเขาเรียกธัมมวิจยะเลือกฟั �นธรรม 

เลือกเอาสิ�งดีๆเหมือนผลไม้ที�เราเลือกนั�นแหละเราเลือกกินเลือกใช้เสื �อผ้าอาภรณ์ก็มีนยัยะอนัเดียวกนัหมด

เลยไมว่่าเพชรนิลจินดาข้าวของเงินทองก็ต้องไมใ่ห้มีตําหนิด้วยราคาตกถ้าเพชรนิลจินดาเหล่านี �มีรอยมีแต

กมีกระเทาะพวกนี �เนี�ยจําเอาไว้ให้ดีเป็นอบุายของพระพทุธเจ้าไมใ่ชอ่บุายของอาตมาแตอ่าศยัที�อาตมาฉล

าดอย่างซื�ออยา่งตรงเคารพตามพระธรรมวินยัจึงมีสิทธิรู้ได้อย่างซื�ออย่างตรงต้องฉลาดอย่างซื�ออย่างตรงที�

อาตมาสอนแล้ว 

บอกถึงเอาเปรียบเขาได้ก็ไม่ควรทําถึงเวลาเราถกูเอาเปรียบบ้างมนัเสียใจเพราะฉะนั �นเราไมค่วรเอาเปรียบ

ใครเด็ดขาดแล้วจะเป็นเวรเป็นกรรมทําให้ผู้ อื�นเป็นทกุข์เพราะถกูเอาเปรียบของเรานั�นแหละฉะนั �นเมื�อเรารู้

แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่มีทกุข์กบัสิ�งเหลา่นี �เป็นส่วนปลีกยอ่ยไปหมดเลยจะเห็นอะไรพวกนี �ไม่มีความสําคั

ญเลยที�เราไม่ใส่ใจมนัด้วยแหละที�เรียกว่ารับรู้ไมรั่บเก็บพอเห็นมนัก็เออ! 

รู้แล้วพยกัหน้าไปได้(หวัเราะ)จําได้แล้วเสียงนี �ลกัษณะแบบนี �อะไรเนี�ยเหมือนกบัที�เรารู้เราเห็นเพียงแตไ่ม่เห็

นตวัได้ยินเสียงก็รู้ได้แล้วไอ้พวกนี � 

บางคนได้กลิ�นจํากลิ�นได้ว่ากลิ�นนี �เป็นประจําเลยที�เขาชอบก็เหมือนกนัมีนยัยะอนัเดียวกนัหมดเลยสรุปลงว่

างหมด ไมใ่ห้ยึดติดในสิ�งใดๆ ถ้าเรายงัยดึตดิในสิ�งใดๆเราก็ยงัมีทกุข์กบัการยดึติด 

สญัญาอปุาทานมนัก็หุ้มห่อจิตไว้เลย ทําให้เราจิตไม่โปร่งใส 

ทําให้ใจเราเศร้าหมองขุน่มวัทําให้จิตไมว่่างใครจะนดัไปไหนใจไมว่่างมนัก็ไปทําอะไรไม่ได้ 

ถ้าจิตเราว่างแล้วมาเท่าไหร่ๆมนัก็รับได้หมดเพราะเราว่างอยูต่ลอดเวลาใครไปใครมา 

เราปฏิสนัฐานต้อนรับได้หมดเพราะอะไร? เพราะงานเราไมม่ีเพราะงานของเราคือว่าง 

จิตเราว่างแล้วเราจึงปฏิสนัฐานได้มามากเท่าไหร่ๆก็รับได้หมดแล้วไปแล้วก็ว่างตอ่ไปอีกไมไ่ด้ไปยึดติดไม่ได้

ไปติดตอ่อะไรกับเขาอีกเนี�ยเป็นอยา่งนี �เมื�อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี �แล้วเนี�ยเราก็จะได้แนวทางที�ถกูต้องอ้าว!  

ทีนี �ใครอยากรู้อะไรเพิ�มเติมถาม...เปิดโอกาสให้ถามอีก 



 ๑๓

ชนะชยั  เมฆา ผู้ถอดความและจดัพิมพ์ 

วนัพธุที� ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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