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เพราะวันนี้ถ้าพูดถึงปัญญาก็คือเหตุผลทุกอย่างต้องสมเหตุสมผล 
พระธรรมของพระพุทธเจ้าต้องผู้ฟังตามตรองเห็นจริงได้ 
ไม่มีการคาดเดา จริงก็คือจริง เท็จก็คือเท็จ 
เหมือนที่พระองค์แสดงสุจริตทุจริตเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในแนวทางพร
ะพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็สอนอัพยากุศลหมายถึงธรรมที่เป็นกลางทั้งอกุศ
ลกุศลสุจริตทุจริตแล้วก็อัพยากุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำได้ 
ถ้าเราทำใจให้ว่างเนี่ยทุกคนมีใจว่างเนี่ยทุกคนปฏิบัติได้หมดไม่ต้องเสีย
เงินเสียทองเสียข้าวเสียของอะไรสักอย่างเพราะเป็นเหตุผลที่พระองค์ว่า
ปัจจัตตังนั่นแหละ 
คำว่าปัจจัตตังแปลว่ารู้ได้เฉพาะตนเองไม่ต้องไปเชื่อใคร 
ระดับจิตระดับไหนถ้าเรามีใจรู้รู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่เราเข้าใ
จ 
แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปลังเลสงสัยทุ่มเทกับจิตใจก็หมายถึ
งทำสมาธิตั้งมั่นอย่างรวดเร็วแล้วก็ปัญญาก็จะรู้ว่าอ้อ! 
เหตุผลที่เรารู้ตามเหตุผลมามากแล้วจนชำนาญจึงเรียกว่าปัญญาญาณ 
ปัญญาธรรมดาเพียงแต่รู้เหตุผลเท่านั้นเองไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกปั
ญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องว่างปัญญาต้องว่าง 
ญาณปัญญาญาณที่รู้ที่ความชำนาญก็ต้องว่างอีก 
อเสขะจบการศึกษาก็คือต้องรู้ว่าปัญญาอนิจจังญาณความรู้อนัตตาเนี่ย 
เมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ยึดถือว่าอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์ก็เหมือ
นกับพระองค์ชี้สรุปลงว่าสัพเพ ธัมมา 
อนัตตานั่นแหละถ้าทุกอย่างเป็นสัพเพ ธัมมา อนัตตาทั้งสัพเพ อธัมมา 
อนัตตาก็ว่างไปด้วยกันเราไปยึดติดอะไรก็เป็นทุกข์มีทุกข์มีโทษทั้งนั้นเพ
ราะฉะนั้นเราทำจิตให้ว่างตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่แสดงว่ามัชฌิม
าปฏิปทาทางสายกลางคือว่างไม่เข้าไปในเขตรกามสุขัลลิกานุโยค 
อัตตกิลมถานุโยคคือบรรพชิตไม่ควรเสพนักปฏิบัติไม่ควรเข้าใกล้ก็คือใ
ห้ว่างนั่นเองนั่นน่ะ 



การทำจิตให้ว่างนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางใครๆก็ทำได้
 
พระองค์ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหมายถึงพระองค์แสวงปัญญาการตรัสรู้
หรือญาณเครื่องตรัสรู้เพื่อจะเพิ่มความรู้ให้เร็วขึ้นจึงเรียกว่ารู้ได้โดยไม่ต้
องกำหนดจิตหรือรู้ง่ายเข้าใจเร็วเนี่ยเพียงแต่เห็นก็รู้ได้ยินได้ฟังก็รู้ได้ก
ลิ่นได้ทราบได้รู้รสสัมผัสก็รู้ได้ 
รู้แล้วก็ต้องว่างไปเพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไปยึดไว้มันก็ไม่ว่าง 
อาศัยจิตที่ไปยึดถือไว้นั่นเองจึงทำให้จิตเราไม่ว่างถ้าเรารับรู้ไม่รับเก็บมั
นก็ว่างไปแล้วจิตใจของเรานั่นแหละว่างโดยอัตตโนมัติแล้วใครๆก็ไม่อย
ากมีทุกข์ทุกคนอยากมีความสุขแต่ว่าทุกคนไม่รู้วิธีการในการที่ทำจิตให้
สุข การทำจิตให้มีสุขก็คือทำจิตให้ว่างนั่นแหละที่เรียกว่านิรามิสสุข 
ไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินสมบัติบุตร ภรรยา 
สามีแล้วทำให้จิตเป็นสุขไม่ใช่ อันนั้นเป็นสุขไม่ถาวร 
เดี๋ยวสิ่งที่เราปรารถนาต้องการก็จะกลายเป็นทุกข์เมื่อเกิดแก่เมื่อเกิดแล้ว
ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ต่างคนต่างไปเนี่ยก่อนที่เราจะมาเกิดเ
ป็นลูกเป็นหลานเขาเราเป็นใครมาจากไหน? 
เราก็ไม่รู้แล้วเขาก็หลงรักหลงใคร่เลี้ยงเราอย่างดีแต่มันก็อนิจจังทุกขังอ
นัตตาเนี่ยยังดื้อยังซนยังทำให้เขาลำบากกายลำบากใจเถียงนั่นน่ะทุกอ
ย่างให้เห็นทุกข์รู้โทษเอาไว้ให้จิตมีความเบื่อหน่าย 
เมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายมันก็จะคลายความยึดถือทั้งหมดเลย 
ที่แรกรักยึดถือติดไว้ทีหลังมาทำให้โกรธทำให้แค้นทำให้จิตใจว้าวุ่นครุ่
นคิดนั่นน่ะเราก็จะเห็นโทษทุกข์ว่าโอ้! 
มันอยู่ด้วยกันคนคนเดียวกันแต่มีทั้งสุขก็ได้มีทำให้เกิดทุกข์ก็ได้จึงเห็นว่
าความรักก็ไม่แน่นอนความทุกข์ที่เกิดจากความรักก็ไม่แน่นอนทั้งสองอ
ย่างนั่นน่ะต้องกำหนดรู้ทุกข์ลงไป 
แล้วถ้าทำให้จิตว่างจากทุกข์ไม่ให้ยึดติดสิ่งใดทุกอย่างสมมุติเป็นสมมุติ
ทั้งหมดเลยสมมุติสัจจะ 
ปรมัตถ์สัจจะเป็นสมมุติด้วยกันทั้งหมดให้ว่างทั้งสมมุติและปรมัตถ์นั่นแห
ละว่างจากตัวรู้ผู้รู้ด้วยจึงจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิง 
ถ้าเราไม่รู้เราไปตามผู้ไม่รู้เราก็ตามผู้มีทุกข์เหมือนคนโง่เง่าเต่าตุ่นเหมือ
นฝูงวัวฝูงควายนั่นแหละที่เขาร้อยจมูกตามไปนั่นน่ะเหมือนพวกม๊อบพว
กอะไรพวกเนี่ยเห็นแก่กินเห็นแก่เงินแก่ทองที่เขามาล่อมาหลอกเพราะฉ
ะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นความโง่กับความฉลาด 



ความโง่ก็มีเหตุผลอย่างหนึ่ง ความฉลาดก็มีเหตุผลอย่างหนึ่ง 
ทุกคนอ้างเหตุผลความจำเป็นทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองก็หาทุกข์หาโ
ทษใส่ตัวเองอยู่แล้ว 
แล้วยังไปพาพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายโคตรเหง้าเหล่ากอเ
อามาเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยโง่หรือฉลาด 
เราก็จะรู้ได้เป็นปัจจัตตังเลยเนี่ยเสียเวลาไปกับการทำสิ่งที่ไม่สมควรทำเ
พราะฉะนั้นตัวใครตัวมันถ้าเรารักตัวกลัวมีทุกข์เราก็ต้องเอาแสวงหาควา
มพ้นทุกข์เพื่อตัวเองไม่ต้องไปเผื่อใครเพราะทุกคนพึ่งไม่ได้อยู่แล้ว 
มีแต่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแต่ความเจ็บความตายเป็นเบื้องห
น้าแล้วที่พระองค์แสดงว่าเนี่ย 
โลกนี้มีชราเป็นผู้นำเข้าไปใกล้แล้วไม่ยั่งยืนเนี่ยเอาคนแก่คนเฒ่ามานำม
าชี้มาบอกมาตักมาเตือนเอาความแก่นั่นแหละมาตักมาเตือนมาสอนว่าเนี่
ยรีบทำความดีลูกหลานเหลนอะไรเนี่ย 
ทำให้ความถูกต้องคุณงามความดีให้แก่ตัว 
ถ้ายังไม่ทำแล้วความแก่ความเฒ่ามันจะนำไปสู่ความตายความเสื่อมสลา
ยเนี่ย 
ไม่จีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเป็นโอกาสที่เร
าจะทำดีมากมายแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็เสียชาติเกิดแล้วพวกนี้ 
แทนที่จะเรามีอำนาจมีบุญมีวาสนาเก่าส่งเสริมให้เราเป็นใหญ่เป็นโตเรา
ไม่ใช่ความเป็นใหญ่เป็นโตสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ 
พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าคนโง่เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้น
เราจะต้องรู้ต้องยอมรับความจริงว่าเนี่ยใครใครเป็นคนเลี้ยงเรามาเนี่ยพ่
อแม่พี่น้อง พ่อแม่ตายก็ยังมีพี่มีน้องช่วยดูแลอีก ต้องกินต้องใช้ 
แล้วก็มาจากไหนก็ต้องมาจากภายในประเทศก็ต้องอาศัยประเทศหรือชา
ติหรือศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นน่ะช่วยดูอีกช่วยกำกับดูแลอีกชั้นห
นึ่ง มันเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าไม่มีทหารป้องกันมันก็จะนั่นน่ะ 
พระราชาก็ต้องมีทหารคุ้มครองประเทศชาติ 
คุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ย 
พระมหากษัตริย์ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนมีการมีงานทำ
มีโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้อยู่ดีกินดีมีเงินเสียภาษีอีกต่างหากเนี่ยคำว่า
พอเพียงก็คือเหลือกินเหลือใช้จากลูกจากหลานแล้วก็มีเงินเสียภาษีให้ท่
านอีกนั่นแหละจึงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเหลือกินเหลือใช้ไม่ใช่พ
อมีพอกินรอดตายไปวันๆไม่ใช่ 
การที่เราก็จะได้รู้ได้เห็นน่ะที่มีข่าวประกาศมาทุกวันเลยเกี่ยวเนื่องกับโค



รงการพระราชดำริอะไรพวกเนี่ย 
ถ้าไม่เคารพตามความเป็นจริงเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไร?
เนี่ยเสียชาติเกิดเพราะทุกคนต้องเกิดมาทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ขอ
งความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรภรรยาสามีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็น
คนไข้เป็นทหารตำรวจเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องทำหน้าที่ 
แล้วก็ต้องทำกรรมคือกายกรรมต้องเอามือตีนต้องทำงานไม่ใช่พอมีมือมีเ
ท้าแล้วก็ไม่ทำอะไร วาจาวจีกรรมปากต้องพูด มโนกรรมจิตต้องคิดนึก 
แต่กายกรรมต้องไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 
วจีกรรมต้องไม่พูดมุสาวาทไม่พูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายพูดเพ้อเจ้อเห
ลวไหล 
มโนกรรมต้องไม่โลภอยากได้ของใครฟรีๆไม่พยาบาทอาฆาตแค้นใคร 
ไม่เห็นผิดจากครองธรรมที่ชอบ 
เราก็จะได้ว่างจากเวรจากกรรมว่างจากกายกรรมว่างจากวจีกรรมว่างจา
กมโนกรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกข์โดยชอ
บในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้ได้เป็นปัจจัตตังอันนี้เป็นเหตุเป็นผลคือปัญญาที่พระ
องค์แสดงเอาไว้เพื่อชี้แนะแนวทางใครๆก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้เด็กเล็กอะไ
รก็สอนได้ไม่ใช่สอนไม่ได้ 
เดี๋ยวจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงพระมหากรุณาธิคุณสอนทุกเรื่อง 
เพราะฉะนั้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิดด้วย 
เราจะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ทรงฉลาด
ย่อโลกมาเป็นโลกธรรม๘เนี่ยมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศมีสุ
ขแล้วก็มีทุกข์มีสรรเสริญแล้วมีนินทาเนี่ย 
ใครได้รับแล้วไม่ต้องการแล้วก็ต้องวางโลกเพราะทุกข์เกินไปไม่ทนต่อทุ
กข์วางโลกแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเอาเป็นเอาตายก็มารู้เห็นธร
รมว่าธรรมนั้นยังอนิจจังธรรมทุกข์ธรรมยังอนัตตาธรรมอีกเพราะฉะนั้นต้
องวางธรรมอีกยึดติดไม่ได้ทั้งโลกทั้งธรรมนั่นแหละแล้วก็ต้องนึกถึงพระ
พุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมอีกที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วคือว่างไปแล้ว 
เราไม่เห็นอีกแล้วแต่ผู้ที่ได้รับทอดก็คือพระสงฆ์นำพระพุทธโอวาทมาแน
ะนำสั่งสอนเนี่ยเราจึงเห็นความเกี่ยวเนื่องทั้งประเทศชาติพระพุทธศาสน
าพระมหากษัตริย์หรือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องการอยู่การกินการแสวงหา
ปัจจัยสี่มากินมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตในการสร้างฐานะให้แก่ตัวเองเพื่อ
จะให้จิตตัวเองนั้นมีความสุขสงบสุขถ้าขี้เกียจขี้คร้านแล้วก็มันก็ว่างเหมื
อนกันมันก็จะว่างด้วยความเป็นทุกข์เพราะขี้เกียจทำงานพอจะกินถูกบัง
คับท้องมันร้องขึ้นมันก็ต้องกินต้องหิวไม่มีกินจะทำยังงัยก็ฆ่าเขามากินบ้



างขโมยเขามากินบ้างประพฤติผิดกาเมมากินบ้างหลอกลวงต้มตุ๋นเขามา
กินบ้างมากินเหล้าเมายาฉลองชัยชนะความชั่วฉลองชัยชนะความเลวที่
ไปฉกชิงวิ่งราวเขามากินฉ่อโกงเขามากินเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้า
นี่แสดงธรรมไว้เป็นนิยยานิกธรรมเพื่อนำจิตของทุกคนให้พ้นจากทุกข์ไ
ม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่ให้มีความประมาทความว่าไม่ให้ประมาทคือไม่ให้ป
ระมาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละ 
คือไม่ให้อนิจจังไปเร็วไม่ให้เป็นทุกข์ไปเร็วไม่ให้อนัตตาไปเร็วไม่ให้แก่เ
จ็บตายไปเร็วทุกอย่างอนิจจังแน่นอนเป็นทุกข์แน่นอนอนัตตาแน่นอน 
แต่เรามีปัญญาต้องรู้เหตุรู้ผลของการเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วการที่
เราจะทำให้อนิจจังช้าลงเป็นทุกข์ช้าลงอนัตตาช้าลง 
เราก็ต้องมีศีลมีธรรมละเว้นศีลละเว้นธรรมก็คืออนัตตาธรรมต้องทำจิตให้
ว่างละเว้นความชั่วความเลวความยึดติดทั้งหลายหมดเพื่อจิตเราว่างบริสุ
ทธิ์จะได้ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมไปตามสังขารร่างกายที่มันกระทบ
ร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างความชื้นบ้างเหมือนฤดูกาลฤดูร้อนฤดูหนาวฤ
ดูฝนเนี่ยมันแก่เจ็บตายเพราะมันอาศัยฤดูกาลเหล่าเนี่ยมาทำให้เราแก่เร็
วเจ็บเร็วตายเร็ว 
เราก็ต้องหาเครื่องป้องกันความร้อนความชื่นความหิวกระหายเพื่อชะลอ
ความแก่ความเจ็บความตายเอาไว้เนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยเครื่องที่จะทำให้เป็นปั
จจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตอยู่ก็คือข้าวปลาอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อ
ยู่ที่อาศัยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องพร้อมเนี่ยทุกข์มันเป็นสิ่งจำเป็นแ
ละประจำแก่ชีวิตของทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากแก่เร็วเจ็บเร็วอนั
ตตาเร็วก็ต้องมีความพร้อมของปัจจัยสี่ด้วยแล้วก็ต้องทำจิตให้ว่างด้วยน่
ะมีศีลมีธรรมเป็นสรณะที่พึ่งไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของเราไม่มีนั่นแ
หละมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็คือผู้ตรัสรู้แล้วนำความรู้เ
หล่านั้นมาแสดงเป็นพระธรรมคำสอนนั่นน่ะผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเป็นสานุศิ
ษย์รู้ตามเข้าใจตามแล้วปฏิบัติตามนั่นแน่ะที่เรียกว่าพระสงฆ์คือหมู่สงฆ์ห
รืออริยสงฆ์ทำจิตให้ว่างได้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลของปั
ญญาทั้งหมดเลยต้องว่าอย่างนี้เมื่อเรารู้เราเข้าใจในการดำรงชีวิตแล้วเร
าก็จะถือเอาสาระประโยชน์เราอยากมั่งอยากมีอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงเ
ราก็ปฏิบัติไปอย่างซื่ออย่างตรงนั่นแหละคนมีศีลมีธรรมเขาก็เคารพนับถื
อไม่ใช่ไม่เคารพนับถือไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเขารู้ว่
าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
เขาก็อยากทำบุญทำทานอยากได้บุญอยากได้ผลของทานที่ให้ส่งผลเขา
สบายอกสบายใจมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเรานั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุใหญ่



ทั้งหมดเลยสิ่งใดที่เกิดแต่เหตุสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนดับไปเพราะสิ้นเหตุก็เพร
าะตัวจิตหรือตัวเรานั่นแหละเป็นเหตุถ้าเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งเรื่องของเร
าก็ได้จบได้สิ้นเราก็ตัดภาระไปตัดภาระทางจิตไม่ต้องไปแบก 
ถ้าเราไปเสือกกับเขาทุกเรื่องรับรู้ทุกเรื่องมันก็จะทุกข์เกินไปคิดกินไม่ได้
นอนไม่หลับสังขารทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ยตามกันมาอีกเ
ยอะแยะเลย แล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ้อ! 
ปัญญาตรัสรู้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ตั้งแต่ไพเราะเบื้องต้นคือศีลท่ามกลาง
สมาธิปัญญาเนี่ยหรือศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกั
นทั้งหมดเลยศีลเบื้องแรกก็ต้องละเว้นให้ได้ก่อน 
ท่ามกลางก็คือต้องมีสมาธิความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวปัญญารู้จักการละเว้
นแล้วรู้ถึงความตั้งใจเนี่ยแล้วก็ทำจิตให้ว่างทั้งหมดนั่นแหละเราทำได้แส
ดงว่าจิตของเรามีปัญญาเพราะปัญญาทำให้สิ้นทุกข์ได้ส่วนศีลก็ทำให้ไ
ม่ตกอบายไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอานิสงส์ขอ
งศีลแล้วก็จะไปสู่นิพพานัง ปรมัง 
สูญญังได้ก็เพราะละเว้นได้ทั้งภายในภายนอกได้ด้วยความตั้งใจที่แท้จริ
ง เขาเรียกสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ 
ตั้งใจมั่นกับสุญญตสมาธิตามที่พระองค์สอนตามที่พระองค์แสดงไว้แล้วจิ
ตจะได้เข้าถึงสุญญตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยความว่างนั่นแหละแม้แต่ความว่
างเราก็ไม่ต้องติดน่ะจึงจะวิมุติหลุดพ้นจากความว่างอีกทีหนึ่งทำใจให้ว่า
งรู้กำหนดรู้ว่าง รู้ว่าง 
รู้ดับนั่นน่ะดับทั้งความรู้สึกนึกคิดเราดับจิตวิญญาณของเรานั่นน่ะเมื่อถึง
กาลเวลาสมัยจะตายหรือจะนิพพานต้องว่างจากตัวรู้ผู้รู้ว่างทั้งสมมุติและ
ปรมัตถ์ไม่ไปใคร่ครวญไม่ใช้เหตุผลอีกต่อไป 
นั่นแหละจึงจะจบการศึกษาที่เรียกว่าอเสขะจบการศึกษาแล้วจิตมุ่งไปสู่นิ
พพานัง ปรมัง สุญญังอย่างเดียวนอกนั้นเป็นสิ่งที่เนิ่นช้า 
บรรยากาศแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าเราไปหลงยึดติดทั้งหมดก็เป็นความทุ
กข์แก่ตัวเราเองที่เราไปใส่ใจ เมื่อจิตเห็นเป็นอนิจจังเห็นคนดีคนไม่ดี 
อนิจจังเสมอกันทุกขังเสมอกันอนัตตาเสมอกันแล้วก็ไม่มีสาระแก่นสารใ
ดๆ 
มาหาเรื่องหาราวสร้างความทุกข์ให้เกิดโทษมีความโศกเศร้าเสียใจกันท
ำไมเนี่ย ถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าโอ้! 
ไม่ควรสร้างเวรสร้างกรรมไม่ควรทำทุกข์ทำโทษไม่ให้เขาต้องพลัดพรา
กจากพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาสามีลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยเป็นความโง่ของ
ผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยยังไม่เข้าใจในพระพุทธโอวาทจึงหลงระเริงไ



ปในทางผิดสร้างกรรมทำผิด 
คิดเป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากปกครองคนนั้นคนนี้ 
ทั้งที่ตัวเองยังปกครองตนเองไม่ได้คือทำตัวเองให้มีศีลมีธรรมไม่ได้แล้ว
จะไปปกครองคนอื่นให้มันปกครองคนอื่นก็ให้เป็นคนชั่วกันให้หมดตาม
แนวทางของมันนั่นแน่ะมันชั่วเลวใดๆมันก็พยายามเอาความชั่วความเล
วมาอบรมมาแทรกมาเอารัดเอาเปรียบหรือเอามาทำร้ายทำอันตรายหรือ
มาทำลายให้แตกแยกกันให้หมดเพราะอะไรจึงทำให้แตกแยก?
เพราะมันหวาดระแวงเพราะถ้ามันสมานสามัคคีกันได้ตัวมันก็อยู่ไม่ได้พ
ระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี 
เนี่ยการพร้อมเพรียงของหมู่ย่อมนำสุขย่อมเป็นสุขถ้าหมู่ใดขณะใดไม่มี
ความพร้อมเพรียงไม่สมานสามัคคีมีแต่ความแตกแยกก็ไม่มีสุขเพราะฉะ
นั้นใครทำลายสามัคคีผู้นั้นชื่อว่าทำลายมรรค 
มรรคสมังคีต้องเป็นหนึ่งเดียวนั่นน่ะลงสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ 
อธัมมา 
อนัตตาต้องลงว่างหมดทั้งธรรมและอธรรมทั้งดีทั้งไม่ดีต้องลงความว่างห
มดเนี่ยเป็นมรรคสมังคีที่แท้จริง 
ไอ้สมังคีอย่างอื่นสามัคคีอย่างอื่นก็ยังไม่เท่า 
ถ้าเราต้องรวมใจตั้งใจทั้งหมดให้เป็นสามัคคีคือว่างให้หมดเลยอย่างอื่น
คนอื่นที่อาศัยเหตุและผลสามัคคีธรรมกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรก็เป็นทำใ
ห้หมู่คณะอยู่รอดอยู่ดีมีสุขในโลกแต่ก็ยังไม่เท่ากับทำจิตของเราที่ว่างจา
กทุกสรรพสิ่งให้รวมลงเป็นเอกะรวมเป็นหนึ่งเดียวให้จิตของเราสามัคคีใ
นธรรม 
ทั้งโลกุตรธรรมทั้งโลกียธรรมก็ว่างหมดเลยเนี่ยให้ลงในความว่างให้หม
ดเอโก อัฏฐังคิโก 
มัคโคทางคนเดียวนั่นน่ะคือจิตเดียวนั่นน่ะที่เราจะต้องไปสู่พระนิพพานถ้
าเอาเอโก อัฏฐังคิโก ก็ต้องประกอบด้วยมรรค๘ 
มรรค๘ก็มีสองนัยยะทางโลกทางธรรมหมายถึงว่าปรินิพพานก็ต้องไม่มีค
วามเห็นใดๆไม่มีความนึกคิดใดๆไม่มีการพูดจาใดๆไม่มีการงานใดๆไม่มี
อาชีพใดๆไม่มีความเพียรใดๆไม่มีการระลึกใดๆไม่มีการตั้งใจใดๆเนี่ยแ
ต่ต้องตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งใจว่างตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อให้จิตของเราเข้ากับนิ
พพานัง ปรมัง 
สูญญังนั่นแหละถ้าเราไม่ทำจิตของเราให้ว่างให้เข้ากับนิพพานแล้วเรา
ก็เข้าไม่ถึงกับความไม่ว่างเพราะนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานัง 
ปรมัง สูญญัง นิพพานัง ปรมัง 



สุขังก็คือต้องเป็นนิรามิสสุขว่างอย่างเดียว 
เป็นสุขเกิดจากความว่างไม่มีภาระไม่มีภาระทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้
นทางกายทางจิต 
นั่นแหละจึงเรียกว่านิรามิสสุขสุขที่อาศัยเป็นนิพพานในปัจจุบันหมายถึง
ว่านิพพานัง ปรมัง 
สุขังตามความหมายของพระพุทธเจ้าถ้ามันว่างมันก็จะเข้าถึงตายถึงเวล
าตายหรือหมดอายุขัยจิตยังทรงความว่างต่อไปอย่างนั้นก็จิตเราก็จะเข้า
ถึงนิพพานัง ปรมัง 
สุญญังอันนี้ที่พระองค์พูดแสดงตามนัยยะที่พระองค์แสดงเอาไว้ทั้งหมดใ
ครไม่รู้เรื่องก็ว่าเป็นของยาก ยากแท้ยั่งถึง 
ไม่มีใครคาดคะเนได้เพราะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีการคาดเดา 
ไม่มีแม้แต่การสงสัยก็ไม่ได้ 
วิตกวิจารสังขารปรุงแต่งเนี่ยเมื่อมีวิตกวิจารในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์แล้วสังขารก็ปรุงแต่งไปว่ารูปดีหรือว่ารูปไม่ดี 
เสียงดีเสียงไม่ดี กลิ่นดีกลิ่นไม่ดี รสดีรสไม่ดี สัมผัสดีสัมผัสไม่ดี 
ธรรมารมณ์ดีธรรมารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะเกิดวิตกวิจารและสังขารการปรุงกา
รแต่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็ที่พระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพาน
พระองค์ก็ยังบอก การเข้าไปสงบระงับสังขารเสียได้เตสํ วูป สโม 
สุโขเนี่ย 
การที่เราจะสงบระงับสังขารได้ก็คือต้องทำจิตให้ว่างอย่างเดียว 
ถ้าจิตไม่ว่างก็ระงับสังขารไม่ได้ มันมีกายสังขาร วจีสังขาร 
มโนสังขารเนี่ย การปรุงแต่งกายก็เรียกว่ากายสังขาร 
วจีสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดคำจา 
การที่เลือกสรรที่ดีๆหรือคำที่ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกปรุงแต่งวาจา 
มโนสังขารปรุงใจจิตใจ 
ปรุงแต่งให้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราเคยชินกับความดีหรือความไม่ดีนั่นแน่ะเรา
ก็ปรุงแต่งตามที่จิตเจตนาของเราต้องการ 
ถ้าเราว่างไม่มีเจตนาต้องการอะไรแล้วนั่นน่ะ 
จิตของเราก็ไร้จากตัณหาไร้เจตนา จิตก็ไร้ตัณหาความอยาก 
จิตของเราก็ว่าง 
ว่างจากการปรุงแต่งอันเนี่ยที่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็ต้องรู้ว่ากาย
สังขารเป็นยังงัย วจีสังขารเป็นยังงัย 
มโนสังขารเป็นยังงัยเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเนี่ย 
ปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือการปรุงแต่งแล้วยังขยายไปปรุงแต่งรูป 



ปรุงแต่งเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์เยอะแยะไปอีกยังมีปลีกย่อยแตกยอดออกไปอีกเพราะฉะนั้น
การปรุงแต่งทั้งหมดนั่นแหละที่เรารู้เราเข้าใจแล้วแล้วก็ว่างหมดเลย 
ให้สรุปลงตามพระพุทธโอวาทที่พระองค์สรุปไว้ว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตา 
สัพเพ อธัมมา อนัตตาทั้งธรรมและอธรรมก็ว่างไปให้หมด 
จิตเราจะได้ว่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทั้งภายในทั้งภายนอก 
ภายในก็คือจิตเราว่างภายนอกก็คือไม่ยึดติดใดๆในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจ
มูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายได้สัมผัสใจได้รับรู้ธรรมารมณ์เนี่ยว่าง 
ว่างภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อจิตว่างทั้งภายในภายนอกว่างเป็นสมังคีกัน
เป็นหนึ่งเดียว 
สัมปชัญญะคือตัวรู้หรือผู้รู้คือรู้จิตรู้สติเมื่อจิตเรารู้ว่างความรู้มันว่างไปแ
ล้วนั่นน่ะสติสัมปชัญญะกับจิตก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันรวมเป็นอันเ
ดียวกันคือไม่ต้อง 
มันเป็นอัตตโนมัติรู้ว่างรู้ว่างเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งเพราะสัมปชัญญะกับจิ
ตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ถ้าจิตมันรู้สติก็รู้ว่าสตินั่นแหละเป็นตัวระลึกไปตามสัญญาอุปาทาน 
ทำให้เกิดวิตกวิจารทำให้เกิดสังขารการปรุงแต่ง 
ถ้าเรายังไม่รู้สติตัวนี้แล้วเราก็ยังไม่เข้าถึงปัญญา 
ปัญญาสูงสุดน่ะปัญญาในญาณในฌานอะไรเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากก
ารปรุงแต่งต้องว่างหมดเลยแล้วปรุงแต่งกันเพื่ออะไร? 
การที่เราเลิกปรุงแต่งกันเพื่ออะไร?ก็เพื่อละสัญญาและอุปาทาน 
ละสัญญาการจำได้หมายรู้ทั้งหมดน่ะละสัญญาจำพ่อจำแม่จำพี่จำน้องจ
ำลูกบุตรภรรยาสามีลูกเต้าเหล่าหลานอะไรที่จำมาทั้งหมดนั่นแหละแน่ะเ
ป็นตัวสัญญาทั้งนั้นเลยสัญญาความจำ 
จำได้หมายรู้นี่ลูกเราเมียรักเราสามีรักของเราพ่อแม่อันเป็นที่รักของเราปู่
ย่าตายายเป็นของเราเนี่ยก็เพราะอาศัยสัญญาอุปาทาน 
ถ้าเราหยุดสติหรือตัดสติทิ้งไม่ให้มันระลึกไปตามสัญญาอุปาทานก็จิตขอ
งเราก็ตั้งมั่นแล้วว่าง ว่างจากสัญญาอุปาทาน 
ตัดสติตัวเดียวทั้งสัญญาอุปาทานก็ขาดไปเลย 
เนี่ยเป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยที่เรียกว่าสติสังวรณ์ 
เมื่อสติสังวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ระลึกแล้วหยุดการระลึกแล้วเนี่ยจึงเรีย
กว่าสติสังวรณ์ตัวจริง ญาณสังวรณ์ก็คือหยุดรู้ 
สัมปชัญญะหยุดรู้เป็นญาณสังวรณ์ 
ปาฏิโมกข์สังวรณ์ก็คือว่างไม่ผิดศีลทั้ง๒๒๗ข้อนั่นแหละ 



วิริยะสังวรณ์ก็ว่างจากความเพียร 
ขันติสังวรณ์ก็ว่างเพราะว่าเราทนจนว่างแล้วเลยไม่ต้องทนอีกต่อไป 
อันนี้มันเกิดเกื้อหนุนกันเกื้อกูลกันเข้าใจอย่างหนึ่งก็แทงทะลุถึงกันหมด 
ไม่ว่าธรรมะหมวดไหนอะไรเป็นอย่างไรก็เข้ากันได้หมดเพื่อความว่างอย่
างเดียวเพื่อนิพพานอย่างเดียวนิพพานัง ปรมัง 
สูญญังเพื่อความว่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีของพระพุท
ธเจ้าที่ว่าธรรมก็คืออนัตตาธรรมนั่นแหละ ศีลก็คือละเว้นแล้วก็ว่างนั่นน่ะ 
เราใช้ธรรมและศีลแต่เป็นข้อที่ประมวลมาทั้งสองอย่างนั่นแหละทำให้เกิ
ดความว่างรวดเร็ว ละเว้นรวดเร็วการละเว้นก็คือละเว้น ละเว้นอะไร?
ละเว้นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์อันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภ ที่ทำให้เกิดราคะ โลภะ 
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชาเนี่ยก็เพราะอาศัยรูป เสียง กลิ่น 
รสเหล่าเนี่ยเพราะเมื่อเราละได้แล้วจิตเราก็ว่างว่างจากสรรพสิ่งทั้งหมดเ
ลยเหมือนกับเราขุดรากเหง้าทิ้งเลย 
ไม่มีการเจริญเติบโตงอกได้อีกต่อไปเนี่ย 
ถ้าเราตัดสติเพราะสติตัวนี้พาจิตวิญญาณของทุกคนไปเวียนว่ายตายเกิ
ดเพราะระลึกไปตามสัญญาอุปาทานที่เคยทำดีและทำไม่ดีทำบุญหรือทำ
บาปนั่นแหละมันจะคิดไปตามบุญตามบาปที่สร้างขึ้นทำขึ้นเพราะสติตัวนี้
 ถ้าเราทำจิตให้ว่างไปแล้วว่างจากสติด้วยไม่มีการระลึกอีก 
จิตเราก็น้อมไปสู่พระนิพพานโดยอัตตโนมัติด้วยความเคยชิน 
จิตเข้าถึงสุญญตวิโมกข์หลุดพ้นด้วยความว่างได้เอง 
ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปบอกใครด้วย เรารู้ได้เองเป็นปัจจัตตังเนี่ย 
เราต้องสั่งสมความว่างไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 
แล้วจิตของเราก็จะได้มีความเคยชินกับความว่าง 
เวลาตายใจก็น้อมไปสู่พระนิพพานแล้ว 
เพราะจิตเราต้องการพระนิพพานแต่เดิมแล้วตั้งใจมุ่งมั่นในความว่างที่เรี
ยกว่าสุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์ 
เพราะจิตมันชำนาญกับความว่างแล้วเนี่ยจิตมันก็จะน้อมไปสู่สุญญตวิโม
กข์หลุดพ้นด้วยความว่างแล้วก็เข้าถึงนิพพานัง ปรมัง 
สูญญังเนี่ยเป็นระดับเนี่ยอีกระดับหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายต้องทำจิตทำใจให้คุ้นเคยกับความว่างให้
ได้ 
ปัญญาเนี่ยเครื่องส่งให้เรารู้เหตุรู้ผลแต่แล้วก็ต้องว่างจากปัญญาและญา
ณความรู้อีก 



ถ้าเรายังติดญาณติดฌานอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้มรรคได้ผลอะไรหรอกอย่า
ไปเชื่ออะไรเพราะเท่ากับติดสมมุติบัญญัติติดวิมุตติบัญญติ 
ทั้งสมมุติและวิมุตติมันก็เป็นบัญญัติทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้นเราต้องว่างจากสมมุติและวิมุตติเวลาจะนิพพานก็ต้องว่างจา
กสมมุติและวิมุตตินั่นแหละจึงจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิง 
ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็มีแต่ทุกข์โทษเวียนไปเวียนมาไม่จบไม่สิ้น 
เวียนมาที่เก่าเหมือนคนเรียนสูงๆนั่นแหละ 
ติดสมมุติติดว่าเรียนนั้นเรียนนี้มาแล้วมีแล้วก็ทำให้เกิดมานะ 
มานะความถือตัวถือตนแล้วก็มีทิฏฐิความเห็นที่ผิดแตกต่างสำคัญว่าเลว
กว่าเขาก็สำคัญว่าเลวกว่าเขา เลิศกว่าเขาก็สำคัญว่าเลิศกว่าเขา 
เสมอเขาก็สำคัญว่าเสมอเขาเนี่ย 
เยอะแยะทำให้เกิดผลตามมาอีกมากมาย 
แล้วก็เป็นสัญญาอุปาทานทั้งหมดเลย 
เมื่อทุกอย่างเป็นสัญญาอุปาทานแล้วถ้าเราไม่หาวิธีเลิกมันเราจะไปตัดสั
ญญาอุปาทานที่ไหน 
ถ้าเราไม่ตัดสติการระลึกเพราะสติเป็นต้นเหตุของสัญญาและอุปาทาน 
ถ้าเราตัดสติทิ้งใช้สัมปชัญญะรู้จิตรู้สติได้ 
เราก็ไม่มีทุกข์แล้วเราก็พอใจอิ่มใจสบายใจแล้วก็มีปีติสุขอิ่มเอมในใจว่า
เออ! 
เราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่สนใจใครแล้วไม่อยากไปเ
กี่ยวเนื่องแล้วใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตาม 
เราบอกด้วยใจกรุณาปรารถนาให้เขามีความสุขอย่างเรา 
แต่เขาไม่ปรารถนาต้องการเราก็ไม่ควรเสียเวลากับบุคคลเหล่านั้นเหมือ
นพระองค์ต้องเทศน์สอนพวกพุทธเวไนยแต่พระองค์บอกไม่ใช่พระพุทธเ
วไนยสอนไม่ได้ทำไมจึงสอนไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจ 
เขาอาจจะเป็นสาวกเวไนยต้องได้ยินได้ฟังจากพระสาวกนั่นแหละเห็นมั๊
ยเหมือนอย่างพระอานนท์ยังต้องฟังธรรมะจากพระปุณณมันตานีบุตรจึง
ได้บรรลุโสดาบันเนี่ย 
ทีหลังก็ต้องมาอาศัยธรรมมาใคร่ครวญธรรมแล้วจึงได้มาเป็นพระอรหัน
ต์ด้วยตัวของตัวเองที่ได้ฟังได้ยินจากพระพุทธเจ้ามากมายแล้วเพราะเพี
ยรมาค่อยรุ่งแล้วใกล้สว่างแล้ว 
นึกว่าเราเพียรมาขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าจะพักจะว่างหยุดความ
เพียรเนี่ยจะได้รู้ว่าเออ! พระอานท์เป็นตัวอย่างแห่งความเพียร 
เอนองค์ลงเหนือเตียงพระเศียรยังไม่ถึงเขนยเนี่ยได้บรรลุพระอรหันต์ใน



ระหว่างอิริยาบถทั้ง๔เลยเนี่ยเพียงแต่คิดว่างนั่นน่ะตัดใจทิ้งเท่านั้นเองบร
รลุเลยบรรลุพระอรหันต์เนี่ยอาศัยธรรมตามที่พระองค์พยากรณ์ไว้จะตรั
สรู้เมื่อถึงเวลาจะได้รู้โดยพลันเพราะพระอานนท์ได้สร้างบุญสร้างความดี
ไว้ แล้วก็เป็นผู้สุดยอดด้วย พระอานนท์นี่เป็นสุดยอดอุปัฏฐาก 
ทิฏฐิมีปัญญาจำทรงพระธรรมวินัยแตกฉานหมด 
เมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ได้สังคายนาทั้งพระสูตรทั้งพระอภิธรรมเนี่ยแ
ล้วก่อนปรินิพพานก็ยังแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้ด้วย 
ในบรรดาพระสาวกไม่มีใครแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้เลยมีพระอานนท์อง
ค์เดียวเนี่ยเป็นความอัศจรรย์ที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยการที่ไม่เพียรต่
อไป(หัวเราะ)เพราะฉะนั้นไอ้ความเพียรอันนั้นก็เป็นอุปสรรคของจิต 
ที่อาตมาบอกว่างจากวิริยะความเพียรเนี่ยต้องเอาพระอานนท์มาเป็นตัว
หลักฐานว่าท่านเพียรมาทั้งคืนเลย 
มีแต่พระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ว่าอานนท์เร่งเพียรเข้านะคืนนี้จะสังคาย
นาแล้วนะท่านก็เสียเวลาไปมากแล้วคนนั้นมาหาท่านคนนี้มาหาท่านเพื่อ
ให้ท่านแสดงธรรม 
ท่านก็แสดงไปเนี่ยตอนนี้ท่านก็เลยต้องเพียรทำอย่างไรจึงจะได้บรรลุพร
ะอรหันต์ 
เนี่ยท่านก็ได้พิจารณาตามพระพุทธโอวาทตั้งแต่ตนได้ยินได้ฟังมาแต่ละ
เรื่องแต่ละเรื่องทบทวนความจำ 
พอใกล้รุ่งใกล้สว่างแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ยัง
งัยนึกว่าพอแล้วแค่นี้พักซะทีเหอะใกล้สว่างแล้วเนี่ยพอคิดพักก็ไม่ทำคว
ามเพียรแค่นั้นประชุมพร้อมเลยว่าง เป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็วเลย 
เนี่ยเป็นตัวอย่างของพระอานนท์ที่ทำความเพียรที่อาตมาเดี๋ยวโยมก็สงสั
ยว่าทำไมที่พระอาจารย์บอกนิพพานต้องว่าง ไม่ต้องทำความเพียร 
ต้องเพียรว่างมาแต่แรกแล้ว ถ้าเพียรแล้วไม่ว่างจะทำยังงัย 
ก็ต้องทำให้จนได้ก็ต้องมีขันตินั่นแน่ะ 
ว่างจากขันติว่างหมดเลยทุกอย่างต้องว่างมาตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญ
ญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาที่อาตมาเขียนไว้ 
ว่างวางเฉยนั่นแหละ 
ต้องว่างวางเฉยด้วยนั่นแหละมันจึงจะสมบูรณ์แบบทั้งภายในภายนอกเดี๋
ยวนึกว่าพระองค์ก็สอนให้เพียรอ้างพระพุทธโอวาทว่าวิริเยน 
ทุกฺขขมจฺเจติคนเราจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรก็ใช่มันเพียรถึงที่สุดแล้ว
จนสังขารแทบทนไม่ไหวไม่ได้รับการพักผ่อนมาค่อนคืนแล้ว 
คิดจะพักหลับนอนพอว่างเท่านั้นแหละจิตประชุมพร้อมเลยว่าอ้อ! 



ว่างนิพพานัง ปรมัง 
สุญญังเกิดขึ้นเลยพร้อมด้วยจตุสัมภิทาญาณพร้อมด้วยฤทธิ์เดชทั้งปวง 
วันรุ่งขึ้นก็แสดงปาฏิหาริย์ดำดินไปโผล่บนอาสนะของตัวที่พระอรหันต์เ
จ้าท่านพร้อมแล้วที่จะสังคายนาเนี่ยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานสิ่งที่อ
าตมามาเทศน์มาสอนโยมเนี่ยไม่ใช่อาตมาด้นเดาอาตมาพิจารณาใคร่ค
รวญแล้วเห็นจริงตามพระพุทธโอวาทแล้วเนี่ยจึงต้องเอามาแนะนำมาสั่ง
สอนว่านี่ของจริงนะ 
พระพุทธโอวาทเป็นอย่างนี้น่ะแต่เราก็ต้องหาเครื่องประกอบมายืนยันว่าเ
นี่ยเพียรเป็นยังงัย 
ทนเป็นยังงัยทนจนตายหรือทนจนว่างเนี่ยจึงจะได้บรรลุมรรคผล 
ถ้าเราไม่เพียรไม่พยายามมาแต่เดิมตั้งแต่ยังปกติอยู่พอถึงเวลามันจะตาย
แล้ว มันเพียรไม่ได้เลยต้องว่างอย่างเดียวแล้ว 
เพราะเสียเวลามากเกินไปแล้วต้องว่าอย่างนี้ 
ตั้งแต่หนุ่มมาจนถึงแก่เฒ่าแล้วยังไม่ว่างต้องตัดใจแล้วต้องทิ้งตั้งแต่เดี๋ยว
นี้ทรัพย์สินสมบัติบุตรภรรยาสามีลูกเต้าเหล่าหลานเงินทองไร่นาเลือกสว
นบ้านช่องต้องว่างหมดแล้วเราก็จะได้รู้จริงเห็นแจ้งว่าเออ! 
พระพุทธเจ้าแสดงไว้จริง พระอาจารย์ไม่ได้โกหกน่ะมีตัวอย่าง 
เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากรู้อะไรไอ้สิ่งที่เราอยากรู้นั่นน่ะมันยังมีความเคลื
อบแคลง 
ยังมีสัญญาอุปาทานในความรู้อยู่เนี่ยเขาจึงเรียกว่าสีลัพพตปรามาสเพร
าะยังมีวิตกวิจารสังขารปรุงแต่งอยู่ 
ถ้าจิตเราว่างแล้วไม่มีการลังเลสงสัยเลยไม่มีสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ ทิฏฐิ 
อุทธัจจะ อวิชชานี่เนี่ยต้องว่างหมดเลย 
ไม่มีเราก็ใกล้ต่อความเป็นพระอรหันต์แล้วคือต้องว่างเมื่อเราทำจิตว่างอ
ย่างเดียวสังโยชน์ทั้ง๑๐ก็ไม่มี 
ธรรมทั้ง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์ก็ประชุมพร้อมลงในสัพเพ ธัมมา 
อนัตตานั่นแหละที่ว่าเอะ! ประชุมพร้อมเป็นยังงัย?
เพราะมันต้องว่างหมด 
ถ้าเรายังทำว่างไม่ได้ประชุมพร้อมทั้งโลกทั้งธรรมต้องประชุมพร้อมเลย
ทั้งธรรมและอธรรมก็ประชุมลงความว่างหมด 
นั่นแหละจึงจะเป็นอเสขะจบการศึกษาไม่ต้องไปศึกษาอีกแล้วไม่ต้องไป
ถามใครอีกแล้ว 
เรารู้ได้เองเป็นปัจจัตตังเลยเนี่ยความรู้ที่เราเข้าใจนั่นแหละเป็นพยานโอ้!



พระพุทธเจ้าสอนมาที่เราปฏิบัติตามแล้วเราก็ปฏิบัติตามทางคือทางธรรม
ทางวินัย เดี๋ยวนึกว่าทางไหน? ทางมรรคก็คือทางธรรมกับทางศีลเนี่ย 
ธรรมก็คืออนัตตาธรรม 
ศีลก็คือการละเว้นนั่นน่ะเรามาถูกทางก็คือมาทางธรรมทางศีลนอกนั้นไม่
ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเข้าใจไว้ด้วย ถ้าไม่มโนมยิทธิ 
ธรรมกายอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอก เพราะอะไร?
ยังไม่ว่างยังมีสัญญาอุปาทานยึดติดอยู่ทั้งนั้น 
ใครเชื่องมงายก็หลงหมดเงินหมดทองหมดตัวแล้วก็เสียเงินเสียทองแล้ว
ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเสียเวล่ำเวลาด้วย 
ห่างไกลพระพุทธโอวาทด้วย 
ไม่มีทางเข้าสู่มรรคผลของพระพุทธเจ้าด้วย 
ไม่มีทางเข้าถึงนิพพานของพระองค์ด้วย 
เนี่ยเป็นการเสียเวลาอาตมาไม่ได้ไปปักปลำไม่ได้ไปใส่ร้ายแต่ว่าความจ
ริงเป็นแบบนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ตามพระพุทธโอวาทเป็นการยืนยันมรร
คหนทางเข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนี้เมื่อ
เรารู้เราเข้าใจแล้วก็นำทางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเ
จ้าสอนอะไร?
คือสอนความว่างสอนมัชฌิมาปฏิปทาบรรพชิตไม่ควรเสพนักปฏิบัติไม่ค
วรเข้าใกล้คือกามสุขัลลิกานุโยค 
อัตตกิลมถานุโยคคือจิตจะได้ว่างเปล่าทั้งสองอย่างนั้น 
แล้วก็พยายามว่างต่อไปเรื่อยๆใช้ทุกอย่างให้มีสรณะที่พึ่งคือมีธรรมเป็น
ที่พึ่ง 
อนัตตาธรรมแล้วก็ละเว้นเป็นศีลคือทั้งศีลทั้งธรรมก็เป็นธรรมด้วยกันนั่น
แหละ ศีลก็เป็นศีลธรรม ธรรมก็เป็นธรรม 
เพราะฉะนั้นทั้งศีลและธรรมก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว 
แล้วก็เพื่อความว่างด้วย 
ใครรู้ใครปฏิบัติตามแล้วจึงจะเกิดความเข้าใจความมุ่งหมายเจตนาของ
พระองค์เป็นแบบนี้ เพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 
ก็เห็นมรรคเห็นผลนี่แหละเห็นความว่างเพราะความว่างนี่เป็นของเห็นได้
ยาก 
ทางมรรคคือหนทางที่จะว่างก็เหมือนขับรถนั่นแหละถ้าขับรถไม่ว่างก็ไป
ไหนไม่ได้ ถอยหลังก็ยังไม่ว่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ว่างก็เลี้ยวไม่ได้ 
ขับมาตรงข้างหน้ายังไม่ว่างก็มาไม่ได้อีก 
เนี่ยทุกอย่างต้องลงความว่างหมด ยืน เดิน นั่ง นอนก็ว่าง 



ก่อนจะยืนก็ต้องมีที่ยืนที่ยืนนั้นต้องว่างจึงยืนได้ 
ที่เดินต้องมีที่ว่างให้เดินจึงเดินได้ ที่นอนก็ต้องว่างจึงจะนอนได้ 
ที่นั่งก็ต้องว่างจึงจะนั่งได้เนี่ยความว่างทั้งนั้นพระองค์จึงสอนปัจจเวกขณ
ะคือให้รู้ทุกขณะเลยว่ายืน เดิน นั่ง นอนเนี่ยให้พิจารณาปัจจเวก 
อตีตะปัจจเวก ธาตุปัจจเวกนึกว่าทุกอย่างเป็นธาตุหมดเลย 
ธาตุรู้กับธาตุวัตถุธาตุ แล้วก็นามธรรมคือจิต 
ต้องรู้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นเพียงแค่ธาตุเท่านั้น 
ธาตุอาศัยธาตุธาตุพึ่งธาตุแล้วก็ธาตุก็ละเวลาตายแล้วก็ธาตุดินก็ไปสู่ดิน
ธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟก็ไปสู่ไฟเหมือนกับดิน น้ำ ลม 
ไฟ อากาศ วิญญาณอยู่ในธาตุคือตัวเรานั่นแหละเป็นอากาศธาตุ 
มีพร้อมเลยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสียอะไรเนี่ยเป็นธาตุน้ำหมดไอ้ที่แข็งๆก็
เป็นธาตุดินที่มีลมพัดขึ้นเบื้องบนแล้วก็ลมพัดลงเบื้องล่างอะไรเนี่ยที่พระ
องค์แสดงไว้ทั้งนั้นเป็นเพียงธาตุทั้งนั้น 
เมื่อเรารู้จักธาตุรู้จักความเป็นจริงตามธรรมตามวินัยหรือตามศีลแล้วเรา
ก็จะเข้าใจชัดเข้ากันได้หมดเลยเนี่ย 
เขาเรียกธรรมวินัยของพระองค์เนี่ย 
ที่พระองค์แสดงไว้แต่ละอย่างๆประมวลมาก็เพื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงความว่า
งนั่นเอง ไม่งั้นพระองค์ก็คงไม่สรุปไว้ว่าสัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ 
อธัมมา 
อนัตตาเนี่ยทั้งธรรมและอธรรมเนี่ยต้องว่างหมดเพื่อเข้าถึงนิพพานัง 
ปรมัง สูญญังนั่นเอง เดี๋ยวจะนึกว่าพระองค์สรุปมาเพื่ออะไรอีก 
นั่นน่ะพระองค์แสดงไว้ธรรมทั้งหมดทั้ง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์นั่นน่ะจะไ
ด้คนที่ไม่มีเวลาก็จะได้เอาความว่างอย่างเดียวนั่นแหละ 
ให้ลงความว่างทั้งหมดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปประพฤติให้ครบ
ถ้วนต้องเรียนให้ครบถ้วนทั้ง๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์ 
แต่ถ้าใครรู้พระพุทธโอวาทที่พระองค์สรุปไว้แล้วสัพเพ ธัมมา อนัตตา 
สัพเพ อธัมมา 
อนัตตาเราก็จะว่างได้รวดเร็วหรือละเว้นด้วยพระวินัยหรือศีลคือกรอบไม่
ให้ทำผิดทำชั่วทำเลวทางกายทางวาจาทางใจคือให้ว่างหมด 
ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจหมดหมดขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์ในจิตแล้วมันจึง
จะว่างถ้าไปหลงละเมอเพ้อพกว่าต้องทำบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณเมื่อไหร่จะได้ 
ยุคนี้สมัยนี้ทำจิตได้ยากกว่าจะได้บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณทำให้สิ้นไป 



แล้วพระองค์ก็ยกย่องสติกับสัมปชัญญะว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก 
แล้วพระอาจารย์ก็พิจารณาว่าเป็นอุปการะยังงัย? 
ก็รู้ได้ขึ้นมาว่าเนี่ยพระองค์ใช้มหาสติระลึกได้ถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
การระลึกหนหลังได้ก็เพราะว่าอาศัยสติระลึก 
จุตูปปาตญาณก็อาศัยมหาสติเป็นการระลึก 
พอไปถึงอาสวักขยญาณการทำอาสวะให้สิ้นไปเนี่ยพระองค์ใช้สัมปชัญ
ญะคือรู้จิตรู้สติแล้วก็ให้หมดไปสิ้นไปอารมณ์ทั้งหมดหรืออาสวะทั้งหมด
ที่อยู่ในจิตที่รู้มาทั้งหมดให้ว่างไปหมดไปเนี่ย 
พระอาจารย์ตามรู้ถึงรากเหง้าของสติและสัมปชัญญะที่รู้ได้ยากบางคนก็
ว่าเออ! พระองค์เพียงตรัสว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแล้วมีอุปการะยังงัย 
เนี่ยใครก็หาเหตุหาผลตอบไม่ได้เนี่ยอาตมาก็ต้องมาหาคำอธิบายเนี่ยต้อ
งมารู้จริงเห็นแจ้งตามธรรมตามวินัยตามพระพุทธโอวาทที่พระองค์สอนไ
ว้เนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจด้วยปัญญาคือเหตุผลที่เห็นชอบจึงเรียกว่าปัญญาสั
มมาทิฏฐิ 
หรือสัมมาญาณคือรู้ได้อย่างถูกต้องเขาจึงเรียกว่าสัมมาญาณะหรือสัมม
าญาณเยอะแยะเลยทั้งที่อาตมาไม่ได้ไปเรียนสูงอะไร 
ทางโลกก็เรียนแค่ป.๔ 
ทางธรรมก็อาศัยมีบุญหน่อยพรรษาแรกได้นักธรรมตรีพรรษาสองได้นัก
ธรรมโทพรรษาสามได้นักธรรมเอก 
แล้วก็ฝึกฝนอ่านพระไตรปิฎกทำความเข้าใจเนี่ยอยู่ป่าอยู่เขาองค์เดียวไ
ม่ต้องพูดกับใครนั่นแน่ะตามมีตามได้ตามบุญตามวาสนานั่แน่ะทำให้เรา
ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธโอวาทเนี่ย ยืน เดิน นั่ง 
นอนพิจารณาธรรมพิจารณาวินัยแล้วก็เป็นเหตุให้รู้ว่าโลกุตรธรรมเป็นยั
งงัย โลกุตรธรรมก็คือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีวินัยเป็นเครื่องอยู่ 
อารมณ์ของโลกไม่เข้ามาสู่ใจจึงเรียกว่าโลกุตรธรรมธรรมเหนือโลกเพร
าะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์นี่เป็นธรรมของโลกเป็นโลกียธรรมของโลก 
ส่วนโลกุตรธรรมเป็นธรรมเหนือโลกคือต้องมีพระธรรมมีพระวินัยเนี่ยเป็
นเครื่องอยู่ของจิตจึงเรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไม่
ลังเลสงสัยตามที่อาตมามาเทศน์มาบอกเอาพระพุทธโอวาทมาสอนให้เกิ
ดความมั่นใจต้องมุ่งไปสู่พระนิพพานความว่างอย่างเดียวนั่นแหละจะได้
ไม่เสียเวลาอีกต่อไปเพราะก็แก่กันมาอายุก็มากขึ้นกันแล้วไม่ต้องไปเสียเ
วลาที่จะศึกษาอบรมอย่างอื่นต้องทำจิตทำใจของเราให้ว่างให้ได้เพื่ออา
ศัยธรรมนั่นแหละเป็นสรณะที่พึ่ง 



อาศัยศีลนั่นแหละเป็นสรณะที่พึ่งไม่มีที่พึงอื่นอีกแล้วศีลก็ปิดอบายภูมิ 
ธรรมคือปัญญานี้ก็ทำให้สิ้นทุกข์ได้ในโลกนี้ศีลและปัญญาธรรมนี้เป็นสุ
ดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาแค่นี้พอแล้ว..สงสัยอะไรให้ถาม...

ชนะชัย  เมฆา 
ผู้ถอดความและจัดพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๑๖.๔๖ น.


