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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

จิตดวงเดียวครอบโลกธาตุ 
กอนจังหัน 

จิตใจคนชาวพุทธเราในเมืองไทยรูสึกวาต่ําทรามลงทุกวันๆ  เฉพาะอยางยิ่งวง
ราชการสกปรกมากที่สุดเลย พวกนี้พวกกอบพวกโกยพวกกลืนพวกกินพวกรีดพวกไถ 
พวกนี้พวกยกัษใหญ วงราชการนี่พิลึกพิล่ัน มองดูเห็นแตพุงตัวเองๆ นี้ละเรื่องของ
กิเลสเห็นไหม มันมองเหน็ใครเมื่อไร คนเต็มแผนดินเห็นแตพุงเจาของ พวกเพื่อนของ
เจาของเทานั้น แหลกไปหมดนะเวลานี้ นี่ละความไมมธีรรม มีแตกิเลสกนิไมมีคําวาอิ่ม
พอ กลืนตลอดๆ  

ใครอยาไปคาดนะคาดกิเลส คาดไมไดเลย มันลงใตพื้นดินโนน ลงนรกอเวจี
โนน ทะลุลงไปโนน จิตใจนี้ต่ํามากทีเดียว นาทุเรศนะเราพูดจริงๆ เราไมไดยกตนขม
ทาน เอาธรรมเขามาจับปุบนี้จนจะมองดไูมไดในชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้แหละ เลว
ขนาดนั้นนะ ดูตั้งแตฆราวาสขึ้นไปจนกระทั่งถงึพระ พระกพ็ระเขาพระเรา ตัวเขาตัวเรา 
มันก็แบบเดียวกันนะเวลานี้ จิตใจต่ําทรามมากที่สุดเลย นาทุเรศนะ ตอไปนี้ธรรมจะไม
มีเหลือ เหลือตั้งแตมตูรแตคูถ มองดูคนมีแตมูตรแตคูถความสกปรกโสมมเต็มเนื้อ
เต็มตัว แลวกระจายออกไปไหนเปนฟนเปนไฟเผาไหมซึ่งกนัและกันตลอด 

เลวลงไปทุกวันนะจิตใจชาวพุทธ ขอใหพี่นองชาวพุทธทัง้หลายรูตัวบาง ดูหัวใจ
ตัวเองมันเปนยังไง เวลานี้มันต่ํามากที่สุดเลย มีแตความดีดความดิ้น ตื่นขึ้นมานี้ดิ้น
ตลอดจนกระทั่งหลับ ละเมอเพอฝนไปกับความดีดความดิ้น นี่ละอํานาจของกิเลส ทาน
ทั้งหลายทราบไหม กิเลสคือตัวดีดตัวดิ้น ตัวโลภ ตัวโกรธ ราคะตัณหา ไดไมพอๆ กนิ
ไมพอ กลืนไมพอ นี่คอืกเิลส ถาใครยังไมทราบใหดูหัวใจตัวเอง เอาธรรมเขาไปจับซิ 

วาถือพุทธมนัพุทธอะไร มันมีตั้งแตเปรตแตผีเต็มบานเต็มเมือง จติใจคนต่ํา
เทาไรๆ ยิ่งสรางความเดือดรอนใหแกกันและกนัมากขึ้นๆ วาประเทศไหนเจริญๆ มัน
เจริญดวยฟนดวยไฟทั้งนั้น ไมไดเจริญดวยอรรถดวยธรรม เวลานี้ใครสนใจเมื่อไร 
ธรรมมีที่ไหนไมปรากฏ มีแตเร่ืองฟนเรื่องไฟคือกิเลส ราคคคฺินา โทสคคฺินา โมหคฺคิ
นา เปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูทุกหัวใจ เวลานี้โลกกําลังสนใจกับฟนกับไฟคือ ราคคคฺิ
นา โทสคฺคนิา โมหคฺคินา โลภคฺคนิา ตัวเหลานี้แหละตัวสําคัญมันเผาหัวใจโลกอยู
เวลานี้ 

จิตเปนนักรูควรจะมารูในอรรถในธรรมซึ่งเปนเครื่องเยียวยากันบาง ปลอยให
ตั้งแตกิเลสลุกลามเผาคนทั้งเปนๆ มนัรอนอยูภายใน แตไมตายหากทรมาน นี่ละเผา
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คนทั้งเปน กิเลสเผาเผาอยางน้ีแหละ โอย นาทุเรศจริงๆ ต่ําลงๆ จนจะหาความสงบสุข
รมเย็นตอกันไมได ถาไมมีธรรมอยาหวังนะ หวังความสุขความเจริญอยาหวัง มีตั้งแต
หมดหวังๆ เทานั้น ถามีธรรมในใจมากนอยจะมีความหวัง เปนจุดเปนเกาะเปนดอน
พอจะซกุหัวนอนได ทุกคนพากันจําเอา 

ศาสนาจะไมมีแลวในเมืองไทยเราซึ่งเปนเมืองพทุธเวลานี้ มีแตเมืองเปรตเมือง
ผีเมืองกินเมอืงกลืน กลืนไมหยุดไมถอยเต็มบานเต็มเมืองแลวเวลานี้ ยิ่งวงราชการ
ใหญๆ ยิ่งนาสลดสังเวช พิลึกกกึกือจริงๆ พวกน้ีพวกยักษใหญวางั้นเลย กินตับกิน
ปอดประชาชนจนไมมีอะไรเหลือ มองดูคนเห็นแตรางกระดูก ตับปอดพวกยักษใหญนี้
เอาไปกินหมดเวลานี้ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 คําวาใจๆ ไดแกตัวรูตัวหนึ่งอยูขางใน ในรางของสัตวและมนุษย ตลอดเทวดา 
อินทร พรหม มีใจคือความรูฝงอยูในนั้น ใจนี้ใหมีพี่เล้ียงคอยดูแลรักษา ไมอยางน้ัน
ฝายต่ํามันจมอยูในนั้นแหละ มันดึงลงไดงายๆ จึงตองไดฝกฝนอบรม คําวาฝกฝน
อบรมก็คือบังคับ เอาของถูกบังคับของผิด เอาดบีังคับของชัว่ ที่ทานวาฝกฝนอบรม คือ
จิตใจมันรูเฉยๆ สติปญญาเปนเจาของรับผิดชอบ ถาไมมีสตไิมมีปญญากเ็หมือนคนบา 

คนบาที่มันเดินงกๆ งันๆ หรืออยูถนนสามแยกสี่แยกไฟเขียวไฟแดง มนัจะไม
สนใจกับไฟเขียวไฟแดงวาผิดถูกดีชั่วประการใด มันอยากทําอะไรมันก็ทําตามเรื่องของ
มัน นี่คือมีแตความรู ไมมีผูรับผิดชอบคือสติและปญญา มันก็กลายเปนคนอยางน้ันไป 
นั่นละมีแตความรูเฉยๆ ไมมีเจาของ ไมมีผูรับผิดชอบ ก็เหมือนคนบา  เหมือนไสเดือน
บุงกือคืบคลานไปอยางน้ัน  

เราไปเห็นเองที่ส่ีแยกธรรมขันธ โอย รถก็จะชนกนัจะชนบานั้น  มันไมสนใจกับ 
ใคร เราไปเห็นเองเอามาพิจารณา โอ อยางน้ี มนัมีแตความรู ไมมีความรับผิดชอบวา
ผิดถูกดีชั่วประการใด มันอยูจุดศูนยกลางของส่ีแยกธรรมขันธนั้นนะ แลวรถก็วิ่ง เปน
จุดศูนยกลางของรถเสียดวย ไมทราบวาจะหลบคนหลบรถตอรถดวยกัน โอย วุนใหญ
เลย ตอนนั้นตํารวจไมมี เราก็ดู ออ นี่มีแตความรู คืออยากทําอะไรก็ทํา เฉยไมสนใจนะ 
อยากทําอะไรของเขาเขาก็ทําอยูในทามกลางสี่แยก รถหัวจอเขามานี้ทั้งหลบรถหลบคน 
ยุง ไปเห็นดวยตาเอามาพิจารณา ออ นี่มีแตความรูอยางเดียว ไมมีสติไมมีปญญาเปน
เจาของรับผิดชอบ มันก็เปนอยางน้ี นี่ละมีแตความรูอยางเดียว 

เพราะฉะนั้นจึงตองไดอบรมใหมีสติมีปญญาเปนเครื่องปกครอง จิตใจอนันี้จะ
ไปในที่ปลอดภัย ทําหนาที่การงานทุกอยางเหมือนคนธรรมดาเรา คือมีสติมีปญญาเปน
เจาของของใจ ถามีแตใจลวนๆ ก็เปนอยางที่วาน่ันละ นี่เปนใจธรรมดาทั่วๆ ไป ทีนี้
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เวลาไดรับการฝกฝนอบรมเขาไปใจนี้จะแพรวพราวขึ้น เร่ือยๆ คอยสอดคอยสองคอยรู
คอยเห็น ละเอียดลออเขาไปเรื่อยๆ นั่นละการอบรม มีธรรมเทานั้นอบรม นอกนั้นไมมี 
ในโลกนี้จะฝกฝนอบรมจติใจใหดีไมมทีาง มีแตธรรมอยางเดียว 

กิเลสเปนไฟมหาภัย เปนไฟดวยเปนมหาภัยดวยอยูในจิต มันก็ดีดก็ดิน้ไปตาม
ประสาของมนั เมื่อมีธรรมมีสติมีปญญารับผิดชอบคอยดูแลความเคลื่อนไหวก็เปน
ปรกติธรรมดาไป ทีนีพ้อไดรับการอบรมเขาไปแลว จากจิตธรรมดาแตมันคอยแพรว
พราวออกไปๆ เร่ือยๆ ความรูคอยกระจางออกไป สติปญญาสอดแทรกกันไปๆ แหลม
คมไปเรื่อยๆ อยางน้ันละ แลวก็ไมพน คอืไมพนธรรมเปนเครื่องซักฟอก ธรรมนี้
สะอาดสุดยอดแลวทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลกสงสาร เอามา
ซักฟอกโลกสงสารซึ่งเปนความสกปรกเต็มอยูนี้ เอาธรรมมาซักมาฟอก 

เชนอยางเรามาอบรมศีลธรรม นี่เอาธรรมมาซักฟอกความมัวหมองในจิตใจ 
ความผิดพลาดตางๆ ที่เปนจากใจแลวแสดงออกมาทางกริิยามารยาทความประพฤติ 
หนาที่การงาน ใหสะอาดสะอาน ใหถูกตองดีงามไปตามสังคมนิยมกัน ยอมรับกัน ทีนี้
เวลาเราอบรมไปมากๆ จิตใจนี้จะคอยสวางไสวออกไปเรื่อยๆๆ คือจิตธรรมดาเปน
อยางหนึ่ง จิตเมื่อไดรับการอบรมมีความสงบเย็นแลว เร่ิมเห็นโทษแหงความฟุงซาน
วุนวายของตนซึ่งไมเคยสงบเลย มันก็ไมเห็นคุณที่ไหนเพราะไมมีคุณ มีแตโทษอันเดียว
นั้นละ ไปไหนก็ยุง ทีนี้พอมีความสงบรมเย็นของธรรมเขาไปอบรมซักฟอกแลวกค็อยดี
ขึ้น ดีวันดีคืนขึ้นไป  

พอพดูอยางนี้เราเคยพูดใหบรรดาลูกศิษยฟง ตอนเชา เปนนาคไปอยูในโบสถ
กับทานพระครู ทานหามนอนรวมกับอนุปสัมบันคือฆราวาส เลยสามคืนไปแลวทาน
ปรับอาบัติ ตามพระวินัยมี ทีนี้พอสองคืนสามคืนลวงไปแลว ตอนเชาทานจะออกไป
เดินจงกรมแตเชาๆ เราก็สังเกตดทูาน ทานเดินจงกรม ตีส่ีตีหาทานออกไปแลว พอ
สวางทานกเ็ขามาทําวัตร พอทําวัตรเสร็จก็ออกบิณฑบาต..แตกอน ทุกวันนี้ดูวา
บิณฑบาตฉันเสร็จแลวจึงมาทําวัตรกัน สําหรับวัดโยธานิมิตร 

เห็นทานเดินจงกรมเราก็สังเกตดู นั่นละพอบวชแลวก็เรียนภาวนาจากทาน บอก
วาเราอยากภาวนา จะใหภาวนาอยางไร ทานบอกวาใหภาวนาพุทโธ เราก็เอาพุทโธ
แหละ ทานวาอยางน้ัน เราก็จับอันนั้นมา พุทโธๆ นี่ละเปนขั้นเริ่มแรกที่ไมเคยปรากฏ 
ไมลืมจนกระทั่งทกุวันนี้ มันไมเคยเปน บทเวลาจะเปนก็เปนขึ้นจากภาวนาพุทโธ 
ภาวนาสะเปะสะปะไปตามภาษีภาษาแหละ ก็ไมเคยเห็นธรรมชาติอันนี้วาเปนอยางไร 
บทเวลามันจะเปนขึ้นมา ภาวนาพุทโธๆ มันเหมือนเราตากแหเอาไวนี่ แลวไปจับจอม
แหดึงเขามา ตีนแหก็ยนเขามาๆ ดึงเขามา รูความเคลื่อนไหวของตีนยนเขามา ทีนี้ดึง
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เขาๆ เขามาจนกระทั่งถงึเปนกองแหเลย นั่นละที่นี่กระแสของจิตทีม่ันซานอยูทุกแหง
ทุกหน เอาพุทโธละคอืจอมแห จับพุทโธไว นึกพุทโธๆ แลวปรากฏวากระแสของจิตนี้
หดเขามาๆ มันก็ยิ่งเปนความสนใจมากขึ้น สติจอเขาๆ กองเขามาเปนกองแห เปนกอง
แหจิตรวมนะ นั่น คําวาเปนกองแห คือจิตรวมเปนความรูอันเดียวเดน จนกระทั่งทกุ
วันนี้ยังไมลืมนะ น่ีละเปนครั้งแรกตั้งแตเกิดมาวางั้นเถอะ เกิดมาจนกระทั่งบวชไดเปน
ในคืนวันนั้น ไมลืมจนกระทั่งทกุวันนี้ กอนที่จะออกปฏิบัต ิ

นี่ละเปนเชื้อสําคัญมากใหหนักแนนในทางภาวนา เรียนหนังสืออยูกภ็าวนา 
เรียนหนังสืออยู ๗ ป ภาวนาอยางน้ีไดสามหน เปนอยางที่วาน้ี มันรวมเขาๆ กึ๊กน้ี พอ
ถึงกึก๊ขาดหมดเลยทีเดียว โลกธาตุนี้เหมือนไมมีเลย วางไปหมด ยงัเหลืออยูจุดเดียวที่
เปนจุดอัศจรรย คือจิตที่มันรวมตัวกึ๊กอยูอยางนี้ละ นอกนั้นขาดไปหมดเลย โอย เกิด
ความอัศจรรยตื่นเตน จิตเลยถอยออกมา มันตืน่เตนมันไมเคยเห็น วันหลังขนาบใหญ
เลยไมไดเร่ือง รวมลงแลวเรียกวาเรียนหนังสืออยู ๗ ปเปนสามหน นั่นละเปนเชื้อ
สําคัญใหไดภาวนา พอออกมายังไงจะเอาอันนี้ใหไดๆ ออกมาก็เอาจริงๆ ก็เลยไดจริงๆ 
ไดอยางวาเร่ือยเลย 

นี่ละฐานสําคัญในการภาวนาเบื้องตน ก็ไมเคยเห็นเวลารวมเขามาๆ มาเปนจุด
อันเดียว จุดอันนี้เลยเปนจุดอัศจรรยนะ มันหดเขามา ขาดหมดปรากฏวาไมมีอะไรสืบ
ตอเลย เหลือแตจุดอันเดียวที่สวางไสวอัศจรรยเต็มที่ จนกระทั่งเกิดความตื่นเตน แลว
ก็ถอยออกมาเสีย ทีนี้พยายามทําเทาไรมันก็ไมได คือทําเราจะเอาแตอยางน้ันๆ เรา
ไมไดทําเหตุ คือการกระทําเปนปจจุบัน ไมไดคิดไดคาดอะไรเปนปจจุบันมันก็ลงได ทนีี้
เวลาที่เปนแลวที่สองละเอาอารมณนั้นเขามาเปนปจจุบันมันไมเปนซี มันสัญญาอดีต 
มันก็เลยไมไดเร่ือง พอจางๆ ไปเปนอีก พอขยับเขาทีไรหายเงียบ ขยับมนัก็ขยับไปหา
สัญญาอารมณเกา มันไมเปนปจจุบัน พอจางๆๆ ไปหายเงียบ เรียนหนังสือ ๗ ป
เปนไดสามหน 

เวลาออกมาปฏิบัติจึงไดเอากันใหญเลย อันนี้ละเปนเชื้อสําคัญมาก มันก็ไดละ
ที่นี่เพราะเอาทั้งวันทั้งคืน วาภาวนาภาวนาจริงๆ เรา มันเปนนิสัยอยางน้ี วาทําอะไรทํา
อันนั้นจริงๆ ไมมีคําวาเหลาะแหละโลเล วาอะไรจริงทุกอยาง ปลงใจลงตรงไหนพุงเลย 
อันนี้ก็เอาจนได จิตเบื้องตนไดอนันั้นละ ไดอยูที่วัดโยธานิมิตรนี้พอเปนเชื้อสําคัญ 
เรียนหนังสือ ๗ ปไดสามหน เพียงเทานั้นก็เอาละ จากน้ันไปก็ตอ ตอไปก็เลยไดละ
เร่ือยๆ 

โธ จิตรวมนี้เปนของอัศจรรยไมนอยนะ เปนของแปลกประหลาดเราไมเคยเห็น
ไมเคยเปน เวลาเปนแลวไมไดลืม คิดดูตั้งแตเปนทีแรก ตั้งแตเราบวชมาไปภาวนาที
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แรก จนกระทั่งบัดนี้ยังไมลืมที่มันเปนทีแรกนะ ไมลืม มันอัศจรรยอยางน้ันละ ถึงจะสูง
กวานั้นก็ตาม แตพื้นเกานั้นไมลืม ที่จะใหเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในจิตตภาวนานั้น เอา
อันนั้นละเปนรากฐานสําคัญ จิตนี้เวลาไดถึงขั้นอัศจรรย ในแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไร
อัศจรรยเทาจิตนะ ความเลวรายที่สุดก็ไมมีอะไรเกินจิต เวลามันต่ําทรามมากๆ นี้ไมมี
บุญมีบาปนะจิตนี้ หัวชนไปเลย นี่ละจิตเวลามันหนามันแนนมันเอาหัวชน มันไมไดลืม
หูลืมตานะ ชนไปเลยๆ 

อํานาจของกเิลสตาบอดไปเลย ชนดะ ไมรูจักวาอะไรผิดอะไรถูก ตกเหวตกบอ 
ตายก็ตายไปเปลาๆ ไมไดมีขอคดิอานไตรตรองเพื่อรักษาตัวอะไรเลย นี่ละจิตเวลามัน
หนาดวยกิเลส มันไมไดวามีที่สูงที่ต่ํา หัวชนไปเลย นี่คือจิตที่หนาดวยกิเลส ทนีี้เวลาเรา
มาฝกเขาๆ จิตมันมีความแปลกประหลาดอัศจรรยเกิดความสงบรมเย็น อันนี้ก็เปน
เครื่องวัดเครื่องเทียบเคียงกัน ทีนีพ้อจิตเปนไมดีอยางน้ีมนัก็พลิกกลับมาหาหลักอันดี
งาม เทียบกันไปเดี๋ยวแกกันไดไปเรื่อยๆ 

เวลามันถึงขั้นอัศจรรยมันอัศจรรยจริงๆ คิดดดูังที่เคยพูด ไปอัศจรรยเจาของ
อยูบนภูเขานูน มันนาอัศจรรยนะ มองโลกธาตุ คือจิตนี้มันพิจารณาเปนขั้นๆ นะ ขั้นอยู
ในรูปนี้มันก็เอารูปเปนอารมณแหงการพิจารณา เชน พิจารณาความเกิดความตาย อสุ
ภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ตองถือเอารูปนีเ้ปนเครื่องคลี่คลายออก แตกกระจดั
กระจายเนาเหม็นพองเหม็นคลุงไปหมด นี่เปนอารมณของจิตเพื่อจะใหเบ่ือหนายในสิ่ง
เหลานี้ ทีนี้เวลาพิจารณาเขาไปๆ มันถึงจุดของมนั พอมันถึงจุดแลวรางกายที่วา อสุภะ
อสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา นี้ขาดไปหมดเลย 

ทีนี้ไมมีทีพ่ิจารณานะ หมด รางกายนี้หมดในเรื่องอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ 
อนตฺตา อสุภะอสุภังนี้อยูในรางกายนะ พิจารณาอยูในรางกาย พอพิจารณานี้เต็มที่แลว
มันปลอยวางของมัน จากน้ันมันก็วางของมัน พจิารณารางกายใหเปนอสุภะอสุภังไมได 
พอตัง้ขึ้นพับดับพรอมๆๆ มันก็มีแต อนิจฺจํ อนตฺตา ไปเทานั้น คือจะพิจารณาอสุภะ
อสุภังไมทัน มันเร็ว พอตัง้พับดบัพรอมๆ เหมือนแสงหิ่งหอยหรือฟาแลบ แพล็บ
ดับๆๆ จากน้ันมันก็วางละที่นี่ วางไปหมดเลย จนกระทั่งโลกน้ีวางไปหมด นั่นละที่วา
มันอัศจรรย 

โอย ทําไมจิตของเราจึงไดอัศจรรยถึงขนาดนี้นา มองดูทีไ่หน อยูบนภูเขาก็
เหยียบแผนดินบนภูเขามันทะลุไปหมดเลย วางไปหมดเลย เพราะฉะนั้นพระธรรมทาน
กลัวเราจะหลงทานจึงไดเตือนขึ้นมาวา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ 
จุดก็คือจุดแหงผูรูผูสวางไสวนั้นแหละ มันสวางภายนอก แตตัวของมันมันยังไมได
ปลอยตัวเอง จึงสวางตั้งแตภายนอก เหมือนเราเขาไปอยูในหองนี้ วาหองนี้วางๆ วางก็
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จริงแตเราไปยืนขวางหองอยูนั้น ไมมีใครก็มีแตเราคนเดียวก็ไปยืนขวางหองอยูนั้น มัน
ไมวางเพราะเราคนเดียวนี้แหละ นั่น ทุกอยางของจิตนี้มันวางไปหมด แตจิตยังไมวาง
ตัวเอง มันยังไมปลอย นี่ละตัวเองเปนผูขวางตัวเอง ทีนี้พอถอนอันนี้ออกมาปบมันก็
วางหมด วางหมดทัง้ขางนอกขางใน 

แตตอนนั้นมันไมไดวางตรงที่ตัวไปยนืขวางหองซี เห็นแตอัศจรรยภายนอกมอง
ไปที่ไหนวางไปหมดๆ แตเวลาสุดทายมันก็มาวางภายใน จิตวางอยูที่นี่วางหมดเลย 
ปลอยหมดวางหมด รอบตัวหมด นั่นละหมดละที่นี่ วางภายนอกตัวจิตยังไมวาง 
เหมือนเราไปยืนขวางหองอยูนั้น พอออกจากหองแลวหองก็วาง มันไมวางเพราะเราคน
เดียวไปยืนขวางหองอยู พอเราออกมาหองก็วาง ที่ไมวางเพราะเรายึดตัวของเรา เรา
เห็นอันอื่นวางแตตัวที่ยึดนั้นไมวาง พอถอนอนันี้ออกแลวมันก็วางไปหมดเลย นี่ละ
อัศจรรยสุดทายเปนอัศจรรย 

ครั้งแรกที่วาอัศจรรยนั้น มันอัศจรรยอยูขางนอก ตัวนี้ยังไมอศัจรรย มันยังขวาง
หองอยู พอถอนตัวอันนีอ้อกปบนี้วางหมด รอบหมดเลย นั่นละทานวาวาง สฺุญโต 
โลกํ อเวกฺขสฺสุ ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมสีติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญ
เปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิที่ถอืเขาถือเราซึ่งเปนกางขวางคอออกเสีย จะพึงขาม
พนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจรุาชจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยู
อยางน้ี ทีนี้เวลาจิตเขาถึงนั้นแลวมันก็เปนพระโมฆราชดวยกันหมดนั้นแหละ พอถงึขั้น
นั้นแลวก็วางหมด 

อยูกับโลก ตนไมภูเขาอะไรก็จริง แตความวางของจิตมอีานุภาพมาก มันวางไป
หมดจริงๆ เดินไปกับแผนดินนี้จติมันก็วางครอบไปหมด นีเ่รียกวาจิตวาง วางโดยหลัก
ธรรมชาติของจิตที่พอตัวแลว วางในขั้นของจิตที่พิจารณาไปถึงขั้นวางมันก็วาง แต
ตัวเองยังไมวาง พอไปถึงขั้นที่ขางนอกก็วางขางในก็วาง คือวางขางนอกวางขางใน 
ปลอยขางนอกปลอยขางใน วางหมดตลอดทั่วถงึ นี่ทานวา สฺุญโต โลกํ เรียกวาวาง
หมด ทีนี้หมดละขั้นสมมุติทั้งมวลไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความวางเปลาของจิต อยูที่
ไหนก็เปนหลักธรรมชาติ ยืน เดิน นั่ง นอน ไมมอีิริยาบถ เปนธรรมชาติที่วางอยูอยาง
นั้นอยูตลอด 

ทานวานิพพานเที่ยงก็คือวางอยางน้ันแหละ เที่ยงตรงแนว ไมไปถามหา
กาลเวลา เมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรไมมี ทานเรียกวานิพพานเที่ยง คือจิตดวงนี้เที่ยง
แลว หมดความหวั่นไหวเอนเอียง ทานเรียกวานิพพานเที่ยง นี่ละจิตเมื่อพจิารณาถึงขั้น
เต็มตัว ไมมีอะไรที่จะพิจารณาฝกฝนอบรมอีกแลว ทานเรียก วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ 
กรณียํ คือพรหมจรรยไดอยูจบแลว การประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายไดส้ินสุดลงแลว 
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งานการที่ควรจะทําก็มีงานบําเพ็ญภาวนาสิ้นสุดลงแลว งานอื่นยิ่งกวานี้ไมมี นั่นละวาง
ละที่นี่ นั่นจิตของพระพทุธเจาของพระอรหันตทานวางอยางนั้น วางตลอดเวลา ทีนี้ก็ไม
มีอะไรละ โลกน้ีเปนโลกสูญเปลาไปหมด คือความสูญความวางของจิตนีม้ันครอบหมด 
เดินไปตามแผนดินนี้ แผนดินจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามความวางทะลุหมดๆ เลย 
นั่นอํานาจแหงความวางของจิต 

นี่ละการฝกฝนอบรมจิตใจ ถาไมไดฝกมนัก็มดืบอดของมนัอยูอยางน้ัน ไปที่
ไหนก็ตกเหวตกบอไป ถารอบตัวแลวมันไมไดตก มันวางไปหมดเลย ใหพากันศึกษา
อบรมบางนักจิตตภาวนา ใหไดเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยในจิต เลวที่สุดไมมี
อะไรเกินจิต แลวเลิศที่สุดก็ไมมีอะไรเกินจิต เมื่อเราฝกฝนอบรมถึงขั้นเลิศสุดยอดแลว
ไมมีอะไรเกนิ สามแดนโลกธาตุมีจิตดวงเดียวเทานั้นครอบโลกธาตุ ถาวาเลวก็เลวที่สุด
มีจติดวงเดียวครอบโลกธาตุเหมือนกัน จึงตองใหฝกฝนอบรม 

โอวาทคําส่ังสอนพระพุทธเจานี้ถูกตองแมนยําสุดยอดแลว ไมมีโอวาทของผูใด
ที่จะมาแซงคาํสอนของพระพุทธเจาไดเลย เปนคําสอนที่ถูกตองแมนยําทุกบททกุบาท 
จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบหมด ไมตองไดเพิ่มไดเติมไดสงเสริม
อะไร จิตเมื่อเวลาเขาถึงความชอบธรรมโดยสมบูรณแลวก็หมด ที่จะมาดัดแปลง
ซอมแซมอะไรอีกไมไดแลว จิตดวงนี้พอ พากันจําเอา เอาละทีนี้พอ ใหพร 
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