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พระธรรมะเทศนาเรื อง ธรรมะโอสถรักษาใจ
วันที ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘
โยมเขาเสียสละมา เรื องแค่เนียเรื องมันเยอะแยะ เดียวท่านก็ร้ ูเองสิงทีพระอาจารย์พดู เนีย
ล้ วนแล้ วแต่พระอาจารย์เข้ าใจ เรื องเหล่านีเหมือนกับเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรม เราไม่ต้องไปโทษใคร
โทษกรรมวิบากกรรมในอดีตอเนกชาติ เพราะฉะนันต้ องเข้ มแข็งอดทนอย่างเดียว
เหมือนทีพระอาจารย์เขียนในคําพระสังฆทาน ต้ องมีขนั ติอดกลันอดทน เพือเตือนเพือให้ ได้ ยินกับหู
รู้ด้วยใจเราเนีย ถ้ าเราไม่มีความอดทนเข้ มแข็งก็แพ้ ตลอดกาล เชือพระอาจารย์เนีย
พระพุทธเจ้ าเนียขนาดพระองค์ยงั ทรงพระชนมายุอยู่
พวกนันก็ให้ นางจิญจมาณวิกาทําเป็ นท้ องกับพระพุทธเจ้ ามัง นางมาคัณฑิยาก็จ้างคนมาด่าบ้ างอะไรเนีย
พระองค์ก็ยงั ทนเลย
แล้ วเราทํากิจหน้ าทีทําพุทธศาสนาแล้ วรู้ อยูแ่ ล้ วว่ายุคนีสมัยนีมารมิจฉาทิฏฐิ เต็มไปหมดเลย
เหลือสัมมาทิฏฐิ น้อยมาก เพราะฉะนันให้ อดกลันอดทนเข้ มแข็ง ทุกคนเนียมีกรรมเป็ นของตัวอยูแ่ ล้ ว
พระพุทธเจ้ าพูดไว้ ไม่มีใครดีกว่าใคร
เกิดแก่เจ็บตายเสมอกันหมดเว้ นไว้ แต่ใครจะมีโอกาสทําความดีใช้ หนีความดีมาก
ก็ถือว่าเป็ นบุญเป็ นวาสนาของคนนัน เพราะฉะนันพระอาจารย์เนียไม่เคยอ่อนแอท้ อแท้
ฝึ กหัดอบรมบ่มนิสยั มาตัง ๓ รุ่นแล้ ว ได้ เห็นมัย มีดอี ะไรบ้ าง
เหนือยพระอาจารย์ก็บอกอยู่ในเทปนันแหละไปเปิ ดฟั งดูสิ ว่าพระอาจารย์อาจจะไม่มีอีกก็ได้ ครังที ๔
แต่ก็ยงั บอกไว้ ถ้าศาลาเสร็ จก็จะเอาซะอีกสักรุ่นหนึง เนียก็แค่เนียทําความดีใช้ หนีความดี
คนทีไม่ร้ ูจกั ตรงนีก็จะไม่มีขนั ติอดกลันอดทน
คนกินยาตายฆ่าตัวตายโดดนําตายล้ วนแล้ วแต่น้อยอกน้ อยใจว่าทําดีแล้ วไม่ได้ ดีทงนั
ั น
ฉะนันเชือพระอาจารย์ต้องเข้ มแข็งอดทน
พระอาจารย์มีเมตตาพระทุกองค์ทีมาอยู่กับพระอาจารย์เนียล้ วนแล้ วแต่ม่งุ ดีกนั ทังนัน
มุง่ ดีทําดีทงนั
ั น ถ้ าไม่มีใครนําพระพุทธโอวาททีดี ๆอย่างนีไปเผยแพร่ พระพุทธศาสนาก็จะร่อยหรอลงไป
เพราะฉะนันขอให้ ทุกองค์เข้ มแข็ง พระพุทธเจ้ าก็สอนอยู่แล้ วว่า
สุญญตสมาธิมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ สุญญตวิโมกข์ หลุดพ้ นด้ วยความว่าง นิพพานัง ปรมัง
สุญญัง นิพพานสูญอย่างยิง เพราะฉะนันเราก็ต้องมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
พระองค์ไม่ได้ ปิดบังซ่อนเร้ น ฉะนันเราต้ องเข้ มแข็งสู้มนั สังขารมันทนไม่ได้ ก็ให้ มนั แตกดับไปเลย
อย่างพระอาจารย์ว่าเนีย
ไม่อาลัยอาวรณ์ถวายเป็ นพุทธบูชาธรรมบูชาอริ ยสังฆบูชาทีพระอาจารย์เคยพูดแล้ ว
ทีพระองค์สร้ างบารมีสมัยพระเวสสันดรสละทรัพย์สมบัติ ช้ างเผือก
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แล้ วก็ท้ายสุดต้ องให้ ลูกเป็ นทานให้ ภรรยาอัครมเหสีเป็ นทาน เพืออะไร? ให้ ก็เพือความว่างนันเอง
เพราะฉะนันพระองค์เมือตรัสรู้พระองค์ก็มารู้ ความว่างทังหมด คือ รู้นิพพานการทําอาสวะให้ สินไป
ก็คือการทําอารมณ์ให้ สินไปหมดไปคือให้ ว่างไป เนียแค่นี
เราต้ องเข้ มแข็งอดทนอย่างพระอาจารย์เนียสู้มานานแล้ ว ไม่ใช่เพิงสู้
พระอาจารย์เนียเข้ มแข็งอดทนขันติบารมีจึงเข้ มข้ น ฝึ กหัดดัดนิสยั ตังแต่เล็กแต่น้อย
จนกระทังบวชแล้ วไปอยูท่ ีไหนก็โดนกลันแกล้ งทีนัน พระอาจารย์ก็ทน ทีพระพุทธเจ้ าก็ตรัสว่า
พราหมณ์ผ้ มู ีเพียรเพ่งอยู่พระธรรมของพระองค์ไม่ทนต่อพราหมณ์ผ้ มู ีเพียรเพ่งอยู่
เพ่งคือเพ่งฌานหรื อเพ่งคือพิจารณา ทังเพ่งหรื อพิจารณา เราจะเพ่งยังไงก็เพ่งเพือความว่าง
เพือหลุดพ้ นจากสิงร้ อยรัดใจคืออารมณ์นนแหละ
ั
สังโยชน์ก็คืออารมณ์
เพราะฉะนันเราทําอารมณ์ให้ สินไปก็เป็ นการทําสังโยชน์ให้ สินไป เพราะฉะนันทุกองค์ต้องเข้ มแข็ง
เชือพระพุทธเจ้ าไม่ต้องเชือพระอาจารย์ เพราะพระอาจารย์เอาพระโอวาททีแท้ ของพระองค์มาสอน
ไปเปิ ดดูได้ เลยพระทุกองค์ทีพระอาจารย์พดู ให้ ฟัง เพือความรู้ยิงเห็นจริ งในความว่างต้ องว่าอย่างนี
เทศนายังไงๆ ก็เพือความว่างอย่างเดียว เพือนิพพาน เป็ นไปเพือพระนิพพานความว่าง
ใครจะว่ายังไงถ้ าเราไม่ผิดกฏหมายบ้ านเมืองอะไร ยังไงก็ไม่มีใครมาทําร้ ายเราได้ ฉะนันเราว่างอย่างเดียว
เราสละหมดแล้ วไม่มีอะไรเหลือแล้ ว บวชแล้ วก็ไม่มีแล้ ว พระมีเมียได้ ทีไหน ไม่มี
เพราะฉะนันเราก็ต้องว่างต่อไป สู้อดสู้ทนขันติว่างต่อไป
คนทีไม่เชือพระอาจารย์ก็หาเรื องพระอาจารย์เยอะแยะทังทีพระอาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาเห็นมัย
ทุกวันทุกเดือนทุกปี เป็ นวันเป็ นเดือนเป็ นปี เนีย พระอาจารย์ก็ยงั สมําเสมอไม่มีอะไรทีจะผิดปกติ ไม่มี
เห็นมัย ทุกวันเนียทีพระอาจารย์ทําอยูเ่ นียเทศน์สอนอะไรพวกเนีย สมําเสมอไม่มีอะไร
ไม่เคยหาเรื องหาราวอะไร ญาติโยมอะไรก็ไม่เคยไปยุง่ อะไรกับใคร
แต่คนทังหลายก็มกั จะเอาเรื องมาให้ พระอาจารย์เนีย
เพราะฉะนันเราก็ต้องเข้ มแข็งอดทน เรารู้ อยูแ่ ล้ วว่าเราเนียเป็ นผู้บริ สทุ ธิสะอาดไม่มีโทษเลย
อย่างพระอาจารย์เนีย คิดแต่มงุ่ ห่วงประเทศชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริ ย์เพือดํารงคูไ่ ว้
บรรพบุรุษหรื อบูรพมหากษัตริ ย์ก็ทรงถวายแผ่นดินไว้ เป็ นพุทธบูชา
เพราะฉะนันเราจึงต้ องมีสิทธิป้องกันฉะนันใครจะมาทําลายประเทศชาติพทุ ธศาสนาพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริ ย์ก็เป็ นอุปถัมภกเพราะฉะนันเราก็ต้องปกป้องคุ้มครองรักษา
อย่างพระอาจารย์เนียเทศน์สอนอยู่เสมอเพือปลุกใจให้ ทุกคนมีใจรักชาติพทุ ธศาสนา พระมหากษัตริ ย์
แต่ก็อย่าลืมหน้ าทีของตัวเราก็คือทําจิตของตนให้ ว่าง เพือพระนิพพานเพือความสินทุกข์ เนียแค่นี
พระอาจารย์ไม่ปรารถนาอย่างอืน
แม้ พระอาจารย์เนียจิตวิญญาณเคยออกไปตังหลายครังแล้ วก็ยงั ห่วงศาสนาอยู่ ก็ยงั กลับเข้ ามาได้ อีก
พระอาจารย์เนียสละคืนสละตายไปตังหลายครังแล้ วก็ยงั ไม่ตาย เนียเห็นมัยเนีย
ทีพระอาจารย์เขียนธรรมะสละคืน ไม่ใช่พระอาจารย์พดู เล่น พระอาจารย์เนียจิตออกจากร่าง
แต่เราก็คิดเพือความวิมตุ ติหลุดพ้ นอย่างเดียว เราบวชเพือวิมตุ ติหลุดพ้ นเราไม่ได้ ต้องการอะไรจากใคร
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แต่กรรมทังหลายทีมารุมเร้ าเราเนียหรื อสิงทังหลายทีคนนันหาเรื องเรา
เราอย่าไปคิดเลยถือว่าเป็ นกรรมเก่าของเราเนียเป็ นอารมณ์
ทีพระพุทธเจ้ าว่าเป็ นสัคคาวรณ์มคั คาวรณ์เป็ นอันตรายแก่มรรคผลนิพพาน เพราะฉะนันเราเข้ มแข็งอดทน
ทําอารมณ์เหล่านีให้ สินไปจึงเรี ยกว่า อาสวักขยญาณ ญาณทําอารมณ์ให้ สินไป
ถ้ าเราไปพูดว่าทําอาสวะให้ สินไปนันเป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้ า แต่ถ้าเราบอกว่าทําอารมณ์ให้ สินไปเนีย
พูดอย่างไทยๆ เนีย เพราะฉะนันอาสวักขยญาณก็คือ ทําอารมณ์ให้ สินไปด้ วยความรู้ คําว่ารู้ก็คือมันเป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา นันแหละจึงเรี ยกว่า อาสวักขยญาณ
ทําอารมณ์ให้ สินไปด้ วยความรู้เพราะอารมณ์ทงหลายไม่
ั
เทียงมันเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตา
รูปเสียงกลินรสสสัมผัสเหล่านีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
ฉะนันเราอย่าไปขโมยรูปเสียงกลินรสสัมผัสของใครมาไว้ ในใจเรา ใจของเราจึงจะบริ สทุ ธิสะอาด
เรารู้เท่าทันตามเป็ นจริ งจึงเรี ยกว่าอาสวักขยญาณ แล้ วก็ร้ ูด้วยว่าสังโยชน์สิงทีร้ อยรัดใจเราก็
คือรู ปเสียงกลินรสสัมผัสธรรมารมณ์เหล่านีตังแต่อเนกชาติจนถึงปั จจุบนั ชาติทีมันตามล้ างตามล่าเรามาเนี
ย ฉะนันเรารู้เท่าทันมันเนีย สังขารเรามันก็เสือมสินไปตามกาลตามเวลา เพราะฉะนันเราก็นึกว่าทนแค่ตาย
ตายเมือไหร่ก็สินทุกข์เมือนัน เราได้ ใช้ เวรใช้ กรรม เวลาเราไปเวียนว่ายตายเกิดเราไปเล่นงานเขาด้ วยอาการ
๓๒ เหล่านี ด้ วยเลือดเนือหนังสังขารชีวิต เพราะฉะนันเวลามันเล่นงานมันก็เล่นงานสังขารเรา
แต่มนั เล่นงานจิตเราไม่ได้ เพราะจิตเรารู้พระองค์จึงเรี ยกว่า อาสวักขยญาณ ญาณทําความรู้ให้ สินไป
สิงทีเรารู้ทงหมดให้
ั
สินไปจากใจเรา พระองค์สอนให้ รักษาจิตไม่ได้ สอนให้ รักษาอารมณ์
เพราะอารมณ์ไม่แน่นอนอนิจจังอยูเ่ สมอ เดียวมีรูปมา มีเสียงมา มีกลินมา มีรสมา มีสมั ผัสมา
อารมณ์ไม่เทียง เพราะฉะนันเราไปรักษาอารมณ์ไม่ได้ เราต้ องรักษาใจไม่ให้ มีอารมณ์ เนียจึงเรี ยกว่า
สังวรณ์อินทรี ย์ สังวรณ์ตา หู จมูก ลิน กายใจ เนีย สังวรณ์ตา หู จมูก ลิน กายใจ เพืออะไร?
ทีพระองค์สอนไว้ ก็เพือจะไม่ให้ มีอารมณ์นนเอง
ั ไม่ให้ อารมณ์ทงหลายไหลไปสู
ั
ใ่ จ เรารู้ เราก็ละไป
รู้แล้ วก็ละไป เพราะอารมณ์ไม่เทียงอยูแ่ ล้ ว ยืนเดินนังนอนเดียวก็อนิจจังไปแล้ ว ว่าง ว่าง ว่าง อย่างเดียว
อย่าไปคิดไปนึกอะไร เราต้ องยอมรับสภาพตามเป็ นจริ ง เพราะเรื องทุกเรื องเกิดเพือดับไม่ว่าเรื องของเรา
เรื องของรูปของเสียงของกลินของรสของสัมผัสมันเกิดเพือดับทังนัน ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีเนีย
ทีพระอาจารย์บอกว่า ทุกวินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนาสาธุ แล้ วจะโมทนาสาธุกับอะไรจึงจะดี
เราก็โมทนาสาธุกับบารมีอปุ บารมีปรมัตถบารมีของพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ า
ทังทีเป็ นบารมีอปุ บารมีปรมัตถบารมีนนแหละจึ
ั
งจะเป็ นการเพิมบุญเพิมกุศล
ทีพระอาจารย์เคยพิจารณาว่าสัมมาอาชีโว ก็เราบวชมาแล้ วเราไม่มีอาชีพอะไรเลย
แล้ วจะเป็ นสัมมาอาชีโวได้ อย่างไร พระอาจารย์ก็ร้ ูขนมา
ึ
การทําความดีหรื อการทีโมทนาความดีพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าเนียเป็ นอาชีพทีเป็ นสิงทีเราควรทําเป็ นสัมมาอาชีโวของพระ
ทีเราไม่ได้ ไปทําการงานค้ าขายไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอะไรเลย เนียพระอาจารย์เคยพิจารณา
เอะ! สัมมาอาชีโวแล้ วเราไม่ได้ ทํามาหากินอย่างโลกๆ เงินทองก็ไม่มีแล้ วจะเป็ นสัมมาอาชีโวได้ อย่างไร?
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ก็นึกขึนมาได้ การทําความดีเนีย การทําความเพียรเพือโมทนาเนีย ทีพระอาจารย์เคยพิจารณาว่า
ทีพระองค์ตรัสไว้ ว่า สมุทยั เหตุให้ เกิดทุกข์ แล้ วจิตพระอาจารย์ก็นึก แล้ วสมุทยั เหตุให้ เกิดสุขมีไหม
ก็ร้ ูขนมาว่
ึ
ามุทิตาพลอยยินดีเนียเป็ นสมุทยั เหตุให้ เกิดสุข
เหมือนกับพระอาจารย์เนียได้ พบบ่ออริ ยทรัพย์ทียังไม่มีใครใช้ ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลย ไม่มีใครเอามาใช้ เลย
เนียพระอาจารย์เอามาใช้
เพราะฉะนันอย่าไปหวันไหวมันเลย เรื องของคนอืนทังนัน เกิดแก่เจ็บตาย
เราสละไปแล้ วแม้ พ่อแม่พีน้ องเนียมีคา่ เท่าไหร่ ทีพระอาจารย์เคยพูดไว้
ตาหูจมูกลินกายใจมีราคามากกว่าสมบัติพระเจ้ าจักรพรรดิทีพ่อแม่เราให้ มาอีก
แม้ พ่อแม่ซึงมีพระคุณต่อเรามากเรายังทิงเลย ทรัพย์สินสมบัติเงินทองบุตรภรรยายังทิงเลยต้ องว่าอย่างนี
แล้ วเราจะมาหวันไหวอะไร เราจะมาอยากได้ อะไรของใคร มันจะสอนใจเรา
ว่าเราเนียมีอริ ยทรัพย์อนั ประเสริ ฐแล้ ว สิงทีเราทิงไปก็มีคณ
ุ มีคา่ มากกว่าสิงเหล่านี
เพราะฉะนันเราอย่าได้ ไปติดสิงเหล่านีเลย
มันจะเป็ นอัตโนมัติเลยมาห้ ามกันความโลภความโกรธความหลงของเรา หรื อทําให้ เราไม่มีราคะ โทสะ
โมหะ มานะทิฏฐิ กบั สิงเหล่านี เพราะฉะนันเราไม่ควรหวันไหว
ใจเราก็ต้องหนักแน่นมันคงมีสญ
ุ ญตสมาธิตงใจมั
ั นต่อไป สู้ตอ่ ไป ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึก
ไม่ต้องไปคิดว่าเป็ นมหานิกาย ไม่ต้องไปคิดว่าธรรมยุติ นิกายทุกอย่างก็ต้องว่างเปล่าหมด สัพเพ ธัมมา
อนัตตา ทีพระอาจารย์บอกแล้ ว สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นา ฺ โญ อ ฺ ญํ วิโสธเย สุทฺธิ อสุทฺธิ
ความบริ สทุ ธิความไม่บริ สทุ ธิเป็ นของตัวของบุคคล
ขอให้ เรานันแหละทําความบริ สทุ ธิให้ มีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์ แล้ วมันจะบริ สทุ ธิเองต้ องว่าอย่างนี
ตราบใดทีเราคิดว่าเราบริ สทุ ธิ แต่เรายังไปขโมยรูปเสียงกลินรสสัมผัสใครมาไว้ ในใจเรา
เราไปขโมยเขามานีก็ไม่บริ สทุ ธิแล้ วเห็นมัย
ศีลเราจะเป็ นศีลวิสทุ ธิได้ เราก็ต้องเป็ นผู้ทีไม่ขโมยรู ปเสียงกลินรสสัมผัสใครมาไว้ ในใจเรา
ยืนเดินนังนอนจิตของเราจึงจะบริ สทุ ธิสะอาด เพราะเป็ นศีลวิสทุ ธิ อริ ยกันตศีลก็คือละเว้ นภายในภายนอก
คือไม่มีอารมณ์ภายใน คําว่าไม่มีอารมณ์ภายในก็คือ ไม่มีรูปภายใน ไม่มีเสียงภายใน ไม่มีกลินภายใน
ไม่มีรสภายใน ไม่มีสมั ผัสภายใน ไม่มีรูปภายนอก ไม่มีเสียงภายนอก ไม่มีกลินภายนอก ไม่มีรสภายนอก
ไม่มีสมั ผัสภายนอก ไม่มีธรรมารมณ์ใดๆ มาอยู่ในใจเรา ทีพระอาจารย์สอนอยู่แล้ วว่า
รูปเรารู้ว่ารูปนีไม่เทียงเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตา รู ปเหล่านันจะได้ ไม่มาประทับติดอยูใ่ นใจเรา
ใจเราจะได้ ไม่มาประทับติดอยู่ในรูป จิตของเราจะได้ บริ สทุ ธิจากรูป จิตของเราจะได้ วิมตุ ติหลุดพ้ นจากรู ป
เสียงก็เหมือนกัน กลินรสสัมผัสก็เหมือนกันเนีย เพราะเรารู้แท้ แล้ วว่า สิงเหล่านีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
แล้ วก็อนิจจังด้ วย เปลียนแปลงเสือมสลายด้ วย สิงเหล่านีจะได้ ไม่มาประทับอยูใ่ นใจเรา
ใจเราจะได้ ไม่มีสิงเหล่านี เราจึงจะบริ สทุ ธิจากสิงเหล่านี จิตเราจึงจะได้ วิมตุ ติหลุดพ้ นจากสิงเหล่านี
เนียแค่เนีย
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นิพพานัง ปรมัง สุญญัง พระพุทธเจ้ าก็สอนให้ สญ
ู ไปจากใจของเราเนีย
ก็คืออารมณ์นนเอง
ั ทีพระอาจารย์พดู ถึงเรื องจิตเพ่งจิตก็เหมือนกัน ก็เพือให้ เรารู้
ความดับไม่มีเชือทีพระพุทธเจ้ าว่า ถ้ ามีใครทังหลายมาถามท่านว่า ท่านทังหลายปฏิบตั ิเพืออะไร?
พระองค์ก็สอนให้ ตอบว่า เพือความดับไม่มีเชือ แล้ วอะไรคือเชือ อะไรคือสิงทีเราควรดับ
อารมณ์ทงหลายนี
ั
แหละคือตัวเชือ ทีมันพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ได้
เพราะฉะนันเราอย่าได้ หวันไหวกับอารมณ์ ทําจิตของเราให้ พ้นจากอารมณ์
จิตของเราก็จะพ้ นจากอาสวะนันเอง นิโรธะความดับทุกข์ก็ดบั อารมณ์ของเราให้ ได้
เมือเราดับอารมณ์ของเราได้ แล้ ว จิตเราอยูเ่ หนืออารมณ์ จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะแล้ ว
ใจของเราจะได้ อยู่เหนือเวทนา ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ไม่ต้องอุเบกขาด้ วย
พระอาจารย์ก็บอกอย่างซืออย่างตรง
ครูบาอาจารย์ทงหลายพระอาจารย์
ั
ก็ไม่เคยได้ ยินมาสอนพระอาจารย์อย่างนีก็ไม่มี เนีย
สิงทีพระอาจารย์ค้นพบความจริ งตามพระพุทธโอวาทต้ องว่าอย่างนี ถึงเรี ยนตรี โท เอกมาแล้ ว
ก็ไปอ่านพระไตรปิ ฎกค้ นคว้ าเพือจะหาทางทีจะวิมตุ ติหลุดพ้ น
ครูบาอาจารย์ทงหลายท่
ั
านก็สอนไปตามถนัดของท่าน ตามทีท่านรู้ท่านเข้ าใจ แต่ว่าไม่มีการชีตรงๆ อย่างนี
ฉะนันเรารู้เราเข้ าใจแล้ วเราก็ไม่ควรประมาท
พระอาจารย์ก็สอนอยู่เสมอว่า เรื องของเขาเราไม่ยงุ่ เรื องของเราก็จะจบจะสิน
เมือเขามายุง่ กับเราโดยทีเราหาโทษไม่ได้ เราไม่เคยไปยุง่ กับเขาเลย แต่เรื องเหล่านีมาหาเรา
แสดงว่าเป็ นกรรมวิบากกรรมในอดีตชาติทีเราจะต้ องยอมรับ ถึงแม้ ว่าเราไม่ได้ ไปทํา
คนอืนว่าเราไปทําจริ งๆ เราก็ต้องวางเฉยเพราะถือว่าเป็ นกรรมในอดีต
เหมือนกับทีมีอบุ าสกคนหนึงทีฟั งเทศน์ทงคื
ั นเลยแล้ วก็ได้ บรรลุโสดาบัน
และก็ไปล้ างหน้ าก็พอดีมีโจรมันไปขโมยห่อทรัพย์ของเขามา มาถึงก็โยนตุ๊บลงไป
อุบาสกก็นกึ ว่าอะไรหล่นลงมา ก็ไปดูก็เห็นห่อผ้ าก็นึกว่าห่อผ้ าอะไร พอดีเจ้ าทรัพย์เขาตามมา
อ้ าว!นีเป็ นโจรเขาก็ทบุ ตีซะตายเลย พระทังหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้ าว่า
อุบาสกเนียฟั งเทศน์ทงคื
ั นเลย ไม่นา่ ตายเลยดูสิชาวบ้ านไม่ร้ ูมาทุบซะตาย ทังๆทีฟั งเทศน์ทงคื
ั น
พระองค์ก็บอกว่าตังแต่อดีต เพราะอดีตชาติเคยไปเห็นภรรยาเขาสวยงามแล้ วตัวเองก็เป็ นนายด่าน
แล้ วก็ทงๆที
ั เวลายังเหลืออยู่ก็ไม่พาเขาข้ ามไป ไม่ให้ เขาข้ ามไป
แล้ วก็กลางคืนก็เอาแก้ วมณีไปซุกไว้ ทีเกวียน แล้ วก็แกล้ งว่าโดนขโมย ว่าบุรุษนีขโมยเอาแก้ วของเขามา
แล้ วก็ตีบรุ ุษคนนีตาย แล้ วก็เอาภรรยาของเขาไปอีก ฉะนันเมือเรารู้ อย่างนีแล้ ว เนียกรรมในอดีต
เพราะฉะนันสิงใดทีจะเกิดขึนก็เกิดเพือดับ เป็ นกรรมแต่อดีตชาติ เพราะฉะนันเรารู้ แล้ ว เรารู้แล้ วก็ละ
ยอมรับใครจะทําร้ ายเราอย่างไร เราก็ต้องวางเฉยเป็ นกรรมของเราน้ อ..ต้ องว่าอย่างนี
แทนทีเราจะไปโทษคนนันโทษคนนี นึกว่าเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมทีเราทํามา
ทีมีการเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ได้ แล้ วเราต้ องเข้ มแข็งอดทนไม่หวันไหว
คือไม่หวันไหวกับอารมณ์ทงหลายได้
ั
จะเป็ นรู ปก็ตาม เสียงก็ตาม กลินก็ตาม รสก็ตาม สัมผัสก็ตาม

๖

ทีเป็ นธรรมารมณ์ติดใจเราอยู่เนีย เพราะฉะนันเราต้ องไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ไม่เครี ยดแค้ นชิงชัง
ไม่ให้ มีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ก็รูปเสียงกลินรสสัมผัสทีบรรดาทีเข้ ามาถึงเรา ทังทีเราอยู่ป่าอยูเ่ ขาเนีย
สิงเหล่านีมันยังมา แล้ วเราไม่วา่ กรรมวิบากกรรมในอดีตแล้ วจะว่ายังงัย เราก็ไม่ได้ ไปดินรนขวนขวาย
แต่พวกเหล่านีเขามาหาโทษใส่เรามาแกล้ งว่าเราอย่างนันอย่างนี แล้ วเราไม่ว่ากรรมในอดีตชาติ
แล้ วมันเป็ นกรรมอะไร? ต้ องถามอย่างนี แล้ วเราจะไปขวนขวายสิงเหล่านีเพืออะไร?
เพือรูปเพือเสียงเพือกลินเพือรสเพือสัมผัสเหล่านีก็ไม่มีอีก เนียเห็นมัย
กรรมวิบากกรรมต้ องว่าเวรวิบากกรรมเวรในอดีตชาติทีมันติดตามมา
เพราะฉะนันอย่าหวันไหวกับอารมณ์เหล่านี เราควรสําเหนียกระลึกถึง ถึงมีทกุ ข์อย่างไรก็อย่าทิงธรรม
ธรรมนันก็คืออนัตตาธรรมนันเอง ทีพระอาจารย์ก็บอกแล้ ว ทีพระองค์สอนให้ สละทรัพย์เพือรักษาอวัยวะ
สละทรัพย์อวัยวะเพือรักษาชีวิต สละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพือรักษาธรรม ธรรมนันได้ แก่อะไร?
ธรรมนันได้ แก่อนัตตาธรรมคือความว่าง เนียเวลาเราเสียสละเราก็นึกว่า ช่างมันเถอะทรัพย์สินสมบัติ
ต้ องทําใจให้ ว่างจากสมบัตินนแหละ
ั
แล้ วก็เนียหายาหาหมอมารักษาอวัยวะแขนขาตาหูเนีย
ครันสละทรัพย์ไปหมดแล้ วแต่โรคร้ ายก็ยงั ไม่หายมันลามปาม ก็ตดั มือตัดเท้ าหรื อตัดขา
ตาเสียไปเราก็ต้องทําใจให้ ว่างอีก ว่าเฮ้ อ..ช่างมันเถอะเพือรักษาชีวิตไว้
มันจะเน่าจะเปื อยจะผุจะพังยังไงก็ให้ มนั ไปเพือรักษาชีวิตไว้ ครันเสียสละถูกตัดไปแล้ วอวัยวะน้ อยใหญ่
ตาหูจมูกลินกายแขนขาตาหูเนีย แต่นีโรคมันก็ยงั ไม่หายมันลามปามถึงชีวิต
เพราะฉะนันเมือถึงคราวชีวิตแล้ วมันจะตายเราก็เอ้ อ..เราก็นกึ ถึงความว่างไว้ เนียชัดเจนมากเลย
พระอาจารย์ไว้ แล้ วก็ไม่มีอะไร แต่คนเราฟั งไม่เข้ าใจ ไม่เข้ าถึง ยังทําใจไม่ได้ อีกต้ องว่าอย่างนี
ก็คราวนันแหละวิบากกรรมมาบีบบังคับเราแล้ วถึงเราไม่ว่างก็ต้องว่างแล้ ว
ทรัพย์สินสมบัติก็ไม่มีแล้ วเหมือนกับเราสละทรัพย์สินสมบัติมาบวชเนีย ไม่มีแล้ ว
ถึงแขนขาตอนนีเราก็ไม่มีเงินไม่มีทองรักษามันแล้ วด้ วย
ถ้ าป่ วยเจ็บไข้ ขนมาเงิ
ึ
นทองของแต่คนของแต่ละองค์ก็ไม่มี
ถ้ ามันจะแขนมันจะขาดโรคภัยไข้ เจ็บเบียดเบียนมันก็ต้องทําใจอยูแ่ ล้ ว แสดงว่ากรรมมันบีบเราแล้ ว
เวลามันจะตายเอ้ อ..เรามาบวชแล้ วรักษาธรรมประพฤติธรรมเพือความว่างต่อไป
ว่างจากพ่อแม่บตุ รภรรยาทรัพย์สินสมบัติ ไร่นาเรื อกสวนบ้ านช่องเรื อนชาน เรายังว่างมาได้ เลย
ฉะนันเราต้ องทําจิตให้ ว่างต่อไป
ต้ องทําจิตของเราให้ เข้ มแข็งอดทนด้ วยขันติอธิวาสนะคุณตามทีพระพุทธองค์อดกลันมาแล้ ว
ทีใช้ ข่มใจมาข่มเวทนาทางกายข่มเวทนาทางจิต เวทนาทางกายมันเกิดโรคภัยไข้ เจ็บก็ต้องข่ม
จิตทีมีอารมณ์ทงหลายมารบกวนก็
ั
ต้องข่ม ทําจิตของเราให้ อยู่เหนืออารมณ์ให้ ได้
เมือเราทําจิตของเราให้ อยูเ่ หนืออารมณ์ได้ แล้ ว เราจะได้ ไม่มีทกุ ข์แล้ ว ว่าง ว่าง ว่าง เพือนิพพาน
นิพพานัง ปรมัง สุญญัง ฉะนันสู้ตอ่ ไปไม่ต้องหวันไหว ทุกองค์ควรมีจิตเมตตากรุณา
เหมือนกับโอวาททีในหลวงท่านว่า “รู้รักสามัคคี” เราควรรักษาสิงทีดีทีสุด ทีมีอยูก่ นั เนียให้ เจริ ญรุ่งเรื องไป
ด้ วยเมตตาธรรมกรุณาธรรม แล้ วพระองค์ก็ยงั สอนภิกษุผ้ มู ีศีลอันเป็ นทีรักทียังไม่มาก็ขอให้ มา
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ทีมาแล้ วก็ขอให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข พระองค์ก็สอนอยู่แล้ ว ผู้มีศีลมีธรรมผู้ทีเป็ นสัมมาทิฏฐิ
เพราะฉะนันพวกเราเนียก็เท่ากับรักษาสิงทีดีอยูแ่ ล้ ว คือรักษาธรรมวินยั ตามพระพุทธโอวาทอยูแ่ ล้ ว
เพราะฉะนันเราต้ องมีจิตเมตตา ส่วนมากผู้คนทัวไปไม่หวังความวิมตุ ติหลุดพ้ น
ไปมุง่ ลาภสักการะมุง่ ชือเสียงเกียรติยศอะไรพวกเนีย เห็นมัยพระอาจารย์ต้องการอะไรมัย? ไม่มี
ก็พยายามสังสอนพวกท่านเนียแหละ ว่าพระอาจารย์ประพฤติอย่างไร มีความรู้ ความเห็นอะไรบ้ าง
พยายามทีจะปลูกฝั งหรื อสังสอนให้ พวกท่านให้ ดํารงหรื อเจริ ญรอยตามต่อไป
เพือรักษาพระธรรมวินยั พระพุทธโอวาทของพระองค์ให้ บริ สทุ ธิสะอาดต่อไปแค่เนีย
พระอาจารย์พยายามให้ เผยแพร่ไป ไม่งนพระพุ
ั
ทธศาสนาก็จะหมดทีเราต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าเราไม่รักษากันไม่ประพฤติปฏิบตั ิไว้ ศาสนาอันบริ สทุ ธิมรรคผลนิพพานอันบริ สทุ ธิคือความว่างอนัตตา
เนียไม่มีใครเข้ าใจ เพราะฉะนันพวกท่านเข้ าใจแล้ วก็ขอให้ รักษาต่อไป
พยายามเข้ มข้ นตายเป็ นตายทําไมต้ องเสียดายชีวิต พระพุทธเจ้ ายังสละเลย พระองค์ส้ ทู นทรมาน
พระองค์เป็ นผู้เสียสละมากกว่าพวกเราอีก
การเสียสละทานบารมีอปุ บารมีปรมัตถบารมีนีเพือมาละเว้ นเป็ นศีลเป็ นเนกขัมมะเป็ นปั ญญาวิริยะขันติสจั
จะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาให้ เป็ นอุปบารมีปรมัตถบารมี ก็เพือความว่างทังหมดเลยต้ องว่าอย่างนี
ไม่ใช่อย่างอืน สิงทีพระองค์ต้องการ สัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่าง คือรู้ว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา
เนียทุกอย่างต้ องว่างเปล่า สัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างสรุ ปลงไปเลย สัพเพ ธัมมา อนัตตาว่างเปล่า
ทีพระองค์ร้ ู คือรู้จริ งรู้ ครบถ้ วนด้ วยต้ องว่าอย่างนี รู้ทงอดี
ั ตทังปั จจุบนั ทังอนาคต สัพเพ ธัมมา อนัตตาเนีย
จะเป็ นมนุสโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก ตลอดหมืนโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาฬ สัพเพ ธัมมา
อนัตตาว่างเปล่าทังหมด
เพราะฉะนันเรารู้เข้ าใจแล้ วไม่ควรหวันไหวท้ อแท้ อ่อนแอ ควรทําใจให้ เข้ มแข็งต้ องดูตวั อย่างสิเนีย
พระอาจารย์เนียก็ทนมาตลอด ไม่เคยได้ มีอะไรเลยโดนตําหนิติเตียนหรื อยกโทษอะไร
มีปัญหาก็พยายามแก้ ด้วยสติปัญญาด้ วยความสุขมุ คัมภรี ภาพ
แล้ วก็ถกู ต้ องตามพระพุทธโอวาทด้ วยต้ องว่าอย่างนี
แต่สิงทีไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั มันเป็ นไปก็ชา่ งมันเกียวกับกฏหมายบ้ านเมืองอะไร มันนอกเหนือจากธรรมวินยั
ถ้ าเราไม่ผิดตามเรื องธรรมวินยั เราก็พยายามรักษาตามธรรมวินยั อยู่แล้ ว
เราก็ไม่ได้ ไปล่วงกฏหมายบ้ านเมืองอะไร เพราะฉะนันก็อย่าไปหวันไหว อย่าไปคิดมัน ทําใจให้ ว่างให้ สบาย
พูดว่าง ว่าง ว่าง มันตายก็ตายไปเลยอย่าไปอ่อนแอท้ อแท้ ให้ เป็ นปั จจัยเพือพระนิพพาน ก็สละมาอยูแ่ ล้ ว
ลาออกกันมาอยูแ่ ล้ วทุกคน ทําไมต้ องลาออก ไอ้ ลาก็คือโง่นนแหละ
ั
ให้ มนั ออกไปให้ หมดความโง่ทงหลายให้
ั
มนั ออกไป คําว่าลาออกเนีย ลาโง่ให้ มนั หมดไปจากใจเรา
ออกไปจากใจเราอารมณ์ทงหลายเหมื
ั
อนลาทีใครไปติดไปจับต้ องไปยึดไปถืออารมณ์ทงหลาย
ั
คือรู ปเสียงกลินรสสัมผัสทังหลายก็เหมือนลาโง่เพราะว่าไม่มีปัญญา และท้ ายสุดก็อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เปลียนแปลงสลายไปหมด เพราะฉะนันเราจะต้ องทําใจของเราเนีย ให้ ว่างจากอารมณ์เหล่านี
อย่าไปหวันไหวกับอารมณ์ เชือพระพุทธเจ้ า เชือพระธรรมคําสอนทีพระองค์ตรัสไว้ ว่า
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“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” อย่างน้ อยก็ทําให้ มีกําลังใจว่า เราเป็ นผู้ประพฤติธรรมจริ งๆ

ต้ องว่าอย่างนี แม้ สืงทังหลายทีไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั ทีมันมาทําร้ ายจิตใจเรา ไม่มีต้องว่าอย่างนี
มาทําร้ ายเราไม่ได้ ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิต เพราะฉะนันเราอย่าหวันไหวเข้ มแข็งอดกลันอดทนไว้
เพือพระพุทธศาสนาจะได้ เจริ ญรุ่งเรื องต่อไป เท่าทีทุกคนทําได้ ต้องว่าอย่างนี
เท่าทีจะมีชีวิตทําตามเรี ยวแรงและสติปัญญาความสามารถ ฉะนันเราอย่าได้ ไปฟั งเสียงคนอืน
ใครจะว่าอย่างไร พูดอย่างไรช่างหัวมัน บอกโน่นพระอาจารย์สอนผมไว้
ผมเชือตามพุทธโอวาทตามทีพระอาจารย์เคารพพระพุทธโอวาทมาแล้ ว ต้ องว่าอย่างนี
ผมก็ได้ ยินท่านก็เทศน์สอนอยู่ตลอด
เหมือนกับท่านปลุกเสกผมให้ เป็ นพระทีบริ สทุ ธิสะอาดตามพระธรรมวินยั
ให้ จิตใจเราใสสะอาดด้ วยมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
เพราะฉะนันเราจะต้ องถือเป็ นอุบายในการทีจะนําไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนีย
เพราะว่าทีไหนไม่มีใครรู้แจ้ งเห็นจริ ง ยุคนีสมัยนีเท่าทีได้ ฟังมาผ่านมา ครูบาอาจารย์ทงหลายเนิ
ั
นช้ าทังนัน
และก็ไม่ใช่ร้ ูแจ้ ง ก็เสียเวลา ครูบาอาจารย์ตายกันไปหมดแล้ ว กว่าจะรู้จริ งก็ตอนใกล้ ตาย
สละคืนไปหมดตอนนัน ถ้ าองค์ไหนท่านฝึ กไว้ ดีแล้ วมีสติปัญญาว่า อ้ อ.ท้ ายสุดก็มารู้ ตอนตาย
พอสละคืนแล้ วก็ตายไปเลยต้ องว่าอย่างเนีย อย่างพระอาจารย์สละคืนแล้ วไม่ตายเนีย
ทังทียอมอยูแ่ ล้ วตายก็ตาย แต่จิตก็เพ่งจิต ดูจิตเราไม่มีอารมณ์ ใสสงบ
คําว่าสว่างคือไม่มีอะไรมาเคลือบแคลงใจเราเลยว่างอย่างเดียว แล้ วมันก็มีพลังในตัวของเราเอง
ทําให้ เข้ มแข็งอดทน เนียแล้ วก็รอดตาย สังขารไม่ได้ กินหยูกกินยาอะไรเลยก็หายอย่างรวดเร็ ว
สละตายแล้ วก็ไม่ตาย เนียธรรมโอสถต้ องว่าอย่างเนีย ตามทีพระอาจารย์อยู่ป่าอยู่เขาเนีย
“มีธรรมเป็ นอาหาร มีธรรมเป็ นเครื องนุง่ ห่ม มีธรรมเป็ นทีอยู่อาศัย
เพราะฉะนันอย่าไปคิดอาศัยอย่างอืน มันจะตายก็ตาย พระองค์ว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
เนียแล้ วเราจะไปพึงอะไร? ก็พงพระธรรมคํ
ึ
าสอนพึงพระพุทธเจ้ าเป็ นสรณะทีพึง มีพระธรรมเป็ นทีพึง
มีพระสงฆ์ผ้ ปู ฏิบตั ิดีเป็ นทีพึง คือทีพึงทางใจ
เพราะฉะนันเกิดแก่เจ็บตายเป็ นของธรรมดาของโลกเป็ นของสังขาร จิตของเราต้ องมีความว่าง
มีมรรคทีสูงสุดก็คือ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทีพระองค์สรุปลงไปเองต้ องว่าอย่างนี ทีประมวลมาทังหมดเลย
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วต้ องไม่หวันไหว อย่างพระอาจารย์ไม่มีอะไร ไม่เคยคิดนึกอะไร
ใครก็ได้ ทีมีใจมุ่งความวิมตุ ติหลุดพ้ นเพือพระนิพพานเนีย พระอาจารย์ก็พยายามแนะนําสังสอนอยู่แล้ ว
พวกท่านก็มาอยู่กนั มานานแล้ วเป็ นปี แล้ ว ก็เห็นมัย พระอาจารย์สอนอะไร! มีอะไร!
ก็ยงั มีความสมําเสมออยู่กบั ทุกคน มีจิตเมตตากรุณากับทุกคน ไม่ได้ มีอะไร
ทุกคนก็ขยันขันแข็งทํากิจวัตรหน้ าทีอะไรก็เป็ นการแบ่งเบาพระอาจารย์
ไม่เช่นนันพระอาจารย์ก็ทําคนเดียวทังวัดเลยต้ องว่าอย่างเนีย ๖ ชัวโมง ๗ ชัวโมง
บางทีกวาดด้ วยล้ างส้ วมด้ วย ๖ ชัวโมง ๗ ชัวโมงเนีย พระอาจารย์เคยทํามาแล้ ว
ไม่วา่ พระอาจารย์อยูท่ ีไหนไม่เคยทอดทิง แต่นีก็มีภาระพิจารณาธรรม
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เพือให้ ประเทศชาติพทุ ธศาสนาพระมหากษัตริ ย์ดํารงคงไว้ ซึงพุทธศาสนามรรคผลนิพพาน
ไม่ได้ คิดอยากได้ อะไรของใคร เพราะฉะนันให้ ทําใจให้ เข้ มแข็งอดทนไว้ อย่าไปเชืออารมณ์
หรื ออย่าไปเชือคนอืนต้ องว่าอย่างนี มันพยายามชักจูงเราลากไปตกตํา เราต้ องดึงจิตของเราให้ สงู ขึน
หรื อพยายามดึงเขาให้ ขนสู
ึ ง ฉะนันเราต้ องคิดอย่างนี อย่าให้ เขาดึงเราลงตํา
เพราะฉะนันเราต้ องเชือพระพุทธเจ้ าไม่ต้องเชือพระอาจารย์
พระอาจารย์ก็เอาธรรมของพระองค์นนแหละมาสอนมาบอก
ั
พระองค์ก็บอกว่าเราเองเป็ นเพียงผู้บอกเหมือนกัน
ส่วนใครจะทําตามไม่ทําตามก็แล้ วแต่สติปัญญาญาณความรู้หรื อบุญวาสนาของผู้นนั
ฉะนันการทีพระอาจารย์พูดก็เพือแสดงความจริ งใจให้ พวกท่านทุกองค์ร้ ูไว้ ว่า
จิตเจตนาพระอาจารย์เป็ นอย่างไร ไม่มีทีจะไปลําเอียงเพราะรักใคร่ ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง
ลําเอียงเพราะกลัว ไม่มี เพราะรู้ชดั แน่แล้ วว่าทุกอย่างว่างเปล่า ไปมัวโลภไปลําเอียงเพราะรักใคร่
ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง ลําเอียงเพราะกลัว เราก็ไม่เคารพในธรรมมีอคติธรรมก็ใช้ ไม่ได้ แล้ ว
ไม่ทรงความยุติธรรมแล้ ว ความยุติธรรมก็เสียไป เพราะมีอคติ เพราะฉะนันต้ องอย่างซืออย่างตรง
มีอะไรต้ องบอกอย่างซืออย่างตรง อย่างพระอาจารย์ก็สอนเน้ นหนักให้ ทกุ คนฉลาดอย่างซืออย่างตรง
ฉลาดแล้ วฉลาดเลย ใครมีเล่ห์มีเหลียมท้ ายสุดก็ต้องถูกนิมิตหลอกอีก ท้ ายสุดก็เอาตัวไม่รอด
ฉะนันทุกอย่างต้ องว่างเปล่าหมดเลย ทุกอย่างว่างเปล่าหมดแล้ วจะมีนิมิตอะไรมาหลอกเรา
ต้ องถามอย่างนี เนียมันก็หมดไปสินไปเพราะทุกอย่างเป็ นอนัตตา
จะเป็ นนิมิตก็แปลว่าเครื องหมายบอกให้ เรารู้ว่า
ทุกอย่างเป็ นเครื องหมายบอกให้ เรารู้ว่าทุกอย่างเป็ นอนิจจังไม่เทียง เป็ นทุกข์ถ้าเรามีความยึดถือไว้
เราก็มีทกุ ข์ ทุกอย่างมันก็อนัตตาหมด ทุกอย่างเป็ นนิมิตเป็ นเครื องประกาศยืนยันตามคําสอน
ตามพระพุทธโอวาททีสอน ไม่มีอะไรทีจะยังยืนถาวรทีแท้ จริ ง ทุกอย่างอนิจจังทังสิงอันเป็ นทีรักก็ตาม
สิงไม่เป็ นทีรักก็ตาม ทุกเรื องมันจะต้ องเป็ นไปตามสภาวธรรม คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
และส่วนมากทุกคนก็พดู กันว่าสภาวธรรมอย่างนันอย่างนี แต่ก็ไม่เข้ าใจสภาวธรรมทีแท้ จริ งคือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา นีเอง เป็ นสภาวธรรมทีคงทนถาวร ไม่ว่าพระพุทธเจ้ าพระองค์ใดทีพระองค์ตรัสรู้ขึนมา
พระองค์ก็ต้องเอามาเทศนาสอนให้ มนุษย์และสรรพสัตว์ พุทธเวไนย ตลอดทังพรหมเทพเทวดาเข้ าใจเนีย
แล้ วจะได้ ไม่เบียดเบียนใคร ถ้ าให้ อโหสิให้ อภัยกันได้ ก็จะเป็ นการดี
เวรเหล่านันจะระงับไปด้ วยการไม่จองเวร การจองเวรเวรของผู้นนย่
ั อมไม่ระงับ
เวรเหล่านันจะระงับไปด้ วยการไม่จองเวรเท่านัน มารมิจฉาทิฏฐิ มนั จองเวรพระพุทธเจ้ ามาทุกพระองค์
เพราะฉะนันเราก็ถึงคราวถึงสมัย มันก็จะต้ องถูกกําหราบปราบปรามตามกรรมของมัน
เพราะฉะนันถ้ าไม่มีผ้ เู สียสละทุกคนเอาตัวรอดหมด พระพุทธศาสนาจะดํารงคงอยู่ได้ ไง ต้ องถามอย่างนี
ก็หมดไปสินไปหายไปเพราะพวกมารมิจฉาทิฏฐิ ทําลาย ต้ องว่าอย่างนี
เพราะฉะนันเราต้ องเข้ มแข็งอดทนต้ องเป็ นผู้เสียสละ อะไรทีไม่ถกู ต้ อง
สิงทีเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ทีเป็ นมารก็ต้องกําหราบปราบปราม แล้ วเราก็จะพ้ นทุกข์จากมาร
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แล้ วก็พาสรรพสัตว์คนอืนทังหมดไปพ้ นทุกข์ไปให้ หมด คือพ้ นจากมารมิจฉาทิฏฐิ
ให้ ทกุ คนมีอนัตตาความว่างเป็ นอารมณ์
ต้ องถามว่า มารรบชนะความว่างไหม? มันก็กลัวความว่างอยูแ่ ล้ ว บอกว่างเนียเอ็งชนะหรื อเปล่า
เนียพระพุทธเจ้ าให้ ไปหมดแล้ ว ทานก็ไม่มีเหลือเลย เอ็งให้ ทานอย่างพระพุทธเจ้ าได้ ไหม
เอ็งรักษาศีลละเว้ นอย่างได้ ไหม เอ็งมีเนกขัมมะอดใจในทานในศีลได้ ไหม
เอ็งมีปัญญาในเหตุผลในทานในศีลในเนกขัมมะไหม
เอ็งมีวิริยะความเพียรในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาไหม
เอ็งมีขนั ติอดกลันอดทนทีจะทําทานรักษาศีลประพฤติเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะต่อไปไหม
มีสจั จะความจริ งใจในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะในขันติอดกลันอดทนไหม
เอ็งมีอธิษฐานเพือให้ มีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีขนั ติมีสจั จะอธิษฐานมีไหม มีอเุ บกขา
ท้ ายสุดอุเบกขาก็ให้ ไปหมดแล้ ว ไม่มีแล้ ว
ถึงทีสุดเพราะอุเบกขาในทานอุเบกขาในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะในขันติในสัจจะในอธิษฐานในเ
มตตา
เมตตารักใคร่ในทานในศีลในเนกขัมมะในปั ญญาในวิริยะในขันติในสัจจะในอธิษฐานในเมตตาในอุเบกขา
ทังหมด คือรักความว่างนันเอง แล้ วเราก็เป็ นไปเพือความวิมตุ ติหลุดพ้ นเพือนิพพาน
เพราะฉะนันการทําบารมีของพระองค์เนียเพือความว่างอย่างเดียว เพือนิพพานอย่างเดียว
เพราะฉะนันเราต้ องมีใจเข้ มแข็งอดทน แค่เนีย ขอให้ ทกุ คนทุกองค์มีใจเข้ มแข็งอดทน
อย่าไปอ่อนแอท้ อแท้ และให้ รักกันไว้ สามัคคีธรรม สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
การทีสงฆ์มีความสามัคคีเป็ นเหตุให้ เกิดสุข มีความสงบสุข ให้ ร้ ูจกั ให้ อโหสิให้ อภัย ทีพระองค์ว่า
ตังเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมไว้ ในเพือนภิกษุสามเณร แล้ วก็ให้ มีศีลสามัญญตา
ทิฏฐิ สามัญญตาก็คือเห็นเป็ นอันเดียวกัน
คือเห็นตามธรรมวินยั เพือความว่างเพือความวิมตุ ติหลุดพ้ นอย่างเดียว
ฉะนันเราจะไม่ทะเลาะทุม่ เถียงกันด้ วยลาภด้ วยสักการะทีไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั
ให้ เป็ นไปด้ วยความมักน้ อยสันโดษ การทีเราจะมักน้ อยสันโดษได้ ก็คือไม่ใช่พระองค์สอนให้ เราขีเกียจ
คือเราแสดงความสามารถตามสติปัญญากําลังเรี ยวแรงแล้ ว
เราได้ แค่ไหนก็ได้ เท่าบุญเท่าวาสนาเท่าบารมีของเรา พระองค์สอนให้ พอใจยินดีแค่นนั
ฉะนันไม่ใช่พระองค์สอนให้ ขีเกียจ ส่วนมากคนอืนจะเข้ าใจผิดนึกว่ามักน้ อยสันโดษแล้ ว
ประเทศชาติพทุ ธศาสนาคงไม่เจริ ญพวกนีเข้ าใจผิด
เพราะฉะนันการทีพระองค์สอนให้ มกั น้ อยสันโดษก็เพือให้ พอใจยินดีเท่าบุญเท่าวาสนาเท่าสติปัญญาเท่า
กําลังเรี ยวแรงของตนทีได้ พยายามแล้ ว แล้ วมันได้ มาแค่นนั นันแหละพระองค์จงึ ให้ มกั น้ อยตามมีตามได้
เนียเป็ นอย่างนี เพราะฉะนันส่วนอืน ๆ คนอืนมักจะเข้ าใจผิด เรารู้แล้ วเข้ าใจแล้ วเราก็ละเว้ นไม่สนใจสิงไหน
เอ้ า! แค่นีพอ !!ใครมีอะไรจะถามก็ถามได้ ......

๑๑

ชนะชัย เมฆา ผู้รวบรวมและตรวจเนือความ
วันศุกร์ ที ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๓ น.

