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ฉบบัเดือนตลุาคม ๒๕๕๔ 

พระธรรมะเทศนาเรื�อง ธรรมะโอสถรักษาใจ 

วนัที� ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 

โยมเขาเสียสละมา เรื�องแคเ่นี�ยเรื�องมนัเยอะแยะ เดี�ยวท่านก็รู้เองสิ�งที�พระอาจารย์พดูเนี�ย 

ล้วนแล้วแตพ่ระอาจารย์เข้าใจ เรื�องเหลา่นี �เหมือนกับเป็นกรรมเป็นวิบากกรรม เราไมต้่องไปโทษใคร 

โทษกรรมวิบากกรรมในอดีตอเนกชาติ เพราะฉะนั �นต้องเข้มแข็งอดทนอย่างเดียว 

เหมือนที�พระอาจารย์เขียนในคําพระสงัฆทาน ต้องมีขนัตอิดกลั �นอดทน  เพื�อเตือนเพื�อให้ได้ยินกบัห ู

รู้ด้วยใจเราเนี�ย ถ้าเราไมม่ีความอดทนเข้มแข็งก็แพ้ตลอดกาล เชื�อพระอาจารย์เนี�ย 

พระพทุธเจ้าเนี�ยขนาดพระองค์ยงัทรงพระชนมายอุยู ่

พวกนั �นก็ให้นางจิญจมาณวิกาทําเป็นท้องกบัพระพทุธเจ้ามั�ง นางมาคณัฑิยาก็จ้างคนมาดา่บ้างอะไรเนี�ย 

พระองค์ก็ยงัทนเลย 

แล้วเราทํากิจหน้าที�ทําพทุธศาสนาแล้วรู้อยูแ่ล้วว่ายคุนี �สมยันี �มารมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดเลย 

เหลือสมัมาทิฏฐิน้อยมาก เพราะฉะนั �นให้อดกลั �นอดทนเข้มแข็ง ทกุคนเนี�ยมีกรรมเป็นของตวัอยูแ่ล้ว 

พระพทุธเจ้าพดูไว้ไมม่ีใครดีกว่าใคร 

เกิดแก่เจ็บตายเสมอกนัหมดเว้นไว้แตใ่ครจะมีโอกาสทําความดีใช้หนี �ความดีมาก 

ก็ถือว่าเป็นบญุเป็นวาสนาของคนนั �น เพราะฉะนั �นพระอาจารย์เนี�ยไมเ่คยอ่อนแอท้อแท้ 

ฝึกหดัอบรมบม่นิสยัมาตั �ง ๓ รุ่นแล้ว ได้เห็นมั�ย มีดอีะไรบ้าง 

เหนื�อยพระอาจารย์ก็บอกอยู่ในเทปนั�นแหละไปเปิดฟังดสูิ ว่าพระอาจารย์อาจจะไมม่ีอีกก็ได้ครั �งที� ๔ 

แตก็่ยงับอกไว้ถ้าศาลาเสร็จก็จะเอาซะอีกสกัรุ่นหนึ�ง เนี�ยก็แคเ่นี�ยทําความดีใช้หนี �ความดี 

คนที�ไม่รู้จกัตรงนี �ก็จะไมม่ีขนัตอิดกลั �นอดทน 

คนกินยาตายฆ่าตวัตายโดดนํ �าตายล้วนแล้วแตน้่อยอกน้อยใจว่าทําดีแล้วไมไ่ด้ดีทั �งนั �น 

ฉะนั �นเชื�อพระอาจารย์ต้องเข้มแข็งอดทน  

พระอาจารย์มีเมตตาพระทุกองค์ที�มาอยู่กับพระอาจารย์เนี�ยล้วนแล้วแตมุ่่งดีกนัทั �งนั �น 

มุง่ดีทําดีทั �งนั �น ถ้าไมม่ีใครนําพระพทุธโอวาทที�ดี ๆอย่างนี �ไปเผยแพร่ พระพทุธศาสนาก็จะร่อยหรอลงไป 

เพราะฉะนั �นขอให้ทุกองค์เข้มแข็ง พระพทุธเจ้าก็สอนอยู่แล้วว่า 

สญุญตสมาธิมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ สญุญตวิโมกข์ หลดุพ้นด้วยความว่าง นิพพานงั ปรมงั 

สญุญงั นิพพานสญูอย่างยิ�ง เพราะฉะนั �นเราก็ต้องมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

พระองค์ไมไ่ด้ปิดบงัซอ่นเร้น ฉะนั �นเราต้องเข้มแข็งสู้มนัสงัขารมนัทนไมไ่ด้ก็ให้มนัแตกดบัไปเลย 

อย่างพระอาจารย์ว่าเนี�ย 

ไม่อาลยัอาวรณ์ถวายเป็นพทุธบชูาธรรมบชูาอริยสงัฆบชูาที�พระอาจารย์เคยพดูแล้ว 

ที�พระองค์สร้างบารมีสมยัพระเวสสนัดรสละทรัพย์สมบตัิ ช้างเผือก 
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แล้วก็ท้ายสดุต้องให้ลูกเป็นทานให้ภรรยาอคัรมเหสีเป็นทาน เพื�ออะไร? ให้ก็เพื�อความวา่งนั �นเอง 

เพราะฉะนั �นพระองค์เมื�อตรัสรู้พระองค์ก็มารู้ความว่างทั �งหมด คือ รู้นิพพานการทําอาสวะให้สิ �นไป 

ก็คือการทําอารมณ์ให้สิ �นไปหมดไปคือให้ว่างไป เนี�ยแคนี่ � 

เราต้องเข้มแข็งอดทนอยา่งพระอาจารย์เนี�ยสู้มานานแล้ว ไม่ใช่เพิ�งสู้  

พระอาจารย์เนี�ยเข้มแข็งอดทนขนัติบารมีจึงเข้มข้น ฝึกหดัดดันิสยัตั �งแตเ่ล็กแตน้่อย 

จนกระทั�งบวชแล้วไปอยูที่�ไหนก็โดนกลั�นแกล้งที�นั�น พระอาจารย์ก็ทน ที�พระพทุธเจ้าก็ตรัสว่า 

พราหมณ์ผู้มีเพียรเพง่อยู่พระธรรมของพระองค์ไมท่นตอ่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพง่อยู่ 

เพ่งคือเพ่งฌานหรือเพ่งคือพิจารณา ทั �งเพง่หรือพิจารณา เราจะเพง่ยงัไงก็เพง่เพื�อความว่าง 

เพื�อหลดุพ้นจากสิ�งร้อยรัดใจคืออารมณ์นั�นแหละ สงัโยชน์ก็คืออารมณ์ 

เพราะฉะนั �นเราทําอารมณ์ให้สิ �นไปก็เป็นการทําสงัโยชน์ให้สิ �นไป เพราะฉะนั �นทกุองค์ต้องเข้มแข็ง 

เชื�อพระพทุธเจ้าไมต้่องเชื�อพระอาจารย์ เพราะพระอาจารย์เอาพระโอวาทที�แท้ของพระองค์มาสอน 

ไปเปิดดไูด้เลยพระทกุองค์ที�พระอาจารย์พดูให้ฟัง เพื�อความรู้ยิ�งเห็นจริงในความว่างต้องวา่อย่างนี � 

เทศนายงัไงๆ ก็เพื�อความวา่งอย่างเดียว เพื�อนิพพาน เป็นไปเพื�อพระนิพพานความว่าง 

ใครจะว่ายงัไงถ้าเราไมผ่ิดกฏหมายบ้านเมืองอะไร ยงัไงก็ไมม่ีใครมาทําร้ายเราได้ ฉะนั �นเราว่างอย่างเดียว 

เราสละหมดแล้วไมม่ีอะไรเหลือแล้ว บวชแล้วก็ไมม่ีแล้ว พระมีเมียได้ที�ไหน ไม่มี 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องว่างตอ่ไป สู้อดสู้ทนขนัตวิ่างตอ่ไป 

คนที�ไม่เชื�อพระอาจารย์ก็หาเรื�องพระอาจารย์เยอะแยะทั �งที�พระอาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาเห็นมั�ย 

ทกุวนัทกุเดือนทกุปีเป็นวนัเป็นเดือนเป็นปีเนี�ย พระอาจารย์ก็ยงัสมํ�าเสมอไมม่ีอะไรที�จะผิดปกติ ไม่มี 

เห็นมั�ย ทกุวนัเนี�ยที�พระอาจารย์ทําอยูเ่นี�ยเทศน์สอนอะไรพวกเนี�ย สมํ�าเสมอไม่มีอะไร 

ไม่เคยหาเรื�องหาราวอะไร ญาติโยมอะไรก็ไมเ่คยไปยุง่อะไรกบัใคร 

แตค่นทั �งหลายก็มกัจะเอาเรื�องมาให้พระอาจารย์เนี�ย  

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องเข้มแข็งอดทน เรารู้อยูแ่ล้ววา่เราเนี�ยเป็นผู้บริสทุธิ�สะอาดไมม่ีโทษเลย 

อย่างพระอาจารย์เนี�ย คิดแตมุ่ง่หว่งประเทศชาต ิพทุธศาสนา พระมหากษัตริย์เพื�อดํารงคูไ่ว้ 

บรรพบรุุษหรือบรูพมหากษัตริย์ก็ทรงถวายแผน่ดินไว้เป็นพทุธบชูา 

เพราะฉะนั �นเราจึงต้องมีสิทธิ�ป้องกนัฉะนั �นใครจะมาทําลายประเทศชาติพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์ 

พระมหากษัตริย์ก็เป็นอปุถมัภกเพราะฉะนั �นเราก็ต้องปกป้องคุ้มครองรักษา 

อย่างพระอาจารย์เนี�ยเทศน์สอนอยู่เสมอเพื�อปลกุใจให้ทุกคนมีใจรักชาติพทุธศาสนา พระมหากษัตริย์ 

แตก็่อย่าลืมหน้าที�ของตวัเราก็คือทําจิตของตนให้ว่าง เพื�อพระนิพพานเพื�อความสิ �นทกุข์ เนี�ยแคนี่ � 

พระอาจารย์ไมป่รารถนาอย่างอื�น 

แม้พระอาจารย์เนี�ยจิตวิญญาณเคยออกไปตั �งหลายครั �งแล้วก็ยงัหว่งศาสนาอยู ่ก็ยงักลบัเข้ามาได้อีก 

พระอาจารย์เนี�ยสละคืนสละตายไปตั �งหลายครั �งแล้วก็ยงัไมต่าย เนี�ยเห็นมั�ยเนี�ย 

ที�พระอาจารย์เขียนธรรมะสละคืน ไม่ใช่พระอาจารย์พดูเล่น พระอาจารย์เนี�ยจิตออกจากร่าง 

แตเ่ราก็คิดเพื�อความวิมตุติหลดุพ้นอย่างเดียว เราบวชเพื�อวิมตุตหิลดุพ้นเราไมไ่ด้ต้องการอะไรจากใคร 
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แตก่รรมทั �งหลายที�มารุมเร้าเราเนี�ยหรือสิ�งทั �งหลายที�คนนั �นหาเรื�องเรา 

เราอย่าไปคิดเลยถือว่าเป็นกรรมเก่าของเราเนี�ยเป็นอารมณ์ 

ที�พระพทุธเจ้าว่าเป็นสคัคาวรณ์มคัคาวรณ์เป็นอนัตรายแก่มรรคผลนิพพาน  เพราะฉะนั �นเราเข้มแข็งอดทน 

ทําอารมณ์เหล่านี �ให้สิ �นไปจึงเรียกว่า อาสวกัขยญาณ ญาณทําอารมณ์ให้สิ �นไป 

ถ้าเราไปพดูวา่ทําอาสวะให้สิ �นไปนั �นเป็นคําสอนของพระพทุธเจ้า แตถ้่าเราบอกว่าทําอารมณ์ให้สิ �นไปเนี�ย 

พดูอยา่งไทยๆ เนี�ย เพราะฉะนั �นอาสวกัขยญาณก็คือ ทําอารมณ์ให้สิ �นไปด้วยความรู้ คําว่ารู้ก็คือมนัเป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา นั�นแหละจึงเรียกว่า อาสวกัขยญาณ 

ทําอารมณ์ให้สิ �นไปด้วยความรู้เพราะอารมณ์ทั �งหลายไมเ่ที�ยงมนัเป็นทกุข์เป็นอนตัตา 

รูปเสียงกลิ�นรสสสมัผสัเหล่านี �ไมใ่ชเ่ราไม่ใช่ของเรา 

ฉะนั �นเราอย่าไปขโมยรูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัของใครมาไว้ในใจเรา ใจของเราจงึจะบริสทุธิ�สะอาด 

เรารู้เท่าทนัตามเป็นจริงจึงเรียกว่าอาสวกัขยญาณ แล้วก็รู้ด้วยวา่สงัโยชน์สิ�งที�ร้อยรัดใจเราก็ 

คือรูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัธรรมารมณ์เหลา่นี �ตั �งแตอ่เนกชาติจนถึงปัจจบุนัชาตทีิ�มนัตามล้างตามล่าเรามาเนี�

ย ฉะนั �นเรารู้เทา่ทนัมนัเนี�ย สงัขารเรามนัก็เสื�อมสิ �นไปตามกาลตามเวลา เพราะฉะนั �นเราก็นึกว่าทนแคต่าย 

ตายเมื�อไหร่ก็สิ �นทุกข์เมื�อนั �น เราได้ใช้เวรใช้กรรม เวลาเราไปเวียนว่ายตายเกิดเราไปเล่นงานเขาด้วยอาการ 

๓๒ เหล่านี � ด้วยเลือดเนื �อหนงัสงัขารชีวิต เพราะฉะนั �นเวลามนัเล่นงานมนัก็เลน่งานสงัขารเรา 

แตม่นัเล่นงานจิตเราไมไ่ด้ เพราะจิตเรารู้พระองค์จึงเรียกว่า อาสวกัขยญาณ ญาณทําความรู้ให้สิ �นไป 

สิ�งที�เรารู้ทั �งหมดให้สิ �นไปจากใจเรา พระองค์สอนให้รักษาจิตไมไ่ด้สอนให้รักษาอารมณ์ 

เพราะอารมณ์ไมแ่น่นอนอนิจจงัอยูเ่สมอ เดี�ยวมีรูปมา มีเสียงมา มีกลิ�นมา มีรสมา มีสมัผสัมา 

อารมณ์ไม่เที�ยง เพราะฉะนั �นเราไปรักษาอารมณ์ไมไ่ด้ เราต้องรักษาใจไมใ่ห้มีอารมณ์ เนี�ยจงึเรียกว่า 

สงัวรณ์อินทรีย์ สงัวรณ์ตา ห ูจมกู ลิ �น กายใจ เนี�ย สงัวรณ์ตา ห ูจมกู ลิ �น กายใจ เพื�ออะไร? 

ที�พระองค์สอนไว้ก็เพื�อจะไมใ่ห้มีอารมณ์นั�นเอง ไม่ให้อารมณ์ทั �งหลายไหลไปสูใ่จ เรารู้เราก็ละไป 

รู้แล้วก็ละไป เพราะอารมณ์ไม่เที�ยงอยูแ่ล้ว ยืนเดินนั�งนอนเดี�ยวก็อนิจจงัไปแล้ว ว่าง ว่าง ว่าง อย่างเดียว 

อย่าไปคิดไปนึกอะไร เราต้องยอมรับสภาพตามเป็นจริง เพราะเรื�องทกุเรื�องเกิดเพื�อดบัไมว่่าเรื�องของเรา 

เรื�องของรูปของเสียงของกลิ�นของรสของสมัผสัมนัเกิดเพื�อดบัทั �งนั �น ทกุวนัทกุเวลาทกุวินาทีเนี�ย 

ที�พระอาจารย์บอกว่า ทกุวินาทีมีคณุคา่โมทนาสาธุ แล้วจะโมทนาสาธุกับอะไรจึงจะด ี

เราก็โมทนาสาธุกับบารมีอปุบารมีปรมตัถบารมีของพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้า 

ทั �งที�เป็นบารมีอปุบารมีปรมตัถบารมีนั�นแหละจงึจะเป็นการเพิ�มบญุเพิ�มกศุล 

ที�พระอาจารย์เคยพิจารณาว่าสมัมาอาชีโว ก็เราบวชมาแล้วเราไมม่ีอาชีพอะไรเลย 

แล้วจะเป็นสมัมาอาชีโวได้อย่างไร พระอาจารย์ก็รู้ขึ �นมา 

การทําความดีหรือการที�โมทนาความดีพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าเนี�ยเป็นอาชีพที�เป็นสิ�งที�เราควรทําเป็นสมัมาอาชีโวของพระ 

ที�เราไม่ได้ไปทําการงานค้าขายไมม่ีเงินไมม่ีทองไม่มีข้าวไม่มีของอะไรเลย เนี�ยพระอาจารย์เคยพิจารณา 

เอะ! สมัมาอาชีโวแล้วเราไมไ่ด้ทํามาหากินอย่างโลกๆ เงินทองก็ไมม่ีแล้วจะเป็นสมัมาอาชีโวได้อย่างไร? 
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ก็นึกขึ �นมาได้การทําความดีเนี�ย การทําความเพียรเพื�อโมทนาเนี�ย ที�พระอาจารย์เคยพิจารณาวา่ 

ที�พระองค์ตรัสไว้ว่า สมทุยัเหตใุห้เกิดทกุข์ แล้วจิตพระอาจารย์ก็นึก แล้วสมทุยัเหตใุห้เกิดสขุมีไหม 

ก็รู้ขึ �นมาว่ามทุิตาพลอยยินดีเนี�ยเป็นสมทุยัเหตใุห้เกิดสขุ 

เหมือนกบัพระอาจารย์เนี�ยได้พบบ่ออริยทรัพย์ที�ยงัไม่มีใครใช้ไมม่ีใครรู้ใครเห็นเลย ไม่มีใครเอามาใช้เลย 

เนี�ยพระอาจารย์เอามาใช้  

เพราะฉะนั �นอย่าไปหวั�นไหวมนัเลย เรื�องของคนอื�นทั �งนั �น เกิดแก่เจ็บตาย 

เราสละไปแล้วแม้พ่อแมพ่ี�น้องเนี�ยมีคา่เท่าไหร่ ที�พระอาจารย์เคยพดูไว้ 

ตาหจูมกูลิ �นกายใจมีราคามากกว่าสมบตัิพระเจ้าจกัรพรรดิ�ที�พอ่แม่เราให้มาอีก 

แม้พ่อแม่ซึ�งมีพระคณุตอ่เรามากเรายงัทิ �งเลย ทรัพย์สินสมบตัิเงินทองบตุรภรรยายงัทิ �งเลยต้องว่าอย่างนี � 

แล้วเราจะมาหวั�นไหวอะไร เราจะมาอยากได้อะไรของใคร มนัจะสอนใจเรา 

ว่าเราเนี�ยมีอริยทรัพย์อนัประเสริฐแล้ว สิ�งที�เราทิ �งไปก็มีคณุมีคา่มากกวา่สิ�งเหลา่นี �  

เพราะฉะนั �นเราอย่าได้ไปติดสิ�งเหล่านี �เลย 

มนัจะเป็นอตัโนมตัิเลยมาห้ามกนัความโลภความโกรธความหลงของเรา หรือทําให้เราไมม่ีราคะ โทสะ 

โมหะ มานะทิฏฐิกบัสิ�งเหลา่นี � เพราะฉะนั �นเราไม่ควรหวั�นไหว 

ใจเราก็ต้องหนกัแน่นมั�นคงมีสญุญตสมาธิตั �งใจมั�นตอ่ไป สู้ตอ่ไป ไม่ต้องไปคิดไมต้่องไปนึก 

ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นมหานิกาย ไมต้่องไปคิดว่าธรรมยตุ ินิกายทกุอย่างก็ต้องว่างเปล่าหมด สพัเพ ธัมมา 

อนตัตา ที�พระอาจารย์บอกแล้ว สทฺุธิ อสทฺุธิ ปจฺจตฺตํ นา�ฺโญ อ�ฺญํ วิโสธเย สทฺุธิ อสทฺุธิ 

ความบริสทุธิ�ความไมบ่ริสทุธิ�เป็นของตวัของบคุคล 

ขอให้เรานั�นแหละทําความบริสทุธิ�ให้มีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ แล้วมนัจะบริสทุธิ�เองต้องว่าอย่างนี � 

ตราบใดที�เราคิดว่าเราบริสทุธิ� แตเ่รายงัไปขโมยรูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัใครมาไว้ในใจเรา 

เราไปขโมยเขามานี�ก็ไมบ่ริสทุธิ�แล้วเห็นมั�ย 

ศีลเราจะเป็นศีลวิสทุธิได้เราก็ต้องเป็นผู้ ที�ไมข่โมยรูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัใครมาไว้ในใจเรา 

ยืนเดินนั�งนอนจิตของเราจงึจะบริสทุธิ�สะอาด เพราะเป็นศีลวิสทุธิ� อริยกนัตศีลก็คือละเว้นภายในภายนอก 

คือไม่มีอารมณ์ภายใน คําว่าไม่มีอารมณ์ภายในก็คือ ไมม่ีรูปภายใน ไมม่ีเสียงภายใน ไมม่ีกลิ�นภายใน 

ไม่มีรสภายใน ไมม่ีสมัผสัภายใน ไม่มีรูปภายนอก ไม่มีเสียงภายนอก ไมม่ีกลิ�นภายนอก ไม่มีรสภายนอก 

ไม่มีสมัผสัภายนอก ไมม่ีธรรมารมณ์ใดๆ มาอยู่ในใจเรา ที�พระอาจารย์สอนอยู่แล้ววา่ 

รูปเรารู้ว่ารูปนี �ไม่เที�ยงเป็นทกุข์เป็นอนตัตา รูปเหล่านั �นจะได้ไมม่าประทบัติดอยูใ่นใจเรา 

ใจเราจะได้ไม่มาประทบัตดิอยู่ในรูป จิตของเราจะได้บริสทุธิ�จากรูป จิตของเราจะได้วิมตุติหลุดพ้นจากรูป 

เสียงก็เหมือนกัน กลิ�นรสสมัผสัก็เหมือนกนัเนี�ย เพราะเรารู้แท้แล้วว่า  สิ�งเหล่านี �ไมใ่ชเ่ราไมใ่ชข่องเรา 

แล้วก็อนิจจงัด้วย เปลี�ยนแปลงเสื�อมสลายด้วย สิ�งเหลา่นี �จะได้ไมม่าประทบัอยูใ่นใจเรา 

ใจเราจะได้ไม่มีสิ�งเหลา่นี � เราจงึจะบริสทุธิ�จากสิ�งเหล่านี � จิตเราจึงจะได้วิมตุตหิลุดพ้นจากสิ�งเหล่านี � 

เนี�ยแคเ่นี�ย 
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นิพพานงั ปรมงั สญุญงั พระพทุธเจ้าก็สอนให้สญูไปจากใจของเราเนี�ย 

ก็คืออารมณ์นั�นเอง ที�พระอาจารย์พดูถึงเรื�องจิตเพ่งจิตก็เหมือนกนั ก็เพื�อให้เรารู้ 

ความดบัไมม่ีเชื �อที�พระพทุธเจ้าว่า ถ้ามีใครทั �งหลายมาถามท่านว่า ท่านทั �งหลายปฏิบตัิเพื�ออะไร? 

พระองค์ก็สอนให้ตอบว่า เพื�อความดบัไมม่ีเชื �อ แล้วอะไรคือเชื �อ อะไรคือสิ�งที�เราควรดบั 

อารมณ์ทั �งหลายนี�แหละคือตวัเชื �อ ที�มนัพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดนบัภพนบัชาตไิมไ่ด้ 

เพราะฉะนั �นเราอย่าได้หวั�นไหวกบัอารมณ์ ทําจิตของเราให้พ้นจากอารมณ์ 

จิตของเราก็จะพ้นจากอาสวะนั�นเอง นิโรธะความดบัทกุข์ก็ดบัอารมณ์ของเราให้ได้ 

เมื�อเราดบัอารมณ์ของเราได้แล้ว จิตเราอยูเ่หนืออารมณ์ จิตเราก็อยู่เหนืออาสวะแล้ว 

ใจของเราจะได้อยู่เหนือเวทนา ไมส่ขุ ไม่ทกุข์ ไมด่ีใจ ไมเ่สียใจ ไม่ต้องอเุบกขาด้วย 

พระอาจารย์ก็บอกอยา่งซื�ออย่างตรง 

ครูบาอาจารย์ทั �งหลายพระอาจารย์ก็ไมเ่คยได้ยินมาสอนพระอาจารย์อย่างนี �ก็ไมม่ี เนี�ย 

สิ�งที�พระอาจารย์ค้นพบความจริงตามพระพทุธโอวาทต้องวา่อย่างนี �  ถึงเรียนตรี โท เอกมาแล้ว 

ก็ไปอ่านพระไตรปิฎกค้นคว้าเพื�อจะหาทางที�จะวิมตุตหิลุดพ้น 

ครูบาอาจารย์ทั �งหลายท่านก็สอนไปตามถนดัของท่าน ตามที�ทา่นรู้ท่านเข้าใจ แตว่่าไมม่ีการชี �ตรงๆ อย่างนี � 

ฉะนั �นเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ไมค่วรประมาท  

พระอาจารย์ก็สอนอยู่เสมอว่า เรื�องของเขาเราไมยุ่ง่ เรื�องของเราก็จะจบจะสิ �น 

เมื�อเขามายุง่กับเราโดยที�เราหาโทษไม่ได้ เราไมเ่คยไปยุง่กบัเขาเลย แตเ่รื�องเหล่านี �มาหาเรา 

แสดงว่าเป็นกรรมวิบากกรรมในอดีตชาตทีิ�เราจะต้องยอมรับ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปทํา 

คนอื�นว่าเราไปทําจริงๆ เราก็ต้องวางเฉยเพราะถือว่าเป็นกรรมในอดีต 

เหมือนกบัที�มีอบุาสกคนหนึ�งที�ฟังเทศน์ทั �งคืนเลยแล้วก็ได้บรรลโุสดาบนั 

และก็ไปล้างหน้าก็พอดมีีโจรมนัไปขโมยห่อทรัพย์ของเขามา มาถึงก็โยนตุ๊บลงไป 

อบุาสกก็นกึวา่อะไรหล่นลงมา ก็ไปดก็ูเห็นห่อผ้าก็นึกว่าห่อผ้าอะไร พอดีเจ้าทรัพย์เขาตามมา 

อ้าว!นี�เป็นโจรเขาก็ทบุตีซะตายเลย พระทั �งหลายก็ไปกราบทลูพระพทุธเจ้าว่า 

อบุาสกเนี�ยฟังเทศน์ทั �งคืนเลย ไม่นา่ตายเลยดสูิชาวบ้านไมรู้่มาทบุซะตาย ทั �งๆที�ฟังเทศน์ทั �งคืน 

พระองค์ก็บอกวา่ตั �งแตอ่ดีต เพราะอดีตชาติเคยไปเห็นภรรยาเขาสวยงามแล้วตวัเองก็เป็นนายดา่น 

แล้วก็ทั �งๆที�เวลายงัเหลืออยู่ก็ไม่พาเขาข้ามไป ไมใ่ห้เขาข้ามไป 

แล้วก็กลางคืนก็เอาแก้วมณีไปซุกไว้ที�เกวียน แล้วก็แกล้งว่าโดนขโมย ว่าบรุุษนี �ขโมยเอาแก้วของเขามา 

แล้วก็ตีบรุุษคนนี �ตาย แล้วก็เอาภรรยาของเขาไปอีก ฉะนั �นเมื�อเรารู้อย่างนี �แล้ว เนี�ยกรรมในอดีต 

เพราะฉะนั �นสิ�งใดที�จะเกิดขึ �นก็เกิดเพื�อดบั เป็นกรรมแตอ่ดีตชาต ิเพราะฉะนั �นเรารู้แล้ว เรารู้แล้วก็ละ 

ยอมรับใครจะทําร้ายเราอย่างไร เราก็ต้องวางเฉยเป็นกรรมของเราน้อ..ต้องว่าอย่างนี � 

แทนที�เราจะไปโทษคนนั �นโทษคนนี � นึกวา่เป็นกรรมเป็นวิบากกรรมที�เราทํามา 

ที�มีการเวียนว่ายตายเกิดนบัภพนบัชาติไม่ได้ แล้วเราต้องเข้มแข็งอดทนไมห่วั�นไหว 

คือไม่หวั�นไหวกบัอารมณ์ทั �งหลายได้ จะเป็นรูปก็ตาม เสียงก็ตาม กลิ�นก็ตาม รสก็ตาม สมัผสัก็ตาม 
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ที�เป็นธรรมารมณ์ติดใจเราอยู่เนี�ย เพราะฉะนั �นเราต้องไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ไมเ่ครียดแค้นชิงชงั 

ไม่ให้มีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ก็รูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัที�บรรดาที�เข้ามาถึงเรา ทั �งที�เราอยู่ป่าอยูเ่ขาเนี�ย 

สิ�งเหลา่นี �มนัยงัมา แล้วเราไม่วา่กรรมวิบากกรรมในอดีตแล้วจะวา่ยงังยั เราก็ไมไ่ด้ไปดิ �นรนขวนขวาย 

แตพ่วกเหลา่นี �เขามาหาโทษใสเ่รามาแกล้งวา่เราอย่างนั �นอย่างนี � แล้วเราไมว่่ากรรมในอดีตชาต ิ

แล้วมนัเป็นกรรมอะไร? ต้องถามอย่างนี � แล้วเราจะไปขวนขวายสิ�งเหลา่นี �เพื�ออะไร? 

เพื�อรูปเพื�อเสียงเพื�อกลิ�นเพื�อรสเพื�อสมัผสัเหลา่นี �ก็ไมม่ีอีก เนี�ยเห็นมั�ย 

กรรมวิบากกรรมต้องว่าเวรวิบากกรรมเวรในอดีตชาติที�มนัติดตามมา 

เพราะฉะนั �นอย่าหวั�นไหวกบัอารมณ์เหล่านี � เราควรสําเหนียกระลึกถึง ถึงมีทกุข์อย่างไรก็อย่าทิ �งธรรม 

ธรรมนั �นก็คืออนตัตาธรรมนั�นเอง ที�พระอาจารย์ก็บอกแล้ว ที�พระองคส์อนให้สละทรัพย์เพื�อรักษาอวยัวะ 

สละทรัพย์อวยัวะเพื�อรักษาชีวิต สละทรัพย์อวยัวะและชีวิตเพื�อรักษาธรรม ธรรมนั �นได้แก่อะไร? 

ธรรมนั �นได้แก่อนตัตาธรรมคือความวา่ง เนี�ยเวลาเราเสียสละเราก็นึกว่า ชา่งมนัเถอะทรัพย์สินสมบตั ิ

ต้องทําใจให้ว่างจากสมบตัินั�นแหละ แล้วก็เนี�ยหายาหาหมอมารักษาอวยัวะแขนขาตาหเูนี�ย 

ครั �นสละทรัพย์ไปหมดแล้วแตโ่รคร้ายก็ยงัไมห่ายมนัลามปาม ก็ตดัมือตดัเท้าหรือตดัขา 

ตาเสียไปเราก็ต้องทําใจให้ว่างอีก ว่าเฮ้อ..ชา่งมนัเถอะเพื�อรักษาชีวิตไว้ 

มนัจะเน่าจะเปื� อยจะผจุะพงัยงัไงก็ให้มนัไปเพื�อรักษาชีวิตไว้ ครั �นเสียสละถกูตดัไปแล้วอวยัวะน้อยใหญ่ 

ตาหจูมกูลิ �นกายแขนขาตาหูเนี�ย แตนี่�โรคมนัก็ยงัไมห่ายมนัลามปามถึงชีวิต 

เพราะฉะนั �นเมื�อถึงคราวชีวิตแล้วมนัจะตายเราก็เอ้อ..เราก็นกึถึงความวา่งไว้เนี�ยชดัเจนมากเลย 

พระอาจารย์ไว้แล้วก็ไมม่ีอะไร แตค่นเราฟังไมเ่ข้าใจ ไมเ่ข้าถึง ยงัทําใจไมไ่ด้อีกต้องว่าอย่างนี � 

ก็คราวนั �นแหละวิบากกรรมมาบีบบงัคบัเราแล้วถึงเราไมว่่างก็ต้องว่างแล้ว 

ทรัพย์สินสมบตัิก็ไม่มีแล้วเหมือนกบัเราสละทรัพย์สินสมบตัิมาบวชเนี�ย ไมม่ีแล้ว 

ถึงแขนขาตอนนี �เราก็ไม่มีเงินไมม่ีทองรักษามนัแล้วด้วย 

ถ้าป่วยเจ็บไข้ขึ �นมาเงินทองของแตค่นของแตล่ะองค์ก็ไมม่ี 

ถ้ามนัจะแขนมนัจะขาดโรคภยัไข้เจ็บเบียดเบียนมนัก็ต้องทําใจอยูแ่ล้ว แสดงว่ากรรมมนับีบเราแล้ว 

เวลามนัจะตายเอ้อ..เรามาบวชแล้วรักษาธรรมประพฤตธิรรมเพื�อความวา่งตอ่ไป 

ว่างจากพอ่แม่บตุรภรรยาทรัพย์สินสมบตั ิไร่นาเรือกสวนบ้านช่องเรือนชาน  เรายงัว่างมาได้เลย 

ฉะนั �นเราต้องทําจิตให้ว่างตอ่ไป 

ต้องทําจิตของเราให้เข้มแข็งอดทนด้วยขนัตอิธิวาสนะคณุตามที�พระพทุธองค์อดกลั �นมาแล้ว 

ที�ใช้ข่มใจมาขม่เวทนาทางกายข่มเวทนาทางจิต เวทนาทางกายมนัเกิดโรคภยัไข้เจ็บก็ต้องข่ม 

จิตที�มีอารมณ์ทั �งหลายมารบกวนก็ต้องข่ม  ทําจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์ให้ได้  

เมื�อเราทําจิตของเราให้อยูเ่หนืออารมณ์ได้แล้ว เราจะได้ไมม่ีทกุข์แล้ว ว่าง ว่าง ว่าง เพื�อนิพพาน 

นิพพานงั ปรมงั สญุญัง ฉะนั �นสู้ตอ่ไปไมต้่องหวั�นไหว ทกุองค์ควรมีจิตเมตตากรุณา 

เหมือนกบัโอวาทที�ในหลวงท่านว่า “รู้รักสามคัคี” เราควรรักษาสิ�งที�ดีที�สดุ ที�มีอยูก่นัเนี�ยให้เจริญรุ่งเรืองไป 

ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรม แล้วพระองค์ก็ยงัสอนภิกษุผู้มีศีลอนัเป็นที�รักที�ยงัไมม่าก็ขอให้มา 
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ที�มาแล้วก็ขอให้อยูเ่ยน็เป็นสุข พระองค์ก็สอนอยู่แล้ว ผู้มีศีลมีธรรมผู้ ที�เป็นสมัมาทิฏฐิ 

เพราะฉะนั �นพวกเราเนี�ยก็เท่ากบัรักษาสิ�งที�ดีอยูแ่ล้ว คือรักษาธรรมวินยัตามพระพทุธโอวาทอยูแ่ล้ว 

เพราะฉะนั �นเราต้องมีจิตเมตตา ส่วนมากผู้คนทั�วไปไมห่วงัความวิมตุตหิลุดพ้น 

ไปมุง่ลาภสกัการะมุง่ชื�อเสียงเกียรติยศอะไรพวกเนี�ย เห็นมั�ยพระอาจารย์ต้องการอะไรมั�ย? ไม่มี 

ก็พยายามสั�งสอนพวกท่านเนี�ยแหละ ว่าพระอาจารย์ประพฤติอย่างไร มีความรู้ความเห็นอะไรบ้าง 

พยายามที�จะปลกูฝังหรือสั�งสอนให้พวกท่านให้ดํารงหรือเจริญรอยตามตอ่ไป 

เพื�อรักษาพระธรรมวินยัพระพทุธโอวาทของพระองค์ให้บริสทุธิ�สะอาดตอ่ไปแคเ่นี�ย 

พระอาจารย์พยายามให้เผยแพร่ไป ไม่งั �นพระพทุธศาสนาก็จะหมดที�เราต้องว่าอยา่งนี �  

ถ้าเราไมรั่กษากนัไม่ประพฤติปฏิบตัิไว้ ศาสนาอนับริสทุธิ�มรรคผลนิพพานอนับริสทุธิ�คือความวา่งอนตัตา 

เนี�ยไม่มีใครเข้าใจ เพราะฉะนั �นพวกท่านเข้าใจแล้วก็ขอให้รักษาตอ่ไป 

พยายามเข้มข้นตายเป็นตายทําไมต้องเสียดายชีวิต พระพทุธเจ้ายงัสละเลย พระองค์สู้ทนทรมาน 

พระองค์เป็นผู้ เสียสละมากกว่าพวกเราอีก 

การเสียสละทานบารมีอปุบารมีปรมตัถบารมีนี �เพื�อมาละเว้นเป็นศีลเป็นเนกขมัมะเป็นปัญญาวิริยะขนัติสจั

จะอธิษฐานเมตตาอเุบกขาให้เป็นอปุบารมีปรมตัถบารมี ก็เพื�อความวา่งทั �งหมดเลยต้องว่าอยา่งนี � 

ไม่ใช่อย่างอื�น สิ�งที�พระองค์ต้องการ สพัพญั�รูู้ทกุอย่าง คือรู้ว่า สพัเพ ธมัมา อนตัตา 

เนี�ยทกุอยา่งต้องว่างเปล่า สพัพญั�รูู้ทกุอย่างสรุปลงไปเลย สพัเพ ธัมมา อนตัตาว่างเปล่า 

ที�พระองค์รู้คือรู้จริงรู้ครบถ้วนด้วยต้องว่าอยา่งนี � รู้ทั �งอดีตทั �งปัจจบุนัทั �งอนาคต สพัเพ ธมัมา อนตัตาเนี�ย 

จะเป็นมนสุโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก ตลอดหมื�นโลกธาตแุสนโกฏิจกัรวาฬ สพัเพ ธมัมา 

อนตัตาว่างเปล่าทั �งหมด  

เพราะฉะนั �นเรารู้เข้าใจแล้วไมค่วรหวั�นไหวท้อแท้อ่อนแอ ควรทําใจให้เข้มแข็งต้องดตูวัอย่างสิเนี�ย 

พระอาจารย์เนี�ยก็ทนมาตลอด ไม่เคยได้มีอะไรเลยโดนตําหนิติเตียนหรือยกโทษอะไร 

มีปัญหาก็พยายามแก้ด้วยสติปัญญาด้วยความสขุมุคมัภรีภาพ 

แล้วก็ถกูต้องตามพระพทุธโอวาทด้วยต้องว่าอยา่งนี � 

แตส่ิ�งที�ไม่ใช่ธรรมไมใ่ชว่ินยัมนัเป็นไปก็ชา่งมนัเกี�ยวกับกฏหมายบ้านเมืองอะไร มนันอกเหนือจากธรรมวินยั 

ถ้าเราไมผ่ิดตามเรื�องธรรมวินยั เราก็พยายามรักษาตามธรรมวินยัอยู่แล้ว 

เราก็ไมไ่ด้ไปล่วงกฏหมายบ้านเมืองอะไร เพราะฉะนั �นก็อยา่ไปหวั�นไหว อย่าไปคิดมนั ทําใจให้ว่างให้สบาย 

พดูว่าง ว่าง ว่าง มนัตายก็ตายไปเลยอยา่ไปออ่นแอท้อแท้ ให้เป็นปัจจยัเพื�อพระนิพพาน ก็สละมาอยูแ่ล้ว 

ลาออกกนัมาอยูแ่ล้วทกุคน ทําไมต้องลาออก ไอ้ลาก็คือโง่นั�นแหละ 

ให้มนัออกไปให้หมดความโง่ทั �งหลายให้มนัออกไป คําว่าลาออกเนี�ย ลาโง่ให้มนัหมดไปจากใจเรา 

ออกไปจากใจเราอารมณ์ทั �งหลายเหมือนลาที�ใครไปติดไปจบัต้องไปยึดไปถืออารมณ์ทั �งหลาย 

คือรูปเสียงกลิ�นรสสมัผสัทั �งหลายก็เหมือนลาโงเ่พราะว่าไมม่ีปัญญา และท้ายสดุก็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

เปลี�ยนแปลงสลายไปหมด เพราะฉะนั �นเราจะต้องทําใจของเราเนี�ย ให้ว่างจากอารมณ์เหลา่นี � 

อย่าไปหวั�นไหวกบัอารมณ์ เชื�อพระพทุธเจ้า เชื�อพระธรรมคําสอนที�พระองค์ตรัสไว้ว่า 
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“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” อย่างน้อยก็ทําให้มีกําลงัใจวา่ เราเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆ 

ต้องว่าอย่างนี � แม้สื�งทั �งหลายที�ไมใ่ช่ธรรมไม่ใช่วินยัที�มนัมาทําร้ายจิตใจเรา ไมม่ีต้องว่าอย่างนี � 

มาทําร้ายเราไม่ได้ ตายก็ตายไมเ่สียดายชีวิต เพราะฉะนั �นเราอย่าหวั�นไหวเข้มแข็งอดกลั �นอดทนไว้ 

เพื�อพระพทุธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองตอ่ไป เท่าที�ทุกคนทําได้ต้องว่าอยา่งนี � 

เทา่ที�จะมีชีวิตทําตามเรี�ยวแรงและสติปัญญาความสามารถ ฉะนั �นเราอยา่ได้ไปฟังเสียงคนอื�น 

ใครจะว่าอยา่งไร พดูอย่างไรช่างหวัมนั บอกโน่นพระอาจารย์สอนผมไว้ 

ผมเชื�อตามพทุธโอวาทตามที�พระอาจารย์เคารพพระพทุธโอวาทมาแล้ว ต้องว่าอยา่งนี � 

ผมก็ได้ยินท่านก็เทศน์สอนอยู่ตลอด 

เหมือนกบัท่านปลกุเสกผมให้เป็นพระที�บริสทุธิ�สะอาดตามพระธรรมวินยั 

ให้จิตใจเราใสสะอาดด้วยมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์ 

เพราะฉะนั �นเราจะต้องถือเป็นอบุายในการที�จะนําไปเผยแพร่พระพทุธศาสนาเนี�ย 

เพราะวา่ที�ไหนไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริง ยคุนี �สมยันี �เท่าที�ได้ฟังมาผา่นมา ครูบาอาจารย์ทั �งหลายเนิ�นช้าทั �งนั �น 

และก็ไม่ใช่รู้แจ้ง ก็เสียเวลา ครูบาอาจารย์ตายกันไปหมดแล้ว กว่าจะรู้จริงก็ตอนใกล้ตาย 

สละคืนไปหมดตอนนั �น ถ้าองค์ไหนทา่นฝึกไว้ดีแล้วมีสติปัญญาว่า อ้อ.ท้ายสุดก็มารู้ตอนตาย 

พอสละคืนแล้วก็ตายไปเลยต้องว่าอย่างเนี�ย อย่างพระอาจารย์สละคืนแล้วไม่ตายเนี�ย 

ทั �งที�ยอมอยูแ่ล้วตายก็ตาย แตจ่ิตก็เพ่งจิต ดจูิตเราไมม่ีอารมณ์ ใสสงบ 

คําว่าสว่างคือไมม่ีอะไรมาเคลือบแคลงใจเราเลยว่างอย่างเดียว แล้วมนัก็มีพลงัในตวัของเราเอง 

ทําให้เข้มแข็งอดทน เนี�ยแล้วก็รอดตาย สงัขารไม่ได้กินหยูกกินยาอะไรเลยก็หายอย่างรวดเร็ว 

สละตายแล้วก็ไม่ตาย เนี�ยธรรมโอสถต้องว่าอย่างเนี�ย ตามที�พระอาจารย์อยู่ป่าอยู่เขาเนี�ย 

“มีธรรมเป็นอาหาร มีธรรมเป็นเครื�องนุง่หม่ มีธรรมเป็นที�อยู่อาศยั  

เพราะฉะนั �นอย่าไปคิดอาศยัอย่างอื�น มนัจะตายก็ตาย พระองค์ว่า อตัตา หิ อตัตโน นาโถ 

เนี�ยแล้วเราจะไปพึ�งอะไร? ก็พึ�งพระธรรมคําสอนพึ�งพระพทุธเจ้าเป็นสรณะที�พึ�ง มีพระธรรมเป็นที�พึ�ง 

มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบตัิดีเป็นที�พึ�ง คือที�พึ�งทางใจ 

เพราะฉะนั �นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของโลกเป็นของสงัขาร จิตของเราต้องมีความว่าง 

มีมรรคที�สงูสดุก็คือ สพัเพ ธมัมา อนตัตา ที�พระองค์สรุปลงไปเองต้องว่าอย่างนี � ที�ประมวลมาทั �งหมดเลย 

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วต้องไมห่วั�นไหว อย่างพระอาจารย์ไม่มีอะไร ไมเ่คยคดินึกอะไร 

ใครก็ได้ที�มีใจมุ่งความวิมตุติหลดุพ้นเพื�อพระนิพพานเนี�ย พระอาจารย์ก็พยายามแนะนําสั�งสอนอยู่แล้ว 

พวกทา่นก็มาอยู่กนัมานานแล้วเป็นปีแล้ว ก็เห็นมั�ย พระอาจารย์สอนอะไร! มีอะไร! 

ก็ยงัมีความสมํ�าเสมออยู่กบัทกุคน มีจิตเมตตากรุณากบัทกุคน ไมไ่ด้มีอะไร 

ทกุคนก็ขยนัขนัแข็งทํากิจวตัรหน้าที�อะไรก็เป็นการแบง่เบาพระอาจารย์ 

ไม่เช่นนั �นพระอาจารย์ก็ทําคนเดียวทั �งวดัเลยต้องว่าอยา่งเนี�ย ๖ ชั�วโมง ๗ ชั�วโมง 

บางทีกวาดด้วยล้างส้วมด้วย ๖ ชั�วโมง ๗ ชั�วโมงเนี�ย พระอาจารย์เคยทํามาแล้ว 

ไม่วา่พระอาจารย์อยูที่�ไหนไมเ่คยทอดทิ �ง แตนี่�ก็มีภาระพิจารณาธรรม 
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เพื�อให้ประเทศชาตพิทุธศาสนาพระมหากษัตริย์ดํารงคงไว้ซึ�งพทุธศาสนามรรคผลนิพพาน 

ไม่ได้คิดอยากได้อะไรของใคร เพราะฉะนั �นให้ทําใจให้เข้มแข็งอดทนไว้ อย่าไปเชื�ออารมณ์ 

หรืออยา่ไปเชื�อคนอื�นต้องว่าอย่างนี � มนัพยายามชกัจงูเราลากไปตกตํ�า เราต้องดงึจิตของเราให้สงูขึ �น 

หรือพยายามดงึเขาให้ขึ �นสงู ฉะนั �นเราต้องคิดอยา่งนี � อย่าให้เขาดงึเราลงตํ�า 

เพราะฉะนั �นเราต้องเชื�อพระพทุธเจ้าไม่ต้องเชื�อพระอาจารย์ 

พระอาจารย์ก็เอาธรรมของพระองค์นั�นแหละมาสอนมาบอก 

พระองค์ก็บอกวา่เราเองเป็นเพียงผู้บอกเหมือนกนั 

ส่วนใครจะทําตามไมทํ่าตามก็แล้วแตส่ติปัญญาญาณความรู้หรือบญุวาสนาของผู้นั �น 

ฉะนั �นการที�พระอาจารย์พูดก็เพื�อแสดงความจริงใจให้พวกท่านทกุองค์รู้ไว้ว่า 

จิตเจตนาพระอาจารย์เป็นอย่างไร ไมม่ีที�จะไปลําเอียงเพราะรักใคร่ ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง 

ลําเอียงเพราะกลวั ไมม่ี เพราะรู้ชดัแน่แล้ววา่ทกุอยา่งว่างเปลา่ ไปมวัโลภไปลําเอียงเพราะรักใคร่ 

ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง ลําเอียงเพราะกลวั เราก็ไม่เคารพในธรรมมีอคติธรรมก็ใช้ไมไ่ด้แล้ว 

ไม่ทรงความยตุิธรรมแล้ว ความยตุิธรรมก็เสียไป เพราะมีอคต ิเพราะฉะนั �นต้องอย่างซื�ออย่างตรง 

มีอะไรต้องบอกอย่างซื�ออย่างตรง อย่างพระอาจารย์ก็สอนเน้นหนกัให้ทกุคนฉลาดอย่างซื�ออย่างตรง 

ฉลาดแล้วฉลาดเลย ใครมีเล่ห์มีเหลี�ยมท้ายสุดก็ต้องถกูนิมิตหลอกอีก ท้ายสดุก็เอาตวัไม่รอด 

ฉะนั �นทกุอยา่งต้องว่างเปล่าหมดเลย ทกุอย่างว่างเปลา่หมดแล้วจะมีนิมิตอะไรมาหลอกเรา 

ต้องถามอยา่งนี � เนี�ยมนัก็หมดไปสิ �นไปเพราะทกุอย่างเป็นอนตัตา 

จะเป็นนิมิตก็แปลว่าเครื�องหมายบอกให้เรารู้ว่า 

ทกุอย่างเป็นเครื�องหมายบอกให้เรารู้ว่าทกุอยา่งเป็นอนิจจงัไมเ่ที�ยง เป็นทกุข์ถ้าเรามีความยดึถือไว้ 

เราก็มีทกุข์ ทกุอย่างมนัก็อนตัตาหมด ทกุอย่างเป็นนิมิตเป็นเครื�องประกาศยืนยนัตามคําสอน 

ตามพระพทุธโอวาทที�สอน ไม่มีอะไรที�จะยั�งยืนถาวรที�แท้จริง ทกุอย่างอนิจจงัทั �งสิ�งอนัเป็นที�รักก็ตาม 

สิ�งไม่เป็นที�รักก็ตาม ทกุเรื�องมนัจะต้องเป็นไปตามสภาวธรรม คืออนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

และสว่นมากทกุคนก็พดูกนัวา่สภาวธรรมอย่างนั �นอยา่งนี � แตก็่ไมเ่ข้าใจสภาวธรรมที�แท้จริงคือ อนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา นี�เอง เป็นสภาวธรรมที�คงทนถาวร ไมว่่าพระพทุธเจ้าพระองค์ใดที�พระองค์ตรัสรู้ขึ �นมา 

พระองค์ก็ต้องเอามาเทศนาสอนให้มนษุย์และสรรพสตัว์ พทุธเวไนย ตลอดทั �งพรหมเทพเทวดาเข้าใจเนี�ย 

แล้วจะได้ไมเ่บียดเบียนใคร ถ้าให้อโหสิให้อภยักนัได้ก็จะเป็นการดี 

เวรเหล่านั �นจะระงบัไปด้วยการไม่จองเวร การจองเวรเวรของผู้นั �นย่อมไมร่ะงบั 

เวรเหล่านั �นจะระงบัไปด้วยการไม่จองเวรเทา่นั �น มารมิจฉาทิฏฐิมนัจองเวรพระพทุธเจ้ามาทกุพระองค ์

เพราะฉะนั �นเราก็ถึงคราวถึงสมยั มนัก็จะต้องถกูกําหราบปราบปรามตามกรรมของมนั 

เพราะฉะนั �นถ้าไม่มีผู้ เสียสละทกุคนเอาตวัรอดหมด พระพทุธศาสนาจะดํารงคงอยู่ได้ไง ต้องถามอย่างนี � 

ก็หมดไปสิ �นไปหายไปเพราะพวกมารมิจฉาทิฏฐิทําลาย ต้องว่าอยา่งนี � 

เพราะฉะนั �นเราต้องเข้มแข็งอดทนต้องเป็นผู้ เสียสละ อะไรที�ไมถ่กูต้อง 

สิ�งที�เป็นมิจฉาทิฏฐิที�เป็นมารก็ต้องกําหราบปราบปราม แล้วเราก็จะพ้นทกุข์จากมาร 



 ๑๐

แล้วก็พาสรรพสตัว์คนอื�นทั �งหมดไปพ้นทกุข์ไปให้หมด คือพ้นจากมารมิจฉาทิฏฐิ 

ให้ทกุคนมีอนตัตาความว่างเป็นอารมณ์  

ต้องถามว่า  มารรบชนะความวา่งไหม? มนัก็กลวัความวา่งอยูแ่ล้ว บอกว่างเนี�ยเอ็งชนะหรือเปล่า 

เนี�ยพระพทุธเจ้าให้ไปหมดแล้ว ทานก็ไม่มีเหลือเลย เอ็งให้ทานอยา่งพระพทุธเจ้าได้ไหม 

เอ็งรักษาศีลละเว้นอย่างได้ไหม เอ็งมีเนกขมัมะอดใจในทานในศีลได้ไหม 

เอ็งมีปัญญาในเหตผุลในทานในศีลในเนกขมัมะไหม 

เอ็งมีวิริยะความเพียรในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาไหม 

เอ็งมีขนัติอดกลั �นอดทนที�จะทําทานรักษาศีลประพฤติเนกขมัมะมีปัญญามีวิริยะตอ่ไปไหม 

มีสจัจะความจริงใจในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะในขนัติอดกลั �นอดทนไหม 

เอ็งมีอธิษฐานเพื�อให้มีทานมีศีลมีเนกขมัมะมีปัญญามีวิริยะมีขนัติมีสจัจะอธิษฐานมีไหม มีอเุบกขา 

ท้ายสดุอเุบกขาก็ให้ไปหมดแล้ว ไมม่ีแล้ว 

ถึงที�สดุเพราะอเุบกขาในทานอเุบกขาในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะในขนัติในสจัจะในอธิษฐานในเ

มตตา 

เมตตารักใคร่ในทานในศีลในเนกขมัมะในปัญญาในวิริยะในขนัติในสจัจะในอธิษฐานในเมตตาในอเุบกขา

ทั �งหมด คือรักความวา่งนั�นเอง แล้วเราก็เป็นไปเพื�อความวิมตุติหลดุพ้นเพื�อนิพพาน 

เพราะฉะนั �นการทําบารมีของพระองคเ์นี�ยเพื�อความว่างอย่างเดียว เพื�อนิพพานอย่างเดียว 

เพราะฉะนั �นเราต้องมีใจเข้มแข็งอดทน แคเ่นี�ย ขอให้ทกุคนทกุองค์มีใจเข้มแข็งอดทน 

อย่าไปอ่อนแอท้อแท้และให้รักกนัไว้สามคัคีธรรม สขุา สงัฆสัสะ สามคัคี 

การที�สงฆ์มีความสามคัคีเป็นเหตใุห้เกิดสขุ  มีความสงบสขุ  ให้รู้จกัให้อโหสิให้อภยั ที�พระองค์ว่า 

ตั �งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมไว้ในเพื�อนภิกษุสามเณร แล้วก็ให้มีศีลสามญัญตา 

ทิฏฐิสามญัญตาก็คือเห็นเป็นอนัเดียวกัน 

คือเห็นตามธรรมวินยัเพื�อความว่างเพื�อความวิมตุตหิลุดพ้นอย่างเดียว 

ฉะนั �นเราจะไมท่ะเลาะทุม่เถียงกนัด้วยลาภด้วยสกัการะที�ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั 

ให้เป็นไปด้วยความมกัน้อยสนัโดษ การที�เราจะมกัน้อยสนัโดษได้ก็คือไมใ่ชพ่ระองค์สอนให้เราขี �เกียจ 

คือเราแสดงความสามารถตามสติปัญญากําลงัเรี�ยวแรงแล้ว 

เราได้แคไ่หนก็ได้เทา่บญุเท่าวาสนาเท่าบารมีของเรา พระองค์สอนให้พอใจยินดีแคน่ั �น 

ฉะนั �นไมใ่ชพ่ระองค์สอนให้ขี �เกียจ สว่นมากคนอื�นจะเข้าใจผิดนึกว่ามกัน้อยสนัโดษแล้ว 

ประเทศชาตพิทุธศาสนาคงไม่เจริญพวกนี �เข้าใจผิด 

เพราะฉะนั �นการที�พระองค์สอนให้มกัน้อยสนัโดษก็เพื�อให้พอใจยินดีเท่าบญุเท่าวาสนาเทา่สติปัญญาเท่า

กําลงัเรี�ยวแรงของตนที�ได้พยายามแล้ว แล้วมนัได้มาแค่นั �น นั�นแหละพระองค์จงึให้มกัน้อยตามมีตามได้ 

เนี�ยเป็นอย่างนี � เพราะฉะนั �นสว่นอื�น ๆ คนอื�นมกัจะเข้าใจผิด เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็ละเว้นไมส่นใจสิ�งไหน 

เอ้า! แคนี่ �พอ !!ใครมีอะไรจะถามก็ถามได้...... 

 



 ๑๑

ชนะชยั  เมฆา ผู้รวบรวมและตรวจเนื �อความ 

วนัศกุร์ที� ๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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