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อยกบงเหา
Living with a cobra
อาจรยชา

ขอใหค"าขวญแก'โยมท*งหลาย และล-กศษ
/ ยใหม'ท12เด/นทางจากลอนดอน มาพกอย-'ท12วด
หนองป'าพง ขอใหท"าความเขาใจในธรรมะท12ไดศก
9 ษาแลวท12วดหนองป'าพงน1*โดยย'อก:
ค;อ ใหปฏ/บต/ใหพนท?กขในวฏฏสงสาร
ขอใหโยมจ"าไวในใจว'า อารมณท*งหลายน*น จะเป:นอารมณท12พอใจก:ตาม หร;ออารมณ
ท12ไม'พอใจก:ตามอารมณท*งสองอย'างน1* มนเหม;อนง-เห'า ง-เห'ามนม1พ/ษมากถามนฉกคน
แลวก:ท"าใหถ9งแก'ความตายได อารมณน1*ก:เหม;อนกบง-เห'าท12ม1พ/ษรายน*น อารมณท12
พอใจก:ม1พ/ษมากอารมณท12ไม'พอใจก:ม1พ/ษมาก มนท"าใหจ/ตใจของเราไม'เป:นเสร1 ท"าให
จ/ตใจไขวเขว จากหลกธรรมของพระพ?ทธเจา
วนน1*จ9งขอใหโอวาทย'อๆแก'โยม ขอใหเป:นผ-ม1สต/อย-'ท*งกลางวนกลางค;น จะย;น จะเด/น
จะน2ง จะนอนก:ใหนอนดวยสต/ น2งดวยสต/ เด/นดวยสต/ ย;นดวยสต/ จะพ-ดก:พ-ดดวยสต/
จะท"าอะไรๆก:ใหม1สต/อย-'ดวยท*งน*น
เม;2อม1สต/แลว สมปชญญะความร-ตวมนก:จะเก/ดข9น
* มา สต/กบสมปชญญะเป:นของค-'กน
เม;2อท*งสองอย'างน1*เก/ดข9น
* พรอมกนแลว
ก:จะน"าปญญาใหเก/ดตามท1น1*เม;2อม1ทง* สต/
สมปชญญะปญญาแลว ก:จะเป:นผ-ท12ต;2นอย-' ท*งกลางวนและกลางค;น
ธรรมะท12พระพ?ทธเจาท'านทรงสอนน*น ไม'ใชธ
' รรมะท12เพ;2อฟงเฉยๆหร;อร-เฉยๆ แต'เป:น
ธรรมะท12ตองปฏ/บต/ ตองท"าใหเก/ดข9น
* ตองท"าใหม1ข9*นในใจของเราใหได จะไปท12ไหนก:
ใหม1ธรรมะ จะพ-ดก:ใหม1ธรรมะ จะเด/นก:ใหม1ธรรมะ จะนอนก:ใหม1ธรรมะ จะท"าอะไรๆก:ให
ม1ธรรมะท*งน*น
ค"าว'า "ม1ธรรมะ" น1*ก:ค;อ จะท"าอะไรก:ตาม จะพ-ดอะไรก:ตาม ใหท"าดวยปญญา ใหพ-ด
ดวยปญญา ใหน9กค/ดดวยปญญา ผ-ใดม1สต/ สมปชญญะ ควบกบปญญาอย-'ตลอดเวลา
แลว ผ-น*นย'อมอย-'ใกลพระพ?ทธเจาท?กเม;2อ
ดงน*น แมเม;2อโยมจากวดหนองป'าพงน1*ไปแลว ก:จงเป:นผ-ปฏ/บต/ ใหธรรมะท*งหลายมา
รวมอย-'ท12ใจ มองลงไปท12ใจ ใหเห:นสต/ ใหเห:นสมปชญญะ ใหม1ปญญา เม;2อม1ท*งสาม
อย'างน1*แลว มนจะม1การปล'อยวาง ร-จกเก/ดแลวมนก:ดบ ดบแลวมนก:เก/ด เก/ดแลวมนก:
ดบ
ท12เร1ยกว'า "เก/ดๆ ดบๆ" น1*ค;ออะไร ค;ออารมณซง92 มนเก/ดข9*นแลวมนก:ดบไป ดบแลวมนก:
เก/ดข9*นมา ในทางธรรมะเร1ยกว'าการเก/ดดบ มนก:ม1เท'าน1* ท?กขมนเก/ดข9*นแลว ท?กขมนก:
ดบไป ท?กขดบไปแลว ท?กขก:เก/ดข9*นมา นอกเหน;อจากน1*ไป ก:ไม'ม1อะไรม1แต'ท?กขเก/ด
แลวท?กขก:ดบไป ม1เท'าน1*
เม;2อเห:นเชน
' น1*แลว จ/ตของเราก:จะเห:นแต'การเก/ด-ดบอย-'เสมอ เม;2อเห:นการเก/ด-ดบอย-'
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เสมอ ท?กวนท?กเวลา ตลอดท*งกลางวน ตลอดท*งกลางค;น ตลอดท*งการย;น เด/น น2ง
นอน ก:จะเห:นไดว'ามนไม'ม1อะไรจร/งๆม1แต'เก/ด-ดบอย-'เท'าน1*เอง แลวท?กอย'างมนก:จบอย-'
ตรงน1*
เม;2อเห:นอารมณเก/ด-ดบอย'างน1*อย-'เสมอไปแลวจ/ตใจก:จะเก/ดความเบ;2อหน'าย เพราะเม;2อ
ค/ดไปแลว ก:ไม'ม1อะไรมากมาย มนม1แต'การเก/ดแลวก:ดบ ดบแลวก:เก/ด เก/ดแลวก:ดบ
มนม1อย-'เท'าน1* ฉะน*นเม;2อค/ดแลวก:ไม'รจะไปเอาอะไรกบมน
พอค/ดไดเชน
' น1* จ/ตก:จะ
ปล'อยวางปล'อยวางอย-'กบธรรมชาต/ มนเก/ดเราก:ร- มนดบเราก:ร-มนส?ขเราก:ร- มนท?กขเรา
ก:ร- ร-แลวไม'ใชว' 'าเราจะไปเป:นเจาของส?ขนะ หร;อเม;2อท?กขข9*นมา เราก:ไม'เป:นเจาของ
ท?กขเหม;อนกน เม;2อไม'เป:นเจาของส?ข ไม'เป:นเจาของท?กขมนก:ม1แต'การเก/ด-ดบอย-'
เท'าน*น ก:ปล'อยไปตามธรรมชาต/ของมนอย'างน*นแหละ เพราะมนไม'ม1อะไร
อารมณท*งหลายท12ว'ามาน1* เหม;อนกนกบง-เห'าท12ม1พ/ษราย ถาไม'ม1อะไรมาขวาง มนก:
เล;*อยไปตามธรรมชาต/ของมน แมพ/ษของมนจะม1อย-' มนก:ไม'แสดงออก ไม'ไดท"า
อนตรายเรา เพราะเราไม'ไดเขาไปใกลมน ง-เห'าก:เป:นไปตามเร;2องของง-เห'า มนก:อย-'
อย'างน*น
ดงน1* ถาหากเป:นคนท1ฉ
2 ลาดแลว ก:จะปล'อยหมดสง/2 ท12ด1ก:ปล'อยมนไป สง/2 ท12ชว2 ก:ปล'อยมน
ไป สง/2 ท12ชอบใจก:ปล'อยมนไป สง/2 ท12ไม'ชอบก:ปล'อยมนไป เหม;อนอย'างเราปล'อยง-เห'า
ตวท12ม1พ/ษรายน*น
ปล'อยใหมนเล;*อยของมนไปมนก:เล;*อยไปท*งพ/ษท12ม1อย-'ในตวมน
น2นเอง
ฉะน*น คนท1ฉ
2 ลาดแลว เม;2อปล'อยอารมณก:ปล'อยอย'างน*น ด1กป
: ล'อยมนไป แต'ปล'อย
อย'างร-เท'าทนชว2 ก:ปล'อยมนไป
ปล'อยไปตามเร;2องของมนอย'างน*นแหละอย'าไปจบ
อย'าไปตองมน เพราะเราไม'ตองการอะไร ชว2 ก:ไม'ตองการ ด1ก:ไม'ตองการ หนกก:ไม'
ตองการ เบาก:ไม'ตองการ ส?ขก:ไม'ตองการ ท?กขก:ไม'ตองการ มนก:หมดเท'าน*นเอง ท1น1*
ความสงบก:ต*งอย-'เท'าน*นแหละ
เม;2อความสงบต*งอย-'แลว เราก:ด-ความสงบน*นแหละ เพราะมนไม'ม1อะไรแลว เม;2อความ
สงบเก/ดข9น
* ความว?'นวายก:ดบ พระผ-ม1พระภาคเจาท'านตรสว'าน/พพานค;อความดบ ดบท12
ตรงไหน? ก:เหม;อนไฟเราน2นแหละ มนล?กตรงไหน มนรอนตรงไหน? มนก:ดบท12ตรงน*น
มนรอนท12ไหนก:ใหมนเย:นตรงน*น ก:เหม;อนกบน/พพานก:อย-'กบวฏฏสงสาร วฏฏสงสารก:
อย-'กบน/พพาน เหม;อนกนกบความรอนกบความเย:น มนก:อย-'ท12เด1ยวกนน2นเอง ความรอน
ก:อย-'ทม
12 นเย:น ความเย:นก:อย-'ท12มนรอน เม;2อมนรอนข9*น มนก:หมดเย:น เม;2อมนหมดเย:น
มนก:รอน
วฏฏสงสารกบน/พพานน1*ก:เหม;อนกน ท'านใหดบวฏฏสงสารค;อความว?'น การดบความ
ว?'นวายก:ค;อการดบความรอน ไฟทางนอกก:ค;อไฟธรรมดา มนรอน เม;2อมนดบแลว มนก:
เย:น แต'ความรอนภายในค;อ ราคะ โทสะโมหะ ก:เป:นไฟเหม;อนกน ลองค/ดด-เม;2อราคะ
ความก"าหนดเก/ดข9น
* มนรอนไหม? โทสะเก/ดข9น
* มนก:รอน โมหะเก/ดข9น
* มนก:รอน มน
รอน ความรอนน12แหละท1ท
2 'านเร1ยกว'าไฟ เม;2อไฟมนเก/ดข9*น มนก:รอน เม;2อมนดบ มนก:
เย:นความดบน12แหละค;อน/พพาน
น/พพานค;อสภาวะท12เขาไปดบซง92 ความรอน ท'านเร1ยกว'าสงบ ค;อดบซง92 วฏฏสงสาร วฏฏ
สงสารค;อความเว1ยนว'ายตายเก/ดอย-'อย'างน*น เม;2อถ9งน/พพานแลว ก:ค;อการเขาไปดบซง92
ความหม?นเว1ยนเปล1ย
2 นแปลง อนน*น เร1ยกว'าการดบราคะ ดบโทสะ ดบโมหะ ก:ดบท12ใจ
ของเราน2นแหละ ค;อใจถ9งความสงบ
ในความสงบน*น ส?ขก:ไม'ม1 ท?กขก:ไม'ม1 แต'มน?ษยเราน2นแหละจะอดส?ขไม'ได เพราะเห:น
ว'าความส?ขเป:นยอดของชว1 /ตแลว แมพระน/พพานก:ยงมาว'าเป:นความส?ขอย-'เพราะความ
ค?นเคย ตามเป:นจร/งแลว เล/กสง/2 ท*ง ๒ อย'างน1*ก:เป:นความสงบ เม;2อโยมกลบบาน แลว
ขอใหเป/ดเทปธรรมะน1*ฟงอ1ก จะไดม1สต/ เม;2อโยมมาอย-'วดหนองป'าพงใหม'ๆ โยมรองไห
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เม;2ออาตมาเห:นน"*าตาของโยม อาตมาก:ด1ใจ ท"าไมจ9งด1ใจ? ท12ด1ใจก:เพราะว'า น12แหละ
โยมจะไดศก
9 ษาธรรมะท12แทจร/งละ ถาน"*าตาไม'ออกก:ไม'ไดเห:นธรรมะ เพราะน"*าน1*เป:นน"*า
ไม'ด1 ตองใหมนออกใหหมด มนถ9งจะสบาย ถาน"*าน1*ไม'หมด ก:จะไม'สบาย มนก:จะเป:น
อย-'อย'างน1* อย-'เม;องไทยก:จะรองไหอย-'อย'างน1* กลบไปกร?งลอนดอนก:จะรองไหอ1ก ม1
ชว1 /ตอย-'ก:จะรองไหอย-'อย'างน1*แหละ เพราะน"*าน1*มนเป:นน"*าก/เลส เม;2อท?กขก:บบ
1 น"*าน1*ให
ไหลออกมา เม;2อส?ขมากก:บ1บน"*าน1*ออกมาอ1กเหม;อนกน ถาหมดน"*าน1*เม;2อใด ก:จะสบาย
ถาโยมท"าได โยมก:จะม1แต'ความสงบ ความสบาย
ขอใหโยมรบธรรมะน1*ไปปฏ/บต/ ไปปฏ/บต/ใหพนท?กข ใหมนตายก'อนตาย มนถ9งสบาย
มนถ9งสงบ
ขอใหโยมม1ความส?ข ความเจร/ญ ใหเป:นผ-ประพฤต/ปฏ/บต/ธรรมะใหพนจากวฏฏสงสาร
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