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อย��ก�บง�เห�า
Living with a cobra

อาจรย�ชา 
  

 
ขอให ค"าขว�ญแก'โยมท�*งหลาย และล-กศ/ษย�ใหม'ท12เด/นทางจากลอนดอน มาพ�กอย-'ท12ว�ด
หนองป'าพง  ขอให ท"าความเข าใจในธรรมะท12ได ศ9กษาแล วท12ว�ดหนองป'าพงน1*โดยย'อก:
ค;อ ให ปฏ/บ�ต/ให พ นท?กข�ในว�ฏฏสงสาร

ขอให โยมจ"าไว ในใจว'า  อารมณ�ท�*งหลายน�*น  จะเป:นอารมณ�ท12พอใจก:ตาม หร;ออารมณ�
ท12ไม'พอใจก:ตามอารมณ�ท�*งสองอย'างน1*  ม�นเหม;อนง-เห'า  ง-เห'าม�นม1พ/ษมากถ าม�นฉกคน
แล วก:ท"าให ถ9งแก'ความตายได  อารมณ�น1*ก:เหม;อนก�บง-เห'าท12ม1พ/ษร ายน�*น  อารมณ�ท12
พอใจก:ม1พ/ษมากอารมณ�ท12ไม'พอใจก:ม1พ/ษมาก ม�นท"าให จ/ตใจของเราไม'เป:นเสร1 ท"าให 
จ/ตใจไขว เขว จากหล�กธรรมของพระพ?ทธเจ า 

ว�นน1*จ9งขอให โอวาทย'อๆแก'โยม ขอให เป:นผ- ม1สต/อย-'ท�*งกลางว�นกลางค;น จะย;น จะเด/น 
จะน�2ง  จะนอนก:ให นอนด วยสต/  น�2งด วยสต/  เด/นด วยสต/  ย;นด วยสต/  จะพ-ดก:พ-ดด วยสต/ 
จะท"าอะไรๆก:ให ม1สต/อย-'ด วยท�*งน�*น 

เม;2อม1สต/แล ว  ส�มปช�ญญะความร- ต�วม�นก:จะเก/ดข9*นมา  สต/ก�บส�มปช�ญญะเป:นของค-'ก�น 
เม;2อท�*งสองอย'างน1*เก/ดข9*นพร อมก�นแล ว  ก:จะน"าป�ญญาให เก/ดตามท1น1*เม;2อม1ท�*งสต/ 
ส�มปช�ญญะป�ญญาแล ว ก:จะเป:นผ- ท12ต;2นอย-' ท�*งกลางว�นและกลางค;น 

ธรรมะท12พระพ?ทธเจ าท'านทรงสอนน�*น  ไม'ใช'ธรรมะท12เพ;2อฟ�งเฉยๆหร;อร- เฉยๆ  แต'เป:น
ธรรมะท12ต องปฏ/บ�ต/  ต องท"าให เก/ดข9*น ต องท"าให ม1ข9*นในใจของเราให ได  จะไปท12ไหนก:
ให ม1ธรรมะ จะพ-ดก:ให ม1ธรรมะ จะเด/นก:ให ม1ธรรมะ จะนอนก:ให ม1ธรรมะ จะท"าอะไรๆก:ให 
ม1ธรรมะท�*งน�*น 

ค"าว'า  "ม1ธรรมะ"  น1*ก:ค;อ  จะท"าอะไรก:ตาม จะพ-ดอะไรก:ตาม ให ท"าด วยป�ญญา ให พ-ด
ด วยป�ญญา ให น9กค/ดด วยป�ญญา ผ- ใดม1สต/  ส�มปช�ญญะ ควบก�บป�ญญาอย-'ตลอดเวลา
แล ว ผ- น�*นย'อมอย-'ใกล พระพ?ทธเจ าท?กเม;2อ 

ด�งน�*น  แม เม;2อโยมจากว�ดหนองป'าพงน1*ไปแล ว  ก:จงเป:นผ- ปฏ/บ�ต/  ให ธรรมะท�*งหลายมา
รวมอย-'ท12ใจ  มองลงไปท12ใจ  ให เห:นสต/  ให เห:นส�มปช�ญญะ  ให ม1ป�ญญา  เม;2อม1ท�*งสาม
อย'างน1*แล ว ม�นจะม1การปล'อยวาง ร- จ�กเก/ดแล วม�นก:ด�บ ด�บแล วม�นก:เก/ด เก/ดแล วม�นก:
ด�บ 

ท12เร1ยกว'า "เก/ดๆ ด�บๆ" น1*ค;ออะไร ค;ออารมณ�ซ92งม�นเก/ดข9*นแล วม�นก:ด�บไป ด�บแล วม�นก:
เก/ดข9*นมา ในทางธรรมะเร1ยกว'าการเก/ดด�บ ม�นก:ม1เท'าน1*  ท?กข�ม�นเก/ดข9*นแล ว ท?กข�ม�นก:
ด�บไป ท?กข�ด�บไปแล ว  ท?กข�ก:เก/ดข9*นมา นอกเหน;อจากน1*ไป  ก:ไม'ม1อะไรม1แต'ท?กข�เก/ด 
แล วท?กข�ก:ด�บไป ม1เท'าน1* 

เม;2อเห:นเช'นน1*แล ว  จ/ตของเราก:จะเห:นแต'การเก/ด-ด�บอย-'เสมอ  เม;2อเห:นการเก/ด-ด�บอย-'
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เสมอ ท?กว�นท?กเวลา ตลอดท�*งกลางว�น ตลอดท�*งกลางค;น ตลอดท�*งการย;น เด/น น�2ง 
นอน ก:จะเห:นได ว'าม�นไม'ม1อะไรจร/งๆม1แต'เก/ด-ด�บอย-'เท'าน1*เอง แล วท?กอย'างม�นก:จบอย-'
ตรงน1* 

เม;2อเห:นอารมณ�เก/ด-ด�บอย'างน1*อย-'เสมอไปแล วจ/ตใจก:จะเก/ดความเบ;2อหน'าย เพราะเม;2อ
ค/ดไปแล ว  ก:ไม'ม1อะไรมากมาย  ม�นม1แต'การเก/ดแล วก:ด�บ  ด�บแล วก:เก/ด  เก/ดแล วก:ด�บ 
ม�นม1อย-'เท'าน1*  ฉะน�*นเม;2อค/ดแล วก:ไม'ร- จะไปเอาอะไรก�บม�น  พอค/ดได เช'นน1*  จ/ตก:จะ
ปล'อยวางปล'อยวางอย-'ก�บธรรมชาต/ ม�นเก/ดเราก:ร-  ม�นด�บเราก:ร- ม�นส?ขเราก:ร-  ม�นท?กข�เรา
ก:ร-  ร- แล วไม'ใช'ว'าเราจะไปเป:นเจ าของส?ขนะ  หร;อเม;2อท?กข�ข9*นมา  เราก:ไม'เป:นเจ าของ
ท?กข�เหม;อนก�น  เม;2อไม'เป:นเจ าของส?ข  ไม'เป:นเจ าของท?กข�ม�นก:ม1แต'การเก/ด-ด�บอย-'
เท'าน�*น ก:ปล'อยไปตามธรรมชาต/ของม�นอย'างน�*นแหละ เพราะม�นไม'ม1อะไร 

อารมณ�ท�*งหลายท12ว'ามาน1*  เหม;อนก�นก�บง-เห'าท12ม1พ/ษร าย  ถ าไม'ม1อะไรมาขวาง  ม�นก:
เล;*อยไปตามธรรมชาต/ของม�น  แม พ/ษของม�นจะม1อย-'  ม�นก:ไม'แสดงออก  ไม'ได ท"า
อ�นตรายเรา  เพราะเราไม'ได เข าไปใกล ม�น  ง-เห'าก:เป:นไปตามเร;2องของง-เห'า  ม�นก:อย-'
อย'างน�*น 

ด�งน1* ถ าหากเป:นคนท12ฉลาดแล ว ก:จะปล'อยหมดส/2งท12ด1ก:ปล'อยม�นไป ส/2งท12ช�2วก:ปล'อยม�น
ไป  ส/2งท12ชอบใจก:ปล'อยม�นไป  ส/2งท12ไม'ชอบก:ปล'อยม�นไป  เหม;อนอย'างเราปล'อยง-เห'า
ต�วท12ม1พ/ษร ายน�*น  ปล'อยให ม�นเล;*อยของม�นไปม�นก:เล;*อยไปท�*งพ/ษท12ม1อย-'ในต�วม�น
น�2นเอง 

ฉะน�*น  คนท12ฉลาดแล ว  เม;2อปล'อยอารมณ�ก:ปล'อยอย'างน�*น  ด1ก:ปล'อยม�นไป  แต'ปล'อย
อย'างร- เท'าท�นช�2วก:ปล'อยม�นไป  ปล'อยไปตามเร;2องของม�นอย'างน�*นแหละอย'าไปจ�บ 
อย'าไปต องม�น  เพราะเราไม'ต องการอะไร  ช�2วก:ไม'ต องการ  ด1ก:ไม'ต องการ  หน�กก:ไม'
ต องการ เบาก:ไม'ต องการ ส?ขก:ไม'ต องการ ท?กข�ก:ไม'ต องการ ม�นก:หมดเท'าน�*นเอง ท1น1*
ความสงบก:ต�*งอย-'เท'าน�*นแหละ 

เม;2อความสงบต�*งอย-'แล ว  เราก:ด-ความสงบน�*นแหละ  เพราะม�นไม'ม1อะไรแล ว  เม;2อความ
สงบเก/ดข9*นความว?'นวายก:ด�บ  พระผ- ม1พระภาคเจ าท'านตร�สว'าน/พพานค;อความด�บ ด�บท12
ตรงไหน?  ก:เหม;อนไฟเราน�2นแหละ ม�นล?กตรงไหน ม�นร อนตรงไหน?  ม�นก:ด�บท12ตรงน�*น 
ม�นร อนท12ไหนก:ให ม�นเย:นตรงน�*น  ก:เหม;อนก�บน/พพานก:อย-'ก�บว�ฏฏสงสาร  ว�ฏฏสงสารก:
อย-'ก�บน/พพาน เหม;อนก�นก�บความร อนก�บความเย:น ม�นก:อย-'ท12เด1ยวก�นน�2นเอง ความร อน
ก:อย-'ท12ม�นเย:น  ความเย:นก:อย-'ท12ม�นร อน  เม;2อม�นร อนข9*น  ม�นก:หมดเย:น  เม;2อม�นหมดเย:น 
ม�นก:ร อน 

ว�ฏฏสงสารก�บน/พพานน1*ก:เหม;อนก�น  ท'านให ด�บว�ฏฏสงสารค;อความว?'น  การด�บความ
ว?'นวายก:ค;อการด�บความร อน ไฟทางนอกก:ค;อไฟธรรมดา ม�นร อน เม;2อม�นด�บแล ว ม�นก:
เย:น แต'ความร อนภายในค;อ ราคะ โทสะโมหะ ก:เป:นไฟเหม;อนก�น ลองค/ดด-เม;2อราคะ 
ความก"าหน�ดเก/ดข9*น  ม�นร อนไหม?  โทสะเก/ดข9*นม�นก:ร อน  โมหะเก/ดข9*นม�นก:ร อน  ม�น
ร อน  ความร อนน12แหละท12ท'านเร1ยกว'าไฟ  เม;2อไฟม�นเก/ดข9*น  ม�นก:ร อน  เม;2อม�นด�บ  ม�นก:
เย:นความด�บน12แหละค;อน/พพาน 

น/พพานค;อสภาวะท12เข าไปด�บซ92งความร อน ท'านเร1ยกว'าสงบ ค;อด�บซ92งว�ฏฏสงสาร ว�ฏฏ
สงสารค;อความเว1ยนว'ายตายเก/ดอย-'อย'างน�*น เม;2อถ9งน/พพานแล ว ก:ค;อการเข าไปด�บซ92ง
ความหม?นเว1ยนเปล12ยนแปลง อ�นน�*น เร1ยกว'าการด�บราคะ ด�บโทสะ ด�บโมหะ ก:ด�บท12ใจ
ของเราน�2นแหละ ค;อใจถ9งความสงบ 

ในความสงบน�*น ส?ขก:ไม'ม1 ท?กข�ก:ไม'ม1 แต'มน?ษย�เราน�2นแหละจะอดส?ขไม'ได  เพราะเห:น
ว'าความส?ขเป:นยอดของช1ว/ตแล ว  แม พระน/พพานก:ย�งมาว'าเป:นความส?ขอย-'เพราะความ
ค? นเคย ตามเป:นจร/งแล ว เล/กส/2งท�*ง ๒ อย'างน1*ก:เป:นความสงบ เม;2อโยมกล�บบ าน แล ว
ขอให เป/ดเทปธรรมะน1*ฟ�งอ1ก จะได ม1สต/ เม;2อโยมมาอย-'ว�ดหนองป'าพงใหม'ๆ โยมร องไห  
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เม;2ออาตมาเห:นน"*าตาของโยม  อาตมาก:ด1ใจ  ท"าไมจ9งด1ใจ?  ท12ด1ใจก:เพราะว'า  น12แหละ 
โยมจะได ศ9กษาธรรมะท12แท จร/งละ ถ าน"*าตาไม'ออกก:ไม'ได เห:นธรรมะ เพราะน"*าน1*เป:นน"*า
ไม'ด1  ต องให ม�นออกให หมด ม�นถ9งจะสบาย ถ าน"*าน1*ไม'หมด ก:จะไม'สบาย ม�นก:จะเป:น
อย-'อย'างน1*  อย-'เม;องไทยก:จะร องไห อย-'อย'างน1*  กล�บไปกร?งลอนดอนก:จะร องไห อ1ก  ม1
ช1ว/ตอย-'ก:จะร องไห อย-'อย'างน1*แหละ  เพราะน"*าน1*ม�นเป:นน"*าก/เลส  เม;2อท?กข�ก:บ1บน"*าน1*ให 
ไหลออกมา  เม;2อส?ขมากก:บ1บน"*าน1*ออกมาอ1กเหม;อนก�น  ถ าหมดน"*าน1*เม;2อใด  ก:จะสบาย 
ถ าโยมท"าได  โยมก:จะม1แต'ความสงบ ความสบาย 

ขอให โยมร�บธรรมะน1*ไปปฏ/บ�ต/  ไปปฏ/บ�ต/ให พ นท?กข�  ให ม�นตายก'อนตาย  ม�นถ9งสบาย 
ม�นถ9งสงบ 

ขอให โยมม1ความส?ข ความเจร/ญ ให เป:นผ- ประพฤต/ปฏ/บ�ต/ธรรมะให พ นจากว�ฏฏสงสาร   

 

  

ภาษา  ฝร�งเศส     - Français  

Source : http://www.watnongpahpong.org
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