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โอวาทบางตอน
Fragments of a Teaching
อาจรยชา
ทานทงหลายไดนบถอพระพทธศาสนามาเป"นเวลานาน เคยไดย&นไดฟงเร'องเก)'ยวกบ
ธรรมในพระพทธศาสนา จากคร+บาอาจารยมาก"มาก ซง-' บางทานก"สอนอยางพ&สดาร
กวางเก&นไป จนไมทราบวาจะก.าหนดเอาไปปฏ&บต&ไดอยางไร บางทานก"สอนลดเก&นไป
จนผ+ฟงยากท)'จะเขาใจ เพราะวากนตามต.ารา บางทานก"สอนพอปานกลาง ไมกวางและ
ไมลด เหมาะท)'จะน.าไปปฏ&บต& จนตวเองไดรบประโยชนจากธรรมนนๆ พอสมควร
อาตมาจ-งใครอยากจะเสนอขอค&ดและปฏ&บต& ซง-' เคยด.าเน&นมา และไดแนะน.าศษ
& ยทง
หลายอย+เป"นประจ.า ใหทานทงหลายไดทราบ บางท)อาจจะเป"นประโยชนแกผ+สนใจอย+
บางก"อาจจะเป"นไปได

ผจะเขาถงพทธธรรม
ผ+ท)'จะเขาถ-งพทธธรรมนนเบองตนจะตองท.าตนใหเป"นคนม)ความซอ
' สตย สจร&ตอย+เป"น
ประจ.าและเขาใจความหมายของค.าวาพทธธรรมตอไปวา
พทธะ
หมายถ-งทานผ+ร+ตามเป"นจร&ง จนม)ความสะอาด สวาง สงบ สวางในใจ
ธรรม
หมายถ-งตวการความสะอาด สงบ สวางไดแก ศล
) สมาธ& ปญญา ดงนนผ+ท)'
เขาถ-งพทธธรรม ก"คอคนเขาถ-งศล
) สมาธ& ปญญาน)'เอง
การเด&นเขาถ-งพทธธรรม ตามธรรมดาการท)'บคคลจะไปถ-งบานถ-งเรอนไดนน ม&ใช
บคคลท)ม
' วนอนค&ดเอา เขาเองจะตองลงมอเด&นทางดวยตนเอง และเด&นทางใหถ+กทาง
ดวย จ-งจะม)ความสะดวกและถ-งท)'หมายได หากเด&นผ&ดทางเขาจะไดรบอปสรรค เชน
พบขวากหนาม เป"นตน และยงไกลท)'หมายออกไปทกท) หรอบางท)อาจจะไดรบ
อนตรายระหวางทาง ไมม)วนท)จ
' ะเขาถ-งบานได เม'อเด&นไปถ-งบานแลวจะตองข-นอย+
อาศยพกผอน หลบนอน เป"นท)'สบายทงกายและใจ จ-งจะเร)ยกวาคนถ-งบานไดโดย
สมบ+รณ ถาหากเป"นแตเพ)ยงเด&นเฉ)ยดบานหรอผานบานไปเฉยๆ คนเด&นทางผ+นนจะไม
ไดรบประโยชนอะไรเลยจากการเด&นทางของเขา ขอน)ฉนใด การเด&นทาง เขาไปถ-ง
พทธธรรมนนก"เหมอนกน ทกๆคนจะตองออกเด&นทางดวยตนเอง ไมม)การเด&นแทนกน
และตองเด&นไปตามทางแหงศล
) สมาธ& ปญญา จนถ-งซง-' ท)'หมาย ไดรบความสะอาด

อาจารยชา: ฟงธรรมะ
สงบสวาง
นบวาเป"นประโยชนเหลอหลายแกผ+เด&นทางเองแตถาหากผ+ใดมวแตอาน
ต.ารา กางแผนท)'ออกด+อย+ตงรอยป)รอยชาต& ผ+นนไมสามารถไปถ-งท)'หมายไดเลย เขาจะ
เสย
' นจะไดรบใหผานไปเลย คร+บา-อาจารยเป"นผ+
) เวลาไปเปลาๆ ปลอยประโยชนท)ต
บอกใหเทานน เราทงหลายไดฟงแลวจะเด&นหรอไมเด&น และจะไดรบผลมากนอยเพ)ยง
ใด มนเป"นเร'องเฉพาะตนอ)กอยางหน-'ง เปร)ยบเหมอนหมอยาย'นขวดยาใหคนไขขาง
นอก ขวดเขาเข)ยนบอกสรรพคณของยาไววา แกโรคชน&ดนนๆ สวนตวยาแกโรคนนอย+
ขางในขวด ท)'คนไขมวอานสรรพคณของยาท)'ต&ดไวขางนอกขวด อานไปตงรอยครง
พนครง คนไขผ+นนจะตองตายเปลาโดยไมไดรบประโยชน จากตวยานนเลย และเขาจะ
มารองต)โพยต)พายวาหมอไมด) ยาไมม)สรรพคณ แกโรคอะไรก"ไมได เขาจ-งเห"นวายาท)'
หมอใหไวไมม)ประโยชนอะไร ทงๆท)ต
' วเองไมเคยเป&ดจกขวดร&นยาออกก&นเลย เพราะ
มวแตไปต&ดใจอานฉลากยาซง-' ต&ดอย+ขางขวดเสย
) เพล&น แตถาหากเขาเชอ
' หมอ จะอาน
ฉลากครงเด)ยว หรอไมอานก"ได แตลงมอก&นยาตามค.าส'งของหมอ ถาคนไขเป"นนอย
เขาก"หายจากโรค แตถาหากเป"นมาก อาการของโรคก"จะทเลาลง และถาหากก&นบอยๆ
โรคก"จะหายไปเอง ท)'ตองก&นยามากและบอยครงก"เพราะโรคเรามนมาก เร'องน)เป"น
ธรรมดาเหลอเก&น ดงนน ทานผ+อานจงใชสต&ปญญา พ&จารณาใหละเอ)ยดจร&งๆ จ-งจะ
เขาใจด)
พวกแพทย พวกหมอ เขาปรงยา ปราบโรคทางกายจะเร)ยกวาสร)ระโอสถก"ได สวน
ธรรมของพระพทธเจานนใชปราบโรคทางใจ เร)ยกวาธรรมโอสถ ดงนน พระพทธองค
จ-งเป"นแพทยผ+ปราบโรคทางใจท)'ย&'งใหญท)'สดในโลก โรคทางใจเป"นไดไว และเป"นได
ทกคนไมเวนเลย เม'อทานร+วาทานเป"น ไขใจ จะไมใชธรรมโอสถรกษาบางดอกหรอ
พ&จารณาด+เถ&ดการเด&นทางเขาถ-งพทธรรมม&ใชเด&นดวยกาย แตตองเด&นดวยใจ จ-งจะ
เขาถ-งได ไดแบงผ+เด&นทางออกเป"น ๓ ชน คอ
•

•

•

ก. ชนต.'า ไดแกผ+ร+จกปฏ&ญาณตน เอาพระพทธ พระธรรม พระสงฆ
เป"นท)'พ-'ง อาศยตงใจปฏ&บต&ตามค.าสง' สอนดวยด) ละท&งประเพณ)ท)'
งมงาย ไมเชอ
' มงคลต'นขาว จะเชอ
' อะไรตองพ&จารณาเหตผลเสย
)
กอน คนพวกน)เร)ยกวาสาธชน
ข. ชนกลาง หมายถ-งผ+ปฏ&บต&จนเชอ
' ตอพระรตนตรยอยางแนนแฟน
ไมเสอ
' มคลาย ร+เทาทนสงขาร พยายามสละความย-ดม'นถอม'นให
นอยลง ม)จต
& เขาถ-งธรรมชนส+งข-นเป"นขนๆ ทาน เหลาน)เร)ยกวา
พระอร&ยบคคล คอพระโสดาบนพระสก&ทาคาม) พระอนาคาม)
ค. ชนส+ง ไดแกผ+ปฏ&บต&จนกายวาจาใจเป"นพทธะ เป"นผ+พนจาก
โลก หมดความย-ดถออยางสนเช
ง& เร)ยกวาพระอรหนต ซง-' เป"นพระ
&
อร&ยบคคลชนส+งสด

การท.าตนใหเป"นผ+ม)ศล
) บร&สทธ&< ศล
) นนคอระเบ)ยบควบคมรกษากายวาจาใหเร)ยบรอย วา
โดยประเภทม)ทงของชาวบานและของนกบวช แตเม'อกลาวโดยรวบยอดแลว ม)อยาง
เด)ยว คอ เจตนา ในเม'อเราม)สต&ระล-กไดอย+เสมอ เพ'อควบคมใจใหร+จกละอายตอการ
ท.าชว' เสย
) หาย และร+สก
- ตวกลวผลของความชว' จะตามมา พยายามรกษาใจอย+ใหใน
แนวทางแหงการปฏ&บต&ถ+กตอง ท)ค
' วรเป"นศล
) อยางด)อย+แลว ตามธรรมดาเม'อเราใช
เสอผาท)ส
' กปรก และตวเองก"สกปรกยอมท.าใหจ&ตใจอ-ดอดไมสบาย แตถาหากเราร+จก
รกษาความสะอาดทงรางกาย และเสอผาเคร'องนงหม ยอมท.าใหจ&ตใจผองใสเบ&กบาน
ดงนน เม'อศล
) ไมบร&สทธ&< และกายวาจาสกปรก ก"เป"นผลใหจ&ตใจเศราหมองขดตอการ
ปฏ&บต&ธรรม และเป"นเคร'องกนใจม&ใหบรรลถ-งจดหมาย ทงน)ข-นอย+กบจ&ตใจท)ไ
' ดรบการ
ฝ-กมาด)หรอไมเทานน เพราะใจเป"นผ+สง' ใหพ+ดใหท.า ฉะนนเราจ-งตองม)การฝ-กจ&ตใจตอ
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ไป
การฝ-กสมาธ& การฝ-กสมาธ&ก"คอ การฝ-กจ&ตของเราใหตงม'น และม)ความสงบ เพราะตาม
ปกต&จ&ตน)เป"นธรรมชาต&ด&นรน กวดแกวง หามไดยาก รกษาไดยาก ชอบไหลไปตามอา
รมณต.'าๆ เหมอนน.าชอบไหลส+ท)'ลมเสมอ พวกเกษตรกรเขาร+จกกนน.าไวท.าประโยชน
ในการเพาะปล+กตางๆ มนษยเราม)ความร+จกเก"บรกษาน.า เชน กนฝาย ท.านบ ท.า
ชลประทานเหลาน) ก"ลวนแตกนน.าไวท.าประโยชนทงนน พลงงานไฟฟาท)'ใหความ
สวาง และใชท.าประโยชนอ'นๆ ก"ยงอาศยน.าท)'คนเราร+จกกนไวน)'เอง ไมปลอยใหมน
ไหลลงท)'ลมเสย
' )การกน การฝ-กท)ด
' )อย+ ก"ใหประโยชนอยางมหาศาลเชน
) หมด จ&ตใจท)ม
กน ดงพระพทธองคตรสวา "จ&ตท)'ฝ-กด)แลว น.าความสขมาให การฝ-กจ&ตใหด)ยอมส.าเร"จ
ประโยชน" ดงน)เป"นตน เราสงเกตด+แตสตวพาหนะ เชน ชาง มา วว ควาย กอนท)'เราจะ
เอาใชงานตองฝ-กเสย
) กอน เม'อฝ-กด)แลวเราจ-งไดอาศยแรงงานมนท.าประโยชนนานา
ประการ ทานทงหลายก"ทราบแลว จ&ตท)'ฝ-กด)แลวยอมม)คณคามากมายกวากนหลาย
เทา ด+แตพระพทธองคและพระอร&ยสาวกไดเปล)'ยนภาวะ จากปถชนมาเป"นพระอร&ยบคคล จนเป"นท)ก
' ราบไหวของคนท'วไป
และทานไดท.าประโยชนอยางกวางขวาง
เหลอประมาณท)'เราๆจะก.าหนดเพราะพระองคและสาวกไดผานการฝ-กจ&ตมาดวยด)แลว
ทงนนจ&ตท)เ' ราฝ-กด)แลว ยอมเป"นประโยชนแกการประกอบอาชพ
) ทกอยาง ยงเป"นทาง
ใหร+จกท.างานดวยความรอบคอบ ไมเป"นผ+หนหนพลนแลน ท.าใหตนเองม)เหตผล และ
ไดรบความสขตามสมควรแกฐานะ
การฝ-กจ&ต ม)อย+หลายว&ธด
) วยกน แตว&ธ)ท)'เห"นวาม)ประโยชนและเหมาะสมท)'สด ใชไดกบ
บคคลท'วไป ว&ธ)นนเร)ยกวา "อานาปานสต&ภาวนา" คอ ม)สต&จบอย+ท)'ลมหายใจเขาและ
ลมหายใจออก ท)'ส.านกน)ใหก.าหนดลมท)ป
' ลายจม+ก โดยภาวนาวาพทโธ ในเวลาเด&น
จงกรม และน'งสมาธ&ก"ภาวนาบทน) จะใชบทอ'น หรอจะก.าหนดเพ)ยงการเขาออกของลม
ก"ได แลวแตสะดวก ขอส.าคญอย+ท)'วา พยายามก.าหนดลมเขาออกใหทนเทานน การ
เจร&ญภาวนาบทน)จะตองท.าต&ดตอกนไปเร'อยๆ จ-งจะไดผลไมใชวาท.าครงหน-'งแลวหยด
ไปตงอาท&ตย สองอาท&ตย หรอตงเดอนจ-งท.าอ)ก อยางน)ไมไดผล พระพทธองคตรส
สอนวา ภาว&ตา พหล)กตา อบรมกระท.าใหมาก คอท.าบอยๆต&ดตอกนไป โดยการฝ-กจ&ต
ใหมๆ เพ'อใหไดผล ควรเลอกหาท)'สงบไมม)คนพลกพลาน เชน ในสวนหลงบาน หรอ
ตนไมท)'มร) มเงาๆแตถาเป"นนกบวชควรแสวงหาเรอนวาง (กระทอม) โคนไม, ปา, ปาชา,
ถ.า, ตามภ+เขา เป"นท)'บ.าเพ"ญเหมาะท)ส
' ดเราจะอย+ท)'ใดก"ตาม ใชสต&ก.าหนดลมหายใจ
อยางเด)ยว แมจ&ตใจจะค&ดไปเร'องอ'นก"พยายามด-งกลบมา ท&งเร'องอ'นๆทงหมด โดยไม
พยายามค&ดถ-งมน ร+ใหทนกบความค&ดนนๆ เม'อท.าเขาบอยๆ จ&ตจะสงบลงเร'อยๆ เม'อ
จ&ตสงบตงม'นแลว ถอยจ&ตนนมาพ&จารณารางกาย รางกายคอ ขนธ ๕ ไดแก ร+ป เวทนา
สญญา สงขาร ว&ญญาณ ใหเห"นเป"นของไมเท)'ยง เป"นทกข หาตวตนไมได ม)แต
ธรรมชาต& ไหลไปตามเหต ตามปจจยเทานน สง&' ทงปวงตกอย+ในลกษณะท)'เป"น อน&จจง
ทกขงอนตตา ทงนน ความย-ดม'นตางๆจะนอยลงๆ เพราะเราร+เทาทนมน เร)ยกวาเก&ด
ปญญาข-น
ปญญาเก&ด เม'อเราใชจ&ตท)'ฝ-กด)แลวพ&จารณาร+ปนามอย+อยางน) ใหร+แจงแนชดวา ไม
เท)'ยง เป"นทกข เป"นอนตตาปญญาร+เทาทนสภาพความเป"นจร&งของสงขาร ก"เก&ด เป"น
เหตใหเราไมย-ดถอหรอหลงใหล เม'อเราไดอะไรมาม)สต& ไมด)ใจจนเก&นไป เม'อของ
ส+ญหายไป ก"ไมเสย
) ใจจนเก&ดทกข เวทนาเพราะร+เทาทน เม'อประสบความเจ"บไข หรอ
ไดรบทกขอ'นๆก"ม)การยบยงใจ เพราะอาศยจ&ตท)'ฝ-กมาด)แลว เร)ยกวาม)ท)'พ-'งทางใจเป"น
อยางด) สง&' เหลาน)เร)ยกไดวา เก&ดปญญา ร+ทนตามความเป"นจร&ง ท)'เก&ดปญญาเพราะม)
สมาธ& สมาธ&จะเก&ดเพราะม)ศล
) มนเก)'ยวโยงกนอย+อยางน) ไมอาจแยกออกจากกนไปได
สรปไดความดงน) อาการบงคบตวเองใหก.าหนดลมหายใจขอน)เป"นศล
) การก.าหนดลม
หายใจได และต&ดตอกนไปจนจ&ตสงบ ขอน)เร)ยกวาสมาธ& การพ&จารณาก.าหนดร+ลม
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หายใจวาไมเท)ย
' ง ทนไดยาก ม&ใชตวตน แลวร+การปลอยวาง ขอน)เร)ยกวา ปญญา การ
ท.าอานาปานสต&ภาวนา จ-งกลาวไดวาเป"นการบ.าเพ"ญทงศล
) สมาธ& ปญญา ใหครบ ก"
ชอ
' ระพทธองคตรสวาเป"นทางสายเอกประเสร&ฐ
' วาไดเด&นทางตามมรรคม)องคแปด ท)พ
กวาทางทงหมด เพราะเป"นการเด&นทางเขาถ-งพระน&พพาน เม'อเราท.าตามท)ก
' ลาวมาน)
ชอ
วาเป"
น
การเขาถง
พทธธรรมอยางถ+
ก
ตองท)
ส
'
ด
'
ผลจากการปฏ&บต& เม'อเราปฏ&บต&ตามท)ก
' ลาวมาขางตนแลวนน
ระดบจ&ตของผ+ปฏ&บต&นนๆ ซง-' แบงเป"น ๓ พวก ดงตอไปน)
•

•

•

ยอมม)ผลปรากฏตาม

ก. ส.าหรบสามญชนผ+ปฏ&บต&ตาม ยอมท.าใหเก&ดความเชอ
' ในคณ
พระรตนตรย ถอเอาเป"นท)'พ-'งได ทงเชอ
' ตามผลกรรมวา ท.าด)ไดด)
ท.าชว' ไดชว'
จะท.าใหผ+นนม)ความสขความเจร&ญย&'งข-น
เปร)ยบ
เหมอนไดก&นขนมท)ม
' )รสหวาน
ข. ส.าหรบพระอร&ยบคคลชนต.'า ยอมม)ความเชอ
' ในคณพระ รตนตรย
แนนแฟนไมเสอ
เปร)ยบ
' มคลายเป"นผ+ม)จ&ตใจผองใสด&'งส+น&พพาน
เหมอนคนไดก&นของหวาน ซง-' ม)ทงรสหวานและมน
ค. ส.าหรบทานผ+ไดบรรลอรหนต ยอมม)ความหลดพนจากหวงทกข
ทงปวง เพราะเป"นพทธะแลว พนจากโลกอย+จบพรหมจรรย เปร)ยบ
เหมอนคนไดก&นของหวาน ท)'ม)ทงรสหวานมน และหอม

เราทานทงหลายไดม)โอกาสเก&ดมาเป"นมนษย พบพระ-พทธศาสนา เป"นการยากแทท)'
สตวทงหลายลานตวไมม)โอกาสอยางเรา จงอยาประมาท ร)บสรางบารม)ใหแกตนดวย
การท.าด)ทงชนตน ชนกลาง และชนส+ง อยาปลอยใหเวลาเสย
) ไปโดยเปลาปราศจาก
ประโยชนเลย
ฉะนน ควรจะ ท.าตน ให เขาถ-ง พทธรรม เสย
) แต วน น)

"

ขอฝาก ภาษ&ตวา "เท)'ยว ทาง เว&ง เห&งนาน มน สค
& .'า เมา น.าตาบกหวา มน
สช
& า ค.'า ทาง "
"มรรค ผล ไมพนสมย"
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