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โอวาทบางตอน
Fragments of a Teaching

อาจรยชา 

ท�านท��งหลายได�น�บถ�อพระพ�ทธศาสนามาเป"นเวลานาน  เคยได�ย&นได�ฟ�งเร�'องเก)'ยวก�บ
ธรรมในพระพ�ทธศาสนา  จากคร+บาอาจารย�มาก"มาก  ซ-'งบางท�านก"สอนอย�างพ&สดาร
กว�างเก&นไป จนไม�ทราบว�าจะก.าหนดเอาไปปฏ&บ�ต&ได�อย�างไร บางท�านก"สอนล�ดเก&นไป 
จนผ+�ฟ�งยากท)'จะเข�าใจ เพราะว�าก�นตามต.ารา บางท�านก"สอนพอปานกลาง ไม�กว�างและ
ไม�ล�ด  เหมาะท)'จะน.าไปปฏ&บ�ต&  จนต�วเองได�ร�บประโยชน�จากธรรมน��นๆ  พอสมควร 
อาตมาจ-งใคร�อยากจะเสนอข�อค&ดและปฏ&บ�ต&  ซ-'งเคยด.าเน&นมา  และได�แนะน.าศ&ษย�ท��ง
หลายอย+�เป"นประจ.า ให�ท�านท��งหลายได�ทราบ บางท)อาจจะเป"นประโยชน�แก�ผ+�สนใจอย+�
บ�างก"อาจจะเป"นไปได�  
  

ผ��จะเข�าถ�งพ�ทธธรรม
ผ+�ท)'จะเข�าถ-งพ�ทธธรรมน��นเบ��องต�นจะต�องท.าตนให�เป"นคนม)ความซ�'อส�ตย�  ส�จร&ตอย+�เป"น
ประจ.าและเข�าใจความหมายของค.าว�าพ�ทธธรรมต�อไปว�า 

พ�ทธะ 

หมายถ-งท�านผ+�ร+�ตามเป"นจร&ง จนม)ความสะอาด สว�าง สงบ สว�างในใจ 

  
ธรรม 

หมายถ-งต�วการความสะอาด สงบ สว�างได�แก� ศ)ล สมาธ& ป�ญญา ด�งน��นผ+�ท)'
เข�าถ-งพ�ทธธรรม ก"ค�อคนเข�าถ-งศ)ล สมาธ& ป�ญญาน)'เอง 

การเด&นเข�าถ-งพ�ทธธรรม  ตามธรรมดาการท)'บ�คคลจะไปถ-งบ�านถ-งเร�อนได�น��น  ม&ใช�
บ�คคลท)'ม�วนอนค&ดเอา เขาเองจะต�องลงม�อเด&นทางด�วยตนเอง และเด&นทางให�ถ+กทาง
ด�วย  จ-งจะม)ความสะดวกและถ-งท)'หมายได�  หากเด&นผ&ดทางเขาจะได�ร�บอ�ปสรรค  เช�น 
พบขวากหนาม  เป"นต�น  และย�งไกลท)'หมายออกไปท�กท)  หร�อบางท)อาจจะได�ร�บ
อ�นตรายระหว�างทาง  ไม�ม)ว�นท)'จะเข�าถ-งบ�านได�  เม�'อเด&นไปถ-งบ�านแล�วจะต�องข-�นอย+�
อาศ�ยพ�กผ�อน  หล�บนอน  เป"นท)'สบายท��งกายและใจ  จ-งจะเร)ยกว�าคนถ-งบ�านได�โดย
สมบ+รณ� ถ�าหากเป"นแต�เพ)ยงเด&นเฉ)ยดบ�านหร�อผ�านบ�านไปเฉยๆ คนเด&นทางผ+�น��นจะไม�
ได�ร�บประโยชน�อะไรเลยจากการเด&นทางของเขา  ข�อน)�ฉ�นใด  การเด&นทาง  เข�าไปถ-ง
พ�ทธธรรมน��นก"เหม�อนก�น  ท�กๆคนจะต�องออกเด&นทางด�วยตนเอง  ไม�ม)การเด&นแทนก�น 
และต�องเด&นไปตามทางแห�งศ)ล  สมาธ&  ป�ญญา  จนถ-งซ-'งท)'หมาย  ได�ร�บความสะอาด
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สงบสว�าง  น�บว�าเป"นประโยชน�เหล�อหลายแก�ผ+�เด&นทางเองแต�ถ�าหากผ+�ใดม�วแต�อ�าน
ต.ารา กางแผนท)'ออกด+อย+�ต��งร�อยป)ร�อยชาต& ผ+�น��นไม�สามารถไปถ-งท)'หมายได�เลย เขาจะ
เส)ยเวลาไปเปล�าๆ  ปล�อยประโยชน�ท)'ตนจะได�ร�บให�ผ�านไปเลย  คร+บา-อาจารย�เป"นผ+�
บอกให�เท�าน��น เราท��งหลายได�ฟ�งแล�วจะเด&นหร�อไม�เด&น และจะได�ร�บผลมากน�อยเพ)ยง
ใด  ม�นเป"นเร�'องเฉพาะตนอ)กอย�างหน-'ง  เปร)ยบเหม�อนหมอยาย�'นขวดยาให�คนไข�ข�าง
นอก ขวดเขาเข)ยนบอกสรรพค�ณของยาไว�ว�า แก�โรคชน&ดน��นๆ ส�วนต�วยาแก�โรคน��นอย+�
ข�างในขวด  ท)'คนไข�ม�วอ�านสรรพค�ณของยาท)'ต&ดไว�ข�างนอกขวด  อ�านไปต��งร�อยคร��ง 
พ�นคร��ง คนไข�ผ+�น��นจะต�องตายเปล�าโดยไม�ได�ร�บประโยชน� จากต�วยาน��นเลย และเขาจะ
มาร�องต)โพยต)พายว�าหมอไม�ด) ยาไม�ม)สรรพค�ณ แก�โรคอะไรก"ไม�ได� เขาจ-งเห"นว�ายาท)'
หมอให�ไว�ไม�ม)ประโยชน�อะไร  ท��งๆท)'ต�วเองไม�เคยเป&ดจ�กขวดร&นยาออกก&นเลย  เพราะ
ม�วแต�ไปต&ดใจอ�านฉลากยาซ-'งต&ดอย+�ข�างขวดเส)ยเพล&น แต�ถ�าหากเขาเช�'อหมอ จะอ�าน
ฉลากคร��งเด)ยว  หร�อไม�อ�านก"ได�  แต�ลงม�อก&นยาตามค.าส�'งของหมอ  ถ�าคนไข�เป"นน�อย
เขาก"หายจากโรค แต�ถ�าหากเป"นมาก อาการของโรคก"จะท�เลาลง และถ�าหากก&นบ�อยๆ 
โรคก"จะหายไปเอง  ท)'ต�องก&นยามากและบ�อยคร��งก"เพราะโรคเราม�นมาก  เร�'องน)�เป"น
ธรรมดาเหล�อเก&น  ด�งน��น  ท�านผ+�อ�านจงใช �สต&ป�ญญา  พ&จารณาให�ละเอ)ยดจร&งๆ  จ-งจะ
เข�าใจด) 

พวกแพทย�  พวกหมอ  เขาปร�งยา  ปราบโรคทางกายจะเร)ยกว�าสร)ระโอสถก"ได�  ส�วน
ธรรมของพระพ�ทธเจ�าน��นใช �ปราบโรคทางใจ  เร)ยกว�าธรรมโอสถ  ด�งน��น  พระพ�ทธองค�
จ-งเป"นแพทย�ผ+�ปราบโรคทางใจท)'ย&'งใหญ�ท)'ส�ดในโลก โรคทางใจเป"นได�ไว และเป"นได�
ท�กคนไม�เว�นเลย  เม�'อท�านร+�ว�าท�านเป"น  ไข�ใจ  จะไม�ใช �ธรรมโอสถร�กษาบ�างดอกหร�อ 
พ&จารณาด+เถ&ดการเด&นทางเข�าถ-งพ�ทธรรมม&ใช�เด&นด�วยกาย  แต�ต�องเด&นด�วยใจ  จ-งจะ
เข�าถ-งได� ได�แบ�งผ+�เด&นทางออกเป"น ๓ ช��น ค�อ 

• ก.  ช��นต.'า ได�แก�ผ+�ร+�จ�กปฏ&ญาณตน เอาพระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆ� 
เป"นท)'พ-'ง  อาศ�ยต��งใจปฏ&บ�ต&ตามค.าส�'งสอนด�วยด)  ละท&�งประเพณ)ท)'
งมงาย  ไม�เช�'อมงคลต�'นข�าว  จะเช�'ออะไรต�องพ&จารณาเหต�ผลเส)ย
ก�อน คนพวกน)�เร)ยกว�าสาธ�ชน 

• ข. ช��นกลาง หมายถ-งผ+�ปฏ&บ�ต&จนเช�'อต�อพระร�ตนตร�ยอย�างแน�นแฟ�น 
ไม�เส�'อมคลาย  ร+�เท�าท�นส�งขาร  พยายามสละความย-ดม�'นถ�อม�'นให�
น�อยลง  ม)จ&ตเข�าถ-งธรรมช��นส+งข-�นเป"นข��นๆ  ท�าน  เหล�าน)�เร)ยกว�า 
พระอร&ยบ�คคล ค�อพระโสดาบ�นพระสก&ทาคาม) พระอนาคาม) 

• ค.  ช��นส+ง  ได�แก�ผ+�ปฏ&บ�ต&จนกายวาจาใจเป"นพ�ทธะ  เป"นผ+�พ�นจาก
โลก หมดความย-ดถ�ออย�างส&�นเช&ง เร)ยกว�าพระอรห�นต�  ซ-'งเป"นพระ
อร&ยบ�คคลช��นส+งส�ด 

การท.าตนให�เป"นผ+�ม)ศ)ลบร&ส�ทธ&< ศ)ลน��นค�อระเบ)ยบควบค�มร�กษากายวาจาให�เร)ยบร�อย ว�า
โดยประเภทม)ท��งของชาวบ�านและของน�กบวช  แต�เม�'อกล�าวโดยรวบยอดแล�ว  ม)อย�าง
เด)ยว  ค�อ  เจตนา ในเม�'อเราม)สต&ระล-กได�อย+�เสมอ เพ�'อควบค�มใจให�ร+�จ�กละอายต�อการ
ท.าช�'วเส)ยหาย  และร+�ส -กต�วกล�วผลของความช�'วจะตามมา  พยายามร�กษาใจอย+�ให�ใน
แนวทางแห�งการปฏ&บ�ต&ถ+กต�อง  ท)'ควรเป"นศ)ลอย�างด)อย+�แล�ว  ตามธรรมดาเม�'อเราใช �
เส��อผ�าท)'สกปรก และต�วเองก"สกปรกย�อมท.าให�จ&ตใจอ-ดอ�ดไม�สบาย แต�ถ�าหากเราร+�จ�ก
ร�กษาความสะอาดท��งร�างกาย และเส��อผ�าเคร�'องน��งห�ม ย�อมท.าให�จ&ตใจผ�องใสเบ&กบาน 
ด�งน��น  เม�'อศ)ลไม�บร&ส�ทธ&<  และกายวาจาสกปรก  ก"เป"นผลให�จ&ตใจเศร�าหมองข�ดต�อการ
ปฏ&บ�ต&ธรรม และเป"นเคร�'องก��นใจม&ให�บรรล�ถ-งจ�ดหมาย ท��งน)�ข-�นอย+�ก�บจ&ตใจท)'ได�ร�บการ
ฝ-กมาด)หร�อไม�เท�าน��น เพราะใจเป"นผ+�ส�'งให�พ+ดให�ท.า ฉะน��นเราจ-งต�องม)การฝ-กจ&ตใจต�อ
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ไป 

การฝ-กสมาธ& การฝ-กสมาธ&ก"ค�อ การฝ-กจ&ตของเราให�ต��งม�'น และม)ความสงบ เพราะตาม
ปกต&จ&ตน)�เป"นธรรมชาต&ด&�นรน กว�ดแกว�ง ห�ามได�ยาก ร�กษาได�ยาก ชอบไหลไปตามอา
รมณ�ต.'าๆ  เหม�อนน.�าชอบไหลส+�ท)'ล��มเสมอ  พวกเกษตรกรเขาร+�จ�กก��นน.�าไว�ท.าประโยชน�
ในการเพาะปล+กต�างๆ  มน�ษย�เราม)ความร+�จ�กเก"บร�กษาน.�า  เช�น  ก��นฝาย  ท.านบ  ท.า
ชลประทานเหล�าน)�  ก"ล�วนแต�ก��นน.�าไว�ท.าประโยชน�ท��งน��น  พล�งงานไฟฟ�าท)'ให�ความ
สว�าง  และใช �ท.าประโยชน�อ�'นๆ  ก"ย�งอาศ�ยน.�าท)'คนเราร+�จ�กก��นไว�น)'เอง  ไม�ปล�อยให�ม�น
ไหลลงท)'ล��มเส)ยหมด จ&ตใจท)'ม)การก��น การฝ-กท)'ด)อย+�  ก"ให�ประโยชน�อย�างมหาศาลเช�น
ก�น ด�งพระพ�ทธองค�ตร�สว�า "จ&ตท)'ฝ-กด)แล�ว น.าความส�ขมาให� การฝ-กจ&ตให�ด)ย�อมส.าเร"จ
ประโยชน�" ด�งน)�เป"นต�น เราส�งเกตด+แต�ส�ตว�พาหนะ เช�น ช �าง ม�า ว�ว ควาย ก�อนท)'เราจะ
เอาใช �งานต�องฝ-กเส)ยก�อน  เม�'อฝ-กด)แล�วเราจ-งได�อาศ�ยแรงงานม�นท.าประโยชน�นานา
ประการ  ท�านท��งหลายก"ทราบแล�ว  จ&ตท)'ฝ-กด)แล�วย�อมม)ค�ณค�ามากมายกว�าก�นหลาย
เท�า  ด+แต�พระพ�ทธองค�และพระอร&ยสาวกได�เปล)'ยนภาวะ  จากป�ถ�ชนมาเป"นพระอร&ย-
บ�คคล  จนเป"นท)'กราบไหว�ของคนท�'วไป  และท�านได�ท.าประโยชน�อย�างกว�างขวาง 
เหล�อประมาณท)'เราๆจะก.าหนดเพราะพระองค�และสาวกได�ผ�านการฝ-กจ&ตมาด�วยด)แล�ว
ท��งน��นจ&ตท)'เราฝ-กด)แล�ว  ย�อมเป"นประโยชน�แก�การประกอบอาช)พท�กอย�าง  ย�งเป"นทาง
ให�ร+�จ�กท.างานด�วยความรอบคอบ ไม�เป"นผ+�ห�นห�นพล�นแล�น ท.าให�ตนเองม)เหต�ผล และ
ได�ร�บความส�ขตามสมควรแก�ฐานะ 

การฝ-กจ&ต ม)อย+�หลายว&ธ)ด�วยก�น แต�ว&ธ)ท)'เห"นว�าม)ประโยชน�และเหมาะสมท)'ส�ด ใช �ได�ก�บ
บ�คคลท�'วไป  ว&ธ)น��นเร)ยกว�า  "อานาปานสต&ภาวนา"  ค�อ  ม)สต&จ�บอย+�ท)'ลมหายใจเข�าและ
ลมหายใจออก  ท)'ส.าน�กน)�ให�ก.าหนดลมท)'ปลายจม+ก  โดยภาวนาว�าพ�ทโธ  ในเวลาเด&น 
จงกรม และน�'งสมาธ&ก"ภาวนาบทน)� จะใช �บทอ�'น หร�อจะก.าหนดเพ)ยงการเข�าออกของลม
ก"ได�  แล�วแต�สะดวก  ข�อส.าค�ญอย+�ท)'ว�า  พยายามก.าหนดลมเข�าออกให�ท�นเท�าน��น  การ
เจร&ญภาวนาบทน)�จะต�องท.าต&ดต�อก�นไปเร�'อยๆ จ-งจะได�ผลไม�ใช�ว�าท.าคร��งหน-'งแล�วหย�ด
ไปต��งอาท&ตย�  สองอาท&ตย�  หร�อต��งเด�อนจ-งท.าอ)ก  อย�างน)�ไม�ได�ผล  พระพ�ทธองค�ตร�ส
สอนว�า ภาว&ตา พห�ล)กตา อบรมกระท.าให�มาก ค�อท.าบ�อยๆต&ดต�อก�นไป โดยการฝ-กจ&ต
ใหม�ๆ เพ�'อให�ได�ผล ควรเล�อกหาท)'สงบไม�ม)คนพล�กพล�าน เช�น ในสวนหล�งบ�าน หร�อ
ต�นไม�ท)'ม)ร�มเงาๆแต�ถ�าเป"นน�กบวชควรแสวงหาเร�อนว�าง (กระท�อม) โคนไม�, ป�า, ป�าช �า, 
ถ.�า,  ตามภ+เขา  เป"นท)'บ.าเพ"ญเหมาะท)'ส�ดเราจะอย+�ท)'ใดก"ตาม  ใช �สต&ก.าหนดลมหายใจ
อย�างเด)ยว แม�จ&ตใจจะค&ดไปเร�'องอ�'นก"พยายามด-งกล�บมา ท&�งเร�'องอ�'นๆท��งหมด โดยไม�
พยายามค&ดถ-งม�น  ร+�ให�ท�นก�บความค&ดน��นๆ  เม�'อท.าเข�าบ�อยๆ  จ&ตจะสงบลงเร�'อยๆ  เม�'อ
จ&ตสงบต��งม�'นแล�ว ถอยจ&ตน��นมาพ&จารณาร�างกาย ร�างกายค�อ ข�นธ� ๕ ได�แก� ร+ป เวทนา
ส�ญญา  ส�งขาร  ว&ญญาณ  ให�เห"นเป"นของไม�เท)'ยง  เป"นท�กข�  หาต�วตนไม�ได�  ม)แต�
ธรรมชาต& ไหลไปตามเหต� ตามป�จจ�ยเท�าน��น ส&'งท��งปวงตกอย+�ในล�กษณะท)'เป"น อน&จจ�ง 
ท�กข�งอน�ตตา  ท��งน��น  ความย-ดม�'นต�างๆจะน�อยลงๆ  เพราะเราร+�เท�าท�นม�น  เร)ยกว�าเก&ด
ป�ญญาข-�น 

ป�ญญาเก&ด  เม�'อเราใช �จ&ตท)'ฝ-กด)แล�วพ&จารณาร+ปนามอย+�อย�างน)�  ให�ร+�แจ�งแน�ช�ดว�า  ไม�
เท)'ยง เป"นท�กข�  เป"นอน�ตตาป�ญญาร+�เท�าท�นสภาพความเป"นจร&งของส�งขาร ก"เก&ด เป"น
เหต�ให�เราไม�ย-ดถ�อหร�อหลงใหล  เม�'อเราได�อะไรมาม)สต&  ไม�ด)ใจจนเก&นไป  เม�'อของ
ส+ญหายไป ก"ไม�เส)ยใจจนเก&ดท�กข� เวทนาเพราะร+�เท�าท�น เม�'อประสบความเจ"บไข� หร�อ
ได�ร�บท�กข�อ�'นๆก"ม)การย�บย��งใจ  เพราะอาศ�ยจ&ตท)'ฝ-กมาด)แล�ว  เร)ยกว�าม)ท)'พ-'งทางใจเป"น
อย�างด)  ส&'งเหล�าน)�เร)ยกได�ว�า  เก&ดป�ญญา ร+�ท�นตามความเป"นจร&ง  ท)'เก&ดป�ญญาเพราะม)
สมาธ& สมาธ&จะเก&ดเพราะม)ศ)ล ม�นเก)'ยวโยงก�นอย+�อย�างน)� ไม�อาจแยกออกจากก�นไปได� 

สร�ปได�ความด�งน)�  อาการบ�งค�บต�วเองให�ก.าหนดลมหายใจข�อน)�เป"นศ)ล  การก.าหนดลม
หายใจได�  และต&ดต�อก�นไปจนจ&ตสงบ  ข�อน)�เร)ยกว�าสมาธ&  การพ&จารณาก.าหนดร+�ลม
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หายใจว�าไม�เท)'ยง ทนได�ยาก ม&ใช�ต�วตน แล�วร+�การปล�อยวาง ข�อน)�เร)ยกว�า ป�ญญา การ
ท.าอานาปานสต&ภาวนา จ-งกล�าวได�ว�าเป"นการบ.าเพ"ญท��งศ)ล สมาธ&  ป�ญญา ให�ครบ ก"
ช�'อว�าได�เด&นทางตามมรรคม)องค�แปด  ท)'พระพ�ทธองค�ตร�สว�าเป"นทางสายเอกประเสร&ฐ
กว�าทางท��งหมด  เพราะเป"นการเด&นทางเข�าถ-งพระน&พพาน  เม�'อเราท.าตามท)'กล�าวมาน)� 
ช�'อว�าเป"นการเข�าถ-งพ�ทธธรรมอย�างถ+กต�องท)'ส�ด 

ผลจากการปฏ&บ�ต&  เม�'อเราปฏ&บ�ต&ตามท)'กล�าวมาข�างต�นแล�วน��น  ย�อมม)ผลปรากฏตาม
ระด�บจ&ตของผ+�ปฏ&บ�ต&น��นๆ ซ-'งแบ�งเป"น ๓ พวก ด�งต�อไปน)� 

• ก.  ส.าหร�บสาม�ญชนผ+�ปฏ&บ�ต&ตาม  ย�อมท.าให�เก&ดความเช�'อในค�ณ
พระร�ตนตร�ย  ถ�อเอาเป"นท)'พ-'งได�  ท��งเช�'อตามผลกรรมว�า  ท.าด)ได�ด) 
ท.าช�'วได�ช�'ว  จะท.าให�ผ+�น��นม)ความส�ขความเจร&ญย&'งข-�น  เปร)ยบ
เหม�อนได�ก&นขนมท)'ม)รสหวาน 

• ข. ส.าหร�บพระอร&ยบ�คคลช��นต.'า ย�อมม)ความเช�'อในค�ณพระ ร�ตนตร�ย
แน�นแฟ�นไม�เส�'อมคลายเป"นผ+�ม)จ&ตใจผ�องใสด&'งส+�น&พพาน  เปร)ยบ
เหม�อนคนได�ก&นของหวาน ซ-'งม)ท��งรสหวานและม�น 

• ค.  ส.าหร�บท�านผ+�ได�บรรล�อรห�นต� ย�อมม)ความหล�ดพ�นจากห�วงท�กข�
ท��งปวง เพราะเป"นพ�ทธะแล�ว พ�นจากโลกอย+�จบพรหมจรรย� เปร)ยบ
เหม�อนคนได�ก&นของหวาน ท)'ม)ท��งรสหวานม�น และหอม 

เราท�านท��งหลายได�ม)โอกาสเก&ดมาเป"นมน�ษย�  พบพระ-พ�ทธศาสนา  เป"นการยากแท�ท)'
ส�ตว�ท��งหลายล�านต�วไม�ม)โอกาสอย�างเรา  จงอย�าประมาท  ร)บสร�างบารม)ให�แก�ตนด�วย
การท.าด)ท��งช��นต�น  ช��นกลาง  และช��นส+ง  อย�าปล�อยให�เวลาเส)ยไปโดยเปล�าปราศจาก
ประโยชน�เลย 

ฉะน��น ควรจะ ท.าตน ให� เข�าถ-ง พ�ทธรรม เส)ย แต� ว�น น)� 

ขอฝาก ภาษ&ตว�า "เท)'ยว ทาง เว&�ง เห&งนาน ม�น ส&ค.'า เมา น.าต�าบ�กหว�า ม�น 
ส&ช �า ค.'า ทาง " 
"มรรค ผล ไม�พ�นสม�ย""

 

  

ภาษาอ�งกฤษ   - English  

Source : http://www.watnongpahpong.org
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