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ชาต!ภ0ม!
พระโพธญาณเถร นามเดม ชา ช7วงโชต เกดเม>?อวนศกรQ ข1@น ๗ ค?า เด>อน
๗ ปมะเมย ตรงกบวนท? ๑๗ มถนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ-านจกก7อ หม67ท? ๙
ต. ธาต อ. วารนชาราบ จ. อบลราชธาน บดาช>อ? นายมา มารดาช>?อ นาง
พม ช7วงโชตมพ?นอ- งร7วมบดามารดาเดยวกน ๑๐ คน
ปฐมศ4กษา
สมยน@นการศ1กษายงไม7เจรญท?วถ1งหลวงพ7อจ1งได-เข-าศ1กษา ท? ร.ร. บ-านก7อ
ต. ธาต อ. วารนชาราบ จ. อบลราชธาน เรยนจบ ช@น ป. ๑ จ1งได-ออกจาก
โรงเรยน เน>อ? งจากหลวงพ7อมความสนใจ ทางศาสนา ต@งใจจะบวชเปFน
สามเณร จ1งได-ขออนญาตจากบดามารดา เม>อ? ท7านเหFนดด-วยท7านจ1งนาไป
ฝากไว-ท?วด
ชว!ตในร9มกาสาวพสตร:
ในขณะน@นหลวงพ7อมอาย ๑๓ ป เม>อ? โยมบดาได-นาไปฝากกบท7านเจ-า
อาวาส และได-รบการฝ1กหดอบรมให-ร6-ระเบยบการ บรรพชาดแล-ว จ1ง
อนญาตให-บรรพชาเปFนสามเณรเม>อ? เด>อนมนาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยม
พระคร6วจตรธรรมภาษ(พวง) อดตเจ-าอาวาสวดมณวนาราม เปFนพระ
อปชฌายQ
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เม>อ? บรรพชาเปFนสามเณรแล-ว กFได-ท7องทาวตรสวดมนตQ เรยนหนงส>อพ>@น
เม>อง(ตวธรรม) และได-ศ1กษานกธรรมช@นตร อย67ปฏบตคร6บาอาจารยQเปFน
เวลา ๓ พรรษา เน>อ? งจากมความจาเปFนบางอย7างจ1งได-ลาสกขาออกไป
ทางานช7วยบดามารดาตามความสามารถของตน ต@งอย67ในโอวาทของบดา
มารดามความเคารพบ6ชาในพระคณของท7าน พยายามประพฤตตนเปFนล6ก
ท?ดของท7านเสมอมา
คร@นอย67ต7อมาอกหลายป ไม7วา7 จะทางานอะไรอย67ท?ไหนความสนใจในการ
อปสมบทเพ>อ? ศ1กษาธรรม ด6เหม>อนคอยเต>อนให-มความสาน1กอย6เ7 สมอ คด
อยากจะบวชเปFนพระ ได-ปร1กษากบบดามารดา เม>อ? ตกลงกนดแล-ว บดาจ1ง
นาไปฝากท?วดบ-านก7อใน(ปจจบนเปFนท?ธรณสงฆQเพราะร-างมานาน
แล-ว)และได-อปสมบทท?พทธสมาวดก7อในต.ธาตอ.วารนชาราบ
จ.อบลราชธาน เม>อ? วนท? ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. โดย
ม
ท7านพระคร6อนทรสารคณ เปFนพระอปชฌายQ
ท7านพระคร6วรฬสตการ เปFนพระกรรมวาจาจารยQ
พระอธการสวน เปFนพระอนสาวนาจารยQ
เม>อ? อปสมบทแล-ว พรรษาท? ๑-๒ จาพรรษาอย67ท?วดก7อนอก ได-ศ1กษาปรยต
ธรรม และสอบนกธรรมช@นตรได-
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ออกศ4กษาต9างถ!=น
เม>อ? สอบนกธรรมตรได-แล-วเน>อ? งจากคร6บาอาจารยQหายาก ท?มอย67กFไม7คอ7 ย
ชานาญในการสอน จ1งต@งใจจะไปแสวงหาความร6-ต7างถ?น เพราะยงจาภาษต
โบราณสอนไว-วา7
ออกจากบาน ฮหมทางเทยว เรยนวชา หอนสมความฮ
ป พ.ศ. ๒๔๘๒ จ1งได-ย-ายจากวดก7อนอกไปศ1กษาปรยตธรรมท?วดสวน
สวรรคQ อ. พบ6ลมงสาหาร จ. อบลราชธาน และอย67ท?น? ๑ พรรษา และไดพจารณาเหFนว7า เรามาอย67ท?น?เพ>อ? ศ1กษากFด พอสมควรแต7ยงไม7เปFนท?พอใจ
นก ได-ทราบข7าวว7า ทางสานก ต7างอาเภอมการสอนดอย67หลายแห7งซ1ง? ม
มากท@งคณภาพและ ปรมาณ จ1งชวนเพ>?อนลาท7านเจ-าอาวาสแจ-งความ
ประสงคQให-ท7าน ทราบ
ป พ.ศ. ๒๔๘๕ เดนทางจาก อ. พบ6ลมงสาหาร ม7งส67สานกเรยนวดหนอง
หลก ต. เหล7าบก อ.ม7วงสามสบ จ. อบลราชธาน ได-พกอาศยอย67กบท7าน
พระคร6อรรคธรรมวจารณQ ได-ถามจากเพ>?อนบรรพชตกFทราบว7า ท7านสอนด
มคร6สอนหลายร6ปมพระภกษ สามเณรมากร6ปด-วยกนสระยะท?ไปอย6เ7 ปFนฤด6
แล-ง อาหารการฉน ร6-ส1กจะอด เพ>อ? นท?ไปด-วยกนไม7ชอบจ1ง พ6ดรบเร-า
อยากจะพาไปอย6ส7 านกอ>?น หลวงพ7อพ6ดว7า ท@งๆท?เรากFชอบอธยาศยของคร6
อาจารยQท?วดหนองหลกแต7ไม7อยากจะขดใจเพ>อ? น จ1งตกลงกนว7า ถ-าไปอย67
แล-วเกดไม7พอใจหร>อไม7ถ6กใจแล-วจะกลบมาอย67ทห? นองหลกอก จ1งได-เดน
ทางไปอย67กบท7านมหาแจ-ง วดเคFงใหญ7 ต. เคFงใหญ7 อ. อานาจเจรญ จ.
อบลราชธาน ได-อย67จาพรรษาศ1กษานกธรรมช@นโทและบาลไวยากรณQ แต7
ตามความร6-สก1 เท7าท?สงเกตเหFนว7าท7านมได-ทาการสอนเตFมท? ด6เหม>อนจะ
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ถอยหลงไปด-วยซ@า ต@งใจไว-ว7าเม>อ? สอบนกธรรมเสรFจ ได-เวลาสมควรกFจะลา
ท7านมหาแจ-งกลบไปอย67ท?วดหนองหลกเม>อ? สอบแล-ว และผลการสอบตอน
ปลายปปรากฏว7าสอบนกธรรมช@นโทไดป พ.ศ. ๒๔๘๖ จ1งย-ายจากวดเคFงใหญ7 มาอย67กบหลวงพ7อ พระคร6อรรค
ธรรมวจารณQวดหนองหลก ต. เหล7าบก อ.ม7วงสามสบ จ. อบลราชธาน
ต@งใจศ1กษาท@งนกธรรมช@นเอกและเรยนบาลไวยากรณQซ@าอกท@งพอใจใน
การสอนการเรยนในสานกน@มาก
งดสอบเพ@=อผ0Bบงเก!ดเกลBา
ท@งๆท?ปน@ (๒๔๘๖) เปFนปท?หลวงพ7อเองเกดความภ6มใจ สนใจในการ
ศ1กษา ม7งหน-าบากบ?นขยนเรยนอย7างเตFมท? และได-ต@งความหวงไว-ว7า เม>อ?
ผลการสอบตอนปลายปออกมาจะพาให-ได-รบความดใจ
หลงจากออกพรรษา ปวารณาและกาลกฐนผ7านไป...กFได-รบข7าวจากทาง
บ-านว7าโยมบดาปว7 ยหนก หลวงพ7อกFเกดความ ลงเลใจ พะว-าพะวง ห7วง
การศ1กษากFหว7 ง ห7วงโยมบดากFห7วง แต7ความห7วงผ6-บงเกดเกล-ามน@าหนก
มากกว7าเพราะมาคดได-ว7า โยมบดาเปFนผ6ม- พระคณอย7างเหล>อล-น เราม
ชวตและเปFนอย67 มาได-กFเพราะท7าน สมควรท?เราจะแสดงความกตญญ6ใหปรากฏ เสยการศ1กษายงมเวลาเรยกกลบมาได- แต7ส@นบญพ7อเราจะขอไดจากท?ไหน...ความกตญญ6มพลงมาร@งจตใจให-คดกลบไปเย?ยม โยมพ7อเพ>อ?
พยาบาลรกษาท7าน...ท@งๆท?วนสอบนกธรรมกFใกล- เข-ามาทกท แต7ยอมเสย
สละถ-าหากโยมพ7อยงไม7หายปว7 ย และ น1กถ1งคาสอนของพระพทธองคQท?
ทรงตรสไว-ว7า ความกตญญ0กตเวท เปFนเคร@=องหมายของคนด
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ด-วยความสาน1กดงกล7าว จ1งได-เดนทางกลบบ-าน เม>อ? ถ1งแล-วกFได-เข-าเย?ยม
ด6อาการปว7 ย ท@งๆท?ได-ชว7 ยกนพยาบาลรกษาจนสดความสามารถ อาการ
ของโยมพ7อกFมแต7ทรงกบทรด คดๆด6กเF หม>อนตอไม-ท?ตายแล-ว แม-ใครจะ
ให-น@าให-ปp ยถ6กต-องตามหลก วชาการเกษตรสกเพยงใด กFไม7สามารถทาใหมนแตกหน7อเจรญ งอกงามข1น@ มาไดคJาส=งของพ9อ
ตามปกตน@นนบต@งแต7หลวงพ7อได-อปสมบทมา เม>อ? มโอกาสเข-าไปเย?ยม
โยมบดามารดา หลงจากได-พ6ดคยเร>?องอ>น? มาพอสมควรแล-ว โยมพ7อมกจะ
วกเข-าหาเร>?องความเปFนอย6ใ7 นเพศสมณะ ท7านมกจะปรารภด-วยความเปFน
ห7วงแกมขอร-องว7า อยาลาสกขานะ อยเปนพระไปอยางน!แหละด ส$กออก
มาม%นย&งยาก ล'าบาก หาความสบายไมได ท7านได-ยนแล-วกFนง? มได-ตอบ แต7
คร@งน@ ซ1ง? โยมพ7อกาลงปว7 ย ท7านกFได-พ6ดเช7นน@นอกพร-อมกบมองหน-าคล-าย
จะรอฟงคาตอบอย67 ท7านจ1งบอกโยมพ7อไปว7า ไมส$กไมเสกหรอกจะส$กไป
ท'าไมก%น ร6-ส1กว7าเปFนคาตอบท?ทาให-โยมพ7อพอใจ หลวงพ7อมาอย67เฝ-าด6แล
อาการปว7 ยของโยมพ7อนบเปFนเวลา ๑๓ วน โยมพ7อจ1งได-ถ1งแก7กรรม
ในระยะท?ได-เฝ-าด6อาการปว7 ยของโยมพ7ออย67น@น เม>อ? โยมพ7อได-ทราบว7าอก
๔-๕ วนจะถ1งวนสอบนกธรรม ท7านจ1งบอกว7าถ1งเวลาสอบแล-วจะไปสอบกF
ไปเสย จะเสยการเรยน...แต7หลวงพ7อได-พจารณาด6อาการปว7 ยของท7าน
แล-วต@งใจว7าจะไม7ไป จะอย67ให- โยมพ7ออ7นใจก7อนท?ท7านจะจากไป...อกอย7าง
หน1ง? จะทาให-คนเขาตาหนได-ว7า เปFนคนเหFนแก7ตว ผ6บ- งเกดเกล-ากาลงปว7 ย
หนกยงทอดท@งไปได- เลยจะกลายเปFนล6กอกตญญ6เท7าน@น
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หลวงพ7อเล7าว7า ในระหว7างเฝ-าด6อาการปว7 ยของโยมพ7อ จนกระท?งท7าน
ถ1งแก7กรรม ทาให-ได-พจารณาถ1งธาตกรรมฐาน พจารณาด6อาการท?เกดดบ
ของสงขารท@งมวล และเกดความสงเวชใจว7าอนชวตย7อมส@นลงแค7น@หร>อ?
จะยากดมจนกFพากนด@นรนไปหาความตาย อนเปFนจดหมายปลายทาง อน
ความแก7 ความเจFบ ความตายน@น เปFนสมบตสากลท?ทกคนจะต-องได-รบ จะ
ยอมรบหร>อไม7กไF ม7เหFนใครหนพ-นสกราย...
ป พ.ศ.๒๔๘๗ เม>อ? จดการกบการฌาปนกจโยมบดาเรยบร-อยแล-ว หลวง
พ7อกFเดนทางกลบสานกวดหนองหลก เพ>?อต@งใจศ1กษาเล7าเรยนต7อไป แต7
บางวนบางโอกาส ทาให-ท7านน1กถ1งภาพของโยมพ7อท?นอนปว7 ย ร7างซ6บ
ผอมอ7อนเพลย น1กถ1งคาส?งของโยมพ7อ และน1กถ1งภาพท?ท7านมรณะไปต7อ
หน-า ย?งทาให-เกดความลดใจสงเวชใจ ความร6-ส1กเหล7าน@มนปรากฏเปFนระ
ยะๆ
ในระหว7างพรรษาน@ ขณะท?กาลงแปลหนงส>อธรรมบทจบไปหลายเล7ม ไดทราบพทธประวตสาวกประวตจากหนงส>อเล7มน@นแล-วมาพจารณาด6 การท?
เราเรยนอย6น7 @คร6กพF าแปลแต7สง? ท?เราร6- เราเหFนมาแล-ว เช7น เร>?องต-นไมภ6เขา ผ6ห- ญง ผ6ช- าย และสตวQต7างๆ สตวQมปกบ-าง ไม7มปกบ-าง สตวQ มเท-า
บ-าง ซ1ง? ล-วนแต7เรา ได-พบเหFนมาแล-วเปFนส7วนมาก จตใจกFร6-ส1กเกดความ
เบ>อ? หน7าย จ1งคดว7ามใช7ทางพ-นทกขQ พระพทธองคQคงจะไม7มพทธประสงคQ
ให-บวชมาเพ>อ? เรยนอย7างเดยว และเรากFได-เรยนมาบ-างแล-ว จ1งอยากจะ
ศ1กษาทางปฏบตด6บ-าง เพ>?อจะได-ทราบว7ามความแตกต7างกนเพยงใด แต7
ยงมองไม7เหFนคร6บาอาจารยQผ6-พอจะเปFนท?พ1?งได- จ1งตดสนใจจะกลบบ-าน
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พ.ศ.๒๔๘๘ ในระหว7างฤด6แล-ง จ1งได-ปร1กษากบ พระถวลยQ(สา) ญาณจาร
เข-ากราบลาหลวงพ7อพระคร6อรรคธรรมวจารณQ เดนทางกลบมาพกอย67วด
ก7อนอกตามเดม และในพรรษาน@นกFได-เปFนคร6ชว7 ยสอนนกธรรมให-ท7าน
อาจารยQท?วด จ1งได-เหFนภกษสามเณรท?เรยนโดยไม7คอ7 ยเคารพในการเรยน
ไม7เอาใจใส7 เรยนพอเปFนพธ บางร6ปนอนน@าลายไหล จ1งทาให-เกดความ
สงเวชใจมากข1น@ ต@งใจว7าออกพรรษาแล-วเราจะต-องแสวงหาคร6บาอาจารยQ
ด-านวปสนาให-ได- เม>อ? ส7งนกเรยนเข-าสอบและหลวงพ7อกFเข-าสอบนกธรรม
เอกด-วย (ผลการสอบปรากฏว7าสอบนกธรรมเอกได-)
ออกปฏ!บต!ธรรม
หลงจากสอบนกธรรมเสรFจแล-วสระยะน@นได-ทราบข7าวว7าท7านอาจารยQมน?
วดปหล7อ อ.เดชอดม จ.อบลราชธาน เปFนผ6-สอนทางวปสนาธระ จ1งได-มง7
หน-าได-สว67 ดของท7านทนท และได-ฝากตวเปFนศษยQอย6ป7 ฏบตทดลองด6ได๑๐ วนมความร6-ส1กว7ายงไม7ใช7ทางตรงแท- ยงไม7เปFนท?พอใจในวธน@น จ1ง
กราบลาท7านกลบมาพกอย67วดนอกอก
พ.ศ.๒๔๘๙ (พรรษาท?๘) ในระหว7างต-นป ได-ชวน พระถวลยQออกเดน
ธดงคQมง7 ไปส67จงหวดสระบรเปFนเพ>อ? นร7วมเดนทาง ได-พกอย67ตามปา7 ตามเขา
ไปเร>?อยๆ จนกระท?งไปถ1งเขตหม67บา- นยางค67 ต.ยางค67จ.สระบรได-พกอย67ท?
น?นนานพอสมควรพจารณาเหFนว7าสถานท?ยงไม7เหมาะสมเท7าใดนก ท@ง
คร6บาอาจารยQกFยงไม7ด จ1งเดนทางเข-าส67เขตจงหวดลพบรม7งส67เขาวงกฏ อน
เปFนสานกของหลวงพ7อเภา แต7กFน7าเสยดายท?หลวงพ7อเภาท7านมรณภาพ
เสยแล-ว เหล>อแต7อาจารยQวรรณ ซ1?งเปFนล6กศษยQของหลวงพ7อเภาอย67ดแ6 ล
ส?งสอนแทนท7านเท7าน@น แต7กยF งดท?ได-อาศยศ1กษาระเบยบข-อปฏบตท?หล
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วงพ7อเภาท7านวางไว- และได-อ7านคตพจนQท?หลวงพ7อเขยนไว-ตามปากถ@า
และตามท?อย67อาศยเพ>อ? เต>อนใจ ท@งได-มโอกาส ศ1กษาพระวนยจนเปFนท?
เข-าใจย?งข1น@ เปFนเหตให-มการสงวรระวง ไม7กล-าฝา7 ฝ>นแม-แต7สกขาบทเลFกๆ
น-อยๆ การศ1กษาวนยน@นศ1กษาจากหนงส>อบ-าง และได-รบคาแนะนาจาก
พระอาจารยQผช6- านาญท@งปรยตและปฏบตบ-าง
ซ1ง? ท7านมาจากประเทศ
กมพ6ชา ท7านว7าเข-ามาสอบทานพระไตรปฎกไทย ท7านเล7าให-ฟงว7า ท?แปล
ไว-ในหนงส>อนวโกวาทน@น บางตอนยงผดพลาด ท7านอาจารยQร6ปน@นเก7ง
ทางวนยมาก จาหนงส>อบพสกขาได-แม7นยาเหม>อนกบเราจาปฏสงขาโยฯ
ท7านบอกว7าเม>อ? เสรFจภารกจในประเทศไทยแล-วท7านจะเดนทางไปประเทศ
พม7า เพ>อ? ศ1กษาต7อไป ท7านเปFนพระธดงคQชอบอย67ตามปา7 น7าสรรเสรญ
น@าใจท7านอย67อย7างหน1ง? ค>อ
วนหน1?งหลวงพ7อ ได-ศ1กษาวนยกบท7านอาจารยQร6ปน@นหลายข-อมอย6ข7 -อหน1ง?
ซ1ง? ท7านบอกคลาดเคล>อ? นไป ตามปกตหลวงพ7อ เม>อ? ได-ศ1กษาวนยและทา
กจวตรแล-ว คร@นถ1งกลางค>นท7านจะข1@นไปพกเดนจงกรม น?งสมาธอย6บ7 น
หลงเขา วนน@นประมาณ ๔ ท7มกว7าๆ ขณะท?กาลงเดนจงกรมอย67ได-ยน
เสยงก?งไม-ใบไม-แห-งดงกรอบแกรบ ใกล-เข-ามาทกทท7านเข-าใจว7าคงจะเปFน
ง6หร>อสตวQ อย7างอ>?นออกหากน แต7พอเสยงน@นดงใกล-ๆเข-ามา ท7านจ1งมอง
เหFนอาจารยQเขมรร6ปน@น หลวงพ7อจ1งถามว7า ท7านอาจารยQมธระอะไรจ1งไดมาด1กๆด>?นๆ ท7านจ1งตอบว7า ผมบอกวนยท7านผดข-อหน1ง? หลวงพ7อ จ1ง
เรยนว7า ไม7ควรลาบากถ1งเพยงน@เลย ไฟส7องทางกFไม7ม เอาไว-พร7งน@จ1งบอก
ผมใหม7กไF ด- ท7านตอบว7า ไม7ได-ๆ เม>อ? ผมบอกผด ถ-าผมตายในค>นน@ท7านจา
ไปสอนคนอ>?นผดๆอกกFจะเปFนบาปเปFนกรรมเปล7าๆ
เม>อ? ท7านบอก
เรยบร-อยแล-วกFกลบลงไป ด6เถดน@าใจของท7านอาจารยQร6ปน@นช7างประเสรฐ
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และมองเหFนประโยชนQจรงๆ แม-จะมความผดพลาดเลFกน-อยในการบอก
สอนกFมได-ประมาท ไม7รอให-ข-ามวนข-ามค>น รบแก-ไขทนททนใด จ1งเปFน
ตวอย7างท?ดแก7เราท@งหลาย และน7าสรรเสรญน@าใจของท7านโดยแทพ6ดถ1งการปฏบตท?เขาวงกฏในขณะน@นร6-ส1กว7ายงไม7แยบคาย เท7าใดนก
หลวงพ7อจ1งคดจะหาอาจารยQผเ6- ช?ยวชาญย?งกว7าน@เพ>อ? ปฏบตและค-นคว-าต7อ
ไป
ท7านจ1งน1กถ1งต@งแต7คร@งยงเปFนสามเณรอย67ท?วดก7อนอกเคยได-เหFน
พระกรรมฐานมล6กปดแขวนคอสาหรบ ใช-ภาวนากนล>มท7านอยากจะไดมาภาวนาทดลองด6บา- งน1กหาอะไรไม7ได-จ1งมองไปเหFนล6กตะแบก(ล6กเป>อย
ภ6เขา) กลมๆ อย67 บนต-นคร@นจะไปเดFดเอามาเองกFกลวจะเปFนอาบตวนหน1ง?
มพวกลงพากนมาหกก?งไม-และร6ดล6กตะแบกเหล7าน@นมาคดว7า เขาร-อยเปFน
พวงคล-องคอ แต7เราไม7มอะไรจะร-อยจ1งถ>อเอาว7าเวลา ภาวนาจบบทหน1ง?
จ1งค7อยๆ ปล7อยล6กตะแบกลงกระปpองทละล6กจนครบร-อยแปดล6ก ทาอย67
อย7างน@นสามค>นจ1งเกดความร6-ส1กว7า ทาอย7างน@ไม7ใช7ทางเพราะไม7ต7างอะไร
กบเจsกนบล6กหมากขาย ในตลาด จ1งได-หยดนบล6กตะแบกเสย
เหต,การณ:แปลกๆ ในพรรษาท? ๘ น@ ขณะจาพรรษาอย67ท?วดเขาวงกฏ วน
หน1ง? ขณะท?ข1@นไปอย6บ7 นหลงเขา หลงจากเดนจงกรมและน?งสมาธแล-ว กFจะ
พกผ7อนตามปกต ก7อนจาวตรจะต-องสวดมนตQไหว-พระ แต7วนน@นเช>อ? ความ
บรสทธ tของตนเอง จ1งไม7ได-สวดอะไร ขณะท?กาลงเคล@มจะหลบ ปรากฏว7า
เหม>อน มอะไรมารดลาคอแน7นเข-าๆแทบหายใจไม7ออก ได-แต7น1กภาวนา
พทโธๆเร>?อยไป เปFนอย67นานพอสมควรอาการรดคอน@นจ1งค7อยๆ คลายออก
พอล>มตาได-แต7ตวยงกระดกไม7ได- จ1งภาวนาต7อไป จนพอกระดกตวได-แต7
ยงลกไม7ได- เอาม>อล6บตามลาตวน1กว7ามใช7ตวของเรา ภาวนาจนลกน?งได9

แล-ว
พอน?งได-จ1งเกดความร6-ส1กว7า เรองการถอมงคลตนขาวแบบส
ลพพตปรามา ไมใช ทางทถ$กทควรการปฏ&บต&ธรรมต'องเร&มต'นจาก
มศล บร&ส)ทธ&เ* ป+นเหต)ให'พ&จารณาลงส$วา...สตว ท.งหลายมกรรม เป+น
ของๆ ตนแนชดลงไปโดยม&ต'องสงสยนบต@งแต7น@นมา หลวงพ7อชาม
ความระวงสารวมด-วยด มให-มความบกพร7องเกดข1@น แม-กระท?งส?งของท?ไดมาโดยไม7บรสทธ tตามวนย และปจจย(เงนทอง) ท7านกFละหมด และ
ปฏญาณว7าจะไม7ยอมรบต@งแต7วนน@นมาจนกระท?งถ1งทกวนน@
ในระหว7างพรรษาน@นได-รบข7าวว7า ท7านพระอาจารยQมน? ภ6รทตuโต เปFนผ6มคณธรรมส6ง ท@งชานาญด-านวปสนาธระมประชาชนเคารพเล>อ? มใมาก ท7าน
มสานกอย67ท?วดปา7 หนองผ>อนาใน อ.พรรณานคม จ.กลนครโดยมโยมอนทรQ
มรรคทายก เขาวงกฏเล7าให-ฟงและแนะนาให-ไปหา เพราะโยมอนทรQเคย
ปฏบตรบใช-ท7านอาจารยQม?นมาแล-ว
พ.ศ.๒๔๙๐ เปFนพรรษาท? ๙ จาพรรษาอย67ทว? ดเขาวงกฏ เม>อ? ออกพรรษา
แล-วจ1งมาพจารณาด6ว7า เราเอาล6กเขามาตกระกาลาบาก ข-ามภ6 ข-ามเขามา
พ7อแม7เขาจะว7าเราได- (หมายถ1ง พระมหาถวลยQ ญาณจาร ต@งแต7คร@งยง
เปFนพระสามญ) และเหFนเขาสนใจท7องหนงส>อ ควรจะส7งเขาเข-าเรยน
หนงส>อในกรงเทพฯ จ1งได-ตกลงแยกทางกน ให-พระถวลยQ เข-าไปเรยน
ปรยตธรรมในกรงเทพฯ ส7วนหลวงพ7อชาจะเดนทางไปหาท7านพระอาจารยQ
ม?น และมพระมาด-วยกน ๔ ร6ป เปFนพระชาวภาคกลาง ๒ ร6ป พากนเดน
ทางย-อนกลบมาท?จงหวดอบลฯ พกอย67ท?วดก7อนอกช?วคราว จ1งพากนเดน
ธดงคQกราแดดไปเร>?อยๆ จดหมายปลายทางค>อ สานกท7านพระอาจารยQม?น
ออกเดนทางไปได-พอถ1งค>นท? ๑๐ จ1งถ1งพระธาตพนม นมสการพระ
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ธาตพนมและพกอย67ท?น?นหน1ง? ค>น แล-วออกเดนทางไปอาเภอนาแกไปแวะ
นมสการท7านอาจารยQสอนท? ภ6คอ- เพ>อ? ศ1กษาข-อปฏบต แต7เม>อ? สงเกต
พจารณาด6แล-วยงไม7เปFนท?พอใจนกได-พกอย67ท?ภ6คอ- สองค>นจ1งเดนทางต7อ
ไปแยกกนเดนทาง เปFน ๒ พวกตรงน@น หลวงพ7อชามความต@งใจว7า ก7อน
จะไปถ1ง ท7านพระอาจารยQมน? ควรจะแวะสนทนาธรรมและศ1กษาข-อปฏบต
จาก พระอาจารยQต7างๆไปก7อนเพ>อ? จะได-เปรยบเทยบเทยบเคยงกนด6
ดงน@นเม>อ? ได-ทราบว7ามพระอาจารยQด-านวปสนาอย67ทางทศใดจ1งไปนมสการ
อย6เ7 สมอ
การกลบจากภ6คอ- น@คณะท?ไปด-วยกนได-รบความลาบาก
เหนFดเหน>?อยมาก จ1งมสามเณร ๑ ร6ป กบอบาสก ๒ คน เหFนว7าตนเอง
คงจะไปไม7ไหวจ1งลากลบบ-านก7อน ยงมเหล>อแต7หลวงพ7อกบพระอก ๒ ร6ป
เดนทางต7อไปโดยไม7ยอมเลกล-มความต@งใจเดมแม-จะลาบากสกปานใดกF
ต-องอดทนหลายวนต7อมา จ1งเดนทางถ1งสานกของท7านพระอาจารยQม?น ภ6
รทตuโต สานก หนองผ>อนาในอ.พรรณานคมจ.กลนคร วนแรกพอ ย7างเข-า
ส67สานกสมองด6ลานวดสะอาดสะอ-าน เหFนกรยามารยาทของเพ>?อนบรรพชต
กFเปFนท?น7าเล>?อมใสและเกดความพอใจมากกว7า ท?ใดๆท?เคยผ7านมา พอถ1ง
ตอนเยFนจ1งได-เข-าไปกราบนมสการพร-อมศษยQของท7านและฟงธรรมร7วมกน
ท7านพระอาจารยQได- ซกถามเร>?องราวต7างๆ เช7น เก?ยวกบอาย พรรษา และ
สานกท?เคยปฏบตมาแล-ว หลวงพ7อชาได-กราบเรยนว7ามาจากสานกอาจาร
ยQเภา วดเขาวงกฏ จ. ลพบร พร-อมกบเอาจดหมายท?โยมอนทรQฝากมา
ถวาย ท7านพระอาจารยQม?นได-พ6ดว7า ด...ท7านอาจารยQเภากFเปFนพระแท-องคQ
หน1ง? ในประเทศไทย ต7อจากน@น ท7านกFเทศนQให-ฟงโดยปรารภ ถ1งเร>?อง
นกายว7า ไม7ตอ- งสงสยในนกายท@งสอง ซ1ง? เปFนเร>?องท?หลวงพ7อสงสยมาก7อน
น@นแล-ว ต7อไปท7านกFเทศนQ เร@=องสลน!เทส สมาธ!น!เทส ปญญาน!เทส ให11

ฟงจนเปFนท?พอใจและหายสงสย และท7านได-อธบายเร>?อง พละ ๕อ!ทธ!บาท
๔ ให-ฟง ซ1ง? ขณะน@น ศษยQทกคนฟงด-วยความสนใจมอาการอนสงบเสง?ยม
ท@งๆท?หลวงพ7อและเพ>อ? นเดนทางมาด-วยความเหนFดเหน>อ? ยตลอดวน
พอได-มาฟงเทศนQท7านพระอาจารยQมน? แล-ว ร6-ส1กว7าความเม>อ? ยล-าได-หายไป
จตใจลงส67สมาธธรรมด-วยความสงบมความร6-ส1กว7าตวลอยอย6บ7 นอานะ น?ง
ฟงอย67จนกระท?งเท?ยงจ1งเลกประชม
ในค>นท? ๒ ได-เข-านมสการฟงเทศนQอก ท7านพระอาจารยQม?นได-แสดง
ปกณกะธรรมต7างๆ จนจตเราหายความสงสยมความร6-ส1กซ1ง? เปFนการยากท?
จะบอกคนอ>น? ให-เข-าใจไดในวนท? ๓ เน>อ? งจากความจาเปFนบางอย7าง จ1งได-กราบลาท7านพระอาจารยQ
ม?นเดนทางลงมาทางอาเภอนาแก และได-แยกทาง กบพระบญม(พระมหา
บญม) คงเหล>อแต7พระเล>อ? มพอได-เปFนเพ>อ? นเดนทาง ไม7วา7 หลวงพ7อจะเดน
จงกรมหร>อน?งสมาธอย67 ณ ท?ใดๆกFตาม ปรากฏว7าท7านพระอาจารยQมน? คอย
ตดตามตกเต>อนอย6ต7 ลอดเวลา พอเดนทางมาถ1งวดโปร7งครองซ1ง? เปFนสานก
ของพระอาจารยQคาด เหFนพระท7านไปอย67ปา7 ช-าเกดความสนใจมาก เพราะ
มาคดว7าเม>?อเปFนนกปฏบตจะต-องแสวงหาความสงบ เช7น ปา7 ช-า ซ1ง? เราไม7
เคยอย6ม7 าก7อนเลย ถ-าไม7อย6ค7 งไม7ร6-ว7ามความ เหมาะสมเพยงใดเม>อ? คนอ>?น
เขาอย67ได-เรากFต-องอย67ได-จง1 ตดสนใจ จะไปอย67ปา7 ช-า และชวนเอาพ7อขาว
แก-วไปเปFนเพ>?อนด-วย
ปรากฏการณ:แปลกครPงท= ๒ ชวตคร@งแรกท?เข-าอย6ป7 า7 ช-าด6เหม>อนเปFน
เหตบงเอญในวนน@นมเดFกตายในหม6บ7 -านเขา จ1งเอาฝงไว-โยมเลยเอาไม-ไผ7
ท?หามเดFกมาน@นสบเปFนฟากยกร-าน เลFกๆ พอน?งได-ใกล-ๆกบหลมฝงศพ
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หลวงพ7อชาเล7าว7า ท@งๆท?ตวเองกFร6-ส1กกลวเหม>อนกน แต7ไล7ให-พ7อขาวแก-ว
ไปปกกลดห7างกนประมาณ ๑ เส-น เพราะถ-าอย6ใ7 กล-กนมนจะถ>อเอาเปFนท?
พ1ง? ค>นแรก ขณะท?เดนจงกรมเกดความกลว เกดความคดว7า หยดเถอะ
พอแล-ว เข-าไปในกลดเถอะ ท@งๆท?ยงไม7ด1กเท7าใด แต7กFเกดความคด ข1@น
ใหม7วา7 ไม7หยด เดนต7อไป เรามาแสวงหาของจรง ไม7ได- มาเล7น ...ความ
คดชวนหยดเข-ากลดเพราะกลว กบความคด หกห-ามว7าไม7หยด เดนต7อไป
ยงไม7ด1กมนเกดแย-งกนอย6เ7 ร>?อยๆ ต-องฝ>นความร6-ส1ก อดทน อดกล@นข7มใจ
ไว-อย7างน@น...และในค>นแรกน@ขณะเดนจงกรมอย67จตเร?มสงบพอเดนไปถ1ง
หลมฝงศพปรากฏว7า เรามองลงไปในหลมเหFนองคQกาเนดของเดFกผ6ช- าย
ชดเจน ท@งๆท?เราไม7ทราบว7าเขาเอาเดFกผ6ช- ายหร>อผ6ห- ญงมาฝงไว- พอถ1ง
ตอนเช-าจ1งได-ถามโยมว7าเอาเดFกผ6ช- ายหร>อผ6ห- ญงไปฝง เขาตอบว7าเดFก
ผ6ช- าย ค>นแรกผ7านไป ยงไม7มเหตการณQอะไรมากนก ความกลวกFมไม7มาก
วนท? ๒ กFมคนตายอก คราวน@เปFนผ6-ใหญ7 เขาพามาเผาห7างจากท?ปกกลด
ประมาณ ๑๐ วาส ค>นน@แหละเปFนค>นสาคญ หลงจากเดนจงกรมได-เวลาพอ
สมควร จ1งเข-าน?งสมาธภายในกลด ได-ยนเสยงดงกกกกทางกองฟอน เรา
น1กว7าหมามาแย7งกนซากศพสกคร67หน1ง? เสยงดงแรงข1@นและ ใกล-เข-ามาท7าน
คดว7าหร>อจะเปFนควายของชาวบ-านเช>อกผ6กขาดมาหากนใบไม-ในปา7 จตใจ
เร?มกลวเพราะเสยงน@นใกล-เข-ามาทกท...หลวงพ7อได-ตง@ ใจแน7วแน7ว7าไม7วา7
จะมอะไรเกดข1น@ แม-ตวจะตายกFไม7ยอมล>มตาข1น@ มาด6 และจะไม7ยอมออก
จากกลด ถ-าจะมอะไรมาทาลายกFขอให-ตายภายในกลดน@ พอเสยงน@นใกลเข-ามาๆกFปรากฏเปFนเสยงคนเดน เดนเข-ามาข-างๆกลดแล-วเดนอ-อมไป
ทางพ7อขาวแก-ว กะประมาณพอไปถ1งได-ยนเสยงดงอ1กอกๆ แล-วเสยงคน
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เดนน@นกFเดนตรงแน7วมาท?หลวงพ7อชาอก ใกล-เข-ามาๆมาหยดอย6ข7 -างหน-า
ประมาณ ๑ เมตร
ตอนน@แหละความกลวท@งหลายท?มอย6ใ7 นโลกด6เหม>อน จะมารวมกนอย67ท?น?น
หมด ล>มน1กถ1งบทสวดมนตQท?จะป-องกน ล>มหมดทกส?งทกอย7าง กลวมาก
ถ1งขนาดน?งอย6ข7 -างๆบาตรกFน1กเอาบาตรเปFนเพ>อ? น แต7ความกลวไม7ลดลง
เลย ปรากฏว7าเขายง ย>นอย6ข7 -างหน-าเรา ดหน7อยท?เขาไม7เปดกลดเข-ามา
ในชวตต@งแต7เกดมาไม7เคยมความกลวมากและนานเท7าคร@งน@ เม>อ? ความ
กลว มนมมากแล-วมนกFมท?สดของความกลว เลยเกดปญหาถามตวเอง
ว7า กลวอะไร?คาตอบกFมข1@นว7า กลวตาย ความตายมน อย09ท=ไหน? อย09
ท=ตวเราเอง เม>อ? ร6-ว7าอย67ท?ตวเรา จะหนพBนมน ไปไดBไหม? ไม9พBน เพราะ
ไม7ว7าจะอย67ทไ? หน เวลาใด คนเดยวหร>อหลายคน ในท=ม@ดหร@อท=แจBง กF
ตายได-ทง@ น@น หนไม9พBนเลย จะกลวหร@อไม9กลวกFไม9มทางพBน เม@=อร0B
อย9างนPความกลวไม9ร0Bว9าหายไปไหน เลยหยดกลว ด0เหม@อนคลBายกบ
เราออกจากท=ม@ดท=ส,ดมาพบแสงสว9างนPนแหละ เม>อ? ความกลวหายไปผ6ท?เข-ามาย>นอย67หน-ากลดกFหายไปด-วย เม>อ? ความกลวกบส?งท?กลวหายไปไดสกคร67หน1?งเกดลมและฝนตกลงมาอย7างหนก ผ-าจวรเปยกหมด แม-จะน?งอย67
ภายในกลดกFเหม>อนน?งอย6ก7 ลางแจ-ง เลยเกดความสงสารตวเองว7า ตวเราน@
เหม>อนล6กไม7มพ7อแม7ไม7มท?อย67อาศยเวลาฝนตก หนกเพ>อ? นมนษยQเขานอน
อย6ใ7 นบ-านอย7างสบาย แต7เราซมาน?งตากฝนอย67อย7างน@ ผ-าผ7อนเปยกหมด
คนอ>?นๆเขาคงไม7ร6-หรอกว7า เรากาลงตกอย6ใ7 นภาพเช7นน@ ความว-าเหว7เกด
ข1น@ นานพอสมควร เม>อ? น1กได-กหF -ามไว-ด-วยปญญา พจารณาอาการอย7างน@น
กFสงบลง พอดได-เวลาร7งอรณ จ1งลกจากท?น?งสมาธ ในระยะท?เกดความกลว
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น@นร6-ส1กปวดปสสาวะ แต7พอกลวถ1งขดสดอาการปวดปสสาวะกFหายไป และ
เม>อ? ลกจากท?จ1งร6-ส1กปวดปสสาวะ และเวลาไปปสสาวะมเล>อดออกมาเปFน
แท7งๆก7อนแล-วจ1งมน@า ปสสาวะออกมาทาให-ร6-ส1กตกใจนดหน1ง? คดว7าข-างใน
คงแตกหร>อขาด จ1งมเล>อดออกอย7างน@แต7กFน1กได-ว7าจะทาอย7างไรได-ในเม>อ?
เรามได-ทา มนเปFนของมนเองถ-าถ1งคราวตายกFให-มนตายไปเสยน1กสอนตว
เอง ได-อย7างน@กสF บายใจ ความกลวตายหายไปต@งแต7น@นมา พอได-เวลา
บณฑบาตพ7อขาวแก-วกFมาถามว7าหลวงพ7อ...หลวงพ7อ...เม>อ? ค>นน@มอะไร
เหFนอะไรไปหาบ-าง
?มนเดนมาจากทางอาจารยQอย6น7 ?นแหละมนแสดง
อาการท?น7ากลวใส7ผม ผมต-องชกมดออกมาข6ม7 นมนจ1งเดนกลบไป หลวง
พ7อชาจ1งตอบว7า จะมอะไรเล7า...หยดพ6ดดกว7า พ7อขาวแก-วกFเลยหยดถาม
หลวงพ7อคดว7าถ-าข>นพ6ดไป ถ-าพ7อขาวแก-ว เกดกลวข1น@ มาเดwยวกFอย6ไ7 ม7ไดเท7าน@น
เม>อ? อย6ป7 า7 ช-าใกล-วดท7านอาจารยQคาดได- ๗ วน กFมอาการเปFนไข- เลยพก
รกษาตวอย6ก7 บอาจารยQคาดประมาณ ๑๐ วน จ1ง ย-ายลงมาทางบ-านต-อง
พกอย67ท?ปา7 ละเมาะบ-านต-องได-เวลานาน พอสมควร จ1งได-เดนทางกลบไป
หาท7านอาจารยQกนรพกอย67 ท?น?นหลายวน จ1งได-กราบลาท7านอาจารยQกนร
ท?วดปา7 หนองฮ อ. ปลาปาก จ. นครพนม แล-วจ1งเดนทางต7อไป...
อฏฐบร!ขารหมดอาย,
ในพรรษาท? ๙ น@ ได-มาจาพรรษาอย67กบท7านอาจารยQกนรมาขอพ1ง? บารม
ปฏบตธรรมกบท7าน และได-รบความสงเคราะหQจากท7านอาจารยQเปFนอย7างด
ท7านอาจารยQเหFนไตรจวรเก7าขาด จะใช- ต7อไปไม7ได- ท7านจ1งได-กรณาตดผ-า
ฝ-ายพ>@นเม>องให-จนครบไตรจวร หลวงพ7อชาคดว7า ผ-าน@จะมเน>@อหยาบหร>อ
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ละเอยดไม7สาคญ สาคญอย67ท?ใช-ได-ทนทานกFเปFนพอ ในพรรษาน@หลวงพ7อ
ได-มความขยนหม?นเพยรในการปฏบตอย7างมากไม7มความย7อท-อแต7
ประการใด
ค>นวนหน1ง? หลงจากหลวงพ7อทาความเพยรแล-วคดจะ พกผ7อนบนกฏเลFกๆ
พอเอนกายลง ศรษะถ1งหมอนด-วยการกาหนด ต พอเคล@มไปเกดนมตข1น@
ว7า ท7านพระอาจารยQมน? ภ6รทตuโต ได-มาอย6ใ7 กล-ๆ นาล6กแก-วล6กหน1ง? มาย>?น
ให-แล-วพ6ดว7า ชา...เราจะใหลกแกวลกน!แกทานม%นมร%ศมสวางไสวมาก หล
วงพ7อย>?นม>อขวาไปรบล6กแก-วล6กน@น รวบกบม>อท7านพระอาจารยQมน? แล-วลก
ข1น@ น?ง พอร6-ส1กตวกFเหFนตวเองยงกาม>อและอย67ในท7าน?งตามปกตมอาการ
คดค-นธรรมะเพ>?อความร6-เก?ยวกบ
การปฏบตมตปล>@มใจตลอดพรรษา
รบกบก!เลส
ในพรรษาท?อย67กบพระอาจารยQกนรน@น ขณะท?มความเพยรปฏบตธรรม
อย7างเคร7งครด ในวาระหน1ง? ได-เกดการต7อส6-กบราคะธรรมอย7างแรง ไม7ว7า
จะเดนจงกรมน?งสมาธหร>ออย6ใ7 นอรยาบถใด กFตาม ปรากฏว7ามโยนของผ6หญงชนดต7างๆ ลอยปรากฏเตFมไปหมด เกดราคะข1น@ จนทาความเพยร
เก>อบไม7ได- ต-องทนต7อส6-กบความ ร6-ส1กและนมตเหล7าน@นอย7างลาบากยาก
เยFนจรงๆมความรนแรงพอๆกบความกลวท?เกดข1@นในคราวท?
ไปอย67ปา7 ช-าน?นแหละ เดน จงกรมไม7ได-เพราะองคQกาเนดถ6กผ-าเข-ากFจะเกด
การไหวตว ต-องให-ทาท?เดนจงกรมในปา7 ท1บและเดนได-เฉพาะในท?ม>ดๆ
เวลาเดนต-องถลกบงข1@นพนเอวไว-จ1งจะเดนจงกรมต7อไปได- การต7อส6-กบ
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กเลสเปFนไปอย7างทรหดอดทน ได-ทาความเพยรต7อส6-กนอย6น7 านเปFนเวลา
๑๐ วน ความร6-ส1กและนมตเหล7าน@นจ1งจะสงบลงและหายไป
เม>อ? ถ1งหน-าแล-ง (ป ๒๔๙๐) หลวงพ7อจ1งกราบลาท7านอาจารยQกนร เพ>อ?
แสวงหาวเวกต7อไป ก7อนจากท7านอาจารยQกนรได-ให-โอวาทว7า ทานชา...
อะไรๆกพอสมควรแลว แตใหทานระว%งการเทศน.นะ ต7อจากน@นกFได-เดน
ทางไปเร>?อยๆ แสวงหาท?วเวกบาเพFญสมณธรรมต7อไป จนเดนธดงคQไปถ1ง
บ-านโคกยาว จงหวดนครพนม ไปพกอย6ใ7 นวดร-างแห7งหน1?งห7างจาก
หม6บ7 -านประมาณ ๑๐ เส-น ในระยะน@จตสงบและเบาใจ อาการม7งจะเทศนQกF
เร?มปรากฏข1น@ มา
เหต,การณ:แปลกครPงท= ๓ เม>อ? ได-ปฏบตธรรมอย67ท?วดร-างแห7งน@น วนหน1?ง
เขามงานในหม67บา- นมมหรสพ เปดเคร>?องขยายเสยงดงอ>อ@ อ1งมาก ขณะน@น
หลวงพ7อกาลงเดนจงกรมอย67 เปFนเวลาประมาณ ๔ ท7มเดนได-นานพอ
สมควรจ1งน?งสมาธบนกฏ ช?วคราว ขณะท?นง? อย67น@นจตใจเข-าส6ค7 วามสงบ
จนมความร6-ส1กว7า เสยงเปFนเสยง จตเปFนจตไม7ปะปนกน ไม7มความกงวล
อะไรท@งส@น อาการเหล7าน@ปรากฏเปFนเวลานาน ถ-าจะอย67ตลอดค>นกFได-จน
จตเกดความร6-ส1กว7า เอาละพกผ7อนเสยท จ1งมการพกผ7อนตามภาพของ
สงขาร พอเอนกายลงศรษะยงไม7ถง1 หมอน ด-วยตเตFมเป?ยม จตมการน-อม
เข-าส6ม7 รณตเปFนคร@งแรก จนกระท?งจตดาเนนเข-าไปผ7านจดอนหน1ง? ไดปรากฏว7าร7างกายระเบดเปFนผยผง อาการจตน@นทะลเข-าส67จดแห7งความ
สงบใสสะอาดอกต7อไป เม>อ? เวลานาน พอสมควรแล-ว จ1งมอาการถอนออก
มาเปFนปกตธรรมดาอกพกหน1?ง แล-วกFมอาการดาเนนเข-าไปถ1งจดอย7างเก7า
ร7างกายมกาลงระเบดรนแรงละเอยดย?งกว7าคร@งแรกประมาณ ๓ เท7า แล-วกF
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ทะลเข-าส67จดนานพอสมควร จ1งมอาการถอนออกมาถ1งปกตจตธรรมดา
แล-วกFมอาการน-อมเข-าไปผ7านจดอย7างเก7ามการระเบดอย7างรนแรงย?งกว7า
คร@งท?สองต@ง ๓ เท7า จนคล-ายๆกบโลกน@แหลกละเอยดไม7มอะไรเหล>อ แล-ว
จ1งทะลเข-าส67จดม7งสงบใสสะอาด ท@งละเอยดย?งข1น@ ถ1ง ๓ เท7า แล-วมการถอน
ออกมาอกเช7นเคย จ1งมความวตกเกดข1น@ ว7าน?คอ> อะไร? มคาตอบเกดข1@น
ว7า ส&งน.ไมต'องสงสย
ส&งน.คอของเป+นเอง ต7อจากน@นมากFมความ
เบาใจ...ยากแก7การท?จะพ6ดให-คนอ>?นเข-าใจได- ลกษณะท?กล7าวมาน@เราไม7
ต-อง ปรงแต7งเปFนพลงจตท?เปFนเองของมน หลงจากน@นการปฏบตมความ
ร6-ส1กเปล?ยนแปลงไปจากเดมมากทเดยว เม>อ? พก
อย67ทว? ดร-างบ-านโคกยาวได-ครบ ๑๙ วน จ1งเดนธดงคQไปตามบ-านเลFกบ-าน
น-อยเร>?อยไป การแสดงธรรมและการแก-ปญหาของตนเองและผ6อ- >?น ร6-สก1 ว7า
มความคล7องแคล7วมาก ไม7มความสะทกสะท-านอะไรเลย
ชนะใจตนย9อมพBนภย
ในระยะเดนธดงคQระยะน@ นอกจากมพระเล>?อมเปFนเพ>?อนแล-วกFยงมเดFกเปFน
ล6กศษยQอก ๒ คน เดนตามไปด-วยแต7เปFน เดFกพการ...คนหน1?งห6หนวก อก
คนหน1?งขาเปpเขายงอตส7าหQร7วมเดนทาง ด-วยและทาให-ได-ข-อคดอนเปFน
ธรรมะสอนใจอย67หลายอย7าง คนหน1ง? น@นขาด ตาด แต7ห6พการ อกคนห6ด
ตาด แต7ขาพการ เวลา เดนทางคนขาเปpเดนไปบางคร@งขาข-างท?เปpกFไป
เก?ยวข-างท?ดทาให-หกล-มหกลกบ7อยๆ คนท?ห6หนวกน@นเล7า เวลาเราจะพ6ด
ด-วยต-องใช-ม>อใช-ไม-ประกอบแต7พอมนหนหลงให-กFอย7าเรยกให-เม>?อยปาก
เลย เพราะเขาไม7ได-ยน เม>อ? มความพอใจ...ความพการน@นไม7เปFนอปสรรค
ขดขวางในการเดนทาง...ความพการ แม-ตวเขาเองกFไม7ต-องการ พ7อแม7
18

ของเขากFคงจะไม7ปรารถนาอยากให-ล6กพการอย7างน@น
แต7กFหนกฎของ
กรรมไม7พ-น จรงดงท?พระพทธองคQตรสว7าสตวQ ท@งหลายมกรรมเปFนของๆ
ตนมกรรมเปFนทายาท มกรรมเปFนแดนเกดฯลฯ เม>อ? พจารณาความพการ
ของเดFกท?เปFนเพ>อ? นร7วมเดนทาง ยงกลบเอามาสอนตนเองว7า เดFกทPงสอง
พ!การกายเด!นทางไดB จะเขBารกเขBาป9ากFร0B แต9เราพ!การใจ (ใจม
กเลส) จะพาเขBารกเขBาป9าหร@อเปล9า...คนพ!การกายอย9างเดFกนPม!ไดB
เปFนพ!ษเปFนภยแก9ใคร แต9ถBาคนพ!การใจมากๆ ย9อมสรBางความ
ว,9นวายย,9งยากแก9มน,ษย:และสตว:
ใหBไดBรบความเด@อดรBอนมากท
เดยว
คร@นวนหน1ง? เดนทางไปถ1งปา7 ใกล-หม6บ7 -านแห7งหน1ง?
ซ1ง? อย6ใ7 นเขตจงหวด
นครพนม เปFนเวลาค?าแล-ว และได-ตกลงจะพกในปา7 แห7งน@น และได-มองไป
เหFนทางเก7าซ1ง? คนไม7คอ7 ยใช-เดนเปFนทางผ7านดงใหญ7เปFนลาดบไปถ1งภ6เขา
พลนกFน1กถ1งคาสอนของคนโบราณว7า เข-าปา7 อย7านอนขวางทางเก7า จ1งเกด
ความสงสยอยากจะพส6จนQด6ว7าทาไมเขาจ1งห-าม...จ1งตกลงกบท7านเล>?อมใหหลกจากทางเข-าไปกาง กลดในปา7 ส7วนหลวงพ7อท7านกFกางกลดตรงทางเก7า
น?นแหละ ให-เดFกสองคนอย67ท?กง1? กลางระหว7างกลดสองหลง คร@นเวลาจา
วตรหลงจากน?งสมาธพอสมควรแล-ว ต7างคนต7างกFพก แต7ท7าน(หลวงพ7อ
ชา) คดว7า ถ-าเดFกมองมาไม7เหFนใครเขาอาจจะกลวจ1งเลกผ-าม-งข1น@ พาดไว-ท?
หลงกลดแล-วกFนอนตะแคงขวางทางอย67 ใต-กลดน?นเอง หนหลงไปทางปา7
หนหน-ามาทางบ-าน แต7พอกาลงเตรยมตวกาหนดลมหายใจเพ>อ? จะหลบ
ทนทน@นห6กFแว7วได-ยนเสยงใบไม-แห-งดงกรอบแกรบๆ ซ1?งเปFนอาการก-าว
เดนอย7างช-าๆ เปFนจงหวะใกล-เข-ามา...ใกล-เข-ามาจนได-ยนเสยงหายใจ และ
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วาระจตกFบอกตวเองว7า เส>อมาแล-ว จะเปFนสตวQ อ>น? ไปไม7ได- เพราะอาการ
ก-าวเดนและเสยงหายใจมนบ7งอย67ชดๆ เม>อ? ร6-ว7าเส>อเดนมา...เรากFคดห7วง
ชวตอย6ร7 ะยะหน1ง? และพลนจตกFสอนตนเองว7า อย7าห7วงชวตเลย แม-เส>อจะ
ไม7ทาลาย เจ-ากFต-องตายอย6แ7 ล-ว การตายเพ>อ? รกษาสจธรรมย7อมมความ
หมายเราพร-อมแล-ว...ท?จะเปFนอาหารของมน ถ-าหากเราเคยเปFนค6ก7 รรมค67
เวรกนมากFจงได-ใช-หน@กนเสย แต7ถ-าหากเราไม7เคยเปFนค6เ7 วรกบมน มน
คงจะไม7ทาอะไรเราได- พร-อมกบจตน-อมระล1กถ1งพระพทธ พระธรรม พระ
สงฆQ เปFนท?พง1? เม>อ? เรายอมและพร-อมแล-วท?จะตาย จตใจกFร6-ส1กสบาย ไม7ม
กงวล และปรากฏว7าเสยงเดนของมนเงยบไป ได-ยนแต7เสยงหายใจ... กะ
ประมาณอย6ห7 7างจากท7าน ๖ เมตร ท7านนอนรอฟงอย67สกคร67 เข-าใจว7ามน
คงจะย>นพจารณาอย67ว7า ใครเล7า...มานอนขวางทางข-าฯ แต7แล-วมนคด
อย7างไรไม7ทราบมนจ1งหนหลงเดนกลบไป เสยงกรอบแกรบของใบไม-แห-ง
ดงห7างออกไปๆ จนกระท?งเงยบหายไปในปา7 ...
หลวงพ7อเล7าว7าเม@=อเราทอดอาลยในชว!ตวางมนเสย ไม9เสยดาย ไม9
กลวตาย กFทJาใหBเราเก!ดความสบายและเบาใจจร!งๆ ค>นน@นกFผ7านไป
จนได- เวลาต>?นข1@นบาเพFญธรรม หลงจากบณฑบาตมาฉนแล-วกFออกเดน
ทางต7อไป...เพราะท7านได-ร6-แล-วว7าทาไมคนโบราณจ1งสอนไว-ว7า เข-าปา7 อย7า
นอนขวางทางเก7า
หลวงพ7อและคณะได-ออกเดนทางไปถ1งแม7น@าสงคราม
อ.ศรสงคราม
จ.นครพนมจนกระท?งถ1งแม7น@าโขงข-ามไป นมสการพระพทธบาทพลสนต t
ฝง? ลาว แล-วจ1งข-ามกลบมา ย-อนกลบมาทางอาเภอศรสงคราม
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พกอย67บา- นหนองกาในเวลาน@นบรขาร ไม7สมบ6รณQเน>?องจากห7างหม6ญ
7 าต
และขาดผ6ม- ศรทธา บาตรท?ใช-อย67น@นร6-ส1กว7าเลFกและมร6ร?วหลายแห7ง เก>อบ
ใช-ไม7ได- พระวดหนองกาจ1งถวายบาตรขนาดกลางมช7องทะลนดหน7อย แต7
ไม7มฝาบาตร จะหาฝาท?ไหนกFไม7ได- ขณะเดนจงกรมอย67กFคดได-ว7า จะเอา
หวายถกเปFนฝาบาตร จ1งให-โยมเขาไปหาหวายมาให- เกดกงวลในการหา
บรขาร ค>นวนหน1?งขณะท?จดไต-กาลงเอาหวายถกเปFนฝาบาตรอย67 จนข@ไตหยดลงถ6กแขนพองข1น@ ร6-ส1กเจFบแสบ จ1งเกดความร6-สก1 ข1@นว7า เรามามว
กงวลในบรขารมากเกนไป จ1งได-ปล7อยวางไว- เร?มทากรรมฐานต7อไปไดเวลานานพอสมควรจ1งหยดเพ>อ? จะพกผ7อน แต7พอเคล@มไปจ1งเกดสบนนมต
ว7า สมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า เสดFจมาเต>อนว7า พVเพอ!เมปร!กขV าราปญV
จกVขนVธานJ ปร!วาราเยว บร!ขารทPงปวงเปFนเพยงเคร@=องประดบขนธ: ๕
เท9านPน พอจบพทธภาษตน@เท7าน@นกFร6-ส1กตวพร-อมท@งลกข1น@ น?ง ทนท เปFน
เหตให-พจารณาได-ความว7าการไม9ร0Bจกประมาณในการ บร!โภคบร!ขารม
ความกงวลในการจดหาย9อมเปFนการย,9งยาก ขาดการปฏ!บต!ธรรม
ย9อมไม9ไดBรบผลอนตนพ4งปรารถนา
พ.ศ. ๒๔๙๑ (พรรษาท?๑๐) ในระยะต-นปน@เองหลวงพ7อ จ1งย-ายจากบ-าน
หนองกา เดนทางไปได-ระยะไกลพอสมควร จ1งได-ขอ- คดว7า การคล)กคล
อย$รวมกบผ$'มปฏ&ปทาไมเสมอกน ท3าให'เก&ดความล3าบาก จ1งได-ตกลง
แยกทางกนกบพระเล>อ? ม ต7างคนต7างไปตามชอบใจ ท7านเล>?อมนาเดFกสอง
คนน@นไปส7งบ-านเขา ส7วนหลวงพ7อกFออกเดนทางไปคนเดยว จนกระท?ง
เดนมาถ1งวดร-างในปา7 ใกล-บ-านข7าน-อย
ซ1ง? อย67ในเขตอาเภอศรสงคราม
น?นเอง เหFนว7าเปFนท?วเวกเหมาะแก7การบาเพFญธรรมจ1งได-พกอย67ท?วดร-าง
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น@น บาเพFญเพยรได-เตFมท?มการสารวมอย7างดเพ>อ? ให-เกดความร6- มได-มอง
หน-าผ6ใ- ส7บาตร และผ6ถ- วายอาหารเลย เพยงแต7รบทราบว7าเปFนชายหร>อ
หญงเท7าน@น เดนจงกรมอย67จนเท-าเกดบวมเดนต7อไปไม7ได- จ1งพกจากการ
เดน ได-แต7นง? สมาธอย7างเดยว ใช-ตบะธรรมระงบ อาพาธเปFนเวลา ๓ วน
เท-าจ1งหายเจFบ การเทศนQกFด การรบแขกกFด ท7านกFงดไว-เพราะต-องการ
ความสงบ สระยะท?ปฏบตอย67น@น ท@งๆ ท?ได-แยกทางกบเพ>?อนมาเพราะไม7
อยากคลกคลแต7กเF กดความอยากจะได-เพ>อ? นท?ดๆ อกสกคน จ1งเกดคาถาม
ข1น@ ว7า คนดน9 ะ อย09ท=ไหน? กFมคาตอบเกดข1@นว7า คนดอย09ทเ= ราน=แหละ
ถBาเราไม9ดแลBวเราจะอย09ท=ไหนกบใครมนกFไม9ดทPงนPน จ1งได-ถ>อเปFนคต
สอนตนเองมาจนกระท?งทกวนน@... เม>อ? อย67ท?น?นได-ครบ ๑๕ วนแล-วจ1งออก
เดนทางต7อไปผ7านบ-านข7าใหญ7มาถ1งกลางปา7 พกผ7อนอย67เกดกระหายน@า
มาก บ7อน@ากFไม7ม จ1งเดนต7อไป พอจวนจะถ1งแอ7งน@าท?แห-งแล-ง เกดฝน
ตกลงมาอย7างแรง น@าฝนปนดนไหลลงรวมในแอ7ง ด-วยความกระหายจ1ง
ล-วงเอาหม-อกรองน@าเดนลงไป เอาหม-อกรองจ7มลงไปในน@า แต7เพราะน@า
ข7นมากจ1งไม7ไหลเข-าในหม-อกรองเลยไม7ได-ฉนน@าจ1งอดทนต7อความ
กระหายเดนทาง ต7อไป...
ผ0Bหมดความโกรธ
เม>อ? หลวงพ7อเดนทางมาจนกระท?งถ1งวดปา7 ซ1ง? ต@งอย67ในเขต ปา7 ช-า (เปFน
ท?พกสงฆQ) อย67ในเขตจงหวดนครพนม เปFนเวลาจวนจะเข-าพรรษาอย67แล-ว
หลวงพ7อจ1งขอพกกบหวหน-าสงฆQ มนามว7า หลวงตาป- ม ได-สนทนาธรรม
กนนานพอสมควร ได-ยนหลวงตา ร6ปน@นพ6ดว7า ทานหมดความโกรธ
แลว จ1งเปFนเหตให-หลวงพ7อน1กแปลกใจ
เพราะคาพ6ดเช7นน@ท7านไม7เคย
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ได-ยนใครพ6ดมาก7อน จ1งคดว7าพระองคQน@จะดแต7พด6 หร>อว7าดเหม>อนพ6ด เรา
จะต-องพส6จนQให-ร6- จ1งตดสนใจขออย6เ7 พ>?อการศ1กษาธรรมะ แต7เน>?องจาก
หลวงพ7อไปร6ปเดยว ท@งอฏฐบรขารกFเก7าเตFมท เขาไม7ร6-ต-นสายปลายเหต
เพราะไม7มใครรบรอง ถ1งแม-จะขอจาพรรษาอย67ดว- ย ท7านเหล7าน@นกFไม7ยอม
เลยตกลงกนว7า
จะให-ไปอย67ท?ปา7 ช-าคนจนซ1?งอย67นอกเขตวดไม7ไกลนก
หลวงพ7อกFยนดจะไปอย67ท?น?นแต7พอถ1งวนเข-า พรรษาหลวงตาป- มและคณะ
จ1งอนญาตให-จาพรรษาในวดไดตอนหลงๆ ได-ทราบว7าหลวงตาป- มเกดความลงเลใจ ตดสนใจไม7ได-ว7าจะใหจาพรรษาอย6น7 อกวดหร>อในวด จ1งไปปร1กษาท7านอาจารยQบญมา ได-ทราบ
ว7าอาจารยQบญมาได-แนะว7า พระท?มอายพรรษามาก มาร6ปเดยวอย7างน@จะ
ให-จาพรรษานอกวดด6จะ ไม7เหมาะ บางทท7านอาจจะมดของท7านอย67 ควร
ให-จาพรรษาในวดน?นแหละ
ดงน@นหลวงตาป- มและคณะจ1งอนญาตให-อย67จาพรรษา ในวดได- แต7ตอ- งทา
ตามข-อกตกาดงน@
๑.ไม7ให-รบประเคนของจากโยม เปFนแต7เพยงคอยรบจากพระร6ปอ>?นท?ส7งให๒.ไม7ให-ร7วมสงฆกรรม (อโบสถ) เปFนแต7เพยงให-บอกบรสทธ t
๓.เวลาเข-าท?ฉนให-น?งท-ายแถวของพระต7อกบสามเณร
หลวงพ7อยนดทาตามทกอย7าง แม-ท7านจะมพรรษาได- ๑๐ พรรษากFตาม
ท7านกลบภ6มใจและเต>อนตนเองว7า จะน=งหวแถวหร@อหางแถวกFไม9แปลก
เหม@อนเพชรน!ลจ!นดา จะวางไวBทไ= หนกFมราคาเท9าเด!ม และจะไดB
เปFนการลดท!ฏฐ!มานะใหBนBอยลงดBวย เม>อ? ปลงตกเสยอย7างน@ จ1งอย6ไ7 ดด-วยความสงบสข หลวงพ7อเล7าว7าเม>อ? เราเปFนคนพ6ดน-อย คอยฟง คนอ>?น
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เขาพ6ดแล-วนามาพจารณาด6 ไม7แสดงอาการท?ไม7เหมาะ ไม7ควร คอยสงเกต
จรยาวตรของท7านเหล7าน@นย7อมทาให-ได- บทเรยนหลายๆอย7าง ภกษ
สามเณรเหล7าน@นกFคอยสงเกตความบกพร7องของหลวงพ7ออย67 เขายงไม7
ไว-ใจ เพราะเพ?งมาอย67ร7วมกนเปFนพรรษาแรก
เม>อ? การอย67จาพรรษาได-ผ7านไปประมาณคร1ง? เด>อน ท@งๆ ท?ท7านทราบว7า
ภกษสามเณรยงระแวงสงสยในตวท7านอย67 แต7หลวงพ7อกFวางเฉยเสย ม7ง
หน-าต7อการปฏบตธรรม ท7านน1กเสยว7าเขาช7วยระวงรกษาความบกพร7อง
ให-เราน@นดแล-ว เปรยบเหม>อนมคนมาช7วยรกษาความสกปรกมให-แปด
เป>อ@ นจ1งเปFนการดเสยอก...
ตามปกตหลงจากฉนเช-าเสรFจแล-ว ท7านนาบรขารกลบกฏ เม>อ? เกFบไวเรยบร-อยแล-ว หลวงพ7อมกจะหลบไปพกเพ>?อพจารณาค-นหาธรรมในเขต
ปา7 ช-า ซ1ง? เปFนส7วนหน1ง? ของวด ตรงกลางปา7 ช-าเขาปล6กศาลาเลFกไว-หลง
หน1ง? เม>อ? มองจากศาลาย7อมมองเหFนหลมฝงศพและฝงเถ-าถ7านกระด6กของ
เพ>อ? นมนษยQเปFนหย7อมๆ ทาให-นก1 ถ1งข-อธรรมะท?เคยพจารณาว7า อธ,วง เม
ชว!ตง ชวตของเราไมย%งย1น, ธ,วง เมสมรณง ความตายของเราย%งย1น,สอ
นน!ยะตง เม ชว!ตง ชวตของเราไมเทยง, น!ยะตง เมสมะระณง ความ
ตายของเราเทยง, สกวนหน1ง? เรากFจะต-องทบถมดนเหม>อนคนเหล7าน@น เรา
เกดมาเพ>อ? ถมดนให-สง6 ข1@นหร>อ? หร>อเกดมาทาไม...
อย6ต7 7อมาวนหน1?ง ขณะท?หลวงพ7อกาลงพจารณาธรรมชาตของต-นไม-ใบไมเถาวลยQต7างๆ อย67ท?ศาลาเลFกกาลงสบายอารมณQ มกาตวหน1ง? บนมาจบก?ง
ไม-ใกล-ๆศาลา ส7งเสยงร-อง กา...กา... ท7านไม7สนใจเพราะน1กว7าคงร-องไป
ตามประสาสตวQ แต7ท?ไหนได- พอมนร6-ว7าเราไม7สนใจมนจ1งล>?นลงมาจบท?พ>@น
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ตรงหน-าเรา ห7างกนเพยงประมาณ ๒ เมตร ปากมนคาบหญ-าแห-งคาบแล-ว
วางๆ พลางร-องว7ากวาวๆ...เหม>อนมนจะย>?นหญ-าแห-งให-พอเราสนใจมองด6
และรบทราบในใจว7า อ>อ@ ...เจ-ามาบอกอะไรเล7า...กากFบนหนไป อย67ต7อมา
ประมาณ ๓ วนมเดFกชายคนหน1ง? อายประมาณ ๑๓-๑๔ ป ปว7 ยเปFนไข-และ
ตายไป เขาจ1งนามาเผาในปา7 ช-าไม7ไกลจากศาลา และหลงจากเขาสวด
มนตQทาบญแล-วได- ๓-๔ วน ขณะท?หลวงพ7อกาลงน?งพจารณาธรรมอย67กมF
กาบนมาจบก?งไม-ข-างศาลาอก เม>อ? เราไม7สนใจมนกFบนลงมาจบดนและ
แสดงอาการเหม>อนคร@งแรก พอหลวงพ7อมองด6มนและรบทราบ กาตวน@นกF
บนหนไป...อย67ต7อมาอกประมาณ ๓ วน พ?ชายของเดFกท?ตายไปแล-วน@น ซ1?ง
มอายประมาณ ๑๕-๑๖ ปเกดปว7 ยเปFนไข-กะทนหนและกFตายอกพวกญาต
นามา เผาในปา7 ช-าน@นอก หลงจากทาบญตกบาตรแล-วประมาณ ๓-๔ วน
ขณะท?หลวงพ7อน?งพกอย67ในศาลากลางปา7 ช-า กFมกาบนมาเกาะ ก?งไม- ส7ง
เสยงร-องเหม>อนเก7า เม>อ? ไม7สนใจมนกFบนลงมาจบพ>@น คาบหญ-าแห-ง
เหม>อนจะย>?นให- คาบวางๆพอรบทราบว7า อะไร กนเล7าจะมาบอกอะไร
อก...กาตวน@นกFบนหนไป หลวงพ7อจ1งคดว7า ๒ คร@งก7อนมนทาอย7างน@มคน
ตาย ๒ คน แต7คราวน@มนมาทาอก ทาไมจะมคนตายอกหร>อ อย67ต7อมาอก
๓-๔ วน พ?สาวของเดFกพวกน@นซ1ง? มอายประมาณ ๑๘-๑๙ ป ปว7 ยเปFนไขและกFได-ตาย ลงอกและได-นามาเผาท?ปา7 ช-าน@นอก ความทกขQเปFนอนมากด6
เหม>อน จะมารวมแผดเผาพ7อแม7และญาตของเดFกพวกน@นให-เกรยมไหมร-องไห-จนแทบจะไม7มน@าตาออกช?วระยะ
เพยงคร1?งเด>อนเขาต-อง ส6ญเสยล6กไปต@ง ๓ คน หลวงพ7อได-มาเหFนภาพ
ของคนเหล7าน@นผ6ไ- ด-รบความทกขQโศก ย?งทาให-เกดธรรมะเต>อนตนมใหประมาท ในการทาความเพยร ความทกขQความโศกย7อมเกดจากของท?เรา
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รกเราหวงแหน ซ1?งเปFนความจรงท?พระพทธองคQตรสไว-นานแล-วและเปFน
ความจรงเสมอไป
อาศยศาลากลางปา7 ช-าและหลมฝงศพเปFนท?มาแห7ง
ธรรมะสอนใจมให-ประมาทเปFนอย7างด...
ในพรรษาท?อย67วดปา7 แห7งน@
จตใจร6-ส1กมความหนกแน7นและเข-มแขFงพอ
สมควร การทาความเพยรกFเปFนไปอย7างสม?าเสมอ และการเคารพต7อกฎ
กตกาท?ตง@ ไว-กFมได-บกพร7องมความสารวม
สระวงอย67มได-ประมาท
พระพทธองคQตรสว7า ศลจะร0BไดBเพราะ อย09ร9วมกนนานๆ ดงน@นของส?งใด
ท?เหFนว7าไม7ถ6กต-องตามพระวนย
หร>อรบประเคนแต7ไม7ได-องคQแห7งการ
ประเคน หลวงพ7อกFไม7ฉน จะพจารณาฉนเฉพาะส?งท?เหFนว7าถ6กต-องตามพ
ระวนยเท7าน@น
ในพรรษาน@นหลวงพ7อทาความเพยรหนกย?งข1น@ แม-ฝน จะตกกFยงเดน
จงกรมอย67 เพ>อ? ค-นหาทางพ-นทกขQมเวลาจาวดน-อย ท?สด วนหน1ง? เกดสบน
นมตว7า ได-ออกไปในท?แห7งหน1?ง ไปพบคนแก7และปว7 ย ร-องครวญครางมคน
พยงตวให-ลกข1น@ น?ง หลวงพ7อพจารณาด6แล-วกFเดนผ7านไป จ1งไปพบคนเจFบ
หนกจวนจะตาย มร7างกายซ6บผอม จะหายใจแต7ละคร@งทาให-มองเหFน
กระด6กซ?โครงไล7กนเปFนแถวๆ ทาให-เกดความสงเวชจ1งเดนเลยไป จ1งไป
พบ คนตายนอนหงายอ-าปากย?งทาให-เกดความลดใจมาก เม>อ? ร6-ส1กตวกFยง
จาภาพในฝนน@นได-ดอย67 จ1งคดหาทางพ-นทกขQ ร6-ส1กเบ>อ? หน7ายต7อชวตคด
อยากจะปลกตวข1น@ ไปอย67บนยอดเขาประมาณ ๗ วน ๑๕ วน จ1งจะลงมา
บณฑบาต แต7มปญหาเร>?องน@าด>ม? จะต-อง ด>?มทกวน จ1งน1กถ1งกบในฤด6แล-ง
มนอย67ในร6อาศยน@าเย?ยวมนเองมนกFมชวตอย67ได- เม>อ? คดได-ดงน@นจ1งตกลง
จะฉนน@าปสสาวะของ ตวเอง จ1งทาการทดลองด6ก7อน วนน@นหลงจากฉน
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อาหารแล-ว จ1ง ด>?มน@าบรสทธ tจนอ?ม อย6ไ7 ด-ประมาณ ๓ ช?วโมง ร6-ส1กปวด
ปสสาวะเวลาปสสาวะออกมาจ1งเอาแก-วมารอง ไว-เสรFจแล-วจ1งเทหน-าฝา
ออก นดหน1ง? จ1งยกข1@นด>ม? ร6-สก1 ว7ามรส เคFม ทน@อย6ไ7 ด-ประมาณ ๒ ช?วโมง กF
ปวดปสสาวะอก เวลาปสสาวะออกกFเอาแก-วมารองเสรFจแล-วกFดม>? เข-าไปอก
คราวน@อย6ไ7 ด-ประมาณ ๑ ช?วโมง กFปวดปสสาวะอก เวลาถ7ายปสสาวะกFเอา
แก-วมารองไว-เสรFจแล-วกFด>?มเข-าไปอก ได-ประมาณ ๒๐ นาทกFปวดป สสาวะ
และกFทาอย7างเก7า ด>ม? เข-าไปอก คราวน@อย6ไ7 ด- ๑๕ นาทกFปวดอกถ7ายออก
มาแล-วด>ม? เข-าไปอกและอย67ได-ประมาณ ๕ นาท ปวดปสสาวะ และถ7ายออก
มาหาอะไรรองแล-วด>?มเข-าไปคราวน@กะว7าพอตกถ1งกระเพาะกFไหลออกเปFน
ปสสาวะ เลยมสขาวๆ จ1งได-เกดความร6-ส1กว7า น@าปสสาวะเปFนเศษของน@า
แล-ว จะอาศยด>ม? อกไม7ได- จ1งทอดอาลยในการท?จะหาน@าด>ม? เช7นวธน@น
นอกจากน@นยงหดปลงผมด-วยตนเอง เลยเปFนนสยมาจนทกวนน@ และเปFน
แบบอย7างให-ศษยQทง@ หลายได-ทาตาม เม>อ? คดว7าไม7อาจไปอย67บนยอดเขาไดกFคดหาวธใหม7 โดยทาการอดอาหารค>อ ฉนวนเว-นวนลบกนไป ทาอย67
ประมาณ ๑๕ วน และในระหว7างน@ทาให-ร7างกายร-อนผดปกตเหม>อนถ6กไฟ
เผามอาการทรนทรายแทบจะทนไม7ไหว จตใจกFไม7สงบ จ1งน1กได-วา7 มใช7
ทาง...ทาให- น1กถ1ง อปณณกปฏ!ปทา ค1อ ขอปฏบ%ตไมผด ได-แก7 โภชะ
เนมตตญญ,ตา รจ%กประมาณในการฉ%นอาหารพอสมควร ไมมาก ไม
นอย สารวม อนทรยQต>?นข1@นทาความเพยรไม7เกยจคร-าน และเม>อ? น1กได- จ1ง
หยดวธทรมานน@นเสย กลบฉนอาหารเปFนปกตวนละคร@งด?งเดมบาเพFญ
สมณธรรมได-จตใจกF
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สงบดเวลาเข-าสมาธ สามารถถอดร6ปร7างโดยมองเหFนร6ปร7างของตนอกร7าง
หน1ง? น?งอย67ข-างหน-าด-วยความชดเจน
มได-งว7 งนอนปราศจากนวรณQทก
อย7าง
ร6-ส1กว7าการปฏบตกFสะดวกดจตใจสงบเยFน...เม>อ? ออกพรรษาแล-ว
หลวงตาป- มชวนข-ามไปต@งสานกกรรมฐานอย6ท7 างฝง? ประเทศลาว หลวงพ7อ
ไม7เหFนดด-วย จ1งไม7ยอมไป พอจวนจะส@นปหลวงตาจ1ง พาล6กวดย-ายหนไป
จากวดน@นได-ประมาณ ๗ วน หลวงพ7อกFได-ย-ายจากท?น?นไปเช7นกน
พ.ศ.๒๔๙๒ (พรรษาท ีี7๑๑) เม>อ? ออกจากวดปา7 อาเภอศรสงครามแล-ว
หลวงพ7อกFเดนทาง ข1@นส67ภ6ลงกาซ1?งอย67ในเขต อ.บ-านแพงจ.นครพนมได-ไป
พกสนทนาธรรมกบอาจารยQวน เปFนเวลา ๓ วน จ1งได-เดนธดงคQไปเร>?อยๆ
นานพอสมควรจ1งได-ลงจากภ6ลงกามากราบท7านอาจารยQกนร วดปา7 หนองฮ
อกทหน1ง? ท7านอาจารยQกนรได-เต>อนตว7า ท7านชา...เอาล7ะการเท?ยวธดงคQกF
พอสมควรแล-ว ควรจะหาท?อย67เปFนหลกแหล7งท?ราบๆ หลวงพ7อจ1งเรยนท7าน
ว7า กระผมจะกลบบ-าน ท7านอาจารยQกนรจ1งพ6ดว7า จะกลบบ-าน คดถ1งใคร
ถ-าคดถ1งผ6ใ- ด ผ6-น@นจะให-โทษแก7เรานะ หลวงพ7อชาจ1งได-กราบลาท7าน
อาจารยQกนรเดนทางต7อมาเปFนเวลาหลายวน จนกระท?งได-มาถ1งบ-านปา7
ตาว ต.คาเตย อ.เลงนกทา จ.ยโสธร (แต7สมยน@นข1@นกบ จ.อบลฯ) ได-พก
อย67ท?ปา7 ไม7ไกลจากบ-านเท7าใดนก ได-มโอกาส เทศนQส?งสอนประชาชน
แนะแนวทางแห7งการปฏบตธรรมแก7คนในถ?นน@นจนเกดความเล>?อมใสพอ
สมควร และได-พกอย67เปFนเวลา ๒ เด>อน จ1งได-ลาญาตโยมเดนทางลงมา
ทางใต-ก7อนจะจากมาโยมได-มอบเดFกคนหน1ง? เปFนศษยQ
เม>อ? เดนทางมา
อาเภอวารนฯ แล-วหลวงพ7อจ1งให-เดFกชายทองดผ6-เปFนศษยQ บรรพชาเปFน
สามเณรท?วดวารนทราราม เม>อ? หลวงพ7อเดนทางมาถ1งบ-านเกดแล-ว จ1งไดไปพกอย67ท?ปา7 ช-าบ-านก7อ เปFนเวลา ๗ วน มโอกาส ได-เทศนQให-ญาตโยมฟง
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พอร6-แนวทางบ-างเปFนบางคนแล-ว หลวงพ7อจ1งได-ออกเดนทางไป อ.
กนทรลกษQ จ. ศรสะเกษและได- พกอย6ใ7 นปา7 ใกล-บ-านสวนกล-วยและใน
พรรษาท? ๑๑ น@กไF ด-จาพรรษา อย67ท?บา- นสวนกล-วย (ปจจบนสถานท?น@นเขา
สร-างเปFนวดแล-ว) และในพรรษาน@ได-เกดเหตการณQอนเปFนบรพนมตดงต7อ
ไปน@...
๑.ค>นวนหน1?งเม>อ? หลวงพ7อเดนจงกรม น?งสมาธเปFนเวลา พอสมควรแล-วจ1ง
พกผ7อนจาวด ได-เกดสบนนมตไปว7า... มคนเอาไข7มาถวายหน1?งฟอง พอ
หลวงพ7อรบแล-วจ1งโยนไปข-างหน-า ไข7ฟองน@นแตกเกดเปFนล6กไก7สองตวว?ง
เข-ามาหาจ1งย>?นม>อท@งสอง ออกไปรบข-างละตว พอถ6กม>อกFกลายเปFนเดFก
ชายสองคน พร-อมกบได-ยนเสยงบอกว7า คนอย67ทางขวาม>อช>อ? บญธรรม
คนท?อย67ทางซ-ายม>อช>?อ บญธง ปรากฏว7าหลวงพ7อได-เล@ยงเดFกสองคนน@นไวกาลงเตบโตน7ารกว?งเล7นได-แล-ว ต7อมาเดFกชายบญธงปว7 ยเปFนโรคบด อย7าง
แรงพยายามรกษาจนสดความสามารถ แต7กไF ม7หายจนกระท?ง เดFกน@นไดตายอย6ใ7 นม>อ และได-ยนเสยงบอกว7าบญธงตายแล-ว เหล>อแต7บญธรรมคน
เดยว จ1งร6-ส1กตวต>น? ข1น@ จ1งเกดคาถามว7า น?คอ> อะไร? มคาตอบปรากฏข1@นว7า
น?คอ> สภาวธรรมท?เปFนเอง จ1งได-หายความสงสย
๒.ในค>นต7อมากFมอาการอย7างเดยวกน พอเคล@มจะหลบไปกFเกดสบนว7า
หลวงพ7อชาได-ตง@ ครรภQ ร6-สก1 ว7าไปมาลาบากเหม>อน คนมครรภQจรงๆแต7กมF
ความร6-ส1กในสบนน@นว7าตวเองกFยงเปFนพระอย67 เม>อ? ครรภQแก7เตFมท?ครรภQจะ
คลอดจ1งมคนมานมนตQไปบณฑบาต พอไปถ1งท?ทเ? ขานมนตQมองไปรอบๆ
บรเวณเหFนลาธาร กระท7อมไม-ไผ7ขดแตะกลางท7งนาและเหFนพระอย67บน
เร>อน ๓ ร6ป ไม7ทราบว7ามาจากไหน...โยมเขาพากนถวายอาหารบณฑบาต
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พระ ๓ ร6ปน@น ฉนอย67ข-างบนแต7หลวงพ7อชาปรากฏว7าท-องแก7จวนจะคลอด
เขาจ1งให-ฉนอย67ข-างล7างพอพวกพระฉนจงหน
ท7านหลวงพ7อชากFคลอดเดFกพอดและเปFนเดFกชาย มขนน7มน?มบนฝา7 ม>อ
และฝา7 เท-า มอาการ ย@มแย-มแจ7มใส ท-องปรากฏว7าแฟบลง น1กว7าตวเอง
คลอดจรงๆ จ1ง เอาม>อคลาด6แต7กไF ม7มส?งเปรอะเป>อ@ นใดๆ ทาให-น1กถ1ง
พระพทธองคQ ท?ทรงประส6ตจากครรภQพระมารดา คงจะไม7เปรอะเป>อ@ นมล
ทนใดๆ เช7นกน และเวลาฉนจงหนพวกโยมพจารณากนว7า ท7านคลอดบตร
ใหม7จะเอาอะไรให-ฉน เขาจ1งเอาปลาหมอป@ง ๓ ตวให-ฉน ร6-สก1 ว7าเหน>อ? ย
อ7อนไม7อยากฉน แต7กFอดใจฉนไปเพ>อ? ฉลองศรทธา เขา เพราะมนไม7มรส
ชาตอะไร ก7อนจะฉนจ1งส7งเดFกให-โยมอ-มไว- พอฉนเสรFจเขาจ1งส7งเดFกค>นมา
ให- พอถ1งม>อรบไว-เดFกพลดตกหล7นจากม>อแล-วจ1งร6-ส1กตวต>?นข1@น เกดคาถาม
ว7า น?คอ> อะไร? มคาตอบว7า น?คอ> ภาวะท?เปFนเองท@งน@น เลยหมดความสงสย
๓.ค>นท?สามต7อมากFอย67ในอาการดงกล7าวน?นแหละพอพกผ7อนเคล@มหลบไป
กFเกดสบน ว7าได-รบนมนตQให-ขน1@ ไปยอดเขากบ สามเณรร6ปหน1ง? ทางข1น@ เขา
น@นเปFนทางเวยนข1@นไปเหม>อนก-นหอย วนน@นเปFนวนเพFญ และภ6เขากFส6ง
มากพอข1น@ ไปถ1งแล-วร6-ส1กว7าเปFนท?ร7มร>?นดมม7านป6พ>@นและก@น
เพดานสวยงามมากจน
หาท?เปรยบไม7ได- แต7เวลาจะฉนเขากFนมนตQลงมาท?ถ@าข-างภ6เขามโยมแม7
(แม7พมโยมมารดา)
และน-ามพร-อมญาตโยมเปFนบรวารจานวนมากไป
ถวาย อาหาร อาหารท?ถวายน@นโยมแม7ได-แตงและผลไม-อ>?นๆ ส7วนน-ามไดไก7ย7าง เปFดย7างมาถวาย หลวงพ7อจ1งทกข1น@ ว7า โยมมอย6เ7 หFนจะมความสข
นะ ได-ไก7ย7างเปFดย7างมาถวายพระ โยมมกFยม@ แย-มแจ7มใสด เม>อ? ฉนอาหาร
เสรFจแล-วได-เทศนQให-เขาฟงนานพอสมควร เม>อ? เทศนQจบจ1งร6-ส1กตวต>?นข1@น
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พ.ศ.๒๔๙๓ (พรรษาท?๑๒) ในระหว7างต-นปได-รบจดหมายจากพระมหาบญ
ม ซ1ง? เคยเปFนเพ>อ? นปฏบตมาด-วยกน แจ-งข7าวเร>อ? งการปฏบตธรรมของ
หลวงพ7อวดปากน@าภาษเจรญธนบร จ1งได-เดนทางลงไป และได-พกอย67กบ
พระมหาบญมท?วดปากน@า ๗ วนได-มโอกาส นมสการหลวงพ7อเจ-าอาวาส
ได-สงเกตและพจารณา ด6แล-วเหFนว7าเปFนไปเพ>อ? รกษาโรคภยบางอย7าง ยง
ไม7ถ6กนสย จ1งได-เดนทางออกไปพกอย67ท?วดใหญ7 จงหวดพระนครศรอยธยา
และได-ปฏบตธรรมอย67ร7วมกบพระอาจารยQฉลวย และหลวงตาแปลก และท?
บรเวณใกล-ๆวดมสถานท?ลาธารและกระท7อมไม-ไผ7และส?งอ>?นๆ เหม>อนดง
ภาพท?ปรากฏในคราวฝนเหFนอย67ท?บ-านสวนกล-วยจรงๆ ได-จาพรรษาอย67ท?
วดน@น ๒ พรรษา การปฏบตธรรมร7วมกนน@นเปFนไปโดยความสะดวกและ
สามคคเปFนอย7างด
รกษาโรคด-วยธรรมโอสถคร@งท? ๒ ในป พ.ศ.๒๔๙๔ น?นเอง หลวงพ7อปว7 ย
เปFนโรคเก?ยวกบท-องมอาการบวมข1น@ ทางด-านซ-าย ร6-ส1กเจFบปวดท?ท-องมาก
และผมกบโรคห>ดท?เคยเปFนอย6แ7 ล-วกFซ@าเตมอก หลวงพ7อชาพจารณาว7า อน
ตวเราน@กFอย67หา7 งไกล ญาตพ?น-อง ข-าวของเงนทองกFไม7ม เม>อ? ปว7 ยข1@นมา
คร@นจะไปรกษาท?โรงพยาบาลกFขาดเงนทอง จะเปFนการทาความย7งยากแก7
คนอ>?น อย7ากระน@นเลยเราจะรกษาด-วยธรรมโอสถโดยย1ดเอาพระธรรมเปFน
ท?พง1? ถ-ามนจะหายกFหาย ถ-าหากมนทนไม7ได-กใF ห-มนตายไปเสย...จ1งทอด
ธระในสงขารของตนโดยการอดอาหารไม7ยอมฉนจะด>ม?
เพยงแต7น@านดๆหน7อยๆ เท7าน@น...ท@งไม7ยอมหลบนอน จ1งได-แต7เดนจงกรม
และน?งสมาธลบกนไป เวลาร7งเช-าเพ>อ? นๆเขาไปบณฑบาต หลวงพ7อกFเดน
จงกรม พอเพ>อ? นกลบมากFข1@นกฏ น?งสมาธต7อไปมอาการอ7อนเพลยทาง
ร7างกาย แต7กาลงใจดมาก ไม7ย7อท-อต7อส?งท@งปวง หลวงพ7อเคยพ6ดเต>อนว7า
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การอดอาหารน@นสระวงให-ด...บางทจะทาให-เราหลง เพราะจตคดไปมองด6
เพ>อ? นๆ เขาฉนอาหารน@นเปFนการย7งยากมภาระมากจรงๆ เลยคดว7าเปFน
การลาบากแก7ตวเองอาจจะไม7ยอมฉนอาหารเลย เปFนทางให- ตายได-ง7ายๆ
เสยด-วย เม>อ? หลวงพ7ออดอาหารมาได-ครบ ๘ วน ท7านอาจารยQฉลวยจ1ง
ขอร-องให-กลบฉนดงเดม โรคในกายปรากฏว7า หายไป ท@งโรคท-องและโรค
ห>ดไม7เปFนอก หลวงพ7อจ1งกลบฉน อาหารตามเดมและได-ให-คาแนะนาไว-วา7
เม>อ? อดอาหารหลายวน เวลากลบฉน ส?งท?ควรระวงกFคอ> อย7าเพ?งฉนมากใน
วนแรก ถ-า ฉนมากอาจตายได- ควรฉนวนละน-อยและเพ?มข1น@ ไปทกวนจน
เปFนปกตในระยะท?จาพรรษาอย67ท?วดใหญ7น@นหลวงพ7อมไดแสดงธรรมต7อใครอ>?นมแต7อบรมตวเองโดยการปฏบตและพจารณาเต>อน
ตนอย6ต7 ลอดเวลา เม>อ? ออกพรรษาแล-วได-เดนทางไปพกอย67เกาะสชง เพ>อ?
หาความสงบเปFนเวลาหน1ง? เด>อน และถ>อคตเต>อนตนเองว7า ชาวเกาะเขาไดอาศยพ>น@ ดนท?มน@าทะเลล-อมรอบ ท?ท?เขาอาศย อย6ไ7 ด-ต-องพ-นน@าจ1งจะเปFนท?
พ1ง? ได- เกาะสชงเปFนท?พง1? ทางนอก ของส7วนร7างกาย เรามาอาศยอย67ท?เกาะ
น@คอ> ท=พ4=งทางในซ4=งเปFนท=อนนJPา ค@อก!เลสตณหาท9วมไม9ถ4ง แมBเราจะ
อย09บนเกาะสชงแต9กFยงคBนหาเกาะภายในอกต9อไป ผ0Bทท= 9านไดBพบ
และอาศยเกาะอย09ไดBนPนท9านย9อมอย09เปFนส,ข ต7างจากคนท?ลอยคออย6ใ7 น
ทะเล ค>อความทกขQซง1? มหวงจมน@าตาย ทะเลภายนอกมฉลามและสตวQ ร-า
ยอ>น? ๆ แต7ทะเลภายในย?งร-ายกว7าน@นหลายเท7า เม>อ? ได-ธรรมะจากทะเล
และเกาะสชงพอสมควร ซ1?งเปFนเวลาหน1ง? เด>อนแล-วจ1งออกจากเกาะสชง
เดนทางกลบวดใหญ7 จ.อยธยา และพกอย67ท?วดใหญ7เปFนเวลานานพอ
สมควรจ1งได-เดนทางกลบ มาบ-าน และได-มาพกท?ปา7 ช-าบ-านก7อตามเคยม
โอกาส เทศนQโปรดโยมแม7และพ?ชาย(ผ6ใ- หญ7ลา) และญาตพ?น-องหลายคน
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จนเปFนเหตให-งดทาปาณาตบาต และเช>อ? ม?นในพระรตนตรยย?งข1@น พกอย67ท?
ปา7 ช-าบ-านก7อเปFนเวลา ๑๕ วน จ1งเดนทางต7อไป
พ.ศ.๒๔๙๕ (เปFนพรรษาท?๑๔) ในระหว7างต-นปน@ หลวงพ7อจ1งได-เดนธดงคQ
ข1น@ ไปจนถ1งบ-านปา7 ตาว อ. เลงนกทา จ.ยโสธร ซ1ง? เปFนสถานท?เคยอย67มา
ก7อน คราวน@ไม7ไปอย67ท?เก7า ไปอย67จาพรรษาในปา7 ห7างจากหม67บา- น ๒
กโลเมตร ซ1ง? ปจจบน เปFนท?พกสงฆQบาเพFญธรรม หลวงพ7อได-มโอกาส
เทศนQส?งสอนประชาชนจนเตFมความสามารถ ทาให-เขาเข-าใจในหลกคา
สอน ในศาสนาดย?งข1@น และเกดความเล>?อมใสการรบแขกและการพบปะ
สนทนาธรรมมมากและบ7อยคร@งย?งข1น@
สถานท?พกแห7งน@นเรยกว7า วดถ@าหนแตก เปFนลานหนดาด ทางด-านทศ
เหน>อของท?พกน@นเปFนแอ7งน@ามปลาชมทางทศตะวนออก ของแอ7งน@าเปFน
คนหนส6งนดหน7อย ต7อจากคนหนไปทางด-านทศตะวนตกเปFนท?ลาดลงไป
เวลาน@าล-นแอ7งกFไหลไปตามท?ลาดลงส67เบ>อ@ งล7างโดยมาก
มพวกปลาดกพยายามตะเกยกตะกายข1@นมาตามน@า บางตวกFขา- มคนหน
ไปถ1งแอ7งน@า บางตวกFข-ามไปไม7รอดจ1งนอนอย6บ7 นคนหน หลวงพ7อเคย
สงเกตเหFนตอนเช-าๆท7านจะเดนไปด6 เม>อ? เหFนปลานอนอย6บ7 นคนดนจ1งจบ
มนปล7อยลงไปในแอ7งน@า แล-วจ1งกลบมาเอาบาตรไปบณฑบาต
ยอมอดเพ@=อใหBชว!ตสตว:
เช-าวนหน1ง? ก7อนจะออกบณฑบาต หลวงพ7อจ1งเดนไปด6ปลาเพ>อ? ช7วยชวต
มนทกเช-า แต7วนน@นไม7ทราบใครเอาเบFดมาตกไว-ตามรมแอ7งน@า เหFนเบFด
ทกคนมปลาตดอย67 หลวงพ7อจ1งราพ1งว7า เพราะมนกนเหย>?อเข-าไป เหย>อ? น@น
มเบFดด-วยปลาจ1งตดเบFดสมองด6ปลาตดเบFดสงสารกFสงสาร แต7ชว7 ยมนไม7
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ได- เพราะเบFดมเจ-าของ ท7านจ1งมองเหFนด-วยความลดใจ เพราะความหว
แท-ๆเจ-าจ1งหลงกนเหย>?อท?เขาล7อไว- ด@นเท7าไรๆกFไม7หลด เปFนกรรมของเจ-า
เองเพราะความไม7พจารณาเปFนเหตให-เต>อนตนว7า ฉนอาหารไม9พ!จารณา
จะเปFนเหม@อนปลาก!นเหย@=อย9อมต!ดเบFด...ได-เวลาจ1งกลบออกไปเท?ยว
ภกขาจาร คร@นกลบจากบณฑบาตเหFนอาหารพเศษสมองด6เหFนต-มปลาดก
ตวโตๆท@งน@น หลวงพ7อน1กร6-ทนทว7าต-องเปFนปลาตดเบFดท?เราเหFนน@นแน7ๆ
บางทอาจจะเปFนพวกท?เราเคยช7วยชวตเอามนลงน@ากFได- ความจรงกFอย67
ใกล-ๆแอ7งน@าน@เท7าน@น...และโดยปกตแล-วอาหารจะฉนกFไม7คอ7 ยจะมอย6แ7 ล-ว
แต7หลวงพ7อเกดความรงเกยจข1@นมาถ1งเขาจะเอามาประเคนกFรบวางไว-ตรง
หน-าไม7ยอมฉน ถ1งแม-จะอดอาหารมานานกFตาม เพราะท7านคดว7าถ-าเราฉน
ของเขาในวนน@ วนต7อๆไปปลาในแอ7งน@าน@นกFจะถ6กฆ7าหมด เพราะเขาจะ
ทาเปFนอาหารนามาถวายเรา ปลาตวใดท?อตส7าหQตะเกยกตะกายข1@นมาพบ
แอ7งน@าแล-วกFยงจะต-องพากนมาตายกลายเปFนอาหารของเราไปหมด ดง
น@นหลวงพ7อจ1งไม7ยอมฉน จ1งส7งให-พระทองดซ1ง? น?งอย67ข-างๆ พระทองดเหFน
หลวงพ7อไม7ฉน กFไม7ยอมฉนเหม>อนกนมอะไรท?ไปบณฑบาตได-มากFแบ7ง
กนฉนตามมตามได- ส7วนโยมท?เขาต-มปลามาถวายน?งสงเกตอย6ต7 @งนานเม>อ?
เหFนพระไม7ฉนจ1งเรยนถามว7า ท7านอาจารยQไม7ฉนต-มปลาหร>อครบ ...หลวง
พ7อจ1งตอบว7าสงสารมน เท7าน@เอง ทาเอาโยมผ6น- ามาถวายถ1งกบน?ง
อ1ง@ ...แล-วจ1งพ6ดว7า ถ-าเปFนผมหวอย7างน@คงอดไม7ได-แน7ๆ ต@งแต7น@นมาปลาใน
แอ7งน@าน@นจ1งไม7ถ6กรบกวนพวกโยมกFพากน เข-าใจว7าปลาของวด...
ท7านท@งหลายลองน1กด6เถดว7า หลวงพ7อมจตประกอบด-วยเมตตามากแค7
ไหน ถ-าเปFนเราแล-วจะทนความหวได-หร>อเปล7ายงไม7แน7... ส7วนหลวงพ7อ
ท7านทนหวเพ>อ? เหFนแก7ชวตเพ>?อนร7วมวดถ-าน1กรงเกยจหร>อร6-วา7 เขาฆ7ามา
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เฉพาะ (อ,ทท!สะมงสะ) แบบน@ท7านจะไม7ยอมฉนเลย... ถ-าเปFนเราๆท7านๆ
ปลาท@งหลายในแอ7งน@า น@นอาจจะส6ญพนธQในระยะอนน@นกFอาจเปFนไดดงน@นเม>อ? หลวงพ7อมาอย67วดหนองปา7 พงน@ ท7านจ1งห-าม ไม7ให-นาสตวQ มชวต
มาทาปาณาตบาตในวดเปFนเดFดขาด ถ1งแม-วดเปFนสานกสาขาของท7านกF
ถ>อปฏบตแบบเดยวกน
พ.ศ.๒๔๙๖ ซ1?งนบเปFนปท? ๒ ท?หลวงพ7อได-อย67ปา7 ใกล-บ-านปา7 ตาวมพระ
ภกษสามเณรอย67 ๙ ร6ป เฉพาะศษยQท?เปFนคน ทางอาเภอวารนชาราบมพระ
เท?ยง (อาจารยQเท?ยงวดเก7าน-อย) กบ พระหน6 (หน6 ขวญน6) ได-อย67ปฏบต
ธรรมร7วมพระเณรอ>?นๆ
เม>อ? มพระเณรอย67ด-วยกนหลายร6ปหลวงพ7อจ1งคดว7าควร จะปลกตวไปอย67
แต7ลาพงคนเดยว เพ>?อให-ได-รบความสงบย?งข1น@ จ1งตกลงให-พระเณรอย67จา
พรรษาท?วดถ@าหนแตก ส7วนหลวงพ7อเองข1น@ ไปจาพรรษาอย67ภก6 อย ซ1?ง
บรเวณน@นหลงจากหลวงพ7อได-จาก ภ6กอยไปหลายป จ1งมผ6ค- -นพบรอย
พระพทธบาทและเปFนท? สกการบ6ชาของพทธศาสนกชนอย6เ7 ดwยวน@ ภ6กอยน@
อย6ห7 7างจาก ถ@าหนแตกประมาณ ๓ กโลเมตร ทาให-ได-รบความสขมาก พอ
ถ1งวนอโบสถสวดพระปาฏโมกขQ หลวงพ7อกFลงมาร7วมทาสงฆกรรม ท?วดถ@า
หนแตก และได-ให-โอวาทเต>อนตพระภกษสามเณรมได-ขาด บางโอกาส ไดเทศนQให-โยมฟงพอสมควรแล-ว กลบไปท?พกภ6กอยตามเดม
รกษาโรคด-วยธรรมโอสถคร@งท? ๓ ในระหว7างพรรษาน@หลวงพ7อปว7 ยเปFน
โรคเก?ยวกบฟนเหง>อกบวมท@งข-างบนและข-างล7าง ร6-ส1กบวมมาก โรคปวด
ฟนน@มรส ชาตเปFนอย7างไรน@นใครเคยเปFนแล-วไม7อยากเปFนอก แต7กหF นไม7
พ-นจ1งต-องจายอม...ขนาดพวกเราปวดซ?เดยวสองซ? กFยงทรมานไม7น-อยเลย
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หลวงพ7อท7านหายา มารกษาตามมตามได- โดยใช-ตบะธรรมและขนตธรรม
เปFนท?ต@ง พร-อมท@งพจารณาว7า พยาธ!ง ธมโมมห! พยาธ!ง อะนะ ตโต เรา
มความเจบไขเปนธรรมดา หนความเจบไขไปไมพน ร6-เท7าทนสภาวธรรม
น@นๆมความอดทนอดกล@น แยกโรคทางกายกบโรค ทางใจออกเปFนคนละ
ส7วน เม>อ? กายปว7 ยกFปว7 ยไปไม7ยอมให-ใจ ปว7 ยด-วย แต7ถ-ายอมให-ใจปว7 ยด-วย
กFเลยกลายเปFนปว7 ยด-วยโรค สองช@น ความทกขQเปFนสองช@นเช7นเดยวกน
โรคปวดฟนมนทรมานหลวงพ7อมาก กว7าจะสงบลงได-ต-องใช-เวลาถ1ง ๗ วน
หลวงพ7อได-เล7าให-ฟงว7า พ6ดถ1งการสงวรระวงเร>?องศลแล-ว เม>อ? คราวออก
ปฏบตไปคนเดยวอย67รป6 เดยว ย?งมความหวาดกลว ต7ออาบตมาก ออก
ปฏบตคร@งแรกมเขFมเล7มเดยวท@งคดๆเสยด-วย ต-องคอยระวงรกษากลวมน
จะหก เพราะถ-าหกแล-วไม7ร6-จะไปขอใคร ญาตพ?นอ- งกFไม7ม ด-ายสาหรบเยFบ
กFเอาเส-นไหมสาหรบจ6งผ ขว@นเปFนเส-นแล-วห7อรวมกนไว-กบเขFม เม>อ? ผ-าเก7า
ขาดไปบ-างกFไม7ยอมขอ เวลาเดนธดงคQผา7 นวดต7างๆตามชนบท ไม7มผ-า
สาหรบปะ จ1งไปชกบงสกลเอาผ-าเชFดเท-าตามศาลาวด ปะบงจวรท?ขาด
เสรFจแล-ว กFเดนธดงคQตอ7 ไป และได-เต>อนตนเองว7า ถ-าไม7มใครเขาถวาย
ด-วยศรทธา เธอกFอย7าได-ขอเขา เปFนพระธดงคQน?ให-มนเปล>อยกายด6ซ เธอ
เกดมาคร@งแรกกFมได-นง7 อะไรมใช7หร>อเปFนเหตให-พอใจในบรขาร ท?มและ
เปFนการห-ามความทะเยอทะยานอยากในบรขารใหม7ได-ดมาก
พ6ดถ1ง
อาหารบณฑบาตนบว7ามหลายๆ คร@ง เวลาออกบณฑบาตได-แต7ข-าวเปล7าๆ
ท7านกFสอนตนเองว7าดแล-ว...ได-ข-าวฉนเปล7าๆ กFยงดกว7ามได-ฉน ด6แต7สนข
น?นซมนกนข-าวเปล7าๆมนยงอ-วนและแขFงแรงดแกลองเกดเปFนหมาสกชาต
ด6ซทาให-ฉนข-าวเปล7าๆ ด-วยความพอใจและมกาลงปฏบตธรรมต7อไป...
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พ6ดถ1งเร>?องอาพาธแล-ว หลวงพ7อเล7าว7า ได-เคยผ7านความลาบากมามากคร@ง
หน1ง? เม>อ? อย6ใ7 นเขต สกลนคร นครพนม ปว7 ยเปFน ไข-มาหลายวน อย6ค7 น
เดยวกลางภ6เขาอาการหนกพอด6 ลกไม7ข1@นตลอดวนด-วยความอ7อนเพลยจ1ง
ม7อยหลบไป พอร6-ส1กตวกFเปFนเวลาเยFนมากตะวนจวนจะตกดนกาลงนอน
ล>มตาอย67 ได-ยนอเก-งมนร-องจ1งต@งปญหาถามตวเองว7า พวกอเก-งและสตวQ
ปา7 มนปว7 ยเปFนไหม? คาตอบเกดข1น@ ว7า มนปว7 ยเปFนเหม>อนกน เพราะพวก
มนเปFนสงขาร ท?ต-องปรงแต7งเช7นเดยวกบเราน?แหละมนมยากนหร>อเปล7า ?
มนกFคงหากนยอดไม-ใบไม-ตามมตามได-มหมอฉดยาให-มนไหม?
เปล7า...ไม7มเลย...แต7กยF งมอเก-ง และสตวQ เหล>ออย67ส>บพนธQกนเปFนจานวน
มากมใช7หร>อ? คาตอบเกดข1น@ ว7า ใช7แล-ว...ถ6กแล-ว...พอได-ขอ- คดเท7าน@ทาใหมกาลงใจดข1น@ มาก จ1งพยายามลกน?งจนได- และได-พยายามทาความเพยร
ต7อไปจนกระท?งไข-ได-ทเลาลงเร>?อยๆ หลวงพ7อพ6ดให-ฟงว7า เปFนไข-หนกอย67
คนเดยวกลางภ6เขาไม7ตายหรอก ถ-าไม7ถ1งท?ตาย แม-จะไม7มหมอรกษา
กFตามแต7วา7 มนหายนานหน7อยเท7าน@นเอง
พ.ศ.๒๔๙๗ ในระหว7างปลายเด>อน ๓ โยมมารดา (แม7พม) ของหลวงพ7อ
พร-อมท@งพ?ชาย(ผ6ใ- หญ7ล7า) และญาตโยมอก ๕ คนได-เดนทางข1@นไปพบ
หลวงพ7อ
เพ>อ? นมสการนมนตQให-กลบลงมาโปรดญาตโยมในถ?นกาเนด
หลวงพ7อพจารณาเหFนเปFนโอกาส อนเหมาะแล-วจ1งรบนมนตQ และตกลงใหโยมมารดาและคณะท?ไปน@น ข1@นรถโดยสารลงมาก7อน ส7วนหลวงพ7อพร-อม
ด-วยพระเช>อ@ พระหน6 พระเล>?อน สามเณรอsอด พร-อมด-วยพ7อก พ7อไต บ-าน
ปา7 ตาว เดนธดงคQลงมาเร>?อยๆ หยดพกเปFนระยะๆ ตามทางเปFนเวลา ๕
ค>น
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กJาเน!ดวด
วนน@นเวลาตะวนบ7าย คณะของหลวงพ7อได-เดนทางมาถ1งชายดงปา7 พงแห7ง
น@ซง1? เปFนวนจนทรQ ข1น@ ๔ ค?า เด>อน ๔ ปมะเสFง ตรงกบวนท? ๘มนาคม
พ.ศ.๒๔๙๗ ซ1?งเปFนนมตเคร>?องหมาย คร@งสาคญท?จะเปล?ยนแปลงปา7 ท?น7า
กลวให-เปFนปา7 ท?น7าชม ร>?นรมยQไปด-วยรสแห7งสทธรรม
เช-าวนท? ๙มนาคม ๒๔๙๗ จ1งได-พากนเข-าสารวจ สถานท?พกในดงปา7 น@
โยมได-ถากจอมปลวกถางต-นไม-เลFกๆออกจดท?พกให-ใกล-ต-นมะม7วงใหญ7
หลายต-นซ1ง? อย67ข-างโบสถQด-านทศใต-ปจจบนน@ ต7อมามญาตโยมชาวบ-านก7อ
และบ-านกลางผ6เ- ล>อ? มใส จ1งช7วยกนปล6กกฏเลFกๆให-อาศยกนต7อไป
บงเก!ดน!ม!ต
เม>อ? หลวงพ7อและคณะได-เข-ามาอย67ในดงปา7 พงได- ๑๐ วน วนน@นเปFนวน
เพFญ เด>อน ๔ เวลาน@นประมาณท7มกว7าๆ ญาตโยมมาฟงธรรมไม7มาก
เท7าใดนก เกดบรพนมตมแสงสว7างพ7งปราด ไปข-างหน-าเปFนทางยาว แล-ว
หดตวมาดบว6บลงท?มมวดด-านทศตะวนออกเฉยงใต-น?นเอง ทาให-ญาตโยม
ท?เหFนด-วยตาเกดอศจรรยQขนพองยองเกล-า ต7างกFพ6ดไม7ออก
เม>อ? ได-มาอย67ท?ปา7 พงแล-ว หลวงพ7อท7านถ>อหลกคาสอน ของพระพทธองคQท?
ตรสว7า ทJาตนใหBตงP อย09ในค,ณอนสมควรเสยก9อน แลBวจ4งสอนคนอ@=น
ทหลง จ4งจกไม9เปFนบณฑ!ตสกปรกดงน@นไม7ว7ากจวตรใดๆเช7นกวาดวด
จดท?ฉนล-างบาตร ตกน@า หามน@า ทาวตร สวดมนตQ เดนจงกรม น?งสมาธ
วนพระ ถ>อเนสชชกไม7นอนตลอดค>น หลวงพ7อชาลงม>อทาเปFนตวอย7าง
ของศษยQ โดยถ>อหลกท?ว7า สอนคนด-วยการทาให-ด6 ทาเหม>อนพ6ด พ6ด
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เหม>อนทา ดงน@นจ1งมศษยQและญาตโยมเกดความเคารพยาเกรง และ
เล>อ? มใสในปฏปทาท?หลวงพ7อดาเนนอย67 เม>อ? เทศนQกชF แ@ จงถ1งหลกความจรง
ท?จะนาไปทาตามให-เกดประโยชนQได- หลวงพ7อและศษยQร7นแรกท?เข-ามาอย67
ต-องต7อส6-กบไข-ปา7 ขณะน@นยงชกชมมากเพราะเปFนปา7 ท1บ ยามพระเณร
ปว7 ยจะหายารกษากFยาก ต-องต-ม บอระเพFดให-ฉนกFพอทเลาลงบ-าง
เน>อ? งจากโยมผ6-อปฏฐากยง ไม7คอ7 ยเข-าใจในการอปถมภQ ท@งหลวงพ7อกFไม7
ยอมออกปากขอจากใครๆ แม-จะพ6ดเลยบเคยงกFไม7ทา ปล7อยให-ผม6- า
พบเหFนด-วยตา พจารณาแล-วเกดความเล>?อมใสเอาเอง พ6ดถ1งอาหารการ
ฉนกFร6-ส1กจะฝ>ดเค>อง
เม>อ? หลวงพ7อได-มาอย67ท?ปา7 พงแล-ว เด>อนแรกผ7านไป และในเด>อนต7อมาคณ
แม7พม ช7วงโชต โยมมารดาของหลวงพ7อ พร-อมด-วยโยมผ6ห- ญงอก ๓ คน
ได-มาบวชเปFนช อย6ป7 ระพฤตปฏบตธรรม พวกญาตโยมจ1งปล6กกระท7อมใหอย6อ7 าศย...โยม แม7พมจ1งเปFนชคนแรกของวดหนองปา7 พง และมแม7ชอย67
ตดต7อกนมาจนถ1งปจจบนน@เปFนจานวนมาก
ป พ.ศ.๒๕๐๐ ซ1?งชาวพทธถ>อว7าเปFนปท?สาคญมการทาบญท@งส7วนวตถ
ทาน และธรรมทานมการบวชตนเองและบวชล6กหลานเปFนภกษสามเณร
และบวชเปFนชและตาปะขาวเปFนจานวนมากมการประกอบพธกรรมทาง
ศาสนาเปFนพเศษ ทางวดหนองปา7 พงหลวงพ7อกFอนญาตให-มการบวชเช7น
กนมบวชเปFน สามเณร ๒ ร6ป บวชเปFนตาปะขาว ๗๐ บวชเปFนช ๑๗๘ คน
รวมเปFน ๒๕๐ คน
ป พ.ศ.๒๕๐๑ มประชาชนสนใจการฟงเทศนQฟงธรรม และการปฏบตธรรม
มจานวนเพ?มข1น@ มญาตโยมชาวบ-านเก7าน-อย ต.ธาต ซ1?งเคยมาฟงธรรม
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ปฏบตธรรมท?หนองปา7 พงมานมนตQหลวงพ7อให-ไปพกอย67ท?ปา7 ละเมาะใกลกบปา7 ช-า และหลวงพ7อได-ไปพกอย67สอบรมธรรมะแก7ผ6-สนใจในถ?นน@นได-จา
พรรษาอย67ท?ปา7 แห7งน@น และนบว7าเปFนสาขาแรกของวดหนองปา7 พง และใน
ปต7อมากFได-จดส7งล6กศษยQไปอย6ป7 ระจาจนถ1งทกวนน@
และในปต7อๆมา กFมญาตโยมผ6เ- ล>?อมใสสนใจในการปฏบตมานมนตQหลวง
พ7อไปรบอาหารบณฑบาตและอบรมธรรมะเพ?มจานวนมากข1@นๆ
เช7น
นมนตQไปทางบ-านกลางใหญ7 อ.เข>อ? งในบ-าง นมนตQไปเย?ยมทางชาวไร7ภ6
ดนแดง อ.กนทรลกษQ จ.ศรสะเกษบ-าง นมนตQไปทางบ-านหนองเด?นหน
องไฮบ-าง ซ1ง? ต7อมากFได-มล6กศษยQของหลวงพ7อไปอย6แ7 ละเปFน สาขาท= ๒-๓๔ ของหนองป9าพง
ประมาณเด>อนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ มญาตโยมอาเภออานาจเจรญมา
นมนตQหลวงพ7อข1@นไปฉนภตตาหาร และอบรมธรรมะท?วดต-นบกเต@ย(ปาก
ทางเข-าถ@าแสงเพชร) โดยมอาจารยQโสม พกอย67ท?นน? และเขานมนตQหลวง
พ7อเข-าไปด6ถ@าแสงเพชร (ถ-าภ6ขาม) ขอนมนตQให-ท7านพจารณาจดเปFนท?
ปฏบตธรรม แต7หลวงพ7อกFยงมได-ตกลงใจ ยงเฉยๆอย67
คร@นเม>?อออกพรรษา รบกฐนแล-ว เม>อ? วนท? ๑ พฤศจกายน ๒๕๑๑ หลวง
พ7อรบนมนตQของโยมชาวจงหวดอดรฯ เดนทางไปจงหวดอดรฯ พกท?วดปา7
หนองตสระยะท?พกอย67ท?น?นหลวงพ7อ
ได-พาไปกราบนมสการท7านพระ
อาจารยQมหาบว วดปา7 บ-านตาด และท7านพระอาจารยQขาววดถ@ากลองเพล
และได-เดนทางไปเย?ยมท7านเจ-าคณเจ-าคณะจงหวดหนองคาย ท7านเจ-าคณ
พาไปเย?ยม วดโศรกปา7 หลวง นครเวยงจนทนQ และไปเย?ยมวดเนนพระ
เนาวQ ซ1?งล-วนแต7เปFนสานกปฏบตธรรมท@งน@น แล-วพกอย6ว7 ดศรสะเกษ กบ
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ท7านเจ-าคณะจงหวดแล-วเดนทางกลบมาถ1งอดร และแวะเย?ยมภ6เพFก แล-ว
เดนทางมาถ1งบ-านต-องแวะกราบนมสการท7านอาจารยQกนร ท?วดกนตศลา
วาส และกราบลาท7านอาจารยQกนร ลงมาถ1งอาเภออานาจเจรญ หลวงพ7อ
พาแวะไปเย?ยม อาจารยQโสมท?วดต-นบกเต@ย วนน@นเปFนวนท? ๑๙
พฤศจกายน ๒๕๑๑ พกอย6ห7 น1?งค>น
ฉะน@นจ1งพอถ>อได-วา7 วนท? ๒๐ พฤศจกายน ๒๕๑๑ เปFน วนบกเบกเร?มต-น
แห7งการสร-างวดถJPาแสงเพชร และได-ไปพกอย67ตรงถ@าท?มร6ปพระพทธองคQ
และปญจวคคยQ (เขาเรยกกนว7า ถ@าพระใหญ7 และเร?มปรบปรงตรงน@นพอ
เปFนท?พกได-สะดวก)
หลวงพ7อปรารภว7ามาอย67ถ@าแสงเพชรน@สบายใจดมาก สมองไปทางไหน
จตใจเบกบานคล-ายกบ เปFนสถานท?เคยอย6ม7 าก7อน น?งสมาธสงบด ถ-าไม7
คดอยากพกผ7อนจะน?งสมาธอย67ตลอดค>นกFได- วดน@มพ>น@ ท? ๑,๐๐๐ ไร7 เปFน
สาขาท= ๕ ของวดหนองปา7 พง
พ.ศ.๒๕๑๒ ในระยะเด>อนเมษายนของปน@ ญาตโยมบ-านสวนกล-วยได-มา
นมนตQหลวงพ7อไปอบรมธรรมะและรบไทยทาน เขาได-จดท?พกไว-ในปา7 โดย
ปล6กกฏไว- ๒ หลง เม>อ? ได-ไปถ1งแล-ว ญาตโยมจ1งกราบเรยนขอให-หลวงพ7อ
อปการะเปFนสาขาของท7าน (เปFนสาขาท= ๖) ได-จดส7งล6กศษยQไปอย6ป7 ระจา
เม>อ? วนท? ๒มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงพ7อได-รบนมนตQจากคณแม7บญโฮม
ศรขนธQ และญาตโยมทางอาเภอม7วงฯ ให-ไปร7วมงานทาบญร-อยวนถ1ง
หลวงตาอย (บดาของแม7บญโฮม) อาศยท?ญาตโยมเคยมาฟงเทศนQและมา
ถ>อศลปฏบตธรรมอย67กบหลวงพ7อบ7อยๆ และเปFนเวลาหลายปมาแล-ว จ1ง
พจารณาสถานท?อนเหมาะสมพอจะจดเปFนท?พกได- จ1งตกลงจดท?พกให- ณ
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ปา7 บ-านร-าง ดงหมากพรกอย6ห7 7างจากอาเภอม7วงสามสบ ๒ กม. และหลวง
พ7อชา กบผ6ต- ดตามได-ไปพกในดงแห7งน@น และต7อมากFได-กลายเปFน วดป9า
ว!เวกธรรมชาน: สาขาท= ๗ หลวงพ7อได-ส7งล6กศษยQไปอย6เ7 ปFน ประจา
สาขาวนโพธญาณ ในระยะเดยวกบท?ชาวอาเภอม7วงสามบมความประสงคQ
อยากให-หลวงพ7ออนญาตให-ต@งสาขาข1น@ ในเขตอาเภอน?นเอง ญาตโยมทาง
อาเภอพบ6ลมงสาหาร เข>อ? นโดมน-อยซ1ง? มพ7อใบ พ7อลา พ7อล>อ ได-มาปรารภ
นมนตQหลวงพ7อไปชมปา7 หน-าเข>อ? นเหFนว7าเปFนสถานท?เหมาะดแก7การ
ปฏบตธรรม เปFนระหว7างท?นายปรชา คชพลายกตQ นายอาเภอ
พบ6ลมงสาหารในสมยน@นได-ไปเย?ยมหลวงพ7อท?วดปา7 พงบ7อยคร@ง บางคร@ง
กFได-สนทนา กบหลวงพ7อทาให-เกดความซาบซ1ง@ และเล>อ? มใส เม>อ? ได-ทราบ
ว7าหลวงพ7อไปเย?ยมปา7 ทางด-านหน-าเข>อ? น กFยนดสนบสนนในการ จด
ปรบปรงปา7 ให-เปFนท?บาเพFญธรรม นายอาเภอและคณนายได-ละทรพยQสร-าง
กฏถาวรไว- ๑ หลง และเปFนกาลงในการสร-าง ศาลาการเปรยญท?วดเข>อ? น
แม-แต7นายวเชยรสมนตรผ6-ว7าราชการ จงหวดในสมยน@นกFให-การสนบสนน
อย7างเตFมท? ในระหว7างเด>อนกรกฎาคม ๒๕๑๓ เม>อ? หลวงพ7อไปเย?ยมป า7
หน-าเข>อ? นอก ญาตโยม ขอร-องหลวงพ7อว7า พระพทธบาทท?หอพระบาท วด
ถ@าพระ
อย6ใ7 นระดบใต-พน>@ น@าถ-าน@าท7วมจะเสยหายจมอย67ในน@าเสยดาย
ป6ชนยวตถสาคญ ขอให-พาอญเชญรอยพระพทธบาทข1น@ ไปเกFบไว- ณ ท?น@า
ท7วม ไม7ถ1ง หลวงพ7อจ1งพาญาตโยมอญเชญออกจากหอพระบาทเดม ไป
เกFบไว-บนหวหน (โขดหน) ท?สง6 กว7าระดบน@า และต7อมาชาวบ-าน และวด
หนองเมFก โดยการนาของเจ-าคณะผ6-ปกครองมาเอาไปรกษาไว-ท?วดหนอง
เมFก ต.ฝางคา อ.พบ6ลฯ จนกระท?งเดwยวน@ เม>อ? ออก พรรษาแล-วในวนแรม
๖ ค?า เด>อน ๑๑ หลวงพ7อจ1งส7งท7านอาจารยQส กบสามเณร ๓-๔ ร6ป ไปอย67
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และต7อมาอกประมาณ ๓ เด>อนกว7า หลวงพ7อจ1งส7งอาจารยQเร>องฤทธ tไปอย67
ด-วย และเม>อ? ออกพรรษา ป ๒๕๑๔ ท7านอาจารยQสกลบวดปา7 พง คงเหล>อ
อาจารยQเร>องฤทธ tปกครองพระเณรอย6เ7 ปFนประจามาจนถ1งปจจบนน@ สาขาท?
๘
น@คร@งแรกเราร6-กนในนามสานกวนอทยาน
คร@นเม>อ? วนเฉลม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67หวรชกาลปจจบน หลวง
พ7อได-รบพระราชทานเปFนพระราชาคณะนามว7า พระโพธ!ญาณเถร เลย
เปล?ยนช>อ? สาขาน@ใหม7ว7า สJานกสงฆ:วนโพธ!ญาณร6-ส1กว7าเปFน
สาขาท?
หลวงพ7อให-การสงเคราะหQเปFนพเศษ และสาขาน@มเน>@อท?ประมาณ ๒,๐๐๐
ไร7เศษ จ1งเปFนอนได-ทราบกนว7าในป พ.ศ.๒๕๑๓ น@หลวงพ7อได-อนญาตใหจดต@ง สาขาท= ๗ ค@อ วดป9าว!เวกธรรมชาน: และสาขาท= ๘ ค@อ วดป9าวน
โพธ!ญาณข1น@ ในปเดยวกน...
เม>อ? หลวงพ7อได-มาอย67เปFนท?พง1? ทางใจของศษยQ และญาตโยมผ6ใ- คร7ต7อการ
ปฏบตธรรมท@งหลาย เร?มแต7ป ๒๔๙๗ เปFนต-นมาจนกระท?งถ1งป พ.ศ.
๒๕๑๓มศษยQและญาตโยมบางคนกราบเรยน
เร>อ? งการขออนญาตต@ง
(สร-าง) วดเม>อ? ก7อนน@นหลวงพ7อมกพ6ดว7า ไม7ต-องขอสร-างวดเรากFสร-างกFต@ง
มานานแล-ว แต7เพ>?อให-ถ6กต-องตามกฎระเบยบ หลวงพ7อจ1งอนญาตให-มการ
ขอสร-างวดข1น@ และเม>?อได-รบอนญาตให-สร-างวดเรยบร-อยแล-ว จ1งได-รบตรา
ต@งดงน@
๑)เปFนเจ-าอาวาสวดหนองปา7 พง เม>อ? วนท? ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖
๒)ได-รบพระราชทานเปFน พระราชาคณะมนามว7า พระโพธญาณเถร เม>อ?
วนท? ๕ ธนวาคม ๒๕๑๖
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๓)เม>อ? ปลายเด>อนมกราคม ป๒๕๑๗ ได-รบหนงส>อให-เข-าไปอบรมเปFนพระ
อปชฌายQ และได-รบตราต@งพระอปชฌาจารยQ เม>อ? วนท? ๔ กมภาพนธQ
๒๕๑๗
หลวงพ7อได-ใช-ขนตธรรมอดทนต7อส6-กบความลาบากมานานพอสมควร ไดผ7านท@งคนผ6ห- วงดและหวงไม7ดมามากต7อมาก แต7ด-วยน@าใจท?มง7 ประโยชนQ
ต7อเพ>?อนมนษยQ และหวงเจรญรอยตามยคลบาทของพระสมมาสมพทธเจ-า
โดยเรยนและปฏบตด-วยตนเอง แล-วจ1งนาไปสอนคนอ>?นต7อไป มได-หวง
เพยงเอาตวรอดแต7ผ6-เดยว ฉะน@นหลวงพ7อจ1งได-ยอมเสยละความสขส7วน
ตนอตส7าหQแนะนาส?งสอนศษยQและผ6-ใคร7ในธรรมให-ได-รบความซาบซ1ง@ ใจ
ซ1ง? ท7าน ท@งหลายผ6ท- ?ได-มากราบ และได-ฟงโอวาทของหลวงพ7อ ย7อมก7อใหเกดศรทธาเล>?อมใสเสมอมา
โยมมารดามรณะ
หลงจากหลวงพ7อชาและคณะได-เข-ามาอย67ท?ดงปา7 พงน@เด>อนกว7า คณแม7พม
ช7วงโชต ซ1?งเปFนโยมมารดาของท7านกF ได-เข-ามาบวชเปFนชอย67ปฏบตธรรม
ตามอย7างพระล6กชาย พร-อมท@งมโยมผ6-หญงบวชตามอก ๓ คน ยงผลใหคณแม7พมได-รบรส แห7งธรรม ทาให-จตใจเย>อกเยFนเปFนท?พง1? แก7ตนทาให-ตร
เหล7าอ>น? ผ6-หวงความสงบได-เข-าบวชชเพ?มจานวนมากข1น@ เร>?อยๆ โยมแม7ช
ได-สร-างความด ท@งท?เปFนส7วนอามสบ6ชา และปฏบตบ6ชาตามกาลงความ
สามารถ ได-โอกาส อปถมภQบารงพระภกษสามเณรท@งในยามปกตและ
คราวอาพาธเสมอมา
หลวงพ7อเองกFได-ทาการบารงโยมมารดาตามสมควรแก7หน-าท?อนบตรท?ดจะ
พ1งกระทาแก7ผบ6- งเกดเกล-า คอยเอาใจใส7 ท@งอาหารกาย และอาหารใจมได44

เพกเฉย คร@นหลายปผ7านๆไป หนความผพงไปไม7พน- ...ดงน@นเม>อ? คราวท?
โยมปว7 ย หลวงพ7อและญาต ตลอดท@งบรรดาแม7ชกFได-เอาใจใส7พยาบาล
รกษาตามความสามารถ หลวงพ7อกFหาโอกาส เข-าไปเย?ยมและให-ตทาง
ธรรมอย67บอ7 ยๆ ผลสดท-ายแม7ชพมกFได-ทอดท@งร7างกายอนแก7หง7อมไปเม>อ?
วนท? ๑๗ มถนายน พ.ศ.๒๕๑๗
กาหนดงานฌาปนกจศพโยมแม7ในระยะวนมาฆบ6ชา
ซ1ง? ตรงกบวนท?
๒๕มนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ และในงานน@ได-อนญาตให-กลบตร กลธดาบวช
เปFนสามเณร ๑๐๕ ร6ป บวชเปFนช ๗๒ คน เพ>อ? ถวายเปFนพทธบ6ชา...
จาร!กส09ต9างประเทศ ครPงท=๑
นบเปFนเวลา ๒๓ ปกว7า ท?หลวงพ7อชาได-อาศยวดบ-านหนองปา7 พง เปFน
หลกชยในการประกาศสจธรรมอนนาสนตสข มาส67มวลมนษยQ ได-มภกษ
สามเณร และประชาชน เดนทางมา ฝากตวเปFนล6กศษยQ เพ>อ? อบรมการ
ปฏบตธรรม เพ?มจานวนมากข1น@ เร>?อยๆ จนกระท?งได-ขยายสานกสาขาแยก
ออกไป ในต7างอาเภอและต7างจงหวด ซ1ง? ในปจจบนน@มอย6ป7 ระมาณ ๘๒
สาขา และมชาวต7างประเทศเกดความเล>อ? มใสมาขอบวชเปFนศษยQเพ>?ออย67
ปฏบตธรรม เพ?มจานวนมากข1@น จนกระท?งหลวงพ7อได-อนญาตให-จดต@ง
สานกสาขา สาหรบชาวต7างประเทศข1@นเปFนส7วนหน1?งต7างหากมช>?อเรยก
ว7า วดป9านานาชาต! เปFนสาขาท= ๑๙ ของวดหนองปา7 พง ต@งอย67ในเขต
ตาบลบ7งหวาย อาเภอวารนชาราบ จงหวดอบลราชธาน
ในป พ.ศ.๒๕๑๙ อาจารยQสเมโธ ได-เดนทางไปเย?ยมโยมมารดาท?
สหรฐอเมรกา ขากลบเดนทางมาแวะประเทศองกฤษ พกท?สานกธรรมประ
ทปแฮมปQสะเตท กรงลอนดอน ประเทศองกฤษ ได-มเจ-าหน-าท?ของสานก
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น@นมาสนทนาธรรมจนเกดศรทธาเล>?อมใส เขาถามถ1งสานกท?เปFนคร6บา
อาจารยQ นมนตQให-ท7านอย67จาพรรษาท?องกฤษ อาจารยQสเมโธ จ1งได-บอกว7า
เปFนล6กศษยQของหลวงพ7อชาแห7งวดหนองปา7 พง อ. วารนชาราบ จ.
อบลราชธาน (ประเทศไทย) ถ-าต-องการอยากให-อย67ในประเทศองกฤษ กF
ให-ไปตกลงขอจากหลวงพ7อชาเสยก7อน ต7อจากน@นอาจารยQสเมโธ จ1งไดเดนทางกลบมาประเทศไทย
จ1งเปFนเหตให-ชาวสงฆทรสตQแห7งประเทศองกฤษ ได-ตดต7อ ขอนมนตQหลวง
พ7อชาและอาจารยQสเมโธ ให-เดนทางไปประกาศ สจธรรม และเพ>?อ
ประดษฐานหลกปฏบตไว-ในภาคพ>@นตะวนตก
ให-เจรญร7งเร>องโชตช7วง
ชชวาล ตามสมควรแก7กาลและฐานะท?จะพ1งมพ1งเปFนไดดงน@น เม>อ? วนท? ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซ1?งเปFนปท? หลวงพ7อได-มอาย ๕๙
ป พรรษา ๓๘ หลวงพ7อได-ออกเดนทางจากวดหนองปา7 พง ส67กรงเทพฯ
เม>อ? วนท? ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ข1@นเคร>?องบนออกจากดอนเม>อง
วนท? ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขณะท?เคร>?องบน บนม7งส67เม>องการาจประเทศ
ปากสถานหลวงพ7อได-บนท1กไว-วา7 เหตการณQ ท?เกดข1@นในการเดนทาง ใน
วนท? ๖ ในขณะท?บนอย67 เคร>?องบน ได-เกดอบตเหตยางระเบด ๑ เส-น บน
อากาศ พนกงานการบน จ1งได-ประกาศ ให-ผโ6- ดยสารเตรยมตวรดเขFมขดม
ฟนปลอมกFต-องถอดออก แม-กระท?งแว7นตาหร>อรองเท-าเคร>?องบรขารทก
อย7าง ต-องเตรยมพร-อมหมด ผ6โ- ดยสารทกคนเม>อ? เกFบบรขารทกอย7างหมด
แล-ว ต7างคนกFต7างเงยบคงคดว7าคงเปFนวาระสดท-ายของ พวกเราทกคนเสย
แล-ว...
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ขณะน@นเรากFได-คดว7า เปFนคร@งแรกท?เราได-เดนทางมาเม>องนอกเพ>?อสร-าง
ประโยชนQแก7พระศาสนา จะเปFนผ6-มบญอย7างน@เทยวหร>อ...? เม>อ? ระล1กไดเช7นน@แล-ว ต@งสตยQอธษฐานสมอบชวตให-พระพทธ พระธรรม และพระสงฆQ
แล-วกFกาหนดจตรวมลงในสถานท?ควรอนหน1ง? ...แล-วกFได-รบความสงบ
เย>อกเยFน ด6คล-ายกบไม7มอะไรเกดข1@น...พกในท?ตรงน@นจนกระท?งเคร>?องบน
ได-ลดระดบลงมาถ1งแผ7นดนด-วยความปลอดภย
เม>อ? หลวงพ7อกลบถ1งประเทศไทยแล-วมคนเรยนถามหลวงพ7อว7าเม>อ? เคร>?อง
บนเอยงว6บๆเช7นน@นเจ-าหน-าท?เขาบอก
ให-เตรยมตวแล-วหลวงพ7อทา
อย7างไร? หลวงพ7อตอบว7า ค6ข- าข1@นน?งสสมาธ หลบตา ต@งจตรวมลงผ7อนลม
เข-าออก เพ7งๆไปท?ล-อเคร>?องบนจนกระท?งเคร>?องบนมการทรงตว เม>อ?
เคร>?องบนลงจอดเรยบร-อยแล-วจ1งล>มตา หลวงพ7อเล7าว7า...ทางหอบงคบการ
บนได-ส7ง เฮลคอปเตอรQข1@นค-มกนความปลอดภย ทางพ>น@ ดนกFมรถดบเพลง
เตรยมพร-อมคอยดบ ถ-ามการเกดเพลงไหม- แต7กนF 7าแปลกใจท?เคร>?องบนลง
ส67นามด-วยความปลอดภยและเรยบร-อย
วนท? ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซ1?งนบว7าวนแรกท?หลวงพ7อ ได-ออก
บณฑบาต ท?บ-านเศรษฐผ6-นเ@ ขาได-ถวายอปฏฐากเปFนอย7างด เขาชอบฟง
ธรรม สนทนาธรรม และน?งสมาธด-วย นบว7าเม>อ? มาอย67 องกฤษพ1ง? จะไดออกบณฑบาตเปFนคร@งแรก หลวงพ7อได-แสดงธรรม และอบรมกรรมฐานใหญาตโยมผ6-สนใจ ซ1ง? มาประชมกนอย67ท?บา- นเศรษฐผ6-นน@ และพกอย67ในบรเวณ
บ-านเศรษฐซอรQ ๓ วนจ1งได-กลบลอนดอน
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โยมฟรดาผ6-อปฏฐากธรรมประทป ได-เอารถมานมนตQไปชมมหาวทยาลยอF
อกซQฟอรQด ซ1ง? เปFนมหาวทยาลยท?มช>อ? เสยง คนร6-จกดและได-ไปชมสถานท?
ต7างๆพอสมควร
วนท? ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ได-มพระญ?ปน7 มาพก ด-วยกนอย67ท?วดธรรม
ประทป หลวงพ7อได-สนทนากนตอนหน1?ง หลวงพ7อจ1งถามว7า รกษาศลเท7า
ไหร7? เขาจ1งตอบว7า การกระทา ซ1?งตให-สมบ6รณQอย67เท7าน@นเรยกว7าการ
ปฏบตของเรา และให-อย67ในปจจบนไม7มต-นไม7มปลาย เปFนอย67ท@งกลางวน
และกลางค>น เขาบอก หลวงพ7อว7าเขาเปFนคนญ?ปน7 ได-กระทาการปฏบต
ลทธเฉFนจาธเบต
วนท? ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ออกบณฑบาตในลอนดอน คร@งแรก หลวง
พ7อได-เขยนไว-ในสมดบนท1กว7า...วนน@เปFนวนแรกท?ได-ออกบณฑบาตในกรง
ลอนดอนพร-อมด-วยพระสเมโธ ๑ พระเขมธมโม ชาวองกฤษ ๑ และ
สามเณรชนทตโต ๑ ซ1?งเปFนสญชาตฝร?งเศส พระโพธญาณเถรเปFนหวหน-า
ออกบณฑบาตวนแรกได-ขา- วพออ?ม ผลแอปเป@ล ๒ ใบ กล-วยหอม ๑ ใบ
ี-ม ๑ ใบ แตงกวาส๑ ล6ก แครQรอต ๒ หว ขนม ๒ ก-อน
ดใจซ1ง? ได-อาหารวนน@ เพราะเราเข-าใจว7าเปFนอาหารพระพ7อ ค>อเปFนม6ลของ
พระพทธเจ-าน?นเอง และเปFนอาหารท?เกดจากการ บณฑบาตได- เม>องน@ยง
ไม7เคยมพระบณฑบาตเลย เพราะเขามความอายกนเปFนส7วนมาก แต7ตรง
กนข-ามกบเราๆ เหFนว7า คJาท=ว9าอายนP เราเหFนว9าอายต9อบาป อายต9อ
ความผ!ดเท9านPน ซ1ง? เปFนความหมายของพระองคQน@ เปFนความเหFนของเรา
เอง จะถ6กหร>อผดกFขออภยจากนกปราชญQทง@ หลายด-วย และวนเดยวกน
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น@นโยมของเขมธมโม ท@งผวเมยได-ถวายอาหารด-วย ได-ขอฟ งเทศนQและฝ1ก
กรรมฐานเปFนพเศษอย7างเปFนท?พอใจ
หนงส>อพมพQได-สะกดรอยไปข-างหลง แล-วถ7ายร6ปเปFน สระยะๆ ในระหว7าง
การเท?ยวบณฑบาต เพราะเปFนของแปลกๆ ประชาชนชาวเม>องลอนดอน
ย>นด6กนเปFนแถวๆ ท@งเดFกและผ6ใ- หญ7
เยFนวนหน1ง? มหญงคนหน1ง? มาท?วดธรรมประทป
ถามปญหาว7า คนตาย
แลวไปอยทไหน? และวญญาณไปอยอยางไร? หลวงพ7อจ1งพ6ดว7า...ปญ% หา
อยางน!พระพ&ทธเจาไมทรงใหตอบ
เพราะเร1องอยางน!มใชเหต&
(จ'าเปน) ขณะน@นหลวงพ7อน?งอย67บนธรรมานQมเทยนจดไว- ๒ เล7ม หลวงพ7อ
จ1งถามว7า โยมมองเหFนเทยนน@ไหม? เขาตอบว7า เหFน หลวงพ7อจ1งถามว7า
เหFนไฟน?ไหม? เขากFตอบว7า เหFน ทนใดน@น หลวงพ7อจ1งเอาปากเปา7 ลมใหเทยนเล7มหน1?งดบแล-วถามว7า เปลวของไฟน@หายไปทศไหน? เขาตอบว7า
ไม7ร6- ร6-แต7ว7าเปลวไฟดบไปเท7าน@น หลวงพ7อจ1งถามอกว7า แก-ปญหาอย7างน@
พอใจไหม? เขาตอบว7า ยงไม7พอใจ ในคาตอบน@ หลวงพ7อจ1งพ6ดว7า ถ-า
อย7างน@น เรากFไม7พอใจในคาถามของโยมเหม>อนกน เท7าน@นเอง กเลสของ
เขากFพง7 ข1@น เขาทาตาถล1งข1น@ สะบดหน-าแล-วกFหมดเวลาพอด...
การพกอย67ท?วดธรรมประทปลอนดอนน@น ท?ทาประจา ค>อ ตอนเช-าออก
บณฑบาต ตอนบ7ายถ1งเยFนแสดงธรรมสอบรมกรรมฐานให-ญาตโยมท?มา
และตอบปญหาท?เขาถามเปFนประจา แม-ไปท?เม>องอ>?นๆ กFปฏบตอย7างน@อย67
เปFนประจา แล-วแต7เวลาและโอกาส
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ในขณะท?หลวงพ7อไปประกาศสจธรรมอย6ใ7 นประเทศองกฤษ ได-มฝร?งคน
หน1ง? เรยนถามท7านว7า ชวตของพระเปนอยางไร? ท'าไมชาวบานถ$งได
เล!ยงดโดยทพระไมไดท'าอะไร?
หลวงพ7อจ1งตอบแบบให-เขาต-องขบคดปญหาของตวเองว7า ถ1งบอกให-กFไม7ร6หรอกมนเหม>อนกบนกท?อยากร6-เร>?องของปลา ในน@า ถ4งปลาจะบอกความ
จร&งวา อย$ในน3.าน.นเป+นอยางไร นกก+ไมมทางทจะร$ไ' ด' ตราบใดทนก
ยงไมได'เป+นปลา
คาพ6ดท?ซ1@งใจ จบใจของหลวงพ7อมนเข-าไปตดอย67กบใจของคนเหล7าน@นอก
นาน ดงน@นเม>อ? หลวงพ7อกลบส67เม>องไทยแล-ว ในระหว7างพรรษาป ๒๕๒๐
น@นเอง หลวงพ7อจ1งได-รบหนงส>อจาก คณะผ6-จดทาภาพยนตรQเพ>อ? การ
ศ1กษาของสถานวทย และโทรทศนQ บ.บ.ซ. กรงลอนดอน ตดต7อเข-ามาถ7าย
ทาภาพยนตรQ ในเร>?องท?เก?ยวกบพระพทธศาสนา โดยเฉพาะวดหนองปา7
พง ตอนท-ายของหนงส>อตดต7อฉบบน@นมข-อความอย6ป7 ระโยคหน1ง? ท?เขาพ6ด
เน-นว7า หวงว7าท7านอาจารยQ คงจะเปFนปลาท?เหFนประโยชนQ (เก>อ@ ก6ล) แก7นก
ดงน@นเม>อ? ประมาณต-นเด>อนตลาคมของปน@นเอง คณะของเขาจ1งได-เดน
ทางเข-ามาเพ>อ? ทาภาพยนตรQดงกล7าวซ1?งเปFนเร>?องราวสารคดเก?ยวกบชวต
และกจวตร ประจาวน และข-อวตรปฏบตท@งปวงของพระปา7 อนมนามว7า
พระกรรมฐานโดยตรง หลงจากน@นไม7นานภาพยนตรQสารคด เพ>?อการ
ศ1กษาเร>?องน@นกFได-กระจายออกไปค7อนโลก
ในคราวออกไปประกาศสจธรรมส67ภาคพ>@นตะวนตกของหลวงพ7อคร@งน@
นอกจากท?ประเทศองกฤษแล-วในระหว7างวนท? ๓๐ พฤษภาคม ถ1งวนท? ๘
มถนายน ๒๕๒๐ น@น หลวงพ7อ ยงได-แผ7เมตตาไปถ1งชาวปารสประเทศ
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ฝร?งเศสอกด-วย ช7วยให- คนของประเทศน@น และผ6พ- ง1? ย-ายเข-าไปอย67รว7 ม
เขาได-ด>?มด?าในรส แห7งพระสทธรรม อนพร?งพร6ออกจากโอษฐQของหลวงพ7อ
เปFนเวลา ต@ง ๙ วน หลวงพ7อพ6ดให-ฟงว7า เปFนท?เกดความสงเวชน7าสงสาร
ชาวลาว เขมร ญวน อพยพเหล7าน@นบ-านแตกสาแหรกขาด เปFนคนพลดถ?น
เหนห7างดนแดนมาตภ6มส เพราะไฟกเลสท?คนเราก7อข1@นทาลายกน คนท?
เคยร?ารวยอย67ดสบายมากลบกลายเปFนคนจนขดนพลดจากบ-านเกดเม>อง
นอนมผวพรรณหมองคล@า
น@าตานองหน-า ความพลดพรากจากของ
ทรกทพอใจมนก+ เป+นท)กข คนตาดเท7าน@น จ1งจะมองเหFนธรรม ส7วนคน
ตาบอด (ตาใน) ย7อมมองไม7เหFนธรรมเลย
ตอนหน1ง? ท7านได-ให-โอวาท เปFนการปลอบใจ ของผ6พ- ลดถ?น เหล7าน@นว7า
เลกคดเสย อย7าไปคดถ1งมน เร>?องท?ผา7 นไปแล-วมน กFผา7 นไปแล-ว เหม>อน
วนวาน อย7าไปเกFบเอามาเปFนหนามท?มแทงตวเองอกเลย ให-ถ>อว7าเราเกด
ใหม7แล-ว บ-านของเราน@นอย67ท?ไหนเล7า อย67ท?น?ตรงน@แหละ ญาตมตรของเรา
กFอย67มท?นแ? ล-ว ท?เราจากมามนไม7ใช7บ-านของเรา ถ-าเปFนบ-านของเราจรงเรา
กFต-องอย67ได-ซ...อย7าไปคดอะไรมากจะลาบากตวเองเปล7าๆ จงอตส7าหQทามา
หาเล@ยงชพโดยสจรตดารงชวตสร-างความดต7อไป
ให-มความสามคค
เอ>อ@ เฟ>อ@ ช7วยเหล>อกนมเมตตาอารต7อกน จะอย67ทไ? หน กFไม7มใครอย6ไ7 ด-นาน
เท7าไหร7หรอก เดwยวเรากFพากนจากมนไปหมดน?นแหละ
ธรรมโอสถของหลวงพ7อ คงจะเปFนด?งทพยQวารชาระล-างจตท?เศร-าหมอง
ระทมทกขQมาแรมป พอได-ร7างซาความเร7าร-อนลงได-บ-าง คงจะเปFนผ-าสาล
แผ7นน-อยๆ คอยซบน@าตาในยามทกขQได-บา- ง คงจะทาให-เขาเหล7าน@นพอม
ทางมองเหFนเขFมทศช@ทางให-เขาเหล7าน@น ไม7คดส@นเกนไปกระมง...
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เม>อ? กลบค>นส67วดพระธรรมประทป กรงลอนดอนแล-ว หลวงพ7อกFได-ประกาศ
ธรรม และทาศาสนกจประจาดงเช7นวนก7อนๆ จนกระท?งถ1งวนท? ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๒๐ หลวงพ7อได-เขยนไว-ในสมดบนท1กว7า
ตอนกลางค>นวนท? ๑๔ พลอากาศโทช6 พร-อมด-วยคณนาย สภาพและคณ
ทองน-อย ซ1?งเปFนคนของไทยอนเตอรQ ได-ไปรวมกบพวกทากรรมฐาน และ
ได-ร7วมในการเปด สาขาท= ๑ (ภาคพ@Pนย,โรป) น@ดว- ย และในวนท? ๑๕ กFไดช7วยบรการให-ความสะดวกทกอย7างบนเคร>อ? งบนตลอดต-นทาง ถ1งปลาย
ทางด-วย ท@งตอนไปกFให-ความสะดวก และตอนกลบกFให-ความสะดวก
เราไดBเด!นทางไปเม@องนอก และเม@องในนอก และเม@องในใน และ
เม@องนอกนอก รวมเปFน ๔ เม@องดBวยกน และภาษาท?ต-องใช-ในเม>องท@ง
หลายเหล7าน@คอ> นรตตภาษาจ1งเกดประโยชนQเท7าท?ควร ภาษาท@งหลาย
เหล7าน@ ไม7มคร6สอนเปFนภาษาท?ต-องเรยนด-วยตนเองเท7าน@น เม>อ? พบกบ
เหตการณQ
ภาษาท@งหลายเหล7าน@จ1งจะปรากฏข1น@ เฉพาะ
ฉะน@น
พระพทธเจ-าพระองคQทรงแตกฉานในภาษาท@งปวง
และได-เหFนชนชาว
ยโรปน@ เปFนดอกบว ๔ เหล7าจรงๆ เรามความร6-ส1กอย7างน@น
เราเปFนพระอย67แต7ในปา7 มานมนาน น1กว7าไปเม>องนอกจะมความต>?นเต-นกF
เปล7า พระพทธเจ-าตามควบคมเราอย6ท7 กอรยาบถ มหนาซ@ายงไม7เกด
ปญญาอกด-วย เหม>อนบวในน@าไม7ยอมให-น@าท7วม ฉนน@น พจารณาตรงกน
ข-ามเร>?อยไป
ได-เท?ยวไปด6ในมหาวทยาลยต7างๆแล-วจ1งคดว7า มนษยศาสตรQท@งหลายมน
ย?งเหFนได-ชดว7ามแต7ศาสตรQท?ไม7มคมท@งน@น ไม7สามารถจะตดทกขQได-มแต7
ก7อให-เกดทกขQศาสตรQ ท@งหลายเหล7าน@นเราเหFนว7า ถ-าไม7มาข1@นต7อพทธ
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ศาสตรQ แล-วมนจะไปไม7รอดท@งน@น เม>อ? เราน?งอย6บ7 นเคร>อ? งบน มความร6-ส1ก
แปลกหลายอย7าง และได-วตกไปถ1งคาท?ท7านว7า ส6 ท@งหลายจงมาด6โลกน@
อนตระการดจราชรถท?คนเขลาย7อมหมกอย67 แต7ผ6-ร6-หาข-องอย6ไ7 ม7 อนน@กF
ชดเจนย?งข1น@ และคาท?ท7านตรสไว-วา7 เม>อ? ยงไม7ร6-การประพฤตและประเพณ
ของชนในกล7มท@งหลายเหล7าน@น เราอย7าไปถ>อตวในท?น@น อนน@กFชดเจนข1@น
ถ1งท?สด
ยานท?นาประชาชนท@งหลายไปส67จดประสงคQ
กFเปFนยานอย7างหยาบๆ
เพราะเปFนยานท=นJาคนท=มท,กข:ในท=นP ไปส09ท,กข:ในท=นPนอกสวนไป
เวยนมาอย09อย9างนPไม9รจ0B บ และร6-ส1กข1@นว7าเรามาเม>องนอกได- เพราะอะไร
เปFนเหต? เพราะอะไรๆ เรา กFไม7ได-ศก1 ษาและมาได-โดยสะดวกทกอย7างมผ6บรการท@งน@น เม>อ? คดๆด6กแF ปลกและร6-ส1กขบขนมากๆ (เขยนบนเคร>?องบน
กาลงบนบนอากาศส6งสดสองหม>น? ฟต)
ความร6-ส1กในเหตการณQ ท?ได-ไปเม>องนอกในคราวน@ กFน7าขบขนเหม>อนกน
เพราะเราเหFนว7าอย6เ7 ม>องไทยมานานแล-ว คล-ายๆกบพญาลงให-คนหยอก
เล7นมาหลายปแล-ว ลองไปเปFนอาจารยQกบในเม>องนอกด6สกเวลาหน1?งมนจะ
เปFนอย7างไร เพราะภาษาเขาเราไม7ร6- กFต-องเปFนอาจารยQกบอย7างแน7นอน
และกFเปFน ไปตามความคดอย7างน@น กบมนไม7ร6-ภาษาของมนษยQ แต7พอมน
ร-องข1@นแล-วคนชอบไปหามนจงเลย
เลยเปFนคนใบ- สอนคนบ-าไปอกเสยแล-ว กFดเหม>อนกน ปรญญาของ
พระพทธเจ-าน@นไม7ต-องไปเรยนไปสอนกบเขาหรอก ฉะน@นพระใบ-เลยเปFน
เหตให-ได-ตง@ สาขา ๒ แห7ง ค>อกรงลอนดอน และฝร?งเศส เพ>?อให-คนบ-า
ศ1กษากFขบขนดเหม>อนกนฯ...
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วนท? ๑๙ ก.ค. ๒๕๒๐ เดนทางกลบจากกรงลอนดอน ส67ประเทศไทย
การจาร!กไปต9างประเทศครPงท= ๒
ในการจารกคร@งท? ๒ น@เน>?องจากหลวงพ7อได-บนท1กไว- ในสมดเหม>อนคร@ง
แรกท7านคงพจารณาเหFนว7าคร@งท?หน1?งบนท1กไว-ข-าง นอกเพ>อ? ผ6-อน>? ได-ทราบ
ผลงานจนตนาการบางอย7างของท7าน เหม>อนกบเปดไฟให-มแสงสว7างหน-า
บ-าน เพ>อ? เปFนประโยชนQแก7 คนท?วไป ท?ใคร7ในการเดนทาง...
แต7การไปคร@งท?สองของท7านน@ หลวงพ7อบนท1กไว-ข-างในมากกว7า ผ6รวบรวมจ1งไม7สามารถท?จะนามาเสนออย7างละเอยดแก7ผ6-อา7 นได- จ1งมเพยง
ย7อๆ เปรยบเหม>อนหลวงพ7อได-เปดไฟสว7าง ในห-องนอน แต7แสงสะท-อน
ซ1ง? ส7องออกมา กFทาให-ผอ6- ย6ข7 -างนอก ได-รบแสงสว7างส7องทางเดนแห7งชวต
ของเขาเหล7าน@น ตามสมควรแก7ฐานะภาวะของตน
ดงน@นจ1งมชาวสงฆทรสตQ แห7งประเทศองกฤษ ได-ตดต7อขอนมนตQหลวงพ7อ
ชา สภทโท ให-จารกไปเผยแพร7ธรรมะท?น?นเปFนคร@งท? ๒ ในป ๒๕๒๒
หลวงพ7อจ1งได-ออกเดนทางไปตามคานมนตQของเขา พร-อมกบพระปภากโร
อกคร@งหน1?ง เม>อ? วนท? ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ น@นเอง เม>อ? เดนทางถ1งประเทศ
องกฤษแล-วกFได- ให-การอบรมกรรมฐาน แสดงธรรมและสนทนาธรรมกบผ6มาพบเปFนจานวนมากข1น@ กว7าการไปคร@งแรกหลายเท7า นอกจากน@นท7านยง
ได-ไปด6สถานท?ท?เขาถวาย เพ>อ? จดต@งเปFนสานกถาวรข1น@ ในท?แห7งใหม7น@
เปFนธรรมชาตน7าร>?นรมยQใจ เหมาะสมแก7การปฏบตธรรมอย7างย?ง เพราะ
บรเวณกว-างขวางด ร6-ส1กว7าไม7คบแคบเหม>อน แฮมปQสะเตท ซ1?งต@งอย6ใ7 น
ใจกลางเม>องลอนดอน ไม7เพยงพอแก7จานวนคนผ6ใ- คร7ต7อการปฏบตธรรม
ส7วนสถานท?แห7งใหม7นเ@ ปFนปา7 ธรรมชาตของเม>องหนาวมทะเลสาบอย6ใ7 กล-ๆ
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มต1กเก7าหลงใหญ7อย67หลงหน1ง? ใช-เปFนท?พกพาอาศย และประกาศสจธรรม
ของพระภกษสามเณรซ1ง? ล-วนเปFนชาวตะวนตก
ผ6ไ- ด-รบการบรรพชา
อปสมบท ไปจากวดหนองปา7 พง จ1งเปFนอนกล7าวได-วา7 พระสงฆQผเ6- ปFนล6ก
ศษยQ ของหลวงพ7อคณะน@นได-เข-ามาอย67อาศยท?แห7งใหม7นเ@ พ>?อปฏบตธรรม
และประกาศสจธรรมเร>?อยมา คณะกรรมการของธรรมประทป เปFนเพยงผ6อปถมภQตามสมควรแก7ฐานะเท7าน@น ปจจบนน@ได-รบความสนใจจากชาว
ไทยและชาวต7างประเทศ ให-การสนบสนนเพ?มมากข1น@ เร>?อยๆ นบว7าท7านส
เมโธและคณะล6กศษยQ ซ1?งเดนทางไปปฏบตหน-าท? ในนามหลวงพ7อชาแห7ง
วดหนองปา7 พงได-ถ7ายทอดหลกปฏบตธรรม ให-ดารงอย6ใ7 นภาคพ>น@ ตะวน
ตกน@นได-อย7างดย?ง
เม>อ? หลวงพ7อได-พกอย67ท?ซสเซFคพอเปFนท?อ7นใจแก7บรรดาสานศษยQแล-วจ1ง
กลบมาพกท?แฮมปQสะเตทระยะหน1?งเพ>อ? เตรยมตว
ออกเดนทางไป
สหรฐอเมรกา
จาร!กส09อเมร!กา
หลวงพ7อชาออกเดนทางส67สหรฐอเมรกามท7านปภากโร เปFนปจฉาสมณะ
ได-ไปพกท?สานกกรรมฐานของนายแจsค ผ6เ- ปFนศษยQฝร?ง ซ1ง? เคยมาบวชอย67ท?
วดหนองปา7 พง หลวงพ7อได-พกอย67 ท?สานกน@นเปFนเวลาเก-าวน ท7านไดอบรมข-อปฏบตกรรมฐานแก7 ชนชาวอเมรกนเปFนจานวนมาก ทาให-เขา
เหล7าน@นได-รบปตสข เกดความสนใจในหลกปฏบตตามแนวหลวงพ7อส?ง
สอน แล-วจ1งออกจากแมซาช6เทเดนทางไปเม>องซแอsตเต@ล ซ1?งเปFนบ-านเกด
เม>องนอนของท7านปภากโร ภกข ออกจากซแอsตเต@ลแล-วเดนทางเข-าส67
ชคาโก แล-วกFเดนทางไปส67ประเทศแคนาดา จากน@นกFได-ย-อนกลบมาท?แม
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ซาช6เท แล-วเดนทางต7อไปท?นครนวยอรQค แต7ละสถานท?ท?หลวงพ7อได-ไป
เย?ยมน@นๆ
ท7านกFได-แนะนาหลกปฏบตธรรมได-สนทนาธรรมและตอบ
ปญหาแก7ผท6- ?สนใจจนเปFนท?ซาบซ1@งตร1งใจของเขาเหล7าน@น
เม>อ? หลวงพ7อกลบจากสหรฐค>นส67องกฤษแล-ว พกท? แฮมปQสะเตทท7านได-อย67
ด6แล การเคล>อ? นย-ายบรขารของพระสงฆQสานศษยQเพ>อ? เดนทางไปสถานท?
แห7งใหม7 ซ1?งเปFนท?ต@งสานกดงท?กล7าวมาแล-วน@น ต7อจากน@นท7านกFได-เดน
ทางไปเย?ยมบ-านของ มสเตอรQซอรQ เศรษฐชาวพม7าอย67ท?โอsคเกFนโฮลQท ไดร7วมสงฆกรรมบวชนาคกบท7านมหาสยาดอวQ ซ1ง? เปFนพระเถระพม7าเปFน
อปชฌายQ ให-การอปสมบทกลบตร
ต7อมาหลวงพ7อกFได-รบนมนตQให-เดนทางไปยงสกsอตแลนดQพกอย67ท?น@นสอง
ค>น มผ6ส- นใจในการปฏบตธรรม ซ1ง? เคยมาฝ1กภาวนาธรรมกบท7านสเมโธกF
มอย67ไม7น-อยและมผ6-สนใจคดอยากจะให-ต@งสานกสาขาของหลวงพ7อข1น@ อกท?
น?น
สกหน1ง? แห7งแต7ท7านยงพจารณาอย6ว7 7าจะมความเหมาะสมเพยงใดหร>อไม7
การเดนทางไปประกาศสจธรรมในต7างประเทศของ หลวงพ7อชา สภทโท
ท@งสองคร@งน@น@น จ1งถ>อได-ว7าหลวงพ7อได-นาหลกปฏบตธรรมทางพระพทธ
ศาสนา ไปเผยแพร7ยงต7างประเทศ ในนามของคณะสงฆQและปวงชนชาว
ไทย ให-เปFนท?ร6-จกของชนชาวตะวนตก เพ>อ? จะได-ดารงคงอย6ใ7 นภาคพ>@น
ส7วนน@นตลอดช?วกาลนาน
หลวงพ7อได-เดนทางกลบค>นส67ประเทศไทย เพ>?อกลบมาเปFนร7มโพธ tร7มไทร
ของสานศษยQ และพทธศาสนกชนเม>อ? วนท? ๓๐ มถนายน ๒๕๒๒

56

หลวงพ9ออาพาธ
สงขารร7างกายของหลวงพ7อกFเกดก7อมาจากดน น@า ลม ไฟ ซ1?งมใจครอง เห
ม>อนเราๆท7านๆน?แหละ เม>อ? สงขารผ7านมานานวน ย?งใช-งานมากความ
ทรดโทรมกFเรFวข1@นกว7าปกต สมยข-าพเจ-ามาอย67กบท7านปแรกๆ เคยน?ง
สนทนาธรรมกบหลวงพ7อต@งแต7สองท7ม จนกระท?งถ1งต ๓ ต ๔ บางโอกาส
เคยเหFนท7านน?งสนทนาธรรม กบญาตโยม ผ6ส- นใจในธรรมซ1ง? เดนทางมา
จากถ?นไกล จนกระท?งถ1งร7งเช-ากFมหลายๆคร@ง ชวตของท7านเกดมาเพ>อ? ผ6อ>น? สมองเหFนประโยชนQเก>@อก6ลแก7หม6ม7 นษยQผม6- าส67 แม-จะอ7อนเพลยเม>อ? ยล-า
สกปานใด ท7านกFไม7แสดงออกถ1งความอ7อนแอให-เหFน เพราะอาศยความ
เมตตาเปFนท?ตง@ แม-ล6กศษยQจะอย6ใ7 นสานกสาขาใดๆ จะไกลหร>อใกล-กFตาม
ท7านยงอตส7าหQเดนทางไปให-กาลงใจและแนะนาการปฏบตสนบสนนอย7าง
ท?วถ1งแต7สงขารร7างกายทกอย7างกFม ความ แก7 เจFบ ตาย ไปเปFนธรรมดา
ดงน@นในป ๒๕๒๐ ถ1งแม-ความผดปกตของร7างกายจะปรากฏข1@นบ-าง แต7
เพราะหลวงพ7อม7งประโยชนQเพ>?อส7วนรวม ท7านกFยงอดทนส6-ได-เดนทางไป
ประกาศสจธรรมในต7างประเทศถ1งสองคร@ง เปFนการนาธรรมโอสถจากดน
แดนภาคตะวนออก ไปสงเคราะหQชาวตะวนตก ให-ได-รบประโยชนQอย7างด
ย?ง น?ค>อพลงแห7งเมตตาธรรม ซ1?งมประจาอย67ในหทยของท7าน
หลวงพ7อเร?มอาพาธ และเร?มมอาการปรากฏข1น@ ทละน-อยๆ จนกระท?งได-รบ
การผ7าตดทางสมอง แต7กFเปFนท?น7ายนดท?ได-มคณะแพทยQหลายท7าน หลาย
โรงพยาบาลได-ถวายการรกษาจนสดความสามารถ ซ1?งบรรดาคณะศษยQท@ง
หลายขอขอบพระคณไว- ณ ท?น@ และตามหนงส>อรายงานแพทยQ ซ1ง? นาย
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แพทยQจรส สวรรณเวลา และนายแพทยQสพฒนQ โอเจรญ แห7งโรงพยาบาล
จฬาลงกรณQ จ.กรงเทพฯ ได-บนท1กไว-ว7า
หลวงพ7อชาอาย ๖๔ ป แขFงแรงเปFนปกตด จนเร?มมอาการคร@งแรกเม>อ?
พ.ศ.๒๕๒๐ ขณะเดนทางไปประเทศองกฤษ ด-วยร6-ส1กโงนเงน การทรงตว
ไม7คอ7 ยด ไม-เท-าซ1?งใช-ถ>ออย6เ7 ปFนประจา อย6แ7 ล-ว ร6-ส1กว7าจาเปFนต-องใช-ม
อาการหนกบรเวณต-นคอด-วย
ต@งแต7น@นมา อาการโงนเงนทรงตวไม7คอ7 ยด กFเปFนมาตลอด บางระยะกFเปFน
มาก บางระยะกFน-อย พ.ศ.๒๕๒๓มอาการคล>?นไส-มกเปFนตอนด1กๆมน-อย
คร@งท?เกดอาเจยนด-วย อาการโงนเงนยงเปFน เช7นเดม ไม7เคยถ1งกบล-ม
พ.ศ.๒๕๒๔ ราวเด>อนกรกฎาคม เร?มมอาการความจา ไม7ด อาการโงนเงน
ทรงตวไม7ด กFทรดลง มอาการเม>อ? ย และอ7อนเพลยด-วยมอาการหนกต1ง
ต-นคอ แต7เม>อ? ฉนยาหม-อสมนไพร อาการหนกต-นคอน@หายไป ตอนน@ตรวจ
พบว7าเปFนเบาหวานด-วย นายแพทยQสเทพ และแพทยQหญงประภา วงศQ
แพทยQ ได-จดยาถวาย ส7วนอาการอ>?นยงคงอย67 จนถ1งกลางเด>อนกนยายน
ร6-ส1กอ7อนเพลยมากข1@น และเบ>อ? อาหาร นายแพทยQอทย เจนพานชยQ ไดตรวจคล>?นไฟฟ-าหวใจให- พบว7าปกตด
อาการทรดมากข1น@ ในวนท?๑๔ตลาคม๒๕๒๔จ1งเดนทางไปกรงเทพฯ เข-า
โรงพยาบาลสาโรง ขณะน@นยงเดนเองได- แต7ต-องช7วยพยงบ-าง ได-ตรวจ
เอกซเรยQคอมพวเตอรQซ@า พบว7า ช7องภายในสมองขนาดเลFกลงกว7าคร@งแรก
จนถ1งกลางเด>อนมถนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เม>อ? เดนทางกลบไปยงจงหวด
อบลราชธานยงมอาการทรงตวไม7ค7อยด เดนต-องพยงและเดนไกลๆไม7ไดผ6ด- 6แลสงเกตว7าขาข-างซ-ายยกไม7คอ7 ยถนด ส6-ข-างขวาไม7ได- ความจาและ
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การพ6ดบางวนดพอสมควร บางวนเลอะเล>อน บางระยะร6-ส1กเพลยและ ไม7
อยากพ6ดหร>อทาส?งใดอาการเปFนมากข1น@ ในระยะ๓สปดาหQหลงน@ บางวน
เพลย และพ6ดไม7มเสยง เดนได-เพยงระยะไม7ก?กา- ว ต-องใช-รถน?งเขFนไปใน
บรเวณวดวนละสองคร@ง อาหารฉนได-น-อยลง
เม>อ? ป ๒๕๒๕ อาการของหลวงพ7อทรดลง ศษยQจ1ง อาราธนาให-หลวงพ7อ
เข-ารบการรกษาในโรงพยาบาลจฬาลงกรณQ พระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67
หวฯ โปรดเกล-าโปรดกระหม7อม รบหลวงพ7อไว-ในพระบรมราชานเคราะหQ
ได-อย67ในห-องชดพเศษ ท?ต1กจงกลณ อย6โ7 รงพยาบาลนาน ๕ เด>อน ม
ศาสตราจารยQ นายแพทยQจรส สวรรณเวลา ในขณะน@นเปFนผ6-อานวยการ
โรงพยาบาลจฬาลงกรณQเปFนหวหน-าคณะแพทยQถวายการรกษา เม>อ? อย67จน
อาการทรงและพ-นระยะอนตรายแล-วแพทยQให-พยากรณQโรคว7าจะค7อยๆ
ทรดลงคณะสงฆQเหFนพ-องต-องกนว7าควรจะนมนตQ หลวงพ7อกลบวดหนอง
ปา7 พงทางกองทพอากาศได-จดเคร>?องบนเท?ยวบนพเศษถวาย
ก7อนหน-าน@น ทางวดได-จดสร-างกฏหลงใหม7ไว-คอยท7า ด-วยพระราชทรพยQ
ของพระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67หวฯ
ท?โปรดเกล-า
โปรดกระหม7อม
พระราชทานให-สว7 นหน1ง? คณะศษยQทเ? คยอปฏฐากสม?าเสมอโดยตลอด ไดร7วมสมทบโดยเสดFจพระราชกศลด-วยอก ส7วนหน1?ง ได-ออกแบบให-คล-ายไอ
ซย6 ในบรเวณปา7 ของวด สร-างเปFนต1กช@นเดยว หลงเลFก จดให-มท?ทางท?
สะดวกกบการถวายการ อปฏฐาก และมเคร>?องม>อแพทยQท?จาเปFนต-องใชจ1งเอ>@ออานวยให-ถวายการด6แลได-ใกล-เคยงกบเม>อ? อย6ใ7 นโรงพยาบาล
ม
แพทยQจากโรงพยาบาลสรรพสทธ t ประสงคQมาถวายตรวจอาการเปFนประจา
ทกวน บรษพยาบาลเปล?ยนเวรกนมาเฝ-า คณะพยาบาลเอ>@อเฟ>@อให-ความ
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สะดวกเตFมท?และพระอาจารยQเล?ยม ีตธมuโม จดเวรพระสงฆQศษยQหลวงพ7อ
ท@งในวดหนองปา7 พงและตามสาขาต7างๆ ให-เข-าเวรวนละ ๒ ผลดๆละ ๔
องคQ และสามเณรอก ๑ ร6ป มได-ขาด จนมผ6-กล7าว ว7ามหาเศรษฐกFมอาจจะ
จ-างบรษพยาบาลได-ถง1 วนละ ๑๐ คน หร>อผ6ม- บตร ๑๒ คน เม>อ? ปว7 ยกFไม7
แน7ใจว7าจะได-ล6กมาด6แลอย7างดเท7าหลวงพ7อ ท@งน@เพราะหลวงพ7อเปFนผ6เป?ยมด-วยเมตตา เปFนท?รกและเคารพของบรรดาศษยQ พระท?เข-าเวรปฏบต
หลวงพ7อน@นต7าง ถวายแรงกาย แรงใจ และอทศเวลาให-หลวงพ7อเปFน
ปฏบตบ6ชา ต7อผ6ม- พระคณย?งกว7าบดาบงเกดเกล-า คณะชกFผลดเวรกนมา
ประกอบอาหารเหลวตามท?โภชนากรแนะให-ทกวนมได-ขาดเลย เม>อ? ถ1ง
ระยะท?หลวงพ7อมอาการสาลกบ7อยข1น@ ขณะให-อาหารทางปาก แพทยQเหFน
สมควรให-เปล?ยนให-ทางสายยางลงกระเพาะเพ>?อป-องกน
โรคปอดบวม
แทรกจากการสาลกอาหารหร>อเสมหะ พระอปฏฐาก กFเรยนวธใส7สายยาง
จนชานาญมการซ-อมใส7ตนเองก7อน ด-วยความหวงท?จะลดความระคาย
เค>องต7อเน>อ@ เย>?อในหลอดคอ และหลอดอาหารของหลวงพ7อในการใส7แต7ละ
คร@งให-เหล>อน-อยท?สดเท7าท?จะทาได- นอกจากน@ท7านยงเรยนวธตรวจเล>อด
ตรวจปสสาวะ เพ>อ? ด6ระดบน@าตาลเพ>?อบนท1กและรายงานต7อแพทยQและปรบ
ขนาดยา ตามส?งได-ถ6กต-องแม-หลวงพ7อจะอาพาธนานนบปแต7ผวพรรณกFด6
ผ7องใส และไม7เคยมแผลกดทบอย7างผ6-ปว7 ยเร>อ@ รงส7วนใหญ7
มผ6-กล7าวว7าการท?หลวงพ7ออย67เปFนขวญให-ล6กศษยQหลายปน@นมผลให-พระ
สงฆQเจรญในธรรมและสามคค ร7วมแรง ร7วมใจ เร7งปฏบตบ6ชาแด7หลวงพ7อ
ทาให-เกดมสาขาต7างๆเพ?มข1น@ ท@งในและนอกประเทศ นอกจากน@ยงมการ
รวบรวมเทปเทศนาของหลวงพ7อ
ถอดความออกมาเปFนหนงส>อแจก
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ญาตโยมได-มากมายหลายเร>?อง ยงผลให-ฆราวาส ผ6-สนใจในคาสอนของ
หลวงพ7อม7งปฏบตธรรมมากข1@น
มคนเปFนหม6ค7 ณะมากราบเย?ยมหลวงพ7อเปFนประจาทกวน จนต-องกาหนด
เวลาเย?ยมในภาคเช-าและเยFน เพ>อ? มให-เปFนการรบกวน หลวงพ7อมากเกน
ไป พระอปฏฐากจะเขFนรถออกมาให-ญาตโยมได-กราบตามเวลาท?กาหนด
รถเขFนน@เปFนรถท?ส?งประกอบพเศษจากประเทศองกฤษมการวดสดส7วน
ของหลวงพ7อส7งให-เขา (ทานองเดยวกบการวดตวตดเส>อ@ ) จ1งใช-ได-ดมท?
พยงคอ แขนขาในสดส7วนท?เหมาะเจาะ ผ6-ท?ไม7เคยมากราบเย?ยมอาจเข-าใจ
ผดว7าหลวงพ7อท7านน?งได-เอง และไม7ได-เปFนอมพาต
สาหรบโอสถท?ใช-เปFนประจา ส7วนใหญ7เบกได-จาก โรงพยาบาลสรรพสทธ t
ประสงคQ โอสถพเศษท?ไม7มในจ.อบลฯ กFสง? มาท?โรงพยาบาลจฬาลงกรณQซ1?ง
พระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67หว
พระราชทานให-อย6ใ7 นพระบรมราชาน
เคราะหQเสมอมา
ต@งแต7ป ๒๕๓๐ คณะพระสงฆQทง@ วดปา7 นานาชาต ซ1ง? เปFนชาวต7างประเทศ
มาเย?ยมถวายสกการะหลวงพ7อทกวน พระเปFนประจามอบาสกอบาสกา
โดยสาร รถสองแถวมาด-วยเสมอ พากนมาสวดมนตQบทสาคญๆ เช7น วปส
นาภ6ม และโพชฌงคQ เปFนต-น ถวายหลวงพ7อ เปFนภาพท?ประทบใจแก7ผม6- า
พบเหFนเปFนอย7างย?ง ต7อมาเม>อ? มคณะผ6-ปฏบตธรรมจากกรงเทพฯมา กFม
การสวดทาวตร ถวายหลวงพ7อด-วยเปFนคร@งคราว
ระยะต7อมา หลวงพ7ออาการหนกเปFนพกๆ มกจะเปFนระยะ ท?อากาศ
เปล?ยนแปลงราวเด>อนตลาคม-พฤศจกายน หลวงพ7อต-องเข-ารบการรกษา
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ท?โรงพยาบาลสรรพสทธ tประสงคQตอ- งเจาะคอเม>อ? เมษายน ๒๕๓๑ เพ>อ? ใหด6ดเสมหะได-ง7ายข1น@
อาการของหลวงพ7อทรดลงช-าๆ ตามวยและสงขารท?เส>?อมลงไป เหม>อนกบ
หลวงพ7อสาธตให-ศษยQเหFนภยในวฏสงสารเหFนความเส>?อมไปส@นไปของ
สงขารว7า เรามความแก ความเจ+บไข'เป+นธรรมดา ไมมใครจะลวงพ'น
ความแก ความเจ+บไข'ไปได' พระอปฏฐากเล7าว7าแม-หลวงพ7อจะไม7ไดแสดงธรรมเทศนา แต7กไF ด-เรยนธรรมจากหลวงพ7อเสมอ
เน>อ? งจากหลวงพ7อไปเข-าไอซย6 ของโรงพยาบาล สรรพสทธ tประสงคQอย67
บ7อยๆ จ1งมผ6ป- รารภให-คณะศษยQร7วมสมทบทนสร-างต1กไอซย6.ให-แก7โรง
พยาบาล ขณะน@กยF งดาเนนการสร-างอย6ย7 งไม7แล-วเสรFจเข-าใจว7ายงขาดงบท?
จะซ>@ออปกรณQอก
มกราคม ๒๕๓๕ หลวงพ7อหอบมากจ1งต-องเข-า โรงพยาบาลอก แพทยQ
วนจฉยว7าหวใจวาย ต7อมามอาการไตวายแทรกด-วย แพทยQให-การรกษา
เตFมท?อาการไม7ดข1น@ ค>นวนท? ๑๕ มกราคม หลงจากท?ทราบว7าอาการของ
หลวงพ7อทรดลงเร>?อยๆ คณะสงฆQเหFนสมควรนมนตQหลวงพ7อกลบวด เช-า
วนท? ๑๖ มกราคม เวลา ๕.๒๐ น. หลวงพ7อกFละสงขารไปอย7างสงบ จาก
ไปอย7าง คร6ผ6-ยง? ใหญ7ในวนคร6
ระยะน@นเปFนระยะท?การก7อสร-างในวดส7วนใหญ7สาเรFจแล-ว และพระสงฆQต7าง
ชาตกาลงอบรมกรรมฐานกนท?วดปา7 วนโพธญาณ มพระอาจารยQสเมโธ
ศษยQฝร?งองคQแรกของหลวงพ7อ เปFนผ6อ- บรมธรรมอย67 ส7วนพระสงฆQไทยกF
เตรยมจะประชมกนในเวลาอนใกล-กนน@น ศษยQจ1งต7างเตรยมพร-อมท?จะมา
ชมนมกนท?วดหนองปา7 พง อย6แ7 ล-ว เม>อ? ทราบข7าวหลวงพ7อจ1งมากนอย7าง
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พร-อมเพรยงกนมากราบ สกการะร7างของหลวงพ7อท?ทอดลงสอนศษยQเปFน
คร@งสดท-าย และต7างพากนปฏบตบ6ชาหลวงพ7ออย7างเข-มแขFง
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อาตมาดใจท?โยมได-มาเย?ยมพระล6กชาย และพกอย67ท?วดหนองปา7 พง อกไม7
ก?วนกFจะกลบไปแล-ว เลยถ>อโอกาสมาแสดงความดใจ แต7กFไม7มอะไรจะ
ฝาก วตถส?งของอะไรท?ประเทศฝร?งเศสน@นกFมมากมายอย67แล-ว แต7ธรรมะท?
จะบารงจตใจของเราให-สงบระงบ ด6เหม>อนจะไม7ค7อยมเท7าไร
อาตมาไปสงเกตการณQแล-ว
เหFนมแต7เร>?องท?จะทาให-เราว7นวายย7งยาก
ลาบากตลอดกาลตลอดเวลา เจรญไปด-วยวตถหลายอย7างเปFนกามารมณQ
มร6ป มเสยง มกล?น มรส มโผฏฐพพะ ธรรมารมณQเปFนท?ยว? ยวนของบคคล
ท?ไม7ร6-จกธรรม ให-มความว7นวายมาก ฉะน@นจ1งจะขอฝากธรรมะเพ>?อไป
ปฏบตท?ประเทศฝร?งเศส เม>อ? จากวดหนองปา7 พงและวดปา7 นานาชาตไป
แล-ว สภาวะท?ตดปญหาและความย7งยากของชวต
ธรรมะน@เปFนสภาวะอนหน1?ง ซ1?งจะตดปญหาความย7งยากลาบากในใจของ
มนษยQทง@ หลายให-น-อยลง จนกระท?งหมดไป สภาวะอนน@เรยกว7าธรรม เรา
ควรจะศ1กษา เอาไปศ1กษาในชวตประจาวนและประจาชวต เม>อ? มอารมณQ
อนใดมากระทบกระท?งเกดข1@น จะได-แก-ปญหามนได- เพราะปญหาน@มทก
คน ไม7เฉพาะว7าเม>องไทยหร>อเม>องนอก มนมทกแห7ง ถ-าคนไม7ร6-จกแกปญหาแล-ว กFมความทกขQความเด>อดร-อนเปFนธรรมดา เม>อ? ปญหาเกดข1@น
มาแล-ว หนทางท?จะแก-ไขมนกFคอ> ปญญา สร-างปญญา อบรมปญญา ค>อ
ทาปญญาให-เกดข1น@ ในจตใจของเรา
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สาหรบข-อประพฤตปฏบตน@นกFไม7มอะไรมากอ>?นไกล อย67ในตวของเราน?เอง
มกายกบใจ คนเม>องนอกกFเหม>อนกน คนเม>องไทยกFเหม>อนกน มกายกบ
ใจเท7าน@นท?ว7นวาย เปFนผ6-วน7 วาย ฉะน@น ผ6-สงบระงบต-องมกายกบใจสงบ
ความเปFนจรงน@น ใจของเรามนเปFนปกตอย67 เปรยบเหม>อนน@าฝน เปFนน@า
สะอาด มความใสสะอาดบรสทธ tเปFนปกต ถ-าหากเราเอาสเขยวใส7เข-าไป
เอาสเหล>องใส7เข-าไป น@ากFจะกลายเปFนสเขยว สเหล>องไป จตเราน@กเF หม>อน
กน เม>อ? ไปถ6กอารมณQท?ชอบใจ ใจกFด ใจกFสบายเม>อ? ถ6กอารมณQไม7ชอบใจ
แล-ว ใจน@นกFขน7 มว ไม7สบาย เหม>อนกนกบน@าท?ถ6กสเขยว กFเขยวไป ถ6กส
เหล>อง กFเหล>องไป เปล?ยนสไปเร>?อย
ความเปFนจรงน@น น@าท?มนเขยว มนเหล>อง ปกตของมนกFเปFนน@าใสสะอาด
บรสทธ t ค>อ น@าฝน ปกตของจตเราน@กเF หม>อนกน เปFนจตท?ใสสะอาด เปFน
จตท?มปกตไม7วน7 วาย ท?จะว7นวายน@นเพราะมนเปFนไปกบอารมณQ มนหลง
อารมณQ พ6ดให-เหFนชด อย7างขณะน@เราน?งอย67ในปา7 มความสงบเหม>อนกน
กบใบไม- ใบไม-นน@ ถ-าไม7มลมพดมนกFนง? สงบระงบอย67 ถ-ามลมมาพด ใบมน
กFกวดแกว7งไปตามลม
จตใจน@กเF หม>อนกน ถ-าอารมณQมาถ6กมนกFกวดแกว7งไปตามอารมณQ ย?งมน
ไม7ร6-เร>?องธรรมะแล-ว กFยง? ปล7อยไปตามอารมณQของเจ-าของไป อารมณQสขกF
ปล7อยตามไป อารมณQทกขQกปF ล7อยตามไปว7นวายไปเร>?อยๆ จนชาวมนษยQ
ท@งหลายเกดเปFนโรคประสาทเพราะไม7ร6-เร>?อง ปล7อยไปตามอารมณQ ไม7ร6-จก
ตามรกษาจตของเจ-าของ จตของเราน@เม>อ? ไม7มใครตามรกษา มนกFเหม>อน
คนๆหน1?งท?ปราศจากพ7อแม7ท?จะด6แล เปFนคนอนาถา คนอนาถาน@นเปFนคน
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ท?ขาดท?พง1? คนท?ขาดท?พ1?งกFเปFนทกขQ จตน@กเF หม>อนกน ถ-าหากขาดการ
อบรมบ7มนสย ทาความเหFนให-ถ6กต-องแล-ว จตน@กFลาบากมาก
กรรมฐานเปFนการทาจตให-สงบ
ในทางพทธศาสนา การทาจตให-สงบระงบน@ ท7านเรยกว7า การทากรรมฐาน
ฐาน ค>อเปFนท?ตง@ กรรม ค>อการงานท?เราจะต-องทาข1น@ ให-มกายเราเปFนส7วน
หน1ง? จตเราเปFนอกส7วนหน1?ง มสองอย7างเท7าน@นแหละ กายน@เปFนสภาว
ธรรม เปFนร6ปธรรมท?เรามองเหFนได-ดว- ยตาของเรา จตเปFนสภาวธรรมอน
หน1ง? เปFนนามธรรมซ1ง? ไม7มร6ป มองด-วยตาไม7ได- แต7เปFนของมอย67 ตาม
ภาษาสามญกFเรยกว7า กายกบใจ กายเรามองเหFนได-ด-วยตาเน>@อ จตมอง
เหFนได-ด-วยตาใน ค>อตาใจ มอย6ส7 องอย7างเท7าน@น มนว7นวายกน
ฉะน@น การฝ1กจตท?จะฝากโยมวนน@ กFคอ> เร>?องกรรมฐาน ให-ไปฝ1กจต เอาจต
พจารณากาย จตน@คอ> อะไร? จตมนกFไม7คอ> อะไร มนถ6กสมมตว7า ค>อ ความ
ร6-ส1ก ผ6ท- ?ร6-ส1กอารมณQ ผ6-ท?รบร6-อารมณQท@งหลายในท?นเ@ รยกว7าจต ใครเปFน
ผ6ร- บร6- ผ6ร- บร6-น@นถ6กเขาเรยกว7า "จต" รบร6-อารมณQท?สขบ-าง อารมณQท?ทกขQ
บ-าง อารมณQดใจบ-าง อารมณQเสยใจบ-าง ใครมภาวะท?จะรบร6อ- ารมณQเหล7าน@
ท7านเรยกว7าจต
อย7างเช7น อาตมาพ6ดให-ฟงขณะน@ จตเรายงม จตรบร6-ว7า พ6ดอะไรอย7างไร
มนเข-าไปทางห6 ร6-ว7าพ6ดอะไร เปFนอย7างไร กFร6-จก ผ6ร- บร6-นเ@ รยกว7าจตจตเปFน
ผ6ร- บร6-อารมณQ
จตไม7มตวจตไม7มตน จตไม7มร6ป จตเปFนผ6-รบร6-อารมณQเท7าน@นไม7ใช7อ>?น ถ-า
หากว7าเราส?งสอนจตอนน@ให-มความเหFนท?ถ6กต-องดแล-ว
จตน@กFจะไม7ม
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ปญหา จตกFจะสบาย จตกFเปFนจต อารมณQกFเปFนอารมณQอารมณQไม7เปFนจต
จตไม7เปFนอารมณQ เราพจารณาจตกบอารมณQน@ให-เหFนชด จตเปFนผ6ร- บร6อารมณQท?จรเข-ามา จตกบอารมณQสองอย7างน@มากระทบกนเข-า กFเกดความ
ร6-ส1กทางจต ดบ-าง ช?วบ-าง ร-อนบ-าง เยFนบ-าง สารพดอย7าง ทน@เม>อ? เราไม7ม
ปญญาแก-ไข ปญหาท@งหลายเหล7าน@กFทาจตของเราให-ยง7
ลมหายใจเปFนมงกฏกรรมฐาน
การทาจตข องเราให-มรากฐาน ค>อ กรรมฐาน เอาลมหายใจเข-าออกเปFน
รากฐาน เรยกว7า อานาปานสต ทน@จะยกเอาลมเปFนกรรมฐานเปFนอารมณQ
การทากรรมฐา นมหลายอย7างมากมาย มนกFยากลาบากเอาลมน@เปFน
กรรมฐานดกว7า
เพราะว7าลมหายใจน@เปFนมงกฏกรรมฐานมาแต7คร@ง
ด1กดาบรรพQมาแล-ว พอเรามโอกาสดๆ เราเข-าไปน?งสมาธเอาม>อขวาทบม>อ
ซ-าย เอาขาขวาทบขาซ-าย ต@งกายให-ตรง แล-วกFน1กในจตของเราว7า บดน@
เราจะวางภาระทกส?งทกอย7างให-หมดไป ไม7เอาอะไรมาเปFนเคร>อ? งกงวล
ปล7อย... ปล7อยให-หมด แม-จะมธระอะไรอย67มากมายกFปล7อย ปล7อยท@งใน
เวลาน@น สอนจตของเราว7า จะกาหนดตามลมอนน@ ให-มความร6-ส1กอย67แต7
อารมณQอนเดยว แล-วกFหายใจเข-าหายใจออก
• การกาหนดลมหายใจน@น อย7าให-มนยาว อย7าให-มนส@น อย7าให-มน
ค7อย อย7าให-มนแรง ให-มนพอดๆ
• สต ค>อความระล1กได- สมปชญญะ ค>อความร6-ตวอนเกดจากจตน@น ใหร6-ว7าลมออก ให-ร6-ว7าลมเข-า สบาย ไม7ต-องน1กอะไร ไม7ต-องคดไปโน7น
ไม7ต-องคดไปน? ในเวลา
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ปจจบนน@ เรามหน-าท?ท?จะกาหนดลมหายใจเข-า ลมหายใจออกอย7างเดยว
ไม7มหน-าท?ท?จะไปคดอย7างอ>?นให-มสตความระล1กได-ตามเข-าไป
และ
สมปชญญะความร6-ตวว7า บดน@ เราหายใจอย67 เม>อ? ลมเข-าไป ต-นลมอย6ป7 ลาย
จม6ก กลางลมอย6ห7 ทยปลายลมอย67สะด>อ เม>อ? หายใจออก ต-นลมอย67สะด>อ
กลางลมอย6ห7 ทยปลายลมอย67จม6ก ให-ร6-ส1กอย7างน@
• หายใจเข-า :- ๑. จม6ก ๒. หทย๓. สะด>อ
• หายใจออก :- ๑. สะด>อ ๒. หทย ๓. จม6
กาหนดอย67สามอย7างน@ หายความกงวลหมด ไม7ต-องคดเร>?องอ>?นกาหนด
เข-าไปให-ร6-ต-นลม กลางลม ปลายลม สม?าเสมอ แล-วต7อน@นไปจตของเราจะ
มความร6-ส1ก ต-นลม กลางลม ปลายลม ตลอดเวลา
เม>อ? ทาไปเช7นน@ จตอนควรแก7การงานกFจะเกดข1@น กายกFควรแก7การงาน
การขบเม>อ? ยท@งหลายจะค7อยๆหายไปเร>?อยๆ กายกFจะเบาข1@น จตกFจะรวม
เข-า ลมหายใจกFจะละเอยดเข-า น-อยลงๆ เราทาแบบน@เร>?อยๆ จนกว7าจตมน
จะสงบระงบลงเปFนหน1ง?
การทาจตให-สงบเปFน "หน1ง? "
เปFน "หน1ง? " ค>อ จตมนจะฝกใฝอ7 ย6ก7 บลม ไม7แยกไปท?อ>?นไม7ว7นวาย ต-นลมกF
ร6-จก กลางลมกFร6-จก ปลายลมกFร6-จก เม>อ? จตสงบระงบแล-ว เราจะร6-อย67แต7ต-น
ลม ปลายลมกFได- ไม7ต-องตามลงไป เอาแต7ปลายจม6กว7ามนออก มนเข-า จต
เปFนหน1?งอย67กบลมหายใจเข-าออกอนเดยวตลอดไป
การทาจตเช7นน@ เรยกว7าทาจตให-สงบ ทาจตให-เกดปญญา อนน@เปFนเบ>อ@ ง
ต-น เปFนรากฐานของกรรมฐาน ให-พยายามทาทกวนทกวน จะอย67ทไ? หน
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กFได- จะอย67บ-านกFได- จะอย67ในรถกFได- อย6ใ7 นเร>อกFได- น?งอย67กไF ด- นอนอย67กไF ดให-เรามสตสมปชญญะควบคมอย67ตลอดกาลตลอดเวลา อนน@เรยกว7าการ
ภาวนา
อรยาบถของการภาวนา
การภาวนาน@ ทาได-ในอรยาบถ ท@งน?ไม7ใช7ว7าจะน?งอย7างเดยว จะย>นกFได- จะ
นอนกFได- จะเดนกFได- ขอแต7ให-เรามสต กาหนดอย67เสมอว7า บดน@จตใจของ
เราอย6ใ7 นลกษณะอย7างไร มอารมณQอนใดอย67จตเปFนสขไหม จตเปFนทกขQ
ไหม จตว7นวายไหม จตสงบไหม ให-เราร6-เหFนอย7างน@ หมายความว7า ให-ร6-จก
ความรบผดชอบของจตอย67ตลอดเวลา น@เรยกว7าการทาจตของเราให-สงบ
เม>อ? จตสงบกFเกดปญญา
เม>อ? จตสงบแล-ว ปญญามนจะเกด ปญญามนจะร6- ปญญามนจะเหFน เอาจต
ท?สงบพจารณาร7างกายของเรา ต@งแต7ศรษะลงไปหาปลายเท-า ต@งแต7ปลาย
เท-าข1น@ มาหาศรษะ พจารณากลบไปกลบมาอย6เ7 ร>?อย ให-เหFนเกสา โลมา นะ
ขา ทนตา ตะโจ เปFนกรรมฐาน ให-เหFนว7าร6ปร7างกายท@งหลายน@ มดน มน@า
มลม มไฟ กล7มท@งส?กล7มน@ ท7านเรยกว7ากรรมฐาน เรยกว7าธาต ธาตดน
ธาตน@า ธาตไฟ ธาตลม มาประชมกนเข-า เรยกว7ามนษยQ เรยกว7าสตวQ
พจารณากายของเราอนประกอบด-วยธาต
พระบรมศาสดาของเราท7านทรงสอนว7า อนน@สกแต7ว7าธาตเท7าน@น อวยวะ
ร7างกายของเรา ส?งท?ข-นแขFง เปFนธาตดน ส?งท?มนเหลวไหลเวยนไปใน
ร7างกาย ท7านเรยกว7า ธาตน@า ลมพดข1@นเบ>อ@ งบนลงเบ>อ@ งต?า ท7านเรยกว7า
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ธาตลม ความร-อนอบอ7นในร7างกาย ท7านเรยกว7าธาตไฟ คนคนหน1?ง เม>อ?
แยกออกแล-ว มส?อย7าง น@เท7าน@น ค>อ มดน น@า ลม ไฟ สตวQไม7ม มนษยQไม7ม
ไทยไม7มฝร?งไม7ม เขมรไม7มญวนไม7ม ลาวไม7ม ไม7มใคร มดน มน@า มไฟ ม
ลม เท7าน@นท?เปFนอย67แล-วสมมตว7าเปFนบคคลเปFนสตวQขน1@ มา
ชวต ร7างกาย เปFนอนจจง
ความเปFนจรงไม7มอะไร ดนกFด น@ากFด ลมกFด ไฟกFด ท?ประกอบกนเรยกว7า
มนษยQน@ เปFนไปด-วยอนจจง ทกขง อนตตา ค>อเปFนของไม7แน7นอน เปFน
ของไม7ยง? ย>น เปFนของหมนเวยนเปล?ยนไปแปรไป อย6อ7 ย7างน@ ไม7ยง? ย>นอย67
กบท? แม-แต7ว7าร7างกายของเรากFไม7แน7ไม7นอน เคล>?อนไหวไปมาอย67เสมอ
เปล?ยนไป ผมกFเปล?ยนไป ขนกFเปล?ยนไป หนงกFเปล?ยนไป สารพดอย7าง
มนเปล?ยนไป เปล?ยนไป เปล?ยนไปหมด
จตใจของเราน@กเF หม>อนกน มนกFไม7ใช7ตว ไม7ใช7ตน ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ท?คด
ไปสารพดอย7าง มนไม7แน7นอน บาทคดฆ7าตวตายเลยกFได- บางทคดสขกFไดบางทคดทกขQกFได- ถ-าเราไม7มปญญา เรากFไปเช>อ? จตอนน@ มนกFโกหกเรา
เร>อ? ยไป เปFนทกขQบ-าง เปFนสขบ-าง สลบซบซ- อนกนไป
จตและกายเปFนอนจจง ทกขง อนตตา
จตน@มนกFเปFนของไม7แน7นอน กายน@กFเปFนของไม7แน7นอน รวมแล-วเปFน
อนจจง รวมแล-วเปFนทกขง รวมแล-วเปFนอนตตา ส?งท@งหลายเหล7าน@
พระบรมคร6ของเราท7านว7า ไม7ใช7สตวQ ไม7ใช7บคคล ไม7ใช7ตวไม7ใช7ตน ไม7ใช7
เรา ไม7ใช7เขา เรยกว7า ธาต ค>อ ดน น@า ลม ไฟ เท7าน@นเอง
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เอาจตของเราพจารณาลงไปให-มนเหFนชด เม>อ? มนเหFนชดแล-วอปาทานท?
ถ>อว7า เราสวยบ-าง เรางามบ-าง เราดบ-าง เราช?วบ-าง เรามบ-าง เราอะไรๆ
หลายอย7าง มนกFถอนไป ถอนไปเหFนสภาวะอนเดยวกน เหFนมนษยQสตวQท@ง
หลายเปFนอนเดยวกน เหFนไทยเปFนอนเดยวกนกบฝร?ง เหFนฝร?งเปFนอน
เดยวกนกบไทย เม>อ? จตเราเหFนเช7นน@ มนกFถอนอปาทานความย1ดม?นออก
จากจตใจของเรา
เม>อ? จตเหFนธรรม โลภ โกรธ หลง กFลดน-อยลง
เม>อ? พจารณาเหFนอนจจง ทกขง อนตตา แล-ว มนกFน7าสงเวชถอนอปาทาน
ออกแล-ว ไม7ได-ไปย1ดว7าเปFนตว ว7าเปFนตน ว7าเปFนเรา ว7าเปFนเขา จตใจเหFน
เช7นน@ มนกFเกดนพพทา ความเบ>อ? หน7าย คลายความกาหนด ค>อเหFนว7ามน
เปFนของไม7เท?ยง เปFนทกขQ เปFนอนตตา แล-วจตใจของเรากFหยด จตใจเรากF
เปFนธรรมะ ราคะกFด โทสะกFด โมหะกFด มนกFลดน-อยถอยลงไปทกทๆ ผล
ท?สดเหล>อแต7ธรรม ค>อจตน@เปFนอย6เ7 ท7าน@น น@เรยกว7าการทากรรมฐาน
หนทางท?ถ6กต-องท?ควรพจารณา
ฉะน@น จ1งขอฝากโยมเอาไปพจารณา เอาไปศ1กษาประจาวนประจาชวต
เอาไว-เปFนมรดกตดตวส>บไป โยมเอาไปพจารณาแล-ว ใจกFจะสบาย ใจกFจะ
ไม7ว7นวาย ใจกFจะสงบระงบ กายว7นวายกFชา7 งมน ใจไม7ว7นวาย เขาว7นวาย
ในโลก
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๓ - รรมะกบธรรมชาต!
http://ajahnchah.org/thai/Dhammma_Nature.php

บางคร@ง ต-นผลไม- อย7างต-นมะม7วงเปFนดอกออกมาแล-ว บางทถ6กลมพด
มนกFหล7นลง แต7ยงเปFนดอกอย7างน@นกFม บางช7อเปFนล6กเลFกๆลมกFมาพดไป
หล7นท@งไปกFม บางช7อยงไม7ได-เปFนล6ก เปFนดอกเท7าน@น กFหกไปกFม
คนเรากFเหม>อนกน บางคนตายต@งแต7อย67ในท-อง บางคนคลอดจากท-องอย67
ได-สองวน ตายไปกFม หร>ออายเพยงเด>อนสองเด>อน สามเด>อน ยงไม7ทนโต
ตายไปกFมบางคนพอเปFนหน7มเปFนสาวตายไปกFม บางคนกFแก7เฒ7าแล-ว จ1ง
ตายกFม
เม>อ? น1กถ1งคนแล-ว กFนก1 ถ1งผลไม- กFเหFนความไม7แน7นอน แม-นกบวชเรากF
เหม>อนกน บางทยงไม7ทนได-บวชเลย ยงเปFนเพยงผ-าขาวอย67 กFพาผ-าขาว
ว?งหนไปกFมบางคนโกนผมเท7าน@น ยงไม7ได-บวชขาวด-วยซ@า กFหนไปก7อน
แล-วกFม บางคนกFอย6ไ7 ด-สามส?เด>อนกFหนไป บางคนอย6ถ7 1งบวชเปFนเณรเปFน
พระ ได-พรรษาสองพรรษากFส1กไปกFม หร>อส?ห-าพรรษาแล-วกFส1กไปกFม
เหม>อนกบผลไม-เอาแน7นอนไม7ได- ดอกไม-ผลไม-ถ6กลมพดตกลงไปเลยไม7ไดสก จตใจคนเรากFเหม>อนกน พอถ6กอารมณQมาพดไป ด1งไป กFตกไปเหม>อน
กบผลไมพระพทธเจ-าท7านกFทรงเหFนเหม>อนกน
เหFนสภาพธรรมชาตของผลไมใบไม- แล-วกFน1กถ1งสภาวะของพระเณรซ1ง? เปFนบรษท บรวารของท7านกF
เหม>อนกน มนเปFนของมนอย67อย7างน@น ย7อมจะเปล?ยนเปFนอย7างอ>?นไม7ได72

ฉะน@นผ6ป- ฏบตถ-ามปญญา พจารณาด6อย67กไF ม7จาเปFนท?จะต-องมคร6อาจารยQ
แนะนาพร?าสอนมากมาย
พระพทธเจ-าของเรา ท?จะทรงผนวชในพระชาตท?เปFนพระชนกกมารน@น
ท7านกFไม7ได-ศ1กษาอะไรมากมายท7านไปทรงเหFนต-นมะม7วงในสวนอทยาน
เท7าน@น ค>อวนหน1ง? พระชนกกมารได-เสดFจไปชมสวนอทยานกบ พวก
อามาตยQทง@ หลาย ได-ทรงเหFนต-นมะม7วงต-นหน1ง?
กาลงออกผลงามๆ
มากมาย กFตง@ พระทยไว-ว7า ตอนกลบจะแวะเสวยมะม7วงน@น
แต7เม>อ? พระชนกกมารเสดFจผ7านไปแล-ว พวกอามาตยQกFพากนเกFบผลมะม7วง
ตามใจชอบ ฟาดด-วยกระบองบ-าง แส-บา- ง เพ>อ? ให-กง? หก ใบขาด จะได-เกFบ
ผลมะม7วงมากน
พอตอนเยFน พระชนกกมารเสดFจกลบ กFจะทรงเกFบมะม7วง เพ>?อจะลองเสวย
ว7าจะมรสอร7อยเพยงใด แต7กไF ม7มมะม7วงเหล>อเลยสกผล มแต7ต-นมะม7วงท?
ก?งก-านหกห-อยเกะกะ ใบกFขาดว?น เม>อ? ไต7ถาม กFทรงทราบว7าพวกอามาตยQ
เหล7าน@นได-ใช-กระบอง ใช-แส-ฟาดต-นมะม7วงน@นอย7างไม7ปราน เพ>?อท?จะเอา
ผลของมนมาบรโภคฉะน@นใบของมนจ1งขาดกระจดกระจาย ก?งของมนกFหก
ห-อยระเกะระกะ
เม>อ? พระองคQทรงมองมะม7วงสกต-นหน1ง? ท?อย67ใกล-ๆกน กFทรงเหFนมะม7วงต-น
น@นยงมก?งก-านแขFงแรง ใบดกสมบ6รณQ มองด6น7าร7มเยFน จ1งทรงดารว7า เหต
ใดจ1งเปFนเช7นน@น? กFทรงได-คาตอบว7า เพราะมะม7วงต-นน@นมนไม7มผล คนกF
ไม7ต-องการมน ไม7ขว-างปามน ใบของมนกF ไม7หล7นร7วง ก?งของมนกFไม7หก
พอพระองคQทรงเข-าพระทยในเหตเท7าน@น กFพจารณามาตลอดทางท?เสดFจ
กลบ ทรงราพ1งว7า ท?ทรงมความทกขQยากลาบาก กFเพราะเปFนพระมหา
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กษตรยQ ต-องทรงห7วงใยราษฎร ต-องคอยป-องกนแผ7นดนจากข-าศ1กศตร6 ท?
คอยจะมาโจมตตรงน@นตรงน@อย67วน7 วาย แม-จะนอนกFไม7เปFนสข บรรทมแล-ว
กFยงทรงฝนถ1งอก แล-วกFทรงน1กถ1งต-นมะม7วงท?ไม7มผลต-นน@น ท?มใบสดด6
ร7มเยFน แล-วทรงดารว7า จะทาอย7างมะม7วงต-นน@นจะไม7ดกว7าหร>อ?
พอถ1งพระราชวง กFทรงพจารณาอย6แ7 ต7ในเร>?องน@ในท?สดกFตดสนพระทย
ออกทรงผนวช โดยอาศยต-นมะม7วงน@นแหละ เปFนบทเรยนสอนพระทย
ทรงเปรยบเทยบพระองคQเองกบมะม7วงต-นน@น แล-วเหFนว7าถ-าไม7พวพนอย67
ในเพศฆราวาส กFจะได-เปFนผ6ไ- ปคนเดยว ไม7ต-องกงวลทกขQร-อน เปFนผ6-ม
อสระ จ1งออกผนวช
หลงจากทรงผนวชแล-ว ถ-ามผ6ใ- ดท6ลถามว7า ใครเปFนอาจารยQของท7าน?
พระองคQกจF ะทรงตอบว7า "ต-นมะม7วง" ใครเปFนอปชฌายQของท7าน? พระองคQ
กFทรงตอบว7า "ต-นมะม7วง" พระองคQไม7ต-องการคาพร?าสอนอะไรมากมาย
เพยงแต7ทรงเหFนต-นมะม7วงน@นเท7าน@น กFทรงน-อมเข-าไปในพระทย เปFนโอ
ปนยกธรรม สละราชสมบตทรงเปFนผ6-ท?มกน-อย สนโดษ อย6ใ7 นความสงบ
ผ7องใส
น@คอ> ในสมยท?พระองคQ (พระพทธเจ-า) ทรงเปFนพระโพธสตวQ กFได-ทรง
บาเพFญธรรมเช7นน@มาโดยตลอดอนท?จรง ทกส?งทกอย7างในโลกน@มนเตรยม
พร-อมท?จะสอนเราอย6เ7 สมอ ถ-าเราทาปญญาให-เกดนดเดยวเท7าน@น กFจะร6แจ-งแทงตลอดในโลก
ต-นไม-เคร>อเขาเถาวลยQเหล7าน@น มนแสดงลกษณะอาการตามความจรงตาม
ธรรมชาตอย6อ7 ย7างน@นอย6แ7 ล-ว ถ-ามปญญาเท7าน@นกFไม7ต-องไปถามใคร ไม7
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ต-องไปศ1กษาท?ไหน ด6เอาท?มนเปFนอย67ตามธรรมชาตเท7าน@น กFตรสร6-ธรรม
ได-แล-ว เหม>อนอย7างพระชนกกมาร
ถ-าเรามปญญา ถ-าเราสงวร สารวม ด6อย67 ร6อ- ย67เหFนอย67ตามธรรมชาตอนน@น
มนกFปลงอนจจง ทกขงอนตตาได-เท7าน@น เช7นว7า ต-นไม-ทกต-นท?เราเหFนอย67
บนพ>@นปฐพน@ มนกFเปFนไปในแนวเดยวกน เปFนไปในแนวอนจจงทกขง
อนตตา ไม7เปFนของแน7นอนถาวรสกอย7าง มนเหม>อนกนหมด มเกดข1น@ แล-ว
ในเบ>อ@ งต-น แปรไปในท7ามกลาง ผลท?สดกFดบไปอย7างน@
เม>อ? เราเหFนต-นไม-เปFนอย7างน@นแล-ว กFน-อมเข-ามาถ1งตวสตวQ ตวบคคล ตว
เราหร>อบคคลอ>?นกFเหม>อนกนมความเกดข1@นเปFนเบ>อ@ งต-นในท7ามกลางกF
แปรไป เปล?ยนไป ผลท?สดกFสลายไป น?คอ> ธรรมะ
ต-นไม-ทกต-นกFเปFนต-นไม-ต-นเดยวกน เพราะว7ามนเหม>อนกนโดยอาการท?
มนเกดข1น@ มาแล-ว มนกFต@งอย67 ต@งอย67แล-วกFแปรไป แล-วมนกFเปล?ยนไป หาย
ไป เส>?อมไปดบส@นไปเปFนธรรมดา
มนษยQเราท@งหลายกFเหม>อนกน ถ-าเปFนผ6ม- สตอย67ร6-อย67 ศ1กษาด-วยปญญา
ด-วยสตสมปชญญะ กFจะเหFนธรรมอนแท-จรง ค>อเหFนมนษยQเราน@ เกดข1@นมา
เปFนเบ>อ@ งต-น เกดข1@นมาแล-วกFตง@ อย67 เม>อ? ต@งอย67แล-วกFแปรไปแล-วกFเปล?ยนไป
สลายไป ถ1งท?สดแล-วกFจบ ทกคนเปFนอย6อ7 ย7างน@ ฉะน@น คนทกคนในสากล
โลกน@ กFเปFนอนเดยวกน ถ-าเราเหFนคนคนเดยวชดเจนแล-ว กFเหม>อนกบ
เหFนคนท@งโลก มนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น
ทกส?งสารพดน@เปFนธรรมะ ส?งท?เรามองไม7เหFนด-วยตา ค>อใจของเราน@ เม>อ?
ความคดเกดข1น@ มา ความคดน@นกFตง@ อย67 เม>อ? ต@งอย6แ7 ล-วกFแปรไป เม>อ? แปรไป
แล-ว กFดบส6ญไปเท7าน@น น@เรยกว7า "นามธรรม" สกแต7ว7าความร6-ส1กเกดข1@น
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มา แล-วมนกFดบไป น?ค>อความจรงท?มนเปFนอย6อ7 ย7างน@น ล-วนเปFนอรยสจจ
ธรรมท@งน@น ถ-าเราไม7มองด6ตรงน@ เรากFไม7เหFน
ฉะน@น ถ-าเรามปญญา เรากFจะได-ฟงธรรมของพระพทธเจ-า
พระพทธเจ-าอย67ท?ตรงไหน?
พระพทธเจ-าอย67ท?พระธรรม
พระธรรมอย67ท?ตรงไหน?
พระธรรมอย67ท?พระพทธเจ-า อย67ตรงน@แหละ
พระสงฆQอย67ท?ตรงไหน?
พระสงฆQอย67ท?พระธรรม
พระพทธ พระธรรม พระสงฆQ กFอย67ในใจของเราแต7เราต-องมองให-ชดเจน
บางคนเกFบเอาความไปโดยผวเผน แล-วอทานว7า "โอ! พระพทธ พระธรรม
พระสงฆQ อย6ใ7 นใจของฉน" แต7ปฏปทาน@นไม7เหมาะไม7สมควร มนกFไม7เข-า
กนกบการท?จะอทานเช7นน@น เพราะใจของผ6ท- ?อทานเช7นน@น จะต-องเปFนใจท?
ร6ธ- รรมะ
ถ-าเราตรงไปท?จดเดยวกนอย7างน@
กFจะเหFนว7าความจรงในโลกน@มอย67
นามธรรม ค>อ ความร6-ส1กน1กคดเปFนของไม7แน7นอน มความโกรธเกดข1น@ มา
แล-ว ความโกรธต@งอย6แ7 ล-ว ความโกรธกFแปรไป เม>อ? ความโกรธแปรไปแล-ว
ความโกรธกFสลายไป
เม>อ? ความสขเกดข1น@ มาแล-ว
ความสขน@นกFตง@ อย67เม>อ? ความสขต@งอย6แ7 ล-ว
ความสขกFแปรไป เม>อ? ความสขแปรไปแล-ว ความสขมนกFสลายไปหมด กF
ไม7มอะไร มนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@ทกกาลเวลา ท@งของภายในค>อ นามร6ป
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น@กเF ปFนอย6อ7 ย7างน@ ท@งของภายนอก ค>อต-นไม- ภ6เขา เถาวลยQเหล7าน@มนกF
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@ น?เรยกว7าสจจธรรม
ถ-าใครเหFนธรรมชาตกFเหFนธรรมะ ถ-าใครเหFนธรรมะกFเหFนธรรมชาต ถ-าผ6ใ- ด
เหFนธรรมชาต เหFนธรรมะผ6-น@นกFเปFนผ6ร- 6-จกธรรมะน?นเอง ไม7ใช7อย6ไ7 กล
ฉะน@น ถ-าเรามสต ความระล1กได- มสมปชญญะความร6-ตวอย67ทกอรยาบถ
การย>น เดน น?ง นอน ผ6ร- 6-ทง@ หลายกFพร-อมท?จะเกดข1@นมา ให-ร6- ให-เหFน
ธรรมะตามเปFนจรงทกกาลเวลา
พระพทธเจ-าของเราน@นท7านยงไม7ตาย แต7คนมกเข-าใจว7าท7านตายไปแล-ว
นพพานไปแล-ว ความเปFนจรงแล-ว พระพทธเจ-าท?แท-จรงน@นท7านไม7
นพพาน ท7านไม7ตายท7านยงอย67 ท7านยงช7วยมนษยQ ผ6ป- ฏบตด ปฏบตชอบ
อย6ท7 กเวลา พระพทธเจ-าน@นกFคอ> ธรรมะน?นเอง ใครทาดต-องได-ดอย67วนหน1ง?
ใครทาช?วมนกFได-ชว?
น?เรยกว7าพระธรรมพระธรรมน@นแหละเรยกว7า
พระพทธเจ-า และกFธรรมะน?แหละท?ทาให-พระพทธเจ-าของเรา เปFน
พระพทธเจ-า
ฉะน@น พระองคQจ1งตรสว7า "ผ6ใ- ดเหFนธรรม ผ6-น@นเหFนเรา" แสดงว7า
พระพทธเจ-ากFคอ> พระธรรม และพระธรรมกFคอ> พระพทธเจ-า ธรรมะท?
พระพทธเจ-าตรสร6-น@นเปFนธรรมะท?มอย6ป7 ระจาโลก ไม7ส6ญหาย เหม>อนกบ
น@าท?มอย6ใ7 นพ>@นแผ7นดน ผ6ข- ดบ7อลงไปให-ถง1 น@ากFจะเหFนน@าไม7ใช7วา7 ผ6-น@นไป
แต7งไปทาให-น@ามข1@น บรษน@นลงกาลงขดบ7อเท7าน@น ให-ล1กลงไปให-ถ1งน@า น@า
กFมอย6แ7 ล-ว
อนน@ ฉนใดกFฉนน@น พระพทธเจ-าของเรากFเหม>อนกน ท7านไม7ได-ไปแต7ง
ธรรมะ ท7านไม7ได-บญญตธรรมะ บญญตกFบญญตส?งท?มนมอย67แล-ว ธรรมะ
77

ค>อความจรงท?มอย67แล-ว ท7านพจารณาเหFนธรรมะ ท7านเข-าไปร6-ธรรม ค>อร6ความจรงอนน@น ฉะน@นจ1งเรยกว7าพระพทธเจ-าของเราท7านตรสร6-ธรรม และ
การตรสร6-ธรรมน?เองจ1งทาให-ท7านได-รบพระนามว7า พระพทธเจ-า
เม>อ? พระองคQทรงอบตข1น@ ในโลก พระองคQกFทรงเปFนเพยง "เจ-าชายสทธต
ถะ" ต7อเม>?อตรสร6-ธรรมแล-ว จ1งได-ทรงเปFน "พระพทธเจ-า" บคคลท@งหลายกF
เหม>อนกนผ6ใ- ดสามารถตรสร6-ธรรมได- ผ6-น@นกFเปFนพทธะ
ดงน@น พระพทธเจ-าจ1งยงมอย67 ยงเมตตากรณาสตวQทง@ หลาย ยงช7วยมนษยQ
สตวQทง@ หลายอย67 ถ-ามนษยQผใ6- ดมความประพฤตปฏบตด จงรกภกด
พระพทธเจ-า ต7อพระธรรม ผ6-น@นกFจะมคณงามความดอย67ตลอดทกวนฉะน@น
ถ-าเรามปญญา กFจะเหFนได-ว7า เราไม7ได-อย67ห7างพระพทธเจ-าเลย เดwยวน@เรา
กFยงน?งอย67ต7อหน-าพระพทธเจ-าเราเข-าใจธรรมะเม>อ? ใด
เรากFเหFน
พระพทธเจ-าเม>อ? น@น ผ6ใ- ดท?ต@งใจประพฤตปฏบตธรรมอย6อ7 ย7างสม?าเสมอ
แล-ว ไม7ว7าจะน?ง ย>น เดน อย67 ณ ท?ใด ผ6-น@นย7อมได-ฟงธรรมของ
พระพทธเจ-าอย67ตลอดเวลา
ในการปฏบตธรรมน@น พระพทธเจ-าทรงสอนให-อย67ในท?สงบ สารวมอนทรยQ
ตา ห6 จม6ก ล@น กาย จต น@เปFนหลกไว- เพราะส?งท@งหลายเกดข1@นท?ตรงน@ ไม7
เกดท?อ>?นความดท@งหลายเกดข1@นท?น?
ความช?วท@งหลายเกดข1น@ ท?น?
พระพทธเจ-าจ1งให-สงวรสารวมให-ร6-จกเหตท?มนเกดข1@น
ความจรง พระพทธเจ-าท7านทรงบอกทรงสอนไว-หมดทกอย7างแล-ว เร>?องศล
กFด สมาธกFด ปญญากFดตลอดจนข-อประพฤตปฏบตทกประการกFทรงพร?า
สอนไว-หมดทกอย7าง เราไม7ต-องไปคด ไปบญญตอะไรอกแล-วเพยงให-ทา
ตามในส?งท?ท7านทรงสอนไว-เท7าน@น นบว7าพวกเราเปFนผ6ม- บญ มโชคอย7าง
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ย?ง
ท?ได-มาพบหนทางท?ท7านทรงแนะทรงบอกไว-แล-ว
คล-ายกบว7า
พระพทธเจ-าท7านทรงสร-างสวนผลไม-ท?อดมสมบ6รณQพร-อมไว-ให-เรา แล-วกF
เชญให-พวกเราท@งหลายไปกนผลไม-ในสวนน@น โดยท?เราไม7ต-องออกแรงทา
อะไรในสวนน@นเลย เช7นเดยวกบคาสอนในทางธรรม ท?พระองคQทรงสอน
หมดแล-ว ยงขาดแต7บคคลท?จะมศรทธาเข-าไปประพฤตปฏบตเท7าน@น
ฉะน@น พวกเราท@งหลายจ1งเปFนผ6-ท?มโชคมบญมากเพราะเม>?อมองไปท?สตวQ
ท@งหลายแล-ว จะเหFนว7าสตวQท@งหลายเหล7าน@น เช7น วว ควาย หม6 หมา
เปFนต-น เปFนสตวQท?อาภพมาก เพราะไม7มโอกาสท?จะเรยนธรรม ไม7มโอกาส
ท?จะปฏบตธรรม ไม7มโอกาสท?จะร6-ธรรม ฉะน@นกFหมดโอกาสท?จะพ-นทกขQ
จ1งเรยกว7าเปFนสตวQท?อาภพ เปFนสตวQท?ต-องเสวยกรรมอย67
ด-วยเหตน@ มนษยQทง@ หลายจ1งไม7ควรทาตวให-เปFนมนษยQท?อาภพ ค>อไม7มข-อ
ประพฤต ไม7มข-อปฏบต อย7าให-เปFนคนอาภพ ค>อ คนหมดหวงจากมรรค
ผลนพพาน หมดหวงจากคณงามความด อย7าไปคดว7าเราหมดหวงเสยแล-ว
ถ-าคดอย7างน@น จะเปFนคนอาภพเหม>อนสตวQเดรจฉานท@งหลาย ค>อไม7อย67ใน
ข7ายของพระพทธเจ-า
ฉะน@น เม>อ? มนษยQเปFนผ6ม- บญวาสนาบารมเช7นน@แล-ว จ1งควรท?จะปรบปรง
ความร6- ความเข-าใจ ความเหFนของตนให-อย67ในธรรม จะได-รธ6- รรม เหFนธรรม
ในชาตกาเนดท?เปFนมนษยQน@ ให-สมกบท?เกดมาเปFนสตวQท?ควรตรสร6-ธรรมไดถ-าหากเราคดไม7ถ6ก ไม7ได-ประพฤตปฏบต มนกFจะกลบไปเปFนสตวQ
เดรจฉาน เปFนสตวQนรก เปFนเปรต เปFนอสรกาย เปFนยกษQ เปFนผ เปFน
สารพดอย7าง มนจะเปFนไปได-อย7างไร? กFขอให-มองด6ในจตของเราเอง เม>อ?
ความโกรธเกดข1@น มนเปFนอย7างไร? น?นแหละ!
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เม>อ? ความหลงเกดข1น@ แล-ว มนเปFนอย7างไร?น?นแหละ!
เม>อ? ความโลภเกดข1@นแล-ว มนเปFนอย7างไร?น?นแหละ!
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๔ - สองหนBาของสจจธรรม
http://ajahnchah.org/thai/The_Two_Faces_of_Reality.php

ในชวตของเรามทางเล>อกอย67สองทาง ค>อคล-อยตามไปกบโลก หร> อ
พยายามปฏบตให-อย67เหน>อโลก พระพทธเจ-าน@นท7านทรงปฏบตจนพระองคQ
เองทรงพ-นโลก ด-วยการตรสร6-สมมาสมโพธญาณ ในทานองเดยวกน
ปญญากFมสอง ค>อปญญาโลกยQ กบปญญาโลกตตระ หากเราไม7ภาวนาฝ1ก
ปฏบตอบรมตนเอง ถ1งจะมปญญาปานใด กFเปFนเพยงปญญาโลกยQ เปFน
โลกยวสย จะหลดพ-นโลกไปไม7ได- เพราะโลกยวสยน@น มนเวยนไปตาม
โลก เม>อ? เวยนคล-อยไปตามโลก จตกFเปFนโลกคดอย67แต7จะหามาใส7ตว อย67ไม7
เปFนสข หาไม7ร6-จกพอ วชาโลกยQเลยกลายเปFนอวชชา หาใช7วชชาความร6แจ-งไม7 มนจ1งเรยนไม7จบสกท เพราะมวไปตามลาภ ตามยศ ตามสรรเสรญ
ตามสข พาใจให-ตดข-องเปFนกเลสกองใหญ7
เม>อ? ได-มากFหง1 กFหวง เหFนแก7ตว ส6-ด-วยกาปน@ ไม7ได- กFคดสร-างเคร>?องจกร
เคร>?องยนตQ เคร>?องกลเคร>?องไก สร-างศาสตราวธสร-างล6กระเบดขว-างใส7กน
น?คอ> โลกยQ มนไม7หยดสกท เรยนไปกFเพ>อ? จะเอาโลก จะครองโลก ได-อะไรกF
หวงอย6น7 ?นแล-ว น?คอ> โลกยวสย เรยนไปแล-วกFจบไม7ไดมาฝ1กทางโลกตตระ โลกตตระน@อย6ไ7 ด-ยาก ผ6ใ- ดหวงมรรค หวงผล หวง
นพพาน จ1งจะทนอย67ได- จงทาตนให-เปFนคนมกน-อย สนโดษ กนน-อย นอน
น-อย พ6ดน-อย ทาให-มนหมดโลกยQ
ถ-าเช>อ@ โลกยQไม7หมด มนกFยาก มนย7ง ไม7หยดสกท แม-มาบวชแล-วกFยงคอย
ด1งให-ออกไป มนมาคอยให-ความร6ค- วามเหFน มนมาคอยปรงคอยแต7งความ
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ร6-อย67นน? แล-ว ทาให-ใจตดข-องอย67ในกามคณท@งห-า ค>อร6ป เสยง กล?น รส
โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ อารมณQของใจเปFนกาม ค>อความใคร7 ในความสข
ความทกขQ ความด ความช?ว สารพดอย7าง มแต7กามท@งน@น
คนไม7ร6-จกกFว7า จะทาส?งในโลกน@ให-มนเสรFจ ให-มนแล-วเหม>อนคนท?มาเปFน
รฐมนตรใหม7 กFคดว7าตนต-องทาได- บรหารได-แล-วกFเอาอะไรๆท?คนเก7าทา
ไว-ออกไปเสย เอาวธบรหารของตนเข-ามาใช-แทน กFเลยต-องได-หามกนออก
หามกนเข-าอย67อย7างน@นไม7ได-เร>?องสกท ท?ว7าจะทาให-เสรFจ มนกFไม7เสรFจ
เพราะจะทาให-ถ6กใจคนทกคนน@น มนทาไม7ได-หรอก
คนหน1?งชอบน-อย คนหน1ง? ชอบมาก คนหน1ง? ชอบส@น คนหน1?งชอบยาว คน
หน1ง? ชอบเคFม คนหน1ง? ชอบเผFด จะให-เหม>อนกนน@นไม7มในโลก
คนอย6ค7 รองโลก ครองบ-าน ครองเม>อง ทาทกอย7างกFอยากให-มนสาเรFจ แต7
ไม7มทางสาเรFจหรอก เร>?องของโลกมนจบไม7เปFน ถ-าทาตามโลกแล-วจบไดพระพทธเจ-าท7านกFคงทรงทาแล-ว เพราะท7านครองโลกอย67กอ7 น แต7น?มนทา
ไม7ไดในเร>?องของกาม ค>อ ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ น@น ร6ป
อะไรกFไม7จบใจเท7าร6ปผ6ห- ญง ผ6ห- ญงร6ปร7างบาดตา กFชวนมองอย6แ7 ล-ว ย?ง
เดนซ-อกแซ-กๆกFย?งมองเพลน
เสยงอะไรมาจบใจเท7าเสยงผ6ห- ญงเปFนไม7ม มนบาดถ1งหวใจ กล?นกFเหม>อน
กน กล?นอะไรกFไม7เหม>อนกล?นผ6ห- ญง ตดกล?นอ>?นกFไม7เท7ากบตดกล?นผ6ห- ญง
มนเปFนอย7างน@น
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รสอะไรกFไม7เหม>อน รสข-าว รสแกง รสสารพดกFไม7เทยบเท7ารสผ6-หญง หลง
ตดเข-าไปแล-วถอนได-ยาก เพราะมนเปFนกามโผฏฐพพะกFเช7นกน จบต-อง
อะไรกFไม7ทาให-ม1นเมาปน? ปว7 น จนหวชนกน เหม>อนกบจบต-องผ6-หญง
ฉะน@น เม>อ? ล6กท-าวพญาท?ไปเรยนวชากบอาจารยQตกศลาจนจบแล-วจะลา
อาจารยQกลบบ-าน อาจารยQจง1 สอนว7า เวทยQมนตQกลมายาอะไรๆกFสอนใหบอกให-จนหมดแล-ว เม>อ? กลบไปครองบ-านครองเม>องแล-ว มอะไรมากFไม7
ต-องกลว จะส6-ได-หมดท@งน@น จะมสตวQประเภทใดมากFไม7ต-องกลว ไม7ว7าจะ
เปFนสตวQมฟนอย67ในปาก หร>อมเขาอย6บ7 นหว มงวง มงา กFคม- กนได-ทง@ ส@น
แต7ไม7รบรองอย6แ7 ต7เฉพาะสตวQจาพวกหน1ง? ท?เขาไม7ได-อย6บ7 นหวแต7หากไป
อย67ท?หน-าอก สตวQชนดน@ไม7มมนตQชนดใดจะค-มกนได-มแต7จะต-องค-มกนตว
เอง ร6-จกไหม สตวQทม? เขาอย67หน-าอก น?นแหละท7านจ1งให-รกษาตวเอาเอง
ธรรมารมณQท?เกดข1@นกบใจแล-ว ทาให-อยากได-เงน อยากได-ทอง อยากไดส?ง อยากได-ของ ธรรมารมณQอย7างน@นไม7พอให-ลม- ตาย แต7ถ-าเปFน
ธรรมารมณQท?ชม7 ด-วยน@ากามเกดข1น@ แล-ว มนทาให-ล>มพ7อล>มแม7 แม-พอ7 แม7
เล@ยงมา กFหนจากไปได-โดยไม7ตอ- งคาน1งถ1งพอเกดข1น@ แล-วร@งไม7อย67 สอนกF
ไม7ฟง
ร6ปหน1ง? เสยงหน1ง? กล?นหน1ง? รสหน1ง? โผฏฐพพะหน1ง? ธรรมารมณQหน1?ง เปFน
บ7วง เปFนบ7วงของพญามาร พญามารแปลว7า ผ6-ให-ร-ายต7อเรา บ7วงแปลว7า
เคร>?องผ6กพน บ7วงของพญามารเปรยบได-กบแร-วของนายพราน นายพราน
ท?เปFนเจ-าของแร-ว น?นแหละค>อพญามาร เช>อกเปFนบ7วงเคร>?องผ6กของนาย
พราน
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สตวQทง@ หลายเม>อ? ไปตดบ7วงเข-าแล-วลาบาก มนผ6กไว- ด1งไว-รอจนเจ-าของ
แร-วมา เหม>อนกบนกไปตดแร-วเข-า แร-วมนรดถ6กคอด@นไปไหนกFไม7หลด
ด@นปดไปปดมาอย7างน@นแหละ มนผ6กไว-คอยนายพรานเจ-าของแร-ว คร@น
เจ-าของมาเหFนกFจบเร>?องน@นแหละพญามาร นกกลวมาก สตวQท@งหลายกลว
มาก เพราะหนไปไหนไม7พนบ7วงกFเช7นกน ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมา-รมณQเปFนบ7วงผ6กเอาไวเม>อ? เราตดในร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ กFเหม>อนกบปลา
กนเบFด รอให-เจ-าของเบFดมา ด@นไปไหนกFไม7หลด อนท?จรงแล-วมนย?งกว7า
ปลากนเบFดต-องเปรยบได-กบกบกนเบFด เพราะกบกนเบFดน@น มนกนลงไป
ถ1งไส-ถ1งพง แต7ปลากนเบFด กFกนอย67แค7ปาก
คนตดในร6ป ในเสยง ในกล?น ในรส กFเหม>อนกน แบบคนตดเหล-า ถ-าตบยง
ไม7แขFง ไม7เลก ตดตอนแรกๆกFยงไม7ร6-จกเร>?อง กFหลงเพลดเพลนไปเร>?อยๆ
จนเกดโรคร-ายข1@นน?นแหละ เปFนทกขQ
เหม>อนบรษผ6ห- น1?งหวน@าจด เพราะเดนทางมาไกล มาขอกนน@า เจ-าของน@า
กFบอกว7า น@าน?จะกนกFได- สมนกFด กล?นมนกFดรสมนกFด แต7ว7ากนเข-าไปแล-ว
มนเมานะ บอกให-ร6-เสยก7อน เมาจนตาย หร>อเจFบเจยนตายน?นแหละ แต7
บรษผ6-หวน@ากFไม7ฟง เพราะหวมากเหม>อนคนไข-หลงผ7าตดท?ถ6กหมอบงคบ
ให-อดน@า กFร-องขอน@ากน
คนหวในกามกFเหม>อนกน หวในร6ป ในเสยง ในกล?น ในรส ล-วนของเปFน
พษ พระพทธเจ-าได-บอกไว-ว7า ร6ป เสยง กล?นรส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQน@น
มนเปFนพษเปFนบ7วง กFไม7ฟงกนเหม>อนกบบรษหวน@าผ6-นน@ ท?ไม7ยอมฟงคา
เต>อนเพราะความหวกระหายมนมมาก ถ1งจะต-องทกขQยากลาบากเพยงใด
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กFขอให-ได-กนน@าเถอะ เม>อ? ได-กนได-ดม>? แล-ว มนจะเมาจนตาย หร>อเจยนตาย
กFช7างมน จบจอกน@าได-กดF >?มเอาๆ เหม>อนกบคนหวในกามกFกนร6ป กนเสยง
กนกล?น กนรส กนโผฏฐพพะ กนธรรมารมณQ ร6-ส1กอร7อยมาก กFกนเอาๆ
หยดไม7ได- กนจนตาย ตายคากาม
อย7างน@ท7านเรยกว7าตดโลกยวสย ปญญาโลกยQกแF สวงหาร6ป เสยง กล?น รส
โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ ถ1งปญญาจะดสกปานใดกFยงเปFนปญญาโลกยQอย67
น?นเอง สขปานใดกFแค7สขโลกยQมนไม7สขเหม>อนโลกตตระ ค>อมนไม7พ-นโลก
การฝ1กทางโลกตตระ ค>อทาให-มนหมดอปาทาน ปฏบตให-หมดอปาทาน
ให-พจารณาร7างกายน?แหละ พจารณาซ@าแล-วซ@าอก ให-มนเบ>อ? ให-มนหน7าย
จนเกดนพพทา ซ1?งเกดได-ยากมนจ1งเปFนของยาก ถ-าเรายงไม7เหFน กFยง? ด6
มนยาก
เราท@งหลายพากนมาบวช เรยน เขยน อ7าน มาปฏบตภาวนา กFพยายาม
ต@งใจของตวเอง แต7กFทาได-ยาก กาหนดข-อประพฤตปฏบตไว-อย7างน@อย7าง
น@นแล-ว กFทาได-เพยงวนหน1ง? สองวน หร>อแค7สองช?วโมง สามช?วโมง กFลม>
เสยแล-ว พอระล1กข1@นได-กFจบมนต@งไว-อก กFได-เพยงช?วคราว พอร6ป เสยง
กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ ผ7านมา กFพงไปเสยอกแล-วพอน1กได-กFจบ
ต@งอก ปฏบตอก น?เรามกเปFนเสยอย7างน@ เพราะสร-างทานบไว-ไม7ด ปฏบต
ไม7ทนเปFน ไม7ทนเหFน มนกFเปFนอย67อย7างน@น มนจ1งเปFนโลกตตระไม7ได- ถ-า
เปFนโลกตตระได- มนพ-นไปจากส?งท@งหลายน?แล-ว มนกFสงบเท7าน@นเอง
ท?ไม7สงบทกวนน@ กFเพราะของเก7ามนมากวนอย6ไ7 ม7หยด มนตามมาพวพน
เพราะมนตดตวเคยชนเสยแล-ว จะแสวงหาทางออกทางไหน มนกFคอยมา
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ผ6กไว-ด1งไว- ไม7ให-ล>มท?เก7าของมนเราจ1งเอาของเก7ามาใช- มาชม มาอย67 มา
กนกนอย67อย7างน@น
ผ6ห- ญงกFมผ6ช- ายเปFนอปสรรค ผ6ช- ายกFมผ6-หญงเปFนอปสรรคมนพอปานกน
ถ-าผ6ช- ายอย67กบผ6ช- ายด-วยกน มนกFไม7มอะไร หร>อผ6-หญงอย67กบผ6ห- ญงด-วย
กน มนกFอย7างน@นแหละ แต7พอผ6ช- ายไปเหFนผ6-หญงเข-า หวใจมนเต-นต‡ก
ต‡กๆ ผ6-หญงเหFนผ6ช- ายเข-ากFเหม>อนกน หวใจเต-นต‡กต‡กๆ เพราะมนด1งด6ด
ซ1ง? กนและกน
น?กเF พราะไม7เหFนโทษของมน หากไม7เหFนโทษแล-ว กFละไม7ได- ต-องเหFนโทษ
ในกาม และเหFนประโยชนQในการละกามแล-วจ1งจะทาได- หากปฏบตยงไม7
พ-น แต7พยายามอดทนปฏบตต7อไปกFเรยกว7าทาได-ในเพยงระดบของศล
ธรรม แต7ถ-าปฏบตได-เหFนชดแล-วจะไม7ต-องอดทนเลย ท?มนยาก มนลาบาก
กFเพราะยงไม7เหFน
ในทางโลกน@น ส?งใดส?งหน1?งท?เราทาไว- ถ-าจวนเสรFจเรยบร-อยเรากFสบาย ถ-า
ยงไม7เสรFจกFเปFนห7วงผ6กพน น?คอ> โลกยQมนผ6กพนตามไปอย67เร>?อย ว7าจะ
ทาให-หมดน@น มนหมดไม7เปFนหรอก เหม>อนกนกบพ7อค-า พบใครกFว7าถ-า
หมดหน@หมดสนแล-วจะบวช เม>อ? ไรมนจะหมดเปFน เพราะพอหมดหน@เก7า กF
ก6ม- าใหม7อก พ7อค-ากFไม7มวนหมดหน@หมดสน เม>อ? ก6ไ- ม7หยด แล-วจะหมดไดอย7างไร น?แหละปญญาโลกยQ
การปฏบตของเราน?กใF ห-เฝ-าด6จตใจไว- ข-อวตรข-อใดมนหย7อน พอเหFน พอ
ร6-ส1ก กFให-ต@งข1น@ ใหม7 ถ-ามนหย7อนอก ผ6ม- สตกFต-องจบมนต@งข1น@ อก ส7วนผ6ไม7มสตกFจะปล7อยไปเลย ผ6ม- สตกFดง1 ข1@นมา ทาอย67อย7างน@นแหละ เรยกว7าทา
ไม7ร6-จกแล-ว เพราะว7ามนเปFนโลกยQ มนจ1งด1งไปด1งมาอย67น?นแหละ
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การมาบวชน@นเปFนของยาก จะต-องต@งอกต@งใจ เปFนผ6ม- ศรทธา ปฏบตไปจน
มนร6- มนเหFนตามความเปFนจรง มนจ1งจะเบ>อ? เบ>อ? น@นไม7ใช7ชง ต-องเบ>อ? ท@ง
รกท@งชง เบ>อ? ท@งสขท@งทกขQคอ> เหFนทกอย7างไม7เปFนแก7นสารน?นเอง
ธรรมะของพระพทธเจ-าน@นซบซ-อน ไม7เหFนได-โดยง7าย ถ-าไม7มปญญาแล-ว
เหFนไม7ได- เหม>อนเราได-ไม-มาท7อนหน1ง? เปFนไม-ท7อนใหญ7 แต7ความเปFนจรง
ไม-ท7อนน-อยกFแทรกอย67ในไม-ท7อนใหญ7น@นแหละ หร>อได-ไม-ท7อนน-อยมา ไมท7อนใหญ7มนกFแทรกอย67ในน@นด-วย
โดยมากคนเราเหFนไม-ท7อนใหญ7 กFเหFนแต7ว7ามนใหญ7เพราะคดว7าน-อยจะ
ไม7ม ได-ไม-ท7อนน-อยกFเหFนแต7มนน-อย เพราะคดว7าใหญ7ไม7ม มนไม7มองไป
ข-างหน-า ไม7มองไปข-างหลงเม>?อสขกFน1กว7าจะมแต7สข เม>อ? ทกขQกนF 1กว7าจะม
แต7ทกขQ ไม7เหFนว7าทกขQอย67ท?ไหน สขกFอย67ท?น?น สขอย67ทไ? หน ทกขQกFอย67ท?น?น
ไม7เหFนว7าใหญ7อย67ทไ? หน น-อยกFอย67ท?น?น น-อยอย67ท?ไหน ใหญ7กอF ย67ท?น?น ใหคดเหFนอย7างน@น
คนเราไม7ร6-จกคดย-อนหน-าย-อนหลง เหFนแต7หน-าเดยวไปเลยจ1งไม7จบสกท
ทกอย7างมนต-องเหFนสองหน-า มความสขเกดข1น@ มากFอย7าล>มทกขQ ทกขQเกด
ข1น@ มา กFอย7าล>มสข มนเก?ยวเน>?องซ1ง? กนและกน เช7นว7า อาหารน@นเปFนคณ
แก7มนษยQแก7สตวQท@งหลาย เปFนประโยชนQแก7ร7างกาย อย7างน@เปFนต-น แต7
ความเปFนจรงอาหารเปFนโทษกFมเหม>อนกน มใช7มนจะให-คณแต7อย7างเดยว
มนให-โทษด-วยกFม เม>อ? ใดเราเหFนคณ กFตอ- งเหFนโทษของมนด-วย เหFนโทษ
กFต-องเหFนคณด-วย เม>อ? ใดมความชงกFให-นก1 ถ1งความรก คดได-อย7างน@จะ
ทาให-จตใจของเรา ไม7ซวนเซไปมา
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ได-อ7านหนงส>อของเซFนท?พวกเซFนเขาแต7ง พวกเซFนเปFนพวกม7งปฏบต เขา
ไม7ใคร7สอนกนเปFนคาพ6ดนก เปFนต-นว7าพระเซFนร6ปหน1ง? น?งหาวนอนขณะ
ภาวนา อาจารยQกFถ>อไม-มาฟาดเข-าท?กลางหลง ล6กศษยQท?ถ6กตกFพ6ดว7า
"ขอบคณครบ" เซFนเขาสอนกนอย7างน@น สอนให-เรยนร6-ดว- ยการกระทา
วนหน1?งพระเซFนน?งประชมกน ธงท?ปกอย67ข-างนอกกFโบกปลวอย6ไ7 ปมา พระ
เซFนสององคQกเF กดปญหาข1@นว7า ทาไมธงจ1งโบกปลวไปมา องคQหน1ง? ว7า
เพราะมลม อกองคQกวF 7าเพราะมธงต7างหาก ต7างกFโต-เถยงโดยย1ดความคด
เหFนของตน อาจารยQกFเลยตดสนว7ามความเหFนผดด-วยกนท@งค67 เพราะความ
จรงแล-วธงกFไม7ม ลมกFไม7ม
น?ตอ- งปฏบตให-ได-อย7างน@ อย7าให-มลม อย7าให-มธง ถ-ามธงกFตอ- งมลม ถ-าม
ลมกFต-องมธง มนกFเลยจบกนไม7ได-สกท น7าเอาเร>?องน@มาพจารณา วางใหมนว7างจากลม ว7างจากธง ความเกดไม7ม ความแก7ไม7ม ความเจFบตายไม7ม
มนว7าง ท?เราเข-าใจว7าธงเข-าใจว7าลมน@น มนเปFนแต7ความร6-ส1กท?สมมตข1น@ มา
เท7าน@น ความจรงมนไม7ม น7าจะเอาไปฝ1กใจของเรา
ในความว7างน@น มจจราชตามไม7ทน ความเกด ความแก7ความเจFบ ความ
ตาย ตามไม7ทน มนหมดเร>?อง
ถ-าไปเหFนว7า มธงอย67 กFต-องมลมมาพด ถ-ามลมอย67 กFต-องไปพดธง มนไม7จบ
สกท เพราะความเหFนผด แต7ถ-าเปFนสมมาทฐความเหFนชอบแล-ว ลมกFไม7ม
ธงกFไม7ม กFเลยหมดหมดเรา หมดเขา หมดความเกด ความแก7 ความเจFบ
ความตาย หมดทกอย7าง
ถ-าเปFนโลกยวสย กFสอนกนไม7จบ ไม7แล-วสกท เราฟงกFว7ามนยาก เพราะ
มนเปFนปญญาโลกยQ หากเราพจารณาได- เรากFมปญญามาก พระพทธเจ-า
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ของเรากFเหม>อนกน เม>อ? ตอนท?ท7านครองโลกอย67 ท7านกFมปญญาโลกยQ ต7อ
เม>อ? ท7านมปญญามากเข-าท7านจ1งดบโลกยQได- เปFนโลกตตระ เปFนผ6เ- ลศใน
โลก ไม7มใครเหม>อนท7าน
ถ-าเราทาความคดไว-ในใจให-ได-ดงน@ เหFนร6ปกFวา7 ร6ปไม7มได-ยนเสยงกFวา7 เสยง
ไม7ม ได-กล?นกFว7ากล?นไม7ม ล@มรสกFว7ารสไม7มมนกFหมด ท?เปFนร6ปน@นกFเพยง
ความร6-ส1ก ได-ยนเสยงกFสกแต7ว7า ความร6-ส1กท?มกล?นกFสกแต7ว7ามกล?น เปFน
เพยงความร6-ส1กรสกFเปFนแต7เพยงความร6-ส1กแล-วกFหายไป ตามความเปFนจรง
กFไม7ม
ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ น@เปFนโลกยQถ-าเปFนโลกตตระ
แล-ว ร6ปไม7ม เสยงไม7ม กล?นไม7ม รสไม7ม โผฏฐพพะไม7ม ธรรมารมณQไม7ม
เปFนแต7ความร6-ส1กเกดข1@นเท7าน@นแล-วกFหายไปไม7มอะไร เม>อ? ไม7มอะไร ตว
เรากFไม7ม ตวเขากFไม7ม
เม>อ? ตวเราไม7ม ของเรากFไม7ม ตวเขาไม7ม ของเขาไม7มความดบทกขQน@นเปFน
ไปในทานองน@ ค>อไม7มใครจะไปรบเอาทกขQ แล-วใครจะเปFนทกขQ ไม7มใคร
ไปรบเอาสข แล-วใครจะเปFนสข
น?พอทกขQเข-า กFเรยกว7าเราทกขQ เพราะเราไปเปFนเจ-าของมนกFทกขQ สขเกด
ข1น@ มา เรากFไปเปFนเจ-าของสข มนกFสข กFเลยย1ดม?น ถ>อม?น อนน@นแหละ
เปFนตว เปFนตน เปFนเรา เปFนเขาข1น@ มาเดwยวน@น มนกFเลยเปFนเร>?องเปFนราว
ไปอก ไม7จบ
การท?พวกเราท@งหลายออกจากบ-านมาส67ปา7 กFคอ> มาสงบอารมณQ หนออก
มาเพ>?อส6- ไม7ใช7หนมาเพ>อ? หน ไม7ใช7เพราะแพ-เราจ1งมา คนท?อย67ในปา7 แล-วกF
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ไปตดปา7 คนอย6ใ7 นเม>อง แล-วกFไปตดเม>องน@น เรยกว7า คนหลงปา7 คนหลง
เม>อง
พระพทธเจ-าท7านว7า ออกมาอย67ปา7 เพ>อ? กายวเวก จตวเวกอปธวเวกต7างหาก
ไม7ใช7ให-มาตดปา7 มาเพ>อ? ฝ1ก เพ>อ? เพาะปญญามาเพาะให-เช>อ@ ปญญามนมข1@น
อย6ใ7 นท?ว7นวาย เช>อ@ ปญญามนเกดข1@นยาก จ1งมาเพาะอย6ใ7 นปา7 เท7าน@นเอง
เพาะเพ>?อจะกลบไปต7อส6ใ- นเม>อง
เราหนร6ป หนเสยง หนกล?น หนรส หนโผฏฐพพะ หนธรรมารมณQ มาอย7าง
น@ ไม7ใช7หนเพ>?อจะแพ-ส?งท@งหลายเหล7าน@หนมาเพ>อ? ฝ1ก หร>อมาเพาะใหปญญาเกด แล-วจะกลบไปรบกบมน จะกลบไปต7อส6-กบมนด-วยปญญา
ไม7ใช7เข-าไปอย6ใ7 นปา7 แล-ว ไม7มร6ป เสยง กล?น รส แล-วกFสบาย ไม7ใช7อย7าง
น@น แต7ต-องการจะมาฝ1ก เพาะเช>อ@ ปญญาให-เกดข1@นในปา7 ในท?สงบ เม>อ?
สงบแล-ว ปญญาจะเกด
เม>อ? ใคร7ครวญพจารณาแล-ว กFจะเหFนว7า ร6ป เสยง กล?นรส โผฏฐพพะ
ธรรมารมณQน@น เปFนปฏปกษQต7อเรา กFเพราะเราโง7เรายงไม7มปญญา แต7
ความเปFนจรงแล-ว ส?งเหล7าน@คอ> คร6สอนเราอย7างด
เม>อ? อย6ใ7 นปา7 แล-ว อย7าไปย1ดปา7 อย7ามอปาทานในปา7 เรามาน@เพ>อ? มาทาใหปญญาเกด ถ-ายงไม7มปญญา กFจะเหFนว7า ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ
ธรรมารมณQ น@นเปFนปฏปกษQกบเราเปFนข-าศ1กของเรา
ถ-าปญญาเกดข1น@ แล-ว ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะธรรมารมณQ น@น ไม7ใช7
ข-าศ1ก แต7เปFนสภาวะท?ให-ความร6-ความเหFนแก7เราอย7างแจ-งชด เม>อ? สามารถ
กลบความเหFนอย7างน@ แสดงว7าปญญาได-เกดข1@นแล-ว
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ยกตวอย7างง7ายๆอย7างไก7ปา7 เรากFร6-กนทกคนว7า ไก7ปา7 น@นเปFนอย7างไร สตวQ
ในโลกน@ท?จะกลวมนษยQยง? ไปกว7าไก7ปา7 น@นไม7มแล-ว เม>อ? มาอย67ในปา7 น@คร@ง
แรก กFเคยสอนไก7ปา7 เคยเฝ-าด6มน แล-วกFได-ความร6-จากไก7ปา7 หลายอย7าง
คร@งแรกมนมาเพยงตวเดยว เดนผ7านมา เรากFเดนจงกรมอย67ในปา7 มนจะ
เข-ามาใกล- กFไม7มองมน มนจะทาอะไรกFไม7มองมน ไม7ทากรยาอนใด
กระทบกระท?งมนเลย ต7อไปกFลองหยดมองด6มน พอสายตาเราไปถ6กมน
เข-า มนว?งหนเลย แต7พอเราไม7มองมนกFคย- เข?ยอาหารกนตามเร>?องของมน
แต7พอมองเม>อ? ไร กFวง? หนเม>?อน@น
นานเข-าสกหน7อย มนคงเหFนความสงบของเรา จตใจของมนกFเลยว7าง แต7
พอหว7านข-าวให-เท7าน@น ไก7มนกFหนเลย กFช7างมนกFหว7านท@งไว-อย7างน@น
แหละ เดwยวมนกFกลบมาท?ตรงน@นอก แต7ยงไม7กล-ากนข-าวท?หว7านไว-ให- มน
ไม7ร6-จก น1กว7าเราจะไปฆ7าไปแกงมน เรากFไม7ว7าอะไร กนกFชา7 ง ไม7กนกFช7าง
ไม7สนใจกบมน
ไม7ช-า มนกFไปค-ยเข?ยหากนตรงน@น มนคงเร?มมความร6-ส1กของมนแล-ว วน
ต7อมามนกFมาตรงน@นอก มนกFได-กนข-าวอก พอข-าวหมด กFหว7านไว-ให-อก
มนกFวง? หนอก แต7เม>อ? ทาซ@าอย67อย7างน@เร>?อยๆ ตอนหลงมนกFเพยงแต7เดน
หนไปไม7ไกล แล-วกFกลบมากนข-าวท?หว7านให-นน@ น?กไF ด-เร>?องแล-ว
ตอนแรก ไก7มนเหFนข-าวสารเปFนข-าศ1ก เพราะมนไม7ร6-จกเพราะมนด6ไม7ชด
มนจ1งว?งหนเร>?อยไป ต7อมามนเช>อ? งเข-า จ1งกลบมาด6ตามความเปFนจรง กF
เหFนว7า น?ขา- วสารน? ไม7ใช7ขา- ศ1กไม7มอนตราย มนกFมากนจนตลอดทกวนน@
น?เรยกว7า เรากFได-ความร6-จากมน
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เราออกมาอย6ใ7 นปา7 กFน1กว7า ร6ป เสยง กล?น รส โผฏ-ฐพพะ ธรรมารมณQ ใน
บ-านเปFนข-าศ1กต7อเรา จรงอย67 เม>อ? เรายงไม7ร6- มนกFเปFนข-าศ1กจรงๆ แต7ถ-าเรา
ร6-ตามความเปFนจรงของมนแล-ว กFเหม>อนไก7ร6-จกข-าวสารว7าเปFนข-าวสาร
ไม7ใช7ข-าศ1ก ข-าศ1กกFหายไป
เรากบร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ กFเหม>อนกนฉนน@น มน
ไม7ใช7ข-าศ1กของเราหรอก แต7เพราะเราคดผด เหFนผด พจารณาผด จ1งว7า
มนเปFนข-าศ1ก ถ-าพจารณาถ6กแล-ว กFไม7ใช7ข-าศ1ก แต7กลบเปFนส?งท?ให-ความร6ให-วชา ให-ความฉลาดแก7เราต7างหาก
แต7ถ-าไม7ร6- กFคดว7าเปFนข-าศ1ก เหม>อนกนกบไก7ท?เหFนข-าวสารเปFนข-าศ1กมน
น?นแหละ ถ-าเหFนข-าวสารเปFนข-าวสารแล-วข-าศ1กมนกFหายไป พอเปFนอย7าง
น@กเF รยกว7า ไก7มนเกดวปสสนาแล-ว เพราะมนร6-ตามเปFนจรง มนจ1งเช>อ? ง ไม7
กลว ไม7ต>?นเต-น
เราน@กเF หม>อนกนฉนน@น ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะธรรมารมณQ เปFน
เคร>?องให-เราตรสร6-ธรรมะ เปFนท?ให-ขอ- คดแก7ผป6- ฏบตท@งหลาย ถ-าเราเหFนชด
ตามเปFนจรงแล-ว กFจะเปFนอย7างน@น ถ-าไม7เหFนชดกFจะเปFนข-าศ1กต7อเรา
ตลอดไป แล-วเรากFจะหนไปอย6ป7 า7 เร>?อยๆ
อย7าน1กว7าเรามาอย67ปา7 แล-ว กFสบายแล-ว อย7าคดอย7างน@นอย7าเอาอย7างน@น
อย7าเอาความสงบแค7น@น ว7าเราไม7คอ7 ยได-เหFนร6ป ไม7ได-ยนเสยง ไม7ได-กล?น
ไม7ได-รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQแล-วเรากFอย67สบายแล-ว อย7าคดเพยงแค7นน@
ให-คดว7า เรามาเพ>อ? เพาะเช>อ@ ปญญาให-เกดข1@น เม>อ? มปญญาร6-ตามเปFนจรง
แล-ว กFไม7ล7มๆดอนๆ ไม7ต?าๆส6งๆ
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พอถ6กอารมณQดกFเปFนอย7างหน1ง? ถ6กอารมณQร-ายกFเปFนอย7างหน1ง? ถ6กอารมณQ
ท?ชอบใจกFเปFนอย7างหน1ง? ถ6กอารมณQท?ไม7ชอบใจกFเปFนอย7างหน1ง? ถ-าเปFน
อย7างน@กแF สดงว7ามนยงเปFนข-าศ1กอย67 ถ-าหมดข-าศ1กแล-วมนจะเสมอกน ไม7
ล7มๆดอนๆ ไม7ต?าๆส6งๆ ร6-เร>?องของโลกว7ามนอย7างน@นเอง เปFนโลกธรรม
โลกธรรมเลยเปล?ยนเปFนมรรค โลกธรรมมแปดอย7าง มรรคกFมแปดอย7าง
โลกธรรมอย67ท?ไหน มรรคกFอย67ท?นน? ถ-าร6-แจ-งเม>อ? ใด โลกธรรมเลยกลายเปFน
มรรคแปด ถ-ายงไม7ร6- มนกFยงเปFนโลกธรรม
เม>อ? สมมาทฐเกดข1@นกFเปFนดงน@ มนพ-นทกขQอย67ท?ตรงน@ไม7ใช7พน- ทกขQโดยว?ง
ไปท?ตรงไหน ฉะน@นอย7าพรวดพราด การภาวนาต-องค7อยๆทา การ
ทาความสงบต-องค7อยๆทา มนจะสงบไปบ-างกFเอา มนจะไม7สงบไปบ-างกF
เอาเร>?องจตมนเปFนอย7างน@น เรากFอย6ข7 องเราไปเร>?อยๆ
บางคร@งปญญามนกFไม7เกด กFเคยเปFนเหม>อนกน เม>อ? ไม7มปญญา จะไปคด
ให-ปญญามนเกด มนกFไม7เกด มนเฉยๆอย6อ7 ย7างน@น กFเลยมาคดใหม7 เราจะ
พจารณาส?งท?ไม7ม มนกFไม7ได- เม>อ? ไม7มเร>?องอะไรกFไม7ตอ- งไปแก-มน ไม7ม
ปญหากFไม7ต-องไปแก-มน ไม7ต-องไปค-นมน อย67ไปเฉยๆธรรมดาๆอย7างน@น
แหละแต7ต-องอย67ดว- ยความมสตสมปชญญะ อย67ด-วยปญญา ไม7ใช7อย6เ7 พลน
ไปตามอารมณQ อย67ดว- ยความระมดระวงปฏบตของเราไปเร>?อยๆ ถ-ามเร>?อง
อะไรมา กFพจารณา ถ-าไม7มกFแล-วไป
ได-ไปเหFนแมงมมเปFนตวอย7าง แมงมมทารงของมนเหม>อนข7าย มนสาน
ข7ายไปข1งไว-ตามช7องต7างๆ เราไปน?งพจารณาด6มนทาข7ายข1งไว-เหม>อนจอ
หนง เสรFจแล-วมนกFเกFบตวมนเองเงยบอย6ต7 รงกลางข7าย ไม7วง? ไปไหน พอม
แมลงวนหร>อแมลงอ>?นๆ บนผ7านข7ายของมน พอถ6กข7ายเท7าน@น ข7ายกF
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สะเท>อน พอข7ายสะเท>อนปs บ มนกFวง? ออกจากรงทนท ไปจบตวแมลงไวเปFนอาหาร เสรFจแล-วมนกFเกFบไว-ท?กลางตาข7ายตามเดม ไม7วา7 จะมผ1ง@ หร>อ
แมลงอ>น? ใดมาถ6กข7ายของมน พอข7ายสะเท>อน มนกFวง? ออกมาจบแมลงน@น
แล-วกFกลบไปเกาะน?งอย67ท?ตรงกลางข7าย ไม7ให-ใครเหFนทกทไป
พอได-เหFนแมงมมทาอย7างน@น เรากFมปญญาแล-วอายตนะท@งหก ค>อ ตา ห6
จม6ก ล@น กาย ใจ น@ ใจอย67ตรงกลาง ตา ห6 จม6ก ล@น กาย แผ7พงพานออกไป
อารมณQน@นเหม>อนแมลงต7างๆพอร6ปมากFมาถ1งตา เสยงมากFมาถ1งห6 กล?น
มากFมาถ1งจม6ก รสมากFมาถ1งล@น โผฏฐพพะมากFมาถ1งกาย ใจเปFนผ6-ร6-จก มน
กFสะเท>อนถ1งใจ เท7าน@กเF กดปญญาแล-ว
เราจะอย67ดว- ยการเกFบตวไว- เหม>อนแมงมม ท?เกFบตวไว-ในข7ายของมน ไม7
ต-องไปไหน พอแมลงต7างๆมนผ7านข7าย กFทาให-สะเท>อนถ1งตว ร6-ส1กได- กF
ออกไปจบแมลงไว-แล-วกFกลบไปอย67ทเ? ดม
ไม7แตกต7างอะไรกบใจของเราเลย อย6ต7 รงน@ ให-อย67ด-วยสตสมปชญญะ อย67
ด-วยความระมดระวง อย67ด-วยปญญา อย67ดว- ยความคดถ6กต-อง เราอย67ตรงน@
เม>อ? ไม7มอะไร เรากFอย67เฉยๆแต7ไม7ใช7อย6ด7 -วยความไม7ประมาท
ถ1งเราจะไม7เดนจงกรม ไม7น?งสมาธ ไม7อะไรกFช7างเถดแต7เราอย67ด-วย
สตสมปชญญะ อย6ด7 -วยความระมดระวง อย67ดว- ยปญญาไม7ใช7อย67ดว- ยความ
ประมาท น?เปFนส?งสาคญ ไม7ใช7เราจะน?งตลอดวนตลอดค>น เอาแต7พอกาลง
ของเรา ตามสมควรแก7ร7างกายของเรา
แต7เร>?องจตน@ เปFนของสาคญมาก ให-ร6-อายตนะว7ามนส7งส7ายเข-ามาเปFน
อย7างไร ให-ร6-จกส?งท@งหลายเหล7าน@ เหม>อนแมงมมท?พอข7ายสะเท>อน มนกF
ว?งไปจบเอาตวแมลงได-ทนท
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ฉะน@น เม>อ? อารมณQมากระทบอายตนะ มนกFมาถ1งจตทนท เม>อ? ไปจบผ7าน
ทกขQ กFให-เหFนมนโดยความเปFนอนจจงทกขง อนตตา แล-วจะเอามนไปไวท?ไหนล7ะ อนจจง ทกขงอนตตา เหล7าน@กเF อาไปไว-เปFนอาหารของจตของ
เรา ถ-าทาได-อย7างน@ มนกFหมดเท7าน@นแหละ
จตท?มอนจจง ทกขง อนตตา เปFนอาหาร เปFนจตท?กาหนดร6- เม>อ? ร6-วา7 อนน@น
เปFนอนจจง มนกFไม7เท?ยง ทกขงเปFนทกขQ อนตตา กFไม7ใช7เราแล-ว ด6มนใหชด มนไม7เท?ยง มนเปFนทกขQ มนไม7เปFนแก7นสาร จะเอามนไปทาไม มน
ไม7ใช7ตว ไม7ใช7ตน ไม7ใช7ของเรา จะไปเอาอะไรกบมน มนกFหมดตรงน@
ด6แมงมมแล-ว กFน-อมเข-ามาหาจตของเรา มนกFเหม>อนกนเท7าน@น ถ-าจตเหFน
อนจจง ทกขง อนตตา มนกFวาง ไม7เปFนเจ-าของสข ไม7เปFนเจ-าของทกขQอก
แล-ว ถ-าเหFนชดได-อย7างน@มนกFได-ความเท7าน@นแหละ จะทาอะไรๆอย6ก7 F
สบาย ไม7ต-องการอะไรอกแล-ว มแต7การภาวนาจะเจรญย?งข1@นเท7าน@น
ถ-าทาอย7างน@อย67ด-วยความระมดระวง กFเปFนการท?เราจะพ-นจากวฏสงสาร
ได- ท?เรายงไม7พ-นจากวฏสงสาร กFเพราะยงปรารถนาอะไรๆอย67ท@งน@น การ
ไม7ทาผด ไม7ทาบาปน@น มนอย6ใ7 นระดบศลธรรม เวลาสวดมนตQกFว7า ขออย7า
ให-พลดพรากจากของท?รกท?ชอบใจ อย7างน@มนเปFนธรรมของเดFกน-อย เปFน
ธรรมของคนท?ยงปล7อยอะไรไม7ได- น?ค>อความปรารถนาของคน ปรารถนา
ให-อายย>น ปรารถนาไม7อยากตาย ปรารถนาไม7อยากเปFนโรค ปรารถนาไม7
อยากอย7างน@นอย7างน@ น?แหละความปรารถนาของคน
"ยมปจฉง นะ ละภะต ตมป ทกขง" ความปรารถนาส?งใดไม7ได-สง? น@นน?นกF
เปFนทกขQ น?แหละมนสบหวเข-าไปอก มนเปFนเร>?องปรารถนาท@งน@น ไม7ว7า

95

ใครกFปรารถนาอย7างน@นทกคน ไม7เหFนมใครอยากหมด อยากจนจรงๆสก
คน
การปฏบตธรรมเปFนส?งละเอยด
ผ6-มกรยาน7มนวลสารวมปฏบตไม7
เปล?ยนแปลง สม?าเสมออย67เร>?อย น?นแหละจ1งจะร6-จก มนจะเกดอะไรกFช7าง
มนเถด ขอแต7ให-ม?นคงแน7วแน7เอาไว-อย7าซวนเซ หว?นไหว
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๔ - การฝ4กใจ
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บทนา
ชวตคนในสมยของท7านอาจารยQมน? และท7านอาจารยQเสารQนน@ สบายกว7าใน
สมยน@มาก ไม7มความว7นวายมากเหม>อนอย7างทกวนน ีี-สมยโน-นพระไม7
ต-องมาย7งเก?ยวกบพธรตองต7างๆ เหม>อนอย7างเดwยวน@ท7านอาศยอย67ตามปา7
ไม7ได-อย67เปFนท?หรอก ธดงคQไปโน7น ธดงคQไปน?เร>อ? ยไป ท7านใช-เวลาของท7าน
ปฏบตภาวนาอย7างเตFมท?
สมยโน-นพระท7านไม7ได-มข-าวของฟม7 เฟ>อยมากมายอย7างท?มกนทกวนน@
หรอก เพราะมนยงไม7มอะไรมากอย7างเดwยวน@ กระบอกน@ากFทาเอา
กระโถนกFทาเอา ทาเอาจากไม-ไผ7น?นแหละ
ความสนโดษของพระปา7
ชาวบ-านกFนานๆจ1งจะมาหาสกท ความจรงพระท7านกFไม7ได-ตอ- งการอะไร
ท7านสนโดษกบส?งท?ท7านม ท7านอย6ไ7 ป ปฏบตภาวนาไปหายใจเปFน
กรรมฐานอย6น7 ?นแหละ
พระท7านกFได-รบความลาบากมากอย67เหม>อนกน ในการท?อย67ตามปา7 ตามเขา
อย7างน@น ถ-าองคQใดเปFนไข-ปา7 ไข-มาลาเรย ไปถามหาขอยาอาจารยQกจF ะ
บอกว7า "ไม7ต-องฉนยาหรอก เร7งปฏบตภาวนาเข-าเถอะ"
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ความจรงสมยน@นกFไม7มหย6กยามากอย7างสมยน@ มแต7สมนไพรรากไม-ท?ข1@น
อย6ต7 ามปา7 พระต-องอย67อย7างอดอย7างทนเหล>อหลาย ในสมยน@นเจFบไขเลFกๆน-อยๆ ท7านกFปล7อยมนไป เดwยวน@สเจFบปว7 ยอะไรนดหน7อยกFวง? ไปโรง
พยาบาลแล-ว
บางทกFต-องเดนบณฑบาตต@งห-ากโล พอฟ-าสางกFตอ- งรบออกจากวดแล-ว
กว7าจะกลบกFโน7นสบโมงสบเอFดโมงโน7น
แล-วกFไม7ใช7บณฑบาตได-อะไร
มากมาย บางทกFได-ข-าวเหนยวสกก-อน เกล>อสกหน7อย พรกสกนด เท7าน@น
เอง ได-อะไรมาฉนกบข-าวหร>อไม7กชF 7างท7านไม7คด เพราะมนเปFนอย7างน@น
เอง ไม7มองคQใดกล-าบ7นหวหร>อเพลยท7านไม7บ7น เฝ-าแต7ระมดระวงตน
ท7านปฏบตอย6ใ7 นปา7 อย7างอดทน อนตรายกFมรอบด-าน สตวQดร-ายกFมอย67
หลายในปา7 น@น ความยากลาบากกาย ลาบากใจในการอย6ธ7 ดงคQกFมอย67
หลายแท-ๆ แต7ท7านกFมความอดความทนเปFนเลศ เพราะส?งแวดล-อมสมย
น@นบงคบให-เปFนอย7างน@น
การภาวนาของท7านนกปฏบตสมยน@
มาสมยน@นส?งแวดล-อมบงคบเราไปในทางตรงข-ามกบสมยโน-นไปไหนเรากF
เดนไป ต7อมากFนง? เกวยนแล-วกFนง? รถยนตQ แต7ความทะยานอยากมนกFเพ?ม
ข1น@ เร>?อยๆ เดwยวน@ถ-าไม7ใช7รถปรบอากาศ กFจะไม7ยอมน?งด6จะไปเอาไม7ไดเทยวแหละ ถ-ารถน@นไม7ปรบอากาศ คณธรรมในเร>?องความอดทนมนค7อย
อ7อนลงๆ
การปฏบตภาวนากFย7อหย7อนลงไปมากเดwยวน@เราจ1งเหFนนก
ปฏบตภาวนาชอบทาตามความเหFน ความต-องการของตวเอง
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เม>อ? ผ6เ- ฒ7าผ6แ- ก7พ6ดถ1งเร>?องเก7าๆแต7คร@งก7อน คนเดwยวน@ฟงเหม>อนว7าเปFน
นทานนยาย ฟงไปเฉยๆแต7ไม7เข-าใจเลยแหละ เพราะมนเข-าไม7ถ1ง พระ
ภกษท?บวชในสมยก7อนน@นจะต-องอย6ก7 บพระอปชฌายQอย7างน-อยห-าป น?
เปFนระเบยบท?ถ>อกนมา และต-องพยายามหลกเล?ยงการพ6ดคย อย7าปล7อย
ตวเท?ยวพ6ดคยมากเกนไป อย7าอ7านหนงส>อ แต7ให-อ7านใจของตวเอง
พจารณาอ7านใจและด6ใจตวเอง
ด6วดหนองปา7 พงเปFนตวอย7าง ทกวนน@มพวกท?จบจากมหาวทยาลยมาบวช
กนมาก ต-องคอยห-ามไม7ให-เอาเวลาไปอ7านหนงส>อธรรมะ เพราะคนพวกน@
ชอบอ7านหนงส>อ แล-วกFได-อา7 นหนงส>อมามากแล-ว แต7โอกาสท?จะอ7านใจ
ของตวเองน7ะหายากมาก ฉะน@นระหว7างท?มาบวชสามเด>อนน@ กFต-องขอใหปดหนงส>อ ปดตารบตาราต7างๆให-หมดในระหว7างท?บวชน@น7ะ เปFนโอกาส
วเศษแล-วท?จะได-อ7านใจของตวเอง
การตามด6ใจของตวเองน? น7าสนใจมาก ใจท?ยงไม7ได-ฝ1ก มนกFคอยว?งไปตาม
นสยเคยชนท?ยงไม7ได-ฝ1ก ไม7ได-อบรม มนเต-นค1กคกไปตามเร>?องตามราว
ตามความคะนอง เพราะมนยงไม7เคยถ6กฝ1ก ดงน@นจงฝ1กใจของตวเอง การ
ปฏบตภาวนาในทางพทธศาสนากFคอ> การปฏบตเร>?องใจ ฝ1กจตฝ1กใจของตว
ฝ1กอบรมจตของตวเองน?แหละเร>?องน@สาคญมาก การฝ1กใจเปFนหลกสาคญ
พทธศาสนาเปFนศาสนาของใจ มนมเท7าน@ ผ6-ท?ฝ1กปฏบตทางจต ค>อผ6ป- ฏบต
ธรรมในทางพทธศาสนา
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การฝ1กใจ
ใจของเราน?มนอย67ในกรง ย?งกว7าน@นมนยงมเส>อท?กาลงอาละวาดอย6ใ7 นกรง
น@นด-วย ใจท?มนเอาแต7ใจของเราน@ ถ-าหากมนไม7ได-อะไรตามท?มนต-องการ
แล-ว มนกFอาละวาด เราจะต-องอบรมใจด-วยการปฏบตภาวนา ด-วยสมาธ น@
แหละท?เราเรยกว7า "การฝ4กใจ"
พ>@นฐานของการปฏบตธรรม
ในเบ>อ@ งต-นของการฝ1กปฏบตธรรม จะต-องมศลเปFนพ>น@ ฐานหร>อรากฐาน
ศลน@เปFนส?งอบรมกาย วาจา ซ1ง? บางทกFจะเกดการว7นวายข1@นในใจเหม>อน
กน เม>อ? เราพยายามจะบงคบใจไม7ให-ทาตามความอยาก
กนน-อย นอนน-อย พ6ดน-อย นสยความเคยชนอย7างโลกๆ ลดมนลง อย7า
ยอมตามความอยาก อย7ายอมตามความตดของตน หยดเปFนทาสมนเสย
พยายามต7อส6-เอาชนะอวชชาให-ได-ด-วยการบงคบตวเองเสมอ น@เรยกว7าศล
เม>อ? พยายามบงคบจตของตวเองน@น จตมนกFจะด@นรนต7อส6-มนจะร6-ส1กถ6ก
จากด ถ6กข7มข? เม>อ? มนไม7ได-ทาตามท?มนอยาก มนกFจะกระวนกระวาย
ด@นรน ทน@เหFนทกขQชดละ
เหFนทกขQทาให-เกดปญญา
"ท,กข:" เปFนข-อแรกของอรยสจจQ คนท@งหลายพากนเกลยดกลวทกขQ อยาก
หนทกขQ ไม7อยากให-มทกขQเลย ความจรง ทกขQนแ? หละจะทาให-เราฉลาดข1น@
ล7ะ ทาให-เกดปญญา ทาให-เราร6-จกพจารณาทกขQ สขน?นสมนจะปดห6ปดตา
เรา มนจะทาให-ไม7ร6-จกอด ไม7ร6-จกทน ความสขสบายท@งหลายจะทาให-เรา
ประมาท
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กเลสสองตวน@ทกขQเหFนได-ง7าย ดงน@นเราจ1งต-องเอาทกขQนแ? หละมาพจารณา
แล-วพยายามทาความดบทกขQให-ได- แต7กอ7 นจะปฏบตภาวนากFต-องร6-จกเสย
ก7อนว7าทกขQคอ> อะไร
ตอนแรกเราจะต-องฝ1กใจของเราอย7างน@
เราอาจยงไม7เข-าใจว7ามนเปFน
อย7างไร ทาไป ทาไปก7อน ฉะน@นเม>อ? คร6อาจารยQบอกให-ทาอย7างใดกFทาตาม
ไปก7อน แล-วกFจะค7อยมความอดทนอดกล@นข1@นเองไม7ว7าจะเปFนอย7างไรใหอดทนอดกล@นไว-กอ7 น เพราะมนเปFนอย7างน@นเองอย7างเช7นเม>อ? เร?มฝ1กน?ง
สมาธ เรากFต-องการความสงบทเดยวแต7กFจะไม7ได-ความสงบ เพราะมนยง
ไม7เคยทาสมาธมาก7อน
ใจกFบอกว7า"จะน=งอย9างนPแหละจนกว9าจะไดB
ความสงบ"
อย7าทอดท@งจต
แต7พอความสงบไม7เกดกFเปFนทกขQ กFเลยลกข1น@ ว?งหนเลย การปฏบตอย7าง
น@ไม7เปFน "การพฒนาจ!ต" แต7มนเปFนการ "ทอดท!Pงจ!ต"ไม7ควรจะปล7อย
ใจไปตามอารมณQ
ควรท?จะฝ1กฝนอบรมตนเองตามคาส?งสอนของ
พระพทธเจ-า ข@เกยจกFช7าง ขยนกFชา7 ง ให-ปฏบตมนไปเร>?อยๆ ลองคดด6ซ
ทาอย7างน@จะไม7ดกว7าหร>อ การปล7อยใจตามอารมณQน@นจะไม7มวนถ1งธรรม
ของพระพทธเจ-า
เม>อ? เราปฏบตธรรม ไม7วา7 อารมณQใดจะเกดข1น@ กFช7างมน แต7ให-ปฏบตไป
เร>อ? ยๆ
ปฏบตให-สม?าเสมอ
การตามใจตวเองไม7ใช7แนวทางของ
พระพทธเจ-า ถ-าเราปฏบตธรรมตามความคดความเหFนของเรา เราจะไม7ม
วนร6-แจ-งว7าอนใดผด อนใดถ6ก จะไม7มวนร6-จกใจของตวเองและไม7มวนร6-จก
ตวเอง ดงน@นถ-าปฏบตธรรมตามแนวทางของตนเองแล-วย7อมเปFนการเสย
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เวลามากท?สด แต7การปฏบตตามแนวทางของพระพทธเจ-าแล-วย7อมเปFน
หนทางตรงท?สด
การพฒนาจต
ขอให-จาไว-ว7า ถ1งจะข@เกยจกFให-พยายามปฏบตไป ขยนกFให-ปฏบตไป ทก
เวลาและทกหนทกแห7ง น?จ1งจะเรยกว7า "การพฒนาจ!ต" ถ-าหากปฏบต
ตามความคดความเหFนของตนเองแล-ว กFจะเกดความคดความสงสยไป
มากมาย มนจะพาให-คดไปว7า "เราไม9มบ,ญ เราไม9มวาสนาปฏ!บต!ธรรม
กFนานนกหนาแลBว ยงไม9ร0B ยงไม9เหFนธรรมเลยสกท" การปฏบตธรรม
อย7างน@ไม7เรยกว7าเปFน "การพฒนาจ!ต" แต7เปFน "การพฒนาความ
หายนะของจ!ต"
ถ-าเม>อ? ใดท?ปฏบตธรรมไปแล-ว มความร6-ส1กอย7างน@ว7ายงไม7ร6-อะไร ยงไม7เหFน
อะไร ยงไม7มอะไรใหม7ๆเกดข1น@ บ-างเลย น?กเF พราะท?ปฏบตมามนผด ไม7ไดปฏบตตามคาสอนของพระพทธเจ-า
ส@นสงสยด-วยการปฏบตท?ถ6กต-อง
พระพทธเจ-าทรงสอนว7า "อานนท: ปฏ!บต!ใหBมาก ทJาใหBมากแลBวจะส!Pน
สงสย" ความสงสยจะไม7มวนส@นไปได- ด-วยการคด ด-วยทฤษฎ ด-วยการ
คาดคะเน หร>อด-วยการถกเถยงกน หร>อจะอย6เ7 ฉยๆไม7ปฏบตภาวนาเลย
ความสงสยกFหายไปไม7ได-อกเหม>อนกน กเลสจะหายส@นไปได-กFด-วยการ
พฒนาทางจต ซ1?งจะเกดได-กFดว- ยการปฏบตท?ถ6กต-องเท7าน@น
การปฏบตทางจตท?พระพทธเจ-าทรงสอนน@น ตรงกนข-ามกบหนทางของ
โลกอย7างส@นเชง คาส?งสอนของพระองคQมาจากพระทยอนบรสทธ t ท?ไม7ข-อง
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เก?ยวกบกเลสอาสวะท@งหลาย น?คอ> แนวทางของพระพทธเจ-าและสาวกของ
พระองคQ
เม>อ? เราปฏบตธรรม เราต-องทาใจของเราให-เปFนธรรม ไม7ใช7เอาธรรมะมา
ตามใจเรา ถ-าปฏบตอย7างน@ ทกขQกFจะเกดข1@น แต7ไม7มใครสกคนหรอกท?จะ
พ-นจากทกขQไปได- พอเร?มปฏบต ทกขQกอF ย67ตรงน@นแล-ว หน-าท?ของผ6ป- ฏบต
น@นจะต-องมสต สารวม และสนโดษ ส?งเหล7าน@จะทาให-เราหยด ค>อเลกนสย
ความเคยชนท?เคยทามาแต7เก7าก7อนทาไมถ1งต-องทาอย7างน@ ถ-าไม7ทาอย7าง
น@ ไม7ฝ1กฝนอบรมใจตนเองแล-วมนกFจะค1กคะนอง ว7นวายไปตามธรรมชาต
ของมน
ธรรมชาตของจตฝ1กได-เสมอ
ธรรมชาตของใจน@มนฝ1กกนได- เอามาใช-ประโยชนQได- เปรยบได-กบต-นไมในปา7 ถ-าเราปล7อยท@งไว-ตามธรรมชาตของมน เรากFจะเอามนมาสร-างบ-าน
ไม7ได- จะเอามาทาแผ7นกระดานกFไม7ได- หร>อทาอะไรอย7างอ>?นท?จะใช-สร-าง
บ-านกFไม7ได- แต7ถ-าช7างไม-ผ7านมาต-องการไม-ไปสร-างบ-าน เขากFจะมองหา
ต-นไม-ในปา7 น@และตดต-นไม-ในปา7 น@เอาไปใช-ประโยชนQ ไม7ชา- เขากFสร-างบ-าน
เสรFจเรยบร-อย
การปฏบตภาวนาและการพฒนาจตกFคล-ายกนอย7างน@ กFต-องเอาใจท?ยงไม7
ได-ฝ1กเหม>อนไม-ในปา7 น?แหละ มาฝ1กมน จนมนละเอยดประณตข1น@ ร6-ข1@น
และว7องไวข1@น ทกอย7างมนเปFนไปตามภาวะธรรมชาตของมน เม>อ? เราร6-จก
ธรรมชาต เข-าใจธรรมชาต เรากFเปล?ยนมนได- ท@งมนกFได- ปล7อยมนไปกFไดแล-วเรากFจะไม7ทกขQอกต7อไป
103

จตย1ดม?นมนกFสบสนว7นวาย
ธรรมชาตของใจเรามนกFอย7างน@น เม>อ? ใดท?เกาะเก?ยวผ6กพนย1ดม?นถ>อม?นกF
จะเกดความว7นวายสบสน เดwยวมนกFจะว?งว7นไปโน7นไปน?พอมนว7นว7ายสบ
สนมากๆเข-า เรากFคดว7าคงจะฝ1กอบรมมนไม7ได-แล-วแล-วกFเปFนทกขQ น?กF
เพราะไม7เข-าใจว7ามนต-องเปFนของมนอย7างน@นเองความคด ความร6-ส1ก มน
จะว?งไปว?งมาอย67อย7างน@ แม-เราจะพยายามฝ1กปฏบต พยายามให-มนสงบ
มนกFเปFนของมนอย67อย7างน@น มนจะเปFนอย7างอ>?นไปไม7ได- เม>อ? เราตดตาม
พจารณาด6ธรรมชาตของใจอย67บอ7 ยๆกFจะค7อยๆเข-าใจว7าธรรมชาตของใจ
มนเปFนของมนอย67อย7างน@น มนจะเปFนอย7างอ>?นไปไม7ไดปล7อยวางได-จตใจกFสงบ
ถ-าเราเหFนอนน@ชด เรากFจะท@งความคดความร6-ส1กอย7างน@นได- ทน@กไF ม7ตอ- ง
คดน?นคดน?อก คอยแต7บอกตวเองไว-อย7างเดยวว7า "มนเปFนของมนอย9าง
นPนเอง" พอเข-าใจได-ชด เหFนแจ-งอย7างน@แล-ว ทน@กFจะปล7อยอะไรๆไดท@งหมด กFไม7ใช7วา7 ความคดความร6-ส1กมนจะหายไป มนกFยงอย67น?นแหละ แต7
มนหมดอานาจเสยแล-ว
เปรยบกFเหม>อนกบเดFกท?ชอบซน เล7นสนก ทาให-ราคาญ จนเราต-องดเอา
ตเอา แต7เรากFต-องเข-าใจว7าธรรมชาตของเดFกกFเปFนอย7างน@นเอง พอร6-อย7าง
น@ เรากFปล7อยให-เดFกเล7นไปตามเร>?องของเขาความเด>อดร-อนราคาญของเรา
กFหมดไป มนหมดไปได-อย7างไร กFเพราะเรายอมรบธรรมชาตของเดFก
ความร6-ส1กของเราเปล?ยน และเรายอมรบธรรมชาตของส?งท@งหลาย เรา
ปล7อยวาง จตของเรากFมความสงบเย>อกเยFน น?เรามความเข-าใจอนถ6กต-อง
แล-ว เปFนสมมาทฏฐ
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ถ-ายงไม7มความเข-าใจท?ถ6กต-อง ยงเปFนมจฉาทฏฐอย67 แม-จะไปอย6ใ7 นถ@าล1ก
ม>ดสกเท7าใด ใจมนกFยงย7งเหยงอย67 ใจจะสงบได-กFดว- ยความเหFนท?ถ6กต-อง
เปFนสมมาทฏฐเท7าน@น ทน@กFหมดปญหาจะต-องแก-เพราะไม7มปญหาอะไร
เกดข1@น น?มนเปFนอย7างน@ เราไม7ชอบมน เราปล7อยวางมน เม>อ? ใดท?มความ
ร6-ส1กเกาะเก?ยวย1ดม?นถ>อม?นเกดข1น@ เราปล7อยวางทนท เพราะร6-แล-วว7าความ
ร6-ส1กอย7างน@นมนไม7ได-เกดข1@นมาเพ>?อจะกวนเรา แม-บางทเราอาจจะคดอย7าง
น@น แต7ความเปFนจรงความร6-ส1กน@นเปFนของมนอย7างน@นเอง
ถ-าเราปล7อยวางมนเสย ร6ปกFเปFนสกแต7ว7าร6ป เสยงกFสกแต7ว7าเสยง กล?นกF
สกแต7ว7ากล?น รสกFสกแต7ว7ารส โผฏฐพพะกFสกแต7ว7าโผฏฐพพะ ธรรมารมณQ
กFสกแต7วา7 ธรรมารมณQ เปรยบเหม>อนน@ามนกบน@าท7า ถ-าเราเอาท@งสอง
อย7างน@เทใส7ขวดเดยวกน มนกFไม7ปนกน เพราะธรรมชาตมนต7างกน
เหม>อนกบท?คนฉลาดกFต7างกบคนโง7 พระพทธเจ-ากFทรงอย67กบร6ป เสยง
กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQ แต7พระองคQทรงเปFนพระอรหนตQ พระองคQ
จ1งทรงเหFนส?งเหล7าน@เปFนเพยงส?ง "สกว9า" เท7าน@น
ใจกFสกว7าใจ ความคดกFสกว7าความคด
พระองคQทรงปล7อยวางมนไปเร>?อยๆ ต@งแต7ทรงเข-าพระทยแล-วว7า ใจกFสกว7า
ใจ ความคดกFสกว7าความคด พระองคQไม7ทรงเอามนมาปนกน ใจกFสกว7าใจ
ความคดความร6-ส1กกFสกว7าความคด
ความร6-ส1กปล7อยให-มนปFนเพยง
ส?ง"สกว9า" ร6ปกFสกว7าร6ป เสยงกFสกว7าเสยงความคดกFสกว7าความคด จะ
ต-องไปย1ดม?นถ>อม?นทาไม ถ-าคดได-ร6-ส1กได-อย7างน@เรากFจะแยกกนได- ความ
คดความร6-ส1ก (อารมณQ) อย67ทางหน1ง? ใจกFอย67อกทางหน1ง? เหม>อนกบน@ามน
กบน@าท7า อย6ใ7 นขวดเดยวกนแต7มนแยกกนอย67
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พระพทธเจ-าและพระอรหนตสาวกของพระองคQ
กFอย67รว7 มกบปถชนคน
ธรรมดาท?ไม7ได-รธ6- รรม ท7านไม7ได-เพยงอย67ร7วมเท7าน@น แต7ท7านยงสอนคน
เหล7าน@น ท@งคนฉลาด คนโง7 ให-ร6-จกวธท?จะศ1กษาธรรมปฏบตธรรมและร6แจ-งในธรรม ท7านสอนได-เพราะท7านได-ปฏบตมาเองท7านร6-ว7ามนเปFนเร>?อง
ของใจเท7าน@น เหม>อนอย7างท?ได-พ6ดมาน?แหละ
ดงน@นการปฏบตภาวนาน@อย7าไปสงสยมนเลย
เราหนจากบ-านมาบวช
ไม7ใช7เพ>อ? หนมาอย67กบความหลงหร>ออย67กบความขลาดความกลว แต7หนมา
เพ>อ? ฝ1กอบรมตวเอง เพ>อ? เปFนนายตวเอง ชนะตวเองถ-าเราเข-าใจได-อย7างน@
เรากFจะปฏบตธรรมได- ธรรมะจะแจ7มชดข1@นในใจของเรา
ธรรมะมอย67ทกหนทกแห7ง
ผ6ท- ?เข-าใจธรรมะกFเข-าใจตวเอง ใครเข-าใจตวเองกFเข-าใจธรรมะทกวนน@กF
เหล>อแต7เปล>อกของธรรมะเท7าน@น ความเปFนจรงแล-วธรรมะมอย67ทกหนทก
แห7ง ไม7จาเปFนท?จะต-องหนไปไหน ถ-าจะหนกFให-หนด-วยความฉลาด ด-วย
ปญญา หนด-วยความชานชานาญ อย7าหนด-วยความโง7 ถ-าเราต-องการ
ความสงบกFให-สงบด-วยความฉลาด ด-วยปญญาเท7าน@นกFพอ
เม>อ? ใดท?เราเหFนธรรมะ น?นกFเปFนสมมาปฏปทาแล-ว กเลสกFสกแต7ว7ากเลส
ใจกFสกแต7วา7 ใจ เม>อ? ใดท?เราท@งได- ปล7อยวางได-แยกได-เม>?อน@นมนกFเปFน
เพยงส?งสกว7า เปFนเพยงอย7างน@อย7างน@นสาหรบเราเท7าน@นเอง เม>อ? เราเหFน
ถ6กแล-ว กFจะมแต7ความปลอดโปร7ง ความเปFนอสระตลอดเวลา
พระพทธองคQตรสว7า "ด6กอ7 นภกษท@งหลายท7านอย7าย1ดม?นในธรรม" ธรรมะ
ค>ออะไร ค>อทกส?งทกอย7าง ไม7มอะไรท?ไม7ใช7ธรรมะความรกความเกลยดกF
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เปFนธรรมะ ความสขความทกขQกเF ปFนธรรมะความชอบความไม7ชอบกFเปFน
ธรรมะ ไม7วา7 จะเปFนส?งเลFกน-อยแค7ไหนกFเปFนธรรมะ
ปฏบตเพ>อ? ละ อย7าปฏบตเพ>อ? สะสม
เม>อ? เราปฏบตธรรมเราเข-าใจอนน@ เรากFปล7อยวางได- ดงน@นกFตรงกบคาสอน
ของพระพทธเจ-าท?ว7า ไม7ให-ย1ดม?นถ>อม?นในส?งใด ทกอย7างท?เกดข1@นในใจเรา
ในจตเรา ในร7างกายของเรา มแต7ความแปรเปล?ยนไปท@งน@น พระพทธองคQ
จ1งทรงสอนไม7ให-ย1ดม?นถ>อม?นพระองคQทรงสอนพระสาวกของพระองคQใหปฏบตเพ>อ? ละ เพ>?อถอนไม7ให-ปฏบตเพ>?อสะสม
ถ-าเราทาตามคาสอนของพระองคQ เรากFถ6กเท7าน@นแหละ เราอย6ใ7 นทางท?ถ6ก
แล-ว แต7บางทกFยงมความว7นวายเหม>อนกน ไม7ใช7คาสอนของพระองคQ
ทาให-วน7 วาย กเลสของเราน@นแหละท?มนทาให-วน7 วาย มนมาบงคบความ
เข-าใจอนถ6กต-องเสย กFเลยทาให-เราว7นวาย
ความจรงการปฏบตตามคาสอนของพระพทธเจ-าน@น
ไม7มอะไรลาบาก
ไม7มอะไรย7งยาก การปฏบตตามทางของพระองคQไม7มทกขQเพราะทางของ
พระองคQคอ> "ปล9อยวาง" ให-หมดทกส?งทกอย7าง
จดหมายส6งสดของการปฏบตภาวนาน@น ท7านทรงสอนให-"ปล7อยวาง" อย7า
แบกถ>ออะไรให-มนหนก ท@งมนเสย ความดกFทง@ ความถ6กต-องกFท@ง คาว7าท@ง
หร>อปล7อยวางไม7ใช7ไม7ต-องปฏบต แต7หมายความว7าให-ปฏบต "การละ"
"การปล9อยวาง" น?นแหละ
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จงอย67กบปจจบน อย7าจมอย6ก7 บอดต
พระองคQทรงสอนให-พจารณาธรรมท@งหลาย ท?กายท?ใจของเราธรรมะไม7ไดอย6ไ7 กลท?ไหน อย6ท7 ?ตรงน@ อย67ทก? ายท?ใจของเราน?แหละดงน@นนกปฏบตต-อง
ปฏบตอย7างเข-มแขFง เอาจรงเอาจงให-ใจมนผ7องใสข1@น สว7างข1น@ ให-มน
เปFนใจอสระ ทาความดอะไรแล-วกFปล7อยมนไป อย7าไปย1ดไว- หร>องดเว-น
การทาช?วได-แล-ว กFปล7อยมนไป พระพทธเจ-าทรงสอนให-อย67กบปจจบนน@ ท?
น@และเดwยวน@ ไม7ใช7อย67กบอดตหร>ออนาคต
คาสอนท?เข-าใจผดกนมาก แล-วกFถกเถยงกนมากท?สด ตามความคดเหFน
ของตนกFค>อเร>?อง "การปล9อยวาง" หร>ร> อ "การทJางานดBวยจ!ตว9าง" น?
แหละ การพ6ดอย7างน@เรยกว7าพ6ด "ภาษาธรรม" เม>อ? เอามาคดเปFนภาษา
โลกมนกFเลยย7ง แล-วกFตความหมายว7าอย7างน@น ทาอะไรกFได-ตามใจชอบละ
ซ
ความจรงมนหมายความอย7างน@ อปมาเหม>อนว7าเราแบกก-อนหนหนกอย67
ก-อนหน1?ง แบกไปกFร6-ส1กหนก แต7กFไม7ร6-จะทาอย7างไรกบมนกFได-แต7แบกอย67
อย7างน@นแหละ พอมใครบอกว7า ให-โยนมนท@งเสยซ กFมาคดอกแหละ
ว7า "เอ...ถBาเราโยนมนท!PงไปแลBว เรากFไม9มอะไรเหล@อน9 ะซ!" กFเลยแบก
อย6น7 ?นแหละ ไม7ยอมท@ง
ประโยชนQของการปล7อยวาง
ถ-าจะมใครบอกว7า โยนท@งไปเถอะ แล-วจะดอย7างน@น เปFนประโยชนQอย7างน@
เรากFยงไม7ยอมโยนท@งอย67นน? แหละ เพราะกลวแต7ว7าจะไม7มอะไรเหล>อ กF
เลยแบกก-อนหนหนกไว- จนเหน>?อยอ7อนเพลยเตFมท จนแบกไม7ไหวแล-วกF
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เลยปล7อยมนตกลง ตอนท?ปล7อยมนตกลงน@แหละกFจะเกดความร6-เร>?องการ
ปล7อยวางข1@นมาเลย เราจะร6-ส1กเบาสบาย แล-วกFร6-ได-ด-วยตวเองว7าการแบก
ก-อนหนน@นมนหนกเพยงใดแต7ตอนท?เราแบกอย67น@นเราไม7ร6-หรอกว7าการ
ปล7อยวางมประโยชนQเพยงใด
ดงน@นถ-ามใครมาบอกให-ปล7อยวาง คนท?ยงม>ดอย67กไF ม7รไ6- ม7เข-าใจหรอก กFจะ
หลบห6หลบตาแบกก-อนหนก-อนน@นอย7างไม7ยอมปล7อย จนกระท?งมนหนก
จนเหล>อท?จะทนน?นแหละ ถ1งจะยอมปล7อย แล-วกFจะร6-ส1กได-ด-วยตวเอง ว7า
มนเบามนสบายแค7ไหนท?ปล7อยมนไปได-ต7อมาเราอาจจะไปแบกอะไรอก
กFได- แต7ตอนน@เราพอร6-แล-วว7า ผลของการแบกน@นเปFนอย7างไร เรากFจะ
ปล7อยมนได-โดยง7ายข1น@ ความเข-าใจในความไร-ประโยชนQของการแบกหาม
และความเบาสบายของการปล7อยวางน?แหละ ค>อตวอย7างท?แสดงถ1งการ
ร6-จกตวเอง
ความย1ดม?นถ>อม?นในตวของเรากFเหม>อนก-อนหนหนกก-อนน@นพอคดว7าจะ
ปล7อย "ตวเรา" กFเกดความกลวว7าปล7อยไปแล-วกFจะไม7มอะไรเหล>อ เหม>อน
กบท?ไม7ยอมปล7อยก-อนหนก-อนน@น แต7ในท?สดเม>?อปล7อยมนไปได- เรากFจะ
ร6-ส1กเองถ1งความเบาสบายในการท?ไม7ได-ย1ดม?นถ>อม?น
การฝ1กใจต-องไม7ย1ดม?นถ>อม?น
ในการฝ1กใจน@ เราต-องไม7ย1ดม?นท@งสรรเสรญ ท@งนนทา ความต-องการแต7
สรรเสรญ และไม7ต-องการนนทาน@น เปFนวถทางของโลกแต7แนวทางของ
พระพทธเจ-าให-รบสรรเสรญตามเหตตามปจจยของมน และกFให-รบนนทา
ตามเหตตามปจจยของมนเหม>อนกน เหม>อนอย7างกบการเล@ยงเดFก บางท
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ถ-าเราไม7ดเดFกตลอดเวลา
มนกFดเหม>อนกนผ6ใ- หญ7บางคนดมากเกนไป
ผ6ใ- หญ7ท?ฉลาดย7อมร6-จกว7าเม>อ? ใดควรดเม>อ? ใดควรชม
ใจของเรากFเหม>อนกน ใช-ปญญาเรยนร6-จกใจ ใช-ความฉลาดรกษาใจไวแล-วเรากFจะเปFนคนฉลาดท?ร6-จกฝ1กใจ เม>อ? ฝ1กบ7อยๆมนกFจะสามารถกาจด
ทกขQได- ความทกขQเกดข1@นท?ใจน?เอง มนทาให-ใจสบสนม>ดมว มนเกดข1@นท?น?
มนกFตายท?น?
ถ-าย1ดม?นเข-าเรากFถ6กกด
เร>อ? งของใจมนเปFนอย7างน@ บางทกFคดด บางทกFคดช?ว ใจมนหลอกลวง เปFน
มายา จงอย7าไว-ใจมน แต7จงมองเข-าไปท?ใจ มองให-เหFนความเปFนอย67อย7าง
น@นของมน ยอมรบมนท@งน@น ท@งใจดใจช?วเพราะมนเปFนของมนอย7างน@น
ถ-าเราไม7ไปย1ดถ>อมน มนกFเปFนของมนอย67แค7น@น แต7ถ-าเราไปย1ดมนเข-า เรา
กFจะถ6กมนกดเอา แล-วเรากFเปFนทกขQ ถ-าใจเปFนสมมาทฏฐแล-วกFจะมแต7
ความสงบ จะเปFนสมาธ จะมความฉลาด ไม7ว7าจะน?งหร>อจะนอน กFจะมแต7
ความสงบ ไม7ว7าจะไปไหน ทาอะไรกFจะมแต7ความสงบ
วนน@ท7าน (ภกษชาวตะวนตก) ได-พาล6กศษยQมาฟงธรรม ท7านอาจจะเข-าใจ
บ-าง ไม7เข-าใจบ-าง ผมได-พ6ดเร>?องการปฏบตเพ>อ? ให-ท7านเข-าใจได-ง7าย ท7าน
จะคดว7าถ6กหร>อไม7กFตาม กFขอให-ท7านลองนาไปพจารณาด6 ผมในฐานะ
อาจารยQองคQหน1ง? กFอย67ในฐานะคล-ายๆกนผมเองกFอยากฟงธรรมเหม>อนกน
เพราะไม7วา7 ผมจะไปท?ไหน กFตอ- งไปแสดงธรรมให-ผอ6- >?นฟง แต7ตวเองไม7ไดมโอกาสฟงเลย คราวน@กFด6ท7านพอใจในการฟงธรรมอย67 เวลาผ7านไปเรFว
เม>อ? ท7านน?งฟงอย7างเงยบๆเพราะท7านกาลงกระหายธรรมะ ท7านจ1งต-องการ
ฟง
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เม>อ? ก7อนน@ การแสดงธรรมกFเปFนความเพลดเพลนอย7างหน1ง? แต7ต7อมาความ
เพลดเพลนกFคอ7 ยหายไป ร6-ส1กเหน>อ? ยและเบ>อ? กFกลบอยากเปFนผ6ฟ- งบ-าง
เพราะเม>?อฟงธรรมจากคร6อาจารยQนน@ มนเข-าใจง7ายและมกาลงใจ แต7เม>?อ
เราแก7ข1@น มความหวกระหายในธรรมะรสชาตของมนกFยง? เอรFดอร7อยมาก
ข1น@
การเปFนคร6อาจารยQของผ6-อน>? น@น จะต-องเปFนตวอย7างแก7พระภกษอ>?นๆ เปFน
ตวอย7างแก7ล6กศษยQ เปFนตวอย7างแก7ทกคนฉะน@นอย7าล>มตนเองแล-วกFอย7า
คดถ1งตนเอง ถ-าความคดอย7างน@นเกดข1น@ รบกาจดมนเเสย ถ-าทาได-อย7าง
น@กจF ะเปFนผ6-ท?ร6-จกตวเอง
ให-ร6-ส1กตวท?วพร-อมอย67ตลอดเวลา
วธปฏบตธรรมมมากมายเปFนล-านๆวธ พ6ดเร>?องการภาวนาไม7มท?จบ ส?งท?
จะทาให-เกดความสงสยมมากมายหลายอย7าง
แต7ให-กวาดมนออกไป
เร>อ? ยๆ แล-วจะไม7เหล>อความสงสย เม>อ? เรามความเข-าใจถ6กต-องเช7นน@ ไม7วา7
จะน?งหร>อจะเดน กFมแต7ความสงบ ความสบายไม7ว7าจะปฏบตภาวนาท?ไหน
ให-มความร6-ส1กตวท?วพร-อม อย7าถ>อว7าจะปฏบตภาวนาแต7เฉพาะขณะน?ง
หร>อเดนเท7าน@น ทกส?งทกอย7างทกหนทกแห7งเปFนการปฏบตได-ท@งน@น
ให-ร6-ส1กตวท?วพร-อมอย67ตลอดเวลา ให-มสตอย67 ให-เหFนการเกดดบของกาย
และใจ แต7อย7าให-มนมาทาใจให-วน7 วาย ให-ปล7อยวางมนไป ความรกเกดข1น@
กFปล7อยมนไป มนมาจากไหนกFให-มนกลบไปท?น?น ความโลภเกดข1@นกF
ปล7อยมนไป ตามมนไป ตามด6ว7ามนอย67ทไ? หนแล-วตามไปส7งมนให-ถ1งท?
อย7าเกFบมนไว-สกอย7าง
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ฝ1กใจได-ใจจกปราศจากกเลส
ถ-าท7านปฏบตได-อย7างน@ ท7านกFจะเหม>อนกบบ-านว7าง หร>อพ6ดอกอย7างหน1?ง
กFค>อ น?ค>อใจว7าง เปFนใจท?ว7างและอสระจากกเลส ความช?วท@งหลาย เรา
เรยกว7าใจว7าง แต7ไม7ใช7ว7างเหม>อนว7าไม7มอะไร มนว7างจากกเลส แต7เตFมไป
ด-วยความฉลาด ด-วยปญญา ฉะน@นไม7ว7าจะทาอะไร กFทาด-วยปญญา คด
ด-วยปญญา จะมแต7ปญญาเท7าน@น
น?เปFนคาสอนท?ผมขอมอบให-ในวนน@ ถ-าการฟงธรรมทาให-ใจท7านสงบ กF
ดแล-ว ไม7จาเปFนต-องจดจาอะไร บางท7านอาจจะไม7เช>อ? ถ-าเราทาใจให-สงบ
ฟงแล-วกFไม7ให-ผา7 นไป แต7นามาพจารณาอย6เ7 ร>?อยๆอย7างน@ เรากFเหม>อน
เคร>?องบนท1กเสยง เม>อ? เรา "เปด" มน มนกFอย67ตรงน@น อย7ากลวว7าจะไม7ม
อะไร เม>อ? ใดท?ท7านเปดเคร>?องบนท1กเสยงของท7าน ทกอย7างกFอย6ใ7 นน@น
ขอมอบธรรมะน@ตอ7 พระภกษทกร6ปและต7อทกคน บางท7านอาจจะร6-ภาษา
ไทยเพยงเลFกน-อย แต7กไF ม7เปFนไร ให-ท7านเรยนภาษาธรรมเถด เท7าน@กFด
เพยงพอแล-ว
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ขอให-คาขวญแก7โยมท@งหลาย และล6กศษยQใหม7ท?เดนทางจากลอนดอน มา
พกอย67ท?วดหนองปา7 พง ขอให-ทาความเข-าใจในธรรมะท?ได-ศ1กษาแล-วท?วด
หนองปา7 พงน@โดยย7อกFคอ> ให-ปฏบตให-พ-นทกขQในวฏฏสงสาร
ขอให-โยมจาไว-ในใจว7า อารมณQทง@ หลายน@น จะเปFนอารมณQท?พอใจกFตาม
หร>ออารมณQท?ไม7พอใจกFตามอารมณQท@งสองอย7างน@ มนเหม>อนง6เห7า ง6เห7า
มนมพษมากถ-ามนฉกคนแล-วกFทาให-ถ1งแก7ความตายได- อารมณQน@กเF หม>อน
กบง6เห7าท?มพษร-ายน@น อารมณQท?พอใจกFมพษมากอารมณQท?ไม7พอใจกFมพษ
มาก มนทาให-จตใจของเราไม7เปFนเสร ทาให-จตใจไขว-เขว จากหลกธรรม
ของพระพทธเจ-า
วนน@จ1งขอให-โอวาทย7อๆแก7โยม ขอให-เปFนผ6ม- สตอย67ท@งกลางวนกลางค>น
จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอนกFให-นอนด-วยสต น?งด-วยสต เดนด-วยสต ย>น
ด-วยสต จะพ6ดกFพ6ดด-วยสต จะทาอะไรๆกFให-มสตอย67ด-วยท@งน@น
เม>อ? มสตแล-ว สมปชญญะความร6-ตวมนกFจะเกดข1น@ มา สตกบสมปชญญะ
เปFนของค67กน เม>อ? ท@งสองอย7างน@เกดข1น@ พร-อมกนแล-ว กFจะนาปญญาให-เกด
ตามทน@เม>อ? มท@งสต สมปชญญะปญญาแล-ว กFจะเปFนผ6ท- ?ต>?นอย67 ท@งกลางวน
และกลางค>น
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ธรรมะท?พระพทธเจ-าท7านทรงสอนน@น ไม7ใช7ธรรมะท?เพ>อ? ฟงเฉยๆหร>อร6เฉยๆ แต7เปFนธรรมะท?ต-องปฏบต ต-องทาให-เกดข1@น ต-องทาให-มข1@นในใจ
ของเราให-ได- จะไปท?ไหนกFให-มธรรมะ จะพ6ดกFให-มธรรมะ จะเดนกFให-ม
ธรรมะ จะนอนกFให-มธรรมะ จะทาอะไรๆกFให-มธรรมะท@งน@น
คาว7า "มธรรมะ" น@กFคอ> จะทาอะไรกFตาม จะพ6ดอะไรกFตาม ให-ทาด-วย
ปญญา ให-พ6ดด-วยปญญา ให-น1กคดด-วยปญญา ผ6ใ- ดมสต สมปชญญะ ควบ
กบปญญาอย67ตลอดเวลาแล-ว ผ6น- @นย7อมอย67ใกล-พระพทธเจ-าทกเม>อ?
ดงน@น แม-เม>?อโยมจากวดหนองปา7 พงน@ไปแล-ว กFจงเปFนผ6ป- ฏบต ให-ธรรมะ
ท@งหลายมารวมอย67ทใ? จ มองลงไปท?ใจ ให-เหFนสต ให-เหFนสมปชญญะ ให-ม
ปญญา เม>อ? มท@งสามอย7างน@แล-ว มนจะมการปล7อยวาง ร6-จกเกดแล-วมนกF
ดบ ดบแล-วมนกFเกด เกดแล-วมนกFดบ
ท?เรยกว7า "เกดๆ ดบๆ" น@คอ> อะไร ค>ออารมณQซ1?งมนเกดข1น@ แล-วมนกFดบไป
ดบแล-วมนกFเกดข1@นมา ในทางธรรมะเรยกว7าการเกดดบ มนกFมเท7าน@ ทกขQ
มนเกดข1น@ แล-ว ทกขQมนกFดบไป ทกขQดบไปแล-ว ทกขQกเF กดข1น@ มา นอก
เหน>อจากน@ไป กFไม7มอะไรมแต7ทกขQเกด แล-วทกขQกดF บไป มเท7าน@
เม>อ? เหFนเช7นน@แล-ว จตของเรากFจะเหFนแต7การเกด-ดบอย67เสมอ เม>อ? เหFนการ
เกด-ดบอย6เ7 สมอ ทกวนทกเวลา ตลอดท@งกลางวน ตลอดท@งกลางค>น
ตลอดท@งการย>น เดน น?ง นอน กFจะเหFนได-วา7 มนไม7มอะไรจรงๆมแต7เกดดบอย67เท7าน@เอง แล-วทกอย7างมนกFจบอย6ต7 รงน@
เม>อ? เหFนอารมณQเกด-ดบอย7างน@อย6เ7 สมอไปแล-วจตใจกFจะเกดความเบ>อ?
หน7าย เพราะเม>อ? คดไปแล-ว กFไม7มอะไรมากมาย มนมแต7การเกดแล-วกFดบ
ดบแล-วกFเกด เกดแล-วกFดบ มนมอย67เท7าน@ ฉะน@นเม>อ? คดแล-วกFไม7ร6-จะไปเอา
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อะไรกบมน พอคดได-เช7นน@ จตกFจะปล7อยวางปล7อยวางอย67กบธรรมชาต
มนเกดเรากFร6- มนดบเรากFร6-มนสขเรากFร6- มนทกขQเรากFร6- ร6-แล-วไม7ใช7ว7าเราจะ
ไปเปFนเจ-าของสขนะ หร>อเม>อ? ทกขQขน1@ มา เรากFไม7เปFนเจ-าของทกขQเหม>อน
กน เม>อ? ไม7เปFนเจ-าของสข ไม7เปFนเจ-าของทกขQมนกFมแต7การเกด-ดบอย67
เท7าน@น กFปล7อยไปตามธรรมชาตของมนอย7างน@นแหละ เพราะมนไม7มอะไร
อารมณQท@งหลายท?วา7 มาน@ เหม>อนกนกบง6เห7าท?มพษร-าย ถ-าไม7มอะไรมา
ขวาง มนกFเล>@อยไปตามธรรมชาตของมน แม-พษของมนจะมอย67 มนกFไม7
แสดงออก ไม7ได-ทาอนตรายเรา เพราะเราไม7ได-เข-าไปใกล-มน ง6เห7ากFเปFน
ไปตามเร>?องของง6เห7า มนกFอย6อ7 ย7างน@น
ดงน@ ถ-าหากเปFนคนท?ฉลาดแล-ว กFจะปล7อยหมดส?งท?ดกFปล7อยมนไป ส?งท?
ช?วกFปล7อยมนไป ส?งท?ชอบใจกFปล7อยมนไป ส?งท?ไม7ชอบกFปล7อยมนไป
เหม>อนอย7างเราปล7อยง6เห7าตวท?มพษร-ายน@น ปล7อยให-มนเล>อ@ ยของมนไป
มนกFเล>@อยไปท@งพษท?มอย67ในตวมนน?นเอง
ฉะน@น คนท?ฉลาดแล-ว เม>อ? ปล7อยอารมณQกFปล7อยอย7างน@น ดกFปล7อยมนไป
แต7ปล7อยอย7างร6-เท7าทนช?วกFปล7อยมนไป ปล7อยไปตามเร>?องของมนอย7าง
น@นแหละอย7าไปจบ อย7าไปต-องมน เพราะเราไม7ต-องการอะไร ช?วกFไม7
ต-องการ ดกFไม7ต-องการ หนกกFไม7ต-องการ เบากFไม7ต-องการ สขกFไม7
ต-องการ ทกขQกไF ม7ต-องการ มนกFหมดเท7าน@นเอง ทน@ความสงบกFต@งอย67
เท7าน@นแหละ
เม>อ? ความสงบต@งอย6แ7 ล-ว เรากFด6ความสงบน@นแหละ เพราะมนไม7มอะไรแล-ว
เม>อ? ความสงบเกดข1@นความว7นวายกFดบ พระผ6ม- พระภาคเจ-าท7านตรสว7า
นพพานค>อความดบ ดบท?ตรงไหน? กFเหม>อนไฟเราน?นแหละ มนลกตรง
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ไหน มนร-อนตรงไหน? มนกFดบท?ตรงน@น มนร-อนท?ไหนกFให-มนเยFนตรงน@น
กFเหม>อนกบนพพานกFอย67กบวฏฏสงสาร
วฏฏสงสารกFอย6ก7 บนพพาน
เหม>อนกนกบความร-อนกบความเยFน มนกFอย67ทเ? ดยวกนน?นเอง ความร-อน
กFอย67ท?มนเยFน ความเยFนกFอย67ท?มนร-อน เม>อ? มนร-อนข1@น มนกFหมดเยFน เม>อ?
มนหมดเยFน มนกFร-อน
วฏฏสงสารกบนพพานน@กเF หม>อนกน ท7านให-ดบวฏฏสงสารค>อความว7น
การดบความว7นวายกFคอ> การดบความร-อน ไฟทางนอกกFคอ> ไฟธรรมดา มน
ร-อน เม>อ? มนดบแล-ว มนกFเยFน แต7ความร-อนภายในค>อ ราคะ โทสะโมหะ กF
เปFนไฟเหม>อนกน ลองคดด6เม>?อราคะ ความกาหนดเกดข1น@ มนร-อนไหม?
โทสะเกดข1น@ มนกFร-อน โมหะเกดข1น@ มนกFร-อน มนร-อน ความร-อนน?แหละท?
ท7านเรยกว7าไฟ เม>อ? ไฟมนเกดข1@น มนกFร-อน เม>อ? มนดบ มนกFเยFนความดบ
น?แหละค>อนพพาน
นพพานค>อสภาวะท?เข-าไปดบซ1ง? ความร-อน ท7านเรยกว7าสงบ ค>อดบซ1?ง
วฏฏสงสาร วฏฏสงสารค>อความเวยนว7ายตายเกดอย6อ7 ย7างน@น เม>อ? ถ1ง
นพพานแล-ว กFคอ> การเข-าไปดบซ1ง? ความหมนเวยนเปล?ยนแปลง อนน@น
เรยกว7าการดบราคะ ดบโทสะ ดบโมหะ กFดบท?ใจของเราน?นแหละ ค>อใจถ1ง
ความสงบ
ในความสงบน@น สขกFไม7ม ทกขQกFไม7ม แต7มนษยQเราน?นแหละจะอดสขไม7ไดเพราะเหFนว7าความสขเปFนยอดของชวตแล-ว แม-พระนพพานกFยงมาว7าเปFน
ความสขอย67เพราะความค-นเคย ตามเปFนจรงแล-ว เลกส?งท@ง ๒ อย7างน@กF
เปFนความสงบ เม>อ? โยมกลบบ-าน แล-วขอให-เปดเทปธรรมะน@ฟงอก จะได-ม
สต เม>อ? โยมมาอย6ว7 ดหนองปา7 พงใหม7ๆ โยมร-องไห- เม>อ? อาตมาเหFนน@าตา
116

ของโยม อาตมากFดใจ ทาไมจ1งดใจ? ท?ดใจกFเพราะว7า น?แหละ โยมจะไดศ1กษาธรรมะท?แท-จรงละ ถ-าน@าตาไม7ออกกFไม7ได-เหFนธรรมะ เพราะน@าน@เปFน
น@าไม7ด ต-องให-มนออกให-หมด มนถ1งจะสบาย ถ-าน@าน@ไม7หมด กFจะไม7
สบาย มนกFจะเปFนอย67อย7างน@ อย6เ7 ม>องไทยกFจะร-องไห-อย6อ7 ย7างน@ กลบไป
กรงลอนดอนกFจะร-องไห-อก มชวตอย67กFจะร-องไห-อย6อ7 ย7างน@แหละ เพราะน@า
น@มนเปFนน@ากเลส เม>อ? ทกขQกบF บน@าน@ให-ไหลออกมา เม>อ? สขมากกFบบน@าน@
ออกมาอกเหม>อนกน ถ-าหมดน@าน@เม>อ? ใด กFจะสบาย ถ-าโยมทาได- โยมกFจะ
มแต7ความสงบ ความสบาย
ขอให-โยมรบธรรมะน@ไปปฏบต ไปปฏบตให-พน- ทกขQ ให-มนตายก7อนตาย
มนถ1งสบาย มนถ1งสงบ
ขอให-โยมมความสข ความเจรญ ให-เปFนผ6ป- ระพฤตปฏบตธรรมะให-พ-นจาก
วฏฏสงสาร
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การภาวนาหมายความว7าให-คดด6ให-ชดๆ พยายามอย7ารบร-อนเกนไป อย7า
ช-าเกนไป ค7อยทาค7อยไป แต7ให-มวธการและจดหมายในการปฏบตภาวนา
น@น
ทกคนท?ออกมาปฏบตน@น กFออกมาด-วย "ความอยาก"กนท@งน@น มนมความ
อยาก แต7ความอยากน@ บางทมนกFปนกบความหลง ถ-าอยากแล-วไม7หลง
มนกFอยากด-วยปญญา ความอยากอย7างน@ท7านเรยกว7า เปFนบารมของตน
แต7ไม7ใช7ทกคนนะท?มปญญา
บางคนไม7อยากจะให-มนอยาก เพราะเข-าใจว7า การมาปฏบตกFเพ>อ? ระงบ
ความอยาก ความจรงน7ะ ถ-าหากว7าไม7มความอยาก กFไม7มข-อปฏบต ไม7ร6ว7าจะทาอะไร ลองพจารณาด6กไF ดทกคน แม-องคQพระพทธเจ-าของเรากFตาม ท?ท7านออกมาปฏบต กFเพ>อ? จะใหบรรเทากเลสท@งหลายน@น
แต7ว7ามนต-องอยากทา อยากปฏบต อยากให-มนสงบ และกFไม7อยากให-มน
ว7นวาย ท@งสองอย7างน@ มนเปFนอปสรรคท@งน@น ถ-าเราไม7มปญญา ไม7มความ
ฉลาดในการกระทาอย7างน@น เพราะว7ามนปนกนอย67 อยากท@งสองอย7างน@
มนมราคาเท7าๆกน
อยากจะพ-นทกขQมนเปFนกเลส สาหรบคนไม7มปญญาอยากด-วยความโง7 ไม7
อยากมนกFเปFนกเลส เพราะไม7อยากอนน@นมนประกอบด-วยความโง7เหม>อน
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กน ค>อท@งอยาก ไม7อยาก ปญญากFไม7ม ท@งสองอย7างน@ มนเปFนกามสขลล
กานโยโค กบอตตกลมถานโยโค ซ1ง? พระพทธองคQของเรา ขณะท?พระองคQ
กาลงทรงปฏบตอย67น@น ท7านกFหลงใหลในอย7างน@ ไม7ร6-วา7 จะทาอย7างไร ท7าน
หาอบายหลายประการ กว7าจะพบของสองส?งน@
ทกวนน@เราท@งหลายกFเหม>อนกน ทกส?งท@งสองอย7างน@มนกวนอย67 เราจ1งเข-า
ส67ทางไม7ได-กเF พราะอนน@ ความเปFนจรงน@ทกคนท?มาปฏบต กFเปFนปถชนมา
ท@งน@น ปถชนกFเตFมไปด-วยความอยาก ความอยากท?ไม7มปญญา อยากด-วย
ความหลงไม7อยากมนกFมโทษเหม>อนกน "ไม7อยาก" มนกFเปFนตณหา
"อยาก" มนกFเปFนตณหาอกเหม>อนกน
ทน@ นกปฏบตยงไม7รเ6- ร>?องว7า จะเอายงไงกน เดนไปข-างหน-ากFไม7ถ6ก เดน
กลบไปข-างหลงกFไม7ถ6ก จะหยดกFหยดไม7ได-เพราะมนยงอยากอย67 มนยง
หลงอย67 มแต7ความอยาก แต7ปญญาไม7ม มนอยากด-วยความหลง มนกFเปFน
ตณหา ถ1งแม-ไม7อยาก มนกFเปFนความหลง มนกFเปFนตณหาเหม>อนกน
เพราะอะไร? เพราะมนขาดปญญา
ความเปFนจรงน@น ธรรมะมนอย67ตรงน@นแหละ ตรงความอยากกบความไม7
อยากน?นแหละ แต7เราไม7มปญญา กFพยายามไม7ให-อยากบ-าง เดwยวกFอยาก
บ-าง อยากให-เปFนอย7างน@น ไม7อยากให-เปFนอย7างน@ ความจรงท@งสองอย7างน@
หร>อท@งค67น@มนตวเดยวกนท@งน@น ไม7ใช7คนละตว แต7เราไม7ร6-เร>?องของมน
พระพทธเจ-าของเรา
และสาวกท@งหลายของพระองคQน@นท7านกFอยาก
เหม>อนกน แต7 "อยาก" ของท7านน@น เปFนเพยงอาการของจตเฉยๆ หร>อ
"ไม7อยาก" ของท7าน กFเปFนเพยงอาการของจตเฉยๆอกเหม>อนกน มนว6บ
เดยวเท7าน@น กFหายไปแล-ว
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ดงน@นความอยากหร>อไม7อยากน@ มนมอย67ตลอดเวลาแต7สาหรบผ6ม- ปญญา
น@น "อยาก" กFไม7มอปาทาน "ไม7อยาก" กFไม7มอปาทาน เปFน "สกแต7วา7 "
อยากหร>อไม7อยากเท7าน@น ถ-าพ6ดตามความจรงแล-ว มนกFเปFนแต7อาการ
ของจต อาการของจตมนเปFนของมนอย7างน@นเอง ถ-าเรามาตะครบมนอย67
ใกล-ๆน?มนกFเหFนชด
ดงน@นจ1งว7าการพจารณาน@น ไม7ใช7ร6-ไปท?อ>?น มนร6-ตรงน@แหละ เหม>อนชาว
ประมงท?ออกไปทอดแหน?นแหละ ทอดแหออกไปถ6กปลาตวใหญ7 เจ-าของผ6ทอดแหจะคดอย7างไร? กFกลว กลวปลาจะออกจากแหไปเสย เม>อ? เปFนเช7น
น@น ใจมนกFด@นรนข1@นระวงมาก บงคบมาก ตะครบไปตะครบมาอย67นน? แหละ
ประเดwยวปลามนกFออกจากแหไปเสย เพราะไปตะครบมนแรงเกนไป อย7าง
น@นโบราณท7านพ6ดถ1งเร>?องอนน@ ท7านว7าค7อยๆทามน แต7อย7าไปห7างจากมน
น?คอ> ปฏปทาของเราค7อยๆคลามนไปเร>?อยๆ อย7างน@นแหละ
อย7าปล7อยมน หร>อไม7อยากร6-มน ต-องร6- ต-องร6-เร>?องของมน พยายามทามน
ไปเร>?อยๆ ให-เปFนปฏปทา ข@เกยจเรากFทาไม7ขเ@ กยจเรากFทา เรยกว7าการ
ทาการปฏบต ต-องทาไปเร>?อยๆอย7างน@
ถ-าหากว7าเราขยน ขยนเพราะความเช>?อ มนมศรทธาแต7ปญญาไม7ม ถ-าเปFน
อย7างน@ ขยนไปๆ แล-วมนกFไม7เกดผลอะไรข1น@ มากมาย ขยนไปนานๆเข-า
แต7มนไม7ถ6กทาง มนกFไม7สงบระงบ ทน@กFจะเกดความคดว7า เราน@บญน-อยห
ร>อวาสนาน-อยหร>อคดไปว7า มนษยQในโลกน@คงทาไม7ได-หรอก แล-วกFเลย
หยดเลกทาเลกปฏบต
ถ-าเกดความคดอย7างน@เม>อ? ใด ขอให-ระวงให-มาก ให-มขนต ความอดทน ใหทาไปเร>?อยๆ เหม>อนกบเราจบปลาตวใหญ7 กFให-คอ7 ยๆคลามนไปเร>?อยๆ
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ปลามนกFจะไม7ดน@ แรงค7อยๆทาไปเร>?อยๆไม7หยด ไม7ช-าปลากFจะหมดกาลง
มนกFจบง7าย จบให-ถนดม>อเลย ถ-าเรารบจนเกนไป ปลามนกFจะหนด@นออก
จากแหเท7าน@น
ดงน@นการปฏบตน@ ถ-าเราพจารณาตามพ>@นเหตของเราเช7นว7า เราไม7ม
ความร6ใ- นปรยต ไม7มความร6-ในอะไรอ>?น ท?จะให-การปฏบตมนเกดผลข1@น กFด6
ความร6-ท?เปFนพ>น@ เพเดมของเราน?นแหละอนน@นกFค>อ "ธรรมชาตของจต"
น?เอง มนมของมนอย6แ7 ล-ว เราจะไปเรยนร6-มน มนกFมอย67 หร>อเราจะไม7ไป
เรยนร6-มน มนกFมอย67
อย7างท?ท7านพ6ดว7า พระพทธเจ-าจะบงเกดข1@นกFตาม หร>อไม7บงเกดข1@นกFตาม
ธรรมะกFคงมอย67อย7างน@น มนเปFนของมนอย67อย7างน@น ไม7พลกแพลงไปไหน
มนเปFนสจจธรรม เราไม7เข-าใจสจจธรรม กFไม7ร6-วา7 สจจธรรมเปFนอย7างไร น@
เรยกว7าการพจารณาในความร6-ของผ6-ปฏบตท?ไม7มพ>@นปรยต
ขอให-ด6จต พยายามอ7านจตของเจ-าของ พยายามพ6ดกบจตของเจ-าของ มน
จ1งจะร6-เร>?องของจต ค7อยๆทาไป ถ-ายงไม7ถง1 ท?ของมน มนกFไปอย67อย7างน@น
คร6บาอาจารยQบางท7านบอกว7า ทาไปเร>?อยๆ อย7าหยดบางทเรามาคด "เออ
ทาไปเร>?อยๆ ถ-าไม7ร6-เร>?องของมน ถ-าทาไม7ถ6กท?มน มนจะร6-อะไร" อย7างน@
เปFนต-น กFต-องไปเร>?อยๆก7อนแล-วมนกFจะเกดความร6-ส1กน1กคดข1น@ ในส?งท?เรา
พากเพยรทาน@น
มนเหม>อนกนกบบรษท?ไปสไฟ ได-ฟงท7านบอกว7า เอาไม-ไผ7สองอนมาสกน
เข-าไปเถอะ แล-วจะมไฟเกดข1น@ บรษน@นกFจบไม-ไผ7เข-าสองอน สกนเข-า แต7
ใจร-อน สไปได-หน7อย กFอยากให-มนเปFนไฟ ใจกFเร7งอย6เ7 ร>?อย ให-เปFนไฟเรFวๆ
แต7ไฟกFไม7เกดสกท บรษน@นกFเกดความข@เกยจ แล-วกFหยดพก แล-วจ1งลองส
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อกนด แล-วกFหยดพก ความร-อนท?พอมอย67บา- ง กFหายไปล7ะซ เพราะความ
ร-อนมนไม7ตดต7อกน
ถ-าทาไปเร>?อยๆอย7างน@ เหน>?อยกFหยด มแต7เหน>อ? ยอย7างเดยวกFพอได- แต7ม
ข@เกยจปนเข-าด-วย เลยไปกนใหญ7 แล-วบรษน@นกFหาว7าไฟไม7ม ไม7เอาไฟ กF
ท@ง เลก ไม7สอก แล-วกFไปเท?ยวประกาศว7า ไฟไม7ม ทาอย7างน@ไม7ได- ไม7มไฟ
หรอก เขาได-ลองทาแล-ว
กFจรงเหม>อนกนท?ได-ทาแล-ว แต7ทายงไม7ถ1งจดของมนค>อความร-อนยงไม7
สมดลกน ไฟมนกFเกดข1น@ ไม7ได- ท@งท?ความจรงไฟมนกFมอย67 อย7างน@กเF กด
ความท-อแท-ขน1@ ในใจของผ6ป- ฏบตน@น กFละอนน@ไปทาอนโน-นเร>?อยไป อนน@
ฉนใดกFฉนน@น
การปฏบตน@น ปฏบตทางกายทางใจท@งสองอย7าง มนต-องพร-อมกน เพราะ
อะไร? เพราะพ>@นเพมนเปFนคนมกเลสท@งน@น พระพทธเจ-าก7อนท?จะเปFน
พระพทธเจ-า ท7านกFมกเลสแต7ท7านมปญญามากหลาย พระอรหนตQกF
เหม>อนกน เม>อ? ยงเปFนปถชนอย67กเF หม>อนกบเรา
เม>อ? ความอยากเกดข1น@ มา เรากFไม7ร6-จก เม>อ? ความไม7อยากเกดข1@นมา เรากF
ไม7ร6-จก บางทกFร-อนใจ บางทกFดใจ ถ-าใจเราไม7อยาก กFดใจแบบหน1?ง และ
ว7นวายอกแบบหน1ง? ถ-าใจเราอยาก มนกFว7นวายอย7างหน1ง? และดใจอย7าง
หน1ง? มนประสมประเสกนอย67อย7างน@
อนน@คอ> ปฏปทาของผ6ป- ฏบตเรา เหม>อนอย7างท?พระวนยท?เราฟงๆกนไปน@
ด6แล-วมนเปFนของยาก จะต-องรกษาสกขาบททกอย7าง ให-ไปท7องทกอย7าง
เม>อ? จะตรวจด6ศลของเจ-าของกFต-องไปตรวจด6ทกสกขาบท กFคดหนกใจว7า
"โอ อย7างน@ไม7ไหวแล-ว"
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ความจรงเม>?อพระพทธเจ-าท7านสอนให-พจารณากายอย7าง เกศา โลมา นขา
ทนตา ตะโจ มนกFมแต7กายท@งน@นอย7างท?ท7านให-กรรมฐานคร@งแรก กFมแต7
เร>อ? งกายท@งน@น ท7านให-พจารณาอย67ตรงน@ ให-ด6ตรงน@ ถ-าเราพจารณาแล-ว
เหFนไม7ชดมนกFจะเหFนคนไม7ชดสกคน คนอ>?นกFไม7ชด ตวเราเองกFไม7ชดเหFน
ตวเรากFสงสยเหFนคนอ>?นกFสงสย มนสงสยอย67ตลอดไปแต7ถ-าเราสามารถเหFน
ตวเราได-ชดเท7าน@น มนกFหมดสงสย
เพราะอะไร? เพราะร6ปนามมนเหม>อนกนท@งน@น ถ-าหากเราเหFนชดในตว
เราคนเดยว กFเหม>อนเหFนคนท@งโลก ไม7ต-องตามไปด6ทกคน กFร6-ว7าคนอ>น? กF
เหม>อนกบเรา เรากFเหม>อนกบเขา ถ-าเราคดได-เช7นน@ ภาระของเขากFนอ- ย
ลง ถ-าเราไม7คดเช7นน@น ภาระของเขากFมาก เพราะจะต-องตามไปด6ทก
คนในจกรวาลน@ จ1งจะร6-จกคนทกคน ภาระมนกFมากน7ะซ ถ-าคดอย7างน@มนกF
ทาให-ท-อแทอย7างพระวนยของเราน@กFเหม>อนกน มสกขาบทอย6ม7 ากมายเหล>อเกน ไม7ร6จกเท7าไหร7แล-ว ถ-าเพยงน1กว7าจะต-องอ7านให-ครบทกสกขาบท กFแย7แล-ว ไม7
ไหวแล-ว เหFนว7าเหล>อวสยเสยแล-ว เหFนจะไม7มทางไปตรวจด6ศลให-สมบ6รณQ
บรบ6รณQได- น?ความเข-าใจของเรามนเปFนอย7างน@น เหม>อนอย7างว7าท7านให-ร6แจ-งซ1ง? มนษยQทง@ หลาย กFคดว7าจะต-องไปด6คนให-ทกคนมนถ1งจะร6-ทกคน
อย7างน@มนกFมากเท7าน@นแหละ
น?กเF พราะว7าเรามนตรงเกนไป ตรงตามตารา ตรงตามคาของคร6บาอาจารยQ
เกนไป เพราะถ-าเราเรยนปรยตขนาดน@นมนกFไปไม7ไหวเหม>อนกน มน
ทาให-หมดศรทธาเหม>อนกนเรยกว7าเรายงไม7เกดปญญา ถ-าปญญามนเกด
แล-ว กFจะเหFนว7าคนท@งหมดกFคอ> คนคนเดยว ถ-ามนค>อคนคนเดยว เรากF
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พจารณาแต7เราคนเดยว กFเพยงพอ เพราะเรากFมร6ป มนามลกษณะของร6ป
นามมนกFเปFนอย67อย7างน@ คนอ>?นกFเปFนอย67อย7างน@เหม>อนกน ปญญาจะทาใหเหFนได-เช7นน@น ทน@ภาระท?จะต-องคดกFน-อยลง เพราะเหFนเสยแล-วว7า มนของ
อย7างเดยวกน
ดงน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งว7า "อตตะนา โจทะยตตานง"จงเต>อนตนด-วย
ตนเอง ให-เต>อนตวเจ-าของเองน@ ไม7มท?อ>?น ถ-าเราเหFนตวเราเองแล-ว มนกF
เหม>อนกนหมดทกคนเพราะอนเดยวกน บรษทเดยวกน ย?ห-อเดยวกน
เพยงแต7ต7างสสณฐานกนเท7าน@น เหม>อนอย7างยาทมใจกบยาบวดหาย มน
กFยารกษาโรคปวดเหม>อนกน เพยงแต7ว7ามนเปล?ยนช>อ? เปล?ยนร6ปห7อเสย
หน7อยเท7าน@น แท-จรงมนกFยารกษาโรคเดยวกน
ถ-าเราเหFนได-เช7นน@ มนกFจะง7ายข1@น ค7อยๆทามนไปเร>อ? ยๆอย7างน@นแหละ
แล-วมนกFจะเกดความฉลาดข1@นในการกระทา ทาไปเร>อ? ยๆจนกว7ามนจะเกด
ความเหFน แล-วจะเหFนความจรงของมนจรงๆ
ถ-าจะพ6ดเร>?องปรยตแล-ว ทกอย7างมนเปFนปรยตได-ท@งน@นตากFเปFนปรยต ห6กF
เปFนปรยต จม6กกFเปFนปรยต ปากกFเปFนปรยต ล@นกFเปFนปรยต กายกFเปFน
ปรยต เปFนปรยตหมดทกอย7าง ร6ปเปFนอย7างน@น กFร6-ว7าร6ปเปFนอย7างน@น แต7
ว7าเรามนมวไปตดอย67ในร6ป ไม7ร6-จกหาทางออก
เสยงเปFนอย7างน@น กFร6-ว7าเสยงเปFนอย7างน@น แต7กFไปตดอย67ในเสยง ไม7ร6-จก
หาทางออก ดงน@น ร6ป เสยง กล?น รสโผฏฐพพะ ธรรมารมณQน@ มนจ1งเปFน
ห7วงท?เกาะเก?ยวให-มนษยQสตวQทง@ หลายตดอย67ในตวของมน ฉะน@นกFให-เรา
ปฏบตไป คลาไปอย7างน@นแหละ แล-ววนหน1?งกFจะต-องได-ความร6- เกดความ
ร6-ส1กอกอย7างหน1ง? ข1น@ มา
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ท?จะได-ความร6-เกดความร6-ส1กอกอย7างหน1ง? ข1@นมาได-น@ มนจะเกดได-จากการ
ปฏบตท?ไม7หยด ไม7ท-อถอย ปฏบตไปทาไปนานเข-าๆ พอสมควรกบนสย
ปจจยของตน มนกFจะเกดความร6-ส1กอย7างหน1ง? ท?เรยกว7า "ธรรมวจยะ" มน
จะเกดโพชฌงคQของมนเอง โพชฌงคQท@งหมด มนจะเกดอย6อ7 ย7างน@ สอดส7อง
ธรรมไป
โพชฌงโค สตสงขาโต ธมมานง วจโย ตถา
วรยมปต ปสสทธง โพชฌงคา จะ ตถา ปะเร
สมาธเปกขโพชฌงคา สตเต เต สพพทสสนา
เบ>อ@ งแรกมนเกดอย7างน@ อาการน@มนจะเกดข1น@ มา มนกFเปFนโพชฌงคQ เปFน
องคQท?ตรสร6-ธรรมะท@งน@น ถ-าเราได-เรยนร6-มนกFร6-ตามปรยตเหม>อนกน แต7ไม7
มองเหFนท?มนเกดท?ในใจของเรา ไม7เหFนว7ามนเปFนโพชฌงคQ ความเปFนจรง
น@น โพชฌงคQนน@ เกดมาในลกษณะอย7างน@ พระพทธเจ-าท7านจ1งบญญตผ6ร- 6ท@งหลายกFบญญต เปFนข-อความออกมาเปFนปรยต ปรยตน@กเF กดจากท?ได-มา
จากการปฏบต ปรยตน@กFเกดจากท?ได-มาจากการปฏบต แต7มนถอนตวออก
มาเปFนปรยต เปFนตวหนงส>อแล-วกFไปเปFนคาพ6ด แล-วโพชฌงคQกเF ลยหายไป
หายไป โดยท?เราไม7ร6- แต7ความเปFนจรงน@นมนกFไม7ได-หายไปไหนมนมอย67ใน
น@ทง@ หมด
มนจะเกดธมมวจยะ การพนจพจารณาตามไป เกดความเพยร เกดปต
และอ>?นๆข1@นท@งหมด ไปตามลาดบของโพชฌงคQ ถ-ามนเกดการกระทาข1@น
ท@งหมดดงน@ มนกFเปFนองคQท?ตรสร6-ธรรมะ มนกFต-องมอย67ในน@
ดงน@นท7านจ1งว7า ค7อยๆคลาไป ค7อยๆพจารณาไป อย7าน1กว7ามนอย67ข-างโน-น
อย7าน1กว7ามนอย67ข-างน@ เหม>อนอย7างพระภกษท7านหน1?งของเรา ท7านไป
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เรยนบาลแปลธรรมบทกบเขา เรยนไม7ได-เพราะไปน1กแต7ว7า ปฏบต
กรรมฐานน@น มนแจ-ง มนร6-สะอาด มนเหFน ท7านกFออกมาปฏบตอย67ท?วด
หนองปา7 พง ท7านว7าจะมาน?งปฏบตแล-วไปแปลบาล ท7านน1กว7าจะไปร6-อย7าง
น@น ไปเหFนอย7างน@น กFเลยอธบายให-ท7านฟงว7าเหFนอนเกดจากการปฏบต
ธรรมน@นอย7างหน1ง? เหFนจากการเรยนปรยตธรรมน@นกFอกอย7างหน1ง? มนกF
เหFนเหม>อนกน แต7ว7ามนล1กซ1@งกว7ากน
ถ-าเหFนจากการปฏบตแล-วมนละ มนละไปเลย หร>อถ-ายงละไม7หมด กF
พยายามต7อไปเพ>?อละให-ได- มความโกรธเกดข1น@ มา มความโลภเกดข1@นมา
ท7านไม7วางมน พจารณาด6ทม? นเกด แล-วกFพจารณาโทษ ให-มนเหFนด-วย
แล-วกFเหFนโทษในการกระทาน@น เหFนประโยชนQในการละส?งท@งหลายเหล7า
น@น ความเหFนอนน@ ไม7ใช7อย67ท?โน7นท?น? มนอย67ในจตของตนเอง จตท?มนไม7
ผ7องใส ไม7ใช7อ>?นไกล
อนน@นกปรยต และนกปฏบต พ6ดกนไม7คอ7 ยจะร6-เร>?องโดยมากมกจะโทษกน
ว7า นกปฏบตพ6ดไม7มรากฐาน พ6ดไปตามความเหFนของตน ความเปFนจรง
มนกFอย7างเดยวกนแหละเหม>อนหน-าม>อกบหลงม>อ เม>อ? เราคว?าม>อลง หน-า
ม>อมนกFหายไป แต7มนไม7ได-หายไปไหน มนหายไปอย67ข-างล7างน?นแหละแต7
มองไม7เหFน เพราะหลงม>อมนบงอย67 แล-วเม>อ? เราหงายฝา7 ม>อข1@น หลงม>อมน
กFหายไป แต7มนกFไม7ได-หายไปไหน มนกFหายไปอย67ทข? -างล7างเหม>อนกนน?น
แหละ
ดงน@น ให-เราร6-ไว-อย7างน@ เม>อ? เก?ยวกบการปฏบต อย7าไปคดว7ามนหายไป
ไหน ถ1งจะเรยนร6-ขนาดไหน หาเท7าไหร7กFไม7เหFนกFไม7ร6-จกค>อไม7ร6-ตามท?เปFน
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จรง ถ-าร6-ตามความเปFนจรงเม>อ? ไหร7กจF ะ "ละ" ได-เม>อ? น@น ถอนอปาทานไดไม7มความย1ดหร>อถ-ามความย1ดอย67บ-าง มนกFจะบรรเทาลง
ผ6ป- ฏบตกFชอบอย7างน@ หลงอย7างน@ พอปฏบตกFอยากได-ง7ายๆ อยากให-ไดตามใจของตน กFขอให-ด6อย7างน@ด6ร7างกายของเราน?แหละ มนได-อย7างใจของ
เราไหม จตกFเหม>อนกนมนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น จะให-เปFนอย7างท?เรา
อยากไม7ได- แล-วคนกFชอบมองข-ามมนเสย อะไรไม7ถ6กใจกFทง@ อะไรไม7
ชอบใจกFท@งแต7กFหาร6-ไม7ว7า ส?งท?ชอบใจหร>อไม7ชอบใจน@น อนใดผด อนใดถ6ก
ร6-แต7เพยงว7าอนน@นไม7ชอบ อนน@นแหละผด ไม7ถ6กเพราะเราไม7ชอบ อนใดท?
เราชอบอนน@นแหละถ6ก อย7างน@มนใช-ไม7ไดส?งท@งหลายเหล7าน@มนกFล-วนแต7เปFนธรรมะ อย7างเราเรยนปรยตมา เม>อ? เกด
ความร6-ส1กอย7างใด มนกFวง? ไปตามปรยต เวลาเราภาวนา ข-อน@นเปFนอย7าง
น@น ข-อน@เปFนอย7างน@อะไรต7ออะไรมนกFต-องว?งไปตามน@ ถ-าเราไม7มปรยต
หร>อไม7ได-เรยนปรยตมา เรากFมธรรมชาตจตของเรา เม>อ? มความร6-ส1กน1กคด
ไปตามธรรมชาตจตอนน@ ถ-าหากว7ามปญญาพจารณามนกFเปFนปรยตด-วย
กนท@งน@น ธรรมชาตจตของเราน?กเF ปFนปรยต
ท?ว7าธรรมชาตของเราเปFนปรยตน@น ค>อเม>?อมความร6-ส1กน1กคดข1@นมาอย7างไร
พระพทธเจ-าท7านให-พจารณาอารมณQอนน@นอาศยอารมณQอนน@นเปFนปรยต
สาหรบผ6ภ- าวนาท?ไม7มความร6-ในปรยต จาต-องอาศยความจรงอนน@ ทก
อย7างมนกFเปFนมาอย7างน@เหม>อนกน
ฉะน@นคนเรยนปรยตกFด คนไม7เรยนปรยตกFด ถ-าหากว7ามศรทธา มความ
เช>อ? อย7างท?ว7ามาแล-ว มาฝ1กปฏบตให-มความเพยร มขนต ความอดทนให-
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สม?าเสมอ มสตเปFนหลกค>อความระล1กได-วา7 เราน?งอย67 เราย>นอย67 เรานอน
อย67 เราเดนอย67 ให-ร6-ตวทกอรยาบถ
สตสมปชญญะสองอย7างน@ สตความระล1กได- สมป-ชญญะ ความร6-ตว มนไม7
ห7างกนเลย มนเกดข1@นพร-อมกนเรFวท?สด เราจะไม7ร6-ว7าอะไรเปFนอะไร ความ
ระล1กได-เกดข1น@ ความร6-ตวมนกFเกดข1@นมาด-วย
เม>อ? จตเราต@งม?นอย6อ7 ย7างน@ มนกFร6-ส1กง7ายๆ ค>อระล1กได-ว7าเราอย6อ7 ย7างไร
เปFนอะไร ทาอะไร มสตเม>อ? ใด กFมความร6-ตวอย67เม>อ? น@น
ทน@กมF ปญญา แต7บางทปญญามนน-อย มนมาไม7คอ7 ยทนมสตอย67กจF รง ม
ความร6-ส1กอย67กFจรง แต7ว7ามนกFผดของมนได-เหม>อนกน แต7แล-วตวปญญา
มนจะว?งเข-ามาช7วย สตความระล1กได- และสมปชญญะความร6-ตวน@น มเปFน
พ>@นฐานอย67แล-วกFควรอบรมปญญา ด-วยอารมณQของวปสสนากรรมฐาน เช7น
ว7ามนจะร6-อย67ระล1กได- กFให-ระล1กได-มนอย67 อารมณQเกดข1น@ มาอย7างไร กFใหระล1กอารมณQน@นได-อย67 แต7ให-เหFนไปพร-อมๆกนว7า มนมอนจจงเปFนรากฐาน
มท@งทกขง มนเปFนทกขQ ทนยากมท@งอนตตา อนไม7ใช7ตวตนท@งน@นแหละ
มน "สกแต7ว7า" เกดความร6-ส1กข1@นมาแล-วไม7มตวตน แล-วมนกFหายไปเท7าน@น
เองคนท? "หลง" กFไปเอาโทษกบมน จ1งไม7ร6-จกใช-ส?งท@งหลายน@ให-เกด
ประโยชนQ
ถ-าหากว7ามปญญาอย67พร-อมแล-ว ความระล1กได-และความร6-ตว มนจะตดต7อ
กนเปFนลาดบ แต7ถ-าปญญาน@นยงไม7ผอ7 งใส สตสมปชญญะมนกFอาจจะมผด
บ-าง ถ6กบ-าง ถ-าเปFนอย7างน@นต-องมปญญามาช7วย พระพทธเจ-าท7านทรงใชอารมณQของวปสสนากรรมฐาน มาต-านทานมนเลยว7า สตน@มนกFไม7แน7นอน
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มนล>มได-เหม>อนกน สมปชญญะความร6-ตวน@กไF ม7แน7นอน มนล-วนแต7เปFน
ของไม7เท?ยง
อะไรท?มนไม7เท?ยง แล-วเราไม7ร6-ทนมน อยากจะให-มนเท?ยงมนกFเปFนทกขQ
เท7าน@น เปFนทกขQเพราะไม7ได-ตามปรารถนาไม7ได-ตามความอยาก ท?จะใหมนเปFนอย6อ7 ย7างน@น
ซ1ง? เปFนความอยากท?เกดจากอานาจจตท?สกปรก
สกปรกด-วยความไม7ร6-จกอนน@ มนกFเกดกเลสตณหาตรงน@แหละ
พอมความร6-ส1กเกดข1@นมา เช7นว7า เราได-กระทบ ร6ปเสยงกล?น รส
โผฏฐพพะ กFมความชอบใจบ-าง ไม7ชอบใจบ-าง ค>อมความย1ดม?นถ>อม?น
เตFมอย6ใ7 นใจของเรา ดงน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งให-คล?คลายออก เร>?องท?มน
เกดข1@นมาน?ให-ยกเอาความไม7เท?ยงเปFนหลกวนจฉย อะไรท?มนเกดข1น@ มาใหเหFนว7า ถ1งเราจะชอบมนหร>อไม7ชอบมน อนน@ไม7แน7นอนอนน@ไม7เท?ยง ถ-า
เราไปย1ดม?นมนมนกFพาให-เราเปFนทกขQ ทาไมเปFนทกขQ เพราะเราไม7ม
อานาจท?จะบงคบให-เปFนไปตามใจของเราได-ทกอย7าง
เม>อ? ได-รบอารมณQมาแล-ว จตท?หลง ท?ไม7มความร6ม- นกFไปอย7างหน1ง? จตท?ร6มนกFไปอกอย7างหน1?ง พอมความร6-ส1กเกดข1@น จตท?ร6-มนกFเหFนว7า ไม7ควรย1ด
ม?นในส?งเหล7าน@น ถ-าไม7มปญญามนหลงตามไปด-วยความโง7 ไม7เหFนเปFน
อนจจง ทกขง อนตตา เหFนแต7พอว7า เราชอบใจอนน@ มนถ6กแล-ว มนดแล-ว
อนไหนเราไม7ชอบใจ อนน@นมนไม7ด อย7างน@นจ1งไม7เข-าถ1งธรรมะ
ธรรมท@งหลายเหล7าน@ ไม7ใช7ตว ไม7ใช7ตน ไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา พระพทธเจ-า
ท7านให-เหFนเปFน "สกแต7ว7า" ให-ย>นอย67ตรงน@เสมอ ดงน@นเราจะไปเล>อก
อารมณQไม7ได- ถ-าอารมณQมนว?งมาหาเรา ท@งทางด ทางช?ว ทางผด ทางถ6ก
แล-วเราไม7ร6-เพราะไม7มปญญา เรากFจะว?งตามมนไป ตามไปด-วยตณหาด-วย
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ความอยากแล-วเดwยวกFดใจ เดwยวกFเสยใจ เพราะอะไร? เพราะเอาใจของเรา
เปFนหลก อะไรท?เราชอบใจ กFเข-าใจว7าอนน@นด อะไรท?เราไม7ชอบใจ กF
เข-าใจว7าอนน@นไม7ด อย7างน@เรยกว7ายงห7างไกลธรรมะ ยงไม7ร6-ธรรมะ มนกF
เด>อดร-อนเพราะความหลงมนเตFมอย67
ถ-าพ6ดเร>อ? งจต กFต-องพ6ดอย7างน@ ไม7ต-องออกไปห7างตวให-เหFนว7าอนน@มนไม7
แน7 อนน@เปFนทกขQ อนน@เปFนอนตตา ไม7ใช7อตตา ถ-าเหFนอย7างน@ไปเร>?อยๆ น@
กFเปFนอารมณQของวปสสนาเราควรร6-จกอารมณQอนน@ ตามอารมณQอย7างน@
มนจะทาให-เกดปญญา ท7านจ1งเรยกว7า อารมณQของวปสสนา
อารมณQของสมถกรรมฐานน@น ท7านให-กาหนดอานาปาน-สต ค>อลมหายใจ
เข-าออกน@เปFนรากฐาน ควบคมจตของเรา ให-อย6ใ7 นกระแสของลมน@ ให-มน
แน7วแน7 น?งนอนอย67 เม>อ? เราพยายามทาตาม ดงน@น จตของเรากFจะสงบ น?
ท7านเรยกว7าอารมณQของกรรมฐาน
อารมณQกรรมฐานน@จะทาจตให-สงบ เพราะจตมนว7นวายมาไม7ร6-กป? ก?ชาต
แล-ว ลองน?งด6เดwยวน@กไF ด- อาการว7นวายจะเกดข1น@ ทนท มนจะไม7ยอมให-เรา
สงบ ฉะน@นท7านจ1งให-หาอารมณQกรรมฐาน อารมณQอนใดถ6กใจ ถ6กจรตของ
เราท7านให-พจารณาอนน@น เช7น เกศา โลมา นขา ทนตา ตโจ ท7านใหพจารณากลบไปกลบมา เม>อ? ทาอย7างน@ บางคนพจารณาตโจ หนงร6-ส1ก
พจารณาได-สบาย เพราะถ6กจรต ถ-าอนใดถ6กจรตของเราอนน@น กFจะเปFน
อารมณQกรรมฐานของเรา สาหรบปราบกเลสท@งหลายให-มนเบาบางลง
บางคนมความโลภ โกรธ หลง อย7างแรงกล-า กFไม7มอะไรจะปราบเจ-ากเลส
น@ได- พอพจารณามรณสต ค>อการระล1กถ1งความตายอย67บอ7 ยๆ กFเกดความ
สลดสงเวช เพราะว7าจนมนกFตาย รวยมนกFตาย ดมนกFตาย ช?วมนกFตาย
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อะไรๆมนกFตายหมดท@งน@น ย?งพจารณาไป จตใจกFยง? เกดความสลดสงเวช
พอน?งสมาธกFสงบได-งา7 ยๆ เพราะมนถ6กจรตของเรา
อารมณQของสมถกรรมฐานน@ ถ-าไม7ถ6กจรตของเรา มนกFไม7สลด ไม7สงเวช
อนใดท?ถ6กกบจรต อนน@นกFจะประสบบ7อยๆ มความร6-ส1กน1กคดในอาการน@น
บ7อยๆ แต7เราไม7คอ7 ยจะได-สงเกตจ1งควรสงเกตเพ>อ? ให-ได-ประโยชนQ เปรยบ
เหม>อนกบอาหารท?เขาจดมาให-สารบหน1?ง มนกFมหลายอย7าง เรากFชมไป
ทกถ-วยทกอย7างน?นแหละ แล-วกFจะร6-เองว7า อาหารอย7างไหนท?เราชอบ
อย7างไหนท?เราไม7ชอบ อย7างไหนชอบกFว7ามรสชาตอร7อยกว7าอย7างอ>น? น?
พ6ดถ1งอาหาร
น?กเF ทยบให-เหFนกบจรตของคนเรา กรรมฐานท?ถ6กจรตมนกFสบาย อย7างอา
นาปานสต กาหนดลมหายใจเข-าออก ถ-าถ6กจรตแล-วกFสบาย ไม7ตอ- งไปเอา
อย7างอ>?น พอน?งลงกFกาหนดลมหายใจเข-าออกกFเหFนชด ฉะน@นกFเอาของ
ใกล-ๆน?ดกว7ากาหนดลมหายใจให-มนเข-า มนออก อย67น@นแหละ ด6มนอย67ตรง
น@นแหละ ด6ไปนานๆ ทาไปเร>?อยๆ จตมนจะค7อยวางสญญาอ>น? ๆมา มนกF
จะห7างกนออกไปเร>?อยๆ เหม>อนคนเราท?อย6ห7 7างไกลกนการตดต7อกFนอ- ย
เม>อ? เราสนใจอานาปานสต มนกFจะง7ายข1น@ เราทาบ7อยๆกFจะชานาญการด6
ลมข1น@ ตามลาดบ ลมยาวเปFนอย7างไร เรากFร6-ลมส@นเปFนอย7างไร เรากFร6- แล-ว
กFจะเหFนว7า ลมท?เข-าออกน@มนเปFนอาหารอย7างวเศษ มนจะค7อยตดตามไป
เองของมนทละข@นจะเหFนว7ามนเปFนอาหาร ย?งกว7าอาหารทางกายอย7างอ>?น
จะน?งอย67กFหายใจ จะนอนอย67กหF ายใจ จะเดนไปกFหายใจ จะนอนหลบกF
หายใจ ล>มตาข1@นกFหายใจ ถ-าขาดลมหายใจน@กตF าย แม-แต7นอนหลบอย67กF
ต-องกนลมหายใจน@พจารณาไปแล-วเลยเกดศรทธา เหFนว7าท?เราอย67ทกวนน@
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กFเพราะอนน@เอง ข-าวปลาอาหารต7างๆกFเปFนอาหารเหม>อนกนแต7เราไม7ไดกนมนทกเวลานาท เหม>อนลมหายใจ ซ1?งจะขาดระยะไม7ได- ถ-าขาดกFตาย
ลองด6กไF ด- ถ-าขาดระยะสก ๕-๑๐ นาท มนจวนจะตายไปแล-ว
น?พด6 ถ1งความร6-ส1กน1กคดของผ6ป- ฏบต
มนจะร6-ข1@นมาอย7างน@แปลกไหม?
แปลกซ ซ1ง? ถ-าหากไม7ได-พจารณาตามลมหายใจอย7างน@ กFจะไม7ร6-ส1กว7ามน
เปFนอาหารเหม>อนกน จะเหFนกFแต7คาข-าวเท7าน@นท?เปFนอาหาร ความจรงมน
กFเปFน แต7มนไม7อม? เท7ากบอาหารลมหายใจ
อนน@ ถ-าเราทาไปเร>?อยให-เปFนปฏปทาอย7างสม?าเสมอความคดมนจะเกด
อย7างน@ จะเหFนต7อไปอกว7า ท?ร7างกายเราเคล>อ? นไหวไปได- กFเพราะลมอนน@
ย?งพจารณากFย?งเหFนประโยชนQของลมหายใจย?งข1น@ แม-ลมจะขาดจากจม6ก
เรากFยงหายใจอย67 แล-วลมน@ยงสามารถออกตามสรรพางคQกายกFได-เราสงบ
น?งอย67เฉยๆ ปรากฏว7าลมมนไม7ออก ลมมนไม7เข-าแต7ว7าลมละเอยดมนเกด
ข1น@ แล-ว
ฉะน@น เม>อ? จตของเราละเอยดถ1งท?สดของมนแล-วลมหายใจกFจะขาด ลม
หายใจไม7ม เม>อ? ถ1งตรงน@ ท7านบอกว7าอย7าตกใจแล-วจะทาอะไรต7อไป? กFใหกาหนดร6-อย6ต7 รงน@นแหละร6-วา7 ลมไม7มน?นแหละ เปFนอารมณQอย67ต7อไป
พ6ดถ1งเร>?องสมถกรรมฐาน มนกFคอ> ความสงบอย7างน@ถ-ากรรมฐานถ6กจรต
แล-ว มนเหFนอย7างน@แหละ ถ-าเราพจารณาอย67บอ7 ยๆ มนกFจะเพ?มกาลงของ
เราอย6เ7 ร>?อยๆ เหม>อนกบน@าในโอ7งพอจะแห-งกFหาน@ามาเตมลงไปอย67เร>อ? ย
ถ-าทาสม?าเสมออย6อ7 ย7างน@ มนจะกลายเปFนปฏปทาของเราทน@กFจะได-ความ
สบาย เรยกว7าสงบ สงบจากอารมณQท@งหลาย ค>อมอารมณQเดยว คาท?ว7าม
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อารมณQเดยวน@นพ6ดยากเหม>อนกน ความเปFนจรง อาจมอารมณQอ>?นแทรก
อย6เ7 หม>อนกน แต7ไม7มความสาคญกบเรา มนเปFนอารมณQเดยวอย67อย7างน@
แต7ให-ระวง เม>อ? ความสงบเกดข1@นมา แล-วมความสบายเกดข1@นมาก ระวง
มนจะตดสข ตดสบาย แล-วเลยย1ดม?นถ>อม?น ฉะน@นถ-าหากเกดความคดข1น@
มา ให-พจารณาว7าความสขน@กไF ม7เท?ยง ความสบายน@กFไม7เท?ยง หร>อความ
ทกขQกไF ม7เท?ยง ความท?เปFนยงง@นๆมนกFไม7เท?ยง จ1งอย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมน
เลย
ความร6-ส1กอย7างน@นมนเกดข1น@ มา เพราะปญญาเกดข1@นมาแล-ว เหFนสภาวะ
ของท@งหลายเปFนอย7างน@น เม>อ? มความร6-ส1กอย7างน@ กFเหม>อนคลายเกลยวนอตให-หลวมออก ไม7ให-มนต1งเม>อ? ก7อนมนต1งมนแน7น ความร6-ส1กของเราท?
มองกFเช7นกนสมยก7อนมองเหFนอนน@นกFแน7นอน อนน@กแF น7นอน มนเลยต1ง
มนกFเปFนทกขQ พอไม7ย1ดม?นถ>อม?น เหFนส?งท@งหลายเปFนของไม7แน7นอน มนกF
คลายเกลยวออกมา
เร>อ? งความเหFนน@เปFนเร>?องของทฐ เร>?องความย1ดม?นถ>อม?น เรยกอกอย7าง
หน1ง? ว7ามานะ ท7านจ1งสอนว7า ให-ลดทฐมานะลงเสย จะลดได-อย7างไร? จะลด
ได-กFเพราะเหFนธรรมเหFนความไม7เท?ยง สขกFไม7เท?ยง ทกขQกไF ม7เท?ยง อะไรๆ
กFไม7เท?ยงท@งน@น เม>อ? เราเหFนอย7างน@น อารมณQทง@ หลายท?เรากระทบอย67 มน
กFจะค7อยๆหมดราคา หมดราคาไปมากเท7าไรกFบรรเทาความเหFนผดไปไดเท7าน@น น@เรยกว7า มนคลายน-อตให-หลวมออกมา มนกFไม7ต1ง
อปาทานกFจะถอนออกมาเร>?อยๆ เพราะเหFนชดในเร>?องอนจจง ทกขง
อนตตา ในสกลร7างกายน@ หร>อในร6ปนามน@ในโลกน@มนเปFนอย7างน@ แล-วกFจะ
เกดความเบ>อ? คาว7า "เบ>อ? " ไม7ใช7เบ>?ออย7างท?คนเขาเบ>อ? กน ค>อเบ>อ? อย7างท?
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ไม7อยากร6ไ- ม7อยากเหFน ไม7อยากพ6ดด-วย เพราะไม7ชอบมน ถ-ามนเปFนอะไร
ไป กFยง? น1กสมน@าหน-าไม7ใช7เบ>?ออย7างน@ เบ>อ? อย7างน@เปFนอปาทาน เพราะ
ความร6ไ- ม7ท?วถ1ง แล-วเกดความอจฉาพยาบาทเกดความย1ดม?นถ>อม?น ในส?ง
ท?เรยกว7า "เบ>อ? " น?นเอง
"เบ>อ? " ในท?น@ ต-องเบ>?อตามคาสอนของพระพทธเจ-า ค>อเบ>อ? โดยไม7มความ
เกลยด ไม7มความรก หากมอารมณQชอบใจหร>อไม7ชอบใจอนใดเกดข1@นมา กF
เหFนทนทว7า มนไม7เท?ยง "เบ>อ? "อย7างน@ จ1งเรยกว7า "นพพทา" ค>อความเบ>อ?
หน7ายคลายจากกาหนดรกใคร7ในอารมณQอนน@น ไม7ไปสาคญม?นหมายใน
อารมณQเหล7าน@น ท@งท?ชอบใจและไม7ชอบใจ ไม7ไปย1ดม?นถ>อม?นและไม7ไป
สาคญม?นหมายในส?งท@งหลายเหล7าน@น จนเปFนเหตให-ทกขQเกด
พระพทธเจ-าท7านสอนต7อไปอกว7า ให-ร6-จกทกขQ ให-ร6-จกเหตเกดทกขQ ให-ร6ความดบทกขQ ให-ร6-ขอ- ปฏบตให-ถง1 ความดบทกขQ ท7านให-ร6-ของส?อย7างน@
เท7าน@น ทกขQเกดข1น@ มากFให-ร6-ว7าน?ตวทกขQ แล-วทกขQน@มาจากไหน มนมพ7อ
แม7เหม>อนท?เราเกดมาเหม>อนกน ไม7ใช7ว7ามนเกดข1น@ มาลอยๆ เม>อ? อยากจะ
ให-ทกขQดบกFไปตดเหตของมนเสย ท?ทกขQมนเกด กFเพราะไปย1ดม?นถ>อม?น
น?นเอง ฉะน@นจ1งให-ตดเหตของมนเสย การร6-จกดบความทกขQ กFให-คลาย
เกลยวท?แน7นน@นออกเสย ให-เหFนโทษของอปาทาน ความย1ดม?นถ>อม?น แล-ว
กFถอนตวออกมาเสย ร6-จกข-อปฏบตให-ถง1 ความดบทกขQ กFคอ> มรรคให-ปฏบต
ให-ตลอด ต@งแต7สมมาทฐ ไปจนถ1งสมมาสมาธ ให-มความเหFนให-ถ6กต-องใน
มรรคท@งแปดข-อน@ ถ-ามความร6- ความเข-าใจ และความเหFนชอบ ในส?งท@ง
หลายน@แล-ว กFจะเปFนข-อปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ เรากFจะพ-นจากความ
ทกขQ ข-อปฏบตน@นค>อ สมาธ ปญญา
134

เร>อ? งของจตใจหร>อธรรมชาตของจต จะต-องเปFนอย7างน@จะต-องร6-และเหFนส?ง
ท@งส?ประการ (อรยสจจQ ๔) น@ให-ชดเจนตามความเปFนจรงของมน เพราะมน
มนเปFนสจจธรรม จะมองไปข-างหลง ข-างหน-า ข-างขวา ข-างซ-าย มนกFเปFน
สจจธรรมท@งน@น ดงน@นผ6บ- รรลธรรม จะไปน?งท?ไหนหร>อไปอย67ท?ใด กFจะมอง
เหFนธรรมอย67ตลอดเวลา
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วธปฏบต
จงหายใจเข-า หายใจออก อย67อย7างน@แหละ อย7าใส7ใจกบอะไรท@งน@น ใครจะ
ย>นเอาก-นข1@นฟ-ากFช7าง อย7าไปเอาใจใส7 อย6แ7 ต7กบลมหายใจเข-าออก ใหความร6-ส1กกาหนดอย67กบลมหายใจ ทาอย67อย7างน@แหละ
ไม7ไปเอาอะไรอ>น? ไม7ต-องคดว7าจะเอาน?นเอาน? ไม7เอาอะไรท@งน@น ..ให-ร6-จก
แต7ลมเข-า...ลมออก...ลมเข-า...ลมออก...พท เข-า โธ ออกอย67กบลมหายใจ
อย7างน@แหละ เอาอนน@เปFนอารมณQ ให-ทาอย6อ7 ย7างน@จนกระท?งลมเข-ากFร6-จก
ลมออกกFร6-จก ลมเข-ากFร6-จก ลมออกกFร6-จก ให-ร6-จกอย6อ7 ย7างน@น จนจตสงบ
หมดความราคาญ ไม7ฟ- งซ7านไปไหนท@งน@น ให-มแต7ลมออกลมเข-า ลมออก
ลมเข-าอย6อ7 ย7างน@น ให-มนเปFนอย67อย7างน@ ยงไม7ต-องมจดหมายอะไรหรอก น?
แหละเบ>อ@ งแรกของการปฏบต
เม>อ? ใจสงบ กายกFสบาย
ถ-ามนสบาย ถ-ามนสงบ มนกFจะร6-จกของมนเอง ทาไปเร>?อยๆลมกFจะน-อยลง
อ7อนลง กายกFอ7อน จตกFอ7อน มนเปFนไปตามเร>?องของมนเอง น?งกFสบาย ไม7
ง7วง ไม7โงก ไม7หาวนอน จะเปFนอย7างใด ด6มนคล7องของมนเองไปทกอย7าง
น?ง สงบ จนพอออกจากสมาธแล-ว จ1งมาน1กว7า มนเปFนอย7างใดหนอ แล-วกF
น1กถ1งความสงบอนน@น ไม7ลม> สกท
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ส?งท?ตดตามเราเรยกว7าสต ความระล1กได- สมปชญญะ ความร6-ตว เราจะพ6ด
อะไร จะทาอะไร จะไปน?น จะมาน? จะไปบณฑบาตกFดจะฉนจงหนกFด จะ
ล-างบาตรกFด กFให-ร6-จกเร>?องของมน ให-มสตอย6เ7 สมอ ตดตามมนไป ให-ทาอย67
อย7างน@
การเดนจงกรม
เม>อ? จะเดนจงกรม กFให-มทางเดนสกทางหน1?ง จากต-นไม-ต-นน@ไปส6ต7 -นไม-ต-น
น@นกFได- ให-ระยะทางมนยาวสก ๗-๘ วา เดนจงกรมมนกFเหม>อนกบทา
สมาธ ให-กาหนดความร6-ส1กข1@นในใจว7า "บดน@ เราจะทาความเพยร จะทาจต
ให-สงบ มสตสมปชญญะให-กล-า"
การกาหนดกFแล-วแต7ละคน ตามใจ บางคนออกเดนก7อนกFแผ7เมตตาสตวQท@ง
หลายท@งปวง สารพดอย7าง แล-วกFก-าวเท-าขวาออกก7อนให-พอดๆ ให-นก1
"พทโธ...พทโธ..." ตามการก-าวเดนน@น ให-มความร6-ในอารมณQนน@ ไปเร>?อย
ถ-าใจเกดฟ- งซ7าน หยด ให-มนสงบ ก-าวเดนใหม7ให-มความร6-ตวอย6เ7 ร>?อยๆ
ต-นทางออกกFร6-จก ร6-จกหมด ต-นทางกลางทาง ปลายทาง ทาความร6-น@ใหตดต7อกนอย67เร>?อยๆ
เดนจงกรมทาให-เกดปญญา
น?เปFนวธทา กาหนดเดนจงกรม เดนจงกรมกFคอ> เดนกลบไปกลบมา เดน
จงกรมไม7ใช7ของง7ายนะ บางคนเหFนเดนกลบไปกลบมาเหม>อนคนบ-า แต7
หาร6-ไม7ว7าการเดนจงกรมน?ทาให-เกดปญญานกละเดนกลบไปกลบมา ถ-า
เหน>อ? ยกFหยด กาหนดจตให-นง? กาหนดลมหายใจให-สบาย เม>อ? สบายพอ
สมควรแล-ว กFทาความร6-ส1กกาหนดการเดนอก แล-วอรยาบถมนกFเปล?ยนไป
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เอง การย>น การเดน การน?ง การนอนมนเปล?ยน คนเราจะน?งรวดเดยวไม7
ได- ย>นอย7างเดยวไม7ได-นอนอย7างเดยวกFไม7ได- มนจะต-องอย67ตามอรยาบถ
เหล7าน@ ทาอรยาบถท@งส?ให-มประโยชนQ ให-มความร6-ส1กตวอย6อ7 ย7างน@ น?ค>อ
การทา ทาไป ทาไป มนไม7ใช7ของง7ายๆหรอก
ถ-าจะพ6ดให-ดง6 7าย กFน? เอาแก-วใบน@ตง@ ไว-น?สองนาท ได-สองนาทกFย-ายไปต@ง
ไว-น@นสองนาท แล-วกFเอามาต@งไว-น? ให-ทาอย67อย7างน@ ทาไปทาไป ทาจนใหมนทกขQ ให-มนสงสย ให-มนเกดปญญาข1น@ น? คดอย7างใดหนอ แก-วยกไป
ยกมา เหม>อนคนบ-า มนกFจะคดของมนไปตามเร>อ? ง ใครจะว7าอะไรกFชา7 ง
ยกอย67อย7างน@น สองนาทนะอย7าเผลอ ไม7ใช7ห-านาท พอสองนาทกFเอามาต@ง
ไว-น? กาหนดอย6อ7 ย7างน@ น?เปFนเร>?องของการกระทา
วธด6ลมหายใจ
จะด6ลมหายใจเข-าออกกFเหม>อนกน ให-น?งขาขวาทบขาซ-าย ให-ตวตรง ส6ด
ลมเข-าไปให-เตFมท? ให-หายลงไปให-หมดในท-อง ส6ดเข-าให-เตFมแล-วปล7อย
ออกให-หมดปอด อย7าไปบงคบมน ลมจะยาวแค7ไหนจะส@นแค7ไหน จะค7อย
แค7ไหน กFช7างมน ให-มนพอดๆกบเรา น?งด6ลมเข-าลมออกให-สบายอย67อย7าง
น@น อย7าให-มนหลง ถ-าหลงกFให-หยด ด6ว7ามนไปไหน มนจ1งไม7ตามลม ให-หา
มนกลบมา ให-มนมาแล7นตามลมอย6อ7 ย7างน@นแหละ แล-วกFจะพบของดสกวน
หน1ง? หรอก ให-ทาอย67อย7างน@นทาเหม>อนกบว7าจะไม7ได-อะไร ไม7เกดอะไร
ไม7ร6-ว7าใครมาทา แต7กทF าอย6เ7 ช7นน@น เหม>อนข-าวอย6ใ7 นฉาง แล-วเอาไปหว7าน
ลงดน ทาเหม>อนจะท@งหว7านลงในดนท?วไป โดยไม7สนใจ มนกลบเกดหน7อ
เกดกล-า เอาไปดากลบได-กนข-าวเม7าข1@นมาอก น?นแหละเร>?องของมน
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อนน@กเF หม>อนกน น?งเฉยๆ บางคร@งกFจะน1กว7า "จะน?งเฝ-าด6มนทาไมนะ ลม
น?น7ะ ถ1งไม7เฝ-ามน มนกFออกกFเข-าของมนอย6แ7 ล-ว" มนกFหาเร>?องคดไปเร>?อย
แหละ มนเปFนความเหFนของคน เรยกว7าอาการของจต กFช7างมน พยายาม
ทาไปๆให-มนสงบ
เม>อ? สงบ ลมหายใจกFจะพอดของมน
เม>อ? มนสงบแล-ว ลมจะน-อยลง ร7างกายกFจะอ7อนลง จตกFออ7 นลง มนจะอย67
พอดของมน จนกระท?งว7าน?งอย67เฉยๆเหม>อนไม7มลมหายใจเข-าออก แต7มน
กFยงอย6ไ7 ด- ถ1งตอนน@ อย7าต>?น อย7าว?งหน เพราะคดว7าเราหยดหายใจแล-ว
น?นแหละมนสงบแล-ว ไม7ต-องทาอะไรน?งเฉยๆด6มนไปอย7างน@นแหละ
บางทจะคดว7า เอ เราน?หายใจหร>อเปล7าหนอ อย7างน@กFเหม>อนกน มนคดไป
อย7างน@น แต7อย7างไรกFช7างมน ปล7อยไปตามเร>?องของมน ไม7ว7าจะเกดความ
ร6-ส1กอะไรข1น@ ให-ร6-มน ด6มน แต7อย7าไปหลงใหลกบมน ทาไป ทาไป ทาใหบ7อยๆไว- ฉนจงหนเสรFจ เอาจวรไปตาก แล-วเดนจงกรมทนท น1ก
"พทโธ...พทโธ..." ไว- น1กไปเร>?อย ตลอดเวลา เดน เดนไป น1กไป ให-ทาง
มนส1ก ล1กลงไปสกคร1?งแข-ง หร>อถ1งหวเข7ากFให-เดนอย6อ7 ย7างน@นแหละ
ให-ด6 ให-ร6- แต7อย7าหลง
ไม7ใช7เดนยอกแยกๆ คดโน7นคดน?เท?ยวเดยวกFเลก ข1@นกฏมองด6พ>@นกระดาน
เออ มนน7านอน กFลงนอนกรนครอกๆ อย7างน@กไF ม7เหFนอะไรเท7าน@น
ทาไปจนข@เกยจทา ข@เกยจมนจะไปส@นสดท?ไหน หามนให-เหFนท?สดของข@
เกยจมนจะอย67ตรงไหน มนจะเหน>อ? ยตรงไหน มนจะเปFนอย7างไรกFให-ถ1งท?
สดของมนจ1งจะได- ไม7ใช7จะมาพ6ดบอกตวเองว7า สงบสงบ สงบ แล-วพอน?ง
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ปs บกFจะให-มนสงบเลย คร@นมนไม7สงบอย7างคดกFเลก ข@เกยจ ถ-าอย7างน@นกF
ไม7มวนได-สงบ
ความสงบ พ6ดไม7ยาก แต7ทายาก
แต7พ6ดมนง7าย หากทาแล-วมนกFยาก เหม>อนกบพ6ดว7า "ฮ1 ทานาไม7เหFนยาก
เลย ไปทานาดกว7า" คร@นพอไปทานาเข-า ววกFไม7ร6-จกควายกFไม7ร6-จก คราด
ไถกFไม7ร6-จกท@งน@น เร>?องการทาไร7ทานาน? ถ-าแค7พด6 กFไม7ยาก แต7พอลงม>อทา
จรงๆสจ1งร6-วา7 มนยากอย7างน@เอง
หาความสงบอย7างน@ ใครๆกFอยากสงบด-วยกนท@งน@น ความสงบมนกFอย67
ตรงน@นแหละ แต7วา7 เราไม7ทนจะร6-จกมน จะตามจะพ6ดกนสกเท7าไหร7กไF ม7ร6จกข1น@ มาได-หรอก
ฉะน@น ให-ทา ให-ตามร6-จกให-ทนว7า กาหนดลมเข-าออก กาหนดว7า
พทโธ...พทโธ... เอาเท7าน@แหละ ไม7ให-คดไปไหนท@งน@น ในเวลาน@ให-มความ
ร6-อย6อ7 ย7างน@ ทาอย6อ7 ย7างน@ ให-เรยนอย67เท7าน@แหละ ให-ทาไปๆอย7างน@แหละ
จะน1กว7าทาอย67นก? Fไม7เหFนมนเปFนอะไรเลย ไม7เปFนไรไม7เปFนกFให-ทาไป ไม7
เหFนกFให-ทาไป ให-ทาไปอย67น?นแหละ แล-วเราจะร6-จกมน
เอาละนะ ทน@ลองทาด6 ถ-าเราน?งอย7างน@ แล-วมนร6-เร>?อง ใจมนจะพอดๆ พอ
จตสงบแล-ว มนกFร6-เร>?องของมนเองหรอก ต7อให-น?งตลอดค>นจนสว7าง กFจะ
ไม7ร6-ส1กว7าน?ง เพราะมนเพลน พอเปFนอย7างน@ทาได-ดแล-ว อาจจะอยากเทศนQ
ให-หม6พ7 วกฟงจนคบวดคบวาไปกFได- มนเปFนอย7างน@นกFม
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เม>อ? จตสงบ อย7าปล7อยไปตามอารมณQ
เหม>อนอย7างตอนท?พ7อสางเปFนผ-าขาว ค>นหน1ง? เดนจงกรมแล-วน?งสมาธ มน
เกดแตกฉานข1น@ มา อยากเทศนQ เทศนQไม7จบ เราได-ยนเสยง น?งฟงเสยง
เทศนQ "โฮ-ว โฮ-ว โฮ-ว" อย67ท?กอไผ7โน7น กFนก1 ว7า "น?นผ6ใ- ดหนอเทศนQกนกบ
ใคร หร>อว7าใครมาน?งบ7นอะไรอย67" ไม7หยดสกทกFเลยถ>อไฟฉายลงไปด6 ใช7
แล-ว ผ-าขาวสางมตะเกยงจด น?งขดสมาธอย67ใต-กอไผ7 เทศนQเสยจนฟง
ไม7ทน
กFเรยก "สาง เจ-าเปFนบ-าหร>อ"
เขากFตอบว7า "ผมไม7ร6-วา7 เปFนอย7างไร มนอยากเทศนQ น?งกFต-องเทศนQ เดนกF
ต-องเทศนQ ไม7ร6-ว7ามนจะไปจบท?ไหน"
เรากFนก1 ว7า "เฮอ คนน?มนเปFนไปได-ท@งน@น เปFนไปได-สารพดอย7าง"
จงด6ตวเอง แต7อย7าปล7อย
ฉะน@น ให-ทาอย7าหยด อย7าปล7อยไปตามอารมณQ ให-ฝ>นทาไปถ1งจะข@คร-านกF
ให-ทา จะขยนกFให-ทา จะน?งกFทา จะเดนกFทา เม>อ? จะนอนกFให-กาหนดลม
หายใจว7า "ข-าพเจ-าจะไม7เอาความสขในการนอน"สอนจตไว-อย7างน@ พอร6-ส1ก
ตวต>?น กFให-ลกข1น@ มาทาความเพยรต7อไป
เวลาจะกน กFให-บอกว7า "ข-าพเจ-าจะบรโภคอาหารน@ ไม7ได-บรโภคด-วย
ตณหา แต7เพ>อ? เปFนยาปนมตรQ เพ>อ? ความอย67รอดในม>อ@ หน1?งวนหน1ง? เพ>อ? ใหประกอบความเพยรได-เท7าน@น"
เวลาจะนอนกFสอนมน เวลาฉนจงหนกFสอนมน ให-เปFนอย7างน@ไปเร>?อย จะ
ย>นกFให-ร6-ส1ก จะนอนกFให-ร6-ส1ก จะทาอะไรสารพดอย7าง กFให-ทาอย7างน@น
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เวลาจะนอนให-นอนตะแคงข-างขวา กาหนดอย67ท?ลมหายใจพทโธ...พทโธ...
จนกว7าจะหลบ คร@นต>?นกFเหม>อนกบมพทโธอย67ไม7ได-ขาดตอนเลย จ1งจะเปFน
ความสงบเกดข1@นมา มนเปFนสตอย67ตลอดเวลา อย7าไปมองด6ผ6-อ>?น อย7าไป
เอาเร>?องของผ6-อ>?น ให-เอาแต7เร>?องของตวเองเท7าน@น
การน?งสมาธต-องใช-ความอดทนเปFนท?ตง@
การน?งสมาธน@น น?งให-ตวตรง อย7าเงยหน-ามากไป อย7าก-มหน-าเกนไป เอา
ขนาดพอด เหม>อนพระพทธร6ปน?นแหละ มนจ1งสว7างไสวด
คร@นจะเปล?ยนอรยาบถ กFให-อดทนจนสดขดเสยก7อน ปวดกFให-ปวดไป อย7า
เพ?งรบเปล?ยน อย7าคดว7า "บsะ ไม7ไหวแล-ว พกก7อนเถอะน7า" อดทนมนจน
ปวดถ1งขนาดก7อน พอมนถ1งขนาดแล-วกFให-ทนต7อไปอก
ทนไป ทนไป จนมนไม7มแก7ใจจะว7า 'พทโธ' เม>อ? ไม7ว7า 'พทโธ'กFเอาตรงท?
มนเจFบน?นแหละมาแทน "อsย! เจFบ เจFบแท-ๆหนอ" เอาเจFบน?นมาเปFน
อารมณQแทนพทโธกFได- กาหนดให-ตดต7อกนไปเร>?อย น?งไปเร>?อย ด6ซว7าเม>?อ
ปวดจนถ1งท?สดแล-วมนจะเกดอะไรข1น@
เจFบเองกFหายเอง
พระพทธเจ-าท7านว7า มนเจFบเอง มนกFหายเอง ให-มนตายไปกFอย7าเลก บาง
คร@งมนเหง>อ? แตกเมFดโป-งๆเท7าเมFดข-าวโพด ไหลย-อยมาตามอก คร@นทาจน
มนได-ข-ามเวทนาอนหน1?งแล-วมนกFร6-เร>?องเท7าน@นแหละ ให-ค7อยทาไปเร>?อยๆ
อย7าเร7งรดตวเองเกนไป ให-ค7อยทาไปๆ
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ฉนจงหนอย67กใF ห-ร6-จก เม>อ? เค@ยวกล>นลงไปน7ะ มนลงไปถ1งไหนอาหารท?แสลง
โรคมนผดหร>อถ6กกบธาตขนธQ กFร6-จกหมด ฉนจงหนกFลองกะด6 ฉนไป ฉน
ไป กะด6ว7า อกสกห-าคาจะอ?มกFให-หยดเสย แล-วด>ม? น@าเข-าไป กFจะอ?มพอด
ลองทาด6ซว7าจะทาได-หร>อไม7 แต7คนเรามนไม7เปFนอย7างน@น พอจะอ?มกFวา7
เตมอกสกห-าคาเถอะ มนว7าไปอย7างน@น มนไม7ร6-จกสอนตวเองอย7างน@
พระพทธเจ-าท7านให-ฉนไป กาหนดด6ไป ถ-าพออกสกห-าคาจะอ?มกFหยด ด>?ม
น@าเข-าไป มนกFจะพอด จะไปเดน ไปน?ง มนกFไม7หนกตว ภาวนากFดข1@น แต7
คนเรามนไม7อยากทาอย7างน@น พออ?มเตFมท?แล-วยงเตมเข-าไปอกห-าคา มน
เปFนไปอย7างน@น เร>?องของกเลสตณหากบเร>?องท?พระพทธเจ-าท7านสอน มน
ไปคนละทาง ถ-าคนท?ไม7ต-องการฝ1กจรงๆแล-ว กFจะทาไม7ได- ขอให-เฝ-าด6
ตนเองไปเถด
ทน@เร>?องนอน กFให-ระวง มนข1น@ อย67กบการท?เราจะต-องร6-จกอบายของมน
บางคร@งอาจจะนอนไม7เปFนเวลา นอนหวค?าบ-าง นอนสายบ-าง แต7ลองเอา
อย7างน@ จะนอนด1กนอนหวค?ากFช7างมน แต7ให-นอนเพยงคร@งเดยวเท7าน@น
พอร6-ส1กตวต>?นให-ลกข1@นทนท อย7ามวเสยดายการนอน เอาเท7าน@น เอาคร@ง
เดยว จะนอนมากนอนน-อย กFเอาคร@งเดยว ให-ต@งใจไว-ว7า พอร6-ส1กตว...ต>?น
ถ1งนอนไม7อม? กFลกข1น@ ไปล-างหน-า แล-วกFเดนจงกรม หร>อน?งสมาธไปเลย
ให-ร6-จกฝ1กตวเองอย7างน@ เร>อ? งอย7างน@ไม7ใช7จะร6- เพราะคนอ>?นบอก จะร6-ไดเพราะการฝ1ก การปฏบต การกระทา จ1งให-ทาไปเลย
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จตฝ1กยาก แต7อย7าท-อถอย
เร>อ? งทาจตน@เปFนเร>?องแรก ท7านเรยกว7าทากรรมฐาน เวลาน?งให-จตม
อารมณQเดยวเท7าน@น ให-อย67กบลมเข-า ลมออก แล-วจตกFจะค7อยสงบไปเร>?อย
ถ-าจตว7นวาย กFจะมหลายอารมณQ เช7น พอน?งปs บ โน7นคดไปบ-านโน-น บ-าง
กFอยากกนกpวยเตwยว บวชใหม7ๆมนกFหวนะ อยากกนข-าว กนน@า คดไปท?ว
หวโน7น อยากน? สารพดอย7างน?นแหละ มนเปFนบ-า จะเปFนกFให-มนเปFนไป
เอาชนะมนได-เม>อ? ไหร7กFหายเม>?อน@น
ให-ทาไปเถด
เคยเดนจงกรมบ-างไหม
เปFนอย7างไรขณะท?เดนจต
กระเจดกระเจงไปหร>อ กFหยดมนซ ให-มนกลบมา ถ-ามนไปบ7อยๆกFอย7า
หายใจ กล@นใจเข-า พอใจจะขาด มนกFต-องกลบมาเอง ไม7ว7ามนจะเก7งปาน
ใด น?งให-มนคดท?วทศท?วแดนด6เถอะ กล@นใจเอาไว- อย7าหยด ลองด6 พอใจ
จะขาด มนกFกลบมา จงทาใจให-มกาลง การฝ1กจตไม7เหม>อนฝ1กสตวQ จตน?
เปFนของฝ1กยากแท-ๆ แต7อย7าไปท-อถอยง7ายๆ ถ-ามนคดไปท?วทศ กFกล@นใจ
มนไว- พอใจมนจะขาด มนกFคดอะไรไม7ออก มนกFวง? กลบมาเอง ให-ทาไป
เถอะ
ในพรรษาน@ทาให-มนร6-เร>?อง กลางวนกFช7าง กลางค>นกFตาม ให-ทาไป แม-จะม
เวลาสกสบนาทกFทา กาหนดทาไปเร>?อยๆ ให-ใจมนจดจ7อให-มความร6-ส1กอย67
เสมอ อยากจะพ6ดอะไรกFอย7าพ6ด หร>อกาลงพ6ดกFให-หยด ให-ทาอนน@ใหตดต7อกนไว-
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ย1ดสายน@าเปFนหลกปฏบตธรรม
เหม>อนอย7างกบน@าในขวดน?แหละ เม>อ? เรารนมนทละน-อย มนกFจะหยด
นด...นด...นด พอเราเร7งรนให-เรFวข1น@
มนกFจะไหลตดต7อเปFนสายน@า
เดยวกน ไม7ขาดตอนเปFนหยดเหม>อนเวลาท?เรารนทละน-อยๆสตของเรากF
เหม>อนกน ถ-าเราเร7งมนเข-า ค>อ ปฏบตให-สม?าเสมอแล-วมนกFจะตดต7อกน
เปFนสายน@า ไม7เปFนน@าหยด หมายความว7า ไม7ว7าเราจะย>น จะเดน จะน?ง จะ
นอน ความร6-อนน@มนไม7ขาดจากกน มนจะไหลตดต7อกนเปFนสายน@า การ
ปฏบตจตน?เปFนอย7างน@น เดwยวมนคดน?นคดน? ฟ- งซ7านไม7ตดต7อกน มนจะ
คดไปไหนกFช7างมน ให-เราพยายามทาให-เร>?อยเข-าไว- แล-วมนจะเหม>อน
หยดแห7งน@า มนจะทาความห7างให-ถ? คร@นถ?เข-าๆมนกFตดกนเปFนสายน@า
ทน@ความร6-ของเรากFจะเปFนความร6-รอบ จะย>นกFตาม จะน?งกFตาม จะนอน
กFตาม จะเดนกFตาม ไม7ว7าจะทาอะไรสารพดอย7าง มนกFมความร6-อนน@รกษา
อย67
ไปทาเสยแต7เดwยวน@นะ ไปลองทาด6 แต7อย7าไปเร7งให-มนเรFวนกล7ะ ถ-ามวแต7
น?งคอยด6ว7ามนจะเปFนอย7างไรละกF มนไม7ได-เร>?องหรอก แต7ให-ระวงด-วยนะ
ว7า ต@งใจมากเกนไป กFไม7เปFน ไม7ต@งใจเลย กFไม7เปFน
แต7บางคร@งเราไม7ได-ตง@ ใจว7าจะน?งสมาธหรอก เม>อ? เสรFจงานกFน?งทาจตใหว7างๆ มนกFพอดข1@นมาปบ‡ ดเลย สงบ ง7าย อย7างน@กมF ถ-าทาให-มนถ6กเร>?อง
หมดแล-ว เอาละ เอวงเท7าน@ละ.
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๙ - เร@=องจ!ตนP...
http://ajahnchah.org/thai/About_This_Mind.php

การปฏบตเร>อ? งจตน@...ความจรงจตน@ไม7เปFนอะไร มนเปFนประภสสรของมน
อย6อ7 ย7างน@น มนสงบอย6แ7 ล-ว ท?จตไม7สงบทกวนน@ เพราะจตมนหลงอารมณQ
ตวจตแท-ๆ น@นไม7มอะไรเปFนธรรมชาตอย6เ7 ฉยๆเท7าน@น ท?สงบ ไม7สงบ กF
เปFนเพราะอารมณQมาหลอกลวง จตท?ไม7ได-ฝ1กกFไม7มความฉลาด มนกFโง7
อารมณQกมF าหลอกลวงไปให-เปFนสข เปFนทกขQ ดใจ เสยใจ จตของคนตาม
ธรรมชาตน@นไม7มความดใจ เสยใจ ท?มความดใจเสยใจน@นไม7ใช7จต แต7เปFน
อารมณQท?มาหลอกลวง จตกFหลงไปตามอารมณQโดยไม7ร6-ตว แล-วกFเปFนสข
เปFนทกขQไปตามอารมณQ เพราะยงไม7ได-ฝ1ก ยงไม7ฉลาด แล-วเรากFน1กว7าจต
เราเปFนทกขQน1กว7าจตเราสบาย ความจรงมนหลงอารมณQ
พ6ดถ1งจตของเราแล-วมนมความสงบอย6เ7 ฉยๆ มความสงบย?งเหม>อนกบ
ใบไม-ท?ไม7มลมมาพดกFอย6เ7 ฉยๆ ถ-ามลมมาพด กFกวดแกว7ง เปFนเพราะลม
มาพด และกFเปFนเพราะอารมณQ มนหลงอารมณQ ถ-าจตไม7หลงอารมณQแล-ว
จตกFไม7กวดแกว7ง ถ-าร6-เท7าอารมณQแล-วมนกFเฉย เรยกว7าปกตของจตเปFน
อย7างน@น ท?เรามาปฏบตกนอย67ทกวนน@กเF พ>?อใหเหFนจตเดม เราคดว7าจต
เปFนสข จตเปFนทกขQ แต7ความจรงจตไม7ได-สร-างสข สร-างทกขQ อารมณQมา
หลอกลวงต7างหาก มนจ1งหลงอารมณQ ฉะน@น เราจ1งต-องมาฝ1กจตให-ฉลาด
ข1น@ ให-ร6-จกอารมณQไม7ให-เปFนไปตามอารมณQ จตกFสงบ เร>?องแค7นเ@ องท?เรา
ต-องมาทากรรมฐานกนย7งยากทกวนน@
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ทกส?งทกอย7างท?เรามอย67 เปFนอย67น@น มนเปFนสกแต7ว7า "อาศย" เท7าน@น ถ-าร6ได-เช7นน@ ท7านว7า ร6-เท7าตามสงขาร ทน@แม-จะมอะไรอย67กเF หม>อนไม7ม ได-กF
เหม>อนเสย เสยกFเหม>อนได-....
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๑๐ - ส!=งท=ควรระวง
http://ajahnchah.org/thai/The_Path_In_Harmony.php

การทาสมาธน@อาจให-โทษแก7ผป6- ฏบตได- ถ-าผ6-ปฏบตไม7ใช-ปญญาและกFย7อม
ให-คณแก7ผ6-ปฏบตได-มาก ถ-าผ6-ปฏบตเปFนผ6ม- ปญญาสมาธกFจะส7งจตไปส6ว7
ปสนา
ส?งท?จะเปFนโทษแก7ผป6- ฏบตน@นกFค>อ การท?ผป6- ฏบตหลงตดอย67ในอปปนา
สมาธซ1?งเปFนความสงบล1กและมกาลงอย6น7 านท?สด เม>อ? จตสงบกFเปFนสขเม>อ?
เปFนสขแล-วกFเกดอปาทานย1ดสขน@นเปFนอารมณQ ไม7อยากจะพจารณาอย7าง
อ>น? อยากมสขอย67อย7างน@น เม>อ? เราน?งสมาธนานๆ จตมนจะถลาเข-าไปง7าย
พอเร?มกาหนดมนกFสงบแล-วกFไม7อยากจะทาอะไร ไม7อยากออกไปไหน ไม7
อยากพจารณาอะไร อาศยความสขน@นเปFนอย67อนน@จ1งเปFนอนตรายแก7ผ6ประพฤตปฏบตอย7างน@
จตต-องอาศยอปจารสมาธ ค>อกาหนดเข-าไปส67ความสงบแล-วพอสมควรกF
ถอนออกมา ร6-อาการภายนอกด6อาการภายนอกให-เกดปญญา
อนน@ดย6 ากสกหน7อยหน1ง? เพราะมนคล-ายๆ จะเปFนสงขารความปรงแต7ง
เม>อ? มความคดเกดข1@นมาเราอาจเหFนว7าอนน@มนไม7สงบ ความเปFนจรงความ
ร6-ส1กน1กคดในเวลาน@นมนร6-ส1กอย6ใ7 นความสงบ พจารณาอย67ในความสงบแล-ว
กFไม7ราคาญ บางทกFยกสงขารข1น@ มาพจารณา ท?ยกข1@นมาพจารณาน@นไม7ใช7
ว7าคดเอาหร>อเดาเอา มนเปFนเร>?องของจตท?เปFนข1@นมาเองของมน อนน@เรยก
ว7าความร6-อย67ในความสงบ ความสงบอย67ในความร6- ถ-าเปFนสงขารความปรง
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แต7งจตมนกFไม7สงบมนกFราคาญ แต7อนน@ไม7ใช7เร>?องปรงแต7งมนเปFนความ
ร6-ส1กของจตท?เกดข1น@ จากความสงบ เรยกว7าการพจารณาน?ปญญาเกดตรงน@
สมาธท@งหลายเหล7าน@แบ7งเปFนมจฉาสมาธอย7างหน1ง? ค>อเปFนสมาธในทางท?
ผด เปFนสมมาสมาธอย7างหน1ง? ค>อสมาธในทางท?ถ6กต-อง น@กใF ห-สงเกตให-ด
มจฉาสมาธค>อความท?จตเข-าส67สมาธเงยบ..หมด...ไม7รอ6- ะไรเลยปราศจาก
ความร6- น?งอย67สองช?วโมงกFได-กระท?งวนกFได-แต7จตไม7ร6-วา7 มนไปถ1งไหนมน
เปFนอย7างไร ไม7ร6-เร>?องน?สมาธอนน@เปFนมจฉาสมาธ มนกFเหม>อนมดท?เราลบ
ให-คมดแล-วแต7เกFบไว-เฉยๆ ไม7เอาไปใช-มนกFไม7เกดประโยชนQอะไรอย7างน@น
ความสงบอนน@นเปFนความสงบท?หลง ค>อว7าไม7คอ7 ยร6-เน>@อร6-ตว เหFนว7าถ1งท?
สดแล-วกFไม7ค-นคว-าอะไรอกต7อไปจ1งเปFนอนตรายเปFนข-าศ1ก ในข@นน@นอนน@
เปFนอนตรายห-ามปญญาไม7ให-เกด ปญญาเกดไม7ได-เพราะขาดความร6-ส1ก
รบผดชอบ
ส7วนสมมาสมาธท?ถ6กต-อง ถ1งแม-จะมความสงบไปถ1งแค7ไหนกFมความร6-อย67
ตลอดเวลาตลอดเวลา
มสตสมปชญญะสมบ6รณQบรบ6รณQ..ร6-ตลอดกาลน@
เรยกว7าสมมาสมาธ เปFนสมาธท?ไม7ให-หลงไปในทางอ>?นได- น@กFให-นกปฏบต
เข-าใจไว-ให-ด จะท@งความร6-น@นไม7ได-จะต-องร6แ- ต7ต-นจนปลายทเดยวจ1งจะเปFน
สมาธท?ถ6กต-อง ขอให-สงเกตให-มาก สมาธชนดน@ไม7อนตราย เม>อ? เราเจรญ
สมาธท?ถ6กต-องแล-วอาจจะสงสยว7ามนจะได-ผลท?ตรงไหน มนจะเกดปญญา
ท?ตรงไหน เพราะท7านตรสว7าสมาธเปFนเหตให-เกดปญญาวปสสนา สมาธท?
ถ6กต-องเม>อ? เจรญแล-วมนจะมกาลงให-เกดปญญาทกขณะ ในเม>?อตาเหFนร6ป
กFด ห6ฟงเสยงกFด จม6กดมกล?นกFด ล@นล@มรสกFด กายถ6กต-องโผฏฐพพะกFด
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ธรรมารมณQเกดกบจตกFด อรยาบถย>นกFดน?งกFดนอนกFด จตกFจะไม7เปFนไป
ตามอารมณQแต7จะเปFนไปด-วยความร6-ตามเปFนจรงของธรรมะ
ฉะน@น การปฏบตน@เม>?อมปญญาเกดข1@นมาแล-ว กFไม7เล>อกสถานท?จะย>นจะ
เดนจะน?งจะนอนกFตาม จตมนเกดปญญาแล-วเม>?อมสขเกดข1@นมากFร6-เท7า ม
ทกขQเกดข1น@ มากFร6-เท7า สขกFสกว7าสข ทกขQกFสกว7าทกขQเท7าน@น แล-วกFปล7อย
ท@งสขและทกขQไม7ย1ดม?นถ>อม?น
เม>อ? สมาธถ6กต-องแล-ว มนทาจตให-เกดปญญาอย7างน@เรยกว7าวปสสนา มนกF
เกดความร6-เหFนตามเปFนจรง น@เรยกว7าสมมาปฏบต เปFนการปฏบตท?ถ6ก
ต-อง มอรยาบถสม?าเสมอกน คาว7าอรยาบถสม?าเสมอกนน@ท7านไม7หมาย
เอาอรยาบถภายนอกท?ย>นเดนน?งนอน
แต7ท7านหมายเอาทางจตท?ม
สตสมปชญญะอย6น7 ?นเอง แล-วกFรเ6- หFนตามเปFนจรงทกขณะค>อมนไม7หลง
ความสงบน@มสองประการค>อ ความสงบอย7างหยาบอย7างหน1ง? และความ
สงบอย7างละเอยดอกอย7างหน1?ง อย7างหยาบน?นค>อเกดจากสมาธท?เม>อ? สงบ
แล-วกFมความสข แล-วถ>อเอาความสขเปFนความสงบ อกอย7างหน1?งค>อความ
สงบท?เกดจากปญญาน@ ไม7ได-ถ>อเอาความสขเปFนความสงบ แต7ถ>อเอาจตท?
ร6-จกพจารณาสขทกขQเปFนความสงบ เพราะว7าความสขทกขQน@เปFนภพเปFน
ชาตเปFนอปาทาน จะไม7พ-นจากวฏฏสงสารเพราะตดสขตดทกขQ ความสข
จ1งไม7ใช7ความสงบ ความสงบจ1งไม7ใช7ความสข ฉะน@นความสงบท?เกดจาก
ปญญาน@นจ1งไม7ใช7ความสข แต7เปFนความร6-เหFนตามความเปFนจรงของความ
สขความทกขQ แล-วไม7มอปาทานม?นหมายในสขทกขQท?มนเกดข1@นมา ทาจต
ให-เหน>อสขเหน>อทกขQน@น ท7านจ1งเรยกว7าเปFนเป-าหมายของพทธศาสนา
อย7างแท-จรง
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....คนท?ไม7ร6-จกสขไม7ร6-จกทกขQน@นกFจะเหFนว7าสขกบทกขQน@นมนคนละระดบ
มนคนละราคากน
ถ-าผ6ร- 6-ทง@ หลายแล-วท7านจะเหFนว7าสขเวทนากบ
ทกขเวทนามนมราคาเท7าๆ กน
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๑๑ - ทางสายกลาง
http://ajahnchah.org/thai/The_Middle_Way_Within.php

พระพทธโอวาทของสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าน@น ท7านทรงเต>อนให-เรา
ละความช?ว ประ พฤตความด เม>อ? ละความช?ว ประพฤตความดแล-ว ท?สดกF
ทรงสอนให-ละส?งท@งสองน@ไปเสยด-วย ฉะน@น วนน@จ1งจะขอให-คตในเร>?องทาง
สายกลางค>อให-ละให-ได- หร>อหลกให-พ-นจากส?งท@งสองน@น ท@งด ท@งช?ว ท@ง
บญ ท@งบาปท? เปFนสข เปFนทกขQท@งหลายเหล7าน@แหละ
จดม7งหมายของธรรม
ความดใจ ความเสยใจ มนกFเกดจากพ7อแม7เดยวกนค>อตณหา ความล7ม
หลงน?นเอง ฉะน@น บางทเม>อ? มสขแล-วใจกFยงไม7สบาย ไม7สงบ ท@งท?ได-สง? ท?
พอใจแล-ว เช7น ได-ลาภยศสรรเสรญได-มาแล-ว กFดใจกFจรง แต7มนกFยงไม7
สงบจรงๆ เพราะยงมความเคล>อบแคลงใจว7า มนจะส6ญเสยไป กลวมนจะ
หายไป ความกลวน?แหละเปFนต-นเหตให-มนไม7สงบ บางทมนเกดส6ญเสยไป
จรงๆกFย?งเปFนทกขQมาก น?หมายความว7า ถ1งจะสขกFจรง แต7กFมทกขQดองอย67
ในน@นด-วยแต7เรากFไม7ร6-จกเหม>อนกนกบว7าเราจบง6 ถ1งแม-ว7าเราจบหางมนกF
จรง ถ-าจบไม7วาง มนกFหนกลบมากดไดฉะน@น เม>อ? สมเดFจพระบรมศาสดาท7านตรสร6-แล-วท7านประกาศศาสนาน@น
เบ>อ@ งแรก ท7านยกทางท@งสองข1น@ มาว7าเลยค>อกามสขลลกานโยโคและอต
ตกลมถานโยโค ทางท@งสองอย7างน@ เปFนทางท?ล7มหลง เปFนทางท?พวกเสพ
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กามหลงตดอย67 ซ1?งย7อมไม7ได-รบความสงบระงบ เปFนหนทางท?วนเวยนอย67
ในวฏฏสงสาร
สมเดFจพระบรมศาสดา ท7านทรงเหFนสตวQท@งหลายตดอย67ในทางท@งสอง ไม7
เหFนทางสายกลางของธรรมะ ท7านจ1งทรงยกทางท@งสองข1น@ มาแสดงให-เหFน
โทษในทางท@งสองน@น
ถ1งเช7นน@นพวกเราท@งหลายกFยงพากนตดพากน
ปรารถอย67ร?าไป ฉะน@นพระพทธองคQจ1งตรสว7า ทางท@งสองอย7างน@นเปFนทาง
ท?ล7มหลง ไม7ใช7ทางของสมณะ ค>อไม7ใช7ทางท?สงบระงบ
อตตกลมถานโยโคและกามสขลลกานโยโคกFคอ>
ทางต1งและทางหย7อน
น?นเอง ถ-าเราน-อมเข-ามาพจารณาให-เหFนในปจจบน ทางต1งกFคอ> ความโกรธ
อนเปFนทางเศร-าหมอง ท7านเรยกอตตกลมถานโยโค เดนไปแล-วกFเปFนทกขQ
ลาบาก
กามสขลลกานโยโคกFคอ> ความดใจ ความพอใจ ความดใจน@กFเปFนทางไม7
สงบ ทางทกขQกFเปFนทางไม7สงบ เราจะเหFนได-ว7าสมเดFจพระบรมศาสดาท7าน
ว7า เม>อ? ได-เหFนความสขแล-วให-พจารณาความสขน@น ท7านไม7ให- ตดอย6ใ7 น
ความสข ค>อ ท7านให-วางท@งสขและทกขQ การวางท@งสองได-นเ@ ปFนสมมา
ปฏปทา ท7านเรยกว7าเปFนทางสายกลาง
ทางสายกลาง
คาว7า "ทางสายกลาง" ไม7ได-หมายถ1งในด-านกาย และวาจาของเรา แต7
หมายถ1งในด-านจตใจ เม>อ? ถ6กอารมณQมากระทบ ถ-าอารมณQท?ไม7ถ6กใจมาก
ระทบกระท?ง กFทาให-วน7 วาย ถ-าจตว7นวายหว?นไหวเช7นน@ กFไม7ใช7หนทาง
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เม>อ? อารมณQท?ดใจเกดข1@นมาแล-วกFดอกดใจ ตดแน7นอย6ใ7 นกามสขลลกานโย
โค อนน@กไF ม7ใช7หนทาง
มนษยQเราท@งหลายไม7ต-องการทกขQ ต-องการแต7สขความจรงสขน@น กFค>อ
ทกขQอย7างละเอยดน?นเอง ส7วนทกขQกคF อ> ทกขQอย7างหยาบ พ6ดอย7างง7ายๆสข
และทกขQน@กFเปรยบเสม>อนง6ตวหน1?ง ทางหวมนเปFนทกขQ ทางหางมนเปFนสข
เพราะถ-าล6บทางหวมนมพษ ทางปากมนมพษ ไปใกล-ทางหวมน มนกFกด
เอา ไปจบหางมนกFเหม>อนเปFนสข แต7ถ-าจบไม7วาง มนกFหนกลบมากดไดเหม>อนกน เพราะท@งหวง6และหางง6มนกFอย67ในง6ตวเดยวกน
ความดใจ ความเสยใจ มนกFเกดจากพ7อแม7เดยวกนค>อตณหา ความล7ม
หลงน?นเอง ฉะน@น บางทเม>อ? มสขแล-วใจกFยงไม7สบาย ไม7สงบ ท@งท?ได-สง? ท?
พอใจแล-ว เช7น ได-ลาภยศสรรเสรญได-มาแล-ว กFดใจกFจรง แต7มนกFยงไม7
สงบจรงๆ เพราะยงมความเคล>อบแคลงใจว7า มนจะส6ญเสยไป กลวมนจะ
หายไป ความกลวน?แหละเปFนต-นเหตให-มนไม7สงบ บางทมนเกดส6ญเสยไป
จรงๆกFย?งเปFนทกขQมาก น?หมายความว7า ถ1งจะสขกFจรง แต7กFมทกขQดองอย67
ในน@นด-วย แต7เรากFไม7ร6-จกเหม>อนกนกบว7าเราจบง6 ถ1งแม-วา7 เราจบหางมนกF
จรง ถ-าจบไม7วาง มนกFหนกลบมากดไดฉะน@น หวง6กดF หางง6กFด บาปกFด บญกFด อนน@ในวงวฏฏะ หมนเวยน
เปล?ยนแปลง ดงน@นความสข ความทกขQความด ความช?ว กFไม7ใช7หนทาง
มรรค : หนทางส6ค7 วามสงบระงบ
ศล สมาธ ปญญาน@น ถ-าหากพ6ดกนตามลกษณะตามความเปFนจรงแล-ว กF
ยงไม7ใช7แก7นศาสนาหร>อตวศาสนา แต7เปFนหนทางนาไปส67ตวศาสนา ฉะน@น
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ท7านจ1งเรยกว7า ศล สมาธปญญา ท@งสามอย7างน@ว7า "มรรค" อนแปลว7า
"หนทาง" ตวศาสนาค>อ "ความสงบระงบอนเกดจากความร6-เท7าในความ
เปFนจรง...ในธรรมชาตของความเปFน จรงท?เกดอย67เปFนอย67 ซ1ง? ถ-าได-นามา
พจารณาด6อย7างละเอยดแล-ว กFจะเหFนว7าความสงบน@นไม7ใช7ทง@ ความสขและ
ความทกขQ ฉะน@น สขและทกขQจ1งไม7ใช7เปFนของจรง
พระพทธองคQทรงสอนให-ร6-ตวเอง ให-เหFนตนเอง ให-พจารณาตวเอง เพ>อ? ใหเหFนจตของตนเอง ความจรง "จตเดม"ของมนษยQน@น เปFนธรรมชาตท?ไม7
หว?นไหว เปFนธรรมชาตท?ทรงอย6แ7 น7นอน อย67อย7างน@น แต7ท?มความดใจ
เสยใจ หร>อความทกขQความสขเกดข1@นน@น เพราะขณะน@นมนไปหลงอย67ใน
อารมณQ จ1งเปFนเหตให-เคล>อ? นไหวไปมา แล-วกFเกดความย1ดม?นถ>อม?นข1@นใน
ส?งท@งหลายเหล7าน@น
สมเดFจพระบรมศาสดาท7านตรสสอนไว-แล-วทกอย7าง ในเร>?องการประพฤต
ปฏบต แต7พวกเราท@งหลาย ยงไม7ได-ปฏบตกนหร>อไม7กปF ฏบตแต7ปาก
เท7าน@น หลกของพระพทธศาสนาน@น ไม7ใช7การจะมาพ6ดกนเฉยๆหร>อด-วย
การเดา หร>อการคดเอาเอง หลกของพระพทธศาสนาท?แท-จรงค>อ ความร6เท7าความจรง ตามความเปFนจรงน?นเอง ถ-าร6-เท7าตามความเปFนจรงน@แล-ว
การสอนกFไม7จาเปFน แต7ถ-าไม7ร6-ถ1งความเปFนจรงอนน@ แม-จะฟงคาสอน
เท7าใดกFเหม>อนกบไม7ได-ฟง
พระพทธองคQตรสว7า พระองคQเปFนเพยงผ6บ- อกทางเท7าน@น แต7ไม7สามารถจะ
ทาแทนหร>อปฏบตแทนได- เพราะธรรมชาตท@งหลาย หร>อความจรงอนน@
เปFนส?งท?จะต-องพจารณาเอง ปฏบตเอง คาสอนต7างๆเปFนเพยงแนวทาง
หร>ออปมาอปไมย เพ>?อนาให-เข-าถ1งความร6-ตามความเปFนจรง ถ-าไม7ร6-เท7า
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ตามความเปFนจรงเรากFจะเปFนทกขQ เหม>อนดงตวอย7างว7า เรามกใช-คาว7า
"สงขาร" เม>อ? เราพ6ดถ1งร7างกาย แต7ความจรงน@น เราหาร6-จก "ความเปFน
จรง" ของสงขารน@ไม7 แล-วเรากFย1ดม?นถ>อม?นอย6ก7 บ "สงขาร"น@ ท@งน@เพราะ
เราไม7ร6-ความจรงเก?ยวกบสงขารหร>อร7างกายของเราน@ เราจ1งเปFนทกขQ หร>อ
ความทกขQจ1งเกดข1@น
จะยกตวอย7างให-เหFนสกอย7างหน1ง? สมมตว7าเราเดนไปทางาน ระหว7างทาง
กFมบรษผ6ห- น1ง? คอยต7อว7าเราอย67เปFนประจา ตอนเช-ากFด7า ตอนเยFนกFด7า เม>อ?
ได-ยนคาด7าเช7นน@ จตใจกFหว?นไหว ไม7สบายใจ โกรธ น-อยใจ เศร-าหมอง
บรษผ6-น@นกFเพยรด7าเช-าด7าเยFนอย67เช7นน@นทกวน ได-ยนคาด7าเม>อ? ใด กFโกรธ
เม>อ? น@น กลบถ1งบ-านแล-วกFยงโกรธอย67 ท?โกรธท?หว?นไหวเช7นน@กเF พราะความ
ไม7ร6-จกน?นเอง
วนหน1?ง เพ>อ? นบ-านกFมาบอกว7า "ลงคนท?มาด7าลงทกเช-าทกเยFนน@นนะ เปFน
คนบ-า เปFนบ-ามาหลายปแล-ว มนด7าคนทกคนแหละ ชาวบ-านเขาไม7ถ>อมน
หรอก เพราะมนเปFนบ-า" พอร6-อย7างน@แล-ว ใจของเรากFคลายความโกรธ
ทนท ความโกรธความข7นมวท?เกFบไว-หลายวนแล-วน@น กFคลายหายไป
เพราะอะไร? กFเพราะได-ร6-ความจรงแล-ว แต7กอ7 นน@นไม7ร6- เข-าใจว7าเปFนคนด
คนปกต ฉะน@นพอได-ยนว7าเปFนคนบ-า จตกFเปล?ยนเปFนสบาย ทน@มนอยาก
จะด7ากFให-ด7าไป ไม7โกรธ ไม7เปFนทกขQเพราะร6-เสยแล-วว7าเปFนคนบ-า น? ..ท?
จตใจสบายกFเพราะร6-เท7าทนความจรงน?นเอง เม>อ? มนร6-เอง มนกFวางของมน
เอง ถ-ายงไม7ร6-มนกFย1ดม?นถ>อม?นอย67น?นเอง อกเหม>อนกน แต7พอร6-ความเปFน
จรง จตใจกFสบายน?แหละค>อความร6-เท7าตามความเปFนจรง ค>อร6-ว7าคนน@น
เปFนบ-า
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คนผ6-รธ6- รรมกFเหม>อนกนพอร6-จรงความโลภ ความโกรธความหลงกFหายไป
เพราะร6-เท7าทนความเปFนจรง
ร6-เท7าทนส?งท@งปวงต-องเดนทางสายกลาง
พระพทธองคQทรงสอนว7า สงขารร7างกายของเราน@ไม7ใช7เราไม7ใช7สตวQ ไม7ใช7
บคคล มนเปFนเพยงสงขาร ทรงบอกอย7างชดๆเช7นน@ เรากFยงไม7ยอมมน
ยงข>นไปแย7งย>@ออย6น7 ?นแหละ ถ-าหากว7ามนพ6ดได- มนกFคงจะบอกว7า "เจ-า
อย7ามาเปFนเจ-าของฉนนะ" ความจรงมนกFบอกอย6แ7 ล-วทกขณะ แต7เราเอง
ไม7ร6-เพราะมนเปFนภาษาธรรม
อย7างสกลร7างกายน@ ตากFด จม6กกFด ห6กดF ล@นกFด กายกFด ท@งหลายเหล7าน@
แหละ กFแล-วแต7มนจะเปล?ยนไป แปรไป ไม7เหFนมนขออนญาตเราสกท เช7น
เม>อ? ปวดหว ปวดท-องหร>ออย7างใดอย7างหน1ง? เปFนต-น มนไม7เคยขออนญาต
จากเราเลย เวลามนจะเปFน มนกFเปFนของมนเลย เปFนไปตามสภาวะของ
มน อนน@กFแสดงว7ามนไม7ยอมให-เราเปFนเจ-าของของมน
สมเดFจพระบรมศาสดาจ1งทรงสอนว7า "สญโญ สพโพ..มนเปFนของว7าง มน
ไม7ได-เปFนของผ6ใ- ด" เราท@งหลายไม7เข-าใจธรรมะในสภาวะอนน@ ไม7เข-าใจใน
สงขารอนน@ จ1งคดว7า "ของเราของเขา" เกดอปาทานข1น@ มา เม>อ? เกด
อปาทานกFเข-าไปย1ดภพ เกดภพ เกดชาต ชรา พยาธ มรณะต7อไป มนเปFน
ทกขQเช7นน@ ท?ท7านเรยก "อทปปจจยตา" น?นแหละ อวชชาเกดสงขาร
สงขารเกดวญญาณ วญญาณเกดนามร6ป..เปFนเช7นน@นน? แหละ
อนน@มนล-วนแต7เปFนในขณะของจต ถ-าเกดอารมณQไม7ถ6กใจข1น@ มา กFไม7ร6-จก
หร>อไม7ร6-เท7าทน เพราะอย67ในอวชชามนกFเปFนทกขQข1@นมาเลย ความเปFนจรง
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ขณะของจตอนน@มนตดกนอย67ทเดยว มนเรFวมาก แต7เราเองร6-ไม7เท7าทน
เปรยบเหม>อนว7าเรากาลงอย6บ7 นยอดไม-แล-วตก "ปs บ" ลงมาท?พ>@นดน จ1ง
ร6-ส1กตวว7าตกต-นไม- แต7ความจรงน@น ก7อนท?จะตกถ1งพ>น@ ดนเรากFตกผ7านทก
ก-านทกก?งของต-นไม-น?นแหละ แต7ไม7สามารถนบได-ว7านาทใดถ1งก?งไหน
วนาทใดถ1งก?งไหน เพราะมนเรFวมาก แต7พอต6มเดยวกFถง1 พ>น@ ดนเลย แล-วกF
เปFนทกขQเลย อทปปจจยตามนเปFนเช7นน@น
ถ-าเราแยกเปFนปรยต อวชชาเกดสงขาร สงขารเกด วญญาณ วญญาณเกด
นามร6ป ว7ากนไปเปFนตอนๆตามความจรงน@น พออารมณQเกดความไม7
พอใจ ความทกขQกเF กดข1@นมาเลยอาการท?มนเกดทกขQข1@นน@น มนผ7านไป
จากอวชชา สงขาร..ผ7านไปพรบเดยว ถ1งโน-น..โศกะ ปรเทวะ ค>อทกขQเลย
ฉะน@น สมเดFจพระบรมศาสดาจ1งให-ตามด6จตของเราท@งหลายให-ร6-ตามความ
เปFนจรงของมน
และในความเปFนจรงเหล7าน@ท7านให-เข-าใจว7ามนเปFนแต7
เพยงสงขารเท7าน@น
และสงขารน@แหละมนเกดมาจากเหตจากปจจยท@ง
หลายท?มนเปFนมา ท?เรามาเรยกหร>อสมมตเอาอกทหน1ง? ท?เรยกว7า มนษยQ
สตวQ เช7นเดยวกบช>อ? ของเรา มนกFสมมตเหม>อนกน เราไม7ได-มช>อ? มาแต7
กาเนด ต7อเม>อ? เกดข1น@ แล-ว จ1งเอาช>อ? ไปใส7 ค>อต@งช>?อว7าอย7างน@น อย7างน@ อน
น@เรยกว7าสมมต ต@งช>อ? กนเพ>อ? อะไร กFเพ>อ? ให-มนเรยกกนง7าย สะดวกแก7การ
ใช-ภาษาเรยกขานพ6ดจากน การปรยตกFเหม>อนกน ท?แยกออกกFเพ>?อสะดวก
แก7การศ1กษาเล7าเรยน
ส?งท@งหลายน@แหละเรยกว7า สงขาร มนเปFนสงขารเก?ยวกบสภาวะอนน@ท?
เกดมาจากเหตจากปจจย สมเดFจพระบรม-ศาสดาจ1งตรสว7า สงขารท@ง
หลายเหล7าน@เปFนของไม7แน7นอน มนเปFนอนจจง ทกขง อนตตา พวกเราท@ง
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หลาย เข-าใจส?งเหล7าน@ไม7ชดเจน จ1งทาความเหFนในเร>?องน@ไม7ตรง ไม7แน7 อน
เปFนความเหFนผดท?เรยกว7า มจฉาทฐ ความเหFนผดอนน@กFคอ> การย1ดเอา
สงขารเปFนเรา ย1ดเอาเราเปFนสงขาร เอาเราเปFนสข เอาสขเปFนเราเอาเรา
เปFนทกขQ เอาทกขQเปFนเรา ท?เปFนเช7นน@กFเพราะเราไม7ร6-เท7าตามความเปFน
จรงน?นเอง
ถ-าเราร6-เท7าตามความเปFนจรง เรากFจะร6-ว7าเราไม7สามารถควบคมสงขาร
เหล7าน@ ให-เปFนไปตามอานาจของเรา เพราะธรรมชาตเหล7าน@ มนจะต-อง
เปFนไปตามเร>?องของมน เราจะบงคบให-ตรงน@เปFนอย7างน@น ตรงน@นเปFน
อย7างน@ตามอานาจของเรา ย7อมจะเปFนไปไม7ได- เปรยบง7ายๆกFอย7างว7า เรา
ไปน?งอย67ท?กลางถนนซ1?งมรถว?งไปมาอย6ข7 วกไขว7 แล-วเราจะไปโกรธรถท?วง?
หร>อจะไปห-ามรถท?กาลงว?งอย6ว7 7า "อย7าขบรถมาทางน@" เรากFห-ามไม7ไดเพราะถนนน@เปFนถนนหลวง ดงน@น เราควรทาอย7างไร ทางท?ดกFคอ> เรา
ต-องออกไปให-พ-นถนน ไปให-พ-นทางท?รถว?ง แต7ท?จะห-ามรถไม7ให-วง? น@น ทา
ไม7ได-เพราะมนเปFนหนทางของเรา
เร>อ? งของสงขาร กFเปFนเช7นน@นเหม>อนกน มนไม7มอะไรแน7นอน เดwยวสข
เดwยวทกขQ เดwยวดใจ เดwยวเสยใจ เดwยวกFเกดอารมณQท?ชอบบ-าง ไม7ชอบบ-าง
มากระทบกระท?ง ส?งท@งหลายเหล7าน@เราเรยกว7ามนมากวน เวลาน?งภาวนา
อย6ก7 Fว7า เสยงมากวนเรา อนท?จรงน@น เราไม7เข-าใจว7า เสยงมากวนเราหร>อ
เราไปกวนเสยงกนแน7 ถ-าเราย1ดว7าเสยงมากวนเรา มนกFเกดความทกขQขน1@
มา
ถ-าเราพจารณาด6ให-ดกFจะร6-ได-ว7า เราไปกวนเสยงต7างหากเสยงมนกFดงอย67
แต7ของมน มนไม7ได-มความร6-ส1กราคาญอะไรเลยเราต7างหากท?ราคาญ พวก
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เราไปกวนมน ความจรงน@นเสยงกFเปFนเสยง เรากFเปFนเรา ถ-าเข-าใจเสยไดเช7นน@ มนกFไม7มอะไร เรากFสบาย มเสยงข1น@ มากFรว6- 7าเสยงมนดงแต7ของมน
เราไม7ได-ย1ดหมายมนเข-า เรากFไม7เกดทกขQ น?เรยกว7าเราร6-เท7าตามความ
เปFนจรง เราเหFนท@งสองอย7าง เม>อ? เหFนท@งสองอย7าง ค>อท@งสขและทกขQตาม
ความเปFนจรง ใจกFสงบสบาย
การท?จะเหFนได-ทง@ สองอย7างน@ เราจะต-องย>นอย6ต7 รงกลางหร>ออย67ระหว7าง
หลาง น?เปFนสมมาปฏปทาของจต น@ค>อการทาความเหFนให-ตรง ให-ถ6กต-อง
สงขารของเราน@ เม>อ? มนเกดข1น@ มาแล-ว มนกFต-องมแก7มเจFบ มตาย ท@งหลาย
เหล7าน@มนเปFนไปตามทางของมน ถ-าเราจะไปก@นทาง ไปห-ามทาง หร>อไป
เอาจรงเอาจงกบส?งท?ไม7จรงไม7จงอย7างน@นอย6เ7 ร>?อยไป โดยเข-าใจว7า มนเปFน
ตวตนของเรา เรากFจะมแต7ความทกขQ ฉะน@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1ง
ทรงสอนให-พจารณา ไม7ว7าจะเปFนพระหร>อเณร หร>อฆราวาสให-พจารณา
แล-วทาความเหFนให-ถ6กต-อง เม>อ? มความเหFนถ6กต-องแล-วกFสงบสบาย
การปฏบตธรรมน@นไม7ว7านกพรต นกบวช หร>อฆราวาสกFมโอกาสท?จะ
ปฏบตธรรม พจารณาธรรมได-เท7ากน และธรรมท?พจารณาน@น กFเปFนธรรม
อนเดยวกนน?นเอง พจารณาให-ไปส6ค7 วามสงบระงบอนเดยวกน ด-วยวถ
ของมรรคอนเดยวกน ฉะน@นท7านจ1งว7า จะเปFนฆราวาสกFตาม บรรพชต
กFตาม มสทธท?จะประพฤตปฏบตธรรม จนได-ร6-ได-เหFนตามความเปFนจรง
เหม>อนกน เม>อ? เราร6-สภาวะสงขารตามความเปFนจรงอย7างน@แล-ว เรากFวาง
เสย และเม>อ? ร6-เท7าอย7างน@แล-ว ภพกFเกดไม7ได-เพราะอะไรจ1งเกดไม7ได- ?
เพราะมนไม7มทางจะเกด เพราะเราร6-เท7าตามความเปFนจรงเสยแล-ว
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ฉะน@นให-เข-าใจว7า ทกส?งทกอย7างท?เรามอย67 เปFนอย67น@นมนเปFนสกแต7ว7า
"อาศย" เท7าน@น ถ-าร6-ได-เช7นน@ ท7านว7าร6-เท7าตามสงขารทน@แม-จะมอะไรอย67 กF
เหม>อนไม7ม ได-กFเหม>อนเสย เสยกFเหม>อนได- สมเดFจพระบรมศาสดาท7าน
ทรงสอนให-ร6-อย7างน@ เพราะน?คอ> ความสงบ สงบจากควาามสข สงบจาก
ความทกขQ สงบจากความดใจ เสยใจ ได-มากFไม7ดใจ เสยไปกFไม7เสยใจ มน
เปFนเร>?องท?ทง@ ไม7เกดและไม7ตาย เร>?องเกดเร>?องตายน@ ไม7ได-หมายถ1งอวยวะ
ร7างกายอนน@ แต7หมายถ1งอารมณQความร6-ส1กท?มนไม7มแล-ว หมดแล-ว
ฉะน@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งทรงบอกว7า ภพส@นแล-ว พรหมจรรยQ
จบแล-ว ไม7มภพอ>น? ชาตอ>?นอกแล-ว ท7านร6-อย7างน@นแล-ว ท7านกFร6-สง? ท?มนไม7
เกด ไม7ตาย ท?มอย6ใ7 นปจจบนน@เอง น?ค>อโอวาทท?สมเดFจพระบรมศาสดา
ท7านทรงกาชบสาวกมากท?สดว7า ให-พยายามเข-าให-ถ1งอนน@ ท?เปFนสมมา
ปฏปทา ถ-าไม7ปฏบตให-ถง1 ทางสายกลาง ไม7ตรงเข-าไปถ1งทางสายกลางใหได-แล-ว กFจะไม7มวนพ-นทกขQ
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๑๒ - เหน@อเวทนา
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การฟงธรรมท?จะให-เกดประโยชนQน@น ต-องฟงด-วยความสงบ เพราะจตน@ กF
เหม>อนกบเทปบนท1กเสยง ถ-ามเสยงอะไรมาปะปนรบกวน เสยงกFฟงไม7ชด
ความร6-ท?จะได-รบกFน-อย ถ-าฟงธรรมในท?สงบด-วยจตสงบ กFจะมแต7เสยง
ธรรมะอย7างเดยวคาพ6ดกFสะอาดฟงง7าย
การรบและปฏบตธรรมะย7อมชนะส?งท@งปวง
ธรรมะท?เก?ยวเน>?องกบการประพฤตปฏบตน@น เปFนธรรมะท?ให-ประโยชนQ
มาก เพราะไม7ใช7ธรรมะเพ>อ? การฟงอย7างเดยว แต7เปFนธรรมะ ท?นาไปส67การ
ประพฤตปฏบตโดยตรง การประพฤตปฏบตท?จะให-ถ6กต-องน@น ต-องร6-จก
และเข-าใจเร>?องของกายกบใจ เพราะกายกบใจน? แหละท?พาให-สขพาใหทกขQ มนเก?ยวเน>อ? งกนเปFนล6กโซ7 ดงน@น การปฏบตจ1งเปFนส?งท?สาคญอย7าง
ย?ง
ถ-าหากได-ฟงธรรมแล-ว แต7ไม7นา มา ปฏบต กFเปรยบเสม>อนว7า ได-เพยง
เปล>อกไม-เท7าน@น ยงไม7ได-ล@มรสผลของมนว7าเปร@ยวหร>อหวานอย7างไร การ
ฟงธรรมโดยไม7นามาปฏบตกFเหม>อนกบการได-จบ หร>อถ>อผล ไม-เท7าน@น
ยงไม7ได-กน ไม7ได-ล@มรส มนกFไม7เกดประโยชนQอะไร เพราะได-แต7ถ>อเอาไวแต7ไม7ร6-จกรสชาดหร>อความเอรFดอร7อยของมน จะร6-ได-จรงกFต7อเม>?อได-ลองรบ
ประทานผลไม-น@นด-วยตนเอง ซ1ง? เม>อ? ร6-รสด-วยตนเองแล-วกFเปFนพยานในตว
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เองได- ถ-ายงไม7ร6-เองเหFนเองอย7างน@กเF ท7ากบมแต7พยานภายนอก ค>อคนท?
เขาให-ผลไม- แล-วกFเช>อ? ไปตามท?เขาว7า ซ1?งไม7ใช7ความเช>อ? ของตนเอง
สมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าท7านทรงบอกว7า คนท?เช>อ? แต7คนอ>?นน@นท7านไม7
สรรเสรญ ท7านทรง สรรเสรญบคคลท?ร6-เปFนปจจตตง ค>อร6-เฉพาะตนเอง
เปรยบเหม>อนอย7างคนท?ได-ลม@ รสผลไม-ดว- ยตนเอง ฉะน@นเพราะ ถ-าได-ลม@
รสด-วยตนเองแล-ว จะไม7ต-องไปถามผ6อ- >?นว7า เปร@ยวหร>อหวานอย7างไรความ
สงสยท@งหลายกFหมดไป เพราะได-ร6-ประจกษQในความจรงแล-ว ร6-อย7างท?วถ1ง
น@ ค>อคนท?รธ6- รรมะแล-ว ผ6บ- รรลถ1งธรรมะกFคอ> บรษท?บรรลถ1งความเปร@ยว
หวานของผลไม-น?นเอง
การแสดงธรรมกFเพ>?อให-ร6-สง? ต7างๆส?ประการ ค>อให-ร6-จกทกขQ ร6-จกเหตเกด
ของทกขQ ร6-จกความดบทกขQ ให-ร6-ขอ- ปฏบตถ1งความดบทกขQ เม>อ? ร6แ- จ7มแจ-ง
ท@งส?ประการน@แล-วมนกFหมดเพราะทกขQเรากFร6- เหตของทกขQเรากFร6- ความ
ดบทกขQเรากFร6-ขอ- ประพฤตปฏบตให-ถง1 ความดบทกขQน@เรากFร6- เม>อ? ร6-อย7าง
ชดเจนแจ7มแจ-งท@งส?ประการอย7างน@แล-ว กFเรยกว7าจบปญหา ความสงสยท@ง
หลายกFหมดไป
ส?งท@งส?ประการน@เกดอย67ทไ? หน? กFเกดอย67ท?กายกบใจของเราน?เองไม7อย67อน>?
ไกลหรอก แต7ทาไม7พระพทธองคQจ1งทรงแยกแยะธรรมะออกให-กว-างกFเพ>อ?
จะอธบายส?งท@ง หลายเหล7าน@ให-ละเอยดเปFนอย7าง ๆออกไป เพ>อ? ให-เรานา
มากาหนดพจารณา
ท7านทรงแนะนา ให-พจารณาร7างกายออกเปFนอย7างๆ เช7นพจารณา ผม ขน
เลFบ ฟน หนง เปFนต-น ให-แยกแยะร7างกายออกมา เพ>?อทาให-เหFนตามความ
เปFนจรงของร7างกาย อย7างชานชานาญ ให-ร6-ย?งตามความเปFนจรงของ
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สงขารอนน@ เพราะถ-าไม7ร6-ตามเปFนจรงน@แล-ว เรากFจะไม7ร6-จกทกขQ ไม7ร6-จก
เหตของทกขQ ไม7ร6-จกความดบทกขQ ไม7ร6-ทางปฏบตให-ถ1งความดบทกขQถ-า
ไม7ร6-ส?งท@งหลายเหล7าน@ กFไม7ร6- ข-อปฏบต แล-วการฟงเทศนQฟงธรรมท@งหลาย
กFย7อมไม7เกดประโยชนQแต7อย7างใด
เม>อ? ใดเหFนธรรมเม>อ? น@นเหFนพระพทธเจ-า
ธรรมะน@นอย67ท?ไหน? พระพทธองคQตรสว7า ธรรมะมอย67ทกท? ทกแห7ง ม
ธรรมะอย67ทกท?ทกสถาน จะเปFนร6ปมนกFเปFนธรรมะ จะเปFนนามมนกFเปFน
ธรรมะ เม>อ? เปFนเช7นน@กFควรเข-าใจว7า เราท@งหลายน@นเกดอย6ก7 บธรรมะ ใกลชดธรรมะอย67ตลอดเวลา
ถ-าเราเข-าใจเช7นน@แล-ว กFจะเข-าใจต7อไปอกว7า เราไม7ได-ห7างไกลสมเดFจพระ
สมมาสมพทธเจ-าเลย เราอย6ใ7 กล-ชดกบพระองคQอย67ตลอดเวลา แต7ทาไมเรา
จ1งยงไม7เหFนท7าน กFเพราะเรายงไม7คอ7 ยได-สนใจปฏบตน?เอง เพราะธรรมะ
ค>อ พระพทธเจ-าและพระพทธเจ-าค>อธรรมะ
พระพทธองคQได-ตรสกบพระอานนทQว7า "ด6กอ7 นอานนทQ..ให-ท7านทาให-มาก
เจรญให-มาก ปฏบตให-มาก ใครเหFนเราคนน@นเหFนธรรม ใครเหFนธรรมคน
น@นกFเหFนเรา" ซ1ง? แสดงว7า เราไม7ห7าง ไกล จากพระพทธ เจ-าไม7ห7างไกล
จากพระธรรมเพราะ พระพทธเจ-า กF ค>อ พระธรรมะ และ ธรรมะกFคอ>
พระพทธเจ-า
เม>อ? เจ-าฟ-าชายสทธตถะทรงถ>อกาเนดข1@นมาในโลกคร@งแรก กFยงไม7ได-เปFน
พระพทธเจ-า เพราะเหตใด? เพราะในตอนน@นท7านยงไม7ตรสร6-ธรรม ต7อเม>อ?
ท7านทรงร6-สง? ท?ควรร6-ด-วยการประพฤตปฏบตของท7าน ค>อร6-สจจธรรม ร6-จก
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ทกขQ ร6-จกเหตเกดแห7งทกขQ ร6-ความดบทกขQ ร6-จกข-อประพฤตปฏบตให-ถ1ง
ความดบทกขQ ท7านจ1งทรงเปFนสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า
เม>อ? เข-าใจธรรมะพระธรรมกFอย67ท?ใจเรา
ฉะน@นเม>อ? เราถ1งธรรม เราจะน?งอย67ท?ไหน เรากFร6-ธรรมะ เม>อ? เราเข-าใจใน
ธรรมะ พระพทธเจ-ากFอย67ทใ? จของเรา พระ-ธรรมกFอย67ท?ใจของเรา ข-อ
ประพฤตปฏบตให-เกดความเฉลยวฉลาดกFอย67ทใ? จ ของเราเรยกว7า เราเปFน
ผ6ป- ฏบตพร-อมด-วย กาย วาจา จต เช7นน@แล-ว เราจะเปFน ผ6ม- องความด
ความช?วท@งหลายด-วยความถ6กต-อง ค>อถ6กต-องตามสจจธรรม ตามท?
สมเดFจ-พระสมมาสมพทธเจ-า ตรสว7าน?ค>อความจรง หร>อมนเปFนความจรง
ของโลก
ดงน@นพระพทธองคQจง1 ทรงท@งโลก ค>อท@งท@งสรรเสรญท@งท@งนนทา ใครจะ
นนทาท7านกFทรงรบว7ามนเปFนอย7างน@น ใครจะสรรเสรญท7านกFทรงรบว7ามน
เปFนอย7างน@น เพราะท@งสองอย7างน@มน เปFนเร>?องของโลกท@งน@น จตใจของ
ท7านกFไม7ทรงหว?นไหวเพราะอะไร?...กFเพราะท7านร6-จกทกขQ กFสง? ท@งสองน@
ทาให-ท7านทรงเกดทกขQ
หากท7านไปทรงเช>อ? เข-าทกขQมนกFเกดเท7าน@น
แหละ
เม>อ? ทกขQเกด จตกFกระสบกระส7าย ไม7สบายอกไม7สบายใจ เม>อ? จตว7นวาย
จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอน กFมแต7ความกระสบกระส7าย กระวนกระวาย
น?นค>อทกขQ
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อะไรเปFนเหตให-ทกขQเกด? กFเพราะเราไม7ร6-ตามความ เปFนจรงอย7างน@นทกขQ
มนกFเกด แล-วจะดบทกขQนน@ อย7างไรกFไม7ร6-จกไม7ร6-จกวธดบอย7างถ6กต-อง คด
เอาเองว7า ควรแก-ทกขQอย7างน@ อย7างน@น ทกขQกFยง? เกดทวข1@นมาอก
เม>อ? ใดมองเหFนสจจธรรมกFจะพ-นทกขQ
ดงน@นท7านจ1งสอนว7า ให-ร6-จกข-อปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ ค>อ น-อมธรรมะ
อนน@เข-ามาในใจของเรา ให-มองเหFนว7าเปFนสจจธรรมพจารณาให-ละเอยด
ให-เหFนจรง จนเปFนพยานของตนเองได- พระพทธเจ-าท7านทรงสรรเสรญ
บคคลเช7นน@บคคลท?เปFนอสระ ไม7รบท@งด ไม7รบท@งช?ว เพราะท@งดและช?ว
เปFนเร>?องของโลก เม>อ? เปFนเร>?องของโลกมนเปFนอารมณQ ถ-าหว?นไหวไปตาม
อารมณQ ใจเรามนกFเปFนโลก คลาโลกอย67ตลอดเวลา กFเรยกว7า ไม7ร6-จกทาง
ปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ ทกขQมนกFย?งกาเรบข1น@ มาเท7าน@น
เม>อ? เราเข-าใจเช7นน@แล-ว กFจะร6-ว7าเรายงไม7ชนะใจตวเองเรายงชอบเอาชนะ
คนอ>?น มนกFแพ-ตวเองเท7าน@น แต7ถ-าเราเอาชนะตวเอง มนกFจะชนะท@งตว
เอง ชนะท@งคนอ>น? ชนะท@งอารมณQ ชนะท@งร6ป ท@งเสยง ท@งกล?น ท@งรส ท@ง
โผฏฐพพะเปFนอนว7าชนะท@งหมด อนน@พ6ดถ1งเร>?องภายนอกมนเปFนอย7างน@น
แต7เร>?องภาย นอก มนกFทาให-มาเปFนเร>อ? งภายในด-วยบางคนกFร6-แต7
ภายนอกไม7ร6-ภายใน เช7น ท7านพ6ดคาๆหน1?งว7าให-เหFนกายในกาย ให-รก6- าย
แล-วกFยงไม7พอ ให-ร6-กายในกายอก ให-พจารณากาย แล-วกFให-พจารณากาย
ในกาย แล-วกFให-พจารณาจต และพจารณาจตในจตอก เปFนต-น
ถ-าเราเปFนผ6ห- 7างเหนจากการภาวนาแล-ว กFจะเก-อเขนหร>อไม7เข-าใจ ร6-กาย
ทาไม? กายในกายค>ออะไร? ท?ให-ร6-จต? จตน@มนค>ออะไร? ของในจต น@น
มนค>ออะไร กFเลยไม7ร6-เร>?องเพราะเปFนผ6ไ- ม7ร6-จกทกขQ ไม7ร6-จกเหตของทกขQ
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ไม7ร6-จกความดบทกขQไม7ร6-จกข-อปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ ส?งท?ควรดบทกขQ
ไม7ดบมวไปสนใจในส?งท?มนไม7ดบ เช7นว7าเราคนท?ศรษะอย7างน@แล-วเราไป
เกาท?ขา มนกFไม7ถ6กจดของมน มนกFไม7หาย น@เรยกว7าไม7ร6-จดท?จะให-มน
ระงบความคน มนกFเปFนไปไม7ได- เช7นเดยวกบเม>อ? ความทกขQเกดข1น@ มากF
ไม7ร6-จกดบมนข-อปฏบตให-ถ1ง ความดบแห7งทกขQกไF ม7ร6-จกกน ส?งท@งหลาย
เหล7าน@ มนเปFนส?งท?ทาให-พวกเราท@งหลายเก-อเขนมากเหล>อเกนเพราะ
ความท?ไม7 ร6-จก
ร6ป เวทนา สญญา สงขาร เช7น ร7างกายเราน@ ร7างกายท?เราเอามาน?งประชม
รวมกนอย67น@ ท?มองเหFนได-ดว- ยตาน@น ถ-าเหFนแต7ร6ปร7างกายเช7นน@อย67เพยง
เท7าน@ มนจะเปFนเหตให-ระงบความทกขQหร>อระงบเหตให-เกดความทกขQน@น
ไม7ได-เลย ทาไม?กFเพราะว7าเราเหFนแต7กายข-างนอก เรายงไม7เหFนกายข-าง
ใน เม>อ? เหFนแต7ข-างนอก กFเหFนแต7ว7าเปFนของสะสวย เปFนแก7นสารไปหมด
ทกอย7าง
สมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า ท7านทรงบอกว7าแค7น@ไม7พอท?เหFนข-างนอก
อย7างน@ เดFกๆมนกFเหFนได- สตวQทง@ หลายมนกFเหFนได- มนไม7ยาก พอเหFน
แล-วมนตด เหFนแล-วมนกFไม7ร6- เหFนแล-วมนกFตะครบๆ แล-วมนกFกดเรา
เท7าน@นแหละมนเปFนเสยอย7างน@ เพราะฉะน@นจ1งให-พจารณากายไปในกาย
อะไรท?มในกายกFค-นหาด6ซว7ามอะไรในกาย ให-เหFนว7าของในกายเราน@มนม
อะไรอย67บ-างท?เราเหFนกายภายนอกน@น มนไม7ชดเจน เหFนผม เหFนขน เหFน
เลFบ เหFนอะไรท@งหลาย กFมแต7ของท?สะสวยไปท@งน@น มนเปFนเคร>อ? งย-อมใจ
เรา เพราะฉะน@นท7านจ1งว7าเหFนไม7ชด เหFนกายกFไม7ชด ท7านจ1งให-มองข-าง
ในให-เหFนภายในกาย
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แล-วกFตอ- งมองเข-าไปอกว7า กายท?อย67ในกายน@มอะไรอย6บ7 -าง ท?กายเน>@อกาย
หนงน@มอย67อย7างน@ ในกายน@นมนมอะไรบ-างพจารณาด6ให-แยบคายเข-าไป
เถอะ เรากFจะเหFนว7าในกายน@มนมอะไรหลายๆอย7างสารพด ค-นเข-าไปด6
แล-วกFแปลกใจท@งน@นแหละ เพราะแม-แต7ของท?อย67ในตวของเรา เรากFไม7เคย
เหFนเลยแต7เรากFเดนเรากFอม- มนไป น?งรถกFอม- มนไปท@งน@นแหละ แต7เรายง
ไม7ร6-จกมนเลยว7ามนเปFนอะไร เปFนอย7างไร เหม>อนเรารบ ของฝากเขามา
เขาเอาห7ออะไรให-เรา เรากFไม7ร6-จบได-กFยดใส7ตระกร-าเดนมาเลย ไม7ได-เปด
เม>อ? ไปเปดด6แล-วจ1งเหFนมแต7อสรพษท@งน@น
กายเราน@กเF หม>อนกน เราเหFนแต7เปล>อกนอก เรากFเหFนว7าสวยว7างามอะไร
สารพดอย7าง จนล>มตวล>มตน ล>มอนจจง ล>มทกขง ล>มอนตตา ล>มอะไรๆ
ท@งน@น ถ-าเรามองเข-าไปข-างในน@นมนไม7น7าด6เลยนะกายของเราน@ ถ-าเอา
ของท?สะอาดมาใส7มนกFสกปรก
น@เร>?องภายนอกกFสกปรกภายนอก ส7วนเร>?องภายในกFสกปรกภายในเหม>อน
กน เร>อ? งภายในมนกFยง? น7าด6ยง? กว7าน@นอก ด6เข-าไปข-างในส ในกายของเรา
มอะไรบ-าง
ถ-าเราด6ตามความเปFนจรง ด6ตามสจจธรรมโดยไม7เข-า ข-างตวแล-ว มนเหFน
ส?งท?น7าสลดน7าสงเวช น7าอะไรๆหลายๆอย7าง มนน7าจะเกดนพพทาความ
เบ>อ? หน7าย คาว7า "เบ>อ? หน7าย"ไม7ใช7ไปเกลยดไปโกรธมนนะ แต7เปFนความ
กระจ7างของจตเราเอง เปFนความปล7อยวาง เหFนว7าอนน@ไม7มสาระประโยชนQ
อะไรเลย ไม7เปFนแก7นไม7เปFนสารอะไรเลย เราเหFนส?งท@งหลายเหล7าน@เปFน
ธรรมชาตเปFนธรรมดา เร>?องของเขา เขากFตง@ ของ เขาอย67อย7างน@น ใครจะไป
อยากให-เขาเปFนอย7างไร เขากFเปFนของเขาอย67อย7างน@นเอง เราจะร-องให-กFด
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เราจะหวเราะกFตาม สงขารน@กFเปFนอย7างน@สง? ท?ไม7เท?ยงมนกFไม7เท?ยง ส?งท?ไม7
สวยมนกFไม7สวย มนเปFนอย67อย7างน@นแหละ ถ1งคนจะร6- ถ1งคนจะไม7ร6-มนกF
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น
ดงน@นสมเดFจพระผ6ม- พระภาคเจ-าของเรา ท7านจ1งว7าเม>อ? เราเหFนร6ป เสยง
กล?นรส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQเกดข1@นมาแล-ว ควรปล7อยเขาไปเสย เม>อ? ห6
ได-ยนเสยงกFปล7อยเขาไปเสย เม>อ? จม6กได-กล?นกFปล7อยเขาไปเสย เม>อ? รสมน
เกดข1@นกบล@นของเรากFปล7อยมนไปเสย เม>อ? โผฏฐพพะท?ถ6กต-องด-วยกาย
เกดข1@นมา ชอบใจไม7ชอบใจกFปล7อยเขาไปเสย ให-กลบไปท?เดมของเขาเสย
เร>อ? งธรรมารมณQท?เกดข1น@ กบใจของเราน@ มนไม7ต-องอาศยอะไร ไม7ตอ- ง
อาศยสมผสอะไร มนสมผสข1@นท?ใจของมนเอง เรยกว7า ธรรมารมณQ หร>อ
ธรรมะกบอารมณQ เปFนส7วนดกFเรยกว7ากศล เปFนส7วนท?ชว? กFเรยกว7าอกศล
ส?งท@งหลายเหล7าน@ให-ปล7อยไปตามเร>?อง ของเขาเสย เรยกว7าเราร6-มน อย7าง
น@แล-วสขกFด ทกขQกFด สารพดอย7างอย6ใ7 นร6ปอนเดยวกน การทาใจให-สงบ
เช7นน@เรยกว7า การภาวนา
จตกบภาวนา
การภาวนาค>อการทาให-สงบ เม>อ? สงบแล-วกFค>อทาให-รก6- ารทาให-สงบหร>อ
ทาให-ร6-น@ต-องลงม>อปฏบตกาย กบจตสองอย7างน@ ไม7ใช7อน>? ความเปFนจรงส?ง
ท?กล7าวน@มนเปFนส?งละส?ง เช7นร6ปกFเปFนส7วนหน1ง? เสยงกFเปFนส7วนหน1ง? กล?นกF
เปFนส7วนหน1ง? รสกFเปFนส7วนหน1?ง โผฏฐพพะกFเปFนส7วนหน1?ง ธรรมารมณQกF
เปFนส7วนหน1ง? แต7ละอย7างน@กเF ปFนคนละส7วนๆอย67 แต7ท7านกFให-เราร6-จกมน
เสย แยกส?งท@งหลายเหล7าน@ออก สรปเปFนสขทกขQบ-างสขเกดข1@นมากFเปFน
ทกเวทนา ทกขQมนเกดข1@นมากFเรยกทกขเวทนา เร>?องสขกบทกขQท7านกFจด
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ไว-เพ>อ? ให-แยกมนออกจากจต จตกFคอ> ผ6-ร6- เวทนาน@นค>ออาการท?มนสขหร>อ
ทกขQ ชอบใจไม7ชอบใจเปFนต-น เม>อ? จต ของเราเข-าไปเสวยในอาการเหล7า
น@น เรยกว7าจตของเราเข-าไปย1ดหร>อหมายม?น หร>อสาคญม?นหมายใน
ความสขน@น ในความทกขQนน@ น?นเอง การท?เราเข-าไปหมายม?นน@นกFค>อเร>?อง
ของจต อาการท?มนสขหร>อทกขQน@นค>ออาการของ เวทนา ท?เปFนความร6-น@น
เรยกว7าจตของเรา ท?ชอ>? ว7าสขหร>อทกขQน@นมนเปFนเวทนา ถ-ามนสขกFเรยก
ว7าสขเวทนา ถ-ามนทกขQกเF รยกว7าทกขเวทนา
การแยกจตกบเวทนา
ท?ว7าจตกบเวทนาน@น ท7านให-เราร6-จกแยกมนออกจากกนคาท?ว7าแยกออก
ไม7ใช7ว7าเอาไปท@งไว-คนละอย7าง คนละทแต7ให-เราแยกโดยวธท?ทาจตเราใหสงบ เช7น คนท?ทาสมาธให-ถ1งท?เปFนต-น เม>อ? จตสงบแล-วกFพจารณาแยกมน
เสย เพราะความสงบน@นมนล-นเหล>อ สขน@มนกFเข-าไปไม7ได- เข-าไม7ถ1ง ทกขQ
น@กเF ข-าไปไม7ถง1 น@คอ> ท?ว7าเวทนามนแยกอย7างว7าเราน?งสมาธ ถ-าความสงบ
มนเข-ามาก7อน เวทนาเกดทหลง เวทนามนกFเดนเข-าไม7ถง1 จตกFไม7รบร6เวทนา มนแยกกนอย67ในตวของมนเอง กบกายน@นพจารณาให-ร6-ว7า จตท?
เหFนเวทนาน@น เราเข-าไปย1ดไหม? ทกขเวทนาท?เกดข1น@ มาน@น เราเข-าไป
ย1ดไหม? เรากFจะร6-วา7 จตของเรามนเปFนเช7นน@ จะร6-ว7าสขมนเปFนอย7างน@
ทกขQมนเปFนอย7างน@ เวทนา มนเปFนอย7างน@ มนกFเปFนคนละเร>?องกนอย67
จะเปรยบกFคล-ายกบว7า น@ามนกบน@าท7ามนปนอย67ในขวดเดยวกนกFปนไดแต7มนแยกท?อย67กน มนจะร7วมขวด กน กFได-แต7มนไม7ซ1มซาบเข-าด-วยกน
แม-จะปะปนกนอย67 น@ามนกFเปFนน@ามน น@าท7ากFเปFนน@าท7า ทาไมมนถ1งเปFน
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เช7นน@นเพราะว7ามนมน@า หนกต7างกน มนจ1งแยกกนอย6อ7 ย7างน@น น@กเF หม>อน
กนฉนน@น
ถ-าปกตของจตเรากFไม7สขไม7ทกขQ เม>อ? เกดเวทนาเข-ามากFเกดสขทกขQอย7าง
น@ ถ-าเรามสตอย67กจF ะร6-ว7า อนน@เรยกว7าสขท?เปFนสขน@นมนกFสขอย67 แต7จตร6-วา7
สขน@นไม7เท?ยง มนกFไม7ไปหยบเอาสขอนน@น สขน@นมอย67ทไ? หน มอย67 แต7มน
อย6น7 อกจตไม7มฝงอย67ในดวงจต แต7กFร6-ได-ชดเจนหร>อเม>อ? ทกขQเกดข1@นมา ถ-า
มนแยกเวทนาได- มน ไม7ร6-จกทกขQหร>อ? ร6- มนร6-จกทกขQแต7ว7าจตมนกFเปFน
จต เวทนามนกFเปFนเวทนา จตน@นจะไม7ไปย1ดทกขQมาแบกไว-ว7าทกขQ ว7าน@
มนเปFนทกขQ น?กเF พราะเราไม7ไปย1ดให-เกดเปFนความสาคญม?นหมาย
สมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า
ท7านทรงแยกด-วยความร6-ท7านทรงมทกขQ
ไหม? อาการของทกขQน@นท7านทรงร6-มน แต7ท7านไม7ไป สาคญม?นหมายมน
ท7านทรงร6-อย7างน@กเF รยกว7าท7านทรงแยกทกขQออก แยกเวทนาออก ความ
สขตามธรรมชาตร6-ไหม?ความสขน@นมแต7ท7านทรงร6-วา7 สขน@นเปFนพษถ-าเรา
ไม7ร6-จกมนท7านกFไม7ไปสาคญม?นหมายสขน@นว7าเปFน ตวเปFนตน สขน@นมอย67
หร>อ? มนมอย67ด-วยความร6- แต7ไม7มอย67ในจตใจของท7าน เช7นน@กรF 6-ได-ว7า ท7าน
แยกสข แยกทกขQออกจากจตของท7าน แยกเวทนาออกจากจตของท7าน ท@ง
ท?มอย67ด-วยกนน?นแหละ
คาท?กล7าวว7าพระพทธองคQ และพระอรยเจ-าของเราท7านตดกเลสแล-ว ท7าน
ฆ7ากเลสแล-วน@ ไม7ใช7ท7านไปฆ7ากเลสหรอกถ-าท7านฆ7ากเลสหมดแล-ว เรากF
คงไม7มกเลสน7ะส เพราะท7านฆ7าไปหมดแล-ว ความจรงท7านไม7ได-ฆ7ามนแต7
ท7านร6-แล-ว ท7านกFปล7อยมนไปตามเร>?องของมน ใครโง7มนกFไปจบเอาคนน@น
แหละ ท7านร6-เฉพาะใจของท7านว7า ส?งท@งหลายเหล7าน@เปFนพษ ท7านกFเข?ยมน
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ออกไป ส?งท?ทาให-ท7านเกดทกขQ ท7านกFเข?ยมนออกไปไม7ได-ฆ7ามนหรอก
คนท?ไม7ร6-ว7าท7านเข?ยออก กลบเหFนว7า ดกFไปตะครบเอา เออ..อนน@ดน? กF
ตะครบเอา ความเปFนจรงพระ-พทธเจ-าท7านท@ง
อย7างสขยงง@ท7านกFเข?ยออก เรากFเหFนว7าด กFตะครบเอาเลย จบใส7ย7ามไป
เลยว7าของดของเรา ความเปFนจรงน@นท7านร6-เท7ามน เม>อ? สขเกดข1น@ มาท7านกF
ร6-วา7 มนเปFนสข แต7ท7านไม7มสขท7านกFร6-อย67วา7 อนน@ มนเปFนสข แต7ท7านไม7ไป
สาคญม?นหมายว7ามนเปFนตวเปFนตนว7าเปFนของเขาว7าเปFนของเรา ท@งน@น
อย7างน@ท7านกFปล7อยมนไปทกอย7างกFเหม>อนกน
ความเปFนจรงสขเวทนา ทกขเวทนากบจตของเราน@นมนเปFนคนละอย7าง
กน อย7างเดwยวน@เราน?งอย67นม? นกFสบายนะ แต7ถ-ามไม-สกท7อนหน1?งท?เรา
อยากได- เราไปแบกมน มนกFหนกนะท7อนไม-น@มนกFคอ> เวทนาน?แหละ ตว
ความอยากได-ท7อนไม-คอ> ตวจตของเรา ท?เข-าไปแบกท7อนไม-มนกFหนกใช7
ไหม? มนหนกถ-าคนม ปญญาแม-หนกเขากFไม7ทกขQ ร6-จกปล7อยมน เม>อ? มน
หนกเตFมท?เขากFปล7อยมน
ถ-าท7อนไม-นน@ มนมประโยชนQจะเอาไปใชประโยชนQกใF ห-ร6-ทนมน หากร6-อย7างน@นมนกFคอ7 ยยงช?ว ไม-มนจะได-ไม7ทบ
ตายอย7างน@ จตน@กFเหม>อนกนฉนน@น
ทกขQสขมโทษเสมอกน
อาการ ของจตค>อสขเวทนา ทกขเวทนาสารพดอย7างน@นมนเปFนอารมณQมน
เปFนส7วนโลก ถ-าจตร6-แล-วงานท?เปFนสขท7านกFทาได- งานท?เปFนทกขQท7านกF
ทาได- เพราะอะไร? กFเพราะท7านร6-จกสข ร6-จกทกขQตามท?เปFนจรง ถ-าคนท?
ไม7ร6-จกสขไม7ร6-จกทกขQน@นกFจะเหFนว7าสขกบทกขQน@น มนคน ละ ระดบมน
คนละราคากน
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ถ-าผ6-ร6-ทง@ หลายแล-ว ท7านจะเหFนว7า สขเวทนากบทกขเวทนา มนมราคา
เท7าๆกน ถ-าไปย1ดในสขน?นกFคอ> บ7อเกดของทกขQ ทกขQมนกFจะเกดข1@นมา
เพราะอะไร? น@เพราะว7าสขมนกFไม7เท?ยงมน แปรไปมา เม>อ? สขน@มนหายไป
ทกขQมนกFเกดข1@นมาดงน@เปFนต-น
พระพทธองคQท7าน ทรงร6-ว7าสขทกขQนม@ นเปFนโทษสขทกขQจ1งม ราคาเท7ากน
ดงน@นเม>อ? สขทกขQเกดข1@น ท7านจ1งปล7อยวางได- ส?งท@งหลายเหล7าน@มนม
ราคาเสมอเท7ากนท@งน@น เพราะฉะน@นจตใจของท7านจ1งเปFนสมมาปฏปทา
เหFนส?งท@งสองน@มทกขQโทษเสมอกน มคณประโยชนQเสมอกนท@งน@น และส?ง
ท@งสองน@กเF ปFนของท?ไม7แน7นอน ตกอย67ในลกษณะของ ธรรมะว7าไม7เท?ยง
และเปFนทกขQ เกดแล-วดบไปท@งหมดเปFนอย7างน@ เม>อ? ท7านเหFนเช7นน@สมมา
ทฐกFเกดข1@นมา เปFนสมมามรรค จะย>นจะเดนจะน?ง จะนอนกFตาม หร>อ
ความร6-ส1กน1กคดทางจตน@นจะเกดข1น@ มากFตาม ท7านกFร6-ว7าอนน@เปFนสข อนน@
เปFนทกขQเสมอเลยทเดยวท7านไม7ได-ย1ด
พระบรมศาสดาของเราน@น เม>อ? ตรสร6-มาใหม7ๆท7านเทศนาเร>?อง กามสขลล
กานโยโค อตตกลมถานโยโค ภกษท@งหลาย กามสขลลกานโยโคน@นทาง
มนหย7อน อตตกลมถานโยโคน@นทางมนต1ง อนน@ท?มนเล7นงาน ท7านมา
ตลอดทาง จนถ1งวนท?ท7านตรสร6-ธรรมะ เพราะทแรกท7านไม7ได-ปล7อยมน
พอท7านทรงจบตรงน@ได-กFทรงปล7อยวาง
แล-วจ1งได-แสดงปฐมเทศนาใหสาวกฟงเลยว7า กามสขลลกานโยโคน@น สมณะอย7าพ1งเดนไปอนน@นไม7ใช7
ทาง ของสมณะ ค>อใครไปตดใครไปตดไปสาคญม?นหมายอย67ในกามน@มนกF
ว7นวาย ความสงบไม7มในท?น@น สมณะเกดข1@นไม7ได- ท7านว7าทางน@อย7าเดน
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ส7วนอตตกลมถานโยโคน@น ทางน@มนกFเห@ยมโหดรนแรงทางน@กFอย7าเดนไป
สมณะไม7อย67ท?น? ความสงบไม7มอย67ท?น?สมณะไม7เคยเกดในทางน@ ความสงบ
ไม7อย6อ7 ย7างน@ ค>อท@งสขและทกขQน@ สมณะอย7าเดนไป สขกFอย7าล>มตว ทกขQกF
อย7าเดนไปให-ร6-ทนมน มนจะเกดทกขQกใF ห-ร6-ว7าจะเกดทกขQ เม>อ? ร6-จกทกขQกFร6ทางท?จะให-เกดทกขQ และร6-จกความดบทกขQหร>อข-อปฏบตให-ถง1 ความดบ
ทกขQ ข-อปฏบต น@ค>อการภาวนาน@เอง
สขทกขQเปFนเพยงสกว7าเท7าน@น
พ6ดง7ายๆกFเรยกว7าเราต-องเปFนผ6ม- สตค>อ มความร6-ความระล1กอย6เ7 สมอ อย67ท?
น?เดwยวน@เราคดอะไรอย67 เราทาอะไรอย6เ7 รามอะไรอย6เ7 ดwยวน@ เราด6อย7างน@ ม
สตอย6เ7 สมอว7า เราอย67อย7างไรเราร6-ตวอย6ว7 7าขณะน@เรามอะไรอย67 กาลงคด
อะไรกาลงสข หร>อกาลงทกขQ ผดหร>อถ6กอย67เดwยวน@ ท?เราปรารภส?งท@ง
หลายอย6อ7 ย7างน@ ปญญามนกFเกดข1น@ มาแล-วน?น ระล1กได-อย67 ร6-ได- อย67มนกFวง?
ไปหาปญญา ปญญากFเกดข1@นมา เรากFวพากษQ วจารณQพจารณา เราจะย>น
จะเดน จะน?ง จะนอน อย67กFตามท มความร6-อย67อย7างน@นตลอดเวลา มนกFร6-จก
ผด ร6-จกถ6ก ร6-จกพอดร6-จกไม7พอด เม>อ? อารมณQท?พอใจเกด ข1น@ มาอย67นเ@ รากF
ร6-จก เราไม7ไปสาคญม?นหมายมน มนสกแต7วา7 สข เม>อ? ทกขQเกดข1@นมามน
เปFนอตตกลมถานโยโค เรากFร6-ว7า เออ...อนน@ไม7ใช7ทางของสมณะ เรยกว7า
สกว7าทกขQ สกว7าสข เปFนของ "สกว7า"เท7าน@นอย7างน@กเF รยกว7า เราสามารถ
แยกจตกบเวทนาออกจากกนได-แล-ว ถ-าจตเราฉลาด เรากFไม7ไปย1ดแต7วาง
เปFนผ6-ร6-เฉยๆร6-เท7าแล-วปล7อยไปตามสภาวะอนน@น
ลกษณะของจตกบ
เวทนาท@งหลายกFเปFนอย7างน@
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แม-วา7 เราเจFบปว7 ยข1@นมา เรากFยงร6-ส1กว7าเวทนามนกFเปFนเวทนา จตมนกFเปFน
จต เปFนคนละอย7างกนอย67 ร6-จกเจFบไหม?ร6-จก ร6-จกสบายไหม? ร6-จก แต7เรา
ไม7ไปอย67ในความสบายและความไม7สบายน@น อย6แ7 ต7ในความสงบ สงบ
อย7างไร สงบจากความสบายน@น สงบจากความทกขQน@น อนน@ชใ@ ห-เหFน
อย7างน@เพราะมนไม7มตวตน จะอย6อ7 ย7างไรกFไม7ได- มนกFต-องอย67อย7างน@แหละ
ค>อหมายความว7าท7านไม7มสข ไม7มทกขQ ท7านร6-ว7ามนทกขQอย6เ7 หม>อนกน แต7
ท7านไม7ไปแบกมนไว-เวทนาน@นมนไม7เกด
อย7างน@ ถ-าหากว7าปถชนเรากFจะว7ามนเปFนเร>?องแปลกแต7จะเปFนปถชนกFช7าง
เถอะ ให-เราม7งไปตรงน@นเลยทเดยว มนมอย67อย7างน@น จตมนกFเปFนส7วนจต
อย6อ7 ย7างน@น
เราพบสขทกขQกFให-เหFนว7ามนเปFนส7วนสขทกขQอย67อย7างน@น
ไม7มอะไรกบมน มนแยกกนอย67 ไม7ใช7ว7ามนปนกนอย67 ถ-ามนปนกน เรากF
ไม7ร6-ท?วถ1งมนเท7าน@นแหละ ความเปFนจรงลกษณะอนน@มนแยกกนอย67น@คอ>
เร>อ? งของกายกบจต แม-ว7ามนจะรวมกนอย6อ7 ย7างน@กตF ามอย7างว7าบ-านเรากบ
เราท?อย6ใ7 นบ-าน มนกFเน>อ? งกนอย67อย7างน@นแหละ ถ-าบ-าน ของเรามอนเปFน
ไป จตเรากFเปFนทกขQ เพราะถ>อเปFนเจ-าของ ความจรงกFมนคนละคนน? อน
หน1ง? มนเจ-าของบ-านอนหน1?งมนบ-าน มนเปFนอย6อ7 ย7างน@นเองของมน มน
ไม7ใช7อนเดยวกน ดงน@นจตกFด เวทนากFด ถ1งเราจะพ6ดแยกมนออกอย7างน@
กFตาม แต7ความจรงมนกFแยกของมนอย67แล-ว ค>อเพยงเรามาร6-ตามเปFนจรง
ของมนเท7าน@น มนร6-จกแยกของมนเอง มนเปFนธรรมชาตของมนอย67แล-ว ท?
ไปเหFนว7ามนไม7แยกกFเพราะว7าเราไปย1ดม?นถ>อม?นมน ด-วยเราไม7ร6-ตามเปFน
จรง มนกFคมกนอย67อย7างน@นแหละ
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กFเหม>อนช-อนท?เราซดแกงน?นแหละ แกงมนกFเปFนอย7างหน1ง? ถ-าคนเราร6-จก
ว7าอนน@เปFนแกง อนน@เปFนช-อนมนกFสบายนะเอาซดน@าแกงแล-วกFเอามนวาง
ไว- มนกFสบาย ถ-าเราไปแบกช-อนอย67มนกFลา บากส ไม7เหFนช-อนเปFนช-อน
ไม7เหFนแกงเปFนแกงไม7เหFนเวทนาเปFนเวทนา
ไม7เหFนจตเปFนจตมนกFยง7
เท7าน@นแหละ
การปฏบตท@งหมดเปFนเร>?องของจต
ถ-าเราคดกนได-เช7นน@ จะย>นมนกFแยกกนอย67 จะเดน จะน?ง จะนอน มนกF
แยกกนอย67 มนกFมสขทกขQสลบซบซ-อนกนอย67ทกเวลาน?นเอง ดงน@น
พระพทธเจ-าท7านจ1งทรงให-เราภาวนาการปฏบตภาวนาน@เปFนของสาคญ ร6เฉยๆไม7พอหรอก ร6-เกดจากการปฏบตท?จตสงบ กบร6-ทเ? ราเรยนมาน@น มน
ไกลกนอย6ม7 ากทเดยว มนไกลกนมาก ร6ใ- นการศ1กษาเล7าเรยนน@นมนไม7ใช7
จตของเราร6- ร6-แล-วมนตะครบไว- เกFบไว-ทาไม? เกFบไว-เพ>?อให-มนเสย เสย
แล-วกFร-องให- ถ-าเราร6-แล-วกFมการปล7อยวาง ร6- ว7ามนเปFนอย7างน@น เรากFไม7
ล>มตว เม>อ? ถ1งคราวทกขQเจFบไข-มาเรากFไม7หลง บางคนคดว7า เออ..ปน@ฉน
เปFนไข-ตลอดปนะ ไม7ได-ภาวนาเลย น@คอ> คาพ6ดของคนท?โง7ท?สดเลย คนเปFน
ไข- คนจะตายน@ มนควรจะรบภาวนาย?งข1@น อนน@ยง? ไปพ6ดว7าเราไม7มเวลา
ภาวนาเสยแล-ว ความเจFบมนกFเกดข1@นมา ความทกขQมนกFเกด ข1@นมา ความ
ไม7ไว-ใจในสงขารเหล7าน@นมนกFมมาแล-ว กFยงเข-าใจว7าเรายงไม7ได-ภาวนา
พระพทธองคQท7านไม7ตรสอย7างน@น ท7านตรสว7าน?นแหละมนกาลงถ6กท? ท?เรา
ปฏบตละ จวนจะเจFบจะไข-จะตาย ย?งเร7งย?งร6-ยง? เหFนสจจธรรม มนเกดเดwยว
น@นแหละ ถ-าเราไปคดเช7นน@น มนกFลาบากนะ
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บางคนกFคดว7าไม7มโอกาส มแต7การงานท@งน@น ไม7มโอกาสท?จะภาวนา เคย
มอาจารยQหลายคนมาท?น? อาตมาถามว7าทาอะไร เขาตอบว7าสอนเดFก ม
งานมากสารพดอย7าง ว7นไม7มเวลาจะภาวนา อาตมาถามว7าเม>?อสอนเดFก
นกเรยนน7ะ คณมเวลาหายใจไหม? มครบ อ-าว...ทาไมมเวลาหายใจล7ะ? ท?
ว7าสอนเดFกอย6ง7 านมนย7ง น?คณห7างไป ไกลไป
ความเปFนจรงเร>?อง ปฏบต มนเปFนเร>อ? งของจต เร>?องความร6-ส1กไม7ใช7เร>อ? งท?
จะต-องไปว?งไปเต-นอะไรมากมาย เปFนเร>?องความร6-ส1กเท7าน@น ลมหายใจน@น
เราทางานอย6เ7 รากFหายใจเร>?อยไปเราพยายามแต7เพยงให-มสตให-ร6- เท7าน@น
พยายามเร>?อยๆเข-าไป ให-เหFนชดเข-าไป การภาวนากFเหม>อนกนฉนน@นถ-า
เรามความร6-ส1กอย67อย7างน@ จะทางานอะไรอย67กFตามเถอะมนจะย?งทาให-การ
ทางานเหล7าน@นทาอย7างร6-ผดชอบ อย6เ7 สมอ น@ให-คณเข-าใจเสยใหม7 อาตมา
บอกเขาอย7างน@ เวลาท?จะภาวนาน@นมนเยอะ คณเข-าใจไม7ถ1งเฉยๆหรอก
นอนอย67กFหายใจได-ใช7ไหม? อย67ท?ไหนกFหายใจได- ทาไมมนจ1งมเวลาล7ะ ถ-า
คณคดอย7างน@ ชวตของคณกFมราคาเท7ากบลมหายใจ แล-วมนจะอย67ทไ? หนกF
มเวลา ความร6-ส1กน1กคดมนเร>?องของนามธรรม ไม7ใช7เปFนเร>?องของร6ปธรรม
ดงน@นเพยงแต7ให-มสตอย7างเดยวเท7าน@น กFจะร6-จกความผดชอบอย67ตลอด
กาล ท@งการย>น เดน น?ง นอนเหล7าน@นเวลามนเยอะไป เราไม7ฉลาดในเร>?อง
เวลาของเราเอง อนน@ให-คณเอาไปพจารณาด6มนเปFนอย7างน@
เม>อ? แยกจตและเวทนาออกได-กมF ความฉลาดในจต
เร>อ? ง เวทนาน@เราจะหนมน ไปไหนไม7ได- เราต-องร6-มนเวทนากFสกแต7ว7า
เวทนา สขกFสกแต7วา7 สข ทกขQกFสกแต7ว7าทกขQมนเปFนของสกว7าเท7าน@นแหละ
แล-วเราจะไปย1ดม?นถ>อม?นมนทาไม ถ-าจต เราฉลาดแล-ว เพยงคดเท7าน@มน
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กFแยกเวทนาออกไปจากจตได- เวทนาน@สกว7าเวทนา มนกFเหFนสกว7าเท7าน@น
ทกขQมนกFสกว7าทกขQ สขมนกFสกว7าสข มนกFแยกกนเท7าน@นแหละแล-วมนม
อย6ไ7 หม? มแต7มนมอย67นอกใจมนมด-วยความไม7ยด1 ม?นถ>อมน ไม7ได-ไป
ทาความสาคญม?นหมายกบมนมแล-วมนกFคล-ายๆกบว7ามนไม7มเท7าน@น เอง
แหละ
น@เรยกว7าการแยกเวทนาออกจากจต เพราะร6-ว7าจตมนเปFนอย7างไร เวทนา
มนเปFนอย7างไร จตกFคอ> ตวท?เข-าไปร6-ในสขเปFนตวท?ละเอยดเข-าไป แล-วตาม
เข-าไปให-ร6-ว7าสขน@นมนแน7หร>อเปล7า ทกขQนน@ มนแน7หร>อเปล7า เม>อ? เราตาม
เข-าไปเช7นน@ปญญามนกFเกดข1@นท?จต มนกFแยกสขทกขQ ออก สขมนกFกลาย
เปFนว7าสกว7า ทกขQมนกFกลายเปFนว7าสกว7า ไม7เหFนมอะไร อะไรมนกFเปFนของ
สกว7าเท7าน@น เรามความร6-อย6อ7 ย7างน@ตลอดต-นจนปลายเท7าน@น จตของเรา
มนกFปล7อยวาง แต7ไม7ใช7ปล7อยวางด-วยความไม7ร6-นะ มนวาง และกFร6-อย67
ไม7ใช7วางด-วยความโง7 ไม7ใช7วางเพราะไม7อยากให-เปFนอย7างน@น ค>อวาง
เพราะร6-เหFนตามความเปFนจรงว7ามนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น น@เรยกว7าเหFน
ธรรมชาตหร>อเหFนของธรรมดา
เม>อ? เราร6-เช7นน@แล-วเรากFเปFนผ6ช- านาญในจต ร6-จกตามรกษาจต ฉลาดในจต
ของตน ฉลาดในการรกษาจตของตนเพราะฉะน@นเม>อ? ฉลาดในจต กFต-อง
ฉลาดในอารมณQ เม>อ? ฉลาดในอารมณQ กFย7อมฉลาดในโลก อย7างน@เปFนต-น น@
เปFนโลกวท6พระพทธเจ-าทรงเปFนผ6ร- 6-แจ-งโลก อย67ท7ามกลางส?งท?มนย7งยาก
ท7านกFร6-ในส?งท?มนย7งน@นแหละ โลกน@เปFนของว7นวาย ทาไมพระพทธเจ-า
ท7านจ1งทรงร6-แจ-งโลกได-? น@ให-เราเข-าใจว7าธรรมะท?พระพทธเจ-าทรงบญญต
ไว- ไม7มอะไรท?จะเหน>อความสามารถของพวกเราท@งหลายน?นเอง
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เพราะฉะน@นถ-าเราร6-จตเปFนจต เวทนาเปFนเวทนาเท7าน@มนกFแยกกนออก
เปFนคนละอย7างคนละตอน จตมนกFพ-นได-สบาย อารมณQมนกFเปFนอย7างน@น
ของมนเอง เกดแล-วกFดบไปเท7าน@น มนเกดแล-วกFดบไป ดบแล-วกFเกดแล-วกF
ดบ มนกFเปFนอย67เท7าน@น เราร6-แล-วเรากFปล7อยให-มนไปตามเร>?องของมนอย67
อย7างน@น อย7างน@เรยกว7าเปFนผ6ร- 6-เหFนตามท?เปFนจรง อนน@ปญหามนกFจะจบ
ลงท?ตรงน@ เพราะฉะน@นแม-เรา จะย>นจะเดน จะน?ง จะนอน กFขอให-มการ
ประพฤตปฏบต มสตสมปชญญะอย67ตลอดกาล
ความสงบเปFนบ7อเกดของปญญา
เร>อ? งท?ถ1งคราวน?งสมาธเรากFทาไป ให-เข-าใจว7าการทาสมาธกFเพ>?อให-เกด
ความสงบ ความสงบน@นมนจะเพาะกาลงให-เกด เท7าน@นแหละ ไม7ใช7ว7าน?ง
สมาธ เพ>อ? จะตามไปเล7นอะไรมากมายหรอก ดงน@นการทาสมาธกFต-องใหมนสม?าเสมอ การทาวปสสนา กFค>อการทาสมาธน?นเองแหละบางแห7งเขากF
ว7า บดน@เราทาสมาธ ต7อไปเราจ1งจะทาวปสสนา บดน@เราทาสมถะเปFนต-น
อย7าให-มนห7างกนอย7างน@นส สมถะน@แหละ ค>อบ7อเกดของปญญา ปญญาน@
กFค>อผลของสมถะ จะไปถ>อว7าบดน@เราทาสมถะ ต7อไปเราจะทาวปสสนา
อย7างน@น มนแยกกนไม7ได- หรอก มนจะแยกกนได-กแF ต7คาพ6ด เหม>อนกบ
มดเล7มหน1ง? นะคมมนกFอย6ข7 -างหน1ง? สนมนกFอย67อกข-างหน1ง? น?นแหละ มน
แยกกนไม7ได-หรอก ถ-าเราจบด-ามมนข1@นมาอนเดยวเท7าน@นมนกFตดมาท@ง
คมท@งสนน?นแหละ
ความสงบน@นมนกFให-เกดปญญาในตรงน@น ให-เข-าใจว7ามนเปFนท7อนฟ>นด-น
เดยวกนน?นแหละ มนมมาจากไหนล7ะ?มนไม7มพ7อแม7เกดมานะธรรมะจะ
เกดข1@นท?ไหน? ศลกFคอ> พ7อแม7ของธรรมะน@คอ> สงบหมายความว7า ความผด
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ทางกายทางใจมนไม7ม เม>อ? ไม7มมนกFเปFนศล และมนกFไม7เด>อดร-อนเพราะ
มนไม7มความผด ทน@เม>อ? ไม7เด>อดร-อน ความสงบระงบมนกFเกดข1@นมา น@ ค>อ
จตเกดความสงบข1@นมาแล-ว ในตวของมนเอง
ศลสมาธปญญาเปFนทางเดนส67พระนพพาน
อนน@ท7านจ1งว7า ศลกFด สมาธกFด ปญญา กFด มนเปFนทางของพระอรยเจ-า
จะดาเนนเข-าไปส67พระนพพาน มนเปFนอนเดยวกน
ถ-าพ6ดให-ส@นเข-ามา ศลกFด สมาธกFด ปญญากFด มนเปFนอนเดยวกน ศลกFคอ>
สมาธ สมาธกFคอ> ศล สมาธกFคอ> ปญญา ปญญากFคอ> สมาธ กFเหม>อนมะม7วง
ใบเดยวกนน?นแหละเม>?อมนเปFนดอกข1@นมามนกFดอกมะม7วง เม>อ? เปFนล6ก
เลFกๆกFเรยกว7าผลมะม7วง เม>อ? มนโตข1@นมามนกFเรยกว7า มะม7วงล6กโต มนโต
ข1น@ ไปอกกFเปFนมะม7วงห7าม เม>อ? มนสกกFค>อมะม7วงสก มนกFมะม7วงล6ก
เดยวกนน?นแหละ มนเปล?ยนๆๆๆไป มนจะโตมนกFโตจากเลFก เม>อ? มนเลFก
มนกFเลFกไปหาโต จะว7ามะม7วงคนละใบกFได- จะว7าใบเดยวกนกFถ6ก
ศลกFด ปญญากFด มนกFเก?ยวเน>?องกนอย67อย7างน@น ผลท?สดแล-วกFต-องเปFน
มรรค เดนทางเข-าไปส67กระแสของพระ-นพพานมะม7วง ต@งแต7เปFนดอกมา
เปFนต-น มนกFดาเนนไปถ1งท?มนสกกFพอแล-ว น?ให-เราเหFนเช7นน@ ถ-าเราเหFน
เช7นน@เรากFไม7ว7ามน เขาจะเรยกให-เปFนอะไรกFช7างมน เม>อ? มนเกดข1@นมาแล-ว
มนจะแก7 จะเปFนอะไรไปกFตาม พจารณาไปเถอะ
บางคนกFไม7อยากจะแก7 แก7แล-วกFน-อยใจ ง@นกFอย7ากน มะม7วงสกส จะอยาก
ให-มะม7วงสกทาไมล7ะ เม>อ? สกไม7ทนเรากFเอามนไปบ7มไม7ใช7หร>อ ? ถ1งเราจะ
แก7กไF ม7ต-องบ7นน-อยใจ บางคนกFร-องให-กลวว7ามนจะแก7ตาย ยงง@นมะม7วง
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สกกFไม7ตอ- งกนสกนดอกมะม7วงดกว7า น@แหละถ-าเราคดอย7างน@มนกFเหFน
ธรรมะกระจ7างออกมา เรากFสบายมแต7จะต@งหน-าต@งตาประพฤตปฏบตไป
เท7าน@น
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๑๓ - ดวงตาเหFนธรรม
http://ajahnchah.org/thai/The_Eyes_of_Seeing_Dhamma.php

ธรรมะค>อธรรมชาต
พวกเราบางองคQท?มาอาศยการปฏบตน@น อย67ไปต@งปสองปกFยงไม7ร6-เร>?องกน
เลยกFม ไม7ร6-เร>?องว7าเขาทาอะไรกน เพราะความเข-าใจต@งใจจดจ7อไม7ม ความ
จรงการเปFนผ6ป- ฏบตใจเราน@น เม>อ? เราด6ใจเราเม>อ? ใด กFให-มสตจ-องอย67อย7าง
น@น เม>อ? มสตมนกFมปญญา มองเหFนว7า ไม7ว7าท?ใดกFตาม ไม7ว7าเม>อ? ใดกFตาม
และไม7ว7าจะเปFนใครพ6ดอะไรกFตาม มนล-วนแล-วแต7เปFนธรรมะท@งน@น ถ-าเรา
ร6-จกนามาคด
ธรรมะท@งหลายค>อธรรมชาตท?มนเปFนอย6ข7 องมน มนล-วนแต7เปFนธรรมะ
ท@งหมด ทน@เม>?อเราไม7ร6-ข-อปฏบต ไม7ร6-ว7าส?งท@งหลายค>อธรรมะ เราจ1งอาศย
แต7การอบรมจากคร6บาอาจารยQแต7ความจรงแล-ว เราควรพจารณาสภาวะ
ธรรมชาตรอบตวทกอย7างอย7างต-นไม-อย7างน@ ธรรมชาต ของมนกFเกดข1น@
มาจากเมลFดของมน แล-วมนกFโตข1@นมาเร>?อยๆ
ถ-าเราพจารณา เรากFจะได-ธรรมะจากต-นไม- แต7เราไม7สามารถเข-าใจว7า
ต-นไม-กใF ห-ธรรมะได- เม>อ? มนใหญ7ขน1@ มาใหญ7ขน1@ มาจนเปFนดอก จนมนออก
ผล เรากFร6-เพยงว7าต-นไม-มนเปFนดอก มนออกผลมา แต7ไม7ร6-จกน-อมเข-ามา
เปFนโอปนยโก ค>อน-อมเข-ามาในใจของเรา เลยไม7ร6-ว7าต-นไม-กFเทศนQให-เรา
ฟงได-
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พวกเราไม7พากนร6-จกต-นไม-น@น มนเกดเปFนผลข1น@ มาให-เราได-เค@ยว ได-ฉน
ได-กนตามธรรมชาตมน เรากFกนไปเฉยๆกนด-วยการไม7พจารณารสเปร@ยว
รสหวาน รสมน รสเคFมเรยกว7าไม7ร6-จกพจารณาธรรมะ จากต-นไม- จาก
ธรรมชาต เราไม7พากนเข-าใจถ1งธรรมชาตของมน เม>อ? ต-นไม-มนแก7ขน1@ ใบ
ของมนกFร7วงลง เรากFเหFนเพยงว7าใบไม-น@นมนร7วงลง แล-วเรากFเหยยบไป
กวาดไปเท7าน@น การจะพจารณาให-คบ> คลานไปอกกFไม7ม อนน@กคF >อไม7ร6-จก
ว7าธรรมชาตน@นค>อธรรมะ
พอใบร7วงแล-ว ทน@กFจะมยอดเลFกๆโผล7ขน1@ มา เรากFเหFนเพยงแค7ว7า มนโผล7
ข1น@ มาเท7าน@น ไม7ได-พจารณาอย7างอ>?นอกน?กFไม7เปFนโอปนยโก ค>อไม7น-อม
เข-ามาหาในตน น?เปFนเช7นน@น ถ-าน-อมเข-ามาหา เราจะเหFนว7าความเกดของ
เรากบต-นไม-กFไม7แปลกอะไรกนเลย สกลร7างกายของเราเกดข1น@ มาด-วยเหต
ด-วยปจจยของมน อาศย ดน น@า ลม ไฟ เกดข1@นมาตามธรรมชาตของมน
มนกFเหม>อนกนกบเรามนกFไม7ได-แปลกอะไร
เพราะเรากFเตบโตข1@นมา
เร>อ? ยๆทกส?งทกส7วนของมนกFเจรญข1@นเร>?อยๆมนเปล?ยนสภาวะของมนไป
เร>อ? ยๆเหม>อนกนกบต-นไม- ถ-าเราน-อมเข-ามาด6แล-วจะเหFนว7าต-นไม-เปFน
อย7างไร เรากFเปFนอย7างน@นเหม>อนกน
มองให-เหFนความจรงของส?งท@งปวง
มนษยQทง@ หลายเกดข1น@ มา เกดข1@นมาเบ>@องต-น ท7ามกลางแล-วกFแปรไป ขน
เลFบ ฟน หนง มนกFแปรไป มนไม7อย67เหม>อนเดม ส?งเหล7าน@ถ-าเราไม7ร6-จก
ต-นไม- เคร>อเขาเถาวลยQเหล7าน@นกFเหม>อนกบเราไม7ร6-จกตวของเรา ถ-าเรา
น-อมเข-ามาเปFนโอปนยกธรรม จ1งจะร6-จกว7าต-นไม-เคร>อเขาเถาวลยQน@นกF
เหม>อนกบเรา คนเราเกดมาผลท?สดแล-วกFตายไป คนใหม7กเF กด มาต7อไป
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อย7างผม ขน เลFบ ของเราเกดมากFแปรไป ผมขน เลFบหลดร7วงไปกFงอกข1น@
มาใหม7 สลบเปล?ยนกนไปอย7างน@ไม7หยดสกทความเปFนจรงน@น ถ-าหากเรา
เข-าใจในข-อปฏบตกFจะเหFนว7าต-นไม-กไF ม7แปลกไปจากเรา จะเหFนของสะอาด
ของสกปรกกFไม7แปลกไปจากเรา เพราะมนเปFนอย7างเดยวกน
ถ-าเราเข-าใจธรรมะ เข-าใจฟงธรรมะจากคร6บาอาจารยQมนเปรยบเหม>อนกบ
ท?ข-างในกบข-างนอก สงขารท?มวญญาณครองและไม7มวญญาณครองน?มน
กFเหม>อนกน ไม7ได-แปลกอะไรกน ถ-าเราเข-าใจว7ามนเหม>อนกนแล-ว เราเหFน
ต-นไม-ว7าเปFนอย7างไร เรากFจะเหFนขนธQของเราค>อ ร6ป เวทนา สญญา สงขาร
ก-อนสกลร7างกายของเราน@กเF ช7นกน มนกFไม7ได-แปลกอะไรกนถ-าเรามความ
เข-าใจเช7นน@ เรากFจะเหFนธรรม เหFนอาการของขนธQห-าของเราว7ามนเคล>?อน
มนไหว มนพลกมนแพลง มนเปล?ยนมนแปลงไปไม7มหยด
ทน@ไม7ว7าเราจะย>น จะเดนหร>อน?งหร>อนอน ใจของเรากFจะมสตค-มครอง
ระวงรกษาอย67เสมอ เม>อ? เหFนของภายนอกกFเหFนของภายใน ถ-าเหFนของ
ภายในกFเหFนของภายนอก เพราะมนเหม>อนกน ถ-าหากว7าเราเข-าใจอย7างน@
เรากFได-ฟงเทศนQของพระพทธเจ-าแล-ว ถ-าเข-าใจอย7างน@กFเรยกว7า "พทธ
ภาวะ" ค>อผ6ร- 6-เกดข1น@ มาแล-ว เกดข1น@ มาแล-วมนร6-แล-วร6-อาการภายนอก ร6อาการภายใน ร6-ธรรมท@งหลายต7างๆท?มนเปFนมา
ถ-าเราเข-าใ จอย7างน@ แม-เราน?งอย6ใ7 ต-ร7มไม-กFเหม>อนกนกบพระ พทธเจ-าท7าน
เสดFจมาเทศนQโปรดเรา เราได-ฟงเทศนQของพระพทธองคQอย67เสมอ เราจะย>น
จะเดน จะน?ง จะนอน กFได-ฟงเราจะได-เหFนร6ป ฟงเสยง ดมกล?น ล@มรส
โผฏฐพพะธรรมารมณQ อนน@เรากFได-ฟงเทศนQอย6เ7 สมอ เหม>อนกบพระ-พทธ
เจ-าเทศนQให-เราฟง พระพทธเจ-ากFค>อผ6ร- 6-อย6ใ7 นใจของเราน@แหละ
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ร6ธ- รรมเหล7าน@แล-ว เหFนธรรมเหล7าน@แล-ว กFพจารณาธรรมอนน@ได- ไม7ใช7ว7า
พระพทธเจ-าท7านนพพานไปแล-วท7านจะมาเทศนQให-เราฟง พทธภาวะค>อ
ตวผ6-ร6- ค>อดวงจตของเราน@เกดร6-เกดสว7างมาแล-ว ตวน@เแหละจะพาเรา
พจารณาธรรมท@งหลายเหล7าน@ ธรรมกFคอ> พทธเจ-าองคQน@แหละ ถ-าต@งพทธะ
เอาไว-ในใจของเรา ค>อความร6-ส1กมนมอย6อ7 ย7างน@ เราเหFนมดเรากFพจารณา
ไป มนกFไม7แปลก จากเรา เหFนสตวQกFไม7แปลก จากเรา เหFนต-นไม-กไF ม7
แปลก เหFนคนทกขQคนจน กFไม7แปลกกน เหFนคนร?ารวยกFไม7แปลกกน เหFน
คนดาขาวกFไม7แปลกกน เพราะส?งเหล7าน@มนตกอย6ใ7 นสามญลกษณะอน
เดยวกน ค>อลกษณะอนเดยวกน
ถ-าเราเข-าใจอย7างน@กเF รยกว7าผ6-น@นอย67ทไ? หนกFสบาย จะได-มพระพทธเจ-า
เทศนQโปรดเสมอเลยทเดยว ถ-าผ6-ไม7เข-าใจอย7างน@ ไม7เข-าใจในเร>?องน@ กFใหน1กอยากจะฟงเทศนQกบอาจารยQอย67เร>อ? ยไปเลยไม7ร6-จกธรรมะ
ท?พระบรมศาสดาของเราท7านว7า ตรสร6-ธรรมน@นกFค>อร6ธ- รรม ชาตเหล7าน@
แหละ ธรรมชาตท?มนปFนอย67นแ@ หละ ถ-าเราไม7ร6-จกธรรมชาตธรรมดาอนน@
พอเราเหFนเข-า เรากFกระต>อร>อร-นต>?นเต-น มความร7าเรง จนหลงอารมณQ จ1ง
มโศรกเศร-าเสยใจเพราะหลงอารมณQ หลงธรรมชาตเหล7าน@แหละ เม>อ? มว
หลงธรรมชาตอนน@ มนกFคอ> ไม7ร6-จกธรรมะน?นเอง
สมเดFจพระบรมศาสดา ท7านทรงช@ธรรมชาตค>อธรรมชาต หร>อธรรมดาว7า
มนเปFนของมนอย67อย7างน@นเกดมาแล-วกFเปล?ยนไป แปรไปแล-วดบไป เปFน
ธรรมดา จนเปFนตวว7าสขกFเหม>อนกน จะเปFนตวว7าทกขQกเF หม>อนกน อย7าง
วตถท?เราปน@ ข1น@ เช7นถ-วย หม-อต7างๆ ท@งหลายเหล7าน@เม>อ? ถ6กปน@ ข1@นมา กF
เกดจากเหตจากปจจย ค>อความปรงแต7งของเราข1น@ มาอกทหน1ง? เช7นกน
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คร@นได-ใช-ไปมนกFเก7าไป แตกไปสลายไป มลายไปได- เพราะเปFนธรรมดา
ของมน ต-นไม- ถ6เขา เถาวลยQต7างๆกFเหม>อนกน ตลอดจนมนษยQ สตวQ เดยร
ฉานกFเหม>อนกน มความเกดข1น@ เปFนเบ>อ@ งต-น มความแปรไปเปFนธรรมดา
เช7นน@น
เม>อ? ท7านอญญาโกณฑญญะ ท7านฟงเทศนQเปFนปฐมสาวกน@น ท7านไม7ไดเข-าใจอะไรมากมายท7านเข-าใจว7าส?งใดส?งหน1ง? มความเกดข1น@ เปFนเบ>อ@ งต-น
แล-วมความแปรไปเปFนธรรมดาแล-วผลท?สดกFมความดบเปFนธรรมดาของ
มน
เม>อ? ก7อนน@พระอญญาโกณฑญญะน@น ไม7เคยได-มความน1ก หร>อความคด
อย7างน@เลย
หร>ออกนยหน1ง? กFคอ> ไม7เคยพจารณาให-แจ7มแจ-งเลยสกคร@ง
ฉะน@นพระอญญาโกณฑญญะจ1งไม7ได-ปล7อย หร>อไม7ได-วาง ค>อมอปาทาน
ในขนธQท@งห-าน@อย67 ต7อเม>อ? ได-มาฟงเทศนQของพระบรมศาสดาของเรา ขณะ
น?งฟงมพทธะ ภาวะเกดข1@น ได-มองเหFนธรรมว7า สงขารท@งหลายท@งปวง
เปFนของไม7แน7นอน มนเปFนธรรมชาตหร>อธรรมดาน?เอง ท7านจ1งบอกได-ว7า
ส?งใดส?งหน1ง? มความเกดข1@นเปFนเบ>อ@ งต-น แล-วมความแปรไป ส?งเหล7าน@กFดบ
ไปเปFนธรรมดา ธรรมชาตอนน@มนเปFนอย6อ7 ย7างน@เสมอ ความเหFนของพระ
อญญาโกณฑญญะในขณะท?ฟงน@นเปFนความร6-ส1กแปลก แปลกจากในอดต
หร>อใน กาลก7อนท?ได-เคยพจารณา อนน@ร6-เท7าถ1งดวงจตจรงๆเปFนได-ว7า
พทธะค>อผ6ร- 6-เกดข1น@ มาในเวลาน@น สมเดFจพระศาสดาท7านทรงเรยกว7าพระ
อญญาโกณฑญญะได-ดวงตาเปFนธรรมแล-ว
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ดวงตาเหFนธรรม
ดวงตาเหFนธรรมน@นค>อดวงตาเหFนอะไร ค>อดวงตาเหFนส?งใดส?งใดส?งหน1?งม
ความเกดเปFนเบ>อ@ งต-น ความแปรไปเปFนท7ามกลาง ความดบเปFนท?สด ส?ง
ใดส?งหน1?งกFคอ> ท@งหมดจะเปFนร6ปกFช7าง จะเปFนนามกFตาม ส?งใดส?งหน1ง? ครอบ
รวมเลยทเดยวได-แก7 ธรรมชาตท@งหมดเปFนส?งใดส?งหน1ง? จะเปFนร6ปธรรมกF
ช7าง จะเปFนนามธรรมกFตาม เกดข1@นแล-วกFแปรดบไป อย7างตวสกลร7างกาย
ของเรากFเหม>อนกน มนเกดแล-วกFแปรไปตามธรรมดาของมนแล-วมนกFดบ
ไป
อย7างเดFกกFแปร จากเดFก ดบจากเดFกมาหน7ม จากหน7มกFดบไปเปFนแก7 จาก
แก7กFดบ จากแก7กเF ปFนชรา จากชรากFตายต-นไม- ภ6เขา เถาวลยQกFเหม>อนกน
มนแปรไปแล-วกFแก7ไป ส?งท@งหลาย เหล7าน@ ธรรมชาตเหล7าน@ เรยกว7าส?งใด
ส?งหน1ง? ความเหFนหร>อความเข-าใจ อนเกดมาจากผ6ร- 6-ในคราวท?นง? ฟงธรรม
อย6น7 @นเข-าไปถ1งใจอย7างแจ7มแจ-ง ส?งใดส?งหน1?งน@นเลยเข-าฝงในดวง จตของ
พระอญญาโกณฑญญะ จนเปFนเหตให-ถอนตวอปธหร>ออปาทานออกจาก
สงขาร ท@งหลายท@งปวงน@นได- เปFนต-นว7าสกกายทฐ ค>ออาการท?ไม7ถ>อเน>อ@
ถ>อตวท@งหลายน@ เหFนตามสกลร7างกาย ของเราแล-ว กFไม7เหFนว7าเปFนตวเปFน
ตนของเรา เหFนชดลงไปจนเปFนเหตให-ถอนจากอปาทานน@น ไม7ถ>อตวซ1ง?
เปFนสกกายทฐ และไม7มวจกจฉา
เม>อ? ถอนอปาทานออกมาจากความย1ดม?นถ>อม?นแล-วกFมได-สงสยเลยใน
ธรรมท@งหลาย หร>อในความร6-ทง@ หลาย เข-าไปเหFนธรรมท@งหลายเหล7าน@แล-ว
กFเปล?ยนออกไปเลยทเดยว ร6-วา7 น?วจกจฉา น?สลพพตปรามาส การปฏบต
ของท7านน@นแน7แน7วตรงเข-าไป ไม7ได-เคล>อบแคลงสงสย ไม7ได-ล6บหร>อไม7ได187

คลาถ1งแม-ว7า สกลร7างกายมนจะเจFบ มนจะไข-เปFนไปอย7างใด ท7านกFไม7ลบ6
ไม7คลามน ไม7ได-สงสยเสยแล-วการท?ไม7ได-สงสยน?กคF อ> ถอนอปาทานออกมา
แล-ว ถ-ามอปาทานอย67กตF -องไปล6บไปคลาใน สกลร7างกายน@
อาการล6บคลาในสกลร7างกายน@ เปFนสลพพตปรามาสเม>อ? ถอนสกกายทฐ
ออกจากกายน@ สลพพตปรามาสกFหมดไปวจกจฉากFไม7ม ถ-าถอนสกกายทฐ
ข1น@ อย7างเดยว วจกจฉากFไม7ม ถ-าถอนสกกายทฐข1น@ อย7างเดยว วจกจฉากF
เลก สลพพตปรามาสกFเลก ถ-ายงมสลพพตปรามาสอย67 วจกจฉากFยงอย67
อปาทานกFยงอย67
เม>อ? ดวงตาเหFนธรรมกFหลดพ-นจากอปาทาน
อนน@แสดงว7าธรรมะท?สมเดFจพระบรมศาสดา ของเราท7านแสดงคราวน@น
พระอญญาโกณฑญญะฟงแล-วได-ดวงตาเหFนธรรม ดวงตาอนน@นกFคอ> ผ6ร- 6แจ-งน?นเอง เรยกว7าดวงตาเหFนธรรม ค>อเหFนธรรมหร>อธรรมดาอนน@เอง
เม>อ? เหFนชดลงไปอย7างน@กFถอนอปาทานไดฉะน@นการถอนอปทานได-น@ จ1งร6-ส1กว7ามนเกดผ6-ร6-ขน1@ มาจรงๆ เม>อ? ก7อนกFร6-อย67
เหม>อนกนแต7มนถอนอปาทานไม7ได- น?นเรยกว7าผ6ร- 6-ธรรม อย6แ7 ต7ไม7เหFน
ธรรม เหFนธรรมอย67แต7ไม7เปFนธรรม เพราะไม7ร6-ตามสภาวะของมน ฉะน@น
พระบรมศาสดาท7านจ1งตรส"อญญาส อญญาสวตโภ โกณทญโญ ได-ร6-แล-ว
หนอ ร6-แล-วหนอ " ร6-อะไรล7ะ ท7านร6-อะไรกFค>อได-ร6-ธรรมชาตท?มนเปFนอย67น?เอง
เราท@งหลายมกหลงธรรมชาต อย7างสกลร7างกายน@ กายของเราน@ประกอบ
ข1น@ ด-วยดน น@า ไฟ ลม มนกFเปFนธรรมชาตท?เรยกว7าวตถท?มองเหFนด-วยตา
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มนอย67ด-วยอาหารเจรญมาเจรญมาเจรญข1@นมาแล-วกFแปรไป ถ1งท?สดมนกF
ดบไปเช7นกน
วญญาณ:จต:ผ6ร- 6-:ผ6-คม- ครองภายใน
ส7วน ข-างในน@น ผ6-คม- ครองอย67ซ1?งกายน@กFคอ> วญญาณผ6-ร6-นแ@ หละ ผ6ร- 6-ผเ6- ดยวน@
แหละ
ถ-าไปรบทางตากFเปFนจกษวญญาณถ-าไปรบทางห6กFเรยกโสต
วญญาณ ถ-าไปรบทางจม6กกFเรยกฆานะวญญาณ ไปรบทางล@นกFเรยก
ชวหาวญญาณ ไปรบทางกายกFเรยกกายวญญาณ รบทางจตมโนน@กFเรยก
มโนวญญาณ
ตววญญาณน@ตวเดยวเกดข1@นท?ไหนกFเรยกว7า ผ6ร- 6-ทง@ น@นไปร6-ทางตากFเรยก
ไปอย7างหน1?ง ไปร6-ทางห6 จม6ก กFเรยกไปอย7างหน1ง? ร6-ท?ตา ร6-ท?ห6 ร6-ท?จม6ก ร6-ท?
ล@น ร6-ท?กาย ร6-ท?จต มนกFตวผ6ร- 6-อนเดยวน@แหละ ผ6ร- 6-อนเดยวน@ไม7ใช7ผอ6- >?น ตวผ6ร6-อนเดยวน@เรยกว7าวญญาณ กFวญญาณหกอย7างน@แหละช>อ? มนว7าหกเฉยๆ
ค>อมนไปร6-อย67ท?น?นบ-าง ท?น?บา- ง ร6-ท?ตา ห6 จม6ก ล@น กาย จตอย7างน@แหละ ไป
ร6-ท?ตาบ-าง ร6-ท?ห6บา- ง ร6-ท?จม6กบ-าง ท?ล@นบ-างท?กายบ-าง ท?จตบ-าง เขาจ1งเรยก
ว7าหก
ความเปFนจรงมนไม7มหกหรอก มนไปร6-ในช7องท@งหกเท7าน@นแหละ เพราะ
ช7องท@งหกมนเปFนประต6ผ7าน เข-ามาส67ผ6-ร6-อนเดยว ผ6-ร6-เดยวสามารถจะร6-ท?ว
ถ1งในทวารท@งหกอย7างน@ เราจ1งเรยกว7าวญญาณหก
วญญาณหกน?แยกออกโดยปรยต ความเปFนจรงมผ6ร- 6-ผ6-เดยวเท7าน@น ร6-ทาง
ตากFว7าอย7างหน1?ง ร6-ทางห6กFวา7 อย7างหน1ง? ร6-ทาง จม6ก ทางล@น ทางกาย ทาง
ใจ กFว7าอย7างหน1ง? ความเปFนจรงกFคอ> คนเดยวน@เองแหละ วญญาณค>อผ6ร- 6-ผ6189

เดยว ค>อดวง-จตของเรา ผ6-ร6-นแ@ หละจะเปFนเหตให-มอานาจสามารถร6-สภาวะ
หร>อธรรมชาตตามเปFนจรง
ถ-าตวน@ยง มเคร>อ? งปกปดอย6เ7 ม>?อใด ร6-อนน@ท7านเรยกว7าโมหธรรมค>อร6-ไปใน
ทางท?ผด ร6-ผด เหFนผด กFตววญญาณตวเดยวน@แหละ ผ6-ร6-ตวเดยวน@เองไม7
เปFนตวอ>?นอก ร6-ผดเหFนผดร6-ถ6ก เหFนถ6ก กFตวเดยวน@เอง เพราะ เช7นน@ท7าน
จ1งว7าเปFนมจฉาทฐสมมาทฐไม7ม ๒ ตว มตวเดยว ผดกFเกดข1น@ จากตวเดยว
ถ6กกFเกดข1น@ จากตวเดยว เม>อ? โมหะเกดในทางท?ผดกFเรยกว7าโมหะมนกาบง
ความร6-อนน@มนกFผดไป
เม>อ? ความร6-ผดมนกFมความเหFนผด ดารผด การงานผดเล@ยงชวตผด ผดไป
หมด เปFนมจฉาทฐ อนน@ท7านจ1งว7าองคQ ของมรรคกFเหม>อนกน สมมาทฐค>อ
ความเหFนชอบ ความเหFนชอบกFเกดจากผ6-ร6-ผเ6- ดยว ถ-ามนชอบแล-วความไม7
ชอบมนกFหายไป ถ-ามนถ6กแล-ว ความผดมนกFหายไป ฉะน@นสมเดFจพระบรมศาสดา ท7านประพฤต หร>อปฏบตอย67น@น ทรงทรมานสกลร7างกาย
ของท7านด-วยเร>?องอาหารบรโภคต7างๆ จนร7างกายของท7านซ6บผอมลงไป
อย7างท?เราเรยนมาฟงมา แล-วท7านกFพจารณาเข-าไป พจารณาเข-าไป
เข-าไป เข-าไป แล-วกFถอนออกมาได-ความร6-วา7 พระพทธเจ-าท@งหลายน@ตรสร6ทางจต เพราะกายน@มนไม7ร6-จกอะไร กายน@จะให-มนกนกFได- จะไม7ให-มนกน
กFได- ฆ7ามนท@งเม>?อไรกFได- กายน@ฆ7าท@งกFไดเม>อ? ท7านได-ความร6-แล-วว7า พระพทธเจ-าท@งหลายบาเพFญ ทางจต ความ
ตรสร6-ของพระพทธเจ-าท@งหลายอย67ท?ร6-จต เม>อ? ท7านมาพจารณาถ1งจตของ
ท7าน ท7านกFได-ออกจากการปฏบตทรมานกาย เม>อ? ท7านแสดงธรรม เร>?อง
กามสขลล กานโยโคอตตกลมถานโยโค ท7านจ1งแสดงข1@นอย7างชดแจ-งเลยท
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เดยวเพราะท7านได-เหFนแล-ว ธรรมเทศนาอนน@มนจ1งชดในใจของพวกคนท@ง
หลาย
สข-ทกขQคอ> ทางเดนสายโลก
กามสขลลกานโยโคน@น ค>อใจของเรามนล7มหลงอย6ใ7 นความสขล7มหลงอย67
ในความสบาย ล7มหลงอย67ในความดใจล7มหลงว7าเราด ว7าเราเลศ เรา
ประเสรฐ อาศยอย67ในความสขน@อนน@กFไม7ใช7หนทางท?บรรพชตจะพ1งเดน
เข-าไป เพราะมนเปFนกามสขลลกานโยโค อาการท?ไม7พอใจ อาการท?เปFน
ทกขQใจอาการท?ไม7ชอบใจ อาการท?กร@วท?โกรธ อนน@กเF ปFนอตตกลม-ถานโย
โค ไม7ได-เกดประโยชนQอะไร ธรรมสองอย7างน@น ท7านจ1งว7าไม7ใช7หนทางของ
บรรพชตจะพ1งเดน
คาว7าหนทางน@นกFคอ> อาการท?มนดใจหร>อเสยใจท?เกดข1น@ มา คาว7าผ6เ- ดน
ทางน@นกFค>อตวผ6-รข6- องเราน?นแหละ ไม7ควรเดนไปในอาการท?มนดใจหร>อ
เสยใจน@น ผ6เ- ดนทางของเรากFคอ> ตวจตน@เอง ทางน@นเรยกว7าอาการผ6เ- ดน
ทางกFค>อดวงจต ถ-าดใจกFไป ย1ดเอาความดใจเอาไว-ดว- ย น?เปFนกามสขลล
กานโยโคถ-าหากว7าอารมณQท?ไม7ดไม7ชอบใจเรากFเข-าไปย1ดหมายอปาทาน
ว7าไม7ดใจไม7ชอบใจ น?กเF รยกว7าใจมนเข-าไปเดนในทางอนน@ เปFนอตตกลม
ถานโยโค น?กFไม7ด ข-างน@กสF ข ข-างน@กFทกขQ
ท7านจ1งว7า กามสขลลกานโยโค และอตตกลมถานโยโคทางสองอย7างน@
ไม7ใช7ทางของสมณะ เปFนธรรมของชาวบ-านชาวบ-านเขาหาส?งท?เปFนสข
สนกสนาน อนเกดทกขQไม7สบายเขาไม7ชอบ ฉะน@นพวกชาวมนษยQโลกท@ง
หลาย จ1งไปอาศยความสขและทกขQ สบเปล?ยนกนอย67อย7างน@น ความสข
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ทกขQนน@ แหละค>อทางเดนสายโลกละ มนมสขแล-วกFมทกขQ มทกขQแล-วกFมสข
ของเหล7าน@เปFนของไม7แน7นอน ปะปนกนไปอย67ตลอดจนปลายทาง
ผ6ร- 6-ผ6-สงบ
ฉะน@น มนจ1งเปFนธรรมของบคคลท?ล7มหลงอย67ในโลก ผ6ท- ?ไม7สงบ ผ6-สงบน@น
ท7านไม7เดนทางน@น แต7ว7าทางน@นท7านกFเหFน อาการท?สขท7านกFเหFน อาการ
ทกขQท7านกFเหFน แต7ท7านไม7มอปาทานย1ดแน7นแน7กบมน ไม7เอาจรงจงกบมน
ท7านไม7เดนแต7ท7านร6- ร6-หนทางของมน
อาการใดท?ไม7ชอบใจเกดข1@นมา น?นกFเปFนหนทาง ท7านกFเหFนเหม>อนกน แต7
ท7านไม7เดนตามมนไป ท7านไม7ม?นหมายมนไม7มอปาทานกบมน ท7านกFเหFน
ทางเหม>อนกนแต7ว7าท7านไม7เดนน?เรยกว7าท7านผ6-เหFนทาง ผ6-สงบแล-วกFเหFน
ทางท?ไม7สงบ จ1งเปFนผ6-สงบอย6ไ7 ด- ทางท?เปFนสขหร>อทางท?เสยใจ ทางท?ดใจ
ล-วนแต7เปFนทางท?ผดท@งน@น ท7านผ6-ร6-ท@งหลาย ท7านกFร6-จก ร6-อย67มนเกดกบ
ท7านอย67เหม>อนกน แต7ท7านไม7เอาจรงเอาจงกบมน ปล7อยมนไปวางมนไป
ละมนไป
ท7านผ6-สงบแล-วค>อสงบจากอะไร สงบจากความด สงบจากความเสยใจ สงบ
จากความสข สงบจากความทกขQ สขทกขQนน@ ไม7มหร>อ มอย67แต7ไม7มในใจ
ก7อนจะมในใจน@น ใจกFเปFน ผ6-ร6-เสยแล-ว เปFนผ6ร- 6-จกชอบเสยแล-ว ร6-ดเสยแล-ว
อาการสขกFเกดข1น@ ได- แต7กFไม7ได-หมายถ1งสข อาการทกขQกFเกดข1@นท?น?นแต7กF
ไม7ได-หมายถ1งทกขQ น?นถ-าร6-อย7างน@กเF รยกว7ามความเหFนชอบ
น?ถ-าท7านไม7ย1ดไม7หมายท7านกFปล7อยความสข ความทกขQเปFนธรรมชาต
ธรรมชาตหร>อธรรมดามนเปFนเช7นน@น ถ-าเราร6-เท7าแล-ว สขหร>อทกขQมนกF
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เปFนโมฆะ ไม7มความหมายกบใครไม7มความหมายกบจตของพระอรยะเจ-า
ท@งหลายผ6-เข-าไปถ1งแล-วมนมอย67 แต7ไม7มความหมาย ท7านรบทราบไว-เฉยๆ
รบทราบไว-วา7 สขหร>อทกขQ ร-อนหร>อเยFน ท7านรบทราบอย6ไ7 ม7ใช7ว7าท7านไม7
รบทราบ
การเปFนอย67เหน>อโลก
สมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งตรสว7า พระอรหนตQทง@ หลายน@นไกลกเลส
ความเปFนจรงแล-วไม7ใช7ท7านจะไกลไปไหนไม7ใช7ว7าท7าน จะหนไปจากกเลส
ไม7ใช7ว7ากเลสจะหนไปจากท7าน มนมอย67อย7างน@นแหละ มอย67อย7างน@น ท7าน
จ1งเปรยบเหม>อนกบน@า กบใบบว ใบบวกFอย6ก7 บน@า น@ากFอย67กบใบบว ถ1งแมใบบวกบน@าจะอย67ด-วยกนกFจรง
เม>อ? น@ากระเดFนข1@นมาบนใบบวน@ากFกล@ง
ถ6กกนอย67เหม>อนกน แต7น@าไม7สามารถซ1มซาบเข-าไปในใบบวไดกเลสท@งหลายกFเปรยบเสม>อนน@า
จตของผ6-ประพฤตปฏบตกFคอ> ใบบว
ถ6กกนอย67ไม7หนไป แต7ว7าไม7ซ1มซาบเข-าไป จตของพระโยคาวจรเจ-าผ6ปฏบตกFเหม>อนกน ไม7ได-หนไปไหนอย67ท?น?นแหละ ความดมากFร6- ความช?ว
มากFร6- ความสขมากFร6- ความทกขQมากFร6- ความชอบมากFร6- ความไม7ชอบมากFร6ร6-หมดร6-หมดอย67ท?น?น แต7ว7าท7านรบทราบไว-เฉยๆ มนไม7ได-เข-าไปในจตของ
ท7าน เรยกว7าไม7มอปาทาน เปFนผ6-รบทราบไว-เร>อ? ยๆเร>?อยๆไป
อาการท?ท7านรบทราบไว-นน@ กFอย7างท?ภาษาเราว7า รบทราบไว- วางใจเปFน
กลางๆ วางใจเปFนกลาง ตามภาษาสามญว7ารบทราบไว- ค>อไม7ไปแตะไป
ต-อง รบทราบไว-เฉยๆ อาการเช7นน@เหล7าน@มอย67ตลอดกาลตลอดเวลา
เพราะส?งเหล7าน@มนมอย67ในโลกมนมโลก พระพทธเจ-าท7านกFตรสร6-อย6ใ7 นโลก
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ท7านเอาอาการของโลกน@ไปพจารณา ถ-าท7านไม7ได-พจารณากFไม7เหFนโลก
ท7านกFจะอย67เหน>อโลกไม7ไดฉะน@น องคQพระบรมคร6ของเราตรสร6-กFด-วยเอาเร>?องของโลกน@แหละมาร6-เท7า
โลกน?เอง โลกกFยงมอย67อย7างน@น สรรเสรญกFม นนทากFม ลาภกFม เส>?อมลาภ
กFม ยศกFม เส>?อมยศกFมสขทกขQกFม ถ-าไม7มส?งเหล7าน@กไF ม7มอะไรจะตรสร6เม>อ? ท7านตรสร6-ตามเปFนจรงแล-ว ค>อร6-โลกน@ โลกธรรมธรรมอนครอบงาสตวQ
โลกอย67 สตวQโลกย7อมเปFนไปตาม ธรรมครอบหวใจสตวQ ครอบหวใจคน ม
ลาภเส>อ? มลาภ มยศเส>อ? มยศ สรรเสรญ สขทกขQ นนทา เปFนของโลก
ถ-าหากว7าใจมนษยQทง@ หลายเปFนไปตามอานาจสข ทกขQนนทา เปFนไปตาม
อานาจมน น?นแหละค>อโลก ท7านจ1งเรยกว7าโลกธรรม โลกธรรมเปFนธรรม
อนหน1ง? ทาให-มองไม7เหFนทางมรรคแปดท?จะเดนไปหาทางพ-นทกขQน@น ม
แต7โลกท7วมหวอย67นช? >?อว7าสตวQโลกเปFนไปตามธรรม ธรรมน@นมนให-สตวQเปFน
โลกโลกกFเดนไปตามธรรมน@น มนจ1งเปFนโลกธรรม ผ6อ- ย67ในโลกธรรมค>อ
เปFนสตวQโลก ว7นวายอย67ตลอดกาลตลอดเวลา
ฉะน@นในการประพฤตหร>อปฏบตในทางพระพทธศาสนาท7านจ1งสอนว7า ใหเจรญมรรคค>อตวปญญา รวมแล-วค>อปฏบตศลให-มนย?ง สมาธให-มนย?ง
ปญญาให-มนย?ง น?คอ> เคร>?องทาลายโลก น?หนทางเดนเข-าไปทาลายโลก
โลกมนอย67ท?ไหนล7ะทน@ โลกมนอย67ท?ใจของสตวQท?ล7มหลงน?นแหละ อาการท?
มนตดลาภ ตดยศ ตดสรรเสรญ ตดสข ตดทกขQน?นแหละ เม>อ? มอย6ใ7 นใจเม>อ?
ใดใจกFเปFนโลก เม>อ? ใจเปFนโลกอย67ท?ไหนโลกกFอย67ท?น?นแหละ
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ต-นเหตของการเกดโลก
ต-นเหตท?โลกจะเกดข1@นมากFเกดจากความอยาก ถ-าดบความอยาก กFคอ> ดบ
โลก ความ อยาก เปFน บ7อ เกดของโลกท@งหลาย ฉะน@นเม>อ? เรามาประพฤต
หร>อปฏบตแล-ว เราจ1งเดนทาง ศล สมาธ ปญญาน?ท7านว7าโลกธรรมแปด
และมรรคแปดเปFนของค6ก7 น ทาอย7างไรจ1งเปFนของค67กน ถ-าหากว7าเราพ6ด
ทาง ปรยตของเราแล-ว กFพ6ดได-ว7า ลาภ เส>?อมลาภ ยศ เส>?อมยศ สรรเสรญ
สข ทกขQ นนทา น?กแF ปดอย7างในทางโลก ส7วนในทางธรรม กFมมรรคแปด
สมมาทฐ สมมาสงกบโปสมมาวาจา สมมากมมนโต สมมาอาชโว สมมาวา
ยาโม สม-มาสต สมมาสมาธ รวมแล-วกFแปดอย7างเหม>อนกน
ทางสองแปดน?นะมนอย67ท?เดยวกน ไม7ได-อย6ค7 นละท?พวก ยนดใน ลาภ ยศ
สรรเสรญ กFอย6ใ7 นใจน@ ใจผ6ร- 6-น@ แต7ผร6- 6-น@มเคร>?องปกปดเอาไว-จ1งให-ร6-ผดไป มน
กFเลยเปFนโลก ผ6ร- 6-น@ยงไม7มพทธภาวะเกดข1@นมา จ1งถอนตวออกไม7ได- จตใจ
ขณะน@กเF ลยเปFนโลก
เม>อ? เราได-มาปฏบต มาทาศล ทาสมาธ ทาปญญากFคอ> เอากาย เอาวาจา ใจ
น@มาประพฤตปฏบต ท?โลกธรรมมนแฝงอย67นแ@ หละ ท?มนยนดในลาภ ในยศ
ในสรรเสรญ ในสข ในทกขQนแ@ หละ มาทาลงท?เดยวกน ถ-าเม>อ? เราได-มาทา
ลงท?เดยวกนน@กเF ลยเหFนกน เหFนโลก เหFนธรรม มนขวางกนเลยทเดยวไม7ม
ลาภกFคดอยากได-ลาภ มยศกFตดยศ มสรรเสรญกFตดสรรเสรญ มสขกFตดสข
มทกขQกFตดทกขQ มนนทากFตดนนทาถ-าเรามาปฏบตลงท?ใจของเรา มนกFจะ
ได-เหFนโลกธรรมชด
ฉะน@นสมเดFจพระบรมศาสดาจ1งตรสว7า
ส6ทง@ หลายจงมาด6โลกน@อนน7า
ตระการดจราชรถ อนพวกคนเขลาท@งหลายขลกอย67 หมกอย67 แต7ผ6-ร6-หาข-อง
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อย6ไ7 ม7 ไม7ใช7ว7าท7านให-ไปด6 โลกท@งโลก หร>อท@งประเทศไม7ใช7อย7างน@น ให-ด6
จตท?มนอาศยโลกเปFนอย67 ไม7วา7 จะอย67ทไ? หน ทาอะไร กFให-ด6โลกอย67เสมอ
ให-ด6จต พจารณาถ1งโลก เพราะโลกมนเกดข1@นอย67ท?ใจความอยากเกดท?ไหน
โลกกFเกดท?น?น เพราะความอยากเปFนบ7อเกดของโลก ถ-าดบความอยาก กF
ค>อดบโลก มนเปFนเร>?องอย7างน@ ฉะน@น เม>อ? เรามาปฏบต แล-วมาเจรญมรรค
มาน?งสมาธ อยากให-มนสงบ มนกFไม7สงบ ไม7อยากให-มนน1กคดมนกFน1กคด
เพราะไปน?งใส7รงมดแดง รงมดอย67ท?น?นกFเอาก-นไปน?งทบมน อย7างน@นมนกF
กดเอาซ ใจของเรา มนเปFนโลกอย67 มาปฏบตมนกFเกดโลกข1@นมาเลย ความ
ดใจ ความเสยใจ ความว7นวายความเด>อดร-อนกFเกดข1@นมาทนท เพราะ
อะไรล7ะฯเพราะเราไม7บรรลถ1งธรรม เพราะใจเราเปFนอย67อย7างน@
ผ6ป- ระพฤตปฏบตไม7ได- กFเพราะทนโลกธรรมไม7ได- จ1งไม7ได-พจารณา
ฉะน@นจ1งเหม>อนกนกบเราไปน?งในรงมดแดงน?นแหละ กFมดมนอย67ท?น?น ไป
น?งท?บ-านของมน มนกFกดเอานะซถ-ามนกดเรา เราจะทาอย7างไรล7ะ? เรากF
หาวธทาลายมนเสยเอายามากนมน กลบมนเสย เอาไฟมาเผามนเสย หร>อ
ทาให-หนจากท?น?นเสยน?คอ> การปฏบต แต7ผป6- ฏบตบางคนไม7ได-คดอย7าง
น@น ถ-ามนไม7สบายกFไปกบมนเลย มนว7าสบายกFไปกบมนเลยไปกบลาภยศ
สรรเสรญ สข ทกขQ นนทาไปกบมนเลย ไม7พากนระงบเหล7าน@ ดงน@นมนจ1ง
เปFนโลก
ฉะน@น ผ6-ท?ทดลองปฏบตแล-วพ6ดว7าปฏบตไม7ได- ไปไม7ได-ไปไม7ไหว กFคอ> เรา
ไม7ได-พยายามน?นเอง โลกธรรมแปดประการน?มนข7มมรรคไม7ให-เกดข1น@ มา
จะพยายามอดทนรกษาศลไม7ได-จะอดทนพจารณามนไปอกกFไม7ได- เพราะ
อะไรกFเหม>อนกบบรษท?ไปน?งในรงมดแดง ทาอะไรกFไม7ได-มนกดมนไต7 มน
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น?นมนน?อย67ว7นวายต7างๆนานา แต7ไม7สามารถกาจดภย ท@งหลายออกจากท?
น?งของเรา กFทนน?งอย67น?นแหละ ฉนใด น?กเF ช7นกนฉนน@น เพราะส?งเหล7าน@
มนเปFน ปฏปกษQกน
เม>อ? ใดสงบกFอย67เหน>อโลกธรรม
ฉะน@นโลกธรรมมนจ1งอย67ท?ใจ เม>อ? มาทาใจจะให-มนสงบมนกFเลยพล7งข1น@ มา
ทนท เพราะมนอย67ท?น?น เม>อ? ใจเปFนโมหะ เม>อ? ใดมนกFเปFนความม>ดอย67ท?น?น
เม>อ? ใดท?โมหะมนจางไปมนกFร6-ข1@นมาท?น?น ได-ความร6-วา7 ความร6-กบความหลง
น@นมนเกดข1น@ อย67ท?เดยวกน เม>อ? ความหลงเกดข1@นมาแล-ว ความร6-กFเข-าไปไม7
ได- มนระงบความร6-ไว-เสย เม>อ? ความร6-เกดข1@นมาแล-วความหลงกFอย6ไ7 ม7ไดฉะน@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งให-ปฏบตท?ใจ
มนเกดอย67ท?ใจ
โลกธรรมแปดประการมนอย67ท?น?น มรรคแปดประการท?เจรญข1@นมาได- กF
เพราะเรามาพจารณา ด-วยสมถ-กรรมฐาน วปสสนากรรมฐาน ด-วยญาณ
ท@งหลายท@งปวง
การทาความเพยรกรรมฐานน@นกFช7วยข7มลงไปเสยจน
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในลาภ ยศ สรรเสรญ เหล7าน@ เบาออกไป
เม>อ? มนเบาออกไปแล-วเรากFร6-จก เม>อ? มลาภ มยศ มสรรเสรญ มนนทา มสข
มทกขQ มากระทบเรากFร6-จก เพราะโลกอย67กบเรา เราอย6ใ7 นโลก อย6ใ7 นลาภ
ยศ สรรเสรญ สข อย7างน@ เม>อ? เรา อย67 เรากFอย67กบมน กFเหม>อนกบเรา
เข-าไปอย67ในเร>อน เวลาเข-าไปในเร>อน เม>อ? เวลาเราออกจากเร>อน เรากFม
ความร6-ส1กว7าเราออกจากเร>อน ได-ความสว7าง ไม7ม>ดเหม>อนอย67ในเร>อน
อาการท?จตเข-าไปหาโลกธรรมน@น มนกFเปFนอย7างน@น อาการท?จตทาลาย
โลกธรรมแล-วน@น หร>อโลกธรรมต7าง จากใจ แล-วน@น กFเหม>อนกนกบเรา
ออกจากเร>อนมา ฉะน@น ผ6ป- ฏบตจ1งร6-เฉพาะตวของตวเองว7า โลกธรรมมน
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หายแล-วหร>อยง มรรคมนเจรญแล-วหร>อยง เม>อ? มรรคเจรญข1@นมาได-เท7าใด
มนกFฆ7าโลกธรรมเท7าน@น มนจะฆ7าโลกธรรม เบยดเบยนโลกธรรมเร>?อยๆ
ไป ผลท?สดแล-วมรรคจะกล-าข1@นมา ค>อความเหFนชอบกล-าข1น@ มา ความเหFน
ผดไม7ชอบมนกFหายไป ผลท?สดมรรคกFฆา7 กเลส แต7ถ-ามรรคอ7อน กเลสกFฆ7า
มรรค มสองอย7างเท7าน@นแหละ ความเหFนผดและความเหFนถ6กมสองอย7างน@
เท7าน@น
ความเหFนผดกFมวธการของมนเช7นกน ความเหFนผดน@มนกFมปญญาเหม>อน
กน แต7มนมปญญาในทางท?ผด ถ-าผ6ป- ฏบตมความเหFนถ6กเหFนผดแย7งกน
ไป ผ6-ปฏบตน@นกFจะคล-ายกบคนสองคน ค>อโลกกบธรรม โลกกบธรรมน@มน
แย7งกน เถยงกนไปเช7นน@น แย7งกนไปเถยงกนไป เม>อ? ใดท?เราพจารณาด6จะ
เหFน มนจะแย7งกนไปตลอดกาลตลอดเวลา จนกว7าจะร6-ถ1งโน-น....ถ1ง
วปสสนา แต7บางทมนกFเอาวปสสน6* ข1น@ มา หมายความว7าเม>อ? เราพากน
พยายามสร-างคณงามความดความบรสทธ t พอไปเหFนความดข1@นมากFไปตด
ความดอย67อก อาการท?ไปตดความดไปย1ดหมายความดน@ กFเปFนวปสสน6อก
น?นแหละ เปFนปญญาของกเลสน?น บางคนกFไปตดความดอย67 มความ
บรสทธ t กFไปตดความบรสทธ t มความร6-กFตดความร6-อย67อย7างน@ อาการท?ไป
ย1ดม?นหมายม?นในความร6-น@อก ในความบรสทธ tน@อก อนน@นกFเปFนวปสสน6
แทรกเข-ามาอก
ฉะน@น เม>อ? เจรญวปสสนาถ1งข@นน@ให-ระวง ระวงวปสสน6กเลส เพราะมนใกลกนท?สดจนเราจะไม7ร6-ตว แต7ถ-าหากมความร6-ถ6กต-องแล-ว เราจะเหFนท@งสอง
อย7างได-ชดเจน ถ-าเปFนวปสสน6แล-วมนจะมความทกขQขน1@ มาเปFนบางคราว
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ถ-าหากเปFนวปสสนาจรงๆแล-วกFจะระงบทกขQ ระงบสขทกขQ น?เปFนผลท?เกด
ข1น@ มา เราจะร6-เองด-วยตวของเรา
ฉะน@น การปฏบตท7านจ1งให-อดทน บางคนมาปฏบตไม7อยากให-มนเปFน
อย7างน@นอย7างน@ ไม7อยากให-มนมอะไรเกดข1น@
ไม7อยากให-มนเด>อดร-อน แต7มนกFเด>อดร-อน เพราะของเก7ามนม เราต-อง
พยายามระงบความเด>อดร-อนท?มอย67น?นเอง พระท7านว7า ถ-าหากปฏบตแล-ว
เกดความเด>อดร-อนน?นถ6ก ถ6กแล-วถ-าหากมนเด>อดร-อน ถ-าปฏบตแล-วไม7
เด>อดร-อน ไม7ถ6ก ถ-ากนสบาย นอนสบายอยากจะไปไหนกFไปตามเร>?อง
อยากจะพ6ดอะไรกFพด6 ตามเร>?อง อยากทาตามใจมนทกอย7างน@น มนไม7ถ6ก
ฉะน@นธรรมะคาส?งสอนของพระศาสดาท7านว7า ขด ขดอะไร? โลกตตระขด
โลกยะ ความเหFนชอบขดความเหFนผดความบรสทธ tขดความไม7บรสทธ t
เร>อ? ยไป
ฉะน@น จ1งมอบายท?ตามตารากล7าวว7า สมเดFจพระบรม-ศาสดาก7อนตรสร6-น@น
ท7านไปรบข-าวจากนางสชาดา เม>อ? ท7านทรงฉนเสรFจแล-ว กFทรงลอยถาดลง
ในน@า ธรรมดาน@ามนไหลลง ท7านได-ทรงอธษฐานจตว7า ถ-าหากว7าได-ตรสร6เปFนพระอนตตระสมมาสมโพธญาณแล-ว ขอให-ถาดน@ไหลลอยไปเหน>อน@า
แล-วถาดกFลอยไหลไปเหน>อน@า
ความจรงถาด กFค>อ ความเหFนชอบของพระองคQท7านน?นแหละ ผ6-ร6-หร>อพทธ
ภาวะของท7านท?เกดข1@นมาจากการพจารณาแล-วน@น ไม7ได-ปล7อยตามใจของ
สตวQ แต7ไหลข1น@ ไปทวนกระแสใจของท7าน ทวนข1@นไปหมดทกอย7างไม7ไดไปฟงเสยงใคร ฉะน@นพระธรรมเทศนาของพระองคQจ1งทวนใจของพวกเรา
จนทกวนน@
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โลภท7านกFว7าไม7ให-โลภ โกรธท7านกFไม7ให-โกรธ ให-ทาลายมน อยากหลง กF
ไม7ให-หลง ให-ทาลายมน มแต7เร>?องทาลายมนอย7างเดยว ฉะน@น สมเดFจ
พระบรมศาสดาของเรา ท7านจ1งทรงเช>อ? แน7ว7าจตของท7านน@นทวนกระแส
ข1น@ ไปน?นเอง
มนทวนสตวQโลกหมด ทวนกระแสสตวQโลก ส?งท?วา7 สกลร7างกายสวย ท7าน
ว7าไม7สวย โลกว7าอนสกลร7างกายเปFนของเราท7านว7าไม7ใช7ของเรา อนน@ว7า
เปFนแก7นเปFนสาร ท7านว7าไม7เปFนแก7นเปFนสาร ความเหFนชอบอย7างน@เหน>อ
เหน>อสตวQโลกข1@นไปสตวQโลกน@นตามลงมากบน@า
ต7อมาท7านได-รบหญ-าคาจากโสตถยะพราหมณQแปดกาม>อท7านทรงทา
อธษฐานเปFนบลลงกQ เพ>อ? น?งสมาธว7าถ-าไม7ตรสร6-จะไม7ทรงลกข1@น แล-วท7านกF
ตรสร6-ท?ตรงน@
ถ-าจะกล7าวเปFนธรรมาธษฐานแล-ว หญ-าคากFคอ> โลกธรรมแปดน?แหละ ม
ลาภเส>อ? มลาภ มยศเส>อ? มยศ มสข มทกขQ สรรเสรญ นนทาเหล7าน@แหละ
โลกธรรมแปดประการหญ-าคาแปดกาม>อฟงแต7ชอ>? มนซ หญ-าคา "คา" คา
อะไร
นกบวชของเราเม>อ? บวชเข-ามากF "คา" ส?งเหล7าน@แหละมาคาลาภ มาคา
สรรเสรญ มาคาทกขQ โลกท@งหลายมาคาอย67ท?นห? มด
สมเดFจพระศาสดาจ1งทรงอธษฐานเปFนบลลงกQ น?งทบลงไปด-วยสมาธธรรม
อาการท?นงทบค>อสมาธ น?งทบค>อจต ของท7านเหน>อกว7าโลกธรรม จตใน
ขณะน@นเปFนโลกตตรธรรมทบโลกยธรรมไวแต7กยF งเกดเปFนมารต7างๆ
นานามาหลอกล7อ ซ1ง? ความจรงกFเปFนอาการของจตน?นเอง จนกระท?งท7าน
ได-ตรสร6-ธรรม กFได-ชนะมารในท?น@น
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ชนะค>อชนะโลกน?เอง ไม7ใช7ชนะอะไรอ>?นไกล ฉะน@นท7านจ1งทรงเจรญมรรค
ในท?น@น มรรคจ1งฆ7าโลกธรรมท@งหลายเหล7าน@น
เหFนธรรมเปFนธรรมกFมดวงตาเหFนธรรม
ผ6ป- ระพฤตหร>อผ6ป- ฏบตของเราทกวนน@น@น ศรทธามนน-อย พอปฏบตได- ป
สองป เด>อน สองเด>อน กFอยากจะได-อยากไปไวไว ไม7ร6-จกน1กบ-างเลยว7า
พระพทธเจ-าของเราน@นท7านทรงสร-างบารมของท7านมานานแสนนานเพยง
ใด แล-วท7านยงต-อง มาต7อส6-ในพระชาตสดท-ายอย67อกถ1ง ๖ ป ฉะน@นท7านจ1ง
ทรงต@งนสยพระนวกะว7า จะต-องอย67ฝ1กอบรมกบพระอปชฌายQอย7างน-อย ๕
พรรษา
ผ6ศ- 1กษาเล7าเรยน ผ6ป- ฏบตท?มปญญาตรวจค-น มศรทธาจรงๆ ผ6บ- ากบ?น
พยายามตลอด ๕ พรรษา น?กเF รยกว7าใช-ได-แต7ให-ปฏบตจรงๆนะ ไม7ใช7ว7า
อย6เ7 ฉยๆ ถ-าเราพยายามทาจรงๆได- ๕ พรรษาแล-วจะได-ร6-ว7า คณค7าของ
พระพทธโอวาทท?สมเดFจพระบรมศาสดาท7านบญญตไว-น@นมนเปFนเช7นไร
จะได-ร6-จก ห-าพรรษาค>อคนใช-ได- จตใจกFใช-ได- อะไรกFพอเปFนพอไปแล-ว
แน7นอน ฉะน@น อย7างน-อยท?สดกFต-องเปFนพระอรยบคคลข@นแรก แต7ทว7า
ต-องไม7ใช7 ๕ พรรษาแต7อายเท7าน@น ต-องเปFน๕ พรรษาในจตด-วย
ผ6ป- ฏบตเข-าถ1งจตใจเช7นน@ จะมความกลว ความละอายท@งต7อหน-าและลบ
หลง ท@งในท?ม>ดและท?แจ-ง เพราะเข-าถ1งพระพทธเจ-า แล-วอาศยพระธรรม
อาศยพระสงฆQ แล-วมพระพทธ มพระพทธเจ-าเปFนท?พง1? มพระธรรมเปFนท?
พ1ง?
มพระสงฆQเปFนท?พง1? แล-ว ถ-าพ1?งพระพทธเจ-าจรงๆ กFต-องเหFน
พระพทธเจ-า ต-องเหFนพระธรรม ต-องเหFนพระสงฆQ ถ-าเราขอพ1ง? ท7านขอพ1ง?
พระพทธ พ1ง? พระธรรม พ1ง? พระสงฆQ แล-วเรายงไม7เหFนท7านน@นจะเปFน
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ประโยชนQอะไร ถ-าเราขอพ1?งท7านกFตอ- งร6-จกท7าน จะร6-จกแต7กายเท7าน@น ยง
ไม7พอ ต-องร6-จกด-วยใจจ1งจะใช-ไดถ-าเข-าใจถ1งแล-วจ1งจะได-ร6-ว7า พระพทธเจ-าเปFนอย7างน@อย7างน@ พระธรรมเปFน
อย7างน@อย7างน@ พระสงฆQเปFนอย7างน@อย7างน@ พระพทธเจ-าเปFนร6ปลกษณะ
อาการอย7างน@นอย7างน@นพระธรรมกFเช7นเดยวกน จ1งจะได-เปFนท?พง1? ของเรา
เพราะส?งเหล7าน@เกดอย67ท?จตของเรา จะไปอย67ท?ไหนกFตามมพระพทธ มพระ
ธรรม มพระสงฆQอย6เ7 ร>?อยไปในจตผ6-น@น ฉะน@น ผ6-น@จง1 ไม7กล-ากระทาบาป
พระอรยบคคลข@นแรก ท7านจ1งไม7เข-าไปส67อบายตรงแน7วแน7ไปเลย ไม7มชาต
ท?แปดเกดข1น@ เพราะอะไร เพราะมนแน7นอนแล-วน7ะซ มน แน7นอนแล-ว เม>อ?
เข-าหนทางกFไม7ได-สงสย ทน@คอ7 ยเคล>อ? นไปไม7ได-มความสงสย ไม7ถ1งวนใดกF
จะต-องถ1งวนหน1ง? จะให-กลบมาทาบาปทากรรม ด-วยกาย ด-วยวาจาอกไม7ม
พ-นจากความเด>อดร-อน ท?จะเปFนนรกแล-ว ฉะน@นท7านจ1งว7าอรยบคคลพ-น
อบายภ6ม จตกFไม7ไปถ1งอบาย ไม7ไปส67อบายจ1งเปFนผ6-ไม7กลบค>อไม7กลบมา
ทาช?ว ใจน@นมาทาความช?วไม7ได-อก
อนน@จะได-เหFนเองว7าใจมนทาไม7ได- กFแปลว7ามนเปล?ยนไปเปFนอรยชาต ไป
แล-ว มนกลบมาไม7ได-แล-ว มนเปล?ยนในชาตน@เอง เร>?องเหล7าน@จะร6-จก
เฉพาะเจ-าของเอง
ผ6ป- ระพฤตปฏบตธรรม ท?ยงไม7ได-เหFนธรรม เม>อ? ได-ยนอย7างน@ อาจคด
ว7าการร6-ธรรมการเหFนธรรม การปฏบตธรรมเช7นน@นจะเปFนไปได-อย7างไร
เปFนการยากอย67 เร>?องเหล7าน@น7ะกFคอ> ธรรมชาตธรรมดาท?มนเปFนอย67น@แหละ
ทกวนน@บางทเรามความสขใจ บางทเรามความทกขQใจ มความดใจ มความ
เสยใจ เพราะอะไร? เพราะไม7ร6-ธรรม เพราะไม7เหFนธรรม ไม7ร6-ธรรมชาต ไม7
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เหFนธรรมชาต ค>อธรรมชาตมนเปFนของมนเช7นน@นเร>?อยๆ ท@งกายและจต
ค>อร6ปและนาม
ฉะน@น พระบรมศาสดาท7านจ1งได- หมายขนธQ ห-าวางขนธQห-า เลกขนธQห-าละ
ขนธQห-าท?ละมนไม7ได-เพราะอะไร? เพราะไม7เหFนมน เพราะไม7ร6-เท7าทนมน
เหFนว7ามนเปFนเรา เหFนเราว7าเปFนมน เหFนเราว7าเปFนสข เหFนสขว7าเปFนเรา
เหFนทกขQว7าเปFนเรา เหFนเราว7าเปFนทกขQ มนแยกออกจากกนไม7ไดเม>อ? แยกออกจากกนไม7ได-กแF ปลว7าเราไม7เหFนธรรม ค>อธรรมชาตอย7างน@มน
ไม7เปFนเรา แต7เราเข-าใจว7าเปFนเรา สขกFมาถ6กเรา ทกขQกFมาถ6กเรา เสยใจกF
มาถ6กเรา เพราะเราเข-าไปขวางอย67ตรงน@น
เรากFคอ> ก-อนอตตา ตวตน เม>อ? มก-อนอตตาเม>อ? ใดแล-วสขกFถ6กเรา ทกขQกFถ6ก
เรา อะไรถ6กเราหมด ฉะน@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งว7าให-ทาลายก-อน
อตตา เม>อ? ทาลายก-อนอตตา ค>อสกกายทฐน@แล-ว หมดก-อนอตตาแล-ว
อตตามนกFไม7ต-องเรยกมนเปFนของมนเอง เม>อ? หมดอตตา อนตตากFเกดข1น@
มาเอง
เม>อ? บคคลถ>อเน>@อถ>อตว กFจะเหFนแก7ตว เหFนแก7ตน เหFนว7าเราสข เหFนว7าเรา
ทกขQ เหFนว7าเราด เหFนว7าเราช?ว เหFนว7าเราต7างๆนานา ความจรงส?งเหล7าน@
ธรรมชาตมนเปFนอย7างน@น แต7เรากลบไปเอาธรรมชาตมาเปFนเรา เอาเรา
มาเปFนธรรมชาต เลยไม7ร6-วา7 ธรรมชาตค>ออะไร ธรรมชาตมนด กFหวเราะกบ
มนธรรมชาตมนร-าย กFรอ- งไห-กบมน
ความจรงธรรมชาตกFคอ> สงขาร อย7างเราว7า "เตสง ว6ป-สโม สโข" ความ
สงบของสงขารน@นเปFนสข สงบอะไรล7ะ? กFคอ> ถอนอปาทานออกมาว7า เหFน
ธรรมชาตตามเปFนจรงของมนเดwยวน@ความจรงของมนมอย67 มนเปFนจรงอย67
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ต-นหญ-า ภ6เขาเถาวลยQ มนเปFนของมนอย7างน@น มนเกดมนกFดบ มนดบมน
กFเกด มเล>?อนไหลไปมา ธรรมชาต มนเปFนจรงอย67 แต7เราผ6-ไม7จรง เม>อ? ไป
เหFนแล-วกFต>?นเต-น ธรรมชาตไม7ต>?นเต-น มนเปFนอย67อย7างน@น ไม7ว7าใครจะ
ร-องไห- ใครจะหวเราะ มนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น อนน@นมนเปFนของจรง
เราไม7ร6-จกของจรงเม>อ? ไปเหFนของจรงแล-วกระต>อร>อร-น ร-องไห- หวเราะ
ต7างๆนานา เสยอกเสยใจ ดอกดใจ
ถ1งเราจะดใจเสยใจอย7างไรกFตาม สภาวะร7างกายร6ปน@ของเรา กFเปFนอย67ของ
มนเช7นน@ มนเกดมาแล-วมนกFแปรตามธรรมชาต แปรไป เจFบไป ตายไป
พลดพรากจากกนไปเปFนธรรมดา ธรรมชาตมนเปFนอย7างน@ เม>อ? หากว7า
บคคลผ6ใ- ดจะเอาธรรมชาตท@งหลายท@งปวงเหล7าน@ให-มนเปFนตวเรา เปFนของ
เราอย7างน@มนกFเปFนการแบกทกขQไวฉะน@นพระอญญาโกณฑญญะท7านจ1งว7า "ส?งใดส?งหน1?ง"คาว7าส?งใดส?งหน1ง?
น@นหมายรวมตลอดเลย จะเปFนร6ปหร>อเปFนนามกFช7าง ใช7หมดท@งน@น ความ
เหFนของท7านในขณะท?ท7านฟงเทศนQของพระพทธองคQน@นเปล?ยนข1น@ มาจน
เหFนแจ-ง ออกจากท?นง? แล-วกFยงเหFนอย6อ7 ย7างน@น จรงอย6อ7 ย7างน@น อาการ
อย7างใดผ7านเกดข1น@ มา กFเหFนความเกด อนมนดบไปแล-ว ท7านกFเหFนความ
ดบ เกดแล-วกFดบ ดบแล-วกFเกด
ท7านกFเหFนมน อนใดมนเกดแล-วกFดบ อนใดมนดบแล-วกFดบไป เปFนอย6เ7 ร>?อย
ไป สขทกขQกมF ากระทบจตของท7านอย67เสมอ แต7ว7าจตของท7านเพยงแต7รบ
ทราบ ไม7พลอยตกนรกไม7พลอยไปส67อบาย ไม7พลอยไปดใจ ไม7พลอยไป
เสยใจกบส?งเหล7าน@น จตของท7านต@งม?นเด7นอย67 พจารณาอย67อย7างน@น น?น
เพราะท7านอญญาโกณฑญญะท7านได-ดวงตา
ได-ดวงตาอนหน1ง? ท?เหFน
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ธรรมชาตตามเปFนจรง ความร6-เท7าตามเปFนจรงของสงขารสงขารมนเปFน
จรงอย7างไร กFร6-เท7าตามเปFนจรงของมนอย7างน@นน?เรยกว7าผ6ร- 6-ธรรม ผ6เ- หFน
ธรรม ร6แ- ล-วละเลกถอน
ถ-ายง ไม7เหFน กFยงพากนอดพากนละ มนไม7เหFนหรอกท?มาอดละ อดกล@น
อดทน อดทานน?นนะ แต7ถ-าถ1งท?ของมนแล-ว กFจะไม7มเร>?องอดละ อดกล@น
ไม7มเร>?องใดได-อด เร>?องผ6เ- หFนธรรมแล-วกFเปFนธรรม ไม7มเร>?องอดกล@น น?เรา
ยงไม7ทนร6-จกธรรมไม7เปFนธรรม จ1งเอาธรรมมาใช- เอาความเพยรมาใช-มน
เปFนอย7างน@
ทน@ถ-าเรามาเพยรแล-ว มนไม7เกยจคร-านแล-ว ความเพยรกFไม7ต-องเอามาใชมนร6-เท7าต7ออารมณQทง@ หลายท@งปวงแล-วมนไม7สข ไม7ทกขQกบมน กFไม7ต-อง
เอาขนตมาใช- เม>อ? มนเปFนธรรมแล-ว มนเกดมามนกFเปFนธรรม ผ6-ร6-กรF 6-ตาม
ธรรมแล-วกFเลยเปFนธรรม ร6ธ- รรมแล-วเหFนธรรม เรยนธรรมร6ธ- รรมเหFนธรรม
เปFนธรรม
เม>อ? มนเปFนธรรมแล-วกFหยด สงบแล-ว ทน@ไม7ได-เอาธรรมมาใช-เพราะมนเปFน
ธรรมแล-ว ภายนอกกFเปFนแล-ว ภายในกFเปFนแล-ว ผ6-รธ6- รรมกFเปFนธรรม
สภาวะมนกFเปFนธรรม อนท?ร6-มนกFเปFนธรรม เปFนอย67อย7างน@น เปFนอย7างเสร
เปFนหน1?งเสยแล-ว ธรรมชาตอนน@จง1 ไม7เกด ธรรมชาตอนน@จง1 ไม7แก7 ธรรมชาตอนน@จ1งไม7เจFบ ธรรมชาตอนน@จ1งไม7ตาย ธรรมชาตอนน@จ1งไม7สข ไม7
ทกขQ ธรรมชาตอนน@ไม7นอ- ย ไม7ใหญ7 ไม7หนก ไม7เบา ไม7ส@นไม7ยาว ไม7ดาไม7
ขาว ไม7มเร>อ? งเปรยบเทยบ ไม7มเร>?องจะเอามาเปรยบ สมมตอะไรๆเข-าไม7
ถ1ง เข-าไม7ถง1 ท?นน?
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ฉะน@น พระนพพานท7านจ1งว7าไม7มสสรรวรรณะ สเขยวสแดง สดา อะไร
ไม7ม เร>?องสเขยวสดา อะไรต7างๆเปFนเร>?องสมมต เปFนเร>?องบญญตในโลกยQ
เม>อ? พ-นจากส?งเหล7าน@ไป แล-วไม7มเร>?องเหล7าน@ตามไปถ1ง ดงน@นจ1งกล7าวว7า
ส?งน@นเปFนโลกต-ตระ ธรรมอนน@นท7านจ1งว7าเปFนปจจตตง อนผ6ร- 6-กFได-เฉพาะ
เจ-าของ ประกาศไม7ได- มแต7ให-อบาย ผ6-ทเ? ข-าไปถ1งแล-วกFแล-ว จะเอาสมมต
บญญตมาพ6ดไม7ได- มนหมดมนหมดส@น
.ความสบายหร>อไม7สบาย ไม7ได-อย67ท?คนมาก หร>อน-อย
มนอย67ท?ความเหFนถ6กเท7าน@น.
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ส?งท@งหลายในโลกน@ลว- นแต7เปFนส?งสมมตท?เราสมมตข1@นมาเองท@งส@นสมมต
แล-วกFหลงสมมตของตวเองเลยไม7มใครวางมนเปFนทฐมนเปFนมานะความ
ย1ดม?นถ>อม?นอนความย1ดม?นถ>อม?นน@ไม7ใช7เร>อ? งท?จะจบได-มนจบลงไม7ได-สก
ทเปFนเร>?องวฏฏสงสารท?ไหลไปไม7ขาดไม7มทางส@นสดทน@ถ-าเราร6-จกสมมต
แล-วกFร6-จกวมตตคร@นร6-จกวมตตแล-วกFร6-จกสมมตกFจะเปFนผ6ร- 6-จกธรรมะอน
หมดส@นไป
กFเหม>อนเราทกคนน@แหละแต7เดมช>อ? ของเรากFไม7มค>อตอนเกดมากFไม7มช>อ? ท?
มช>?อข1น@ มากFโดยสมมตกนข1@นมาเองอาตมาพจารณาด6ว7าเอ!สมมตน@ถ-าไม7ร6จกมนจรงๆแล-วมนกFเปFนโทษมากความจรงมนเปFนของเอามาใช-ให-เราร6-จก
เร>อ? งราวมนเฉยๆเท7าน@นกFพอให-ร6-ว7าถ-าไม7มเร>?องสมมตน@กไF ม7มเร>?องท?จะพ6ด
กนไม7มเร>?องท?จะบอกกนไม7มภาษาท?จะใช-กน
เม>อ? คร@งท?อาตมาไปต7างประเทศอาตมาได-ไปเหFนพวกฝร?งไปน?งกรรมฐาน
กนอย67เปFนแถวแล-วเวลาจะลกข1น@ ออกไปไม7ว7าผ6ห- ญงหร>อผ6ช- ายกFตามเหFน
จบหวกนผ6น- @นผ6-นไ@ ปเร>อ? ยๆกFเลยมาเหFนได-วา7 โอ!สมมตน@ถ-าไปต@งลงท?ไหน
ไปย1ดม?นหมายม?นมนกFจะเกดกเลสอย67ท?น?นถ-าเราวางสมมตได-ยอมมนแล-ว
กFสบาย
อย7างพวกนายพลนายพนทหารมาท?น?กFเปFนผ6-มยศฐาบรรดาศกด tคร@นมาถ1ง
อาตมาแล-วกFพ6ดว7า"หลวงพ7อกรณาจบหวให-ผมหน7อยครบ"น?แสดงว7าถ-า
ยอมแล-วมนกFไม7มพษอย67ท?นน? พอล6บหวให-เขาดใจด-วยซ@าแต7ถ-าไปล6บหว
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เขาท?กลางถนนด6ซไม7เกดเร>?องกFลองด6น?คอ> ความย1ดม?นถ>อม?นเอาไว-ฉะน@น
อาตมาว7าการวางน@มนสบายจรงๆเม>?อต@งใจว7าเอาหวมาให-อาตมาล6บกF
สมมตลงว7าไม7เปFนอะไรแล-วกFไม7เปFนอะไรจรงๆล6บอย67เหม>อนหวเผ>อก
หวมนแต7ถ-าเราไปล6บอย6ก7 ลางทางไม7ได-แน7นอน
น?แหละเร>?องของการยอมการละการวางการปลงทาได-แล-วมนเบาอย7างน@
คร@นไปย1ดท?ไหนมนกFเปFนภพท?น?นเปFนชาตท?นน? มพษมภยข1@นท?น?น
พระพทธองคQของเราท7านทรงสอนสมมตแล-วกFทรงสอนให-ร6-จกแก-สมมต
โดยถ6กเร>?องของมนให-มนเหFนเปFนวมตตอย7าไปย1ดม?นหร>อถ>อม?นมนส?งท?
มนเกดมาในโลกน@กเF ร>?องสมมตท@งน@นมนจ1งเปFนข1น@ มาคร@นเปFนข1@นมาแล-ว
และสมมตแล-วกFอย7าไปหลงสมมตน@นท7านว7ามนเปFนทกขQเร>?องสมมตเร>?อง
บญญตน@เปFนเร>?องสาคญท?สดถ-าคนไหนปล7อยคนไหนวางได-มนกFหมดทกขQ
แต7เปFนกรยาของโลกเราเช7นว7าพ7อบญมาน@เปFนนายอาเภอเถ-าแก7แสงชยไม7
ได-เปFนนายอาเภอแต7กเF ปFนเพ>อ? นกนมาแต7ไหนแต7ไรแล-วเม>?อพ7อบญมาไดรบแต7งต@งให-เปFนนายอาเภอกFเปFนสมมตข1น@ มาแล-วแต7กใF ห-ร6-จกใช-สมมตใหเหมาะสมสกหน7อยเพราะเรายงอย6ใ7 นโลกถ-าเถ-าแก7แสงชยข1@นไปหานาย
อาเภอท?ท?ทางานและเถ-าแก7แสงชยไปจบหวนายอาเภอมนกFไม7ดจะไปคด
ว7าแต7กอ7 นเคยอย67ด-วยกนหามจกรเยFบผ-าด-วยกนจวนจะตายคร@งน@นจะไป
เล7นหวให-คนเหFนมนกFไม7ถ6กไม7ดต-องให-เกยรตกนสกหน7อยอย7างน@กFควร
ปฏบตให-เหมาะสมตามสมมตในหม67มนษยQท@งหลายจ1งจะอย67กนได-ดว- ยดถ1ง
จะเปFนเพ>?อนกนมาแต7คร@งไหนกFตามเขาเปFนนายอาเภอแล-วต-องยกย7องเขา
เม>อ? ออกจากท?ทางานมาถ1งบ-านถ1งเร>อนแล-วจ1งจบหวกนได-ไม7เปFนอะไรกF
จบหวนายอาเภอน?นแหละแต7ไปจบอย67ท?ศาลากลางคนเยอะๆกFอาจจะผด
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แน7น?กFเรยกว7าให-เกยรตกนอย7างน@ถ-าร6-จกใช-อย7างน@มนกFเกดประโยชนQถง1
แม-จะสนทกนนานแค7ไหนกFตามพ7อบญมากFคงจะต-องโกรธหากว7าไปทาใน
หม6ค7 นมากๆเพราะเปFนนายอาเภอแล-วน?แหละมนกFเร>?องปฏบตเท7าน@แหละ
โลกเราให-ร6-จกกาลร6-จกเวลาร6-จกบคคล
ท7านจ1งให-เปFนผ6ฉ- ลาดสมมตกFให-ร6-จกวมตตกFให-ร6-จกให-ร6-จกในคราวท?เราจะ
ใช-ถ-าเราใช-ให-ถ6กต-องมนกFไม7เปFนอะไรถ-าใช-ไม7ถ6กต-องมนกFผดมนผดอะไร
มนผดกเลสของคนน?แหละมนไม7ผดอนอ>น? หรอกเพราะคนเหล7าน@อย67กบ
กเลสมนกFเปFนกเลสอย6แ7 ล-วน?เร>?องปฏบตของสมมตปฏบตเฉพาะในท?
ประชมในบคคลในกาลในเวลากFใช-สมมตบญญตอนน@ได-ตามความเหมาะ
สมกFเรยกว7าคนฉลาดให-เราร6-จกต-นร6-จกปลายท@งท?เราอย6ใ7 นสมมตน@แหละ
มนทกขQเพราะความไปย1ดม?นหมายม?นมนแต7ถ-าร6-จกสมมตให-มนเปFนมนกF
เปFนข1@นมาเปFนข1@นมาได-โดยฐานท?เราสมมตแต7มนค-นไปจรงๆแล-วไปจนถ1ง
วมตตมนกFไม7มอะไรเลย
อาตมาเคยเล7าให-ฟงว7าพวกเราท@งหลายท?มาบวชเปFนพระน@แต7ก7อนเปFน
ฆราวาสกFสมมตเปFนฆราวาสมาสวดสมมตให-เปFนพระกFเลยเปFนพระแต7เปFน
พระเณรเพยงสมมตพระแท-ๆยงไม7เปFนเปFนเพยงสมมตยงไม7เปFนวมตตน?
ถ-าหากว7าเรามาปฏบตให-จตหลดพ-นจากอาสวะท@งหลายเหล7าน@เปFนข@นๆ
ไปต@งแต7ข@นโสดาสกทาคามอนาคามไปจนถ1งพระอรหนตQน@นเปFนเร>?องละ
กเลสแล-วแต7แม-เปFนพระอรหนตQแล-วกFยงเปFนเร>?องสมมตอย67น?นเองค>อ สมมต
อย6ว7 7าเปFนพระอรหนตQอนน@นเปFนพระแท-คร@งแรกกFสมมตอย7างน@คอ> สมมต
ว7าเปFนพระแล-วกFจะละกเลสเลยได-ไหม?กFไม7ได-เหม>อนกนกบเกล>อน?แหละ
สมมตว7าเรากาดนทรายมาสกกาหน1ง? เอามาสมมตว7าเปFนเกล>อมนเปFนเกล>อ
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ไหมล7ะ?กFเปFนอย67แต7เปFนเกล>อโดยสมมตไม7ใช7เกล>อแท-ๆจะเอาไปใส7แกงมน
กFไม7มประโยชนQถ-าจะว7าเปFนเกล>อแท-มนกFเปล7าท@งน@นแหละน?เรยกว7าสมมต
ทาไมจ1งสมมต?เพราะว7าเกล>อไม7มอย67ท?น?นมนมแต7ดนทรายถ-าเอาดนทราย
มาสมมตว7าเปFนเกล>อมนกFเปFนเกล>อให-อย6เ7 ปFนเกล>อโดยฐานท?สมมตไม7เปFน
เกล>อจรงค>อมนกFไม7เคFมใช-สาเรFจประโยชนQไม7ได-มนสาเรFจประโยชนQได-เปFน
บางอย7างค>อในข@นสมมตไม7ใช7ในข@นวมตต
ช>อ? ว7าวมตตน@นกFสมมตน@แหละเรยกข1น@ มาแต7วา7 ส?งท@งหลายเหล7าน@นมน
หลดพ-นจากสมมตแล-วหลดไปแล-วมนเปFนวมตตแล-วแต7กFยงเอามาสมมต
ให-เปFนวมตตอย6อ7 ย7างน@แหละมนกFเปFนเร>?องเท7าน@จะขาดสมมตน@ได-ไหม?กF
ไม7ได-ถ-าขาดสมมตน@แล-วกFจะไม7ร6-จกการพ6ดจาไม7ร6-จกต-นไม7ร6-จกปลายเลย
ไม7มภาษาจะพ6ดกน
ฉะน@นสมมตน@กFมประโยชนQคอ> ประโยชนQท?สมมตข1@นมาให-เราใช-กนเช7นว7า
คนทกคนกFมช>อ? ต7างกนแต7ว7าเปFนคนเหม>อนกนถ-าหากไม7มการต@งช>อ? เรยก
กนกFจะไม7ร6-วา7 พ6ดกนให-ถ6กคนได-อย7างไรเช7นเราอยากจะเรยกใครสกคน
หน1ง? เรากFเรยกว7า"คนคน"กFไม7มใครมามนกFไม7สาเรFจประโยชนQเพราะต7างกF
เปFนคนด-วยกนทกคนแต7ถ-าเราเรยก"จนทรQมาน?หน7อย"จนทรQกFตอ- งมาคน
อ>น? กFไม7ต-องมามนสาเรFจประโยชนQอย7างน@ได-เร>?องได-ราวฉะน@นได-ข-อ
ประพฤตปฏบตอนเกดจากสมมตอนน@กFยงมอย67
ดงน@นถ-าเข-าใจในเร>อ? งสมมตเร>?องวมตตให-ถ6กต-องมนกFไปได-สมมตน@กFเกด
ประโยชนQได-เหม>อนกนแต7ความจรงแท-แล-วมนไม7มอะไรอย67ท?น?นแม-ตลอด
ว7าคนกFไม7มอย67ท?น?นเปFนสภาวธรรมอนหน1ง? เท7าน@นเกดมาด-วยเหตด-วย
ปจจยของมนเจรญเตบโตด-วยเหตด-วยปจจยของมนให-ต@งอย67ได-พอสมควร
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เท7าน@นอกหน7อยมนกFบบสลายไปเปFนธรรมดาใครจะห-ามกFไม7ได-จะ
ปรบปรงอะไรกFไม7ได-มนเปFนเพยงเท7าน@นอนน@กเF รยกว7าสมมตถ-าไม7มสมมต
กFไม7มเร>?องมราวไม7มเร>อ? งท?จะปฏบตไม7มเร>?องท?จะมการมงานไม7มช>อ? เสยง
เลยไม7ร6-จกภาษากนฉะน@นสมมตบญญตน@ต@งข1น@ มาเพ>?อให-เปFนภาษาให-ใชกนสะดวก
เหม>อนกบเงนน?แหละสมยก7อนธนบตรมนไม7มหรอกมนกFเปFนกระดาษอย67
ธรรมดาไม7มราคาอะไรในสมยต7อมาท7านว7าเงนอฐเงนตรามนเปFนก-อนวตถ
เกFบรกษายากกFเลยเปล?ยนเสยเอาธนบตรเอากระดาษน@มาเปล?ยนเปFนเงน
กFเปFนเงนให-เราอย6ต7 7อน@ไปถ-ามพระราชาองคQใหม7เกดข1น@ มาสมมตไม7ชอบ
ธนบตรกระดาษเอาข@คร?งกFได-มาทาให-มนเหลวแล-วมาพมพQเปFนก-อนๆ
สมมตว7าเปFนเงนเรากFจะให-ขค@ ร?งกนท@งหมดท?วประเทศเปFนหน@เปFนสนกนกF
เพราะก-อนข@คร?งน@แหละอย7าว7าแต7เพยงก-อนข@คร?งเลยเอาก-อนข@ไก7มาแปร
ให-มนเปFนเงนมนกFเปFนได-ทน@ขไ@ ก7กFจะเปFนเงนไปหมดจะฆ7ากนแย7งกนกF
เพราะก-อนข@ไก7เร>?องของมนเปFนเร>?องแค7น@
แม-เขาจะเปล?ยนเปFนร6ปใหม7มาถ-าพร-อมกนสมมตข1@นแล-วมนกFเปFนข1@นมาไดมนเปFนสมมตอย7างน@นอนน@สง? ท?ว7าเปFนเงนน@นมนเปFนอะไรกFไม7ร6-จกเร>?องแร7
ต7างๆท?ว7าเปFนเงนจรงๆแล-วจะเปFนเงนหร>อเปล7ากFไม7ร6-เหFนแร7อนน@นเปFนมา
อย7างน@นกFเอามาสมมตมนข1@นมามนกFเปFนถ-าพ6ดเร>?องโลกแล-วมนกFมแค7น@
สมมตอะไรข1น@ มาแล-วมนกFเปFนเพราะมนอย6ก7 บสมมตเหล7าน@แต7ว7าจะ
เปล?ยนให-เปFนวมตตให-คนร6-จกวมตตอย7างจรงจงน@นมนยาก
เร>อนเราบ-านเราข-าวของเงนทองล6กหลานเราเหล7าน@กFสมมตว7าล6กเราเมย
เราพ?เราน-องเราอย7างน@เปFนฐานท?สมมตกนข1@นมาท@งน@นแต7ความเปFนจรง
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แล-วถ-าพ6ดตามธรรมะท7านว7าไม7ใช7ของเรากFฟงไม7คอ7 ยสบายห6สบายใจ
เท7าใดเร>?องของมนกFเปFนอย7างน@นจรงๆถ-าไม7สมมตข1น@ มากFไม7มราคาสมมต
ว7าไม7มราคากFไม7มราคาสมมตให-มราคาข1@นมากFมราคาข1น@ มามนกFเปFนเช7น
น@นฉะน@นสมมตน@กFดอย67ถ-าเราร6-จกใช-มนให-ร6-จกใช-มน
อย7างสกลร7างกายของเราน@กFเหม>อนกนไม7ใช7เราหรอกมนเปFนของสมมต
จรงๆแล-วจะหาตวตนเราเขาแท-มนกFไม7มมแต7ธรรมธาตอนหน1ง? เท7าน@แหละ
มนเกดแล-วกFตง@ อย6แ7 ล-วกFดบไปทกอย7างมนกFเปFนอย7างน@ไม7มเร>?องอะไรท?
เปFนจรงเปFนจงของมนแต7ว7าสมควรท?เราจะต-องใช-มน
อย7างว7าเรามชวตอย6ไ7 ด-นเ@ พราะอะไร?เพราะอาหารการกนของเราท?เปFนอย67
ถ-าหากว7าชวตเราอย67กบอาหารการกนเปFนเคร>?องหล7อเล@ยงเปFนปจจย
จาเปFนเรากFต-องใช-ใช-ส?งเหล7าน@ให-มนสาเรFจประโยชนQในความเปFนอย67ของ
เราเหม>อนกบพระพทธเจ-าท7านทรงสอนพระเร?มต-นจรงๆท7านกFสอนเร>?อง
ปจจยส?เร>?องจวรเร>?องบณฑาตเร>?องเสนาสะเร>?องเภสชยาบาบดโรคท7านใหพจารณาถ-าเราไม7ได-พจารณาตอนเช-ายามเยFนมนล7วงกาลมาแล-วกFใหพจารณาเร>?องอนน@
ทาไมท7านจ1งให-พจารณาบ7อยๆพจารณาให-ร6-จกว7ามนเปFนปจจยส?เคร>?อง
หล7อเล@ยงร7างกายของเรานกบวชกFต-องมผ-าน7งผ-าห7มอาหารการขบฉนยา
รกษาโรคมท?อย67อาศยเม>อ? เรามชวตอย67เราจะหนจากส?งเหล7าน@ไม7ได-ถ-า
อาศยส?งเหล7าน@เปFนอย67ท7านท@งหลายจะได-ใช-ของเหล7าน@จนตลอดชวตของ
ท7านแล-วท7านอย7าหลงนะอย7าหลงส?งเหล7าน@มนเปFนเพยงเท7าน@มผลเพยง
เท7าน@

212

เราจะต-องอาศยส?งเหล7าน@ไปจ1งอย6ไ7 ด-ถ-าไม7อาศยส?งใดส?งหน1ง? จะบาเพFญ
ภาวนาจะสวดมนตQทาวตรจะน?งพจารณากรรมฐานกFจะสาเรFจประโยชนQใหท7านไม7ได-ในเวลาน@จะต-องอาศยส?งเหล7าน@อย67ฉะน@นท7านท@งหลายอย7าไปตด
ส?งเหล7าน@อย7าไปหลงสมมตอนน@อย7าไปตดปจจยส?อนน@มนเปFนปจจยให-ท7า
นอย6ไ7 ปอย6ไ7 ปพอถ1งคราวมนกFเลกจากกนไปถ1งแม-มนจะเปFนเร>?องสมมตกF
ต-องรกษาให-มนอย67ถ-าไม7รกษามนกFเปFนโทษเช7นถ-วยใบหน1ง? ในอนาคตถ-วย
มนจะต-องแตกแตกกFช7างมนแต7ขณะท?ท7านยงมชวตอย67ขอให-ท7านรกษา
ถ-วยใบน@ไว-ให-ดเพราะเปFนเคร>?องใช-ของท7านถ-าถ-วยใบน@แตกท7านกFลาบาก
แต7ถ1งแม-ว7าจะแตกกFขอให-เปFนเร>?องสดวสยท?มนแตกไป
ปจจยส?ท?พระพทธเจ-าท7านสอนให-พจารณาน@กFเหม>อนกนเปFนปจจยส7งเสรม
เปFนเคร>อ? งอาศยของบรรพชตให-ท7านท@งหลายร6-จกมนอย7าไปย1ดม?นหมาย
ม?นมนจนเปFนก-อนกเลสตณหาเกดข1น@ ในดวงจตดวงใจของท7านจนเปFนทกขQ
เอาแค7ใช-ชวตให-มนเปFนประโยชนQเท7าน@กพF อแล-ว
เร>อ? งสมมตกบวมตตมนกFเก?ยวข-องกนอย7างน@เร>?อยไปฉะน@นถ-าหากว7าใชสมมตอนน@อย6อ7 ย7าไปวางอกวางใจว7ามนเปFนของจรงจรงโดยสมมตเท7าน@น
ถ-าเราไปย1ดม?นหมายม?นกFเกดทกขQข1@นมาเพราะเราไม7รเ6- ร>?องอนน@ตามเปFน
จรงเร>?องมนจะถ6กจะผดกFเหม>อนกนบางคนกFเหFนผดเปFนถ6กเหFนถ6กเปFนผด
เร>อ? งผดเร>?องถ6กไม7ร6-วา7 เปFนของใครต7างคนต7างกFสมมตข1@นมาว7าถ6กว7าผด
อย7างน@แหละเร>?องทกเร>?องกFควรให-ร6พระพทธเจ-าท7านกลวว7ามนจะเปFนทกขQถ-าหากว7าถกเถยงกนเร>อ? งท@งหลาย
เหล7าน@มนจบไม7เปFนคนหน1?งว7าถ6กคนหน1ง? ว7าผดคนหน1ง? ว7าผดคนหน1ง? ว7าถ6ก
อย7างน@แต7ความจรงแล-วเร>?องถ6กเร>?องผดน@นน7ะเราไม7ร6-จกเลยเอาแต7ว7าให213

เราร6-จกใช-ให-มนสบายทาการงานให-ถ6กต-องอย7าให-มนเบยดเบยนตนเอง
และเบยดเบยนผ6อ- >?นให-มนเปFนกลางๆไปอย7างน@มนกFสาเรFจประโยชนQของ
เรา
รวมแล-วส7วนสมมตกFดส7วนวมตตกFดล-วนแต7เปFนธรรมะแต7ว7ามนเปFนของย?ง
หย7อนกว7ากนแต7มนกFเปFนไวพจนQซ1?งกนและกนเราจะรบรองแน7นอนว7าอนน@
ให-เปFนอนน@จรงๆอย7างน@นไม7ได-ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งให-วางไว-ว7า "มน
ไม7แน7"ถ1งจะชอบมากแค7ไหนกFให-รว6- 7ามนไม7แน7นอนถ1งจะไม7ชอบมากแค7
ไหนกFให-เข-าใจว7าอนน@ไม7แน7นอนมนกFไม7แน7นอนอย7างน@นจรงๆแล-วปฏบต
จนเปFนธรรมะ
อดตกFตามอนาคตกFตามปจจบนกFตามเรยกว7าปฏบตธรรมะแล-วท?มนจบกF
ค>อท?มนไม7มอะไรท?มนละมนวางมนวางภาระท?มนจบจะเปรยบเทยบให-ฟง
อย7างคนหน1ง? ว7าธงมนเปFนอะไรมนจ1งปลวพร@วไปคงเปFนเพราะมลมอกคน
หน1ง? ว7ามนเปFนเพราะมธงต7างหากอย7างน@กจF บลงไม7ได-สกทเหม>อนกนกบไก7
เกดจากไข7ไข7เกดจากไก7อย7างน@แหละมนไม7มหนทางจบค>อมนหมนไปหมน
ไปตามวฏฏะของมน
ทกส?งสารพดน@กเF รยกสมมตข1น@ มามนเกดจากสมมตข1น@ มากFให-ร6-จกสมมต
ให-ร6-จกบญญตถ-าร6-จกส?งท@งหลายเหล7าน@กFร6-จกเร>?องอนจจงเร>อ? งทกขงเร>?อง
อนตตามนเปFนอารมณQตรงต7อพระนพพานเลยอนน@เช7นการแนะนาพร?า
สอนให-ความเข-าใจกบคนแต7ละคนน@มนกFยากอย67บางคนมความคดอย7าง
หน1ง? พ6ดให-ฟงกFว7าไม7ใช7พ6ดความจรงให-ฟงเท7าไรกFวา7 ไม7ใช7ฉนเอาถ6กของ
ฉนคณเอาถ6กของคณมนกFไม7มทางจบแล-วมนเปFนทกขQกFยงไม7วางกFยงไม7
ปล7อยมน
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อาตมาเคยเล7าให-ฟงคร@งหน1?งว7าคนส?คนเดนเข-าไปในปา7 ได-ยนเสยงไก7
ขน"เอsกอ‡เอ-กเอ-ก"ต7อกนไปคนหน1ง? กFเกดปญญาข1น@ มาว7าเสยงขนน@ใครว7า
ไก7ตวผ6ห- ร>อไก7ตวเมยสามคนรวมหวกนว7าไก7ตวเมยส7วนคนเดยวน@นกFว7าไก7
ตวผ6-ขนเถยงกนไปอย6อ7 ย7างน@แหละไม7หยดสามคนว7าไก7ตวเมยขนคนเดยว
ว7าไก7ตวผ6-ขน"ไก7ตวเมยจะขนได-อย7างไร?""กFมนมปากน?"สามคนตอบคน
คนเดยวน@นเถยงจนร-องไห-ความจรงแล-วไก7ตวผ6-น?นแหละขนจรงๆตาม
สมมตเขาแต7สามคนน@นว7าไม7ใช7วา7 เปFนไก7ตวเมยเถยงกนไปจนร-องไห-เสย
อกเสยใจมากผลท?สดแล-วมนกFผดหมดทกคนน?นแหละท?ว7าไก7ตวผ6ไ- ก7ตว
เมยกFเปFนสมมตเหม>อนกน
ถ-าไปถามไก7วา7 "เปFนตวผ6-หร>อ"มนกFไม7ตอบ"เปFนไก7ตวเมยหร>อ"มนกFไม7ใหเหตผลว7าอย7างไรแต7แรกเคยสมมตบญญตว7าร6ปลกษณะอย7างน@เปFนไก7ตวผ6ร6ปลกษณะอย7างน@นเปFนไก7ตวเมยร6ปลกษณะอย7างน@เปFนไก7ตวผ6ม- นต-องขน
อย7างน@ตวเมยต-องขนอย7างน@นอนน@มนเปFนสมมตตดอย67ในโลกเราน@ความ
เปFนจรงของมนมนไม7มไก7ตวผ6ไ- ก7ตวเมยหรอกถ-าพ6ดตามความสมมตใน
โลกกFถ6กตามคนเดยวน@นแต7เพ>อ? นสามคนไม7เหFนด-วยเขาว7าไม7ใช7เถยงกน
ไปจนร-องไห-มนกFไม7เกดประโยชนQอะไรมนกFเร>?องเพยงเท7าน@
ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งว7าอย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมนไม7ย1ดม?นถ>อม?นทาไม
จะปฏบตได-?ปฏบตไปเพราะความไม7ย1ดม?นถ>อม?นน?จะเอาปญญาแทน
เข-าไปในท?น@ยากลาบากน?แหละท?ไม7ให-ย1ดมนจ1งเปFนของยากมนต-องอาศย
ปญญาแหลมคมเข-าไปพจารณามนจ1งไปกนได-อน1?งถ-าคดไปแล-วเพ>อ?
บรรเทาทกขQลงไปไม7วา7 ผ6-มน-อยหร>อมมากหรอกเปFนกบปญญาของคนก7อน
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ท?มนจะทกขQมนจะสขมนจะสบายมนจะไม7สบายมนจะล7วงทกขQท@งหลายไดเพราะปญญาให-มนเหFนตามเปFนจรงของมน
ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านให-อบรมให-พจารณาให-ภาวนาภาวนากFคอ> ใหพยายามแก-ปญญาท@งหลายเหล7าน@ให-ถ6กต-องตามเร>?องของมนเร>?องของมน
เปFนอย67อย7างน@คอ> เร>?องเกดเร>อ? งแก7เร>?องเจFบเร>อ? งตายมนเปFนเร>?องของ
ธรรมดาธรรมดาแท-ๆมนเปFนอย67อย7างน@ของมนท7านจ1งให-พจารณาอย67
เร>อ? ยๆให-ภาวนาความเกดความแก7ความเจFบความตายบางคนไม7เข-าใจ
ไม7ร6-จะพจารณามนไปทาไมเกดกFร6-จกว7าเกดอย67ตายกFร6-จกว7าตายอย67น?น
แหละมนเปFนเร>?องของธรรมดาเหล>อเกนมนเปFนเร>?องความจรงเหล>อเกน ถาหากว7าผ6ใ- ดมาพจารณาแล-วพจารณาอกอย6อ7 ย7างน@มนกFเหFนเม>อ? มนเหFนมน
กFค7อยแก-ไขไปถ1งหากว7ามนจะมความย1ดม?นหมายม?นอย67กFดถ-าเรามปญญา
เหFนว7ามนเปFนเร>?องธรรมดามนกFบรรเทาทกขQไปได-ฉะน@นจงศ1กษาธรรมะ
เพ>อ? แก-ทกขQ
ในหลกพทธศาสนาน@กFไม7มอะไรมแต7เร>อ? งทกขQเกดกบทกขQดบเร>?องทกขQจะ
เกดเร>?องทกขQจะดบเท7าน@นท7านจ1งจดเปFนสจจธรรมถ-าไม7ร6-มนกFเปFนทกขQ
เร>อ? งจะเอาทฐมานะมาเถยงกนน@กไF ม7มวนจบหรอกมนไม7จบมนไม7ส@นเร>?อง
ท?จะให-จตใจเราบรรเทาทกขQสบายๆน@นเรากFต-องพจารณาด6เร>?องท?เราผ7าน
มาเร>?องปจจบนและอนาคตท?มนเปFนไปเช7นว7าพ6ดถ1งความเกดความแก7
ความเจFบความตายทายงไงมนจ1งจะไม7ให-เปFนห7วงเปFนใยกนกFเปFนห7วงเปFน
ใยอย67เหม>อนกนแต7ว7าถ-าหากบคคลมาพจารณาร6-เท7าตามความเปFนจรง
ทกขQทง@ หลายกFจะบรรเทาลงไปเพราะไม7ได-กอดทกขQไว-
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....ความสงบท?หลงค>อว7าไม7คอ7 ยร6-เน>อ@ ร6-ตวเหFนว7าถ1งท?สดแล-วกFไม7คน- คว-า
อะไรอกต7อไปจ1งเปFนอนตรายเปFนข-าศ1กในช@นน@นอนน@เปFนอนตรายห-าม
ปญญาไม7ให-เกด.....
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๑๕ - นอกเหต,เหน@อผล
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คาสอนของพระบางอย7างเราฟงด6แล-ว ไม7คอ7 ยจะเข-าใจเลย บางสทคดว7า
มนน7าจะเปFนไปอย7างน@นไม7ได- กFเลยไม7ทา ความเปFนจรงน@นคาพ6ดของพระ
มเหตผลทกอย7าง
คร@งแรกท?อาตมาไม7นง? หลบตา แล-วกFไม7เช>อ? เหม>อนกน ไม7เหFนว7าจะเกด
ประโยชนQอะไรจากการหลบตาไปหมด นอกจากน@นกFไปเดนจงกรม เดนไป
จากต-นไม-ต-นน@ไปต-นน@น เดนไปเดนมากFข@เกยจ เดนทาไม? กลบไปกลบ
มาไม7เกดประโยชนQอะไร อย7างน@มนกFคดไป
แต7ความจรงการเดนจงกรมน@ มประโยชนQมาก การน?งสมาธน@กFมประโยชนQ
มาก แต7จรตของคนเราบางคนแรงไปในการเดนจงกรม บางคนแรงในการ
น?ง จรตของท7านเปFนปนเปกนอย67 แต7เราจะท@งกนไม7ได- จะน?งสมาธอย7าง
เดยวกFไม7ได- จะเดนจงกรมอย7างเดยวกFไม7ไดพระกรรมฐานท7านสอนว7า อรยาบถส? การย>นการเดน การน?ง การนอน คน
เราอาศยอรยาบถอย7างน@อย67 แล-วแต7ว7ามนจะแรงการย>น การเดน การน?ง
หร>อการนอน แต7มนจะเรFวหร>อช-า มนกFคอ7 ยๆเข-าไปในตวของมน
อย7างวนหน1ง? เราเดนก?ชว? โมง น?งก?ชว? โมง นอนก?ชว? โมง แต7เท7าไรกFชา7 งมน
เถอะ จบจดมนเข-ากFเปFนการย>นการเดน การน?ง การนอนเสมอ การย>นเดน
น?งนอนน@ให-เสมอกน ท7านบอกไว-ในธรรมะ การปฏบตให-ปฏบตสม?าเสมอ
กน ให-อรยาบถเสมอกน อรยาบถค>ออะไร? ค>อการย>น การเดน การน?ง
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การนอน ให-มนเสมอกน เอ! คดไม7ออก ให-มนเสมอน@มนกFคงจะว7านอน ๒
ช?วโมง กFยน> ๒ ช?วโมง น?งกF ๒ ช?วโมง คงจะเปFนอย7างน@นกระมง
อาตมากFมาลองทาด6เหม>อนกน โอsะ! มนไปไม7ไหว ไปไม7ไหวแน7นอนเลย
จะย>นกFให- ๒ ช?วโมงหร>อน?งกFให- ๒ ช?วโมง เดนกF ๒ ช?วโมง นอนกF
๒ช?วโมง เรยกว7าอรยาบถเสมอกน อย7างน@เราฟงผด ฟงตามแบบน@ มนผด
อรยาบถเสมอกน ท7านพ6ดถ1งจตของเรา ความร6-ส1กของเราเท7าน@น ไม7ใช7
ท7านพ6ดท?วไป ค>อทาจตของเราให-มนเกดปญญาแล-ว ให-มนมปญญา ให-มน
สว7าง
ความร6-ส1ก หร>อปญญาของเราน@น แม-เราจะอย6ใ7 นอรยาบถ ย>น เดน น?งนอน
กFร6-อย67เสมอ เข-าใจอย67เสมอในอารมณQต7างๆ แม-ฉนจะย>นอย67กFชา7 ง จะน?งหร>อ
เดนกFช7าง ฉนจะร6-อารมณQอย67เสมอไป ว7าอารมณQทง@ หลายเหล7าน@นมนจะ
เปFนอนจจง ทกขง อนตตา เท7าน@นแหละ
คาพ6ดอย7างน@กFเปFนไป ความร6-ส1กความร6-อย7างน@นกFเปFนไป จตใจกFนอ- ม
เข-าไปอย7างน@น เม>อ? ถ6กอารมณQเม>อ? ไรกFเหFนอนจจง ทกขง อนตตา ตลอด
เวลาอย67อย7างน@น จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอน มนมความเหFนอย67อย7างน@น
แม-วา7 มนจะรก หร>อจะเกลยดมนกFยงไม7ท@งปฏปทาของมน ร6-ของมนอย67
ถ-าหากว7ามาเพ7งถ1งจตให-เปFนปฏปทา ให-สม?าเสมอกน ความสม?าเสมอกน
ค>อมนปล7อยวางเสมอกน เม>อ? หากว7ามนได-อารมณQทดตามสมมตของเขา
มนกFยงไม7ลม> ตวของมน เม>อ? มนร6-อารมณQท?ชว? มนกFยงไม7ล>มตวของมนมน
ไม7หลงในความช?ว มนไม7หลงในความด สมมตท@งหลายเหล7าน@ มนจะตรง
ไปของมนอย6เ7 ร>?อยๆ อรยาบถน@เอาเสมอได- ถ-ามนยงไม7เสมอจดให-มน
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ถ-าพ6ดถ1งภายในไม7พ6ดถ1งภายนอก พ6ดถ1งเร>?องจตใจ พ6ดถ1งความร6-ส1ก ถ-า
หากว7าอรยาบถจตใจสม?าเสมอกน จะถ6กสรรเสรญมนกFอย67แค7น@น จะถ6ก
นนทามนกFอย67แค7น@น มนไม7วง? ข1@น มนไม7วง? ลง มนอย67อย7างน@ กFเพราะอะไร?
มนร6-อนตราย ร6-อปสรรค ในส?งท@งหลายเหล7าน@เหFนโทษ เหFนโทษในการ
สรรเสรญ เหFนโทษในการนนทาเสมอกนแล-ว เรยกว7ามนเสมอกนแล-วน@น
อย7างน@ความร6-ส1กอย7างน@เรยกว7าทางใน มองด6ด-านใน ไม7มองด6ด-านนอก
อารมณQท@งหลายน@นนะ ถ-าหากว7าเราได-อารมณQท?ด จตของเรามนกFดด-วย
ได-อารมณQทไ? ม7ดจตของเรากFไม7ดไม7ชอบ มนจะเปFนอย67อย7างน@ น@เรยกว7า
อรยาบถมนไม7สม?าเสมอกนแล-ว มนสม?าเสมอแต7ว7ามนร6-อารมณQ ว7ามนย1ด
ดกFร6- ย1ดช?วกFร6-จกแค7น@กFนบว7าดแล-ว อรยาบถน@มนสม?าเสมอแต7มนยงวางไม7
ได- แต7วา7 มนร6-สม?าเสมอ ย1ดความดกFร6-จก ย1ดความช?วกFร6-จก ความย1ดเช7นน@
มนเปFนส?งท?ไม7ใช7หนทาง กFร6-อย6เ7 ข-าใจอย7างน@ แต7ว7ามนทายงไม7ได-เตFมท? ยง
ไม7ได-ปล7อยวางจรง แต7มนร6-วา7 ถ-าจะปล7อยวางตรงน@มนจะสงบ
ปล7อยวางจากส?งท@งปวง
แล-วเม>อ? เราพยายามทาไปๆ เหFนโทษในอารมณQท?ว7า มนชอบใจหร>อว7ามน
ไม7ชอบใจ หร>อเหFนโทษในสรรเสรญ เหFนโทษในการนนทา สม?าเสมอกน
อย67 น@นแหละ ไม7มอะไรแปลกกน นนทากFสม?าเสมอกนสรรเสรญมนกF
สม?าเสมอกน
เม>อ? พ6ดถ1งจตคนเราในโลกน@ ถ-านนทาละกFไม7ได-บบหวใจเรา ถ-าถ6ก
สรรเสรญมนแช7มช>น? สบาย มนเปFนอย7างน@ตามธรรมชาตของมน เม>อ? มนร6ตามความเปFนจรงเสยแล-วว7าอารมณQท?เขานนทาน@นมนกFมโทษ อารมณQท?
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เขาสรรเสรญน@นมนกFมโทษ ตดในสรรเสรญมนกFมโทษ ตดในการนนทามน
กFมโทษ มนเปFนโทษท@งหมดท@งน@น ถ-าเราไปหมายม?นมนอย7างน@น
เม>อ? ความร6-อย7างน@เกดข1@นมา เรากFจะร6-ส1กอารมณQถ-าไปหมายม?นมนกFเปFน
ทกขQจรงๆ มนทกขQให-เหFน ถ-าไปย1ดดย1ดช?วมนกFเปFนทกขQขน1@ มา แล-วกFมา
เหFนโทษน@นว7าความย1ดท@งหลายน@นมนเปFนเหตให-เราเปFนทกขQ เพราะช?วกF
ตะครบ ดกFตะครบ ทาไมจ1งเหFนโทษมน? เพราะเราเคยย1ดม?นมนมา เคย
ตะครบมนมาอย7างน@ จ1งเหFนโทษ มนไม7มสข ทน@กFหาทางปล7อยมน จะ
ปล7อยมนไปตรงไหนหนอ?
ในทางพทธศาสนาท7านว7า อย7าไปย1ดม?นถ>อม?นแต7เราฟงไม7จบไม7ตลอด ท?
ว7าอย7าไปย1ดม?นถ>อม?นน@นค>อว7าท7านให-ย1ดอย6แ7 ต7อย7าให-ม?น
เช7นอย7างน@
อย7างไฟฉายน?น7ะ น?คอ> อะไร ไปย1ดมนมาแล-วกFด6 พอร6-วา7 เปFนไฟฉายแล-วกF
วางมน อย7าไปม?นย1ดแบบน@ ถ-าหากว7าเราไปย1ด เราจะทาได-ไหม? จะเดน
จงกรมกFไม7ได- จะทาอะไรกFไม7ได-ต-องย1ดเสยก7อน
คร@งแรกจะว7ามนเปFนตณหากFได- แต7ว7าต7อไปมนจะเปFนบารม อย7างเช7น
ท7านชาคโร จะมาวดปา7 พง กFต-องอยากมาก7อน ถ-าไม7ร6-ส1กว7าอยากมากFไม7
ได-มา โยมท@งหลายกFเหม>อนกน กFมความอยากน?นแหละจ1งได-มาน@จง1 มา
ด-วยความอยาก เม>อ? มความอยากข1@นมา ท7านกFว7าอย7าย1ดม?นค>อมาแล-วกF
กลบ อย7างท?สงสยว7าน?อะไร แล-วกFย1ดข1น@ มา เออ มนเปFนไฟฉายนะ น?น7ะ
แล-วกFวางมน น@เรยกว7าย1ดแต7ไม7ให-มน? ปล7อยวาง ร6-แล-วปล7อยวาง พ6ด
ง7ายๆกFว7าร6แ- ล-วปล7อยวาง จบมาด6ร6-แล-วปล7อยวาง
อนน@เขาสมมตว7ามนด อนน@เขาสมมตว7ามนไม7ดร6-แล-วกFปล7อยท@งด ท@งช?ว
แต7ว7าการปล7อยน@ไม7ได-ทาด-วยความโง7 ไม7ได-ยด1 ด-วยความโง7 ให-ย1ดด-วย
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ปญญาอย7างน@อนน@อรยาบถน@เสมอได- ต-องเสมอได-อย7างน@ ค>อจตมนเปFน
ทาจตให-ร6- ทาจตให-เกดปญญา เม>อ? จตมปญญาแล-วอะไรมนจะเหน>อไปกว7า
น@นอกเล7า ถ-าหากจะย1ดมา มนกFย1ดไม7มโทษย1ดข1น@ มาแต7ไม7ม?น ย1ดด6แล-วร6แล-วกFวาง
อารมณQเกดมาทางห6 อนน@เราร6-โลกเขาว7ามนดแล-วมนกFวาง โลกเขาว7ามน
ไม7ด มนกFวาง มนร6-ดร6-ชว? คนท?ไม7ร6-ด ร6-ชว? ไปย1ดท@งดท@งช?วแล-วเปFนทกขQท@ง
น@น คนร6-ดร6-ชว? ไม7ได-ย1ดในความด ไม7ได-ย1ดในความช?ว คนท?ย1ดในความด
ความช?ว น?นค>อคนไม7ร6-ดร6-ชว? และคาท?ว7า เราทาอะไร ตลอดท?ว7าเราอย6ไ7 ป
น@ เราอย6เ7 พ>?อประโยชนQอะไร เราทางานอน@เราทาเพ>?อต-องการอะไร แต7โลก
เขาว7าทางานอนน@เพราะต-องการอนน@น เขาว7าเปFนคนมเหตผล แต7พระ
ท7านสอนย?งไปกว7าน@นอก ท7านว7าทางานอนน@ทาไปแต7ไม7ต-องการอะไร
ทาไมไม7ต-องการอะไร? โลกเขาต-องทางานอนน@เพ>?อต-องการอนน@น ทางาน
อนน@นเพ>?อต-องการอนน@ น?เปFนเหตผลอย7างชาวโลกเขา
พระพทธองคQท7านทรงสอนว7า ทางานเพ>อ? ทางาน ไม7ตอ- งการอะไร ถ-าคน
เราทางานเพ>อ? ต-องการอะไร กFเปFนทกขQ ลองด6กไF ด- พอน?งปบ‡ กFต-องการ
ความสงบ กFน?งอย67น?นแหละ กดฟนเปFนทกขQแล-ว น?นลองคดด6ซ มน
ละเอยดกว7ากนอย7างน@ ค>อทาแล-วปล7อยวางๆ อย7างเช7นพราหมณQเขาบ6ชา
ยนตQ เขาต-องการส?งท?เขาปรารถนาน@นอย67 การกระทาเช7นน@นของพราหมณQ
น@นกFยงไม7พ-นทกขQ เพราะเขามความปรารถนาจ1งทา ทาแล-วกFทกขQ เพราะ
ทาด-วยความปรารถนา
คร@งแรกเราทากFปรารถนาให-มนเปFนอย7างน@น ทาไปๆ ทาจนกว7าท?เรยกว7า
ไม7ปรารถนาอะไรแล-ว ทาเพ>?อปล7อยวางมนอย67ลก1 ซ1ง@ อย7างน@ คนเราปฏบต
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ธรรมเพ>?อต-องการอะไร? เพ>?อต-องการพระนพพานน?นแหละ จะไม7ได-พระ
นพพาน ความต-องการอนน@เพ>?อให-มความสงบ มนกFเปFนธรรมดาแต7ว7าไม7
ถ6กเหม>อนกน จะทาอะไรกFไม7ตอ- งคดว7าจะต-องการอะไรท@งส@น ไม7ต-องการ
อะไรท@งส@นแล-วมนจะเปFนอย7างไร กFไม7เปFนอะไร ถ-าเปFนอะไรมนกFทกขQ
เท7าน@นแหละ
ทาจตให-วา7 ง
การทางานไม7ให-เปFนอะไรน@นเรยกว7า
ทาจตให-ว7างแต7การกระทามอย67
ความว7างน@พด6 ให-คนฟงไม7ร6-เร>?อง
แต7คนทาไปจะร6-จกความว7างน@ว7ามน
ประโยชนQ ไม7ใช7ว7ามนว7างในส?งท?มนไม7ม มนว7างในส?งท?มนมอย67 เช7น
ไฟฉายน@นะมนไม7ว7าง แต7เราเหFนไฟฉายน@มนว7าง ว7างกFเพราะมไฟฉายน@
ไฟฉายน@เปFนเหตให-มว7าง ไม7ใช7วา7 งขณะน@นมองด6ไม7มอะไร ไม7ใช7อย7างน@น
คนฟงความว7าง กFไม7คอ7 ยออกเหม>อนกน ไม7ค7อยจะร6-จกอย7างน@น ต-อง
เข-าใจความว7างในของท?มอย67 ไม7ใช7ความว7างในของท?ไม7ม
ลองอย7างน@ซ น?ถ-าหากว7าใครยงมความปรารถนาอย6อ7 ย7างพราหมณQท?บช6 า
ยนตQ ท?พราหมณQบช6 ายนตQ กFเพราะเขาต-องการอะไรอนใดอนหน1ง? อย67
เหม>อนกนกบท?โยมมาถ1งท?กราบพระ หลวงพ7อผมขอรดน@ามนตQ ทาไม?รด
ทาไม? ต-องการกนดอย6ด7 ไม7เจFบไม7ไข-นน? แหละ มนไม7พน- ทกขQแล-ว ถ-ามน
ต-องการอย7างน@น ทาอนน@เพ>อ? ต-องการอนน@น ทาอนน@นเพ>อ? ต-องการอนน@
นอกเหตเหน>อผล
ในทางพทธศาสาให-ทาเพ>?อไม7ต-องการอะไร ถ-ามเพ>อ? อะไรมนไม7หมด ทาง
โลกทาอะไรเรยกว7ามนมเหตผลพระพทธองคQท7านทรงสอนว7าให- "นอกเหต
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เหน>อผล"ไม7ว7าจะทาอะไร ปญญาของท7านให-นอกเหตเหน>อผล ให-นอกเกด
เหน>อตาย นอกสขเหน>อทกขQ ลองคดตามไปซลองพจารณาไปตาม คนเรา
เคยอย6ใ7 นบ-าน พอหนจากบ-านไปไม7มท?อย67ไม7ร6-จะทาอย7างไร เพราะเรามน
เคยอย6ใ7 นภพ อย6ใ7 นความย1ดม?นถ>อม?นเปFนภพ ถ-าไม7มความย1ดม?นถ>อม?น
แล-ว กFเรยกว7าไม7ร6-ว7าจะทาอะไร
เหม>อนอย7างคนส7วนมากไม7อยากไปพระนพพานเพราะกลว เพราะเหFน
ไม7มอะไร ด6หลงคากบพ>@นน? ท?สดข-างบนค>อหลงคา ท?สดข-างล7างค>อพ>น@ อน
น@นมนเปFนภพข-างบน อนน@เปFนภพข-างล7าง ระยะท?ภพท@งสองน@มนต7อกน
มนว7างๆคนไม7ร6-จก เหม>อนท?ว7างระหว7างหลงคากบพ>น@ เหFนมนว7างๆกFไม7ร6จะไปอย67ตรงไหน ต-องไปอย6บ7 นหลงคา หร>อไม7งน@ กFท?พ>@นข-างล7าง
ท?ๆไม7มอย67นน? แหละมนว7าง เหม>อนกบท?ไม7มภพน?นแหละ กFเรยกว7ามนว7าง
ตดเย>อ? ใยออกเสยมนกFว7างพอบอกว7าพระนพพานค>อความว7าง ถอยหลง
เลยไม7ไปกลว กลว จะไม7ได-เหFนล6ก กลวจะไม7ได-เหFนหลาน กลวจะไม7ไดเหFนอะไรท@งน@น อย7างท?เวลาพระท7านให-พรญาตโยมว7า อาย วรรณโณ สข
ขง พลง โยมกFดใจสาธเพราะชอบ มนจะได-อายหลายๆ วรรณะผ7องใส ม
ความสขมากๆ มพลงหลายๆ คนชอบใจ ถ-าจะพ6ดว7าไม7มอะไรแล-ว เลก
เลย ไม7ต-องเอาแล-ว
คนมนตดอย6ใ7 นภพอย7างน@น บอกไปตรงน@น ไม7ไปไม7มท?อย6แ7 ล-ว อาย
วรรณโณ สขขง พลง เออดแล-วอายให-ย>นยาว วรรณโณให-มวรรณะ ผว
พรรรณสวยงามให-มความสขมากๆ ให-มอายย>นๆ คนอายย>นๆมผวพรรณ
ดมไหม เคยมไหม? คนอายหลายๆมพลงมากๆมไหม? คนอายมากๆม
ความสขมากๆมไหม? พอให-พรว7า อาย วรรณโณ สขขง พลง ดใจสาธกน
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ท@งน@นท@งศาลาเลย น?แหละมนตดอย67ในภพน@ เหม>อนอย7างพราหมณQบ6ชา
ยนตQ ท?ทาพธบ6ชายนตQ เพราะต-องการส?งท?เขาปรารถนา
การท?เรามาปฏบตน@ไม7ต-องบ6ชายนตQ ค>อไม7ตอ- งการอะไร ถ-าต-องการอะไร
มนกFยงมอะไรอย67 ถ-าไม7ต-องการอะไรมนกFสงบ จบเร>?องของมน แต7พ6ดใหฟงอย7างน@ กFคงไม7คอ7 ยสบายใจอกแล-ว เพราะอยากจะเกดกนอกท@งน@น
ฉะน@นผ6ป- ฏบตท@งหลาย ควรเข-าไปใกล-พระให-มาก ด6การปฏบตของท7าน
การเข-าไปใกล-พระ กFคอ> ใกล-พระพทธเจ-า ค>อใกล-ธรรมะของท7านน@นแหละ
พระ-พทธเจ-าตรสว7า "อานนทQให-ท7านทาให-มาก ให-ท7านเจรญให-มาก ใคร
เหFนเรา คนน@นเหFนธรรม ใครเหFนธรรมคนน@นเหFนเรา"
พระพทธเจ-าอย67ตรงไหนล7ะ เรากFน1กว7าพระ-พทธเจ-าเสดFจมาโปรด แล-ว
พระพทธเจ-ากFเสดFจไปแล-ว แต7พระพทธเจ-าค>อธรรมะ ค>อสจจธรรม บางคน
ชอบพ6ดว7า ถ-าเราเกดทนพระพทธเจ-า เรากFจะได-ไปพระนพพานเหม>อนกน
น?แหละความโง7มนหลดออกมาอย7างน@น พระพทธเจ-ายงมอย67ทกวนน@ ใคร
ว7าพระพทธเจ-านพพาน พระพทธเจ-าค>อสจจธรรม สจจธรรมมนจะจรงอย67
อย7างน@น ใครจะเกดมา กFมอย67อย7างน@น ใครจะตายไปกFมอย67อย7างน@น สจจ
ธรรมน@ไม7มวนส6ญไปจากโลก เปFนอย7างน@น มอย67ตลอดเวลาอย7างน@น
พระพทธเจ-าจะเกดมากFม ไม7เกดมากFม ใครจะร6-กมF ใครจะไม7ร6-กมF อนน@น
มนมอย6อ7 ย7างน@น
ฉะน@นจ1งว7าให-ใกล-พระพทธเจ-า เราน-อมเข-ามาน-อมเข-ามา ให-เราเข-าถ1ง
ธรรมะ เม>อ? ได-ถ1งธรรมะ เรากFถ1งพระพทธเจ-า เม>อ? เหFนธรรมะเรากFเหFน
พระพทธเจ-า แล-วความสงสยท@งหลายกFจะหมดส@น เหม>อนอย7างคร6ช6 เกด
มาคร@งแรกไม7เปFนคร6หรอก เปFนนายช6 ต7อมา มาเรยนวชาของคร6 สอบได225

ไปบรรจเปFนคร6กFเรยกว7าเปFนคร6ช6แม-คร6ชจ6 ะตายไปแล-ว วชาของคร6น@กFยงม
อย6ไ7 ม7หายไปไหน ใครจะไปเรยนวชาคร6 ไปสอบได-กไF ด-เปFนคร6อย6ว7 ชาคร6
น@นยงอย6เ7 ปFนสจจธรรม ยงมในโลกเหม>อนสจจธรรมท?ทาให-พระองคQเปFน
พระพทธเจ-า ฉะน@นพระพทธเจ-าจ1งยงมอย67อย7างน@น ดงน@นใครปฏบตไปกF
จะเหFนธรรมะ เหFนธรรมะกFจะเหFนพระพทธเจ-า เดwยวน@คนไม7เหFนท@งน@น
แหละ มองพระพทธเจ-าไปตรงไหนกFไม7ร6-ไม7ร6-จกแล-วยงพ6ดว7า ถ-าฉนเกด
พร-อมพระพทธเจ-า ฉนกFคงจะได-เปFนล6กศษยQของท7าน และคงจะได-ตรสร6เหม>อนกน พ6ดออกมาด-วยความโง7 น?ขอให-เข-าใจอนน@ให-ด
จตเปFนส?งท?สาคญมาก และการปฏบตของเรากFเช7นเดยวกน อย7าไปเข-าใจ
ว7าออกพรรษาแล-วกFส1ก อย7าคดอย7างน@น ความคดช?วว6บเดยวอาจทาให-ฆ7า
คนได- ในทานองเดยวกน ความดว6บเดยวในขณะจตเดยวเท7าน@นไปไดเหม>อนกน ให-เข-าใจอย7างน@ อย7าไปเข-าใจว7าฉนบวชมานานแล-ว จตจะ
ภาวนาอย7างไรกFได- อย7า อย7าคดอย7างน@น ความช?วว6บเดยวเท7าน@นใหทากรรมหนกได-โดยไม7ร6-ตว เช7นเดยวกน สาวกทกๆองคQของท7านท?ไดปฏบตมานานแล-ว เม>อ? มนจวบจะถ1งท? มนกFขณะจตเดยวเท7าน@น
ฉะน@นอย7าไปประมาทของเลFกๆน-อยๆ จงเพยรพยายามให-หนก อย7างน@น
ถ1งได-ว7าให-ไปอย67กบพระ ให-เข-าใกล-พระ แล-วให-พจารณาถ1งจะร6-จกพระ ใหเข-าใจดๆ เอาละ ค>นน@มนจะด1กแล-วกระมง บางคนกFงว7 งนอนแล-ว
พระพทธเจ-าท7านไม7เทศนQให-คนง7วงนอนฟงหรอก ท7านเทศนQให-คนล>มตา
ล>มใจฟง
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๑๖ - สมมาท!ฐ!ทเ= ย@อกเยFน
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การปฏบตน@มนตรงกนข-ามกบจต ของเรา จตของเราท?ม กเลสตณหาอย67
น@นมนตรงกนข-ามกบความเปFนจรง ฉะน@นการปฏบตจ1งเปFนเร>?องย7งยากอย67
สกนด บางทส?งท?เราเข-าใจว7าผดแต7มนถ6ก กFม ส?งท?เราเข-าใจว7าถ6กมนอาจ
จะผดกFม เพราะอะไร? เพราะจตของเรามนม>ดไม7ร6-แจ-งตามเปFนจรงใน
สภาวะธรรมท@งหลายน@น จตของเราเอาเปFนประมาณไม7ได- เพราะจตเรา
ไม7ร6-ตามความเปFนจรง จ1งเอาเปFนประมาณไม7ได- การฟงธรรมะอย7างวนน@
เหม>อนกน บางคนกFไม7อยากจะรบฟงเลยบางคนกFอยากจะรบฟง อย7างน@
ไม7ใช7วสยของนกปราชญQ ถ-าเปFนนกปราชญQแล-วฟงธรรมได-ทกอย7าง จ1งว7า
ความคดของเราน@นเอาเปFนประมาณไม7ได- เดwยวชอบอย7างน@ เดwยวไม7ชอบ
อย7างน@น บางทอย7างท?เรา ชอบใจมนผดความจรงกFม ไม7เปFนธรรมกFม หร>อ
บางทส?งท?เราไม7ชอบใจน@น มนเปFนแท-จรงกFมบางทกFเหม>อนกบคนไม7 ร6เร>อ? ง ไม7ร6-เร>?องอะไรทกส?งทกอย7างพอถ6กคนโกหกเข-ากFเช>อ? หมด เขาโกหก
ว7าอย7างน@ถ6ก เรากFเช>อ? เพราะเรามนโง7 เขาช@สง? ท?ถ6กว7าผดเรากFเช>อ? เพราะ
อะไร? เพราะเรายงไม7เปFนตวของตว ไม7ร6-ตามความเปFนจรงน?นเอง
เหม>อนจตของเราทกวนน@แหละ ถ6กอารมณQโกหกอย67เร>อ? ย บางทกFชอบ
อย7างน@น บางทกFไม7ชอบอย7างน@ ถ6กโกหกอย6เ7 ร>?อย เพราะเราไม7ร6-ตามความ
เปFนจรงของมน มนกFโกหกอย6เ7 ร>?อยๆ ถ-าหากว7าเราผ6-ฟงธรรมกFฟงธรรรม
ไปเถด ธรรมน@นจะชอบใจเราหร>อไม7ชอบใจ เรากFควรฟง คนท?ฟงธรรม
อย7างน@ได-ประโยชนQ เพราะว7าความจรงท?พระท7านเทศนQให-ฟง หร>อคร6บา
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อาจารยQท7านสอนให-ฟงน@น เราจะเช>อ? กFได- ไม7เช>?อกFไม7ได- เราต-องอย67ทค? ร1?งๆ
กลางๆน@ ไม7ได-ประมาทว7าเช>อ? หร>อไม7เช>อ? เรากFฟงของเราไป แล-วเอาไป
พจารณาให-มนเกดเหตผลในทางท?ชอบข1@นมา
นกปราชญQท@งหลายไม7ควรเช>อ? ง7ายๆ ควรเอาไปพจารณาตรตรองด6เหตผล
ก7อนจ1งค7อยเช>อ?
แม-จะพ6ดความจรงให-ฟงกFอย7าเพ?งเช>อ?
เพราะอะไร?
เพราะเรายงไม7ร6-เท7าตามความเปFนจรงน@นด-วยตนเอง
พวกเราทกคนกF
เหม>อนกน รวมท@งผมเคยปฏบตมาก7อนท7าน กFเคยถ6กโกหกมาแล-วว7าการ
ปฏบต น@มนลาบากมากหลาย ทาไมมนจ1งลาบากกFเพราะเราคดไม7ถ6กต-อง
น?นเอง มนเปFนมจฉาทฐ เราคดไม7ถ6ก
แต7ก7อนผมเคยอย67กบพวกพระมาก ผมกFไม7สบายรวนเรหนไปตามปา7 ตาม
เขา หนจากพวก จากเพ>อ? น เหFนไปว7าภกษสามเณรกFไม7เหม>อนใจเรา
ปฏบตไม7เก7งเหม>อนเรา มความประมาท คนโน-นเปFนอย7างน@ คนน@เปFน
อย7างน@น กFเปFนเหตอย7างหน1ง? ให-เราว7นวาย เปFนเหตให-หนไปเร>?อยๆไปอย67
องคQเดยวกFม สององคQกมF กFไม7มความสบาย ไปอย6อ7 งคQเดยวกFไม7สบายไป
อย6ห7 ลายองคQกไF ม7สบาย ไปอย67ท?เอกลาภมาก เยอะแยะกFไม7สบาย ไปอย67ท?
เอกลาภไม7มากไม7น-อยกFไม7สบาย ความไม7สบายน@เรากFน1กว7ามนเปFนเพราะ
เพ>อ? น เปFนเพราะอารมณQ เปFนเพราะท?อย67 เปFนเพราะอาหาร เปFนเพราะ
อากาศ เปFนเพราะน@น เปFนเพราะน@ เราคดว7ามนเปFนเช7นน@น เรากFแสวงหา
ไปตามเร>?องของเราเร>?อยๆ
แต7ก7อนเปFนพระธดงคQ ธดงคQไปแล-วกFไม7สบาย ภาวนาไป พจารณาไป ทา
อย7างไรจ1งจะสบายหนอ พจารณาอย67อย7างน@ อย6ม7 ากคนกFไม7สบาย อย67
อากาศเยFนกFไม7สบาย อากาศร-อนกFไม7สบาย เพราะอะไรหนอ ไม7เหFนเสย
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แล-ว ทาไมมน จ1งไม7สบาย? กFเพราะมนเปFนมจฉาทฐมความเหFนผด เพราะ
ตวเราน@ยงย1ดธรรมอนมพษอย67น?นเอง ไปอย67ทไ? หนกFไม7สบาย ว7าตรงน@นไม7
ด ตรงน@ไม7ดอย6เ7 ร>?อยไป มนไปให-โทษคนอ>?นเขา มนไปให-โทษอากาศ มน
ไปให-โทษความร-อน มนไปให-โทษความเยFน มนไปให-โทษทกสารพดอย7าง
เหม>อนกบหมาบ-า หมาบ-ามนทนอะไรมนกFกด เพราะมนเปFนบ-า เปFนเช7นน@
แหละ
ฉะน@น เม>อ? พวกเราท@งหลายปฏบต จ1งมจตกระสบ-กระส7ายอย67เร>?อยไป วน
น@สบาย พร7งน@ไม7สบาย มนกFเปFนของมนอย67เช7นน@เร>?อยไป ไม7ได-ความ
สบายไม7ได-ความสงบ
มาน1กถ1งพระพทธเจ-าท7านประทบอย67ท?แห7งหน1ง?
ประชมภกษสงฆQตอนบ7าย ตอนเยFนมาท7านเหFนหมาปา7 ตวหน1?ง ว?ง ออกมา
จากปา7 มาย>นอย67แล-วกFวง? เข-าไปในพ7มไม- แล-วกFวง? ออกมา แล-วว?งเข-าไปใน
โพรงไม- เข-าไปอย67ในโพรงไม-สกประเดwยว กFวง? ออกมาแล-วกFเข-าไปอย6ใ7 นถ@า
ประเดwยวกFวง? ออกมา เดwยวกFย>นอย6เ7 ดwยวกFวง? ไป เดwยวกFนอนเดwยวกFลก
เพราะหมาปา7 ตวน@นเปFนข@เร>@อนมนเปFนโรคเร>@อน ย>นอย67กFถ6กตวเร>@อนมนไช
กนเน>@อกนหนง มนย>นอย67ประเดwยวกFไม7สบาย ว?งไปไม7สบายกFหยดอย67 หยด
อย6ไ7 ม7สบายกFนอน นอนไม7สบายกFลกข1@น ลกข1@นแล-วกFเข-าไปในพ7มไม-ไป
นอนอย67 ประเดwยวเดยวแล-วกFวง? หน ว7าพ7มไม-น@นไม7ด แล-วกFเข-าไปในโพรง
ไม- สกพกหน1ง? ตวข@เร>@อนมนกFใชกFกนเน>อ@ กนหนงมนอย67เร>?อย แล-วกFลกไป
อก ว?งเข-าไปในถ@า
พระพทธเจ-าท7านตรสว7า "ภกษท@งหลาย ท7านเหFนไหมว7าเม>อ? ตอนเยFนวนน@
หมาปา7 ตวหน1ง? มนเดนอย67ท?น? เหFนไหม? มนจะย>นอย67มนกFเปFนทกขQ มนจะ
ว?งไปมนกFเปFนทกขQ มนจะน?งอย67กเF ปFนทกขQ มนจะนอนอย67กเF ปFนทกขQ มนจะ
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เข-าไปอย67ในพ7มไม-กเF ปFนทกขQ เข-าไปในโพรงไม-มนกFเปFนทกขQ จะเข-าไปอย67
ในถ@ากFไม7สบาย มนกFเปFนทกขQ เพราะมนเหFนว7าการย>นอย67นไ@ ม7ด การน?งไม7
ด การนอนไม7ด พ7มไม-น@ ไม7ด โพรงไม-น@ไม7ด ถ@าน@ไม7ดมนกFวง? อย67ตลอด
เวลาน@น ความเปFนจรงหมาปา7 ตวน@นมนเปFนข@เร>@อน มนไม7ใช7เปFนเพราะพ7ม
ไม- หร>อโพรงไม- หร>อถ@า หร>อการย>น การเดน การน?ง การนอน มนไม7
สบายเพราะมนเปFนข@เร>@อน
พระภกษท@งหลายน@กFเหม>อนกน ความไม7สบายน@นค>อความเหFนผด ท?มอย67
ไปย1ดธรรมท?มพษไว-มนกFเด>อดร-อนไม7สารวมสงวรอนทรยQทง@ หลาย แล-วกF
ไปโทษแต7สง? อ>?น ไม7ร6-เร>?องของเจ-าของเอง ไปอย6ว7 ดหนองปา7 พงกFไม7สบาย
ไปอย67อเมรกากFไม7สบาย ไปอย6ก7 รงลอนดอนกFไม7สบาย ไปอย67วดป า7 บ7ง
หวายกFไม7สบาย ไปอย67ทกๆสาขากFไม7สบาย ท?ไหนกFไม7สบายน?กFคอ> ความ
เหFนผดน@นยงมอย6ใ7 นตวเราน@นเอง มความเหFนผดยงไปย1ดม?นถ>อม?นใน
ธรรมอนมพษไว-ในใจของเราอย67 อย67ท?ไหนกFไม7สบายท@งน@น น?นค>อเหม>อน
กนกบสนขน@น ถ-าหากโรคเร>@อนมนหายแล-ว มนจะอย67ท?ไหนมนกFสบาย อย67
ในกลางแจ-งมนกFสบาย อย6ใ7 นปา7 มนกFสบายอย7างน@ ผมน1กอย67บอ7 ยๆแล-วผม
กFนามาสอนพวกท7านท@งหลายอย6เ7 ร>?อย
เพราะธรรมดาตรงน@มนเปFน
ประโยชนQมาก
พระภกษท@งหลายน@กFเหม>อนกนฉนน@น ถ-าหากเรามาร6-อารมณQตามความ
เปFนจรงเสยแล-ว มนกFสบาย จะมความหนาวบ-างมนกFสบาย อย6ท7 ?คนมากกF
สบาย อย67ท?คนน-อยกFสบายความสบายหร>อไม7สบาย ไม7ได- อย6ท7 ?คนมาก
หร>อน-อย มนอย67ท?ความเหFนถ6กเท7าน@น ถ-ามความเหFนถ6กข1@นในใจของเรา
แล-วมนอย67ทค? วามเหFนถ6กเท7าน@น ถ-ามความเหFนถ6กข1น@ ในใจของเราแล-ว อย67
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ท?ไหนกFสบาย น?เพราะเรายงมความเหFนผดอย67 ย1ดธรรมอนมพษอย67 แล-ว
มนกFไม7สบาย ท?เราย1ดอย67อย7างน@กFเหม>อนกบตวหนอนน@นแหละ ท?อย67ของ
มนกFสกปรก อาหารของมนกFสกปรก ท?อย67และอาหารของมนไม7ดท@งน@น
มนไม7สมควร แต7วา7 มนสมควรกบหนอน ลองเอาไม-ไปเข?ยมนออกจากม6ตร
ออกจากค6ถด6ส ตวหนอนน@นมนจะด@นกระ เส>อกกระสนไปทเดยว มนจะด@น
มาหากองค6ถอย7างเก7า มนจ1ง จะสบาย อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น
พระภกษสามเณรเราท@งหลายน@น ยงมความเหFนผดอย67คร6บาอาจารยQมา
แนะนาให-เหFนถ6ก มนกFไม7สบาย ใจมนว?งไปหากองค6ถอย67เร>?อยๆมนไม7
สบาย เพราะตรงน@นเปFนท?อย6ข7 องมน เ ม>อ? หนอนน@นมนยงมองไม7เหFน
ความสกปรก อย6ใ7 นท?น@น เม>อ? น@นมนกFออกไม7ได- พวกเราท@งหลายกFเหม>อน
กนฉนน@นถ-าไม7เหFนโทษท@งหลายในส?งเหล7าน@น มนกFออกไม7ได-ปฏบต มนกF
ยากลาบาก
ฉะน@น จงฟง ไม7มอนใดอ>น? การปฏบตน@นเรามความเหFนถ6กต-องดแล-ว ผม
ว7าอย67ท?ไหนกFสบาย อนน@ผมกFเคยปฏบตมาแล-ว เคยพบมาแล-ว ถ-าหากมน
ยงไม7ร6-จกอย7างทกวนน@มพระภกษสามเณรมญาตโยมมอะไรหลายๆอย7าง
อย7างทกวนน@ผมกFตายแล-ว ถ-ามนมความเหFนผดอย67มนกFตายแล-ว ผมเหFน
ว7า ท?อย67ของพระเราน@น อย67ทม? นเย>อกเยFนกFคอ> ความเหFนถ6กต-อง น@นเอง
เปFนสมมาทฐ ถ-ามความเหFนถ6กเหFนชอบแล-วมนกFสบาย มความสงบ พวก
เราท@งหลายอย7าไปค-นอย7างอ>?นเลย
ฉะน@น ถ1งแม-ว7ามนจะทกขQกFช7างมนเถอะ ทกขQนน@ มนกFไม7แน7หรอก ใครว7า
เหFนทกขQ มนเปFนตวไหม มนมทกขQเกดข1@นมา ตวทกขQคอ> อะไร มไหมใคร
เหFนทกขQไหม เหFนตวทกขQไหม เหFนมนจรงจงไหม ผมไม7เหFนว7ามนจรงมน
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จงอะไร ทกขQมนกFคอ> ความร6-ส1กว6บเดยว แล-วมนกFหายไป แล-วสขกFเหม>อน
กนฉนน@น ตวสข สขจรงๆมนมให-เหFนไหมของจรงมไหม มนกFสกแต7ว7า
ความร6-ส1กว6บหน1ง? แล-วมนกFหายไป เกดแล-วมนกFดบไป อย7างความรกของ
เราเกดข1@นมาว6บหน1ง? แล-วมนกFหายไปอก ตวรก ตวเกลยด ตวชงจรงๆไม7
ว7ามนจะอย67ท?ไหนความเปFนจรงกFคอ> มนไม7มตวไม7มตน
มนสกแต7ว7า
อารมณQเกดข1@นมาว6บหน1ง? แล-วกFหายไป มนหลอกลวงเราอย6อ7 ย7างน@เร>?อยๆ
ไป เอาแน7ตรงไหนไม7ได- ไม7ม
ไม7มอะไรท@งน@นแหละ สกแต7ว7าความร6-ส1กเกดข1@นมาสมกบคาท?พระพทธเจ-า
ตรสว7า ไม7มอะไร นอกน@น มทกขQเกดข1@นมาแล-ว ทกขQน@นกFตง@ อย67 เม>อ? ทกขQ
ต@งอย6แ7 ล-ว ทกขQกดF บไป ทกขQดบไปแล-วสขเกดข1@นมา แล-วสขกFตง@ อย67 เม>อ?
สขต@งอย6แ7 ล-วสข กFดบไป เม>อ? สขดบไปแล-วทกขQเกดข1น@ มา เกดข1น@ แล-วทกขQ
กFต@งอย67 ต@งอย6แ7 ล-วกFดบไป ผลท?สดกFมารวม เปFนอนเดยวว7า นอกจากทกขQ
น@เกด นอกจากทกขQน@ต@งอย67 นอกจากทกขQน@ดบไปแล-ว ไม7มอะไรมแต7เท7าน@
ไม7มอะไรอ>?นนอกจากน@ มนมเท7าน@ๆ
แต7เรากFเปFนคนหลงว?งตะครบมนเร>?อยไป กFไม7พบความจรง ว7า อนน@มน
เปFนความจรงไหม มนกF ไม7 จรงอกแล-ว อนน@นมนจรงไหม กFไม7จรงอกน@น
แหละ มนเปล?ยน...เปล?ยน..เปล?ยนของมนอย67อย7างน@น ถ-าม าพจารณาแล-ว
กFไม7ควรว?งไปกบมน ฉะน@น เม>อ? เราร6-ส?งท@งหลายเหล7าน@แล-ว กFไม7ใช7เปFนคน
คดมาก แต7เปFนคนมปญญามาก ถ-าเราไม7ร6-จกมน มนกFคดมากว7าปญญา
บางทปญญาไม7มเลย มแต7ความคด ความคดมากแต7ปญญาไม7ม กFยง? ทกขQ
มาก มนกFเปFน ของมนอย67อย7างน@ อะไรทก ส?งทกอย7างถ-าเราเหFนโทษจรงๆ
แล-ว เราจ1งถอนตวออกมาได- ถ-าเราไม7เหFนโทษจรงๆแล-วเรากFถอนตวออก
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ไม7ได- ทกอย7างน?นแหละ อาการอนใดท?เราไม7เหFนประโยชนQจรงๆแล-วมนกF
ทาไม7ได- ถ-าเราเหFนประโยชนQมนจรงจงแล-ว เรากFทาได-เปFนของไม7ยากฉน
น@น อนน@พ6ดเร>?องเฉพาะในหลกบรหารจต เราทกคนกFให-ทาใจให-ด ทาใจใหอดทน
เปรยบเสม>อนหน1?งว7า เราตดไม-สกท7อนหน1?ง เอาท@งลงในคลองแล-วมนกF
ไหลไปตามน@าในคลองน@น ถ-าท7อนไม-ท7อนน@นมนไม7ผ ไม7เน7า ไม7พง มนไป
ตดอย6ฝ7 ง? โน-น ฝง? น@ มนกFไหลไปตามคลองอย6เ7 ร>?อยไป ผมเช>อ? แน7ว7าจะถ1ง
ทะเลใหญ7เปFนท?สด อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น พวกท7านท@งหลายประพฤต
ปฏบตตามแนวทางของ สมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเราแล-ว เดนไป
ตามมรรคท?พระองคQทรงสอน เดนไปตามกระแสให-มนถ6กต-องให-มน พ-น
จากส?งท@งสอง ส?งท@งสองอย7างน@นค>ออะไร ค>อสองข-างทางท?พระพทธเจ-า
ของเราตรส อนไม7ใช7ทางของสมณะท?จะคดไป ท?จะเอาจรงเอาจงกบส?งท@ง
หลายเหล7าน@นค>อกามสขลลกานโยโคประการหน1?ง กบอตตกลมถานโยโค
อกประการหน1?งอนน@แหละเรยกว7า ฝง? ฝง? ท@งสองข-าง ฝง? ของคลอง ของ
แม7น@า ท7อนไม-ท?ปล7อยไปตามคลอง ตามกระแสน@ากFคอ> จตของเรา
ท?กล7าวมาเม>อ? ก@น@วา7 ท?วา7 ท7อนไม-เม>อ? ไม7ตดอย67ฝง? โน-นไม7ตดอย67ฝง? น@ แล-ว
ท7อนไม-ท7อนน@น มนไม7ผ ไม7พงท?สดของท7อนไม-น@น มนกFไหลลงทะเล ถ-า
มนไปตดอย6ฝ7 ง? โน-นหร>อฝง? น@หร>อมนไปผไปพงเสยแล-ว มนกFไปไม7ถ1งทะเล
ใหญ7
จตใจของพวกท7านท@งหลายน@ พวกเราท@งหลาย ผ6-ประพฤตปฏบตน@กFด ฝง?
? ?งกFค>อทกขQ
คลองกFค>อความชง หร>อความรกหร>อฝง? หน1ง? กFคอ> สข อกฝงหน1
ท7อนไม-กFคอ> จตของเราน@เอง มนจะไหลไปตามกระแสแห7งน@า มนจะมความ
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สขเกดข1@นมากระทบ มนจะมความทกขQเกดข1@นมากระทบอย67บอ7 ยคร@ง ถ-า
จตใจของเราถ1งกระแสแห7งพระนพพาน ค>อความสงบระงบ ให-เราเหFนว7า
เม>อ? ทกขQเกดข1น@ มาแล-ว ทกขQนน@ กFดบไป สขเกดข1น@ มา สขน@นกFดบไป นอก
เหน>อน@ไม7มแล-วมนกFเปFนอย7างน@
ถ-าเราไม7ไปตดในความรก ไม7ตดในความชง ไม7ตดในความสข ไม7ตดใน
ความทกขQเท7าน@น กFเรยกว7าเราเดนตามกระแสธรรมของสมณะท?เราปฏบต
ส?งท@งหลายเหล7าน@ อนเปFนธรรมท?พระพทธเจ-าเจรญมาแล-ว ถ6กมาแล-ว พบ
มาแล-ว ท7านจ1งได-มาสอนเราให-เหFนความรก ให-เหFนความชง ให-เหFนความ
สข ให-เหFนความทกขQว7ามนเปFนธรรมทฐ ธรรมนยาม มนต@งของมนอย67
อย7างน@น มนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น เปFนอย67ตลอดกาล มนกFเปFนอย6อ7 ย7าง
น@น
แต7ว7าเม>อ? จตของผ6-ฉลาดแล-ว ไม7ตามไปส7ง เสรมมนไม7ตามไปเยนยอมน
ไม7ตามไปย1ดม?นมน ไม7ตามไปถ>อม?นมนมนกFมจตอนปล7อยวาง ทาไป
เท7าน@นแหละ ให-สม?าเสมอ มนกFเปFนสมมาปฏปทา เปFนสมมาปฏบตถ6ก
ทาง เหม>อนท7อนไม-ท?ปล7อยไปตามกระแสน@า มนไม7ตดอย67ฝง? โน-น และไม7
ตดอย6ฝ7 ง? น@ มนไม7ผไม7พง มนไม7เน7า มนกFถ1งทะเลจนได- เราทาเราประพฤต
ปฏบต ถ-าเว-นจากทางท@งสองอย7างแล-ว ค>อกามสขลลกานโยโค และอตตก
ลมถานโยโค มนกFถ1งความสงบแน7นอนไม7ต-องสงสย อนน@พระพทธเจ-าท7าน
ตรสอย7างน@น
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....จบท?ตรงไหนร6-ไหม? หร>อท7านจะเรยนอย7างน@เร>?อยไปง@นร1? หร>อท7าน
เรยนมท?จบ? อนน@นกFด แต7มนเปFนปรยตข-างนอก ไม7ใช7ปรยตข-างใน
ปรยตข-างในจะต-องเรยนตาของเราน? ห6น? จม6กน? ล@นน? กายน? จตน? อนน@
เปFนปรยตท?แท-อนน@นปรยตเปFนตวหนงส>ออย67ขา- งนอก เรยนจบได-ยาก ตา
เหFนร6ปมอาการเกดข1@นอย7างไรห ี6ฟงเสยงมอาการเกดข1น@ อย7างไรจ ม6กดม
กล?นมอาการเกดข1น@ อย7างไร ล@นล@มรสมอาการเกดข1@นอย7างไร โผฏฐพพะ
กบกายกระทบกนน@น มอาการเกดข1น@ อย7างไร อารมณQท?ร6-ทางใจน@นมนเกด
ข1น@ แล-วเปFนอย7างไร ยงมโลภไหม ยงมโกรธอย67น?นไหม ยงมหลงอย67น?นไหม
หลงกบร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ธรรมารมณQท?เกดข1@นน?นไหม อนน@
เปFนปรยตข-างใน เรยนจบง7ายๆ เรยนจบไดปรยตข-างนอกเรยนจบไม7ได-หรอก มนหลายต6- ถ-าเราเรยนปรยตแต7ไม7ไดปฏบตกFไม7ได-รบผล เหม>อนกบคนเล@ยงโคตอนเช-ากFต-อน โคออกไปกน
หญ-า ตอนเยFนกFต-อนโคมาเข-าคอกเท7าน@น แต7ไม7เคยได-กนน@านมโค ดแต7
ว7าได-ต-อนออกไปจากคอกตอนเช-า แล-วกFต-อนโคเข-ามาเท7าน@น ไม7เคยกน
น@านมโคเลย แต7น?นเรยนกFดหรอก แต7อย7าให-เปFนอย7างน@น ให-ได-เล@ยงโค
ด-วย ได-กนน@านมโคด-วย น?กตF -องเรยนให-ร6-ด-วย ปฏบตด-วยจ1งจะถ6กต-องด
น?พด6 ให-ร6-เร>?องกFวา7 เหม>อนคนเล@ยงไก7ไม7ได-กนไข7ไก7 ได-แต7ขไ@ ก7 อนน@พด6 ใหคนท?เล@ยงไก7โน7นหรอก ไม7ได-พด6 ให-โยม พ6ดให-คนเล@ยงไก7...
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ระวงอย7าให-เปFนอย7างน@น กFเหม>อนว7าเราเรยนปรยตได-แต7ไม7ร6-จกละกเลส
ไม7ร6-จกละความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากใจของเรา ได-แต7เรยน
ไม7ได-ปฏบต ไม7ได-ละ มนกFไม7เกดประโยชนQ จ1งได-เปรยบว7าคนเล@ยงไก7ไม7
ได-กนไข7ไก7ได-แต7 ข@ไก7เหม>อนกนอย7างน@น เพราะฉะน@นพระพทธเจ-าของ
เราท7านจ1งต-องการให-เรยนปรยตเพยงพอร6- ท?สาคญค>อเรยนแล-วกFให-ปฏ
บต ี ปฏบตละความช?วออกจาก กาย วาจา ใจ ของเรา แล-วประพฤตคณ
งามความดไว-ท?กายวาจาใจของเราเท7าน@น
คณสมบตของมนษยQท?จะบรบ6รณQน@น กFคอ> สมบ6รณQดว- ยกาย วาจาและใจ
กาย วาจา ใจจะสมบ6รณQน@น เช7นว7าพ6ดดเฉยๆ กFไม7สมบ6รณQ ถ-าไม7กระทา
ตามทาดแต7กายเฉยๆ ใจไม7ดน@น กFไม7สมบ6รณQ พระพทธองคQทรงสอนให-ด
ด-วยกายด-วยวาจา ด-วยใจ กายงาม วาจางาม ใจงาม เปFนสมบตของมนษยQ
ท?ดท?สด น?กFเหม>อนกน ฉนน@น เรยนกFต-องด ปฏบตกFต-องด ละกเลสกFต-องด
สมบ6รณQอย7างน@น
ท?พระพทธเจ-าหมายถ1งมรรค ค>อหนทางท?เราจะปฏบตน@น มแปดประการ
มรรคท@งแปดน@นไม7ใช7อย67ท?อน>? อย67ทก? ายของเราน@ ตาสอง ห6สอง จม6กสอง
ล@นหน1ง? กายหน1?ง น?เปFนมรรค แล-วกFจตเปFนผ6เ- ดนมรรค เปFนผ6-ทามรรคใหเกดข1@น
ฉะน@น ท@งปรยตน@ ท@งปฏบตน@ จ1งอย67ท?กาย วาจา ใจปฏบตอย67ท?ตรงน@ ท?เรา
ได-เรยนปรยตน@นเคยเหFนไหม เคยเหFนปรยตท?สอนอย6น7 อกกายไหม เคย
เหFนมรรคท?สอนอย67นอกวาจาไหม เคยเหFนปรยตท?สอนอย67นอกใจไหม กFม
แต7สอนอย67ท?กายวาจาใจน@ท@งน@น ไม7ได-สอนอย67ท?อน>? ฉะน@นกเลสมนกFเกด
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ข1น@ ตรงน@ ถ-าร6-มน มนกFดบตรงน@ ฉะน@น ให-เข-าใจว7าปรยต ปฏบตน?นอย67ตรง
น@
ถ-าเราเรยนส@นๆน?มนกFได-หมดเหม>อนกบคาพ6ดของคนเรา ถ-าพ6ดเปFนสจจ
ธรรรมถ6กต-องด-วยดแล-ว แม-คาพ6ดคาเดยวเท7าน@น กFดกว7าพ6ดท?ไม7ถ6กต-อง
ตลอดชวตใช7ไหม คนท?เรยนปรยตแล-วแต7ไม7ปฏบต กFเหม>อนกบทพพตก
แกงท?อย6ใ7 นหม-อมนตกแกงทกวน แต7มนไม7ร6-รสของแกง ทพพไม7ร6-รสของ
แกง กFเหม>อนคนเรยนปรยตท?ไม7ได-ปฏบต ถ1งแม-จะเรยนอย67จนหมดอาย กF
ไม7ร6-จกรสของธรรมะ เหม>อนทพพไม7ร6-รสของแกงฉนน@น
ผ6ใ- ดตามด6จต
ผ6-น@นจกพ-นบ7วงของมาร
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รบความโลภ รบความโกรธ รบความหลงน?แหละ ค>อข-าศ1กการปฏบตใน
ทางพทธศาสนา ทางแห7งพระพทธเจ-าน@นรบด-วยธรรมะ รบด-วยความ
อดทน ด-วยความต7อต-านซ1ง? อารมณQสารพดอย7าง ธรรมะกบโลกมน
เก?ยวข-องกน มธรรมกFมโลก มโลกกFมธรรม มกเลสกFมผ6-สะสางกเลส ค>อรบ
กบกเลสท@งหลายน?เรยกว7ารบภายใน รบภายนอกน@นต-องจบล6กระเบด จบ
ป>นมาขว-างกน มายงกน เอาชนะเอาแพ-กน เอาชนะคนอ>?นกFเปFนทางโลก
ทางธรรมะไม7ตอ- งรบกบใคร เอาชนะใจของตวเอง อดทนต7อส6-กบอารมณQ
ทกอย7าง
ทางธรรมะ ถ-าหากว7าเรามาประพฤตปฏบตแล-วไม7ต-องก7อกรรมทาเวรซ1ง?
กนและกน ปลดปล7อยความช?วท@งหลายออกจากกายออกจากใจของพวก
เราท@งน@น พ-นจากการอจฉา พ-นจากการพยาบาท พ-นจากการจองเวรกน
เวรอนใดจะระงบไปได-กFเพราะการไม7จองเวร ไม7ผ6กเวรกน กรรมกบเวรมน
ต7างกน แต7วา7 มนคล-ายกน กรรมทาแล-วกFแล-วกนไปไม7ต-องจองล-างจอง
ผลาญกนอก น?เรยกว7าเปFนกรรมเวร หมายถ1งการจองกนไว-อก ว7าเอFงมา
ทาฉนฉนจะต-องทาเอFงต7อไปมได-ขาด ต-องแก-แค-นกนไปเร>?อยๆ น@เรยกว7า
เวรน@นยงไม7ระงบ เพราะการจองเวรเม>อ? ไรยงเปFนไปอย6อ7 ย7างน@น มนกFเปFน
ห7วงโซ7ต7อกนเปFนสาย จ1งไม7จบไม7ส@น ภพไหนชาตไหนกFด มนกFเปFนอย67
อย7างน@น พระบรมศาสดาท7านสอนโลก ท7านโปรดโลกโปรดสตวQ แต7วา7 โลก
กFเปFนอย6อ7 ย7างน@
ผ6-ท?มปญญาเกดมาแล-วกFต-องพจารณาเอาอะไรท?เปFน
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ประโยชนQอย7างย?งใหญ7 นกรบนกอะไรท@งหลายท@งปวงน@น พระพทธเจ-ากF
เคยทามาเหม>อนกน แต7วา7 ไม7เกดประโยชนQเท7าท?ควร มนกFเปFนอย67เฉพาะ
โลกมแต7เร>?องผ6กกรรมผ6กเวรกนต7อไป
ฉะน@น การมาอบรมในการบวช กFเลกส?งช?วกนไปเลยเลกอะไรท?มนเปFน
กรรมเปFนเวร เอาชนะตวเอง ไม7เอาชนะคนอ>?น รบกFรบเฉพาะกเลส มความ
โลภเกดข1น@ มากFรบมน ความโกรธเกดข1น@ มากFรบมน ความหลงเกดข1น@ มากF
พยายามละมน น?เรยกว7า "การรบ" การทาสงครามด-านจตใจกบกเลสน@มน
ยากแสนยากแสนลาบากท?สด
บวชมาเรากFมาพจารณาเรยนการรบรบ
ราคะรบโทสะรบโมหะ น?เปFนหน-าท?ของพวกเราท@งหลายท?จะต-องพจารณา
น?เรยกว7าการรบภายใน ค>อรบกบกเลสท@งหลาย แต7น-อยคนนกท?จะรบกบ
กเลส ไปรบกบอย7างอ>น? เสยมาก กเลสส7วนน@ไม7ค7อยจะรบกน ไม7ค7อยจะ
เหFนกน
พระพทธเจ-าท7านสอนว7า ให-ละความช?วทกอย7าง มาประพฤตความดทก
ประการเปFนทางท?ถ6กต-องแล-ว ท7านบอกอย7างน@กFเรยกว7า ท7านมาจบตว
พวกเราท@งหลายมาปล7อยท?ต-นทาง เม>อ? ถ1งทางแล-ว เราจะเดนไปหร>อไม7
เดนไปน@นเปFนเร>?องของเรา เร>?องของพระพทธเจ-ากFหมดแค7น@น ท7านช@ทาง
ไว- ทางท?ผดทางท?ถ6กเท7าน@นกFพอแล-ว การประพฤตปฏบตเปFนหน-าท?ของ
พวกเรา
ดงน@น เม>อ? เรามาอย67ท?ทางน@ กFเรยกว7าเรายงไม7ร6-อะไร ไม7เปFนอะไร เรากF
ต-องศ1กษา การศ1กษาน@จะต-องอดทนต7อทกส?งทกอย7าง คล-ายๆ กบเราเปFน
นกศ1กษาเคยศ1กษาทางโลกมา มนยากลาบากพอสมควร ก7อนจะมความร6มวชามาพอจะปฏบตการงานได- ต-องข7มใจตวเอง เม>อ? ใจเรามนเหFนผด เม>อ?
239

ใจเราไม7ชอบหร>อมนข@เกยจท@งหลายน@ เราจะต-องข7มใจความร6-จ1งจะเกดใน
ใจเรา แล-วสามารถนาไปปฏบตการงานได- การปฏบตการงานในทางพระน@
กFเหม>อนกน ถ-าหากว7าเราต@งอกต@งใจประพฤตปฏบตพนจพจารณาคงจะ
มองเหFนทางพอสมควร
ทฐมานะน@เปFนของสาคญมาก ทฐค>อความเหFน ความเหFนทกส?งสารพดมน
เปFนทฐท@งน@น เหFนดเปFนช?วเหFนช?วเปFนดสารพดอย7างแล-วแต7จะเหFน อนน@น
กFไม7เปFนประมาณ
เปFนประมาณอย67ท?ความย1ดม?นถ>อม?นเรยกว7ามานะ
ความเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นในความเหFนอนน@นอย7างจรงจง พาให-เราเวยน
ว7ายตายเกดไม7มทางจบ เพราะการไปย1ดม?นถ>อม?น ดงน@นพระพทธเจ-า
ท7านจ1งสอนว7า ให-ลดทฐให-ละทฐค>อความเหFน อย7างเช7นคนมาอย67ด-วยกน
มากๆ อย7างน@มนกFปฏบตได-ง7ายๆ ถ-ามความเหFนถ6กต-องตรงกน แต7ถ1ง
แม-วา7 จะอย6อ7 งคQเดยว ๒ องคQ ๓ องคQกปF ฏบตยากอย67ลาบาก ถ-าความคดไม7
ถ6กต-องความเหFนไม7ด เม>อ? มาน-อมลงเพ>อ? ละทฐอนเดยวกนอย67หลายองคQ
กFตามเถอะ มนกFลงส67พระพทธพระธรรมพระสงฆQเหม>อนกน จะว7ามหลาย
องคQมนจะเกะกะกFไม7ได-คล-ายๆ กบตวก@งก>อ ตวก@งก>อมนมขาหลายขาใช7
ไหม เรานบไม7ถ-วน มองด6มนกFน7าราคาญเหม>อนกนว7า มนจะย7งกบขากบ
แข-งของมน มนเดนไปเดนมาความจรงมนไม7ย7ง มนมจงหวะมระเบยบ.ถ1ง
แม-จะมขามากมนกFไม7ยง7 ยาก ในทางพทธศาสนาน@กFเหม>อนกน ถ-าปฏบต
แบบยคสาวกของพระพทธเจ-าแล-วมนกFง7าย
เรยกว7าสปะฏปนโนเปFนผ6ปฏบตด, อชปะฏปนโนเปFนผ6ป- ฏบตตรง, ญายะปะฏปนโนเปFนผ6ป- ฏบตเพ>อ?
พ-นจากทกขQ,
สามจปะฏปนโนเปFนผ6ป- ฏบตชอบเปFนผ6-ปฏบตถ6กต-อง,
คณสมบตท@ง ๔ ประการน@ถ-าต@งอย6ใ7 นใจของพวกเราท@งหลายแล-ว ค>อ
คณสมบตของพระสงฆQ ถ-าทาอย7างน@เราจะมเปFนร-อยเปFนพนเราจะมมาก
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แค7ไหนกFช7างเถอะ มนลงสายเดยวกนถ1ง แม-พวกเราท@งหลายจะมาจากทศ
ต7างๆ กFเหม>อนกนน?นเอง ไม7ใช7อ>?นไกล ถ1งความเหFนมนจะไปคนละทศละ
ทาง ยงเหFนผดอย67กชF 7างมนเถอะ ถ-ามความถ6กต-องมนกFเหม>อนกน คล-าย
กบว7าห-วยหนองคลองบ1งต7างๆ ท?มนไหลลงส67ทะเล เม>อ? มนไปตกถ1งทะเล
แล-วมนกFมสครามรสเคFมด-วยกน มนษยQเราท@งหลายกFเช7นกน เม>อ? ลงส67
กระแสของธรรมะแล-ว มนกFลงส67ธรรมะอนเดยวกน จะอย6ค7 นละทศละทางกF
ช7าง จะอย67ทไ? หนกFตาม มนมารวมกนเปFนอนเดยวกนอย7างน@น แต7ว7าความ
คดท?มนแก7งแย7งซ1ง? กนและกนน@นเปFนทฐมานะ ดงน@นพระพทธเจ-าจ1งสอน
ว7า เร>?องความเหFนน@นกFปล7อยไว- เร>?องมานะอย7าเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นจนเกน
ความเปFนจรง
พระพทธองคQท7านสอนว7า ให-มสตอย67เสมอ จะย>นจะเดนจะน?งจะนอนจะอย67
ท?ไหนกFช7างเถอะ ให-มสตประคองอย67เสมอ เม>อ? เรามสตเรากFเหFนตวของเรา
เหFนใจของเรา แล-วกFเหFนกายในกายของเรา เหFนใจในใจของเรา ทกอย7าง
ถ-าไม7มสตเรากFไม7ร6-เร>?อง อะไรมาตกอย6ห7 น-าบ-านตกอย6ใ7 นกฏเรากFไม7เหFน
เพราะเราไม7มสต การมสตน@จ1งเปFนส?งสาคญ ผ6ใ- ดมสตอย67ทกเวลาผ6น- @นจะ
ได-ฟงธรรมของพระพทธเจ-าอย67ตลอดเวลา เพราะว7าตามองเหFนร6ปกFเปFน
ธรรมะ ห6ได-ฟงเสยงกFเปFนธรรมะ จม6กได-กล?นกFเปFนธรรมะ ล@นได-รสกFเปFน
ธรรมะ
กายไปถ6กโผฏฐพพะกระทบเยFนร-อนอ7อนแขFงกFเปFนธรรมะ
ธรรมารมณQท?มนเกดข1@นกบใจน1กข1น@ ได-เม>อ? ใดเปFนธรรมะเม>?อน@น ฉะน@น ผ6-ท?
มสตได-ฟงธรรมของพระพทธเจ-าอย67ตลอดเวลา จะย>นจะเดนจะน?งจะนอน
มนมอย67ทกเวลาเพราะอะไร? เพราะเรามสตมความร6-
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สต ค>อ ระล1กได- สมปชญญะความร6-อย67ตวร6-กFคอ> ตวพทโธ ตวพระพทธเจ-า
น?นแหละพอมสตสมปชญญะร6-อย67ปญญากFวง? ตามมาเท7าน@น ร6-เร>?องต7างๆ
ตาเหFนร6ปส?งน@ควรไหม? ไม7ควรไหม? ห6ฟงเสยงส?งน@ควรไหม? ไม7ควร
ไหม? มนเปFนโทษไหม? มนผดไหม? มนถ6กต-องเปFนธรรมะไหม? สารพด
อย7าง ดงน@นผ6ม- ปญญาแล-วจ1งได-ฟงธรรมะอย67ตลอดเวลา แม-มองเหFนต-นไมกFเปFนธรรมะ มองเหFนส?งต7างๆ มนเปFนธรรมะหมด ท@งน@นถ-าเราร6-จกธรรมะ
พวกเราท@งหลายให-เข-าใจว7า ในเวลาน@เราเรยนอย6ก7 ลางธรรมะ จะเดนไป
ข-างหน-ากFถ6กธรรมะ จะถอยไปข-างหลงกFถ6กธรรมะ ธรรมะท@งน@น ถ-าเราม
สตอย6แ7 ม-แต7เหFนสตวQต7างๆ ท?วง? ไปกFมปญญาว7า สตวQมนกFเหม>อนกนกบเรา
น?นแหละ มนไม7แปลกไปกว7าเราหรอก มนหนจากความทกขQไปหาความ
สขเหม>อนกน อนไหนท?มนไม7ชอบมนกFไม7เอาเหม>อนกน มนกลวส@นชวต
ของมนเหม>อนกน ถ-าเราคดไปเช7นน@กเF รยกว7า สตวQท@งหลายในโลกน@กบ
มนษยQกไF ม7แปลกกนท?สญชาตญาณต7างๆ เม>อ? เราคดไปเช7นน@กFเรยกว7า
เปFนการภาวนาร6-เหFนตามความเปFนจรง ว7าสตวQทง@ หลายกFด มนษยQทง@
หลายกFด มนกFเปFนเพ>อ? นเกดเพ>อ? นแก7เพ>?อนเจFบเพ>อ? นตายด-วยกนท@งน@น
ไม7ใช7อ>?นไกล สตวQทกประเภทมนกFเหม>อนมนษยQ มนษยQทกประเภทมนกF
เหม>อนสตวQ ทน@เม>?อเราร6-เหFนสภาวะตามเปFนจรงจตเรากFถอนออกจากส?ง
เหล7าน@น
ฉะน@น ท7านจ1งให-มสต ถ-ามสตแล-วมนจะเหFนกาลงใจของตน เหFนจตของ
ตน ความร6-ส1กน1กคดของตวเองเปFนอย7างไรกFต-องร6-ตว ร6-นน? แหละเรยกว7า
พทโธหร>อพระพทธเจ-า ผ6-ร6-ร6-ถ1งท?มนแล-วกFร6-แจ-งแทงตลอด เม>อ? มนรอบร6-อย67
เช7นน@กปF ระพฤตปฏบตได-ถ6กต-องดเท7าน@นไม7ใช7อ>?นไกล ฉะน@น ปฏบตง7ายๆ
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พจารณาง7ายๆ เราจ1งมสตอย67 ผ6ไ- ม7มสตกFเหม>อนเปFนบ-าไม7มสต ๕ นาทกF
เปFนบ-า ๕ นาทกFประมาทอย67 ๕ นาท ถ-าขาดจากสตเม>อ? ใดกFเปFนบ-า เม>อ?
น@นให-เข-าใจอย7างน@ สตน@จ1งมคณค7า คนมสตแล-วกFร6-จกว7าตวเรามลกษณะ
อย7างไร จตใจของเราอย6ใ7 นลกษณะอย7างไร ความเปFนอย6ข7 องเราอย67ใน
ลกษณะอย7างไร น?ผม6- ปญญามความเฉลยวฉลาดแล-วกFได-ฟงธรรมอย67ทก
เวลา ออกจากคร6บาอาจารยQแล-วกFได-ฟงธรรมอย6เ7 สมอ ร6-อย67เสมอเพราะว7า
ธรรมอย67ท?วๆ ไป ฉะน@น พวกเราน?นในวนหน1?งๆ ให-ได-ปฏบตเถอะ ข@เกยจ
กFทาขยนกFทา เราปฏบตธรรมะไม7ปฏบตตามตวเรา ถ-าปฏบตตามตวเรา
ไม7เปFนธรรมะ ไม7ว7ากลางวนกลางค>นสงบกFทาไม7สงบกFทา เหม>อนกบเรา
เปFนเดFกไปเรยนหนงส>อ จะเขยนไม7สวยในคร@งแรก มนหวยาวๆ ขายาวๆ
เขยนไปตามเร>?องของเดFก นานไปกFสวยข1@นงามข1@นเพราะฝ1กมน การ
ประพฤตธรรมกFเหม>อนกน ทแรกกFเกะๆ กะๆ สงบบ-างไม7สงบบ-าง ไม7ร6เร>อ? งมนเปFนไป บางคนกFขเ@ กยจ อย7าข@เกยจซ ต-องพยายามทาอย67 ด-วย
ความพยายามเหม>อนกบเราเปFนเดFกนกเรยน โตมากFเขยนหนงส>อได-ด
จากไม7สวยมาเขยนได-สวย เพราะการฝ1กต@งแต7เดFกน?นแหละ อนน@กเF หม>อน
กนฉนน@น พยายามให-มสตอย67ทกเวลาจะย>นจะเดนจะน?งจะนอน พยายาม
ทาให-มนสม?าเสมอ เม>อ? เราทากจวตรอะไรมนคล7องดแล-วเปFนต-น เรากF
สบายใจ น?งกFสบาย นอนกFสบาย เม>อ? ความสบายเกดข1@นจากกจวตร การ
น?งสมาธกFสงบง7ายเปFนเร>?องสมพนธQซง1? กนและกน ดงน@ฉะน@น จงพากน
พยายามส?งท?คร6บาอาจารยQพาทาน@ ให-พยายามทาเถอะ ตามความ
สามารถของเรา น?เรยกว7าการฝ1ก
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การปฏบตของเรานะมนเปFนของยากอย67ไม7ใช7เปFนของง7าย ค>อเราร6-อย6ส7 7วน
หน1ง? แต7ว7าส7วนท?ไม7ร6-น@นมมาก ยกตวอย7างเช7นว7า ให-ร6-กายแล-วกFร6-กายใน
กายอย7างน@เปFนต-น ให-ร6-จตแล-วให-ร6-จตในจต ถ-าเรายงไม7เคยปฏบตมาเรา
ได-ยนคาพ6ดเช7นน@เรากFงงเหม>อนกน พระวนยน@กFเหม>อนกน สมยก7อนผมกF
เคยเปFนคร6โรงเรยนแต7เปFนคร6น-อยๆ ไม7มาก ทาไมถ1งเรยกว7าคร6นอ- ย? ค>อ
คร6ไม7ได-ปฏบตสอนพระวนย แต7ว7าไม7ได-ปฏบตตามพระวนย เรยกว7าคร6
น-อย คร6ไม7สมบ6รณQ ท?ว7าคร6ไม7สมบ6รณQ ออกมาปฏบตแล-วกFไม7สมบ6รณQ พ6ด
ถ1งเร>?องส7วนใหญ7มนไกลมากเหม>อนกนกบไม7ได-เรยนอะไรเลย เร>?องพระ
วนย
ฉะน@น ผมจ1งขอเสนอความเหFนแก7พระภกษท@งหลายว7า เร>?องการปฏบตน@น
เราจะร6-พระวนยโดยส@นเชงกFไม7ได- เพราะบางส?งร6-กFเปFนอาบตไม7ร6-กเF ปFน
อาบต มนกFเปFนของยากแต7วา7 พระวนยน@ ท7านกาชบไว-ว7า ถ-าหากว7ายงไม7ร6สกขาบทใด ข-ออรรถอนใด กFให-ศ1กษาให-ร6-สกขาบทน@นด-วยความพยายาม
จงรกภกดต7อพระวนย ถ1งไม7ร6-ท7านกFให-พยายามศ1กษาข-อน@นให-ร6- ถ-าไม7
เอาใจใส7กFเปFนอาบตอก
เช7นว7า ถ-าเราสงสยอย67นะเปFนหญงสาคญกว7าผ6ช- าย เข-าไปจบเลยอย7างน@
สงสยอย67กFเข-าไปจบมนกFยงผดอย67 ผมกFเคยคดว7าไม7ร6-ทาไมมนผด เม>อ? มา
น1กถ1งการภาวนา เราผ6ป- ฏบตจะต-องมสต จะต-องพจารณา จะพ6ดจะจา จะ
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จบ จะแตะทกอย7าง จะต-องพจารณาก7อนให-มาก ท?เราพลาดไปน@นเพราะ
เราไม7มสต หร>อมสตไม7พอหร>อไม7เอาใจใส7ในเวลาน@น
เช7นว7า ตะวนยงไม7หา- โมงแต7ในเวลาน@นฝนฟ-าอากาศมนคร1@ม ไม7สามารถท?
จะมองเหFนตะวนได- ไม7มนาฬกาเรากFเลยคดประมาณเอาว7า "มนจะบ7ายไป
ละม@ง" มความร6-ส1กอย7างน@จรงๆ ในจตใจเราสงสยอย67 แต7เรากFฉนอาหาร
เสยพอฉนไปได-พกหน1ง? แสงสว7างของพระอาทตยQมนกFเกดข1@นมาได-ห-าโมง
กว7าเท7าน@นเอง น@เปFนอาบตแล-ว ผมกFมาคดในใจว7า "เอsะมนกFยงไม7เกน
เท?ยงทาไมเปFนอาบต?" ท7านปรบอาบตเพราะว7าเผลอเรอ ไม7เอ>อ@ เฟ>อ@ ไม7
พจารณาให-ถ?ถ-วนน@เอง ไม7สงวรสารวม ทาไมถ1งเปFนอย7างน@นล7ะ? ถ-า
หากว7าสงสยแล-วยงทาอย6อ7 ย7างน@ท7านปรบอาบตทกกฎ
เพราะว7าสงสย
สงสยว7าบ7ายแต7ความจรงน@นไม7บ7ายถ6กอย67 แต7กปF รบอาบตตอนน@เพราะว7า
อะไร? ปรบเพราะไม7สงวรระวงประมาท ถ-าหากว7ามนบ7ายไปแล-วสงสยอย67
ว7าไม7บา7 ยกFเปFนอาบตปาจตตยQ ท?ท7านปรบอาบตทกกฎน@เพราะไม7สงวร
สารวมสงสยอย67 จะถ6กกFตามจะผดกFตามต-องอาบต ถ-าหากมนถ6กกFปรบ
อาบตหย7อนลงมา ถ-าหากมนผดปรบอาบตอย7างเตFมท?เลย
ฉะน@น เม>อ? พ6ดถ1งเร>?องพระวนยน@ ฟน? เฝ>อมากเหล>อเกน ผมเคยไปกราบ
เรยนท7านอาจารยQม?น ในเวลาน@นเรากาลงจะเร?มปฏบตแล-วกFอา7 นบพพ
สกขาไปบ-าง กFเข-าใจพอสมควร ทน@ไปอ7านวสทธมรรคท7านมาพ6ดถ1งสลา
นเทศสมาธนเทศปญญานเทศ...ศรษะผมมนจะแตกเลย
อ7านแล-วกFมา
พจารณาว7า มนษยQทาไม7ได-ทาอย7างน@นไม7ได- แล-วคดไปอกว7า อนท?มนษยQ
ทาไม7ได-น@นพระพทธเจ-าท7านไม7สอนหรอก
ท7านไม7สอนแล-วท7านกFไม7
บญญตเพราะว7าส?งน@นไม7เปFนประโยชนQต7อท7าน และกFไม7เปFนประโยชนQต7อ
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บคคลอ>?นด-วย ส?งอะไรท?ใครทาไม7ได-ท7านไม7สอน สลานเทศน@มนละเอยด
มาก สมาธนเทศกFยง? ละเอยด ปญญานเทศมนกFย?งมากข1@นอก เรามาน?งคด
ด6ไปไม7ไหวเสยแล-วไม7มทางท?จะไป คล-ายๆ ว7ามนหมดหนทางเสยแล-ว
ถ1งคราวน@นกFกาลงกระเส>อกกระสนเร>?องปฏปทาของตนอย67
มนกFตดอย67
อย7างน@ พอดได-มโอกาสไปนมสการท7านอาจารยQมน? กFเลยเรยนถามท7านว7า
"ผมจะทายงไง?" "เกล-ากระผมปฏบตใหม7แต7กFไม7ร6-จะปฏบตอย7างไร ความ
สงสยมาก ยงไม7ได-หลกในการปฏบตเลยครบ"
ท7านว7า "มนเปFนยงไง?"
"ผมหาทางกFเลยเอาหนงส>อวสทธมรรคข1น@ มาอ7าน มความร6-ส1กว7ามนจะไป
ไม7ไหวเสยแล-วเพราะว7าเน>อ@ ความในสลานเทศ สมาธนเทศ ปญญานเทศ
น@น ด6เหม>อนไม7ใช7วสยของมนษยQเสยแล-ว ผมมองเหFนว7ามนษยQทว? โลกน@
มนจะทาไม7ได-ครบ มนยาก มนลาบากกาหนดทกๆ สกขาบทน@มนไปไม7ไดครบ มนเหล>อวสยเสยแล-ว"
ท7านกFเลยพ6ดว7า
"ท7าน...ของน@มนมากกFจรงหรอกแต7มนน-อย
ถ-าเราจะกาหนดทกๆ
สกขาบทในสลานเทศน@นนะ มนกFยาก มนกFลาบาก...จรง แต7ความเปFนจรง
แล-วนะท?เรยกว7าสลานเทศน@น มนเปFนนเทศอนหน1ง? ซ1?งบรรยายออกไปจาก
จตใจของคนเราน@ ถ-าหากว7าเราอบรมจตของเราให-มความอาย มความ
กลวต7อความผดท@งหมดน?นแหละ กFจะเปFนคนสารวมจะเปFนคนสงวรจะเปFน
คนระวงเพราะความกลว
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"เม>อ? เปFนอย7างน@นจะเปFนเหตท?ว7า เราจะเปFนคนมกน-อย เราจะไม7เปFนคน
มกมากเพราะว7าเรารกษาไม7ไหวน? ถ-าเปFนเช7นน@นสตของเรามนจะกล-าข1@น
มนจะต@งสตข1@น จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอนท?ไหน มนจะต@งอกต@งใจมสต
เตFมเป?ยมเสมอ ความระวงมนเกดข1น@ มาน?นแหละ อนใดท?มนสงสยแล-วกF
อย7าพ6ดมนเลย อย7าทามนเลย ท?เรายงไม7ร6-จะต-องถามคร6บาอาจารยQเสย
ก7อน ถามคร6บาอาจารยQแล-วกFรบฟงไว-อก กFยงไม7แน7ใจเพราะว7ามนยงไม7
เกดเฉพาะตวเอง ถ-าหากเราจะไปกาหนดทกประการน@นกFลาบาก เราจะ
เหFนว7าจตของเรายอมรบหร>อยงว7าทาผดมนผด ทาถ6กมนถ6กอย7างน@เรา
ยอมรบหร>อเปล7า?"
คาสอนของท7านอนน@เปFนส?งท?สาคญ ไม7ใช7ว7าจะไปรกษาสกขาบททกๆ ข-อ
เรารกษาจตอนเดยวเท7าน@นกFพอแล-ว
"อะไรท@งหมดท?ท7านไปด6นะมนข1@นต7อจตท@งน@น ถ-าท7านยงไม7อบรมจตของ
ท7านให-มความร6-มความสะอาดน@น
ท7านจะมความสงสยอย67เร>?อยไป
วจกจฉาอย67ตลอดเวลา ดงน@นท7านจงรวมธรรมะคาสอนของพระพทธเจ-าไวท?จต สารวมอย67ท?จต อะไรท?มนเกดข1น@ มาแล-วสงสยแล-วเลกมน ถ-ายงไม7ร6แจ-งเม>อ? ใดแล-วอย7าพ1งทามน อย7าพ1งพ6ดมน เช7นว7าอนน@ผดไหมหนอหร>อ
ไม7ผด อย7างน@คอ> ยงไม7ร6-ตามความเปFนจรง แล-วอย7าทามน อย7าไปพ6ดมน
อย7าไปละเมดมน"
น?ผมกFนง? ฟงอย67กเF ข-ากบธรรมะท?วา7 ธรรมะท?ถ6กต-องตามคาสอนของ
พระพทธเจ-า ธรรมอนใดเปFนไปเพ>อ? ความสะสมซ1?งกเลส ธรรมอนใดเปFนไป
เพ>อ? ความประกอบทกขQ
ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>อ? ความกาหนดย-อมใจ
ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>อ? ความมกมาก ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความมก
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ใหญ7ใฝส7 6ง ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>อ? ความคลกคลหม6ค7 ณะ ธรรมเหล7าใด
เปFนไปเพ>อ? ความเกยจ คร-าน ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>อ? ความเล@ยงยาก
ลกษณะตดสนพระธรรมวนยแปดประการน@นรวมกนลงไปแล-ว อนน@เปFน
สตถคาส?งสอนของพระพทธเจ-า นอกน@นไม7ใช7
ถ-าหากว7าเราสนใจจรงๆ จตใจเราจะต-องเปFนคนอายต7อบาป กลวต7อความ
ผด ร6-จตของตนอย6ว7 7า สงสยแล-วไม7ทาไม7พ6ด เร>?องสมาธนเทศกFเหม>อนกน
เร>อ? งปญญานเทศกFเช7นกน อนน@นมนตวหนงส>อเช7น หรโอตตปปะอย67ในตว
หนงส>อ มนกFเปFนอย7างหน1?ง ถ-ามนมาต@งอย6ใ7 นใจของเราแล-วมนกFเปFนอย7าง
หน1ง?
ไปศ1กษาเร>?องพระวนยกบท7านอาจารยQม?น ท7านกFสอนหลายอย7างหลาย
ประการ ผมกFนง? ฟงรวมเกดความร6-ขน1@ มา ดงน@นเร>?องการศ1กษาพระวนยน@
ผมกFได-ศ1กษามากพอสมควร บางวนเอาต@งแต7หกโมงตอนเยFนถ1งสว7างเลย
นะ ศ1กษาตลอดพรรษา เข-าใจพอสมควร องคQของอาบตท@งหมดท?อย67ในบพ
พสกขาน@ ผมเกFบไว-หมดในสมดพก ใส7ในย7ามตลอดเวลา ขะมกเขม-น
พยายามท?สด แต7กาลต7อมาน@กเF รยกว7า มนกFคอ7 ยๆ คลายออก มนมากเกน
ไปไม7ร6-จกเน>@อไม7ร6-จกน@า มนไม7ร6-จกอะไร มนเอาไปท@งหมด จตใจมนกFม
ปญญาคลายออกมนหนก กFเลยพยายามสนใจในใจของตนเองตลอดมา
ตาหรบตารากFคอ7 ยท@งเข?ยออกไปเร>?อย
ฉะน@น ท?มาอบรมพระเณรน@ ผมกFยงเอาบพพสกขาน@เปFนหลกฐาน ได-อ7า
นบพพสกขาเวลาศ1กษาพระวนยให-พระฟงหลายป อย6ว7 ดปา7 พงผมท@งน@น
ละท?อ7านให-ฟงสมยน@นข1@นธรรมาสนQเทศนQอย7างน-อยกFต-องห-าท7มหร>อหกท7ม
บางทกFตหน1ง? ตสองนะ สนใจแล-วกFฝ1กฟงแล-วกFไปด6ไป พจารณาถ-าเรามา
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ฟงเฉยๆ น@ ผมว7าไม7เข-าใจแยบคาย ออกจากการฟงแล-ว เราต-องไปด6ไป
วนจฉยมนถ1งจะเข-าใจ
ขนาดผมศ1กษามาหลายปในส?งเหล7าน@ กFยงร6-นดหน7อยเพราะมนคลมเคร>อ
กนหลายอย7าง ทน@มนห7างเหนในการด6ตาหรบตารามาหลายปแล-ว ฉะน@น
ความจาในสกขาบทต7างๆ น@นมนกFน-อยลงน-อยลง แต7วา7 ในใจของเรานะมน
ไม7บกพร7อง มนไม7ขาดเขนในใจเรา มนมเคร>?องหมายอย67อย7างน@ ไม7ไดสงสยอะไร ร6-จกกFเลยวางไว- โดยมากกFบาเพFญจตของตนอย67เร>?อยไป ไม7ไดสงสยในอาบตท@งหลายท@งปวง ขนาดท?ว7าจตของเรามนอายแล-ว ไม7กล-าจะ
ทาความผดแล-วในท?ลบหร>อท?แจ-ง ไม7ฆ7าสตวQแม-แต7ตวเลFก ถ-าหากจะให-ฆ7า
โดยเจตนามดตวหน1ง? ปลวกตวหน1ง? อะไรน@ จะให-เอาม>อไปบ@มน ถ1งจะใหตวหน1?งราคาหลายๆ หม>?นกFฆา7 มนไม7ได- ขนาดปลวกขนาดมดเท7าน@นนะ
มนยงมราคาส6งมาก แต7วา7 บางทกFทามนตายนะบาง ทมนมาไต7ราคาญกF
ปดมนตาย ตายแล-วด6จตของตนกFไม7เสยใจอะไรเลย ไม7หวาดหว?น ไม7
สงสยเพราะอะไร? เพราะเจตนาเรามนไม7มสลงวะทามเจตะนาหง เจตนาน@
เปFนตวศล เม>อ? มนรวมเข-ามาเช7นน@ เราจะทามนตายด-วยเจตนาไม7ม ถ1งแมเราเดนไปเราเหยยบไปถ6กมนตาย สมยก7อนเม>อ? ยงไม7ร6-จกจตของเราน@น
มนเปFนทกขQ ปรบตวเองเลยว7าเปFนอาบตแล-ว "เอsาน@ไม7ได-เจตนา" "ไม7ม
เจตนากFไม7สงวรสารวมนะซ" มนเปFนอย7างน@ มนเข-ามาอย7างน@กFเลยไม7
สบายกระสบกระส7าย
ดงน@นพระวนยน@จง1 เปFนของก7อกวนกบผ6ป- ระพฤตปฏบตท@งหลาย และกFม
ประโยชนQมากด-วย ไม7ใช7ว7าไม7มประโยชนQสมกบท?ท7านว7า ไม7ร6-สกขาบท
ไหนกFต-องให-ร6- ไม7ร6-กFต-องไต7ถามท7านผ6-ร6-ให-ร6- ท7านย@าเหล>อเกน ท?น@ถ-า
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หากว7าเราไม7ร6-ตามสกขาบทอย67 ข-างนอกเราจะไม7ร6-เท7าอาบต เช7นว7า พระ
เถระในสมยก7อน ท7านอาจารยQเภาอย67ลพบรวดเขาวงกฏ วนหน1ง? กFมมหา
องคQหน1ง? แกเปFนล6กศษยQ มาน?งอย67แล-วกFมโยมผ6ห- ญงมาถามว7า "ท7านหลวง
พ7อดฉนจะนาท7านไปโน-นท7านจะไปไหม?" ท7านหลวงพ7อเภากFเฉยมหา
องคQนน@ น?งอย6ใ7 กล-ๆ กFน1กว7าท7านอาจารยQเภาไม7ร6-เร>?องไม7ได-ยนกFเลยว7า "หล
วงพ7อๆ โยมพ6ดได-ยนไหม?" เขาจะนมนตQไปเท?ยวท?โน-น"
ท7านกFวา7 "ได-ยน"
โยมกFพด6 ว7า "หลวงพ7อหลวงพ7อจะไปหร>อเปล7า?"
ท7านกFเฉยไม7พ6ดเลยไม7ได-เร>?อง ท7านไม7รบปากเม>อ? โยมผ6ห- ญงกลบไปแล-ว
ท7านมหากFว7า
"หลวงพ7อโยมเรยนถามหลวงพ7อทาไมไม7พด6 ?"
ท7านกFวา7 "โอ-มหาท7านร6-หร>อเปล7า? ร6-ไหม? คนท?มาเม>อ? ก@มแต7ผ6-หญงท@งน@น
จะชวนเดนทางร7วมกนกบพระน?คณจะไปรบปากกบเขาทาไม? ให-เขาชวน
ข-างเดยวน@นกFไม7เปFนอะไร เม>อ? เราอยากจะไปเรากFไปได-เพราะเราไม7ไดชวนเขา เขาชวนข-างเดยว"
ท7านมหากFเลยน?งคด "อ>อเราเสยคนเหล>อเกนนะ"
ผ6ห- ญงชวนพระเดนทางแล-วเดนทางร7วมกนไปโน-นไปน@อย7างน@ ท7านว7า
ชวนกนเดนทางร7วมกบผ6ห- ญง ถ1งไม7ใช7สองต7อสองแต7มผ6ห- ญง ท7านว7าผด
ท@งน@นเปFนอาบตปาจตตยQ
แล-วกFอกเร>?องหน1?งเอกลาภเกดข1@นมาท?วดเขาวงกฏน@ คนเอาเงนมาถวาย
ท7าน ท7านกFรบพอเอาใส7ถาดมา ท7านกFย>?นผ-าเชFดหน-าไปรบ ท7านกFจบ
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ผ-าเชFดหน-า เม>อ? เขาจะเอาถาดมาวางท7านกFขยบม>อออกจากผ-าเชFดหน-า
อย7างน@ไม7ให-ตดผ-าเชFดหน-านะน?อย7างน@เปFนต-น เงนกFท@งไว-ท?เตยง ร6-แล-วไม7
สนใจ ลกหนไป ค>อในพระวนยท7านว7า ถ-าเราไม7ยนดแล-วไม7บอกเขากFไดถ-าหากว7าเรายนด..."โยมอนน@ไม7สมควรแก7พระ" น?บอกเขาเสยถ-าเราไม7ยน
ดจรงๆ ไม7บอกกFได- พอวางปs บกFลกไปเลย ถ-าเรามความยนดต-องห-ามเขา
เสยในส?งท?มนผดอย7างน@เปFนต-น ถ-าท7านร6-จกท7านกFลกไปจรงๆ อนน@
อาจารยQกบล6กศษยQอย67ด-วยกนต@งหลายปไม7คอ7 ยร6-เร>?องกน
อนน@แย7ขอปฏบตของท7านอาจารยQเภาเลFกๆ น-อยๆ ผมกFไปส>บแสวงหาพจารณาอย67
อะไรหลายอย7าง
ฉะน@นพระวนยน@ มนเปFนของท?ทาให-บางคนส1กกFได- เม>อ? อ7านหนงส>อพระ
วนยไป เออโผล7ข1@นมาแล-วตรงน@น มนจะยนไปโน7น จะเอาอดตมาย7งการ
บวชของเรา มนจะถ6กไหมหนอ? อปชฌายQของเราจะบรสทธ tหร>อเปล7า?
พระหตถบาสเรากFไม7มใครสนใจในพระวนยเลย มนจะมน?งร6-จกหตถบาส
กนไหม? การสวดนาคจะถ6กต-องหร>อเปล7า? อย7างน@มนค-นมนคดไปโบสถQ
ท?เราบวชน@นมนถ6กต-องดหร>อเปล7า? โบสถQนอ- ยๆ อย7างน@สงสยไปหมดตก
นรกท@งน@นแหละ มนตกเพราะเราไม7ร6-จก อย7างน@นกว7าจะมอบายแก-ไข
จตใจของตนน@ลาบากมากต-องใจเยFนๆ ผลนผลนเกนไปกFไม7ได- จะเยFนเกน
ไปจนไม7รบพจารณาเหตผลน?กFไม7ได- ผมงงจนเก>อบจะส1กแล-วจรงๆ เพราะ
ว7าเหFนความบกพร7องในการกระทาในการปฏบตมา คร6บาอาจารยQสารพด
อย7าง...ร-อนนอนไม7ได-เลยบาปจรงๆ มนบาปด-วยความสงสย สงสยเท7าไร
กFย?งภาวนาไปย?งทาความเพยรไป สงสยท?ไหนกFทามนไปเร>?อยๆ ท?น@น
ปญญามนกFเกดความเปล?ยนแปลงเกดข1น@ มาเร>?อยๆ ความเปล?ยนแปลงน@น
ไม7ร6-ว7าจะพ6ดให-ใครฟงได- เปล?ยนแปลงจนมนไม7สงสยอะไร ไม7ร6-มน
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เปล?ยนแปลงโดยวธอะไร ถ-าเราไปพ6ดให-คนอ>?นฟงเขาคงไม7ร6-เร>?องเหม>อน
กน
ดงน@น จ1งได-มาระล1กถ1งคาสอนปจจตตงเวทตพโพวญญ6ห วญญ6จงร6-เฉพาะ
ตนเองอย7างน@ มนกFเกดข1@นมาในขณะท?มนเปFนอย7างน@น เร>?องปฏบตมนเปFน
อย7างน@ เร>?องท?เราได-ศ1กษาพระธรรมวนยน@นกFจรงอย67 แต7วา7 มนศ1กษานอกๆ
เราไม7ปฏบต ถ-ามาปฏบตอย7างเอาจรงเอาจงมนสงสยไปหมดทกอย7าง แต7
ก7อนอาบตทกกฎ ไม7ร6-เร>?องไม7รบฟงอะไรท@งน@น เม>อ? มาเข-าใจธรรมะจรงๆ
แล-วถ1งข-อปฏบตน@นะอาบตทกกฎน@กลายมาเปFนปาราชกเลย สมยก7อนน@
อาบตทกกฎไม7เปFนอะไรมนเลFกๆ น-อยๆ คดอย7างน@ตอนเยFนๆ มาแสดง
อาบตแล-วกFหาย เท7าน@นแล-วกFไปทาใหม7อก น?การแสดงอาบตอย7างน@กF
เรยกว7ามนยงไม7บรสทธ t ค>อมนไม7หยด มนไม7ตกลง มนไม7สงวรสารวมต7อ
ไป ทาอกกFเปFนอกอย6เ7 ร>?อยๆ อย7างน@ความร6-ตามความเปFนจรงไม7มการ
ปล7อยวาง มนกFไม7ม
ความเปFนจรงน@น...มนกFพ6ดยากเหม>อนกน...อาบตน@ ถ-าพ6ดตามธรรมะตาม
ความจรง ไม7จาเปFนท?จะต-องแสดงมนแล-ว ถ-าหากว7าเหFนความบรสทธ tใจ
ของตน น@นแหละไม7ได-สงสยอะไรท@งส@นมนกFขาดไปเท7าน@นแหละ ท?เรายง
ไม7บรสทธ t ค>อเราสงสยอย67วจกจฉาอย67ลงเลอย67นน@ เอง ยงไม7บรสทธ tแท- มน
จ1งตกลงไม7ได- ไม7เหFนตวของตวเอง มนเปFนในทานองน@ ค>อศลเราน@เอง
ไม7ใช7อ>?นหรอก พระวนยกFคอ> ร@วน@นเอง เหม>อนร@วหน1ง? ท?จะให-เราพ-นจาก
ความผดต7างๆ อนน@ตอ- งพถพถนหน7อยนะอนน@
เร>อ? งพระวนยน@ ถ-าหากว7ามนไม7เหFนในใจของตนมนกFยาก ในเวลาก7อนมา
อย6ว7 ดปา7 พงหลายสบปผมกFตง@ ใจจะท@งเงนท@งพรรษาค7อนพรรษาเลยตดสน
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ใจไม7ได- ในท?สดผมเลยคว-าเอากระเปpาเงนเดนลงมาพบมหาองคQหน1?ง เดwยว
น@อย67วดระฆงเคยไปกบผมแล-วท@งกระเปpาเงนให"น?มหา เงนน@ท7านเปFนพยานให-ผมด-วย ต@งแต7วนน@เปFนต-นไปผมจะไม7หยบ
ผมจะไม7จบ ถ-าผมไม7ส1กนะ ให-ท7านเปFนพยานให-ผมด-วย"
"นมนตQเถอะ ท7านเอาไปเถอะเอาไปเรยนหนงส>อเถอะ" ท7านมหากFไม7อยาก
หยบกระเปpาสตางคQ..อาย "ท7านอาจารยQทาไมจ1งท@งสตางคQหลายร-อยหนอ"
แกกFไม7สบายใจ
"ไม7ต-องเปFนห7วงผมหรอก ผมเลกแล-วตกลงกนแล-วเม>อ? ค>นน@ ตกลงแล-ว
ครบ"
ต@งแต7แกเอาไปแล-ว กFเหม>อนผมตายไปจากท7าน แล-วพ6ดอะไรกFไม7ร6-เร>?อง
กนหรอก ท7านยงเปFนพยานอย67ทกวนน@ ไม7เคยทาไม7เคยแลก ไม7เคย
เปล?ยน ไม7เคยอะไรต7ออะไรเร>?อยมา อะไรต7างๆ กFสารวมอย67 มนกFเหม>อน
กบไม7มอะไรจะผด แต7มนกลวเสมอนะ แล-วการภาวนาทางในเรากFภาวนา
ไปเร>?อยๆ ส7วนน@นเราไม7ต-องการแล-วเหม>อนอย7างกบยาพษ น?เราเหFนแล-ว
ว7าเอาให-คนน@นกนกFตาย เอาให-สนขกนมนกFตาย เอาให-อะไรกนมนกFตาย
เปFนอนตรายท@งน@น ถ-าเราเหFนชดอย7างน@นแม-จะย>นจะเดนจะน?งจะนอนเรา
กFร6-ส1กเลยว7าอย7าไปกนยาพษอนน@น เพราะเราเหFนโทษมนอย7างชดอย7างน@
เลยไม7เปFนของยาก
อาหารการขบการฉนท?เขามาถวายอะไรต7างๆ ท?มนสงสย ไม7เอาแม-มนจะ
มอะไรดเลศประเสรฐเท7าไรกFไม7เอาเสยแล-วยก ตวอย7างง7ายๆ ปลาส-ม
อย7างน@ ถ-าเราอย67ในปา7 ไปบณฑบาต เขาใส7ปลาส-มให-เปFนห7อมแต7ปลาส-ม
ห7อเดยวเท7าน@น มาเปดด6เปFนปลาส-มไม7สกกFเลยเอาท@ง ฉนข-าวเปล7าๆ ด
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กว7ามนไม7กล-าล7วงอย7างน@น จ1งเรยกว7าจตมนเหFนพระวนยน@น มนกFงา7 ยข1@น
ง7ายข1@น พระสงฆQจะเอาอะไรให- เคร>?องบรขารจะเปFนบาตรจะเปFนมดโกนจะ
เปFนอะไรต7างๆ
ผมไม7เอาถ-าไม7เหFนว7าเปFนเพ>อ? นด-วยกนสหธรรมกอน
เดยวกนไม7เอา ทาไม? กFคนไม7สงวรสารวมเราจะเช>อ? ได-ไหม? มนกFทาผด
ต7างๆ ได-ท@งน@น คนไม7สงวรสารวมน?มนไม7เหFน มนกFเปFนไปได-อย7างน@
ความเหFนมนกFลก1 ไปอย7างน@น
ฉะน@น มนจ1งเปFนเหตให-พวกสหธรรมกท@งหลายมอง "ท7านองคQน@นไม7เล7น
กบเพ>อ? นไม7เข-าสงคม" ไม7อะไรต7ออะไร ผมกFเฉยเสย "เออคอยสงคมกนท?
ตายเถอะ ท?จะตายมนอย67สงคมอนเดยวแหละ" น1กไว-ในใจอย7างน@อย7างน@
อย6เ7 ร>?อยมา ด-วยความอดทนมากท?สดเลยเปFนคนพ6ดน-อย ใครมาพ6ด
ก-าวก7ายถ1งการปฏบต เรากFเฉยๆ ทาไมจ1งเฉย? ค>อพ6ดแล-วเขากFไม7ร6-จก
ไม7ร6-การปฏบต อย7างพระไปพจารณาซากศพน@ บางคนกFว7า "อย7าไปฟง
ท7านเลย เอาใส7ย7าม อย7าบอกท7าน อย7าให-ท7านร6-ว7าใส7ย7าม" "เออโยมร6-ไหม
ว7าพระเปFนหร>อพระตาย? พระน@โยมเหFนว7าพระเปFนหร>อพระตายแล-ว?
ไม7ใช7ว7าสราจะเรยกว7าน@าหอม มนจะเปFนน@าหอมเหรอะ มแต7โยมเท7าน@น
แหละอยากจะกนเหล-า กFว7าเปFนน@าหอม กFพากนกนมนกFเปFนบ-าท@งน@น
แหละ ไม7ร6-เหล-ามนเปFนอย7างน@" ตรงนะฟงตวเองตรงอย7างน@
อย7างน@นพระวนยน@ลาบาก ต-องเปFนคนมกน-อย ต-องเปFนคนสนโดษ จะต-อง
เปFนคนเหFน เหFนถ6กจรงๆ ไปอย67สระบรเราเข-าไปพกอย67กบวดบ-านเขา
อาจารยQองคQน@นกFเสมอพรรษา ไปบณฑบาตมาร7วมกนเอาบาตรมาต@ง โยม
เอาป?นโตมาข1น@ บนศาลาเอาไปวาง พระกFไปเอามา มารวมกนกFมาเปด
ป?นโต จดป?นโต ป?นโตเรยงกนยาวไปทางโน-น แล-วพระกFไปรบประเคน กF
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เอาน@วม>อใส7ป?นโตมาทางน@ ป?นโตน@นไปทางโน7น โยมเขากFเอาม>อใส7ป?นโต
ทางน@น เอาแล-วพอแล-วกFจบมาถวายพระ ให-พระฉนไปกบผมประมาณสก
ห-าองคQ...ไม7ฉน...ไปบณฑบาตมากFมแต7ข-าว น?งรวมกนฉนแต7ข-าวไม7มใคร
กล-าฉนอาหารป?นโต เรากFอย67อย7างน@เร>?อยๆ วนหน1ง? ท7านอาจารยQท7านกF
เด>อดร-อนเหม>อนกน คงจะมล6กศษยQท7านไปพ6ดให-ฟง "พระอาคนตกะเหล7า
น@ไม7ฉนอาหารเลย ไม7ฉนไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไง" ท7านกFมความเด>อดร-อนข1@น
ผมกFมเวลาอย67น@นต@งหลายวน จาเปFนต-องไปกราบเรยนท7านสมภารวด
บอกว7า "ท7านอาจารยQผมขอโอกาสเถอะนะ ในเวลาน@ผมมธระท?จะพกพ1ง?
บารมท7านอย67สกหลายวน แต7ถ-าอย6ว7 ดน@บางทกFท7านอาจารยQจะระแวงระวง
หลายอย7างเหม>อนกน ท@งพระภกษ สามเณรทกองคQ เพราะทาไมผมจ1งไม7
ฉนอาหารท?โยมเอามามากๆ นะ ผมจะขอเรยนให-อาจารยQฟง ผมไม7มอะไร
ครบ ท?ผมไม7ฉนน@นนะ ผมได-รบการประพฤตปฏบตมาน@นานแล-ว การรบ
ประเคนนะครบท?โยมมาวางไว- พระไปเปดป?นโตปลดสายเปดป?นโต แล-วกF
เอาป?นโตซ-อนเอามาวางไว- แล-วกFให-เณรมาถวาย อนน@ผมเหFนว7ามนผด
มนเปFนทกกฎแล-ว ค>อไปล6บไปคลาไปจบต-องของยงไม7ได-ประเคนมนเสย
หายท@งน@น ตามพระวนยพระทกองคQฉนนะเปFนอาบตหมดเลย ข-อน@เอง
ครบ มใช7รงเกยจใครท@งน@น ท?ผมมาเรยนท7านอาจารยQวนน@ มใช7จะห-ามใหล6กศษยQล6กหาว7าท7านไปทา...มใช7ผมมาเล7าความบรสทธ tให-ฟง เพราะว7าผม
จะมเวลาอย6ใ7 นท?น@หลายวน "ท7านกFยกม>อข1@น" สาธดมากทเดยว ผมไม7เคย
เหFนพระท?รกษาซ1?งอาบตทกกฎในสระบร ไม7มแล-วครบ มนจะมกFนอก
จงหวดสระบร ผมขออนโมทนาสาธการเลยครบ ผมไม7มอะไรดแล-ว "
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ร7งข1@นเช-าเข-าไปบณฑบาตกลบมารวมกน พระไม7เข-าไปใกล-เลย ท?นม? แต7
โยมเข-ามาถวายเพราะกลวพระไม7ฉนจงหน แต7วนน@นมาพระเณรท7านกF
กลว ท7านจะย>นจะเดนจะน?ง เขากFลาบากคบแคบใจ ผมกFเลยเปดเผยใหเขาเข-าใจกนด ทกคนร6-ส1กว7าพระเณรท?น@นกลวมาก เข-าในกฏปดเงยบสงบ
เลยไม7มเสยง สองวนสามวนผมพยายามดกะเขาเพราะเขากลว...อายน?มน
เปFนอย7างน@จะต-องไปพ6ดอะไรให-ร6-เร>?องเราไม7มอะไรจรงๆ เราจะพ6ดว7าฉน
จงหนไม7พอหร>อเราจะเอาอาหารอะไรๆ ไม7พ6ดเพราะอะไร? กFเราเคยอด
อาหารมาเจFดวนแปดวนกFเคยมาแล-ว สองวนสามวนเราเคยมาแล-ว อนน@ม
ข-าวเปล7าๆ ฉนมนไม7ตายหรอก ท?มนมกาลงกFคอ> ท?เราปฏบตท?รบโอวาท
รบธรรมะท?ได-ปฏบต แล-วคดว7าทาตามพระพทธเจ-าองคQเดยวเท7าน@นแหละ
ไปตรงน@น ใครทาอย7างง@ไปตรงน@ไม7เล7นกบใคร แล-วพยายามท?สดอย7างน@น?
กFเพราะว7ามนรกตวเอง รกข-อประพฤตปฏบต
คนไม7รกษาพระวนย คนไม7ภาวนากบคนภาวนาอย67ดว- ยกนไม7ได- มนต-อง
แยกกนเลย มนไปด-วยกนไม7ได- อนน@กเF ปFนของท?สาคญ ผมกFไม7ร6-เร>?อง
เหม>อนกน สมยก7อนเปFนคร6เปFนอาจารยQของเขา สอนมนอย7างน@น แต7เรา
ไม7ได-ปฏบตเสยหมดนะมนเสย เม>อ? มาพจารณาดๆ โอยมนไกลกนฟ-ากบ
ดนเลยความเหFนของเรานะ
ดงน@น คนเราจะไปต@งสานกวปสสนาทากรรมฐานอย67ในปา7 ...อย7าเลยถ-าไม7ร6เร>อ? งอย7าไปเลยย?งร-าย เรากFเข-าใจว7าไปอย67ในปา7 มนจะสงบ เน>@อในของการ
ปฏบตน@นไม7ร6-จกบางคนกFไปถากหญ-าเอาเอง บางคนกFไปทาอะไรเอาเอง
สารพดอย7าง ว7นวาย พอผ6-ท?รบร6-รบการประพฤตปฏบตแล-วเขามองด6เหFน
แล-วไม7เอา...มนไม7เจรญอย7างน@นมนไม7เจรญ จะไปต@งอย67ปา7 ท?สงบขนาด
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ไหนมนเจรญไม7ได- ค>อมนทาไม7ถ6ก เหFนท7านอย67ปา7 กFไปอย6ป7 า7 อย7างท7าน มน
กFไม7เหม>อนห7มจวรกFไม7เหม>อนสจวรกFไม7เหม>อน ขบฉนอะไรมนกFไม7เหม>อน
ท@งน@นแหละค>อมนไม7ได-ฝ1ก ไม7ได-หดเสยท ไม7คอ7 ยจะเปFนจรงเปFน กFเปFน
หลกท?โฆษณาตามโลกเขา กFเหม>อนกบเขาโฆษณาขายยาเท7าน@นแหละ
มนไม7ได-ย?งไปกว7าน@นหรอก ดงน@นคนท?ไปต@งวปสสนาใหม7ๆ ไปเรยนร6-วธ
มากFไปเรยนไปสอนจต มนไม7เปFนจต มนไม7เหFน เดwยวกFเลกเท7าน@นแหละ
พงเท7าน@นแหละเด>อดร-อน
ดงน@น พวกเรานะไม7ต-องเรยนอะไรกนมาก ด6นวโกวาทเขาว7าอะไรกนบ-าง
มนเปFนอย7างไรศ1กษาให-เข-าใจแล-วพจารณาแล-วกFจาไว- นานๆ กFมากราบ
คร6บาอาจารยQตรงน@นมนเปFนอย7างไร อนน@นะท7านจะอธบายปลกย7อยให-ฟง
เรากFศก1 ษาไปเร>?อยๆ จนกว7าเราจะเข-าใจจรงๆ ในเร>?องพระวนย
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วนน@เปFนโอกาสท?ท7านท@งหลายได-มาประชมกน ณ โอกาสน@ทกป คณะเรา
ทาการสอบธรรมะแล-วกFมารวมกน ทกๆ ท7านให-พากนเข-าใจว7าผ6ป- ฏบต
ควรสนใจการกระทากจวตร อาจรยวตร อปชฌายวตร อนน@เปFนเคร>?องย1ด
เหน?ยวน@าใจของพวกเราท@งหลายให-เปFนกล7มเปFนก-อน
มความสามคค
พร-อมเพรยงซ1?งกนและกนยงเปFนเหตให-พวกเราได-ทาความเคารพ ซ1ง? จะ
เปFนมงคลในหม6พ7 วกเราท@งหลาย
ต@งแต7คร@งพทธกาลมาจนถ1งบดน@ ทกกล7มทกเหล7าถ-าขาดความคารวะกน
แล-ว กFไม7สาเรFจประโยชนQ แม-ในกล7มใดกล7มหน1ง? กFเหม>อนกน จะเปFน
ฆราวาส จะเปFนบรรพชต ถ-าขาดความเคารพคารวะ ความม?นคงกFไม7ม ถ-า
ความเคารพคารวะไม7ม กFเกดความประมาท กจวตรทกอย7างมนกF
เส>?อมทรามไป
คณะกรรมฐาน คณะปฏบต พวกเราท?มารวมอย67ท?น@ประมาณ ๒๕ พรรษา
แล-ว มความเจรญก-าวหน-ามา ตามท?ผมสงเกตน@นกFเรยกว7าเจรญมาเร>?อยๆ
แต7ว7าถ1งจดหน1ง? มนกFจะเส>?อมได- อนน@ให-เราเข-าใจ องคQสมเดFจพระสมมาสม
พทธเจ-ามองเหFนเหม>อนกน แต7ถ-าหากว7าพวกเราท@งหลายอาศยความไม7
ประมาท มความเคารพคารวะ ทากจวตรอนน@ตดต7อกนไปไม7ขาดผมเข-าใจ
ว7าความสามคคของพวกเราน@นจะมความม?นคง การประพฤตปฏบตในหม67
คณะของพวกเรา กFจะเปFนเหตให-ย>นยงคงทนยงพทธศาสนาอนน@ให-เจรญ
ไปนาน
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ท?น@ปรยตและปฏบต มนเปFนค67กนโดยตรง แต7ว7าปรยตกบปฏบตน@ เปFนของ
ค6ก7 นมายงพทธศาสนาให-เจรญถาวรร7งเร>องตลอดบดน@ กFเพราะการศ1กษา
แล-วกFร6- ร6แ- ล-วกFปฏบตตามความร6-ของเราน@น เรยกว7าการประพฤตปฏบต
ถ-าหากว7าเราเรยนปรยตอาศยความประมาท เท7าท?ผมเคยสงเกตมาแล-ว
ค>อ สมยหน1ง? ผมอย67ท?น@ พระอย67จาพรรษาประมาณ ๗ องคQ เปFนปแรก ผมกF
เลยมาคดว7าเร>?องการเรยนปรยตกบปฏบตน@
ถ-าต@งปรยตข1น@ เม>อ?
ไหร7...เส>?อม โดยมากเปFนอย7างน@ ท@งการปฏบตกFเปFนไปได-ยาก มนเส>?อม
โดยมากเปFนเสยอย7างน@น เม>อ? ได-มาคาน1งถ1งอนน@ ผมอยากจะร6-เหตข-อม6ล
ว7ามนเปFนเพราะอะไร กFเลยมาต@งสอนพระเณรในพรรษาน@น ๗ องคQ สอน
ประมาณสก ๔๐ วน ฉนเสรFจแล-วกFสอนจน ๖ โมงเยFนทกวน ไปสอบสนาม
หลวงปรากฏว7าได-ผล ๗ องคQสอบได-หมดทกองคQเลย อนน@ด แต7ว7ามนม
การบกพร7องอย67อย7างหน1ง? กบบคคลท?ไม7มความระมดระวง การเรยนปรยต
น@ตอ- งอาศยการพ6ด อาศยการท7องบ7นต7างๆเปFนต-น บคคลท?ไม7คอ7 ยสงวร
ไม7คอ7 ยสารวมน@น กFเลยท@งการปฏบต มาท7องมาบ7นจดจาด-วยสญญาเสย
เปFนอย7างมาก เปFนเหตให-พวกเราท@งหลายน@นท@งบ-านเก7าเรา ท@งม6ลเก7าเรา
ท@งข-อปฏบตอนเก7าของเราไป โดยมากมนเปFนเช7นน@
ทน@เม>อ? เรยนจบแล-ว สอบสนามหลวงแล-ว ด6กรยาพระเณรกFต7างเก7า เดน
จงกรมกFไม7คอ7 ยม น?งสมาธกFน-อย การคลกคลกนกFมากข1น@ ความสงบระงบ
มนน-อยลง
ความเปFนจรงการปฏบตนะเม>อ? เดนจงกรมแล-วกFต@งใจเดน
จงกรม เม>อ? น?งสมาธกFต@งอกต@งใจทาเม>อ? อย67ในอรยาบถการเดน การย>น
การน?ง การนอน เรากFพยายามสงวรสารวม แต7เม>อ? เรามาเรยนหนงส>อแล-ว
มนเปFนสญญาเสยโดยมาก เลยเพลนไปตามปรยตอนน@น ล>มตวเสยกFเล7น
อารมณQภายนอก อนน@มนกFเปFนแต7เฉพาะคนท?ไม7มปญญาบคคลท?ไม7สงวร
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สารวม บคคลท?ไม7มสตตดต7อกน กFเปFนเหตให-เสยหายได-เหม>อนกน มน
เปFนเพราะเหตน@นท?เม>อ? นกเรยนเรยนหนงส>อ ไม7ได-นง? สมาธ ไม7ได-เดน
จงกรม การสงวรสารวมมนกFนอ- ย เปFนเหตให-จตฟ- งซ7าน การพ6ดเร>?อยเป>?อย
ไม7สงวรสารวมจบกนเปFนกล7มเปFนก-อนกFมากข1น@ มา หลายข1น@ มา อนน@เปFน
เหตให-เส>?อม มนไม7ใช7เปFนเพราะปรยต มนเปFนเพราะบคคลเราไม7ตง@ ใจล>ม
เน>อ@ ล>มตวเสย
ความจรงปรยตน@เปFนของช@ชอ7 งทางให-พวกเราประพฤตปฏบตท@งน@น ถ-า
หากเราไปเรยนแล-วล>มตว การพ6ดมนกFมาก การเล7นมนกFมาก การเดน
จงกรมท@งไปหมด แล-วกFมความกระสนอยากจะส1ก โดยมากเรยนไม7ได-กF
ส1กกน อนน@เปFนเหต ไม7ใช7ว7าเพราะปรยตไม7ด ปฏบตไม7ถ6ก ไม7ใช7อย7างน@น
เปFนเพราะพวกเราท@งหลายน@นขาดการพนจพจารณา ความเปFนจรงการ
ปฏบตน@นจะอ7านหนงส>อ จะท7องหนงส>อ จะทาอะไรมนกFเปFนกรรมฐานกน
ท@งน@น
ฉะน@น เม>อ? เปFนเช7นน@ในพรรษาท?สองผมเลยเลกสอน เลกการสอนปรยต
อกหลายปต7อมามกลบตรมากข1@น บางคนกFไม7ร6-เร>?องพระธรรมวนย สมมต
บญญตกFไม7ร6-เร>?องกFเลยปรบปรงข1@นมาใหม7 ขอคร6บาอาจารยQผ6-ทไ? ด-เรยนมา
แล-วน@นสอน พยายามสอนจนตลอดมาถ1งทกวนน@ การเรยนปรยตจ1งเกด
ข1น@ มา
ฉะน@น ทกปเม>อ? เรยนเสรFจแล-ว ผมกFให-ท7านเปล?ยนใหม7ตาหรบตาราต7างๆท?
มนไม7สาคญเกFบใส7ต6-ไว-เสย อ7านเฉพาะท?มนเปFนข-อปฏบตเท7าน@น ต@งใหม7
เข-าหลกเดมของเรา มายกข-อประพฤตปฏบตส7วนรวมข1น@ มา เช7นว7า จะ
ต-องทาวตรสวดมนตQพร-อมเพรยงกน อนน@เปFนหลก ทาไปเพ>?อแก-ความข@
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เกยจ แก-ความราคาญ เปFนเหตให-เราขยนหม?นเพยรข1@นมา ทกคนกFทากน
เร>อ? ยๆมาตลอดทกวนน@ ปน@กเF หม>อนกนฉนน@น ให-พวกเราท@งหลายอย7าท@ง
หลกการประพฤตปฏบต การพ6ดน-อย นอนน-อยกนน-อย การสงบระงบ ไม7
คลกคลหม6ค7 ณะ การเดนจงกรมเปFนประจา การน?งสมาธเปFนประจา การ
ประชมกนเน>องนจในคราวท?ควรประชม อนน@ขอให-เอาใจใส7ทกๆท7านต7อ
ไป
ฉะน@นพวกท7านท@งหลายอย7าเอาโอกาสดๆอนน@ไปท@ง พ1งประพฤตปฏบต
เรามโอกาส ซ1?งอย67ใต-การปกครองของคร6บาอาจารยQ คร6บาอาจารยQท7านกF
ปฏบตป-องกนช@นหน1ง? ให-พวกเราท@งหลายต@งใจประพฤตปฏบตกนไป กF
เปFนกนมาอย7างน@ ฉะน@นจ1งให-พวกท7านท@งหลายรวมกนทาสามคคเข-าหลก
เดม เคยเดนจงกรมกFต-องเดน เคยน?งสมาธกFตอ- งน?ง เคยมาทาวตรตอนเช-า
ทาวตรตอนเยFน น@นกFพยายาม อนน@เปFนกจของท7านโดยตรง
อนน@ขอให-ท7านต@งใจ คนอย67เฉยๆน@นไม7มกาลงนะ คนป-วนเป@ยน คนท?
อยากจะส1ก ว7นวาย ด6ซ กFคอ> คนท?ไม7ตง@ ใจปฏบต ไม7มงานทา เราจะอย67
เฉยๆ ไม7ได- ในกจพทธศาสนาน@เปFนพระเปFนเณร เราอย67ดกนดแล-วจะอย67
สบายไม7ได- กามะสขลลกานโยโค น?มนเปFนพษอย7างมากทเดยว ให-พวก
ท7านท@งหลายกระเส>อกกระสนหาข-อประพฤตปฏบตของตน เพ?มข-อวตรข1น@
เต>อนตนเองมากข1น@ อนใดท?มนบกพร7องกFพยายามทาดข1น@ ไป อย7าไป
อาศยอย7างอ>?นเปFนอย67 คนท?จะมกาลงน? เดนจงกรมกFไม7ได-ขาด น?งสมาธน?
ไม7ได-ขาด สงวรสารวมไม7ได-ขาด เราสงเกตพระเณรท?น@กไF ด- องคQใดถ-าเหFน
ว7าฉนเสรFจแล-วหมดธระแล-ว เข-าไปในกฏของท7านตากจวรไว- เดนจงกรม
เดนไปตามกฏเท7าน@น เราจะเหFนทางเดนเปFนแถว เราเหFนบ7อยคร@ง การ
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เดนจงกรม การน?งสมาธ ท7านองคQนไ@ ม7เบ>อ? หน7าย น?ท7านมกาลง ท7านเปFนผ6มกาลงมาก ทกๆ องคQถ-าเอาใจใส7ในการประพฤตปฏบตอย7างน@แล-ว ผมว7า
มนสบาย ไม7คอ7 ยมอะไรมากมาย ถ-าหากว7าใครไม7อย6ใ7 นการประพฤต
ปฏบต การเดนจงกรม การทาสมาธ ไม7มอะไร มแต7การเท?ยว มนไม7สบาย
ตรงน@ไปเท?ยวตรงน@น มนไม7สบายตรงน@นไปเท?ยวตรงน@ เท7าน@นแหละ
ตะลอนไปเร>?อย อย7างน@นมนกFไม7ตง@ ใจกน ไม7ค7อยด ไม7ต-องอะไรมากมาย
หรอก เราอย6ใ7 ห-ร6-จกข-อวตร-ปฏบตให-มนสขมเสยก7อนเถอะ การเท?ยวไปมา
มนเปFนของภายหลง มนไม7ยาก ของง7ายๆ ต@งใจกนทกๆ องคQนะ
อนน@พด6 ถ1งการเส>?อมการเจรญมนกFเปFนมาอย7างน@ ถ-าจะให-มนดจรงๆ แล-ว
ปรยตกFพอสมควร ปฏบตกFพอสมควร เปFนค67เคยงกนไป อย7างกายกบจตน@
เปFนตวอย7าง จตมกาลงกายกFปราศจากโรค กายดจตมนกFได-รบความสงบ
ระงบ ถ-าหากว7าจตว7นวายกายสมบ6รณQอย67มนกFเปFนไปได-ยาก ถ-าหากว7า
กายมเวทนามากจตไม7มกาลง จตน@นกFมาย1ดกายเปFนต-น กFไม7สบายกนไป
อกน?พ6ดถ1งผ6ท- ?ยงศ1กษาอย67 เรากFตอ- งศ1กษาอย7างน@ การศ1กษาในทาง
กรรมฐานเราน@ ศ1กษาเร>?องการบาเพFญและการละ ท?วา7 ศ1กษาน@ถ-าหากว7า
เราถ6กอารมณQมา เรายงไปย1ดไหม? ยงมวตกไหม? ยงมความน-อยใจ
ไหม? มความดใจไหม? พ6ดง7ายๆเรายงหลงอารมณQเหล7าน@นอย6ไ7 หม? หลง
อย67 เม>อ? ไม7ชอบกFแสดงความทกขQข1@นมาเม>?อชอบกFแสดงความพอใจข1น@ มา
จนเกดเปFนกเลส จนใจเราเศร-าหมอง อนน@นเราจะมองเหFนได-ว7า เรายง
บกพร7องอย67 ยงไม7สมบ6รณQบรบ6รณQ เราจะต-องศ1กษา จะต-องมการละ ต-องม
การบาเพFญอย6เ7 สมอไม7ขาด น?ผศ6- 1กษาอย67 มนตดอย67ตรงน@ เรากFร6-จกว7าตด
อย6ต7 รงน@ เราเปFนอย7างน@ เราจะต-องแก-ไขตวเราเอง
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การอย6ก7 บคร6บาอาจารยQ หร>ออย67นอกคร6บาอาจารยQกเF หม>อนกน ไอ-ความ
กลวน@นบางคนกFมความกลว ถ-าไม7เดนจงกรมกFกลวคร6บาอาจารยQจะดจะ
ว7า น?กFยงดอย67 แต7วา7 ข-อประพฤตปฏบตท?แท-น@น ไม7ต-องกลวใคร กลวแต7
ความประมาทมนจะเกดข1@นมา กลวความผดมนจะเกดข1น@ มาท?กายท?วาจา
ท?ใจของเราน@เองเม>อ? เราเหFนความบกพร7องท?กายท?วาจาท?ใจของเราแล-ว
เรากFต-องพจารณาควบคมจตใจของเราอย67เสมอ อตตะโน โจทยตตะนงจง
เต>อนตนด-วยตนเอง ไม7ต-องท@งการงานอนน@นให-คนอ>น? ช7วย เรารบปรบปรง
ตวเองเสยให-ร6-จก อย7างน@เรยกว7าการศ1กษา การละการบาเพFญ จบอนน@น
มาพจารณาให-มนเหFนแจ7มแจ-ง
ท?เราอย67กนน@ด-วยการอดทน อดทนต7อกเลสท@งหลายน@ มนกFดส7วนหน1ง?
เหม>อนกน แต7อดทนอนน@กFเรยกว7าปฏบตธรรมยงไม7เหFนธรรม ถ-าเรา
ปฏบตธรรมจนเหFนธรรมแล-ว ส?งท?มนผดเรากFละมนได-จรงๆ อนใดมนเกด
ประโยชนQ เรากFประพฤตอนน@นให-มนเกดได-จรงๆ เม>อ? เราเหFนในจตของเรา
อย7างน@เรากFสบาย ใครจะมาว7าอย7างไรกFชา7 ง เราเช>อ? จตของตนเอง มนไม7
ว7นวาย จะอย67ท?ไหนกFอย67ไปได-อย7างน@
ท?น@พวกเราเปFนพระเลFกเณรน-อยบวชกFมาปฏบต บางทกFเหFนคร6บาอาจารยQ
ท7านกFไม7คอ7 ยเดนจงกรม ไม7คอ7 ยน?งสมาธ ไม7คอ7 ยทาอะไรต7ออะไรของท7าน
เรากFอย7าเอาตวอย7างท7านน@น ให-เอาเย?ยง อย7าไปเอาอย7างท7าน เย?ยงมน
เปFนอย7างหน1?ง อย7างมนเปFนอย7างหน1ง? ค>อส?งอะไรท?ท7านพออย67สบายแล-ว
ท7านกFอย67สบายๆ ถ1งท7านไม7ทาทางกาย ทางวาจา ท7านกFทาของท7านทางใจ
ไอ-ส?งภายในจตน@นตามองไม7เหFน
การประพฤตปฏบตในทางพระพทธ
ศาสนาน@มนเปFนเร>?องของจต ถ1งแม-ไม7แสดงทางกาย ทางวาจา เร>?องจตมน
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กFเปFนส7วนจต ฉะน@นเม>อ? เหFนคร6บาอาจารยQท?ท7านประพฤตปฏบตมานาน
แล-ว พอสมควรแล-ว บางทท7านกFปล7อยกายวาจาของท7าน แต7ท7านคมจต
ของท7าน ท7านสารวมอย6แ7 ล-ว ถ-าเราเหFนเช7นน@นเรากFไปเอาอย7างท7าน แล-ว
กFปล7อย การปล7อยวาจาเรากFปล7อยไปตามเร>?อง มนกFไม7เหม>อนกนเท7าน@น
มนคนละท? อนน@ให-พจารณา มนต7างกนเสยแล-ว มนคนละท?เสยแล-วอนน@น
เม>อ? ท7านน?งอย67ท7านกFไม7มความประมาท ท7านไม7ว7นวายกบส?งท@งหลาย แต7
ท7านกFอย6ใ7 นส?งอนน@น อนน@เรากFไม7ร6-จกท7าน ส?งในใจมนไม7มใครร6-จก เราจะ
ไปด6ตวอย7างข-างนอกอย7างเดยวน@นกFไม7ได- เร>?องจตน@เปFนของสาคญ เราน@
ถ-าพ6ดไปกFไปตามคาพ6ด ถ-าทามนกFไปตามการกระทาน@น บางทท?ท7านทา
มาแล-ว กายของท7านๆ กFทาได- วาจาของท7านๆ กFพ6ดได- แต7จตของท7านไม7
เปFนไปตามน@น เพราะว7าจตของท7านปรารภธรรม ปรารภวนยอย67 เช7น บาง
อย7างท7านจะทรมานเพ>อ? นฝ6ง ทรมานล6กศษยQ หร>ออะไรต7างๆ การพ6ดมนกF
หยาบ ไม7คอ7 ยเรยบร-อย ทางกายของท7านกFหยาบ เม>อ? เราไปเหFนเช7นน@น
เราเหFนแต7กายของท7าน ส7วนจตน@นท?ท7านปรารภธรรมหร>อปรารภวนยเรา
มองเหFนไม7ได- อย7างไรกFช7างมนเถอะ ให-เราย1ดเอาคาสอนของพระพทธเจ-า
ว7า อย7าประมาท ความไม7ประมาทน?แหละเปFนส?งท?ไม7ตาย ความประมาท
น?นแหละค>อความตาย ให-ถ>ออย7างน@ ใครจะทาอย7างไรกFช7างใครเถอะ เรา
อย7าประมาทเท7าน@นอนน@เปFนของท?สาคญ
อนน@ทผ? มกล7าวมาน@เพ>อ? จะเต>อนท7านท@งหลายว7า
เวลาน@เราสอบสนาม
หลวงมาเสรFจแล-ว แล-วกFมโอกาสท?จะเท?ยวสญจรไปมาแล-วกFมโอกาสท?จะ
ทาอะไรๆ หลายๆ อย7าง ขอให-ท7านท@งหลายมความสาน1กร6-ส1กตวอย67เสมอ
ว7าเราเปFนผ6ป- ฏบต เปFนผ6ป- ฏบตต-องสงวรสารวมระวง อย7างคาสอนท?ท7าน
สอนว7า "ภกข" ท7านแปลว7า"ผ6ข- อ" ถ-าแปลอย7างน@การปฏบตมนกFไปร6ป
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หน1ง? ...หยาบๆ ถ-าใครเข-าใจอย7างพระพทธเจ-าท7านตรสว7า "ภกข" แปลว7า
"ผ6เ- หFนภยในสงสาร" น?มนกFล1กซ1ง@ กว7ากนท@งน@น ผ6เ- หFนภยในสงสาร กFคอ>
เหFนโทษของวฏฏะท@งหลายน@น ในวฏฏะสงสารน@มนมภยมากท?สด แต7ว7า
คนธรรมดาสามญไม7เหFนภยในสงสารน@ เหFนความสนก เหFนความสนาน
ความร>?นเรงบนเทงในโลกอนน@ แต7ท7านว7า "ภกขผ6เ- หFนภยในสงสาร" สงสาร
น@นค>ออะไร? สงสาเรสขง สงสาเรทกขงทกขQในสงสารน@เหล>อท?จะทนไดมนมากเหล>อเกนแหละ อย7างความสขน?มนกFเปFนสงสาร ท7านกFไม7ให-เอาไป
ย1ดม?น ถ-าเราไม7เหFนภยในสงสาร เม>อ? เกดความสขเรากFย1ดความสขน@น
เข-าไป ไม7ร6-จกทกขQ คล-ายๆไม7ร6-จกความผด เหม>อนเดFกไม7ร6-จกไฟ มนเปFน
เช7นน@น ถ-าเราเข-าใจการประพฤตปฏบตอย7างน@ว7า "ภกข" "ผ6เ- หFนภยใน
สงสาร" ถ-ามธรรมะข-อน@ เข-าใจอย7างน@ มนจมอย67ในใจของผ6-ใด ผ6-น@นจะย>น
จะเดน จะน?ง จะนอน ท?ไหนกFตาม กFเกดความสลด เกดความสงเวช เกด
ความร6-ตว เกดความไม7ประมาทอย67น?นแหละ ถ1งท7านจะน?งอย67เฉยๆ กFเปFน
อย6อ7 ย7างน@น ท7านจะทาอย7างไรอย6ท7 7านกFเหFนภยอย6อ7 ย7างน@น อนน@มนอย67
คนละท?กนเสยแล-ว การปฏบตน@เรยกว7า "ผ6เ- หFนภยในสงสาร" ถ-าเหFนภยใน
สงสารแล-วท7านกFอย67ในสงสารน@แหละ แต7ท7านไม7อย67ในสงสารน@ ค>อร6-จก
สมมตอนน@ ร6-จกวมตตอนน@ ท7านกFจะพ6ดกFพ6ดต7างเรา ทากFทาต7างเราคดกF
คดต7างเรา น?การปฏบตมนฉลาดกว7ากนอย7างน@
ฉะน@นคร6บาอาจารยQท7านยงบอกว7า ให-เอาเย?ยงของท7านอย7าไปเอาอย7าง
ท7าน มนมเย?ยงกบอย7าง ๒ อย7างคลมกนอย67 ถ-าว7าคนไม7ฉลาดกFไปจบหมด
ทกส?งทกอย7าง มนกFไม7ได- อนน@แหละเวลาน@เรากFต-องมการมงานอะไร
หลายๆอย7าง พวกเราท@งหลายอย7าพากนเผลอ
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ส7วนผมปน@ร7างกายไม7คอ7 ยสบาย ไม7คอ7 ยด บางส?งบางอย7างผมกFมอบใหพระภกษสามเณรทกๆ องคQช7วยกนทาต7อไปบางทผมกFพกผ7อน โดยมากกF
ชอบเปFนอย7างน@ต@งแต7ไหนแต7ไรมาทางโลกกFเหม>อนกน ถ-าพ7อแม7ยงอย67ล6ก
เต-ากFสบายสมบ6รณQ ถ-าพ7อแม7ตายไปแล-วล6กเต-าแตกกนแยกกน เปFน
คนรวยกFกลบเปFนคนจน อนน@มนเปFนธรรมดาอย67ในโลกน@ มนมอย67แล-วและ
เรามองเหFนอย67 เช7นว7าเม>อ? คร6บาอาจารยQยงอย67กสF บายสมบ6รณQบรบ6รณQ ยก
ตวอย7างเช7นพระพทธเจ-าของเราเปFนต-น เม>อ? ท7านยงทรงพระชนมQอย67นน@ กF
เรยกว7ากจการต7างๆ น@นกFเรยบร-อย มนดทกอย7าง เม>อ? ปรนพพานไปแล-ว
น@นนะ ความเส>?อมมนเข-ามาเลย เพราะอะไร? กFเพราะเรานะเม>อ? คร6บา
อาจารยQยงอย67กเF กดเผลอไป ประมาทไป ไม7ขะมกเขม-นในการศ1กษาและ
ประพฤตปฏบต
ทางโลกกFเหม>อนกนพ7อแม7ยงอย6แ7 ล-วกFปล7อยให-พ7อแม7
อาศยพ7อแม7เราว7ายงอย67 ตวเรากFไม7เปFนการเปFนงาน เม>อ? พ7อแม7ตายไป
หมดแล-วกFต-องเปFนคนจนฝา7 ยพระเจ-าพระสงฆQเรากFเหม>อนกน
ถ-าหาก
คร6บาอาจารยQหนหร>อมรณภาพไปแล-ว ชอบคลกคลกน ชอบแตกสามคค
กน ชอบเส>?อมเก>อบทกแห7งเลย อนน@เปFนเพราะอะไร? เพราะว7าเราท@ง
หลายพากนเผลอตวอย67 เรากFอาศยบญบารมของคร6บาอาจารยQอย67 เรากFไม7
เปFนอะไร สบาย ถ-าหากว7าคร6บาอาจารยQเสยไปแล-ว ล6กศษยQชอบแตกกน
ชอบแยกกน ความเหFนมนต7างกน องคQท?คดผดกFไปอย67แห7งหน1ง? องคQท?คด
ถ6กกFไปอย67แห7งหน1ง? ผ6-ท?ไม7สบายใจหนออกไปจากเพ>?อนแล-วไปต@งใหม7อก
ก7อกาเนดข1น@ มาใหม7อก มบรษท มบรวาร ประพฤตดประพฤตชอบข1@นมา
อกในกล7มน@น ชอบเปFนอย7างน@ ปจจบนน@ยงเปFนอย7างน@น อนน@กFเพราะพวก
เราทาให-บกพร7อง บกพร7องเม>อ? คร6บาอาจารยQยงอย67 เรายงอาศยความ
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ประมาทกนอย67 ไม7หยบเอาข-อวตรปฏบตอนท?ท7านประพฤตปฏบตมาน@น
ยกเข-ามาใส7ใจของเรา จะประพฤตปฏบตตาม อย7างน@นไม7คอ7 ยม
แม-แต7คร@งพทธกาลกFเหม>อนกนเคยเหFนไหม? พระภกษผ6-เฒ7าน?นไงล7ะ สภ
ททะภกขน?น
พระมหากสสะปะมาจากปาวาร
มาถามปรพาชกว7า
"พระพทธเจ-าของเรายงสบายดอย6ห7 ร>อเปล7า?" "พระพทธเจ-าปรนพพานไป
๗ วนเสยแล-ว" พระท@งหลายท?ยงมกเลสหนา ปญญาหยาบ ยงไม7บรรล
มรรคผลนพพานกFน-อยใจร-องไห-กมF ครวญครางหลายๆอย7าง ผ6-ถ1งธรรมะกF
เหFนว7า "พระพทธเจ-าของเราปรนพพานไปแล-ว ไปด-วยดแล-วหนอ" ผ6ท- ?ม
กเลสมาก อย7างเช7นพระสภททะพ6ดว7า "ท7านจะร-องไห-ทาไม? พระพทธ
องคQท7านนพพานไปนะดแล-ว เราจะอย67สบายกน เม>อ? ท7านยงอย67น@นจะทา
อะไรกFไม7ได- จะพ6ดอะไรกFไม7ได- ขดข-องท@งน@นแหละเราอย67ลาบากใจเรา อน
น@มนดแล-วท7านนพพานไปแล-ว สบายเลยอยากทาอะไรกFทา อยากพ6ดอะไร
กFพ6ด อนน@เราจะร-องไห-ทาไม? มนเปFนมาแต7โน-น มนเปFนมาอย6อ7 ย7างน@
ฉะน@น อย7างไรกFตาม ถ1งคร@งพระพทธเจ-าเรากFเอาน@ไว-ไม7ได-แต7ว7าอย7างเรา
มแก-วน@าใบหน1ง? เราพยายามรกษามนให-ด ใช-แล-วกFเชFดมน เกFบมนไว-ท?
สมควร ระมดระวงแก-วใบน@นมนจะได-ใช-ไปนานๆ เราใช-ไปเสรFจแล-วคนอ>?น
จะได-ใช-ต7อไปนานๆ ให-มนนานเท7าท?มนจะนานได- ถ-าหากว7าเราใช-แก-ว
แตกวนละใบ วนละใบ วนละใบ กบการใช-แก-วใบหน1ง? ๑๐ ป จ1งแตก มนกF
ต7างกนดกว7ากนไหม? มนกFเปFนอย7างน@น อย7างการประพฤตปฏบตน@กF
เหม>อนกนอย7างพวกเราอย67ดว- ยกนหลายๆองคQอย7างน@นะ
ปฏบตใหสม?าเสมอจะให-ดมากสกสบองคQเถอะ สบองคQวดปา7 พงน@เจรญเหม>อนกบคน
ในบ-านๆ หน1ง? น?นแหละ ขนาดสก ๑๐๐ หลงคา มคนดสก ๕๐ คน บ-านน@น
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กFเจรญ อนน@จะหาสก ๑๐ คน กFยาก อย7างวดหน1ง? อย7างน@นะ จะหาคร6บา
อาจารยQประพฤตปฏบตมาน@น ผ6ม- ศรทธาจรงจงน@น ๕-๖ องคQ มนกFยาก
มนเปFนเช7นน@น
อย7างไรกFตาม
พวกเราท@งหลายกFไม7มหน-าท?อ>?นอกแล-วนอกจากการ
ประพฤตดปฏบตชอบเท7าน@น เพราะเราน@ไม7มอะไรแล-ว ด6ซใครเอาอะไร
ไหม? ทรพยQสมบตของเรากFไม7เอาแล-วครอบครวเรากFไม7มแล-ว อะไรทก
อย7างแม-ต@งแต7การฉนกFยงฉนม>อ@ เดยว เราละมาหลายๆอย7างแล-ว ไอ-สง? ท?
มนดกว7าน@เราละมาเยอะๆ คล-ายๆ กบท?ว7าเปFนพระน@เราละหมดไม7มอะไร
ไอ-ส?งท?พวกเขาชอบๆกนน@นนะท@งหมด กFตกลงว7า เราบวชมาในพทธ
ศาสนาน@กFเพ>อ? หวงการประพฤตปฏบต เพราะเราละมาแล-ว ไม7เอาอะไร
แล-วเราจะมาคดเอาอะไรอก จะมาเอาโลภอก จะมาเอาโกรธอก จะมาเอา
หลงอก จะมาเอาอะไรต7างๆ ไว-ในใจของเราอก อนน@มนไม7สมควรแล-ว
ให-เราคดไปว7าเราบวชมากนทาไม? เราปฏบตกนทาไม? บวชมาปฏบต
ถ-าหากเราไม7ปฏบตกFอย6เ7 ฉยๆ เท7าน@นแหละ ถ-าไม7ปฏบตกFเหม>อนฆราวาส
มนกFไม7เกดประโยชนQอะไร ไม7ทาธระหน-าท?การงานของเราน@มนกFเสยเพศ
สมณะ ผดความม7งหวงมาแล-วถ-าเปFนเช7นน@นกFเรยกว7า เราประมาทแล-ว
เราประมาทแล-ว กFเรยกว7าเราตายแล-ว อนน@ให-เข-าใจ นานๆกFพจารณาไป
เถอะ อย7าไปล>มความตายน@ ด6ซ ถามว7าเม>อ? เราตายมเวลาไหม? ถามทวง
เราเสมอแหละ "ตาย...เม>อ? ไหร7ตาย?" ถ-าเราคดเช7นน@จตใจเราจะระวงทก
วนาทเลยทเดยว ความไม7ประมาทจะเกดข1@นมาทนท เม>อ? ความประมาท
ไม7มแล-ว สต ความระล1กได-ว7าอะไรเปFนอะไรกFเกดมาทนท ปญญากFแจ7ม
แจ-ง เหFนส?งใดส?งหน1ง? ชดเจนในเวลาน@น เรากFมสตประคองอย67 รอบร6-อย6ท7 าง
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อารมณQท@งกลางวนและกลางค>นทกส?งสารพดน@นแหละกFเปFนผ6ม- สตอย67 ถ-า
เปFนผ6ม- สตอย67กFเปFนผ6-สารวมถ-าเปFนผ6-สารวมอย67กFเปFนผ6ไ- ม7ประมาท ถ-าเปFนผ6ไม7ประมาทกFเปFนผ6ป- ฏบตถ6กต-องเท7าน@น อนน@เปFนหน-าท?ของเราท@งหลาย
ฉะน@นวนน@ขอพ6ดถวายพวกท7านท@งหลาย ต7อไปน@ถ-าหากว7าเราจะออกจาก
ท?น@ไปอย67สาขากFตาม จะไปอย67ท?ไหนกFตาม อย7าล>มตว อย7าล>มตวของตว
ค>อเรายงไม7สาเรFจเรายงไม7เสรFจส@น การงานของเรายงมมาก ภาระของเรา
ยงมมาก ค>อข-อประพฤตปฏบตในการละการบาเพFญของเรายงมมาก ใหเปFนห7วงไว- พวกท7านท@งหลายให-ต@งใจทกๆองคQ จะอย6ใ7 นสาขากFด อย6ใ7 นท?น@
กFด ให-ท7านทรงข-อวตรปฏบตไว- เพราะว7าในเวลาน@พวกเราท@งหลายรวม
กนมากแล-ว หลายสาขาแล-ว ต-องให-ท7านพยายาม โดยเฉพาะอย7างย?ง ต7าง
สาขาต7างมกาเนดจากวดปา7 พง จะถ>อว7าวดปา7 พงน@เปFนพ7อ เปFนแม7 เปFน
คร6บาอาจารยQ เปFนเย?ยงอย7างของสาขาเหล7าน@นกFได- โดยเฉพาะอย7างย?ง
พระเณรคร6บาอาจารยQทกองคQซง1? อย6ป7 ระจาวดปา7 พงน@ พยายามให-เปFนแบบ
เปFนตวอย7าง เปFนคร6บา-อาจารยQของสาขาท@งหลายเหล7าน@น ให-เข-มแขFงใน
การประพฤตปฏบตตามหน-าท?ของสมณะพวกเราท@งหลายต7อไป
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อารมภกถา
วนน@พวกท7านท@งหลายได-ต@งใจมาอบรมท?วดวนโพธญาณ(เข>อ? นสรน
ธร)สถานท?กสF งบระงบเปFนอย7างดแต7ว7าสถานท?สงบน@นถ-าเราไม7สงบมนกF
ไม7มความหมายทกๆแห7งสถานท?มนสงบท@งน@นแหละท?มนไม7สงบกFเพราะ
คนเราแต7คนท?ไม7สงบไปอย67ท?สงบกFเกดความสงบได-สถานท?มนกFอย7างเก7า
ของมนน?นแหละแต7ว7าเราต-องปฏบตให-ถ1งความสงบน@น
ฝ1กยากลาบากจรงหนอใจมนษยQ
ให-พวกท7านท@งหลายเข-าใจว7าการปฏบตน@เปFนของยากฝ1กอะไรอย7างอ>น? ๆ
ทกอย7างมนกFไม7ยากมนกFสบายแต7ใจของมนษยQท@งหลายน@ฝ1กได-ยากฝ1กไดลาบากองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเราท7านกFฝ1กจตจตน@เปFนเร>?อง
ท?สาคญมากอะไรท@งหมดในร6ปธรรมนามธรรมน@มนรวมอย67ท?จตเช7นว7าตาห6
จม6กล@นกายเหล7าน@ส7งไปให-จตอนเดยวเปFนผ6บ- รหารการงานรบร6-รบฟงผด
ชอบจากอายตนะท@งหลายเหล7าน@นฉะน@นการอบรมจตน@จง1 เปFนของสาคญ
ถ-าใครอบรมจตของตนให-สมบ6รณQบรบ6รณQแล-วปญหาอะไรทกอย7างมนกF
หมดไปท?มนมปญหาอย6ก7 Fเพราะจตของเราน@เองยงมความสงสยไม7มความร6ตามความเปFนจรงจ1งเปFนเหตให-มปญหาอย67
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ธรรมะเปFนของบรบ6รณQและสมบ6รณQ
ฉะน@นให-เข-าใจว7าอาการท@งหลายท?จะต-องปฏบตน@นพวกท7านท@งหลายกFไดเตรยมมาพร-อมแล-วทกคนจะย>นจะเดนจะน?งจะนอนท?ไหนอปกรณQท?ท7าน
ท@งหลายจะนาไปปฏบตน@น...พร-อมไม7วา7 อย67ท?ไหนกFตามพร-อมอย67มอย6เ7 ปFน
ของพร-อมอย6เ7 หม>อนกนกบธรรมะธรรมะน@เปFนของพร-อมอย67ทกสถานท?อย67
ท?น@กพF ร-อมอย6ใ7 นส-วมกFพร-อมบนบกกFพร-อมในน@ากFพร-อมอย67ทไ? หนมน
พร-อมอย67ทง@ น@นแหละธรรมะเปFนของสมบ6รณQบรบ6รณQแต7ว7าการประพฤต
ปฏบตของเราน@ยงไม7พร-อม
องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเราท7านมรากฐานให-เราท@งหลาย
ปฏบตให-ร6-ธรรมะไม7เปFนของมากมนเปFนของน-อยแต7เปFนของท?ถ6กต-องเช7น
ว7าจะเปรยบเทยบให-ฟงเร>?องขนถ-าเราร6-จกว7าอนน@มนเปFนขนร6-จกขนเส-น
เดยวเท7าน@นขนในร7างกายเราน@ทกเส-นแม-ในร7างกายคนอ>?นทกเส-นกFร6-กน
หมดท@งน@นแหละร6-วา7 เปFนขนท@งน@นหร>อเส-นผมร6-จกผมเส-นเดยวเท7าน@นผม
บนศรษะของเราบนศรษะของคนอ>?นกFร6-หมดทกเส-นเหม>อนกนท?ร6-กFเพราะ
ว7ามนเปFนเส-นผมเหม>อนกนเราร6-ผมเส-นเดยวแต7กรF 6-ทกเส-นผมหร>อจะ
เปรยบประหน1ง? ว7าเราร6-จกกบคนลกษณะของคนเหม>อนตวเราน@จะพจารณา
สกลกายทกประการน@นเหFนแจ7มแจ-งในคนๆเดยวค>อตวเราพบเหFนสภาวะ
ท@งหลายในตวเราคนเดยวเท7าน@คนในสกลโลกสกลจกรวาลน@เรากFร6-กนหมด
ทกๆคนเพราะว7าคนมนกFเหม>อนกนท@งน@นธรรมะน@กเF ปFนอย7างน@เปFนของ
น-อยแต7ว7ามนเปFนของมากค>อความจรงพบส?งเดยวแล-วมนกFพร-อมกนไป
หมดเม>อ? เราร6-ความจรงตามเปFนจรงแล-วปญหามนกFหมดไป
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อย7าปฏบตเพราะความอยาก
แต7ว7าการปฏบตน@มนยากมนยากเพราะอะไรมนยากเพราะตณหาความ
อยากถ-าไม7อยากกFไม7ได-ปฏบตถ-าปฏบตเพราะความอยากกFไม7พบธรรมะ
อนน@มนเปFนปญหาอย67อย7างน@ฉะน@นในการประพฤตปฏบตน@มนมความย7ง
ยากมความลาบากถ-าไม7มความอยากกFไม7มกาลงท?จะปฏบตถ-าปฏบต
เพราะความอยากกFวน7 วายไม7มความสงบท@งสองอย7างน@เปFนเหตอย67เสมอดง
น@นท7านท@งหลายลองคดด6ซว7าจะทาอะไรๆถ-าไม7อยากทามนกFทาไม7ได-มน
ต-องอยากทามนถ1งทาได-ถ-าไม7อยากจะทากFไม7ได-ทาก-าวไปข-างหน-ามนเปFน
ตณหาถอยกลบมามนกFเปFนตณหาท@งน@นดงน@นพระโยคาวจรเจ-าผ6ป- ระพฤต
ปฏบตน@จง1 ว7าเปFนของย7งยากเปFนของลาบากท?สดอย6เ7 หม>อนกน
ธรรมะไม9ใช9ใจเราใจเราไม9ใช9ธรรมะ
ท?เราไม7เหFนธรรมะกFเพราะตณหาบางทมนอยากอย7างรนแรงค>ออยากจะ
เหFนเดwยวน@ธรรมะน@ไม7ใช7ใจเราใจเราไม7ใช7ธรรมะธรรมะมนเปFนอย7างหน1ง? ใจ
เรามนเปFนอย7างหน1?งมนคนละอย7างกนฉะน@นแม-เราจะคดอย7างไรกFตามอน
น@เราชอบเหล>อเกนแต7มนไม7ใช7ธรรมะอนน@เราไม7ชอบมนกFไม7ใช7ธรรมะ
ไม7ใช7ว7าเราคดชอบใจอะไรอนน@นเปFนธรรมะเราคดไม7ชอบใจอะไรอนน@น
ไม7ใช7ธรรมะ......ไม7ใช7อย7างน@นแท-จรงใจของเราน@เปFนธรรมชาตอนหน1?ง
เท7าน@นอย7างต-นไม-ตามปา7 น?นแหละถ-ามนจะเปFนข>?อเปFนแปเปFนกระดานมน
กFมาจากต-นไม-แต7ว7ามนเปFนต-นไม-อย67ไม7ใช7ข>?อไม7ใช7แปมนเปFนต-นไม-อย6ม7 น
เปFนธรรมชาตเท7าน@นก7อนท?จะทาประโยชนQได-กFต-องเอาต-นไม-มาแปรร6ป
ออกไปเปFนข>อ? เปFนแปเปFนกระดานเปFนโน7นเปFนน?เปFนต-นไม-ต-นเดยวกนแต7
มนแปรร6ปมาเปFนหลายอย7างเม>อ? รวมกนมนกFเปFนต-นไม-อนเดยวกนเปFน
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ธรรมชาตถ-าหากว7ามนเปFนธรรมชาตอย67อย7างน@นมนกFไม7เกดประโยชนQข1@น
เฉพาะกบบคคลท?ตอ- งการจตใจของเรากFเหม>อนกนฉนน@นมนเปFน
ธรรมชาตอนหน1ง? อย67อย7างน@นมนร6-จกการน1กคดร6-จกสวยไม7สวยตาม
ธรรมชาตของมน
ฝ1กจตให-ร6-ว7าเปFนธรรมชาต
ฉะน@นจตใจเราน@นจะต-องถ6กฝ1กอกคร@งหน1?งก7อนถ-าไม7ฝ1กมนกFไม7ได-มนเปFน
ธรรมชาตฝ1กให-ร6-วา7 มนเปFนธรรมชาตเรากFมาปรบปรงธรรมชาตน@นให-ถ6ก
ต-องตามความต-องการของมนษยQคอ> ธรรมะธรรมะน@จ1งเปFนของท?พวกเรา
ท@งหลายจงปฏบตเอาเข-ามาในใจเอาไว-ในใจของเราถ-าไม7ปฏบตกFไม7ร6-พด6
กนตรงๆง7ายๆอ7านหนงส>อเฉยๆกFไม7ร6-เรยนเฉยๆกFไม7ร6-มนร6-อย6แ7 ต7มนไม7ร6ตามท?เปFนจรงค>อมนร6-ไม7ถง1 อย7างกระโถนใบน@ใครๆกFร6-วา7 มนเปFนกระโถน
แต7ไม7ร6-ถ1งกระโถนทาไมไม7ร6-ถ1งกระโถนถ-าผมจะเรยกกระโถนว7าหม-อท7าน
จะว7าอย7างไรทกทท?ผมใช-ท7านว7า"เอาหม-อมาให-ผมด-วยเถอะ"มนกFต-อง
ขดใจท7านทกททาไมล7ะกFเพราะว7าท7านไม7ร6-กระโถนถ1งกระโถนผมจะใช-ใหท7านเอากระโถนมาแต7บอกให-เอาหม-อมาให-ผมหน7อยท7านกFไม7พบ"หม-ออย67
ท?ไหนหลวงพ7อ"กFช@ไปท?กระโถนน?นแหละมนกFไม7เข-าใจขดใจกนเท7าน@น
ปญหามนกFเกดข1@นมาทาไมมนจ1งเปFนอย7างน@นเพราะท7านไม7ร6-กระโถนถ1ง
กระโถนถ-าท7านร6-กระโถนถ1งกระโถนแล-วมนกFไม7มปญหาอะไรท7านกFจะ
หยบวตถอนน@นมาให-ผมเลยทาไมถ1งเปFนอย7างน@นค>อกระโถนใบน@นะมน
ไม7มเข-าใจไหมมนมข1น@ มาเพราะเราสมมตข1@นว7าน?ค>อกระโถนมนกFเลยเปFนก
ระโถนสมมตอนน@มนร6-กนท?วประเทศแล-วว7ามนเปFนกระโถนอย7างน@แต7กระ
โถนจรงน7ะมนไม7มหร>อใครจะเรยกให-มนเปFนหม-อมนกFเปFนให-เราอย7างน@น
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จะเรยกให-เปFนอะไรมนกFเปFนอย7างน@นน?เรยกว7า"ส?งสมมต"ถ-าเราร6-ถ1ง
กระโถนแล-วเขาจะเรยกว7าหม-อกFไม7มปญหาจะเรยกอะไรมนกFหมดปญหา
แล-วเพราะเราร6-ไม7มอะไรปดบงไว-นน? ค>อคนร6-จกธรรมะ
ทน@ย-อนเข-ามาถ1งตวเราเช7นเขาจะพ6ดว7า"ท7านน@เหม>อนกบคนบ-านะ""ท7านน@
เหม>อนคนไม7พอคนนะ"อย7างน@เปFนต-นกFไม7สบายใจเหม>อนกนท@งๆท?ตวเรา
ไม7เปFนจรงอะไรมนกFยากอย67นะอยากได-อยากเปFนเพราะความอยากไดอยากเปFนมนไม7ร6-จกพอเพราะไม7ร6-ตามความจรงน?นเองฉะน@นธรรมะถ-าเรา
ร6-จกตรสร6-ธรรมตามความเปFนจรงแล-วโลภโกรธหลงมนจ1งหมดไปเพราะมน
ไม7มอะไรท@งน@นอนน@ควรปฏบต
สงบจตด-วยการน?งสมาธ
ปฏบตทาไมมนถ1งยากถ1งลาบากเพราะว7ามนอยากพอไปน?งสมาธปs บกF
ต@งใจว7าอยากจะให-มนสงบถ-าไม7มความอยากให-สงบกFไม7นง? ไม7ทาอะไรพอ
เราไปน?งกFอยากให-มนสงบเม>อ? อยากให-มนสงบตวว7นวายกFเกดข1@นมาอกกF
เหFนส?งท?ไม7ตอ- งการเกดข1@นมาอกมนกFไม7สบายใจอกแล-วน?มนเปFนอย7างน@
ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านสอนว7าอย7าพ6ดให-เปFนตณหาอย7าย>นให-เปFนตณหา
อย7าน?งให-เปFนตณหาอย7านอนให-เปFนตณหาอย7าเดนให-เปFนตณหาทก
ประการน@นอย7าให-เปFนตณหาตณหากFแปลว7าความอยากถ-าไม7อยากจะทา
อะไรเรากFไม7ได-ทาอนน@นปญญาของเราไปถ1งท?น@มนกFเลยอ6-เสยปฏบตไป
ไม7ร6-จะทาอย7างไรพอไปน?งสมาธปs บกFตง@ ความอยากไว-แล-วอย7างพวกเรา
ท?มาปฏบตอย67ในปา7 น@ทกคนต-องอยากมาใช7ไหมน?จ1งได-มาอยากมาปฏบตท?
น@มาปฏบตน?กFอยากให-มนสงบอยากให-มนสงบกFเรยกว7าปฏบตเพราะความ
อยากมากFมาด-วยความอยากปฏบตกFปฏบตด-วยความอยากเม>?อมาปฏบต
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แล-วมนจ1งขวางกนถ-าไม7อยากกFไม7ได-ทาจ1งเปFนอย67อย7างน@จะทาอย7างไรกบ
มนล7ะ
สงขารไม7ใช7ของตวของตน
ร6ปนามหร>อสกลกายเราน@มนจ1งด6ได-ยากถ-าหากไม7ใช7ตวไม7ใช7ตนไม7ใช7ของ
ตนแล-วมนเปFนตวของใครอนน@มนถ1งแยกยากมนถ1งลาบากเราจะต-องอาศย
ปญญาดงน@นพระผ6-มพระภาคเจ-าท7านจ1งสอนว7าการกระทากFกระทาด-วย
การปล7อยวางการกระทาด-วยการปล7อยวางอนน@กFฟงยากเหม>อนกนถ-าจะ
ปล7อยวางกFไม7ทาเท7าน@นเพราะทาด-วยการปล7อยวางเปรยบง7ายๆให-ฟงเรา
ไปซ>@อกล-วยหร>อซ>@อมะพร-าวใบหน1ง? จากตลาดแล-วกFเดนห@วมาอกคนหน1ง? กF
ถาม
"ท7านซ>อ@ กล-วยมาทาไม"
"ซ>@อไปรบประทาน"
"เปล>อกมนต-องรบประทานด-วยหร>อ"
"เปล7า"
"ไม7เช>อ? หรอกไม7รบประทานแล-วเอาไปทาไมเปล>อกมน"
หร>อเอามะพร-าวใบหน1ง? มากFเหม>อนกน
"เอามะพร-าวไปทาไม"
"จะเอาไปแกง"
"เปล>อกมนแกงด-วยหร>อ"
"เปล7า"
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"เอาไปทาไมล7ะ"เอ-าจะว7าอย7างไรล7ะเราจะตอบปญหาเขาอย7างไรทาด-วย
ความอยากถ-าไม7อยากเรากFไม7ได-ทาทาด-วยความอยากมนกFเปFนตณหาน?
ถ1งให-มนมปญญานะอย7างกล-วยใบน@นหวน@นเปล>อกมนจะเอาทานด-วยหร>อ
เปล7าไม7ท7านเอาไปทาไมเปล>อกมนกFเพราะว7ายงไม7ถ1ง เวลาเอามนท@งมนกF
ห7อเน>@อในมนไปอย67อย7างน@นถ-าหากว7าเราเอากล-วยข-างในมนทานแล-วเอา
เปล>อกมนโยนท@งไปกFไม7มปญหาอะไรน?กเF หม>อนกน
อย7าให-ตณหาเข-าครอบงาในการปฏบต
การกระทาความเพยรกFเปFนอย7างน@นพระพทธเจ-าว7าอย7าทาให-เปFนตณหา
อย7าพ6ดให-เปFนตณหาอย7าฉนให-เปFนตณหาย>นอย67เดนอย67นง? อย67นอนอย67ทก
ประการท7านไม7ให-เปFนตณหาค>อทาด-วยการปล7อยวางเหม>อนกบซ>@อ
มะพร-าวซ>@อกล-วยมาจากตลาดน?นแหละเราไม7ได-เอาเปล>อกมนมาทาน
หรอกแต7เวลาน@นยงไม7ถ1งเวลาจะท@งมนเรากFถ>อมนไว-กอ7 นการประพฤต
ปฏบตน@กเF หม>อนกนฉนน@นสมมตวมตตมนกFต-องปนอย67อย7างน@นเหม>อนกบ
มะพร-าวมนจะปนอย67ทง@ เปล>อกท@งกะลาท@งเน>@อมนเม>?อเราเอามากFเอามา
ท@งหมดน?นแหละเขาจะหาว7าเราทานเปล>อกมะพร-าวอย7างไรกFช7างเขาปะไร
เราร6-จกของเราอย6เ7 ช7นน@เปFนต-นอนความร6-ในใจของตวเองอย7างน@เปFน
ปญญาท?เราจะต-องตดสนเอาเองน@เรยกว7าตวปญญาดงน@นการปฏบตเพ>?อ
จะเหFนส?งท@งหลายเหล7าน@ไม7เอาเรFวและไม7เอาช-าช-ากFไม7ได-เรFวกFไม7ได-จะทา
อย7างไรดไม7มช-าไม7มเรFวเรFวกFไม7ได-มนไม7ใช7ทางช-ากFไม7ได-มนไม7ใช7ทางมนกF
ไปในแบบเดยวกน
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ต@งใจทาสมาธเกนไปกFกลายเปFนความอยาก
แต7ว7าพวกเราทกๆคนมนร-อนเหม>อนกนนะมนร-อนพอทาปs บกFอยากให-มน
ไปไวๆไม7อยากจะอย67ช-าอยากจะไปหน-าการกาหนดต@งใจหาสมาธน@บางคน
จ1งต@งใจเกนไปบางคนถ1งกบอธษฐานเลยจดธ6ปปกลงไปกราบลงไป"ถ-าธ6ป
ดอกน@ไม7หมดข-าพเจ-าจะไม7ลกจากท?น?งเปFนอนขาดมนจะล-มมนจะตายมน
จะเปFนอย7างไรกFช7างมนจะตายอย67ท?น@แหละ"พออธษฐานต@งใจปs บกFน?งมนกF
เข-ามารมเลยพญามารน?งแพลsบเดยวเท7าน@นละกFน1กว7าธ6ปมนคงจะหมด
แล-วเลยล>มตาข1น@ ด6สกหน7อยโอ-โฮยงเหล>อเยอะกดฟนเข-าไปอกมนร-อนมน
รนมนว7นมนวายไม7ร6-ว7าอะไรอกเตFมทแล-วน1กว7ามนจะหมดล>มตาด6อกโอ-โฮ
ยงไม7ถ1งคร1ง? เลยสองทอดสามทอดกFไม7หมดเลยเลกเสยเลกไม7ทาน?งคด
อาภพอบจนแหมตวเองมนโง7เหล>อเกนมนอาภพมนอย7างโน-นอย7างน@นง?
เปFนทกขQว7าตวเองเปFนคนไม7จรงคนอปรยQคนจญไรคนอะไรต7ออะไรว7นวาย
กFเลยเกดเปFนนวรณQน?กFเรยกว7าความพยาบาทเกดไม7พยาบาทคนอ>?นกF
พยาบาทตวเองอนน@กเF พราะอะไรเพราะความอยาก
ทาสมาธด-วยการปล7อยวางอย7าทาด-วยความอยาก
ความเปFนจรงน@นนะไม7ต-องไปทาถ1งขนาดน@นหรอกความต@งใจนะค>อต@งใจ
ในการปล7อยวางไม7ต-องต@งใจในการผ6กมดอย7างน@นอนน@เราไปอ7านตารา
เหFนประวตพระพทธเจ-าว7าท7านน?งลงท?ใต-ต-นโพธ tน@นท7านอธษฐานจตลงไป
ว7า"ไม7ตรสร6-ตรงน@จะไม7ลกหนเสยแล-วแม-วา7 เล>อดมนจะไหลออกมาอะไร
กFตามทเถอะ"ได-ยนคาน@เพราะไปอ7านด6แหมเรากFจะเอาอย7างน@นเหม>อนกน
จะเอาอย7างพระพทธเจ-าเหม>อนกนน?ไม7ร6-เร>?องว7ารถของเรามนเปFนรถเลFกๆ
รถของท7านมนเปFนรถใหญ7ท7านบรรทกทเดยวกFหมดเราเอารถเลFกไป
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บรรทกทเดยวมนจะหมดเม>อ? ไหร7มนคนละอย7างกนเพราะอะไรมนถ1งเปFน
อย7างน@นมนเกนไปบางทมนกFต?าเกนไปบางทมนกFสง6 เกนไปท?พอดๆมนหา
ยาก
การปฏบตอย7างสม?าเสมอเปFนทางท?ถ6กต-อง
อนน@ผมกFพ6ดไปตามความร6-ส1กของผมหรอกผมปฏบตมาเปFนอย7างน@กF
ปฏบตให-ละความอยากถ-าไม7อยากมนจะทาได-หร>อมนกFตดแต7ทาด-วย
ความอยากมนกFเปFนทกขQอกไม7ร6-จะทาอย7างไรยงงงเหม>อนกนนะทน@ผมจ1ง
เข-าใจว7าการปฏบตท?ปฏบตต7อเน>อ? งกนไปเปFนของสาคญมากต-องทา
สม?าเสมอท7านเรยกว7าอรยาบถสม?าเสมอค>อสม?าเสมอในการปฏบตทาใหมนดย?งๆข1น@ ไปไม7ใช7ให-มนวบตกนปฏบตมนเปFนอย7างหน1?งวบตมนเปFน
อย7างหน1ง? โดยมากพวกเราท@งหลายมาทาแต7เร>?องมนเปFนวบตกนข@เกยจไม7
ทาขยนจ1งทาน?ผมกFชอบเปFนอย7างน@ขเ@ กยจไม7ทาขยนจ1งทาพวกท7านท@ง
หลายคดด6ซว7าถ6กหร>อเปล7าขยนจ1งทาข@เกยจไม7ทามนถ6กธรรมะไหมมน
ตรงไหมมนเหม>อนกบคาสอนไหมอนน@ปฏปทาของเรายงไม7สม?าเสมอแล-ว
ข@เกยจหร>อขยนต-องทาอย6เ7 ร>?อยพระพทธเจ-าท7านสอนอย7างน@นโดยมากคน
ธรรมดาเราน@นขยนจ1งค7อยทาข@เกยจไม7ทาน?มนเปFนเสยอย7างน@มนปฏบต
อย6แ7 ค7นก@ Fเรยกว7ามนวบตเสยแล-วมนไม7ใช7ปฏบตการปฏบตจรงๆแล-วมน
สขกFปฏบตมนทกขQกปF ฏบตมนง7ายกFปฏบตมนยากกFปฏบตมนร-อนกFปฏบต
มนเยFนกFปฏบตน?เรยกว7าตรงไปตรงมาอย7างน@ปฏปทาท?เราต-องย>นหร>อเดน
หร>อน?งหร>อนอนการมความร6-ส1กน1กคดท?เราจะต-องปฏบตในหน-าท?การงาน
ของเราน@นต-องสม?าเสมอทาสตให-สม?าเสมอในอรยาบถการย>นการเดนการ
น?งการนอน
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มสตกาหนดอย67ในทกอรยาบถ
น?เม>?อพจารณาด6แล-วกFเหม>อนอรยาบถย>นให-เท7ากบเดนเดนกFเท7ากบย>นย>น
กFเท7ากบน?งน?งกFเท7ากบนอนนะอนน@ผมทาแล-วทาไม7ได-ถ-าว7านกปฏบตน@
ต-องทาการย>นการเดนการน?งการนอนให-ได-เสมอกนจะทาได-สกก?วนล7ะจะ
ย>นให-เสมอกบน?งย>น๕นาทน?ง๕นาทนอน๕นาทอะไรท@งหลายน@ผมทาไม7
นานกFมาน?งคดพจารณาใหม7อะไรกนหนออย7างน@คนในโลกน@ทาไม7ได-หรอก
ผมพยายามทาไปค-นคดไป"อ-อมนไม7ถ6กน?มนไม7ถ6ก"ด6แล-วมนไม7ถ6กทาไม7
ได-นอนกบน?งกบเดนกบย>นทาให-มนเท7ากนจะเรยกว7าอรยาบถสม?าเสมอ
กนแบบท7านบอกไว-วา7 ทาอรยาบถให-สม?าเสมออย7างน@นไม7ไดแต7ว7าเราทาอย7างน@ได-จต...พ6ดถ1งส7วนจตของเราให-มสตความระล1กอย67
สมปชญญะความร6-ตวอย67ปญญาความรอบร6-อย67อนน@ทาได-อนน@น7าจะเอาไป
ปฏบตค>อเรยกว7าถ-าเราปฏบตเราจะย>นอย67กมF สตเราจะน?งอย6ก7 Fมสตเราจะ
เดนอย67กFมสตเราจะนอนกFมสตอย67สม?าเสมออย7างน@อนน@ไปได-จะเอาตวร6-ไป
เดนไปย>นไปน?งไปนอนให-เสมอกนทกอรยาบถไปได-ดงน@นเม>อ? เราฝ1กจต
ของเราจตจะมความร6-สม?าเสมอในการปฏบตกบทกอรยาบถว7าพทโธพทโธ
พทโธค>อความร6-ร6-จกอะไรร6-จกภาวะท?ถ6กต-องร6-จกลกษณะท?ถ6กต-องอย6เ7 สมอ
น@นจะย>นกFมจตอย67อย7างน@นจะเดนกFมจตเปFนอย6อ7 ย7างน@นเอออนน@ได-ใกลเข-าไปเหล>อเกนเฉยดๆเข-าไปมากเหล>อเกนเรยกว7าจะย>นจะเดนจะน?งจะ
นอนอย67น@มนมสตอย67เสมอทเดยว
ธรรมท?ควรละธรรมท?ควรปฏบต
อนน@ร6-จกธรรมท?ควรละร6-ธรรมท?ควรปฏบตสขกFร6-ทกขQกรF 6-เม>?อมนร6-สขร6-ทกขQ
จตใจเราจะวางตรงท?ว7ามนไม7สขไม7ทกขQเพราะว7าสขน@นมนกFเปFนทางหย7อน
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กามสขลลกานโยโคทกขQมนกFเปFนทางต1งค>ออตตกลมถานโยโคถ-าเราร6-สขร6ทกขQอย67เราร6-จกส?งท@งสองน@ถ1งแม-ว7าจตใจเรามนจะเอนไปเอนมาเรากFชกมน
ไว-เราร6-อย67วา7 มนจะเอนไปทางสขกFชกมนไว-มนจะเอนไปทางทกขQกFชกมน
ไว-ไม7ให-เอนไปร6-อย6อ7 ย7างน@นอ- มเข-ามาเส-นทางเดยวเอโกธมโมน@น-อมเข-ามา
ในทางท?ร6-ไม7ใช7ว7าเราปล7อยไปตามเร>?องของมน
แต7ว7าเราปฏบตกนน@มนกFอยากจะเปFนอย7างน@นนะมนปล7อยตามใจถ-าเรา
ปล7อยตามใจมนสบายนะแต7ว7ามนสบายกFเพ>อ? ไม7สบายอย7างมนข@เกยจ
ทางานน?มนกFสบายแต7ว7าเม>อ? ถ1งเวลาจะกนไม7มอะไรจะกนมนเปFนอย7างน@น
ดงน@นผมกFไปเถยงคาสอนของพระพทธเจ-าซ1?งมอย67หลายบทหลายเหล7า
เหม>อนกนส6-ท7านไม7ได-ทกวนน@ผมกFยอมรบท7านแล-วยอมรบว7าธรรมะท@ง
หลายของท7านถ6กต-องทเดยวฉะน@นจ1งเอาคาสอนของท7านน@มาอบรมตวเอง
และศษยานศษยQทง@ หลายน?พ6ดตามความร6-สก1 ท?มนเกดข1น@ มา
ปฏปทา(การกระทาของเรา)เปFนส?งสาคญ
การปฏบตท?สาคญท?สดค>อปฏปทาปฏปทาค>ออะไรค>อการกระทาของตว
เราน@นแหละการย>นการเดนการน?งการนอนทกประการปฏปทาทางกาย
ปฏปทาทางจตของเราน?นนะวนน@มนมจตใจเศร-าหมองในการทางานก?คร@ง
ไหมมใจสบายไหมมอะไรเปFนอะไรไหมอนน@เราต-องร6-มนร6-จกตวเองอย7างน@
ร6-แล-วมนวางได-ไหมอนท?มนยงวางไม7ได-กFพยายามปฏบตมนเม>อ? มนร6-ว7า
วางไม7ได-กFถ>อไว-เพ>อ? เอาไปพจารณาด-วยปญญาเราอกให-มเหตผลค7อยๆทา
ไปอย7างน@เรยกว7าการปฏบตอย7างเช7นวนน@มนขยนกFทาข@เกยจกFพยายาม
ทาไม7ได-ทามากกFให-ได-สกคร1?งหน1ง? กFเอาอย7าไปปล7อยวนน@ขเ@ กยจไม7ทา
อย7างน@ไม7ได-หรอกเสยหายเลยไม7ใช7นกปฏบตแล-ว
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ทน@ผมเคยได-ยน
"แหมปน@ผมแย7เหล>อเกน""ทาไม"
"ผมปว7 ยท@งปไม7ได-ปฏบตเลย"โอ-โฮมนจวนจะตายแล-วกFยงไม7ปฏบตอกจะ
ไปปฏบตเม>อ? ไหร7ล7ะถ-าหากว7ามนสขจะปฏบตไหมมนสขกFไม7ปฏบตอกมน
ตดสขเท7าน@นแหละแต7ทกขQมนไม7ปฏบตกFตดทกขQอย67นน? แหละไม7ร6-จะไป
ปฏบตกนเม>อ? ไหร7ได-แต7ร6-ว7ามนปว7 ยมนเจFบมนไข-จวนจะตายน?นแหละให-มน
หนกๆเถอะท?เราจะต-องปฏบตเอาเม>?อเราสบายเกดข1น@ มามนกFต-องช6ใจของ
เรายกห6ช6หางข1@นไปส6งๆอกมนกFต-องมาปฏบตมนอกสองอย7างน@
หมายความว7าจะเปFนสขกFต-องปฏบตจะเปFนทกขQกตF -องปฏบตจะอย6ส7 บายๆ
อย7างน@กตF -องปฏบตจะเปFนไข-อย6ก7 Fต-องปฏบตมนถ1งจะถ6กแบบถ-าเราคด
อย7างน@..."ปน@ผมไม7ปฏบต""ทาไมไม7ปฏบต""ผมเปFนไข-ไม7สบายครบ"...เออ
เม>อ? มนสบายมนกFรอ- งเพลงไปเท7าน@นแหละอย7างน@มนเปFนความคดผดนะ
ไม7ใช7ว7ามนไม7ผดดงน@นพระโยคาวจรเจ-าท7านจ1งมปฏปทาสม?าเสมอในเร>?อง
จตเปFนกFให-เปFนแต7เร>?องกาย
ประสบการณQของหลวงพ7อในการปฏบต
มระยะหน1ง? ท?อาตมาพยายามปฏบตตอนน@นปฏบตได-ประมาณห-าพรรษา
แล-วกFอย67กบเพ>?อนมากๆแหมมนราคาญเพ>อ? นคนน@กพF 6ดอย7างน@นคนน@นกF
พ6ดอย7างน@เราน?งอย67กฏจะปฏบตกรรมฐานกFมเพ>?อนข1น@ ไปคยด-วยว7นวาย
หนหนไปคนเดยวว7าเพ>?อนกวนเราไม7ได-ปฏบตเบ>อ? ...ไปอย67ในปา7 รกวดปา7
วดเลFกๆร-างๆไปแล-วละมหม67บา- นน-อยๆไปน?งคนเดยวไม7ได-พด6 เพราะอย67
คนเดยวน?อย67ได-สกประมาณ๑๕วนกFเกดความคดมาอกแล-ว "แหมอยากไดเณรเลFกๆสกร6ปหน1ง? กFดนะอยากได-ปะขาวมาสกคนกFดนะเพ>อ? จะได-มาใช281

อะไรเลFกๆน-อยๆ"น?เรากFร6-อย6ว7 7ามนจะออกมาท7าไหนออกมาท@งน@นละ"เอ!
แกน?ตวสาคญนะเบ>อ? เพ>?อนเบ>?อภกษสามเณรมาแล-วยงอยากเอาเพ>อ? นมา
อกทาไมเล7า""เปล7า"มนว7า"เอาเพ>อ? นท?ด"แน7ะ!"คนดมท?ไหนล7ะ"เหFนไหมหา
คนดเหFนไหมคนท@งวดมแต7คนไม7ดท@งน@นแหละดเราคนเดยวละม@งเราจ1ง
หนเขามาน?ต-องตามมนอย7างน@สะกดรอยมนไปมนร6-ส1กข1@นมาเอออนน@มนกF
สาคญเหม>อนกนนะแล-วคนดอย67ท?ไหนละไม7มคนดท@งน@นแหละคนดอย67ท?ตว
เราทกวนน@อาตมากFยงมาส?งสอนล6กศษยQอย6เ7 สมอว7าคนดไม7มท?อ>?นอย67ท?ตว
เราถ-าเราดเราไปไหนมนกFดเขาจะนนทาเขาจะสรรเสรญเรากFยงดอย67เขาจะ
ว7าอะไรทาอะไรเรากFยงดอย67ถ-าเรายงไม7ดเขานนทาเราเรากFจะโกรธถ-าเขา
สรรเสรญเราเรากFจะชอบอย7างเก7าเท7าน@นแหละ
วนน@นอาตมาภาวนาได-อย7างน@นมความร6-ส1กอย7างน@นกFร6-ส1กต@งแต7วนน@นมาร6ได-ตามเปFนจรงมความจรงอย6เ7 ท7าทกวนน@อนความดมนอย67กบตวเองพอไดเหFนปs บความร6-สก1 มนลดลงมนจาต@งแต7วนน@นเลยต7อมามข1@นมามนกFปล7อย
ไปมข1น@ มามนกFร6-มข1@นมามนกFร6-เร>?อยไปอนน@เปFนรากฐานเราจะไปอย67ท?ไหน
คนเขาจะรงเกยจหร>อคนเขาจะว7าอะไรกFถ>อว7าไม7ใช7เขาดหร>อเขาช?วถ-ามนด
มนช?วค>อตวเราน@คนอ>?นมนเร>?องของคนอ>?นเขามนเปFนอย67อย7างน@นอย7าไป
เข-าใจว7าแหมวนน@มนร-อนวนน@มนเยFนวนน@มนเปFนอย7างน@นอย7างน@นะวนมน
จะเปFนอย7างไรมนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@นความจรงตวเรามนเส>อกไสไป
ให-โทษเขาเท7าน@นท7านว7าเหFนธรรมะเกดกบตวเองน?แหละมนแน7นอนและ
ได-ความสงบระงบด-วย
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ขอให-พง1 ตามด6จตอย7างสม?าเสมอ
ฉะน@นพวกเราท7านท@งหลายท?ได-มาอบรมในวนน@แม-ไม7กว? นอาตมาน1กว7า
คงจะมอะไรข1@นมาหลายอย7างมข1@นมากFยงไม7ร6-มนมเยอะแยะนะไม7ใช7วา7 เราร6มนนะท?ไม7ร6-มนกFเยอะแยะคดถ6กกFมคดผดกFมอะไรหลายๆอย7างท?มนเปFน
มาฉะน@นการปฏบตจ1งว7ามนยากถ1งแม-พวกท7านท@งหลายจะน?งมนสงบไป
บ-างกFอย7าคดสรรเสรญมนมนจะมความว7นวายไปบ-างกFอย7าไปให-โทษมน
ถ-ามนดกFอย7าพ1งไปชอบมนถ-ามนไม7ดกFอย7าพ1งไปรงเกยจมนพากนด6ไป
เถอะให-ท7านด6ของท7านไปด6ไปอย7าพ1งไปว7ามนถ-ามนดกFอย7าพ1งไปจบมนช?ว
กFอย7าพ1งไปจบมนเดwยวมนจะกดนะดมนกFกดช?วมนกFกดอย7าพ1งไปจบมน
ฉะน@นการปฏบตน@จ1งว7าน?งน?นแหละปฏบตน?งด6ไปมนมอารมณQดอารมณQชว?
สลบซบซ-อนกนไปเปFนธรรมดาของมนอย7าไปสรรเสรญจตของเราอย7าง
เดยวอย7าไปให-โทษมนอย7างเดยวให-ร6-จกกาลร6-จกเวลามนเม>อ? ถ1งคราว
สรรเสรญกFสรรเสรญมนหน7อยสรรเสรญให-พอดอย7าให-หลงเหม>อนกบสอน
เดFกน?นแหละบางทกFเฆ?ยนมนบ-างเอาไม-เรยวเลFกๆเฆ?ยนมนไม7เฆ?ยนไม7ไดวนน@บางทกFให-โทษมนบ-างอย7าให-โทษมนเร>?อยไปให-โทษมนเร>?อยไปมนกF
ออกจากทางเท7าน@นแหละถ-าให-สขมนให-คณมนเร>?อยๆมนไปไม7ได-การ
ประพฤตปฏบตไม7ใช7อย7างน@นเราปฏบตไปตามสายกลางสายกลางค>ออะไร
สายกลางน@มนยากจะเอาจตของเราเปFนประมาณจะเอาตณหาของเราเปFน
ประมาณไม7ไดขอให-เหFนว7าทกอรยาบถเปFนการปฏบต
ฉะน@นการปฏบตของท7านท@งหลายน@อย7าพ1งถ>อว7าการน?งหลบตาอย7างเดยว
เปFนการปฏบตเม>อ? ออกจากน?งแล-วกFออกจากการปฏบตอย7าเข-าใจอย7างน@น
283

ถ-าเข-าใจอย7างน@นกFรบกลบมนเสยท?เรยกว7าการปฏบตสม?าเสมอค>อเราจะ
ย>นจะเดนจะน?งจะนอนให-มความร6-ส1กอย67อย7างน@นเม>อ? เราจะออกจากสมาธกF
อย7าเข-าใจว7าออกจากสมาธเพยงแต7เปล?ยนอรยาบถเท7าน@นถ-าท7านท@ง
หลายคดอย7างน@กFจะสขใจเม>อ? ท7านไปทางานอย67ท?ไหนไปทาอะไรอย67กดF
ท7านจะมการภาวนาอย67เสมอมเร>?องตดใจมความร6-ส1กอย6เ7 สมอถ-าหากท7าน
องคQใดตอนเยFนๆกFมาน?งเม>?อออกจากสมาธแล-วกFเรยกว7าได-ออกแล-วไม7ม
เย>อ? ใยออกไปเลยส7งอารมณQไปเลยตลอดท@งวนกFปล7อยอารมณQตามอารมณQ
ไปไม7มสตเยFนต7อไปน1กอยากจะน?งพอไปน?งปs บกFมแต7เร>?องใหม7ทง@ น@นเข-า
มาสมมนปจจยเร>?องเก7าท?มนสงบกFไม7มเพราะท@งมนไว-ตง@ แต7เช-ามนกFเยFน
นะซทาอย7างน@เร>?อยๆมนกFย?งห7างไปทกปๆ
อาตมาเหFนล6กศษยQบางองคQกFถามว7า"เปFนยงไงภาวนา"เขาตอบ"เดwยวน@
หมดแล-วครบ"น?เอาสกเด>อนสองเด>อนยงอย67พอสกปสองปมนหมดแล-ว
ทาไมมนหมดกFมนไม7ย1ดหลกอนน@ไว-เม>อ? น?งแล-วกFออกจากสมาธทาไปๆน?ง
น-อยไปทกทๆน?งเดwยวเดยวกFอยากออกน?งประเดwยวกFอยากออกนานๆเข-า
กFไม7อยากจะน?งเลยเหม>อนกบการกราบพระเม>?อเวลาจะนอนกFอตส7าหQ
กราบกราบไปเร>?อยๆบ7อยๆนานๆใจมนห7างแล-วต7อไปไม7ต-องกราบด6เอากF
ได-นานๆกFเลยไม7กราบด6เอาเท7าน@นแหละมนจะส7งเราออกนอกคอกไม7ร6เร>อ? งอะไรน?ให-เราท@งหลายร6-ว7ามสตมไว-ทาไมให-เปFนผ6ศ- 1กษาสม?าเสมออย7าง
น@น
การปฏบตน@จง1 เปFนการปฏบตสม?าเสมอจะย>นจะเดนจะน?งจะนอนมนเปFน
ของมนเสยจรงๆค>อการทาเพยรการภาวนามนเปFนท?จตไม7ใช7เปFนท?กาย
ของเราจตของเรามนเล>?อมใสอย67จตของเรามนตรงอย6ม7 นมกาลงอย6ม7 นร6-อย67
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ท?จตน@นจตน@นมนเปFนส?งสาคญมากการย>นการเดนการน?งการนอน
อรยาบถท@งหลายน@นมารวมท?จตจตเปFนตวรบภาระทาการงานมากเหล>อ
เกนเก>อบทกส?งทกส7วน
เม>อ? มสตจตใจจกสงบได-ง7าย
ฉะน@นเม>อ? เราเข-าใจถ6กมนกFทาถ6กเม>อ? ทาถ6กแล-วมนกFไม7ผดถ1งทาแต7น-อย
มนถ6กน-อยเช7นว7าเม>อ? เราออกจากสมาธแล-วกFร6-ส1กว7าวนน@เรายงไม7ออกเรา
เปล?ยนอรยาบถมนต@งอย6อ7 ย7างเก7าน?นแหละจะย>นจะเดนจะเหนไปมามนกFม
สตอย67สม?าเสมอถ-าเรามความร6-อย7างน@นกจธระภายในใจของเรากFยงมอย67ถ-า
เราน?งตอนเยFนวนใหม7มาน?งลงไปมนกFเช>อ? มกนได-ตดต7อกนไปได-มนกFม
กาลงมได-ขาดมนเปFนอย7างน@นมนกFต-องสงบตดต7อกนอย6อ7 ย7างน@นอนน@
เรยกว7าปฏปทาสม?าเสมอในจตน@นถ-าจตใจของเรามสตสมปชญญะอย67
เสมอแล-วส?งท@งหลายเหล7าน@มนเปFนไปเองมนค7อยๆเปFนไปเองจตใจมนจะ
สงบกFเพราะจตใจมนร6-จกผดถ6กมนร6-จกเหตการณQของมนมนถ1งจะสงบไดเช7นว7าศลกFดสมาธกFดจะดาเนนอย6ไ7 ด-มนกFตอ- งมปญญาบางคนเข-าใจว7าปน@
ผมจะต@งใจรกษาศลปหน-าจะทาสมาธปต7อไปจะทาปญญาให-เกดอย7างน@
เปFนต-นเพราะเข-าใจว7ามนคนละอย7างกนปน@จะทาศลใจไม7ม?นจะทาไดอย7างไรปญญาไม7เกดจะทาได-อย7างไรมนกFเหลวท@งน@นแหละความเปFนจรง
น@นมนกFอย6ใ7 นจดเดยวกนศลกFดสมาธกFดปญญากFดเม>อ? เรามศลข1น@ มาสมาธ
กFเกดข1น@ เท7าน@นสมาธเราเกดข1น@ มาปญญามนกFเกดเท7าน@นมนเปFนวงกลม
ครอบกนอย67อย7างน@มนเปFนอนเดยวกนเหม>อนมะม7วงใบเดยวกนเม>อ? มนเลFก
มนกFเปFนมะม7วงใบน@นเม>อ? มนโตมามนกFเปFนมะม7วงใบน@นเม>?อมนสกมามนกF
เปFนมะม7วงใบน@นถ-าเราคดกนง7ายๆอย7างน@มนกFเปFนธรรมะท?เราต-องปฏบต
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ไม7ต-องเรยนอะไรมากมายให-เราร6-มนเถดร6-ตวจรงส?งท@งหลายเหล7าน@ร6-ข-อ
ปฏบตของตวเอง
การทาสมาธจะสาเรFจหร>อไม7ขน1@ อย67กบตวเรา
ฉะน@นการทาสมาธน@บางคนไม7ได-ตามปรารถนาแล-วกFเลกกFหยดหาว7าตน
ไม7มบญวาสนาแต7ว7าไปทาช?วได-บารมช?วทาได-บารมดๆทาไม7คอ7 ยได-เลก
เลยปจจยมนน-อยมนเปFนกนเสยอย7างน@แหละพวกเราไปเข-าข-างแต7อย7าง
น@นล7ะดงน@นเม>อ? ท7านมโอกาสมาประพฤตปฏบตแล-วถ1งแม-ว7าสมาธมนทา
ยากหร>อมนทาง7ายหร>อมนไม7คอ7 ยเปFนสมาธมนกFเปFนเพราะเราไม7ใช7เปFน
เพราะสมาธมนเปFนเพราะเราทาไม7ถ6กมนฉะน@นการทาเพยรน@ท7านจ1งได-ว7า
เปFนสมมาทฏฐร6-มนเสยก7อนว7าเปFนสมมาทฏฐความเหFนชอบเม>อ? ความเหFน
ชอบอะไรมนกFชอบไปหมดสมมาทฏฐสมมาสงกบโปสมมากมมนโตสมมา
ทกอย7างท@ง๘ประการน@นมสมมาทฏฐเกดข1@นอนเดยวเท7าน@นมนกFเช>?อมกน
ไปเลยสม?าเสมอกนไปเร>?อยๆมนเปFนอย7างน@น
อ7านใจตนเองสาคญกว7าอ7านหนงส>อ
อย7างไรกFตามเถอะอย7าไปไล7มนออกไปข-างนอกเลยให-มนด6ข-างในอย7างน@ด
กว7ามนเหFนชดอย7าพ1งไปอ7านข-างนอกทางท?ดท?สดน@นตามความเข-าใจผม
นะไม7อยากจะให-อ7านหนงส>อเลยเอาหนงส>อใส7หบปดให-มนดเสยอ7านใจ
ของตนเท7าน@นท?เราด6หนงส>อมาน@กFตง@ แต7วนข1น@ โรงเรยนมาเรยนกนท@งน@นด6
แต7หนงส>อกนจะเปFนจะตายผมว7ามนมโอกาสมเวลามากเหล>อเกนเวลาเช7น
น@เอาหนงส>อใส7หบปดให-มนดเสยเลยอ7านใจเท7าน@นแหละเม>อ? มนเกดอะไร
ข1น@ มาในใจของเราน?มนเกดเปFนอารมณQข1@นมาท?เราชอบใจไม7ชอบใจกFตาม
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เราเหFนว7ามนผดมนถ6กกFตามเถอะให-เราตดมนไปเลยว7าอนน@มนไม7แน7จะ
เกดอะไรข1น@ มากFช7างมนเถอะสบมนลงไปไม7แน7ๆอย7างเดยวขวานเล7มเดยว
สบมนลงไป"ไม7แน7"ท@งน@นแหละ
มองให-เหFนว7า"มนเปFนอย7างน@นเอง"
ตลอดในเด>อนหน1ง? ท?มาพกอย67ในวดปา7 น@อาตมาว7ามนมกาไรมากเหล>อเกน
จะได-เหFนของจรงตวไม7แน7คอ> ตวสาคญนะตวให-เกดปญญานะย?งตามมนไม7
แน7ตวไม7แน7ท?สบมนไปมนจะเวยนไปเวยนไปแล-วมาพบอกเออไม7แน7จรงๆ
มนโผล7มาเม>?อไรเอาป-ายปดหน-ามนไว-ว7ามนไม7แน7ตดป-ายมนไว-ปs บมนไม7
แน7ด6ไปๆเดwยวมนกFเวยนมาอกเวยนมาครบรอบเออ...อนน@ไม7แน7ขดเอาตรง
น@นมนกFไม7แน7เหFนคนๆเดยวกนท?มาหลอกเราอย6ก7 ระท?งเด>อนกระท?งปกระ
ท?งเกดกระท?งตายคนๆเดยวมาหลอกเราอย6เ7 ท7าน@นเราจะเหFนชดอย7างน@มน
จะเหFนว7าอ-อมนเปFนอย7างน@นเอง
เม>อ? เราไม7หลงอารมณQเรากFไม7หลงโลก
ทน@เม>อ? มนเปFนอย7างน@นเรากFไม7ไปย1ดม?นถ>อม?นในอารมณQทง@ หลายเพราะว7า
มนไม7แน7เคยเหFนไหมด6ซนาฬกาเร>อนน@แหมสวยเหล>อเกนซ>@อมาเถอะไม7ก?
วนกFเบ>อ? มนแล-วไม7ก?เด>อนกFเบ>อ? มนแล-วเส>@อตวน@ซ>@อมาชอบมนเหล>อเกนกF
เอามาใส7ไม7ก?วนท@งมนเสยแล-วมนเปFนอย6อ7 ย7างน@มนแน7ท?ตรงไหนล7ะน?ถ-า
เหFนมนไม7แน7ทกส?งทกอย7างราคามนกFน-อยลงอารมณQทง@ หลายน@นเปFน
อารมณQท?ไม7มราคาแล-วของท?ไม7มราคาแล-วเราจะเอาไปทาไมเกFบมนไว-กF
เหม>อนผ-าเราขาดกFเอามาเชFดหม-อข-าวเอามาเชFดเท-าเท7าน@นเหFนอารมณQทง@
หลายมนกFสม?าเสมอกนอย7างน@นมนเปFนอย7างน@นมนเปFนสามญลกษณะม
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อะไรกFเสมอกนอย7างน@นเม>อ? เราเหFนอารมณQทกอย7างเปFนเช7นน@นเรากFเหFน
โลกโลกน@นค>ออารมณQอารมณQน@นกFคอ> โลกเราไม7หลงอารมณQกไF ม7หลงโลก
ไม7หลงโลกเรากFไม7หลงอารมณQเม>?อจตเปFนเช7นน@จตกFมท?อาศยจตกFม
รากฐานจตกFมปญญาหนาแน7นจตอนน@จะมปญญาน-อยแก-ปญหาได-ทก
ประการเม>อ? ปญหามนหมดไปความสงสยมนกFหมดไปอย7างน@ความสงบมน
กFข1@นมาแทนอนน@เรยกว7าการปฏบตถ-าปฏบตกนจรงๆกFต-องเปFนอย7างน@น
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๒๒ - สมมาสมาธ!
http://ajahnchah.org/thai/Samma_Samadhi.php

ทาความเข-าใจเร>?องการปฏบต
ให-เราเข-าใจในการปฏบต ยกตวอย7างเช7นพระพทธเจ-าของเราท@งปฏปทา
กFตาม ท@งอบายแนะนาพร?าสอนสาวกท@งหลายกFตาม ให-เอาตวอย7าง
พระพทธเจ-า ท7านสอนข-อปฏบตเปFนอบายให-เราละถอนทฏฐมานะ ไม7ใช7
ว7าท7านปฏบตให- เม>อ? เลกจากการฟงแล-วเราต-องมาสอนตวเอง มาปฏบต
ตวเอง ผลมนเกดข1@นตรงน@ ไม7ใช7ว7าเกดข1@นตรงท?ท7านสอน ท?ท7านสอนเรา
น@นเราเพยงแต7เข-าใจ แต7ว7าธรรมะน@นยงไม7มในใจเพราะอะไร เพราะเรายง
ไม7ได-ปฏบต
ค>อยงไม7ได-ส?งสอนตวเราพ6ดตรงๆแล-วกFคอ> ธรรมะน@เกดท?
การกระทา จะร6-กอF ย67ตรงท?การกระทาจะสงสยกFอย67ตรงท?การกระทา ธรรมท?
เราฟงจากคร6บาอาจารยQกFจรงอย67 แต7ว7าการฟงน@นไม7สามารถท?จะให-เรา
บรรลธรรมะได- เปFนแต7เหตให-ร6-จกการปฏบตให-บรรลธรรม การจะให-เรา
บรรลธรรมน@นเรากFต-องเอาคาสอนของท7านมาทาข1น@ ในใจของเรา ส7วนท?
เปFนทางกายกFเอาให-กาย ส7วนท?เปFนทางวาจากFเอาให-วาจา ส7วนท?เปFนทาง
ใจกFเอาให-ใจปฏบต หมายความว7าท7านสอนเราแล-วเรากFกลบมาสอนตวเรา
อก ให-เปFนธรรมะ ให-ร6-ธรรมตามทานองน@น
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อย7าเช>อ? ผ6-อน>? โดยปราศจากการพจารณา
บคคลท?เช>?อคนอ>?น พระพทธเจ-าของเราไม7ตรสสรรเสรญว7าบคคลน@นเปFน
ปราชญQ คนท?เปFนปราชญQน@น กFค>อคนท?ปฏบตธรรมะให-เปFนธรรมะ จนเช>?อ
ตวของตว ไม7ต-องเช>?อคนอ>?น
ในคราวหน1ง? คร@งพทธกาล พระสารบตรและสาวกหลายร6ปน?งฟงธรรมด-วย
ความเคารพต7อพระพกตรQของพระพทธเจ-า ท7านกFอธบายธรรมะให-ความ
เข-าใจไป แล-วท?สดท7านกFยอ- นถามพระสารบตรว7า
"ท7านสารบตรเช>อ? แล-วหร>อยง"
พระสารบตรตอบว7า "ข-าพระองคQยงไม7เช>อ? "
น?เปFนตวอย7าง แต7วา7 ท7านรบฟง คาท?วา7 ท7านยงไม7เช>อ? น@นมใช7ว7าท7าน
ประมาท ท7านพ6ดความจรงออกมา ท7านรบฟงเฉยๆ ค>อปญญายงไม7เกด
ท7านจ1งตอบพระพทธองคQว7ายงไม7เช>?อ กFเพราะว7ายงไม7เช>อ? จรงๆ คาพ6ดน@
คล-ายๆกบประมาท แต7ความจรงท7านมได-ประมาทเลยท7านพ6ดตามความ
จรงใจว7าท7านยงไม7เช>อ? พระพทธองคQกทF รงสรรเสรญ
"เออ สารบตรดแล-ว นกปราชญQไม7ควรเช>อ? ง7ายๆ ควรไตร7ตรองพจารณา
แล-วจ1งเช>?อ"
ลกษณะของการเช>อ? ตนเอง
คาท?ว7าเช>อ? ตนเองน@นกFมหลายอย7างมหลายลกษณะ
ลกษณะอนหน1ง? ม
เหตผลท?ถ6กต-องตามสจจธรรมแล-ว ลกษณะอกอนหน1ง? มเหตผลท?ไม7ถ6ก
ต-องตามสจจธรรม ลกษณะอนน@ประมาท เลยเปFนความเข-าใจท?ประมาท
เปFนมจฉาทฏฐ ไม7เช>อ? ใคร ยกตวอย7างเช7นทฆนขะพราหมณQ พราหมณQคน
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น@เช>?อตนเองมาก ไม7เช>?อคนอ>?น เม>อ? พระพทธเจ-ากบพระสารบตรลงมาจา
กดอยคชฌก6ฏน?งพกอย67 ทฆนขะพราหมณQกเF ข-าไปเรยนถามพระพทธเจ-า
ให-พระพทธเจ-าทรงแสดงธรรมให-ฟง
หร>อจะว7าไปแสดงธรรมใหพระพทธเจ-าฟงกFได- ค>อไปอวดร6-อวดความเหFนของตวเอง
"ข-าพเจ-ามความเหFนว7าทกอย7างไม7ควรแก7ข-าพเจ-า"
ความเหFนเปFนอย7างน@ พระพทธเจ-ากFฟงทฏฐของทฆนขะพราหมณQอย67 ท7าน
กFเลยตอบว7า
"พราหมณQ ความเหFนอย7างน@กไF ม7ควรแก7พราหมณQเหม>อนกน"
พอพระพทธเจ-าตอบสวนมา พราหมณQกFสะดดใจ ไม7ร6-ว7าจะพ6ดอะไร
พระพทธเจ-าจ1งยกอบายหลายอย7างข1@นให-พราหมณQเข-าใจพราหมณQกFเลย
หยดพจารณา จ1งได-เข-าใจว7า "เออ....ความเหFนของเราน@มนไม7ถ6ก"
เม>อ? พระพทธเจ-าได-ตรสตอบปญหาเช7นน@น พราหมณQกFลดทฏฐมานะลง
พจารณาเดwยวน@น เหFนเดwยวน@น พลกเดwยวน@นเลย เปล?ยนหน-าม>อเปFนหลง
ม>อในเวลาน@น ได-สรรเสรญธรรมะท?พระพทธเจ-าทรงแสดงว7า
"เม>อ? ได-รบธรรมะของพระผ6ม- พระภาคแล-วจตใจของข-าพระองคQมความแจ7ม
แจ-งใสสว7างเหม>อนอย67ในท?ม>ด มคนมาทาไฟให-สว7างฉนน@น หร>อเหม>อน
กะละมงท?มนคว?าอย67 มคนมาช7วยหงายกะละมงข1น@ หร>อเปรยบประหน1?งว7า
หลงทาง ไม7ร6-จกทาง กFมคนมาช@ทางให-ฉนน@น"
เม>อ? ความเหFนผดหายไป ความเหFนถ6กกFเข-ามา
อนน@ความร6-ได-เกดข1น@ ท?จตเดwยวน@น ท?จตท?มนเปล?ยนกลบเดwยวน@น ความ
เหFนผดหายไป ความเหFนถ6กกFเข-ามา ความม>ดกFหายไปความสว7างกFเกด
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ข1น@ มาเดwยวน@น ดงน@นพระพทธเจ-าจ1งตรสว7า ทฆนขะพราหมณQนเ@ ปFนผ6ไ- ดดวงตาเหFนธรรม
เพราะว7าในสมยก7อนทฆขนะพราหมณQไม7มการ
เปล?ยนแปลงความเหFนของตวเอง และไม7ร6-ส1กว7าจะพยายามเปล?ยนแปลง
ความเหFนเช7นน@นด-วย เม>อ? ได-รบธรรมะของพระพทธเจ-า จตของท7านกFร6ตามความเปFนจรงว7า ความย1ดม?นถ>อม?นในความเหFนของตนน@นผดไป เม>อ?
ความร6-ท?ถ6กเกดข1@น กFเหFนความร6-ท?มก7อนน@นว7ามนผด ท7านจ1งเปรยบเทยบ
อย6ใ7 นท?ม>ด มคนมาทาไฟให-สว7าง อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น ในเวลาน@น ทฆ
นขะพราหมณQกFหลดไปจากมจฉาทฏฐท?ย1ดถ>อไว-เช7นน@น
ปญญาเกดข1น@ ท?จต
คนเรากFต-องเปล?ยนอย7างน@ ปฏบตต-องเปล?ยน ต-องเหFนเช7นน@จ1งจะละมนไป
ได- เรามาปฏบตดปฏบตชอบ แต7กอ7 นเราปฏบตไม7ดไม7ชอบ แต7กเF หFนว7า
มนดมนชอบอย67นน? เอง เราจ1งท@งมนไม7ได- เม>อ? เรามาประพฤตปฏบต
พจารณาแล-ว เปล?ยนกลบหน-าม>อเปFนหลงม>อ ค>อผ6ร- 6-ธรรมะหร>อปญญาเกด
ข1น@ ท?จตน@น คงมความสามารถเปล?ยนความเหFนเพราะความร6-อนน@นตาม
รกษาจต
ฉนน@น นกประพฤตปฏบตน@จ1งสร-างความร6-ส1กท?เรยกกนว7า'พทโธ' ค>อผ6ร- 6อนน@ให-เกดข1@นท?จต แต7กอ7 นผ6-ร6-ยงไม7เกดข1น@ ท?จต ร6แ- ต7ไม7แจ-ง ร6แ- ต7ไม7จรง ร6แต7ไม7ถง1 ความร6-อนน@นจ1งอ7อนความสามารถ ไม7มความสามารถท?จะสอน
จตของเราได- ในเวลาน@น จตน@นได-กลบเปล?ยนออกมา เพราะความร6-อนน@
เรยกว7าปญญาหร>อญาณ ร6-ยง? กว7าร6-มาแต7กอ7 น ผ6ร- 6-แต7กอ7 นน@นร6-ไม7ถ1งท?สด
จ1งไม7มความสามารถแนะนาจตของเราให-ถ1งท?สดได292

ทาปญญา-ทาญาณ ให-เกดข1น@ ท?จต
ฉะน@นพระพทธเจ-าของเราจ1งให-นอ- มเข-ามาเปFนโอปนยโก น-อมเข-า อย7า
น-อมออกไป หร>อน-อมออกไปแล-ว ให-น-อมเข-ามาด6เหตผล ให-หาเหตหาผล
ท?ถ6กต-องทกอย7าง เพราะว7าของภายนอกและของภายในน@นมนเก?ยวเน>อ? ง
ซ1ง? กนและกนอย67เสมอ ดงน@นการปฏบตน@คอ> การมาสร-างความร6-อนหน1ง? ใหมกาลงมากกว7าความร6-ท?มอย67แล-ว ค>อทาปญญาให-เกดข1@นท?จต ทาญาณใหเกดข1@นท?จต จนมความสามารถท?จะหย?งร6-กรยาจต ภาษาจต ร6-อบายของ
กเลสท@งหลายท@งปวงท?เกดข1น@ มาในจตน@น
ความร6-ท?ยงไม7จบ
พระพทธเจ-าของเราน@นท7านกFตดสนใจของท7านยงไม7ได-เหม>อนกน เม>อ?
ท7านออกบวชใหม7ๆ กFแสวงหาโมกขธรรม ด6อะไรท7านกFด6ทกอย7างให-ม
ปญญา แสวงหาคร6บาอาจารยQ อทกดาบสอย7างน@ ท7านกFไป เข-าไปปฏบตด6
ยงไม7เคยน?งสมาธ ท7านกFไปน?ง น?งสมาธขาขวาทบขาซ-าย ม>อขวาทบม>อ
ซ-าย ต@งกายให-ตรง หลบตา อะไรๆกFปล7อยวางไปหมด จนสามารถบรรล
ฌานสมาบตช@นส6ง แต7เม>อ? ออกจากฌานน@นแล-ว ความคดมนกFโผล7ข1@นมา
อก เม>อ? มนโผล7ขน1@ มาแล-ว จตกFเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นในท?น@น ท7านกFรว6- 7า
เออ...อนน@ปญญาของเรายงไม7ร6- ยงไม7แจ7มแจ-ง ยงไม7เข-าถ1ง ยงไม7จบ ยง
เหล>ออย67
เม>อ? เปFนเช7นน@ท7านกFได-ความร6-เหม>อนกน ตรงน@ไม7จบ ท7านกFออกไปใหม7
แสวงหาคร6บาอาจารยQใหม7 เม>อ? ออกจากคร6บาอาจารยQองคQน@ท7านกFไม7ด6ถ6ก
ด6หม?น ท7านทาเหม>อนกนกบแมลงภ67ท?เอาน@าหวานในเกสรดอกไม- ไม7ใหดอกไม-ช@า แล-วไปพบอาฬารดาบสกFเรยนอก ความร6-ส6งกว7าเก7าเปFนสมาบต
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อกข@นหน1ง? เม>อ? ออกจากสมาบตแล-วพมพาราหลกFโผล7ขน1@ มาอก เร>?องราว
ต7างๆกFเกดข1น@ มา ยงมความกาหนดรกใคร7อย67 ท7านกFเหFนในจตของท7านว7า
อนน@กไF ม7ถ1งท?สดเหม>อนกน ท7านกFเลกลาอาจารยQองคQนไ@ ป แต7ยอมรบฟง
และพยายามทาไปจนสดวสยของท7าน ท7านตรวจด6ผลงานของท7านตลอด
กาลตลอดเวลาไม7ใช7ว7าท7านทาแล-วกFท@งไป ไม7ใช7อย7างน@น ท7านตดตามผล
งานของท7านตลอดเวลาทเดยว
สมมาสมาธ : ความร6-ท?ถ6กต-อง
แม-กระท?งการทรมาน เม>อ? ทรมานเสรFจกFเหFนว7าการทรมานอดข-าวอดปลา
ทรมานให-ร7างซ6บซดน@ มนเปFนเร>?องของกาย กายมนไม7ร6-เร>?องอะไร คล-ายๆ
กบว7าไปตามฆ7าคนท?ไม7ได-เปFนโจร คนท?เปFนโจรน@นไม7ได-สนใจ เขาไม7ไดเปFนโจร เข-าใจว7าเขาเปFนโจร เลยไปตะคอกใส7พวกน@น ไปคมขงแต7พวกน@น
ไปเบยดเบยนแต7พวกน@นเร>?อย เปFนไปในทานองน@ เม>อ? ท7านพจารณาแล-วกF
เหFนว7าไม7ใช7เร>?องของกาย มนเปFนเร>?องของจต อตตกลมถานโยโค น@
พระพทธเจ-าผ7านแล-ว ร6-แล-ว จ1งเข-าใจว7าอนน@เปFนเร>?องกาย ความเปFนจรง
พระพทธเจ-าท@งหลายตรสร6-ทางจต
เร>อ? งกายกFด เร>?องจตกFด ด6แล-วกFให-รวมเปFนเร>?องอนจจง เปFนเร>?องทกขง
เปFนเร>?องอนตตา มนเปFนแต7เพยงธรรมชาตอนหน1?ง มปจจยให-เกดข1@นมา
แล-วมนกFต@งอย67 ต@งอย6แ7 ล-วกFสลายไป มเหตมปจจยกFเกดข1@นมา เกดข1@นมา
แล-วกFตง@ อย67 ต@งอย6แ7 ล-วมนกFสลายไปอก ท?มนเปFนเช7นน@กไF ม7ใช7ตวไม7ใช7ตน
ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ไม7มอะไร เปFนแต7เพยงความร6-ส1กเท7าน@น สขกFไม7มตวตน
ทกขQกไF ม7มตวตน เม>อ? ค-นคว-าหาตวตนจรงๆแล-วไม7ม มเพยงธรรมชาตอน
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หน1ง? เกดข1น@ มาแล-วกFตง@ อย67ตง@ อย6แ7 ล-วกFดบไป
เท7าน@น

มนหมนเวยนเปล?ยนไป

สรรพส?งเกดข1@น : ต@งอย67 : ดบไป
มนษยQสตวQทง@ หลายน@นกFมกเข-าใจว7าการเกดข1น@ น@นเปFนเรา การต@งอย67เปFน
เรา การดบไปน@นเปFนเรา กFไปย1ดส?งท@งหลายเหล7าน@น ไม7อยากให-เปFน
อย7างน@น อยากให-เปFนอย7างอ>?น เช7นว7าเกดแล-วไม7อยากให-สลายไป สขแล-ว
ไม7อยากให-ทกขQ ทกขQไม7อยากให-เกด ถ-าทกขQเกดแล-วอยากให-ดบเรFวๆ
หร>อไม7ให-เกดเลยดมาก อย7างน@ น?กเF พราะเหFนว7าร6ปนามน@เปFนตวเรา เปFน
ของเรา จ1งมความปรารถนาอยากจะให-ร6ปนามเปFนอย7างน@น ถ-าความเหFน
เปFนอย7างน@มนกFคล-ายๆกบว7าสร-างทานบสร-างเข>อ? นไม7มทางระบายน@า
โทษมนกFคอ> เข>อ? นมนจะพงเท7าน@นเองเพราะไม7มทางระบาย อนน@กเF หม>อน
กนฉนน@น น?พระพทธองคQทรงเหFนว7า เม>อ? ความคดความเหFนเปFนเช7นน@ อน
น@แหละเปFนเหตให-ทกขQเกดเม>อ? คดเช7นน@น เข-าใจเช7นน@น ทกขQมนกFเกดข1น@
มาเดwยวน@น ท7านเหFนเหตอนน@ท7านจ1งสละ น@คอ> สมทยสจ ทกขสจ นโรธสจ
มรรคสจ มนตดอย6ต7 รงน@เท7าน@น คนจะหมดสงสยกFจะหมดท?ตรงน@ เม>อ? เหFน
ว7าอนน@มนเปFนร6ปนามหร>อกายกบใจ พจารณาแล-วท?มนเกดมาแล-วกFใหเข-าใจว7าไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา ไม7ใช7สตวQ บคคล ตวตน เรา เขา มนเปFนไป
ตามธรรมชาตต@งอย67อย7างน@น
ท?เรามาปฏบตให-ร6-ตามส?งท@งหลายเหล7าน@ว7า
มนเปFนอย7างน@นเราไม7ม
อานาจไปบรหารการงานท?นน@ เราจะไปเจ-าก@เจ-าการไปแต7งไปต@งอะไรตรง
น@นไม7ได- มนจะเปFนทกขQเพราะเราไม7ใช7เจ-าของ เราจะเข-าใจว7าเราเปFนเขา
ไม7ได- ท@งกายและจต ถ-าเราร6-อนน@ตามเปFนจรงแล-วมนกFมอย67 แล-วกFเหFนอย67
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มนกFเปFนอย67อย7างน@น เหม>อนกบก-อนเหลFกแดงๆก-อนหน1ง? ท?เขาเอาไปเผา
ไฟแล-ว มนร-อนอย67ท@งหมดน?นแหละ จะเอาม>อไปแตะข-างบนมนกFร-อน ไป
แตะข-างล7างกFร-อน ไปแตะข-างๆมนกFร-อน ไปแตะค7อนทางน@ทางโน-นกFร-อน
เพราะอนน@นมนร-อน ให-เราเข-าใจอย7างน@น
โดยมากปกตของเรานะเม>?อเรามาปฏบต มนกFอยากมอยากเปFนอยากร6อยากเหFน แต7ว7าไม7ร6-จะไปเปFนอะไร ไม7ร6-วา7 จะไปเหFนอะไร อาตมาเคยเหFน
ล6กศษยQคนหน1ง? มาปฏบตกบอาตมา คร@งแรกมาปฏบตจตมนว7นวาย เม>อ?
มนว7นวายกFเกดความสงสยไม7หยดเหม>อนกน แล-วทาไปสอนไปเร>?อยๆ ใหมนสงบ เม>อ? จตสงบแล-วกFยงหลงอย67อกว7า "จะทาให-เปFนอย7างไรต7อไปอก"
แน7ะ!.ว7นวายเข-าอกแล-ว เขาชอบความสงบปา7 นน@มนทาจตให-สงบแล-วแต7กF
ไม7เอาอก ถามว7าจะทาอย7างไรต7อไป
สมาธ เพ>อ? ความสงบ
ฉะน@นการปฏบตทกอย7างน@ พวกเราท@งหลายต-องทาด-วยการปล7อยวาง
การปล7อยวางน@นมนจะปล7อยวางได-อย7างไร ค>อเกดความร6-เท7ามนเสย ใหเราร6-ว7าลกษณะของจตมนเปFนอย7างน@ ลกษณะของกายมนเปFนอย7างน@ เรา
น?งเพ>อ? ความสงบ แต7วา7 น?งเข-าไปแล-วมนเหFนความไม7สงบ ค>ออาการของ
จตมนเปFนอย6อ7 ย7างน@นเอง พอเราต@งจตกบลมหายใจของเราท?ปลายจม6ก
หร>อรมฝปาก เราจะทาสมาธ เรากFยกความร6-ขน1@ มาต@งตรงน@ไว- เม>อ? ยกข1@น
มาต@งเรยกว7าเปFนวตก ค>อยกไว-เม>อ? ยกเปFนวตก กาหนดอย67ท?นเ? ปFนวจาร
ค>อการวจยท?ปลายจม6กหร>อท?ลมน@ไปเร>?อยๆ
วจารน@มนจะคลกคลกบ
อารมณQของเราน@น อารมณQอะไรกFช7างมนเถอะ มนกFตอ- งพจารณาเร>?องท?
มนเกดข1น@ มา คลกคลกบอารมณQเร>?อยๆไปเปFนธรรมดาของมน เรากFคดว7า
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จตมนไม7นง? ไม7อย67เสยแล-ว ความเปFนจรงอนน@นมนเปFนวจาร มนต-อง
คลกคลไปกบอารมณQน@น ทน@เม>อ? มนถลามากไปในทางท?ไม7ด มนจะด1ง
ความร6-ส1กของจตออกห7างไปมาก เม>อ? เรามสตอกกFตง@ ใจข1@นใหม7 ยกข1น@ มา
ต@งตรงน@อก เรยกว7าวตก เม>อ? เราต@งข1น@ สกประเดwยวหน1?งมนกFเกดวจาร
พจารณาคลกคลไปกบอารมณQเร>?อยไป แต7เม>อ? เราเหFนอาการเปFนเช7นน@
ความไม7ร6-ของเรากFเกดข1@นมาว7า มนไปทาไม เราอยากให-มนสงบ ทาไมมน
ไม7สงบ น?เราทาไปด-วยความย1ดม?นถ>อม?นของเรา
เร>อ? งของจตมนเปFนอย7างน@นเอง
ความเปFนจรงอาการของจตมนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น แต7เราไปเพ?มว7า
อยากให-มนน?ง ทาไมมนไม7นง? เกดความไม7พอใจ เลยเอาไปทบกนเข-าไป
อกทหน1ง? กFยง? เพ?มความสงสย เพ?มความทกขQ เพ?มความว7นวายข1@นมาอก
ตรงน@น ความเปFนจรงถ-าหากมนมวจารคดไปตามเร>?องตามราวกบอารมณQ
เร>อ? ยๆไปอย7างน@น ถ-าเรามปญญาเรากFควรคดว7า เออ..เร>?องจตมนเปFน
อย7างน@เอง น?นผ6ร- 6-บอกอย67ตรงน@น บอกให-ร6-ตามความจรง เร>?องจตมนเปFน
ของมนอย67แล-วอย7างน@ มนกFสงบลงไปเม>?อไม7สงบเรากFยกเปFนวตกข1@นมาต@ง
ใหม7 ได-พกหน1?งแล-วมนกFสงบ อกหน7อยมนกFเกดวจารอก วตกวจารมนเปFน
อย6อ7 ย7างน@ วจารไปตามอารมณQ เม>อ? วจารไปมนกFจางไปๆ เรากFยกข1@นมา
อกอย67อย7างน@ ค>อการกระทาความเพยรของเรา การกระทาในเวลาน@ต-องทา
โดยการปล7อยวาง เหFนการวจารไปกบอารมณQ อารมณQท?มนเกดข1น@ มาน@น
ไม7ใช7ว7าจตเราว7น แต7เราไปคดผดเท7าน@น ว7าเราไม7อยากให-มนเปFน ตรงน@
เปFนเหตข1น@ มาแล-วกFไม7สบาย กFเพราะเราอยากให-มนสงบเท7าน@น ตรงน@เปFน
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เหตค>อความเหFนผด ถ-าเรามาเปล?ยนความเหFนสกนดว7าอาการของจตมน
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@ เท7าน@มนกFลดลงแล-ว น@เรยกว7าการปล7อยวาง
การปล7อยวางอาการของจต
ทน@ถ-าเราไม7ย1ดม?นถ>อม?น ค>อทาด-วยการปล7อยวาง ปล7อยอย67ในการกระทา
กระทาอย67ในการปล7อย อย7างน@ ให-มนเปFนลกษณะอย7างน@ อย67ในใจของเรา
เร>อ? งวจารน@นมนกFไม7มอะไร ถ-าจตเราหยดว7นวายเช7นน@น เร>?องวจารน@นมน
จะเปFนเร>?องซอกค-นหาธรรมะ
ถ-าเราไม7ซอกค-นหาธรรมะมนจะไปเกด
ว7นวายอย67ตรงน@น ความเปFนจรงวตกแล-วกFวจาร วตกแล-วกFวจาร วจารมน
ค7อยๆละเอยดไปเร>?อยๆ ทแรกมนกFวจารประปรายท?วๆไป พอเราร6-ว7า
อาการของจตมนกFเปFนอย7างน@นมนไม7ทาอะไรให-ใครท@งน@น มนเปFนท?เราไป
ย1ดม?นถ>อม?น อย7างน@ามนไหล มนกFไหลของมนไปอย6อ7 ย7างน@น ถ-าเราไปย1ด
ม?นว7าไหลไปทาไมเกดทกขQแล-ว ถ-าเราเข-าใจว7าน@ากFไหลไปตามเร>?องของ
มน มนกFไม7มทกขQแล-ว เร>?องวจารน@กFเหม>อนกนฉนน@น วตกแล-วกFวจาร
วตกแล-วกFวจาร คลกคลกบอารมณQ แล-วเอาอารมณQน@นมาทากรรมฐานใหจตสงบ เอาอารมณQน@นมากาหนด วจารน@กFทานองเดยวกบอารมณQน@น
ความสขปะปนอย6ใ7 นความปต
ถ-ามนร6-เร>?องของจตอย7างน@ มนกFปล7อยวางนะ เหม>อนกบปล7อยน@าให-มน
ไหลไป เร>?องวจารน@นกFละเอยดเข-าไป ละเอยดเข-าไป มนจะหยบเอาสงขาร
ข1น@ มาวจารกFได- เอาความตายมาวจารกFได- เอาธรรมะอนใดมาวจารกFไดถ6กจรตข1@นเม>อ? ใด มนกFเกดความอ?มข1น@ มา ความอ?มค>ออะไร ค>อปต เกดปต
ความอ?มใจข1น@ มา ความขนพองสยองเกล-าซ67ซ7าข1น@ มา หร>อตวเบา ใจมนกF
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อ?ม น?เรยกว7าปต แล-วกFมความสขในท?นน@ ความสขมนปะปนอย67ท?น@น ท@งม
ความสขท@งมอารมณQผา7 นอย67กเF ปFนเอกคคตารมณQ แน7ะ เอกคคตารมณQ ค>อ
อารมณQอนเดยว น@ถ-าพ6ดไปตามขณะของจตมนต-องเปFนอย7างน@ วตก วจาร
ปต สขเอกคคตา ถ-าข@นท?สองไปเปFนอย7างไรล7ะ จตมนละเอยดแล-ว วตก
วจาร มนหยาบมนกFล-นไปอก มนกFท@งวตก วจาร เหล>อแต7ปต สขเอกคคตา
อนน@เร>?องจตมนดาเนนการเอง เราไม7ตอ- งร6-อะไร ให-ร6-ว7ามนเปFนอย7างน@
บดน@ปตไม7ม เหล>อแต7สขกบเอกคคตา เรากFร6-จกปตไปไหน ไม7หนไปท?ไหน
หรอก จตของเรามนละเอยดข1น@ ไป กFท@งส7วนท?มนหยาบเท7าน@น ส7วนไหน
มนหยาบ มนกFท@งไป ท@งไปเร>?อยๆจนถ1งท?สดแล-ว ค>อมนท@งๆไป เหล>อเอก
คคตากบอเบกขา มนกFไม7มอะไร มนจบอย7างน@น
ย?งอยากให-สงบ มนย?งไม7สงบ
เม>อ? จตดาเนนการประพฤตปฏบต มนจะต-องไปในร6ปน@ แต7ขอให-เราม
ปญญาเสยหน7อยหน1ง? ว7า ท?เราทาคร@งแรกน@นะเราต-องการให-จตสงบ แต7จต
มนกFไม7สงบ เราอยากให-มนสงบกFไม7สงบ อนน@คอ> เราทาด-วยความอยาก
แต7เราไม7ร6-จกว7าทาด-วยความอยาก ค>อเราอยากให-มนสงบ มนไม7สงบอย67
แล-ว เรากFยง? อยากให-มนสงบ อยากน@มนเปFนเหตมใช7อน>? อยากให-สงบน@
เราไม7เข-าใจว7าเปFนตณหา กFเหม>อนเพ?มน@าหนกข1น@ อก ย?งอยากข1@นกFย?งไม7
สงบข1@น แล-วกFเลกกนเท7าน@นทะเลาะกนไปเร>?อยๆไม7ได-หยดหรอก น?ง
ทะเลาะกนคนเดยว น@กFเพราะอะไร เพราะเราไม7น-อมกลบมาว7าเราจะต@งจต
อย7างไร ให-ร6-สภาวะของมนว7าอาการของจตมนกFเปFนของมนอย7างน@น ถ-า
มนเกดมาแล-วเวลาใดกFพจารณาว7าเร>?องมนเปFนอย7างน@น เร>?องจตน@ลกษณะ
ของจตมนเปFนอย7างน@ มนไม7ไปทาให-ใครหรอก ถ-าเราไม7เหFนว7ามนเปFน
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อย7างน@น มนเปFนโทษ แต7ความเปFนจรงมนไม7มโทษหรอก เหFนว7าลกษณะ
อนน@นมนเปFนอย7างน@นเท7าน@นแหละ
ความเหFนท?ถ6กต-องเก?ยวกบอารมณQ
เราจะต@งวตก วจาร วตกวจารมนกFผอ7 นลงมา ผ7อนลงมาเร>?อยๆ มนกFไม7
รนแรง ท?มนมอารมณQมาเรากFวจารไป คลกคลไปกบอารมณQ มนจะร6-เร>?อง
เก?ยวกบอารมณQน?นเอง มใช7อ>?น อนน@เราไปทะเลาะกนเสยก7อนแล-ว กF
เพราะเราต@งใจเหล>อเกนว7า เราอยากทาความสงบ เม>อ? น?งปs บอารมณQมาก
วน ยกข1น@ มาเท7าน@กFไม7อย6แ7 ล-ว กFพจารณาออกไปตามอารมณQเลย กFน1กว7า
มนมากวนเรา ความเปFนจรงมนเกดจากท?น? เกดจากความเหFนท?มน
อยากๆน@แหละ ถ-าหากเราเหFนว7าเร>?องจตน@มนเปFนของมนอย67อย7างน@ มนกF
อาศยการไปการมาอย7างน@น ถ-าเราไม7เอาใจใส7มน ถ-าเราร6-เร>?องของมนเสย
แล-ว เหม>อนกนกบเราร6-เร>?องของเดFกน-อย เดFกน-อยมนไม7ร6-จกอะไร มนจะ
พ6ดกบเรา พ6ดกบแขก มนจะพ6ดอย7างไรกFพ6ดไปตามเร>?องของมน ถ-าเรา
ไม7ร6-เร>?องของเดFก เรากFโกรธกFเกลยดข1น@ มาอย7างน@น ถ-าเราร6-เร>?องของเดFก
แล-วเรากFปล7อย เดFกมนกFพ6ดของมนไปอย7างน@น เม>อ? เราปล7อยอย7างน@ความ
ไปย1ดในเดFกน@นกFไม7ม เราจะปร1กษากนกบแขก เรากFพ6ดไปตามสบาย เดFก
มนกFคยเล7นไปตามเร>?องของมน เร>?องของจตมนกFเปFนของมนอย67อย7างน@
ไม7มพษอะไรนอกจากเราไปหยบมนข1@นมา เลยไปย1ดมน ไปตะครบมน
เท7าน@นแหละมนกFเปFนเหตข1@นมาทเดยว
เม>อ? ปตเกดข1น@ มา เราจะมความสขใจบอกไม7ถ6กเหม>อนกน แต7ใครเข-าไปถ1ง
ตรงน@นมนกFร6-จก ความสขเกดข1@นมา อาการอารมณQอนเดยวมนกFเกดข1น@ มา
กFมวตก วจาร ปต สข เอกคคตา ส?งท@ง ๕อย7างน@มนรวมอย67ท?อนเดยวกน
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ถ1งมนเปFนคนละลกษณะกFตาม แต7ว7ามนรวมอย67ท?อนเดยวกน เราเหFนท?ว
ถ1งกนไปหมด เหม>อนกบผลไม-เอามารวมในกระจาดเดยวกน มนเปFน
คนละอย7างกFช7างมน เราจะเหFนทกอย7างในกระจาดอนน@น วตกกFด วจารกFด
ปตกFด สขกFด เอกคคตากFด เรากFมองด6ท?จตตรงน@น มนจะมหมด ๕ อย7าง
กFมลกษณะอนน@นมนเปFนอย7างน@น มอย67อย7างน@น จะว7ามนวตกอย7างไร
วจารอย7างไร ปตอย7างไร สขอย7างไร บอกไม7ถ6ก เม>อ? มนรวมลง เรามอง
เหFนว7ามนเปFนอย7างน@น มนเตFมในใจของเราอย67
ภาวนาอย7าไปย1ดม?นย1ดตด
ตรงน@มนกFแปลกแล-ว
การทาภาวนาของเรากFแปลกแล-ว
ต-องม
สตสมปชญญะ อย7าหลง ให-เข-าใจว7าอนน@มนค>ออะไร มนเปFนเร>?องขณะของ
จต มนเปFนเร>?องวสยของจตเท7าน@น อย7าไปสงสยอะไรในเร>?องปฏบตน@ มน
จะจมลงในพ>@นดนกFชา7 ง มนจะไปบนอากาศกFช7าง มนจะน?งตายเดwยวน@กF
ช7างมนเถอะ อย7าไปสงสยมน เร>?องการปฏบตน@ให-มองด6ล1ก ลกษณะจตเรา
มนเปFนอย7างไร ให-อย6ก7 บความร6-อนน@เท7าน@นทาไปอนน@มนได-ฐานแล-ว มนม
สตสมปชญญะร6-ตว ท@งการย>น การเดนการน?ง การนอน เม>อ? เราเหFนอะไร
เกดข1@นมากFให-มนไป เราอย7าไปตดอย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมน เร>?องชอบใจ ไม7
ชอบใจ เร>อ? งสข เร>?องทกขQเร>?องสงสย ไม7สงสย น@นกFเรยกว7ามนวจาร มน
พจารณา ตรวจตราด6ผลงานของมน อย7าไปช@อนน@นเปFนอนน@ อย7าเลย ให-ร6เร>อ? ง เหFนส?งท@งหลายท?เกดข1น@ กบจตน@นกFสกแต7ว7าเปFนความร6-ส1กเท7าน@นเอง
เปFนของไม7เท?ยง เกดข1@นมากFตง@ อย67 ต@งอย67กดF บไป กFเปFนไปเท7าน@น ไม7มตว
ไม7มตน ไม7มเรา ไม7มเขา ไม7ควรย1ดม?นถ>อม?นอนใดอนหน1ง? ในส?งท@งหลาย
เหล7าน@
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ร6ปนามมนไม7เท?ยง
เม>อ? เหFนร6ปนามมนเปFนเช7นน@ตามเร>?องของมนแล-ว ปญญาเหFนเช7นน@มนกF
เหFนรอยเก7ามน เหFนความไม7เท?ยงของจต เหFนความไม7เท?ยงของร7างกาย
เหFนความไม7เท?ยงของความสข ความทกขQ ความรกความโกรธ มนไม7
เท?ยงท@งน@น จตมนกFว6บแล-วกFเบ>?อ เบ>อ? กายเบ>อ? จต เบ>อ? ส?งท?มนเกดมนดบ ท?
มนไม7แน7อย7างน@เท7าน@นแหละ จะไปน?งอย67ท?ไหนมนกFเหFน เม>อ? จตมนเบ>อ? กF
หาทางออกเท7าน@น มนหาทางออกจากส?งท@งหลายเหล7าน@น ไม7อยากเปFน
อย7างน@ ไม7อยากอย67อย7างน@ มนเหFนโทษในโลกน@ เหFนโทษในชวตท?เกดมา
แล-ว เม>อ? จตเปFนเช7นน@ เราไปน?งอย67ท?ไหน กFเหFนเร>?องอนจจง ทกขง อนตตา
กFไม7มท?จบต-องมนแล-ว จะไปน?งอย67โคนต-นไม-กFได-ฟงเทศนQพระพทธเจ-า จะ
ไปน?งอย67บนภ6เขากFได-ฟงเทศนQพระพทธเจ-า จะไปน?งท?ราบกFได-ฟงเทศนQ
พระพทธเจ-าเหFนต-นไม-ทกต-นมนจะเปFนต-นเดยวกน เหFนสตวQทกชนดมน
เปFนสตวQอย7างเดยวกน ไม7มอะไรจะแปลกไปกว7าน@ มนเกดแล-วมนกFตง@ อย67
ต@งอย6แ7 ล-วกFแปรไป ดบไปเหม>อนกนท@งน@น
เม>อ? ย1ดม?นมนกFทกขQ
ฉะน@นเรากFมองเหFนโทษน@ได-ชดข1น@ เหFนร6ปนามอนน@ได-ชดข1น@ มนชดข1@นต7อ
อนจจง ชดข1น@ ต7อทกขง ชดข1น@ ต7ออนตตา ถ-ามนษยQทง@ หลายเข-าไปย1ดม?น
ถ>อม?นว7ามนเท?ยง มนจรงอย7างน@น มนกFเกดทกขQขน1@ มาทนท มนเกดอย7าง
น@ ถ-าเราเหFนร6ปนามมนเปFนของมนอย7างน@น มนกFไม7เกดทกขQ เพราะไม7ไป
ย1ดม?นถ>อม?น น?งอย67ท?ไหนกFมปญญา เหFนแม-ต-นไม-กเF กดปญญาพจารณา
เหFนหญ-าท@งหลายกFมปญญา เหFนแมลงต7างๆกFมปญญา รวมแล-วมนเข-าจด
เดยวกน เปFนธรรมะ เปFนของไม7แน7นอนท@งน@น น@คอ> ความจรง น@คอ> สจจ
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ธรรม มนเปFนของเท?ยง มนเท?ยงอย67ตรงไหน มนเท?ยงอย6ต7 รงท?ว7า มนเปFน
อย6อ7 ย7างน@น ไม7แปรเปFนอย7างอ>น? เท7าน@นละ กFไม7มอะไรมากไปกว7าน@น ถ-า
เราเหFนเช7นน@แล-ว มนกFจบทางท?จะต-องไป
ร6-แจ-งตามเปFนจรง : ไม7มเรา ไม7มเขา
ในทางพระพทธศาสนาน@ เร>?องความเหFนน@ ถ-าเหFนว7าเราโง7กว7าเขามนกFไม7
ถ6ก เหFนว7าเราเสมอเขา มนกFไม7ถ6ก เหFนว7าเราดกว7าเขามนกFไม7ถ6ก เพราะ
มนไม7มเรา น?มนเปFนเสยอย7างน@ มนกFถอนอสมมานะออก อนน@ท7านเรยก
ว7าเปFนโลกวท6 ร6แ- จ-งตามเปFนจรง ถ-ามาเหFนจรงเช7นน@น จตมนกFร6-เน>@อร6-ตว ร6ถ1งท?สด มนตดเหตแล-ว ไม7มเหตผลกFเกดข1@นไม7ได- อนน@พ6ดถ1งข-อปฏบต
มนจะดาเนนการของมนไปอย7างน@น
รากฐานท?เราจะต-องปฏบตใหม7ๆ
๑. ให-เปFนคนซ>?อสตยQ ตรงไปตรงมา
๒. ให-เปFนคนกลว เปFนคนละลายต7อบาป
๓. มลกษณะท?ถ7อมตวในใจของเรา เปFนคนท?มกน-อย เปFนคนท?สนโดษ
ถ-าคนมกน-อยในการพ6ดการอะไรทกอย7าง มนกFเหFนตวของตวไม7เข-าไป
ว7นวาย รากฐานท?มอย6ใ7 นจตน@นกFล-วนแต7ศล สมาธ ปญญาเตFมอย67ในจต
ไม7มอะไรอ>?น จตในขณะน@นกFเดนในศล ในสมาธ ในปญญาโดยอาการเช7น
น@น
ฉะน@นนกปฏบตเราน@นอย7าประมาท ถ1งแม-ว7าถ6กต-องแล-วกFอย7าประมาท
ผดแล-วกFอย7าประมาท ดแล-วกFอย7าประมาท มสขแล-วกFอย7าประมาท ทก
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อย7างท7านว7าอย7าประมาท ทาไมไม7ให-ประมาท เพราะอนน@มนเปFนของไม7
แน7 ให-จบมนไว-อย7างน@ จตใจเรากFเหม>อนกน ถ-ามความสงบแล-วกFวาง
ความสงบไว- แหม มนอยากจะดใจ แต7ดกFให-ร6-เร>?องมน ช?วกFให-ร6-เร>?องมน
การอบรมจต เปFนเร>?องของตนเอง
ฉะน@นการอบรมจตน@นเปFนเร>?องของตนเอง
คร6บาอาจารยQบอกแต7วธท?
อบรมจต กFเพราะจตมนอย67ท?เรา มนร6-จกหมดทกอย7าง ไม7มใครจะร6-เท7าถ1ง
ตวเรา เร>?องปฏบตมนอาศยความถ6กต-องอย7างน@ ให-ทาจรงๆเถอะ อย7าไป
ทาไม7จรง คาว7าทาจรงๆน@นมนเหน>?อยไหม ไม7เหน>อ? ย เพราะทาทางจต
ประพฤตทางจต ปฏบตทางจต ถ-าเรามสตอย67 มสมปชญญะอย67 เร>?องท?ถ6กท?
ผดมนกFต-องร6-จก ถ-าร6-จกเรากFร6-จกข-อปฏบตเท7าน@น ไม7จาเปFนมาก ด6ขอปฏบตท@งหลายทกส?งทกส7วนแล-วกFให-นอ- มเข-ามาอย7างน@นทกคน
เราทาประโยชนQตอ- งทาให-สมบ6รณQ
มนกFจวนค7อนพรรษาแล-ว ตามความจรงลกษณะของคนเราน@นนานๆ ไป
มนชอบอยากประมาทในข-อวตรท?ตง@ ไว ี-ไม7เสมอต-นเสมอปลาย แสดงว7า
ปฏปทาของเราไม7สมบ6รณQ อย7างท?เราต@งใจไว-ก7อนพรรษา เราจะทาอะไร
กนกFต-องทาประโยชนQอนน@นให-สมบ6รณQ ระยะสามเด>อนน@ให-มนตลอดต-น
ตลอดปลาย ต-องพยายามให-เปFนทกๆคน เราต@งใจไว-วา7 เราจะปฏบตกน
อย7างไรก7อนเข-าพรรษา ข-อวตรเราต-องทากนอย7างไร ต@งใจอย7างไรให-ระล1ก
ถ1งว7า ถ-าหากมนย7อหย7อนกFต-องกลบตวปรบปรงเร>?อยๆ เหม>อนกบเรา
ภาวนาทาอานาปานสต ลมหายใจเข-าออกสม?าเสมอ เม>อ? มนเปFนไปตาม
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อารมณQกยF กข1@นมาอก ต@งใหม7 อย7างน@กFเหม>อนกน ทางจตของเรา ทางกาย
ของเรา กFเปFนอย7างน@นต-องพยายาม
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๒๓ - ความรกเพยรละ
http://ajahnchah.org/thai/effort.php

กาโมฆะ โอฆะ ค>อกาม จมอย67ในร6ป ในเสยง ในกล?น ในรส ในโผฏฐพพะ
ท?มนจมอย67 ค>อมนด6แต7ข-างนอกไม7ด6ข-างในไม7ด6ตวของเราน@ แต7เราชอบด6
คนอ>?น คนอ>?นเหFนหมดแล-ว แต7ตวเราไม7ชอบด6กน มนจ1งไม7เหFน มนไม7ใช7
เปFนของยากลาบากอะไรแต7เราไม7พยายามท?สดในตรงน@ ยกตวอย7าง มอง
ด6สกาสวยๆ เปFนอย7างไรล7ะ? พอมองเหFนหน-ามนมองเหFนหมดทกอย7าง
เหFนไหม?ด6ในใจน@กFได- เหFนสภาพของผ6ห- ญงเปFนอย7างไร? เหFนแล-วพอ
ตานอกมองเหFนตาใน เหFนหมดทกแห7ง ทาไมมนเรFวอย7างน@น? ค>อมนจม
อย6ใ7 นน@า มนจมอย67 มนวนจฉยอย67 มนวจยอย67 มนตดอย6ใ7 นน@น เพราะว7าเรา
เปFนทาสมน เหม>อนเราเปFนทาสของคนหน1?งคนน@นมอานาจมากกว7าเรา ช@
ให-วง? กFต-องว?ง ให-นง? กFตอ- งน?ง ให-เดนกFต-องเดน เพราะอะไร? เราฝ>นไม7ไดเพราะเราเปFนทาสเขา เราเปFนทาสของกามน@กเF ช7นกน จะเข?ยอย7างไรมนกF
ไม7ออก ย?งให-คนอ>?นเข?ยกFยง? ร-าย เราต-องเข?ยของเราเอง
ดงน@นการปฏบตธรรมะน@ เร>?องท?มนจะพ-นทกขQ พระพทธเจ-าท7านจ1งมอบใหเราน@เอง พ6ดง7ายๆ อย7างพระนพพานน@ พระพทธเจ-าท7านตรสร6-ชดแจ-ง
ทาไมไม7อธบายธรรมะให-ละเอยดแยบคายเก?ยวกบเร>?องนพพาน? ท7าน
บอกแต7ว7าให-ปฏบตร6-เฉพาะตวเท7าน@นแหละ ทาไมถ1งบอกอย7างน@น? กFควร
จะช@ว7ามนเปFนอย7างน@นอย7างน@มใช7หร>อ? พระพทธเจ-าท7านปฏบตมาเพ>?อจะ
เปFนพระพทธเจ-าหลายอสงไขย กFเพ>?อท7านจะได-โปรดสตวQนน? เอง ทาไม
ท7านไม7ชพ@ ระนพพานให-ร6-จกกน ให-มนไปกน? บางคนกFคดอย7างน@น "ถ-า
306

พระพทธเจ-าร6-จรงกFบอกจรงๆ ซ จะปกปดอาพรางไว-ทาไม? ไอ-ความเปFน
จรงคดเช7นน@มนผด ค>อเราจะเหFนอย7างน@นไม7ได- มนจะเหFน เพราะการ
ประพฤต เพราะการปฏบต ท7านเพยงแต7จะแนะแนวทางพอให-เกดปญญา
เท7าน@น บอกแต7วา7 ให-ปฏบตเองให-กระทาเอง ผ6บ- รรลกFเหFนเอง
แต7ว7าแนวทางท?ท7านแนะไปมนกFขดใจเราอย6แ7 ล-ว ให-มกน-อย ให-สนโดษ ใหอย7างน@นอย7างน@ เรากFยงไม7ชอบอย67แล-วเลยบอกไปว7าให-ท7านช@นพพาน ช@
ทางไปนพพาน ให-คนท?งอม>องอเท-าไปกFได- อย7างตวปญญากFเหม>อนกน
ท7านจะเอาตวปญญาน@ช@กนให-เกดปญญา เอาปญญาให-กนไม7ได-หรอก แต7
ท7านกFแนะแนวทางท?จะให-เกดปญญาน@ได- แต7จะเกดปญญามากหร>อน-อย
น@นแล-วแต7กรณ พ6ดถ1งบญวาสนาบารม ความร6- ความเหFนมนต7างกนเช7น
พ6ดถ1งวตถอนหน1ง? อย7างร6ปสงหQอย6ห7 น-าโบสถQเราน@ ต7างคนต7างด6 ด6ตว
เดยวกนกFไม7เหม>อนกน คนน@ว7า "แหม สวย" คนน@นว7า "ไม7สวย" กFตว
เดยวกนน?นล7ะ สวยไม7สวย เท7าน@เรากFร6-จกว7ามนเปFนอย7างไร ฉะน@นผ6บ- รรล
ธรรมะช-ากว7ากน เรFวกว7ากนมนมอย67พระพทธองคQ และสาวกท@งหลายกF
เหม>อนกน ท?ท7านประพฤตปฏบตมาน@น ความเปFนจรงท7านทาด-วยตนเอง
แต7ว7าทาด-วยตนเองน@น กFต-องอาศยคร6บาอาจารยQบอกอบายให-เกดปญญา
ท7านไม7สามารถเอาปญญาให-กนได-หรอก ท7านสามารถแต7จะให-ความร6-เปFน
บ7อเกดของปญญาเท7าน@น
ทน@เม>อ? เราจะฟงธรรม ฟงมนจนหมดสงสย มนกFไม7หมดหรอก ความสงสย
มนไม7หมดด-วยการฟง หร>อการคด เราต-องเอาไปฟอกใหม7 ฟอกใหม7ค>อ
ปฏบตใหม7 ถ1งแม-ว7าท7านจะพ6ดความจรงมาสกเท7าไหร7กFตามเถอะ เรากF
ไม7ร6-ไม7เหFนตามความเปFนจรงน@น ถ-าร6-กFสกแต7ว7าคาดคะเน หร>อประมาณ
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เอาเท7าน@น แต7ถ1งไม7บรรลธรรมะในขณะท?ฟงอย67น@น กFตวจตมนสร-างตวมน
ข1น@ ไดมเหม>อนกนในคร@งพทธกาล น?งฟงธรรมะ บรรลธรรมะถ1งข@นท?สดในขณะท?
น?งฟงอย67กมF แต7ว7าเม>?อฟงอย6ม7 นร6-อบายเรFวคล-ายๆ กบล6กโปง7 ล6กโปง7 น@นนะ
เขาส6บลมเข-ามนพองตว ไอ-ลมท?มนอย6ใ7 นล6กโปง7 น@นมนมพลงท?จะดนออก
มา มนพยายามท?จะออกแต7มนไม7มร6 พอเอาเขFมหมดไปแทงสกนดเดยว
เท7าน@น ลมกFฟอ@ อกไปเลย อนน@กFฉนน@น วสยของสาวกท?ฟงธรรมะ บรรล
ธรรมะในอาสนะท?นง? น@นกFเหม>อนกน ไม7มอะไรสมผส มนดนอย6เ7 หม>อน
ล6กโปง7 ท?มนท1บอย67 ค>อมนมอะไรบงอย67นดเดยว มนไม7ออก พอได-ฟง
ธรรมะถ6กจรตเข-าเท7าน@น กFเกดปญญาปs บข1@นมาทนท ล7วงร6-ในเวลาน@น
ปล7อยวางในเวลาน@น ท7านกFบรรลธรรมอย7างแท-จรงได-มนเปFนเสยอย7างน@น
มนง7าย... กFเพราะมนพลกกลบเท7าน@นแหละมนเปล?ยน หร>อมนพลกออก
จากความเหFนอย7างน@นมาเปFนความเหFนอย7างน@ จะว7าไกลมนกFไกล จะว7า
ใกล-มนกFใกลอนน@เปFนของทาเอาเอง พระพทธเจ-าให-อบายท?จะทาให-เกดปญญา คร6บา
อาจารยQเราทกวนน@เหม>อนกนฉนน@น ท7านเทศนQให-เราฟง เอาความจรงพ6ด
ให-ฟงกน แต7เรากFเอาความจรงน@นไปไม7ได-เพราะอะไร? มนมเย>?ออะไรมา
ปดบงอย67นะ น?จะหมายว7ามนจมกFได- มนจมอย67ในน@า กาโมฆะ โอฆะ ค>อ
กาม ภโวฆะ โอฆะค>อภพ ภพท?เกด กามท@งหลายกFอย6ใ7 นร6ป ในเสยง ใน
กล?น ในรส ในโผฏฐพพะ ในธรรมารมณQ ว7าเปFนตวเปFนตน เปFนเราเปFนเขา
ย1ดม?นถ>อม?นอย6ใ7 นกามแน7น
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ดงน@นผ6ป- ฏบตบางทกFเบ>?อ เอ>อมระอา เบ>อ? ในการปฏบตข@เกยจ ไม7ต-องด6อ>?น
ไกลหรอก อย7างเราฟงธรรมะกนน@ไม7คอ7 ยจะจาอย67ในใจกน แต7วา7 ถ6กคนอ>?น
เขาด7า ด7าอย7างจรงจง โน-น...ด7าแต7วนเข-าพรรษาโน-น ด7าอย7างหนก ถ1งวน
จะออกพรรษาแล-ว มนกFยงไม7ล>ม อกพรรษาหน1ง? มนกFยงไม7ล>ม ช?วชวตน@กF
ยงไม7ล>ม ถ-ามนเข-าถ1งใจจรงๆ แต7ธรรมะท?พระพทธเจ-าท7านสอน ให-มก
น-อยปฏบตด ปฏบตชอบ ทาไมไม7อยากจะเอาเข-าไปในใจน@น? ทาไมมน
ถ1งล>มกนมาต@งนมนาน? ไม7ต-องพ6ดถ1งอะไรมากหรอก ข-อวตรเราน@ อย7าง
เราต@งข-อวตรว7าก7อนฉนกน หร>อฉนเสรFจแล-วเกFบบาตรอย7าไปคยกนนะ
เท7าน@มนกFยงไม7คอ7 ยจะได- แต7ร6-ด-วยว7าการคยกนน@มนดอะไรไหม? มนตก
อย6ใ7 นกามท@งน@นแหละ คยไปคยมากFขดแย-งกนแล-วกFทะเลาะกนขดใจกน
เท7าน@น ไม7มเร>?องอะไรมากหรอก เท7าน@มใช7เปFนของละเอยด เปFนของ
หยาบๆ อย7างน@มนกFไม7ค7อยจะเอานะคนน? ว7าอยากจะบรรลธรรมะ แต7จะ
เดนไปทางน@นไม7คอ7 ยจะเดนมาตามทางน@ มนเปFนไปเสยอย7างน@น ข-อวตร
ทกอย7างทกประการน@ มนเปFนอบายให-เข-าไปเหFนธรรมะท@งน@น แต7เราไม7
ค7อยร6- ไม7คอ7 ยประพฤตปฏบตให-มนเดนไปตรงน@น
การปฏบตอย7างจรงจงน@ คาว7า อย7างจรงจง มใช7ลงเร?ยวลงแรงอะไรมาก
ค>อต@งใจให-มนมพลงของจตข1น@ เท7าน@น ให-พยายามมความร6-ทกอย7างท?มน
เปFนมา ท?มนจะจมอย67ในกาม ท?มนเปFนข-าศ1ก เท7าน@กยF งไม7คอ7 ยจะได- ทกป
จวนจะออกพรรษากFยง? เปFนนะ ค>อมนเดนไม7ไหว มนเดนไปสดขดของมน
แล-ว จวนจะออกพรรษาเท7าไหร7ยง? เลอะ เรยกว7ามนไม7มต-น ไม7มปลาย มน
ไม7สม?าเสมอ พ6ดทกปทาไม7คอ7 ยจะได- ต@งข-อวตรปs บไม7ถ1งปเลย...เสย...เสย
แล-ว จวนจะออกพรรษากFเอาแล-ว เกดคยกน เกดอะไรต7ออะไร อารมณQ
ต7างๆ หลายอย7าง...เลอะ...ชอบจะเปFนอย7างน@นอย7างน@ถ-าผ6-ปฏบตจะให-ด
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นะ ท7านจะต-องร6-มนว7า อนน@ทาไมถ1งทาอย7างน@น น?เปFนเพราะว7ามนมองไม7
เหFนโทษ
มาบวชในพระพทธศาสนากFอย6ก7 นอย7างน@ ไม7มอะไรมากหรอก เวลาเราส1ก
ออกไปแล-วน? ไปรบกน ไปยงกน ยงเฉยดกนทกวนทกวน อย7างน@ยงชอบ
อยากจะไปกนจรงๆ อนตรายมนใกล-เหล>อเกน กFยงยอมอย7างน@น ทาไมมน
ถ1งไม7เหFนนะ? จะตายเพราะล6กกระสนเขานะยอมไป แต7จะตายเพ>อ? ท?จะ
สร-างคณงามความดน@ไม7ยอม ด6แค7นก@ Fพอแล-ว กFเพราะเราเปFนทาสมน
น?นเองแหละ ไม7ใช7อ>?นหรอก เราด6เท7าน@กFร6-จก เพราะเราไม7เหFนโทษมน...ไป
โรงพยาบาลพระมงกฏเกล-า โอ-โฮ ทหารบ-าง ตารวจบ-าง ขาขาดกFม แขน
ขาดกFม เดนอย7างเต7ากFม ขนาดน@นยงว?งแข7งกนเลยคนขาเดยวมนว?งแข7ง
กนสนกสนาน น?เรากFไปน?งด6 มนไม7เหFนโทษอนน@กFน7าอศจรรยQเหม>อนกน
นะ มนน7าจะเหFนแต7ยงไม7เหFน ถ-ายงไม7เหFนอย7างน@นกFออกไม7ได- มนกFเวยน
ในวฏฏะจนได- น?มนเปFนเสยอย7างน@ ไม7พ6ดอย7างอ>?น พ6ดถ1งส?งใกล-ๆ น@กFร6-จก
ถ-าเราพ6ดถ1งเกดมาทาไมมนษยQน@ มนกFคงตอบปญหาได-ยาก เพราะมนยง
ไม7เหFนน?นเอง มนตกอย67ในกาม ตกอย6ใ7 นภพภพค>อท?เกด มนเปFนท?เกดของ
เรา พ6ดกนง7ายๆ ท?เกดของสตวQทกวนน@คอ> อะไร? ภพน@นสาหรบก7อชาต
มนจะไปเกดในภพน@นนะท?ไหนกFช7างมนเปFนภพ อย7างเช7นต-นไม-ในสวน
ของเรา มต-นลาไยท?เราชอบๆ อย7างน@ น?นแหละค>อภพอนหน1?ง ถ-าเราไม7ร6จกมนด-วยปญญา มนเปFนภพอย7างไรล7ะ? ค>อเราจะมสวนลาไยอย67สก
๑๐๐ต-น ๑,๐๐๐ ต-นกFช7างเถอะ ขอให-ถ>อว7าบรเวณน@เปFนต-นไม-ของเราท@ง
น@น แล-วมนจะไปเกดเปFนตวด-วงอย67ทกๆ ต-น เจาะอย67ในน@นแต7ตวใหญ7มน
นอนอย67ในบ-าน แต7แขนงของมนไปเจาะต-นไม-อย67ทาไมถ1งจะร6-จกว7ามนเปFน
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ภพ? มนเปFนภพท?เกด คาว7าภพกFเพราะอปาทานว7า อนน@ต-นไม-ของเรา
สวนของเรา ง@นถ-ามคนเอามดไปสบซ สบต-นลาไยตาย เจ-าของอย67
บ-าน...ตาย...เด>อดร-อน จะต-องไปต7อว7ากน จะต-องไปทะเลาะกน จะต-องไป
ฆ7าไปแกงกนอก ไอ-ท?มนไปทะเลาะกน มนไปเกดตรงน@นแหละ ภพค>อ
ต-นไม-ท?อปาทานย1ดม?นว7า อนน@สวนเรา อนน@ต-นไม-ของเรา จะไปเกดท?วา7
มนเปFนของเรา จะไปเกดท?ภพอนน@น อย7างปล6กลาไย หร>อทเรยน สก
๑,๐๐๐ ต-นกFด ให-เขาไปสบเถอะต-นใดต-นหน1ง? ในสวนน@น มนถ6กเราท@งน@น
แหละ ไม7วา7 อะไรมนไปเกดตรงน@น อย6ต7 รงน@น มนไปเกดเม>?อเราร6-จก ร6เพราะความไม7ร6- ร6-จกว7าเขาไปตดลาไยของเราแต7ไม7ร6-ว7าน@ไม7ใช7ต-นลาไย
ของเรา เรยกว7าร6-ด-วยความไม7ร6- มนกFตอ- งเกดในภพน@นซ
วฏฏะน@ มนจะเกดโดยวธอนน@ ค>อมนตดภพอนน@นอย67 มนอาศยภพน@นอย67
มนจะพลอยไปดใจในท?นน@ น@กคF >อความเกด มนจะพลอยไปเสยใจในท?น@น
น?คอ> ความเกด น?มนวางยงไม7ได- มนเปFนตววฏฏะท@งน@นแหละ สงสาระทก
ขง ทกขQในสงสาร มนกFเปFนไปตามวฏฏะ อนน@ให-ไปคด ให-ไปพจารณาด6
อะไรท?เราจะย1ดว7าน?นเรา น?นของเรา น?นแหละเปFนภพท@งน@น เหFนง7ายๆ
ภพน@นมไว-เพ>อ? จะเกด อปาทานน@มไว-เพ>อ? จะเกด น?นแหละ พระพทธเจ-า
ท7านว7ามอะไรกFอย7าให-มนม ให-มนมแต7อย7าให-มนม ให-ร6-จกว7ามหร>อไม7มน@น
มนเปFนอย7างไร? ให-ร6-เร>?องตามความจรงของมน อย7าให-มนเกดทกขQ
ภพท?เราเกดมาน@นะ มนอยากไปเกดอกใช7ไหม? พระเณรเราทกคนเคย
เกดมาจากไหนล7ะ? ท?ไหนท?เราเกดมา เคยร6-ไหม? เราอยากจะเข-าไปอกใช7
ไหม? ตรงน@นนะน?ด6ซ ทกคนเตรยมตวท@งน@น มนเกดมาจากตรงไหน มนกF
จะเข-าไปตรงน@นแหละ จวนจะออกพรรษาแล-วมนเตรยมตวจะไปเกดตรง
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น@น อย7างน@นมนน7าจะเหFน มนน7าจะร6-นะว7าถ-าไปเกดตรงน@นมนจะเปFน
อย7างไรนะ ตวขนาดน@ไปอย6ใ7 นท-องของคน มนจะอย67ยากลาบากแค7ไหน ด6
ซให-เราอย67ในกฏสกวนหน1ง? กFพอแล-ว ปดประต6หน-าต7างไว-อ1ดอดเตFมทแล-ว
จะไปอย67ในน@นสก ๑๐ เด>อน ๙ เด>อน ลองคดด6ซ อย7างน@นกFยงไม7เหFนโทษ
ของมน ว7าเราอย67ยงไง ว7าชาตมนเปFนทกขQอย7างไร กFไม7ร6-เร>?อง ยงอยากจะ
ดนเข-าไปอย6ใ7 นน@นอกหร>อ? ทาไม? มนน7าจะเหFน แต7ว7ามนไม7เหFน ทาไม
มนไม7เหFน? มนไปคาอะไร? มนไปตดอะไรอย67นะ? ไปวจยเอาเองซ กF
เพราะมนมภพมชาตท?มนเกด ไปด6ร6ปเดFกท?อย67ในศาลาน@นส เหFนไหม?
ใครกลวใหม? ไม7มใครกลวหรอก เหFนเดFกท?มนนอนอย6ใ7 นท-อง มนกFเปFน
อย7างน@นท@งน@น เรากFอยากจะสร-างมนข1@นอกให-มนเปFนอย67 ตวเรากFอยากจะ
ไปนอนแช7ในน@นอก แช7อย67อย7างน@น ทาไมไม7เหFนโทษมน ไม7เหFนประโยชนQ
มน? ด6ซ น?นค>อภพ มนอย67น?นแหละ มนเวยนอย67น?นแหละ น?พระพทธเจ-า
ท7านให-พจารณากนตรงน@ พจารณาด6เอาเถอะ แต7วา7 ด6ไปด6มากFยงไม7เหFน
มนยงเตรยมตวจะไปอย67ทกคนน?นแหละ ร6-อย6ว7 7าไอ-ตรงน@นมนไม7คอ7 ยสบาย
แต7มนกFอยากเอาศรษะโผล7เข-าไปตรงน@น ย>?นคอเข-าไปหาบ7วงน@นอก ท@งท?ร6ว7าบ7วงน@ถ-าหากย>?นคอเข-าไปถ6กบ7วงมนจะลาบาก กFร6-อย67 แต7กอF ยากจะย>?น
คอเข-าไปในบ7วงน@นอก ทาไมไม7ร6-ว7ามนเปFนอย7างน@น? อนน@มนเปFนเร>?อง
ปญญาท@งน@น เร>?องเราจะพจารณา
บางคนเม>อ? เทศนQอย7างน@กวF 7า "ถ-าอย7างน@นกFบวชกนหมดละซ จะไม7มโลก
กนหร>อ? โลกเราจะอย67ได-อย7างไร?" ไม7มใครบวชหมดหรsอก ไม7มใครบวช
หมด โลกน@มนกFอย6ไ7 ด-เพราะคนหลงอย7างน@ เร>?องน@มนไม7ใช7เร>อ? งเลFกๆ เท7า
ไหร7หรอก ผมกFบวชมา เข-าวดต@งแต7อาย ๙ ขวบเลย พยายามมนอย67อย7าง
น@ แต7ไม7ค7อยจะร6-เร>?องหรอกสมยก7อน มาร6-เม>?อเปFนพระน?นแหละ พอบวชมา
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แล-วโอ-โฮ มนกลวท@งน@นแหละ มนคล-ายๆ ว7า เหFนกามท?เขาอย67นะ ไม7เหFน
ความสนกกบเขา แต7เหFนความทกขQมากกว7า มนคล-ายๆ กบกล-วยน@าว-าใบ
หน1ง? เราไปทานมน มนกFหวานดอย67 มนมรสหวานกFร6-อย67 แต7เวลาน@ร6-อย67วา7
เขาเอายาพษไปฝงไว-ในกล-วยใบน@น แม-จะร6-อย6ว7 7ามนหวานเท7าไรกFช7าง ถ-า
กนไปแล-วมนจะตายใช7ไหม? ความเหFนมนเปFนเช7นน@นทกท ว7าจะกนกFเหFน
ยาพษฝงอย67ในน@นทกทน?นแหละ มนกFเลยถอนออกมาเร>?อยๆ จนกระท?ง
มอายพรรษามากขนาดน@แล-ว ถ-าเรามามองเหFนแล-ว มนไม7น7ากนเลยนะ
บางคนกFไม7เหFน บางคนกFเหFนอย67 แต7อยากไปทดลองทดลองยาพษ ไอฝา7 ม>อมนมแผล อย7าไปแตะของพษนะ มนซ1มซาบเข-ามาได- สมยก7อนผมกF
เคยคดเหม>อนกน เม>อ? อายพรรษาได- ๕-๖ พรรษา น1กถ1งพระพทธเจ-า
ปฏบต ๕-๖ พรรษา กFปฏบตได-แล-ว แต7เรามนห7วงโลก มนอยากจะกลบไป
อกหละ "จะไปสร-างโลกสกพกหน1ง? จะดละม@ง มนจะได-ร6-เร>?องอะไรต7ออะไรด
พระพทธองคQท7านกFยงมราหลเว-ย ไอ-เรามนจะเกนไปละม@ง" กFนง? ภาวนาไป
เร>อ? ยๆ กFเลยเกดความร6-ข1@นมา..."ดเหม>อนกน แต7พระพทธเจ-าองคQน@ น7า
กลวจะไม7เหม>อนองคQกอ7 น" มนมาต7อต-านนะ "องคQน@ น7ากลวจะจมลงไปใน
โคลนเลย มนจะไม7เหม>อนพระพทธเจ-าองคQก7อนละม@ง" น? มนต7อต-านกน
เร>อ? ยมา มนเปFนเสยอย7างน@น ต@งแต7 ๖-๗ พรรษา ถ1ง ๒๐ พรรษาน? โอย
มนรบกนขนาดหนก เดwยวน@มนจะหมดกระสนแล-ว ยงมานาน กลวพระ
เณรท?น@มกระสนมากๆ อยากจะไปยงกนอย67นะ ถ-าหากว7ามนอยากกFคดใหมนดเสยก7อน
ไอ-เร>?องกามท@งหลายน@นะ มนออกได-ยาก มนยากท?จะเหFนท?มนจะเหFนไดมนกFมอบายของมนอย67 ผมว7ามนไม7แปลกอะไรกนเท7าไหร7กบเราฉนเน>@อ
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เน>อ@ มนยดเข-าไปในซกฟนของเรา แหม มนปวด มนเจFบ ฉนข-าวยงไม7เสรFจ
แต7กFเอาไม-จ@มมนออก เน>อ@ มนหลดออกไปจากฟนเรากFสบายไปพกหน1ง?
แล-วกFไม7อยากฉนเน>@ออกแต7พอเหFนเน>@อมากFฉนอก แล-วกFไปอดอก อดอกกF
เอาไม-ไปจ@มออกอก มนกFสบายสกนดหน1ง? อก เท7าน@นแหละ...เร>อ? งของกาม
ไม7ใช7อ>?นหรอกเท7าน@ ไม7มอะไรมากไปกว7าน@ ไอ-เน>@อมนอดซ?ฟนมนกFเปFน
อย7างน@นแหละ ทรนทราย เอาไม-จ@มออกกFสบายไปพกหน1ง? ไม7มากไปกว7า
น@ อนน@กFเหม>อนกน อ1ดอด...อ1ดอด...เอามนออกสกนดหน1ง? โอย เท7าน@น
แหละ ไม7ร6-ว7ามนเร>?องอะไร เร>?องบ-าๆ บอๆ
อนน@ไม7มใครส?งสอนเราหรอก เราคดของเราไป พจารณาไปเร>?อย เราน?ง
ภาวนาอย67กเF หFนว7าไอ-เร>?องกามน@ คล-ายๆ กบรงมดแดงใหญ7ๆ เราเอาไม-ไป
แหย7 ย?งแหย7กFยง? หล7นมาใส7 มดมนหล7นลงมาใส7หน-าใส7ตา แสบห6แสบตา
น?นกFยงไม7เหFนโทษมน มนน7าจะเหFนโทษมนนะ แต7วา7 มนไม7เหล>อวสยของ
มนษยQนะ คาสอนของพระพทธเจ-าได-ความว7า อะไรท?เราเหFนโทษ มนด
ขนาดไหนกFชา7 งมนเถอะ มนเสยหาย อะไรเรายงไม7เหFนโทษมน มนกFดท@ง
น@นทกอย7างให-เข-าใจว7า ถ-าเราไม7เหFนโทษในส?งท@งหลายเหล7าน@น ออกจาก
ส?งท@งหลายเหล7าน@นไม7ไดเหFนไหมล7ะ? ถ1งจะน7ารงเกยจขนาดไหนมนกFด ไอ-งานชนดน@มนเปFนงาน
สกปรก แต7ถ1งไม7ต-องจ-างคนเขากFสมครทางาน งานอย7างอ>?นเขาให-วนละ
๒๐-๓๐ บาทกFไม7เอา ไอ-งานน@ไม7ต-องจ-างเลยยอมมาเปFนทาสเอง มใช7วา7
เปFนงานสะอาดเสยด-วย งานสกปรกทาไมมนชอบทากน? น?จะว7ามนม
ปญญากนได-อย7างไรคนเราน@ เอาไปคดกนด6นะ เหFนไหมสนขน? เหFนสนขท?
อย6ใ7 นวดเราไหม? มนมเปFนฝ6งๆ โอ-โฮ มนกดกน บางตวขาขาดเลย อกสก
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เด>อนกFไม7ได-โอกาสสกทหน1ง? พอเข-าไปตวท?มนมกาลงมากตะครบ...เก>อบ
ตายออกมานะ ลากขาออกไปร-อง เอpงๆ เขาว?งเปFนฝ6งกFยงจะตามไปอก
กาลงมนน-อยกFน1กว7าจะได-กบเขาสกทหน1?งเขากดเสยแล-ว เออ...ในฤด6ฝนน@
คงยงไม7มโอกาสจะได-กบเขาสกทกFได-นะเหFนแต7อย67ตามวด
เหFนไหม?
ฉนใดกFฉนน@น ไอ-สนขมนว?งตามกนเปFนฝ6งๆ นะ แล-วมนกFร-อง โฮ-งๆ ๆ ผม
ว7ามนร-องเพลง ถ-าเปFนคนมนกFร-องเพลงเลยนะ ถ-าไปคดเปFนเร>?อง
สนกสนาน มนร-องเพลงเลย มนมอะไรชกจ6งใจมนหร>อเปล7ากFไม7รเ6- ร>?อง มน
ไปตามอารมณQไม7ร6-เร>?อง
เราคดให-มนด ถ-าอยากปฏบตแล-วควรร6-จก ร6-จกอารมณQภายใน อย7างพวก
พระเณรเรา ญาตโยมเราทกคน ใครควรจะเข-าไปใกล-ชดไหม? ไปกบคน
พ6ดมากกFชวนเราพ6ดมากๆ ของเรามนมเยอะเสยแล-ว คนน@นกFเยอะ เอามา
รวมกนเข-ามนกFระเบดเท7าน@นชอบไปหาคนคยมากๆ
คยเร>?องเลอะๆ
เทอะๆ ไปน?งฟงคยกนสนกสนาน มนกFชอบไปอย7างน@ ถ-าพ6ดถ1งธรรมะ พ6ด
ถ1งเร>?องข-อปฏบตน@แล-วไม7ค7อยได-ยน ท?ไปเทศนQกFเหม>อนกน พอข1น@ "น
โมตสสะ ภะคะวะโต..." เท7าน@น ง7วงแล-วท@งน@น ไม7ยอมรบมน
เลย...ตาย...พอถ1ง "เอวง" กFล>มตาข1น@ มาอก เกดข1@นมาอก เทศนQทกทง7วง
ทกท หลบทกท มนจะเอาอะไรไปได-? เราเปFนนกปฏบตฟงเทศนQคร6บา
อาจารยQ พอออกจากท?น?งไปนะ ใจมนใหญ7 ใจมนส6ง มนร6-จกอะไรข1น@ ๖ วน
๗ วน ท7านกFเทศนQให-ฟง เพ?มกาลงอกเร>?อยๆ
เรามโอกาสเท7าน@บวชน? มโอกาสในเวลาน@เท7าน@นนะ ให-มาด6มาด6งานด6การ
ว7าเราจะเอายงไง อาย ๒๐ ป ๒๐ กว7าปแล-วน? มนบรรลนตภาวะ ต7อไปน@
เราจะเดนทางไหน? มาย>นอย67ตรงน@ ตรงกบโลกพระศาสนาน@ มนจะเอา
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อย7างไรกน? จะไปทางโลกกFได-จะไปทางธรรมกFได- ตรงน@มนเปFนท?ตดสน
แล-ว เอาอย7างไรกFเอาตรงน@ตรงท?เราวพากษQวจารณQน@ ถ-ามนจะหลดมนจะ
หลดไปตรงน@
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๒๔ - ความกลว-ต9อส0B
http://ajahnchah.org/thai/fear_fighting.php

ด6ความกลวมนซ วนหน1ง? ตอนบ7ายๆ ทายงไงกFไม7ได-บอกให-ไปมนกFไม7ไป
ชวนเอาปะขาวไปด-วย ไปให-มนตายเสย ถ-าหากมนพอจะตายกFให-มนตาย
เสย มนลาบากนก มนโง7นก กFให-มนตายซะ พ6ดในใจอย7างน@ ใจมนกFไม7
อยากจะไปเท7าไร แต7กFบงคบมน เร>?องอย7างน@จะให-มนพร-อมใจไปทกอย7าง
นะ มนไม7พร-อมหรอก อย7างน@นจะได-ทรมานมนหร>อ กFพามนไป
ไม7เคยอย67ปา7 ช-าเลยสกท พอไปถ1งปา7 ช-าแล-ว โอย บอกไม7ถ6ก ปะขาวจะมา
อย6ใ7 กล-ๆ กFไม7ยอมให-มา ให-ไปอย6โ7 น7นไกลๆ โน7น ความจรงแล-วอยากจะใหมาอย67ใกล-ๆ เปFนเพ>อ? นกน แต7ไม7เอาให-ไปไกลๆ เดwยวตวเองจะอาศยเขา
กลวนกกFให-มนตายเสยค>นน@ท@งกลวท@งทา ไม7ใช7ว7าจะไม7กลว แต7กFกล-า
ท?สดมนกFถง1 ตายเหม>อนกนเท7าน@นแหละ
พอค?าลงกFพอดเลย โชค เขาหามศพมาโตงเตงโตงเตง น?นทาไมจ1งเหมาะ
กนอย7างน@?โอsย! เดนจนไม7ร6-วา7 ตวเองเหยยบดนเลยละทน@ หน คดอยากจะ
หน เขานมนตQให-มาตกาศพ กFไม7อยากจะมาตกาให-ใครหรอก เดนหนไป
สกพกกFเดนกลบมาเขากFยง? เอาศพฝงไว-ใกล-ๆ เขาเอาไม-ไผ7ท?หามศพมาทา
เปFนร-านให-น?ง ฮ>อ จะทาอย7างไรดล7ะ? หม6บ7 -านกบปา7 ช-ากFไม7ใช7ใกล-ๆ ห7าง
กนต@ง ๒-๓ กโลเมตรแน7ะ เอาละตายกFยอมตาย ไม7กล-าทา มนกFไม7ร6-หรอก
ว7าเปFนอย7างไร โอsย มนช7างออกรสชาตเสยจรงๆ
ม>ดเข-าม>ดเข-า จะไปทางไหนละอย67กลางปา7 ช-าอย7างน@ เอ-าให-มนตายเสย
มนเกดมาตายหรอกนะชาตน@ พอตะวนตกดนเท7าน@น มนกFบอกให-เข-าอย67
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แต7ในกลดท7าเดยว เดนกFไม7อยากจะเดน มนบอกให-อย67แต7ในกลด จะเดน
ออกไปหาหลมศพ กFเหม>อนมอะไรมาด1งร@งเอาไว-ไม7อยากให-เดน ความ
ร6-ส1กกล-ากบกลวมนฉดร@งกนอย67 เอ-าเอาลงไป อย7างน@แหละหดมน เดนออก
ไปเกดความกลว กFหยด ทน@พอม>ดสนทลงจรงๆ กFเข-าในกลดทนท ฮ>อยง
กบมกาแพงเจFดช@นนะทน@ เหFนบาตรของตวเองอย67ใบเดยวกFเหม>อนกนกบม
เพ>อ? นอย7างน@นแหละ เอาไปเอามา บาตรกFเปFนเพ>อ? นได-ตง@ อย67ขา- งๆ ใบ
เดยว กFร6-ส1กดใจได-อาศยบาตรเปFนเพ>?อนน?งอย6ใ7 นกลดเฝ-าด6ผท@งค>น ไม7ไดหลบไม7ได-นอนเลย น?งเงยบอย67จะให-ง7วงกFไม7งว7 ง มนกลว ท@งกลวท@งกล-า
ทาอย67อย7างน@ตลอดค>นเลย
น?ละเช7นน@ใครจะกล-าทา? ลองด6ซปฏบตน? พ6ดถ1งเร>?องอย7างน@แล-ว ใครจะ
กล-าไปอย6ใ7 นปา7 ช-าน?น? ทกอย7างถ-าเราไม7ทาไม7ได-เกดประโยชนQ ไม7ไดปฏบต คราวน@ละเราได-ปฏบต พอสว7างข1@นกFร6-สก1 ว7า โอ รอดตายแล-วน? ดใจ
จรงๆ ภายในใจเรานะ อยากให-มแต7กลางวนเท7าน@น ไม7อยากให-มกลางค>น
เลย อยากฆ7ากลางค>นท@ง ให-มแต7กลางวน สบายใจ อ>อ ไม7ตายแล-ว คดว7า
ไม7มอะไร มแต7เรากลวเฉยๆ
วนน@ตอนเช-าได-ทดลองกระท?งหมา ไปบณฑบาตคนเดยวหมามนว?งตาม
หลงมามนจะกด "เอ-า ไม-ไล7มนละ จะกดกFกดไปเลย" มแต7จะตายท7าเดยว
กFให-มนกดให-ตายซะ มนกFงบผดงบถ6กร6-สก1 ปsาบแข-งขาเหม>อนมนขาดออก
อย7างน@นละ แม7ออกภ6ไทนะ กFไม7ร6-จกไล7หมาหรอก เขาว7าผมนไปกบพระ
หมาจ1งได-เห7าได-กดเลยไม7ยอมไล7มน เอ-า ช7างมน เม>อ? ค>นท?แล-วกFกลวจน
เก>อบจะตายทหน1ง? แล-ว ตอนเช-าน@หมาจะกดกFเลยปล7อยให-มนกดซะ ถ-า
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หากว7าแต7กอ7 นเราเคยกดมน กFให-มนกดเราซะ แต7มนกFไม7กด งบผดงบถ6ก
อย7างน@นเอง น?แหละเราหดตวเรา
บณฑบาตได-มากFฉน พอฉนเสรFจดใจ แดดออกมาบ-างร6-ส1กอบอ7น ได-พก
ผ7อนและเดนจงกรมบ-าง ตอนเยFนจะได-ภาวนาดละทน@เพราะได-ทดลองมา
ค>นหน1?งแล-ว คงไม7เปFนอะไรแล-ว พอบ7ายๆ มาอกแล-ว หวนมาอกแล-ว เปFน
ผ6ใ- หญ7เสยด-วยซทน@ เอามาเผาไว-ใกล-ๆ ข-างหน-ากลดเสยด-วย ย?งร-ายกว7า
เม>อ? ค>นวานเสยอก ดเหม>อนกนเขาเอามาเผา เขาช7วยกน แต7จะให-ไป
พจารณาไม7ไป พอเขากลบบ-านหมดแล-วจ1งไป โอsย เขาเผาผให-เราด6อย6ค7 น
เดยวน?ไม7ร6-จะว7าอย7างไร บอกไม7ถ6กเลย ไม7มอะไรจะเปรยบเทยบให-ฟง
หรอกความกลวท?มนเกดข1@นน? เปFนกลางค>นด-วยซ กองไฟท?เผาศพกFแดงๆ
เขยวๆ พ1บพบอย6ๆ7 จะเดนจงกรมไปข-างหน-ากFไปไม7ได- ท?สดกFเข-าในกลด
เหมFนกล?นเน7าของศพท@งค>นเลย น?กอ7 นท?มนจะเกดอะไรข1น@ มา ไฟลกอย67
พ1บ? พ1บ? กFหนหลงให- ล>มนอน มนไม7คดอยากจะนอนเลย มนต>?นตาแขFงอย67
อย7างน@น มนกลว กลวไม7ร6-จะไปอาศยใคร มแต7เราคนเดยว กFอาศยเรา
เท7าน@นละไม7มท?ไปน? คดไปไหนกFไม7มท?จะไป หนไปไหนกFไม7ได- เพราะม
แต7กลางค>นม>ดเสยด-วย น?งตายมนอย67ตรงน@แหละไม7ไปไหนละ น?นพ6ดถ1งใจ
มนจะอยากทาไหม? มนจะพาทาอย7างน@นไหม? พ6ดกบมน มนไม7พาทา
หรอก ใครล7ะอยากจะมาทาอย7างน@น น?ถ-าไม7เช>อ? ม?นในคาสอนของ
พระพทธเจ-าจะไม7มาทาอย7างน@
ด1กประมาณ ๔ ท7ม หนหลงให-กองไฟ มนบงเอญอะไรกFไม7ร6- มเสยงอย67ข-าง
หลงในกองไฟดงท1งทงท1งทง หร>อโลงศพตกลงมา หมาจ@งจอกมากดกน
ซากศพหร>อกFไม7ใช7 ฟงเหม>อนเสยงควายคร>ดคราดคร>ดคราดอย67 เอา ช7าง
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มนเถอะ เอาไปเอามา เดนมาเหม>อนคนเดนเข-ามาหา เดนเข-ามาข-างหลง
เดนหนกเหม>อนควายแต7ไม7ใช7 เหยยบใบไม-หนกๆ ดงแครกๆ อ-อมเข-ามา
หา เอ-า ยอมตายแล-วน?จะไปไหนได-ล7ะ แต7จะเข-ามาจรงๆ กFไม7เข-ามา เดน
โครมๆ ออกไปข-างหน-าโน-น ไปหาพ7อปะขาวแก-วโน7น จนเงยบเสยงเพราะ
อย6ไ7 กลกน ไม7ร6-เหม>อนกนว7าเปFนอะไร เพราะความกลวทาให-คดไปหลาย
อย7าง นานประมาณคร1ง? ช?วโมงเหFนจะได- เดนกลบมาอกแล-ว เดนกลบมา
จากพ7อปะขาวแก-ว เหม>อนคนเดนจรงๆ ตรงเข-ามาตรงเข-ามา ตรงด?งเข-า
มาเหม>อนจะเหยยบพระอย7างน@นแหละหลบตาอย67จะไม7ยอมล>มตามนละ ใหมนตายท@งตาหลบอย6น7 ? มาถ1งใกล-ๆ กFหยดก‡ก ย>นน?งอย67เงยบๆ อย6ข7 -างหน-า
กลด ร6-ส1กเหม>อนกบว7า มนเอาม>อท?ถ6กไฟไหม-มาคว-าไปคว-ามาอย67ข-างหน-า
อย7างน@ อย7างน@ โอsย ตายคราวน@ล7ะ สละหมดแล-ว หลงพทโธ ธมโม สงโฆ
หมด ล>มหมด มแต7กลวอย7างเดยวเตFมเอ‡ยดแทนท?อย67 แน7นเหม>อนกบ
กลอง จะคดไปไหนมาไหนไม7ไป มแต7กลวเท7าน@น ต@งแต7เกดมาไม7เคยม
กลวเหม>อนคร@งน@เลย พทโธ ธมโม ไม7มเลยไม7ร6-ไปไหน มแต7กลวแน7นอย67
เหม>อนกลองเพลอย7างน@นแหละ เอ-าให-มนเปFนอย6อ7 ย7างน@ล7ะ มนเปFน
อย7างไร ทาอะไรไม7ได- น?งอย6ก7 Fเหม>อนไม7ถ6กอาสนะ ทาความร6-ไว-เท7าน@น
กลวมาก มนกลวมากจนเปรยบเหม>อนกบน@าท?เราเทใส7ในโอ7ง เทใส7มาก
เตFมแล-วมนกFล-นออกมา มนกลวมากจนหมดกลวแล-วกFล-นออกมา "ท?มน
กลวมากกลวมายนกนะ มนกลวอะไร?" ใจมนถาม "กลวตาย" อกใจหน1?ง
ตอบ "แล-วตายมนอย67ท?ไหน ทาไมถ1งกลวเกนบ-านเกนเม>องเขานกล7ะ?..หา
ท?ตายมนด6ซตายมนอย67ท?ไหน? "เอ-า ตายเลยอย6ก7 บตวเอง" อย6ก7 บตวเอง
แล-วจะหนไปไหนจ1งจะพ-นมนล7ะ ว?งหนมนกFตาย น?งอย6ม7 นกFตาย เพราะมน
อย6ก7 บเราไปไหนมนกFไปด-วยน?นแหละ เพราะความตายมนอย67กบตวเรา
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ไม7มท?ไปหรอก กลวหร>อไม7กลวมนกFตายเหม>อนกน เพราะตายอย67กบตว
เองน? หนมนไม7ได-หรอก"ช@บอกไปไวๆ อย7างน@
พอบอกไปอย7างน@เท7าน@น สญญากFเลยพลกกลบทนทเปล?ยนข1@นมาทนท
ความกลวท@งหลายเลยหายออกไปเลย ปานฝา7 ม>อกบหลงม>อเราพลกกลบ
อศจรรยQเหล>อเกน ความกลวมากๆ มนหายไปได- ความไม7กลวมนกลบมา
แทนในท?เดยวกนน@ โอ...ใจมนส6งข1น@ ส6งข1น@ เหม>อนอย67บนฟ-านะ เปรยบไม7
ถ6ก
พอชนะความกลวน@แล-ว ฝนกFเร?มตกทนทเลย ฝนอะไรกFไม7ร6- ลมกFแรงมาก
ไม7ได-กลวตายละ ไม7กลวว7าต-นไม-กง? ไม-มนจะหกลงมาทบตาย ไม7สนใจมน
เลย ฝนตกลงมาหนกเหม>อนฝนเด>อนส? หนกมาก พอฝนหายแล-วเปยก
หมด น?งน?งไม7กระดกเลยทาอย7างไรละเปยกหมดน?? ร-องไห-...ร-องออกมา
เอง น?งร-องไห-น@าตามนไหลอาบลงมา ท?มนร-องไห-กเF พราะน1กไปว7า ตวเรา
น?ทาไมเหม>อนคนไม7มพ7อมแม7แท- มาน?งตากฝนยงกบคนไม7มอะไร ยงกบ
คนส@นทกส?งทกอย7างน@นแหละ เลยคดไปอกว7า คนท?เขามบ-านอย67ดๆ เขา
คงจะไม7คดหรอกว7ามพระมาน?งตากฝนอย67ทง@ ค>นแบบน@เขาคงจะนอนห7ม
ผ-าห7มสบาย เราซน?งตากฝนอย67ทง@ ค>นอย7างน@แล-วมนเร>?องอะไรน-อ คดไป
มนวตกไป เลยสงเวชชวตของตนร-องไห-น@าตามนไหลพรากๆ "เอ-า น@าไม7ด
น?ให-มนไหลออกให-หมดอย7าให-มนมอย67" น?แหละปฏบต เอาอย6อ7 ย7างน@
ทน@เลยไม7ร6-จะพ6ดอย7างไร จะบอกอย7างไร เร>?องราวท?มนเปFนต7อไป มแต7น?ง
ด6นง? ฟงอย67เฉยๆ เม>อ? มนชนะแล-วน?งด6อย67อย7างน@น สารพดท?มนจะร6-มนจะ
เหFนต7างๆ นานา พรรณนาไม7ได-คดถ1งพระพทธเจ-า ปจจตตง เวทตพโพ
วญญ6ห วญญ6ชนพ1งร6-เฉพาะตนน? เราทกขQตากฝนอย7างน@ ใครละจะมาร6-ดว- ย
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กบเรา? กFร6-แต7เฉพาะเราเอง เปFนปจจตตงเท7าน@นแหละ มนกลวมากๆ
ความกลวมนหายไป ใครอ>?นจะมาร6-ด-วย? ชาวบ-านชาวเม>องไม7มาร6-ดว- ยกบ
เราหรอก เราร6-คนเดยว มนกFเปFนปจจตตง จะไปบอกใคร ไปหาใคร มน
เปFนปจจตตง แน7เข-า พจารณาเข-า มกาลงข1น@ มศรทธาข1น@ จนสว7าง
สว7างมาล>มตาคร@งแรกเหล>องไปหมดเลย ปวดปสสาวะปวดจนหายปวด
เฉยๆ อย67 ยามเช-าลกข1น@ มองไปทางไหนเหล>องหมด เหม>อนแสง
พระอาทตยQยามเช-าอย7างน@น แล-วลองไปปสสาวะด6 เพราะมนปวดแต7กลาง
ค>นแล-ว ไปปสสาวะมแต7เล>อด "ฮ1...หร>อไส-ข-างในมนขาด!" ตกใจเลFกน-อย
"หร>อขาดแล-วจรงๆ ข-างในน?" "เอ-า ขาดกFขาด แล-วใครทาให-มนขาดล7ะ?"
มนพ6ดออกมาไวเหม>อนกน "ขาดกFตาย ตายกFตายซ น?งอย67เฉยๆ ไม7ได-ทา
อะไรน?อยากขาดกFขาดซ" ใจมนว7า ใจนะเหม>อนกบมนแย-งกน ด1งกนอย7าง
น@นแหละ ใจหน1ง? มนเบยดเข-ามาว7าเปFนอนตราย อกใจหน1ง? มนกFส6- กFคา- น กF
ตดทนทเลย ปสสาวะเปFนแท7งเปFนแท7ง "ฮ>อ น?นจะไปหายาท?ไหนหนอ? ไม7
ไปหาหวมนละจะไปหาท?ไหน ขดรากไม-ไม7ได-น?พระ ตายกFตาย ช7างมน จะ
ทาอย7างไรได- ตายกFด ตายเพราะบาเพFญอย7างน@ ตายเพราะปฏบตอย7างน@
กFพอใจตายแล-วตายเพราะไปทาความช?วน?นซไม7คอ7 ยด
ตายเพราะไดปฏบตแบบน@ตายกFตาย" ใจมนว7าไปอย7างน@น
ฝนตกค>นน@นท@งค>น วนร7งข1น@ เปFนไข- จบไข-ส?นไปท@งตว เปFนไข-อย67กFจาต-อง
ไปบณฑบาตในหม6บ7 -าน บณฑบาตกFไม7ได-อะไรหรอกมแต7ขา- ว เหFนคนแก7
คนหน1?งถ>อมดถ?วกบขวดน@าปลามาตามหลง"เอ เขาจะเอามาตาถวายหร>อน?
จะฉนไหมหนอ" คดอย6อ7 ย7างน@นท@งท?เขายงไม7ลงม>อตาเลย จะฉนหร>อไม7
ฉนกFไม7ร6-จก เพราะคดว7าตาส-มถ?วน?มนจะแสลงกบไข- เขากาลงลงม>อตาเรา
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กFคด "ฉนไหมหนอ ฉนไหมหนอ" อย67 เพราะว7าฉนข-าวเปล7าๆ มาหลายวน
แล-วไม7มอะไรอย67ในปา7 จนกระท?งเขานามาถวายกFรบ รบแล-วกFตกใส7บาตร
อย67 พจารณาอย6อ7 ย7างน@น เม>อ? เราร6-ว7าจะแสลงกบไข-กFยงจะฉนมน กFฉน
เพราะตณหาเท7าน@นแหละ หร>อมนเปFนอย7างไรพจารณาไม7ออก พจารณา
กลบไปกลบมา ฉนข-าวเปล7าๆ ด6มนก7อนได-ความว7าถ-าจะเปFนตณหาได- กF
เพราะว7ายงมอาหารอย7างอ>?นอกแต7น?มแต7มนอย7างเดยวเปFนตณหาไม7ไดหรอก กFเลยฉน "เอ-า ถ-ามนแสลงกบไข-ล7ะ?" "แสลงกFไม7ตายหรอก เพราะ
หน1ง? ต-องมคนมาแก-ไข สอง ต-องอาเจยนออก มนไม7อย67หรอกถ-าไม7ถ1ง
คราวมนตาย ถ-าถ1งคราวตายของมน คนจะมาแก-กFไม7มหรอก มนตายเลย"
เลยฉนเข-าไป ฉนตาส-มถ?วของชาวบ-าน พจารณาตกแล-วจ1งฉน ฉนแล-วใหศลให-พรชาวบ-าน แล-วเขากFกลบ
พอตอนเท?ยง น1กถ1งตาส-มถ?วข1น@ มาเท7าน@น ขนหวลกซ67ร6-ส1กแน7นข1น@ มาทนท
มนไม7ถ6กกบไข-แน7ๆ มนจบไข- ผดตาส-มถ?วจรงๆ ละน? เอ-า ผดกFผด ถ-าไม7
ถ1งคราวตายของมน มนกFจะอาเจยนออกมาหรอก แน7นไปแน7นมา ดนไป
ดนมาสกประมาณบ7ายหน1ง? กFอาเจยนออกมาจรงๆ แน7ะ! อาเจยนออกมา
จรงๆ ไม7ถ1งคราวมนหร>อถ-าหากไม7อาเจยนกFตอ- งมคนมาแก- แล-วกFอาเจยน
ออกมาจรงๆ พจารณาไปอย7างน@น
อย7าตามใจมน หดมน เอาชวตเข-าแลกเลยปฏบตน? อย7างน-อยต-องไดร-องไห- ๓ หน น?นแหละ การปฏบต ถ-ามนง7วงนอนอยากนอน กFอย7าให-มน
นอน พอมนหายง7วงจ1งให-มนนอนอย7างน@น แต7เรานะ โอยปฏบตไม7ไดหรอก บางคร@งบณฑบาตมา ก7อนจะฉนกFมาน?งพจารณาอย67 มนพจารณา
ไม7ออก เหม>อนสนขบ-าน@าลายหกน@าลายไหลเพราะความอยาก จะ
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พจารณาอะไรกFพจารณาไม7ออก บางทพจารณากFไม7ทนใจรบตาม มนกFยง?
ร-ายใหญ7 ถ-ามนไม7ฟง อดทนไม7ได- กFดนบาตรออกไปเสย อย7าให-มนได-ฉน
ซะ หดมน ทรมานมน การปฏบตน? อย7าทาตามมนเร>?อยๆ ผลกบาตรหนไป
อย7าให-มนฉน มนอยากมากนก อย7าให-มนฉนมนพ6ดไม7ฟงความน? ฮ1
น@าลายกFหยดไหล พอร6-ว7าจะไม7ได-ฉนมนเขFด พอวนต7อมามนไม7กวนหรอก
มนกลวว7ามนจะไม7ได-ฉนเงยบลองๆ ทาด6ซถ-าไม7เช>อ?
คนเรานะมนไม7เช>อ? ไม7กล-าทา ถ1งว7าคนไม7มศรทธาจะทากลวแต7มนจะหว
กลวแต7มนจะตาย ไม7ทาด6ท?น?นมนกFไม7ร6-จกไม7กล-าทาหรอกพวกเรานะ ไม7
กล-าทาด6 กลวแต7มนจะเปFนน?นกลวแต7มนจะเปFนน? เร>?องอาหารการขบฉน
เร>อ? งน?นเร>?องน?นะ โอยทกขQกบมนมามากจนร6-เท7าว7ามนทกขQ น?นแหละเร>?อง
เลFกๆ น-อยๆ น?เร>?องการปฏบตน? ไม7ใช7เร>?องจะพจารณาง7ายๆ ไม7ใช7เร>?อง
เบาๆ นะ
พจารณาเร>?องอะไร? เร>?องอะไรละท?สาคญท?สด? เร>อ? งอ>?นไม7มแล-วมนตาย
เร>อ? งน@สาคญ ตายจ1งเปFนเร>?องสาคญในโลกพจารณาไป ทาไป หาไป กFยง
ไม7พบ ไม7มผ-าน7งผ-าห7มกFยงไม7ตายไม7มหมากกน ไม7มบหร?สบ6 กFยงไม7ตาย
ถ-าไม7มข-าวไม7มน@ากนน?ตาย เหFนเท7าน@ของสาคญในโลก มข-าวกบน@าน?
สาคญเล@ยงร7างกาย เลยไม7สนใจเร>?องอ>น? เอาแต7มนจะพอได- ส7วนข-าวกบ
น@าน?พอไม7ตายมอายปฏบตไปเท7าน@นกFเอาละ เอาไหมล7ะ เอาเท7าน@อย7าง
อ>น? เร>?องเบFดเตลFดน?น ถ-ามนจะได-หร>อไม7ได-กชF 7างมน จะมจะพบกFช7าง ข-อ
สาคญมแต7ข-าวกบน@าเท7าน@นกFพอ ถ-าอย67ไปจะพอกนได-ไหม จะพอตายไหม
พจารณาไปอย7างน@น พอได-กน พอได-ใช-อย6ห7 รอก เข-าไปบณฑบาตบ-าน
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ไหน เขาคงจะให-หรอก ข-าวทละก-อน น@าหากนมนจนได-แหละ เอาสองอน
เท7าน@ไม7คดจะรวยเท7าใดหรอก
เร>อ? งการปฏบต เร>?องผด เร>?องถ6ก มนปนกนมาน?นแหละเราต-องกล-าทา
ต-องกล-าปฏบต ปา7 ช-านะไม7เคยไปกFต-องหดไป ไปกลางค>นไม7ได-ต-องไป
กลางวน แล-วหดไปค?าๆ บ7อยๆ ต7อไป ตอนค?ากFไปได- แล-วจะเหFน
ประโยชนQในการกระทาของตน ทน@กFจะร6-เร>?องอนน@อะไรจตใจของเรามน
ไม7ร6-เร>?องร6-ราวมาต@งก?ชาต ก?ชาต อนไหนเราไม7ชอบ อนไหนเราไม7รก กFไม7
อยากให-มนประพฤตปฏบตปล7อยมนกลวอย7างน@ แล-วว7าเราได-ปฏบต มน
ยงไม7เรยกปฏบตหรอก ถ-าปฏบตจรงๆ ละกFชวตน?นแหละ พ6ดง7ายๆ ถ-าต@ง
ใจจรงๆ จะไปสนใจทาไม ก6ได-น-อย ม1งได-มาก ม1งทะเลาะก6 ก6ทะเลาะม1ง
ไม7มหรอกเร>?องอย7างน@นนะ เพราะไม7หาเอาเร>?องอย7างน@น ใครจะทาอย7างไร
กFช7าง จะเข-าวดไหนกFตาม กFไม7ได-หาเอาเร>?องเช7นน@ไม7ได-ไปเพ7งเอาเร>อ? ง
เช7นน@ ใครจะปฏบตต?าปฏบตส6ง กFไม7ได-หาเอาเร>?องเช7นน@น หาเอาเร>?องของ
ตนเท7าน@น อย7างน@แหละกล-าประพฤตกล-าปฏบต ปญญาจะเกด ญาณจะ
เกด เพราะการปฏบต
ถ-าหากว7าปฏบตถ1งท?มนแล-ว มนปฏบตแท-ๆ กลางค>นกลางวนกFตามกF
ปฏบต กลางค>นกFนง? สมาธเงยบๆ แล-วลงมาเดนอย7างน-อยกFต-องได-สอง
สามคร@ง เดนจงกรมน?งสมาธ น?งสมาธแล-วลงมาเดนจงกรม มนไม7อม? มน
เพลน บางทฝนตกพราๆ ไม7หนกให-น1กถ1งเม>?อคราวทานาโน7น กางเกงท?นง7
ทางานกลางวนยงไม7ทนแห-ง ต>น? เช-ามากFต-องสวมใส7เข-าไปอกต@งแต7เช-า
เข-าไปเอาควายในคอก มองด6ควายข-างนอกเหFนแต7คอ ไปจบเอาเช>อก
ควายมา มแต7ขค@ วายเตFมไปหมด หางควายตะวดแกว7งเอาข@ของมนมา
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เปรอะเราเตFมไปหมด ตนเปFนฮงก-าด-วย* เดนไปทรมานไป "ทาไมถ1งทกขQ
ทาไมถ1งยากแท-?" ทเราเดนจงกรมฝนตกแค7นม@ นจะเปFนอะไร ทานาย?ง
ทกขQกยF งทาได- เดนจงกรมแค7น@ทาไมจะทาไม7ได-มนกล-าข1@นมาหรอกถ-าเรา
ทาไดถ-ามนตกกระแสของมนแล-ว
เร>?องการปฏบตน?ไม7มอะไรจะขยนเท7ามน
หรอก จะทกขQกไF ม7ทกขQเท7าผ6-ปฏบต จะสขกFไม7สขเท7าผ6ป- ฏบต ขยนกFไม7
ขยนเท7าผ6-ปฏบต ข@เกยจกFไม7ขเ@ กยจเท7าพวกน@พวกน@เปFนเลศ เลศกว7าเขา
ขยนกFเลศเขา ข@เกยจกFเลศเขา มแต7เลศท@งน@น ถ1งว7าถ-าต@งใจปฏบตแล-วมน
กFน7าด6จรงๆ แต7พวกเราว7าปฏบตนะมนไม7ถง1 มนไม7ได-ทา เปรยบกFเท7ากบ
ว7า ถ-าหลงคาร?วตรงน@ กFขยบไปนอนตรงน@น ถ-าร?วตรงน@นกFขยบมานอน
ตรงน@"ทายงไงจะได-บ-านได-ช7องดๆ กบเขาสกท?" น?ถ-ามนร?วท@งหลงกFคง
หนเลย อย7างน@กไF ม7น7าเอา มนกFอย7างน@นแหละการปฏบต
จตของเรากเลสของเรานะ ถ-าไปทาตามมนกFย?งไปกนใหญ7ย?งทาตามกFยง?
หมดข-อวตรปฏบต
เร>?องการปฏบตน?จนมนอศจรรยQในจตของตนนะ
อศจรรยQมนขยนหม?นเพยรไม7ร6-เปFนอย7างไร ใครจะปฏบตกFตาม ไม7ปฏบต
กFตาม ไม7ได-สนใจใคร ทาของตนปฏบตของตนไปสม?าเสมออย7างน@น ใคร
จะไปใต-มาเหน>อกFชา7 งเขาเราทาของเราอย6อ7 ย7างน@น มนต-องด6ตวเอง มนจ1ง
จะเปFนการปฏบตคร@นปฏบตไป ปฏบตแล-วไม7มเร>?องอะไรในใจ มแต7เร>อ? ง
ธรรมะตรงไหนมนทายงไม7ได- ตรงไหนมนขดข-องอย67มนกFวนอย6แ7 ต7ตรงน@น
มนไม7แตกแล-วมนไม7หนหรอก หมดอนน@แล-วไปคาอย6อ7 ะไรอกมนกFไปตด
อย6ต7 รงน@นอก ตดอย67ท?น?นมนไม7หน ถ-ามนตดอย6ม7 นเอาจนแตกน?นแหละ
ถ-ามนไม7เสรFจมนกFไม7ไปมนไม7สบายใจถ-ามนไม7เสรFจหมด มนพจารณาจ7อ
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อย67ท?น?น น?งกFอย67ท?น?น นอนกFอย67ท?นน@ เดนกFอย67ท?นน@ เปรยบเหม>อนกบเรา
ทานาไม7เสรFจน?นแหละ นาเราเคยดาทกป แต7ปน@ตรงน@นยงไม7เสรFจ ใจมนกF
เลยตดเปFนทกขQ อย67ท?น@นไม7สบาย เหม>อนเราทางานไม7เสรFจ ถ1งมาอย6ก7 บ
เพ>อ? นมากๆ ใจกFไม7สบาย พะวงแต7เร>?องงานท?เราทาไม7เสรFจอย67น?นแหละ
หร>อเหม>อนกบเราปล7อยล6กเลFกๆ ไว-บนบ-าน แต7เราให-อาหารหม6อย67ใต-ถน
บ-าน ใจมนกFคดอย6แ7 ต7กบล6ก กลวมนจะตกบ-าน ทาอย7างอ>?นอย6ก7 Fคดอย67
อย7างน@น เช7นเดยวกนกบข-อปฏบตของเรามนไม7ล>มสกทเลย ทาอย7างอ>น?
อย6ก7 Fไม7ล>ม พอจะออกจากบ-านมน มนกFปsาปเข-ามาในใจทนท ตดตามอย67
กระท?งค>นกระท?งวนไม7ได-ล>มสกท เปFนอย67อย7างน@นมนจ1งเปFนไปได- ไม7ใช7
ของง7าย
ตอนแรกกFอาศยคร6บาอาจารยQให-ท7านแนะนา เข-าใจแล-วกFทา คร6บาอาจารยQ
สอนแล-วกFทาตามท?ท7านสอน พอเข-าใจแล-วทาได-แล-วท7านกFไม7ได-สอนอก
เราทาของเราเองละทน@ มนจะเกดประมาทอย67ตรงไหน มนจะเกดไม7ดอย67
ตรงไหน มนกFร6-ของมนเองมนกFสอนของมนเอง มนกFทาของมนเอง มนเปFน
ผ6ร- 6- มนเปFนปจจตตง จตมนเปFนของมนเอง ร6-เองว7าผดน-อยผดมาก ผดตรง
ไหนมนกFพยายามด6ของมนอย6อ7 ย7างน@น พยายามประพฤตปฏบตเองของ
มน เปFนอย7างน@นละปฏบต คล-ายๆ เปFนบ-าหร>อเปFนบ-าไปเลยกFวา7 ไดปฏบตจรงๆ กFเปFนบ-านะแหละ มนเปล?ยน มนเปFนสญญาวปลาศ แล-วมน
เปล?ยนสญญาน?น ถ-ามนไม7เปล?ยนมนกFดร-ายอย67เหม>อนเดม มนกFทกขQอย67
เหม>อนเดม
มนกFแสนจะทกขQน?นละการปฏบต แต7ว7าทกขQน?นถ-ามนไม7ร6-จกว7ามทกขQ มน
กFไม7ร6-จกทกขQหรอก ถ-าเราจะพจารณาทกขQเราจะฆ7าทกขQน? มนกFต-องพบ
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กนก7อนซ จะไปยงนกถ-าไม7เจอนกแล-วจะได-ยงหร>อ ทกขQ ทกขQ
พระพทธเจ-าท7านสอนว7า ทกขQ ชาตทกขQ ชะราปทกขQ เกดข1@นมาแล-วไม7
อยากให-มนทกขQ มนกFไม7เหFนทกขQ ไม7เหFนทกขQมนกFไม7ร6-จกทกขQ ไม7ร6-จก
ทกขQมนกFเอาทกขQออกไม7ได-อย7างน@ แล-วคนเราไม7อยากเหFนทกขQ ไม7อยาก
ได-ทกขQ ทกขQตรงน@กFหนไปน@น น?นแหละย?งเอาทกขQไว-ไม7ได-ฆ7ามน ไม7ได-คด
ไม7ได-พจารณาด6มน ทกขQตรงน@หนไปตรงน@น ทกขQตรงน@นหนไปตรงน@ หน
แต7ทางกายเรา คร@นมนหลงอย67เม>อ? ใดจะไปตรงไหนมนกFทกขQ จะข1@นเคร>?อง
บนหนไปจากมนกFข1@นไปด-วย แม-จะมดลงไปในน@ามนกFมดไปด-วย เพราะ
ทกขQมนอย67กบเรา แต7เรามนหลงมนอย6ก7 บเรา จะไปหนจะไปละมนท?ไหน
ได- คนเรานะทกขQ ทน@หนไปท?น@น ทกขQท?น@นหนมาทางน@ ว7าเราหนทกขQมน
กFไม7ใช7 ทกขQมนไปกบเรา เราไปกบทกขQไม7ร6-จกทกขQ ถ-าไม7ร6-จกทกขQกไF ม7ร6จกเหตเกดของทกขQ ไม7ร6-จกเหตของทกขQ กFไม7ร6-จกความดบทกขQ ท?ไหนมน
จะดบได- มนไม7มหรอก
มนต-องหม?นมาพจารณาให-มนแน7นอน ต-องกล-าประพฤตกล-าปฏบต อย6ก7 บ
เพ>อ? นกบฝ6งกFเหม>อนอย6ค7 นเดยวไม7กลว ใครจะข@เกยจข@คร-านกFช7างเถอะ ผ6ใดเดนจงกรมทาเพยรมากๆ ละรบรองใครจะไปไหนมาไหน กFทาการ
ปฏบตของตวเองอย67อย7างน@น ทาเพยรอย67อย7างน@น ถ-าทาจรงๆ แล-วกF
พรรษาเดยวเท7าน@น การปฏบตน? ให-ทานะให-ทาอย7างท?พ6ดมาน? ให-ฟงคา
สอนของอาจารยQ อย7าเถยง อย7าด>@อ ท7านส?งให-ทาทาไปเลย ไม7ตอ- งกลวกบ
การปฏบตมนร6-จกเพราะการกระทา ไม7ต-องสงสยหรอก
การปฏบตน@นเปFนปฏปทาด-วย ปฏปทาอย7างไร? ปฏบตไปเร>?อยๆ
สม?าเสมอ ปฏบตเหม>อนหลวงตาเปไม7ได-นะ ในพรรษาท7านกFสมาทานไม7
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พ6ด ไม7พ6ดแต7กFเอาหนงส>อมาเขยน "พร7งน@ปง@ ข-าวเหนยวให-สกก-อนนะ"
อยากกนข-าวเหนยวป@ง ท7านไม7พ6ดแต7เอาหนงส>อมาเขยน ย?งย7งกว7าเดมอก
เดwยวกFเขยนเอาอนน@นเดwยวกFเขยนเอาอนน@ว7นวายไปหมด ท7านสมาทาน
ไม7พ6ด แต7มาเขยนเอา น?กFไม7ร6-จะสมาทานไม7พด6 ไปทาไม ไม7ร6-จกการปฏบต
ของตนเอง ความเปFนจรงปฏปทาของเรา เปFนผ6ม- กน-อย เปFนผ6-สนโดษ
ปล7อยไปตามธรรมดาปกตของเรา อย7าไปสนใจมนจะข@เกยจ อย7าไปสนใจ
มนจะขยน ปฏบตน?อย7าว7าขยน อย7าว7าข@เกยจ ธรรมดาคนเราน@นนะ ขยน
จ1งจะทา ถ-าข@เกยจแล-วไม7ทา น?ปกตของคนเราแต7พระท7านไม7เอาเช7นน@น
ขยนกFทา ข@เกยจกFทา ไม7สนใจอย7างอ>?นตดไป ละไป หดไป ทาไปเร>?อยๆ
ไม7ว7าวนน@หร>อค>นน@ ปน@ ปหน-ายามไหนกFตาม ไม7สนใจขยน ไม7สนใจข@
เกยจ ไม7สนใจร-อน ไม7สนใจหนาว ทาไปเร>?อยๆ น?ท7านเรยกว7าสมมา
ปฏปทา
บางทกFขะมกเขม-นข1น@ มาคมกนอย67เสย ๖ วน ๗ วน พอเหFนว7าไม7เข-าท7ากF
หยด เลกออกมาเลยย?งไปกนใหญ7 ท@งพ6ดท@งคยไม7ร6-อะไรต7ออะไร พอน1กไดทาเข-าไปอกสองวนสามวนเท7าน@น พอเลกแล-วน1กได-อกกFทาอก เหม>อนกบ
คนทางาน บทจะทากFทาเสยจนไม7ร6-เน>@อร6-ตว เร>?องขดไร7ขดสวน ถางไร7 ถาง
ภ6กFด บทจะเลกจอบเสยมกFไม7ยอมเกFบ ท@งอย6อ7 ย7างน@น หนไปเลย วนต7อมา
ดนจบเกรอะไปหมด แล-วกFนก1 ขยนทาอก ท@งไปอก อย7างน@ไม7เปFนไร7ไม7เปFน
นา ปฏบตน?กเF หม>อนกนน?นแหละ ปฏปทาถ-าถ>อว7าไม7สาคญกFไม7สาเรFจ
สมมาปฏปทาน?สาคญมากจรงๆ ค>อเราทาเร>?อยๆ อย7าไปว7ามนได-อารมณQด
อารมณQไม7ด ดกFช7าง ไม7ดกFช7างช7างมน พระพทธเจ-าท7านไม7ได-สนใจใคร
หรอก ท7านผ7านมาหมดของดไม7ด ของชอบไม7ชอบเหล7าน@ น?นแหละจ1ง
เปFนการปฏบตการปฏบตท?จะเอาแต7ของชอบ ของไม7ชอบไม7เอา อย7างน@ไม7
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เปFนการปฏบต มนเปFนวบต น?ไปท?ไหนกFไม7สบาย อย67ท?ไหนกFไม7สบายเปFน
ทกขQอย67ตลอดกาลตลอดเวลา กระทาเพยรอย7างน@กFเหม>อนกนกบพราหมณQ
บ6ชายนตQ ทาไมบ6ชายนตQ? กFเพราะเขาต-องการส?งท?เขาปรารถนา เราทา
เพยรกFเหม>อนกน ทาไมเราจ1งทาความเพยรล7ะ? ทาเพ>?อมภพมชาต
ต-องการตามใจตามปรารถนาจ1งเอา ไม7ได-ตามปรารถนากFไม7เอา เหม>อน
กบพราหมณQบช6 ายนตQ เขาต-องการเขาจ1งบ6ชายนตQ
พระพทธเจ-าท7านไม7ว7าอย7างน@น การกระทาเพยรกFเพ>อ? ละเพ>อ? ปล7อย เพ>อ?
เลก เพ>อ? ถอน ไม7ต-องการภพชาต ไม7ต-องการเอาน?นเอาน? กว7าท?ท7านจะมา
ถ6กทางท7านกFปฏบตมาไม7ร6-กอ? ย7างต7อก?อย7าง มพระเถระองคQหน1?ง ท7านบวช
มหานกายว7ามนไม7เคร7ง กFเปล?ยนมาเปFนธรรมยต คร@นบวชธรรมยตแล-วมา
ปฏบต ปฏบตไปบางทกFไม7ยอมกนข-าวต@ง ๑๕ วนนะ คร@นกนกFกนเฉพาะ
ผกเฉพาะหญ-า กนสตวQนะมนบาป กนผก กนหญ-าดกว7า กนฝกล@นฟ-าหมด
ทละ ๔-๕ ฝกแน7ะ กนอย7างน@นมนกFได-แค7น@น ต7อมาสกหน7อย เฮ-ย เปFนพระ
ไม7ดเปFนไปลาบาก รกษาวตรมนยาก ลดลงมาเปFนผ-าขาวดกว7า เลยส1ก
จากพระมาเปFนผ-าขาว เพราะเกFบผกเกFบหญ-ากนเองกFได- ขดหวเผ>อก
หวมนกนเองกFได- เลยมาเปFนผ-าขาว ทาไปทามาไม7ร6-เร>?องร6-ราว เลยหมดไป
หมดไปจากพระจากผ-าขาวหมดเลย เดwยวน@ไม7ร6-วา7 ไปอย7างไร ตายหร>อยง
กFไม7ร6- น?เพราะทาอย7างไรกFไม7พอใจไม7หนาใจเลย ไม7ร6-ว7าตวเองกาลงทา
ตามกเลส กเลสพาทากFไม7ร6-จก พระพทธเจ-านะท7านส1กเปFนผ-าขาวหร>อ
เปล7า? ท7านทาอย7างไร ท7านปฏบตอย7างไรกFไม7คดด6 ท7านพากนผกกน
หญ-าเหม>อนววเหม>อนควายหร>อเปล7า? เออ...คร@นจะกนกFกนไปเถอะ เรา
ทาได-แค7ไหนกFเอาแค7น@น
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อย7าไปตคนอ>?น อย7าไปว7าคนอ>?น มนสบายอย7างใดกFเอาอย7างน@น อย7าไป
เส@ยม อย7าไปถาก อย7าไปฟนเข-ามากเกนไป จะไม7เปFนคนกะบวย เลยไม7
เปFนอะไร กFท@งไปเสยเฉยๆ อย7างน@กFมอย7างการทาความเพยรเดนจงกรม
๑๕ วน กFเดนอย67อย7างน@นไม7กนข-าวละแขFงแรงอย67 คร@นเลกทาแล-วท@งนอน
เร>อ? ยเป>อ? ยไม7ได-เร>?อง น?แหละมนไม7ได-คดไตร7ตรองให-ด ไปๆ มาๆ เปFน
อะไรกFไม7ถ6กใจ เปFนพระกFไม7ถ6กใจ เปFนเณรกFไม7ถ6กใจ เปFนผ-าขาวกFไม7
ถ6กใจ เลยไม7เปFนอะไร ไม7ได-อะไรเลยหมด น?แหละมนไม7ร6-จกการปฏบต
ของตน ไม7พจารณาเหตผลมน จะปฏบตเพ>?อเอาอะไรให-คดด6 ท?ท7านใหปฏบตนะปฏบตเพ>อ? ท@ง มนคดรกคนน@น มนคดชงคนน@ อย7างน@มอย67แต7อย7า
ไปสนใจมน แล-วปฏบตเพ>อ? อะไร?เพ>?อละส?งเหล7าน@ มนสงบกFทง@ ความสงบ
มนร6-แล-ว กFทง@ มนซะความร6-เหล7าน@น ร6-แล-วกFแล-วไป คร@นถ>อว7าตวว7าตนว7าร6แล-ว กFถ>อว7าตวเก7งกว7าคนอ>?นเท7าน@นซ ไปๆ มาๆ เลยอย67ไม7ได- อย67ทไ? หน
เด>อดร-อนท?นน? เร>อ? งปฏบตไม7ถ6กหนทางมน น?เราไม7ได-ปฏบต
ปฏบตพอสมควรตามกาลงของเรา มนนอนมากไหมกFทรมานมนด6 มนกน
มากกFทรมานมน เอามนพอสมควร เอาแต7ศล สมาธ ปญญา เอาธดงควตร
ใส7เข-าไปด-วย ธดงควตรน?เพ>อ? เปFนเคร>?องข6ดเกลา เอาขนาดหน1ง? มนไม7 พอ
นะ เอาธดงควตรเข-าใส7มนจ1งแก-ได- ธดงควตรน@กเF ปFนของสาคญอย67 บางคน
เอาศล เอาสมาธ ฆ7ามนกFไม7ได- ไม7เปFน ต-องเอาธดงควตรเข-าช7วยอย7างน@น
ธดงควตรมนตดหลายอย7าง เช7น บางทให-อย67โคนต-นไม- อย6โ7 คนต-นไม-กFไม7
ผดศล อย67ปา7 ช-า อย6ป7 า7 ช-ากFไม7ผดศล ถ-าต@งธดงควตรอย67ปา7 ช-าแล-ว ไม7อย67น7ะ
ถ1งผด ไปอย67ลองด6ซปา7 ช-าน?นมนจะเปFนอย7างไร มนจะเปFนเหม>อนอย67กบหม67
กบพวกหร>อเปล7า? มนมประโยชนQทกๆ อย7างน?นแหละธดงควตรน?
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ธ ทง คะ ท7านว7าข-อวตรปฏบตอนบคคลปฏบตยาก เปFนข-อปฏบตของพระ
อรยะเจ-า ผ6ใ- ดต-องการเปFนพระอรยะเจ-าต-องมธดงควตรเปFนเคร>?องขดเกลา
ยากท?คนจะทาได- และยากท?จะมคนศรทธาทา เพราะมแต7ส?งขด มแต7ขด ม
แต7ข>นท@งน@น อย7างถ>อผ-ากFผ-าสามผ>น เท?ยวบณฑบาตมาฉน บางทกFฉนแต7
ในบาตร เท?ยวบณฑบาตไป อะไรตกบาตรกFฉนอนน@น เขาจะเอาอะไรมา
ถวายภายหลงไม7เอา เวลาบณฑบาตเขาใส7อะไรให-กFฉนแต7อนน@น การท?ถ>อ
ธดงคQข-อน@ทางภาคกลางด สบาย เพราะเขาพร-อมอย6แ7 ล-วแต7ถ-ามาทางภาค
อสานธดงคQข-อน@ได-ปฏบตละเอยดด เพราะได-กนแต7ข-าวเปล7าๆ เท7าน@น
บ-านเราเขาใส7บาตรแต7ข-าวเปล7าๆ ทางโน-นเขาใส7บาตรใส7ข-าวใส7กบด-วย
มาบ-านเราท@งใส7ให-แต7ข-าวเท7าน@น ธดงคQข-อน@อย7างอกฤษฎQเลย เคร7งอย7าง
น@น บณฑบาตมาฉน ฉนแล-วใครจะเอาอะไรมาถวายอกกFไม7ฉน ธดงควตร
น?มนช7วยมาก ช7วยจรงๆ ฉนหนเดยว ภาชนะอนเดยว อาสนะอนเดยว ลก
ไปแล-วไม7ฉนอกอย7างน@น อนน@เรยกว7าธดงควตร แล-วจะมใครบ-างท?
ประพฤตปฏบตได- ยากท?จะมคนศรทธาเพราะมนยากมนลาบากมาก ท7าน
จ1งว7าผ6ใ- ดปฏบตธดงควตรน@มอานสงสQมากจรงๆ
ท?เราว7าปฏบตนะมนยงไม7เรยกว7าปฏบตหรอก ถ-าปฏบตนะมนไม7ใช7ของ
เบาๆ มนไม7กล-าประพฤต ไม7กล-าปฏบตหรอกคนเรานะ ท?ไหนมนขดมน
ไม7กล-าทาหรอก อนไหนมนขดหวใจไม7อยากทา ไม7อยากปฏบต ไม7อยาก
ขดกเลส ไม7อยากเกลามนไม7อยากเอามนออก
ความเปFนจรงท7านว7าการปฏบตน@น อย7าทาตามใจของตนนก ปฏบตใหพจารณาบ-าง ใจเรามนถ6กล7อลวงมาหลายภพหลายชาตแล-ว ว7าเปFนใจของ
ตน มนไม7ใช7หรอก มนล-วนแต7เปFนของปลอม มนพาเราโลภ มนพาเรา
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โกรธ มนพาเราหลง มนพาปล-นพาสดมภQ พาอยากได- พาอจฉาพยาบาท
อย7างน@มนไม7ใช7ของเราแล-วลองถามด6ใจของเราซ อยากดไหม? มแต7อยาก
ดท@งน@น แล-วทาอย7างน@นมนดไหมล7ะ? แน7ะ! ไปทาไม7ดแต7มนอยากได-ด
ถ1งว7าของท?มนไม7จรงมนกFต-องเปFนอย7างน@น พระพทธเจ-าท7านไม7ให-ตามมน
ให-ขดมน มนไปทางน@น หลบมาทางน@ มนมาทางน@ หลบไปทางโน-นน?น
แหละ พ6ดง7ายๆ กFเท7ากนกบเร>?องเก7าท?พด6 มาแต7ต-น ใจเรามนจะชอบอนน@
เอาไปโน7น ใจมนจะชอบอนโน7น เอามาน?เหม>อนคนเคยเปFนเพ>อ? นกนมา
ก7อน แต7มาถ1งวนน@กมF ความเหFนไม7ตรงกน ไปคนละทาง แยกทางกน
พ6ดจาไม7ลงรอยกน ทะเลาะกนเลย มนแยกไปอย7างน@น น?นแหละไม7ตามใจ
ของตน ถ-าผ6ใ- ดทาตามใจของตน มนรกอนไหน มนชอบอนไหน กFเอาไป
ตามเร>?องตามราวของมนน?นแหละ ยงไม7ได-ปฏบตอะไรเลยสกอย7างลองด6
กFไดน?แหละเขาว7าได-ปฏบตมนไม7ใช7 มนวบตอย67 ถ-าไม7หยดด6ไม7ทาด6 ไม7ปฏบต
ด6 กFไม7เหFนไม7เปFน ปฏบตน?พ6ดง7ายๆ มนกFต-องเอาชวตน?นแหละเข-าแลก
ไม7ใช7มนไม7ทกขQนะปฏบตน? มนต-องทกขQ ย?งพรรษาหน1ง? สองพรรษาน?แหละ
ย?งทกขQ พระหน7มเณรน-อยน?ยง? ทกขQมาก ผมน?มนเคยทกขQมามาก ทกขQกบ
อาหารการกนน?กยF ?งทกขQ กFเราอาย ๒๐ ป มาบวช มนกาลงกนกาลงนอน
จะว7าอย7างไรกบมนล7ะ
บางคร@งกFไปน?งเงยบคดถ1งแต7ของกนของอยาก
อยากกนตากล-วยตาน อยากกนตาส-มมะละกอทกอย7างน?นแหละน@าลาย
อย7างน@ไหลย>ด น?แหละได-ทรมานมน ทกส?งทกอย7างมนไม7ใช7ของง7ายนะ
ถ1งว7ามนได-พาเราทาบาปมามาก แล-วเร>?องอาหารการกนน? คนกาลงกน
กาลงนอน กาลงสนก มาย1ดเอาไว- มาขงเอาไว- มนกFยง? ไปกนใหญ7 เท7ากบ
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น@ากาลงไหลไปขวางเอาไว-ยง? แตกใหญ7 เอาไว-ได-กดF เอาไว-ไม7ได-กFพง
จนกว7ามนสบายจากส?งท@งหลายเหล7าน@ ละกFไม7ยากเลย
ภาวนาปแรกไม7ได-อะไร มแต7ภาวนาของอยากของกนว7นวายไปหมด แย7
มากเหล>อเกน บางคร@งน?งอย67เหม>อนกบได-กนกล-วยจรงๆ ร6-ส1กเหม>อนหก
กล-วยเข-าปากอย67อย7างน@น มนเปFนของมนเอง เหล7าน@มนมแต7เร>อ? งการ
ปฏบตหมดท@งน@น แต7วา7 อย7าไปกลวมน มนเปFนมาหลายภพหลายชาตแล-ว
เราได-มาฝ1กมาหดมนทกอย7าง แสนยาก แสนลาบาก แต7ว7าอนไหนยากๆ
น?นแหละ ทาอนไหนไม7ยากไปทามนทาไม ทาในส?งท?มนยาก ทาท?มนไดส?งง7ายๆ นะ ใครๆ ทากFเปFนหรอก ส?งทายากๆ น?ต-องทาให-มนไดพระพทธเจ-าของเรากFเช7นกน
ถ-าจะมาคอยพะวงญาตพ?น-องพงศQพนธQ
ทรพยQสมบต ความร7าเรงบนเทงต7างๆ ร6ปกFด เสยงกFด กล?นกFด รสกFด
โผฏฐพพะ ธรรมารมณQกFด กFไม7ได-เปFนพระ-พทธเจ-าหรอก..เหล7าน@มนไม7ใช7
ของน-อย.คนเรากFหาเอาแต7สง? เหล7าน@ท@งโลกน?นแหละ ออกบวชแต7อายยง
น-อย หนจากมนได-มนกFตายน?นแหละ บางคนกFยงมาพ6ดว7า "ถ-าเหม>อน
หลวงพ7อกFคอ7 ยยงช?วหน7อย ไม7ได-สร-างครอบครวกFสบายไม7ได-คดอะไร" ว7า
ไปน?น ผมว7า "อย7ามาพ6ดอย6ใ7 กล-ๆ นะเดwยวโดนไม-คอ- นหรอก" ยงกบเรา
ไม7มหวใจอย7างน@น
เร>อ? งของคนไม7ใช7เร>?องย7อยๆ มนเร>?องชวตท@งน@นแหละ ถ1งว7านกปฏบตเรา
กล-าหาญฝ1กเร7งเข-าไป ไม7เช>อ? อย7างอ>?น เช>อ? พระ-พทธเจ-าท7านสอน
หาความสงบใส7ตวเอง พอมาภายหลงจ1งร6ป- ฏบตไป พจารณาไป ไตร7ตรอง
ไป ผลมนสะท-อนกลบมาท?น@เท7ากน มเหตมผลเหม>อนกน นกปฏบตของ
เรากFเช7นกน อย7าไปยอมมน ทแรกแค7เร>?องการนอนมนกFยงยาก ว7าจะลก
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ต>?นข1น@ เวลาน@นเวลาน@มนกFไม7ลก น?ต-องหดมนว7าจะลกกFลกข1@นทนท บางท
มนกFได- แต7บางทพอร6-ส1กตวว7าจะลกมนกFไม7ลก บางทกFจะให-มนลกว7า
หน1ง? ...สอง...เอ-า ถ-านบถ1งสามแล-วไม7ลก ต-องตกอเวจ ตกนรกนะ บอกมน
อย7างน@น พอจะสามมนรบลกข1@นทนท มนกลวตกนรก อย7างน@ต-องหดมน
ไม7หดไม7ได-หรอก มนต-องหดทกด-านทกมม จะอาศยคร6บาอาจารยQ อาศย
หม67 อาศยเพ>อ? น มาแนะนาพร?าสอนเราอย6เ7 ร>?อยๆ นะ โอย ไม7ได-กนหรอก
อย7างน@ไม7ต-องบอกกนมากหรอก บอกทสองทกFเลก ทาไปปฏบตไปของมน
เอง
จตท?มนเปFนไปแล-วมนไม7ทาผดหรอก อย67ต7อหน-าคนมนกFไม7ทาผด อย67ลบ
หลงมนกFไม7ทาผด เร>?องจตท?มนเปFนแล-วมนไม7มท?ลบท?แจ-งสกแห7ง มนเปFน
ของมนอย67อย7างน@น ฉะน@นพระอรยะเจ-าท@งหลายท7านจ1งเช>อ? จตของท7านว7า
มนเปFนเช7นน@น น?เราท@งหลายกFเหม>อนกน ข-อวตรปฏบตเลFกๆ น-อยๆ น@กF
ยงไม7ร6-จก บางคนต-องการจะมาปฏบตเพ>?อเอาความสขเฉยๆ สขมนจะเกด
มาจากไหนก7อน? อะไรเปFนเหตมน? ความสขท@งหลายนะมนต-องมทกขQ
ก7อนมนจ1งจะเปFนสข เราทาทกส?ง ทางานก7อนจ1งได-เงนมาซ>@อกนมใช7หร>อ
ทานาก7อนจ1งจะได-กนข-าว มนต-องผ7านความทกขQมาก7อนทกอย7างนะแหละ
บางคนมาบวชว7าจะมาพกผ7อนให-สบาย จะมาน?งพกผ7อนเอาสบายเลยเขา
ว7า ไม7ได-เรยนหนงส>อมาก7อน จะมาจบหนงส>ออ7านได-เลยอย7างน@นหร>อ ?
ไม7ได-หรอก
อย7างน@แหละคนท?มความร6-ส6งๆ เม>อ? เข-ามาบวชมาปฏบตไม7คอ7 ยได-เร>?อง
เพราะมนร6-ไปคนละอย7างคนละทาง มนไม7ได-ทรมานตวเอง ไม7ได-ด6ตวเอง
หาเอาแต7ความย7งเหยงมาใส7ใจของตน เอาแต7ส?งท?ไม7ใช7ความสงบระงบ
335

ส7วนด-านร6-ของพระพทธเจ-าของเราไม7ใช7ร6-ด-านโลกยQ ท7านร6-ด-านโลกตระ มน
ร6-ไปคนละทาง ฉะน@นผ6-เข-ามาบวชในพระพทธศาสนา ไม7ว7าผ6ใ- ด ไม7ว7าช@น
ใด ภ6มใดกFตาม กFให-หยด กระท?งพระเจ-าอย67หวมาบวชกFหยดเร>?องน@นเร>?อง
โลกไม7ได-เอามาใกล- ไม7ได-เอามาอวดมาอ-าง ไม7ได-เอาลาภน@นมาไม7ได-เอา
ยศน@นมา ไม7เอาความร6-น@นมา ไม7เอาอานาจน@นมาไม7เอาการปฏบตเปFน
เร>อ? งละ เปFนเร>อ? งวาง เปFนเร>?องถอน เปFนเร>?องเลก ต-องเข-าใจอย7างน@น ทก
อย7างมนจ1งจะเปFนไปไดเปFนไข-ยง? ไม7ฉดยา กนยา มนจะหายหร>อ ท?ไหนมนกลวต-องเข-าไป ป า7 ช-า
ตรงไหนมนกลวต-องเข-าไปด6 ห7มผ-าเข-าไปพจารณา อนจจาวะตะสงขารา
ไปย>นแล-วกFเดนจงกรมอย67ท?น@น ไปพจารณาให-ร6-ให-เหFนว7ามนกลวอย67ตรง
ไหน แล-วมนจะบอก มนจะร6-เอง มนให-ร6-เท7าสงขาร อย6ด7 6มนจนค?าจนม>ดไป
เร>อ? ยๆ ต7อไปด1กๆ กFเข-าไปได- แต7น?ไม7กล-าไป...กลว มนไม7กล-าเข-าไป
ปฏบต ถ-าทาอย7างน@นนะเขาเรยกปฏบต ปฏบตไม7ร6-เร>?องการปฏบต ไม7ร6จกเร>?องของมน เราจะต-องกล-า ต-องฝ1ก ต-องหด อนใดท?พระศาสดาทรง
บญญตไว- อนน@นต-องเกดประโยชนQ อนน@นต-องมประโยชนQ ท?พระพทธเจ-า
ท7านว7า "ผ6ใ- ดเหFนธรรม ผ6-น@นเหFนเรา ผ6ใ- ดเหFนเรา ผ6น- @นเหFนตถาคต ผ6ใ- ด
เหFนตถาคต ผ6-นน@ เหFนพระนพพาน" ไม7ปฏบตตาม ท7านจะเหFนธรรมไดอย7างไร ไม7เหFนธรรมจะร6-จกท7านได-อย7างไร ไม7ร6-จกท7านจะร6-จกคณของท7าน
ได-อย7างไร ถ-าทาตามท7านแล-วกFจะร6-จกว7า พระพทธเจ-าท7านส?งสอนมา
แน7นอนเหล>อเกนเร>?องสจธรรมน@ สจธรรมเปFนความจรงท?สด
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๒๕ - "สมผส...บ9อเก!ดปญญา"
http://ajahnchah.org/thai/sensingTo_knowing.php

ในฐานะท?พวกเราท@งหลาย
เปFนผ6ต- @งอกต@งใจมาบรรพชาอปสมบทใน
พระพทธศาสนา ทกท7านอย6ค7 นละแห7งละหนกFมารวมกน ณ วดปา7 พงน@ ซ1?ง
เปFนพระประจาอย67วดน@กมF ท?เปFนอาคนตกะพ1ง? มาอาศยอย67กมF กFลว- นแต7
เปFนนกบวช ซ1ง? ได-พยายามหาความสงบด-วยกนท@งน@น ความสงบท?แท-จรง
น@นพวกเราท@งหลายจงเข-าใจ ความสงบอย7างแท-จรงน@น พระพทธองคQตรส
ว7า ไม7ได-อย67หา7 งไกลจากพวกเรา มนอย67กบพวกเรา แต7เราท@งหลายมอง
ข-ามไปข-ามมาอย6เ7 สมอ ต7างคนกFต7างมอบายท?จะหาความสงบน?นเองแต7กF
ยงมความฟ- งซ7าน ราคาญ ไม7ถนดใจอย67 กFยงไม7ได-รบความพอใจในการ
ปฏบตของตนเอง ค>อยงไม7ถ1งเป-าหมาย เปรยบประหน1ง? ว7าเราเดนทางออก
จากบ-านเรา แล-วกFเร7ร7อนไปสารพดแห7งไม7มความสบาย แม-จะไปรถ จะไป
เร>อ จะไปท?ไหนอะไรกFตามท มนยงไม7ถ1งบ-านเรา เม>อ? เรายงไม7ถง1 บ-านเรา
น@นกFไม7คอ7 ยสบาย ยงมภาระผ6กพนอย67เสมอ น@เรยกว7าเดนยงไม7ถ1ง ไม7ถง1
จดหมายปลายทาง กFเร7ร7อนไปในทศต7างๆ เพ>อ? แสวงหาโมกขธรรม
ยกตวอย7างเช7น พระภกษสามเณรเราน@ ใครๆ กFต-องการความสงบ ตลอด
พวกท7านท@งหลาย ถ1งผมกFเหม>อนกนอย7างน@นหาความสงบ ไม7เปFนท?พอใจ
ไปท?ไหนกFยงไม7เปFนท?พอใจ เข-าไปในปา7 น@กดF ไปกราบอาจารยQน@นกFด ไป
ฟงธรรมใครกFด กFยงไม7ได-รบความพอใจ อนน@เปFนเพราะอะไร?
หาความสงบไปอย67ในท?สงบ ไม7อยากจะให-มเสยง ไม7อยากจะให-มร6ป ไม7
อยากจะให-มกล?น ไม7อยากจะให-มรส อย6เ7 งยบๆ อย7างน@น1กว7ามนจะสบาย
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คดว7าความสงบมนอย6ต7 รงน@น ซ1ง? ความเปFนจรงน@น เราไปอย6เ7 งยบๆ ไม7ม
อะไร มนจะร6-อะไรไหม? มนจะร6-ส1กอะไรไหม? ลองคดด6ซ ตาของเราน@นนะ
ถ-าไม7เหFนร6ป มนจะเปFนอย7างไรไหม? จม6กน@ไม7ได-กล?น มนจะเปFนอย7างไร
ไหม? ล@นเราไม7ได-ร6-จกรส มนจะเปFนอย7างไรไหม? ร7างกายไม7กระทบ
โผฏฐพะท?ถ6กต-องอะไร มนจะเปFนอะไรไหม? ถ-ามนเปFนอย7างน@นมนกFเปFน
คนตาบอดซ คนห6หนวก คนจม6กขาดล@นหลดไป กายไม7รบร6-อะไร เปFน
อมพาตไปเลย มนจะมอะไรไหม? แต7ใครกFมกจะคดอย7างน@น อยากจะไป
อย67ทว? 7ามนไม7มอะไร ไอ-ความคดอย7างน@นเคยคด...เคยคดมา...
ในสมยท?ผมเปFนพระปฏบตใหม7ๆ จะน?งสมาธตรงไหนเสยงมนกFอ>@อ มนไม7
สงบเลย คดผ7านไปผ7านมาเสมอว7า จะทาอย7างไรหนอ มนไม7สงบ จน
ต-องหาข@ผง1@ มาปน@ กลมๆ อดเข-าไปในห6นไ? ม7ได-ยนอะไร มแต7เสยงอ>@อเท7าน@น
น1กว7ามนจะด น1กว7ามนจะสงบ เปล7า! ความปรงแต7งอะไรต7ออะไรต7างๆ น@
มใช7อย67ท?ห6ดอกมนเกดภายในจตใจ มนจะมสารพดอย7าง ต-องคลาหามน
ค-นคว-าหาความสงบ พ6ดง7ายๆ จะไปอย6ใ7 นเสนาสนะอะไรกFดนะ คดไม7
อยากจะทาอะไร มนขดข-องไม7ได-ทาเพยร อยากจะน?งให-มนสงบ ลานวดกF
ไม7อยากจะไปกวาดมน อะไรกFไม7อยากทามนอยากจะอย6เ7 ฉยๆ อยาก
หาความสงบอย7างน@น คร6บาอาจารยQให-ชว7 ยกจวดท?เราอาศยอย67 กFไม7คอ7 ย
จะเอาใจใส7มน เพราะเหFนว7ามนเปFนงานภายนอก
ผมเคยยกตวอย7างให-ฟงบ7อยๆ เช7นว7า อาจารยQองคQหน1ง? ซ1?งเปFนล6กศษยQผม
แกมศรทธามากท?สด ต@งใจมาปฏบตละวางหาความสงบ ผมกFสอนให-ละใหวาง ท7านกFเข-าใจเหม>อนกนว7า ละวางท@งหมดมนคงจะด ความเปFนจรง
ต@งแต7มาอย67ด-วย กFไม7อยากทาอะไร แม-หลงคากฏลมมนพดตกไปข-างหน1ง?
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ท7านกFเฉย ท7านว7าอนน@นมนเปFนของภายนอก แน7ะ ไม7เอาใจใส7 แดดฝนร?ว
ทางโน-นท7านกFขยบมาทางน@ ท7านว7าไม7ใช7เร>?องของท7าน เร>?องของท7านมน
เร>อ? งจตสงบ หลงคาร?วมนไม7ใช7เร>?องของท7าน มนขดข-อง ว7นวายไม7ให-เปFน
ภาระ น?ความเหFนมนเปFนอย7างน@น อกวนหน1ง? ผมกFเดนไป ไปพบหลงคา
มนตกลง กFถามว7า "เอ กฏของใคร?" กFได-รบคาตอบว7าเปFนกฏของท7าน
อาจารยQองคQน@น "อ>อ แปลกนะ" น?กเF ลยได-พด6 กน อธบายอะไรต7ออะไรกน
หลายอย7าง เสนาสนะวตรนะ ท?อย6ข7 องเราน@น คนเรามนต-องมท?อย67 ท?อย67
มนเปFนอย7างไรกFตอ- งด6มน การปล7อยวางไม7ใช7เปFนอย7างน@น ไม7ใช7ว7าเรา
ปล7อย เราท@ง อนน@นมนเปFนลกษณะคนท?ไม7ร6-เร>?อง ฝนตกหลงคาร?ว ต-อง
ขยบไปข-างโน-น แดดออก เอ-าขยบมาข-างน@อกแล-ว ทาไมเปFนอย7างน@นล7ะ ?
ทาไมไม7ปล7อยไม7วางอย6ต7 รงน@น? ผมกFเลยเทศนQให-ฟงกณฑQใหญ7 ท7านกFยง
มาเข-าใจว7า "เออ หลวงพ7อ บางทเทศนQให-เราย1ดม?น บางทเทศนQให-เรา
ปล7อยวาง ไม7ร6-จะเอาอย7างไร ขนาดหลงคากฏมนตกลงไป เรากFปล7อยกF
วางขนาดน@ ท7านกFยงว7าไม7ถ6กอก แต7ท7านกFเทศนQว7าไม7ให-ย1ด ไม7ร6-วา7 จะทา
อย7างไรมนจ1งจะถ6ก" ด6ซคนเรา จตมนเปFนอย7างน@ ในการปฏบตมนโง7อย7าง
น@
ตาเรามนมร6ปไหม? ถ-าไม7อาศยร6ปข-างนอก ร6ปมในตาไหม? ห6เราน@มเสยง
ไหม? ถ-าเสยงข-างนอกไม7มากระทบมนจะมเสยงไหม? ถ-าไม7อาศยกล?น
ข-างนอก จม6กเรามนจะมกล?นไหม?ล@นมนจะมรสไหม? มนต-องอาศยรส
ภายนอกมากระทบ มนจ1งมรสอย7างน@น เหตมนอย67ตรงไหนนะ? เรา
พจารณาด6ทพ? ระท7านว7าธรรมมนเกดเพราะเหต
ถ-าห6เราไม7มแล-วจะม
โอกาสได-ยนเสยงไหม? ตาเราไม7ม มนจะมเหตให-เราเหFนร6ปไหม? ตา ห6
จม6ก ล@นกาย ใจ น@มนค>อเหต พระท7านบอกว7า ธรรมมนเกดเพราะเหตเม>?อ
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จะดบกFเพราะเหตมนดบก7อน ผลมนจ1งดบ เม>อ? ผลมนจะมข1@นกFมเหตมา
ก7อนแล-ว ผลมนจ1งตามมา
ถ-าหากว7าเราเข-าใจว7าความสงบมนอย67ตรงน@น มนจะมปญญาไหม? มนจะ
มเหตมผลไหม? สาหรบท?เราจะต-องปฏบตหาความสงบมนจะมอะไรไหม?
ถ-าเราจะไปโทษเสยง ไปน?งท?ไหนมเสยงกFไม7สบายใจแล-ว คดว7าท?น@ไม7ด
ท?ไหนมร6ปกFวา7 ท?น@นไม7ดไม7สงบ
อย7างน@นกFเปFนคนอายตนะหายหมด
ตาบอด ห6หนวกหมด ทน@ผมทดลองด6 กFคดไป "เอ มนกFแปลกเหม>อนกน
มนไม7สบายเพราะ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย จต น@แหละ หร>อว7าเราจะเปFนคนท?
จกษบอดนะด มนไม7ต-องเหFนอะไรนะด มนจะหมดกเลสท?ตรงจกษมนบอ
ดละม@ง หร>อว7าห6มนหนกมนต1ง มนจะหมดกเลสท?ตรงน@นละม@ง " ลองๆ ด6กF
ไม7ใช7ท@งหมดน@นแหละ ง@นคนตาบอดกFสาเรFจอรหนตQซ คนห6หนวกกFสาเรFจ
หมดแล-ว ตาบอดห6หนวกสาเรFจหมด ถ-าหากว7ากเลสมนเกดตรงน@น อนน@น
ค>อเหตมน อะไรมนเกดจากเหต เราต-องดบตรงน@น เหตมนเกดตรงน@ เรา
พจารณาจากเหตน@ ความเปFนจรงอายตนะ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ น@เปFน
ของท?ให-เกดปญญา ถ-าเราร6-เร>?องตามความเปFนจรง ถ-าเราไม7ร6-เร>?อง เรากFจะ
ต-องปฏเสธเลยว7า ไม7อยากจะเหFนร6ป ไม7อยากจะฟงเสยง ไม7อยากจะอะไร
ท@งน@นแหละ ว7ามนว7นวายอย6ต7 รงน@นเราตดเหตมนออกเสยแล-วจะเอาอะไร
มาพจารณาเล7า? ลองๆ ซอะไรจะเปFนเหต อะไรจะเปFนเบ>อ@ งต-น ท7ามกลาง
เบ>อ@ งปลาย มนจะมไหม? น? อนน@คอ> ความคดผดของพวกเราท@งหลาย
ดงน@น คร6บาอาจารยQท7านจ1งให-สารวม การสารวมน@แหละมนเปFนศล ศล
สงวร ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ น@เปFนศล เปFนสมาธ เหล7าน@ เราคดด6ประวต
พระสารบตร เม>อ? คร@งยงไม7บวชท7านไปพบพระช>อ? อสสช ด-วยตาของท7าน
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เอง เหFนพระอสสชเดนไปบณฑบาต เม>อ? มองเหFนแล-วกFเกดความร6-ส1กว7า
"แหม พระองคQนแ@ ปลกเหล>อเกน เดนไม7ชา- ไม7เรFว กลบจวร สจวรของท7าน
ไม7ฉ6ดฉาด เรยบๆ เดนไปกFไม7มองหน-ามองหลง สงวรสารวม" เกดแปลก
ข1น@ ในใจ อนน@นเปFนเหตแก7ผม6- ปญญา ท7านสารบตรสงสยกFตรงเข-าไปกราบ
เรยนถามท7าน อยากจะร6-ว7าใคร มาจากไหนอย7างน@
"ท7านเปFนใคร?" "ฉนเปFนสมณะ"
"ใครเปFนคร6เปFนอาจารยQของท7าน?" "พระโคดมเปFนคร6 เปFนอาจารยQของข-า"
"พระโคดมน@น ท7านสอนว7าอย7างไร?" "ท7านสอนว7า ธรรมท@งหลายมนเกด
เพราะเหต เม>อ? มนจะดบกFเพราะเหตมนดบไปก7อน" น@คอ> พระสารบตร
นมนตQให-ท7านเทศนQให-ฟง ท7านกFอธบายพอสงเขปเท7าน@น ท7านยกเหตผล
ข1น@ มา ธรรมเกดเพราะเหต เหตเกดก7อนผลจ1งเกด เม>อ? ผลมนจะดบ เหต
ต-องดบก7อน เท7าน@นเองพระสารบตรพอแล-ว ได-ฟงธรรมพอสงเขปเท7าน@น
ไม7ต-องพสดารเท7าน@นแหละ อนน@เรยกว7ามนเปFนเหต เพราะในเวลาน@นพระ
สารบตร ท7านมตา มห6 มจม6ก มล@น มกาย มจต อายตนะของท7านครบอย67
ถ-าหากว7าอายตนะของท7านไม7ม มนจะมเหตไหม? ท7านจะเกดปญญา
ไหม? ท7านจะร6-อะไรต7ออะไรไหม? แต7พวกเราท@งหลายกลวมนจะกระทบ
หร>อชอบให-มนกระทบ แต7ไม7มปญญาให-มนกระทบเร>?อยๆ ทางตา ห6 จม6ก
ล@น กาย จต เลยเพลนไปเลยหลง น@มนเปFนอย7างน@ อายตนะน@มนให-เพลน
กFได- ให-หลงกFได-มนให-เกดความร6-มปญญากFได- มนให-โทษและกFให-คณ
พร-อมกนแล-วแต7บคคลท?จะมปญญา
อนน@ให-เราเข-าใจว7าเราเปFนนกบวช เข-ามาปฏบต ปฏบตทกอย7าง ความช?ว
กFให-ร6-จก คนสอนง7ายกFให-ร6-จก คนสอนยากกFให-ร6-จก ท7านให-ร6-จกท@งหมด
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เพ>อ? อะไร? เพ>?อเราจะร6-ความจรงท?เราจะต-องเอามาปฏบต ไม7ใช7ว7าเรา
ปฏบตแต7สง? ท?ว7ามนด มนถ6กใจเราเราจ1งจะชอบ มนไม7ใช7อย7างน@น ส?งใน
โลกน@นะ บางส?งเราชอบใจบางส?งเราไม7ชอบใจ มนมอย67ในโลก มนไม7มอย67
ท?อ>?น ธรรมดาเราส?งอะไรท?ชอบใจเรากFต-องการส?งน@น พระเณรอย67ด-วยกนกF
เหม>อนกน ถ-าองคQไหนไม7ชอบใจ ไม7เอา เอาแต7องคQท?ชอบ น?ด6ซ เอาแต7สง?
ท?ชอบ ไม7อยากจะร6- ไม7อยากจะเหFน ไม7อยากจะเปFนอย7างน@ความเปFนจรง
พระพทธองคQให-มประสบการณQ โลกวท6 เราเกดมาด6โลกอนน@ให-แจ7มแจ-ง
ให-ชดเจน ถ-าเราไม7ร6-จกโลกตามความเปFนจรง ไปไหนไม7ไหว ไปไม7ไดจาเปFนจะต-องร6-จก อย67ในโลกกFต-องร6-จกโลก พระอรยบคคลสมยก7อนกFด
พระพทธเจ-าของเรากFดท7านกFอย67กบพวกน@ อย67กบพวกปถชนน@ อย6ใ7 นโลกน@
ท7านกFเอาความจรงในโลกน@เอง ไม7ใช7วา7 ท7านไปเอาท?ไหน ไม7ใช7ว7าท7านหน
โลกไปหาสจธรรมท?อ>?น แต7ท7านมปญญา สงวรสารวมอายตนะของท7านอย67
เสมอ การประพฤตปฏบตน@ ค>อการพจารณาด6สง? ท@งหลายเหล7าน@ ร6-ตาม
ความเปFนจรงว7ามนเปFนอย7างน@นอย67 ให-ร6-เร>?องกน
ฉะน@น พระพทธองคQจง1 ให-ร6-อายตนะเคร>?องต7อไต7 นยนQตามนกFต7อเอาร6ปเข-า
มาเปFนอารมณQ ห6มนกFต7อเอาเสยงเข-ามา จม6กมนกFตอ7 เอากล?นเข-ามา ล@น
มนกFต7อเอารสเข-ามา ร7างกายกFต7อเอาโผฏฐพพะเข-ามา เกดความร6-ข1@น ท?
เกดความร6-ข1@นนะให-เราพจารณาตามความจรง ถ-าเราไม7ร6-จกตามความเปFน
จรงเราจะชอบมนท?สดหร>อเกลยดมนท?สด ชอบมนอย7างย?ง เกลยดมน
อย7างย?ง อารมณQน@ถ-ามนเกดข1น@ มา น?ทเ? ราจะตรสร6-ท?ปญญามนจะเกดตรงน@
แต7ว7าเราไม7อยากจะให-เปFนอย7างน@น พระพทธองคQท7านให-สงวรสารวมการ
สงวรสารวมน@น ไม7ใช7ว7าไม7ให-เหFนร6ป ไม7ให-ได-ยนเสยง ไม7ให-ได-กล?น ไม7ร6จกรส ไม7ร6-จกโผฏฐพพะ ไม7ร6-จกธรรมารมณQ ไม7ใช7อย7างน@น ถ-าผ6ป- ระพฤต
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ปฏบตไม7เข-าใจ พอเหFนร6ปกFเสยว ฟงเสยงกFเสยว หนเร>อ? ย หนไปไม7ส6- หน
ไปน1กว7ามนจะหมดฤทธ tหมดเดชน1กว7ามนจะจบลง มนจะพ-น มนไม7พ-นนะ
อนน@นไม7พ-น หนไปไม7ร6-ตามความจรง ข-างหน-ามนกFโผล7ข1@นอก ต-องแกปญหาอก
เช7นพวกปฏบตน?นะ อย6ใ7 นวดกFด อย6ใ7 นปา7 กFด อย6ใ7 นเขากFด ไม7สบาย เดน
ธดงคQไปด6อนน@น ไปด6อนน@ สารพดอย7าง ว7าจะสบายใจ ไปแล-ว กลบมา
แล-ว กFไม7เหFนอะไร ลองข1@นไปบนภ6เขา "เออ ตรงน@สบายนะเอาละ" ไม7ร6สบายก?วนกFเบ>อ? อกแล-ว เอ-า ลงไปทะเล "เออ ตรงน@มนเยFนด ตรงน@พอแล-ว
เอาละ" นานอกกFเบ>?อทะเลอก เบ>อ? ปา7 เบ>อ? ภ6เขา เบ>อ? ทะเล เบ>อ? สารพดอย7าง
ไม7ใช7เบ>อ? เปFนสมมาทฐ เบ>อ? เปFนมจฉาทฐ ความเหFนไม7ตรงตามความจรง
อย7างน@น กลบมาถ1งวดแล-ว "จะทาอย7างไรหนอ? ไปแล-วไม7ได-อะไรมา"
แล-วกFทง@ บาตร...ส1ก ทาไมถ1งส1ก? เพราะไม7มเคร>?องกนส1ก เหม>อนรองเท-า
เหFนไหม? รองเท-าอย7างดเขามเคร>?องกนส1กไปถ6กหนถ6กตอไม7ส1ก กนส1ก
เสยแล-ว รองเท-าไม7ด ไม7มเคร>?องกนส1กมนกFส1ก พระเรากFเหม>อนกน ทาไม
ส1ก? เพราะไม7เหFนอะไรเสยแล-ว ไปทศใต-กไF ม7เหFน ไปทศเหน>อกFไม7เหFน ลง
ทะเลกFไม7เหFน ข1น@ ภ6เขากFไม7เหFน เข-าอย6ใ7 นปา7 กFไม7เหFน ไม7มอะไร หมด
แล-ว...ตาย น?มนเปFนอย7างน@ ค>อหนไป หนจากส?งท@งหลายเหล7าน@ไป
ปญญาไม7เกด
เอาอย7างน@นะ เอาใกล-ๆ เราน@ เราอยากจะอย6ใ7 นความสงบระงบท?สด ไม7
อยากจะร6-เร>?องพระ เร>?องเณร เร>?องอะไรต7างๆ หนไปเร>?อยๆ กบอกคนหน1ง?
ต@งใจอย67 ไม7หน อย67ปกครองตวเอง ร6เ- ร>?องของตวเอง คนอ>?นมาอย67ด-วยกFร6เร>อ? งท@งหมด แก-ปญหาอย6ต7 ลอดเวลา เช7น เจ-าอาวาส เปFนเจ-าอาวาสน@
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เหตการณQมอย67ทกเวลามอะไรมาให-พจารณาผ6กใจเราอย6เ7 สมอ
เพราะ
อะไร? เพราะเขาถามปญหาไม7หยด ปญหาไม7หยด เรากFมความร6-ไม7หยด
แก-ปญหาไม7หยด ปญหาตนด-วย ปญหาคนอ>?นด-วย สารพดอย7าง น@ค>อมน
ต>?นอย6เ7 สมอ ก7อนท?มนจะหลบ มนกFต>?นข1น@ มาอก เปFนเหตให-เราได-พจารณา
ได-ร6-เร>?อง เลยเปFนคนฉลาด ฉลาดเร>?องของตนเองฉลาดเร>?องของคนอ>?น
ฉลาดหลายๆ อย7าง ความฉลาดอนน@เกดจากการกระทบ เกดจากการต7อส6เกดจากการไม7หน ไม7หนด-วยกาย แต7หนทางใจ หนทางปญญาของเรา ใหร6-ด-วยปญญาของเราอย6ต7 รงน@แหละไม7หนมน
อนน@เปFนเหตท?จะให-เกดปญญา จะต-องทา จะต-องคลกคลอย67ในส?งท@งหลาย
เหล7าน@ กFเหม>อนกนกบท?เราอย6ใ7 นวด ช7วยกนรกษาอะไรต7างๆ คลกคลอย67
อย7างน@ มองด6อย7างอ>น? เปFนกเลส อย67กบพระกบเณรมากๆ โยมมากๆ เปFน
กเลสมาก...ใช7...ยอมรบ แต7ต-องอย67ไปให-ปญญาเกดซ ให-มนลดความโง7
น?น มนจะไปตรงไหนล7ะ เราอย6ไ7 ปเพ>อ? ให-ลดความโง7 อย7าอย6ไ7 ปเพ>อ? ให-มน
เพ?มความโง7ข1@นมา
ต-องพจารณา ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ มนกระทบเม>อ? ใดเปFนต-น กFต-องสงวร
สารวม พจารณา เม>อ? ทกขQเกดข1น@ มา ใครทกขQ? ทกขQน@ทาไมมนจ1งเกด?
ท7านเจ-าอาวาสปกครองล6กศษยQล6กหาน?กเF ปFนทกขQ ต-องร6-จกทกขQเกดข1น@
มานะ ให-มนร6-จกทกขQซทกขQมนเกดข1น@ มา เรากลวทกขQ ไม7ร6-จกทกขQ จะไปส6ท?ไหนล7ะ? ถ-าทกขQมากFไม7ร6-อกจะไปส6-ทกขQท?ไหนล7ะน?? เปFนส?งสาคญมาก
ท?สดต-องให-ร6-จกทกขQ การหนทกขQ กFคอ> ให-ร6-จกพ-นทกขQ ไม7ใช7ว7ามนทกขQทน@
แล-วกFวง? ไป หอบทกขQไปด-วย อย6ท7 ?น@นทกขQกFเกดข1@นอกกF วง? อก น?ไม7ใช7คน
หนทกขQ เปFนคนไม7ร6-จกทกขQ ถ-าร6-จกทกขQต-องด6เหตการณQ คร6บาอาจารยQ
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ท7านว7า อธกรณQเกดท?ไหนให-ระงบท?นน@ ทกขQมนเกดตรงน@น เร>?องท?ไม7ทกขQ
มนกFอย67ตรงน@น เร>?องท?ทกขQมนจะหายกFอย6ต7 รงท?มนเกด ถ-าทกขQเกดข1น@ มา
ต-องพจารณา ไม7ตอ- งหนนะ ต-องแก-อธกรณQให-มนจบ ร6-เร>?องของมน ทกขQ
เกดตรงน@เราหนไปกลวทกขQ น@แหละค>อโง7ท?สด สร-างความโง7ข1@นตลอดเวลา
เราต-องร6-นะ ทกขQน@มนไม7ใช7อะไร ไม7ใช7ทกขQสจหร>อ ? เร>?องทกขQน@นเราจะ
เหFนในแง7ไม7ดหร>อ? ทกขQสจ สมทยสจ นโรธสจ มรรคสจถ-าหนจากส?งท@ง
หลายเหล7าน@ กFไม7ปฏบตตามสจธรรมเท7าน@นแหละมนจะพบทกขQเม>?อไร?
มนจะร6-เร>?องเม>อ? ไร? ถ-าหนทกขQเร>อ? ยไปเรากFไม7ร6-จกทกขQ ทกขQนเ@ ปFนส?งท?
ควรกาหนดร6- ถ-าไม7กาหนดจะร6-มนเม>อ? ไร? ไม7พอใจหนไป ไม7พอใจหนไป
เร>อ? ย อย7างน@นต-องทาสงครามหมดประเทศพญามารเอาหมด น@มนกFต-อง
เปFนอย7างน@น
พระพทธองคQท7านให-หนด-วยปญญา เปรยบประหน1ง? ว7า เรามเส@ยนหร>อ
หนามน-อยๆ ตาเท-าเราอย67 เดนไปปวดบ-าง หายปวดบ-าง บางทกFเดนไป
สะดดหวตอเข-า ปวดข1@นมากFคลาด6 คลาไปคลามาไม7เหFนเลย เลยข@เกยจด6
มน กFปล7อยมนไป ต7อไปเดนไปถ6กปม7 อะไรข1น@ มากFปวดอก มนเปFนอย7างน@
เร>อ? ยไป เพราะอะไรนะ? เพราะเส@ยนหร>อหนามน@นมนยงอย67ในเท-าเรา ยง
ไม7ออก ความเจFบความปวดมนกFเปFนอย67อย7างน@น เม>อ? มนปวดมา กFคลาหา
มนไม7เหFน กFปล7อยไป นานๆ เจFบอก กFคลาอกอย6อ7 ย7างน@นเร>?อยๆ ทกขQท?
เกดข1@นมาน@นนะ เราต-องกาหนดร6-มน ไม7ต-องปล7อยมนไปเม>อ? มนเจFบปวด
ข1น@ มา "เออ ไอ-หนามน?มนยงอย67นน? ะ" เม>อ? ความเจFบปวดเกดข1@น ความคด
ท?ว7าจะเอาหนามออกจากเท-าเรากFมพร-อมกนมา
ถ-าเราไม7เอามนออก
ความเจFบปวดมนกFเกดข1@น เดwยวกFเจFบเดwยวกFเจFบ อย6อ7 ย7างน@ ความสนใจท?
จะเอาหนามออกจากเท-าเรามนมอย67ตลอดเวลา ผลท?สดวนหน1?งต-องต@งใจ
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เอาหนามออกให-ได-เพราะมนไม7สบาย อนน@เรยกว7าการปรารภความเพยร
ของเรา ต-องเปFนอย7างน@น มนขดตรงไหน มนไม7สบายตรงไหน กFต-อง
พจารณาท?ตรงน@น แก-ไขท?ตรงน@น แก-ไขหนามท?มนยอกเท-าเราน?นแหละ
งดมนออกเสย
จตใจของเรามนตดอย67ท?ตรงไหน เราจะต-องร6-จกอย67อย7างน@น คลาไปคลามา
กFร6-อย67 เหFนอย67 เปFนอย67อย7างน@น แต7ว7าความเพยรของเราไม7ถอยเหม>อนกน
ไม7หยด ท7านเรยกว7า วรยารมภะปรารภความเพยรอย67เสมอ เม>อ?
ทกขเวทนาเกดข1น@ เม>อ? ไรในเท-าของเรานะ ปรารภว7าจะเอาหนามออก จะ
บ7งหนามออกเสมอไม7ได-ขาดเลย ทกขQทางใจมนเกดข1น@ มา เร>?องกเลส
ตณหาน@เรากFมความร6-ส1กปรารภความเพยรอย67เสมอว7า จะพยายามฆ7ามน
พยายามละมนอย67ตลอดเวลาตามไปไม7หยด
อกวนหน1ง? มนกFจนมมเรา
ถ1งท?น@นเรากFตะครบมนไดฉะน@นเร>?องสขทกขQน@ เราจะทาอย7างไร? ถ-าไม7มส?งท@งหลายเหล7าน@ จะเอา
อะไรเปFนเหต? ถ-าไม7มเหต ผลมนจะเกดตรงไหนเล7า? น?เรยกว7าธรรมมน
เกดเพราะเหต เม>อ? ผลมนจะดบไปน@นเพราะเหตมนดบไปก7อน ผลมนจ1ง
ดบไปด-วย มนเปFนในทานองอนน@ แต7วา7 เราไม7คอ7 ยเข-าใจจรง อยากแต7จะ
หนทกขQ ร6-อย7างน@เรยกว7าร6-ไม7ถง1 มน ความเปFนจรงแล-ว ท7านอยากจะให-ร6โลกท?เราอย67น@ ไม7ตอ- งหนไปไหน จะอย67กไF ด- จะไปกFได- ให-มความร6-ส1กอย7าง
น@นให-พจารณาให-ด มนสขมนทกขQมนอย67ตรงไหน? อะไรท?เราไม7ย1ดหมาย
หร>อไม7มน? หมายกบมน อนน@นไม7ม ทกขQมนกFไม7เกด ไอ-ท?ทกขQมนเกด มน
เกดจากภพ มนมภพท?จะเกด มนกFต-องไปเกดท?ภพ ตวอปาทาน ย1ดม?นถ>อ
ม?นน@แหละมนเปFนภพให-ทกขQเกด ทกขQมนเกดข1น@ ด6เถอะอย7าไปด6ไกลๆ ด6
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ปจจบนน@ ด6กายด6จตของเราน@ เม>อ? ทกขQเกดข1น@ มา เพราะอะไรมนเปFน
ทกขQ? ด6เดwยวน@แหละ เม>อ? สขเกดข1@นมามนเปFนอะไรมนจ1งสข? ด6เดwยวน@น
มนเกดตรงไหน ให-มนร6-จกตรงน@น ทกขQเกดท?อปาทานสข เกดท?อปาทาน
ท@งน@น
พระโยคาวจรเจ-าผ6ป- ระพฤตปฏบตแล-ว เหFนจตว7าเปFนอย6อ7 ย7างน@ มนเกดๆ
ตายๆ เปFนของไม7แน7นอนสกอย7างหน1?งเลย ถ-าพจารณาแล-วท7านด6มนทก
วธ มนเปFนของมนอย7างน@นไม7มอะไรแน7นอน เกดแล-วกFตาย ตายแล-วเกด
ไม7มอะไรท?เปFนแก7นสารเดนไปท7านกFร6-สก1 ว7ามนเปFนอย7างน@น น?งท7านกFร6-ส1ก
ว7ามนเปFนอย7างน@น จะเอาตรงไหนมแต7ทกขQท@งน@น เอาโลกกFมแต7ทกขQท@ง
น@นเหม>อนแท7งเหลFกใหญ7ๆ ท?เขาเอาเข-าเตาหลอมแล-วน@นแหละ ร-อนไปท@ง
แท7งเลย ยกข1@นมา เอาม>อไปแตะด6ข-างบนมนกFรอ- น ข-างๆ มนกFร-อน มน
ร-อนท@งน@นใช7ไหม? ท?ไม7ร-อนไม7มเพราะมนออกจากเตาหลอมมา เหลFกท@ง
แท7งไม7มเยFนเลย
อนน@ถ-าหากว7าเราไม7พจารณาส?งท@งหลายเหล7าน@ ไม7ร6-เร>?องจะต-องเหFนชด
จะต-องไม7เกด จะต-องไม7ให-มนเกด ให-ร6-จกการเกดแม-แต7ท?วา7 "แหม คนน@
ทาไม7ถ6กใจฉน ฉนเกลยดท?สด" ไม7มแล-ว "คนน@ทาฉนชอบท?สด" ไม7มแล-ว
มแต7อาการในโลกท?พ6ดกนว7าชอบท?สด ไม7ชอบท?สดเท7าน@น แต7พ6ดอย7างใจ
อย7าง คนละเร>?องกน จะต-องเอาสมมตของโลกมาพ6ดกนให-มนร6-เร>?องกบโลก
เท7าน@น ไม7มอะไรแล-ว มนเหน>อ ต-องให-มนเหน>ออย7างน@น อนน@นเปFนท?อย67
ของพระ พวกเราท@งหลายกFเหม>อนกนฉนน@น จะต-องปฏบตอย7างน@นต-อง
พยายาม อย7าไปสงสย
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ผมก7อนจะปฏบตน? คดว7าศาสนาต@งอย67ในโลก ทาไมบางคนทา บางคนไม7
ทา? ทาแบบนดๆ หน7อยๆ แล-วเลก มนอะไรอย7างน@ หร>อผ6ไ- ม7เลกกFไม7
ประพฤตปฏบตเตFมท? น?มนเปFนเพราะอะไร? กFไม7ร6-น?นเองละ ผมจ1งต-อง
อธษฐานในใจว7า เอาละชาตน@เราจะมอบกายอนน@ ใจอนน@ ให-มนตายไป
ชาตหน1?ง จะทาตามคาสอนของพระพทธเจ-าทกประการเลย จะทาให-มน
ร6-จกในชาตน@ถ-าไม7ร6-จกมนกFลาบากอก จะปล7อยวางมนเสยทกอย7าง จะ
พยายามทา ถ1งแม-ว7ามนจะทกขQ มนจะลาบากขนาดไหน กFต-องทาไม7เช7น
น@นกFจะสงสยเร>?อยไป คดอย7างน@เลยต@งใจทา ถ1งแม-มนจะสข มนจะทกขQ จะ
ลาบากขนาดไหนกFต-องทา
ชวตในชาตน@ให-เหม>อนวนหน1ง? กบค>นหน1ง?
เท7าน@น ท@งมน จะตามคาสอนของพระพทธเจ-า จะตามธรรมะให-มนร6- ทาไม
มนย7งมนยากนกวฏฏะสงสารน@ อยากร6-อยากจะเปFนอย7างน@น คดปฏบต
ในโลกน@ นกบวชท@งอะไรไหม? ถ-าเปFนนกบวชไม7ส1กแล-วกFเปFนอนว7าท@ง
หมดทกอย7างเลย ไม7มอะไรจะไม7ท@ง ท?โลกเขาต-องการเรากFท@งหมดท@งน@น
แหละ ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะท@งหมด แต7กกF ระทบท@งหมดเช7นกน
ฉะน@นเราเปFนผ6-ปฏบต จะต-องเปFนผ6ม- กน-อย สนโดษ ถ1งการพ6ดการจา การ
ขบการฉน การอะไร จะต-องเปFนคนท?ง7ายท?สด กนง7าย นอนง7าย อะไรๆ กF
ง7ายแบบท?เรยกว7าเปFนตาสตาสาธรรมดา แบบง7ายๆ อย7างน@ ทาไปย?งทา
มนกFยง? ภ6มใจ มนจะเหFนในจตในใจของเรา ฉะน@นธรรมะน@จ1งเปFนปจจตตงร6เฉพาะตวเรา ถ-าร6-เฉพาะตวเราแล-วกFต-องปฏบตเอาเอง
แต7เราปฏบตน@ กFจะต-องอาศยคร6บาอาจารยQคร1?งหน1ง? เท7าน@นอย7างวนน@ผม
เทศนQให-ฟง อนน@ยงเปFนของใช-ไม7ได-เลย แต7เปFนของน7ารบฟงไว- ถ1งมใคร
มาเช>อ? เช>อ? เพราะผมพ6ด ยงไม7เกดประโยชนQเตFมท? ถ-าใครเช>อ? ท?ผมพ6ดเตFม
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ท? คนน@นกFยงโง7 ถ-าหากว7าฟงแล-วมเหตผลเอาไปพจารณาด6ให-มนเหFนชด
ในจตของตวเอง ทาเอง ละเอง อนน@นแหละมผลมากแล-ว ร6-รสมนแล-ว ค>อ
มนร6-ดว- ยตนเองจรงๆ อนน@พระพทธองคQท7านถ1งไม7ตรสลงไป ค>อบอกชดไม7
ได-เหม>อนกบบอกสให-คนตาบอดว7า มนขาวเหล>อเกน เหล>องเหล>อเกน
บอกไม7ได- หร>อบอกกFได- อย67แต7ท7านว7ามนไม7เกดประโยชนQ เพราะคนน@น
ตาบอดแล-ว ดงน@นท7านจ1งย-อนกลบมาให-เปFนปจจตตง ให-เหFนชดกบตวเอง
เม>อ? เหFนชดกบตวเองแล-ว มนจ1งจะเปFนสกขภ6โต เปFนพยานของเราแท-ๆ จะ
ย>นกFไม7สงสย น?งกFไม7สงสย นอนกFไม7สงสย ใครจะมาพ6ดว7า "ท7านปฏบต
อย7างน@ไม7ถ6กผดหมดแล-ว" มนกFสบายใจ เพราะมหลกสบาย
ผ6ป- ฏบตต-องเปFนอย7างน@น จะไปท?ไหน ใครจะบอกให-ชดเจน อย7างไรไม7ไดนอกจากความร6-ส1กของเรา การเหFนของเรามนเกดเปFนสมมาทฐข1@น เร>?อง
ประพฤตปฏบตมนเปFนอย7างน@นเราทกคนกFเหม>อนกน เร>?องปฏบตน@นะ
บวชอย67ตง@ ๕ ป ๑๐ ปจะปฏบตสกเด>อนหน1?ง อย7างน@มนกFยากเหม>อนกน
ความเปFนจรงอายตนะท@งหลายต-องต7อส6-ตลอดเวลา สบายใจไม7สบายใจกF
ร6-จกชอบไม7ชอบกFร6-จก ให-มนร6-จกสมมต ให-มนร6-จกวมตต วมตตกบสมมตต
มนจะมาพร-อมกน ให-ร6-จกด ร6-จกช?ว ร6-จกพร-อมกน เกดข1น@ พร-อมกน อนน@
เปFนผลงานท?เกดข1@นจากการทางานของผ6ป- ฏบต
ฉะน@นส?งใดท?มนเกดประโยชนQตนและเกดประโยชนQคนอ>?นสร-างประโยชนQ
ตนแล-ว สร-างประโยชนQคนอ>?น ช>อ? ว7า ทาตามพระพทธเจ-า ผมเคยสอน
เสมอ ส?งท?ควรทาน@นกFไม7คอ7 ยอยากจะทากนอย7างกจวตร ข-อวตรอะไร
ต7างๆ ผมเคยพ6ดบ7อยๆ พ6ดไปกFไม7คอ7 ยเอาใจใส7 เพราะคนมนไม7ร6- มนข@
เกยจบ-าง มนราคาญบ-าง ว7นวายบ-าง น?นแหละมนเปFนเหต เราจะไปอย67ท?
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มนไม7มอะไรอย6เ7 ฉยๆ จะเหFนอะไรไหม? อาหารกFเหม>อนกน ฉนไปแล-วมน
เฉยๆ จะเปFนอะไรไหม? อร7อยไหม? ห6มนต1ง พ6ดแล-วกFเฉยๆ มนจะร6-เร>?อง
ไหม? ถ-าไม7ร6-เร>?องมนจะมเร>?องไหม? ไม7มเร>?องมนกFไม7มเหต มท?แก-ไหม?
ให-เราเข-าใจการปฏบตอย7างน@น
สมยก7อนผมไปอย67เหน>อ ไปอย67กบพระหลายองคQ พระแก7ๆ แบบหลวงพ7อ
หลวงตา ๒-๓ พรรษา ผมน@น ๑๐ พรรษา แล-วอย67กบพวกคนแก7กFตง@ ใจ
ปฏบตเลย รบบาตร ซกจวร เทกระโถนสารพดอย7าง ไม7ได-คดว7าอนน@ทาใหองคQนน@ ไม7ได-คด ทาข-อปฏบตของเรา ใครไม7ทาเรากFทาเปFนกาไรของเรา
เปFนเร>?องสบายใจภ6มใจถ1งวนอโบสถ เรากFร6-จก เราเปFนพระหน7มไปจดโรง
อโบสถ ต@งน@าใช-น@าฉน สารพดอย7างสบาย พวกน@นไม7ร6-จกกจวตรกFเฉย เรา
กFไม7ว7าให-เขา เพราะเขาไม7ร6-จก อนน@เรามาปฏบต เราทาแล-วกFภ6มใจถ1ง
เวลาห7มผ-าเดนจงกรมสบาย มนภ6มใจเหล>อเกน มนดมนมกาลงข-อวตรท@ง
หลายมกาลงมาก ท?ไหนในวดท?มนจะทาได- ในกฏของเรา ในกฏคนอ>น? กFด
ท?มนสกปรกรกรงรง ทาเลย ไม7ต-องทาให-ใคร ไม7ต-องทาเอาหน-าเอาตาจาก
ใคร ทาเพ>อ? ข-อปฏบตของเรากวาดกฏกวาดเสนาสนะให-มนสะอาด ถ-าเรา
ทาเช7นน@น กFเหม>อนเรากวาดของสกปรกออกจากใจของเรา เพราะเราเปFน
ผ6ป- ฏบตอนน@ให-มนมอย67ในใจของพวกเราทกคน ความสามคคน@นไม7ต-อง
เรยกร-องหรอก เปFนเลย ให-มนเปFนธรรมะ สงบระงบ พยายามทาใจให-มน
เปFนอย7างน@น ไม7มอะไรมนจะขดแย-งเรา อะไรท?เปFนงานหนกงานหนาช7วย
กนทา อะไรถ-าเราช7วยกนทา ไม7นานหรอกกFเสรFจ ช7วยกนง7ายๆ แล-วกF
แล-วไป มนดท?สด ผมกFเคยพบเหม>อนกน แต7วา7 ผมมกาไร ค>อ ไปอย67ดว- ย
กนมากๆ ท@งพระ ท@งเณร "เอ-า วนน@ยอ- มผ-ากนนะ" ย-อมผ-า...เราไปต-ม
แก7นขนน มพระบางองคQให-เพ>?อนต-มแก7นขนนเสรFจ แล-วกFเอาผ-ามาชบๆ
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ย-อม แล-วกFหนไปตากผ-าอย67กฏนอนสบาย ไม7ต-องต-มแก7นขนน ไม7ต-องมา
ล-างหม-อ ไม7ต-องจดทาอะไร เขาน1กว7าเขาสบาย เขาด อนน@นค>อโง7ท?สดแล-ว
สร-างความโง7ใส7ตวเอง เพราะเขาไม7ได-ทา เพ>อ? นเขาทาถ1งเวลาไม7ต-องทา
อะไรเลย ง7าย น@ยง? เพ?มความโง7ขน1@ ด6เถอะอนน@นไม7ได-เกดประโยชนQ แก7เขา
เลย น?คอ> ความคดโง7ของคน กจท?จะต-องทากFไม7ทา ค>อถ-าไม7ทาได-ละเปFนด
ท?สด น?นแหละมนโง7ท?สดถ-าเรามความเหFนอย7างน@นในใจอย67 เราอย67ไม7ไดฉะน@น จะพ6ดอะไร จะทาอะไร กFให-ร6-สก1 ว7าเรามาทาอะไรท?น@ อยากกนด น?ง
ด นอนด อะไรท@งหลายน@น ไม7ได- ท?เรามาเรามาทาอะไร? ถ-าเราคดอย7างน@
อย6เ7 สมอ มนกFจะผ6กใจเราตลอดเวลาไม7เผลอ ผ6กใจเสมอ แม-ท7านจะย>นอย67
ท7านกFจะปรารภความเพยรจะเดนอย67กFปรารภความเพยร
จะนอนอย67กF
ปรารภความเพยร ถ-าไม7ได-ปรารภความเพยรไม7ได-เปFนอย7างน@น น?งอย67กF
น?งในบ-าน เดนกFไปเดนในบ-าน จะไปเล7นอย6ใ7 นบ-าน เล7นกบประชาชนเขา
ใจมนไปอย7างน@น ไม7ได-ปรารภความเพยร ไม7ได-หกห-ามใจของเราอกเสย
ด-วย กFยง? ปล7อยมนไปตามลมตามอารมณQ น?เรยกว7าตามอารมณQกFเหม>อน
เดFกในบ-าน เราไปตามใจมน มนจะดไหม? พ7อแม7ตามใจเดFกในบ-านมนจะ
ดไหม? ถ-าไปตามใจมนต@งแต7เปFนเดFก พอมนร6-ภาษาเขากFจะเฆ?ยนมน
เท7าน@นแหละ กลวมนจะโง7 การฝ1กจตของเรากFต-องเปFนอย7างน@น ต-องร6-จก
ตว ร6-จกฝ1กจตของเรา ถ-าเราไม7ร6-จกฝ1กจตของตวเอง จะคอยคนอ>?นมาฝ1ก
ให- ลาบากมาก ลาบากมากทเดยวล7ะ
ฉะน@น อย7าเข-าใจว7าอย67นไ@ ม7ได-ทาความเพยร การทาเพยรไม7ได-ขดข@น จะ
ย>น จะเดน จะน?ง จะนอน ได-หมดท@งน@น แม-กวาดลานวดอย67กบF รรลธรรมะ
ได- แม-มองไปเหFนแสงพยบแดดเท7าน@นกFบรรลธรรมะได- จะต-องให-สตม
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พร-อมอย6เ7 สมอ ทาไมจ1งเปFนอย7างน@น? เพราะมนมโอกาสท?จะบรรลธรรมะ
อย6ท7 กเวลา อย67ทกสถานท? เม>อ? เราต@งใจอย67 พจารณาอย67
ฉะน@น เราจ1งอย7าประมาท ให-ระวง ให-ร6- เดนไปบณฑบาตอย7างน@มความ
ร6-ส1กต@งหลายอย7าง กว7าเราจะกลบถ1งวดเรา เออเอาซธรรมะดๆ มนจะเกด
ข1น@ เม>อ? มาถ1งวดมาน?งฉนบณฑบาตแหม มนมธรรมะดๆ ท?เกดข1@นมาใหเราร6-จก มนต-องเกดอย6อ7 ย7างน@ถ-าเราปรารภความเพยรอย67เสมอ ไม7ใช7ว7ามน
เปFนอะไรนะ มนมข-อคด มนมปญหา มนมธรรมะ มนเปFนธรรมวจยะ สอด
ส7องธรรมะอย6ต7 ลอดเวลา มนเปFนโพชฌงคQ ถ-าเราศ1กษาอย67เปFนพห6ส6ตร
ศ1กษาอะไร? ศ1กษาอารมณQน@ ธรรมะมนเกดท?จต ไม7ตอ- งไปศ1กษากบใคร
ท?ไหน ศ1กษาอย67ท?เม>อ? เรามสตอย67 มนมข-อศ1กษา โพชฌงโค สตสงขาโต ธร
รมานงวจโย...มสตมนกFมธรรมวจยะ มนตดต7อกนเสมอ มนเปFนองคQตรสร6ธรรม ถ-าเรามสตอย67 มนมธรรมวจยะไม7ได-อย67เฉยๆ เปFนองคQธรรมตรสร6- ถ-า
อย6ใ7 นระบบน@ ตรสร6-ธรรมะอย67ตรงน@ ภายในจตของเราน@ การปฏบตไม7ม
กลางวน ไม7มกลางค>น ไม7มเวลา ไม7มเร>?องอ>?นมาปน ปนกFให-ร6-จกว7ามนปน
มธรรมวจยะอย6ใ7 นใจเสมอ ค>อ ซอกธรรม เฟ-นธรรมอย67เสมอ มสตวจย
ธรรมอย67ตลอดเวลา เร>?องจตมนเปFนอย7างน@น ถ-ามนตกกระแสของมนแล-ว
ไม7ใช7วจยไปอย7างอ>?น "จะไปเท?ยวตรงโน-น จะไปทางน@ทางน@น สนกจงหวด
น@ จงหวดน@น" อนน@นมนหลงโลก เดwยวกFตายละ
ฉะน@น จงพากนต@งใจ ไม7ใช7ว7าน?งหลบตาอย7างเดยวจ1งเกดปญญา ตา ห6
จม6ก ล@น กาย ใจ มนมอย67เสมอ ต>น? อย67เสมอศ1กษาตลอดเวลา เหFนต-นไมเหFนสตวQต7างๆ กFได-ศ1กษาอย6ต7 ลอดเวลา น-อมเข-ามาเปFนโอปนยกะธรรม
ให-เหFนชดในตวของเราเปFนปจจตตง จะมอารมณQภายนอกกระทบกระท?ง
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เข-ามา มนกFเปFนปจจตตงสม?าเสมอ มนไม7ทง@ พ6ดง7ายๆ เหม>อนเขาเผาถ7าน
เผาอฐเตาถ7าน เตาอฐ เคยเหFนไหม? ก7อไฟข1น@ หน-าเตาสก ๒ ศอกหร>อ
เมตรหน1?ง มนจะด6ดควนไฟเข-าไปในเตาหมดเลย ด6อนน@นกFได- มนเหFนชด
อย7างน@น อนน@มนเปFนร6ปเปรยบเทยบ ถ-าทาเตาเผาถ7าน เผาอฐ ให-ถ6กเร>?อง
ถ6กลกษณะของมน ก7อไฟอย67หน-าเตาสก ๒-๓ ศอก เม>อ? มควนข1น@ มามนจะ
ด6ดเข-าไปในเตาหมด ไม7มเหล>อเลย ความร-อนกFจะเข-าไปบรรจในเตาหมด
ไม7หนไปไหนความร-อนจะเข-าไปทาลายเรFวท?สด น?มนเปFนอย7างน@น ความ
ร6-ส1กของผ6ป- ระพฤตปฏบตกFเหม>อนกน
จะมความร6-ส1กด6ดเข-าไปให-เปFน
สมมาทฐท@งน@น ตาเหFนร6ป ห6ฟงเสยง จม6กดมกล?น ล@นล@มรสท@งหลาย มน
จะด6ดเข-าไปให-เปFนสมมาทฐท@งน@น
จะเปFนสมผสท?เกดปญญาอย7างน@น
สม?าเสมอ ตลอดเวลา
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๒๖ - อน!จจง
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คาปรารภ
มพระฝร?งองคQหน1ง? เปFนล6กศษยQของผม เม>อ? เหFนพระไทยสามเณรไทยส1ก กF
"อsย เสยดาย ทาไมถ1งทาอย7างน@น ทาไมพระไทยเณรไทยถ1งส1กกนน?"
เขาตกใจ พากนต>?นเต-นในการส1กของพระไทยเณรไทย กFเพราะมาพบ
ใหม7ๆ เขาต@งใจมศรทธามาบวชน?มนดแล-ว คดว7าจะไม7ส1กใครส1กกFโง7
เท7าน@นแหละ มาเหFนพระไทยเณรไทยเข-าพรรษากFบวชกน ออกพรรษา
แล-วกFส1ก โอsย สลดใจ ตกใจ "โอ-สงสารเน-อ สงสารพระไทย สงสารสามเณร
ไทย ทาไมถ1งทาอย7างน@น"
พอดต7อมา พระฝร?งกFอยากส1กบ-าง เลยเหFนเปFนของท?ไม7สาคญตอนแรกมา
พบใหม7ๆมนต>?นเต-น เหFนเปFนของสาคญมาก การบวชนะน1กว7าจะทาเอา
ง7ายๆ เม>อ? ใจของคนกาลงมศรทธา มนพร-อมหมดทกอย7าง คดอะไรมนกF
คดด คดอะไรมนกFคดถ6กไปท@งน@นแหละ ไม7มใครตดสน ค>อตดสนเอาเอง
น?นแหละ ไม7ร6-ว7าปฏปทาของการปฏบตทางจตใจน?ท7านทายงไง ท7านจะ
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ต-องมรากฐานอนม?นคงท?สดภายในจตของท7านแล-ว แต7ท7านกFไม7พ6ดอะไร
มาก
ความศรทธา-ความเพยร
ส7วนผมบวชมาคร@งแรกไม7ได-ฝ1กฝนหรอก
แต7ว7ามนมศรทธามนจะเปFน
เพราะกาเนดกFไม7ร6- พระเณรท?บวชพร-อมๆกน ออกพรรษาแล-วกFส1ก เรา
มองเหFนว7า "เอ- ไอ-พวกน@มนยงไงกนน-อ" แต7เราไม7กล-าพ6ดกบเขา เพราะ
เรายงไม7ไว-ใจความร6-สก1 ของเรา มนต>?นเต-น แต7ภายในจตของเรากFว7าน?มน
โง7มาก บวชมนบวชยาก ส1กมนส1กง7ายน?มบญน-อยไม7มบญมาก เหFนทาง
โลกมนมประโยชนQมากกว7าทางธรรมะ น?เรากFเหFนไป แต7เราไม7พ6ด เรากF
มองด6แต7ในจตของตวเอง
เหFนเพ>?อนภกษท?บวชพร-อมๆกนส1กไปเร>?อยๆ บางทกFเอาเคร>?องแต7งตวมา
ใส7เข-ามาเดน เราเหFนมนเปFนบ-าหมดทกกระเบยดเลย แต7เขาว7ามนด สวย
ส1กแล-วจะต-องไปทาอย7างน@นอย7างน@ แล-วกFมาเหFนอย67ในใจของเรา ไม7กล-า
พ6ดให-เพ>อ? นเขา ว7าคดอย7างน@นมนผด กFไม7กล-าพ6ด เพราะว7าตวเรามนยง
เปFนของไม7แน7อย67
ว7าศรทธาของเราน@มนยงจะย1ดยาวไปถ1งขนาดไหน
อะไรๆกFยงไม7กล-าจะพ6ดกบใครเลยพจารณาแต7ในจตของตนอย6เ7 ร>?อยๆ
พอเพ>?อนส1กไปแล-วกFทอดอาลย ไม7มใครอย6แ7 ล-วนะ ชกเอาหนงส>อปาฏ
โมกขQมาด6เลย ท7องปาตโมกขQสบาย ไม7มใครมาล-อเลยนเล7นอะไรต7อไป
ต@งใจเลย แต7กFไม7พ6ดอะไร เพราะเหFนว7าการปฏบตต@งแต7น@ไปถ1งชวตหาไม7
บางทกFอาย ๗๐ กFม ๘๐ กFม ๙๐ กFม จะพยายามปฏบตให-มนมความ
น1กคดเสมอ ไม7ให-คลายความเพยร ไม7ให-คลายศรทธา จะให-มนสม?าเสมอ
อย7างน@มนยากนก จ1งไม7กล-าพ6ด
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คนท?มาบวชกFบวชไป ท?ส1กกFส1กไป เราด6มาเร>?อยๆ อย6ไ7 ปกFไม7ว7าจะส1กกFไม7
ว7า ด6เพ>อ? นเขาไป แต7ความร6-ส1กภายในจตใจของเราว7าพวกน@มนไม7เหFนชด
พระฝร?งท?มาบวชคงเหFนอย7างง@น เบ>อ? ความเปFนอย6ข7 องพระภกษสามเณร
เบ>อ? พรหมจรรยQ คลายความเพยรออกมาเร>?อยๆ ผลท?สดกFส1ก ทาไมส1กล7ะ
แต7ก7อนเหFนพระไทยส1ก แหมเสยดาย น7าสลดสงเวช น7าสงสาร ตวเราส1ก
ทาไมไม7สงสารตวเราหร>อน? ไม7พ6ด ย@มๆเท7าน@นแหละ ไม7พ6ด
เร>อ? งปฏบตน@พด6 ง7ายแต7ทายาก
เร>อ? งการปฏบตในจตของตวเองน@นะ ไม7มอะไรจะเปFนเคร>?องตดสนได-งา7 ยๆ
เพราะว7าพยานมนไม7ม เร>อ? งราวต7างๆมคนอ>น? เปFนพยาน มนมแบบมนม
แผน เรายงอาศยคนอ>?นเปFนพยาน เร>?องเอาธรรมะเปFนพยานน@น เราเปFน
ธรรมแล-วหร>อยง เราคดอย7างน@ถ6กแล-วหร>อยง ถ-ามนถ6กเราท@งความถ6กไดหร>อยง หร>อย1ดความถ6กอย67
มนต-องคด คดไปถ1งท?สดว7ามนท@งน?นแหละ จ1งเปFนของสาคญจนกว7าท?ว7า
ไม7เปFนอะไรท@งน@น โน7นกFไม7เปFน น?กไF ม7เปFน ดกFไม7เปFนช?วกFไม7เปFน มนท@ง
ค>อหมายความว7าให-มนหมดน?นแหละ ถ-าอะไรมนหมด มนกFหมดไม7เหล>อ
ถ-าอะไรมนยงมอย67 มนกFยงเหล>ออย67
ฉะน@น เร>?องปฏบตในจตของตนน?ว7ามนง7ายหรอก มนพ6ดง7ายนะแต7ว7ามน
ทายาก มนทายาก ยากค>อมนไม7ได-ตามปรารถนาของเราบางคร@งท?เรา
ปฏบตไป มนกFมด-วยนะ มนเปFนโชคเทวบตรมาร เทวบตรมารมนช7วย ใหด6ไปให-ถ6ก พ6ดไปให-ถ6ก อะไรๆมนถ6กไปท@งน@นแหละ อนน@นกFด อนน@นกFถ6ก
กFไปย1ดม?นในความถ6กน@นอก ผลสดท-ายกFผดอก ถลาไปอก อนน@มนเปFน
ของยากลาบาก ไม7มอะไรจะวดมน
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อย7ามศรทธาท?ปราศจากปญญา
คนท?มศรทธามากๆ ค>อประกอบไปด-วยศรทธา มนประกอบไปด-วยความ
เช>อ? มนอ7อนด-วยปญญา สมาธกFเก7ง แต7ว7าวปสสนาไม7มมนเหFนไปหน-า
เดยว เหFนไปร6ปเดยว กFเปFนไป คดอะไรกFไม7ร6- มนมศรทธา ในทาง
พระพทธศาสนาท7านพ6ดตามตวหนงส>อ ท7านว7า ศรทธาอธโมกขQ มนม
ศรทธากFจรง แต7ว7าศรทธาน@มนปราศจากปญญา แต7เรากFมองไม7เหFนใน
ขณะน@น เรากFน1กว7าปญญาเรากFม ยงง@ มนกFเลยมองไม7เหFนความผด
เพราะฉะน@นท7านจ1งตรสกาลงท@งห-าไว-ว7า ศรทธา วรยะ สตสมาธ ปญญา
ศรทธาค>อความเช>อ? สตค>อความระล1กได- วรยะค>อความเพยร สมาธค>อ
ความต@งใจม?น ปญญาค>อความร6-ท?ว ปญญาความร6-ท?ว อย7าไปพ6ดแต7เพยง
ว7าปญญาความร6- ปญญาความรอบร6-ท?วถ1ง
ปราชญQท7านจดธรรมท@งห-าประการน@เปFนตอนๆ เพ>อ? เราจะมองด6ปรยตท?
เรยนแล-ว มาเปรยบเทยบกบขณะจตของเราท?มนเปFนอย67อย7างศรทธา ค>อ
ความเช>?อ เราเช>อ? ไหม เราเปFนอย7างน@นแล-วหร>อยงวรยะเรามเพยรแล-วหร>อ
ยง ท?เราเพยรอย67น?มนถ6กหร>อผด อนน@เราต-องพจารณา ใครกFเพยรกนหมด
ท@งน@นแหละ แต7วา7 เพยรน@มนประกอบไปด-วยปญญาหร>อเปล7า สตน?กF
เหม>อนกน แมวมนกFมสตเหFนหน6ข1@นมา สตมากFร6-ขน1@ มา ตามนจ-องด6ของมน
น?สตของแมว อะไรมนกFมทกอย7างละ สตวQเดรจฉานมนกFม อนธพาลมนกFม
ปราชญQกFมสมาธความม7งม?น ความต@งใจม?น อนน@มนกFมอกแหละ แมวมนกF
มมนม?นท?จะตะครบหน6กน น? ความม7งม?นของมนม สตน@นกFเรยกว7าสต
เหม>อนกน สมาธความต@งใจม?นว7าจะทาอย7างน@น มนกFมอย67 ปญญาความร6มนกFม แต7ว7ามนไม7รอบร6เ- หม>อนมนษยQ มนร6-อย7างสตวQ มปญญาเพ>อ? จะ
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ตะครบหน6กนเปFนอาหาร ธรรมท@งห-าประการน@ ท7านเรยกว7า กาลงส?งท@ง
ห-าประการน@เกดมาด-วยสมมาทฏฐหร>อเปล7าศรทธา วรยะ สต สมาธ
ปญญา น?เกดมาจากสมมาทฏฐหร>อเปล7าสมมาทฏฐน@เปFนอย7างไร อะไร
เปFนเคร>อ? งตดสนว7าเปFนสมมาทฏฐ อนน@เราต-องร6-ชด
สมมาทฏฐ : ความเหFนท?ถ6กต-อง
สมมาทฏฐ
ค>อความเข-าใจว7าส?งท@งหลายเหล7าน@มนเปFนของไม7แน7นอน
ฉะน@นพระอรยเจ-าและพระพทธเจ-าท7านจ1งไม7ให-ย1ดม?น ท7านไม7ได-ย1ดม?น
ท7านย1ดไม7ให-มน? ไม7ใช7ท7านย1ดม?น ย1ดไม7ให-มน? ค>อย1ดไม7ให-มนเปFนภพ ตว
ย1ดท?ไม7ได-เปFนภพค>อไม7มตณหาเข-าไปปะปน มนไม7ต-องเปFนน@นไม7ต-องเปFน
น@ น? มนหมดมนส@นในการกระทาอย7างน@น เม>อ? มนย1ดมาแล-ว มนยนดไหม
มนยนร-ายไหม เม>อ? มนยนดแล-ว มนย1ดในความดน@นไหม มนย1ดในความ
ร-ายน@นไหม
ทฏฐค>อความเหFน หลกท?จะเปFนท?วดให-เรารอบร6-พอสมควรเพ>?อเราจะเรยน
ร6- เพ>อ? เราจะพจารณากFมอย67เหม>อนกน เช7นความเหFนท?ว7าเราดกว7าเขา เหFน
ว7าเราเสมอเขา เหFนว7าเราโง7กว7าเขา น?เปFนความเหFนอนผดท@งน@น แต7ท7าน
กFเหFน ท7านเหFนแล-ว ท7านกFร6-ด-วยปญญา เกดข1@นแล-วมนกFดบของมนไป
เหFนว7าตวน@มนโง7กว7าเขากFไม7ใช7 ความเหFนซ1ง? เปFนสมมาทฏฐน?มนตดต-นตด
ปลายไปหมดเลย มนจะไปตรงไหนเหFนว7าเราดกว7าเพ>?อน เรากFทะนงตว
มนกFมอย67ในน@นแหละ แต7มนยงไม7ร6-จก เหFนว7าเราดเสมอกบเพ>อ? น มนกF
เสมอกนเท7าน@น เหFนว7าเราเลวกว7าเขาน?น เรากFตกใจ คดอาภพอบจน มนกF
อปาทานขนธQห-า มนเปFนภพชาตท@งน@นแหละ น?เปFนเคร>?องตดสน
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อย7าพ1งตดสนด-วยความอยาก
อกอย7างหน1?ง เช7น เราได-อารมณQท?ด เราถ1งดใจ อารมณQท?ไม7ดเรากFเสยใจ
เราวดด6ไหมว7า อารมณQท?ดเราถ1งดใจ อารมณQท?ไม7ดเรากFเสยใจ เราวดด6
ไหมว7า อารมณQทเ? ราไม7ชอบกบอารมณQท?เราชอบน@น มนมราคาเท7ากน น?
ให-เอาไปวดด6ซ? ท?เราอย6ท7 กวนน@ อารมณQท?เราอาศยอย67น@นะ เราได-ยน
อารมณQท?ชอบใจแล-วใจเราเปล?ยนไหม เม>อ? กระทบอารมณQทไ? ม7พอใจแล-ว
มนเปล?ยนไหม หร>อมนคงท? ด6ตรงน@กไF ด-เปFนพยานอนหน1ง? นะ แต7ว7าให-ร6-ตว
ของตวนะ อนน@เปFนพยานของเรา อย7าพ1งไปให-มนตดสนด-วยความอยาก
บางทมนกFเสรมข1@นไปให-เราเปFนอย7างน@นกFได- ต-องระวง
มนมหลายแง7หลายมมเหล>อเกนท?เราจะต-องพจารณา แต7ว7าในทางท?ถ6ก
ต-องมนกFเรยกว7าไม7ใช7กามตณหา ไม7ใช7ตามตณหา ไม7ใช7ตามความอยาก
มนเปFนความจรง ท7านให-ร6-ทง@ ดท@งช?ว เม>อ? ร6-แล-วท7านกFให-ละท@งดท@งช?ว ถ-า
ไม7ละมนกFยงอย67 เปFนอย67 มอย67 ถ-ามอย6ม7 นกFเหล>ออย67 มนมภพอย67 มนมชาต
อย6อ7 ย7างน@
พ1งตดสนตวเอง อย7าตดสนผ6อ- >?น
ฉะน@นพระพทธองคQท7านจ1งให-ตดสนเอาเฉพาะตวเอง อย7าพ1งไปตดสนใหคนอ>?นเลย จะดจะร-ายประการใด ท7านกFพ6ดให-ฟงเท7าน@นแหละ น?เร>?องความ
จรงมนเปFนอย6อ7 ย7างน@ จตใจของเราเปFนอย7างน@นหร>อเปล7า เช7นว7าม
พระองคQหน1ง? ไปจบเอาของเขา ทน@คนอ>น? กFวา7 "ท7านขโมยของผม" "ผมไม7
ได-ขโมย ผมเอาเฉยๆ" ให-พระ ก. ตดสน จะตดสนอย7างไร กFไปถามพระ
น@นมาเปFนพยานในท?สงฆQ "ผมเอาจรงครบแต7ผมไม7ได-ขโมย" อย7างเร>?อง
อาบตสงฆาทเสส อาบตปาราชกเปFนต-น "ผมทาอย7างน@นอย67 แต7ผมไม7ม
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เจตนา" ใครจะไปฟงได-อย7างน@น มนกFยาก ถ-าฟงไม7ได-กFทง@ ให-เจ-าของเดม
เอาไว-ตรงน@นแหละ
อย7าคาดเอา อย7าคะเนเอา อย7าเดาเอา
แต7ว7าให-เข-าใจว7า อะไรท?มนเกดมในใจของเราน@นนะ เร>?องปดไม7อย67ท@งน@น
แหละ เร>?องมนจะผดมนกFปดไม7ได- เร>?องมนจะถ6กมนกFปดไม7ได- เร>?องมนจะ
ดกFปดไม7ได- จะช?วมนกFปดของมนไม7ได- ค>อมนเปดมนเอง มนปดมนเอง
มนมมนเอง เปFนมนเอง มนเปFนอตโนมตอย67ทกอย7างละ มนเปFนเร>?องอย7าง
น@ อย7าคาดเอา อย7าคะเนเอา อย7าเดาเอา
ส?งท@งหลายเหล7าน@ อะไรมนเปFนอวชชามนไม7หมด องคมนตรเคยถาม
อาตมา "หลวงพ7อพระอนาคามนะ จตเปFนประภสสรหร>อเปล7า?
"เปFนบ-าง"
"เอ-า พระอนาคามท7านละกามได-แล-ว ทาไมจตไม7เปFนประภสสร?
"ท7านละกามได- แต7ว7ามเหล>ออย6ใ7 ช7ไหม อวชชาโมหะเหล>ออย6อ7 ะไรท?มน
เหล>ออย67 น?นแหละ มนยงมอย67"
กFเหม>อนบาตรของเราน?นแหละ บาตรขนาดใหญ7อย7างใหญ7บาตรขนาด
ใหญ7อย7างกลาง บาตรขนาดใหญ7อย7างเลFก บาตรขนาดกลางอย7างใหญ7
บาตรขนาดกลางอย7างกลาง บาตรขนาดกลางอย7างเลFก บาตรขนาดเลFก
อย7างใหญ7 บาตรขนาดเลFกอย7างกลาง บาตรขนาดเลFกอย7างเลFก มนจะเลFก
เท7าไรกFช7างมนเถอะ ยงมบาตรอย67 น?มนเปFนเสยอย7างน@น อย7างว7า โสดา
สกทาคา อนาคา ละกเลสได-แล-วน@น แต7ว7ามนหมดแต7แค7น@นนะ ส?งท?ยง
เหล>ออย67พวกน@นมองไม7เหFน
ถ-าอย7างน@นกFเปFนพระอรหนตQหมดเท7าน@น
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แหละ มนมองไม7เหFน อวชชาน?มนมองไม7เหFนอย67น@นแหละ ถ-าหากว7าจต
พระอนาคามเรยบหมดแล-วกFไม7ใช7อนาคา มนกFหมดส อนน@มนยงเปFนอย67
จตเปFนประภสสรไหม?กFเปFนม?ง แต7มนไม7ถง1 ร-อยเปอรQเซFนตQ จะให-เราตอบ
ยงไงล7ะ ท7านว7าวนหลงจะมาเรยนใหม7 เรยนกFเรยนซ หลกมนมอย6แ7 ล-ว
ระวง! จตมนจะอวดดข1น@ ในจต
อนน@กเF หม>อนกน อย7าไปประมาท ระวง องคQพระสมมาสมพทธเจ-าของเรา
ให-ระวง อนน@พด6 ถ1งเร>?องปฏบต เร>?องจตของเรา อาตมากFเคยซวดเซมา
หลายคร@งเหม>อนกน บางทอยากจะทดลองหลายๆอย7างเหม>อนกน แต7แล-ว
มนไม7ถ6กทางท@งน@นแหละ ค>อมนอวดดบอวดดข1น@ ในจต มนเปFนมานะอน
หน1ง? ทฏฐความเหFน มานะความย1ดไว- มนมอย67น? พ6ดแต7เท7าน@มนกFยงด6ยาก
เหม>อนกน
น?อาตมาเคยพ6ดให-ฟง โยมอะไรท?มาบวชเปFนหลวงตา หอบผ-าไตรจวรมา
แล-ว จะมาบวชหน-าศพของโยมแม7 ได-ผ-าไตรจวรกFหอบเข-ามาในวด ยงไม7
ไปกราบพระ พอวางไตรจวรกFเดนจงกลมเลย เดนอย67หน-าศาลาน?นแหละ
เดนกลบไปกลบมา เดนอย7างเอาจรงเอาจง "เอ..คนอย7างน@มนกFมนะ" น?คอ>
ศรทธาอธโมกขQ เขาคดว7าจะเอาให-ตะวนไม7ทนตก จะให-สาเรFจ กFไม7ร6- น1ก
ว7ามนง7ายนะ เรากFปล7อยให-เขาเล7นอย67น?นละ ไม7ต-องมองใครละ เดนเอาจรง
เอาจงอย7างน@น เรามองเหFน โอ-โอย มนษยQเอ-ย มนคดว7าจะง7ายๆอย7างน@น
เหรอ พอดให-อย67ไปก?วนกFไม7ร6- ด6เหม>อนไม7ได-บวชหร>อบวชกFไม7ร6- มนจะเปFน
อะไรอย7างน@น
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อนจจง : ไม7แน7นอน
พอใจมนร6-อะไรปs บ ส7งออกเลย มนร6-อะไรมาปs บกFส7งออกเลยตวจตสงขาร
มนปรงแต7งกFไม7ร6-เร>?องของมน มนกFว7าฉนเปFนปญญา มนปรงแต7งแยก
ขยายหลายอย7างหลายประการ ช@นเลFก ช@นใหญ7 หลายอย7างละเอยด กFจต
สงขารน@มนกFคล-ายกบปญญา ถ-าคนไม7ร6-มนกFวา7 ปญญาดๆน?แหละ แต7ว7า
เม>อ? ถ1งคราวมนแล-ว หาความจรงไม7มอะไรเม>อ? อารมณQท?ไม7พอใจเปFนทกขQ
เกดข1@นได- อย6น7 ?นมนจะเปFนอะไร มนจะเปFนปญญาอะไรไหม มนเปFนตว
สงขารท@งน@นแหละ
ดงน@นองพระเสยดกว7า ท?ผมเคยเล7าให-ฟงเร>?อยๆ ปฏบตน?นแหละ แอบ
เข-าไปหาพระพทธเจ-า พระพทธเจ-าอย67ตรงไหนนะ ยงอย67ทกวนน@ แอบ
เข-าไปหาท7านเถอะ อะไรล7ะ ค>ออนจจง แอบเข-าไปหาท7าน ไปกราบท7าน
ซะ อนจจงมนของไม7แน7น?นแหละ เอาตรงน@นแหละหยดได-ตรงน@นแหละ
ก7อน ถ-ามนบอกว7า "ฉนเปFนโสดาบนแล-ว"ไปกราบท7านเถอะ ไม7แน7เลย ไป
กราบท7าน ท7านจะบอกว7า มนไม7แน7สกทาคาแล-วกFกราบท7านเถอะ ท7านจะ
บอกอย6ค7 าเดยวว7าไม7แน7 เปFนอนาคามไปกราบท7านเถอะ ท7านจะบอกอย67
คาเดยวว7ามนไม7แน7 ไปถ1งพระอรหนตQไปกราบท7าน ท7านกFยง? เอาใหญ7 ย?ง
ไม7แน7 เราจะได-ฟงคาของพระบ-าง ค>อไม7แน7แล-วกFไม7ย1ดน?นเอง อย7าไปย1ด
ง6ๆปลาๆ อย7าย1ดแล-วไม7วาง อย7าจบไม7วาง ย1ดมาด6เปFนสมมตเฉยๆ ผล
ท?สดกFส7งให-วมตต มนเปFนไปแต7อย7างน@น ต-องมสมมต ต-องมวมตต
อารมณQของเรา ไม7แน7-ไม7เท?ยง
เร>อ? งจรตของเรา เร>?องอารมณQของเรา มนกFคล-ายกบคนๆหน1ง? น?นแหละ พ6ด
ง7ายๆ มนคล-ายๆกบคนๆหน1ง? คนบางคนมนชอบจรตเรากFม บางคนท?ไม7
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ชอบจรตของเรากFม ส?งท?มนเปFนมาข-างนอกมนกFเหม>อนกนอย7างน@นแหละ
มนไม7แปลกอะไรสกคนหน1ง? ซ1?งเรยกว7าอารมณQน@ ความเปFนจรงมนกFเปFน
อย67ทเ? จ-าของน?น อารมณQน@นมนกFไม7มอะไร มนเปFนสกแต7ว7าอารมณQ เรามา
คดเอาเองหรอก ว7าเราดเราช?วว7าเราผดว7าเราถ6กเหล7าน@ มนเกดความร6-ส1ก
น1กคดข1@นเอง ว7าข1@นเองผดข1@นมา อย7างน@นธรรมน@จง1 เปFนเคร>?องวจารณQวจย
ได-ยากเหล>อเกน
อาตมาจ1งบอกว7าให-แอบไปหาพระพทธเจ-า พระพทธเจ-าค>อใครกFค>อธรรมะ
น?นแหละ ธรรมะในสกลโลกน@ทง@ หมดมนมารวมอย67ทธ? รรมะตวเดยว ค>อ
อนจจง ลองด6ซ ใครจะเปFนนกปฏบตเถอะ อาตมาค-นมาตลอด ๒๐-๔๐
พรรษา เหFนเท7าน@นแหละ แล-วกFอดทนอนหน1?ง แล-วกFเข-าใกล-ธรรมะของ
ท7าน อนจจงมนไม7แน7 ใจมนว7าแน7ขนาดไหนกFบอกว7ามนไม7แน7 ใจมนจะย1ด
ม?นว7ามนแน7ท?ไหนกFวา7 มนไม7แน7 มนไม7เท?ยง ดนมนอย67อย7างน@แหละ อาศย
ธรรมะของพระพทธเจ-า กFดบไปอย67อย7างน@แหละ ตลอดมาทกวนน@ ไม7ใช7ว7า
มนประเดwยวประดpาวนะ ย>นกFเปFนอย67อย7างน@น น?งกFเปFนอย67อย7างน@น นอนกF
เปFนอย67อย7างน@น ท?ไม7ชอบใจเกดข1@นมนกFเปFนอย6อ7 ย7างน@น มนเข-าใกล-พระ
เข-าใกล-ธรรมะ มนเปFนอย6อ7 ย7างน@น
ทาให-มสมมต แล-วกFให-มวมตต
อนน@อาตมาว7ามนจะมราคามากกว7าท?เราปฏบตมา เท7าท?อาตมาปฏบตมา
ต@งแต7โน7นถ1งขณะน@ อาศยอย7างน@แหละ อาศยตาราหร>อกFไม7ใช7 ไม7อาศย
ตาราหร>อกFไม7ใช7 อาศยคร6บาอาจารยQจรงหร>อกFไม7ใช7 ไม7อาศยคร6บา
อาจารยQจรงหร>อกFไม7ใช7 มนเปFนของก@าก1ง? อย67อย7างน@ ถ-าพ6ดตามความจรงกF
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เรยกว7าให-มนหมด ค>อทาให-มนหมด ทาให-มนเกดข1น@ มา แล-วกFทาให-มน
หมดไป ทาให-มนมสมมตแล-วกFให-มนมวมตต
รบเดนไป รบกลบมา แล-วรบหยดอย67
อาตมาเคยพ6ดให-พระฟงส@นๆ แต7บางคนกFอาจจะสนใจ ถ-าหากว7าคน
ปฏบตอย67 พจารณาอย67เร>อ? ยไป ตอนปลายถ1งจะร6-จกมนลงไป มนจะไปลง
ตรงน@นแน7นอน ไม7ไปท?ไหน อาตมาเคยพ6ดว7า รบเดนไป แล-วกFรบกลบมา
แล-วกFรบหยดอย67 น?เบ>อ@ งแรกมนเปFนอย7างน@ ทาอย7างน@ไปเร>?อยๆ แล-วผล
ท?สดจะเกดความร6-ส1กข1น@ ในท?น@นว7า เดนไปกFไม7ใช7 กลบมากFไม7ใช7 หยดอย67กF
ไม7ใช7 หมด มนหมดแล-ว อย7าไปหวงอะไรมนมากอกแล-ว มนหมดแค7น@น
แหละ มนหมดแล-ว อย7าไปหวงอะไรมนมากอกแล-ว มนหมดแค7น@นแหละ
มนส@นแล-ว ขนาสาโว ค>อส@นแล-ว ไม7ต-องเดนไม7ตอ- งถอย ไม7ต-องหยด หยด
กFไม7ม เดนกFไม7ม ถอยกFไม7ม หมดอนน@ให-เอาไปพจารณาไว-ให-มนชดในจต
ของตนเอง ตรงน@นมนจะไม7มอะไรจรงๆ
ธรรมชาตเปFนธรรมะ
อนน@มนกFใหม7หร>อเก7า มนเปFนกบผ6-ทม? ปญญามความฉลาด ผ6ท- ?ไม7มปญญา
ไม7มความฉลาดน@นกFแก-ไม7ได-เหม>อนกน จะด6สภาพต-นไม-กไF ด- ต-นมะม7วงกF
ด ต-นขนนกFด ทกต-น ถ-ามนเกดแอบๆกนอย67นะบางทต-นหน1?งมนโตกว7า
ต-นเลFกมนน-อมหนไปโน-น ทาไมมนเปFนอย7างน@น ใครไปบอกมน น?คอ>
ธรรมชาต ธรรมชาตน?มนมท@งดท@งช?วท@งผดท@งถ6กนะ มนวนไปทางถ6กกFไดวนไปทางผดกFได- ต-นไม-ธรรมดาถ-าเราปล6กตดๆกน แล-วกFต-นหน1ง? มนโต
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ก7อน ต-นท?มนโตทหลงชอบแอบๆไปข-างนอก ทาไมมนเปFนอย7างง@น ใครไป
บอกมนไหม ใครไปแต7งมนไหม น?นค>อธรรมชาต มนเปFนธรรมะ
อย7างตณหาค>อความอยาก นาเราไปส67ทกขQอย7างน@ ถ-าเราพจารณาแล-วนะ
มนจะโอนออกไปจากตณหา มนจะพจารณาตณหา มนจะเขย7าตณหาน@น
ให-หมดให-เบาให-บางไปเอง เหม>อนกบธรรมชาตต-นไม-ต7างๆน?นแหละ ใคร
ไปบอกมน ใครไปสะกดมนไหม มนกFพ6ดไม7ได- มนกFทาไม7ได- แต7วา7 มนออก
ไปได- ตรงน@มนแคบ มนไม7เกดอะไร มนกFโอนออกไปข-างนอก ด6อย7างน@กF
เปFนธรรมะ ไม7ต-องไปด6อะไรมากมาย ผ6-ท?มปญญาน7ะ เท7าน@กรF 6-จกว7ามนเปFน
ธรรมะ
ความหวงของผ6-มปญญา
สญชาตญาณของต-นไม-มนไม7ร6-จกอะไร แต7มนมความร6อ- ย67ในมนน?นแหละ
ทาให-วง? ออกจากอนตรายได- เล>อกท?เหมาะสมของมนได-ผ6-มปญญาเรากF
เหม>อนกนน?นแหละ เราบวชมาประพฤตพรหมจารน@เพ>อ? หวงให-มนจะพ-น
ทกขQ อะไรมนพาเราเปFนทกขQ เราย?าเข-าไปจะเหFนไหมส?งท?เราชอบใจไม7
ชอบใจ น?กเF ปFนทกขQ เราย?าเข-าไปจะเหFนไหมส?งท?เราชอบใจไม7ชอบใจ น?กF
เปFนทกขQ มนเปFนทกขQกFอย7าเข-าไปใกล-มนซ จะไปรกมนหร>อ จะไปเกลยด
มนหร>อ มนไม7แน7ทง@ น@น เรากFแอบเข-าหาพระกFหมด อย7าล>มอนน@ แล-วกF
อดทนอย7างหน1ง? เท7าน@นแหละ ดมากท?สด ถ-าคนมปญญาอย7างน@ละมนด
มาก
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ตามเปFนจรงไม7แน7 แต7ตณหาแน7
ความเปFนจรง ตวอาตมาท?ได-ปฏบตมาน@นะ ไม7มคร6บาอาจารยQถ1งแก7ขนาด
พระท@งหลายท?อาตมาสอนมาหรอก ไม7ค7อยม บวชกFบวชอย67วดบ-าน
ธรรมดา อย6ว7 ดบ-านน?แหละ จตมนคดอยากจะทา มนคดอยากจะเปFน มน
คดอยากจะฝ1ก ไม7มใครมาเทศนQท?วด ไม7มใครหรอกศรทธามนเกดในใจ ไป
ลองด6ไปพจารณา เดนไปด6 ไปหาด6 ห6มกFฟงไป ตามกFด6ไป ทางห6ได-ยนกFว7า
เออ..มนไม7แน7 ทางตาเหFนกFไม7แน7 จม6กได-กล?นมนกFบอกว7า อนน@มนไม7แน7
ล@นมนได-รสเปร@ยว หวาน มน เคFม ชอบไม7ชอบ กFบอกว7าอนน@มนกFไม7แน7
โผฏฐพพะถ6กต-อง ทางร7างกายมนสบายหร>อเปFนทกขQกบF อกว7า อนน@มนกF
ไม7แน7 น?คอ> เราได-อย6ด7 -วยธรรมะ
ตามเปFนจรงมนไม7แน7 แต7ตณหาของเราว7ามนแน7 ทายงไงล7ะต-องอดทน ตว
แม7บทของมน กFคอ> ขนต ความอดทน ทนมนไปเถอะแต7อย7าไปท@งพระนะ
ท?เรยกว7ามนไม7แน7น7ะอย7าไปท@งนะ เดนไปในสถานท?ต7างๆ ในโบสถQ ใน
วหารเก7า สถาปนกเขาทาอย7างด บางแห7งมนร-าว กFมเพ>อ? นพ6ดว7า "มนน7า
เสยดายนะ มนร-าวหมดนะ"
อาตมาเลยพ6ดว7า "ถ-าอย7างน@นพระพทธเจ-ากFไม7มส ธรรมะอนจรงกFไม7มส
มนมอย7างน@กFเพราะพระพทธเจ-าวางรอยไว-อย7างน@"
อย7าเช>อ? ผ6-อน>? มากมายเกนไป
ท@งๆท?ตวเราบางทกFยงน1กเสยดายอย67ท?มนร-าวอย7างน@นนะ กFยงปกใจข1@นมา
พ6ดให-มนเปFนประโยชนQแก7เพ>?อนและแก7ตวด-วย บางทกFเสยดายเหม>อนกน
นะ แต7กFยงมกเข-าไปหาธรรมะ "ยงง@นพระพทธเจ-ากFไม7มส ถ-ามนไม7เปFน
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อย7างน@นนะ" พ6ดแรงๆเข-าไปให-เพ>?อนได-ยน หร>อบางคนกFคงจะไม7ได-ยน
หรอก ไม7ได-ยนเรากFได-ยนของเราน?นแหละอนน@มนเปFนประโยชนQนแ@ ล-วกFม
ประโยชนQหลายๆอย7าง เช7นว7าเราน?งอย6เ7 ฉยๆอย7างน@ ถ-ามเพ>อ? นบอก
"หลวงพ7อ โยมคนน@นว7าให-หลวงพ7ออย7างน@นๆ พระองคQน@นว7าให-หลวงพ7อ
อย7างน@นๆ" อย7างน@เปFนต-น โอsยมนส?นข1น@ มานะ ได-ยนเขาว7ามนส?นข1น@ มาน?
น?คอ> อารมณQ เรากFต-องร6-มนทกกระเบยดน@วแหละ อารมณQนะพอมนร6-จก
บางทมนกFต@งใจเห@ยมโหดข1น@ มาในจตของเรา แต7กบF างทเราไปส>บสวนเร>?อง
น@นจรงๆ กFเปล7ามนคนละเร>?องกนอกแล-ว มนเลยไม7แน7ไปอกแล-ว แล-วจะ
เช>อ? อะไรมนทาไม เราจะเช>?อคนอ>?นอะไรมากมายทาไม เรากFร6-กฟF ง อดทน
พจารณา มนกFไปตรงเท7าน@นแหละ
นกปฏบตต-องไม7ท@งอนจจง
ไม7ใช7ว7ามอะไรกFเขยนออก เขยนออก เขยนออกท@งน@น จนมนหมด คาพ6ด
ท?ปราศจากอนจจง คาพ6ดอนน@นไม7ใช7คาพ6ดของนกปราชญQ น?จาไว- ตวเรา
เองถ-าไปท@งอนจจงเสยกFไม7ใช7นกปราชญQเหม>อนกน ไม7ใช7นกปฏบต ถ-า
เหFนอารมณQได-ยนอารมณQพบประสบอะไรมากมายข1@นมา มนจะเปFนเหตใหเพลนใจกFตาม เปFนเหตให-เศร-าใจกFตาม กFว7า "อนน@มนไม7แน7" ทาให-มน
แรงๆเข-าไปเถอะ จบมนตอนเดยวเท7าน@แหละ อย7าไปเอาอะไรมนมาก เอา
อนเดยวน?แหละจดน@เปFนจดท?สาคญ จดตายด-วยนะน? ฮ1 น?คอ> จดตาย นก
ปฏบตอย7าไปท@งมน ถ-าท@งอนน@มหวงได-ว7ามทกขQ หวงได-ว7าผดเปFน
ประมาณเทยวถ-าไม7เอาอนน@เปFนหลกปฏบตของตนแล-ว เช>อ? แน7ว7ามนผด
แล-วมนกFถ6กอย67ได-อกต7อไป เพราะหลกน@มนดมาก น?ความเปFนจรงมนเปFน
อย7างน@ ว7าธรรมะท?แท-จรงค>อพ6ดข1@นในวนน@ มนกFเท7าน@ มนไม7มอะไรมาก
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เหFนอะไรกFเหFนสกว7าร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ สกว7าร6ป สกว7า
เวทนา สกว7าสญญา สกว7าสงขาร สกว7าวญญาณ มนเปFนของสกว7าเท7าน@น
แหละ มนจะแน7นอนอะไรเล7า
ตวร6-คลอดมาจากตวไม7ร6ถ-าเรามาร6-เร>?องตามเปFนจรงเช7นน@แล-ว มนกFจะคลายความกาหนด คลาย
ความรกใคร7 คลายความย1ดม?น คลายความถ>อม?น ทาไมถ1งคลาย เพราะ
มนเข-าใจ เพราะมนร6- มนเปล?ยนออกจากอวชชามนกFเปล?ยนออกมาจาก
น@นแหละ ตววชชาน@แหละมนคลอดออกจากอวชชามาเปFนตววชชาข1น@ ตว
ร6-น?มนจะคลอดออกจากความไม7ร6- ตวสะอาดน?มนจะคลอดออกจากความ
สกปรก มนเปFนอย7างน@ ถ-าเราไม7ท@งอนจจงค>อพระน? ท?เรยกว7า พระพทธ
องคQนน@ ยงอย67 ท?ว7าพระพทธองคQของเรานพพานแล-วน7ะ อย7างหน1ง? กFไม7ใช7
ถ-าเปFนส7วนล1กเข-าไปน7ะพระพทธเจ-ายงอย67
ผ6เ- หFนภยในสงสาร
กFเหม>อนกนกบคาว7าภกข ถ-าแปลว7าผ6ข- อแล-ว มนกFกว-าง เอามาใช-ไดเหม>อนกน แต7วา7 ใช-มามากกFผดนะ ค>อมนขอเร>?อยๆน? ถ-าเราพ6ดไปให-ซง1@ ด
กว7าน@นอก ภกข แปลว7าผ6เ- หFนภยในสงสาร อกภกข มนซ1ง@ ไหมล7ะ เอ-อ มน
ไม7ไปในร6ปน@นเสย มนซ1ง@ กว7ากนอย7างน@น การปฏบตธรรมะมนกFอย7างน@น
เข-าใจในธรรมะไม7ท?วถ1งมนกFเปFนอย7างหน1?งธรรมะเข-าไปท?วถ1งมนกFเปFน
อย7างหน1ง? มนมคณค7ามากท?สด
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มสตเม>?อใดกFใกล-ธรรมเม>อ? น@น
อนน@เราให-มนอ?มอย67ดว- ยธรรมะ ถ-าเรามสตอย6เ7 ม>อ? ไร เรากFอย6ใ7 กล-ธรรมะ
เม>อ? น@น ถ-าเรามสตอย67เรากFเหFนอนจจงของไม7เท?ยงอย67ตราบน@น เม>อ? เราเหFน
ของไม7เท?ยงอย67ตราบใดเรากFเหFนพระพทธเจ-าตราบน@นแล-วเราจะพ-นความ
ทกขQในวฏฏสงสารมวนใดกFวนหน1ง?
ถ-าเราไปท@งคณพระ
ไปท@ง
พระพทธเจ-า หร>อไปท@งธรรมะอนน@ มนกFเปล7าจากประโยชนQท?เราทาอย67
อย7างไรกFต-องตดตามตดต7อเร>?องการปฏบตของเราอย7างน@อย67ตลอดเวลา
ไม7ว7าเราจะทางานอะไรอย67 เราจะน?ง จะนอนตาจะเหFนร6ป ห6จะฟงเสยง
จม6กดมกล?น ล@นล@มรส โผฏฐพพะถ6กต-องทางกาย สารพดอย7าง อย7าไปท@ง
พระ อย7าห7างจากพระ
ผ6เ- ข-าใกล-อนจจง ทกขง อนตตา จกเหFนธรรม
น?กเF รยกว7าผ6-ท?เข-าถ1งพระได- ไหว-พระอย67ทกเวลา ตอนเช-าเรากFไปไหวอรหง สมมา สมพทโธ ภควา กFจรงอย67 แต7ว7ามนจะไหว-ไม7มความหมายถ1ง
ขนาดน@ มนจะเหม>อนกนกบคาว7าภกขน?นแหละ แปลว7าผ6ข- อ กFขอเร>?อยไป
กFเพราะแปลอย7างน@น ถ-าหากแปลอย7างดท?สดภกขกFแปลว7าผ6เ- หFนภยใน
สงสาร อย7างน@กเF หม>อนกน อย7างแบบเราทาวตรสวดมนตQตอนเช-า ตอน
เยFนไหว-พระอย7างน@ มนกFจะเทยบได-ว7าภกขผ6ข- อ ถ-าเราเข-าไปใกล-ชด
อนจจง ทกขง อนตตา อย6ท7 กเวลา เม>อ? ตาเหFนร6ป ห6ฟงเสยง จม6กดมกล?น
ล@นล@มรส มนจะเทยบกบศพทQท?ว7าภกขผ6เ- หFนภยในสงสาร ค>อมนซ1ง@ กว7ากน
อย7างน@ แล-วมนกFตดหลายๆส?งหลายๆอย7าง ถ-ามนเหFนธรรมะอนน@แล-ว มน
จะมความร6-มปญญาต7อไปเร>อ? ย
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อนน@เรยกว7าปฏปทา ให-มความร6-ส1กอย7างน@ในการประพฤตปฏบตของเรา
มนจะมความถ6กต-องดกว7า ถ-าคดเช7นน@พจารณาเช7นน@อย67ในใจ ถ1งแม-ว7ามน
จะไกลจากคร6บาอาจารยQมนกFยงใกล-คร6บาอาจารยQถ-าหากว7าคนเราอย6ใ7 กลคร6บาอาจารยQ แต7ร7างกายของเรา แต7จตใจมนเข-าไม7ถ1ง มนกFอย67ไปกFเพ7ง
โทษคร6บาอาจารยQ สรรเสรญคร6บาอาจารยQ คร6บาอาจารยQทาถ6กใจเรากFว7า
ท7านด ถ-าทาไม7ถ6กใจเรากFวา7 ไม7ด กFไปปฏบตอย67แค7น@นแหละ ไม7เหFนมนไดอะไร ไปมองด6คนอ>?นว7าคนน@นด คนน@นไม7ดอย67อย7างน@นแหละ ไม7เหFนมนไดอะไรมากมาย ถ-าเราเข-าใจในธรรมะข-อน@ เราจะเปFนพระข1น@ เดwยวน@แหละ
มฉะน@นเหตผลท?ว7าอาตมาห7างไกลจากล6กศษยQ ปน@ พรรษาน@ท@งพระเก7า
พระใหม7 พระนวกะ ไม7คอ7 ยให-ความร6ค- วามเหFนกFเพ>อ? ให-พจารณาเอาเองใหมนมากน?นเอง พระใหม7ท?จะเข-ามา อาตมาบอกข-อกฎอย6ห7 มดแล-ว ว7าอย7า
ไปคยกน อย7าไปฝา7 ฝ>นข-อกตกาท?ทาไว-แล-วน?นนะ ค>อทางมรรค ผล
นพพาน น?นแหละ ถ-าใครไปฝา7 ฝ>นข-อกตกาอย67มนกFไม7ใช7พระ ไม7ใช7คน
ต@งใจมาปฏบตเท7าน@นแหละ มนจะเหFนอะไรถ1งแม-จะนอนอย67กบอาตมาทก
ค>นทกวนกFไม7เหFนหรอก
จะนอนอย67กบพระพทธเจ-ากFไม7ได-เหFน
พระพทธเจ-าหรอก ไม7ได-ปฏบต เท7าน@แหละ
การร6-ธรรม การเหFนธรรม อย6ท7 ?การปฏบต
ฉะน@นการร6-ธรรมะ การเหFนธรรมะ มนอย67ท?การปฏบต ขอให-เรามศรทธา
เถอะ เราต-องทาจตของเราให-มนด คนในวดท@งวดน@นทาใจให-ร6-สม?าเสมอ
กนทกคน เราจะไม7ต-องไปให-โทษใคร ไม7ตอ- งไปให-คณใคร ไม7ต-องไป
รงเกยจใคร ไม7ต-องไปรกใคร ถ-ามนเกดโกรธเกดเกลยดข1น@ ให-มนมอย67ท?ใจ
ให-มนด6ถนดเท7าน@นแหละ ให-ด6ไปเท7าน@นแหละ ด6ไปเถอะ ถ-ามอะไรมนยง
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อย6ใ7 นน@ กFเรยกว7าน@นแหละต-องข6ดมนตรงน@น เราจะไปพ6ดว7า "ตดไม7ได- ตด
ไม7ได-" ถ-าเอาได-น?นมาพ6ด มนกFเปFนนกเลงโตกนหมดเท7าน@นแหละ อาศยท?
ว7ามนตดไม7ได-ต-องพยายาม ตดไม7ได-ต-องข6ดมนส ข6ดกเลสเกลากเลสน?น
แหละ ข6ดมนออกซ มนเหนยวแน7นน? มนเปFนอย7างน@นเสย ไม7ใช7วา7 มนเปFน
ของได-ตามปรารถนา ตามใจของเรานะธรรมะ จตมนเปFนอย7างหน1?ง ความ
จรงมนเปFนอย7างหน1ง? ต-องระวงข-างหน-า ต-องระวงข-างหลง ฉะน@นท7านจ1ง
บอกว7ามนไม7เท?ยง มนไม7แน7 ท7านย@าเข-าไปอย6เ7 ร>?อยๆอย7างน@
ความจรงค>อส?งไม7เท?ยง
ความจรงค>อความไม7เท?ยงน@
ความจรงท?มนส@นๆกว-างๆถ6กๆน@ไม7คอ7 ย
พจารณากน เหFนไปเปFนอย7างอ>?นเสย ดกFอย7าไปตดด ร-ายกFอย7าไปตดร-าย
ส?งเหล7าน@มนมอย67ในโลก เราจะปฏบตเพ>?อหนจากโลกอนน@ให-มนส@นส?งท@ง
หลายเหล7าน@ ฉะน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งให-วาง ให-ละ กFเพราะอนน@มน
ประกอบให-ทกขQเกดข1@นน?นเอง ไม7ใช7อย7างอ>?นหรอก
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ความหลดพ-น
เม>อ? พระปญจวคคยQหนจากพระพทธองคQแล-ว ท7านเหFนว7าเปFนลาภเปFนโชค
ของท7าน จะได-มโอกาสทาความเพยร คร@งเม>อ? พระปญจวคคยQอย67กวF 7นวาย
ก7อกวนหลายอารมณQ บดน@พระปญจวคคยQออกจากท7าน พระปญจวคคยQ
เหFนว7าพระพทธองคQน@นคลายออกจากความเพยรเวยนมาหาความมกมาก
เพราะว7าสมยก7อนน@นเอาจรงเอาจงเร>?องอตตกลมถานโยโค
เร>?องการ
ทรมาน เร>?องการขบ เร>?องการฉน เร>?องการหลบการนอน เอาแท-ๆ เม>อ? ถ1ง
คราวอนน@แล-ว พอมาพจารณาแล-วมนกFไม7เปFนไป ประพฤตด-วยทฏฐ
ประพฤตด-วยมานะ ด-วยความย1ดม?นถ>อม?น คดปรารภโลกว7าเปFนธรรม คด
ปรารภตนว7าเปFนธรรมมนไม7ได-ปรารภธรรมะ
อย7างว7าเราจะทรมาน ปฏบตดปฏบตชอบ ก7อนจะทาอย7างน@นกFปรารภว7า
ให-โลกสรรเสรญ ให-เขาว7าน?แหละเปFนคนเอาจรงเอาจง กFเลยทาอนน@น
เปFนโลกหมด ทาเพ>อ? ความยกย7องสรรเสรญ ให-เขาว7าด ให-เขาว7าเลศ ใหเขาว7าประเสรฐ ให-เขาว7าปฏบตดปฏบตชอบ คดอย7างน@แล-วจ1งทา เรยกว7า
มนปรารภโลก อกอย7างหน1ง? ค>อปรารภตนเอง เช>อ? ม?นในความเหFนของ
ตนเอง เช>อ? ม?นในการประพฤตปฏบตของตน ใครจะว7าผดกFช7างถ6กกFตาม
ไม7เอาเปFนประมาณ ชอบอย7างไรกFทาอย7างน@น ไม7ได-คลาหน-าคลาหลง น?
ปรารภตนเองอกประเภทหน1ง? อย7าปล7อยอย7าวางด-วยความย1ดม?น
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เร>อ? งปรารภโลกกบปรารภตนน@ มนมแต7เร>?องอปาทานแน7นหนาอย67เท7าน@น
พระพทธองคQพจารณาเหFนว7าเร>?องท?จะปรารภธรรมะ ค>อให-มนถ6กธรรมะ
แล-วจ1งทาไม7ม ฉะน@นการปฏบตจ1งเปFนหมน ละกเลสไม7ได-ท7านกFหวนมา
พจารณาใหม7คอ> ท?ทางานต@งแต7ต-นท7านกFมาด6ผลงาน มน ส?งท?ประพฤต
ปฏบตน@น ผลท?เกดจากเหตท?ท7านกระทาน@นเปFนอย7างไร ภาวนาแล-วคดไป
ล1กซ1ง@ แล-วเหFนว7ามนไม7ถ6ก มแต7เร>?องตนเท7าน@น เร>?องโลกเท7าน@น เร>?อง
ธรรมะเร>?องอนตตาน@ไม7ม เร>?องส6ญ เร>?องว7าง เร>?องปล7อย เร>?องวาง ไม7ม ค>อ
เร>อ? งปล7อยวางมนมอย67 แต7ว7าปล7อยโดยความย1ดม?นถ>อม?น
ท7านกFคดไปคดมาพจารณาด6แล-ว ถ1งจะสอนล6กศษยQเขากFเหFนไม7ได- ไม7ใช7
ส?งท?จะบอก ให-ล6กศษยQเข-าใจกนได-งา7 ย เพราะว7าล6กศษยQน@นเขาแน7นเหล>อ
เกนในการกระทาอย7างน@น ในการสอนอย7างน@น ในความเหFนอย7างน@น
พระพทธเจ-าของเราท7านกFเหFนว7าทาอย7างน@น กFทาตายเปล7า อดตายเปล7า
ทาตามโลก ทาตามตน ท7านกFพจารณาใหม7 หาส?งท?มนพอด เปFนสมมา
ปฏปทา ส7วนจตกFเปFนจต ส7วนกายกFเปFนกายเร>?องกายน@มนไม7ใช7กเลส
ตณหากบใครหรอก ถ-าจะไปฆ7าอนน@นเฉยๆมนกFไม7หมดกเลส มนไม7ใช7ท?
ของมน แม-จะอดขบอดฉน อดหลบอดนอนให-มนเห?ยวมนแห-ง ว7าจะให-มน
หมดกเลสน@น
มนกFหมดไม7ได-แต7ความเข-าใจท?วา7 มนได-สง? สอนในการ
ทรมานน@ พระปญจวคคยQตดมาก
ทาอะไรให-เปFนเร>?องธรรมดาๆ
ต7อน@นพระพทธเจ-ากFกลบมาฉนจงหนให-มากข1น@ ให-มนธรรมดาอะไรกFใหมนธรรมดาๆมากข1น@
พอพระปญจวคคยQเหFนการประพฤตปฏบตของ
พระพทธองคQเคล>?อนจากของเก7า มนเปล?ยนจากการปฏบตน@นมากFเลยพา
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กนเข-าใจว7าพระพทธองคQน@นคลายความเพยรเวยนมาหาความมกมาก
ความเหFนผ6-หน1ง? มนจะเล>อ? นข1น@ ไปข-างบน ค>อพ-นสมมต อกผ6ห- น1?งเหFนว7ามน
จะเล>?อนลงไปข-างล7าง ค>อคลายความเพยรเวยนมาหาความมกมาก การ
ทนมานตนเองมนแน7นอย67ในหวใจของพระปญจวคคยQท@งหลาย
เพราะ
พระพทธองคQกเF คยสอนอย7างน@นปฏบตมาอย7างน@น
สอนมาอย7างน@น
จนกว7าท7านได-เหFนโทษมน เหFนโทษมนชดเจน ท7านจ1งละมนได- เม>อ? ละมน
ได-แล-ว ท7านกFเหFนประโยชนQในการละน@น ท7านจ1งกระทาอย7างน@นโดยมไดลงขอผ6อ- >?นเลยพอพระปญจวคคยQเหFนพระพทธเจ-าทาอย7างน@น กFพากนหน
จากท7าน เหFนว7ามนไม7ถ6ก ไม7ทาตาม กFเหม>อนนกท?หนจากต-นไม- เหFนว7า
ต-นไม-ไม7มก?งหร>อก-านกว-างขวาง ไม7มร7มมเยFน หร>อปลาจะหนจากน@า กF
เหFนว7าน@า มนน-อย ไม7เยFน มนเบ>อ? ว7าอย7างน@น ความเหFนเปFนอย7างน@น กF
เลยเลกกนจากพระพทธเจ-า
กายกFให-เปFนกาย จตกFให-เปFนจต
ทน@พระองคQกไF ด-พจารณาธรรม ท7านกFเลยฉนให-สบาย อย67ให-สบาย จตกFใหมนเปFนจต กายกFให-มนเปFนกาย จตมนกFเปFนเร>?องของจต กายมนกFเปFน
เร>อ? งของกาย ท7านกFไม7ได-บบมนเท7าไร ไม7ได-บงคบมนเท7าไร พอแต7จะทา
ราคะ โทสะ โมหะ ให-บรรเทาลง แต7ก7อนท7านกFเดนอย67สองทาง กามสขลล
กานโยโค มความสขมความรกเกดข1น@ มาแล-วกFสนใจเกาะด-วยอปาทาน
เปFนตวเปFนตนข1@นมา ไม7ได-ปล7อยไม7ได-วาง กระทบความสขกFตดในความ
สข กระทบความทกขQกตF ดในความทกขQ เปFนกามสขลลกานโยโค กบอต
ตกลมถานโยโค พระองคQตดอย6ใ7 นสงสาร ท7านมองพจารณาเหFนชดเจน
เข-าไปว7า อนน@ไม7ใช7หน-าท?ของสมณะท?จะเดนไปในทางน@น สขแล-วกFย1ดสข
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ทกขQแล-วกFย1ดทกขQคณสมบตของผ6เ- ปFนสมณะไม7ใช7อย7างน@น ไม7ใช7เร>?องย1ด
เร>อ? งม?นเร>?องหมายในส?งท@งหลายเหล7าน@น คร@นตดอย67ในน@นมนกFเปFนตว
เปFนตน มนกFเปFนโลก ถ-าปฏบตบากบ?นในส?งท@งหลายเหล7าน@น กFยงไม7เปFน
โลกวท6ไม7ร6-แจ-งโลก ว?งทางซ-ายว?งทางขวาอย67ตลอดเวลา บดน@ท7านเพ7งถ1ง
ส7วนจต จรงๆ ตามรกษาจตของตนล-วนๆ สอนจตของตนล-วนๆ
เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
เร>อ? งธรรมชาตทกอย7างมนเปFนไปตามเร>?องของมน ไม7ได-เปFนอะไร เหม>อน
กนกบโรคในร7างกายเราน@ เปFนเจFบ เปFนไข- เปFนหวดเปFนไอ เปFนโรคน@น
โรคน@ กFเปFน ในร7างกายของเรา ความเปFนจรงคนเรากFหวงแหนกายของเรา
จนเกนขอบเขตเหม>อนกน ก7อนท?มนจะหวงแหนกFเน>?องจากความเหFนผด
มนจ1งปล7อยไม7ได- อย7างศาลาเราอย6เ7 ดwยวน@เราสร-างมนข1@นเปFนศาลาของเรา
จ@งเหลนมนกFมาอย67 จ@กจกมนกFมาอย67หน6มนกFมาอย67 เรากFเบยดเบยนแต7มน
เพราะเราเหFนว7าศาลาของเราไม7ใช7ของจ@งเหลนจ@งจก เลยเบยดเบยนมน
เหม>อนกนกบโรคในร7างกายเราท?เปFนอย67 ร7างกายเราถ>อว7าเปFนบ-านเปFน
ของของเรา ถ-าจะมาเจFบหวปวดท-องนดหน1ง? กFทรนทราย ไม7อยากให-มน
เจFบ ไม7อยากให-มนเปFนทกขQ ขากFขาของเราไม7อยากให-มนเจFบ แขนกFแขน
ของเราไม7อยากให-มนเจFบ หวน?กFหวของเรา ไม7อยากให-มนเจFบ ไม7อยาก
ให-มนเปFนอะไรเลย ท?น? รกษามนให-ได- หลงไป หลงจากความจรงมา เรากF
จรเข-ามาอย67กบสงขาร น@กเF หม>อนกน ศาลาน@ไม7ใช7ศาลาของเราตามความ
จรงนะ เรากFเปFนเจ-าของช?วคราว หน6มนกFเปFนเจ-าของช?วคราวจ@งเหลนมนกF
เปFนเจ-าของช?วคราว จ@งจกมนกFเปFนเจ-าของช?วคราวเท7าน@นแต7มนไม7ร6-จก
กน
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เม>อ? ย1ดม?นในสงขารกFเปFนทกขQ
ร7างกายน@กFเหม>อนกน ความเปFนจรงพระพทธเจ-าท7านสอนว7าไม7มตวไม7ม
ตนอย67น@ เรากFมาย1ดสงขารก-อนน@ว7าเปFนตวเปFนตน เปFนเราเปFนเขาแน7นอน
เข-าไป ทน@สงขารจะเปล?ยนแปลงกFไม7อยากให-เปล?ยนบอกเท7าไรกFไม7เข-าใจ
พ6ดเท7าไรกFไม7เข-าใจ บอกจรงๆกFย?งหลงจรงๆอนน@ไม7ใช7ตว ว7าอย7างน@น กF
ย?งหลงใหญ7 ย?งไม7ร6-เร>?อง เรามาภาวนาให-มนเปFนตวเปFนตน ฉะน@นคนโดย
มากไม7เหFนตวตน ผ6-ท?เหFนตวตนจรงๆกFคอ> ผ6-ทเ? หFนว7ามใช7ตวมใช7ตน ค>อ
เหFนตนตามธรรมชาต ผ6-ท?เหFนตวด-วยอปาทานน@วา7 น?เปFนตวเปFนตน ผ6-น@น
ไม7เหFน มนก-าวก7ายอย67อย7างน@นะ จะทาอย7างไร มนไม7เหFนง7ายๆก-อนน@
อปาทานมนย1ดไวใช-ปญญาในการดบทกขQ
ฉะน@นท7านจ1งบอกว7าให-พจารณาร6-เท7าด-วยปญญา ให-เหFนด-วยปญญา ค>อ
พจารณาสงขารว7า มนจรงอย7างไรกFให-เหFนตามเปFนจรงอย7างน@น อาศย
ปญญาร6-ตามเปFนจรงของสงขารเรยกว7าตวปญญา ถ-าร6-ไม7ตามเปFนจรงของ
สงขารน@นกFไปแย-งกน ไปขดกน สงขารน@มนสมควรท?จะปล7อยไปแล-ว กFยง
จะไปกางไปก@นมนไว- ไปร-องขอให-เปFนอย67อย7างน@น หาส?งของสารพดอย7าง
มาแก-มน มาไถ7ถอนเอาสารพด ถ-ามนเจFบมนไข-แล-วไม7อยากไป จ1งค-นหา
ส6ตรอะไรต7างๆพากนมาสวด ส6ตร โพชฌงโค ธมมจกร อนตตลกขณส6ตร
ไม7อยากให-มนเปFนอย7างน@นพากนก@นพากนห-าม กFเลยเปFนพธรตองไป ย1ด
ม?นถ>อม?นย?งไปกนใหญ7โดยบทสวดต7างๆ ค>อสวดให-มนหายโรค เอามา
สวดต7ออายกน เอามาสวดให-มนย>นยาว สารพดอย7าง
376

จดหมายของการสวดมนตQ-ท7องมนตQ
ความเปFนจรงท7านให-สวดเพ>อ? เหFนชด แต7เรามาสวดให-หลงร6ปง อนจจง
เวทนา อนจจา สญญา อนจจา สงขารา อนจจา วญญาณง อนจจง...บทท?
สวดน@นไม7ใช7สวดให-เราหลงนะ สวดให-เราร6-เร>?องตามความเปFนจรงของมน
อย7างน@น จะได-ปล7อยจะได-วาง จะได-ไม7เสยใจ จะได-ทอดอาลย อนน@นมน
จะส@น แต7เรามาสวดให-มนยาวออก ถ-ามนยาวอยากจะให-มนส@น บงคบ
ธรรมชาตให-มนเปFนไป หลงกนหมด ท?มาทากนในศาลาน@นกFมาหลงกน
หมดทกคน คนท?สวดกFหลง คนท?นอนฟงอย67กหF ลง ใครท?ไหนกFหลงท@งน@น
ทาอย7างไรจ1งจะไม7เปFนทกขQ คดอย7างน@น จะปฏบตท?ไหนกน จ1งปฏบตใหมนหลงไปแก-ความจรงในเร>?องน@น ถ-ามนเกดข1@นมาแล-ว ท7านผ6-ร6-ท@งหลาย
เหFนว7ามนไม7มอะไรเกดมาแล-วต-องมโรคอย7างน@ แต7ว7าพระพทธเจ-ากFด อรย
สาวกของท7านกFด มเจFบมไข-เปFนธรรมดา ท7านกFรกษาฉนยาเปFนธรรมดา
เท7าน@นแหละ มนเปFนเร>?องแก-ธาต แต7ความเปFนจรงท7านไม7ได-ถ>อม?นถ>อลาง
ถ>อขลง ย1ดม?นจนเกนไป หรอก ท7านกFรกษามนด-วยความเหFนชอบ ไม7ใช7
รกษาด-วยความหลง มนหายกFหาย ไม7หายกFไม7หาย เปFนอย7างน@น
สวดมนตQเพ>?อให-ใจพบแสงสว7าง
อนน@แหละ เขาว7าศาสนาในประเทศไทยเรามนเจรญ แต7ผมว7ามนเส>?อม
จนถ1งท?สดมนแล-ว ในศาลามแต7ห6ฟงท@งน@น หมดศาลาเลยเอยงห6ฟง มน
เอยงซ-ายเลยนะ ตลอดผ6ใ- หญ7ผโ6- ตกFทาอย7างน@นอย67 ว7ามนเปFนอย7างน@น มน
เลยหลงตามกนหมดทกอย7างเลย ฉะน@นถ-าเราไปเหFนอย7างน@นแล-ว กFเลย
พ6ดอะไรไม7ออก มนคนละเร>?องกน แล-วจะให-มนพ-นทกขQกนท?ไหน ท7านใหสวดเพ>?อให-มนแจ-ง เรามาสวดให-มนม>ดมนหนหลงใส7กนเลย ผ6ห- น1ง? เดนไป
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ทางตะวนตก อกผ6ห- น1?งเดนไปทางตะวนออก จะพบกนได-อย7างไร มนไม7
ใกล-เลยเร>?องเหล7าน@ ถ-าหากว7าเราได-ภาวนาแล-ว ตามความเปFนจรงมนเปFน
อย7างน@น กFกาลงหลงกน ไม7ร6-จะว7ากนได-อย7างไร อะไรกFเปFนพธรตองไป
หมดทกอย7าง สวดอย67 แต7ว7าสวดด-วยความโง7 ไม7ใช7สวดด-วยปญญา เรยน
แต7เรยนด-วยความโง7 ไม7ได-เรยนด-วยปญญา ร6-กFร6-ด-วยความโง7 ไม7ได-ร6-ด-วย
ปญญา มนเลยไปกFไปด-วยความโง7 อย67กอF ย67ด-วยความโง7 มนกFเปFนอย7างน@น
ท?สอนกนทกวนน@กFเรยกว7าสอนให-คนโง7ทง@ น@นแหละ แต7เขาว7าสอนให-คน
ฉลาด สอนให-คนร6- แต7หลกความเปFนจรง ฟงๆด6แล-วกFสอนให-คนหลง
งมงาย
อย7าย1ดม?น ว7าเปFนของเรา
ความเปFนจรง หลกธรรมะ ท7านสอนให-พวกเราท@งหลายปฏบตเพ>อ? เหFน
อนตตา ค>อเหFนตวตนน@ว7ามนเปFนของว7าง ไม7ใช7เปFนของมตวตน เปFนของ
ว7างจากตวตน แต7เรากFมาเรยนกนให-มนเปFนตวเปFนตนกFเลยไม7อยากจะใหมนทกขQ ไม7อยากจะให-มนลาบาก อยากจะให-มนสะดวก อยากจะให-มนพ-น
ทกขQ ถ-ามตวมตนมนจะพ-นทกขQเม>อ? ไร ด6ซอย7างเรามของช@นหน1ง? ท?มราคา
มาก เม>อ? เราได-รบมาเปFนของเราแล-ว เปล?ยนเสย จตใจเปล?ยนแล-ว ต-องหา
ท?วางมน จะเอาไว-ตรงไหนดหนอ เอาไว-ตรงน@นขโมยมนจะย7องเอาไปละ
ม@ง คดจนเลกคดแล-วหาท?ซ7อนของ นะ แล-วจตมนเปล?ยนเม>อ? ไร มนเปล?ยน
เม>อ? เราได-วตถอนน@เอง ทกขQแล-วเอาไว-ตรงน@กFไม7คอ7 ยสบายใจ เอาไว-ตรง
น@นกFไม7คอ7 ยสบายใจ เลยว7นกนจนหมดแหละ น?งกFทกขQ เดนกFทกขQ นอนกF
ทกขQ น?ทกขQเกดข1น@ มาแล-วมนเกดเม>?อไร มนเกดในเม>?อเราเข-าใจว7าของของ
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เรา มนมมาแล-ว ได- มาแล-ว ทกขQอย67เดwยวน@ แต7ก7อนไม7ม มนกFไม7เปFนทกขQ
ทกขQยงไม7เกด ไม7มอะไรเกดข1น@ ท?จะจบมน
พลกสมมตให-เปFนวมตต
อตตาน@กเF หม>อนกน ถ-าเราเข-าใจว7าตวของเรา ตนของเรา สภาพส?ง
แวดล-อมน@นมนกFเปFนของตนไปด-วย ของเราไปด-วย มนกFเลยว7นข1@นไป
เพราะอะไร ต-นเหตค>อมนมตวมตน ไม7ได-เพกสมมตอนน@ออกให-เหFนวมตต
ตวตนน@มนเปFนของสมมต ให-เพกให-ร>@อสมมตอนน@ออกให-เหFนแก7นของมน
ค>อวมตต พลกสมมตอนน@กลบให-เปFนวมตต
อนน@ถ-าเปรยบกบข-าวกFเรยกว7าข-าวยงไม7ได-ซ-อม ข-าวน@นกนได-ไหม กนไดแต7เราไปปฏบตมนซ ค>อให-เอาไปซ-อมมน ให-ถอดเปล>อกออกไปเสย มนกF
จะเจอข-าวสารอย67ตรงน@นแหละ ทน@ถ-าเราไม7ได-สมนออกจากเปล>อกของมน
กFไม7เปFนข-าวสาร ความเหFนเช7นน@กเF หม>อนกนกบสนข สนขมนนอนอย6บ7 น
กองข-าวเปล>อกน?นแหละท-องร-องจsอก...จsอก..จsอก...มนกFมวแต7นอนอย6น7 ?น
แหละ จตมนหว?นวตก "จะไปหากนท?ไหนหนอ" แน7ะ ท-องมนหวมนกFโจน
ออกจากกองข-าวเปล>อก ว?งไปหากนอาหารเศษๆท@งหลายเหล7าน@น ท@งๆท?
มนนอนทบอย67อาหารมนอย67ตรงน@น แต7มนไม7ร6-จก เพราะอะไร มนไม7เหFน
ข-าว สนขมนกนข-าวเปล>อกไม7ได- อาหารมนมอย67แต7มนกนไม7ได- ความร6-เรา
มอย67ถ-าเราไม7เอาไปปฏบต เรากFไม7ร6-เร>?องเหม>อนกน โง7ขนาดสนขมนนอน
อย6บ7 นกองข-าวเปล>อกนอนทบอาหารอย6ไ7 ด- แต7วา7 ไม7ร6-จกกนอาหารท?มน
นอนทบอย67 เม>อ? หวอาหารกFต-องโจนจากข-าวว?งไปหากนท?อ>?น อนน@มนกFน7า
สงสารอย6เ7 หม>อนกน อย7าทาตวเหม>อนสนขนอนอย6บ7 นกองข-าวเปล>อก
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เหม>อนกนฉนน@นข-าวสารมอย67 อะไรมนปด เปล>อกข-าวมนปดสนขกนไม7ไดวมตตกFมอย67 อะไรมนปดไว- สมมตมนปดไม7ให-เหFนวมตต ให-พทธบรษทท@ง
หลายน?งทบ ไม7ร6-จก..'ข-าว' ไม7ร6-จกการประพฤตปฏบตน?นจ1งไม7เหFนวมตต
มนกFจ1งตดสม มต อย6ต7 ลอดกาลตลอดเวลา เม>อ? มนตดอย6ใ7 นสมมตมนกFเกด
ทกขQขน1@ มา เกดภพข1@นมา เกดชาต ข1น@ มาชรา พยาธ มรณะ ถ1งวนตายตาม
เข-ามา ฉะน@นมนไม7มอะไรบงอย67หรอก มนบงอย6ต7 รงน@ เราเรยนธรรมะ ไม7ร6จกธรรมะ กFเหม>อนกบสนขนอนอย6บ7 นข-าวเปล>อก ไม7ร6-จกข-าว หวจวนจะ
ตายมนกFตายท@งเฉยๆน?นแหละ ไม7มอะไรกน ข-าวเปล>อกมนกนไม7ได- มน
ไม7ร6-จกหาอาหารของมนเลย นานๆไปไม7มอะไรกน มนกFตายไปบนกอง
ข-าวเปล>อกน?นแหละ บนอาหารน?นแหละ
อย7าคดว7าร6-มากแล-วจะเหFนพระพทธเจ-า
มนษยQเราน@กเF หม>อนกน ธรรมท?เราเรยนมา ธรรมะท?พระพทธองคQตรสไวถ1งจะศ1กษาธรรมะเท7าไรกFตามทเถด ถ-าไม7ประพฤตปฏบตแล-วกFไม7เหFน ไม7
เหFนแล-วกFไม7ร6- ไม7ร6-กFไม7ร6-จก ข-อปฏบต อย7าพ1งว7าเราเรยนมาก เราร6-มาก
แล-วเราจะเหFนธรรมะของพระพทธเจ-า กFเหม>อนเรามตา อย7างน@กFน1กว7าเรา
เหFนทกอย7าง เพราะว7าเรามองไปแล-ว หร>อจะน1กว7าเราได-ยนแล-วทกอย7าง
เพราะเรามห6อย6แ7 ล-ว มนเหFนไม7ถ1งท?สดของมน มนกFเปFนตานอกไป ท7านไม7
จดว7าเปFนตาใน ห6กFเรยกว7าห6นอก ไม7ได-เรยกว7าห6ใน มฉะน@นถ-าท7านพลก
สมมตเข-าไปเหFนวมตต แล-วกFเปFนของจรง เหFนชด ถอนทนท มนจ1งถอน
สมมตออก ถอนความย1ดม?นถ>อม?นออก ถอนทกส?งทกอย7าง
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ผลไม- (ธรรมะ) มอย67แล-วตามธรรมชาต
เหม>อนกบผลไม-หวานๆใบหน1ง? ผลไม-น@นมนหวานอย67กจF รงแต7วา7 มนต-อง
อาศยการกระทบประสบจ1งร6-ว7ามนหวานหร>อมนเปร@ยวจรงผลไม-นน@ ถ-าไม7ม
อะไรกระทบ มนกFหวานอย67ตามธรรมชาต หวานแต7ไม7มใครร6-จก เหม>อน
ธรรมะของพระพทธเจ-าของเรา เปFนสจจธรรมจรงอย6ก7 Fตาม แต7สาหรบคนท?
ไม7ร6-จรงน@นกFเปFนของไม7จรง ถ1งมนจะดเลศประเสรฐสกเท7าไรกFตามทเถอะ
มนไม7มราคาเฉพาะกบคนท?ไม7ร6-เร>?อง
ฉะน@นจะไปเอาทกขQทาไม ใครในโลกน@อยากเอาทกขQใส7ตวมไหม ไม7มใคร
ท@งน@นแหละ ไม7อยากได-ทกขQ แต7ว7าสร-างเหตให-ทกขQเกดข1@นมา มนกF
เท7ากบเราไปแสวงหาความทกขQน?นเอง แต7ใจจรงของเราแสวงหาความสข
ไม7อยากได-ทกขQ น?มนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@ทาไมจตใจของเรามนสร-าง
เหตให-ทกขQเกดข1@นมาได- เราร6-เท7าน@กFพอแล-วใจเราไม7ชอบทกขQ แต7เราสร-าง
ความทกขQข1@นมาเปFนตวของเราทาไม มนกFเหFนง7ายๆกFคอ> คนท?ไม7ร6-จกทกขQ
น?นเอง ไม7ร6-จกทกขQ ไม7ร6-จกเหตเกดของทกขQ ไม7ร6-ความดบทกขQ ไม7ร6-ขอปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ จ1งประพฤตอย7างน@น จ1งเหFนอย7างน@น จะไม7ม
ความทกขQได-อย7างไรกFเพราะคนไปทาอย7างน@น
เม>อ? คดผดกFเกดทกขQ
ถ-ามนเปFนเช7นน@น มนกFเปFนมจฉาทฏฐท@งด-นน@นแหละ แต7วา7 เราไม7เข-าใจว7า
เปFนมจฉาทฏฐ อะไรท?เราได-พด6 เราได-เหFน เราได-ทาแล-วเปFนทกขQ อนน@น
เปFนมจฉาทฏฐท@งน@น ถ-าไม7เปFนมจฉาทฏฐมนไม7ทกขQอย7างน@นหรอก มนไม7
ย1ดในความทกขQอนน@น มนไม7ย1ดในความสขน@นๆ ไม7ได-ย1ดตามอาการท@ง
หลายเหล7าน@น มนจะปล7อยวางตามเร>?องของมน เช7น กระแสน@าท?มนไหล
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มา ไม7ต-องกาง ก@นมน ให-มนไหลไปตามสะดวกของมนน@นแหละ เพราะมน
ไหลอย7างน@น กระแสธรรมกFเปFนอย7างน@น กระแสจตของเราท?ไม7ร6-จกมนกF
ไปกางก@นธรรมะด-วยท?ว7าเปFนมจฉาทฏฐ แล-วไปตะโกน โน-น มจฉาทฏฐอย67
ท?โน-น คนโน-นเปFนมจฉาทฏฐ แต7ตวเราเองเปFนมจฉาทฏฐ ค>อทกขQเกดข1น@
มาเพราะ เราเปFนมจฉาทฏฐ อนน@นเราไม7ร6-เร>?อง อนน@กนF 7าสงเกตน7า
พจารณาเหม>อนกนนะ ถ-าเปFนมจฉาทฏฐเม>อ? ไรกFเปFนทกขQเม>อ? น@น ไม7ทกขQ
ในเวลาปจจบนน@น ต7อไปมนกFให-ผลมาเปFนทกขQ
อนน@พด6 เฉพาะคนเรามนหลงเท7าน@น อะไรมนปดไว- อะไรมนบงไว- สมมต
มนบงวมตตให-คนมอง เหFนไม7ชดในธรรมท@งหลาย ต7างคนกFต7างศ1กษา
ต7างคนกFต7างเล7าเรยน ต7างคนกFต7างทา แต7ทาด-วยความไม7ร6-จก กFเหม>อน
กนกบคนหลงตะวนน@นแหละ
เดนไปทางตะวนตกเข-าใจว7าเดนไปทาง
ตะวนออก หร>อเดนไปทศเหน>อเข-าใจว7าเดนไปทศใต- มนหลงขนาดน@ เรา
ปฏบตน@มนกFเลยเปFนข@ของการปฏบตโดยตรงแล-วมนกFเปFนวบต วบตน@คอ>
มนพลกไปคนละทาง หมดจากความม7งหมายของธรรมะท?ถ6กต-อง สภาพ
อนน@เปFนเหตให-เกดทกขQ เรากFเข-าใจว7าอนน@ถ-าทาข1@น ถ-าบ7นข1น@ ถ-าท7องข1น@
ถ-าร6-เร>?องอนน@ มนจะเปFนเหตให-ทกขQดบ กFเหม>อนกนกบคนท?อยากไดมากๆน?นแหละ อะไรๆกFหามามากๆ ถ-าเราได-มากแล-วมนกFดบทกขQ จะ
ไม7มทกขQ ความเข-าใจของคนมนเปFนอย7างน@ แต7ว7ามนคดไปคนละทาง
เหม>อนกนกบคนน@ไปทศเหน>อ คนน@นไปทศใต- น1กว7าไปทางเดยวกน
สงขารท@งหลายเปล?ยนแปลงไปเสมอ
ฉะน@นพทธบรษทท@งหลาย มนษยQเราท@งหลายจ1งจมอย67ในกองทกขQ อย67ใน
วฏฏสงสาร กFเพราะคดอย7างน@ ถ-ามโรคภยไข-เจFบข1@นมากFน1กแต7จะให-มน
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หายเท7าน@น อยากจะให-มนหายเดwยวน@ จะให-มนหายเท7าน@นแหละ ไม7น1กว7า
อนน@มนเปFนสงขาร อนน@ไม7มใครร6-จกสงขารมนเปล?ยน ทนไม7ได- ฟงไม7ไดจะต-องให-หายให-หมด แต7ผลสดท-ายมนกFส6-ไม7ได- ส6-ความจรงไม7ได- พงหมด
อนน@คอ> เราไม7ได-คด ค>อมนเหFนผดหนกเข-าไปเร>?อยๆ
การประพฤตปฏบตทกอย7างเพ>อ? เหFนธรรมะมนเลศกว7าส?งท@งหลายท@งปวง
พระพทธองคQสร-างบารมต@งแต7ทานบารมไปถ1งปรมตถบารมเพ>อ? อะไร กF
เพ>อ? ให-ร6-จกอนน@ เพ>อ? ให-เหFนธรรมะ ให-ปฏบตธรรมะ แล-วให-ร6-ธรรมะ ให-ใจ
เปFนธรรมะ ให-ปล7อยวางเพ>?อจะไม7ให-หนก อย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมน หร>อจะ
พ6ดง7ายๆอกอย7างหน1ง? ว7า ให-ย1ดแต7อย7าให-ม?น น?กถF 6กเหม>อนกน ค>อเราเหFน
อะไรกFจบมนข1@นมาด6เสย "เออ...อนน@กอF นน@น" แล-วกFวางมนไป เหFนอนน@น
อกกFย1ดมาอก แต7อย7าย1ดให-มนม?น เอามาพจารณา ร6-เร>?องแล-วกFปล7อยวาง
เท7าน@นแหละ ถ-าย1ดไม7วาง แบกไม7หยดมนกFหนกตลอดเวลาส ถ-าเราย1ดมา
แบกร6-ส1กว7ามนหนกกFปลงมนไป ท@งมนเสย อย7าให-ทกขQเกดข1น@ มา ถ-าเปFน
เช7นน@เรากFร6-จกว7าอนน@เปFนเหตให-ทกขQเกด เม>อ? ร6-จกเหตให-ทกขQเกดแล-ว
ทกขQมนเกดไม7ได- ทกขQจะเกด สขจะเกด มนอาศยอตตาตวตน อาศยเรา
อาศยของของเรา อาศยสมมตอนน@ ถ-าส?งท@งหลายเหล7าน@เกดข1@นมาแล-วว?ง
ไปถ1งวมตต มนกFเลกถอน มนถอนสมมตออก ถอนความสขออกจากท?น?น
ถอนความทกขQออกจากท?น?น ถอนความย1ดม?นถ>อม?นออกจากท?มนย1ดน@น
เท7าน@นแหละ
เม>อ? ของของเราหายไป ทาไมเราต-องเปFนทกขQ
กFคล-ายกบว7าของของเราช@นหน1?งมนหลดม>อ หายไป เรากFเปFนห7วงกFเปFน
ทกขQกบมน อกเวลาหน1ง? เรากFพบของน@นข1@นมา ความทกขQกFหายแว-บไปท
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เดยว แม-ยงไม7เหFนวตถอนน@นความทกขQมนกFหาย อย7างเราเอาของมาวาง
ไว-ตรงน@ แล-วหลงเสยน1กว7าของเรามนหายไปกFเปFนทกขQ เม>อ? ทกขQเกดข1@น
แล-วจตกFพะวงถ1งส?งท@งหลายเหล7าน@น อกวนหน1ง? อกเวลาหน1ง? จตใจกFวตก
ไปถ1งของของเราว7า "อ-อ..เอาไว-ตรงน@น แน7นอนเลย" พอน1กอย7างน@น ร6ตามความจรงแล-ว ตายงไม7เหFนของเลย สบายใจเลยทน@ อนน@เรยกว7าเหFน
ทางใน เหFนกบตาใจ ไม7ใช7เหFนกบตานอก เหFนด-วยตาใจ ถ1งตานอกยงไม7
เหFน มนกFสบายแล-ว มนกFถอนทกขQออกทนท อย7างน@กเF หม>อนกน ผ6-ท?
บาเพFญธรรมะ บรรลธรรมะ เหFนธรรมะ ประสบอารมณQเม>?อไรปs บ น?นกFคอ>
ปญญาเกดข1น@ กFแก-ปญหาได-ทนท7วงทเท7าน@นแหละ หายไปเลย วาง
ปล7อย
จงปฏบตให-เหFนธรรมะ
ฉะน@นท7านจ1งให-พวกเราพบธรรมะ ทน@เราพบธรรมะแต7ตวหนงส>อ พบ
ธรรมะกบตารา อย7างน@นมนพบแต7เร>?องของธรรมะ ไม7ได-พบธรรมะตาม
ความจรงท?พระบรมคร6ของเราสอน จะเข-าใจว7าพวกเราท@งหลายปฏบตด
ปฏบตชอบได-อย7างไร มนไกลกนมาก พระพทธองคQเปFนโลกวท6 เปFนผ6ร- 6แจ-งโลก เดwยวน@เราร6-ไม7แจ-ง ร6-เท7าไรกFยง? ม>ดเข-าไปเท7าน@น ร6-เท7าไรกFยง? ม>ด
เข-าไป ค>อมนร6-ม>ด ไม7ใช7ร6-แจ-ง ร6-ไม7ถ1งน?นเองไม7แจ-ง ไม7สว7าง ไม7เบกบาน
คนกFมาคาตดแค7นเ@ ท7าน@นแหละ แต7ว7ามนไม7ใช7น-อย มนเปFนของ มาก จงละ
ทกขQทนทเม>อ? มองเหFนโทษของมน
ทกคนโดยมากกFต-องการความด ต-องการความสข แต7ว7าไม7ร6-จกว7าอะไรมน
เปFนเหตให-สขให-ทกขQเกดข1น@ มา อะไรทกอย7างถ-าเรายงไม7เหFนโทษมน เรา
กFละมนไม7ได- มนจะช?วขนาดไหนกFละมนไม7ได-ถ-าเรายงไม7ได-เหFนโทษอย7าง
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จรงจง แต7เม>อ? เราเหFนโทษอย7างแน7นอนจรงๆน?นแหละ ส?งท@งหลายเหล7า
น@นเราถ1งจะปล7อยได-วางได- พอเหFนโทษอย7างแน7นอนจรงๆ พร-อมกระท?ง
เหFนประโยชนQในการกระทาอย7างน@นในการประพฤตอย7างน@น เปล?ยนข1น@
มาทนทเลย อนน@คนเราประพฤตปฏบตอย6ท7 าไมมนยงไปไม7ได- ทาไมมน
ถ1งวางไม7ได- ค>อมนยงไม7เหFนโทษอย7างแน7ชด ค>อยงไม7ร6-แจ-งน?แหละ ร6ไ- ม7ถ1ง
หร>อร6-มด> มนจ1งละไม7ได- ถ-าร6-แจ-งอย7างอรหนตสาวก หร>อองคQสมเดFจพระ
สมมาสมพทธเจ-าของเรา กFเลกกนเท7าน@นแหละ แก-ปญหาหลดไปทเดยว
แหละ ไม7เปFนของยาก ไม7เปFนของลาบาก
มนกFเหม>อนกนกบเราน?นแหละ ห6เราได-ยนเสยงกFให-มนทางานตามหน-าท?
ของมนส ตาทางานทางร6ปกFให-มนทาส จม6กทางานทางกล?นกFให-มนทาส
ร7างกายทางานถ6กต-องโผฏฐพพะกFให-มนทางานตามเร>?องของมนส ถ-าแบ7ง
ให-มนทางานตามหน-าท?ของมนแล-ว มนจะ มอะไรมาแย-งกน มนไม7ได-ขด
ขวางกนเลย อนน@กFเหม>อนกน ส?งเหล7าน@มนกFเปFนสมมตเรากFให-มนส ส?ง
เหล7าน@นกFเปFนวมตต เรากFแบ7งมนส เราเปFนผ6-รเ6- ฉยๆ เท7าน@นแหละ ร6-ไม7ใหมนขดข-อง ร6-แล-วกFปล7อย วางมนตามธรรมดา เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น ของ
ท@งหลายเหล7าน@เปFนอย6อ7 ย7างน@น ท?เราย1ดม?นว7าอนน@ของเรา ใครเปFนคนไดพ7อเราได-ไหม แม7เราได-ไหม ญาตของเราได-ไหม ใครได-ไหม ไม7มใครไดพระพทธองคQจ1งบอกให-วางมนเสย ปล7อยมนเสย ร6-มนเสย ร6-มนโดยท?ว7าย1ด
แต7อย7าให-มน? ใช-มนไปในทางท?เปFนประโยชนQ อย7าใช-มนในทางท?เปFนโทษ
ค>อความย1ดม?นถ>อม?นท?ทาให-เราเปFนทกขQ
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ร6ธ- รรมเพ>?อพ-นทกขQ
ร6ธ- รรมะมนต-องร6อ- ย7างน@ ค>อร6-ในแง7ทม? นพ-นทกขQ ความร6-น@เปFนส?งสาคญ ร6เคร>?องยนตQกลไก ร6-อะไรสารพดอย7างกFดอย67 แต7ว7ามนไม7เลศ ธรรมะกFต-องร6อย7างน@เหFนอย7างน@ ไม7ต-องร6-อะไรมากหรอกให-ร6-เท7าน@กFพอ สาหรบผ6ประพฤตปฏบตร6-แล-วกFวาง ไม7ใช7ว7าตายแล-วจ1งจะไม7มทกขQนะ มนไม7มทกขQ
ในเม>?อยงมชวตอย67 เพราะมนร6-จกแก-ปญหามนร6-จกสมมตวมตตน@เม>อ? เราม
ชวตอย67 เม>อ? เราประพฤตปฏบตน?เองไม7ใช7เอา ท?อน>? หรอก ดงน@นท7านอย7า
ไปย1ดม?นถ>อม?นอะไรมาก ย1ดอย7าให-มนม?น บางทจะคดว7า "ท7านอาจารยQ
ทาไมจ1งพ6ดอย7างน@ สอนอย7างน@" จะไม7ให-สอนอย7างไร ไม7ให-พ6ดอย7างไร
เพราะว7ามนแน7นอนอย7างน@น มนจรงอย7างน@น จรงกFอย7าไปย1ดม?นมนซ ถ-า
ไปย1ดม?นมนกFเปFนไม7จรงเท7าน@นแหละ เหม>อนสนขไปจบขามนด6ซ จบมน
ไม7วางเดwยวมนกFวน7 มากด ลองๆด6ซสตวQทง@ ปวงกFเหม>อนกน เช7น ง6ไปย1ด
หางมนซ ย1ดไม7ปล7อยวาง เดwยวมนกFกดเราเท7าน@นแหละ
สมมตน@กFเหม>อนกน ให-ทาตามสมมต สมมตน@เปFนของใช-เพ>?อให-มนสะดวก
เม>อ? เรามชวตอย67น@ไม7ใช7เร>?องจะต-องย1ดม?นถ>อม?นจนมนเกดทกขQทรมาน
แล-วกFแล-วไปเท7าน@น อะไรท?เราเข-าใจว7าถ6ก แล-วกFย1ดม?นถ>อม?นไม7แบ7งใคร
น?นแหละค>อมนเหFนผดแล-ว เปFนมจฉาทฏฐแล-ว เม>อ? ทกขQเกดข1@นมาปs บ มน
เกดมาจากอะไร เหตมนกFค>อมจฉาทฏฐ มนจ1งให-ผลเปFนทกขQ ถ-ามนถ6ก ผล
ท?จะเกดข1น@ มาจะไม7เปFนทกขQ ท7านไม7ให-แบก ไม7ให-ย1ด ไม7ให-มน? ถ6กกFเปFน
ของสมมต แล-วกFแล-วไป ผดกFเปFนของสมมต แล-วกFแล-วไปเท7าน@น ถ-าเรา
เหFนว7าถ6กแล-วคนอ>?นมาแย-งกFอย7าไปถ>อมน ปล7อยไป ไม7ได-เสยหายอะไร
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มนไปตามเร>?องตามเหต ตามปจจยของมนอย7างเก7า พอร6-แล-วกFปล7อยมน
ไปตรงน@นเลย
แต7โดยมากมนไม7ใช7อย7างน@น คนเรามนไม7คอ7 ยยอมกนอย7างน@นผ6-ปฏบต
เรายงไม7ร6-ตวยงไม7ร6-จตใจของตน พอพ6ดอะไรจนคนอ>?นว7ามนโง7เตFมท?แล-ว
กFยงน1กว7ามนฉลาดอย67น?นแหละ พ6ดส?งท?มนโง7จนคนอ>น? ฟงไม7ได- แต7กนF 1กว7า
เราฉลาดกว7าคนอ>?น คนอ>?นทนฟงไม7ได-กFยงว7าเราดเราถ6กอย67น?นแหละ มน
ขายความโง7ของตวเองโดยไม7ร6-เร>?อง
ปราชญQทง@ หลายท7านบอกว7า คาพ6ดอนใดวาจาอนใดท?ปราศจากอนจจง
แล-ว คาพ6ดน@นไม7ใช7คาพ6ดของนกปราชญQเปFนคาพ6ดท?โง7 เปFนคาพ6ดท?หลง
เปFนคาพ6ดท?ไม7ร6-จกว7าทกขQจะเกดตรงน@น พ6ดง7ายๆให-เหFนเช7นพร7งน@เรา
ต@งใจว7าจะไปกรงเทพฯ แล-วมคนมาถามว7า
"พร7งน@ท7านจะไปกรงเทพฯหร>อเปล7า" "คดว7าจะไปกรงเทพฯ ถ-า
ไม7มอปสรรคขดข-องกFคงจะไป" น?เรยกว7าพ6ดองธรรมะ องอนจจง
องความจรง องความไม7เท?ยง แปรเปล?ยนตามปจจยของมน ไม7ใช7
ว7า "พร7งน@ฉนจะไปแน7" "ถ-าไม7ไปจรงจะให-ทาอย7างไร จะยอมใหฆ7าให-แกงไหม" อะไรอย7างน@ พ6ดกนบ-าๆบอๆ
มนยงเหล>ออย67มากเหม>อนกน การปฏบตธรรมะมนล1กซ1@งไปจนเรามองไม7
เหFน ท?เราน1กว7าเราพ6ดถ6ก แต7มนจะผดไปทกคา ผดจากหลกความจรงทก
คา แต7กFน1กว7าเราพ6ดถ6กไปทกคา พ6ดง7ายๆ เราพ6ดอะไรบ-าง ทาอะไรบ-าง
อนท?มนเปFนเหตให-ทกขQเกด น?นแหละเรยกว7าเปFนมจฉาทฏฐ เรยกว7าคน
หลง คนโง7
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อย7าตดลาภ ตดยศ ตดสรรเสรญ
โดยมากนกปฏบตเราไม7คอ7 ยจะทบทวนอย7างน@ เหFนว7าเราดกFดเร>?อยๆไป
เช7นเราได-อนหน1ง? ข1@นมา จะเปFนลาภกFด ยศกFด สรรเสรญกFด กFน1กว7ามนด
ดตลอดกาลตลอดเวลา แล-วกFถ>อเน>อ@ ถ>อตวข1@นมาไม7ร6-จกว7าเราน@ค>อใคร ท?
มนด มนเกดจากอะไร เดนไปพบ นาย ก.นาย ข. เหม>อนกนหร>อไม7 อย7าง
น@ พระพทธองคQท7านให-วางเปFนปกตอย7างน@ ถ-าเราไม7สบ เราไม7ขบ ไม7
เค@ยว ไม7ปฏบตค-นคว-าอนน@ กFเรยกว7ายงจมอย67 จมอย67ในใจของเราน?น
แหละ เรยกว7าตดลาภบ-างตดยศบ-าง ตดสรรเสรญบ-าง กFเปล?ยนเปFนคนอ>?น
เพราะสาคญว7าตวเราน@ดข1@นแล-ว สาคญว7าเราเลศข1น@ แล-ว สาคญว7าเราเปFน
โน7นเปFนน?แล-วกFเกดอะไรต7ออะไรข1@นมาว7นวาย
ลกษณะเสมอกนของมนษยQทกคน
ความเปFนจรงมนไม7เปFนอะไรหรอกคนเรา เปFนกFเปFนด-วยสมมตถ-าถอน
สมมตไปเปFนวมตต มนกFไม7เปFนอะไร เปFนสามญลกษณะ มลกษณะเสมอ
กน ความเกดข1@นเบ>@องต-น มความแปรไปเปFนท7ามกลางแล-วกFดบไปท?สด
มนกFแค7น@น เหFนสภาพมนเปFนอย7างน@นแล-ว มนกFไม7มอะไรจะเกดข1@นมาถ-า
เราเข-าใจเช7นน@นแล-ว มนกFสบาย มนกFสงบ ท?มนไม7สงบกFเหม>อนกบพระ
ปญจวคคยQประพฤตตามท?คร6บาอาจารยQท7านสอน เม>อ? ท7านพลกไปอย7าง
น@นกFไม7ร6-วา7 ท7านคดอะไร ท7านทาอะไรกFเลยหาว7าท7านคลายความเพยร
เวยนมาหาความมกมาก ถ-าตวเราเปFนเช7นน@น กFคงจะคดอย7างน@น คงจะ
เปFนอย7างน@นเหม>อนกน ไม7มทางแก-ไข แต7ความเปFนจรงแล-วพระพทธเจ-า
ท7านเดนข@นส6งข1@นไปอกจากพวกเรา เรายงถ>อตวอย7างเก7า คดไปในทางต?า
กFน1กว7าเราคดอย67ในทางส6ง เหFนพระพทธเจ-ากFคดว7า ท7านคลายความเพยร
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เวยนมาหาความมกมากแล-ว เหม>อนกบปญจวคคยQ ปฏบตก?พรรษาคดด6ซ
ขนาดน@นกFยงหลงอย67 ยงไม7ถนด
อย7าย1ดม?นถ>อม?นแม-กระท?งส?งท?ถ6ก
ท7านจ1งให-ทางานและให-ตรวจผลงานของตน ค>อท?มนไม7ยอมเร>?องท?มนไม7
ยอม เร>?องท?มนยอม มนกFสลายตวไปเท7าน@นแหละ ไม7มอะไร ถ-ามนไม7ยอม
มนไม7สลาย มนต@งตวข1น@ มาเปFนก-อน เปFนตวอปาทาน มนไม7มการแบ7งเบา
นกบวชนกพรตเราโดยมากกFชอบเปFนอย7างน@น ถ-าตดอย67ในแง7ไหนกFดง1 อย67
แง7น@นแหละ ไม7เปล?ยนแปลงไม7พนจพจารณาเหFนว7าเราถ6กแล-วกFเหFนว7าเรา
ไม7ผด แต7ความเปFนจรงความผดมนฝงอย6ใ7 นความถ6ก แต7เราไม7ร6-จก เปFน
อย7างไรล7ะ "อนน@แหละถ6กแล-ว" แต7คนอ>?นว7ามนไม7ถ6ก กFไม7ยอม เถยงกน น?
อะไรทฏฐมานะ ทฏฐค>อความเหFน มานะค>อความย1ดไว-ถ>อไว- ถ-าเราย1ดใน
ส?งท?ถ6กไม7ปล7อยให-ใครเลยกFเรยกว7ามนผด ถ>อถ6กน?นแหละ ย1ดม?นถ>อม?นใน
ความถ6ก มนเปFนข1@นเดwยวน@แหละ ไม7เปFนการปล7อยวาง
แก-ความย1ดม?นถ>อม?นได-อย7างไร
ส?งอนน@เปFนเหตท?ทาให-คนเราไม7คอ7 ยสบาย นอกจากผ6-ประพฤตปฏบตท?
เหFนว7า แง7น@ปม7 น@เปFนปม7 ท?สาคญ ท7านจะจดไว- พอพ6ดไปถ1งปม7 น@นปบ‡ มน
จะว?งข1@นมาทนทเลย ความย1ดม?นถ>อม?นว?งข1@นมาอาจจะเปFนอย67นาน บางท
วนหน1?ง สองวน สามเด>อนส?เด>อน ถ1งปกFได-ขนาดช-านะ แต7ขนาดเรFวความ
ปล7อยวางมนจะว?งเข-ามาสกดหน-าเลย ค>อพอความย1ดเกดข1น@ ปs บกFจะมการ
ปล7อย บงคบให-วางในเวลาน@นเลย จะต-องเหFนสองอย7างน@พร-อมกน
ประสานงานกน ตวย1ดกFม ผ6ท- ?ห-ามความย1ดน@นกFม เราด6สองอย7างน@เท7าน@น
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แหละ ไปแก-ปญหาอนน@ บางทมนกFย1ดไปนานกFปล7อย พจารณาเร>?อยไป
ทาเร>?อยไป มนกFคอ7 ยบรรเทาไปน-อยไป ความเหFนถ6กมนกFเพ?มเข-ามา
ความเหFนผดมนกFหายไป ความย1ดม?นถ>อม?นมนน-อยลง ความไม7ย1ดม?นถ>อ
ม?นกFเกดข1@นมา มนเปFนเร>?องธรรมดา ทกคนเปFนอย7างน@น
จงพจารณาใจของตนเอง เพ>?อแก-ปญหาให-สาเรFจ
ฉะน@นจ1งให-พจารณา แก-ปญหาได-ในปจจบน บางทตวน@นมนว?งข1น@ มา ตวน@
มนกFวง? ตะครบเลย หายไปเลย อนน@เราด6ภายในใจของเราหรอก ด6ภายใน
ใจของเรา แก-ปญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถ-าเราแก-มนไม7ได-ตรงน@
เปFนต-น ปม7 น@จบไว- เม>อ? มนเกดอกท?ไหนกFพจารณาตรงน@น พระพทธองคQกF
ให-เพ7งตรงน@ให-มากท?สด
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โอกาสท?พวกเราจะได-มารวมกนแต7ละคร@ง น@กลF าบากนะนบว7าเปFนมงคล
อนหน1ง? ท?ได-มาถวายสงฆทาน และได-มาฟงธรรมท?วดหนองปา7 พง เม>อ? ค>น
คงได-ฟงหลายกณฑQละมงน? อาตมาได-ขอโอกาสแก7พระสงฆQท@งหลายและ
ญาตโยมแล-ว ให-พระสงฆQทาธระแทน กาลงมนน-อยทกวนน@ ลมมนน-อย
เสยงมนกFน-อย ทาไมมนจ1งน-อย มนจะหมดนะแหละ น-อยๆลง เดwยวกFหมด
แหละ มาท?น?นบเปFนโชคดท?ยงเหFนตวเหFนตนอย67นะ ถ-านานๆไปมนจะไม7
ได-เหFนแล-ว จะเหFนกFแต7วดเท7าน@นแหละ ต7อจากน@ให-ต@งใจฟงธรรม
ระยะเวลาน@พวกเราแสวงบญกนมาก มคนแสวงบญกนมากทกแห7ง ท?ไหน
ท?ไหนกFมาผ7านวดปา7 พง ท?จะไปกFผ7านน@ ท?ไม7ผ7านกลบมากFตอ- งผ7านน@ ทอด
ผ-าปา7 ทอดกฐนทกคร@ง ถ-าขาไปไม7พบขากลบกFต-องมาผ7าน กFคอ> ต-องผ7าน
ท@งน@น ฉะน@นวดปา7 พงจ1งเปFนเม>องผ7าน ผ7านไปช?วคราว ผ7านไปผ7านมา
บางคนท?มธระรบร-อนกFไม7ได-พบกนไม7ได-พ6ดกน ฉะน@นจ1งต-องอาศยเวลา
ของพวกเราโดย มากกFมาแสวงหาบญกน แต7ว7าไม7เคยเหFนญาตโยมท?
แสวงหาการละบาป มแต7แสวงบญเร>?อยไป ไม7ร6-จะเอาบญไปไว-ตรงไหนกF
ไม7ร6ผ-าสกปรกไม7ฟอก แต7อยากจะรบน@าย-อมนะ น?มนเปFนอย7างน@น คาสอนของ
พระท7านพ6ดไปโดยตรง ง7ายๆ แต7มนยากกบคนท?จะต-องปฏบต มนยาก
เพราะคนไม7ร6- เพราะคนร6-ไม7ถ1ง มนจ1งยาก ถ-าคนร6-ถ1งแล-ว มนกFง7ายข1@นนะ
อาตมาเคยสอนว7าเหม>อนกนกะร6 มร6อนหน1?ง ถ-าเราเอา ม>อล-วงเข-าไปไม7ถ1ง
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กFน1ก ว7าร6น@ มนล1กทกคนต@งร-อยคนพนคนน1กว7าร6มนล1ก กFเลยไปโทษร6ว7า
มนล1กเพราะล-วงไปไม7ถ1ง คนท?จะว7าแขนเราส@นไม7คอ7 ยม ร-อยกFท@งร-อยว7าร6
มนล1กท@งน@น คนท?จะว7าไม7ใช7 แขนเรามนส@น ไม7คอ7 ยมคนแสวงหาบญ
เร>อ? ยๆไป วนหลงต-องมาแสวงหาการละบาปกนเถอะไม7คอ7 ยจะม น?มนเปFน
เสยอย7างน@ คาสอนของพระท7านบอกไว-ส@นๆแต7คนเรามนผ7านไปๆ ฉะน@น
วดปา7 พงมนจ1งเปFนเม>องผ7าน ธรรมะกFจ1งเปFนเม>องผ7านของคน
สพuพปาปสuสอกรณกสลส6ปสมuปทา สจตuตปรโยทปน ๓ คาถาเท7า
น@ไม7มากเลย
สพพะปาปสสะ อะกะระนง การไม7กระทาบาปท@งปวงน?นน7ะ เอตง พทธา
นะสาสะนง เปFนคาสอนของพระ อนน@เปFนหวใจของพทธศาสนา แต7เรา
ข-ามไปโน-น เราไปเอาอย7างน@ การละบาปท@งปวง น-อยใหญ7ทางกายวาจา
ใจน7ะเปFนเลศประเสรฐแล-วเอตง พทธานะสานะนง อนน@เปFนคาสอนของ
พระ อนน@เปFนตวศาสนา อนน@เปFนคาส?งสอนท?แท-จรง
ธรรมดาของเรานะ เวลาจะย-อมผ-า กFจะต-องทาผ-าของเราให-สะอาดเสย
ก7อน อนน@ไม7อย7างน@นส เราไปเท?ยวตลาด เหFนสมนสวยๆกFนก1 ว7าสน@นสวย
ด เราจะย-อมผ-าละ ไม7ด6ผา- ของเรา จบสข1@นมา เหFนสสวยๆ กFจะเอามาย-อม
ผ-าอย7างน@นแหละ เอามาถ1งกFเอามาย-อมเลย ผ-าของเรายงไม7ได-ฟอก ไม7
สะอาด มนกFย?งข@เหร7ไปกว7าเก7าเสยแล-ว เราคดด6ซ กลบไปน? เอาผ-าเชFดเท-า
ไปย-อมไม7ตอ- งซก ละนะ จะดไหมน7ะ?
ด6ซ น?ละ พระพทธเจ-าท7านสอนกนอย7างน@ เราข-ามกนไปหมด พากนทาบญ
แต7ว7าไม7พากนละบาป กFเท7ากบว7าร6มนล1ก ใครๆกFว7ามนล1ก ต@งร-อยต@งพนกF
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ว7าร6มนล1ก คนจะว7าแขนมนส@นนะไม7คอ7 ยจะม มนต-องกลบ ธรรมะต-องถอย
หลงกลบมาอย7างน@ ถ1งจะ มองเหFนธรรมะมนต-องม7งหน-ากนไปอย7างน@
บางทกFพากนไปแสวงหาบญกน ไปรถบสคนใหญ7ๆสองคนสามคน พากน
ไป ไปกนบางททะเลาะกนเสยบนรถกFม บางทกนเหล-าเมากนบนรถกFม
ถามว7าไปทาไมไปแสวงบญกน ไปแสวงหาบญ ไปเอาบญ แต7ไม7ละบาป กF
ไม7เจอบญกนสกท มนกFเปFนอย7างน@นแหละ อนน@มนอย67อย7างน@ มนจะสะดด
เท-าเราใช7ไหมให-มองด6ใกล-ๆมองด6ตวเรา พระพทธเจ-าท7าน ให-มองด6ตวเรา
ให-สตสมปชญญะอย67รอบๆตวเรา ท7านสอนอย7างน@ บาปกรรมทาช?วท@ง
หลายมนเกดข1น@ ท@งทางกาย ทางวาจา ทางใจ บ7อเกดของบาปบญคณโทษ
กFค>อกาย วาจา ใจ เราเอากาย วาจา ใจมาด-วยหร>อเปล7าวนน@ หร>อเอาไว-ท?
บ-าน น?ตอ- งด6อย7างน@ ด6ใกล-ๆอย7า ไปด6ไกล เราด6กายของเราน? ด6วาจา ด6ใจ
ของเรา ด6ว7าศลของเราบกพร7องหร>อไม7อย7างน@ ไม7คอ7 ยจะเหFนม
โยมผ6ห- ญงเรากFเหม>อนกนแหละ ล-างจานแล-วกFบ7นหน-าบ6ดหน-าเบ@ยวอย67นน@
แหละ มวไปล-างแต7จานให-มนสะอาด แต7ใจเราไม7สะอาด น?มนไม7ร6-เร>?อง
เหFนไหม ไปมองด6แต7จาน มองด6ไกลเกนไปใช7ไหม ด6น?ซ ใครคงจะถ6กเข-า
บ-างละ มงน? น?ให-ด6ตรงน@มนกFไม7สะอาดแต7จานเท7าน@นแหละ แต7ใจเราไม7
สะอาด น?มนกFไม7ด เรยกว7าเรามองข-ามตวเอง ไม7มองด6ตวเอง ไปมองด6แต7
อย7างอ>?น จะทาความช?วท@งหลาย กFไม7เหFนตวของเรา ไม7เหFนใจของเรา
ภรรยากFดสามกFด ล6กหลานกFด จะทาความช?วแต7ละอย7างกFต-องมองโน-น
มองน@ แม7จะเหFนหร>อเปล7า ล6กจะเหFนหร>อเปล7า สามจะเหFนหร>อเปล7า
ภรรยาจะเหFนหร>อเปล7า อะไรอย7างน@ ถ-าไม7มใครเหFนแล-วกFทา อนน@มนด6ถ6ก
เจ-าของว7า คนไม7เหFนกFทาดกว7า รบทาเรFวๆ เดwยวคนจะมาเหFน แล-วตวเรา
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ท?ทาน?มนไม7ใช7คนหร>อ เหFนไหม น?มนมองข-ามกนไปเสยอย7างน@ จ1งไม7พบ
ของดไม7พบธรรมะ ถ-าเรามองด6ตวของเรา เรากFจะเหFนตวเรา จะทาช?วเรากF
ร6-จก กFจะได-ห-ามเสยทนท จะทาความดกFให-ด6ท?ใจ เพราะเรากFมองเหFนตว
ของเราอย6แ7 ล-ว กFจะร6-จกบาป ร6-จกบญ ร6-จกคณ ร6-จกโทษ ร6-จกผด ร6-จกถ6ก
อย7างน@กตF -องร6-ส1กส
น?ถ-าไม7พ6ดกFไม7ร6- เราโลภกFไม7ร6- เราหลงกFไม7ร6- อะไรๆเรากFไม7ร6-ไปม7งกนอย7าง
อ>น? น?เรยกว7าโทษของคนท?ไม7มองด6ตวของเราถ-าเรามองด6ตวของเรา เรากF
จะเหFนช?วเหFนดทกอย7าง อนน@ดกFจะได-เกFบไว- แล-วเอามาปฏบต เกFบดมา
ปฏบต ดกFทาตาม ความช?วเกFบมาทาไม เกFบมาเพ>?อเหว?ยงท@ง
การละความช?ว ประพฤตความด น?เปFนหวใจของพระ-พทธศาสนา สพพะ
ปาปสสะ อะกะระณง การไม7ทาบาปท@งทางกาย วาจา ใจ น?นแหละถ6กแล-ว
เปFนคาสอนของพระ ถ6กแล-วสะอาดแล-วละทน@ ต7อน@นไปกF กสะละส6ปะสม
ปะทา ค>อ ทาใจให-เปFนบญ เปFนกศล คงร6-จกแล-ว เม>อ? จตเปFนบญ จตเปFน
กศลแล-ว เรากFไม7ต-องน?งรถไปแสวงหาบญท?ไหนใช7ไหม น?งอย67ท?บา- นเรากF
จบบญเอา จบเอา กFเราร6-จกแล-ว อนน@ไปแสวงหาบญกนท?วประเทศ แต7ไม7
ละบาป กลบไปบ-านกFกลบไปเปล7าๆ ไปทาหน-าบ6ดหน-าเบ@ยวอย7างเก7าอย67
น?นแหละ ไปล-างจานหน-าบ6ดอย67น@นแหละ ไปด6แต7จานให-มนสะอาด แต7ใจ
เราไม7สะอาด ไม7คอ7 ยจะด6กน น?คนเรามนพ-นจากความดไปเสยอย7างน@ คน
เราน7ะมนร6- แต7ว7ามนร6-ไม7ถ1งเพราะร6-ไม7ถ1งใจของเรา ฉะน@นหวใจของพระ
ศาสนาจ1งไม7ผ7านเข-าหวใจของเรา ใช7ไหม เม>อ? จตของเราเปFนบญเปFนกศล
แล-วมนกFจะสบาย น?งย@มอย6ใ7 นใจของเราน@นแหละ แต7น?หาเวลาย@มได-ยาก
ใช7ไหมน?เวลาท?เราชอบใจถ1งย@มได-ใช7ไหม เวลาไม7ชอบใจละกFยม@ ไม7ได- จะ
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ทายงไง ไม7สบายหร>อสบายแล-ว คนเราต-องมอะไรชอบใจเราแล-วจ1งจะ
สบาย ต-องให-คนในโลกทกคนพ6ดทกคาให-ถ6กใจเราหมด แล-วจ1งจะสบาย
อย7างน@นหร>อ ถ-าเปFนอย7างน@นเราจะสบายได-เม>อ? ไร มไหมใครจะพ6ดถ6กใจ
เราทกคน มไหมน? แล-วเราจะเอาสบายได-เม>อ? ไร เราต-องอาศยธรรมะน?ถ6ก
กFช7าง ไม7ถ6กกFช7างเถอะ เราอย7าไปหมายม?นมน จบด6แล-วกFวางเสย เม>อ? ใจ
มนสบายแล-ว กFยม@ อย67อย7างน@นแหละ อะไรท?ว7ามนไม7ด ไม7พอใจของเรา
เปFนบาป มนกFหมดไป มอะไรด มนกFคงต-องเปFนไปของมนอย7างน@น
สะจตตะปะรโยทะปะนง เม>อ? ชาระบาป แล-ว มนกFหมดกงวลใจกFสงบ ใจ
เปFนบญเปFนกศล เม>อ? ใจเปFนบญเม>อ? ใจเปFนกศลแล-วใจกFสบายสว7าง เม>อ?
จตใจมนสว7างแล-ว กFละบาป ใจสว7างใจผ7องใส จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอน
มนกFสบาย เม>อ? สบายสงบแล-วน?นแหละ ค>อคณสมบตของมนษยQทแ? ท-เตFมท?
ท?เราอย67สบายน@นแหละ
ทน@เก?ยวกบส?งท?เราชอบใจ ถ-าเขาพ6ดชอบใจเรากFย@ม ถ-าเขาพ6ดไม7ชอบใจ
เรากFหน-าบ6ด เม>อ? ไรใครจะพ6ดให-ถ6กใจเราทกๆวนมไหม แม-แต7ลก6 ในบ-าน
เรา เคยพ6ดถ6กใจเราไหม เราเคยทาให-พอ7 แม7ถ6กใจหร>อเปล7า แน7ะ ไม7ใช7แต7
คนอ>?น แม-แต7หวใจของเราเองกFเหม>อนกน บางทคดข1@นมาไม7ชอบใจเหม>อน
กน แล-วทาอย7างไร แน7ะ บางทเดนไปตาหวตอสะดดป1‡ก ฮ1 ! มนอะไรล7ะใคร
ไปสะดดมนล7ะ จะไปว7าใครล7ะ กFตวเราทาเองน? จะทายงไงกFแต7ใจเราเองยง
ไม7ถ6กใจตวของเราเอง ให-เราคดด6ส อนน@มนเปFนอย7างน@ละ มบางอย7างเรา
กFทาไม7ถ6กใจเราเอง กFได-แต7 ฮ1! กFไม7ร6-จะไปฮ1! เอาใคร น?ล7ะมนไม7เท?ยงอย7าง
น@
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บญในทางพทธศาสนาค>อการละบาป เม>อ? ละบาปแล-วมนกFไม7มบาป ไม7ม
บาปมนกFไม7ร-อน ไม7ร-อนมนกFเยFน จตท?สงบแล-วน@นจ1งว7าเปFนกศลจต ไม7คด
โมโห มนกFผอ7 งใส ผ7องใสด-วยวธอะไรกFให-โยมร6-จกว7า แหมวนน@น7ะ ใจมนด
เหล>อเกน ไปมองด6อะไร แม-แต7จะมองด6ถ-วยในต6- มนกFไม7สลาย อยากจะ
ทบมนท@งให-หมดทกใบเลย ไปด6อะไรกFไม7ชอบใจไปเสยท@งน@น ด6ใคร ด6เปFด
ด6ไก7ด6สนข ด6แมว ไม7ชอบใจ แม-แต7 พ7อบ-านพ6ดข1@นมากFไม7ชอบใจ เม>อ? ด6ใน
ใจของเรากFไม7ชอบใจของเรา ทน@กFไม7ร6-จะไปอย67ตรงไหนแล-วละทาไมมนถ1ง
ได-เกดความร-อนอย7างน@ น@นแหละท?เรยกว7าคนหมดบญล7ะ เดwยวน@เรยกคน
ตายว7าคนหมดบญแล-ว ไม7ใช7อย7างน@นคนท?ไม7ตายแต7หมดบญมเยอะ ค>อ
คนท?ไม7ร6-จกบญ ใจมนเปFนแต7บาปอย67อย7างน@น จ1งสะสมแต7บาปอย67
โยมไปทาความด กFเหม>อนโยมอยากได-บา- นสวยๆ จะปล6กบ-านแต7 ไม7
ปราบท?มนเสยก7อน เดwยวบ-านมนกFจะพงเท7าน@นเองใช7ไหม สถาปนก ไม7ด
น? อนน@กFต-องทาเสยใหม7 พยายามใหม7ให-เราด6ของเรา นะ ด6ข-อบกพร7อง
ของเรา ด6กาย ด6วาจา ด6ใจของเรากายเราน?กFมอย67แล-ว วาจากFมอย67แล-ว ใจ
กFมอย6แ7 ล-ว จะไปหาท?ปฏบตท?ไหนเล7า ไม7ใช7มนหลงหร>อน? จะไปหาท?
ปฏบตอย67ในปา7 วดปา7 พงสงบเรอะ ไม7สงบเหม>อนกน ท?บ-านเราน?นแหละ
มนสงบ
ถ-าเรามปญญา ท?ไหนท?ไหน มนกFสบาย มนสบายท@งน@นโลกท@งหลายเขา
ถ6กต-องของเขาหมดแล-ว ต-นไม-ทกต-นมนกFถ6กต-องตามสภาพของมนแล-ว
ต-นยาวกFม ต-นส@นกFม ต-นท?มนเปFนโพรงกFมสารพนอย7าง ของเขาเปFนของ
เขาอย67อย7างน@น มแต7ตวเราน?นแหละไปคด เพราะไม7ร6-เร>?องเฮ- ต-นไม-น? มน
ยาวไป อ-ายต-นน@มนส@นไป อ-ายต-นน@มนเปFนโพรง ต-นไม-น7ะเขาอย67เฉยๆเขา
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สบายกว7าเรา ฉะน@น จ1งไปเขยนคาโคลงไว-ท?ต-นไม-ดกว7า ให-ต-นไม-มนสอน
เรา ได-อะไรบ-างหร>อไม7ล7ะ มาวนน@ได-อะไรท?ต-นไม-ไปบ-างไหม ต-องเอาใหได-สกอย7างหน1ง? น7ะ ต-นไม-หลายต-น มทกอย7างท?จะสอนเรา ได- อย7างน@เรยก
ว7าธรรมะมนมอย67ทกสภาพตามธรรมชาตทกอย7าง ให-เข-าใจนะ อย7าไปต
เสยว7าร6มนล1ก เข-าใจไหมให-วกมาด6แขนของเราส อ-อ แขนของเรามนส@น
อย7างน@กFสบาย เม>อ? จะตรวจกFให-รว6- 7ามนไม7ดอย7างไร อย7าไปว7าแต7ว7า ร6มน
ล1ก ให-เข-าใจเสยบ-างอย7างน@น
บญกศลใดๆ ท?เรา ทาให-มนมไว-ในใจแล-ว น?นละมนเลศ ท?ทาบญกนวนน@กF
ด แต7ว7ามนไม7เลศ จะสร-างวตถอะไรถาวรกFดแต7ว7ามนไม7เลศ ถ-าสร-างใจใหเปFนบญน?นแหละ มนจ1งเลศ มาน?งท?นก? Fสบาย กลบไปบ-านกFสบาย ให-มน
เลศ ให-มนเปFนบญไว-นะ อนน@มนเปFนเพยงตววตถ เปFนกะพ@ของแก7น แต7
ว7าแก7นมนจะมได-กตF -องอาศยกะพ@ มนเปFนเสยอย7างน@น แก7นมนต-องอาศย
กะพ@ มกะพ@จง1 มแก7น ให-เข-าใจอย7างน@น ทกอย7างกFเหม>อนกนฉนน@น
ฉะน@น ถ-าเรามปญญาแล-ว มองด6ท?ไหนท?ไหนมนกFจะเหFนธรรมะท@งน@น ถ-า
คนขาดปญญาแล-ว มองไปเหFนส?งท?ว7าด มนกFเลยกลายเปFนไม7ด กFความไม7
ด มนอย67ท?ไหน มนกFอย67ทใ? จของเราน?แหละ ตามนเปล?ยน จตใจมนกFเปล?ยน
อะไรๆมนกFเปล?ยนไปท@งน@น สามภรรยาเคยพ6ดกนสบายๆเอาห6ฟงได- อก
วนหน1?งใจมนไม7คอ7 ยด ใครพ6ดอะไรมนกFไม7เข-าท7า ไม7รบท@งน@น มนไม7เอา
ท@งน@นแหละ ใช7ไหม ใจมนไม7ด ใจมนเปล?ยนไปเสยแล-ว มนเปFนเสยอย7าง
น@น ฉะน@น การละความช?ว ประพฤตความด จ1งไม7ต-องไปหาท?อ>?น ถ-าใจมน
ไม7ดข1@นมาแล-ว อย7าไปมองคนโน-นหร>อไปว7าคนโน-นว7าคนน@ ให-ด6ใจของเรา
ว7าใครเปFนผ6-พด6 อะไร ทาไมมนถ1งเปFนอย7างน@ จตใจทาไมมนเปFนอย7างน@ นะ
397

น?ให-เข-าใจว7าลกษณะท@งหลายน@มนไม7เท?ยง ความรกมนกFไม7เท?ยง ความ
เกลยดมนกFไม7เท?ยง "เราเคยรกล6กบ-างไหม" ถามอย7างน@กไF ด- "รก เคย
รก"อาตมาตอบแทนเอง "เคยเกลยดบ-างไหม" ตอบแทนเลยเนาะ"น?บางท
กFเกลยดมน" "ท@งมนได-ไหม" "ท@งไม7ได-" "ทาไม""ล6กคนไม7เหม>อนล6ก
กระสน" ล6กกระสนยงโป-งออกไปข-างนอก ล6กคนยงโป-งมาโดนท?ใจเราน@ ด
กFมาถ6กตวน@ชว? กFมาถ6กตวน@ อย7างน@เรยกว7ามนเปFนกรรม ล6กเราน?นแหละม
คนดมคนช?ว ท@งดท@งช?วกFเปFนล6กเราท@งน@น เขาเกดมาแล-ว ด6สคนท?ไม7ด6
ขนาดไหนกFยง? รกเกดมาเปFนโรคโปลโอ ขาเปp ด6ซ รกคนน@นกว7าเขาแล-ว จะ
ออกไปจากบ-านเพราะรกคนน@ จ1งต-องส?งว7า ด6น-องด6คนน@ด-วยเถด เม>อ? จะ
ตายจากไปกFส?งไว-ให-ด6 ให-ด6คนน@ ด6ล6กฉนคนน@ มนไม7แขFงแรงย?งรกมนมาก
ถ-าเปFนผลไม- มนเน7า ละกFเหว?ยงเข-าปา7 ไปเลย ไม7เสยดาย แต7คนเน7าย?ง
เสยดายมนล6กเราน? ทาอย7างไรเล7า น?ให-เข-าใจเสยอย7างน@ ฉะน@นจงทาใจไวเสยดกว7านะ รกคร1?งชงคร1?งอย7าท@งมนสกอย7าง ให-มนอย67รวมๆกน ของๆเรา
น? น?คอ> กรรมกรรมน@นละเปFนของเก7าของเราละน-อ น?มนกFสมกนกบเจ-าของ
เขาค>อกรรม? กFต-องเสวยไป ถ-ามนทกขQใจเข-ามาเตFมท?กF ฮ1 กรรมนะกรรม
ถ-ามนสบายใจดกF ฮ1 กรรมนะ บางทอย67ท?บ-าน ทกขQกFอยากหนไป น7ะมน
ว7นวาย ถ-ามนว7นวายเข-าจรงๆ บางทอยากผ6กคอตายกFม กรรม เราต-อง
ยอมรบมนอย7างน@เร>?อยๆไป ส?งท?ไม7ดกFไม7ต-องทาล7ะซ เท7าน@กFพอมองเหFน
เจ-าของแล-วใช7ไหม พอมองเหFนเจ-าของแล-วนะ น?เร>?องการพจารณาสาคญ
อย7างน@
เร>อ? งการภาวนา อารมณQท?เรยกว7าภาวนา เขาเอาพทโธธมโม สงโฆ มาภา
วนาทากรรมฐานกน แต7เราเอาส@นกว7าน@น เม>อ? ร6-ส1กว7าใจมนหงดหงด ใจไม7
ด โกรธ เรากFร-อง ฮ1 เวลาใจดข1@นมากFร-อง ฮ1 ว7ามนไม7เท?ยงดอก ถ-ามนรก
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คนน@นข1@นมาในใจกF ฮ1 ถ-ามนจะโกรธคนน@นข1@นมากF ฮ1 เข-าใจไหม ไม7ต-องไป
ด6ล1ก ไม7ตอ- งไปด6พระไตรปฎกหรอก ไอ- ฮ1 น?เรยกว7ามนไม7เท?ยง ความรกน?
มนกFไม7เท?ยง ความชงน?มนกFไม7เท?ยง ความดมนกFไม7เท?ยง ความช?วมนกF
ไม7เท?ยง มนเท?ยงอย7างไรเล7า มนจะเท?ยงตรงไหมมนเท?ยงกFเพราะของ
เหล7าน@นมนเปFนของมนอย67อย7างน@น ค>อมนเท?ยงอย7างน@มนไม7แปรเปFนอย7าง
อ>น? มนเปFนอย7างน@น น?เรยกว7าความเท?ยงเท?ยงกFเพราะว7ามนเปFนของมน
อย6อ7 ย7างน@น มนไม7ได-แปรเปFนอย7างอ>?น เดwยวมนกFรกเดwยวมนกFชง มนเปFน
ของมนอย67อย7างน@ น?คอ> มนเท?ยงอย7างน@ ฉะน@น จ1งจะบอกว7าเม>อ? ความรก
เกดข1@น เรากFบอกฮ1 มนไม7เปล>องเวลาด ไม7ต-องว7าอนจจง ทกขง อนตตา
แล-วถ-าโยมข@เกยจภาวนามาก เอาง7ายๆดกว7า ค>อ ถ-า มนเกดมความรกข1@น
มา มนจะหลงกFร-อง ฮ1 เท7าน@แหละ อะไรๆมนกFไม7เท?ยงท@งน@นมน เท?ยงกF
เพราะมนเปFนของมนอย67อย7างน@น เหFนเท7าน@กFเหFนแก7น ของธรรมะ ค>อ
สจธรรม อนน@ถ-าเรามา ฮ1 กนบ7อยๆ ค7อยๆทะยอยไป อปาทานกFจะน-อยไป
น-อยไปอย7างน@แหละ ความรกน@ฉนกFไม7ตดใจ ความช?วฉนกFไม7ตดใจ อะไรๆ
ฉนกFไม7ตดใจท@งน@นอย7างน@จง1 จะเรยกว7า ไม7เช>อ? อะไรท@งน@น เช>อ? สจธรรม
อย7างเดยว ร6-ธรรมะเท7าน@กพF อแล-วโยม จะไปด6ท?ไหนอกเล7า วนน@มโชคด-วย
ได-อดท@งเทปภายนอกภายใน เข-าห6ตรงน@กFอดเข-าตรงน@กไF ด- เทปน@น กFจะ
ได-มท@งสองอย7าง ถ-าโยมทาไม7ได-อย7างน@กFไม7ค7อยจะดเสยละมงเนาะ ไม7
ต-องมา วดปา7 พงอกละมง น?ข-างในกFอด ข-างนอกกFอดแต7ว7าเทปน@มนไม7
ค7อยสาคญดอก เทปในใจน?นละมนสาคญกว7าเทปอนน@มนเส>?อมได- ซ>@อมา
แล-วมนกFเส>?อมได- เทปภายในของเราน@นน7ะ เม>อ? มนถ1งใจแล-วมน ดเหล>อ
เกนนะโยม มนมอย67ตลอด เวลา ไม7เปล>องถ7านไปอดอย6ใ7 นปา7 พ6ดอย67น?นแล-ว
ในวนในพร7ง ให-มนร6-อย67 อย7างน@นแหละ มนร6-ว7ากระไร ภาวนาพทโธ พทโธ
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ต-องร6-อย7างน@น เข-าใจกนแล-วหร>อยง เข-าใจให-ถ1งนะถ-ามนเข-าใจ ถ-ามนถ6ก
อารมณQ ปs ป ร6-จกแล-วละกF หยดเลย ฟงเข-าใจนะ ถ-ามนโกรธข1น@ มากFวา7 ฮ1
พอแล-วระงบเลย ถ-ามนยงไม7เข-าใจ กFตดตามเข-าไปด6 ถ-ามน เข-าใจแล-ว
เช7นว7าพ7อบ-านโกรธให-แม7บา- น แม7บ-านโกรธให-พอ7 บ-าน โกรธข1น@ มาในใจกF
ร-อง ฮ1 มนไม7เท?ยง เอาละเทศนQให-ฟงกFข1@นอกษร พอได-แล-วนะ ท?พอแล-วกF
ค>อมนสบายแล-วเรยกว7าสงบแล-ว เอาละพอนะ
นโม ตสuส ภควโต อรหโต สมuมาสมuพทuธสuส พทuธ ธมuม สงuฆ นมสu
สาม อโต ปร สกuกจuจ ธมuโมโสตพuโพต
ขอให-ตง@ อย6ใ7 นความสงบ รบโอวาท พอสมควร วนน@มท@งคฤหสถQและ
บรรพชตมาถวายดอกไม-ตามกาลเวลา เร>?องสกการะเร>?องคารวะ การ
เคารพต7อผ6ใ- หญ7เปFนมงคลอนเลศ พรรษาน@อาตมาไม7คอ7 ยมเร?ยวแรง ไม7
สบาย สขภาพไม7แขFงแรง ฉะน@นจ1งหลบมาอย67บนภ6เขาน@ กFได-รบอากาศ
บรสทธ tสกพรรษาหน1ง? ญาตโยมสานศษยQท@งหลายไปเย?ยม กFไม7ได-สนอง
ศรทธาอย7างเตFมท?เพราะว7าเสยงมนจะหมดแล-ว ลมมนกFจะหมดแล-ว นบว7า
เปFนบญท?เปFนตวเปFนตนมาน?งให-ญาตโยมเหFนอย67 น?นบว7าดแล-ว ต7อไปกFจะ
ไม7ได-เหFน ลมมนกFจะหมด เสยงมนกFจะหมด มนเปFนไปตามเหตตามปจจย
ของสงขาร ท?พระผ6-มพระภาคเจ-าท7านสอนไว- ขยะวยยง ค>อความส@นไป
เส>?อมไปของสงขาร
เส>?อมไปอย7างไร เปรยบให-ฟงเหม>อนก-อนน@าแขFง แต7กอ7 นมนเปFนน@า เขา
เอามาทาให-เปFนก-อน แต7มนกFอย6ไ7 ม7กว? นหรอกมนกFเส>?อมไป เอาก-อนน@า
แขFงใหญ7ๆ เท7าเทปน@ไปวางไว-กลางแจ-ง จะด6ความเส>?อมของก-อนน@าแขFงกF
เหม>อนสงขารน@ มนจะเส>อ? มทละน-อยละน-อย ไม7ก?นาทไม7กช? ว? โมงก-อนน@า
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แขFงกFจะหมด ละลายเปFนน@าไป น?เรยกว7าเปFน ขยะวยยง ความส@นไป
ความเส>อ? มไปแห7งสงขารท@งหลาย เปFนมานานแล-ว ต@งแต7มโลกข1@นมา เรา
เกดมาเราเกFบเอาส?งเหล7าน@มาด-วย ไม7ใช7ว7าเราท@งไปไหน พอเกดเราเกFบ
เอาความเจFบ ความแก7 ความตาย มาพร-อมกน
ดงน@นองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า ท7านจ1งตรสไว-ว7าขยะวยยง ความ
ส@นไปเส>อ? มไปของสงขารท@งหลาย เราน?งอย67บนศาลาน@ท@งอบาสกอบาสกา
ท@งพระท@งเณรท@งหมดน@ มแต7ก-อนเส>?อมท@งน@น น?ท?ก-อนมนแขFง เปรยบเช7น
ก-อนน@าแขFงแต7กอ7 นเปFนน@ามนเปFนก-อนน@าแขFงแล-วกFเส>?อมไป เหFนความ
เส>?อมมนไหม ด6อาการท?มนเส>?อมซ ร7างกายของเราน?ทกส7วนมนเส>?อม ผม
มนกFเส>?อมไปขนมนกFเส>?อมไป เลFบมนกFเส>?อมไป หนงมนกFเส>อ? ม ไป อะไร
ทกอย7างมนกFเส>?อมไปท@งน@น
ญาตโยมทกคนเม>?อคร@งแรกคงจะไม7เปFนอย7างน@นะ คงจะมตวเลFกกว7าน@ น?
มนโตข1@นมา มนเจรญข1@นมา ต7อไปน@มนกFจะเส>อ? มเส>?อมไปตามธรรมชาต
ของมน เส>อ? มไปเหม>อนก-อนน@าแขFงเดwยวกFหมด ก-อนน@าแขFงมนกFกลายเปFน
น@า เราน?กเF หม>อนกนทกคนมดนมน@ามไฟมลม เม>อ? มตวตนประกอบกนอย67
ธาตส? ดน น@า ลมไฟ ต@งข1@น เรยกว7าคน แต7เดมไม7รว6- 7าเปFนอะไรหรอก เรยก
ว7าคนเรากFดอกดใจ เปFนคนผ6ช- าย เปFนคนผ6ห- ญง สมมตช>อ? ให-นายน@นนางน@
ตามเร>?อง เพ>อ? เรยกตามภาษา ให-จาง7ายใช-การงานง7าย แต7ความเปFนจรงกF
ไม7มอะไร มน@าหน1?ง ดนหน1ง? ลมหน1?ง ไฟหน1?ง มาปรงกนเข-ากลายเปFนร6ป
เรยกว7าคน โยมอย7าเพ?งดใจนะ ด6ไปด6มากFไม7มคนหรอก ท?มนเข-มแขFงพวก
เน>อ@ พวกหนง พวกกระด6กท@งหลายเหล7าน@เปFนดน อาการท?มนเหลวๆตาม
สภาพร7างกายน@นเราเรยกว7าน@า อาการท?มนอบอ7นอย67ในร7างกาย เราเรยก
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ว7าไฟอาการท?มนพดไปมาอย67ในร7างกายของเราน@ ลมพดข1@นเบ>อ@ งบนพดลง
เบ>อ@ งต?า น@ เรยกว7าลม ท@งส?ประการน@มาปรงกนเข-าเรยกว7า คน กFยงเปFนผ6หญงผ6ช- ายอก จ1งมเคร>?องหมายตามสมมตของเรา
แต7อย67ท?วดปา7 พง ท?ไม7เปFนผ6ห- ญงไม7เปFนผ6ช- ายกFม เปFนนะปงสกลงคQ ไม7ใช7
อตถลงคQ ไม7ใช7ปงลงคQ ค>อซากศพท?เขาเอาเน>@อเอาหนงออกหมดแล-วเหล>อ
แต7โครงกระด6กเท7าน@น เปFนซากโครงกระด6กเขาแขวนไว- ไปด6กFไม7เหFนว7า
เปFนผ6-หญงหร>อผ6ช- าย ใครไปถามว7าน?เปFนผ6-หญงหร>อผ6ช- าย กFได-แต7มอง
หน-ากน เพราะมนมแต7 โครงกระด6กเท7าน@น เน>@อหนงออกหมดแล-ว พวก
เราท@งหลายกFไม7ร6- ทกคนไปวดปา7 พงเข-าไปในศาลากFไปด6โครงกระด6ก บาง
คนด6ไม7ได- ว?งออกจากศาลาเลยกลว....กลวเจ-าของ อย7างน@นเข-าใจว7าไม7
เคยเหFนตวเราเองสกท ไปกลวกระด6ก ไม7น1กถ1งคณค7าของกระด6กเราเดน
มาจากบ-าน น?งรถมาจากบ-าน ถ-าไม7มกระด6กจะเปFนอย7างไร จะเดนไปมา
ได-ไหม น?งรถมาถ1งวดปา7 พง พอลงรถเข-าศาลาไปด6โครงกระด6ก พอเหFนว?ง
ออกจากศาลาเลย กลวโครงกระด6ก คนเราไม7เคยเหFน เกดมาพร-อมกน ไม7
เคยเหFนกน นอนเบาะอนเดยวกนไม7เคยเหFนกน น?แสดงว7าเราบญมากท?มา
เหFนแก7แล-ว ๕๐ ป๖๐ ป ๗๐ ป ไปนมสการวดปา7 พง เหFนโครงกระด6ก กลว
น?อะไรไม7ร6- แสดงว7าเราไม7ค-นเคยเลย ไม7ร6-จกตวเราเลย กลบไปบ-านกFยง
นอนไม7หลบอย67 สามส?วน แต7กFนอนกบโครงกระด6กน?นแหละไม7ใช7นอนท?อน>?
หรอก ห7มผ-าผ>นเดยวกนอะไรๆด-วยกน น?งบรโภคข-าวด-วยกน แต7เรากF
กลว น?แสดงว7าเราห7างเหนจากตวเรามากท?สด น7าสงสาร ไปด6อย7างอ>?น ไป
ด6ต-นไม- ไปด6วตถอ>?นๆ ว7าอนน@นโตอนน@เลFก อนน@นส@นอนน@นยาว น?ไปด6แต7
วตถของอ>?นนอกจากตวเรา ไม7เคยมองด6ตวเราเลย ถ-าพ6ดตรงๆแล-วกFน7า
สงสารมนษยQเหม>อนกน ดงน@นคนเราจ1งขาดท?พง1?
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อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองคQ เกศา โลมา นะ ขาทนตา ตะโจ นาคท?
เคยเปFนนกศ1กษาคงน1กหวเราะว7า ท7านอาจารยQเอาอะไรมาสอนน?.เอาผมท?
มนมอย67นานแล-วมาสอน ไม7ต-องสอนแล-วร6-จกแล-ว เอาของท?ร6-จกแล-วมา
สอนทาไม น?คนท?มนม>ดมากมนกFเปFนอย7างน@ คดว7าเราเหFนผม อาตมาบอก
ว7าคาท?ว7าเหFนผมน@น ค>อเหFนตามความเปFนจรง เหFนขนกFเหFนตามความ
เปFนจรง เหFนเลFบ เหFนหนง เหFนฟนกFเหFนตามความเปFนจรง จ1งเรยกว7าเหFน
ไม7ใช7ว7าเหFนอย7างผวเผน เหFนตามความเปFนจรงอย7างไรๆ เราคงจะไม7
หมกม7นอย67ในโลกอย7างน@ ถ-าเหFนตามความจรง ผม ขน เลFบฟนหนง เปFน
อย7างไร ตามความเปFนจรงเปFนอย7างไร เปFนของสวยไหม เปFนของสะอาด
ไหม เปFนของมแก7นสารไหม เปFนของเท?ยงไหม เปล7า...มนไม7มอะไรหรอก
ของไม7สวยแต7เราไปสาคญว7ามนสวย ของไม7จรง ไปสาคญว7ามนจรง
อย7างเกศา โลมา นะขา ทนตา ตะโจ ค>อ ผม ขน เลFบฟน หนง คนเราไป
ตดอย6น7 ? พระพทธองคQท7านยกมาท@งห-าประการน@เปFนม6ลกรรมฐาน สอนใหร6-จกกรรมฐานท@งห-าน@ มนเปFนอนจจงเปFนทกขง เปFนอนตตา ไม7ใช7ตวไม7ใช7
ตน ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา เราเกดข1@นมากFหลงมน อนน@เปFนของโสโครกด6ซ คน
เราไม7อาบน@าสกสองวนส เข-าใกล-กนได-ไหม มนเหมFน เหง>?อออกมากๆไป
น?งทางานรวมกนอย7างน@ เอาสเหมFนท@งน@นแหละ กลบไปบ-านอาบน@าเอา
สบ6ม7 าถ6ออกหายไปนดหน1ง? กFหอมสบ67 ข1@นมา ได-ถ6สบ6ม7 นกFหอม ไอ-ตวเหมFน
มนกFอย6อ7 ย7างเดมน?นแหละ มนยงไม7ปรากฏเท7าน@น กล?นสบ67มนข7มไว- เม>อ?
หมดสบ67มนกFเหมFนตามเคย อนน@เรามกจะเหFนร6ปท?น?งอย67น?น1กว7ามนสวย
มนงาม มนแน7น มนหนามนตร1งตา มนไม7แก7 มนไม7เจFบ มนไม7ตาย หลง
เพลดเพลนอย6ใ7 นสากลโลกน@ ฉะน@นจ1งไม7ร6-จกพ1ง? ตนเอง ตวท?พง1? ของเราค>อ
ตวใจใจของเราเปFนท?พง1? จรงๆ ศาลาหลงน@มนใหญ7กFไม7ใช7ท?พง1? มนเปFนท?
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อาศยช?วคราว นกพราบมนกFมาอาศยอย67 ตsกแกมนกFมาอาศยอย67 จ@งเหลนน@
มนกFมาอาศยอย67 ทกส?งทกอย7างมาอาศยอย67ได- เรากFนก1 ว7าของเรา มนไม7ใช7
ของเราหรอก มนอย6ด7 -วยกน หน6มนกFมาอย67 สารพดอย7าง น?เรยกว7าท?อาศย
ช?วคราว เดwยวกFหนไปจากไป เรากFน1กว7าอนน@เปFนท?พง1? ของเรา คนมบ-าน
หลงเลFกๆ กFเปFนทกขQเพราะบ-านมนเลFก มบ-านหลงใหญ7ๆกFเปFนทกขQเพราะ
กวาดไม7ไหว ตอนเช-ากFบ7น ตอนเยFนกFบน7 จบอะไรวางตรงไหนกFไม7คอ7 ยไดเกFบ คณหญงคณนายน?จ1งเปFนโรคประสาทกนเปFนทกขQ
ฉะน@นพระพทธองคQจ1งให-หาท?พง1? ค>อหาใจของเรา ใจของเราเปFนส?งสาคญ
โดยมากคนเราไม7คอ7 ยมองด6ในส?งท?สาคญ ไปมองด6ท?อ>?นท?ไม7 สาคญ
เปFนต-นว7ากวาดบ-าน ล-างจาน กFมง7 ความสะอาดล-างถ-วยล-างจานให-มน
สะอาด ทกส?งทกอย7างม7งความสะอาด แต7ใจเจ-าของไม7เคยม7งเลย ใจของ
เรามนเน7า บางทกFโกรธหน-าบ6ดหน-าบ1ง@ อย67น?นแหละ กFไปม7งแต7จานให-จาน
มนสะอาด ใจของเราไม7สะอาดเท7าไรกFไม7มองด6 น?เราขาดท?พง1? เอาแต7ท?
อาศยแต7งบ-านแต7งช7อง แต7งอะไรสารพดอย7าง แต7ใจของเราไม7คอ7 ยจะแต7ง
กน ทกขQไม7ค7อยจะมองด6มน ใจ น?แหละเปFนส?งสาคญ ดงน@นพระพทธองคQ
ท7านจ1งพ6ดว7า ให-หาท?พง1? ทางใจ อตตาห อตตโนนาโถ ใครจะเปFนท?พง1? ได- ท?
เปFนท?พง1? ท?แน7นอนกFคอ> ใจของเราน?เอง ไม7ใช7สง? อ>?น พ1ง? ส?งอ>น? กFพง1? ได-แต7
ไม7ใช7ของท?แน7นอน เราจะพ1ง? ส?งอ>?นได-กFเพราะเราพ1ง? ตวของเรา เราต-องมท?
พ1ง? ก7อน จะพ1ง? อาจารยQ พ1ง? ญาตมตรสหายท@งหลาย จะพ1ง? ได-ดน@น เราต-อง
ทาตวของเราเปFนท?พง1? ให-ได-เสยก7อน
ดงน@นวนน@ท?มากราบนมสการท@งคฤหสถQและบรรพชต ขอให-รบโอวาทน@ไป
พนจพจารณา เราทกคนให-น1กเสมอว7า เราค>ออะไร เราเกดมาทาไม น?ถาม
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ปญหาเจ-าของอย67เสมอว7า เราเกดมาทาไม ให-ถามเสมอ บางคนไม7ร6-นะ แต7
อยากได-ความสขใจ มนทกขQไม7หาย รวยกFทกขQ จนกFทกขQ เปFนเดFกเปFนคน
โตกFทกขQ ทกขQหมดทกอย7าง เพราะอะไร เพราะว7ามนขาดปญญา เปFน
คนจนกFทกขQเพราะมนจน เปFนคนรวยกFทกขQเพราะมนรวยมาก ของมากๆ
รกษาคนเดยว ในสมยก7อนอาตมาเคยเปFนสามเณร เคยเทศนQให-โยมฟง
คร6บาอาจารยQท7านให-เทศนQพด6 ถ1งความร?ารวยในการมทาสให-มทาสสกร-อย
ผ6ห- ญงกFให-ได-สกร-อยหน1ง? ผ6ช- ายกFร-อยหน1ง? มช-างกFร-อยหน1ง? มววกFร-อยหน1ง?
มควายกFร-อยหน1?ง มแต7สง? ละร-อยละร-อยท@งน@น ญาตโยมได-ฟงแล-วกF
สบายใจ ให-โยมไปเล@ยงควายสกร-อยหน1?งเอาไหม เอาควายร-อยหน1ง? เอา
ววร-อยหน1ง? มทาสผ6ห- ญงผ6ช- ายอย7างละร-อยให-โยมรกษาคนเดยวจะดไหม
น?ไม7คดด6 แต7ความอยากมวว มควาย มช-าง มม-า มทาส ส?งละร-อยละร-อย
น7าฟง อsย!อ?มใจเหล>อเกน มนสบายนะ แต7อาตมาเหFนว7าได-สกห-าสบตวกF
พอแล-ว แค7ฟน? เช>อกเท7าน@น กFเตFมทแล-ว อนน@โยมไม7คดคดแต7ได- ไม7คดถ1ง
ว7ามนจะยากจะลาบาก
ส?งท@งหลายท?มอย6ใ7 นตวเราน@ ถ-าเราไม7 มปญญา จะทาให-เราทกขQนะ ถ-าเรา
มปญญา นาออกจากทกขQได- ตา ห6 จม6ก ล@นกายใจ ตา ไม7ใช7ของดนะ ถ-า
เราใจไม7ด ไปมองคนบางคน ไปเกลยด เขาอกแล-ว มานอนเปFนทกขQอก
แล-ว ไปมองด6คนบางคนรกเขาอกแล-ว รกเปFนทกขQอกแล-ว มนไม7ได-กเF ปFน
ทกขQ เกลยดกFเปFนทกขQ รกกFเปFนทกขQเพราะมนอยากได- อยากได-กเF ปFน
ทกขQ ไม7อยากได-กFเปFนทกขQ ของท?ไม7ชอบใจอยากท@งมนไป อยากได-ของท?
ชอบใจเข-ามา มนกFทกขQ ของท?ชอบใจได-มาแล-วกลวมนจะหายอกแล-ว มน
เปFนทกขQท@งน@น ไม7ร6-ว7าจะอย67อย7างไรบ-านหลงใหญ7ๆขนาดน@กFน1กว7าจะให405

มนสบายข1@น เกFบความสบายเกFบความดไว-ในน@ ถ-าคดไม7ดมนกFไปไม7ได-ท@ง
น@นแหละ
ดงน@นญาตโยมท@งหลายจงมองด6ตวของเรา ว7าเราเกดมาทาไม เราเคยไดอะไรไว-ไหม อาตมาเคยรวมคนแก7 เอาคนแก7อายเลย ๘๐ ปข1@นไปแล-วมา
อย6ร7 วมกน อาชพทานา ตามบ-านนอกของเรา ทานามาต@งแต7โน-น เกดมา
ได- ๑๗-๑๘ ป กFรบแต7งงานกลวจะไม7รวย ทางานต@งแต7เลFกๆ ให-มนรวย
ทานาจน ๗๐ ปกFม๘๐ ปกFม ๙๐ ปกFม ท?มาน?งรวมกนฟงธรรม โยม อาตมา
ถาม"โยมจะเอาอะไรไปไหมน?" "เกดมากFทาอย67จนเดwยวน@แหละ ผลท?สดจะ
ไป จะได-อะไรไปไหม" ไม7ร6-จก ตอบได-แต7ว7า "จงว7า จงว7าจงว7า" น?ตาม
ภาษาเขาว7า กนล6กหว-า เพลนกบล6กหว-า มนจะเสยเวลาเพราะจงว7าน?
แหละ จะไปกFไม7ไป จะอย67กไF ม7อย67 มนอย67ท?จงว7า น?งอย67 ก-างๆอย67งา7 ** น?งอย67
คาคบน?นแล-ว มแต7จงว7าๆ
ตอนยงหน7มๆคร@งแรกอย6ค7 นเดยว เข-าใจว7าเปFนโสดไม7สบาย หาค6ค7 รอง
เร>อนมนจะสบาย เลยหาค6ค7 รองมาครองเร>อนให-เอาของสองอย7างมารวม
กนมนกFกระทบกนอย67แล-วอย6ค7 นเดยวมนเงยบเกนไป ไม7สบายแล-วเอาคน
สองคนมาอย67ด-วยกน มนกFกระทบกน กsอกๆแกsกๆ น?นแหละล6กเกดมาคร@ง
แรก ตวเลFกๆพ7อแม7กFต@งใจว7า ล6กเราเม>อ? มนโตข1น@ มาขนาดหน1ง? เรากFสบาย
หรอกกFเล@ยงมนไปสามคนส?คนห-าคน น1กว7ามนโตเราจะสบาย เม>อ? มนโต
มาแล-วมนย?งหนก เหม>อนกบแบกท7อนไม- อนหน1?งเลFกอนหน1ง? ใหญ7 ท@ง
ท7อนเลFกแล-วแบกเอาท7อนใหญ7 น1กว7ามนจะเบากFย?งหนกล6กเราตอนเดFกๆ
มนไม7กวนเท7าไรหรอกโยม มนกวนถามกนข-าวกบกล-วย เม>อ? มนโตข1น@ มาน?
มนถามเอารถมอเตอรQไซดQ มนถามเอารถเกpง เอาล7ะความรกล6กจะปฏเสธ
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ไม7ได- กFพยายามหา มนกFเปFนทกขQ ถ-าไม7ให-มนกFเปFนล6ก บางทพ7อแม7ทะ
เลาะกน "อย7าพ1ง? ไปซ>อ@ ให-มนเลยรถน? มนยงไม7มเงน" แต7ความรกล6กกFตอ- ง
ไปก6ค- นอ>?นมาเหFนอะไรกFอยากซ>อ@ มากน แต7กอF ด กลวมนจะหมดเปล>อง
หลายอย7าง ต7อมากFมการศ1กษาเล7าเรยน "ถ-ามนเรยนจบเรากFจะสบาย
หรอก" เรยนมนจบไม7เปFนหรอก มนจะจ บอะไร เรยนไม7มจบหรอก ทาง
พทธศาสนาน?เรยนจบ ศาสตรQอน>? นอกน@นมนเรยนต7อไปเร>?อยๆ เรยนไม7จบ
เอาไปเอามากFเลยว7นเท7าน@นแหละ บ-านหน1ง? เรยน ๔ คน ๕ คน ตาย! พ7อ
แม7ทะเลาะกนไม7มวนเว-นละอย7างน@น
ไอ-ความทกขQมนเกด มา ภายหลงเราไม7เหFน น1กว7ามนจะไม7เปFนอย7างน@น
เม>อ? มนมาถ1งเข-าแล-วจ1งร6-ว7า โอ! มนเปFนทกขQ ทกขQอย7างน@นจ1งมองเหFนยาก
ทกขQในตวของเรานะโยม พ6ดตามประสาบ-านนอกเราเร>?องฟนของเรานะ
โยม ตอนไปเล@ยงววเล@ยงควายข@ถ7านไฟกFยงเอามาถ6ฟนให-มนขาว ไปถ1ง
บ-านกFไปยงฟนใส7กระจกน1กว7ามนขาวถ6ฟนแล-วน?
ไปชอบกระด6กของ
เจ-าของไม7ร6-เร>?อง พออายถ1ง ๕๐-๖๐ ปฟนมนโยก เออ! เอาซฟนโยก มนจะ
ร-องไห-กนข-าวน@าตามนกFไหล เหม>อนกบถ6กศอกถ6กเข7าเขาอย67ทกเวลา ฟน
มนเจFบมนปวด มนทกขQมนยากมนลาบาก น?อาตมาผ7านมาแล-วเร>?องน@
ถอนออกหมดเลย ในปาก น@เปFนฟนปลอมท@งน@น มนโยกไม7สบายอย67 ๑๖
ซ? ถอนทเดยวหมดเลย เจFบใจมน หมอไม7กล-าถอนแน7ะต@ง ๑๖ ซ? "หมอ!
ถอนมนเถอะ เปFนตายอาตมา จะรบเอาหรอก" ถอนมนออกทเดยวพร-อม
กน ๑๖ ซ? ท?มนยงแน7นๆต@งหลายซ? ต@ง ๕ ซ? ถอนออกเลย แต7ว7าเตFมทนะ
ถอนออกหมดแล-วไม7ได-ฉนข-าวอย67 ๒-๓ วน น?เปFนเร>?องทกขQ
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อาตมาคดแต7ก7อนนะ ตอนไปเล@ยงววเล@ยงควาย เอาถ7านไฟมาถ6มนให-ขาว
รกมนมากเหล>อเกน น1กว7ามนเปFนของด ผลท?สดมนจะหนจากเรา จ1งเก>อบ
ตาย เจFบฟนน@มาต@งหลายเด>อนต@งหลายป บางทมนบวมท@งข-างล7างข-างบน
หมดท7าเลยโยม อนน@คงจะเจอกนทกคนหรอก พวกท?ฟนไม7โยก เอาแปรง
ไปแปรงให-มนสะอาดสวยงามอย67น?นแหละ ระวงนะ ระวงมนจะเล7นงานเรา
เม>อ? สดท-าย ไอ-ซ?ยาวซ?มนส@นสลบ กนอย67อย7างน@ ทกขQมากโยมอนน@ทกขQ
มากจรงๆ
อนน@บอกไว-หรอก บางทจะไปเจอเอาทกขQเพราะความทกขQในตวของเราน@
ทกขQในตวเรา จะหาท?พง1? อะไรมนไม7ม แต7มนค7อยยงช?วเม>อ? เรายงหน7ม มน
แก7มาแล-วมนกFเร?มพง มนช7วยกนพง สงขารมนเปFนไปตามเร>?องของมน
เราจะ ร-องไห-มนกFอย6อ7 ย7างน@ จะดใจมนกFอย6อ7 ย7างน@ เราจะเปFนอะไรมนกFอย67
ของมนอย7างน@ เราจะเจFบปวดจะเปFนจะตายมนกFอย67อย7างน@น เพราะมนเปFน
อย7างน@นน?มนหมดความร6-หมดวชา เอาหมอฟนมาด6ฟน ถ1งแก-ไขแล-วยงไง
กFยงเปFนอย67อย7างน@น ต7อไปหมดฟนเองกFเปFนเหม>อนเราอก ไปไม7ไหวอก
แล-ว ทกอย7างมนกFพงไปด-วย กนท@งหมด น@เปFนความจาเปFนท?เราจะต-อง
รบพจารณา เม>อ? มกาลงเร?ยวแรงกFรบทา จะทาบญสนทานจะทาอะไรกFรบ
จดทากน แต7ว7าคนเรากFมกจะไปมอบให-แต7คนแก7 จะเข-าวดศ1กษาธรรมะรอ
ให-แก7เสยก7อน โยมผ6ห- ญงกFเหม>อนกน โยมผ6ช- ายกFเหม>อนกน ให-แก7เสย
ก7อนเถอะ ไม7รว6- 7าอะไรกน คนแก7น?มนกาลงดไหม ลองไปว?งแข7งกบคน
หน7มด6ซทาไมจะต-องไปมอบให-คนแก7เหม>อนไม7ร6-จกตาย พอแก7มาสก๕๐ป
๖๐ ป จวนเข-าวดอย6แ7 ล-ว ห6ต1งเสยแล-ว ความจากFไม7ด เสยแล-ว น?งกFไม7ทน
"ยายไปวดเถอะ"โอย ห6ฉนไม7ดแล-วน?นเหFนไหม ตอนห6ดเอาไปฟงอะไรอย67
จงว7า จงว7า มนคาแต7ลก6 หว-าอย67นน? แหละ จนห6 มนหนวกเสยแล-วจ1งไปวด
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มนกFไปไม7ได- น?งฟงท7านเทศนQ เทศนQอะไรไม7ร6-เร>อ? ง มนหมดแล-วจ1งมาทา
กน
ดงน@น วนน@คงจะได-ประโยชนQกบบคคลท?สนใจเปFนบางส?งบางอย7าง ท?ควร
เกFบไว-ในใจของเรา ส?งท@งหลายน?เปFนมรดกของเราท@งน@น มนจะรวมมา
รวมมาให-เราแบกท@งน@นแหละ ขาน?เปFน ส?งท?ว?งได-มาแต7ก7อน อย7างขา
อาตมาน?จะเดนมนกFหนก สกลร7างกายจะต-องแบกมน แต7กอ7 นน@นมนแบก
เรา บดน@เราแบกมนลกข1@นกF "โอsย" สมยเปFนเดFกเหFนคนแก7ๆ ลกข1น@ กF
"โอsย" น?งลงกF"โอsย" ท?โอsยๆยงไม7ยอมนะ ขนาดน@นะ น?งกF "โอsย" ลกข1น@
กF"โอsย" "โอsย" ท@งน@นแหละ ไม7ร6-อะไรทาให-เราไม7ร6-เร>?อง มแต7"โอsยๆ" ท@งน@น
มนทกขQถ1งขนาดน@นเรายงไม7เหFนโทษมน เม>อ? จะหนจากมนเราไม7ร6-จก ท?
ทาเจFบทาปวดข1น@ มา น?เรยกว7าสงขารมนเปFนไปตามเร>?องของ มน ท?มน
เปFนมนเปFนประดง ประดงไฟ ประดงข-อประดงงอ ประดงจปาถะหมอเอา
ยามาใส7กFไม7ถ6ก ผลท?สดกFพงไปท@งหมดอก ค>อสงขารมนเส>?อม มนเปFนไป
ตามสภาพของมนมนจะเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น อนน?เปFนเร>?องธรรมชาต
มน ฉะน@นให-ญาตพ?น-องให-พากนเหFน ถ-าเหFนแล-วกFจะไม7เปFนอะไร อย7างง6
อสรพษตวร-ายๆ มนเล>อ@ ยมาเราเหFน เราเหFนมน ก7อนกFหน มนไม7ได-กดเรา
หรอกเพราะเราได-ระวงมน ถ-าเราไม7เหFนมน เดนๆไปไม7เหFนกFไปเหยยบ
มน เดwยวมนกFกดเลย
ถ-ามนทกขQแล-วไม7ร6-จะไปฟ-องใคร ถ-าทกขQเกดข1น@ จะไปแก-ตรงไหน ค>อ
อยากแต7วา7 ไม7ให-มนทกขQ เฉยๆเท7าน@น อยากไม7ให-มนทกขQแต7ไม7ร6-จกทาง
แก-ไขมน แล-วกFอย6ไ7 ป อย67ไปจนถ1งวนแก7 วนเจFบแล-วกFวนตาย คนโบราณ
บางคนเขาว7า เม>อ? มนเจFบมนไข-จวบลมหายใจจะขาด ให-ค7อยๆเข-าไป
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กระซบใกล-หค6 นไข-ว7า พทโธพทโธ พทโธ มนจะเอาอะไรพทโธน?นนะ คนท?
ใกล-จะนอนในกองไฟจะร6-จกพทโธอะไร ต@งแต7ยงเปFนหน7มเปFนสาวอายร7นๆ
ทาไมไม7เรยนพทโธให-มนร6- หายใจตดบ-างไม7ตดบ-าง "แม7ๆ พทโธ พทโธ"
ว7าให-มนเหน>?อยทาไมอย7าไปว7าเลย มนหลายเร>?อง เอาได-แค7น@นกFสบาย
แล-ว
โยมชอบเอาแต7ต-นกบปลาย มน ตรงกลางไม7เอาหรอกชอบแต7อย7างน@น
บรวารพวกเราท@งหลายกFชอบอย7างน@น ท@งญาตโยมท@งพระท@งเณรชอบ แต7
ทาอย7างน@น ไม7ร6-จกแก-ไขภายในจตของเจ-าของ ไม7ร6-จกท?พง1? แล-วกFโกรธ
ง7ายและกFอยากหลายด-วย ทาไมค>อคนท?ไม7มท?พง1? ทางใจ อย67เปFนฆราวาส
ครอบครว อายกF ๒๐-๓๐ -๔๐ ป กาลงแรงดอย67 พ7อบ-านแม7บ-านท@งหลายกF
พอพ6ดกนร6-เร>?องกนหน7อย น? ๕๐ ปข1น@ ไปแล-ว พ6ดกนไม7ร6-เร>?องกนแล-วเดwยว
กFนง? หนหลงให-กนหรอก แม7บา- นพ6ดไปพ7อบ-านทนไม7ได- พ7อบ-านพ6ดไปแม7
บ-านฟงไม7ได- เลยแยกกนหนหลงให-กน คนน@นพร-อม *ล6กชายคนน@ คนน@
พร-อม* ล6กหญงคนน@น เลยแตกกนเลย
เร>อ? งน@อาตมาเล7าไปหรอกไม7เคยมครอบครว ทาไมไม7มครอบครว ค>ออ7าน
คาว7าครอบครวมนกFรแ6- ล-ว ครอบครวค>ออะไรครอบมนกFค>ออย7างน@ ถ-าเรา
น?งอย67เฉยๆกFเอาอะไรมาครอบลงน@จะเปFนอย7างไร เราน?งอย67ไม7มอะไรมา
ครอบมนกFพอทนได- ถ-าเอาอะไร มาครอบลงกFเรยกว7าครอบแล-ว มนเปFน
อย7างไร ครอบกFเปFนอย7างน@น มนมวงจากดแล-ว ผ6ช- ายกFอย6ใ7 นวงจากด ผ6หญงกFอย67ในวงจากดแล-ว อาตมาไปอ7านแล-ว ครอบครว โอยหนก ศพทQ
ตายน?คาน@ไม7ใช7ศพทQเล7นๆ ศพทQท?ว7า ครอบ น@ ศพทQทกขQ ไปไม7ได-มนม
จากดแล-วแต7ไปอก ครว กFหมายถ1งการก7อกวนแล-วท?มแทงแล-ว โยมผ6ห- ญง
410

เคยเข-าครว เคยโขลกพรกค?วพรกแห-งไหม ไอ จาม ท@งบ-านเลย ศพทQ
ครอบครวมนว7น ไม7น7าอย6ห7 รอก อาตมาอาศยสองศพทQนแ? หละจ1งบวชไม7
ส1ก
ครอบครวน?น7ากลว ขงไว-จะไปไหนกFไม7ได- ลาบากเร>อ? งล6กบ-าง เร>?องเงน
เร>อ? งทองบ-าง สารพดอย7าง อย6ใ7 นน@น ไม7ร6-จะไปท?ไหน มนผ6กไว-แล-ว ล6กผ6หญงกFมล6ก ผ6ช- ายกFม มนว7 นวายเถยงกนอย67น?นแหละจนตายไม7ต-องไป
ไหนกนละ เจFบใจขนาดไหนกFไม7ว7า น@าตามนไหลออกกFไหลอย67น?นแหละ
เออ น@าตามนไม7หมดนะโยมครอบครวน?นะ ถ-าไม7ครอบครวน@าตามนหมด
เปFน ถ-ามครอบครวน@าตามนหมดยาก หมดไม7ได- โยมเหFนไหม มนบบออก
เหม>อนบบอ-อย ตาแห-งๆ กFบบออกให-เปFนน@าไหลออกมา ไม7ร6-มนมาจาก
ไหน มนเจFบใจ แค-นใจ สารพดอย7าง มนทกขQ เลยรวมทกขQบบออกมาเปFน
น@าทกขQ
อนน@ให-โยมท@งหลายเข-าใจ ถ-ายงไม7ผ7านมนจะผ7านอย67ข-างหน-า บางคนอาจ
จะผ7านมาบ-างแล-วเลFกๆน-อยๆ บางคนกFเตFมท?แล-ว "จะอย67หร>อจะไปหนอ"
โยมผ6ห- ญงเคยมาหาหลวงพ7อ "หลวงพ7อ แหม ถ-าดฉนไม7มบตร ดฉนจะไป
แล-ว" "เออ อย67น?นแหละ เรยนให-จบเสยก7อน" เรยนตรงน@น อยากจะไปกF
อยากจะไปไม7อยากจะอย67 ถ1งขนาดน@นกFยงหนไม7ได- อย6ว7 ดปา7 พงสร-างกฏ
เลFกๆไว-ตง@ ๗๐-๘๐ หลง บางทจะมพระเณรมาอย67บรรจเตFมบางทกFมเหล>อ
๒-๓ หลง อาตมาถามว7า "กฏเรายงเหล> อว7างไหม?" พวกชบอก "มบ-าง
๒-๓ หลง" "เออ เกFบเอาไว-เถอะบางทพ7อบ-านแม7บา- นเขาทะเลา ะกน เอา
ไว-ให-เขามานอนสกหน7อย"แน7ะมาแล-ว โยมผ6ห- ญงสะพายของมาแล-ว ถาม
ว7า "โยมมาจากไหน?" "มากราบหลวงพ7อ ดฉนเบ>อ? โลก" "โอย! อย7าว7าเลย
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อาตมากลวเหล>อเกน" พอผ6ช- ายมาบ-าง กFเบ>อ? อกแล-ว น?นมาอย67 ๒-๓ วนกF
หายเบ>?อไปแล-ว โยมผ6ห- ญงมากFเบ>อ? โกหกเจ-าของ โยมผ6ช- าย มากFเบ>อ?
โกหกเจ-าของ ไปน?งอย67กฏเลFกๆเงยบๆคดแล-ว "เม>อ? ไหร7หนอแม7บ-านจะมา
เรยกเรากลบ" "เม>อ? ไหร7หนอพ7อบ-านจะมาเรยกเรากลบ" แน7ะไม7ร6-อะไร มน
เบ>อ? อะไรกน มนโกรธแล-วมนกFเบ>อ? แล-วกFกลบอก เม>อ? อย6ใ7 นบ-านผดท@งน@น
น7ะ พ7อบ-านผดท@งน@นแม7บา- นผดท@งน@น มาน?งภาวนาได- ๓ วน "เออ! แม7
บ-านเขาถ6กเว-นเรามนผด" "พ7อบ-านเขาถ6ก เราซผด" แน7ะมนจะกลบ
เปล?ยนเอาเองของมนอย7างน@น กFกลบไปเลยท@งน@นแหละ น@ความจรงมน
เปFนอย7างน@นนะ โลกน@อาตมาจ1งไม7วน7 วายอะไรมนมาก ร6-ต-นร6-ปลายมนแล-ว
ฉะน@นจ1งมาบวชอย6อ7 ย7างน@
วนน@ขอฝากให-เปFนการบ-าน เอาไปทาการบ-าน จะทาไร7 ทานา ทาสวน ใหเอาคาหลวงพ7อมาพจารณาว7า เราเกดมาทาไม เอาย7อๆว7าเกดมาทาไม ม
อะไรเอาไปได-ไหม ถามเร>?อยๆนะ ถ-าใครถามอย7างน@บ7อยๆ มปญญานะ
ถ-าใครไม7ถามเจ-าของอย7างน@ โง7ทง@ น@นแหละเข-าใจไหม บางทฟงธรรมวนน@
แล-วกลบไปถ1งบ-านจะพบเยFนน@กFได-ไม7นานนะ มนเกดข1@นทกวน เราฟง
ธรรมอย67มนเงยบบางทมนรออย67ท?รถ เม>อ? เราข1น@ รถมนกFข1@นรถไปด-วย ถ1ง
บ-านมนกFแสดงอาการออกมา อ-อ หลวงพ7อท7านสอนไว-จรงของท7านละมงน?
ตาไม7ดไม7เหFนนะ เอาละวนน@เทศนQมากกFเหน>อ? ย น?งมามากกFเหน>อ? ยสงขาร
ร7างกายน@
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๒๙ - อย09เพ@=ออะไร
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ขอให-ตง@ อย6ใ7 นความสงบ รบโอวาทพอสมควร วนน@มท@งคฤหสถQและ
บรรพชตมาถวายดอกไม-ตามกาลเวลา เร>?องสกการะ เร>?องคารวะ การ
เคารพต7อผ6ใ- หญ7เปFนมงคลอนเลศ พรรษาน@อาตมาไม7คอ7 ยมเร?ยวแรง ไม7
สบาย สขภาพไม7แขFงแรง จ1งหลบมาอย67บนภ6เขาน@ กFได-รบอากาศบรสทธ t
สกพรรษาหน1?ง ญาตโยมสานศษยQทง@ หลายไปเย?ยมกFไม7ได-สนองศรทธา
อย7างเตFมท? เพราะว7าเสยงมนจะหมดแล-ว ลมมนกFจะหมดแล-ว นบว7าเปFน
บญท?เปFนตวเปFนตนมาน?งให-ญาตโยมเหFนอย67 น?นบว7าดแล-ว ต7อไปกFจะไม7
ได-เหFน ลมมนกFจะหมด เสยงมนกFจะหมดเปFนไปตามเหตตามปจจยของ
สงขาร ท?พระผ6-มพระภาคเจ-าท7านสอนไว-ขะยะวยยง ค>อ ความส@นไปเส>?อม
ไปของสงขาร
ความเส>อ? มไปแห7งสงขาร
เส>?อมไปอย7างไร เปรยบเหม>อนก-อนน@าแขFง แต7ก7อนมนเปFนน@าเขาเอามา
ทาให-เปFนก-อน แต7มนกFอย6ไ7 ม7นานหรอกมนกFเส>?อมไป เอาก-อนน@าแขFง
ใหญ7ๆเท7าเทปน@ไปวางไว-กลางแจ-ง
จะด6ความเส>?อมของก-อนน@าแขFงกF
เหม>อนสงขารน@ มนจะเส>?อมทละน-อยทละน-อย ไม7กน? าทไม7ก?ชว? โมงก-อนน@า
แขFงกFจะหมด ละลายเปFนน@าไป น?เรยกว7าเปFนขะยะวยยง ความส@นไป
ความเส>อ? มไปแห7งสงขารท@งหลาย เปFนมานานแล-ว ต@งแต7มโลกข1@นมา เรา
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เกดมา เราเกFบเอาส?งเหล7าน@มาด-วยไม7ใช7ว7าเราท@งไปไหน พอเกดเราเกFบ
เอาความเจFบ ความแก7 ความตายมาพร-อมกน
ดงน@นองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าท7านจ1งตรสไว-ว7า ขะยะ-วยยง ความ
ส@นไปเส>อ? มไปของสงขารท@งหลาย เราน?งอย6บ7 นศาลาน@ทง@ อบาสก อบาสกา
ท@งพระ ท@งเณร ท@งหมดน@ มแต7ก-อนเส>?อมท@งน@นน?ท?ก-อนมนแขFง เปรยบเช7น
ก-อนน@าแขFง แต7กอ7 นเปFนน@า มนเปFนก-อนน@าแขFงแล-วกFเส>?อมไป เหFนความ
เส>?อมมนไหม ด6อาการท?มนเส>?อมซ ร7างกายของเราน?ทกส7วนมนเส>?อม ผม
มนกFเส>?อมไป ขนมนกFเส>?อมไปเลFบมนกFเส>?อมไป หน-ามนกFเส>?อมไป อะไรทก
อย7างมนเส>อ? มไปท@งน@น
ธาตดน น@า ลม ไฟ
ญาตโยมทกคนเม>?อคร@งแรกคงจะไม7เปFนอย7างน@นะ คงจะมตวเลFกกว7าน@ น?
มนโตข1@นมา เจรญข1น@ มา ต7อไปน@มนกFจะเส>?อม เส>อ? มไปตามธรรมชาตของ
มน เส>?อมไปเหม>อนก-อนน@าแขFง เดwยวกFหมด ก-อนน@าแขFงมนกFกลายเปFนน@า
เราน?กเF หม>อนกนทกคน มดน มน@า มไฟ มลม เม>อ? มตวตนประกอบกนอย67
ธาตส? ดน น@า ลม ไฟ ต@งข1น@ เรยกว7า คน แต7เดมไม7ร6-วา7 เปFนอะไรหรอก
เรยกว7าคน เรากFดอกดใจเปFนคนผ6-ชาย เปFนคนผ6-หญง สมมตช>?อให-นายน?น
นางน?ตามเร>?อง เพ>อ? เรยกตามภาษาให-จาง7าย ใช-การงานง7าย แต7ความเปFน
จรงกFไม7มอะไรมน@าหน1ง? ดนหน1?ง ลมหน1ง? ไฟหน1ง? มาปรงกนเข-ากลายเปFน
ร6ป เรยกว7า คน โยมอย7าเพ?งดใจนะ ด6ไปด6มากFไม7มคนหรอก ท?มนเข-มแขFง
พวกเน>อ@ พวกหนง พวกกระด6กท@งหลายเหล7าน@เปFนดน อาการท?มนเหลวๆ
ตามสภาพร7างกายน@น เราเรยกว7า น@า อาการท?มนอบอ7นอย6ใ7 นร7างกายเรา
เรยกว7า ไฟ อาการท?มนพดไปมาอย67ในร7างกายของเราน@ลมพดข1น@ เบ>อ@ งบน
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พดลงเบ>อ@ งต?าน@ เรยกว7า ลม ท@งส?ประการน@มาปรงกนเข-าเรยกว7าคน กFยง
เปFนผ6-หญงผ6ช- ายอก จ1งมเคร>?องหมายตามสมมตของเรา
ทกคนนอนอย67กบโครงกระด6ก
แต7อย67ท?วดปา7 พง ท?ไม7เปFนผ6-หญงไม7เปFนผ6ช- ายกFม เปFนนะปง-สกลงคQ ไม7ใช7
อตถลงคQ ไม7ใช7ปงลงคQ ค>อ ซากศพท?เขาเอาเน>@อเอาหนงออกหมดแล-ว
เหล>อแต7โครงกระด6กเท7าน@น เปFนซากโครงกระด6กเขาแขวนไว- ไปด6กFไม7
เหFนว7าเปFนผ6-หญงหร>อผ6ช- าย ใครไปถามว7าน?เปFนผ6ห- ญงหร>อผ6ช- าย กFได-แต7
มองหน-ากน เพราะมนมแต7โครงกระด6กเท7าน@น เน>อ@ หนงออกหมดแล-ว
พวกเราท@งหลายกFไม7ร6- ทกคนไปวดปา7 พง เข-าไปในศาลากFไปด6โครง
กระด6ก บางคนด6ไม7ได- ว?งออกจากศาลาเลย กลว... กลวเจ-าของ อย7างน@น
เข-าใจว7าไม7เคยเหFนตวเราเองสกท ไปกลวกระด6ก ไม7น1กถ1งคณค7าของ
กระด6ก เราเดนมาจากบ-านน?งรถมาจากบ-าน ถ-าไม7มกระด6ก จะเปFนอย7างไร
จะเดนไปมาได-ไหม เกดมาพร-อมกนไม7เคยเหFนกน นอนเบาะอนเดยวกน
ไม7เคยเหFนกน น?แสดงว7าเราบญมากท?มาเหFน แก7แล-ว ๕๐ ป ๖๐ ป ๗๐ ป
ไปวดปา7 พงเหFนโครงกระด6กกลว น?อะไรไม7ร6- แสดงว7าเราไม7ค-นเคยเลยไม7ร6จกตวเรา กลบไปบ-านกFยงนอนไม7หลบอย67สามส?วน แต7กFนอนกบโครง
กระด6กน?นแหละ ไม7ใช7นอนท?อ>?นหรอก ห7มผ-าผ>นเดยวกน อะไรๆด-วยกน
น?งบรโภคข-าวด-วยกน แต7เรากFกลว น?แสดงว7าเราห7างเหนจากตวเรามาก
ท?สด น7าสงสาร ไปด6แต7อย7างอ>?น ไปด6ต-นไม- ไปด6วตถอ>?นๆ ว7าอนน@นโต อน
น@เลFก อนน@นส@น อนน@นยาว น?ไปด6แต7วตถของอ>น? นอกจากตวเรา ไม7เคย
มองด6ตวเราเลย ถ-าพ6ดตรงๆแล-วกFน7าสงสารมนษยQเหม>อนกน ดงน@นคนเรา
จ1งขาดท?พง1?
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เหFนร7างกายตามความเปFนจรง
อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองคQ เกสา โลมา นะขา ทนตา ตะโจ นาคท?
เคยเปFนนกศ1กษาคงน1กหวเราะว7า ท7านอาจารยQเอาอะไรมาสอน น? เอาผม
ท?มนมอย67นานแล-วมาสอน ไม7ต-องสอนแล-ว ร6-จกแล-วเอาของท?ร6-จกแล-วมา
สอนทาไม น?คนท?มนม>ดมากมนกFเปFนอย7างน@ คดว7าเราเหFนผม อาตมาบอก
ว7าคาท?ว7าเหFนผมน@น ค>อ เหFนตามความเปFนจรง เหFนขนกFเหFนตามความ
เปFนจรง เหFนเลFบ เหFนหนง เหFนฟน กFเหFนตามความเปFนจรง จ1งเรยกว7า
เหFน ไม7ใช7ว7าเหFนอย7างผวเผน เหFนตามความเปFนจรง อย7างไรๆ เราคงจะ
ไม7หมกม7นอย6ใ7 นโลกอย7างน@ถ-าเหFนตามความจรง ผม ขน เลFบ ฟน หนง
เปFนอย7างไร ตามความเปFนจรงเปFนของสวยไหม เปFนของสะอาดไหม เปFน
ของมแก7นสารไหมเปFนของเท?ยงไหม เปล7า...มนไม7มอะไรหรอก ของไม7
สวยแต7เราไปสาคญว7ามนสวย ของไม7จรงไปสาคญว7ามนจรง
ร7างกายเปFนท?รวมของส?งโสโครก
อย7าง เกสา โลมา นะขา ทนตา ตะโจ ค>อ ผม ขน เลFบ ฟน หนง คนเราไป
ตดอย6น7 ? พระพทธองคQท7านยกมาท@งห-าประการน@เปFนม6ลกรรมฐาน สอนใหร6-จกกรรมฐานท@งห-าน@ เปFนอนจจง เปFนทกขง เปFนอนตตา ไม7ใช7ตวไม7ใช7ตน
ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา เราเกดข1@นมากFหลงมนซ1ง? เปFนของโสโครก ด6ซ ... คนเรา
ไม7อาบน@าสกสองวนส เข-าใกล-กนได-ไหม มนเหมFนเหง>?อออกมากๆ ไปน?ง
ทางานรวมกนอย7างน@ เหมFนท@งน@นแหละ กลบไปบ-านอาบน@า ถ6สบ67ออก
หายเหมFนไปนดหน1?งกFหอมสบ6ข7 1@นมา ได-ถ6สบ6ม7 นกFหอม ไอ-ตวเหมFนกFอย67
อย7างเดมน?นแหละมนยงไม7ปรากฏเท7าน@น กล?นสบ6ม7 นข7มไว- เม>อ? หมดสบ67
มนกFเหมFนตามเคย
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จงร6-จกพ1ง? ตวเอง
เรามกจะเหFนร6ปท?น?งอย67น?น1กว7ามนสวย มนงาม มนแน7น มนหนา มน
ตร1งตรา มนไม7แก7 มนไม7เจFบ มนไม7ตาย หลงเพลดเพลนอย6ใ7 นสากลโลกน@
จ1งไม7ร6-จกพ1ง? ตนเอง ตวท?พง1? ของเรา ค>อใจ ใจของเราเปFนท?พง1? จรงๆ ศาลา
หลงน@มนใหญ7กFไม7ใช7ท?พง1? มนเปFนท?อาศยช?วคราวนกพราบมนกFมาอาศย
อย67 ตsกแกมนกFมาอาศยอย67 จ@งเหลนน@มนกFมาอาศยอย67 ทกส?งทกอย7างมา
อาศยอย67ได- เรากFน1กว7าของเรา มนไม7ใช7ของเราหรอก มนอย67ดว- ยกน หน6
มนกFมาอย67 สารพดอย7าง น?เรยกว7าท?อาศยช?วคราว เดwยวกFหนไปจากไป
เรากFนก1 ว7าอนน@เปFนท?พ1?งของเรา คนมบ-านหลงเลFกๆ กFเปFนทกขQเพราะบ-าน
มนเลFก มบ-านหลงใหญ7ๆ กFเปFนทกขQเพราะกวาดไม7ไหว ตอนเช-ากFบน7
ตอนเยFนกFบน7 จบอะไรวางตรงไหนกFไม7คอ7 ยได-เกFบ คณหญงคณนายน?จง1
เปFนโรคประสาทกนเปFนทกขQกน
อย7าแต7งกาย จงแต7งใจกนเถด
ฉะน@น พระพทธองคQจ1งให-หาท?พ1?ง ค>อ หาใจของเรา ใจของเราเปFนส?งท?
สาคญ โดยมากคนเราไม7ค7อยมองด6ในส?งท?สาคญ ไปมองด6ท?อ>?นท?ไม7สาคญ
เปFนต-นว7า กวาดบ-าน ล-างจาน กFมง7 ความสะอาด ล-างถ-วยล-างจานให-มน
สะอาด ทกส?งทกอย7างม7งความสะอาด แต7ใจเจ-าของไม7เคยม7งมองเลย ใจ
ของเรามนเน7า บางทกFโกรธหน-าบ6ดหน-าเบ@ยวเท7าน@นแหละ กFไปม7งแต7จาน
ให-จานมนสะอาด ใจของเราไม7สะอาดเท7าไรกFไม7มองด6 น?เราขาดท?พง1?
เอาแต7ท?อาศย แต7งบ-านแต7งช7อง แต7งอะไรสารพดอย7าง แต7ใจของเราไม7
ค7อยจะแต7งกน ทกขQไม7ค7อยจะมองด6 ใจน?แหละเปFนส?งสาคญ พระพทธองคQ
ท7านจ1งพ6ดว7าให-หาท?พง1? ทางใจอตตาห อตตโนนาโถ ใครจะเปFนท?พ1?งได- ท?
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เปFนท?พง1? ท?แน7นอนกFคอ> ใจของเราน?เอง ไม7ใช7สง? อ>?น พ1ง? ส?งอ>น? กFพง1? ได- แต7
ไม7ใช7ของท?แน7นอนเราจะพ1ง? ส?งอ>?นได-กเF พราะเราพ1ง? ตวของเรา เราต-องมท?
พ1ง? ก7อน จะพ1ง? อาจารยQ พ1ง? ญาตมตรสหายท@งหลาย จะพ1ง? ได-ดน@นเราต-อง
ทาตวของเราเปFนท?พง1? ให-ได-เสยก7อน
ให-ถามตวเองว7าเราเกดมาทาไม
วนน@ทม? ากราบนมสการท@งคฤหสถQและบรรพชต ขอให-รบโอวาทน@ไปพนจ
พจารณา เราทกคนให-น1กเสมอว7า เราค>ออะไร เราเกดมาทาไม น?ถาม
ปญหาเจ-าของอย67เสมอว7า เราเกดมาทาไม ให-ถามเสมอบางคนไม7ร6-นะ แต7
อยากได-ความสขใจ มนทกขQไม7หาย รวยกFทกขQ จนกFทกขQ เปFนเดFกเปFนคน
โตกFทกขQ ทกขQหมดทกอย7าง เพราะอะไร เพราะว7ามนขาดปญญา เปFน
คนจนกFทกขQเพราะมนจน เปFนคนรวยกFทกขQเพราะมนรวยมาก ของมากๆ
รกษาคนเดยว
ในสมยก7อนอาตมาเคยเปFนสามเณร เคยเทศนQให-โยมฟง คร6บาอาจารยQ
ท7านให-เทศนQ พ6ดถ1งความร?ารวยในการมทาส ให-มทาสสกร-อย ผ6-หญงกFใหได-สกร-อยหน1?ง ผ6ช- ายกFร-อยหน1?ง มช-างกFร-อยหน1ง? มววกFร-อยหน1ง? มควายกF
ร-อยหน1ง? มแต7ส?งละร-อยท@งน@น ญาตโยมได-ฟงแล-วกFสบายใจ ให-โยมไป
เล@ยงควายสกร-อยหน1ง? เอาไหม เอาควายร-อยหน1ง? เอาววร-อยหน1ง? มทาสผ6หญงผ6ช- ายอย7างละร-อยให-โยมรกษาคนเดยว มนจะดไหม น?ไม7คดด6 แต7
ความอยากมวว มควาย มช-างมม-า มทาสส?งละร-อยละร-อย น7าฟง อsย!
อ?มใจเหล>อเกน มนสบายนะแต7อาตมาเหFนว7าได-สกห-าสกสบตวกFพอแล-ว
แค7ฟน? เช>อกเท7าน@นกFเตFมทแล-ว อนน@โยมไม7คด คดแต7ได- ไม7คดถ1งว7ามนจะ
ยากจะลาบาก
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ไม7มปญญา จกพาให-เปFนทกขQ
ส?งท@งหลายท?มอย6ใ7 นตวเราน@ ถ-าเราไม7มปญญา จะทาให-เราทกขQนะ ถ-าเรา
มปญญา นาออกจากทกขQได- ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ ตาไม7ใช7ของดนะ ถ-า
เราใจไม7ด ไปมองคนบางคน ไปเกลยดเขาอกแล-ว มานอนเปFนทกขQอกแล-ว
ไปมองด6คนบางคน รกเขาอกแล-ว รกเปFนทกขQอกแล-ว มนไม7ได-กเF ปFนทกขQ
เกลยดกFเปFนทกขQ รกกFเปFนทกขQเพราะมนอยากได- อยากได-กFเปFนทกขQ ไม7
อยากได-กเF ปFนทกขQ ของท?ไม7ชอบใจอยากท@งมนไป อยากได-ของท?ชอบใจ
ของท?ไม7ชอบใจได-มามนกFทกขQ ของท?ชอบใจได-มาแล-วกลวมนจะหายอก
แล-ว มนเปFนทกขQท@งน@น ไม7ร6-ว7าจะอย67อย7างไร บ-านหลงใหญ7ๆขนาดน@ กFนก1
ว7าจะให-มนสบายข1น@ เกFบความสบาย เกFบความดไว-ในน@ ถ-าคดไม7ดมนกFไป
ไม7ได-ทง@ น@นแหละ
ญาตโยมท@งหลายจงมองด6ตวของเรา ว7าเราเกดมาทาไม เราเคยได-อะไรไวไหม อาตมาเคยรวมคนแก7 เอาคนแก7อายเลย ๘๐ ปข1@นไปมาอย67รวมกน
อาชพทานา ตามบ-านนอกของเรา ทานามาต@งแต7โน-น เกดมาได- ๑๗-๑๘
ป กFรบแต7งงาน กลวจะไม7รวย ทางานต@งแต7เลFกๆให-มนรวย ทานาจน ๗๐
ปกFม ๘๐ ปกFม ๙๐ ปกFม ท?มาน?งรวมกนฟงธรรม "โยม" อาตมาถาม "โยม
จะเอาอะไรไปไหมน?เกดมากFทาอย67จนเดwยวน@แหละ ผลท?สดจะไป...จะไดอะไรไปไหม"
ไม7ร6-จก ตอบได-แต7ว7า "จงว9า จงว9า จงว9า"* น?ตามภาษาเขาว7ากนล6กหว-า
เพลนกบล6กหว-า มนจะเสยเวลา เพราะจงว7าน?แหละ จะไปกFไม7ไป จะอย67กF
ไม7อย67 มนอย67ท?จงว7า น?งอย67ก-างๆอย67งา7 น?งอย6ค7 าคบน?นแล-ว มแต7จงว7าๆ
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อย7าท@งไม-เลFกแบกไม-ใหญ7
ตอนยงหน7มๆ คร@งแรกอย67คนเดยวเข-าใจว7าเปFนโสดไม7สบาย หาค6ค7 รอง
เร>อนมนจะสบาย เลยหาค6ค7 รองมาครองเร>อนให- เอาของสองอย7างมารวม
กนมนกFกระทบกนอย67แล-ว อย6ค7 นเดยวมนเงยบเกนไป ไม7สบายแล-ว เอา
คนสองคนมาอย67ดว- ยกน มนกFกระทบกน กsอกๆแกsกๆ น?นแหละล6กเกดมา
คร@งแรกตวเลFกๆ พ7อแม7กตF @งใจว7า ล6กเราเม>อ? มนโตข1น@ มาขนาดหน1ง? เรากF
สบายหรอก กFเล@ยงมนไปสามคนส?คนห-าคน น1กว7ามนโตเราจะสบาย เม>อ?
มนโตมาแล-วมนย?งหนก เหม>อนกบแบกท7อนไม-อนหน1ง? เลFกอนหน1ง? ใหญ7
ท@งท7อนเลFกแล-วแบกเอาท7อนใหญ7 น1กว7ามนจะเบากFยง? หนก ล6กเราตอน
เดFกๆมนไม7กวนเท7าไรหรอกโยม มนกวนถามกนข-าวกบกล-วย เม>อ? มนโต
ข1น@ มาน?มนถามเอารถมอเตอรQไซดQ มนถามเอารถเกpง เอาล7ะความรกล6กจะ
ปฏเสธไม7ได- กFพยายามหา มนกFเปFนทกขQ ถ-าไม7ให-มนกFเปFนล6ก บางทพ7อ
แม7ทะเลาะกน "อย7าพ1ง? ไปซ>@อให-มนเลย รถน? มนยงไม7มเงน" แต7ความรก
ล6กกFต-องไปก6ค- นอ>?นมา เหFนอะไรกFอยากซ>@อมากน แต7กFอด กลวมนจะหมด
เปล>องหลายอย7าง ต7อมากFมการศ1กษาเล7าเรยน ถ-ามนเรยนจบเรากFจะ
สบายหรอก เรยนมนจบไม7เปFนหรอก มนจะจบอะไร เรยนไม7มจบหรอก
ทางพทธศาสนาน?เรยนจบ ศาสตรQอน>? นอกน@นมนเรยนต7อไปเร>?อยๆ เรยน
ไม7จบ เอาไปเอามากFเลยว7นเท7าน@นแหละ บ-านหน1ง? เรยน ๔ คน ๕ คน
ตาย! พ7อแม7ทะเลาะกนไม7มวนเว-นละอย7างน@น
เราถ6กระด6กอย6ท7 กวน
ความทกขQมนเกดมาภายหลงเราไม7เหFน น1กว7ามนจะไม7เปFนอย7างน@ เม>อ? มน
มาถ1งเข-าแล-วจ1งร6-วา7 โอ! มนเปFนทกขQ ทกขQอย7างน@นจ1งมองเหFนยาก ทกขQ
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ในตวของเรานะโยม พ6ดตามประสาบ-านนอกเราเร>?องฟนของเรานะโยม
ตอนไปเล@ยงววเล@ยงควาย ข@ถ7านไฟกFยงเอามาถ6ฟนให-มนขาว ไปถ1งบ-านกF
ไปยงฟนใส7กระจก น1กว7ามนขาวถ6ฟนแล-วน? ไปชอบกระด6ก ของเจ-าของ
ไม7ร6-เร>?อง พออายถ1ง ๕๐-๖๐ ป ฟนมนโยก เออ! เอาซฟนโยก มนจะร-องไหกนข-าวน@าตามนกFไหล เหม>อนกบถ6กศอก ถ6กเข7าเขาอย67ทกเวลา ฟนมน
เจFบมนปวด มนทกขQมนยากมนลาบากน? อาตมาผ7านมาแล-วเร>?องน@ ถอน
ออกหมดเลย ในปากน@เปFนฟนปลอมท@งน@น มนโยกไม7สลายอย67 ๑๖ ซ? ถอน
ทเดยวหมดเลย เจFบใจมน หมอไม7กล-าถอนแน7ะต@ง ๑๖ ซ? "หมอ ถอนมน
เถอะ เปFนตาย อาตมาจะรบเอาหรอก" ถอนมนออกทเดยวพร-อมกน๑๖ ซ?
ท?มนยงแน7นๆ ต@งหลายซ? ต@ง ๕ ซ? ถอนออกเลย แต7ว7าเตFมทนะ ถอนออก
หมดแล-วไม7ได-ฉนข-าวอย67 ๒-๓ วน น?เปFนเร>?องทกขQ
จะเกFบจะตายสงขารไหลเร>?อยไป
อาตมาคดแต7ก7อนนะ ตอนไปเล@ยงววเล@ยงควาย เอาถ7านไฟมาถ6ให-มนขาว
รกมนมากเหล>อเกน น1กว7ามนเปFนของด ผลท?สดมนจะหนจากเรา จ1งเก>อบ
ตาย เจFบฟนน@มนต@งหลายเด>อน ต@งหลายป บางทมนบวมท@งข-างล7างข-าง
บน หมดท7าเลยโยม อนน@คงจะเจอกนทกคนหรอก พวกท?ฟนไม7โยก เอา
แปรงไปแปรงให-มนสะอาดสวยงามอย67น?นแหละ ระวงนะ ระวงมนจะเล7น
งานเราเม>?อสดท-าย ซ?ยาวซ?ส@นมนสลบกนอย67อย7างน@ ทกขQมากโยม อนน@
ทกขQมากจรงๆ
อนน@บอกไว-หรอก บางทจะไปเจอเอาทกขQ เพราะความทกขQในตวของเราน@
จะหาท?พ1?งอะไรมนไม7ม มนค7อยยงช?วเม>อ? เรายงหน7ม พอแก7เข-ากFเร?มพง
มนช7วยกนพง สงขารมนเปFนไปตามเร>?องของมน เราจะร-องไห-มนกFอย67
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อย7างน@ จะดใจมนกFอย6อ7 ย7างน@ เราจะเปFนอะไรมนกFอย67ของมนอย7างน@ เราจะ
เจFบจะปวดจะเปFนจะตายมนกFอย6อ7 ย7างน@นเพราะมนเปFนอย7างน@น น?มนหมด
ความร6- หมดวชา เอาหมอฟนมาด6ฟน ถ1งแก-ไขแล-วยงไงกFยงเปFนอย67อย7าง
น@น ต7อไปหมอฟนเองกFเปFนเหม>อนเราอก ไปไม7ไหวอกแล-ว ทกอย7างมนกF
พงไปด-วยกนท@งหมด น@เปFนความจาเปFนท?เราจะต-องรบพจารณา เม>อ? ม
กาลงเร?ยวแรงกFรบทาจะทาบญสนทานจะทาอะไรกFรบจดทากน แต7ว7าคน
เรากFมกจะไปมอบให-แต7คนแก7
จะเข-าวดศ1กษาธรรมะรอให-แก7เสยก7อน
โยมผ6ห- ญงกFเหม>อนกน โยมผ6ช- ายกFเหม>อนกน ให-แก7เสยก7อนเถอะ ไม7ร6-ว7า
อะไรกนคนแก7น?มนกาลงดไหม ลองไปว?งแข7งกบคนหน7มด6ซ ทาไมจะต-อง
ไปมอบให-คนแก7เหม>อนไม7ร6-จกตาย พอแก7มาสก ๕๐ ป ๖๐ ป จวนเข-าวด
อย6แ7 ล-ว ห6ตง1 เสยแล-ว ความจากFไม7ดเสยแล-ว น?งกFไม7ทน "ยายไปวดเถอะ"
"โอย ห0ฉนไม9ดแลBว"
น?นเหFนไหม ตอนห6ดเอาไปฟงอะไรอย67 จงว7า... จงว7า มนคาแต7ลก6 หว-าอย67
น?นแหละ จนห6มนหนวกเสยแล-วจ1งไปวด มนกFไปได-น?งฟงท7านเทศนQ เทศนQ
อะไรไม7ร6-เร>?อง มนหมดแล-วจ1งมาทากน
ยามหน7มสงขารแบกเรา ยามแก7เราแบกสงขาร
วนน@คงจะได-ประโยชนQกบบคคลท?สนใจเปFนบางส?งบางอย7าง ท?ควรเกFบไวในใจของเรา ส?งท@งหลายน?เปFนมรดกของเราท@งน@น มนจะรวมมา รวมมาใหเราแบกท@งน@นแหละ ขาน?เปFนส?งท?ว?งได-มาแต7ก7อนอย7างขาอาตมาน?จะเดน
มนกFหนก สกลร7างกายจะต-องแบกมน แต7ก7อนน@นมนแบกเรา บดน@เราแบก
มน สมยเปFนเดFกเหFนคนแก7ๆลกข1@นกF"โอsย" น?งลงกF "โอsย" มนทกขQถ1งขนาด
น@น เรายงไม7เหFนโทษมน เม>อ? จะหนจากมนเราไม7ร6-จก ท?ทาเจFบทาปวดข1น@
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มาน? เรยกว7าสงขารมนเปFนไปตามเร>?องของมน มนเปFนประดง ประดงไฟ
ประดงข-อ ประดงงอประดงจปาถะ หมอเอายามาใส7กFไม7ถ6ก ผลท?สดกFพง
ไปท@งหมดอก ค>อสงขารมนเส>?อม มนเปFนไปตามสภาพของมน มนจะเปFน
ของมนอย67อย7างน@น อนน@เปFนเร>?องธรรมชาต ฉะน@นให-ญาตพ?นอ- งให-พากน
เหFนถ-าเหFนแล-วกFจะไม7เปFนอะไร อย7างง6อสรพษตวร-ายๆมนเล>@อยมา เรา
เหFน เราเหFนมนก7อนกFหน มนไม7ได-กดเราหรอก เพราะเราได-ระวงมน ถ-า
เราไม7เหFนมน เดนๆไปไม7เหFนกFไปเหยยบมน เดwยวมนกFกดเลย
ไม7อยากทกขQต-องร6-จกทางแก-ไข
ถ-ามนทกขQแล-วไม7ร6-จะไปฟ-องใคร ถ-าทกขQเกดข1น@ จะไปแก-ตรงไหน ค>อ
อยากแต7วา7 ไม7ให-มนทกขQเฉยๆเท7าน@น อยากไม7ให-มนทกขQแต7ไม7ร6-จกทาง
แก-ไขมน แล-วกFอย6ไ7 ป อย67ไปจนถ1งวนแก7 วนเจFบ แล-วกFวนตาย คนโบราณ
บางคนเขาว7า
เม>อ? มนเจFบมนไข-จวบลมหายใจจะขาดให-ค7อยๆเข-าไป
กระซบใกล-หค6 นไข-ว7า พทโธ พทโธ พทโธ มนจะเอาอะไร พทโธน?นนะ คน
ท?ใกล-จะนอนในกองไฟจะร6-จกพทโธอะไร ต@งแต7ยงเปFนหน7มเปFนสาวอาย
ร7นๆ ทาไมไม7เรยนพทโธให-มนร6- หายใจตดบ-างไม7ตดบ-าง "แม7ๆ พทโธ
พทโธ" ว7าให-มนเหน>?อยทาไม อย7าไปว7าเลย มนหลายเร>?อง เอาได-แค7นน@ กF
สบายแล-ว
โยมชอบเอาแต7ต-นกบปลายมน ตรงกลางไม7เอาหรอก ชอบอย7างน@น
บรวารพวกเราท@งหลายกFชอบอย7างน@น ท@งญาตโยมท@งพระ ท@งเณร ชอบ
แต7ทาอย7างน@น ไม7ร6-จกแก-ไขภายในจตของเจ-าของ ไม7ร6-จกท?พ1?ง แล-วกFโกรธ
ง7าย และกFอยากหลายด-วย ทาไม ค>อคนท?ไม7มท?พ1?งทางใจ อย6เ7 ปFนฆราวาส
มอาย ๒๐-๓๐-๔๐ ป กาลงแรงดอย67 พ7อบ-านแม7บ-านท@งหลายกFพอพ6ดกนร6423

เร>อ? งกนหน7อย น? ๕๐ ปข1@นไปแล-ว พ6ดกนไม7ร6-เร>?องกนแล-ว เดwยวกFนง? หน
หลงให-กนหรอก แม7บา- นพ6ดไปพ7อบ-านทนไม7ได- พ7อบ-านพ6ดไปแม7บ-านฟง
ไม7ได- เลยแยกกนหนหลงให-กน เลยแตกกนเลย
ความหมายของคาว7า "ครอบครว"
เร>อ? งน@อาตมาเล7าไปหรอก ตวเองไม7เคยมครอบครว ทาไมไม7มครอบครว
ค>ออ7านคาว7าครอบครว มนกFร6-แล-ว ครอบครว ค>ออะไร ครอบมนกFคอ> อย7าง
น@ ถ-าเราน?งอย6เ7 ฉยๆ กFเอาอะไรมาครอบลงน@จะเปFนอย7างไร เราน?งอย67ไม7ม
อะไรมาครอบมนกFพอทนได- ถ-าเอาอะไรมาครอบลงกFเรยกว7าครอบแล-ว
มนเปFนอย7างไรครอบกFเปFนอย7างน@น มนมวงจากดแล-ว ผ6ช- ายกFอย6ใ7 นวง
จากด ผ6ห- ญงกFอย67ในวงจากด อาตมาไปอ7านแล-ว ครอบครวโอยหนก ศพทQ
ตายน? คาน@ไม7ใช7ศพทQเล7นๆ ศพทQท?วา7 ครอบ น@ศพทQทกขQ ไปไม7ได-มนม
จากดแล-ว ต7อไปอก ครว กFหมายถ1งการก7อกวนแล-ว ท?มแทงแล-ว โยมผ6หญงเคยเข-าครว เคยโขลกพรกค?ว พรกแห-งไหม ไอ จาม ท@งบ-านเลยศพทQ
ครอบครวมนว7น ไม7น7าอย6ห7 รอก อาตมาอาศยสองศพทQนแ? หละจ1งบวชไม7
ส1ก
ครอบครวน?น7ากลว ขงไว-จะไปไหนกFไม7ได- ลาบากเร>อ? งล6กบ-าง เร>?องเงน
เร>อ? งทองบ-าง สารพดอย7างอย67ในน@น ไม7ร6-จะไปท?ไหน มนผ6กไว-แล-ว ล6กผ6หญงกFม ล6กผ6ช- ายกFม มนว7นวายเถยงกนอย67นน? แหละจนตายไม7ตอ- งไปไหน
กนละ เจFบใจขนาดไหนกFไม7ว7า น@าตามนไหลออกกFไหลอย67น?นแหละ เออ
น@าตามนไม7หมดนะโยมครอบครวน?นะ ถ-าไม7มครอบครวน@าตามนหมดเปFน
ถ-ามครอบครวน@าตามนหมดยาก หมดไม7ได- โยมเหFนไหม มนบบออก
เหม>อนบบอ-อย ตาแห-งๆกFบบออกให-เปFนน@าไหลออกมา ไม7ร6-มนมาจาก
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ไหน มนเจFบใจแค-นใจสารพดอย7าง มนทกขQ เลยรวมทกขQบบออกมาเปFน
น@าทกขQ
อนน@ให-โยมท@งหลายเข-าใจ ถ-ายงไม7ผา7 นมนจะผ7านอย6ข7 -างหน-าบางคนอาจ
จะผ7านมาบ-างแล-วเลFกๆน-อยๆ บางคนกFเตFมท?แล-ว จะอย67หร>อจะไปหนอ
โยมผ6ห- ญงเคยมาหาหลวงพ7อ
"หลวงพ9อ แหม ถBาด!ฉนไม9มบ,ตร ด!ฉนจะไปแลBว"
"เออ อย09น=นแหละ เรยนใหBจบเสยก9อน เรยนตรงนPน อยากจะไปกF
อยากจะไป ไม9อยากจะอย09 ถ4งขนาดนPนกFยงหนไม9ไดB"
วดปา7 พงสร-างกฏเลFกๆไว-ต@ง ๗๐-๘๐ หลง บางทจะมพระเณรมาอย6บ7 รรจ
เตFม บางทกFมเหล>อ ๒-๓ หลง อาตมาถามว7า
"ก,ฏ!ยงเหล@อว9างไหม"
พวกชบอก "มบBาง ๒-๓ หลง"
"เออ เกFบเอาไปเถอะ บางทพ9อบBานแม9บBานเขาทะเลาะกน เอาไวBใหB
เขามานอนสกหน9 อย"
แน7ะ มาแล-ว โยมผ6-หญงสะพายของมาแล-ว ถามว7า "โยมมาจากไหน"
"มากราบหลวงพ9อ ด!ฉนเบ@=อโลก"
"โอย! อย9าว9าเลย อาตมากลวเหล@อเก!น"
พอผ6ช- ายมาบ-าง กFเบ>อ? อกแล-ว น?นมาอย67 ๒-๓ วน กFหายเบ>อ? ไปแล-ว โยมผ6หญงมากFเบ>อ? โกหกเจ-าของ โยมผ6ช- ายมากFเบ>?อ โกหกเจ-าของ ไปน?งอย67กฏ
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เลFกๆ เงยบๆ คดแล-ว "เม@อ= ไหร9หนอแม9บBานจะมาเรยกเรากลบ" "เม@อ=
ไหร9หนอพ9อบBานจะมาเรยกเรากลบ"
แน7ะ ไม7ร6-อะไร มนเบ>?ออะไรกน มนโกรธแล-ว มนกFเบ>อ? แล-วกFกลบอก เม>อ?
อย6ใ7 นบ-านผดท@งน@นล7ะ พ7อบ-านผดท@งน@น แม7บา- นผดท@งน@น มาน?งภาวนาได๓ วน "เออ! แม9บBานเขาถ0กเวBย เรามนผ!ด" "พ9อบBานเขาถ0ก เราซ!
ผ!ด" มนจะกลบ มนเปล?ยนเอาเองของมนอย7างน@น กFกลบไปเลยท@งน@น
แหละ น@ความจรงมนเปFนอย7างน@นนะโลกน@ อาตมาจ1งไม7ว7นวายอะไรกน
มาก ร6-ต-นร6-ปลายมนแล-ว ฉะน@น จ1งมาบวชอย67อย7างน@
คดและพจารณาบ7อยๆ พลอยให-เกดปญญา
วนน@ขอฝากให-เปFนการบ-าน เอาไปทาการบ-าน จะทาไร7ทานาทาสวน ใหเอาคาหลวงพ7อมาพจารณาว7า เราเกดมาทาไม เอาย7อๆว7าเกดมาทาไม ม
อะไรเอาไปได-ไหม ถามเร>?อยๆนะ ถ-าใครถามอย7างน@บ7อยๆมปญญานะ ถ-า
ใครไม7ถามเจ-าของอย7างน@ โง7ท@งน@นแหละ เข-าใจไหม บางทฟงธรรมวนน@
แล-วกลบไปถ1งบ-านจะพบเยFนน@กFได- ไม7นานนะมนเกดข1@นทกวน เราฟง
ธรรมอย67มนเงยบ บางทมนรออย67ท?รถ เม>อ? เราข1@นรถมนกFขน1@ รถไปด-วย ถ1ง
บ-านมนกFแสดงอาการออกมา อ-อ หลวงพ7อท7านสอนไว-จรงของท7านละมงน?
ตาไม7ด ไม7เหFนนะ
เอาละ วนน@เทศนQมากกFเหน>?อย น?งมามากกFเหน>?อยสงขารร7างกายน@
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๓๐ - บBานท=แทBจร!ง
http://ajahnchah.org/thai/Our_Real_Home.php

บดน@ขอให-โยมจงต@งใจฟงธรรมะ ซ1?งเปFนโอวาทขององคQสมเดFจพระสมมา
สมพทธเจ-าโดยเคารพต7อไป
ให-โยมต@งใจว7า ในเวลาน@ ปจจบนน@ ซ1ง? อาตมาจะได-ให-ธรรมะให-โยมต@งใจ
เสม>อนว7า พระพทธเจ-าของเราน@นต@งอย67ในท?เฉพาะหน-าของโยม จงต@ง
ใจใหด กาหนดจตให-เปFนหน1ง? หลบตาให-สบาย น-อมเอา พระพทธ พระ
ธรรมพระสงฆQ มาไวท?ใจ เพ>อ? เปFนการแสดงความเคารพต7อองคQสมเดFจพระ
สมมาสมพทธเจ-า
บดน@ อาตมาไม7มอะไรฝากโยมด-วยส?งของท?จะเปFนแก7น เปFนสาร นอกจาก
ธรรมะคาส?งสอนของพระพทธเจ-าเท7าน@น
และเปFนของฝากท?เปFนช@น
สดท-าย ขอให-โยมจงต@งใจรบ ให-โยมทาความเข-าใจว7า พระพทธเจ-าของเรา
น@น ถ1งแม-จะเปFนผ6ม- บญวาสนาบารมมาก กFจะหลกหนความทพพลภาพไป
ไม7ได- อายถ1งวยน@แล-วพระผ6-มพระภาคเจ-าของเราท7านกFปลง ปลงอาย
สงขาร คาว7าปลงน@กคF >อว7าให-ปล7อยวาง อย7าไปหอบไว- อย7าไปห@วไว- อย7า
ไปแบกไว- ให-โยมยอมรบเสยว7า สงขารร7างกายน@ ถ1งแม-ว7ามนจะเปFนอย7าง
ไรๆกFตามมนเถอะ
เรากFได-อาศยสกลร7างกายน@มาต@งแต7กาเนดข1@นมา
จนถ1งวยเฒ7าแก7ปา7 นน@ กFพอแล-ว
กFเปรยบประหน1ง? ว7า เคร>?องใช-ไม-สอยของเราต7างๆท?อย67ในบ-านซ1ง? เราเกFบ
กาไว-นานแล-ว เช7นถ-วยโถโอจานบ-านช7องของเราน@ เบ>อ@ งแรกมนกFสดใส
ใหม7สะอาดด เม>อ? เราใช-มนมาจนบดน@มนกFทรดโทรมไป บางวตถกFแตกไป
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บ-าง หายไปบ-าง ช@นท?มนเหล>ออย67น@กแF ปรไปเปล?ยนไป ไม7คงท มนกFเปFน
อย7างน@น
ถ1งแม-ว7า อวยวะร7างกายของเราน@กFเหม>อนกนต@งแต7เร?มเกดมาเปFนเดFกเปFน
หน7มมนกFแปรมา เปล?ยนมาเร>?อยๆมาจนถ1งบดน@แล-วกFเรยกว7า "แก7" น@คอ>
ให-เรายอมรบเสย พระพทธองคQท7านตรสว7า สงขารน@ไม7ใช7ตวของเราท@งใน
ตวเราน@กFด กายเราน@กดF นอกกายน@กFด มนเปล?ยนไปอย67อย7างน@น ให-โยม
พนจพจารณาด6ให-มนชดเจน
สจจธรรมของชวต
อนน@แหละ ท@งก-อนท?เราน?งอยน? ท?เรานอนอย67น@ท?มนกาลงทรดโทรมอย6น7 @ น@
แหละมนค>อสจจธรรมสจจธรรมค>อความจรง ความจรงอนน@เปFนสจจธรรม
เปFนคาสอนของพระพทธเจ-าท?แน7นอน เพราะฉะน@นท7านจ1งให-มองมน ใหพจารณามน ให-ยอมรบมนเสย มนกFเปFนส?งท?ควรจะยอมรบ ถ1งแม-ว7ามนจะ
เปFนอย7างไร อะไร กFตามทเถอะ พระพทธองคQท7านกFสอนว7า เม>อ? เราถ6กคม
ขงในตะรางกFด กFให-ถ6กคมขงเฉพาะกายอนน@เท7าน@น แต7ใจอย7าให-ถ6กขง
อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น เม>อ? ร7างกายมนทรดโทรมไปตามวย โยมกFยอมรบ
เสยให-มนทรดไป ให-มนโทรมไปเฉพาะร7างกายเท7าน@น เร>?องจตใจน@นเปFน
คนละอย7างกนกFทาจตใหมกาลง ให-มพลง เพราะเราเข-าไปเหFนธรรมว7าส?ง
ท@งหลายเหล7าน@นมนกFเปFนอย7างน@น มนต-องเปFนอย7างน@น พระพทธองคQ
ท7านกFสอนว7า ร7างกายจตใจน@มนกFเปFนอย67อย7างน@น มนจะเปFนของมนอย67
อย7างน@น มนจะไม7เปFนไปอย7างอ>?น ค>อ เร?มเกดข1น@ มาแล-วกFแก7 แก7มาแล-วกF
เจFบ เจFบมาแล-วกFตาย อนน@เปFนความจรงเหล>อเกน ซ1ง? คณยายกFพบอย67ใน
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ปจจบนน@ มนกFเปFนสจจธรรมอย6แ7 ล-วกFมองด6มนด-วยปญญา ให-เหFนมนเสย
เท7าน@น
ถ1งแม-ว7าไฟมนจะมาไหม-บา- นของเรากFตาม ถ1งแม-วา7 น@ามนจะท7วมบ-านของ
เรากFตาม ถ1งแม-ว7าภยอะไรต7างๆมนจะมาเปFนอนตรายต7อบ-านต7อเร>อนของ
เรากFตาม กFให-มนเปFนเฉพาะบ-านเฉพาะเร>อน ถ-าไฟมนไหม-กอF ย7าให-มน
ไหม-หวใจเรา ถ-าน@ามนท7วมกFอย7าให-มนท7วมหวใจเรา ให-มนท7วมแต7บ-าน
ให-มนไหม-แต7บา- น ซ1ง? เปFนส?งท?อย67นอกกายของเรา ส7วนจตใจของเราน@น ใหมนมการปล7อยวางเพราะในเวลาน@มนกFสมควรแล-ว.มนสมควรท?จะปล7อย
แล-ว
ท?โยมเกดมาน@กFนานแล-วใช7ไหม ตากFได-ด6ร6ปสแสงต7างๆ ตลอดหมดแล-วท@ง
อวยวะทกช@นทกส7วน ห6กไF ด-ฟงเสยงอะไรทกๆอย7างหมดแล-ว อะไรทก
อย7างกFได-รบมามากๆท@งน@นแหละ และมนกFเท7าน@นแหละจะรบประทาน
อาหารท?อร7อย อร7อยมนกFเท7าน@น รบประทานส?งท?ไม7อร7อยมนกFเท7าน@น ตา
จะด6ร6ปสวย สวยมนกFเท7าน@น หร>อด6ร6ปท?ไม7สวยมนกFเท7าน@น ห6ได-ฟงเสยงท?
ไพเราะไพเราะจบอกจบใจมนกFเท7าน@น
จะได-ฟงเสยงท?ไม7ไพเราะมนกF
เท7าน@นแหละ
เพราะฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งบอกว7า ท@งคนร?ารวยท@งคนยากจน ท@ง
ผ6ใ- หญ7ทง@ เดFก ตลอดท@งเดย-รจฉานท@งหมดด-วย ซ1ง? เกดข1@นมาในสกลโลก
อนน@มนไม7มอะไรจะย?งย>น จะต-องผลดไป เปล?ยนไปตามสภาวะของมน
อนน@เปFนสภาวะความจรงท?เราจะแก-ไขอย7างไรๆเพ>?อจะให-มนไม7เปFนอย7าง
น@นไม7ไดแต7กFมทางแก-ไขอย67วา7 พระพทธองคQท7านให-พจารณาสงขาร
ร7างกายน@ท?เดยวเท7าน@น ให-พจารณาจตใจน@ดว- ย ว7าท@งสองอย7างน@มนไม7ใช7
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ของเรา ไม7ใช7เรา มนเปFนของสมมต เช7นว7า บ-านของคณยายน@กFเปFนของ
สมมตว7าเปFนของคณยายเท7าน@น จะเอาตดตามไปท?ไหนกFไม7ได- สมบต
พสถาน มนสมมตว7าเปFนของคณยายเท7าน@น มนกFต@งอย67เท7าน@น จะเอาไป
ท?ไหนกFไม7ได- ล6กหลานบตรธดาท@งหลายท@งปวงน@นเขาสมมตว7าเปFนล6ก
เปFนหลานของคณยาย มนกFเร>?องสมมตท@งน@น มนกFเปFนอย67อย7างน@นแหละ
ไม7ใช7ว7าเปFนเรา คนเดยว มนเปFนกนท@งโลก ถ1งแม-องคQสมเดFจพระสมมาสม
พทธเจ-าท7านกFเปFนอย7างน@ พระอรหนตQสาวกท@งปวงท7านกFเปFนอย7างน@ แต7
ท7านแปลกกว7าพวกเราท@งหลาย แปลกอย7างไร ค>อท7านยอมรบ ยอมรบว7า
สกลร7างกายน@มนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@ จะเปFนอย7างอ>?นไม7ได- มนจะต-อง
เปFนอย7างน@
ร6-จกปล7อยแล-วกFวาง
ดงน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งให-พจารณาด6สกลร7างกายต@งแต7ปลายเท-าข1น@ มา
บนศรษะ ต@งแต7ศรษะลงไปหาปลายเท-า ด6ซว7ามนมอะไรบ-าง อะไรเปFนของ
สะอาดไหม เปFนของเปFนแก7นสารไหม นบว7าแต7มนจะทรดเร>?อยมาอย7างน@
ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งสอนให-เหFนสงขารว7าของไม7ใช7ของเรา มนกFเปFน
อย7างน@ ของท?ไม7ใช7ของเรามนกFเปFนอย7างน@ จะให-มนเปFนอย7างไรล7ะ อนน@
มนถ6กแล-วถ-าโยมมความทกขQ โยมกFคดผดเท7าน@นแหละ ไปเหFนส?งท?มนถ6ก
อย6โ7 ดยความเหFนผดมนกFขวางใจเท7าน@น
เหม>อนน@าในแม7น@าท?มนไหลลงไปในทางทล7ม มนกFไหลไปตามสภาพอย7าง
น@น อย7างแม7น@าอยธยา แม7น@าม6ลแม7น@าอะไรๆกFตามเถอะ มนกFตอ- งมการ
ไหลวนไปทางใต-ท@งน@นแหละ มนไม7ไหลข1น@ ไปทางเหน>อหรอก ธรรมดามน
เปFนอย7างน@น สมมตว7าบรษคนหน1ง? ไปย>นอย67รมฝง? แม7น@าแล-วกFมองด6กระแส
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ของแม7น@าท?ไหลเช?ยวไปทางใต- แต7บรษน@นมความคดผด อยากจะให-น@าน@น
มนไหลข1@นไปทางเหน>อ อย7างน@เปFนต-นเขากFเปFนทกขQ เขาคนน@นจะไม7ม
ความสงบเลย ถ1งแม-จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอน เขากFไม7มความสงบ
เพราะอะไรล7ะ เพราะบรษน@นคดผด คดทวนกระแสน@า คดอยากจะไปใหน@าไหลข1น@ ไปทางเหน>อ ความจรงน@นน@ามนจะไหลข1น@ ไปทางเหน>อน@นไม7ไดมนจะต-องไหลไปตามกระแสของมน เปFนธรรมดาอย67อย7างน@นเม>อ? มนเปFน
อย7างน@ บรษน@นกFไม7สบายใจ ทาไมถ1งไม7สบายใจ กFเพราะบรษน@นคดไม7ถ6ก
พจารณาไม7ถ6ก ดารไม7ถ6ก เพราะเขามความเหFนผดเปFนมจฉาทฏฐ ถ-าเปFน
สมมาทฏฐแล-วกFต-องเหFนว7า น@ากFต-องไหลไปตามกระแสของมน ค>อไหลไป
ทางใต- ท?จะให-ไหลไปทางเหน>อน@นมนเปFนความเหFนผด มนกมความ
กระทบกระท?งตะขดตะขวงใจอย67อย7างน@น
จนกว7าบรษคนน@นจะมา
พจารณาคดกลบเหFนว7า น@าธรรมดามนกFต-องไหลไปทางใต-อย7างน@ เปFน
เร>อ? งของมนอย67อย7างน@
อนน@เปFนสจจธรรมอย7างหน1ง? ซ1?งเราจะเอามาพจารณาว7า เออ....อนน@มนกF
เปFนความจรงอย7างน@น แม7น@าท?มนไหลไปทศใต-มนกFเหม>อนชวตร7างกาย
ของยายอย67เดwยวน@แหละ เม>อ? มนหน7มแล-วมนกFแก7 เม>อ? มนแก7แล-วกFวนไป
ตามเร>?องของมน อนน@เปFนสจจธรรม อย7าไปคดว7าไม7อยากให-มนเปFนอย7าง
น@น อย7าไปคดอย7างน@น เร>?องอนน@ไม7ใช7ว7าเราจะมอานาจไปแก-ไขมน
พระพทธเจ-าท7านให-มองตามร6ปมน มองตามเร>?องของมน เหFนตามสภาพ
ของมนเสยว7ามนเปFนอย7างน@นเท7าน@น เรากFปล7อยมนเสยเรากFวางมนเสย
เอาความร6-ส1กน@เองเปFนท?พง1? ให-ภาวนาว7าพทโธ พทโธ ถ1งแม-วา7 จะ
เหนFดเหน>?อยกFตามเถอะ
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ให-โยมทาจตให-อย6ก7 บลมหายใจ หายใจออกยาวๆ ส6ดลมเข-ามายาวๆ
หายใจออกไปยาวๆ แล-วกFตง@ จตข1@นใหม7 แล-วกFกาหนดลมว7า พทโธ พทโธ
โดยปกตถ1งแม-วา7 มนจะเหน>?อยมากเท7าไร กFยง? กาหนดลมเข-าให-ละเอยด
ละเอยดเข-าไปมากเท7าน@นทกคร@ง เพ>?ออะไรเพ>?อจะต7อส6-กบเวทนาเม>อ? มน
กาลงเหนFดเหน>อ? ยกFให-โยมหยดความคดท@งหลาย ให-โยมหยดคดอะไรๆท@ง
ปวงเสยให-เอาจตมารวมอย67ท?จต แล-วเอาจตให-ร6-จกลมภาวนาพทโธ พทโธ
ปล7อยวางข-างนอกให-หมด อย7าไปเกาะกบล6ก อย7าไปเกาะกบหลาน อย7า
ไปเกาะกบส?งท@งหลายท@งปวงท@งน@นให-ปล7อย ให-เปFนอนเดยว รวมจตลงท?
อนเดยว ด6ลม ให-กาหนดลมเอาจตน?นแหละไปรวมอย67ท?ลม ค>อให-ร6-ท?ลมใน
เวลาน@น ไม7ต-องไปร6-อะไรมากมายกาหนดให-จตมนน-อยไปๆ ละเอยดไปๆ
เร>อ? ยๆ ไปจนกว7าจะมความร6-ส1กน-อยๆ มนจะมความต>?นอย6ใ7 นใจมากท?สด
อนน@เวทนาท?มนเกดข1น@ มนจะค7อยๆระงบไปๆผลท?สดเรากFด6ลมเหม>อนกบ
ญาตมาเย?ยมเรา เรากFจะตามไปส7งญาตข1น@ รถลงเร>อ เรากFตามไปถ1งท7าเร>อ
ไปถ1งรถเรากFส7งญาตเราข1น@ รถ เรากFส7งญาตเราลงเร>อ เขากFตดเคร>อ? งเร>อ
เคร>?องรถไปล?วเท7าน@นแหละ เรากFมองไปเถอะเม>อ? ญาตเราไปแล-ว เรากF
กลบบ-านเรา เราด6ลมกFเหม>อนกนฉนน@น เม>อ? ลมมนหยาบเรากFร6-จก เม>อ? ลม
มนละเอยดเรากFร6-จก เม>อ? มนละเอยดไปเร>?อยๆ เรากFมองไปๆตามไปน-อม
ไปๆทาจตให-มนต>?นข1@น ทาลมให-มนละเอยดเข-าไปเร>?อยๆ ผลท?สดแล-วลม
หายใจมนน-อยลงๆ จนกว7าลมหายใจไม7ม มนกFจะมแต7ความร6-ส1กเท7าน@นต>?น
อย67 น@นกFเรยกว7าเราพบพระพทธเจ-าแล-ว เรามความร6-ต>?นอย67ท?เรยกว7า
พทโธ ผ6-ร6- ผ6ต- >?น ผ6เ- บกบาน ถ-าเปFนเช7นน@นเราได-อย67กบพระพทธเจ-าแล-ว
เราได-พบพระพทธเจ-าแล-ว เราพบความร6-แล-ว เราพบความสว7างแล-ว มน
ไม7ส7งจตใจไปทางอ>?นแล-ว มนจะรวมอย67ท?น?น
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น@นเรยกว7า เข-าถ1งพระพทธเจ-าของเรา ถ1งแม-ว7าท7านปรนพพานไปแล-ว น?น
เรยกว7าพระพทธร6ป เปFนร6ปกาย มร6ปแต7พระพทธเจ-าอย7างแท-จรงน@นกFค>อ
ความร6-อนสว7างไสว เบกบานอย7างน@ เม>อ? พบเช7นน@เรากFมอนเดยวเท7าน@น
ให-มารวมท?น@ ฉะน@นให-วาง วาางท@งหมดเหล>อแต7ความร6-อนเดยว แต7อย7า
ไปหลงนะ อย7าให-ล>ม ถ-าเกดนมตเปFนร6ปเปFนเสยงอะไรมา กFให-ปล7อยวาง
ท@งหมด ไม7ตอ- งเอาอะไรท@งน@นแหละ ไม7ต-องเอาอะไร เอาแต7ความร6-ส1กอน
เดยวเท7าน@นแหละ ไม7หว7 งข-างหน-า ไม7หว7 งข-างหลง หยดอย67กบท? จนกว7า
ว7าเดนไปกFไม7ใช7 ถอยกลบกFไม7ใช7 หยดอย67กไF ม7ใช7 ไม7มท?ย1ดไม7มท?หมาย
เพราะอะไรเพราะว7าไม7มตว ไม7มตน ไม7มเราและไม7มของของเรา...หมด
น@คอ> คาสอนของพระพทธเจ-า สอนให-เราหมดอย7างน@ ไม7ให-เราคว-าเอาอะไร
ไป ให-เราร6-อย7างน@ ร6แ- ล-วกFปล7อย กFวาง
บดน@มนเปFนภาระของเราคนเดยวเท7าน@น ให-เข-าถ1งธรรมะอย7างน@ อนน@เปFน
ทางท?จะทาให-เราพ-นจากวฏฏสงสาร พยายามปล7อยวางให-เข-าใจ ให-ต@ง
อกต@งใจพนจพจารณา อย7าไปห7วงคนโน-น อย7าไปห7วงคนน@ ล6กกด หลานก
ด อะไรท@งปวงเหล7าน@นอย7าไปห7วงเลย ท?เขายงเปFนอย67 เขากFเปFนอย67
อนาคตต7อไปเขากFจะเปFนอย7างน@เปFนอย7างคณยายท?เปFนอย67น@ ไม7มใครท?จะ
เหล>ออย67ในโลกได- จะต-องเปFนอย7างน@ทง@ น@น อนน@คอ> สภาวะความเปFนจรงท?
พระพทธเจ-าท7านสอน เพราะฉะน@นของท?ไม7มสาระแก7นสารจรงๆ ท7านจ1ง
ให-วาง ถ-าวางแล-วกFเหFนความจรง ถ-าไม7วางมนกFไม7เหFนความจรง มนเปFน
อย6อ7 ย7างน@ ใครท@งหมดในสกลโลกน@มนกFเปFนอย7างน@ ดงน@นยาย โยม ไม7
ควรห7วงใย ไม7ควรเกาะเก?ยว

433

ถ1งแม-มนจะคดกFให-มนคด แต7ว7าคดให-อย6ก7 บปญญา ให-คดด-วยปญญา อย7า
คดด-วยความโง7 น1กถ1งล6กกFน1กถ1งความปญญา อย7าน1กถ1งด-วยความโง7
น1กถ1งหลานกFให-นก1 ถ1งด-วยปญญา อย7าให-น1กถ1งด-วยความโง7อะไรอะไร
ท@งหมดน?นแหละเรากFคดได- เราร6-มนกFได- แต7เราคดด-วยปญญา เราร6-ด-วย
ปญญา ถ-าร6-ด-วยปญญาเรากFต-องปล7อย ร6-ดว- ยปญญากFต-องวาง ถ-าร6-ด-วย
ปญญา คดด-วยปญญา มนจะไม7มทกขQ มนจะมความเบกบาน มความ
สาราญ มความสงบ มความระงบเปFนอนเดยวจตใจเรามารวมอย6อ7 ย7างน@
อะไรท?เราจะต-องอาศยอย6ใ7 นปจจบนในคราวน@กFคอ> ลม ลมหายใจน?แหละ
บดน@เปFนภาระของคณยายคนเดยว ไม7เปFนภาระของคนอ>น? ภาระของคน
อ>น? กFให-เปFนของคนอ>น? เขา ธระหน-าท?ของเรากFเปFนธระหน-าท?ของเรา อย7า
ไปเอาธระของล6กหลานมาทา อย7าไปเอาธระของคนอ>?นมาทา อย7าไปเอา
ธระอะไรๆท@งปวงท@งน@นแหละมาทา ไม7ใช7หน-าท?ของเราในเวลาน@เราควร
ปล7อยแล-ว เราควรจะวางแล-ว อาการท?จะปล7อยจะวางน@ จะทาความสงบน@
เปFนธระของเรา เปFนหน-าท?ของเราท?จะต-องทาในปจจบน ให-รวมจตเข-ามา
เปFนหน1?ง น@คอ> ธระหน-าท?ของเรา เร>?องอะไรกFปล7อยให-เขาเสย เร>?องร6ปกF
ปล7อยให-เขาเสย เร>?องเสยงกFปล7อยให-เขาเสย เร>?องกล?นเร>?องรสกFปล7อยใหเขาเสย เร>?องอะไรๆกFปล7อยให-เขาแล-ว เราจะทาธระหน-าท?ของเรา
มนจะมอะไรเกดเปFนอารมณQขน1@ มา กFให-น1กอย6ใ7 นใจว7า อย7ามากวนฉน
ไม7ใช7ธระหน-าท?ของฉน ความวพากษQวจารณQอะไรกFตาม เช7นว7าเราจะกลว
กลวในชวตของเราเพราะเราจะตายอย7างน@เปFนต-น คดถ1งคนโน-นแล-วกF
คดถ1งคนน@ เม>อ? มนเกดข1น@ ในจตอย7างน@น เรากFบอกในใจเราว7า อย7ามากวน
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ฉน ไม7ใช7ธระของฉน บอกอย7างน@ไว-ในใจของเรา เพราะว7าเราเหFนธรรมท@ง
หลายท?มนเกดข1@นมา
ธรรมค>ออะไร ธรรมกFคอ> ทกส?งทกอย7าง อะไรท?ไม7เปFนธรรมกFไม7มแล-ว โลก
กFค>ออะไร โลกกFคอ> อารมณQท?มนมายแหย7กวนยายอย67เดwยวน@แหละ เดwยว
คนน@นจะเปFนอย7างไร เดwยวคนน@จะเปFนอย7างไร เม>อ? เราตายไปน?ใครจะด6แล
เขา ใครจะเปFนอะไรอย7างไรไหม อย7างน@น7ะเปFนโลกท@งน@นแหละ ถ1งแม-ว7า
เราคดข1@นเฉยๆ เรากFกลวจะตาย กลวจะแก7 กลวจะเจFบ อะไรท@งหลายเหล7า
น@ มนเปFนโลกท@งน@น ท@งโลกเสย โลกน@มนเปFนอย7างน@น ถ-ามนมข1น@ มาในใจ
กFเรยกว7า โลกน@ค>ออารมณQ อารมณQน@มนมาบงจต ไม7ให-เหFนจตของตน
อะไรๆทกอย7างน?น ถ-ามนเกดข1น@ มาให-โยมคดว7า อนน@ไม7ใช7ธระของฉน
เปFนเร>?องอนจจง เปFนเร>?องทกขง เปFนเร>?องอนตตา
เราจะคดว7าอยากอย67ไปนานๆ อย7างน@กFให-เกดทกขQ เราอยากจะตายเสย
เดwยวน@ เรFวๆน@อนน@กFไม7ถ6กทาง นะยายนะ เปFนทกขQ เพราะว7าสงขารน@
ไม7ใช7ของเรา เราจะไปตกแต7งอะไร มนกFไม7ได-หรอก มนเปFนของมนอย67
อย7างน@น ตกแต7งมนได-กFนดๆน-อยๆ เปFนต-นว7าตกแต7งร7างกายของเราใหสะสวย ให-มนสะอาด ด6เดFกๆเขาส ทาปาก ทาเลFบให-มนยาว ทาอะไรใหมนสะสวยเสยมนกFแค7น@นแหละโยม
เม>อ? แก7มาแล-วกFรวมในกระปpอง
เดยวกน ไม7มอะไร ตกแต7งได-แค7น@นแหละ ตกแต7งจรงๆไม7ได-หรอก มนกF
เปFนอย7างน@นเร>?องของสงขาร ท?จะตกแต7งได-กFเร>?องจตใจของเรา
บ-านท?แท-จรง
ต1กรามบ-านช7องท@งหลายกFสร-างข1@นมาได- อย7างบ-านคณหมออทยน?อาตมากF
เคยไปข1@นบ-านใหม7ให- สร-างข1@นจะสวยใหญ7โตกFได- สร-างน@นมนสร-างบ-าน
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ข-างนอกใครๆกFสร-างกนได-ท@งน@น แต7วา7 พระพทธองคQท7านเรยกว7าบ-านข-าง
นอก ไม7ใช7บ-านท?แท-จรง มนเปFนบ-านโดยสมมตบ-านอย6ใ7 นโลก มนกFเปFนไป
ตามโลก บางคนกFล>มนะ ได-บ-านใหญ7โตสนกสขสาราญ ล>มบ-านจรงๆของ
เขา บ-านท?จรงของเราอย67ท?ไหน บ-านท?จรงของเราค>อท?ว7ามความ ร6-ส1กท?มน
สงบ ค>อความสงบน?นแหละเปFนบ-านจรงๆของเรา บ-านท?เราอย67น@ หร>อบ-าน
ท?ไหนกFตามทเถอะ บ-านกFสวยหรอก แต7อย67กนไม7คอ7 ยสงบ เดwยวกFเพราะ
อนโน-น เดwยวกFเพราะอนน@ เดwยวกFห7วงอนน@น เดwยวกFห7วงอนน@อย67อย7างน@
แหละ เรยกว7าไม7ใช7บ-านเรา ไม7ใช7บา- นข-างใน มนเปFนบ-านข-างนอก อก
ประเดwยววนใดวนหน1ง? เรากFเลกมนเท7าน@นแหละ บ-านน@เราอย6ไ7 ม7ได-หรอก
มนเปFนบ-านของโลก ไม7ใช7บา- นของเรา
สกลร7างกายของเราน@ กFยงเหFนว7าเปFนตว เปFนตนเปFนเรา เปFนเขาอก อนน@
กFเปFนบ-านหลงหน1ง? ซ1ง? ตดอย6ก7 บตวของเราท?เราเข-าใจว7าตวเราหร>อของเรา
น@ อนน@กไF ม7ใชอก อนน@กFเปFนบ-านของโลก ไม7ใช7บ-านของเราอย7างแท-จรง
แต7คนกFชอบแต7จะสร-างบ-านข-างนอก ไม7ชอบสร-างบ-านข-างใน บ-านท?มน
สาหรบอย67จรงๆ ท?มนสงบจรงๆ ไม7คอ7 ยจะสร-างกน ไปสร-างแต7ข-างนอกกF
เพราะมนเปFนอย7างน@แหละ
อย7างคณยายน? กFลองคดด6ซ เวลาน@มนเปFนอย7างไรนะ คดด6ต@งแต7วนท?เรา
เกดมาเร>?อยๆ มาจนถ1งบดน@ ค>อเราเดนหนจากความจรงเดนไปเร>?อย และ
เดนมาจนแก7 จนเจFบขนาดน@ ไม7อยากจะให-เปFนอย7างน@ ห-ามมนกFไม7ได- มน
กFเปFนของมนอย67อย7างน@ จะให-เปFนอย7างอ>?นมนกFเปFนไปไม7ได- เหม>อนกนกบ
เปFดจะให-มนเหม>อนไก7มนกFไม7เหม>อนเพราะว7ามนเปFนเปFด
ไก7อยากใหเหม>อนกบเปFด มนกFเปFนไปไม7ได-เพราะว7ามนเปFนไก7 ถ-าใครไปคดอย67ว7า
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อยากให-เปFดเหม>อนไก7 อยากให-ไก7เปFนเหม>อนเปFดมนกFทกขQเท7าน@นล7ะ กF
เพราะมนเปFนไปไม7ได- ถ-าโยมมาคดเสยว7า เออ เปFดมนกFตอ- งเปFนของมน
อย7างน@น ไก7มนกFต-องเปFนของมนอย7างน@น จะให-เปFดเหม>อนไก7 จะให-ไก7
เหม>อนเปFดมนกFเปFนไปไม7ได- เพราะมนเปFนอย67อย7างน@น
ถ-าเราคดเช7นน@แล-ว เราจะมพละ เราจะมกาลงเพราะว7าสกลร7างกายน@
อยากจะให-มนย>นนานถาวรไปเท7าๆไรมนกFไม7ได- มนกFเปFนอย7างน@นท? 7าน
เรยกสงขาร อนจuจา วตสงuขารา อปuปาทวยธมuมโน อปชuฌตuวา นรชuฌนuต
เตสว6ปสโม สโข สงขาร ค>อ ร7างกายจตใจน@แหละมนเปFนของไม7เท?ยง เปFน
ของไม7แน7นอน มแล-วกFหาไม7 เกดแล-วกFดบไป แต7มนษยQเราท@งหลายอยาก
ให-สงขารน@มนเท?ยง อนน@ค>อความคดของคนโง7 ด6ซว7าลมหายใจของคนเรา
น@มนเข-ามาแล-วมนกFออกไป เปFนธรรมดาของลม มนกFตอ- งเปFนอย67อย7างน@น
ต-องกลบไปกลบมา มความเปล?ยนแปลง เร>?องสงขารมนกFอย67ด-วยความ
เปล?ยนแปลงอย7างน@ จะให-มนไม7เปล?ยนแปลงไม7ได-ลองคดด6ซว7า หายใจ
ออกอย7างเดยว ไม7ให-มนเข-ามาได-ไหม สบายไหม ส6ดลมเข-ามาแล-วไม7ใหมนออกดไหม น? อยากจะให-มนเท?ยงอย7างน@ มนเท?ยงไม7ได- มนเปFนไปไม7
ได- ออกไปแล-วกFเข-ามา เข-ามาแล-วกFออกไป เปFนเร>?องธรรมดาเหล>อเกน
เกดแล-วกFแก7 แก7แล-วเจFบและกFตาย เปFนเร>?องธรรมดาแท-ๆ เหม>อนกบลม
เข-าแล-วไม7ให-ออกไม7ได-ออกแล-วไม7ให-เข-าไม7ได- ถ-ามการเข-าแล-วออก ออก
แล-วเข-า กFทาให-ชวตเช7นมนษยQท@งหลายเปFนอย67ได-เท7าทกวนน@เพราะสงขาร
มนทาตามหน-าท?ของมนอย7างน@แหละมนจรงอย6แ7 ล-วไม7ใช7เปFนของไม7จรง
มนจรงของมนอย6อ7 ย7างน@นแหละ
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ท?พกช?วคราวของมนษยQ
เม>อ? เราเกดมาแล-ว โยม กFคอ> เราตายแล-วน?นเองแหละ ไอ-ความแก7กบความ
ตาย มนกFค>ออนเดยวกนน?นแหละ เหม>อนกบต-นไม-อนหน1ง? ต-น อนหน1?ง
ปลาย เม>อ? มโคนมนกFมปลาย เม>อ? มปลายมนกFมโคน ไม7มโคนปลายกFไม7ม
มปลายกFต-องมโคน มแต7ปลายโคนไม7มกFไม7ได- มนเปFนอย7างน@น
เพราะฉะน@นกFน1กขาเหม>อนกนนะ มนษยQเราท@งหลายเม>อ? จะตายแล-วกFโศก
เศร-า ว7นวาย น?งร-องไห-เสยใจ สารพดอย7าง หลงไปส โยม มนหลงนะ พอ
คนตายกFร-องไห-พไรราพน แต7ไหนแต7ไรมาไม7คอ7 ยได-พจารณาให-ชดแจ-งนะ
ความเปFนจรงแล-ว อาตมาขอโทษด-วยนะอาตมาเหFนว7า ถ-าจะร-องไห-กบคน
ตายน7ะ ร-องไห-กบคนท?เกดมาดกว7า แต7มนกลบกนเสย ถ-าคนเกดมาแล-ว
โยมท@งหลายกFหวเราะดอกดใจกนช>?นบาน ความเปFนจรงเกดน?นล7ะค>อตาย
ตายน?นล7ะกFคอ> เกด ต-นกFคอ> ปลาย ปลายกFคอ> ต-น เราไม7ร6-จก ถ1งเวลาจวนจะ
ตาย หร>อตายแล-วกFร-องไห-กน น?คอ> คนโง7 ถ-าจะร-องไห-อย7างน@นมาแต7ต-นกF
ยงจะดนะ เม>อ? เกดมากFรอ- งไห-กนเสยทเถอะ ด6ให-ดซถ-าไม7เกดมนกFไม7ตาย
เข-าใจไหม
เพราะฉะน@นโยม อย7าน1กอะไรมากมาย ให-น1กว7ามนเปFนอย7างน@น น@คอ> ธระ
หน-าท?ของเราแล-ว บดน@ใครช7วยไม7ได- ล6กกFชว7 ยไม7ได- หลานกFช7วยไม7ไดทรพยQสนเงนทองกFช7วยไม7ได- ช7วยได-แต7ความร6-ส1กของโยมท?คดให-ถ6กต-อง
เดwยวน@นะ ไม7ให-หว?นไหวไปมา ปล7อยมนท@งเสยเราปล7อยมน ท@งมน
ถ-าเราไม7ปล7อยมน ไม7ท@งมน มนกFจะหนอย6แ7 ล-วเหFนไหม อวยวะร7างกาย
ของเราน7ะ มนพยายามจะหนอย6แ7 ล-วน7ะ เหFนไหม ด6ง7ายๆว7า เม>อ? เกดมา
เปFนหน7มเปFนสาวผมมนกFดาเหFนไหม บดน@มนหมอก น?เรยกว7ามนหนแล-ว
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นะ ตาเราเคยสว7างไสวดตอนเปFนหน7มเปFนสาว บดน@มนฝ-าฟางเหFนไหม น?
เรยกว7ามนหนแล-ว เขาทนไม7ไหวเขาต-องหน ท?นไ? ม7ใช7ท?อย6ข7 องเขา อะไร
ทกช@นทกส7วนเขากFจะหนแล-ว ฟนของเราตอนเปFนเดFกมนแน7นหนาถาวร
ไหมบดน@มนมนโยกมนคลอน แล-วจะใส7ฟนใหมเสยกFได- น?มนกFของใหม7
ไม7ใช7ของเก7า ส?งท@งหลายในอวยวะร7างกายของคณยายน@น7ะ เขาพยายาม
จะหนไปแล-ว ตา ห6 จม6กล@น กาย ท@งหมด เขาพยายามจะหน ทาไมถ1งจะ
หนเพราะตรงน@ไม7ใช7ท?อย6ข7 องเขา เปFนสงขารอย67ไม7ได- อย67ชว? คราวเท7าน@นกF
ไปไม7ว7าแต7ตวของเรา ท@งหมดอวยวะน?ผมกFด ขนกFด เลFบกด ท@งหมดน?น
เดwยวน@เขาเตรยมหนเขาหนไปบ-างแล-ว แต7ยงไม7หมด ยงเหล>อแต7คนเฝ-า
บ-านเลFกๆน-อยๆ เฝ-าบ-านอย6แ7 ต7ไม7ค7อยดหรอก ตากFไม7ค7อยดฟนกFไม7คอ7 ยด
ห6น?กไF ม7ค7อยจะด ร7างกายน@กไF ม7ค7อยจะดกFเพราะเขาหนไปบ-างแล-ว
น?ให-ยายเข-าใจว7าท?น?ไม7ใช7ท?อย6ข7 องมนษยQโดยตรงเปFนท?พกช?วคราวเท7าน@น
ล7ะ เพราะฉะน@นยายไม7ควรห7วงใยอะไรมากมาย มาอย6ใ7 นโลกกFให-พจารณา
โลกน@ว7ามนเปFนอย7างน@น ไม7ว7าแต7อะไรท@งหลายเลย เขาเตรยมจะหนกน
แล-ว ด6ซ ด6ตามสภาพร7างกายซว7ามนมอะไรเหม>อนเดมไหม ร7างกาย
เหม>อนเดมไหม หนงเหม>อนเดมไหมผมเหม>อนเดมไหม ไม7เหม>อน เขาไป
ท?ไหนกนหมดแล-วน? ธรรมชาตเขาเปFนอย7างน@น เม>อ? อย6ค7 รบตามวาระของ
เขาแล-วเขากFตอ- งไป เพราะธระเขาเปFนอย7างน@น ความเปFนจรงมนเปFน
อย7างน@น เพราะท?นไ? ม7ใช7ท?อย67ท?แน7นหนาถาวรอะไร อย6แ7 ล-วกว7นๆวายๆ
สขๆทกขQๆ ไม7สงบ ระงบ
ถ-าเปFนคนกFเปFนคนท?เดนไปยงไม7ถ1งบ-าน ยงอย67ระหว7างทาง เดwยวกFจะกลบ
เดwยวกFจะไป เดwยวกFจะอย67 น?ค>อคนไม7มท?อย67 เปรยบเหม>อนว7าเราเดนออก
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จากบ-านไปกรงเทพฯ หร>อว7าไปท?ไหนกFตามเถอะ เรากFเดนไป เม>อ? เดนไป
ยงไม7ถ1งบ-านเม>อ? ไร มนกFยงไม7น7าอย67 น?งกFไม7สบาย นอนกFไม7สบาย เดนกF
ไม7สบาย น?งรถไปกFยงไม7สบาย เพราะอะไร เพราะว7ายงไม7ถ1งบ-านเรา พอ
เรามาถ1งบ-านเราแล-วกFสบาย เพราะเราเข-าใจว7าน?เปFนบ-านเรา อนน@กFฉน
น@นเหม>อนกน
ในโลกน@มนเร>?องไม7สงบท@งน@น ถ1งแม-มนจะร?าจะรวยมนกFไม7สงบ มนจนกFไม7
สงบ มนโตกFไม7สงบ เปFนเดFกกFไม7สงบ มความร6-นอ- ยมนกFไม7สงบ มความ
ร6-มากมนกFไม7สงบ เร>?องมนไม7สงบมนเปFนอย67อย7างน@ เพราะฉะน@นคนท?ม
น-อยกFมทกขQ คนท?มมากกFมทกขQ เปFนเดFกมนกFเปFนทกขQ ผ6ใ- หญ7กเF ปFนทกขQ
แก7แล-วมนกFทกขQ ทกขQอย7างคนแก7 ทกขQอย7างเดFก ทกขQอย7างคนรวย ทกขQ
อย7างคนจนมนเปFนทกขQท@งน@นน?นล7ะ ดงน@นอวยวะทกส7วนเขาจ1งทยอยกน
ไปเร>?อย
เม>อ? คณยายพจารณาอย7างน@แล-ว กFจะเหFนว7าอนจจง มนเปFนของไม7เท?ยง
ทกขง มนเปFนทกขQ เพราะว7าอะไร เพราะว7าอนตตา ไม7ใช7ตวไม7ใช7ตน ร7าง
ท?ยายอาศยอย6เ7 ดwยวน@น7ะ ร7างกายท?นง? นอนเจFบปว7 ยอย67น@ และท@งจตใจท?ร6ว7ามนเปFนสขเปFนทกขQ มนเจFบปว7 ยอย6เ7 ดwยวน@ท@งสองอย7างน@ท7านเรยกว7า
ธรรม
ส?งท?ไม7มร6ป ท?มนเปFนเพยงความร6-ส1กน1กคดเท7าน@น เรยกว7ามนเปFนนาม
มนกFเปFน "นามธรรม" ส?งท?มนเจFบปวดขยายไปมาอย67น@อนน@มนกFเปFน "ร6ป
ธรรม" ส?งท?เปFนร6ปกFเปFนธรรม ส?งท?เปFนนามกFเปFนธรรม ฉะน@นเราถ1งอย67กน
ด-วยธรรมะ ค>อ อย6ใ7 นธรรม มนเปFนธรรมน?นแหละ ตวของเราจรงๆท?ไหน
มนไม7ม มนเปFนธรรมะสภาพธรรมมนเกดข1@นแล-วมนกFดบไปๆ สภาวะ
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ธรรมมนเปFนอย67อย7างน@น มความเกดแล-วกFมความดบ เรากFมความเกดดบ
อย6ท7 กขณะเดwยวน@น7ะมนเปFนอย67อย7างน@
ฉะน@น เม>อ? เราคดถ1งองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าแล-วกFน7าไหว- น7า
เคารพ น7านบถ>อ ท7านพ6ดจรงท7านพ6ดตามความจรง มนกFเหFนจรงอย7างน@น
ถ-าเราเกดมาพบอยท?นเ? รากFเหFนธรรมะ
แต7ไม7ได-ปฏบตธรรมะบางคน
ปฏบตธรรมะแต7ไม7เหFนธรรมะ บางคนร6-ธรรมะเรยนธรรมะ ปฏบตธรรมะ กF
ยงไม7เหFนธรรมะ กFยงไม7มท?อย67
ดงน@นให-เข-าใจเสยว7า ท?น?ทกคน แม-ปลวกหร>อมด หร>อสตวQตวนดๆกFตามท
เถอะ เขากFพยายามจะหนกนท@งน@น ส?งท?มชวตเขาอย67กนพอควรแล-ว เขากF
ไปกนท@งน@นล7ะ ท@งคนจน ท@งคนร?ารวย ท@งเดFก ท@งคนแก7ทง@ สตวQเดยรจฉาน
ส?งท?มชวตในโลกน@ มนกFย7อมแปรไปเปล?ยนไปอย7างน@
เพราะฉะน@น เม>อ? คณยายร6-ว7าโลกน@มนเปFนอย7างน@แล-ว กFน7าเบ>อ? หน7าย น7า
เบ>อ? มน อะไรมนไม7เปFนตวของตวท@งน@น เบ>อ? หน7าย นพพทา คาว7า เบ>อ?
หน7ายไม7ใช7ว7ารงเกยจนะ เบ>อ? หน7ายค>อ ใจมนสว7าง ใจมนเหFนความเปFนจรง
ไม7มทางจะแก-ไขอะไรแล-ว มนเปFนอย7างน@ ร6-อย7างน@กFเลยปล7อยวางมน
ปล7อยโดยความไม7ดใจ ปล7อยโดยความไม7เสยใจ ปล7อยไปตามเร>?องของ
สงขาร ว7าสงขารมนเปFนอย7างน@น ด-วยปญญาของเรา น?เรยกว7า อนจจา วต
สงขารา สงขารท@งหลายไม7เท?ยง ท?ไม7เท?ยง ค>อ มนเปล?ยนไป เปล?ยนมา
อย7างน@นแหละเรยกว7าไม7เท?ยง ค>อ อนจจง
พ6ดง7ายๆว7า ตวอนจจงน?นแหละ ค>อตวพระพทธเจ-าล7ะ ถ-าเราเข-าไปเหFน
อย7างจรงๆจงๆว7า อนจจงค>อของไม7เท?ยงน?นแหละค>อตวพระพทธเจ-า ของ
ท?ไม7เท?ยง ถ-าเราเหFนชดเข-าไปมนกFเท?ยง เท?ยงอย7างไร กFเท?ยงท?มนเปFนอย67
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อย7างน@นแหละ มนษยQสตวQเกดมากFเปFนอย7างน@น มนเท?ยงอย7างน@น แต7ว7า
มนไม7เท?ยง ค>อว7ามนแปรไปแปรมา ค>อมนเปล?ยนเปFนเดFก เปFนหน7ม เปFน
เฒ7า แก7ชรา เรยกว7ามนไม7เท?ยง ไอ-ความท?มนเปFนอย7างน@นกFเรยกว7า มน
เท?ยง ไม7แปรเปFนอย7างอ>?น ถ-าคณยายเหFนอย7างน@ใจกFจะสบาย ไม7วา7 เราคน
เดยวหรอก ทกๆคนเปFนอย7างน@
ดงน@นเม>อ? คดได-เช7นน@ กFน7าเบ>อ? เกดนพพทาความเบ>อ? หน7ายหายความ
กาหนดรกใคร7ในโลก ในกามในโลกามสท@งหลายเหล7าน@ มมากกFทง@ ไว-มาก
มน-อยกFทง@ ไว-นอ- ย ทกคนดน?ซ ท?คณยายเกดข1น@ มาน@เหFนไหม เหFนคนรวย
ไหม เหFนคนอายส@นไหม เหFนคนอายย>นไหม มนกFมเท7าน@นล7ะ
เพราะฉะน@นท?สาคญค>อ พระพทธเจ-าท7านให-สร-างบ-านเร>อนตวเอง สร-าง
โดยวธท?อาตมาบรรยายธรรมะให-ฟงเดwยวน@น7ะ สร-างบ-านให-ได- ปล7อยวาง
ให-ได- ปล7อยวางมนให-มนถ1งความสงบ เรยกว7าไม7เดนไปข-างหน-า ไม7กา- ว
ไปข-างหลง ไม7หยดอย67 น?เรยกว7าสงบ สงบจากการเดนไป สงบจากการ
ถอยกลบ สงบจากการหยดอยน? ไอ-ความสขกFไม7ใช7ทอ? ย67 ไอ-ความทกขQกF
ไม7ใช7ท?อย67ของเรา ทกขQมนกFเส>?อม สขมนกFเส>?อมท@งน@น
พระบรมคร6ของเรา ท7านเหFนว7าสงขารท@งหลายท@งปวงเปFนของไม7เท?ยง
เพราะฉะน@นท7านจ1งสอนให-พวกเราท@งหลายปล7อยวาง เม>อ? ถ1งเวลาสดท-าย
ของทกคนเพราะว7ามนเอาไปไม7ได- จาเปFนมนกFต-องวางอย67น?นเองล7ะแต7เรา
กFวางมนไว-ก7อนเสยจะไม7ดกว7าหร>อ เราแบกกFร6-ส1กว7ามนหนก เม>อ? มนหนก
แล-วเรากFท@งมนเสยก7อนจะไม7ดหร>อ จะไปกวนแบกมนทาไม เราปล7อยวาง
กFให-ล6กหลานพยาบาลเราสบายๆ
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ผ6ท- ?พยาบาลคนท?ปว7 ยกFมคณธรรม คนท?ปว7 ยกFให-โอกาสแก7ผ6-พยาบาล อย7า
ทาให-ลาบากแก7คนท?รกษา เจFบตรงไหน เปFนอะไรกFให-ได-ร6-จก ทาจตใหมนด คนท?รกษาพ7อแม7กใF ห-มคณธรรม มความอดทน อย7ารงเกยจ อนน@ท?
จะเปFนการสนองคณพ7อแม7ของเรากFเวลาน@เท7าน@นล7ะเบ>อ@ งต-นเกดมา เรา
เปFนเดFก พ7อแม7เปFนผ6ใ- หญ7 เราอาศยพ7อแม7จง1 เตบโตจนถ1งบดน@ ได-มาอย67
บดน@ น?งรวมกนอย67ท?นก? Fเพราะคณพ7อคณแม7เล@ยงเรามาสารพดอย7างแล-ว
มบญคณมากท?สดเหล>อเกนนะ
บดน@ให-ล6กหลานทกๆคนน@จงเข-าใจว7า เดwยวน@พ7อแม7กลายเปFนล6กเราเสย
แล-ว แต7ก7อนเราเปFนล6กของพ7อแม7บดน@พ7อแม7เปFนล6กเราเสยแล-ว เพราะ
อะไร เพราะแก7ไปๆจนกลายเปFนเดFก จากFไม7ได- ตากFมองไม7เหFน ห6ไม7
ได-ยนสารพดอย7าง บางทพ6ดถ6กๆผดๆ เหม>อนเดFกน?นเองดงน@นให-ลก6
หลานท@งหลายปล7อย คนท?รกษาคนปว7 ยกFให-ปล7อย อย7าไปถ>อเลย ปล7อย
เสยให-ตามใจทกอย7างเหม>อนเดFกๆท?เกดมา
อะไรท?ไม7เช>อ? ฟงพ7อแม7กF
ปล7อยทกอย7างน?นล7ะ ปล7อยให-เดFกมนสบาย ไม7ให-เดFกมนร-องไห- อย7าใหเดFกขดใจอะไรเหล7าน@ พ7อแม7ของเราบดน@กเF หม>อนมน สญญามนวปลาส
บางทเรยกล6กคนหน1?งไปถ6กคนหน1ง? บางทเรยกหลานคนหน1ง? ไปถ6กหลาน
อกคนหน1ง? จะเรยกเอาขนมากFได-จานมา มนเปFนเร>?องของธรรมดาอย7างน@น
อนน@กใF ห-พจารณา คนท?ปว7 ยกFให-น1กถ1งคนพยาบาล มคณธรรม ให-อดใหทนต7อทกขเวทนา เวทนาสารพดอย7างท?มนเกดข1@นมาให-อดกล@น ใหทาความเพยรในใจของเรา อย7าให-มนว7นวาย อย7าให-มความลาบากยาก
เกนไปแก7ผป6- ฏบต ผ6อ- ปฏฐากกFให-มคณธรรมอย7ารงเกยจน@าม6ก น@าลาย
อจจาระ ปสสาวะ อะไรกFต-องพยายามเท7าท?เราจะทาได- ล6กๆเราทกคนใหช7วยกนด6
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บดน@เรามพ7อแม7เท7าน@แหละ เราอาศยมาได-เกดมาได-เปFนคร6 เปFนอาจารยQ
เปFนพยาบาล เปFนหมอ เปFนอะไรมาทกอย7างเหล7าน@ อนน@ค>อบญคณของ
ท7านท?เล@ยงเรามา ให-ความร6-เรามา ให-ความเปFนอย6ข7 องเรามา ให-ทรพยQ
สมบตเรา น?คอ> คณของพ7อแม7ถ7ายทอดรบมรดกกนมาอย7างน@ เปFนวงศQ
ตระก6ลอย7างน@ พระพทธองคQท7านจ1งสอนเร>?องกตญญ6กตเวท กตญญ6 กบ
กตเวทน@เปFนธรรม ซ1ง? สนองซ1ง? กนและกน ท7านต-องการอะไร ท7านไม7สบาย
ท7านมความลาบาก ท7านมความขดข-องประการใด เรากFต-องเสยสละ ช7วย
ท7านรบภาระธระอนน@น น@คอ> กตญญ6กตเวทเปFนธรรมท?ค@าจนโลกอย67 ใหวงศQตระก6ลของเราไม7กระจดกระจาย ให-วงศQตระก6ลของเราเรยบร-อยม?นคง
วนน@อาตมาได-เอาธรรมะคาสอน มาฝากยายในเวลาท?เจFบปว7 ยอย67อย7างน@
ซ1ง? อาศยคณหมออทยล6กของโยมน?นแหละ น1กถ1งผ6ม- พระคณ อาตมาจะ
ฝากอะไรมามนกFไม7ม จะฝากวตถอะไรมา ท?บ-านน?กFเยอะแยะแล-วอาตมา
จ1งฝากธรรมะซ1?งมนหมดไม7ได- มนเปFนแก7นเปFนสาร ถ1งยายได-ฟงธรรมะน@
แล-ว จะถ7ายทอดให-คนอ>?นเท7าไรกF ยงไม7หมดไป สจจธรรมค>อความจรงต@ง
ม?นอย67อย7างน@ อนน@ อาตมากFพลอยดใจด-วยท?ได-ฝากธรรมะมาให-คณยาย
เพ>อ? จะได-มจตใจท?เข-มแขFงต7อส6-กบส?งท@งหลายเหล7าน@.....
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วนน@ ได-รบอนญาตจากท7านอาจารยQ ซ1ง? เปFนเจ-าอาวาสให-แสดงธรรมแก7
พทธบรษทท@งหลาย ท?มาน?งประชมอย67 ณ ท?น@ดงน@น ขอพทธบรษทท@ง
หลายจงต@งใจให-อย67ในความสงบ เพราะว7าการแสดงธรรมวนน@ มความ
จาเปFนเก?ยวกบภาษา จะต-องต@งใจฟงล7ามท?จะแปลไป มฉะน@นจะไม7เข-าใจ
เม>อ? ได-มาพกอย67ท?น? อาตมาร6-ส1กมความสบายใจ เพราะว7าท@งท7านอาจารยQกF
ดท@งสานศษยQกFด ทาความพอใจ หน-าย@มแย-มแจ7มใสสมกบเปFนผ6ไ- ดประพฤตปฏบตธรรมอนแท-จรงเม>อ? ได-มาเหFนสถานท?ซง1? ท7านอย67อาศยกF
เล>อ? มใส แต7บา- นหลงใหญ7น@ใหญ7เหล>อเกน คดสงสารท7านเหม>อนกนในการ
บ6รณะสร-างท?อย6เ7 พ>อ? ปฏบตธรรมต7อไป
อาตมาเคยลาบากมาแล-ว เปFนอาจารยQมาหลายป ต@งต-นสอนจรงๆ จงๆมา
ประมาณเก>อบ ๓๐ ป ขณะน@มวดสาขาน-อยใหญ7ท?ข1@นต7อวดหนองปา7 พง
ประมาณ ๔๐ แห7งแล-ว แต7กFร6-ส1กว7ามศษยQสอนยากสอนลาบากเหล>อเกน
บางคนกFร6-แล-วไม7เอาใจใส7 บางคนไม7ร6-กFไม7เอาใจใส7 เดwยวน@กเF ลยคดอะไรไม7
ค7อยจะออก ไม7ทราบว7าทาไมจตใจของมนษยQจง1 เปFนอย7างน@น ถ-าไม7ร6-กไF ม7ด
แต7บอกให-ร6-แล-วกFยงไม7รบเอา จะทาอย7างไรอกต7อไปกFยงไม7ร6-อกเหม>อนกน
เม>อ? ปฏบตไปกFมแต7เร>?องสงสยท@งน@นแหละสงสย อย67เร>?อยๆอยากจะไปแต7
พระนพพาน แต7ไม7เดนไปตามทาง อยากจะไปเฉยๆเท7าน@น มนว7น ให-น?ง
สมาธกFกลว มแต7ความง7วง ง7วงนอน ส?งท?เราไม7สอนน@นแหละชอบปฏบต
ฉะน@นเม>อ? มโอกาสมาเย?ยมท7านอาจารยQ จ1งเรยนถามท7านว7า ล6กศษยQของ
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ท7านเปFนอย7างไร ท7านตอบว7าเหม>อนกน น?กFเปFนความย7งยากอนหน1?ง เปFน
ปญหาอนหน1ง? ของคร6บาอาจารยQท?จะช7วยล6กศษยQ
ธรรมะท?จะกล7าวในวนน@ เปFนธรรมะท?จะแก-ปญหาในปจจบน ในเวลาท?เรา
เกดมาในชาตน@ ในวนน@ เดwยวน@
พทธบรษทบางกล7ม ผ6ห- ญงกFด ผ6ช- ายกFด เคยพ6ดว7า ฉนมธระมากเก?ยวแก7
การงาน ไม7มโอกาสท?จะทาความเพยร จะให-ฉนทาอย7างไร อาตมาตอบว7า
โยมทางานน@นโยมหายใจหร>อเปล7า เขาตอบว7าหายใจอย67 ทาไมโยมม
โอกาสหายใจ เม>อ? โยมทางานอย67เขากFไม7พ6ด โยมมสตอย6เ7 ท7าน@นแหละ กFม
เวลามากเหล>อเกนท?จะทาความเพยร
ท?จะทากรรมฐานเหม>อนกบลม
หายใจเข-าออก เราทางานอย6ก7 Fหายใจอย67 นอนอย67กFหายใจอย67 น?งกFหายใจ
อย67 ทาไมมนมโอกาสหายใจอย7างน@น ถ-าเรามความร6-สก1 ถ1งความมชวตของ
เรากบลมหายใจน@น มนกFต-องมเวลาอย67ตลอดกาล
ใครเคยมความทกขQไหม ใครเคยมความสขไหม คดด6ซเคยมไหม น?นแหละ
ท?ธรรมะเกดท?ตรงน@ ท?ปฏบตธรรมะกFอย67ท?ตรงน@ ใครเปFนสข ใจมนเปFนสข
ใครเปFนทกขQ ใจมนเปFนทกขQ มนเกดท?ไหน มนดบท?น?น กายและใจสอง
อย7างน@ รวมมเอามาแล-วทกคน ไม7ใช7ว7าไม7มหลกปฏบต หลกปฏบตมอย67
แล-ว มกายมใจ เท7าน@นพอแล-ว ทกคนท?นง? รวมกนอย67น@ เคยมความสขไหม
เคยมความทกขQไหม ทาไมเปFนอย7างน@น มนเปFนเพราะอะไร น@คอ> ปญหา
แล-ว ปญหาท?จะเกดข1@นมาล7ะ ถ-าเราร6-จกทกขQ ร6-จกเหตของทกขQ ร6-จกความ
ดบทกขQ ร6-จกข-อปฏบตถ1งความดบทกขQ มนกFแก-ปญหาไดน@คอ> ทกขQ ทกขQธรรมดาอย7างหน1ง? ทกขQท?เหน>อธรรมดาอย7างหน1ง? ทกขQ
ประจาสงขารน@ ย>นกFเปFนทกขQ น?งกFเปFนทกขQ นอนกFเปFนทกขQ อย7างน@เปFน
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ทกขQธรรมดา ทกขQประจาสงขาร พระพทธเจ-าท7านกFมเวทนาอย7างน@ มสข
อย7างน@ มทกขQอย7างน@ แต7ท7านกFร6-จกว7าอนน@เปFนธรรมดา สขทกขQธรรมดา
ท@งหลายเหล7าน@ ท7านระงบมนได- เพราะท7านร6-จกเร>?องของมน ร6-จกทกขQ
ธรรมดา มนเปFนของมนอย7างน@น ไม7รนแรง ท7านให-ระวงทกขQท?มนจรมา
ทกขQท?เหล>อธรรมดา เปรยบประหน1?งว7าเราเปFนไข- เอายาไปฉด ฉดเข-าไป
ในร7างกาย เขFมฉดยาน@นมนทะลเข-าไปในเน>@อหนง เราร6-สก1 เจFบนดหน7อย
เปFนธรรมดา เม>อ? ถอนเขFมออกมาแล-ว ความเจFบกFหาย น?เรยกว7าทกขQ
ธรรมดา ไม7เปFนอะไร ทกคนจะต-องเปFนอย7างน@ ทกขQท?ไม7ใช7ธรรมดาน@น ค>อ
ทกขQท?เรยกว7า อปาทาน เข-าไปย1ดม?นถ>อม?นไว- เปรยบประหน1?งว7าเอาเขFม
ฉดยาไปอาบ ยาพษ แล-วกFฉดเข-าไปน?ไม7ใช7เจFบธรรมดาแล-ว ไม7ใช7ทกขQ
ธรรมดาแล-ว เจFบ จนตาย ทกขQจนตาย น?เรยกว7าทกขQเกดจากอปาทาน
ความเหFนผด น?กเF ปFนปญหาอนหน1?ง
ไม7ร6-จกอนจจง ความเปล?ยนแปลงของสงขาร สงขารมนเปFนวฏฏสงสาร สง
สาเรทกขง ทกขQในสงสารมนเปล?ยน เราไม7อยากให-มนเปล?ยน เราคดผด
มนกFทกขQ คดถ6กมนกFไม7ทกขQคนเกดข1@นมาแล-วไม7เหFนสงขารอนน@น เหFน
สงขารว7าเปFนตวเปFนตนเปFนเราเปFนเขา ไม7อยากให-สงขารเปล?ยนแปลงไป
พ6ดง7ายๆกFหมายความว7า เราหายใจเข-าออก ออกไปแล-วกFเข-ามา เข-ามา
แล-วกFออกไป มนเปFนของมนอย67อย7างน@น เราจ1งมชวตอย67ได- ถ-าเราให-มน
ออกไป ไม7ให-มนเข-ามา มนกFอย6ไ7 ม7ได- มน ไม7ใช7เร>?องเช7นน@นเร>?องของ
สงขารมนเปFนอย7างน@ แต7เราไม7ร6-จก เช7นว7ามส?งของแล-วมนหายไป ไม7
อยากให-มนหาย คดว7ามนเปFนเรา เปFนของเรา ไม7เหFนตามสงขารท?มน
หมนเวยนอย67ตามธรรมชาตน@น มนกFเลยเกดทกขQข1@นมา ไม7เช>?อกFลองด6ซ
หายใจออกหายใจเข-า มนสบายอย6ไ7 ด- ถ-าหายใจออกแล-วไม7เข-า หร>อ
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หายใจเข-าแล-วไม7ออกจะอย6ไ7 ด-ไหม สงขารมนเปล?ยนแปลงตามธรรมชาต
ของมนอย67อย7างน@นเราเหFนว7ามนเปFนอย67อย7างน@น เหFนตามธรรมะ เหFนเร>?อง
อนจจง ความเปล?ยนแปลง เราอย67ดว- ยอนจจง อย67ดว- ยความเปล?ยน แปลง
อย7างน@ ร6-ว7า มนเปFนอย7างน@น แล-วกFปล7อย เรยกว7าการปฏบตธรรมให-ม
ปญญาร6-ตาม สงขารอย7างน@น ทกขQกFไม7เกด ถ-าคดเช7นน@นมนกFขดต7อความ
ร6-ส1กของเรา ขดต7อความร6-สก1 กFขดต7อธรรมะความเปFนจรงของมนเท7าน@น
ยกตวอย7างเช7น เราปว7 ยเข-าโรงพยาบาล คดในใจไม7อยากตาย อยากหาย
เท7าน@น คดอย7างน@นไม7ถ6ก เปFนทกขQ ต-องคดว7า หายกFหาย ตายกFตาย
เพราะเราแต7งไม7ได- น?เปFนสงขาร คดอย7างน@ถ6ก ตายกFสบาย หายกFสบาย
ต-องได-อย7างหน1ง? จนได-เราคดว7าจะต-องหาย จะต-องไม7ตาย อย7างน@มนเร>?อง
จตของเราไม7ร6-จกสงขาร ฉะน@นเรากFต-องคดให-มนถ6ก ว7าหายกFเอา ไม7หาย
กFเอา ตายกFเอา เปFนกFเอา ถ6กท@งสองอย7างสบายไม7ตกใจ ไม7ร-องไห- ไม7โศก
เศร-า เพราะมนเปFนอย7างน@นจรงๆ อย7างน@นพระพทธเจ-าของเราท7านจ1ง
มองเหFนชด ธรรมะของท7านยงใหม7เอ?ยมอย67เสมอ ไม7ล-าสมย ไม7
เปล?ยนแปลงท?ไหนทกวนน@ยงมความจรงอย67 ยงไม7เส>?อม ยงเปFนอย67อย7าง
น@น ไม7ไปท?ไหน ถ-าใครจะรบพจารณาอย7างน@น จะได-เกดความสงบความ
สบาย ท7านให-อบายว7า อนน@ไม7ใช7ตวเรา อนน@ไม7ใช7ของเรา แต7เราฟงไม7ไดไม7อยากฟง เพราะเราเข-าใจว7า น?เปFนตวเรา เปFนของเราน?แหละเปFนเหตใหทกขQเกดตรงน@ ให-เราเข-าใจอย7างน@
เม>อ? กลางวนน@ มโยมคนหน1?งมาถามปญหาว7า เม>อ? มนมความโกรธข1@นมา
จะให-ดฉนทาอย7างไร อาตมาบอก ว7า เม>อ? มนโกรธข1@นให-เอานาฬกามา
หมนต@งไว- บอกน?นได-สองช?วโมงให-โกรธมนหายนะ ลองด6 ถ-ามนเปFนเรา
บอกได-สองช?วโมงกFหายโกรธ แต7อนน@ไม7ใช7เรา สองช?วโมงมนกFยงไม7หาย
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บางทหน1?งช?วโมงมนกFหายแล-ว จะไปเอาโกรธมาเปFนเรามนกFทกขQซ น?ถ-า
เปFนตวเรา มนต-องได-ตามปรารถนาอย7างน@น ถ-าไม7ได-ตามปรารถนากFเปFน
เร>อ? งโกหก เราอย7าไปเช>อ? มนเลย มนจะดใจกFอย7าไปเช>?อมน จะเสยใจกFอย7า
ไปเช>อ? มนจะรกอย7าไปเช>อ? มน มนจะเกลยดกFอย7าไปเช>อ? มนมนเร>?องโกหก
ท@งน@น ให-คาตอบเขาอย7างน@
ใครเคยโกรธไหม
เม>อ? โกรธข1น@ มามนเปFนสขหร>อทกขQไหมถ-าเปFนทกขQ
ทาไมไม7ท@งมน เอาไว-ทาไม น?จะเข-าใจว7าเราร6-อย7างไรเล7า จะเข-าใจว7าเรา
ฉลาดอย7างไรเล7า ต@งแต7เราเกดมาน@ มนโกรธเราก?หนมาแล-ว บางวนมน
ทาให-ครอบครวเราทะเลาะกนกFได-ร-องไห-ทง@ ค>น กFได- ขนาดน@นกFยงเกด
ความโกรธอก ยงเกFบมนเอาไว-ในใจอก ทกขQอกอย67ตลอดเวลา ตลอดถ1ง
บดน@ ต@งแต7น@ต7อไปถ-าโยมทกคนไม7เหFนทกขQ มนกFจะทกขQเร>?อยๆไป ถ-า
เหFนทกขQวนน@เอามนท@งเสย เอามนท@ง ถ-าไม7ทง@ มน มนจะให-เราทกขQจน
ตลอดวนตาย ไม7ได-หยด วฏฏสงสารกFต-องเปFนอย7างน@ ถ-าเราร6-จกทกขQ
อย7างน@ กFแก-ปญหาได-เท7าน@น ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านว7าไม7มอบายอะไรท?
จะดไปกว7าน@ อบายท?จะไม7มทกขQ กFเหFนว7าอนน@ไม7ใช7ตวอนน@ไม7ใช7ของตว
เท7าน@ อนน@เลศแล-ว อนน@ประเสรฐแล-ว แต7เราไม7คอ7 ยได-รบฟง เม>อ? ทกขQ
ทกทกFร-องไห-ทกท ยงไม7จาอกน? ทาไมจ1งเปFนอย7างน@น ทาไมไม7ด6นานๆ
ท7านอาจารยQสอนให-ด6 ให-ภาวนาพทโธ ให-เหFนชด
ระวงบางคนจะไม7ร6-ว7าธรรมะนะ น?คอ> ธรรมะนอกคมภรQคนเราไปอ7านแต7
คมภรQแล-วไม7เหFนธรรมะ วนน@อธบายธรรมะนอกคมภรQแต7อย6ใ7 นขอบเขต
บางคนฟงแล-วจะไม7ร6-เร>?อง จะไม7เข-าใจในธรรมะ ถ-าเราไม7เข-าใจในธรรมะ
เราจะมความทกขQตลอดไปสงขารมนเกดข1@นแล-วกFดบไปเปFนธรรมดา เร>?อง
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ธรรมดาอย7างน@ยกตวอย7างให-ฟงอกสกเร>?องหน1?ง คนสองคน เช7นคนน@กบ
คนน@เดนไปด-วยกน เหFนเปFดตวหน1ง? ไก7ตวหน1?ง คนหน1?งว7า แหมไก7ทาไม
ไม7เหม>อนเปFด เปFดทาไมไม7เหม>อนไก7 คดอยากจะให-ไก7เปFนเปFด คดอยาก
จะให-เปFดเปFนไก7 มนกFเปFนไปไม7ได- เม>อ? มนเปFนไปไม7ได- โยมกFคดว7า แหม
อศจรรยQเหล>อเกน ทาไมไก7ไม7เปFนเปFดอยากจะให-เปFดเปFนไก7อย67ตลอดเวลา
ในช?วชวตหน1ง? ๆมนกFไม7เปFนให- เพราะเปFดกFเปFนเปFด ไก7กFเปFนไก7 ถ-าคนน@
คดอย7างน@ไม7หยดกFต-องทกขQ คนท?สองเหFนว7า เปFดกFเปFนเปFด ไก7กFเปFนไก7
น?นแหละแล-วกFเดนผ7านไป ปญหาไม7ม เหFนถ6กแล-วท?เปFนเปFดให-เปFนเปFดไป
เปFนไก7กใF ห-เปFนไก7ไปเสย คนท?อยากให-เปFดเปFนไก7 อยากให-ไก7เปFนเปFดอย67
น?นแหละ กFเปFนทกขQมาก อย7างน@กFเหม>อนกบอนจจงเปFนของไม7เท?ยง
อยากจะให-มนเท?ยง มนกFไม7เท?ยง เม>อ? มนไม7เท?ยงเม>อ? ไร กFเสยใจเม>อ? น@น
ถ-าใครเหFนว7า อนจจง เปFนของไม7เท?ยงอย7างน@น คนน@นกFสบายไม7มปญหา
คนอยากให-มนเท?ยงกFมปญหาเปFนทกขQเปFนร-อนบางทนอนไม7หลบ อย7างน@
กFเปFนได- น@เรยกว7าไม7ร6-เร>?องของอนจจง ตามความจรง เปFนธรรมะของ
พระพทธเจ-า
เม>อ? อยากร6-ธรรมะจะไปด6ท?ไหนได- ด6อย67ท?กายของเราน@แหละ ด6อย67ทใ? จของ
เราน@แหละ ไปด6ในต6ไ- ม7พบ ไม7เหFน จะร6-ธรรมะอย7างแท-จรง ต-องด6ในกาย
ของเรา น@เรยกว7า ร6ปธรรม ร6-เข-าไปอกชน ดหน1ง? ไม7มร6ป มปรากฏอย67คอ>
นามธรรม มสองอย7างเท7าน@นร6ปธรรมมองเหFนด-วยตาของเราท?นง? อย67น? แต7
นามธรรมมองไม7เหFน นามธรรมไม7ใช7สง? ท?จะมองด6ด-วย ตาเน>@อได- ต-องมอง
ด6ดว- ยตาใน ค>อตาใจ มองด6ในใจถ1งจะเหFนนามธรรม คนจะบรรลธรรมะ จะ
ได-เหFนธรรมะต-องร6-จกว7า ธรรมะอย67ตรงไหนเสยก7อน ถ-าธรรมะอย67ท?กาย กF
ต-องมาด6ท?กายของเรา ด6ตง@ แต7น@ลงไป เอาอะไรมาตรวจด6ตรงน@ เอา
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นามธรรมคดตววญญาณธาตด6กายน@ ไปด6ท?อน>? ไม7พบ เพราะความสข
ความทกขQเกดจากท?น? หร>อใครเหFนความสขเกดจากต-นไม- มไหม เกดจาก
แม7น@า มไหม เกดจากดนฟ-า อากาศ มไหม ความสข ความทกขQ เปFนความ
ร6-ส1กทางกายทางใจของเราน?เอง ฉะน@นพระพทธองคQท7านให-ร6-จกธรรมะ ใหมาด6ธรรมะท?กายของเราน@ ค>อธรรมะอย67ท?น? จงมาด6ท?น? อย7างท7านอาจารยQ
ท7านสอนน@ ท7านให-มาด6ท?ตวธรรมะ แต7เราเข-าใจว7าตวธรรมะอย67ท?หนงส>อ
จ1งไม7เจอ ถ-าด6หนงส>อกFต-องน-อมเข-ามาในน@อกจ1งจะร6-จกธรรมะ อย7างน@ใหเข-าใจว7า ธรรมะท?แท-จรงอย67ท?ไหน อย6ท7 ?น? อย67ท?กาย อย67ท?ใจน@ ให-เอาใจน@
พจารณากาย น@เปFนหลกการพจารณา
ฉะน@น จ1งทาปญญาให-เกดข1@นในจตของเรา เม>อ? ปญญาเกดข1@นในจตของเรา
แล-ว จะมองไปท?ไหนจะมแต7ธรรมะท@งน@นเหFนอนจจง ทกขง อนตตา ตลอด
เวลา อนจจงเปFนของไม7เท?ยงทกขงถ-าไปย1ดว7ามนเท?ยง กFเปFนทกขQ เพราะ
อนน@นไม7ใช7ตวไม7ใช7ตนอย6แ7 ล-ว แต7เราไม7เหFน กลบเหFนว7าเปFนตวเปFนอย67
เสมอเหFนว7าเปFนของของตนอย6ท7 กเวลา ค>อเราไม7เหFนสมมต ร6-จกสมมตกน
เสยเถด เช7นเราทกคนท?น?งในท?นม@ ช>อ? ทกคน ช>อ? เราน@เราต@งใหม7หร>อมน
เกดพร-อมกนกบเรา หร>อมช>อ? ตดตามมาต@งแต7วนเกดเข-าใจไหม น@สมมต
สมมตประโยชนQไหม มประโยชนQเช7น สมมตว7าช>?อ นาย ก นาย ข นาย ค
นาย ง มนกFเปFนคนด-วยกนท@งหมด ต-องเอาช>อ? คนมาใส7เปFนให-สะดวก แก7
การพ6ด สะดวกแก7การงานเท7าน@นแหละ เช7น เราต-องการใช-นาย ก กFเรยก
นาย กนาย ก กFมา นาย ข นาย ค นาย ง เฉยเสยไม7ต-องมา สมมตมน
สะดวกเท7าน@ ถ-าไม7มสมมต เราจะเรยกคนมาใช-สกหน1ง? คน ถ-าเรยกว7าคนๆ
คนๆท@งหมดกFจะลกข1น@ มา
กFใช-ไม7ได-จะทาอย7างไรฉะน@นสมมตจ1งม
ประโยชนQ ค>อสะดวกแก7การใช-เท7าน@น เม>อ? ตามด6เข-าไปแล-วท?จรงไม7มใคร
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ท@งน@น มนเปFนวมต มดนมน@า มไฟ มลม เท7าน@นแหละ ท?เปFนสกลร7างกาย
ของเราน@ แต7เรามองไม7คอ7 ยจะเหFน เพราะมอปาทาน อตตาอปาทาน มน
ไม7เหFน ถ-าเราเหFนชดจะเหFนว7าตวของคนๆ หน1?งไม7มอะไรมาก ส7วนท?มน
เคล>?อนแขFงกFเปFนดน ส7วนท?เหลวกFเปFนน@า ส7วนท?ร-อนกFเปFนไฟ ส7วนท?พดไป
มากFเปFนลม มดน มน@า มไฟ มลม ผสมกนเข-าไปเปFนก-อนกFเรยกว7ามนษยQ
เม>อ? มนแยกกนออกไปอก ส7วนดนท?เปFนดนไป ส7วนน@ากFเปFนน@าไป ส7วนไฟ
กFเปFนไฟไป ส7วนลมกFเปFนลมไป เปFนคนท?ไหนคนไม7มเลย มนเปFนอย67อย7าง
น@น พระพทธเจ-าจ1งสอนว7า ไม7มอะไรย?งไปกว7าการท?เราเข-าใจว7า อนน@
ไม7ใช7ตวเรา แต7เปFนของสมมตอนน@นไม7ใช7ของข องเราแต7เปFนของสมมต
ถ-าเราเข-าใจส?งท@งหลายแจ7มแจ-งเปFนธรรมะแล-ว กFจะสบายใจ ถ-าเราร6-ใน
ปจจบนอย7างน@ว7ามนไม7เท?ยง อนน@กไF ม7ใช7เรา อนน@นกFไม7ใช7ของเรา ให-เหFน
อย6อ7 ย7างน@ ถ-าอนน@วบตเม>อ? ไรกFสบายใจเหม>อนกน ถ-าอนน@นจะวบตไป
แยกกนไปเม>อ? ไร ใจกFสบาย เพราะไม7มของใคร เปFนแต7ดนน@า ไฟ ลม
เท7าน@น แต7คนเราจะเหFนตามได-ยาก แต7ถ1งจะยากกFไม7เหล>อวสยของมนษยQ
หากเราเหFนเช7นน@นได-กFสบายใจ ใจจะไม7ค7อ ยโกรธ ไม7 มโลภ ไม7มโกรธ
ไม7มหลง จะมธรรมะอย67สม?าเสมอ ไม7ต-องอจฉาพยาบาทกน เพราะต7างกF
เปFนดน เปFนน@าเปFนไฟ เปFนลมเหม>อนกน ไม7มอะไรมากไปกว7าน@น เม>อ? ย
อมรบว7าเปFนจรงอย7างน@น กFเหFนจรงในธรรมะ เม>อ? เหFนจรงในธรรมะแล-วกF
ไม7ต-องเปล>องคร6บาอาจารยQ ไม7ตอ- งสอนกนทกวนหรอก เม>อ? ร6-แล-วกFจะทา
ตามหน-าท?เท7าน@น แต7เดwยวน@ทเ? ราสอนยากลาบาก ค>อมนไม7ยอมรบ ยง
เถยงคร6บาอาจารยQอย67 ยงเถยงพระธรรมวนยอย67ถ-าอย67ใกล-คร6บาอาจารยQ กF
ทาดเสยหน7อยหน1ง? เม>อ? ลบหลงคร6บา-อาจารยQ กFเปFนขโมยเสย เปFนเร>?อง ท?
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สอนยากอย7างน@ โยมเม>องไทยเปFนอย7างน@น จ1งต-องเปล>องคร6บาอาจารยQ
มาก
ระวงนะ ระวงไม7ดไม7เหFนธรรมะนะ ต-องระวงให-ด ต-องนาไปพจารณาใหเกดปญญา ดอกไม-น@สวยไหม ด6ซ เหFนส?งท?ไม7สวยในน@หร>อเปล7า เหFนส?งท?
ไม7สวยในส?งท?สวยหร>อเปล7า มนจะสวยไปก?วน ต7อไปมนจะเปFนอย7างไร
ทาไมมนเปล?ยนแปลงไปอย7างน@นอก ๓-๔ วน กFให-เอาไปท@งใช7ไหม เพราะ
หมดความสวย มนไม7สวยเสยแล-ว น?คอ> คนตดความสวย ตดความด ถ-าม
ความดกFด ด ด พระพทธองคQของเราท7านตรสว7า สวยกFพ1งว7าสวยเฉยๆ
อย7าไปตดมน ถ-ามความดใจกFอย7าเพ?งไปเช>?อมนเลย ท?ว7าดน@กไF ม7แน7สวยน@
กFไม7แน7 ไม7แน7สกอย7างหน1?ง ไม7มอะไรจะแน7นอนในโลกน@ น?คอ> ความจรง
ของท?ไม7จรง ค>อสวยไม7จรง มนจรงแต7วา7 มนจะเปล?ยนแปลงของมนอย67
อย7างน@นตลอดเวลา ถ-าเราเหFนว7ามนสวยๆอย7างน@ เม>อ? หมดความสวยไป
ใจเรากFไม7สวย ถ-ามนหมดความดแล-วใจเรากFไม7ดด-วย เราเอาใจไปฝากกบ
วตถต7างๆอย7างน@ หากว7ามนเสยหายไปเรากFทกขQ เพราะเราไปย1ดม?นถ>อ
ม?นว7าอนน@เปFนของเรา พระพทธเจ-าท7านให-ร6-จกว7า มนเปFนธรรมชาตของ
มนเท7าน@น สวย เกดข1@นมาอกไม7ก?วนกFหายแล-ว อย7างน@ปญญากFเกดแล-ว
ฉะน@นท7านจ1งให-เหFนอนจจง เหFนว7ามนสวยกFว7าไม7ใช7เหFนว7าไม7สวยกFวา7
ไม7ใช7 เหFนว7าดกFไม7ใช7 ให-เหFนไว-อย7างน@ ด6อย67เสมออย7างน@ จะเหFนความจรง
ในส?งท?ไม7จรง จะเหFนความไม7เปล?ยนแปลงในส?ง ท?มนเปล?ยนแปลงอย7าง
น@น
วนน@อธบายให-ร6-จกทกขQ ส?งท?ให-เกดทกขQ ส?งท?ดบทกขQ ข-อปฏบตให-ถ1ง
ความดบทกขQ ส?อย7างน@ ร6-จกทกขQเม>?อทกขQแล-วกFท@งร6-จกเหตท?จะให-ทกขQเกด
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แล-วกFทง@ ปฏบตให-ถง1 ความดบทกขQ กFเหFนอนจจง ทกขง อนตตา เปFนของ
ไม7แน7นอน ทกขQแล-วกFดบมนดบแล-วจะไปอย67ท?ไหน เราปฏบตแล-วจะเอา
อะไร ปฏบตน@ปฏบตเพ>อ? ละ ไม7ใช7เพ>?อเอา อย7างโยมท?ถามเม>อ? กลางวนน@ว7า
เปFนทกขQ อาตมาถามว7าโยมอยากเปFนอะไร ตอบว7าอยากตรสร6-ธรรมอยาก
ตรสร6-ธรรมมนไม7ได-ตรสดอก อย7าให-มนอยากเลย อาตมาบอกไปจะร6-หร>อ
ไม7กFตามเถอะ เม>อ? ร6-จกทกขQตามความจรงมนกFท@งทกขQ ร6-จกเหตให-ทกขQเกด
ท?ไหนทกขQจะเกด กFไม7ทามนจะปฏบตมนกFดบทกขQ ท?ปฏบตให-ถ1งความดบ
ทกขQอนน@กFไม7ใช7ตวไม7ใช7ตน ไม7เราใช7เขา เหFนเช7นน@ทกขQกดF บ เหม>อนคน
เดนทางไปเดนไป ไปถ1งแล-วกFหยดอย67 มนดบ น?นใกล-ต7อพระนพพานง7ายๆ
เดนไปกFเปFนทกขQ ถอยกลบกFเปFนทกขQ หยดอย67กเF ปFนทกขQ เดนไปกFไม7เดน
ถอยกลบกFไม7ถอย หยดอย6ก7 Fไม7หยด มอะไรเหล>อไหมดบ ร6ปมนดบนามมน
กFดบ
น@เรยกว7าดบทกขQฟงยากสกหน7อยนะถ-าหากเราภาวนาพจารณา
เร>อ? ยๆ มนจะพ-นข1@นมาแล-วจะร6-จกมนจะดบของมนอย7างน@น ท?สดคาสอน
พระพทธเจ-าเปFนอย7างน@น หมดล7ะ ไม7เปFนอะไร ละหมด พระพทธเจ-าสอน
จบตรง น@ละหมด จบลงท?น?
วนน@อธบายธรรมะให-ญาตโยม และถวายท7านอาจารยQ ถ-าหากว7าผดพลาด
ประการใด ขออภยด-วย แต7อย7าเพ?งเข-าใจว7ามนผด มนถ6ก ฟงไว-กอ7 น ใหร6-จกผด ร6-จกถ6ก ถ-าเหม>อนกบ เอาผลไม-ชนดหน1ง? ถวายท7านอาจารยQ และ
ฝากญาตโยมทกๆคนอาตมาบอกว7า ผลไม-นม@ นหวานนะ กFขอให-ฟงไวก7อน อย7าเพ?งเช>อ? ว7ามนหวานล7ะ เพราะเม>อ? ไม7ร6-จกรสผลไม-ท?มนเปร@ยวเอา
ม>อจบมนกFไม7ร6-เปร@ยว ผลไม-น@มนหวานถวายให-จบด6 มนกFไม7ร6-หวาน ฉะน@น
ท?เทศนQให-ฟงวนน@ อย7าเพ?งเช>อ? ถ-าอยากจะร6-จกรสเปร@ยวหวาน ของผลไมกFต-องเอามดไปเฉ>อนแล-วเค@ยวด6ในปากน?นแหละหากมนเปร@ยวกFจะร6-สก1
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เปร@ยว หากมนหวานกFจะร6-ส1กหวาน ทน@เช>อ? ได-แล-ว เพราะเหตใดจ1งเช>อ?
เพราะว7าเปFนปจจตตงแล-วมพยานตวเราจะเปFนพยานของตวเราแน7นอน
แล-วทน@ ฉะน@น ผลไม-ท?อาตมาฝากให-วนน@ อย7าเพ?งเอาไปท@ง เกFบไว-ทาน
ให-ร6-รสเปร@ยวหวานเสยก7อน จนเปFนสขภ6โต ตวเราเปFนพยานของเราแล-ว
แน7นอน
พระพทธเจ-าไม7มคร6ไม7มอาจารยQนะ อาชวกไปถามท7านว7าใครเปFนคร6เปFน
อาจารยQของท7าน พระพทธองคQตรสตอบว7า เราไม7มคร6 ไม7มอาจารยQ
อาชวก กF สบดหน-าไปเลย ค>อบอกความจรงเกนไป บอกความจรงกบคน
ไม7ร6-จกความจรง ไม7เช>อ? ไม7ร6-จกฟง ไม7ร6-จกเอา ฉะน@น วนน@อาตมาถ1งบอก
ว7าอย7าเพ?งเช>อ? อย7าเพ?งไปเช>อ? คนไปเช>อ? คนอ>?นเขาท7านว7าคนโง7 เพราะ
ไม7มพยานในตวของเรา
ดงน@น
ให-ย1ดพยานใจตวของเราอย7างน@น
พระพทธเจ-าจ1งตรสเลยว7า พระพทธองคQไม7มคร6 ไม7มอาจารยQ อย7างน@เปFน
ความจรง แต7เราคดให-ถ6กนะ ถ-าคดไม7ถ6กแล-ว ไม7เคารพอาจารยQนะ ไม7มคร6
ไม7มอาจารยQ อย7าไปว7านะ ถ-าคร6อาจารยQสอนถ6กมาแล-ว เราร6-จกปฏบต
เหFนถ6กเหFนผด ร6-ขน1@ มาตามคร6บาอาจารยQ
วนน@พวกเราท@งหลาย มโชคด อาตมามโอกาสร6-จกญาตโยมทกๆคน และ
ได-พบกบท7านอาจารยQ ไม7น7าจะมาเหFนกนนะ เพราะอย6ไ7 กลกนมาก วนน@
อาตมาเหFนว7าจะต-องมเหตปจจยอนหน1?ง ซ1?งพระพทธองคQตรสว7า อะไรท?จะ
เกดข1@นมา จะต-องมเหตอย7างน@อย7าล>มนะจะต-องมเหตอนหน1ง? บางทสมย
ก7อนอดตชาต อาตมาได-มาเปFนพ?ๆน-องๆ ของญาตโยมแถวๆน@กFเปFนไดถ-าพ6ดถ1งเหตมนเปFนอย7างน@น คนอ>?นไม7ได-มา แต7อาตมาได- มาทาไม หร>อ
ว7าจะมาสร-างเหตเดwยวน@กไF ด- ฉะน@นจ1งฝากธรรมไว-ให-ญาตพ?น-องท@งหลาย
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คนแก7กเF ปFนพ7อเปFนแม7 คนมอายเสมอๆกนกFเปFนเพ>?อน คนอายน-อยๆกFเปFน
ล6กหลานทกๆคน ขอฝากความอาลยไว- ณ ท?น@ ญาตโยมท@งหลายจงเปFนผ6ขยนขนแขFง หม?นในข-อประพฤตปฏบต ไม7มอะไรแล-วจะย?งกว7าธรรมะ
ธรรมะน@เปFนเคร>?องท?ค@าจนโลกเหล>อเกน ทกวนน@เราจะไม7สบาย กระสบ
กระส7ายกFเพราะไม7มธรรมะ ถ-าเรามธรรมะกFจะสบาย อาตมากFดใจท?ได-ชว7 ย
ท7านอาจารยQและช7วยญาตโยมด-วย จ1งขอฝากความอาลยไว- บางทพร7งน@
คงได-จากไป ไปท?ไหนกFยงไม7ทราบ อย7างน@เปFนเร>อ? งธรรมดา มาแล-วกFตอ- ง
ไป ไปแล-วกFต-องมา มนเปFนเร>?องอย7างน@ ไม7ควร ดใจและไม7ควรเสยใจ สข
แล-วกFทกขQ ทกขQแล-วกFสข ได-แล-วกFเสยไป เสยไปแล-วกFได-มาเปFนเร>?อง
ธรรมดา ญาตโยมจงเข-าอย67ในธรรมะจะไม7มความเด>อด ร-อน ทกๆคน ผล
ท?สดน@ ขอให-ญาตโยมท@งหลายเปFนคนมโชคด โชคอย7างใหญ7หลวงค>อ โชค
ร6-จกธรรมะ น?นแหละเปFนโชคดท?สดแล-ว
ในวาระสดท-าย ญาตโยมทกคนมความสงสยอะไรในใจให-ถามปญหาได- ม
ไหมล7ะ สมยก7อนคร@งพทธกาล เร>?องสาวกไม7ชอบพระพทธเจ-ากFม เพราะ
พระพทธเจ-าบอกให-ขยน ไม7ให-ประมาทสาวกท?ขเ@ กยจกลวละเกลยด เม>อ?
คราวท?พระพทธเจ-า ปร นพพานสาวกกล7มหน1ง? ร-องไห-ว7า พระพทธเจ-าของ
เราปรนพพาน แล-วจะไม7มใครเปFนคร6เปFนอาจารยQสอนเรา สาวกกล7มน@กโF ง7
สาวกอกกล7มหน1?งยกม>อสาธ พระพทธเจ-าตาย แล-วเราสบาย ไม7มใคร
บงคบเรา กล7มท?สาม เม>อ? พระพทธองคQปรนพพานแล-วกFสบายใจ ปล7อย
สลดสงเวชในสงขาร น? มกล7มหน1ง? กล7มสอง กล7มสาม เราจะเอากล7มไหน
ล7ะ จะเอากล7มสาธหร>อจะเอากล7มไหน กล7มหน1ง? เม>อ? พระพทธองคQ ปร
นพพานแล-วกFร-องไห- น?ค>อคนท?ไม7ถ1งธรรมะ กล7มท?สองน?นเกลยดไปทาอน
น@กไF ม7ได- ทาอนน@นกFไม7ได-ผดท@งน@น กลวท7านจะดเอา กลว ท7านจะว7าเอา
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เม>อ? ท7านปรนพพานแล-วสบายใจ ทกวนน@เช7นกนบางทท7านอาจารยQอาจจะ
มล6กศษยQเกลยดเหม>อนกนละนะ เกลยดอย67ในใจ อดไว- คนมกเลสกFตอ- ง
เปFนทกคนแม-แต7พระพทธองคQยงมสาวกรงเกยจอาตมามล6กศษยQรงเกยจ
เหม>อนกน ไปบอกให-เขาท@งความช?ว เขาเสยดายความช?ว เขากFเกลยด
เรา อย7างน@กมF เยอะ ฉะน@นปญญาชนท@งหลาย ให-พากนต@งอย67ในธรรมะใหแน7นหนา เอาล7ะ
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...จะปฏบตธรรมอย7างไร คนเราไม7ร6-จก น1กว7าการเดนจงกรม น1กว7าการฟง
ธรรม น1กว7าการน?งสมาธ เปFนการปฏบต น?นเปFนส7วนน-อย กFจรงอย67 แต7มน
เปFนเปล>อกของมน การปฏบตจรงๆ กFปฏบตเม>อ? ประสบอารมณQ น?นแหละ
การปฏบต แล-วท?มนประสบอารมณQกบอย67น@น เช7นมอะไร มคนมาพ6ดไม7
ถ6กใจนะ เราเปFนทกขQขน1@ มา ถ-าคนพ6ดให-ถ6กใจเรา เรากFเปFนสขตรงน@แหละ
ตรงท?จะปฏบต เราจะปฏบตอย7างไร อนน@สาคญ ถ-าเราไปว?งกบสข ไปว?ง
กบทกขQ มวไปว?งกบสข ไปว?งกบทกขQอย67น?น จะว?งตลอดจนถ1งวนตายกFไม7
พบธรรมะน? กFอย67ไม7ได- เม>อ? ร6-จกสขทกขQทง@ สองน@ขน1@ มาเม>อ? ไร เราจะแก-ไข
ปญหาอย7างไรโดยธรรมะ น?คอ> การปฏบต
โดยมากคนท?ได-ของท?ไม7ชอบใจ ไม7อยากจะพจารณานะ อย7างคนนนทาว7า
เรา อย7ามาว7าฉน มาว7าฉนทาไม น?คอ> คนปดตวไว- ตรงน@นแหละต-องปฏบต
ถ-าเขาว7าเราไม7ด เขานนทาเราน?ควรฟง เขาว7าถ6กหร>อผดอะไรหนอ ไม7ด
ตรงไหน เราควรรบฟง ไม7ต-องปด ปล7อยเข-ามาให-ดไ6 ว- บางทกFมนะท?เราไม7
ดน?นน7ะ เขาว7าถ6กยงไปโทษเขาอกน? ทน@เรามาด6ตวเรา เราเหFนท?ไหนมน
ไม7คอ7 ยด เรากFเข?ยมนออกเสย เข?ยโดยไม7ให-ใครร6-จกน?นแหละ เข?ยส?งท?ไม7ด
ออกเสย มนกFดข1@นมาอก น?ค>อคนมปญญา
ส?งท?มนว7นวาย ส?งท?มนไม7สงบอย67 ตรงน@นแหละ มนเปFนเหต ส?งท?สงบอย6ก7 F
ตรงน@นเอง เราเอามนแทนท?เข-าไปท?มนไม7สงบน?นไง น?บางคนไม7รบฟง
ทฏฐมนแรง เราทาอย7างน@นจรงๆ กFไปเถยงเขาอกนะ ย?งกบล6กเราแล-ว
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ความเปFนจรงบางอย7างมนถ6กของเขา แต7เราเข-าใจว7าเราเปFนแม7เขาไม7ยอม
มน อย7างน@กมF อย7างเราเปFนคร6คนน? บางทล6กศษยQนะ เขาพ6ดถ6กแต7ว7าเรา
ไม7ยอมมนทาไม เพราะว7าเราเปFนคร6เขา เขาจะเถยงเราได-อย7างไร น?คด
อย7างน@มนคดไม7ถ6ก
ในคร@งพทธกาล มสาวกองคQหน1ง? ท7านมปญญามาก พระพทธเจ-ากFเทศนQ
ธรรมะให-ฟง เทศนQไปเร>?อยๆ ท7านกFฟงไปเร>อ? ยๆ พระพทธเจ-าถามว7า
"ท7านพระสารบตร ท7านฟงธรรมน@ ท7านเช>อ? ไหม?" "เกล-ากระผมยงไม7เช>อ? "
พระพทธเจ-าชอบใจเลย "เออ...ดแล-ว ท7านมปญญา คนท?มปญญาไม7ควร
เช>อ? ง7าย ต-องรบอนน@ไปพจารณาด6เหตผลกนก7อนจ1งเช>อ? " น?แหละ ธรรมท?
เปFนคร6สอนคนอย7างดทเดยว ค>อความเปFนจรงมนถ6กของท7านพระสารบตร
ท?ท7านพ6ดท7านเอาใจจรงมาพ6ดให-ฟงเลย บางคนกFว7า ถ-าจะพ6ดว7าไม7เช>อ? กFด6
เหม>อนจะฝา7 ฝ>นอานาจพระพทธเจ-า กลว กFเลยกลวในส?งท?ไม7ควรกลว กF
เลยว7าถ6กตามกนไปหมด น?โลกของเรามนเปFนอย7างน@ พระพทธเจ-าของเรา
ตรสว7า ส?งท?ไม7ผดไม7เปFนบาปไม7ต-องอายเลย เพราะเรายงเช>อ? ไม7ได- เรา
พจารณาไม7ได- เรายงไม7เช>อ? พระสารบตรจ1งพ6ดว7า "ข-าพระองคQยงไม7เช>อ? "
พระพทธเจ-าชอบใจ "องคQน@มปญญามาก ให-ไตร7ตรองด6เหตผลก7อนจ1งเช>อ? "
พระสารบตรน@มปญญา อนน@เปFนคตของผ6-ท?เปFนคร6 เปFนอาจารยQของคน
เปFนอย7างด บางทความร6-เราได-จากเดFกๆกFมนะ เราอย7าไปถ>อ ไปย1ดม?น
อะไรท@งหลายเลย
ท?เราเกดมา จะย>น จะเดนไปมา จะน?งท?ไหน เวลาน@นเรยกว7า เราศ1กษาทก
อย7าง เราศ1กษาตามธรรมชาต ร6ปกFด เสยงกFด กล?นกFด รสกFด โผฏฐพพะกF
ด เราต-องฟง ต-องรบฟง คนมปญญาต-องรบฟงข-อประพฤตปฏบตน@น กF
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ท7านปฏบตให-มนหมดเร>?อง ถ-าเรามความชอบใจ ไม7ร6-เท7าความชอบใจ ไม7ร6เท7าความไม7ชอบใจ น?เรายงมเร>?อง ถ-าเราร6-เท7ามนแล-ว ความชอบใจ ความ
สขน@กไF ม7มอะไร สกแต7ว7าความร6-ส1ก แล-วมนกFหายไป ไม7ชอบใจน@กFไม7ม
อะไรมากมาย สกแต7วา7 ความร6-ส1กเท7าน@น แล-วมนกFหายไป จะเอาอะไรกบ
มนเล7า ถ-าเราน1กว7าสขน@นเปFนของเราทกขQน@นเปFนของเรา มนกFทกขQยาก
ลาบากไปเท7าน@นแหละ มนหมดเร>?องจบเร>?องไม7ได- ปญหาอนน@ มนกFเกด
ต7อๆๆๆไปเร>?อยๆ น?มนเปFนเช7นน@ หลกความจรงมนกFเปFนเช7นน@
แต7ว7าเราสอนกน ไม7คอ7 ยพ6ดกนถ1งเร>?องจตใจ ไม7ค7อยพ6ดกนถ1งเร>อ? งความ
จรง ถ-าเอาความจรงมาพ6ดกนคนจะไม7ชอบด-วยซ@า ไม7ร6-จกกาละเทศะ ไม7ร6จกประสประสา อะไรต7ออะไร ฟงธรรม น?ต-องรบฟง ค>อ ธรรมะน@ไม7ใช7ว7า
ท7านเอาความจามาพ6ด ท7านเอาความจรงมาพ6ด คนทางโลกน?มนเอาความ
จามาพ6ดกน แล-วกFไปพ6ดในแง7ทว? 7า ยกห6ชห6 างข1น@ ไป เช7นว7าเราน?พรากกน
มานานแล-วนะ จากกนไปอย67ต7างประเทศ หร>อจากกนไปอย67ต7างจงหวดกน
มานาน อกวนหน1ง? เผอญไปข1@นรถไฟพบกนเข-า "แหม...ผมดใจเหล>อเกน
ผมน1กว7าจะไปเย?ยมคณอย67เรFวๆน@" อนน@ไม7ใช7 ความเปFนจรงไม7เคยน1กเลย
แต7ไปพ6ดข1@นเดwยวน@นแหละ ไปปรงข1น@ เดwยวน@นแหละ คนมนชอบเปFนอย7าง
น@ โกหก โกหกโดยไม7ร6-ตวเจ-าของน? ธรรมะมนเปFนเช7นน@ ถ1งว7าพระน?ท7าน
พ6ดยาก เม>อ? ท7านพ6ดท7านเอาความจรงมาพ6ดให-ฟง พ6ดไปพ6ดไปเถอะ คน
ฟงกFไม7เข-าใจ เข-าใจยาก ถ-าเราเข-าใจธรรมะเรากFได-ปฏบตในส7วนของ
ธรรมะ ไม7ถ1งกบว7าจะต-องมาบวชกFได-ถ-าเราเข-าใจ แต7การบวชน?มนเปFน
รากฐานโดยตรง ผ6-จะมาปฏบตโดยตรงต-องออกมาอย6ใ7 นปา7 ต-องสละ
ครอบครว ต-องสละสมบต มนถ1งไม7กงวล การเข-ามาอย6ใ7 นปา7 หร>อในท?สงด
น@นเปFนเคร>อ? งปฏบตโดยตรง
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บดน@ถ-าเรายงมครอบครวอย67 ยงมภาระอย67 ทาอย7างไรเราจ1งจะปฏบตไดบางคนกFน1กว7าเราปฏบตไม7ได-ล7ะ พระกบโยมในโลกน@ในประเทศไทยเราน@
ใครมากกว7ากน โยมน?น ส7วนพระมาปฏบตเท7าน@ โยมน@นไม7ปฏบต มนกF
ว7นวายเท7าน@นเอง น?ค>อเรายงเข-าใจผด ผมยงบวชไม7ได- ไม7ใช7บวชหรอก
ไม7ใช7การบวช บวชมาแล-วกFไม7ได-อะไร ถ-าเราไม7ปฏบต กFเปFนอย7างเก7าน@น
แหละ กFเสยไปอย7างน@น ถ-าเราคดถ6ก แม-จะทาอะไรอย67ทไ? หนกFชา7 งเถอะ
เปFนคร6เปFนอาจารยQเปFนข-าราชการ ทาหน-าท?การงานท?ไหนกFตาม ถ-าเราร6เร>อ? งของเร>?องอนน@จะได-รบการอบรมทกวนาท เราได-ปฏบตบางคนเข-าใจ
ว7า โอsย...ฉนเปFนฆราวาส ทาไม7ได-หรอก น?ค>อมนหลงเตลดเปดเปงไปท@ง
ร-อยเปอรQเซนตQเลย อย7างอ>น? ทาไมทาได- อย7างอ>?นทาได- อะไรท?ไม7มเรากFหา
ได- เพราะเราอยากได-เรากFทาได-"ผมไม7มเวลาเลย ผมมแต7การงาน" "เอา...ทาไมคณมเวลาหายใจล7ะ" น?เปFนเร>?องอย7างน@ ทาไมคณจ1งมเวลาหายใจ
หาเวลามาจากไหน แน7ะ! เพราะเร>?องสาคญในชวตของคณ ถ-าคณเหFนว7า
เร>อ? งการปฏบตน@เปFนเร>?องสาคญในชวตของคณแล-ว การปฏบตของคณกF
เสมอลมหายใจเท7าน@แหละ กFเพราะการปฏบตน@ มใช7ว7าจะไปว?งหร>อไปเล7น
กฬาหร>อจะต-องออกกาลงกาย หร>อจะไปทาอะไรให-มนว7นวาย เราด6ความ
ร6-ส1กของเราน? มนเกดมาจากเหตใดตาเหFนร6ป ห6ฟงเสยง จม6กดมกล?น ล@น
ล@มรสอะไรมา กFรวมกนมาท?ผร6- 6- ค>อ จตน@มความร6-ข1@น มนเปFนอย7างไร ถ-า
มนไม7ชอบใจ มนกFไม7เอา เปFนทกขQ ถ-ามนชอบใจมนกFเอาเปFนสขเสย เร>?อง
เท7าน@แหละ ทน@เราลองคดว7า ถ-าคณอย6ใ7 นโลกน@คณจะไปเอาสขท?ไหนจะไป
หาคนในโลกน@มาพ6ดให-ถ6กใจจนตลอดชวตเราจะได-ไหม...ไม7ได-ไม7ได-คณ
จะไปอย67ท?ไหน โลกน@มนต-องเปFนอย67อย7างน@ ท7านจ1งตรสว7า "โลกวท6" ร6-แจ-ง
โลก พระพทธเจ-าท7านสอนให-ร6- พระพทธเจ-ากFอย6อ7 ย7างน@ ไม7ใช7ท7านจะไป
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อย67ทไ? หน ท7านกFอย67ในโลกน@ มครอบมครวท7านจ1งพจารณาจนมนเบ>อ? จน
เหFนโทษมน แล-วทาอย7างไรเราจะปฏบตได- ถ-าคณจะปฏบตได-คณต-อง
พยายาม เม>อ? คณพยายามไปเร>?อยๆ คณเข-าไปเหFนโทษในส?งน@นแน7นอน
แล-ว คณกFวางมนได-เท7าน@นเอง
อย7างคนด>ม? เหล-าน@ "แหม! ผมเลกไม7ได-เหล-าน?" จะทาอย7างไรกFไม7ได- ยงไม7
เหFนโทษของมนซ ถ-าคณไปเหFนโทษของมนอย7างชดเจนแล-ว ไม7ตอ- งมใคร
สอนหรอก ยงไม7เหFนโทษพอท?จะละมน ไม7เหFนอานสงสQท?จะเกดข1@นมาไดการงานอนน@นจ1งไม7สาเรFจประโยชนQ เอาเลFบเข?ยเล7นอย67เฉยๆ ถ-าเราเหFน
โทษของมนอย7างชดเจน
เหFนอานสงสQของการละมนอย7างชดเจน
เออ...เช7นคณไปส7มปลา ส7มไปเถอะ ร6-ส1กว7ามอะไรอย67ในส7มของเรา มนดง
ค1กคกๆ เราน1กว7าปลา เอาม>อล-วงลงไปเจอสตวQอกชนดหน1ง? ท?มนอย6ใ7 นน@า
ตาไม7เหFน แต7มความร6-ส1กในใจของเรา น1กว7าเราเปFนปลาไหลบ-าง น1กว7า
เปFนง6บา- งนะ จะท@งมนกFเสยดายมน หากว7ามนเปFนปลาไหลแล-วกFเสยดาย
จะจบไว- ถ-าหากว7ามนเปFนง6มนกFจะกดเอา น?เข-าใจไหม สงสยอย67ไม7ชดเจน
ไอ-ความอยากน?มนมาก อตส7าหQจบไว- เผ>อ? มนจะเปFนปลาไหลนะ พอโผล7
ข1น@ มาพ-นน@า เหFนแสกคอมนลาย วางเลย ไม7มใครมาบอกว7า อนน@นง6
วางๆ ไม7มใครบอกหรอก มนบอกมนเอง ย?งชดกว7าเราบอกเสยด-วย
เพราะอะไร เพราะเหFนโทษ ว7าง6มนกดเปFน ใครจะไปบอกมน จตน@ ถ-าเรา
ฝ1กมนแล-ว ร6-เช7นน@นแล-ว มนไม7เอาหรอก
น?เราไม7คอ7 ยฝ1กกนนะ ฝ1กในทางอ>?น ไม7คอ7 ยฝ1กเร>?องน@ มนกFเลยไม7แก7กนไม7
ตายกน..พ6ดแต7เร>?องไม7แก7ไม7ตายกนเร>?อยๆอนน@มนเกFบความร6-ส1กไว-ใน
ธรรมกนไม7ได- ไม7ได-ปฏบตเลย ถ1งไปฟงธรรมะกFไปฟงกน แต7ไม7ได-ฟง ค>อ
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ไปถ1งท?น@น ฟงอย67ขา- งนอกน?บางทในสงคมใหญ7ๆ นมนตQอาตมาเทศนQไม7
อยากเทศนQหรอกราคาญในใจ ทาไมไม7อยากจะเทศนQ เพราะไม7เกด
ประโยชนQ เพราะเม>อ? มองๆด6คนในท?น@น ไม7ใช7คนท?จะเตรยมตวมาฟงธรรม
ด>ม? เหล-ามาบ-าง ส6บบหร?บ-าง คยกนบ-าง อะไรต7ออะไรบ-าง มนไม7เปFน
ลกษณะของคนท?มศรทธาท?จะมาฟงธรรม กFคดว7าไปเทศนQท?น@นกFเรยกว7า
ประโยชนQมนน-อย หร>อไม7มประโยชนQเลย คนท?ยงม?วสมอย67ในความ
ประมาท เขากFคดว7า แหม...เทศนQนานเกนไป ทาน?นกFไม7ให-ทา มนคดอย67
อย7างน@เขาไม7ได-ฟงธรรมหรอก บางทเขานมนตQพระเทศนQเปFนพธเสยด-วย
นมนตQพระคณท7านสกนด เขาไม7ให-เทศนQมากหรอก รบกวนเขา นมนตQ
พระคณท7านสกนดหน1ง? เราฟงแค7นเ@ รากFเข-าใจแล-ว พวกน@ไม7ชอบฟงธรรม
เขาราคาญ พระเทศนQนดเดยวกFไม7เข-าใจกน อย7างเอาของนดๆหน7อยๆใหเรา มนพอไหม มนยงไม7พอ
บางทพระอตส7าหQเทศนQไปหนกๆ สกหน7อยกFมคนเมาๆ อย6ข7 -างๆ นมนตQวา7
เฮ-ย...ให-ทางท7าน ให-ทางท7านบ-าง ท7านจะออกมาแล-ว ไล7พระอย67น?น ถ-า
อาตมาเหFนชนดน@ ไปพบชนดน@ กFมปญญามากซ1@งในธรรมะ ซ1ง@ ในจตใจ
ของคนเรา อนน@เรยกว7ามนไปอดอย67ตรงน@ คล-ายๆกบว7าน@าในขวดเรามนม
เตFมอย67 เขาจะมาขอน@าจากเรา ท@งๆท?น@าในขวดของเขากFยงเตFมอย67 เราจะ
เอาน@าของเรารนลงไปมนกFไม7มท?เกFบ มนล-นออกมา ถ-าเหFนอาการมนเปFน
อย7างน@น ปญญากFเหFนไปอย7างน@น เหม>อนกบไม7มเวลา ไม7มโอกาส และไม7
สมควร เพราะน@าในขวดน@นยงเตFมอย67 ท?เกFบน@ามอย6แ7 ล-ว เตFมอย6แ7 ล-ว เราจะ
เอารนลงไปอก น? มนกFล-นไปหมด ประโยชนQมนไม7มแล-ว น? ประโยชนQไม7ม
ถ-าหากว7าในขวดเขามนว7างๆอย67 มาขอน@ากะเรา เราจบขวดน@าเทลงไป คน
ท?เกFบน@ากFสบาย คนให-กFสบายใจ มนมท?เกFบน@า อย7างคนท?ฟงธรรมะกFฟง
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น?งฟงเข-าใจธรรมะจรงๆ เรากFมกาลงใจ มสมาธ มความม?นใจ เทศนQให-ฟง
กFเหม>อนกน ถ-าหากว7าไม7มคนต@งใจฟง กFเหม>อนเทน@าใส7ขวดท?มนบรรจน@า
อย6แ7 ล-วเตFมๆน?นแหละ ไม7ร6-จะทาไปทาไม ไม7ร6-จะเทไปทาไมนะ พลงของ
จต พลงของธรรมะน@กไF ม7วง? ข1@นมาส6ค7 วามร6- อนน@เพราะว7าผ6ใ- ห-กไF ม7ตง@ ใจใหเพราะคนรบไม7ต@งใจรบ มนเปFนเสยเช7นน@
โดยมากทกวนน@มนกFชอบกนเสยอย7างน@นกน แล-วมนไม7เปFนอย6เ7 ท7าน@ มน
ทวข1น@ ไปเร>?อยๆ ไม7ใช7มนจะหยดอย67แค7น@ อนน@มนเปFนอย67ในความร6-ส1กของ
มนษยQทกวนน@ ค>อไม7คน- ไปหาความจรงกน อย7างการร?าการเรยน การหา
วชาความร6- เขากFหาแต7เพยงไปเปFนอาชพของเขาเท7าน@นแหละ เพ>อ? จะ
เล@ยงชวตไป เล@ยงครอบครวไป เล@ยงอตตภาพไปเท7าน@นแหละ เรยนเพ>อ?
อาชพนะ แต7เพ>?อสมมาอาชพให-มนเปFนธรรมะน7ะ ท?ให-เข-าอกเข-าใจใน
ธรรมะมนน-อย มนมอย6แ7 ต7มนน-อย ดงน@นพวกนกเรยนทกวนน@มนจ1งม
ความร6-หลกการวชาการ ดกว7าสมยโบร?าโบราณท?เราเคยทากนมา ตลอด
ถ1งเคร>?องม>อเคร>?องใช-อะไรต7างๆ มนครบบรบ6รณQแล-ว จะทาอะไรสะดวก
กว7า มความร6-มากกว7าแต7ก7อน สมยน@คนเยอะ ว7นวายกว7าแต7ก7อน เปFน
ทกขQกว7าแต7ก7อน มนเปFนเช7นน@น น?ไม7ใช7เพราะอ>?นใด เพราะเขาพยายามว7า
เขาเรยนมาเพ>อ? อาชพเท7าน@น นกบวชทกวนน@ท?เปFนเดFกร7นๆ เคยได-ถาม
บวชแล-วทาไมไม7ปฏบต"ผมบวชมาเพ>อ? เรยนหนงส>อ
ผมไม7ได-บวชมา
ปฏบตธรรมวนย" น?มนไปร6ปน@ ไม7ได-บวชมาเพ>อ? อนน@น บวชมาเพ>อ? เรยน
หนงส>อ ถ-าพ6ดด-วยภาษาคาเราทกวนน@ กFเรยกว7า ไม7มทาง อย7างเราถาม
เขาว7า เปFนอย7างไรล7ะ...ไม7มทาง คาว7า ไม7มทาง น? ค>อนกบวชนกพรต
นกเรยนมาพ6ดอย7างน@ "ผมไม7ได-บวชมาปฏบตพระธรรมวนย ผมบวชมา
เพ>อ? เรยนหนงส>อ" คาน@แหละเรยกว7า ไม7มทางใช7ไหม ค>อ ไม7มทาง มนจบ
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แล-วไม7ต7อไปอก ท?จรงแล-ว เม>อ? เราพ6ดถ1งท?เรยนมาแล-ว เอาความจามา
สอนกน บางทจตเปFนอย7างหน1ง? สอนไปอกอย7างหน1ง? สอนไปตามความจา
ไม7ได-สอนเพ>อ? ความจรง น?โลก ฉะน@นโลกกFต-องเปFนอย6อ7 ย7างน@ ถ-าหากอย67
ร7วมกบเขา จะมาปฏบตอย7างน@ไปอย67เฉยๆ ให-มศลมธรรมะสงบระงบเขา
เหFนว7าคนน@นเปFนคนแปลก เขาทาโลกไม7ให-เจรญ ทาสงคมไม7ให-เจรญ เขา
ย?งยกนเข-าไป คนดๆกFเลยเปFนคนไม7ค7อยด ถ6กเขารมเอาเสย น1กแล-วกF
เปล?ยนไปเร>?อยๆ เปล?ยนไปล1กแล-วกFจะกลบออกมา มาไม7ได- เลยมคาพ6ด
ว7า "โอsย...ทกวนน@ผมไปไม7ได-ครบ...ผมเข-าล1กแล-วผมถอนไม7ได-" อนน@
ปญหาในโลก มนมกจะเปFนอย7างน@น แต7ความเปFนจรงเราไม7ร6-จกคณค7าของ
ธรรมะ คณค7าของธรรมะน@น ไม7ใช7ไปเต-นตามตวหนงส>อตามตาราอนน@น
เปFนน?น อนน@นเปFนน?น...อนน@นมนอย67ข-างนอกมนไม7เหFนธรรมะ ซ1ง@ ในจต
ของตน เม>อ? เราด6จตของตน มนจะเหFนจตของตน เหFนความจรงอย6อ7 ย7าง
น@น ถ-าเราเอาความจรงพ6ดข1น@ มา มนกFเปFนความจรง มนกFตดกระแสความ
ไม7จรงท@งหมดเลย ฉะน@น ธรรมะในบางแห7งกFวน7 วายข1@นมา อย7างคนด>?ม
เหล-า ไปเทศนQให-คนด>?มเหล-าฟงว7า มนไม7ดอย7างน@น เปFนบาปอย7างน@น
โอsย คนกนเหล-าจะมารมเอาให-ไดฉะน@น จ1งว7าสมยน@ สมยไหนกFช7างเถอะ คาสอนท?พระพทธเจ-าของเราท7าน
สอนไว-น@นมนเปFนความจรง ความจรงน@จรงตลอดได-สองพนห-าร-อยย?สบ
กว7าพรรษามาแล-ว อนใดท?พระพทธเจ-าของเราเทศนQแล-ว ทรงส?งสอนเปFน
ความจรงแล-ว ถอดออกมาจากใจแล-ว อนน@น ท7านว7าอย7าไปเปล?ยนแปลง
อย7าไปเพ?มเตม อย7าไปถอน ธรรมอนน@แหละพระพทธเจ-าตรส "อย7าไป
บญญตส?งท?ตถาคตมได-บญญต อย7าไปถอนส?งท?ตถาคตบญญตไว-แล-ว ใหสมาทานตามสกขาบทอนน@น" ค>อปดไว- ทาไมถ1งปด เพราะอนน@เปFนคาพ6ด
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ของผ6ท- ?ไม7มกเลส โลกจะเปล?ยนไปสกเท7าไรกFตาม อนน@มนคงท?อย67 ไม7
เปล?ยนไปตามอนใดท?มนผด คนว7าถ6กมนกFไม7ถ6กไปด-วย อนใดมนด คนว7า
ไม7ด มนกFไม7เปล?ยน ถ1งว7าเราตายแล-วเกด เกดแล-วตาย มนกFไม7เปล?ยน
เพราะคาน@คอ> ความจรง
ความจรงอนน@ใครสร-างข1น@ มา กFความจรงมนสร-างข1@นมา ไม7ใช7พระพทธเจ-า
สร-างหร>อ ไม7ใช7...ท7านไปค-นพบว7าอนน@เปFนอย7างน@ท7านกFเอาออกมาสอน
คาสอนอนน@ พระพทธเจ-าจะเกดมากFตามไม7เกดมากFตาม ความจรงอนน@
มนเปFนอย6อ7 ย7างน@ ท?เรยกว7า พระพทธเจ-าน@ เปFนเจ-าของพระธรรม ค>อ
ความจรงอนน@เท7าน@นเอง ความเปFนจรงท7านกFไม7ได-สร-างมนข1@นมา มนเปFน
อย6แ7 ล-วแต7นานๆแล-ว แต7ไม7มใครพบ ไม7มใครค-น พระพทธเจ-าทรงค-นพบ
ท7านค-นพบเปFนอมตะนยายแล-ว เอามาสอนคนเปFนธรรมะ มใช7ว7าท7านมา
แต7งข1น@ อนน@มนเปFนของเก7า ถ1งแม-พระพทธเจ-าไม7เกดกFมอย67ถ1งเกดมากFม
อย67 แม-คนไม7ปฏบตกFมอย67 ถ1งคนจะปฏบตอนน@กมF อย67 เพราะอนน@เปFนความ
จรง เพราะฉะน@นธรรมะอนน@ต@งม?นข1@นมา ต@งม?นอย67นะ แล-วกFปฏบตตาม
ความเปFนจรงกนไป แล-วกFถล7มทลายตายฉบหายหมด กFวนกลบเข-ามา
หาความเปFนอย67อก ความเปFนจรงค>อธรรมะกFหล7อเล@ยงคนไปอก นานๆไป
คนมากข1น@ ไปกFประมาทอก มนกFทาไปตามโลก ตามความม>ดของคนไป เจ
รญไปๆ แล-วกFเส>?อมอก ต@งไม7ได- ว7นวายอก แล-วกลบมาต@งความเปFนจรง
อก เพราะอนน@ไม7หาย พระพทธเจ-านพพานแล-วกFไม7หาย พระพทธเจ-าทก
องคQนพพานแล-วกFไม7หาย ท7านมาเกดแล-วกFไม7หาย ท7านดบขนธQไปแล-วอน
น@คงต@งอย67 โลกเวยนมาบรรจบ อนน@ มนกFคล-ายๆกบว7ามะม7วงต-นหน1ง? มน
กFเปFนดอกมนกFเปFนผล เปFนผลเลFก แล-วเปFนผลโตเร>?อยๆข1น@ มา จนกว7ามน
ห7าม มนห7ามแล-วกFสก เหล>อสกมนกFเละ มนกFหล7นลงมาอก เมลFดมนกFกลบ
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มาส6แ7 ผ7นดนอก เปFนต-นใหม7ขน1@ มาอก เร>?อยๆไปผลท?สดมนกFห7ามแล-วมนกF
สก สกแล-วมนกFเละเมลFดมนกFตกไปส67ดนอก ต-นกFมาเกดอกเช7นน@ มนกF เปFน
อย6อ7 ย7างน@ในโลกน@ มนไม7ไปอ>?นไกล มแต7ของเก7าน@นแหละ
อย7างท?เราทาทกวนน@กFเหม>อนกน วนน@เรากFทาของเก7าน@นแหละ พร7งน@เรา
กFไปทาอย7างเก7าล7ะ ไม7ไปทาอย7างอ>?นหรอก เออ...ไปทาให-มนย7งยากข1@นมา
อก คนคดมากเกนไป กFของในโลกมนมหลายๆอย7างน? พยายามค-นข1@นมา
ได- มนกFมข1@นมา แต7มนจบไม7ได- จบไม7ได- พทธศาสตรQกFด วทยาศาสตรQกFด
ศาสตรQทง@ หลายท?มมาหลายๆศาสตรQ
วทยาศาสตรQ
จตศาสตรQ
เกษตรศาสตรQ ทกอย7างน?นแหละ ค-นไปมนกFมมา แต7ว7ามนกFมาจบอย67ท?
ความจรงของมน เพราะมนเปFนวฏฏะเหม>อนกนกบล-อเกวยน เรามเกวยน
สกเล7มหน1?ง แล-วกFมโคลากมนไป ล-อเกวยนมนไม7ยาวแต7รอยมนยาว ถ-าโค
ตวน@นนะ มนลากเกวยนไปไม7หยด อนรอยเกวยนน@นมนกFทบรอยโคไปไม7
หยด มนกลม แต7วา7 มนยาว จะว7ามนยาวกFได- แต7ว7ามนกลม เราเหFนความ
กลมมนเช7นน@กFไม7เหFนความยาวในกงเกวยนอนน@น
แต7เม>อ? โคลากไป
แหม...ก?วนก?เด>อน มนยาว เม>อ? โคมนลากไปไม7หยด ล-อเกวยนกFหมนไปไม7
หยด อกวนหน1ง? โคมนเหน>อ? ย มนสลดแอกออกไปเสยแล-ว โคไปโค เกวยน
ไปเกวยน ล-อเกวยนกFหยดเอง น?...นานไปมนกFทง@ ไปเอง นานๆไปมนกF
เปFนธาตดน น@า ไฟ ลมถมทบเปFนดนหญ-าไปอย7างเดมคนกระทากรรมน@กF
เหม>อนกน มนไม7จบเร>?องของมน เราจะค-นอย67ในโลก มนกFไปอย67อย7างน@
มนกFไปของมนเร>?อยๆ ของมนไม7จบเหม>อนกน ตลอดถ1งทกวนน@ คนพ6ด
ความจรงอย7างน@มนกFไม7จบเหม>อนกน คนมจฉาทฏฐกFมไม7จบเหม>อนกน
มนมกาลงเท7ากน เหม>อนมดเล7มหน1?ง เรามาลบให-มนคมๆเสย จะเอาไป
ทาให-มนเปFนประโยชนQ มนกFมประโยชนQ เปFนกาลงในทางท?เปFนประโยชนQ
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เราจะเอาไปทาให-ไร-สาระไร-ประโยชนQ มนกFมกาลงเท7าๆกน เพราะมดมนม
ความคมเสมอกน น?กFเหม>อนกน แต7ว7าต7อไปมดเล7มน@น เม>อ? มนเกดเปFนมด
มาได- สกวนหน1ง? มนจะหยดเปFนมด คนทากรรมน@กFเหม>อนกน ทาไปๆ มน
หยดตรงไหน เราหยดการกระทามาแล-ว รอยเกวยนมนกFไม7หมนไปตาม
มนเลกแค7น@นแหละ ถ-าเราว?งไปไม7หยด มนกFไม7หยด มนกF หมนไปเร>?อย
การกระทากรรมช?วของเรากFเหม>อนกน ถ-าเราไม7หยดมนกFไม7หยด ถ-าเรา
หยดมนกFหยด แค7น@ น?คอ> การปฏบตธรรม
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เอ-า!....ต@งใจทกคน อย7าทาจตให-มนเพ7งไปท?คนโน-นคนน@ ทาความร6-ส1ก
คล-ายๆกบเราน?งอย6บ7 นภ6เขา อย6ใ7 นปา7 แห7งหน1ง? คนเดยวเท7าน@นแหละ ตว
เราท?น?งอย67เฉพาะปจจบนน@มอะไรบ-าง มแต7กายกบจตเท7าน@น โดยตรงจะม
กาย กบจตสองอย7างเท7าน@น กายค>อส?งท@งหมดท?เราน?งอย6ใ7 นก-อนน@ ...เปFน
กาย จตกFคอ> ส?ง ท?น1กคดรบร6-อารมณQในปจจบนน@ เรยกว7า จต ท7านเรยกว7า
นาม ร6ป นามหมายถ1งส?งท?ไม7เปFนร6ป ไม7มร6ป จะเปFนความน1กคดอะไรกFไดหร>อความร6-ส1กทกอย7าง เรยกว7าเปFนนาม เช7นเวทนา สญญา สงขาร
วญญาณ น@กไF ม7มตวตน เปFนนามธรรม ตาเหFนร6ปเรยกว7าร6ป เกดความร6-ส1ก
เปFนนามเรยกว7า ร6ปธรรม นามธรรม หร>อเรยกว7ากายกบจต
ท?เราน?งอย67ปจจบนน@มกายกบจต ให-เราเข-าใจอย7างน@ ส?งท@งหลายมนเกด
จากน@มนม7งหลายอย7าง ฉะน@นถ-าเราต-องการความสงบให-เราร6-ร6ปกบนาม
หร>อกายกบจตเท7าน@กพF อ แต7จตท?มอย67เดwยวน@เปFนจตท?ยงไม7ได-ฝ1ก จตน@ยง
สกปรก จตน@ยงไม7สะอาดไม7ใช7จตเดม จาเปFนจะต-องฝ1กหดจตอนน@ ดงน@น
ท7านจ1งให-สงบเปFนบางคร@ง
บางคนเข-าใจว7าการน?งน@แหละเปFนสมาธ แต7ความเปFนจรงการย>น การเดน
การน?ง การนอน กFเปFนการปฏบตท@งน@น ทาสมาธให-เกด ได-ทกขณะ สมาธ
หมายตรงเข-าไปว7า ความต@งใจม?นการทาสมาธไม7ใช7การไปกกขงตวไวบางคนกFเข-าใจว7า "ฉนจะต-องหาความสงบ จะไปน?งไม7ให-มเร>?องอะไรเกด
ข1น@ เลย จะไปน?ง เงยบๆ" อนน@นกFคนตาย ไม7ใช7คนเปFน การทาสมาธค>อ
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ทาให-ร6- ทาให-เกดปญญา ทาให-มปญญา สมาธค>อความต@งใจม?น ม อารมณQ
อนเดยว อารมณQอนเดยวค>ออารมณQอะไร ค>ออารมณQท?ถ6กต-องน?นแหละ
เรยกว7าอารมณQอนเดยว ธรรมดาคนเราอยากจะไปน?งให-มนเงยบเฉยๆ
โดยมากนกศ1กษา นกเรยนเคยมากราบอาตมาว7า "ดฉนน?งสมาธมนไม7อย67
เดwยวมนกFวง? ไปโน-น เดwยวมนกFวง? ไปน@ ไม7ร6-จะทาอย7างไรจ1งจะ ให-มนอย67 ใหมนหยด" ของน@เปFนของหยดอย67ไม7ได- ไม7ใช7ว7าไม7ให-มนว?ง มนเกดความ
ร6-ส1กข1น@ ในท?นบ@ างคนกFมาฟ-อง "มนว?งไปฉนกFดง1 มนมา ด1งมนมาอย67ท?น@
เดwยวมนกFเดนไปท?น@นอก...ด1งมนมา" มนกFเลยน?งด1งอย67อย7างน@นแหละ
จตอนน@เข-าใจว7ามนว?ง แต7ความเปFนจรงมนว?งแต7ความร6-ส1กของเราอย7าง
ศาลาหลงหน1ง? "แหม มนใหญ7เหล>อ เกน" มนกFไม7ใหญ7หรอก ท?วา7 มนใหญ7
มนเปFนเพราะความร6-ส1กของเราว7ามนใหญ7เท7าน@น ศาลาหลงน@มนไม7ใหญ7
แต7เรามาเหFน "แหม ศาลาน@มนใหญ7เหล>อเกน " ไม7ใช7ศาลา มนใหญ7อย7าง
น@น มนเปFนแต7ความร6-ส1กของเราว7ามนใหญ7 ความเปFนจรงศาลาแห7งน@มนกF
เท7าน@นมนไม7ใหญ7ไม7เลFก มนเปFนอย7างน@ อย7างน@นเรากFวง? ไปตามความร6-ส1ก
น1กคดของเรา
การภาวนาให-มนสงบ คาว7าสงบน@น เราจะต-องร6-เร>?องของมน ถ-าไม7ร6-เร>?อง
ของมน มนกFไม7สงบ ยกตวอย7างเช7นว7า วนน@เราเดนทางมาจากไหนกFไม7ร6ปากกาท?เราซ>อ@ มาต@งห-าร-อยบาทหร>อพนบาท เรารกมน พอเดนมาถ1งท?น@
บงเอญเราเอาปากกาไปวางในท?หน1ง? เสย เช7นเอาใส7กระเปpาหน-า อกวาระ
หน1ง? เอาใส7ใน กระเปpาหลง กFเลยมาคลาด6กระเปpาหน-า ไม7เหFนเสยเลย โอsย!
ตกใจแล-วตกใจ เพราะมนไม7ร6-ตามความเปFนจรง มนกFว7นวายอย67อย7างน@น
จะย>น จะเดน จะเหนไปมากFไม7สบาย น1กว7าปากกาของเราหายกFเลยทกขQ
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ไปด-วย เพราะความร6-ผด คดผด ร6-ผด เช7น น@มนเปFนทกขQทน@เรากFกงวล
กงวลไปกงวลมา "แหม มนเสยดายปากกาเพ?งเอามาใช-ไม7กว? นมนกFหาย"
มความกงวลอย6อ7 ย7างน@ อก ขณะหน1ง? น1กข1น@ ว7า "อpอ เราไปอาบน@าตรงน@น
จบมาใส7กระเปpาหลงตรงน@" แน7ะ พอน1กได-เช7นน@ ยงไม7เหFนปากกาเลย ดใจ
เสยแล-วน?นเหFนไหม ดใจเสยแล-ว ไม7กงวลในปากกาน@น มนแน7ใจแล-วเดน
มากFคลาด6ในกระเปpาหลงน@ น?อย7างน@ มนโกหกเราท@งน@นแหละปากกาไม7
หาย มนโกหกว7ามนหาย เรากFทกขQเพราะความไม7ร6- จตมนกFกงวลเปFน
ธรรมดาของมนเปFนอย7างน@น ทน@เม>อ? เหFนปากกาแล-วร6-แน7แล-ว หายสงสย
แล-ว มนกFสงบ ความสงบเช7นน@เรยกว7าเหFนต-นตอมน เหFนตวสมทยอนเปFน
เหตให-เกดทกขQ พอเราร6-จกว7าเราเอาไว-ในกระเปpาหลงน@แน7นอนแล-ว มน
เปFนนโรธดบทกขQ มนเปFนเสยอย7างน@
อย7างน@นต-องพจารณาหาความสงบ ท?ว7าเราทาสงบหร>อสมาธน@มนสงบจต
ไม7ใช-สงบกเลสหรอก เราน?งทบมนไปให-มนสงบเฉยๆเหม>อนกบหนทบ
หญ-า หญ-ามนกFดบไปเพราะหนมนทบอกสามส?ห-าวนเรามายกหนออก
หญ-ามนกFเกดข1@นอก แปลว7าหญ-ามนยงไม7ตาย ค>อมนระงบเฉยๆ เช7นเดยว
กบน?งสมาธ มนสงบจตไม7ใช7สงบกเลสน?เร>?องสมาธจ1งเปFนของไม7แน7นอน
ฉะน@นการท?สงบน@เราจะต-องพจารณา สมาธกFสงบแบบหน1ง? แบบหนทบ
หญ-าหลายวนไปยกหนออกจากหญ-า หญ-ากFเกดข1น@ อก น?สงบช?วคราว
สงบด-วยปญญาค>อไม7ยกหนออก ท@งมนไว-อย7างน@น ทบมนไว-ไม7ยกหนออก
หญ-ามนเกดไม7ได- น?เรยกว7าสงบแท- สงบกเลสแน7นอน น?เรยกว7า ปญญา
ตวปญญากบตวสมาธน@ เม>อ? เราพ6ดแยกกนออกกFคล-ายๆคนละตว แต7
ความเปFนจรงมนเปFนตวเดยวกนน?นเองแหละ
ตวปญญามนเปFนเคร>?อง
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เคล>?อนไหวของสมาธเท7าน@น มนออกจากจตอนน@เองแต7มนแยกกนออกไป
มนเปFนคนละลกษณะ เหม>อนมะม7วงใบน@ ล6กมะม7วงใบหน1ง? ใบเลFกๆ เดwยว
มนกFโตข1น@ มาอกแล-วมนกFสก มะม7วงใบน@กFคอ> มะม7วงใบเดยวกน ไม7ใช7
คนละใบ มนเลFกกFใบน@ มนโตกFใบน@ มนสกกFใบน@ แต7มนเปล?ยนลกษณะ เรา
ปฏบตธรรม อาการอย7างหน1ง? ท7านเรยกว7าสมาธ อาการอย7างหลงท7าน
เรยกว7าปญญา แต7ความเปFนจรง ศล สมาธ ปญญา ค>อของอนเดยวกน
ไม7ใช7คนละอย7าง เหม>อนมะม7วงใบเดยวกน ผลมนเลFกกFใบน@นมนสกกFใบ
น@น ใบเดยวน?นแหละ แต7วา7 มนเปล?ยนอาการเท7าน@น
ความจรงการปฏบตน@ อะไรกFช7างมน ให-เร?มออกจากจตให-เร?มจากจต ร6-จก
จตของเราไหม จตเรามนเปFนอย7างไร มนอย67ทไ? หน มนเปFนอะไร กFคงงง
หมดทกคน จตมนเปFนอย7างไร จตอย67ตรงไหนไม7ร6- ไม7ร6-จก ร6-จกแต7ว7าเรา
อยากจะไปโน7น อยากจะไปน? มนเปFนสขหร>อมนเปFนทกขQ แต7ตวจตจรงๆ
น@มนกFร6-ไม7ได- จตน@มนค>ออะไร จตน@กFไม7ค>ออะไร มนจะค>ออะไรล7ะจตน@ เรา
สมมตข1@นมาว7า ส?งท?มนรบอารมณQดอารมณQช?วท@งหลายเปFนจตเหม>อนกบ
เจ-าของบ-าน ใครรบแขกเปFนเจ-าของบ-าน แขกจะมารบเจ-าของบ-านไม7ไดหรอก เจ-าของบ-านต-องอย67บ-าน แขกมาหาเจ-าของบ-านต-องรบ ใครรบ
อารมณQ ใครเปFนผ6ร- บอารมณQ ใครปล7อยอารมณQใครเปFนผ6-ปล7อยอารมณQ
ตรงน@นแหละท7านหมายถ1งว7า จตใจ แต7เราไม7ร6-เร>?อง กFมาคดวนไปเวยน มา
อะไรเปFนจต อะไรเปFนใจ เลยว7นกนจนเกนไป เราอย7าเข-าไปเข-าใจมากถ1ง
ขนาดน@นซ อะไรมนรบอารมณQ อารมณQบางอย7างมนชอบ อารมณQบาง
อย7างมนไม7ชอบน@คอ> ใคร ท?ชอบไม7ชอบน? มไหม ม แต7มนเปFน อย7างไรกF
ไม7ร6-เข-าใจไหม? มนเปFนอย7างน@แหละ ตวน@แหละท?เรยกว7าจต อย7าไปด6มน
ไกลเลย
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การปฏบตธรรมน@จะเรยกว7าสมาธหร>อวปสสนากFช7าง เราเรยกว7าปฏบต
ธรรมเท7าน@กพF อ และกFดาเนนจากจตของเราข1@นมาจตค>ออะไร ค>อผ6-ท?รบ
อารมณQน?นแหละ มนถ6กอารมณQนก@ Fดใจบ-างอารมณQน@นเสยใจบ-าง ตวท?รบ
อารมณQน?นแหละ มนพาเราสขพาเราทกขQ มนพาเราผดมนพาเราถ6กตวน@น
แหละ แต7ว7ามนไม7มตวสมมตว7าถ-าเปFนตวเฉยๆแต7วา7 เปFน นามธรรม ดม
ตวไหม ช?วมตวไหม สขมตวไหม ทกขQมตวไหม ไม7เหFนมนม มนกลมหร>อ
มนเปFนส?เหล?ยม มนส@นหร>อมนยาวขนาดไหน ร6ไ- หม มนเปFนนามธรรม มน
เปรยบไม7ได-หรอก แต7เราร6-ว7ามนมอย67
ฉะน@นท7านจ1งให-เร?มจากการทาจตของเราให-สงบ ทาให-มนร6-จตน@ถ-ามนร6-อย67
มนกFสงบนะ บางคน ร6-กไF ม7เอาให-มนสงบ จนไม7มอะไรเลยไม7ร6-เร>?อง ถ-ามน
ขาดผ6ร- 6-ตวน@เราจะอาศยอะไร ไม7มส@นมนกFไม7มยาว ไม7มผด กFไม7มถ6ก
แต7เราทกวนน@เรยนกนไป ศ1กษากนไป หาความผดหาความถ6ก หาความด
หาความช?ว ไอ-ความไม7ผดไม7ถ6กน@นไม7ร6- จะหาแต7ร6-ว7ามนผดหร>อถ6ก "ฉนจะ
เอาแต7ถ6ก ผดไม7เอา จะเอาไปทาไม? เอาถ6กประเดwยวมนกFผดอกน?นแหละ
มนถ6กเพ>?อผด เรากFแสวงหาความผดความถ6ก ความไม7ผดไม7ถ6กไม7หา
หร>อแสวงเอาบญ กFแสวงไป ร6-แต7บญแต7บาปเรยนกนไป ตรงท?วา7 ไม7มบาป
ไม7มบญน@นไม7เรยนกน ไม7ร6-จก เอาแต7เร>?องมนส@นมนยาว เร>?องไม7ส@นไม7ยาว
น@นไม7ศ1กษากน เรยนแต7เร>?องดช?ว "ฉนจะปฏบตเอาด ช?วฉนจะไม7เอา"
ไม7มช?วมนกFไม7มเท7าน@นแหละ จะเอาไง? มดเล7มน@มนมท@งคม มนมท@งส@น ม
ท@งด-าม มนมทกอย7าง เราจะยกมดเล7มน@ข1@นมาจะเอาแค7คมมนข1@นมาไดไหม จะจบมด เล7มน@ข1@นมาแต7สนมนได-ไหม เอาแต7ด-ามมนได-ไหม ด-ามมน
กFด-ามมด สนมนกF สนมด คมกFคมของมด เม>อ? เราจบมดเล7มน@ข1@นมา กFเอา
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ด-ามมนข1@นมา เอาสนมนข1น@ มา เอาคมมนข1@นมา ด-วย ไม7ใช7เอาแต7คมมน
ข1น@ มา
น?เปFนตวอย7าง อย7างน@เราจะไปแยกเอาแต7สง? ท?มนด ช?วกFต-องตดไปด-วย
เพราะเราหาส?งท?มนด ส?งท?ชว? เราจะท@งมน ไอ-ส?งท? ไม7ดไม7ชว? เราไม7ไดศ1กษามนอย6ต7 รงน@น ไม7ง@นมนกFไม7จบซ เอาดช?วกFตดไปด-วย มนตามกนอย67
อย7างน@น ถ-าเราเอาสขทกขQกตF ามเราไป มนตดต7อกนอย67 ฉะน@นพวกเราจ1ง
ศ1กษาธรรมะกนว7าเอาแต7ดช?วไม7เอา อนน@เปFนธรรมะของเดFก ธรรมะของ
เดFกมนเล7น กFได-อย67แค7น@กไF ด- แต7ว7าเอาดไปช?วมนกFตามไป โน7น ...ถ1งปลาย
ทางมนกFรกไม7ค7อยจะด
ด6กนง7ายๆโยมมล6กนะ จะให-เอาแต7รก เกลยดไม7เอาน?เร>?องของคนไม7ร6-ทง@
สองอย7างน@ เอารก เกลยดมนกFวง? ตามมาฉะน@นเราต@งหน-าต@งตาปฏบต
ธรรมะให-มปญญา เราไปเรยนดเรยนช?ว เรยนดมนเปFนอย7างไร ช?วกFเรยน
ให-มนละเอยดมากท?สด จนร6-จกด ร6-จกช?ว เม>อ? ร6-จกดร6-จกช?ว จะเอาอย7างไร
เอาด ช?วกFวง? ตามเร>?องส?งท?ว7าไม7ดไม7ชว? น@นไม7ได-เรยนกน น?เร>?องท?จะต-อง
ฉดกนมาเรยน "ฉนจะเปFนอย7างน@น ฉนจะเปFนอย7างน@" แต7 "ฉนจะไม7เปFน
อะไร เพราะตวฉนกFไม7ม" อย7างน@ไม7เรยนกน อย7างน@ไม7เรยนกนมนจะไม7
เอาด พอได-ด ได-ดจนไม7ร6-เร>?อง จะมาดซ@าเสยอก ดเกนไปกFไม7ดอกแหละ
ช?วอกกFกลบไปกลบมาอย6อ7 ย7างน@น
เร>อ? งการพกจตให-มนสงบ เพ>อ? ร6-จกผ6-ท?รบอารมณQในตวตนว7ามนค>ออะไร
อย7างน@นท7านจ1งให-ตามกาหนดจต ตามผ6ร- 6-ให-ฝ1กจตน@ ให-เปFนผ6บ- รสทธ t
บรสทธ tแค7ไหน บรสทธ tจรงๆต-องเหน>อดเหน>อช?วข1น@ ไปอก บรสทธ tเหน>อ
บรสทธ tไปอก หมด มนถ1งจะหมดไป
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ฉะน@น ท?เราปฏบตน?งสมาธน@นสงบเพยงช?วคราว เม>อ? มนสงบแล-วมนกFม
เร>อ? ง ถ-ามเร>?องกFมผ6ร- 6-เร>?อง ร6-พส6จนQไต7ถามตดต7อวพากวจารณQ เม>อ? ไปสงบ
เฉยๆ ไม7มอะไรหรอก บางทคนท?ยงขงตวมากเหFนว7าความสงบน@นกFคอ>
การปฏบตท?แน7นอน แต7สงบจรงๆไม7ใช7สงบทางจต ไม7ใช7สงบอย7างน@น
"ฉนจะเอาสข ทกขQฉนไม7เอา" อย7างน@สงบแล-ว พอตามไป ตามไป เอาสข
อย7างเดยวกFไม7สบายอกแล-ว มนตดตามกนมา ทาให-ไม7มสขไม7มทกขQในใจ
ของเราน?นแหละ สงบ ตรงน@วชาน@ เราไม7คอ7 ยจะเรยนกน ไม7คอ7 ยร6-เร>?อง
การฝ1กจตของเราให-ถ6กทางให-แจ7มใสข1@นมา ให-มนเกดปญญา อย7าไป
เข-าใจว7า น?งให-มนเงยบเฉยๆน?นหนทบหญ-าบางคนกFเมา เข-าใจว7าสมาธ
ค>อการน?ง มนเปFนช>อ? เฉยๆ ถ-ามนเปFนสมาธ เดนกFเปFนสมาธ น?งกFเปFน
สมาธ สมาธกบการเดน สมาธกบการน?ง กบย>น กบนอน มนเปFนการ
ปฏบต บางคนกFบ7นว7า "ฉนน?งไม7ได-หรอกราคาญ น?งแล-วมนคดถ1ง โน7น
คดถ1งน? คดถ1งบ-านถ1งช7อง ฉนทาไม7ได-หรอก บาปมาก ให-มนหมดกรรม
เสยก7อนจ1งจะมาน?งใหม7 "เออ...ไป...ไปให-มนหมดกรรมลองด6...คดไปอย7าง
น@น ทาไมคดอย7างน@น น?แหละเรากาลงศ1กษาอย67 เราน?งปs บประเดwยว เอา...ไปโน7นแล-ว ตามไปอก กาหนดอก เอ-า...ไปโน7นอกแล-ว น@แหละตว
ศ1กษา ไอ-พวกเรามนเกโรงเรยน ไม7อยากเรยนธรรมชาตเหม>อนนกเรยน
มนเกโรงเรยน ไม7อยากจะไปเรยนหนงส>อ ไม7อยากเหFนมนสข ไม7อยาก
เหFนมนทกขQ ไม7อยากเหFนมนเปล?ยนแปลง มนจะร6-อะไรไหม มนต-องอย67
กบการเปล?ยนแปลงอย7างน@ เม>อ? เราร6-จกมน อ-อ จตใจมนเปFนอย7างน@นะ
เดwยวมนกFน1กถ1งโน7น เดwยวมนกFน1กถ1งน? เปFนเร>?องธรรมดาของมนให-เราร6มนเสย การน1กอย7างน@น เรากFรว6- 7าน1กดน1กช?ว น1กผด น1กถ6ก กFร6-มนซว7าจต
475

มนเปFนอย7างไร ถ-าเราร6-เร>?องของมนแล-ว ถ1งเราน?งอย67เฉยๆคดถ1งโน7นถ1งน?
มนกFยงเปFนสมาธอย67 ถ-าเราร6-มนไม7ราคาญหรอก
ยกตวอย7างเช7น สมมตว7าท?บา- น โยมมลงตวหน1?ง โยมเล@ยงลงตวหน1ง? ลง
มนไม7อย67น?งหรอก เดwยวมนจบโน7น เดwยวมนจบน?สารพดอย7าง ลงมนเปFน
อย7างน@น ถ-าโยมมาถ1งวดอาตมา วดอาตมากFมลงตวหน1?งเหม>อนกน ลง
อาตมากFอย6ไ7 ม7นง? เหม>อนกนเดwยวจบโน7นจบน? โยมไม7ราคาญใช7ไหม ทาไม
ไม7ราคาญล7ะ เพราะโยมเคยมลงมาแล-ว เคยร6-จกลงมาแล-ว "อย6บ7 -านฉนกF
เหม>อนกนกบเจ-าตวน@ อย6ว7 ดหลวงพ7อ ลงหลวงพ7อกFเหม>อนลงของฉนน?น
แหละ มนลงอย7างเดยวกน" โยมร6-จกลงตวเดยวเท7าน@น โยมจะไปก?จงหวด
จะเหFนลงก?ตวโยมกFไม7ราคาญใช7ไหม? น?คอ> คนร6-จกลง ถ-าร6-จกลงกFไม7เปFน
ลงซเรา ฮ>อ ถ-าเราไม7ร6-จกลง เหFนลงเรากFเปFนลงใช7ไหม? เหFนมนไปคว-า
โน7นจบน? กFฮอ> ...ไม7พอใจ ราคาญ"ไอ-ลงตวน@" น?คอ> คนไม7ร6-จกลง คนร6-จกลง
เหFนอย67บ-านกFตวเดยวกน อย67วดถ@าเพชรกFเหม>อนกนอย7างน@ มนจะราคาญ
อะไร เพราะเหFนว7าลงมนเปFนอย7างน@น น?กพF อ สงบแล-ว ถ-ามนด@นมนกFด@น
แต7ลง เราไม7เปFนลง สงบแล-ว ถ-าลงมนโดดหน-าโดดหลง โยมกFสบายใจไม7
ราคาญกบลง เพราะอะไร เพราะโยมร6-จกลง โยมจ1งไม7เปFนลง ถ-าโยมไม7ร6จกลง โยมกFราคาญ โยมราคาญ โยมกFเปFนลงเข-าใจไหม น?เร>อ? งมนสงบ
อย7างน@
อารมณQ เราร6-อารมณQซ เหFนอารมณQบางทมนชอบ บางทมนไม7ชอบอย7างน@
กFช7างมนประไรมนเปFนเร>?องของมน มนกFเปFนอย7างน@แหละ กFเหม>อนลงน7ะ
แหละ ตวไหนๆกFลงอนเดยวกน เราร6-อารมณQ บางทชอบบางทไม7ชอบ
เร>อ? งอารมณQเปFนอย7างน@ ให-เราร6-จกอารมณQ ร6-จกอารมณQแล-วเราปล7อยเสย
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อารมณQมนไม7แน7นอนหรอก มนเปFนอนจจง ทกขง อนตตา ท@งน@นแหละ
เราด6มนไปกFอย7างน@นแหละ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ ได-รบอารมณQเข-ามา
ปบ‡ ฮ1...กFเหม>อนกบเรามาเหFนลง ลงตวน@กบลงตวท?อย67บา- นเรากFเหม>อนกน
อย7างน@ มนกFสงบเท7าน@นแหละ
เกดอารมณQข1@นมา เราร6-จกอารมณQซ เราว?งตามอารมณQทาไมอารมณQมน
เปFนของไม7แน7นอน เดwยวมนเปFนอย7างน@น เดwยวมนเปFนอย7างน@ บางทกFอย67
อย7างเก7า มนอย6ด7 -วย การเปล?ยนแปลอย7างน@โยม...ทกวนน@โยมกF อย67ดว- ย
การเปล?ยนแปลง บางทลมมนออกแล-วลมมนเข-า มนเปล?ยนแปลงอย7างน@
ลองโยมส6ดลมเข-าอย7างเดยวซไม7ให-มนออกเสยง ลองด6 เอ-า อย6ไ7 ด-ไม7ก?
นาทไหม หร>อให-มนออกอย7างเดยวอย7า ให-มนเข-าอก ถ-าไม7เปล?ยนแปลง
อย6ไ7 ด-ไหมน?มนอย6ไ7 ม7ได- จาเปFนต-องหายใจเข-าหายใจออก อย7างน@ถ1งจะเดน
มาถ1งวดถ@าแสงเพชรน@ได- ถ-าอ@นลงจากโน7นกF ตายแล-ว ปา7 นน@ไม7ได-ถง1
หรอก น?แหละให-เข-าใจอย7างน@ อารมณQกFเหม>อนกน มนต-องมถ-าไม7ม
อารมณQ ไม7มปญญา ถ-าไม7มผด กFไม7มถ6ก ถ6กก7อน มนถ1งมองเหFนความผด
หร>อผดก7อนมนร6-จกถ6ก เปFนเร>?องธรรมดา
ถ-า เปFนนกศ1กษา นกเรยนน7ะ ให-อารมณQมนมากย?งด อนน@เราเหFนอารมณQ
ไม7ชอบใจ ไม7อยากจะทา ไม7อยากจะด6 มน น?เรยกว7าเดFกมนเกโรงเรยน
มนไม7อยากรบร6-คร6สอน น?อารมณQมนสอนเราไม7ใช7อน>? หรอก เม>อ? เราร6อารมณQอย7างน@คอ> เราปฏบตธรรมะสงบอารมณQมนกFเปFนอย7างน@น มนเปFน
เร>อ? งของมนอย7างน@นเหม>อนโยมเหFนลง ลงอย67บ-านโยมๆไม7ราคาญ มาเหFน
ลงท?น@กไF ม7ราคาญเหม>อนกน
เพราะโยมร6-เร>?องของลงแล-ว
ใช7ไหม
สบาย...น?น...
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ปฏบตธรรมะกFเหม>อนกน ธรรมะเปFนอย7างน@ ธรรมะไม7ใช7ว7าอย67อ>?นไกลนะ
มนอย67ตดๆกบเราน?แหละ ไม7ใช7เร>?องเทพบตรเทพธดาหรอก เร>?องของเราน@
เอง เร>?องของเราทาอย67เดwยวน@แหละเร>?องธรรมะ ค>อเร>?องของเราพจารณาตว
เราน@ บางทมความสขบางทมนมความทกขQ บางทสบาย บางทราคาญ
บางทรกคนโน-นบางทเกลยดคนน@ น@คอ> ธรรมะ เหFนไหม ให-ร6-จกธรรมะต-อง
อ7านอารมณQ ให-ร6-จกอารมณQน@ถ1งจะปล7อยอารมณQได- เหFนว7าอารมณQมนไม7
แน7นอนแล-วอย7างน@เรากFสบาย มนเกดลกว6บข1@นมา ว7า "ฮ>อ...อนน@ไม7แน7
หรอก"
แต7ไปอกอารมณQเปล?ยนข1น@ มาว7า
"ฮ>อ...อนน@กไF ม7แน7"
สบาย...เหม>อนโยมเหFนลงโยมกF สบาย ไม7ได-สงสย ถ-าร6-จกอารมณQแล-ว น?น
แหละ ค>อร6-จกธรรมะ ปล7อยอารมณQ เหFนอารมณQว7ามน ไม7แน7นอนสกอย7าง
โยมเคยดใจไหม เคยเสยใจไหม เคย!ตอบแทน กF ได- แน7นอนไหม ไม7แน7
มนไม7แน7อย7างน@
อนท?วา7 ไม7แน7นอนน?แหละ ค>อพระพทธเจ-า พระพทธเจ-ากFคอ> ธรรมะ ธรรมะ
ค>อส?งท?ว7ามนไม7แน7 ใครเหFนส?งท?วา7 มนไม7แน7คนน@นเหFนแน7นอนว7ามนเปFน
อย7างน@น ไม7เปล?ยนแปลงเปFนอย7างอ>?นมนเปFนของมนอย7างน@น ธรรมะเปFน
อย7างน@น พระพทธเจ-าท7านกFเปFนอย7างน@น ถ-าเหFนธรรมะกFเหFนพระพทธเจ-า
เหFนพระพทธเจ-ากFเหFนธรรมะ ถ-าโยมร6-จกอนจจงมนไม7แน7นอน โยมกFจะ
ปล7อยวางเอง ไม7ไปย1ดม?นถ>อม?น โยมว7า "อย7ามาทาแก-วฉนแตกนะ"ของ
มนแตกได-โยมจะห-ามมนได-ไหม ไม7แตกเวลาน@ต7อไปมนจะแตก เราไม7ทา
แตก คนอ>?นจะทาแตก คนอ>น? ไม7ทาแตก ไก7มนจะทาแตก พระพทธเจ-าท7าน
ให-ยอมรบ ท7านมองทะลเข-าไปว7าแก-วใบน@แตกแล-ว แก-วท?ไม7แตกน@ท7านใหร6-วา7 มนแตกแล-วจบทกท ใส7น@าด>?มน@าเข-าไปแล-ววางไว- ท7านกFให-เหFนว7าแก-ว
มนแตกแล-ว เข-าใจไหมน?ค>อความเข-าใจของท7านเปFนอย7างน@น เหFนแก-วท?
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แตกอย6ใ7 นแก-วใบไม7แตก เพราะเม>?อมนหมดสภาพแล-วไม7ดเม>อ? ไหร7มนกFจะ
แตกเม>อ? น@น ทาความร6-ส1กอย7างน@ แล-วกFใช-แก-วใบน@ไป รกษาไป อกวนหน1ง?
มนหลดม>อแตก "ผว!"...สบายเลย ทาไมสบายเพราะเหFนว7ามนแตกก7อน
แตกแล-ว เหFนไหม แต7ถ-าเปFนโยม..."แหม ฉนถนอมมนเหล>อเกน อย7า
ทาให-มนแตกนะ" อกวนหน1?งสนขมาทาแก-วแตกแน7ะ อ>อ! เอาสนขตวน@ไป
ฆ7าท@งเสย" เพราะสนขทา แก-วแตก เกลยดสนข ถ-าล6กทาแตกกFเกลยดล6ก
เกลยดทกส?งทกอย7างท?ทาให-แก-วแตก เพราะเราไปก@นฝายไว-ไม7ให-น@าไหล
ออกไป ก@นไว-อย7างเดยวไม7มทางระบายน@า ฝายมนกFแตกเท7าน@นแหละ ใช7
ไหม ต-องทาฝายแล-วทาระบายน@าด-วย พอน@าได-ระดบแค7น@กF ระบายน@า
ข-างๆน@ เม>อ? มนเตFมท?กใF ห-มนออกมาข-างน@ใช7ไหม ต-องมทางระบาย อนน@
ท7านเหFนอนจจงมนไม7เท?ยงอย6อ7 ย7างน@น น?นแหละเปFนทางระบายของท7าน
อย7างน@โยมจะสงบ น?คอ> ปฏบตธรรมะ
ฉะน@นอาตมาถ>อว7า การย>น เดน น?ง นอน อาตมาปฏบตไปเร>?อยๆ มสต
ค-มครองอย6เ7 สมอเลย น?ค>อสมาธ สมาธค>อปญญาพ6ดแล-วมนอนเดยวกน
มนเหม>อนกน แต7มนไปแยกกนโดยลกษณะเท7าน@น มนกFอนเดยวกน ถ-า
เราเหFนอนจจง แปลว7ามนไม7แน7 เราเหFนชดเข-าไปว7ามนไม7แน7 น?นละค>อว7า
เราเหFนว7ามนแน7แน7อะไร แน7ว7ามนเปFนไปอย7างน@น ไม7แปรเปFนอย7างอ>น?
เข-าใจไหมเท7าน@แหละ ร6-จกพระพทธเจ-าแล-ว ได-กราบพระพทธเจ-าแล-ว ไดกราบธรรม ะของท7านแล-ว เอาหลกน@ไปพจารณา
ถ-าโยมไม7ทง@ พระพทธเจ-า โยมไม7ทกขQหรอก ถ-าท@งพระพทธเจ-าเม>อ? ไหร7
ทกขQเลย ท@งอนจจง ทกขง อนตตา เม>อ? ไหร7ทกขQ เม>อ? น@น ให-เข-าใจอย7างน@
อาตมาว7าการปฏบตแค7น@กพF อ ทกขQไม7เกดข1@น ทกขQเกดมนกFดบได- งา7 ยๆ
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แล-วกFเปFนเหตเดยวกบทกขQไม7เกดต7อไป มนจบตรงน@นแหละทกขQไม7เกด
ทกขQไม7เกดเพราะอะไร เพราะไประวงเหตค>อตวสมทย เช7นแก-วมนจะแตก
อย6น7 ?เม>อ? มนแตกทกขQข1@นมาเลยใช7ไหม เราร6-ว7าอนน@เปFนเหตให-เกดทกขQน?
แหละตวสมทย เม>อ? มนแตกปs ป กFเปFนทกขQ กFทาลายต-นเหตทกขQเสย ธรรม
มนเกดเพราะเหต ดบมนกFดบเพราะเหตอนน@ ถ-ามนจะทกขQกFเพราะแก-วใบ
น@มนแตก แล-วเราโมโหข1@นมากFเปFนทกขQถ-าเราร6-ก7อนว7าแก-วใบน@มนแตก
แล-วท@งท?มนยงไม7แตก สมทยมนกFดบ ไม7ม ถ-าไม7มทกขQมนกFเปFนนโรธ ดบ
ทกขQ เพราะดบเหตแห7งทกขQน@น เร>?องเท7าน@แหละโยม ไม7มากหรอก เร>?อง
เท7าน@อย7าออกจากน@ไป พยายามอย6ต7 รงน@ พจารณาอย67ตรงน@ เร?มจากจตใจ
ของเราน@ พ6ดง7ายๆทกๆคนให-มศลห-าเปFนพ>@น น?ไม7ต-องไปเรยนพระ
ไตรปฎกหรอกโยม ด6ศลห-า พยายามสม?าเสมอระวงไว-ทแรกมนพลาด
ไป...หยด...กลบมา...รกษาไปอก บางทมนหลงพลาดไปอก ร6-แล-วกลบมา
อย7างน@ทกคร@งทกคราว สตมนถ?เข-าเหม>อนน@าในกาน@า เราปล7อยน@าให-มน
ไหลลงเปFนหยด ตpอม...ตpอม...ตpอม...น?สายน@ามนขาด เราเร7งกาน@าให-มาก
น@ากFไหล ตpอมๆๆๆถ?ข1@น เร7งเข-าไปอก หากตpอมเลยทน@ไหลเปFนสายตดกน
เลย เปFนสายน@าหยดแห7งน@าไม7ม ไปไหนล7ะ มนไม7ไปไหนหรอก มนกลาย
เปFนสายน@า มนถ?จนเกนถ? มนเลยตดกนเสยจนเปFนสายน@าอย7างน@
ธรรมะกFเร>?องเดยวอย7างน@ เร>?องอปมาให-ฟง เพราะว7ามนไม7มอะไร ธรรมะ
มนไม7เปFนกลมไม7เปFนเหล?ยม มนไม7ร6-จกนอกจากจะเปรยบเทยบอย7างน@
ถ-าเข-าใจอนน@กFเข-าใจธรรมะ มนเปFนเสยอย7างน@ อย7าเข-าใจว7าธรรมะมนอย67
ห7างจากเรา มนอย6ก7 บเราเปFนเร>?องของเราน?แหละ ลองด6ซ เดwยวกFดใจ
เดwยวกFเสยใจ เดwยวกFพอใจบ-าง เดwยวกFโกรธคนน@น เดwยวกFเกลยดคนน@
ธรรมะท@งน@นแหละโยม ให-ด6เจ-าของน@ว7า อะไรมนพยายามจะให-ทกขQเกด
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น?นแหละ ทาแล-วมนทกขQน?นแหละแก-ไขใหม7 แก-ไขใหม7มนยงไม7เหFนชด
ถ-ามนเหFนชดแล-วมนไม7มทกขQ เหตมนดบอย6แ7 ล-ว ฆ7าตวสมทยแล-ว เหต
แห7งทกขQกFไม7ม ถ-าทกขQยงเกดอย67 ถ-ายงไม7ร6-มนยงทนทกขQอย67 อนน@นไม7ถ6ก
หรอก ด6เอาง7ายๆมนจะตดตรงไหน เม>อ? ไหร7มนทกขQเกนไป น?นแหละมน
ผดแล-ว เม>อ? ไหร7มนสขจนเหมใจเกนไป น?นแหละมนผดแล-ว มนจะมาจาก
ไหน กFช7างมนเถอะ รวมมนเลยทเดยว น?นแหละค-นหา ถ-าเปFนเช7นน@ โยม
จะมสตอย67 การย>น การเดน การน?ง การนอน ไปมาสารพดอย7างถ-าโยมม
สตสมปชญญะอย6เ7 สมอ ถ-าโยมร6-อย67 โยมจะต-องร6-ผดร6-ถ6กโยมจะต-องร6-จก
ดใจเสยใจทกอย7าง เม>อ? โยมร6-จกกFจะร6-วธแก-ไขแก-ไขมนโดยท?ว7ามนไม7ม
ทกขQ ไม7ให-มนมทกขQ
น?การเรยนสมาธอาตมาให-เรยนแบบน@ ถ1งเวลาน?นกFน?งไปพอสมควร ไม7ผด
เหม>อนกน ให-ร6-เร>?องแต7การทาสมาธไม7ใช7น?งอย7างเดยว ต-องปล7อยมน
ประสบอะไรต7างๆ แล-วถ7ายทอดข1@นมาพจารณา พจารณาให-มนร6-อะไรล7ะ
พจารณา "เออ อนน@นมนอนจจง ทกขง อนตตา ไม7แน7" เปFนของไม7แน7 ท@ง
น@นแหละโยม"อนน@มนสวย ฉนชอบเหล>อเกน " เออไม7แน7 "อนน@ฉนไม7ชอบ
มนเลย" บอกมน มนกFไม7แน7เหม>อนกน ใช7ไหม ถ6กเป‡ยบเลยไม7มผดหรอก
แต7เอากะมนซ "ฉนจะเอาอย7างน@น มนแน7เหล>อเกน" ไปเสยแล-ว อย7า มน
จะชอบขนาดไหนกFช7างมนเถอะ เราต-องคดว7า มนไม7แน7 อาหารบางส?งบาง
อย7างทานไป "แหม อร7อยเหล>อเกนฉนชอบมนเหล>อเกน" อย7างน@ มนม
ความร6-ส1กในใจอย7างน@ เราต-องพจารณาว7า "อนน@มนไม7แน7" อยากร6-จกว7า
มนไม7แน7ไหม โยมชอบอาหารอะไรแน7เหล>อเกน เอ-าให-มนกนทกวนๆทก
วนนะ เดwยวโยมจะบ7นว7า "อนน@มนไม7อร7อยเสยแล-ว" ลองด6ซต7อไปอก "ฉน
ชอบอนน@นอก" ไม7แน7อก น?มนต-องการถ7ายทอดโยม เหม>อนลมหายใจเข-า
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ออก มนต-องหายใจเข-าหายใจออก มนอย67ด-วยการเปล?ยนแปลง ทกอย7าง
อย6ด7 -วยเปล?ยนแปลงอย7างน@
น?อย67กบเราไม7ใช7อ>?น ถ-าเราไม7สงสยแล-ว น?งกFสบาย ย>นกFสบาย ไม7ใช7ว7า
สมาธ เปFนแต7การน?ง บางคนกFนง? จนง7วงเหงาหาวนอนอย6อ7 ย7างน@นแหละ
จะตายเองไม7ร6-จะไปทศใต-ทศเหน>อแล-วอย7าไปทาถ1งขนาดน@นซ มนง7วงพอ
สมควรแล-วกFเดน เปล?ยนอรยาบถมนซ ให-มนมปญญา ถ-า ง7วงเตFมทกFใหมนนอนเสย แล-วรบลกทาเพยร อย7างน@ อย7าปล7อยให-มนเมา ซ เราเปFนนก
ปฏบตกFต-องทาอย7างน@น ให-มนมเหตผล ปญญา ความร6-รอบ ร6-ไม7รอบไม7ไดร6-ข-างเดยวไม7ได- ต-องร6-อย7างน@เปFนวงกลมอย7างน@
บทแทรกให-เราร6-ออกจากใจกบกายของเราน@ ให-เหFนเปFนอนจจงว7ามนไม7
แน7ทง@ กายและจต ทกส?งทกอย7างกFเหม>อนกน ว7ามนไม7แน7 เกFบไว-ในใจ
"แหม ทานอาหารช@นน@มนอร7อยเหล>อเกนนะ" บอกว7า "มนไม7แน7" ชกมน
ก7อน มนชอบใจอนน@ เราบอกว7าไม7แน7ต-องชกมนก7อน แต7ว7าเขาชกเราทกท
ถ-าไม7ชอบกFไม7ชอบเปFนทกขQ เขากFชกเรา ถ-าชอบฉนฉนกFชอบเขา เขาชก
เราอก เราไม7ได-ชกเขาเลย ต-องเข-าใจอย7างน@ เม>อ? ใดเราชอบอะไรกFบอกใน
ใจว7า "อนน@มนไม7แน7" อะไรมนไม7ชอบในใจเราบอกว7า "อนน@มนไม7แน7"
ต-องทาเปFนทกขQไว-เถอะ เหFนธรรมะต-องเหFนแน7นอนต-องเปFนอย7างน@
การปฏบต การย>น การเดน การน?ง การนอน โยมจะมความโกรธได-ทก
กรยาไหม เดนกFโกรธได- น?งกFโกรธได- นอนกFโกรธได- อยากกFอยากได-ทก
ขณะ บางทนอนอย67มนกFอยาก เดนอย6ม7 แต7อยาก น?งอย6ม7 นกFอยาก เราจ1ง
ปฏบตผ7านมนไปถ1งอรยาบถท@งส? ย>น เดน น?ง นอน ให-สม?าเสมอ ไม7มหน-า
ไม7มหลงว7าง@นเถอะ เอากนอย7างน@แหละ มนถ1งร6-รอบอย7างน@น จะไปน?งให482

มนสงบกFมเร>?องว?งเข-ามา ยงไม7จบเร>?องน@เร>?องน@นกFย?งเข-าอก ถ-ามนว?งเข-า
มา เออ...เรากFบอกว7ามนไม7แน7 ชกมนก7อนเลย เร>?องอะไรกFชา7 ง พอมนว?ง
เข-ามาต-องชกมนเร>?อยๆ ชกมน7กอนเลยทเดยวด-วย "ไม7แน7" น?แหละ
อนน@ร6-จกจดสาคญของมน ถ-าโยมร6-จกว7าส?งท@งหลายน@มนไม7แน7 ความคด
ของโยมท?อย67ในใจมนค7อยคล?คลายออก มนจะค7อยคล?คลายออกเพราะเรา
จะเหFนว7ามนแน7อย7างน@น อะไรท?เราเหFนว7าไม7แน7เม>?อเหFนมนผ7าน มามากๆ
อะไรๆกFอย7างน@นแหละวนหลงกFพจารณา...เอ..."อย7างน@นแหละ"
โยมร6-จกน@าท?มนไหลไหม เคยเหFนไหม น@าน?งโยมเคยเหFนไหม ถ-าใจเรา
สงบแล-ว มนจะเปFนคล-ายๆกบน@ามนไหลน?ง โยมเคยเหFนน@าไหลน?งไหม
แน7ะ กFโยมเคยเหFนแต7น@าน?ง กบน@าไหล น@าไหลน?งโยมไม7เคยเหFน ตรงน@น
แหละ ตรงท?โยมคดยงไม7ถ1งหรอกว7า มนเฉยมนกFเกดปญญาได- เรยกว7า
ด6ใจของโยมมนจะคล-ายน@าไหล แต7ว7าน?ง ด6เหม>อนน?ง ด6เหม>อนไหล เลย
เรยกว7า น@าไหลน?ง มนจะเปFนอย7างน@น ปญญาเกดได-
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ขอจงพากนต@งใจฟงต7อไป .วนน@เปFนวนท?พทธบรษทท@งหลายจากหลายทศ
หลายทางมารวมกน เพ>อ? สมาทานอโบสถตามกาลสมยซ1ง? พวกท7านได-มา
จากถ?นใกล-ถ?นไกล กจเบ>อ@ งต-นทาสาเรFจแล-ว ฉะน@นต7อไปน@ เปFนโอกาสท?
พวกเราท@งหลายจะได-ตง@ อกต@งใจฟงธรรม
ซ1?งเปFนหลกสาคญในทาง
พระพทธศาสนาของเรา การฟงธรรมน@นให-พากนเข-าใจว7า จดของการฟง
ธรรมค>อจดท?พวกเราจะได-มาทาความเข-าใจในส?งใดส?งหน1ง?
ซ1ง? ยงมไดเข-าใจกน ให-เข-าใจแจ7มแจ-งข1@นไปอก ผ6เ- ข-าใจแล-วกFทา ความเข-าใจให-ย?งข1น@
ไปอกฉะน@นเร>?องท?จะทาความเหFนให-ถ6กต-องน@นต-องเรยกว7าการเทศนQ และ
การฟงเปFนเหต การเทศนQน@แล-วแต7อบายท?จะทาความเข-าใจให-ถ6กต-องไดส?งเหล7าน@นช>?อว7าการเทศนQ การแสดงท@งหมดน?นเอง
วนน@การฟงธรรมกFจงพากนต@งใจฟง ทแรกกFตง@ กายเพ>อ? ผลท?จะฟง แล-วกF
ให-พากนต@งใจ จะเอาม>อวางลงบนตกเราให-สบายมให-ขดข-องทางร7างกาย
ของเรา คงเหล>อแต7การต@งไว-ในใจ ทาใจให-ตง@ ม?นเปFนสมาธ เพราะจตใจ
ของเราน@สาคญมาก เปFนผ6-ท?จะรบร6-ด ช?ว ผด ถ6ก ท@งหลายท@งปวงอย67ท?ใจ
ท@งน@น ถ-าหากว7าจตใจของเราปราศจากสตแม-นาทเดยวกFต-องเปFน บ-านาท
หน1ง? ปราศจากสตคร1ง? ช?วโมงกFเปFนบ-าคร1?งช?วโมง จตของเราปราศจากสต
น-อยหร>อมากเท7าใดกFเปFนบ-าเท7าน@น อนน@เปFนของสาคญ ฉะน@นท7านจ1งใหพากนต@งใจฟงธรรม
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แต7ว7าธรรมะน@ คนท?เรยนร6-ธรรม พ6ดธรรมได-กมF มาก พ6ดตามตวอกษรใหคล7องแคล7วได-กมF มากมาย ท@งผ6-ทเ? รยนธรรม ร6-ธรรม บรรยายธรรม แต7ว7า
ใจจะเปFนธรรมน@นหายาก ฉะน@นจ1งไม7เข-าใจในธรรม เพราะมได-พจารณา
ธรรมอย7างแจ7มแจ-งเช7นเดยวกบคนท@งหลายท?เกดข1@นมาน@ แม-จะน1กคดไป
มาทางไหนกFไม7มส?งอ>?นท?มนจะก7อกวนพวกเรา นอกจากความทกขQไปแล-ว
ไม7ม ความทกขQเท7าน@นมนก7อกวนพวกเรา ก7อกวนจตใจอย7างน@เร>?อยไป
ฉะน@นการฟงธรรมให-เข-าใจในธรรม เม>อ? เข-าใจในธรรมแล-วจ1งจะทาลาย
ทกขQให-หายไปได- ความทกขQท?เกดข1น@ มาน@เพราะความไม7ร6-เท7ามน มนจ1ง
เกดข1@นมา เราจะบงคบมนสกเท7าไรด-วยอานาจใจของเรา ด-วยกาลงทรพยQ
หร>อกาลงสมบตกFตาม จะไล7ทกขQออกจากใจ ไม7มหนทางจะไล7ออกไดเพราะทกขQอนน@จะหายไปได-น@นพระพทธองคQสอน ว7า ให-ร6-เท7าทน มนจ1งจะ
ดบทกขQได-เท7าทน หร>อไม7ร6-สาเหตของทกขQเม>อ? ใด ถ1งเราจะเอากาย เอา
วาจา เอาทรพยQทง@ หลายไปแลกเปล?ยนมน ส7งมนหนจากใจของเรากFไม7ม
ทาง นอกจากเรามาทาความร6- ความเหFนให-มนชดเจนเข-าไป ร6-ตามเปFนจรง
ของมนแล-ว ทกขQน@นกFหายไป มใช7แต7นกบวชนกพรตเท7าน@น แม-พวก
ฆราวาสอย67บา- นอย67เร>อน เม>อ? ร6-เท7าทนตามเปFนจรงแล-ว ทกขQหายไปเอง
เพราะมาร6-เหตของมน ไม7ให-เหตมนเกดทกขQเหล7าน@นกFดบไปเอง
ฉะน@นธรรมท?เปFนบญเปFนบาปน@น มนเปFนธรรมอย6เ7 สมอธรรมะท7านแปลว7า
สภาพท?ทรงไว- ทรงไว-ตามเปFนจรงของธรรมค>อความเด>อดร-อนมนกFทรง
ความเด>อดร-อนไว- ความเย>อกเยFนมนกFทรงความเย>อกเยFนของมนไว- ท?
สมมตบญญตว7า บาปหร>อบญ เปFนต-น มนกFทรงสภาวะมนไว- คล-ายกบน@า
ร-อน มนกFทรงสภาพไว- มได-เปล?ยนไปตามผ6-ใด คนแก7ไปด>?มกFร-อน คนหน7ม
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ไปด>?มกFร-อน จะเปFนคนชาตใด ภาษาใด มนกFรอ- นสม?าเสมอกนทกๆคน น@า
แขFงกFคอ> ธรรมเหม>อนกน มนกFเปFนสภาวะท?ทรงความเยFนมนไว- มได-เปFน
ไปตามผ6ใ- ดเลย คนแก7คนหน7มด>ม? เข-ากFเยFน จะไปด>?มอย6ใ7 นปา7 ในท7งในห-วย
ในภ6เขาท?ไหนกFตาม มนกFต-องเยFนอย6อ7 ย7างน@นคล-ายกบธรรมท?ทรงสภาพ
ไว- ท7านจ1งกล7าวว7าธรรม ค>อสภาพท?ทรงไว-ตง@ ไว- เม>อ? พวกเรามาปฏบตใหร6-จกความร-อน ความเยFนให-ร6-จกผด ให-ร6-จกถ6ก ให-ร6-จกด ให-ร6-จกช?ว ถ-าร6-จก
ช?วแล-วกFไม7ทาเหตช?วข1@นมา ความช?วมนกFเกดข1น@ มาไม7ได- มนกFหายไปเอง
เพราะร6-จกแดนเกดของมน ความช?วเปFนเหต เม>อ? ไม7สร-างเหตช?ว ความช?ว
มนจะเกดข1@นมาได-อย7างไร ผ6ป- ฏบตธรรมจ1งต-องร6-จกท?เกดของธรรม ถ-า
ระงบเหตของความร-อน ร-อนมนเกดไม7ได- ความผดกFเหม>อนกน มนจะเกด
มนกFเกดมาจากเหต ถ-าเราปฏบตธรรมจนร6-ธรรม ร6-ท?เกดของธรรมน@นกFคอ>
เหต ถ-าเราระงบเหตของความร-อน ร-อนท?เปFนมนกFหายไป เราไม7ต-องไป
ตามไล7ตามฆ7ามนอกเลย สขทกขQ กFเหม>อนกน
น@คอ> การปฏบต แต7บคคลท?ร6-ธรรม เรยนธรรม ปฏบตธรรมแต7ไม7เปFนธรรม
ไม7ระงบเหตของความช?วออกจากใจไม7ระงบเหตของความเด>อดร-อนออก
จากใจของเรา เม>อ? เหตร-อนท@งหลายมนเปFนเหตตดต7ออย6ใ7 นใจของเราอย7าง
น@แล-ว เราจะห-ามความร-อนไม7ให-เกดข1@นน@นเปFนไปไม7ได- จะห-ามความ
กระวน-กระวายไม7ให-เกดมในใจน@นกFไม7ได-อกเหม>อนกน เพราะมนเกดอย67
ตรงน@ แดนเกดมนอย67ท?น? ถ-าเราไม7ระงบท?เกดของมน มนกFจะเกดอย6เ7 ร>?อย
ไป แต7มนเกดแล-วมนกFต-องตาย เม>อ? ได-มนกFต-องเสยเม>อ? เสยมนกFต-องไดมนจะหมนเวยนตามธรรมชาตของมนอย67อย7างน@
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อนน@แหละ ถ-าเราปฏบตได-อย7างน@น?นแหละ ค>อการปฏบตธรรมเปรยบ
เทยบให-เหFนอย7างน@ ความช?วความดท@งหลายกFคล-ายกน ฉะน@นเม>?อเรา
สร-างความดให-เกดข1น@ มา กFจะทาให-เราเกดใจด เพราะความดมนกFเกดจาก
เหตดของมน ท7านเรยกว7ากศลอย7างน@แหละ ถ-าเราร6-จกเหตกFสร-างเหตข1@น
ผลมนกFเกดตามมาเอง
แต7คนเราไม7ทาอย7างน@น ส7วนมากต-องการแต7ดด แต7ไม7สร-าง ความดมนจะ
เกดมาจากไหนได- มนกFย7อมพบแต7ส?งท?ไม7ดน?นแหละ เม>อ? ได-ส?งไม7ด ใจมน
กFเกดเปFนทกขQเปFนร-อนข1น@ มาทนท
เหม>อนกบจตใจของคนบางคนในสมยน@ เปFนต-นว7าอยากได-แต7เงน ใครๆกF
อยากได- เงนน@นได-มาแล-วมนได-ความดมาด-วยถ-าได-เงนกFดเลย คดเท7าน@
เองเลยเข-าใจว7าตนคดถ6กแล-วจ1งพากนแสวงหาแต7เงนไม7ตอ- งแสวงหา
ความด คดว7าตนได-เงนมาจ1งจะทาดได- จ1งเหม>อนคนแสวงหาเน>@อ ไม7ต-อง
เอาเกล>อ เอามาไว-บา- นให-มนเน7าไม7คดถ1งเกล>อ ฉะน@นคนต-องการเงนกF
ต-องร6-จกหาเงนและร6-จกรกษาเงน คนอยากได-เน>อ@ มใช7จะเอาแต7เน>@อขนมา
ไว-บา- น มนกFจะเน7าอย67ท?บ-านเพราะ ไม7มเกล>อ จะต-องให-มเกล>อด-วย น?
ฉนใดกFฉนน@น
ส?งท@งหลายเราคดอย7างน@ มนคดผด ผลของความคดผดน@นเด>อดร-อน
กระวนกระวาย จดท?พระศาสดาท7านให-เรยนธรรมประพฤตปฏบตธรรม ใหร6ธ- รรม ให-เหFนธรรม ท@งให-เปFนธรรมอกด-วย ให-ใจมนเปFนธรรม เม>อ? ใจเปFน
ธรรมมนจ1งถ1งความสขความส@นของมน ฉะน@นส?งท@งหลายท@งปวงเหล7าน@
ความต7อไปกFวนเวยนอย67ในโลกน?เอง ความส@นสดของความทกขQทง@ ปวงกF
อย6ใ7 นโลกน@
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ฉะน@นการประพฤตหร>อปฏบตน@ พระพทธเจ-าทรงสอนมจดหมายค>อให-พ-น
ทกขQ ให-ใจน@นพ-น กายไม7พ-นหรอก เกดมาแล-วต-องตาย ต-องเจFบ ต-องปวด
ต-องเฒ7า ต-องแก7 ให-ใจเปFนผ6-พน- พ-นจากความย1ดความม?นหมาย พระองคQ
จ1งทรงบรรยายทกส?งทกอย7างท?จะเปFนอบายให-มนษยQท@งหลายได-อา7 น ได-ร6ได-เรยนหร>อได-เขยน ซ1ง? เรยกว7าปรยต ให-มนเปFนหลายเร>อ? ง หลายอย7าง
หลายประการเข-าไป เปFนต-นว7า อนปาทนนกสงขาร อปาทนนกสงขาร
สงขารท?มใจครอง สงขารท?ไม7มใจครองเปFนต-น นกร6-นกเรยน นกพรต กF
พจารณาตามบญญตเม>อ? เราเรยนไป แปลไปสงขารท?ไม7มใจครองค>ออะไร
ค>อต-นไม- ภ6เขา เถาวลยQ โตsะเตยงต7างๆเปFนต-น ท7านเรยกว7าไม7มใจครอง
สงขารท?มใจครองค>ออะไร ค>อสตวQ ท@งสตวQมนษยQและสตวQเดยรจฉาน
ท@งหมด เรากFมาเรยน มาแปล มาพจารณาอย67อย7างน@นกFเ ลยเข-าใจตาม
บญญตว7ามนแน7นอนเหล>อเกนท?หลกปรยตเปFนอย7างน@
ทน@เม>อ? เรามา
พจารณาด6จรงๆแล-ว ถ-าจตมนษยQยงพวพนอย67ใน ร6ป เสยง กล?น รส
โผฏฐพพะ ธรรมารมณQทง@ หลายแล-วอะไรๆท?ไม7มใจครอง ไม7มเลย ถ-าม
ตณหาอย6ใ7 นใจ ของท@งหลายมใจครองหมดทกอย7าง ส?งท@งหลายท?มนมใจ
ครองอย67ทเ? องแหละเราเรยนธรรม แต7ไม7ร6-ความหมายล1กซ1@งในธรรม กF
เข-าใจว7าเราเรยนธรรม ร6-ธรรม ปฏบตธรรม ความล1กซ1ง@ ในธรรมะเราร6-ไม7ไดเช7นคาว7าสงขารท?ไม7มใจครอง อย7างเสาศาลาน@ โตsะ เตยง หร>อต6-ทอ? ย67ใน
บ-านเรา มนไม7มใจครอง เพราะเราเหFนด-านน1กว7าไม7มใจครองเสยแล-ว ถ-า
หากคนเราเอาค-อนไปทบลองด6มนจะมใจครองไหม กFจตของเราท?ลม7 หลง
ว7นวายอย67น?นแหละ ไปย1ดโตsะ ย1ดเตยง ย1ดสมบตพสถานข-าวของ มนไป
ครองอย6ห7 มดทกอย7างถ-วยใบหน1ง? แตกเรากFเจFบ ท@งน@เพราะใจมนเข-าไป
ครองอย6น7 ?นต-นไม-ภเ6 ขาเลากา อนใดท?สมมต เราหลงเข-าใจว7าเปFนเราหร>อ
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ของเราแล-ว ถ1งมนไม7ครองมนเองเรากFเข-าไปครองมนอย67 สงขารเหล7าน@กFม
ใจครอง มใช7ว7าจะไม7มใจครอง สกลร7างกายของเราน@กเF หม>อนกนฉนใด
ตามธรรมชาตแล-ว ท7านว7ามมวญญาณครอง อาการท?มวญญาณครองน@น
ท7านหมายถ1งตวอปาทานเข-าไปย1ดว7าร6ปนามน@เปFนเรา เปFนของเรา อนน@กF
มวญญาณครองเช7นกนมนครองไปหมด
เช7นเดยวกบคนตาบอดน?แหละ ถ-ามน บอดมองไม7เหFนแล-วแม-จะมองไป
ทางไหนมนกFไม7เหFนสกท อนน@นสเขยว อนน@สเหล>องอนน@นสดากFตาม ฉน
เปFนคนตาบอดฉนมองไปทางไหน ฉนไม7ได-ปรากฏสเขยว สขาว สแดง ส
ดา ฉนใด เม>อ? จตท@งหลายประกอบด-วยกเลสตณหา มโมหะกดดนอย6ใ7 นใจ
แล-ว มนมใจครองล-วนท@งหมดเลยทเดยว พวกโตsะ พวกเตยง มใจครอง
สตวQสาวกส?ง กFมใจครอง เม>อ? เราทาความเข-าใจอย7างน@ เปFนก-อนอตตาค>อ
เข-าไปหวงแหนไว- ธรรมชาตท@งหลายเลยมใจครองท@งหมด ต-นไม-กมF โตsะ
เตยง กFม สตวQต7างๆกFม พสดส?งของมหมดถ-าใจเรามความโลภ ความโกรธ
ความหลงอย6แ7 ล-ว ไปทางใดล-วนแต7มใจครองหมด มแต7ความย1ดความ
หมายหมด ลกษณะพจารณาประพฤตปฏบตแล-วอย7างน@ ส?งท?ไม7มใจครอง
น@นไม7มเม>?อเราสมมตว7าตวเรา ว7าตวเขา ว7าของๆเรา ว7าของๆเขาแล-ว ม
อปาทานม?นหมายในท?น?นหมด เกดเปFนภพเปFนชาต ทกส?งทกอย7างได-ทง@
น@นเลย เกดสขได- เกดทกขQได- ภพต?าม ภพส6งมด-วยกนท@งหมด
รวม แล-ว สตวQทง@ หลายท@งปวงมใจครองหมด ถ-าเราเข-าไปย1ดม?นถ>อม?น
แล-ว แต7วา7 โดยธรรมชาตส?งเหล7าน@มนไม7มใจครองพระพทธเจ-าเลยมาสอน
ว7า ไม7ให-เอาใจเข-าไปครองส?งเหล7าน@น ท7านจ1งตรสว7า สงขตธรรม ธรรมอน
ปจจยปรง อสงขตธรรม ธรรมอนปจจยมได-ปรง ธรรมอนปจจยปรงทก
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อย7าง จะเปFนร6ปเปFนนามเปFนวตถน-อยใหญ7ทง@ หลายท@งปวงในสกลโลกน@
เม>อ? จตใจเกดโมหะแล-ว ต-องเข-าไปปรงไปแต7ง อนน@นด อนน@นร-าย อนน@น
ส@นอนน@นยาว อนน@นเลศ อนน@นประเสรฐ ทกส?งทกอย7างเข-าไปปรงไปแต7ง
ท@งน@น จตใจเข-าไปปรงแต7งเพราะเหตไร เพราะไม7ร6-สมมต ไม7ร6-สงขาร
น?นเอง เม>อ? ไม7ร6-สงขารกFไม7ร6-สมมต เม>อ? ไม7ร6-สมมตกFไม7ร6-สงขาร การไม7ร6สมมต ไม7ร6-สงขาร ค>อไม7ร6-ธรรมน?นเอง เม>อ? ไม7รธ6- รรมกFตดอย67ในอปาทาน
เม>อ? ตดอย6ก7 Fไม7มความหลดพ-น เม>อ? ไม7หลดพ-นกFวน7 วายอย6อ7 ย7างน@นก7อ ชาต
ชรา พยาธ มรณะ ให-เกดข1@นมา ถ1งความน1กคดเปFนต-น กFสร-างชาตชรา
พยาธ มรณะใส7ตวเจ-าของอย67เร>?อยๆไป เม>อ? จตใจเปFนอย67อย7างน@ มนกFเปFน
สงขตธรรม
อสงขตธรรม ธรรมอนปจจยไม7ได-ปรงน@น เก?ยวแก7จตใจของมนษยQท@ง
หลาย เม>อ? เข-าไปเหFนธรรมค>อขนธQห-าตามเปFนจรง ว7าเปFนอนจจง ทกขง
อนตตา มใช7ตว มใช7เรา มใช7เขา ท?เรยกว7าตวเรา ตวเขา ของเรา ของเขาน@
เปFนของสมมตและกFเปFนสงขารเม>อ? เรามาร6-สงขารมาร6-เท7าสมมต กFเหม>อน
กบเรามาร6ธ- รรม มาร6-สงขารเหล7าน@ว7ามใช7เรา มใช7ของๆเราแล-ว มนกFปล7อย
สมมตเหล7าน@ปล7อยสงขารเหล7าน@ เม>อ? ปล7อยสงขารปล7อยสมมตค>อ บรรล
ธรรมเข-าไปร6-ไปเหFนธรรม ล7วงร6-ซ1?งธรรม บรรลซ1?งธรรม เม>อ? บรรลธรรมกFร6แจ-ง แจ-งอะไร แจ-งว7าน@เปFนสงขาร น@เปFนสมมต น@ไม7ใช7สตวQไม7ใช7บคคล
ไม7ใช7ตวตน ไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา ความร6-แจ-ง ความร6-เท7าตามเปFนจรง ว7า
ความจรงมอย6อ7 ย7างน@น มนกFเปFนสมมตอย7างน@น
เม>อ? เหFนอย7างน@จตกFหลดพ-น มใช7สง? อ>?นหลดพ-น มความร6-ตามเปFนจรงแล-วกF
หลดพ-น ร7างกายน@กแF ก7เฒ7า ชารดทรดโทรมไปเปFนธรรมดา แต7จตมนหลด
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พ-นจากส?งเหล7าน@น เม>อ? จตหลดพ-นจากส?งเหล7าน@น อสงขตธรรมกFเกดข1@น
มา เม>อ? มนหลดพ-นแล-วอสงขตธรรมกFเปFนจต ธรรมหมดเหตหมดปจจย
เหตปจจยเหล7าน@ไม7ได-ปรงแต7งอก มได-มสงขารไปเจ>อปนอกแล-ว มนจะ
เกดความดใจเรา มนจะเกดความเสยใจมากFปรงไม7ได- จะมอะไรมาทกส?ง
ทกอย7างกFปรงไม7ได- เพราะจตมนแน7นอนแล-วจตใจพ-นจากความปรง มน
เหFนสมมตมนเหFนบญญตแล-ว มนเหFนสงขารร6-เท7าตามเปFน จรงแล-ว จตน@น
เลยเปFนเสร
อนน@จตพ-นอย7างน@นเรยกว7าอสงขตธรรม ธรรมอนปจจยไม7ได-ปรง ถ-าจต
ไม7ร6-เท7าสมมต ไม7ร6-เท7าบญญต ไม7ร6-เท7าสงขารมนกFปรงได-ดมา ได-ร-ายมา
ได-สขมา กFปรง ทาไมมนจ1งปรงเพราะมนมปจจย อะไรเปFนปจจย ค>อความ
เข-าใจว7าร6ปน@เปFนของเราเวทนาน@เปFนของเรา สญญาน@เปFนของเรา สงขาร
น@เปFนของเราส?งท@งปวงน@เปFนของเรา อาการท?เข-าใจว7ามนเปFนของเราเปFน
เขาน?แหละเปFนปจจยให-กอ7 สข ก7อทกขQ ก7อเกด ก7อแก7 ก7อเจFบมาให-จง1 ไดเปFนชาต ชรา มรณะอย67ในเวลาปจจบนน@ จตเหล7าน@เปFนโลกยQ หมนเวยน
เปล?ยนแปลงอย67อย7างน@นทเดยว ถ-าจตเปFนอย7างน@กเF รยกว7า สงขตธรรม
ได-สง? เหล7าน@มาใจเรากFสบาย ได-สง? ของมามนปรงใจให-ดข1@นได- ถ-าของน@น
เสยไปปรงใจให-ร-ายกFได- น?นช>อ? ว7าจตเปFนทาสเขาเปFนทาสของตณหา เขา
เอา ของอย7างหน1?งมากFเปFนไปอย7าง หน1ง? จตน@นเช>อ? ตวเองไม7ได- จตน@น
มได-เปFนเสร จตน@นมได-เปFนแก7นสารจตน@นมได-ร6-เท7าตามเปFนจรง ขณะน@น
ท7านเรยกว7าสงขาร มนมความปรงแต7งได-เปFนสงขตธรรม ถ-าเปFนเราอย67ท?น?
เดFกๆโกหกได-คนแก7น?เดFกโกหกได- โกหกให-ร-องไห-กไF ด- โกหกให-หวเราะ
กFได- โกหกให-เปFนโน7นไปน?กไF ด- พอมนโกหกเถอะ คนแก7เหล7าน@กFเช>อ? ไป
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ตามมนหมด ทกส?งทกอย7างน?เรยกว7าเดFกน-อยมนปรงได- ถ-าคนหลงไปไม7ร6ตามเปFนจรงแล-ว สงขารเหล7าน@มนปรงได- ปรงให-ดใจให-เสยใจกFได- ปรงใหรกให-เกลยดกFได- ถ-ามนปรงได-แสดงว7าจตใจน@ต?า เปFนทาสของตณหา แล-ว
แต7ตณหามนจะใช-ตามปรารถนาของมน
เราท@งหลายพากนบ7นว7า "แหม เปFนทกขQมาก ลาบากมากจะไม7ไปกFไม7ไดกลางค>นกลางวนกFต-องไป แดดจะร-อนเท7าไรกFมได-เข-าร7ม แม-จะหนาวแสน
หนาวกFมได-อย67 มนลาบากจรงๆ" ถ-าอาตมาบอกว7า "หนเสยสโยม" กFพากน
พ6ดว7า "หนไม7ได-หรอก" มนเปFนทาสของเขาอย67น? ตณหามนจบมนจ6งอย67
อย7างน@ บางคร@งไปทานา ถ1งจะปวดเย?ยวกFต-องเย?ยวเหม>อน ควาย มนเปFน
ทาสของเขาถ1งเพยงน@ มนลาบาก
ถ-าถามว7า "เปFนอย7างไรโยม มาบ-างไม7ได-หร>อ" กFพ6ดว7า"แหมเข-าล1กเหล>อ
เกน" ไม7รว6- 7าเข-าไปไหนมนจ1งเข-าล1กอย7างน@นน?แหละสงขารความปรงแต7ง
พระพทธเจ-าจ1ง ให-เหFนสมมต จ1งให-เหFนสงขาร ค>อการเข-าไปเหFนธรรม
เหFนตามสภาวะของมนแล-วเม>?อเหFนท@งสองอย7างแล-ว กFต-องท@งต-องวางใหมน ปล7อยให-มนว7าเปFนธรรมดาของมนอย7างน@น เกดนพพทาเบ>อ? หน7ายใน
สมมต ในสงขารน@ ได-อะไรมากFไม7เปFนแก7นสารว7าดแล-วมนกFร-าย ร-ายแล-ว
มนกFด กลบให-ชอบแล-วกFกลบให-เกลยด ให-หวเราะแล-วกลบให-ร-องไห- ทก
อย7างแล-วแต7มนจะเปFนไป อนน@เพราะอะไร เพราะใจมนต?า สงขารท@งหลาย
มนเปFนปจจยให-ว7นวาย ให-น-อย ให-ใหญ7ให-สข ให-ทกขQ เราท@งหลายจ1งหมด
หนทาง
ฉะน@นบรรพบรษท@งหลาย ถ1งแม-ตายไปแล-วกFยงนมนตQพระไปให-มาตกา
จบด-ายชกบงสกลว7า อนจuจา วต สงuขารา อปuปาทวยธมuมโน อปuปาชuชตuวา
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นรชuญนuต เตส ว6ปสโม สโข สงขารท@งหลายมนไม7เท?ยง กายเรา มนกFไม7
เท?ยง จตใจเรามนกFไม7เท?ยงท@งร6ปท@งนามไม7เท?ยง อนท?วา7 ไม7เท?ยงค>อไม7ตง@
อย6อ7 ย7างเก7า มนเปล?ยนไป แปรไป ถ1งธรรมชาตเกดมากFไม7เท?ยงไม7อย67
อย7างเก7าโดยเฉพาะร7างกายของเรากFเหม>อนกน มอะไรมนจะเหม>อนเก7า
บ-างผม ฟน หนง มนจะเหม>อนไหม สภาวะร7างกายมนไม7เหม>อนเก7า
สภาวะอนน@มนไม7เท?ยงอย7างน@ ร6ปน@เท?ยงไหม นามค>อจตใจของเรามน
เท?ยงไหม ทกวนน@มนเท?ยงไหม คดด6ซ วนหน1?งๆมนเกดก?คร@ง มนดบก?คร@ง
ส?งท@งสองอย7างมแต7เกดและดบ มแต7ตวสงขารเปล?ยนแปลงว7นวายอย6เ7 สมอ
เราจะทาให-มนถ6กตามเปFนจรงทาไม7ไดเพราะไปทากบของท?ไม7จรง
เหม>อนกบเราเดนทางมคนตาบอดเปFนผ6น- า ทาอย7างไรจ1งจะสบาย มนจะ
จ6งเข-าดงเข-าปา7 ไปเท7าน@น เราจะบอกว7าให-พาไปท?เตยนๆมนจะเตยนไดอย7างไร เพราะคนนาทางตาบอดมองไม7เหFนใจเรามนหลงสร-างความทกขQ
ใส7ตว น1กว7าเปFนความด สร-างความยากให-ตวน1กว7ามนจะให-มนง7าย สร-าง
แต7เร>?องย7งยากใส7 ตวเอง สร-างแต7ส?งท?จะนาทกขQมาให-ตวเอง อยากให-มน
หายทกขQอยากให-มนหายอยาก กลบสร-างแต7ส?งท?ทกขQท?ยากมาใส7 จ1งพา
กนร-องโอดครวญอย67อย7างน@น พาไปทาแต7เหตท?มนไม7ด มนจ1งเปFนอย7าง
น@น เพราะไม7ร6-จกสมมต ไม7ร6-จกสงขาร
สงขารธรรมมนไม7เท?ยง สงขารท?มวญญาณครองบ-างสงขารท?ไม7มวญญาณ
ครองบ-าง เม>อ? รวมสงขารท@งหมดแล-ว ท?ไม7มวญญาณครองน@นไม7ม ส?งของ
ท?อย6ใ7 นบ-านของเรา อนไหนเล7าท?ไม7มวญญาณครอง แม-กระท?งส-วมถ7ายว7า
ไม7มวญญาณครอง ลองให-เราเอาค-อนไปทบด6ส น7ากลวจะต-องเด>อดร-อนถ1ง
เจ-าหน-าท? น?นมนไปครองอย6ก7 ระท?งอจจาระ ปสสาวะ มนมวญญาณครอง
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ท@งน@นสงขารท?ไม7มวญญาณครองน@นไม7มในโลก นอกจากท7านผ6-มาร6-เท7า
ตามเปFนจรง เหFนสมมต สงขารตามเปFนจรง
สมมตข1@นมา ทาไมจ1งต-องสมมต ส?งท?ถ6กสมมตน@นเพราะเดมมนไม7ม เช7น
เดยวกบพวกเราน?งประชมกนอย67น@ อยากจะได-ไม-มาตอกเปFนหลก เลยขด
ดนลงไปว7า อนน@สมมตว7าหลกนะ เลยเอาก-อนหนก-อนหน1ง? มาต@งไว-สมมต
ว7าหลก มนไม7ใช7หลก ไม7มหลกจ1งสมมตข1@นมา ท?แท-เปFนก-อนหน เอาไป
วางไว-แต7สมมตว7าเปFนหลก สมมตว7าเม>อง สมมตว7าควาย สมมตว7าวว
สมมตอะไรได-หมด ทาไมจ1งต-องสมมต เพราะมนไม7มตามธรรมชาต เลย
เอาน@วม>อเขยนดน น?สมมตว7าพระ น?สมมตว7าฆราวาส สมมตอะไรกFไดเพราะมนไม7ม เช7นเดยวกบกาละมงว7างๆเอาอะไรใส7กFได-เพราะมนไม7ม
อะไร น?เรยกว7าสมมต พวกเรากFเหม>อนกนกFน?นแหละผ6-หญงกFสมมต ผ6ช- าย
กFสมมต
ถ-าเรามาร6-เท7าสมมตตามเปFนจรงแล-ว สตวQกFไม7ม เพราะเราไปสมมตมนเข-า
การสมมตว7าคนกFเช7นกน ถ-าเราเข-าใจสมมตมนกFสบาย เขาว7าดกFได- ว7าช?ว
กFได- เพราะมนไม7ม แต7เราไปเข-าใจว7าคนจรงๆสตวQจรงๆ ของเราจรงๆ
ต-องร-องไห-ตามมน หวเราะตามมนอนน@เปFนสงขารค>อความปรงแต7ง ถ-าเรา
ไปเข-าใจว7าเปFนเราเปFน เขามนกFเกดทกขQร?าไป เพราะ เราเปFนมจฉาทฏฐ
มความเหFนผด ถ-ามาร6-เท7าตามเปFนจรงแล-วว7า อ-อ! อนน@มนเปFนสมมต
เท7าน@น เขาว7า ตาส ตาสา ตาม ตามา มนไม7มมาแต7ก7อนหรอก เม>อ? เกดมา
แล-วเขาจ1งต@งช>อ? ให- มใช7หร>อ หร>อว7ามมาแต7กอ7 นเกด มนเปFนเบอรQเกดข1@น
มาพร-อมหร>ออย7างไร เรามาต@งช>อ? เอาใหม7 ทาไมจ1งต@งเอาเพราะมนไม7มแต7
เดมจ1งต@งช>อ? เอา
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สมมตเหล7าน@ เรากFเหFนชดอย6แ7 ล-ว อนความด ช?ว ส6ง ต?าดา ขาว เหล7าน@กF
ล-วนแต7สมมตท@งน@น พวกเราพากนหลงสมตเหล7าน@แหละ เวลาตายจ1งต-อง
ชกบงสกลว7า อนจuจา วต สงuขาราเปFนต-น สงขารเหล7าน@มนไม7เท?ยง ม
ความเกดข1@นแล-วกFดบไป มนกFเปFนจรงตามน@น ส?งไหนเล7าท?เกดข1@น แล-วไม7
ดบ ล-วนแต7เกดแล-วดบท@งน@น คนเกดมาแล-วกFตายไป เวลาใจร-ายเกดข1น@
มากFหยดไปใจดเกดข1น@ มากFหยดไป เช7น เวลาเราร-องไห- มนร-องไห-อย67ตดๆ
กนสามส?ป มไหม อย7างมากกFตลอดค>น กFหยดไปเอง เม>อ? เกดข1@นกFดบไป
ท@งน@น เตส ว6ปสโม สโข ถ-าเราท@งหลายมาเข-าใจในสงขารเหล7าน@แล-ว มาส
งบระงบมนเสย สงบระงบสงขารเหล7าน@ได- เปFนสข เหล>อเกน น?เปFนบญ
จรงๆมาสงบจากสงขารจากสตวQ จากบคคล จากตว จากตน จากเรา จาก
เขา เสยได- ให-มนพ-นจากส?งเหล7าน@ กFเลยเปFนอสงขตธรรม ค>อจตใจเราน@
อะไรปรงแต7งไม7ได-ไม7มอะไรจะปรงอะไร มนหมดแล-ว จะเอาอะไรอกเล7า
มนสดแล-วหมดแล-ว
พระพทธองคQตรสสอนส?งท?มนมอย6น7 ?แหละ ท?เราให-กนให-ทาน เรามาฟง
เทศนQฟงธรรม กFมาค-นหาส?งน@ให-ร6-แจ-งตามเปFนจรงถ-าร6-แจ-งตามเปFนจรง
แล-ว ไม7ต-องไปเรยนวปสสนาหรอก มนเปFนเองของมนเร>?องสมถะ เร>?อง
วปสสนากFเปFนเร>อ? งสมมตข1น@ ว7าเอา ถ-าเร>?องจตมนร6-แล-ว มนหลดพ-นแล-ว
อย7างน@ มารวมน@หมดเลย น?เร>อ? งภาวนา เร>?องปฏบตธรรม เร>?องพจารณา
มนจ1งหลดพ-นทกขQเม>?อหมดความย1ดม?นถ>อม?นกFเลยหมดภพหมดชาต จ1ง
ไม7มภพไม7มชาต เม>อ? ไม7มภพ ไม7มชาต กFไม7มเกด ไม7มตาย ใจเราน@นเม>อ? ด
มากFไม7ดเม>อ? ช?วมากFไม7ชว? มนไม7ไปไม7มาให-เรา มนจ1งหมดน?จดศาสนาท?
พระบรมศาสดาของเราต-องการ
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พระองคQทรงสอนท@งในเม>อ? เรามชวตอย67 เวลาตายกFนาไปสอนอย67อย7างน@น
ว7า อนจuจา วต สงuขารา แต7พวกเราไม7มการเข-าไปสงบสงขาร มแต7เข-าไป
แบกสงขาร คล-ายกบพระชวนไปแบกสงขารน?นแหละ แบกเอาร-องไห-เอา
อย7างน@น น?เรยกว7าเรามนหลงสงขาร ฉะน@นนรกจ1งอย67น? สวรรคQกFอย67น?
นพพานกFอย67น?
การประพฤตปฏบตน@น กFประพฤตปฏบตเพ>?อให-เราพ-นทกขQทางใจ เม>อ? เรา
พ-นทกขQทางใจ เม>อ? เราร6-เท7าตามเปFนจรงส?งเหล7าน@แล-ว ถ-าร6-ได-อย7างน@มนกF
เปFนอรยสจจQของมนเอง ทกขQกFด สมทยกFด นโรธกFด มรรคกFด มนเปFนเอง
ทเดยว บญญตท@งหลายเหล7าน@พวกเราพากนมาเก-อเขนเสย พากนเข-าใจ
ว7าส?งอ>?นมาปรงแต7งพวกต-นไม- ภ6เขาเลากาท?ไม7มใครครองมนน@น ท7านพ6ด
แจกไปให-เราร6-ง7ายๆว7า มนไม7มสตปญญา มนไปมาไม7เปFน อนน@นมนของ
ภายนอกเปล>อกธรรม มนไม7ทกขQหรอก อะไรมนกFไม7ทกขQสกอย7าง กระพ@
มน เปล>อกมน ถ-าเปFนปรมตถQแล-วกFคนน?แหละเข-าไปมดมน ขนาดเขFมเล7ม
เดยวหกกFยงตล6กตเต-าอย67ท?บ-าน
จะว7ามนไม7ปรงแต7งไม7มอะไรครอง
อย7างไร ถ-วยชามใบเดยวกFยงเข-าไปครอง ไม-คานอนเดยวกFเข-าไปครอง
มนมแต7สง? ท?วญญาณเข-าไปครองท@งหมด มใครไปทาให-มนเสยหายลองด6
ไหปลาร-า หม-อเหล7าน@กFเกดตกนว7นวายไปหมด มแต7ของท?ปรงท@งน@น เม>อ?
เราร6-เท7าทนอย7างน@ น?นค>อธรรมะของเรา เรากFพจารณาว7าปรงแต7งสงขาร
ไม7ปรงไม7แต7ง ส?งน@มวญญาณครอง ส?งน@ไม7มวญญาณครอง
น?มนรอบนอก สมกบพระศาสดาตรสไว-ว7า คราวคร@งหน1?งพระองคQทรงพก
อย6ใ7 ต-ต-นประด67ลาย พระองคQจ1งกาเอาใบประด67ท?รว7 งหล7นอย67นน@ แล-วยกข1น@

496

ถามพวกภกษว7า "ภกษท@งหลายใบประด67ในกาม>อของตถาคตน@กบท?เหล>อ
อย67 อนไหนมาก อนไหนน-อย"
พวกภกษจ1งท6ลว7า "ใบประด67ในม>อของพระองคQน@นน-อย ท?อย6บ7 นต-นและ
หล7นเกล>?อนกลาดน@นมมาก"
"น?แหละภกษท@งหลายฉนใด ธรรมะท?ตถาคตสอนไปน@นมาก แต7
ไม7เปFนของสาคญ มใช7ทางพ-นทกขQ มนมมาก
หลายส?งหลายอย7างท?พระศาสดาต-องการค>อ ต-องการให-พ-นจากทกขQ ใหพจารณาเข-าไป มให-ย1ดม?นในร6ป เวทนา สญญา วญญาณ ถอนอปาทาน
ออกจากส?งเหล7าน@เสย มนกFพ-นทกขQ เหม>อนกนกบใบประด67ในม>อตถาคต
น?เอง ไม7ต-องมาก น-อยๆเท7าน@ท?จะเอา อนอ>น? ไม7มปญหา มาหลายอย67กFจรง
เหม>อนกบของในพ>น@ ดนมมากก-อนดน ก-อนหญ-า ภ6เขาเลากาไม7อด ก-อน
หน ก-อนกรวดทรายกFไม7อด แต7ว7ามนด เท7าก-อนเพชร ก-อนพลอย มนมาก
กFจรงเอาไปขายได-กจF รง เอาไปหลายๆรถมนกFเหน>อ? ย ถ-าได-กอ- นเพชร
ก-อนพลอยก-อนหน1?งเท7าน@วม>อน@ กFมราคามากฉนใด ธรรมะตถาคตกFฉนน@น
ไม7ต-องมาก"
ฉะน@นการกล7าวธรรมหร>อการฟงน@น
ให-พากนร6-จกธรรมะอย7าสงสยว7า
ธรรมะอย67ท?ไหน ธรรมะมนอย67ท?น?เอง ไปเรยนอย67ทไ? หนกFตามมนอย67ท?ใจ
จตใจเปFนผ6-ย1ด จตใจกFเปFนผ6ห- มาย จตใจเปFนผ6ห- ลด จตใจเปFนผ6-พน>@ เม>อ? เรา
เรยนส?งท@งหลายท@งปวงทางนอกน@น มแต7เร>?องอาการของจตท@งหมด การ
เรยนอะไรมากๆเช7นเรยนปฎก เรยนอภธรรมกFดหรอก แต7วา7 อย7าหลงท?เอา
ของมน ถ-ามาปฏบตให-เปFนผ6ใ- จซ>อ? สตยQสจรตเปFนเบ>อ@ งแรกเท7าน@น ไม7ต-อง
ลาบาก เช7นคนมความโกรธ คนมความโลภ คนมความหลงน?ความโลภ
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หน1ง? ความโกรธหน1ง? ความหลงหน1?ง พวกญาตโยมท?ไม7เคยได-เรยน
หนงส>อกFโกรธเปFน โลภเปFน หลงเปFน มใช7หร>อ น?นเขาไปเรยนมาจากไหน
เขาได-เรยนอภธรรม เรยนปฎกเม>อ? ไร โกรธทาไมมได- หลงทาไมมได- ท?มน
อย6น7 @นตรงน@ เขาไม7ต-องไปเรยนมาจากไหน มนมของมนไดเรามาเทศนQมาสอนกน กFเพ>อ? ให-มาด6สง? น@ มาละส?งน@เท7าน@นให-มนร6-ออกมา
มนกFถ6กจดของมน ไม7ต-องไปไกลหรอก อยากด6รถไฟให-ไปรออย67ท?สถาน
หวลาโพงน@น ไม7ต-องไปทศเหน>อ ทศใต-ทศตะวนตก ทศตะวนออก ไม7ต-อง
ว?งตามมน ไปน?งรออย67ท?หวลาโพงน?น รถไฟทกสายมนมารวมอย67ท?น@นหมด
ผ6ไ- ปไม7ดหร>อด อย67มนได-เหFนหลายจงหวด จงหวดน@น จงหวดน@ ปกษQใตปกษQเหน>อ มนได-เหFน แต7ว7าถ-าอยากเหFนรถไฟทกๆขบวนแล-ว ต-องไปอย67
ท?หวลาโพงน?นไม7อด มนจอดอย67ท?นน? หมด ไม7ต-องตตwวมนไปกFได- น@กF
เหม>อนกนถ-าอยากปฏบตจะทาอย7างไร เม>อ? อยากเหFนรถไฟทกขบวน เรา
ไม7มเงนตตwวรถไปสายใต- สายเหน>อ แต7เราอยากเหFนทกขบวนต-องไปอย67ท?
หวลาโพง
ทน@บางคนพ6ดว7า "ผมอยากปฏบตแต7ไม7ร6-วธทา คร@นจะไปเรยนไตรปฎก
เรยนอภธรรม ผม กFไม7สามารถ เพราะสมองไม7ให-แก7แล-ว " กFให-มาด6ตรงน@
อย67ท?หวลาโพงมนน? มนโลภข1น@ ตรงน@มนโกรธข1น@ ตรงน@ มนหลงข1@นตรงน@
มาน?งด6อย67ท?มนเกด ปฏบตตรงน@ เพราะมนตดอย67ตรงน@ สมมตอย67ตรงน@
บญญตอย67ตรงน@ศลธรรมมนเปFนอย67ตรงน@
ฉะน@นการประพฤตปฏบตจ1งมได-เล>อกช@น วรรณะ ขอแต7ว7าเรามาทาความ
เข-าใจกน ให-มนร6- มนเหFน ทแรก กFทากายวาจาของเราไม7ให-มโทษกFเปFน
ศล พ6ดถ1งศลกFพากนเข-าใจว7าต-องไปท7องบ7นอย67ตลอดค>น ตลอดวนมนกF
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ยาก การมาทากายวาจาของเราไม7ให-มโทษกFเปFนศล มนกFไม7ยากอะไร
เหม>อนการทากบข-าวของเรา อนน@นกFเอาใส7อนน@กFเอาใส7ให-มนพอด มนกF
อร7อยมนเองความอร7อยไม7ตอ- งเรยกมนมามนกFอร7อยเอง ถ-าใส7เคร>?องแกง
ครบการรกษากาย วาจาของเราให-เรยบร-อยด มารยาทดแล-วกFเปFนศล
การรกษาศลน@นเปFนเพยงคาพ6ดเท7าน@น อนท?จรงแล-วเรามารกษา เราน?เอง
ศลเราจะไปรกษาท7านทาไม ท7านดกว7าเราแล-วเปFนบ-าแล-วหร>อจ1งจะไป
เท?ยวหารกษาศล ไปรกษาท7านท?ดกว7า ตวมารกษาตวเอง ให-ความดเกด
ข1น@ มนจะไม7ดกว7าหร>อ ชอบพ6ดว7าไปรกษาศลวดโน-นวดน@ เปFนคนเก7งแล-ว
หร>อ จ1งกล-าพ6ดอย7างน@น มารกษาตวเองน?แหละมนกFเปFนศลเกดข1@นเท7าน@น
พวกเรามาหลงคาพ6ดกนหรอก
จ1งมองเหFนการรกษาศลเปFนของยาก
ลาบาก ท?แท-ท7านให-มารกษาตวเรามนเปFนศล
การปฏบตน?ท?ไหนกFทาได- เม>อ? ก7อนน@อาตมากFกลว จ1งเท?ยวแสวงหาคร6บา
อาจารยQ เพราะไม7ร6-จะปฏบตอย7างไร กลวมนจะไม7ถ6ก ออกจากเขาล6กน@
เข-าเขาล6กโน-น ไปโน7น ไปน? ไปเร>?อยๆมาค-นคดด6 ทกวนน@จง1 เข-าใจ ก7อนน@
ร6-ส1กว7าเราโง7จรงๆ ไปเท?ยวหาแต7กรรมฐาน หาร6-ไม7ว7ามนอย67เตFมศรษะเรา
น?เอง ไม7ร6-จกว7าผมเราน@เปFนกรรมฐาน มาน?งพจารณาด6ทกวนน@ มแต7
กรรมฐานอย67ทเ? ราน?เอง มนเกด มนแก7 มนเจFบ มนตาย มนอย67ท?เราน?
ฉะน@นพระพทธองคQจ1งตรสว7า ปจจตตง เวทตพโพ วญญ6ห ผ6ฉ- ลาดร6-เฉพาะ
ตน เรากFเคยพ6ดอย67ว7า ร6-เฉพาะตน แม-แต7คาว7าตนกFไม7ร6-จกเท?ยวหาจน
เก>อบตาย จนหยดตามหาแล-วจ1งหาในตวเองจ1งได-พ6ดให-ญาตให-โยมฟง
การรกษาศลให-รกษาดงท?กล7าวมาน@ อย7าพากนสงสยถ1งแม-การปฏบตอนน@
บางคนว7าอย6ใ7 นบ-านมนจะขดข-อง ถ-าการปฏบตขดข-องญาตโยมกนข-าวกF
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ขดข-องเท7าน@น ด>ม? น@ากFขดข-องสถ-าการปฏบตขดข-องกFอย7ากนเลย การ
ปฏบตน@ มนดจรงๆทาไมมนจ1งจะขดข-อง ถ-าเราไปเหยยบหนามมนจะด
ไหม ถ-าไม7เหยยบหนามมนจะดไหม ธรรมะย7อมให-ความสขแก7มนษยQท?วๆ
ไป อย67ในบ-านเรากFประพฤตปฏบตได- ปฏบตสมกบเราประพฤตได-น?น
แหละมนร6-ได-เหFนได- เรามาปฏบต ปฏบตอย7างน@น
อนน@บางคนพ6ดว7า "ผมอย67ในท?คบแคบ อย67ในฆราวาสท?ครอบครวทาไม7ไดหรอก" เม>อ? อย67ท?คบแคบ กFพจารณาอย67ท?คบๆแคบๆน?นแหละ ให-มนกว-าง
ออก ใจเรามนหลงให-มนร6-อย67ในคบแคบ ย?งไม7ประพฤตปฏบต ย?งไม7เข-าวด
เข-าวาย?งไม7ฟงเทศนQฟงธรรม ย?งหมก ตวอย67ในร6เหม>อนกบอย67ในท?คบแคบ
มแต7เหลFกงอๆเปFนขอเก?ยวแหย7ลงไปในน?นแหละจะมท?หลกหร>อ เดwยวกF
ย>นคอคางถวายเขาเท7าน@นแหละ
ให-ระวงอย67ในท?คบๆเหลFกงอๆเขาจะ
หย7อนลงไปเก?ยวคางข1@นมา ภาวนากFเช7นกน อย67ในบ-านในเร>อนกFยง7 ยาก
เพราะล6กหลาน ย?งทกขQย?งยากเรากFย?งไม7ร6-จก ไม7ร6-จกท?ปลดเปล>อ@ งสกท
เวลาความแก7 ความเจFบ ความตายเข-ามาถ1งเอา เราจะทาอย7างไร มนกF
เหม>อนกบเขาเอาขอเก?ยวเอากบท?อย67ในท?คบแคบน?นแหละ เราจะหลกไป
ทางไหนกน มใช7คางกFซโครงเท7าน@นท?จะถ6กขอเหลFกเขาเก?ยวข1น@ มา
ใจของเรากFเหม>อนกน มนย7งยากอย67กบล6กหลาน ววควายส?งของต7างๆ
ไม7ร6-จกวธปลดเปล>@องมน เม>อ? ไม7มศล ไม7มธรรมมนกว-าง มนขวาง ไม7มทาง
แก- ทางปลด ทางหลบ ทางหลกเวทนาสญญา สงขาร วญญาณ ทกขQข1@น
มากFทกขQไปกบมน มนทกขQเพราะอะไร ไม7พจารณากFไม7ร6- ถ-ามนสขข1@นมากF
เห7อเหมในสขน?นเอง มนสขเพราะอะไรมได-พจารณาด6มแต7คบแคบ มแต7
ม>ดหน-าเข-าไปอย67อย7างน@น
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ฉะน@นจงพากนเข-าใจใหม7 อย67ท?ไหนมนกFปฏบตได- เพราะใจอย67ท?เรา น?งอย67
กFดเรากFร6-จก ถ-าคดช?วเรากFร6-จก เพราะมนอย67กบเรานอนอย67คดดกFร6- คดช?วกF
ร6- เพราะท?ปฏบตมนอย67ทเ? รา บางคนเข-าใจว7าจะต-องไป วดทกๆวน มไดเปFนอย7างน@น ให-ด6จตของเราถ-าร6-ท?ประพฤตปฏบตแล-ว ดจรงๆน?ประการ
หน1ง?
ประการท?สองน@นให-เข-าใจว7า พระพทธเจ-าตรสสอนไว-ให-ด6ตวเอง อย7าไป
ถ>อมงคลต>?นข7าว ท7านจ1งว7า สเลน สคต งu ยนuตสเลน โภคสมuปทา สเลน
นพuพตงuยนuต ตสuมา สลวโสธเย น?ศลน@คอ> การกระทาของเรา ทาดได-ด ทา
ช?วได-ชว? อย7าไปเข-าใจว7าเทวดามาทาให-เรา เทวดาอารกษQ ภ6ตผ ปศาจ วน
เวลาฤกษQงามยามดต7างๆ พวกน@จะทาให-เราน@น ไม7ใช7อย7างเข-าใจอย7างน@
ถ-าเข-าใจอย7างน@จะเปFนทกขQ มนจะค7อยแต7วน เด>อน ปเทวดาอารกษQหามา
ให- มนจะมความทกขQเปล7าๆ ให-หาเอาด-วยกาย วาจาของเราด-วยกรรมค>อ
การกระทาของเรา เราทาดได-ด ทาช?วได-ชว? ถ-าเราเข-าใจว7าของดของช?ว
ของผดของถ6กอย67ท?เรา ท?กายท?วาจา ท?ใจของเราแล-ว เรากFไม7ต-องไปหาท?
อ>น? หาตรงท?มนมอย67เช7นส?งของท?มนตกลงตรงน@ กFหาตรงท?มนตกลงน?เอง
ไม7เหFนกFให-มนอย67เราหาตรงท?มนตกน? อนน@มนตกท?น?ไปหาท?โน7น เม>อ? ไร
มนจะเหFนเล7า ถ-าเราทาดทาช?วอย67กบเรา ไม7วนใดกFวนหน1ง? กFต-องเหFนให-เรา
เข-าใจอย7างน@
สตวQเปFนไปตามกรรมค>อการกระทาของตน กรรมค>ออะไรญาตโยมชอบ
เช>อ? มาก เกนไป ถ-าไม7ทาบาป ยมบาลท7านจดไว-จะไปท7านกFตามจด ท7าน
จะเอาบญชมาอ7านเอา เรยกเอาผ6น- @นทากรรมน@นผ6-น@ทากรรมน@ กลวแต7
ยมบาลข-างหน-า ไม7ร6-จกยมบาลท?ใจตวเองน@ ถ-าตวเราทาช?ว ให-ไปหลบทา
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อย6ค7 นเดยวส มนจดเองมนท?นง? อย67ท?น?คงจะมอย6ห7 ลายคนท?เคยแอบไปทา
ช?วอย6ค7 นเดยวทาไม7ให-คนอ>?นเหFน แต7เจ-าของเหFนยมบาล มนเหFนอย67 ผ6หญงผ6ช- ายเหม>อนกนคงจะเคยทาอย6ค7 นเดยวน?น น1กได-ไหมล7ะ น1กด6เอา
เอง มนเปFนปจจงตงเหFนอย67นน? แหละ ยมบาลท7านจดไว-แล-ว หนไม7พ-น แมจะทาอย67คนเดยว หลายคน นอกท7ง กลางท7งกFตามใครบ-างท?เคยไปลกของ
คนเดยว คนพวกน@คงจะมขโมยอย67 แต7กอ7 น เคยขโมยของคนอ>?น ทกวนน@
ไม7ขโมยของคนอ>น? กFขโมยของตวเอง อาตมาเองกFมกจะเปFนอย67 จ1งเช>อ? ว7า
ญาตโยมอย67ท?นค? งจะเคยทาช?วอย67คนเดยวมให-คนอ>น? เหFน แต7ตวเองร6-จกไม7
กล-าพ6ดให-คนอ>?นฟงเท7าน@นเพราะมนสนก เร>อ? งน@มนขาเหล>อเกน น?แหละ
ยมบาลท7าน จดไว-หรอก ไปทางไหนท7านกFจดไว-ในบญชใจ ค>อเจตนา เรา
ร6-ตวเราเอง เม>อ? ทาช?วแล-วมช?ว ทาถ6กแล-วมถ6ก จะไปทาอย67ท? ท?คนไม7เหFน
ไม7ม ถ-าเราทาผ6-อน>? ไม7เหFน เรากFเหFน มนไม7ไปไหนหรอก พระพทธเจ-าสอน
ให-เหFนเจ-าของ แม-ลงไปอย67ในร6กเF หFนเจ-าของอย6ใ7 นร6 เลยทาบาปไม7ไดฉะน@นทาไมจะไม7เหFนความบรสทธ tของตน เราเหFน หมด สงบกFร6- ทกขQกรF 6พ-นกFร6- ไม7พ-นกFร6- ดงน@นศาสนาของพระพทธเจ-าน@ ถ-าทาต-องร6-จก ไม7ใช7
เหม>อนพราหมณQ พอข1@นไปว7า "ให-ท7านอย67ดมกาลงเน-อ ให-ท7านมอาย
ย>นนาน" พระพทธเจ-าท7านไม7พ6ดอย7างน@น การพ6ดแต7ปากมนจะหายไดอย7างไรกน พระพทธเจ-าเม>อ? ไปด6คนปว7 ยถามว7า เบ>อ@ งแรกเปFนอะไร ก7อน
จะเปFนไข-น@เปFนอะไรมาก7อน มนเปFนอย7างน@นๆ เล7าไป อ-อมนเปFนอย7างน@
เอายาให-กนลองด6 ฉดลองด6 ถ-าไม7ถ6กตามอาการอกฉดยาด6 ถ-าถ6กแล-วกFใช7
แล-ว ทาอย7างมเหตผล ส7วนพวกพราหมณQเอาฝ-ายผ6กแขนแล-วพ6ดว7า "เออ!
ให-ท7านอย6ด7 มกาลง ข-าไปแล-วให-เจ-าลกข1น@ กนปลา หากนข-าวได-นะ"...จ-างกF
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ไม7หาย มนไม7มเหตผลอะไรน? แต7ญาตโยมชอบเช>อ? อย7างน@น พระพทธเจ-า
มได-หมายถ1งอย7างน@น ท7านให-หมายถ1งการมเหตมผลในการปฏบต
พระพทธศาสนาล7วงเลยมาหลายพนปแล-วอย7างน@น บางคนกFถ7ายทอดมา
จากพ7อแม7คร6บาอาจารยQ ท7านพาทาอย7างไร กFทาเร>?อยๆมาอย7างน@น ถ1งแมผดกFทาอย67อย7างน@นแหละ
อนคนโง7
เขาพาทาอะไรกFทาตามเขา
พระพทธเจ-าท7านมได-ประสงคQอย7างน@นท7านต-องการให-มเหต มผล ยก
ตวอย7างคราวคร@งหน1ง? พระองคQเทศนQให-พระสารบตรฟง เทศนQไปๆเทศนQ
จบแล-วจ1งตรสถามว7า"สารบตรเธอเช>อ? เราไหม" พระสารบตรท6ลว7า "ยงไม7
เช>อ? เช>อ? ไม7ได-"พระองคQจง1 ตรสว7า "ดแล-วสารบตร" ปราชญQหร>อคนมปญญา
ไม7เช>อ? ง7ายหรอก ต-องไตร7ตรองหาเหตผลให-ร6-ตามเปFนจรงเสยก7อนจ1งเช>อ?
แต7คร6บาอาจารยQส7วนมากเดwยวน@มกจะพ6ดว7า แกไม7เช>อ? ข-าจะหนไปไหนกF
ไป...ไล7หนเลย เราเลยพากนกลว ท7านพาทาอะไรกFทาไป เช>อ? ไปอย7างน@น
พระพทธเจ-าท7านสอนให-เปFน คน มเหตมผลให-คอยได-ยนได-ฟงท@ง
พจารณา อย7างอาตมาเทศนQให-ฟงกFเช7นกนให-เอาไปพจารณาว7า ถ6กดงท?
พ6ดไหม ให-เปFนผ6ค- -นคว-าจรงๆ ให-อย67ท?ตวเราท@งหมด
ท7านจ1งให-รกษาจต ผ6ใ- ดกFตามรกษาจตของตน ผ6น- @นจกพ-นจากบ7วงของมาร
เพราะจตเรามนเข-าไปย1ดม?นเข-าไปหมาย เข-าไปร6-เข-าไปเหFน เข-าไปสข
เข-าไปทกขQ เพราะจตของเราท@งน@น เม>อ? เราร6-เท7าตามเปFนจรงของสมมต
สงขารเหล7าน@ แล-วมนจ1งเปล>@องทกขQเหล7าน@ออกตามธรรมชาตธรรมดาของ
มน
ส?งท@งหลายท@งปวง มนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น มนมได-ให-ทกขQเราเช7นเดยว
กบหนาม หนามท?แหลมๆมนให-ทกขQเราไหมเปล7า มนเปFนหนามอย67อย7าง
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น@นมได-ให-ทกขQผใ6- ด ถ-าเราไปเหยยบมนเข-ากFทกขQทนท ทาไมจ1งเปFนทกขQ
เพราะไปเหยยบมน "ฉนเปFนหนาม ฉนกFเปFนอย6ข7 องฉน ฉนไม7ได-ไปทา
ใคร" มนมได-ให-โทษใครเราไปเหยยบมน เราจ1งเจFบปวดจะว7าเปFนเพราะ
เรา ร6ป เวทนาสญญา สงขาร วญญาณ ของท?มนเปFนอย6ใ7 นสกลโลกน@ มน
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น เราไปชวนชกเอา ไปชกมนๆ มนกFกลบชกค>น
น?นเอง เขาอย67เฉยๆเขาไม7มโทษอะไรน? เจ-าจองหองกนเหล-าเมาแล-วไปย7ง
กบเขา สงขารเหล7าน@นกFเปFนอย67ตามสภาพของมน ท7านจ1งกล7าวว7า เตส
ว6ปสโม สโข ถ-าเรามาสงบสงขารเหFนสมมตสงขารว7า ไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา
ไม7ใช7ตว ไม7ใช7ตน มนเปFนสกกายทฏฐแล-วน?น มนกFสงบ จากว7าตว ว7าตน
ว7าเรา ว7าเขา
ถ-าเข-าใจว7า เราด เราช?ว เราเลศ เราประเสรฐ มนกFเปFนพษอย6น7 ?แหละ ถ-า
เข-าใจว7ามนเปFนสมมต มนเปFนสงขาร เขาจะว7าดบ-าง ว7าช?วบ-างกFปล7อยใหเขาได- ถ-ายงเข-าใจว7าก6 ว7าม1งอย67น?มนกFแตนสามรงน?นแหละ อย67น?พ6ดเฉยๆ
กFต7อยค>นเลย เพราะมนห7วงหวงของไม7น7ากน หวงของต?าๆ พ6ดเฉยๆ กFยง
หวง พระพทธเจ-าบอกพวกน@คอ> สกกายทฏฐ วจกจฉา สลพพตปรามาส
ถ-าเราพจารณาเหFนสมมตสงขารเหล7าน@ตามเปFนจรงแล-ว ไม7มการถ>อเน>@อ
ถ>อตวหรอก เหFนพ7อเขากF เหม>อนพ7อเรา เหFนแม7เขากFเหม>อนแม7เราเหFนล6ก
เขาหลานเขากFเหม>อนล6กเราหลานเรา เหFนความสข ความทกขQของหม6ข7 อง
เพ>อ? น ของสตวQต7างๆกFเหม>อนกนเสมอ
น?กเF หFนพระศรอรยเมตไตยเท7าน@นเอง ไม7ย7งยากอะไรมนเสมอกน แผ7นดน
กFราบเหม>อนหน-ากลองชยเท7าน@น ให-มวแต7ปรารถนาให-พบพระจ-าเมตตรย
อย6น7 ?น อย7าพากนปฏบต มนคงจะได-พบละส ท7านไม7เปFนบ-าพอจะเอาคน
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อย7างน@นไปด-วย เรากFได-แต7พากนสงสย มได-สงสยในสกกายทฏฐ เขาจะว7า
ดว7าช?วกFช7างโลกเขาเถอะ ใจเรามนปล7อยว7างมนสงบสงขารกFเลยเปFนสข
วจกจฉาความสงสยลงเล ว7าเราปFนน?นเปFนน? ว7าดน?น ช?วน? กFมได-สงสยใน
เรา เราดกว7าเขา เราช?วกว7าเขา ไม7ต>?นเต-นไปในกล7มใด ชมนมใด กFสบาย
สลพพตปรามาส การปฏบตจะล6บคลากFไม7ม ผ6-น@น7าชง ผ6-น@น7ารก ท?น?ด ท?
น?นช?ว ท?น?นผด ท?น?ถ6ก อนน@นเปFนอย7างน@น เปล7า...ไม7ม มนราบไปหมด
มนกFพบหน-าพระเจ-าเมตตรยถ1งศาสนาของพระองคQเท7าน@น ผ6-ท?ประณมแต7
ม>อ ปรารถนาเอาแต7ปากมนคงจะได-กระมง ให-พากนเตรยม ให-พากนหา
มนเปFนอย7างน@
อนน@แหละเปFนข-อวตร ข-อปฏบต พวกเราท@งหลายมาประชมวนน@ เทศนQไป
อกกFจะเปFนอย7างน@แหละ มใช7อย7างอ>?น เทศนQไปอกกFเปFนอย7างน@อก เอาละ
ส7งมาถ1งตรงน@กพF ากนพจารณาไป ส7งถ1งหนทางใครจะไปกFไป ใครจะอย67กF
อย67 ใครไม7อย6ก7 Fไป ใครจะทาอย7างไรกFทา พระ พทธเจ-ากFส7งแค7ปากตรอกน?
แหละ อกuขาตะโรตถาคต พระตถาคตเปFนแต7ผบ6- อก อาตมาปฏบตท7านกF
บอกแค7น@อาตมากFหาทาเอา ทามาแล-วเอามาสอนญาตโยมกFมาบอกแค7น@
แค7ปากตรอกน@ ใครอยากกลบกFกลบ ใครอยากไปกFไป ใครอยากอย67กอF ย67
เอ-า...เอวงเท7าน@นะ..
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มนจะเกดยนร-ายกFเปFนสงขาร มนอยากจะไปโน7นไปน?กFเปFนสงขาร ถ-าไม7ร6เท7าสงขารกFวง? ตามมนไปเปFนไปตามมน เม>อ? จตเคล>อ? นเม>?อใดกFเปFนสมมต
สงขาร เม>อ? น@นท7านจ1งให-พจารณาสงขารค>อ จตมนเคล>?อนไหวน?นเอง
เม>อ? มนเคล>อ? นออกไปกFเปFนอนจจง ทกขง อนตตา ท7านให-พจารณาอนน@
ท7านจ1งให-รบทราบส?งเหล7าน@ไว- ให-พจารณาสงขารเหล7าน@ ปฏจจสมปบาท
ธรรมกFเหม>อนกน อวชชาเปFนปจจยให-เกดสงขาร สงขารเปFนปจจยให-เกด
วญญาณ วญญาณเปFนปจจยให-เกดนามร6ป ฯลฯ เราเคยเล7าเรยนมาศ1กษา
มากFเปFนจรง ค>อท7านแยกเปFนส7วนๆ ไป เพ>อ? ให-นกศ1กษาร6- แต7เม>อ? มนเกด
มาจรงๆแล-ว ท7านมหานบไม7ทนหรอก
ร6-จากปรยตต7างกบร6-จากปฏบต
อปมาเหม>อนเราตกจากยอดไม- กFตบs ถ1งดนโน7น ไม7ร6-ว7ามนผ7านก?งไหนบ-าง
จตเม>อ? ถ6กอารมณQปs บข1@นมา ถ-าชอบใจกFถ1งดโน7น อนท?ตดต7อกนเราไม7ร6-มน
ไปตามท?ปรยตร6-น?นเอง แต7มนกFไปนอกปรยตด-วย มนไม7บอกว7าตรงน@เปFน
อวชชา ตรงน@เปFนสงขาร ตรงน@เปFนวญญา ณตรงน@เปFนนามร6ป มนไม7ไดให-ท7านมหาอ7านอย7างน@นหรอก เหม>อนกบการตกจากต-นไม- ท7านพ6ดถ1ง
ขณะจตอย7างเตFมท?ของมนจรงๆ อาตมาจ1งมหลกเทยบว7า เหม>อนกบการ
ตกจากต-นไม- เม>อ? มนพลาดจากต-นไม-ไปปs บ มได-คณนาว7ามนก?น@วก?ฟต
เหFนแต7มนต6มถ1งดนเจFบแล-ว
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ทางน@กเF หม>อนกน เม>อ? มนเปFนข1@นมาเหFนแต7ทกขQโสกะปรเทวะทกขQโน7นเลย
มนเกดมาจากไหนมนไม7ได-อ7านหรอก มนไม7มปรยตท?ท7านเอาส?งละเอยดน?
ข1น@ มาพ6ด แต7กผF 7านไปทางเส-นเดยวกน แต7นกปรยตเอาไม7ทน
ฉะน@น ท7านจ1งให-ย>นตวว7าอะไรท?เกดข1@นมาจากผ6ร- 6-อนน@ เม>อ? ผ6-ร6-ร6-ตามความ
เปFนจรงของจต หร>อเจตสกเหล7าน@ จตกFไม7ใช7เรา ส?งเหล7าน@มแต7ของท@ง
ท@งหมด ไม7ควรเข-าไปย1ดไปหมายม?นท@งน@น
เรยนร6-เร>?องจตเพ>อ? ปล7อยวาง
ส?งท?เรยกว7าจตหร>อเจตสกน@ พระศาสดามใช7ให-เรยนเพ>?อให-ตด ท7านให-ร6-ว7า
จตหร>อเจตสกเปFนอนจจงทกขงอนตตาเท7าน@น มแต7ท7านให-ปล7อยให-วางมน
เม>อ? เกดมากFรบร6-ไว-รบทราบไว- ตวจตน?เองมนถ6กอบรมมาแล-ว ถ6กให-พลก
ออกจากตวน@ เกดเปFนสงขารปรงไปมนกFเลยมาปรงแต7งเร>?อยไป ท@งดท@งช?ว
ทกส?งทกอย7างให-เกดเปFนไป ส?งท@งหลายเหล7าน@พระศาสดาให-ละ แต7ต-อง
เรยนร6-อย7างน@เสยก7อนจ1งจะละได- ตวน@เปFนตวธรรมชาตอย6อ7 ย7างน@ จตกFเปFน
อย7างน@ เจตสกกFเปFนอย7างน@
อย7างมรรค ปญญาอนเหFนชอบเหFนชอบแล-ว กFดารชอบ เจรจาชอบ ทาการ
งานชอบ เล@ยงชวตชอบ เหล7าน@เปFนเร>?องของเจตสกท@งน@น ออกจากผ6-ร6น?นเอง เหม>อนกบตะเกยงเปFนตวผ6ร- 6- ถ-าร6-ชอบดารชอบอย7างอ>น? กFชอบไป
ด-วย เหม>อนกบแสงสว7างของตะเกยงมน จะเปFนอย7างไรกFช7างมน มนเกด
จากผ6ร- 6- อนน@ถ-าจตน@ไม7มผ6ร- 6-กFไม7มเช7นกน มนค>ออาการของพวกน@
ฉะน@นส?งเหล7าน@รวมแล-วเปFนนามหมด ท7านว7าจตน@กFชอ>? ว7าจต มใช7สตวQมใช7
บคคลมใช7ตวมใช7ตนมใช7เรามใช7เขา ธรรมน@กFสกว7าธรรมมใช7ตวตนเราเขา
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ไม7เปFนอะไร ท7านให-เอาท?ไหน เวทนากFด สญญากFด ส?งท@งหลายเหล7าน@
ล-วนแต7เปFนขนธQห-า ท7านให-วาง
สมถะและวปสสนาอย67ด-วยกน
ฉะน@นภาวนากFเหม>อนกบไม-ท7อนเดยว วปสสนาอย67ปลายท7อนทางน@ สมถะ
อย6ป7 ลายท7อนทางน@น ถ-าเรายกไม-ท7อนน@ขน1@ ปลายท7อนไม-จะข1@นข-างเดยว
หร>อท@งสองข-าง ถ-ายกไม-ท7อนน@ข1@นปลายท@งสองกFจะข1น@ ด-วย อะไรจะเปFน
ตววปสสนา อะไรจะเปFนตวสมถะ กFตวจตน?เอง และเม>?อจตสงบแล-วความ
สงบเบ>อ@ งแรกสงบด-วยสมถะ ค>อสมาธธรรมทาให-จตเปFนสมาธ มนกFสงบ
ถ-าความสงบหายไปกFเกดทกขQ ทาไมอาการน@จง1 ให-เกดทกขQ เพราะความ
สงบของสมถะเปFนตวสมทย แน7นอนมนจ1งเปFนเหตให-เกดทกขQ เม>อ? มความ
สงบแล-วยงไม7จบ พระศาสดามองเหFนแล-วว7าไม7จบ ภพยงไม7ส@น ชาตยงม
อย67 พรหมจรรยQไม7จบ มนไม7จบเพราะอะไร เพราะมนยงมทกขQอย67 ท7านจ1ง
เอาตวสมถะตวสงบน?พจารณาต7อไปอก ค-นหาเหตผลจนกระท?งท7านไม7ตด
ในความสงบ ความสงบกFเปFนสงขารอนหน1ง? กFเปFนสมมต เปFนบญญตอก
ตดอย6น7 ?กFตดสมมต ตดบญญต เม>อ? ตดสมมตตดบญญตกFตดภพตดชาต
ภพชาตกFค>อความดใจในความสงบน?แหละ
เม>อ? หายความฟ- งซ7านกFตด
ความสงบกFเปFนภพอก เกดอย67อย7างน@ ภพชาตเกดข1น@ มาทาไมพระพทธเจ-า
จะไม7ร6ขนธQห-าหร>อความสงบล-วนย1ดตดไม7ไดท7านจ1งพจารณาภพชาตเกดเพราะอะไร เม>อ? ยงไม7ร6-เท7าส?งเหล7าน@ตามความ
เปFนจรง ท7านให-ยกเอาเร>?องจตสงบน@ข1@นมาพจารณาเข-าไปอก สงขารท?เกด
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ข1น@ มาสงบหร>อไม7สงบพจารณาเร>?อยไป จนได-เหFนว7าส?งเหล7าน@เหม>อนก-อน
เหลFกแดง ขนธQห-าเหม>อนกบก-อนเหลFกแดง เม>อ? มนแดงรอบแล-วไปจบตรง
ไหนมนจ1งจะเยFนได- มท?เยFนไหมเอาม>อแตะข-างบนด6ซข-างล7างด6ซแตะข-าง
โน7นข-างน@ด6ซ ตรงไหนท?มนจะเยFน เยFนไม7ได-เพราะก-อนเหลFกมนแดงโร7ไป
หมด ขนธQห-าน@กFฉนน@น ความสงบไปตดไม7ได-จะว7าความสงบเปFนเรา จะว7า
เราเปFนความสงบไม7ได- ถ-าเข-าใจว7าความสงบเปFนเราเข-าใจว7าเราเปFนความ
สงบกFเปFนก-อนอตตาอย67น?เอง ก-อนอตตากFเปFนตวสมมตอย67 จะน1กว7าเรา
สงบ เราฟ- งซ7าน เราด เราช?ว เราสข เราทกขQ อนน@กเF ปFนภพเปFนชาตอย67อก
เปFนทกขQอก ถ-าสขหายไปกFกลายเปFนทกขQ ถ-าความทกขQหายไปกFเปFนสข
กFต-องเวยนไปนรกไปสวรรคQอย67ไม7หยดย@ง
พระศาสดาเหFนอาการจตของท7านเปFนอย7างน@น?แหละ ท7านว7าภพยงอย67
ชาตยงอย67 พรหมจรรยQยงไม7จบ ท7านจ1งยกสงขารข1น@ พจารณาตาม
ธรรมชาตเพราะมปจจยอย67น? จ1งมเกดอย67นต? ายอย67น?มอาการท?เคล>?อนไหว
ไปมาอย67น? ท7านจ1งยกส?งน@พจารณาไปให-ร6-เท7าตามเปFนจรงของขนธQห-า ท@ง
ร6ปท@งนามส?งท@งหลายท?จตคดไปทกส?งทกอย7างเหล7าน@ล-วนเปFนสงขาร
ท@งหมด เม>อ? ร6-แล-วท7านให-วาง เม>อ? ร6-แล-วท7านให-ละ ให-ร6-สง? เหล7าน@ตามเปFน
จรง ถ-าไม7ร6-ตามความเปFนจรงกFทกขQ กFไม7วางส?งเหล7าน@ได- เม>อ? ร6-ตามความ
เปFนจรงแล-วส?งเหล7าน@กเF ปFนของหลอกลวง สมกบท?พระศาสดาตรสว7าจตน@
ไม7มอะไร ไม7เกดตามใคร ไม7ตายกบใคร จตเปFนเสรร7งโรจนQโชตการ ไม7ม
เร>อ? งราวต7างๆ เข-าไปอย67ในท?น@น ท?จะมเร>?องราวกFเพราะมนหลงสงขาร
น?เองหลงอตตาน?เอง
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พระศาสดาจ1งให-มองด6จตของเรา เบ>อ@ งแรกมนมอะไรไม7มอะไรจรงๆ ส?ง
เหล7าน@มได-เกดด-วย มได-ตายด-วย ถ6กอารมณQดมากระทบกFมได-ดด-วย ถ6ก
อารมณQร-ายมากระทบกFมได-ร-ายไปด-วย
เพราะร6-ตวของตวอย7างชดเจน
แล-วร6-ว7าสภาวะเหล7าน@นไม7เปFนแก7นสาร ท7านเหFนเปFนอนจจงทกขงอนตตา
ท7านให-รอบร6-ของท7านอย6อ7 ย7างน@น
ไม7ดใจไม7เสยใจค>อไม7เกดไม7ตาย
ตวผ6-ร6-น@ร6-ตามความเปFนจรง ผ6-ร6-มได-ดใจไปด-วยมได-เสยใจไปด-วย อาการท?
ดใจไปด-วยน?นแหละเกดอาการท?เสยใจไปด-วยน?นแหละ ตายถ-ามนตายกF
เกด ถ-ามนเกดกFตาย ตวท?เกดตวท?ตายน?นแหละเปFนวฏฏะเวยนว7ายตาย
เกดอย6ไ7 ม7หยด
เม>อ? จตผ6ป- ฏบตเปFนอย6อ7 ย7างน@น ไม7ต-องสงสยภพมไหมชาตมไหม ไม7ต-อง
ถามใคร พระศาสดาพจารณาอาการสงขารเหล7าน@แล-ว จ1งได-ปล7อยวาง
สงขาร วางขนธQหา- เหล7าน@เปFนเพยงผ6ร- บทราบไว-เฉยๆ มนจะดข1น@ มาท7านกF
ไม7ดกบมน เปFนคนด6อย67เฉยๆ ถ-ามนร-ายข1@นมาท7านกFไม7ร-ายกบมน ทาไม
จ1งเปFนอย7างน@น เพราะมนขาดจากปจจยแล-วร6-ตามความเปFนจรง ปจจยท?
จะส7งเสรมให-เกดไม7มตวน@กเF ปFนผ6ร- 6-ย>นตวตวน@แหละ เปFนตวสงบตวน@เปFน
ตวไม7เกดไม7แก7ไม7เจFบไม7ตายตวน@ มใช7เหตมใช7ผล ไม7อาศยเหตไม7อาศย
ผลไม7อาศยปจจยหมดปจจยส@น ปจจยนอกเหน>อเกดตาย นอกสขเหน>อ
ทกขQ นอกดเหน>อช?ว หมดเร>?องจะพ6ดไม7มปจจยส7งเสรมแล-ว เร>?องท?เราจะ
พ6ดว7าจะตดในส?งเหล7าน@เปFนเร>?องจตหร>อเจตสก
ฉะน@นเร>?องจตหร>อเร>?องเจตสกน@กFเปFนเร>?องมจรงอย6เ7 ปFนจรงอย7างน@น แต7
พระศาสดาเหFนว7าร6-ไปกFไม7เกดประโยชนQ ถ-าร6-แล-วเช>อ? ส?งเหล7าน@นกFไม7เกด
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ประโยชนQอะไรหาความสงบไม7ได- ร6-แล-วท7านให-วางให-ละให-เลกเพราะจต
เจตสกน?เองนาความผดมาให-เรา นาความถ6กมาให-เรา ถ-าเราฉลาดกFนา
ความถ6กมาให- เราถ-าเราโง7กFนาความผดมาให-เรา เร>?องจตหร>อเจตสกน@มน
เปFนโลก พระศาสดากFเอาเร>?องของโลกมาด6โลกเม>อ? ร6-โลกได-แล-ว ท7านจ1งว7า
โลกวท6ผ6-รแ6- จ-งโลก เม>อ? ท7านมาด6ส?งเหล7าน@จง1 เปFนอย7างน@
ปฏบตท?จต
ฉะน@น เร>?องสมถะหร>อเร>?องวปสสนาน@ให-ทาให-เกดในจตเสย ให-เกดในจต
จรงๆ จ1งจะร6-จก ถ-าไปเรยนตามตาราว7าเจตสกเปFนอย7างน@นๆ จตเปFนอย7าง
น@นๆ กFเรยนได- แต7ว7าใช-ระงบความโลภความโกรธความหลงของเราไม7ไดเพราะเรยนไปตามอาการของความโลภความโกรธความหลง ความโลภม
อาการอย7างน@นๆ ความโกรธมอาการอย7างน@นๆ ความหลงมอาการอย7าง
น@นๆ ไปเล7าอาการของมนเท7าน@นกFร6-ไปตามอาการ พ6ดไปตามอาการ ร6-อย67
ฉลาดอย6แ7 ต7ว7าเม>อ? มนเกดกบใจเราจะเปFนไปตามอาการหร>อไม7 เม>อ? ถ6ก
อารมณQท?ไม7ชอบใจมากระทบมนกFเกดเปFนอาการข1น@ กบใจเรา เราตดมน
ไหม เราวางมนได-ไหม อาการท?ไม7ชอบใจน@นเกดข1น@ มาเราร6-แล-ว ผ6ร- 6-เอา
ความไม7ชอบใจไว-ในใจหร>อเปล7าหร>อว7าเหFนแล-ววาง
ถ-าเหFนส?งท?ไม7ชอบใจแล-วยงเอาไว-ในใจของเราให-เรยนใหม7 เพราะยงผด
อย67 ยงไม7ย?งถ-ามนย?งแล-วมนวางให-ด6อย7างน@ ด6จตของเราจรงๆ มนจ1งจะ
เปFนปจจตตง ถ-าจะพ6ดไปตามอาการของจตอาการของเจตสกว7ามเท7าน@น
ดวงเท7าน@ดวง อาตมาว7ายงน-อยเกนไป มนยงมมากถ-าเราจะไปเรยนส?ง
เหล7าน@ให-ร6-แจ-งแทงตลอดหมดน@น ไม7แจ-งมนจะหมดอย7างไรมนไม7หมด
หรอกหมดไม7เปFน
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ฉะน@น เร>?องการปฏบตน@จ1งสาคญมาก การปฏบตอาตมามได-ปฏบตอย7าง
น@น ไม7ร6-วา7 จตว7าเจตสกอะไรหรอก ด6ผ6-ร6-นแ? หละ ถ-ามนคดชงท7านมหาทาไม
จ1งชง ถ-ามนรกท7านมหาทาไมจ1งรก อย7างน@แหละจะเปFนจตหร>อเจตสกกF
ไม7ร6- จ@เข-าตรงน@จ1งแก-เร>อ? งท?มนรกหร>อชงน?นให-หายออกจากใจได- จะเปFน
อะไรกFตามถ-าทาจตอาตมาให-หยดรกหร>อหยดชงได- จตอาตมากFพน- จาก
ทกขQแล-ว จะเปFนอะไรกFช7างมนสบายแล-ว ไม7มอะไรมนกFหยด เอาอย7างน@จะ
พ6ดไปมากๆ กFช7างเขา มากกFตามมากกFจะมาอย67ตรงน@ และมนไม7มากไป
ไหนมนมากออกจากตรงน@ น-อยกFนอ- ยออกจากตรงน@ เกดกFเกดออกจากน?
ดบกFดบอย67น? มนจะไปไหน ท7านจ1งให-นามว7าผ6-ร6- อาการท?ผ6-ร6-ร6-ตามความ
เปFนจรงถ-าร6-ตามความเปFนจรงแล-วมนกFร6-จตหร>อ ร6-เจตสกน?แหละ
จตหร>อเจตสกน@มนหลอกลวงไม7หยดสกท เรากFไปเรยนอาการท?มนหลอก
ลวงน?นเอง ท@งเรยนเร>?องมนหลอกลวง ท@งถ6กมนหลอกลวงเราอย6น7 ?นเอง
จะว7าอย7างไรกนท@งๆ ท?ร6-จกมนมนกFลวง ท@งๆ ท?ร6- มนเร>?องอย7างน@คอ> เร>?อง
เราไปร6-จกเพยงช>อ? ของมน อาตมาว7าพระพทธเจ-าไม7ประสงคQอย7างน@น ทรง
ประสงคQว7าทาอย7างไรจ1งจะออกจากส?งเหล7าน@ได- ท7านให-คน- หาเหตของส?ง
เหล7าน@ขน1@ ไป ฉะน@นอาตมาปฏบตโดยไม7ร6-จกมาก ร6-จกเพยงว7าศลเปFน
มรรค งามเบ>อ@ งต-นค>อศล งามท7ามกลางค>อสมาธ งามเบ>อ@ งปลายค>อปญญา
สามอย7างน@ด6ไปด6มากFเปFนอย7างเดยวเท7าน@น แต7ถ-าจะแยกออกเปFน๓อย7าง
กFไดปญญามาก7อนศลสมาธ
การรกษาศลปญญาต-องมาก7อน แต7เราพ6ดว7ารกษาศลก7อนต@งศลก7อนศลจะ
สมบ6รณQ อย7างไรน@นจะต-องมปญญา ต-องค-นคดกายของเรา วาจาของเรา
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พจารณาหาเหตผล น?ตวปญญาท@งน@น ก7อนท?จะต@งศลข1น@ ได-ต-องอาศย
ปญญา
เม>อ? พ6ดตามปรยตกFว7า ศลสมาธปญญา อาตมาพจารณาแล-วการปฏบตน@
ต-องปญญามาก7อน มาร6-เร>?องกายวาจาว7าโทษของมนเกดข1น@ มาอย7างไร
ปญญาน@ต-องพจารณาหาเหตผลควบคมกายวาจาจ1งจะบรสทธ tได- ถ-าร6-จก
อาการของกายวาจาท?สจรตทจรตแล-วกFเหFนท?ปฏบต ถ-าเหFนท?จะปฏบต
แล-วกFละส?งท?ชว? ประพฤตส?งท?ด ละส?งท?ผดประพฤต ส?งท?ถ6กเปFนศลถ-ามน
ละผดให-ถ6กแล-วใจกFแน7วแน7เข-าไป อาการท?ใจแน7วแน7ม?นคงมได-ลงเลสงสย
ในกายวาจาของเราน@เปFนสมาธความ ต@งใจม?นแล-ว เม>อ? ต@งใจม?นแล-ว ร6ป
เกดข1@นมา เสยงเกดข1น@ มาพจารณามนแล-ว น?เปFนกาลงตอนท?สองเม>อ? ร6ป
เวทนาสญญาสงขารวญญาณหร>อร6ปเสยงกล?นรส โผฏฐพพะธรรมารมณQ
เกดข1@นมาบ7อยๆ ได-พจารณาบ7อยๆ ด-วยอาการท?เราต@งใจมได-เผลอ จ1งร6อาการของส?งเหล7าน@ มนเกดตามความเปFนจรงของมน เม>อ? ร6-เร>?อยๆ ไปกF
เกดปญญา เม>อ? ร6-ตามความเปFนจรงตามสภาวะของมน สญญาจะหลดเลย
กลายเปFนตวปญญา จ1งเปFนศลสมาธปญญาคงรวมเปFนอนเดยวกน
ถ-าปญญากล-าข1@นกFอบรมสมาธให-มน? ข1@นไป เม>อ? สมาธม?นข1@นไปศลกFม?นกF
สมบ6รณQยง? ข1@น เม>อ? ศลสมบ6รณQข1@นสมาธกFกล-าข1น@ อก เม>อ? สมาธกล-าข1น@
ปญญากFกล-าย?งข1@น สามอย7างน@เปFนไวพจนQซง1? กนและกน สมกบพระศาสดา
ตรสว7ามรรคเปFนหนทาง เม>อ? สามอย7างน@กล-าข1น@ มาเปFนมรรค ศลกFยง? สมาธ
กFย?งปญญากFยง? มรรคน@จะฆ7ากเลส โลภเกดข1น@ โกรธเกดข1@น หลงเกดข1@น ม
มรรคเท7าน@นท?จะเปFนผ6ฆ- 7าได-
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มรรคกบศลสมาธปญญา
ข-อปฏบตอรยสจจQค>อ
ท?ท7านว7าทกขQสมทยนโรธมรรคน@นค>อศลสมาธ
ปญญา ค>อข-อปฏบตอย6ใ7 นใจ คาว7าศลสมาธปญญาท?เปFนอย67น@ท?นบม>อให-ด6
น@มใช7ว7ามนอย67ทม? >อ มนอย67ท?จตอย7างน@นต7างหาก
ท@งศลท@งสมาธท@งปญญาเปFนอย67อย7างน@น มนหมนอย67ตลอดกาลตลอดเวลา
อาศยร6ปเสยงกล?นรสโผฏฐพพะธรรมารมณQ
อะไรเกดข1น@ มามรรคน@จะ
ครอบงาอย67เสมอ ถ-ามรรคไม7กล-ากเลสกFครอบได- ถ-ามรรคกล-ามรรคกFฆ7า
กเลส ถ-ากเลสกล-ามรรคอ7อน กเลสกFฆ7ามรรคฆ7าใจเราน?เอง ถ-าร6ปเวทนา
สญญาสงขารเกดข1น@ มาในใจเรา ไม7ร6-เท7ามนมนกFฆ7าเรา มรรคกบกเลสเดน
เคยงกนไปอย7างน@ ผ6ป- ฏบตค>อใจจาเปFนจะต-องเถยงกนไปอย7างน@ตลอด
ทาง คล-ายมคนสองคนเถยงกน แท-จรงเปFนมรรคกบกเลสเท7าน@นเองท?
เถยงกนอย6ใ7 นใจของเรา มรรคมาคมเราให-พจารณากล-าข1@น เม>อ? เรา
พจารณาได- กเลสกFแพ- เราเม>อ? มนแขFงมาอกถ-าเราอ7อนมรรคกFหายไป
กเลสเกดข1น@ แทน ย7อมต7อส6-กนอย67อย7างน@จนกว7าจะมฝา7 ยชนะจ1งจะจบเร>?อง
ได- ถ-าพยายามตรงมรรคมนกFฆ7ากเลสอย6เ7 ร>?อยไป ผลท?สดทกขQสมทยนโรธ
มรรคกFอย6ใ7 นใจอย7างน@ น?นแหละค>อเราได-ปฏบตอรยสจจQ
ทกขQเกดข1น@ มาด-วยวธใด
ทกขQกFเกดมาจากเหตค>อสมทยเปFนเหต"เหต
อะไร" เหตค>อศลสมาธปญญาน@อ7อน มรรคกFอ7อน เม>อ? มรรคอ7อนกเลสกFเข-า
ครอบได- เม>อ? ครอบได-กFเปFนตวสมทยทกขQ กFเกดข1@นมา ถ-าทกขQเกดข1@นมา
แล-วตวท?จะดบส?งเหล7าน@กFหายไป หมดอาการท?ทามรรคให-เกดข1น@ ค>อ ศล
สมาธปญญา เม>อ? ศลย?งสมาธย?งปญญาย?งน?นกFคอ> มรรคเดนอย67เสมอ มนจะ
ทาลายตวสมทยค>อเหตท?จะทาให-เกดทกขQขน1@ มาได- ระหว7างท?ทกขQเกดไม7
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ได-เพราะมรรคฆ7ากเลสอย67น@ ในระหว7างกลางน@ตรงจตท?ดบทกขQ ทาไมจ1ง
ดบทกขQได-เพราะศลสมาธปญญาย?ง ค>อมรรคน@ไม7หยด อาตมาว7าปฏบต
อย7างน@ เร>?องจตเร>?องเจตสกไม7ร6-ว7าไปอย67ไหน มนมารวมอย67น? ถ-าจตพ-นส?ง
เหล7าน@กแF น7แล-วมนจะไปทางไหนไม7ต-องไปไล7มนมาก
ต-นกะบกต-นน@ใบเปFนอย7างไรหยบมาด6 ใบเดยวเท7าน@นกFเข-าใจได-แล-ว มนม
สกหม>น? ใบกFช7างมน ใบกะบกเปFนอย7างน@ ด6ใบเดยวเท7าน@ใบอ>น? กFเหม>อนกน
หมด ถ-าจะด6ลาต-นกะบกต-นอ>น? ด6ต-นเดยวกFจะร6-ได-หมด ด6ต-นเดยวเท7าน@น
ต-นอ>?นกFเหม>อนกนอกเช7นกน ถ1งมนจะมแสนต-นกFตาม อาตมาด6เข-าใจต-น
เดยวเท7าน@นกFพอแล-ว อาตมาคดว7าพระพทธเจ-าท7านสอนอย7างน@
มรรคเปFนเหตความสงบเปFนผล
ศลกFดสมาธกFดปญญากFดส?งท@งสามประการน@ท7านเรยกว7ามรรค อนมรรคน@
ยงมใช7ศาสนา อกซ@ายงไม7ใช7ส?งท?พระศาสดาต-องการอย7างแท-จรงเลย แต7กF
เปFนหนทางท?จะดาเนนเข-าไป เหม>อนกบท?ท7านมหามาจากกรงเทพฯ จะมา
วดหนองปา7 พง ท7านมหาคงไม7ต-องการหนทาง ต-องการถ1งวดต7างหาก แต7
หนทางเปFนส?งจาเปFนแก7ท7านมหาท?จะต-องมา ฉะน@น ถนนท?ท7านมหามาน@น
มนไม7ใช7วด มนเปFนเพยงถนนมาวดเท7าน@น แต7กFจาเปFนต-องมาตามถนนจ1ง
จะมาถ1งวดไดศลกFดสมาธกFดปญญากFด ถ-าจะพ6ดว7านอกศาสนาแต7กFเปFนถนนเข-าไปถ1ง
ศาสนา เม>อ? ทาศลให-ยง? สมาธให-ยง? ปญญาให-ยง? แล-ว ผลค>อความสงบเกด
ข1น@ มา น?นเปFนจดท?ต-องการ เม>อ? สงบแล-วถ1งได-ยนเสยงกFไม7มอะไร เม>อ? ถ1ง
ความสงบอนน@แล-วกFไม7มอะไรจะทา ฉะน@นพระศาสดาจ1งให-ละ จะเปFนอะไร
กFไม7ตอ- งกงวลอนน@เปFนปจจตตงแล-วจรงๆ มได-เช>อ? ใครอก หลกของ
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พระพทธศาสนาจ1งมได-มอะไร ไม7มฤทธ tไม7มปาฏหารยQอย7างอ>?นท@งหลายท@ง
ปวง ส?งเหล7าน@พระศาสดามได-สรรเสรญแต7มนกFอาจทาได-เปFนได- ส?งเหล7าน@
เปFนโมหธรรม พระศาสดาไม7สรรเสรญ ท7านสรรเสรญผ6-ท?ทาให-พ-นจาก
ทกขQได-เท7าน@น ซ1?งต-องอาศยการปฏบต อปกรณQเคร>อ? งปฏบตน@นได-แก7
ทาน ศล สมาธ ปญญาจะต-องฝ1กหดอย7างน@
อนน@คอ> ทางดาเนนเข-าไป ก7อนจะถ1งได-ต-องมปญญามาก7อน น@เปFนมรรค
มรรคมองคQแปดประการรวมแล-วได-แก7 ศล สมาธ ปญญา ถ-ากเลสห-มข1น@
มากFเกดไม7ได- ถ-ามรรคกล-ากFฆ7ากเลส ถ-ากเลสกล-ากFฆ7ามรรค สองอย7าง
เท7าน@ท?จะต7อส6-กนไปตลอดจนปลายทางทเดยว รบกนไปเร>?อยไม7มหยด
ไม7มส@นสด
การปฏบตต-องอาศยความอดทน
อปกรณQเคร>?องปฏบตกFเปFนของลาบากอย67 ต-องอาศยความอดทนอดกล@น
ต-องทาเองให-มนเกดมาเองเปFนเอง
ละท@งความคดท@งหมด
นกปรยตชอบสงสยเช7นเวลาน?งสมาธ ถ-าจตสงบปบ‡ เอมนเปFนปฐมฌานละ
กระมง ชอบคดอย7างน@ พอน1กอย7างน@จตถอนเลยถอนหมดเลย เดwยวกFนก1
ว7าเปFนทตยฌานแล-วกระมง อย7าเอามาคด พวกน@มนไม7มป-ายบอก มน
คนละอย7างไม7มป-ายบอกว7า "น?ทางเข-าวดหนองปา7 พง" มได-อา7 นอย7างน@น
มนไม7บอก มแต7พวกเกจอาจารยQมาเขยนไว-วา7 ปฐมฌาน ทตยฌาน ตตย
ฌาน จตตถฌานมาเขยนไว- ทางนอกถ-าจตเราเข-าไปสงบถ1งน@นแล-ว ไม7ร6จกหรอก ร6-อย6แ7 ต7ว7ามนไม7เหม>อนปรยตท?เราเรยน ถ-าผ6เ- รยนปรยตแล-วชอบ
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กาเข-าไปด-วย ชอบน?งคอยสงเกตว7าเอเปFนอย7างไร มนเปFนปฐมฌานแล-ว
หร>อยง น?มนถอนออกหมดแล-วไม7ได-ความ ทาไมจ1งเปFนอย7างน@น เพราะ
มนอยาก พอตณหาเกดมนจะมอะไรมนกFถอนออกพร-อมกนน?แหละ เราท@ง
หลายต-องท@งความคดความสงสยให-หมด ให-เอาจตกบกายวาจาล-วนๆ เข-า
ปฏบตด6อาการของจต อย7าแบกคมภรQเข-าไปด-วย ไม7มคมภรQในน@น ข>น
แบกเข-าไปมนเสยหมดเพราะในคมภรQไม7มส?งท@งหลายตามความเปFนจรง
ผ6ท- ?เรยนมากๆ ร6-มากๆ จ1งไม7คอ7 ยสาเรFจเพราะมาตดตรงน@ ความจรงแล-ว
เร>อ? งจตใจอย7าไปวดออกมาทางนอก มนจะสงบกFให-มนสงบไป ความสงบ
ถ1งท?สดมนมอย67 ปรยตของอาตมามนน-อย เคยเล7าให-มหาอมรฟง เม>อ? คราว
ปฏบตในพรรษาท? ๓ น@นมความสงสยอย6ว7 7า สมาธเปFนอย7างไรหนอ คดหา
ไปน?งสมาธไป จตย?งฟ- งย?งคดมาก เวลาไม7นง? ค7อยยงช?ว แหมมนยากจรงๆ
ถ1งยากกFทาไม7หยด ทาอย67อย7างน@น ถ-าอย67เฉยๆ แล-วสบาย เม>อ? ต@งใจว7าจะ
ทาให-จตเปFนหน1?งย?งเอาใหญ7มนยงไงกนทาไมจ1งเปFนอย7าง น@
ต7อมาจ1งคดได-ว7ามนคงเหม>อนลมหายใจเราน@กระมง ถ-าว7าจะต@งให-หายใจ
น-อยหายใจใหญ7หร>อให-มนพอดด6มนยากมาก แต7เวลาเดนอย67ไม7ร6-ว7าหายใจ
เข-าออกตอนไหน ในเวลาน@นด6มนสบายแท- จ1งร6-เร>?องว7า อ-ออาจจะเปFน
อย7างน@นกFได- เวลาเราเดนไปตามปกตมได-กาหนดลมหายใจ มใครเคยเปFน
ทกขQถง1 ลมหายใจไหม? ไม7เคยมนสบายจรงๆ ถ-าจะไปน?งต@งใจเอาให-มน
สงบ มนกFเลยเปFนอปาทานย1ดใส7ต@งใส7 หายใจส@นๆ ยาวๆ เลยไม7เปFนอน
กาหนดจต เกดมทกขQยง? กว7าเก7าเพราะอะไร? เพราะความต@งใจของเรา
กลายเปFนอปาทานเข-าไปย1ดเลยไม7ร6-เร>?อง มนลาบากเพราะเราเอาความ
อยากเข-าไปด-วย
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สภาวธรรมเกดเองเปFนเองพอด
วนหน1?งขณะท?เดนจงกรมอย67เวลาประมาณห-าท7มกว7าร6-ส1กแปลกๆ
มน
แปลกมาแต7ตอนกลางวนแล-ว ร6-ส1กว7าไม7คดมากมอาการสบายๆ เขามงาน
อย6ใ7 นหม67บา- นไกลประมาณสบเส-นจากท?พกซ1?งเปFนวดปา7 เม>อ? เดนจงกรม
เม>อ? ยแล-วเลยมาน?งท?กระท7อมมฝาแถบตองบงอย67 เวลาน?งร6-ส1กว7าค6ข- าเข-า
เก>อบไม7ทนเอsะจตมนอยากสงบ มนเปFนเองของมน พอน?งจตกFสงบจรงๆ
ร6-ส1กตวหนกแน7น เสยงเขาร-องราอย6ใ7 นบ-านมใช7วา7 จะไม7ได-ยน ยงได-ยนอย67
แต7จะทาให-ไม7ได-ยนกFได-แปลกเหม>อนกน เม>อ? ไม7เอาใจใส7กFเงยบไม7ได-ยน
จะให-ได-ยนกFได-ไม7ร6-ส1กราคาญภายในจต เหม>อนวตถสองอย7างต@งอย6ไ7 ม7ตด
กน ด6จตกบอารมณQต@งอย67คนละส7วนเหม>อนกระโถนกบกาน@า น?กFเลยเข-าใจ
ว7าเร>?องจตเปFนสมาธ น?ถ-าน-อมไปกFได-ยนเสยง ถ-าว7างกFเงยบ ถ-ามนมเสยง
ข1น@ กFด6ตวผ6ร- 6-ขาดกนคนละส7วน
จ1งพจารณาว7า "ถ-าไม7ใช7อย7างน@มนจะใช7ตรงไหนอก" มนเปFนอย7างน@ไม7ตด
กนเลย ได-พจารณาอย7างน@เร>?อยๆ จ1งเข-าใจว7าอ-อ! อนน@กFสาคญเหม>อนกน
เรยกว7าสนตต ค>อความส>บต7อขาด มนเลยเปFนสนต แต7ก7อนมนเปFนสนตต
ทน@เลยกลายเปFนสนต ออกมาจ1งน?งทาความเพยรต7อไป จตในขณะท?น?ง
ทาความเพยรคราวน@นไม7ได-เอาใจใส7ในส?งอ>?นเลย ถ-าเราจะหยดความเพยร
กFหยดได-ตามสบาย เม>อ? เราหยดความเพยร เจ-าเกยจคร-านไหม เจ-าเหน>อ? ย
ไหม เจ-าราคาญไหม เปล7า ไม7ม ตอบไม7ได- ของเหล7าน@ไม7มในจตมแต7
ความพอดหมดทกอย7างในน@น
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ประสบการณQการร6-ธรรม๓วาระ
ถ-าเราจะหยดกFหยดเอาเฉยๆ น?แหละ ต7อมาจ1งหยดพกหยดแต7การน?ง
เท7าน@น ใจเหม>อนเก7ายงไม7หยด เลยด1งเอาหมอนล6กหน1?งมาวางไว-ตง@ ใจจะ
พกผ7อน เม>อ? เอนกายลงจตยงสงบอย67อย7างเดม พอศรษะจะถ1งหมอนม
อาการน-อมในใจ ไม7ร6-มนน-อมไปไหนแต7มนน-อมเข-าไปน-อมเข-าไป คล-าย
กบมสายไฟอนหน1ง? ไปถ6กสวตซQไฟเข-าไปดนกบสวตซQอนน@น กายกFระเบด
เสยงดงมาก ความร6-ทม? อย67น@นละเอยดท?สด พอมนผ7านตรงจดน@นกFหลด
เข-าไปข-างในโน-น ไปอย67ขา- งในจ1งไม7มอะไร แม-อะไรๆ ท@งปวงกFสง7 เข-าไปไม7
ได- ส7งเข-าไปไม7ถ1ง ไม7มอะไรเข-าไป ถ1งหยดอย67ขา- งในสกพกหน1ง? กFถอยออก
มา คาว7าถอยออกมาน@ไม7ใช7วา7 เราจะให-มนถอยออกมาหรอก เราเปFนเพยง
ผ6ด- 6เฉยๆ เราเปFนผ6ร- 6-เท7าน@นอาการเหล7าน@เปFนออกมาๆ กFมาถ1งปกตจต
ธรรมดา
เม>อ? เปFนปกตดงเดมแล-วคาถามกFมข1น@ มาว7า "น?มนอะไร?" คาตอบเกดข1@น
ว7า "ส?งเหล7าน@ของเปFนเองไม7ต-องสงสยมน" พ6ดเท7าน@จตกFยอม เม>อ? หยดอย67
พกหน1?งกFน-อมเข-าไปอก เราไม7ได-น-อมมนน-อมเอง พอน-อมเข-าไปๆ กFไป
ถ6กสวตซQไฟดงเก7า คร@งท?สองน@ร7างกายแตกละเอยดหมด หลดเข-าไปข-าง
ในอก เงยบย?งเก7งกว7าเก7า ไม7มอะไรส7งเข-าไปถ1ง เข-าไปอย67ตามปรารถนา
ของมนพอสมควรแล-วกFถอยออกมา ตามสภาวะของมนในเวลาน@นมนเปFน
อตโนมต มได-แต7งว7าจงเปFนอย7างน@นจงเปFนอย7างน@ จงออกอย7างน@จงเข-า
อย7างน@นไม7ม เราเปFนเพยงผ6-ทาความร6-ด6อย67เฉยๆ มนกFถอยออกมาถ1งปกต
มได-สงสยแล-วกFนง? พจารณาน-อมเข-าไปอก คร@งท?สามน@โลกแตกละเอยด
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หมดท@งพ>@นปฐพ แผ7นดนแผ7นหญ-าต-นไม-ภ6เขาโลกเปFนอากาศธาตหมด
ไม7มคนหมดไปเลยตอนสดท-ายน@ไม7มอะไร
เม>อ? เข-าไปอย67ตามปรารถนาของมน ไม7ร6-ว7ามนอย67อย7างไรด6ยากพ6ดยาก
ของส?งน@ไม7มอะไรจะมาเปรยบปานได-เลย นานท?สดท?อย6ใ7 นน@น พอถ1ง
กาหนดเวลากFถอนออกมา คาว7าถอนเรากFมได-ถอนหรอกมนถอนของมน
เอง เราเปFนผ6-ดเ6 ท7าน@นกFเลยออกมาเปFนปกต สามขณะน@ใครจะเรยกว7าอะไร
ใครร6-เราจะเรยกอะไรเล7า
พลกโลกพลกแผ7นดน
ท?เล7ามาน@เร>?องจตตามธรรมชาตท@งน@น อาตมามได-กล7าวถ1งจตถ1งเจตสก ไม7
ต-องอะไรท@งน@นมศรทธาทาเข-าไปจรงๆ เอาชวตเปFนเดมพน เม>อ? ถ1งวาระท?
เปFนอย7างน@ออกมาแล-ว โลกน@แผ7นดนน@มนพลกไปหมด ความร6ค- วามเหFน
มนแปลกไปหมด ทกส?งทกอย7างในระยะน@นถ-าคนอ>น? เหFนอาจจะว7าเราเปFน
บ-าจรงๆ ถ-าผ6ค- วบคมสตไม7ดอาจเปFนบ-าได-นะเพราะมนไม7เหม>อนเก7าสก
อย7างเลย เหFนคนในโลกไม7เหม>อนเก7าแต7มนกFเปFนเราผ6-เดยวเท7าน@นแปลก
ไปหมดทกอย7าง ความน1กคดท@งหลายท@งปวงน@นเขาคดไปทางโน-นแต7เรา
คดไปทางน@ เขาพ6ดมาทางน@เราพ6ดไปทางโน-น เขาข1@นทางโน-นเราลงทางน@
มนต7างกบมนษยQไปหมดมนกFเปFนของมนเร>?อยๆไป
ท7านมหาลองไปทาด6เถอะ ถ-ามนเปFนอย7างน@ไม7ต-องไปด6ไกลอะไรหรอก ด6
จตของเราต7อๆ ไปมนอาจหาญท?สดอาจหาญมากน?คอ> เร>?องกาลงของจต
เร>อ? งกาลงของจตมนเปFนได-ถ1งขนาดน@

520

ทางแยกของวปสสนากบอทธปาฏหารยQ
น?เปFนเร>?องกาลงของสมาธ ขณะน@ยงเปFนกาลงของสมาธอย67 ถ-าเปFนสมาธ
ข@นน@มนสดของมนแล-ว มนไม7สะกดมนไม7เปFน ขณะมนสดแล-ว ถ-าจะทา
วปสสนาท?นค? ล7องแล-วจะใช-ในทางอ>?นกFได- ต@งแต7บดน@ตอ7 ไปจะใช-ฤทธ tใชเดชใช-ปาฏหารยQใช-อะไรๆ อาจใช-ได-ท@งน@น นกพรตท@งหลายเอาไปใช- ใชทาน@ามนตQน@าพร ใช-ทาตะกรดคาถาได-หมดท@งน@น ถ1งข@นน@แล-วมนไปของ
มน ได-มนกFดไปอย7างน@นแหละ ดเหม>อนกบเหล-าดกนแล-วกFเมาดไปอย7าง
น@นใช-ไม7ไดตรงน@เปFนท?แวะ พระศาสดาท7านแวะตรงน@ น?เปFนแท7นท?จะทาวปสสนาแล-ว
เอาไปพจารณา ทน@สมาธไม7ตอ- งเท7าไร ด6อาการภายนอกเลย ด6เหตผล
พจารณาเร>?อยไป ถ-าเปFนอย7างน@เราเอาความสงบน@มาพจารณาร6ปเสยง
กล?นรสโผฏฐพพะธรรมารมณQ ท?มากระทบอารมณQ แม-จะดจะช?วสขทกขQท@ง
หลายท@งปวง เหม>อนกบคนข1@นต-นมะม7วงแล-วเขย7าล6กหล7นลงมา เราอย67ใตต-นมะม7วงคอยเกFบเอาล6กไหนเน7าเราไม7เอา เอาแต7ลก6 ท?ดๆ ไม7เปล>องแรง
เพราะไม7ได-ขน1@ ต-นมะม7วงคอยเกFบอย67ข-างล7างเท7าน@น
วปสสนาค>อพจารณาให-เกดปญญา
ข-อน@หมายความว7าอย7างไร อารมณQท@งหลายท@งปวงเกดมาแล-วเอาความร6มาให-เราหมด มได-ไปปรงแต7งมน ลาภยศ นนทา สรรเสรญ สขทกขQ มนมา
เอง เรามความสงบมปญญาสนกเฟ-นสนกเล>อกเอา ใครจะว7าดว7าช?วว7าร-าย
ว7าโน7นว7าน? สขทกขQต7างๆ นานาเปFนต-นล-วนแต7เปFนกาไรของเราหมด
เพราะมคนข1น@ เขย7าให-มะม7วงหล7นลงมา เรากFสนกเกFบเอาไม7กลว จะกลว
ทาไม มคนข1น@ เขย7าลงมาให-เรา ลาภกFดยศกFดสรรเสรญนนทาสขทกขQท@ง
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หลายท@งปวงเหล7าน@ เปรยบเหม>อนมะม7วงหล7นลงมาหาเรา เราเอาความ
สงบมาพจารณาเกFบเอา เราร6-จกแล-วล6กไหนดล6กไหนเน7า เม>อ? เร?มพจารณา
ส?งเหล7าน@อาการท?พจารณาออกจากความสงบเหล7าน@แหละ เรยกว7าปญญา
เปFนวปสสนา ไม7ได-แต7งมนหรอก วปสสนาน@ถ-ามปญญามนเปFนของมนเอง
ไม7ต-องไปต@งช>อ? มน ถ-ามนร6แ- จ-งน-อยกFเรยกว7าวปสสนาน-อย ถ-ามนร6-อก
ขนาดหน1ง? กFเรยกว7าวปสสนากลาง
ถ-ามนร6-ตามความเปFนจรงกFเรยกว7า
วปสสนาถ1งท?สด เร>?องวปสสนาน@อาตมาเรยกปญญาการไปทาวปสสนาจะ
ทาเอาเดwยวน@นๆ ทาได-ยาก มนต-องเดนมาจากความสงบ เร>?องมนเปFนเอง
ท@งหมดไม7ใช7เร>?องเราจะไปบงคบ
หน-าท?ของเราค>อทาความเพยร
พระศาสดาจ1งตรสว7าเร>?องของเปFนเอง เม>อ? เราทาไปถ1งข@นน@แล-วเรากFปล7อย
ตามบญวาสนาบารมของเรา แต7เราไม7หยดทาความเพยร จะช-าหร>อเรFวเรา
บงคบไม7ได- เหม>อนปล6กต-นไม-มนร6-จกของมน มนอยากเรFวกFร6-ว7ามนหลง
มนอยากช-ากFร6-ว7ามนหลง เม>อ? ทาแล-วจ1งเกดผลข1@นมา เหม>อนเราปล6กต-นไมเช7นปล6กพรกต-นน@ หน-าท?ของเราค>อขดหลมปล6กให-น@าให-ปp ยรกษาแมลง
ให-มนเท7าน@นน?เร>?องของเรา น?เร>?องศรทธาของเรา ส7วนต-นพรกจะโตกFเปFน
เร>อ? งของมนไม7ใช7เร>?องของเรา จะไปด1งให-มนย>ดข1น@ มากFไม7ได-ผด เร>?องเรา
ต-องให-น@าเอาปp ยใส7ใหถ-าเราปฏบตอย7างน@กFจะสบายจะถ1งชาตน@กFช7างถ1งชาตหน-ากFตาม เราม
ศรทธาอย7างน@แล-วมความร6-ส1กแน7นอนแล-ว อย7างน@จะเรFวหร>อช-าน@นเปFน
เร>อ? งของบญวาสนาบารมของเรา ทน@กFร6-ส1กสบายเหม>อนขบรถม-า กFมไดเอารถไปก7อนม-า แต7กอ7 นมนเอารถไปก7อนม-า ถ-าไถนากFเดนก7อนควาย
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หมายความว7าใจมนเรFวมากร-อนมาก ทน@ไม7เปFนอย7างน@นไม7เดนก7อนต-อง
เดนตามหลงควาย
ข-าเอาน@าให-กนเอาปp ยให-กนกนไปเถอะ มดปลวกมาข-าจะไล7ให-เจ-า เท7าน@น
แหละต-นพรกต-นน@มนกFจะงามข1น@ เอง เม>อ? มนงามแล-วเราจะบงคบว7าแก
ต-องเปFนดอกเดwยวน@ไม7ใช7เร>?องของเรา อย7าทาเราจะเปFนทกขQเปล7าๆ มนจะ
เปFนของมนเอง เม>อ? มนเปFนดอกแล-วเราจะให-เปFนเมFดเดwยวน@ อย7าไปบงคบ
มนทกขQจรงนาทกขQจรงๆ เม>อ? ร6-อย7างน@แล-ว เราร6-จกหน-าท?ของเราของเขา
หน-าท?ของใครของมน จตกFจะร6-หน-าท?การงาน ถ-าจตไม7ร6-หน-าท?การงานกFจะ
ไปบงคบต-นพรกให-มผลในวนน@นเอง ให-มนโตเปFนดอกเปFนผลข1@นในวนน@น
น?นล-วนแต7เปFนตวสมทยเหตให-เกดทกขQขน1@ มาท@งน@น
ถ-าร6-อย7างน@คดอย7างน@ ร6-วา7 มนหลงมนผดร6-อย7างน@แล-วกFปล7อยให-เปFนเร>?อง
บญวาสนาบารมต7อไป เรากFทาของเราไปไม7ต-องกลวว7าจะนานร-อยชาตพน
ชาตกFช7างมน จะชาตไหนกFตามปฏบตสบายๆน?แหละ
ร6ค- วามจรงแล-วทาผดไม7ไดจตถ-าตกกระแสแล-วไม7กลบ ความช?วนดหน7อยน@นพ-นแล-ว โสดา*ท7านว7า
จตน-อมไปแล-ว ท7านจ1งว7าพวกเหล7าน@จะมาส6อ7 บายอกไม7ได- มาตกนรกอก
ไม7ได-จะตกได-อย7างไร จตละบาปแล-วเหFนโทษในบาปแล-วจะให-ทาความช?ว
ทางกายวาจาอกน@นทาไม7ได- เม>อ? ทาบาปไม7ได-ทาไมจ1งจะไปส67อบาย ทาไม
จ1งจะไปตกนรกได- มนน-อมเข-าไปแล-ว เม>อ? จตน-อมเข-าไปมนกFร6-จกหน-าท?
ร6-จกการงาน ร6-จกปฏปทา ร6-จกผ7อนหนกผ7อนเบา ร6-จกกายของเรา ร6-จกจต
ของเรา ร6-จกร6ปเรานามเรา ส?งท?ควรละวางกFละไปวางไปเร>?อยๆไม7ต-อง
สงสย
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เหFนอสภะในทกคน
น?เร>?องท?อาตมาได-ปฏบตมาไม7ใช7ว7าจะไปทาให-มนละเอยดหลายส?งหลาย
ประการ เอาให-ละเอยดอย67ในใจน@ ถ-าเหFนร6ปน@ชอบร6ปน@เพราะอะไรกFเอาร6ป
น@มาพจารณา ด6วา7 เกสาค>อผม โลมาค>อขน นขาค>อเลFบ ทนตาค>อฟน ตะโจ
ค>อหนง พระพทธเจ-าให-เอาพวกน@มาพจารณาย@าเข-าไป แยกออกแจกออก
เผามนออกลอกมนออก ทาอย6อ7 ย7างน@เอาอย6อ7 ย7างน@ จนมนไม7ไปไหน มอง
พวกเดยวกนเช7นพระเณรเวลาเดนบณฑบาตเหFนพระเหFน คนต-องกาหนด
ให-เปFนร7างผตายซากผตายเดนไปก7อน เราเดนไปข-างหน-าเดนไปเปะๆ
ปะๆ กาหนดมนเข-าทาความเพยรอย67อย7างน@น เจรญอย6อ7 ย7างน@นเหFนผ6หญงร7นๆ น1กชอบข1น@ มากFกาหนดให-เปFนผเปFนเปรต เปFนของเน7าเหมFนไป
หมด ทกคนไม7ให-เข-าใกล- ให-ในใจของเราเปFนอย6อ7 ย7างน@ ถ1งอย7างไรมนกFไม7
อย6ห7 รอกเพราะมนเปFนของเป>อ? ยของเน7าให-เราเหFนแน7นอน
พจารณาให-มนแน7ให-มนเปFนอย6ใ7 นใจอย7างน@แล-ว ไปทางไหนกFไม7เสยให-ทา
จรงๆ เหFนเม>?อใดกFเท7ากบมองเหFนซากศพเหFนผ6-หญงกFซากศพเหFนผ6ช- ายกF
ซากศพ ตวเราเองกFเปFนซากศพด-วยเหม>อนกนเลย มแต7ของอย7างน@ท@งน@น
พยายามเจรญให-มาก บาเพFญให-อย6ใ7 นใจน@มากข1น@ อก อาตมาว7ามนสนก
จรงๆ ถ-าเราทาแต7ถ-าไปมวอ7านตาราอย6ม7 นยากต-องทาเอาจรงๆ ทาให-ม
กรรมฐานในตวเรา
อย7ามกง7ายข-ามข@นตอน
การเรยนอภธรรมน?นกFดอย67 แต7จะต-องไม7ตดตาราม7งเพ>?อร6-ความจรงหาทาง
พ-นทกขQจ1งจะถ6กทาง
เช7นในปจจบนมการสอนการเรยนวปสสนาแบบ
ต7างๆ หลายๆ อาจารยQ อาตมาว7าวปสสนาน?มนทาไม7ได-ง7ายๆ จะไปทาเอา
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เลยไม7ได- ถ-าไม7ดาเนนไปจากศล ลองด6กไF ด-เร>?องศลเร>?องสกขาบทบญญตน?
ถ-ากายวาจาไม7เรยบร-อยแล-วไปไม7รอดเพราะเปFนการข-ามมรรค บางคนพ6ด
ว7าสมถะไม7ต-องไปทาข-ามไปวปสสนาเลย คนมกง7ายหรอกท?พ6ดเช7นน@น
เขาว7าศลไม7ต-องเก?ยว กFการรกษาศลน@มนยากมใช7เล7น ถ-าจะข-ามไปเลยมน
กFสบายเท7าน@น อะไรท?ยากแล-วข-ามไปใครๆ กFอยากข-าม
มพระร6ปหน1?งบอกว7าเปFนนกปฏบต เม>อ? มาขออย67กบอาตมาถามถ1งระเบยบ
ปฏบต จ1งอธบายให-ฟงว7าเม>อ? มาอย6ก7 บผมจะสะสมเงนทองและส?งของไม7ไดผมถ>อตามวนย ท7านพ6ดว7าท7านปฏบตไม7ย1ดไม7หมาย อาตมาบอกว7าผมไม7
ทราบกบท7าน ท7านเลยถามว7าถ-าผมจะใช-เงนทองแต7ไม7ย1ดไม7หมายจะไดไหม อาตมาตอบว7าได-ถ-าท7านเอาเกล>อมากนด6แล-วไม7เคFมกFใช-ได- ท7านจะ
พ6ดเอาเฉยๆ เพราะท7านข@เกยจรกษาของจกๆ จกๆ น?มนยาก เม>อ? เอา
เกล>อมากนท7านไม7เคFมแล-วผมจ1งเช>อ? ถ-ามนไม7เคFมจะเอามาให-กนสกกระ
ทอ(เข7งเลFก) ลองด6มนจะไม7เคFมจรงๆ หร>อ เร>?องไม7ย1ดไม7หมายน@ไม7ใช7เร>?อง
พ6ดเอาคาดคะเนเอาไม7ใช7 ถ-าท7านพ6ดอย7างน@อย6ก7 บผมไม7ได-ท7านจ1งลาไป
ศลและสมถะต-องทาให-มาก
เร>อ? งศลเร>?องธดงควตรพวกเราต-องพยายามปฏบต พวกญาตโยมกFเหม>อน
กนถ1งปฏบตอย67บา- นกFตาม พยายามให-มศลห-า กายวาจาของเราพยายาม
ให-เรยบร-อย พยายามดๆ เถอะค7อยทาค7อยไป
การทาสมถะน? อย7าน1กว7าไปทาคร@งหน1ง? สองคร@งแล-วมนไม7สงบกFเลยหยด
ยงไม7ถ6กต-อง ทานานอย67นะ ทาไมจ1งนานคดด6สเราปล7อยมาน?ก?ป เราไม7ไดทามนว7าไปทางโน-นกFวง? ตามมน มนว7าไปทางน@กFวง? ตามมน ทน@จะมาหยด
ให-มนอย6เ7 ท7าน@เด>อนสองเด>อนจะให-มนน?งมนกFยงไม7พอ คดด6เถดเร>อ? งการ
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ทาจตใจ ให-เราเข-าใจว7าสงบในเร>?องสงบในอารมณQ ทแรกพอเกดอารมณQใจ
ไม7สงบใจว7นวายทาไมจ1งว7นวาย เพราะมตณหาไม7อยากให-คดไม7อยากให- ม
อารมณQ ความไม7อยากน?แหละตวอยาก ค>อวภวตณหา ย?งไม7อยากเท7าไร
มนย?งชวนกนมา "เราไม7อยากมนทาไมจ1งมา ไม7อยากให-มนเปFนทาไมมน
เปFน" น?นแหละเราอยากให-มนเปFนเพราะเราไม7ร6-จกใจเจ-าของ แหมเล7นอย67
กบพวกน@กว7าจะร6-ตวว7าผดกFนานโขอย67 คดๆ ด6แล-วโอเราไปเรยกมนมามน
จ1งมา ไม7อยากให-มนเปFนอยากให-มนสงบไม7อยากให-มนฟ- งซ7านน?แหละ
ความอยากท@งแท7งละ
มสตด6จตเหFนความคดเกดปญญา
ช7างมนเถอะ เราทาของเราไปเม>?อมอารมณQอะไรมากFให-พจารณามนไป
เร>อ? งอนจจง ทกขง อนตตาท@งลงใส7สามขมน?เลย แล-วคดไปพจารณาไป
เร>อ? งอารมณQน@นโดยมากเรามแต7เร>?องคด คดตามอารมณQ เร>?องคดกบเร>อ? ง
ปญญามนคนละอย7าง มนพาไปอย7างน@นกFคดตามมนไป ถ-าเปFนเร>?องความ
คดมนไม7หยด แต7เร>?องปญญาแล-วหยดอย67นง? ไม7ไปไหน เราเปFนผ6-รบร6ไ- วเม>อ? อารมณQอนน@อนน@นมาจะเปFนอย7างน@อย7างน@นเราร6-ๆ ไว- เม>อ? ถ1งท?สดแล-ว
กFว7าเออเร>?องเจ-าคดเจ-าน1กเจ-าวตกเจ-าวจารมาน@ เร>?องเหล7าน@มนไม7เปFนแก7น
สารท@งหมดเปFนเร>?องอนจจง ทกขง อนตตาท@งส@น ตดบทมนเลยท@งลงใส7
ไตรลกษณQเลยยบไป คร@นน?งต7อไปอกมนกFเกดข1@นอกเปFนมาอก เรากFด6มน
ไปสะกดรอยมนไป
เปรยบเหม>อนกบเราเล@ยงควายหน1?ง ต-นข-าวสอง ควายสาม เจ-าของควาย
จะต-องกนต-นข-าว ต-นข-าวเปFนของท?ควายจะกน จตของเรากFเหม>อนควาย
อารมณQคอ> ต-นข-าว ผ6ร- 6-กFเหม>อนเจ-าของ การปฏบตเปFนเหม>อนอย7างน@ไม7ผด
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เปรยบเทยบด6เวลาเราไปเล@ยงควาย ทาอย7างไร ปล7อยมนไป แต7เรา
พยายามด6มนอย67 ถ-ามนเดนไปใกล-ต-นข-าวเรากFตวาดมน ควายมนได-ยนกF
จะถอยออก แต7เราอย7าเผลอนะถ-ามนด>@อไม7ฟงเสยงกFเอาไม-คอ- นฟาดมน
จรงๆ มนจะไปไหนเสย มนจะได-กนต-นข-าวหร>อ แต7เราอย7าไปนอนหลบ
กลางวนกFแล-วกน ถ-าข>นนอนหลบต-นข-าวหมดแน7ๆ
เร>อ? งปฏบตกFเช7นกน เม>อ? เราด6จตของเราอย67 ผ6ร- 6-ด6จตเจ-าของ ผ6ใ- ดตามด6จตผ6น@นจกพ-นจากบ7วงของมาร จตกFเปFนจตแล-ว ใครจะมาด6จตอกเล7า เดwยวกF
งงงนเท7าน@น จตอนหน1ง? ผ6-ร6-อนหน1ง? ร6-ออกมาจากจตน?น ร6-จตเปFนอย7างไรสบ
อารมณQเปFนอย7างไรปราศจากอารมณQเปFนอย7างไร ผ6-ท?ร6-อนน@ท7านเรยกว7าผ6-ร6ผ6ร- 6-จะตามด6จต ผ6ร- 6-น@จะเกดปญญา จตน@นค>อความน1กคด ถ-าพบอารมณQน@น
กFแวะไป ถ-าพบอารมณQอกมนกFแวะไปอก เหม>อนกบควายเราน?นแหละ มน
จะไปทางไหนเรากFด6มนอย67 มนจะไปไหนได- มนจะไปใกล-ต-นข-าวกFตวาด
มนอย67ว7าไม7ฟงกFถ6กไม-คอ- นเท7าน@นทรมานมนอย67 อย7างน@
จตกFเหม>อนกน เม>อ? ถ6กอารมณQมนจะเข-าจบทนท เม>อ? มนเข-าจบผ6ร- 6-ต-องสอน
ต-องพจารณามนว7าดไม7ด อธบายเหตผลให-มนฟง มนไปจบส?งอ>น? อกมนน1ก
ว7าเปFนของน7าเอา ผ6ร- 6-น@กFสอนมนอกอธบายให-มเหตผลจนมนท@งอย7างน@จ1ง
สงบได- จบอะไรมากFมแต7ของไม7น7าเอาท@งน@น มนกFหยดเท7าน@น มนข@เกยจ
เหม>อนกนเพราะมแต7ถ6กด7าถ6กว7าเสมอทรมานมนเข-า ทรมานเข-าไปถ1งจต
หดมนอย67อย7างน@นแหละ
ร6-ตวเองแล-วสบาย
ต@งแต7คร@งอาตมาปฏบตอย67ในปา7 กFปฏบตอย7างน@ สอนศษยQทง@ หลายกFสอน
อย7างน@ เพราะต-องการเหFนความจรง ไม7ต-องการเหFนในตารา ต-องการเหFน
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ในใจเจ-าของว7า ตวเองหลดพ-นจากส?งท?คดน@นหร>อยง เม>อ? หลดแล-วกFร6-จก
เม>อ? ยงไม7หลดกFพจารณาเหตผลจนร6-เร>?องของมน ถ-าร6-เร>?องของมนกFหลด
เอง ถ-ามอะไรมาอกตดอะไรอกกFพจารณาส?งน@นอก ไม7หลดไม7ไปย@ามนอย67
ตรงน@ มนจะไปไหนเสย อาตมาชอบให-เปFนอย7างน@นในตวเอง เพราะ
พระพทธองคQตรสว7าปจจตตงเวทตพโพวญญ6ห วญญ6ชนท@งหลายร6-เฉพาะ
ตนกFต-องหาเอาจากเจ-าของให-ร6-จากตวเองน@แหละ
ถ-าเช>อ? ตวเองกFร6-ส1กสบาย เขาว7าไม7ดกFสบาย เขาว7าดกFสบาย เขาจะว7า
อย7างไรกFสบายอย67 เพราะอะไรจ1งสบาย เพราะร6-ตวเอง ถ-าคนอ>น? ว7าเราดแต7
เราไม7ดเราจะเช>อ? เขาอย7างน@นหร>อ เรากFไม7เช>อ? เขา เราปฏบตของเราอย67
คนไม7เช>?อตนเองเม>?อเขาว7าดกFดตามเขากFเปFนบ-าไปอย7างน@น ถ-าเขาว7าช?ว
เรากFดเ6 รามนไม7ใช7หรอก เขาว7าเราทาผดแต7เราไม7ผดดงเขาว7า เขาพ6ดไม7
ถ6กกFไม7ร6-จะไปโกรธเขาทาไม เพราะเขาพ6ดไม7ถ6กตามความเปFนจรง ถ-าเรา
ผดดงเขากFถ6กดงเขาว7า แล-วไม7ร6-จะไปโกรธเขาทาไมอก ถ-าคดได-ดงน@ร6-ส1ก
ว7าสบายจรงๆ มนเลยไม7มอะไรผด ล-วนแต7เปFนธรรมท@งหมด อาตมา
ปฏบตอย7างน@ ถ-าปฏบตอย7างน@มนลดตรงจรงๆ แม-จะเอาธมมะธมโมหร>อ
อภธรรมมาเถยง อาตมากFไม7เถยงไม7เถยงหรอก ให-แต7เหตผลเท7าน@น
ให-เข-าใจเสยว7า เร>?องปฏบตน@พระพทธเจ-าให-วางท@งหมด วางอย7างร6-มใช7ว7า
วางอย7างไม7ร6- จะวางอย7างควายอย7างววไม7เอาใจใส7อย7างน@ไม7ถ6ก วางเพราะ
การร6-สมมตบญญตความไม7ย1ด
ย1ดไว-กอ7 นพอร-อนแล-วกFวาง
ทแรกท7านสอนว7าทาให-มากเจรญให-มากย1ดให-มาก ย1ดพระพทธย1ดพระ
ธรรมย1ดพระสงฆQย1ดให-ม?น ท7านสอนอย7างน@ เรากFย1ดเอาจรงๆ ย1ดไปๆ
528

คล-ายกบท7านสอนว7า อย7าไปอจฉาคนอ>?นให-ทามาหากนด-วยน@าพกน@าแรง
ตวเอง มววมควายมไร7มนาให-หาเอาจากของๆ เราน?แหละไม7บาปหรอก
ถ-าไปทาของคนอ>น? มนบาป ผ6ฟ- งจ1งเช>อ? ทาเอาจากของตนเองอย7างเตFมท?
แต7มนกFยง7 ยากลาบากเหม>อนกน ท?ยากลาบากน@นเพราะของเราเอง กFไป
บ7นปรบทกขQให-ท7านฟงอกว7า มส?งของใดๆ กFยง7 ยากเปFนทกขQ เม>อ? เหFน
ความย7งยากแล-วแต7ก7อนเข-าใจว7าย7งยากเพราะแย7งชงของคนอ>?น ท7านจ1ง
แนะให-ทาของๆ ตนน1กว7าจะสบาย คร@นทาแล-วกFยงย7งยากอย67ท7าน จ1ง
เทศนQอย7างใหม7ให-ฟงอกว7า "มนกFตอ- งเปFนอย7างน@ ถ-าไปย1ดไปหมายมนกF
เปFนอย7างน@ ไม7ว7าของใครท@งน@น ไฟอย67บา- นเขาไปจบมนกFร-อน ไฟอย67บ-าน
เราไปจบมนกFร-อนอย67อย7างน@น" ท7านกFพ6ดตามเราเพราะท7านสอนคนบ-า
การรกษา คนบ-ากFต-องทาอย7างน@น พอช-อคไฟได-ท7านกFชอ- ค เม>อ? ก7อนยงอย67
ต?าเกนไปเลยไม7ทนร6-จกเร>?องอบายของพระพทธเจ-า ท7านสอนเราต7างหาก
หมดเร>?องของท7านมาตดเร>อ? งของเรา ถ1งจะเปFนอย7างไรกFตามเอาอบายท@ง
หลายเหล7าน@นน? แหละมาสอนเรา
การปฏบตค>อการฝ>นใจตวเอง
เร>อ? งปฏบตน?อาตมาพยายามค-นคดเหล>อเกน เอาชวตเปFนเดมพนเพราะ
เช>อ? ตามท?พระพทธเจ-าตรสว7า มรรคผลนพพานมอย67มนมอย67ดงพระองคQ
ตรสสอน แต7ว7าส?งเหล7าน@นเกดจากการปฏบตด เกดจากการทรมานกล-า
หาญกล-าฝ1กกล-าหดกล-าคดกล-าแปลงกล-าทา
การทาน@นทาอย7างไร ท7านให-ฝ>นใจตวเอง ใจเราคดไปทางน@ท7านให-ไปทาง
โน-น ใจเราคดไปทางโน-นท7านให-มาทางน@ ทาไมท7านจ1งฝ>นใจ เพราะใจถ6ก
กเลสเขาพอกมาเตFมท?แล-ว มนยงไม7ได-ฝ1กหดดดแปลง พระองคQจ1งไม7ให529

เช>อ? มนยงไม7เปFนศลยงไม7เปFนธรรมเพราะใจมนยงไม7แจ-งไม7ขาวจะไปเช>?อ
มนได- อย7างไรได- ท7านจ1งมให-เช>?อเพราะใจเปFนกเลส ทแรกมนเปFนล6กน-อง
กเลส อย6น7 านๆ ไปเลยกลายเปFนกเลส ท7านเลยบอกว7าอย7าเช>อ? ใจ
ด6เถดข-อปฏบตมแต7เร>?องฝ>นใจท@งน@น ฝ>นใจกFเด>อดร-อน พอเด>อดร-อนกFบ7น
ว7าแหมลาบากเหล>อเกนทาไม7ได-แต7 พระองคQไม7น1กอย7างน@น ทรงน1กว7าถ-า
เด>อดร-อนน@นถ6กแล-ว แต7เราเข-าใจว7าไม7ถ6กเปFนเสยอย7างน@ มนจ1งลาบาก
เม>อ? เร?มทา เด>อดร-อนเรากFน1กว7าไม7ถ6กทาง คนเราอยากมความสขมนจะถ6ก
หร>อไม7ถ6กไม7ร6- เม>อ? ขดกบกเลสตณหากFเลยเปFนทกขQเด>อดร-อนกFหยดทา
เพราะเข-าใจว7าไม7ถ6กทาง แต7พระองคQตรสว7าถ6กแล-วถ6กกเลสแล-ว กเลสมน
เร7าร-อนแต7เราน1กว7าเราเร7าร-อน
พระพทธเจ-าว7ากเลสเร7าร-อน เราท@งหลายเปFนอย7างน@มนจ1งยาก เราไม7
พจารณาโดยมากมกเปFนไปตามกามสขลลกานโยค อตตกลมถานโยค มน
ตดอย6น7 ?อยากทาตามใจของเรา อนไหนชอบกFทา อยากทาตามใจให-น?ง
สบายนอนสบาย จะทาอะไรกFอยากสบายน?กามสขลลกานโยคตดสขมนจะ
ไปได-อย7างไร
ถ-าหากเอากามความสบายไม7ได-แล-วความสขไม7ได-แล-ว กFไม7พอใจโกรธข1น@
มากFเปFนทกขQเปFนโทสธรรม น?เปFนอตตกลมถานโยคซ1?งไม7ใช7หนทางของผ6สงบ ไม7ใช7หนทางของผ6ร- ะงบ
กามสขลลกานโยค อตตกลมถานโยค ทางสองเส-นน@พระพทธเจ-าไม7ให-เดน
ความสขพระองคQให-รบทราบไว- ความโกรธความเกลยดความไม7พอใจกF
ไม7ใช7ทางท?พระพทธเจ-าเดน ไม7ใช7ทางของสมณะ เปFนทางท?ชาวบ-านเดน
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อย67 พระผ6ส- งบแล-วไม7เดนอย7างน@น เดนไปตรงกลางสมมาปฏปทา น?กาม
สขลลกานโยคอย6ท7 างซ-ายอตตกลมถานโยคอย67ทางขวา
เดนทางสายกลางค>อสงบวางสขวางทกขQ
ดงน@น ถ-าจะบวชปฏบตต-องเดนทางสายกลางน@ เราจะไม7เอาใจใส7ความสข
ความทกขQ จะวางมนแต7ร6-ส1กว7ามนเตะเรา เดwยวไอ-น?เตะทางน@ ไอ-น?นเตะ
ทางน@น เหม>อนกบล6กโปง7 ลาง(กระด?งท?ทาด-วยไม-) มนฟดเราท@งสองข-าง
เข-าใส7กน มสองอย7างน@แหละเตะเราอย67 ดงน@นพระองคQเทศนQคร@งแรกจ1งทรง
ยกทางท?สดท@งสองข1@นแสดงเพราะมนตด อย67น? ความอยากได-สขเตะทางน@
บ-าง ความทกขQไม7พอใจเตะทางโน-นบ-าง สองอย7างเท7าน@นเล7นงานเรา
ตลอดกาล
การเดนทางสายกลาง เราจะวางสข เราจะวางทกขQสมมาปฏปทา ต-องเดน
สายกลางเม>อ? ความอยากได-สขมากระทบ ถ-าไม7ได-สขมนกFทกขQเท7าน@น จะ
เดนกลางๆ ตามทางพระพทธเจ-าเดนน@นลาบาก มนมสองอย7างค>อดกบ
ร-ายเท7าน@น ถ-าไปเช>อ? พวกน@กFตอ- งเปFนอย7างน@ ถ-าโกรธข1@นมากFคว-าหาท7อน
ไม-เลยไม7ต-องอดทน ถ-าดกFลบ6 ต@งแต7ศรษะจดปลายเท-า น?นใช7เล-วทางสอง
ข-างมนไม7ไปกลางๆ สกท พระพทธเจ-าท7านไม7ให-ทาอย7างน@น ท7านใหค7อยๆ วางมนไปทางสายน@คอ> สมมาปฏปทา ทางเดนออกจากภพจากชาต
ทางไม7มภพไม7มชาตไม7มสขไม7มทกขQไม7มดไม7ม ช?ว มนษยQทง@ หลายท?
ต-องการภพ ถ-าตกลงมากFถ1งสขน?มนมองไม7เหFนตรงกลางผ7านเลยลงมาน?
ถ-าไม7ได-ตามความพอใจกFเลยมาน? ข-ามตรงกลางไปเร>?อย ท?พระอย67เรามอง
ไม7เหFนสกท ว?งไปว?งมาอย67น?แหละไม7อย6ต7 รงท? ไม7มภพไม7มชาตเราไม7ชอบ
จ1งไม7อย67 บางทกFเลยลงมาข-างล7างถ6กสนขกดปนข1น@ ไปข-างบนกFถ6กอแร-ง
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อกาปากเหลFก มาจกกระบาล กFเลยตกนรกอย67ไม7หยดไม7ย@งเท7าน@นน?แหละ
ภพ
อนท?วา7 ไม7มภพไม7มชาต มนษยQท@งหลายไม7เหFนจตมนษยQมองไม7เหFนจ1ง
ข-ามไปข-ามมาอย6อ7 ย7างน@น สมมาปฏปทาค>อทางสายกลางท?พระพทธเจ-า
เดนพ-นภพพ-นชาตเปFนอพยากตธรรม จตน@วางน?เปFนทางของสมณะ ถ-า
ใครไม7เดนเกดเปFนสมณะไม7ได- ความสงบเกดไม7ได- ทาไมจ1งสงบไม7ไดเพราะมนเปFนภพเปFนชาตเกดตายอย67น?นเอง แต7ทางน@ไม7เกดไม7ตายไม7ต?า
ไม7ส6งไม7สขไม7ทกขQไม7ดไม7ชว? กบใคร ทางน@เปFนทางตรงเปFนทางสงบระงบ
สงบจากความสขความทกขQความดใจความเสยใจ น@ค>อลกษณะปฏบต ถ-า
ใจเราเปFนอย7างน@แล-วหยดได-หยดถามได-แล-วไม7ต-องไปถามใคร
น?แหละพระพทธเจ-าจ1งตรสว7าปจจตตงเวทตพโพวญญ6ห ไม7ต-องถามใครร6เฉพาะตนแน7นอนอย7างน@นถ6กตามท?พระองคQทรงสอนไว- อาตมาเล7าประวต
ย7อๆ ท?เคยทาเคยปฏบตมาไม7ได-ร6-มากไม7ได-เรยนมาก เรยนจากจตใจ
ตนเองตามธรรมชาตน@ โดยทดลองทาด6 เม>อ? มนชอบข1น@ มากFไปตามมนด6
มน จะพาไปไหนมแต7มนลากเราไปหาความทกขQโน7น เราปฏบตด6ตวเองจ1ง
ค7อยร6-จกค7อยร6-ข1@นเหFนข1น@ ไปเอง ให-เราพากนต@งอกต@งใจทา
การปฏบตต-องต@งใจและพยายาม
ถ-าอยากปฏบตให-ท7านมหาพยายามอย7าคดให-มาก
ถ-าจะน?งสมาธแล-ว
อยากให-มนเปFนอย7างน@นเปFนอย7างน@หยดดกว7า เวลาน?งสงบจะน1กว7าใช7อน
น@นไหมใช7อนน@ไหม หยดเอาความร6-ปรยตใส7หบใส7ห7อไว-เสย อย7าเอามาพ6ด
ไม7ใช7ความร6-พวกน@นจะเข-ามาอย6น7 ?หรอก มนพวกใหม7 เวลาเปFนข1@นมามน
ไม7เปFนอย7างน@น เหม>อนกบเราเขยนตวหนงส>อว7า "ความโลภ" เวลามนเกด
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ในใจไม7เหม>อนตวหนงส>อ เวลาโกรธกFเหม>อนกนเขยนใส7กระดานดาเปFน
อย7างหน1ง? มนเปFนตวอกษร เวลามนเกดในใจอ7านอะไรไม7ทนหรอก มนเปFน
ข1น@ มาท?ใจเลยสาคญนกสาคญมาก
ปรยตเขยนไว-กFถ6กอย6แ7 ต7ต-องโอปนยโกให-เปFน คนน-อมถ-าไม7นอ- มกFไม7ร6-จก
จรงๆ มนไม7เหFน อาตมากFเหม>อนกนไม7ได-ศ1กษาเล7าเรยนมาก เคยสอบ
ปรยตธรรมมโอกาสได-ไปฟงคร6บาอาจารยQเทศนQให-ฟงจนจะเกดความ
ประมาทฟงเทศนQไม7เปFน พวกพระกรรมฐานพระธดงคQน?ไม7ร6- พ6ดอย7างไร
พ6ดเหม>อนกบมตวมตนจรงๆ จะไล7เอาจรงๆ ต7อมาค7อยทาไปปฏบตไปๆ
จ1งเหFนจรงตามท?ท7านสอน ท7านเทศนQให-ฟงกFรเ6- ปFนเหFนตามมนเปFนอย6ใ7 นใจ
ของเราน?เอง ต7อไปนานๆ จ1งร6-ว7ามนกFล-วนแต7ท7านเหFนมาแล-ว ท7านเอามา
พ6ดให-ฟงไม7ใช7ว7าท7านพ6ดตามตารา ท7านพ6ดตามความร6-ความเหFนจากใจใหฟง เราเดนตามกFไปพบท?ท7านพ6ดไว-หมดทกอย7าง จ1งน1กว7ามนถ6กแล-วน?จะ
อย7างไหนอกเอาเท7าน@แหละ อาตมาจ1งปฏบตต7อไป
คนทาจะไดการปฏบตน@นให-พยายามทามน จะสงบหร>อไม7สงบกFช7างปล7อยไว-ก7อน เอา
เร>อ? งเราปฏบตเปFนเร>?องแรก เอาเร>?องเราได-สร-างเหตน?แหละ ถ-าทาแล-วผล
จะเปFนอย7างไรกFได- เราทาได-แล-วอย7ากลวว7าจะไม7ได-ผลมนไม7สงบเรากFไดทา ทน@ถ-าเราไม7ทาใครเล7าจะได- ใครเล7าจะเหFน คนหาน?นแหละจะเหFนคน
กนน?นแหละจะอ?ม ของแต7ละส?งละอย7างมนโกหกเราอย67 สบคร@งให-มนร6-กFยง
ดอย67 คนเก7ามาโกหกเร>?องเก7าถ-าร6-จกกFดอย67 มนนานเหล>อเกนกว7าจะร6-มน
พยายามมาหลอกลวงเราอย67น?
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ดงน@นถ-าจะปฏบตแล-วให-ต@งศลสมาธปญญาไว-ในใจของเรา ให-นก1 ถ1งพระ
รตนตรยค>อพระพทธพระธรรมพระสงฆQ เลกส?งท@งหลายท@งปวงออกเสย
การกระทาของเราน@เองเปFนเหตเกดข1น@ ในภพในชาตหน1ง? จรงๆ เปFนคน
ซ>อ? สตยQกระทาไปเถอะ
การปฏบตน@นแม-จะน?งเก-าอ@อย6ก7 Fตาม กาหนดได-เบ>อ@ งแรกไม7ต-องกาหนด
มาก กาหนดลมหายใจเข-าออกหร>อจะว7าพทโธธมโมสงโฆกFได- แล-ว
กาหนดลมหายใจเข-าออก เม>อ? กาหนดให-มความต@งใจไว-วา7 การกาหนดลม
น@จะไม7บงคบถ-าเราจะลาบากกบลมหายใจแล-วยงไม7ถ6ก ด6เหม>อนลมหายใจ
ส@นไปยาวไปค7อยไปแรงไปเดนลมไม7ถ6กไม7สบาย แต7เม>?อใดลมออกกFสบาย
ลมเข-ากFสบายจตของเราร6-จกลมเข-าร6-จกลมออก น?นแม7นแล-วถ6กแล-ว ถ-าไม7
แม7นมนยงหลง ถ-ายงหลงกFหยดกาหนดใหม7 เวลากาหนดจตอยากเปFนน?น
เปFนน?หร>อเกดแสงสว7างเปFนปราสาทราชวงข1@นมากF ไม7ต-องกลว ให-ร6-จกมน
ให-ทาเร>?อยไปบางคร@งทาไปๆ ลมหมดกFมหมดจรงๆ กFจะกลวอกไม7ต-อง
กลวมนหมดแต7ความคดของเราเท7าน@น เร>อ? งความละเอยดยงอย67ไม7หมดถ1ง
กาลสมยแล-วมนฟ>@นกลบข1น@ มาของมนเอง
ทาจตให-สงบก7อนแล-วจ1งพจารณาอารมณQ
ให-ใจสงบไปอย7างน@เสยก7อน น?งอย67ท?ไหนกFตามน?งเก-าอ@นง? รถน?งเร>อกFตาม
ถ-ากาหนดเม>อ? ใดให-มนเข-าเลย ข1น@ รถไฟพอน?งลงให-มนเข-าเลยอย67ท?ไหนน?ง
ได-ทง@ น@น ถ-าขนาดน@ร6-จกแล-วร6-จกทางบ-างแล-วจ1งมาพจารณาอารมณQ ใช-จต
ท?สงบน?นพจารณาอารมณQ ร6ปบ-างเสยงบ-างกล?นบ-างรสบ-างโผฏฐพพะบ-าง
ธรรมารมณQบา- งท?เกดข1น@ ให-มาพจารณาชอบหร>อไม7ชอบต7างๆ นานา ใหเปFนผ6-รบทราบไว-อย7าเข-าไปหมายในอารมณQน@น ถ-าดกFให-ร6-ว7าด ถ-าไม7ดกFให534

ร6-วา7 ไม7ด อนน@เปFนของสมมตบญญต ถ-าจะดจะช?วกFเปFนอนจจงทกขง
อนตตาท@งน@น เปFนของไม7แน7นอนไม7ควรย1ดม?นถ>อม?น อ7านคาถาน@ไว-ดว- ย
ถ-าทาได-อย7างน@เร>?อยๆ ไปปญญาจะเกดเองอารมณQน@นเปFนอนจจงทกขง
อนตตา ท@งใส7สามขมน@นเ@ ปFนแก7นของวปสสนา ท@งใส7อนจจงทกขงอนตตา
ดช?วร-ายอะไรกFทง@ มนใส7น? ไม7นานเรากFจะเกดความร6-ความเหFนข1น@ มาใน
อนจจงทกขงอนตตา เกดปญญาอ7อนๆ ข1น@ มา น?นแหละเร>?องภาวนาใหพยายามทาเร>?อยๆ ศลห-าน@ถ>อมาหลายปแล-วมใช7หร>อ เร?มภาวนาเสยให-ร6ความจรงเพ>?อละเพ>อ? ถอนเพ>อ? ความสงบ
นกปฏบตต-องรกษาวนยและเช>อ? ฟงอาจารยQ
พ6ดถ1งการสนทนาแล-วอาตมาสนทนาไม7คอ7 ยเปFน มนพ6ดยากอย67ถ-าใคร
อยากร6-จกต-องอย67ด-วยกนอย67ไปนานๆ กFร6-จกหรอก อาตมาเคยไปเท?ยว
ธดงคQเหม>อนกน อาตมาไม7เทศนQไปฟงคร6บาอาจารยQร6ปน@นร6ปน@เทศนQ มใช7
ว7าไปเทศนQให-ท7านฟง ท7านพ6ดอะไรกFฟงฟงเอา พระเลFกพระน-อยเทศนQกF
ฟง เราจะฟงกFฟงไม7คอ7 ยสนทนาไม7ร6-จะสนทนาอะไร ท?จะเอากFเอาตรงท?ละ
ท?วางน?นเอง ทาเพ>?อมาละมาวางไม7ตอ- งไปเรยนให-มาก แก7ไปทกวนๆ วน
หน1ง? ๆ ไปตะปบแต7แสงอย67น?นไม7ถ6กตวสกท การปฏบตธรรมแม-จะมหลาย
แบบอาตมาไม7ตถ-าร6-จกตามความหมาย ไม7ใช7วา7 จะผดแต7ถ-าเปFนนกปฏบต
แล-วไม7ค7อยรกษาวนยอาตมาว7าจะไปไม7รอด เพราะมนข-ามมรรค ข-ามศล
สมาธ ปญญา บางท7านพ6ดว7าอย7าไปตดสมถะ อย7าไปเอาสมถะ ผ7านไป
วปสสนาเลย อาตมาเหFนว7าถ-าผ7านไปเอาวปสสนาเลยมนจะไปไม7รอด
วธปฏบตของท7านอาจารยQเสารQ ท7านอาจารยQม?น ท7านอาจารยQทองรต ท7าน
เจ-าคณอบาล น?หลกน@อย7าท@งแน7นอนจรงๆ ถ-าทาตามท7าน ถ-าปฏบตตาม
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ท7านเหFนตวเองจรงๆ ท7านอาจารยQเหล7าน@เร>?องศลท7านพยายามรกษาใหแน7นอน ท7านไม7ให-ขา- มการเคารพคร6บาอาจารยQ การเคารพข-อวตรปฏบต
น@น ถ-าคร6บาอาจารยQบอกให-ทากFทา ถ-าท7านว7าผดให-หยดกFหยดช>อ? ว7าทา
เอาจรงๆ จงๆ ให-เหFนให-เปFนข1น@ ในใจ ท7านอาจารยQบอกอย7างน@ ดงน@นพวก
ล6กศษยQท@งหลายจ1งมความเคารพยาเกรงในคร6บาอาจารยQมาก เพราะเหFน
ตามรอยของท7าน
ลองทาด6ซทาดงท?อาตมาพ6ด ถ-าเราทามนกFเหFนกFเปFน ทาไมจะไม7เปFน
เพราะเปFนคนทาคนหา อาตมาว7ากเลสมนไม7อย67หรอกถ-าทาถ6ก เร>?องของ
มนเปFนผ6ล- ะพ6ดจาน-อย เปFนคนละทฏฐมานะท@งหลายท@งปวง คนพ6ดผดกF
ฟงได-คนพ6ดถ6กกFฟงได-หมด พจารณาตวเองอย6อ7 ย7างน@ อาตมาว7าเปFนไป
ได-ทเดยวถ-าพยายาม แต7ว7าไม7คอ7 ยมนกปรยตท?มาปฏบตยงมน-อยอย67 คด
เสยดายเพ>?อนๆ ท@งหลายเคยแนะนาให-มาพจารณาอย67
ถ-าปฏบตแล-วจะร6-ซง1@ ร6-แจ-งร6ช- ด
ท7านมหามาท?น?กFดแล-ว เปFนกาลงอนหน1ง? แถวบ-านเรา บ-านไผ7ใหญ7 หนอง
ลก หนองข7น บ-านโพนขาวล-วนแต7เปFนบ-านสานกเรยนท@งน@น เรยนแต7ของ
ท?มนต7อกนไม7ตดสกท เรยนแต7สนตต เรยนสนธต7อกนไป ถ-าเราหยดได-เรา
มหลกวจยอย7างน@ดจรงๆ มนไม7ไปทางไหนหรอก มนไปอย7างท?เราเรยน
น?นแหละ แต7ถ-าไม7ปฏบตผ6เ- รยนไม7คอ7 ยร6- ถ-าปฏบตแล-วกFร6-ซ1@งส?งท?เราเคย
เรยนมาแจ-งออกชดออกเร?มปฏบตเสยให-เข-าใจอย7างน@
พยายามมาอย67ตามปา7 ท?กฏเลFกๆ น@มาฝ1กมาทดลองด6บา- งดกว7า เราไป
เรยนปรยตอย7างเดยวให-พ6ดอย6ค7 นเดยว ด6จตด6ใจเราคล-ายๆ กบว7าจตมน
วางเปFนปกต จตถ-ามนเคล>?อนออกจากปกตเช7นมนคดมนน1กต7างๆ น?นเปFน
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สงขาร สงขารน@มนจะปรงเราต7อไประวงให-ด ให-ร6-มนไว- ถ-ามนเคล>?อนออก
จากปกตแล-วไม7เปFนสมมาปฏปทาหรอก มนจะก-าวไปเปFนกามสขลลกาน
โยค อตตกลมถานโยค ของพวกน@มนปรงน?นแหละเปFนจตสงขาร ถ-ามนดกF
ด ถ-ามนช?วกFชว? มนเกดกบจตของเรา อาตมาว7าถ-าได-จ-องด6มนอย67อย7างน@
ร6-ส1กว7าสนก ถ-าจะพ6ดเร>?องน@อย6อ7 ย7างเดยวแล-วสนกอย67ตลอดวน
เม>อ? ร6-จกเร>?องวาระของจตกFเหFนมอาการอย7างน@ เพราะกเลสมนอบรมจตอย67
อาตมาเหFนว7าจตน@เหม>อนกบจดจดเดยวเท7าน@น อนท?เรยกว7าเจตสกน?น
เปFนแขก แขกมาพกอย67ตรงจดน@ คนน@นมาเย?ยมเราบ-าง คนน@นมาเย?ยมเรา
บ-าง คนโน-นมาเย?ยมเราบ-าง มาพกอย67ตรงน@เราจ1งเรยกพวกน@นท?ออกจาก
จตของเรามาเปFนเจตสกหมด
มสตร6-ต>?นอย6เ7 ฝ-าด6จต
ทน@เรามาทาจตของเราให-เปFนผ6-ร6-ต>?นอย67 คอยรกษาจตของเราอย67 ถ-าแขกมา
เม>อ? ไรโบกม>อห-าม มนจะมาน?งท?ไหนมท?นง? ท?เดยวเท7าน@น เรากFพยายาม
รบแขกอย67ตรงน@ตลอดวน น?คอ> พทโธตวต@งม?นอย67 น?ทาความร6-นไ@ ว-จะไดรกษาจตเรา น?งอย67ตรงน@แล-วแขกท?เคยมาเย?ยมเราต@งแต7เราเกดตวเลFกๆ
โน-นมาทไรกFมาท?น?หมด เราจ1งร6-จกมนหมดเลยพทโธอย67คนเดยว พ6ดถ1ง
อาคนตกะแขกท?จรมาปรงมาแต7งต7างๆ นานาให-เราเปFนไปตามเร>?องของ
มน อาการของจตท?เปFนไปตามเร>?องของมนน?แหละเรยกว7าเจตสก มนจะ
เปFนอะไรจะไปไหนกFชา7 งมน ให-เราร6-จกอาคนตกะท?มาพก ท?รบแขกมเก-าอ@
ตวเดยวเท7าน@เองเราเอาผ6-หน1ง? ไปน?งไว-แล-วมนกFไม7 มท?นง? มนมาท?น?มนกF
จะมาพ6ดกบเรา คร@งน@ไม7ได-นง? คร@งต7อไปกFจะมาอก มาเม>อ? ไรกFพบแต7ผ6-น@นง?
อย6ไ7 ม7หนสกท มนจะทนมาก?คร@งเพยงพ6ดกนอย67ท?นน? เรากFจะร6-จกหมดทก
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คนพวกท?ตง@ แต7เราร6-เดยงสาโน-นมนจะมาเย?ยมเราหมด น?นแหละเพยงเท7า
น@
อาตมาว7าธรรมน@นด6ตรงน@กFเหFนไปหมดได- พ6ดได-ด6ได-พจารณาอย6ค7 นเดยว
พ6ดธรรมะกFอย7างน@แหละ อาตมาพ6ดอย7างอ>น? ไม7เปFน พ6ดกFพ6ดไปอย7างน@
ทานองน@นก? FเปFนแต7เพยงพ6ดให-ฟงเท7าน@น
ทน@ให-ไปทาด6 ถ-าไปทามนจะเปFนอย7างน@นๆ มหนทางบอก ถ-ามนเปFนอย7าง
น@นให-ทาอย7างน@นกFไปทาด6อก ถ-าไปทาด6อกมนเปFนอกอย7างหน1ง? กFต-องแกโน7นแหละจ1งจะมท?บอก ในเม>อ? เดนสายเดยวกนมนต-องเปFนในจต ท7าน
มหาแน7นอนถ-าไม7เปFนอย7างน@นมนต-องเกดขดข-อง ขดข-องกFต-องจ@จด เม>อ?
พ6ดตรงน@มนไปถ6กจตท7านมหามนกFร6-จกแก- ถ-ามนตดอกท7านผ6แ- นะนากFจะ
บอก เพราะตรงน@ท7านกFเคยตดมาแล-วกFต-องแก-อย7างน@นมนร6-เร>?องกนกFพด6
กนไดเช7นเดยวกบอารมณQ ค>อเสยงได-ยนเปFนอย7างหน1?งเสยงเปFนอย7างหน1ง? เรา
รบทราบไว-ไม7มอะไร เราอาศยธรรมชาตอย7างน@แหละมาพจารณาหาความ
จรงจนใจมนแยกของมนเอง พ6ดง7ายๆ กFคอ> มนไม7เอาใจใส7เอง มนจ1งเปFน
อย7างน@นได- เม>อ? ห6ได-ยนเสยงด6จตของเรามนพวพนไปตามไหม มนราคาญ
ไหม เท7าน@เรากFร6- ได-ยนอย6แ7 ต7ไม7ราคาญ ฉนอย67ท?น?เอากนใกล-ๆ มได-เอา
ไกลจะหนจากเสยงน@นหนไม7ได-หรอก ต-องหนวธน@จง1 จะหนได- โดยเราฝ1ก
จตของเราจนม?นอย6ใ7 นส?งน@ วางส?งเหล7าน@น ส?งท?วางแล-วน@นกFยงได-ยนอย67
ได-ยนอย67แต7กFวางอย67 เพราะส?งเหล7าน@นถ6กวางอย6แ7 ล-วมใช7จะไปบงคบให-มน
แยกมนแยกเองโดย อตโนมต เพราะการละการวางจะอยากให-มนไปตาม
เสยงน@นมนกFไม7ไป
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เม>อ? เราร6-ถ1งร6ปเสยงกล?นรสท@งหลายเหล7าน@ตามเปFนจรงแล-ว เหFนชดอย67ใน
ดวงจตของเราว7า ส?งเหล7าน@ล-วนแต7เปFนสามญลกษณะค>อ อนจจงทกขง
อนตตาหมดท@งน@น เม>อ? ได-ยนคร@งใดกFเปFนสามญลกษณะอย67ในใจ เวลา
อารมณQท@งหลายมากระทบได-ยนกFเหม>อนไม7ได-ยนน@น ไม7ใช7จตของเราจะ
ไม7มการงานสตกบจตพวพนค-มครองกนอย6ต7 ลอดกาลตลอด เวลา ถ-าท7าน
มหาทาจตให-ถง1 อนน@แล-วถ1งจะเดนไปทางไหนมนกFคน- คว-าอย67 น?เปFนธรรม
วจยหลกของโพชฌงคQเท7าน@นเอง
มนหมนเวยนพ6ดกบตวเองแก-ปลด
เวทนา สญญา สงขาร วญญาณไม7มอะไรจะมาใกล-มนได- มนมงานทาของ
มนเอง
จตท?ต>?นร6-เบกบานเปFนพทธะ
น?เร>?องอตโนมตของจตท?เปFนอย6ไ7 ม7ได-แต7ง มนหดเบ>อ@ งแรกมนเปFนเลย ถ-า
เราทาอย67อย7างน@ท7านมหาจะมอาการอย7างหน1ง? แปลกข1น@ มาค>อ เวลาไป
นอนต@งใจแล-วนอนเคยนอนกรนหร>อนอนละเมอกนฟนหร>อนอนด@นนอน
ขวาง ถ-าจตเปFนอย7างน@แล-วส?งเหล7าน@นฉบหายหมด ถ1งจะหลบสนทต>?นข1@น
มาแล-วมอาการคล-ายกบไม7ได-นอน เหม>อนไม7ได-หลบแต7ไม7ง7วง เม>อ? ก7อน
เราเคยนอนกรนถ-าเราทาจตใจให-ต>?นแล-วไม7กรนหรอก จะกรนอย7างไรคน
ไม7ได-นอนกายมนไประงบเฉยๆ ตวน@ต>?นอย67ตลอดท@งวนท@งค>นต>?นอย67ทก
กาลเวลา ค>อพทโธผ6ร- 6-ผ6-ต>?นผ6เ- บกบานผ6แ- จ-งผ6ส- ว7าง ตวน@ไม7ได-นอน มนเปFน
ของมนอย67ไม7ร6-ส1กง7วง ถ-าเราทาจตของเราอย7างน@ไม7นอนตลอด ๒-๓ วน
บางทมนง7วงร7างกายมนเพลย พอง7วงเรามาน?งกาหนดเข-าสมาธทนทสก ๕
นาทหร>อ ๑๐ นาทแล-วล>มตาข1น@ จะร6-ส1กเท7ากบได-นอนตลอดค>นและวน
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เร>อ? งการนอนหลบน? ถ-าไม7คดถ1งสงขารแล-วไม7เปFนไร แต7วา7 เอาแต7พอควร
เม>อ? น1กถ1งสภาวะของสงขารความเปFนไปแล-วกFให-ตามเร>?องของมน ถ-ามน
ถ1งตรงน@นแล-วไม7ต-องนาไปบอกหรอก มนบอกเองมนจะมผ6-จ@ผจ6- ดถ1งข@เกยจ
กFมผ6บ- อกให-เราขยนอย67เสมอ อย6ไ7 ม7ได-หรอกถ-าถ1งจดมนจะเปFนของมนเอง
ด6เอาสอบรมมานานแล-วอบรมตวเองด6
กายวเวกสาคญมาก
แต7ว7าเบ>อ@ งแรกกายวเวกสาคญนะ เม>อ? เรามาอย6ก7 ายวเวกแล-วจะน1กถ1งคา
พระสารบตรเทศนQไว-เก?ยวกบกายวเวก จตวเวก อปธวเวก* กายวเวกเปFน
เหตให-เกดจตวเวก จตวเวกเปFนเหตเกดอปธวเวก แต7บางคนพ6ดว7าไม7
สาคญหรอกถ-าใจเราสงบแล-วอย67ทไ? หนกFได- จรงอย67แต7เบ>@องแรกให-เหFนว7า
กายวเวกเปFนท?หน1ง? ให-คดอย7างน@ วนน@หร>อวนไหนกFตามท7านมหาเข-าไปน?ง
อย6ใ7 นปา7 ช-าไกลๆ บ-าน ลองด6ให-อย6ค7 นเดยวหร>อท7านมหาจะไปอย67ท?ยอด
เขายอดหน1ง? ซ1?งเปFนท?หวาด สะด-งให-อย6ค7 นเดยวนะ เอาให-สนกตลอดค>น
แล-วจ1งจะร6-จกว7ามนเปFนอย7างไร
เร>อ? งกายวเวกน? แม-เม>?อก7อนอาตมาเองกFน1กว7าไม7สาคญเท7าไร คดเอาแต7
เวลาไปทาด6แล-วจ1งน1กถ1งคาสอนของพระพทธเจ-า พระองคQสอนให-ไปหา
กายวเวกเปFนเบ>@องแรก เปFนเหตให-จตวเวก ถ-าจตวเวกกFเปFนเหตเกดอปธ
วเวก เช7นเรายงครองเร>อนกายวเวกเปFนอย7างไร พอกลบถ1งบ-านเท7าน@น
ต-องว7นวายย7งเหยงเพราะกายไม7วเวก ถ-าออกจากบ-านมาส67สถานท?วเวกกF
เปFนไปอกแบบหน1ง?
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อาจารยQชว7 ยช@แนะผดถ6ก
ฉะน@นต-องเข-าใจว7า เบ>อ@ งแรกน@กายวเวกเปFนของสาคญ เม>อ? ได-กายวเวก
แล-วกFได-ธรรม เม>อ? ได-ธรรมแล-วกFให-มคร6บาอาจารยQเทศนQให-ฟง คอย
แนะนาตรงท?เราเข-าใจผด เพราะท?เราเข-าใจผดน?นเหม>อนกบเราเข-าใจถ6ก
น?เอง ตรงท?เราเข-าใจผดแต7น1กว7าถ6กถ-าได-ท7านมาพ6ดให-ฟงจ1งเข-าใจว7าผด
ท?ท7านว7าผดกFตรงท?เราน1กว7าถ6กน?นแหละอนน@มนซ-อนความคดของเราอย67
เรยนตามแบบรบนอกแบบ
ตามท?ได-ทราบข7าวมพระนกปรยตบางร6ปท7านค-นคว-าตามตาราเพราะไดเรยนมามาก อาตมาว7าทดลองด6เถอะการกางแบบกางตาราทาน?ถ1งเวลา
เรยนๆ ตามแบบแต7เวลารบๆ นอกแบบ ไปรบตามแบบมนส6-ข-าศ1กไม7ไหว
ถ-าเอากนจรงจงแล-วต-องรบนอกแบบเร>?องมนเปFนอย7างน@น ตาราน@นท7าน
ทาไว-พอเปFนตวอย7างเท7าน@น บางทอาจทาให-เสยสตกFได-เพราะพ6ดไปตาม
สญญา สงขาร ท7านไม7เข-าใจว7าสงขารมนปรงแต7งท@งน@น เดwยวน@ลงไปพ>@น
บาดาลโน7นไปพบปะพญานาคเวลาข1น@ มากFพด6 กบพญานาคพ6ดภาษา
พญานาค พวกเราไปฟงมนไม7ใช7ภาษาพวกเรา มนกFเปFนบ-าเท7าน@นเอง
คร6บาอาจารยQท7านไม7ให-ทาอย7างน@น เราน1กว7าจะดบจะดมนไม7ใช7อย7างน@น
ท?ท7านพาทาน@มแต7ส7วนละส7วนถอนเร>อ? งทฐมานะเร>?องเน>@อเร>?องตวท@งน@น
อาตมาว7าการปฏบตน@กยF ากอย67 ถ1งอย7างไรกFอย7าท@งคร6ทง@ อาจารยQ เร>?องจต
เร>อ? งสมาธน?หลงมากจรงๆ เพราะส?งท?ไม7ควรจะเปFนไปได-แต7มนเปFนข1@นมา
ได- เราจะว7าอย7างไรอาตมากFระวงตวเองเสมอ
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ตดปญหาอย7าคาดหวงหร>อกะเกณฑQ
เม>อ? คราวออกปฏบตในระยะ ๒-๓ พรรษาแรกยงเช>?อตวเองไม7ได- แต7พอไดผ7านไปมากแล-วเช>อ? วาระจตตวเองแล-วไม7เปFนอะไรหรอก
ถ1งจะม
ปรากฏการณQอย7างไรกFให-มนเปFนมา ถ-าร6-เร>?องอย7างน@สง? เหล7าน@กFระงบไป ม
แต7เร>?องจะพจารณาต7อไปกFสบาย ท7านมหายงไม7ได-ทาด6 เคยน?งสมาธแล-ว
ใช7ไหม การน?งสมาธน?ส?งท?ไม7น7าผดกFผดได- เช7นเวลาน?งเราต@งใจว7า "เอาละ
จะเอาให-มนแน7ๆ ด6ท" เปล7า! วนน@นไม7ได-เร>อ? งเลยแต7คนเราชอบทาอย7าง
น@น อาตมาเคยสงเกตมนเปFนของมนเอง เช7นบางค>นพอเร?มน?งกFน1กว7า
"เอาละวนน@อย7างน-อยตหน1?งจ1งจะลก" คดอย7างน@กบF าปแล-วเพราะว7าไม7
นานหรอกเวทนามนรมเอาเก>อบตาย มนดเวลาน?งโดยไม7ต-องกะเกณฑQ
ไม7มท?จดท?หมายท7มหน1ง? สองท7มสามท7มกFช7างมนน?งไปเร>?อยๆ วางเฉยไวอย7าบงคบมน อย7าไปหมายม?น อย7าไปบงคบหวใจว7าจะเอาให-มนแน7ๆ มน
กFย?งไม7แน7
ให-เราวางใจสบายๆ หายใจกFให-พอดอย7าเอาส@นเอายาว อย7าไปแต7งมน
กายกFให-สบายทาเร>?อยไป มนจะถามเราว7าจะเอาก?ทม7 จะเอานานเท7าไร มน
มาถามเร>?อยหรอก เราต-องตวาดมนว7า "เฮ-ยอย7ามาย7ง" ต-องปราบมนไวเสมอเพราะพวกน@มแต7กเลสมากวนท@งน@น อย7าเอาใจใส7มน เราต-องพ6ดว7า
"ก6อยากพกเรFวพกช-าไม7ผดกระบาลใครหรอก ก6อยากน?งอย67ตลอดค>นมนจะ
ผดใคร จะมากวนก6ทาไม" ต-องตดมนไว-อย7างน@แล-วเรากFนง? เร>?อยไปตาม
เร>อ? งของเรา วางใจสบายกFเลยสงบเปFนเหตให-เข-าใจว7าอานาจอปาทาน
ความย1ดหมายน@สาคญมาก จรงๆ เม>อ? เราน?งไปๆ นานแสนนานเลยเท?ยง
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ค>นค7อนค>นไปกFเลยน?งสบาย มนกFถ6กวธจ1งร6-ว7าความย1ดม?นถ>อม?นเปFนกเลส
จรงๆ เพราะวางจตไม7ถ6ก
บางคนน@นเวลาน?งจดธ6ปไว-ข-างหน-าคดว7า "ธ6ปดอกน@ไหม-หมดจ1งจะหยด"
แล-วน?งต7อไปพอน?งไปได- ๕ นาทด6เหม>อนนานต@งช?วโมงล>มตามองด6ธ6ป
แหมยงยาวเหล>อเกนหลบตาน?งต7อไป อกแล-วกFลม> ตาด6ธ6ปไม7ได-เร>?องอะไร
เลย อย7าอย7าไปทามนเหม>อนกบลง จตเลยไม7ต-องทาอะไรน1กถ1งแต7ธ6ปท?
ปกไว-ข-างหน-าว7าจวนจะไหม-หมดหร>อยง หนอ น?มนเปFนอย7างน@เราอย7าไป
หมาย
ถ-าเราทาภาวนาอย7าให-กเลสตณหามนร6-เง>อ? นร6-ปลายได"ท7านจะเอา
อย7างไร" มนมาถามเรา "จะเอาขนาดไหนจะเอาประมาณเท7าไรด1กเท7าไร"
มนมาทาให-เราตกลงกบมนถ-าเราไปว7าจะเอาสกสองยามมนจะเล7นงานเรา
ทนทน?ง ไปยงไม7ถง1 ช?วโมง ต-องร-อนรนออกจากสมาธแล-ว กFเกดนวรณQว7า
"แหมมนจะตายหร>อยงกนนาว7าจะเอาให-มนแน7มนกFไม7แน7นอน ต@งสจจะไวกFไม7ได-ด?งต@ง" คดทกขQใส7ตวเองด7าตวเองพยาบาทตวเอง ไม7มคนพยาบาท
กFเปFนทกขQอกน?นแหละ ถ-าได-อธษฐานแล-วต-องเอาให-มนรอดตายหร>อตาย
โน7นอย7าไปหยดมนจ1งจะถ6ก เราค7อยทาค7อยไปเสยก7อนไม7ตอ- งอธษฐาน
พยายามฝ1กหดไป บางคร@งจตสงบความเจFบปวดทางร7างกายกFหยด เร>?อง
ปวดแข-งปวดขามนหายไปเอง
หม?นพจารณาเสมอๆอย7าเผลอใจ
การปฏบตอกแบบหน1ง? น@นเหFนอะไรกFให-พจารณา ทาอะไรกFให-พจารณาทก
อย7าง อย7าท@งเร>?องภาวนา บางคนพอออกจากทาความเพยรแล-วคดว7าตว
หยดแล-วพกแล-วจ1งหยดกาหนดหยดพจารณาเสย เราอย7าเอาอย7างน@น
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เหFนอะไรให-พจารณาเหFนคนดคนช?ว คนใหญ7คนโต คนร?าคนรวย คนยาก
คนจน เหFนคนเฒ7าคนแก7 เหFนเดFกเหFนเลFก เหFนคนน-อยคนหน7ม ใหพจารณาไปทกอย7างน?เร>?องภาวนาของเรา
การพจารณาเข-าหาธรรมะน@น ให-เราพจารณาด6อาการเหตผลต7างๆ นานา
มนน-อยใหญ7ดาขาวดช?ว อารมณQทกอย7างน?นแหละถ-าคดเรยกว7ามนคด
แล-วพจารณาว7ามนกFเท7าน@นแหละ ส?งเหล7าน@ตกอย67ในอนจจงทกขงอนตตา
อย7าไปย1ดม?นถ>อม?นเลย น?แหละปา7 ช-าของมนท@งมนใส7ลงตรงน@จง1 เปFนความ
จรง
เร>อ? งการเหFนอนจจงเปFนต-นน@คอ> เร>?องไม7ให-เราทกขQเปFนเร>?องพจารณา เช7น
เราได-ของดมากFดใจ ให-พจารณาความดเอาไว- บางทใช-ไปนานๆ เกดไม7
ชอบ มนกFมอยากเอาให-คนหร>ออยากให-คนมาซ>อ@ เอาไป ถ-าไม7มใครมาซ>@อ
กFอยากจะท@งไปเพราะเหตไรจ1งเปFนอย7างน@ มนเปFนอนจจงมนจ1งเปFนอย7าง
น@ ถ-าไม7ได-ขายไม7ได-ทง@ กFเกดทกขQขน1@ มา เร>?องน@มนเปFนอย7างน@เอง พอร6-จก
เร>อ? งเดยวเท7าน@นจะมอกก?เร>?องกFช7างเปFนอย7างน@หมด เรยกว7าเหFนอนเดยว
กFเหFนหมด
บางทร6ปน@หร>อเสยงน@ไม7ชอบไม7น7าฟง ไม7พอใจกFให-พจารณาจาไว- ต7อไป
เราอาจจะชอบอาจจะพอใจในของท?ไม7ชอบเม>อ? ก7อนน@กFม มนเปFนได-เม>?อน1ก
ร6-ชดว7า "อ-อส?งเหล7าน@กเF ปFนอนจจงทกขงอนตตา" ท@งลงใส7นแ? หละ กFเลยไม7
เกดความย1ดม?นในส?งท?ได-ดมเปFนต7างๆ เหFนเปFนอย7างเดยวกน ให-เปFน
ธรรมะเกดข1น@ เท7าน@น เร>?องท?พด6 มาน@พ6ดให-ฟงเฉยๆ เม>อ? มาหากFพด6 ให-ฟง
เร>อ? งเหล7าน@ไม7ใช7เร>?องพ6ดมากอะไร ลงม>อทาเลยเช7นเรยกกนถามกนชวน
กนไปว7าไปไหมไปไปกFไปเลยพอดพอด
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นมตเปFนของหลอกลวง
เม>อ? ลงน?งสมาธ ถ-าเกดนมตต7างๆ เช7นเหFนนางฟ-าเปFนต-น เม>อ? เหFนอย7างน@น
ให-เราด6เสยก7อนว7าจตเปFนอย7างไร อย7าท@งหลกน@ จตต-องสงบจ1งเปFนอย7าง
น@น นมตท?เกดข1น@ อย7าอยากให-มนเกด อย7าไม7อยากให-มนเกด มนมากF
พจารณาพจารณาแล-วอย7าหลง ให-น1กว7ามนไม7ใช7ของเราน?กFเปFนอนจจงทก
ขงอนตตาเช7นกน ถ1งมนจะเปFนอย67กอF ย7าเอาใจใส7มน เม>อ? มนยงไม7หายต@ง
จตใหม7กาหนดลมหายใจมากๆ ส6ดลมเข-ายาวๆ หายใจออกยาวๆ อย7าง
น-อย ๓ คร@งกFตดได-ต@งกาหนดใหม7เร>อ? ยไป
ส?งเหล7าน@อย7าว7าเปFนของเรา ส?งเหล7าน@เปFนเพยงนมต ค>อของหลอกลวงใหเราชอบให-เรารกให-เรากลว นมตเปFนของหลอกลวง ใจเรามนไม7แน7นอน
ถ-าเหFนแล-วอย7าไปหมายมนไม7ใช7ของเรา อย7าว?งตามนมต เหFนนมตให-ย-อน
ด6จตเลยอย7าท@งหลกเดม ถ-าท@งตรงน@ไปว?งตามมนอาจพ6ดล>มตวเองเปFนบ-า
ไปได-ไม7กลบมา พ6ดกบเราเพราะหนจากคอกแล-วให-เช>อ? ตวเองแน7นอน
เหFนอะไรมากFตามถ-านมตเกดข1น@ มาด6จตตวเองจตต-องสงบมนจ1งเปFน
ถ-าเปFนมาให-เข-าใจว7า ส?งเหล7าน@มใช7ของเรา นมตน@ให-ประโยชนQแก7คนม
ปญญา ให-โทษแก7คนไม7มปญญา ทาความเพยรไปจนเราไม7ต>?นเต-นในนมต
มนอยากเกดกFเกด ไม7เกดกFไม7เกด ไม7กลวมนเช>อ? ใจได-อย7างน@ไม7เปFนไร ท
แรกเราต>?นของน7าด6มนกFอยากด6 ความดใจเกดข1น@ มาอย7างน@กFหลงไม7อยาก
ให-มนดมนกFด ไม7ร6-จะทาอย7างไรปฏบตไม7ถ6กกFเปFนทกขQ มนอยากดใจกFชา7 ง
มนให-เราร6-ความดใจน?นเองว7าความดใจน@กFผดไม7แน7นอน เช7นกนแก-มน
อย7างน@อย7าไปแก-ว7า "ไม7อยากให-มนดใจทาไมจ1งดใจ" น?ผดอย67นะผดอย67กบ
ของเหล7าน@ ผดอย6ใ7 กล-ๆ ไม7ได-ผดอย6ไ7 กลหรอก อย7ากลวนมตไม7ต-องกลว
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เร>อ? งภาวนาน@พอพ6ดให-ฟงได-เพราะเคยทามา ไม7ร6-ว7าจะถ6กหร>อไม7นะให-เอา
ไปพจารณาเอาเองเอ-าพอสมควรละนะ
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๓๖ - โอวาทบางตอน
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ท7านท@งหลายได-นบถ>อพระพทธศาสนามาเปFนเวลานาน เคยได-ยนได-ฟง
เร>อ? งเก?ยวกบธรรมในพระพทธศาสนา จากคร6บาอาจารยQมากFมาก ซ1ง? บาง
ท7านกFสอนอย7างพสดารกว-างเกนไป จนไม7ทราบว7าจะกาหนดเอาไปปฏบต
ได-อย7างไร บางท7านกFสอนลดเกนไป จนผ6-ฟงยากท?จะเข-าใจ เพราะว7ากน
ตามตารา บางท7านกFสอนพอปานกลาง ไม7กว-างและไม7ลด เหมาะท?จะนา
ไปปฏบต จนตวเองได-รบประโยชนQจากธรรมน@นๆ พอสมควร อาตมาจ1ง
ใคร7อยากจะเสนอข-อคดและปฏบต ซ1?งเคยดาเนนมา และได-แนะนาศษยQทง@
หลายอย6เ7 ปFนประจา ให-ท7านท@งหลายได-ทราบ บางทอาจจะเปFนประโยชนQ
แก7ผ6-สนใจอย67บ-างกFอาจจะเปFนไปไดผ6จ- ะเข-าถ1งพทธธรรม
ผ6ท- ?จะเข-าถ1งพทธธรรมน@นเบ>อ@ งต-นจะต-องทาตนให-เปFนคนมความซ>อ? สตยQ
สจรตอย67เปFนประจาและเข-าใจความหมายของคาว7าพทธธรรมต7อไปว7า
พทธะ
หมายถ1งท7านผ6-ร6-ตามเปFนจรง จนมความสะอาด สว7าง สงบ สว7าง
ในใจ
ธรรม
หมายถ1งตวการความสะอาด สงบ สว7างได-แก7 ศล สมาธ ปญญา
ดงน@นผ6-ท?เข-าถ1งพทธธรรม กFค>อคนเข-าถ1งศล สมาธ ปญญาน?เอง
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การเดนเข-าถ1งพทธธรรม ตามธรรมดาการท?บคคลจะไปถ1งบ-านถ1งเร>อนไดน@น มใช7บคคลท?มวนอนคดเอา เขาเองจะต-องลงม>อเดนทางด-วยตนเอง
และเดนทางให-ถ6กทางด-วย จ1งจะมความสะดวกและถ1งท?หมายได- หากเดน
ผดทางเขาจะได-รบอปสรรค เช7น พบขวากหนาม เปFนต-น และยงไกลท?
หมายออกไปทกท หร>อบางทอาจจะได-รบอนตรายระหว7างทาง ไม7มวนท?
จะเข-าถ1งบ-านได- เม>อ? เดนไปถ1งบ-านแล-วจะต-องข1น@ อย67อาศยพกผ7อน หลบ
นอน เปFนท?สบายท@งกายและใจ จ1งจะเรยกว7าคนถ1งบ-านได-โดยสมบ6รณQ ถ-า
หากเปFนแต7เพยงเดนเฉยดบ-านหร>อผ7านบ-านไปเฉยๆ คนเดนทางผ6น- @นจะ
ไม7ได-รบประโยชนQอะไรเลยจากการเดนทางของเขา ข-อน@ฉนใด การเดน
ทาง เข-าไปถ1งพทธธรรมน@นกFเหม>อนกน ทกๆคนจะต-องออกเดนทางด-วย
ตนเอง ไม7มการเดนแทนกน และต-องเดนไปตามทางแห7งศล สมาธ ปญญา
จนถ1งซ1ง? ท?หมาย ได-รบความสะอาดสงบสว7าง นบว7าเปFนประโยชนQเหล>อ
หลายแก7ผเ6- ดนทางเองแต7ถ-าหากผ6ใ- ดมวแต7อา7 นตารา กางแผนท?ออกด6อย67
ต@งร-อยปร-อยชาต ผ6น- @นไม7สามารถไปถ1งท?หมายได-เลย เขาจะเสยเวลาไป
เปล7าๆ ปล7อยประโยชนQท?ตนจะได-รบให-ผา7 นไปเลย คร6บา-อาจารยQเปFนผ6บอกให-เท7าน@น เราท@งหลายได-ฟงแล-วจะเดนหร>อไม7เดน และจะได-รบผล
มากน-อยเพยงใด มนเปFนเร>?องเฉพาะตนอกอย7างหน1ง? เปรยบเหม>อนหมอ
ยาย>?นขวดยาให-คนไข-ข-างนอก ขวดเขาเขยนบอกสรรพคณของยาไว-ว7า
แก-โรคชนดน@นๆ ส7วนตวยาแก-โรคน@นอย67ข-างในขวด ท?คนไข-มวอ7าน
สรรพคณของยาท?ตดไว-ข-างนอกขวด อ7านไปต@งร-อยคร@ง พนคร@ง คนไข-ผ6น@นจะต-องตายเปล7าโดยไม7ได-รบประโยชนQ จากตวยาน@นเลย และเขาจะมา
ร-องตโพยตพายว7าหมอไม7ด ยาไม7มสรรพคณ แก-โรคอะไรกFไม7ได- เขาจ1ง
เหFนว7ายาท?หมอให-ไว-ไม7มประโยชนQอะไร ท@งๆท?ตวเองไม7เคยเปดจกขวด
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รนยาออกกนเลย เพราะมวแต7ไปตดใจอ7านฉลากยาซ1ง? ตดอย6ข7 -างขวดเสย
เพลน แต7ถ-าหากเขาเช>อ? หมอ จะอ7านฉลากคร@งเดยว หร>อไม7อ7านกFได- แต7
ลงม>อกนยาตามคาส?งของหมอ ถ-าคนไข-เปFนน-อยเขากFหายจากโรค แต7ถ-า
หากเปFนมาก อาการของโรคกFจะทเลาลง และถ-าหากกนบ7อยๆ โรคกFจะ
หายไปเอง ท?ต-องกนยามากและบ7อยคร@งกFเพราะโรคเรามนมาก เร>?องน@
เปFนธรรมดาเหล>อเกน ดงน@น ท7านผ6-อ7านจงใช-สตปญญา พจารณาให-ละ
เอยดจรงๆ จ1งจะเข-าใจด
พวกแพทยQ พวกหมอ เขาปรงยา ปราบโรคทางกายจะเรยกว7าสรระโอสถ
กFได- ส7วนธรรมของพระพทธเจ-าน@นใช-ปราบโรคทางใจ เรยกว7าธรรมโอสถ
ดงน@น พระพทธองคQจง1 เปFนแพทยQผ6-ปราบโรคทางใจท?ยง? ใหญ7ท?สดในโลก
โรคทางใจเปFนได-ไว และเปFนได-ทกคนไม7เว-นเลย เม>อ? ท7านร6-ว7าท7านเปFน
ไข-ใจ จะไม7ใช-ธรรมโอสถรกษาบ-างดอกหร>อ พจารณาด6เถดการเดนทาง
เข-าถ1งพทธรรมมใช7เดนด-วยกาย แต7ต-องเดนด-วยใจ จ1งจะเข-าถ1งได- ได-แบ7ง
ผ6เ- ดนทางออกเปFน ๓ ช@น ค>อ
• ก. ช@นต?า ได-แก7ผร6- 6-จกปฏญาณตน เอาพระพทธ พระธรรม
พระสงฆQ เปFนท?พ1?ง อาศยต@งใจปฏบตตามคาส?งสอนด-วยด
ละท@งประเพณท?งมงาย ไม7เช>อ? มงคลต>?นข7าว จะเช>อ? อะไรต-อง
พจารณาเหตผลเสยก7อน คนพวกน@เรยกว7าสาธชน
• ข. ช@นกลาง หมายถ1งผ6ป- ฏบตจนเช>อ? ต7อพระรตนตรยอย7าง
แน7นแฟ-น ไม7เส>?อมคลาย ร6-เท7าทนสงขาร พยายามสละความ
ย1ดม?นถ>อม?นให-น-อยลง มจตเข-าถ1งธรรมช@นส6งข1น@ เปFนข@นๆ
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ท7าน เหล7าน@เรยกว7า พระอรยบคคล ค>อพระโสดาบนพระสก
ทาคาม พระอนาคาม
• ค. ช@นส6ง ได-แก7ผป6- ฏบตจนกายวาจาใจเปFนพทธะ เปFนผ6-พนจากโลก หมดความย1ดถ>ออย7างส@นเชง เรยกว7าพระอรหนตQ
ซ1?งเปFนพระอรยบคคลช@นส6งสด
การทาตนให-เปFนผ6-มศลบรสทธ t ศลน@นค>อระเบยบควบคมรกษากายวาจา
ให-เรยบร-อย ว7าโดยประเภทมท@งของชาวบ-านและของนกบวช แต7เม>?อ
กล7าวโดยรวบยอดแล-ว มอย7างเดยว ค>อ เจตนา ในเม>อ? เรามสตระล1กได-อย67
เสมอ เพ>อ? ควบคมใจให-ร6-จกละอายต7อการทาช?วเสยหาย และร6-ส1กตวกลว
ผลของความช?วจะตามมา
พยายามรกษาใจอย6ใ7 ห-ในแนวทางแห7งการ
ปฏบตถ6กต-อง ท?ควรเปFนศลอย7างดอย67แล-ว ตามธรรมดาเม>อ? เราใช-เส>อ@ ผ-าท?
สกปรก และตวเองกFสกปรกย7อมทาให-จตใจอ1ดอดไม7สบาย แต7ถ-าหากเรา
ร6-จกรกษาความสะอาดท@งร7างกาย และเส>@อผ-าเคร>?องน7งห7ม ย7อมทาให-จตใจ
ผ7องใสเบกบาน ดงน@น เม>อ? ศลไม7บรสทธ t และกายวาจาสกปรก กFเปFนผลใหจตใจเศร-าหมองขดต7อการปฏบตธรรม และเปFนเคร>?องก@นใจมให-บรรลถ1ง
จดหมาย ท@งน@ข1@นอย67กบจตใจท?ได-รบการฝ1กมาดหร>อไม7เท7าน@น เพราะใจ
เปFนผ6-สง? ให-พ6ดให-ทา ฉะน@นเราจ1งต-องมการฝ1กจตใจต7อไป
การฝ1กสมาธ การฝ1กสมาธกFคอ> การฝ1กจตของเราให-ต@งม?น และมความ
สงบ เพราะตามปกตจตน@เปFนธรรมชาตด@นรน กวดแกว7ง ห-ามได-ยาก
รกษาได-ยาก ชอบไหลไปตามอารมณQต?าๆ เหม>อนน@าชอบไหลส67ท?ล7มเสมอ
พวกเกษตรกรเขาร6-จกก@นน@าไว-ทาประโยชนQในการเพาะปล6กต7างๆ มนษยQ
เรามความร6-จกเกFบรกษาน@า เช7น ก@นฝาย ทานบ ทาชลประทานเหล7าน@ กF
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ล-วนแต7ก@นน@าไว-ทาประโยชนQท@งน@น พลงงานไฟฟ-าท?ให-ความสว7าง และใชทาประโยชนQอน>? ๆ กFยงอาศยน@าท?คนเราร6-จกก@นไว-นเ? อง ไม7ปล7อยให-มนไหล
ลงท?ลม7 เสยหมด จตใจท?มการก@น การฝ1กท?ดอย67 กFให-ประโยชนQอย7าง
มหาศาลเช7นกน ดงพระพทธองคQตรสว7า "จตท?ฝ1กดแล-ว นาความสขมาใหการฝ1กจตให-ดย7อมสาเรFจประโยชนQ" ดงน@เปFนต-น เราสงเกตด6แต7สตวQ
พาหนะ เช7น ช-าง ม-า วว ควาย ก7อนท?เราจะเอาใช-งานต-องฝ1กเสยก7อน
เม>อ? ฝ1กดแล-วเราจ1งได-อาศยแรงงานมนทาประโยชนQนานาประการ ท7านท@ง
หลายกFทราบแล-ว จตท?ฝ1กดแล-วย7อมมคณค7ามากมายกว7ากนหลายเท7า ด6
แต7พระพทธองคQและพระอรยสาวกได-เปล?ยนภาวะ จากปถชนมาเปFนพระ
อรย-บคคล จนเปFนท?กราบไหว-ของคนท?วไป และท7านได-ทาประโยชนQอย7าง
กว-างขวาง เหล>อประมาณท?เราๆจะกาหนดเพราะพระองคQและสาวกไดผ7านการฝ1กจตมาด-วยดแล-วท@งน@นจตท?เราฝ1กดแล-ว ย7อมเปFนประโยชนQแก7
การประกอบอาชพทกอย7าง ยงเปFนทางให-ร6-จกทางานด-วยความรอบคอบ
ไม7เปFนผ6-หนหนพลนแล7น ทาให-ตนเองมเหตผล และได-รบความสขตาม
สมควรแก7ฐานะ
การฝ1กจต มอย6ห7 ลายวธด-วยกน แต7วธท?เหFนว7ามประโยชนQและเหมาะสม
ท?สด ใช-ได-กบบคคลท?วไป วธน@นเรยกว7า "อานาปานสตภาวนา" ค>อ มสต
จบอย67ท?ลมหายใจเข-าและลมหายใจออก ท?สานกน@ให-กาหนดลมท?ปลาย
จม6ก โดยภาวนาว7าพทโธ ในเวลาเดน จงกรม และน?งสมาธกFภาวนาบทน@
จะใช-บทอ>?น หร>อจะกาหนดเพยงการเข-าออกของลมกFได- แล-วแต7สะดวก
ข-อสาคญอย67ทว? 7า พยายามกาหนดลมเข-าออกให-ทนเท7าน@น การเจรญ
ภาวนาบทน@จะต-องทาตดต7อกนไปเร>?อยๆ จ1งจะได-ผลไม7ใช7วา7 ทาคร@งหน1ง?
แล-วหยดไปต@งอาทตยQ สองอาทตยQ หร>อต@งเด>อนจ1งทาอก อย7างน@ไม7ได-ผล
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พระพทธองคQตรสสอนว7า ภาวตา พหลกตา อบรมกระทาให-มาก ค>อทา
บ7อยๆตดต7อกนไป โดยการฝ1กจตใหม7ๆ เพ>อ? ให-ได-ผล ควรเล>อกหาท?สงบ
ไม7มคนพลกพล7าน เช7น ในสวนหลงบ-าน หร>อต-นไม-ท?มร7มเงาๆแต7ถ-าเปFน
นกบวชควรแสวงหาเร>อนว7าง (กระท7อม) โคนไม-, ปา7 , ปา7 ช-า, ถ@า, ตาม
ภ6เขา เปFนท?บาเพFญเหมาะท?สดเราจะอย67ท?ใดกFตาม ใช-สตกาหนดลมหายใจ
อย7างเดยว แม-จตใจจะคดไปเร>?องอ>?นกFพยายามด1งกลบมา ท@งเร>?องอ>น? ๆ
ท@งหมด โดยไม7พยายามคดถ1งมน ร6-ให-ทนกบความคดน@นๆ เม>อ? ทาเข-า
บ7อยๆ จตจะสงบลงเร>?อยๆ เม>อ? จตสงบต@งม?นแล-ว ถอยจตน@นมาพจารณา
ร7างกาย ร7างกายค>อ ขนธQ ๕ ได-แก7 ร6ป เวทนาสญญา สงขาร วญญาณ ใหเหFนเปFนของไม7เท?ยง เปFนทกขQ หาตวตนไม7ได- มแต7ธรรมชาต ไหลไปตาม
เหต ตามปจจยเท7าน@น ส?งท@งปวงตกอย6ใ7 นลกษณะท?เปFน อนจจง ทกขง
อนตตา ท@งน@น ความย1ดม?นต7างๆจะน-อยลงๆ เพราะเราร6-เท7าทนมน เรยก
ว7าเกดปญญาข1@น
ปญญาเกด เม>อ? เราใช-จตท?ฝ1กดแล-วพจารณาร6ปนามอย67อย7างน@ ให-รแ6- จ-ง
แน7ชดว7า ไม7เท?ยง เปFนทกขQ เปFนอนตตาปญญาร6-เท7าทนสภาพความเปFน
จรงของสงขาร กFเกด เปFนเหตให-เราไม7ย1ดถ>อหร>อหลงใหล เม>อ? เราได-อะไร
มามสต ไม7ดใจจนเกนไป เม>อ? ของส6ญหายไป กFไม7เสยใจจนเกดทกขQ
เวทนาเพราะร6-เท7าทน เม>อ? ประสบความเจFบไข- หร>อได-รบทกขQอ>?นๆกFมการ
ยบย@งใจ เพราะอาศยจตท?ฝ1กมาดแล-ว เรยกว7ามท?พง1? ทางใจเปFนอย7างด ส?ง
เหล7าน@เรยกได-วา7 เกดปญญา ร6-ทนตามความเปFนจรง ท?เกดปญญาเพราะม
สมาธ สมาธจะเกดเพราะมศล มนเก?ยวโยงกนอย6อ7 ย7างน@ ไม7อาจแยกออก
จากกนไปได552

สรปได-ความดงน@ อาการบงคบตวเองให-กาหนดลมหายใจข-อน@เปFนศล การ
กาหนดลมหายใจได- และตดต7อกนไปจนจตสงบ ข-อน@เรยกว7าสมาธ การ
พจารณากาหนดร6-ลมหายใจว7าไม7เท?ยง ทนได-ยาก มใช7ตวตน แล-วร6ก- าร
ปล7อยวาง ข-อน@เรยกว7า ปญญา การทาอานาปานสตภาวนา จ1งกล7าวได-ว7า
เปFนการบาเพFญท@งศล สมาธ ปญญา ให-ครบ กFชอ>? ว7าได-เดนทางตามมรรค
มองคQแปด
ท?พระพทธองคQตรสว7าเปFนทางสายเอกประเสรฐกว7าทาง
ท@งหมด เพราะเปFนการเดนทางเข-าถ1งพระนพพาน เม>อ? เราทาตามท?กล7าว
มาน@ ช>อ? ว7าเปFนการเข-าถ1งพทธธรรมอย7างถ6กต-องท?สด
ผลจากการปฏบต เม>อ? เราปฏบตตามท?กล7าวมาข-างต-นแล-วน@น ย7อมมผล
ปรากฏตามระดบจตของผ6ป- ฏบตน@นๆ ซ1ง? แบ7งเปFน ๓ พวก ดงต7อไปน@
• ก. สาหรบสามญชนผ6ป- ฏบตตาม ย7อมทาให-เกดความเช>อ? ใน
คณพระรตนตรย ถ>อเอาเปFนท?พง1? ได- ท@งเช>อ? ตามผลกรรมว7า
ทาดได-ด ทาช?วได-ชว? จะทาให-ผ6-น@นมความสขความเจรญย?ง
ข1@น เปรยบเหม>อนได-กนขนมท?มรสหวาน
• ข. สาหรบพระอรยบคคลช@นต?า ย7อมมความเช>?อในคณพระ
รตนตรยแน7นแฟ-นไม7เส>?อมคลายเปFนผ6-มจตใจผ7องใสด?งส67
นพพาน เปรยบเหม>อนคนได-กนของหวาน ซ1?งมท@งรสหวาน
และมน
• ค. สาหรบท7านผ6-ได-บรรลอรหนตQ ย7อมมความหลดพ-นจาก
ห-วงทกขQท@งปวง เพราะเปFนพทธะแล-ว พ-นจากโลกอย67จบ
พรหมจรรยQ เปรยบเหม>อนคนได-กนของหวาน ท?มท@งรส
หวานมน และหอม
553

เราท7านท@งหลายได-มโอกาสเกดมาเปFนมนษยQ
พบพระ-พทธศาสนา
เปFนการยากแท-ท?สตวQท@งหลายล-านตวไม7มโอกาสอย7างเรา จงอย7าประมาท
รบสร-างบารมให-แก7ตนด-วยการทาดท@งช@นต-น ช@นกลาง และช@นส6ง อย7า
ปล7อยให-เวลาเสยไปโดยเปล7าปราศจากประโยชนQเลย
ฉะน@น ควรจะ ทาตน ให- เข-าถ1ง พทธรรม เสย แต7 วน น@
ขอฝาก ภาษตว7า "เท?ยว ทาง เว@ง เหงนาน มน สค?า เมา นาต7า
บกหว-า มน สช-า ค?า ทาง "
"มรรค ผล ไม7พน- สมย"
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๑. ผมได-พากเพยรอย7างหนกในการปฏบตกรรมฐาน
แต7ยงไม7มท7าว7าจะได-ผลค>บหน-าเลย
เร>อ? งน@สาคญมาก อย7าพยายามท?จะเอาอะไรๆ ในการปฏบตความอยาก
อย7างแรงกล-าท?จะหลดพ-นหร>อร6-แจ-งน@น จะเปFนความอยากท?ขวางก@นท7าน
จากการหลดพ-น ท7านจะเพยรพยายามอย7างหนกตามใจท7านกFได- จะเร7ง
ความเพยรท@งกลางค>นกลางวนกFได- แต7ถ-าการฝ1กปฏบตน@นยงประกอบ
ด-วยความอยากท?จะบรรลเหFนแจ-งแล-ว ท7าน จะไม7มทางท?จะพบความสงบ
ได-เลย แรงอยากจะเปFนเหตให-เกดความสงสยและความกระวนกระวายใจ
ไม7ว7าท7านจะฝ1กปฏบตมานานเท7าใดหร>อหนกเพยงใด ปญญา (ท?แท-) จะ
ไม7เกดข1@นจากความอยากน@น ดงน@นจงเพยงแต7ละความอยากเสย จงเฝ-าด6
จตและกายอย7างมสต แต7อย7าม7งหวงท?จะบรรลถ1งอะไร อย7าย1ดม?นถ>อม?น
แม-ในเร>?องการฝ1กปฏบตหร>อในการร6-แจ-ง
๒. เร>อ? งการหลบนอนล7ะครบ ผมควรจะนอนมากน-อย เพยงใด
อย7าถามผมเลย ผมตอบให-ท7านไม7ได- บางคนหลบนอนค>นละประมาณ ๔
ช?วโมงกFพอ อย7างไรกFตามส?งท?สาคญกFคอ> ท7านเฝ-าด6และร6-จกตวของท7าน
เอง ถ-าท7านนอนน-อยจนเกนไป ท7านกFจะไม7สบายกาย ทาให-คมสตไว-ไดยาก ถ-านอนมากเกนไป จตใจกFจะต>@อเฉ>?อยชาหร>อซดส7าย จงหาสภาวะท?
พอเหมาะกบตวท7านเอง ต@งใจเฝ-าด6กายและจต จนท7านร6-ระยะเวลาหลบ
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นอนท?พอเหมาะสาหรบท7าน ถ-าท7านร6-ส1กตวต>?นแล-ว และยงซกตวของบต7อ
ไปอก น?เปFนกเลสเคร>?องเศร-าหมอง จงมสตร6-ตวทนทท?ล>มตาต>?นข1@น
๓. เร>อ? งการขบฉนล7ะครบ ผมควรจะฉนอาหาร มากน-อยเพยงใด
การขบฉนกFเหม>อนกบการหลบนอน ท7านต-องร6-จกตวของท7านเอง อาหาร
ต-องบรโภคให-เพยงพอตามความต-องการของร7างกาย
จงมองอาหาร
เหม>อนยารกษาโรค ท7านฉนมากไปจนง7วงนอนหลงฉนอาหารหร>อเปล7า
และท7านอ-วนข1@นทกวนหร>อเปล7า จงหยดแล-วสารวจกายและจตของท7าน
เอง ไม7จาเปFนต-องอดอาหาร จงทดลองฉนอาหารตามปรมาณมากน-อย
ต7างๆ หาปรมาณท?พอเหมาะกบร7างกายของท7านใส7อาหารท?จะฉนท@งหมด
ลงในบาตรตามแบบ ธดงควตร แล-วท7านจะกะปรมาณอาหารท?จะฉนไดง7าย เฝ-าด6ตวท7านเองอย7างถ?ถ-วน ขณะท?ฉนจงร6-จกตวเอง สาระสาคญของ
การฝ1กปฏบตของเราเปFนอย7างน@ ไม7มอะไรพเศษ ท?ต-องทาไปมากกว7าน@
จงเฝ-าด6เท7าน@น สารวจตวท7านเอง เฝ-าด6จต แล-วท7านจ1งจะร6-ว7า อะไรค>อ
สภาวะท?พอเหมาะสาหรบการฝ1กปฏบตของท7าน
๔. จตของชาวเอเซยและชาวตะวนตกแตกต7างกนหร>อไม7ครบ
โดยพ>น@ ฐานแล-วไม7แตกต7างกน ด6จากภายนอกขนบธรรมเนยมประเพณ
และภาษาท?ใช-อาจด6ต7างกน แต7จตของมนษยQน@นเปFนธรรมชาตซ1ง? เหม>อน
กนหมด ไม7ว7าชาตใด ภาษาใด ความโลภและความเกลยดกFมเหม>อนกน
ท@งในจตของชาวตะวนออกหร>อชาวตะวนตก ความทกขQและความดบแห7ง
ทกขQกเF หม>อนกนในทกๆคน
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๕. เราควรอ7านตารบตารามากๆ หร>อศ1กษาพระไตรปฎกด-วยหร>อไม7 ครบ
ในการฝ1กปฏบตน?
พระธรรมของพระพทธเจ-าน@น
ไม7อาจค-นพบได-ด-วยตาราต7างๆถ-าท7าน
ต-องการจะร6-เหFนจรงด-วยตวของท7านเอง ว7า พระพทธเจ-าตรสสอนอะไร
ท7านไม7จาเปFนต-องว7นวายกบตารบตาราเลย
จงเฝ-าด6จตของท7านเอง
พจารณาให-ร6-เหFนว7า ความร6-ส1กต7างๆ (เว ทนา) เกดข1น@ และดบไปอย7างไร
ความน1กคดเกดข1@นและดบไปอย7างไร อย7าได-ผก6 พนอย67กบส?งใดเลย จงม
สตอย6เ7 สมอ เม>อ? มอะไรๆเกดข1น@ ให-ได-ร6-ได-เหFน น?ค>อทางท?จะบรรลถ1งสจจ
ธรรมของพระพทธองคQ จงเปFนปกตธรรมดาตามธรรมชาต ทกส?งทกอย7าง
ท?ท7านทาขณะอย67ท?น?เปFนโอกาสแห7งการฝ1กปฏบต เปFนธรรมะท@งหมด เม>อ?
ท7านทาวตรสวดมนตQอย67 พยายามให-มสต ถ-าท7านกาลงเทกระโถนหร>อล-าง
ส-วมอย67 อย7าคดว7าท7านกาลงทาบญทาคณให-กบผ6ห- น1?งผ6ใ- ด มธรรมะอย67ใน
การเทกระโถนน@น อย7าร6-ส1กว7าท7านกาลงฝ1กปฏบตอย67เฉพาะเวลาน?งขด
สมาธเท7าน@น พวกท7านบางคนบ7นว7าไม7มเวลาพอท?จะทาสมาธภาวนา แล-ว
เวลาหายใจเล7ามเพยงพอไหม? การทาสมาธภาวนาของท7าน ค>อการมสต
ระล1กร6และการรกษาจตให-เปFนปกตตามธรรมชาตในการกระทาทก
อรยาบถ
๖. ทาไมพวกเราจ1งไม7มการสอบอารมณQกบอาจารยQทกวนเล7าครบ
ถ-าท7านมคาถาม เชญมาถามได-ทกเวลา แต7ท?น?เราไม7จาเปFนจะต-องมการ
สอบอารมณQกนทกวน ถ-าผมตอบปญหาเลFกๆน-อยๆทกปญหาของท7าน
ท7านกFจะไม7มทางร6-เท7าทนถ1งการเกดดบของความสงสยในใจของท7าน เปFน
ส?งจาเปFนอย7างย?งท?ท7านต-องเรยนร6-ท?จะสารวจตวท7านเอง สอบถามตวท7าน
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เอง จงต@งใจฟงพระธรรมเทศนาทกๆคร@งแล-ว จงนาเอาคาสอนน@ไปเปรยบ
เทยบกบการฝ1กปฏบตของท7านเองว7าเหม>อนกนหร>อ ไม7 ต7างกนหร>อไม7
ทาไมท7านจ1 งมความสงสยอย67 ใครค>อผ6ท- ?สงสยน@น โดยการสารวจตวเอง
เท7าน@น จะทาให-ท7านเข-าใจ ได๗. บางคร@งผมกงวลใจอย67กบพระวนยของพระสงฆQ ถ-าผม ฆ7าแมลง โดย
บงเอญแล-ว จะผดไหมครบ
ศลหร>อพระวนยและศลธรรม เปFนส?งจาเปFนอย7างย?งต7อการฝ1กปฏบตของ
เรา แต7ท7านต-องไม7ย1ดม?นถ>อม?นในกฎเกณฑQต7างๆอย7างงมงาย ในการฆ7า
สตวQ หร>อการละเมดข-อห-ามอ>น? ๆน@น มนสาคญท?เจตนา ท7านย7อมร6-อย67แก7ใจ
ของท7านเอง อย7าได-กงวลกบเร>?องพระวนยให-มากจนเกนไป ถ-านามา
ปฏบตอย7างถ6กต-อง กFจะช7วยส7งเสรมการฝ1กปฏบต แต7พระภกษบางร6ป
กงวลกบกฎเกณฑQเลFกๆน-อยๆมากเกนไปจนนอนไม7เปFนสข พระวนยไม7ใช7
ภาระท?ต-องแบก
ในการปฏบตของเราท?นม? รากฐานค>อพระวนย พระวนยรวมท@งธดงควตร
และการปฏบตภาวนา การมสตและการสารวมระวงในกฎระเบยบต7างๆ
ตลอดจนในศล ๒๒๗ ข-อน@น ให-คณประโยชนQอนใหญ7หลวง ทาให-มความ
เปFนอย67อย7างเรยบง7าย ไม7ต-องพะวงว7าจะต-องทาตนอย7างไร ดงน@นท7านกF
หมดเร>?องต-องคร7นคด และมสตดารงอย67แทน พระวนยทาให-พวกเราอย67
ด-วยกนอย7างกลมกล>น และชมชนกFดาเนนไปอย7างราบร>?น ลกษณะภาย
นอกทกๆคนด6เหม>อนกน และปฏบตอย7างเดยวกน พระวนยและศลธรรม
เปFนบนไดอนแขFงแกร7ง นาไปส67สมาธย?งและปญญาย?ง โดยการปฏบตอย7าง
ถ6กต-องตามพระวนยของพระสงฆQและธดงควตร ทาให-เรามความเปFนอย67
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อย7างง7ายๆและต-องจากดจานวนบรขารของเราด-วย ดงน@นท?น?เราจ1งมการ
ปฏบตท?ครบถ-วนตามแบบของพระพทธเจ-า ค>อ การงดเว-นจาก ความช?ว
และทาความด
มความเปFนอย67อย7างง7ายๆตามความจาเปFนข@นพ>@นฐาน
ชาระจตให-บรสทธ t โดยการเฝ-าด6จตและกายของเราในทกๆอรยาบถ เม>อ?
น?งอย67 ย>นอย67 เดนอย67 หร>อนอนอย67 จงร6-ตวของท7านเอง
๘. ผมควรจะทาอย7างไรครบเม>อ? ผมสงสย บางวนผมว7นวายใจด-วยความ
สงสยในเร>?องการปฏบต หร>อในความค>บหน-าของผม หร>อ ในอาจารยQ
ความสงสยน@นเปFนเร>?องปกตธรรมดา ทกคนเร?มต-นด-วยความสงสย ท7าน
อาจได-เรยนร6-อย7างมากมายจากความสงสยน@น ท?สาคญกFคอ> ท7านอย7าถ>อ
เอาความสงสยน@นเปFนตวเปFนตน น?นค>ออย7าตกเปFนเหย>?อของความสงสย
ซ1ง? จะทาให-จตใจของท7านหมนวนเปFนวฏฏะอนไม7มท?ส@นสด แทนท?จะเปFน
เช7นน@น จงเฝ-าด6กระบวนการเกดดบของความสงสย ของความฉงนสนเท7หQ
ด6วา7 ใครค>อผ6-ท?สงสย ด6ว7าความสงสยน@นเกดข1น@ และดบไปอย7างไร แล-วท7าน
จะไม7ตกเปFนเหย>?อของความสงสยอกต7อไป ท7านจะหลดพ-นออกจากความ
สงสย และจตของท7านกFจะสงบ ท7านจะเหFนว7าส?งท@งหลายเกดข1@นและดบไป
อย7างไร จงปล7อยวางส?งต7างๆท?ท7านยงย1ดม?นอย67 ปล7อยวางความสงสยของ
ท7าน และเพยงแต7เฝ-าด6 น?คอ> ท?ส@นสดของความสงสย
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๙. ท7านอาจารยQมความเหFนเก?ยวแก7วธปฏบต (วธภาวนา) วธอ>?นๆอย7างไร
ครบ ทกวนน@ด6เหม>อนว7าจะมอาจารยQมากมาย และมแนวทางการทาสมาธ
วปสสนาหลายแบบ จนทาให-สบสน
มนกFเหม>อนกบการจะเข-าไปในเม>อง บางคนอาจจะเข-าเม>องทางทศเหน>อ
ทางทศตะวนออกเฉยงใต- ฯลฯทางถนนหลายสาย โดยมากแล-วแนวทาง
ภาวนากFแตกต7างกนเพยงร6ปแบบเท7าน@น ไม7ว7าท7านจะเดนทางสายหน1ง?
สายใด เดนช-าหร>อเดนเรFว ถ-าท7านมสตอย67เสมอ มนกFเหม>อนกนท@งน@น ข-อ
สาคญท?สดกFคอ> แนวทางภาวนาท?ดและถ6กต-องจะต-องนาไปส67การไม7ย1ดม?น
ถ>อม?น ลงท-ายแล-ว กFตอ- งปล7อยวางแนวทางภาวนาทกร6ปแบบด-วย ผ6ปฏบตต-องไม7ย1ดม?นแม-ในตวอาจารยQแนวทางใดท?นาไปส67การปล7อยวาง ส67
การไม7ย1ดม?นถ>อม?น กFเปFนทางปฏบตท?ถ6กต-อง
ท7านอาจจะอยากเดนทางไปเพ>?อศ1กษาอาจารยQท7านอ>น? อก และลองปฏบต
ตามแนวทางอ>น? บ-างกFได- พวกท7านบางคนกFทาเช7นน@น น?เปFนความต-องการ
ตามธรรมชาต ท7านจะร6-ว7าแม-ได-ถามคาถามนบพนคาถามกFแล-ว และม
ความร6-เร>อ? งแนวทางปฏบตอ>?นๆกFแล-ว กFไม7อาจจะนาท7านเข-าถ1งสจจธรรม
ได- ในท?สดท7านกF จะร6-ส1กเบ>?อหน7าย ท7านจะร6-ว7าเพยงแต7หยด และสารวจ
ตรวจสอบด6จตของท7านเองเท7าน@น ท7านกFจะร6-ว7าพระพทธเจ-าตรสสอนอะไร
ไม7มประโยชนQท?จะแสวงหาออกไปนอกตวเอง ผลท?สดท7านต-องหนกลบมา
เผชญหน-ากบสภาวะท?แท-จรงของตวท7านเอง ตรงน@แหละท?ท7านจะเข-าใจ
ธรรมะได-
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๑๐. มหลายคร@งหลายหนท?ด6เหม>อนว7าพระหลายร6ปท?น?ไม7ฝ1กปฏบต ด6ท7าน
ไม7ใส7ใจทา หร>อขาดสต เร>?องน@กวนใจผม
มนไม7ถ6กต-องท?จะคอยจบตาด6ผ6-อน>? น?ไม7ช7วยการฝ1กปฏบตของท7านเลย ถ-า
ท7านราคาญใจกFจงเฝ-าด6ความราคาญในใจของท7าน
ถ-าศลของผ6อ- >?น
บกพร7อง หร>อเขาเหล7าน@นไม7ใช7พระท?ด กFไม7ใช7เร>?องของท7านท?จะไปตดสน
ท7านจะไม7เกดปญญาจากการจบตาด6ผอ6- >?น พระวนยเปFนเคร>?องช7วยในการ
ทาสมาธภาวนาของท7าน ไม7ใช7อาวธสาหรบใช-ตเตยนหร>อจบผดผ6-อน>? ไม7ม
ใครสามารถฝ1กปฏบตให-ท7านได- หร>อท7านกFไม7สามารถปฏบตให-ผอ6- >?นได- จง
มสตใส7ใจในการฝ1กปฏบตของตวท7านเอง และน?คอ> แนวทางของการปฏบต
๑๑. ผมระมดระวงอย7างย?งท?จะสารวมอนทรยQผมทอดสายตา ลงต?าเสมอ
และกาหนดสตอย67กบการกระทา ทกอย7าง แม-ในเร>?องเลFกๆน-อยๆ เช7นขณะ
ท?กาลงฉนอาหารอย67 ผมใช-เวลานาน และพยายามร6-สมผสทกอย7าง เปFนต-น
ว7า เค@ยวร6-รส กล>น ฯลฯ ผมกาหนดร6- ด-วยความต@งใจทกข@นตอน และ
ระมดระวง ผมปฏบตถ6กต-อง หร>อไม7ครบ
การสารวมอนทรยQน@น เปFนการปฏบตถ6กต-องแล-ว เราจะต-องมสตในการฝ1ก
เช7นน@นตลอดท@งวน แต7อย7าควบคมให-มากเกนไป เดน ฉน และปฏบตตน
ให-เปFนธรรมชาต ให-มสตระล1กร6-ตามธรรมชาต ถ1งส?งท?กาลงเปFนไปในตว
ท7าน อย7าบบบงคบการทาสมาธภาวนาของท7านและอย7าบบบงคบตนเอง
ไปจนด6น7าขน ซ1?งกFเปFนตณหาอกอย7างหน1ง? จงอดทน ความอดทนและ
ความทนได-เปFนส?งจาเปFน ถ-าท7านปฏบตตนเปFนปกตตามธรรมชาต และม
สตระล1กร6-อย67เสมอ ปญญาท?แท-จะเกดข1น@ เองตามธรรมชาตด-วย
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๑๒. จาเปFนไหมครบท?จะต-องน?งภาวนาให-นานๆ
ไม7จาเปFนต-องน?งภาวนานานนบเปFนหลายๆช?วโมง
บางคนคดว7าย?งน?ง
ภาวนานานเท7าใด กFจะย?งเกดปญญามากเท7าน@น ผมเคยเหFนไก7กกอย67ในรง
ของมนท@งวน นบเปFนวนๆ ปญญาท?แท-เกดจากการท?เรามสตในทกๆ
อรยาบถ การฝ1กปฏบตของท7านต-องเร?มข1@นทนทท?ท7านต>?นนอนตอนเช-า
และต-องปฏบตให-ต7อเน>อ? งไปจนกระท?งนอนหลบไป อย7าไปห7วงว7าท7านต-อง
น?งภาวนาให-นานๆ ส?งสาคญกFค>อท7านเพยงแต7เฝ-าด6 ไม7ว7าท7านจะเดนอย67
หร>อน?งอย67 หร>อกาลงเข-าห-องน@าอย67
แต7ละคนต7างกFมทางชวตของตนเอง บางคนต-องตาย เม>อ? มอาย ๕๐ ป บาง
คนเม>อ? อาย ๖๕ ป และบางคนเม>?ออาย ๙๐ ปฉนใดกFฉนน@น ปฏปทาของ
ท7านท@งหลายกFไม7เหม>อนกน อย7าคดมากหร>อกงวลใจในเร>?องน@เลย จง
พยายามมสต และปล7อยทกส?งให-เปFนไปตามปกตของมน แล-วจตของท7าน
กFจะสงบมากข1@นๆในส?งแวดล-อมท@งปวง มนจะสงบน?งเหม>อนหนองน@าใสใน
ปา7 ท?ซง1? บรรดาสตวQปา7 ท?สวยงามและหายากจะมาด>?มน@าในสระน@น ท7านจะ
เข-าใจถ1งสภาวธรรมของส?งท@งปวง (สงขาร) ในโลกอย7างแจ7มชด ท7านจะไดเหFนความมหศจรรยQและแปลกประหลาดท@งหลายเกดข1น@ และดบไป แต7
ท7านกFจะยงคงสงบอย6เ7 ช7นเดม ปญหาท@งหลายจะบงเกดข1น@ แต7ท7านจะร6-ทน
มนได-ทนท น?แหละค>อศานตสขของพระพทธเจ-า
๑๓. ผมยงคงมความน1กคดต7างๆ มากมาย จตของผมฟ- งซ7านมาก ท@งๆท?
ผมพยายามจะมสตอย67
อย7าวตกในเร>?องน@เลย พยายามรกษาจตของท7านให-อย67กบปจจบน เม>อ? เกด
ร6-ส1กอะไรข1น@ มาภายในจตกFตาม จงเฝ-าด6มนและปล7อยวาง อย7าแม-แต7หวงท?
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จะไม7ให-มความน1กคดเกดข1น@ เลย
แล-วจตกFจะเข-าถ1งสภาวะปกตตาม
ธรรมชาตของมน ไม7มการแบ7งแยกระหว7างความดและความช?ว ร-อนและ
หนาว เรFวหร>อช-า ไม7มเรา ไม7มเขา ไม7มตวตน เลย อะไรๆกFเปFนของมนอย67
อย7างน@น เม>อ? ท7านเดนบณฑบาต ไม7จาเปFนต-องทาอะไรเปFนพเศษ เพยงแต7
เดนและเหFนตามท?เปFนอย67 อย7าย1ดม?นอย6ก7 บการแยกตวไปอย6แ7 ต7ลาพง หร>อ
กบการเกFบตวไม7วา7 ท7านจะอย67ท?ใด จงร6-จกตวเองด-วยการปฏบตตนเปFน
ปกตตามธรรมชาต และเฝ-าด6 เม>อ? เกดสงสยจงเฝ-าด6มนเกดข1น@ และดบไป
มนกFง7ายๆ อย7าย1ดม?นถ>อม?นกบส?งใดท@งส@น
เหม>อนกบว7าท7านกาลงเดนไปตามถนน บางขณะท7านจะพบส?งกดขวาง
ทางอย67 เม>อ? ท7านเกด กเลสเคร>?องเศร-าหมอง จงร6-ทนมนและเอาชนะมนโดย
ปล7อยให-มนผ7านไปเสย อย7าไปคาน1งถ1งส?งกดขวางท?ท7านได-ผ7านมาแล-ว
อย7าวตกกงวลกบส?งท?ยงไม7ได-พบ จงอย67กบปจจบน อย7าสนใจกบระยะทาง
ของถนนหร>อกบจดหมายปลายทางทกส?งทกอย7างย7อมเปล?ยน แปลงไป
ไม7ว7าท7านผ7านอะไรไป อย7าไปย1ดม?นไว- ในท?สดจตจะบรรลถ1งความสมดล
ตามธรรมชาตของจต และเม>อ? น@นการปฏบตกFจะเปFนไปเองโดยอตโนมต
ทกส?งทกอย7างจะเกดข1น@ และดบไปในตวของมนเอง
๑๔. ท7านอาจารยQเคยพจารณา "ส6ตรของเว7ยหลาง" ของพระสงฆ
ปรณายก(นกายเซFน) องคQท?หกบ-างไหมครบ (ท7านเว7ยหลาง หร>อท7านฮย
เหนง)
ท7านฮยเหนงมปญญาเฉยบแหลมมาก คาสอนของท7านล1กซ1ง@ ย?งนก ซ1ง?
ไม7ใช7ของง7ายท?ผเ6- ร?มต-นปฏบตจะเข-าใจได- แต7ถ-าท7านปฏบตตามศลและ
ด-วยความอดทน และถ-าท7านฝ1กท?จะไม7ย1ดม?นถ>อม?น ท7านกFจะเข-าใจได-ใน
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ท?สด คร@งหน1ง? ล6กศษยQผมคนหน1?งอาศยอย67ในกฏหลงคามงแฝก ฤด6ฝนน@น
ฝนตกชก
และวนหน1ง? พายกFพดเอาหลงคาโหว7ไปคร1?งหน1ง?
เขาไม7
ขวนขวายท?จะมงมนใหม7 จ1งปล7อยให-ฝนร?วอย6อ7 ย7างน@น หลายวนผ7านไป
และผมได-ถามถ1งกฏของเขา เขาตอบว7ากาลงฝ1กการไม7ยด1 ม?นถ>อม?น น?
เปFนการไม7ยด1 ม?นถ>อม?นโดยไม7ใช-หวสมอง มนกFเก>อบจะเหม>อนกบความ
วางเฉยของควาย ถ-าท7านมความเปFนอย6ด7 และเปFนอย6ง7 7ายๆ ถ-าท7านอดทน
และไม7เหFนแก7ตว ท7านจ1งจะเข-าใจซ1@งถ1งปญญาของท7านฮยเหนงได๑๕. ท7านอาจารยQเคยสอนว7า สมถะหร>อสมาธ และวปสสนาหร>อปญญา น@
เปFนส?งเดยวกน ขอท7านอาจารยQอธบายเพ?มเตมได-ไหมครบ
น?กเF ปFนเร>?องง7ายๆน?เอง สมาธ (สมถะ) และปญญา (วปสสนา) น@ต-องควบค67
กนไป เบ>อ@ งแรกจตจะต@งม?นเปFนสมาธอย6ไ7 ด-โดยอาศยอารมณQภาวนา จต
จะสงบต@งม?นอย67ได-เฉพาะขณะท?ท7านน?งหลบตาเท7าน@น น?ค>อสมถะ และ
อาศยสมาธเปFนพ>น@ ฐานช7วยให-เกดปญญา หร>อวปสสนาได-ในท?สด แล-วจต
กFจะสงบ ไม7วา7 ท7านจะน?งหลบตาอย67 หร>อเดนอย67ในเม>องท?ว7นวาย เปรยบ
เหม>อนกบว7าคร@งหน1ง? ท7านเคยเปFนเดFก บดน@ท7านเปFนผ6ใ- หญ7 แล-วเดFกกบ
ผ6ใ- หญ7นเ@ ปFนบคคลคนเดยวกนหร>อเปล7า ท7านอาจจะพ6ดได-ว7าเปFนคนคน
เดยวกน หร>อถ-ามองอกแง7หน1?งท7านกFอาจจะพ6ดได-ว7าเปFนคนละคนกน ใน
ทานองเดยวกน
สมถะกบวปสสนากFอาจจะพ6ดได-วา7 เปFนคนละเร>?องกน
หร>อเปรยบเหม>อนอาหารกบอจจาระ
อาจจะเรยกได-ว7าเปFนส?งเดยวกน
และถ-ามองอกแง7หน1?ง กFอาจจะเรยกได-ว7าเปFนคนละส?งกน
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อย7าเพ?งเช>อ? ส?งท?ผมพ6ดมาน@ จงฝ1กปฏบตต7อไปและเหFนจรงด-วยตวของ
ท7านเอง ไม7ต-องทาอะไรพเศษไปกว7าน@ ถ-าท7านพจารณาว7าสมาธและ
ปญญาเกดข1น@ ได-อย7างไรแล-ว ท7านจะร6-ความจรงได-ดว- ยตวของท7านเอง
ทกวนน@ผค6- นไปย1ดม?นอย67กบช>อ? เรยก ผ6-ท?เรยกการปฏบตของพวกเขาว7า
"วปสสนา" สมถะกFถ6กเหยยดหยาม หร>อผ6-ท?เรยกการปฏบตของพวกเขาว7า
"สมถะ" กFจะพ6ดว7า จาเปFนต-องฝ1กสมถะก7อนวปสสนา เหล7าน@เปFนเร>?องไรสาระ อย7าไปว7นวายคดถ1งมนเลย เพยงแต7ฝ1กปฏบตไป แล-วท7านจะร6-ไดด-วยตวท7านเอง
๑๖. ในการปฏบตของเรา จาเปFนท?จะต-องเข-าถ1งฌานหร>อไม7 ครบ
ไม7 ฌานไม7ใช7เร>?องจาเปFน ท7านต-องฝ1กจตให-มความสงบ และมอารมณQเปFน
หน1ง? (เอกคคตา) แล-วอาศยอนน@สารวจตนเอง ไม7ต-องทาอะไรพเศษไป
กว7าน@ ถ-าท7านได-ฌานในขณะฝ1กปฏบตน@กใF ช-ได-เหม>อนกน แต7อย7าไป หลง
ตดอย6ใ7 นฌาน หลายคนชะงกตดอย67ในฌานมนทาให-เพลดเพลนได-มากเม>?อ
ไปเล7นกบมน ท7านต-องร6-ขอบเขตท?สมควร ถ-าท7านฉลาด ท7านกFจะเหFน
ประโยชนQและขอบเขตของฌานเช7นเดยวกบท?ท7านร6-ขน@ ความสามารถ ของ
เดFก และข@นความสามารถของผ6ใ- หญ7
๑๗. ทาไมเราต-องปฏบตตามธดงควตร เช7นฉนอาหารเฉพาะแต7ในบาตร
เท7าน@นเล7าครบ
ธดงควตรท@งหลาย ล-วนเปFนเคร>อ? งช7วยเราให-ทาลายกเลสเคร>?องเศร-าหมอง
การปฏบตตามข-อท?ว7าให-ฉนแต7อาหารในบาตร
ทาให-เรามสตมากข1น@
ระล1กว7าอาหารน@นเปFนเสม>อนยารกษาโรค
ถ-าเราไม7มกเลสเคร>?องเศร-า
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หมองแล-ว มนกFไม7สาคญว7าเราจะฉนอย7างไร แต7เราอาศยธดงควตรทาใหการปฏบตของเราเปFนไปอย7างง7ายๆ พระพทธองคQไม7ได-ทรงบญญตธดงค
วตรไว-ว7าเปFนส?งจาเปFนสาหรบพระภกษ ทกองคQ แต7พระพทธองคQทรง
บญญตธดงควตรสาหรบพระภกษผ6-ประสงคQจะปฏบตอย7าง
เคร7งครด
ธดงควตรเปFนส7วนท?เพ?มข1น@ มาในศลเพราะฉะน@นช7วยเพ?มความม?นคงและ
ความเข-มแขFงของจตใจเรา ข-อวตรท@งหลายเหล7าน@มไว-ให-ท7านปฏบต อย7า
คอยจบตาด6ว7าผ6-อน>? ปฏบตอย7างไร จงเฝ-าด6จตของตวท7านเอง และด6ว7าอะไร
จะเปFนประโยชนQสาหรบท7าน กฎข-อท?ว7าเราต-องไปอย67กฏ จะกฏใดกFตามท?
กาหนดไว-ให-เรา เปFนกฎท?เปFนประโยชนQเช7นเดยวกน มนช7วยกนไม7ให-พระ
ตดท?อย67ถ-าผ6ใ- ดจากไปแล-วและกลบมาใหม7 กFจะต-องไปอย67กฏใหม7 การ
ปฏบตของพวกเราเปFนเช7นน@ ค>อไม7ย1ดม?นถ>อม?นในส?งใด
๑๘. ถ-าหากว7า การใส7อาหารทกอย7างรวมลงในบาตรเปFนส?งจาเปFน แ ล-ว
ทาไมท7านอาจารยQจ1งไม7ปฏบตด-วยเช7นเดยวกน ครบ ท7านคดว7า ไม7สาคญ
หร>อครบ ท?อาจารยQจะต-องทาเปFนตวอย7างแก7ศษยQ
ถ6กแล-ว อาจารยQควรทาเปFนตวอย7างแก7ล6กศษยQของตน ผมไม7ถ>อว7าท7านต
ผม ท7านซกถามได-ทกอย7างท?อยากทราบ แต7ว7ามนกFสาคญท?ท7านต-องไม7
ย1ดอย67กบอาจารยQ ถ-าด6จากภายนอก ผมปฏบตดพร-อมหมดกFคงจะแย7มาก
พวกท7านทกคนกFจะพากนย1ดตดในตวผมย?งข1@น แม-พระพทธเจ-าเอง บาง
คร@งกFตรสให-บรรดาสาวกปฏบตอย7างหน1?ง และพระองคQเองกลบปฏบตอก
อย7างหน1ง? ความไม7แน7ใจในอาจารยQของท7านกFชว7 ยท7านได- ท7านควรเฝ-าด6
ปฏกรยาของตวเอง ท7านไม7คดบ-างหร>อว7า อาจจะเปFนไปได-ว7าท?ผมแบ7ง
อาหารจากบาตรใส7จานไว-เพ>อ? เล@ยงด6ชาวบ-านท?มา ช7วยทางานวด
566

ปญญา ค>อส?งท?ท7านต-องเฝ-าด6และทาให-เจรญข1น@
รบเอาแต7ส?งท?ดจาก
อาจารยQ จงร6-เท7าทนการฝ1กปฏบตของท7านเอง ถ-าผมพกผ7อนในขณะท?
พวกท7านทกองคQต-องน?งทาความเพยรแล-ว ท7านจะโกรธหร>อไม7ถ-าผมเรยก
สน@าเงนว7าแดง หร>อเรยกผ6ช- ายว7าผ6-หญงกFอย7าเรยกตามผมอย7างหลบห6
หลบตา
อาจารยQองคQหน1ง? ของผมฉนอาหารเรFวมาก และฉนเสยงดง แต7ท7านสอนใหพวกเราฉนช-าๆ และฉนอย7างมสต ผมเคยเฝ-าด6ท7านและร6-ส1กขดเค>องใจ
มาก ผมเปFนทกขQ แต7ท7านไม7ทกขQเลย ผมเพ7งเลFงแต7ลกษณะภายนอก ต7อ
มาผมจ1งได-ร6- บางคน ขบรถเรFวมาก แต7ระมดระวง บางคนขบช-าๆ แต7ม
อบตเหตบ7อยๆ อย7าย1ดม?นถ>อม?นในกฎระเบยบและร6ปแบบภายนอก ถ-า
ท7านใช-เวลาอย7างมากเพยงสบเปอรQเซFนตQมองด6ผ6-อน>? แต7เฝ-าด6ตวเองเก-าสบ
เปอรQเซFนตQ อย7างน@เปFนการปฏบตท?ถ6กต-องแล-ว
แรกๆผมคอยเฝ-าสงเกตอาจารยQของผม ค>อ อาจารยQทองรตและเกดสงสย
ในตวท7านมาก บางคนถ1งกบคดว7าท7านบ-า ท7านมก จะทาอะไรแปลกๆ
หร>อเกร@ยวกราดเอากบบรรดาล6กศษยQของท7าน อาการภายนอกของท7าน
โกรธ แต7ภายในใจท7านไม7มอะไร ไม7มตวตน ท7านน7าเล>?อมใสมาก ท7านเปFน
อย6อ7 ย7างร6แ- จ-งและมสต จนถ1งวาระท?ท7านมรณภาพ
การมองออกไปนอกตว เปFนการเปรยบเทยบแบ7งเขาแบ7งเราท7านจะไม7พบ
ความสขโดยวธน@ และท7านจะไม7พบความสงบเลย ถ-าท7านมวเสยเวลา
แสวงหาคนท?ดพร-อม หร>อคร6ท?ดพร-อม พระพทธเจ-าทรงสอนให-เราด6ท?
ธรรมะ ท?สจจธรรม ไม7ใช7คอยจบตาด6ผอ6- >?น
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๑๙. เราจะเอาชนะกามราคะท?เกดข1@นระหว7างการฝ1กปฏบตได-อย7างไร ครบ
บางคร@งผมร6-ส1กเปFนทาสของความต-องการ ทางเพศ
กามราคะจะบรรเทาลงได-ดว- ยการเพ7งพจารณาถ1งความน7าเกลยด โสโครก
(อสภะ) การย1ดตดอย67กบร6ปร7างกายเปFนสดโต7งข-างหน1ง? ซ1ง? เราต-องมองใน
ทางตรงข-าม จงพจารณาร7างกายเหม>อนซากศพ และเหFนการเปล?ยนแปลง
เน7าเป>?อย หร>อพจารณาอวยวะต7างๆของร7างกาย เช7น ปอด ม-าม ไขมน
อจจาระ และอ>น? ๆ จาอนน@ไว-และพจารณาให-เหFนจรงถ1งความน7าเกลยด
โสโครกของร7างกาย เม>อ? มกามราคะเกดข1@น กFจะช7วยให-ท7านเอาชนะกาม
ราคะได๒๐. เม>อ? ผมโกรธ ผมควรจะทาอย7างไรครบ
ท7านต-องแผ7เมตตา ถ-าท7านมโทสะในขณะภาวนา ให-แก-ด-วยเมตตาจต ถ-า
มใครทาไม7ดหร>อโกรธ อย7าโกรธตอบ ถ-าท7านโกรธตอบท7านจะโง7ยง? กว7า
เขา จงเปFนคนฉลาด สงสารเหFนใจเขา เพราะว7าเขากาลงได-ทกขQ จงม
เมตตาเตFมเป?ยมเหม>อนหน1ง? ว7าเขาเปFนน-องชายท?รกย?งของท7าน
เพ7ง
อารมณQเมตตาเปFนอารมณQภาวนา แผ7เมตตาไปยงสรรพสตวQท@งหลายใน
โลก เมตตาเท7าน@นท?จะเอาชนะโทสะและความเกลยดไดบางคร@งท7านอาจจะเหFนพระภกษร6ปอ>?นปฏบตไม7สมควร
ท7านอาจจะ
ราคาญใจ ทาให-เปFนทกขQโดยใช7เหต น@ไม7ใช7ธรรมะของเรา ท7านอาจจะคด
อย7างน@วา7 "เขาไม7เคร7งเท7าฉน เขาไม7ใช7พระกรรมฐานท?เอาจรงเอาจงเช7น
ฉน เขาไม7ใช7พระท?ด" น?เปFนกเลสเคร>?องเศร-าหมองอย7างย?งของตวท7านเอง
อย7าเปรยบเทยบ อย7าแบ7งเขา แบ7งเรา จงละทฏฐ ของท7านเสย และเฝ-าด6
ตวท7านเอง น?แหละค>อธรรมะของเรา ท7านไม7 สามารถบงคบให-ทกคน
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ประพฤตปฏบตตามท?ท7านต-องการ หร>อเปFนเช7นท7านได- ความต-องการเช7น
น@มแต7จะทาให-ท7านเปFนทกขQ ผ6ป- ฏบตภาวนามกจะพากนหลงผดในข-อน@
การจบตาด6ผอ6- >?นไม7ทาให-เกดปญญาได- เพยงแต7พจารณาตนเองและความ
ร6-ส1กของตน แล-วท7านกFจะเข-าใจ
๒๑. ผมง7วงเหงาหาวนอนอย67มากครบ ทาให-ภาวนาลาบาก
มวธเอาชนะความง7วงได-หลายวธ ถ-าท7านน?งอย6ใ7 นท?มด> ย-ายไปอย67ท?สว7าง
ล>มตาข1น@ ลกไปล-างหน-าตบหน-าตนเอง หร>อไปอาบน@าถ-าท7านยงง7วงอย67อก
ให-เปล?ยนอรยาบถ เดนจงกรมให-มากหร>อเดนถอยหลง ความกลวว7าจะไป
ชนอะไรเข-าจะทาให-ท7านหายง7วง ถ-ายงง7วงอย67อก กFจงย>นน?งๆทาใจใหสดช>น? และสมมตว7าขณะน@นสว7าง เปFนกลางวน หร>อน?งรมหน-าผาส6ง หร>อ
บ7อล1ก ท7านจะไม7กล-าหลบ ถ-าทาอย7างไรๆกFไม7หายง7วง กFจงนอนเสย
เอนกายลงอย7างสารวมระวง และร6-ตวอย67จนกระท?งท7านหลบไป เม>อ? ท7าน
ร6-ส1กตวต>?นข1@น จงลกข1น@ ทนท อย7ามองด6นาฬกาหร>อหลบต7ออก เร?มต-นมสต
ระล1กร6-ทนทท?ท7านต>?น
ถ-าท7านง7วงนอนอย67ทกวน ลองฉนอาหารให-น-อยลง สารวจตวเอง ถ-าอกห-า
คาท7านจะอ?ม จงหยด แล-วด>ม? น@าจนอ?มพอด แล-วกลบไปน?งด6ใหม7อก เฝ- าด6
ความง7วงและความหว ท7านต-องกะฉนอาหารให-พอด เม>อ? ท7านฝ1กปฏบต
ต7อไปอก ท7านจะร6-ส1กกระปร@ประเปร7าข1น@ และฉนน-อยลง ท7านต-องปรบตว
ของท7านเอง
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๒๒. ทาไมเราจ1งต-องกราบกนบ7อยๆครบ ท?น?
การกราบน@เปFนส?งสาคญมาก เปFนร6ปแบบซ1ง? เปFนส7วนหน1ง? ของการปฏบต
การกราบน@ต-องทาให-ถ6กต-อง ก-มลงจนหน-าผากจรดพ>น@ วางศอกให-ชดกบ
เข7า ฝา7 ม>อท@งสองราบอย67ท?พน>@ ห7างกนประมาณสามน@ว กราบลงช-าๆ มสต
ร6-อาการของกาย การกราบช7วยแก-ความถ>อตวของเราได-เปFนอย7างด เรา
ควรกราบบ7อยๆ เม>อ? ท7านกราบสามหนท7านควรต@งจตระล1กถ1งพระคณของ
พระพทธเจ-า พระธรรม และพระสงฆQ น?นค>อคณลกษณะแห7งจตอนสะอาด
สว7าง และสงบ ดงน@นเราจ1งอาศยร6ปแบบน@ฝ1กฝนตน กาย และจตจะ
ประสานกลมกล>นกน อย7าได-หลงผดไปจบตาด6ว7าผ6อ- >?นกราบอย7างไร ถ-า
สามเณรน-อยด6ไม7ใส7ใจ และพระผ6เ- ฒ7าด6ขาดสต กFไม7ใช7เร>?องท?ท7านจะตดสน
ใจ บางคนอาจจะสอนยาก บางคนเรยนได-เรFว บางคนเรยนได-ช-า การ
พจารณาตดสนผ6-อ>?นมแต7จะเพ?มความหย?งทะนงตน จงเฝ-าด6ตวเอง กราบ
บ7อยๆ ขจดความหย?งทะนงตนออกไป
ผ6ท- ?เข-าถ1งธรรมะได-อย7างแท-จรงแล-ว ท7านจะอย67เหน>อร6ปแบบ ทกๆอย7างท?
ท7านทากFมแต7การอ7อนน-อมถ7อมตน เดนกFถ7อม ฉนกFถ7อมขบถ7ายกFถ7อม
ท@งน@กFเพราะว7าท7านพ-นจากความเหFนแก7ตวเสยแล-ว
๒๓. อปสรรคใหญ7ของล6กศษยQใหม7ของท7านอาจารยQคอ> อะไรครบ
ทฏฐ ความเหFน และความน1กคดเก?ยวกบส?งท@งปวง เก?ยวกบตวเขาเอง
เก?ยวกบการปฏบตภาวนา เก?ยวกบคาสอนของพระพทธเจ-าหลายๆท7าน
ท?มาท?น? มตาแหน7งการงานส6งในสงคม บางคนเปFนพ7อค-าท?มง? ค?ง หร>อไดปรญญาต7างๆ คร6และข-าราชการ สมองของเขาเตFมไปด-วยความคดเหFนต7อ
ส?งต7างๆ เขาฉลาดเกนกว7าท?จะฟงผ6-อน>? เปรยบเหม>อนน@าในถ-วย ถ-าถ-วยม
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น@าสกปรกอย67เตFม ถ-วยน@ากFใช-ประโยชนQอะไรไม7ได- เม>อ? ได-เทน@าเก7าน@นท@ง
ไปแล-วเท7าน@น ถ-วยน@นกFจะใช-ประโยชนQได- ท7านต-องทาจตให-วา7 งจากทฏฐ
แล-วท7านจ1งจะได-เรยนร6-การปฏบตของเราน@นอย67เหน>อความฉลาดหร>อ
ความโง7 ถ-าท7านคดว7าฉนเก7ง ฉนรวย ฉนเปFนคนใหญ7คนโต ฉนเข-าใจ
พระพทธศาสนาแจ7มแจ-งท@งหมดเช7นน@แล-ว ท7านจะไม7เหFนความจรงในเร>?อง
ของอนตตาหร>อความไม7ใช7ตวตน ท7านจะมแต7ตวตน ตวฉน ของฉน แต7
พระพทธศาสนาค>อการละตวตน เปFนความว7าง เปFนความไม7มทกขQ เปFน
นพพาน
๒๔. กเลสเคร>?องเศร-าหมอง เช7นความโลภ หร>อความโกรธเปFนเพยงมายา
หร>อว7าเปFนของจรงครบ
เปFนท@งสองอย7าง กเลสท?เราเรยกว7าราคะหร>อความโลภ ความโกรธและ
ความหลง น@นเปFนแต7เพยงช>อ? เปFนส?งท?ปรากฏข1น@ มา เช7นเดยวกบท?เรา
เรยกชามใหญ7 ชามเลFก สวย หร>ออะไรกFตาม น?ไม7ใช7สภาพท?เปFนจรง แต7
เปFนความคดปรงแต7งท?เราคดปรงข1@นจากตณหาถ-าเราต-องการชามใหญ7
เรากFว7าอนน@เลFกไป ตณหาท ีาให-เราแบ7งแยกความจรงกFคอ> มนกFเปFนของ
มนอย67อย7างน@น ลองมามองแง7น@บา- ง ท7านเปFนผ6ช- ายหร>อเปล7า ท7านตอบว7า
เปFน น?เปFนเพยงร6ปปรากฏของส?งต7างๆ แท-จรงแล-ว ท7านเปFนส7วนประกอบ
ของธาตและขนธQ ถ-าจตเปFนอสระแล-ว จตจะไม7แบ7งแยก ไม7มใหญ7 ไม7มเลFก
ไม7มเขา ไม7มเรา ไม7มอะไรจะเปFนอนตตา หร>อความไม7ใช7ตวตน แท-จรง
แล-วในบ@นปลายกFไม7มท@งอตตาและอนตตา (เปFนแต7เพยงช>อ? เรยก)
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๒๕. ขอความกรณาท7านอาจารยQอธบายเพ?มเตมเก?ยวกบกรรมด-วยครบ
กรรม ค>อ การกระทา กรรม ค>อการย1ดม?นถ>อม?น กาย วาจาและใจ ล-วน
สร-างกรรมเม>?อมการย1ดม?นถ>อม?น เราทากนจนเกดความเคยชนเปFนนสย
ซ1ง? จะทาให-เราเปFนทกขQได-ในกาลข-างหน-า น?เปFนผลของการย1ดม?นถ>อม?น
และของกเลส เคร>?องเศร-าหมองของเราท?เกดข1@นแล-วในอดต ความย1ดม?น
ท@งหลายจะทาให-เราสร-างกรรม สมมตว7าท7านเคยเปFนขโมย ก7อนท?จะบวช
เปFนพระ ท7านขโมยเขา ทาให-เขาไม7เปFนสข ทาให-พ7อแม7หมดสข ตอนน@
ท7านเปFนพระ แต7เวลาท?ท7านน1กถ1งเร>?องท?ท7านทาให-ผ6-อน>? หมดสขแล-ว ท7านกF
ไม7สบายใจ และเปFนทกขQ แม-จนทกวนน@
จงจาไว-ว7า ท@งกายกรรม วจกรรม และมโนกรรม จะเปFนเหตปจจยให-เกด
ผลในอนาคตได- ถ-าท7านเคยสร-างกรรมดไว-ในอดต และวนน@กFยงจาไดท7านกFเปFนสข ความสขใจเปFนผลจากกรรมในอดต ส?งท@งปวงมเหตเปFน
ปจจย ท@งในระยะยาว และถ-าใคร7ครวญ ด6แล-วท@งในทกๆขณะด-วย แต7ท7าน
อย7าไปน1กถ1งอดต หร>อปจจบน หร>ออนาคตเพยงแต7เฝ-าด6กายและจต ท7าน
จะต-องพจารณาจนเหFนจรงในเร>?องกรรม ด-วยตวของท7านเอง จงเฝ-าด6จต
ปฏบตแล-วท7านจะร6-อย7างแจ7มแจ-ง อย7าล>มว7ากรรมของใครกFเปFนของคนน@น
อย7าย1ดม?น และอย7าจบตาด6ผอ6- >?น ถ-าผมด>?มยาพษ ผมกFได-ทกขQ ไม7ใช7เร>?องท?
ท7านจะมาเปFนทกขQดว- ย จงรบเอาแต7สง? ดท?อาจารยQสอน แล-วท7านจะเข-าถ1ง
ความสงบ จตของท7านจะเปFนเช7นเดยวกนกบจตของอาจารยQ ถ-าท7าน
พจารณาด6ท7านกFจะร6-ได- แม-ว7าขณะน@ท7านจะยงไม7เข-าใจ เม>อ? ท7านปฏบตต7อ
ไปมนกFจะแจ7มแจ-งข1@น ท7านจะร6-ได-ดว- ยตนเอง ได-ช>?อว7าปฏบตธรรม
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เม>อ? เรายงเลFก พ7อแม7วางกฎระเบยบกบเรา และหวเสยกบเราแท-จรงแล-ว
ท7านต-องการจะช7วยเรา กว7าเราจะร6-กFตอ7 มาอกนาน พ7อแม7และคร6บา
อาจารยQ ดว7าเรา และเรากFไม7พอใจ ต7อมาเราจ1งเข-าใจว7าทาไมเราจ1งถ6กด
ปฏบตไปนานๆแล-วท7านกFจะเหFนเอง ส7วนผ6-ท?คดว7าตนฉลาดล@ากFจะจากไป
ในเวลาอนส@น เขาไม7มวนจะได-เรยนร6- ท7านต-องขจดความคดว7าตวฉลาด
สามารถออกไปเสย ถ-าท7านคดว7าท7านดกว7าผ6-อน>? ท7านกFจะมแต7ทกขQ เปFน
เร>อ? งน7าสงสาร อย7าข7นเค>องใจ แต7จงเฝ-าด6ตนเอง
๒๖. บางคร@งด6เหม>อนว7าต@งแต7ผมบวชเปFนพระมาน@ผมประสบความ ยาก
ลาบากและความทกขQมากข1@น
ผมร6-ว7าพวกท7านบางคนมภ6มหลงท?สะดวกสบายทางวตถมาก7อนและม
เสรภาพ เม>อ? เปรยบกนแล-ว ขณะน@ท7านต-องเปFนผ6อ- ย67อย7างสารวมตนเอง
และมกน-อยย?งนก ซ@าในการฝ1กปฏบตน@ ผมยงให-ท7านน?งนานและคอย
หลายช?วโมง อาหารและดนฟ-าอากาศกFต7างกนไปกบบ-านเม>องของท7าน
แต7ทกคนกFตอ- งผ7านความทกขQยากกนบ-าง
น?ค>อความทกขQท?จะนาไปส67
ความดบทกขQ อย7างน@แหละท?จะทาให-ท7านได-เรยนร6- เม>อ? ท7านน1กโกรธ หร>อ
น1กสงสารตวเอง
น?นแหละเปFนโอกาสเหมาะท?จะเข-าใจเร>?องของจต
พระพทธเจ-าตรสว7ากเลสท@งหลายเปFนคร6ของเรา
ศษยQทกคนกFเหม>อนล6กของผม ผมมแต7เมตตากรณาและความปรารถนาด
ต7อทกคน ถ-าผมทาให-ท7านทกขQยากกFเพ>อ? ประโยชนQของท7านเอง ผมร6-ว7า
พวกท7านบางคนมการศ1กษาด และมความร6-สง6 ผ6ท- ?มการศ1กษาน-อย และม
ความร6-ทางโลกน-อย จะฝ1กปฏบตได-ง7าย มนกFเหม>อนกบว7า ฝร?งเช7นท7านน@
มบ-านหลงใหญ7ท?จะต-องเชFดถ6 เม>อ? เชFดถ6แล-วท7านกFจะมท?อย6ก7 ว-างขวาง ม
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ครว มห-องสมด มห-องน?งเล7น ท7านต-องอดทน ความอดทนและความทนไดสาคญมากในการฝ1กปฏบตของเรา เม>อ? ผมยงเปFนพระหน7มๆอย67 ผมไม7ไดรบความยากลาบากมากเท7าท7าน ผมพ6ดภาษาพ>น@ เม>อง และฉนอาหารพ>น@
เม>องของผมเอง แม-กระน@นบางวนผมกFทอดอาลย ผมอยากส1ก และถ1งกบ
อยากฆ7าตวตายความทกขQเช7นน@เกดจากความเหFนผด (มจฉาทฏฐ) เม>อ?
ท7านเข-าถ1งสจจธรรมแล-ว ท7านจะละท@งทศนะและทฏฐเสยได- ทกอย7างจะ
เข-าส6ค7 วามสงบ
๒๗. ผมเจรญสมาธภาวนาจนจตสงบล1ก ผมควรทาอย7างไร ต7อไปครบ
น?กดF แล-ว ทาจตให-สงบและเปFนสมาธ และใช-สมาธน@พจารณาจตและกาย
ถ-าจตเกดไม7สงบกFจงเฝ-าด6ดว- ย แล-วท7านจะร6-ถ1งความสงบท?แท-จรง เพราะ
อะไร เพราะท7านจะได-เหFนความไม7เท?ยง แม-ความสงบเองกFด6ให-เหFนไม7
เท?ยง ถ-าท7านย1ดตดอย67กบภาวะจตท?สงบ แล-วท7านจะเปFนทกขQเม>อ? จตไม7
สงบ ฉะน@นจงปล7อยวางหมดทกส?งแม-แต7ความสงบ
๒๘. ผมได-ยนท7านอาจารยQพ6ดว7าท7านเปFนห7วงล6กศษยQท?พากเพยรมาก ใช7
ไหมครบ
ถ6กแล-ว ผมเปFนห7วง ผมเปFนห7วงว7าเขาเอาจรงเอาจงจนเกนไปเขาพยายาม
เกนไป แต7ขาดปญญา เขาเค?ยวเขFญตนเองไปส67ความทกขQยากโดยไม7
จาเปFน บางคนม7งม?นท?จะร6-แจ-ง เขาขบฟนแน7นและใจด@นรนอย67ตลอดเวลา
อย7างน@เปFนความพยายามมากเกนไป คนท?วไปกFเช7นเดยวกน พวกเขาไม7ร6ถ1งสภาพเปFนจรงของส?งท@งปวง (สงขาร) สงขารท@งปวง จตและร7างกาย
ล-วนเปFนของไม7เท?ยง จงเฝ-าด6และอย7าย1ดม?นถ>อม?น
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บางคนคดว7าเขาร6- เขาวพากษQวจารณQ จบตามองและลงความเหFนเอาเอง
อย7างน@กFตามใจเขา ทฏฐของใครกFปล7อยให-เปFนของคนน@น การแบ7งเขา
แบ7งเราน@อนตราย เปรยบเหม>อนทางโค-งอนตรายของถนน ถ-าเราคดว7าคน
อ>น? ด-อยกว7า หร>อดกว7า หร>อเสมอกนกบเรา เรากFตกทางโค-ง ถ-าเราแบ7ง
เขา แบ7งเรา เรากFจะเปFนทกขQ
๒๙. ผมได-เจรญสมาธภาวนามาหลายปแล-ว ใจผมเปดกว-างและสงบระงบ
เก>อบจะในทกสภาพการณQ เวลาน@ผมอยากจะย-อนหลง และฝ1กทาสมาธช@น
ส6ง หร>อฝ1กฌานครบ
จะทาอย7างน@นกFได- เปFนการฝ1กจตท?มประโยชนQ ถ-าท7านมปญญาท7านจะไม7
ย1ดตดอย67ในสมาธจต ซ1?งกFเหม>อนกนกบอยากน?งภาวนานานๆ อยากจะ
ลองฝ1กอย7างน@นด6กFได- แต7จรงๆ แล-วการฝ1กน@ไม7ได-ขน1@ อย67กบท7วงท7า
อรยาบถต7างๆ แต7น?เปFนการมองตรงเข-าไปในจตน?คอ> ปญญา เม>อ? ท7าน
พจารณาและเข-าใจชดในเร>อ? งของจตแล-ว ท7านกFจะเกดปญญา ร6-ถ1ง
ขอบเขตของสมาธ หร>อขอบเขตของตารบตาราเม>อ? ท7านได-ฝ1กปฏบต และ
เข-าใจจรงเร>?องการไม7ยด1 ม?นถ>อม?นแล-ว ท7านจะกลบไปอ7านตารบตารากFไดเปรยบได-เหม>อนขนมหวาน จะช7วยท7านในการสอนผ6-อ>?น หร>อท7านจะหวน
กลบไปฝ1กฌานกFได- ถ-าท7านมปญญาร6-แล-วท?จะไม7ย1ดถ>อในส?งใด
๓๐. ขอความกรณาท7านอาจารยQทบทวนใจความสาคญของ การสนทนา น@
ด-วยครบ
ท7าน ต-องสารวจ ตวเอง ร6-ว7าท7านเปFนใคร ร6-ทนกายและจตใจของท7าน โดย
การเฝ-าด6ในขณะน?งภาวนา หลบนอน และขบฉน จงร6-ความพอดพอเหมาะ
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สาหรบตวท7าน ใช-ปญญาในการฝ1กปฏบตน@ ต-องละความอยากท?จะบรรล
ผลใดๆ จงมสตร6-ว7าอะไรเปFนอย67 การเจรญสมาธภาวนาของเรากFค>อการ
มองตรงเข-าไปในจต ท7านจะมองเหFนทกขQ เหตแห7งทกขQ และความดบไป
แห7งทกขQ แต7ท7านต-องมความอดทน อดทนอย7างย?ง และต-องทนได- ท7านจะ
ค7อยๆได-เรยนร6- พระพทธเจ-าทรงสอนให-สาวกอย67กบอาจารยQอย7างน-อยห-า
ป ท7านจะต-องเหFนคณค7าของการให-ทานของความอดทนและของการเสย
สละ
อย7าปฏบตเคร7งเครยดจนเกนไป อย7าย1ดตดอย67กบร6ปแบบภายนอก การ
จบตาด6ผอ6- >?น เปFนการปฏบตท?ไม7ถ6กต-อง จงเปFนปกตตามธรรมชาต และ
เฝ-าด6ส?งน@อย67 พระวนยของพระสงฆQ และกฎระเบยบของวดสาคญมาก
ทาให-เกดบรรยากาศท?เรยบง7าย และประสานกลมกล>น จงใช-ให-เปFน แต7จา
ไว-วา7 ความสาคญของพระวนยของพระสงฆQ ค>อการเฝ-าด6เจตนาและสารวจ
จต ท7านต-องใช-ปญญาอย7าแบ7งเขาแบ7งเรา ท7านจะขดเค>องใจหร>อไม7 ถ-าต-น
ไม-เลFกๆในปา7 ไม-ส6งใหญ7และตรง อย7างต-นอ>?นๆ น?เปFนเร>?องโง7เขลา อย7าไป
ตดสนคนอ>น? คนเรามหลายแบบต7างๆกน อย7าคอยแต7ม?นหมายท?จะเปล?ยน
แปลงใครๆไปหมดทกคน
ดงน@นจงอดทนและฝ1กให-มคณธรรม มความเปFนอย6อ7 ย7างง7ายๆและเปFน
ปกตตามธรรมชาต เฝ-าด6จต น?แหละค>อการปฏบตของเรา ซ1?งจะนาไปส67
ความไม7เหFนแก7ตว และความสงบสนต
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พวกเราเปFนผ6-มบญวาสนามาก
เพราะพระพทธเจ-าตรสว7า
การท?
พระพทธเจ-าจะมาตรสร6-ในโลกน@ เปFนส?งท?เกดข1@นได-ยาก
เราจะได-พบท7านกFยาก เม>อ? พบท7านแล-วจะได-ฟงธรรมท7านกFยาก ได-ฟง
ธรรมแล-วจะได-บวชปฏบตอย6ใ7 กล-ท7านกFยาก
หร>อแม-แต7บวชแล-วจะม
ศรทธากFยาก กFลาบากท7านว7าอย7างน@น ผ6บ- วชแล-วเข-าไม7ถง1 พระพทธเจ-ากFม
นะอย7าน1กว7าถ-าบวชแล-วจะได-เข-าใกล- พระพทธเจ-า ถ-าไม7ได-ปฏบตตามพ
ระธรรมวนยของท7าน กFไม7ได-ช>?อว7าเข-าใกล-พระพทธเจ-า ให-พากนเข-าใจ ดง
น@น ผ6ร- 6-จะเกดข1น@ ภายในจตใจของมนษยQ ให-ร6-แจ-งแทงตลอดน@จง1 หาได-ยาก
บคคลท?มเจตนา มศรทธามาสอนพวกเรา ให-เกดความร6ค- วามเหFนในความ
ดความช?ว ในบญในบาป น@กFยาก และจะได-ฟงธรรมของท7านน@นกFยาก
อย7างเราฟงธรรมกนโดยท?วไปทกวนน@ กFฟงแต7นทานพ>@นบ-าน เร>?อง
การะเกดบ-าง สนชยบ-าง แตงอ7อนแตงแก7บา- ง ฟงกนเล7นๆ อนน@นไม7ใช7
ธรรมะของพระพทธเจ-า
เปFนนยายฟงกนสนกเฉยๆ
ถ-าฟงธรรม
พระพทธเจ-ามนได-บญนะ ได-ในปจจบนน@นแ? หละ ธรรมท?จะสอนสตวQท@ง
หลายน@นไม7ใช7ง7าย ถ-าคาสอนใดไม7เปFนไปเพ>?อหายพยศ ลดมานะ ละความ
ช?วแล-ว กFไม7ใช7ธรรมของพระพทธเจ-า เปFนธรรมของพวกเดยรถยQ ของพวก
ชาวนครนถQ มนไม7ได-เหFนความจรง ไม7ได-ระบายความทกขQออกจากใจ ไม7
หายสงสย ยงไม7ถ6กธรรมะ
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ผ6ไ- ม7ได-ปฏบตธรรมะ ฟงธรรมะแล-วจะปฏบตธรรมน@นยาก มนยากจะไดเหFน ยากจะได-ฟง ธรรมะของพระพทธเจ-าน@น ควรร6-ได-ไตร7ตรอง และเหFน
ตามความเปFนจรงได- ท7านไม7ได-สอนต?าสอนส6งอะไรท7านสอนพอด สอน
ธรรมตามบคคล เหม>อนอย7างเดFกตวเลFกๆ มกาลงน-อย ท7านกFไม7ให-แบก
หนก ให-แบกพอด มนกFแบกไปได- ผ6ใ- หญ7มกาลงมาก ท7านกFให-แบกสมกบ
กาลงของผ6ใ- หญ7 น@กไF ด-ประโยชนQเร>?องมนเปFนอย7างน@
อนน@ฉนใด พวกเราจะมวดวาอารามปฏบตอย7างน@กFหายากไม7มทกกาลนะ
โยม มเปFนบางคร@งบางคราว นานๆเราจ1งจะได-พบคร@งหน1ง? บางคนบญ
ไม7ม วาสนาไม7ถ1ง กFไม7เหFนอย7างน@กมF
อาตมาเหFนโยมคนหน1ง? อย67บา- นอาตมา (บ-านก7อ) บ-านอย67รมวดแกไปไหน
มาไหนกFเดนผ7านวดทกวน แต7ไม7ร6-จกอะไร แกเคยฟงเทศนQกฟF งแต7แหล7ม
ทร แหล7ใส7ห6จนห6จะหนวก กFไม7ร6-จกธรรมะ ต7อมาย-ายบ-านไปอย67อาเภอ
วานรนวาส โชคดท?ได-ไปฟงธรรม เหFนบญ เหFนบาป เหFนอนจจง ทกขง
อนตตา กลบมาคราวน@เลยบวชเปFนพระ แกบอกว7า "มนช?วจรงๆครบท7าน
อาจารยQ" น?แหละอย67ใกล-วดน7าจะได-บญ ได-กศล แต7ไม7ร6-เร>?อง สมกบท?ท7าน
ว7า
กบเฒ7าน?งเฝ-ากอบว อย6บ7 นหวกล?นบวบ7ตอ- ง
แมงภ6ง7 อ7 งบนผ7ายแอ7วมา เอาเกษาดอกบวไปจsอย
กบอย6ก7 อบว แต7ไม7ร6-จกบว ดอกบวจะบานจะต6ม จะร7วงจะโรยกFไม7ร6-เร>?อง
วนดค>นดอาจโดนด-ามเสยมเขาหรอก น@ฉนใด ตาแก7 คนน@นกFเหม>อนกน
อาตมาเคยเทศนQให-ฟงว7า กบเฒ7าน?งเฝ-ากอบว น?บรรพบรษเราท7านว7าไวถ6ก อย6ใ7 กล-วดใกล-วาน7าจะร6-จกธรรมะ แต7ไม7ร6-เร>?องเลย หนจากบ-านไปอย67ท?
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อาเภอวานรฯ จ1งได-ไปฟงเทศนQพระกรรมฐานท?โน7น น@ท7านว7า ธมโม จะ
ทลละโภ โลเก การท?ได-ฟงธรรมพระพทธเจ-าเปFนการยาก การทาบญจะถ6ก
บญน@กFยาก น@กลF าบากบญกศลจะเกดข1น@ กบจตใจกFยากลาบาก เพราะอะไร
เพราะกระจกเรามนไม7สว7าง ยงไม7มปญญา พวกเราจงเข-าใจ
พระพทธเจ-าของเราทรงเคยเปFนทกส?งทกอย7าง ต@งแต7เปFนสตวQสาวาส?ง
ขนาดนกกระจาบ โตถ1งช-าง หร>อในระหว7างท?เปFนมนษยQ ท7านกFเปFนหมด
ทกอย7าง เปFนคนร?าคนรวย เปFนคนยากคนจน ท7านกFผา7 นมาได- เรากF
เหม>อนกน จะอย67ปา7 อย6เ7 ขา ไม7ร6-จกศลร6-จกธรรม กFไม7ต-องน-อยอกน-อยใจ
เพราะบญของเรามอย67เท7าน@น แต7เราสามารถทาดได-ถ-าจะทา ม>อเรากFม
ร7างกายเรากFม ตาห6เรากFม ได-เหFน ได-ยน ได-ฟง มผ6แ- นะนาพร?าสอนอย67 น@
เรยกว7าสะสมทนของเรา ค>อเราจะลงม>อทามาค-าขายวนไหนกFได- เพราะ
สมบตเรามแล-ว มสมบตแล-ว มเคร>?องรบแล-ว เม>อ? ได-ของไม7ด เราทาใหมนดได- มนผดทาให-ถ6กกFได-มนแก-ไดพระพทธเจ-าหร>อสาวกท@งหลายกFด ท7านไม7ได-เปFนพระอรหนตQมาก7อน ท7าน
เคยเปFนชาวไร7ชาวนา ข@เหล-าเมายา เปFนคนลกเลFกขโมยน-อยมาเหม>อนกน
ค>อยงไม7ร6-จกบาป บญ คณ โทษ คนไม7ร6-จกกFทาอะไรได-ทกอย7าง แต7เม>?อร6แล-วท7านกFเลก ท7านกFละ ถอนออกมาได- ฟงธรรมแล-วเข-าใจ ร6-นน? ร6-น? ตรสร6ธรรมะไดเร>อ? งตรสร6-ธรรมะ เราได-ยนว7า พระพทธเจ-าตรสร6-ธรรมะ กFน1กว7าเปFนเร>?อง
ของท7านทกอย7าง ไม7ใช7นะ เปFนเร>?องของเราทกคนกFได- อนไหนร6-แล-ว ละ
น?นแหละเปFนเคร>?องหมายของเรา เหม>อนเราเค@ยวกนอะไรบางอย7าง ร6-ส1ก
คน ร6แ- ล-วกFคายท@ง ความร6-ชนดน@แหละ ปถชนเราควรร6- เหม>อนหวกลอย
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เม>อ? ร6-วา7 มนคน กนไม7ได- เรายงจะกนอย67หร>อกFมแต7จะท@งเท7าน@น มนร6-อย7าง
น@แหละ
ทน@ร6-ซ1@งเข-าไปกว7าน@นอก ร6-วา7 อนน@ด อนน@ไม7ด มนผด ไม7เปFนประโยชนQ
เด>อดร-อนท@งแก7ตนและผ6อ- >?น พจารณาแล-วร6-ได- น@เรยกว7าความร6-อนหน1?ง ถ-า
มนร6-ตามความเปFนจรงแล-ว
ไม7มอะไรสามารถคล?คลายจตใจของเราไดอย7างเราจะทาด ใครว7าไม7ดอย7างไรเรากFไม7ท@ง เราทาถ6กอย67 ใครว7าผด เรา
กFไม7ทง@ เราไม7บา- เขาว7าบ-า เรากFไม7ทง@ ไป เปFนบ-าอย7างเขาว7า แต7คนเรา
ชอบท@งเจ-าของ เราไม7บา- เขาว7าบ-ากFโกรธ เลยเปFนบ-าอย7างเขาว7า เราทาด
เขาว7าไม7ด ไปโกรธเขา เลยไปเอาของไม7ดกบเขา มนท@งเจ-าของอย7างน@
แหละ ไม7ร6-ตามความเปFนจรงของเจ-าของ
ภาษาธรรมะท?พระพทธเจ-าท7านสอนน@น กFสอนให-แก7พวกเราท@งหลายน@
แหละ พวกเราท?เปFนปถชนให-เปFนอรยชน เหม>อนเราจะสร-างบ-านเร>อน เรา
กFต-องหาส?งท?ยงไม7สาเรFจ จะเปFนเสา เปFนข>อ? เปFนแป ฯลฯ มนไม7ได-สาเรFจ
มาเลยทเดยวหรอก เราต-องไปแปลงสภาพมนข1@นมา เสาเร>อนกFด เดมเกด
จากไม-ท?มนยาวมนคดอย67 ซ1ง? รวมอย67กบต-นไม-น?นแหละ เราต-องไปเล>?อย
ไปแปรร6ปออกมา คนฉลาดกFสามารถนาเอามาสร-างบ-านเร>อนไดเรากFเหม>อนกน ยงเปFนปถชนอย67 มล6ก มเมย มอะไรต7างๆ เปFนธรรมดา
ของโลก แต7ถ-าเราร6-จกการภาวนา ร6-จกธรรมะแล-ว กFสามารถระบายส?งท?ไม7
ด ส?งท?ผดออกได- ไม7วนน@กFพร7งน@ ไม7น-อยกFมากเหม>อนกบเราแบกของหนก
เม>อ? เอาท@งไปทละน-อยๆ ท@งบ7อยๆ มนกFเบาได- เม>อ? ท@งไปๆ ผลท?สดกFวาง
หมด เหม>อนกบเราแบกไม-ฟ>นน?นแหละ เม>อ? ถ1งกระท7อมกFท@งโครมเลย มน
กFเบาเหFนไหมล7ะ น?ความเบาเปFนอย7างน@
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ความช?วท@งหลายท?เราทามามนหนกใจของเรา เราค7อยฝ1กหดปฏบตไปๆ
ใจมนกFคอ7 ยสว7างไสว ของยากกFเลยกลายเปFนของง7ายของม>ดมนกFสว7าง
ของสกปรกมนกFสะอาด ร6-จกหลกประพฤตปฏบตอย7างน@น ร6-เร>?องอย7างน@น
ค>อธรรมะ ถ-าไม7ร6-เร>?อง ท7านบอกว7า อนจจงทกขง อนตตา อย7างน@เรากFไม7ร6อะไร
คนเราถ-าไม7ได-อบรมธรรมะ กFเหม>อนกบนกมวยท?ไม7ได-ซ-อมหร>อเหม>อน
หมอลาท?ไม7ได-เรยน ถ1งเวลากFขน1@ เวทเลย จะเปFนอย7างไรจะน7าฟงไหม จะ
น7าฟงได-อย7างไร เพราะไม7ได-ท7องกลอนลาเลย มวยไม7ได-ซ-อมกFเช7นกน พอ
ข1น@ เวท ค6ช7 กเขากFจะเล>อกชกเอาตามใจชอบน?นแหละ
ฉนใด เราอย67กบล6กหลาน กบส?งของ สกลร7างกาย ล-วนแต7เปFนของไม7จรง
ย?งย>น เปFนอนจจง ค>อไม7เท?ยง วนน@เสยไป พร7งน@ได-มาวนน@ดใจ พร7งน@
เสยใจ มนเปFนอย7างน@ เปล?ยนไปเปล?ยนมา เพราะอนจจง มนไม7เท?ยง ไม7
แน7นอน ท@งภายนอก ภายในสกลร7างกาย ไม7แน7นอนท@งน@น วนน@ด พร7งน@
อาจเจFบโน7นปวดน?กFได- มนเปFนอย67อย7างน@น ถ-าคนไม7เข-าใจกFน-อยอกน-อยใจ
ในส?งเหล7าน@ ว7าทาไมจ1งเปFนอย7างน@ อชฌตตา ธมมา ธรรมภายใน ของ
ภายใน ค>อสกลร7างกายของเราน@ บางทเจFบโน7นปวดน? เจFบขา ปวดท-อง
มนไม7แน7นอน พะ-หทธา ธมมา ธรรมภายนอก ค>อของผ6อ- >?น หร>อส?งของ
ต7างๆ เช7นต-นไม- ภ6เขา เปFนต-น
พวกเรามท@งโยมผ6ห- ญง โยมผ6ช- ายกFเหม>อนกน ถ-าพ6ดไม7ถ6กใจกFโกรธ ถ-า
พ6ดถ6กใจกFหวเราะ เอามะขามเปร@ยวมาให-ทาน กFหลบตาหยไปทกคน
เหม>อนกนน?นแหละ ถ-าหวานกFหวานเหม>อนกน มนเหม>อนกนโดยสณฐาน
ลกษณะจตใจน@กFเหม>อนกน ส?งท@งหลายเหล7าน@แหละท?เราอาศยอย67เคยร6581

เร>อ? ง แต7คนเราไม7เปFนอย7างน@น อนน@ของเรา อนน@นของเขา อนน@ของฉน
อนน@นของคณ เกดเร>?องเกดราวจนยงกนฆ7ากนความจรงมนไม7มอะไรสก
อย7าง เม>อ? ยงอย67กทF ามาหากนไป ผลท?สดแล-วกFไม7ได-เอาอะไรไปหรอก
ตอนมากFไม7ได-เอาอะไรมา เวลาไปกFไม7ได-เอาอะไรไป ทามาไว-ตรงน@กFทง@
ตรงน@ ถ-าคนร6-จกธรรมะแล-วกFผอ7 นผนได- อภยกนได- บางส?งบางอย7างผ6-ไม7ร6อะไรกFเอาแล-ว ไม7ยอมกน
อาตมาเคยเหFนหมาตวหน1?ง เอาข-าวให-มนกน มนกนแล-วกนไม7หมด มนกF
นอนเฝ-าอย6ต7 รงน@น อ?มจนกนไม7ได-แล-ว กFยงนอนเฝ-าอย67ตรงน@นแหละ นอน
ซ1ม ประเดwยวกFชาเล>องตาด6อาหารท?เหล>อ ถ-าหมาตวอ>?นจะมากน ไม7ว7าตว
เลFกตวใหญ7กFข67... โอ-...ไก7จะมากนกF โฮ7งๆๆท-องจะแตกอย6แ7 ล-ว จะให-เขา
กนกFไม7ได- หวงไวมาด6คนกFเหม>อนกน ถ-าไม7ร6-จกธมมะธมโม กFไม7ร6-จกผ6-นอ- ยผ6ใ- หญ7 ถ6กกเลส
ค>อ โลภะ โทสะ โมหะ เข-าครอบงาจตใจ แม-จะมสมบตมากมายกFหวงไวไม7ร6-จกเฉล?ยเจ>อจาน แม-แต7จะให-ทานแก7เดFกยากจน หร>อคนชราท?ไม7มจะ
กนกFยาก อาตมามาคดด6ว7ามนเหม>อนสตวQจรงหนอ คนพวกน@ไม7ม
คณสมบตของมนษยQเลย พระพทธองคQตรสว7ามนษยQดรจฉาโน มนษยQ
เหม>อนสตวQดรจฉาน เปFนอย7างน@นเพราะขาดความเมตตา กรณา มทตา
อเบกขา
ฉะน@น พระพทธเจ-าจ1งว7าให-พากนมศล ความมศลดอย7างไรบางคนว7ามศล
แล-วจะไปสวรรคQ ไปนพพาน เร>?องสวรรคQ เร>?องนพพานกFค>อเร>?องความสข
หร>อความดท@งหลาย ถ-ามศลธรรมแล-วอย67กนสบายไม7กอ7 กวน ไม7สร-าง
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ความเด>อดร-อนใส7หม6ใ7 ส7คณะ ใส7บา- นใส7เม>อง ใส7พ?ป-าน-าอา ใส7เจ-าใส7นาย
บ7าวไพร7ราษฎร ไม7ม ถ-าเรามศลธรรมกFอย67เยFนเปFนสข สมกบท?พระท7านว7า
สเลนะ สคะตง ยนตสเลนะ โภคะสมปะทา
สเลนะ นพพตง ยนตตสมา สลง วโสธะเย
เวลาให-ศลสดท-ายท7านสรปอย7างน@ พวกเราว7า ม-วนศล (สรปหร>อบอก
อานสงสQ) ทาไมจ1งว7าม-วนศล กFเหม>อนเราสานตระกร-าน?นแหละ สานแล-ว
เรากFม-วน (ขมวด) ปากมน แล-วทาห6ใส7 ทาสายใส7
สเลนะ สคะตง ยนต จะมความสขเพราะศล มความสขเพราะทาถ6ก
นายจ-างกบล6กจ-างมความซ>อ? สตยQต7อกน
หร>อบ7าวไพร7ราษฎรพ?น-องกF
ซ>อ? สตยQต7อกน มนกFสบายเท7าน@น สเลนะ โภคะสมปะทาสมบตท@งหลายกFม
ข1น@ มา ถ1งมน-อยกFสบาย มหลายกFไม7ลาบาก ไม7แก7งแย7งกน น?คอ> ความ
สบาย
ถ-าพ6ดถ1งศล เอากระเปpาวางไว-รมทางกFไม7หาย ของอย67บา- นกFไม7หาย สบาย
ถ-าคนไม7มศลล7ะ อย6ใ7 นกระเปpากางเกงมนยงแย7งเอาเลย คนแก7ขน1@ รถไฟ
เอาสตางคQใส7กระเปา7 เสรFจพวกน@น คนแก7ตกรถเลย น?ถ-าไม7มศลมนเด>อด
ร-อนอย7างน@ มนเปFนทกขะตง ยนต ไม7ใช7สคะตง ยนต ทกขQเพราะ
เบยดเบยนกน ก6เอาของม1ง ม1งเอาของก6ท7านว7าสเลนะ สคะตง ยนต สเลน
ะ โภคะสมปะทา เพราะฉะน@นผ6ม- น-อยกFสบายตามน-อย ผ6ม- มากกFสบายตาม
มาก เหม>อนสตวQหร>อแมลงบางจาพวก ม ๒ ขาเท7ามนษยQนก@ Fสบาย มส?ขา
กFสบาย มหลายขาเหม>อนก@งก>อ มนกFสบาย โดยเฉพาะในกล7มผ6ม- ศล ใครม
มากกFสบายใครมน-อยกFสบาย จะไปหาท?ไหนกนล7ะ ไม7ใช7ชาตหน-า ไม7ใช7
ชาตไหนชาตปจจบนน@แหละ ถ-าพากนสร-างบญสร-างกศล ค>อสร-างจตใจ
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ของตน คนทกวนน@สร-างบญ ไม7ร6-จกว7าบญอย67ตรงไหน ไม7ร6-เร>?อง พากนไป
ทาบญ กFไปร>?นเรงสนกสนาน กนเหล-าเมายา กFเสรFจกนแค7น@นสนกเท7าน@น
บญกศลค>อความด ไม7ก7อกวน ไม7สร-างความเด>อดร-อนว7นวายดงน@นจ1งว7า
เราไม7เคยได-ฟงธรรมพระพทธเจ-าเลย เวลาของหาย ล6กตาย เมยตาย จ1ง
พากนร-องไห-ตาเปยกตาแฉะ ทาไมถ1งเปFนอย7างน@นเพราะไม7ได-ฝ1กไว- ไม7ไดซ-อมไว- ไม7ร6-ว7าของมนเกดได-ตายได- มนหายเปFน มนเปFนเร>?องธรรมดา
จรงๆนะ ด6ซ บ-านไหนเม>องไหนมนกFเปFนอย7างน@
พระพทธเจ-าท7านให-มาภาวนา ภาวนาค>ออะไร ค>อมาทาจตใจให-สงบเสย
ก7อน ปกตใจมนมอะไรห-มห7ออย67 เปFนใจท?ยงเช>อ? ไม7ได- ถ-ามาทาให-สงบแล-ว
มนจะเกดความร6-ส1กข1@นมา ใจมนสบาย สงบ มนจะแสดงอะไรออกมา เหFน
ร6ป เหFนเวทนา เหFนสญญา เหFนสงขาร เหFนวญญาณ มนจะค7อยพจารณา
ไป เกดความร6-วา7 อนน@มนพาดพาไม7ดพาผดพาถ6ก ท7านให-พจารณาอนน@
ก7อน เรยกว7า สมถภาวนา เม>อ? ใจเราสบาย มนสว7าง มนขาว มนสงบ
ความน1กคดท?จตใจกFสบายข1น@ มนต7างจากความน1กคดของคนท?ไม7สบายใจ
มความโลภ ความโกรธความหลงอย6ใ7 นใจ ค>อคนน1กคดไม7ด ใจไม7สบาย
คดไปท?ว คดจนไม7ได-หลบไม7ได-นอน คดไปสารพด คดแต7เร>?องไม7สบายน?น
แหละ ถ-าใจสบายล7ะ คดไปไหนกFมแต7เร>?องสบาย เร>?องสงบ เร>?องระงบ ม
แต7เร>?องเปFนประโยชนQทง@ น@น ถ-าจตใจมนเปFนแล-ว กFเปFนอย7างน@น ดงน@น
ท7านจ1งให-พจารณาเรยกว7า ภาวนา
อย7างพวกเราท@งหลายท?พากนทาวนน@ บางคนอาจไม7เคยทาเลยเคยแต7ไป
เรยนเอาคาถากบคนน@นคนน@ ได-คาถาแล-วกFไปภาวนาให-พอ7 ให-แม7 ให-คน
โน-นคนน@ สตวQโน-นสตวQน@ ให-ตนเองไม7ม ตนไม7มความดแต7จะให-ความดแก7
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คนอ>?น จะเอาความดท?ไหนไปให-เขา อย7างเราจะภาวนาให-พอ7 แม7หร>อใคร
กFตาม ท@งท?มชวตอย67 หร>อล7วงลบไปแล-วเบ>อ@ งแรกเราต-องภาวนาให-ตวเอง
ก7อน เพ>อ? ชาระความช?วออกจากจตใจให-ความดปรากฏข1น@ ในตวเรา ต7อ
จากน@นจ1งแผ7ความดท?ตนมตนได-ให-แก7คนอ>?น อย7างน@จง1 จะสาเรFจประโยชนQ
ได- ไม7ใช7ว7าให-ท@งๆท?ตนเองไม7ม น?ค>อความเข-าใจผด ภาวนาแล-วกFไม7เกด
ประโยชนQอะไร
การภาวนา ค>อทาให-เกดข1@น มข1น@ ท?ไม7ร6-ทาให-มนร6- ท?ไม7ดทาให-มนด ใจ
เปFนบาปเปFนกรรม ทาให-เปFนบญเปFนกศล การสร-างบญไม7ใช7ทาโดยการใหทานอย7างเดยว การรกษาศล การเจรญเมตตาภาวนาการฟงธรรม เหล7าน@
เปFนบญท@งหมด เปFนเหตท?จะให-บญเกด บางคนจะทาบญแต7ละท กFคอยแต7
จะให-มเงนมากๆเสยก7อน เลยไม7ได-ทาสกท เหFนคนอ>น? ทากFออนซอน* กบ
ท7าน คดว7าเพ?นบญหลายหนอคนไม7ร6-จกบญ บญไม7ใช7อย7างน@น การละ
ความช?ว ละความผดมนกFเปFนบญแล-ว การรกษาศล การเจรญภาวนา การ
ฟงพระธรรมเทศนาทาให-เกดความเฉลยวฉลาดข1@นมา เหล7าน@กทF าให-เกด
บญข1@นได- แล-วคนเราสมยน@เข-าใจว7า การทาบญ กFคอ> การให-ทานเท7าน@น
เพราะส7วนมากได-ยนพระท7านเทศนQเร>?อง ทานบารม ทานอปบารม ทาน
ปรมตถ-บารม แต7ไม7ได-อธบายให-เกดความเข-าใจ
คนส7วนมากจ1งมกเข-าใจกนว7า การทาบญค>อ การนาเอาส?งของไปถวาย
พระมากๆ คนยากจนกFเลยทาไม7ได- เพราะไม7เข-าใจภาษาบาลดงท?กล7าว
ความจรงเร>?องการให-ทาน ท7านแบ7งไว- ๓ ระดบ ค>อ การเสยสละส?งของ
ภายนอก จดเปFนทานบารม การสละอวยวะ จดเปFนทานอปบารม การสละ
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ชวต จดเปFนทานปรมตถบารม หร>ออกอย7างหน1?งว7า ยอมเสยทรพยQเพ>?อ
รกษาอวยวะ ยอมเสยอวยวะเพ>อ? รกษาชวตยอมเสยชวตเพ>อ? รกษาธรรม
เหล7าน@ถ-าเราเข-าใจกFไม7มปญหา ไม7วา7 คนรวยคนจนกFสามารถทาบญใหทานได- โดยเฉพาะทานท?ไม7ตอ- งส@นเปล>องทรพยQสนเงนทองค>อ อภยทาน
ซ1ง? ทกคนสามารถทาได- และทานชนดน@พระพทธเจ-าทรงสรรเสรญด-วย ดง
น@นการสร-างคณงามความดมอย67หลายอย7าง ให-พากนเข-าใจ บางคนคด
ว7าการทาบญให-ทานได-ผลอานสงสQมาก กFท7มเทใส7จนหมดเน>@อหมดตว ไม7ร6เร>อ? ง
ส7วนคนร6-เร>?อง มขนาดไหนกFใช-ไปขนาดน@น มนอย67ทก? ารกระทาถ-าทาถ6กมน
เปFนบญเปFนกศลทกอย7างน@นแหละ ตวอย7างเช7น การช7วยเขาขดบ7อน@ารม
ถนน เราผ7านไปกFได-เหFน เขาทาอะไรกFชว7 ยทา ถามว7าได-บญไหม ตอบว7า
ได- ได-อย7างไร การช7วยเขาขดบ7อน@าต7อไปภายหน-าเรากFไม7ต-องซ>@อน@า ใคร
ผ7านมากFไม7ต-องซ>@อกน เพราะเปFนน@าสาธารณะให-ความสขแก7มนษยQทว? ๆ
ไป อย7างน@เปFนต-น
อย7างเราอย67ศาลา กFชว7 ยเขาปดกวาด เขาถอนหญ-า เรากFชว7 ยเขาทาอะไรกF
ช7วย ไปอาศยบ-านเขาอย67กFเหม>อนกน จะเปFน ๒ วน๓ วน กFต-องช7วยเขาทา
ในส?งท?เราทาได- น@เรยกว7าบญ บญมนอย67ทใ? จของเรา บ-านไหนมบญเราร6ได- คนในบ-านร6-จกเคารพพ7อแม7 เคารพผ6เ- ฒ7าผ6แ- ก7 ทาอะไรกFมความสข ม
ความหมาย คนไม7ร6-จกบญกFว7นวายอย67น?น จะทาบญแต7ละคร@งต-องฆ7าเปFด
ฆ7าไก7 ฆ7าวว ไม7ร6-จกเสยเลยจรงๆ บญไม7ลาบากอย7างน@นนะ ง7ายๆทาไป
แล-วสบาย คดข1@นมาตอนไหนกFสบายใจ จะอย67บา- นไหนเม>องไหนกFสบาย
ไม7ทะเลาะเบาะแว-งกน ถ-าเข-าถ1งธรรมะแล-วเปFนอย7างน@น
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โยมผ6ช- ายกFร6-เร>?องโยมผ6-หญง โยมผ6ห- ญงกFร6-เร>?องโยมผ6ช- าย คนหน1ง? โมโห
อกคนหน1ง? กFเฉยเสย ปล7อยเสย มนกFสบาย ถ-าไม7ร6-จกศลร6-จกธรรม กF
ทะเลาะกนท@งเช-าท@งเยFน ก6หน1?ง ม1งสอง ไม7ร6-จกหยด ผลท?สดกFพง มนกF
เด>อดร-อน ถ-าร6-จกศล ร6-จกธรรม ไม7ตอ- งเถยงกนหรอก พ6ดกนคาสองคากFร6เร>อ? ง หยด มความเคารพกนอย7างน@น ผ6ไ- ม7มศลมธรรมกFดนกนอย67น@นแหละ
ก6สอง ม1งสาม ก6ส? ม1งห-า เอาตลอดค>นเลย อย7างน@เรยกว7า หาความไม7ดมา
ใส7ตวเอง ค>อยงไม7เข-าใจธรรมะ ถ-าร6-จกธรรมะแล-ว โยมผ6ห- ญงผ6ช- ายอย67ด-วย
กนสบาย ซ>?อสตยQตอ7 กน จะพ6ดอะไรกFพ6ดแต7คาจรงคาสตยQ ไม7นอกใจกน
อนไหนผดไปแล-วกFให-มนแล-วกนไป อย7าเกFบเอามาพ6ด มนกFจบ อนน@ไม7
อย7างน@นของเก7าต@งแต7สมยไหนกFขดค-นมาว7ากน จนเกดทะเลาะกนว7นวาย
อย6ใ7 นวดวาอาราม พระเจ-าพระสงฆQมความสามคคกน องคQหน1ง? พ6ดแล-วกF
จบ ไม7มปญหา อย67ในบ-านในเร>อนกFเหม>อนกน พ7อแม7พ6ดแล-วกFแล-วกน น@
เรยกว7าอานาจของศลของธรรม ถ-ามศล มธรรม มนง7ายอย7างน@ สเลนะ ส
คะตง ยนต... เราจะมปญญาพ-นจากทกขQได-กเF พราะศลน?แหละ ให-เรา
พจารณาอย7างน@
เม>อ? ก7อน มโยมคนหน1ง? เปFนชาวส7วย มาหาอาตมา ถามว7า "คร6บาจารยQ ใหข-าน-อยรกษาศล จะให-กนอะไร" อาตมาตอบว7า "กFกนศลน?นแหละ" กน
อย7างไร แกสงสย เลยบอกว7า รกษาไปเถอะ เดwยวกFได-กนหรอก แกคดไม7
ออก แย7จรงๆ วนหน1ง? แกมารกษาอโบสถ แกบอกว7าไม7ร6-คดอย7างไรหนอ
จ1งไม7ให-กนข-าวเยFน ลองกนด6กFไม7เหFนเปFนอะไร เหFนแต7มนอร7อยเท7าน@น
แกว7า แล-วทาไมจ1งไม7ให-กน แกคดไปเลยลองกนด6ว7ามนจะผดเหม>อนผเข-า
จ-าวศ6นยQหร>อเปล7า กนด6แล-วกFไม7เหFนเปFนอะไร ดเสยอก แกว7า ช?วขนาดน@น
587

กFมนะคนเรา แกมารกษาศล อาตมาเลยบอกว7า เอ-า ให-รกษากนจรงๆ ลอง
ด6 ทกวนน@ร6-จกแล-ว อาตมากลบไปเย?ยมท?ภ6ดนแดง (สาขาท? ๓) แกมาก
ราบทกป มาสารภาพกบอาตมาว7า "โอsย คร6บาจารยQ แต7ก7อนผมไม7ร6-เร>?อง
จรงๆ คร6บาจารยQว7าให-กนศล ผมไม7ร6-เร>?อง" เดwยวน@คดได-แล-ว กFกนศลอย7าง
คร6บาจารยQว7า ทกวนน@เลยสบาย
คนเราให-รกษาศล รกษาธรรม กFกลวแต7ทกขQยากลาบาก มนไม7ใช7อย7างน@น
นะ ศลธรรมให-ความเบาความสบายแก7เรา ไม7มโทษไม7มภย คดไปข-าง
หน-า คดไปข-างหลงกFสบาย ถ-ามศลธรรม คดไปข-างหลง ความผดเรากFร6-จก
เม>อ? ร6-จกเรากFละพวกน@น ต7อไปกFบาเพFญคณงามความด มองไปข-างหน-ากF
สบาย มองไปข-างหลงกFสบาย ดงน@นความทกขQทง@ หลายมนอย67ทค? วามเหFน
ผด ถ-าเหFนผดมทกขQทนท ถ-าเหFนถ6กแล-วกFสบาย พระศาสดาท7านจ1งใหสร-างความเหFน การฟงเทศนQฟงธรรม กFเพ>อ? สร-างความเหFนของเรา ค>อเรา
ยงเหFนไม7ถ6กต-อง
ความจรงส?งท@งหลายท@งปวงน@นมนพอด มนสม?าเสมออย67ทกส?งทกอย7าง
เหม>อนต-นไม-ในปา7 น?นแหละ ต-นยาวกFม ต-นส@นกFม ตรงกFมคดกFม ต-นท?ม
โพรงกFม มทกอย7าง มนพอดของมน คนต-องการต-นคดกFไปเอา ต-องการ
ต-นตรงกFไปเอา อยากได-ต-นส@นต-นยาวกFไปเอามนเลยพอดของมน ในโลกน@
กFเหม>อนกน มทกส?งทกอย7าง แต7เราไม7ร6-จกเอามาใช- ถ-าเอามดมาใช-กเF อา
สนมนมาใช- มดเล7มเดยวกนน?นแหละ ใช-ไม7เปFนกFไม7เกดประโยชนQ
ธรรมท@งหลายกFเหม>อนกน
ถ-าเราพจารณาไม7ถ6กเร>?องกFไม7ได-บญไม7ไดประโยชนQ เหม>อนคนฟงธรรมไม7เข-าใจ ไม7ได-ธรรมะ ปญญากFไม7เกด เม>อ?
ปญญาไม7เกด ความเหFนถ6กมนกFไม7ม ถ-าความเหFนไม7ถ6กต-อง การปฏบตกF
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ไม7เปFนผล ผลสดท-ายฟงเทศนQฟงธรรมกFเลยเบ>?อเพราะฟงแล-วไม7ได-อะไร
อย7างน@กมF อนน@เพราะความไม7เข-าใจในธรรมะถ-าเข-าใจในธรรมะแล-วไม7ม
ปญหา สบาย
น?นแหละท7านจ1งบอกว7า ธมโม จะ ทลละโภ โลเก การท?จะได-ฟงธรรมของ
พระพทธเจ-าน@กFยาก คนพ6ดคนเทศนQมเยอะ ท?ไหนๆกFมไม7ร6-วา7 พ6ดขนาด
ไหน คนปฏบตกFเยอะ ไม7ร6-ปฏบตขนาดไหน ไม7ร6-ถ6กหร>อผด มนยาก
ปพพะชโต จะ ทลละโภ ฟงธรรมแล-วจะได-บวช ในพระศาสนาน@กFยาก
เหม>อนกบญาตโยมจะบวชล6กบวชหลานแต7ละท มนหาโอกาสยาก คร@น
บวชแล-วจะมศรทธาประพฤตปฏบตตามธรรมคาสอนของพระพทธเจ-าน@น
กFยาก ดงน@นทกวนน@มนจ1งน-อยลงไปๆ
พระพทธเจ-าท7านทรงสอนให-เปFนคนมปญญา ถ-าไม7มปญญาไม7ร6-เร>อ? งจรงๆ
เหม>อนกบสมยก7อน มประเพณการทาต-นดอกผ1ง@ การทาบญต-นดอกผ1ง@
เปFนความเช>อ? ว7า ถ-าบดามารดา หร>อญาตสายโลหตส@นชวตไปแล-ว เกรงว7า
จะไม7มท?อย67 แล-วจะได-รบความลาบาก หากล6กหลานสร-างปราสาทดอกผ1ง@
อทศไปให-แล-ว กFจะได-มวมานหร>อปราสาทอย6อ7 ย7างสบาย ไม7นอ- ยหน-าใคร
ในเทวโลก กFทากนไปตามประเพณบางททาหมดข@ผง1@ เท7ากาปน@ น@ แต7เอา
ควายมาฆ7า เหล-าหมดไม7ร6-กล? งทากนอย7างน@จะได-บญเม>อ? ไร
ถ-าสมมตว7าเราตาย ล6กหลานทาต-นดอกผ1ง@ ไปให- เราจะต-องการไหม น1ก
อย7างน@กFน7าจะเข-าใจนะพวกเรา ต-นดอกผ1ง@ มนจะพาไปสวรรคQไปนพพาน
ได-เม>อ? ไร มนเร>?องเกจอาจารยQเขยนกนข1น@ มาว7าทาอย7างน@ได-บญหลาย ใคร
ทาแล-วจะได-ไปเกดเปFนน?นเปFนน? เราลองมาพจารณาด6ซว7า มนมเหตมผล
แค7ไหน น?แหละค>อการทาตามประเพณ ใครๆกFทากนมาอย7างน@น แล-วกFมก
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อ-างว7าทากนมาต@งแต7สมยป6ย7 7าตายาย อาตมาว7าจะทามาต@งแต7สมยไหน
กFตามทเถอะ ถ-ามนไม7ถ6กกFต-องท@งมนท@งหมดน@นแหละ
พระพทธเจ-าท7านให-มปญญา ค>อให-ร6-ตามความเปFนจรง ความจรงไม7ใช7อย67
ท?การกระทาส>บๆกนมา ความจรงอย67ท?ความจรง เหม>อนจตใจมนโลภ มน
โกรธ มนหลง มนไม7มตวร6- มนกFทาไปตามจตท?มนหลงน?นแหละ กFเลย
กลายเปFนประเพณถ>อกนมาอย7างน@น อนน@นมนประเพณของคน ไม7ใช7อรย
ประเพณ ไม7ใช7ประเพณของพระพทธเจ-าทาไปกFไม7เกดประโยชนQ น?แหละ
ท7านว7าฟงธรรม
แต7ไม7ได-ฟงธรรมของพระพทธเจ-า
ฟงธรรมจาก
เกจอาจารยQ เลยทากนไปอย7างน@น
อย7างถ1งเด>อนห-าเด>อนหกกFเหม>อนกน
กFทาพธสะเดาะเคราะหQโดยทา
กระทงหน-าวว ขดเลFบม>อเลFบเท-าใส7ไป ส7วนมากจะทากนตามท?ท?มความ
เช>อ? ว7า จะมผหร>อวญญาณสงสถตอย67 เช7น ตามทางแยกหร>อต-นไม-ใหญ7 ถ-า
เปFนสมยน@กFตรงท?มอบตเหตเกดข1น@ บ7อยๆ วธทาค>อนาเอาต-นกล-วยมาทา
เปFนกระทง สามเหล?ยมบ-าง ส?เหล?ยมบ-าง ตามความนยม แล-วปกธงเลFกๆ
ไว-โดยรอบ ภายในมเคร>อ? งสงเวย เช7น ข-าวดา ข-าวแดง ต7อจากน@นกFเชญ
หมอผ หร>อคนทรงมาทาพธสวดเซ7นผหร>อวญญาณ มนไม7ถ6กหรอก เหล7า
น@มแต7เร>?องนอกรตนอกรอยคนอ>?นทากFทากนเลยไม7ร6-เร>?อง
น?แหละเพราะไม7ได-ฟงธรรมะของพระพทธเจ-า ไปฟงแต7อย7างอ>?นล-วนแต7ทา
แล-วไม7เกดประโยชนQท@งแก7ตนเองและผ6อ- >?น ไม7มความหมายอะไร ส?งท@ง
หลายเหล7าน@มนเน>?องจากการฟง ท7านจ1งให-ฟง เหตปจจะโย อารม
มะณะปจจะโย พระพทธเจ-าท7านสอนว7าส?งต7างๆ มเหตมปจจย ถ-าเหตด
ผลกFด ถ-าเหตไม7ด ผลกFไม7ด เหตถ6ก ผลกFถ6กเหตไม7ถ6ก ผลกFไม7ถ6ก ให-ด6
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เหตของมน ผ6ม- ปญญากFตรสร6-ธรรมะ เราต-องพจารณาว7าสมเหตสมผลหร>อ
ไม7 เหม>อนท?กล7าวมาน@นแหละ การทาต-นดอกผ1ง@ น@นจะกนนรกอเวจได-ไหม
อาตมาว7า ถ-าไม7หยดทาความช?วแล-ว มนหยดความผดไม7ได- ให-เรา
พจารณาอย7างน@ ถ-าเรามหลกพจารณาอย7างน@จะสบาย บญกFจะค7อยเกดข1@น
จะค7อยร6-ค7อยเหFนเร>?อยๆไป
ทกวนน@ บรษทบรวารของพวกเราท@งหลาย ค>อ ภกษ ภกษณสามเณร สาม
เณร อบาสก อบาสกา พระ เณร อบาสก อบาสกาบรษท ๔ ยงมอย67 แต7กF
น-อยไป หมดไป เราสงเกตได-ง7ายๆว7า ทกวนน@นกบวชนกพรตท?เปFนเน>อ@
นาบญของพวกเรา ท?เปFน สปฏปนโนปฏบตด อชปฏปนโน ปฏบตตรง
ญายปฏปนโน เปFนผ6-ปฏบตเพ>อ? พ-นทกขQ หาด6ซ มไหม
ทกวนน@เราอ7านธรรมะกนท@งน@นแหละ แต7เปFนธรรมท?แต7งข1@นภายหลง เรา
ฟงไม7เข-าใจ หร>อเข-าใจไปอย7างอ>?น อย7างบางตารากล7าวว7าพระยาธรรมจะ
มาตรส และจะนาตะแกรงทองคามาร7อน เรากFเข-าใจว7าเปFนตะแกรงทองคา
จรงๆ ซ1ง? เปFนความเข-าใจท?ไม7ถ6กต-อง แม-แต7เร>?องพระยาธรรมกFเช7นกน พา
กนเข-าใจว7าจะต-องคอยจนกว7าพระศร-อารยเมตไตรยมาตรส อนน@มนไกล
ไป ไม7ใช7พระยาธรรมองคQน@น ในท?น@ท7านหมายถ1ง จะมคร6บาอาจารยQท?
ประพฤตดปฏบตชอบมาประกาศธรรมะ มาช7วยบอกว7า อนน@นผดอนน@น
ถ6ก เรยกว7าร7อน คนไหนปญญาน-อย น1กไม7ถ1ง ไม7เช>อ? กFหลดไปๆ พระยา
ธรรมกFคอ> เร>?องธรรมะน?นเอง ค>อธรรมะอนแท-จรงจะค7อยพ-นข1@นมา
ส?งท@งหลายท@งปวงเม>อ? เจรญข1น@ มนกFเส>?อม เหม>อนมะม7วง ขนนเม>อ? สกเตFม
ท?มนกFหล7น พอเมลFดถ6กดนกFเปFนต-นงอกข1น@ มาใหม7อกฉนใด ธรรมะถ-า
เส>?อมเตFมท?แล-ว กFจะเกดปฏกรยาข1@นมา สาวกของพระพทธเจ-ายงมอย67
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พระศาสนาของพระองคQยงไม7จบส@น เปFนเหตให-กอ7 ธรรมท?แท-จรงข1น@ มา
ประกาศไดเรยกว7านาตะแกรงทองคามาร7อนค>อนาธรรมะมาอธบาย
แนะนาพร?าสอนประชาชนพทธบรษทให-เกดความเข-าใจ
ผ6-ท?ม>ดหนา
ปญญาหยาบกFไม7คา- ง เพราะไม7เช>อ? ไม7มศรทธา ไม7ได-พจารณา ถ-าผ6-มบญ
วาสนาพจารณาด6 มนจรง น@คอ> ผ6ท- ?ค-างตะแกรงทองคา ไม7ใช7ตะแกรงท?ทา
จากไม-ไผ7ตามธรรมชาตบ-านเราไม7ใช7อย7างน@น คาสอนของพระพทธเจ-าจะ
มาชกจ6งพวกเราท@งหลายหมายความว7าธรรมะจะเจรญข1@นๆ ท?จมกFจมไป
ท?ฟ6กฟF 6ข1@น
เดwยวน@เราจะหาท?พง1? ไม7ได-แล-ว อย7างนกบวช นกพรต ล6กหลานของเรามา
บวชกนทกวนน@ ส7วนมากกFบวชเจFดวนสบห-าวนเท7าน@นแหละ แล-วกFส1กไปๆ
เลยไม7มใครอย6ว7 ด วดเลยไม7เปFนวด เพราะไม7มใครอบรมส?งสอนกน ไม7มท?
เกาะท?ยด1 ท?มน? หมาย เพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนา ขาดการอบรม
บ7มนสย มนขาดอย7างน@ เลยมแต7เร>?องเด>อดร-อนกระวนกระวาย การบวช
ส7วนมากกFบวชกนตามประเพณช?วคราว ทกวนน@วดกFเลยเปFนเหม>อนคก
เหม>อนตะราง เข-าไปกFรอ- นทนท อย6ไ7 ม7ได- ท?ท?มนเยFนเลยกลบเปFนท?ร-อน
ทกวนน@ ท?ถ6กกFเลยกลายเปFนผด เพราะคนไม7ได-อบรมธรรมะ ดงน@น พวก
เราท@งหลายจ1งขอให-เอาไปพนจพจารณาให-มนดๆ
ทกวนน@นบวนจะยาก เพราะโลกกบธรรมะมนแข7งกน ฝา7 ยโลกเขามอะไร
บ-าง ของกนมหลายส?งหลายอย7าง ของท?จะฟงกFเยอะ ส?งท?จะด6กFเยอะแยะ
ไม7เหม>อนสมยก7อน
ทน@หนมาด6ทางธรรมะมอะไรบ-างมแต7เร>?องปญญา
บารม ปญญาอปบารม ปญญาปรมตถบารม ฟงกนไม7ร6-เร>?อง มนจ1งไม7เข-า
ถ1งสนหลงของมนษยQทกวนน@ เลยไม7ร6-เร>?องร6-ราว
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ความจรงเร>?องปญญาบารมกFรวมอย67ในบารม ๑๐ ม ทาน ศลเนกขมมะ
ปญญา วรยะ ขนต สจจะ อธษฐาน เมตตา อเบกขาบารมเหล7าน@ท7านแจก
ออกเปFน ๓ หมวด ค>อ บารม อปบารมปรมตถบารม รวมเปFนบารม ๓๐
ทศ
ท?พระโพธสตวQกอ7 นท?จะตรสร6-ต-องบาเพFญให-ได-ครบบรบ6รณQทกๆ
พระองคQ ปญญาบารมกFแยกเปFน๓ ระดบ เหม>อนกบทานบารม ค>อปญญา
ระดบปกตธรรมดา ระดบกลาง และระดบส6งสด ตวอย7างเช7น ปญญาระดบ
ศล ขจดกเลสส7วนหยาบ ปญญาระดบสมาธ ขจดกเลสส7วนกลาง ปญญา
ระดบส6ง ขจดกเลสส7วนละเอยด แต7โดยมากฟงกนไม7รเ6- ร>?อง จ1งมกจะม
ปญหา
เวลาทาบญกFเหม>อนกน นมนตQพระไปสวดมนตQ สวดมงคลสวดยงกะอ1?ง
ร-อง ผ6ฟ- งไม7ร6-เร>?อง เพราะไม7ได-อธบายให-คนฟงเข-าใจเลยเร7งให-พระสวดจะ
ได-จบเรFวๆ แล-วรบกลบวด เขากFจะได-ฟงหมอลากนสนกสนาน เฮฮากนท@ง
ค>น มนจะเหล>ออะไรพวกเรา เพราะโลกมนทบถมหมดแล-ว ล6กหลานของ
เราทกวนน@ยนดในร6ป เสยง กล?น รสโผฏฐพพะ ธรรมารมณQ เปFนคนมก
ใหญ7ใฝส7 6ง สอนกนไม7ฟง เพราะขาดธรรมะ ฉะน@นผ6-ท?จะได-มาอบรมบ7ม
นสยทกวนน@จง1 หายาก
อาตมาถ1งว7าญาตโยมเปFนผ6-มบญมาก ท?มวดปฏบตอย67ใกล-เหม>อนกบเราม
ทนายความไว-ประจาบ-าน หร>อมแพทยQ มหมอประจาเร>อน เม>อ? ตวเรากFด
ล6กเมย พ?น-องเราไม7สบาย กFจะได-ไปหาแพทยQหาหมออ7นใจ อนน@ฉนใด
ความทกขQ ความไม7สบาย ความเด>อดร-อนต7างๆเราจะได-หาโอกาสไปฟง
เทศนQฟงธรรมตามกาลเวลา อย7างน-อย๗ วนคร@งหน1ง? กFยงด ได-มาอบรมบ7ม
นสย มาได-ยนได-ฟง จะได-ทาลายความคดผด ความเหFนผดของเรา ตลอด
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ล6กหลานของเรากFจะได-สร-างนสยปจจยไปในทางคณงามความด แม-ความ
ผดจะมอย67 กFจะมปญญาพจารณาเลกละไปในวนข-างหน-าไดอย7างบ-านหาดเราน@ อาตมาเคยมาสมยก7อน ได-ฝ1กหดเอาไว-ปจจบนน@เดFกๆ
ดข1น@ เยอะ พอเหFนพระประนมม>อกนเปFนแถว แม-แต7เดFกยงไม7นง7 ผ-ากFยง
ร6-จกประนมม>อ น?ต-องหดเอา ฝ1กเอา มนได-ยนได-ฟง ได-รบคาแนะนาพร?า
สอน มนจ1งเกด มนจ1งเปFนข1น@ ค7อยฝ1กค7อยหด จากคนหน1ง? เปFนสองคน
นานเข-าเลยเรยบร-อยสวยงามข1@นมาท@งน@เพราะอาศยการฝ1กหด อย7างน@
ท7านเรยกว7า อานสงสQของการอย67ใกล-วด
ใจเรากFเหม>อนกน เราฟงเทศนQฟงธรรมจ1งเกดความร6-ความเหFนข1@นมา เวลา
กระทบส?งโน-นส?งน@กมF ความร6- มปญญาพจารณา การประพฤตปฏบตกFคอ>
ส?งเหล7าน@ ส?งไม7ดท?เราทามานาน กFค7อยละค7อยถอนมนไป เรยกว7าการ
ประพฤตปฏบต การปฏบตไม7ใช7ปฏบตเฉพาะนกบวชเท7าน@น ในคร@ง
พทธกาลอย67บา- นอย67เร>อน กFเปFนผ6-ถ1งพระ-รตนตรย ถ1งไตรสรณคมนQ เปFน
โสดาบน สกทาคาม อนาคาม มเยอะแยะ
บางคนคดว7าจะไปทาบญให-ทานกFไม7มเวลา มนย7งยาก คนไม7ร6-จกบญ บญ
เปFนเร>?องสร-างคณงามความดให-เจ-าของ การสร-างความดไม7เหFนยากอะไร
อย7างเดนไปเหFนของเขา น1กอยากจะได- แต7ไม7เอาเพราะกลวความผด กลว
บาป กลวคก กลวตะราง น@กFเปFนการสร-างความดแล-ว เปFนการสร-างความ
ดให-แก7ตนเอง ถ-าไม7ได-ยนไม7ได-ฟง กFไปลกไปฉ-อโกงเขา กFเท7ากบสร-าง
ความช?วให-แก7ตวเอง มนบาปอย67ตรงน@น บญอย67ตรงน@น และการปฏบตกF
อย6ต7 รงน@น เหFนความผดกFไม7ทา ไปท?ไหนใจกFเปFนบญท?น@น มความฉลาด
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อย6ใ7 นจตของตนเองอนน@แหละท7านเรยกว7า ธรรมย7อมรกษาผ6-ปฏบตไม7ใหตกไปในท?ชว?
ไม7ใช7ธรรมท?เราไปเรยนเอาวชาอาคม ได-มาแล-วกFบ7นกFเสกใส7ก-อนหนก-อน
กรวด แล-วกFหว7านไปให-มารกษาเรา ไม7ใช7อย7างน@น ท?ว7าพระธรรมย7อม
รกษาผ6ป- ฏบตไม7ให-ตกไปในท?ชว?
พระธรรมค>อใจท?ร6-ว7าอนน@ผดอนน@ถ6ก
อย7างน@เปFนไปเพ>อ? เบยดเบยนตน เบยดเบยนคนอ>?นร6-อย7างน@ความผดความ
ช?วกFไม7กล-าทา ทาไม เพราะใจมนร6- ร6-จกผดร6-จกถ6ก น?นค>อธรรมะ ถ-าเราไม7
ทาผดทาช?ว ธรรมะกFคม- ครองเรา ใจเราน?นแหละเปFนผ6-ร6-จกธรรมะ น@เรยก
ว7าพระธรรมย7อมตามรกษา เราปฏบตธรรม พระธรรมกFตามรกษาเรา ใคร
ไม7ร6-จกธรรมะ ธรรมะกFไม7รกษา น@เรยกว7าของรกษา ของรกษาอย67ทไ? หน
อย6ใ7 นธรรมน@นแหละ
แต7คนเรามกเช>อ? ของรกษาในทานองไสยศาสตรQ โดยเฉพาะเม>อ? เจอพระ
ธดงคQ มกจะมโยมไปขอของรกษา ค>อคาถาอาคมกนภ6ตผปศาจ เพ>?อให-ตน
แคล-วคลาดจากภยนตราย ในทานองเดยวกนกFมการเอาอกเอาใจผบ-านผ
เร>อนโดยการทาห@งบ6ชา ซ1ง? แฝงด-วยปรศนาว7าขนธQห-า ขนธQแปด (น7าจะม
ความหมายว7า ศลห-า ศลแปด) เพราะคนรกษาศล ศลกFจะรกษาเขาเอง แต7
กFเพ@ยนไปเปFนเร>?องผสางเทวดา จ1งต-องบ6ชาด-วยวตถ โดยการเอาดอกไม-ส
ดาสแดงไปกอง เอาข-าวแห-งไปบ6ชาอย67ทกวน มแต7หน6เท7าน@นแหละจะไป
ยนลงมาให7หวเวลากลางค>นนะ อนน@นมนจะร6-อย7างไรว7าเราดเราช?ว ของ
อย7างน@นมนจะรกษาคนได-อย7างไร รบร>@อท@งทาให-มนสะอาด แล-วเอา
พระพทธร6ปสวยๆไปใส7ไว-แทนจะดกว7า
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ของรกษาเรากFคอ> ใจของเรา ร6-จกว7าอนน@มนผดตามท?คร6บา-อาจารยQท7าน
แนะนา ถ1งท7านไม7บอก มนกFผดอย67 พยายามละ อย7าทาอย7าพ6ด น@เรยกว7า
พระธรรม ใจเราท?ร6-จกผดร6-จกถ6กน?แหละ ธรรมะความดของเราน@แหละตาม
รกษา ค>อใจเรามนส6งเอง มนละเองประพฤตปฏบตเอง อนไหนช?ว อนไหน
ผดกFไม7ทา น?แหละเรยกว7าพระธรรมตามรกษา ไม7ใช7พระธรรมอย67บนขน
กระหย7องนะ อนน@มนขนข-าวแห-ง จะตามรกษาใครได- มแต7หน6เท7าน@น
แหละจะไปกน เร>?องมนเปFนอย7างน@
อามสบ6ชากบปฏบตบ6ชา อามสบ6ชา ค>อบ6ชาด-วยส?งของ จะบ6ชาอะไรกFได-ท?
เหFนว7าเปFนคณ อย7างถ-าเราเปFนไข-ไม7สบาย มคนเอาหย6กยามาให- กFสบาย
เราจน มคนเอาเส>อ@ ผ-าอาภรณQมาให-กFสบาย หร>อเวลาหว มคนเอาข-าวมา
ให-กน กFเปFนบญ น?คอ> อามสบ6ชา ให-คนไม7ม ให-คนยากจน ถวายของแก7
สมณะชพราหมณQ ตลอดถ1งสามเณรตามมตามได- เปFนอามสบ6ชา
การปฏบตบ6ชา ค>อ การละความช?วออกจากจตใจ อาการประพฤตปฏบต
เรยกว7าปฏบตบ6ชา ให-พากนเข-าใจอย7างน@น ท?นข@ องรกษากFค>อใจของเรา
ไม7มใครมารกษาเราได- นอกจากเรารกษาเราเองพระอนทรQ พระพรหม
พญายม พญานาคท@งหลายไม7ม ถ-าเราไม7ดแล-วไม7มใครมารกษาเราหรอก
พระพทธเจ-าสอนอย7างน@นจรงๆนะไม7ใช7ว7าเราทาผดขนาดไหน กFยงเรยก
หาคณคร6บาอาจารยQ คณมารดาบดาให-มาช7วย ไปขโมยควายเขากFยง
ประนมม>อให- พระพทธ พระธรรม พระสงฆQ มาช7วย "สาธ ขอให-เอาไปได?
ตลอดรอดฝงเถอะ"
ผบ-าใครจะตามรกษาคนช?วขนาดน@น ท7านบอกว7าอย7า
ทากFไม7ฟง น?คอ> ความเข-าใจผดของคน มนเปFนอย7างน@ มนหลงถ1งขนาดน@
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จะว7าอย7างไรพระพทธเจ-าสอนว7าให-ด6เจ-าของ
เราน?แหละเปFนผ6ร- กษา
เจ-าของ
อตตา ห อตตะโน นาโถ โก ห นาโถ ปะโร สยา เราเปFนท?พง1? ของเราเอง
คนอ>?นเปFนท?พง1? ของเราไม7ได- เราต-องทาเอง สร-างเองกนเอง ทาผดแล-วทา
ถ6กเอง ทาช?วแล-วละเอาเอง เปFนเร>?องของเจ-าของท7านจ1งบอกว7า ทาดได-ด
ทาช?วได-ชว? มนถ6กท?สดแล-ว เรามวแต7ไปหาของดกบคนอ>น? พระพทธเจ-า
สอนแล-วสอนอก สอนให-ทาเอง ปฏบตเอง พระพทธเจ-าท7านแนะนาชกจ6ง
อย7างน@
อย7างทกวนน@ พอญาตพ?น-องตาย ท7านว7าให-ชกจ6ง เรากFเอาพระไปจ6ง เอา
ฝ-ายต7อไหม เอาไหมต7อฝ-าย ด1งกนมะนงมะนง เข-าปา7 ช-าโน-น ไม7ใช7จง6
อย7างน@น อาตมาว7ารบหามไปเรFวๆน?นแหละด มนจะได-ไม7หนก บางทกFย7ง
อย6ก7 บจ?วน-อย (เณรน-อย) พะรงพะรงอย67กบจวรเดFกตวเลFกๆกาลงเล@ยง
ควายอย6ก7 Fเรยกมาบวช บวชจ6งพ7อจ6งแม7 จ6งกFจะไม7ไหวแล-ว เดwยวหวข-าว
หวน@า ร-องไห- น?นไปจ6งกนอย7างน@นน?แหละค>อความเหFนผด
เร>อ? งการชกจ6ง กFเหม>อนกบอาตมากาลงจ6งอย6เ7 ดwยวน@แหละ ค>อการแนะนา
พร?าสอน บอกทางไปสวรรคQ บอกทางไปนรกให- แนะนาให-เลกส?งน@น ใหประพฤตส?งน@ อย7างน@เรยกว7าชกจ6งแนะนาพร?าสอน จ6งต-องจ6งในขณะท?ยง
มชวตอย67นแ? หละ ให-ไปคดพจารณา เอาไปภาวนาด6ว7ามนถ6กไหม ถ-าสงสย
กFมาฟงอก จะบอกให-ชใ@ ห- แนะนาพร?าสอนให-นเ@ รยกว7าชกจ6งคน ไม7ใช7เอา
ไหมต7อฝ-าย เอาฝ-ายต7อไหม จ6งกนว7นวายไม7ได-ความอะไร มนน7าหวเราะ
จ6งอย7างน@นมนจ6งไม7ได-
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บางทกFเอาข-าวตอกมาหว7าน ในขณะจ6งศพไปปา7 ช-า โดยมความเช>อ? ว7า
พวกผหร>อเปรตท?คอยรบส7วนบญมอย67 เพ>อ? จะไม7ให-พวกน@นรบกวนผ6ต- าย
จ1งมการหว7านข-าวตอกไปด-วย
ความจรงบรรพบรษท7านสอนว7า คนเราเหม>อนข-าวตอก เวลาหว7านไปมนกF
กระจดกระจายไปเหม>อนสงขารร7างกายน@ มล6กมเมย มล6กเต-าเหล7าหลาน
มเน>@อ มหนง มแขน ขา ห6 ตา เปFนต-น ผลสดท-ายกFกระจดกระจายกนไป
อย7างน@ แตกกระสานซ7านเซFนไปตามสภาวะเกดในโลกน@ มนกFมแค7น@
เหม>อนข-าวตอกดอกไม-นแ@ หละ ท?เร?ยราดไปตามดนตามหญ-า สงขาร
ร7างกายน@มนกFแค7น@ ท7านให-พจารณาอย7างน@ แต7เรากFมาหว7านให-ผกน ไป
คนละเร>?องอกแล-ว เร>?องเหล7าน@พจารณาให-มากๆหน7อย พจารณาให-ด ถ-า
เราเข-าใจตวเราแล-วสบาย น?ล7ะการประพฤตปฏบตมนถ1งต7างกน ถ-าเรานา
ไปพจารณาแล-วจะเหFน เหFนได-จรงๆ เหFนในใจของเราน@แหละ แล-วมนจะ
ค7อยสว7างข1@นค7อยขาวข1@น ค7อยร6-ขน1@ มา
เหม>อนกบเราเรยนหนงส>อ แต7ก7อนกว7าจะร6-อะไร คร6จบไปเขยน ก ข ไม7ร6เขยนอะไร ไม7ร6-เร>?อง แต7กFเขยนไปตามคร6 พอเขยนพยญชนะได- กFเขยน
สระอะ สระอา สระอ สระอ แต7กFยงไม7ร6-เร>?องหรอก ข@เกยจกFขเ@ กยจ พอ
เขยนเปFนแล-ว กFเอาพยญชนะกบสระมาผสมกน เอาสระอาใส7ตว ก อ7านว7า
กา ใส7ตว ข อ7านว7า ขา ว7าไปตามคร6 เรยนไปศ1กษาไป ต7อมากFเลยร6-เร>?อง
เลยกลายเปFนคนอ7านออกเขยนไดอนน@เราลองพจารณาด6 การท?จะร6-จกบญร6-จกบาป ตอนแรกกFอาศยคนอ>?นน@
แหละ ต7อไปมนจะร6-เอง ท7านจ1งว7า ความดความช?วอย67ท?ตวเจ-าของ แม-แต7
พระพทธเจ-ากFเอาให-ใครไม7ได- ให-ได-กคF >อบอกให-ทาอย7างน@นๆ แล-วเรากF
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ประพฤตปฏบตไปตามศรทธา จะเปFนประโยชนQแก7เรามาก อย7าพากนหลง
งมงาย ให-ถง1 พระพทธ พระธรรม พระสงฆQผถ6- 1งพระรตนตรย ไม7ต-องถ>อ
ภ6ตผปศาจ
อย7างอาตมาไปภาวนาอย67ท?ไหนกFสบาย ด-วยความซ>?อสตยQ ด-วยความเช>อ?
พระพทธเจ-าของเราน?นเอง เช>อ? อย7างไร เช>อ? ว7าไม7มตรงไหนท?พระองคQสอน
ให-คนช?ว สอนให-คนทาผด ไม7ม ในส6ตรในตาราไหนกFไม7ม อาตมาอ7านแล-ว
ถ1งว7าพระพทธเจ-าน@เปFนผ6เ- ลศประเสรฐจรงๆอาตมาเช>อ? ท7าน ท7านว7าให-สอน
ตนเองให-พ1?งตนเอง กFพง1? ตนเองจรงๆทาตามท7าน ไปทาอย67ทไ? หนกFสบาย
อย6ใ7 นถ@าในปา7 ในเขา จะอย67ท?ไหนกFไม7มอะไร สบาย เพราะความซ>?อสตยQ
สจรตน?แหละ เลยเช>อ? ม?นว7าพระพทธเจ-าสอนให-พง1? ตนเองน@ถ6กแล-ว เรากF
เหม>อนกน แม-จะเปFนฆราวาสอย67บา- นครองเร>อน กFอย7าพากนสงสยอะไร
เพราะความดความช?วอย67ท?ตวเรา
อตตะนา โจทะยตตานง จงเต>อนตน ด-วยตนเอง ค7อยทาไป ด6แต7หนก-อน
ใหญ7ๆ ทบไปเร>?อยๆ มนกFแตก พวกเรายงไม7ร6- ค7อยสอน ค7อยปฏบตกFจะร6ข1น@ มาไดชวตของเรามนไม7นานนะ กาลเวลาไม7อย67ท?เดม วนน@มนกFกนไปแล-ว หมด
ไปแล-ว กนไปตลอดวนตลอดค>น กนไปเร>?อยๆ มนไม7หมดไปเฉพาะเด>อน
เฉพาะปเท7าน@น สงขารเรากFร7วงโรยไปด-วย เช7น ผมเดwยวน@ผมยงไม7หงอก
ต7อไปมนจะหงอก มนจะแก7 ห6แก7 ตาแก7เน>@อหนงมงสาไปด-วย แก7ไปหมด
ทกส?งทกอย7าง น?แหละท7านถ1งว7าความเกด แก7 เจFบ ตาย มนแก7ไป ตายไป
ฉะน@น ขอให-พากนเช>?อม?นในตนเอง ย1ดเอาคณพระศรรตนตรย ผ6เ- ข-าถ1ง
พระรตนตรยไม7มอะไรจะมาทาร-ายได- น?แหละการให-ทาความเพยรวนน@
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ไปถ1งบ-านกFให-ทา บางทย7งกบล6กหลานมากๆ นอนต>?นแล-วกFมาน?งภาวนา
พทโธๆๆ อนน@ถ-าจตสงบแล-วกFเรยกว7าใกล-พระนพพาน น?แหละเร>?อง
ภาวนา ไม7ใช7ภาวนาอย6แ7 ต7ในวด อย67บา- นเรากFทาได- ว7างๆเรากFทา แม-จะทา
มาค-าขาย ทานาทาไร7กFทาได- หร>อแม-แต7ขดดนถอนหญ-า เวลาเม>?อยเข-าไป
พกใต-ร7มไม-กFทาได- น?งภาวนาพทโธๆๆ เดwยวกFจะได-ดจนได- หม?นระล1กถ1ง
คณคร6บาอาจารยQ แล-วต@งจตพจารณา พทโธๆๆ สบาย น@เร>?องท?
พระพทธเจ-าสอน ให-พากนจดจาเอาไว- สอนไปมากกFมาก เดwยวบญจะหมด
ให-ด6ทเ? รานะ อย7าไปด6ท?อน>? มนจะดจะช?วให-ด6ท?ตวเรา น?แหละคาแนะนา
พร?าสอน วนน@ให-เอาไปคดพจารณาด6 ค7อยทาไป ด6วนละนด เดwยวมนกF
สะอาดหรอก
วนน@เช>อ? ว7าพวกเราท@งหลายได-บาเพFญทาน รกษาศล ได-เจรญภาวนา ไดฟงธรรมเทศนาหลายอย7าง เท7าน@กFเปFนบญแล-วล7ะ ได-สร-างบญแล-ว ไดความเข-าอกเข-าใจแล-ว ต7อไปเราจะไปทาภารกจการงานท?บา- นไหน เม>อง
ไหน ภาวะท?อาตมาได-พ6ดได-กล7าวไปน@มนจะถ6กอย67หรอก มนจะค7อยๆร6-จก
ไป
เอ-า วนน@สมควรแก7เวลา
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เอาละ ให-ต@งใจฟง มอะไรขดข-องไหม มอะไรไหม ง7วงไหม
การฟงธรรมน@นกFเพ>?อความเข-าใจในธรรมะ แล-วกFจะต-องนาไปปฏบตให-ไป
ถ1งในส?งท?เรามความม7งหมาย อย7าเข-าใจว7าพอฟงธรรมแล-วกFจะดเลยท
เดยว ในการฟงธรรมน@น พ>@นฐานเปFนส?งท?สาคญมาก ค>อจะต-องประกอบ
ไปด-วยสถานท? ประกอบไปด-วยเวลา ประกอบไปด-วยบคคล และประกอบ
ไปด-วยธรรมะ
อย7างสถานท?ในวดของเราน@มนเปFนปา7 มนมความสงบ เม>อ? พ6ดอะไรออกไป
กFไม7มอะไรเข-ามาแทรก มนเปFนสถานท?อนสมควร ส7วนสถานท?อนไม7
สมควร เช7น คนร-องเพลงกFร-องเพลงไป คนเล7นกFเล7นไป มนกFวน7 วาย จะ
เอาพระไปพ6ดตรงน@นกFไม7สมควร หลวงพ7อเคยไปงานมงคลแต7ไม7ใช7งาน
มงคลหรอก เปFนงานอมงคลเสยมากกว7า พอจะให-รบศลให-ฟงเทศนQ เขากF
ไม7สนใจในศลในเทศนQ คนเล7นกFเล7น คนกนเหล-ากFกนสารพดอย7าง มา
นมนตQพระไปเทศนQตรงน@นกFเรยกว7า สถานท?ไม7สมควร บคคลน@นกFไม7
สมควร ไม7ควรจะวางธรรมเทศนาในท?ตรงน@น
ในการฟงธรรมน@นให-เราเปFนผ6-ฟง เพราะอะไร? เพราะเรายงไม7ร6-ชด กFต-อง
เปFนผ6-ฟง ฟงไปเถอะ ฟงแล-วกFเอาไปพจารณา อย7าเพ?งเข-าใจว7ามนถ6ก
แน7นอน และอย7าเพ?งเข-าใจว7ามนผด ให-ฟงแล-วเอาไปกล?นไปกรองเสยก7อน
ค>อ เอาไปภาวนา เอาไปพจารณา เราเรยกว7าภาวนาในภาษาธรรมะ
ภาษาโลกกFเรยกว7า พจารณา เม>อ? มาเข-าถ1งธรรมะ ท7านกFเรยกว7าภาวนา
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ภาวนาหมายถ1ง ทาให-มนถ6กข1น@ ทาให-มนดข1น@ ทน@เม>?อเราจะฟงธรรม
เทศนาน@น กFเหม>อนประหน1ง? ว7าจะย-อมผ-า โดยปกตเรากFต-องเอาผ-าไปฟอก
ไปซกให-มนสะอาด แล-วจ1งเอามาย-อมด-วยสท?เราชอบ ไม7ใช7เราไปเหFนสมน
สวยเราชอบ กFจะเอามาย-อมผ-าของเราให-มนสวย แต7ผ-าท?จะย-อมไม7ไดฟอกได-ซก เรากFเอามาย-อมเลย อย7างน@นมนกFไม7สวย เพราะผ-ามนไม7ด มน
ไม7สะอาดการท?เราจะเข-าส6ห7 ลกธรรมกFตอ- งเปFนอย7างน@น
ต-องทาใจใหสะอาดเปFนพ>@นฐาน อย7างเช7นท?หลวงพ7อให-ถ1งพระรตนตรยเสยก7อน แล-วกF
มาสมาทานศล แล-วจ1งมาฟงธรรมอย7างน@
(๑) เบ>อ@ งต-นให-มพระรตนตรยเปFนรากฐาน
การให-ถ1งพระรตนตรย กFค>อ การให-ถ1งพระพทธ พระธรรมพระสงฆQ
พระพทธค>ออะไร พระพทธกFคอ> "ผ6ร- 6-" ร6-อะไร ร6-ความจรงความจรงค>ออะไร
ความจรงกFคอ> ธรรมะ ส7วนพระสงฆQกFคอ> ผ6ป- ระพฤตปฏบตตามธรรมะ ท?
พระศาสดาได-ตรสร6-แล-วว7าเปFนความจรงฉะน@น น?งอย6แ7 ถวๆน@กFเปFนพระ
สงฆQได-ท@งน@นแหละ มนไม7ได-หมายถ1งเคร>?องแต7งตว แต7มนหมายถ1งผ6ปฏบตตามธรรมะ ปฏบตตามความจรงน@น รวมเรยกว7า พระรตนตรย ค>อ
พระพทธหน1?ง พระธรรมหน1ง? พระสงฆQหน1ง? ท7านให-ถ>อว7าเปFนท?พ1?งท?ระล1ก
ย?งกว7าอะไรท@งน@น อย7างพ7อแม7ของเราเปFนผ6เ- ล@ยงเรามา เรากFเคารพบ6ชา
พ7อแม7ของเรา แต7กFต-องไม7ย?งไปกว7า พระพทธ พระธรรม พระสงฆQ เพราะ
ว7าพ7อแม7ของเรากFยงมความเหFนผดมากอย67 ถ-าจ6งเราเข-าปา7 เราจะทา
อย7างไร แต7เรากFไม7ได-ด6ถ6กพ7อแม7ของเรา
ถ-าจะว7าไปแล-ว พระพทธกFด พระธรรมกFด พระสงฆQกFด น?เปFนช>อ? ของผ6ประกาศความจรงเท7าน@นแหละ ความจรงถ-าย7อลงมาแล-วกFคอ> ท7านให-เช>อ?
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กรรม ค>อ การกระทาของเรา เราจะกระทาทางกาย ทางวาจา ทางใจ
เฉพาะอะไรท?มนไม7เปFนโทษ ปราศจากโทษท@งหมด ถ1งแม-ว7ามนจะมอะไร
หลายๆอย7าง ในโลกท?วา7 มนน7าอศจรรยQกดF ท?น7าเล>?อมใสกFด น7าอะไรต7างๆ
กFด อนน@กFตามใจมนเถอะ แต7พระพทธเจ-าของเราท7านกFว7า กรรมเปFนแดน
เกด กรรมเปFนเผ7าพนธQ กรรมเปFนท?พง1? อาศย ถ-าเรากระทาทางกาย กFเรยก
ว7ากายกรรม กระทาทางวาจากFเรยกว7าวจกรรม กระทาทางใจกFเรยกว7า
มโนกรรม ท7านให-เช>อ? อนน@คอ> เช>อ? ในการกระทาของเรา
บางคนเปFนผ6ม- าปฏบตธรรม ฟงธรรม เข-าวดเข-าวา แต7เม>?อมเร>?องไม7
สบายใจ บางทกFไปหาหมอด6 จะไปด6ว7ามนจะเปFนอะไรไหมหมอด6กทF ายว7า
ปน@ระวงนะ ไปรถให-ระวง ไปเร>อกFให-ระวง ระวงอบตเหตนะ เรากFกลว กลว
จะเปFนอย7างน@น กลวจะเปFนอย7างน@สารพดอย7าง บางคนเม>?อจะออกจาก
บ-าน หร>อจะออกเดนทาง กFว7าจะไปวนไหนด จะต-องไปหาหมอว7าจะออก
วนไหน เวลาเท7าไร บางทหมอกFว7าคณอย7าไปเลย ไม7ด เรากFเลยกลบบ-าน
น?เรยกว7าไม7เช>อ? ม?นในตวเอง ไม7เช>อ? ม?นในคณพระรตนตรย ไปเช>อ? หมอด6
อย7างพวกเราบางคนมาอย67อบลฯ จะไปกรงเทพฯ กFมาหาหลวงพ7อ
"หลวงพ7อครบ เดนทางวนไหนจะดครบ"
"ถ-าเดนดมนกFดทกวนน?นแหละ"
ค>อ ถ-าเราดมนกFดทกวน แต7นพ? อเจอหน-ากนกFต-องเล@ยงต-องกนเหล-าเมายา
กน เม>อ? ไปมนกFเลยไม7ด ขบรถมนกFจะตกถนน ถ-าเราทาดแล-วมนจะเปFน
อะไร เราเช>อ? การกระทาของเรา อนอ>?นจะมาทาให-เราเปFนอย7างน@นอย7างน@
ไม7มหรอก
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เราท@งหลายต-องมความเช>อ? ม?นในการกระทาของเรา ไม7มความลงเลสงสย
ในพระรตนตรย อย7าถ>อมงคลต>?นข7าว มงคลต>?นข7าวน@นมนเปFนอมงคล เขา
ว7ามนเปFนอย7างน@น เขาว7ามนเปFนอย7างน@ สารพดอย7างบางทกFว7าต-องไปเอา
น@าในสระตรงน@นมานะ เลยว7นไปหากน จนน@าในสระเปFนเลนหมด เอากน
อย6น7 ?นแหละ น?มนต>?น พระพทธองคQท7านสอนให-เปFนคน "น?งอย67ดว- ยปญญา"
ใครเขาจะว7าอนน@นมนเปFนอย7างน@นอนน@มนเปFนอย7างน@ กFให-ฟงไว-กอ7 น การ
ทาจตใจอย7างน@ท7านเรยกว7า"ทาให-มนแยบคาย" มนกFจะเกดความเช>อ? ม?น
ในพระรตนตรย ไม7มความลงเลสงสย มฉะน@นกFจะไม7ร6-จกความจรง ไม7ร6-ว7า
จะเอาอย7างไรกนแน7 การมพระรตนตรยเปFนรากฐาน เปFนท?พง1? ของเรา จะ
ทาให-ใจของเราแน7วแน7 ใครจะว7าอย7างไรกFช7าง เราทาดเท7าน@นแหละ ไม7
ต-องลงเลสงสย การท?ไม7ลงเลสงสยน?แหละ เรยกว7า มนเดนอย67เร>?อยไปแต7
ถ-ามความสงสยแล-ว มนกFจะกลบไปกลบมา กลบมากลบไปว7นวายอย67ตรง
น@น
(๒) สมาทานศลเปFนคณสมบต
เม>อ? ถ1งพระรตนตรยแล-ว กFมาสมาทานรบศล ผดศลมนดไหมเราลองคดด6
ให-ละเอยด อย7าเข-าข-างเราเข-าข-างใคร การไม7เบยดเบยนตน ไม7
เบยดเบยนคนอ>น? ไม7เบยดเบยนสตวQ มนดไหม การไม7ขโมยของคนอ>?นน@น
มนดไหม ให-เราคดด6เท7าน@กFร6- และพวกท?มครอบครวแล-วน@น อย6ใ7 นวงจากด
ของเรามนดไหม หร>ออย6น7 อกวงมนด ด6เท7าน@กพF อแล-ว ไม7ต-องไปคดไกล
ถามด6งา7 ยๆ และมสา การพ6ดโกหกน@นมนดไหม คดให-มนซ1ง@ ๆ เข-าทาง
ธรรมะ อย7าไปเข-าข-างเรา ไม7ต-องไปศ1กษาอะไรมาก ข-อท?ห-า เคร>?องม1นเมา
คนท?ปราศจากเคร>?องม1นเมามนดไหม อย7าเข-าข-างเจ-าของนะ ท@งหมดน@
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เรยกว7า เปFนคณสมบตของมนษยQ ถ-าหากว7าใครมคณสมบตท@งห-าประการ
น@ เรากFไม7ต-องไปถามใครหรอกว7า ฉนเปFนอะไร
อย7างพระสงฆQ พระสงฆQท7านเปFน สปฏปนโน อชปฏปนโนญายปฏปนโน
สามจปฏปนโน
ท?ว7า สปฏปนโน กFคอ> ผ6ป- ฏบตด ดกาย ดวาจา ดใจ เปFนคณสมบตของ
ท7าน เปFนคณสมบตของพระสงฆQ เรากFเลยเรยกผ6-นน@ ว7า"พระสงฆQ"
อชปฏปนโน ค>อ ผ6ป- ฏบตตรง ตรงกาย ตรงวาจา ตรงใจด-วยธรรมะคาส?ง
สอนของพระพทธเจ-า อนน@กFเปFนคณสมบตของพระ
ญายปฏปนโน ค>อ การปฏบตน@นเปFนการปฏบตไม7ลวงโลกปฏบตตามสจจ
ธรรม ถ-าหากว7าเปFนสจจธรรมแน7นอนแล-ว ใครจะว7าดว7าช?วกFช7างเถอะ เรา
ทาของเราไปเร>?อยๆ บางทเขากFบอกว7า โอsย ! ท7านอย7าไปทาเลย เดwยวน@
โลกเขาไม7ทาอย7างน@นหรอก เรากFไม7ได-หว?นไหวไปตามเขา
สามจปฏปนโน ค>อ ปฏบตเอาศล สมาธ ปญญา คาสอนของพระมาเปFน
ใหญ7 ส?งเหล7าน@เปFนคณสมบตของพระสงฆQ ท?ปฏบตดปฏบตชอบ ญาตโยม
พวกเราท@งหลายกFเหม>อนกน ต-องมคณสมบตอย7างน@ จะทาอะไรๆกFใหตรวจด6พ>@นฐานน@เสยก7อน อนน@เร>?องพระ-รตนตรยต-องมคณสมบตอย7างน@
(๓) ฝ1กปฏบตอบรมจต
ส7วนเร>?องการปฏบตน@น ทกวนน@มนย?งไปกนใหญ7 โดยเฉพาะอย7างย?งพวก
เราท?มาเท?ยว มาสนใจในการปฏบต ได-ไปพบหลายๆแห7งไปพบอาจารยQน@
ท7านกFวา7 ให-ทาอย7างน@น ไปพบอาจารยQน@นท7านกFว7าให-ทาอย7างน@ เลยว?ง
ตลอดเวลาเลย ค>อ มนไม7เช>อ? ม?น มนไม7เข-าใจ การปฏบตกรรมฐานอย7าง
605

น-อยมนกFมต@งส?สบข-อ เราไปเรยนกน มนกFหลายเกนไป เลยไม7ร6-จะทาอะไร
ยกพทโธๆๆข1น@ มาภาวนา ใจมนกFไม7สงบ กFไปด1งอนอ>?นมาทาอก เอาอน
โน-นบ-างอนน@บ-าง เลยว7นไปหมดไม7ร6-เร>?อง กFเลยเลก อย7างน@กมF ฉะน@น การ
ทากรรมฐานจ1งต-องมาทาความเข-าใจกนเสยก7อนว7า ทาไปทาไม ทาให-มน
เกดอะไร มนมประโยชนQอะไรไหม
การทากรรมฐานน@กFคอ> มาฝ1กจตของเราน?นเอง เพ>อ? ให-ร6-จกจตใจของเรา
เพราะจตของเราเกดข1@นมาไม7เคยได-ฝ1ก ปล7อยตามใจของมน เม>อ? มนโมโห
กFปล7อยตามใจของมน เม>อ? มนโกรธใคร กFปล7อยตามเร>?องของมน เราเปFน
เดFกๆ เกดมาเปFนล6กของพ7อแม7 พ7อแม7กFยง? ปล7อยตามใจ ไม7เคยร6-จต ไม7เคย
ฝ1กจต เราจ1งมาทากรรมฐาน มาฝ1กจต ร6-จกท?จะอบรมจตของเรา เรยกว7า
มาปฏบตธรรม
แต7ใจของเราน@นมนเรFว เรFวท?สด เรFวกว7าส?งท@งหลายท@งน@น เม>อ? เรามา
ทากรรมฐาน มนจ1งไม7คอ7 ยสงบ ความสงบมนจะเกดข1@นตรงไหนความสงบ
น@มนจะเกดข1@นระยะท?เราปล7อยวาง ถ-าเราต1งเครยดเม>อ? ไรมนจะมแต7เร>อ? ง
ว7นวาย ไม7มความสงบภายในจต ด6อย7างพระอานนทQท7านเปFนผ6-ร6-ธรรมะ
มากท?สด เม>อ? จะเอาจรงๆ กFเลยไม7ร6-วา7 จะเอาตรงไหน อนน@นมนกFด อนน@
มนกFด เลยดกนท@งค>น ย?งตอนเช-าพร7งน@เขาจะเรยกพระอรหนตQทาการ
สงคายนา รวมท@งพระอานนทQด-วย กFย?งร-อนใจ ยงมเวลาอกค>นเดยว
เท7าน@น กFเลยเร7งเตFมท?อยากจะเปFนพระ-อรหนตQ แต7ยง? ทากFยง? ไปกนใหญ7
จวนจะสว7างอย6แ7 ล-ว กFว7า "เอ เราน?มนต1งเครยดไปละม@งน?" เหน>อ? ยกFเหน>?อย
ง7วงกFงว7 ง กFเลยจะพกผ7อนสกระยะหน1?ง พอท7านทอดอาลยเอนกายนอน ม
ตวร6-อนเดยว พอจตมนวางปs บเท7าน@นแหละ มนเรFวท?สด พระอานนทQท7าน
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ตรสร6-เวลาน@นในเวลาท?ว7าง พวกเราลองด6ซ ไปน?งกรรมฐาน กดฟนเข-า!
ขดสมาธยนเลย ตายเปFนตาย เหง>อ? มนไหลแหมะๆ ความสงบไม7ใช7มนอย67
ตรงน@น ความสงบน@นมนอย67ท?พอดๆ มนจะดขนาดไหนมนกFไม7สงบถ-ามนด
เกนด มนไม7ดพอด มนเกนไป มนดไม7พอ ดขนาดไหนกFให-พอด มนถ1งด ด
เกนด มนไม7ดหรอก ให-พวกเราเข-าใจอย7างน@น แต7คนเราตณหามนกFวา7
ต-องทาอย7างเฉยบขาด ไปน?งกดฟนลองด6ซไม7มทางหรอก ว7นตลอดเวลา
(๔) สงบความคดด-วยสมถะ
เร>อ? งกรรมฐานน@มนอย67ด-วยอารมณQค>อ ให-ม "อารมณQอนเดยว"อย7างเช7น
เราจะด6ลมหายใจเข-าออก กFให-จตกาหนดอย67กบอารมณQน@เราอย6ใ7 นโลก มน
หลายอารมณQเกนไป เดwยวจะเอาอนน@นอนน@ไม7มจบจ1งว7นวาย จตไม7สงบ
ทน@ท7านว7ามนเกดกบอารมณQ มนอย67ด-วยอารมณQเรากFเลยเอา "อารมณQอน
เดยว" เล7นอนเดยว อย7าไปเล7นอนอ>?น เรยกว7า อารมณQกรรมฐาน เช7น
หายใจออก หายใจเข-า หายใจออกหายใจเข-า หร>อให-เข-าพท ออกโธ กFไดพทโธๆๆ หร>อว7าเข-าออก จะไม7ว7าพทโธกFได- เม>อ? เข-ามนกF "พท" เอง เม>อ?
ออกมนกF "โธ" เอง มนได-ความว7าเม>อ? อาการของลมมนเข-าเรากFร6-จก เม>อ?
มนออกเรากFร6-จก ค>อเปFนผ6-ร6- มนเข-าเรากFร6- มนออกเรากFร6- ตรงร6-นแ? หละมน
เปFนพทโธอย67แล-วไม7ตอ- งว7าพท ไม7ต-องว7าโธ ไม7ต-องว7าพท ไม7ต-องว7าโธ มน
กFข@เกยจจะว7าอกน?นแหละ เข-าใจไหม? หร>ออย7าง ยบหนอ พองหนอ อนน@
กFถ6กเหม>อนกน แต7เราจะไม7ต-องว7ายบหนอพองหนอกFได- เราหายใจออก
มนกFยบเอง หายใจเข-ามนกFพองเอง มนไม7ต-องไปว7ายบว7าพอง ท?เราว7ายบ
ว7าพอง ค>อ ให-มนออกเสยงในใจสกหน7อย มนจะได-ต@งใจข1น@ มาความเปFน
จรงมนยบมนพองของมนเองอย6แ7 ล-ว แต7เรากFเอาคาว7า ยบหนอ พองหนอ
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เสรมเข-ามาอก ไม7มผด อนน@กไF ม7มผด แต7รวมแล-วกFคอ> ให-เข-ากFร6- ออกกFร6ตามสบายของมนเท7าน@นแหละ ไม7ตอ- งไปคดอะไรมากมาย อย7าไปคดว7า
เม>อ? ไรหนอมนจะเปFนอย7างน@นอย7างน@ มนจะว7นวาย ให-เราต@งสตข1@น ให-มน
จดจ7ออย6ใ7 นอารมณQน@น จนใจมนผ7องใส ไม7มง7วงเหงา ไม7มเหนFดเหน>?อย ใหมนเหFนชดอย67อย7างน@น
เม>อ? เราจะฝ1กจตอย7างน@น@น เราร6-ไหมว7าจตของเราค>ออะไร อย67ตรงไหน ถ-า
เราจะมาฝ1กจตกFควรจะต-องร6-จตของเรา
บางทเราไม7ร6-จกเม>อ? เวลามน
ว7นวายข1@นมา เรากFร6-แต7ว7ามนว7นวาย แต7ไม7ร6-วา7 จตอย67ตรงไหน ถ-าเราจะพ6ด
เข-าไปจรงๆแล-ว จตน@มนกFไม7เปFนอะไร มนกFคอ> จตน?นแหละ เม>อ? เขาเอาช>?อ
"จต" เข-ามาแทรกเรากFเลยหลง จตน@มนค>ออะไรหนอ พ6ดง7ายๆว7า คนท?รบ
ร6-อารมณQน?นแหละค>อจต คนท?รบร6-อารมณQ ท@งอารมณQด อารมณQชว? สารพด
อย7างน?แหละ สมมตว7าเปFนจต ถ-านามนไปฝ1กแล-วมนร6-จรง มนกFเปFน
"พทโธ" ค>อ ผ6-ร6- เปFนผ6-ร6-จรง ค>อร6แ- ล-วไม7มทกขQ แต7ถ-าจตน@ยงไม7ได-ฝ1ก ไม7ไดอบรม มนกFเปFนผ6-ร6-ไม7ได- เพราะมนม "ผ6-หลง" มาปนเปมนอย67 ค>อถ-าชอบใจ
มนกFดใจถ-าไม7ชอบใจมนกFเสยใจอย7างน@ ฉะน@นเราจ1งต-องเอามนมาฝ1กใหมนร6-เท7าทนอารมณQ จนกว7าท?จตมนจะสงบ เม>อ? มนสงบมนกFไม7ไปไหน มน
ข@เกยจจะไปเหม>อนกน
อย7างไรกFตาม ความสงบอย7างน@นยงไม7มปญญาอะไร เข-าไปสงบอย67เฉยๆ
เรยกว7า สมถะ ความสงบอย7างน@มนไม7แน7นอน บางทเราได-มนเปFนบางคร@ง
บางทวนน@มนสงบ พร7งน@ไปทามนกFไม7สงบ เรากFวา7 "เอ เม>อ? วานทาไมมน
สงบดเหล>อเกน วนน@ทาไมไม7ได-เร>?องได-ราวมนเปFนอะไรหนอ"
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ถ-าไปตะครบมนอย67อย7างน@ ความสงบตอนน@นไม7ร6-เร>?องเสยแล-วเปFนความ
สงบท?ไม7แน7นอน เช7นว7า ห6ของเรามอย67 เร>?องรบมอย67 แต7เม>?อยงไม7มใครมา
พ6ด มาด7าให-เราได-ยน เรากFยงสบาย ยงสงบอย67 อกวนหน1ง? พอมเร>?องเข-าไป
ทางห6เท7าน@น มนกFเกดความไม7สงบข1@นมาแล-วฉะน@น ความสงบน@นจ1งเปFน
ความสงบ เพราะมนปราศจากอารมณQต7างๆ มนกFสงบเฉยๆ อย6ใ7 นอารมณQ
อนเดยว แต7เม>?อมอารมณQต7างๆผ7านมาเปFนเหตเปFนปจจย กFมความเกดข1น@
มา เกดดใจ เกดเสยใจข1น@ มา เกดชอบใจไม7ชอบใจข1@นมาเลยว7น อนน@
เพราะความสงบน@นเปFนเร>?องของสมถกรรมฐาน ไม7ใช7เร>?องของปญญา มน
สงบเหม>อนกน แต7ว7ามนไม7เดFดขาด ค>อ มนไม7ได-สงบเพราะร6-ตามความ
เปFนจรง เหม>อนใบไม-บนต-นไม- เม>อ? ไม7มลมมาพด มนกFสงบน?ง แต7ถ-ามลม
มาพดกFกวดแกว7ง ความสงบอนน@มนจ1งมอายส@น ท?มนสงบอย6ก7 Fเพราะ
อาศยอารมณQท?มนไม7เปล?ยนแปลง ท7านเรยกว7า "สงบจต" ไม7ใช7ว7า "สงบ
กเลส"
(๕) ปล7อยวางละด-วยวปสสนา
อย7างไรกFตาม เม>อ? มความสงบเช7นน@น สตมนกFจะค7อยดข1น@ มาจะเหFนอะไร
ชดข1@นกว7าท?ไม7ได-ทาความสงบ แล-วกFสร-างปญญา สร-างวปสสนาให-มนเกด
ให-มนแจ-งข1@นมา ต7อไปเราจะเข-าใจว7า เม>อ? ตาเหFนร6ป หร>อห6ได-ยนเสยง
เปFนต-น ฉนจะให-มความสงบ ค>อ ทาจตให-มนร6-เร>?องมากข1@น ให-ร6-ชดด-วย
ปญญา มความสงบด-วยปญญา เพราะฉะน@นจะต-องหล7อเล@ยงปญญาให-มน
เกดข1@น อะไรจะทาให-ปญญาเกด กFให-อาหารมนส เหม>อนเอาข-าวเอาน@าใหเรา เรากFโตข1@นมา ปญญามนจะเกดข1@นกFต-องอาศยอารมณQเหม>อนกน แต7
ต7างจากสมถะ สมถะน@นเช7นว7า พทโธๆ หร>อลมหายใจเข-าออก แค7นม@ นกF
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สงบได- แต7ว7าอาหารของปญญาไม7ใช7อย7างน@น ต-องเปล?ยนอาหารให-มน
เช7น แม-เราจะทาความสงบเกดข1@นมาได- เรากFต-องช@มน บอกมนว7า "อนน@
มนกFไม7เท?ยง"มนจะชอบขนาดไหน กFบอกว7าอนน@มนกFไม7เท?ยง บอกเท7าน@
แหละปญญามนกFจะโตข1@นมา ทาไมมนถ1งโต เพราะมนมองเหFนความไม7
เท?ยงตลอดตามท?เราพจารณาอย67
แต7เม>อ? ยงไม7มปญญา จตหร>อผ6-ท?รบร6อ- ารมณQน@น อนน@นเขาว7าดกFไปตะครบ
เอา มนกFกดเอา อนน@ว7าไม7ดกFตะครบเอา มนกFกดเราเท7าน@นแหละ ดมนกF
กดเอา ไม7ดมนกFกดเรา แต7ถ-าเม>อ? มนเกดข1น@ มาเรากFวา7 "อนน@มนไม7แน7" ไม7
ตะครบมน มนกFไม7กดเราหรอก ด6ไปอย67เร>?อยๆ มองด6ข-างหน-าข-างหลงกF
เหFนว7ามนไม7เท?ยง มนไม7แน7นอนสกอย7าง เม>อ? เหFนชดเช7นน@ อารมณQทก
อย7างมนกFมของมนอย67อย7างน@นความย1ดม?นอปาทานมนกFน-อยเข-ามาๆ จน
เปFนเร>?องธรรมดา เปFนตาธรรมดา เปFนห6ธรรมดา มความร6-ส1กธรรมดา สก
แต7ว7ามนชอบ สกแต7ว7ามนไม7ชอบ สกแต7ว7ามนทกขQ สกแต7ว7ามนสข มแต7
สกแต7ว7าเท7าน@นมนกFปล7อยให-เปFนเร>?องธรรมดาในตวของมนเอง ปญญามน
เหFนชดอย7างน@ เรยกว7า วปสสนา ค>อ ความร6-ตามความเปFนจรง ร6แ- ล-วมน
วางไม7ตะครบเดwยวมนกด แต7ก7อนน@ผร6- 6-อารมณQน@น มนมความสาคญม?น
หมาย ย1ดม?นถ>อม?น แต7เม>อ? จตมนเหFนชด ปญญามนเกดเหFนสจจธรรมตาม
ความเปFนจรงแล-ว มนกFมการปล7อยวางในตวของมนถ-าเปFนเดFกมนกFโตข1น@
มาบ-างแล-ว มนเปล?ยนการให-อาหารแล-ว การประพฤตปฏบตเช7นน@ จ1ง
เรยกว7า การปฏบตธรรม
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(๖) พจารณาหลกสจจธรรม
พระพทธองคQท7านกFเคยได-พจารณาในเร>?องความเกด ท7านกFสงสยว7า ความ
ไม7เกดมนจะมไหมหนอ? แต7ท7านกFมาพจารณาว7า มนมม>ด มนกFมสว7าง
มนมสว7าง แล-วมนกFมม>ด ฉะน@น เม>อ? มเกดมนกFต-องมไม7เกดเหม>อนกน
ท7านกFพจารณาอย67ตรงน@แหละ ไม7ต-องไปเรยนคมภรQอย67ทไ? หน อย7างเช7น
เราไปสอบวชาหน1ง? ท?เขาเขยนปญหาให-เราตอบ เราตอบไม7ได- แต7มนกFม
คาตอบหร>อข-อเฉลยอย67 ถ-าไม7มข-อเฉลยมนมปญหาไม7ได-หรอก เราจ1งต-อง
ค-นมนตรงน@น ฉะน@น พระพทธองคQจง1 ไม7ทรงท-อใจ เพราะเม>อ? ความเกดมน
ม ความไม7เกดมนกFต-องมแน7ท7านกFทาไปๆจนเหFนชดข1น@ มา ท7านพบว7า
ความเกดกFคอ> ความท?มอปาทานย1ดม?นถ>อม?นข1น@ มา เปFนภพเปFนชาต
ตดต7อกนไป เปFน ปฏจ-จสมปบนธรรม เช7น ต-นลาไยต-นหน1ง? อย67ท?หน-าบ-าน
ของเรา เรากFว7าเปFนของเรา ไปด6อย67ทกวน เดนไปเดนมากFว7าน?ต-นลาไย
ของเรา ทน@อกต-นหน1ง? อย67หน-าบ-านคนอ>?น เรากFไม7ได-นก1 ว7าเปFนของเรา มา
วนหน1?งมคนมาตดต-นลาไยท?หน-าบ-านของเรา เรากFเปFนทกขQหลาย เพราะ
มนตดของเรา อกวนหน1ง? เขามาตดต-นลาไยต-นอ>?น หน-าบ-านคนอ>น? เรากFไม7
เปFนทกขQ แค7นแ@ หละมนทาให-สขทกขQเกดข1น@ มา อปาทานเปFนตวทาให-เปFน
ทกขQ เปFนความเกดข1@นมาตรงน@ เพราะฉะน@น ท7านจ1งให-พจารณาว7า
อปาทานทาให-เกดภพ ภพทาให-เกดชาต ชาตแล-วกFชราพยาธ มรณะ น?
พระพทธองคQท7านกFเหFนเท7าน@แหละ เหFนชดแจ-งอย7างน@แล-วกFหายสงสย
ฉะน@น เพ>อ? ให-มนเหFนชด เราจะต-องมาฝ1กอบรมจตของเรา ในตวบคคล
หน1ง? กFมจต หร>อผ6ท- ?รบอารมณQน?แหละสาคญมากท?สด ถ-าจตน@มนหลง มนกF
หลงไปหมด ตามนกFหลง ห6มนกFหลง ถ-าได-อารมณQท?ดกFดใจ ถ-าได-อารมณQ
611

ท?ไม7ชอบกFเสยใจ ค>อ จตอนน@มนยงไม7ได-อบรม การท?เรามาทากรรมฐาน
กนน@น กFเพ>?อมาอบรมจตน?แหละ แต7ว7ากFไม7ใช7งา7 ยๆนะโยมนะ มนลาบาก
เหม>อนกน แต7มนกFงา7 ยอย67ในท?ลาบากน?นแหละ มนง7ายอย67ท?มนยากตรงน@น
เอง เพราะฉะน@นมนเปFนปญหาของเราทกคน จะต-องให-มนมความลาบาก
ยากแค-นเสยก7อนไม7ใช7ว7าเรามาทากรรมฐานปs บ มนกFจะดเลย ทกขQมนจะ
หายเลย ไม7ใช7อย7างน@น
เราจะต-องทาไปจนกว7ามนจะเหFนชดอย7างท7านว7า "อนตตา" แต7เรากFยงเหFน
ว7ามนเปFนอตตา เปFนตวเปFนตน ไอ-น?กขF องฉน ไอ-น?นกFของฉน น?นล6กฉน
น?นสมบตของฉน ไปสร-างให-เปFนตวเปFนตนข1น@ มาท@งน@น แต7พระกFมาเทศนQ
ให-ฟงว7า มนไม7ใช7ของเรานะ ไอ-น?กไF ม7ใช7ของเรา ไอ-น?นกFไม7ใช7ของเรา เรากF
ไม7เข-าใจ บางทกFจะโกรธพระกFได- เราน1กว7าเปFนของเรา แต7ท7านมาเทศนQว7า
ไม7ใช7ของเรา เรากFเลยอ7อนใจไม7ร6-จะทาไปทาไม เราจ1งต-องคดพจารณาจน
มนเหFนว7า มนเปFน "สมบตของโลก" ท@งหมด แล-วทาไมเราจ1งงดแงะจตใจ
ของเราออกไม7ได- น?เพราะมนหลงตดอย6ใ7 นน@นน?นเอง
ฉะน@น คาสอนของพระท?เรามาฝ1กกนน@ กFเพ>?อจะไม7ให-ทกขQเกดข1น@ มา ค>อ
ไม7ให-ไปสาคญม?นหมาย ให-ไปทาลายความร6-ส1กว7าเปFนอตตาอนน@ แต7คน
เรากFไม7คอ7 ยจะชอบใจ อย7างเช7น พระพทธองคQท7านตรสว7า โลกน@มนเปFน
ทกขQ ท7านจ1งให-ตด ไม7อยากให-เกด แต7พอท7านว7าไม7อยากให-เกด เรากFไม7
ค7อยพอใจเสยแล-ว ท?ท7านไม7อยากให-เกดเพราะมนทกขQ เม>อ? เกดข1@นมามนกF
มพร-อม ตากFม ห6กFม จม6กกFมว7นวายหลายอย7าง ท7านจ1งให-ตดภพตดชาต
ค>อ ไม7ให-มนเกด เพราะเม>อ? เกดมาแล-วมนเปFนทกขQ แต7เรากFไม7ยอม "ขอ
เถด อย7าให-หนไปเลยขออย67น?ล7ะ" อย7างน@มนจ1งว7นวาย ค>อ อะไรท?ท7านว7า
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มนไม7เท?ยง แต7เรากFอยากให-มนเท?ยง อะไรท?ไม7ใช7ของเรา เรากFอยากให-ใช7
ของเรา มนกFเปFนไปไม7ไดทน@ ถ-าเปFนผ6-ท?พน- ทกขQแล-วอย7างพระอรยเจ-าของเราทกวนน@ถ-าหากว7าคน
ไปเหFนสงสยจะหาว7าเปFนโรคประสาทกFไม7ร6- การไปการมา การพ6ดการจา
การกระทาของท7านไม7เหม>อนคนท?มกเลสตณหา เรากFดไ6 ม7ออก อย7างแท7ง
ทองแท7งหน1ง? ท7านว7าเปFนดน แต7เขากFวา7 เปFนทอง ถ-ามนเสยไปเรากFร-องไหแต7ท7านเหFนว7ามนกFเหม>อนก-อนดนก-อนหน1ง? ถ-าหากว7าบงเอญเราไปเหFน
ท7านเข?ยเอาก-อนทองน@นท@งไป เรากFจะว7า "โอ-ย!คนน@มนเปFนโรคประสา
ทละม@ง" ไม7รใ6- ครเปFนโรคประสาทแน7กFไม7ร6- น?มนเปFนอย7างน@ เพราะฉะน@น
การปฏบตน@อาตมาว7า เอาแค7ศลธรรมเสยก7อน เช7น ถ-ามนโกรธข1@นมากFอด
ไว- อย7าปล7อยตามใจมนไปเลยหร>อถ-ามนอยากข1น@ มามากๆ กFตามใจให-มน
น-อยๆ ให-พอประมาณ อย7าปล7อยตามมนเตFมท? ถ-าเราปล7อยมนเตFมท?โลก
มนจะแตก ให-อดไว-ให-กล@น อย7าปล7อยเตFมท?ของมน ให-มนมศลธรรมไวเท7าน@กเF รยกว7ามนสมควรอย67ล7ะเรา
แต7เรากFจะต-องทากรรมฐานของเรา
เร>อ? ยๆไป ให-มนชดเข-าไป มนกFจะค7อยๆดข1น@ ไม7ใช7ว7าทาปs บปบ‡ มนจะไดเลย
ธรรมปฏสนถาร
เอาละ เรามากนก?คน> แล-ว ได-อะไรไปบ-างล7ะ ใครน1กอยากจะกลบไป
กรงเทพฯบ-างล7ะ เหน>อ? ยไหม มกาไรหร>อขาดทน หร>ออย67ทนความเปFนจรง
ท?เรามากนน@มนกFด มนละกเลสได-อย7างหน1?งเหม>อนกน ออกจากบ-านมาอย67
อย7างน@ มนจะมองเหFนสภาพอะไรหลายๆอย7างความร6-ส1กน1กคดมนกFร6-อะไร
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หลายๆอย7าง คนท?อย67กบท?จนเกนไป มนกFไม7ร6-เหน>อร6-ใต-กบเขา มนกF
ลาบาก ทกป ถ-ามาอย7างน@เรยกว7าไปธดงคQกไF ด- ไปธดงคQเหม>อนพระ
เอาละพ6ดเท7าน@แหละ ทน@ใครมปญหาอะไรจะถาม เดwยวน@มนพ6ดหลายไม7
ได- เขาไม7ให-พ6ดหลายซะแล-ว อาศยเขาอย67 มไหม ขดข-องอะไรไหม
ปจฉา วสชนา
มปญหาขอถามอย67อย7างหน1ง? เก?ยวกบท7านอาจารยQคอ> ท7านอาจารยQเองเกด
ความสนใจในธรรมะน@ต@งแต7เม>อ? ไร หร>อเพ?งเกดความสนใจตอนมาบวช
หร>ออย7างไร
อpอ ตอนมาบวชพระน?นะหร>อ ไม7ใช7อย7างน@น แต7มนมปจจย มนสยปจจย
เช7น เปFนคนซ>อ? สตยQ ไม7โกหกใคร ชอบนสยตรงไปตรงมาอย6เ7 สมอ อย7าง
เช7น แบ7งของกนนะ ไปหาเงนมา หร>อไปหาอะไรมาเม>อ? มาแบ7งกน กFชอบ
เอาน-อยกว7าเขา เกรงใจเขา เปFนอย7างน@เร>?อยๆมาจนตลอดมา เม>อ?
ธรรมชาตอนน@มนแก7ขน1@ มา มนกFเกดความร6-ส1กน1กคดอย7างน@นอย67น?นแหละ
เรามความคดอย7างน@เม>อ? ไปถามเพ>?อน เขากFไม7เคยคด มนเปFนของมนเอง
เรยกว7ามนเปFนวบาก
ทน@ เม>อ? เราพจารณามนเร>?อยๆ มนกFโตของมนเร>?อยๆ มนเปFนเหตให-ทา
อย7างน@ มนเปFนเหตให-คดอย7างน@ อย7างเม>อ? ตอนเดFก ถ-าจะเล7นกนแล-วชอบ
จะเปFนนาย เดFกอ>?นๆต-องเปFนล6กน-อง บางทไปเล7นคดอยากจะเปFนพระ กF
ต@งตวเปFนพระข1@น พวกเดFกอ>?นๆ เรากFให-เปFนอปฏฐาก ถ1งเวลากFตระฆงเพล
เกsงๆๆ แล-วกFให-เอาน@ามากน มนเปFนอย7างน@ นสยมนเปFนอย7างน@มาเร>?อยๆ
แล-วกFมาในระยะหน1?งโตข1@นมาอายสกประมาณสบห-าสบหก เบ>?อ ไม7อยาก
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อย6ก7 บพ7อกบแม7 คดอยากจะไปเร>?อยๆ ไม7ร6-ทาไมมนถ1งคดอย7างน@น มนเปFน
อย7างน@นมาหลายปเหม>อนกน ไม7ร6-มนเบ>อ? อะไรกFไม7ร6- อยากไปคนเดยว
อยากไปไหนๆอนน@เปFนอย67ระยะหน1?ง แล-วเรากFได-มาบวชพระ อนน@มนเปFน
นสย แต7ว7าอนน@เรากFไม7ร6-มนใช7ไหม แต7ว7าอาการมนเปFนอย7างน@ตลอดมา
สาหรบท7านพระอาจารยQตอนถ1งคราวปฏบตจะฝ1กตนเอง เกดมปญหาอะไร
ไหม โอ-หลาย มนมหลายปญหาในชวตน@ มนพ6ดไม7จบล7ะ มากท?สดวน
ปฏบตนะ ทกขQมาก เช7น บางวนอย67ตามปา7 ฝนตกท@งค>น น?งเปยกคดถ1ง
ชวตเจ-าของแล-วกFนง? ร-องไห- น@าตากFไหล ท@งดใจด-วย ท@งมศรทธา ท@งเสยใจ
บอกไม7ถ6กตรงน@ แต7กFไม7หยด ใจมนกล-ามากท?สด
ทน@ถามถ1งตอนท7านอาจารยQมาบวชแล-ว
ถ1งเวลามนกFบวชได- เราค7อยๆทาไป แต7ว7าให-มความสนใจอย6เ7 สมอ เร>?อยๆ
ไป เราจะทาอะไร เช7น มความรกร6ปกFพจารณา มความเกลยดร6ปกF
พจารณา มนเปFนของไม7แน7นอนท@งสองอย7าง พจารณาเร>?อยไปจนกว7ามน
จะเหFนชด คนเราน@นมนไปตดในความสข ความทกขQมนจ1งเปFนเหต อย7าง
เช7นเร>?อง กาม กามน@นพระพทธเจ-าท7านสอนว7า เหม>อนกนกบคนกนเน>@อ
สตวQ เม>อ? เน>อ@ มนเข-าไปตดฟนเจFบปวด เรากFไปเอาไม-จม@ มนออก กFอ-า
สบาย อกสกหน7อยกFคดอยากอก แล-วกFมากนอก เน>@อมนยดเข-าไปในซก
ฟน กFปวดอก กFหาไม-มาแหย7มนออกโอ- สบายอกแล-ว แล-วกFอยากอก น?
เรยกว7ามนไม7ร6-จก
เอาละนะ เทศนQให-ฟงเท7าน@กพF อนะ เอาพอปานน@แหละ
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๔๐ - เสยสละเพ@=อธรรม
http://ajahnchah.org/thai/Sacrificing_for_Dhamma.php

การปฏบตธรรมของพวกเราท@งหลายท?มารวมกนอย67น@ ท@งพระอาคนตกะ
และท@งพระเจ-าของถ?น ผมเองกFไม7คอ7 ยจะมเวลาได-พบกบพระอาคนตกะ
บางท7าน ส7วนพระท?อย6ใ7 นถ?นน@นได-เคยอบรมบ7มนสยมาพอสมควร ฉะน@น
จ1งไม7ควรปล7อยโอกาสและเวลาให-เน?นนานไป
อย7างไรกFตาม จะเปFนพระอาคนตกะ หร>อเปFนพระเจ-าของถ?นกFตาม ทกๆ
ท7านน@นให-เข-าใจว7า เราเปFนผ6ห- น1ง? ซ1ง? เปFนผ6เ- สยสละทกส?งทกอย7างโดยความ
หมายในทางพระ-พทธศาสนาอย67แล-ว ถ-าท7านองคQใดยงไม7ยอมเสยสละส?ง
อนควรเสยสละในทางพระพทธศาสนาน@
ท7านองคQน@นกFยงไม7เข-าถ1ง
พระพทธศาสนา ยงไม7เข-าถ1งความสงบตามคาสอนของพระพทธเจ-า หร>อ
ตามวสยของสมณะ ความหมายท?พวกเราทกๆท7านท?มารวมกน กFมจด
หมายกนอย7างน@นฉะน@นเม>อ? เปFนเช7นน@ พวกเราท@งหลายน@นต-องเข-าใจว7า
รวมท@งพระอาคนตกะ และรวมท@งพระท?อย67ในถ?นฐานน@ กFคอ> เปFนพระองคQ
เดยวกน เปFนพ7อแม7อนเดยวกน มข-อวตรปฏบตเสมอกน มความเปFนอย67
เสมอกน น?นจ1งมความสามคคกน มนจ1งมความสบายสมกบว7าเราเปFนผ6-ท?
เสยสละมาแล-ว
การเสยสละน@แหละ เปFนหวใจของพระพทธศาสนาแท- ทกท7านท?แสวงหา
โมกขธรรม ค>อ เปFนทาง หร>อเปFนปากทางแห7งการพ-นทกขQนน@ กFคอ> มคาๆ
เดยวเรยกว7า "ยอมเสยสละส?งท@งปวง" น?นเอง อนใดท?พวกเราท@งหลาย
สละไปแล-วน@น เราปล7อยไปจากกายกFเบากาย ปล7อยไปจากใจกFเบาใจ อน
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น@คอ> การปฏบตท?พวกเราม7งแสวงหา กFไม7มอะไรมากมาย ถ-าเรายอมเสย
สละแล-วมนกFถง1 ธรรมะเท7าน@นแหละ ไม7ต-องยาก ไม7ต-องย7ง ไม7ต-องลาบาก
ผ6ท- ?ยงไม7ถ1งธรรมะข-างใน กFเอาธรรมะข-อปฏบตอนน@มาทากน เช7น ขนต
บารม วรยบารม เมตตาบารมท@งหลายเหล7าน@เปFนต-น มาเปFนข@นตอนท?เรา
จะดาเนนในชวตของเราอย6เ7 สมอ อนน@เปFนพ?เล@ยงท?จะให-พวกเราท@งหลาย
เข-าถ1งธรรมะ จะให-ถง1 ปาก ถ1งทาง ถ1งโมกขธรรมอย7างท?เราปรารถนา
แต7ว7ากFทกท7านทกองคQน@นอาจจะยงไม7เข-าใจในการปฏบต เช7นมาอย67ในวด
หนองปา7 พงน@ หร>อบวชเข-ามาแล-ว กFน1กว7าเราได-บวชแล-วอย7างน@กFม กF
เพราะมองเหFนว7าผ-าจวรมนเหล>อง ได-ปลงผมตามกาลตามเวลา อาศย
เท?ยวบณฑบาตเล@ยงชพ แค7นก@ Fเข-าใจว7าเราบวชแล-วหร>อหากว7าเราได-มา
ร7วมอย6ใ7 นวดหนองปา7 พงน@ น1กว7าถ>อพทธศาสนาและเข-าถ1งพทธศาสนา
แล-วอย7างน@ หร>อว7าเราได-มาร7วมกบผ6ป- ระพฤตปฏบต กFวา7 เราได-ปฏบตแล-ว
อย7างน@ อนน@มนยงมอะไรเปFนเคร>?องกาบงอย67ในตาข-างในน@มาก เราไม7คอ7 ย
จะมองเหFน ส?งท?เรามองเหFนข-างนอกมนเปFนส?งผวเผน เช7นว7า "ผมไม7ม
ศรทธา ผมจะมาบวชร1" อย7างน@เปFนต-น
"ผมไม7มศรทธา ผมจะมาปฏบตร1"
หร>อ "ผมไม7ชอบอย67ปา7 ผมจะมาอย67ปา7 ร1" อย7างน@เปFนต-น อนน@เปFนความ
เข-าใจเพยงผวเผน
ความเปFนจรงน@นการปฏบตน@ มนเปFนของพวกท7านท@งหลาย ท?จะร6-ได-ในใจ
ของพวกท7านท@งหลาย เพราะว7าความผดชอบท@งหลายความดช?วท@งหลาย
น@นไม7มใครเหFนกบเราด-วย เราจะย>น เราจะเดนเราจะน?ง เราจะนอน เราจะ
มความร6-ส1กอย7างไรน@น กFเปFนเพยงแต7ว7าเราคนเดยวน@นเปFนคนร6-จก ถ-าเรา
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ฝ>นข-อประพฤตปฏบต ค>อพระ-ธรรมวนยน@กFเราเองเปFนคนร6-จก คนอ>น? ไม7
ค7อยร6-จกด-วย ฉะน@น การมาอย67รว7 มกนน@จะต-องอาศยตวเองเปFนอย7างย?ง
ถ-าหากเราไม7อาศยตวเราเอง คนอ>น? เรากFอาศยไม7ได- อนน@ให-เข-าใจให-ด
การปฏบตน@ไม7มทางจะมองเหFนอะไรได-ข-างนอก ดงน@น ผ6-ประพฤตปฏบต
น@บางท7านบางองคQมความเด>อดร-อน เด>อดร-อนอะไรเด>อดร-อนเร>?องความ
สงสย สงสยท?อย6อ7 าศย สงสยในความร6-ส1กน1กคดของเรา และการสงสยเกด
ข1น@ โดยเฉพาะเร>?องของคนอ>?น กFมเร>?องราวต7างๆเช7นน@น อนน@เปFนเหตใหเราอย6ไ7 ม7สบาย
ไม7ต-องยกอ>?นไกลหรอก ตวอย7างผมเองน?แหละ ให-พวกท7านท@งหลายฟงใหเหFนชด เพราะผมน@กFเปFนนกบวช ตลอดแต7วนบวชมาต@งแต7เปFนเณร แต7ไม7
ค7อยยอมเสยสละ อย6ม7 าสามส?ห-าพรรษาแล-วกFตาม กFมความเสยสละน-อย
ส?งท?ชอบใจเรากFเสยสละ ส?งท?ฝ>นใจเราน@นผมไม7คอ7 ยยอมเสยสละ อะไรท?
ผมไม7ชอบใจแล-วผมกFไม7ค7อยยอมเสยสละ อนน@นจ1งมามองเหFนว7า การ
ยอมเสยสละของเราท@งหลายน@นมองเหFนได-ยาก เพราะตามธรรมดาของ
คนเราสามญชนกFต-องเปFนอย7างน@น มนชอบตามใจตวเอง ชอบตามเร>?อง
ของตวเอง แต7ถ-าหากว7าเราเข-าถ1งการประพฤตปฏบตแล-ว มนไม7เปFนอย7าง
น@น ถ-าเรามาสะสางดๆ แล-วไม7เปFนอย7างน@น
ทน@ เม>อ? เข-ามาบวช เข-ามาปฏบต ถ-าอย6ไ7 ปอย7างน@นมนกFมความสบาย
อย7างหน1ง? เหม>อนกน ผมน?อย67ท@งวดบ-าน ท@งวดปา7 อย67ไปอย7างน@น เร>?อยๆ
ไป กFไม7มอะไรเท7าไร เพราะไม7มเร>?องขดใจของเรา เราอยากจะพ6ดอะไร
เรากFพด6 อยากจะทาอะไร เรากFทาตามใจของเรา กFเลยไม7มความเด>อดร-อน
สบาย สบายใจของตวเอง อยากพ6ดอะไรกFพด6 อยากทาอะไรกFทาเลยสบาย
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ความสบายเช7นน@นแหละมนมความผด มนมความไม7สบายอย67ในน@นมาก
แต7เรากFมองไม7เหFน แล-วกFตามใจความสบายใจของเราเร>?อยๆไป
ความเปFนจรงใจของเราน@นกบสจจธรรมมนคนละอย7างกนเสยแล-ว ใจของ
เราถ-าหากว7ามนผด แต7เราชอบใจเรากFทากFได- แต7ว7ามนไม7ใช7สจจธรรม
ไม7ใช7ธรรมท?ให-พน- ทกขQ อนน@นมนถ6กเฉพาะใจของเราตามธรรมะน@นมนไม7
ถ6ก มนกFเปFนอย7างน@เร>?อยๆมา ถ-าปล7อยใจไปตามเร>?องของมน มนกFไม7ม
อะไรมากมายเท7าไร
ผมเคยเปรยบให-ท7านท@งหลายฟงเสมอว7า เม>อ? เราเปFนเดFก หร>อเดFกท@ง
หลายตลอดจนทกวนน@ เราเอาตsกตาอนหน1ง? ตวหน1?งให-เล7น เดFกกFเล7น
สบายใจ เพราะตsกตาเปFนส?งท?ชอบใจอย7างน@ แต7เดFกคนน@นไม7ร6-เร>?องว7า
ตsกตาน?เปFนพษ กFเพราะเข-าใจว7า ตsกตาน@มนชอบเล7น กFเพลนกบตsกตาน@น
เม>อ? เล7นไปหลายๆวน ตsกตามนหล7น มนแตกเดFกน@นจ1งจะร6-ส1กตวว7าความ
น-อยใจ ความเสยใจ เกดข1น@ มา อย7างน@เปFนต-น ทาไมถ1งเปFนอย7างน@น เม>อ?
ตsกตามนยงไม7แตก มนยงไม7พงความชอบใจ ความสขใจน?นแหละมนบง
ทกขQไว- มนบงไม7ให-เหFนทกขQกเF พราะตsกตามนยงไม7พง อนน@นเปFนเคร>?อง
กาบงไว-ไม7ให-เดFกร-องไห-เปFนทกขQ เม>อ? ตsกตาน@นมนพงไปแล-ว เดFกน@นมนกF
เสยใจ มนกFร-องไห-เม>อ? มาถ1งความจรงเช7นน@แล-ว เดFกมนอย6ไ7 ม7ไดเม>อ? เราบวชเข-ามา อย6ใ7 นความหลอกลวงของอารมณQทง@ หลายเรากFสบาย
สบายกนอย67 อาศยอารมณQน@นเปFนอย67 อนน@กFเหม>อนกนฉนน@น ถ-าเรา
ปฏบตกนมความสบาย ผมกFถามว7า "มนสบายอย7างไรมนสบาย เพราะว7า
มอาการเสยสละทางใจหร>อ" อย7างน@ความเปFนจรงความสบายน@นมนมพษ
อย6ใ7 นน@น มนสบายอย6ก7 บส?งท?เราชอบใจ ส?งท?ไม7ชอบใจเรากFไม7สบาย อนน@
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กFเปFนเคร>?องกาบงของพระภกษสามเณรผ6-ประพฤตปฏบตอย67เหม>อนกน
เท7ากบว7าเราไม7ได-ปฏบต ถ-าถ6กอารมณQอนใดท?ไม7ชอบใจ มนกFใจไม7สบาย
ถ6กอารมณQบางอย7างท?เราชอบใจเรากFสบายอย7างน@ ยงไม7เหFนพ>@นฐานอะไร
เลย
พ6ดว7ายงไม7เหFนพ>@นฐานอะไร เหม>อนเดFกมนเล7นตsกตา มนยงไม7เหFนพ>@น
ฐานของทกขQเลย ไม7เหFนพ>น@ ฐานของตsกตาท?อาจจะพงได-มนกFตดอย6อ7 ย7าง
น@น อารมณQท?พวกเราท@งหลายตดตามมนอย67ด-วยความชอบใจ มนกFเปFนอย67
อย7างน@น มนกFมความหลงงมงายอย67ในตsกตาเหม>อนเดFก น@เรยกว7า งมงาย
อย6ใ7 นอารมณQเหม>อนเดFกน@น เม>อ? ถ1งเวลามนเปล?ยนแปลง มนเปFน สญญา
วปลาส เม>อ? สญญาวปลาสค>อสญญาความจาน@เปล?ยน มนเปล?ยนจากท?เก7า
ของมน อย7างเราเหFนบาตรของเราอย6อ7 ย7างน@ มนกFเปFนวปลาสอนหน1ง? อย67
ตอนบาตรไม7ร-าวไม7แตก เม>อ? บาตรเราแตก มนกFเปFนสญญาวปลาสข1@นอก
อนหน1ง? จตมนจะเปล?ยนทนท น@เรยกว7า จตไปอาศยอามสอย67 ไม7อาศย
เนกขม-มธรรม อาศยอามส ค>อ ส?งของ อาศยบาตร อาศยจวร อาศย
เสนาสนะอย67 มนกFเพลน มนกFตดอย67ด-วยอามส ไม7อาศยเนกขมมะ (การ
ออกจากกาม, การออกบวช, ความปลอดโปร7งจากส?งล7อเร-าเย-ายวน) อย67
ภายใน
อย7างกจของบรรพชตท?ท7านสวดกนวนน@ (บทสวดปจจยปจจ-เวกขณะ ค>อ
บทพจารณาปจจย ๔ ก7อนบรโภค) เปFนประโยชนQมากเหล>อเกน ไม7ใช7ว7า
ไม7เปFนประโยชนQ แต7ส6ตรน@มนกFอาภพ อย6ใ7 นตารบตาราของมน เหม>อนกบ
ไม7มอะไร ถ-าเราเอาส6ตรน@มาพจารณา มนกFมข-อความออกมา มนกFมความ
หมาย เราได-ฟงกFเปFนเช7นน@น เพราะฉะน@น บรขารช@นใดช@นหน1?ง จะเปFน
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บาตร จวร เสนาสนะ เภสช อะไรกFตามในวนน@ เรามกไม7ได-พจารณา แล-ว
วนพร7งน@กตF -องพจารณา เราห7มจวร ใส7สงฆาฏ เราฉนบณฑบาต เราอ-ม
บาตรเข-าไปในบ-านอย7างน@ท?อย67ท?อาศยอย7างน@ วนน@ตอนเช-าเรายงไม7ไดพจารณา อดตมนล7วงมาแล-วน@น ต7อมาน@ท7านจ1งให-พจารณา พจารณาถ1ง
อามสท@งหลายน@ว7ามนเปFนอามส มนเปFนวตถ บดน@เรามองเหFนตวตา เรากF
สบายใจ อกวนหน1ง? เราไม7ได-มองเหFนด-วยตา เรากFจะเปFนทกขQ น@เรยกว7า
อามสสข มนสขอย67ด-วยอามส พระพทธเจ-าจ1งให-เราท@งหลายพจารณาใหมากท?สดเร>?องจวร บณฑบาต เสนาสนะ เภสช
มนเปFนเร>?องข-องเก?ยวกบเร>?องสมณะท@งหลายอย67เท7าน@น..๔.อย7างค>อ จวร
บณฑบาต เสนาสนะ เภสช เปFนบรขาร และเปFนปจจยจาเปFนท?พวกเราท@ง
หลายจะต-องอาศยอย67ตลอดเวลา เหม>อนกนกบพระพทธเจ-าและพระอรยะ
ท@งหลาย มนเปFนของจาเปFนของสมณะท@งหลายท?จะอย6อ7 าศยจนกว7าชวต
จะหาไม7 ฉะน@น ท7านกลวว7าเราท@งหลายจะไปเพลนในอย7างอ>?นเสย จะไม7
ได-พจารณาอนน@ ได-อาหารกFเพลนกบอาหาร ได-จวรกFเพลนกบจวร ไดบาตรกFเพลนกบบาตร ได-กฏท?ดท?สวยกFเพลนเสย ได-ยาบาบดโรคฉน
เข-าไปมนหายโรคกFเพลนเสย กลวพวกท7านท@งหลายจะเปFนผ6เ- พลนอย6ด7 -วย
ส?งท@งหลายเหล7าน@โดยปราศจากสต ไม7มสต กFเปFนเหตให-เพลน ใหหลงใหลตามส?งท@งหลายเหล7าน@
สตน@มนเปFนธรรมอนหน1ง? แต7ว7าเรากFพยายามให-มธรรมเหล7าอ>น? เกดข1น@ มา
รวมกนหลายๆอย7าง เช7น มสต แล-วต7อไปกFมสมปชญญะร6-ตว พ6ดง7ายๆ
เรยกว7า สต ความระล1กได- เม>อ? มความระล1กได- ความร6-ตวมนกFพร-อมกนมา
เม>อ? มความร6-ตวเกดข1@นมา เรากFหาท?พง1? ท?หลกเรยน หาท?ปฏบต ต7อไปกFให621

วจย ปญญากFเกด ส?งท@งสามน@มนจะต-องพร-อมเพรยงกนอย6เ7 สมอทเดยว
ถ-าเรามสตอย67 สมปชญญะกFเกดข1น@ เม>อ? สมปชญญะเกดแล-ว กFดง1 เอา
ปญญามา สตด1งเอาสมปชญญะมา ระล1กแล-วกFร6-ตว ร6-ตวแล-วกFพจารณา
ปญญาเกดถ-าหากปราศจากธรรม ๓ ประการน@แล-ว กFตกลงว7าเราท@งหลาย
อย6ใ7 นความประมาท พระพทธองคQท7านตรสว7า
"ผ6ไ- ม7มสตกFค>อคนประมาท คนท?ประมาทน@นกFคอ> คนตาย"
แม-มชวตอย67กFเรยกว7าตายแล-ว เพราะจตใจมนตาย ไม7มอะไรแล-วเปFนผ6ประมาท
"ปมาโท มจuจโนปท คนประมาทแล-วเหม>อนคนตาย"
น?ตายในภาษาธรรมะ ตายในภาษาด-านปรมตถQ ไม7ใช7ตายในร7างกายของ
เรา เกดในร7างกายของเรา เปFนผ6ต- ายในภาษาธรรมะ ไม7ใช7เปFนภาษาคน
ธรรมดา ถ-าเปFนภาษาคนธรรมดา ตายกFลมหายใจไม7มน?กFเรยกว7าเขาฟง
กนออก เขาร6-กน แต7ตายโดยธรรมะกFเรยกว7าผ6-ไม7มสต ไม7มสมปชญญะ
ไม7มปญญา ฉะน@น เม>อ? ไม7ร6-จกอนน@ เรากFเหFนว7าเราเปFนอย6เ7 สมอ ไม7เหFนว7า
เราตาย ทน@เม>อ? คนตายจะเปFนอย7างไร เม>อ? ตายมนกFหมดแล-ว หมดความ
ร6-ส1ก หมดอะไรหลายๆอย7าง ไม7เกดประโยชนQ น?นค>อคนตาย ถ-าพวกเรา
ท@งหลายเปFนอย6อ7 ย7างน@น มนกFเปFนคนตาย ดงน@นพระพทธเจ-าของเราท7าน
จ1งไม7ให-ประมาทในอามสท@งหลาย ท7านกลวพวกเราจะตดกน ให-ร6-จกอามส
กลวพวกเราท@งหลายจะตดอามส ค>อส?งของ เพราะว7าพวกเราท@งหลายน@น
จะมโอกาสท?จะอย67กบส?งท@งหลายเหล7าน@จนถ1งวนตาย
ฉะน@น เม>อ? เราใกล-ชดส?งท@งหลายเหล7าน@อย67 พระพทธเจ-าท7านจ1งทรงใหพจารณาให-มาก ระวงให-มาก ระมดระวง เม>อ? มความระมดระวง กFมความ
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สารวม เม>อ? มความสารวม กFมความระมดระวง เม>อ? เราระมดระวงอย67เม>อ? ใด
สตเรากFมอย67เม>อ? น@น สมปชญญะเรากFมอย67ปญญาเรากFมอย67 ถ-าเราระวงอย67
การสงวรการสารวมระวงน@มนจะเปFนศล ถ-าพ6ดง7ายๆตวน@มนจะเปFนตวศล
อาการของศล ถ-ามนเปFนอย7างน@มนจะรอบคอบของมนอย67 ระมดระวงของ
มนอย67 มความอาย เม>อ? มความอายแล-วกFมความกลว เม>อ? ผดพลาดไป ทา
อะไรพลาดไป เช7นเม>อ? เดนไปสะดดหวตอ หร>อเม>อ? ส?งของอะไรท?เราหยบ
เช7นว7า กระโถนท?เราหยบมามนพลดจากม>อเราไปเสย อย7างแก-วน@าเราน@
เราทามนพลดตกแตก หร>อเราไปทาอะไรท?เสยงมนดง "เคร-ง" ข1น@ กFม
ความละอายแล-ว ผ6ป- ฏบตน@นมความละอายมากแล-ว มความสารวมแล-ว ม
ความร6แ- ล-ว มความเหFนแล-ว มองเหFนข-อปฏบตของเราแล-ว มองเหFนความ
เปFนอย67ของเราว7ามนขาดอะไรต7ออะไร น?คอ> มนละอายอย67 และระมดระวง
อย67 ถ-ามนละอายมากๆ กFระวงมากๆ เม>อ? ระวงมากสตมนกFดข1น@ มา
สมปชญญะกFมากข1น@ มา ปญญากFเกดข1น@ มา มนอย6ใ7 นสายเดยวกนน@
ฉะน@น พวกเราท@งหลายซ1?งมาอย67ในท?น@เปFนกนอย67สองอย7าง ค>ออามสสข
และ นรามสสข สขอย7างหน1ง? เพราะมอามส อาศยอามสอย67สขอกประเภท
ไม7ต-องอาศย น?เปFน นรามสสข สขอนน@นผสมกนในความสงบ ทน@พวกเรา
ท@งหลายปฏบตน@กFต-องแยกพจารณา พจารณาแยก เช7น การห7มผ-ากF
พจารณา การเท?ยวบณฑบาตกFพจารณา การฉนบณฑบาตกFพจารณา การ
อย6เ7 สนาสนะกFพจารณา การฉนยาบาบดโรคกFพจารณา การพจารณาอย7าง
น@ให-คมปจจยท@งหลายเหล7าน@ อย6ใ7 นวดน@กใF ห-วดน@สะอาด ให-วดน@น7าอย67 แต7
กFอย7าไปตดมน อนน@เปFนเร>?องของโลก เสนาสนะกฏหลงน@ท7านให-เราอย67
เรากFต-องรกษาเสนาสนะน@นให-เหมาะสมกบผ6ป- ฏบต ไม7ใช7ว7าเราปฏบต
เสนาสนะอนน@นเพ>อ? ให-เราไปตดในเสนาสนะอนน@น อนน@มนเปFนของสงฆQ
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แต7คนเรากFชอบ ถ-าเปFนของๆตวกFทาให-ดมาก ของคนอ>?นกFชอบวางเฉยๆ
เสย นสยกเลสท@งหลายกFต-องเปFนอย7างน@
ฉะน@นการเสยสละน@ ไม7มเม>อ? ไรกFไม7ถ1งธรรมะเม>อ? น@น การทากจเลFกๆ
น-อยๆท@งหลายเหล7าน@ เปFนเร>?องของคนน@น เปFนเร>?องของคนน@เปFนเร>?องของ
คนโน-นอย7างน@ เช7น จบกระโถนของท7านอาจารยQเหล?ยมไปเท จบเอากาน@า
ไปกรองน@า กFเข-าใจว7าเอากระโถนไปเทให-ท7านอาจารยQเหล?ยม อย7างน@
เปFนต-น กFดอย6แ7 ต7วา7 มนน-อยไป เอากระโถนน@เอากาน@าน@ ไปกรองน@าใส7ใหท7านอาจารยQช6 น?กถF 6กไปอย7างหน1ง? เหม>อนกน แต7ว7าถ-าหากว7าไม7ใช7ของ
อาจารยQชแ6 ล-วกFจะไม7เอาไปเทกระมงไม7ใช7ของอาจารยQเหล?ยมกFไม7เอาไปเท
กระมง อนน@เช7นน@มนกFดไปส7วนหน1ง? แต7วา7 ยงไม7เลศไม7ประเสรฐ มนม
ความม7งหมายในน@น มความย1ดม?นถ>อม?นอย67 เราควรทาเพ>?อธรรมะ เราทา
เพ>อ? เสยสละ กระโถนใบน@เรากFทาเพ>?อเราเองน?นแหละ กจการงานอนน@เรา
ทาเพ>?อเราเองไม7ได-ทาให-ใครท@งน@น ทาเพ>?อธรรมะ ถ-าจตเราเปFนอย7างน@ ไป
อย67ทไ? หนเรากFเสยสละ ปฏบตกFถ1งธรรม
อย7างเช7น เมตตามนกFมสองนยเหม>อนกน เมตตา ค>อความรกรกอย7างหน1ง?
กFรกแต7กล7มตวเอง กล7มอ>น? ไม7รก อย7างตาแก7คนหน1ง? ล6กหลานไปขโมยของ
เขา แกกFไปจบล6กหลานน@นมาสอน "เฮ-ย พวกเอFงท@งหลายน@น ถ-าจะขโมย
ถ-าจะปล-นกFไปปล-นโน7น...บ-านอ>?น อย7ามาปล-นบ-านเรา" อย7างน@เปFนต-น
อย7างน@มนส@นเกนไป ตาแก7คนน@นกFไม7ร6-ตว ไปขโมยของคนอ>น? เสย อย7ามา
ขโมยของเรา ไปปล-นบ-านอ>น? เสย อย7ามาปล-นบ-านเรา ตาแก7คนน@นกFคดว7า
คดถ6กเตFมท?แล-ว แต7พ6ดตามธรรมะแล-ว มนกFไม7ใช7ธรรมะอกน?นแหละ น?
เรยกว7ามเมตตาเปFนบางส7วน มนไม7ท?วถ1ง ความเปFนจรงไปขโมยตรงไหน
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กFไม7ดตรงน@นแหละ ไปปล-นบ-านไหน มนกFไม7ดบ-านน@นแหละ ถ-าเปFน อป
ปมญญา(ธรรมท?แผ7ไปไม7มประมาณ) แล-ว อย7าไปขโมยใครเลยสกแห7ง
หน1ง?
การประพฤตปฏบตกFอย7างน@นเหม>อนกน มนมกาลงใหญ7 ตรงไหนท?มน
เปFนธรรมะ แม-มนจะฝ>นใจของเราสกเท7าไร กFพยายามลงตรงน@นให-ได- ข-าง
นอกกFเหม>อนกน อนใดมนเสยสละยงไม7ได- กFพยายามเสยสละตรงน@น
พยายามทาตรงน@น ถ-าทาตรงน@นไม7ได- กFยงไม7สบาย
ยกตวอย7างผมเอง ผมน@เปFนคนข@ขลาด เปFนคนกลวต@งแต7เปFนเดFก มาบ-าน
ถ-าปดประต6กเF ข-าไปในบ-านไม7ได- กลวมากท?สด ถ1งบวชเข-ามาปฏบตแล-ว
ความกลวน@มนกFยงย1ดอย67 เวลาหน1ง? อยากจะไปอย67ปา7 ช-า คดแล-วคดเล7ามน
กFไปไม7ได- ไปเหFนพระท7านอย67กทF -อใจแล-วมนไปไม7ได- แต7กFยงไม7ยอม มนจะ
เปFนอย7างไร ตรงน@ทาไมมนถ1งกลวมากกFพยายามมนอย67อย7างน@นแหละ ผล
ท?สดวนสดท-ายจบบรขารไปเลย ไปให-มนตาย ทาไมปา7 ช-ามนถ1งกลวนก
กลวหนา มนมอะไรอย67ตรงน@นไปให-มนตาย ด6ซวนน@มนจะเปFนอย7างไรไป
ไม7ใช7ว7าไม7กลวนะ กลวแทบจะเดนถอยหลง เข-าไปถ1งปา7 ช-าแล-ว มนกFไม7
อยากเข-าไป ข>นเข-าไปมนจะเปFนอย7างไรตรงน@ อย7างน@เราอยากจะร6-ว7าอะไร
มนขวางทางเรา การปฏบตของเราต-องทากนให-มนทะล พอไปแล-วกFร6-เร>?อง
อะไรต7างๆในท?น@น ความคดเก7าๆท?มนกลวน@นมนกFเบาลงหายไป น?เพราะ
เราทาให-ดแล-ว กFดใจว7าตรงน@มนฝ>นใจเราได- เท7าน@แหละไม7ต-องมากหรอก
กFเกดความพอใจข1@นมาแล-ว
การปฏบตน@ตอ- งฝ>นใจ ถ-าพ6ดกนง7ายๆ การปฏบตน@ไม7ใช7ปฏบตตามใจเรา
มนเร>?องฝ>นใจเราท@งน@น ตลอดจวร บณฑบาตเสนาสนะ เภสช ท@งหลายน@
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อยากได-ด อยากได-สวย อยากได-มากสารพดอย7าง เม>อ? ด6ตรงน@นแล-ว คน
เราน@พระพทธเจ-าท7านทรงสอนให-สนโดษ มกน-อย ขนาดน@นกFยงน-อยไม7ไดอย6น7 ?นแหละ น-อยไม7คอ7 ยได-น?มนอย67ตรงน@ เช7น ท7านสอนว7า เอาอาหารรวม
ในบาตร พยายามทาให-มนเหล>อน-อย หร>อไม7ให-มนเหล>อน@นจะดมาก อย7าง
น@มนกFทายากไม7ต-องอ>น? ไกลหรอก ทาได-วนสองวนสามวน อาทตยQหน1ง? มน
กFเผลอไปเสยแล-ว ถ6กมนจ6งไปเสยแล-ว มนจ6งออกไปข-างนอก มนทายาก
นะไม7ใช7ง7ายๆ ลองฝ1กด6ตรงน@กไF ด- จดข-าวจดอาหารให-มนพอดๆ ฉนใหหมดพอดๆ ลองเถอะน7า ไม7ต-องไปว?งธดงคQท?ไหนหรอก ลองด6ซมนจะไดไหม มนได-อย67ก?วนไหม อนน@เราควรฝ1กด6นะว7าจะลาบากสกแค7ไหน น?กFจะ
ร6-จกล7ะว7าจตใจเรามนตดอามสท@งหลายอย67
ฉะน@น พระพทธเจ-าท7านทรงสอนให-ร6-จกท@งสองอย7าง อามสสขอย7างหน1?งกF
ให-มนชดเจน นรามสสขกFให-มนชดเจน ให-มนชดเจนท@งสองอย7าง ไม7ใหหลงท@งสองอย7าง เช7น กามสขลลกานโยโค ค>อความสขความสบาย น@ท7าน
กFให-ร6-ชดเจน อตตกลมถานโยโค ค>อความไม7สบาย เปFนทกขQขดข-อง ทาไป
แล-วเปล7าประโยชนQ สองอย7างน@ท7านกFให-ร6-จก พ6ดง7ายๆค>อ ความดใจเปFน
กามสขลลกานโยโค ความไม7สบายใจกFเรยกว7าเปFน อตตกลมถานโยโค ส?ง
ท@งสองน@พวกท7านท@งหลายจะร6-อย67ทกวน แต7ว7าท7านจะร6-ช>?อมนหร>อไม7ร6- ร6น@นมนกFเปFนบญญตอนหน1ง? เท7าน@น แต7ว7าอาการอย7างน@มนจะมอย67กบท7าน
ทกคนไม7ว7าท7านจะร6-มนไหม มนเปFนธรรมะ อนน@มนร6-อย67ทกคนน?นแหละ
ตดความสขมนกFร6-จก ความทกขQไม7ชอบมนกFร6-จก แต7ว7ามนจะบอกพวก
ท7านท@งหลายว7า อนน@เปFน กามสขลลกานโยโค อนน@เปFน อตต-กลมถานโย
โค มนจะไม7บอกช>อ? มนอย7างน@น แต7อาการมนกFอย67อย7างน@น สขมนกF
เปFนสข ทกขQมนกFเปFนทกขQอย67อย7างน@น
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สขทกขQทง@ หลายน@ พวกเราท@งหลายชอบอนใด ชอบสขหร>อทกขQ อนน@เรากF
ตดสนใจของเราได- เราชอบความสขน@น มนถ6กไหมชอบความทกขQน@นมน
ถ6กไหม อนน@เรากFเล>อกพจารณา แต7ว7าถ-าเราเปFนผ6ม- ปญญาน-อย เปFนผ6-อง
อามส อย6ก7 บอามสมนกFตดสข อามสสข ได-ของด ได-ของมาก ได-ของท?
ชอบใจมนกFสขใจ มนไปตดด ดน@นเรากFน1กว7าโทษมนไม7ม ในท?นน@ ส?งท?ไม7ด
ส?งท?เราไม7ชอบน@นไม7ต-องว7า มนร6-จกแล-ว ไม7เอาท?เราไม7ชอบ ทน@เรากFเล>อก
ตามใจเรา อนใดชอบกFเอาอนใดท?เราไม7ชอบกFไม7เอาอนน@น มนกFเปFน ทฆ
นขะพราหมณQ เท7าน@นแหละ พราหมณQเลFบยาวๆ ท?มากราบพระพทธเจ-า
เร>อ? งทฏฐท@งสาม*น?นแหละ
ความเหFนของเขา เหFนว7าอนใดไม7ชอบใจ เขากFไม7เอา อนใดควรแก7เขา
เขากFเอา อนใดไม7ควรแก7เขา เขากFไม7เอา อนน@ค>อเขาอาศยจตของเขา เขา
อาศยกเลสเปFนหลก ไม7ใช7อาศยการประพฤตปฏบตธรรมท?ถ6กต-องเปFน
หลก กFต-องเปFนอย7างน@นทกคน เราทกคนกFเหม>อนพราหมณQผ6-เลFบยาวท@ง
น@นแหละ หาร6ไ- ม7ว7า กามสขลลกานโยโค และอตตกลมถานโยโค สองอย7าง
น@มนมโทษเท7ากน มนเปFนเคร>อ? งกาบงเท7าๆกน ความสขกบความทกขQน@
มนมราคาเท7ากน ค>อมนผดเท7าๆกน พ6ดง7ายๆ แต7เรากFไม7เหFน ไปเหFนแต7
ว7าอนท?เราไม7ชอบใจน?นแหละไม7ด หร>อไปเหFนว7าอะไรมนทกขQ น?นไม7ด น?
ไปเหFนอย7างน@น สขท?เราชอบมนยงอย67อย7างน@ ถ-าเราโยกย-ายไปมาเพราะ
อามสอย7างน@ ถ-าไม7มเนกขมมะ ไม7ยอมเสยสละ ไม7เหFนธรรมะ จตใจเรากF
ต-องเปFนอย7างน@
เพราะฉะน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งทรงให-พจารณา ให-ขยนในการกระ
ทาความเพยรข-อวตรปฏบตเหล7าน@ อย7าประมาท เพราะเรายงไม7ร6-อนใดเรา
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ชอบใจเรากFน1กว7ามนถ6กท@งน@นแหละ อนใดไม7ชอบใจเรากFน1กว7ามนไม7ดท@ง
น@น จะต-องมอย7างน@เปFนหลกในจตของปถชนเรา ฉะน@นเม>อ? พ6ดธรรมะอนใด
ข1น@ มา เราไม7ชอบใจเรากFทง@ เท7าน@นแหละ เหม>อนกนกบผมท?ไปภาคกลาง
ไปเจอเอาผลมะขวด มะขวดเหม>อนกบมะต6มน7ะท?ข-างในมนดาๆ เปFนเมFด
เหลว เขากนมะขวดกนอย7างน@น เม>อ? เราเอามดไปผ7ามนออกไป ไม7เหล>อ
หรอก เอาไปท@งหมด เราว7ามนเน7าไม7ร6-จกมะขวด คดว7ามะขวดเน7าท@งน@น
แหละ น?คอ> เราไม7รค6- วามเปFนจรงผลไม-ชนดน@มนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น
เขากFทานกนอย7างน@น กFอร7อยอย6อ7 ย7างน@น แต7ว7าเราไม7ร6-เร>?อง
อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น เรากFเหม>อนกน เราน1กว7าความสขมนเกด
ประโยชนQมาก ทกขQมนไม7เกดประโยชนQเลย ทกขQกบสขน@ ถ-าใครตดสขกF
ไม7ชอบทกขQทง@ น@นแหละ ธรรมสองอย7างน@มนให-โทษเท7าๆกนและเกดประ
โยชนQเท7าๆกน กFเหม>อนล6กตาเราสองข-าง ข-างซ-ายหร>อข-างขวามนเกดประ
โยชนQเท7าๆกน คนไม7ร6-จกอนน@กเF หม>อนกน ถ-าจะให-ล6กตามนแตกมนกFม
โทษเท7าๆกน ถ-าเอามนไว-ทง@ สองล6ก ตาดาๆอย67กเF กดประโยชนQแก7เรา
เท7าๆกน ฉะน@นลกษณะธรรมน@มนอย67ท?ศ6นยQกลางอย7างน@น
คนเรามาปฏบตไม7ร6-เร>?อง บวชมาแล-วกFไม7ร6-เร>?อง เพ7งออกไปข-างนอกบ-าง
เพ7งไปท?อ>?น ไม7นอ- มเข-ามาในใจของเรา และการบวชเข-ามาน@บวชธรรมดา
กFยงมกเลสน-อย ผมเคยเปFนเณรเปFนพระ อย6ว7 ดบ-านกFไม7คอ7 ยได-อะไรเท7าไร
ค>อ ปล7อยไปตามเร>?องของมน มนกFเลยไม7ค7อยมอะไร เม>อ? เข-าปฏบตแล-ว
มาพจารณา เออ...อย7างน@นต-องรกษาพระวนย อย7างน@นต-องทาอะไรกFไม7
ให-ร-องไม7ให-ขอ ทกอย7างท7านไม7ให-ความอยากมนเกดข1น@ มา ความทกขQมน
กFบบบงคบข1@นมา อย6ว7 ดบ-านน@นมนสบาย ฤด6นอ@ ยากปล6กหวหอมกนกFได628

อยากปล6กผกกาดกนกFได- ฟนไม-กไF ด- ขดดนกFได- มนเลยสบาย บดน@ท7าน
ไม7ให-ปล6กอย7างน@น ไม7ให-แตะต-องอย7างน@น ไม7ให-ทาอย7างน@น มนบบหวใจ
มนกFเลยเกดทกขQข1@นมา ย?งพระกรรมฐานน@ ถ-าอยากกFอยากได-หลายๆ
อยากได-กว7าส?งธรรมดาท?เราไม7ได-ปฏบต
เม>อ? บวชเข-ามาปs บมนกFอยากได-ความสงบ อยากเปFนพระอรหนตQ อยาก
แล-วมนกFคด คดมากกFเด>อดร-อนมาก ท?น?กFอย6ไ7 ม7ได- ท?น?นกFอย6ไ7 ม7ได- อย67ท?น?
กF "แหม คนมนมากนะ ไม7สงบ อย6ท7 ?น?มนไม7เปFนปา7 นะ ไปหาปา7 เถอะ อย67ท?
น?มนเปFนปา7 กFจรง แต7มนไม7เปFนเขา"บางทกFข1@นไปโน-น เขาส6งๆบณฑบาต
วนละสามส?กโล ไปหาท?อย67ท?มนสบายๆค>อหนจากมนน?นเองแหละ หนจาก
มนเพราะความไม7ร6- ไม7ได-หนจากมนเพราะปญญา หนจากมนเพราะการ
เดนหน-า อย7างเราทกวนน@จะหนจากคนไปอย67ทไ? หน ไม7ให-คนเหFนจะไปอย67
ท?ไหน แต7ว7าระยะช?วคราวได-อย67 มนเปFนอย67อย7างน@
ฉะน@น พระปฏบตหน1ง? พรรษาสองสามพรรษา ถ-าไม7ได-ศ1กษาเร>?องท@งหลาย
เหล7าน@ให-เข-าใจล7ะกF ไปแล-ว ธดงคQน?ทกปละ ธดงคQน?เดนจนหนงถลอกปอก
เปก หยดตรงน@ไปตรงน@น ไปตรงน@นไปตรงน@เร>?อยไม7มหยดหรอก ค>อ มน
ไม7ให-หยด เราเปFนทาสมนแต7เราไม7ร6-จก พอสบายสกนดหน1ง? กFมาน?ง
พจารณา "ฮ>อ@ ...จะไปหนองคายดละม@ง เอาละจะไปหนองคาย แล-วไปอย67
หนองคายอย67สบายสกพกหน1?ง ฮ>อ...เชยงใหม7กFดเหม>อนกน ไปเชยงใหม7
ปะไร" เอ-า ไปอก มนไล7เข-าไปในปา7 มนกFไล7ข1@นภ6เขา ข1น@ ภ6เขามนกFลาบาก
เกนไป มนกFไล7ลงมา มนกFเปFนอย67อย7างน@นแหละ
นกกรรมฐานท@งหลายไม7ร6-สง? ท@งหลายเหล7าน@ ไม7สบายหรอก ให-ร6-เถอะอย67
บนภ6เขาเปFนอย7างไร อย6ป7 า7 เปFนอย7างไร อะไรทกอย7างน@มนเปFนอย7างไร ถ-า
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หากเรามารวมจดของมนได-แล-ว ไม7จาเปFนอะไรมากคล-ายๆคนอยากจะ
รวย ไปทาไร7ไปตดต-นไม-เตFมปา7 แต7ว7าทาไม7หมดข@เกยจ ไปถางมนท@งแล-ว
กFหนไป ทาได-มากแต7ไม7เอา อนน@กFเหม>อนกนเช7นน@น เรากFทาได-มากไป
มาก แต7กไF ม7ร6-เร>?องท?จะเอาอย7างไรกน จดน@เรายงไม7ถ1งของเราแล-ว เรากF
เดนอย67เร>?อยๆ เปFนทกขQ บางองคQเดนไปเลยไม7เหFน บางองคQเข-าในถ@ากFอย67
แล-ว บนภ6เขาเรากFอย6แ7 ล-วในปา7 เรากFอย6แ7 ล-ว มนกFเปFนอย7างน@นแหละสบปก
ว7า บางทไปพบอย67ตามภ6เขา เขาทาสวน ทาไร7อ-อย ทาถ?ว ทาข-าวโพด
เท7าน@นแหละเดwยวกFธดงคQอย6ใ7 นปา7 อย6ใ7 นเขา แล-วกFเดนบณฑบาต ไปเหFน
ซงข-าวโพดกFอกแล-ว อยากจะไปเปFนล6กของเขาแล-ว อยากจะเปFนล6กจ-าง
เขาแล-ว บางคนเลยออกมาเกFบข-าวโพดกบเขาเสย เปFนล6กจ-างโยมท?เคย
อปฏฐากเราน?นแหละเปFนทกขQอก มนเสยอย7างน@น
ฉะน@น การธดงคQน@น ธ-ตง-คะ กFคอ> ว7า เปFนข-อปฏบตอนบคคลทาได-ยาก
เพราะเปFนข-อปฏบตทาปถชนให-เปFนอรยชน มนจ1งเปFนของทายาก เปFน
ของทาลาบากมาก มนฝ>น ไม-มนคดมนงอมนโก7ง ไปดดมนกFฝ>นอย7างน@
ท7านจ1งกล7าวไว-ว7า ธดงคQน@ใครไม7ทากFไม7เปFนอาบต (ผดวนย) หรอก เพราะ
มนเปFนข-อวตรพเศษ ความเปFนจรงน@นมนเปFนของฝ>น เปFนข-อวตรของพระ
อรยบคคล หร>อท?จะทาปถชนให-เปFนอรยบคคล มนกFเปFนของทาได-ยาก
เหม>อนเราเคยทาของหยาบๆมาเช7น เราไสกบเล>?อยไม- ในอกเวลาหน1?งเรา
จะไปทางาน ให-ไปไล7สนมทอง ไปทาสร-อยทาแหวนอย7างน@กFลาบากมาก
มนเปFนกจการของบคคลท?ละเอยดเขาทากน
มนกFเปFนของยากลาบาก
เช7นเนสชชกในวนพระน@ไม7ให-นอนตลอดค>น เรากFไม7เคยทา เปFนฆราวาสกF
ไม7เคยทา เม>อ? กนอ?มแล-วจะนอนกFนอนเลย บางทบหร?ยงตดปากอย6เ7 ลย
บางทปากคาบบหร? นอนกรนครอก...ครอก จนไฟจะไหม- ไฟไหม-ปากแล-ว
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จ1งลกข1@นมา บางคนกนอ?มแล-วน?งไม7ไหวเสยแล-ว มนหนก นอนลงไปหยบ
เอาไม-ข-างฝามาจ@มฟน จ@มไปจ@มมากFเลยนอนหลบไปเลย ไม-จม@ ฟนกFไม7
ต-องเอาออก อย6อ7 ย7างน@นแหละ กรนครอก...ครอก
ทน@เราไม7ให-นอนในค>นน@น มาทาธดงคQ ทาไมมนจะไม7ลาบากล7ะ มนขดกน
อย7างน@ มนกFลาบากซ ทาไมจะไม7ลาบาก บางคนกFทนไม7ไหว น?เปFนเร>?อง
อย7างน@ น?คอ> ข-อปฏบตธดงควตร ค>อการกระทาฝ>นฝ1กตวเองฆ7ากเลส
พระพทธองคQท7านตรสว7า ธรรมใดมนเด>อดร-อนข-อปฏบตอนใดมนเด>อด
ร-อน ให-มนซ@าอย6อ7 ย7างน@น มนส6-กเลสแล-วท7านว7าถ6กมนแล-วถ6กตวมนแล-ว
ถ-ามนสบายๆกFไม7ถ6ก เพราะเราชอบสบายน? ถ-ามนเด>อดร-อนกFเข-าใจว7ามน
ผด แต7นม? นเด>อดร-อนน@นถ6กแล-วมนปฏบตถ6กแล-ว มนฝ>นใจตวเองมนกF
เด>อดร-อน มนทกขQ มนเปFนทกขสจจQ เม>อ? ทกขQมนเกดข1@นมา มนกFลม> ตา
เท7าน@นแหละ ล>มตาข1น@ มากFพจารณา "น?อะไรกน" อย7างน@ มนเหFนอย7างน@
ฉะน@น การปฏบตน@เราบวชมานานหลายพรรษากFจรง แต7ว7าเราจะไม7คอ7 ย
ได-ปฏบต เราจะเอาแต7ส?งท?เราชอบ ส?งท?เราไม7ชอบ เราไม7ร6-ส1กว7ามนเปFน
ข-อปฏบต มนจะเปFนอย7างน@กไF ด-นะ แล-วเราพ6ดว7า"ฮ>อ@ ...ผมไม7มศรทธา ผม
ไม7บวชหรอก" แต7วา7 อาศยอนน@ยงผวเผนพวกเราท@งหลายควรระล1กให-มน
ได-นะว7า ท?เราอย67น@ บรขารท?อาศยอย67น@ ท7านให-พจารณาให-มาก อย7าไป
หลงมน อย7าไปเพลนกบมน อย67กฏสวยๆกFด อย67ทไ? หนกFด จวรสวยกFด ใหมนมนรามสสข ใจให-มนเปFนเนกขมมธรรม อย67กบอะไรกFให-ใจมนออก ถอน
อปาทานจากส?งท@งหลายเหล7าน@น ตวอปาทานน@นแหละ ท7านบอกว7า การ
ถอนจะต-องอาศยเนกขมมธรรม อาศยร6-จกเหตร6-จกผล อาศยร6-จกโทษของ
มน
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อย7างพวกเราน@เราอาศยร7างกายเปFนอย67 มนไม7ปว7 ยไม7ไข- มนกFสบาย แต7
เราอย7าไปอาศยมนมากนกนะ ระวงนะ! ต-องอาศยเนก-ขมมะไว- อย7าไปพ1?ง
ไปเกาะในกายของเรา เดwยวมนจะเปFนโรคเม>อ? ไรกFไม7ร6-เร>?อง น?จะไปอาศย
มนได-หร>อ กFต-องระวง เราจะต-องระวงอนน@ให-มาก อกวนหน1ง? มนจะระเบด
ข1น@ มาเปFนต-น ข-อปฏบตเปFนอย7างน@ ถ-าเราคดว7ามาก มนกFมาก เร>?องปฏบต
เปFนเร>?องฝ>นใจของเราอย7างน@นพวกเราท@งหลายกFต-องระวงไว-ว7า การฝ>นใจ
ตวเองในทางท?ถ6กท?ชอบน@นนะด แต7วา7 ให-ร6-จกกาลงของเรา ฉะน@นท7านจ1ง
สอนซ@าๆซากๆอย6เ7 ร>?อยๆอย7างวนน@พระเณรทกองคQน@นเคยน1กถ1งความตาย
หร>อเปล7า "แหม.วนน@อกไม7นานเรากFต-องตาย บดน@มอาย ๒๐, ๓๐ แล-ว
เดwยวกFตาย" เคยคดหร>อเปล7ากFไม7ร6- เร>?องระล1กถ1งความตายมสกองคQสอง
องคQกยF งดความละเอยดของคนมนต7างกน เร>?องน1กถ1งความตายจะเล7าใหฟงสกเร>?องหน1ง?
อาจารยQคนหน1ง? มศษยQ ๓ คน วนหน1ง? อาจารยQถามว7า "ใครมสตระล1กถ1ง
ความตายบ-าง วนหน1ง? ประมาณก?คร@ง"
องคQหน1ง? ตอบว7า "โอsย ผมระล1กถ1งความตายไม7ได-หยดหย7อนเลยครบ ผม
เท?ยวบณฑบาต ผมน1กไปว7า จะได-กลบมาวดหร>อไม7หนอจะได-กลบมาวด
หร>อไม7หนอ กลวมนจะตายอย67กลางทาง กลวจะไม7ได-มาฉนบณฑบาต"
องคQท?สองกFวา7 "โอsย ผมน1กถ1งความตายย?งกว7าน@น ผมมาน?งฉนบณฑบาต
อย67 น1กในใจว7า จะฉนจงหนเสรFจหร>อไม7หนอ กลวมนจะล-มตายก7อน"
องคQท?สามว7า "โอsย ผมไม7ถ1งแค7น@นเลยครบ ผมคดว7า ผมหายใจเข-าออกอย67
น@ ผมกลวมนหายใจเข-าไป กลวมนจะไม7ออกมา มนออกมาแล-ว ผมกลว
มนจะไม7เข-าไป ผมจะตายตรงน@น ผมคดอย6แ7 ค7น@"
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สององคQแรกกFน1กว7าเราเอาเตFมท?แล-วนะ องคQหน1ง? ว7า บณฑบาตกลวจะไม7
ถ1งวด จะตายก7อน น1กว7าดแล-ว แต7ยงหลงอย67 องคQท?สองฉนอย67 กลวมนจะ
ล-มกล@งลง กFน1กว7าไม7มท?ไหนแก-ไขอกแล-ว องคQท?สามลมเข-าผมกลวไม7ออก
มนจะตาย น?ด6ซ น?คอ> ความร6-ส1กน1กคดของคนแต7ละคน เพราะฉะน@นมนจ1ง
ไม7เหม>อนกน มนหยาบกว7ากน มนละเอยดกว7ากน เพราะอนน@
แต7ความร6-ส1กของผม
สมยน@ผมว7าพวกเราควรจะประพฤตปฏบตเพ>?อ
ประโยชนQตน และเพ>?อประโยชนQประชาชนคนอ>?นเขาบ-างเพราะว7าสตวQโลก
ทกวนน@กาลงเมา กาลงม>ดไม7ร6-เร>?อง ท?ทางทามาหากนกน ผมว7ามนจะแย7
เสยแล-ว คบแคบกนเสยแล-ว ถ-าเราออกไปอก เรากFไปแย7งเอาท?ดนกบเขา
อก ไปแย7งเงนเขาอก ไปแย7งอะไรอก เลยว7นไปอก จะฆ7าจะแกงกนตาย
มนษยQในโลกน@กเF หFนจะพอละม@งน? เหFนจะพอกนละ สมยก7อนชาวบ-าน
แต7งงานแล-ว ล6กกFเกด เอ-า ให-มนเกดเตFมท?มนเลย ไม7ต-องกลวมน มนจะ
เกดมาถ1งย?สบกFเอาเถอะ เอาหมดเดwยวน@เขาไม7เอาแล-ว ร6-ตวว7าไปไม7ไหว
แล-ว อย7างมากกFสามคน ผ6ช- ายสองคน ผ6ห- ญงคนหน1ง? พอแล-ว อดเลยปด
เลย ผมว7าไม7เหFนมนเกดประโยชนQอะไรมากมาย มนแย7งกนแล-ว สมยก7อน
น@คราวหลวงพบ6ลสงครามให-รางวลคนล6กมากๆ ผมกFอยากให-ส1กเหม>อน
กนแหละประชาชนมนน-อย เดwยวน@ประชาชนเขามนพอกนแล-ว จะส1กออก
ไปทาไมอกล7ะ ผมว7ามนได-โอกาสแล-วพวกเราท@งหลาย มนได-โอกาสแล-วท?
จะสร-างประโยชนQในเวลาน@ ประโยชนQตนและประโยชนQคนอ>?น ประโยชนQ
ภพน@ ประโยชนQภพหน-า หร>อประโยชนQอย7างยอด ผมว7าควรแล-วเวลาน@มน
ควร เพราะเรากFเหFนน?นะว7าส1กเปFนฆราวาสแล-ว จะไปทาอะไรเคยได-ยน
ไหม เคยได-ไปบณฑบาตตามบ-านไหม บางวนเดนบณฑบาตไปโน7น
ทะเลาะกนตรงโน-น ยงไม7ทนหงข-าวเลยทะเลาะกนแล-ว เอาแล-วว7นวายกน
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แล-ว ไม7ร6-อะไรเปFนอะไร พวกท7านไม7เคยเหFนหร>อ กFไปด6ส?งท?มนจะเกด
ปญญาบ-างซ ไปด6แต7ส?งท?มนถมทบหวใจของเรา มนจะเหFนอะไร ไปมอง
โน7น มองแมงปอ7 ง เขามองก-ามมน กFนก1 ว7ามนเอาก-ามมนกด ไปมองโน7น
มองแมงปอ7 งไม7ได-มองก-นมนน? ไปจบหวมนน1กว7าตรงน@นมนเปFนอนตราย
ความจรงมนเอาก-นมนจ@มจนจะตายเอา เรามองข-ามไป มองไม7ถ6กท? มนจ1ง
เสย
อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น ผมว7าอย67เปFนนกบวชอย7างน@สบายแล-วถ-าเราคด
อย7างน@มนสบาย ไม7มกรรมไม7มเวร มนจะมอะไรกFสบายแล-วแต7ว7าเปFน
นกบวชไม7ใช7อย67สบายเฉยๆนะ ต-องทาให-เกดประโยชนQ หาทางพ-นทกขQใหได- เปFนท?พง1? ของสตวQทง@ หลายญาตท@งหลายให-ได-
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วนน@ให-โอวาทพเศษเฉพาะพระภกษสามเณร ให-พากนต@งอกต@งใจฟง เร>?อง
ใดเร>?องอ>น? ท?เราจะมาศ1กษาสนทนาให-ความเหFนกนน@น
นอกจากการ
ประพฤตปฏบตพระธรรมวนยแล-ว ไม7ม
ทกท7านทกองคQให-พากนเข-าใจเสยว7า บดน@เรามเพศเปFนบรรพชต เปFน
นกบวช กFควรประพฤตให-สมกบท?เปFนพระ เปFนเณร เพศฆราวาส เราเคย
ผ7านมา เคยเปFนมาแล-วอย6ใ7 นเพศท?มลกษณะว7นวาย ไม7มข-อวตรปฏบต
ฉะน@น เม>อ? เราเข-ามาอย6ใ7 นเพศของสมณะในพระพทธศาสนา กFตอ- งมการ
เปล?ยนแปลงจตใจของเราให-ต7างจากฆราวาส การพ6ดการจา การไปการมา
การขบการฉน การก-าวไปถอยกลบทกอย7างให-สมกบบรรพชต ท?ท7านเรยก
ว7า "สมณะ" ท7านหมายถ1งผ6ส- งบระงบ แต7ก7อนเราเปFนฆราวาส ไม7ร6-จก
ความหมายของสมณะ ค>อความสงบระงบล-วนแต7ปล7อยกายปล7อยใจใหร7าเรงบนเทงไปตามกเลสตณหา อารมณQดกFพากนดใจ อารมณQไม7ดกFพา
กนเสยใจ น?นเปFนไปตามอารมณQ เม>อ? จตใจเปFนไปตามอารมณQอนน@น ท7าน
ว7าคนไม7ได-รกษาเจ-าของ คนยงไม7มท?พง1? ไม7มท?อาศย จ1งปล7อยใจไปกบ
ความร7าเรงบนเทงใจไปกบความทกขQ โศกเศร-า ปรเทวะความร?าไรราพน
ไม7มการยบย@ง ไม7ได-พนจพจารณา
ในพระพทธศาสนาของเรา เม>อ? บวชเข-ามาเปFนเพศของสมณะแล-ว กFต-อง
มาทากายของสมณะน@น เปFนต-นว7า ศรษะเรากFโกน เลFบเรากFตด เคร>?องน7ง
ห7มของเรากFเปFนเคร>?องของผ-ากาสาวพสตรQ เปFนธงชยของพระอรยเจ-าท@ง
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หลาย เปFนธงชยของพระพทธเจ-า เปFนธงชยของพระอรหนตQ ท?พวกเราเข-า
มาบวชในพระพทธศาสนาน@ ได-มาอาศยม6ลหร>อมรดกของพระบรมศาสดา
ของเรา จ1งมความเปFนอย67ท?พอเปFนไปได- อย7างเช7นเสนาสนะท?อย6อ7 าศย กF
อาศยบญค>อผ6ม- ศรทธาสร-างข1น@ มา อาหารการขบฉนกFไม7ตอ- งทา น?กอF าศย
ม6ลหร>อมรดกท?พระบรมศาสดาของเราวางเอาไว- ยาบาบดโรค ผ-าน7งห7มท@ง
หลายเหล7าน@ ล-วนแต7เรามาอาศยมรดกของพระสมมาสมพทธเจ-า บวชเข-า
มาในพระพทธศาสนาแล-ว สมมตว7าเปFนพระ เปFนพระโดยสมมตยงไม7ไดเปFนพระแท-นะ เปFนพระโดยสมมตค>อ เปFนพระเฉพาะกาย โกนผมห7ม
เหล>องเท7าน@แหละ เลยเปFนพระโดยสมมต ยงไม7เปFนพระจรงๆ สมมตว7า
พระเฉยๆเหม>อนกนกบการท?เขาเอาไม-มาแกะสลก
สมมตว7าเปFน
พระพทธเจ-าอย7างน@น เอาป6นมาปน@ ข1น@ เอาทองมาหล7อหลอมข1@น สมมตว7า
เปFนพระพทธเจ-า แต7ท?จรงไม7ใช7 เปFนทอง เปFนตะก?ว เปFนโลหะ เปFนไมเปFนคร?ง เปFนหน น?นค>อสมมต สมมตเปFนพระพทธเจ-า แต7ไม7ใช7พระพทธ
เจ-าจรงๆ เปFนพระพทธเจ-าโดยฐานสมมต ไม7ใช7พระพทธเจ-าแทเราน@กเF หม>อนกน ถ6กกาหนดว7าเปFนพระ มาบวชในพระพทธ-ศาสนาแล-ว
แต7ยงไม7เปFนพระหรอก เปFนแต7เพยงสมมตยงไม7เปFนจรงๆค>อ จตใจของเรา
น@น เมตตา กรณา มทตา อเบกขา จตท@งหลายยงไม7พร?งพร-อม ความ
บรสทธ tยงไม7ทนถ1งท? มความโลภ มความโกรธ มความหลงก@นไว- ไม7ใหความเปFนพระเกดข1น@ มา
เพราะส?งเหล7าน@เราถ>อว7ามมาต@งแต7กอ7 นโน-น
ต@งแต7วนเกด ต@งแต7ชาตก7อนๆ มโลภ มโกรธมหลง หล7อเล@ยงมาตลอดถ1ง
ทกวนน@ ฉะน@น เม>อ? เอาพวกน@มาบวชจะให-เปFนพระ มนกFยงเปFนพระสมมต
ค>อยงอาศยความโลภ อาศยความโกรธ อาศยความหลงน?นแหละท?เปFนอย67
ในใจของเราน@น ถ-าเปFนพระท7านกFละพวกน@ออก ละความโลภออกจากใจ
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ละความโกรธ ละความหลงออกจากใจ หมดพษหมดภย ถ-ายงมพษอย67 มน
กFยงไม7เปFนจะต-องละส?งท@งหลายเหล7าน@ออกให-ถ1งความบรสทธ t ฉะน@น เรา
จ1งพากนมารเร?มท?จะทาลายความโลภ ทาลายความโกรธ ทาลายความ
หลงซ1?งเปFนกเลสส7วนใหญ7มในตวของทกๆท7าน ทกๆองคQ มนก@นเราไว-ใน
ภพชาตท@งหลาย ให-ถ1งความสงบไม7ได-กFเพราะความโลภ ความโกรธความ
หลง ส?งท@งหลายเหล7าน@ขวางก@นสมณะ ค>อ ความสงบให-เกดข1น@ ทางใจของ
เราไม7ได- ถ-าเกดข1@นไม7ได-เรากFยงไม7เปFนสมณะ กFค>อ ใจของเรายงไม7สงบ
จากความโลภ ความโกรธ ความหลงน?นเอง ฉะน@นเราจ1งมาปฏบต ปฏบต
เพ>อ? ทาลายโลภ โกรธ หลง ออกจากใจของเราถ-าเอาโลภหร>อโกรธหร>อ
หลงอนน@ออกจากใจของเราแล-ว มนถ1งจะเปFนความบรสทธ t ถ1งความเปFน
พระแท- ท?เราปฏบตอย67น@กFเรยกว7า เราเปFนพระโดยสมมต สมมตเฉยๆ ยง
ไม7ได-เปFนพระ ฉะน@นเรามาสร-างพระข1น@ ในใจของเรา สร-างพระข1น@ ทางใจ
ไม7ใช7ทางอ>?นทางใด
การท?จะสร-างพระข1@นทางใจได-นน@ มใช7เอาแต7ใจอย7างเดยว กายหน1ง? วาจา
หน1ง? มนต-องเก?ยวเน>?องซ1?งกนและกน ก7อนท?กายจะทาได-วาจาจะทาได- กF
เพราะมนเปFนจากใจ แต7ถ-าเปFนแต7ใจอย7างเดยว กายไม7ไปทา วาจาไม7พ6ด
มนกFเปFนไปไม7ได- ฉะน@นมนเก?ยวเน>?องซ1?งกนและกน พ6ดถ1งใจ พ6ดถ1งความ
สวยความงาม ความเกล@ยงความเกลาของมน กFเหม>อนพ6ดถ1งไม-หร>อเสาท?
มนเกล@ยงแล-ว ไม-ท?เราเอาไปทาเสาทากระดานต7างๆ ก7อนท?มนจะเกล@ยง
จะเกลา เขาจะทาชะแลFกเสรFจด6เปFนของงาม เราต-องไปตดต-นไม-มาก7อน
ตดต-นตดปลายซ1ง? เปFนของหยาบๆ แล-วกFไปผ7าไปเล>?อย อะไรต7างๆเหล7าน@
ใจกFเหม>อนกบต-นไม-น?นแหละ มนต-องผ7านของหยาบๆมา ทาลายทกส?งทก
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อย7างท?มนไม7เกล@ยงไม7เกลาน@น ทาลายมาจนถ1งความสวยงาม เปFนสดส7วน
ได-กFเพราะมนผ7านเหตการณQหยาบๆมา
เหม>อนกบนกปฏบตเราน?นเอง ท?เรามาทาจตใจให-บรสทธ tระงบน@นกFด แต7
มนเปFนของยาก มนจะต-องผ7านมาจากข-างนอก ค>อกายวาจาให-เข-ามาไดก7อน จ1งมาถ1งความเกล@ยงความเกลา ความสวยความงาม เหม>อนกบเราม
โตsะมเตยงอย6แ7 ล-วอย7างน@ สวยแล-ว งามแล-ว แต7ก7อนมนกFเปFนของหยาบ
เปFนต-น เปFนลา เรากFมาตด ตดต-นตดใบ ผ7านของหยาบมา เพราะทางมน
ต-องเดนมาอย7างน@น จ1งมาเปFนโตsะเปFนเตยง จ1งมาเปFนของสะสวยไดบรสทธ tไปด-วยด ฉะน@นหนทางเดนเข-าหาความสงบระงบท?ถ6กต-อง ตามท?
พระสมมาสมพทธเจ-าท7านทรงบญญตไว-น@น ท7านบญญตศลไว- บญญต
สมาธไว- บญญตปญญาไว- น?คอ> หนทาง เปFนหนทางท?นาไปส67ความบรสทธ t
นาไปส6ค7 วามเปFนสมณะ เปFนหนทางท?ชาระโลภ โกรธ หลง ออกได- ฉะน@น
จะต-องเดนจากศล เดนจากสมาธ เดนจากปญญา น?กFไม7ได-ผดแผกกนไป
อย7างไรเทยบข-างนอกกบข-างในไม7ได-ผดแผกกน
ฉะน@นท?เราพากนมาอบรมบ7มนสยอย67น@ พากนฟงธรรมบ-าง พากนสวด
มนตQทาวตรบ-าง พากนน?งสมาธบ-าง ส?งท@งหลายเหล7าน@แหละมนขดใจของ
เรา ขดเพราะใจของเรามนมกง7าย เกยจคร-าน ไม7อยากทาอะไรให-กระทบ
กระท?ง ให-ยากลาบาก มนไม7อยากเอา มนไม7ทาพวกเราท@งหลายจ1งมา
อตส7าหQอด ใช-ธรรมะค>อความอดทน วรยะค>อความเพยร ฝา7 ฟนพยายาม
ทามา อย7างกายของเรามนเคยสนกคะนองเคยทาไปต7างๆนานา จะมา
รกษามนกFยากลาบาก วาจาของเรามนเคยพ6ดไม7ได-สงวรสารวม ท?เรามา
สงวรสารวมจ1งเปFนของยากลาบาก แต7วา7 ถ1งมนจะยากลาบากกFช7างมน
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เหม>อนกบไม- กว7าจะเอามาทาโตsะทาเตยงได- มนยากลาบากกFชา7 งมน มน
ต-องผ7านตรงน@น ถ1งคราวเปFนโตsะเปFนเตยงได- มนกFต-องผ7านของหยาบๆมา
เราน@กเF หม>อนกน พระพทธเจ-าท7านสอนไว- ท?ท7านมล6กศษยQลก6 หาเปFนพระ
สงฆQสาวกท?สมฤทธ tจตไปแล-ว กFลว- นแต7เปFนปถชนมาบวชท@งน@น ปถชน
เหม>อนเราน?แหละ มอวยวะแข-งขา มห6 มตา มโลภมโกรธ เหม>อนกบเรา
ลกษณะอะไรไม7ได-แปลกไปจากเราหรอกพระพทธเจ-ากFเหม>อนกน สาวก
ของท7านกFเหม>อนกน ท@งหลายเหล7าน@แหละ เอาแต7ของท?ยงไม7เปFนมาทาใหเปFน ท?ยงไม7งามมาทาให-งาม ท?ยงใช-ไม7ได-มาทาให-ใช-ได- ตลอดกระท?งถ1ง
เราทกวนน@ กFเอาล6กชาวบ-านมาบวช เปFนพ7อไร7พ7อนา พ7อค-าพ7อขาย เคย
ย7งเหยงมาในกามารมณQทง@ หลายท@งปวงท@งน@นแหละ มาบวชในพระพทธ
ศาสนาน@ มาฝ1กมาหด? ท7านฝ1กได-หดได- ฉะน@น จ1งทาความเหFนเสยว7ามน
เหม>อนกบพวกเรา เปFนขนธQเหม>อนกน มกายเหม>อนกน มเวทนา ค>อ สข
ทกขQเหม>อนกน สญญาความจาได-หมายร6-เหม>อนกน สงขาร วญญาณ
ความปรงแต7งเหม>อนกน มความร6-ด ร6-ชว? ทกอย7างเหม>อนกนหมดฉะน@น
เรากFอกคนหน1ง? ซ1?งมสภาพอนเดยวกนกบร6ปกบนามท?ท7านได-เปFนสาวกมา
แล-วไม7ได-ผดแผกอะไรกน ท7านกFเปFนปถชนมาก7อนเหม>อนกน อนธพาลกFม
คนพาลกFม ปถชนกFม กลยาณชนกFม เหม>อนกนกบเราไม7ได-ผดแผกกน
ท7านเอาบคคลอย7างน@มาประพฤตปฏบต เพ>อ? สาเรFจมรรคผลได- ทกวนน@กF
เอาคนอย7างน@มาประพฤตปฏบต มาบาเพFญเหม>อนกน มาบาเพFญศล
บาเพFญสมาธ บาเพFญปญญา
ศล สมาธ ปญญา น@เปFนช>อ? ของข-อปฏบต เรามาปฏบตศลปฏบตสมาธ
ปฏบตปญญา กFคอ> มาปฏบตท?เราน?แหละ เรามาปฏบตท?เราน@ถ6ก! ถ6กศล
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อย6น7 ? ถ6กสมาธอย67น? เพราะอะไร เพราะกายกFอย67ทเ? ราน@ ศลน@กแF สดงถ1งกาย
ทกช@นส7วน อวยวะทกช@นส7วนน@ท7านให-รกษาคาว7า ศลน@ท7านให-รกษากาย
กายเรากFมแล-วอย7างไรล7ะ เท-ากFม ม>อกFมมแล-วกายน?ค>อท?รกษาศล มนจะ
เปFนศลเปFนธรรม ค>อมารกษาอย67นอ? นน@มแล-ว วาจาค>อคาพ6ดของเรา พ6ด
เทFจกFด พ6ดส7อเสยดกFด พ6ดคาหยาบกFด พ6ดเพ-อเจ-อกFด เหล7าน@แหละ กายกF
ด ฆ7าสตวQกดF ลกทรพยQกFด ประพฤตผดในกามกFด น?นพ6ดง7ายๆตามบญญต
มนกFอย67กบเราน@ท@งหมด มนมอย67แล-ว กายกFม วาจากFมแล-ว มอย67กบเรา
น?เองทน@เม>อ? เรามาสารวม ค>อเรามาด6การฆ7าสตวQ การลกทรพยQ การ
ประพฤตผดในกาม อย7างน@เปFนต-น อนน@ท7านด6กายหยาบๆนะ ฆ7าสตวQ กF
ค>อเอาฆ-อนเอากาปน@ น@ไปฆ7ามน สตวQน-อยสตวQใหญ7น@นน7ะหยาบเหม>อนท?
เราเคยทามาแล-ว แต7ก7อนเราเคยทามา ไม7ได-รกษาศลเรากFทามาละเมดมา
ไม7ได-สารวมวาจา พ6ดเทFจ พ6ดส7อเสยด พ6ดคาหยาบ คาเพ-อเจ-ออย7างน@
แหละ พ6ดเทFจกFคอ> พ6ดโกหกน?นแหละ พ6ดคาหยาบ กFค>อพ6ดไปเร>?อย ไอ-หม6
ไอ-หมา ฯลฯ พ6ดเพ-อเจ-อกFค>อพ6ดเล7นส?งท?ไม7เปFนสาระประโยชนQ พ6ดไปว7า
ไป ส?งท@งหลายเหล7าน@ เราเคยเล7นเคยพ6ดมาแล-วทกอย7าง ไม7ได-สารวม
การรกษาศลกFคอ> มาด6กาย มาด6วาจาของเราน@
ใครจะเปFนคนด6ล7ะทน@ จะเอาใครมาด6 เวลาจะไปฆ7าสตวQน@นใครเปFนคนร6- ม>อ
น@นหร>อเปFนผ6-ร6- หร>อใครร6- จะไปขโมยของเขาอย7างน@ใครเปFนผ6ร- 6- หร>อม>อน?น
เปFนผ6-ร6- อนน@เรากFจะร6-จกล7ะทน@ จะไปประพฤตผดในกาม ใครเปFนผ6ร- 6-ก7อน
กายน?หร>อมนร6- เราจะพ6ดเทFจอย7างน@ ใครเปFนผ6ร- 6-ก7อน เราจะพ6ดคาหยาบ
พ6ดเพ-อเจ-ออย7างน@ ใครร6-ก7อน ปากน?นหร>อมนร6- หร>อคาพ6ดมนร6-ก7อน น?นใหพจารณาด6ซ ใครมนร6-กเF อาผ6-น@นแหละรกษามน ใครเปFนผ6-ร6-กเF อาผ6-น@นแหละ
ด6 ผ6ใ- ดร6-จก ผ6-ใดร6- เอาผ6-น@นรกษา เอาผ6-ท?มนพาผ6-อน>? ทาน?นแหละ มนพาทาด
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มนพาทาช?วเอาผ6-ท?มนพาทาน?นมารกษา จบโจรน?นแหละมาเปFนผ6ใ- หญ7
บ-าน มาเปFนกานน จบตวน@แหละมารกษาหม6ค7 ณะ เอามนน?นแหละมาด6 มา
พจารณา ท7านว7าให-รกษากาย ใครเปFนผ6ร- กษา กายมนไม7ร6-จกอะไรนะ กาย
น7ะเดนไปเหยยบไป ไปท?ว ม>อน@กFเหม>อนกน มนไม7ร6-จกอะไรมนจะจบน?น
แตะน? มผ6บ- อก มนจ1งทา จบอนน@น จบแล-ววางมนกFวางอนน@น เอาอนโน-น
อก มนกFทง@ อนน@เอาอนน@น ต-องมผ6บ- อกท@งน@น มนไม7ร6-จกอะไรหรอก ต-องผ6อ>น? บอกผ6อ- >?นส?ง ปากของเรากFเหม>อนกน มนจะโกหก มนจะซ>อ? สตยQสจรต
มนจะพ6ดเทFจ พ6ดส7อเสยด พ6ดคาหยาบท@งหลายเหล7าน@แหละ มนมผ6บ- อก
ท@งน@น
ฉะน@น การปฏบตจ1งต-องต@ง "สต" ค>อความระล1กได-ไว-ในผ6ร- 6-ผ6-ท?มนร6-จกน@น
ให-ลกของเขา ให-ฆ7าสตวQ ให-ผดในกาม ให-พด6 เทFจ พ6ดส7อเสยด พ6ดเพ-อเจ-อ
พ6ดเล7นพ6ดหว ทกส?งทกอย7างน@น ผ6ร- 6-พาให-พ6ดน?มนมท?อย67 อย67ท?น?น เอา
ความร6-หร>อเอาสต ค>อความระล1กได-เสมอไว-กบผ6-ร6-น@นแหละ ให-ผ6-น@นรกษา
ค>อ "ร6-" น?นเอง ท7านจ1งบญญตไว-หยาบๆ ฆ7าสตวQเปFนบาป ผดศล ลกทรพยQ
กFผด ประพฤตผดในกามผด พ6ดเทFจผด พ6ดคาหยาบพ6ดเพ-อเจ-อผด เราจา
ไว- อนน@เปFนบญญตของท7าน อาญาของพระพทธเจ-า ทน@เรากFมาระวง ผ6-ท?
เคยละเมดมาแล-ว เคยส?งเรา เม>อ? ก7อนมนเคยส?งมา เคยส?งให-ฆ7าสตวQ ให-ลก
ทรพยQให-ประพฤตผดในกาม ให-พด6 เทFจ พ6ดส7อเสยด พ6ดคาหยาบ พ6ดเพ-อ
เจ-อ พ6ดไม7ได-สงวรสารวมต7างๆ ร-องราทาเพลง ผวปาก ดดตสซอท@งหลาย
เหล7าน@แหละ ผ6ใ- ดเปFนผ6-สง? กลบมาให-ผน6- @นเปFนผ6ร- กษาเลย เอาสตค>อความ
ร6-ส1กน@นระล1ก ให-มนสารวมอย7างน@น ให-หม?นรกษาตวเอง รกษาให-ด ถ-ามน
รกษาได-นะ
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กายกFรกษาไม7ยากเพราะอย67ใต-ปกครองของจต วาจากFรกษาไม7ยากเพราะ
อย6ใ7 ต-ปกครองของจต ฉะน@น การรกษาศล ค>อการรกษากาย วาจา น@เปFน
ของไม7ยาก เรามาทาความร6-ส1กทกๆอรยาบถ ไม7ว7าการย>น เดน น?ง นอน
ทกๆวาระของเรา ก7อนท?จะทาอะไรให-ร6-ก7อนเลย ก7อนท?จะพ6ดจะจาอะไรกF
ให-ร6-ก7อน อย7าให-ทาก7อน พ6ดก7อน ให-ร6-เสยก7อน จ1งพ6ดจ1งทา ให-มสต ค>อ
ความระล1กได- ก7อนท?จะทาจะพ6ดอะไรกFช7าง ต-องให-ระล1กได-เสยก7อน มาหด
ส?งน@ให-คล7องแคล7ว หดให-เท7าทน คล7องแคล7วระล1กได- ระล1กได-แล-วจ1งทา
ระล1กได-แล-วจ1งพ6ดจ1งจา มาต@งสตไว-ในใจอย7างน@แหละ ให-ผร6- 6-อนน@เอง เอาผ6ร6-รกษาตวเอง เพราะมนเปFนผ6ท- าเอง มนเปFนผ6-ทา จะให-ผอ6- >?นมารกษาไม7ไดต-องให-มนรกษามนเอง ถ-ามนไม7รกษามนเองกFไม7ได- น?ท7านถ1งว7าการรกษา
ศลน@รกษาไม7ยาก ค>อมารกษาเจ-าของน?แหละ ทน@ถ-าหากว7าโทษท@งหลาย
ท@งปวง มนจะเกดข1น@ ทางกายทางวาจาของเรา ถ-าหากว7ามสตอย67 มนจะ
เกดข1@นเม>อ? ไหร7เรากFร6-จก ร6-จกผดร6-จกถ6ก เพราะฉะน@น น?คอ> การรกษาศล
การรกษาศลน@ข1@นอย67กบเรา กายวาจาอนน@เปFนเบ>อ@ งแรก
ถ-าเรารกษากาย รกษาวาจาได- งาม สวยงาม สบาย จรรยามารยาทต7างๆ
นานา การไปการมา การพ6ดจา งามเลย งามอย6ใ7 นลกษณะน@นมนงาม ค>อม
ผ6ด- ดแปลง มผ6ร- กษา มผ6พ- จารณาอย67อย7างน@น เปรยบคล-ายกบบ-าน หร>อ
ศาลา หร>อกฏของเรา มผ6ก- วาด มผ6-รกษาอย6เ7 สมอ ตวกฏกFงาม ลานกฏกF
งาม ไม7เศร-าหมอง กFเพราะมคนรกษาอย67 มนจ1งสวยได- งามได- กายวาจา
ของเรากFเช7นน@น ถ-ามคนรกษามนกFงาม ความช?วช-าลามกสกปรกเกดข1น@
มาไม7ได- มนงาม "อาทกลuยาณ มชuเฌกลuยาณ ปรโยสานกลuยาณ" งามใน
เบ>อ@ งต-น งามในท7ามกลาง งามในเบ>อ@ งปลาย หร>อไพเราะในเบ>อ@ งต-น
ไพเราะในท7ามกลาง ไพเราะในเบ>อ@ งปลาย น?ค>ออะไร ค>อศลหน1ง? สมาธ
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หน1ง? ปญญาหน1ง? มนงามเบ>@องต-นกFงาม ถ-างามเบ>อ@ งต-น เบ>อ@ งกลางกFงามน?
ถ-าหากว7าเราสงวรสารวมได-ตามสบาย ระวงอย67เสมอๆ จนใจของเราน@นต@ง
ม?นอย67ในการรกษา ในการสงวรสารวม ใฝใ7 จอย67เสมอ ม?นอย6อ7 ย7างน@นแหละ
อาการท?มน? อย67ในข-อวตร ม?นอย67ในการสงวรสารวมท@งหลายเหล7าน@ อาการ
อย7างน@ มช>อ? เรยกอกอย7างหน1ง? ว7า "สมาธ"
อาการท?สารวม รกษากายไว- รกษาวาจาไว- รกษาอะไรต7างๆท@งหลายท?จะ
เกดข1@น มนรกษาไว- อาการท?รกษาอย6เ7 สมอๆอย7างน@สารวมอย6อ7 ย7างน@ท7าน
เรยกว7า "ศล" อาการท?ม?นในการสงวรสารวมอย67น@น ใช-ชอ>? อกช>อ? หน1ง? ว7า
"สมาธ ค>อความต@งใจม?น ม?นอย6ใ7 นอารมณQน@นม?นอย6ใ7 นอารมณQน@ สงวร
สารวมอย67เสมอเลยทเดยว อาการน@เรยกว7า สมาธ สมาธอนน@เปFนสมาชก
ช@นนอก แต7ว7ามนกFมอย67ข-างใน อนน@กใF ห-มไว- มนต-องมอย7างน@เสยก7อน เม>อ?
มนม?นในส?งเหล7าน@แล-ว มศลแล-วมสมาธแล-ว อาการพนจพจารณาส?งท?มน
จะผดส?งท?มนจะถ6ก ถ6กไหมหนอ ผดไหมหนอ ใช7ไหมหนอ ท@งหลายเหล7า
น@ อารมณQต7างๆท?ผ7านมา ร6ปมากระทบ เสยงมากระทบ กล?นมากระทบ
โผฏฐพพะมากระทบ ธรรมารมณQมากระทบ ท@งหลายเหล7าน@ ผ6ร- 6-จะเกดข1น@
เปFนสขบ-าง เปFนทกขQบ-าง ชอบใจบ-าง ร6-จกอารมณQดบ-าง อารมณQไม7ดบ-าง
ท@งหลายเหล7าน@แหละ จะได-เหFนหลายๆอย7าง ถ-าเราสารวมแล-วนะ จะเหFน
หลายส?งหลายอย7างท?ผา7 นเข-ามา มนแสดงปฏกรยาข1น@ ทางจต ทางผ6-ร6- มน
จะได-รบการพจารณา อาการท?มนสารวมอย6แ7 ล-ว และกFม?นอย6ใ7 นความสงวร
สารวม อะไรผ7านมาในท?น@นมนจะแสดงปฏกรยาข1น@ ทางกาย ทางวาจา
ทางใจ อนใดมนผดหร>อมนถ6กดช?วประการใด อาการเหล7าน@เกดข1@นมา
ความเล>อกเฟ-นความร6-ทง@ หลาย
อารมณQท@งหลายเหล7าน@แหละท?ว7าเปFน
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"ปญญาบางๆ" ปญญาอนน@กFมอย67ในใจของเราน@ท@งหมด อาการน@ท7านเรยก
ว7าศล เรยกว7าสมาธ เรยกว7าปญญา อนน@เปFนเบ>อ@ งต-นเกดข1น@ มาก7อน
ต7อไปมนจะเกดเปFนความย1ดม?นหมายม?นข1@นมา ย1ดความดละทน@ กลวจต
จะตกบกพร7องต7างๆ กลวสมาธจะถ6กทาลาย จะเกดอาการอย7างน@ขน1@ มา
รกมาก ถนอมมาก ขยนมาก หม?นเพยรมากท@งหลายเหล7าน@ เม>อ? ถ6ก
อารมณQมากระทบ หวาดกลว สะด-ง เหFนคนน@นทาผด ทาไม7ดมาร6-ไปหมด
ล7ะ ท@งหลายเหล7าน@ มนหลง น?ศลข@นหน1ง? สมาธข@นหน1ง? ปญญาข@นหน1ง?
ช@นนอก เพราะเหFนตามอาญาของพระพทธเจ-าของเรา อนน@เปFนเบ>อ@ งแรก
ต-องต@งอย67ในใจ ต-องมอย67ในใจ อาการเหล7าน@เกดข1@นในจต เปFนอย6อ7 ย7างน@น
เปFนเอามากจนกระท?งไปทางไหน เหFนใครทาอะไรผดห6ผดตาไปเสยหมด
เกดสขเกดทกขQข1@นมากFได- สงสยลงเลต7างๆนานา การจบผดจบถ6ก ค>อมน
ทามากเกนไป แต7กFช7างมนเสยก7อน ให-เอาให-มากเสยก7อนพวกน@ ให-รกษา
กาย วาจา รกษาจตเสยก7อน ให-มากๆไว- ไม7เปFนไรพวกน@ น?เรยกว7าศลช@น
หน1ง? ศลกFด สมาธกFด ปญญากFด มหมด ศลช@นน@ถ-าเรยกว7าบารมกFเปFน
"ทานบารม" หร>อ "ศลบารม" มอย6อ7 กต7างหาก กFออกจากอนเดยวน?เอง ค>อ
มนละเอยดย?งข1@นไปกว7าน@
กล?นเอาความละเอยดออกจากของหยาบน?
แหละ ไม7ใช7อน>? ไกลอะไร ทน@เม>อ? ได-หลกอย7างน@ ปฏบตไว-ในใจของเราเปFน
เบ>อ@ งแรก จะร6-ส1กว7าอาย กลว อย6ท7 ?ลบกFด ท?แจ-งกFด ใจมนกลวจรงๆ
สยดสยองอย67เสมอเลยทเดยว จตใจน@นเอาเปFนอารมณQอย67เสมอในส?งท@ง
หลายเหล7าน@ เอาความผดความถ6ก สงวรสารวมกายวาจาเปFนอารมณQ ม?น
อย6อ7 ย7างน@แหละ ย1ดม?นถ>อม?นจรงๆ มนเลยเปFนศล เปFนสมาธ เปFนปญญา
อนน@ในข-อบญญตนะ
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ทน@เม>อ? เราทาไปรกษาไป ประพฤตปฏบตไปเร>?อยๆ อาการน@นเตFมอย67ในใจ
ของเรา แต7ว7าศลข@นน@ สมาธข@นน@ ปญญาข@นน@ยงไม7เปFนองคQฌานหรอก
พวกน@คอ7 นข-างหยาบ แต7ว7ามนเปFนของละเอยดละเอยดของหยาบ ละเอยด
ของปถชน เราซ1?งไม7เคยทา ไม7เคยรกษาไม7เคยภาวนา ไม7เคยปฏบต เท7า
น@กเF ปFนของละเอยดแล-ว เหม>อนกบเงนสบบาทหร>อห-าบาท มความหมาย
แก7คนจน ถ-าคนมเงนล-านเงนแสนแล-ว เงนห-าบาทสบบาทไม7มความหมาย
มนเปFนเร>?องอย7างน@ถ-าเปFนคนจนอยากได- เงนบาทสองบาทกFมความหมาย
แก7คนจน คนไม7มถ1งโทษขนาดท?เราละได-อย7างหยาบๆเปFนต-น กFมความ
หมายแก7ปถชน ผ6-ไม7เคยได-ละได-ทามา กFยงมความภ6มใจอย7างเตFมข@น
บรบ6รณQในข@นน@อนน@จะเหFนเอง ผ6ท- ?ปฏบตจะต-องมอย67ในใจ ถ-าเปFนอย7างน@กF
เรยกว7าเราเดนศล เดนสมาธ เดนปญญา ท@งศล สมาธ ปญญา ขาดจากกน
ไม7ได- เม>อ? ศลด ความม?นกFมน? ข1@นมา ปญญากFย?งกล-าข1น@ มา ท@งหลายเหล7าน@
แหละ กลบเปFนไวพจนQซง1? กนและกนอย67 เรยกว7า การประพฤตปฏบต
เร>อ? ยๆ ทาเร>?อยๆไป เปFนสมมาปฏปทา ไม7ได-ขาด
ฉะน@น ถ-าหากเราทาได-อย7างน@กFเรยกว7า เข-าหนทาง เข-าหนทางดาเนนเปFน
เบ>อ@ งแรกเลยทเดยว อนน@เปFนข@นหยาบๆ เปFนของรกษาได-ยากสกหน7อย
ทน@ถ-าหากว7ามนละเอยดเข-าไปนะ ศล สมาธ ปญญาน?กอF อกจากอน
เดยวกน คล-ายกบมนกล?นออกจากอนเดยวกน เหม>อนกบต-นมะพร-าวเราน?
แหละ พ6ดง7ายๆ ต-นมะพร-าวของเราน?นะ มนด6ดเอาน@าธรรมชาตข1@นไป น@า
ธรรมชาตข1@นไปตามลาต-นของมน แต7ไปถ1งล6กมะพร-าวเกดหวาน เปFนน@า
สะอาด แต7กนF @าพวกน@แหละ อาศยน@าพวกน@ อาศยลาต-นพวกน@ อาศยน@า
อาศยดนหยาบๆน?แหละ ด6ดข1น@ ไปกล?นข1@นไป พอไปถ1งล6กมะพร-าว กลาย
เปFนน@าสะอาดย?งกว7าน@ หวานอกด-วย
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ฉนใด ศล สมาธ ปญญา ค>อ มรรคของเราน@ หยาบเหม>อนกน แต7ถ-า
หากว7าจตของเรามาพจารณาส?งท@งหลายเหล7าน@ให-มนละเอยดข1น@ ไปๆแล-ว
ส?งเหล7าน@มนกFหายจากหยาบไปละเอยด ละเอยดไปๆ ทน@การรกษากFแคบ
เข-ามา แคบเข-ามา ง7าย ใกล-เข-ามาหาเจ-าของไม7ผดไปมากละทน@ ไม7ผดไป
มากมาย เพยงแต7เร>?องใดมากระทบข1@นในใจ เราน@มอาการสงสยเกดข1@น
เช7นว7า การทาอย7างน@ผดหร>อถ6กหร>อพ6ดอย7างน@ถ6กไหมหนอ พ6ดอย7างน@ผด
ไหมหนอ อย7างน@เปFนต-น กFเลก มนใกล-เข-า ใกล-เข-ามาเร>?อยๆ เร>?อยๆเข-ามา
เร>อ? งสมาธมนกFยง? ม?นเข-ามา เร>?องปญญากFย?งมองเหFนได-ง7าย ผลท?สดกFเหFน
"จตกบอารมณQ" ไม7ได-แยกไปถ1งกายวาจา ไม7ได-แยกถ1งอะไรท@งน@น พ6ดถ1ง
กายกบจต ทน@พ6ดถ1งกายกบจต พ6ดถ1งอารมณQกบจต เร>?องกายกบจตมน
อาศยซ1ง? กนและกน เหFนผ6-บงคบกายค>อจต กายจะเปFนไปได-กFเพราะจต
ทน@จตน@นก7อนท?จะบงคบกาย มนกFอาศยอารมณQมากระทบจต แล-วอารมณQ
กFบงคบ ทน@เม>อ? เราพจารณาเร>?อยๆเข-าไปนะ ความแยบคายมนจะค7อยๆ
เกดข1@น ผลท?สดแล-วมนจะมจตกบอารมณQ ค>อกายน@ทเ? ปFนร6ปมนกFเปFนอร6ป
ไป มนไม7มาล6บคลาร6ปอนน@ มนเอาอาการของร6ปน@เข-าไปเปFนอร6ป เปFน
อารมณQมากระทบกนเข-ากบจตอารมณQผลท?สดกFเปFนจตกบอารมณQ
อารมณQท?มนเกดข1@นมากบจตของเรา น?น!จตของเรา
ทน@เราจะหย?งถ1งธรรมชาตของจต จตของเราไม7มเร>?องราวอะไรเหม>อนกบ
เศษผ-าหร>อธงท?เขาเหนFบไว-ปลายไม-อย7างน@นแหละ ไม7มอะไรเกดข1น@ หร>อ
เหม>อนใบไม-ตามธรรมชาตอย67นง? ๆ ไม7มอะไร ท?ใบไม-มนไหวกวดแกว7ง
เพราะลมมาพดต7างหาก ธรรมชาตของใบไม-มนอย67นง? ๆไม7เปFนอะไร ไม7ไดทาอะไรกบใคร ท?มนไหวไปมาเพราะมอะไรมากระทบต7างหาก เช7น ลม
มากระทบเปFนต-น มนกFกวดแกว7งไปมาธรรมชาตของจตกFเหม>อนกน ไม7ม
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รก ไม7มชง ไม7ให-โทษผ6-ใด มนเปFนของมนอย67อย7างน@น เปFนสภาวะอน
บรสทธ tใสสะอาดจรงๆ อย6ด7 -วยความสงบ ไม7มความสข ไม7มความทกขQ
ไม7มเวทนาใดๆ น?สภาพจตจรงๆเปFนอย7างน@น ทน@เรามาปฏบตกFเพ>อ? ค-น
เข-าไป พจารณาเข-าไป ค-นเข-าไปจนถ1งจตอนเดม จตเดมท?เรยกว7าจต
บรสทธ t จตบรสทธ tน@นค>อจตท?ไม7มอะไร ไม7มอารมณQอะไรท?จะผ7านมา ค>อ
ไม7ได-วง? ไปตามอารมณQท@งหลายเหล7าน@น ไม7ได-ตดอนน@น ไม7ตดอนน@ ไม7ไดสขทางน@นสขทางน@ ไม7ได-ดใจกบส?งน@น เสยใจกบส?งน@ แต7จตเปFนผ6-ร6-อย67
เสมอเปFนผ6ร- 6-เร>?องราวท@งหลาย เม>อ? จตเปFนอย7างน@แล-ว อารมณQทง@ หลาย
ท?มาพดอารมณQดกFด อารมณQชว? กFด อารมณQทง@ หลายมาพดมาไตร7ตรอง
เข-าไปกFด จตมความร6-ส1กอย7างน@น จตอนน@ไม7เปFนอะไร ค>อไม7ได-หว?นไหว
เพราะอะไร เพราะจตน@นร6-ตว จตน@นสร-างความอสระไว-ในตวของมนมนถ1ง
สภาพของมน ถ1งสภาพอนเดมของมน ทาไมมนถ1งสร-างสภาพอนเดมไว-ไดค>อผ6ร- 6-พจารณาอย7างแยบคายแล-วว7า ส?งท@งหลายท@งปวงน@นมนเปFนอาการ
ทางธาตอนหน1ง? ไม7ได-มใครทาอะไรใคร เหม>อนกบสขทกขQท?มนเกดข1@นมา
อย7างน@แหละ เกดข1น@ มามนกFสกแต7วา7 สข มนกFสกแต7วา7 ทกขQ ไม7มใครเปFน
เจ-าของ "สข" จตกFไม7ได-เปFนเจ-าของ "ทกขQ"จตกFไม7ได-เปFนเจ-าของ ด6เอาน?น
มนไม7ใช7เร>?องของจตจะเอา มนคนละเร>?องคนละอย7าง สขกFสกแต7วา7 สข
เฉยๆ ทกขQกสF กแต7วา7 ทกขQเฉยๆท7านเปFนผ6-รเ6- ท7าน@น
แต7ก7อนน@ เม>อ? โลภะ โทสะ โมหะ มม6ลแล-วนะ พอเหFนกFรบเลย สขกFเอา
ทกขQกเF อาเข-าไปเสวย เราเปFนสขเราเปFนทกขQ ไม7หยดไม7หย7อน น?นจตยง
ไม7ทนร6-ตว ยงไม7สว7างไสว ไม7มอสระ จตไปตามอารมณQ จตไปตามอารมณQ
ค>อจตเปFนอนาถา ได-อารมณQดกFดไปด-วยมนล>มเจ-าของ เจ-าของเดมน@นเปFน
ของท?ไม7ดไม7ชว? น?อนเดมของมนถ-าจตดกFดไปด-วย น?นค>อมนหลง ถ-าจต
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ไม7ดกFไม7ดไปด-วย จตทกขQกFทกขQไปด-วย จตสขกFสขไปด-วย ทน@เลยเปFนโลก
อารมณQมนเปFนโลกตดไปกบโลก ให-เกดสขให-เกดทกขQ ให-เกดดให-เกดช?ว
ให-เกดทกส?งทกอย7างท?มนเปFนไปในของไม7แน7นอน ถ-าออกจากจตอนเดม
แล-วกFไม7แน7นอนเลย มแต7เกด มแต7ตาย มแต7หว?นไหว มแต7ทกขQยาก
ลาบากตลอดส@นกาลนาน ไม7มทางส@นสดจบลงสกท มนเปFนตววฏฏะท@งน@น
เม>อ? เราพจารณาอย7างแยบคาย มนกFต-องเปFนไปตามท?มนเคยเปFน จตน@น
ไม7มอะไร มนเปFนเพราะเราย1ด อย7างเช7น คานนทา หร>อสรรเสรญของ
มนษยQทง@ หลาย อย7างเขาว7า คณช?วอย7างน@แหละ ทาไมเราจ1งเปFนทกขQ มน
เปFนทกขQเพราะเข-าใจว7าเขาว7า มนเลยไปหยบเอามาใส7ใจ การท?ไปหยบไป
รบร6-มาอย7างน@น ร6-ไม7เท7าทนแล-วไปจบมาความร6-ส1กอนน@นแหละเรยกว7า
เอามาแทงเจ-าของ "อปาทาน" เม>อ? มาแทงแล-ว ทน@มนกFเปFน "ภพ" เปFนภพ
ท?จะให-เกดชาต คาพ6ดบางส?งบางอย7าง ถ-าเราไม7รบร6-มนเสย สกแต7ว7าเปFน
เสยง อย7างน@นมนกFไม7มอะไร อย7างเขมรเขามาด7าเราอย7างน@ เรากFได-ยนอย67
สกแต7ว7าเสยงเสยงเขมรเฉยๆ สกแต7ว7าเปFนเสยง ไม7ร6-จกความหมายว7าเขา
ด7าเรา จตมนไม7รบ อย7างน@กFสบาย หร>อพวกญวนพวกภาษาต7างๆเขามา
ด7าเราอย7างน@ เรากFได-ยนแต7เสยงเฉยๆ กFสบาย มนไม7รบเอาเข-ามาแทงจต
จตอนน@พด6 ถ1งการเกดและดบของจตน@ ร6เ- ร>?องกนง7าย เม>อ? เรามาพจารณา
อย7างน@เร>?อยๆไป จตกFคอ7 ยๆละเอยดข1น@ เพราะมนผ7านความหยาบมาแล-ว
เร>อ? งสมาธ ค>อความต@งใจม?น จตย?งม?นเข-ามา ย?งม?นหมายเข-ามา ย?ง
พจารณาเข-ามา ย?งแน7เข-ามา ม?นจรงๆว7าจตน@ไม7เปFนไปกบใคร จตอย7างน@
เช>อ? แน7จรงๆกFไม7เปFนไปกบใคร ไม7เปFนไปกบอารมณQ อารมณQเปFนอารมณQ
จตเปFนจต ท?จตเปFนสข เปFนทกขQ เปFนดเปFนช?ว เพราะจตหลงอารมณQ ถ-า
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ไม7หลงอารมณQแล-วไม7เปFนอะไร จตน@ไม7ได-หว?นไหว สภาวะอนน@เรยกว7า
เปFนสภาพร6-อนหน1ง? ส?งท@งหลายท@งปวงเหล7าน@นเปFนอาการของธาตท@งหมด
เกดแล-วกFดบไปเฉยๆอย7างน@ ถ1งแม-เรามความร6-ส1กอย7างน@ แต7ยงละไม7ได- กF
มนะ การละได-หร>อละไม7ได-กFช7างมนเถด ให-มความร6-หร>อมความหมายไวอย7างน@เสยก7อนในเบ>อ@ งแรกของจต เราค7อยพยายามเข7นฆ7าเข-าไปเร>อ? ยๆ
เม>อ? เหFนอย7างน@แล-ว จตถอยออกมา พระบรมศาสดาหร>อคมภรQท7านกล7าว
ว7าเปFน "โคตรภ6จต" โคตรภ6จตน@ ค>อจตมนจะข-ามโคตรภ6ม จตของปถชน
ย7างเข-าไปหาอรยชน ซ1ง? เปFนมนษยQปถชนเราน?เอง ม "โคตรภ6บคคล" พอ
ก-าวเข-าไปถ1งจตพระนพพาน แต7ไปไม7ได- ถอยออกมาปฏบตข@นหน1?ง ถ-า
เปFนคนกFเหม>อนคนเดนข-ามห-วย ขาข-างหน1ง? อย6ฟ7 ากห-วยทางน@ อกขาหน1?ง
?
อย6ฟ7 ากห-วยทางโน-น เข-าใจแล-วล7ะว7า ห-วยฝง? ทางโน-นกFม ฝงทางน@
กFม แต7
ไปไม7ได- ถอนมาท?บรษผ6-นน@ เข-าใจว7า ฝง? ทางโน-นกFมฝง? ทางน@กมF น?ค>อ
โคตรภ6บคคล หร>อโคตรภ6จต แปลว7าร6-เข-าไปแต7ไปยงไม7ได- ถอนกลบมา
เม>อ? ร6-แล-วว7าส?งเหล7าน@มอย67 มาดาเนนไปสร-างบารมไป มาบาเพFญเข-าไป
เหFนว7ามนแน7นอน มนเปFนอย7างน@น จะต-องตรงไปทางน@น พ6ดง7ายๆ สภาพ
ท?เราพากนมาประพฤตปฏบตอย6เ7 ดwยวน@ ถ-าพจารณาตามเร>?องราวจรงๆ
แล-ว มนมหนทางท?จะต-องไป ค>อเราร6-หนทางในเบ>อ@ งแรกว7า ความดใจหร>อ
เสยใจไม7ใช7หนทางท?เราจะเดน เราต-องร6-จกอย7างน@ ซ1?งกFเปFนอย7างน@นจรงๆ
เพราะถ-าไปดใจ มนกFไม7ใช7ทาง เกดทกขQได- ไปเสยใจกFเกดทกขQได-น?นค>อ
เราคดได-อย7างน@แต7ว7ายงละไม7ไดทน@ตรงไหนท?มนถ6ก ให-นาเอาความดใจและเสยใจไว-สองข-างพยายามเดน
ตรงกลาง เอาตดไว-เท7าน@น อนน@ถ6กหนทาง เรากาหนดร6-อย67 แต7ยงทาไม7ไดเม>อ? เรายงทาไม7ได- ถ-าตดสขหร>อทกขQเรากFร6-จกอย67เสมอว7ามนตด เม>อ? น@น
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แหละเราจะถ6กได- เม>อ? จตตดสขอย67อย7างน@กFไม7ได-สรรเสรญมน เม>อ? จตตด
ทกขQกไF ม7ได-ด6ถ6กมน เราจะได-ดม6 นล7ะทน@สขกFผด ทกขQกFผด เข-าใจอย67วา7 มน
ไม7ใช7หนทาง ร6-น7ะร6อ- ย67 แต7ยงละไม7ได- ยงละไม7ได- แต7ร6-อย67 ร6-แล-วไม7ไดสรรเสรญสข ไม7ได-สรรเสรญทกขQ ไม7ได-สรรเสรญทางท@งสองน@น ไม7ไดสงสย ร6-ว7าไม7ใช7หนทางเหม>อนกน ทางน@กไF ม7ใช7 ทางน@นกFไม7ใช7 เอาทาง
กลางน?เปFนอารมณQอย67เสมอเลยทเดยว ถ-าหากจตพ-นจากทกขQสขเม>อ? ใด
แล-ว จะเกดอนน@ข1@นเปFนหนทาง ใจเราย7องเข-าไปร6-เสยแล-ว แต7ว7าไปเลยไม7
ได- ถอนออกมาปฏบต เม>อ? สขเกดข1@นมา มนตด ให-เอาสขน@นข1น@ มา
พจารณา เม>อ? ทกขQเกดข1น@ มา มนตด กFให-เอาทกขQน@นข1น@ มาพจารณา จน
มนร6-เท7าความสขเม>อ? ใด จนมนร6-เท7าความทกขQเม>อ? ใด น?นเอง มนจ1งจะวาง
สขมนจ1งจะวางทกขQ วางดใจน@วางเสยใจน@ วางโลกท@งหลายเหล7าน@
เปFน"โลกวท6" ได- เม>อ? ตวผ6ร- 6-มนวางได-เม>อ? ใด มนกFลงท?นน? เลย ทาไมมนถ1ง
ลงท?น?น เพราะมนเดนเข-าไปแล-ว ท?น?นมนร6-แล-ว แต7มนไปไม7ได- เม>อ? จตตด
สขตดทกขQกFไม7หลงมน พยายามค-ยออก พยายามเข?ยออกเสมอ อนน@อย67
ตรงระดบเปFน "พระโยคาวจร" ผ6เ- ดนทางยงไม7ถ1งท?
อาการเหล7าน@เพ7งด6ในขณะจตของเจ-าของ ไม7ต-องสอบสวนอารมณQอะไร
เลยทเดยว เม>อ? มนตดอย67ในท@งสองอย7างน@ ให-ร6-เสยว7าอนน@มนผดอย6แ7 น7ๆ
ท@งสองอย7าง มนตดอย6ใ7 นโลกน?นเอง สขกFตดอย6ใ7 นโลก ทกขQกตF ดอย67ในโลก
น?นมนตดอย67ในโลก โลกมนต@งข1น@ ได-กเF พราะไม7ร6-เท7าทนน?นแหละ ไม7ใช7เกด
จากอะไรอ>น? เพราะไม7ร6-เท7าทนมนกFเข-าไปหมายไปปรง ไปแต7งเปFนสงขาร
เลยน?น มนสนกอย67ตรงน@แหละ การปฏบตตดตวไหนมนกFกระหน?าอย6ไ7 ม7
วาง ตดสขมนกFกระหน?าสขเลย จตของเรามนไม7ได-ปล7อยตว ตดทกขQอย7าง
น@มนจบบ1ง? เลย พจารณาเลย มนจะเข-าด-ายเข-าเขFม มนไม7วางหรอก
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อารมณQท@งหลายเหล7าน@ มนไม7มาต-านทานได-หรอก ถ1งแม-มนผด ร6-จกว7าผด
จตไม7ได-ประมาท จตใหญ7ๆน@นไม7ได-ประมาท คล-ายกบว7าเราเดนเข-าไป
เหยยบหนาม เราไม7อยากเหยยบหรอกหนาม ระวงเตFมท? แต7มนเหยยบไป
เหยยบแล-วพอใจไหม กFไม7พอใจ เม>อ? เราร6-จกหนทางแล-วว7า อนน@มนเปFน
โลก อนน@มนเปFนทกขQ อนน@มนเปFนตววฏฏะ เราร6-จกแต7ว7ามนเหยยบเข-าไป
เสย มนกFไปกบความสขความทกขQ ค>อความดใจเสยใจอย7างน@เปFนต-น แต7
มนกFยงไม7พอใจนะ มนพยายามทาลายส?งเหล7าน@ออก ทาลายโลกออกจาก
ใจอย67เสมอเลยทเดยว จตขณะน@แหละสร-างอย67นน@ ะ ปฏบตตรงน@ สร-างอย67น?
บาเพFญอย67น? น?เร>?องทาความเพยร เร>?องปฏบต มนสนทนาอย6อ7 ย7างน@
พจารณาอย67อย7างน@ เร>?องข-างในของมน ส?งเหล7าน@เม>อ? มนถอนโลกแล-ว มน
กFค7อยขยบตวเข-าไปเร>?อยๆ ทน@ผร6- 6-ทง@ หลายเหล7าน@แหละ เม>อ? ร6-แล-ว ร6-อย67
เฉยๆ ร6-เท7าน@น ร6แ- จ-ง ไม7รบส7วนกบผ6ใ- ด ไม7รบเปFนทาสใคร ไม7รบส7วนกบ
ใครร6-แล-วไม7เอา ร6แ- ล-ววาง ร6แ- ล-วละสขกFมอย6เ7 หม>อนกน ทกขQกมF อย6เ7 หม>อน
กน อะไรกFมอย67เหม>อนกน แต7ไม7เอา
เม>อ? เหFนอย7างน@แล-ว กFร6-จกว7า เออ! จตเปFนอย7างน@ อารมณQเปFนอย7างน@ จต
พรากจากอารมณQ อารมณQพรากจากจต จตเปFนจตอารมณQเปFนอารมณQ ถ-า
ร6-จกส?งท@งสองเหล7าน@แล-ว เข-ากนเม>อ? ใดเรากFร6-มนเม>อ? น@น เม>อ? จตประสบกบ
อารมณQเม>อ? ใดกFร6-เม>อ? น@น
เม>อ? การปฏบตของพระโยคาวจรเจ-าท@งหลาย
ขณะย>น หร>อเดน หร>อน?ง หร>อนอนน@นมความร6-ส1กอย6อ7 ย7างน@เสมอแล-ว อน
น@ท7านเรยกว7า "ผ6ป- ฏบตปฏปทาเปFนวงกลม" เปFนสมมาปฏปทา ล>มตวไม7
ได- ล>มไม7ได- ไม7ใช7ด6แต7ของหยาบ ด6ของละเอยดข-างใน ข-างนอกมนวางเอา
ไว- ทน@กFด6แต7กายกบจต ด6แต7อารมณQกบจตน@ ด6มนเกด ด6มนดบ ด6เกดแล-ว
กFดบไป ดบแล-วกFเกดข1@นมา ดบเกด เกดดบ ดบแล-วเกด เกดแล-วดบ ผล
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ท?สดกFดแ6 ต7ความดบเท7าน@นล7ะทน@ "ขยยะวยยง" ความส@นไปเส>?อมไปเปFน
ธรรมดาของมน เปFนขยยะวยยง จตใจเม>อ? เปFนอย6อ7 ย7างน@ จตไม7ไปส>บสาว
เอาอะไรหรอก มนจะทนของมนล7ะทน@ เหFนกFสกแต7ว7าเหFน ร6-กFสกแต7ว7าร6มนเปFนของมนอย67อย7างน@น อนน@ปรงไม7ได- อนน@แต7งไม7ไดฉะน@น การปฏบตของเราอย7าไปมวงมมน อย7าไปสงสย การรกษาศลของ
เรากFเหม>อนกน เหม>อนกบท?ว7ามาน@ล7ะ พจารณาด6ซว7ามนผดหร>อไม7ผด ด6
แล-วเลก อย7าไปสงสย การทาสมาธกFเหม>อนกน ทาสงบ...สงบไป ทาไปๆ
สงบไป มนจะคดกFชา7 งมน ให-เราร6-จกเร>?องของมน บางคนนะอยากให-สงบ
แต7ไม7ร6-จกความสงบ ไม7ร6-จกความสงบจตความสงบน@นมสองอย7าง สงบ
เร>อ? งสมาธอนหน1?ง สงบเร>?องปญญาอนหน1ง?
สงบเร>?องสมาธน?หลง หลงมากๆเลย สงบเร>?องสมาธน?ค>อปราศจากอารมณQ
มนจ1งสงบ ไม7มอารมณQมนกFสงบ กFตดสขล7ะทน@ แต7เม>อ? ถ6กอารมณQกงF อเลย
กลว กลวอารมณQ กลวสข กลวทกขQ กลวนนทา กลวสรรเสรญ กลวร6ป
กลวเสยง กลวกล?น กลวรส สมาธน?กลวหมด ถ1งได-ไม7อยากออกมากบเขา
ถ-าคนท?มสมาธแบบน@ อย6แ7 ต7ในถ@าน?น เสวยสขอย67ไม7อยากออกมา ท?ไหน
มนสงบกFไปซกไปซ7อนอย6อ7 ย7างน@น ทกขQมากนะสมาธแบบน@ ออกมาอย67กบ
ผ6อ- >?นเขาไม7ได- มาด6ร6ปไม7ได- ได-ยนเสยงไม7ได- มารบอะไรไม7ได- ต-องไปอย67
เงยบๆอย7างน@นไม7ต-องให-ใครเขาไปพ6ดไปจา สถานท?ต-องสงบ
สงบอย7างน@ใช-ไม7ได- สงบข@นน@นแล-วให-เลก ถอนออกมา พระพทธเจ-าท7าน
ไม7ได-บอกให-ทาอย7างน@น ถ-าทาอย7างน@นแล-วให-เลก ถ-ามนสงบแล-ว เอามา
พจารณา เอาตวสงบมาพจารณา เอามาต7อกบอารมณQ เอามาพจารณา ร6ป
กFด เสยงกFด กล?นกFด รสกFด โผฏฐพพะพวกน@ ธรรมารมณQพวกน@ เอาออก
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มาเสยก7อน เอาตวความสงบน@นมาพจารณา เปFนต-นว7ามาพจารณา เกสา
โลมา นขา ทนตา ตโจ อะไรต7างๆเหล7าน@ พจารณา อนจจง ทกขง อนตตา
พจารณาโลกท@งส@นท@งปวงน?เอง เอามาพจารณาแล-ว ถ1งคราวให-สงบกFนง?
สมาธให-สงบเข-าไป แล-วกFมาพจารณา ให-มาหด ให-มาฟอก เอามาต7อส6- ม
ความร6แ- ล-วเอามาต7อส6- เอามาฝ1กหด เอามาทา เพราะไปอย6ใ7 นน@นไม7ร6-จก
อะไรหรอกน?น มนไปสงบจตเฉยๆ เอามาพจารณาข-างนอกกFสงบเข-าไป
เร>อ? ยๆถ1งข-างใน จนมนเกดความสงบอย7างยกใหญ7ของมน
ความสงบของปญญาน@น เม>อ? จตสงบแล-ว ไม7กลวร6ป เสยงกล?น รส
โผฏฐพพะ และไม7กลวธรรมารมณQ ไม7กลว กระทบมนเดwยวน@รม6- นเดwยวน@
กระทบมนเดwยวน@ ท@งมนเดwยวน@ กระทบมนเดwยวน@ วางมนเดwยวน@ เร>?องสงบ
ของปญญาเปFนอย7างน@
ทน@เม>อ? จตเปFนอย7างน@ มนละเอยดย?งกว7าน@นนะ จตจะมกาลงมาก เม>อ? ม
กาลงมาก ทน@ไม7หน มกาลงแล-วไม7กลวนะ เม>อ? ก7อนเรากลวเขา แต7เดwยวน@
เราร6-แล-ว เราไม7กลว ร6-กาลงของเราแล-ว เราไม7กลวเหFนร6ป เรากFพจารณา
ร6ป ได-ยนเสยงกFพจารณาเสยง เราพจารณาได-ต@งตวได-แล-ว ไม7กลว กล-า
แม-กระท?งอาการร6ปกFด เสยงกFด กล?นกFดเปFนต-น เหFนวนน@วางวนน@ อะไรๆ
กFวางได-หมด เหFนสขวางสข เหFนทกขQวางทกขQ เหFนมนท?ไหนวางมนท?น?น
เออ! วางท?น?น ท@งท?น?นเร>?อยๆไป มนไม7เปFนอารมณQอะไรล7ะท?น@ เอาไว-ท?น?น
เรากFมาอย67บา- นของเรา ไปเหFนเรากFท@ง เหFนเรากFด6 ด6แล-วเรากFวาง ส?งท@ง
หลายเหล7าน@หมดราคา ไม7สามารถทาอะไรเราได- อนน@เปFนกาลงวปสสนา
เม>อ? อาการเกดข1@นมาอย7างน@ เปล?ยนช>อ? ว7าเปFน "วปสสนา" ร6-แจ-งตามความ
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เปFนจรง น?น! ร6-แจ-งตามความเปFนจรง อนน@ความสงบช@นหน1?งสงบของ
วปสสนา สงบด-วยสมาธน@ยาก ยากจรงๆนะ กลวมาก
ฉะน@น เม>อ? สงบเตFมท?แล-ว ทาอย7างไร เอามาหด เอามาฝ1ก เอามาพจารณา
อย7าไปกลว อย7าไปตด ทาสมาธน@ไปตดแต7สข น?งเฉยๆกFไม7ใช7นะ ถอน
ออกมา สงครามน@นท7านว7าไปรบ ไม7ใช7เราไปอย67ในหลมเพลาะ หลบแต7ล6ก
กระสนเขาเท7าน@นหรอก
ถ1งคราวรบกนจรงๆเอาป>นยงกนต6มๆอย67หลม
เพลาะกFต-องออกมานะ ถ1งเวลาจรงๆแล-วไม7ให-เข-าไปนอนในหลมเพลาะรบ
กนนะ น?กเF หม>อนกน ไม7ใช7ให-เอาจตไปหมอบอย67อย7างน@นนะ อนน@เบ>อ@ ง
แรกมนจะต-องผ7าน มศล มสมาธจะต-องหดค-นตามแบบตามวธ มนกFต-อง
ไปอย7างน@น อย7างไรกFตาม อนน@กล7าวไว-เปFนเลาๆ เม>อ? เราผ6ป- ระพฤตปฏบต
แล-วน?นแหละ อย7าสงสยเลย เร>?องน@อย7าไปสงสยมน มนมสขกFด6สขมนม
ทกขQกดF 6ทกขQ ด6แล-วพยายามเข7นมน ฆ7ามน ปล7อยมน วางมน ร6-อารมณQน@น
ปล7อยมนไปเร>?อยๆ มนอยากน?งสมาธหร>อเดนจงกรมกFช7างมน จะคดไปกF
ช7าง ให-ร6-เท7าทนจตของเรา ถ-าคดไปมากๆ แล-วเอามารวมมนเสย ตดบท
มนอย7างน@ว7า
"ส?งท?เจ-าน1กมาน@เจ-าคดมาน@ เจ-าพรรณนามาน@ เปFนสกแต7วา7 ความน1กความ
คดเฉยๆหรอก ส?งท@งหลายเหล7าน@มนเปFนอนจจงทกขง อนตตา เปFนของ
ไม7แน7นอนหมดทกอย7าง"
ท@งมนไว-น?น!
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การฉนต-องให-มนสารวม อย7าให-มเสยงดงให-มนกระเท>อนห6ทายก เดwยว
ทายกกFจะเอามาเพ?มเข-าไปอก น?มนเปFนอย7างน@ เรยกว7าฉนขอดบาตร ค>อ
เกลาบาตร ข6ดบาตรให-มนมเสยง ต-นบญญตด6เหม>อนจะเปFนอย7างน@น ตาม
ท?ผมจาๆมาตามบญญต ไม7ใช7ว7าฉนหมดตามเปFนจรง ฉนหมดน?มนร6-จก
ประมาณ น?มนไม7มอะไร ร6-จกประมาณค>อฉนหมด ไม7เรยกว7าฉนขอดบาตร
ฉนให-มนมเสยงดง เพ>?อให-มนกระเท>อนห6ทายก เดwยวทายกกFเอามาเพ?มอก
มนกFได-แกงอกเท7าน@นแหละ น?นมนมความหมายอย7างน@น น?นเรยกว7า ฉน
ขอดบาตร
อย7าฉนแต7ยอดลงไป ถ-าเราไม7ฉนจากยอดลงไป เราจะทาอย7างไร ก-นมนกF
อย6ข7 -างล7าง ยอดมนกFอย6ข7 -างบนหร>อเราจะคว?าบาตรลงฉนหร>อไงอย7างน@
ค>ออย7าฉนต@งแต7ยอดลงไป อนน@กFหมายความว7าเจาะเปFนร6ลงไปตรงกลาง
ท7านว7าอย7าฉนแต7ยอดลงไป ในความเปFนจรงท?ถ6กแล-วกFค>อ ฉนให-มนเสมอ
ลงไป อย7างข-าวเจ-าท?เราฉนน@กกF วาดให-มนราบ ฉนให-มนเสมอลงไป น?ตอบ
คาท?ว7าฉนแต7ยอดลงไป ถ-าเราไม7ฉนข-างบนลงไป เราจะทาอย7างไร น?
ความหมายมนเปFนอย7างน@
ดงน@นการขบฉนน@ เสขยวตรน@มนกFมประโยชนQมากเหม>อนกนก7อนจะฉน
น@นท7านจ1งให-ร6-ว7าบดน@เราจะฉน ในใจของเราต-องมวตรในการฉน เราต-อง
น-อมราล1กถ1งพระวนย ฉนในบาตร หร>ออย7าฉนให-เมลFดข-าวตกลงในบาตร
อย7างน@เปFนต-น
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ในความเปFนจรงเมลFดข-าวท?เข-าไปในปากเราน@น มนถ6กอามสแล-วมนกFหล7น
ลง แล-วมนขาดลงไป แสดงว7ามนขาดออกจากกน ท7านว7ามนผด อย7าง
เหง>?อเราไหลปดลงไปน? อนน@มนไม7เน>อ? งกน ถ-าเราจบบาตรแล-วเหง>อ? มน
ไหลซ1มลงไปตามน@ เน>อ? งกนไปกบบาตรอย7างน@อนน@ท7านไม7เรยกว7ามน
ตกลงในบาตร ค>อเอาขณะน@ ท?ขาดลงมา จากท?ขาดลงมา มนกFเปFนการ
ขาดประเคน หร>อว7าเรามขนมอย67ในบาตร มข-าวอย6ใ7 นบาตร เราบอกว7า
เณร...จงเอาขนมสก ๒ ก-อน หร>อเอาข-าวสกกาหน1?ง เณรเขากFเอา เม>อ? เขา
ยกข1@น ท?อย6ใ7 นกาม>อเปFนของท?ให-เขาแล-ว ท?มนหล7นลงมาเปFนต-น ยงเปFน
ปญหาอย67อย7างน@ ถ-าหากว7าเราคดแล-วกFเปFนของเคร7งหร>อต1งอะไรไปอย7าง
น@ แต7ว7าในสกขาบทท@งหลายเหล7าน@ ถ-าหากว7าเราสารวมอย67 พยายามอย67กF
ไม7เปFนอาบต เราเอ>อ@ เฟ>@ออย67 สารวมอย67
ดงน@น การฉนน@มนจ1งเปFนวตรท?สาคญ ระวง เม>อ? เราจะฉน เรากFต-องน1กถ1ง
การฉน ฉนคาใหญ7 ฉนคาโต ฉนขอดบาตร ฉนดงจ‡บๆจsบๆอะไรต7างๆ
เหล7าน@ มนเปFนเบFดเตลFดต7างๆ แต7ว7ากFอย7าไปปล7อยมนนะ อนน@นะ อย7าไป
วางอะไรมน ต-องมองด6มนให-ด การฉนคร@งแรกน@ ท7านจ1งเอาของลงใน
บาตรให-เรยบร-อย อย7ารบ ด6จตเราเสยก7อน ให-มนร6-ทว? ถ1งด-วย ในเวลาเรา
ฉนอย7างน@ ให-จตสงบเสยก7อนถ-ามนอยากจะฉนเรFวๆกFพยายามให-มนช-าๆ
ให-มนอย6ไ7 ด-เปFนปกต แล-วเรากFค7อยฉนของเราไป เรยกว7า สงวร สารวม
ระวง ถ-าหากว7าเราปล7อยมนเลย มนกFไม7ได- ไม7มการสงวร สารวม ระวง
อะไรกFช7างมนเถอะ พระวนยเลFกๆน-อยๆ น?มนมพษเหม>อนกนค>อ มนผด
น?นเองแหละ ไม7ใช7อ>?นไกล มนอย67ท?สต เราเปFนคนมสตอย67มสมปชญญะอย67
ร6-อย67 เหFนอย67 เม>อ? เราจะทาอะไร เรากFต-องร6อ- ย67 เหFนอย67 เม>อ? เรามความร6656

ชดเจนอย67 เปFนต-น มนกFร6-จกความผดถ6ก หร>อหากว7าเรายงไม7ร6-จกความผด
กFสงสย ตรงน@มนไม7งาม ตรงน@ไม7คอ7 ยดส?งท?จตใจเราว7าไม7คอ7 ยดไม7คอ7 ย
งามน@นแหละ มนไม7ควรแล-ว
ถ-าหากว7าเราต@งใจฉนนะ มนกFด ฉนมสต มความระมดระวงการฉนการ
เค@ยว การจบอะไรต7ออะไร อย7างวางอะไรลงในกระโถนน?มนเพล-ง...เพล-ง
เมลFดน-อยหน7าหร>อเมลFดมะขาม หร>อเมลFดอะไรท@งหลายน? อนน@มนไม7ม
อะไรหรอก แต7วา7 สตเรามนไม7คอ7 ยม มนไม7สงวร สารวม ค>อ ท7านต-องการ
ให-มนเงยบ ในความสงบน? การเค@ยวการขบฉนน? ร6-จก มนดงเกนไปไหม
มนมเสยงเกนไปไหม มนรบเกนไปไหม มนอะไรเกนไปไหม น? ถ-าเรามสต
อย6ใ7 นตวของเราน? มนกFมระเบยบเรยบร-อย
ดงน@น ท7านจ1งว7าฉนจงหนน?น ท7านไม7ให-ไปมองด6บาตรของคนอ>?น ให-มองด6
ในบาตรของตน บางทมนกFไปเพ7งโทษคนอ>?นเสยอะไรต7ออะไรมนหลาย
อย7างในเวลาน@น ค>อไม7เหFนจตของเจ-าของ
ดงน@น พระวนยน@กFรวมเข-ากบธรรมะ พระวนยท?ให-สงวรสารวมน@กใF ห-เกด
ธรรมะ มนกFเปFนศลน?นเอง เปFนเคร>?องควบคมเรา ท7านอาจารยQม?นสมยน@น
ท7านไม7ใช-ช-อน มนเปFนของแขFง ตกบาตรมนดงอย7างหน1?งท7านเอาลง เม>อ?
เอาช-อนเข-าในปากแล-ว เอาม>อยดเข-าไปในปากอย7างน@น แต7สมยน@กยF งม
คนถ>ออย67 รกษาข-อวตรอย67 แต7เขามช-อนกFเม>อ? เวลาท?สาคญ ต-องมความ
ระมดระวง อะไรกFช7างมนเถด อนน@เรามารวมถ1งว7าผ6ป- ฏบต เม>อ? พ6ดถ1งการ
ปฏบตน@ มนรวมเปFนธรรม
ปฏบตธรรมมนรวมพระวนย มนรวมธรรมะเข-าด-วยกน เปFนข-อปฏบตเรยก
ว7าการปฏบตธรรม พระพทธเจ-ากFบรรลซ1ง? ธรรมะ ไม7ได-ยนท7านว7าบรรลซ1ง?
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พระวนย บรรลซ1ง? ธรรมะท?มารวมกนแล-ว เราจ1งเรยกว7าเปFนการปฏบต
ธรรม
ทน@ท7านสอนว7า
ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความกาหนดย-อมใจอย7างน@
เปFนต-น ธรรมน@นค>ออะไร
เราจะมความร6-ส1กทางจม6กกFด ร6-ส1กทางตากFด ร6-ส1กทางห6กFดร6-ส1กทาง
ร7างกายกFด ร6-ส1กทางจตกFด คาท?ว7าธรรมเหล7าใดน@น หมายเอาสภาวะสมผส
ถ6กต-องในอายตนะของเรา เช7นว7า มร6ปสวยๆ เรามองด6แล-ว มนกาหนด
มนย-อมใจ มความกาหนดมนกFย-อมใจ อย7างเราใช-บรขารสวยๆงาม อย7าง
น@เปFนต-น มนให-เกดความกาหนด มนย-อมใจ มนย-อมใจของเราข1น@ ไปๆ
เร>อ? ยๆ มนเปFนเหตให-เราล>มตวของเรากFได- ท7านจ1งให-พจารณา จวรกFด
สงฆาฏกFด บรขารท@งปวงน@จวร บณฑบาต เสนาสนะ เภสช น@น7ะ เม>อ? รวม
เข-ามาน@ มนปฏบตอย6ต7 รงน@ ท7านจ1งให-พจารณาปจจยท@งส?น@
ปจจยท@งส?น@ เม>อ? หยบจวรข1น@ มาท7านกFต-องให-พจารณา เม>อ? ฉนอาหาร
บณฑบาตกFต-องพจารณาเสนาสนะ ท?อย67ทอ? าศยท7านกFให-พจารณา ยา
บาบดโรคท7านกFให-พจารณา
น?รวมแล-วมนเปFนปจจยส?ทาไมท7านจ1งใหพจารณา อะไรมนเปFนเหตให-มความกาหนดมความย-อมใจข1น@ จะเปFนวตถ
กFตาม จะเปFนนามธรรมกFตาม ย-อมใจให-เราโลภ ย-อมใจให-เรากาหนด
ย-อมใจให-เราโกรธ ย-อมใจให-เราสารพดอย7างละ ไม7ปกตเสยแล-ว ทก
อารมณQมนเปFนอย7างน@น น?เรยกว7าการย-อมใจ เรยกว7าเปFนธรรมท@งหมด จะ
เปFนวตถกFเปFนธรรม จะเปFนนามธรรม มนกFเปFนธรรม ขอแต7วา7 อะไรน@นมน
มาทาให-ความกาหนดย-อมใจเกดข1น@ อนน@นเรากFต-องระวง มนต-องระวง
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ธรรมอะไรเปFนไปเพ>อ? ความประกอบทกขQ ประกอบไว-ซง1? ทกขQคอ> ไม7ปล7อย
ทกขQ อะไรท?มนเปFนเหตให-ทกขQเกดอย67 แล-วเรากFไม7ปล7อยทกขQ เรากFสะสม
มนข1@น จะเปFนวตถกFตาม จะเปFนความร6-ส1กน1กคดกFตาม น?มนส?งสมไว-ซง1?
ทกขQ
ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>อ? ความอยากใหญ7ใฝส7 ง6 เปFนไปเพ>อ? ความไม7สนโดษ
ยนดในของท?มอย67 อย7างน@ เปFนไปเพ>?อความเล@ยงอนยากเปFนไปเพ>อ? ความ
เกยจคร-าน เปFนไปเพ>?อความคลกคลหม6ค7 ณะท@งหลายเหล7าน@ ท7านตรสเปFน
ส7วนหน1ง? ว7า อนน@ไม7ใช7ธรรมและไม7ใช7วนย ไม7ใช7สตถสาสนQ คาส?งสอนของ
พระศาสดาของเรา ตรงกนข-ามน@น ท7านว7าอนน@นเปFนธรรมคาสอน สตถ
สาสนQคาสอนของพระพทธเจ-าของเราน@อย7างน@
ธรรมท@งหลายเหล7าน@ ถ-าเราสงวรสารวมมนจะเกดอย6ท7 กวถทางมนจะเปFน
ธรรมะ เปFนครธรรม มนหนก น?เรยกว7าปฏบตธรรมะ ถ-าร6-อย7างละเอยด
อย7างน@ มนกFร6-จกธรรมะ มนมากท?สดละ ไม7จนธรรมะได-พจารณา
ฉะน@น ข-อวตรปฏบตน@ เพ>?อให-เข-าไปร6-ไปเหFนส?งท@งหลายเหล7าน@น มนกFเปFน
คล-ายๆพ>น@ ฐาน อย7างเราจะปล6กอาคารสกหลงหน1?งมนมข-างบนสองช@นสาม
ช@น มนกFอย6ข7 -างบนโน7น แต7พ>@นฐานกFคอ> ตววางรากฐานน@เอง มนจะทรงตว
มนอย67ได-กเF พราะรากฐานของมนม?นคง
การประพฤตปฏบตน?มนรกรงรงเหล>อเกนท?ธรรมะมนจะอย67ฉะน@นเราจ1ง
พยายามถอนอะไรออก ท?มนรกรงรงน7ะถอนมนออก อย7างความกาหนด
ย-อมใจ อย7างความเกยจคร-าน อย7างความอยากใหญ7ใฝส7 ง6 เปFนต-น ใครม
ปญญามากเท7าไร การปฏบตกFยง? กว-างออกไป กFย?งละเอยดออกไป
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การปฏบตธรรมน@ ท7านมารวมเข-ากนเสยเปFนพระธรรมวนยรวมกนท@งสอง
อย7าง เปFนพระธรรมวนย เปFนข-อปฏบตเพ>อ? ให-บรรลซ1ง? ธรรม บรรลซ1ง? สนต
ธรรมค>อความสงบระงบ ดงน@น ข-อปฏบตของผ6ป- ฏบตน@มนถ1งมาก แต7วา7
มนกFไม7มอะไรย7งยาก ถ-าเรามสตเตFมเป?ยมแล-ว
สตท?จะเตFมเป?ยมน@กเF รยกว7าเราจะต-องพยายาม จะต-องฝ1กเร>?อยๆ เช7น ผม
เคยพ6ดให-ฟงว7า เราจะลงมาทาวตร ลงโบสถQ เข-ามาน?เราต-องกราบ มาองคQ
เดยวกFตามเถอะ มาทาอะไรกFกราบพระ เม>อ? เสรFจแล-วจะกลบกฏกFกราบ
พระ เม>อ? เราออกไปถ1งกฏแล-ว เราข1@นไปบนกฏแล-วกFน?งกราบพระ ฝ1กเสย
ก7อน ฝ1กให-มากๆ บางคนกFราคาญใจ ฮ1...ลกข1@นกFกราบ น?งกFกราบ อะไรกF
กราบ สารพดอย7างล7ะ อย7างน@ฝ1กสตของเราให-มนมสตจนให-มนชานาญ ใหมนชานาญในส?งท@งหลายดงน@
สตน@มนค>อความระล1กได-อย67เสมอ มสตกFมสมปชญญะ เร?มจากจตของเรา
น?เอง ทาให-มนชานาญ บางคนกFคดว7า มนปา7 มนเถ>?อนถ>อม?นถ>อร@นถ>อขลง
อะไรไปอย7างน@กมF คดอย7างน@กมF แต7ว7าทางก-าวของมนกFต-องไปอย7างน@
ต@งแต7น-อยไปหาโตข1น@ มา จะต-องทาอย7างน@
เร>อ? งพระวนย เร>?องพระธรรม มนกFมความสงสย ถ-าเราปฏบตมนกFสงสย
สงสยกFช7างมนเถอะ สงสยกFทาไป พยายามทาไป ค>อว7าเราทาท?ไหนมนกFม
ความแลาดอย67ท?น@น ทาด-วยการพนจ ทาด-วยการพจารณา เราทาตรงน@เรา
กFต-องพจารณาอย67ตรงน@ ความฉลาดมนกFเกดข1น@ มาเร>?อยๆไป ค>อ เหม>อน
กนกบเราได-ฟงธรรมะ ได-เรยนมาก ได-ฟงมาก เปFนพาหสจจะ
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ได-ฟง มนได-คน- คว-าในใจของมน น?เรยกว7าเรากาลงศ1กษา มนเปFนเสขจต
มนจะต-องศ1กษาอย67กอ7 น ก7อนท?มนจะร6-แล-วมนกFเปFนอเสขจต น?ร6-เร>?องของ
มนแล-ว ไม7ต-องศ1กษาแล-ว อย7างน@
ไม7อย7างน@นเราอย7าไปถ>อว7าเราได-เรยนมามาก เราได-ร6-มามากเราอย7าไปถ>อ
อย7างน@น
ถ>อว7าใครเปFนคนหลงล7ะ เท7าน@แหละ ถ>อว7าใครมนเปFนคนหลงกน คนท?
เรยนมากๆ หร>อคนท?ไม7ได-เรยนเลย อย7างน@ให-เราคดให-มนดๆ คนท?หลง
น7ะ เรยนมากๆมนกFหลงกนได- ไม7เรยนมนหลงกFได-อย7างคนเราเกดมา ต@ง
แต7เลFกๆจนแก7 จะว7าเราเก7งกFไม7ได- เก7งเพราะอะไร เก7งเพราะเราเกดมา
นานอย7างน@กไF ม7ไดไม7ไปท?ไหนท@งน@นแหละ สจจธรรมไม7วง? ไปตรงไหนแหละ มนอย6ค7 งท?ของ
มน ท7านจ1งเรยกว7าสจจะ ความเปFนจรง สจจะความจรงค>อไม7เคล>?อนจากท?
มน เราจ1งน-อมใจเราเข-าไปถ1งสจจธรรม จนกว7าสจจธรรมมนจะต@งอย67ในจต
ของเรา ไม7เคล>อ? นท? มนไม7ตามกระแสใจของคน มนไม7ตามความร6-ส1ก
น1กคดของคน ความร6-ส1กน1กคดเปFนความร6-ส1กน1กคดอนหน1ง? สจจธรรมน@นกF
เปFนอย7างหน1?ง ถ-าเรามความร6-สก1 น1กคดท?เปFนสจจธรรม มนกFเปFนสจจธรรม
ถ-าเรามความร6-ส1กน1กคดแหวกแนวออกไป แต7เราเข-าใจว7ามนถ6ก อนน@นมน
กFไม7เปFนสจจธรรม
ได-ความว7า ท?เรามาปฏบตกนทกคนน@ เรายงไม7ร6-ตามเปFนจรงฉะน@น การ
ฟงการเรยนท7านจ1งให-พจารณา อนน@ท7านพ6ดมนผดอย7างน@เรากFฟงมนผด
อนน@ท7านพ6ดไปมนถ6ก อนน@เท7ากบว7าท7านว7าถ6ก อย7าเพ?งไปย@าว7ามนถ6กมน
ผดในการฟงเลย คนฟงกFสกแต7ว7าเราฟงไป มนไม7จบตรงน@ มนไปจบท?การ
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ร6-ขน1@ มาเอง มนวนจฉยเกดความร6-ข1@นมาเองในจตท?ผอ7 งใสเม>อ? ไร มนจ1งจะ
ร6-จกท?น@
ดงน@น ทกคนท?เรามาปฏบตน@กมF ารบฟง อนน@นมนถ6ก อนน@มนผด
พระพทธเจ-าท7านกFยงไม7ได-สอนอย7างน@น ท7านให-ฟง เราฟงส?งท?มนผดน@น
มนกFไม7ผดอะไร เราฟงส?งท?มนถ6กน@นมนกFไม7แปลกอะไรเปFนคนฟง เอา
ความร6-ซง1? มนเกดข1@นในจตของเรา
ฉะน@น ท7านจ1งตดมนเสยว7า อนน@กFอย7าไปหมายม?นมน อะไรทกอย7างมน
เกดข1@นมากFเรยกว7า เออ...อนน@เราคดว7ามนไม7ถ6ก อนน@เราคดว7ามนผด อน
น@เราคดว7ามนด เดwยวเรากFไปย1ดด แล-วกFไปย1ดส?งท?ไม7ด แล-วกFไปย1ดส?งท?
มนผด
แม-เราไปย1ดส?งท?มนถ6กนะ อะไรทกอย7าง ถ-าเราเข-าไปย1ดมนโดยไม7ม
ปญญาน@น มนผดหมดละ ให-เข-าใจอย7างน@ เราเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นมนโดยท?
ไม7มปญญา ไม7มเง>อ? นไข อย7างน@มนกFผด
ถ1งแม-มนถ6กอย67 ความถ6กน@นมนกFไม7ผด มนผดอย67ท?การท?เราเข-าไปย1ด ไป
ย1ดความถ6ก ไปย1ดความผด เช7นเราเปFนผ6-ปฏบต ของคนอ>?นมนผด ของเรา
มนถ6ก อย7างน@เปFนต-น
เหFนของเราถ6ก เหFนคนอ>?นผดอย7างน@ ถ-ามนเปFนกFให-เปFนอาการอย7าไปเอา
ความแน7นอนกบมน อย7าไปย>นยนกบมนมาก จะได-ความย>นยนมาก กFคอ>
เรยกว7า มนยงไม7แน7นอนน?นเอง เราปล7อย มได-สงสยในส?งท@งหลายเหล7า
น@น มนร6-อย6ใ7 นน@น อนน@คอ> การปฏบต เพราะอย7างน@น การปฏบตน@มนถ1ง
ต-องพยายาม ค7อยๆทา ค7อยๆคด ค7อยๆพจารณาเอา รนแรงมนกFไม7ได662

เม>อ? ไปถ1งท?ไหนกFตามเถอะ ถ-าเราไปด6สถานท?ต7างๆในวดเรากFตาม นอก
วดเรากFตาม อะไรกFตาม หนงส>ออะไรน@นท?เขยนข1@นมากFตามเถอะ โดยมาก
กFอ-างว7าอนน@เปFนคาสอนของพระพทธเจ-าท@งน@นแหละ แต7พระพทธเจ-าเรากF
ไม7เหFน คาสอนของท7านเรากFไม7ร6-อย7างน@นท7านจ1งสอนไว-ว7า อย7าไปเช>อ? ใน
ส?งท?เขาว7ามนถ6ก อย7าไปเช>อ? ในส?งท?เขาว7ามนผด ตรงน@นคนไปมากมนถ6ก
ตรงน@นไม7มคนไป ตรงน@นปฏบตไม7ถ6ก อะไรท@งหลายเหล7าน@ ค>อ ความเปFน
จรงน@นกFเปFนอย7างน@นแหละท7านว7าอย7าไปย1ดเอาทางเดยว เปFนกามสขลล
กานโยโค กFดอตตกลม-ถานโยโค กFด ถ-ามนเกดข1@นมาน@น ท7านไม7ได-ยด1 มน
ค>อท7านให-ร6-มน
ถ-าไปย1ดความสขน@นมนกFผดละ มนเปFนกามไปเสย ถ-าไปย1ดทกขQมนกFผด
อกแหละ ความเปFนจรงเร>?องสขหร>อเร>?องทกขQน@ เปFนเร>อ? งจะให-เราพจารณา
ปล7อยวาง อย7าไปหมายม?นมน อนน@มนผด ผดแล-วกFแล-วไป อนน@มนถ6ก
ถ6กแล-วกFแล-วไป อย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมนให-เราร6แต7เบ>อ@ งแรก เบ>อ@ งแรกจรงๆนะ คนเรามนกFต-องย1ด ถ-าจะให-ปล7อยเลย ใหวางเสย มนกFวางไม7ได- วางอะไร ความย1ดเราไม7มน?อย7างเรามวตถในม>อ
ของเราอย7างน@ ท7านว7าเอามนท@งเสย คนน@นมนกFร6-ว7าท@งกFได- เพราะมนม
ของท?จะท@งในม>อของเรา ถ-าเราไม7มอะไรจะท@งท7านว7าให-ทง@ เสยกFไม7มท?จะ
ท@ง อะไรในม>อเราไม7ม ค>อ ของมนไม7ม
ผมเคยเล7าให-ฟง มนชดด วนน@นผมเคยเล7าว7า นกปฏบตสองคนเถยงกน
น?งประชมกนอย6อ7 ย7างน@ มลมอย7างหน1ง? กบมธงอย7างหน1ง? ธงมนกFไหวตว
ไปมาอย6เ7 ร>?อย ต7างคนต7างกFด6อย67 คนหน1?งกFถามว7า ธงไหวตวเพราะอะไร
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อกคนหน1ง? กFตอบว7า เพราะลม คนท?สองกFวา7 ไม7ใช7 เปFนเพราะธงมนม น?เอา
ส มนมาตรงไหนล7ะ
ถ-าลมไม7ม ธงกFไม7ไหวตวไม7แกว7ง มนจ1งเกดความร6-ส1กว7า คนหน1ง? ว7า ท?ธง
มนจะแกว7งไปแกว7งมาเปFนเพราะลม ไม7ใช7 คนท?สองว7ามนเปFนเพราะมธง
คนหน1?งว7ามนเปFนเพราะมลมมาพดมน คนหน1ง? ว7าไม7ใช7 มนเปFนเพราะธง น?
กFเถยงกนอย67อย7างน@ล7ะ มนเหตผลอย7างน@เร>?อยไป ถ-าไม7มธง มนกFไม7แกว7ง
ถ-ามธง ไม7มลม มนกFไม7กวดแกว7งมนกFตดกนอย67ตรงน@
น?ถ-าเรามองเหFนง7ายๆ มนกFเปFนแต7ธงกบลมเท7าน@นแหละ มนจ1งแกว7ง เม>อ?
มนแกว7ง แล-วกFเกดปญหาข1@นมา น? คนหน1ง? ว7าเปFนเพราะมลม คนหน1ง? ว7า
เปFนเพราะมธง
ผ6ฉ- ลาดท7านว7า ท7านท@งสองมนทกขQท@งน@นแหละ ถ-าท7านไปตดอย6ใ7 นแง7น@
ท7านกFทกขQทง@ น@นแหละ ไม7มทางพ-น แต7ถ-าหากว7าท7านร6-ส1กว7า ธงกFไม7ม ลม
กFไม7ม แล-วมนกFหมดเร>?อง ปญหามนกFจางไปปญหามนกFหมดไป กFเพราะ
ว7าธงน?นกFสมมตข1น@ มาให-มนมเปFนธง ลมน@นกFสมมตข1น@ มาให-มนเปFนลม
มนเปFนเร>?องสมมต มนกFตดสมมตกนอย67อย7างน@นแหละ ไม7มทางท?จะไป
เม>อ? ร6-จกการปล7อยวาง ธงมนกFไม7ม ลมมนกFไม7ม มนเร>?องสมมตท@งน@น มนกF
หมดปญหา มนกFไม7เกดข1@นมา อนน@กFน7าเอาไปวจย น7าเอาไปพจารณา
เราผ6ศ- 1กษาอย67น?กFเหม>อนกน กาลงมาปฏบตน@ ปฏบตให-มนถ6กเดwยวน@เรา
ไม7ร6-จกว7า มนถ6กมนผด ผดเรากFไม7ร6-จก ถ6กกFไม7ร6-จก มนไม7ร6-จกผด ไม7ร6-จก
ถ6กตามความเปFนจรงค>อสจจธรรม.ดงน@นพระพทธ-เจ-าท7านจ1งว7า อย7าไป
ย1ดมน ถ6กกFเปFนฐานสมมตของเขา ผดกFเปFนฐานสมมตท@งน@น อย7าไป
หมายม?นมน เราว7าตรงน@มนถ6ก เขาว7าผด เปFนต-น พ6ดกนคาสองคาเรากF
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เลก เร>?องมนกFหมด เขาว7าอนน@นไม7ถ6กเราว7าถ6กกFพ6ดกนคาสองคา ไม7ตอ7
มนกFหมด น? เร>?องมนจบลงอย7างน@น
ถ-าคนหน1ง? ไปยนว7าถ6ก คนหน1?งไปยนว7าผด ไม7ลงกนมนกFทะเลาะกน
เท7าน@น ย?งผดใหญ7เลย พ6ดถ1งเร>อ? งจตมนเปFนอย7างน@น เร>?องธรรมะจรงๆ
ค>อปฏบตไปจนถ1งว7ามนไม7มปฏบต จนถ1งว7ามนถ1งความปล7อยวาง
ผ6ป- ฏบตมนกFแสดงกายแสดงวาจาของมนในท?นน? แหละ เพราะว7ากายกบ
จตน@มนเปFนของส>บเน>?องกน อย7างหน-าตา อวยวะ กรยาท7าทางของคนพ-น
ทกขQ มนเปFนอย7างไร มนกFพอมองเหFนได- ดงน@น ผ6-ปฏบตแล-ว จ1งมความ
ย@มแย-มแจ7มใส จ1งมความซาบซ1@ง เพราะอะไรเพราะท7านไม7ย1ดในส?งท@ง
หลายเหล7าน@น จตใจกFเปFนปกต หน-าตากFเปFนปกต ไม7แสดงอะไรออกจาก
ปกตท@งน@น จตใจมนเปFนอย67อย7างน@น
ผมเคยพ6ดว7า การปฏบตของพวกเราท@งหลายน@นน7ะ สมยน@มนกFยง? มมาก
หลายอย7างหลายประการ ย?งทาให-พวกเราท@งหลายว7นวายกนมาก เช7นว7า
วดหนองปา7 พงเราน@ปฏบตอย7างน@ บางคนกFไม7ชอบบางคนกFชอบ น?มนเปFน
อย7างน@ บางคนมนกFเปFนธงน?นแหละ บางคนมนกFเปFนเพราะมลมอย7างน@
ส?งท@งหลายเหล7าน@มนจ1งเปFนเคร>?องวนจฉยด-วยตนเอง ธรรมเหล7าน@ท7าน
เรยกว7าเปFนปจจตตง ร6-เฉพาะตวของเราเฉพาะความเปFนจรงของเรา มน
เกดข1@นอย7างไร มนร6-ได-เฉพาะเจ-าของ
ท?ยว? ยวนกFคอ> อารมณQ จรงๆอารมณQน@นมนไม7ยว? ยวนหรอกแต7มนย?วยวนกF
ย?วยวนให-ความฉลาดเราเกด มนปลกให-เราศ1กษาอารมณQ ให-ศ1กษา
อารมณQกFคอ> ศ1กษาโลก เม>อ? ศ1กษาโลก ร6-จกโลกแล-วกFคอ> ร6-จกสขร6-จกทกขQ

665

ความสขความทกขQมนกFโลกน?นเอง เม>อ? เข-าใจโลกแล-วกFถง1 ซ1?งความสบาย
มนจ1งเกดความสข มนจ1งเกดความทกขQ
ธรรมท?ปฏบตน@ พระพทธเจ-าว7าให-ย1ดสข เบ>อ@ งแรกให-ย1ดสขย1ดเร>?อยไป
เถอะสข แต7ย1ดด-วยปญญาของมน ย1ดไปเร>?อยๆ แม-ว7ามนจะมทกขQเกดข1น@
มา ถ1งมนหนกเรากFไม7ยอมปล7อยมน ไม7ยอมวางมนเพราะอะไร เพราะเรา
คดว7าของน@มนด ของน@มนถ6กอย7างน@ ย1ดเร>?อยไป ถ-าเขาว7าอนน@ไม7ดเรากF
ไปทกขQ อนน@ไม7ถ6กเรากFไปทกขQ มนกFตง@ มานะให-เกดข1น@ มาตรงน@นอกแหละ
ดงน@นอารมณQทม? นกระทบอย67ทกวนน@ ถ-าเราพจารณาซ@าเข-าไปมนเปFนบญ
คณท?สด ท?จะปลกตวของเราให-ต>?นข1@นมาด6อะไรต7างๆ ให-มนซาบซ1@งต7อไป
ให-มนร6-เร>?องมน ท?เราไม7สบายกFเพราะว7าเราอยากให-มนเปFนอย7างน@น ไม7
อยากให-เปFนอย7างน@ คาท?ว7าไม7อยากน?นแหละค>ออยาก ท?ว7าไม7อยากให-เปFน
อย7างน@ เราไม7ชอบ น?ค>ออยากล7ะ ไม7อยากน7ะมนกลบเปFนอยาก เปFนกเลส
มนเปFนตณหา อย7างเราเบ>อ? มน ไม7อยากร6-มน ไม7อยากเหFนมน น?กนF 1กว7า
เราเบ>อ? มนจ1งเพ?มความกาหนดข1@น เพ?มความหลงข1@นเท7าตว มนอย7างน@
คาว7า ความอยาก หร>อความไม7อยาก สองอย7างน@มนเปFนภาษาทาให-คน
ร6-ส1กเท7าน@นแหละ ถ-าพ6ดถ1งธรรมะท?พระองคQท7านตรสแล-วจรงๆน@นมนกF
เท7าๆกน ความอยากน@มนเปFนโทษ เหม>อนกนกบท?ว7าความไม7อยาก น@กF
เปFนโทษ ท?ว7าไม7อยากหร>ออยากน@ มนอยากด-วยความโง7 ไม7อยากกFไม7
อยากด-วยความโง7 ค>อมนผดน7ะ เปFนทกขQ
เราจะไปวางของท@งหลายเหล7าน@ท?ปฏบตไปน@
มนถ1งมองไม7ออกมนไป
ย1ดถ>อม?นถ>อร@นอย67ไม7หยดน?นแหละ มนกFเลยเกดทกขQขน1@ มาได-ความเปFน
จรงน@น ส?งท?มนถ6กหร>อส?งท?มนผด ส?งท?มนสขมนทกขQน@นไม7ใช7ส?งท?สงบนะ
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อย7างเราเหFนว7า แหม! มนสขใจ มนสบายเหล>อเกน อย7างน@เปFนต-น ท?มน
สขหร>อทกขQน@น ไม7ใช7ทางท?สงบนะ ไม7ใช7ท?สงบ มนมสขปนอย67น?น มนม
ทกขQปนอย67น?น แต7วา7 มนถ6กอะไร มนถ6กเดFกๆท?ปฏบตใหม7ๆ มนสข ค>อมน
เอาอกเอาใจ มนมศรทธาเกดข1@นท?จะปฏบต มนมความอยากท?จะปฏบตต7อ
ไป มนมกาลง มกาลงมนไม7สขเฉยๆ มนไม7ทกขQเฉยๆ มนเข-าไปย1ดม?นถ>อ
ม?นเสยด-วยอย7างน@
สขท?พระพทธเจ-าท7านสอน ทกขQทพ? ระพทธเจ-าท7านสอนน@นท7านพ6ดเปFน
อาการของมนเท7าน@น ลกษณะน@นมนเปFนอย7างน@น อาการมนเปFนอย7างน@น
เฉยๆ สกแต7ว7าอารมณQมนว6บข1น@ มา ทเดยวเท7าน@นมนกFหายไป กFไม7มอะไร
ตวสขน@นมนกFไม7ม ตวทกขQน@นมนกFไม7ม
ถ-าเราไม7ย1ดม?นถ>อม?น มนกFมข1น@ มาตรงน@น เดwยวน@น เช7นว7าเราได-ยนเสยง
อย7างน@เปFนต-น พอเสยงมนดง อย7างท?ว7าเราวางอะไรลงพ>น@ น@ มนเสย
งดงเปsะ ยงไม7เกดอะไรข1@นมา มแต7เสยงเปsะเท7าน@นน7ะ ไม7มอะไรมแต7เสยง
เฉยๆ กFไม7มอะไรเกดข1@นมา ยงไม7เปFนอะไร ต7อไปถ-าเราคดว7า เอ หร>อ
ตsกแกมนหล7นลงพ>@น ต7อไปนะ เรากFกลวเท7าน@นแหละ หร>อง6มนตกลงตรงน@
มนหล7นตรงน@ มนกFกลวเท7าน@นแหละ
ทหน1ง? มนกระทบเฉยๆแต7ทสองน7ะมนต7อไปแล-ว ง6หร>อตsกแกหร>ออะไรท@ง
หลายต7อไป
เสยงกFเหม>อนกน พอได-ยนปs บ แค7นม@ นกFมเสยงเท7าน@น ไม7ได-มอะไรต7อไป
ต7ออก พอกระทบมนกFจะเกดอกต7อหน1ง? นะ น?เสยงผ6ห- ญงน?หร>อเสยงผ6ช- าย
มนต7อไป ความเปFนจรงเสยงคร@งแรก มนไม7เปFนใคร มนมสมผสเฉยๆ
เท7าน@นแหละ พอมเสยงพ?บข1@นมาเท7าน@นแหละ เออ...ผ6ช- ายหร>อผ6ห- ญงๆมน
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ไม7ว7าหรอก มนมแค7เสยงเฉยๆพอต7อไปน@ เออ...เสยงผ6ห- ญงน? พอใจว7า
เสยงผ6ห- ญงเปFนต-น มนกFมความร6-สก1 ท?ว7าเปFนผ6ห- ญง มนเปFนปฏป กษQกนกบ
ผ6ช- าย และเม>อ? คดต7อเร>?อยๆไป มนเปFนอายตนะอย7างน@น ถ-าหากว7าเรา
เข-าใจในตวของเราเข-าใจในจตของเจ-าของนะ มนกFงา7 ยข1@น ความเปFนจรง
มนคนละคร@ง คนละคราว มนไม7ตดๆกน มนคนละอย7าง
ดงน@นการปฏบตน@ท7านว7า ให-มสต เรากFไม7คอ7 ยเข-าใจนก ให-มสมปชญญะกF
ไม7คอ7 ยเข-าใจนก ความเปFนจรงตวสตน? ตวสมปชญญะน?คอ> ให-ระล1กไดทาให-มนร6-ตว สองอย7างน@มนเปFนพ>@นอย6แ7 ล-ว ถ-ามส?งท@งสองอย7างน@เปFน
ธรรมสองอย7าง สตสมปชญญะ สตน@กแF ปลว7าระล1กได- สมปชญญะกFแปลว7า
กลว เม>อ? เกดสองอย7างน@ มนจะไปด1งเอาปญญามา ว?งเข-ามาด6ส ร6-ไหม กลว
ไหม หร>อไม7กลวไหม อะไรไหมมนจะร6-แจ-ง เพราะปญญากระทบเข-ามาอก
ด1งเข-ามาด6อย7างน@ อนน@พด6 ถ1งอาการจต มนกFตอ- งเปFนไปอย7างน@ มนต7อไต7
ไปอย7างน@
เพราะฉะน@น เม>อ? เราต@งใจปฏบตน@น ส?งท?เราทาอย67ทกวนน@ให-มนมสต ใหมนมสมปชญญะ ให-มนมปญญา ให-มนร6-รอบอย67เสมอสารวมระวงให-มนเกด
ข1น@ มา เช7นว7าการบรโภคอาหาร อาหารท@งหลายเหล7าน@มนเปFนของสะอาด
อย67 ไม7ใช7มนเปFนของสกปรกมาต@งแต7เดมของมน การห7มผ-า ผ-าจวรผ>นน@
เราใช-ไป ต7อไปมนสกปรก ไม7ใช7วา7 มนสกปรกมาแต7เดมของมน อะไร
ท@งหมดท?เราใช-กนอย67นแ@ หละ มนสกปรก มนคร?ามนคร7า อนน@มนเปFนข1@น
มาใหม7 เพราะเอามนมาใช-อย7างจวรน? จวรท?มนสดใสน? มนไม7สกปรกหรอก
แต7เม>อ? มนมาถ6กกายของเรา มนจ1งสกปรก น?มนกFแก-ทฏฐความเหFนของเรา
ส
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ถ-าหากว7ากายเรามนสวยมนงามน? ผ-าท?สะอาดอย6ม7 าถ6กเข-า ทาไมมนถ1ง
สกปรก มนส7อให-เหFนอย7างน@น ส?งท@งหลายมนกFตามไปเร>?อยๆ เช7นอาหาร
การขบฉน อย7างท?เราสวดกนอย67ทกวนน@ สวดชดท@งน@นแหละ อาหารน@มน
ไม7ใช7เปFนของสกปรกมาแต7เดมมนนะ เม>อ? มาถ6กเข-าในกายอนไม7สวย มน
เลยสกปรกไปเสย พ6ดง7ายๆค>อม6ตรหร>อค6ถเราน?เอง
ม6ตร ค6ถ มนเปFนของสะอาดท@งน@นแหละ อย7างน@าท?เราฉนเราด>ม? ไปน? น@าใน
ขวดน? มนเปFนของท?สะอาด เม>อ? เราด>?มเข-าไปแล-วน7ะออกมามนเปFน
ปสสาวะ เหมFน ความเหมFนเช7นน@ ไม7ใช7ว7ามนเหมFนมาแต7เดมมนนะ มน
เข-าไปในท-องเราแล-วออกมามนถ1งเหมFน แสดงว7าน@าน@มนมาสกปรกเม>อ? มน
มาถ6กร7างกายของเราน?เอง ไม7ใช7ว7ามนสกปรกมาแต7กอ7 น
อาหารการขบฉนเราน@กFเหม>อนกน มนเปFนของเอรFดอร7อย มนเปFนของท?
สะอาดมาอย7างน@ แต7ว7าเม>อ? เข-ามาถ6กในร7างกายของเราแล-วนะเอาออกมา
แล-วทน@ ปดจม6กเสยแล-ว มองด6กไF ม7ได- อะไรมนกFไม7ได-เพราะอะไร อาหาร
น@มนสกปรกเม>อ? อย6ใ7 นกายเราน@เท7าน@น แต7ก7อนมนไม7สกปรก มนมาสก
ปรกท?มาถ6กกายเราเข-าเท7าน@ มนกFเกดเปFนของสกปรก อนน@มนค>อความ
จรง ค>อมนชดเข-าไปอกทหน1ง?
น?ถ-าเราคดด6สง? ท@งหลายเหล7าน@ เสนาสนะท?เราอย67น@ ให-มนค-มฟ-าค-มฝน ไม7
เอาอะไรให-มนเกนไปกว7าน@นมากมาย ถ-าเราได-อย67ส?งท?มนดกFด ท?เขา
สมมตว7ามนดมนร-าย กFเอาค-มฟ-าค-มฝนน?นแหละ เปFนประมาณของมน อย67
กFให-สบาย ให-สงบ ไม7ได-ตด
ยากFเหม>อนกน ยาบาบดโรค อนน@มนกFเปFนปจจยท?พวกเราท@งหลายจะ
อาศยกนในยามเจFบไข-ได-ปว7 ย เพ>อ? ไม7ให-โรคเบยดเบยนเพ>อ? จะได-มโอกาส
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ทาความเพยรเตFมท? ไม7ให-มนมากกว7าน@น ปจจยท?พวกเราท@งหลายจะ
อาศย ค>อจวร บณฑบาต เสนาสนะ เภสช น? ท7านได-พ6ดเท7าน@ ท?เราปฏบต
กนน?น7ะ ให-มนอย67เถอะ เร>?องจวร กFให-ร6-จกรกษาผ-า ร6-จกสบง ร6-จกจวร ร6-จก
ประมาณ อย7าให-มนมากเกนไปอย7าให-มนน-อยเกนไป ให-มนร6-จก ค>อท7าน
ไม7ให-ตดน?นแหละ ไม7ให-ตดในส?งท@งหลายเหล7าน@
เร>อ? งของสมณะน@ไม7ใช7เร>?องมาก เร>?องจวร บณฑบาต เสนาสนะเภสช ท7าน
จ1งให-ด6อย67น@ เพ>อ? ให-เหFนของท@งหลายเหล7าน@ชดเข-าไป แล-วกFน-อมเข-ามาเปFน
โอปนยกธรรม น-อมเข-ามาในตวของเรา มอะไรไหมด6ทละช@น จะเหFนของ
ไม7คอ7 ยสวย เหFนของไม7งดงาม เหFนของเหมFนสาบเหมFนคาว ทกอย7าง
อย7างน@ เราพยายามคดไปอย7างน@ เราพยายามน-อมไปอย7างน@
เม>อ? เราพจารณาส?งท@งหลายเหล7าน@ตดต7อกน ของท@งหลายเหล7าน@กFหมด
ราคา ไม7สวยไม7งาม ไม7กาหนด ไม7รกใคร7 หยบข1น@ มากFเรยกว7ามนร6-มนเหFน
สกแต7ว7าเท7าน@นแหละ ตณหามนกFไม7เกด อปาทานมนกFไม7เกด มความเหFน
ว7ามนเปFนอย7างน@เอง จดรวมค>อท7านให-ร6-เท7าส?งท@งหลายเหล7าน@ เพ>อ? เราจะ
วางได- ปล7อยได- ร6-แล-วมนวางได- เช7นว7าเราไม7ร6-จก เรากาง6อย67อย7างน@ เรา
สาคญว7าง6เปFนสตวQอน>? เปFนสตวQท?เราเอาไปทาอาหารได- และกFสาคญว7ามน
ไม7มพษอะไร มนกFไม7กลว เพราะไม7ร6-จกมน เพราะไม7เหFนมน
ถ-าเรามาร6-มาเหFนตามความเปFนจรงของมน เราจะเกดกลวข1@นมาเดwยวน@น
สกลร7างกายของเราน@กFเหม>อนกน หร>อความย1ดม?นถ>อม?นน?กFเหม>อนกน ถ-า
เราไม7เหFนโทษ กFย1ดอย67น?นแหละ มนปล7อยไม7ได- มนวางไม7ได- มนกFเปFน
เร>อ? งอย7างน@
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การพจารณาเร>?องอาหาร ท?เราเองเปFนท?พง1? อาศยมนอย67น? กFเพ>?อให-ร6-จกว7า
มนเปFนอย7างน@น มนไม7มากไปกว7าน@น ทน@เม>อ? เราร6-เหFนตามความเปFนจรง
ไปเช7นน@น มนกFเปFนสจจธรรม เม>อ? มนเปFนสจจธรรมมนกFไม7แปรเปล?ยน ถ1ง
แม-มนแปรเปล?ยน มนกFเปFนสจจธรรมอย7างน@เช7นว7า อนจจง มนไม7เท?ยง
มนแปร มนไม7เท?ยง มนกFเปFนสจจธรรมอย67น?นแหละ เร>?องท?มนแปรเปล?ยน
ไปน?น เปFนต-น มนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น มนกFเปFนสจจธรรมเหม>อนกน
มนคงท?ของมนอย67อย7างน@น
แต7ว7าข-อปฏบตท@งหลายเหล7าน@ เราพ1งเสยสละทฏฐ ค>อความเหFนของเรา
ความเหFนของเรากบความย1ดม?นถ>อม?นของเรา ถ-าเรามาเหFนว7าอนน@มน
เปFนอนจจง ทกขง อนตตา เม>อ? ไรเปFนต-น ความย1ดม?นถ>อม?นท?มนย1ด
สม?าเสมอเร>?อยๆมา ถ-าเราเหFนว7าของอนน@มนไม7มราคามนไม7ใช7ของจรง
มนเปFนเร>?องของสมมต มนกFวาง
อารมณQท?มนมากระทบทางตากFด ทางห6กดF ทางจม6กกFด ทางล@นกFด ทาง
กายกFด ทางจตกFด มนกFเหม>อนคนภายนอก คนภายนอกมนเปFนตวเปFน
ตน เปFนร6ปธรรม แต7เม>อ? เราไปพบเข-า เสรFจแล-วกลบให-มนเปล?ยนเข-าไป
เปFนนามธรรมตดอย6ใ7 นใจของเรา
ถ-าเราร6-จกอารมณQภายใน มนกFร6-จกอารมณQภายนอก ร6-จกอารมณQภายนอก
มนกFร6-จกอารมณQภายใน ท?ท7านกล7าวว7า อชuฌตuตา ธมuมา พหทuธา ธมuมา
ภายในมนกFเปFนอย7างน@ ภายนอกมนกFเปFนอย7างน@น ท@งภายนอกภายในเอา
มาปนกนเข-าอก มนกFเปFนอย67อย7างน@นถ-ามนเหFนชดข1น@ เม>อ? ไร กFเปFนความ
เหFนชดในธรรมะ ไม7ใช7ว7าน?งอย67มนเหFนชด ย>นมนเหFนชด นอนมนเหFนชด
อะไรกFช7างไม7เก?ยวกบอรยาบถมนจะย>นอย67กตF าม จะเดนกFตาม จะน?งกFตาม
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จะนอนกFตาม ฉะน@นท7านจ1งว7าทาจตให-มนสม?าเสมอกบอรยาบถ ทา
อรยาบถให-มนเสมอการย>น การเดน การน?ง การนอน เรยกว7าอรยาบถ
ผ6ท- ?มความร6-ส1กควบคมอรยาบถ การย>น การเดน การน?ง การนอน ถ-ามน
ย>นอย67 เม>อ? เราสมผสกระทบอารมณQข1@นมา มนกFมความร6-สก1 อย7างน@น ค>อว7า
มนเปFนของไม7เท?ยง ไม7แน7นอน มกล?นกFชา7 งมรสกFช7าง มโผฏฐพพะกFตาม
มธรรมารมณQอะไรกFช7างมนเถด เราจะย>นอย6ม7 นกFเหFนอย7างน@น เราจะน?งอย67
มนกFเหFนอย7างน@น เราจะนอนอย67มนกFเหFนอย7างน@น มนเหFนอย6อ7 ย7างน@น น?กF
เรยกว7า มนเปFนหน1?ง มนเหFนชด
ถ-าเหFนส?งท@งหลายเหล7าน@ การตรสร6-ธรรมะ การร6-เหFนธรรมะน?พระพทธเจ-า
จ1งว7าไม7แน7นอน บางองคQกยF >น บางองคQกนF อน ฉะน@นท7านจ1งทาสตน@ให-มนม
อย6เ7 สมอ บางองคQฉนจงหนอย67เท7าน@นแหละ
ผมว7าถ-ากาหนดฉนจงหนเท7าน@นแหละ กาหนดดๆ ผมว7ามนเกดความร6หลายประการทเดยวละ เราเพ7งลงในอาหาร เราน?งพจารณาโดยฉนแล-ว
กาหนด ร6-จกท@งอาหารท?จะกาหนดว7าไม7ถ6กกบร7างกายเราน@ด-วยและร6-จก
ประมาณ มนกFร6-จกชดเจน ร6-ซง1? อาหารกFร6-จก น?เรยกว7ากาหนดอาหาร
ร6ค- วามเปFนจรงน@น อาหารกFเรยกว7าเปFนโทษอนหน1ง? แต7มนกFเปFนประโยชนQ
อนหน1ง? สาหรบให-คนน@น มนปว7 ย ไม7สบายกFเพราะอาหาร ถ-าเราร6-จก
อาหารตามเปFนจรงแล-ว มนกFเกดประโยชนQ อย7างคนเสยท-องเสยไส- อะไร
ต7างๆน@ ถ-าเรากาหนดอาหารมาแล-ว มนจะร6-จกว7าของน@มนแสดงต@งแต7มน
เข-าไปในปากของเราต@งแต7คร@งแรก ถ-าเรากาหนดเข-าไปถ1งท?แล-ว มนจะ
ร6-จกทเดยวละ มนจะถอนออก มนจะร6-จก
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ดงน@นการกาหนดอาหารน@ มนจ1งเปFนยา เปFนยาอนหน1ง? ให-พนจพจารณา
อย7างน@นแล-ว มนถ1งเกดปญญา ถ-าเราด6 เรามองด6ในบาตร เราเพ7งด6ใน
บาตรอย7างท?พระพทธองคQท7านว7า เม>อ? ฉนบณฑบาตให-มองแต7ในบาตร
อย7ามองด6บาตรผ6-อน>? เพ>?อหวงจะยกโทษ อย7าให-เมลFดข-าวตกลงในบาตร
อย7าให-เมลFดข-าวตกลงในท?น@นๆ น?มนจะร6-เหFนหมดครบ ถ-าเรากาหนดลง
ไปเดwยวน@น อะไรมนเสยหายไม7ดในลกษณะอนน@ ถ-าเรามสตอย67เท7าน@น
แหละ มนต-องค-มพระวนย มนต-องม มนต-องร6-จก มสมปชญญะอย67มนกF
กลวอย67เท7าน@นละ เม>อ? ส?งท@งหลายเหล7าน@มอย67 ปญญากFมาช7วย มนต-องเกด
ปญญาเกดข1น@ มามนเปFนเช7นน@น มนกFเลยสงบระงบไปในตวของมน
การน?งอย67กFด..การย>นอย6ก7 Fด.การเดนกFด การนอนกFด อรยาบถท@งส?น@ให-มน
มความร6-ชดอย7างเดยวกน ค>อมนสม?าเสมอ ยกตวอย7างง7ายๆ เช7นว7า แมว
เรามองเหFนแมวท?น? เราน?งอย67 เหFนกFเปFนแมว ถ-าเราย>นข1@นมองกFเปFนแมว
อย67 ถ-าเรานอนมองไปกFเหFนเปFนแมวอย67 ถ-าเราว?งไปเรากFเหFนเปFนแมวอย67
จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอน ไม7มเปล?ยนเปFนแมวท@งน@น อย7างน@เรยกว7ามน
ไม7เปล?ยนแปลง อรยาบถเหล7าน@มนเสมอ มนเหFนอารมณQน?นชดอย67
ไม7ใช7ว7าอรยาบถเสมอกFนง? ให-มนเสมอย>น ย>นให-มนเสมอน?งไม7ใช7เวลาอย7าง
น@น มนใช-ความร6-ส1ก ร6-ส1กอย7างว7าเราน?งอย67 เรากFเหFนมนเปFนแมวอย7างน@
เราย>นข1น@ กFมความร6-ส1กว7ามนเปFนแมว เรานอนลงกFเหFนว7ามนเปFนแมว มน
เปFนแมวอย6เ7 ท7าน@นละ มนไม7เปล?ยนแปลงล7ะ น?ท?ว7าอรยาบถเสมอ น?นค>อ
ความร6-ส1กอย7างน@ มนไม7เปล?ยนแปลง กFเพราะว7ามนเปFนแมวจรงๆ น?มนจ1ง
ไม7เปล?ยน ไม7ใช7ว7าน?งอย67เปFนแมวลกข1@นมนเปFนสนข เดนไปมนกFเปFนสกร
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อะไรไปอย7างน@น ไม7ใช7อย7างน@น มนคงท? ค>อมนชด อย7างน@เรยกว7า
อรยาบถมนเสมอ
บางคนกFไปจดว7า การภาวนาน@นย>นกFให-เท7ากนกบน?ง น?งกFให-เท7ากบนอน
นอนให-เท7ากนกบเดน อนน@กทF าได-อย67 แต7ทาได-ชว? คราวเตFมท ถ-าหากพ6ด
ถ1งความร6-สก1 จรงๆแล-ว มนจะต-องอรยาบถเสมอกนค>อ ความร6-ส1กมนเสมอ
กน ถ-าเราร6-จกอารมณQท?มนเสมอกนนะ เราจะไม7ว7ากลางวน หร>อจะว7า
กลางค>น กระทบอะไร เปFนต-น จตของเราจะมหลกอย67อย7างน@น มนไม7ซ@า
เตมอะไรท@งหลายท@งน@นล7ะ เรยกว7าเปFนปกต จตมนเปFนปกต เรยกว7า ปกต
จต มนเปFนปกตจต
ในความเปFนจรง ท7านกล7าวไว-ว7า จตไม7ค7อยเปFนปกตอย67อย7างน@แต7วา7 เม>อ?
มนจะผดปกตน@น กFเพราะว7าเสยงมากระทบ กล?นมากระทบรสมากระทบ
โผฏฐพพะมากระทบ มนกFเปล?ยน เปล?ยนไปทาไม เพราะมนหลงอารมณQ
มนหลงไปตามร6ป ตามเสยง ตามกล?น ตามรสมนหลงไปอย7างน@น มนกF
เปล?ยนส มนเปล?ยนไปตามอารมณQน?นแหละน?คอ> จตมนไม7ร6-จก ค>อจตมน
ประกอบด-วยความโลภ โกรธ หลง อย6น7 ? มนกFต-องเปล?ยน เปล?ยนไปตาม
น@น ตามร6ป ตามเสยง ตามกล?น ตามรส
ทน@ไม7ใช7ว7าร6ปมนให-เปล?ยนไป ความร6-ส1กเราเองน@นพาให-เปล?ยนไป อนน@
เราชอบ มนกFเปล?ยนไปอย7างหน1ง? อนน@เราไม7ชอบ มนกFเปล?ยนไปอกอย7าง
หน1ง? ความเปFนจรงส?งท@งหลายกFเปFนปกตของมนดงน@นโลกน?พระพทธเจ-า
ท7านจ1งสอนไว-ว7า โลกวท6 ให-ร6-แจ-งโลก ร6-แจ-งโลก กFค>อ ร6-แจ-งซ1?งอารมณQน?น
แหละ อารมณQกเF หม>อนกบโลก โลกมนกFเหม>อนอารมณQ ถ-าเราร6-อารมณQเรา
กFร6-โลกอนน@อย7างแจ7มใส ถ-าเราไม7ร6-จกอารมณQ เรากFไม7ร6-โลกอย7างแจ7มใส
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พระพทธเจ-าท7านเหFน ท7านจ1งตรสร6-เปFนโลกวท6 ผ6ร- 6-แจ-งซ1ง? โลกพระพทธเจ-า
ท7านกFตรสร6-อย67ในโลกน@แหละ ตรสร6-อย67ในร6ปน? ในเสยงน?ในกล?น ในรส
โผฏฐพพะ ธรรมารมณQน? ไม7ใช7ว7าท7านหนไปท?ไหนหรอก ท7านเหFนส?งเหล7า
น@มนชด อารมณQทกอย7างมนกFสม?าเสมอของมน ท?เราว7ามนดมนช?ว มนสข
มนทกขQ กFเพราะความร6-ส1กของเราเท7าน@นแหละ อนน@นมนกFเปFนธรรมดาอย67
เปFนปกตของโลก น@จตใจของเราไม7ได-โทษอะไรท@งน@นแหละ ไม7ได-โทษ
นอกจากน@นกFย-อนมาในตวของเรา เช7นว7า เราเกดมาแล-ว มนแก7 มนเจFบ
มนตาย อย7างน@เปFนต-น ถ-าเราไม7ร6-จกกFน-อยใจ ดใจเสยใจ อะไรท@งหลาย
เหล7าน@ ในร6ปในนามน@ ในความเปFนจรงส?งท@งหลายเหล7าน@เขาเปFนอย7างน@
ของเขาเองมาแล-ว ไม7ใช7วา7 เขาเพ?งเปFนเดwยวน@
เรามาพบในเวลาน@กFดเ6 หม>อนว7ามนเปFนอย7างน@ โลกเขาเปFนมาอย7างน@แต7
ไหนแต7ไรมา มนเปFนเองอย7างน@ ไม7ใช7วา7 มนเปFนอย7างอ>น?
ท?มนจะ
เปล?ยนแปลงไปน@กเF พราะจตของเราน?นเอง
ไปหมายม?นในส?งท@งหลาย
เหล7าน@นมนจ1งเกดความดใจข1@น มนจ1งเกดความเสยใจข1น@ เท7าน@นอนน@มนกF
ไม7มอะไร ท?เราปฏบตน@กไF ม7ตอ- งหมาย อนน@มนซ1@งมนล1ก
ท?เราปฏบตกนทกวนน@ กFให-ร6-จกอย6ใ7 นขอบเขตของเรา ท?เรามาปฏบตน@
มนอยากจะได-ตามปรารถนาของเราทกประการน?น มนกFไม7ได-เพราะมน
เปFนอย7างน@น น@เรยกว7าการปฏบต ให-เหFนชดเจน
อยากจะเหFนส?งท@งหลายเหล7าน@นกFให-เหFนตวของเรา จะย>นให-มสต จะน?งใหมสต จะนอนให-มสต พ6ดไปถ1งไหน กFเร>?อยไป ท7านกFย@าอย67ตรงน@ล7ะ เพราะ
มนเปFนรากฐานอย67ตรงน@
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อย7างท?ผมเคยพ6ดว7า อย6ด7 -วยกนมากๆ อย7างน@กเF หม>อนอย67คนๆเดยว เราจะ
มองได-ง7ายๆ ถ-ามนรกคนน@ น?มนกFเร?มจะผดแล-ว ในใจเราเรากFร6-ว7ามนผด
แล-ว มนเกลยดคนโน-น น?เรากFร6-วา7 มนเร?มจะผดแล-วเพราะท7านสอนว7าไม7ใหรกใคร ไม7ให-เกลยดใคร มนจะเกลยด มนจะรกใคร มนเปFนอาการเท7าน@น
แหละ มนอย6น7 อกใจของเรา ไม7อย6ใ7 นใจของเราอย7างน@ พ6ดอย7างหน1ง? ใจมน
กFเปFนอย7างหน1ง?
ดงน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งตรสว7า อาโลโก อาโลโก มนสว7างอย67ทง@ กลางวน
กลางค>น ธรรมของพระพทธเจ-า อาการของธรรมท@งหลายมนเปFนอาการ
อย67 สว7างไสวอย67ตลอดเวลา แต7บางทเรากFทกขQใจ บางทเรากFสขใจ บางท
เรากFดใจ บางทเรากFเสยใจ ไม7ใช7เปFนเพราะส?งท@งหลายเหล7าน@น มนเปFน
เพราะความเหFนผดของเราน?เอง มนถ1งเปFนอย7างน@น
ฉะน@นพระพทธเจ-าจ1งให- โอปนยโก ให-น-อมเข-ามา อย7าน-อมออกไป ใหน-อมเข-ามา น-อมเข-ามา มาใส7ตวของเราน@ เพ>?อจะเหFนชดๆมนมฐาน พยาน
อย67ท?ตรงน@ เม>อ? ปฏบตใหม7ๆ พ6ดอย7างน@มนกFไม7ร6-จกหรอก มนไม7ร6-จก มนจะ
ร6-จกเม>อ? ไร ร6-จกเม>?อเราปฏบตไปน?นแหละเพราะส?งท@งหลายเหล7าน@มนเกด
จากการปฏบต ท?วนน@เรยกว7า การพ6ดกนมนเปFนอย7างหน1ง? การพ6ด มน
ได-ยนเสยงมาถ1งห6เรา เม>อ? ไรถ1งใจจ1งพจารณา เอาไปพจารณา ไปปฏบต
อย7างน@มนจะค7อยๆเกดข1@น คนมปญญามาก มนกFเกดข1@นเรFว คนมปญญา
น-อย มนกFเกดข1@นช-า ไม7มปญญาเลย มนกFไม7เกด มนเปFนเสยอย7างน@น
การน?งสมาธ กFอย7าไปว7าอะไรมนเลย การน?งสมาธน? สมาธค>อความต@งใจ
ม?น เราถอนกลบมาน? สมาธค>อความต@งใจม?น ถ-าเราม?นใจในข-อปฏบตเรา
อย7างน@ มนกFเปFนสมาธส7วนหน1?ง แต7ว7ามนยงไม7เปFนผลค>อมนยงเปFนดอก
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ออกจากดอกมนกFเปFนผล มนกFเปFนผลเลFก มนกFเปFนผลใหญ7เร>?อยๆ ของ
มนไปอย7างน@น
ส?งท?เปFนปจจยนสยของคนน?มนไม7เหม>อนกน ส?งท?มนฝงอย67น?เรายงไม7เหFน
มน เช7นผลมะม7วง เมFดมะม7วง เมFดขนนน@ เราไม7ร6-จกมนนะ วนน@เราได-ฉน
ขนน เอายวงขนนมาฉนนะ หยบเมFดมนข1น@ มาอนน@นล7ะค>อเราแบกต-นขนน
อย6แ7 ล-ว แต7เราไม7ร6-จก เอามะม7วงข1@นมาฉนสกใบหน1ง? หยบเมFดมนข1@นมา
อนน@นค>อเราแบกต-นมะม7วงอย67ท@งต-น เราไม7ร6-เร>?องของเรา เอาเมFดทเรยน
จบข1@นมาฉน น?นค>อเราแบกต-นทเรยนอย67ทง@ ต-น แบกแต7กไF ม7ร6-จก มนไม7ชด
หยบเมFดขนนข1@นมาน7ะ หยบต-นขนนท@งต-นข1@นมา แต7เวลาน@นมนยงไม7เหFน
หรอก จะเอาไปทบด6 มนกFไม7เหFนต-นมน ค>อมนละเอยดมนเปFนจล มจลท?
ละเอยดๆน?นแหละ จะว7าต-นมนอย67ตรงไหน ใบอย67ตรงไหน ดอกมนอย67ท?
ตรงไหน ก?งมนอย67ท?ตรงไหน ไม7ได- ไม7เหFนถ-าไม7เหFน เรากFร6-ส1กว7าไม7ม
ต-นไม- ไม7มอะไร ค>อมนยงไม7ถ6กส7วนของมน ถ-าเราเอาเมFดมนไปฝ งลงใน
ดนส มนจะงอกข1น@ มา ต-นกFจะเกดข1@นมา ใบกFจะเกดข1น@ มา ก?งมนกFจะเกด
ข1น@ มา ต7อไปมนโตข1@น ดอกมนจะเกดข1น@ มา ผลเลFกมนจะเกดข1@นมา ผลโต
มนจะเกดข1@นมา ผลท?สกๆมนจะเกดข1น@ มาอย7างน@น แต7ว7าเม>อ? มนยงเปFน
เมFดอย6เ7 ช7นน@ เราช@มนไม7ถ6ก คนจ1งไม7สนใจความเปFนจรง ถ-านกปฏบตเราน?
หยบมะม7วงข1@นมาสกล6กหน1?ง ค>อเราแบกต-นมะม7วงอย67แล-ว ถ-าเราร6-จกอย7าง
น@มนกFสบายส เม>อ? เกดทกขQข1@นมา มนกFตายแล-ว อย7างเราหยบขนนข1@นมา
ฉน มะม7วงข1@นมาฉนเรากFเหFนอะไรมนบงอย67 รสหวานมน รสมนมน รส
เปร@ยวมน เราไม7มองไปถ1งต-นมะม7วงอย67ในน@ มองว7าอนน@มนหวานดนะ อน
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น@มนอร7อยเท7าน@นล7ะ ก@นไว- ส?งท@งหลายน@มนก@นไว- ไม7เหFนต-นมะม7วงในเมFด
มะม7วง ไม7เหFนต-นขนนในเมFดขนน
เราน@กเF หม>อนกนฉนน@น เราทบอย67 น?งทบอย67ซ1?งธรรมะ นอนกFทบอย67ซ1?ง
ธรรมะ เดนไปกFเหยยบธรรมะทกก-าว แต7เรากFไม7ร6-ว7าเราเหยยบธรรมะ
เรยกว7าปฏบตธรรมะ ธรรมมนอย67ท?ไหน อย7างน@เปFนต-น อย7างเราจบเมFด
มะม7วงข1@นมา ต-นมะม7วงอย67ท?ไหน เหFนโน7นต-นใหญ7ๆโน7น ความเปFนจรงต-น
ท?เราหยบอย67น@ไม7เหFน ทาไม มนยงไม7สมดลของมน เพ7งกาหนดพจารณา
เอาให-มนเหFนถ1งใจ ร6-แจ-งซ1ง? อารมณQ ร6-โลกอย7างแจ-งชดเปFนโลกว
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หมดสงสย
มพระเถระองคQหน1?งในคร@งพทธกาล อยากจะปฏบตให-ถ6กต-อง อยากจะร6-ว7า
อะไรถ6กอะไรผด ให-มนแน7นอนเท?ยวออกไปอย67องคQเดยว ว7าอย67หลายองคQ
มนว7นวาย อย67องคQเดยวทาสมาธไปเร>?อยๆ สมาธกFสงบบ-างไม7สงบบ-างเอา
แน7นอนไม7ได- บางทกFขเ@ กยจ บางทกFขยน เกดความสงสยเพราะกาลงหา
ทางปฏบตอย67
พอดได-ยนกตตศพทQอาจารยQคณาจารยQทป? ฏบตด-วยกนมมากในสมยน@น
ได-ยนกตตศพทQว7า พระ ก เปFนอาจารยQสอนปฏบต คนไปฟงธรรมมาก
กตตศพทQของท7านว7าปฏบตด กFมาน?งคด เออ เผ>อ? องคQน@จะถ6ก กFไปฟงท7าน
เทศนQ.ไปปฏบตกบท7าน ฟงท7านเทศนQแล-วกFเอามาปฏบตอย67องคQเดยว บาง
ส?งกFเหม>อนกบตวเราคดบ-าง บางอย7างกFไม7เหม>อนกน ความสงสยกFเกดข1น@
เร>อ? ยไม7หยด อย6ไ7 ปอกกFมอาจารยQ ข ข7าวว7าท7านปฏบตดด-วยเก7งด-วย เกด
ความสงสยกFไปอก ไปฟง ได-ความแล-วกFมาปฏบต เทยบองคQน@กบองคQนน@
กFไม7เหม>อนกน เทยบองคQนน@ กบองคQนน@ กFไม7เหม>อนกน กบความคดของ
เราน@ กFไม7เหม>อนกนอก แปลกไปเร>?อย ความสงสยกFย?งมากข1@น
อย6ไ7 ปได-ข7าวอก พระ ค อาจารยQ ค เก7งเหม>อนกน เขาร?าล>อมา อดไม7ไดอยากจะไปอก ไปปฏบตกบท7าน ท7านจะเทศนQยงไงปฏบตยงไง กFไป ไป
ฟงธรรมะท7านเหม>อนกนบ-าง ไม7เหม>อนกนบ-างเอามาคด องคQนน@ ทาไมทา
อย7างน@น องคQนท@ าไมทาอย7างน@ รวมความเหFนของอาจารยQเข-าด-วยกน
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แล-วกFมารวมความเหFนของเราไปกนคนละอย7าง เลยไม7เปFนสมาธ องคQน@น
เปFนยงไง องคQนเ@ ปFนยงไง ความฟ- งซ7านย?งเกดข1น@ กFยง? ทาให-หมดกาลง ไม7
สบาย สงสยไม7หาย
วนหลงมาได-ข7าวว7าพระศาสดาพระโคดมเกดข1@นในโลก ย?งหนกใหญ7เลย
ทน@ อดไม7ได-อก ไปอก ไปกราบท7าน ไปฟงธรรมะท7าน ท7านกFเทศนQให-ฟง
ท7านว7า ไปทาความเข-าใจกบคนอ>?นให-หายความสงสยน@นไม7ได- ย?งฟง ย?ง
สงสย ย?งฟงกFยง? แปลก พระพทธองคQท7านตรสว7าความสงสย ไม7ใช7วา7 จะใหคนอ>?นตดให-เรา ไม7ใช7คนอ>?นจะแก-ความสงสยให-เรา องคQอน>? กFอธบายเร>?อง
ความสงสยเท7าน@นแหละ เรากFจบมาปฏบตให-มนร6-เองเหFนเอง ท7านบอก
ว7า "อย09ในกายของเรานPแหละ ร0ปเวทนา สญญา สงขาร ว!ญญาณ อน
นPเปFนอาจารย:ของเรา
ใหBความเหFนแก9เราอย09แลBว" แต7เราขาดการ
ภาวนา ขาดการพจารณา
ท7านบอกว7าจะระงบความสงสยให-พจารณากายกบใจของตวเองเท7าน@น
แหละ อดตกFให-ทง@ อนาคตกFให-ท@ง ให-ร6-ท@ง ให-ร6- ร6แ- ล-วท@งไม7ใช7ไม7ร6- ร6-ท@ง
อดตทาดมาแล-ว ช?วมาแล-ว อะไรๆมาแล-ว อดตท?ผา7 นมาแล-วกFท@ง เพราะ
ว7าไม7เกดประโยชนQอะไร ท?ดกFดแล-ว ผดกFผดแล-ว ถ6กกFถ6กแล-ว ปล7อยท@งไป
อนาคตกFยงไม7มาถ1ง อะไรจะเกดกFในอนาคต จะดบกFในอนาคต อนน@นกF
อย7าไปย1ดม?นถ>อม?น ร6-แล-วกFท@งท@งอดต ส?งท?เกดในอดตกFดบไปแล-ว เอามา
คดมากทาไม คดแล-วกFปล7อยไป ธรรมน@นเกดในอดต เกดแล-วกFดบไปแล-ว
ในอดต ปจจบนจะเอามาคดทาไม ร6-แล-วกFปล7อย ให-ร6-ปล7อย ไม7ใช7ไม7ให-คด
เหFนคดเหFนแล-วกFปล7อย เพราะมนเสรFจแล-ว อนาคตท?ยงไม7มาถ1งน@นธรรม
ในอนาคตเกดในอนาคต อะไรท?เกดในอนาคตกFจะดบในอนาคตน@น ให-ร6680

แล-วปล7อยเสย อดตกFเร>?องของไม7เท?ยงเหม>อนกน อนาคตกFไม7แน7นอน
เหม>อนกน ให-ร6-แล-วกFปล7อย เพราะเปFนของไม7แน7นอน ด6ปจจบนเดwยวน@ ด6
ปจจบนเราทาอย67น? ท7านอย7าไปด6อ>?นไกล
ถ6กของเขา-ถ6กของเรา
พระพทธองคQท7านสอนว7า คนท?ยงเช>?อคนอ>?นอย67นน@
ท7านไม7สรรเสรญ
บคคลยงดใจเสยใจกบคาคนอ>น? ท?พด6 หร>อกระทา ตรงน@นพระพทธเจ-ายง
ไม7สรรเสรญ เพราะเปFนของของคนอ>?นเขา ร6-แล-วต-องวาง ถ1งแม-จะถ6กกFถ6ก
คนอ>?นเขา ถ-าเราไม7เอามาทาให-มนถ6กท?ใจเราแล-วความถ6กกFไม7มาถ1งเรา
ถ6กอย6โ7 น-น อาจารยQน@นผดอย67โน-น ถ6กอย6โ7 น-นไม7มาถ6กถ1งเรา ถ6กกFจรงแต7
มนถ6กคนอ>?น ไม7ถ6กเรา หมายความว7าถ-าไม7ปฏบตในจตให-รเ6- หFนตามความ
เปFนจรงแล-ว พระพทธเจ-าท7านไม7สรรเสรญ
ผมเคยเทศนQบ7อยๆว7า โอปนยโก น-อมเข-ามา ให-มนร6-ให-มนเหFนให-มนเปFน
อย7างเขาว7าถ6กแล-วกFเช>อ? ไม7ถ6กกFเช>อ? อย7าทาอย7างน@น ถ6กกFถ6กเร>?องคนอ>น?
เขาพ6ด เอาเร>?องอนน@นมาปฏบตให-เกดกบจตเจ-าของในปจจบนน@ ให-ม
พยานในตวของตวน@ ผมเคยพ6ดให-ท7านฟงเสมอว7าผลไม-นเ@ ปร@ยว อย7างน@
เอาผลไม-น@ไปทานเสย เอาไปฉนมนเปร@ยวนะน?บางคนกFเช>อ? อย7างท7านกF
จะเช>อ? ว7ามนเปร@ยว ความเช>อ? ของท7านน7ะมนเปFนโมฆะ ไม7มความหมาย
อะไรมากมาย เพราะท?ท7านว7าเปร@ยวน7ะท7านเช>อ? จากผมพ6ดว7ามนเปร@ยว
เท7าน@นละ พระพทธเจ-ายงไม7สรรเสรญแต7เรากFไม7ทง@ เอาไปพจารณา เอา
ผลไม-มาฉนด6เสย เม>อ? ความเปร@ยวปรากฏข1@นมาน@น เรยกว7าเรามพยานใน
ตวแล-ว ท7านว7าเปร@ยว เราเอามาฉนด6 กFเปร@ยว น?สองอย7างแล-ว เช>อ? แล-ว
ทน@ เพราะเรามพยานท7านคร6บาอาจารยQมน? ท7านเรยกว7าเปFน สขภ6โต อนน@
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เปFนพยานในตวของตวแล-ว ส?งท?เราร6-จากคนอ>?น ไม7มใครเปFนพยาน เอาคน
อ>น? เปFนพยานเท7าน@น
อนน@ให-ห-าสบเปอรQเซFนตQเราร6-จากท7านว7าผลไม-น@
เปร@ยว น?ได-เพยงห-าสบเปอรQเซFนตQ ถ-าเราเอาผลไม-นน@ มาฉนด6 เปร@ยวอก
ได-ร-อยเปอรQเซFนตQเลย เพราะคนบอกมาว7าเปร@ยว เราเอามาฉนด6กFเปร@ยว
อย7างน@เปFนร-อยเปอรQเซFนตQเลย เปFน สขภ6โต ได-พยานกบตวเกดข1@นมาแล-ว
อย7างน@
ฉะน@น จ1งว7า โอปนยโก น-อมเข-ามาให-เปFน ปจจตตง (ร6-เฉพาะตว) เหFนอย67
กบคนอ>น? ไม7ใช7เหFน ปจจตตง เหFนนอกปจจตตง ไม7เหFนเฉพาะจตของ
เจ-าของ เฉพาะตวของเรา เหFนจากคนอ>?น แต7กFไม7ควรประมาท ให-เปFนท?
ศ1กษาของเรา
เปFนข-อศ1กษาของเราเหม>อนกนคล-ายๆกบว7าเราเหFนใน
หนงส>อ อ7านหนงส>อพบ เรากFเช>อ? แต7จตเรายงไม7เปFน น?มนกFยงไม7เกด
ประโยชนQเตFมท? มนเพยงห-าสบเปอรQเซFนตQเท7าน@น มาปฏบตในจตของ
เจ-าของ ให-จตเราเปFนอย7างน@น ร6-อย7างน@นเปFนอย7างน@น อย7างน@มนจ1งเปFน
ร-อยเปอรQเซFนตQ ไม7ต-องสงสยแล-ว ถ-าเราร6-ในตวของเราเอง มนหายสงสย
มนหมดเลย
ปจจบนธรรม
ปจจบนธรรม มนจะเปFนอย7างไร แก-มนเดwยวน@ ปฏบตเดwยวน@ปจจบนธรรม
เพราะว7าปจจบนธรรมค>อปจจบนน@ มนเปFนท@งเหตท@งผลปจจบนน@มนต@งอย67
ในเหตผล อย7างเราอย6เ7 ดwยวน@ อดตเปFนเหต ปจจ-บนเปFนผล ทกๆอย7างท?
ผ7านมาถ1งเดwยวน@มนมาจากเหตท@งน@น อย7างท7านมาจากกฏของท7าน น?เปFน
เหต ท?มาน?งอย67น?เปFนผล มนเปFนอย7างน@มนมเหตผลอย7างน@เร>อ? ยๆไป อดต
เปFนเหต ปจจบนเปFนผล ปจจบนเปFนเหต อนาคตเปFนผล ท?เราอย67เดwยวน@กF
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เปFนเหต อดตเหตอย67ในปจจบนน@กเF ปFนผล ผลเดwยวน@มนกFเปFนเหตของ
อนาคตอก ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านมองเหFนว7า ท@งอดต แล-วกFท@งอนาคต
คาท?พด6 ว7าท@งน?ไม7ใช7ท@งนะ ค>อมนมาอย67จดเดwยวน@ อดต อนาคตมนอย67ท?
ปจจบนปจจบนน@มนเปFนของผลของอดต และมนเปFนเหตของอนาคตต7อ
ไปฉะน@นท@งเหตและผลมนเสย เอาปจจบนน@ เม>อ? ท@งมนกFเปFนเหตผลของ
มนอย67แล-ว คาท?พ6ดว7าท@งน@นกFสกแต7ว7าภาษาพ6ดเท7าน@นละ แต7ความเปFน
จรงน@น กFเรยกว7าจดน@เปFนจดคร1ง? มนต@งอย6ใ7 นเหตผลอย67แล-วท7านว7าให-ด6
ปจจบนกFจะเหFนความเกดดบ เกดดบ อย67เสมอเร>?อยๆ
ไม7แน7
ผมเคยพ6ดบ7อยๆ แต7คนไม7คอ7 ยใส7ใจ ถ-ามนเกดข1@นในปจจบนน@ ผมกFว7า
เออ! อนน@มนไม7เท?ยง แต7คาน@คนไม7คอ7 ยได-ตดตาม อะไรเกดข1น@ มาผมว7า
มนไม7เท?ยง หร>อว7ามนไม7แน7 อย7างน@มนง7ายท?สดเลยเราไม7ภาวนาไว- เกด
มนไม7แน7 ไม7เท?ยง ไม7ร6-เร>?อง มนกFว7นวาย อนท?มนไม7เท?ยงน?นแหละ มนจะ
เหFนของเท?ยง อนท?มนไม7แน7แหละ มนจะเหFนของแน7 อย7างน@พ6ดให-คน
เข-าใจ เขากFไม7เข-าใจ กFเลยว?งทางโน-นว?งทางน@อย67ตลอดเวลา ความเปFน
จรงถ-าจะให-ถ1งความสงบของมนต-องมาถ1งจดปจจบนน@ อะไรเกดข1น@ มา สข
ทกขQอะไรเกดข1น@ มา กFวา7 มนไม7แน7 ตวท?ว7าไม7แน7 น?นแหละ ค>อ ตวพระพทธ
เจ-าแล-วนะน?น ตวท?ว7าไม7แน7 ค>อตวธรรมะ ตวธรรมะกFคอ> ตวพระพทธเจ-า
แต7คนไม7ร6-จกเหFนธรรมะอย67โน-น เหFนพระพทธเจ-าอย67น@ ถ-าจตใจของเราเหFน
ของทกส?งทกอย7างว7าเปFนของไม7แน7 ปญหาท?เราจะไปย1ดม?นหมายม?นกFจะ
ค7อยหมดไปๆ จะโดยวธอย7างไรมนกFแน7 โดยท?มนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น
ถ-าเราร6-เร>?องอย7างน@ ใจกFปล7อยกFวาง ไม7เข-าไปย1ดม?นถ>อม?น ตวอปาทานน@น
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ปญหาน@น กFหมดไปๆกFเข-าถ1งธรรมะเท7าน@นแหละ จะเอาอะไรมาย?งกว7าน@น
ไม7มละ อย7างน@นธรรมะกFค>อพระพทธเจ-า พระ-พทธเจ-ากFค>อธรรมะ
ท?ผมสอนว7าท?มนไม7แน7 ท?มนไม7เท?ยง อนน@กFคอ> ธรรมะ ธรรมะกFคอ>
พระพทธเจ-าน?นเองแหละ ไม7ใช7อน>? ไกลหรอก ท?เราภาวนาพทโธๆอย7างน@กF
ให-เหFนเปFนอย7างน@ พทโธน?นค>อให-เหFนอนจจง ทกขง อนตตาให-เหFนว7า มน
ไม7เท?ยง ไม7แน7เท7าน@นละ ถ-าเราเหFนชดเจนอย7างน@แล-วจตใจเรากFปล7อยวาง
เหFนความสขกFไม7แน7 เหFนความทกขQกไF ม7แน7เหม>อนกน ไปโน-นมนจะดกFไม7
แน7 อย67นม? นจะดกFไม7แน7เหม>อนกนเออ!เหFนมนไม7แน7ท@งน@นแหละ อย67ท?ไหน
กFสบาย เวลาเราอยากอย67น?เรากFอย6ก7 Fไม7มอะไร อยากจะไปเรากFไป แต7
ความสงสยเราจะหมดไปอย7างน@น7ะ หมดไปโดยวธท?เราปฏบต ค>อให-ด6
ปจจบนน@เท7าน@นละ อย7าไปห7วงอดต อย7าไปห7วงอนาคต เพราะอดตกFผา7 น
ไปแล-ว เร>?องท?เกดในอดตกFดบไปในอดตแล-ว หมดแล-ว อนาคตเรากFปล7อย
เร>อ? งท?จะเกดในอนาคตกFจะดบในอนาคต เราจะไปห7วงใยทาไม ด6ปจจบน
ธรรมน@ว7า มนไม7แน7 มนไม7เท?ยง พทโธกFร6-ขน1@ มา เจรญข1@นมา ร6ค- วามเปFน
จรงในส?งท@งหลายเหล7าน@ว7ามนไม7เท?ยง เหFนอย67ตรงน@ ทน@อาการของสมาธ
กFเจรญข1@นมาไดสงบจต-สงบกเลส
สมาธ หร>อความต@งใจม?น หร>อความสงบม ๒ อย7าง ความสงบท?ไปน?งอย67
ในปา7 สงบ ห6ไม7ได-ยน ตาไม7ได-เหFน ไม7ใช7ว7าสงบจากกเลส กเลสมอย67 แต7
ในเวลาน@นไม7ข7นข1น@ มา อย7างน@าท?ตกตะกอนอย67นน? น7ะ เม>อ? ยงไม7ขน7 ข1@นมา
มนกFใส เม>อ? ถ6กอะไรมากวน มนกFขน7 ข1@นมา ท7านกFเหม>อนกน เม>อ? มเสยง
ได-ยนเสยง ได-ด6ร6ป ได-สมผสทางใจเกดข1@นมา ท?ไม7ชอบใจมนกFข7นข1น@ มา
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ถ-าหากว7าไม7มข1@นกFสบาย สบายเพราะมกเลส อย7างเช7น ถ-าท7านอยากไดเทปอนน@ ท7านกFเปFนทกขQ พอไปแสวงหาได-เทปอนน@มา ท7านกFสบายใช7
ไหม สบายได-เทปน@มาเพ>อ? ไม7สบายนะ น?นะ เพ>อ? ไม7สบาย แต7ไม7ร6-จก เปFน
เพราะว7าได-เทปมากFสบายแล-ว ยงไม7ได-เทปมาเปFนทกขQ พอหาเทปมาไดสบาย เม>อ? ขโมยมาเอาเทปไป ความสบายกFหายไปอกแล-ว เปFนทกขQข1@นอก
แล-ว มนกFเปFนอย67อย7างน@ ไม7ได-เทปกFเปFนทกขQ ได-เทปมาแล-วกFสบาย พอ
เทปหายอกกFทกขQเปFนอย6อ7 ย7างน@ตลอดเวลา น@เรยกว7าสมาธในท?สงบมน
เปFนอย67อย7างน@น ได-เทปมาแล-วกFสบาย สบายเพราะอะไร เพราะได-เทปมา
ตามใจของเราน? สบายแค7น@ สบายเพราะกเลสท?ครอบงาเราอย67 เราไม7ร6เร>อ? ง นานๆไปขโมยมาเอาเทปไปกFทกขQขน1@ มาอก
ฉะน@น สงบอนน@สงบเร>?องสมาธช?วคราว สมถะเราต-องมาพจารณาเร>?องอน
น@ตอ7 ไป เร>?องต7อไปน@ได-เทปมาแล-ว ของท?เราได-มาน?แหละ มนจะเสย มน
จะหาย มนจะเสยหายไปเพราะเรามเทป ถ-าเราไม7มเทป เรากFไม7มอะไรจะ
หาย เหม>อนอย7างกบเกดมาน?นแหละเม>อ? เกดมาแล-วกFมตาย ถ-าไม7เกดมน
กFไม7ตาย คนท?ตายน?กFล-วนแต7คนท?เกดมาท@งน@น คนท?ไม7เกดกFไม7เหFนตาย
อย7างน@ ถ-าเราคดได-เช7นน@เราได-เทปมา เรากFร6-ว7าเทปน@ไม7เท?ยง วนหน1ง? มน
จะแตก อกวนหน1ง? มนจะพง อกวนหน1?งขโมยมนจะมาเอาไปกFได- ถ-าเรา
เหFนว7ามนไม7แน7อย67แล-ว ท?เทปมนจะแตก มนจะพง ขโมยจะมาเอาไป มน
เร>อ? งของไม7เท?ยงท@งน@น ถ-าเราเหFนอย7างน@เรากFใช-เทปอนน@อย6ไ7 ดเหม>อนท7านอย7างน@ อยากจะค-าขายทางโลก เขาอยากได-เงนธนาคารมา
หมน ท7านกFเปFนทกขQ น?ทกขQ อยากได-เงนเขามา หาเงนหาทองมนยากมน
ลาบาก กFเปFนทกขQเพราะไม7ได-มา อกวนหน1?งไปก6-เงนธนาคารเขาให-มา กF
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ดใจ ดใจไม7กช? ว? โมงหรอก ดอกเบ@ยมนกFกนท7านอกแล-ว น?งอย67เฉยๆ
ดอกเบ@ยเขากFเอาไปกน แหม! เปFนทกขQอกแล-วแน7ะ! ทาไม ไม7ได-เงนมากF
เปFนทกขQ ได-เงนมากFนก1 ว7าสบายแล-ว อย6ไ7 ปอกวนหน1ง? ดอกเบ@ยมนกFเข-ามา
อกแล-ว เปFนทกขQอกแล-ว เปFนอย67อย7างน@
อนน@พระพทธเจ-าท7านจ1งสอนว7า ให-เราด6ปจจบนน@ เหFนอนจจงของกายของ
จต ของธรรมะท?มนเกดแล-วดบอย6แ7 ค7นเ@ อง มนเปFนของมนอย7างน@น อย7าไป
ย1ดม?นถ>อม?น ถ-าเราเหFนเช7นน@ ความสงบกFเกดข1น@ มา ความสงบค>อการ
ปล7อยวาง เกดข1@นมาเพราะปญญาเกด
อนจจง ทกขง อนตตา
ปญญาเกดเพราะอะไร เพราะพจารณาเร>?องอนจจง ทกขงอนตตา น@นเปFน
สจจธรรม เหFนความจรงประจกษQอย7างน@นในใจ น?อย7างน@น เราจะเหFนชดใน
ใจของเราอย67อย7างน@เสมอ อารมณQเกดข1@นมาแล-ว เหFนมนดบไป ดบแล-ว
เกดข1@นมา เกดแล-วดบไป ถ-าเรามความย1ดม?นถ>อม?น ทกขQกเF กดข1@นเดwยว
น@น ถ-าเราปล7อยวางไป ทกขQกไF ม7เกดเราเหFนในใจของเราอย67อย7างน@น กF
เปFน สขภ6โต อย6อ7 ย7างน@นแหละฉะน@นเราควรเช>อ? คนอ>?นเพยงห-าสบ
เปอรQเซFนตQ
ในคราวหน1ง? พระสารบตรท7านฟงธรรมะ พระพทธเจ-าของเราเทศนQจบแล-ว
พระพทธเจ-าท7านถามว7า
"สารบ,ตรเช@=อไหม"
"ยงไม9เช@=อพระเจBาขBา" พระพทธองคQท7านชอบใจเลยว7า
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"ดแลBว สารบ,ตรอย9าเพ!=งเช@=อง9ายๆเลย นกปราชญ:ตBองไปพ!จารณา
เสยก9อนจ4งจะเช@อ= ไดB สารบ,ตรตBองไปพ!จารณาเสยก9อน" ถ1งแม-ฟง
ธรรมของพระพทธองคQท7านกFไม7เช>อ? ไปทกคา แต7ท7านกFไม7ประมาท เอาไป
พจารณา ถ-าการท?ท7านเทศนQมเหตผลเกดข1@นกบใจของท7าน ใจของท7าน
เปFนธรรม ธรรมน@นอย67ในใจของท7าน มนเปFนอย6อ7 ย7างน@น พระพทธองคQใหเช>อ? ตรงน@น เช>อ? เพราะคนอ>น? กFเหFนด-วย และเรากFเหFนด-วยว7ามนเปFนอย67
อย7างน@นแน7นอน อย7างน@
ผลท?สดกFให-ด6เท7าน@นแหละ ไม7ต-องด6อ>?นไกล ด6ปจจบน ด6ในจตของเจ-าของ
เท7าน@นแหละ วางอดต หร>อวางอนาคต ให-ด6ปจจบนปญญากFเกดข1น@ ตรง
อนจจง ทกขง อนตตา จะทาอย7างไร เราเดนไปกFไม7เท?ยง น?งกFไม7เท?ยง
นอนกFไม7เท?ยง อะไรๆมนกFเปFนอย67อย7างน@นแหละ มนจะเท?ยงกFเท?ยงเพราะ
ว7ามนเปFนอย67อย7างน@ ไม7แปรเปFนอย7างอ>?น ถ-าความเหFนจบลงตรงน@ กFสบาย
เท7าน@นแหละ
ทกขQเพราะคดผด
จะไปอย67ยอดเขาจะเหFนว7าสงบเหรอ มนกFสงบช?วคราวเท7าน@นละเม>?อหวข-าว
มากFเหน>?อยอกแล-ว ขาด "ว!ตาม!น" แล-ว คนชาวเขาน?ไม7ร6-จกวตามน กFลง
มาอย67วดปา7 พง อย6ใ7 นกรงเทพฯ แหม... อาหารมากไปแฮะ ว7น ลาบาก ไป
อย6ไ7 กลๆดกว7า ความเปFนจรง คนไปอย6ค7 นเดยวเปFนทกขQกโF ง7 อย67หลายคน
เปFนทกขQกโF ง7ท@งน@นแหละ เหม>อนข@ไก7 ข@ไก7 ถ>อไปคนเดยวกFเหมFน เอาไป
หลายๆคนกFเหมFน ถ>อไปเร>?อยของเน7าอย7างน@ อนน@เรายงคดผดอย67 ถ-า
หากว7าเรามปญญานะ อย67หลายคนกFน1กว7ามนไม7มความสงบ คดอย7างน@กF
อาจจะถ6กกระมง แต7ว7าเราจะมปญญามากนะ
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ผมน@เกดปญญาเพราะมล6กศษยQมากๆน?แหละ แต7กอ7 นน-อย พอโยมมามาก
คนมามากๆ ล6กศษยQมากๆ ต7างคนต7างคด ต7างมประสบการณQมาก รวม
เข-ามา ความอดทนกFกล-าข1@น เท7าท?เราอดทนได-เรากFพจารณาไปเร>?อย มนม
ประโยชนQท@งน@นแหละ ถ-าเราไม7ร6-เร>?องส?งเหล7าน@กไF ปอย6ค7 นเดยว ด! อย6ไ7 ป
อกหน7อยกFเบ>อ? อย67หลายคน ด!อาหารน-อยๆด! อาหารมากๆ ด! อาหา
รน-อยๆ ไม7ด! อาหารมากๆไม7ด! กFเปFนกนอย67อย7างน@ท@งน@นแหละ เพราะเรา
ยงตดสนใจไม7ไดถ-าเราเหFนว7ามนไม7แน7นอน มากคนกFไม7แน7 น-อยคนกFไม7แน7อย7าไปย1ดม?น
ถ>อม?นเลย มาด6ปจจบนน@ ด6ร7างกายเราน@เข-าไป พระพทธองคQท7านสอนว7า
ให-อย67ในท?สบาย อาหารสบาย กลยาณมตรสบาย ท?อย67สบาย การท?สบาย
มนกFหายากนะ ท7านบอกว7าสบายๆไปอย67ท?ไหนกFไม7สบาย เช7น วดน?สบาย
ไหม อปฏฐากท?สบาย เดwยวเขาให-น@าร-อนน@าเยFน น@าตาลทกวน พ6ดดๆ
หวานๆ น?นโยมอปฏฐากบางคนกFชอบอย7างน@น แหม! อปฏฐากน?ดแล-ว
สบาย เดwยวกFตายเท7าน@นแหละ! น?อย7างน@ เร>?องสบายของคนมหลายอย7าง
ถ-าเรามจตใจร6-จกความพอดของเรา ไปอย67ท?ไหนกFสบาย เม>อ? จะอย67กอF ย67
เม>อ? จะไปกFไป ไม7ห7วงอะไรอย7างน@ ถ-าเราร6-น-อยมนกFยาก ร6-มากมนกFลาบาก
อะไรท@งหลาย มนกFไม7สบายละ ไม7สบายกFเร>อ? งของเขาเปFนอย6อ7 ย7างน@เรา
ไม7ร6-เร>?อง มนกFเดwยวสบาย เดwยวไม7สบายสารพดอย7าง จะไปหาท?ไหน ท7าน
พ6ดถ6กแล-ว แต7ว7าจตเรายงทาไม7ถ6ก จะไปหาอย7างไหนอย7างองคQน@นทา
สมาธให-มาก ฉนแล-วหนไปเลย ทาสมาธอย7างเดยวทาจรงๆจงๆ หร>อจะ
ไม7จรงไม7จงกFไม7ร6- ถ-าทาจรงจงกFสงบส จรงจงทาไมไม7สงบ น?มนเปFนอย67
อย7างน@น มนไม7จรงไม7จงน?นแหละ มนถ1งไม7สงบ
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ต-องแยบคาย
เร>อ? งสมาธน@น อะไรกFช7างมนเถอะ มนเปFนบทบาทกน ศลสมาธ ปญญา มน
เปFนรากฐานตายตวอย6แ7 ล-วละ เปFนเคร>?องม>อของกรรมฐานเท7าน@นแหละ
แล-วแต7ใครจะภาวนาค-นคว-าหา มปญญามากกFเหFนง7าย ปญญาน-อยกFไม7
เหFนง7าย ไม7มปญญาเลยกFไม7เหFนเลย ปฏบตอย7างเดยวกนกFไม7เหFนกน
เพราะปญญา
จะไปด6คร6บาอาจารยQนน@ กFให-พจารณาแยบคายออกไป
อาจารยQน@นทายงไง อาจารยQน@ทายงไงกFด6 เท7าน@นแหละ มนเร>?องนอกๆท@ง
น@น ด6กรยาอาการด6การประพฤตปฏบตมนอย67ข-างนอก ถ-าด6อย7างน@ความ
สงสยกFมเร>?อยไป เอsะ! ทาไมอาจารยQน@นทาอย7างน@ อาจารยQนท@ าอย7างน@
เอsะ! ทางน@นอาจารยQเทศนQมาก เอsะ! ทางน@นทาไมอาจารยQเทศนQนอ- ย เอsะ!
ทางน@นอาจารยQท7านไม7เทศนQเลย เปFนบ-าอย6อ7 ย7างน@นแหละ เลยเปFนบ-าไป
เลย เรากFเอาสเรา ท?ถ6กมนกFอย67ตามน@นแหละ มนเปFนสมมาปฏปทาของเรา
อย7างน@เราด6เปFนตวอย7างเท7าน@นแหละ
เรามาพจารณาอกช@นหน1ง? แล-ว
ความสงสยกFจะหมดไป
อย7าส7งจตตาม
พระเถระองคQน@นท7านกFไม7พจารณา อดตกFช7างมนเถอะ อนาคตกFช7างมน
เถอะ ไม7ส7งจตไปละ ท7านกFด6เอาท?มนเกดข1น@ เดwยวน@ ด6จตอนน@ว7าจะมอาการ
เกดข1@นยงไงกFชา7 ง ท7านจะบอกว7า เออ! อนน@มนไม7แน7หรอก อนน@มนไม7
เท?ยง สอนมนอย67อย7างน@แหละ เดwยวเรากFเหFนธรรมะ
เราไม7ต-องว?งตามมนส อย7างมนเปFนวงจรน? วงจรมนรอบ น?เปFนตวจตของ
เรา สงสารจกร ตววฏฏะมนวงรอบ จะไปว?งตามมนได-ไหม มนเรFวเข-าๆ
เราจะว?งตามมนได-ไหม ลองว?งส เราย>นอย67ท?เดยวน?แหละ วงจรมนจะรอบ
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เอง มนมตsกตาตวหน1ง? อย67น? ถ-ามนว?งเรFว...เรFว...เรFว...เรFว...เรFวท?สด เราจะ
ว?งตามมนทนไหม ไม7วง? หรอก ย>นอย67ตรงน@แหละ ตsกตามนว?ง เราย>นอย67
ตรงกลาง เราจะเหFนตsกตาทกๆคร@งเลย ไม7ต-องว?งตามมน เราย?งตะครบ
เท7าไร มนย?งไม7ทนเท7าน@นแหละ
ธดงควตร
เร>อ? งการไปธดงคQน?นะ ท@งผมสรรเสรญท@งผมห-ามไว- แต7ถ-าคนมปญญาแล-ว
กFไม7มอะไร ผมเหFนพระองคQหน1ง? ท7านสมาทานว7า ท7านไม7ไปละธดงคQ ธดงคQ
ไม7ใช7การไป ท7านคดง7ายๆ อย6ก7 บท?นแ? หละธดงคQ ๓ ข-อน7ะแหละปฏบตใหมนเข-มงวดอย67ตรงน@ ไม7ต-องสะพายกลด สะพายบาตรให-มนเหน>?อยหรอก
น?กถF 6กของท7านเหม>อนกนนะแต7มนไม7พอใจ ถ-าเราอยากไป ถ-ามนเหFนชด
จรงๆละกF พ6ดคาเดยวเท7าน@นมนกFเหFน
อย7างผมเล7าให-ฟง มเณรองคQน-อยท?ไปอย67ปา7 ช-าน7ะ ไม7เคยไปเลย ไปอย6อ7 งคQ
เดยว ๖ วน ๗ วน อย6ก7 ลางปา7 ช-าคนเดยว เดFกแท-ๆผมเปFนห7วง ไปถาม ไป
ด6 เหFนไปบณฑบาตในหม6บ7 -านแล-วกFมาฉน มแต7หลมฝงศพท@งน@นรอบข-าง
เณรกFนอนอย67อย7างน@นองคQเดยวตลอดอย67ท?บ-านกลางน?ได- ๗ วนแล-ว ผม
ไปถามด6 ท7าทางกFอย67สบาย ไปถามว7า
"เอ! ไม9กลวเหรอ"
เณรบอก "ไม9กลว"
"ทJาไมถ4งไม9กลวน="
"ค!ดว9ามนคงไม9มอะไร!"
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เท7าน@นเองมนกFหยด ไม7ได-ไปคดอย7างอ>?นให-ยง7 ยาก น? หายเลยหายกลว
ลองทาแบบน@ด6ซ ผมว7า การย>น การเดน การไป การมาการทากจธระ
เลFกๆน-อยๆ ถ-าเรามสตเราไม7ปล7อย มนไม7เส>อ? มหรอกไม7เส>?อม อาหา
รมากๆกFเปFนทกขQว7าลาบาก ลาบากทาไม เอาช@นเดยวเท7าน@น แล-วกFให-คน
อ>น? เขาไป จะลาบากมนทาไม ย7ง ย7งอะไร เอาช@นเดยวกFพอ ให-เขาเสย เรา
เสยดายมนกFยากส อนน@ไม7เอา ตกอนน@นใส7อนน@ ตกใส7จนไม7อร7อยเท7าน@น
ละ เลยน1กว7าอาหารมากนกว7น ว7นเอาหลายทาไมล7ะ เราไปว7นกบมนน?
เอาสกช@นหน1ง? กFพอแล-ว น?ไปหาว7าอาหารมากว7น มนจะว7นอะไรอาหารน7ะ
อ-าว! บ-าส! จะว7นอะไร คนมากๆว7น ว7นอะไร ท?เราทากนอย6ท7 กวนน@จะไป
ทาอะไรมาก ไปบณฑบาตแล-วกFกลบมาฉน มกจธระเลFกๆน-อยๆกFทา เราม
สตอย6เ7 รากFทาเสย เราไม7ขาด เวลาทาวตรน?มนเส>อ? มเหรอ ถ-าทาวตรเส>?อม
กFปฏบตไม7ได-เท7าน@นแหละ กFเราไปกราบไหว-สร-างความดท@งน@น มนจะ
เส>?อมอะไร จะเหFนว7าไปทาวตรย7ง ไม7ยง7 หรอก เราน7ะ ถ-าเราคดให-มนย7ง
มนกFยง7 ไม7ไปมนกFยง7
เราต-องคดอย7างน@ให-ดๆเถอะ ทกคนกFชอบจะเปFนใหม7ๆ กFชอบเปFนอย7าง
น@นละ ความเปFนจรงน7ะ เราไปย7งกบมน เราอย67กบหม6ค7 ณะกFอย6ส7 ใครจะทา
อะไรกFทาไป ผดบ-าง ถ6กบ-าง เรากFอบรมแนะนากนไปใครไม7อย67กไF ป เราอย67
กFอย67 มนย?งมประโยชนQละ พระ ก. พระ ข. พระ ค. พระ ง. กFย?งเหFน เอs!
ท7านองคQน@ท7านอย67ของท7านยงไงนะ ท7านถ1งอย67ง7ายๆ มนย?งเปFนประโยชนQ
แก7เพ>อ? นมนษยQ คนมากๆ อย7างเราเปFนล6กวดน?นะมกจ ท7านพาพระเณรทา
เรากFทาเสย จะเปFนอะไร เม>อ? เลกเรากFหยด ส?งท?ถ6กต-องเรากFพ6ดไป ส?งท?ไม7
ถ6กไม7ดเรากFไม7พ6ด เกFบเสย อาหารกFอย7าเอามากเอามายส เอามาสกช@น
สองช@นแล-วกFเลก เหFนมมาก อนน@กFจะเอานด อนน@นกFจะเอาหน7อย เอาทก
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อย7าง นมนตQเถอะเจ-าค7ะ นมนตQเถอะ มนกFยง7 เท7าน@นแหละ กFเราปล7อยมน
ไปน? จะย7งทาไมล7ะ อนน@เราไปย7งกบมน กFน1กว7าอาหารมนมาย7งกบเรา คด
กนเสยอย7างน@ ผมว7ามนสบาย แต7ปญญาเราน-อยปญญาเราไม7ถง1 ต7างหาก
สงบท?ความเหFนชอบ
ถ-าพ6ดกนจรงๆนะ สาหรบพวกประพฤตปฏบต ถ-าจะให-ผมอย6ว7 ดบ-านกFไดเสกคาถาเข-า "สทuธ อสทuธ ปจuจตuต ความบรสทธ t ไม7บรสทธ tเปFนของ
เฉพาะตว" ให-มนไป จะไปทางไหน จะทายงไง ถ-าถ1งคราวท?จาเปFนจะต-อง
ทาอย7างน@น พระพทธเจ-าตรสให-อย67ในท?สงบ เรากFหาท?สงบเท7าท?เราหาไดถ-าหากว7าหาไม7ได- เราร6-จกความสงบอย67ท?น?กอF ย67 เม>อ? เราจะต-องอย67กFให-สงบ
อย7าให-เปFนตณหาส ไปกFอย7าให-เปFนตณหา อย6ก7 Fอย7าให-เปFนตณหา ให-ร6เร>อ? งของมน แต7สภาวะความเปFนอย67ของพระเณร ท7านให-อย67ในท?สงบ
บางทหาท?สงบไม7ได-จะทายงไง เดwยวกFเปFนบ-าเท7าน@นแหละ จะไปไหน อย67
น? อย6ม7 นตรงน@แหละ อย6ใ7 ห-ได- ท7านให-ร6-กาลร6-เวลาอย7างน@ แต7ว7าปกตท7าน
ไม7ได-เพ7นพ7านท?วไป ให-อย6ใ7 นท?สงบ กFจรงอย67 ในเม>อ? หาท?สงบไม7ได- เราจะ
ต-องอย67ท?น?สกเด>อนหร>อสบห-าวนน? จะทายงไง ขาดใจตายเท7าน@นส
ให-เราร6-เร>?องอย7างน@ จะไปเร>?อยๆกFอย7างน@นแหละ ไปอกกFอย7างน@แหละ
สงสยอย67เร>?อย เดwยวกFเปFนไข-มาเลเรยมาเท7าน@นแหละ เดwยวกFไปฉดยาไขมาเลเรย เดwยวกFว7น ความเปFนจรงน@นนะ การประพฤตปฏบตให-มความ
เหFนท?ถ6กต-อง ให-เกดสมมาทฏฐเท7าน@นแหละ ไม7ใช7เร>?องอะไร แต7วา7 เราหา
เราพยายามหา มนกFยากอย67สกหน7อย เพราะปญญาไม7มาก ความเข-าใจไม7
พอ
692

หร>อว7ายงไง ลองอกกFได- เออ! เบ>อ? ธดงคQแล-ว อนน@กไF ม7แน7 ถ-าผมภาวนานะ
แหม! ไม7ไปแล-ว เบ>อ? ! อนน@กไF ม7แน7 ถ-าในใจผมว7าไม7ไปแล-วธดงคQ เบ>อ? ไม7
แน7 เดwยวกFอยากไปอกแล-ว หร>อจะไปธดงคQเร>?อยๆอย7างน@ไม7มจดหมาย
ปลายทาง อนน@กไF ม7แน7อก ต-องภาวนาอย7างน@ ขดมนเสย น?มนจะไปธดงคQ
กFแน7 มนจะอย67กFแน7 ผดท@งน@นแหละ เอาแต7ท?มนผดๆท@งน@น ไปด6ซ ผม
พจารณาแล-ว ผมพ6ดง7ายๆฟงด6ซ พจารณาด6มนเปFนอย7างน@นจรงๆ มนกF
เหFนความจรงของมนเท7าน@นแหละ เม>อ? เหFนความจรงแล-วจะทายงไง มนกF
ถ6กต-องของมนแล-ว จะทายงไง จะไปกFได- จะอย67กFได- แต7ให-มเหตผล ไม7ใช7
ว7าไม7ให-น?ง ไม7ให-เดนไปไหน ไม7ใช7อย7างน@น เดนไปให-มนเหน>?อยเถอะ ใหมนเตFมท?เลยให-มนเหน>อ? ย แต7กอ7 นเหFนภ6เขา แหม! สบายดเหล>อเกน เดwยว
น@เหFนภ6เขา โอsย! ถอยกลบแล-ว ไม7ไปแล-ว แต7กอ7 นเหFนภ6เขาสบาย น1กว7า
จะอย67ภเ6 ขาตลอดชวตโน7น...
ท7านตรสว7าให-ด6ปจจบน ให-ร6-จกปจจบนตามเปFนจรง คาพ6ดท7านพ6ดไว-ถ6ก
ต-องแล-ว แต7เราคดยงไม7ถ6ก ต-องความเหFนยงไม7ถ6กต-อง มนจ1งไม7สบาย ไป
ลองด6กไF ด- ไปเร>?อยๆอย7างน@น
การไปธดงคQน@นะ ผมไม7อยากห-าม แต7กFไม7อยากอนญาต ฟงออกไหม ผม
ไม7อยากจะห-าม ไม7อยากอนญาต แต7พ6ดอะไรให-ฟง ไปธดงคQน@ให-มนม
ประโยชนQ อย7าไปเท?ยวเล7น ทกวนน@ผมเหFนว7าไปเท?ยวเล7นกนเสยมากกว7า
ประโยชนQ ไปกFให-เปFนธดงคQ อย67กใF ห-เปFนธดงคQเดwยวน@มนถ>อการไปเท?ยว
เล7นเปFนธดงคQเสย โกหกเจ-าของด-วยน?นแหละ คดเอาเอง ธดงคQมประโยชนQ
เอาความหมายว7าเราไปธดงคQเพ>?ออะไร ไปกFไปเถอะ ผมขอให-มประโยชนQ
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กFแล-วกน จ1งจะไม7เสยเวลา พระไปธดงคQผมกFห-ามนะ ถ-าเหFนไม7สมควรไป
แต7ว7าไปจรงๆแล-ว ผมกFไม7ได-หา- ม
แต7เม>อ? จะไปกFถามกนหน7อย ไปอย67ภ6เขากFด ผมเคยสมยก7อนตอนเช-าต>?น
ข1น@ มา ทางไปบณฑบาต โน7น! ต-องข-ามเขาล6กน@ไป บางวนกลบมาฉน
ไม7ทน ถ-าเราคดทกวนน@แล-วนะ ไม7ต-องไปให-มนลาบากลาบนอะไรน?นนะ
เดนไปบณฑบาตบ-านกลางน?แล-วกFกลบมาฉน แล-วกFทาความเพยรมากด
กว7า ถ-าเราทาให-มนถ6กนะ นอกจากว7าเราฉนแล-วนอนเท7าน@นมนกFไม7ถ6ก
อย7างไปบณฑบาตตอนเช-า ต-องข-ามเขาล6กหน1ง? กFอตส7าหQไป กลบมาบาง
วนต-องฉนจงหนกลางเขา มนจะไม7ทนถ1งท?เม>อ? คดมาเดwยวน@นะ ผมคดจะ
ไปทาไม ถ-าเราหาหม67บา- นสบายๆขนาดน@ อย7างบ-านกลาง บ-านก7อน? ตอน
เช-าไปบณฑบาตแล-วกFมาฉนจะได-พกผ7อน จะได-ทาจตใจดกว7า เราฉนเสรFจ
แล-ว ทางโน-นยงไม7มาฉนบณฑบาตเลย ข-ามเขาอย67โน7น คนหน1ง? กFคดไป
อย7างหน1ง? ให-มนพบทกขQน?นแหละ มนจ1งจะร6-จกทกขQ แต7มนมประโยชนQ ถ-า
ไปเปFนประโยชนQผมไม7โทษคนอย67 ไม7โทษคนไป ไม7สรรเสรญคนอย67 ไม7
สรรเสรญคนไป สรรเสรญท? "มความเหFนถ6กต-อง" น?นแหละ อย67กเF ปFน
ภาวนา ไปกFเปFนภาวนา ไปเปFนกล7มเพ>อ? น หม6ไ7 หนกFไปหม67น@น ตามเร>?อง
ตามราวมนไม7ถ6กต-อง
หลวงพ7อ: ว7ายงไง เท7าท?เล7าความเหFนมาน? จะเอายงไงด จะทายงไงต7อไป
อก การปฏบตน7ะ!
พระ ก.: หลวงพ7อครบ อารมณQกรรมฐานท?ถ6กจรต ผมเคยเจรญพทโธกบ
อานาปาฯนาน จตกFไม7เคยสงบระล1กความตายกFไม7สงบ ระล1กขนธQ ๕ ไม7
สงบ หมดปญญา!
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หลวงพ7อ: วางมน! หมดปญญา วางมน!
พระ ก.: เวลาน?งสมาธ ถ-าได-สงบนดหน7อย สญญา เยอะแยะไปหมด จะ
รบกวน
หลวงพ7อ: น?นแหละ มนไม7เท?ยง ไม7แน7 ไม7แน7 บอกมนเลย ไม7แน7 ทาไว-ใน
ใจ ท@งหมดอารมณQมนไม7แน7ท@งน@น ไว-ในใจเลยนะ ทาสมาธแล-วจตไม7สงบ
ไม7แน7เหม>อนกน จตน@สงบแล-วไม7แน7เหม>อนกน เอามนไม7แน7น? ไม7ตอ- งเล7น
กบมนท@งน@นแหละ อย7าเอาปล7อยวาง สงบกFอย7าไปคด อย7าไปเอาจรงเอา
จงกบมน.ไม7สงบกFอย7าเอาจรงเอาจงกบมน วญญาณง อนจจง เคยอ7าน
ไหม วญญาณกFไม7เท?ยง เคยได-อ7านไหม จะไปทายงไงกบมนล7ะ ฮ1 ! สงบ
มนกFไม7เท?ยง ไม7สงบมนกFไม7เท?ยง เราจะมความเหFนยงไงต7อไป เรามความ
ร6-อย6อ7 ย7างน@นะ สงบกFไม7แน7 ไม7สงบกFไม7แน7 เราจะอย67ยงไงถ-าจตเราคดอย7าง
น@ ถ-าเรามความร6-อย6อ7 ย7างน@ละ ความสงบมากFร6-ว7าอนน@มนไม7แน7 ไม7สงบมา
เรากFรว6- 7ามนไม7แน7 ความร6-ส1กเราจะอย67อย7างไร ตรงน@น ร6-ไหม
พระ ก.: ไม7ทราบครบ
หลวงพ7อ: กFด6ตรงน@นส มนสงบได-กว? น ท?วา7 น?งไม7สงบไม7แน7 หร>อมนสงบด
จง ไม7แน7เหม>อนกน เอาส! มนจะอย67ตรงไหน ไล7มนส ไล7จ@เข-าไป อย67ตรงน@
แหละ ไม7ต-องไปไหน เดwยวกFสงบ เท7าน@นแหละ ภาวนาพทโธกFไม7สงบ.อา
นาปานสตกFไม7สงบ กFไปย1ด ไม7สงบน?นแหละ ถ-าเราภาวนาพทโธ...พทโธ
ไม7สงบ ไม7แน7เหม>อนกน อานาปานสตไม7สงบ ไม7แน7เหม>อนกน ไม7เล7นกบ
มนท@งน@นแหละ มนสงบกFไม7เล7นกบมนละ มนหลอกลวงน? มแต7ความ
หมายม?นท@งน@นแหละ เราต-องฉลาดกบมนสกนดหน1?งส ถ-ามนสงบล7ะกF
เออ! ใช7แล-ว ไม7สงบกF ฮ1! ว7นวาย จะไปส6-มนได-อะไร มนสงบ ร6-วา7 มน สงบ
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แล-วนะ ไม7แน7! ไม7สงบ ด6มนแล-วไม7สงบกFอย7างน@นแหละไม7แน7เหม>อนกน
ถ-าเรามความร6-ส1กอย7างน@ มนจะยบลง เดwยวน@นเลยแหละ เม>อ? เราทวงมน
เม>อ? มนไม7สงบ น?กไF ม7แน7เหม>อนกน ยบลงเดwยวน@นทเดยวละ เอยง เร>อต-อง
เอยงเลย ลองซ เราไม7ทนมนน? เดwยวเราจะเอาอย7างน@น ไม7แน7เหม>อนกน
ยบเลย เอ-า! ลองด6ซ ทวงมนเข-าไป น?ไม7ทวงมนน?คลามนไป ให-มนว?ง แล-ว
กFคลาๆมนไปเร>?อยอย7างน@น ไม7ทวงมน ใส7มนเข-าไปเลย อย7าให-มนอย67 แต7
เม>อ? ผมเทศนQให-ฟงกFร-อง โอsย! หลวงพ7อน?เทศนQแต7เร>?องไม7แน7ทง@ น@นแหละ
เดwยวกFเบ>?อ ลกหน ไปแล-วนะ ไปฟงเทศนQ หลวงพ7อกFเทศนQแต7เร>?องไม7แน7
ท@งน@นแหละ เบ>อ? แล-วกFไปหาให-มนแน7ด6ซ เออ! เดwยวกFกลบมาอกแล-ว ลอง
จาไว-ในใจส คาผมพ6ด ไปเถอะไป ถ-าไม7เหFนอย7างผมว7าน? ไม7สงบเลย ไม7
สบาย ไม7มท?จะอย67หรอก
ทาสมาธให-มากน7ะผมกFเหFนด-วยเหม>อนกน เจโตวมตต ปญญาวมตต ร6ไหม คาพ6ดน@รไ6- หม วมตต แปลว7า การหลดพ-นจากอาสวะ ๒ อย7าง เจโต
วมตต อานาจของจตมากท?สด ค>อเร>?องสมาธมาก จ1งทาปญญาเกดไดปญญาวมตต ทาสมาธพอเปFนรากฐาน เหม>อนต-นไม-น?เหFนไหม บางชนด
เอาน@าใส7 มนบานข1@นมานะ บางต-นเอาน@าใส7 ตาย ต-องใส7แต7นอ- ยๆ พอดๆ
เหFนไหมน?น ต-นสน ต-นฉตรน7ะ ไปเอาน@าใส7มากๆ ตายนะ ใส7แต7น-อยๆ
ไม7ร6-มนเปFนอะไร แต7อย7างต-นน@ ด6ซ แห-งออกอย7างน@ มนข1น@ มาได-ยงไง ลอง
คดด6ซ มนจะได-น@ามาจากไหน ใบมนจ1งใหญ7จ1งโตอย7างน@ บางต-นต-องใส7น@า
ให-มากๆจ1งจะได-ใบใหญ7ขนาดน@ แต7อย7างต-นน@มนน7าจะตาย อกอย7างหน1ง?
เขาปล6กแขวนเอาไว- รากมนห-อยลงมากนลม มนน7าจะตายนะ ถ-าเปFนไมธรรมดา มนคงแห-งไปหมดแล-ว น?อกหน7อยใบมนจะยาวข1น@ มาเร>?อยๆ ไม7ม
น@านะ น@าไม7ม เปFนอย7างน@เหFนไหม น?กเF หม>อนกน ธรรมชาตมนเจโตวมตต
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วมตต แปลว7าการหลดพ-น ต-องทากาลงใจให-เข-มแขFง มสมาธมากๆอย7าง
หน1ง? กFเหม>อนกบต-นไม-บางชนดต-องให-น@ามากๆ มนจ1งจะเจรญข1น@ แต7อก
อย7างหน1ง? ไม7ต-องให-น@า มาก ให-น@ามาก ตาย ต-องให-น@าน-อยๆ เพราะมน
เปFนอย7างน@น มนเจรญของมนได-อย7างน@น ฉะน@นท7านจ1งตรสว7า เจโตวมตต
ปญญาวมตต วมตต การหลดพ-น การท?จะหลดพ-นต-องใช-ปญญาและกาลง
จต จตกบปญญาต7างกนไหม
พระ ก.: ไม7ครบ
หลวงพ7อ: ทาไมถ1งแยกล7ะ ทาไมถ1งแยกเปFนเจโตวมตต ปญญาวมตต
พระ ก.: เปFนเพยงคาพ6ดครบ
หลวงพ7อ: น?นแหละเหFนไหม ไม7อย7างน@นเรากFไปเท?ยวแยก เดwยวกFเปFนบ-า
เท7าน@นแหละ แต7ว7ามนองกนนดหน7อยนะ จะว7าอนเดยวกนกFไม7ใช7 คนละ
อนกFไม7ใช7 ผมจะตอบอย7างน@ถ6กไหม ผมจะตอบว7าอนเดยวกนกFไม7ใช7
คนละอย7างกFไม7ใช7 ผมจะตอบอย7างน@ เอาไปพจารณาซ พ6ดถ1งความเท7าทน
นะ คร@งหน1?งผมไปพกท?วดร-างแห7งหน1ง? องคQเดยว มะไฟท?วดร-างแห7งน@น
เยอะเลย อยากฉนเหล>อเกน ผมกFไม7ได-ฉน ความหวาดความกลวว7ามน
เปFนของสงฆQ มโยม คนหน1ง? สะพายตะกร-ามาขอ เราไปปกกลดท?น?น เขา
จะคดว7าเราเปFนเจ-าของหร>อยงไงกFไม7ร6- เขามา ขอ ผมกFคด เอ! จะให-เขากF
ไม7ได-นะ คร@นจะไม7ให-เขากFจะว7าพระหวง มแต7โทษท@งน@น ผมเลยตอบ
"โยม อาตมาพกท?วดน@ ไม7ใช7อาตมาเปFนเจ-าของนะ ท?โยมขอน? กFเหFนใจอย67
เหม>อนกน อาตมาไม7ห-าม แต7กไF ม7อนญาต ฉะน@น แล-วแต7โยมเถอะ" โอp!
เขาไม7เอาแฮะ เออ! คาตอบอย7างน@กดF เหม>อนกน ไม7ห-ามแต7ไม7อนญาต เรา
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หมด ภาวะเลย พ6ดไปอย7างน@กมF ประโยชนQ มนทนเขาด! พ6ดแล-วกFด ดจน
กระท?งทกวนน@แหละ บางทคนพ6ดแปลกๆ มนกFไม7กล-าเอา จรตค>ออะไร?
พระ ก.: จรต เอ-อ! ไม7ทราบจะตอบอย7างไร
หลวงพ7อ: จตกFอนน@ จรตกFอนน@ ปญญากFอนน@ จะทายงไงล7ะทน@ ด6ซ ว7ายง
ไง ลองด6ซ ราคจรต โทสจรต โมหจรต พทธจรต จรตกFคอ> จตใจของคนเรา
ท?มนแอบแฝงในสภาวะอนใดอนหน1?งมากกว7าเขา เปFนราคะบ-าง โทสะบ-าง
ทกอย7างมนกFเปFนภาษาคาพ6ดเท7าน@นแหละ แต7มนแยกกนออกไป ได-หก
พรรษาแล-วนะ เออ! ว?งตามมนเหFนจะพอแล-วม@ง ว?งมาหลายปแล-วน? ม
หลายคนอยากจะไปอย67องคQเดยว ผมไม7ว7าหรอก อย67องคQเดยวกFอย67เถอะ
อย6ห7 ลายองคQกFอย67 ไม7ผดหรอกถ-าไม7คดผด อย6อ7 งคQเดยวคดผดมนกFไม7เกด
ประโยชนQอะไร ลกษณะท?อย67ของผ6ป- ฏบตเปFนท?สงบหน7อยนะ แต7ว7าในเม>อ?
ท?สงบระงบเช7นน@นไม7ม เรากFตายซ มนร-อนน? อย7าหาทางอะไรให-มนมาก
ให-มนย7อเข-ามา ให-มาอย67ท?จตใจเจ-าของท?ผมพ6ดน7ะด6ไปนานๆ อย7าไปท@ง
ให-มความร6- เอาไว- ท?ผมว7า อนจจง อนจจง ต-องด6ไปนานๆเถอะ เดwยวจะ
เหFนชดหรอก ผมเคยได-คาพ6ดจาก อาจารยQองคQหน1ง? เม>อ? คร@งผมภาวนา
ใหม7ๆ ท7านว7ากรรมฐานน@กFปฏบตไปเถอะ อย7าสงสยมน อย7างเดยวเท7าน@น
แหละ พอแล-ว.
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วนมหาปวารณา
วนน@เปFนวนมหาปวารณา ความเปFนจรงน@นเรานบถ>อพระพทธเจ-าของเรา
เทดท6นพระรตนตรย ค>อพระพทธ พระธรรม พระสงฆQ ย?งกว7าอะไรท@ง
หลายท@งน@น แต7วา7 เร>?องน@มนไม7ใช7ของเล7นๆ จะต-องเปFนผ6-ฉลาดพอสมควร
ต-องฉลาดในการสอนจตของตวเอง เอาออกมาฝ1กให-มากๆ
จตของเราน@จะบบมนมากกFไม7ได- จะปล7อยมนกFเลอะเทอะพระพทธองคQ
ท7านตรสว7า สอนตวอย7างไรสอนคนอ>?นอย7างน@น ตวทาอย7างไร จ1งให-คนอ>น?
ทาอย7างน@น ไม7ใช7ของเล7นๆหรอกโยม โยมไปมองด6พระท7านบวช กFนก1 ว7า
ท7านสบาย อย7างเช7นเร>อ? งอาจารยQด จะเล7าให-ฟง
อาจารยQด ศษยQหลวงป6ม7 ?น
อาจารยQดท?เปFนค6ก7 บอาจารยQทองรต เปFนพระกรรมฐานร7นกลางไม7ใช7ร7น
แรก ท?เปFนศษยQอาจารยQมน? ภ6รทตโต เท?ยวบณฑบาตไปฉนตามบ-านปา7
บางทบางบ-านกFไม7ร6-เร>?องเลย พระไปบณฑบาตกFใส7แต7ข-าวจะเอาอาหารใส7
บาตรหร>อกFไม7เคยทากน
บางแห7งกFว7าพระกรรมฐานท7านฉนแต7หวาน
อย7างอ>?นท7านไม7ฉนหรอก พอไปบณฑบาตตามบ-านเขากFเอาข-าวเปล7าใส7
เท7าน@นแหละ พระจะไปบอกให-เขาเอาอาหารใส7บาตรกFไม7ได- เปFนอาบต
บางทพระไปพกอย6เ7 ปFนเด>อนๆ เขากFยงไม7เข-าใจ ทน@ท7านอาจารยQดท7านไป
บณฑบาตในบ-านท?ยงไม7เคยไป โยมกFใส7แต7ข-าว ตอนฉนจงหนเขากFตาม
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ไป ท7านกFฉนจงหนอย6อ7 ย7างน@นแหละฉนแต7ข-าวเปล7าๆ เพราะของมนอย6ใ7 น
บาตร โยมเขากFมองไม7เหFน เหFนพระเอาม>อล-วงลงไป ท7านกFเอาข1@นมาฉน
สบายๆ กFนก1 ว7าอาหารท7านเยอะแยะแล-ว ท7านอาจารยQดท7านฉนข-าว
เปล7าๆอย67 ๗ วน ท7านกFคดว7า "จะทาอย7างไรดหนอ" พระกรรมฐานน?ท7านกF
มปญญาพอสมควรเหม>อนกนนะ วนหน1ง? ท7านกFเอาฝาบาตรหงายข1@น จบ
เอากาน@ามารนใส7มแต7น@าเท7าน@นแหละ โยมกFตามมาน?งอย67จะมาฟงธรรม
ท7านกFเอาข-าวเหนยวมาปน@ แล-วกFจม@ กบน@าในฝาบาตรท?รนมาจากกาน@าน?น
แหละท7านกFฉนข-าวไป โยมเขากFมองท7าน ท7านกFฉนของท7านไปเร>?อยๆ
โยมสงสยกFถาม "เอ-า หลวงพ7อทาไมฉนอย7างน@นเล7า ทาไมฉนข-าวกบน@า"
ท7านกFวา7 "มนมอย7างน@กฉF นอย7างน@"
โยมกFวา7 "ฉนพรกฉนปลาร-าไม7ได-หร>อ"
"ถ-ามนมกFได-" ท7านอาจารยQตอบ
โอ-โฮ มนช7างเพราะเหล>อเกนนะ ท7านเอาข-าวในบาตรน@นมาจ@มน@าเปล7าอย67
น?นแหละ น?คอ> จะสอน เอากนถ1งขนาดน@น ทน@เขาร6-แล-วกFว7าโอ...เราบาป
แล-วให-พระฉนข-าวกบน@าเปล7าๆอย67ถ1ง ๑๕ วน แล-วน?ความไม7ร6-เร>?องเปFน
อย7างน@ คนท?ไม7ร6-เร>?องมนสอนยากสอนลาบาก
เม>อ? หลวงพ7อปา7 ไปสอนท?เม>องนอก
คร6บาอาจารยQผ6-สอนมาน@นลาบาก อย7างเช7นอาตมาออกไปเม>องนอก ซ1ง?
เขาไม7มพระเหม>อนบ-านเรา กFเปFนเหตให-มองเหFนพระพทธเจ-าเสยแล-ว พอ
เราออกไปบณฑบาต เขามองไม7เปFนพระเลยเขามองเปFนตวอะไรกFไม7ร6- คน
ท?จะคดใส7บาตรสกคนหน1ง? กFไม7ม มแต7เขาพากนมองว7า ตวอะไรน7ะมาน?น
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โอ-โฮ น1กถ1งพระพทธองคQ อาตมากราบท7านเลย มนแสนยากแสนลาบากท?
จะฝ1กคน เพราะเขาไม7เคยทาผ6ค- นท?ไม7เคยทาไม7ร6-จกน?มนลาบากมาก พอ
มาน?น1กถ1งเม>องไทยเราออกจากปา7 ไปบณฑบาตเท7าน@นแหละ ไม7อดแล-ว
ไปท?ไหนมนกFสบายมาก
บณฑบาตเอาคน อย7าเอาอาหาร
แต7เม>อ? เราไปเม>องนอกอย7างน@น
มองๆด6ไม7มใครต@งใจมาตกบาตรพระ
บาตรเขายงไม7ร6-จกเลย เราสะพายบาตรไป เขาน1กว7าเปFนเคร>?องดนตรเสย
อก ถ1งอย7างน@นอาตมากFยงดใจในส?งท?ได-ทามาแล-ว โดยมากพระท7านไป
เม>องนอก ท7านไม7บณฑบาตหรอก อาตมามองเหFนข-อน@นก1 ถ1งพระพทธเจ-า
อาตมาต-องบณฑบาต ใครจะห-ามกFจะบณฑบาต ไปบณฑบาต ไปทากจ
อนน@ท?กรงลอนดอนได- ดใจเหล>อเกน พวกพระไปด-วยกนกFว7าบณฑบาต
ทาไม มนไม7ได-อาหาร"อย7าเอาอาหารซ ไปบณฑบาตเอาคน เอาคนเสย
ก7อน ขนมมนมากบคน"
ให-อายเฉพาะในส?งท?เปFนบาป
พระกFไปบณฑบาตให-เขามองด6 เขามองด6พระน?นกFถ>อว7าได-แล-วกFเหม>อน
ท7านพระสารบตรน?น ท7านไปบณฑบาตอ-มบาตรอย6ใ7 นบ-านต@งหลายคร@ง
เขากFไม7ใส7บาตรสกขนเลย เขามองด6แล-วเขากFเดนหน มาถ1งวนหน1?งเขากF
ว7า "พระสมณะน?มาอย7างไร ไป หนไป "พระสารบตรท7านกFดใจแล-ว ไดบณฑบาตแล-ววนน@ เพราะเขาสนใจเขาจ1งไล7เรา ถ-าเขาไม7สนใจเขาไม7ไล7
หรอก เขาไม7พ6ดกบเราหรอก พระสารบตรท7านเปFนผ6-มปญญา เท7าน@นท7าน
กFพอใจแล-ว คนสนใจ น?เปFนจตของพระท?ท7านไปประกาศพระศาสนา
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อาตมามาน1กถ1งข-อน@แล-วกFไม7อาย เพราะพระพทธเจ-าของเราท7านตรสว7า
"ให-อายแต7ส?งท?มนเปFนบาป ไม7เปFนบาปไม7ตอ- งอาย" กFเลยออกไป
บณฑบาตได-สก ๗ วน ตารวจกFจ-องสะกดรอยตามมาห-าม ให-หยด
บณฑบาต บอกว7าผดกฎหมายในเม>องเขา เราไม7ร6-นม? นผด เรากFหยด ท?ผด
เพราะเขาหาว7าเปFนขอทาน บ-านเขาห-ามขอทาน เรากFบอกว7า อนน@นมน
เปFนเร>?องของคน แต7น?มนเร>?องของศาสนา พระพทธศาสนาไม7ใช7ขอทาน กF
เลยได-อธบายไปว7า ขอทานประการหน1ง? การบณฑบาตอกอย7างหน1?งกFเลย
เข-าใจกน ทกวนน@ท?นน? พระกFได-บณฑบาตอย67 แต7กยF งไม7ดเท7าไรหรอก
ค7อยๆเร?มไปล7ะน?เปFนส?งท?ทาได-ยาก ทาได-ลาบาก
ขอให-ปฏบตธรรมตลอดชวต
จตใจของเราน@กเF หม>อนกน อย7างเราชาวพทธท?มาฟงธรรมะกนทกวนพระ
น? บางคนกFยงไม7ค7อยจะร6-เร>?องธรรมะแท-ๆ อย7างเม>?อสองสามวนมาน@น
พวกโยมจากสาขามารวมกนเปFนร-อยๆ ทน@อาตมากFเลยถามว7า "โยม ปน@
เท7าท?ตรวจด6นะ อาตมาสอนมาน?กเF ก>อบสามสบปแล-ว ปล7อยไปตามใจ
สบายๆ วนน@กFเลยอยากถามว7า พวกเราอบาสกอบาสกาท@งหลายน@น ม
บ-างไหมในท?น@ ได-ตง@ ใจท?จะปฏบต ปฏบตไม7มากหรอก มศล ๕ ตลอดชวต
มบ-างไหม"
มองด6ตากนล7อกแล7ก ไม7มเลย น?งน?งอย67อย7างน@น น?เหFนไหมมนขาดการ
ปฏบต ค>อมนยงไม7ถ1งใจ อาตมากFเลยเทศนQว7าไปสกหน7อยวนน@นจะมใคร
โกรธหร>ออย7างไรกFไม7ร6- อาตมากFน1กว7าจะมคนสกคนหน1ง? แต7ดแ6 ล-วมแต7ข@
คน มแต7ข@มน คนไม7ม ถ-าคนแท-มนต-องสารวมด-วยศล ๕ ค>อถ-าเปFนมนษยQ
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แล-วเราต-องพยายามทาศลน@ให-มนมข1@นมาโดยตลอดชวต ได-สก ๔-๕ คนกF
ยงดนะ น?ไม7มหรอก เพราะไม7เคยทามา
ปฏบตศล ๕ สม?าเสมอ
สมยก7อนอาตมายงไม7ได-มาสอนท?น? เร>?องสมาธน?คนกFไม7ร6-เร>?องเลย ศลกFพ6ด
แต7รบกบพระไปเท7าน@น พ6ดไปทาไมกFไม7ร6- สมาธกFไม7ร6-เร>?อง ไม7เคยทา
เข-าไปวดกFไม7มใครฝ1ก เม>อ? ศล สมาธ กFไม7เร?ม ปญญาจะเกดท?ไหน ถ-ามา
พ6ดถ1งตรงน@ร6-ส1กว7าพวกเรายงไกลกนมากท?สด ขอให-แต7ละคนเอาการบ-าน
ข-อน@ไปคดกน อย7างอาตมาข1@นไปเม>องเหน>อไปเทศนQให-เขารกษาศล เขากF
ว7า
"ท7านอาจารยQเทศนQอย7างน@ ท7านจะฉนข-าวกบอะไร"
"ไม7ร6- อาตมาไม7ร6-"
เขากFวา7 "ถ-าอย7างน@นเอาไหม ผมจะโขลกพรกกบเกล>อมาให-ท7านฉนทกวน
ท7านจะฉนได-ไหม"
อาตมากFว7า "ใครจะทา โยมคนไหนจะทา อย7าหนจากกนเลยนะ ให-โยม
โขลกพรกกบเกล>อมาทกวนๆ อาตมากFจะฉนให-ทกวนๆอาตมาไม7เคยเหFน
ใครมศรทธาอย7างน@ เอาไหม เอากนเปFนปๆไหมหร>อตลอดปกFเอากนไหม
ให-โยมมาจดทกวนนะ"
โน7น คนท?พ6ดไปน?งอย67โน7น มนไม7กล-าทาหรอก มนพ6ดแต7ปากน?นแหละ
พ6ดให-เราจนเท7าน@น ความเปFนจรงคนท?มาวดทกวนน@มนต-องมศรทธา คน
พ6ดเช7นน@นมนไม7มศรทธาหรอก
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เข-าถ1งพระรตนตรยไม7ตอ- งด6ฤกษQ
ผ6ท- ?เข-าถ1งพระรตนตรย ค>อพระพทธ พระธรรม พระสงฆQ น@นท?จรงมนง7าย
ท?สดโยม มนง7ายมาก การกระทาอะไรต7อมอะไรมนง7ายมนไม7ยาก ไม7ต-อง
เล>อกวนน@น เด>อนน@ ยามน@ ไม7ต-องแล-ว พระพทธองคQของเรากFทรงสอนว7า
เม>อ? ไรมนสะดวกวนน@นมนด มนไม7ขดข-องวนน@นมนด แต7น?เราไม7อย7างน@น
เช7นจะปล6กบ-านปล6กช7องสารพดอย7างกFจะต-องหาฤกษQวนพนยามกนเสย
แล-ว พระพทธองคQท7านไม7ว7าอย7างน@น ท7านว7าเม>อ? โอกาสมนเหมาะสมกFใหทาไปเถอะ แต7เรากFกลวซ1ง? ถ-าพ6ดถ1งพระรตนตรยเตFมท?ถง1 ท?สดแล-ว
มความสะดวกเม>อ? ใด เปFนฤกษQดเม>อ? น@น
ไม7มอะไรท?จะต-องกลว ค>อว7ามนไม7ผดหรอก เม>อ? มนมโอกาสท?จะทา เม>อ? ไร
มนสะดวก มนถ6กกบเวลาของเรา มนสะดวกกFเอาละ น?ท7านว7าอย7างน@ แต7
เราไม7เอาอย7างน@นซ จะต-องเอาวนน@นวนน@ จนอาตมาราคาญ ย?งวน
แต7งงานน@นเขาถ>อว7าเปFนวนท?สาคญของเขามาก ต-องเอาวนน@น ต-องเอา
ฤกษQอย7างน@นอย7างน@ นมนตQเอาพระหลวงตาไปฉน น?งคอยเม>อ? ยจะตาย
แล-วอย67น?นแหละ ค>อถ-าไม7ได-ฤกษQไม7เอา ต-องให-ได-ฤกษQ อาตมากFคอย
สงเกตใครท?มฤกษQดๆบ-าง ว7ามนจะเปFนอย7างไรไหม มนจะดไหม บางคน
อย6ก7 นได-ไม7ถ1งเด>อนทะเลาะกนไปเลย อ-าว..ด6ซมนเปFนเสยอย7างน@ แล-ว
ทาไมไม7สงเกตเหตผลด6ล7ะ จะต-องเอาวนน@นวนน@ วนน@มนจม วนน@นมนฟ6
ต-องทาข-างข1น@ ข-างแรมอย7าเอา ไปถ>อเอาอนน@นมาเปFนฤกษQของเรา ฤกษQ
มนกFเปFนเร>?องของฤกษQ เวลากFเปFนเร>?องของเวลา มนไม7ใช7มาเก?ยวข-องกบ
เรา ถ-าเราไปคดอะไรต7อมอะไรมนมากทกอย7าง ในเร>?องพทธศาสนามนกF
จะย7งเหยงหลายอย7าง จนกระท?งท?ว7าพ6ดกนไม7ค7อยจะได704

ความคดของหลวงพ7อเก?ยวกบฤกษQยาม
ทน@เรามามองด6ซว7า
ถ-าเปFนอย7างน@นพระรตนตรยของเราจะเส>อ? มไหม
เศร-าหมองไหม มนกFเส>อ? ม มนกFเศร-าหมองเท7าน@นแหละท?วา7 ฤกษQดยามดกF
ค>ออะไรท?มนด อะไรท?มนเหมาะสม ไม7ขดข-องน?นแหละ อาตมาว7ามนด
แล-ว อาตมาพ6ดอย7างน@ ท@งยงถ>ออย7างน@มาตลอดจนทกวนน@ ไม7เคยเหFนมน
เปFนอะไร เม>อ? เรามามองคนบางคนตระก6ลบางตระก6ล โยมบางโยมกF
ลาบาก เช7นแต7งงานกนไม7ถง1 ฤกษQหมายจรงๆไม7ต-องละ พระฉนเสรFจแล-วกF
ต-องน?งคอยอย67น?นแหละ ค>อพอถ1งฤกษQกFต-องสวด ชะยนโต โพธยา
ม6เล...แต7แล-วมนกFดบ-างได-บา- ง เสยบ-าง เหม>อนกน บางคนกFอย67ด-วยกน
เด>อนสองเด>อน พ6ดกนไม7ร6-เร>?อง หนจากกนเสยแล-ว ทาไมฤกษQมนไม7ค-มล7ะ
ฤกษQมนไปอย67ตรงไหน
อย7าเช>อ? มงคลต>?นข7าว
อนน@ขอให-โยมคดกน อาตมาเคยพ6ดอย67เร>อ? ยๆให-โยมคด ถ-าเราพ6ดถ1งการ
ตกลงกนวนน@นวนน@ ตกลงกนพร-อมเพรยงสามคคกนไม7ใช7ว7าได-วนจนทรQ
ไม7เอานะ ไม7ได-วนองคารไม7เอานะ ไม7ใช7อย7างน@นอนน@เปFนเร>?องย7ง ไม7ต-อง
มากหรอก เท7าน@มนกFยง7 แล-ว เม>อ? เราตดส?งท@งหลายเหล7าน@ท?เปFนมงคลต>?น
ข7าวออกไปแล-ว มนกFก-าวเข-าไปห-าสบเปอรQเซFนตQแล-ว เรานบถ>อพระพทธ
พระธรรม พระสงฆQ ส6งสดส6งส7งดแล-ว จะสบายจะสะดวกกนทกอย7าง
อย7างตามบ-านนอกของเราน@น ทาไร7 ทานา ทาค-า ทาขายทาโน7น ทาน? ถ-า
ถ>อกนอย7างน@กยF ?งลาบากขดข-องหลายอย7าง อย6ม7 าวนหน1ง? เขาเอาหนงเส>อ
มาให-ลงคาถาให- หนงหน-าผากเส>อ น?มนกFต-องฆ7าเส>อ มนถ1งเอาหนงหน-า
ผากเส>อมาได- กFน1กว7าเราได-ของดแล-ว เอามาให-หลวงพ7อลงคาถาให705

อาตมากFว7า "จะลงคาถาไปทาไม เส>อกFไปฆ7ามาแล-วน? หนงมนจะดอะไร"
ไปฆ7าตวมนเอาหนงมนมาลงคาถาถ>อกนไปอย7างน@ ท?จรงแล-วท?มนดอย67 กF
ค>ออย7าไปฆ7าเส>อมน อนน@ไปฆ7าเขาถ>อกนว7าดและยงจะเอาหนงมาลงคาถา
อก จะทาอะไรกนต7อไปอกเปFนอย7างน@มนถ>อผดกนหมด
อย7างกลองท?วดอาตมาเคยอย67นะ
ค>อวดท7ง
กลองเขาเอาไว-ต
เพล...ท7ม...ท7ม...ท7ม มอาจารยQองคQไหนกFไม7ร6-บอกว7า ถ-าได-หนงหน-ากลอง
มาจะลงคาถาให- กFเลยพากนไปผ7าเอากลองเพลท?วดท7ง ปาดหน-ากลอง
แล-วกFเอาไปลงคาถา เรากFเคยเหFนว7ากลองเพลมนดง ถ-าตไปคนกFมารวม
กน อนน@คงดแน7 แต7น?กลบไปตดเอามาลงคาถาเสยน?เร>?องท@งหลายเหล7าน@
มนหลายเหล>อเกน เม>อ? ค-นถ1งพทธศาสนาของเราแล-ว ท?จรงน@นมนลาบาก
อย67 เราจะเอาตรงไหน มนด มนลาบากการปฏบตของเราน@นมนถ1งไม7
ปรากฏผลข1น@ มา
บ6ชายญเปFนความเช>อ? ถ>อของพราหมณQ
เร>อ? งท@งหลายเหล7าน@พระพทธองคQตรสว7ามนย7ง ทรงตดท@งเพราะมนเปFน
เร>อ? งของพราหมณQ พราหมณQเขาบ6ชายญ ทาไมพราหมณQถ1งบ6ชายญ
เพราะเขาต-องการส?งท?เขาปรารถนา เขาถ1งบ6ชายญ มนตรงกนข-ามกบ
พทธศาสนาของเรา ทาไมเราถ1งทาบญกน ทาบญกนทาไมการทาบญน@น
พระพทธเจ-าของเราหมายถ1ง ไม7ให-เหFนแก7ตวหร>อว7าทาไปเพ>?อกาจดความ
โลภออกจากใจของเรา มนไปคนละข-างกบพราหมณQเสยแล-ว มนกลบกน
ฉะน@นผ6เ- ข-าถ1งพระรตนตรยน@นหยาบๆมเยอะแต7มนกFยงไปไม7ได- ไม7ต-องไป
พ6ดถ1งธรรมล1กซ1ง@ อะไร อย7างเช7นท7านว7า"อนจuจา วต สงuขารา อปuปาทวย
ธมuนโน" มนจะถ1งสงขารเม>อ? ไรเพราะมนไม7ได-พจารณากน แม-แต7นง? สมาธ
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ทาจตให-เปFนหน1?งมนกFไม7เคยร6เ- ร>?อง ไม7ร6-จกทากน แล-วมนจะไปมองเหFน
ตรงไหน อนน@ให-พวกเราเอาไปพจารณาด6
พทธศาสนา ถ-าไม7ปฏบตกFไม7เกดผล
การประพฤตปฏบตน@เปFนพระกFปฏบตได- เปFนโยมกFปฏบตได-แต7ว7าเปFน
พระน@มนไกลจากความกงวล แต7กFไม7แน7 บางแห7งกFยง? กงวลมากข1น@ อนน@กF
เปFนส?งท?ลาบากอย67 ฉะน@นเร>?องธรรมะน@จะต-องใช-การภาวนา ค>อการ
พจารณา อย7างเช7นพระนวกะท?ท7านได-เทศนQให-ฟงไปน@นท7านได-พด6 รวมลง
มาว7า
"พทธศาสนาน@นต-องปฏบต ถ-าไม7ปฏบตไม7เกดผล ไม7เกดประโยชนQ เรยน
มากขนาดไหนกFไม7มประโยชนQ มนไม7เกดประโยชนQถ-าไม7ปฏบต"
อนน@ท7านพ6ดส@นๆ ท7านเกดมความร6-ส1กอย7างไรกFไม7ร6-ของท7านท7านพ6ดส@น
แต7กFถ6กของท7านท@งหมดเลย เพราะถ-าไม7ปฏบตแล-วทกอย7างมนไม7เกด
ประโยชนQ มนเสยหาย เช7นว7าเราทานาสกแปลงหน1?งแต7พอถ1งคราวท?จะ
เก?ยว ไม7ร6-จะเอาอะไรเก?ยว มนกFเสยหายมาก การกระทาน@นกFเลยไม7ได-ผล
ประโยชนQ แต7วา7 ทาไมการปฏบตมนถ1งยากลาบาก ค>อถ-าจะว7ากนจรงๆ
แล-วมนจะต-องยากเสยก7อนแล-วมนจ1งจะง7าย
ตวทกขQคอ> ตวสจจธรรมท?แทอย7างเช7นพระพทธเจ-าท7านตรสว7า "ทกขQ" พอเราเหFนว7าทกขQอย7างเดยวกF
ไม7ชอบเสยแล-ว ไม7อยากจะร6-ทกขQ แต7ความเปFนจรงแล-วตวทกขQน?นแหละ
ค>อตวสจจธรรมแท-ๆ แต7เรากFอ-อมอนน@เสย ไม7อยากจะด6ทกขQ หร>ออย7างคน
ท?แก7ๆเรากFไม7อยากจะด6 อยากจะด6แต7คนหน7มเปFนเสยอย7างน@น ทกขQน@ไม7
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อยากจะด6 เม>อ? ไม7อยากจะด6ทกขQมนกFไม7ร6-จกทกขQ ตลอดก?ภพก?ชาตกFไม7ร6จกทกขQ ทกขQนเ@ ปFนตวอรยสจจQ เปFนสจจธรรม ถ-าเราเหFนทกขQกเF ปFนเหตใหเราแก-ไข อย7างเช7นว7า ทางท?น?มนรก ไปไม7คอ7 ยจะได- ไปแล-วมนกFรกอย67น?น
แหละ ความคดมนกFเกดข1น@ มา ทาอย7างไรหนอทางน@มนจ1งจะง7าย ไปทก
วน คดทกวน จตน@มนเกดความคดอย7างน@ เพราะส?งท?ไม7สะดวกค>อตว
ปญหา ตวปญหามนเกดข1@นมา มนถ1งหาทางเฉลยแก-ปญหาอนน@น ถ-าเรา
ไม7ทกขQมนกFไม7มปญหา เม>อ? ไม7มปญหากFไม7มเหตให-พจารณาอะไรเลย อน
น@เรากFเลยข-ามไป ฉะน@นพระพทธองคQท7านจ1งทรงสอนเร>?อง 'ทกขQ'
ใช-ปญญาพจารณาในการละทกขQ
วนหน1?งมพระอย67ดว- ยกนมาเล7าให-อาตมาฟง ท7านเล7าว7า ปน@มนทกขQเหล>อ
เกน อาตมากFวา7 กFให-มนทกขQเสยก7อนซมนถ1งจะอดทน ถ-าไม7มความอดทน
มนจะเหFนธรรมะไหม อย7างเช7นว7า ก7อนน@นตสามไม7เคยจะต>?นเลย อย67ท?น?
พอตสามระฆงดงหง7างๆๆ...แล-วเรามนเคยสองโมงเช-าจ1งจะต>?นเม>อ? อย67ท?
บ-าน มาอย67ท?น?ต>?นตสาม มนกFเลยแย7ทาไมมนจะไม7อยากโดดหนล7ะ มนกF
คดถ1งบ-านเท7าน@นแหละ อย6บ7 -านพ7อบ-านแม7เราไม7เคยลาบากอย7างน@ ไปมน
เสยดกว7า มนเปFนทกขQ ทาไมจะไม7เปFนทกขQ อย7างการขบฉน พระต@งสามส?
สบ อาตมากFให-ฉนบณฑบาตเรยงกนไปเร>?อยๆ แต7เม>อ? เรามนหวข1น@ มากFว7า
ฉนพร-อมกนไม7ได-หร>อ มนย7งยาก อาตมากFว7าดแล-ว มนย7งยากน?นน7ะมนด
มนอดทนด พระบวชใหม7ๆอยากฉนกFฉน พอมนมาพบตรงน@เข-ามนกFทกขQ
เพราะพระจะฉนกFตอ- งฉนเรยงลาดบกนไป กว7าจะถ1งเรากF โอsยมนอดแล-ว
อดอก มนกFเปFนทกขQ กว7าจะปรบตวได-กFร7วมสามเด>อน
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เม>อ? ละทกขQได-ชวตกFเปFนสข
อาตมากFเคยบอกพระนวกะเราแต7แรกแล-วว7า ให-ถ1งเด>อนท?สามแล-วถ1งจะ
พอร6-เร>?องสกนดหน1ง? เพราะมนผ7านทกขQมาน?นเองถ-าได-ผ7านตรงน@แล-วกFเอา
ซ จะไปทามาค-าขายอะไรกFมกาลง การงานดข1น@ มกาลงข1@น เช7น มล6กศษยQ
คนหน1?งท?มาอย67น? ต-องต>?นนอนตสาม นอนบางทหกท7ม พอส1กไปเปFนทหาร
ตอนอย67เวรคนอ>?นเขาจะตายแล-วแต7คนน@สบาย เดนจงกรมสบาย เจ-านายกF
รก เลยมาบอกว7า เปFนทหารมนไม7ยากหรอก มนง7ายๆ ส7วนคนท?ไม7เคย
ทากรรมฐานมนจะตายแล-ว คนท?สบายเพราะมนเคยทกขQมาจนพอแล-ว ใหมนทกขQขนาดน@น (เปFนทหาร) มนไม7เตFมม>อมน มนเลยสบายเลย น?แหละ
เราต-องการตรงน@ ฉะน@นท?มาบวชวดหนองปา7 พงน?มนเปFนทกขQ มนเปFน
ทกขQเพราะไม7เหFนว7าทกขQ น?แหละเปFนทางตรสร6-ของพระพทธเจ-า
ทาอย7างไรจ1งจะไม7เปFนทกขQ
พระพทธเจ-าของเราท7านให-เหFนทกขQ ค>อทกขQ สมทย นโรธมรรค ออกช7อง
น@เลย พระอรยบคคลออกช7องน@ ถ-าไม7ออกช7องน@จะออกช7องไหน ใครจะไป
ตรงไหน ถ-าไม7ออกช7องน@กFไม7มทางออก จะต-องร6-จกทกขQ ร6-จกเหตเกดของ
ทกขQ ร6-จกความดบทกขQ ร6-จกข-อปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ น?ออกช7องน@
พระโสดาบน พระอรยบคคลเบ>@องต-นกFออกตรงน@ ไม7มทางอ>?นท?จะออก ถ-า
ไม7ร6-จกทกขQ ออกไม7ได-ทกๆอย7างน?นแหละมนทกขQ อย7างทกขQใจของเราน?
มนกFสารพดอย7างโยมเองกFเคยเปFนทกขQกนมาแล-ว วธปฏบตในทางพทธ
ศาสนากFเพ>อ? แก-ทกขQ ค>อทาอย7างไรจะไม7ให-มนเปFนทกขQ เม>อ? ความทกขQมน
เกดข1@นมากFตาม หาว7ามนเกดข1@นจากอะไร เออ...มนเกดจากตรงน@น ท7านกF
ให-ทาลายเหตตรงน@นเสย ไม7ให-มนเกดข1น@ มา เพราะเหFนทกขQเสยก7อนจ1ง
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ร6-จกว7าทกขQมนเกดจากอะไร กFตามมนไปอก จ1งไปแก-ไขตรงน@นว7ามนเกด
จากอนน@น แล-วทาลายส?งท?มนเปFนเหตท?ทาให-เกดไปเสย ด-วยการขจดมน
ไป ทกขQ สมทย แล-วกFนโรธ ค>อความดบเช7นน@นมนมอย67 จะต-องหาข-อ
ปฏบต ค>อมรรค เพ>อ? จะเดนทางไปดบทกขQ แก-ตรงน@นมนจ1งไม7เกดทกขQ
อย7างน@พระพทธศาสนาออกไปตรงน@ ไม7ออกไปท?ไหน
เม>อ? ตณหาเกด คาว7าพอจะไม7ม
มนษยQเราท@งหลายท?ยงตกค-างอย6ใ7 นโลกน@
มากมายก7ายกองน@นมเร>?อง
สงสยว7นวายตลอดเวลา อนน@มนไม7ใช7ของเล7นๆ มนเปFนของยากของ
ลาบาก ฉะน@นจะต-องยอมสละท@งมนส7วนหน1ง? ท@งร7างกายท@งตว ต-องตกลง
ถวายชวต อย7างเช7นพระท?ท7านมาบวชหร>ออย7างพระพทธองคQ ท7านเปFน
กษตรยQใช7ไหม คนเราพอเหFนท7านเปFนกษตรยQออกบวชไม7ส1ก กFว7าดอย67 แต7
ว7าท7านเปFนกษตรยQท7านกFไปได- เพราะอะไรๆท7านกFร?ารวยมาหมดทกอย7าง
แล-ว ท7านกFไปได-ล7ะ น?คนเราไปว7าอย7างน@น ร6-ไหมว7าตณหามนมประมาณ
ไหม ได-ขนาดไหนมนถ1งจะพอมไหม มนมไหม ลองถามด6อย7างน@กไF ด- มน
ไม7มเพยงพอ มนกFยงอยากอย67เร>?อยไปน?นแหละ เม>อ? มนทกขQจวนจะตายอย67
แล-วมนกFยงอยาก คาว7าเพยงพอมนไม7ม
ความเกดเปFนตวนาทกขQ
ทน@เม>อ? มาพ6ดถ1งธรรมะล-วนๆ พ6ดถ1งการปฏบตน@นมนย?งล1กลงไป ญาตโยม
บางคนอาจจะฟงไม7ได- เช7นพระพทธเจ-าท7านตรสว7าท7านไม7มการเกดอก
แล-วในภพชาต ท7านหมดเท7าน@ พอว7าไม7ต-องเกดอกกFเปFนเหตให-โยมไม7
สบายใจแล-ว ถ-าพ6ดกนตรงไปตรงมาน@น พระพทธ-เจ-าท7านทรงสอนไม7ให710

พวกเราไปเกดน?นแหละ เพราะมนเปFนทกขQ ท7านวกไปวนมา แล-วมา
พจารณามองเหFนความเกดน?แหละเปFนส?งสาคญ เพราะความเกดน?แหละ
พาให-ทกขQท@งหลายเกดข1@นมา ค>อเม>อ? มการเกดปบ‡ กFมตา ปาก จม6ก ม
สารพดอย7างข1@นมาพร-อมกนเลย แต7ว7าพวกเรากFว7าตายไม7ได-ผดเกดน@น
ฉบหายเสยแล-ว น?พระพทธองคQท7านสอนมนล1กท?สด มนเปFนอย7างน@
ทกวนน@เราทกขQเพราะอะไร ทกขQเพราะการเกดมา เพราะฉะน@นท7านจ1ง
พยายามขจดความเกด แต7ไม7ใช7ว7าการเกด ค>อร7างกายมนเกดนะ หร>อการ
ตายค>อร7างกายท?มนตายน?นะ แบบน@เดFกๆมนกFร6-จกคนเราโดยมากจะร6-จก
ว7ามนตายตรงท?ร7างกายน?ตาย ลมมนหมดแล-วนอนอย67 ส7วนคนตายท?
หายใจอย67 ไม7คอ7 ยจะร6-กน คนตายท?พ6ดได-เดนได- ว?งได- คนไม7ร6-จก การเกด
กFเหม>อนกน เม>อ? ไปคลอดท?โรงพยาบาลกFว7าน?นเกดแล-ว แต7ว7าจตท?มนเกด
ท?มนว7นวายอย67นน? มองเหFน บางทกFเกดความรก บางทกFเกดความเกลยด
บางทกFเกดความไม7พอใจ บางทกFเกดความพอใจ บางทกFเกดความพอใจ
สารพดอย7างล-วนแต7เร>?องเกดท@งน@นแหละ มนทกขQเพราะอนน@เอง เม>อ? ตา
ไปเหFนร6ปแล-วเกดไม7ชอบใจกFทกขQแล-ว ห6ฟงเสยงชอบใจน?กFทกขQ มแต7เร>?อง
ทกขQทง@ น@น ฉะน@นส?งท@งปวงน@ท7านสรปว7า รวมแล-วน@นมนมแต7กองทกขQ
ทกขQเกดข1น@ แล-ว ทกขQมนกFดบ มสองเร>?องเท7าน@น ทกขQเกด ทกขQดบทกขQ
เกด...ทกขQดบ เรากFไปตะครบมน ตะครบมนเกด ตะครบมนดบตะครบอย67
อย7างน@ มนไม7จบเร>อ? งกนสกท
สขไม7ม มแต7ทกขQนอ- ยลงเท7าน@น
พระท7านจ1งให-พจารณาว7า ร6ป นามขนธQ มนเกดแล-วมนกFดบนอกจากน@น
แล-วกFไม7มอะไร ถ-าพ6ดตามเปFนจรงแล-ว สขมนไม7มเลยมแต7ทกขQ ท?ดบไป
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น@นกFทกขQดบไปเฉยๆ ไม7ใช7สขหรอก แต7เราไปหมายเอาตรงน@นว7ามนสข กF
ทกขQอนเก7าน@นแหละ น?มนละเอยด ตรงน@นสขเกดข1@นมากFดใจ ทกขQเกดข1@น
มากFเสยใจ ถ-าความเกดไม7ม ความดบมนกFไม7ม ท7านจ1งบอกว7าทกขQเกด
และทกขQดบเท7าน@น นอกน@นไม7ม แต7ว7าเรากFไม7เหFนชดว7ามนมทกขQอย7าง
เดยว เพราะว7าท?ทกขQมนดบไปเรากFเหFนว7าเปFนสข เลยตะครบอย6อ7 ย7างน@น
แต7ผ6-ท?ซง1@ ในธรรมะน@นไม7ต-องรบอะไรแล-วมนสบาย
ตามความเปFนจรงแล-วโลกท?เราอย67น@ ไม7มอะไรทาไมใครเลยไม7มอะไรจะ
เปFนท?วตกวจารเลย ไม7มอะไรท?น7าร-องไห-หร>อหวเราะเพราะมนเปFนเร>?อง
อย7างน@นธรรมดาๆ แต7เราพ6ดธรรมดาได- แต7มองไม7เหFนธรรมดา แต7ถ-าเราร6ธรรมะสม?าเสมอแล-วไม7มอะไรเปFนอะไรแล-วมนเกดมนดบของมนอย6อ7 ย7าง
น@น เรากFจะสงบ
ควรระงบทกขQเพ>อ? ให-เกดสข
ส?งท?มนษยQเราต-องการอย67ทกวนน@ไม7ใช7เร>?องให-มนสงบ แต7ต-องการท?จะ
ระงบทกขQเพ>อ? ให-มนเกดสข เม>อ? มนมสขมทกขQอย7างน@มนกFเรยกว7ามภพม
ชาตอย67อย7างน@น แต7ในความหมายของพระพทธเจ-าแล-วให-ปฏบตจนมน
เหน>อสขเหน>อทกขQ มนจ1งจะสงบ แต7พวกเราคดกนไม7ได- ตรงน@กFว7าสขน?น
แหละดแล-ว ได-สขเท7าน@นกFพอแล-ว ฉะน@นมนษยQเราท@งหลายจ1งปรารถนา
เอาแต7ส?งท?มนได-มากๆ ได-มากๆน?นแหละด คดกนอย67แค7น@ เหFนว7ามนสข
แค7น@น หร>อเรยกว7าการทาดแล-วได-ดแล-ว มนกFจบลงแค7น@น ต-องการแค7นน@
กFพอแล-ว ได-ดมนจบลงตรงไหนเล7า ดแล-วกFไม7ด ไม7ดแล-วกFด มนกFวกวน
วกไปวกมาอย67อย7างน@น กFทกขQอย6อ7 ย7างน@นตลอดวนยงค?า
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พระพทธองคQท7านทรงสอนว7า หน1ง? ให-ละความช?วแล-วกFให-ทาความด ตอน
ท?สองท7านสอนว7า ความช?วกFต-องท@งมนเสย ความดกFตอ- งท@งมนเสย ต-องละ
มนเหม>อนกน ค>อไม7ต-องหมายม?นมนเพราะว7ามนเปFนเช>@อเพลงอนหน1ง? มน
มเช>อ@ อย67 มนกFจะเปFนเช>อ@ เพลงให-มนลกข1@นมาอก ความดมนกFเปFนเช>อ@
ความช?วมนกFเปFนเช>อ@ อนน@ถ-าพอถ1งข@นน@ มนกFฆ7าคนเสยแล-ว คนเรากFคด
ตามไม7ไหวเสยแล-ว ดงน@นท7านจ1งต-องยกเอาศลธรรมมาสอนกน ให-มศล
ธรรม อย7าเบยดเบยนซ1?งกนและกน ให-ทางานตามหน-าท?ของตนเอง อย7า
เบยดเบยนคนอ>น? ท7านกFบอกให-ถ1งขนาดน@ แค7นก@ Fยงไม7หยดกนแล-ว
มนษยQทกคนในโลกอย67ในกรง
อย7างท?เราได-สวดธมมจกกฯ วนน@กFมข-อท?ว7า การเกดอกไม7มเปFนชาตท?สด
แล-ว การเกดของตถาคตไม7มแล-ว น?ท7านพ6ดเอาส?งท?เราไม7ปรารถนากน ถ-า
เราฟงธรรมะมนก-าวก7ายกนอย6อ7 ย7างน@ เราจะให-สว7างกบธรรมะน@นไม7มเลย
โยม อาตมากFปฏบตมาหลายเม>องหลายท?ร-อยคนพนคน จะมใครท?ตง@ ใจ
ปฏบตเพ>อ? ความหลดพ-นจรงๆ ไม7คอ7 ยจะม นอกจากว7าพระกรรมฐานด-วย
กน ท?พ6ดถ6กกนท?เหFนด-วยกนอย7างน@น ผ6-ท?จะพ-นจากวฏฏสงสารจรงๆม
น-อย ย?งถ-าพ6ดถ1งธรรมะอนละเอยดจรงๆแล-ว โยมกFกลว ไม7กล-า ขนาดพ6ด
แค7วา7 อย7าไปทาความช?ว เท7าน@กยF งไม7คอ7 ยจะได- อาตมาได-เคยเทศนQให-โยม
ฟงแล-วว7าโยมจะดใจกFตาม จะเสยใจกFตาม สขกFตาม ทกขQกFตาม ร-องไหกFตาม ร-องเพลงกFตามเถอะ อย67ในโลกน@กFเหม>อนอย6ใ7 นกรงเท7าน@นแหละไม7
พ-นไปจากกรง ถ1งเราจะรวยกFอย6ใ7 นกรง มนจะจนกFอย67ในกรง มนจะร-องไหกFอย67ในกรง มนจะราวงอย67กFราวงอย6ใ7 นกรง มนจะด6หนงกFด6หนงอย6ใ7 นกรง
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กรงอะไรเล7า กรงค>อความเกด กรงค>อความแก7กรงค>อความเจFบ กรงค>อ
ความตาย
เปรยบเหม>อนอย7างนกเขาท?เล@ยงเอาไว- เอานกเขามาเล@ยงไว-แล-วกFฟงเสยง
ขนของมน แล-วกFดใจว7านกเขามนขนด นกเขามนเสยงโต นกเขามนเสยง
เลFก ไม7ได-ไปถามนกเขามนเลยว7ามนสนกหร>อเปล7า เพราะเรากFว7าฉนเอา
ข-าวให-มนกน เอาน@าให-มนกนแล-วทกอย7างอย67ในกรงท@งหมดแล-ว กFน1กว7า
นกเขามนจะพอใจ เราน1กหร>อเปล7าว7า ถ-าหากเขาเอาข-าวเอาน@าให-กนโดย
ให-เราไปขงอย6ใ7 นกรงน@นเราจะสบายใจไหม มนไม7ได-คดอย7างน@ กFน1กว7า
นกเขามนสบายแล-ว น@ามนกFได-กน ข-าวมนกFได-กน มนจะไปทกขQอย7างไร
พอคดแค7น@กหF ยดแล-ว แต7ว7านกเขามนจะตายอย6แ7 ล-ว มนอยากจะบนไป
มนอยากจะออกจากกรงไป แต7เจ-าของนกน@นไม7ร6-เร>?อง กFว7านกเขาของฉน
มนขนดนะ กลางค>นมนกFขน เวลาเด>อนหงายมนกFขน ยงคยโง7ไปโน7นอก
ย?งแบกกFยง? หนก
มนเหม>อนกบเราขงกนอย67ในโลกน@แหละ อนน@นกFของฉนอนน@กFของฉน อน
น@กขF องฉนสารพด ไม7ร6-เร>?องของเจ-าของ ความเปFนจรงน@น เราสะสมความ
ทกขQไว-ในตวของเราน?นเอง ไม7อ>?นไกลหรอก แต7เราไม7มองถ1งตวเหม>อนเรา
ไม7มองถ1งนกเขา เราเหFนว7ามนสบายกนน@าได- กนอาหารกFได-ตลอด เรากF
เลยเหFนว7ามนสข ถ1งมนจะแสนสขแสนสบายเท7าไรกFชา7 งเถอะ เม>อ? มนเกด
มาแล-วต7อไปมนกFต-องแก7 แก7แล-วต-องเจFบ เจFบกFต-องตาย น?มนเปFนทกขQอย67
อย7างน@ แต7เรากFมาปรารถนาอกว7า "ชาตหน-าขอให-ฉนได-เกดเปFนเทวดา
เถด" มนกFหนกกว7าเก7าอก แต7เรากFคดว7ามนสบายตรงน@น น?คอ> ความคด
ของคนมนย?งหนก พระพทธองคQทรงสอนว7า "ท@ง" เรากFว7า "ฉนท@งไม7ได-" กF
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เลยย?งแบกย?งหนกไปเร>?อย ค>อความเกดมนเปFนเหตให-หนก แต7เรามองกน
ไม7เหFน ถ-าว7าไม7เกด เรากFว7ามนบาปท?สดแล-ว คนตายไม7เกด บาปท?สดแล-ว
ฉะน@นเราจะทะลปรโปร7งเร>อ? งธรรมะน@มนจ1งยาก
ส?งสาคญของคนเรา
เร>อ? งท?สาคญอนหน1ง? ค>อเราจะต-องมาภาวนามาพจารณากนทกๆคน ทก
คนกFจะพ-นทกขQได-ทง@ น@นแหละ อย7างบ-านเราน@เรยกว7าเปFนเจ-าของพทธ
ศาสนา แต7เรากFทง@ หลกธรรมพทธศาสนาท?แท-จรงกนได- แต7ถ>อกนมา
เร>อ? ยๆ แต7เร>อ? งจะมาภาวนากนน@นไม7ค7อยจะม แม-ตลอดจนถ1งพระภกษจะ
มาภาวนาเร>?องจตใจของเราเปFนอย7างไรน@น กFไม7คอ7 ยจะม เรยกว7าเราห7าง
ไกลกนเหล>อเกน ห7างจากพทธศาสนา และอกอย7างหน1ง? ค>อพวกเรามกจะ
เข-าใจว7าบวชจ1งจะปฏบตได- โยมผ6ห- ญงกFบอกว7า "อยากเปFนผ6ช- ายเว-ย...
จะหนไปบวชซะหรอก" น?กนF 1กว7าบวชน@นจ1งจะด ทาความดได- แต7นกบวช
ให-ย-อนกลบไปถ1งเราดๆเถอะการทาความดความช?วมนอย67กบตวเราท@งน@น
อย7าไปพ6ดถ1งการบวชหร>อการไม7บวช ขอแต7ว7าเราสร-างความดของเรา
เร>อ? ยไป น?เปFนส?งท?สาคญมาก
ใช-ศลธรรมเปFนเคร>?องละบาป
ฉะน@นเร>?องของศาสนาน@ กFคอ> เร>?องให-ปล7อยตวออกจากกรงน?นเอง ท?เรามา
ปฏบตน@กเF พ>?อแก-ปญหาน@ ท?เรามาสมาทานศล มาฟงธรรม กFเพ>?อแก-ปญหา
อนน@ เร>อ? งแก-ปญหาชวตของเราน@เบ>@องต-นพระพทธองคQหร>อนกปราชญQทง@
หลายท7านสอนว7าให-มศลธรรม ให-ร6-จกศลธรรม เช7นเพชรเมFดน@ของใครนะ
ฉนอยากได- แต7ฉนจะขโมยเอากFกลวจะบาป น?เท7าน@กพF อแล-ว เรยกว7าศล
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ธรรม ถ-าเราเหFนอย7างน@กFจะเปFนคนไม7เหFนแก7ตว อาตมาเคยพ6ดว7าพวกเรา
ท@งหลายในปสองปมาน@ชอบทาบญสนทานกนมาก การคมนาคมกFสะดวก
ไปทศนาจรแสวงบญกน แต7มามองด6แล-วมนไปแสวงบญอย7างเดยว แต7มน
ไม7แสวงหาการละบาป มนผดคาสอนของพระพทธเจ-า ท?ว7าให-เราละบาป
ก7อนจ1งบาเพFญบญ ไปทาบญ ไม7ละบาปมนกFไม7หมด มนเปFนเช>อ@ โรคตดต7อ
กนอย67ตลอดเวลา มนจ1งเด>อดร-อนกน
หวใจพทธศาสนาสอนว7า ไม7ให-ทาความผด แล-วกFทาจตให-เปFนกศลแล-วกF
จะเกดปญญา แต7ทกวนน@ทาบญกน แต7การละบาปน@นไม7มใครคดเหFน
ความเปFนจรงน@นกFตอ- งละบาปก7อนจ1งบาเพFญบญกศล ถ-าบาปไม7ละจะเอา
บญไปอย67ท?ไหน ไม7มท?จะอย67หรอกบญน@น ฉะน@นเราต-องกวาดเคร>?อง
สกปรกออกจากใจของเราเสย แล-วจ1งจะทาความสะอาด เร>?องน@พวกเรา
ควรจะเอาไปคดพจารณา
อานาจของพระธรรมจกมได-อย7างไร?
พวกเราทกวนน@เรยกว7ามนขาดการภาวนา ขาดการพจารณาจ1งไม7ได-ขอประพฤตปฏบต เม>อ? ไม7เหFนชดกFไม7ได-ปฏบต มนจ1งแก-ป ญหาไม7ได- มนไม7ม
ใครถอยออกมาพจารณา ให-มนเหFนชดตามหลกพทธศาสนา เช7นว7า เจ-า
นายบางคนกFมากราบหลวงพ7อ ถามว7า "บ-านเม>องมนจะเปFนอย7างไรหนอ
คงจะไม7เปFนอะไรม@งครบ มนมอานาจของพระพทธ อานาจของพระธรรม
อานาจของพระสงฆQ มอานาจของพระพทธศาสนา"
พระพทธศาสนาไม7มอานาจอะไรเลย แม-กอ- นทองคากFไม7มราคาถ-าเราไม7
มารวมกนว7ามนเปFนโลหะท?ดมราคา
ทองคามนกFจะถ6กท@งเหม>อนก-อน
ตะก?วเท7าน@นแหละ พระพทธศาสนาต@งไว-มอย67 แต7ถ-าเราไม7ประพฤตปฏบต
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จะไปมอานาจอะไรเล7า อย7างธรรมะเร>?องขนตมอย6แ7 ต7เราไม7อดทนกน มน
จะมอานาจอะไรไหม
อานาจแห7งธรรมมาจากการปฏบต
อานาจหลกพระพทธศาสนา กFคอ> พวกเราท?เปFนเจ-าของพระพทธศาสนาน?
แหละ ช7วยกนบารง เช7นทาศลธรรมให-เกดข1น@ มา มความสามคคกน ม
ความเมตตาอารซ1?งกนและกน มนกFเกดข1น@ มาเปFนกาลงของพทธศาสนา
ไม7ใช7ว7าพระพทธศาสนาน@นมนจะมอานาจ ท?มอานาจกFเพราะเราเอาธรรมะ
น@นมาปฏบตให-ถ6กต-อง มนจ1งจะมพลงเกดข1@นมา ช7วยแก-ปญหาหลายส?ง
หลายอย7าง อย7างเช7นคนในศาลาน@มนต@งใจจะรบกน แต7พอมาฟงธรรมะท?
ว7าการอจฉาหร>อการพยาบาทมนไม7ด เข-าใจทกๆคน เท7าน@นกFเลกกน
อานาจพทธศาสนากFเตFมเป?ยมข1@นมาเดwยวน@น แต7ถ-าพ6ดให-ฟงเท7าไรๆกFไม7
ยอมกน มนกFรบกนเท7าน@นแหละ พทธศาสนาจะมากนอะไรได- น?มนเปFน
อย7างน@
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ต7อไปน@ญาตโยมทกๆคน ให-ตง@ ใจฟงธรรมฟงธรรม ด-วยความสงบ ใหเอาใจฟงอย7าเอาห6ฟง น?งให-มนสบายๆไม7ตอ- งพนมม>อกFได- เอาม>อวางท?
หน-าตกของเรา ความร6-ส1กของเราอย7าให-มนข1@นข-างบนอย7าให-มนลงข-าง
ล7าง ให-มนพอดๆ
วนน@มญาตโยมท@งหลายท@งใกล-ท@งไกล
ล-วนเปFนชาวพทธท?มศรทธา
แสวงหาธรรมะ แสวงหาทางพ-นทกขQ วดหนองปา7 พงน@เปFนแหล7งแห7งหน1?ง
ซ1ง? ขยายธรรมะให-ประชาชนท@งหลายผ6-ทไ? ม7เข-าใจให-เข-าใจ ผ6-ทเ? ข-าใจน-อยกF
ให-เข-าใจมากข1@น จนกว7าท?วา7 "บรรลธรรม"
บรรลธรรมอย7างไร บางคนท?เรยกว7ายงไม7บรรลธรรม กFคอ> ยงไม7ร6-จกธรรม
น?นแหละ เช7นบางคนกFกนเหล-าเมายา เหFนว7ามนดเปFนของเลศของ
ประเสรฐ เม>อ? มาฟงธรรมะ กFบรรลเข-าถ1งธรรม หยดกนเหล-า หยดฆ7าสตวQ
หยดขโมย หยดโกหกพกลมต7างๆ เลกไป แต7ศพทQท?ว7าการบรรลธรรมน@
เรากFคดว7ามนส6งเกนไป ว7ามนเปFนภาษาธรรมะท?เราจะไม7ถ1งไม7บรรล ท?จรง
แล-วคาว7า "บรรลธรรม" น@นกFคอ> เข-าไปถ1งธรรมะน?นเองอย7างเราทกคนท?มา
วดหนองปา7 พงน@ เดนทางมาถ1งวดหนองปา7 พง กFเรยกว7า บรรลถ1งวดหนอง
ปา7 พง คนบรรลธรรมะน@นกFอย7างเดยวกน
เราทกคนโดยมากได-ยนคาว7า "บรรลธรรม" กFเข-าใจว7าศพทQน@มนส6งมาก
เพราะว7าชาตน@เราคงไม7ได-บรรล ความเปFนจรงน@น เช7นว7าอนน@มนบาป แต7
เราเหFนยงไม7ชดกFละบาปไม7ได- เม>อ? เราพจารณาไปปฏบตไปจนเหFนชดว7า
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มนเปFนโทษ เปFนการกระทาไม7ด เหFนชดแน7นอนจนไม7กล-าจะทาอกต7อไป
ไม7กล-าจะเกFบมนเปFนพ>ชพนธQอกต7อไปแล-วจะเปFนท?จะต-องวางต-องท@งมน
ไป ต7างกว7าแต7กอ7 น ค>อท7านว7าบาปๆเรากFร6-ว7าบาป แต7ว7าเรายงทาบาปอย67
ยง ทาผดอย67 ทาช?วอย67 ผ6บ- รรลธรรมน@นคล-ายกนกบว7า เรามองเหFนง6เห7าท?
มนเล>@อยไป เรากFร6-วา7 ง6น@นมนเปFนอสรพษ ถ-ามนกดใครมนจะถ1งตายหร>อ
เจยนตาย อนน@เรยกว7าเราร6-ในง6เห7าตามความเปFนจรง แล-วกFไม7กล-าไปจบง6
น@น ใครจะบอกอย7างไรกFไม7กล-าจบ ค>อเราบรรลถ1งพษของมน ความช?วท@ง
หลายกFเหม>อนกนถ-าเราเหFนโทษของมนกFไม7อยากทา ขอให-เราปฏบตไป
พจารณาไป มนกFจะเลกจะถอนของมนเอง เม>อ? มนบรรลถ1งธรรมะเม>?อไร
มนกFจะร6-จกธรรมะ เม>อ? ร6-จกธรรมะมนกFจะเปFนธรรมะข1น@ มา
ฉะน@น ท?พวกเราพทธศาสนกชนท@งหลายมาในวนน@ ได-มาปรารภเปFนบญ
วสาขบ6ชาเพFญเด>อนหก อนคล-ายวนท?องคQสมเดFจพระ-สมมาสมพทธเจ-า
ท7านประส6ต หร>อเปFนวนท?ท7านตรสร6-ธรรม หร>อเปFนวนท?ท7านปรนพพาน
ท@งสามกาล เปFนวนสาคญวนหน1ง? เปFนกรณพเศษท?ชาวพทธท@งหลายท?ว
ทกสารทศ เหFนวดไหน คร6บาอาจารยQท?ไหนได-สอนธรรมท?พอสมควรเรากF
ไป เล>อ? มใสตรงไหนเรากFไปตรงน@นท?เราท@งหลายร6-จกบาปบญ คณโทษ ไดบวชกลบตรกลธดา ได-ประพฤตปฏบตจนถ1งบดน@ กFเพราะบญ คณของ
ท7าน เปFนบญคณอนเลศประเสรฐท?สด ท?ควรระล1กถ1งในเวลาสาคญ เรยก
ว7าเปFน พทธานสตระล1กถ1งพระคณของท7าน ท?ท7านได-อตส7าหQพยายาม
บกบ?นทาพระ-ศาสนาจนมาถ1งบดน@ ฉะน@น พระคณอนน@เราจะละท@งไม7ไดจาเปFนท?จะต-องมากราบมาไหว- มาสร-างคณงามความดในวนน@กอ7 น
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พระผ6ม- พระภาคของเราน@นกFเปFนคนอย7างเราน?เอง ไม7ใช7มารไม7ใช7พรหม
ไม7ใช7อ>?น เปFนมนษยQ แต7เปFนมนษยQท?อศจรรยQ เปFนมนษยQทแ? ปลก มนษยQผด
ปกต ไม7เหม>อนมนษยQธรรมดาเรา มนษยQถ-าผดปกตแล-วมสองอย7าง ค>อผด
ปกตไปในทางส6ง กFเรยกว7าเปFนพระ-อรยเจ-า เปFนพระอรหนตQเจ-า เปFน
พระพทธเจ-าข1@นไปเลย ถ-าผดปกตลงข-างล7างกFเปFนบ-าเท7าน@นแหละ เหFน
ไหม เปFนบ-าเปFนโรคประสาท ผดปกตเหม>อนกน ผดปกตมาทางข-างล7าง
ข-างต?า ส7วนปถชนธรรมดาสามญชนธรรมดา กFเปFนมนษยQท?อย67ระหว7าง
กลาง ยงไม7เปFนโรคประสาทและยงไม7เปFนพระอรยเจ-า แต7แล-วกFจะเปFนไดท@งสองอย7าง เปFนได-ทง@ พระอรยเจ-า เปFนได-ทง@ บ-า แต7ส7วนมากกFอยากด1งไป
ข-างล7างมากกว7า
ทกวนน@มนจ1งมความสบสนในบางคนท?ไม7ร6-จก ค>อเหFนคนบ-ามากFไปเท?ยว
กราบขอเลข น1กว7าเปFนพระอรหนตQ เพราะอะไร เพราะมนแปลกจากคน
ธรรมดา เรากFคดเอาเองว7าน?เปFนพระอรหนตQ คนน@กFไปกราบ คนน@นกFไป
กราบ ความเปFนจรงกราบผบ-าเราไม7ร6-จก เพราะมนเปFนคนท?ผดปกต
เหม>อนกน ท@งสองอย7าง แต7เราไม7ร6-เร>?อง ส6งเกนไปเรากFไม7ร6-จก ต?าลงไป
กว7าน@นเรากFไม7ร6-จก เพราะเราเปFนคนคร1?งๆกลางๆฉะน@นคนคร1?งๆกลางๆ
จ1งเปFนมนษยQท?ควรฝ1ก เพราะว7าจะฝ1กให-ดกFได-ให-ชว? กFได- เปFนมนษยQท?ควร
ฝ1กเปFนสรรพสตวQทค? วรตรสร6-ธรรม จ1งไม7ควรน?งนอนใจ มนจะเปFนดกFไดเปFนช?วกFได- เปFนบ-ากFได-เปFนพระ-อรยเจ-ากFได- ส7วนคนอ>?นน@นเราจะร6-จกไดยาก คณงามความดของคนอ>น? เราจะร6-ได-ยาก เพราะธรรมท@งหลายเหล7าน@
มนเปFน ปจจตตงมนเช>อ? ไม7ได-ด-วยการบอก ต-องให-ไปปฏบตให-ไปร6-เองเหFน
เอง
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พระพทธเจ-าของเราน@นถ1งแม-ว7าท7านจะปรนพพานไปแล-ว แต7ท7านกFไม7ไดเอาอะไรไปด-วย ธรรมะสกนดหน1ง? ท7านกFไม7ได-เอาไป ท7านวางไว-ในโลกน@
ท@งหมด แต7พวกประชาชนเราท@งหลายน@น บางคนกFน-อยใจ "แหม ถ-าเรา
ได-เกดพร-อมพระพทธเจ-า เรากFคงจะได-เปFนพระอรหนตQ คงจะได-ปฏบต"
พ6ดคาน@ข1@นมาแล-วกFน-อยใจ
น1กว7าเราไกลจากพระพทธเจ-า
น1กว7า
พระพทธเจ-าเกFบของหนหมดแล-ว
เราเลยไม7มโอกาสท?จะได-ประพฤต
ปฏบตเปFนสปฏปนโนในชวตน@ อย7างน@กFคดไปคนเราคดไปตามประสาของ
คน
ความเปFนจรงน@น ธรรมะทกอย7างพระพทธเจ-าท7านไม7ได-เอาหนไปไหน ยง
สมบ6รณQอย6อ7 ย7างเก7า และท?ว7าท7านปรนพพานไปแล-วน@นความเปFนจรงน@น
ท7านยงไม7ปรนพพาน ท7านยงอย67 พระพทธเจ-ายงอย67ถ-าใครไม7ร6-จกกFเสยใจ
ตกใจว7าเกดไม7ทนพระพทธเจ-า ความเปFนจรงน@นพระพทธเจ-าจะได-เปFน
พระพทธเจ-ากFเพราะธรรม ท7านบรรลธรรมะจ1งให-นามท7านว7า พระพทธเจ-า
ส7วนธรรมท?ท7านบรรลเปล?ยนเปFนพระ-พทธเจ-าน@นยงอย67คอ> สจจธรรมยง
อย67 พระพทธเจ-าหลายๆองคQจะเกดข1@นมากFตาม ไม7เกดกFตาม จะม
พระพทธเจ-ากFตาม ไม7มพระพทธเจ-ากFตาม ธรรมะน@ยงอย67 ธรรมเคร>?อง
ตรสร6-ยงอย67 ไม7ได-ส6ญหายไปไหนใครทาเม>อ? ไรกFยงได-ยงเปFนอย67 เพราะเปFน
สจจธรรม
ดงน@นพระพทธองคQจง1 ตรสสอนให-เปFนผ6ท- าให-มาก เจรญให-มากด-วยศรทธา
ของเรา
เม>อ? ปญญาเกดกFจะเหFนธรรมะ
ผ6ใ- ดเหFนธรรมะกFจะได-เหFน
พระพทธเจ-า เพราะความเปFนจรงแล-วมนเปFนอนเดยวกนพระพทธเจ-าองคQ
ท?ว7าน@ไม7มร6ป แต7คอ> หลกการวชาการ หลกการวชาการท?จะให-เปFน
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พระพทธเจ-าน@ ไม7ได-เสยหายไปท?ไหน ส7วนพระ-พทธเจ-าโดยสรปกFคอ>
เปFนคนธรรมดาท?ไปเรยนวชาอนน@น ไปร6-วชาอนน@น จนกว7าท?ท7านร6-จก
ทกขQ ท7านร6-จกเหตเกดแห7งทกขQ ท7านร6-จกความดบทกขQ ท7านร6-ข-อปฏบตใหถ1งความดบทกขQ ท7านร6-ส?อย7างน@เท7าน@น ไม7ต-องร6-อะไรมาก ร6-ตามความเปFน
จรงแล-ว ทกขQกFหาท?เกาะไม7ได- ตวทกขQน@มนไม7มเพราะเหตมนไม7มแล-ว
ร6-จกเหตมนแล-ว ดบเหตมนแล-ว ผลกFค>อตวทกขQมนดบไป วชาความร6-อนน@
ยงอย67ตลอดกาลตลอดเวลา โลกน@มนจะเปFนอย7างไรกFช7างมน สจจธรรมน@
ยงมอย67 เปรยบให-ฟงว7า คนท?เปFนคร6น@นค>อใคร กFคอ> คนท?ไปเรยนวชาคร6จน
สอบได-ตามหลกการของเขา แล-วกFให-ไปสอนนกเรยน ได-ชอ>? ว7าเปFน "คร6"
ถ-าว7าคร6น@ตายไปแต7วชาของคร6ไม7ได-ตาย ยงอย67 ใครยงเรยนต7อไปกFยงเปFน
คร6ได-อก วชามนไม7หาย วชามนไม7ตาย คร6คนท?ตายน@นไม7ได-เอามนไป
ด-วย มนยงอย67 ธรรมท?ตรสร6-ขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-ากFเหม>อน
กนอย7างน@น
ฉะน@น ถ-าเราเข-าใจกนอย7างน@แล-ว พวกเรากFพอจะมองเหFนธรรมะ จะม
ศรทธาในการปฏบต แต7ถ-าเข-าใจว7าท7านปรนพพานแล-วกFหมด ไม7เหFน
พระพทธเจ-า เม>อ? ไม7เหFนพระพทธเจ-า มนกFไม7เหFนบาปไม7เหFนบญ คนเรา
น@นกFทาได-ท@งบญท@งบาปน?นแหละ เขาว7าบญกFบญไปอย7างน@น เขาว7าบาป
กFบาปไปอย7างน@น มนเหFนไม7ชด ไม7เหFนตวบาป ไม7เหFนตวบญตามความ
เปFนจรง เพราะฉะน@น การประพฤตปฏบตของพวกเราท@งหลายมนจ1งเปFน
หมนอย67ในเวลาน@ แค7จะให-ถง1 พระรตนตรย ค>อพระพทธ พระธรรม พระ
สงฆQ เปFนท?พ1?งกFยงไม7คอ7 ยจะได-กน ยงไม7เช>อ? ท7าน ยงไม7เช>อ? พ7อ ยงไปด6
หมอด6 ไปด6ฤกษQต-องให-หมอบอกว7าทาอย7างน@นๆ สะเดาะเคราะหQอย7าง
น@นๆ_เท7าน@กFเสยแล-ว น?เรยกว7า ไม7ถ1งพระรตนตรยแล-ว ฉะน@นมนถ1งยาก
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ถ1งลาบาก ไม7ร6-จะเอาอะไรต7อมอะไรว7นวายไปหาหมอผบ-าง หมอเทวดา
บ-าง หมอสารพดอย7างเพ>อ? จะมาแก-ไข เม>อ? คดแล-วมนจ1งยงห7างไกลมาก
แต7ว7าเข-าวดทกคนทาบญทกคน แต7กFเปFนขโมยเก>อบทกคน โกหกเก>อบทก
คน อะไรๆกFทกคน มนทกคนไป ทกๆอย7าง
อาตมาสลดใจเร>?องหน1ง? พระฝร?งร6ปหน1ง? ค>อพระสเมโธ มาอย67ด-วยกFศ1กษา
ธรรมะตรงไปตรงมา เรากFสอนว7า อนน@มนเปFนบาปให-ละเสย อนน@มนเปFน
บญ มาอย67ด-วยหลายปเหม>อนกน เม>อ? อย6ม7 าพอสมควร แล-ว กFให-ท7านไปอย67
วดปา7 นานาชาต เม>อ? ไปอย67แล-ว ท7านสเมโธกFตง@ ใจ ถ1งวนพระ ชาวบ-านกF
มาสมาทานอโบสถศลกน ท7านกFดใจว7าคนไทยน?รบศลรบพรหลาย มศลม
ธรรมมาก แต7อย6ๆ7 ไปไม7ก?วน ท7านกFไปเหFนคนท?รบศลไปกนเหล-า เม>อ? เดน
บณฑบาตไปกFไปเหFนทอดแหอย7างน@ท7านกFหมดทางเลย วนหน1?งกFกลบ
มากราบว7า
"หลวงพ7อ ทาไมเปFนอย7างน@นเล7า เม>อ? ค>นกFมาสมาทานศลกนแล-ว
ว7าจะไม7ฆ7าสตวQ ไม7ลกทรพยQ ไม7กนเหล-า ทาไมไปทากนอกอย7าง
น@" น?คอ> ความจรงของเขา ถ-าทาอย7างน@มนจะเปFนการเปFนงานไหม
มนจะได-ผลไหม กาลงใจของท7านอ7อนไปมากเพราะคดว7า ถ-าใคร
สมาทานศลในพทธศาสนาแล-วกFเลกละกน ไม7ฆ7าสตวQ ไม7กนเหล-า
แต7น?มนอย67อย7างเก7า รบศลกFรบไปเถอะ เหล-ากFกนไปเถอะ ท@งสอง
อย7างฝร?งด6ไม7ออก ไม7ร6-ข-าง หน-าข-างหลง มนเปFนอย7างไร ท7านกF
เลยลาบาก ไม7สบายใจ อาตมากFว7า "สเมโธ อย7าไปคดมนมากซ
ให-เข-าใจว7าสอนพวกเดFกๆ มนเปFนอย7างน@น อย7าไปถ>อเลย เม>อ? ม
ความร6-ความเหFนข1น@ มา เขาจะละไปเองล7ะ" ดงน@น ท7านกFอย67ได723

อนน@เปFนเร>?องธรรมดาของคนเรา มนไม7เข-าถ1งท?สด อยากจะบรรล
ธรรม อยากจะประพฤตธรรม แต7ว7าไม7ร6-จกกาหนดจตใจของ
เจ-าของ ราคะ โทสะ โมหะ เกดข1@นมาในจตไม7ร6-จกกาจด บางคนกF
ส7งเสรมมนเสยด-วย ไม7ร6-จกบาบดมน มนเปFนอย7างน@ อย7างฝร?งคน
หน1?งกFพ6ดว7า ประเทศไทยมพทธศาสนา ทาไมถ1งมขโมยมาก
อาตมากFว7า "สหรฐมกฎหมายห-ามขโมยไหม" "ห-าม" "มขโมย
ไม?" "มครบ" "อ-าว ทาไมล7ะ ทาไมมขโมยล7ะ ทาไมกฎหมายไม7
ฆ7ามนซะ"
อย7างเดยวกนอย7างน@น จะไปโทษพทธศาสนาว7าศาสนาเปFนขโมยไม7ใช7
หรอก คนมนเปFนขโมย เหม>อนกฎหมายสหรฐห-ามไม7ให-ขโมยแต7คนยง
เปFนขโมยกน เปFนเพราะคน ไม7ใช7เปFนเพราะกฎหมายดงน@นอาตมาจ1งสอน
อย6แ7 ถวๆน@ล7ะ ไม7ต-องไปไกล ไม7ต-องไปสอนไปในพระไตรปฎกหรอก สอน
แค7วา7 คนท?ไม7ร6-จกบาป น?ทาไมมนจ1งจะร6-ส1กสอนถ1งหวใจมนเลย หวใจ
พระพทธศาสนา กFค>อ ไม7กระทาบาปท@งปวง น?นล7ะอนหน1ง? แล-วกFทาจตใหเปFนบญเปFนกศลอย7างหน1?ง แล-วกFสอนทาใจให-ผอ7 งใสอกอนหน1ง? แต7วา7 เม>อ?
เราทานะ มนไม7เอาอย7างน@น ส6ตรท@งหลายมหมด ตบมนกFม หวใจมนกFม
เรยนกน แต7ว7าเรยนแล-วเอาไปเปา7 ผซะ สพกะระณเอาไปกนผซะ มน
แปลกไปอย7างน@น เอาตบ ให-มนดกว7าเขาล7ะ มนกFยงไม7กน เอาหวใจมนใหกFไม7กนอก จะเอาอะไรไปให-มนกFไม7เอา แล-วกFมาพ6ดว7าไม7ได-เรยนไม7ร6-จก
จะไปเรยนอะไรมากมาย ท7านย7อให-แล-วแต7เรากFไม7ร6-จก เอาไปทาอย7างอ>?น
หมดชอบทาแต7ทเ? รยกว7าไม7ร6-เร>?อง
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ดงน@น เราจ1งต-องประพฤตปฏบตไปจนกว7ามนจะเข-าใจ เหม>อนน@าท?เรา
หยดลงไปอย7างน@ หยดห7างๆ ปบ‡ ...ปบ‡ ...ปบ‡ ...เราเร7งกามนข1น@ หยดของ
น@ามนกFถ?เข-า ปบ‡ ...ปบ‡ ...ปบ‡ ...ปบ‡ ...เร7งข1น@ ไปมนกFตดกนจนไหลเปFนสาย
หยดแห7งน@ามนหายไปไหน มนเปFนสายของน@า ถ-ามนตดกนแล-วเขาไม7
เรยกว7าหยดน@า เขาเรยกว7า สายน@า สายน@ามนเกดจากอะไร มนเกดมา
จากหยดแห7งน@า น?มนต-องเอาอย7างน@ มนจะต-องค7อยๆไปอย7างน@น
ประพฤตปฏบตขดเกลาไป การประพฤตปฏบต ทาไมมนจะไม7ขดใจ
เจ-าของละ อาตมามนขดจนได-บวชมาถ1งขนาดน@ ขด โอ-โธ7! มาฉนข-าวม>อ@
เดยว เดFกร7นๆจะทาอย7างไร ฉนม>@อเดยวไปน?งภาวนามนกFหว น?งอย67ตอน
กลางวนใจมนกFเดนไปตลาดโน7น ไปหากpวยเตwยวกน กนโน7น ไปโน7น
สารพดอย7าง มนจะไปแต7เรากFไม7อยากให-มนไป ขดใจกFไม7ร6-จะทาอย7างไร
กเลสมนหลาย จาเปFนจะต-องอดทน บางทปฏบตไปท-องไม7สบาย ไปใหหมอตรวจกFวา7 "ท7านไม7ได-หรอก มนเปFนโรคกระเพาะ ท7านต-องฉนข-าวสอง
สามเวลา" บางทกFบงคบให-ฉนข-าวเยFนอกเสยด-วย "อ-าวโยม ให-ฉนข-าวเยFน
มนกFกนข-าวเยFนเท7าน@นแหละ ไม7ใช7ฉนหรอก" สารพดอย7าง จ1งต-องอดทน
ต7อส6-ขน1@ ต7อพระพทธเจ-าองคQเดยว
ท7านให-ฉนเอกา ท7านบอกว7าดไม7ดโรคมนหายอกด-วย หมอกFว7าขาดอาหาร
นะ ไปคนละทางเลย เราเปFนคนปฏบตไม7ร6-จะทาอย7างไรอย7างหมอรกษาน?
เขากFด แต7หมอเปFนมะเรFงมนกFมนะ หมอเปFนมะเรFงตายเลย เพราะฉะน@น
เราจะทาอย7างไรแล-วกFจะต-องทาด-วยปญญาข1น@ ตรงต7อพระพทธเจ-าองคQ
เดยว ท7านว7าให-ละบาปกFละไปเสย บาเพFญบญกFบาเพFญไปเสยเท7าน@กอ7 น
จตมนกFผอ7 งใสสะอาด เหม>อนกบคนๆหน1ง? คร@งแรกไปตะครบกบ จบมาหก
ขามนทกตวเลย หก ขามนไม7พอหกขาน-อยๆมนอก ต7อมาแกกFตะครบมน
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เฉยๆขาไม7หก เรยกว7ามนเบาลงละ อกต7อมาไม7อยากจะทา บางทตะครบ
แล-วกFวาง กFคดว7าไม7เอา พอไม7เอากFน1กถ1งหน-าล6กหน-าเมยท?บา- นกFจบอก
จนว7ามนเหFนชดในใจของเจ-าของแล-วมนกFเลก ตะครบกFไม7ตะครบ จบกFไม7
จบ มนเลก แต7มนกFยากอย67 จ1งจะต-องอาศยความอดทน อาศยการ
ประพฤตปฏบตของเขา
ถ1งแม-ว7าเราจะมาเปFนนกบวช บางคนกFด6เผนๆกFเหFนว7านกบวชมนสบาย
ไม7ใช7เล7นเหม>อนกนนะ ตสามล?นระฆง กsงๆๆแล-ว หกโมงอ-มบาตรไปโน7น
สองกโล สามกโลโน7น เดwยวอนน@นเดwยวอนน@สารพดอย7าง ถ-าใครไม7ม
ศรทธาจรงๆอย67ยากลาบาก ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งให-ฝ1ก แต7คนเรามน
กFไม7อยากจะฝ1ก ไปพบตาแก7คนหน1?งอายต@งหกสบ เจFบสบแล-ว ยงกนเหล-า
กนเมาไม7ร6-เร>?อง กFบอกว7า
"โยมขอเถอะ อาตมาขอเถอะ อย7าทาเถอะแก7แล-ว" "โอ- เปFน
พระคณอย7างย?งแล-ว ให-ผมขออกสกปเถอะ"
อ-อนวอนขอกนเหล-าอกสกปจ1งจะเลก มนเสยดายเหล>อเกนค>อมนไม7ไดพจารณาน?นเอง ฉะน@นความช?วมนถ1งไม7หลดจากเราไป ใจของเรามนกFไม7
ผ7องใส ไม7ละบาป ไม7ละความช?วแล-ว จตกFไม7ผอ7 งใสหรอก เกดเปFนบญข1@น
ยาก ถ-าหากไม7ทาความผดแล-วเปFนศลนะโยมกาย วาจา เปFนศล พอเปFน
ศลปs บ ศล สมาธตดต7อกนเลย สมาธค>อความต@งใจม?น ค>อเม>อ? มนเหFนชดใน
การละ มนเหFนชดในการวาง มนเหFนชดในการท?ไม7ทาอย7างน@น มนม?นอย67
อย7างน@น ใครจะพ6ดไปตรงไหนมนกFม?น น?เรยกว7า สมาธมนม?น ถ-ามศล
สมาธแล-ว ปญญามนกFเกดเท7าน@นแหละ มนไม7อย6ห7 รอก เกดปญญาร6-รอบ
ส?งท@งหลายท7านจ1งว7าหลกพทธศาสนาของเรา_ค>อศล สมาธ ปญญา ฉะน@น
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จ1งให-เราทาให-เราภาวนา มนจะมกาลงเปFนเหตให-ศลดข1@น สมาธดข1น@
ปญญาดข1@น มนเปFนไวพจนQรอบกนอย67เสมอเลยทเดยว
การประพฤตปฏบตน@เปFนส?งท?ควรจะทา ถ1งทาไม7ได-หมดกFพยายามทา
ทาไมถ1งต-องทา เพราะส?งท@งหลายท?จะเปFนของมนจรงๆมนไม7มอะไร ตาย
แล-วกFทง@ ไว-ในโลกน@ คนมมากกFท@งไว-มาก คนมน-อยกFทง@ ไว-นอ- ย อนน@ มนกF
น7าเจFบใจเหม>อนกนนะ ลองคดด6ซ ฉะน@น เราควร พยายามทา ถ1งแม-ภพน@
มนไม7ถง1 ท?สด กFให-มนเปFนประโยชนQในภพหน-า เหม>อนผลไม-เรากนด6มนกF
หวาน เมลFดมนน7าจะเอาไปปล6กนะ แต7เอาไปต-มซะ เอาไปค?วซะ เลยหมด
พนธQมนเลย พ6ดถ1งตรงน@กFน1กถ1งหลวงตากบเณรน-อย ค>อเขาเอาขนนมา
ถวายหลวงตา พอฉนเข-าไป โอ- มนหวานเหล>อเกน พอหวานปs บ กFอยาก
จะ ได-พนธQมน กFถามเณรน-อยว7า
"น-อยฉนขนนไหม" "ฉนครบ" "อร7อยไหม?" "อร7อยครบ" "เมลFด
มนทาอย7างไร" " เอาไปต-ม"
หลวงตาพ6ดไม7ได-เลย มนไปคนละเร>?องกน หลวงตาว7าจะเอาไปทาพนธQ
เณรน-อยว7าเอาไปต-ม มนกFหมดไม7เหล>อ รสมนดมนอร7อยเรากFร6-จก เมลFด
มนน7าเอาไปทาพ>ชทาพนธQ แต7นเ? อาไปต-มเลย มนกFเสรFจเท7าน@นแหละ ไม7ม
เหล>อ น?มนส@นขนาดน@ คดๆด6กFขนเหม>อนกนนะมนษยQเราน? อย7างคาว7า
"โลก" น? แต7ก7อนอาตมากFเถยงพระพทธเจ-าเหม>อนกนนะ ท7านว7า "มน
ไม7ใช7ตน มนไม7ใช7ของๆตน" เรากFฟงไม7ได-คอ> ความอยากมนหลาย มนกF
ทบไปเลย ความเปFนจรงพวกท?เขามธรรมะ แล-วเขาเอาธรรมะมาใช- มนกF
ย?งรวยอย6อ7 ย7างเก7าน?นแหละย?งสบาย ย?งมปญญา ย?งแปรเปล?ยนไม7ไดไม7ใช7มนเสยหายไปตรงไหน ได-ประโยชนQเสยด-วย คนท?ไม7มธรรมะน?นซ
727

มนทกขQ หาจนไม7ร6-จกหยดไม7ร6-จกถอย ทาแต7งานไม7ต-องกนผลงาน_ทาแต7
งานเท7าน@นแหละ ฉะน@น พวกเราทกคนท?เรยกว7า มนพอสมควรแล-วกFเบา
ลง พยายามทาให-มนเบา พยายามทาส?งใดท?มนไม7เปFนบาปน?นล7ะ
อาตมาเคยไปพบพรานคนหน1ง? อย67ท?ต7อเขต เปFนนายพรานต@งแต7อายสบหก
ปจนแก7 อาตมาไปเหFน โอ- บ-านเปFนกระตsอบเลFกกบมกระบอกป>น แกไม7
เอาอะไรโยม เอาแต7ไปยงช-างเอางามน อาตมากFมาคดว7า "โอ เราน? ถ-า
หากว7าจะโปรดคนๆน@ได-แล-ว เหFนว7าจะได-บญหลายละม@ง" กFเลยแวะเข-าไป
ท?เขาอย67 อาตมากFเลยไปพ6ด
"โยม ทกวนน@ทาอะไร ทามาหากนอะไร" แกกFวา7 "ยงช-างเอางา
มนไปขาย" "โอ- แล-วกน ฟนของโยมนะเสยดายไหม มคนมาถอน
จะว7าอย7างไรไหม อาตมาว7าเปล?ยนอาชพอ>?นไม7ได-หร>อโยม งาช-าง
น@นกว7ามนจะได-เมตรหน1ง? หร>อห-าสบ เจFดสบน? ช-างมน รกษาของ
มนอย6ไ7 ม7ร6-ก?สบปนะ" เราอธบายให-ฟง เขากFนง? ฟงแล-วกFตอบว7า
"โอ-ย กFมนอยากได-นน? -า" เรากFอธบายไปอก มนกFวา7 แต7ความเดยว
"มนอยากได-น?น-า" เรากFอธบายไปอก มนกFไปไม7ได- "มนอยากไดน?น-า"
มนกFว7ามนอยากได-อย67อย7างน@น มนแน7นมนหนา มนไม7มทางไปได-ปล6กพ>ช
ปล6กผกมนกFได-กนแล-ว น?ไปหายงช-างหลายปกFไม7คอ7 ยจะได-งามน มนเปFน
กรรม พระพทธองคQท7านสอนให-เราทามาหากนไปในทางท?ชอบ สมมา
อาชวะ อย7าไปทาบาปเบยดเบยนตน เบยดเบยนผ6อ- >?นมนกFมทางพอหาไดแต7ว7ามนไม7หาไม7ทา มนจะเอา แต7ส?งท?มนเปFนบาปน?นล7ะ มนไม7เหFน จะพ6ด
อย7างไรมนกFไม7เหFน ค>อ มนไม7ได-ภาวนากนน?นเอง
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อย7างพวกเราท?พากนมาเข-าวดอย7างน@มนกFบางไปพอสมควรแล-วพอร6-เร>?อง
แล-ว ถ1งละบาปยงไม7หมดกFพอคร1?งๆกลางๆ จะพยายามละพยายามถอน
ถ1งวนน@ยงไม7ได- พร7งน@กพF ยายามอย6เ7 ร>?อยๆ ทาให-มนเปFนนสย ให-มนเปFน
ปจจย ถ-าเรานบถ>อพระพทธ พระธรรม พระสงฆQแล-ว แต7เราไม7ทาความด
อย7างน@ มนกFไม7เกดประโยชนQอะไร ไม7มความหมาย ดงน@น ท7านจ1งให-ละ
พ6ดง7ายๆว7า ละบาปบาเพFญบญ แต7เดwยวน@มนละบญบาเพFญบาปกนเสย
แล-ว แต7กอ7 นมนเอาม-า ออกหน-ารถเดwยวน@มนเอารถออกหน-าม-า ท7านสอน
ว7าละบาปบาเพFญบญ มนกFทามาๆ มนไม7ทนใจ มนกFละบญบาเพFญบาป
เลยมนกลบไปซะ มนเปFนอย7างน@
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๔๖ - เหFนตามเปFนจร!ง
http://ajahnchah.org/thai/Seeing_Reality.php

เรามาปฏบตกนตามสบายนะ ตามสบายใจ คนมปญญาได-ประโยชนQหลาย
มประโยชนQมาก สมยก7อนการสวดมนตQทาวตร โดยเฉพาะอย7างย?งเปFน
อบายฝ1กหดผ6ใ- หม7นน? เอง ถ-าเราเข-าใจในการปฏบตทกคนแล-วกFไม7มอะไร
โดยมากอย67ตามปา7 ไม7ค7อยได-ทาวตรกนหรอก สมยท7านอาจารยQทองรตนQ
ปฏบตอย67น7ะอย67กนไปเฉยๆเร>?อยๆ
วนพระรวมกนทาวตรและกFมการ
ประชมกนกจวตรน@ ถ-าหากว7าเราทาอะไรมากไปแล-วมนย7ง แต7ถ-าอยากจะ
ทาประจา เจ-าของอย6ก7 ฏของเรากFทาได- สวดมนตQทาวตรฝ1กตวเองตอนเช-า
กFดตอนเยFนกFด เราทาของเราเองทาเปFนส7วนตวเรา
ผ6ป- ฏบตน?กไF ม7เหม>อนกน บางองคQนานๆพ6ดทหน1ง? กFเข-าใจ บางองคQกชF อบ
จ@าจ@จ@าไชตอนเช-าตอนเยFน ชอบอย7างน@น บางองคQชอบเรยบๆ บางองคQกF
ชอบข6เ7 ขFญกเลส สารพดอย7าง การปฏบตน@จ1งเปFนอบายเพ>?อจะส?งสอนจต
ของเราให-สงบคาสอนของพระล-วนแล-วแต7เปFนอบาย
ให-เราร6-จกความ
ประสงคQของพระพทธเจ-าของเรา ท?เรามาบวชในพทธศาสนาน@ พระพทธ
องคQทรงมพทธประสงคQ อยากจะให-พทธบรษทน@ร6-จกข-อประพฤตปฏบต
เพ>อ? ทรงพระธรรมวนย คาสอนของท7านไว- ให-พระศาสนาของท7านย>นยง
คงทนอย67ตลอดกาลนานน?นเอง ผ6ป- ฏบตทกคนทกท7านกFต-องอาศยศรทธา
วรยะ สต สมาธและปญญาเปFนกาลง ท7านกล7าวว7าเปFนกาลงท@ง ๕ ส?ง ๕
อย7างน@ท7านเรยกว7าพละ เปFนกาลงหร>อพลง พลงของจต
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"ศรทธา" แปลว7า ความเช>อ? ถ-าพ6ดง7ายๆกFวา7 ศรทธาน@มกนทกคน แต7ว7า
มนไม7ถง1 ศรทธา ศรทธามนเช>อ? แต7จตเราไม7ค7อยจะเช>?อ มนษยQท@งหลายไม7
ค7อยจะเช>อ? กน พ6ดง7ายๆกFเรยกว7าบวชมาน@ยงไม7มศรทธา ผ6ม- ศรทธาจะต-อง
เคารพคารวะพระพทธ พระธรรม พระสงฆQอย6เ7 สมอ ระวงส?งท?ผดจากพระ
ธรรมวนย ถ-าร6-จก ผ6ป- ฏบตย7อมไม7กล-าทา เพราะเช>อ? ว7าอนน@ มนผด อนใดท?
ผดกFเรยกว7าอนน@นเปFนอาบตน?นเอง อาบตกFแปลว7าผดไม7ใช7เปFนอย7างอ>?น
เรามาประพฤตปฏบตเพ>?อให-พ-นจากความผด ถ-าเรายงมความผดอย67 กFยง
ไม7มความบรสทธ tสมบ6รณQ เม>อ? ยงไม7ร6-จกพระพทธเจ-า กFให-เอ>อ@ เฟ>อ@ ศ1กษาใหร6-อะไรท?ยงไม7ร6-เราจะเมนเฉยเสยกFไม7ได- เปFนผ6ไ- ม7มศรทธา เช>อ? ว7าผดเปFน
ผด ถ6กเปFนถ6ก อย7างน@ อะไรท?เรายงหลงผดอย67 กFเรยกว7าอนน@นเรายงไม7ร6จก ไม7ร6-จกเรากFเคารพอย67 สงวรสารวมอย67ตลอดเวลา แล-วกFอาศยคนอ>น?
อาศยคร6บาอาจารยQแนะนาพร?าสอน อาศยความร6-ส1กน1กคดในการปฏบต
ของเราเองด-วยเทยบเคยงกนไป ท7านเรยกว7าศรทธา อย7าไปเหFนว7าเราม
ศรทธาเราจ1งจะบวช แต7บวชแล-วไม7ทาตามคาสอนของพระพทธเจ-าของเรา
น?นเรยกว7าศรทธายงไม7ถ1งท?สดนะ ศรทธากFต-องพยายามทา อนน@ยงไม7
เรยบร-อยแต7ใจกFพยายามอย67เสมอ น?เรยกว7า ศรทธา ความเช>อ? ต-นตอกF
เรยกว7าต-องเปFนผ6ม- ศรทธา ถ-าปราศจากศรทธาแล-ว มนกFไม7เกดประโยชนQ
อะไร
ถ-ามศรทธาแล-วกFมความเพยร เพยรเพ>?ออะไร? เพยรเพ>?อจะละข-อผดอน
น@น พยายามแสวงหาทางท?ถ6กอย6เ7 สมอ พระพทธองคQท7านสอนว7า เม>อ? บวช
เข-ามาในพระพทธศาสนาแล-ว กFให-ทาตวเปFนพระภกษใหม7อย6เ7 สมอ ไม7ใช7
ว7าเก7า ให-เปFนผ6ใ- หม7อย67เสมอ สยดสยองอย67ต7อข-อปฏบตอย7างสม?าเสมอด-วย
ใจ จะย>น จะเดน จะน?ง จะนอน จตกFปรารภอย67วา7 เราจะทาให-อะไรท?ตรงน@น
731

เรยบร-อย ได-โดยวธอย7างไร? เราจะมความมกน-อยโดยวธอย7างไร? จะ
ปฏบตอย7างไรถ1งจะเปFนอย7างน@น ให-เราราล1กอย6อ7 ย7างน@เสมอ ให-ร6-จกความ
ผดชอบเฉพาะตวเราอย67ทกเวลาน?นเอง ท?ท7านเรยกว7าอตโนโจทยตนง...จง
เต>อนตนด-วยตนเอง อนน@สาคญกว7า เพราะว7าตนท?สมมตน@นกFอย67ท?เรา น?ง
เรากFเอาตนน?ง นอนเรากFเรยกว7าตน อะไรกFเปFนตนท@งน@นแหละ เราน?งอย67
เราคดอย7างไร? ในเวลาน@เราทาอะไรอย67? เรยกว7าเราตามด6ตวของเจ-าของ
เราพยายาม การกระทาเช7นน@ท7านเรยกว7า "วรยะ" ค>อเพยร เพยรเพ>?อจะ
ละความช?ว ประพฤตความด ไม7ใช7เพยรอย7างอ>?น เพยรละส?งท?ผดปฏบตใหความผดหมดไป...กFเหล>อแต7ความท?ไม7ผด
ความท?ไม7ผดมอย67กเF รยก
ว7า...ของท?บรสทธ tเรยกว7าเปFนผ6เ- พยร วรยะรมภะ ปรารภความเพยร เราจะ
น?ง จะย>น จะเดน จะนอนอย6ก7 Fตามมความปรารภอย67เสมอ ทาอย7างไรความ
อยากของเรา ซ1ง? มล-นเหล>ออย67ในใจน@จะเบาลงไป จะเบาลงไป จะมก
น-อย...จะสนโดษ จะมความเหFนชอบตามธรรมะคาสอนของพระพทธเจ-า
ของเรา น?นเรยกว7าปรารภความเพยรอย67เสมอ...ไม7ล>ม
เม>อ? มความเพยรอย6ก7 Fม "สต" สตค>อความระล1กได-เม>อ? เราพ6ดอะไร ทาอะไร
อย7างไรอย67 เปFนผ6ม- สตต>?นอย67สะด-งอย67เสมอ เม>อ? เรามสตร6-ง7าย มนกFร6-เรFว
เม>อ? มสตอย67ถ-าจะเปรยบกFเหม>อนกนกบสตวQบางอย7างเช7นแมลงมมท?มนทา
รงในอากาศ ใยมนผ7านไปผ7านมาเปFนรงข1งอย67เม>อ? เสรFจแล-วตวมนกFหมกอย67
ตรงจดกลางของรงอนน@น เฉยอย67 น?งอย67สงบอย6ด7 -วยมสตอย67 ถ-าแมลงวน
แมลงผ1ง@ แมลงต7างๆมาผ7านใย มนกFมความสมผสสะด-งร6-จก แมลงมมกFจะ
ต>?นข1น@ รบไปจบสตวQน@นไว-เปFนอาหาร เม>อ? จบเสรFจแล-วกFรบมาอย67ยงจดเก7า
ทาความสงบระงบ มสต ร6-อะไรจะมาถ6กเข-าสมผส เม>อ? ไรแมลงมมกFต>?น
เพราะว7าแมลงมมอย67ดว- ยสต กFเพราะมนจ-องกนอาหาร มนระมดระวงอย67
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อย7างน@นตลอดเวลา เม>อ? จบแล-วกFวง? มาอย67ท?เก7า อย7างน@เปFนวสยของแมลง
มมท?จบสตวQกน
แมลงมมน@นกFเหม>อนกนกบจตของเรา
จตของเราน@นอย67จดกลางของ
อายตนะ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย จต มความร6-ส1กต>?นอย6ไ7 ม7ว7าอะไรจะมาสมผส
ทางตา ตาเหFนร6ป...กFร6-ส1ก มสตอย67 ห6ฟงเสยงกFร6-ส1ก มสตอย67 ได-กล?นเหมFน
หอมอะไร กFมความร6-ส1ก ล@นสมผสโอชารสต7างๆ กFร6-ส1ก ธรรมารมณQท?เกด
กบใจ กFร6-ส1ก น?เรยกว7าสมผสสมผสคร@งแรกกFร6-ส1กเฉยๆ ร6ปกFด รสกFด กล?น
กFด เสยงกFด โผฏ-ฐพพะกFด ธรรมารมณQกFด เม>อ? กระทบกFยงไม7มอะไรเกด
ข1น@ พอกระทบแล-วมความร6-ส1กต7อไปอก ซ1ง? มนจะเกดกเลส เกดตณหา เกด
ราคะ เกดโทสะ เกดโมหะ ผ6-ประพฤตปฏบตน@กFเหม>อนกนฉนน@น ถ-าเรา
ระมดระวงอย6ส7 งวรสารวมอย6ด7 -วยอนทรยQ จะร6-จกตวของเจ-าของร6-จกจตของ
เจ-าของว7า จตเจ-าของน@เปFนไปในลกษณะอนใด? กFร6-จกเม>อ? เราร6-จกจตของ
เจ-าของแล-ว เรากFจกส?งสอนจตของเจ-าของเท7าน@นแหละฉะน@น ตวสตน@จง1
เปFนตวท?สาคญมากท?สด เม>อ? มสตแล-วเราสงวรสารวมอย67 กFดง1 เอาปญญา
มาพจารณาว7า ร6ปน?เปFนอย7างไร เสยงน?เปFนอย7างไร มอะไรไหม? ปญญา
มาช7วยพจารณา อนน@เรยกว7าสตมคณค7า
"สมาธ" ค>อความต@งใจม?น สมาธน?นกFเกดมาจากสตน?นแหละสต-สมาธ ถ-า
พ6ดเร>?องสมาธ ตามศพทQสมาธท7านหมายถ1งความต@งใจม?น อย7างเราจะละ
อารมณQส?งท?ชว? ส?งท?ไม7ดน7ะ ไม7ค>นคลายมนม?นในข-อประพฤตของเราในข-อ
ปฏบตของเรา สมาธมหลายขนาด ท?เราทากนอย67ทกวนน@ สมาธท?นง? แล-ว
หลบตากาหนดอนใดอนหน1ง? ข1น@ มาเปFนอารมณQ อย7างอานาปานสตท?เรา
อบรมกนน@เอาลมหายใจเปFนอารมณQ เปFนเคร>?องหมาย เอาเปFนจดเด7นท?สด
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ทาไมถ1งเอาเปFนอารมณQเพราะว7าจตน@มอารมณQหลายอย7าง ห6ฟงเสยงกFเปFน
อารมณQหน1ง? จม6กดมกล?นกFเปFนอารมณQหน1ง? มนหลายอารมณQ ส?งท?มน
หลายๆ อารมณQมนฟ- งซ7านดงน@นท7านจ1งรวมจดมากๆมาเปFนอารมณQเดยว
เราจะเล>อกอนใดอนหน1ง? กFเอา
ท?วดเราน@กสF อนอานาปานสต อานาปานสตน@เปFนของง7าย เพราะอะไร
เพราะมอย6แ7 ล-ว เราน?งอย6เ7 รากFหายใจอย67 เราย>นอย6ก7 Fหายใจอย6น7 อนเรากF
หายใจของเราอย67 ดงน@นกFกาหนดเอาส?งท?มอย67ใกล-ๆเปFนอารมณQ หายใจ
เข-าหายใจออกเอาอนน@เปFนอารมณQ เพ>อ? จะให-จตม?นในอารมณQ ค>ออานา
ปานสตน@ไม7ให-ฟ- งซ7านไปหลายอย7าง อารมณQมนมากแต7เราจะทาให-มน
น-อย ค>อเปFนอารมณQเดยว เราจ1งยกลมข1@น หายใจเข-า-ออกกาหนดว7า
พทโธ พทโธ ไว-ในใจของเราเสมอ มความระล1กอย67 ร6-อย67 ต>?นอย6ใ7 นพทโธอน
น@น น?เรยกว7าเปFนอารมณQ เม>อ? เราทาไป หายใจเข-ากFเปFนพท หายใจออกกF
เปFนโธ พทโธน?นกFหมายความว7าผ6ร- 6-อย67น?นเอง เราร6-อย67ดว- ยสตของเราท?ต>?น
อย67 ถ-าเราร6-จกจตของเจ-าของ มสตอย67 เรากFร6-จกว7าจตของเจ-าของคดอะไร?
อะไรเปFนจตกFเข-าไปเหFนชด ผ6-ท?มอานาจปรบเอาอารมณQท@งหลายน?นแหละ
เรยกว7าตวจต สมมตว7าจตหร>อใจ ตวท?กาหนดร6- ลมเข-ากFร6-จก ลมออกกF
ร6-จกคนท?ร6-ลมมนเข-ามนออกน?นแหละค>อตวจต เราสมมตว7าเปFนตวจตใคร
ตามร6อ- ย67เสมอ เรากFร6-จกว7าใครตามร6-อย67 ผ6ต- ามร6-อย6ก7 Fเรยกว7าจตอารมณQนน@
กFเปFนอารมณQ จตน@นเปFนตวจต น?นค>อผ6-ร6-กเF ปFนผ6ร- 6- อารมณQกFเปFนอารมณQ
เปFนคนละตอนคนละท7อน ท7านจ1งให-ทาเปFนสมาธ เม>อ? เปFนสมาธมอารมณQ
อนเดยวแล-ว จะเหFนจตของเจ-าของว7า เออ! จตน@เปFนอย7างหน1ง? อารมณQน@
เปFนอย7างหน1?ง ผ6-ท?ร6-ส1กอารมณQมากระทบเปFนอย7างน@นกFอย7างหน1ง? สอง
อย7างน@ถ-าหากว7าเราไม7เปFนสมาธ ไม7ทาสมาธให-มอารมณQเดยวย>นยนอย67
734

เรากFไม7ร6-จกจตของเจ-าของ จตเจ-าของเศร-าหมองกFไม7ร6-เร>?อง จตผ7องใสกF
ไม7ร6-เร>?อง ไม7ร6-เพราะอะไร? เพราะเราไม7ได-ส?งสอนจตของเรา
พระพทธองคQท7านบอกว7า ด6กอ7 นภกษท@งหลาย ใครตามด6จตของตนคนน@น
จะพ-นจากบ7วงของมาร บ7วงของมารน@นค>ออะไร? ค>อร6ปหน1ง? เสยงหน1?ง
กล?นหน1ง? รสหน1?ง โผฏฐพพะหน1ง? ธรรมารมณQหน1ง? อนน@แหละเปFนบ7วงท?จะ
ผ6กจตผ6-ทไ? ม7ร6- ให-เข-าไปในอานาจของมนเข-าไปในอานาจของความเกลยด
หร>อความรก ถ-าหากว7าเราร6-จตของเจ-าของเช7นน@น ท@งเรามสตอย67 เรากFร6-ว7า
อนน@เปFนอารมณQ อนน@เปFนจต ถ-าเรามองเหFนว7าอารมณQเปFนอารมณQ จต
เปFนจต เรากFแยกมนออกเปFนสองอย7าง เรากFร6-จกว7าจตไปย1ดม?นถ>อม?นใน
อารมณQ อารมณQน@นท7านเรยกว7าโลก หลงอารมณQกFคอ> หลงโลก หลงโลกกF
ค>อหลงอารมณQ ใครเปFนคนหลง? จตผ6-ร6-น?นแหละมนหลง หลงตามอารมณQ
ท?ดกFหลงไป ช?วกFหลงไปตาม สขกFหลงไป ทกขQกFหลงไป เอาตวไปแทนเสย
ว7าเปFนตวทกขQ ความเปFนจรงน@น จะทกขQกเF พราะมอปาทานย1ดม?นใน
อารมณQท@งหลายเหล7าน@น เลยไปเปFนเจ-าของอารมณQ ความเปFนจรงน@น
อารมณQกเF ปFนอารมณQ จตกFเปFนจต มนคนละอย7างกน เม>อ? เราเข-าไปย1ดว7า
อนน@นด อนน@นสวยอย7างน@เปFนต-น ไม7ใช7วา7 เหFนเฉยๆ เหFนแล-วมอปาทาน
ม?นหมาย ไปย1ดม?นถ>อม?นเปFนตวเปFนตน เปFนเราเปFนเขาน@นเรยกว7าบ7วง
ของพญามารผ6กไป ความพอใจกFผก6 ไป ความไม7พอใจกFผก6 ไป ความสขกF
ผ6กไป ความทกขQกFผก6 ไป ช?วกFผ6กไป ดกFผก6 ไปอย7างน@กเF พราะว7าเราไม7ร6-จก
จต ไม7ร6-จกอารมณQ ถ-าเราร6-จกจตของเจ-าของแล-ว อารมณQมนกFเปFนอารมณQ
จตมนกFเปFนจต เปFนคนละอย7างถ-าเราไม7ร6-จกอนน@ เรากFเข-าไปเปFนเจ-าของ
อารมณQอนน@น เรากFต-องรบรองอารมณQอนน@นอย67 ตดตามอารมณQอนน@นอย67
ถ-าเราเหFนเช7นน@ว7าอนน@เปFนจต อนน@เปFนอารมณQ เรากFตอ- งร6-จกสอนจตของ
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เจ-าของ เม>อ? เรามความสงบอย67 ถ6กอารมณQขน1@ มาเรากFร6-จกว7าอนน@เปFน
อารมณQ อนน@เปFนจต เปรยบง7ายๆค>อมนอย67ใกล-ชดกน เหม>อนน@ามนกบน@า
ถ-ามนมน@าหนกต7างกน จะเอาใส7ในขวดเดยวกนกFได- แต7ว7ามนไม7แทรกซ1ม
เข-าหากน จตกบอารมณQกFเปFนอย7างน@น ถ-าร6-จกว7าอนน@นเปFนอารมณQ อน
น@นเปFนจต จะเหFนจตเปFนจต เหFนอารมณQเปFนอารมณQ สกแต7วา7 อารมณQ
เท7าน@น
อารมณQนแ@ หละท7านเรยกว7าโลก เราหลงโลกกFคอ> หลงอารมณQหลงอารมณQกF
ค>อหลงโลก เอาจตกบอารมณQไปพวพนกนจนแยกกนไม7ได- แยกไม7ออกว7า
อะไรเปFนจต...อะไรเปFนอารมณQ อารมณQน@กสF กแต7วา7 อารมณQ เหFนจตกFสก
แต7ว7าจต เปFนธรรมธาตอนหน1ง? เปFนอย6อ7 ย7างน@น เขาเปFนอย6อ7 ย7างน@น ต@งแต7
ไหนแต7ไรมาเขากFเปFนของเขาอย6อ7 ย7างน@น ถ-าหากว7าเราไม7ร6-จกส?งท@งหลาย
เหล7าน@น เรากFไปสาคญม?นหมายว7า ทาไมมนเปFนอย7างน@น ทาไมมนเปFน
อย7างน@ความเปFนจรงอนน@เปFนของเก7าแก7 มนต@งอย67อย7างน@นเอง ดงน@น
พระพทธเจ-าท7านจ1งให-ปฏบต ให-พจารณา ท?ท7านสอนว7า ให-ท7านท@งหลาย
หร>อส6ท@งหลายจงมาด6โลกน@อนน7าตระการดจราชรถ อนพวกคนเขลาท@ง
หลายหมกอย6แ7 ต7ผ6-ร6-หาข-องอย6ไ7 ม7 ท7านพ6ดตรงเข-าไปเลย เหFนโลกท?มน
ว7นวาย มนกFเปFนอย67อย7างน@น โลกน@ไม7ใช7ว7ามนว7นวายมนเปFนของมนอย67
อย7างน@น ท?เราเข-าไปหมายม?นไม7พอใจกบมน มนกFวน7 วายซ ถ-าร6-ตามเปFน
จรงด-วยปญญาแล-ว กFเหFนว7าไม7ว7นวาย แต7คนไม7มปญญาแล-ว กFเข-าใจว7าท?
น?นมนว7นวาย พระพทธเจ-าท7านจ1งตรสอย7างน@น ให-มาด6โลกอนน@...อนน7า
ตระการดจราชรถ เพราะคนเขลาค>อคนโง7 ค>อคนไม7ร6-จก ค>อคนหลงหมก
อย67 แต7ผ6-ร6-ท@งหลายร6-แล-วไม7ข-องอย67 ท?น?นไม7ว7นวายท?น?นไม7ขดข-องกFเพราะ
เหFนว7าของเขาเปFนของเขาอย67อย7างน@น พ>@นฐานของการประพฤตปฏบต
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พ>@นฐานของความเหFนกFต-องเปFนอย7างน@น ให-ร6- ถ-าเราไม7รม6- นกFเปFนทกขQ
ไม7ร6- กFเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นตลอดกาลตลอดเวลา
อารมณQมาทางตากFม ห6กFม จม6กกFม ล@นกFม กายกFม เกดมาทางจตเฉยๆกFม
ค>อมความร6-ส1กเกดข1น@ มาเดwยวน@น ท@งๆในเวลาน@นตา ห6 จม6ก ล@น กาย ไม7
สมผสถ6กต-องอะไร แต7ว7ามนเปFนธรรมารมณQ เปFนธรรมเก7าท?เกFบไว- ใน
เวลาน@นมนระเบดข1@นมาอย67ทใ? จเพราะว7าในเวลาน@นไม7ได-ยน ไม7ได-เหFน ไม7
อะไรกFตามทเถอะ แต7วา7 อนน@นมนมอย67เปFนของเก7า เปFนธรรมารมณQ เปFน
ธรรมะ+อารมณQน?นเอง มนฝงแน7นอย67ในใจเรยกว7า "อปธธรรม" เม>อ? ได-ชอ7 ง
เม>อ? ไร มนกFระเบดข1@นมา เกดความยนดเกดความยนร-ายข1น@ มา อนน@คอ>
ของเก7าท?มอย6แ7 ล-ว ในปจจบนน@น ตากFไม7ต-องเหFน ห6กไF ม7ตอ- งได-ยน จม6กกF
ไม7ได-กล?น ล@นกFไม7ได-รส กายกFไม7ถ6กต-อง แต7ว7ามอารมณQทางจตเกดข1@นมา
เฉยๆ ท?เกดข1@นมาท?จตน@น จตกFยงหลงของมนอย6เ7 ร>?อยๆ ยงไปหลงรก ยง
ไปหลงใคร7อย6ใ7 นสถานท?น@นอก ถ-าเราเหFนเช7นน@ ถ-าเราด6เช7นน@ เราทาสมาธ
เหFนชดอย6อ7 ย7างน@ เรากFพยายามด6ซว7า เกดแล-วมนกFดบ ดบแล-วมนกFเกด
เกดแล-วมนกFดบ มนเปFนของมนอย67อย7างน@น
พระโยคาวจรท7านเหFนชดว7า อนน@เปFนธรรมธาตอนหน1?งเท7าน@นเรยกว7า
ธรรมะ เกดแล-วกFดบไป ดบแล-วกFเกดข1@นมา เกดข1@นมาแล-วกFดบไป พระผ6-ม
พระภาคท7านให-เหFนจตอนน@เปFนของเกดดบอย6เ7 ท7าน@นมนไม7เปFนไปอย7าง
อ>น? อกถ-าร6-ชดแล-ว มนกFเกดดบของมนอย67อย7างน@นกFเหม>อนโลกน7ะแหละ
ถ1งเวลาสว7างมนกFสว7าง ถ1งเวลาม>ดมนกFม>ด มนกFเปFนของมนอย67อย7างน@น
แต7คนท?ย7งกFไปให-โทษมนว7า มนม>ดเรFวไปหร>อมนสว7างเรFวไปอย7างน@ ถ-าร6ตามเปFนจรงแล-ว กFเปFนเร>?องของมนเปFนอย67อย7างน@น อนน@นเรยกว7าเราหลง
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พระพทธเจ-าให-ประพฤตปฏบตเพ>?อให-หายหลง พระโยคาวจรค>อใคร? กFคอ>
พวกเราน?เองแหละ ให-ศ1กษาเข-าไปเหFนความจรง เม>อ? จตสงบมสตอย67 ม
สมปชญญะอย67 เปFนสมาธมนกFเหFน ในท?สงบระงบ เม>อ? เหFนอาการท@งหลาย
เปFนเช7นน@น กFเกดการวเคราะหQวจารณQขน1@ มา เพ7งส?งท?เกดข1@นมาอย67น@น
เปFนอย7างน@นอย67เสมอ เม>อ? เหFนอาการตามความเปFนจรงของมน กFร6-วา7 มน
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น เม>อ? เหFนชดเช7นน@น เรากFไม7ตอ- งไปเพ?มอะไรข1@นอก
ไม7ต-องไปถอนอะไรมนอก ปล7อยมนอย67ตามเช7นน@นเสมอ คนท?ไปเพ?มอะไร
เข-ามา ไปถอนอะไรออกไป กFคอ> คนหลงอารมณQ จ1งเกดย7งเกดว7นวายเกด
ความไม7สงบ
พระพทธเจ-าท7านสอนว7าให-เหFนโลก ค>อเหFนโลกน@ตามเปFนจรงอย67 ท7านใหเหFนชดด-วยปญญาว7า มนเปFนอย6อ7 ย7างน@น ไม7มทางจะแก-ไข ท7านให-แก-ไข
ตวเราเอง ไม7ใช7ไปแก-ไขอย7างอ>น? ถ-าเราไปแก-ไขอย7างอ>?นน@นกFเรยกว7า มน
เปFนภายนอก น1กว7าเหตมนเกดมาจากน@นเช7นเรามองด6ร6ปหร>อเราฟงเสยง
กFเหFนว7าร6ปน@นเราไม7ชอบ หร>อเสยงน@นเราไม7ชอบ กFน1กว7าร6ปน@นเปFนเหต
เสยงเปFนเหต ความเปFนจรงเหตไม7ได-อย67ท?ตรงน@น เหตอย67ท?จตของเจ-าของ
น?เอง เพราะเราเข-าไปสาคญม?นหมายว7า มนเปFนอย7างน@น มนเปFนอย7างน@
ความจรงน@นเหตเกดท?เรา แต7เราไปเข-าใจว7าเหตเกดอย67ท?ร6ป เสยง กล?น
เม>อ? มนกระทบถ6กต-อง มนเกดจากความเหFนน@เอง อนน@นมนกFอย6ส7 ภาพ
ของมนอย7างน@น มแปรเปFนอย7างอ>น? ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งตรสให-พทธ
บรษทท@งหลายมาด6โลกอนน@ให-แจ-ง ให-ร6-เร>?องตามความเปFนจรงของมน ถ-า
ร6-ตามความเปFนจรงของมน แล-วกFไม7มทางอะไรจะแก-ไขเหFนตามมนเสย
ปญญาร6-เท7าสงขาร ว7าสงขารน@นเปFนจรงอย7างไร ให-ร6-เท7าตามความเปFนจรง
อย7างน@นทกอย7าง ห6เราได-ยนกFด อายตนะท@งหลายท?รวมอย67น@ มนเปFนสจจ
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ธรรมท@งน@น ค>อความจรงท@งน@น แต7เราไม7ร6-จกความจรงกFเลยกลายเปFนของ
ปลอมไปเสย เข-าไปปรง ปรงให-มนเปFนอย7างน@น ปรงให-มนเปFนอย7างน@ ไป
แต7งให-มนเปFนอย7างน@น แต7งให-เปFนทกขQ กFเปFนทกขQ ปรงไปอย7างอ>?นกFไม7
เปFน มนเปFนของมนอย67อย7างน@น ถ-าเราเหFนส@นๆเช7นน@ เรากFร6-จกส?งสอนจต
ของเจ-าของแล-วว7าอนน@เปFนอารมณQ อนน@มนเปFนจต
อารมณQน@กสF กว7าอารมณQ จตน@กFสกว7าจตเท7าน@น ไม7ใช7สตวQบคคล ตวตน
เราเขา ผลท?สดแล-วกFไม7มใครทาอะไรท@งน@น อารมณQกเF ปFนเร>?องอนจจง จต
กFเปFนอนจจง ตดผ7านไปเสยไม7ต-องข-องแวะไม7ต-องวจยมาก เพราะร6-ว7ามน
เปFนอย7างน@น เหFนอารมณQท?เกดดบกFด เหFนอารมณQดกFตาม อารมณQช?ว
กFตาม กFเรยกว7าเปFนอนจจงท@งน@น ถ-าพ6ดให-งา7 ยๆกFว7า ตวอนจจงน@แหละค>อ
ตวพระพทธเจ-าล7ะ ตวสจจธรรมล7ะตวท?จะทาให-พระพทธองคQของเราใหเกดเปFนพระพทธเจ-า สาวกท@งหลายกFเหม>อนกนฉนน@น ถ-าเหFนอนจจง
ชดเจน กFเปFนพระสมบ6รณQน?นเอง เหFนอนจจงเปFนของไม7เท?ยง ในร6ป ใน
เวทนา ในสญญา ในสงขาร ในวญญาณ อปาทาน ม?นหมายกFไม7เข-าไปย1ด
ม?นถ>อม?นในขนธQท@ง ๕ ค>อม ๕ กอง กองร6ป กองเวทนา กองสญญา กอง
สงขารกองวญญาณ เราไปย1ดม?นถ>อม?นว7าขนธQท@ง ๕ น@ เปFน ตวเปFนตน
เปFนเราเปFนเขาโดยใช7เหต ตามความเปFนจรงแล-วอนน@มนเปFนขนธQ ๕ ร6ป
เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ ไม7ใช7ตวไม7ใช7ตนไม7ใช7เราไม7ใช7เขา เรยก
ว7ามนเปFนกอง กองร6ปกFเปFนกองหน1ง? กองเวทนากFคอ> กองสข...กองทกขQ น?
เปFนกองหน1?ง สญญาน@กFเปFนกองหน1?ง สงขารน@กเF ปFนกองหน1?ง วญญาณน@กF
เปFนกองหน1?ง คนคนหน1ง? มอย67 ๕ ก-อนหร>อมอย67๕ กอง เราจะอย67ไปได-ด-วย
ขนธQ ๕ น@
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ผ6ท- ?จะมความทกขQมความเด>อดร-อน กFเพราะย1ดเอาก-อนน@มาเปFนตวเปFนตน
เปFนเราเปFนเขา ใครมนเปFนทกขQ? ขนธQ ๕ น@แหละเปFนทกขQ เพราะเหFนขนธQ
๕ น@เปFนตวเปFนตนเปFนเราเปFนเขา ค>อไปย1ดหมายส?งท?ไม7เปFนตวเปFนตน
เปFนเราเปFนเขาน@แหละ มาเปFนตวเปFนตนเปFนเราเปFนเขา อนน@มนตรงกน
ข-ามเลย ส?งท?ไม7ใช7ตวใช7ตน เราเข-าใจว7าตวว7าตน ส?งท?ไม7ใช7เราใช7เขา เรากF
เข-าใจว7าเปFนเราเปFนเขา อนน@เปFนมจฉาทฏฐ ความเหFนผดจากหลกธรรมะ
เม>อ? ผดจากหลกธรรมะท?เกดทกขQ เพราะส?งท@งหลายเปFนก-อนเปFนกองเฉยๆ
กองร6ปกFเปFนกองหน1ง? กองเวทนา กองสญญา กองสงขาร กองวญญาณ
ฉะน@นพระพทธเจ-าจ1งให-พจารณาให-เหFนว7า ขนธQ ๕ น@เกดแล-วกFดบ มน
เกด-ดบ เกด-ดบเท7าน@น หาอย7างอ>?นนอกน@นไม7ม ทกขQเกดข1น@ แล-วกFดบไป
สขเกดข1@นแล-วกFดบไป ไม7ย?งย>นถาวรอย67 มนเปFนอย67อย7างน@น ท7านจ1งสอน
ว7าขนธQทง@ ๕ น@ไม7เท?ยง แต7คนเราท@งหลายมองไม7เหFน เราว7าเปFนของเท?ยง
จ1งขดแย-งกนอย6ต7 ลอดเวลา ท?ท7านเหFนธรรมะกFคอ> ท7านเหFนตรงน@ ท?ท7าน
ตรสร6-ธรรมะกFคอ> ตรสร6-ตรงน@ ไม7ใช7ร6-อย7างอ>?น เหFนชดเร>?องขนธQ ๕ น@ว7าไม7ใช7
ตวไม7ใช7ตน ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา จตกFปล7อยวางเหFนแต7ว7าขนธQ ๕ เกดแล-วกF
ดบไปเท7าน@น มนเกด-ดบ เหFนส?งท?เกด-ดบอย67ตลอดเวลา เม>อ? เหFนเช7นน@กF
ไม7ร6-จะไปทาอะไรมน น?คอ> ความเหFนท?ถ6กต-อง
เหFนง7ายๆ คดง7ายๆว7ามนเกด-ดบเท7าน@นแหละ ว6บเดยวกFเกดข1@นมา ว6บ
เดยวกFดบไป หาส?งใดจะมาเกด-ดบไม7มนอกจากสขกบทกขQ ทกขQมนเกด
แล-วกFดบไป สขเกดแล-วกFดบไป มนเปFนเร>?องเท7าน@เอง ถ-าเราไม7รเ6- ร>?องส?งท@ง
หลายเหล7าน@ กFเหม>อนว7าเราจะไม7รธ6- รรมะ ถ-าเราร6-ธรรมะ กFเหFนเร>?องท@ง
หลายเหล7าน@มนเปFนอย67อย7างน@ หมดทางท?จะแก-ไข เรยกว7าเหFนโลก เหFน
โลกเปFนอย7างน@น ถ-าเหFนแล-วกFไม7ต-องแก-ไข ถ-าเหFนแล-วใจสบาย เหFนโลก
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ตามเปFนจรงอย7างน@นกFเรยกว7าบรรลธรรมะ ค>อเหFนร6ปเหFนนามน@เปFนอย7าง
น@นอย6แ7 ล-ว เม>อ? เหFนส?งท@งหลายเหล7าน@น เรากFเหFนออกจากตวของเรา ออก
จากตนของเรา กFเลยเปFนส?งท?ไม7มตวตน มแต7ขนธQ ๕
ในสมยหน1?ง พระปณมณตนบตรจะออกไปธดงคQ พระสารบตรซ1ง? เปFนพระ
อาจารยQของพระปณมณตนบตร ได-ถามปญหาแก7ล6กศษยQของท7านว7าถ-าม
คนมาเรยนถามท7านว7า พระขณาสพตายแล-วเปFนอะไร?พระปณมณตน
บตรตอบว7า ร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ เกดแล-วดบไป ท7านไม7
เหFนว7าท7านเกดแล-วท7านดบไป ตรงน@นไม7มท7านไม7มตว ไม7มตน ไม7มเรา
ไม7มเขา ท7านกFเลยตอบคาถามพระอาจารยQวา7 พระขณาสพตายแล-วไม7เปFน
อะไร ท7านเหFนแต7เพยงว7า ร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ เกดแล-วดบ
ไปเท7าน@นพระสารบตรกFพอใจในความเหFนของล6กศษยQ ว7าอย7างน@ไปไดแล-ว ท7านกFปล7อยให-พระปณ-มณตนบตรไปธดงคQ ท7านถามอย7างน@นเพ>?อ
สอบความเข-าใจของล6กศษยQ เม>อ? ล6กศษยQตอบมาตามความเปFนจรงเช7นน@น
แล-ว มนหมด ตอบได-หมดท?จะเข-าใจว7าตวว7าตนตรงน@นไม7ม พระขณาสพ
ตายแล-วไม7เปFนอะไร พระขณาสพกFคอ> ผ6-ส@นไปแล-วส@นกเลสท@งหลายแล-ว
ตายแล-วไม7เปFนอะไร พระปณมณตนบตรร6-แล-ว ท7านประสบมาแล-วว7าเปFน
อย7างน@น ท7านไม7เหFนว7ามอะไร เหFนแต7เพยงว7า ร6ป เวทนา สญญา สงขาร
วญญาณ เกดแล-วดบไป ไม7มใครเกดไม7มใครตาย
อย7างพระโมกขราชเหFนสญญตาธรรมเปFนธรรมท?ไม7ตาย ถ-าถ1งจดอนน@น
แล-วไม7ตาย ทาไมถ1งไม7ตาย? มนไม7มคน ไม7มสตวQ ถ-าไม7มคนกFไม7มใครจะ
ตาย ไม7มสตวQกไF ม7มใครจะตาย เหFนชดแล-วว7ามนพ-นจากตวตนเราเขา เหFน
แต7ธาต หร>อกองดน กองน@า กองไฟ กองลมเหFนแต7ขนธQ ๕ มแต7ร6ป เวทนา
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สญญา สงขาร วญญาณ ไม7มคนไม7มสตวQ ตรงกบพราหมณQท?เข-าไปถาม
พระพทธเจ-าว7า พระผ6-เปFนเจ-าคนตายแล-วเกดมไหม? พระพทธเจ-าท7าน
ย-อนถามพราหมณQ ใครจะมาเกดมาตายอย67ท?น? ถ-าพราหมณQมความเหFน
เช7นน@ กFเหม>อนกนกบท?ว7าล6กศรน@นแทงหวใจพราหมณQ อย6เ7 ท7าน@นแหละ
ขวางอย67ตลอดเวลาแต7ว7าเอามนออกยาก มนเหFนยาก ค>อมนตดสมมต ถ-า
เราเหFนสมมตเหFนวมตตตามความเปFนจรง แล-วมนกFสบายไม7มใครเกด
ไม7มใครแก7ไม7มใครเจFบ ไม7มใครตาย ร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ
มนเปFนไปต7างหาก ถ-ามนเปFนเช7นน@น อะไรจะเกดท?ไหนมไหม? ความโลภ
จะเกดข1@นมไหม? ความโกรธจะเกดข1น@ มไหม? ความหลงจะเกดข1น@ มไหม?
ส?งท@งหลายเหล7าน@จะเกดข1น@ มาได-เพราะคน เพราะสตวQ ถ-าท7านเหFนว7าพ-น
ไปจากสตวQ พ-นไปจากคนแล-ว กเลสจะเกดกบอะไร? ไม7มท?เกาะ ไม7ม
กเลส โลภ โกรธ หลง หมดไป เพราะส?งท@งหลายเหล7าน@เกดข1@นกบสตวQ กบ
มนษยQ กบตวกบตน กบเรากบเขา ท7านเหFนว7าไม7มตวไม7มตว ไม7มเราไม7ม
เขาแล-ว มนจะเกดกบอะไร ท7านจ1งว7าผ6ถ- 1งท?สดของธรรมะ มจจราชตาม
ไม7ทน ท7านเปFนผ6ท- ?ไม7ตาย จะตายแต7คนหร>อสตวQ ถ-าพ-นไปจากคนหร>อ
สตวQแล-ว กFไม7มอะไรท?จะตาย ไม7มอะไรท?จะเกดจะดบอย67ตรงน@น ไม7มแล-ว
พระพทธเจ-าของเรามพทธประสงคQอยากจะให-เราเหFนอย7างน@นท?ปฏบตมา
น@ อยากจะให-ร6-อย7างน@น อยากจะให-เปFนอย7างน@น ให-พ-นจากความเกด
ความแก7ความเจFบ ความตาย ทกขQกFไม7ม ไม7มทกขQ ทกขQกหF มด ทกขQกFดบ
อนน@ท7านจ1งว7าให-ปฏบตให-พ-นจากทกขQ ถ-าเราไม7ย1ดม?นว7าเปFนตวเปFนตน
เปFนเรา เปFนเขา เปFนสตวQเปFนบคคลอย6อ7 ย7างน@ มนกFเกด แก7เจFบ ตายอย67
อย7างน@นแหละ ไม7พ-น พระพทธองคQท7านให-เหFนอย7างน@นท7านสอนอย7างน@น
ท7านให-ร6-อย7างน@น
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เดนไปกFไม7มอะไร มแต7ขนธQ ๕ มแต7กองร6ป กองเวทนา กองสญญา กอง
สงขาร กองวญญาณ มแต7เร>?องขนธQ ๕ เท7าน@น เปFนไปตามสภาวะของมน
อนน@ท7านเรยกว7า ให-เหFนออกจากตวตน ไม7มอะไรจะเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นใน
ส?งท@งหลายเหล7าน@น เปFนผ6-ท?ปล7อยวาง จะได-เหFนว7าเปFน สภาวะธรรมอน
หน1ง? เท7าน@น เกดข1@นแล-วกFดบไป มแต7เร>อ? งเกด-ดบไปท@งน@น อนน@เปFนจด
หมายปลายทางท?องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเรา ต-องการให-พวก
พทธบรษทท@งหลาย ปฏบตให-เข-าไปร6-อย7างน@น ให-เข-าไปเหFนอย7างน@น ถ-า
เข-าไปร6-อย7างน@นท7านกFเรยกว7าเราเข-าไปร6-ธรรมะ เหFนธรรมะ เม>อ? เหFน
ธรรมะกFเหFนพระพทธเจ-า เม>อ? เหFนพระพทธเจ-ากFเหFนธรรมะ อนน@นเปFน
เร>อ? งการปฏบตล-วนๆ ทางจตของเรา เร>?องการปฏบตท?เราแนะนาพร?าสอน
กนน@กFเรยกว7าเปFนศลธรรม สอนเร>?องศลธรรมน@ สอนเร>?องตวเร>?องตน เร>?อง
เราเร>?องเขา อย7าไปเบยดเบยนซ1?งกนและกน เปFนตวเราเปFนตวเขา ถ-าสอน
ธรรมะล-วนๆกFเรยกว7า ไม7มเราไม7มเขา สอนเร>?องศลธรรมน@กFตอ- งมเรามเขา
ความม7งหมายของพระพทธเจ-า มพระพทธประสงคQอยากจะให-สาวกท@ง
หลายเปFนอย7างน@น ให-ร6-อย7างน@น ให-เหFนอย7างน@น ให-เปFนอย67อย7างน@น สงบ
จากสตวQ สงบจากบคคล จากตว จากตน จากเรา จากเขา หมดกนแค7น@น
ในทางพทธศาสนาของเราท7านสอนอย7างน@น
แต7ว7าพทธบรษทจะมศรทธา จะมาประพฤตปฏบตให-เปFนไปตามทานอง
น@นลาบาก ยาก ไม7มศรทธาเพยงพอ ความเปFนจรงอย7างนกบวชเรา อย7าง
พวกเราน@น7ะ ละฆราวาสวสยมาแล-ว ละบ-านละช7องมาแล-ว อะไรท@งหมดๆ
เรากFทง@ มาแล-ว อย6ใ7 นวสยของสมณะ จดน@นเปFนท?หมาย เปFนเป-าหมายของ
พวกเราท@งหลาย เปFนเป-าหมายของผ6ป- ระพฤต เปFนเป-าหมายของผ6-ปฏบต
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ฉะน@น ท7านจ1งสอนให-ละทฏฐมานะ ทฏฐค>อความเหFน มานะค>อความย1ดใน
ตน ฯลฯ การละน@แหละค>อทางท?จะสงบจรง เยFนจรง
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วนน@เปFนวนธรรมสวนะ หร>อท?พวกเราพทธบรษทท@งหลายเรยกกนว7าเปFน
วนพระ เปFนวนชมนมผ6ท- ?มศรทธาและความเล>?อมใสมาประพฤตปฏบต
ธรรมะกน ฉะน@นต7อไปน@จงพากนต@งใจฟง การฟงธรรมกFให-ร6-จกความ
หมายถ-าฟงธรรมไม7ร6-จกความหมาย กFเรยกว7าเปFนการเปล7าประโยชนQ ใน
การฟงธรรมของพวกเรา ธรรมะท?ฟงเปFนทางมรรคท?ทาให-เปFนสมมาทฏฐ
พ-นจากมจฉาทฏฐ ไม7มความเหFนผด พระบรมคร6ของเราน@นท7านให-เดน
ทางมรรค ค>อศล สมาธ ปญญา
เรามาวดในวนพระไม7ใช7วา7 เราต-องการอย7างอ>?น เรามาวดเพราะต-องการ
ธรรมะ เพ>อ? นาไปประพฤตปฏบต เพราะการมาฟงธรรมะน@ประโยชนQมาก
ต@งแต7ต-นจนอวสาน เปFนเคร>?องร6-จกทาง และไม7ใช7ทางตามสตกาลงของ
พวกเรา พระพทธเจ-าทกองคQและพระสาวกทกองคQ ท?ดาเนนตามกนมากF
อาศยการได-ฟง เรามาฟงธรรมะเพราะว7าเรายงไม7ร6-จก เราจะร6-จกเพราะ
การมาฟงธรรมให-ร6- การแสดงธรรมกFคนอ>น? น?นแหละแสดงให-ฟง ทน@มนยง
เปFนปญหาอย6ว7 7า ท7านจะแสดงผดหร>อถ6กน@น พวกเรากFยงไม7ร6-จก เพราะว7า
เรายงไม7ร6- ยงไม7ร6-ว7าผดหร>อถ6กเม>อ? เราฟงเรากFยงไม7ร6-ว7าผดหร>อถ6ก มผ6อธบายธรรมะให-เราฟงเรากFฟงไป แต7ไม7ร6-ว7ามนผดหร>อมนถ6ก เพราะเรายง
ไม7ร6-จก อนน@มนกFเปFนปญหาท?สบสนเรยนแม-กระท?งตวของเราเอง ถ-า
หากว7าเราร6-แล-วคนอ>?นจะพ6ดผดหร>อถ6กเรากFร6-จก แต7ในเม>อ? เรายงไม7ร6- คน
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อ>น? พ6ดผดหร>อถ6กเรากFยงไม7ร6-จกแน7นอน เปFนแต7เพยงสาคญว7าเหFนว7าจะถ6ก
เท7าน@น เหFนแต7เปFนอย7างน@นเท7าน@น มนจ1งเปFนปญหาอย6อ7 ย7างน@เร>?อยไป
ดงน@นพระภกษสามเณร อบาสกอบาสกาท@งหลาย ผ6แ- สวงหาโมกขธรรม
ความพ-นทกขQ จ1งเกดความสงสยลงเลอย6เ7 ร>?อยไป ส?งไหนกFยงไม7แน7นอน
อะไรกFยงไม7แน7นอน เพราะอะไรถ1งไม7ร6-แน7นอน ได-ข7าวว7าอาจารยQองคQนน@
ช>อ? เสยงดกFไป ไปฟง เดwยวกFได-ข7าวว7าอาจารยQองคQน@ดข1น@ อกกFไปอก ไปทก
อาจารยQน?นแหละ แต7ท7านกFมความเหFนต7างกนไปคนละอย7าง คนละทาง
เราเปFนผ6-ฟงกFลงเลสงสยว7าอะไรผดอะไรถ6กกนแน7 อย7างน@เรากFยงผดอย6ค7 >อ
ยงตดสนใจไม7ได- ดงน@นมนจ1งเปFนปญหาอย6ต7 ลอดกาลอย67ตลอดเวลา เม>อ?
เรายงไม7ร6-ถ1งท?สดเม>อ? ไรเรากFจะต-องเปFนอย67อย7างน@ ปญหามอย67ว7า การฟง
ธรรมน@นเราควรจะทาอย7างไร จ1งจะเปFนไปในทางท?ด เราจ1งควรพ6ดกนให-ด
ฟงให-ด แล-วกFคดให-ด ฟงไม7ดคดไม7ดมนกFย?งไม7เกดประโยชนQ ฟงดคดดมน
กFเปFนประโยชนQท@งสองทาง เปFนปญหาสบสนอย67อย7างน@ พระอรยเจ-าทกๆ
องคQจะเปFนผ6ม- ปญญามาก หร>อน-อยกFตามกFได-ตรสร6-ท@งน@น แต7มปญญาไม7
เท7ากน เพราะคนเราจะมปญญาไม7เหม>อนกน ฟงธรรมอนเดยวกน กณฑQ
เดยวกน อาจารยQเดยวกน แต7กFยงไม7ร6-เหม>อนกนอนน@กFเพราะเคร>?องรบของ
เรามนต7างกน ดงน@นการฟงธรรมเราควรเกFบหมด ท7านอธบายมากFเกFบ
หมด เกFบไว-แล-วกFอย7าเพ?งไปเข-าใจว7ามนถ6กหมด อย7าเพ?งไปเข-าใจว7ามน
ผดหมด เพราะมนเปFนความคดหร>อความร6-ส1กท?มนเกดข1น@ ในใจของเรา
เท7าน@น หมายความว7าความร6-ตามความเปFนจรงน@นยงไม7มในเรา เราถ1ง
เปFนอย67อย7างน@น ดงน@นการตรสร6-ธรรมะมนถ1งเปFนการเน?นช-า เพราะเราไม7ร6แน7นอน การไม7ร6-แน7นอนน@เปFนปญหาท?สบสนเหล>อเกน ทน@ถ-าหากว7ามน
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เปFนปญหาท?สบสนอย7างน@เรากFตกลงใจยงไม7ได-ในเร>?องของความเปFนจรง
ดงน@นเราจ1งควรนาเอาอนน@ไปพจารณา เพ>อ? การภาวนาน?นเอง
เม>อ? เราฟงไปน@นกFเปFนเพยงสกแต7วา7 ฟง เราฟงเรากFพอร6- แต7ร6-ยงไม7ถ1ง มท@ง
การฟง มท@งการร6- แต7ร6-ยงไม7ถ1ง มนกFยงมความสงสยลงเลอย6ต7 ลอดเวลา
การปฏบตของพวกเราท@งหลาย จ1งมแต7ความลงเลสงสยอย67ตลอดกาล เม>อ?
ยงมการลงเลสงสยอย67 มนกFยงไม7เหFนโทษในส?งท?ควรละ เพยงศลสบ
เท7าน@นกFยงรบไม7ได- มนกFยงไม7เปFนประโยชนQการปฏบตของพวกเราน@น ไม7
ค7อยจะต@งใจปฏบตให-เหFนตามความเปFนจรงกน
เปรยบเหม>อนกบชาว
ประมงคนหน1ง? ไปส7มปลาในหนองในคลองส7มไปๆ กFมอย6ค7 ร@งหน1ง? ท?ม
ความร6-ส1กว7ามสตวQตวหน1ง? เข-าไปตดอย67ในส7มน@น มนสมผสด-วยกายของเรา
ทาให-เราพอจะร6-ได- แต7เม>อ? สมผสถ1งใจเรากFยงไม7ร6-จก เพยงแต7ร6-ว7ามตว
อะไรอย7างหน1ง? มาปรากฏอย67ในส7มของเขา เขากFกดส7มลงไปให-แน7น เพราะ
กลวว7าถ-าเปFนปลาแล-วมนจะหนออกไปเสย กดลงไปให-แน7น แล-วกFเอาม>อ
ล-วงลงไปกFปะทะกบสตวQท?อย6ใ7 นส7มน@น คลาๆด6กรF 6-ส1กว7าตวมนยาวๆ จะว7า
เปFนง6กไF ม7ใช7 จะว7าเปFนปลาไหลกFไม7ใช7 สงสยอย67อย7างน@ คนส7มปลาคนน@นกF
ไม7สบายใจไม7ร6-ว7าจะท@งหร>อจะเอามนด อย7างน@กเF ปFน "วจกจฉา" ยงลงเล
สงสยอย67อย7างน@น ทาให-ชาวประมงน@นลาบากใจ จะท@งหร>อจะเอากFไม7
แน7นอน อนน@เรยก "วจกจฉา" ถ-าจะปล7อยไปกFกลวว7ามนจะเปFนปลาไหล
หร>อว7าจะกาเอามนข1น@ มากFกลวว7าจะเปFนง6 กลวมนจะกดเอา มความลงเล
สงสยอย67 จ1งเรยกว7าเปFนปญหาสบสน ในท?สดกFเลยล-วงลงไปจบเอามนช6ขน1@
มาอย7างระมดระวง พอมนพ-นน@าข1@นมาคอลายๆ เปFนแฉกๆ กFเหFนชด ร6ชดเจนว7ามนเปFนง6เท7าน@นแหละ กFวางปs บลงโดยไม7ร6-ตวเลย ตวเราน@มนกF
เต>อนตวเอง มนกFร6-ส1กของมนเอง มนแก-เองวางเอง
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ทางมรรคกFไม7ต-องคดเช7นน@น ง7ายเหล>อเกน เพราะเราเข-าใจ เราคดได-ว7า
ถ-ามนกดแล-วเราจะตาย มนกดแล-วเราจะเปFนทกขQ เหFนชดเจนแล-วเช7นน@
มนกFวางได- เพราะมนง7าย อนน@มนทากนได-งา7 ย เราเหFนตวตนท@งหลายซ1?ง
เปFนท?สดน@น ถ-าหากว7าเราเหFนขนาดน@น เหFนโทษมนอย7างน@น เหFน
อนตรายมนอย7างน@น เรากFไม7จาเปFนท?จะต-องให-ใครมาพ6ด หร>อมาบอกใหเว-น หร>อจ@าจ@จ@าไชตวของเราให-ปล7อยวางความช?วอนน@น มนจะปล7อยของ
มนเอง มนจะร6-มนเอง มนจะเปFนของมนเอง น?มนเปFนลกษณะอย7างน@ ถ-า
ใครเหFนโทษในการกระทาผดทางกายและทางวาจา หร>อทกอย7างน@น มนกF
ง7ายท?สด ไม7ใช7ว7ามนยาก จะได-เลกพ6ดว7า "แหม! การปฏบตน@มนยาก
ลาบาก" มนยากกFเพราะว7าไม7ร6-ตามความเปFนจรง เพราะไม7เหFนตามความ
เปFนจรง เพราะไม7เหFนโทษในส?งท@งหลายเหล7าน@นตามความเปFนจรง มนถ1ง
ลาบาก เกดปญหาสบสนในการประพฤตปฏบตของพวกเราท@งหลาย ถ-า
เราเหFนชดเจนเข-าไปจรงๆอย7างชาวประมงคนน@น จบตวง6ช6พ-นน@าข1@นมา
เหFนว7าเปFนง6จรงๆ แล-วกFวาง โดยท?ไม7ต-องมใครไปบงคบบญชามน ตวเรา
เม>อ? เกดความร6-ส1ก มนกFปล7อยวางของมนเองอย7างน@น น?เรยกว7ามนง7ายด
ค>อมนเปFนอย7างน@ถ-าเราเหFนชดแจ-ง มนง7ายท?สด มนไม7ยาก ถ-าเราจะท@ง
ขณะท?เรายงไม7เหFนชด มนกFลาบาก มนจ1งเปFนวจกจฉา มนลงเลสงสยอย67
อย7างน@นตลอดกาลตลอดเวลา
การฟงธรรมะให-ร6-จกตามความเปFนจรงน@น ไม7ใช7ว7าเราจะร6-เฉพาะท?ท7าน
เทศนQให-ฟงอย7างน@ ร6ใ- นเวลาน@เปFนการร6-ในสญญาเท7าน@นท7านพ6ดไป เรากF
ฟงไปพจารณาไป พจารณาไปเท7าน@นถ-าเราเช>?อ เช>อ? เพราะอะไร? เช>อ? เรากF
เช>อ? ผ6อ- >?น ความเช>อ? ผ6-อน>? น@น พระพทธเจ-าท7านไม7สรรเสรญ พระพทธองคQ
น@นสรรเสรญผ6-ท?ร6-ด-วยตนเอง เปFนสกขภ6โตเอาตนเองเปFนพยานของตน ฟง
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ธรรมจากพระองคQอ>?น ฟงธรรมจากผ6-อน>? แล-วร6- ร6-แล-วน-อมเข-ามาเปFนโอปนย
โก มาพจารณาให-เกดความร6-เกดความฉลาดร6-ตามความเปFนจรง เหFนว7า
มนเปFนโทษจรงๆอย7างแน7นอนโดยไม7ต-องสงสย เหม>อนชาวประมงคนน@น
ร6-จกอสรพษอย7างแท-จรง อนน@มนกFทาให-ปล7อยวางความเช>อ? ทกอย7าง ไม7
ต-องสงสยลงเลแล-ว เรยกว7าพ-นวจกจฉา ตดกระแสของธรรมะอย7างแท-จรง
ไม7มใครจะต-องมาบงคบ ไม7มใครจะต-องมาจ@าจ@จ@าไช ไม7มใครจะต-องพ6ดใหฟงร?าร@ร@าไร ค>อเข-าถ1งธรรมะแล-ว ตวธรรมะกFเข-าไปถ1งใจ ใจกFเข-าไปร6-ตว
ธรรมะค>อร6-อารมณQ เม>อ? ธรรมะเข-าไปถ1งใจ ใจน@นกFร6-จกธรรมะ ธรรมะน@นกF
อย6ใ7 นใจ เม>อ? ด6ใจกFเหFนธรรมะ เม>อ? ด6ธรรมะกFเหFนใจ ท@งใจ ท@งธรรมะ เม>อ? เรา
พจารณาใจเราเม>อ? ไร เราจะเหFนธรรมะเม>อ? น@น เราพจารณาธรรมะเม>อ? ไร
เรากFเหFนใจเม>อ? น@น
อนน@เปFนการร6-อย7างแท-จรงท?เกดจากการประพฤต
ปฏบตด-วยตนเอง
เม>อ? ความร6-ส1กชนดปรากฏข1น@ กบเราแล-ว จะน?งอย6ม7 นกFพด6 อย67พ6ดอย67 ร6อ- ย67
คดอย67 ปฏบตอย67 มสตอย67 มความสงวรสารวมอย67ทกคนจะเปFนอย7างน@ เม>อ?
ฉลาดแล-วจะไปอย67ท?ไหนกFตาม ถ-าเอาตวของตวเองเปFนพยานแล-ว จะไป
ทาความช?วท?ไหนกFไม7ต-องมใครบอกหรอกตวเองกFไม7กล-าทาด-วย เพราะ
เข-าใจแล-วว7า ใครทาดได-ด ใครทาช?วได-ชว? จะทาดทาช?วกFมผ6ต- ามร6- จะไป
ทาอย67ท?ไหนแม-จะไม7มใครร6- แต7เรากFต-องร6- จะไปทาอย6ใ7 นน@ากFมคนร6- ไปทา
อย6บ7 นบกกFมคนร6- หร>อใครจะไปทาอย6บ7 นอากาศกFจะต-องมคนเหFนอย67รอ6- ย67
อย7างน@น อนน@นเปFนเพราะอะไร? เพราะพระธรรมมนเกดจากใจ เราปฏบต
ธรรมะทาความเพยรอย67อย7างน@นโดยไม7มการประมาท เปFนผ6-สงวร เปFนผ6สารวม เปFนผ6-ระวงอย67 อนน@เรยกว7าเปFนผ6ป- ฏบตจนเปFนวงกลมตดต7อกนอย67
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เม>อ? บคคลยงไม7ร6-จกตวเอง ธรรมะไม7เข-าถ1งใจ ใจไม7เข-าถ1งธรรมะ จะ
ทาความช?วอะไรกFกลว กลวคนอ>น? จะเหFน กลวพ7อแม7จะเหFน กลวคร6บา
อาจารยQจะเหFน กลวคนอ>น? จะร6- ค>อคนยงไม7เหFนธรรมกFต-องเปFนอย7างน@น
เม>อ? ไปในสถานท?ใดๆท?วา7 งจากผ6ค- น ว7างจากพ7อแม7ว7างจากคร6บาอาจารยQ
เหFนว7าไม7มเพ>อ? นมนษยQท@งหลาย ไม7มใครอย67ในท?น@น กFพยายามทาความ
ช?วอย67ท?ตรงน@น ด-วยความประมาท เพราะความโง7เขลาเบาปญญาน?นเอง
การกระทาเช7นน@นเขากFคดว7าเขาทาถ6กแล-ว พ-นภยแล-ว เพราะว7าไม7มใคร
เหFนเขา ไม7มใครร6-ว7าเขาเปFนเขาอย7างน@ กFกระทาอย7างสนทใจเลย แต7คน
คนน@นในทางธรรมถ>อว7าเปFนคนโง7ท?สด ค>อเปFนคนด6ถ6กตวเองท?สด ความ
เปFนจรงน@นเม>อ? จตมนเปFนธรรมะ เม>อ? ธรรมะเปFนจต มนจะกลมกล>นเปFนอน
เดยวกนเลย จะไปทาผดอะไรท?ตรงไหนเปFนต-น กFต-องมคนเหFน คนอ>?นไม7
เหFนเรากFเหFนคนอ>?นไม7ร6-เรากFร6- ดงน@นถ1งจะไปอย67ตรงไหนกFเปFนอย6อ7 ย7างน@น
จ1งเปFนธรรมะ ไม7กล-าทา เพราะใจมนเปFนธรรมะแล-ว พระอรยสาวกทกๆ
องคQเม>?อใจเปFนธรรมะแล-วกFต-องเปFนอย7างน@นทกๆองคQ ท?ลบไม7ม ท?แจ-งไม7ม
อะไรๆมนกFไม7ม ร6-แต7ว7าท7านประพฤตปฏบตถ1งท?แล-ว
น?คอ> ผลท?ได-รบจากการไปฟงธรรมจากคนอ>?น แล-วนามาประพฤตปฏบต
น-อมเข-ามาในใจของเราจนเหFนตามความจรงอย7างน@นคาสอนของผ6-อ>?นไดเข-าถ1งจตใจของเรา ใจเราจะร6-ธรรมะ ธรรมะกFจะถ1งใจเรา ถ-าใครมาเหFน
ถนดชดเจนอย7างน@ กFจะพ-นจากความสงสย อนน@กFเท7ากบเราได-ร6-จกฐานะท?
ควรหร>อไม7ควรแล-ว และถ6กต-องตามพระธรรมท?ท7านได-ตรสบอกเอาไว-วา7
สพพะปาปสสะ อะกะระณง การไม7ทาบาปท@งหลายท@งปวงน?นแหละ เอตง
พทธานะ สาสะนง อนน@เปFนคาสอนของพระศาสดา อนน@เปFนหวใจของพระ
ศาสนา เม>อ? จตเราเปFนอย7างน@น อนน@ไม7ใช7คาพ6ดเฉยๆ แต7จตมนเปFนอย7าง
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น@นจรงๆอะไรท?ขน1@ ช>อ? ว7ามนผด มนบาป ใจของเรามนจะไม7รบ ไม7รบน@น
เรยกว7า สพพะปาปสสะ
ถ-าเราทาอย7างน@ เราจะเหFนว7า หวใจพทธศาสนาค>ออะไร เรากFจะเข-าใจว7า
อะไรค>อการเข-าถ1งพทธศาสนา อะไรค>อการเข-าถ1งธรรมะเม>อ? ความช?วท@ง
หลายไม7มในใจเรา โทษท@งหลายจ1งหมดไป เม>อ? โทษท@งหลายหมดไปความ
เยFนมนกFเกดข1@นมา ใจกFสบาย น?งอย67ทไ? หนกFสบาย เดนอย67ท?ไหนกFสบาย
เพราะเราร6-ตวเราอย67อย7างน@น อนน@เปFนตวสมาธแล-ว ค>อมนสงบ เพราะเรา
รกษาศลตวเดยวเท7าน@นแหละ ให-มนก-าวข1@นไป มนกFจะเปFนสมาธเอง ก
สะลสส6ปสมปะทา จตจะเปFนบญเปFนกศลเพราะเราละได- เม>อ? จตเปFนบญ
เปFนกศล จตน@นกFสงบ จตน@นกFจะระงบ ถ-าจตสงบระงบแล-วกFเบกบานเกด
ปญญา มนจะร6-จกละจตตะปรโยทะปะนง ร6-จกทาจตของตนให-ผ7องใส อะไร
ช?วเรากFปล7อยไป อะไรผดเรากFวางไป อะไรๆต7างๆท?เข-ามากFจะเอามา
พจารณาแล-วกFวางไป ปล7อยไป คล-ายๆกบน@าในต7มน?นแหละ ถ-าเราเอาขน
ไปตกออกมาขนหน1ง? แล-วกFเทท@ง ตกออกมาขนท?สองแล-วกFเทท@ง ตกแล-วกF
เทท@งอย67อย7างน@น น@าท?อย67ในต7มมนกFต-องมเวลา มโอกาสท?จะแห-งหมดไป
ได- เพราะจตเข-าไปปฏบตอย7างน@น
ทน@ถ-าหากเรายงไม7เหFนอย7างน@น มนกFเหม>อนตกน@าใส7ต7มแล-วกFตกออกไป
ตกใส7เข-าในต7มหน1?งขน แล-วกFตกออกไปหน1ง? ขน ตกเข-าไปเพ?มหน1ง? ขน
แล-วตกออกไปหน1?งขน อย7างน@เรยกว7าบญๆ บาปๆ ผดๆถ6กๆ ดๆ ช?วๆ
เราทกคนทาอย7างน@ มนถ1งเปFนเร>อ? งยาก เพราะกรรมอนน@เอง จ1งต-องพ6ดว7า
"ฉนน@มนเปFนเพราะอะไรกFไม7ร6- บางทกFสบายๆบางทกFเปFนทกขQ บางทกFสข
บางทกFไม7สบาย ไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไร?ทาไมถ1งจะไม7ร6- กFเพราะทาเหตไว751

อย7างน@น ผลมนจ1งออกมาเปFนอย7างน@บางทกFตกออกไปเสย ค>อการละบาป
บางทกFตกเพ?มเข-ามา ค>อการทาบาป บางทกFละบาปออกไป บางทกFนา
บาปเข-ามา เม>อ? นาบาปออกไปมนกFสบาย นาบาปเข-ามามนกFเปFนทกขQ มน
กFเปFนอย6อ7 ย7างน@ "ฉนไม7ร6-ว7ามนเปFนอย7างไร บางวนมนกFสบsาย สบาย บาง
คร@งมนกFเปFนทกขQเปFนร-อน กFไม7ร6-วา7 มนเปFนเพราะอะไร?" ทาไมมนถ1งจะ
ไม7ร6- น?แหละค>อคนไม7ร6-จกการภาวนา มนกFไม7มปญญา
เพราะเราท@งหลายทาอย6อ7 ย7างน@น เหตมนเปFนอย7างน@น ผลมนจ1งเกดเปFน
อย7างน@น เราเปFนคนไม7มปญญา ถ-ามปญญาเม>อ? เหFนผลอนน@ข1@นมาแล-ว เรา
กFพจารณาไปถ1งเหตว7ามนเกดมาจากอะไร มนจ1งเปFนอย7างน@ ค>อเหFนเหต
มนกFเหFนผล เหFนผลแล-วกFเหFนเหต เหม>อนคนจบไม-ยาวประมาณ ๒ เมตร
ข1น@ มาวดด6 โดยใช-ม>อกามาจากทางปลายไม-กามาๆเร>?อยๆ ไปจนถ1งทาง
ด-านต-นไม- กFจะร6-ว7าไม-นน@ ยาวเท7าไร อกคนหน1?งมาจบทางต-นไม- จบกามาๆ
จนถ1งทางด-านปลายไม- กFจะร6-ว7าไม-น@นมนส@นมนยาวเท7ากนน?นแหละ ต7าง
กนแต7คนหน1ง? วดจากต-นไม-ไปหาปลาย อกคนหน1ง? วดจากปลายไปหาต-น
มนกFท7อนไม-ท7อนเดยวกนน?นเอง ความส@นความยาวมนกFเสมอกนเท7ากน
อย6น7 ?นแหละอนน@กเF หม>อนกนฉนน@น ถ-าเราร6-จกพจารณาเหตผล เม>อ? เหFน
ผลมนเกดข1@นมาเปFนอย7างน@
เรากFจะร6-ว7าเพราะอะไรมนถ1งเปFนอย7างน@
เพราะเหตมนเปFนอย7างน@ ผลมนจ1งเกดอย7างน@น เม>อ? เราทาเหตอย7างน@ เรา
กFร6-จกว7าผลมนจะเกดอย7างไร เราทาเหตอย7างไร ผลมนกFเกดอย7างน@น ผล
มนเกดอย7างไรเหตมนกFเปFนอย7างน@นอนน@เราจะพส6จนQดว- ย กาลเวลา
ผ6ป- ระพฤตปฏบตเม>อ? เหFนความร6-แจ-งชดอย7างน@ มนกFเบากายสบายใจ ร6แบบท?ว7าเรามองเหFนธรรมะโดยท?ไม7จาเปFนจะต-องมาทนทกขQทรมาน
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เพราะผลมนชดแจ-ง ถ-าหากเหFนว7ามนสขเปFนบางคร@งเปFนบางคราว กFจะร6ว7าอย7างน@มนเปFนไปได-ยงไง เปFนเพราะการกระทาของเรา การกระทาของ
เราน?นแหละค>อกรรม ถ-าไม7อย7างน@นกFโยนให-คนโน-นคนน@มนกFลาบาก ไม7ม
ใครยอมรบ ถ-าไม7มใครยอมรบกFโยนให-กรรมเสย อย7างเช7นเกดเปFนโรคข1น@
มา ไปรกษาท?โรงพยาบาลกFไม7หายจะไปเอาอะไรกบหมออก ยากFหมดแล-ว
จะทาอย7างไร เรากFคดเสยว7าโยนให-กรรมเสย อนเจ-าของกายกFเปFนของ
สมมตเท7าน@นเอง อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น โยนให-กรรมแล-วมนกFหมด
เท7าน@นแหละ มนจะไปตรงไหนล7ะ มนสดอย67ตรงน@น ต-องไปคดอะไรให-มน
มากมาย เร>?องของการปฏบตมนจะต-องเปFนดงน@
สาหรบการปฏบตภาวนาของเราทกวนน@
คนเราน@นมนอยากจะร6-ง7าย
อยากเหFนง7าย จ1งคดว7ามนปฏบตยาก ท?มนปฏบตยาก เพราะเราไม7มการ
ละ ฉะน@นการสร-างบญกศล การประพฤตปฏบตน@ อาตมาเหFนว7า การ
ทาบญทากศลกนน@ใครๆกFทากนได- และกFไปทากนเปFนส7วนมาก แต7ว7าการ
ละบาปน@เปFนส?งท?สาคญมากกว7าการทาบญ แต7คนไม7คอ7 ยจะเอาใจใส7 ไม7
ค7อยจะร6-เร>?องของมน การละบาป ค>อการตดราก การทาบญ ค>อการเดFด
ยอด เดFดเอายอดไปใช- เดFดเอายอดไปกน มนกFแตกยอดข1น@ มา แตกใบข1@น
มาอก แตกข1@นมาเร>?อยๆตราบใดท?รากมนยงอย67 มนกFยงได-กนอาหารอย67
ยงมอาหารหล7อเล@ยงอย67 ยอดมนกFเจรญเตบโตข1น@ มาอก กFเดFดมนอก กFโผล7
ข1น@ มาอกอย7างน@น ความลาบากท@งหลายมนมอย67น? กFเพราะอะไร กFเพราะ
ว7ารากมนยงอย67 ค>อการกระทาบาปมนยงอย67 ดงน@นการละบาป และการ
บาเพFญบญจ1งเปFนหวใจของพระพทธศาสนา ท?ท7านกล7าวว7า "การไม7
กระทาบาปท@งปวง" น?นแหละเปFนหวใจของพทธศาสนาแล-ว เม>อ? เราละ
บาปแล-วบาเพFญบญเพ?มเข-ามาทละน-อย
กFมหวงท?บารมจะเตFมได-ถ-า
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หากว7าทาบญแต7ไม7หยดทาบาป อนน@กFไม7มเวลาจบ เหม>อนกะละมงท?ตง@
หงายอย67กลางแจ-ง ถ1งแม-ฝนจะตกลงมาใส7ทละหยดๆ มนกFมโอกาสท?จะ
เตFมได- เม>อ? เราทาบญแล-ว เรายงไม7ได-ละบาป กFเหม>อนกบเราเอากะละมง
ไปครอบคว?าไว-กลางแจ-ง ฝนตกลงมาถ6กก-นกะละมงเหม>อนกน แต7ว7ามน
ถ6กข-างนอกไม7ได-ถ6กข-างใน เม>อ? มนถ6กข-างนอกน@ากFไม7มโอกาสท?จะเตFมใน
กะละมงน@นได- อนน@เรยกว7า "ทาบญไม7ละบาป"
ดงน@นการละบาปจ1งเปFนส?งท?สาคญ อนน@พระพทธองคQท7านกFตรสว7า "สพ
พะปาปสสะ อะกะระณง" การไม7กระทาบาปท@งปวงน@นแหละเปFนหวใจของ
พทธศาสนา น?นเปFนเบ>อ@ งต-น ต7อไปๆมนกFมเวลาหมด หมดไปเหม>อนกบ
เราเดนไปทละก-าวๆ หลายๆก-าวเข-า ระยะทางมนกFส@นเข-ามาๆ ถ-าเราไม7
ทาอย7างน@ ค>อเดนไปก-าวหน1ง? กFถอยกลบมาก-าวหน1?ง เดนไปอกก-าวหน1?ง
แล-วกFถอยกลบมาอกก-าวหน1ง? มนกFจะไปไม7พ-นจากศาลาได- ค>อเทยบเอา
จากศาลาน@กFได- ถ1งแม-เราจะก-าวไปอย7างช-าๆ แต7เราก-าวไปเร>?อยๆ เรากFยง
มโอกาสท?จะพ-นประต6วดออกไปได- มนต7างกนอย7างน@ ฉะน@นการละบาปน@
ท7านบอกว7า ไม7ให-กระทาบาป แล-วกFบาเพFญบญปดช7องมนเสย เช7น หม-อ
มนร?ว ปดช7องท?มนร?ว แล-วจ1งเทน@าใส7 กระทะมนร?วกFอดร6ร?วมนเสย แล-วจ1ง
เทน@าใส7เรยกว7า ก-นกระทะไม7ด ก-นหม-อไม7ด การละบาปของเรายงไม7ด
ทาบญลงไปใส7มนกFร?ว ก-นกระทะ ก-นกระถางไม7ด เทน@าใส7ลงไปมนกFร?ว
ออกไปหมด จะเทใส7ลงไปท@งวนมนกFซ1มร?วออกไปทละน-อย น@ากFเห>อดแห-ง
หมดไป ไม7สาเรFจประโยชนQสมความต-องการของเราไดดงน@นหวใจของพทธศาสนาค>อการกระทาอย7างน@ ค>อความเปFนจรงอย7างน@
ค>อการละบาปอย7างน@
ค>อการบาเพFญบญอย7างน@
อนน@มทางจบท?
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พระพทธเจ-าท7านตรสว7า ธรรมสามอย7างน@ค>อละบาปกบการบาเพFญบญ
การสมาทานศลน@ กFคอ> การละบาปน?นเองไม7ใช7อ>?นไกลพวกเราท@งหลายชาว
วดหนองปา7 พง จะร6-ถ1งความจรงแล-วหร>อเปล7ากFไม7ร6- ศลและอานาจของศล
สเลนะ สคะตง ยนต สเลนะโภคะสมปะทา สเลนะ แปลว7าโดยปกต โดย
ปกตกาย ปกตวาจาปกตใจ ไม7ฝา7 ฝ>นอะไรต7างๆ เปFนศลท?ปกต เปFนศลเดม
เปFนของเดมเปFนของเก7า เปFนคาเก7า เปFนของท?ยงสะอาด เปFนของท?ไม7
เศร-าหมองเปFนของท?ยงไม7สกปรก เรยกว7า "ปกต" ของใหม7ๆมนกFปกต ค>อ
ว7ามนยงไม7เก7า ไม7เส>อ? ม ไม7ผด อนน@ท7านเรยกว7าปกต ปกตของเดมของ
เก7า อย7างน@าท?ใสสะอาดน@ เดมเปFนของปกต แต7เม>อ? นาเอาสแดงสเหล>องมา
ใส7มนกFผดปกต ค>อความสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดวาจา สะอาดตา
เปFนของท?สะอาดอย67เปFนปกต ดงน@นศลน@นเปFนปกตค>อศลเดม อย7างท?เรยก
ว7าจตเดม จตท?ไม7มอะไร จตไม7เปFนอะไร จตเปFนปกต ค>อจตมนว7างๆอย67
อย7างน@น
เร>อ? งการรกษาศลน@ บางคนกFบ7นว7า จะให-ทานกนสกทกFหาพระท?จะไปใหศลกFไม7ม ไม7รว6- 7าจะทาอย7างไร บางทให-ทานแล-ว ไปหาน@าท?จะมากรวด
อทศให-กไF ม7ม เลยโง7อย67ตลอดเวลา เลยโง7เร>?องศล โง7เร>?องทาน โง7จนตากF
บอด ห6กFหนวก ขากFเปpท@งหมด เสยหมดเลย ศลน@เปFน "สมปตตวรต" อย7าง
น@เปFนศลให-เราร6-จกมน ท?เราทากนมาเปFนปๆ เปFน "สมาทานวรต" ต-องใหพระบอกความจรง คนท?ให-คนอ>?นบอกน@นค>อคนไม7ร6-จก ฉนไม7ร6-ว7าศลน@นน7ะ
เปFนอย7างไร? พวกดฉนท@งหลายน? พวกกระผมท@งหลายน?จ1งได-กล7าวขอข1@น
ว7า มะยง ภนเตตสะระเณนะ สะหะ อฏฐะ...ฯลฯ พวกข-าพเจ-าท@งหลายน@ยง
ไม7ร6-จกอนน@เลยเปFนข-อวตรของพระภกษ เม>อ? บวชเข-ามาและจะต-องกระทา
ต7อๆไป ความเปFนจรงน@นเปFนสมปตตวรต งดเว-นด-วยตนเอง เม>อ? เราร6-แล-ว
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เม>อ? เราร6-แล-วว7าศลน@นมนเปFนอย7างน@นๆ เม>อ? เราต-องการศลเม>อ? ไรเรากFมอย67
แล-ว งดเว-นด-วยตนเองกFได- ไม7ต-องมใครมาบอก น?คอ> สมปตตวรต
อย7างเรามาทากนวนน@เรยกว7าเปFน "สมาทานวรต" ค>อเรายงไม7ร6-จก จ1งต-อง
ให-พระบอก บอกขนาดน@นกFยงไม7ร6-จกนะ ต-องบอกเปFนภาษามคธด-วยนะกF
ยงไม7ร6-จกอก บอกแล-วกFยงไม7ร6-จก น?ความเปFนจรงมนเปFนอย7างน@ แต7ถ-า
เปFน "สมจเฉทวรต" ไม7ต-องสมาทานกบใครไม7ต-องขอกบใคร เพราะมน
เปFนของมนเองแล-ว ค>อมนเปFนของท?ขาวสะอาดแล-ว ไม7ต-องทาสะอาดอก
จะไปทาสะอาดท?ไหนอกล7ะ กFเพราะตรงน@นมนสะอาดแล-วไม7ต-องไปทา
สะอาดอก ค>อหมายความว7าจตของพระอรยบคคล ศลของพระอรยเจ-าไม7
ต-องไปรบไม7ต-องไปส7ง มนเปFนอย67อย7างน@น ไม7ต-องขดอะไรอก เพราะมน
สะอาดอย6แ7 ล-ว เปFนสมจเฉทค>อตดไปเลย ข1@นช>อ? ว7าการกระทาบาปท@งหลาย
ท@งปวงแล-วเราไม7ทาเลยดงน@นท7านจ1งไม7มเจตนาท?จะไปกระทาบาป เร>?อง
กระทาบาปเม>?อไรกFไม7เปFนบาป อย7างเช7นท7านเดนไป บงเอญไปเหยยบ
สตวQตาย เหยยบป6ตาย เหยยบมดตาย อย7างน@ตวท7านกFไม7เปFนบาป เพราะ
เจตนาท?จะกระทาบาปน@นไม7ม มนเปFนไปอย7างน@ อนน@นเปFนสมจเฉทวรต
ตดไปเลย ไม7ต-องทาอะไรอกแล-ว รกษาจตอนเดยวเท7าน@นแหละ ไม7ต-องด6
อ>น? ไกลแล-ว สมมตว7าเกดมอะไรข1น@ มากFมผ6-รบผ6ร- 6- ใครเปFนคนท?รบร6- ?คนท?
เปFนผ6-รบร6-นน@ เราเรยกว7า "จต" ของเรา
ความเปFนจรงแล-ว จตของปถชนเราน@ กFเปFนจตท?มการกาหนดร6-ตวของตว
เองเหม>อนกน แต7ยงเปFนจตท?ยงไม7ได-อบรม เปFนจตท?ยงไม7บรสทธ t เปFนจต
ท?ยงต-องอบรม ต-องประพฤตปฏบตอก
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ฉะน@นการภาวนาท7านจ1งสอนให-กาหนดพทโธๆ เพ>อ? ให-เกดพทโธ ให-เกด
ความร6-ชน@ ท?สองข1@นมาชดเจนข1น@ ไปอก
เม>อ? เจ-าของจตเอาความร6-จาก
พระบรมคร6 ค>อพระสมมาสมพทธเจ-าท?ท7านได-ตรสร6-แจ-ง ร6-แล-วกFต>?น ร6-แล-วกF
เบกบาน
ความร6-อนน@มนจะเกดข1น@ ไปอกช@นหน1ง? เหน>อกว7าจตของเรา
ความร6-อนน@ทม? าจากการกาหนดพทโธๆน@ ตวน@แหละจะเปFนความร6-แจ-ง ร6เลศ ร6-ประเสรฐ ท?จะแนะนาพร?าสอนจตของเรา ซ1ง? ยงเปFนผ6ร- 6-ท?ยงไม7ไดอบรมน@น ค>อเราร6-อย7างไรกFเปFนไปตามอย7างน@น ตามภาษาบ-านนอกเรา
เรยกว7า เปFนไปตามอารมณQ ยายของฉนชอบตามอารมณQ สามของฉนชอบ
ตามอารมณQ ภรรยาของฉนชอบตามอารมณQ เปFนผ6-ร6-อย6แ7 ต7กFยงหลงอย67 ผ6ร- 6คนน@เรยกว7าผ6-ร6-ยงไม7ได-อบรม ผ6ร- 6-ยงไม7ได-ฝ1ก ร6-ตวน@จะเอาเปFนประมาณไม7
ไดฉะน@นจ1งนาคาสอนของพระพทธเจ-าข1น@ มาภาวนา ค>อสมมต"พทโธ" ๆ ใหมนร6-ขน1@ ไปกว7าน@ ร6-ให-มนเหน>อ เหน>อความร6-สก1 อนเดมน@เหน>อร6-ในจตอน
เดมน@ข1@นไปอก จนมอานาจส6งกว7า ส6งกว7าจตเดมของเราน@ จ1งจะเปFนเหตท?
ทาให-ร6-จตอนน@ ส?งสอนจตอนน@ ผ6-ร6-อนเก7าน@ได-อบรมตามท?ท7านส?งสอนไว-ว7า
ภกษท@งหลาย ท7านท@งหลายจงตามด6จตของตน ใครตามด6จตของตน คน
น@นจะพ-นจากบ7วงของมาร กFใครล7ะ จะไปตามด6จตของตนน7ะ ความร6-อนน@
แหละท?เรยกว7า "พทโธ" ผ6-ร6-ผต6- >?นฉะน@นเร>?องการฟงธรรมะมนกFยง7 ยาก ผ6เบกบาน น?แหละเปFนผ6-ตามด6จต ร6-คนเก7าน@น มนเปFนการรบร6-เฉยๆ ร6-ไม7ต>?น
ร6-ไม7แจ-ง และกFไม7เบกบาน ดงน@นเราจ1งน-อมเอาคาสอนนา เอาพระนามของ
พระพทธเจ-าน@มากาหนด เปFนอารมณQ เรยกว7า"พทโธ" ๆ น?มนเปFนไปอย7าง
น@
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สบสน สาหรบพวกเราท?ยงไม7ร6-จกตามความเปFนจรง ถ-าร6-จกตามความเปFน
จรงแล-ว เราจะน?งอย67ใต-ต-นไม-ต-นไหนกFได-ฟงธรรมะ กFเพราะธรรมะน@นมน
อย6ใ7 นใจของเราน? เราเกFบความร6เ- ช7นน@ พระพทธเจ-ากFอย6ใ7 นตวของเราแล-ว
เปFนหลกธรรมท?วา7 พระพทธเจ-าอย67ท?ใจของท7าน พระธรรมอย67ท?ใจของท7าน
พระสงฆQอย67ท?ใจของท7าน ถ-าเปFนดงน@นกFเรยกว7า ท7านผ6-น@นเข-าถ1งพระ
รตนตรย ค>อพระพทธ พระธรรม พระสงฆQ แล-ว คนคนน@นเม>อ? ถ1งกาลดบ
สลายวายชนมQไปแล-ว กFจะไม7ตกนรก ย>นยนได-ทเดยวว7าไม7ตกนรก ทาไม
จ1งไม7ตกนรก? เพราะในเม>อ? ปจจบนน@ยงไม7ทาให-มนตกนรกแล-ว ใครจะไป
ตกนรกท?ไหนเม>?อไรอกล7ะ ในเม>?อปจจบนน@เรายงทาผดไม7ได- ทาไมมนจะ
ผดได-อกล7ะ ท?ตกนรกกFเพราะไปทาความผด สตวQตกนรกกFคอ> คนเปFนทกขQ
คนผ6-ทาผดน@นค>อสตวQนรก น?เราเหFนกนง7ายๆอย7างน@ เหFนในปจจบนแล-ว
มนกFเหFนอนาคตด-วย น?เรยกว7าเหตมนมอย67ตรงน@
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๔๘ - เขBาวดทJาไม? เพ@=ออะไร?
http://ajahnchah.org/thai/Why_Join_the_Sangha.php

วนน@เปFนวนพระ ท?ได-มารวมกน ต7างคนกFต7างมา มกจวตรกนเปFนบางอย7าง
ท?มาวดน@บางคนมาเพราะเหต บางคนกFมความสขใจกFมาวด บางคนกFม
ความทกขQใจกFมาวด เปFนประเพณของชาวคนไทยเรา ถ4งแมBจะจนกF
น4กถ4งการทJาบ,ญ ถ4งแมBจะรวยกFนก4 ถ4งการทJาบ,ญ อะไร ๆ ทกอย7างกF
ล-วนแต7การทาบญท@งน@น อนน@เปFนส7วนมาก ในส7วนจตคนไทยเราท@งหลาย
ฉะน@นวนน@ย?งเปFนวนธรรมสวนะ เจFดวนคร@งหน1ง? เจFดวนคร@งหน1ง? เปFน
โอกาสของอบาสกอบาสกา ผ6ช- ายผ6-หญงผ6เ- ข-าใกล-พทธศาสนาน@น เปFน
บณฑตท?สาคญมาก ปกตแล-วกFคอ> พวกเราท@งหลายน@น เปFนผ6ส- งวรสารวม
รกษาศลห-าประการ เก>อบตลอดทกคนท?เคยมาวด เปFนปรกตศล ปรกต
กาย ปรกตวาจา อนน@คอ> ศลเปFนพ>น@ เพต@งแต7ต-นเดมมาทเดยว
ทน@ศลแปดน@ เปFนศลพเศษอนหน1?ง ของพทธบรษทท@งหลายซ1ง? เปFนฝา7 ย
อบาสกอบาสกา เพราะว7าวนน@เปFนวนอโบสถศลท?จะเพ?มข-อปฏบตข1น@ อก
ให-มนย?งข1@นไปกว7าธรรมดา ธรรมดาน@นกFเรยกว7าเปFนปรกตเสมอมา วนน@
เปFนอโบสถศล เปFนวนท?สาคญ เปFนวนท?พวกเราท@งหลายสมาทานข-อวตร
ให-ส6งข1น@
ค>อวนน@โดยเฉพาะอย7างย?งผ6-รกษาอโบสถศลวนหน1ง? ค>นหน1ง?
เปFนต-น กFไม7ให-ทานข-าวเยFน ให-ทานข-าวแต7เช-าไปถ1งเท?ยงกFพอแล-ว ข-าว
เยFนไม7ตอ- งทานกนเหม>อนวนธรรมดา แล-วกFเพ?มข-อปฏบตข1น@ อกหลาย ๆ
อย7าง เช7นไม7แต7งเน>อ@ แต7งตวสดสวย หร>อไม7น?งนอนท?นม7 ท?นวล อนเปFน
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เหตให-ใจของพวกเราท@งหลายเพลดเพลนไปในทางกามคณย?วยวน
เปFนต-น หลายประการพร-อมเข-าเปFนศลอโบสถศล
ฉะน@นวนน@ปราชญQท7านจ1งกล7าวว7าเปFนวนอโบสถศล อโบสถศลน@เปFนศลท?
พเศษ เปFนศลท?มข-อวตร เปFนศลท?มธดงควตร ละเอยดอ7อนข1@นไป เปFนวน
อโบสถพร-อมด-วยการภาวนา เช7นเราไม7ทานข-าวเยFน ไม7ทานอาหารเยFน
มนกFหมดภาระไป การปลโพธกงวลของพวกเราท@งหลายน@นมนกFน-อยลง
ๆ ข-อวตรปฏบตของพวกเรามนกFดข1น@ อนน@เปFนศล
แต7ว7าท?จะมศลย?งหย7อนน@น กFเพราะการประพฤตปฏบต ไม7ใช7ว7าเปFนช>?อ
ของอโบสถศลแล-ว มนจะเปFนศลอนย?ง ไอBส!=งท=มนจะย!=งนPนกFค@อการเรา
ปฏ!บต!ใหBมนย!=งข4Pน ใหBมนดข4Pน ใหBมนประเสร!ฐข4Pน ไอ-ชอ>? ของศลน@นจะ
เปFนศลห-ากFตาม ศลแปดกFตาม ศลอะไร ๆ กFตามท@งน@นน7ะ อนน@นมนเปFน
ช>อ? ของมน ส7วนมนจะย?งหร>อหย7อนน@น มนอย67ท?การพวกเราท@งหลาย
ปฏบต ให-มนเคร7งครดข1น@ ให-มนดข1น@ จะเปFนศลห-ามนกFด จะเปFนศลแปด
มนกFด จะเปFนอโบสถศลอะไรมนกFดท@งน@น มนอย67ท?การปฏบต ไม7ใช7ว7าถ1ง
วนอโบสถ เราได-มาสมาทานอโบสถแล-ว อาการกายวาจาของเรากFปฏบต
หย7อนอย67อย7างเก7าน@น กFจะเหFนว7าเราเปFนบญอนย?ง เปFนบญอนประเสรฐ
แล-วกFเปFนศลอนย?ง อนน@นหาไม7ได-อย7างน@น
ฉะน@นส?งใดท?มนจะย?งกFคอ> ทาให-มนดข1@น ให-มนส6งข1@น ให-มนย?งข1@น มใช7ว7า
ทาให-เสมอตว หร>อทาจนมนหย7อนลงไป ให-มนดข1@นไปกว7าเก7า ลกษณะ
กาย ลกษณะวาจาของเรา ลกษณะจตของเราน@ กFเปFนเช7นน@นเหม>อนกน
ฉะน@นจงพากนมใจเข-มแขFง เพราะว7าเจFดวนมทหน1ง?
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การทาให-ศลของเราเศร-าหมอง การทาให-การเจรญภาวนาของเราไม7ราบ
ร>?น ไม7สง6 ข1@น กFเพราะการปฏบตมการคยกน การคยกนการพ6ดกนเร>?องไม7
เปFนสาระประโยชนQอะไร เช7นว7าทากอ เราไปทากนแล-วอย67บา- นเรากFทากน
แล-ว ขายกอตกอผ6กกอน?น สารพดอย7าง กFควรเอาไว-บา- น มาถ1งวดแล-วกF
ควรท@งมน อย7ามาลอกกอในวด อย7ามาขายกอในวด อย7ามาผ6กกอในวด
วนน@ให-เลกกจการบ-านท@งหลายน@น เพราะเราได-มาทางานเช7นน@ การ
ค-าขายทกส?งทกประการกFเหม>อนกน ไม7ควรเอามาย7งในท?น? เพราะในท?น?
เราพยายามทาจตใจให-เปFนอารมณQอนเดยว สมาธค>อทาอารมณQให-เปFนอน
เดยว ค>อทาจตให-เปFนหน1ง? ทาจตให-เปFนอนเดยว ถ-าเรามาทาหลายอย7าง
มนย7งมนเหยงไปหมด ไม7ร6-จกว7าคนใหม7 ไม7ร6-จกว7าคนเก7า คนเก7ากFทา
อย7างน@ คนใหม7เข-ามากFไม7ได-อานสงสQ เพราะคนเก7าพาทาอย7างน@กFทาไป
อย7างน@ เลยปดห6ปดตากนไปเร>?อย ๆ ไม7ร6-เร>?องกนว7าทาอะไรกน
ฉะน@นการกระทาของเราท@งหลายเปFนหมน เคยได-ทามาไหม? เช7นสมย
ก7อน พ7อแม7ป6ย7 7าตายายของเราน7ะ ตามท?อาตมาด6มานะทามา เข-ามาวด
มาภาวนาไม7ร6-จกการภาวนา ไม7ร6-จกไม7เหFน เช7นทกวนน@กเF หม>อนกน ตาม
ท?อาตมาสงเกตน@ ไอ-คนท?เข-ามาวดกบเพ>?อนเฉย ๆ กFมาเฉย ๆ ไอ-ตอนเช-า
ถวายจงหนพระนะ ควรน7ะจะมากราบพระ มาไหว-พระ มาสวดมนตQกบ
เพ>อ? นท@งหลายน@น ท?เราไม7เคยกระทา ไม7เคยกราบ ไม7เคยนบ ไม7เคยไหวเรากFควรพยายามนาล6กนาหลานเข-ามากราบเข-ามาไหว-น7ะมนกFดนะ บาง
คนเคยบ-างไหมน? ไม7เคยเข-ามาในศาลาโรงธรรมเลย เพราะว7ามาวดน?งอย67
ข-างนอกน7ะ น?งคยกนอนโน-นอนน@กบล6กกบหลาน ไม7ร6-เร>?อง อนน@ไม7ใช7เปFน
คนเข-าวด เข-าวดเหม>อนไก7 ไก7มล6กอ7อนมนเข-าวด มนกFฝ1กเอาล6กเอาหลาน
มนเข-าวดนะ มาเข?ยกนข@หม6ข@หมาตามน@นแหละ มนไม7ได-มาหาอะไรหรอก
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อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น อนน@คอ> เข-าวดไม7ถ6ก เราไม7เคยกราบ ไม7เคยไหวไม7เคยได-ยน ไม7เคยได-ฟง กFเข-ามา ล0กหลานไดBกราบ ไดBไหวB ไดBย!น ไดB
ฟง เพ@=อฝ4กหดดดสนดานของตนและล0กหลานพ=นBองท,กคน
เม>อ? เข-ามาทาวตรสวดมนตQ กFเข-ามาเรยบ สวดไม9ไดBเรากFน=งฟง ใหBจ!ต
สงบเปFนสมาธ! ใหBจ!ตเย@อกเยFน สบาย ฝ4กใหBสงบอย9างนP มนกFยงเปFน
บ,ญ มนกFยงเปFนก,ศล มนเปFนเคร@อ= งท=นJาตนเขBาส09ธรรมะ นาล6กนา
หลานเข-าส6ธ7 รรมะได- อนน@เราเข-าอย67ในวด เข-ามาวดไม7เหFนวด เข-ามาวดไม7
เหFนพระ ปลามนอย6ใ7 นน@ามนไม7เหFนน@า ไส-เด>อนมนอย6ใ7 นดนมนกFกนข@ดน
แต7ว7ามนไม7เหFนดน เราท@งหลายกFเหม>อนกนฉนน@น
เข-ามาวดไม7ร6-จกวด เข-ามาวดไม7ถง1 วด ฉะน@นปญหาอนน@มนจ1งเกดข1@นแก7
พวกเราท@งหลายและล6กหลานต@งแต7น@น ไม7ร6-เร>?องอะไร ไม7ร6-เร>?อง อนน@เหFน
ว7าเข-ามาวดมนเปFนบญ เปFนส7วนหน1?งของมนษยQทง@ หลายจะเข-ามาวด เหFน
พ7อแม7เข-ามาวดกFเข-ากนมาตาม ๆ กนมาเร>?อย ๆ ๆ ผลท?สดอายส?สบปห-า
สบปนะ เม>อ? พ6ดถ1งธรรมะธมโมพ6ดถ1งข-อวตรปฏบต พ6ดถ1งพระพทธพระ
ธรรมพระสงฆQไม7ร6-เร>?อง ไม7ร6-อะไรเลย อนน@เรยกว7าปลามนอย67ในน@า มนกFแช7
อย6ใ7 นน@า ตามนกFเกล>อกกล@วอย67กบน@าแต7วา7 มนไม7เหFนน@า ไส-เด>อนมนอย67ใน
ดน มนกFกนข@ดนเปFนอาหารของมน แต7วา7 มนกFไม7เหFนข@ดน มนเหFนข@ดน
เปFนอย7างอ>?น มนเหFนน@าเปFนอย7างอ>?น เช7นน@น บคคลท?เข-ามาวด ไม7เหFนวด
กFเหม>อนกนกบปลาท?ไม7เหFนน@า เหม>อนไส-เด>อนท?ไม7เหFนข@ดน ไม7ร6-จกข@ดน
มฉะน@น เราอย7าว7าเลยถ1งการฟงธรรม แต7ขนาดน@นเรากFยงไม7รเ6- ร>?องอะไร
ท?น@ขอ- อรรถข-อธรรมน@นเรยกว7าธรรมะ ธรรมะไม7ร6-เร>?องว7าอะไรค>อธรรมะ
เม>อ? โตข1น@ มาใหญ7ข1@นมากFนาล6กหลานเข-าไปส67ท?พง1? พงอาศย ไม7ร6-จกธรรมะ
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ไม7ร6-จกพระพทธ ไม7ร6-จกพระธรรม ไม7ร6-จกพระสงฆQ กFพาล0กพาหลาน
เขBาไปกราบจอมปลวก จอมปลวกอย67ตามปา7 เอ-อเหFนว7าท?นม? นไม7เหม>อน
เพ>อ? นเขาน? ดนมนยาวข1@นมามนพ-นข1น@ มา เหFนจะเปFนของศกด tสทธ tล7ะม@งน?
กราบเสย พอกราบแลBวกFบน9 อะไรต9ออะไรอยากจะไดBโชคลาภอะไรกF
ว9ากบไอBขPปลวกน=นแหละ ไอ-ความเปFนจรงมนบ-านของปลวกข@ปลวก
นบถ>อเช7นน@นข1น@ มา
บางแห7งกFโดยมากพวกจนเขา ไอ-ปลวกมนข1@นอย6ใ7 ต-ถนบ-าน มนเปFนจอม
ปลวกข1น@ มาส6ง ๆ ดใจ รบหาจวรพระไปคลมให-นะ ปลวกมนกFย?งกนเข-าไป
หาดอกไม-ไปบ6ชาเข-า ปลวกมนกFย?งทาบ-านมนข1น@ หาจวรพระไปคลมใหปลวกมนกFย?งดมนข1@น ใหญ7ขน1@ ทกวน ๆ ผลท?สดตวเจ-าของเองจะไม7มท?อย67
บ-าน มแต7ของศกด tสทธ tอย6ใ7 นบ-านหมดทเดยว เจ-าของไม7ร6-ว7าจะไปอย67
ท?ไหนกน กFไปกราบไปไหว-อย67อย7างน@นแล-ว อนน@แหละเรยกว7าหลง หลง
ท?สดแล-วน? หลงจนท?สดซะแล-วน7ะ
อนน@แหละหาเหตผลได-ยาก ไม7มเหตผล เพราะเราไม7รเ6- ร>?องว7าอะไรมนเปFน
อะไร? อะไรเปFนอะไรมนเกดมาจากอะไร? กFเหม>อนกบคนท?เราไม7ร6-จก
ทกขQ ไม9ร0Bจกท,กข:แลBวกFไม9ร0Bจกเหต,ของท,กข: ไม9ร0Bจกเหต,ของท,กข:ไม9ร0B
จกความดบท,กข: ไม9ร0Bจกความดบท,กข:ขBอปฏ!บต!ท=จะใหBถ4งความดบ
ท,กข:ท9านกFไม9ร0Bจก กFเลยเปFนคนหลง ไอ-พวกน?เปFนพวกคนหลงอย67 ไม7ใช7
ว7าคนอย6ข7 -างนอกน7ะ ไม9ใช9ว9าคนเขBาวดคนไม9หลงน9 ะ คนเขBาวดย!=งหลง
มากกFม ย?งมากย?งไม7ร6-เร>?องอะไรต7ออะไร อาตมาเคยไปพบอบาสกตามปา7
เขา เขาเข-าวดทกวน ๆ ตามวนพระ สวดพทธคณธรรมคณสงฆคณกFพอ
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สมควรแล-ว เขาลกหนต7อหน-าเลย เขาว7าผมไม7เข-าใจอย7างน@น สวดมากมน
กFได-มาก สวดน-อยมนกFได-น-อย น@เขาพ6ดถ1งการสวด ไม7พด6 ถ1งการปฏบต
เม>อ? พ6ดถ1งการสวดเช7นน@ ฉะน@นนกศ1กษาท?ล6กศษยQพระฝร?งท?มาจากเม>อง
นอกคร@งแรก มาเหFนอาตมาสวดมนตQ เขากFมาวพากษQวจารณQกนไปหลาย
ๆ อย7าง เขาเข-าใจว7าไม7เกดประโยชนQอะไร สวดมนตQเช7นน@กFเหม>อนร-อง
เพลงเท7าน@นแหละ ไม7เหFนจะมอะไร จรง อาตมาว7าจรงของเขาเหม>อนกน
ถ-าสวดไม7มความหมายกFเหม>อนร-องเพลงเล7นไปเช7นน@นแหละ แต7เม>?อมา
ย@าถ1งข-อประพฤตมาย@าถ1งข-อปฏบตเข-าไปแน7นอนเสยแล-วจรง ๆ แล-วเน?ย
เขากFดใจเขากFเหFนด-วย สวดท?มความหมาย สวดเพราะการประพฤต สวด
เพราะการปฏบต สวดเพราะการช@แจงทางผดทางถ6กให-ผส6- วดน@นเข-าใจ ย?ง
เปFนเคร>อ? งประกอบต7อการปฏบต สวดในการประพฤตในการปฏบต อนน@
เปFนต-น
ฉะน@นการภาวนาน@นไม7ใช7การอย7างอ>?น เร>?องภาวนาแท- ๆ น7ะ เราท@งหลาย
กFน1กว7าน?งหลบตาภาวนา อย7างน@ ถ-าไม7ได-นง? กFไม7ได-ภาวนา บางคนไป
บ7นถ1งอาตมาว7า อฉนน?งไม7ได- ภาวนาไม7ได-น?งไม7ได- อย7างน@เปFนต-น น=
เพราะความเหFนของเขาว9า การภาวนากFค@อการมาน=ง น=งใหBนาน
ท=ส,ด น=งใหBดท=ส,ด มการน=งเปFนพ@Pนเรยกว9าการภาวนา เปFนต-น ไอความเปFนจรงอนน@มนกFเข-าใจผดไปเสยคร1ง? หน1?ง เข-าใจถ6กไปเสยสกคร1ง?
หน1ง?
การภาวนาน@มความหมายว7า ภาวนาค@อการกระทJาใหBเก!ดข4Pน ทJาใหBม
ข4Pน ทานไม7ม ภาวนาพจารณาถ1งการให- ให-มนมการให- ให-มนมความเช>?อ
ในการให- การให-มนมบญอย7างไร? ท7านจ1งจดเปFนทานบารม การให-น?มบญ
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บญค>ออะไร? บ,ญกFค@อความดน=นเองแหละ บญน@นเช7นว7าเราเดนไปตาม
ทางหว ๆ ซ มใครเอาข-าวห7อให-สกห7อหน1ง? ส จตใจเราจะเปFนอย7างไร? ใจ
เรามนกFดข1@น ใจเรามนกFสบายข1น@ น?นแหละบญแล-วน?นแหละ น?นบญค>อ
ความดน?นแหละ บญค>อความถ6กต-องน?นแหละ น@ให-เข-าใจว7าเปFนทานบารม
การให-น@ท7านเรยกว7าเปFนบญอนหน1ง? ให-น1กถ1งเม>?อเปFนอนสตถ1งทานบารม
ค>อคณธรรมอนยวดย?ง
พระพทธเจ-าทกองคQ ทกท7าน ทกศาสนา จะต-องมการให-เปFนเบ>อ@ งแรก เปFน
คนใจบญอ7อนน-อม บญมนเกดข1@นกบคนท@งสองคน คนรบกFสบาย ไดอาหารการอย6ก7 ารกน ได-ผา- น7งห7มไปรกษาไปใช-มนกFดอย67ท?นง? ท?นอนไป ไอคนท?ให-น?กFสบายใจ ไม7เหม>อนกบขโมยเอาของคนอ>?นมา จะให-ขา- วไปสก
ห7อหน1?ง จะให-กางเกงไปสกตวหน1ง? จะให-อะไรไปสกช@นหน1ง? เปFนต-นกFดใจ
ดใจเพราะของของเราน@เราได-ให-เขาไปด-วยด ไม7ได-ซ>@อไม7ได-ขาย ให-ไปแล-ว
เรากFสบายใจ น1กไปแล-วเขาท?รบเขากFจะเปFนคนสบาย เราคนท?ให-ของเรา
ไปเรากFสบาย ความสบายท@งสองอย7างน@แต7กอ7 นยงไม7ม ถBาเรามาทJาข4Pน
เรยกว9าการภาวนามนกFเก!ดข4Pน ความสบายมนกFเกดข1@น ความสบายน@น
มนกFมข1น@ ท@งสองคนน@น?นท7านเรยกว7าการกระทาบญ
น@เรยกว7าภาวนาน@กFมนถ6กอย7างน@
บญมนเกดข1น@ มนเกดข1@นมาเพราะ
เหตผลอย7างน@ท7านจ1งเรยกว7าเปFนบญ น@เรยกว7าการพจารณา การภาวนา
การพจาณาอย7างน@ ให-มนมความถ6กต-องอย7างน@ท7านจ1งเรยกว7าบญ ไม7ใช7
ว7าบญท?เราทาสนกสนานกนแล-วมนเปFนบญ อย7างบญกนทกวนน@ บญฆ7า
กน บญแกงกน บญแทงกน บญยงกน บญทบตกน บญอะไรต7ออะไรกน
ว7นวาย ท?ไหนมนจะถ6กต-อง? ท?ไหนมนจะเปFนบญ? อะไรไม7ด มนจะดเกด
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ข1น@ ได-อย7างไร? อะไรไม7ถ6ก มนจะเกดความถ6กต-องข1@นอย7างไร? อนน@เรยก
ว7ามนไม7เปFนบญ แต7การกระทาของคนทกวนน@การทาเช7นน@เรยกว7าการ
กระทาบญ แต7วา7 มนไม7เปFนบญ มนไม7มความหมายในการกระทาบญ
ทาบญทกวนน@มนถ1งเปFนอย7างน@น
ฉะน@นท7านจ1งบอกว7าให-ภาวนา จะทาทาน จะทากศล จะทาอะไรต7าง ๆ กFด
ให-เราท@งหลายภาวนา กFค@อใหBเราทPงหลายพ!จารณาน=นเอง
เรยก
ว9าการภาวนา การภาวนาน@นฉะน@นจ1งมใช7วา7 การน?งอย7างเดยว การย@น
มนกFเปFนการภาวนาไดB การเด!นกFเปFนภาวนาไดB การน=งกFภาวนากFไดB
การนอนกFภาวนากFไดB ทกอรยาบถการย>นกFด การเดนกFด การน?งกFด การ
นอนกFด เราจะพยายามทาความคดเราให-ถ6กต-องได-ทกอรยาบถน@
ฉะน@นการภาวนาน@นมใช7ว7าการน?งหลบตาอย7างเดยว การล>มตากFภาวนา
การหลบตากFภาวนา การน?งกFภาวนา การย>นกFภาวนา การนอนกFภาวนา
ภาวนาค>อสร-างความคดของเราให-มนถ6กต-อง ไม7เบยดเบยนตน ไม7
เบยดเบยนคนอ>น? ทาต-องเกดประโยชนQ การกระทาท?ถ6กต-อง การพ6ดท?ถ6ก
ต-อง การคดอะไร ๆ ท?มนถ6กต-อง ความถ0กตBองทPงหมดน=นแหละค@อบ,ญ
แลBว น@นเรยกว7ามนเปFนบญ บญน@เกดจากการภาวนา ทานกFด ศลกFด จะ
ต-องภาวนา สารพดทกอย7าง
มนษยQเราท@งหลายหากนในโลกทกวนน@ ถ-าขาดการพจารณาแล-วเปFนต-น
ไม7ได- เสยหาย จะซ>@อจะขายจะแลกจะเปล?ยน จะทาอะไรทกประการกFต-อง
ภาวนา กFตอ- งพจารณา เราได-มาเท7าน@ เราใช-ไปเท7าน@ เราทาอย7างน@ ต7อไป
เราทาอย7างน@น เราจะมโครงการเรยกว7าการภาวนาท@งน@น ถ-าใครภาวนา
ถ6กกFสบาย ภาวนาถ6กมนกFสงบมนกFสบายเรยกว7าการภาวนา ฉะน@นการ
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ภาวนาทกคน ถ1งแม-จะอย6ใ7 นบ-าน หร>ออย67นอกวด หร>ออย67ในวด หร>ออย67
ท?ไหน ๆ กFตามเถอะ ถ-าเรามความเหFนอนถ6กต-อง มความคดอนถ6กต-องใน
การพจารณานะ มนกFเปFนการภาวนา
ถ-าหากว7าเราสงสยไม7ร6-เร>อ? ง เรากFเข-ามาวด อย7างวนน@มาฟงธรรม ฟงธรรม
กบคร6บาอาจารยQ อย7างน-อยวนน@กคF งร6-จกการภาวนา เพราะคงร6-จกตาม
เหตหร>อผลว7าการให-มนเปFนอย7างไร? มนเปFนประโยชนQอย7างไร? การ
ภาวนาทาอย7างไร? การปฏบตทาอย7างไร? อย7างน-อยมนกFร6-จกกราบมน
ร6-จกไหว- พระพทธอย67ท?ไหน? พระธรรมอย67ทไ? หน? พระสงฆQอย67ท?ไหน?
เม>อ? เราภาวนาท?ให-มนถ6กต-องแล-วกFคอ> เราน1กถ1งพระพทธ น1กถ1งพระธรรม
น1กถ1งพระสงฆQ
มฉะน@นเม>?อเราร6-จกแล-ว เรากFย1ดเอาหลกของพระพทธเจ-า ของพระธรรม
เจ-า ของพระสงฆเจ-า เปFนสรณะท?พ1?งท?ระล1กของเราท@งหลาย ถ-ามเช7นน@น
พวกเราท@งหลายจะไม7เปFนมนษยQสมบ6รณQ เปFนมนษยQทพ? ลาด ๆ ผด ๆ เปFน
มนษยQท?ป@า ๆ เปpอ ๆ ไม7สม?าเสมอโดยสมบ6รณQท?เปFนมนษยQ เช7นไม7ร6-จกว7า
พระพทธเจ-าของเราให-นบถ>อพระพทธหน1ง? พระธรรมหน1ง? พระสงฆQหน1?ง
เปFนสรณะท?พ1?งของมนษยQทง@ หลาย เม>อ? เราท?ไม7ได-พจารณา ไม7ร6- บางทกF
ไปพบอย7างอาตมาว7ามาน7ะ ท?เปFนจอมปลวกกFไปไหว- ต-นไม-ใหญ7 ๆ กFไป
ไหว- ท?ไหนห-วยเหวท?น@ามนเซาะมนล1กท?น7ากลวกFเข-าไปไหว- อะไรท?ไหน ๆ
ไหว-ท@งน@นน1กว7ามนแปลกใจ ไอ-พวกเราท@งหลายน?มนกลวเพราะความไม7ร6เร>อ? งของมน
อนน@อาตมาได-ยนเสยงท7านเจ-าคณพทธทาส ท7านเทศนQให-ฟงทางอากาศ
ท7านว7าสมยก7อนน?นท7านเปFนเดFก ท7านกลวผเหล>อเกน ตอนเช-ากFนาควาย
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ออกไปเล@ยง ตอนเยFนกFกลบมา ท?กลบมาน7ะมนผ7านปา7 ช-ามานะ ไอ-ท7าน
อาจารยQเจ-าคณพทธทาสท7านกFกลว
แต7กFขน1@ อย6บ7 นหลงควายน?นแหละ
ควายกFกนหญ-ามนกFเฉย
เจ-าคณพทธทาสกFกลวอย6บ7 นหลงควายแหละ
ท7านกFคดไปคดมา เอjอไอBควายน=มนดกว9าเราละมPง มนไม9กลวผน= มน
ก!นหญBาสบาย ๆ อย09 เราอย6บ7 นหลงควายท?ไม7ร6-เร>?อง น1กว7าเราเปFนมนษยQ
ข1น@ บนหลงควายกFได- เราย?งกลวผกลวโน-นกลวน@ มความหวาดมความ
สะด-งอย67ตลอดเวลา ท7านกFคดไปคดมา คดไปคดมา ไอBความกลวนPเพราะ
ว9ามนเก!ดจากความค!ดว7าตรงน@มนจะเปFนอย7างน@น ตรงน@นมนจะเปFน
อย7างน@
ถ-ามาพ6ดถ1งเร>?องควายแล-วขอโทษ ไอ-ควายน@มนดกว7าเราเว-ย! มนกนหญ-า
สบาย มนไม7มอะไรจะเปFนอะไรมนกนหญ-าสบาย แต7เราเปFนมนษยQขน1@ อย67
บนหลงควายกลว ตวส?น เอ-อ! อนน@เราจะเปFนมนษยQได-อย7างไรน?? มนจะด
กว7าควายอย7างไรน?? มนโง7กว7าควายน? คดไปคดมาแล-วกFละอายตวเอง
ละอายควาย ท7านคดไปอย7างน@คดไปคดมาเปรยบเทยบเข-าไปคดมาคดไป
เอ-อ เราข1@นบนหลงควายกFได- หกไม-แส-มาเฆ?ยนควายกFได- อะไรกFได- แต7มน
กลวผ แต7ควายน7ะมนเฉยมนสบาย มนไม7มผน? อนน@มนษยQเราดอย7างไรน?
ไม7ร6-เร>?อง ท7านกFเหFนว7าผมนเกดท?ไหน? ผมนเกดอย67ท?ความม>ด เกดอย67ท?
ความกลว เท7าน@นแหละ แต7บดน@นมาท7านกFมความคด เออ มนเปFนอย7างน@
เอง น@คอ> ท7านพจารณา พอเหFนเช7นน@นท7านกFน1กได-ทเดยว เอาเปFนร6ป
เปรยบเลย เอามาภาวนาเลย อนน@นค>อคนท?มปญญา
คนท?มปญญามนกFเหFนง7าย เช7นว7าคนเน?ยมนทกขQ มนทกขQท7านให-เข-าวด
บางคนกFเข-าใจว7า ถBาอฉนสบายรJ=ารวยแลBวถ4งจะเขBาวด เปFนส,ข ๆ
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แลBวกFจะเขBาวด หมดภาระหมดหนPหมดส!นแลBวกFจะเขBาวด ไอBคนตาย
เอาเขBาวดเอาไปเผาเท9านPนแหละ พระพ,ทธเจBาท9านหมดก!เลสท9านจ4ง
มาเขBาวดร4? ท7านหมดห7วงหร>อท7านเปFนอย7างไร?
อาตมาว7าโยมถ-าไม9มห9วงแล-วจะมาวดทาไม? ถ-าไม9มท,กข:น?จะเข-ามาวด
ทาไม? หมดภาระแล-วจะเข-ามาวดทาไม? ไม9มปญหาจะเข-ามาวดทาไม
ไม7ต-องเข-ามาหรอก ไอBตท0B =ใบเขาโชว:อย09ทต= ลาดวาร!นฯน9 ะ ตลาดเม@อ
งอ,บลฯน=น เขาทJาเสรFจแลBวเขาทาชะแลFกเขาโชว:ไวBขายน=นน9 ะ เขาจะ
เอาขวานไปผ9าอกไหม? เอากบไปไสอกไหม? เอาเล@อ= ยไปตดมนอก
ไหม? กFไม9มจะเอาขวานไปผ9าเอามดไปตดเอาเล@อ= ยไปตดเพราะต0B
นPนมนเสรFจแลBว ไม9มท=ทJาแลBวกFโชว:ไวBเฉย ๆ เท9านPนแหละ
อนน@นกFเหม>อนกนฉนน@น ถ-าโยมไม7มหน@มสน ถ-าโยมไม7มความไม7มอะไรท?
จะพวพน ไม7มความย7งยาก มความสขสบายทกประการแล-ว โยมจะมาเข-า
วดทาไม? เข-ามาเพ>?ออะไร? โยมกFไม7ต-องเข-ามาเท7าน@นแหละ มาทาไม?
ไม7มเร>?องท?จะทา เหม>อนบคคลท?ทานอาหารอ?มแล-ว จะกลบเข-ามาทานอก
ทาไม? งานน@เขาทาเสรFจแล-ว จะมาทาอกทาไม? ท?นม? นสะอาดแล-ว จะมา
ทาให-มนสะอาดอกยงไงได-? โยมไม7คดอย7างน@นน? โยมกFค!ดว9าฉนไม9ม
ภาระ ฉนไม9มธ,ระ ฉนไม9มปญหา ฉนจะเขBามาบวชในวด
เม>อ? ไรเรามปญหาเราต-องรบแก-ปญหาไปเร>?อย ๆ พร7งน@มปญหากFต-อง
พยายามแก-ปญหา มะร>นน@มปญหากFพยายามแก-ปญหา เร>?อย ๆ ไป
เพราะว7าอาตมาเคยสงเกต โดยมาก ถ-าคนรวย คนสบายแล-ว กFวางใจ เช7น
เคยเข-าไปบณฑบาตในท?หน1ง? ไม7ร6-จกบาตร แต7มาพบอาตมากFพอดทาบญ
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บ-าน เล>?อมใสมากกFเข-ามา เขาเอาจานข-าวใส7ตกบาตร จบผลไม-ข1@น ใส7ลง
ตรงน@หร>อ?
อาตมากFนง? ด6 โอ-โห! มนสาคญเหล>อเกนนะ ขนาดนายพลนะน?น7ะไม7เคย
ร6-จกตกบาตร แล-วกFโยมเราน?แหละ โยมเข-าวดธรรมดาน? จ-ะใส7ไปตรงน@นล7ะ
ไอ-ตรงน@นใส7ตรงน@น ตรงน@นใส7ตรงน@นไปเร>?อย ๆ เหม>อนกบคนตาบอดเลย
อาตมากFมาน?งพจารณาว7า เออ อนน@มนตดอะไรบ-างนะ อนน@นมนมอะไร
นะ ด6ไว- ยศมนขวางอย09 รวยมนขวางอย09 ความส,ขมนขวางอย09 ไอB
ความเพล!นมนขวางอย09 อะไรมนขวางมนตดอย67ทง@ น@นแหละ ไม9ใช9ว9าไอB
ความจนมนขวาง
ทกคนจะรวยจะจนอะไรกFช7างมนเถอะ ถ-าคนมปญญาแล-วน7ะ ไม7เคยเหFน
ว7าวนน@กบเม>อ? วานน@นะ มนเหม>อนกนหร>อเปล7า? เราเกดมาน?วนน@กบเม>?อ
วานน@มนคนเดยวกนหร>อเปล7า? หร>อมนคนละคนไหม? อกวนน@จะถ1งพร7ง
น@อกแล-ว มนจะเปFนคนคนเดยวกนหร>อเปล7า? ไม7คด มนไม7เปล?ยนเช7นน@
จะเปFนนายพลจะเปFนนายพนจะเปFนคนร?าคนรวยจะเปFนอะไรกFช7างเถอะ
มนกFต-องเปล?ยน ๆ ๆ ๆ ๆไปอย7างน@ มนไม7ได-เว-นหรอก ชวตสตวQทง@ หลาย
มนษยQทง@ หลายกFเหม>อนกนอย7างน@น มนจะแก7 มนจะเจFบ มนจะตายเร>?อย
ไปเท7าน@นแหละ
พระพทธเจ-าท7านจ1งสอนว7าอย7าประมาทเลย อย7าถ1งประมาท อย7า
ประมาท มยศอย9าล@มยศ มลาภอย9าหลงในลาภ มสรรเสร!ญอย9าหลง
ในสรรเสร!ญ มนจะมอะไรกFใหBมนมเถอะในโลกนPแต9อย9าเมามน นะ
อย9าเมา ท7านไม7ให-เมา มนจะรวยกFให-มนรวยถ-ามนจะรวยได- มนจะจน
เอาไว-ไม7ได-มนจะจนกFให-มนจนไปอย7าไปเมามน มจนกFอย7าเมาจน มรวยกF
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อย7าเมารวย วนมทกขQกFอย7าเมาทกขQ วนมสขกFอย7าเมาสข วนมหน7มกFอย7า
เมาหน7ม วนมแก7กอF ย7าเมาแก7 อย7าไปเมามนเลย เร>?องท@งหลายเหล7าน@มน
เปล?ยน ๆ ๆ ไปอย67อย7างเน@ย ไม7ว7าใครต7อใครมนเปFนอย6อ7 ย7างน@
ฉะน@น ธรรมะอนน@ท7านตรสให-ตรงไปตรงมา เม>อ? เรามาพจารณาส?งท@ง
หลายเหล7าเน@ย ไอ-ความย1ดม?นและถ>อม?นท?มนเปFนปญหาอย6น7 ?นแหละ มน
จะปล7อยคล?คลายออกคล?คลายลงไป เราจะได-เหFนว7าคนธรรมดาน? ทกคน
ธรรมดา ต@งแต7พระพทธเจ-าลงมา ท7านไม7ให-ถ>อเน>@อไม7ให-ถ>อตวมนเหม>อน
กนทกคน อย7างส7วนรวมท?นอ- ยอย67ในศาลาน? ต@งแต7ตวอาตมาลงไปหา
ญาตโยมอย7างน@มนอนเดยวกน มนไม7ใช7คนละอย7าง มนค>อคนคนเดยวกน
มนเหม>อนกน เหม>อนกนอย7างไร? มนเก!ดข4PนมากFเหม@อนกน เก!ดข4Pนมา
แลBวมนกFแปรไป ไอBความแปรไปเปล=ยนไปมนกFเหม@อนกน ผลท=ส,ด
มนกFดบไปมนกFเหม@อนกน ท?ไหนมนเหล>ออะไรไหม? มอะไรเหล>อไหม?
ไอ-ความโง7มนเหล>อไหม? ไอ-ความฉลาดมนเหล>อไหม? มนเหล>ออะไรบ-าง
ในไหมโลกเน@ย?
ทาไมท?พระพทธเจ-าท7านสอนว7า อนน@กไF ม7ใช7ตวเรานะ อนน@นกFไม7ใช7ของ
เรานะ บางทโกรธด-วยน7ะ ไอ-คนท?ไม7ร6-เน>@อร6-ตวเน?ย มความร?ามความรวยม
ความอะไรต7ออะไร โกรธเสยด-วยน7ะ "อ>‡อเทศนQอย7างน@ไม7น7าฟงหรอก" แห
นะ! นอกน@นไปกFเทศนQว7า พจารณานะโยมนะ คนน?เกดมาตายนะไม7แน7นะ
ตาย คนย?งลกไปใหญ7เลย "ฉนน?ฟงไม7ได-หรอก เอาคาอปรยQจญไรมาพ6ด
กนเสยแล-ว" ไอ-มนเกดมนตายยงสว7ามนอะไรย?งกลวมนย?งจะไม7อยากจะ
ได-ฟงมนเลย น?เรามาพ6ดเสยน? ไปกนเสยอย7างน@ ค@อคนมนไกลธรรม มน
จะไม9แก9 มนแก9ไปเท9าไรมนกFย!=งไกลหน,9มไปเท9านPนแหละ ไม7ใช7ว7ามน
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หน7มหรอก มนไกลจากความหน7มไป แต7มนใกล-ความตายเร>?อยไปอก
แหละ ไม7ใช7มนว7าไปท?ไหน ไอ-ตวเรากFเหม>อนกนทก ๆ คนน?นแหละ
ถ-าเรามาคดถ1งธรรมะของพระพทธเจ-าของเราแล-วน7ะ เราจะคล?คลายความ
กงวลความย1ดม?นถ>อม?นออกไปได- อย7างคนในวดน@ในศาลาน@ ถ-าเหFนฉนน7ะ
ดกว7าเธอ เธอน7ะโง7กว7าฉน ฉนฉลาดกว7าเธอ เธอไม7เหม>อนฉน อะไรต7อ
อะไรเน@ย มนกFลม7 ๆ ดอน ๆ จะพ6ดอะไรกFคอยเพ7งกน จะพ6ดอะไรกFมองกน
จะหยบอะไรกFมองกน มองไปกนท@งน@นแหละ เพราะอะไร? เพราะมนอ-าง
ฉลาดกน มนอ-างโง7กน อ-างความร?าความรวยกน อ-างความจนกน อ-าง
ความสขกน อ-างความทกขQกน เพราะความเหFนผดของเราน?เอง
ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งให-ภาวนา คนเรามนเหม@อนกน เปFนญาต!ค@อ
ความเก!ด เปFนญาต!ค@อความแก9 เปFนญาต!ค@อความเจFบ เปFนญาต!ค@อ
ความตาย สมJ=าเสมอกนทPงนPน เม>อ? คนเรามจตใจลงส67ธรรมะเช7นน@แล-ว
มนจะไปท?ไหนล7ะ มนกFสม?าเสมอเท7าน@นแหละ ในเวลาน@นพระเจ-าเมตไตรย
เกดแล-ว ธรรมของพระเจ-าเมตไตรยมแล-ว ถBาเราค!ดถ4งธรรมพระเจBาเมต
ไตรย ท9านกFเก!ดเดlยวนPแหละ ท7านกFโปรดเดwยวน@แหละ มแล-ว แต7มนษยQ
ท@งหลายไม7คดอย7างน@น ไปย1ดม?นถ>อม?นในบางส?งบางอย7าง ท?จะขนทกขQใหตวเจ-าของน7ะไม7รเ6- ร>?อง
ฉะน@นเหตผลในวนน@ มาทาอโบสถในวนน@ มาฟงธรรมในวนน@ มนย?งเกด
ประโยชนQมากทเดยว ไม7ต-องฟงมาก ไม7ต-องอะไรมาก เม>อ? คนมปญญาฟง
เท7าน@กพF อแล-ว อะไรกFไม9ใช9เรา อะไรกFไม9ใช9ของเรา เราจะเอาอะไรมน
ไปทJาไม? จะย4ดม=นถ@อม=นมนไปถ4งท=ไหน? แก9อาย,พอสมควรแลBวกF
ผ9อนพก ๆ ไปเถอะ อย9าตะก,ยตะกายไปจนถ4งวนตาย ไม7รเ6- ร>?องอะไร
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คนน?อายก-าวเข-าห-าสบกว7าหกสบแล-วมนหลงนะ โยมทกคนจาไว-เถอะมน
จะหลง อาตมาพอก-าวเข-าหกสบมนจะจวนหลงแล-วเดwยวน? มนจวนจะหลง
แล-วล7ะ บางทเรยกเณร ก. โดดไปพ6ดกบเณร ข. น67น บางท?จะเรยกพระ ก.
โดดไปใส7พระ ค. น6-น มนจะเปFนอะไรมนจะเปFนอาตมาแล-วล7ะ มนเกษยณ
แล-วน7ะ ในราชการข-างนอก หกสบเอFดปเขาเกษยณแล-ว แต7ในด-านธรรมะ
กFเกษยณเหม>อนกน แต7เกษยณเงยบ ๆ กระซบเงยบ ๆ เกษยณแล-ว ด6นะ
จรง ๆ เอาน@ไว-ตรงโน-น เอาโน-นมาท?น@ จะไปกFว7ามา จะมากFวา7 ไป เอาไป
เอามาไม7ทนทาไม7พจารณา แก7มากFเลยมความฉลาดมาก ฉลาดในความโง7
น?นไง แล-วไปย7งอย67กบบ-านกบช7อง ถกเถยงกบล6กกบหลานว7นวายกนอย67
อย7างน@นแหละ ไม7มเร>?องอะไร ถ>อม?นถ>อร@นถ>อถงอย67อย7างน@นแหละ ไอความย7งมนกFย?งเกดข1@นมา มนเปFนเช7นน@
อาตมาเคยเหFนหลายแห7ง เพราะเราเปFนพ7อแม7เขามนเกดก7อนเขาเล@ยงเขา
มามความฉลาดมาก ความฉลาดมากเล@ยงมนไว-มาก ๆ ไอ-ความฉลาดน7ะ
มนแก7แล-วมนโง7น7ะ ไม7ใช7ว7ามนฉลาดแต7ว7ามนโง7นะไอ-ความฉลาดน?เล@ยงไป
นาน ๆ มนโง7 เถยงเก7ง ไม7ยอมรบความผด อะไรต7ออะไรว7นวายกFถกเถยง
กบล6กกบหลาน ล6กหลานกFมปญญาดหวเขากาลงใส เขาข@เกยจพ6ดเขากF
หนไป ไอ-ยายกะตาน?กFยง? ชนะใหญ7เสยแล-ว เราเปFนพ7อเปFนแม7มนซะ เดFก
ๆ จะพ6ดอะไรไม7ได- ไอ-ความเปFนจรง ไอ-มนถ6กความเขาน?กFเถยงเขา
เอาชนะเขาน@ อนน@ไม7ใช7ธรรมะน7ะด6ไว-นะเราหลงแล-วน7ะ
ใหBร0Bจกว9าสงขารนPเกษยณแลBวนะ ตาเรามนเหม@อนไหมล9ะ? ห0เรา
เหม@อนเก9าไหม? ร9างกายเหม@อนเก9าไหม? กJาลงมนเหม@อนไหม? ไอB
ความจJามนเหม@อนไหม? อะไรมนเหม@อนไหม? ทาไมไม7ด6แล-วจะให773

ใครมาเกษยณเราแล-ว พระพ,ทธเจBาท9านจ4งสอนว9าอย9าประมาทน9 ะ
ปมาโทมจจ,โนปทง
คนประมาทแลBวเหม@อนคนตายน9 ะ
อย9า
ประมาท มฉะน@นอาตมาเหFนว7า พกผ7อนให-มนลงไปบ-างกFด ไอ-ความฉลาด
น@กมF นใช-ได-แต7ระบบประสาทมนยงดน7ะ ถ-าระบบประสาทมนเสยหายกFไม7
ได-หรอกย?งไปกนใหญ7น7ะน? มนเปFนเช7นน@น
บางแห7งจนเขาเรยกว7า มนไปไม7ไหวน? พ7อกFมอานาจ แม7มอานาจ มอานาจ
เถยงไม7ได- ล6กชายล6กสาวล6กสะใภ-ล6กเขย เขามปญญา นะ เขาค7อย ๆ
ปะเหลาะ "แม7 ไปอย6ว7 ดเสยเถอะ" น7ะ "พ7อไปจาวดเสยเถอะ" เขาล7อไปอย67
วดเขาข@เกยจฟงบ7นทกวน ๆ นะ จะไปปล6กกฏให-อย6ใ7 นวด เขาอตส7าหQสง7
เสยให-สบายดกว7า ดกว7าจะมาบ7นจ6-จ@จกจกอย67น?นแหละ ให-พระท7านสอนด
อย7างน@นสองตายายกFยงไม7ร6-เร>?อง นะ ไม7ร6-เร>?องว7าว7าเขาเอาเราไปทาไม
เข-าใจว7าเขาเอาไปวดไปวา ไปทาบญทาทาน กFไปย7งกบเขา เขากFเอาไป
เท7าน@นแหละ เอาเข-าไปหาหลวงตาท?วดน?นแหละ อย7างน@กFมน7ะ ให-ระวงด
ๆ
แก7แล-วมนไม7ร6-เร>?องมนกลบเปFนเดFกอกน7ะ ใครร6-ไหมแก7แล-ว แก7แล-วมน
กลบเปFนเดFกเหม>อนต-นมะม7วงน?นแหละ เม>อ? มนแก7มาแล-วมนกFสก สกแล-ว
มนกFหล7นลงมาท?ดน ท?ดนเมFดมนกFงอกเปFนต-นเลFก ๆ เปFนต-นมะม7วงเลFก ๆ
ต-นใหม7 ๆ เหFนไหมล7ะ? มนเปFนต-นใหม7อกแล-ว ไอ-คนแก7 ๆ เรากFเหม>อน
กนน?นแหละ ถ-ามนแก7เตFมท?แปดสบเก-าสบปแล-วกFคลานเล7นเท7าน@นแหละ
นะ เย?ยวกFไม7ร6-เร>?อง ข@กFไม7ร6-เร>?อง กนกFไม7ร6-เร>?อง เปFนเดFกอกแล-ว เอ-อ ถ-าคน
แก7เปFนเดFกมนลาบากกว7าเดFก ๆ มนเปFนเดFกนะ เย?ยวมนกFเหมFนกว7าเก7า
น7ะ ข@มนกFเหมFนกว7าเก7านะ อะไรมนเหมFนกว7าเก7าท@งน@นแหละ เดFกแก7น?
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คนแก7มนเปFนเดFก ไม7ใช7เดFก ๆ มนเปFนเดFกมนค7อยยงช?วหน7อยนะ ใครกF
อยากล6บใครกFอยากกอดใครกFอยากล-างมนน7ะ เขามแต7อย7างน@ ฉะน@น เม@=อ
หากว9าเราภาวนาแลBวน9 ะมนจะแกBปญหาเหล9านPไดB มนแกBปญหาทPง
หลายเหล9านPไดB เปFนคนเลPยงง9าย เปFนคนว9าง9าย เปFนคนไม9ล@มตว
เปFนคนมสต! เปFนคนมสมปชญญะ ไม9สรBางกรรม ไม9สรBางเวร กบตน
กบผ0Bอ@=น กบล0กกบหลาน นPจะมความส,ขกายสบายใจอย9างนP น=เรยก
ว9าเราภาวนา
ไม7ใช7ว7าภาวนาแต7วา7 เราน?งหลบตาภาวนา บางคนกFมาวดท,กวนน9 ะ
วนพระมาน=งหลบตาภาวนา ใช9ไหม? กลบไปบBานแลBวท!Pงหมด
ทะเลาะกบล0ก ทะเลาะกบผว ทะเลาะกบใครต9อใครว,9น เขาเขBาใจว9า
เวลานPนเขาออกจากการภาวนาแลBว แล-วภาวนากFมาน?งหลบตาเอาบญ
น7ะ พอออกไปแล-วบญไม7ไปด-วย เอาแต7บาปไปเท7าน@นแหละ ไม7อดไม7กล@น
ไม7ประพฤตธรรมไม7ปฏบตธรรม อะไรต7ออะไรหลาย ๆ อย7าง
ไอ-ความเปFนจรงการประพฤตการปฏบตการภาวนาน@น7ะ เม>อ? ไรกFตามมน
เถอะ จะอย67นอกวดกFตาม อย67ในวดกFตาม เหม>อนกบว7าเราไปเรยนหนงส>อ
ในโรงเรยนท?ด ๆ เม>อ? เราเรยนหนงส>อในโรงเรยนท?ด ๆ แล-ว เราเรยน
หนงส>ออ7านหนงส>อได-ในโรงเรยน น7ะ เราจะไปอ7านอย67ท?บ-านเรากFได- จะ
อ7านอย67ทไ? หนกFได- จะอ7านในท7งกFได- จะอ7านอย6ใ7 นปา7 กFได- จะอ7านอย6ใ7 น
ชมชนกFได- อ7านอย6ค7 นเดยวกFได- จะมาอ7านอย6โ7 รงเรยนกFได- อ7านท?ไหนกFไดเน?ย ถ-าเราเข-าใจดแล-ว ไม7ใช7อ7านหนงส>อจะว?งมาโรงเรยนถ1งมาอ7าน
หนงส>อได- รบจดหมายแล-วจะว?งมาอ7านอย67โรงเรยนถ1งจะอ7านได-ไม7ใช7อย7าง
น@น การภาวนาน@กFเหม>อนกนเช7นน@น
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เม>อ? เรามปญญาแล-วจะไปในท7งกFด ไปในปา7 กFด อย6ใ7 นคนจานวนมากกFด
อย6ใ7 นคนจานวนน-อยกFด จะถ6กนนทากFด จะถ6กสรรเสรญกFดเปFนต-น กFม
ความรอบร6-สม?าเสมออย67น?นแหละ เรยกว7าคนท?ภาวนา ไม7ใช7อย7างน@น ใหมนร6-เท7าอารมณQท@งหลายท@งปวงเหล7าน@น เช7นน@กเF รยกว7าเราน?นสบายแล-ว
ต-านทานอารมณQได-ปล7อยตาปล7อยห6ปล7อยจม6กปล7อยล@นปล7อยกายปล7อย
ใจออกมาได-แล-ว น@เรยกว7าคนภาวนาเปFน มอารมณQเปFนอนเดยว
อารมณQอนเดยวค>ออะไร? ไม9เอาเร@=องกบใคร
เรยกว9าอารมณ:อน
เดยว มนเปล?ยนจากอารมณQอนเดยวของสมถกรรมฐาน สมถกรรมฐาน
เอาเรามาเรยนภาวนาพทโธ ๆ ๆ ๆ อนเดยว มนน-อยไป ถ-ามนพลาดจาก
พทโธแล-วมนไปท?ไหนกFไดอารมณQอนเดยวค>ออารมณQวปสสนาน?น
แหละ ไม9มช=วไม9มด มดมช=วแต9จ!ตของเราอย09เหน@อช=วเหน@อดทPงนPน
ฉะนPนเปFนอารมณ:อนเดยวอย9างนP ปล9อยมนท!Pงไปเร@=องอน!จจงท,กขง
อนตตาหมดทPงส!Pนอย9างนP นPการปล9อยวางทPงหมดนPนเรยกว9าการ
ภาวนาท=ถ0กตBอง
จะย@นกFเปFนคนภาวนา จะเด!นกFเปFนคนภาวนา จะน=งกFเปFนคนภาวนา
จะนอนกFเปFนภาวนาน9 ะ เราจะร6-ไหมว7าเราจะตายเวลาไหน? มนจะตาย
เม>อ? เราน?งหลบตาหร>อเปล7ากFไม7ร6- ไอ-กเลสมนจะเข-ามาแต7เราน?งหลบตา
หร>อ? ใครเคยโกรธไหมเม>อ? เดนอย67เคยโกรธไหม? นอน ๆ อย6เ7 คยโกรธ
ไหม? เม>อ? เดนไปเคยโกรธไหม? หร>อมนโกรธอย6เ7 ม>?อเราน?งหลบตามนเข-า
มาน7ะ อย7างน@นถ-ามนเปFนเช7นน@เราจะไปอาศยแต7เม>อ? เราน?งหลบตาแล-วจะ
ภาวนาได-อย7างไร?
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ภาวนากFคอ> ว7าร6-ท?วถ1ง ร6-รอบคอบน?นเองแหละเปFนต-น ท9านจ4งเรยกว9าเปFน
ผ0Bมสต!ความระล4กไดB เปFนผ0Bมสมปชญญะความร0ตB ว เปFนผ0Bมปญญา
ความรอบคอบในการย@นการเด!นการน=งการนอน สามารถจะมอง
เหFนความบกพร9องสมบ0รณ:บร!บ0รณ:ดBานจ!ตใจตนอย09ท,กเวลา
น=น
เรยกว9าคนภาวนา เม>อ? เราร6-อย6เ7 สมอเช7นน@นกFไม7มอะไรจะมากระทบ
กระท?งเรา มอะไรค-มกนเร>?องจตใจอย6ส7 บาย มใจราบร>?นสม?าเสมออย6อ7 ย7าง
น@นแหละ น@นเรยกว7าจตเปFนปรกต อนน@เปFนคาสอนในวนน@ ให-ญาตโยมท@ง
หลายนาไปพนจ นาไปพจารณา ไปภาวนาให-มนถ6กต-องตามความหมาย
ขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเราให-ด
ใจกบกายของเราน@เปFนส?งท?สาคญมากท?สด คนเรากFบน7 ว7ากายมนย7งใจมน
ย7ง ใจไม7สบาย ความเปFนจรงไม7ใช7อย7างน@นโยมเข-าใจผด ใจไม9เปFนอะไร
ก!เลสมนเปFน "ใจฉนไม9สบาย" ไม9ถ0ก ส!=งท=สบายท=ส,ดค@อใจ ไอBท= ๆ ไม9
สบายไม9ใช9ใจ ส=งท=สกปรกไม9ใช9ใจ ส!=งท=มนย,9งยากไม9ใช9ใจ มนก!เลส
ตณหา ให-เราเข-าใจอย7างน@ แบ7งมนออกเสย โยมไปโทษแต7ใจกนทกคน ๆ
ใจมนจะมอะไร? ใจมนสบายอย6แ7 ล-ว
เหม@อนกนกบใบไมBในป9าน=นแหนะ ธรรมดาใบไมBปรกต!มนอย0น9 != ง ๆ
ไม9มอะไร ท=มนกวดแกว9งไปมาเพราะอะไร? เพราะลมมนโกรกน=
เขBาใจไหม? น=ใหBเขBาใจเสยอย9างนP เราจะไปใหBโทษแต9ใจกFไม9ใช9 ท=
ใบไมBมนจะกวดแกว9งไปมาน=นเพราะอะไร เพราะลมมนโกรกมน ถBา
ลมไม9โกรกมนใบไมBกFน!=งเปFนปกต! ใจเรากFเหม@อนกน เปFนของสงบอย09
แลBว เปFนของสะอาดอย6แ7 ล-ว ใจเดมของเรามนเปFนอย7างน@น ท=มนกวด
แกว9งไปมาน= ค@อมนใจใหม9 ใจปลอม มนถ0กตณหาชกจ0งไปมาตลอด
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เวลา เดwยวกFมสขบ-าง เดwยวกFมทกขQบ-าง เดwยวกFอย7างโน-นเดwยวกFอย7างน@
บ-าง ทาให-เราว7นวาย อนน@ไม7ใช7ใจจาไว- ถ-ามนว7นข1น@ มาเม>อ? ไรกFให-เข-าใจท?
หลวงพ7อว7า อนน@ไม7ใช7ใจ ถ-าใจไม7มอะไร เปFนของบรสทธ tเปFนของสะอาด
เปFนปรกต อนน@ใจปลอม ใจไม7ได-ฝ1ก อนน@ให-เอาไปคด เราจ1งจะร6-จก
สดส7วนของการปฏบต เราอย9าไปค,มแต9อย9างอ@=น ไปค,มท=ใจของเรา ใจ
น@มนไม7มอะไร มนเปFนปรกต
ถ-าเราปฏบตน@นกFคน- หาเร>?องปรกตค>อใจเดมของเราน?นแหละ ถ-าเหFนจต
เดมใจเดมเราแล-วเปFนต-นไม7มอะไรว7นวาย เหม>อนใบไม-ในปา7 ค-นไปถ1ง
ปรกตมนแล-วเรยกว7าไม7มอะไรจะตบแต7ง เพราะลมไม7ได-โกรกมน น@มน
เปFนเพราะอารมณQ ไม7สบาย ไม7ใช7ใจ มนทกขQ ไม7ใช7ใจ กเลสอย7างอ>?น มน
เปล?ยนหน-าเข-ามาซะ โยมกFวง? ตามมนอย67น?น บางคนกFน7าสงสาร จนคดว7า
ไม7มโอกาสท?จะปฏบตเพราะใจมนย7ง บางคนจะเข-าใจเสยอย7างน@ ไม7ใช7 ใจ
เรามนไม7ยง7 ถBาใจจร!ง ๆ ไม9ย,9ง ท=มนย,9งกFเพราะก!เลสทPงหลายเท9านPน
ฉะน@นขอสาธชนท@งหลายน? จงนาคาน@ไปพจารณา การประพฤตปฏบต
หน1ง? ต@งต-นออกจากใจของเรา ไม7ตง@ ต-นออกจากภายนอกมาหาภายใน ต@ง
ต-นเร?มจากใจของเราออกไป อนน@ ท?เปFนปรกตน@ ถ-ามนถ1งท?มนถ1งปกตมน
จะไม7มอะไร
เหม>อนใบไม-ไม7มลมมาโกรกมนจะเปFนปรกตอย67อย7างน@น
ฉะน@นวนน@ให-การบ-านของญาตโยมท@งหลาย เอาไปเปFนการบ-าน จ1งไม7ขอ
อธบายนาน อธบายนานไม7ได-ศาลาหลงน@มนง7วงนอนมนเยFน มนจะง7วง
นอน อนน@ให-โอวาทของญาตโยมท@งหลายท?มาในคราวน@ทกคน และสถาน
ท?น@สถานท?ภาวนากน ญาตโยมเดมท?มนย7งยากลาบาก นาน ๆ กFมาเย?ยม
ซะเรยกว7ามาธดงคQซะ ปละคร@งกFได-น?มาพกอย67น?กไF ด- เฉย ๆ แล-วกFกลบ
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บ-าน ถ7ายทอดบรรยากาศดมาก เปล?ยนเสนาสนะ เปล?ยนความร6-ส1กน1กคด
มา เปFนท?บาเพFญทางใจ เหม>อนองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเรา
ท7านสอนไวทกคน เร?มต-นจากใจ การประพฤตปฏบต ตามบญญตกFเรยกว7าให-ตง@ ศล
ห-าไว-ในใจ ให-มศลห-า ถBาศลหBายงไม9สมบ0รณ: ยงเปFนคนไม9ครบ นะ
เปFนคนไม9เตFมคน ใช7ไหม? ถ-าเปFนร6ปกFเหม>อนคนบ-า ๆ บอ ๆ ตามถนน
น7ะ เหFนไหม? ไม7เปFนปรกตค>อคนไม7เตFมคน ค>อคนไม7พอ แต7เราฟงแล-วกF
ไม7เข-าใจ ถ-าเหFนเราเดนไปถ-ามคนถามว7า "เอsน?นน7ะ มนเหม>อนคนไม7พอ
น?นน7ะ" เรากFโกรธนะ ไอ-ความเปFนจรงมนคนไม7พอ ถ-าเรามนพอคนกนทก
คนมนจะสบายมากท?สดล7ะ อนน@ให-เร?มจากศลห-า เปFนท?พ1?งของเรากFค>อคณ
พระพทธพระธรรมพระสงฆQเปFนท?พ1?งของเรา
ศาลาหลงน@ไม7ใช7เปFนท?พง1? เปFนท?อาศยช?วคราว ท=พ4=งของเราค@อใจท=เหFน
ชอบนPน เหFนอย67น?แต7ว7าเหFนมนชอบมนตรง มจฉาทฏฐจะเข-ามาปนปะปน
ไม7ได- อนน@นเรยกว7าท?พง1? มนจะเปFนอย7างไรกFชา7 งมน มนกFยงพ1ง? ในตวของ
มนอย67 แม-จะเปFนจะตายมนกFยงมท?พง1? ของมนอย67 ศาลาหลงน@มนเปFนท?
อาศย ไม7ใช7เปFนท?พง1? ของเราโดยตรง มนของข-างนอก แหนะด6ซนกมนมา
อย6ก7 Fได-เหFนไหม? จ@งจกมาอย6ก7 Fได- ตsกแกมนมาอย67กไF ด- มนท?อาศยทกคน
ใจเราถ-าบรสทธ tแล-ว อะไรมาอาศยไม7ได- ของปลอมมาอาศยไม7ได- มจฉา
ทฏฐมาอาศยไม7ได- เปFนท?พ1?งของเราอย7างแน7นอน อนน@นค>อท?พง1? ของเรา
ฉะน@นขอให-ญาตโยมท@งหลายจงต@งต-นออกจากใจ มศลห-าประจา จ1งจะเปFน
คนพอคน ถ-าขาดพลาดจากศลห-าแล-วกFคนไม7พอคนเสยแล-วน7ะ อนน@ให-ไป
ด6เอา ในใจของเจ-าของ อะไรมนไม7คอ7 ยดเข?ยออก ค7อย ๆ เข?ยออก กลวคน
779

จะเหFนกFไปเข?ยคนเดยวกFได- นะ เข=ยออกใหBมนหมดใหBมนหมดไป ใหB
มนถ4งใบไมBทล= มไม9โกรก ใหBมนถ4งจ!ตท=บร!ส,ทธm ! แลBวน=นน9 ะ น=นแหละ
ตรงนPนแหละพระพ,ทธเจBาของเราว9าเปFนทางท=จะพBนท,กข: วนน@ขอใหโอวาทเท7าน@ ฉะน@นขอญาตโยมทก ๆ คนจงต@งอย6ใ7 นศลธรรมทก ๆ ท7าน
"วนค@นล9วงไป ๆ บดนPเราทJาอะไรอย0"9 น? พระพทธเจ-าว7าให-เรานะน?
เจFบนะน?ไม7ใช7ไม7เจFบนะน? วนค>นล7วงไป ๆ บดน@เราทาอะไรอย67 ท7าน
กระแทกอย7างน@เรากFเฉยนะ ไม7ร6-ส1กเจ-าของ วนค>นล7วงไป ๆ มนไม7รอช-าทา
อะไรกนอย67เน@ย? จะไปยงไงมายงไงอย67ยงไง? น?ท7านถามน7ะ แต7คน
ธรรมดาฟงกFเฉยไม7ร6-เร>?อง ถ-าคนมนสยกFต>?นคดเลย เอ-อ บดน@เราทาอะไร
อย67? เรามอะไรไหม? เรามทกขQไหม? เรามสขไหม? มนมเพราะอะไรไหม?
อย6ใ7 นตวของเราน7ะ มอะไรจะเพ?มมนไหม? มอะไรจะต7อเตมมนไหม?
อย7างน@ ต-องคดอย7างน@ ฉะน@นท7านจ1งจดการประพฤตปฏบตเข-าในใจของ
เจ-าของ เร>?อยไป วนน@ขอให-ญาตโยมท@งหลายจงเปFนผ6ม- ความอย67เยFน
เปFนสข สงบระงบด-วยธรรมะขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าตลอด
กาลนานเทอญ ๛
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ญาตโยมท@งหลายท?เปFนพทธบรษท ท@งคฤหสถQและบรรพชต วนน@เปFนวน
ธรรมสวนะถ1งวนเช7นน@ พวกเราท@งหลาย ซ1?งเปFนผ6-นบถ>อพทธศาสนากนมา
นมนานแล-ว จงต@งใจฟงโอวาทคาสอนขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธ
เจ-า ตามกาลงพอสมควรแก7เวลา พวกท7านท@งหลายน@น นบว7าเปFนผ6ท- ?
สมควรจะรบโอวาท เราทกคนท?มารวม ณ สถานท?น@ กFนบเน>อ? งเปFนพทธ
บรษทของพระพทธเจ-า
การเปFนพทธบรษทมหลายอย7างเหม>อนกน บางคนกFสาคญตนว7าเปFนพทธ
บรษทอย7างสมบ6รณQ เพราะว7าอาศยการมากราบมาไหว-มาไหว-พระสวด
มนตQมาฟงพระธรรมเทศนา ความเข-าใจเช7นน@ กFเปFนความเข-าใจถ6กต-อง
เสยคร1?งหน1ง? เท7าน@น
การท?มนถ6กคร1?งหน1ง? กFเรยกว7า มนยงไม7สมบ6รณQ พทธบรษทน@มกฎเกณฑQ
อย7างบรษทอะไรต7างๆทกประเภทจะต-องมย?ห-อเคร>?องหมาย บรษทของ
พระพทธเจ-ากFเหม>อนกนจะต-องมเคร>?องหมายสาหรบบคคลแต7ละคน ผ6จ- ะ
เข-ารบธรรมะนบถ>อพทธศาสนาน@นเปFนต-น จะต-องเปFนผ6ม- กายวาจาอน
สะอาดเรยบร-อยสมกบท?ได-รบธรรมะเปรยบเหม>อนผ-าท?มนสกปรก กFไม7
สามารถจะรบน@าย-อมได-สวย เพราะผ-ามนไม7สะอาด
ดงน@น องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าท7านโปรดสตวQ ในคร@งพทธกาล
นาน ท7านกFทาอย7างน@นเหม>อนกน ทาให-เราเปFนผ6ส- ะอาดเสยก7อน แม-การ
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ฟงธรรมในวนน@กเF หม>อนกนให-เปFนผ6-ท?สะอาดสมกบท?เราได-มาวด เพ>อ? มา
รบธรรมะ กFเสม>อนว7าผ-าอนขาวสะอาดมารบน@าย-อมฉะน@น
และการแต7งเน>@อแต7งตวทางภายในภายนอกน@น เม>อ? จะเข-ามาในวดอาราม
เปFนต-น กFทาให-มนสะอาด แสดงว7าภายนอกมนกFเข-าถ1งภายใน เม>อ? พ6ดถ1ง
ภายใน กFตง@ ใจให-มนสะอาด วนน@เปFนวนท?พวกเราท@งหลายจะมารบน@าย-อม
ค>อธรรมะ ย-อมใจของเราเปFนต-น ทกวนน@พวกเราพทธบรษทท@งหลายน@น
บางคนกFเข-าใจบ-าง บางคนกFไม7เข-าใจเท7าไรนก
ดงน@นการฟงธรรมะน@จะต-องต@งใจฟง สมยก7อนเม>อ? อาตมายงเปFนเดFก ไดไปฟงธรรมกบยาย ยายอาตมากFชอบเข-าวดฟงธรรม แต7ชอบฟงธรรมเอา
บญไม7ชอบฟงธรรมเพ>อ? จะให-มปญญา ค>อน?งฟงอย67เฉยๆ ท7านพ6ดอะไรกFไดยน ไม7ต-องจาไม7ต-องร6- ถ>อว7าคาท7านพ6ดเข-ามาเราได-ยนเสยงเท7าน@นกF
เปFนการฟงธรรมแล-ว พากนดอกดใจว7า วนพระท?ล7วงมาแล-วน@น เราได-ไป
ฟงธรรมกน แต7ฟงธรรมด-วยเร>?องอะไรไม7ร6- สมยโบราณเราชอบจะเปFน
อย7างน@น
แต7ถ1งอย7างน@นบ-านเม>องเราในสมยก7อนน@น กFไม7คอ7 ยกระสบกระส7ายนก ถ1ง
แม-วา7 เขาไม7เข-าใจธรรมะเท7าไหร7 เขาฟงธรรมเอาบญกนเขากFยงได-บญ
และการเคารพคารวะของเดFกกบผ6ใ- หญ7 ของล6กกบพ7อแม7 ด6เหม>อนจะด
กว7าทกวนน@ การศ1กษาเล7าเรยนกFน-อย มกระดานแผ7นเดยวสาหรบเขยน
เท7าน@น
ทกวนน@ด6ซ เดFกนกเรยนมนหอบหนงส>อไปเรยน แบกแทบจะไม7ไหวอย67
แล-ว เปดเทอมทหน1ง? พ7อแม7หมดเงนไปต@งหลายร-อยหลายพน เรยนยงไม7
จบกFเปล?ยนหลกส6ตรใหม7อกแล-ว ส6ตรเก7ากFท@งไป เปล?ยนส6ตรใหม7กFยงไม7
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จบอก แล-วกFเพ?มส6ตรใหม7เข-ามาอกเร>?อยๆ เพราะอะไร?เพราะการศ1กษา
มนมากความร6-มนกFมากแต7ความฉลาดมนน-อย
ความร6-มนหนกมากกFจรงแต7วา7 เปFนความร6-ท?ไม7ให-มความสงบเปFนความร6-ใน
การก7อกวนตวเอง ความร6-ในการก7อกวนพ7อแม7 ความร6-ในการก7อกวนเจ-า
หน-าท?ท@งหลาย ความร6-ท?ออกจากหน-าท?การงานของเจ-าของเปFนต-น สมยน@
กFชอบจะเปFนอย7างน@น เม>อ? มความร6-มาแล-ว กFตง@ อกต@งใจจะไปสอนคนอ>น?
เขาเท7าน@น ส7วนตวเองไม7ต-อง สอนคนอ>น? ตะพ1ดไป ใครๆทกคนกFเปFนอย7าง
น@น
ดงน@นความร6-มนจ1งอย67กบใบลานอย6ก7 บตวหนงส>อ เรยกว7าศลธรรมกFอย67ใน
ตวหนงส>อ ไม7เอาต@งไว-ในใจถ-าหากว7าความร6-ท@งหลายมนต@งอย6ใ7 นใจของ
เจ-าของน@น ความสงบเรยบร-อยกFจะเกดข1น@ แต7ทกวนน@มนมแต7ความเด>อด
ร-อนกระวนกระวาย หาสาเหตต-นปลายมนไม7พบ
ธรรมะท?เราศ1กษาในด-านศาสนาน@เปFนของง7ายๆ แต7ว7าเปFนของปฏบตยาก
เฉพาะกบคนท?ยงไม7เช>อ? คนท?ยงงมงาย เช7นโลกของเราทกวนน@ ทาไมมน
เด>อดร-อน ทาไมมนว7นวาย มนขาดอะไรไหม? เราอย7าไปด6อ>?นไกลเลย ด6
ต-นไม-เถอะ ใบมนเห?ยวแห-ง ต-นมนเห?ยวแห-งลงไป ก?งมนกFแห-งลงไป มน
เพราะอะไร? มนจะต-องมเหต ไม7ใช7วา7 มนแห-งเฉยๆ ไม7ใช7ว7ามนตายเฉยๆ
ไปด6โคนมนซ มนมตวหนอน ถ-าไม7มตวหนอนกFตอ- งมอนใดอนหน1ง? หร>อม
ปลวกไปทาลายมน หร>อมฉะน@นกFอาหารมนน-อย ลาต-นมนถ1งไม7เจรญ
ตลอดจนก?งใบ ดอก ผล กFไม7เจรญ ฉนใดกFฉนน@น
ความเด>อดร-อนท?มนเกดในประเทศชาต
เกดในกล7มชนหม6ใ7 ดหม67หน1ง?
เปFนต-น มนกFต-องมเหต เพราะเราไม7คอ7 ยเอางานเอาการ ไม7เคารพใน
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หน-าท?การงาน ไม7ตรงไปตรงมาน?นเอง การงานมนกFดข1@นไปไม7ได- คนดจะ
ทาดข1@นมามนกFยาก ทาดข1น@ กFไม7ค7อยจะได-ด จ1งเกดความอ7อนใจ กFวาง
หน-าท?การงานของเจ-าของ หน-าท?ๆจะทาการงานถ1งร-อยเปอรQเซFนตQ ทามน
เพยงย?สบเปอรQเซFนตQ เพราะเข-าใจผดว7าทาแล-วไม7เกดผลอะไรข1น@ มา ท@ง
หลายเหล7าน@เปFนเพราะอะไร?
ถ-ามนษยQท@งหลายขาดคณธรรม โลกท@งหลายเปFนต-น มนมเร>?องจะค-มของ
มนอย67ให-เจรญงอกงามได- แต7ธรรมน@นมนไม7ม มอย6แ7 ต7คนไม7ประพฤตธรรม
ไม7ปฏบตธรรม กFเหม>อนกบท?ว7าของมนไม7มส?งท?มนเปFนประโยชนQอย67 ถ-า
คนทามนกFเปFนประโยชนQถ-าคนไม7ทามนกFไม7เกดประโยชนQ
ยกตวอย7างเช7นผลไม-ทม? เมลFดพนธQด เอาไปปล6กในท?ดนมนไม7ด ผลไม-น@น
กFไม7งาม หร>ออาจจะไม7เกดเลยกFได- เพราะอะไร? ดนมนไม7เหมาะสม ถ1ง
แม-ผลไม-มนจะมพนธQดเท7าไรกFตามเถอะ ถ-าสถานท?ปล6กมนไม7ด พ>@นดนมน
กFไม7ด คนรกษาไม7ด ปฏบตไม7ด มนกFไม7ได-ผลฉนน@น
อย7างโลกท?เราอย6ก7 นทกวนน@ มนจะต-องค-มกนให-มนเจรญ ให-มนสงบ ใหมนระงบ เปFนธรรมดาอย7างน@น ธรรมะมไม7มากเพยงแต7ให-มความละอาย
อย6ใ7 นตวของเรา จะย>น เดน น?ง นอน ถ-าหากว7ามความละอายแล-ว ความ
ช?วช-าท@งหลายกFจะไม7เกดข1น@ เพราะอะไร? มนไม7มเหตท?จะเกด ไม7มอะไร
ท?จะก7อข1น@ มนกFไม7เกด ฉนน@นเหม>อนกน ความช?วท@งหลายน@น มนชอบ
เกาะอย67ในท?สกปรก ไอ-ทม? นผดน?นแหละ มนผดตรงไหน มนกFบาปอย67ท?
ตรงน@น มนบาปอย67ท?ตรงไหน มนกFผดอย67ท?ตรงน@น
คาท?ว7าบาปน@น ประชาชนชาวพทธเราไม7เหFน ทาไมคนไม7เหFนบาป? ค>อไม7
เหFนความผดน?นเอง ความผดน?นแหละเปFนบาป ถ-าไปทาแล-วมนผด ผด
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แล-วมนกFเปFนทกขQ เปFนเหตให-เด>อดร-อน ความเด>อดร-อนน?นแหละเปFนบาป
เหFนง7ายๆ ถ-าเราพจารณา บาปน@มนไม7เปFนตวเปFนตน มนเปFนอาการ
อย7างความผดมนกFไม7มตวตน แต7ไปทาผดท?ตรงน@น มนกFเกดผลข1น@ มา
ทนท อย7างไปขโมยของเขาเม>อ? ไรเปFนต-นน7ะ ถ6กจบทกทนะ ถ6กเจ-าหน-าท?
ลงโทษทกท แต7กยF งไม7เหFนว7าเปFนบาป ว7าเราไปขโมยของเขาเฉยๆ กFคอ>
คนไม7เหFนบาป เปรยบประหน1?งว7าเหม>อนคนตาบอดน7ะแหละ วตถมนจะม
อย6อ7 ย7างไร พระอาทตยQพระจนทรQจะส7องสว7างอย67เตFมโลกเท7าไร ไอ-คน
ตาบอดมนกFมองไม7เหFน กFเหม>อนกนกบคนท?ไม7ร6-จกบาปน?นแหละ
เราทนทกขQทรมานเท7าไร กFไม7ร6-วา7 มนเปFนบาป ว7าแต7เราทกขQเท7าน@น ว7าเรา
มความทรมานกายทรมานใจเท7าน@น ตวน@นแหละค>อมนเปFนบาป ใครไปทา
ท?ไหนท?มนเปFนทกขQท?มนเปFนบาปตวน@นแหละท7านเรยกว7านรก นรกมนอย67
ท?ไหน? ท?ไหนท?ท7านห-ามว7า ท?นอ? ย7ามาทาเลยมนผด น?นแหละนรกอย67ตรง
น@นแหละ ถ-าไปทาตรงน@นมนกFผดตรงน@น ถ-ามนผดแล-วมนกFมโทษ มโทษ
แล-วมนกFทกขQ ใครทกขQคนน@นแหละตกนรกท?ไหนมนทาคนให-เปFนทกขQกFท?
น@นแหละมนเปFนนรก
ถ-าเราคดให-มนง7ายๆ สบายๆ อย7างน@เปFนต-น บาปมนกFจะเหFนในปจจบนน@
อนน@เพราะความม>ด ท?เราอาศยอย67น@มนม>ด ไม7ร6-จกสว7าง ค>อใจมนม>ด ไม7ใช7
แสงตะวนม>ด ไม7ใช7เด>อนม>ด แต7ใจเรามนม>ดถ1งแม-ว7าพระอาทตยQมนจะส7อง
สว7างอย67ถ-าเรายงหลงอย6ม7 นกFมด> อย67ไอ-ความม>ดมนเปFนอย7างน@ ไม7ใช7ว7าตาน
อกของเราน@มนม>ด แต7ตาใจของเรามนไม7ร6-เร>?องอะไร การทาช?วกFไม7ร6-จกจบ
ส@น
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ถ-าทาความช?วแล-ว กFมความปรารถนาว7าไม7อยากจะให-มนช?ว ไม7อยากจะ
ให-มนผดค>อชอบทาความผด แต7ไม7อยากจะให-มนผดอย7างน@เปFนต-น เรยก
ว7าคนม>ดคนไม7ร6-จก
ถ-าเรามความละอายมหรความละอายมโอตตปปะ
ความกลว
ท@งสองประการน@ท7านเรยกว7าเปFนโลกบาลค>อเปFนธรรมท?
ค-มครองสตวQโลกอย67 สตวQโลกจะต-องเปFนไปตามธรรมอนน@น ทกวนน@คอ> คน
ไม7ละอาย เม>อ? ไม7ละอายกFไม7เหFน ไม7จบ เรยกว7าคนม>ด
เช7นว7าวนน@เปFนวนธรรมสวนะ เรามาฟงธรรมกนสมาทานศลไปแล-วเช7นน@
บางคนมความร6-ส1กน1กคดว7า น?มนค>ออะไร? เราทาเพ>?ออะไร? อย7างน@ไม7
ค7อยจะคด ไม7ร6-เหตผลของมนเปFนอย7างไร? ไม7ร6-เร>?องเปFนต-น ถ-าใครมความ
ละอายมความกลวต7อความผดคนน@นกFมธรรมะ ถ-าความอายหร>อความ
กลวน@ไปต@งอย6ใ7 นใจของคนทกคน บ-านเม>องของเราน@จะมความว7นวาย
น-อยลงทกท จะมความสงบระงบ การสงบระงบน?นแหละท7านว7ามนเปFนผล
บญ
ฉะน@นสมยโบราณพ7อแม7เราน@น พ>@นเดมเขาเปFนคนซ>?อสตยQ เขาฟงธรรม
เพ>อ? เอาบญ มนกFเลยได-บญ ค>อมนต@งอย6ใ7 นใจเขาแล-ว เม>อ? เขาไปฟ งพระ
ท7านเทศนQ ท7านจะว7าอะไรกFช7างเถอะ ต@งใจฟงสบายๆ ไม7ต-องร6-เร>?องอะไร
บญเก7าน@นมนยงอย67 ค>อมนมความซ>?อสตยQอย6แ7 ล-วเปFนต-น มนกFมความ
สบายกน ไม7ต-องพจารณาอะไรมาก ต7างกบสมยทกวนน@ ทกวนน@นกศ1กษา
มาก การเรยนมนกFมมาก การร6-มนกFมากข1@น ไอ-ความร6-ในสมยน@ตามอาตมา
สงเกตแล-วนะ มนร6-ดอย6แ7 ต7ว7าคนกระทามนน-อยการกระทามนน-อย ตลอด
จนพทธบรษท ท@งคฤหสถQท@งบรรพชตเรากFด พากนเส>?อมไปทกทๆ ท@ง
ท7านผ6-อปถมภQอย67ข-างนอกกFเส>?อมไป ทางพระเจ-าพระสงฆQซง1? เปFนเน>อ@ นา
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บญของญาตโยมน@นมนกFเส>อ? มไป ต7างคนต7างเส>?อมไปเร>?อยๆ ต7างคนต7าง
ไม7ร6-เน>@อร6-ตว
เช7นท7านตรสไว-ว7า "เม>อ? พระวนยเศร-าหมองธรรมะมนกFเศร-าห มองธรรมะ
มนเศร-าหมองพระวนยกFเศร-า หมองจตใจเราเศร-าหมองร7างกายเรากFเศร-า
หมองทกส?งสารพดมนอบเฉาลง"
ฉะน@นการฟงธรรม จ1งเปFนเหตให-พวกเราท@งหลายน@นรบไปพจารณา อย7าง
วนน@สมาทานศล ค>อทากายให-หมดจด ทาวาจาให-หมดจด ให-สะอาด เม>อ?
ฟงธรรมแล-ว ให-เกดความร6-เพ>?อฟอกจตของเรา ให-จตของเราเหFน ให-มน
สะอาด แล-วกFไปภาวนากน
คาว7าภาวนาน@น พวกเราท@งหลายบางคนยงไม7ร6-จก พ6ดถ1งการภาวนาแลวน7ะกลว ไม7ร6-เร>?อง ย?งสมยใหม7น?นง? ไม7ได-นง? ไม7ตดนะ ประเดwยวกFเด>อดร-อน
อนน@นอนน@ เม>อ? จะน?งให-สงบมนกFไม7สงบ เพราะไม7ร6-จกการภาวนากน เม>อ?
ไม7ร6-จกกFไม7มใครท?จะคดถ1ง เปรยบเหม>อนคนๆหน1ง? อย67โน-น อย6ก7 รงเทพ
หร>ออย67โคราช เราอย67อบลฯ ไม7เคยร6-จกคนๆน@น ต@งแต7เราเกดมาเรากFไม7
เคยคดถ1งคนๆน@นเลย เพราะอะไร? เพราะอะไร? เพราะไม7เคยได-พด6 กน
ไม7เคยได-เหFนกน มนจ1งไม7มปจจยท?จะอยากร6- ท?จะอยากเหFน ท?จะอยากพบ
ถ1งคนๆน@นมอย6ก7 Fเหม>อนกบว7าไม7ม อนน@กฉF นน@น
บญกศลในทางพทธศาสนาท?ท7านสอนน@น เราท@งหลายไม7คดถ1ง ไม7ปรารภ
ถ1ง มนกFไม7เกดประโยชนQอะไร ไม7มเวลาท?จะสดบตรบฟงพระธรรมเทศนา
บางคนฟงธรรมมาต@งแต7เดFกน-อยๆ จนมาถ1งแก7ไอ-ความเปFนจรงน@น ไม7ไดฟงธรรมซกนดเดยว กFได-เหม>อนเราไปน?งอย6ใ7 กล-ๆอาหาร มนจะเอรFดอร7อย
เท7าไรกFตามเถอะเราไปน?งตดๆ มนอย6เ7 ท7าน@นแหละไอ-ความอ?มมนกFไม7
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ปรากฏข1@นมาไอ-รสมนกFไม7ปรากฏข1น@ มาเพราะอะไร?
เพราะเราไม7ไดปฏบตค>อไม7ได-ชมด6บรโภคด6ไม7ลม@ เลยด6 ฉนใดกFฉนน@น
อย7างประเพณเม>องไทยเราเคยทามา จะทาบญสนทานทกคร@ง จะต-องไหวพระจะต-องสมาทานศลห-า แต7ว7าจะมใครสกคนหร>อสองคนต@งใจว7า จะให-ม
ศลห-าประจาชวตของเราน@หาได-ยากเลยทเดยว
ฉะน@นมนษยQมนจ1งเกดมาในโลกน@ได-ยาก ไม7ใช7ว7ามนเปFนของง7าย คาว7า
มนษยQเกดมาในโลกน@มนเปFนของยากน7ะกFคอ> มนษยQท?สมบ6รณQบรบ6รณQ ท?
เรามาน?งอย6ใ7 นศาลาโรงธรรมน@นะ กFน1กว7าเราเปFนมนษยQกนทกคน ความ
เปFนจรงมนเปFนมนษยQอย7างน@กFจรง แต7ความสมบ6รณQท?จะเปFนมนษยQยง
พร7องอย67 ค>อคณสมบตท?จะให-เราเปFนมนษยQน@นมนไม7คอ7 ยจะม หร>อว7ามนม
น-อย พวกเราท@งหลายน?กเF หม>อนกนฉนน@น แต7เราเข-าใจว7า เราเกดมาร6ป
ร7างเช7นน@ กFเรยกว7ามนษยQท@งน@นแหละ แต7วา7 มนเปFนมนษยQท?ปลอม มนษยQ
ไม7เตFมมนษยQ มนษยQท?คร1ง? ๆกลางๆ ฉะน@นพทธบรษทของเราเปFนต-น จ1ง
เปFนพทธบรษทท?กลางๆ ไม7เตFมท?ท?จะเปFนพทธบรษท และการอย6ร7 7วมกน
ของคนท?ไม7สมบ6รณQ มนกFไม7มความหมาย มนมความบกพร7องบางส?งบาง
อย7าง
ดงน@นพวกเราท@งหลายทกวนน@จง1 มความเด>อดร-อน เด>อดร-อนเพราะอะไร?
เพราะมนขาดธรรมะมนขาดหรความละอายขาดโอตตปปะความเกรงกลว
เท7าน@แหละมนไม7มากหรอก ธรรมสองอย7างเท7าน@แหละเราท@งหลายถ-าไม7
มาประพฤตเม>อ? ไหร7ถ-าไม7ปฏบตธรรมเม>อ? ไหร7เปFนต-นพวกเราท@งหลายน@นกF
จะไม7สงบตลอดไป ฉะน@นพวกเราซ1?งเปFนบรรพบรษของกลบตรล6กหลาน
ควรต@งอกต@งใจเข-ามาส6ธ7 รรมะ เม>อ? หมดเรา กFเพ>?อล6กเพ>?อหลานต7อไป
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การทาความดเปFนต-น เดFกๆมนกFมองด6 ถ-าเราสร-างความช?ว เดFกๆมน
กFตามความช?วของผ6ใ- หญ7 เปรยบกบเถาวลยQท?มนเกดอย6บ7 นพ>@นดนน7ะ ถ-า
มนใกล-ต-นไม-ต-นใด มนกFขน1@ ต-นน@นแหละก7อนเขา ต-นไม-ทม? นอย67ไกลมนไม7
ไปหรอก อนน@กFฉนน@นเดFกๆมนชอบตามผ6ใ- หญ7อ ย7างน@นผ6น- าเราทกคนจะ
ต-องเปFนผ6-มธรรมะ เปFนท?อย67ของเราเปFนคนซ>?อสตยQเปFนคนประหยดเปFนคน
ทาจรงทกๆคน
ของดหร>อของจรงน7ะมนมอย67 แต7พวกเราท@งหลายไม7คอ7 ยจะทาตาม มนจ1ง
ไม7มความดเกดข1น@ มา ไม7มความจรงเกดข1@นมา ฉะน@นองคQสมมาสมพทธ
เจ-าของเราท@งหลายน@นจ1งขอร-องพวกเราท@งหลายท?เปFนชาวพทธ ให-นอ- ม
กาย น-อมวาจา น-อมจต เข-ามาฟงเข-ามาด6 แล-วไปพจารณา ถ-าว7าตรงน@น
มนผด ทาไมมนจ1งผด ค>อมนไม7ดน?นเอง ถ-าใครไปทามนกFเด>อดร-อน ใคร
ไปทามนกFผด ตรงน@นท7านว7าไม7ด ไอ-ความท?ว7ามนไม7ดน@น เราได-ปฏบตกน
บ-างหร>อเปล7า? เม>อ? เราอยากจะได-บญเรากFทาส?งท?มนเปFนบญ ถ-าเราอยาก
พ-นจากบาปเรากFอย7าไปทาบาป ถ-าเราอยากจะพ-นจากความผดเรากFอย7า
ไปทาความผด การประพฤตธรรมะมนกFเหFนผลข1@นในปจจบนเท7าน@นเอง
ฉะน@นพวกเราท@งหลายได-เกดมาเปFนมนษยQ พบพระพทธศาสนาเช7นน@แล-ว
เปFนการหายากกว7าสตวQท@งหลายในโลกน@ จ1งควรพยายามอบรม มาฟง
ธรรม อบรมแล-วกFน?งสมาธ ค>อทาจตใจให-สงบ บางคนกFไม7เหFนใจเราสงบ
ไม7ร6-จกใจของเราเสยด-วยร6-จกแต7ความคด คดอยากจะทาอนน@นกFทาไป คด
อยากจะทาอนน@กทF าไป ค>อตามใจตนตามใจกเลสน?นเอง ไม7ร6-จกใจของเรา
ว7ามนเปFนอย7างไร? ลองๆด6กไF ด-เดwยวน@
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ท?ว7าเราเรยกว7าใจๆน7ะ อะไรมนเปFนใจกน? ร6-ไหมว7าใจมนอย67ท?ไหน? ยงไม7
เคยพบนะ ยงไม7เคยพบว7าเราอย67ยงไง? เราจะรกษาใจของเราได-หร>อ? กF
ไม7ร6-เร>?อง จะรกษาท?ไหน? นอกจากมาอบรมธรรมะให-มนร6-เร>?อง ให-มน
เข-าใจในส?งท@งหลายเหล7าน@น
ใครท?เปFนผ6ซ- 1?งรบร6-อารมณQทง@ หลายคนท?รบร6-อารมณQท@งหลายน?นแหละท?
พวกเราท@งหลายเรยกว7าใจของเราจตของเรา มนกFมเท7าน@ นอกน@นไปกF
เปFนกายส7วนท?เรามองเหFนด-วยตาของเรา ค>อตวน?งอย67นก? Fคอ> กาย ส?งท?เรา
มองไม7เหFนด-วยตาเน>@อ มนร6-อย6ภ7 ายในกFเรยกว7าใจ เปFนร6ปธรรมแล-วกFเปFน
นามธรรมท@งสองอย7างน@ จะทาให-เราเปFนทกขQกFสองอย7างน@มนจะทาให-เรา
เปFนสขกFสองอย7างน@ ไม7มากหรอก
ฉะน@นองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเราท@งหลาย ท7านจ1งให-ด6ตวเอง
ตวเองมนอย67ท?ไหนถ-าเราเหFนกายของเราเหFนใจของเราเรากFเหFนตวของเรา
เม>อ? เหFนตวของเราเรากFสอนตวของเราได- บดน@เราทาผด บดน@เราคดผด
บดน@เรามความสข บดน@เรามความทกขQ เรากFจะได-เหFนกายเหFนใจของเรา
ได-ง7ายๆ ค>อมองเหFนตวของเจ-าของเปFนต-น ท7านเรยกว7า อตตะนาโจทะยต
ตานงจงเต>อนตนด-วยตนเอง
ถ-าเราไม7ร6-จกตน เราจะสอนใคร? จะสอนตรงไหน? จะเต>อนตรงไหน ดง
น@นพระพทธเจ-าจ1งให-ร6-จกเจ-าของ เจ-าของน@คอ> อะไร? ค>อกายกบใจ มนอย67
ท?ไหน? ถ-าเราร6-จกว7าไอ-กายมนเปFนอย7างน@ ใจมนเปFนอย7างน@ เรากFร6-จกกาย
ของเรา เม>อ? กายของเราเปFนโรค เรากFต-องพจารณากายของเราว7าโรคมน
เกดท?กายแต7ใจของเราเปFนคนทกขQพบว7าใจเปFนคนอปาทาน มนกFของสอง
อย7างเท7าน@เอง ไม7ใช7อน>? ไกล
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ดงน@นการทาบญสนทานทกประการ มนกFมกายกบจตเท7าน@น ไม7ต-องไป
เรยนอะไรมนมากเรยนให-มนร6-กายกบจตของเราร6-ใจของเราเท7าน@นแหละ ร6ว7ามนผดร6-ว7ามนถ6ก ถ-าร6-ผดร6-ถ6กแล-วกFปฏบตความผดกFละออกเสยปฏบต
ความถ6ก เราค7อยๆสะสมข1@นบาเพFญข1น@ มนกFคอ7 ยเกดข1น@ ท?สกปรกเราร6-ว7า
มนสกปรกแล-วเรากFล-างมนออกเสยเชFดมนออกเสยมนกFสะอาดเท7าน@น
แหละ มนไม7ยาก
ถ-าหากว7าเราท@งหลายกาหนดร6-กาย ร6-วาจา ร6-จตของเจ-าของแล-ว ว7าบาป
มนอย67ตรงน@ บญมนอย67ตรงน@ ผดมนอย67ตรงน@ ทกขQมนอย67ตรงน@ สขมนอย67
ตรงน@ เรากFปฏบตท?กาย ท?ใจของเราน@ ไม7มากมายอะไรหนกหนา การฟง
ธรรมกFไม7ต-องมาก ถ-าเราร6-เช7นน@แล-วเรากFปฏบตอย67ท?น@ เรามาท?น?เรากFต-อง
เอากายกบใจเรามาด-วย เราจะกลบไปบ-าน เรากFเอากายกบใจของเราไป
มของสองอย7างน@ ต7างคนต7างร6-ธรรมะอย67ในตวของเจ-าของ กFร6-จกความ
ละอาย ร6-จกความกลวเท7าน@น เม>อ? มความร6-จกความละอาย ร6-จกความกลว
เท7าน@น เม>อ? มความร6-จกความละอายความกลวแล-วกFได-ชอ>? ว7าปฏบตธรรมะ
ทกๆคน การปฏบตธรรมะกFเกดผลประโยชนQ ค>อความอย67เยFนเปFนสข
น?นเอง
ในวนพระเช7นน@ท7านจ1งให-มารวมกน มาอบรมกน อบรมกายน@แหละ อบรม
ใจน@แหละ ไม7ใช7อบรมอย7างอ>น? มนมอย67น?แล-ว ไม7ต-องไปคดให-มนมาก ถ-า
ทกๆคนเข-าใจอย7างน@ พวกเราท@งหลายจะมความสามคคกน อย67ทไ? หนกF
เหม>อนกบล6กกน หลานกน พ?กน น-องกน เปFนญาตกน ญาตค>ออะไร?ญาต
ค>อความเกดญาตค>อความแก7ญาตค>อความเจFบญาตค>อความตายมนเปFน
ญาตกน
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ทกวนน@มนไม7ค7อยเหFนเปFนญาตกนเสยแล-ว
สมยโบราณเราน7ะมองด6
หน-าตากนแช7มช>?นด ช>?นอกช>?นใจดอกดใจ ทกวนน@มองหน-ากนไม7ได-เสย
แล-ว มองหน-ากFวา7 มองทาไม!แน7หร>อ! เพราะเดwยวน@มนศ1กษาหลาย ระวง
มาก ไม7ร6-ว7าเขามองร-ายหร>อมองด มนเกดข1@นจากใจของเรามนระวง ใจมน
ระแวง กFเพราะมนมประสบการณQมาแล-ว มนอย6ก7 บพวกมพษมภยมาหลาย
ทกวนน@กFแปลกนะ อย7างชวตอาตมาเกดมาน? แต7ก7อนเดนไปตามดงตาม
ปา7 เหFนคนดใจเหล>อเกนนะ ถ-าหลงทางจะได-ให-เขานาทาง ถ-ามนหว
อาหารจะได-ขออาหารกน ถ-าหวน@าจะได-ขอน@ากน ทกวนน@ลาบากไม7ร6-ว7า
ใครเปFนใคร ใครเปFนอย7างไร? ไม7ไว-ใจเสยแล-ว มองไปเหFนเปFนปฏปกษQท@ง
น@นแหละ ต-องระวงจะเปFนขโมยหร>อเปFนโจร เพราะทาไม? มนเคยถ6กทบ
มาแล-ว เคยถ6กปล-นมาแล-ว ไม7คอ7 ยไว-ใจใครท@งน@น
ฉะน@นการเบยดเบยนกน การฆ7ากนแกงกนน7ะมนเรFวท?สดเลย เพราะการ
ระแวงน?นเอง เพราะอะไร? เพราะการประพฤตปฏบตธรรมมนไม7มมนจ1ง
เกดการระแวงเช7นน@น ทกส?งทกอย7างกFเกดความเด>อดร-อนข1น@ มา ห6ได-ยน
เสยงกFเด>อดร-อนตาเหFนร6ปกFเด>อดร-อนมนเด>อดร-อนท?วไปหมดอนน@กเF พราะ
มนขาดคณธรรมไม7เหFนเปFนพ?น-องกน ถ-าเหFนตามธรรมะว7าเปFนพ?น-องกน
ญาตค>อความเกด ญาตค>อความเจFบ ญาตค>อความตาย มนสบายกนท@งน@น
แหละ
ทกวนน@ด1กๆไปซไปบ-านไหน ไปขอนอนบ-านคนซ ไม7เปดประต6หรอก ไม7
กล-า ปดเงยบเลย คนกFไม7ต>?นข1น@ มาหรอก เงยบเฉย ฟง มนจะเปFนคนร-าย
หร>อคนด สารพดอย7าง มนย?งแคบไปทกทๆ บ-านเม>องของเราทกวนน@
เพราะมนขาดธรรมะน?นเอง
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ฉะน@นขอมนษยQพทธบรษทท@งหลาย จงพากนต@งอกต@งใจ ถ1งเวลาท?พวก
เราจะร>@อศลธรรมข1น@ มาปฏบตกนได-แล-ว มนท@งไปเสยนาน ท@งเดFกท@ง
ผ6ใ- หญ7 คนเฒ7าคนแก7 ให-สมกบว7าเปFนพทธบรษทขององคQสมเดFจพระสมมา
สมพทธเจ-าของเรา แล-วจะไม7มความเด>อดร-อนกระวนกระวายใจ เพราะ
ประพฤตธรรมะปฏบตธรรมะ
ขอญาตโยมท@งหลายจงน-อมธรรมะอนน@กลบไปเปFนโอปนยกธรรม*ทาใหมนด ให-มนเกดอย67ในสนดานของเจ-าของ อย7าให-มนอย6ข7 -างนอก อย7าให-มน
อย6น7 อกใจ ให-มนอย6ใ7 นใจของเราทกคน ทน@เรากFจะมองเหFนหน-าพ?ของเรา
มองเหFนหน-าน-องของเรา มองเหFนญาตของเรา จะพบคนผ7านไปมาท?ไหนกF
สบายใจ เข-าไปพ1ง? เข-าไปอาศย เดwยวน@มองเหFนคนเดนทางไปกFกลวเสย
แล-ว มนเปFนเปรตเปFนมารเสยจนจะหมดแล-ว อนน@มนไกลจากพระสมมา
สมพทธเจ-าของเรา ดงน@นวนน@ขอญาตโยมท@งหลายทกคน ซ1ง? เดนทางมา
จากท?อ>?นกFด ท?อย6ใ7 นถ?นฐานน@กดF ให-เหFนว7าเปFนคนๆเดยวกนค>อคนม7งคณ
งามความดเหม>อนกนม7งความสขเหม>อนกน ไม7มใครอยากจะทกขQชอบ
ความสงบชอบความสบายเหม>อนกน
จงเปFนผ6ม- เมตตาความรกใคร7ซง1? กนและกนกรณาความสงสารซ1ง? กน และ
กนมทตาความพลอยยนดอเบกขาความวางใจเปFนกลางๆจงมธรรมะเปFน
เคร>?องอย67อย7างน@น
เม>อ? อย67กนไปกFมความเย>อกเยFน
ไม7เด>อดร-อน
กระวนกระวาย จะ อย6ใ7 นครอบครวกFเปFนสข ไปท?ไหนๆทกสถานท?กF
เปFนสข ถ-าเรามธรรมะมนตดตามอย7างน@น ฉะน@นวนน@ขอจบพระธรรม
เทศนาขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า ขอญาตโยมท@งหลายฟงแล-ว
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กFต@งอกต@งใจนาไปประพฤตปฏบต
ความสขความเจรญ

ให-สมความม7งมาดปรารถนาจ1งจะม
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๕๐ - ความสงบอย09ท=ความเหFนชอบ
http://ajahnchah.org/thai/The_Peace_Within_Right_View.php

ให-ร6-จกหน-าท?การงานของเราท?จะต-องทาหน1ง? ให-ร6-จกหน-าท?ของพระท?บวช
มาแล-ว หน-าท?ของเณรท?บวชมาแล-ว หน-าท?ของชท?บวชมาแล-วว7าควรทา
อย7างไร? ควรคดอย7างไร?ควรน1กอย7างไร? ในเวลาน@เดwยวน@เราคดอะไร
อย67? เราทาอะไรอย67? เราคดผดไหม? คดอจฉาคนอ>น? ไหม? คดโลภ คด
โกรธไหม? ให-ด6ปจจบนน@ให-รบตดสนเสย เพราะวนค>นล7วงไปๆเราจะมา
น?งเปFนทกขQอย67น?หร>อท7านสอนอย7างน@ ถ-าท7านยงเปFนอย67 ยงมชวตอย67ท7าน
จะพ6ดอย7างน@ แต7ท7านพ6ดด-วยตวหนงส>อวนค>นล7วงไปๆ บดน@เราทาอะไรอย67
ไอ-ความเปFนจรงท7านกาชบตวเราให-เราร6-จกตวเราเอง ว7าเราบวชเปFนชมา
หน-าท?ของชค>ออะไร?
เราจะมาละกเลสเราร6-จกกเลสแล-วหร>อยง? ท?เราจะต-องละน7ะเราร6-จกไหม?
ไอ-ความช?วเราจะละ ความช?วเราร6-จกไหม? เราละแล-วหร>อยง หร>อกาลงท?
จะละ ท?เราละแล-วหร>อกาลงอดกล@นอย67หร>ออย7างไร? ทนไหมอะไรไหม?
เราพ6ดอย7างสมณะแล-วหร>อยง? เรากนอย7างสมณะแล-วหร>อยง? ท?เราบวช
มาน@ ท7านถามปญหาน7ะ ให-ตดสนซเพราะอะไร? เพราะวนค>นล7วงไปๆ เรา
จะมาทาอย67อย7างน@หร>อมราคะมโทสะรบกาจดมนเสยรบภาวนามนเสยอย7า
มาทาความประมาทอย67ท?น@
เราบวชเปFนพระมาแล-ว บวชเปFนเณรมาแล-ว บวชเปFนชมาแล-ว มนต7าง
เพศกบคฤหสถQเขาแล-ว เราจะมาคดอย7างคนบรโภคกามน@มนจะได-หร>อ?
เวลามนน-อย เวลามนไม7มาก เพราะวนหน1?งๆกFเปล?ยนไปๆ มนไม7คงท? เรา
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จะมาอาศยความประมาทอย67น?หร>อ เราจะมาทาความย7งยากอย67ในใจของ
เราอย7างน@หร>อ? มาย1ดม?นถ>อม?นอย67นห? ร>อ? อะไรอย67นห? ร>อ? ทาไมเราไม7
ปลดปล7อยมนไปเสยล7ะ ไอ-ราคะ โทสะ โมหะของเรา ทาไมไม7ปลดปล7อย
มนไปเสย เราจะต-องเหFนโทษของมน
ถ-าเรายงไม7เหFนโทษมนเรากFละมนไม7ได- ปลดปล7อยมนไม7ได- เสยดาย
ความช?วอย67น?นแหละ บางทกFอย6อ7 ย7างน@นแหละ ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป ชาตน@
ชาตหน-ากFเปFนอย67อย7างน@นแหละ น?ท7านเรยกว7าไม7ร6-จกหน-าท?การงานของ
เจ-าของว7า เราควรทาอย7างไรไหม? ถ1งแม-เราจะโกรธข1น@ มากFอดซ โกรธน7ะ
ไม7ใช7พระพทธเจ-าน?นะ ท7านไม7สอนหรอก ทาไมมนถ1งโกรธ? เพราะเราคด
ผด ทาไมเราถ1งหลง? เพราะเราคดผด ทาไมเราถ1งโลภ? เพราะเราคดผด
คดผดอะไรมนกFเปFนมจฉาทฏฐมนถ1งคดผดอย7างน@นมจฉาทฏฐมนนาความ
ทกขQมาให-เราเราถ1งไม7สงบ
ความสงบมนอย67ท?ตรงไหน?มนอย67ท?สมมาทฏฐความเหFนชอบมนกFสงบ
เท7าน@นแหละมนกFไม7มโลภ ไม7มโกรธ ไม7มหลง...ไม7ม เพราะเหFนโทษมน
แล-ว ไม7ย1ดโลภไว- ไม7ย1ดโกรธไว- ไม7ย1ดหลงไว- ไอ-ความช?วท@งหลายท?เกด
มากFม แต7ท7านปล7อยมนไป...ละมนไป มนไหลผ7านไปเร>?อยๆ เปFนอย7างน@
ทาไมถ1งปล7อยมนไป? เพราะว7าชวตของฉนมนน-อย เวลาของฉนมนน-อย
มนน-อยเพราะอะไร? เพราะวนค>นเรากFเหFนอย67ว7ามนล7วงไปๆน?นะ แล-วเรา
จะมาทาให-มนทกขQอย67ทาไม จะย1ดอย67ทาไมให-ปว7 ยการปว7 ยเวลาของเรา
เรากFปล7อยมนไปเสยดกว7า ถ-าคดตกลงอย7างน@มนกFปล7อยมนกFวางค>อความ
เหFนชอบน?นแหละท?สงบละ
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ถ-าใครไม7มความเหFนชอบ ไปเถอะจะไปอย67ในปา7 กFไปเถอะ จะไปอย67คน
เดยวกFไปเถอะ จะไปอย6อ7 ะไรไม7เหFนใครกFช7างมนเถอะ แต7ใจมนเหFนอย67นะ
ตาน?ไม7เหFนแต7ใจมนเหFนอย67 ไอ-ความสงบจรงๆน@น ไม7ใช7ทง7 นา ไม7ใช7ป า7
ไม7ใช7ไปอย67คนเดยว แต7วา7 มนกFเปFนเหตเสยหน7อยหน1ง? ถ-าเราต-องการ
ความสงบแล-วไปอย67ปา7 มนทาความสงบได-เรFวกว7าดกว7า... อย7างน@ไม7ใช7ว7า
เข-าไปถ1งปา7 แล-วมนสงบไปถ1งภ6เขาแล-วมนสงบไม7ใช7อย7างน@น
ความสงบมนต-องเกดจากความเหFนชอบ ไม7ใช7เกดจากมจฉาทฏฐ ทน@เรากF
เรยกว7าเราเปFนนกปฏบตท?มการปล7อยวาง พวกมากเราจะต-องร6-จกอย67ไดเม>อ? เวลาเราจะต-องอย6ก7 Fอย6ไ7 ด- ไอ-พวกน-อย กFอย67ได- เม>อ? เราจะต-องอย67 แต7
พวกน-อยเราไปกFได- ถ-าถ1งเวลาเราจะต-องไป ไปด-วยด ไม7ใช7ไปเพราะอะไร
ท?น?ไม7ใช7ทอ? ย67ของสมณะท?สมบ6รณQอย7างน@ เรายงไม7สมควร....อย7างน@ ไอความเปFนจรงแล-วสมมาทฏฐมนอย67ตรงไหนตรงน@นแหละความสงบ ถ-า
หากเราไม7ร6-จกอนน@ จะไปอย67คนเดยวกFเอาซ...มนกFไม7สงบ จะไปอย6ม7 าก
คนมนกFไม7สงบ มนไม7สงบท@งน@นแหละ เพราะมนเปFนมจฉาทฏฐ อนน@ต-อง
คดค-นมนให-ดๆ
อย7างท?วดหนองปา7 พงเราน7ะ
อาตมาเคยเล7าให-พระให-เณรฟง
ไป
ธดงคQ...อยากจะไปธดงคQทไ? หนนะวดปา7 พงน?มนธดงคQเท7าไรน7ะเอาไมsจะ
เอาปา7 ไมs... เอาอะไรไมsมนท?สงบระงบดเหล>อเกนเขาทางานกนเปFนเวลา
ท@งน@นแหละ...ทางานกนเปFนเวลา
บางคนกFคดว7าไปสวดมนตQไปทาวตรไม7ได-เกดประโยชนQอะไรไม7ได-ทา
สมาธแน7ะ.... น?พระข@เกยจไปเหFนอย7างน@น การสวดมนตQทาวตรน?มนข@
เกยจ แก-ความข@เกยจน@นซมนอยากข@เกยจน? ไปเล7าเร>?องธรรมะไป
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สรรเสรญคณพระพทธพระธรรมพระสงฆQมนผดไหม?มนบาปไหม?เม>อ?
พวกเราทาอย7างน@เรากFทาซ ถ-าหากว7าคนเราไปอย67อย7างหน1ง? กFว7า อ>อ ...ไม7
ต-องอะไรหรอก ไปสวดมนตQทาวตรมนจะได-อะไร กFเหม>อนกบร-องเพลง
เท7าน@นแหละ... แน7ะ กจอะไรท?มนจะมเปFนรากฐาน คนเก7ากFม คนใหม7กFม
มนฝ1กกนอย7างน@ อนน@มนเปFนทางท?ถ6ก อย7างน-อยถ1งเวลาทาวตรตระฆง
แกsงๆ มนน1กไม7ได-...กFขเ@ กยจน? มนกFต-องแก-ความข@เกยจละ ไม7ต-องแก-ท?อ>?น
หรอก มนกFดอย67แล-วน? ให-เราเข-าใจอย7างน@น ถ-าเราไปคดอะไรไม7มอะไร
เปFนหลกการ สารพดอย7างจะต-องให-มการสามคคกน
อย7างเด>อนหน1ง? พระพทธองคQให-ประชมกนอย7างน-อยเด>อนละคร@ง เพ>อ?
เปFนการสามคคกน มอะไรจะได-ปร1กษากน เปFนสงโฆ...เปFนหม6ข7 องสงฆQ
มคสงโฆ...หม6แ7 ห7งเน>@อ สกณาสงโฆ...หม6แ7 ห7งนก อรยสงโฆ...หม6แ7 ห7งพระ
อรยเจ-า มนเปFนหม6เ7 ปFนหมวด ถ1งแม-มนจะไม7เหม>อนกน เหม>อนนกน7ะมน
ต7างพนธQกนมนกFเปFนนก บางตวกFยาวๆ บางตวกFส@นๆ บางตวกFปกยาว
บางตวกFปกส@น แต7ว7ามนกFเปFนนกเหม>อนกน เรยกว7าหม6แ7 ห7งนก มนไป
เปFนกล7ม
หม6ข7 องพวกโยมชกFเหม>อนกน ของพระของเณรกFเหม>อนกน ต-องเหม>อน
ลกษณะนกอย7างน@น ลกษณะผ6-ประพฤตปฏบตกFต-องเปFนอย7างน@น...สงบ
ทาจตของเราให-สงบ ถ-าเราไม7มปญญามนทาความสงบไม7ได-ท?อย67สมบ6รณQ
เกนไปอาหารสมบ6รณQเกนไปกFยงไม7สงบ เพราะจตเราไม7เหFนชด ไอ-ความ
ช?วท@งหลายท?มนมมาอย67 เราจะละมน...ละไม7ได- เพราะเรายงไม7เหFนโทษ
ของมนอย7างชด เราจะต-องเหFนโทษมน ทน@คดไปพจารณาไปแล-วตกลง กF
ต-องพยายาม ท@งพวกญาตโยมท@งหลายทกๆคน
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อย7างทกวนน@วดปา7 พงเราน@นน7ะ พ6ดง7ายๆ ในสมยน@เปFนวดตวอย7าง เขาใหช>อ? ว7าวดหนองปา7 พงเปFนวดตวอย7างตวอย7างท?ดปฏบตดปฏบตชอบ คาเขา
เล7าล>อของคนชาวโลกเขาพระเณรกFน7าเล>?อมใสประพฤตดประพฤตชอบ
เราลองมาด6มนดอย7างน@นไหม? อย7างเขาเล7าไหม? พวกชกFมระเบยบด
ประพฤตดประพฤตชอบน7าเล>?อมใสเขาพ6ดอย7างน@น เราดอย7างเขาว7าหร>อ
เปล7า เช7นว7าเราไม7ด เรากFต-องคดให-มนดอกว7าเราไม7ดหร>อเปล7า มนเปFน
อย7างน@นหร>อ เราต-องอาศยตวของเราเอง
ถ-าเราทาไม7ดอย6เ7 ขาว7าด อ>@อ...เขาโกหกเรา ไอ-คนน@นมนพ6ดผดน7ะ เราจะ
ไปเข-าใจว7าดกบเขาไม7ได- เรายงอย67...ยงมกเลสอย67 ยงมตณหาอย67 เรา
พยายามจะเพ?มข-อประพฤตปฏบตเราไปอก ตรวจด6กาย วาจา ใจของ
เจ-าของท?มอย67น@ ตรวจด6ทกๆวน มนพร7องตรงไหน มนส@นตรงไหนต-องต7อ
ตรงน@น มนยาวตรงไหนต-องตดตรงน@น ให-ปฏบตอย7างท?ว7าเหม>อนอย6ค7 นๆ
เดยวอย6ม7 ากคนกFเหม>อนอย67คนๆเดยว ไม7ต-องว7นวาย ต-องมการอดกล@น
บางทกFวา7 ไอ-คนน@นพ6ดไม7ค7อยถ6กใจเรา เพราะคนน@นมนไม7ร6-จก มนไม7
ฉลาด เรากFร6-จกคน...ไอ-คนน@นมนยงไม7ฉลาดเรากFต-องร6-จกมน ผ7อนส@นผ7อน
ยาว ถ1งเวลาท?ตกเต>อนกนกFตกเต>อนกนให-ด อย7าไปทาอย7างน@น อย7าไปทา
อย7างน@ อย7างน@มนไม7ด
คนเราน7ะถ-าหากว7าจะเต>อนคนอ>น? เขากFเต>อนเราเองเสยก7อน เต>อนทาไม?
ถ-าไปเต>อนเขาแล-วเขาไม7ฟงน? มนจะเกดโมโหข1@นมา เราจะเต>อนคนๆน@กF
เรยกว7า เราทาตวเราให-มนดเสยก7อน เขาจะว7าเขาจะด7าอะไรกFช7างเถอะ
เราได-สร-างความดแล-วในจตท?จะเต>อนเขา ถ-าเขาฟงกFด ถ-าไม7ฟงกFตาม
เร>อ? งเขา คนเต>อนต-องอย67ในลกษณะอนน@ ไอ-คนท?ถ6กเขาเต>อนน@น ไอ-คณน?
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พ6ดไม7ด ทาไม7ด อะไรเรากFฟง จรงของเขาไหม? เขาว7าเราไม7ด จรง
ไหม? ...เราฟง ถ-าเราด... กFเขาพ6ดไม7ถ6ก เขาคดไม7ถ6กกFเร>?องของเขา เรา
ต-องปล7อยต-องวางเข-าส6ธ7 รรมะให-ได- ใครจะว7าดว7าช?ว เข-าส6ธ7 รรมะต-องตรวจ
ด6วา7 ลกษณะอย7างน@ เราทาอย7างน@ เราคดอย7างไรไหม? เราคดอจฉาคนอ>?น
ไหม? ถ-าคนเขามาพ6ดว7า คณน7ะอจฉาฉน ถ1งพ6ดอย7างน@ถ1งทาอย7างน@ เรากF
ต-องร6-จกว7ามนจรงอย7างน@นหร>อเปล7า
เม>อ? เราจะพ6ดจะทาอะไรต-องร6-จก
รบรองตวของเรา เราไม7คดอย7างน@น เรามเจตนาด แต7คนน@นเขามเจตนา
ไม7ด เรากFสบายใจอย67 กFเพราะว7าเราร6-ตวของเราอย67แล-ว
ดงน@นท7านจ1งให-มสตทกเวลา เม>อ? จะต@งใจพ6ดอนน@เรากFต@งใจพ6ด ดไหม?
ถ6กต-องไหม? ค>ออะไร? เราร6-จกของเรา เม>อ? คนอ>?นเขาท-วงว7าพ6ดอนน@มน
ไม7ด เรากFสบายเพราะเราคดดอย67แล-ว เราพยายามทาให-ดอย6แ7 ล-ว คดดอย67
แล-ว ไอ-คนท?ว7าไม7ดเขาพ6ดผด...เรากFสบายใจ
อตตะนาโจทะยตตานง...จงเต>อนตนด-วยตนเอง แต7ให-อาตมามาเต>อนทก
คนๆทกเวลาหร>อ ต@งพรรษาหน1?งพ1ง? ได-มาน?น7ะ ถ-าอาศยอาตมามาเต>อน
ญาต-โยมทกวนๆ ญาต-โยมคงจะโง7เตFมทซะแล-ว อตตะนาโจทะยตตาน
ง...จงเต>อนตนด-วยตนเอง ค-มครองตนเอง เราค-มครองจตของเราเอง
รกษาตวเอง ฉะน@นนานๆอาตมาจะเดนเข-ามาว7าปฏบตเอาเองเน-อ...ทกคน
ปฏบตเอาเองด6เอาเองสอนให-ด6เอาเองให-รกษาเอาเองค>อให-เต>อนเจ-าของ
เองว7า การกระทาเราดไหม? เราทาอย6ท7 กวนน@เพ>อ? สมกบเปFนสมณะไหม?
ต-องคดให-มนดอย7างน@
ฉะน@นให-เข-าใจเสยว7า ไม7ต-องอ>?นหรอก วดปา7 พงน?มนระดบประเทศ ไม7ใช7
ระดบอาเภอ ไม7ใช7ระดบจงหวดหรอก...ระดบประเทศ ยกตวอย7างเหม>อน
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อาตมาน?นแหละ เขาต-องเข-าใจว7าอาตมาเปFนพระอรหนตQแล-วเดwยวน@ แต7ว7า
เร>อ? งเขาพ6ดไป เราจะเปFนจรงอย7างน@นหร>อไม7เปFนจรงอย7างน@น มนอย67ท?เรา
เร>อ? งเขาพ6ดไปเขาพ6ดอย7างน@น น?พระอรหนตQมาแล-ว...เราจะดใจไหมน?นน7ะ
เราเปFนหร>อยง หร>อเรายงไม7เปFน น?นเร>?องเขาพ6ด ห-ามเขาไม7ได- เราจะต-อง
ตรวจด6ของเรา เราร6-ตวของเรา เปFนไม7เปFนเราร6-ท?ตวของเรา เราไม7ตอ- ง
อาศยคนอ>?นเขา เราเต>อนอย6อ7 ย7างน@ เขาเต>อนเราอย67อย7างน@ เรากFเต>อนเรา
อย6อ7 ย7างน@ อนน@ประชาชนเขาพ6ด เขาเปFนอย7างน@น
แม7ชกFสารวมน7าเล>?อมใส พระสงฆQกFน7าเล>?อมใส...ขาว...ทกจงหวดมนมารวม
สารพดอย7าง ด6ซ...ชฝร?งกFม พระฝร?งกFม ดไมs...พระฝร?งดไมs เขาว7าด...ดไมs
ชฝร?งเขาว7าด...ดไมsล7ะ หร>อเขาว7าดกFจะดเอาง@นหร>อ พระฝร?งท7านดนะ
ท7านอย67เม>องนอกท7านอตส7าหQมา แหม...ศรทธาท7านมากเหล>อเกน ชฝร?ง
มาอย67เม>องไทยกFมาบวชเปFนชฝร?ง น7าเล>?อมใสเหล>อเกน มนดจรงอย7างน@น
ไหม? เราต-องด6เราเองซ อย7าไปเช>อ? คนอ>?นเขา น?ระวงให-มนดให-เราคดด6อก
เขาว7าเราช?วน7ะเขาพ6ดเขาว7าเราดน7ะเขาพ6ดไม7ใช7ตวเราตวเราร6-ตวเราเอง
อนน@ให-ตง@ ไว-ในใจของเรา ให-พยายามทกคน จะต-องเปFนอย7างน@น เฉพาะ
บรรดาท?คนแก7ๆน@นน7ะ คนแก7น?ตามสดส7วนกFอายยงไม7มากนะ บางคนกF
๖๐ ป มาแล-ว ๗๐ ป กFยงมเลยนะ วนค>นมนล7วงไปๆ วนน@กFกาลงจะหมด
ไปแล-ว ตอนเช-าตะวนโผล7มาอกแล-วกFหมดไปๆ ให-ตง@ ใจ อย7าให-ตวเรา
ว7นวาย อย7าว7นวายกบคนอ>?น เปFนคนว7าง7าย เปFนคนสอนง7าย ไม7ย1ดถ>อ
มานะทฏฐทฏฐ...ค>อความเหFนท7านไม7ห-ามหรอก เหFนเร>?อยๆไปแต7มานะ
อย7าไปผ6กพนมนอย7าไปย1ดมนให-ปล7อยให-วาง ถ-าหากว7าเราปล7อยวางมน
มนกFผ7านเราไป ถ-าเราไม7ปล7อยมนกFหนก
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อย7างท?ท7านว7าปล7อยสงขารวางสงขารน7ะ มนเปFนของหนก ไอ-ร6ปน@ เวทนา
น@ สญญาน@ สงขารน@ วญญาณน@ มนเปFนของหนก ไปย1ดเอาของหนกไว-มน
กFหนกซ ร6ปเวทนาสญญาสงขารวญญาณเราถ>อว7าเปFนตวเปFนตนเปFนเรา
เปFนเขาแล-วกFแบกมนไว-มนกFหนกท7านว7าให-ท@งของหนกเสย ค>อไปย1ดว7า
ร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณน@เปFนเรา...เปFนของเรา เวทนาน?ค>อ
สข-ทกขQ น?กเF รยกว7ามนเปFนของเรา อย7าไปถ>ออย7างน@น มนหนก ท7านว7าใหวางให-ปล7อย สญญาความจาโน-นจาน@ว7าเรา ว7าของเรา กFต-องวางมนๆหนก
เม>อ? ร6-แล-วกFวางร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ ท@งหมด อย7าไปย1ดใหมนหนกเปFนสกว7าธรรมชาตมความร6-ส1กแล-วกFดบไปเท7าน@นไม7มใครเปFน
เจ-าของถ-าใครเข-าไปถ>อเปFนเจ-าของเม>อ? ไรกFหนกเม>อ? น@น
กตตศพทQว7าพระสงฆราชองคQหน1ง? เขาถวายถ-วยชาจากเม>องจนโอย...พอ
ถ-วยชาถ1งม>อปs บมนทกขQเลย จะวางตรงไหนหนอ จะเกFบตรงไหนหนอ
กลวมนจะแตก แต7ก7อนไม7มถ-วยชาสบาย พอเขาให-ถว- ยชา พอเขาถวาย
จบถ-วยชาทกขQแล-วนะ แต7ก7อนมนยงไม7ทกขQ ถ-วยชาน@แหละมนหนกเหFน
ไหม เณรเข-าไปใกล-กวF 7า "ระวงให-ดนะ" เปFนทกขQตลอดเวลาได-ถว- ยชาใบ
น@นมามนเปFนทกขQทกขQมนมากบถ-วยชาเพราะไปย1ดม?นถ>อม?นเลยเปFนทกขQ
อกวนหน1ง? สามเณรไปจบหลดม>อแตกเพ‡ยะเอ-อ...หมดทกขQไปซะทโวsยมน
ทกขQมาหลายปแล-ว แน7ะ...เหFนไหม
ขนธQ ๕ น@กเF หม>อนกน มนหนก ให-ท@งของหนกเสย ท@งร6ป ท@งเวทนา
สญญา สงขาร วญญาณน@เสย อย7าไปเข-าใจว7าตวเราหร>อของเรา มนสกแต7
ว7าร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ เท7าน@น อย7าไปย1ดม?นถ>อม?น ถ-าเรา
ร6-เช7นน@มนกFเปFนวมตตข1@นมา พ-นข1น@ มาแล-วแต7ก7อนมนตดสมมตเม>อ? เหFน
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เปFนสกว7ามนกFพลกข1น@ มาเปFนวมตตพ-นจากสมมตอนน@นในขนธQ๕ สมย
ก7อนไปย1ดขนธQ ๕ เม>อ? มาปล7อยขนธQ ๕ มนกFเบาน?ตวอปาทานความย1ดม?น
ถ>อม?น ให-เข-าใจทกคน
ท?เรามาน7ะเรามาปล7อยวาง คนอ>น? เขาเต>อนเรา เรากFสาธเลย ไม7ตอ- งไปว7า
เขา เขาเต>อนเรา ถ1งว7าเราทาถ6ก แต7เขาว7าทาผด กFฟงเถอะ ฟงมนให-เกด
ปญญา อาตมาจะเอาของดๆมาฝาก ไอ-พวกเซFนเขาน7ะ เขาสอนให-ลดทฏฐ
มานะ ไม7ต-องเรยนอะไรมากหรอก พอน?งสมาธ ง7วงนอนเขากFเอากระบอง
ตศรษะ เปsะ พอล6กศษยQมองเหFนอาจารยQ..."ขอบคณครบ" พวกเราเปFนแม7
ชกนน@ จะขอบคณกนได-ไหม? ชทกๆคนน7ะแก7ๆหน7มๆพอเราง7วง เขาเอา
กระบองมาตศรษะเผsะ...- "ขอบคณครบ"...ว7าได-ไหมห>อ กเลสของเรากบ
ของเขาน7ะวดด6ซมนยาวขนาดไหนนะ ด6กFได-น? ถ-าถ6กเรามนจะเปFนอย7างไร
เพราะฉะน@นการสอนกนน7ะ อาตมากFยงยอมล6กศษยQเลย อะไรท?มนผด
เต>อนเถอะ
แต7ว7าเปFนอาจารยQเขามนย?งยาก ไม7มใครจะกล-าเต>อน เกรงใจ โยมท@ง
หลายน7ะมกาไรนะ อาตมาบอกให- ไม7ต-องเกรงใจ ถ-าอาตมาทาผดโยมจะ
เต>อนน?ยาก ไม7มใครเต>อนเพราะว7าเปFนคร6บาอาจารยQกลวเกรงน? ดงน@นการ
ปฏบตเปFนพระเถระน?มนยากลาบาก
บางทเราผดเขากFปล7อยให-ผดไป
เร>อ? ยๆ ไม7ร6-ตวของเรา ถ-าเขาจะเต>อนร1 เขากFกลวเรา เกรงเรา อะไรเรา มน
หาคนท?จะสอนเรายากลาบาก ไอ-พวกเราน@มนสบายกนทกคน ถ-าหากว7า
ทาความผดมา มคนบอกปs บเลยทเดยว มนดเหล>อเกนแล-วน7ะ อย7าไปน?น
อย7าไปน? ให-เข-าใจการปฏบตมนกFเร>?องอย7างน@เอง ถ-าเราละเราวางแล-วมนกF
หยดแหละ มนไม7หนก ไอ-ความย1ดม?นถ>อม?นน@แหละมนหนก
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ฉะน@นอย6ใ7 นกล7มมากๆ เราอย67ดว- ยกน คนในกล7มหน1?งจะต-องมหวหน-าเปFน
ธรรมดา จะทาอะไรให-นก1 ถ1งหวหน-า อย7างชทกคน พระทกองคQ จะทาอะไร
ให-น1กถ1งอาตมาด-วย เพราะอาตมาเปFนผ6-นา ให-เราน1กถ1งว7าถ-าเราจะทาไม7ด
ทาว7นวาย กFให-น1กถ1งอาตมา เพราะอาตมาเปFนผ6แ- นะนาพร?าสอนทกอย7าง
ท?อย67ท?อาศยวดหนองปา7 พงน@ จะว7าอาตมาเปFนเหตกFได- ญาต-โยมมาทหลง
น@มาอย67สบายๆ แม-จะทาอะไรข1น@ มากFให-น1กถ1งบญคณซะนดหน1?งกFด ว7า
ควรไหมหนอ ถ6กไหมหนอ
ในกล7มชท@งหลายน@ ชต@ง ๖-๗ คน ท?อาตมาต@งไว- ทาไมถ1งต@ง ทาไมไม7ตง@
หมดทกคน? กFเขามาบวชก7อน เขาร6ภ- าษาก7อน ร6-เร>?องก7อน ชานาญก7อน กF
ต@งเปFนกรรมการข1น@ ...เพ>?ออะไร? เพ>?อตรวจตราพวกญาต-โยมท@งหลายท?
เข-ามา ให-ความบรสทธ tด-วย ควรไหม?...ผดไหม?...ถ6กไหม?...อย7างน@ ใหเขาสารวจตรวจตราคดเล>อก พวกเราท?เข-ามาใหม7เปFนคนดไหม? อย7าง
เล>อกหนทางให-เขาอย7างน@น ให-ใครมาต@งเปFนกรรมการให-รบรองน? ให-เงน
เด>อนสกก?บาทก?รอ- ยเขากFไม7เอากน มนลาบากน? อนน@อาศยศรทธา ม
ศรทธา
อาตมาต@งใจว7าใครจะบวชกFให-เข-ามาหาน?กอ7 น
ถ1งบวชแล-วอย67ไปกFใหกรรมการ ๖-๗ คน น?พจารณาเสยก7อน ถ-าคน ๖-๗ คนมนจะไปรมเกลยด
คนๆเดยวมนกFไม7มหรอกยากมากท?สดแหละ ถ-าหากว7าใครมนผดพลาด
ตามสายตาของกรรมการ ๖-๗ คน แล-วกFเรยกว7าชคนน@นเปFนคนแปลกคน
อาตมาต@งพระในวดน?กเF หม>อนกน ต@ง ๖-๗ องคQ เปFนคณะสงฆQไว- ถ-าสงฆQ
ใน ๕-๖ องคQ น@นน7ะไม7เข-าใจแล-ว ไม7ถ6กแล-ว กFเรยกมาถามด6 พระองคQน@น
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เณรองคQน@น เปFนพระท?แปลก เปFนเณรท?แปลกแล-ว ไว-ใจไม7ได-แล-ว ต-อง
สารวจตรวจตราอย67อย7างน@ทกเวลา
ฉะน@นพวกเราท@งหลายน@นน7ะจ1งได-อาศยอนน@ อาศยบญคณอนน@ ท?ม
ปฏบตกนอย7างน@ มนจ1งมความอย6เ7 ยFนเปFนสขทกๆคนตลอดมาทกวนน@ ดง
น@นอย7าไปล>มบญคณ จะพ6ดอะไร? จะไปท?ไหน? จะทาอะไร? ให-น1กถ1ง
อาตมาบ-าง ว7าอาตมามาทาน@เพ>?ออะไร? โยมเข-ามาบวชน?อาตมาได-เรยก
ค7าเช7าไหม? ฝร?งมาอย67กไF ด- ไทยมาอย67กไF ด- มาปฏบตกน ถ-าจะไปพก
โรงแรมเขาต-องเกFบค7าเช7าท@งน@นแหละ ให-ด6ไปอย7างน@ดกว7า พ>น@ ๆ ด6ไป
เถอะ อาตมาคดยงไงไหม? แต7อาตมาเปFนพระท?เรยกว7าเฉยๆทกคน ชทก
คนท?เข-ามาน@อาตมากFเฉยๆ อย6อ7 ย7างน@ ถามกFไม7ถาม ทกคนสนทอย6ใ7 นใจ
เรยกว7ารกกนด-วยธรรมะไม7ได-รกกนโดยโลกไม7ต-องประจบประแจงกน ม
อะไรผดพลาดต-องพ6ดกนไปตามส7วน
บางคนอาตมาไม7เคยได-ถามเลยพวกชน? อย7าว7าแต7ชแหละ พระ-เณร ไม7
เคยได-ถามกFยงมเลย เพราะว7ามนมาก ฉะน@นคนๆเดยวด6คนหม6ม7 ากมนกF
ลาบากอย67 จ1งว7าให-ปฏบตเอาเอง รกษาตวเองให-มนมากท?สดน?นน7ะดหลาย
ละ ให-ด6ซว7าผ6ค- นประชาชนท@งหลายมาวดปา7 พงน7ะ มาด6แม7ช มาด6พระ มา
ด6ขอ- ปฏบต เขาไม7ต-องไปถามอะไรหรอก ก-าวเข-ามาในวด ไปด6กฏของ
พระ กฏของแม7ช สถานท?วดมนสะอาด เกFบส?งท?เปFนสดเปFนส7วนไวเรยบร-อยอย7างสมณะ มนกFเกดความเล>?อมใสแล-ว ไม7ต-องเทศนQหรอก...ไม7
ต-องเทศนQ อนใดมนเกะกะละวาง กFต-องช7วยกนเกFบ ช7วยกนรกษา อนน@
แหละค>อเทศนQละ คนเล>อ? มใสอย7างน@
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ไอ-ต-นไม-ท?อย6ใ7 นปา7 น7ะมนเทศนQให-เราฟงไหม?
ดอกไม-เหFนไหมมนเคย
เทศนQให-เราฟงไหม? ทาไมมนถ1งร6-ส1กว7าฉนชอบมนเหล>อเกน ฉนหอมมน
เหล>อเกน ดอกไม-มนเทศนQไหมมนเกดตามธรรมชาตมนท@งน@นแหละ คน
เราเข-าไปชอบมนเองของมน อนน@กเF หม>อนกน ลกษณะอนน@มนเปFนธรรม
ในตวของมน เราไม7ต-องไปเทศนQอะไรให-มนมากหรอก เราปฏบตของเรา
เท7าน@นแหละ
อาตมายงเคยคดเลยว7า...การสร-างวด ต@งแต7 ๖ พรรษา เร?มปฏบตแล-ว
อาตมาไม7เหFนเร>?องอ>?นไกลนอกจากเร>?องปฏบต ไม7ต-องไปขอร-อง ไม7ต-องไป
ออกการQด ไม7ต-องไปอะไร มนอย6ใ7 นข-อปฏบตท@งหมดน7ะ จวร บณฑบาต
เสนาสนะ เภสชน@น ไม7อย67นอกเหน>อน@ เราปฏบตให-มนดในเราน@ ไม7ต-องไป
ร-องขอหรอกนะ
ไม7ใช7แต7เม>องน@นะ ไปเม>องนอกเขากFยงเล>?อมใส อาจารยQสเมโธน@กวF 7า
"แหม...หลวงพ7อน?กFเปFนพระแปลกเหม>อนกนนะ
ผมอย67นก? Fไม7มใคร
ปวารณาหรอก หลวงพ7อไปท?ไหนเขาปวารณาปจจยให-เร>?อยๆ" แต7อาตมา
ไม7เคยเอามาหรอก เงนต@งหลายหม>?นเหม>อนกน กFเขาถวายมา ไม7
เอา...เอาไว-กบสเมโธ เอาไว-น?นแหละ เม>อ? พระไทย เม>อ? พระฝร?งไป-มา
เม>อ? ชฝร?งไป-มา ถ1งคราวจาเปFน มนขดข-องจรงๆ เอาน?ใช-เถอะ ไม7เคยเอา
มา เปFนส7วนกลางไว-ท?น?น ไม7ต-องเอาเข-ามา น?...ต-องทาอย7างน@คดอย7างน@
ทกๆคน
ไม7ใช7แต7เม>องเรา เม>องอ>?นกFเหม>อนกนเขามศรทธา เพราะการกระทาของ
เราอาตมาเหFนว7าถ-าเราทาดท?สดแล-วน?นน7ะ... ร6-จก... เทวดาเหFนพอเหFนปs บ
เท7าน@นแหละโอย... อยากจะเอาของมาให-แล-วอย7างน-อยอยากจะมาถวาย
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จงหนถ-าไม7ได-มาถวายจงหนปวดศรษะ...
ศรษะจะแตกต-องอยากมา...
ต-องมาจะอย67ท?ไหนกFมา ไม7ใช7ว7าอย67แต7น? ไปอย67ภเ6 ขากFมมา ไม7เหFนหน-ากFมา
ไม7ร6-ว7าคดถ1งอะไรกFไม7รค6- งคณธรรมท?เราปฏบตดงน@นการปฏบตน?เปFน
ของดท?สด
พวกเราท@งหลายการปฏบตน7ะให-ถ1งท?ถ1งท?สดแล-วไม7มอะไรขดข-อง จะสร-าง
วดแห7งใดแห7งหน1ง? ไม7ต-องไปขออะไรท?ไหนหรอกเขาเอามา ให-เขามาสร-าง
เองเขาด6อย7างน@ไม7ตอ- งไปน?งขออะไรเราทาดเท7าน@นแหละมนไหลมาๆ
สร-างท?พกให-ท?เราอย67น@เราอย6ด7 -วยบญวาสนาบารมของเราอย6ด7 -วยการ
ประพฤตปฏบต ถ-าพระทะเลาะกนซ พระไม7ถ6กกนซ สมภารข@โลภ ชทา
อธกรณQว7นวายกนซ มนจะมอะไรกนล7ะ...ไม7มหรอก ประเดwยวเขากFจะเอา
ไฟมาจดกระตsอบน-อยๆเท7าน@นแหละ ให-เราเข-าใจเราอย67ทกวนน@เราอย67
เพราะความดของเรา ให-เข-าใจอย7างน@น ทาให-มนดข1น@ ๆ ต-องช7วยกน
ไปไหนไม7คอ7 ยอดอยากเพราะอะไร? เพราะความเสยสละ ถ-าเอาเข-า
กระเปpาหมด พวกชกFไม7ให-กนเลย พระกFไม7ให-เลย อนน@อาตมาเอามาแบ7ง
กนไปหมด สาขาไหนกFตามแบ7งกนไป บางทหย6กยาเขาเอามาถวายกFใหถวายองคQอ>?นเสย ให-ท7านไปฉนยาให-โรคท7านหาย อาตมากFหาย ไม7ต-องฉน
กFหายแล-ว มนได-บญน7ะ น?ทาไม?
ในคราวหน1ง? พระสารบตรกบพระโมคคลลานQ ไปจาพรรษาอย67ในภ6เขาน7ะ
พระสารบตรน@นท7านปวดท-อง ปวดจะเปFนจะตายเลย พระโมคคลลานQเลย
ถามว7า ท7านสารบตรท7านเคยเปFนโรคอย7างน@มาไมs? เคยเปFนครบ แต7ยง
เปFนฆราวาสอย67 ท7านฉนยาอะไรจ1งหายน?? โยมแม7ผมน7ะ ถ-าปวดท-องอย7าง
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น@ จะต-องเอาถ?วเขยวบ-าง น@าตาลบ-าง นมบ-าง อะไรบ-าง น@าข-าวปายาสบ-าง
กวนเข-า เอาให-ฉน แล-วโรคท-องผมมนหายไป
พ6ดกนสององคQอย67ภเ6 ขา เทวดาฟงได-ยน พอดตอนกลางค>นจวนจะร7งเข-าไป
หาทายกเทวดาจบคอทายกเอาหน-ามาไว-ข-างหลง พ6ดบ-าๆบอๆไป "ม1งจะ
ทายาไปถวายท7านสารบตรไมs ถ-าไม7ทายาไปถวายท7านสารบตร เอาใหตายๆ" ทายกยอมแล-ว รบรองจะทายาให- พอดหายข1น@ มากFรบเอาถ?วเขยว
มากวนข1น@
ตอนเช-าพระโมคคลลานQไปบณฑบาตพระสารบตรไม7ได-ไป
ปวดท-อง ทายกใส7บาตรพระโมคคลลานQแล-วยกยาข1@นว7า "ขอถวายให-ท7าน
สารบตรด-วย"
พอไปถ1งวด ท7านกFยกยาไปถวายท7านสารบตร ท7านสารบตรเม>อ? มองไปใน
บาตรเหFนอาหารท?พด6 กนอย6เ7 ม>?อค>นน@ ถ?วเขยวกFเหFน อะไรกFเหFนเหม>อน
เหม>อนพ6ดทกอย7าง ถ6กหมด พระสารบตรตกใจเลย บอกว7า เออ...เอาละ
มนเปFน*วญญต ไม7ได-บอกหา เปล7าหรอก...เปFนวญญต ท7านว7าอาหารชนด
น@ให-ท7านโมคคลลานQไปเทลงพ>น@ ปฐพเสย "ถ1งแม-ว7าไส-ผมน7ะมนจะร?วไหล
เดwยวน@ ผมกFฉนไม7ได-" น?...ท7านรกษาอาบตของท7าน เพราะท7านได-พ6ดแล-ว
ได-ยนถ1งเทวดา พระโมคคลลานQกFยกยาน@นเทลงบนพ>@นดน พอยาถ1งแผ7น
ดนโรคท-องของพระสารบตรหายเลย เหFนไหม อนน@มอานสงสQอย7างน@
ขนาดน@แหละท7านปฏบตอย7างน@น ขนาดท?ท7านพ6ดกนสองต7อสองในภ6เขาน?
เทวดาได-ยน
ได-ยาขนาดน@นท7านยงไม7ยอมฉนเลยเพราะมนออกจาก
วญญตของท7านแล-วน?...การรกษาศลของท7านมนไกลกนกบทกวนน@
ทกวนน@ต-องสะพายย7ามไปขอเลยเหFนไหมพระไปขอเร?ยไรตามตลาดน@นน7ะ
ห7างไกลกนมากท?สดแหละ การปฏบตต-องเปFนอย7างน@ ให-จาไว-ในใจเร>?อง
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บรสทธ tต-องทาอย7างน@ ไม7ตาย พระพทธองคQว7าถ-าปฏบต อชปฏปนโน ญา
ยะปฏปนโน สามจปฏปนโนน7ะ แล-วไม7ตาย ทาให-มนดเถอะ วนน@ฉนเสรFจ
แล-ว พร7งน@จะฉนอะไร ไม7ต-องพ6ดถ1ง...ม ไม7ต-องไปสะสมอะไรให-มนมาก
หรอก ถ-าทาความดอนน@นต-องด ท7านบอกว7าถ-าใครไม7ให-ทาน แก7ผ6ประพฤตชอบแล-วไม7คอ7 ยสบาย เจFบศรษะ อยากจะไปถวายจงหน อยากจะ
ไปกราบ อยากจะไปไหว- อยากจะไปอะไรต7างๆ เกดข1น@ ในจตใจด-วย
อานาจอนน@
ทกๆคนให-พากนเข-าใจ สร-างความดข1น@ ไม7ใช7สร-างความช?ว เราบวชมา
เปFนสมณะทกคน พวกชกFเปFนสมณะเข-ามาบวช พระ-เณร กFในนามสมณะ
หน-าท?ของสมณะเปFนอย7างไร? ทางท?สมณะจะเดนไปอย7างหน1?ง ทางท?
สมณะไม7ควรจะเดนอย7างหน1ง? อตต-กลมถานโยโคกามสขลลกานโยโค อน
น@ไม7ใช7ทางท?สมณะจะเดนไป อตตกลมถานโยโคน@ ทาตามอานาจใจของ
เราเปFนอตตา ทาเปล7าๆทาไม7เกดประโยชนQ ให-เราทนทกขQทรมานเปล7าๆ
เช7นว7าสมยก7อนพระอะไร อยากจะให-เขาเล>?อมใส อยากจะได-เอกลาภ
มากๆ กFมความคดข1@นในใจ ฝ1กฉนค6ถ*เจ-าของ ฉนค6ถ ไม7ต-องฉนข-าว ไม7
ไปบณฑบาตกบเขาแล-ว อย6ใ7 นวด พระเณรไปบณฑบาต พระองคQน@ไม7ไป
พอเพ>?อนไปบณฑบาตแล-วกFไปกนม6ตร*กนค6ถเหม>อนหม6 พอเพ>อ? นออกมา
แล-วกFสบาย ว7าเราไม7ต-องฉนข-าวกFอย67ได- อย6ต7 @ง ๓ พรรษา ฉนอย67ได-เพ>อ? ใหเขาเล>?อมใส
เม>อ? เขาเหFนปฏกรยาน@แล-ว เขาไล7ไปอกบ-านหน1ง? มแนวหนยาวๆ ชาวบ-าน
ท@งหลายกFไปถ7ายม6ตร-ค6ถอย67ตรงน@น กFไปย>นตรงน@นแหละ ย>นขาเดยว อ-า
ปากข1@นบนฟ-า ไม7ต-องทาอะไร บอกว7ากนอากาศ กนน@าค-าง แน7ะ...วธของ
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เขา แต7เม>อ? คนไปแล-วกFหยดย>นสองขา เม>อ? คนมากFย>นขาเดยวอ-าปาก
ใครๆกFวา7 สมณะองคQนแ@ ปลก ย>นขาเดยวเท7าน@น กนน@าค-างอย6ไ7 ด-ต@งหลายๆ
เด>อน แปลกเหม>อนกนนะ แต7เม>?อคนหนไปแล-ว กFหากนม6ตรกนค6ถอย67ตรง
น@นเหม>อนสนข พระพทธองคQของเราพจารณาว7า พระองคQนถ@ -าเราไม7ไปใหความเหFน จะเปFนกรรมไปหลายกปปQหลายชาต หลอกลวงเขา แต7ก7อนกF
เคยหลอกมาแล-ว ชาตน@กหF ลอกลวงเขาอกพอดพระพทธองคQไปถ1งต@งใจไป
โปรด ไปกบพระอานนทQ พอไปถ1งกFว7า "สมณะองคQน@ท7านไม7มอะไรเลยใน
ใจของท7าน ท7านโกหกชาวบ-านเขาท@งน@น ไม7ใช7แต7ชาตน@ ชาตก7อนท7านกF
โกหกเขามา ถ-าท7านทาอย7างน@ท7านจะเปFนบาปกรรมอย67ตลอดเวลา ตถาคต
มาให-ความเหFนท7าน" พระพทธเจ-าเทศนQไป ถ6กหมดในใจของเขาเปFนอย7าง
น@นจรงๆ สมยก7อนพระไปบณฑบาต ท7านเอาข@ไปใส7บาตรพระ เกดมาชาต
น@เลยได-กนข@เปFนอาหารเหFนไหมกรรมน@ ท7านว7า ท7านต-องหยดท7านต-อง
เลกเดwยวน@...ฯลฯ...
ธรรมบรรยายอบรมชณวดหนองปา7 พงเม>อ? ๒๑ มกราคม ๒๕๒๓
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๕๑ - เหFนธรรมดบท,กข:
http://ajahnchah.org/thai/Seeing_Dhamma_Quenches_Suffering.php

วนน@เปFนวนเพFญเด>อนห-า ญาตโยมได-พากนมาฟงธรรมมากพอควร การ
ฟงธรรมน@นได-ผลกFม ไม7ได-ผลกFม ได-ผลล1กซ1ง@ กFม ได-ผลเผนๆกFม ท@งน@กF
เพราะเคร>?องรบท?วางไว-เหมาะและไม7เหมาะต7างกน
การฟงธรรมน@นทาใจให-เปFนสมาธกFพอ ไม7ต-องพนมม>อไหว-กFได- แล-วแต7
เหตการณQ เพราะจะเปFนการบงคบร7างกายจนเกนไป อาจจะเกดผลเสย
ทางการฟงไปกFได- และการฟงธรรมน@นไม7จาเปFนจะต-องจาให-ได-หมด บาง
คนคดว7าฟงแล-วกFลม> จาอะไรไม7ได- ข-อน@ไม7สาคญ อย67ท?ตง@ ใจฟง ให-เสยง
น@นผ7านไปๆด-วยความสงบ เหม>อนกบผ-าท?เราพบไว-เปFนช@นๆ ถ1งคราวท?
เราจะคล?ออกมา การฟงธรรมกFเหม>อนกน มนจะค7อยซ1มซาบเข-าไปใน
ความทรงจาทละน-อยเพราะมสตสนตพทโธความระล1กได-สงบใจและต>?นตว
ร6-ตวอย67ในขณะท?ฟงธรรม ท@งสามน@มอย67พร-อมกนจะกาจดนวรณQไดเม>อ? มความสงบใจ ความร6-จะเกดข1น@ เร>?องต7างๆหร>อเหตการณQท?เราเคย
ได-ยนได-ฟงมา และความร6บ- างอย7างจะเกดข1น@ มาเอง การฟงธรรมด-วยดจะ
เกดเปFนไตรสกขาข1@น ดงน@
การสารวมระวงกายวาจาใจเรยกว7าศล
ใจสงบเรยกว7าสมาธ
อาการท?ร6-ทนเม>?อมอารมณQมากระทบร6-ตามความเปFนจรงเรยกว7าปญญา
อนธรรมดาเม>อ? เราเกFบส?งของเช7นเพชรนลจนดาไว- เม>อ? มความกงวลใจ
มาก จตใจเกดความว7นวายจะหาของน@นไม7พบ คดไม7ออกว7าเกFบไว-ท?ไหน
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ความทกขQจะเกดข1@น แต7ถ-าเราทาใจให-หายกงวล ตดใจได-ว7าหายกFหายไป
ถ-ามนไม7ใช7ของเรากFเปFนของยาก ทาใจให-สบายและสงบลง กFจะน1กออก
เองได-บ-าง ของน@นท?เราเกFบไว-ในท?น@นๆ เม>อ? เราน1กได-ร6-ได-วา7 อย67ในท?น@นๆ
ท@งๆท?เรายงไม7ได-ไปเอา ใจเรากFสบาย เพราะหมดความกงวลน@นเอง ไม7ว7า
เขาผ6-น@นจะย>น เดน น?ง นอน กFจะมความสขใจ
ผ6บ- รรลธรรมน@นเหม>อนผ6ไ- ปถ1งบ-านการพ6ดธรรมเรยนธรรมน@นไม7ใช7ผถ6- 1ง
ธรรมส7วนผ6-ถง1 ธรรมหร>อใจเปFนธรรม ย7อมต7างจากผ6-พด6 ผ6เ- รยนธรรมน@นๆ
พระพทธองคQทรงทากจเก?ยวกบการสอนสตวQโลกสองอย7าง ค>อ
เบ>อ@ งแรกจดโลกให-สะอาดและมระเบยบด-วยทานศล
ข@นท?สองขนนาสตวQออกจากโลก(ออกจากความโลภโกรธหลง)ให-ได-พบ
ความสะอาดสงบสว7าง ด-วยการภาวนา
ในโลกน@มแต7ความทกขQ แม-จะอย6ใ7 นบ-านมนกFว7นวายอย67เร>?อยๆ พระพทธ
องคQจง1 ตรสว7า"ทกขQเท7าน@นท?เกดข1@นทกขQเท7าน@นท?ต@งอย67ทกขQเท7าน@นท?ดบไป
นอกจากทกขQหาอะไรเกดอะไรดบมได-นอกจากทกขQ”
การเหFนธรรม ค>อการเหFนความดบทกขQ การด6โลกกFคอ> การด6ท7อนไม- ต-องด6
ให-ร6-ปลายท7อนไม-ทง@ สองข-าง เม>อ? เราร6-ท?สดของท7อนไม-ท7อนน@นท@งสองข-าง
แล-ว เราจะหาท7ามกลางของท7อนไม-นน@ ได- ด-วยการวดจากปลายท@งสอง
ข-างเข-ามา ก1ง? กลางกFจะปรากฏเอง ก1ง? กลางของท7อนไม-ไหนๆกFมอย6แ7 ล-วใน
ท7อนไม-น@น เราจะไปหาท?อ>?นย7อมไม7พบ
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ธรรมท?พระพทธองคQทรงตรสสอน
กFเหม>อนกนกศลธรรมธรรมอนขาว
ได-แก7บญอกศลธรรมค>อธรรมอนดา ได-แก7บาปอพยากตธรรมค>อธรรมไม7
ดาไม7ขาว ได-แก7พระนพพานค>อธรรมเปFนกลางๆ
ความดใจความเสยใจค>อปลายท@งสองข-างล-วนแต7เปFนทกขQ ให-เราพจารณา
ร6-เท7าทน อย7าไปตดปลายท@งสองข-าง ความทกขQกFจะลดลงได- เม>อ? เราร6ศ6นยQกลางของมน กFต-องท@งปลายท@งสองข-างเสย เหม>อนคนหาบของต-อง
หาบก1ง? กลางของไม-คานได-เอง ถ-าปล7อยให-หาบย>?นไปข-างหน-ามากเกนไป
หร>อย>น? ไปข-างหลงมากเกนไป กFจะหาบของไม7ได- แต7ถ-าเล>?อนไปเล>อ? นมา
หาศ6นยQกลางได-แล-ว กFจะหาบไปได-อย7างสบาย
จตใจของเรากFเหม>อนกนถ-าปล7อยให-อารมณQชอบใจหร>อไม7ชอบใจ เข-าสงส67
มนกFเกดทกขQเม>อ? เราดใจกFให-เหล>อเผ>อ? แผ7แขกท?จะมาใหม7คอ> ความเสยใจ
บ-าง ถ-าเสยใจกFให-เหล>อเผ>อ? แผ7แขกท?จะมาค>อความดใจบ-าง อย7าเหFนแก7
ปลายข-างเดยว มนจะเกดความทกขQ เราต-องร6-เท7าทนในความเหFนท?ถ6ก
ต-อง ในร6ปนาม (ร7างกาย จตใจ) พจารณาจนร6-ปลายท@งสองจนแน7ชดแล-ว
เราจะร6-ตรงกลางได-เอง
ความเหFนแก7ตวไม7อยากตาย ให-คนอ>น? ตาย ร-อนกFไม7อยากร-อน ให-คนอ>?น
ร-อน เราอยากได-สข คนอ>?นจะทกขQอย7างไรกFช7าง ถ-าเจFบให-คนอ>น? เจFบ เรา
เองไม7อยากเจFบ เขาเรยกว7าคนเหFนปลายข-างเดยวมดตดด มช?วตดช?ว จ1ง
ต-องเปFนทกขQอย67ร?าไป ฉะน@นจาเปFนจะต-องศ1กษาเพ>อ? ให-เข-าถ1งร6-ทนมนจะ
ย>นเดนนอนน?งหร>อจะอย67ทไ? หนๆกFมสตพจารณาอย67อย7างน@ว7า ได-ปฏบต
ตามธรรมน@น เช7นเรารกล6ก รกจนหมด มความรกเท7าไรมอบให-หมด รกผ6อ>น? รกคนอ>?นกFเหม>อนกน เขาเรยกว7าคนเหFนปลายข-างเดยวไม7ร6-จกอนจจง
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ทกขงอนตตาเม>อ? เรารกกFเหล>อไว-เผ>อ? ชงบ-างเม>อ? ชงกFเหล>อไว-เผ>อ? รกบ-างเรา
ต-องร6-ทนอารมณQ อย6เ7 หน>ออารมณQคนหลงอารมณQกFคอ> คนหลงโลกคนหลง
โลกกFคอ> คนหลงอารมณQ พระพทธองคQทไ? ด-รบการยกย7องจากพทธบรษท
ว7า เปFนโลกวท6ผ6-ร6-แจ-งโลก กFเพราะพระพทธองคQร6-อย7างน@เรามาฟงธรรม กF
เพ>อ? ให-ตวเราเปFนธรรมมธรรมอย67ในใจ ไม7หลงโลกหลงอารมณQเปFนผ6เ- ข-าถ1ง
ธรรมจ1ง จะมความสขความสบาย
อนผลไม-มรสหวาน ภ6เขามปา7 ไม-เขยวชะอ7ม เกดความช7มช>น? เย>อกเยFน
ย7อมเปFนท?พง1? อาศยของสตวQและมนษยQ
พระอรยสงฆQมความดทางกาย
วาจา ใจ ตรง และตรงต7อศล สมาธ ปญญา เม>อ? เราปฏบตด ค>อชอบกาย
ชอบวาจา ชอบศล สมาธ ปญญาเม>อ? เราปฏบตตามกFได-ช>?อว7าถ1งพระสงฆQ
แน7นอน
เราเกดมาเหFนเขาทาเรากFทา ไม7ร6-จกผดถ6ก รบศลกFวา7 ตามพระบอก ไม7
ทราบว7าค>ออะไร เม>อ? ก7อนน@พวกเราชาวบ-านพากนทากระทงหน-าวว เอา
ข-าวดา ข-าวแดง กล-วย อ-อยมาทาพธส7งผปา7 หน แต7ผบ-านไม7มส7งสกท
เวลาเจFบไข-ได-ปว7 ยกF สาธ! ขอให-คณศลคณทานช7วยคนเอากายเข-าวดแมจะน?งใกล-พระแต7จตใจอย67ไกล ทาอย7างน@สตวQต7างๆ หม6 หมา เปFด ไก7 มนกF
เอากายเข-ามาได- มนจะไม7เข-าถ1งธรรมเหม>อนกนหร>อ
การเข-าวดมาหาพระแต7อย7าตดพระควรเข-าถ1งธรรมซ1?งเปFนหลกของใจ เม>อ?
มศลช>?อว7าเปFนคนด พวกววควายเราหดได- ไม7นานกFใช-งานได- คนเราหด
ต@งนานยงใช-ไม7คอ7 ยจะได- ยงเปFนสตวQอย67 เพราะมนหนามาก เราต-อง
พจารณาให-ล1กๆ การรกษาศล ฟงธรรม จะทาให-เปFนผ6-พบความสข แต7เรา
เหFนว7ามนยาก ทาตามกFยาก เพราะเรายงไม7พร-อมพระให-บญขณะท?เรากา
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ลงเปFนๆ มชวตอย67ยงไม7รบคอยจะรบ ละเหFนว7าเหมาะเวลาตายแล-วเพราะ
เรายงไม7เข-าใจล1กซ1ง@ ยงหลงของท?ยงมอย67
ววควายอ7านหนงส>อไม7ออกกFน7าให-อภย เปFนพวกอบายภ6มต?าๆ ต-องพ6ดกน
ด-วยไม- ด-วยแส- ต-องตต-องเฆ?ยน พระพทธองคQสอนศลธรรม ไม7ได-สอนแก7
สตวQเดรจฉาน ท7านสอนสตวQมนษยQเราน?เอง เราได-เกดมาเปFนมนษยQ น1กว7า
เปFนของง7าย คดว7าเปFนของง7าย คดว7าตนเองจะได-เกดมาเปFนมนษยQเสมอ
ไป เพราะความหลงคนหน7มคนสาวย?งหลงในร6ปเสยงกล?นรสอย6ม7 ากวน
หน1ง? ๆ ต-องส7องกระจกด6หลายคร@งเพราะน1กว7าตนเองยงสวยแต7หาร6-ไม7ว7า
ร7างกายมนเปล?ยนแปลงไปทกวนาท
การเข-าถ1งธรรมน@นย7อมทาให-กาย วาจา ใจ เปFนสขสบาย เราไม7ทา
อนตรายเขา เขากFไม7ทาอนตรายเรา คนอ>น? ๆกFไม7ทาอนตรายแก7กนและกน
โลกน@ย?งมความสขเพราะไม7เบยดเบยนกน แต7เราไม7เหFนตามความเปFนจรง
ของไม7ด กFวา7 ดของไม7งามกFว7างามของส@นกFว7าของยาวของไม7ยง? ย>นกFว7า
ย?งย>น ผ6-สอนต-องหาอบายมาสอนจนเหน>?อยอ7อน
เราเกดมาแล-วต-องพจารณาให-มากๆ เหFนเขาทานาบนดน ตวเองกFคดว7า
จะทาได- เขาทาไร7บนดนกFเช7นกน แต7ว7าดนน@นมนต7างกน ท?ดนเรากบท?ดน
เขาท?ทาไร7ยอ7 มมลกษณะแตกต7างกน ผ6-จะทาต-องเข-าใจเก?ยวกบเร>?องดนน@
แต7ก7อนเราทาบญอทศ นยมทาต-นดอกผ1ง@ ทาแล-วต-องมของเสมอกน มสรา
อาหารและของท?ตอ- งผลาญชวตสตวQอ>?นๆ ทาแล-วคดว7าจะได-บญ เหม>อน
ลงถวายรวงผ1ง@ แก7พระพทธเจ-า แต7ลงปา7 กบลงบ-านทาบญต7างกน ตวหน1ง?
ไม7ได-ฆ7าเอาเน>@อมาทาบญ แต7พวกหน1ง? ฆ7าเขาเอามาทาบญ มนจ1งมผลต7าง
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กน ลงปา7 ทาทานแล-วไปสวรรคQ แต7ลงบ-านทาแล-วไปนรก เพราะความหลง
เข-าใจผด
การพจารณาร7างกายพจารณาถ1งความตายจะเปFนการผ7อนคลายความโลภ
ความโกรธและความหลงลงได-บ-าง เพราะเรากลวตายจ1งไม7คอ7 ยพจารณา
กน ถ-าใครพ6ดถ1งความตายกFห-ามไว- ฉะน@นพวกเราจ1งพากนเข-าแถว
เดยวกน ตายอย6อ7 ย7างน@หลายพนชาต ธรรมะเปFนของเย>อกเยFนทาใจใหสงบส7วนเงนทองข-าวของเปFนของร-อน มแล-วกFอยากซ>@อส?งน@นส?งน@ทาใจใหเกดความว7นวายมทกขQ แต7ศลธรรมนาโลกให-สะอาด เบา สบาย ขนสตวQ
ออกจากเพลงกเลส เพลงทกขQ ศลค>อความสะอาด ธรรมะ ค>อการขนออก
จากของสกปรก เพราะตามธรรมดา เราเม>อ? ดใจกFคอยความเสยใจตามมา
เสยใจกFคอยความดใจตามมา มนกลบไปกลบมาอย67อย7างน@
เราเกดมาแม-ยงหน7มสาวกFอย7าประมาท คดว7าตนยงไม7แก7 ควรพจารณาถ1ง
ความตายเอาไว-บ-าง ความจรงแก7มาต@งแต7เราเกดทแรก เหม>อนกบคนหว
กนอาหารมนกFเร?มอ?มมาต@งแต7คาแรกน?นแหละ แต7คนมความหวมากกน
ด-วยความโลภจ1งมองไม7เหFน คดว7าตนยงไม7อม? เช7นคนมผมแซมขาวปนดา
ใกล-ความตายเข-าไปทกวน เหม>อนกบเร>อท?จวนจะล7มส67ก-นแม7น@าน?นเอง ไม7
ว7าเดFกหร>อผ6ใ- หญ7ตายท@งน@น เปFนคนใกล-ความเปFนเทวดาหร>อเปล7า? เรา
พจารณาบ7อยๆจะเกดความร6- จะทาให-ตนมความสขความสบาย ปราศจาก
ความเด>อดร-อนท@งกายและใจ
ได-แสดงธรรมมาพอสมควรแก7เวลา ขอยตไว-เพยงเท7าน@ เอวง
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๕๒ - ปก!ณณกะธรรม
http://ajahnchah.org/thai/Dhamma_Miscellany.php

เราเปFนผ6-มง7 เข-ามาปฏบต ถามถ1งการปฏบตของเราอย6เ7 สมอว7า ทกๆคน
เรามความม7งหวงว7าเพ>อ? ท?จะมาละทฏฐมานะ ไม7ใช7เร>?องอ>น? อย7างใด ทฏฐ
ค>อความเหFน มานะ ค>อความผ6กม?นย1ดม?นไว- ถ>อไว- เรยกว7ามานะ
ทฏฐ ค>อความเหFน ความเปFนจรงน?นทกๆคนมนห-ามไม7ได- เหFนอย7างไร
กFตาม แต7อย7าไปหมายม?นในความเหFนของเรา ผ6ป- ฏบตอย7าล>ม เบ>อ@ งต-น
มนงาม เบ>อ@ งกลางมนงามเบ>อ@ งปลายมนงาม อย7าล>มอนน@เปFนมรรค มรรค
เบ>อ@ งต-น มรรคท7ามกลาง มรรคท?สด งามให-มนงาม
ของงามเปFนอย7างไร กายวาจางามให-มนงาม ความงามมนปนอย67กบความ
ไม7งาม ความสะอาดมนกFปนอย67กบความสกปรก เรยกว7ามนงามจรรยา
มรรยาท
การไปมาพ6ดจาปราศรยท@งกายวาจา
เราให-งามคร@นม
สตสมปชญญะอย67 มนกFงาม คร@นทาจตใจ ทามรรค ให-งามเบ>อ@ งแรกไดเบ>อ@ งกลางกFงาม มนเย>อกเยFน เช7น เราทาความมกน-อยระหว7างเราฉน
อาหาร แต7วดของเราฉนอาหารม>อ@ เดยว ภาระกFหมดไปมาก เรยกว7ามก
น-อย มนน-อยไปหมดทกอย7าง มนได-คร1?งต7อคร1?งกบคน ถ-าฉนหลายคร@งมน
กFย7งหลายคร@ง ฉนม>@อเดยวเงยบ ความเปFนบาปในการอย67 การกน กFมน-อย
การพ6ดน-อยถ>อว7าเปFนม6ควตร ค>อทาเร>?อยๆ เช7นกบอตตกลมถานโยโค
ทรมานเปFนบางคราว และไม7ได-ถ>อว7าการทรมานจะบรรลมรรคผลนพพาน
อนใด มได-ถ>อเปFนประมาณ
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ให-ทกคนเข-าใจว7าเข-ามาเพ>อ? ปฏบตการละ ละส7วนท?ควรละ ค>อกเลสท@ง
หลาย ถ1งแม-ว7ามนจะไม7พอใจเราเท7าใดกFตาม กFให-ร6-จกว7ามนเปFนกเลส
ความสขน?เปFนกเลส ความทกขQกFเปFนกเลส ความพอใจกFเปFนกเลส ความ
ไม7พอใจกFเปFนกเลส มนเปFนกเลสหมดพวกน@
อย7าไปตดมน ให-มนเปFนอาการเกดข1@นมา อย7าไปตามมน ซ1ง? มนมทกคน
ความโลภมนม ความโกรธมนม ความหลงมนม ให-ร6-จกว7าส?งท@งหลายเหล7า
น@นท?มนเกดมาท@งหลายเปFนสภาวะท?เราจะต-องละ ละไม7ได-กตF -องอด จะ
ต-องกล@น จะต-องพยายาม อดทนปฏบตด-วยธรรมะ
ทกๆคนอย67ด-วยกนมศลอาจาระ*ข-อปฏบตเสมอกนกFอย67สบาย ค>อความเหFน
เสมอกน ความเหFนจะพยายามละกเลสเหม>อนกน ความโลภ โกรธ หลง
เกดข1@นมาทกคนแต7วา7 ไม7ตามมนต7างคนต7างพยายามละร6-จกส7วนกเลสท@ง
หลายเหล7าน@ น?เรยกว7าความเหFนเสมอกน เหFนส7วนว7ามนเปFนกเลสท@ง
หลาย และส7วนท?ไม7ดท@งหลายน@นว7ามนยงมอย6แ7 ต7ว7ายงละไม7ได-อย7าให-มน
หลดออกมาจากกายและวาจาของเราให-มนอย67ข-างใน จตของคนปฏบต
มนกFยาก ไม7ใช7ว7าอนหน1ง? มนเปFนทกขาปฏปทาขปปาภญญาบางคนปฏบต
ยากมาก แต7ร6-ได-ไว
ทกขาปฏปทาทนธาภญญา บางคนปฏบตได-ยาก ร6-ได-ชา- สขาปฏปทาทน
ธา-ภญญาบางคนปฏบตเปFนสข นานร6-นานเหFนสขาปฏปทาขปปาภญญา
บางคนปฏบตเปFนสข ร6-ได-งา7 ย เหFนได-งา7 ย ไม7เหม>อนกนอย7างไรกFตาม ใหเราร6-มนไว- เหFนมนไว- ร6-มนเสยก7อน เก?ยวกบการอย67ร7วมกนมากๆ เก?ยวกบ
ความสามคค ทาอะไร พจารณาอะไร กFให-พจารณาใจกน ปฏปทาไม7
เหม>อนกน ไม7เท7ากน น?มนยาก เปFนบ-ากFได- เช7นพระ ก. กบ พระ ข. ความ
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เหFนไม7ถ6กกน ให-ไปบณฑบาตสายเดยวกน ลาบาก มนวตกวจารมากจน
เปFนบ-ากFม
อย7างเช7นคร6อาจารยQ พยายามเล>อกสาหรบผ6-ท?ยงไม7ได-เปFนนะ ไม7ทนร6-จก
จะต-องเล>อกสถานท? เล>อกบคคล ค>อเหม>อนกบเรา ปฏบตหาท?สงบจะต-อง
ไปอย6ใ7 นปา7 เสยก7อนหาท?สงบอย6เ7 สยก7อนเพ>อ? ให-มนมกาลงเปFนสถานท?ฝ1ก
ซ-อม เปFนต-นว7าเราเปFนคนใหม7 ผ6ป- ฏบตใหม7 โดยมากมาน1กว7าเราจะมาละ
ส?งท@งหลายเหล7าน@น ต@งใจว7าจะมาเอาส?งปฏบตท?เปFนประโยชนQ กFเลยไป
เข-าใจว7า ส?งท?ไม7เปFนประโยชนQนน@ กลบเหFนว7ามนเปFนประโยชนQ อย7างน@ น?
มนกFเกดข1น@ จากความไม7ร6-เท7าน@นเอง
เปรยบประการหน1ง? เหม>อนกบเดFกน-อย เหFนไฟ เหFนแสงเทยน เหFนแต7
ความสว7างเปFนของแปลก มนจะคลานเข-าไปกFได- เอาม>อไปจบกFได- ค>อยง
ไม7ทนร6-จก เหFนแต7แสง น1กว7าเปFนของแปลก อย7างน@กมF น?มนหลงอย7างน@
ความร6-ส1กท@งหลายท?เกดข1@นในจตใจของตนน@นทกคน พระพทธเจ-าท7าน
สอนไว- ท7านให-มความร6-ส1กในจตตวเองว7า ไม7ให-ย1ดม?นถ>อม?นในธรรมท@ง
หลายท@งปวง ธรรมท@งหลายท@งปวงค>ออะไร? ค>อภาวะท@งหลายท?มน
ปรากฏแก7ตาห6จม6กล@นกายใจของตนเองท@งน@นเรยกว7าธรรมท@งหลายท@ง
ปวง ท7านไม7ได-ให-ย1ดม?น ให-ตามด6จตตนเองท?มนเกดข1@นมารวมท?จตว7า เม>อ?
มนเกดข1น@ แล-ว ร6-แล-ว กFปล7อยมนไป ค>อให-ร6-ให-เหFนน?นแหละ สภาวะมนเกด
ให-ร6-ให-เหFน คร@นได-ร6-ได-เหFน อย7าไปหมาย อย7าไปสาคญม?น หมายมน
พจารณาแล-วอย7าไปว?งตามส?งเหล7าน@น ให-ย>นอย67กบท? หลกภายในอนน@
เปFนของสาคญ
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ตามมนไปมนจบเม>อ? ไร? ความผดความถ6ก มนเปFนอวชชา มนปรงแต7ง
สงขารข1@นมาได- ถ-ามนร6-แล-วมนไม7เปFนสงขารอวชชาให-เกดสงขารวชชาใหดบสงขาร น?คอ> ต-นเร>?องของมน
ฉะน@นท7านจ1งบอกว7า อย7าย1ดม?นถ>อม?นในธรรมท@งหลายเหล7าน@น ธรรมท@ง
หลายเหล7าน@นกFค>อความร6-สก1 น1กคดเกดข1@นมาทางจตของเราทางตาห6จม6ก
ล@นกายใจน?นเอง มใช7อน>? ไกล ท7านให-ร6- ถ-าเราร6-จกแล-ว ส?งเหล7าน@กFจะเปFน
ปญญาอย67เฉพาะตว แต7กว7าจะร6-กFนานทเดยวแหละ เช7นว7า ท7านอย7าฉน
ท7านอย7ากนด-วยความอยาก ท7านอย7าน7งห7มด-วยความอยาก คร@นไม7อยาก
น7งห7ม ทาไมจะได-หม7 เล7า? คร@นไม7อยากเดน ทาไมหร>อจะเดนได-? คร@นไม7
อยากฉนอาหาร ทาไมจะได-ฉนเล7า? อย7างน@ เปFนเร>?องอย7างน@
ฉะน@นท7านจ1งสอนว7า อย7าไปด-วยความอยาก อย7าน?งด-วยความอยาก อย7า
ฉนด-วยความอยาก อย7างน@เราจะว7าในใจเราว7า ถ-าไม7อยากแล-วทาไมจะไดฉน? เท7าน@มนกFแยกไม7ออก ด-วยปญญาของเรามนพจารณาไม7ออก เท7าน@
แหละ คร@นอารมณQยงเกดข1น@ มาในจต อย7าได-ทาตามความอยาก อย7าพ6ด
อย7าน?ง อย7านอน ตามความอยาก อย7าไปตามความอยาก มนเปFนเร>?องท?
เราฟงยาก
บางคนอาจจะเถยงว7าทาอย7างไร? ไม7อยากแล-วจะทาอะไรได-หร>อ? มนกF
เปFนคนไม7ต-องทาอะไรๆนะซ น@เรยกว7าผ6ม- ปญญาท1บ กFเหFนไปอย7างน@นเอง
อนน@กเF รยกว7าเราเหFนถ6กนะ หร>อจะเหFนว7าอนน@นอนน@กมF ใช7ตวตนของเรา
อย7างน@ยง? หนกเข-าไปอก ฉะน@นคาท?ท7านว7า อย7าทาอะไรด-วยความอยาก
มนไม7ได-เปFนอย7างน@น มนไกลกนมาก ท7านผ6-มปญญา ท7านมได-หมายถ1ง
ความอยากฉนอนน@น ท7านว7าอย7าฉนให-มนเปFนตณหา ท7านหมายถ1ง
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สภาวะร7างกายของเรามนอยาก กนแล-วมนกFแล-วกน ท?ว7าน@นท7านพ6ด
เฉพาะจตไม7พ6ดถ1งร7างกาย ไม7พ6ดถ1งตวเน>อ@ หนง พ6ดถ1งตวจต เช7นว7าคน
เราน@ท-องหน1?งกนเข-าไปแล-วจะร6-ส1กอ?ม แต7ความอยากมนยงมอย67 ค>อยงหวง
ไม7ยอมแบ7ง ไม7ยอมสละออกไปได- ความอยากอนน@คอ> จตยงผ6กพนอย67
ควรจะให-ทานหร>อแบ7งให-ผ6-อน>? เสยมน ให-ไม7ได-เช7นสนขให-กนอ?มแล-ว มนกF
ยงเฝ-าอย67 ท@งท?ท-องของมนเตFม กนเข-าไปอกไม7ได- แต7กFยงหวงอย67 ท7าน
มได-พ6ดถ1งความอ?ม แต7พ6ดถ1งความอยาก ท7านหมายถ1งว7า ให-เราพ6ดด-วย
ปญญา น?งด-วยปญญา นอนด-วยปญญา ให-ฉลาด มให-เกดตณหา ให-มน
เกดความพอด อนน@ต7างหาก ท7านหมายถ1งจต มได-หมายถ1งสภาวะ
ร7างกายอย7างน@ถ-าปญญาเรามอย6บ7 -างเรากFพอจะมองเหFน ผ6-ท?เหFนความจรง
ข-อน@ได-กเF ปFนของง7าย มได-เปFนของยาก
ความเปFนจรงทกขQน?นแหละเปFนสจจธรรม ถ-าไม7ได-พจารณาเหFนทกขQแล-ว
อยากหนไป ทกขQท?มนเกดมาแล-วเปFนโทษไหม? ความทกขQท@งหลาย ถ-า
เราหม?นตามร6- หม?นตามเหFนมนเสยแล-ว เราจะค7อยร6-จกว7าเงาร7มไม-จะคลม
ตวเราอย67 มความสบายกFทาเร>?อยๆไป เม>อ? ตะวนคล-อยไปๆ จนเงาร7มไมเคล>?อนจากไป ถ6กแสงแดดเผาเราจนร-อน เม>อ? เข-าใจว7ามนร-อน ค>อทกขQ
เม>อ? มทกขQเช7นน@น มความร6-ส1กเกดข1น@ มา เพราะร7มไม-หาย น?เรยกว7าทกขQ
เกดข1@น กFคอ> เวทนา จตจะส7ายหาท?ร7มใหม7อก แสงแดดท?มาถ6กเราไม7ใช7
เปFนของเลวร-าย เปFนของด ทาให-เราเกดทกขQ ความทกขQทเ? กดข1น@ มาม
ประโยชนQผม6- ปญญามองเหFนว7าทกขQน@นเปFนของมประโยชนQคนเปFนทกขQ
ควรพจารณาทกขQมใช7ว7าหน ไม7อยากทกขQ ทกขQเปFนเคร>?องช@ให-เหFนว7า ตรง
น@ไม7ถ6ก ตรงน@ไม7สบาย คนเรากFเหม>อนกน ทกขQจะพาไปหาคร6อาจารยQ
และความสงบในท?สด...ฯ
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ในเบ>อ@ งแรกจะพ6ดถ1งเร>?องกระทาให-จตใจสงบจะทาอย7างไร ต7อไปอธบาย
ธรรมะ ธรรมะมทกๆศาสนา เพ>อ? ความสงบ แต7กมF วธการต7างๆกนไปบ-าง
เลFกๆน-อยๆ จะพ6ดถ1งเร>?องจะทาให-จตใจสงบ จตเราน@มนค>ออะไร? อย67ตรง
ไหน? อนน@ตอบยาก จตน@มนกFไม7ค>ออะไร กFเพราะมนไม7เปFนอะไร ความ
ร6-ส1กในก-อนอนน@ อะไรเปFนคนท?นาไปนามา เปFนคนท?รบร6- เปFนคนท?รบร6อารมณQ คนน@นแหละเจ-าของบ-าน
อย7างโยมมาวนน@ ใครมาต-อนรบ กFอาตมาน@แหละเจ-าของบ-านมารบโยม กF
เพราะอาตมาอย67ตรงน@ จตน@กเF หม>อนกนฉนน@น อารมณQทกอย7างมนมากระ
ทบทางตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจใครเปFนคนท?รบร6-คนน@นแหละสมมตกนเรยก
ว7าผ6-ร6- เราต-องการอบรมคนน@น ต-องการอบรมคนท?รบร6-อะไรต7างๆ ต-องการ
คนน@น อนน@นกFมนค>ออะไร? ท?สมมตเขาเรยกว7าจตบ-าง ผ6-ร6-บา- ง สารพด
อย7าง จะหาตวจรงแล-วกFไม7มอะไร เหม>อนกรงเทพฯ มหร>อไม7มกFไม7ร6-จก
กรงเทพฯ แต7ชอ>? กรงเทพฯเหFนแต7คน บ-านเร>อน ไม7ร6-ว7ากรงเทพฯอย6ต7 รง
ไหน จะว7ากรงเทพฯมหร>อไม7มกFไม7ร6- ด6เอา จตใจน@กเF หม>อนกน จะว7ามนม
ใครเปFนผ6ร- บร6-อะไรต7างๆ ซ1ง? เหFนทางตา ได-ยนทางห6 ใครเปFนคนรบร6ต-องการอบรมคนน@น คนน@นเรยกว7าผ6-ท?รบร6- คนร6-น@นฉลาดไหม? ร6-ผดร6-ถ6ก
แล-วหร>อยง? ต-องการคนน@น
ท?เราอบรมน@ไม7พ6ดถ1งศาสนาใดๆ พ6ดถ1งคนทกๆคน มนเปFนอย7างน@นทก
คน ต-องอาศยอนน@น ในทางพทธศาสนาต-องการอบรมคนน@ ให-เกดความ
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ฉลาด เกดปญญา เกดความร6-ขน1@ มาทบความร6-ส1กอนเก7า ซ1ง? เปFนความร6-ธร
รมดาๆ มนชอบตรงไหนมนกFรดตรงน@นมนชอบตรงไหนมนกFตดตรงน@น
มนตะครบท@งน@น เหม>อนเดFกปล7อยไปกFจบตะครบท@งน@น ค>อมนยงไม7ร6-เร>?อง
อนน@นเรยกว7าผ6ร- บร6-เฉพาะคนปกตธรรมดา อย7างน@นจ1งมความผด ความ
เด>อดร-อน ไม7ร6-จกแก- ละวาง เพราะเปFนธรรมชาตของเดFก
บดน@ผ6-ท?ต-องการความสงบ ท7านไปพบแล-วให-ร6-เร>?องส?งท@งหลายเหล7าน@น
ตามความเปFนจรง และกFสอนคนๆน@น อนน@ท7านเรยกว7าจตผ6ร- 6- ถ-าเราร6-จก
คนน@ค>อใคร อย7างน@นต-องร6-ด-วยปญญา จะถามปญหาว7ากรงเทพฯอย67ไหน?
อย6โ7 น7น ไปด6ทง@ วนไม7เหFนกรงเทพฯท@งหมดเรยกกรงเทพฯ หากรงเทพฯ
จรงๆไม7ร6-จก จตเรากFเช7นกน ท?เรยกว7าจตอย67ตรงไหน? แต7เรากFพอร6-ส1กไดทกคน ท7านอบรมอย7างน@น
ฉะน@นเบ>อ@ งต-นของการอบรม เรยกว7าคนร6ค- นน@ยงมจตสกปรก ไม7รค6- วาม
เปFนจรงเหม>อนเดFก เปรยบเหม>อนผ-าของเราท?มนสกปรก ค>อไม7สะอาด
ความสะอาดอย67ตรงไหนความสะอาดกFอย67ตรงท?มนสกปรกน?นเอง ไม7ได-อย67
ท?ไหนถ-าเราเอาความสกปรกออกกFเหFนความสะอาด ไม7ต-องหาไกล อย67
ตรงน@น เราจะร6-ส?งท@งหลายได- เรากFค-นท?ตรงน@นเองท?เขาเรยกว7า จต ท?ร6ตามความจรง ความจรงท?เรยกว7าสจจธรรม ทกๆคนไม7ได-แต7งต@งบญญต
ข1น@ เอง แต7มอย67อย7างน@น แม-แต7คร6อาจารยQในศาสนาใดๆกFมได-ตง@ ข1@นมา ค>อ
สจจธรรม พระเจ-าองคQไหนๆกFตาม ร6-กตF าม ไม7ร6-กFตาม ความจรงกFเปFนอย67
อย7างน@น เราไปเหFนเข-าจะร-องไห-หร>อหวเราะกFตามท จะชอบไม7ชอบกFตาม
สจจธรรมกFคงเปFนธรรมชาตอย67อย7างน@น ท7านจ1งฝ1กให-เราร6-จกสมมตบญญต
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ในทางพระพทธศาสนาน@มกาย วาจา จต เปFนพ>@น ทกคนเกดมามพร-อม
เลยท@งหมดกอนน!เรยกว7ากายวาจาค>อคาพ6ดจตค>อผ6ร- 6-ท@งหลายค-มครองอย67
น?เปFนพ>@นฐานจรงๆ เม>อ? เราจะปฏบตธรรมะให-มความสงบ การทาความ
สงบกFตอ- งมาทาพ>@นฐาน กายธรรมดาของเรากาย การเบยดเบยนฆ7าสตวQ
การลกทรพยQ การประพฤตผดในกาม กFเน>?องมาจากกาย บรรพบรษร6-มากF
พยายามละส?งท?มนผดน@น ค>อล-างสกปรกให-สะอาดวาจา พ6ดเทFจ พ6ดส7อ
เสยด พ6ดคาหยาบ พ6ดเพ-อเจ-อ ท?มอย6ใ7 นจตใจของใคร ให-ละอนน@นคด โลภ
โกรธ หลง พยาบาท อาฆาต ท?มอย6ใ7 นความร6-ส1กของเราน@น กFพยายาม
ทาให-หมดไป เราจะเหFนจตท?บรสทธ t เช7นว7าน@าท?มนกระเพ>?อมอย67 แต7เรา
อยากเหFนตวเราจะทาอย7างไร เรามองลงไปกFไม7เหFน น@ากระเพ>อ? มทาน@าใหน?ง กFจะเหFนหน-าตาเพราะมกาลง อย7างท?เรยกว7ามองเหFนตวเราเอง สตวQ
ต7างๆผ7านมาเรากFจะร6-จกหมด เพราะอาศยความน?งใครอยากเหFนตวเองกF
ทาอย7างน@น เปFนอบายอนหน1ง? กFให-อบรมตรงน@พ>@นฐานค>อทากายวาจาจต
ให-บรสทธ tค>อให-มนไม7มโทษไม7มความผด ในสามอย7างน@เปFนพ>@นฐาน สม
กบท?บคคลน@นจะบาเพFญจตให-สงบ อนน@เปFนพ>@นฐาน ทน@ต7อไปลงม>อทา
อย7างไร
ความร6-ส1กท?เรยกว7าจตของเราน@ บางคนกFว7าจตของฉนมนมากเหล>อเกน
เดwยวมนไปโน7น ไปน? สารพดอย7างจตน@มนเปFนของไม7อย67น?งมนชอบคว-า
อนน@ย1ดอนน@ว7นวายเกดความไม7สงบ ฉะน@นเราต-องการอนน@ให-สงบ วธน@
ท7านว7าทาจตให-มนน?ง ค>อทาน@าให-มนน?ง เอาอะไรเปFนหลก กาย วาจา ใจ
เอาอะไรเปFนหลกท?เราจะต-องทา วนน@จะพ6ดว7าเอาลมเปFนหลก ลมในทาง
พทธศาสนาเรยกว7าอานาปานสตซ1?งเปFนมงกฎของกรรมฐานท@งหลาย มใน
ทกๆคน และเปFนของง7าย เพราะธรรมดาเรากFหายใจเข-าออกอย67แล-ว ไม7
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ต-องจาเปFนท?จะไปกาหนดอนโน-นอนน@มากๆ พอเราหลบตาเข-าไป กFร6-ส1ก
กาหนดลม ร6-ลมหายใจเข-า หายใจออก
ให-ทาความร6-รวมอย67ในอนน@ ในลมอนน@ ด6ซใครล>มไหม? ลมอนน@นแหละ
ไม7ต-องไปย1ดเอาเสยงอ>?นๆเข-ามา เอาตรงน@นพยายามทา ไม7ต-องคด หร>อ
คดกFไม7ต-องเอาใจใส7วา7 มนจะร6-อะไร หร>อว7ามนจะเหFนอะไร อย7าให-มนแยก
ออกไป เราจะกาหนดลมหายใจ หายใจเข-า หายใจออก หายใจเข-าไปต-น
ลมอย67ท?จม6กกลางลมอย67ท?หทยปลายลมอย67ท?สะด>อ จบตรงน@นเม>อ? ลมจะ
ออกมากFกาหนดลมอย67ท?สะด>อลมผ7านมาหทยปลายลมอย67ท?จม6ก อนน@เปFน
ท?สงเกต อนน@จม6กกFมอย6แ7 ล-ว หทย สะด>อกFมแล-ว จม6กกFร6-จก ลมกFร6-จก
เบ>อ@ งต-นท7ามกลาง ท?สด สามฐาน หายใจเข-าไปปลายจม6ก หทย สะด>อ
เท7าน@ ทาความร6-ส1กเท7าน@แล-วกFนง? ในท7าสบายกFได- ค>อขดสมาธ เพราะน?ง
อย7างน@เล>อดลมว?งสะดวก แล-วทากายให-ตรง ม>อขวาทบซ-าย ขาขวาทบขา
ซ-าย ต@งกายตรง กาหนดลม ลมน@จะผ7านเข-าต-นลม กลางลม ปลายลม
ออกกFผา7 น เราร6-จกหายใจเข-าตรงน@ ตรงน@ ตรงน@ ออกกFกาหนดร6ลมในฐานท@ง ๓ น@ ให-ร6-ส1กลมน@ อย7าไปทาให-มนยาวอย7าบงคบให-ส@นอย7าใหแรงปล7อยกายจตผ6-ร6-ให-มนสบายแล-วกFส6ดลมเข-าไป ความร6-สก1 ตามลมเข-า
ออกน@ความร6-ส1กในระยะน@นมนจะเกดข1@นหลายอย7าง แต7อย7าเอาใจใส7 ความ
ร6-ส1กจะกาหนดว7ามนจะร6-อะไรไหม? มนจะเปFนอะไรไหม? อย7าตามมนไป
ให-กาชบเสมอว7า เราจะร6-ส1กปลายจม6ก หทย สะด>อ ตามกาหนด ส@นกFไม7
เอา ยาวกFไม7เอา เอาพอด ต@งใจกาหนดลมเสมอเร>?อยๆจนชานาญแล-ว ต7อ
ไปมนจบตรงน@มนหยาบราคาญ กFมากาหนดท?จม6กจดเดยว ลมเข-าออกไม7
ต-องตาม จนกว7าสตสมปชญญะรวมกนเข-ารวมกนกFเหFนลมกFเหFนจตเหFนจต
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กFเหFนสตเหFนสตกFเหFนสมปชญญะ ร6-รอบอย67เสมอ แล-วกFหยดอย6ไ7 ม7ตอ- ง
ขวนขวายอย7างอ>น? เลย เบ>อ@ งแรกทาดงน@
หลบตาพอมนจรดกนเท7าน@น ไม7เกรFง ทาความร6-ส1กกบลมหายใจ ทาดงน@
เร>อ? ยไป และกFเดนจงกรมบ-าง กาหนดเอาต-นเสาสก ๕-๖ วา โดยทาเช7นน@
เพ>อ? เปล?ยนอรยาบถท@ง๔ ให-มสตว7าอะไรเปFนอะไรในตวเอง ค7อยๆก-าวไป
น1กร6ม- สตทกเม>?อน?คอ> ต-นทางกลางทางปลายทาง เดนไปมาอย6อ7 ย7างน@นถ-า
มนฟ- งซ7านกFหยดกาหนดใหม7แล-วเดนต7อไปเหน>?อยกFพกมสตอย67เสมอ ร6-จก
เจ-าของเสมอๆ ในระยะการถ6กบงคบของผ6-ร6-น@ มการส7าย ฟ- งซ7าน ปรงแต7ง
เร>อ? งราวหลายๆเร>?องเกดข1น@ มา ให-น1กว7าสกแต7วา7 จต อย7าไปย1ดม?นในความ
เหFนของเราจนเปFนอปาทาน อย7าไปย1ดม?นในความเหFนของคนอ>?นจนเปFน
อปาทาน ท?มความร6-ส1กเหFนข1@นมากFปล7อย ความดใจเกดข1@นมาร6-แล-วกFสกว7า
ดเฉยๆ สขน@กFเรยกว7าสขเวทนา เรากFปล7อย ทกขQเกดข1น@ เม>อ? เดน น?ง นอน
ให-ร6-จกว7าอนน@สกว7าทกขเวทนา ไม7ใช7สตวQ บคคล ตวตน เรา เขา แล-วกF
วาง การนอนกาหนดลมในท7าสหไสยาสนQตะแคงขวา ทาความร6-ส1กว7าเรา
จะไม7เอาความสขในการนอนการนอนน ีี-ไม7ใช7จตมนนอนค>อร7างกาย
เข-าไปพกผ7อน ถ-าจตมนร6-เตFมท?ของมนแล-ว จตไม7นอนอย7างน@นผ6-ท?ร6-แล-ว
เปFนต-นไม7มฝน ฝนไม7ได-คนต>น? จะไม7ฝน ไม7มอะไร อย7างเรากาหนดจะพก
สก ๒ ช?วโมง พอถ1ง ๒ ช?วโมง มนกFต>?นข1@น เม>อ? ต>?นข1@นมากFมความร6-ส1ก
อย7างแจ7มแจ-ง ใจสบาย มนต>?นจากจตน?กอ7 น ล>มตาก7อน เม>อ? มนจะต>?นท?จต
ก7อน แจ-ง สงบอย67 อย7าไปเช>?อม?นในความคดของเราจนเกนไป อย7าเข-าใจ
ว7ามนผดมนถ6ก อย7าเช>อ? อย7าไม7เช>อ? เพราะคนอ>?นพ6ด จนกว7าจะร6-แจ-งแก7ตน
จ1งให-ย1ดหลกอนน@ไว- ผ6ป- ระพฤตปฏบตต-องน1กอย7างน@
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การฝ1กธรรมกFคอ> ทาจตให-สงบเปFนสมาธ อย7าให-สง6 นก อย7าให-ต?านก วางไวเฉพาะพอด อย7าไปบงคบมาก เช7นบงคบมาก ค>อบงคบลมมาก บงคบกาย
มาก บงคบความคดมาก วางไว-พอด ให-ร6-จกว7าห6ให-ได-ยน แล-วให-จตมนร6เท7าน@น มนจะเกFบเข-าไปเองของมน ถ-าเราฟงดมนจะเกดปญญา ฟงน@ไม7
ต-องเปรยบเทยบอะไร ฟงโดยร6-อย6ใ7 นความสงบเฉยๆ อนน@ความร6-จ1งจะเกด
ข1น@ ในความสงบ พ6ดถ1งรากฐานท?เราต-องการจะปฏบต เราอาศยก-อนท?เรา
น?งน@เปFนอย67 ท?เรยกว7าขนธQ ๕ ร6ป เวทนา สญญา สงขาร วญญาณ
ร$ปกFได-แก7สภาวะท?เรามองเหFนด-วยตาเปFนร6ปเวทนาค>ออย7างท?เราน?งเกด
ร-อนเจFบปวดเรยกว7าทกขเวทนา เกดข1น@ กบร6ปน@จตเปFนคนท?จะร6-จกสญญา
ความจาจาวนน@พร7งน@นP สงขารความน1กคดปรงแต7งสารพดอย7างจตใจของ
เราน@นมนจะปรงแต7ง ปรงในส?งท?มนเหมาะสม ในส?งท?ไม7เหมาะสม มนส@น
เราจะปรงให-ยาว มนยาวเราจะปรงให-มนส@น อะไรท@งหลายเหล7าน@เปFนเร>?อง
ปรงแต7งว&ญญาณผ6-ร6-ซง1? นามธรรมซ1ง? มนอาศยในร6ปน@ ปจจบนมนร6-ทกอย7าง
ทกประเภท เรยกว7ามนร6- น?เรยกว7าวญญาณ
ย7นย7อท@ง ๕ อย7างน@ว7า มกายกบใจเท7าน@เองใจค>อสภาวะท?ร6-สก1 ทกคน
อาศยอย67กบร6ปนาม ท?เราจะมความสงบกFเพราะร6-ร6ป-นาม มความทกขQ
มากมายกFไม7ร6-จกร6ปนามตามความเปFนจรง ค>อเราไม7ร6-จกทกขQ ค>อคนเราน@
ร6-จกทกขQทกคน แต7รแ6- ล-วโยนท@งไม7ได- ร6-แล-วกFแบกไว- เพราะอะไร? ไม7ร6-จก
ทกขQถ-าเราร6-จกทกขQมนกFร6-จกปล7อยมนร-อนกFต-องโยนท@งใครบอกกFไม7เช>อ? น?
เรยกว7ามตวอปาทานย1ดไว- ท?ปฏบตน@กเF พ>อ? ให-ร6-จกทกขQ ทกขQอนน@เกดมา
แล-ว กายกFไม7สบาย เพราะความสบายน@นค>อความท?ว7าไม7มทกขQ อย67ดว- ย
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ความสงบ ท?เราจะมความสงบ จะได-ความสงบน@น มนไม7ใช7ภ6เขา แม7น@า
ปา7 ชฏความสงบจะมข1น@ เพราะความเหFนชอบด-วยปญญา
เราจะอย67ตรงไหนกFสงบ ค>อเราร6-จกทกขQ ทกขQนน@ ค>อความไม7สบายกาย ไม7
สบายใจ เกดมาแล-วทกขQกมF รากฐานท?จะเกดข1@นมา เหตให-ทกขQเกด ถ-า
ไม7มเหตทกขQกไF ม7เกด ทกขQน@เกดมาจากเหต จะเปFนร6ปนามท?ไหนกFตาม
ทกขQนป@ รากฏ ฉะน@นพทธศาสนาน@มาแสดงให-ร6-จกทกขQ ตามภาษาและตาม
เปFนจรงน@น ธรรมท?เราตดกนมาทกร6ปทกนามน@มนกFเหม>อนกนถ-าเราไปร6ความเปFนจรงมนแล-ว มนจะไม7มอะไรท?โต-แย-งกนเลย ไม7มอะไรเถยงกน
เลยมนจะเปFนอนเดยวกนค>อธรรมชาต
เปรยบได-กบสนข
มนไม7
เปล?ยนแปลง ไปพบท?ไหนๆกFเหม>อนกนหมด มนจะเปล?ยนแปลงเฉพาะ
มนษยQเราเท7าน@น ของท?ไม7เปล?ยนแปลงมอย67 แต7คนเรามนเปล?ยนแปลงกน
หลงสมมต เช7นว7า ศาสนาทกศาสนาแสดงถ1งความสงบกน แต7ว7าการ
หาความสงบน@นมวธการต7างกน แต7ความสงบเปFนอนเดยวกน แต7อาการ
ต7างกน
ไอ-ความร-อนน?ต-มน@าร-อนข1น@ มาให-ฝร?งจบจะร6-ส1กว7าร-อน คนจนจบกFร-อนคน
ไทยจบกFร-อนเหม>อนกน แต7จะพ6ดคาท?ว7าร-อนไม7เหม>อนกนเท7าน@นมอาการ
เหม>อนกน กFเลยมาแย-งตรงคาพ6ด ของฉนไม7เหม>อนคณ คณไม7เหม>อนฉน
ของฉนถ6ก ของคณผด
ตามธรรมชาตแล-วความจรงค>อสจจธรรมเหม>อนกน จะเปFนใครมาเหFนมนกF
เหม>อนกน เราทกคนกFเช7นเดยวกนทกขQเกดข1น@ มาร6-เหม>อนกนร6-ว7าทกขQแต7
ว7าร6-แล-วท@งทกขQไม7ได- พระท7านว7าอย7างน@ไม7ใช7ร6-ทกขQ คนไปประสบทกขQ
เฉยๆ ถ-าร6-กFตอ- งท@งได- เม>อ? ร6-อย7างน@จรงๆกFต-องจาท?เกดมนด-วยว7ามนเกด
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จากอะไร ทกขQมข1น@ เพราะอะไร เม>อ? ร6-จกทกขQ เราร6-จกชดแล-วกFไม7สร-างมน
ข1น@ มา เช7นเราร6-ว7าไฟมนร-อนจบแล-วเกดทกขQ ถ-าจบเดwยวน@จะร-อนเดwยวน@
น?นเรยกว7าเปFนตวเหต เราไม7ทา ร6-จกทกขQ ร6-จกเหตเกดของทกขQ เช7นว7า
ทกขQเกดข1น@ มาเพราะอปาทานความหมายม?นเปFนเหตให-ทกขQเกด เราให-ร6เข-าไปถ1งว7าร6-จกทกขQแล-วร6-จกเหตทกขQร6-จกความดบทกขQร6-จกข-อปฏบตใหถ1งความดบทกขQ เช7นเรายกแก-วข1น@ ใบหน1ง? แก-วน@เปFนของมประโยชนQ แต7
บคคลให-ร6-จกใช- ใส7น@ายกข1น@ มา แต7ให-ร6-วา7 ภาชนะน@ภายหน-าต-องตกแตก
แก-วแตกแล-วเหFนชดตอนท?ยงไม7แตก หร>อร6-ว7าชวตข-างหน-าน@มนไม7เท?ยง
จะต-องดบในวนใดวนหน1?ง เราร6-ส1กเช7นน@เราเหFนคนเกดคนตายพร-อมกนม
เกดมดบพร-อมกน เราร6-อย7างน@นแล-วแก-วใบน@จะพ-นจากพษภย...ทาไม?
เพราะร6-เหตทกขQจะเกด
บดน@เราเรยนร6-แล-วเหFนล1กเข-าไปเกนธรรมชาต น@เรยกว7าการเหFนธรรมะ
ถ-ามนแตกทกขQกFจะไม7เกด เพราะเราร6-แล-วมนจะเกดทกขQเม>อ? แก-วแตกเราร6แตกก7อนแตก ส7วนพวกเราขณะน@ร6-แตกทหลงแตก เม>อ? แก-วแตกกFเปFนทกขQ
ท?ไม7เสยใจเพราะอะไร?เพราะฉนถอนอปาทานออกจากตรงน@นแล-ว
อ)ปาทานค>อความม?นหมายว7าเราว7าของเราเราเหFนเหตเช7นน@ทกขQจะเกด
ข1น@ ไม7ได- ธรรมท@งหลายเกดมาจากเหต ความสงบจะเกดข1น@ มากFเพราะมน
มเหต เม>อ? เรามาร6-เหตธรรมท@งหลายเหล7าน@แล-ว ส?งอ>?นไม7ต-องร6-มนเลยกFไดอนน@เราเรยกว7า เราร6-จกธรรมชาตเพราะเราเหFนทกขQ ร6-จกความดบทกขQ
ร6-จกข-อปฏบตให-ถง1 ความดบทกขQ
ปฏบตให-ถ1งความดบทกขQคอ> ทา
อย7างไร? ค>อทาความเข-าใจให-ร6-ชดเข-าไปแล-วว7าแก-วใบน@กFเหม>อนคนคนกF
เหม>อนแก-วใบน@ ถ-าคนร6-จกเกดแล-วกFร6-จกตาย ถ-าร6-จกตายกFร6-จกเกด ความ
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เกดน@นเหFนปs บกFร6-จกความตาย มนเกดมาแต7เหตถ-าไม7มเหตผลกFไม7ม ถ-า
หากว7าก7อนมนจะดบผลน@ มนต-องดบเหตก7อน
ฉะน@นเร>?องการทาภาวนาท?ทาดงน@เพ>?อให-เหFนปรมตถธรรมตามเปFนจรงจรง
จนเม>อ? ไปเหFนแล-วทกขQมนเกดข1@นไม7ได- เพราะได-เหFนแล-วสขทกขQกเF กดข1น@
ไม7ได- เพราะความร6-ส1กของเราอย67เหน>อมนเสยแล-ว น?เปFนทางของพระโย
คาวจรเจ-าผ6-ปฏบต โดยมาก กFสมกบท?ว7าเปFนนกบวช นกแสวงหาทางพ-น
ทกขQ อยากจะพ-นภยด-วยกนท@งน@น ความเปFนจรงมนมอนเดยวกนอย67อย7าง
น@ ไม7ตอ- งมอนอ>?นเลย ร6-ทาง ๔ อย7างเท7าน@ ร6-จกทกขQร6-จกเหตเกดของทกขQ
ร6-จกความดบทกขQร6-จกข-อปฏบตให-ถ1งความดบแห7งทกขQ ๔ ประการน@
พอแล-ว ไม7ต-องไปร6-คมภรQอะไรมากมายนก ฉะน@นพวกเราท@งหลายท?มาฝ1ก
จต จตท?มนเปFนอย67อย7างน@ ให-ตามร6-ของมนเสย ตามด6จตให-ร6-จกจตของตน
และร6-จกส?งสอนจตของตน
ฉะน@นท?เราอบรมผ7านมาในวนน@ จ1งให-ความเหFนว7าการทาสมาธค>อทาจตใหมอารมณQอนเดยวแล-วมกาลง การทาจตน@ให-มกาลงจะต-องทาจตให-หยด
หยดคดหยดน1กหยดว7นวาย สารพดอย7าง มอารมณQเดยวอย67อย7างน@ คนทก
คนถ-ายงไม7เหFนอนน@กยF งไม7ร6-เร>?องของอนน@ บางคนจะเหFนว7า "การหลบตา
น@ ฉนไม7เหFนด-วย แม-ฉนล>มตากFยงไม7มองเหFนไกล น@ท7านสอนให-หลบตาจะ
มองเหFนแค7ไหน" คาพ6ดเช7นน@กเF ช>อ? ความเหFนของเจ-าของมากเกนไป ถ-า
เราล>มตาจะเหFนได-ไกลแค7ไหน ถ-าเราหลบตาแล-วพจารณาทางจตล7ะจะ
เหFนได-ไกลไหม? เคยไปตรงไหนเราจะเหFนตรงน@นเรFวท?สด ไม7มอะไร
เปรยบ น1กเม>อ? ไรกFเหFนทนท น?วสยของผ6น- ง? หลบตา ท7านพ6ดเฉพาะเร>?องจต
เร>อ? งจตเปFนอย7างน@
830

อนหน1ง? มาพ6ดเร>?องกายกน เช7นมาพ6ดถ1งเร>?องการตาย เช7นน@กไF ม7ร6-เร>?องกน
เพราะเหFนตายธรรมดาเช7นน@ คนตายนอนไม7หายใจตายมนษยQท@งหลาย
เหFนเช7นน@ตายกนทกคนแต7ว7าตายทางจตไม7เคยทา คนตายเดFกๆมนกFร6- แต7
ว7าคนตายเม>อ? ไรทกขQเม>?อน@น โศกเศร-า ตรงน@นปราชญQทง@ หลายสอนไวตายน@น คนเหFนว7าตาย แต7ท7านเหFนคนตายย?งไปกว7าน@นคนตายเดนได-คน
ตายพ6ดได-คนตายหายใจได- เคยเหFนไหม? ใครเคยน1กไหม? เราจะเหFนว7า
คนเช7นน@ไม7ใช7คนตาย เม>อ? ไม7เหFนตายกFไกลมากจากความจรง เรากFจะเหFน
แต7ว7าคนนอนไม7หายใจค>อคนตาย คนท?เดนได-ไม7ร6-เร>?อง ค>อไม7ร6-จกตาย
เปFนเร>?องจะต-องพจารณาให-แยบคายไปอกทพระพทธองคQท7านสอนให-ร6-จก
ตาย หมายถ1งความประมาทความร6-จกว7าส?งน@ผดแล-วแต7ทาอย67เหFนแล-วว7า
อนน@มนจรงอย6ม7 นดอย67แต7ไม7ทาคนน@อาศยความประมาทเปFนอย67 เรยกว7า
คนตาย
ฉะน@นจะทาจตให-มกาลงน@ จะต-องทาจตใจให-มนหยดน?ง เหม>อนกบมดลบ
ไว-ให-คมไม7ฟนทกส?ง เร>?องการสารวมทางจต ไม7รบหลายอารมณQ บางคน
น?งคดไปไหนกFไม7ร6- ไปเหล>อแต7ซากเหม>อนคนตาย บางทคดถ1งเร>?องใน
อดต เร>?องต7างๆ น?ตายแล-วเหล>อแต7ซาก ฉะน@นท7านจ1งทาจตให-มกาลง ม
กาลงเพ>อ? อะไร? เพ>อ? ต7อส6-ให-มนร6-เร>?องส?งท@งหลายเหล7าน@ เม>อ? อายตนะท?มน
พบกบอารมณQต7างๆ เช7นตาห6จม6กล@นกายใจมากระทบกบร6ปรสกล?นเสยง
เข-าให-มกาลงแกร7งแขFงน?เรยกว7าฝ1กจตให-มกาลง
กายกบจตมนอย67ท?อนเดยวกน อาศยกนอย67 แต7กาลงไม7เหม>อนกน การ
ออกกาลงทางจตอย7างหน1ง? ออกกาลงทางกายอย7างหน1ง? ถ-าหากเรากาหนด
จตให-มอารมณQอนเดยวอย6ไ7 ด-ประมาณ ๑ ช?วโมง สงบ เราจะร6-ว7าสภาวะผ6-ร6831

ท?มอย67ในตวเราจะแปรเปล?ยนไปทเดยวมนจะชดทกอย7าง ปญญาจะเกดข1น@
ตรงน@ เม>อ? ส?งเหล7าน@หยดมนจะร6-จกทกขQ ท?เราทาทกวนน@กFเพ>อ? ให-เราร6-จก
ทกขQ ร6-เหตทกขQ ความดบทกขQ และข-อปฏบตทางดบทกขQ เปFนทางออก
เปFนของแต7ละคนปถชนอนธพาลชนอรยชนมนเปล?ยนตรงน@เอง เปล?ยน
ตรงความร6-สก1 อย7างน@ เพราะปญญาอนน@ เพราะความสงบมนม ปญญากF
เกด เกดแล-วข1น@ มาเหFนสภาวะท@งหลายแปรเปล?ยน เพราะว7าเหFนชดในสจจ
ธรรมอย7างตรงไปตรงมา เหFนสภาวะท@งหลายไม7มทกขQ เพราะเราร6-จกทกขQ
บางคนกลวทกขQ อนท?จรงเรากFปฏบต ทกขQเกดข1น@ มาไม7ต-องกลว ร6-มนเสย
ถ-าไม7ร6-เม>?อไรพบกนข-างหน-ากFทะเลาะกนอก ถ-าได-ร6-จกทกขQในท?น@เสยแล-ว
ไปท?ไหนกFร6-จกทกขQ ชนะตรงน@ไปท?ไหนกFชนะ
การอบรมจตมมากอย7าง เอาเปFนว7าเราน?งอย67นม? นมอะไรมาก เราจะ
กาหนดเอาง7ายๆน?คอ> กายความร6-คอ> จต ผ6-ร6-สขทกขQนค@ >อกายกบจตเท7าน@น
ไม7มอะไรอก เรากFอบรมกายกบจตเท7าน@เปFนพอเม>อ? ร6-กายกบจตกFร6-จกทกขQ
เราฝ1กสมาธอนน@เพ>อ? ให-ปญญามนเกด ให-จตสงบลงไป ให-กลวจตของเรา
กลวว7าเม>อ? พบความสขแล-วจะอดไม7ไดแต7คนเรากลบไปกลวอย7างอ>น?
เร>อ? งจตท?ฝ1กแล-วท?สงบจะไปถามใครไหม? ไม7ต-อง อนน@เปFนปจจตตงร6เฉพาะตวเองตนน@ท7านให-ทาลายมน ไม7ให-มตนถ-ามตนแล-วเปFนเหตให-ทกขQ
เกดถ-ามตนกFมเราถ-ามเรากFมของๆเราอะไรทาให-มเรามของเรากFค>อ
อปาทานอปาทานทาให-เกดภพเช7นกระตกน@าน@ของเรา เม>อ? แตกหร>อหายกF
ทกขQทกขQเกดเพราะมอปาทาน เรยกว7าภพ
เราน?งภาวนาเพ>อ? ให-จตสงบเกดปญญาเม>?อเหFนส?งต7างๆแยบคายแล-วกFเหFน
โลกอนน@ตามความจรง ท?เราทาเราคดอย67น?มนไม7ใช7โลกตตระ ยง! ท7านไม7
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ให-คดในเร>?องของอนาคต มนไม7แน7 ไม7ให-ย1ดม?นถ>อม?นในความเหFนของเรา
และของคนอ>?น ให-พจารณาเอาไว-เพยงแต7ว7าอนน@มนกFไม7เท?ยงเปFนอนจจง
ทกขงอนตตา เม>อ? ปญญาเกดข1@นมาแล-วค>อความสงบ มนจะเปFนอย7างน@ทก
อย7างผลอนน@ความสงบมแล-วปญญาจะเกดเกดตรงท?มนได-แก-ทกขQทกขQ
ตรงไหนแก-ตรงน@นทกขQมนจ1งเกดไม7ได- เพราะมนร6-จกทกขQ เรยกว7าเปFนผ6-ร6ผลค>อเราเกดมาเพราะทกขQ มนมทกขQกวนเราอย67 แต7เราร6-ส1กว7าทกขQกวน
เรากFไม7พอใจ ไม7ชอบใจ แต7กFท@งวางไม7ได- ร6-ว7าทกขQแต7ละท@งไม7ได- เรยกว7าร6ไม7จรง ร6-ไม7ถง1
การฝ1กหดร6-ลมน? ความร6-ส1กกบลมน@ไม7พร-อมกน ในระยะแรกๆจะเปFนเช7นน@
ความร6-ส1กตามไม7ทนลม บางทลมออกความร6-สก1 มาไม7ทน ค7อยๆสงเกต
ผ7อนหายใจ อย7าบงคบให-ส@น ให-ยาว อย7าให-ชา- เอาสบายๆเดนกFดจะเกด
ปญญาถ-าน?งเกดมนวรณQงว7 งนอนง7าย ไม7ต-องไปตามอะไรมาก ด6ลมเท7าน@น
เม>อ? เหFนปs บปรากฏกFหยด ไม7ต-องการอะไรมาก ด6ลมอย7างเดยว
การเดนกFกาหนดท?เท-า ต-นทางกFร6- กลางทางกFร6- ปลายทางกFร6-ถ-าน?งง7วงกF
เดนเปล?ยนอรยาบถเสย ถ-าง7วงมากกFนอนเสย แล-วน1กว7าข-าพเจ-าจะไม7เอา
ความสขกบการนอนพอต>?นข1@นกFประกอบความเพยรทนท เม>อ? นอนกFนอน
ท7าสหไสยาสนQกาหนดลมมสตอย6เ7 สมอ
สตจากาลค>อท@งย>นเดนน?งนอนให-มสตเสมอ มใช7จะทาเฉพาะน?งเท7าน@นนะ
ให-พร-อมทาความร6-ส1กตวว7า เดwยวน@เปFนปกต ใครเปFนคนร6- คนน@นเปFนผ6-ร6ค>อจต
ถ-าหากเรามองเหFนส7วนเดยวเราจะเหFนสตด-วย
เราจะเหFน
สมปชญญะด-วย เราจะเหFนจตด-วยคาท?วา7 เหFนน@ ค>อเหFนด-วยความร6-ส1ก
เหFนภายในจตไม7ใช7เหFนข-างนอก เหFนข-างใน เช7นร6-ว7าเรามสต ค>อระล1กได833

ว7า เราจะทาอะไรเดwยวน@ แล-วกFลงม>อทา เช7นลมหายใจเข-าออกร6-เปFน
สต แล-วกFลงม>อทาร6-ว7าเราทาอย67เดwยวน@เปFนสมปชญญะ ความร6-กอ7 นจะทา
กFด ความร6ว- 7าส?งท?เรากาลงทาอย67เดwยวน@กFด อนน@นเรยกว7าจตเปFนผ6-ร6- ฉะน@น
เม>อ? เราอย6อ7 ย7างน@เราร6-ทางสตเรามท@งสตและสมปชญญะเรามท@งจตร6-จต
ประกอบท@ง ๓ ประการน@ ลมหายใจเข-า-ออก และกFให-น1กว7า ในระยะน@ธระ
ปจจบนค>อให-มสตกาหนดร6-ลมเข-าออกอย7างเดยว ความสงบพร-อมมนจะ
เกดข1@นมา เราจะมองด6เหFนลม เหFนผ6-ร6-ลมด-วย เหFนสตด-วย เหFนสมปชญญะ
ด-วย สบายโปร7ง อย7างน@กตF @งจตให-มนร6-กบลมเร>?อยไป
อาการท?เราจะร6-ว7าจตเปFนหน1ง? ร6-ได-โดยวธว7าเราร6-ลมอย6ต7 ลอดเวลา เม>อ? มน
ร6-ถนดแล-วมนจะได-ปล7อย คร@งแรกกFประคบประคองบ-างพอสมควร เม>อ? มน
ได-ทแ? ล-วมนจะปล7อยของมน มนจะมลมท?ไม7ส@นไม7ยาว มนค7อยๆละเอยด
มนเอง ท?หยาบกFคอ7 ยละเอยดตามเร>?องของมนเม>?อมนละเอยดแล-วจตกFเบา
กายกFเบาจตเบากFคอ> จตควรแก7การงานแล-วกายเบาเปFนกายมทตากFเปFน
กายท?ควรการงานแล-ว เม>อ? มนร6-อย7างน@น จตของเรากFกาลงรวบรวมเปFน
สมาธ แต7ทาสตให-มนตดต7อกน สมาธมนจะเปล?ยนจากปกตธรรมดาของ
เรา จะมการร6-หวววาบลงไป อนใดอนหน1ง? ท?เปล?ยนจากปกตธรรมดาน@ เม>อ?
เปFนเช7นน@นเรากFมสตให-ด ไม7เปFนอะไร ไม7มอะไร ร6-ตดต7อกนเร>?อยอย7างน@น
ไม7ต-องตกใจ ไม7มอะไร
บางคนน?งจตสงบมนเกดโอภาสแสงสว7างข1@นสารพดอย7าง อนน@นกFให-ด6จต
เจ-าของเร>?อยไป อย7าว?งไปตามอาการภายนอก ให-สบาย ความสงบเย>อก
เยFนอย67ในท?อนเดยวด6ลมกFเหFนจตด6จตกFเหFนลมด6ลมเหFนสตสมปชญญะ
ท@ง๓อย7างน@เปFนอนเดยวกนเป+นมรรคสามคคความพร-อมเพรยงแห7งจต
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เกดข1@นในขณะน@น ร6-ส1กว7ามนจะเบาไปท@งกาย เบาไปท@งจต เวทนาท?มน
ปวดไปตามร7างกายต7างๆน@ เม>อ? จตมนสงบแล-วมนจะไม7ปวดเจFบ ปรากฏ
อะไร มองด6หร>อกาหนดลมหายใจเข-า-ออกท?ปลายจม6กของเราน?นแหละ
ถ6กต-องส7วนไหนมนร6-ส1กส7วนไหน เอาส7วนน@นเปFนท?มง7 หมายของเรา ถ-าเรา
ม7งร6-ตรงน@นกFเรยกว7าจตของเรายงไม7สงบ มนร6-อย67ตามสภาพอนน@นเร>?อยๆ
ไป ให-มนร6-เข-าออกอย6เ7 สมอ จตน@นกFสงบความร6-ส1กกายกFพอดจตกFพอด
แล-วกFวางมนปล7อยมนทาความร6-อนเดยวให-ร6-ไว-เท7าน@น ร6-ลมท?เข-าออกตาม
สบาย ไม7ต-องตามลมเข-าออก อย6ต7 รงประต6 ความร6-อนน@แหละเรยกว7าผ6-ร6-ผ6ต>?นอย6เ7 สมอ ร6-ถ1งความสงบ ร6-แล-วมนเบา ไม7ราคาญร6-แล-วสงบเงยบ ไม7
สงสย อย67อย7างน@ แปรเปล?ยนจากปกตเดมของเราน?นเอง น?นค>อจตมน
เปล?ยนจากความหยาบมาเปFนจตท?ละเอยด ท?วน7 วายจะเปล?ยนเปFนจตท?
สงบ การท?มนเปล?ยนเราต-องร6-จก ร6-ส1ก ในความร6-สก1 มนจะมอาการอนใดอน
หน1ง? เกดข1น@ ในกาลงจตของมนน?นเอง อนน@นกFไม7ต-องสงสยมน น?นจตเรา
เร?มจะสงบเข-าไปแล-ว และไม7ตอ- งส7งความคดอนหน1ง? เม>อ? จตมนสงบแล-ว
จตมนจะกงวลเร>?องข-างนอกบางอย7าง เปFนเร>?องธรรมดาว7ามนรกความสงบ
ของมน เม>อ? ได-ยนเสยงนกร-องหร>อได-ยนเสยงอะไรข-างนอก มนกFไม7สบาย
ทาไมล7ะ? เพราะมนคดผด คดไม7ถ6ก ทาไมมนคดผดอย7างไร? มนคดว7า
เสยงน@นมากวนมน อนน@เราต-องแก-ใจเราทนทเลย ไม7ใช7อย7างน@น ไม7ใช7
เสยงมากวนเราเราไปกวนเสยงใช7ไหม?เราร6-อย7างน@กสF งบเสยงกFเปFนเสยง
จตกFเปFนจตความสงบกFเปFนความสงบเสยงกFเปFนเสยง ไม7เก?ยวเกาะกนเลย
เม>อ? ร6-อย7างน@กปF ล7อยมน สบายอย6ต7 ลอดเวลา
ถ-าไม7สงบกFหายใจยาวๆจนหมดสดลม น@เรยกว7าต@งลมใหม7 อาจจะบบ
กาหนดมากไป บงคบมากไป ต@งใหม7มนกFจะรวมตวเอง แก-อย7างน@ เม>อ?
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เปFนแล-วกFเปFนอกาลโก ค>อมสตย>ดยาวอย67อย7างน@น เหม>อนกบหยดน@าท?
เปFนทละหยด เร7งไปน@าท?หยดๆน@นจะหมดไปจนเปFนสายน@าตดต7อกน น?พ6ด
ถ1งสตเราทาคร@งแรกกFขาดตอนบ-างนานเข-ากFตดต7อเอง เม>อ? เราทาไม7เล>อก
เวลาค>ออกาลโก ความร6-คอ> สตท?มนตดต7อกนแล-วไม7มกาลไม7มเวลามสตจา
กาลค>อเปFนรอบจาได-อนน@จะเกดปญญาหร>อญาณต7างๆตรงน@สตมนมาก
ข1น@ เราทาไปถ1งเวลาท?เราทา เม>อ? เรามชวตอย67 เราไม7หลบ ความร6-สก1 ท?มน
ตดต7อกนน@ตลอดเวลาเม>?อมความร6-ส1กตดต7ออย6ต7 ลอดเวลา เรยกว7ากระทา
เพยรทางจต ไม7ใช7ทางอ>?น ย>น เดน น?ง นอน มนกFร6-จก มนคนละอย7างกน
ทางกายกบจตมนจะแยกกน เร>?องของจตเปFนอย7างหน1?ง เร>?องกายเปFนอย7าง
หน1ง? แม-จะทาการงานกFมสตอนน@ทาให-มปญญาเกดมากท?สด ไม7ว7าท?ไหน
กFตาม การฝ1กจตฝ1กสตต-องเปFนอย7างน@ อนน@ควรร6-จกไว-การกระทาต-องฝ>น
ธรรมชาตบ-าง เพราะความจรงมนเปFนอย7างหน1ง? จตของเราเปFนอย7างหน1ง?
ถ-าธรรมดาจตน@นนะมนมเวลาขยน ข@เกยจ ทาเพยรด-วยสจจะ เราทาเร>?อย
ท@งข@เกยจ ทาทางจตให-จตร6-อย67 การร6-ภายใน การฉลาดภายในทน@จตจะเปFน
อย7างน@ เร>?องทาทกวน บางทสงบบางทไม7สงบ เปFนอนจจง ในบางคราวเรFว
ช-า จะร6-ได-ว7า อ-อ! การทาสมาธยงเปFนอนจจงอย67 เปFนเร>?องไม7แน7นอนนะ
การทาแบบน@มาทาแบบสงบจต ไม7ใช7สงบกเลส เราหนไปหาความสงบใน
สถานท?ต7างๆ แต7ความสงบมได- ส7วนโลภ โกรธ หลง ยงม เม>อ? เราไปถ6ก
อารมณQกFจะมอก น?เรยกว7าสงบช?วคราว เม>อ? ทาไปมากๆจะมกาลง ม
ปญญาในอบายสงบอนแรกเปFนสมถะ ถ-าสงบแล-วมนน?งจะสามารถมอง
เหFนทกอย7างๆเหม>อนน@าน?ง จะต-องเหFนร6ปหน-าตาหร>อเหFนอะไรหลายๆ
อย7าง ค>อสงบด-วยปญญา มนร6-แล-ว ถ-าถ6กอารมณQอะไรต7างๆท?จะเปFนเหต
ให-โกรธข1น@ มาน@นเพราะร6-ตามความเปFนจรง แล-วกFเปFนวปสสนาร6-แจ-งร6-จรง
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เกดเปFนปญญา ไม7มอะไรจะทนต7อมนได- โลภะ โทสะ โมหะ จะเบาลงไป
น-อยลงไป เช7นเราว7าเสยงกวนเรา ถ-าได-พจารณาจนร6-ตามความเปFนจรง
แล-วกFสงบ การร6-อย7างน@เรยกว7ายงไม7คงท? ต-องทาไปเร>?อยๆ มนจะโตข1@นมา
เราโตข1น@ มากFจากเดFกจนเปFนผ6ใ- หญ7 กFค>อจากบคคลคนเดยวกนน?นเอง มใช7
มาจากไหน มนเปFนสจจธรรม เช7นความทกขQจรงๆมนไม7มถ-าเราเหFนจรง ท?
เราเหFนทกขQไม7จรง มนจ1งมทกขQ จรงโดยสมมต เปFนวมตตแล-วไม7มฉะน@น
ไม7ควรย1ดม?นถ>อม?นถ-าใครย1ดอย67กทF กขQไม7ส@นฯ
*******************
*ธรรมบรรยายเม>อ? ๒๐พฤษภาคม๒๕๓๓
โปรด Sister โรงเรยนอาเวมารอา*
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ประเทศชาตบ-านเม>องเรา ถ-าประชาชนพลเม>องมวนย มศลธรรม สงคมกF
จะมระเบยบเรยบร-อยด กฎหมายกFไม7ต-องมไม7เด>อดร-อน ถ-าธรรมะเราสอน
ไม7ได- ไปทาผดเขาต-องจบไปตดตารางลงโทษ ถ-าโทษร-ายแรงกFเอาไปยง
เป-าตาย ทางโลกเปFนอย7างน@น ทางธรรมเราค7อยพ6ดกนไปเร>?อยๆ ตายทาง
โลกน?ป>นยงต6มเดยว มนเหFนหมดทกคน ตายทางพระธรรมพระวนยน?เงยบ
ตายอย6ใ7 นห-องผ6เ- ดยวกFได- ตายหายใจอย6ก7 Fได- วดปา7 พงน@ยง? ตายได-ไว เอา
ขนมไปกนอย67กฏกFได- ธรรมะเปFนอย7างน@น
กฎหมายบ-านเม>องน@นถ-าคนไม7เหFนไม7ว7ากฎหมายพระพทธเจ-าท?รกษาหม67
เราน? เหFนกFวา7 ไม7เหFนกFวา7 ถ-าเหตไม7เกดมาแล-วมนไม7เปFน ผมเคยส>บสวน
ว7าทาไมถ1งปกปดเอาไว- มนอาย จะทาอะไรไม7ให-ใครร6-จก มนมความเหFน
แคบๆ มนกFเปFนอลชช*ปลอมบวชในพระพทธศาสนาเท7าน@นเอง
แต7ก7อนผมเคยคดว7าอลชชน@จะเปFนจาพวกหน1?งต7างหาก ไม7ร6-จกอลชชแท-ๆ
มนจะเปFนยงไง เม>อ? ด6ไปด6มาปฏบตในใจของเรา กFคอ7 ยๆร6-จกไป ย?งได-ร6-รส
ธรรมะของพระพทธเจ-า กFยง? ละเอยดสขมเข-าไปเร>?อยๆ อลชชกFพวกเราน@
แหละ อนใดมนทาบาปทาสกปรกลามกมนไม7มความละอายมนกFเปFนอลชช
นอกศาสนาท@งน@น เม>อ? คดสกปรกลามกข1@นในใจเจ-าของ แล-วกFทาไปอย7าง
น@น มนกFเปFนอลชช ทาแล-วกFไม7คดแก-ตว เจ-าของดใจว7าคร6บาอาจารยQหม67
พวกไม7เหFนแล-วไม7เปFนไร
ความเปFนจรงความดความช?วน@นเราจะปด
อย7างไรมนกFไม7มด แม-จะทาไปผ6เ- ดยวไม7มใครเหFนกFปดไม7ได838

ธรรมะความเปFนจรงต-องเปดอย67ตลอดเวลา มนไม7ได-ทามนกFจรงด-วยการ
ไม7ได-ทา มนได-ทามนกFจรงด-วยการได-ทา จะหนไปทางไหน? มนไม7พนหรอก พระองคQใด เณรองคQใด ถ-าทาอะไรลงไป อยากจะทาผดน?นค>อความ
สกปรกลามกเกดข1น@ ในใจของเรา ถ-าจะไปทาส?งน@น กFร6-อย67วา7 มนผด แต7
ระวงหม6จ7 ะเหFนกลวคร6บาอาจารยQจะร6- ถ-าอย67ในท?ลบไม7มใครร6-ใครเหFนด-วยกF
เปFนเลย กระทาส?งเหล7าน@น น@คอ> มนโง7ท?สด ถ-ามนเปFนอย7างน@น มน
หาความบรสทธ tไม7ได- คดว7าความปกปดมนจะมในโลก พระพทธเจ-าและผ6ร6-ท@งหลายท7านบอกว7า มนไม7มหรอกการปกปด ทาดกFดอย67ท?น@น ทาช?วมน
กFชว? อย67ท?น@น ไม7ต-องมองด6ผใ6- ดผ6ห- น1?งเลย ถ-าพจารณาให-ดแล-ว
ฉะน@นท7านจ1งไม7หว?นไหวในนนทา สรรเสรญ ลาภ ยศ มนเปFนของโลก ตา
คนเหFน ห6คนได-ยน ห6คนไม7เหม>อนห6พระ ตาคนกFไม7ค>อตาพระ ตาคนน@น
ชอบใจแล-วมนกFว7าด ถ1งผดจากความเปFนจรงมนกFไม7วาง ขอแต7ว7าชอบใจกF
ว7าด ห6ได-ยนเสยงมนสนก ไพเราะ จตใจมนกFว7าเสยงน@นด แม-มนผดอย6ก7 F
ว7าสบายใจด จาพวกโลกเปFนอย7างน@น ความสรรเสรญเยนยอ ความนนทา
กาเลต7างๆ พระพทธเจ-าท7านฆ7า อนน@นมนเปFนจตของคนท?ตดอย67ในโลก
ห7วงอย67ในโลก
โลกธรรมแปด* เปFนโลกธรรมท?ครอบใจสตวQโลกอย67 เม>อ? มนครอบใจสตวQ
โลก สตวQโลกกFต-องเปFนไปตามธรรมน@นมลาภกFดใจเสยลาภกFเสยใจ เขา
สรรเสรญกFพองตวข1น@ มา ถ-าเขานนทากFเสยใจถ-าเราเปFนอย7างน@นเราจะจม
อย6ใ7 นโลก อย6ใ7 นวฏฏะ*ไม7มหวงว7าจะพ-นไปได- แต7หากว7าใครได-พบความ
จรงแล-วกFไม7ถ>อสา ใครจะนนทาจะสรรเสรญกFช7าง ท7านไม7ได-ยนดยนร-าย
ท7านข-ามโลก
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ฉะน@นจตของพระอรยเจ-าท@งหลายมนจ1งแปลกจากมนษยQเรา
ค>อท7าน
เปล?ยนจากโลกเปFนโลกตตระ*ค>อมความร6-ส1กอย6เ7 หน>อโลก ท7านไม7ได-เช>อ?
คน แต7ท7านเช>อ? ความจรง มความสงวรสารวมในอนทรยQท@งหกค>อ ตา ห6
จม6ก ล@น กาย ใจ ไม7ให-ยนดยนร-าย
นกปฏบตเราถ-าซ1ง@ อย67ในใจเจ-าของแล-ว กFจะร6-จกได-ว7ามนยนดไหม? มน
ยนร-ายไหม?ค>อมนพอท?จะคานวณได-อย67 ถ-าเราต@งใจปฏบตละถอนมน จบ
มนมาพจารณาจนกว7าให-มนน-อย ให-มนเบาบางลงไป มนจะร6-จกได-ทกคน
ถ-าใครมสตอย67 ถ-าใครมศรทธาพจารณาอย67 ถ-าเราตามใจกเลสมนกFเปFน
วฏฏะ เปFนเหตให-หลงไม7หยดสกท มนไปย1ดในลาภ ในสรรเสรญ ในยศ
อย7างท?ผมว7าให-ฟงความย1ดน?แหละเปFนส?งท?สาคญเปFนเหตให-เกดภพ
อย7างเช7นศรษะเราน@เปFนต-น ถ-าคดไปคดมาแล-วจะข@ร-ายกว7าหวมนซะล7ะมง
หวมนเขายงจบได-หวคนน?จบแล-วผมว7ามนจะเกดชาตข1น@ เลย ไปสหรฐเขา
เอาตนน?ใส7หวล6ก แต7ว7าท?ทาอย7างน@นกFยงจะไม7ดอย67ถ-าไม7มปญญา อนน@เขา
เรยกว7ามนเปFนประเพณท?ไม7ถ>อสากนอย7างน@น แต7ว7าประเพณกFช7างเถอะ
เม>อ? พจารณามนกFเปFนธรรมะ ถ-าเรามความหวงแหนในศรษะ มความย1ด
ถ-ามใครมาข-ามศรษะหร>อมาจบแล-ว ไม7พอใจ น?คอ> ชาตเกดข1@นเม>?อเกดชาต
กFเกดทกขQเปFนเหตให-ทกขQเกดข1@นมาตรงน@น
ทกขQ เหตให-เกดทกขQ ความดบทกขQ ร6-จกข-อปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ ดง
น@นเม>อ? พ6ดแล-วก-นก ีFคอ> หวหวกFคอ> ก-นน?แหละถ-าคดได-อย7างน@นกFไม7ม
อะไร ปล7อยมนเสยอปาทานมนกFหมดไป ไม7มอะไรเราจะเหFนได-ง7ายๆว7า
เรามภพไหม? ชาตมนหมดแล-วหร>อยง? โลกตตระจตท7านไม7ให-เก?ยว ท7าน
ฆ7าหมดเร>?องย1ดม?นถ>อม?นทางก-นทางหวสารพดทกอย7างไม7ให-ถ>อ ไม7ได-ถ>อ
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จรงๆ ไม7ใช7ว7าอย7างน@เราไม7ย1ด ไม7ย1ดด-วยกนท@งน@น วนน@มนยงไม7ยด1 วน
อ>น? มนย1ด มนกFไม7ไดพระพทธเจ-าท7านสอนให-ร6-เจ-าของ ไม7ให-สงสย อนใดมนเหล>ออย67กทF าไม7ใหมนเหล>อผ6ใ- ดร6-จกความเหมFนของข@ไก7 หยบมาถ6กม>อมนเหมFนสกปรก จะ
ต-องล-างออก ล-างแล-วเอามาดมด6 ถ-ามนยงเหมFนอย67กเF รยกว7ามนยงไม7ทน
หมด กFล-างมนจนถ1งท?สด จนหายเหมFน น?นเรยกว7าหมดข@ไก7มนหายเหมFน
หมดกเลสกFอย7างน@น ถ-าเราร6-จกอย7างน@ กFร6-จกเร>อ? งกเลสของเจ-าของ ไม7
ต-องไปด6ไกล ถ-าเราร6-เร>?องของมนแค7น@กรF 6-จกแล-ว มนกFไม7ยาก มนหมด ของ
มนหมด
ถ-ามโลภ โกรธ หลง แล-ว กFฆ7ากนตกนอย67ท?น@น มนเปFนโลกธรรม ถ-าโลกต
ตระจตมนไม7ได-วา7 เรามนไปตดด ตดช?ว ตดลาภ ตดยศ ตดสรรเสรญ ท7าน
จ1งว7าธรรมแปดประการน@เปFนโลกธรรม ธรรมอนครอบงาสตวQโลกอย67 สตวQ
โลกต-องเปFนไปตามธรรมน@น เปFนยงไง?เขาว7าดกFดใจ เขาว7าไม7ดกFเสยใจ ม
หมดทกคนไหมในน@? เปFนอย7างน@นหร>อเปล7า? ให-เรามองด6อย7างน@
แต7ว7าถ-ามนดใจแล-วกFร6-วา7 "เออ มนผด กเลสเรายงหลาย" อย7างน@มนกFยงด
อย67 ถ-ามความเสยใจอย67 กFร6-จกน-อมเข-ามาหาใจเจ-าของ "เออ อนน@มนยงอย67
นะ" จาพวกน@กFมแต7น-อย จาพวกหน1?งถ-าดใจแล-วเข-าช7วย ถ-าเสยใจแล-วคว-า
ไม-กระบองตเพ@ยะเลย จาพวกน@ยงหลายไม7ร6-เร>?องอะไร ไม7ร6-จกการละ ไม7ร6จกการบาเพFญ
เราจะต-องมาพจารณาว7า
ยนดน?นมนจะเปFนเหตให-เกดทกขQได-ไหม?
ยนร-ายมนเปFนเหตให-เกดทกขQได-ไหม? ความดใจมนเปFนเหตให-ทกขQเกด
ได-ไหม? ความเสยใจมนเปFนเหตให-เกดทกขQได-ไหม? บางคนไปมองด6แต7
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เร>อ? งเสยใจ เร>อ? งดใจไม7ได-มองเหFนพระพทธองคQท7านสอนให-ร6-จกอย7ายนด
ยนร-ายให-สงวรสารวมอนทรยQหกค>อ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ ไม7ให-ยนด
ยนร-าย ในเวลาท?เหFนร6ป ได-ยนเสยง ดมกล?น ล@มรส โผฏฐพพะทางกาย ร6ธรรมารมณQดว- ยใจ สอนต@งแต7นกธรรมตรข1@นไปจนจบหลายประโยค ท7านกF
สอนอย6อ7 ย7างน@แหละ
ไอ-ความเปFนจรงเรายนดยนร-ายไหม? เราไม7ได-พจารณาให-ชดเจน ถ-า
หากว7าเราร6-เร>?องมนชดแล-วว7าความยนดมนเปFนเหตให-ทกขQเกด ถ-าเราไป
หมายม?นมน ความยนร-ายมนกFเปFนเหตให-ความทกขQเกด ส?งท@งสองอย7างน@
มนมราคาเท7ากนถ-ามนเกดข1@นมากFเหFนโทษมน ทกอย7างถ-าความยนดเกด
ข1น@ มากFสกแต7ว7ายนดเท7าน@น
ถ-าความยนร-ายเกดข1น@ กFสกแต7ว7าความ
ยนร-ายเท7าน@นเท7าน@มนกFระงบเหต
เช7นว7าศรษะเราน@เราถ>อว7า ถ-าใครไปตบ ไปจบ ตาย ตตาย เขาตบตาม
ข-างๆกFไม7เปFนอะไร ตามแขนตามขาไม7เปFนอะไร ถ-าไปตบศรษะท?เราเอา
ความย1ดเข-าไปหมายม?นว7าตรงน@สาคญกว7าเขา มนกFเลยเกดทฏฐมานะข1น@
มา น? ความร-ายของมน ทน@อย7างกามคณน@กเF หม>อนกน การเสพกามน@น7ะ
มนกFเท7ากน ท?ร6จม6กเราเอาม>อแหย7เข-าไปน?นะมนมอะไรไหม? แต7ถ-าเราไป
วางความย1ดม?นหมายม?นมนแล-วว7าตรงน@นสาคญท?สด มนเปFนช7วงท?ชาว
โลกชอบท?สด เราจะเอาวางไว-ข-างบน วางในต6ดเรากFได- ถ-าไปเหFนแวบเข-า
แล-วใจมนกFข1@นวาบ มนเปFนยงไงกFไม7ร6-จก ไม7ร6-ว7าสตวQ ไม7ร6-ว7าบคคล จม6ก
เราเอาม>อแหย7เข-าไปไม7มอะไร เอาข@จม6กออกเฉยๆ น@กไF ม7มอะไร เพราะ
เราไม7ได-วางความย1ดม?นถ>อม?นตรงน@ ถ-าเราวางไว-ทางต6ดน@นน7ะ มนจะย?ง
สกปรกด-วย ตรงน@นสาคญท?สดด-วย
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ชาวโลกมองตรงน@เปFนสาคญท?สด พอแต7ยงไม7เหFนเท7าน@น เลกผ-าข1น@ ตรงน@
เท7าน@นน7ะ"อ6ย ตายแล-วนะ" น?แหละเพราะอะไร? มนทกขQมนอย67ตรงน@น7ะ
ถ-าเราถ>อว7าตรงน@กFเหม>อนร6จม6กเรา เอาอะไรไปแหย7เข-าเรากFเฉยๆเท7าน@น
แคะแต7ข@จม6กของมนเท7าน@นน7ะ ถ-าเรามาคดอย7างน@มนจะห7างกนเท7าใด
ไหม? เร>?องธรรมดากFเปFนอย7างน@ ตรงน@เราเอาภพใส7เข-าไปน?กเF กดชาตข1น@
มาซ เม>อ? ไม7มชาตเกดข1@น กFไม7มความสขความทกขQ ไม7มความยนดยนร-าย
เกดข1@นมา มนกFไม7มอะไร เปFนธรรมดาๆ เพราะไม7มความย1ดม?นถ>อม?นว7า
ตรงน@นมนเปFนอนน@นๆ แต7ชาวโลกชอบจะเอาอะไรไปใส7ตรงน@นนะ
คนมนชอบทางานท?ตรงสกปรก ท?สะอาดไม7ชอบทางาน ตรงท?มนสกปรก
เท7าไรย?งชอบทางาน ไม7ต-องจ-างด-วย จ-างเขากFเอา ทางานธรรมดาๆ ไดเงนได-ทอง เขาจ-างเรา อนน@เราจ-างเขา น? ด6ซ.มนถ6กสมมตมนย1ดอย7างน@น
ให-เราคด อนน@เปFนหลกปฏบตของเราเท7าน@น แหละถ-าเราพจารณาด6ร6จม6ก
ร6ห6ร6ท@งหมดในน ีี-มนกFเปFนร6ขเ@ หม>อนกนท@งน@น ถ-าเราพจารณาไม7ด
พจารณาไม7เปFนธรรมะ มนกFสยดสยองอย67ตรงน@แหละ ไม7ไปท?ไหนมนเปFน
บ-า อย6ต7 รงน@นอนน@กเF ปFนเหตนะ
ธรรมปฏบตน? ผมว7าไม7ต-องไปถามอะไรใครมากหรอก ไม7ต-องไปสอบสวน
อะไรมากเราจะต-องพจารณาจตตรงน@ให-มนสะอาด บางทผมเหFนพระแบก
กลดใหญ7ๆ ตากแดดไปโน-นไปน?หลายจงหวด ผมมองด6แล-วกFเหน>?อย
เหม>อนกน "ไปทาไม?" "ไปหาความสงบ" ผมไม7มคาตอบเขาแล-ว ไม7ร6-ว7า
ความสงบมนอย67ตรงไหน ไม7ใช7ให-โทษเค-า ผมกFเคยเปFนอย7างน@นเหม>อน
กน ไปหาความสงบ น1กว7าความสงบมนจะอย6ต7 รงโน-น คดอย7างน@น แต7กมF
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จรงๆเหม>อนกนนะ เม>อ? ไปตรงโน-นกFสบายหน7อย มนสบาย ไอ-คนเรามน
เปFนอย7างน@นน1กว7าตรงน@นมนจะสบาย
ผมไปเหFนสนขอย67ท?บา- นปภากโรน7ะ ตวมนใหญ7 เขารกมน เอาข-าวให-มน
กน อย6ข7 -างนอก มนอย67ขา- งนอกไม7นาน มนกFอยากเข-าในบ-าน กFเข-ามาดน
ประต6แฮ7ๆ เจ-าของกFราคาญ ไปเปดประต6ให-มนเข-ามา อย67ๆไปอากาศใน
ห-องมนชกจะหนาว มนกFวง? ไปว?งมา เบ>อ? อกแล-ว อยากจะออกไปอกแล-ว กF
เข-าไปแฮ7ๆ เจ-าของกFราคาญอก กFเปดประต6ให-มนออกไปอก ออกไปอย67
ข-างนอกสบายช?วคราว เดwยวมนอยากเข-ามาอกแล-ว อย7างน@นน1กว7าข-าง
นอกมนดกว7าข-างใน พอเข-าไปช?วคราวเบ>อ? อกแล-วกFอยากออกมา ออกมา
แล-วกFอย7างน@นแหละค>ออยากเข-าไปอก จตของคนมนเหม>อนสนข มนกF
เข-าๆออกๆอย67อย7างน@นมนไม7ร6-จกว7า ท?ไหนมนจะสบาย ถ-าเราคดอย7างน@
อะไรท@งหลายท?มความร6-ส1กน1กคดในใจเรา มนจะพยายามระงบดบลงไดไอ-ความย1ดม?นถ>อม?นน?เปFนส?งท?สาคญ มนพร-อมกนท@งน@นแหละ
ฉะน@นพวกเรายงไกลนะยงห7างไกลหลาย พ6ดถ1งไปเม>องนอกมาผมเหFน
หลายๆอย7างไปทหน1ง? ผมมปญญาขนาดหน1ง? ไปคร@งท?สองน?ผมมปญญา
ขนาดน@ คร@งท?หน1ง? ผมต-องเขยนหนงส>อตรงน@นๆ คร@งน@ผมวางปากกา ไม7
ได-เขยนอนโน-นอนน@ทไ? หน ปล7อยเลย คดว7า "เออ เราจะไปเขยนเอาบ-าน
เอาเม>องเขามนจะทนหร>อน?" มนเปFนเสยอย7างน@น คล-ายๆท?ว7าเราอย6ใ7 น
เม>องของเราน?น7ะ มนไม7คอ7 ยสบายคนไทยเราถ-าหากว7าไปถ1งท?มนสบายกF
น1กว7าเรามบญวาสนาบารมได-ไปเม>องนอก
ผมว7ามนจะส6-คนเขาอย67ไดหร>อ?เขาเกดอย67ตรงน@นน7ะ เราไปช?วคราวกFร6-ส1กว7ามนด มนเลศ มน
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ประเสรฐ เปFนผ6ม- วาสนาบารมปภากโร เขาย?งเกดอย67ท?เม>องน@น เขาจะไม7ม
บญมากกว7าเราหร>อ น?คอ> ความย1ดม?นถ>อม?นของคน
ฉะน@นคนไปถ6กอะไรต7างๆมนต>?นเต-น มนชอบต>?นเต-น ความต>?นเต-นในใจ
เรามนเข-าไปบ7มข1น@ มาอก ไปเหFนส?งท?ไม7เคยเหFน ไปร6-สง? ท?ไม7เคยร6- แต7ว7า
เร>อ? งท?เปFนวทยาศาสตรQน7ะกFยกให-เขาไปเลยไม7ต-องไปเถยงเขา เร>?องวตถ
ต7างๆน7ะมอบให-เขาซะ เราส6ไ- ม7ได-แต7เร>?องพทธศาสตรQน?เรายงอย6เ7 หล>ออย67
ทกส?งทกอย7างกFเหม>อนกน
การประพฤตปฏบตของพวกเราน@ บางคนกFเปFนทกขQเปFนยาก กFไปว?งตาม
รอยท?มนเปFนทกขQ มนกFทกขQซ น?แหละคนเรามนไม7ตกลง จตมนไม7ไดภาวนาให-ถง1 ท?สด มนกFไม7เหFนชดค>อการภาวนาไม7ตดตามตดต7อกนไปไม7
ต7อเน>?องกนไป ค>อความร6-จกผดถ6กไม7ร6-จก เกดข1@นมา อะไรไม7ชอบไม7เอา
อะไรชอบเอา น?เร>?องทฏฐ อย7างมากท?สดตรงน@นเขากFน1กว7ามนด จ1งย1ดม?น
ถ>อม?น ฉะน@นคนจะไปทางน@มนน-อย พวกเราท@งหลายทกๆคนน@กเF หม>อน
กน สมมาทฏฐยงมน-อย
สมมาทฏฐ ความเหFนชอบ โดยมากเม>อ? พจารณาตามธรรมะแล-วมนไม7ชอบ
มนเหFนไม7ชอบ ถ-าเหFนชอบมนต-องลดต-องละซ อนน@มนไม7เหFนชอบ บางท
กFไม7เหFนด-วยซ@าไป เหFนเปFนอย7างอ>?นไปเสย มนอยากจะเปล?ยนธรรมะใหเปFนอย7างอ>?นไป ตวเราเองน@แหละมนอยากจะแก-ธรรมะ แล-วกFพยายามใฝ 7
หากนไปเร>?อยๆ อกอนหน1ง? ไปพบเขาทาโยคะกนสารพดอย7าง เราทาไม7
เปFน ขามนจะหกหมดไม7มเหล>อละ ค>อเส-นเอFนของเรามนปกตอย67 ต-อง
ทาให-เหยยดออกไป ทาไปๆทกวนๆกFสบาย ถ-าหากว7าเขาไม7ทา เขาจะไม7
สบายผมเลยคดว7าน?ค>อเอาโลกใส7เจ-าของอกแล-ว มนเปล?ยนแปลงมนถ1ง
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ออกมาอย7างน@ มนต1งเครยดแล-วกFเปล?ยนไปสบายสบายช?วคราวเพราะเรา
ทามนถ-าเราไม7ทาอย7างน@นเกดความไม7สบายอกแล-วจาเปFนต-องทาทกๆวน
มนจ1งจะสบาย ถ-าไม7ได-ทาวนสองวนไม7สบายแล-ว ผมเข-าใจว7าเพ?มงานเข-า
มาโดยไม7ร6-จกเจ-าของ
ทน@นสยของคนจะต-องทาน7ะ ผมเหFนจนคนหน1ง? นะ แกไม7นอนมาได-สามส?ป
แล-ว น?งน?งอย6เ7 ฉยๆ ตรษสงกรานตQกFอาบน@ากบเขาทหน1ง? ร7างกายกFอ-วน
ท-วนเล>อดลมด ไม7ต-องว?งกFได- ถ-าจนคนน@ให-เขาไปว?งกFจะไม7สบายกFไม7ร6เพราะเขาฝ1กอย7างน@น
ฉะน@นมนเปFนเพราะการฝ1กสาคญท?สด มนแก-โรคกFได- เพ?มโรคกFได- ความ
ร6-ส1กน1กคดของเราน@กเF หม>อนกน ทกอย7างน?นแหละต-องเปFนอย7างน@น ท?
พระพทธองคQท7านว7าให-ร6-รอบๆให-มนร6-รอบจรงๆ เราทกคนอย7าเพ?งไปย1ด
ม?นถ>อม?น อย7าเพ?งไปต>?นเต-นอะไรมนท@งน@น เราอย67ๆท?นน? 7ะเช7นคร6บา
อาจารยQ เราอย6ก7 นสบายมนกFไม7มอะไร มนสบายแล-ว คล-ายๆปลาตวเลFก
มนอย67หนองใหญ7 มนกFวา7 ยไปมาสบาย ถ-าอกวนหน1?งน7ะ ปลาตวใหญ7ไปอย67
หนองเลFก มนจะเปFนยงไงไหม? มนจะเกดความอ1ดอดไม7สบายข1@นมา
เช7นว7าเราอย6เ7 ม>องน@ กนสบาย นอนสบาย อย67สบาย อะไรๆสบาย ถ-าไป
เหFนอย7างอ>น? ท?เขาทาแปลกเราไปอก มนจะเปFนปลาตวใหญ7ไปอย6ห7 นอง
เลFก น? สมยท?เราอย6เ7 ม>องไทยเรา วฒนธรรมอย7างน@ ใครทาถ6กต-องตาม
วฒนธรรมอนน@มนกFสบาย ถ-าอกคนหน1ง? มาทาให-ผดจากวฒนธรรมเราไปซ
มนจะเกดความไม7สบายข1น@
ทกวนน@เราเปFนปลาตวเลFกอย67หนองใหญ7 มนกFสบาย ถ-าหากว7าปลาตว
ใหญ7ไปอย67หนองเลFก มนจะเปFนอย7างไร? ชาวเม>องนอกกFเหม>อนกนฉนน@น
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ท?เขาอย67ตามสภาพบ-านเขาน7ะเขากFสบายอย7างน@น ไอ-พระเรามนปลาตว
เลFกไปอย6ห7 นองใหญ7 มนสบาย ถ-าเขามาเม>องไทยเราบบเลยนะ มนเปFน
ปลาตวใหญ7ในหนองเลFก จะขบจะฉน จะไปจะมาอะไร มนไม7ถ6กทางท@งน@น
แหละ ปลาตวใหญ7มนอย67หนองเลFก มนว?งไปไม7ได- ไปมาไม7สะดวก ขนาด
น@น ไอ-ความย1ดม?นถ>อม?นน?คงในระดบอนเดยวกน คนหน1?งตดข-างซ-าย คน
หน1ง? ตดข-างขวา
ฉะน@นในทางท?ดให-ร6-จกประเพณไทย ประเพณฝร?ง ให-ร6-จก ถ-าเราม
ประเพณธรรมะเราจะเอาประเพณเม>องนอกเม>องไทยเข-ากนได-สบาย ถ-า
เราไม7ร6-จกประเพณธรรมะแล-ว มนย7งท@งน@นแหละ ประเพณธรรมะน?เปFนท?
รวมของวฒนธรรมท@งหลาย อนน@ผมเคยได-ยนคาพระท7านสอนไว-ว7า เม>อ?
เราไม7ร6-จกภาษาเขา ไม7ร6-จกคาพ6ดเขา ไม7ร6-จกความหมายเขา ไม7ร6-จกการก
ระทาของเขาในถ?นน@น เราอย7าเพ?งไปถ>อตวในท?น@น คาน@ย>นยนตลอดเวลา
ผมเพ?งมาร6ธ- รรมเช7นน@ปรากฏข1@นมา ในคราวท?ผมไปกบล6กศษยQล6กหา น@
อนน@ได-เอามาใช-สองปมาแล-ว ท?ได-ออกจากบ-านเราไปน?น7ะ มประโยชนQ
แต7ก7อนมนย1ดแล-วกFม?นเดwยวน@มนย1ดไม7ให-มนม?นจบมาด6เฉยๆแล-วกFวางแต7
ก7อนจบมาไม7ยอมวาง มนยงย1ดม?น สมยน@มนไปย1ดแต7ไม7มน? ให-ผมว7าพวก
ท7านกFได- ให-ผมโกรธพวกท7านกFได- แต7ในทานองเดยวกนย1ดอย7าให-ม?น
อย7าให-มนขาดจากใจของเราสบายจรง สะดวกจรง ถ-าเราร6-จกธรรมะของ
พระพทธเจ-า
ฉะน@นผมจ1งสรรเสรญคาสอนของพระพทธเจ-า ย1ดเอาประเพณท@งสองเข-า
มารวมกนสบาย ทน@ร6- บางส?งบางอย7างท?จะเอามาฝากพวกเราท@งหลายน@น
ม ผมจ1งว7าไปเพ>อ? ประโยชนQ ประโยชนQตน ประโยชนQผอ6- >?น ประโยชนQพระ
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ศาสนา ประโยชนQในมหาชนท?วไป ประโยชนQแก7พวกท7านท@งหลายท@งหมด
ไม7ใช7ผมต@งใจจะไปด6ประเทศน@นประเทศน@ เม>องน@นเม>องน@เฉยๆ ผมไปเพ>อ?
ประโยชนQตน ประโยชนQผ6-อน>? ประโยชนQภพน@ภพหน-า ถ1งประโยชนQปรมตถQ
เม>อ? รวมท@งหมดแล-วมนกFเท7ากนทกคน ไม7มอะไรมนกFเปFนอย7างน@น ถ-าเปFน
ผ6ม- ปญญาแล-วมนกFเหม>อนกน ไปทางโน-นกFเรยกว7าไปด มากFด
อย7างจะเปรยบเทยบ ไปตรงน@เหFนคนไม7ด บางคนเหFนคนไม7ดแล-วกF
รงเกยจ เม>อ? เรามธรรมะ เหFนคนไม7ดแล-วน?นแหละค>อกลว แล-วเราจ1งจะ
ร6-จกคนด ถ-าเหFนคนดกFดแล-วจะเปFนคร6เรา ให-เราร6-จกคนไม7ด เหFนบ-านหลง
น@มนสวยมนกFด เราจะร6-จกบ-านท?ไม7สวย เหFนบ-านหลงน@มนไม7สวยมนกFด
มนจะร6-จกบ-านท?สวย ไม7ได-ทง@ สกนดเดยวธรรมะน?
ฉะน@นพระพทธเจ-าท7านจ1งว7า"ส6ทง@ หลายจงมาด6โลกน@อนน7าตระการดจราช
รถท?พวกคนเขลาค>อคนหลงน7ะหมกอย67แต7ผร6- 6-หาข-องอย67ไม7" เรยนนกธรรม
เอก ผมพจารณาเหล>อเกน อนน@เปFนคาท?สาคญ แต7มนเพ?งมาโผล7ขน1@ เม>อ?
เราปฏบต ส6ท@งหลายจงมาด6โลกน@ ส6ทง@ หลายท@งหมดน@น?งอย6น7 ?กFส6 มาด6โลก
น@ โลกน@มนมนษยQโลก อากาศโลก สตวQโลก พวกเราท@งหลายท?มารวมกน
อย6น7 @ ถ-าร6-โลกท@งหลายเหล7าน@อย7างแจ7มแจ-ง กFไม7ต-องภาวนาอะไรมาก ถ-า
ร6-จกโลกว7ามนเปFนอย7างน@ ตามความเปFนจรงน@น มนไม7มขด ไม7มขดสกนด
เดยว โลกเขาเปFนอย7างน@น พระพทธองคQท7านร6-แจ-งโลก ร6-ตามความเปFน
จรงของโลก ร6-แจ-งซ1ง? โลก แล-วกFร6-ธรรมะอนละเอยด มนกFไม7หว7 งในโลก ถ-า
ร6-โลกโดยแจ7มแจ-งมนกFไม7มโลกธรรม เราจะเปFนไปตามโลกธรรมน@น มนกF
สตวQโลก สตวQโลกมนเปFนไปตามโลกธรรมอนน@น มนแย7งกนไปทกอย7าง
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ฉะน@นเม>อ? เราเหFนอะไรกFให-พจารณาอนน@น พวกเราท@งหลายน@มนยนดใน
ร6ป ในเสยง ในกล?น ในรส ในโผฏฐพพะ ธรรมารมณQ จ1งควรพจารณา ร6ป
เข-าใจไหมร6ป? ร6ปเราท?นง? อย67น@ ร6ปผ6ห- ญง ร6ปผ6ช- าย เสยงเรากFร6- กล?น รส
โผฏฐพพะ เรากFร6-กนท@งน@นน7ะ ธรรมารมณQท?เกดข1น@ กบใจกFร6- เม>อ? ร6-ร6ป รส
กล?น เสยง โผฏฐพพะ มนกFมธรรมารมณQเกดข1@นกบจต ส?งท@งหลายจะมา
รวมอย67ตรงน@ และผมกFคดว7าไม7แปลกอะไรกนธรรมะน@
บางทเดนไปข-างๆกนตลอดปตลอดชาตกFไม7ร6-จก อย67ดว- ยกนตลอดปตลอด
ชาตกFไม7ร6-จก เพราะเรามนคดเกนไป มนมหวงจนเกนไป การปฏบตหวง
เกนไป หวงจนเหล>อเกน จนเหล>อหวงเรา เช7นว7าเราจะไปด6ร6ปผ6ช- าย ด6ร6ป
ผ6ห- ญง อย7างน@เปFนต-น ทกคนสนใจมากท?สด เพราะมนวาดส6งจนเกนไป
ทางห6 ทางตาอยากจะล@ม อยากจะเลย อยากจะด6อากปกรยาสารพดอย7าง
มอง เท7าน@นแหละ ถ-าหากว7าให-ไปแต7งงานกนซะแล-วกFไม7เท7าใดนก บาง
เวลากFอยากจะหนให-ห7างๆเสยหน7อยหน1ง? บางทกFอยากจะหนไปบวชเสย
ด-วย แต7มนไปไม7ไดเหม>อนกนกบนายพรานท?เหFนเน>อ@ ทราย ไปยงเน>อ@ ถ-าเหFนเน>@อท?มนขล?ว
ขลก*น@นน7ะมนกFสยดสยองทางห6 ทางตา มนสารพดอย7าง นายพรานกFยง?
ชอบใจ ย?งทาตวให-เบา กลวมนจะว?งหน อนน@กFเหม>อนกน ย?งเหFนไอ-ร6ป
เสยงมนเปFนอย7างน@ กFยง? โอย เพ7งพนจลงไปให-มนมากท?สดให-มนบบหวใจ
เรา นายพรานกFเหม>อนกน ถ-าเหFนเน>@อท?มนจะมองเหFนเรา เรากFย?งหลบย?ง
หลกกลวมนจะเหFน ย?งชอบใจใหญ7เลยนะ ย?งทาอากปกรยากลวเน>อ@ มนจะ
ว?งหน กFคดว7าเน>@อน@มนจะเปFนอะไรมนกFไม7ร6-นะ เม>อ? ได-จงหวะกFยงปs บตาย
นายพรานกFหมดภาระ เดนเข-าไปด6เน>@อมนตาย กFเท7าน@นแหละ ไม7เหFนจะ
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ต>?นเต-นอะไร จะเอาเน>@อมนมากนเรากFอม? อ?มแล-วกFได- ไปด6หม6 นกFเท7าน@น
แหละ ไปจบหางมนด6กFเท7าน@นแหละ เม>อ? มนยงมชวตอย6ใ7 จนายพรานไม7
เปFนอย7างน@นนะ กFเหม>อนคนเราน?นแหละ ร6ปน@กเF หม>อนกน ถ-าเรายงไม7ไดกFน1กว7ามนสวยเหล>อเกนนะ ถ-ามาอย67รว7 มกนแล-วกFเบ>อ? เหม>อนเน>@อท?มน
ตายไปแล-ว ไปจบห6จบหางมนกFเท7าน@นแหละ เพราะมนตายแล-ว
ทน@เม>อ? ไปแต7งงานแล-วน7ะจะทาอะไรกFไดมนกFเท7าน@นแหละจะทายงไง
เดwยวกFหาทางหนอกแล-ว อย7างน@แหละเราไม7พจารณาของเรา ถ-าเรา
พจารณาให-มนดๆ ผมว7ามนจะไม7มอะไรมากเกนไปกว7าน@น ค>อมนวาดส6ง
จนเกนไป มองด6ร6ปกFเหFนมนจะกนได-ทกแห7ง ห6กFกนได- ตากFกนได- จม6กกF
กนได- บางทน1กไป บางคร@งน1กว7าข@มนจะไม7มเลย ชาวเม>องนอกคดอย7าง
น@นหร>อเปล7ากFไม7ร6- ด6เหม>อนข@มนกFจะไม7มนะ หร>อมกFน-อย เหFนว7าท@งตวมน
จะกนได-หมดแหละ อนน@มนวาดส6งเกนไป แต7มนไม7ใช7อย7างน@น ถ-ามนด@น
แล-วเหม>อนแมวกบหน6น7ะ ถ-ามนด@นแล-วต@งใจตะครบเลย ถ-าหน6พลกตว
ตะครบเลยแมวย?งต@งใจ ถ-าหน6ตายแล-วจะตะครบอะไร หน6กFเฉย แมวกFไม7
ได-ต@งใจ เฉย เดwยวแมวกFหน มนกFเท7าน@นเองแหละ มนวาดส6งจนเกนไป ไอพวกเราท@งหลายมนไปตายอย6ต7 รงน@นแหละ มนวาดให-เปFนไปอย7างน@น
พ6ดถ1งนกบวชเราน?มนทนทกขQมากกว7าเขาละเร>?องกามกามค>อตวใคร7ใคร7
ในความช?วกFใคร7ใคร7ในความดมนกFใคร7 แต7ในท?น@เรยกกามะ ท7านแปลว7าม
ความใคร7 ในทางท?ชอบใจเรากFใคร7 มนทาลายเราได-ท@งน@นแหละ ความใคร7
มนเปFนเหตออกยากลาบาก
ดงน@นพระพทธเจ-าท7านสอน อานนทQท7านถาม อานนทQถามว7า"จะให-ข-า
พระองคQปฏบตกบสตรอย7างไร?จะให-ข-าพระองคQประพฤตปฏบตกบสตร
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โดยอาการอย7างไรจ1งจะไม7เด>อดร-อน" พระพทธเจ-าท7านว7า"อานนทQอย7า
เหFนมนเลยดกว7า" พระอานนทQกFฟงไป "อ>อ คนเรามนจะไม7ให-เหFนกนมน
ไม7ได-ละมง ถ-าเราจะเหFนน@ทายงไงดหนอ" คดไปแล-วกFว7ามนไม7ได- ต-อง
เหFน"ข-าแต7พระพทธเจ-าข-าถ-าเหตท?จะต-องเหFนมอย6จ7 ะให-ข-าพระองคQทา
อย7างไร""เอออย7าพ6ดอย7าพ6ด" พระอานนทQกFคดไปอกแหละ "บางทเราเดน
ไปตามทางมนหลงน?จะทาอย7างไรหนอ มนกFตอ- งพ6ดละมง""ถ-าหากว7าเหต
ท?จะให-พด6 มอย67จะให-ข-าพระองคQทาอย7างไร?""อานนทQพ6ดกFให-มสต" น?เหFน
ไหม?ให-มสตทกคร@งทกเวลา
สตน@จ1งเปFนคณธรรมท?สาคญท?สด เอาแต7เหตท?มนจาเปFน หร>อจะพ6ดกFพ6ด
แต7สง? ท?จาเปFน จะถามกFถามแต7สง? ท?จาเปFน ถ-ามกจสกปรกลามกข1@นแล-ว
อย7าไปด6มน อย7าไปถามมน อย7าไปพ6ดมน แต7มนไม7ใช7อย7างน@นนะ มนมกจ
ท?สกปรกเท7าไรกFยง? อยากถาม ย?งอยากจะเหFน มนไปคนละอย7างกนอย7างน@
ฉะน@นผมกลว กลวอนน@มาก แต7ทพ? วกท7านท@งหลายไม7กลวน7ะ อาจจะเหลว
กว7าผมกFได- "ไม7กลวมนไม7เปFนอะไรหรอก" อย7างน@นน7ะ ผมต-องกลวไวเคยมไหมคนแก7ๆถามมาถามไปมไหม? ผมจ1งพ6ด ท?มาอย67กบผมน@ผมจ1ง
ให-ห7างมากท?สด ถ-าไม7มความจาเปFนอย7าไปแตะต-องอนน@น
ผมไปอย67ใต-ต-นไม-ในปา7 น7ะ ไปเหFนลงมนซดกนบนต-นไม- ผมน?งกรรมฐาน
อย6น7 ะ ผมยงอยากกบมนเลย น?งด6มนกFอยากเหม>อนกน "อ>อ ดเหม>อนกน
เปFนลงกบเค-าน?" เอาซก@งก7ามนซดกนเท7าน@ผมกFอยากนะ สนขมนซดกน
ผมกFยงอยากมน บางองคQว7าทาไมท7านจ1งกลวหลาย ฟงไม7ได- ฟงมนปอด
หมดเลย ไม7ใช7ผมรงเกยจเค-า ผมมนโง7 เดwยวน@กFคอ7 ยๆพ6ดกบผ6เ- ฒ7าผ6แ- ก7ๆ
น?เพราะระวงตวน?นเอง จ1งได-ผา7 นอนตรายมาถ1งปา7 นน@ ไม7ใช7ว7าไปยกค@ว
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ทาท7าทางอะไรต7างๆ อนน@ผมกลว ทาไม7ได- ระวง สมณะเราต-องเปFนอย7าง
น@น ตวน@เปFนส?งท?สาคญ ฉะน@นผมจ1งกาชบท7านท@งหลาย เร>?องอย7างน@ไม7ใช7
มนอย67ใกล- มนล1ก มนยงล1ก มนมองไม7เหFน อย7าประมาท คาสอนของ
พระพทธเจ-า ท7านสอนอย7างท?สดว7า อย7าประมาทเท7าน@น ค>ออย7าประมาท
แล-วมนกFครอบหมดเลย อย7างน@นจะต-องควบคมตวของใครของมน ต-อง
ระวงทกคนไอ-ความม7งหมายของนกบวช น?คอ> เราจะมาปฏบตให-มนพ-น
ทกขQถง1 แม-มน ไม7พ-นทกขQกพF ยายามทาทกขQน@นให-มนน-อยลง อย7าไปทา
เร>อ? งสกปรกในพระศาสนา ถ-าไปไม7ไหวแล-วมาลาผม ผมไม7ให-อย67หรอก
ส1ก อย7าไปทาให-มนเสยหาย ในเม>อ? เวลาเรามาอย6ใ7 นพรหมจรรยQ...ฯ
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พระเณรทกคนท?เข-ามา มาเพ>อ? ท?จะรบฟง เพ>อ? จะเรยนร6-สง? ต7างๆ คงจะไม7
แบกทฏฐเข-ามาในวด แบกมาแล-วกFคงจะไม7เอามาใช-ในสถานท?เช7นน@ เช7น
ว7ามาอย67ท?น? กจบางอย7าง เช7นกรรม การกระทาบางอย7าง ผมยกไว-ก7อน
เพ>อ? จะด6ว7าควรหร>อไม7 วตรของอาคนตกะหร>ออาจรยวตร กFต-องด6ก7อน เรา
ต@งใจจะขอนสสยเพ>อ? อย67เสมอ อาจรยวตรอย7าให-ทนท กFต-องรอด6กนก7อน
ต-องให-รเ6- ร>?องกนก7อน แจกอาหาร บณฑบาต ฉนกนธรรมดา แยกไว-เพ>อ? ใหร6-จก ท7านกาชบวตรของเจ-าอาวาส อย7ารบให-นสสยอาคนตกะเรFว ต-องร6เร>อ? งกนก7อนว7าเราต@งใจอย67ปฏบต ต7างพอใจซ1ง? กนและกน ต7างคนต7างด6ว7า
ควรหร>อไม7? ชอบไหม?มความเหFนพ-องกนหร>อไม7 จ1งค7อยให-นสสย และ
ขอนสสย เปFนธรรมดาอย7างน@น
พยายามถอนส?งท?จะขดข-องในการปฏบต เปFนเหตปฏบตดาเนนไปช-า เรา
ควรเสยสละส?งไม7จาเปFน เช7นของใช-สอย การเสพตดบางอย7างในวดไม7ทา
ถ-าเรามาทากนกFลกหล?นกน การกนหมากในสมยก7อนผมพจารณาด6แล-ว
ไม7มอะไร ไม7ตดกน ถ-ามมากFใช-เลFกๆน-อยๆ แล-วเลกเสยกFด ส?งท?ดเปFน
วนยเรารกษาได- กFจะทาให-เราแปลกออกไปในส?งท?ควร ผ6ท- ?เปFนหวหน-า
ควรจะทาเพ>อ? ชกจ6งศรทธาญาตโยม อะไรท?ไม7มกFพยายามทาให-นอ- ย ใหง7าย การขบฉนน@กเF หม>อนกน ถ-ามพระมากกFตดภาระลงไปให-ง7ายเข-า
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เปFนเร>?องจาเปFน จวร บณฑบาต เสนาสนะ คลานะเภสช เราต-องอาศย ถ-า
เรายงไม7ตาย ปจจยส?เราต-องอาศยปจจยส?น@ ไม7เฉพาะพระเรานะ ทาง
ฆราวาสกFมเช7นกน ถ-ายงมชวตอย6ก7 Fต-องอาศย
พระเราจะออกจากความว7นวายมนกFแปลกกน อย7างจวรกFแปลกเขา ท7าน
ให-ใช-ผ-าสามผ>น ย-อมผ-าฝาดแก7นขนนสเดยว จะไปไหนกFเท7าน@ น?เรยกว7าผ6มกน-อยจรงๆ ไม7เหม>อนฆราวาสเขามหลากสหลายอย7าง บณฑบาตก-อน
ข-าวท?เปFนอาหาร ท?บรโภคเพ>?อยงชวตให-เปFนอย67 อนน@กFต7างกบโยม ก-อน
ข-าวท?เราฉนเข-าไปต-องเปFนกาลเวลา โยมเขาวนหน1ง? ไม7ร6-จกก?มอ>@ ทก
อรยาบถกFได- ไปไหนกFได- ไม7วา7 กลางค>นกลางวน ได-ทง@ น@น
เราเปFนคนมกน-อยย7อเข-ามาเพราะอะไร เพราะเคร>?องปจจยเหล7าน@ พวกเรา
อาศยผ6อ- >?นเล@ยง ถ-าเล@ยงยากกFลาบากผ6อ- >?น ทาให-หมดศรทธา เสนาสนะกF
ใช-หลงเลFกๆ ยาบาบดโรคพสดาร ท7านให-ใช-น@าม6ตรเน7าดองสมอ
เราเพ>อ? จะถอนตวออกจากความว7นวาย จะต-องท@งการสนกสนาน เขาน@น
ชอบสนก สงบแล-วไม7สบาย เขาจ1งหาเร>อ? งสนกสนาน ว7นวาย จ1งต7างกน
ในทางท?ดแล-ว ให-ร6-จกตนของตนดกว7า ว7าน?เราเปFนพระ เราจะเดน พ6ด กน
อย7างฆราวาสไม7ได- จะต-องพจารณาว7าบดน@เราเปFนอะไร? คดอะไรอย67
ไหม? อย6ท7 เดยว
ต-องมสตสตเปFนหวหน-าท?จะจ6งผ6ป- ระพฤตปฏบตให-ร6-จกทาง มนแลด6ซบ
ซ-อนตรงท?คนมาทากน
เร>?องความจรงน@นมนไม7มเร>?องอะไรซบซ-อน
มากมายนก ตรงไปตรงมาอย7างง7ายๆ
พ6ดง7ายๆมนกFง7าย พ6ดให-ยากมนกFยากข1@น เช7นว7า ลกษณะอาการท?จะต-อง
ปฏบตมนครบแล-ว พวกเรามร6ปมนามมาครบแล-ว เช7นอายตนะสงวร
854

สารวมห6ตาจม6กล@นกายใจเท7าน@นไม7ให-ยนดยนร-ายเวลาสมผส
อนทรยสงวร อนทรยQค>อผ6เ- ปFนใหญ7ในการน@นๆ เช7นตากFเปFนผ6ใ- หญ7ในการ
เหFน ปฏบตจนอนทรยQแก7กล-า จนร6-จกรบอารมณQ ร6-อารมณQ ร6-เร>?องของ
อารมณQน@นเท7าถ1งกน เปFนอนทรยQกล-า ละกเลสได- หายไป เรยกว7าอนทรยQ
ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ
จตแต7ละอย7างๆน@นมนเกดข1น@ มาแล-วเปFนใหญ7 ไม7ให-ยนดยนร-ายในส?งน@น
เพราะว7าถ-ายนดยนร-ายเรากFหลง เราทาไปอย7างน@ จนกว7าเราจะร6-จกตา ห6
จม6ก ล@น กาย ใจ น?นมนมยนดไหม? ยนร-ายไหม? ถ-ายนดยนร-ายมนกF
หลง ถ-าสภาวะอนน@เปFนอารมณQอย7างน@กเF ข-าใจว7าหลงอย67 หลง
อย7าเพลน อย7าเมาไปตามมนเลย ทาไมถ1งจะร6-? ร6-ซ เพราะมนเปFนใหญ7
ปฏบตต-องร6-อย7างน@ ไม7ใช7วา7 ปฏบตไม7ร6- ตาเปFนใหญ7ในการเหFนร6ป ห6ไม7ไดเหFนในส?งท?จะเหFนร6ปและร6-ส1ก มนยนดไหม? ยนร-ายไหม? มนส7งถ1งใจ ม
ความร6-ส1กเปFนตวอปาทาน ทาให-เกดอะไรข1น@ มาน?น เรากFต-องร6-อย7างน@ ท7าน
จ1งบอกว7าอปณณกะหลกท?สาคญค>อข-อปฏบตท?ไม7ผด ถ-าเรากระทบท@งตา
ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ
มนไม7ยนดยนร-ายน?นแหละค>อเราไม7เปFนทาสอารมณQน?นแหละค>อเราไม7
หลงอารมณQไม7ตอ- งหลงร6ปเรามการสงวรสารวมอย67อย7างน@เรยกว7ามการ
สอบอารมณQของเราไม7ตอ- งให-ใครสอบเพราะของเหล7าน@มอย67ในเราหมด
แล-ว ของท?เรามอย6แ7 ล-วน@ไม7จาเปFนจะต-องให-ผอ6- >?นลาบากแก7เรา เราควร
สอบเอาเองซ ท?มนกระทบมาแล-วมนยนดไหม? เออ...มนยงยนดอย67 มนยง
ยนร-ายอย67 เพราะอะไร? หาเอาเองซ เราร6-มาแล-วว7าอารมณQนม@ นเปFนอย7าง
น@ เราหลงอารมณQแล-วน? เราจะสอบอารมณQของเรา แก-ซทาไมมนยนด?
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เพราะอะไร? ต-องด6ซ เพราะเราทาความเข-าใจว7า อนน@นเราชอบ อปาทาน
มนเกดเรากFเข-าใจอนน@นด เพราะเราปรงแต7งข1@นมา เราชอบจ1งด อนน@นเรา
ไม7ชอบ ปรงแต7งไปกFไม7ยนด เปFนของร-าย มนเปFนของมนอย67อย7างน@น ท?ด
หร>อร-ายเราเอาเข-าไปใส7ในตรงน@น แต7ความจรงอารมณQมนไม7อะไร มนเปFน
กบบคคลท?ไปหมายม?นย1ดม?นมน
ถ-าดกFย1ดว7ามนดร-ายกFยด1 ว7ามนร-าย
เหม>อนโลกน@ โลโกน@ มนเปFนปกตของมนอย67อย7างน@ เราว7ามนไม7ด หร>อว7า
เราว7ามนดสารพดอย7าง โลกมนกFเฉย มนเปFนปกตของมนอย67 ตวเราเองน?ซ
ไม7เปFนปกต เดwยวชอบอนน@ เดwยวชอบอนน@น เดwยวนนทาอนน@ อย7างน@นะ
เราเองเส>อกไสไปย1ดม?นถ>อม?นอย7างน@น
ฉะน@นจะปฏบตในท?สงบให-ร6-จกว7า อนน@คอ> สอบอารมณQ จนกว7าท?ตา ห6
จม6ก ล@น กาย ใจ มนสมผสอารมณQมาแล-วทกอย7าง มนจะวางตวเปFน
กลางๆ ไม7ยนดยนร-าย น? เพราะอะไร? ถ-ายนดกFไม7ถ6กมนจะนาทกขQมาใหเรา ถ-ายนร-ายกFไม7ถ6ก มนจะนาทกขQมาให-เรา เม>อ? เปFนเช7นน@น เรากFเปFน
ทาสของอารมณQอย67 เปFนทาสของตณหา เปFนทาสของความอยากอย67ตลอด
เวลา ไม7ใช7ทางท?จะพ-นทกขQ เม>อ? มนตดอารมณQอย6อ7 ย7างน@นเรากFร6-จกว7า
อารมณQเปFนอย7างน@เรากFเรยกว7าสอบอารมณQ เราร6-จกมนอย67 เรากFแก-ไป
เร>อ? ยๆ น?ปฏบตไม7ผด จนกว7าจะเหFนโทษมนเหFนโทษในการย1ดม?นถ>อม?น
ในความร-าย เหFนโทษมนอย7างแท-จรง มนกFวาง และมองเหFนประโยชนQจาก
การปล7อยวาง น@กFมประโยชนQ เหFนประโยชนQอย7างสมมาทฏฐ เหFนโทษ
อย7างสมมาทฏฐแล-ว มนกFวางเท7าน@นแหละ มนจะไปตรงไหนล7ะ? จะ
ปฏบตขนาดไหน? ถ-าไม7เหFนโทษแล-ว มนเปFนไปไม7ได- ถ-าไม7เหFน
ประโยชนQแน7นอนกFหมดศรทธา เม>อ? เราด6อารมณQแล-วเหFนโทษกFละ เม>อ?
เหFนประโยชนQ ลาบากกFทาได- เท7าน@เอง!
856

เราจะร6-อารมณQกFเปFนสมมาปฏปทา ถ-าเปFนเช7นน@เปFนอปณณกปฏปทา* ไม7
ผด เปFนข-อปฏบตอย7างน@ เปFนข-อพจารณาอย7างน@ไม7ผด ค>อไม7ยนดยนร-าย
เกดแล-วดบไป วางมนอย7างน@นตลอดไป เปFนอเบกขา
การปฏบตท7านให-ด6อายตนะ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ มนสมพนธQตดต7อกน
อย6น7 ? จะโกรธ จะเกลยด มนกFร6-จกกนอย67ตรงน@ มนไม7ร6-ท?อ>?น ถ-าอารมณQยนด
กFยนดจนหลง เมาอารมณQดกFเมาด อารมณQร-ายกFเมาร-าย ทาไมจะไม7ร6-จกว7า
เราปฏบตผด ปราชญQท7านพ6ดไว-ถ6กแล-ว
อนทรยส%งวรให-สารวมในอนทรยQหกตาห6จม6กล@นกายใจไม7ให-ยนดยนร-ายใน
เวลาเหFนร6ปฟงเสยงสมผสโผฏฐพพะธรรมารมณQ ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ
ไม7สมผสถ6กต-อง แต7มนเกดข1น@ ในจต หร>อถ6กต-องแต7ขาดระยะไป ผลมนจะ
เกดข1@นในจตถ-าเราด6กายกบจตของเราอย7างน@ทาไมจะไม7ร6-มอะไรเกดข1@น
เราร6-ทนไหม?ไม7ร6-ขนาดน@กเF ปFนคนตายพระตายเณรตายเท7าน@นเอง จะใหใครสอนแนะนาอย6เ7 สมอจะให-ใครสอบอารมณQเราเล7า? เรากFต-องช7วยตวเอง
เท7าน@นแหละ ห6กระทบกบเสยง มนเกดความร6-ส1กเปFนอย7างไร ตากระทบ
กบร6ปเกดความร6-ส1กข1@นมาอย7างไร มนโกรธ เกลยด ชอบไหม? อะไรไหม?
ล@นล@มรสถ6กข1@นมา มนชอบไหม? รงเกยจไหม? ทาไมไม7ร6-จก?ถ-าเราร6-อย67
พจารณาอย67ภาวนาอย67ไปไหนกFเอาไปด-วยทาไมจะไม7ร6-มน ถ-าเรามสตอย67
ต-องร6-ท@งน@นแหละ
ฉะน@นทาอย7างไรให-สตมนดการปฏบตน@มสตและ
สมปชญญะปญญามนจะเกด อายตนะน@นมนกFบอกอย67อย7างน@น
โภชเนม%ตต%ญญ&ตาค>อร6-จกประมาณในการบรโภคอาหารไม7มากไม7น-อย มน
ถ6กแล-ว น?เรยกว7าปฏบตไม7ผด ร6-จกประมาณอาหารของเราพอควร โดย
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มากไม7ร6-จกพอควรมนจ1งเกดโทษ ไม7ร6-จกพอควร กFไม7ร6-จกปฏปทา ไม7ร6-จก
มรรค ไม7ร6-จกปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ ไม7สร-างมรรคข1@นมา
ชาครยาน&โยคการประกอบความเพยรเกดข1@นทางจตของเราร6-จกความเหFน
ชอบเสมอๆไม7น?งนอนใจไม7อาศยความประมาทเปFนอย67 เรานอนกFจรง แต7
ให-ล1กซ1@งไปอก ให-ร6-รอบส?งท@งหลายเหล7าน@น ถ-าเราต@งใจทาจรงๆมนไม7นาน
ไม7ใช7ว7าท7านไม7ให-ทาอะไร ทาได- แต7ให-ร6-เร>?องของเรา เช7น เราพ6ดอย7างน@ม
ความหมายอย7างไรไหม? ท?จะพ6ดน?ท?จะทาน? มความหมายไหม? ให-ร6-เร>?อง
ของตวเองคนเรามาปฏบตกรรมฐานกFเร>?องสมาธเท7าน@นแหละ อยากจะใหเปFนอย7างไรกFไม7ร6- ไม7ร6-เร>?องกน มนนาน ไม7ร6-เร>?อง ถ-าส?งท@งหลายเหล7าน@ร6เร>อ? ง มนสงบเท7าน@นแหละไม7มกมากไม7อยากมากไม7มความประมาทใน
ความเปFนอย67
นอกจากน@นไป ถอยกรรมฐานพจารณาความเกดหร>อความตาย ท@งหลาย
เหล7าน@ท7านให-ยกมาเพ>อ? อะไร เพ>อ? ให-มนทาลายความโลภมากอยากมาก
พอดน?เรยกว7าการปฏบตไม7ผด เราร6-จกมแต7ปฏบตท@งน@น ไม7ต-องสงสย ผม
ปฏบตอย7างน@ผดไหมหนอ? ถ6กไหมหนอ? ไม7ต-องไปถามใครแล-ว มนร6-จก
แล-วไม7ยนดเกนไป ไม7ยนร-ายเกนไปถ-ายนดกFร6-จกความยนดแล-วกFวางลง
ไปเสยยนร-ายกFวางเสยมนไม7เท?ยงไม7แน7นอน เข?ยมนออกเสย อารมณQเกด
ข1น@ มามนจะเปFนอปาทาน อนน@ไม7แน7นอน ท?ไม7แน7นอนเข?ยออกเสยเร>?อยๆ
วางเสย ท?หมายม?นเปFนทกขQ
ฉะน@น กรรมฐานน@มอารมณQหลายอย7าง เปFนต-นว7า อนสตสบเปFนกรรมฐาน
ให-ใจสงบวปสสนากรรมฐานเปFนกรรมฐานให-เกดปญญา มนไม7มาก ม
อนจจง ทกขง อนตตา ให-วา7 ไปเถอะ เข?ยมนออกไปเสย เร>?องมนไม7เท?ยง
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อะไรเกดข1น@ มากFสอบอารมณQเจ-าของ ดน?กไF ม7แน7 ช?วน@กFไม7แน7นะ ได-มาน?กF
ไม7แน7นะ เสยไปน?กไF ม7แน7นะ เข?ยไปเข?ยมาอย7างน@ สกวนหน1?งมนจะเกด
ความแน7ข1@นมา
น?แหละทาให-ปญญาเกดแหละไม7ต-องไปเรยนอภธรรม
ความเปFนจรงร6-เร>?องส?งท@งหลายเหล7าน@มนกFร6-เร>?องแล-ว เราไม7ยด1 ม?นถ>อม?น
เกดข1@นต@งอย67ดบไป เท7าน@จตมนกFสงบ เหFนชดเข-าไป ท7านจ1งว7าปฏบตไม7
ผด ถ-าร6-หลก เอาสองอย7างน@เท7าน@นมสตสมปชญญะปญญาเกดเพราะว7า
เราใช-คาบรกรรมว7าอนจจงทกขงอนตตาว7ามนไม7แน7
ถ-าคณท@งหลายเหFนว7าไม7แน7เกดข1@นคณจะสงบ คณจะสบาย แล-วความ
โกรธเกดข1@นมาคณจะท@งเดwยวน@น ความรก ชง เกดข1@น กFจะท@งเดwยวน@น
แหละ เพราะมนไม7แน7! จตของคณกFสงบเท7าน@น จะสะพายบาตรไปเขาล6ก
ไหน? จะสะพายบาตรไปทะเลไหนล7ะ? จะไปอย67ปา7 ไหนล7ะ? ด6ซ ต-อง
พจารณาอย7างน@ สมแล-วท?จะปฏบตในสถานท?เช7นน@ เร>?องจะไปโน7นไปน?มน
เร>อ? งของตณหา เร>?องของความอยาก ไปแล-วกFเปFนทกขQ กลบมาแล-วกFเปFน
ทกขQ ไปแล-วกFสบายหน7อย กลบมาน?มนไม7เตFมส7วนมนต-องไปกFสบายอย67กF
สบาย มนแน7นอนของมนอย67อย7างน@น น?เรยกว7าสมมาท!ฏฐ!
หาความสงบอย6ต7 รงไหนล7ะ? ไม7ใช7อย67ภเ6 ขา ปา7 ชฏ ท7งนา ไม7ใช7อย67ทะเล
สมมาทฏฐ ความเหFนชอบน?ค>อสร-างมรรคข1@นมาสมมามรรคในอารมณQทง@
หลายท@งปวงน?นแหละ!ความสงบอย6ต7 รงน@น
ถ-าไม7เหFนชอบ จะไปอย6ใ7 นถ@าในปา7 กFไปเถอะ ไม7มประโยชนQ ถ-าเหFนชอบกF
เกดประโยชนQ เพราะไปหาประโยชนQ อย67กFสร-างประโยชนQ ไปตรงไหนกFจะ
ละให-หมดไปท@งน@นผมเหFนว7าคนไม7ร6-เร>?องค>อคนไม7ปฏบต ไม7ร6-เร>?องปฏบต
ไม7คอ7 ยจะเดนจงกรมไม7คอ7 ยจะน?งสมาธ อนน@มนจะเกดอะไรเล7า...ไม7มเร>?อง
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การประพฤตปฏบตเปFนเร>?องให-สมมาทฏฐเกดข1น@ ร6-เร>?อง อย7าเอาอะไรมน
มากเลย อย67เปFนพระผมคดว7าไม7มอะไรย?งไปกว7าน@ ถ1งร6-หลายอย7างกFจบ
ตรงน@ ท7านท@งหลายจาไว-เถอะ พจารณาเถอะ มนจะไม7พ-นตรงน@
มนจะเปรยบกบมนษยQคนหน1?งเกดมามนจะสวยมนจะสดมนจะร-องราทา
เพลงอย7างไรกFตามเร>?องของมนเถอะผลท?สดมนกFแก7ตาย มนมาลงตรงน@น
ถ-าเราไปเหFนชดอย7างน@นกFหมดสงสย ให-พจารณาให-ด น?คอ> เร>?องการ
ประพฤตปฏบตไม7ผด
เราทาอะไรให-ทาด-วยปญญาของเรา อย7าเข-าใจว7าหย7อมหญ-าเลFกๆน@นไม7ม
ประโยชนQ เช7นว7าการปฏบตของเราน@โดยมาก คนเรามนชอบรนแรง ม
ความเหFนว7า นกปฏบตไม7ต-องทาอะไรมาก การสวดโน7นสวดน? กจน@นน@มน
ไม7จาเปFนอะไร ผมเคยข1น@ สมองเหม>อนกน แต7แล-วมนกFเปFนของจาเปFน กฏ
ผพงจาเปFนจะต-องซ7อมแซม รกษามน เราคดง7ายๆ เก>@อก6ลกน ต-นไม-ใหญ7
มนกFมความช7มช>น@ จากต-นไม-นอ- ยๆ ฝนตกกFเกFบความเยFนเก>อ@ ก6ลกนการ
สวดน?กเF ปFนธรรมะอนหน1?ง ดกว7าแช7งกนไหม การแช7งกนน@กFเกดประโยชนQ
ในทางเลวร-าย มนมอานาจ การสวดพระส6ตรน@ไม7ใช7เราสวดเพ>อ? หากน เม>อ?
เราทากรรมฐานเหนFดเหน>อ? ย เหน>อ? ยไปกFยกสวดอนใดอนหน1?งข1น@ มาสวด
อย7างน@มนเปFนเหตกนถนมทธะความง7วงเหงาหาวนอน ได-เหม>อนกน ไม7ม
อะไรเลยมนกFไม7ได- อย7างการน?งสมาธ เราจะน?งท7าเดยวมนกFงว7 ง ต-องย>น
ต-องเคล>?อนไหวเปFนธรรมดาสมาธมนเกดจากการย>นเดนน?งกFม มนช7วยกน
ท@งน@น
ธรรมวนย ธรรมะท@งปวงน@นมนกFเหม>อนกบร7างกายเราน? เราจะเหFนแต7
ร7างกายส7วนใหญ7 ส7วนเลFกไม7เกดประโยชนQ อย7าไปว7ามนเลย ถ-าหากว7า
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ร7างกายเรามสดส7วน แม-ของน-อยนดกFมประโยชนQทง@ น@น แม-ขนเส-นหน1?ง
ช@นเลFกน-อยรวมกนเข-ากFมประโยชนQ อย7าคดว7าต-นไม-จะมเฉพาะก?งใหญ7ๆ
เท7าน@น อย7าคดเลยไป เพราะเปFนความคดท?ไม7รอบคอบ นอกพรรษาพระ
เณรในสมยก7อนท7านหลกเร-นอย67 ท7านไม7คลกคลกบใคร หลกเร-นอย67คน
เดยว ทาเช7นน@น ค>อหลกเร-นจากการอย67หลายคนน?นเองล7ะ! แต7ถ-าร6-จกเกFบ
เอาส?งท?มนสงบ ไม7ฟ- งซ7านว7นวายกบใคร เช7น พระเณรชอบคยมาก พระท?
ฉลาดกFหลกเสย อย7าส7งเสรม หลกเร-นอย6ค7 นเดยว
ภายในย?งกว7าน@น อารมณQต7างๆท?มนเกดข1@นมาน@น ท7านให-มอารมณQเดยว
อารมณQเดยวอย7างไร? อารมณQพอใจ ไม7พอใจ มสข มทกขQ ท7านกFพจารณา
ว7าสขน@กFสกว7าสข ไม7ใช7สตวQ บคคล ตวตน เราเขา เรยกว7าสขเวทนา น?น !
ทกขQเกดข1น@ มา ทกขQน@ท7านเรยกว7าทกขเวทนาเท7าน@น มอารมณQเดยวอย7าง
น@ ไม7วง? ไปกบมน ให-เราร6-เท7าน@ น?เรยกว7าอารมณQเดยวเปFนสมาธ
สมาธ แปลว7าความต@งม?น ไม7ใช7ท?ว7าไม7มเสยงอะไรไม7มร6ปอะไรไม7ม
อารมณQอะไรมนมอย6แ7 ต7วา7 สมาธค>อความต@งใจม?นแต7อารมณQอนเดยว สงวร
สารวม รวมเข-ามา ท?เรยกว7าสขน@พบแล-วกFไม7ล>มไปตามสขน@ เรยกว7าสข
เวทนา ไม7ใช7สตวQ บคคล ตวตน เราเขา เรยกว7าเวทนามนกFหมดเร>?อง มน
เปFนเร>?องเวทนาเท7าน@น เม>อ? เหFนชดเจน จตเรากFถอนกลบเท7าน@น จะไปย1ด
อะไรเล7า อนน@เรยกว7ามนม?น จตมนม?นมอารมณQหลายอารมณQทกอย7างแต7
เรากFย1ดม?นอย6ใ7 นอารมณQเดยวมนม?นอย6ใ7 นอารมณQเดยวให-เข-าใจอย7างน@
เสยงกFร6-อย7างหน1ง? กล?นกFร6-อย7างหน1ง? รสกFร6-อย7างหน1ง? หลายอย7าง แต7ว7า
ต-องสงวร สารวม และกFร6-ว7ามนเปFนอนเดยวส?งท@งหลายเหล7าน@นมนเปFนอน
เดยวเรยกว7าเวทนา ถ-าสขกFสขเวทนา ถ-าทกขQกFทกขเวทนา ไม7ใช7สตวQ
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บคคล ตวตน เราเขาถ-าเราเข-าใจว7าเปFนตวตนบคคลเราเขากFเกดอปาทาน
ข1น@ มา มนกFทกขQ อย7างน@น ท7านจ1งหลกอย67องคQเดยว พระพทธองคQท7านกF
ตรสร6-ในโลกน@แหละ บรรลในโลก ไม7หลกไปไหน
ถ-าหากสมมาทฏฐเกดข1น@ แล-วอย67ตรงไหนกFสบายมนกFสงบ ถ-าเปFนมจฉา
ทฏฐกFไม7สบายท@งน@น อนน@ให-พจารณาให-ดท?สด มนจะพบธรรมะจรงๆ เม>อ?
มนถอนจากส?งเหล7าน@ท@งหลายแล-ว มนจะสงบ การประชมมประโยชนQ
พระองคQสอนว7าอย7าเช>อ? ความเหFนของเราให-มาก เราจะไปอย6ต7 รงไหนกน?
อย7าไปเช>อ? ม?นในความเหFนของผ6อ- >?นให-มาก อย67ตรงน@มนจะเกดปญญา เรา
จะอย67ตรงไหนกน? ค>อท7านไม7ให-ย1ดม?นตวเอง และย1ดม?นในบคคลอ>?นเกน
ขอบเขต อย6ต7 รงน@มนจะเกดปญญา ด6ซ! ให-เอาไปภาวนา มประโยชนQน?น!
ถ-าเราเช>อ? ม?นตนเองมากท?สดกFโง7เกนไป ในผ6อ- >?นกFเช7นกน
ด1กๆด>?นๆข1น@ มาตสองตสาม เอาเวลาท?เพ>อ? นมนได-กาหนดด วนหน1?งค>น
หน1ง? ๒๔ ช?วโมง จะเปFนเวลาทาความเพยรเสย ๒๐ ช?วโมง เปFนเวลาพก
ผ7อนเสย ๔ ช?วโมง น?คอ> การกาหนดทาเพยรของเราอย7างด แล-วแต7เราจะ
เอา จะเดน น?ง หร>อจะใฝธ7 รรมะใส7ในจตใจเจ-าของกFด อย7าให-ประมาท การ
ทาเพยรน@นไม7ใช7ให-มนข@เกยจทาเพยรนะ...ไม7ใช7... คนข@เกยจทาเพยรน@ไม7
บรรลธรรมะ การทาเพยรน@ไม7ขเ@ กยจลกษณะจตผ6ป- ฏบตกรรมฐานน@นะ
ครบมนจะขยนมากท?สดกว7าคนธรรมดาเราถ1งแม-ท7านไม7ได-เดนแต7ท7านกFร6เร>อ? งจตในเร>?องเดนของท7านอย67มสตสมปชญญะอย6เ7 ตFมท?ของท7าน เม>อ? มกจ
ส7วนรวม ท7านกFออกจากกจส7วนตวมารวมกจทาวตร แต7จตของท7านม7งม?น
อย6ต7 ลอดเวลา ไม7มเสยหายอะไรนก เราผ6ป- ระพฤตปฏบตใหม7ๆไม7คอ7 ยจะร6-
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เร>อ? ง จะเหFนน?งหลบตาหร>อเหFนเดนจงกรม จงเข-าใจว7าทาเพยรปฏบตค>อ
ทาเพยรทางจต
พทธศาสนาเปFนเร>?องของจตเราจะทากจบางอย7างอย6เ7 รากFจะต-องปฏบต
เราเยFบผ-าเรากFทากรรมฐานไปด-วย แต7เราไม7ร6-เร>?อง เยFบผ-ากFเยFบไป อยาก
ให-แล-วเสรFจวนน@ ไม7เปล>องเวลา ท@งกลางวนกลางค>น ท7านอาจารยQเดนมา
เหFนกFถามว7า จะรบไปไหนกนน?? เยFบผ-าตอนกลางวนไม7ร6-ว7าแดดมาส7อง
หวตอนน@น ค>ออยากจะให-มนเสรFจ แล-วจะไปทาอะไร? จะรบไปไหน? เท7า
น@ให-สตเรา เท7าน@เรากFร6-จกแล-ว เยFบผ-ากFให-ภาวนา เยFบตรงน@ให-ภาวนาตรง
น@ ไม7ให-ราคาญ ไม7ไปย1ดหมายของมนท@งหลายเหล7าน@จะย>นจะเดนกFใหภาวนาอย6ใ7 นจต เพราะเร>?องจตเปFนเร>?องท?สาคญมาก เราน?งอย6เ7 ฉยกFไม7ร6เร>อ? ง ว7าจตมนไปปรงแต7ง ไม7บงคบบญชา น?เรยกว7าเราไม7ฉลาดในการ
ทาความเพยร ถ1งจะทาไปเท7าไรมนกFไม7ฉลาด จะต-องฉลาด การทาเพยร
ของเรา ไม7มเวลาท?จะไม7ได-ทาเพยร ค>อตลอดเวลาน?นเอง
วนน@ตระฆง ออกจากสมาธ เรากFคดว7าเลกแล-ว ความจรงจตม7งม?นอย67ไม7ใช7
ออก จตของท7านปฏบตอย67ไม7ออก เลกไปจากน?ไปกฏท7านกFไม7ออก มอย67
ในจตของท7านเสมอ เราตระฆงเม-ง หยดแล-ว หาเร>อ? งอ>?นมาคยแทนเสย
เลยกลบเกล>?อนไปหมด เลยไม7มเหล>อ เปFนอารมณQหมด เม>อ? มาทาอก ด1ง
จตมนให-เข-ามามนไม7เข-ามา เพราะมนไปเล7นอารมณQอย6ม7 ากท?สดแล-ว ค>อ
เราไม7ร6-จกการทาความเพยรทางจตการทาเพยรน@ถ1งเวลาฉนข-าวเวลา
บณฑบาตหร>อทาการงานบางอย7างอย67ท7านท?ทาแต7ว7าท7านไม7เสยจต มน
เปFนอกาลโกร6-ไม7เล>อกกาลเวลาคร@งแรกน@ต-องทาเปFนกาลโกต-องทาเปFนกาล
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เวลาทาไปขยนไปจนชานาญจนเปFนอกาลโกจะย>นเดนน?งนอนมสตสารวม
สงวรอย67ตลอดเวลาน?นเรยกว7าทาเพยรทางจต
เม>อ? เรามสตอย67ตลอดเวลาแล-ว อะไรมนจะไม7ร6- มนต-องร6-ซ ! คล-ายๆลานกฏ
เม>อ? กวาดให-สะอาดเสย เรากFอย67ตรงน@น อะไรมาตกตรงน@นเรากFร6- เพราะ
เราด6อย67 เม>อ? มสตอย6อ7 ะไรมากระทบเรากFตอ- งร6-จก มนจะคดไปทางไหน พอ
ร6-จกปs บมนกFยกข1น@ มาพจารณาเหFนปญญาเกด ถ1งแม-เราจะไม7ว7าง การกระ
ทาเพยรน@ไม7ว7าไม7วา7 ง มนจะเกดตรงท?ว7าง มนกFเหม>อนกบท?ว7าอนจจงมน
ไม7แน7เร>?องนจจงความแน7มนกFเกดข1น@ ในอนจจงน@นเร>?องความว7างของจต
มนกFเกดข1น@ ขณะท?มนไม7ว7างมนจ1งเหFนช7องว7างในท?มนไม7ว7าง
อนจจงไม7เท?ยงกFพจารณาไปจนกว7าเหFนของเท?ยงอย67ในส?งท?วา7 มนไม7เท?ยง
กFใช-ได-แล-ว มนจะต-องเปFนอย7างน@ เร>อ? งของมนเปFนอย7างน@ เม>อ? หากว7าจต
เราไม7เปFนไปแล-วนะ เม>อ? เราจะดบกายวายชนมQตรงไหน เรากFล>มตรงน@น
ถ-าจตเราไม7เปFน ทาจตให-มนเปFน ให-มนเหFนชด จะไปอย67ตรงไหนกFให-มน
ชด มนร6-มนต>?นอย6อ7 ย7างน@น มนจะไปตรงไหน มนทาของมนเร>อ? ยๆอย67
ตลอดเวลา เหม>อนน@าเราเอามาหยดด6 ตpมๆห7างๆ เรากFเร7งเทน@าเรFวๆ มน
กFหยดถ?เข-าไป เร7งไปอก จนกว7าหยดน@าตดกนจนเปFนสายน@าสายน@าเกด
ข1น@ เพราะหยดน@าถ?ข1@นน?นเอง
การประพฤตปฏบตสตสมปชญญะน?กFเหม>อนกน สตจากาล คาพ6ดแม-นาน
ได-ด6จตกFเหFนสตด6สตกFเหFนจต มนกFเปFนอนเดยวกนเลย จะเดน ย>น น?ง
นอน จะไปไหนมนกFไม7ล>ม ไม7หลง มนมสตอย6แ7 ล-ว ทน@จะพ6ดว7าจนมนเปFน
อตโนมตของมนขนาดน@น มนจะเกดปญญาข1น@ มาดบทกขQ ต-องร6-จก ต-องม
สต สตน@จง1 สาคญมากศรทธาวรยะสตสมาธปญญาพลงท@งห-ารวมกนเข-า
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การปฏบตน@มนต-องทาให-ร6-เร>อ? ง ไม7คาดคะเนเอา ทาจนร6-เร>?องว7ามนเปFน
จรงอย7างน@นอย7างท?เราน?ง น?งไปกFไม7สงบ เดwยวคดไปโน7นคดไปน? เปFนทก
คน เพราะในระยะน@นมนจะต-องเปFนลกษณะอย7างน@น เราจะต-องเปFนคนท?
ฉลาดในจต ฉลาดในการสอนจตของเรา ฉลาดฝ1กจตของตวเอง ต-องอาศย
กาลเวลาพอสมควร ท@งการได-ยน ได-ฟง แล-วเอาไปพจารณา
อาศยการเดนจงกรมน?งสมาธเม>อ? น?งเม>อ? ยกFเดนทาให-มากเจรญให-มากใน
เร>อ? งเหล7าน@จนกระท?งว7าความเพยรของผ6ป- ฏบตไม7เคยเกยจคร-าน ขยน
มากท?สดถ1งแม-นง? อย6เ7 ฉยๆท7านกFเดนจงกรมของท7านอย67 เราเคยเหFนไหม?
ฟงออกไหม? เราไม7ร6-จกน?งเราจ1งเรยกว7าน?ง เหFนเดนจ1งเรยกว7าเดน ท7าน
เดนจงกรมโดยการน?ง อย7างน@ฟงไม7ออกถ-าเขามนสยอย67แล-ว ได-ทาอย67 จะ
ฟงได-ง7าย ไม7ได-เปFนของยากอะไรนก อย7างความว7างมนกFอย67ในความไม7
ว7าง หร>อความเท?ยงมนกFเกดอย67ในความไม7เท?ยงอย7างน@ อนน@มนเปFนของ
จรงแท- แต7เราไม7ค7อยจะหวนกลบมนไปตรงน@น ฉะน@นเราจ1งห7างพระสจจ
ธรรม
จตน@มนปรงแต7งเปFนสงขารต7อไปเร>?องปรงแต7งมนจะกลายเปFนปญญาไป
แทนตวของมนแล-ว คร@งแรกเราต-องไปจบสงขารเปFนตวปญญา มนปรง
แต7งสารพดอย7าง ฉะน@นมนจ1งหลงใหลเราทาทาไปจนตวสงขารน@ทบตว
ปญญาปญญาน@นไปแทนตวสงขารกFเปFนปญญา สงขารไม7มอานาจท?จะ
ปรงแต7ง มนเปFนไปทานองน@น ใหม7ๆน@สงขารมนปรงแต7งท@งน@น เรากFคดว7า
มนเปFนปญญา เหม>อนกบวปสสนา-วปสสน6 ค>อแรงๆเหม>อนกน เหม>อน
สมมาทฏฐกบมจฉาทฏฐ มนแรงเท7ากน ให-เราคดด6 มอานาจเหม>อนกน
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ทาอะไรน-อยๆ ทาไมถ1งว7าให-มนน-อยล7ะ? มนจะไม7ผดหร>อ? เพ>?อการพอด
ของคนเรา เอาน-อยขนาดไหน? มนกFอยากจะมาก กาลงตณหาน? ฉะน@น
มกน-อยไว-ดกว7า เราพ6ดกบคนกเลสมาก กFต-องพ6ดอย7างน@
เคยพบความสงบท?มนบงเอญข1น@ มา จบปs บเลย ทาไมถ1งเปFนอย7างน@น?
ไม7มเวลาจะทาเพยร ค>อตณหามนตะครบอย6เ7 ร>?อยๆ ไปอย67ทางเหน>อ วน
หน1ง? ไปบณฑบาตได-นดเดยว ไม7มอะไรมาก กFเลยมาฉนข-าวกบเกล>อ ค>น
น@นภาวนาด ทกวนมอาหารด ภาวนาไม7ด วนน@นฉนข-าวกบเกล>อไม7อม?
กลบด ทาไมมนดล7ะ! มนมาน?งเท7าไรกFไม7ง7วง สบาย เรากFเลยไปจบเอาตรง
น@น เรากFมาพจารณาเร>?องฉนอาหารของเราถ6กไม7ใช7อย7างน@นเราน1กว7าฉน
พอดเพราะตณหามนปดบงไว-อะไรกFยงไม7พอน?งกFง7วงตวหนก วนน@นพอร6เร>อ? งบงเอญอย7างน@ มนหลงไปในทางท?ถ6กมนเสยอาหารน-อยวนน@นพอตก
บ7ายกFวา7 งถ1งตอนเยFนน?งสมาธพอขาขวาทบขาซ-ายมนเข-าพบของมนเลย
เหFนไหมมนเบาร7างกาย
ทกวนอาหารมนทบเสยเราไม7ร6-เร>?องมน เพราะอะไร เราไม7ได-สงเกต อนน@
เราจบได-เปFนเช7นน@เอง ต@งแต7น@นมากFทาสมาธถ6กต-องดกว7าเก7า ท@งๆท?เรา
พยายามหาทางท?จะทาให-ดข1น@ กว7าเก7า เพราะเราไม7ร6-จกแก-ไข เม>อ? จบหลก
ได-กFทาเร>?อยๆมา พอเร>อ? งของมนเปFนเองอย7างน@น อ-อ! น?เอง วนน@นจะเปFน
เทวดาหร>อไร อย7างน@นจ1งหลงผดมา
การภาวนาให-ถ>อว7าทกเวลาเม>อ? เรามสตอย6ใ7 นอรยาบถใดๆในเวลาน@นจ1ง
เปFนโอกาสท?เราจะต-องภาวนา เปFนของมนเร>?อย ถ-าเปFนอย7างน@นมนจ1งจะ
ต-านทานอะไรได- เปFนวงกลมรอบอย67 มนต-านทานอารมณQได- ไม7รว6- 7า
ต-านทานอารมณQทไ? ม7เข-าใจว7าไม7ให-มนมอารมณQ
มอารมณQแต7มนชนะ
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อารมณQ ไม7ใช7ว7าอารมณQมนหาย อารมณQมนกFมแต7มนชนะอารมณQ อารมณQ
มาถ6กปs บมนทาให-เกดปญญา เปFนเหตให-พจารณาทบเข-าไปเร>?อยๆ ดงน@
มนสงบเพราะร6-จกอารมณQ
มนแก-ไขวางไปเร>?องสมถะน@มนสงบเพราะ
อารมณQมนหายไป ไม7พ6ดถ1งการร6-จกอารมณQ ว7าอารมณQมนปราศไปเฉยๆ
จตมนสงบวปสสนาน@มนสงบเพราะร6-จกอารมณQนง? อย67กรF 6-อารมณQแต7ว7า
อารมณQมนเข-าไม7ถ1ง ปญญามนชาระอย6เ7 สมอ การร6-รอบอย67มนม ฉะน@นจ1งม
ความสงบด-วยวธหน1?ง ค>อสงบด-วยวปสสนา ร6-ตามความเปFนจรง ร6-เท7าน@น
เรยกว7าสงบถ1งแก7นมน เหFนชดว7าเปFนอย7างน@น กFเลยปล7อยไปให-มนเปFน
อย7างน@น ไม7ต-องเข-าไปขดขวาง มนเปFนอย7างน@นกFให-มนเปFนอย7างน@น ทก
ส?งทกอย7างเปFนอย7างน@น มองเหFนปญญา ร6-เท7าทนตามความเปFนจรงของ
มนอย7างน@น
หลกของมนเปFนอย7างน@เราอยากให-มนเปFนอย7างน@นมนเปFนอย7างน@นเรา
อยากจะให-เปFนอย7างน@มนจ1งไม7สงบ เราจะเข-าไปหาตรงท?มนจบ มนจะจบ
อย67ท?ตรงน@น ท?มนไม7จบ เพราะการย1ดม?นถ>อม?นของเรา ตวอย7างเช7น พระ
ก. กบ พระ ข. เหFนไก7 และ พระ ข. เรยกเปFด จ1งไม7ตรงกน แต7ท@งไก7และ
เปFดมนไม7ร6-ตวของมนเองเลย จนท@งสองได-ทะเลาะกน ถ-าเรามาพจารณาด6
แล-ว ท@งไก7และเปFดมนเปFนเร>?องท?สมมตกนท@งน@นถ-ามนเกนสมมตมนไม7ม
เปFดไม7มไก7 ถ-าความเหFนมนส6งขนาดน@ พระ ก. กบ พระ ข. กFจะไม7ทะเลาะ
กน
ถ-าสมมตมนต7างกนแต7ถ-าวมตตมนอนเดยวกนเสมอความสงบมอย67ตรงน@น
ตรงท?เรยกว7ามนไม7มอะไรแล-ว ไม7มเปFด ไม7มไก7 ถ-ามกFทะเลาะ วป สสนา
เกดข1@นกFไปทานองน@น แล-วกFอย7าคดมากๆ ฟงธรรมแล-ว รกษากาย วาจา
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ให-ห7างจากฆราวาส ค7อยๆทาไป อะไรท?เคยสงสย มนจะหายตรงในท?การก
ระทาของเรา ไม7หายสงสยเพราะไปด6หนงส>อ หร>อด6อะไร จะหายเม>?อทา
ความร6-ท?เรยกว7าพทโธจะเกด ค>อ ผ6ร- 6- ผ6ต- >?น ผ6-เบกบาน อาศยกาลเวลา อย7า
ไปนดมน เราทาเร>?อยๆ แต7ทายากสกหน7อย เร>?องจตน@ร6-มนเลศเขา เร>?องมน
ร6-มนกFเลศเขาท@งน@น ไม7ใช7ร6-อย7างอ>น? มนร6-ท?น? ฯ
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วนน@เปFนเวลาฟงธรรม เพ>?อจะได-ทาให-ใจสงบอก จะอย7างไรกFตาม ถ1งใคร
จะไม7มาทาความสงบ แต7วดปา7 พงกFทาเช7นน@เร>?อยๆไป ถ1งแม-เปFนฤด6ร-อน
ฝน หนาว หร>อฤด6อะไรกFตาม ซ1ง? มพระผ6ม- พระภาคเรยกว7าการอบรมบ7ม
นสยการประกาศวตรปฏบตเปFนอกาลโกไม7มกาลไม7มเวลา
การกระทาคณงามความดน@นพวกเราควรมประโยคพยายามทาไปเร>?อยๆ
เพราะว7าชวตและวนค>น เราท7านท@งหลายไม7คงท?ยน> อย67 มนมอาการไม7
แน7นอน ผลดไป หมนไปเปล?ยนไปเร>?อยๆตลอดเวลา ไม7ร6-วา7 ใครจะมความ
สข ความทกขQอะไรกFตามท กาลเวลาน@นกFเดนไปตามกระแสเวลาเร>?อยๆไป
ไม7มหยด
ชวตมนษยQกเF หม>อนกนฉนน@น ใครจะสข จะทกขQ จะหน7ม จะน-อย ใครจะ
เจFบ จะสบาย หร>อจะไข-หร>อไม7สบาย กFตามท อาการของกาลเวลาน@ย7อม
หมนเวยนเปล?ยนแปลงไปอย67อย7างน@ ถ1งแม-พวกเราท@งหลายยงไม7เกดมา
อาการของโลกกFหมนเวยนเปล?ยนไปอย67อย7างน@
ถ1งแม-เราท@งหลายมา
ประสบพบเหFน
อาการของโลกกFหมนเวยนเปล?ยนแปลงเปFนอย67อย7างน@
ไม7มการหยดย@ง อนน@เปFนเร>?องธรรมดา โลกเปFนอย67อย7างน@
ฉะน@น พวกเราชาวพทธท@งหลายน@นได-ปฏญาณตน มพระพทธเจ-า พระ
ธรรมเจ-า พระสงฆเจ-า เปFนสรณะท?พง1? ของเราทกๆคนน@น อนน@ให-เราระล1ก
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ด6วา7 มนจรงหร>อเปล7า มนถ6กแล-วหร>อยง ถ-าหากว7าเปFนพทธบรษทอย7าง
แท-จรงขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเรา แล-วน@นจะไม7เปFนผ6กระทบกระเท>อนในความเปFนอย67ในโลก มนจะเยFน มนจะร-อน มนจะเผFด
อะไรๆกFตาม มนจะเปFนอย7างไรกFเร>?องของโลกมนเปFนไป ความเหFนของเรา
ท@งหลายน@น กFเหFนว7าเร>?องของโลกมนเปFนอย67อย7างน@ ถ1งแม-ว7าเราจะร6-จกมน
หร>อไม7ร6-จกมน มนกFเปFนอย67อย7างน@
แต7ความเปFนจรงน@น ค>อการกระทา พระองคQเรยกว7ากรรม ฉะน@น
พระพทธเจ-าท7านจ1งให-นบถ>อพระพทธ พระธรรม พระสงฆQ เปFนสรณะท?พง1?
ไม7นบถ>อส?งอ>?นย?งกว7าน@ นบถ>ออย7างอ>น? ได-เหม>อนกนแต7ไม7ยง? กว7าน@ จะเปFน
ท?อย6อ7 าศย ข-าวปลาอาหาร ทกประการน@น เรากFถ>อว7าเปFนท?พ1?งของเราอย67
แต7ไม7ยง? กว7า พระพทธ พระธรรม พระสงฆQ ท@งสามน@เปFนท?พง1? เปFนสรณะ
แก7ชาวพทธท@งหลาย ผ6น- บถ>อพทธศาสนาอย7างแท-จรง
ถ-าหากว7าเราเปFนพทธบรษทท?ยอดเย?ยมท?สมบ6รณQแล-วเราจะพากนสบาย
กายและสบายใจเราร6-กนอย6แ7 ล-วว7าอาหารสองอย7างค>อ
อาหารของกาย
อย7างหน1ง? ของจตใจอย7างหน1ง? อาหารของจตน@สาคญมาก ถ1งแม-ว7าจตของ
เราคดถ6ก แน7ใจเจ-าของดว7าทาดได-ดทาช?วได-ชว? แล-ว ไม7ต-องให-ใครมา
ตดสนให-เราพระพทธเจ-าสอนให-เราร6-จกตวเราเอง ไม7ต-องไปน?งทางในไปด6
ฤกษQยาม ไม7ต-องไปหาเทวดาอารกษQท?ไหนกFพระพทธเจ-าท7านให-มองด6จต
ของตวเองน@
จตน@เปFนผ6-ทางานส7วนรวม ในส7วนท?เปFนร6ป-นามน@ มกาย ท@งหมดมารวม
ตรงท?จต เช7น ตาเรามองเหFนร6ป ห6ฟงเสยง อย7างน@ ตาเหFนร6ปเราว7าสวย ห6
ฟงเสยงไพเราะ จรงหร>อเปล7ากFไม7ร6- ไม7ใช7ตาเหFนร6ปแล-วมนสวยนะ ไม7ใช7
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ตาเหFนสวยนะ ตาไม7ร6-จกสวยหรอก มนร6-จกสแดง สดา สขาวเท7าน@นแหละ
มนไม7ร6-จกความสวยงาม เร>?องจตเปFนคนทางาน จตเปFนผ6-รบภาระ ตามอง
เหFนเฉยๆเท7าน@นเอง
เปรยบประหน1ง? ตาไฟฟ-ารถยนตQ มนกFสว7าง แต7วา7 รถยนตQไม7สว7าง มน
สว7างแก7คนขบรถ คนโดยสาร จะได-มองด6ทศทาง แต7ความสว7างจ-าน@นมนม
อย67 แต7รถยนตQไม7ร6-เร>?อง ไม7เหFนอะไร อนน@กเF หม>อนกน ตาเรามองเหFนร6ป
เรารกสวยรกงามข1น@ มา ไม7ใช7ว7าตามนสวย ตามนงาม พอตามนมองเหFน
แล-ว กFมาวางไว-ในใจ ห6ได-ยนแล-วมนกFมาวางไว-ในใจสารพดอย7าง ตกลง
แล-วว7าใจเปFนผ6-ท?ทางาน
เหม>อนกบคนทางานธนาคารนบแบงกQ นบเงนท@งวน แต7ไม7ได-เงน หยบไป
หยบมาไม7ร6-ว7าก?หม>?นก?แสน ท@งวนท@งค>น ไม7ได-เงน เงนเกFบไปรวมไว-ท?อน>?
เสยเลย อนน@กFเช7นกน ตา ห6 จม6ก ล@น กาย แม-จะสมผสถ6กต-องอะไรทก
อย7างกFจรงอย67 แต7วา7 ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ไม7ได-รบส7วน เพราะส?งท@งหลาย
เหล7าน@รวมมาให-จตเปFนผ6ท- างาน
ดงน@น พระบรมศาสดาจ1งส?งให-พวกเราท@งหลายพากนพจารณาจตด6จตใหตามรกษาจตของตน "ผ6ต- ามรกษาจตของตน ผ6-น@นจะพ-นจากบ7วงของมาร"
ใครไม7เปFนผ6ต- ามรกษาจตของตน กFตอ- งเปFนผ6-ถ6กเขาหลอกลวงอย67ตลอด
กาล ตลอดเวลา
พระองคQจง1 ให-ภาวนา ให-ทาน แล-วกFรกษาศล รกษาศลแล-วกFต-องภาวนา
ให-ทานกFด รกษาศลกFด ถ-าไม7ได-ภาวนาแล-วกFไม7สาเรFจประโยชนQ ศลกFทา
ไม7ถ6ก ทานกFไม7ถ6ก เพราะไม7พจารณา ภาวนาหาเหตผลหลกการพจารณา
น@เรยกว7าการภาวนา
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ให-ร6-เร>?องว7ามนเกดจากอะไร มนเปFนอะไร เช7นว7าจตของเรามนเปFนทกขQ
อย7างน@ มนทกขQจากอะไรใครให-มนเปFนทกขQมนคดอย7างไรจ1งเปFนทกขQ ต-อง
ตามไปอย7างน@น
ถ-าเปFนสขเพราะอะไรมนถ1งเปFนสขมนสขมาจากอะไร
อะไรทาให-ใจเราเปFนสขในส7วนท?เปFนจรงในส?งเหล7าน@มใช7ว7ามนจะสขข1@นมา
ลอยๆ มนทกขQขน1@ มาลอยๆ ไม7ใช7อย7างน@น มนต-องมเหต คล-ายๆร7างกาย
เรา เราจะเกากFเพราะมท?คน ทาไมมนถ1งคน คงมเหต ค>อ แมลงกด หร>อไมแทง จ1งมความร6-ส1กแล-วกFคน เราจ1งได-เกา เกาแล-วจ1งหมดปญหาน@นไป
ทกส?งทกประการกFเหม>อนกนฉนน@น จตของเราน@จะมความสข มความ
ทกขQอะไร ต-องมาจากเหต ไม7ใช7วา7 มนเกดมาเฉยๆ ถ-าเราไม7พจารณา มน
กFไม7ร6-เร>?อง เหม>อนกบลงมนจะกระโจน ทาอะไร กFทาไปตามเร>?องของมน
เฉยๆ ธรรมดาของลงเปFนเช7นน@น เรากFเหม>อนกน จตเปFนอย7างไร กFปล7อย
ไปตามความน1กคดของตวเอง
มนษยQเรามมนสมองดกว7าสตวQ พระองคQจ1งให-พจารณา ภาวนาท@งทางกาย
ทางใจ จะทาอะไรกFให-เปFนผ6-ทม? ความยบย@งให-เปFนผ6พ- จารณา อย7าทาแต7วา7
ร6-ส1กแล-วกFพด6 ไปทาไป จะเสยคน ไม7เปFนคนท?อย67ในลกษณะท?ว7ามพระพทธ
พระธรรมพระสงฆQควบคมอย67
เราข1น@ อย67ต7อพระรตนตรย ค>อ พระพทธ พระธรรม พระสงฆQ อย6แ7 ล-ว จ1งใหเปFนผ6ม- ปญญาว7องไว เราโกรธข1@นมากๆมนสบายไหม เราอยากได-มากๆ
มนสบายไหม เราโกหกคน มนสบายไหมทาผดมนสบายไหมไม7สบาย
ทาไมไปทามนล7ะใครบงคบให-ไปทาในส?งท?ไม7สบาย ส?งท?ไม7สบายมนกFทา
ผด มนไม7ถ6กมนกFบาปมนกFตกนรกส?งท?มนทกขQ เราไม7ชอบจะทา และไม7

872

ชอบจะเอามน ทาไมเราถ1งไปคดให-มนทกขQ คดทาไมใครบงคบให-เราทกขQ
อย7างน@น
เราต-องควรคดพจารณา ด6เหอะ เราจะน?งกFหาท?สบายๆ จะนอนกFหาท?
สบายๆ จะกนกFหาท?อร7อยๆ ทกอย7างจะเอาสบายๆท@งน@น แต7ทาไมถ1งไดปล7อยใจของเราให-เปFนทกขQ ส?งท?ทาให-เกดทกขQทาไมถ1งตามมน ไปละ
ความโลภความโกรธความหลงมนเกดข1น@ มาทาให-เราทกข ีQทาไมเราถ1ง
ไม7เช>อ? พระพทธเจ-า ทาไมเราไม7นบถ>อพระพทธพระธรรมพระสงฆ ีQทาไม
จ1งไปนบถ>อโลภโกรธหลงเปFนอาจารยQของเรา มนจะเปFนพทธบรษทไดอย7างไร
ถ-าพจารณาเหFนความแจ7มชดในจตของตนเองแล-วจะสบาย เรามาวดกFเพ>?อ
วดด6จต วดด6ใจ วดธรรมะคาสอนท?พระพทธเจ-าท7านเทศนQไว- ท?คร6บา
อาจารยQสอนเสมอๆว7า กายวาจา จต ของตนน@ อย67ท?กาย วาจา จตน@ ท7าน
ให-มองเหFนโลกท?เราอย6ท7 กวนน@ ทาไมมนจ1งเปFนเช7นน@ เคยคดไหม
เกดมาทกๆคนอยากเกดมา อยากเกดแต7ไม7อยากตาย ขอแล-วขอเล7า ไม7
อยากจะตาย เม>อ? เจFบไข-กโF ศกเศร-า ร-องไห- แต7ไม7ร6-ว7าเราน@สมครมาตายกน
ไม7ร6-เร>?อง มใครร6-ส1กบ-างว7าเรามาสมครตายกนบ-าง ไม7ได-คด เม>อ? เข-าโรง
พยาบาล น1กถ1งความตาย ร-องไห-เสยใจแล-ว แต7ความเปFนจรง เรามา
ทางานโดยตรงแล-วเราสมครตายเราจ1งเกดเปFนเร>?องของเรา ไม7ใช7เร>อ? งของ
คนอ>?นเราจะหลกไปทางไหนละไม7มท?หลกเล?ยงแล-วมนต-องเปFนจรงอย7างน@
เรยกว7าภาวนา
ถ-าเราเหFนอย7างน@กFยอมแล-วมนจะเปFนอะไรๆกFช7างมนเถอะทาคณงาม
ความดไว-กพF อแล-ว ในโลกน@กมF แต7เร>?องมาสะกด มาท?มแทงให-เราเปFนทกขQ
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อย67ทง@ น@นแหละ คนน@นว7าให-อย7างน@ อย7างน@น เปFนธรรมดา มแต7เร>?องท@ง
หลายเหล7าน@ ฉะน@นจะได-ไปวดฟงธรรมกFหาโอกาสก7อนเพราะมวแต7ยง7 กบ
ส?งเหล7าน@ผลดวนประกนพร7งไปเร>?อยจนตายกFไม7ได-ไป ไม7ใช7ว7าเราจะย7งกบ
ส?งดอะไรเลย
การภาวนา ให-ร6-เร>?องของความเปFนจรงแล-วจะทาท?ไหนกFได- เร>?องเกด แก7
เจFบ ตายเรากFร6-วา7 เม>อ? เกด ตายกFตามเรามา หยบเกดกFตดตายทนท หนไป
จากน@ไม7ได-เลย ต-องยอมรบว7าเปFนอย7างน@ เรามาสมครตายกFต-องยอมรบ
ถ-าไม7ยอมรบ ต-นกบปลายกFไม7ตรงกน ยอมรบอนจจง ทกขง อนตตา
ความสข ความทกขQ ว7าของมนเปFนค6อ7 ย7างน@
จะไปท?ไหนกFตาม มนกFเปFนแต7เร>?องสมมตเอา โลหะ ตะก?ว ดบก ทอง มน
แยกกนออกไป เราต@งช>อ? ให-มน จะเอาทองคาเปFนตะก?ว มนกFเปFนตะก?ว จะ
เอาตะก?วเปFนทองคามนกFเปFนทองคาให-เรา จะว7าไปกFไม7จบสกอย7าง เพราะ
ส?งท?เปFนอย67ในโลกน@มนเปFนอย67อย7างน@ เรากFมาเรยกว7า อนน@มราคา อนน@
ไม7มราคา อนน@ฉนชอบ อนน@ฉนไม7ชอบ อนน@ของเรา อนน@ของเขา ว7นวาย
สมมตแล-วกFตดสมมตอย67น?นแล-ว เหม>อนแมลงวนตอมน@าผ1ง@ จนตวเอง ตาย
เพราะเพลดเพลนในความหวานน?นเอง อนน@กตF ายอย67ท?ล6กของเรา ตายอย67
ท?หลานของเรา รวมความว7าอะไรๆกFตายอย67ทข? องเราท@งน@นแหละ คดด6เอา
เถด เราพจารณาไม7ถ1งกFยงไม7ยอม ถ-ามคนทายถ6กว7า คนน@นๆตายภายใน
เวลาท?กาหนดไว-เท7าน@นเท7าน@ ทายถ6กมาแล-ว บดน@มาทายคนอกคนว7าอก
๑๕ วนตาย คงจะอย67ไม7ได-แล-วนะ รบว?งเข-าวดทนท ท@งบ-านช7อง ข-าวของ
ล6กเมย ทนท ไม7ห7วงอะไรแล-ว
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ถ-าเราภาวนาได-ว7าเราตายแน7ๆกFยอมรบ แล-วไม7โกง มแต7จะทาความด ท?
พระท7านสอนว7า ไม7ใช7ของเรา ไม7ใช7ตวตนของเรา ฟงเฉยๆเท7าน@นเอง ไม7
ยอมรบจรงจง ร6-ไหมร6- แต7ร6-ไม7ถ1ง ถ-าร6-...จะยอมรบแล-วกFปฏบต ดงน@นโลก
เราจ1งเปFนเช7นน@ เรามาเหFนผดกนเสยถ-าร6-ว7า ร6ปงอนจจง ร6ปไม7เท?ยง อย7าง
น@ ความช?วกFไม7ทาแล-ว ไม7ประมาท ทาเสรFจหมดแล-ว พอแล-ว พอหมดทก
อย7าง พอด หนาว ร-อน ทกขQ สข รวย จน พอด ฉะน@นธรรมะจ1งไม7เข-าส6ใ7 จ
เราท7านท@งหลาย ถ-าหากว7าเปFนคนพอ มนถ6กหมด ร6ปพอ กายพอ จตใจ
พอกายน@ไม7เท?ยง ร6ปน@ จตใจน@ไม7เท?ยง ไม7มอะไร มแต7ของอย7างน@น เกด
ข1น@ ต@งอย67 เปล?ยนไป
ค>อเราไม7ร6-จกทกขQ เหตแห7งทกขQ ไม7ร6-จกความดบแห7งทกขQ ไม7ร6-จกข-อ
ปฏบตให-ถ1งความดบแห7งทกขQ การปฏบตธรรมะค>อทาไปเร>?อยๆ อย7างเช7น
เรามความร6-ชนดน@ ปฏบตไปจนวนตาย ท7านให-ร6-อย7างน@ เบ>อ? หน7ายๆ ไม7
ต-องมองอ>?นไกลหรอก รอบตวเราน?แหละ ต@งแต7เกดมา ใครๆรอบตวเราน@
เรากFมองเหFนอนจจงท@งน@น ถ1งเวลากFท@ง เราจะแบกของท?กนไม7ได-ทาไม
ทกขQเปล7าๆ มนไม7เหFนง7ายๆธรรมะท?พระพทธเจ-าท7านสอนให-ทง@ ไปแต7มน
เปFนส?งท?เราจะต-องเอาเสยด-วย ท7านอะไรจาไม7ได- ไปหาพระพทธเจ-า คน
ท?วไปเขาว7าสวยเปFนหน1?ง พระพทธเจ-าท7านว7าไม7สวย พระองคQว7าไม7สวย
โกรธให-พระองคQ ไม7ยอมรบ มนตด พระพทธเจ-าว7าไม7สวย มนมองไม7เหFน
ค>อจตไม7พจารณาให-เหFน ผลท?สด มาเหFนอสภะจนบรรลธรรม
หญง ชาย คนหน7ม แก7 ความเปFนหน7มมนปดบงความแก7ไว-หมด เม>อ? ถ1ง
เวลาแล-ว มนปดไม7ไหว ถ-าอายมากจะโผล7มาให-เหFนเอง ถ-าพ6ดถ1งร7างกาย
น@แล-วเหม>อนกนหมดไม7มใครเกนใคร
จะไม7มทฏฐมานะเลยย?งด6โครง
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กระด6กแล-วไม7ผดกนเลย ไม7บอกว7าหญง ชาย หน7ม แก7 จะเหม>อนกนหมด
แล-วจะมอะไรอก ไม7มความหมาย ถ-าเอามาเปรยบตวเราแล-ว เรากFสวย กF
ดกว7า เพราะมเน>อ@ หนงปดไว-พอม แต7โครงกระด6กเท7าน@น ไม7แตกต7างกน
เลย ไปท?ไหนกFเหม>อนกนหมด คนรวยคนจนหญงชายเดFกหน7ม แก7มแต7
ความดเท7าน@น ควรทาให-มากฯ
*******************
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๕๗ - ไม9แน9
http://ajahnchah.org/thai/UNSURE.php

แพทยQหญง - ปจฉา, หลวงพ7อซา - วสชนา
ถาม
วนหน1?งล6กได-ไปอ7านหนงส>อท?ฝร?งเขาเขยน เร>?องพทธศาสนา เขาเขยนอย67
ตอนหน1ง? ว7า ศาสนาฮนด6เขาเช>?อว7า มการเกดใหม7ขน1@ โดยท?ว7าวญญาณ
เดมหร>อว7าจตเดม เพยงแต7ว7าเปล?ยนร7างกายใหม7เท7าน@น ส7วนในพทธ
ศาสนา พระพทธเจ-าท7านตรสว7า ไม7ใช7เปFนอย7างน@น ค>อชวตท?เกดข1@นใหม7น@
ท7านให-เรยกว7า เปFนสภาวะ.....การเปล?ยนชวตน@ ไม7ใช7เปล?ยนร7างใหม7 แต7
ว7าเปล?ยนจากสภาวะหน1?ง เปFนอกสภาวะหน1ง? ส7วนจะน@นกFยงเปFนจตเดม
แล-วเขาให-คาในวงเลFบไว-ว7า (อนตตา).......เขาบอกว7า การท?เปล?ยนจาก
สภาวะหน1?ง เปFนอกสภาวะหน1ง? ท?เราเรยกกนว7าชวตใหม7น@ กรรม.....ทาไวอย7างไร กFจะส7งผลให-เปFนอย7างน@น เหม>อนกบว7าล6กบลเลยดล6กท?หน1ง? ท?วง?
ไปถ6กล6กท?สอง จะทาให-ล6กท?สองว?งไป แล-วกFวง? ไปในทศทางท?ลก6 แรกไป
กระทบถ6กค7ะ ทาให-ล6กมาคดว7า ถ-าอย7างน@น.....ถ-าเราหยดกรรมได-.....กF
แสดงว7าสภาวะต7อไป จะไม7เกดข1น@ แต7วา7 ไม7เข-าใจว7า จตท?ว7าเปFนจตเดมน?
น7ะ เปFนยงไงคsะ ? และกFอนตตาน? เปFนสภาวะอย7างไร ? ขอกราบเรยน
อธบายค7ะ.....ถ-าว7า ไม7ตอ- งสนใจเร>?อง อนจจง ทกขง.....อะไรท@งน@นถ-าเราร6อย7างเดยวว7า เราสามารถจะหยดกรรมได- กFจะไม7มสภาพต7อไปเกดข1น@ อน
น@ไม7ทราบว7าเข-าใจถ6กหร>อผด
ตอบ
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ปญหาน@ต-องแยกตอบ ปญหาน@มนกFมสองแง7 แง7หน1?ง.....เร>อ? งมนจบแล-ว แง7
หน1ง? .....กFเร>?องมนไม7จบ เร>?องท?มนจบไปแล-ว กFไม7ต-องถามถ1งมนหรอก มน
จบไปแล-ว มนจะไปอะไรท?ไหน.....กFคอ> เร>?องทกอย7าง.....มนจบ เร>?องเปลว
ของไฟท?ดบไป มนจะไปท?ไหนน@น กFไม7เปFนปญหา ท?จะต-องถาม
แล-ว.....มนเปFนอย7างน@.......อนน@นเรยกว7า เร>?องท?มนจบไป และมนคงเหล>อ
แต7เร>?องท?ไม7จบเรยกว7า “สภาวะ” สภาวะเร>?องมนไม7จบน@ กFจะพ6ดว7าเปFน
“กรรม” กFได- แต7ว7าไอ-ทม? นไม7จบน?เรยกว7า “วบาก” มนเกดข1น@ จากกรรมท?
กระทาน@น เปFนสภาวะอนหน1ง? ถ-าหากว7าเร>?องวบาก มนจบไปแล-วน@น กF
ไม7มปญหา ท7านพ6ดย-อนกลบมา ถ1งวบากท?มนเปFนปจจย เทยบง7าย ๆ ว7า
มความร6-ส1กน1กคดข1น@ เดwยวน@ ท?มนมความร6-ส1กน1กคดข1@นเดwยวน@ เช7นว7า คณ
หมด อยากจะถามให-ร6-เร>?อง ทาไมมนถ1งมความร6-ส1ก ออกปากมาถามอย7าง
น@ กFเพราะมนมปจจย มนจ1งเกดความร6-ส1กข1น@ อย7างน@ น?เรยกว7า.......เร>?อง
มนยงไม7จบ.......เรยกว7าปจจย เหตปจจย.....เปFนสภาวะอนหน1ง? ถ-าหากว7า
คณหมอเข-าใจ ในเร>?องเหล7าน@ดแล-ว กFหมดปจจย ไม7มปจจยท?จะต-องถาม
ท?จะสงสย อนน@กFเหม>อนกนฉนน@น
เร>อ? งท?เปFนอนตตาอนน@น อนตตาน@พ6ดศพทQง7าย ๆ กFเรยกว7า ของไม7ใช7ตว
ไม7ใช7ตน แต7ว7ามนอาศยอาการตวตนอย67 อาศยอาการของอตตาอย67 อนตตา
น@นจ1งม เปFนอนตตาท?ถ6กต-องด-วยถ-าอตตาน@ไม7มแล-ว อนตตากFไม7ปรากฎ
ข1น@ มา เช7นว7าคณหมอ ไม7มกระโถนใบน@อย67ในบ-าน เร>?องของกระโถนใบน@ กF
ไม7กวนกบคณหมอเลย มนจะแตก มนจะร-าว หร>อขโมยมนจะขโมย
ไป.....อย7างน@กไF ม7มากวนจตใจของคณหมอเลย เพราะมนไม7มเหต ไม7ม
ปจจย ค>ออะไร ?.....กFค>อว7า.....กระโถน ไม7มในบ-านเรา
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ถ-าหากมกระโถนข1น@ มาในบ-านเรา มนกFเปFนตวอตตาข1น@ มาแล-ว เม>อ?
กระโถนมนแตก มนกFกระทบเม>อ? กระโถนมนหาย.....มนกFกระทบ เพราะ
กระโถนน@.....มเจ-าของแล-ว อนน@เรยกว7า “อตตา” มนมสภาวะอย6อ7 ย7างน@
ส7วนสภาวะท?ว7า “อนตตา” น@น ค>อสภาวะท?ว7า กระโถนในบ-านเราไม7ม
จตใจจะคอยพทกษQรกษากระโถนน@นกFไม7ม จะกลวขโมย มนจะขโมยไป
มนกFไม7ม อนน@นมนหมดสภาวะแล-ว เรยกว7า “ สภาวะธรรม” มนม
สภาวะ.....มเหต มปจจย แต7เพยงมนยงเหล>ออย6เ7 ท7าน@น
ฉะน@นอนตตาน@ อนท?ไม7ใช7ตวใช7คนน@ อะไรบอกมน มนถ1งร6-จกว7า ไม7ใช7ตว
ไม7ใช7ตน กFคอ> ตวตนน@แหละ มนบอกข1น@ มา อนน@ธรรมมหลกเปรยบเทยบ
ธรรมะท?ไม7มตวตน มหลกเปรยบเทยบ เช7นว7าอนจจง.....มนของไม7เท?ยง
อย7างน@เปFนต-น ไม7เท?ยงไปทกอย7างร1.....ของเท?ยงมไมs ?.....ของเท?ยงมนกFม
เหม>อนกน มนมาจากไหน ?.....ตวอนจจงน@แหละ.....มนคลอดออกมาเปFน
นจจง มนเปFนจรงอย6อ7 ย7างน@น มนเท?ยง.....เท?ยงยงไง ?.....ไอ-ความเท?ยง
มนคลอดออกมา จากส?งท?ไม7เท?ยง ไอ-ความไม7เท?ยงน?นแหละ เรยกว7า มน
เปFนนจจง นจจงน?ออกมาจากอนจจง อนจจงมท?ไหน นจจงมท?นน@ นจจงม
ท?ไหน อนจจงมนกFมอย67ท?น@น อย7างน@เปFนต-น มนเปFนของค6เ7 คยงกนอย7างน@
ฉะน@นอตตาหร>ออนตตาน? กFเหม>อนกนฉนน@น อนตตาจะมข1@นมา จะปรากฏ
ข1น@ มา กFเพราะมอตตา อตตาจะปรากฎข1@นมา กFเพราะมอนตตา
อนหน1ง? มนเปFนสภาวะท?หยาบ อนหน1ง? มนเปFนสภาวะท?ละเอยด แต7มนตด
กนอย67อย7างน@ จะพ6ดง7าย ๆกFเรยกว7า ไอ-ตวเราน@มนมสองคน ตวร6ปร7างอนน@
มนเปFนตววตถ แต7เงาของเรามนเปFนส?งละเอยดเข-าไปอก มนแฝงอย67อย7าง
น@.....อนน@เปFนสภาวะ ความเปFนจรงแล-วกF ธรรมท@งหลายเหล7าน@ มนเปFน
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อบายเท7าน@น ท?จะให-เรามองเหFนอย7างน@น.....เท7าน@น อนน@กFไม7ต-องสงสย
อะไรมนแล-ว
ถ-าอนตตาไม7มตวมตนแล-ว จะไปอย67ยงไง กFคอ> ทกขQเราหมดไปแล-ว มนจะ
ไปอย67ยงไง ของเราไม7มแล-ว จะไปอย67ยงไง ไอ-ความคดในเวลาต7อไป มนยง
ไม7เกดข1@น จะไปอย67ท?ไหน ? กFเพราะมนเกดความคดข1@น เราถ1งร6-ว7ามนเปFน
อย7างน@ แต7ก7อนเรายงไม7คด ไอ-ความคดเช7นน@ มนไปอย67ท?ไหน ? เปFนต-น
มนอย67ท?เหตปจจย มากระทบข1@นมา อย7างแก-วใบน@กบพ>น@ น@ มนจะมเสยง
เกดข1@น กFเพราะมการกระทบเกดข1@นมาเดwยวน@ มนกFอย67ตรงน@นแหละ แต7มน
มเหตมปจจยอย67เฉย ๆ แต7เสยงน@นมนยงไม7ม แต7เหตจะใหเกดเสยงน@น
มนมอย67 แต7บดน@มนยงไม7ปรากฎ อนน@กฉF นน@นเหม>อนกน
ถาม
หมายความว7า ถ-าเราจะวางเหตท@งหลายได- ไม7ให-มนมเหตข1น@ มา ตว
สภาวะอนน@ มนกFจะแตกดบไปเลยใช7 ไหมคsะ ?
ตอบ
ค>อไม7ใช7ว7าไม7ให-มเหต แต7วา7 ให-ร6-จกเหต ค>อเร>?องเหล7าน@ มนจะเปFนไปอย67
อย7างน@น มนมเหตอย6อ7 ย7างน@ ห-ามไม7ได-เหตน@ แต7วา7 เม>?อเราเกด “ความร6-”
เหตอนน@น เหตอนน@น......มนกFหมดเหตหมดปจจย เพราะความท? “ร6-” เหต
อนน@น อย7างเหตท?เกดทกขQ มนมอย67ทกขณะ แต7เราร6-เหตทกขQจะเกดข1@น
ทกขQมนกFหายสลายไป เราร6-จกเหตปจจย เหตปจจยยงมอย67 แต7เราร6-เหต
ปจจยเรากFปล7อย มนกFหมดไปอย7างน@น
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ถาม
ถ-าหากว7าเราร6-ว7า เหตเกดข1น@ เพราะอะไรแล-ว เรายงไปย1ดเหน?ยวมนอย67
อย7างน@เรากFจะไม7พ-นทกขQใช7ไหมคsะ ?
ตอบ
ใช7.....แต7ให-ร6-นsะ.....ร6-ไม7ย1ด พ6ดง7าย ๆ ซsะ.....ร6-ไม7ย1ด มนกFเก?ยวกบภพชาต
อย7างแก-วใบน@มนมอย6แ7 ต7ว7าไม7ใช7ภพ ถ-าแก-วใบน@มนแตก เรากFเกด
ทกขQ.....เกดชาต ไม7สบายใจ มนเปFนทกขQอย7างน@ เรยกว7า.....ชาต มนไป
เกดในภพ ภพน@นค>ออปาทาน.....ม?นหมายในแก-วใบน@น ถ-าเราไม7มน? หมาย
ในแก-วใบน@น เม>อ? มนแตก.....ความทกขQกFไม7ม ๆ กFคอ> ชาตไม7เกดในท?น@น
อย7างน@เปFนต-น ค>อมนหมดเหต หมดปจจย เพราะว7าอะไร ? เพราะเราร6แล-วว7า แก-วใบน@แตก มนจะเปFนทกขQ เปFนเหตให-เกดทกขQ แต7เราร6-ว7า
สภาวะของแก-วใบน@ เปFนของไม7แน7นอนอย6แ7 ล-ว เราชดเจนแล-ว เรากFดบ
เหตอนน@ ทกขQมนกFเกดข1@นไม7ได-.....อย7างน@ เหตผลมนกFมอย67เร>?อย ๆ ไป
แต7ไอ-ความร6แ- จ-งน@น7ะ สาคญมากเร>?องน@
ถาม
ถ-าเรายงมชวตเปFนฆราวาสอย67 และต-องผ6กพนอย67กบการงาน ซ1?งทาให-เรา
ต-องบงเกด ความพวพนกบการงาน การหวงผลประโยชนQแบบน@นsะคsะ แต7
ว7าใจของเราร6-อย67ว7า อนเหตเหล7าน@เปFนเคร>?องย1ดเหน?ยว แต7โดยหน-าท?แล-ว
จาเปFนจะต-องปฏบตต7อไปอย7างน@เราควรจะทาอย7างไรดคsะ ?
ตอบ
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เราจะต-องร6-จกภาษา.....คาพ6ดอนน@ คาท?ว7า “ย1ด” น@ ย1ดเพ>?อไม7ย1ด ถ-าคนไม7
ย1ดแล-ว กFพ6ดไม7ร6-เร>?องกน ไม7ร6-จกทางานอะไรท@งน@น “เหม>อนกบมสมมต
มนกFมวมต ถ-าไม7มเร>?องท@งหลายเหล7าน@ กFไม7มอะไรท?จะทากนจ1งใหร6-จก“สมมต” และ “วมตต” คาท?ว7า “ย1ดม?น” หร>อ “ถ>อม?น” น?น7ะ เราถอนตว
ออก อนน@เปFนภาษาท?พ6ดกน เปFนคาท?พ6ดกน แต7ตวอปทาน.....ค>อส?งท@ง
หลาย เช7นว7า เรามแก-วอย67ใบหน1?งนsะ เรากFร6-อย67แล-วว7า จาเปFน เราจะต-องใชแก-วใบน@ อย67ตลอดชวต แต7ให-เรามาเรยนร6-ว7า แก-วใบน@น7ะ ให-มนชดเจนซsะ
สาหรบแก-วใบน@จนจบเร>?องของแก-ว จบยงไง....กFค>อเหFนว7า แก-วใบน@ “มน
แตกแล-ว” ถ1งแก-วท?ไม7แตกเดwยวน@ เรากFเหFนว7า “มนแตกแล-ว” เม>อ? ป ญญา
เหFนว7ามนแตกแล-ว เรากFใช-แก-วใบน@ไป ใส7น@าร-อน น@าเยFน แต7วา7 เม>?อแก-วใบ
น@ มนแตกเม>อ? ไรเปFนต-น ทกขQเกดข1น@ ไม7ได- ....ทาไม? .....เพราะว7าเราเหFน
ความแตกของแก-วใบน@กอ7 นแตกแล-ว ไอ-ท?มนแตกเดwยวน@มน “ของทหลง”
เพราะปญญาเราร6-ว7ามนแตกแล-ว แตกปจจบนน@ เปFนของแตกทหลง เรา
เหFนแตกก7อนแตกเสยแล-ว แก-วใบน@มนกFแตกไป ปญหาอะไรกFไม7มเกดข1@น
เลย ท@ง ๆเราใช-แก-วใบน@อย67......อย7างน@ เข-าใจอย7างน@นไมs ?
ถาม
ค7ะ
ตอบ
น?.....มนเปFนอย7างน@ มนหลบกนใกล- ๆ เลย ทกอย7างท?เราใช-ของอย67 กFให-ม
ความร6-อย7างน@ไว- มนกFเปFนประโยชนQ เรามไว-มนกFสบาย ท?มนจะหายไป
มนกFไม7เปFนทกขQ ค>อไม7ล>มตวของเรา เพราะร6-ท7านส?งท@งหลายเหล7าน@ น?
เรยกว7า ไอ-ความร6-ท?มนเกดข1@นในท?น@ มนคมส?งท@งหลายเหล7าน@ อย6ใ7 นกาม>อ
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ของมน เรากFทาไปอย7างน@แหละ ถ-าว7าความดใจ หร>อความเสยใจ มากระ
ทบอย67เปFนธรรมดาอย7างน@ เรากFร6-อารมณQว7า ไอ-ความด.....มนไปถ1งแค7ไหน
มนกF “ไปถ1ง” เร>?องอนจจงเท7าน@นแหละ.....เร>?องไม7แน7นอน ถ-าเราเหFนเร>?อง
ไม7แน7นอนอนน@ เร>?องสข.....เร>?องทกขQน@ มนกFเปFนเพยง เศษ.....เปFนกากอน
หน1ง? เท7าน@น ในความร6-ส1กน1กคดของเรา เปFนธรรมดาของมนเสยแล-ว เม>อ?
ความทกขQเกดข1น@ มา มนกFจกว7า มนกF “อย7างน@นเอง” เม>อ? ทกขQเกดข1น@ มา
หร>อสขเกดข1น@ มา มนกF “อย7างน@นเอง” ไอ-ความท?ว7า ....อย7างน@นเอง มน
กนตวอย6อ7 ย7างน@ ไม7ใช7คนไม7ร6-นsะ ไม7ใช7คนเผลอนsะ เพราะว7าเรามสต
รอบคอบอย6เ7 สมอ ในการงานทกประเภท.....ทกอย7างบางแห7ง เคยเข-าใจว7า
มนเปFนฆราวาสอย6 ฉนได-ทางานอย67 ประกอบกจการงาน เปFนพ7อบ-าน แม7
บ-านอย67อย7างน@ ฉนไม7มโอกาสท?จะปฏบต อย7างน@เปFนต-น อนน@เปFนคาท?
เข-าใจผด ของบคคลท?ยงไม7ร6-ชด ความเปFนจรงน@น ถ-าหากว7าเราปฏบต
หน-าท?การงานอย67 มสตอย67 มสมปชญญะอย67มความร6-ตวอย67......อย7างน@กาา
รงานมนย?งจะเลศ ย?งจะประเสรฐ ทาการงาน จะไม7ขดข-องจะมความสงบ
มความจรญงอกงาม ในการงานอนน@นดข1@น
เพราะว7า.......การปฏบตน@ อาตมาเคยเทยบให-ฟงว7า เหม>อนกบลมหายใจ
เรา ทน@เราทางานทกแขนงอย67 เราเคยบ7นไหมว7า เราไม7ได-หายใจ มนจะย7ง
ยากสกเท7าไร กFต-องพยายามหายใจอย6เ7 สมอ เพราะมนเปFนของจาเปFนอย67
อย7างน@ การประพฤตปฏบตน?กเF หม>อนกน เม>อ? เรามโอกาสหายใจอย67 ใน
เวลาท?เราทางาน เรากFมโอกาสท?จะประพฤตปฏบต อย67ท@งน@น ในชวต
ฆราวาสของเรา กFเพราะว7าการประพฤตปฏบตน@น ค>อความร6-สก1 ในใจของ
เรา ความร6-ในใจของเรา ไม7ต-องไปแยกท?ไหน ทาอย6เ7 ดwยวน@ กFร6-เดwยวน@
ไม7ใช7ไปทาอย7างอ>?น มนกFเหม>อนกนฉนน@น ลมหายใจกบชวต กบคณค7า
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การปฏบตน@มนเท7ากน ถ-าเราไปคดว7า เราทางานอย6เ7 ราไม7ได-ปฏบต กF
เรยกว7า.....เราขาดไป กFเพราะว7าการปฏบตน@น อย6ท7 ?จด ไม7ใช7อย67ทก? ารงาน
ไม7ใช7อย67ท?อ>?น เราลอดทาความร6-ส1กเข-าแล-วเปFนต-น มนกFมไปทางตา ห6 ทาง
จม6ก ทางล@น ทางกาย ทางจตหมด เปFนฆราวาสอย67กไF ด- แต7ว7าทาปญญาใหร6-เร>?องของมน.....ร6-เหตทกขQจะเกด
ด6เหม>อนว7า ในคร@งพทธกาลน@น ฆราวาสท?ประพฤตธรรม กFไม7ใช7
น-อย.....เยอะเหม>อนกนนsะ อย7างนางวสาขา ประวตของท7านน7ะ เปFน
โสดาบนบคคล มครอบมครวอย67นsะ.....น?เปFนต-น มนคนละตอนกนอย7างน@
อนน@กไF ม7ต-องสงสย แต7วา7 กจการงานของเราน@น ต-องเปFนสมมนาอาชวะ
นางวสาขาน@น อย67ในบ-าน กFไม7เหม>อนเพ>?อนเคsา ความร6-ส1กน1กคดไม7เหม>อน
เพ>อ? น มนเปFนสมมาอาชวะ มความเหFนท?ถ6กต-องอย67 การงานมนกFถ6กต-อง
เท7าน@น
ถ-าจะเอาแต7พระจะได-หร>อ พระมก?องคQในเม>องไทยน@ ถ-าโยมไม7เหFน
บญ.......ไม7เหFนกศล เหFนเหต.....เหFนปจจยแล-ว มนกFไปไม7ได- ฉะน@นการ
ประพฤตปฏบตของพระ และฆราวาสน@น มนจ1งรวมกนได- แต7วา7 มนยากสก
นดหน1ง? กบบคคลท?ยงไม7เข-าใจ เปFนฆราวาสกFคอ> มนไม7เปFนทางท?จะ
ปฏบตโดยตรง แต7ว7าพระออกบวชมาแล-วน7ะ ม7งโดยตรง ไม7มอะไรมา
ขดข-องหลายอย7าง แต7ถ-าไม7มปญญาแล-ว กFเท7ากนน7ะแหละ ถ1งไปอย6ใ7 นท?
สงบ มนกFทาตวเราให-สงบไม7ได- ถ1งอย67ในท?คนหม6ม7 าก ว7ามนไม7สงบ ผ6มปญญากFทาความสงบกFได- มนเปFนอย7างน@
ถาม
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ถ-าอย7างน@นตลอดชวต เราปฏบตตวอย7างท?หลวงพ7อให-ธรรมะ มสตอย67
ตลอดไป ว7าของทกอย7างมนเกดได- และกFดบได- เตรยมใจไว- เม>อ? ถ1งเวลาท?
ชวตเราส@นสดลง เรากFสามารถท?จะผ7อนคลาย สภาวะใหม7ท?จะเกดข1น@ ใช7
ไหมคsะ ?
ตอบ
ใช7.....ยงง@น การปฏบตท@งหลายเหล7าน@ มนเปFนเร>อ? งบรรเทากเลส บรรเทา
ความหลงท@งน@น ค>อบรรเทาให-มนน-อยลง มนน-อยลงกFเรยกว7า มนไม7มาก
ไอ-ผลท?ว7ากเลสท@งหลาย มนน-อยลงมนกFจะปรากฎแก7เราอย6เ7 สมอ อนน@น
เปFนวบาก
ถาม
ในบางขณะท?จตของเรา บงเกดบงหมองข1น@ แต7เรากFร6-ตวของเราเอง เช7น
บางคร@งเราเกดโทสะ.....โมฆะ และโลภะค-น เรากFร6-ว7ามนเปFนของท?น7า
รงเกยจ แต7มนบงเกดข1@น โดยท?เราห-ามไม7ได- ท@ง ๆ ท?เราร6-อย7างน@จะเรยก
ว7า เปFนเคร>?องให-เราย1ดเหน?ยวมากข1น@ หร>อด1งกลบไปส67ท?เดมมากข1@น
ตอบ
น?นแหละ.....ต-องร6ม- นไว- ตรงน@นแหละ.....ค>อข-อปฏบต ละ
ถาม
ค>อท@ง ๆ ท?ร6-แล-ว และกFรงเกยจด-วยค7ะ แต7ไม7สามารถจะหกห-าม มนพล7ง
ออกมาเสยแล-ว
ตอบ
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อนน@น มนเหล>อวสยของมนแล-ว ตรงน@นต-องปรบพจารณาอกต7อไป อย7า
ไปท@งมนตรงน@น เม>อ? เปFนเช7นน@นบางคนกFเสยใจ ไม7สบายใจ เม>อ? เหFนข1น@ มา
เช7นน@น กFเรยกว7า.....อนน@มนกFไม7แน7 เพราะว7าเราเหFนความผดมนอย67 แต7
เรายงไม7พร-อม ค>อมนเปFนของมน ค>อกรรมท?มนเหล>อเศษอย67มนปรงแต7ง
ข1น@ มา เราไม7อยากให-มนเปFนอย7างน@น มนกFเปFนอย7างน@น อนน@เรยกว7า
“ความร6-” เรายงไม7พอ.....ไม7ทน จะต-องทาสตน@ให-มาก ให-ร6-ย?งข1น@ มนจะ
เศร-าหมองกFช7างมน เม>อ? มนเกดข1น@ มา เรากFพจารณาว7า อนน@มนกFเปFนของ
ไม7เท?ยง.....ไม7แน7นอน พจารณาอย67ทกขณะท?มนเกดข1น@ นานไป ๆ เรากF
เหFนของไม7เท?ยง ในอารมณQท@งหลายเหล7าน@น อนน@นมนจะค7อย ๆ หมด
ราคาเร>?อยไป เพราะมนเปFนอย7างน@น ไอ-ความย1ดม?นถ>อม?นในความเศร-า
หมดงอนน@น มนกFน-อยลง ๆ ทกขQเกดข1@นมา กFปรบปรงได-อก แต7อย7าท@งมน
ต-องให-ตดต7อ พยายามให-ร6-เท7าทนมน กFเรยกว7ามรรคของเรา มนยงมกาลง
ไม7พอ มนส6-กเลสไม7ได- เม>อ? ทกขQข1@นมากFข7นมว ไอ-ความร6-เร>อ? งข7นมว เรากF
พจารณามนอย6อ7 ย7างน@
ฉะน@นเรากFจบเอาอนน@น มาพจารณาอกต7อไปว7า เร>?องทกขQ.....เร>อ? งไม7
สบายใจน? มนกFไม7แน7หรอกนsะ มนเปFนของไม7เท?ยง....เปFนทกขQ เปFน
อนตตาท@งส@น เราจบจดน@ไว- เม>อ? หาว7าอาการเหล7าน@เกดข1น@ มาอก
ท?เราร6-มนเดwยวน@กเF พราะ.....เราได-ผา7 นมนมาแล-ว กาลงอนน@เราจะค7อย ๆ
เหFนทละน-อย ๆ เข-าไป ต7อไป....เร>?องอารมณQท?มนเกดข1น@ มา กFหมดราคา
เหม>อนกนจตเรากFร6- กFวาง ท?เราร6-.....มนวางได-ง7าย ๆ กFเรยกว7า “มรรค” มน
กล-าข1น@ มาแล-ว มนจ1งข7มกเลสได-เรFวมากท?สด ต7อไปกF.....ตรงน@มนเกดข1@น
มา.....ตรงน@กFรบ เหม>อนกนกบน@าทะเลท?กระทบฝง? เม>อ? ข1น@ มาถ1งแค7ฝง? มน
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กFละลายเท7าน@น คล>?นใหม7มาอก กFต7อไปอก มนจะเลยฝง? ไปไม7ได- อนน@มน
จะเลยความร6-เราไปไม7ได-เหม>อนกน เร>?องอนจจง ทกขง อนตตา จะพบกน
ท?ตรงน@น มนจะแตกร-าวอย67ท?ตรงน@น มนจะหายกFอย67ท?ตรงน@น เหFนว7า
อนจจง ทกขง อนตตาค>อฝง? ทะเล อารมณQทง@ หลายผ7านเข-ามา มนกFเปFน
อย7างน@น ไอ-ความสขมนกFไม7แน7 มนเกดาหลายคร@งแล-ว ไอ-ความทกขQมนกF
ไม7แน7 มนเกดมาหลายทแล-ว มนกFเปFนอย7างน@นแหละ ในใจเราร6-ว7า
เออ.....มนกFอย7างน@นแหละ มนกFเท7าน@นแหละ อย7างน@มนจะมอาการอย6ใ7 น
ใจของเราอนน@นกFคอ7 ย ๆ หมดราคาไปเร>?อย ๆ มนจะเปFนอย7างน@ อนน@พ6ด
เร>อ? งอาการจต มนจะเปFนอย7างน@นทกคนแม-พระพทธเจ-า และสาวกท@ง
หลาย กFต-องเปFนอย7างน@ ถ-ามรรคมนกล-าข1@นมา มนกFไม7ต-องการอะไร มน
เปFนอตโนมต เม>อ? เกดข1น@ มา มนกFร6-ทน มนทาลายไปเลย อนน@นเรยกว7า
มรรคมนยงไม7กล-า และกFข7มกเลสยงไมได-รวดเรFว .....อย7างน@มนต-องเปFน
ใครกFต-องเปFนทกคน แต7ว7าเอาเหตผลท?ตรงน@นน7ะ อย7าได-ไปคว-าอย7างอ>น?
เลยอย7าไปแก-ตรงอ>น? แก-ตรงน@แหละ แก-ตรงท?มนเกด และมนกFดบ สขเกด
แล-วมนดบไปไมs ? ทกขQเกดแล-วมนดบไปไมs ? มนกFเหFนเร>?องเกด-ดบ
ความด ความช?วอย67เสมอ อนน@เปFนสภาวะท?เปFนอย67อย7างน@ของมนเอง อย7า
ไปย1ดม?น หมายม?นมนเลย ถ-าเรามความร6-อนน@ มนกFเปFนอย6อ7 ย7างน@ แมกระทบกนอย67 แต7ว7าไม7มเสยง.....มนหมดเสยง เรยกว7าเรามาเหFนธรรมดา
เกดแล-วดบเหFนมนเกดแล-วมนกFดบ เหFนความเกดดบในเร>?องอนจจง ทกขง
อนตตา เร>?องธรรมะมนจะเปFนของมนอย67อย7างน@ เม>อ? เราเหFนของแค7น@ มนกF
อย6แ7 ค7นน@ ไอ-ความย1ดม?นถ>อม?นมนกFไม7ม อปาทานท@งหลายพอจะร6-ส1ก มน
กFหายไป เกดแล-วกFดบไปเท7าน@น อนน@มนกFสงบ ไอ-ท?มนสงบไม7ใช7วา7 ไม7ไดยนอะไรนsะ.....ได-ยนอย67 แต7วา7 มนร6-เร>?อง ไม7ไปย1ดม?นถ>อม?นในเร>?องเหล7าน@น
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เรยกว7า....มนสงบ เร>?องอารมณQท@งหลาย กFมอย6ใ7 นใจเราน?แหละ แต7ว7ามน
ไม7ตามอารมณQน@น เร>?องจตกFเปFนอย7างหน1?ง เร>?องอารมณQมนเปFนอย7างหน1ง?
เร>อ? งกเลสน@มนกFเปFนอย7างหน1ง? เม>อ? อารมณQมากระทบเราไปชอบมน ๆ กF
เกดกเลสข1น@ มา เม>อ? ไม7ชอบมนกFเกดกเลสข1@นมา ถ-าหากเราเหFนความเกดดบ ของมนอย6อ7 ย7างน@ กFไม7มอะไรจะเกดข1น@ มาแล-ว มนหมดแค7น@น
ถาม
ในการพจารณาธรรม เบ>อ@ งต-นจะต-องฝ1กสมาธให-ได-เสยก7อนใช7ไหมคsะ ?
ตอบ
อนน@เราจะพ6ดอย7างน@นกFถ6กไปแง7หน1ง? ถ-าพ6ดถ1งด-านปฏบตจรง ๆ แล-ว
ปญญามนมาก7อนนsะ.....ปญญามาก7อน แค7ตามแบบ ต-องศล......ต-อง
สมาธ.....ต-องปญญา ถ-านกปฏบตธรรมะจรง ๆ แลว ปญญามาก7อน ถ-า
ปญญามาก7อน ร6-จกผด ร6-จกถ6ก ร6-จกความสงบ ร6-จกความว7นวาย แต7พด6
ตามหลกปรยตแล-ว กFต-องเรยกว7า การสงวร สารวมน@ ให-เกดความละอาย
ให-เกดความกลวความผดท@งหลายท?จะเกดข1น@ มา เม>อ? กลวความผด ไม7
ทาความผดแล-ว ไอ-ความผดกFไม7ม เม>อ? ความผดไม7ม กFเกดอาการความ
สงบข1@นมาในท?น@น ความสงบอนน@น เปFนสมาธไปพลาง ๆ.......เปFนฐาน
เม>อ? จตสงบข1@นมาแล-ว ไอ-ความร6-ทง@ หลาย ท?มนเกดมาจากความสงบน?น
แหละ ท7านเรยกว7า “วปสสนา” ความร6-เท7าตามความเปFนจรงอย7างน@ มนม
อาการอย67ในน@ ถ-าหากพ6ดให-มนลงอนเดยวกนซsะ มนจะเปFนศล จะเปFน
สมาธ มนจะเปFนปญญา ถ-าพ6ดให-มนรวม กFว7าธรรมสามอย7างน@ เปFนก-อน
เดยวกน ไม7แยกกน แต7ว7าพ6ดถ1งลกษณะของมน มนเปFนศล เปFนสมาธ
เปFนปญญาอย7างน@ถ6กแล-ว แต7ว7าคนเรา ถ-ามการกระทาผดอย67 จตใจกFสงบ
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ไปไม7ได- ถ-าหากว7าด6ไปแน7นอนแล-ว มนจะไปพร-อม ๆ กน จะว7าจต
สงบ.......อย7างน@ มนกFถ6ก การทาสมาธ......ถ-าพ6ดตามเร>?องมนกFรกษาศล
รกษากาย วาจา ไม7ให-มความเด>อนร-อน ไม7ให-มความผดเกดข1น@ มาในวงน@
อนน@เปFนฐานความสงบ.....แต7มนเกดข1@นตรงน@นน? เม>อ? ฐานความสงบมอย67
กFจะเปFนฐานรองรบให-ปญญา.....ค>อความร6-ให-เกดในท?นน@
ถ-าหากว7าสอนไปตามแบบของท7านแล-ว กFเรยกว7า ศล.....ศลน@น7ะสาคญ
มาก อาทกลยาณง มชเฌกลยาณง ปรโยสานกลยาณง ให-งามในเบ>อ@ งต-น
งามในท7ามกลาง งามในท?สด มนเปFนอย7างน@ เคยทาแล-วยงล7ะ
สมาธ.......เคยทาแล-วยง ?
ถาม
กาลงเรยนอย67คะ7
ตอบ
เออ.....กาลงเรยน
ถาม
วนน@นไปหาหลวงพ7อ ๆ ท?เข>อ? น (วดเข>อ? นสรนธร สาขาวนปา7 พงท? ๘) พอ
วนร7งข1@นคณน-า เอาหนงส>อโอวางของหลวงพ7อไปให-ท?บ-าน ตอนเช-าน?ง
ทางานอย6ใ7 นร-าน กFหยบข1น@ มาอ7าน มคาถามของพระท?ถามหลวงพ7อปญหา
ต7าง ๆ หลวงพ7อบอกว7า ข-อสาคญให-จตเฝ-าด6อย6ว7 7า อะไรจะเกด อะไรต7าง
เฝ-าด6อย6เ7 ฉย ๆให-ร6-ไว- ตอนบ7ายได-ไปเรยนสมาธ กFปรากฏว7า มอาการว7าน?ง
แล-วร6-ส1กว7า ตวมนหายไปเฉย ๆ ม>อ.....มนกFไม7ร6-ส1ก ขา.....กFไม7ร6-ส1ก ร6-ส1กว7า
มนไม7มตว แต7ร6-วา7 เรายงมตวอย67 แต7ว7ามนไม7ร6-ส1กค7ะ ตอนเยFนได-มโอกาส
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ไปกราบนมสการ ท7านอาจารยQเทสก (หลวงป6เ7 ทสกQ)และเล7าอาการให-ท7าน
ฟง ท7านบอกว7าทาต7อไป อนน@นเรยกว7า “จตรวมค7ะ” แต7กเF ปFนอย6ห7 นหน1?ง
หนหลง ๆ บางคร@งกFเหม>อนกบว7า เราไม7ร6-ส1กม>อของเรา แต7กFยงร6-ส1กส7วน
อ>น? ๆ บางทมาน?งน1กว7า.....ถ-าเรามาน?งอย67อย7างน@ ให-จตปล7อยวางเฉย
ๆ....ถ6กหร>อ หร>อเรามาน?งคร7นคดถ1งปญหาธรรม ท?เรากาลงข-องใจ
อย67.....อะไรค>อท?ถ6ก ?
ตอบ
อนน@นไม7ต-องไปซ@าเตมมนนsะ ท?ท7านอาจารยQเทสกQท7านบอกน7ะ.....อย7าไป
ซ@าเตมมน ไอ-ความร6-คอ> ความสงบน@น ให-ดค6 วามสงบน@นอย67 แต7ความร6-ส1ก
ของเรา มนจะร6-ส1กไม7มตว ไม7มตนอะไร กFช7างมนเถอะ.....อนน@ ให-มนอย6ใ7 น
น@......ความร6-ส1ก น?เรยกว7า.....ความสงบจตท?มนรวม เม>อ? มนรวมอย67นาน ๆ
คร@งหร>อสองคร@งน?นน7ะ แล-วมนจะมอาการเปล?ยนแปลงค>อ เรยกว7า .....มน
ถอนออกมามนเปFนอปปนาสมาธ แล-วมนจะถอนออกมา ค>อ.....ไม7ใช7
ถอน.....จะพ6ดถอนกFถ6ก เรยกว7า มนพลกกFได-มนเปล?ยนแปลงกFได- แต7ใน
ลกษณะคร6บาอาจารยQท7านสอน กFวา7 .....เม>อ? มนสงบแล-ว มนจะถอนออกมา
ถ-าหากพ6ดภาษาไม7ถ6กกนน@ มนกFยากเหม>อนกนนsะ เอ.....จะไปถอนมนยง
ไงน-อ.....ไอ-เร>?องถอนน? มนกFไปงมงายในภาษาน@ล1ก แต7ว7าให-เข-าใจว7า ให-ด6
อาการน@นอย7 ด-วยมสตสมปชญญะ ลกษณะท?จตท?มนไม7แน7น? มนกFพลก
ออกมา มนเปFนอปจาระ.....ถอนออกมา ถ-ามนถอนออกมาอย67ตรง
น@......ตรงน@น มนไม7ร6-เร>?อง.....ถอนมาตรงน@.....มนจะร6-เร>?อง ถ-ามนร6-เร>?องตรง
น@ มนกFคล-าย ๆสงขาร หร>อจะเหม>อนกบเปFนคนสองคน ปร1กษาสนทนากน
อนน@คนไม7เข-าใจ กFเสยใจว7า จตเราไม7สงบ เม>อ? ความเปFนจรงแล-ว มนจะ
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สนทนาปราศรยกนอย67 ในความสงบระงบอนน@นอนน@มนเปFนลกษณะท?มน
ถอนออกมาแล-ว เปFนอปาจาระ ร6-เร>?องอะไรต7าง ๆ เม>อ? ระบบน@อย67ซกพก
หน1ง? มนจะเข-าของมนไป ค>อมนจะพลกกลบ เข-าไปในสถานท?เดม.....สงบ
อย7างเก7า หร>อมนจะมกาลงท?ใสสะอาด สงบย?งกว7าเก7ากFม ถ1งกาลงอนน@น
เรากFกาหนดไว-เท7าน@น ถ1งเวลามนจะถอนออกมาอก ถอนออกมาแล-ว มน
จะมปญหาอะไรเกดข1@นมา ตรงน@ร6-เร>?องต7าง ๆตรงน@ค>อมาสอบถาม มาสอบ
สวนเร>?องคดต7าง ๆ ให-ร6-เร>?อง เม>อ? จบเร>?องแล-ว มนค7อยเข-าไปตรงน@นอก
เข-าไปบ7มไว- ไม7มอะไร......มความร6-อย7างเดยวเท7าน@นแหละ ให-เรามสตเตFม
ท?ไว- เม>อ? ถ1งเวลามนกFจะออกมาอก
มนจะมอาการออก หร>อเข-าอย7างน@ อย67ในจตของเราน?น7ะ แต7เราพ6ดยากอน
น@ อนน@ไม7เสยหายนานไป ๆ ไอ-ตรงท?มนมาปร1กษาข-างนอกน7ะ มนจะเปFน
สงขารปรงแต7ง ถ-าคนไม7ร6-จกอนน@ว7าเปFนสงขาร กFน1กว7า มนเปFนปญญา น1ก
ว7าปญญามนเกด ถ-าเราเหFนว7า ไอ-ความปรงแต7งน@น7ะให-เหFนความสาคญ
ของความปรงแต7งน@วา7 อนน@กขF องไม7เท?ยง.....น?....บงคบไว-เสมอ อย7าไป
ปล7อยใจมนว7า มนปรงไปอย7างไร กFเช>อ? ไปอย7างน@น อนน@นมนเปFนสงขารน?
มนไม7เกดปญญา อารมณQท?จะให-เกดปญญาน? มนจะปรงไปท?ไหน เรากFฟง
มน ร6-มนเถอะ.....เอ-อ.....อนน@มนกFไม7แน7นอน....อนน@กไF ม7เท?ยง จ1งเปFนเหต
ท?จะให-จตเรา ปล7อยตรงน@ได- เม>อ? จตปล7อยวางตรงน@ จตกFสงบเข-าไป ทา
อย7างน@เร>?อย ๆ ไปเถอะ มนเข-าไป.....แล-วกFถอนออก น?.....ปญญาจะเกด
ข1น@ มาในท?น@น มนจะแก-ปญหาอะไรต7าง ๆ ทกอย7างในสกลโลกอนน@
ปญญามนจะตามตอบคาถาม จะน?งท?ไหน คดท?ไหน อะไรท?ไหนน7ะ มนกF
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น อนน@จะทาให-ปญญาเกดข1@นมา ถ-ามนเกดข1น@ มา
อย7างน@ กFอย7าไปหลงมนว7า อนน@มนเปFนสงขารนsะ เม>อ? พวกว7าเราเอา
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อารมณQไปเข-ากนซsะว7า.....อนน@มนกFไม7เท?ยง มนกFไม7แน7นอน อย7าไปย1ดม?น
ถ>อม?นมนเลย สภาวะอนน@น7ะ ถ-าเราแทนเข-าไป จตมนจะย@มข1น@ มาอย67ตรง
กลางอนน@ ร6-เร>?องส?งท@งหลายเหล7าน@ จตของเราจะเดนไปได-ถ6กต-อง ตาม
ทางการภาวนาของเรา มนจะไม7หลงมนจะเปFนอย7างน@
ถาม
ถ-าสมมตว7าจตมนน?งอย7างน@น7ะ แต7เรายงได-ยนอย67.....น?จะเรยกว7าอะไรคsะ?
ตอบ
มนจตกFเปFนจต เสยงกFเปFนเสยง มนกFได-ยนซ?
ถาม
เรยกว7า สงบใช7ไมsคะs ?
ตอบ
สงบ ๆ ได-ยน....แต7ไม7ฟ- ง
ถาม
มนลบมนละเอยด
ตอบ
ใช7.....มนกFได-ยน มนไม7ได-ยน กFเสยคนเท7าน@นแหละ มนกFไม7ร6-เร>?องอะไร
มนท@งความร6-แล-วจะเกดอะไร
ถาม
แต7ในใจมนหยดล7ะฮ7ะ.....แต7ว7าไอ-เลยง มนเข-าไปอย67เร>?อย ๆ
ตอบ
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กFช7างมนเถอะ
ถาม
แต7มนไม7ปนกนล7ะฮ7ะ
ตอบ
ใช7.....แต7เราไม7ย1ด
ถาม
แต7ว7าพอมนน?งแล-ว มนกFไม7เกดปญญาซนsะ มนเฉย ๆ .......
ตอบ
เออ.....อย7าเพ?งไปบงคบ ให-มนเกดปญญาเถอะ มนจะหล7อเล@ยงของมนเอง
หรอก
ถาม
แต7มนกFหยดล7ะฮ7ะ.....ลมมนกFละเอยด มนน?งเฉย ๆ
ตอบ
เออ....ช7างมนเถอะ น?งเฉย ๆอย7างน@กอ7 น
ถาม
และกF......สงสย.....
ตอบ
น?แหละคนเรา.....มนเปFนอย7างน@ ไอ-ความหลงของคนน7ะ ค>อคนอยากจะร6ท?คร@งแรกจตเราไม7เคยสงบ กFมาถามอาจารยQเร>?องจะให-มนสงบ จะทายง
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ไง.....อยากให-มนสงบ......แน7ะเราว7า เออ.....ทาๆไปเถอะ พยายามไป กFยง
ไม7อย67
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๕๘ - ตอบปญหาคนไทย ในอเมร!กา รฐวอช!งตน
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หลวงพ7อ: ................สงสยท@งน@นเหรอ
อบาสก:ไม7.....ผม.....เดwยวอาจารยQ.....ผมไม7ถาม.........เม>อ? ก@ผมถาม
แล-ว......
หลวงพ7อ: ใช7.....อยากจะร6-เร>?อง อยากจะร6-อะไรต7ออะไร เร>?องจตใจว7า เรา
อย6น7 อกพทธศาสนา.....มา เล>อ? มใสได-อย7างไร อยากร6-จกในฐานอย7างน@
อบาสก: ครบ.....เข-าใจครบค>อว7า.........น?ถ-าผมไปเล7าให-ใคร คงจะไม7มใคร
เช>อ?
หลวงพ7อ: ใช7.....ท?ท7าน (หมายถ1งท7านสเมโธ) ตอบให-ท7านฟงน7ะ ท7านตอบ
ไม7คอ7 ยถ6กดนsะ ถ6ก.....แต7มนไม7เข-าใจ ถามว7า.....ท7านได-ไปเสาะแสวงหา
ศาสนาอ>น? แล-วหร>อยง ท7านว7า......ไม7ได-ไปหรอก ค>อว7ามาถ1งศาสนาพทธ
แล-วกFพอ คาท?วา7 พอน7ะ คนฟงกFเหFนว7า ท7านศ1กษาน-อยไป น?น7ะ.....ไม-ฆอ- น
น?เหFนไมs (หลวงพ7อหยบไม-ฆอ- นท?วางอย6ใ7 กล- ๆ แสดงประกอบ) ส7วนหน1ง?
อย6ต7 รงน@ ส7วนหน1ง? อย67ตรงโน-น ท7านจบตรงกลางมนข1น@ เท7าน?น7ะ สองข-าง
มนกFยกข1น@ เองของมน
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ศ1กษาพทธศาสนาน?นน7ะ มนหมดท?จะสงสยแล-ว กFเลยหยด ท7าน
ได-ไปศ1กษาศาสนาอ>?น ๆ หร>อเปล7า.....ศาสนาอ>?น ๆ มนอย67สองข-างน@ ตรงน@
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เปFนจดกลางนsะ (หลวงพ7อหยบไม-ฆอ- นท?วางอย6ใ7 กล- ๆ แสดงประกอบคา
อธบาย ค>อตรงน@ท7านเหFน ความว7า.....ไม7มท?จะเพ?มเข-าไปอกแล-ว ไม7มท?จะ
เอาออกไปอกแล-ว..... ไอ-ความเข-าใจของท7านอย7างน@น ท7านถ1งตอบอย7างน@
ถ-าได-ศ1กษาพทธศาสนาแล-วกFแล-ว.....เปFนอย7างน@น อาตมากFมความร6-ส1กเห
ม>อนกนนsะ เร>?องคนนบถ>อพทธศาสนา อย7างเม>องไทยเราน7ะ อย7างโยมท?
ว7า.....อาตมากFฟงได-เหม>อนกน แต7พทธศาสนาจะสมบ6รณQทกเร>?อง.....อนน@
กFฟงได-เหม>อนกนนsะ ถ1งอาตมาจะบอกไปว7า จะเอาฝร?งมาฝ1กหดคนไทย
น7ะ.....ไม7รเ6- ร>?อง.....เร>อ? งอะไรกFไม7ร6- โยมศ1กษาแต7เร>?องทางโลกท@งหลาย มน
กFเลยดไปทางโลก ร6-เร>?องของโลกไปซsะ ไอ-เร>?องอนน@.....แท-จรงน7ะ.....ไม7ร6จก แต7เราอย6ใ7 นกล7มพทธศาสนาท@งน@นแหละ แต7เร>อ? งศาสนาท?แท-จรง ๆ
น@น เราไม7ค7อยจะร6-เร>?อง มนเปFนเสยอย7างน@
อบาสก: ถ-าหากว7าฝร?งเขาถามผมว7า ศาสนาพทธค>ออะไรน? ผมจะตอบว7า
อย7างไรครบท7าน
หลวงพ7อ: อนน@.....โยมจะต-องไปศ1กษาพทธศาสนาเอาเอง
อย7ามาเอา
ความร6ค- นอ>?นไปตอบเลย มนไม7ถ6กหรอก
อบาสก: ผมไม7ได-หมายความว7าอย7างน@นครบ.....ผมหมายความ
ว7า.....สมมตเขาถามมาแบบง7าย
ๆ
ว7า.....พทธศาสนาค>ออะไร
?.....ท7าน.....ท7านพอจะ.....
หลวงพ7อ: ตsาย.....อาตมามนไม7ไดไม7มหรsอก.....พทธศาสนาน?คอ> ......
"ความท?ต-อง" เท7าน@นแหละ.... "ส?งท?ถ6กต-อง"
อบาสกา: เปFนความจรงใช7ไมsคะs .....ความจรงท?ไม7มใครค-านได896

หลวงพ7อ: จรงหร>อไม7จรง.....กFท?มนถ6กต-องน?นน7ะ.....ทกวนน@ ถ-าเราทา
ถ6ก.....มนกFสบายกนทกคน
อบาสกา: ค7ะ
หลวงพ7อ: มนไม7สบายเพราะทาไม7ถ6ก ทกวนน@ ตรงน@นแหละ ๆ คาท?
ว7า.....ท?ถ6กต-องน7ะ มนสาคญมากท?สด
อบาสกา: น?คลมหมดเลย คา น@คลมได-ทกแง7เลย
อบาสก: แล-วอรยสจเล7าครบ ?
หลวงพ7อ: ไม7ต-อง.....ไม7ต-องออกช>อ? มนหรsอก ไอ-ส?งท?มนท?ถ6กต-อง ค>อความ
เปFนจรงน?นน7ะ.....ค>อพทธศาสนาล7ะ ถ-าเราไปถ1งความเปFนจรงแล-ว จะไป
ถามอะไรอกไมs ถ-าบอกเอาแก-วมา กFยกแก-วมาจะไปถามมนทาไม มน
หมดปญหาแล-ว ยกมาให-ดแ6 ล-ว ค>อเหFนความจรง มนกFหมดแค7น@นแหละ
ไม7มทางท?จะต-องไปแล-ว เราจะยอมรบหร>อไม7ยอมรบ เท7าน@นแหละ
อบาสก: ค>อผมไม7ใช7ว7า จะอย67ทว? 7า.....เราจะยอมรบหร>อไม7ยอมรบ ค>อ
ว7า.....เราจะมปญญาเพยงพอหร>อเปล7า ท?จะยอมรบ
หลวงพ7อ: น?นแหละ.....ถ-ายอมรบ
กFต-องมปญญาซ? เอ-า.....คาท?ว7า
รบ.....ไม7ใช7ไปรบปลอม ๆ รบอย7างแท-จรงซ อย7ารบได- รบเอาซ อย7างฉน
ได-มาก.....มากของใช-ไม7ได-มาก กFจรงอย67 แต7ว7ามนไม7ดน? จะทายงไง มน
เปFนปรมาณซsะ มนมคณภาพอย7างน@ อาตมาเคยพ6ดให-ญาต - โยมฟง ล6ก
ศษยQล6กหาน?นแหละไปท?วทศ อย7างเราออกมาน?น7ะไปเรยนความร6ว- ชาใช7
ไมs เรยกว7าศาสตรQ มนหลายศาสตรQเหล>อเกนทกวนน@น7ะ มนยดศาสตรQ
เข-าไป จนจะนบไม7ไหวแล-วล7ะ แต7ว7าศาสตรQอะไรกFตามเถอะ ถ-าไม7มารวม
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พทธศาสตรQแล-ว.....ว7นวาย.....น?.....พทธศาสตรQนเ? ว-นจากอจฉา
พยาบาท.....เรยบร-อย.....เมตตา กรณากนไม7มทางท?จะไปแล-ว ไม7เหFนแก7
ตวแล-ว น?.....พทธศาสตรQ ศาสตรQอน>? ๆ มความร6-ดเหม>อนกน ถ-ามารวม
พทธศาสตรQน? มนดหมsดทกศาสตรQเลย ถ-าแยกออกจากพทธศาสตรQ ค>อ
ความจรงน?แล-ว กFเปFนศาสตรQทะเลาะกนท@งน@นแหละ น?.....มนเปFนเสยอย7าง
น@น อาตมาถ1งบอกว7า ไอ-ศาสตรQ.....ค>อพทธศาสตรQน? มนครอบแล-ว
อบาสก: อ-า.....หลวงพ7อครบ อยากจะย-อนกลบไปถ1งหลวงพ? (หมายถ1ง
ท7านสเมโธ) ครบ
หลวงพ7อ: เอา.....ไดอบาสก: อ-า.....หลวงพ?ไปถ1งกรงเทพ ฯ ปs บน7ะฮsะ ไปพบพระพบอะไรเข-า
แล-วเกดความเล>?อมใส แสดงว7าหลวงพ?ต-อง.....อ-า.....คล-าย ๆ ว7า.....
หลวงพ7อ: ยงไงกFเช>อ? เอาเถsอะ.....ว7าง@นซsะ ไปตะครบเอาเลย ว7าง@นเถอะ
อบาสก: น?นแหละครบ ผมไม7เข-าใจว7า เร>?องอะไร ถ1งไปปบ‡ ๆ .....
หลวงพ7อ: ใช7.....ค>อเร>?องน@น ท7านไปเล>อ? มใสเฉย ๆ เร>?องแท-จรง ท7านมา
ค-นคว-าทหลงน?.....ใช7ไมs ?
อบาสก: (อกคน) ไม7มศรทธาก7อน
หลวงพ7อ: ใช7.....มศรทธา.....ศรทธาน7ะมนเช>อ? ไอ-ความเช>อ? เฉย ๆ ตรงน@น
กFเลยมาทาอย7างน@ มาค-นคว-าอก.....การบวช.....ปฏบตข1น@ มา มนร6-เร>?อง
ตามเปFนจรงข1น@ มาทหลง ทบเข-าไปอกทหน1ง?
อบาสก: ตอนแรกอาจจะไม7สมบ6รณQนsะครบ
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หลวงพ7อ: ใช7.....อย7างผลไม-น7ะ สมนใส ๆ กFชอบมน น1กว7ามนจะ
หวาน.....มนจะเปร@ยวกFได-.....อ-าว ไม7ใช7แล-วน?
อบาสก: ใช7ครบ.....
หลวงพ7อ: แต7กเF ล>?อมใสมนคร@งแรก ผลไม7ผลน@ เปFนทางท?จะให-ค-นคว-าผล
อ>น? ต7อไปอก มนเลยได-ความจรงอย7างน@น น?เรยกว7า คร@งแรกน?.....เช>อ? โดย
ศรทธาอธโมกขQ.....ไม7มปญญา น?กFได- แต7ถ-าได-ศ1กษาแล-ว ปญญาเกดข1@น
มา เปFนศรทธาท?ประกอบไปด-วยปญญา ไม7มทางหลกเล?ยงแล-ว จาเปFนจะ
ต-องยอมรบ เพราะมนเปFนอย7างน@น ศรทธา.....ถ-าไปถ1ง เช>อ? เลย จบมาด6
เฉย ๆ แล-วเช>อ? เลยว7าเปFนจรง.....มนมศรทธาเฉย ๆ ไม7มปญญา ยงไม7ร6เร>อ? งตามความจรงมน อย7างผลไม- น1กว7ามนจะหวาน เอามาทานด6 .....มน
เปร@ยว.....อ-าว.....ไม7ใช7แล-ว กFทง@ มนไป
อบาสก: ครบ.....
หลวงพ7อ: ต-องหาผลไม-ใหม7มา ท?ไหนมนจะหวาน ให-มปญญาเกดข1@นมา
เสยก7อน จ1งเปFนความจรงของมนอย7างน@น เปFนศรทธาคร@งท?สอง ท7านใหมาน?งภาวนา.....พจารณา พเคราะหQ พจารณาดแล-ว มนไม7พ-นจากน@ไป กFม
ความเช>?อคร@งท?สองข1@นมา.....เอา ๆ ให-หมดนsะ
อบาสก: อนน@นผมพอจะเข-าใจแล-ว นอกจากหลวงพ?องคQน@ มคนค7างชาต
ต7างประเทศอ>น? ท?เข-าไปบวชน?มากไมsครบ ?
หลวงพ7อ: เยอะแยะไปท?วดปา7 พงน7ะ บาทหลวงกFมาบวชอย67ท?นน? .....เวลาน@
อบาสก: โอเค.....แล-วบวชเปFนพระ.....พทธนsะฮsะ นอกจากประเทศไทย
แล-ว ท?ไหนมครบ ?
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หลวงพ7อ: หา.....คนบวชหร>อคนท?จะมาบวช ?
อบาสก: คนท?จะไปบวชได-ครบ
หลวงพ7อ: บวชท?ไหน ?
อบาสก: ครบ.....นอกจากเม>องไทยแล-ว
หลวงพ7อ: ได-.....ใครจะมศรทธามาบวช.....กFบวชได- จะบวชในเม>องไทย
กFไดอบาสก: ไม7ใช7ครบ.....นอกจากผ6-ท?จะบวชเปFนพระในเม>องไทยได-แล-วนsะฮsะ
ท?ประเทศอ>?นมท?ไหนบ-างครบ ?
หลวงพ7อ: ยง.....ยง ท?น?กไF ด- (หมายถ1ง อเมรกา) ต7อไปไดอบาสก: เปล7า.....ไม7ใช7ครบ พ6ดถ1งว7า จะไปบวช ถ-าหากไม7บวชท?เม>องไทย
กFอาจจะบวชท?อนเดย
หลวงพ7อ: ใช7 ๆ
อบาสก: .....หร>อท?ลงกา......
หลวงพ7อ: สถานท?บวช.....พ6ดถ1งสถานท?บวช ศาสนาน? มนมอย67ทกแห7ง
ทกหนน?นแหละ ถ-าเรามศรทธาบวชนsะ.....คาท?ว7าบวชน7ะ อย7างเม>องไทย
เราน7ะ มนมเถรวาท.....มเถรสมาคม เปFนหลกพทธศาสนา.....บวชกFต-องมส
มานsะ ผ6กสมา ต@งสมาข1@นจ1งบวชได- ตรงน@ไม7มสมา จะบวชตรงไหนน?
อบาสก: ครบ....คาถามผมไม7ได-หมายความอย7างน@น
หลวงพ7อ: เอา.....ยงไง.....เอาไปซ?
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อบาสก: อย7างสมมตเราจะไปเรยนหนงส>อนsะครบ มมหาวทยาลยด ๆ อย67
๔-๕ แห7ง ถ-า.....คาถามผมว7า ทาไมถ1งมาเล>อกบวชในเม>องไทยมากกว7า
ไปบวชท?ลงกา หร>อมากกว7าไปบวชท?พม7า
หลวงพ7อ: ไอ-เม>องไทย.....ทาไมคนไทยมนมากกว7าฝร?งล7ะ.....เพราะมนต@ง
รกรากท?น?นก7อนใช7ไมs
อบาสก: ผมไม7ได-หมายถ1ง.....
หลวงพ7อ: เปรยบเทยบซ.....เปรยบเทยบ
อบาสก: หมายถ1งคนต7างประเทศท?ไปบวช ท?เม>องไทย
หลวงพ7อ: ใช7.....ไม7รเ6- ขาละอนน@น เขาไปมศรทธาท?เม>องไทย เขากFบวชใน
เม>องไทย ร6เ- ร>?องของเขาไม7ได-ตรงน@นน7ะ
อบาสก: มนต-องมเหตผลนsะครบท7านครบ
หลวงพ7อ: มซ.....เขาถ1งบวช.....อ-าว ทาไมจะไม7ม เขากFไปเม>องไทยมาก
เขาไปส>บกบพระมาก เขากFบวชตรงน@นมาก ไอ-คนหน1ง? ไป คนสองไป
เพ>อ? น ๆ ของคน ๆ หน1ง? มนมก?คนนsะ ไอ-คนน@นไปกFไปเย?ยมกน มนกF
หลายข1น@ มาเท7าน@นแหละ เหตผลมนเปFนอย7างน@น
อบาสก: ครบ ๆ
อบาสกา: แล-วอกอย7าง ต-นรากเง7า ท?จะส?งสอนอบรม ในการปฏบต
ธรรมะ.....ศาสนกจ
หร>อทางวปสสนากรรมฐาน
หร>อสมาธ
ภาวนา.....อาจารยQท@งหลาย กFอย67ท?นน?
หลวงพ7อ: ใช7 ๆ.....เข-าใจแล-วละ โยมถามว7า ทาไม7ถ1งไปบวชเม>องไทย
หลาย ค>อเม>องไทย ไม7ร6-จกมนเปFนอะไรล7ะนsะ ค>อคนไปเท?ยวเม>องไทย จด
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แรกกFคอ> มใครสกคนหน1ง?
มาจากเม>องนอกเปFนฝร?งเม>องใดกFตามเถอะ
เข-าไปบวชตรงน@น กFได-ความเหFนชดข1น@ มานsะ ไอ-เพ>อ? นของคน ๆ น@มนมก?
คน กFไปเย?ยมบอกกนไปเร>?อย ๆ ไป อย7างวดปา7 พง คร@งแรกท?ท7านสเมโธ
องคQเดยวน? เดwยวน@รบไม7ไหวเลย.....หลาย แต7ไม7ได-หมดทกคนนsะ.....เล>อก
เอา บางทมนกFมศรทธามความเหFน.....มนกFเอาได-มาก บางคนกFมาบวช
ศ1กษา ๕ พรรษา ๒ พรรษาส1กกFม แต7ว7า .....เขาศ1กษาต7างจากคนไทยเรา
ศ1กษาพทธศาสนาน@ อย7างอาตมาไปว7า ต-นไม-มนหลายร-อยปมาแล-วนsะ ล6ก
มนกFไม7ค7อยมาก.....แต7อ-วน.....เหล>อแต7ก?งท?มนตายนsะ มนพงลงมา.....ใหเรากวาดมน
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: อย7างเม>องไทยเราเหม>อนกน บวชเดwยวน@ ๑๕ วน ๗ วน เท7าน@น
แหละ.....ไม7ร6-เร>?องอะไร
อบาสก: เรยกว7าบวชเปFนพธ
หลวงพ7อ: น?นแหละ บวชเปFนพธ อนน@นเขาไม7ใช7อย7างน@นน? อาตมาน?ใหบวชอย7างน-อย ต-องอย6ด7 -วย ๕ พรรษา ท?จะมาเปFนนาคน? ต-องพรรษา หร>อ
สองพรรษา ทรมานให-หนกกว7าคนไทยอก มนถ1งเหFนชด
อบาสก: แต7ผมว7า.....ถ-าเผ>?อหลวงพ7อพ6ดว7า ทกคนบวชกนเพยง ๑๕ วน
นsะฮsะ
หลวงพ7อ: อ-า.....ใช7
อบาสก: สมมตว7าผ6ช- ายไทยทกคน จะบวชกน ๔-๕ พรรษา เราเลยไม7ตอ- ง
ทาอะไรกนเลย เปFนพระกนหมดถ6กไหมครบ
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หลวงพ7อ: มนหมดไม7ได-.....อนน@นสมมตท?เปFนไปไม7ไดอบาสก: แต7มนกFเปFนไปได- บางคน ๗ วน บางคน ๓ เด>อน ถ-าเผ>?อทกคน
บวชไปได- คนละ ๔ - ๕ พรรษา หมดกFด.....
หลวงพ7อ: ทาไม ?
อบาสกา: กลวจะไม7มคนทางานให-ประเทศชาต ใช7ไหมคsะ ?
อบาสก: .....(หวเราะ)
หลวงพ7อ: อย7าไปกลวเลย.....ไอ-ไส-เด>อนมนกลวดนจะหมด.....(ท@งกล7ม
หวเราะชอบใจ) เราอย7าไปคดอย7าน@นซเอ-อ.....ไปคดแบบน@นน7ะแบบนก
กระสา ไส-เด>อนน?มนเปFนอย7างน@น อนน@สมมตไปตดบทมน ไอ-ความเปFน
จรง เปFนไปไม7ได-อย7างน@น อย7างอาตมาไปส?งสอนให-โยมเช>อ? อาตมากFทา
ไม7หมดหรอก ผลท?สดกFย-อนไป ๆ หาได-เท7าไรกFเอาเท7าน@น แต7วา7 เหตผล
อาตมาท?ว7า ถ-าบวช ๗ วน ๑๕ วน ทกคนจะเปFนยงไง.....มนจะดไมs ?......
ใครจะมาสอนศลธรรมให-กนอกล7ะ.....อย7างน@.....มนกFคนละแง7ซ มนเปFนไป
ไม7ได- บวช ๑๐ วน ๑๕ วน ทกคนไม7ได- บวชจนตายกFม ๕ ป ๖ ปกFม ๖
วน ๗ วนกFม มนเปFนเร>?องของธรรมดาอย7างน@น ไอ-ความคดเช7นน@นมน
ความคดของไส-เด>อนน?..... (พวกโยมหวเราะ) จาไว-.....เปFนอย7างน@นทก7อน
อาตมาเคยมาเม>องนอก มากรงลอนดอนคร@งหน1ง? นsะ พวก บ.บ.ซ. เขาไป
สมภาษณQ ถ7ายทาเปFนหนงออกมา.....สารพดอย7าง เขาสมภาษณQแล-ว
พอใจต7อน@นมา กFมพวกฝร?ง เข-ามาบวชเร>?อย ๆ ตลอดมา ไอ-ความเปFนจรง
ค>อว7า.....เขายงไม7เคยเหFนการทาอย7างน@
อบาสก: ครบ
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หลวงพ7อ: เขากFอยากจะไปด6.....ไปทากน
ไปด6.....ไปทาแล-ว
มนกF
แปลก.....อย7างน@ ไม7ใช7ได-หมดทกคนนsะ มนเปFนไปอย7างน@น เร>?องของ
ศาสนาน?
อบาสก: ผมมความสนใจครบ แต7ว7า.....ศรทธาผมอาจจะไม7แรงเหม>อน.....
หลวงพ7อ: เออ.......เอามนไว-น?นก7อน ศรทธาอย7าเอามาไว-ในน@เลย
อบาสก: ศรทธาผมมนsะฮsะ แล-วผม......พยายามใช-ชวตท?ว7า.....ในทางท?ถ6
กนsะฮsะ หร>ออาจจะผดหวงนดหน7อยนsะครบ
หลวงพ7อ: ไม7เปFนไร.....มนมผดถ6ก สลบกนไปหล7ะ มนมเปร@ยวอย7างเดยว
มนไม7อร7อยหรอก ให-มนมเปร@ยว....มหวานสลบกนไป
อบาสก: จะให-ทาให-ถ6กอย7างหลวงพ7อ หร>อหลวงพ?น? ผมคงอาจจะ.....ยงม
ปญญาไม7ถ1งครบ
หลวงพ7อ: ใช7.....กFอย6ไ7 ปซ ใครจะเฝ-าบ-านล7ะ ถ-าไปหมด เรากFอย6เ7 ฝ-าบ-านซsะ
คนซ.....(ท@งกล7มหวเราะ) แต7กวาดบ-านให-ด ๆ นsะ ทาบ-านให-สะอาดนsะ
อย7าอย67เฉย ๆ.....เฝ-าบ-านน7ะ
อบาสกา: คาว7า "สะอาด" น?ล1กซ1ง@ มากเลยล7ะ
อบาสก: ครบ ๆ
หลวงพ7อ: เอาซ.....วนน@ตง@ ใจมาแล-ว ไม7มเวลานาน จะแก-ความสงสยล6ก
หลานเราน?แหละ ให-ปร1กษากนไม7ใช7ว7าสนทนาเร>?องใด เร>?องพทธศาสนาน@
กFเรยกว7า.....พวกเรามนอย67กนนาน แต7ว7าไม7พ6ดถ1งโยมผ6ป- ฏบตศาสนา เลย
มนตายไป.....เลยจะไม7ได-เหFนอะไรเลยกFม กFเพราะไม7ได-ศ1กษาอย7างแม-จรง
ฉะน@นอาตมากFจะรายงานให-ญาตโยมทราบซกหน7อยน1ง อาตมาน@ไม7ได904

เรยนอะไรหรอกเรยนเร>?องธรรมชาต.....เร>?องจตใจ บวชเข-ามาแล-ว กFอย6ไ7 ป
ไม7กพ? รรษา แล-วกFออกปา7 ต@งแต7คราวท7านอาจารยQม?นยงอย67 ถ1งน@แหละ
ศ1กษาพทธศาสนาต@งแต7อาย ๙ ขวบ เปFนเดFกอย6อ7 ย7างน@นแหละ ไม7ร6-เขาไป
อะไรกน กFไปกบเขา คลกคลอย67กบพระเจ-าพระสงฆQ
อบาสก: โดยท?ไม7ร6-จกอะไร ?
หลวงพ7อ: ใช7 ๆ......มนมศรทธาอย7างว7าแหละ ศรทธาอย7างโยมว7า
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ศรทธาอยากเข-าไปอย7วด
อบาสก: แต7ไม7ร6-ว7าอย6เ7 พราะอะไร
หลวงพ7อ: ไม7รเ6- พราะอะไร.....น?มนเปFนอย7างน@ ไม7ต-องสงสยมนแล-วทน@ คน
เรา.....ถ-าเราไปศ1กษาด6นsะอย7างเช7นเราน7ะ ให-อาหารมนทกวน ๆ มนกFโต
ข1น@ ทกวนน7ะแหละ จนถ1งท?มนทกวนน@ เกดมาคร@งแรก ไม7โตถ1งน@หรอก แต7
ให-อาหารมนทกวน มนถ1งโตข1@นมาถ1งบดน@ เราเข-าไปส?งสมในท?อะไร มนกF
ค7อย ๆ เข-าใจข1น@ มา มนกFเปล?ยน ๆๆๆ น?.....อย7างเดFก ๆ เราเกดมาชอบ
เล7นอย7างหน1ง? โตมาขนาดน@ อยากเล7นอย7างเดFกมนเล7นไมs
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ไม7อยากเล7นอย7างเดFกมนเล7น ไม7มประโยชนQ แต7เราจะไปพ6ดกบ
เดFกว7า แหม.....ทาอย7างน@ไม7มประโยชนQ มนเกลยดเอาเลยนsะ อย7างน@
ทาไมเราเปFนเดFกถ1งชอบอย7างน@น พอมนเปล?ยนแล-ว ทาไมมนไม7เปFนอย7าง
น@น น?.....มนเปFนอย7างน@ ค>อธรรมชาตเราได-เสพสมมา มนเปFนอย7างน@ น?
ท7านเรยกว7าธรรมชาตของมน
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อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: อาตมาให-โอกาสถาม ญาตโยมเราน? ไม7ได-เอาอะไรมาพ6ดให-ฟง
เอาความจรงมาพ6ดให-ฟง
อบาสก: ครบ ๆ ผมมปญหาถามหลวงพ7อ ๆ
หลวงพ7อ: เอ-าม......เดwยวมนจะหมดเวลา......
อบาสก: อย7างน?งกรรมฐานน? น?งอย7างไรครบ ? ผมคดว7าพวกเราหลายคน
ท?อยากจะน?งเหม>อนกน
หลวงพ7อ: ใช7......
อบาสก: แล-วผมอยากจะให-ท7านพ6ดถ1ง ผลประโยชนQ ท@งในร7างกาย และ
จตใจ ขอโอกาสนมสการ..... และวธทาด-วยครบ
หลวงพ7อ: วธทากFได- ถ-าโยมจะทากFไม7ยาก ขอแต7มใครขอได-ท@งน@น กลว
แต7จะไม7มคนเอาเท7าน@นแหละ (พวกโยมหวเราะ)
อบาสก: ทาไมท7านไปคดอย7างน@นล7ะครบ....ผมจะยอมรบหมด
หลวงพ7อ: ใช7....กFพ6ดให-ฟงน? จะทายงไง เร>?องน@....เร>?องพระน7ะ ไม7ใช7มอะไร
โดยตรงเปFนอย7างอ>?นนsะ เร>?องท?ส?งสอนตวเจ-าของน@นน7ะ ส?งสอนประชาชน
ท@งหลาย ท?อปการะพระมาทกวนน@ไม7มเร>?องอ>?นจะกอบโกยไปท?ไหน ไม7ม
แล-ว เอาเฉพาะความเปFนอย67 แล-วกFสงเคราะหQคนอ>?นเท7าน@น เร>?องพทธ
ศาสนาน@กFเร>?อง ศลน7ะ.....เร>อ? งศล กฎของมนนsะ เร>?องสมาธ.....เร>อ? งปญญา
เท7าน@ เร>?องศลเร>?องธรรมน@กFเพ>อ? ให-เราท@งหลายไม7มความเด>อดร-อนว7นวาย
สมมตนsะ หมายความว7าอย7างน@น อย7าไปว7า ทาไมมนว7นวาย อย7าไปว7าใหมนนsะ ข-อท?สอง.....ความไม7วน7 วายเกดข1น@ ความสงบกFเกดข1น@ มา.....ค>อ
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สมาธ เม>อ? ความสงบเกดข1น@ มาแล-ว ความสะอาดมนกFม ปญญากFเกดครอบ
เลย ท?น@มาพ6ดถ1งการ กระทา มนกระทายากสกหน7อยหน1ง? นsะ ยากหน7อย
แต7ยากมนกFไม7เปFนอะไรหรอกยากมนถ6กของดมนน7ะ มนต-องยากก7อน มน
จ1งเหFนทกขQ ถ-าคนไม7ทกขQ มนไม7ล>มตามหรอกถ-ามนมแต7สขแล-ว มนหลบ
สนทท@งน@นแหละ ทกขQนม? นทาให-มความคด ขยายตวข1น@ มามาก ทกขQมน
เกดมาเพราะอะไร จะต-องร6-มนอก ไม7ใช7ว7าน?งให-มนหมดทกขQเฉย ๆ นsะ
บดน@ฉนหนกแล-ว มนหนกเพราะอะไร เพราะยกแก-วน?ขน1@ มา มนถ1งหนก
ถ-าปล7อยไว- เฉย ๆ แก-วน?มนไม7หนก....หนก.....แต7ไม7ปรากฏแก7เรา เพระา
เราไม7ไปสมพนธQกบมน มนกFไม7หนกน?.....เร>?องทกขQมนเปFนอย7างน@น เรา
ทาไมถ1งหนก เพราะเรายกแล-วข1น@ มา ทาไมมนถ1งทกขQ ? ......เราไปจบ
ทกขQมาไว- แต7เราไม7เข-าใจว7าทกขQน7ะ.....ว7าทกขQน@นมนเปFนของประเสรฐ
ทกขQนน@ จะเปFนของด ให-วาง......กFวางไม7ได- ให-ปล7อย.......กFปล7อยไม7ได- กF
หมกอย6อ7 ย7างน@นน7ะ ทกขQกFทกขQอย7างน@น ดงน@นพระพทธเจ-าจ1งสอนว7า ใหร6-จกทกขQ ท?ไปย1ดข1@นมาน? หมายความว7า ไปหมายม?นมนจนเกนไป ไม7วาง
มน... อย7างน@นพระพทธเจ-าท7านสอน อะไรกFให-ร6-จก เช7นว7า อนน@ไม7ใช7เรา
อนน@ ถ-าไม7หนกแล-วไม7สบายน?.....มนหนก.......ท@งด@น......ท@งรน อนน@นมน
หนก กFพยายามจะไปโกยเอาน?น7ะ คาท?ว7าท7านให-วาง กFว7า อ>อ@ ......ผมกFไม7
ต-องทามาหากนซ ไม7ใช7อย7างน@นอกไม7ใช7ให-ทามาหากนอกแหละ ให-ขยน
ข1น@ ในทางท?ชอบ ไม7ใช7ให-เกยจคร-าน ให-ขยนให-สะสมอนน@ แต7วา7 ให-ร6-จก
วตถอนน@ วตถอนน@ไม7ใช7อาหารสาหรบใส7น@ามาด>ม? เท7าน@น อย7าไปด>?มท@งแกวนsะ ถ-าด>?มท@งแก-วมนเปFนทกขQ ใช7ไหมน? ?
อบาสก: ใช7ครบ
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หลวงพ7อ: น?มนไม7ใช7ของเรา แต7เอาไว-ใช-รกษาไว-ให-ดเพ>อ? จะได-ใช- แต7เรา
เข-าใจว7าไม7ใช7ของเราแต7รกษามนไวเม>อ? ถ1งคราวมนแต7แล-วกFแตก
ไป.....อย7างน@ ต-องให-สมพนธQกน ต-องร6-จกอนน@อย67 มนเปFนเร>?องท?พ6ดยาก
แต7คนเราพอว7าสมพนธQกน กFน1กว7าของเรา ไปม?นไปหมายมนจนเกดความ
ทะเลาะเบาะแว-งกน กFเพราะส?งน@ไม7ใช7ของเรา แต7เราไปเข-าใจว7าของเรา
ทกขQจง1 เกดข1น@ มา มนถ1งเปFนของหนกอย7างน@ ให-ร6-จกอย7างน@ แต7จะต-องเอา
ไปพจารณาถ1งจะได- จะต-องไปวจยหาเหตผลของมน ดงน@นท7านจ1งให-นง?
สมาธ น?งสมาธน?เราไปน?ง ได-คนศ1กษาทางโลกกFว7า .....ฉนไม7น?งหรอกไป
น?งหลบตาทาไมอย67น?น ล>มตามนกFยงไม7เหFน (มเสยงหวเราะชอบใจ) มนว7า
ไปอย7างน@นอกซsะแล-ว เรามองซ......เม>องไทยเหFนไมs เราน?งหลบตาถ1ง
ไมs.....น?มนเร>?องทางน@ ทางจตน?เหFนขนาดน@น......ไปน?งจะเกดประโยชนQ
อะไร กFเหFนว7าน?งไม7เกดประโยชนQ ไปน?งแผลsบเดยวกFง7วงแล-ว ค>อไม7ร6-จก
เร>อ? งของมน ไอ-ความเปFนจรงน7ะ ตาของคนเราท7านแยกเปFน ๒ อย7าง ตา
เน>อ@ อนหน1ง? ....ตาปญญาอนหน1ง? ตาปญญาเหFนถ1งความจรง ควรโศก ไม7
โศก ควรด@นรน ไม7ด@นรน เพราะเหFนตามความเปFนจรงมน เช7น ว7าแก-วใบน@
มนแตก เราเสยดายมนเหล>อเกนนsะ.....เสยใจ.....เพราะตาในคณยงไม7ม
ถ-ามตาในแก-วใบน@มนจะด คณจะเหFนว7าแก-วใบน@มนแตกแล-ว (หลวงพ7อ
พ6ดพร-อมกบใช-น@วเคาะแก-ว)
และคณจะต-องใช-แก-วแตกทกวนทกเวลา
กางเกงตวน@มนกFผแล-ว เส>@อน?มนกFผอย6แ7 ล-ว เหFนชดแล-วอย7างน@ แก-วใบน@ถ1ง
แม-วา7 มนถ>ออย67อย7างน@ กFเหFนว7ามนแตกแล-ว ทาไมถ1งเหFนว7ามนแตกกFเหFน
ท?มนไม7แตกน?แหละ มนจ1งบอกว7าแตก มนมอย6อ7 ย7างน@ ถ-าหากว7าเราร6อย7างน@ทกอย7างแก-วใบน@เรากFใช-ไปโดยทางท?มปญญา เราใช-ไป มนจะแตก
เพลsาะลงไปกFว7า อ>อ.....มนเปFนอย7างน@นของมนน7ะ....ทกขQไม7ม.....ปญหาไม7
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เกด เพราะว7าเหFนมนเปFนอย7างน@นแล-ว......น?......แม-ถ1งหน1กไปกว7าน@นอก
อย7างคณปว7 ยน7ะ ด6ตวคนจรง ๆ ของเรา.....อนน@เสยดาย ถ-าคณปว7 ยทกขQ
ข1น@ มา ถ-าเข-าโรงพยาบาล คณจะน1กว7า.....โอ.....แหมหายซsะเกดพ7อคณใหหายเถด พระท7านไม7ว7าอย7างน@น ท7านไม7เหFนหน-าเดยว ท7านว7าหายกFเอา
ไม7หายกFเอา น?ท7านเหFนอย7างน@เหFนทางท?ไม7ต-องทกขQ ถ-าไม7หายกFให-มนไม7
หาย ถ-ามนหายกFให-มนหายไป ถ-าเราอยากให-มนหายไปอย7างเดยว ถ-า
เหตท?มนไม7หายม กFร-องไห-เท7าน@แหละ ค>อเหตมนยงเหล>ออย67อย7างน@น เช>อ@
มนยงมอย67 ธรรมะท7านสอนไว-ข-างในโน-น
อบาสก: ท7านหมายถ1งว7าถ-าเผ>อ? เราไปทาอะไร ทาดท?สดแล-ว มนเกดแค7นก@ F
ให-พอใจแค7น@นใช7ไหมครบ
หลวงพ7อ: ใช7.....กFมนสดแล-วจะทายงไงอกล7ะ
อบาสก: อนน@ถ-าสรปแล-วหมายความว7า เม>อ? มการเกดกFต-องมการตาม
หลวงพ7อ: ใช7.....มนเปFนอย7างน@น ของมนเปFนอย7างน@นอย6แ7 ล-ว ท?เราทกขQอย67
น@นเพราะอะไรนsะ อย7างคณสองคนน?น7ะ เดนไปเหFนสตวQสองอย7าง เปรยบ
เทยบนsะธรรมะต-องเปรยบเทยบ อกตวหน1ง? เปFนเปFด อกตวหน1ง? เปFนไก7 คณ
สองคนน@จะเหFน ไอ-เปFนทาไมไม7เหม>อนไก7นsะ มนน7าจะเหม>อนกนไก7กบ
เปFดน? คดจะให-มนเหม>อนกนอย7างน@น นอนกFคดอย7างน@น เดนกFคดอย7าง
น@น คดอยากให-ไก7เหม>อนกบเปFด จะให-เปFดเหม>อนกบไก7 คณจะทกขQจน
ตลอดเวลาเลย ถ-าคณคดว7า อ>อ.....ไอ-เร>?องเปFดกFให-เปFนอย7างน@นน7ะ เร>?อไก7
กFให-มนเปFนอย7างน@นของมน มนเปFนอย7างน@นแล-ว ปญหากFไม7ม
อบาสก: ครบ
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หลวงพ7อ: ปญหามนกFหมดไปอย7างน@น ไม7ได-ผ6กไว- น?คอ> เหFนตามความจรง
มนอย7างน@น
อบาสก: ใช7.....ท7านครบไอ-ข-อน@ครบ ผมยงไม7เข-าใจ
หลวงพ7อ: เอ-าเอาให-มนเข-าใจ ไม7เข-าใจอย7างไร
อบาสก: เราเหFนไปตามเท7าท?เหFนนsะฮsะว7า
อย7างเม>องไทยนsะครบส?งท?
ว7า.....(ช7วงน@เทปขาดตอนไป).....อนน@ผมยงเข-าใจผด
หลวงพ7อ: ให-เข-าใจถ6กซ เปFนไข-กFต-องกนยาไปก7อนซ หร>อจะไม7กนเลย
อบาสก: ต-องกนไปก7อน
หลวงพ7อ: น?น.....เร>อ? งโลกต-องเปFนอย7างน@น มนไข-กFต-องกนยาไปก7อน ไป
กนแล-วจะหายให-หายทกคนอย7าเพ?งเข-าใจขนาดน@น บางคนหาย บางคน
ไม7หายกFม ต-องเข-าใจไปแบบน@ อนน@นมนเร>อ? งหลกของธรรมชาต มนเปFน
อย7างน@นอย6แ7 ล-ว ไม7ให-ตดออกอย7างน@น ทน@ไอ-บ-านเม>องเราทาไมมนไม7คอ7 ย
ปรบปรงกนยงง@นเหรอ.....จะไปปรบปรงมนทาไม.....ยงง@นเหรอ
อบาสก: ครบ ในเม>อ? เราเกดมาไม7ก?ปเรากFตายไปแล-ว แล-วเร>?องอะไร.......
หลวงพ7อ: ไม7ใช7อย7างน@น ๆๆๆ ถ-าเราเข-าใจในพทธศาสนา ความคดเช7น
น@นไม7ม คนขยนถ1งแก7ขนาดไหน เปFนต-น กFยงกวาดบ-านได-ดท@งน@นแหละ
มนเปFนนสย ล6กเศรษฐ.....คนเศรษฐแล-วจ1งรกษาอะไรม?นคง ไม7เหม>อนคน
ข@เกยจ คนข@เกยจค>อคนทกขQ ไอ-คนท?ขยนมนเปFนสนดานอย6แ7 ล-ว ยงไงกF
ต-องขยนจนแก7 ต-องระมดระวงอย67อย7างน@ เปFนสนดานอย7างน@น ถ-าพทธ
ศาสนาไม7ใช7เของเรา ๆ อย7างน@น ไม7ต-องทาอะไรมน.....อนน@มนไม7ใช7ความ
คดของพทธศาสนา มนกFคดไปแขนงหน1ง?
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อบาสก: อpอ.....ไม7ใช7ใช7ไหมครบ
หลวงพ7อ: ไม7ใช7 ๆ แต7วา7 ให-หามนมากกFได- แต7ว7าเราอย7าให-มนทกขQกบอน
น@ อย7าให-มนพาเราทกขQ แต7ให-เราใช-อนน@อย67 แต7อย7าให-อนน@พาให-เราทกขQ
อย7าเปFนทาสของส?งน@ เราหามนมากกFเปFนทาสมนพอแรงแล-ว มนจะแตก
จะหก กFยงจะทกขQกบมนอก จะเอาดเม>อ? ไหร7ล7ะเรา
อบาสก: ไม7ย1ดม?น.....ให-วาง
หลวงพ7อ: เอ-อ.....น?เร>?องจตนsะ ให-คณแยกออกเปFนเร>?องจตนsะ
อบาสก: อย7ามวเมาย1ดม?นในส?งท@งหลาย อ-า.....ผมได-อา7 นบทความของ
พทธทาสภกขนsะฮsะว7า อย7าน1กว7าย1ดม?นว7าเปFนของเรา ท7านพ6ดแบบน@น คา
ว7าก6.....ของก6 แล-วกFอย7าย1ดม?นในน@นน7ะ ท7านหมายความว7ายงไงครบ
หลวงพ7อ: น?แหละ ๆๆ ค>อก6น@นมนไม7ม ไม7ใช7ว7าแต7ของมน ตวเราน@กไF ม7ม
ก6นท@ 7านหมายถ1งเรา ย1ดท7านหมายความว7าของน@ น?มนเปFนทางให-เราเกด
ทกขQ ถ-าหากว7ามนมก6 มนมโดยฐานท?สมมตอนน@คงยงพ6ดไม7เข-าใจกน คน
หน1ง? พ6ดไปข-างล7าง คนหน1?งพ6ดไปข-างบนน? มนเร>?องจตเร>?องความเปFนจรง
กบเร>?องธรรมดาน@ มนพ6ดยากท?จะเข-าใจกน พ6ดอนเดยวกนแต7ไม7เข-ากน
อบาสก: ใช7.....อนน@ผมว7า เปFนธรรมดาของโลก
หลวงพ7อ: ใช7
อบาสก: (อกคน) ค>อผมพอจะเข-าใจแล-วครบ ค>อเราต-องพยายามไปหาเงน
มาซ>อ@ แก-ว เพ>?อไว-ใช-แต7เราไม7ได-เปFนทาสของแก-ว
หลวงพ7อ: น7านยงง@น
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อบาสก: (อกคน) แต7เม>อ? ร6-ว7าแก-วแตกแล-ว ไม7หมายความว7าเราจะไม7
ซ>อ@ ......เราต-องไปหามาเพ>?อใชหลวงพ7อ: ใช7......แต7ให-ร6-ในน@อกต7อไป ให-ร6-อย7างน@นอกต7อไป ไม7ใช7วา7 ไม7ใหแก-วม
อบาสก: อ-อ
หลวงพ7อ: ท?ว7าของเราน@ ให-พด6 อย67เสมอว7าของเรา โดยฐานท?สมมตต-อง
เปFนเรา เช7นว7าช>?อน?ไม7ตรงกบทกคนนsะ
อบาสก: ท7านครบสมมตว7า.....โอเค.....เราเกดมาไม7กป? นsะฮsะ มชวตอย67ไม7
นาน แล-วเร>?องอะไรเราไม7ควรย1ดม?นถ>อม?นในส?งท@งหลาย แล-วเร>อ? งอะไรเรา
มามวทามาหากนสร-างทรพยQสมบตไปใหหลวงพ7อ: กFน?นซท7านถ1งว7า.......สร-างกFอย7าให-ทกขQซ ท7านไม7ให-ทกขQเท7าน@น
อยากสร-างกFได-.....แต7อย7าให-ทกขQ คนทกคนสร-างไว-ให-ใครมไมs ?
อบาสกา: กFไม7ต-องไปคดว7าให-ตวเราอย67
หลวงพ7อ: ใช7.....ท7านพ6ดความจรง
อบาสกา: สมมตว7า คดแบบน@นนsะครบ แล-วเราจะสร-างประเทศชาตใหเจรญอย7างไรครบ
..........ถ-าเราน1กว7าไม7ใช7ของเรา.....เราสร-างไวทาไม.....ในเม>อ? ไม7ก?ปเรากFตายไปแล-ว
หลวงพ7อ: น? ๆ ใครสร-างน?....ใครเปFนคนสร-างน? (หลวงพ7อช@ให-ด6ตวอาคาร)
คนสร-างได-อะไรไมsน? ทน@พระพทธองคQท7านไม7สอนอย7างน@น ท7านไม7สอนใหเปFนคนเหFนแก7ตวอย7างน@น อย7างแก-วน@เรามสตางคQเรากFซอ>@ ไว-หลาย ๆ
เถอะ เพ>?อนเรามาคนละใบ ๆ ได-ใช-ดม>? น@ากFได- ไม7ใช7วา7 ไม7ให-มไม7ใช7ว7าหา
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มาไว-ทาไม มมากกFได- แต7เราอย7าให-มนเปFนทกขQ ค>อร6-จกแก-วทก ๆ ใบ
เท7าน@น
อบาสก: ครบ.....ยงง@นผมพอจะเข-าใจ.....เราสร-างได-.....พยายามสร-าง
หมายถ1งว7าสร-างในส?งท?มนถ6กทางหร>อยงไงครบ ?
หลวงพ7อ: ใช7.....ค>อเร>?องถ6กทาง ไม7ถ6กทางน@นน7ะ ถ1งแม-ว7าคณจะเอาเงน
ทองของคณมาท7มเทสร-างข1น@ กFถ6กทางของคณนsะ แต7ว7า....เม>อ? บ-านมนจะ
พงเม>อ? ใดน7ะ มนกFยงเปFนของคณอย67 มนจะทกขQอกจะลาบากอก ถ-าไฟมา
ไหม-กFลาบาก ให-ร6-ไว-อย7างน@ จะสร-างกFได- ถ1งคณจะว7าให-เปFนของคณกFจรง
หรอก.....แต7ว7าผลท?สด มนกFไม7เปFนอย6แ7 ล-ว ท7านบอกไปก7อนว7า มนไม7ใช7
ของคณ ถ-าหากว7าเปFนของคณอย7างแน7นอน คณจะย?งเปFนบ-า หลงไปย?ง
กว7าน@นอก ขนาดท7านว7าอนน@ไม7ใช7ของคณนsะ......ระวงนsะ.....มนเปFนสมบต
อย7างน@ ขนาดน@เรายงตะกายจะไปฮปไว-ให-มาก ไม7ใช7แต7เท7าน@นยงทะเลาะ
กนอก.....ยงปล-นกนอก.....ของไม7ใช7ของใครซกคนเลย.....เท7าน@น
แหละ.....ให-มนเบาทกขQลงไปเท7าน@น ให-ร6-จกละวางในทางพทธศาสนาน?
มนกFถ6กของท7านนsะ ท7านกFไม7บงคบให-เราสร-างนsะ ใครบงคบให-เรา
สร-าง.....บ-านเราน?น7ะ....ความอยากท?มนเกดข1น@ ตรงน@นเอง
อบาสก: ไอ-ความอยากน?ครบ
ท?ผมสงสยว7า
มนเปFนความท?เรยก
ว7า......แบบท?เรามความอยากกน ใช7ไมsครบ? ........มนเปFนความ........
หลวงพ7อ: ถ-าเรามปญญาในความอยากน@นมนกFด
ถ-ามนโง7มนกFไม7ด
คนรวยมนดหร>อเปล7า ? กบคนจนใครมนดกว7ากน เอsา....จะถามคณยงง@
แหละ ?
อบาสก: ท7านถามว7ายงไงครบ ?
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หลวงพ7อ: คนรวยกบคนจนใครดกว7ากน ?
อบาสก: มน.....มนต-องถามว7า......ดแบบไหนด-วยครบ
หลวงพ7อ: แบบไหนล7ะ.....แบบมนดน7ะแหละ (พวกโยมหวเราะชอบใจ) ด
ถ1งท?สดมนน7ะแหละ เอาดอะไรกFเอาแหละ
อบาสก: ผม.....คนดหร>อคนรวยดกว7ากนเหรอฮsะ.......คนจนกบคนรวย ?
หลวงพ7อ: คนจนกบคนรวย
อบาสก: ผมว7ากFดท@งสองฝา7 ย
หลวงพ7อ: คนรวยเคยมทกขQไมs ?
อบาสก: ท@งสองฝา7 ยมทกขQครบ
หลวงพ7อ: แน7ะ.....น?แหละ มนกFเสมอกนอย7างน@นใช7ไมs ?
อบาสก: แต7ผมว7า....ไอ-คาว7า....ดกว7ากนน? มนไม7มใครดกว7ากน
หลวงพ7อ: ใช7.....มนเสมอกนอย7างน@น น?พ6ดถ1งท?สดมน ถ-าคณมบ-านหลง
ใหญ7 กFว7าบ-านของคณแหละดกว7าเขาแต7ถ-ามนพง.......มนกFพงใหญ7นsะ (ท@ง
กล7มหวเราะชอบใจ) ถ-าน@าท7วมกFท7วมหลงใหญ7นsะมนเปFนอย7างน@ มนเปFน
บรกรรมอย7างน@น ให-เราเข-าใจอย7างน@น
อบาสก: ผมไม7แน7ใจว7า ผมเข-าใจอย7างน@นหร>อเปล7า ?
หลวงพ7อ: ทน@ในเวลาน@ ยงไม7เข-าใจ ให-ได-ยนไว- คณกFยงไม7เข-าใจ ให-ได-ยน
ไว-เถอะ แต7ว7าท?พ6ดให-ฟงอย7าเช>อ? .....อย7าไม7เช>อ? ....ให-ฟง แต7ฟงไว-เฉย ๆ
ฟงได- ด6ดว- ยเหตการณQของมนจะเปFนยงไง คณจะต-องสาน1กอย6เ7 สมอ
ว7า....เร>?อย ๆ มนเปFนยงไง ให-สงเกตไปเร>?อย ๆ นsะ มนเปFนเช7นน@น เราจะ
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เหFนว7าก@งก>อ แหม.....มนมขามาก มนจะว?งเรFวนsะ...ไก7มนแคงขา...มนว?งช-า
ๆ
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ท?ว7าอย7างน@ อาตมาจะบอกให-งา7 ย ๆ ว7าถ-าความสงสยอย7างน@ม
อย6น7 sะ.....ถ-าคณจะไปเท?ยวถามให-หายสงสยน?น ตายกFไม7หาย....น?จาไวอย7างหน1ง? นsะ (พวกโยมหวเราะ)....ถ-าหากว7าคณจะหายสงสย เม>อ? น?งสมาธ
แล-วจตสงบข1@นมาเอง....น?นแหละ
อบาสก: แก-วหลวงพ7อจะแนะนาวธน?งสมาธ.....
หลวงพ7อ: ได- ๆๆ......สมาธน@น7ะ.....สมาธน?เปFนเร>?องของพ?ทายากซsะหน7อย
น1ง กFเพราะว7ามนเปFนของท?ไม7เคยหยบมาต@งแต7เลFก ๆ จตใจของเราน@มน
ไม7มกาลง ย?งมความคดมาก.....ร6-มาก......ไม7มกาลง ถ-ากายมนมกาลง ต-อง
ว?งออกกาลงกายถ1งจะมกาลง.....จต.....ต-องให-หยดพกน?งเปFนอนเดยวเสย
ก7อน จตมกาลงเปFนแบบน@ ทน@เราจะมาทาจตให-หยดน?งเปFนอารมณQเดยว
สกช?วโมงน1ง หร>อ ๑ นาท ๓ นาทกFดนsะ จะร6-ส1กว7าจตน@ มนจะมปญญาเกด
ข1น@ มาได- ทน@มนลาบากท?เรามาน?งสมาธน? เยFน ๆ ไปน?งด6กไF ด-นsะ หลบตา
ลงซsะนดน1ง
ให-ทาความปล7อยวางท@งหมด
ไม7ต-องน1กคดอะไร
มาก.....ปล7อย.....เวลาน@ปล7อย ให-มความร6-สก1 ลมมนออกแล-วลมมนเข-า ใหร6-ตามลมเท7าน@ ไม7ต-องไปทาอะไรมนมาก มนจะร6-อะไร.....จะอะไรอย7าไปคด
ว7นวายเลย
อบาสก: แล-วสมมตอย7างน?งน? ไอ-เร>?องท?เข-าไปในจต.....
หลวงพ7อ: เร>?องอะไร ?
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อบาสก: ไอ-เร>?องท?ผ7านมา หร>อเร>?องอะไรท?ผา7 นมาในชวต หร>อเร>อ? งท?เรา
เคยไปทะเลาะกบใครอย7างน@
หลวงพ7อ: น?นแหละ.....เร>อ? งทรมานและน?นน7ะ อดซ.....มนร?วตรงไหนกFอด
ซ (หวเราะ)
อบาสก: แต7มน.....ไอ-ตอนท?เราน?งน7ะ ไอ-จตท?มนเข-ามา
หลวงพ7อ: จตอะไร ?
อบาสก: ไอ-เร>?องอ>?นท?มนเข-ามา ผมคดว7ามนเปFนเร>?องธรรมชาตใช7ไหมครบ
? ท?เราจะต-องน?งปบ‡ ตดให-มน
หลวงพ7อ: ไม7ใช7 ๆ ......ไม7ใช7เอาเดwยวน@นsะ....นานนsะน? อกชวตหน1?งได-กFยง
ดนsะ ท?พ6ดน?น7ะ ไม7ใช7ว7ามนง7ายขนาดน@นนsะ ต-องให-ร6-ว7ามนเร>?องอะไร
อบาสก: ผมกFว7าอย7างน@นแหละครบ มน.....ไอ-ท?จะน?งโดยไม7ให-มอะไรตด
เข-ามา ให-วา7 งทเดยวเลยผมว7ามน อ-า......
หลวงพ7อ: ใช7.....หลวงพ7อเข-าใจอย7างน@นนะ เช7นว7าคณน?งฟงเสยงดนตรท?
เขาเล7นนsะ คณกFต-องการความสงบใช7ไมs?
อบาสก: ห6กไF ด-ยน
ลพ เม>อ? ได-ยนน7ะคณจะคดอย7างไร.....คดว7าเสยงมารบกวนเราอย7างง@นเห
รอ?
อบาสก: ผมไม7นก1
หลวงพ7อ: น1กยงงย.....สบายไมs สงบไมs?
อบาสก: ผมว7าผมสงบ เสยงกFเสยงมไป
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หลวงพ7อ: หา.....ได-อย7างน@นจรงหร>อ.....หร>ออนน@เปFนคาพ6ดเฉยๆน?
อบาสก: ไม7.....มนมอย7างน@นจรง แต7บางทถ-าเผ>?ออย67ในอารมณQท? ไม7ถ6กกบ
อารมณQอย7างน@ มนกFรบกวนเหม>อนกน
หลวงพ7อ: น?นแหละมนรบกวน.....ไม7ใช7สง? น@นมารบกวนเรา เราไปรบกวน
เขาร6-ไหม?
อบาสก: กFถ6กแล-วน?ครบ
หลวงพ7อ: น?นแหละ.....คณต-องเข-าใจใหม7 คนจะพ6ดโต-งๆอย67 คณจะว7า
แหม....น?งสมาธไม7ได-คนมารบกวน เสยงมารบกวนกFคดได-.....แต7ว7ามนไม7
ถ6ก ถ-าถ6กแล-วเราไปรบกวนเขา.....เขาไม7รบกวนเราถ-าคดอย7างน@จตกFสงบ
ง7าย
อบาสก: เดwยวๆ.....หลวงพ7อยอมรบหร>อเปล7าว7า ตอนหลวงพ7อน?งสมาธ
หลวงพ7อมส?งอ>น? เข-ามารบกวนไมsฮsะ?
หลวงพ7อ: ม
อบาสก: มใช7ไมsครบ.....ผมขอถามแค7นแ@ หละครบ
หลวงพ7อ: เออม
อบาสก: แล-วหลวงพ7อทาอย7างไรครบ
หลวงพ7อ: แต7ร6-มนอนน@ไม7เปFนไรน? มนเปFนอารมณQเฉยๆ เราไม7มอะไรกะ
มน ไม7มความว7นวายกบมนแล-ว เหFนไก7มนผ7านกF อ>@อ .....ไก7มนผ7าน เหFน
สนขมนผ7านกF อ>อ@ .....สนขมนผ7าน แล-วกFแล-วไป อะไรมนผ7านกFผ7านแล-วไป
อบาสก: หลวงพ7อยงไม7ได-บอกถ1งวธน?งเลยครบ
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ลพ
น?นง? อย67เดwยวน@(พ6ดพลางแสดงท7าให-ด6)
เอาขาขวาทบขา
ซ-าย.....น?ๆ.....ม>อขวาทบม>อซ-ายต@งกายให-ตรง แล-วกFน1กว7าในเวลาน@ เรา
จะปล7อยวางท@งหมด เหล>อแต7จตอนเดยว เร>?องการงานทกส?งเราปล7อยแล-ว
เดwยวน@
อบาสก: ไม7ว7าจะมปญหาอะไร ?
หลวงพ7อ: ใช7.....เดwยวน@ไม7ตอ- งน?งแก-ปญหากบใครแล-ว เราจะปล7อยวาง
แล-วกาหนดเอาความร6-ส1กกบลม เอาลมเปFนรากฐาน
อบาสก: ค>อว7า......หายใจให-มนเปFนจงหวะ
หลวงพ7อ: หายใจให-มนสบาย อย7าไปบงคบใหมนยาว.....มนส@นนsะ ปล7อย
ตามสบายของมน จะมอะไรมาผ7านกFช7าง เราจะปล7อยวางมน น?งอย7างน@มน
จะเปFนยงไงไมs....อย7าคด คดกFไม7ส7งเสรมมน น?งไปยงง@มนจะเปFนยง
ไงไมs?......มนจะเหFนอะไร? ....อย7าไปคด ไม7เอาท@งน@นแหละ....เราไม7
ต-องการอะไร เราต-องการร6-ลมเข-า - ออกเท7าน@น จนกว7าท?เรามความสงบ
เข-าไปเร>?อย ๆ
อบาสก: แล-วน?งต-องหลบตาหร>อเปล7าครบ ?
หลวงพ7อ: หลบตานดน1งซ อย7าไปหลบให-มน.......
อบาสก: แล-วไม7ต-องการอะไรใช7ไหมครบ ?
หลวงพ7อ: ไม7ต-องเพ7งอะไร ด6น? ๆ .....ด6ลมเข-า-ออกน? ไม7ต-องด6อะไร เอา
ตามกาลงนsะ อย7าไปบงคบมนมาก น?งไปชานาญไปแล-วมนน?งอย6ไ7 ดอบาสก: แล-วน?งวนละก?นาทครบ ?
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หลวงพ7อ: เอาเถอะ......มโอกาสเท7าไรกFเอาเถอะ......บางคนไปน?งอย67ทง@ วน
มนกFเลยไม7ได-ทางานเลย
อบาสก: ใช7......เสยประโยชนQไป
หลวงพ7อ: ใช7......เสยประโยชนQซ........ไอ-คนมประโยชนQมาก ๆ ย?งเสยแล-ว
น? น?งในเวลาเราจะนอนหร>อเวลาเราพกผ7อน.......วนหยด.....เราหาร7มไมเยFน ๆ ไป น?ง
อบาสก: เดwยวกFหลบเลยซครบ ?
หลวงพ7อ: หลบกFคนมนหมดแล-วน?นน7ะ คนข@เกยจมนถ1งหลบ เราไปเขยน
หนงส>อเราเคยหลบไมs ? มนกFอย7างเดยวกนน?นแหละ เราเคยเขยนหนงส>อ
ทาบญชอะไร มนหลบไหมน? จะหลบยงไงมนเขยนจ-องอย67น? หลบมนกFพง
เท7าน@นแหละ จตน@กเF หม>อนกน มนกFแยกออกจากลมเท7าน@นแหละ คนยง
ไม7ได-ทาน7ะสงสย ถ-าเปFนอาตมาย?งจะสงสยมากกว7าน@.....ถ-าไม7ได-ทานsะ
ทน@ต7อไปเม>อ? จตสงบแล-ว ไม7ต-องน?งมากหรอก น?งทละ ๕ นาทกFได- เม>อ? คณ
ออกจากสมาธ จะไปทางานอะไรท?ไหนกFตามท จะย>น เดน น?ง นอน ให-ม
สตอย6ว7 7า เราทาอะไรอย67เดwยวน@ อนน@มนเปFนท?เรยกว7า ให-กาลงเราท?ไม7ม
เวลาน?งนาน เราจะทางาน ย>นเรากFตอ- งทางาน น?งเรากFต-องทางาน นอนกF
ต-องทางาน ให-เรามสตอย67อย7างน@เสมอเท7าท?เราทาได-สองด6ให-จตสงบแล-วด6
ซ ลอง ๆ มนจะเปFนยงไงไมs ให-มนเกดข1น@ ในท?นน@ แหละ ไอ-ตวท?มนไม7ร6-น?น
แหละ อย7าไปถามคนอ>น? เลย ให-มนร6-ข1@นมาแล-วมนจะบอกตวมนเอง ตรง
น@นแหละ.....ยงไม7เคยได-ทากนใช7ไมs ?
อบาสก: ผมจะลองทาด6ครบ.....กFผมกFคดว7า......ผมไปทาแบบของพวอน
เดย
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อบาสกา: โยคะหร>อคsะ ?
อบาสก: ไม7ใช7....ไอ- ๆ......(พ6ดเปFนภาษาองกฤษ).....ของอนเดยเคsา
หลวงพ7อ: เอ-อ.....เขาทายงไง ?
อบาสก: ค>อแบบท?ให-พ6ดถ1งคา.....โดยท?คา ๆ น@ไม7มความหมายอะไรท@งส@น
เขาว7าจะทาให-จตว7างไปโดยท?พด6 ถ1งคาท?ไม7มความหมาย กFคล-าย ๆ กนอก
แหละกบของพทธเรา
หลวงพ7อ: อนน@นเราไม7ร6-แง7มมของมน ไม7ได-ถ1งท?สด เรายงไม7ร6-เร>?องของมน
ความเปFนจรงของว7างน7ะ.....คล-าย ๆ แก-วใบน@ไม7มใช7ไมs ?
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ถ-าไม7มวตถ มนจะมว7างหร>อ ว7าง.....มนเกดจากของท?มอย67 แต7
ท7านพ6ดว7า....มนเปFนของว7าง.....(หวเราะร7วนในลาคอ).....น?แก-วมนเปFน
วตถ ท7านบอกว7ามนว7าง.....ทาจตให-มนว7างจตจะไปเอาอะไรไปทาให-มน
ว7าง มนว7างกนหมดซsะแล-วน? มนกFจนมมเท7าน@น คาท?วา7 ว7างมนว7างในของ
ท?มอย67
อบาสก: ถ6กแล-วครบ
หลวงพ7อ: อนน@มนเปFนของสมมต
อบาสก: ท7านพ6ดถ6กแล-วครบ หมายถ1งว7างในส?งท?เราคดอย67 พอมอะไรมาก
ระทบให-วางจากส?งน@น
หลวงพ7อ: ให-วางจากส?งน@น แต7อนน@นมนมอย67นsะ.....มค>อเราร6-เฉย ๆ ค>อ
ม.....ไม7ได-ย1ดม?นถ>อม?นมนแต7มนร6-จกอย67 ถ-ามนไม7มมนกFไม7ร6- มนร6-เพราะส?ง
ท?มนม และกFวา7 งมกFเพราะส?งท?มนไม7วา7 ง มนต-องเปFนอย7างน@น
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อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ไอ-ความเปFนจรงแล-วน?ไม7มนsะ แต7คนมาสมมตว7าแก-ว.......ไป
สมมตมาจากอะไรน? สมมตมาจากส?งท?มนไม7ม ให-มนม มนเปFนของสมมต
ไอ-ความเปFนจรงแก-วมนกFไม7ใช7 มนไม7มอะไรท@งน@นมนเปFนธรรมชาตข1น@ มา
เฉย ๆ เท7าน@น เราไปต@งช>อ? ให-มนแล-วกFไปย1ดช>อ? ......ตดช>อ? มน ใครว7าแก-วกF
ย1ดว7าแก-ว ไอ-คนน@ย1ดว7าถ-วย กFว7าถ-วย ไอ-คนไปพบแก-วกบถ-วยน?พด6 คนละ
อย7าง กFทะเลาะกนกFได- เพราะว7าอนน@มนสมมตมนจ1งต7างกน แต7ตาม
สภาพของมน มนไม7มอะไรท@งน@นแหละ เราสมมตให-มนเปFนแก-ว เปFนกระ
โถน เปFนถ-วยข1@นมา ตามธรรมชาตมนไม7มอะไร มนมเม>?อเราสมมตข1@นมา
น@.....อย7างตวเราทกคน มช>อ? ต@งแต7วนเกดหร>อเปล7า พอเกดมาปs บ พ7อ-แม7
กFต@งช>อ? ให- เปFนนายก. นายข. น?.....มนมข1น@ เดwยวน@ มประโยชนQไหมช>อ?
น?.....มซให-คนร6-จกว7าช>อ? น@น ๆ ถ-าเรยกว7าคน ๆ ถ-ามาต@งร-อยคนพนคน
ใครจะมาล7ะ กFมาท@งพนคนร-อยคน จะเปFนประโยชนQอะไรล7ะ ต-องเรยกเปFน
นาย ก. นายก. นายข. กFมามประโยชนQแค7น@ สมมตไม7ใช7วา7 ไม7มประโยชนQ
ทน@วมตมนกFพ-นจากน@ไป คดว7ามนไม7มอะไรตรงน@ ท?มอย6เ7 ดwยวน@กเF รยกว7า
สมมต ของเราน?ไปซ>อ@ มาเดwยวน@ถ-ามาหาพระ.....พระกFวา7 ......น?ไม7ใช7ของ
คณหรอก คณกFจะเถยงไม7ใช7ของผมยงไง ผมซ>@อมาเดwยวน@ ซ1@อกFจรงเถอะ
ซ>อ@ มากFไม7ใช7 อย7างน@.....มนว7างอย7างน@
อบาสก: หลวงพ7อมาท?น?.....ผลประโยชนQ.....อ-า.....ท7านยงไม7อธบาย ผม
อยากให-ท7านอธบาย
หลวงพ7อ: อาตมาเหFนว7า มนไม7ค7อยยากอะไรนsะ ให-ผลมนเกดมาจากเหต
มนเถอะ ถ-าเราทาแล-วผลมนจะเกดข1น@ เอง ไม7อยากจะร6-กFต-องร6- เช7น ผลไม921

ผลน@น จะทายงไง.....ให-เข-าใจอย7างเดยว กFให-เข-าใจหมดนsะ อาตมาไม7เคย
มาเม>องนอกน7ะ.....ไม7รว6- 7าผลอะไร เขาเอามาให-ทาน แหม....อร7อยจรงนsะ
มนหวาน.....มนหอมร6-จกหมด แต7ชอ>? ผลอะไรน?อาตมากFไม7สาคญมาก ไม7
ต-องถามหามนแล-วนsะ ร6-กไF ด- ถ-ามคนบอกผลน@นช>อ? น@กFรบฟง ถ-าไม7มใคร
บอกFช7างมน ให-อาตมาได-ฉนผลไม-ชนดน@กFแล-วกนเท7าน@นแหละ ถ-าเขาว7า
ผลอนน@ ผลอนน@นมนกFไม7เพ?มความหวานข1@นมาอกหรอกนsะ มนไม7เพ?ม
ความเอรFดอร7อยข1น@ มาอก
อบาสก: ครบ
หลวงพ7อ: ให-เข-าใจอย7างน@ เรากFไม7ต-องสนใจอะไรเท7าไหร7 ควรร6-กFร6- ไม7ควร
ร6-กไF ม7ต-องร6- ผลเกดจากสมาธ จตของคณจะเย>อกเยFน คณจะมสต ปญหา
อะไรเกดข1น@ มาปs บเปFนต-น คณจะพยายามตดอนน@นไม7ให-เปFนทกขQ
อบาสก: ค>อเรยกว7าร6-จกว7าอะไรเปFนอะไร
หลวงพ7อ: น?นแหละ.....มนจะเปFนอย7างน@น ให-คอ7 ย ๆ สงเกตไป อย7าเรFว
นsะ.....น?น7ากลวจะร-อนเกนไป
อบาสก: ไม7ครบ
หลวงพ7อ: เออ.....อย7าให-ร-อนนsะ ร-อนไม7พบนsะ.....ย?งร-อนใหญ7นsะ
อบาสก: ผมพยายามน?งมาต@ง ๓-๔ ปแล-วครบ
หลวงพ7อ: เอ-อ.....ให-วางซsะ ค>ออย7าไปเอาอะไรเลยน?งน7ะ เราน?งทาความ
เพยรเพ>?อการปล7อยวางไม7ใช7จะเอาอย7างน@นอย7างน@
อบาสก: ไม7ครบ.....ผมไม7ได-คดอะไรครบ ทาเพราะเพ>?อความพกร-อน
หลวงพ7อ: จตสงบไมs ?
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อบาสก: กFบางคร@งกFสงบ บางคร@งกFมเร>?องไม7สงบ
หลวงพ7อ: น?นแหละ.....เร>อ? งไม7สงบข-างนอก
แต7ความคดเราจะ
เปล?ยนแปลงไปเร>?อย ๆ คดเข-าไปหาจดมนแล-วจะเปล?ยนลาต-นไปเร>อ? ย ๆ
อบาสก: แต7สรปแล-วมนดกบสขภาพจตครบ
หลวงพ7อ: เอ-อ.....ต-องเอาอย7างน@น
อบาสกา: (อกคน) หลวงพ7อคsะ หน6มปญหาอยากจะถามว7า เร>?องการน?ง
กรรมฐานน?นsะคsะ ซ1?งหน6กเF คยทดลอง และหน6ได-ไปท?วด กFมท7านอาจารยQท?
วดสอนอย67เหม>อนกนว7า วธน?งกรรมฐานน?น7ะ ให-เราน?งแบบท?หลวงพ7อไดสอนเม>อ? ก@นน@ 7ะฮ7ะ แล-วให-เพ7งจตอย67ท?ลมหายใจเข-า-ออก ในระหว7างท?ลม
หายใจเข-า - ออกน?น7ะ หลวงพ7อคดว7าจะเปFนการดหร>อว7า.....สาคญหร>อไม7
ท?เราจะใช-คาพ6ดท?ว7า หายใจเข-า......พท.....หายใจออก......โธ พทโธตลอด
เวลาเลย หร>อว7าเราจะเพ7งจตอย67ท?สายลมหายใจคsะ ?
หลวงพ7อ: มนเปFนอย7างน@ ๆ อนน@เราต-องทาผ7านไปแล-วถ1งร6-จก ท?เรา
หายใจและน1กว7าพทโธ มนทางานหยาบ เราฝ1กว7า พทโธ เรากFนง? ....พทโธ
ไปเร>?อย เม>อ? จตเรามนละเอยด ไอ-พทโธมนเปFนของหยาบซsะแล-ว ถ-ามามว
เพ7งว7าพทโธ มนอยากจะราคาญ เลยเกดความสงสยข1@นมาเราจะไปว7ามน
ไม7ได-นsะ ไอ-พทโธน?นค>อตวผ6-ร6-น?นเองแหละ ไม7ต-องว7าพทโธกFได- แต7มนร6-ว7า
เข-า - ออก น?นแหละความร6-น@นเรยกว7าพทโธ ไอ-ตวพทโธน?คอ> คาพ6ดท?เราร6ว7า ลมเข-า-ออก อย67 ขณะน@นมนเปFนตวพทโธอย7างแท-จรง แต7ในระยะท?มน
เปล?ยน เราไปสงสยว7า ท7านอาจารยQบอกให-วา7 พทโธ......พทโธ เรากFไม7วา7
พทโธ แต7ลมมนกFเข-า-ออกอย67 มนจะเปFนตวสงสยข1น@ อนน@ไม7ต-องสงสย
แล-ว ไม7ต-องพ6ดว7าพทโธ มนกFร6-อย6แ7 ล-ว ไอ-ความร6-นน? แหละเรยกว7าพทโธ
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ความร6-ส1กว7าพทโธน?น.....เรยกว7าพทโธอย6แ7 ล-ว มนเปล?ยนเท7าน@ เข-าใจเท7า
น@กพF อแล-ว ให-ร6-ว7ามนออกหร>อมนเข-าเท7าน@นแหละ น?งอย67ตรงน@ ผลท?สด
เหFนจตอย67ท?น? เหFนลงอย67นน? ? เหFนสตอย67ท?น? เหFนความร6-เกดพร-อมอย6ใ7 น
ความสงบ ส?งท@งหลายเหล7าน@สงบลงไปแล-วจตกFเหFนหน1ง? ไม7มอะไรตรงน@
ทน@ออกจากน@ไป.....ก7อนน?งสมาธน?ควรพจารณา
ต@งแต7ศรษะลงไปหา
ปลายเท-า พจารณากาย.....กายท@งก-อนน@เปFนกาย แล-วพจารณาของใน
กายน?มอะไรอกบ-างไหม ?.....ทกคร@ง อนน@จะส7งเสรมให-เราเข-าไปเหFน
ว7า.....เออ.....คนเราน?มนกFไม7มอะไรมากมายนsะ มนจะพจารณามปญญาไป
เอง เม>อ? มปญญาไอ-ความทกขQ.....ความยากมนกFทอนเข-ามา อย7างข-าววน
น@กนก?จาน....น?.....ทาไมมนกงวล บางวนทะเลาะกน พ7อบ-าน แม7บ-าน ไม7
ได-อย7เปFนสขกนเพราะอะไร?.....มนจะไปค-นคว-ามาอ7านด6 มนจะร6-จกปล7อย
ร6-จกวาง จตใจเราจะสงบ เหFนแล-วมนกFปล7อย....กFวาง เปFนจตใจท?เย>อกเยFน
จตใจท?แน7นหนา เปFนกาลงท?จะเกดปญญาของเรา สาหรบให-เราเย>อกเยFน
ในครอบครวน@
อบาสกา: แล-วกFมอกอย7างหน1?ง เอ-อ.....ท7านผ6ใ- หญ7ซ1?งอายกFร7นราวคณย7า
คณยายนsะคsะ ท7านเล7าให-ฟงว7า ท7านได-น?งกรรมฐาน แล-วเปFนความจรง
ไหมคsะว7าทกคนเม>อ? มจตศรทธาแน7นแล-ว กFให-ฝ1กกรรมฐานน?น7ะ เม>อ? น?งไป
นาน ๆ เม>อ? จตสงบแล-วกF จะเหFนอะไรต7าง ๆ เก?ยวกบนรกสวรรคQหร>ออะไร
อย7างน@ ท?เล7าให-ฟงน@เปFนความจรงไหมคsะ ?
หลวงพ7อ: อนน@มนเร>?องเบFดเตลFด มนต-องท@งท@งน@นแหละ ถ-าเหFนสวรรคQจะ
กระโดดข1น@ ไปได-หร>อ เหFนแสงสว7าง....อย67ในเม>องเราน?แสงสว7างเยอะไปนsะ
ไม7ต-องไปน?งหลบตากFเหFนสว7างหรอกเดนไปตามเม>องแสงสว7างมนเยอะไป
924

แล-ว ไม7ต-องไปอย7างเหFนอนน@น อยากจะเหFนความสงบของจตเราน@ เม>อ? ถ6ก
อารมณQไม7อยากจะให-มนย1ดม?นถ>อม?น อยากให-มนพ-นจากทกขQเท7าน@นอน
น@นกFเปFนไปได-เหม>อนกน แต7ว7ามนเปFนเคร>?องประดบของผ6ม- ปญญา มน
เปFนของเบFดเตลFดอย7างน@น ไม7เปFนของควรย1ดม?นถ>อม?นอะไรมน เราไม7
ต-องการอนน@น อนน@นมนเปFนของภายนอก มนเปFนไปได-ทกอย7างน7ะแหละ
อบาสกา: จดประสงคQของหลวงพ7อกFคอ> .....การน?งกรรมฐานน? ต-องการ
ทาใจให-สงบเท7าน@น
หลวงพ7อ: ใช7
อบาสกา: แต7วา7 การน?งกรรมฐานของท7านผ6ใ- หญ7 ท?เคยเล7าให-หน6ฟงเม>อ?
สมยเปFนเดFก ค>อน?งกรรมฐานแบบต-องการจะร6-แบบ......
หลวงพ7อ: น?นแหละคนชอบเล7นหมากรก จะไปน?งให-ราคาญทาไมอย7างน@น
มนไม7อดหรอกของจะด6อนน@นไม7ต-องอย7างน@นแล-วน? ร6-ว7ามนเปFนของปลอม
กFไม7ตอ- งไปร6-ซ
อบาสกา ค>อถ-าเผ>อ? น?งน?ต-องการจะเหFน ๆ จรงหร>อเปล7าคsะ ?
หลวงพ7อ: ไม7ร.6- ....บางคนมนกFเหFน บางคนมนกFไม7เหFน มนคนหลายคนทา
ไม7ใช7คน ๆ เดยวทา
อบาสก: ไอ-ผล.....เราไม7ต-องการเหFนอะไร
หลวงพ7อ: เอ-อ ๆ ......น?น
อบาสก: แล-วเหFนอะไรล7ะครบ ?
หลวงพ7อ: เหFนจตเจ-าของมนสงบเท7าน@นแหละ
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อบาสก: ใช7.....เหตผลมนมอย6แ7 ค7นน@ แหละ ไอ-การท?ใครบอกว7าเหFนโน7น
เหFนน? ผมว7า.....แสดงว7าจตเขาไม7ว7างจรง ถ-าเผ>?อเขาเหFนถ6กไหมครบ ?
หลวงพ7อ: ใช7....ถ-าเหFนกFเหFนมเหตผลดกว7าน@น เหFนเร>?องจนว7าระงบให-ไม7ม
เร>อ? ง
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ตอบ
........เร>อ? งอธฐานน?นะ วจปณธาน..........ความปรารถนาทางวาจา มโน
ปณธาน...........ความปรารถนาทางใจ การปณธาน.........ความปรารถนา
ทางกาย ความปณธานปรารถนาน?กFคอ> ตวย1ด 3 อย7างรวมเข-ากน มน
พร-อมด-วยการกระทา พร-อมด-วยการประพฤตปฏบต พร-อมกนไปถ1งท?มน
แต7ว7าความปรารถนา........อย7างโยมมาน?น7ะ จะมาวนหนองปา7 พงวนน@ จะ
มากราบพระอย6ใ7 นท?น@ น?คอ> ความปรารถนา วาจาพ6ดมา จตกFมา กายกFมา
น?เรยกว7าทาปรารถนาแล-ว กFได-มาถ1งในท?นน@ ?มาด-วยการอปาทานย1ดม?นถ>อ
ม?น แต7ว7าการอปาทานย1ดม?นถ>อม?นอนน@ไม7แน7นอนนะ ต7อไปคณจะ
ปรารถนามาทางวดหนองปา7 พงน@ มนจะแหกไปทางโคราชกFได-นะ เพราะ
มนมเหตขดขวางอย67คอ> เร>?องน@มนยงไม7จบเข-าใจไหม ?.......ไม7จบเร>?องมน
ฉะน@นคาปรารถนาอนน@ กFอย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมนนะ ให-ปลงลงอนจจง ทก
ขง อนตตาดกว7า อย7างโยมพร7งน@จะไปกรงเทพ ฯ นะ.......ชวนเพ>อ? นไปไป
เดFดขาดแน7นอนเลขรบรอง.........อย7าไปรบรองมนเลย ตอนกลางค>นมามน
ปวดท-อง ตอนเช-าไปไม7ได-กมF มนกFต-องปล?ยน มนเปFนอนจจง แม-ตง@ แต7วา7
พ6ดแล-วน?.....อย7าไปรบรองมน อนาคตยงมาไม7ถง1 .....อย7าไปรบรองมนเลย
ของรบรอบไม7ไดถาม
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แต7ท7านบอกว7า...ท7านหมายความยงง@
ท7านบอกว7าบคคลท?สาเรFจข@น
อนาคามข1น@ ไป.....ข@นอนาคามแล-ว ท7านอาจจะไม7ปรารถนาพ6ทธภ6มอกแล-ว
กFได- ถ-าจะไปเสวยสข.....
ตอบ
คนท?ปรารถนาน?น7ะ มนยงอย67ในภพ เม>อ? จบแล-ว.....ไอ-ความปรารถนาน?
หายไป.....ไม7ม มนสกแต7ว7า มนไม7มอะไรหรอก ไอ-ความปรารถนาอยากจะ
เปFนน?นอยากจะเปFนน? มนปรารถนาอย67ในภพท@งน@นแหละ มนต-องมหดการ
ปรารถนาแล-ว
ถาม
เพราะฉะน@นถ1งบอกว7า บคคลใดบคคลหน1ง? จะกระทาอะไรกFแล-วแต7 ถ1งท?
สดแห7งการกระทาหร>อจะอทศส7วนกศล หร>อจะแผ7บารมอะไรถ1งแล-วแต7 จะ
ไม7มภพใดดกว7ามนษยชาต
ตอบ
มนดบหมด ไปถ1งท?จบของมนแล-ว
ถาม
ถ1งบอกว7าวญญาณต7าง ๆ สมมตนะครบว7าท7านเหล7าน@น จะแผ7เมตตากFยง
ต-องอาศยร7างมนษยQเพยงแต7สมมตนะฮะ....หร>อต-องผ7านมนษยQ ตกลงส?งท?
ดท?สดในการกระทา กFค>อภพมนษยQดท?สด
ตอบ
ท?สด.....ท?สดในภพ
ถาม
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ครบ
ตอบ
(หวเราะ).....ท?สดอย6ใ7 นภพน@ ท?จะทาไม7ให-มภพได-ค>อมนษยQ ไม7ใช7ดท?สดค>อ
ภพของมนษยQ ดท?สดค>อภพมนษยQท?จะทาให-หมดภพได-ในภพอนน@ ท7าน
จ1งเรยกว7าดบ ถ-าหากเรยกว7า...มนดบแล-ว ทน@กไF ม7มปญหา ดบ.....กFจะ
เปFนยงไง ไอ-ความเหFนอย7างน@มนไม7ม มนดบส@นอะไรท@ง หลายเหล7าน@มน
ไม7มปญหาอะไรแล-ว เพราะฉะน@น.....จ1งบอกว7า.....ปญหาท?จะเกดไม7ม เรา
จะตามว7ามนดบไปท?ไหนนะ ไอ-เพราะเราเคยมภพอย67 มอปาทานอย67 ถ-าว7า
ตดอปาทานแล-ว ท7านเทศนQให-ฟงน7ะ ท7านให-ตดอปาทาน.....กบคนฟงท?ยง
มอปทานอย67 กFสงสยเร>?อยไป.....ไม7ไปจะไปอย67ท?ไหนน-อ ท7านจ1งว7าไอ-แสง
ไปในเทยนท?เราจดข1น@ มาน7ะ มนกFลกมแสง โหลงอย67นะ เม>อ? ลมมนพดมา
ปs บ.....ไปแล-ว.....เปลวแห7งไฟน@.....มนจะไปในทศไหน ? เราตอบมนไม7ไดท@งน@น.....มนดบ.....จดน@นพระอรยเจ-าช@นบนท7านนพพานท7านไปท?ไหน
?.....มนดบ ทาไมถ1งจะร6-ได-.....ได-ความคดว7า.....ทาไมถ1งจะร6-ได-อนน@ มนกF
ไม7มในท?น@น มนมแค7คนอย6ใ7 นภพน@ ถ-าท7านนพานแล-ว ท7านจะไปท?ไหน ?
ไอ-ความคดในท?นน@
มนกFไม7มในบคคลเช7นน@น มนจะมกบบคคลท?ยง
ปรารถนาอย67ในภพอนน@ ถ-าถ1งจดน@น ความปรารถนาอนน@ไม7ม ท7านจะไป
ท?ไหน ? ..... มนดบ.....มนหมด หมดปญหาท?จะพ6ด
ถาม
และอกอนหน1ง? ท?ผมได-เรยน คาสอนของทางศาสนาครสตQ มาต@งหลายปท
เดยว ปญหาเขาว7าพระผ6-เปFนเจ-าของเขาน?น7ะ เวลาส@นโลก.....โลกแตกดบ
ไปแล-ว ค>อไฟล-างผลาญโลกอะไรกFแล-วแต7เถอะ เม>อ? แตกดบส6ญโลกไปแล-ว
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วญญาณของบคคลนะครบ ท?ถ>อศาสนาครสตQของเขา จะรวมตวเปFนพวก
เดยวกนนะครบ พวกนอกรดหร>อคนศาสนาอ>?น จะแยกไปอกพวกหน1ง? อน
น@สาคญมากนะครบ.....ท7านฟง.....เขาว7าแยกไปอกพวกหน1ง? ไม7เก?ยวกน
คนทาความดในศาสนาครสตQข1@นสวรรคQ
คนทาความช?วกFตกนรกต7อ
ไป.....อย7างน@ แต7เขาข-ามไปว7า คนนอกรตอย67อกพวกหน1?ง ฉะน@นสรปผลกF
หมายความว7า ในภพต7าง ๆ นะฮะ กFยงมการแบ7งทานองศาสนา เหม>อน
กบโถมนษยQถ6กไหมครบ ?
ตอบ
มนกFมแบ7งซ.....มนภพน?.....มนแยกกนไม7ไดถาม
เปล7าครบ.....ผมไม7ได-หมายถ1งภพของว7า.....สวรรคQช@นน@นช@นน@ ผมไม7ไดพ6ดถ1งอย7างน@น ผมพ6ดถ1งว7าแบ7งเปFนศาสนา แต7ว7า.....ผ6-ท?ทาความดใน
ศาสนาน@นท?เขานบถ>ออย67 กFอาจจะเปFนทางตรงไปถ1งสวรรคQชน@ ของเขา
อย7างน@น เขาจะมก?ชน@ กFเร>?องของเขา แต7ผค6- นท?นบถ>อศาสนาเขา จะต-องไป
ของเขาจรงไหม ?
ตอบ
มนกFจรงน7ะแหละภพ.....มนเปFนภพ ถ-ามภพมนกFมชาต ของเขาแท- ๆ ละ
มนมภพ

ถาม
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แต7เขาสมมตเขาต7างศาสนา.....สมมตอกนะครบ สมมตว7าไปเจอกนท? ๆ
สมมตนะฮะ สวรรคQช@นท? ๕ อก คนตามศาสนาพทธเรา ทาความดข1น@
สวรรคQชน@ ท? ๕ จะอย67ภพเดยวกน.....ถ6ก แต7จะแบ7งช@นกนเหม>อนโลกมนษยQ
ว7าเปFนชาตน@นชาตน@ไหม ?.....มปญหาอย67จดน@
ตอบ
อะไรกFช7างมนเถอะอนน@
มนข1น@ ส6ค7 วามจรงทกศาสนาน7ะ.....เข-าใจไหม
ความจรงน@น7ะ มนเปFนศาสนาทกศาสนา ถ1งแม-ศาสนาถ>อไปทางไหนกFช7าง
ความจรงมนต@งม?นอย67อย7างน@น
ถาม
ครบ.....ค>อดได-ด.....ช?วได-ชว? แน7นอนอย67แล-ว
ตอบ
มนไม7วง? ไปตามลทธ มนไม7วง? ไปตามอะไรของมนท@งน@นแหละ ใครจะร6-มน
ไม7ร6-มน มนกFตง@ ของ มนอย67อย7างน@น แต7เราจะไปคว-าเอาช@นใด มนกFไปตาม
เร>อ? งของมน ถ-าความจรงแล-วมนต-องจดเดยวกนน@ ถ-ายงมความปรารถนา
จะไปโน-นไปน@ กFคอ> คนท?อยากไปโน7นไปน? จตตระหวดไปมนกFเปFนภพ
อปาทานเกดข1@นมาไดถาม
แล-วท7านคดว7า เปFนการถ6กต-องไหม อย7างคมภรQโกร7าหร>อโคกร7าอะไร ?
ตอบ
อนน@นอาตมาไม7ได-อ7าน
ถาม
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ค>ออย7างน@ดกว7า มนเปFนไปได-ไหมว7า น?สมมตนะครบ ไอ-ท?บอกว7าท7านท-าว
มหาพรหม.....ว7ายงง@ฮะ ท7านหลบ.....แล-วต>?นไป กFยงไงกFแล-วแต7 ผมไม7
สนใจนะครบ สนใจค>อหมายความว7า ก7อนท?ยงไม7มสสารในโลกน@หร>อ
จกรวาลเลย หร>อเอาในช7วงจกรวาลท?กว-างใหญ7ไพศาลน?น?ะ ถ-ามการรวม
ตวของพลงหร>อจะเปFนรงส จะเปFนอะไรกFแล-วแต7รวมตวข1น@ มา เปFนจดแรก
ท?คดกนว7า เปFนพระพรหมกองคQ ใหญ7หร>อยงไงกFแล-วแต7 แล-วงกFเกดมองคQ
อ>น? ๆ ซ1?งเปFนการรวมตวต7อมา แต7การรวมตวอนหลง เหFนองคQนใ? หญ7กว7า
หร>อองคQท?ขน1@ ก7อนน@ ท7านกFไม7ร6-ท7านมาจกไหน กFอปโลกนQตวเองว7าท7านน7ะ
เปFนผ6-สร-างคนอ>?น เพราะตวเองกFไม7ร6-ว7าตวเองมาจากไหน กFบอกว7าองคQน@
มาทหลง กFต-องเลFกกว7าท7าน องคQท?มาทหลงกFบอกว7า.....เออ.....ฉนน?มา
ทหลง สงสยไอ-น?จะเปFนผ6ส- ร-างฉนหร>อเปFนนายของฉน เพราะองคQน@น7ะ
ใหญ7กว7า อนน@จะเปFนเร>?องเปFนไปได-ไหม ?
ถาม
เพราะฉะน@น ก7อนท?จะเกดมนษยQภพน@ กFต-องมอนอ>?นมาก7อน.....
ตอบ
มนกFต-องมปจจย.....ไม7มปจจยจะเกดมาอะไร
ถาม
ไม7ใช7ฮะ.....น?พ6ดถ1งยงไม7มโลก น?พด6 พลกกลบมาทางด-านของวทยาศาสตรQ
ด-วย เพราะทางวทยาศาสตรQบอกว7า.....โลกน?เหว?ยงมาจากสรยะใช7ไหม
ฮะ?.....สรยะน?กเF ปFนในเคร>องหน1ง? ของจกรวาล และในจกรวาลกFมอะไรต7อ
อะไรอกเยอะแยะ ตามท?เขาสนนษฐานกน แต7ถ-าด6คมภรQโคร7าหร>อโคหร7าน?
น7ะ เขาบอกว7า.....เปFนคมภรQของพราหมณQดก1 ดาบรรพQ.....ว7าพระพรหมน?
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เกดมาจากอะไรกFแล-วแต7เขาไม7ได-บอก เพยงแต7บอกว7าเกดมพระพรหมมา
อนเดยว แล-วพระพรหมกFสร-างอะไร ๆ ต7อมา แต7ถ-าผมมามองในด-าน
วทยาศาสตรQน@.....จะเปFนว7า.....อาจจะเปFนสสารหร>อเปFนความร6- ผมเรยกว7า
เปFนความร6-ดกว7า ความร6-เหล7าน@เปFนความฉลาดมาก รวมตวข1@นมาจน
กระท?งว7า คนท?มารวมกนทหลง ท?ละจดๆ ข1น@ มาน?น7ะ.....ส?งเหล7าน@.....จน
เขาต@งเปFนคมภรQของพราหมณQว7า ส?งเหล7าน@เปFนเทวดานะ เปFนโน7นเปFนน?
นะ เหFนโลกเกดใหม7 เม>อ? มากนง-วนดนกFเกดมาเปFนคนอย7างน@เปFนต-น ซ1ง?
ตรงกบว7า อานาจจตเหล7าน@นหร>อความร6-เหล7าน@น เกดมาอย6ใ7 นห-วงการ
เหว?ยงของแรงของโลกเรา หร>ออาจจะปรารถนาลงมาได-จรง ๆ เม>อ? ลงมา
ในโลกมนษยQน@ เกดมาถ6กต-องเน>@อดน หร>อสสารของโลกน@กFเกดการรวม
ตว.....ขอเรยกว7าสสาร.....เปFนร6ปร7างมนษยQ.....อาจจะเปFนมนษยQยงไงไม7ร6จก แต7พฒนาจนกระท?งถ1งปจจบนน@ เปFนไปได-ไหม ?
ตอบ
ถ-าโยมเหFนโลกมนอย67ทางโน-น.....มนกFลาบากว7ะ.....อาตมาไม7เหFนโลกไป
อย67ท?น@นเลย.....ไม7เหFนโลกไปอย67ท?น?น
ถาม
ถ-าอย7างน@น ก7อนท?จะมโลกมนษยQขน1@ มา อย7างท?ว7า.....จะเกดร7างมนษยQข1@น
มาน?น7ะ จตต7าง ๆ กFเกดข1น@ ก7อนไม7ใช7หร>อ ถ1งจะเปFนร6ปร7างมนษยQ เพราะ
พระพทธเจ-าท7านกFบอกว7า
ในห-วงจกรวาลเรยกยงไงผมคดไม7
ถ6ก.....ว7า.....จกรวาลท?เวยนว7ายตายเกดอนน@นะฮะ กFอาจจะมสตวQเลFก ๆ
หร>อจะเปFนสตวQโลกหร>อสตวQอะไรกFแล-วแต7 ท?เปล?ยนสภาพจากเปFนมนษยQ
ม?ง เปFนสตวQเดรจฉนม?ง เปFนโน7น.....เปFนน? เปล?ยนภพอย6เ7 ร>?อย ๆ เพราะ
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พจารณาทางตามวทยาศาสตรQของเขาบอกว7า ไอ-เวยนว7ายตายเกด.....ไม7
จรงหรอก.....เขาว7ามสตวQแค7น@ แต7เขายอมรบเดwยวน@ว7า ในห-วงจกรวาล
หร>อในห-วงมหาสมทร
มสตวQอกก?ล-าน.....ก?เท7าไหร7.....ก?โกฏ.....ก?
แสน.....เขาไม7ร6-เขายอมรบแล-ว ฉะน@นการเวยนว7ายตายเกด กFอาจจะเปFน
ไปได- อนน@ปญหาท?สาคญ ถ-ายกกลบมาอนน@นะฮะ ถ-าตามลทธธเบต ท?
เขาบอกว7าเขาสามารถท@งสมาธจต
ถ1งจดท?สามารถแบ7งจตตวเองอน
หน1ง? .....อนท?สอบเก?ยวกบการสร-างมโนภาพ และใช-พลงของมโนภาพน@
ออกมาใช-ทาร-ายคนหร>อช7วยอะไรกFแล-วแต7 ส?งเหล7าน@กFคงสภาพอย67 ไม7
ส6ญหายไปไหน ซ1ง? สมารถกล7าวว7าพระองคQน@นหร>อผ6ส- ร-างน@น.....คนน@น
ตายไปแล-ว.....พระลามะองคQน@นตายไปแล-ว ไอ-จตท?สร-างใหม7อนน@นกFยง
อย67 สามารถรบกวนชาวบ-าน หร>อทาอะไรข1น@ มาได- เพราะฉะน@นกFสามารถ
อย7างตรงท?วา7 ค>อจตของเทวดาน@น.....ปฏสนธโดยการแยกตวบ-าง
โดย
การ.....แบบมนษยQบา- ง โดยการถ6กต-องร7างกายบ-าง กFเปFนความจรงสว7า
จตต7าง ๆ เหล7าน@นสามารถสร-างข1น@ มาเองใหม7 โดยไม7เก?ยวกบการเวยน
ว7ายตายเกด ถ6กไหม ?
ตอบ
อนน@น7ะพ6ดอย7างน@ดกว7า.....ปจจย.....ถ-ามปจจย กFมโลภอย6เ7 ม>?อน@น เม>อ? โลก
เกดมา มนจะแยกอะไรกFตามเร>?อง มนต-องมปจจยต7อ ๆ เร>?อย ๆ ไป เร>?อง
ปจจยน@.....มนต-องมปจจยท?เกดข1น@ มาเปFนโลก น?เแหละ.....เร>?องปจจยเปFน
เหต จะมอะไรกFช7างมน มนจะสเขยว.....สแดง.....สดา.....สขาว.....ปจจย
เปFนเหตเกดข1@นมา เม>อ? มปจจยแล-ว มนกFมโลกเกดข1น@ มาได-ในท?น@น เม>อ?
หมดเหตหมดปจจย ค>อพระนพานแล-ว.....คลาหาอะไรไม7ได- หยดพ6ดกน
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แล-ว เร>?องปจจยน?มนเปFนได-ทกชนด.....ทกอย7าง แต7มนเปFนของไม7
แน7นอน.....ไม7เท?ยง อนน@เปFนความเหFน ไอ-ชอ>? พลงจตช>อ? อะไรต7าง ๆ ท@ง
หลายน?น7ะ เปFนคากล7าวของมนษยQ แล-วแต7ใครจะพ6ดไป.....แต7งไป.....อะไร
ไป.....เร>อ? งช>อ? น?.....เร>อ? งภาษาน?กFยงไม7พอเลยนะ
ถาม
ครบ.....แยกล1กลงไปเร>?อย ๆ
ตอบ
น@เกดมาจากเหต จากปจจยท@งน@น พ6ดง7าย ๆ เช7น โยมจะถามอาตมาแต7ละ
ข-อน@ มนต-องมปจจยจ1งถามข1น@ มาได- ถ-าไม7มปจจยถามข1น@ ไม7ได- น@มนเกด
จากอะไร ? ปจจยอย7างน@น7ะเราจะรวมซsะรวมส?งท@งหลาย ๆ ให-เปFนก-อน
เดยวกน.....เรยกว7าปจจย มนจะเปFนอะไร ๆ ก-ช7างมน ค>อหลกเปรยบ
เทยบทกส?งทกอย7างน@มนวน....อะไระกFช7างมนเถอะ ส7วนท?พ6ดมาน@น7ะมนม
ปจจยเปFนแตนเกด
ทาไมเราจะให-หมดปจจยได-ล7ะ
จะได-หายหล
งกนซsะ.....จะได-ไม7ให-พ6ดกน.....จะได-ไม7เถยงกน อนน@มนไม7จบน?.....พอเรา
เหFนกFเรยกช>อ? ว7าอนน@น
ถาม
ครบ
ตอบ
มนเปFนเร>?องของภาษาในโลกน@จบไม7ได- แต7วา7 อย7างไรกFตามมน มนต-อง
เกดกบปจจย พระพทธเจ-าท7านสอนว7า เม>อ? ปจจยม.....ทกส?งทกอย7างมน
เกดจากเหตหร>อปจจย อย7างเช7นว7าส?งสองส?งน?น7ะ มนรวมกนอย6แ7 ต7ไม7ม
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เสยงนะ ทาไมถ1งไม7มเสยง เพราะส?งท@งหลายเหล7าน@ไม7กระทบกน ต7อมา
อกถ-ามเสยงกระทบ ทาไมมนจ1งดง เพราะมนกระทบกน มนจ1งดงข1@นมา
เดwยวน@ ปจจยอนน@แหละจะตดตามไป เม>อ? อย6ใ7 นภพอนน@ ถ-ามปจจย.....มน
มหมดทกอย7าง มนมอย67แล-วจบไม7ได- จะต-องมปจจย ให-เราถ>อว7า มนมเหต
มปจจย น?เร>?องอนหน1ง? จะพรรณนาไป ไม7มจบ มนมเหตมปจจย ค>อพ6ดกบ
ส?งท?มนเปFนวงกลมอย7างน@.....เถยงกนไปเถอะ.....
ถาม
ถ-าเราสามารถทาวงกลมอนน@ให-เลFกลง ถ-าวงกลมเลFกมนกFถ1งจด ๆ เดยว
ไม7มอะไรเหล>อ
ตอบ
ใช7.....ไม7ม ๆ ๆ .....มนกFขยายตวออกไปจากวงกลมอนน@.....มนกFจบ ถ-า
เรามาวนอย67น? มนกFมปจจยท?จะไปค>ออนต7อเน>อ? งกน ปจจยท?ต7อเน>?องกน
เหตจบไม7ไดถาม
เพราะฉะน@น.....ผมมคร@งหน1?ง เม>อ? ผมตกอบขนาดหนก แล-วผมกFได-ความ
คดข1@นมา.....คนช@ถ1งร6ปเร>อลาหน1ง? .....เร>อใบกาลงฝา7 พายคล>?นนะฮะ เขาด6
แล-วกFเปรยบเสม>อนมนษยQเราน7ะ กาลงฝา7 พายคล>?นอย67 กFกาลงรอเร>อน-อย
เลFก ๆ ข-าง ๆ น7ะจะมาช7วยเขา ผมกFบอกว7ามนไม7ใช7หรอกได-เร>อน-อย
น7ะ.....มนสละเร>อใหญ7ต7างหาก และในลมพายคล>?นเหล7าน@นน7ะ ถ-าหากเร>อ
ลาน-อย ๆ จะมาหาเร>อลาใหญ7กแF ปลว7าจะเพ?มน@าหนกและภาระให-เร>อใหญ7
จมเรFวข1@นอก
เพราะฉะน@นตวผมไม7ได-อย67ในธาตอนน@นผมอย67นอกธาต
ฉะน@นผมไม7ต-องเด>อดร-อนกบส?งเหล7าน@น คล-ายจะเปรยบตวเองเหม>อน
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คล>?น.....เหม>อนเร>อ ๆ ท?กาลงฝา7 พายคล>?น อนน@เปFนของเขา แต7ผมอย67พ-น
ส?งเหล7าน@.....ในกรอบน@.....ผมอย67นอกกรอบ เพราะฉะน@นผมกFคดว7า ผม
กFได-ทาตดต7อมาเร>?อย ๆ แล-วปฏญาณตนว7า อย67นอกกรอบส?งต7าง ๆ เหล7า
น@ อนน@ผมคดว7าคงไม7ผดนะครบท7าน
ตอบ
ไม7ผด.....ออกจากเร>?องทรงน@มนมเร>?อง.....ท?ไหนมเร>อ? งตรงน@นม
ปจจย.....ถ-าปจจยตรงน@นย7ง
ถาม
แล-วจดสาคญของมนษยQ ถ-าหากยงมเวรกรรมอย67 กFไม7สามารถละท@งความ
เปFนอย67 ท?เปFนสงคมของมนษยQได- ถ6กไหมครบ ?
ตอบ
แม-แต7จะห7มผ-าเหล>องกFเถอะ
ถ-าหากไม7ละท@งกFยงอย6ใ7 นเร>?องของสงคม
มนษยQอย67 จนกว7าเราจะท@งออกไป แต7การท@งวธท?งา7 ยท?สด กFยงต-องอาศย
ผ-าเหล>อง เพราะจะทาให-ตดขาดได-โดยช?วคราว ในฐานะการแบ7งช@นของ
มนษยQ แต7ถ-าเราละท@ง อาจจะห7มผ-าเหล>องหร>อไม7กFแล-วแต7เราไปหาท?สงบ
ๆ ของเรา หร>อจะวางอเบกขา อนน@นกFสามารถท?จะละท@งต7อไปได-ง7ายเข-า
แต7กFต-องถ1งกบเวลาแบ7งอนน@นใช7ไหมครบ ?
ตอบ
ใช7.....ได-พ6ดให-มนจบเร>?องง7าย ๆ เข-าไปอกกว7าน@นนะ มนจะละไปได-เพราะ
อะไร ? .....เพราะมความเหFนชอบ.....(หวเราะ)
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ถาม
เจรญพรครบ
ตอบ
เอาไปด6นะ.....ท?พ6ดกนน7ะ เอาไว-พ6ดกน เร>?องพ6ดกนน@.....ให-เข-าใจเร>?องพ6ด
พ6ดไปส67จดความจรงของมน เร>?องท?พก6 นมาน@ มนกFมาจบลงท?ว7า ไอ-ท?มนต7อ
ค7ายกFคอ> ปจจยเปFนเหต.....เปFนปจจยไอ-ส?งท?มนจะจบกFคอ> จบปจจย......
เท7าน@แหละ เร>?องไม7มาก ถ-ามาพ6ดถ1งเร>?องจนปจจยแล-วกFไม7มอะไรกFเข-าใจ
กนได-.....น?มนเปFนอย7างน@ เร>?องของมนเปFนยงง@ แต7ว7ามนมาก.....ด.....ไม7ไดถ>อว7ารบกวนอะไรขอบคณมากเหล>อเกน.....เอาให-หมดนะ.....วนหลงมาไม7
หมด เอามาเทกะบะให-มนหมดกFไดถาม
(หวเราะชอบใจ) ผมเรยนทางจตวทยามาพอสมควร แล-วกFยงสงสยอย67
และกFมาประยกตQกบทางด-านทางธรรมของเรา กบของท?ฝร?งเขาอธบาย
ตอบ
ไอ-ท?ฝร?งมนมา มนจบจตวทยามากFเยอะ แต7ว7ามนจบมาด-วยการจา แต7เม>อ?
มนถ6กอารมณQ แหมมนทกขQ เหล>อเกนน? ฝร?งท?จบจตวทยา.....(หวเราะ)
ถาม
ทกขQมากครบ
ตอบ
น?นแหละ
ถาม
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เพราะมนศ1กษา.....แต7ไม7จบส@น
ตอบ
ใช7.....ถ-ามนจะจบ มนต-องพทธศาสตรQช? จตศาสตรQนโ? อsย.....ฝร?งมน
ว?ง.....มนจบจตศาสตรQมาท@งน@นมนเปFนบ-ากนอย67ตรงน@ มนเปFนทกขQท@งน@น
น7ะ ไว-วนหน1?งนะท?พ6ดกบล6กศษยQ ท?มนจบจตศาสตรQมาน?เปFนทกขQ..... อย67
ด-วยกนหลาย ๆ คน น?ไม7มเวลาท?จะพ6ดมาก เดนบณฑบาตน? .....ด1งแขน
ออกไปหน-าไอ-คณจบจตวทยา.....จตศาสตรQ ผมว7าท7านน?โง7.....ท7านเปFน
ทกขQไหมทกวนน@ จตท7านเปFนทกขQไหม ?.....โอย.....ทกขQมากครบ.....จบ
อะไร.....จตศาสตรQน? จบอะไรกน.....มนไม7จบ.....มยย?งทกขQน? กFเธอไปเรยน
ความจามาเท7าน@นแหละ ไม7ใช7ความจรง ไม7เหFนความจรงมน
ตอบ
ฉะน@นผมจ1งบอกว7า บางคร@งในโลกมนษยQเราน@.....ความจรงแพ-เหตผล แต7
บางคร@งไอ-เหตผลกFแพ-ความจรง เพราะฉะน@นทางท?ด เอาท@งเหตและความ
จรง ให-มนอย67ดว- ยกน และมนกFจะชนะทกอย7าง แล-วกFเปFนส?งท?ถ6กต-อง
ตอบ
เอายงง@ซsะดกว7า ถ-าคณอย67ท?น? ถ-ามเสยงมารบกวน คณกFร6-วา7 เสยงมารบก
วนคณ คณกFราคาญนะ ท?น@คณจะไปอย67ท?ไหน ท?เสยงจะไม7รบกวนคณ
ความร6-ท?เสยงมารบกวนคฯน@น ก-ให-มนร6-จกมเสยมากระอบห6อย6เ7 สมอ คณ
จะมวามร6-ตรงน@ ถ-าคณจะหนจากเสยงไปไม7ได-ศ1กษาเสยงจะไม7มความร6เม>อ? ถ6กอารมณQมากระทบจตเม>?อไร ถ6กเสยงมากระทบห6เม>?อไร คณจะทกขQ
อย6ท7 กเวลาค๖จะต-องหาความร6-เม>อ? งเสยงมากระทบห6ของคณน@ ให-คณร6-จก
ท?เสยงกระทบห6อย6เ7 ดwยวน@ ไม7ตอ- งหนไปจากเสยง ให-เอาชนะมน ให-ร6-มนซ
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เม>อ? เวลาเสยงมากระทบ อนน@ควรเรยนตรงน@ ไม7ควรหลบหนไป แต7ถ-า
หลบหนไป กFหลบหนโดยทางท?ถ6ก หลบหนไปเพ>อ? จะสร-างพลงข1น@ มาส6-มน
ไม7หลบหนไปเพ>อ? ความโง7.....ค>อจะหนมนไปไม7ให-เสยงมารบกวนเรา
ถาม
ครบ...ถ6ก
ตอบ
ท?เราหนไปหาระยะอนหน1?ง เรยกว7าท?สงบน@ จะมาพจารณาให-มนเกดกาลง
จะได-ร6-เร>?องว7าเสยงมารบกวนเราน@ให-ได- แล-วกFกลบมา
ถาม
เราหนเพ>อ? ท?จะหาเหต ท?จะมาต7อส6-กบมนต7อไป
ตอบ
น?นแหละ.....ไม7ใช7ว7าเราหนนะ หนแต7มปญญา ไม7ใช7หนด-วยความโง7 เราจะ
มาเอาปญญากบเสยงกระทบห6เราให-ได- น?แหละ.....อะไรทกอย7าง เอา
ความร6ใ- นท?น@ ทน@ขอ- ปฏบตอย67ท?ไหน ? เราไปท?ไหนท?มนสงบด คนเรากF
ชอบ.....ว7าท?น?นไม7จ-นจ-าน ท?น?นไม7มเสยง ท?น?นร6ปมนน-อย อนน@กF
จรง.....จรงของใคร จรงเพราะคนยงไม7ถ1งท?สดมน จรงเร>?องของเดFก ไม7ใช7
จรงจองท7านผ6-ร6- ถ-าจรงของท7านผ6-ร6- ต-องกลบมาร6-มนกบเสยง ให-ร6-เร>?องของ
มน กบร6ป.....เสย.....กล?น.....รส ให-ร6-เร>?องตามเปFนจรงมน ถ-าร6-เร>?องตาม
เปFนจรงมนแล-ว โยมจะได-หลบเสยงอย67ทกขณะเลยไม7ต-องหนมน เอาตรงน@
แหละ มนมเหตตรงน@.....มนเกดตรงน@ มนจะดบตรงน@ ท?ไหนสงสยท?น?น
อย7าหนไปเลย พ6ดตรงท?มนสงสยน?นแหละ ค>อความท?ไม7สงสยน@น มนทะล
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ท?สงสยไปแล-ว มนกFเจอกนเท7าน@นแหละ..... ตรงน@ไม7ใช7ว7าเราหนมนไป เรา
อย6ใ7 นปา7 ว7าสงบด.....ไม7ใช7ความสงบอย6ใ7 นปา7 แต7สงบเพราะความเหFนถ6ก
ของเรา ถ-าเรามความเหFนผดอย67 ให-ขดอโมงคQลงไปเถอะมนเปFนเร>?องของ
อย7างน@ อนน@ถ-าเราพจารณาจะเหFนชดเจนเหล>อเกน ท?น@ต7างคนต7างถ>อในท?
น@นต7างคนต7างถ>อมน แต7เรามาพ6ด-วยความเหFนกนท?น?.....ความจรงมนวาง
อย6อ7 ย7างน@ มนเฉยอย67อย7างน@นะ เราไม7เหFนความจรงมน พ6ดกนไปกFไม7ลง
กน
ถาม
จรงครบ
ตอบ
ถ-ามาถ6กความจรงอนเดยวกน กFลงกนหมดเลย ไม7ต-องเถยง ศาสนาทก
ศาสนาน@มนจะรวมกนอย7างน@น เช7นว7า คนญวณ คนจน คนฝร?ง ให-ต-นน@า
ร-อน ๆ มาเถอะ ให-เอาม>อมาจ7มลงไป มนจะมความร6-ส1กเหม>อน ๆ
กน.....มนค>อความจรง แต7ว7าคาท?พด6 ว7าร-อนตามภาษาน7ะ มนจะต7างกน
แต7อาการของร-อนแน7ะมนจะเหม>อนกนเลยทกคน ค>อความจรงอนน@น7ะเปFน
ภาษาท?ถ6กต-อง ความจรงอนน@ไม7หนไปท?ตรงไหน

ถาม
แต7ผมคดว7า ในด-านทางสงคมมนษยQ ผมกFคดว7าหนเฉพาะในด-านท?
ว7า.....ต@งหลกในท?ถ6ฏ เช7น หนอะไรอย7างหน1ง? เบ>อ? หน7ายชวตในการงาน
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ผมว7าต@งหลกส6-กบมน หนไปจดหน1ง? ไม7ทางานซsะรอจนเรามวธเอาชนะมน
แล-วกลบมาทาใหม7 สาหรบในด-านปฏบตทางจต กFคดว7ากFเปFนทางหน1ง? ท?
จะพยายามต7อไปเร>?อย ๆ แต7ต-องแบ7งเวลาให-ถ6กต-องเหม>อนกน เพราะถ-า
มวแต7พ6ดไม7ได@ามนกFไม7มอะไรเกดข1@น
ตอบ
ถ-าพ6ดความจรงแล-วน7ะ เร>?องมนทกขQน7ะแหละเร>?องเกดประโยชนQ ให-เราเหFน
ง7าย ๆ เร>?องสขน7ะมนคนหลบซsะ ไม7คอ7 ยคดอะไร.....มนนอน
ถาม
เพราะฉะน@นผมท?เคยทกขQมาน? ผมกFบอกว7าเม>อ? ผมค-นแล-ว ผมอย6น7 อกร6ปน@
.....ผมอย67นอกร6ปแน7นอนเพราะฉะน@นใครจะเปFนยงไง ผมกFอย6น7 อกรป เม>อ?
ผมเอาชนะมนแล-ว และท?ผมหนไปโน7นหนไปน?เพ>อ? จะทาใจให-สบาย เพ>?อ
จะให-รว6- 7าผมจะเอาชนะมนได-ยงไง
ตอบ
อนน@แหละเร>?องคดถ6ก เร>?องความเหFนถ6กต-อง ๆ เอาอย7างน@น แต7เบ>อ@ งแรก
มนกFต-องหนนะหน บางคนบอกว7าให-มนเบ>อ? .....แหม.....ผมเบ>อ? คาท?ว7าเบ>?อ
มสองอย7าง เบ>อ? อย7างหน1?งเกลยดมน.....อยากหนจากมน.....ไม7อยากเหFน
มน น?แหละย?งกเลสใหญ7โตแล-วน? ถ-าเบ>อ? อย7างหน1?ง.....ไม7รกมน.....ไม7
เกลยดมน น?.....ตรงน@เบ>อ? .....เบ>อ? ตรงน@ เบ>อ? ไม7ทกขQไม7สข.....สร7าง.....จต
มนสร7าง มนทอดอาลย มนเปFนยงง@ เช7นว7าเราทาอนน@ข1@นมา.....หม-อใบน@
เราซ>@อมนมา
มนสวย.....จะไม7ให-มนแตก
อกสองวนมาล6กมาทา
แตก.....เม>อ? มาแตก มนดผดความหมายเราใช7ไหม ?.....เอาทกขQกFทกขQฃะ
ซ>อ@ ใบใหม7มารกษาด ๆ นะ อกสามวนทาแตกอกแล-ว.....แน7ะ.....แตกอย67
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เร>อ? ย ๆ อย7างน@ กFเลยราคาญ.......อ>อ@ .....เอsาช7างมนเถอะ มนแตกเร>?องของ
มนแตก มนกFเปFนยงง@แหละ ใบท?ซ>@อมาน?มนกFแตก ท?ยงไม7ซ>@อมามนกFจะ
แตกอย7างน@เหม>อนกน.....
ถาม
มสองอย7างค>อซ>@อให-มนแตกไปเร>?อย ๆ ถ>อเปFนเร>?องธรรมดา หร>อไม7กไF ม7ซอ>@
เสยเลยมสองอย7าง
ตอบ
ให-มนสบาย.....สบายอย67ท?ตรงน@น.....(หวเราะ) กFเราไม7อยากให-มนแตก แต7
มนแตกน?.....มนกFส6-รบกนเท7าน@นแหละ ถ-าเราเหFนว7า เออ.....หม-อใบน@มน
แตกแล-ว เราซ>อ@ มาจากตลาดถ>อมาแล-วมาต-มอย6ก7 Fได- แต7ว7าหม-อน@มนแตก
แล-ว เรากFใช-หม-อแตกของเราไปเร>?อย ๆ เราร6-ว7ามนจะต-องแตกไม7วนน@กวF น
หน-า
ภาชนะดนข-างหน-ามนต-องแตก
เม>อ? มนแตกปบ‡ เรากF
สบายใจ.....ทาไม ? .....เพราะมนแตกก7อนแตกแล-ว อนน@มนแตกทหลง
ไม7มอะไรเกดข1น@ มา น?เราต-องทาไว-อย7างน@เรยกว7ามนเท7าทนเหตการณQ
ถาม
เข-าใจครบ
ตอบ
ถ-าเราใช-หม-อด.....น@าตามนจะไหลออกนะ ด..มความร6-ดขอบคณหลาย ๆ
.....เอsาสมดเย?ยมเซFนตQไว- เอาช>อ? ไว-ในสมดเย?ยมน?นเซFนตQไว-.....ฯลฯ
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๖๐ - "ตอบปญหาชาวคณะคนพBนโลก"
http://ajahnchah.org/thai/QA_konPonLoak.php

พระโพธญาณเถร (หลวงพ7อชา สภทโท)
ปจฉา...(ชาวคณะคนพ-นโลก)การภาวนาน@ เราไปย>น เดน นอน อะไร
อย7างน@ จะมผลอะไรบ-างไหมครบ?
วสชนา...(หลวงพ7อชา) มม?ง...แต7เหตมนต-องสงบถ1งท?มนเสยก7อน ให-มน
ถ1งกบปญญาล7ะ มนดมากท?สดแหละ ค>อ มนบ7มมาถ1งท?สดแล-ว มนกFสก
ข1น@ มา
ได- แต7วา7 มนมแง7อย6อ7 ย7างหน1ง? ว7า ไอ-ความสาเรFจในการปฏบตน@ มนม
เร>อ? งตดไปด-วยปญญา วปสสนาภาวนา ปญญากบจตมนอย
ี6ี7ร7วมกน บางคนน7ะไม7ต-องไปทาอะไรมนมาก มนรวมเข-าไปของมน อ
ย7างคนท?มปญญา ไม7ต-องทาอะไรมนมากเร>?องสมาธ
คล-ายๆ ท?ว7า...สมมตเราเปFนช7างวาดเขยน เราไปมองเหFนแล-ว และกFเข-า
ใจๆ จนมนตดอย67ในใจของเรา เราไปเขยนออกมา
จากใจของเราได- ไม7ต-องไปน?งวาดอย67ตรงน@น คนท?ไม7เข-าใจ คนน@นต-อง
ไปน?งเขยนไปเลยกFได- มนเปFนอย7างน@บางคนกFใช-ปญญา
น-อย บางคนกFใช-ปญญามาก อาจจะตรสร6-ธรรมะในอรยาบถใดอรยาบถ
หน1ง? กFได-การย>นการเดนการน?งการนอนท7านให-ท@งน@นกFเพราะ
อะไร...กFเพราะเราเปFนอย7างน@ ท7านถ1งให-อย7างน@น
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ไอ-บางคนไม7ต-องไปน?งเขยนอะไรท?ตรงน@น เราไปมองปบ‡ เดยวเข-าใจ ไป
น?งเขยนมนกFเสยเวลาเรา ถ-าเราไปน?งเขยนตามความเข-าใจเรา
มนกFคล7องข1@น มนเปFนอย7างน@ แต7ว7าต-องพยายาม แบบของมนอย7าไป
ท@ง มนกFเหม>อนกบท?ว7าการน?งสมาธแบบเดมมนกFนง? ขาขวา
ทบขาซ-ายม>อขวาทบม>อซ-ายต@งกายตรง บางคนว7า เดนกFได-...น?ง
กFได-...คกเข7าจะได-ไหม...ได- แต7ว7าเราเปFนนกเรยนใหม7 เรยนหนงส>อ
เขยนหนงส>อ ต-องคดตวบรรจงเสยก7อน ให-มนมหวมหางเสยก7อน ถ-า
เราเข-าใจดแล-ว เราเขยนอ7านเอง เราเขยนหวดไปกFไดอย7างน@ไม7ผด แต7แบบเดม มนต-องทาอย7างน@นเสยก7อน ดมาก...เข-า
ใจไมs...ทาถ1งโน-นแล-วยง...ไม7ทาถ1งโน-นพ6ดให-ฟงกFไม7ร6-เร>?องซนะ
(ทกคนหวเราะชอบใจ) ร6-แต7ว7าฟงไป
ปจฉา...หลวงพ7อครบ แล-วเก?ยวกบฐานของลมท?จะกาหนดน@ เราอาจจะ
เปล?ยนแปลงได-เร>?อยๆ ใช7ไหมฮะ...ไม7จาเปFนจะต-องกาหนด
ณ จดใดจดหน1?งท?เราเคยทาอย67
วสชนา...อะไรท?มนมสตอย67 ไม7ขาดกน...ร6-ส1กอย7างตดต7อกน เอาจดไหน
กFได- ท?เรยกว7าจดน@น...ขยายจดน?น7ะ เพ>อ? จะให-มนตดต7อกน
เท7าน@นแหละ เอาจดไหนกFได- ท?มความร6-ตดต7อกนจดไหนท?มนม
สตสมปชญญะจดน@น...จดไหนกFได- ถ-ามนมอย6อ7 ย7างน@น สตสมปชญญะ
ท@งสองน@ กFเหม>อนคนสองคนมนไปยกเอาไม-อนหน1ง? ...มนหนก...ไอ-คนท?
สามน@ไปมองด6เหFนมนหนกกFเข-าช7วย ถ-ามนหนกไม7ชว7 ยไม7ได- ต-องเข-า
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ช7วย คนท?เข-าช7วยน@...ค>อตวปญญา อย67ไม7ได-อนน@นถ-ามสตสมปชญญะ
แล-วปญญากFต-องว?งเข-ามาหา
คล-ายๆ ท?ว7าสองคนมนแบก...มนหนก ไอ-คนหน1?งท?มปญญาฉลาดน7ะ จะ
ทนน?งอย67เฉยๆ ได-หร>อ ต-องช7วยกน ไอ-คนท?สามกFไปช7วย
กFเบาข1น@ มา...เหFนไมs...สตสมปชญญะ สต ค>อความระล1กได- สมปชญญะ
ความร6-ตว มอย6แ7 ล-วปญญาจะน?งอย6ไ7 ม7ได- จาเปFนต-อง
เข-ามาช7วยสามประการน@ประกอบกนเข-าไป ความร6-ส1กท?มนตดต7อกนไดท@งน@น
ปจฉา...เวลาเราขยายลมกระจายท?วออกไป กาหนดจตให-กว-างออกไป แ
ต7พอลมกระจายไปแล-ว เรารวมจตเข-ามาไว-ข-างใน
มนจะร6-ส1กว7าลมน@มนจะคบแคบไป
วสชนา...อนน@น...มนความร6-ส1กของเรา มนไม7แคบ มนไม7กว-าง
หรอก...มนพอด ถ-ามนถ6กมนแล-ว มนพอดท@งน@นแหละ
ไอ-ท?มนแคบๆ เกนไป...กว-างเกนไปน7ะ ความร6-ส1กเช7นน@นไม7ถ6กแล-ว มน
เกนพอดแล-ว หร>อมนไม7ถ1งพอด ถ-ามนถ6กมนแล-ว
มนพอดท@งน@นแหละ มนไม7กว-าง...มนไม7แคบ มนพอด ถ-าพอด...น?น
แหละ...มนพอดเราต-องร6-จกอย7างน@น ถ-าหากว7ามนไม7ถ1ง
กFเรยกว7ามนไม7ถ1ง มนส@นไป ถ-ามนยาวเกนไป กFเรยกว7ามนยาวเกนไป
มนไม7ถง1 ท?มน ไม7ถ1งจดพอดของมน
ปจฉา...หลวงพ7อฮะ พ6ดถ1งว7า ถ-าเผ>อ? ว7าลมมนหมดนะฮะ แต7ร6-ส1กว7าข-าง
ในมนยงไม7หมด น?แสดงว7า ลมยงไม7หมดใช7ไหมฮะ..
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.ค>อเวลากาหนดน7ะฮ7ะ...ส7วนข-างนอกร6-ส1กว7ามนหายไป แต7ข-างในร6-สก1 ว7า
มนยงมอย67
วสชนา...มนมอย67 กFด6ว7ามนมอย67 มนหมดไป กFด6วา7 มนหมดไป กFแล-วกน
เท7าน@น ไปสงสยอะไรมน
ปจฉา...ค>อแปลกใจว7า ข-างนอกมนหมดแล-ว แต7ข-างในทาไมมนยงไม7
หมด
วสชนา...เอsา...มนเปFนอย7างน@นของมน อนน@นมนซบซ-อนกนอย6ต7 รงน@น
แหละ ไม7ต-องสงสยแล-ว ตรงน@นน7ะทาไมมนถ1งเปFนยงง@น
กFเร>?องของมนจะเปFนยงง@น มนกFต-องเปFนของมนยงง@น
ปจฉา...แล-วจะทายงไง...หร>อปล7อยเฉยไว-อย7างน@
วสชนา...ไม7ต-องทาซ?...ทาความร6-ส1กเท7าน@นแหละ อย7าไปทาอนอ>?นเลย อย7
ย7าไปลกเดนลกว?งตามมนเลย ด6มนไปตรงน@นแหละ
มนจะถ1งแค7ไหน มนกFถ1งแค7น@นของมนแหละ จบจดอย67ตรงน@นเท7าน@นกF
พอแล-ว ถ1งน@นแล-วยง...เคยไปถ1งน@นแล-วยง
ปจฉา...เคยครบ
วสชนา...เออ...พ6ดเท7าน@กรF 6-จก ถ-าเคยไปถ1งน?น
ปจฉา...มนมความร6-ส1กอย67 กFพยายามน?งเฉยมน แต7ทน@ร6-ส1กว7า
ร7างกาย...ตวเราอย67ข-างหน-า แต7เหFนไม7คอ7 ยชด
วสชนา...ไม7เปFนไรๆ
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ปจฉา...แล-วกาหนดไปอก เหFนเปFนซ?โครงขาวๆ คล-ายๆ กบท?หลวงพ7อ
แขวนอย67ท?น? น1กๆ ข1@นมา เลยคดว7าใจมนเกนไป มนเลยหายว6บไปเลย
วสชนา...อนน@นเขาเรยกว7า "ปฏภาคนมต" ขยายร6ป... ขยายแสง ขยาย
ให-ใหญ7กไF ด- ขยายให-เลFกกFได- ขยายให-ส@นกFได- ขยายให-ยาวกFได- เร>อ? ง
เราขยาย ไอ-ความเปFนจรงน@นกFจตท?มนสงบแล-วกFพอแล-วเร>?องน@...
พอแล-วเปFนฐานแล-วเปFนฐานของวปสสนาแล-วไม7ต-องขยายอะไรมน
มากมาย พอท?ว7ามนมฐานจะให-ปญญาเกดแล-ว กFพอแล-ว
เม>อ? ปญญาเกด อะไรปs บมนเกดข1@นมา มนแก-ปญหาของมนได-แล-วมนม
ปญหากFต-องมเฉลยอารมณQอะไรท?มนเกดข1น@ มาปs บเปFนต-น
มนเปFนปญหามาเม>?อเหFนปญหากFเหFนเฉลยพร-อม มนกFหมดปญหาแล-ว
อนน@ความร6-มนสาคญ อะไรท?ปญหามนเกด แต7เฉลย
ไม7เกดกFแย7เหม>อนกนนะ ยงไม7ทนมน ฉะน@นไม7ต-องคดอะไรมาก เม>อ? ม
ปญหาข1@นมาปs บ...เฉลยพร-อม เปFนปจจบนอย7างน@..
.น?เปFนปญญาท?สาคญท?สด อะไรท?เราไม7ได-น1ก...ไม7ได-คดอะไรหมด แต7
ปญหามนเกดข1@นมาปs บ...มนมตวเฉลยพร-อม ไม7ต-อง
ไปคว-าเอาตรงน@น ไม7ต-องไปคว-าเอาตรงน@ เอาตรงน@นกFพอแล-ว
ค>อปญหาน?นแหละมนบอกให-เฉลยเกดข1น@ มา มนเปFนเสยอย7างน@น ตรง
น@นมนหมดกนท?ตรงน@นแหละ ไม7หมดกนท?ตรงไหนหรอก
ปญญาตรงน@เปFนปญญาท?ทนเหตการณQ...สาคญนะ เปFนปญญาท?ทน
เหตการณQ...สาคญ ถ-าเรามเช7นน@ทกอย7าง...ทกขQไม7ม
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เม>อ? ใดเกดปญหาข1น@ มา มเฉลยปบ‡ ๆ ทกขQน@นเกดข1@นไม7ได-แล-ว มนวาง
ท@งน@น มนทาลายอปาทานท@งน@นแหละ ถ-าเราแก-ปญหา
มนท?เกดข1@นมา แหม...ต-องไปกบมนต@งสองวน...สามวน มนห7างเกนไป
มนไม7ทนช7วงของมนแล-ว เกดเดwยวน@น...เอาเดwยวน@น
เหFนปญหาเกด...มเฉลยพร-อมๆ มนทกขณะ เกดดบ กลบพร-อมกนเลย
อย7างน@กFน7าด6เหม>อนกนนะ
ปจฉา...แล-วอย7างน@เราจะมปญญาอย7างไร ถ1งจะร6-ได-เท7าทนมน...
วสชนา...อย7าไปถามมน มนมอย6ใ7 นน@นแหละ มนมอย67แล-วตรงน@นน7ะ อน
น@ท?วา7 ทาไมถ1งจะมปญญาร6-เท7าทนมน อนน@คอ> คนยงไม7ถ1ง
ตรงน@น ถ1งพ6ดอย7างน@ ถ-าถ1งตรงน@น...ปญหาน@จบ ให-เข-าใจไว- ไม7มท?จะ
สงสย ไม7มปญหาแล-วตรงน@ ถ-าร6-จดน@นแล-ว...อนน@ไม7ต-องมปญหาแล-ว ถ1
งพ6ด...ไม7พ6ด กFไม7มปญหาแล-ว
มนร6-เร>?องของมนแล-วตรงน@นน7ะ
ปจฉา...ตามใบหน-า...ตามจม6ก บางทมนปวด...
วสชนา...อpอ...อนน@มนเร>?องมนปวดเว-ย...มนกFแก-ยากนะ กาหนดมนจน
เกนไปม@ง
ปจฉา...ครบ...ถ6กต-อง
วสชนา...อย7าไปกาหนดมนมากซน?งเฉยๆ ซะ..น?งเฉยๆ ให-มนมความร6-ส1ก
อย6น7 ?นแหละอย7างไปบบมนเกนไปแม-กระท?งลมหายใจเราน?
กFลาบากนะ ถ-าเราเดนไปเดนมาไม7ไปควบคมมนกFไม7เท7าไร...มนสบาย
ถ-าเราไปน?ง จะกาหนดลมหายใจมน ให-มนถ6กต-อง
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อะไรต7ออะไรว7นวาย บางทกFเลยหายใจไม7ถ6กต-อง กFเพราะว7าบบมนเกน
ไป เม>อ? เราถอนมาอย67เฉยๆ ซะ กFไม7เปFนไร
ไอ-ลมหายใจน?กลF าบากนะ เม>อ? เอาจรงๆ ...มนไม7ลาบากอย7างน@น บางทกF
หายใจไม7ถ6กต-อง มนยาวเกนไป...มนส@นเกนไป
เลยว7นวาย อนน@กเF พราะ...เรากาหนดมนเกนไปไปบบมนเกนไป มนถ1ง
เปFนอย7างน@นกFเหม>อนเดFกๆ น7ะแหละ
สอนให-มนน?งสอนทไรเฆ?ยนทก
ทๆ น7ะ เดFกมนจะมความฉลาดข1@นมาไมs ไปบงคบมนจนเกนไป อนน@กF
เหม>อนกนถ-าเรามาคดด6ว7า เม>อ? เราเดนจากบ-านไปสวน
หร>อเดนจากบ-านไปทางาน ทาไมมนไม7ราคาญเพราะลม น?เพราะเราไป
เพ7ง ไปกาหนดมนเกนไป ให-ทาด-วยการปล7อยวาง...
อย7าไปย1ด...ย1ดอย7าให-มนม?น เข-าใจไมsอย7าไปย1ด แก-วใบน@น7ะเราย1ดมา
ด6เสยก7อน ร6-แล-วกFวางมน น?เรยกว7า...ไอ-ตามแบบอย7าไปย1ดม?น ค>อย1ด
อย7าให-มนม?น ย1ดมาด6ร6-เร>?องมนแล-ว...
กFวาง...มนสบาย อนน@กเF หม>อนกบอนน@น ท?มนเจFบปวดตามสภาวะแถวน@
เพราะไปกาหนดมนมาก ถอยออกมาบ-าง อย7าขยบเข-า
ไปให-มนมาก เพ7งจนเจFบ เพ7งจนปวด มนกFไม7ได-ตรงน@น เคยเปFนทก
ทไมsน?น
ปจฉา...เปFนทกทครบ
วสชนา...น?นแหละ...ถอยกลบเสยม?ง ทาสบายๆ ทาความร6-ส1กไว-เท7าน@น
อย7าไปกาหนดเกนไป แต7ทาความร6-ส1กไว-
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ทาด-วยการปล7อยวาง ทาอะไร...ทาด-วยการปล7อยวางไม7ได-ทาด-วยการย1ด
ให-มนแน7น แล-วกFสบาย
ปจฉา...ในช7วงระยะท?เราอย67ในสภาวะท?กาหนดเหFนว7า ร7างกายมนใหญ7ไดตรงน@นเปFนสภาวะท?สงบน?งแล-วใช7ไหมครบ...
หร>อว7าเราต-องใช-ปญญาพจารณาในตอนน@
วสชนา...ถ-ามนไม7สงบ มนไม7เกดอาการอย7างน@น ท?เกดอาการอย7างน@น
เพราะจตมนสงบ มนถ1งเปFนอย7างน@น แต7ให-ควบคมสตเรา
ให-ด ว7ามนใหญ7เกนขนาดไหน มนเลFกเกนขนาดไหนเม>?อกาหนดเข-าไป
ถ1งท?สดแล-วกFกาหนดเข-าไปข-างในอย7าว?งไปข-างนอกถ-าว?ง
ไปตามข-างนอกมนจะขยายตวออกไปเร>?อยๆ เดwยวกFเปFนหม6 เดwยวกFเปFน
หมา เดwยวกFเปFนม-า เดwยวกFเปFนช-าง เดwยวกFเปFนโน-น
เดwยวกFลกข1น@ มาไล7มนเท7าน@นแหละ ให-ร6-วา7 อนน@มนเปFนนมต สะเกFดของ
ความสงบมนเกดจากท?สงบน@น มนเปFนอย7างน@น
อาการจะเกดนมตอย7างน@มนต-องสงบแล-ว มนจ1งเกดอย7างน@น เม>อ? เกด
แล-วกFดม6 น เม>อ? เราอยากจะให-มนหาย กFอย7าไปว?งตามมน
เราร6-แล-วว7ามนเกดเปFนนมตอย7างน@นกFกาหนดกลบเข-ามาในจตมนกFหาย
ไดปจฉา...ทน@เม>อ? กาหนดร6-ว7า มนจะใหญ7เกนไป มนจะคบมาก หร>ออะไร
อย7างน@ อาจจะทาให-เราตกใจข1@นมา...
วสชนา...อย7าไปตกมนซ มนเตFมสตมนแหละ บางทน?งอย67 จม6กมนโด7ง
ไปถ1งโน7นกFได- ให-มนโด7งไปซ มนยาวไปจรงไมsน?น
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เรามสตอย67น7ะมนไม7ยาวจรงอย7างน@น มนมความร6-สก1 ปรากฏข1@นอย7างน@น
เรยกว7านมต... ไม7มอนตราย เราครองสตเราให-ไดบางทมนน?งอย67ศรษะมนขาดปs บไปเลยกFได- แต7อย7าตกใจมนซ ไม7ใช7มน
ขาดไป อนน@นเรยกว7านมต
ปจฉา...หลงจากเราเพ7งด6 ร6-ส1กร6-...
วสชนา...ไม7ต-องไปตามมนแล-ว ปล7อยให-เปFนนมตอย7างน@นแหละ ทาจต
เราให-สงบต7อ อย7าไปตามด6มน เราตามด6มนมาพอ
สมควรแล-ว ถ-าตามไปมนหลงนะ มนหลงนมต อนน@เรยกว7านมต ไม7
ต-องย1ดม?นถ>อม?นอะไรของมนให-มนบานปลายลงไป
เม>อ? เราอยากจะให-นมตน?นหายไป เรากFกลบค>นท?ของเราซะ จตของเรา
มนอย67ขนาดไหน อะไร ยงไง...กาหนดให-ร6-เข-ามา
ปจฉา...ถ-ากาหนดเข-ามา ลมหายใจกFไม7มใช7ไหมครบช7วงน@น
วสชนา...มซ...ม
ปจฉา...ถ1งช7วงน@น ตอนน@นพจารณาได-ใช7ไหมครบ
วสชนา...ปกต...ตรงน@นมนปกต อาตมาว7ามาถ1งตรงน@นแล-ว มนไม7น7าจะ
มปญหาอะไรมาก มนจะหมดปญหาแล-ว มนจะมมา
กFหมดปญหาแล-ว มนจะไม7มมา มนกFหมดปญหาแล-วตรงน@น ไม7ต-อง
สงสยว7ามนเปFนอย7างน@ ถ-ามนเปFนอย7างน@น ในเวลาน@น
ปจฉา...แต7บางทมนทาให-เราตกใจ...
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วสชนา...อย7าไปตกมนซ...อนน@นมนเปFนนมต อย7าไปตกใจมนเลย ไม7ม
อะไรจะทาอนตรายเราได-แล-ว แต7อาการของจตมนเปFน
ไปทกอย7างแหละ แต7วา7 อะไรจะมาทาอนตรายเราไม7ไดปจฉา...เม>อ? ไม7มนมตอะไร เราต-องถอย...
วสชนา...ไม7ต-องถอย ประคองจตน?นไว- ถ1งวาระของมน มนจะเปFนของ
มนเอง อย7าไปแต7งมน แต7งมนกFไม7สวยเท7าน@นแหละ
ของมนดอย67แล-ว มนจะเปFนวาระของมน เปFนวาระเข-าออกของมน ใน
ระยะน@นอย7าไปแต7ง ประคองจตให-มสต ด6ไปตรงน@น
ว7ามนจะเปล?ยนแปลงอย7างไรเท7าน@นแหละ
ปจฉา...อpอ...ด6จดน@น
วสชนา...ใช7...ด6จดน@น
ปจฉา...สภาวะตอนน@นมนเงยบไปหมดใช7ไหมฮะ
วสชนา...มนเงยบ...แต7มนร6- ไปไกลกนทกคนแล-วม‡ง ล6กศษยQโยมอปถมภQ
น?ไปไกลกนทกคนมปญหาสาคญๆ ทกคน โยมผ6ห- ญง
ละมไมs
ปจฉา...มอบายท?จะแก-อทธจจะ* เสยหน7อยไหมครบ
วสชนา...อะไร...อทธจจะมนเปFนยงไง
ปจฉา...มนฟ- งซ7าน...เวลามนเกดเข-มข-นข1@นมา เราจะแก-ยงไงฮะอบาย
วสชนา...มนไม7ยากหรอก...ของมนไม7แน7หรอก ไม7ต-องไปแก-มน คราวท?
มนฟ- งซ7านมไมs...ท?มนไม7ฟ- งซ7านมไมs
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ปจฉา...มครบ
วสชนา...น?น...จะไปทาอะไรมนล7ะ มนกFไม7แน7อย6แ7 ล-ว
ปจฉา...ทน@เวลามนแลบไปแลบมาล7ะครบ
วสชนา...เอsา...กFด6มนแลบไปแลบมาเท7าน@นแหละ จะทายงไงกบมน มนด
แล-วน?นแหละโยม จะไม7ให-มนเปFนอะไร...อย7างไร
มนจะเกดปญญาหร>อน?น
ปจฉา...มนแลบไป เรากFตามด6มน
วสชนา...มนแลบไป...มนกFอย67น?นแหละ เราไม7ตามมนไป เราร6-สก1 มนอย67
มนจะไปตรงไหนล7ะมนกFอย6ใ7 นกรงอนเดยวกน
ไม7ไปตรงไหนหรอก น?แหละ...เราไม7อยากจะให-มนเปFนอะไร ท?ท7าน
อาจารยQม?นเรยกว7า “สมาธหวตอ” ถ-ามนแลบมา กFว7ามนแลบไปแลบมา
ถ-ามนน?งเฉยๆ กFว7ามนเฉยๆ จะเอาอะไรกนล7ะ ให-ร6-เท7าทนมนท@งสอง
อย7าง
วนน@มนมความสงบกFถอนมนมาให-ปญญามนเกด แต7บางคนเหFนว7ามน
สงบน?ดนะ...ชอบมน...ดใจ วนน@ทาสมาธ มนสงบดเหล>อ
เกนเร>?องดไม7ดมนมราคาเท7ากนเร>อ? งดมนกFไม7เท?ยงเร>?องไม7ดมนกFไม7เท?ยง
จะไปหมายม?นมนทาไม มนฟ- งซ7าน...กFด6มนฟ- งซ7านไปซ
ี มนสงบ...กFด6เร>?องมนสงบซ...อย7างน@ให-ปญญามนเกด มนเปFนเร>?องของ
มนจะเปFนอย7างน@ เปFนอาการของจต มนเปFนอย7างน@น
เราอย7าไปย7งกบมนมากซลกษณะอนน@น อย7างเราเหFนลงตวหน1ง? น7ะ มน
ไม7นง? ใช7ไหม...โยมกFไม7สบายใจ เพราะลงมนไม7น?ง มนจะน?งเม>อ?
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ไหร7...โยมจะให-มนน?ง โยมถ1งจะสบายใจ มนจะได-ไมs เร>อ? งของลงน7ะ ลง
มนเปFนเช7นน@น ไอ-ลงท?กรงเทพฯมนกFเหม>อนลงตวน@แหละ
ลงท?อบลฯกFเหม>อนลงท?กรงเทพฯน7ะแหละ ลงมนเปFนอย7างน@นของมน
เอง...กFหมดปญหาเท7าน@นแหละ เอาอย7างน@แหละ จะได-หมดปญหา
ของมนไป อนน@ลงมนไม7นง? เรากFเปFนทกขQอย6เ7 สมอ ยงง@นเรากFตาย
เท7าน@นแหละ เรากFเปFนลงย?งกว7าลงซะแล-วม@ง...เอาละม@งคงจะนอน
หลบสบายม@งวนน@ โยมอบาสกาเงยบไปล7ะ ใครมไมs...อบาสกามไมs
ปจฉา...ขอถามครบ ในมหาปฏฐาน...ค>อคนท?เขยนหนงส>อมาลงคนพ-น
โลก มหลายแบบ ผมอยากจะสรปแต7เพ>?อความม?นใจ...
ผมอยากจะเรยนถามหลวงพ7อ
วสชนา...เอ-า...ว7าไป
ปจฉา...ในมหาปฏฐานบอกว7า ทางสายน@เปFนทางสายเดยวเพ>?อความพ-น
ทกขQ กFม...ต-องพจารณากาย...เวทนา...จต...ธรรม
ผ6-ท?จะพ-นทกขQจะต-องพจารณาท@งส?อย7าง ท@งหมดหร>อเปล7า?
วสชนา...กาย...เวทนา...จต...ธรรมน7ะอนน@มนของอย7างเดยวกนร6-อนหน1ง? กF
เหม>อนร6-หมด เหม>อนเราร6-คนๆ หน1?ง กFร6-หมดทกคนในโลก
เหม>อนเราร6-ลงตวหน1?ง ลงตวอ>?นนอกน@น เหม>อนลงตวน@เหม>อนกน น?
น? ...จะพ6ดกนง7ายๆ หลกใหญ7ของสตปฏฐานมนเปFนอย7างน@
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อนน@นมนเปFนลกษณะของมน เม>อ? ร6-กาย...เวทนา...จต...ธรรมสกแต7วา7
กาย...สกแต7วา7 เวทนา...สกแต7ว7าจต...สกแต7ว7าธรรมมนเปFนสก
แต7ว7าท@งน@นแหละท@ง ๔ น?นน7ะ มนกFพอแล-วนะ ถ1งแม-ว7ามนจะร6-อนเดยว
มนกFใช-ไดปจฉา...เคยมคนมาท?น? เคยเอ7ยถ1งท7านอาจารยQบ7อยๆ บอกว7า...ในกาย
น?...พจารณาถ1งอรยาบถของกายนะครบ สตสมปชญญะ..
.และกF...ถ-าพจารณาถ1งส?งท@งหลาย คนน@นแกด>อ@ ด1ง ร6-ส1กว7าแกจะ
พจารณาแคบ...แกบอกพจารณาสตสมปชญญะอย7างเดยวกFพอ
ไม7ต-องอะไร...
วสชนา...สตสมปชญญะ...ตรสร6-ท@ง ๔ น@นกFไม7มอะไร...มนกFไม7มอะไรใน
กล7มอนน@น อย7างท?ว7าฉนจะต-องไปแยกเกสา...โลมา..
.นะขา...ทนตา...ตะโจ แล-วถ1งจะเรยกว7าฉนพจารณากาย ทน@อกคนหน1ง?
ว7า ผมไม7พจารณาไปท@งหมดล7ะ พจารณาทางมนไม7เท?ยง
ทางน@ส7วนเดยว มนกFหมดเหม>อนกน
ปจฉา...แต7ว7าท?เหFนน?น...กFเหFนว7าทกๆ อย7าง มนกFไม7เท?ยงเหม>อนกนใช7
ไหมครบ?
วสชนา...ใช7...มนกFหลกอนเดยวกนเท7าน@นแหละ ร6กาย...เวทนา...จต...ธรรมน@นให-เหFนว7ามนไม7เท?ยงอย7างเดยวกนเท7าน@นมน
กFเหFน
ไปรวมกน มนเปFนมรรคสมงคกนตรงน@นเท7าน@น อนน@ท7านแยกออกไปใหพจารณาเฉยๆ หรอก เม>อ? เราเหFนว7ามนรวมแล-ว
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กFไม7ตอ- งแยกซ แยกกFเหม>อนไม7แยก...ไม7แยกกFเหม>อนแยก เพราะมน
เปFนอย7างน@น ท7านให-มความเข-าใจอย7างเดยวตรงน@นกFพอแล-ว
ปจฉา...หลวงพ7อครบ เวลาเราภาวนาอย6น7 ะครบ คล-ายๆ กบว7าเรากาลง
สนทนาพ6ดคยกบตวเราเองอย67น?...อย7างน@จะแก-อย7างไรครบ?
วสชนา...อย7าไปแก-มนเลยตรงน@น...มนดแล-ว มนเปFนโพชฌงคQ*น7ะ "ธมม
วจยะ"* มนก7อเกดตวปญญาแล-วตรงน@นน7ะ มนอย6ใ7 นความสงบของมน
แล-ว มนเปFนธมมวจยะ...สอดส7องธรรมะ ไม7ต-องไปแก-มนเถอะ
ด6ไปตรงน@นแหละ มนมตรงน@นแล-ว มนไม7ฟ- งซ7านราคาญหรอก มนอย67
ในท?สงบของมนแล-วจะต-องเปFนอย7างน@ อนน@...มนเปFนโพชฌงคQ
เปFนองคQธรรมท?จะตรสร6-ธรรมะอย6แ7 ล-ว ไปแก-มนทาไมตรงน@
ปจฉา...อยากจะให-มนสงบครบ
วสชนา...น?นแหละ...มนอย6ใ7 นความสงบน?นเอง ถ-าเราไม7มอย7างน@ มนจะม
ปญญาสงบย?งข1น@ ไปไมs...หมายความว7า เม>อ? มปญญาเกด
ข1น@ มา มนทาความสงบให-ยง? ข1@นไป เม>อ? ความสงบย?งข1@นไป มนทา
ปญญาให-ยง? ข1@นมา มนเปFนไวพจนQซ1?งกนและกนอย6อ7 ย7างน@
มนยงไม7จบเร>?องมน อย7าไปห-ามมนซ มนเปFนองคQของโพชฌงคQ ๗ เปF
นธมมวจยะ...สอดส7องธรรมะ
ปจฉา...อย7างน@...ไม7ฟ- งซ7าน
วสชนา...ไม7ต-อง...ไม7ฟ- งซ7าน ถ-าฟ- งซ7านกFไม7ใช7อนน@ซ ถ-ามนเปFนอย7างน@
มนไม7ฟ- งซ7าน มนเร>?องท?จะให-เกดปญญาสขมข1@นเร>?อยๆ
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เร>อ? งฟ- งซ7าน...ไม7ใช7เร>?องของอย7างน@ เร>?องฟ- งซ7านมนกFไม7ใช7เร>?องของ
ธมมวจยะซ มนไม7ใช7เปFนองคQธรรมท?จะทาให-ตรสร6-ธรรมซ
ไอ-ความเปFนจรงของคนเรา
ไม7อยากจะให-มนร6-...อยากจะให-มน
เฉยๆ อย7าให-มนเปFนอย7างน@น ค>อ "ร6-เฉย" เข-าใจไหม ร6-เฉยเหม>อนกบ
ไม7ร6-แหละ ร6-เฉย ถ-าไม7ร6-ไม7ได- ร6-แล-วมนไม7ราคาญ สกแต7วา7 ไอ-การสก
แต7ว7ามนเกด ไม7ต-องสงสย
อะไรมนท?ตรงน@นมากมาย อนน@นมนศ1กษาเร>?องของจต จาไว-นะ ไม7ต-อง
สงสยละ มนจะเปFนไปตรงไหนกFร6-จกมนเถอะ
มนสงบกFด6เร>?องมนสงบเถอะ มนไม7สงบ...กFด6เร>?องมนไม7สงบเถอะ เม>อ?
มนไม7สงบน7ะ...วนน@มนไม7สงบ พร7งน@มนสงบ...ทายงไงมน ไอ-ความท?
ว7นวายมนไปไหนล7ะ มนเปFนของไม7เท?ยง
ถ-าหากว7ามนเหFนเปFนของไม7เท?ยงน7ะ มนเปFนยงไง มนกFเปFนสจจธรรม เ
พราะเราเหFนว7ามนเท?ยง...เท?ยงเพราะมนจะเปFนของมน
อย6อ7 ย7างน@ มนจะไม7เปล?ยนแปลงไปเปFนอย7างอ>?น
เพราะเร>?องน@มนเปFน
อย7างน@ เราร6-เช7นน@แล-ว เรากFวางมนไว- จะไปสงสยอะไรมน
ปจฉา...ทน@เวลามนไม7สงบ...เรากFไม7พอใจ
วสชนา...เอาปญญาซใส7ลงไป...ถ-ามนไม7สงบ อนน@นหมด...ธรรมถ1งว7ามน
ไม7แน7 มนเปFนอย7างน@ เราร6-จกมนด-วยปญญาว7ามนไม7ฟ- งซ7าน
เรากFสงบในท?น@น เพราะเหFนว7ามนเปFนอย7างน@นเร>?องของมนน?...อย7าไปจบ
จนมนเปFนอปาทาน อย7าไปทาอะไรมน ให-ร6-ตามเร>?องของมน
ให-มนสงบของมน
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ไอ-ความเปFนจรง อาตมาเคยเปรยบเทยบให-ฟง เราต-องการความสงบใช7
ไมs พระหร>อโยมกFช7างเถอะ ต-องการความสงบ
ไปหาหลบอย67ในท?มนสงบ เม>อ? ไรมนมากวนเราน?กเF หFนว7าเสยงมนมากวน
เราอย7างเดยวเท7าน@นแหละ ถ-าเรากลบมาพจารณาด6ว7า เอ-.
..มนใช7ไมs...มนแน7ไมs...มนแน7อย7างน@นหร>อเปล7า ด6ไปอกให-มนล1กเข-าไป
กว7าน@นอก...มนเสยงมากวนเราหร>อเราไปกวนเสยงน? ตามเข-าไปซ..
.จะได-เหFนว7าเรามนไปกวนเสยงเสยงมนกFเปFนเสยงอย6ข7 องเขาเขาไม7ไดมากวนเราเราไปย1ดมนมาน?มนกFเปFนว7าเราไปกวนเสยง เม>อ? เราเหFน
เราไปกวนเขา...กFน1กว7าเขามากวนเรา ตรงกนข-ามง7ายๆ เหFนชดๆ เรา
ไปกวนเขา...เข-าใจว7าเขามากวนเรา แก-ตรงน@กรF 6-จก เออ..
.ร6-แน7นอนแล-วนะ เราโง7มาหลายปแล-วน1กว7าเขามากวนเราไอ-ความเปFน
จรงเรามนไปกวนเขา
อนน@อาตมาจะบอกให-วา7 ไปน?ง...มแต7ความสงบ ไม7มอะไรเลย น?กFอย6ไ7 ม7
ได- แหม...จะทาอะไรอกต7อไปน-อ มนสงบไปหมดท@งคล>?นน?
จะต-องหาทางออกอก มนเปFนเสยเช7นน@แหละคนเรา น1กว7า
มน...แหม...มนอย7างไรต7อไป มนคงอยากนะ มนไม7ถ1งท?น?น
แต7ว7าด6อะไรกFด6ไปเถอะสงบกFด6ไปไม7สงบกFด6มนไปเถอะให-ปญญามนเกด
เร>อ? งมนสงบน@...กFเร>?องมนไม7แน7นอน เร>?องไม7สงบ...
กFเร>?องมนไม7แน7นอนท@งน@นแหละ สองอย7างน@มนมราคาเท7ากน มนให-คณ
เราอย7างไร มนกFให-โทษเราอย7างน@นเหม>อนกน ถ-าเราไม7ร6-จกมน
ปจฉา...ทน@ระหว7างท?จตมนไม7สงบนะฮะ ลมหายใจมนจะหยาบ...
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วสชนา...มนกFเปFนๆ มนสงบเร>?องสมาธมนเปFนอย7างหน1?งนะ เร>?องสงบ
ด-วยปญญาน@น...มนเปFนอกอย7างหน1ง? นะ เร>อ? งสงบมนเปFนสอง
อย7างนะเร>?องสงบทางปญญาน?หไ6 ด-ยนอย67...ตาเหFนอย67แต7มนใจสงบมนสงบ
เพราะ...ไม7ไปย1ดม?นถ>อม?นมนเข-ามา...น?...อนน@สงบเร>?อง
สงบด-วยสมาธน?มนผดบ-าง เข-าใจไมsถ-าอะไรกระทบแกsก...ไม7ได-เสยแล-ว
ผวมนบางเกนไปต-องปรบใหม7...พจารณาใหม7
มนจะทนท7วงทไมsยงง@น เม>อ? ไรท?กเลสมนเข-ามา จะต-องน?งสมาธท@งน@น
เลยหร>อ?
ปจฉา...หมายความว7า...จตเราต-องทาตามได-...อดทนไดวสชนา...ใช7...มนร6-ๆ ไม7ได-อดทนด-วย...ไม7ได-ยกด-วย กระทบมาปล7อย
มนเลย น?...อย7างน@ มนต-องเปFนอย7างน@ ทางปญญาของเรา
มนจะเหFนสเหFนแสงอะไรกFชา7 งมนเถอะ มนเปFนธรรมดาอย67ในโลกน@ หน
ไปไม7ได-หรอก ให-เราร6-เท7าทนมนส?งท@งหลายเหล7าน@
เอาละม@ง...โอ-...หายง7วงไปนะ น1กว7ามนง7วง...หายง7วงไปได-นะ เอs
า...กราบซะฯ
********************
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๖๑ - "สนทนาธรรมกบค,ณหมอ"
http://ajahnchah.org/thai/QA_doctor.php

พระโพธญาณเถร (หลวงพ7อชา สภทโท)
คณหมอ...เท7าท?ผมอ7านและผมจาได-คร7าวๆ กFมคนหน1ง? คนมาจาก
ครอบครวซ1ง? จดได-ว7ายากจน แต7ทว7าเดFกผ6ช- ายคนน@เปFนเดFกท?ม
ีปญญา ซ1ง? ครอบครวและพ7อแม7พน? -องเหFนว7าสามารถเรยนต7อไปจนจบ
ปรญญาได- เพราะฉะน@นพ7อแม7พ?นอ- งทกคนได-ยอม ไม7มใคร
เรยนหนงส>อ เพ>?อเกFบเงนหาเงนส7งเสยเดFกผ6ช- ายคนน@ให-เรยนหนงส>อ ทก
คนคงลาบากพอสมควร เดFกคนน@เรยนไปแล-วกFศ1กษา
ธรรมะ แล-วกFมความซาบซ1@งในธรรมะอย7างย?ง เม>อ? จบได-ปรญญาแล-ว ป
รากฏว7า ค>อเดFกคนน@ พ7อแม7หร>อทกคนหวงเหล>อเกนว7า
เม>อ? จบมาแล-วกFจะได-เปFนหลกให-กบครอบครว ทางานทาการ หาเงน หา
รายได- ส7งเสยน-อง หร>ออาจจะช7วยแบ7งเบาภาระการช7วย
ส7งเสยจากพ7อแม7บา- ง ค>อ พ7อแม7จะได-สบายตวข1น@ บ-างสกเลFกน-อย เพ>อ?
ช7วยเหล>อน-องต7อไปแต7ปรากฏว7า เดFกคนน@เม>อ? เรยนจบแล-ว
มความซาบซ1@งในธรรมะอย7างย?ง จนถ1งกบขอลาพ7อแม7บวช ไม7ทางาน พ7
พ7อแม7กFร-องไห-และกFพยายามคดค-าน แต7ล6กบอกศรทธาใน
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พระศาสนาเหล>อเกน ผลท?สดพ7อแม7กFต-องยอมให-บวชซ1ง? ถ-าด-วยในแง7ของ
ผมท?ผมอ7านและผมฟงด6 ผมร6-ส1กว7าคงจะด-วยความไม7เตFมใจ
อะไรหนกหนา ทน@ไอ-เร>?องน@ผมกนใจมาก ค>อผมถ>อว7าโลกมนษยQมนจะ
ต-องม ๒ ส7วน ส7วนหน1ง? ค>อส7วนศาสนา
อกส7วนหน1ง? ค>อชาวบ-านธรรมดา ซ1ง? จะต-องประกอบธรกจทามาหากน
ค>ออย7างผม ผมมครอบครว มล6ก มเมย เม>อ? ผมมงานอย6ใ7 นครอบครว กF
กFต-องมความรบผดชอบต7อครอบครว มความผ6กพนรบผดชอบ
ต7อครอบครว ต7อสงคม ต7อประเทศชาตทน@ในส7วนหน1ง? เท7าท?ผมอ7านท?
สานกน@ อาจจะคนอ>?นเขยนหร>ออะไร ผมว7าจดประสงคQต-องการ
ให-คนทกคนเปFนพระ ผมกFมาคดด6ในใจว7า ถ-าขณะน@ผมเปFนฆราวาส ผม
ประกอบอาชพเล@ยงเมยผม เล@ยงล6กผม ให-ความสขกบคนบางคน
ให-ความช7วยเหล>อกบประชาชนบางส7วน และกFทาบญบ-างบางส7วน ค>อม
ส7วน ซ1ง? ผมช7วยทานบารงพทธศาสนา แต7ถ-าหากว7าทกคนเปFนพระ
รวมท@งผมด-วย พระกFต-องไถนา พระกFต-องทามาหากน พระกFไม7มเวลา
ท?จะมาปฏบตวนย
พระกFไม7มโอกาสซ1?งจะมาให-คาแนะนาชกจ6ง
ประชาชน ให-ความสว7างเพ>อ? ให-เกดความสงบใจ เพ>?อเปFนแนวทางให-โลก
น@
เพราะฉะน@นความเหFนส7วนตวผมถ>อว7า คนๆ น@ถ-าจะบวช กFควรแต7วา7
เม>อ? หมดภาระค>อ เม>อ? เราช7วยเหล>อพ7อแม7พ?นอ- ง ให-การบวช
เดwยวน@กระทาเดwยวน@ ถ-าเปFนผม ให-ผมตดสนใจอย7างโง7ๆ ของผมเน?ยนะ
ผมถ>อว7าบาป บาปมากๆ ทเดยว เพราะว7าเปFนการทาบาปกบ
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พ7อแม7 เปFนการทาบาปกบบคคลอกส7วนหน1?ง ซ1ง? ทกคนช7วยเหล>อคนๆ น@
มาทน@ปญหามว7า ความเหFนของผมเน?ยถ6กหร>อผดครบ?
หลวงพ7อ...ถ6กของคณหมอเหม>อนกน เอาอย7างน@นะ อาตมาจะถามโยม
สกข-อหน1ง? ว7า ทองหนก ๑ กโลกรม ตะก?วหนก ๑ กโลกรม
ถ-าหากว7าเอามาให-คณหมอ คณหมอจะเอาอนไหน คณหมอ...กFคงเอา
ทอง
หลวงพ7อ...น?นแหละมนเปFนอย7างน@นแหละ เม>อ? ความเหFนเขาว7ามนเดFด
ขาดอย7างน@นอนน@นมนมราคากว7าอนน@นอย7างตะก?วกบทองคา
แล-วเขากFต-องเอาทองคาทาไมคณหมอถ1งเอาทองคา ทาไมถ1งไม7เอาตะก?ว
คณหมอ...เพราะมนมค7า
หลวงพ7อ...น?นแหละเขาเหFนมนมค7ากว7าน@น อนน@นกFเหม>อนกน เหFน มน
มค7ามากกว7าน@น7ะ เขาจ1งตดสนอย7างน@น เร>?องอนน@กFเหม>อนกน
ฉนน@น อย7างน@นเราอย7าไปคดเช7นน@นซ คดกFไม7ว7าหรอก แต7มนจะ ถ6ก
ให-คดพจารณาเอาไว- กลวนะ คณหมอน?กลวไม7มใครอปการะคณ
ไม7มใครสร-างโลกนะ
เขามาจ-างคนไปเล7นดนตร คณหมอไม7ตอ- งเด>อดร-อน เพราะเขาจ-างคนท?
เล7นดนตรเปFน อย7างเล7นดนตรไม7เปFนอย7างคณหมอ
เขาไม7จ-างหรอก คนเน?ยจะเอาไปบวชทกคนไม7ได- ไม7บวชแม-สกคนกFไม7
ได- ของเหล7าน@มนเปFนของมนอย67อย7างน@ เราอย7าคดว7า
จะต-องบวชทกคนซ ไม7ได- จะไม7บวชทกคนเหรอกFไม7ได- อนน@เรามองด6
ว7ามนค>ออะไร ใครมปญญาแค7ไหน กFเอาแค7น@น ไม7ได963

บบค@นอย7างน@นอาตมาเคยไปเหม>อนกน บอกว7าฆ7าสตวQมนบาปนะ มคน
มาต7อว7าหลวงพ7อ เอาพรกเผFดฉนทกวนได-ไมs? ไดใครจะเอาพรกมาให-ฉนทกวนได-มไหม ไปตดตามกนมาเลย โขลกพรก
ให-ฉนทกวนได-ไหม ไม7เอาอกแล-ว ใครจะมเวลามาโขลกพรก
ให-พระฉนทกวนๆ ค>อไอ-เร>?องเหล7าน@พ6ดไปกFเฉย แต7เร>?องโลกมนเปFนอย67
อย7างน@เอง แม-จะตดสนให-เปFนคนร-ายหมดกFไม7ไดคนท?มปญญาจะเล>อกเอาในโลกอนน@ "ส6ท@งหลายจงมาด6โลกอนตระการดจ
ราชรถอนพวกคนเขลาน@หมกอย67แต7ผร6- 6-หา ข-องอย67ไม7" ค>อความย>นยน
ของพระพทธเจ-าเรานะ
อย7างน@นว7า ไอ-เจตนาท?เราออกบวชน@นน7ะ ไม7ใช7ว7าเราจะเช>?อว7า ให-พ7อ
แม7เราส6ญเสย ให-ล6กหลานเราส6ญเสย ให-ตระก6ลเรา
ส6ญเสย อะไรเลยนะ
น1กว7า แหม ตระก6ลเรายงหมกอย6ใ7 นตมอย6ใ7 นโคลนเหล>อเกน ถ-าเราไม7
ออกสกคนหน1ง? มนกFตดค-าง มนจะไม7ได-เสยละม@ง
อตส7าหQออกไปเพ>อ? ตระก6ลทาตระก6ลให-ดข1@น แต7คนขนาดหน1?งกFเหFนว7า
เสยผลแล-ว บาป อย7างคณหมอ ถ-าคดกนในแง7น@
มนกFเปFนอย7างน@
อาตมาจ1งถามเสยว7า ตะก?วน@มนหนกกโลหน1ง? ทองคาหนกกโลหน1?ง ถ-า
แบ7งกนจะเอาอะไร กFเปรยบได-ว7า เม>อ? เขาตดสนใจ
จะออกบวชตลอดชวตของเขาเช7นน@น เขาเหFนอนน@มราคากว7ามาก เหFน
โลกท@งหลายเน?ยเปFนตะก?วไม7มราคา จ1งไม7เอา
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เหม>อนคณหมอต-องการทองคากโลหน1ง? น7ะ ตะก?วกโลหน1ง? ไม7เอา ทาไม
เพราะราคามนน-อย ไม7มราคา เขาจ1งตดสนเอาทองคา
เช7นน@เปFนต-น
ถ-าเราพจารณาแยบคายได-เปFน ไม7ใช7ว7าเราจะบวชเพ>อ? ให-ลก6 ฉบหาย ใหเมยฉบหายให-ตระก6ลฉบหาย ไม7ใช7อย7างน@นๆ
อนน@คนทาได-ยากเหล>อเกน คนท?มปญญาซ1?งมากท?สด จนกว7าอย7างคณ
หมอเหFนน?ล7ะ จนมนกลบตาลปตรกนเลย
อย7างหน-าม>อเปFนหลงม>อซ1ง? ทาได- ถ-ายงเหFนเฉพาะอย7างคณหมอน@ กFยง
ทาไม7ได- อย7างน@น
แต7เม>อ? เขาทาอย7างน@นด-วยเจตนาดของเขา และกFถ6กด-วย
แต7เพราะเขาเหFนในหลกธรรมะจรงๆ ฉะน@นพระผ6-มพระภาคของเราท@ง
หลายน@นน7ะมนกFบาปกนหมดเท7าน@นเอง
พระพทธเจ-าน?กบF าปกนหมดเท7าน@น ถ1งแม-ว7าล6กหลานพ?นอ- งจะมความ
ทกขQอย7างไรกFตามนะ แต7วา7 เราจะโปรดเอาพวกน@
สอนพวกน@ ให-มาอย67ในท?สว7างมนอย6ใ7 นท?ม>ดมาพอแล-ว คดเช7นน@เขาจ1ง
ตดสนใจบวช เช7นว7าอย7างล6กพนเอกปราโมทยQ
เรยนจบมาจากนอกแล-ว กFเลยมาบวชกบอาตมาน? บวชแล-วกFตดสนใจไม7
ส1ก คร@งแรกพ7อกFด6 โถ ลาบากมาก แต7เดwยวน@กFไปวด
บ7อยๆ มาบ7อยๆ ฟงธรรมบ7อยๆ อนน@แหละมนคล?คลายออกมา เม>อ?
มนเหFน ส?งอนใดท?เรามองไม7เหFนน@น กFร6-ว7ามนไม7เกด
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ประโยชนQอะไรสกนดน1ง แปลว7าประโยชนQในน@นมนมอย67เพราะปญญา
เรามถ-าเราไม7มปญญาเรากFไม7เหFนประโยชนQในท?อนน@น
แต7อย7าไปคดลองซ ว7าคนถ-าเปFนพระกนหมดเสยแล-ว ใครจะอย6ใ7 นโลกน@
โอ-โฮ! มนมมาก คณหมอ อย7าเลย อย7าดกว7า
โลกมนจะบางเลย มนจะหนากFเหม>อนกนแหละ อย7าไปคดว7ามนจะบาง
เลยในโลก มนย?งหนาข1น@ ของมน ทน@เม>?อท7านบวชมาแล-ว
กFทาให-คนอย67เยFนเปFนสขไม7มากกFต-องน-อย ช7วยกนทา ช7วยกนเอาคณ
งามความด ให-เหตผล อย7าเบยดเบยนซ1ง? กนและกน
ซ1ง? บคคลทามา
อาชวะด-วยกน หากนอย6แ7 ล-ว อย7าไปเบยดเบยนซ1ง? กนและกน ทกแง7ทก
มมเช7นน@ ถ-าเราไปคดว7า เออ! ถ-าบวชกนหมดอย7างน@นกFแย7 บวชไม7ไดด6นว@ ม>อเรา อย7าไปด1งน@วม>อให-มนมขนาดเดยวกนเลย มนเปFนอย7างน@ น@
วน@กFเปFนอย7างน@ ถ-ามนไม7เสมอกนมประโยชนQไหม
มนกFมประโยชนQของมนแหละ ไอ-ตวเลFกๆ น?มนกFมประโยชนQไหม ถ-า
หากว7ามนไม7เท7าเพ>อ? น กFตดมนท@งซะ น?ยงห-อย
เกาะแกะท?จม6กกFยงได-มนมประโยชนQทกแง7ทกมม ถ-าหากว7าเราไม7คด
เช7นน@นไม7ได-หรอก มนรวมกน โลกเปFนไปอย7างน@นไม7ไดอย7างง@นกFไม7เปFนโลก อย7างน@นกFโลกไม7เปFนโลก แล-วมนไม7เปFนโลก แต7
เพราะว7ามนเปFนโลกอย67 มนถ1งเปFนอย7างง@
ไอ-ตรงน@นมนถ6กสอนให-เหFน ท?ถ6กมนกFเหFนไม7ได- แค7พ6ดน7ะมนไม7
เหFน ไอ-ตรงน@นมนผด สอนมนตรงน@นมนผดมนกFเหFนไม7ได-บางคน
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ตรงน@นมนผดกFเหFนน?ร6-จกตรงน@นมนถ6กร6-จกบางคนไม7ร6-จกผดถ6ก เลยกFไดอย7าไปกลวเลยโลกมนจะเบาบางแล-ว อย7า! อย7าเข-าใจว7า
คนจะหมดคนสร-างโลกต7อไป
ีคณหมอ...ผมเข-าใจครบหลวงพ7อ มนม ค>อผมมพระเปFนเพ>?อน เพ>อ? น
ผมเปFนพระผมกFเรยกหลวงเพ>อ? น กFคยกนถ1งเร>?องการทาบญ
ผมกFบอกว7าผมไม7คอ7 ยได-ทาบญ พ6ดกนน?ผมกFฟงแล-วหลกการเขาถ6กต-อง
ค>อพ6ดกนว7าการทาบญเน?ย ผ6-ทาบญอย7างท?ผมเหFนนานมาแล-ว
บางคนยากจนไม7มจะกน ไอ-ล6กเต-าไม7มจะกน แต7มเงนน? เงนเน?ย เกFบ
ไว-ซ>@อทเรยนให-พระ ผมกFถามว7าถ6กหร>อเปล7า เพ>อ? นผมบอกว7าผด
การทาบญน@นจะต-องทาโดยไม7เปFน เอ7อ! ภาระ ไม7ใช7คอ> คล-ายๆ
ว7า แหม ไอ-ล6กหลาน หร>อไอ-คนเราอยากจะกนแล-ว มจะกน แต7อย7ากน
เลย ให-พระท7านฉนเถอะ ได-บญนะ
พระเพ>อ? นผมว7าผด การทาบญต-องทาในส?งซ1ง? เราสามารถทาได- และไม7
เปFนภาระต7อผ6อ- >?น ค>อคล-ายๆ กบว7าท?ผมตดใจในเร>?องของ
คนท?ได-ปรญญาแล-วไปบวชเน?ย ผมกFม ค>อผมร6-ส1กอนหน1ง? ว7า การทาบญ
เน?ย ควรจะเกดความสขในใจท@งตวเราและผ6-อน>? นะ
ไม7ใช7ว7าแหม! ผมไปล-วงกระเปpาคนน@มาเอาไปทาบญ ไอ-คนน@จะเอา
สตางคQไปรกษาล6ก ล6กจะตายท?โรงพยาบาลน7ะ ผมไปเอามา
น?นค>อเกดความทกขQกบคนอ>?น เช7นเดยวกนเน?ย ผมตดใจว7าทาไมผมถ1ง
มปญหาว7า ไอ-ท?ได-ปรญญาน?แล-วไปบวชพระเน?ยได-บญ
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ผมเข-าใจท?หลวงพ7อเอ7อ! สอนผมเม>อ? ก@น@นะครบ แต7ทน@ท?ผมตดใจอน
หน1ง? ค>อว7า ถ-าไปทาบญแล-วไม7ควรจะเปFนเชงว7าเปFนบาป
ค>อว7าคนอ>น? มคนพวกหน1ง? ต-องมความทกขQ ถ-าไปทาบญเน?ย ควรจะเกด
ความสข ความอ?มเอบใจทกฝา7 ย
เพราะฉะน@น การท?พระท?ท7านบวชท?ผมว7า ถ1งจะไปเทศนาเผยแผ7หลก
ธรรมอะไรต7ออะไร แต7ผมถ-าหากให-ผมด6แล-วง7ายๆ นะผมว7า
พระองคQนย@ งเดFก อนท?หน1ง? นะครบยงเดFก
ยงมหลวงพ7อท7าน อาจารยQน?ท7าน ใครอกต@งเยอะ ซ1ง? ทาหน-าท?เผยแผ7
ธรรมะอย67แล-วแต7น?จะมาทาตวเหม>อนพระพทธเจ-าน7ะ
เหม>อนท7านตดราหล ตดพระมเหสไป ออกไปบวชม?ง น?นมน
พระพทธเจ-าท7านเปFนผ6-นาศาสนา เปFนศาสดาของเรา
คนซ1?งทาทแรกคนอ>น? ยงมองไม7เหFนน7ะ ยงมกเลสมาก ยงมองไม7เหFนทาง
ท?จะเกดความสขกบคนส7วนใหญ7
กFได-เหน?ยวร@งไว-ไม7ให-พระพทธเจ-าออกบวชแต7ในปจจบนน@ หลวงพ7อกFม
อาจารยQโน-น อาจารยQน@ มเยอะ ซ1ง? จะเผยแผ7ธรรมะเม>อง
เราจ1งอย67ได-ทกวนน@ ฉะน@นคนๆ น@ ไม7สาคญขนาดหลวงพ7อ หร>อขนาดท?
จะทาตวเหม>อนพระพทธเจ-า ค>อทาไมผมตาหน
ผมตาหนว7าการทาบญโดยไม7คาน1งถ1งเวลา ถ-าหากเรารออก ๒ ป ๓ ป
ป ๕ ป ถ-าคนเราย1ดม?นพอ ไม7เส>อ? มหรอก ไม7เลกนะ
เรากFย1ดม?นปฏบตธรรมไปจนถ1งเวลาสมควร เน?ยจะไม7เกดความทกขQกบผ6อ>น? น?จะไม7เกดความลาบากใจกบผ6-อน>? เม>อ? จะเกดความ
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อ?มเอบในศรทธากบทกคนแล-ว จ1งจะเปFนเวลาซ1ง? ควรสะดวก
ค>อผมตาหนอย67เหล>อเกน ค>อ การเล>อกเวลาไม7ถ6ก ท?ผมถ>อว7าเปFนบาป
ด-วยเหตผลท?ผมต-องกราบเท-าเถยงหลวงพ7อ
ผมว7าเวลามนผดหลวงพ7อ...ทน@ หาคนยงไงท?จะได-เวลาอย7างน@น
คณหมอ...คนๆ น@ครบ ถ-าย1ดม?นอก ๗ ป ค7อยบวช อย7างน@นกFเปFนคน
ด แต7ถ-าหากว7า ๗ ปแล-ว เลก! ไปมเมย ไปกนเหล-า
ผมว7าถ-าอย7างน@นกFเลว ไม7ควรจะเอาไวหลวงพ7อ...ถ-าหากว7า ๗ ปจ1งบวชไอ-ความตายน?จะรอไหม กFเปFนอย7าง
เน@ยเหFนไหม ก7อนเขาจะไปเน?ย ไอ-ความตาย ๗ ป ตายแล-ว มสญญา
กนไหม มนษยQเกด มาจะตายเน?ย ๗ ปจะบวช จะอะไรต7ออะไรกน
มสญญาไหม ถ-าหากว7าคนอ>น? เหFนอย7างน@ทาไง เขาไม7ได-ไว-ใจในชวต
ของเขาล7ะ
อาตมาว7าทกๆ คนไม7มไม7มสญญาทกคน ๗๐ ป ๘๐ ป ตายแล-วไม7ม ไม7ร6เร>อ? งเลย เขามองไปไม7เหFนแล-ว ไอ-ตายของเขา เขามาไม7แน7ใจในความ
ตายของเขา ถ-า หากว7าเขาเหFนอย7างน@ เขากFบวชเขาซ จะทาไม
ถ-าหากคนน@นเขาเหFนอย7างน@ ไม7เหFนเหม>อนเรา เราจะต-องบงคบเขา ๖
ป ๗ ป ถ1งกาลถ1งเวลา
อกาลโกเร>?องการตายมกาลมเวลาไหม ถ-า
หากว7าคนน@นเขาเหFนอย7างน@นจะให-เขาทายงไง
คณหมอ...ค>อ ผมถ>อว7าเหFนแก7ตว คนๆ น@เหFนแก7ตว เพราะว7าอะไร จะ
เอาความสข ค>อความผดผ7องในพทธศาสนา กบตวคนเดยว
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หลวงพ7อ...อ>อ! ถ-าเปFนอย7างน@น อย7างคณหมอน?กเF รยนเปFนหมอ กFเหFน
แก7ตวท@งน@นแหละ
ีคณหมอ...ถ6กครบ ถ6ก
หลวงพ7อ...แน7ะ! ทาไม เม>อ? คนยงมตวอย67 เหFนแก7ตวมนกFม อย67 แต7ว7า
คนทาวธน@นไม7เหFนแก7ตวกFม อย7างพระพทธเจ-าท7านทาลายของ
ตวท7าน คาท?ว7า "ตวๆ ๆ" น?คอ> สมมตข1น@ มาเฉยๆ คนท?ทาได-ขนาด น@น
คงจะไม7มตวแน7น@นน7ะ เฮอะ พวกเรามตวอย67 กFน1กว7าเขา
จะมตวเหม>อนเรา รากFน1กว7าเขาเหFนแก7ตว แต7ตวของท7าน ท7านกFว7าไม7ม
ล7ะ มดน มน@า มไฟ มลม ไม7มตวแล-ว ไอ-คา
ท?ว7าเหFนเปFนตวน@ กFยงเหFนว7า ดน น@า ไฟ ลม เปFนตวเปFน ตน เปFน
คนเปFนเขาอย67อย7างน@น คาพ6ดอย7างง@น@น อย7างความเหFน
ไม7ถ6กน?นแหละ มนกFไปกนเร>?อยๆ ๆ แน7ะ!
พระพทธเจ-าจดท?สดของท7านไม7มตวมดนมน@ามไฟมลมประชมรวมกนข1น@
ก-อนหน1?งเท7าน@นตวสตวQบคคลไม7ม อย7างน@
ถ-าหากว7าคนน@นถ1งจดน@นน7ะ จะให-เขาเหFนแก7ตวได-ยงไง เพราะมนไม7 ม
ตวแล-ว อะไรท?เหFนแก7ตว กFเพราะเรามตวอย6อ7 ย7างเน@ยะ
จะพ6ดถ1งเร>?องไม7มตว กFไม7ร6-จก เร>อ? งของวสยมนษยQในโลก น@ กบเร>?องท?
มนพ-นไป มนต7างกน เช7น อาการท?อาตมาจะพ6ดซกคา
สองคาให-คณหมอฟงว7า คนเราทกคนถ-ากล7าวคาอย7างน@ว7า เดนไป กFร6ถอยกลบ กFร6- หยดอย67 กFร6- น?!
970

ถ-ามคาอกคาหน1ง? พ6ดข1@นมาอกว7า "เดนไปกFไม7ใช7 ถอยกลบกFไม7ใช7 หย
ดอย6ก7 Fไม7ใช7"จะอย67ยงไงพ6ดคาน@ คนเราเดนไป
ฟงเรากFร6-จก ถอยกลบเราฟงกFเข-าใจ หยดอย67เราฟงกFเข-าใจ แต7มคาท?
สองข1@นมาว7า เดนไปกFไม7ใช7 ถอยกลบกFไม7ใช7
หยดอย67กไF ม7ใช7 จะเปFนยงไงอนน@ คนน@ถ1งจดน@ คนน@นถ1งจดโน-น เน?
ยมนเปFนเช7นเน@ยะ
มนยงว7า เร>อ? งวสยของโลก กบเร>?องธรรมะท?สง6 สดน? มนเอ>@อมม>อไม7ถ1ง
เสยแล-วเดนไปก-าวไปเราร6-จก ถอยกลบเราร6-จก
หยดอย6เ7 รากFร6-จกไม7เดนไปไม7ถอยกลบไม7หยดอย67น?เราไม7ร6-แต7ย>นเฉยๆ กF
หายไป
ตรงน@แหละ ตรงมนษยQท?ไม7ร6-เร>?อง มนจ1งมปญหาสบสนอย67มากมายก7าย
กองเลยอนน@ แต7คาพ6ดชนดน@ได-เปFนคาพ6ดของโลกตระ
เปFนคาพ6ดของพระอรยเจ-าถ-ามนโตข1น@ มาแล-วขนาดน@ แต7ก7อนเราเปFน
เดFกใช7ไหม เปFนเดFกเลFกๆ ทน@เม>?อเราโตข1@นมาขนาดน@
เราคาน1งถ1งเราเปFนเดFกไหม เสยดายไหมท?เราเปFนเดFกน7ะ ทาไมถ1งกลาย
มาเปFนอย7างน@ได- กFเพราะมนเปFนอย7างน@
มนมอาหารเข-ามาอย7างน@ น?เร>?องของมน น?เร>?องของโลก
ทน@มนพ6ด มนไม7เข-าจดนะน? แต7มนมอย67ทกคน ท?มนษยQผ6-มตณหาท@ง
หลาย ว7ามเหตผล จรง แต7เม>อ? ทาเหตผลด-วยใจน7ะ
เหตผลคนมนต7างกน คนโง7มนกFมเหต อ>ม! เหตผลเหม>อนกน ไอ-คน
ฉลาดมนกFมเหตมผล คนโง7มนกFมเหตมผลท@งน@น
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ได-ความว7า เหตผลน?มนจบไม7ได-เม>อ? พระพทธเจ-าท7านตรสข1น@ มาว7า ข-าพเ
จ-าทานอกเหตเหน>อผลนอกเกดเหน>อตายนอกสขเหน>อทกขQ
น?จะดยงไง แต7กอ7 นมนอย6ค7 นละท?อย7างน@หนา มนอย6ค7 นละท?อย7างน@ อย7
างว7าคณหมอจะต-องเปFนเดFก เคยเล7นล6กโปง7 ไหม
เหFนพวงล6กโปง7 กFสบายร7าเรงในล6กโปง7 น7ะ ไอ-ทน@เม>อ? โตมาขนาดน@แล-วนะ
มนต7างกบเดFกเท7าน@น ไม7คดอยากจะเล7นของอย7างน@น
ทาไมถ1งไม7อยากเล7น เพราะว7ามนไม7เปFนประโยชนQแน7ะ! มนโตมาแล-ว
เหFนไหม กFไม7มประโยชนQ เม>อ? เรายงเปFนเดFกขณะน@นน7ะ
ซน เราเหFนล6กโปง7 น?เปFนราคาเหล>อเกน เล7นสนกสนาน เฮฮาๆ คน
เดยว
แต7ในเร>?องนะ แต7แล-วเม>อ? เวลาท?ล6กโปง7 มนแตกปบ‡ ! ร-องไห-เลย ทาไม
เปFนยงง@น ไอ-การเล7นในส?งท@งหลายเหล7าน@แหละ
เรยกว7าจตของเราไปจดจ7อ ท?วยของเรามนครอบข1@นมา กาลข1น@ มาเลย
ข1น@ มาถ1งขนาดน@ เราจะแก-ปญหามนยงไง เม>อ? เขาคดข1@น
อนท?เขาคดน?นน7ะ คณหมอกFต-องบอกว7าผมไม7อยากเล7น เพราะว7ามน
ไม7เกดประโยชนQ
เดFกทาไม น?จะขดเดFกน?เน?ย มองไม7เปFนประโยชนQ เดFกมนกFเถยงคณ
หมอซ! มนเปFนประโยชนQของมนน? จะทายงไงเล7า อ>ม!
ใครจะเอาชนะ ใครจะถ6กจะผดเดFกมนกFถ6กของมนอย7างน@น ผ6ใ- หญ7กFถ6ก
ของมนอย7างน@ มนมคนไปครอบอย7างน@
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มนกFต-องเปFนอย7างน@ ด ถามปญหาเหล7าน@ดมากนะ อยากจะให-ถาม
หลายๆ เพราะให-มนกระจ7างซะ มนคนละเร>?องกนน?
มนคนละเร>?องคณหมอ...ผมกFพอๆ พอจะเหFน หลวงพ7อ...น?นแหละ
คณหมอ...ทน@ผมว7า ผมถ>ออย7างหน1ง? อนหน1ง? ท?ผมย1ดถ>อเอง อนน@ มน
ต-องย@า ผมเน?ยนะและโยมเป-าเน?ยนะ เม>อ? ซกสบกว7าปแล-ว
เน?ยนะ โอ-โฮ! ว?งรดน@ามนตQจรงๆ นะ ผมกFถามว7าผเข-าเหรอ ว?งรดจรง
แต7ส7วนผมฝา7 ยผมบอกว7า ผมเน?ย เอ7อ! ผมไม7ได-ทา
บาปนะในฐานะการงานของผม อาชพของผมเน?ย ผมต-องช7วยคน ตอน
น@เปFนกศลอย7างหน1?ง แล-วการทางานของผมโดยท?วๆ
ไป ผมทาโดย
ต@งใจจะทาด ถ-าทาพลาดพล@งซ1ง? ไม7ได-ต@งใจให-เกดผลเสยหาย ผมว7าผม
ไม7บาปหรอกนะฮะ ผกFไม7เข-า บาปกFไม7ไดทา ผมไม7รดหรอกน@ามนตQนะฮะ อนน@ ผมถ>ออนหน1?งว7าพระศาสนาเน?ย
ไม7ว7าศาสนาไหนกFตาม สอนให-เรามความเมตตานะครบ
เปFนผ6ป- ระพฤตดอย7างท?ทว? โลกเขาเช>อ? นบถ>อนะครบ และพยายามเปFนผ6บรสทธ t ถ-าหากถ1งข@นหน1?งเม>?อเรา ตามความเหFนส7วนตว
ของผมนะ! หมดภาระแล-วทางโลก หมดความรบผดชอบแล-วนะ ถ-าเรา
อยากจะไปหาความสงบท?แท-จรง ออกบวช ออกบวชเสยนะ
เราจะอย6ใ7 นท?สงบ อนน@น แต7วา7 ในเม>อ? เราไม7มกงวล ว7า เอsะ! ล6กจะ
เสยค7าเล7าเรยน จะทายงไง ผมกFตอ- งหดเปFนหมอด6 หร>อ รด
น@ามนตQทาเสน7หQไป อย7างน@นมนไม7ถ6กนะครบผมจ1งถ>ออย67อนหน1?งว7า ทาบ
ญ จะได-บญหร>อไม7ได-บญ อย67ท?ใจ ถ-าใจเราบรสทธ t
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เราทาอะไรด-วยไม7ได-คดม7งร-าย ไม7ได-คดร-าย ทาพลาดพล@งไปไม7ได-สม
น@าหน-ามน แต7มความเวทนาพยายามแก-ไข เปFนการกระทา
ท? ท?น7าจะบรสทธ tพอทน@ไอ-การแสดง เช7นไปบวช ถ1งคราวพออายครบ
ปบ‡ ! บวช บวชส7งๆ ไป ค>อบวชตามธรรมเนยมซ1ง? เขามเอาไวแต7วา7 ใจเน?ยมนอาจจะยงไม7สงบพอ หร>อว7าไม7บรสทธ tพอ หร>อว7ามกงวล
หร>อเปFนภาระ ค>อผม เท7าท?ผมจาไม7ผด เราจะบวช
จะต-องได-รบอนญาต ทน@การอนญาตควรจะได-ดว- ยความเตFมใจ ไม7ใช7ไป
อ-อนวอนบงคบพ7อแม7 ไม7เอาละ บวชละ ถ-าข>นอย6ไ7 ปอาจ
จะเปFนอย7างน@น น?นค>อการบงคบ ซ1ง? ผมว7าทาให-เกดบาป ผมถ1งว7าถ-าจะ
ทา จะบวชให-ได-กศล อย67ทใ? จ การทาบญท@งหลาย
อย7างผม ผมข@เกยจตกบาตร แต7เมยผมตกบาตรทกเช-า ผมมนข@เกยจ
ค>อข@เกยจถอดรองเท-า แต7วา7 ใจไม7ได-คดอกศล
ไม7ได-คดบาป ผมถ1งถ>ออย67อนหน1ง? ว7าให-ทาบญให-ตาย ใจผมมนน1กจะ
ตกบาตรให-ตายไป แหม! ถ-าหากใจมนยงมแต7ไอ-ความโลภ
ความหลง ความจ6-จ@จกจก หร>อทาให-คนอ>น? เปFนทกขQ ผมว7าเลกทามน
เสยดกว7า มาหดทาใจให-สบาย ทาให-คนอ>?นเกดความสข
จะผดไหม?
หลวงพ7อ...อนน@ เดwยวฟงนะ ม ๒ ประต6นะ
๑. โยมแม7บา- นอาจจะเปFนการรดน@ามนตQไม7ถ6ก
คณหมอ...แต7วา7 เลกไปแล-ว
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คณหมอ...กFร6-ส1กว7ามนมความสขทางใจค7ะ ตกบาตรกFมความสขทางใจ
หลวงพ7อ...อาตมาจะพ6ดให-ฟง จะแก-ให-ฟงนะ ทาไมถ1งทาอย7างน@น อย7าง
คณหมอนะ เอ7อ! อย7างคณหมอน? ไก7ในบ-านน7ะนะ
มนเดนร-องใกล-เข-ามาๆ เอากางเกงให-มน มนกFไม7เอา เอาเส>@อให-ไก7
มน กFไม7เอา จะเอาอะไรให-มน
คณหมอ...เอาข-าวเปล>อกให-มน
หลวงพ7อ...เอาข-าวเปล>อกให-มน น?เปFนประโยชนQของไก7 เหFนม@ย เท7าน@น
แหละกFมประโยชนQแล-ว น?เขาต-องการอนน@น
เส>@อดเฉพาะมนษยQ กางเกงเฉพาะมนษยQ เขายงไม7ถ1งมนษยQเช7นน@ เขา
ต-องการข-าวเปล>อก มาหาเราแต7เอาเส>@อใหไก7มนกFไม7เอา เอาข-าวเปล>อกให-กนจะดกว7า น?ใช7ม@ย ต7อไปเร?มต-นมนไป
มนกFจะดข1น@ ๆ ๆ มาเปFนมนษยQ ถ-าเปFนมนษยQเอา
ข-าวเปล>อกให-กน กFไม7กนหรอก เร?มแรกเปFนอย7างน@ทน@ท?คณหมอว7า อน
น@กระทงท? ๒ ว7าอะไร เออ! ว7าผมไม7อยากจะทาบญ
หร>อจะทาบญเอาจตของผมเปFนบญเปFนกศลเลย กFได- แต7ว7า ถ-าหากว7า
คณหมอเปFนคนขยนนะ เปFนคนขยนนะ จะไม7ทาการงาน
ได-ม@ย จะอดกวาดบ-านได-ไหม อดล-างชามได-ไหม อดทาอะไรดๆ ไดไหม ถ-าจะต-องขยนนะ ไม7ได-พด6 ถ1งคนเกยจคร-านนะ
คณหมอ...กFต-องทาตลอดเวลา
หลวงพ7อ...น?นแหละ กFต-องเปFนอย7างน@น ผ6ท- ?มศรทธาแล-วนะกFด แต7กFท?
คณหมอเกนประมาณไปน?นกFถ6กเหม>อนกน ให-ร6-จกประมาณ
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ให-ร6-จกพอ ให-ร6-จกประมาณ ทาจนเกนเหตไป ไม7มเหตมผลกFไม7
ได- แต7วา7 ผ6-ท?ศรทธาล1กต-องตกบาตร หร>อใส7บาตร หร>อไหว-พระ
อะไรเน?ย ค>อคนน@นมศรทธาเตFมเป?ยมอย67แล-ว ไม7ใช7ทาแบบคนโง7 แต7
ทาแบบคนมปญญา
ถ1งได-เปรยบว7าคณหมอน?เปFนผ6-ท?ขยนท?สดแล-ว ไม7เกยจคร-าน ในทางท?
ชอบนะ เหFนบ-านมนรกจะอดกวาดได-ไหม
เหFนชามสกปรกจะอดล-างได-ไหม เหFนสนขมนข1@นมาข@ท?นน? จะทาอะไรมน
หร>อจะทายงไงด คณหมอจะต-องอดไม7ได-ในฐานะเปFนคน
ขยน อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น กFคดอย7างน@น
อนน@นทาไมถ1งทาอย7างน@น มนแสดงออกจากจต ท?คนขยนหม?นเพยรจะ
ต-องเปFนอย7างน@น ถ-าหากว7าเขาใส7บาตรท?วไปเฉยๆ
ไม7ร6-เร>?องหรอก กFยกให- ถ-าเขาทามเหตผลอย7างน@นอย7างคณหมอทาไม
เชFดข@ไก7 ทาไมไม7เชFดข@หม6 ทาไมเชFดข@หมา ทาไม
กFเพราะว7าคณหมอเปFนผ6-ท?ชอบในทางท?ด เปFนผ6ท- ?ขยนหม?นเพยรอย6แ7 ล-ว
เหFนอะไรเกะกะไม7ได- ต-องทาให-มนสะอาดถ6กต-อง
มนแสดงออกมาในท?น@น ไม7ใช7ว7าทาส7งไปเฉยๆ เท7าน@น มเหตผลอย7าง
น@น อนน@นกFยกให-เขา ท?เขาไปถามหารดน@ามนตQน?น
กFยอมให-เขา แต7ว7าฐานะมนเปFนไก7อย67 จะทายงไงล7ะ ฐานะมนเปFนไก7 แต7
ต7คณหมอจะเอาเส>@อให-มน มนกFเปFนไก7 มนไม7เอา
ยงไง มข-าวเปล>อกกFโปรยให-มนกนซะดกว7า ให-มนสบายกว7า ต-องแยก
ออกมาเปFนระดบอย7างน@นะ จ1งเรยกว7าผ6ร- 6-รอบ ร6-รอบ
976

เพราะฉะน@นอนน@กใF ห-คณหมอเอาไปพจารณา ด วนน@ดมากเลย มาสอง
หนแล-วแต7ไม7เคยถามปญหาเลย ด ให-มนออก
ให-หมดอย7างน@ อนน@ให-ออกหมด ฯ
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บดน@ เปFนโอกาสท?พวกเราท@งหลายจะได-มการอบรมธรรม ปฏบตกน
พระบรมศาสดาท7านกล7าวถ1งการปฏบตไว-วา7 บคคลท?ยงไม7ได-รบการอบรม
ปฏบตกFจะไม7เข-าใจในธรรม ไม7เข-าใจในธรรม-ชาตท?มนเปFนอย67 หร>อใน
สญชาตญาณท?คก67 บเรามาแต7เกด ธรรมชาตอนน@ หร>อสญชาตญาณอนน@
มนเก?ยวข-องกนกบชวตของเราตลอดเวลา เราจะเรยกว7าของท?มนเปFนอย67
กFได- เรยกว7าสญชาตญาณกFได- มนมความเฉลยวฉลาดอย6ใ7 นน@น ซ1ง? ช7วย
ป-องกนรกษาตวมนเองมาตลอด สตวQทกจาพวกเม>?อเกดมามนต-องรกษา
มนแหละ การรกษาตว ปกป-องชวต ป-องกนอนตรายท@งหลาย แสวงหา
เคร>?องเล@ยงชวต น@เหม>อนกนหมด เช7น สตวQดรจฉาน มนกFกลวอนตราย
แสวงหาความสข เหม>อนกนกบสญชาตญาณมนษยQเรา อนน@ท7านเรยกว7า
เปFนธรรมชาตหร>อสญชาตญาณ จะมารกษาตวมนตลอดเวลา ธรรมชาต
น?นเอง ธรรมชาตเร>?องกายหร>อเร>?องจตใจ
เราจะต-องมารบการอบรมใหม7 เปล?ยนใหม7
ถ-าหากว7าเรายงไม7ได-อบรมบ7มนสย กFคอ> ยงเปFนของท?ไม7สะอาด ยงเปFน
ของท?สกปรก เปFนจตใจท?เศร-าหมอง เหม>อนกนกบต-นไม-ในปา7 ซ1ง? มนเกด
มามนกFเปFนธรรมชาต ถ-าหากว7ามนษยQเราต-องการจะเอามาทาประโยชนQด
กว7าน@น กFต-องมาดดแปลง สะสาง ธรรมชาตอนน@ให-เปFนของท?ใช-ได- เช7น
โตsะน@ หร>อบ-านเร>อนของเราน@น เกดจากเราสามารถเอาธรรมชาตมาทา
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เปFนท?อย67ท?อาศยเปล?ยนแปลงจากธรรมชาตอนน@นมา
มนษยชาตน@กF
เหม>อนกนต-องมาปรบเปล?ยนใหม7 ในทางพทธศาสนาเรยกว7าพ)ทธศาสตร
พ)ทธศาสตรร. ค>อความร6-ในทางพทธศาสนา สามารถท?จะเปล?ยนแปลง
ความร6-ส1กของพวกเราท@งหลาย ซ1?งมนตดแน7นอย6ใ7 นอนใดอนหน1ง? เช7น เรา
เกดมามช>อ? เสยงเรยงนามมาต@งแต7วนเกด เช7นว7า เรยกว7าตน ตวเรา ของ
เรา น@สมมตกนข1@นมาว7าร7างกายของเรา จตใจของเรา ซ1?งสมมตช>อ? ข1@นมา
จากธรรมชาตน?นเอง พวกเราท@งหลายกFตดแน7นอย6ใ7 นตวเรา หร>อในของ
ของเรา เปFนอปาทานโดยท?ไม7ร6-เน>อ@ ร6-ตว เปFนอย7างน@ ในทางพทธศาสนาน@น
ท7านสอนให-ร6-ยง? เข-าไปกว7าน@นอก ทาจตใจให-สงบให-ร6-ย?งเข-าไป ย?งกว7า
ธรรมชาตท?มนเปFนอย67 จนเปFนเหตให-ไม7ย1ดม?นถ>อม?นในอตตาตวตนอนน@
พ6ดตามชาวโลกเราว7าตวว7าตน ว7าเราว7าเขา ทางพทธศาสนาน@นท7านเรยก
ว7าตวตนเราเขาไม7ม น?คอ> มนแย-งกน มนแย-งกนอย6อ7 ย7างน@ ตวเราหร>อของ
เราซ1ง? พวกเราเข-าใจกนต@งแต7เราเกดมาจนร6-เดยงสา จนเกดเปFนอปาทาน
มาตลอดจนทกวนน@ อนน@กFเปFนเคร>?องปกปดธรรมอนแท-จรง อนพวกเราท@ง
หลายไม7ร6-เน>@อร6-ตว ฉะน@นในทางพทธศาสนาท7านจ1งให-มาอบรม
การอบรมในทางพทธศาสนาน@น เบ>อ@ งแรกท7านว7า ให-เปFนคนซ>?อสตยQสจรต
ตามบญญตท7านเรยกว7าให-พากนรกษา.ศล..เปFนเบ>อ@ งแรกเสยก7อน น?ข-อ
ประพฤตปฏบตจนเปFนเหตไม7ให-เกดโทษไม7ให-เกดทกขQทางกายและทาง
วาจาของเรา อย7างท?เราท@งหลายอบรมกนอย67 ให-อายและกลว ท@งอายท@ง
กลว อายต7อความช?วท@งหลายอายต7อความผดท@งหลาย อายต7อการกระ
ทาบาปท@งหลาย รกษาตวกลวบาป เม>อ? จตใจของเราพ-นจากความช?วท@ง
หลาย พ-นจากความผดท@งหลาย ใจเรากFเย>อกเยFน ใจเรากFสบาย ความ
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สบายหร>อความสงบอนเกดจากการประพฤตปฏบตซ1ง? ไม7มโทษ
เปFน..สมาธธ& ..ข@นหน1?ง

น?นกF

ท?องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าท7านตรสว7า...สพ7พปาปส7ส อกรณ3 ก)
สลส7ส$ปสม7ปทา สจ&ตต7 ปร&โยทปน3 เอต3 พ)ทธานสาสน3. ท7านว7าเปFน
หวใจของพทธศาสนา
สพuพปาปสuส อกรณ การไม7ทาบาปทางกาย ทางวาจา ค>อการไม7ทาผดทา
ช?ว ทางกาย ทางวาจา อนน@เปFนตวศาสนา เปFนพระธรรมคาสอนของ
พระพทธเจ-าท@งหลายหร>อ เอต พทธานสาสน
กสลสuส6ปสมuปทา เม>อ? มาทาจตของตนให-สงบระงบจากบาปแล-ว กFเปFนจตท?
มกศลเกดข1น@ มา เอต พทธานสาสน อนน@กFเปFนคาสอนของท7านหร>อเปFน
หวใจของพระพทธศาสนาเหม>อนกน
สจตuตปรโยทปน การมาทาจตใจของตนให-ผอ7 งใสขาวสะอาดเอต พทธาน
สาสน อนน@เปFนคาส?งสอนของพระพทธเจ-าหร>อเปFนหวใจของพทธศาสนา
อกประการหน1?ง
ท@งสามประการน@เปFนหวใจพทธศาสนา กFประพฤตปฏบตอนน@ ซ1?งมนมอย67
ในตวเราแล-ว กายกFมอย67 วาจากFมอย67 จตใจกFมอย67องคQสมเดFจพระสมมาสม
พทธเจ-าท7านจ1งให-ปฏบต ให-พจารณาตว ในตว ในของตว ซ1?งมนมอย67 ของ
ท@งหมดท?เราศ1กษาเราเรยนกนน@นมนจะมาร6-ความเปFนจรงอย67ทต? วของเรา
ไม7ไปร6-อย67ท?อ>?น
เบ>อ@ งแรกกFร6-จากการได-ฟงท?เรยกว7า.ส)ตมยปญญา การได-ฟงการได-ยนอน
น@กเF ปFนเหตให-ร6- เปFนเหตให-เกดปญญา เช7นว7า สมมตว7าวนน@เราเพ?งได-ยน
ว7าสขาว แต7ก7อนน@เราไม7เคยได-ยน ทน@เม>?อเราร6-ว7า สขาวมนเปFนเช7นน@ เรากF
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คดไปอก สอ>?นจะไม7มหร>อ หร>อสขาวจะแปรเปFนสอ>?นจะได-หร>อไม7 เปFนต-น
น?เรยกว7า..จ&นตามยปญญา หร>อว7าเราคดไป กFไปคดลองด6เอาสดามาปน
ในสขาว มนกFเกดเปFนสอ>น? ข1@นมาอก เปFนสเทาอย7างน@เปFนต-น การท?เราจะ
ได-ร6-จกสเทาต7อไปน@น กFเพราะว7าเราคด ปญญาเกดจากการคด การ
วพากษQวจารณQ เราเลยร6-ส6งข1น@ ไปกว7าสขาว ร6-สเทาเพ?มข1@นไปอก ปญญา
เกดจากส?งท@งสองน@
น@เปFนปญญาท?เปFนโลกยวสย.ซ1ง? ชาวโลกพากนเรยนอย67ท@งเม>องไทย.จะไป
เรยนนอกมากFตาม มนกFคงอย67ในสตมยปญญาจนตามยปญญาเท7าน@. อนน@
เปFนโลกยวสย พ-นทกขQไม7ได- พ-นทกขQได-ยาก.หร>อพ-นไม7ได-เลยทเดยว
เพราะเม>?อร6-สขาว สเทาแล-วกFไปย1ดม?น (อปาทาน) ในสขาว สเทาอนน@น
แล-วจะปล7อยวางไม7ได-เช7นว7า เราเกดอารมณQข1@นมา ได-ยนเขาว7าเราไม7ด
เรยกว7านนทา อดเสยใจไม7ได- อดน-อยใจไม7ได- เข-าไปย1ดม?นถ>อม?น
(อปาทาน) ในอารมณQอนน@น เปFนเหตให-ทกขQเกดข1@นมาเพราะ อ)ปาทาน น@
เรยกว7าการร6-หร>อการเหFนจากการได-ฟง มนจะพ-นทกขQไม7ได- หร>อว7าเขา
สรรเสรญเรา มนอดดใจไม7ได- แล-วกFเข-าไปย1ดม?นถ>อม?นในความดน@นอก
ไม7ได-ตามปรารถนาแล-วกFทกขQอก สขแล-วกFทกขQ ทกขQแล-วกFสข ดแล-วกFชว?
ช?วแล-วกFด เปFนตววฏฏะหมนเวยนเปล?ยนแปรไปไม7จบ อนน@เปFนโลกยวสย
เช7นท?ปรากฏอย6ใ7 นโลกทกวนน@แหละ พวกเราท@งหลายกFเคยร6-เคยเหFน วชา
ในโลกอนน@เราเคยร6-เคยเหFน จะเรยนไปถ1งท?สด อะไรท?ไหนกFตาม มนกFยง
ทกขQ เอาทกขQออกจากตวไม7ได- น?นเปFนปญญาโลกยQ ละทกขQไม7ได- ไม7พ-น
จากทกขQ ความร?ารวยเศรษฐหร>อมหาเศรษฐท?อย6ใ7 นโลกน@ มนกFไม7พ-นจาก
ความทกขQ เพราะมนเปFนโลกยวสย ปญญาท@งสองประการน@ท7านยกให-โลก
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ปกครองกนอย6ใ7 นโลก ว7นวายกนอย6ใ7 นโลก ไม7มทางจบ ถ1งแม-จะจนมนกF
ทกขQ ถ1งแม-จะรวยแล-วมนกFยงทกขQอย67อก ไม7พ-นไปจากทกขQ
ปญญาโลกตตระท?จะเกดข1น@ มาต7อไป เปFนความร6-ของพทธศาสนา ซ1ง? เปFน
โลกตตระ พ-นจากทกขQ พ-นจากวฏฏสงสาร อนน@ท7านพ6ดถ1งการอบรมจตใจ
(ภาวนา) ไม7ต-องอาศยการฟง ไม7ต-องอาศยการคด ถ1งฟงมาแล-วกFด ถ1งคด
มาแล-วกFด เม>อ? ภาวนาท@งมน ท@งการฟงไว- ท@งการคดเสย เกFบไว-ในต6- แต7มา
ทาจต (ภาวนา) อย7างท?พวกเรามาฝ1กกนอย6ท7 กวนน@ หร>อเรยกว7าทากรรม
ฐานท?โบราณาจารยQทง@ หลายท7านแยกประเภทส7วนแห7งการกระทา แยกข-อ
ประพฤตปฏบต เรยกว7า สมถกรรมฐาน และ วปสสนากรรมฐาน
สมถวปสสนาเปFนแนวทางท?ให-พวกเราท@งหลายปฏบตให-เปFนโลกตตรจต
ให-พ-นจากวฏฏสงสารเช7นว7า เราน?ง ไม7ตอ- งฟงและไม7ต-องคด ตดการฟง
ตดการคดออก และยกส7วนใดส7วนหน1ง? ข1น@ พจารณา เช7น เกสา โลมา นขา
ทนตา ตโจ หร>อเรายกอานาปา-นสต ค>อ หายใจเข-าน1กว7า .พ)ท หายใจ
ออกน1กว7า.โธ. ในเวลาท?เราทากรรมฐานอย67นน@ ในเวลาท?เรากาหนดลมอย67
น@น ท7านไม7ให-ส7งจตไปทางอ>?น ให-กาหนดร6-ลมหายใจเข-าออกอย7างเดยว
ออกไปแล-วเข-ามาเข-ามาแล-วกFออกไป ไม7ต-องอยากร6-อะไรมาก ไม7ต-อง
อยากเหFนอะไรต7อไป ให-จตของเราร6-เฉพาะลมท?มนเข-าหร>อมนออก เรยก
ว7าการกาหนดลม เปFน.อานาปานสตต& ..การกาหนดลมน@บางคนกาหนด
ไม7ได- การกาหนดลมเราจะต-องเอาสภาวะท?มนเปFนอย67 หายใจเข-า ยาว
หายใจออก ส@น เท7าไร อนน@นไม7เปFนประมาณ เปFนประมาณท?วา7 มนสบาย
อย7างไร หายใจแรงหร>อมนค7อย หร>อมนยาว หร>อมนส@น เราจะต-องทดลอง
หายใจด6 มนถ6กจรตท?ตรงไหน มนสบายอย7างไร ลมไม7ขดข-อง จะกาหนด
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ลมกFสบาย สะดวก ตวอย7างเช7น เราฝ1กเยFบผ-าด-วยจกร เรากFควรเอาจกร
มาลองเอาเท-าเราถบจกรเข-า ถบจกรเปล7ายงไม7ต-องเยFบผ-า ให-มนชานาญ
เสยก7อน เม>อ? เท-าเราชานาญพอสมควรแล-วค7อยเอาผ-ามาใส7 เยFบไป
พจารณาไป การกาหนดลมหายใจน@เหม>อนกน กFหายใจเบาๆเสยก7อน ไม7
ต-องกาหนดอะไร มนยาว มนส@น มนหยาบ มนละเอยด มนสบายอย7างไร
อนน@นเปFนจรตของเรา ความพอดของมนน@น ไม7ยาว ไม7ส@น พอด เรา
กาหนดเอาอนน@นเปFนประมาณ น@เรยกว7าให-กรรมฐานถ6กจรต แล-วค7อยๆ
ปล7อยลมออกไป แล-วกFส6ดลมเข-ามา เราจะกาหนดว7า เม>อ? ลมเข-ามา ต-นลม
อย6ป7 ลายจม6ก กลางลมอย67หทย ปลายลมอย6ส7 ะด>อ เม>อ? เราหายใจออก ต-น
ลมอย67สะด>อ กลางลมอย67หทย ปลายลมอย67จม6ก ให-เรากาหนดอย7างน@เสย
ก7อน แล-วกFส6ดลมเข-า ผ7านปลายจม6ก หทย สะด>อ เม>อ? ออกต@งต-นสะด>อ
หทย ปลายจม6ก เปFนต-น ทาอย6แ7 ต7อย7างน@แหละไม7ต-องสนใจอ>น?
เม>อ? เวลาเราทา (สมถ) กรรมฐาน ค>อกาหนดลม ไม7ต-องพจารณาอะไร เอา
สตประคองจตของเรา ให-ร6-ตามลมเข-าออกเท7าน@น ไม7ต-องสนใจอย7างอ>?น ไม7
ต-องพจารณาอย7างอ>?น ลมกFสบายไม7ขดข-องลมเข-ากFสบาย ลมออกกFสบาย
เอาความร6-ส1กท?เรยกว7า สต สตตามลมส7วนสมปชญญะกFร6-อย67ว7าสตเราตาม
ลม ขณะท?เรากาลงทาอย67น@น มสตแล-วกFมลม มสตตามลม เราจะมองด6ในท?
อนน@น เราจะร6-ลม เหFนลม ว7ามนยาวส@นประการใด เหFนลมและมสตอย6ว7 7า
เราร6-ลม แล-วกFเหFนจตของเราตามลม เหFนท@งลม เหFนท@งสต เหFนท@งจต ๓
ประการรวมกน หายใจเข-ากFรวม หายใจออกกFรวม ร6-ส1กอย67อย7างน@ มนจะ
เปFนอะไรบ-างต7อไป อย7าคดไป มนจะมอะไรบ-างต7อไป อย7าคดไป ทาอย7าง
น@มนจะด จะเปFนอย7างไรต7อไป ไม7ต-องคดเรยกว7ากาหนดลมเข-าออกสบาย
เม>อ? หากว7าจตของเรากาหนดอารมณQกบลมหายใจถ6กแล-ว มนจะไม7ขดข-อง
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ลมกFไม7ขดข-อง ผ6-ร6-กไF ม7ขดข-องทกอย7างทกส7วนไม7ขดข-อง เราเพยงแต7ร6-อน
เดยวเท7าน@นแหละ ค>อร6-แต7เพยงลมหายใจเข-าออก ค>อกาหนดร6-ว7า ต-นลม
ค>อจม6ก กลางลมค>อหทยปลายลมค>อสะด>อ เม>อ? ลมมนถอนออกมา ต-นลม
อย6ส7 ะด>อ กลางลมอย67หทย ปลายลมอย67จม6ก ๓ ประการน@ เราน?งพจารณา
กาหนดร6-อย6เ7 ช7นน@น ให-มนร6-ท@ง ๓ น@เสมอ เรยกว7าเรามสตเตFมท?ของเรา มผ6ร6ค- วบคมสตอนน@นอย6เ7 ตFมท? เช7นน@เรยกว7าเราทา (สมถ) กรรมฐาน จนกว7า
จตเรามนสงบ
เม>อ? จตเราสงบ กายมนกFเบา ใจมนกFเบา ลมมนกFละเอยด เม>อ? เรามลมอน
ละเอยดแล-ว กFไม7ตอ- งตามลม เพราะการตามลมเข-าไป มนเปFนอารมณQ
หยาบ เม>อ? ไม7อยากจะตามเสยแล-ว เอาสตกาหนดท?ปลายจม6กของเราน@
พอแต7ร6-ว7ามนเข-า พอแต7ร6-วา7 มนออก เท7าน@กFพอแล-ว จตสบาย กายกFเบา ใจ
สงบ ลมกFละเอยด อนน@จตเปFนสมาธ ร6-ตามลมอย7างเดยว เม>อ? มนละเอยด
เตFมท?เข-าไปน@น มนจะเกดความละเอยดข1@นมาในใจของเราอก ลมท?เรา
กาหนดอย67น@มนจะหายไป มนจะไม7มลม ท?จรงมนมอย6ห7 รอกแต7มนละเอยด
ท?สดจนกาหนดไม7ได- กFเลยเกดเปFนคนไม7มลม น?งเฉยๆ อย6น7 1กว7าไม7มลม
ตอนน@พระโยคาวจรเจ-ามกจะตกใจ กลวว7าเราไม7มลม กลวว7าเราจะเปFน
อะไรไป ถ-าลมไม7มแล-วจะเอาอะไรเปFนอารมณQต7อไปอก เราจะต-องเอา
ความร6-ส1กว7าลมไม7มน?นแหละเปFนอารมณQต7อไป ไม7เปFนโทษ ไม7เปFน
อนตราย เราทาจตของเราให-ร6-ว7าไม7มลมเข-าไป ถ1งกาลถ1งเวลาแล-วเปFนเอง
อนน@ไม7ต-องกลว ไม7ต-องสะด-ง จะเปFนไปอย7างไรกFตาม กFร6- ร6-ใจของเราท?มน
เปFนอย7างไร กาหนดจตเข-าไปว7าร6-อย7างไร จะไม7มอนตรายแต7อย7างใด อนน@
เปFนอารมณQของการกระทาจตให-สงบ (สมถะ) เบ>อ@ งแรก
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พ6ดถ1งความสงบ (สมถะ) พอมนสงบแล-วกFมส7วนท?มนไม7สงบมาปะปนเข-า
เช7นว7า เราเพ?งมาฝ1กจตของเราเด>อนหน1ง? ๑๐ วน ๕ วนโดยมากมนกFยงไม7
สงบ ถ-ามนไม7สงบน@น ไม7ต-องน-อยใจ มนเปFนเร>?องธรรมดาของมน เร>?องจต
อนน@มนจะอย67นง? ๆ ในท?ของมนไม7ได-หรอก บางทมนมอาการคดอย7างโน-น
คดอย7างน@ ในขณะอย6ใ7 นท?สงบอนน@นแหละ บางคนกFจตไม7สงบ จตฟ- งซ7าน
ใจกFไม7สบาย ใจเขากFไม7ด เพราะว7าจตไม7สงบ อนน@เราต-องพจารณาด-วย
ปญญาของเรา เร>?องไม7สงบอนน@นเพราะเราไม7ร6-ตามความเปFนจรงของมน
เท7าน@นเอง ถ-าเราร6-ตามความเปFนจรงของมนแล-ว อนน@นสกแต7ว7าอาการ
ของจต จรงๆแล-วจตมนไม7ฟ- งไปอย7างน@น เช7นว7า เราร6ค- วามคดแล-วว7า
บดน@เราคดอจฉาคน น@เปFนอาการของจต แต7เปFนของไม7จรง มนไม7เปFน
ความจรงเรยกอาการของจต มนมตลอดเวลา ถ-าหากว7าคนไม7ร6-ตามความ
เปFนจรงของมนแล-ว กFน-อยใจว7าจตเราไม7อย67นง? จตเราไม7สงบ อนน@เราต-อง
ใช-การพจารณาอกทหน1ง? ให-มนเข-าใจ เร>?องของจตน@นนะ มนเปFนเร>?องของ
อาการของมน แต7ท?สาคญค>อ มนร6- ร6-ดมนกFร6- ร6-ชว? มนกFร6-ร6-สงบมนกFร6- ร6-ไม7
สงบมนกFร6- อนน@คอ> ตวร6- พระพทธเจ-าของเราท7านให-ตามร6- ตามด6จตของเรา
จตน@นค>ออะไร จตน@นอย67ท?ไหน ทกคนท?นง? อย67ท?น?เรากFคงร6-ตวของเรา ความ
ร6-ท?มนร6-น?มนร6-อย67ทไ? หน จตน@กFเหม>อนกน จตน@ค>ออะไรมนเปFนธรรมชาต
หร>อเปFนสญชาตญาณอนหน1ง? ท?มนมอย67 อย7างท?เราได-ยนอย67เดwยวน@แหละ
มนมความร6-อย67 ความร6-น@มนอย67ทไ? หน ในจตน@นมนเปFนอย7างไร ท@งความร6-กF
ด ท@งจตกFด เปFนแต7ความร6-ส1ก ผ6ท- ?ร6-ส1กดช?ว เปFนสกแต7ว7าความร6-ส1ก ร6-สก1 ด
หร>อช?ว ร6-ส1กผดหร>อถ6ก คนท?ร6-ส1กน?นแหละเปFนคนร6-ส1ก ตวร6-ส1กมนค>ออะไร
มนกFไม7ค>ออะไร ถ-าพ6ดตามส7วนแล-วมนเปFนอย67อย7างน@ ถ-ามนร6-ส1กผดไปกF
ไปทาผด มนร6-ส1กถ6กกFไปทาถ6ก ฉะน@นท7านจ1งให-เกดความร6-ส1กข1@นมา เร>?อง
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จตของเราน@นมนเปFนอาการของจต เร>?องมนคดมนคดไปท?ว แต7ผร6- 6-ค>อ
ปญญาของเราตามร6- ตามร6-อนน@นตามเปFนจรง
ถ-าเราเหFนอารมณQตามเปFนจรงของเราแล-ว มนกFเปล?ยนไปอกประเภทหน1ง?
(วปสสนากรรมฐาน) เช7นว7า เราได-ยนว7ารถทบคนตายเปFนต-น เรากFเฉยๆ
ความร6ช- นดน@มนกFม แต7มนร6-ไม7เหFน ร6-ไม7จรง ร6-ด-วยสญญา (ความจา)
ขนาดน@มนร6-อย7างน@ ทน@ถ-าหากว7าเดนไปด6ซรถมนทบคนตายท?ไหน ไปเหFน
ร7างกายคนน@นมนเละหมดแล-ว อนความร6-คร@งท?สองน@มนดข1น@ เพราะมนไป
เหFน เหFนอวยวะท?ถ6กรถทบ มนเกดสลดเกดสงเวช ความร6-ท?เหFนด-วยตามน
มราคาย?งกว7าเขาว7า เม>อ? เราไปเหFนทกส?งอนน@ มนเปFนอนจจง ทกขง
อนตตา ไม7แน7ไม7นอน ในร7างกายเราน@ไม7เปFนแก7นเปFนสาร ไม7สดไม7สวย
ความร6-ส1กน1กคดมนค-นในเวลาน@นมนกFเกดปญญา (วปสสนา) เปFนเหตใหถอนอปาทาน (ความย1ดม?นถ>อม?น) ออกได- เรยกว7าความร6-ส1กอนน@มนส6ง
ข1น@ ส6งข1@นๆ ต-องพจารณาเช7นน@
การทากรรมฐาน ถ-าไม7ร6-จกแล-วกFจะลาบาก บางคนกFไม7เคยทาเม>?อมาทา
วนสองวนสามวน มนกFไม7สงบ มนกFเลยน1กว7า เราทาไม7ได-เราต-องคดว7า
เม>อ? เราเกดมาเคยถ6กสอนหร>อยง เราเคยทาความสงบหร>อเปล7า เราปล7อย
มานานแล-ว ไม7เคยฝ1กเคยหดมน มาฝ1กมนช?วระยะหน1?งอยากให-มนสงบ
อย7างน@นเหตมนไม7พอ ผลมนกFไม7ม เปFนเร>อ? งของธรรมดา เปFนเร>?องอนตว
เราท7านท@งหลายจะหลดพ-น ต-องอดทน การอดทนเปFนแม7บทของการ
ประพฤต
ให-เหFนกาย ให-เหFนใจ เม>อ? ร6-จกธรรมตามความเปFนจรงแล-วน?น ความท?เรา
ย1ดม?นถ>อม?น (อปาทาน) แต7ก7อนๆมนจ1งจะผ7อนออก เหFนตามความเปFน
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จรงของมน อปาทานม?นหมายในความดความช?วท@งหลายมนจะคลายออก
คลายออก เหFนว7ามนเปFนอนจจง เปFนทกขง เปFนอนตตา เปFนของไม7แน7ไม7
นอน" ท?มนเกดมในจตของเราทกวนน@น@น ลองด6ซ ความรกมนแน7ไหม
ความเกลยดมนแน7ไหม มนกFไม7แน7 ความสขมนแน7ไหม มนกFไม7แน7 ความ
ทกขQมนแน7ไหม มนกFไม7แน7.อนไม7แน7น@นเรยกว7าของไม7จรงเปFนอนจจง ทก
ขง อนตตา เม>อ? อนน@มนไม7จรง ของจรงมนอย67ท?ไหน ของจรงอย67ท?มนเปFน
อย6อ7 ย7างน@น มนไม7เท?ยงอย67อย7างน@นเปFนทกขQอย67อย7างน@น มนจรงแต7สกว7า
มนเปFนของมนอย67อย7างน@น อนน@คอ> ความจรง ความจรงอย67ตรงท?มนไม7จรง
อนความเท?ยงอย6ต7 รงท?มนไม7เท?ยง..เหม>อนกนกบของสกปรกมนเกดมข1น@
ความสะอาดอย67ตรงไหน มนอย67ตรงท?สกปรกน?นแหละ เอาสกปรกออกกF
เหFนความสะอาดฉนใด จตใจของเราน@กFเหม>อนกนฉนน@น
การประพฤตปฏบตน@ บางคนปญญามนน-อย บางคนปญญามนมาก ไม7ทน
กน ไม7เหFนเหม>อนกน อย7างเราจะไปพบวตถอนหน1ง? ๒ คนหร>อ ๓ คนไป
พบแก-วใบหน1ง? บางคนกFเหFนว7ามนสวย บางคนจะเหFนว7ามนไม7สวย บาง
คนจะเหFนว7ามนโตไป บางคนจะเหFนว7ามนเลFกไป น?ท@งๆ ท?แก-วใบเดยวกน
น?นเอง ทาไมไม7เหม>อนกน แก-วใบน@นมนเหม>อนของมนอย67 แต7ความเหFน
ของเรามนไม7เหม>อนกน มนเปFนเช7นน@ ฉะน@นมนจ1งไม7เหม>อนกนอย67ท?ตรงน@
การประพฤตปฏบตทางพทธศาสนาน@กเF หม>อนกน พระพทธเจ-าท7านสอน.
อย7าให-มนช-า อย7าให-มนเรFว ทาจตใจให-พอด การประพฤตปฏบตน?ไม7ต-อง
เด>อดร-อน ถ-ามนเด>อดร-อนเรากFต-องพจารณา เช7นว7าเราจะปล6กต-นไม-ต-น
หน1ง? ข1@นมา ต-นไม-ท?จะปล6กน@นกFมอย67 กFขดหลม กFปล6ก เอาต-นไม-มาวางลง
หลมน@นกFเปFนหน-าท?ของเรา จะม6นดน จะให-ปp ย จะให-น@า จะรกษาแมลง
ต7างๆ กFเปFนเร>?องของเรา เปFนหน-าท?ของเรา คนจะทาสวนต-องทาอย7างน@
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ทน@เร>?องต-นไม-มนจะโตเรFวโตช-าของมนน@นน7ะ มนไม7ใช7เร>?องของเรา มน
เปFนเร>?องของต-นไม- ถ-าเราไม7ร6-จกหน-าท?การงานของตวแล-ว มนกFไปทางาน
หน-าท?ของต-นไม- มนกFทกขQ ไม7ทางานหน-าท?ของเรา หน-าท?ของเรากFให-ปp ย
มนไป ให-น@ามนไป รกษาแมลงไม-ไป เท7าน@ ส7วนต-นไม-จะโตเรFวโตช-า เปFน
เร>อ? งของต-นไม- ถ-าเราร6-จกหน-าท?การงานของเราเช7นน@ ภาวนา (ฝ1กจต) กF
สบาย ถ-าเราคดเช7นน@การปฏบตของเรากFสบาย ง7าย สะดวก ไม7ดน@ รน
กระวนกระวาย
น?งมนสงบกFดค6 วามสงบไป ท?มนไม7สงบกFดค6 วามไม7สงบไป ท?มนสงบน@น
มนกFเปFนเร>?องของจต มนเปFนอย7างน@น ท?มนไม7สงบ มนกFเปFนเร>?องของมน
อย7างน@น ไม7ได-เปFนอย7างอ>?น มนสงบแล-ว มนกFสงบไป ถ-าไม7สงบกFไม7สงบ
ไป เราจะไปทกขQเพราะมนไม7สงบไม7ได- เราจะไปดใจเพราะจตสงบมนกFไม7
ถ6ก เราจะไปเสยใจเพราะจตมนไม7สงบกFไม7ถ6กเหม>อนกน เราจะไปทกขQกบ
ต-นไม-ได-หร>อ ไปทกขQกบแดดได-หร>อ ไปทกขQกบฝนได-หร>อ ไปทกขQกบ
อย7างอ>?นได-หร>อ มนเปFนเร>?องของมนอย6อ7 ย7างน@น ถ-าเราเข-าใจเช7นน@แล-ว
การภาวนาของพระโยคาวจรน@นกFสบายแล-ว เดนทางเร>?อยๆไป ปฏบตไป
ทาธระหน-าท?ของเราไป เวลาพอสมควรเรากFทาของเราไป ส7วนมนจะได-จะ
ถ1งหร>อมนสงบน@น กFเปFนวาสนาบารมของเรา เหม>อนกบชาวสวนปล6ก
ต-นไม- หน-าท?ของเราใส7ปp ยกFใส7มนไป รดน@ากFรดมนไป รกษาแมลงกFรกษา
มนไป เร>?องต-นไม-จะโตเรFวโตช-าไม7ใช7เร>?องของเรา เปFนเร>อ? งของต-นไม- ละ
ปล7อยท@งสองอย7างน@ ร6-จกหน-าท?ของเรา ร6-จกหน-าท?ของต-นไม- มนถ1งเปFน
ชาวสวนท?มความสดช>น? ดฉนใด ผ6ม- ปญญา ผ6-ทภ? าวนาในพทธศาสนาน@กF
เหม>อนกนฉนน@น พอจตคดเช7นน@ ความพอดมนต@งข1@นมาเอง พอความ
พอดมนต@งข1@นมากFเลยเปFนปฏปทา ปฏปทาท?พอดเกดข1น@ มา ความเหมาะ
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สมมนกFเกดข1@นมา อารมณQเหมาะสมมนเกดข1น@ มา ความร6-ส1กน1กคดเกดข1น@
มาแล-ว
มนเปFนส?งท?เหมาะสมแล-ว เป+นสมมาปฏ&ปทาปฏบตไม7หย7อน
ปฏบตไม7ตง1 ปฏบตไม7เรFว ปฏบตไม7ชา- จตใจปล7อยไปตามสภาวะของมน
อนน@นค>อภาวนาสงบแล-ว สบายแล-ว
ความร6-ส1กน1กคดของเราไปมอปาทานม?นหมายมนข1น@ เม>อ? ไร มนกFเปFนทกขQ
เม>อ? น@น ฉะน@น ในการประพฤตปฏบต ท7านจ1งให-ปล7อยวางเช7นว7า เราอย67
ด-วยกนหลายๆคนน@นะ ต7างบ-านต7างตระก6ล ต7างตาบล ต7างจงหวด ท?มา
รวมๆกนน@ ถ-าเราร6-คนในน@ ในศาลาน@ให-สบายแล-ว ภาวนาเรากFสบาย เร>?อง
คนน@กFให-คนน@ เร>?องคนน@นกFให-คนน@น ให-คนละคนละคนเร>?อยๆไป เรากF
สบาย เร>?องทกส?งทกอย7างกFปล7อยไป ไม7ต-องไปวพากษQวจยเร>อ? งคนอ>น? ไม7
ต-องไปวพากษQวจยเร>?องนอกกายนอกใจเราแล-ว มนกFเกดความสงบ เกด
ความสบายข1@นมา เพราะความร6-ตามเปFนจรงเกดข1@นมา
เราต-องการธรรมไปทาไม ต-องการธรรมไปเพ>?อร6-ตามความเปFนจรงเท7าน@น
เอง ถ1งแม-มนจะจน ถ1งแม-มนจะรวย ถ1งแม-มนจะเปFนโรค ถ1งแม-มนจะ
ปราศจากโรค จตใจกFอย67อย7างน@นเอง เช7นว7าวนหน1?งตวเรามนไม7สบายข1น@
มา จะเหFนชดในจตของเราว7า มนกFน1กกลวตายกลวมนจะไม7หาย ใจกFไม7
สบายเกดข1น@ มาแล-ว ความไม7สบายเกดข1@นมาแล-ว ค>อไม7อยากจะตาย
อยากให-มนหาย อนน@เหFนแง7เดยว ตามธรรมชาตของมนแล-ว ถ-ามนเกด
ปว7 ยข1น@ มา เกดอาพาธข1น@ มาเรากFร6-วา7 เปFนกFเปFน ตายกFตาย หายกFหาย ไม7
หายกFไม7หาย ถ-าเราคดได-เช7นน@มนเปFนธรรม เอาท@งสองอย7างน?นแหละ
หายกFเอามน ไม7หายกFเอามน เปFนกFเอามน ตายกFเอามน อนน@ถ6ก แต7ว7ามน
จะมสกก?คน น?งฟงธรรมอย6น7 ?มก?คนปว7 ยมาแล-ว ตายกFตาย หายกFหาย มก?
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คนกFไม7ร6- ท?มนอยากจะหาย ไม7อยากจะตาย อนน@มนคดผด เพราะมนกลว
เพราะมนไม7เหFนธรรม มนจ1งทกขQ ถ-าเหFนสงขารร7างกายแล-ว ไม7วา7 มนละ
หายกFหาย ตายกFตาย เอาท@งสองอย7าง ไม7เอามนกFต-องได-อะไรสกอย7างจน
ไดเม>อ? เราร6-จกธรรมเช7นน@ ร6-จกสงขารเช7นน@ เรากFพจารณาตามสงขารว7ามน
เปFนอย7างน@น น?กรรมฐานมนต@งข1น@ มาแล-ว มนพ-นทกขQอย7างน@เอง ไม7ใช7ว7า
มนไม7ตาย ไม7ใช7ว7ามนไม7เจFบ ไม7ใช7วา7 มนไม7ไข- อนเร>?องเจFบเร>?องไข-มนเร>?อง
ของสงขาร เปFนไปตามเร>?องของมน ถ1งคราวมนจะตาย ไม7อยากตายเท7าไร
มนกFตาย ถ1งคราวมนจะหาย ไม7อยากจะให-หาย มนกFหาย อนน@มนไม7ใช7
ธระหน-าท?ของเราแล-ว มนเปFนธระหน-าท?ของสงขาร ถ-าเราภาวนาเหFนเช7น
น@ จตมอารมณQเหFนเช7นน@ทกขณะ จตกFปล7อยวางสบาย
การภาวนาน@นไม7ใช7ว7าน?งหลบตาภาวนาอย7างเดยว การภาวนาน@นตลอด
เวลา การย>น การเดน การน?ง การนอน ให-มสตประคบประคองอย6เ7 สมอ
เลยทเดยว
บดน@มความทกขQเกดข1น@ มาแล-ว กFทวนด6ซ อนน@มนกFไม7แน7นอนหรอก เร>อ? ง
มนไม7จรงท@งน@นน7ะ เราต-องเต>อนอย67เช7นน@ เม>อ? มนมสขเกดข1@นมาแล-ว สขน@
มนกFไม7แน7เหม>อนกนน?นแหละ
เคยสขมาแล-วมนกFเปFนอย7างน@นแหละ
เดwยวมนกFทกขQ เดwยวมนกFสข เปFนของไม7แน7นอนท@งน@น ถ-าเราเหFนอารมณQ
เม>อ? ใด ถ6กอารมณQขน1@ มาเม>อ? ใด มนจะดใจ เรากFต-องบอกมน เต>อนมน ว7า
ความดใจมนกFไม7แน7นอนหรอก เปFนแต7ความไม7จรงท@งน@นแหละ มนหลอก
ลวงท@งน@น เม>อ? ความทกขQเกดข1@นมา กFว7ามนไม7แน7นอน เปFนส?งท?หลอกลวง
ท@งน@นแหละ เปFนความร6-ส1กเท7าน@นแหละ ความเปFนจรงแล-ว ความสขหร>อ
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ความทกขQน@นไม7ม มนมแต7ความร6-ส1ก ร6-ส1กว7าสข ร6-ส1กว7าทกขQ ถ-ามความ
ชอบใจกFร6-ส1กว7าสข ไม7ชอบใจกFร6-ส1กว7าทกขQ ตวสขตวทกขQจรงๆมนไม7ม มน
เปFนแต7เพยงแต7ความร6-ส1ก ถ-าเราคดได-เช7นน@ เรากFเหFนของปลอมตลอด
เวลา ร6-จกอารมณQ อารมณQอนน@กไF ม7ตอ- งว7าไปสอบอารมณQ การภาวนาไม7
ต-องไปสอบอารมณQเม>อ? เรามสตตลอดเวลาทกวนทกนาท
มนจะร6-จก
อารมณQ เม>อ? เราทาผ6-ร6-ให-ต>?นอย6เ7 สมอแล-ว มนจะเหFนสขหร>อทกขQ ชอบไม7
ชอบ จะเหFนอย67ตลอดเวลา มนจะทวนลงไปทเดยวว7ามนไม7แน7..สขเกดข1น@
มาอนน@กFไม7แน7นอนเหม>อนกน อย7าไปหมายม?นมนเลย ทกขQเกดข1น@ มาเรา
กFว7าเลยว7า อนน@มนกFไม7แน7เหม>อนกนนะ มนแน7อย67ตรงไหนเล7า มนแน7อย67
ตรงท?มนไม7แน7 มนเปFนอย67อย7างน@นเอง อนน@เปFนเหตให-สขทกขQและอารมณQ
ท@งหลายเหล7าน@ไม7มกาลง เส>?อม เม>อ? ส?งท@งหลายน@มนเส>อ? มไป อปาทาน
(ความย1ดม?น) ของเรากFน-อย กFปล7อยวางน?เปFนเร>?องของธรรมชาต เร>อ? ง
ของธรรมดาเช7นน@
ฉะน@นจตใจของเรา มนจะได-มากFเปFนเร>อ? งธรรมดาของมน มนจะเสยหาย
ไปกFเปFนเร>?องของมน มนจะสขกFเปFนเร>?องของมน มนจะทกขQกเF ปFนเร>?องของ
มน เร>?องของสงขารมนเปFนอย6อ7 ย7างน@น อนน@เปFนสกแต7ว7าเราร6-ส1กเท7าน@น
อ>น? น@นกFไม7ม ฉะน@นท7านจ1งสอนให-โอปนยโก ค>อให-น-อมเข-ามาใส7ตว อย7า
น-อมออกไป น-อมเข-ามา ให-เหFนด-วยตวของเราน@ ทางท?ดสาหรบคนท?อ7าน
ท?ศ1กษามามากแล-ว จะมาอย6ม7 าภาวนาเพยงสองสปดาหQเท7าน@น7ะ อาตมา
เหFนว7าไม7ต-องด6ต-องอ7าน หนงส>อเอาเข-าต6-เสย ถ1งเวลาเราทากรรมฐาน น?ง
สมาธของเรา เรากFทาไป อานาปานสตทาไปเร>?อยๆ ขณะท?เราเดนจงกรม
เรากFเดน ให-ร6-จตของเราเท7าน@นแหละ รกษาจตของเรา บางทความหวาด
ความสะด-งมนเกดข1@นมา เรากFทวนมนอก อนน@เปFนของไม7แน7นอน เร>อ? ง
991

ความกล-าหาญเกดข1น@ มา อนน@มนกFไม7แน7นอนเหม>อนกน ไม7แน7ท@งหมดน?น
แหละ ไม7ร6-จะจบอะไร น?ทาปญญาให-เกดเลยทเดยว ทาปญญาให-เกด
ไม7ใช7ร6-ตามสญญา (ความจา) ร6-จตของเราท?มนคดมนน1กอย67น@ มนคดน1ก
ท@งหมดเกดข1น@ มาในใจของเราน@แหละ จะดหร>อช?ว จะถ6กหร>อผด รบร6-มน
ไว- อย7าไปหมายม?นมน เออ...ทกขQมนกFเท7าน@นแหละ สขมนกFเท7าน@นแหละ
มนเปFนของหลอกลวงท@งน@นแหละ เราย>นตวอย67เช7นน@เลย ย>นตวอย6เ7 สมอ
เช7นน@ ไม7วง? ไปกบมน ไม7วง? กบสข ไม7ว?งกบทกขQ ร6-อย67 ร6แ- ล-วกFวาง อนน@
ปญญาจะเกด ทวนจตเข-าไปเร>?อยๆ
เวลาเรามไม7มาก เรามาฝ1กจตกFตอ- งด6จต ด6อาการของจต ลองด6จต ให-เหFน
จตเรา อย7าไปย1ดม?นถ>อม?น ถ>อม?นกFเหFนสขเปFนของจรง สขเปFนเรา สขเปFน
ของเรา ทกขQเปFนเรา ทกขQเปFนของเรา มนคดเช7นน@ แต7ความเปFนจรงน@ สข
สกแต7ว7าสข ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ไม7ใช7สตวQบคคล ตวตนเราเขา ทกขQน@กไF ม7ใช7
เราไม7ใช7เขา ตวคนท?ร6-ทกขQหร>อสขน@กFไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ถ-าเราเหFนเช7นน@กF
ไม7มอะไรจะเกาะ เกดสขข1@นมา สขกFเกาะเราไม7ได- เกดทกขQข1@นมา ทกขQกF
เกาะเราไม7ได- ทาไมไม7ได- เพราะว7ามนไม7แน7 เปFนของปลอมท@งน@น เปFน
ของไม7แน7นอนถ-าเราคดเช7นน@ จะภาวนาได-เรFว จะย>นจะเดน จะน?งจะนอน
จะไปจะมา ทกอย7างจตกาหนดอย6เ7 สมอ ให-ร6-มอารมณQมนเข-ามา ตาเหFนร6ป
ห6ได-ยนเสยง จม6กดมกล?น ล@นล@มรส อะไรต7างๆน@ มนจะเกดความชอบไม7
ชอบข1น@ มาทนท มนจะเกดสขเกดทกขQข1@นมาทนท อนน@เราเรยกว7าอ7านด6
จต มนจะเหFนจต เพราะมนเกดจากจตดวงเดยวเท7าน@ มนจะให-สขมนใหทกขQ ทกอย7างเกดจากจต ถ-าเราตามด6จตของเราอย67เช7นน@ มนจะเหFนกเลส
มนจะเหFนจตของเราสม?าเสมอเลยทเดยว อนน@แหละค>อการภาวนา
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บางคนเม>อ? มาภาวนา ตอนเยFนกFนง? สมาธ เดนจงกรม กFน1กว7าเขาได-ภาวนา
แล-ว ยงไม7ใช7เท7าน@ ความเปFนจรงการภาวนาค>อสตตดต7อกน ให-เปFนวงกลม
ตลอดเวลาให-มสตอย67สม?าเสมอ ให-ร6-ให-เหFน ให-เหFนอาการท?มนเกดข1@นมาใน
จตของเรา เหFนเกดข1@นมาอย7าไปย1ดม?นอย7าไปหมายม?น ปล7อยมน วางมน
ไว-เช7นน@ ปฏบตเช7นน@ เรFว เรFวมากมแต7เหFนอารมณQเท7าน@นแหละ อารมณQท?
ชอบ อารมณQท?ไม7ชอบ ทกวนน@เราทกคนน7ะไม7ร6-จกกเลสตณหา มคนๆ
เดยวน?นละท?มนหลอกตวอย6ว7 นยงค?า ด6ซ เราเกดมามอะไรไหม กFคนๆ
เดยวน?นแหละมนมาให-เราหวเราะอย67ท?น? ร-องไห-อย67ท?น? โศกเศร-าอย67ท?น?
ว7นวายอย67นแ? หละ มนกFคอ> คนๆเดยวกน ถ-าเราไม7พจารณา ไม7ตามด6แล-ว
ย?งไม7ร6-จกมน มนกFเกดทกขQอย67ตลอดเวลา ได-มากFเคยเสยอย67 เสยแล-วกFเคย
ได-มาอย67 กFพลอยสขกบมน ทกขQกบมน ย1ดม?นหมายม?นกบมนตลอดเวลา
อย6เ7 ช7นน@ เพราะไม7ด6มน ไม7พจารณา ของท@งหลายน@ไม7ได-อย67ท?อ>?น มนอย67ท?
ตวเรา ถ-าเราพจารณาท?ตวเราอย67เช7นน@ เราจะได-ฟงธรรมของพระพทธเจ-า
ของเรา
ต-นไม-ทกต-นเปรยบเหม>อนมนษยQ ก-อนหนทกก-อนเปรยบเหม>อนมนษยQ
สตวQทกสตวQในปา7 ในท7งกFด มนกFเหม>อนกบเราไม7แปลกกบเรา มสภาวะอน
น@อนเดยวกน มความเกดข1น@ เปFนเบ>@องต-นแล-วกFมความแปรในท7ามกลาง
แล-วกFมความดบไปในท?สด เหม>อนกนท@งน@น ฉะน@นเราไม7ควรย1ดม?น หร>อ
ถ>อม?นอะไรท@งหลาย แต7ว7าเราต-องใช-มนอย67 เช7น กระตกน@าใบน@ เขาเรยก
ว7ากระตก เรากFเรยกว7ากระตกกบเขา เพราะว7าเราจะมความเก?ยวข-องกบ
กระตกน@าอย67ตลอดเวลา เขาเรยกกระตกกFเรยกกบเขา เขาเรยกกระโถนกF
เรยกกบเขา เขาเรยกจานกFเรยกกบเขา เขาเรยกถ-วยกFเรยกกบเขา แต7เรา
ไม7ตดอย67กบถ-วย ไม7ตดอย67กบจาน ไม7ตดอย67กบกระโถน ไม7ย1ดม?นถ>อม?นอย67
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ในน@น น?เรยกว7าเราภาวนา ร6-จกตวเรา และกFร6-จกของของเรา ร6-จกตวเรา
แล-วกFไม7ทกขQเพราะตวเรา ร6-จกของของเราแล-วกFไม7ทกขQกบของของเรา
อนน@เพราะเราทากรรมฐาน ปญญามนจะเกดข1น@ อย7างน@มนจะเหFนไปตาม
สภาวะมนเองทกๆอย7าง.อนน@เปFน โลก)ตตร -ปญญาปญญาเกดจากการ
ภาวนา (ภาวนามยปญญา) มนพ-นจากโลกยวสย เม>อ? จตสงบรวมกาลง
จตตรงท?น@น เกดร6- เกดเปFนญาณข1@นมา เปFนความร6-โลกตตระอนน@น
ความร6-โลกตตระอนน@.พ6ดให-กFไม7ร6-เร>?อง.อก7ขาตาโร ตถาคตา ตถาคต
เป+นแตเพยงผ$บ' อกค>อพระพทธเจ-าบอกให-ได- แต7ว7าทาให-ไม7ได- เร>?องการ
ประพฤตปฏบตมนเปFนเช7นน@น ฉะน@น อดทนแล-วกFเพยร อดทนแล-วกFเพยร
สอบอารมณQเร>?อยๆไป ถ1งคราวเราทาความเพยร เรากFทาไป ทาสมาธเรากF
ทาไป ออกจากสมาธกFพจารณา เหFนมดกFพจารณา เหFนสตวQอะไรกF
พจารณา เหFนต-นไม-พจารณาทกอย7างเหม>อนเรา ทกอย7างน-อมเข-ามาหา
ตวเรา เหม>อนเราท@งน@นอย7างใบไม-มนจะหล7นลงไป ใบไม-มนจะข1น@ มาใหม7
ต-นไม-มนจะใหญ7 ต-นไม-มนจะเลFก อะไรท@งหลายเหล7าน@มนล-วนแต7เกด
ปญญาท@งน@น ไม7ควรย1ดม?นถ>อม?นอะไรมนท@งน@น เม>อ? จตเราร6-จกการปล7อย
วางเช7นน@แล-วกFจะเกดความสงบ ความสงบไม7ใช7สขไม7ใช7ทกขQ มนสงบ
เรยกว7าได-ความพอดเหมาะสม ด-วยความร6-ส1กน1กคดของเราน@นเรยกว7า
เปFนธรรม
ผ6ท- ?ฝ1กแล-วกFจะพอมองเหFน ผ6-ท?ยงไม7เคยฝ1กน@ มนกFเปFนของท?ลาบากสกนด
หน1ง? เราอย7าไปน-อยใจมน อย7าไปตกใจมน มนกFเหม>อนนกเรยนน?นแหละ
เพ?งเข-าโรงเรยนจะให-เขยนหนงส>อได- อ7านหนงส>อได- เขยนหนงส>อให-มน
สวยงามมนกFไม7ได- อาศยการฝ1ก อาศยการกระทา อาศยการประพฤต
994

อาศยการปฏบต แล-วมนกFเปFนไปการต@งไว-ในใจของผ6ป- ระพฤตปฏบตน@ ใหเอาชนะตวเอง ไม7ต-องเอาชนะคนอ>?น ให-สอนตวเอง ไม7ต-องพยายามสอน
คนอ>?นให-มากท?สด เดนไปกFให-สอนตวเองท@งน@น น?งกFให-สอนตวเองได-ทก
อย7างให-มในตวของเราอย67เสมอ เรยกว7าสต สตน@นแหละเปFนแม7บทของผ6เจรญกรรมฐาน สตอนน@นเม>?อมนมความร6-ส1กข1น@ ปญญากFจะว?งมา ถ-าสต
ไม7ม ปญญากFเลก ไม7ม ฉะน@นจงพากนต@งใจถ1งแม-ว7าเราจะมเวลาน-อยกF
ช7างมน เวลาน-อยกFยงเปFนอปนสย ยงเปFนปจจย อย7างอ>?นจะหาเปFนท?พง1?
อย7างพทธศาสนาน?ไม7ม มนจบอย67ตรงน@ ไปไหนกFไม7จบแต7พทธศาสนา
ทาให-มนจบอย67ตรงน@
ถ-าเราไม7เหFนเดwยวน@ ต7อไปกFต-องเหFน ถ-าเราพจารณาเช7นน@ต7อๆไป ยงเปFน
คนใหม7 ประพฤตใหม7ปฏบตใหม7กFยงไม7เหFน กFเหม>อนกบเราเปFนเดFก เรา
ยงไม7เหFนสภาพของคนแก7 ทาไมไม7เหFนล7ะ ฟนเรากFยงดอย67 ตาเรากFยงด
อย67 ห6เรากFยงดอย67 ร7างกายเรากFยงดอย67 ไม7ร6-จกคนแก7 แต7ต7อไปเม>อ? เราเปFน
คนแก7 เราจะร6-จก ใครจะบอก สงขารมนจะบอก ฟนมนจะโยก น?แก7แล-ว ตา
มนจะไม7สว7าง ห6มนจะต1ง สภาวะร7างกายมนจะเจFบปวดไปหมด น?คนแก7
มนเปFนอย7างน@ ใครมาบอกสงขารน@บอกเอง ถ-าเราพจารณาอย67 ค>อ
สญชาตญาณมนมอย67 เช7นพวกปลวก หร>อแม-ผง1@ ผ1ง@ ใครไปสอนมน เม>อ? มน
ทารง มนมล6กมนทารงกนสวยๆ ถ-ามนแก7มนกFออกไปเปFนรงใหม7 ล6กๆผ1ง@
มนกFไปทารงกนใหม7 ใครไปสอนมน มนทารงกนสวยๆ นกกFเหม>อนกน
ตามปา7 นะ โดยเฉพาะนกกระจาบ นกกระจอก มนทารงกนสวยๆ ใครไป
บอกมน เม>อ? มนโตมนกFบนจากพ7อแม7มนไป มนกFไปทารงเหม>อนพ7อแม7มน
ใครจะไปบอกมน ปลวกกFเหม>อนกน ใครจะไปบอกมน สญชาตญาณมนม
มนทาเองของมน สญชาตญาณอนน@ท?มอย6ใ7 นใจของเราน@ เรากFไม7ร6-ตวเรา
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ถ-าเราไม7มาเรยนร6-ธรรม กFไม7ร6-จกส?งท@งหลายเหล7าน@ความเปFนจรง คนทกๆ
คนมนอยากจะมความสข และมนอยากจะดทกๆคนน?นแหละ แต7มนทาด
ไม7เหม>อนกน มนตามหาความสขไม7เหม>อนกน มนต7างกนเพราะปญญา
สญชาตญาณท?มนมอย6ใ7 นใจเราน@น เราไม7ร6-จกมน มนปกปดอย7างสนท
อย7างชนดไม7ร6-ไม7เหFน เม>อ? ธรรมช@ไปมนจ1งจะเหFน เช7นว7าเราน?งอย67น?
ร7างกายของเราทกส7วนน?โดยสภาพแล-ว พระพทธเจ-าท7านว7า ไม7มช@น ไม7ม
อะไรมนจะสวย มนจะสะอาดเลย ท7านตรสอย7างน@ไม7สวย ไม7สะอาด และ
ไม7เปFนแก7นเปFนสารด-วย เรากFยงไม7เหFน เราน1กว7าอนน@มนสวยอย67 อนน@มน
สะอาดอย67 อนน@มนดอย67 ทาไมมนเปFนอย7างน@นเล7า ของไม7สวยแต7มนเหFน
ว7าสวย ของไม7สะอาดทาไมมนเหFนว7าสะอาด ของไม7เปFนแก7นสารทาไม
เหFนว7าเปFนแก7นเปFนสาร ของน@ไม7ใช7ตวของเรา ทาไมมนจ1งเข-าใจว7าเปFนตว
ของเรา อนน@มนกFม>ดอย67พอแล-ว มนน7าจะเหFนน? ธรรมชาตอนน@มนกFไม7ใช7
ตวใช7ตนเราจรงๆ มนจะเจFบจะไข-เม>อ? ไร กFเจFบกFไข- มนจะตายเม>อ? ไรมนกF
ตาย มนไม7ห7วงเราท@งน@นแหละอนน@เรากFยงไม7เหFนมน มนน7าจะเหFน ทาไม
ไม7เหFนล7ะ น@มนกFมด> พออย6แ7 ล-ว ท?มนไม7เหFนน?น7ะ องคQสมเดFจพระสมมาสม
พทธเจ-าของเรา ได-แยกส?งท@งหลายเหล7าน@ออกมา จนจตของท7านเหFนว7า
ส?งท@งหลายท@งปวงเหล7าน@เปFนของไม7เท?ยง เปFนทกขQ เปFนอนตตา เหFน
จรงๆชดๆไม7ใช7สญญา (ความจา) สงขารร7างกายมนจะเปFนไปอย7างไร กFใหมนเปFนไปตามเร>?องของมน ท7านเหFนเช7นน@น การกาหนดพจารณา
เรยก .ภาวนากรรมฐาน ...เพ>อ? ให-มนเหFน ขนาดน@นมนยงไม7คอ7 ยจะเหFน
อนใดไม7สวยกFเหFนว7ามนสวย อนใดมนไม7เปFนแก7นเปFนสาร มนกFเหFนว7า
เปFนแก7นเปFนสาร น?จตมนไม7ยอม มนจ1งไม7เหFน ท7านกFว7าเยาวQ ค>อจตมน
เปFนเดFกอย67 จตมนยงเยาวQอย67 จตมนยงไม7เตบ จตมนยงไม7โตเช7นน@น
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พระพทธศาสนาน@ท7านสอนส7วนจต ให-จตเปFนคนเหFน ถ-าจตมนเหFนแล-ว
จตมนร6ข- องมนแล-ว ไม7ตอ- งเปFนห7วง เรยกว7าการภาวนาเปFน ฉะน@นจ1ง
ค7อยๆทา ค7อยๆประพฤตปฏบต ไม7ใช7ว7าจะเอาวนสองวนสามวนให-ได-ใหเหFน เม>อ? วานซ>นน?มนกศ1กษาได-มาปร1กษาจะไปน?งภาวนากรรมฐาน น?ง
สมาธ มนไม7สบาย มนไม7สงบ มาหาหลวงพ7อ ชารQจแบตเตอร?ให-ไม7ได-หร>อ
น?อนน@มนต-องพากนพยายามพยายามทาไปเร>?อยๆ คนอ>น? บอกมนไม7ร6-จก
มนจะต-องไปพบด-วยตนเอง ไม7ตอ- งเอาทละมากหรอก เอาน-อยๆ แต7เอา
ทกวน น?งสมาธทกวน แล-วกFเดนจงกรมทกวน มนจะมากหร>อน-อยเรากFทา
ทกๆวน แล-วกFเปFนคนท?พด6 น-อย แล-วกFด6จตของตวเองตลอดเวลา เม>อ? ด6จต
ของตวเอง อะไรมนจะเกดข1@นมา แล-วมนจะสขหร>อมนจะทกขQอะไรเหล7าน@
กFบอกปดปฏเสธมนเสย ว7าเปFนของไม7แน7นอน เปFนของหลอกลวงท@งน@น
ผ6ท- ?เรยน ศ1กษามากๆน@นนะ มนเปFนด-วยสญญา ไม7ใช7ปญญาสญญาเปFน
ความจา ปญญาเปFนความร6-เท7าทน มนไม7เหม>อนกนมนต7างกน บางคนจา
สญญาเปFนปญญา ถ-าปญญาแล-วไม7สขกบใครไม7ทกขQกบใคร ไม7เด>อดร-อน
กบใคร ไม7เปFนทกขQเปFนร-อนกบจตท?มนสงบหร>อไม7สงบ ถ-าสญญาไม7ใช7
อย7างน@นนะ มนเกดความย1ดม?นถ>อม?นเปFนทกขQเปFนร-อนไปตามอารมณQท@ง
หลายเหล7าน@น
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การท?เราอย67ร7วมกนน@จะต-องมระเบยบ ระเบยบเปFนส?งท?จาเปFนสาหรบคน
หม6ม7 าก ไม7ใช7จาเปFนเฉพาะบคคลเท7าน@น อย6ค7 นเดยวกFต-องมระเบยบ
อย7างพระวนย พระวนยสมยก7อนน@มนดเดยว พระสงฆQท?มาบวชใน
พระพทธศาสนามมากข1@น ต7างคนต7างจะทาอะไร กFมหลายเร>?อง บางคน
อยากจะทาอย7างน@น บางคนอยากจะทาอย7างน@ กFมกนมาเร>?อยๆ เปFนเหต
ให-พระพทธเจ-าของเราต@งข-อกตกา ค>อพระวนยข1น@ มา เพ>อ? เปFนข-อปฏบต
อย6ไ7 ปนานๆกFมคนบางคนกFทาเร>?องมาอกหลายอย7าง ดงน@นพระวนยจ1ง
ไม7มทางจบส@น หลายล-านสกขาบท แต7กFยงไม7จบ พระวนยไม7มทางจบลง
ได- แต7ถ-าพ6ดถ1งเร>?องธรรม เร>?องธรรมะน@มทางจบ กFคอ> "การปล7อยวาง"
เร>อ? งพระวนยกFคอ> เอาเหตผลกน ถ-าเอาเหตผลกนแล-วไม7จบหรอก
สมยหน1ง? อาตมาไปบรหารพระ ๓-๔ องคQ ไปอย6ใ7 นปา7 ไฟไม7คอ7 ยจะม
เพราะอย67บ-านปา7 องคQหน1ง? กFได-หนงส>อธรรมะมาอ7าน อ7านอย67ท?หน-าพระ
ประธานท?ทาวตรกน อ7านอย6ก7 Fท@งตรงน@นแล-วกFหนไป ไฟไมมมนกFมด>
พระองคQมาทหลงกFมาเหยยบหนงส>อ
จบหนงส>อข1@นมากFโวยวายข1น@ ว7า
"พระองคQไหนนไม7มสต ทาไมไม7ร6-จกท?เกFบหนงส>อ" สอบสวนถามกFไปถ1ง
พระองคQนน@ พระองคQนน@ กFรบปากว7า "ผมเอาหนงส>อเล7มน@ไว-ท?น?" "ทาไม
ท7านไม7ร6-จกท?เกFบหนงส>อผมเดนมาผมเหยยบหนงส>อน@" "โอ...อนน@นเปFน
เพราะท7านไม7สารวมต7างหากเล7า" เหFนไหมมนมเหตผลอย7างน@น จ1งเถยง
กน องคQนน@ บอกว7า "เพราะท7านไม7เอาไปไว-ในท?เกFบ ท7านไม7ร6-จกเกFบ
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หนงส>อ ท7านจ1งไว-อย7างน@" องคQนบ@ อกว7า "เปFนเพราะท7านไม7สารวม ถ-า
ท7านสารวมแล-ว คงไม7เดนเหยยบหนงส>อเล7มน@" มเหตผลว7าอย7างน@น มนกF
เกดเร>?องทะเลาะกน ทะเลาะกนไม7จบ ด-วยเร>?องเหตผล
เร>อ? งธรรมะท?แท-จรงน@น ต-องท@งเหตท@งผล ค>อธรรมะมนส6งกว7าน@น ธรรมะท?
พระพทธองคQท7านตรสร6- ระงบกเลสท@งหลายได-น@นมนอย67นอกเหตเหน>อผล
ไม7อย6ใ7 นเหต อย67เหน>อผล ทกขQมนจ1งไม7มสขมนจ1งไม7ม ธรรมน@นท7านเรยก
ว7าระงบ ระงบเหต ระงบผล ถ-าพวกใช-เหตผลอย6อ7 ย7างน@ เถยงกนตลอดจน
ตายเหม>อนพระสององคQน@น
ธรรมท?พระพทธองคQท7านตรสร6- ต-องอย67นอกเหตเหน>อผล นอกสขเหน>อ
ทกขQ นอกเกดเหน>อตาย ธรรมน@มนเปFนธรรมท?ระงบคนเรากFมาสงสยอย67น?
แหละ ผ6ช- ายย?งสงสยมาก ความสงสยน?ตวสาคญ มเหตผลอย7างน@นอย7างน@
มนจะตายอย67แล-ว (หวเราะ) มนไม7ใช7ธรรมของพระพทธองคQ ธรรมน@นเปFน
ข-อปฏบต เปFนทางเดนเดนไปเท7าน@น ถ-ามวคดว7าเม>อ? ไปถ1ง น?ฉนน@สขเหล>อ
เกน ไม7ได-ฉนน@ทกขQเหล>อเกน ไม7ได- แต7ถ-าฉนไม7มสขไม7มทกขQ น?คอ> มน
ระงบแล-ว สงสยไม7ม
ตรงโน-นมนจะมอย67ท?ตรงไหน มนกFอย67ตรงท?ปฏบตไปเร>?อยๆสขเกดข1น@ มา
ทกขQเกดข1น@ มา เราร6-มนท@งสองอย7างน@ สขน@กสF กว7าสขทกขQนก@ Fสกว7าทกขQ
เท7าน@น ไม7ใช7สตวQ ไม7ใช7ตวตนเราเขา ธรรมน@เกดข1น@ แล-วดบไป เกดข1น@ มา
ดบไปเท7าน@น จะเอาอะไรกบมน สงสยทาไมมนเกดอย7างน@น เม>อ? เกดอก
ทาไมมนไปอย7างน@นละ สงสยอย7างน@มนเปFนทกขQ ปฏบตไปจนตายกFไม7ร6เร>อ? ง มนทาให-เกดเหตไม7ระงบเหตของมน
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ความเปFนจรง ธรรมท?พวกเราปฏบตอย67ทกวนน@ ธรรมน@นาเราไปส67ความ
สงบ สงบจากอะไร จากส?งท?ชอบใจ จากส?งท?ไม7ชอบใจถ-าเราชอบส?งท?เรา
ชอบใจ ไม7ชอบส?งท?เราไม7ชอบใจ มนไม7หมด ธรรมน@ไม7ใช7ธรรมระงบ ธรรม
น@เปFนธรรมก7อทกขQข1@นมา ให-เข-าใจอย7างน@น
ฉะน@นเราจ1งสงสยตลอดเวลา..แหม.วนน@ฉนได-มาแล-ว พร7งน@ทาไมหายไป
แล-ว มนหายไปไหน ฉนน?งเม>อ? วานน@มนสงบดเหล>อเกน วนน@ทาไมมน
ว7นวาย มนไม7สงบเพราะอะไร อย7างน@กFเพราะเราไม7ร6-เหตของมน คร@น
ปล7อยวางว7า มนเปFนของมนอย67อย7างน@เหFนไหม มนเปFนอย6ข7 องมนอย7างน@
วนน@มนสงบแล-ว เออ ไม7แน7นอนหนอ เราต-องเหFนโทษมนอย7างน@ สงบแล-ว
มนกFไม7แน7นอน ฉนไม7ย1ดม?นไว- สงบกFสงบเถอะ ความไม7สงบกFไม7แน7นอน
เหม>อนกน ฉนไม7วา7 ฉนเปFนผ6ด- 6เท7าน@น ท?สงบฉนกFร6-ว7าเร>?องมนสงบท?ไม7
สงบฉนกFร6-ว7าไม7สงบ แต7วา7 ฉนไม7ย1ดม?นถ>อม?นในเร>?องท?ว7ามนสงบหร>อไม7
สงบ เหFนไหมเร>?องมนเปFนอย67ของมนอย7างน@น อย7างน@มนกFระงบ มนกFไม7
ว7นวาย มนจะสงบ ฉนกFรว6- 7ามนเร>?องของมน ฉนจะด6อย6แ7 ค7นแ@ หละ ด6เร>อ? งท?
มนสงบ มนกFไม7แน7นอน ด6เร>?องท?มนว7นวาย มนกFไม7แน7นอน มนแน7นอนอย67
แต7ว7า มนจะเปFนของมนอย67อย7างน@น เราอย7าไปเปFนกบมนเลย
ถ-าอย7างน@ มนกFสบายและสงบ เพราะเราร6-เร>?องมน ไม7ใช7วา7 เราอยากจะใหเร>อ? งน@นเปFนอย7างน@น อยากให-เร>?องน@เปFนอย7างน@ มนสงบเพราะเราร6-เร>?องว7า
เปFนอย7างน@น แล-วกFมการปล7อยวาง เราคดด6ซว7า ถ-าคนทกคนต-องพ6ดใหถ6กใจฉน คนทกคนต-องทาให-ถ6กใจฉนฉนจ1งจะสงบ ฉนจ1งจะสบาย คนท@ง
โลกจะให-เขามาพ6ดถ6กใจเรามไหม จะมาทาถ6กใจเราทกคนมไหม ไม7ม เม>อ?
ไม7ม เรากFเปFนทกขQอย67ตลอดเวลา ถ-าเราไม7มการปล7อยวาง เราเกดมาใน
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ชวตหน1ง? เราจะหาความสงบว7า คณต-องพ6ดให-ถ6กใจฉน คณต-องทาใหถ6กใจฉนฉนจ1งจะสบาย ในชวตหน1ง? จะได-สบายไหมคนเรา คณต-องพ6ดใหถ6กใจฉน คณกFต-องทาให-ถ6กใจฉน ฉนจ1งจะสงบ ถ-าไม7อย7างน@นฉนกFไม7สงบ
คนคนน@เกดมาไม7ร6-ก?ชาตกFไม7มความสงบ เพราะคนหลายคนใครจะมาพ6ด
ให-ถ6กใจเราทกคน ใครจะมาทาให-ดทกคน มนไม7มหรอกอย7างน@ น?มนเปFน
ธรรมะ เราจะต-องศ1กษาอย7างน@
ฉะน@นเราจะต-องอดทน อดทนต7ออารมณQทม? นเกดข1น@ มาอย7าไปหมายม?น
อย7าไปย1ดม?น จบมาด6แล-วร6-เร>?อง เรากFปล7อยมนไปเสย เขาจะพ6ดอย7างไรกF
รบฟงมนไปเถอะ มนจะทาอย7างไรกFระวงไว- มนเปFนอย7างน@นของมน เรา
ต-องถอยกลบมาอย67ตรงน@ เรากFมความสบาย
อารมณQกเF หม>อนกนฉนน@น ท?มนมากระทบเราอย6ท7 กวนน@ บางทกFร-าย
บางทกFด บางทกFชอบใจ บางทกFไม7ชอบใจ คนทกๆคนน?งอย6ใ7 นน@กเF หม>อน
กน จะทาให-ถ6กใจเราทกคนมไหม มนไม7ได- นอกจากเราปฏบตธรรมะให-ร6ว7า คนคนน@มนเปFนอย7างน@นานาจตตงไม7เหม>อนกน
เราจาเปFนต-องอบรมใจของเราทกๆคน
เม>อ? มนโกรธข1@นกFดค6 วามโกรธ
ความโกรธน@มนมาจากไหน เราให-มนโกรธหร>อเปล7า ด6ว7ามนดไหม ทาไม
เราถ1งชอบมน ทาไมเราถ1งไม7ท@งมน เม>อ? โกรธข1@นมาแล-วไม7ด ไม7ดเราเกFบ
มนไว-ทาไม กFเปFนบ-าเท7าน@น ท@งมนเสยถ-าเหFนว7ามนไม7ด มนกFจะไปใน
ทานองน@
เม>อ? อย6ด7 -วยกนกบคนมากๆ มนกFยง? ให-การศ1กษาเรามากท?สด ให-มน
ว7นวายเสยก7อน ให-ร6-เร>อ? งของความว7นวายเสยก7อนมนจ1งจะถ1งความสงบ
อย7าหนไปท?ไหน พระอานนทQกบพระพทธเจ-าของเราในสมยก7อน ไป
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บณฑบาตบ-านมจฉาทฏฐ พอไปถ1งหน-าบ-านพระพทธองคQกFสะพายบาตร
ย>นเฉย ท7านกFสบายเพราะท7านเข-าใจว7าเราย>นอย67เฉยๆ มนไม7บาปหรอก
เขาจะให-กไF ม7เปFนไร เขาจะไม7ให-กไF ม7เปFนไร ท7านย>นอย6เ7 ฉยๆ พระอานนทQ
เดนย?าเท-าไปมา อายเขาคดว7าพระพทธองคQน@อย67ทาไม ถ-าเขาไล7กFน7าจะหน
ไป เขาไม7ให-กยF งทนอย67 ไม7ก7อประโยชนQอะไรเลย พระพทธองคQกเF ฉย
จนกว7าสดวสยแล-วกFไป บางทเขากFให- ให-ในฐานท?ไม7เคารพ พระพทธเจ-ากF
เอาเขาให-พระพทธเจ-ากFเอา ท7านไม7หนไปไหน ไม7เหม>อนพระอานนทQ
พอกลบมาถ1งอาราม พระอานนทQกกF ราบพระพทธองคQถามว7า "ข-าแต7พระผ6มพระภาคเจ-า ตรงไหนท?เขาไม7ใส7บาตรให-เรา เราจะไปย>นอย67ทาไม มน
เปFนทกขQ อายเขา เขาไม7ให-กFรบไปท?อ>?นเสยดกว7า" พระพทธองคQตรส
"อานนทQ ตรงน@ถ-าเรายงไม7ชนะมน ไปท?อน>? กFไม7ชนะ ถ-าเราชนะอย67ท?น? ไปท?
อ>น? เรากFชนะ" พระอานนทQว7า"ชนะไม7ชนะไม7ร6-เร>อ? งแหละ อายเขา" "อาย
ทาไมอานนทQ อย7างน@มนผดหร>อเปล7า เปFนบาปไหม เราย>นอย67เขาไม7ให-กF
ไม7เปFนไร" พระอานนทQบอกว7า "อาย" "อาย ทาไมเราย>นอย67เฉยๆ มนเปFน
บาปท?ไหน อานนทQเราจะต-องทาอย67อย7างน@ ถ-าเราชนะมนตรงน@ ไปท?ไหน
มนกFชนะ แต7ถ-าเขาไม7ให-เรากFไปท?โน7น ถ-าไปท?โน-นแล-ว เขาไม7ให-เราจะไป
ไหน อานนทQ" "ไปอก ไปบ-านโน-นอก" "ถ-าหากบ-านโน-นเขากFไม7ให- เราจะ
ไปตรงไหน" "ไปตรงโน-นอก" "เลยไปไม7มหยดเลย อานนทQ ถ-าเราไม7ชนะ
ตรงน@ ไปข-างหน-ามนกFไม7ชนะ ถ-าเราชนะอย67ท?นแ? ห7งเดยว ไปท?อน>? มนกF
ชนะท@งน@น อานนทQเข-าใจผดแล-ว ไม7ต-องอายซ"
พระองคQตรสว7าอะไรเปFนบาป อนน@นท7านให-อาย อะไรท?ไม7เปFนบาปจะอาย
ทาไม ใครอายกFโง7เท7าน@น ภาวนายงไม7เปFนเลย ถ-าอายอย7างน@น เราจะไป
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อย6ต7 รงไหนถ1งจะมปญญา ถ-าไปอย6ค7 นเดยวไม7มใครพ6ดดพ6ดช?วให- มนกF
สบาย แต7เราจะไม7ร6-เร>?อง สบายอย7างน@มนไม7มปญญา ถ-าถ6กอารมณQแล-ว
ปญญามนไม7ม กFเปFนทกขQอย7างน@น
ฉะน@นเราอย6ใ7 นโลก กFต-องมความสมพนธQกบมนษยQเร>?อยไปเปFนธรรมดา
ไม7อยากเปFนมนกFเปFน ไม7อยากจะอย6ม7 นกFอย67 เปFนไปอย6อ7 ย7างน@น ให-เรามา
พจารณาอย7างน@น
เราต-องกลบมาย-อนพจารณาอารมณQท?ท7านตรสว7า
นนทาสรรเสรญมนเปFนค67กนมา เร>?องนนทาเร>?องสรรเสรญเปFนธรรมดาของ
โลก ถ-าไม7ดเขากFนนทา ถ-าดเขากFสรรเสรญ พระพทธองคQท7านไม7เหFนแก7
นนทา ไม7เหFนแก7สรรเสรญจงเรยนสรรเสรญให-มนร6-จก จงมาเรยนนนทาใหมนร6-จก ให-ร6-จกสรรเสรญกบนนทา สรรเสรญ นนทามนกFมผลมเหตเท7ากน
นนทาเรากFไม7ชอบ น?เปFนเร>อ? งธรรมดาของโลก ถ-าสรรเสรญเราชอบ
ส?งท?เราชอบมนพาให-เราทกขQมไหม เช7นว7า เรามเพชรสกก-อนหน1?ง เรา
ชอบมาก ชอบกว7าก-อนหนธรรมดา เอาวางไว- ถ-ามขโมยมาหยบเอาก-อน
เพชรไป เราจะเปFนอย7างไร น?นของดมนหาย ทาให-เราเปFนทกขQได-เหม>อน
กน
ดงน@นเราต-องอดทนต7อส6- ให-เรามสตค-มครองจตของเรา สตค>อความระล1ก
ได- สมปชญญะค>อความร6-ตว อนน@ชว7 ยประคบประคองดวงใจของเราให-อย67
กบธรรมะ สตระล1กได-วา7 บดน@เราจะจบไม-เท-าเม>?อเราจบไม-เท-าอย67เรากFร6-ว7า
เราจบไม-เท-า น?เปFนสมปชญญะถ-าเราร6-อย67ในขณะน@ ขณะเม>อ? เราจะทา หร>อ
เม>อ? เราทาอย67กFร6-ตามความเปFนจรงของมนอย67อย7างน@น อนน@แหละท?จะช7วย
ประคบประคองใจของเราให-ร6-ธรรมะท?แท-จรง
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ทน@ถ-าหากว7า เราเผลอไปนาทหน1ง? กFเปFนบ-านาทหน1ง? เราไม7มสตสองนาท
เรากFเปFนบ-าสองนาท ถ-าไม7มสตคร1ง? วนเรากFเปFนบ-าอย6ค7 ร1?งวน เปFนอย7างน@
สตน@คอ> ความระล1กได- เม>อ? เราจะพ6ดอะไรทาอะไร ต-องร6-ตวเราทาอย67 เรากF
ร6-ตวอย67 ระล1กได-อย6อ7 ย7างน@ คล-ายๆกบเราขายของอย67ในบ-านเรา เรากFดข6 อง
ของเราอย67 คนจะเข-ามาซ>@อของหร>อจะมาขโมยของของเรา ถ-าเราสะกด
รอยมนอย67เสมอ เรากFร6-เร>?องว7า คนคนน@มนมาทาไม เราจบอาวธของเราไวอย6อ7 ย7างน@ ค>อเรามองเหFน พอขโมยมนเหFนเรา มนกFไม7กล-าจะทาเรา
อารมณQกเF หม>อนกน ถ-ามสตร6-อย67 มนจะทาอะไรเราไม7ได-อารมณQมนจะ
ทาให-เราดใจอย6อ7 ย7างน@ตลอดไปไม7ได- มนไม7แน7นอนหรอก เดwยวมนกFหาย
ไป จะไปย1ดม?นถ>อม?นทาไม อนน@ฉนไม7ชอบอนน@กไF ม7แน7นอนหรอก ถ-า
อย7างน@ อารมณQน@นมนกFเปFนโมฆะเท7าน@นเราสอนตวของเราอย67 เรามสต
อย7างน@ เรากFรกษาอย7างน@เร>?อยๆไปทาเร>?อยๆไป ตอนกลางวน ตอนกลาง
ค>น ตอนไหนๆกFตาม
เม>อ? เรายงมสตอย67 เม>อ? น@นแหละเราได-ภาวนาอย67 การภาวนาไม7ใช7ว7า เราจะ
น?งสมาธอย7างเดยว ย>นเดนน?งอย6เ7 รากFร6-จก นอนอย6เ7 รากFร6-จก เราร6-จกตว
ของเราอย6เ7 สมอ จตเรามความประมาทเรากFร6-จก ไม7มความประมาทเรากF
ร6-จกของเราอย67 ความร6-อนน@แหละท?เรยกว7า "พทโธ" เราร6-เหFนนานๆ
พจารณาดๆ มนกFร6-จกเหตผลของมน มนกFร6-เร>อ? ง
ยกตวอย7างเช7น ชาวตะวนตกมาอย67ในประเทศไทย อย6ไ7 ปเฉยๆอย7างน@น
ความท?อย6ต7 ดต7อใกล-ชดกนไป ถ1งแม-พด6 ภาษาไม7ร6-เร>อ? งกFตาม แต7มนร6-เร>?อง
เข-าใจได- เหFนไหม มองด6หน-ากนร6-เร>?องกนถ1งพ6ดภาษาไม7ร6-เร>?อง แต7กFอย67กน
ไปได- มนร6-กนด-วยวธน@ไม7ต-องพ6ดกน ทางานกFต7างคนต7างทา ทาอย67ใกล-ๆ
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กนน?นแหละไม7ร6-จกพ6ดกนมนกFยงร6เ- ร>?องกน อย67ด-วยกนได- ร6ไ- ด-โดย
อากปกรยาท?ว7ารกกนหร>อชอบกน อะไรมนกFร6-ของมนอย6อ7 ย7างน@ เปFนอย7าง
น@น เหม>อนกนกบแมวกบสนข มนไม7ร6-ภาษา แต7ว7ามนกFร6-จกรกเจ-าของ
เหม>อนกน แมวหร>อสนขมนอย67บ-านเรา ถ-าเรามาถ1งบ-าน สนขมนกFวง? ไป
ทาความขอบคณด-วยเหFนไหม ถ-าเรามาจากตลาดหร>อมาจากท?อ>?นมาถ1ง
บ-าน แมวอย67ท?บ-านเรา มนกFมาทาความขอบคณ มนจะร-องว7า เหมยวๆ
มนมาเสยดมาสเรา แต7ภาษามนไม7ร6- แต7จตมนร6-อย7างน@น
อนน@เรากFอย67ไปได-อย7างน@น เราต-องให-เข-าใจกนอย7างน@น เราปฏบตธรรมะ
บ7อยๆ จตมนกFคน- เคยกบธรรมะ เช7นว7าความโกรธเกดข1@นมา มนเปFนทกขQ
พระท7านว7ามนเปFนทกขQมาแล-ว ชอบทกขQไหม ไม7ชอบ แล-วเอาไว-ทาไมถ-า
ไม7ชอบ จะย1ดเอาไว-ทาไม ท@งมนไปซ ถ-าทกขQมนเกดล7ะ คณชอบทกขQหร>อ
เปล7า ไม7ชอบ เม>อ? ไม7ชอบทกขQแล-วย1ดไว-ทาไม กFทง@ มนเสยซ ท7านกFสอน
ทกวนๆ กFร6-เข-าไปๆ ทกขQมนเกดข1น@ มาคร@งหน1?ง เรากFร6-จกคาสอนคร@งหน1ง?
ทกขQมนเกดมาคร@งหน1ง? เรากFร6-จกคาสอนคร@งหน1ง? ทกขQเรากFไม7ชอบ ไม7
ชอบทกขQแต7เราไปย1ดไว-ทาไม สอนอย67เร>?อยๆ บางทกFเหFนชด เหFนชดกF
ค7อยๆวาง วางไปกFเปFนเร>?องธรรมดาอย7างเก7า ทหน1?งกFดสองทกFด สามท?กFด
มนกFเกดประโยชนQแล-ว เกดร6-เร>?องข1@นแล-ว
เม>อ? มนเกดความร6-เฉพาะตวของเรา เราจะน?งอย67กดF เดนอยกFดนอนอย6ก7 Fด
พ6ดภาษาไม7เปFน แต7จตเราร6-ภาษาธรรมะเราปดปากตรงน@ไว- ปดปากกาย
แต7เปดปากใจน@ไว- ใจมนพ6ดน?งอย67เงยบๆ ย?งพ6ดด พ6ดกบอารมณQ ร6-อารมณQ
เสมอ น?เรยกว7า "ปากใน" น?งอย67เฉยๆ เรากFร6-จก พ6ดอย67ข-างใน ร6อ- ย67ข-างใน
ไม7ใช7คนโง7 คนร6-อย6ข7 -างในร6-จกอารมณQ ส?งสอนตวเองกFเพราะอนน@....
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ชวตของเราน@ มนแก7ทกวน เกดมามการยกเว-นไม7แก7บ-างไหมวนค>นของ
เราน@ ตอนเช-า ตอนเท?ยง ตอนเยFน ตอนค?า มนยกเว-นอายเราไหม วนน@มน
กFให-แก7 พร7งน@มนกFให-แก7 นอนหลบอย67มนกFให-แก7 ต>?นอย67กใF ห-โตข1@นตามเร>อ? ง
ของมน เรยกว7าปฏปทาของมนสม?าเสมอเหล>อเกน เราจะนอนอย67 มนกF
ทางานของมนอย67 เราจะเดน มนกFทางาน ค>อความโตของเราน?แหละ กลาง
วนมนกFโต กลางค>นมนกFโต จะน?งจะนอนมนมความโตของมนอย67 เพราะ
ชวตประจาวนมนเปล?ยนแปลงอย6เ7 สมอ ร7างกายของเรามนได-อาหาร มนกF
เปล?ยนไปเร>?อยๆ น?เรยกว7า ปฏปทาของมน มนจ1งทาให-เราโต จนไม7ร6-สก1 ด6
เหม>อนกบไม7ได-ทาอะไรเลย มนกFโตของมนเอง แต7สง? ท?เราทาค>อเรากน
อาหาร กนข-าว ด>?มน@า น?นเปFนเร>?องของเรา เร>?องร7างกาย มนจะโตจะอ-วน
มนกFเปFนของมน เรากFทางานของเราสงขารมนกFทางานของสงขาร มนไม7
พลกแพลงอะไร น?ปฏปทามนตดต7อกนอย6เ7 สมอ
การทาความเพยรของเรากFเหม>อนกน ต-องพยายามอย67อย7างน@น เราจะต-อง
มสตตดต7อกนอย6อ7 ย7างน@นเสมอ มความร6-ตดต7อกนอย6เ7 สมอเปFนวงกลม จะ
ไปถอนหญ-ากFได- จะน?งอย6ก7 Fได- จะทานอาหารกFได- จะกวาดบ-านอย6ก7 Fไดต-องไม7ล>ม มความร6-ตดต7ออย6เ7 สมอตวน@มนร6-ธรรมะ มนจะพ6ดอย67เร>?อยๆ ใจ
ข-างในมนจะพ6ดอย67เร>?อยๆ เปFนอย67อย7างน@นมความร6อ- ย67 มความต>?นอย67 ม
ความเบกบานอย67สม?าเสมออย7างน@น น@นเรยกว7าเปFนประโยชนQมาก ไม7ตอ- ง
สงสยอะไรเลยอะไรมนเกดข1น@ มา เรากFเหFนว7าอนน@มนไม7แน7นอน มนไม7
เท?ยงอนน@นกFด แต7ว7ามนไม7แน7นอน มนไม7เท?ยง เท7าน@ละ เรากFรข6- องเราไป
เร>อ? ยๆ เท7าน@นแหละการปฏบตของเรา
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มคนถามว7า การทาภาวนาน@ ต-องอธษฐานหร>อไม7ว7าจะทาเวลานานเท7าไร
๕ หร>อ ๑๐ นาท อาตมาเลยบอกว7า ไม7แน7นอนบางทอธษฐานว7าฉนจะน?ง
สามช?วโมง น?งไปได-สบนาทกFเด>อดร-อนแล-ว ไม7ถง1 ช?วโมงกFหนไปแล-ว เม>อ?
หนไปแล-วกFมาน?งคดว7า แหม เราน@พ6ดโกหกตวเราเอง เอาแต7โทษตวเอง
อย67 ไม7สบายใจ บางทกFเอาธ6ปสกดอกหน1ง? มาจด อธษฐานจตใจว7า ไฟจด
ธ6ปดอกน@ไม7หมดฉนจะไม7ลกหน ฉนจะพยายามอย67อย7างน@ พอท7านพ6ด
อย7างน@ พญามารกFมาแล-ว น?งเข-าไปสกนด น?นทกขQหลายเหล>อเกน เดwยว
มดกดเดwยวยงกด มนว7นไปหมด จะลกหนไปกFอธษฐานแล-ว น?มนตกนรก
น1กว7านานเตFมทแล-ว ล>มตามองด6ธป6 ยงไม7ถง1 คร1?งเลย หลบตาอธษฐานใหม7
ต7อไปอก สามทส?ทธ6ปกFยงไม7หมด เลยกFมาคด เราน?มนไม7ดเหล>อเกน
โกหกตวของตวอย67 เลยว7นย?งกว7าเก7าอก เราน@เปFนคนไม7ด เปFนคนอปรยQ
จญไร เปFนคนโกหกพระพทธเจ-า โกหกตวเราเอง เกดบาปข1น@ มาอก
อาตมาเหFนว7าต-องพยายามทาไปเร>?อยๆพอสมควรท?จะเลกกFเลก เหม>อน
กนกบเราทานข-าว เราอธษฐานมนเม>อ? ไร ทานไปทานไป มนจวนจะอ?มจะ
พอ เรากFเลกมนเม>?อน@น กนมากไปมนกFอาเจยรออกเท7าน@นแหละ ให-มน
พอดอย7างน@น
เราเหม>อนพ7อค-าเกวยน ต-องร6-จกกาลงโคของเรา ต-องร6-จกกาลงเกวยนของ
เรา โคของเรามกาลงเท7าไร เกวยนของเรารบน@าหนกได-เท7าไร ต-องร6-จก
ต-องเอาตามกาลงโค ต-องเอากาลงเกวยนของเรา อย7าเอาตามความอยาก
ของเราส เรามเกวยนลาเดยว อยากจะบรรทกหนกให-ขนาดรถสบล-อ มนกF
พงเท7าน@น กFตายน7ะซ มนต-องค7อยๆไป ค7อยๆทา อย7างน@ให-ร6-จกของเรา
ปฏปทาเราทาไปเร>?อยๆกFสบาย มนว7นวายกFตง@ ใหม7 มนว7นวายไปกFต@งใหม7
ถ-ามนว7นวายนกกFลกเดนจงกรมเสยซ เดนมนจนเหน>อ? ย พอเหน>?อยกFมาน?ง
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น?งกาหนด มนเหน>?อยมนจะสงบระงบ ถ-าเดนกFพอแรง น?งกF สมควรแล-ว
อยากจะพกผ7อนกFพกผ7อนเสย แต7ว7า จตใจอย7าล>มมสตอย67ท@งเดน ท@งน?ง
ท@งนอน อย6ใ7 ห-สม?าเสมออย7างน@น ให-เราเข-าใจอย7างน@น
การประพฤตปฏบตธรรมต-องไม7ยอ7 หย7อน จะต-องทาความพยายามอย7าง
น@น ความอยากจะเรFวของเรา อนน@ไม7ใช7ธรรมะ มนเปFนความอยากของเรา
ใจอยากจะเรFวท?สด แต7มนทาไม7ได- ธรรมชาตมนเปFนอย6อ7 ย7างน@น เรากF
กาหนดจตปฏบตตามธรรมชาตของมนอย7างน@น อยากจะให-มนเรFวท?สดน@น
ไม7ใช7ธรรม มนค>อความอยากของเรา เราจะทาตามความอยากของเราน@น
ไม7จบ
ให-ร6-จกด6ประวตของพระอานนทQ พระอานนทQน@นมศรทธามากท?สด พร7งน@
เขากาหนดให-พระอรหนตQทาปฐมสงคายนาแล-ว และคณะสงฆQกFกาหนด
พระอานนทQองคQหน1ง? ว7าจะเอาไปร7วมทาสงคายนาแต7จะเอาเฉพาะพระ
อรหนตQทง@ น@น พระอานนทQเหล>อเพยงคนเดยวเท7าน@นยงไม7เปFนพระอรหนตQ
ไม7ร6-จะทาอย7างไร พระอานนทQกFอาศยความอยาก น1กว7า เราจะต-องทาอะไร
หนอ จ1งจะสาเรFจเปFนพระอรหนตQ พร7งน@เขาจะนบเข-าอนดบแล-ว จะประชม
สงฆQทาสงคายนาตอนกลางค>นกFตง@ ใจน?ง ไม7ได-นอนท@งค>น น?งทาอย6อ7 ย7าง
น@น อยากจะเปFนพระอรหนตQ กลวจะไม7ทนเพ>อ? นเขา ทาไปทกอย7าง คดไป
ทางน@กมF แต7ปญญาหยาบ คดไปทางโน-นกFมแต7ปญญาหยาบ คดไปทาง
ไหนกFมแต7ปญญาหยาบท@งน@น ว7นวายไปหมด คดไปกFจวนจะสว7าง เราน?
แย7 เราจะทาอย7างไรหนอเพ>อ? นสหธรรมกท@งหลายจะทาสงคายนาแล-ว เรา
ยงเปFนปถชนจะทาอย7างไรหนอ ธรรมท?พระพทธองคQท7านแสดงไว- เรา
พจารณาทกอย7างไม7ขดข-อง แต7เรายงตดกเลสยงไม7ได- ยงไม7เปFนพระอรย
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เจ-า ทาอย7างไรหนอ เลยคดว7าเรากFทาความเพยรมาต@งแต7ย?าค?าจนถ1งบดน@
หร>อมนจะเหน>?อยไปมากกระมง คดว7าควรจะพกผ7อนสกพกหน1?ง เลยเอา
หมอนมาจะทาการพกผ7อน เม>อ? จะพกผ7อน กFปล7อยวางทอดธระหมด
เท7าน@น ศรษะยงไม7ทนถ1งหมอนเลย พอเท-าพ-นพ>น@ เท7าน@น ตอนน@นขณะจต
เดยวพอดจตมนรวมไว- ท?ต@งใจว7าจะพกผ7อน มนปล7อยวางทอดธระตอนน@น
เอง พระอานนทQได-ตรสร6-ธรรมตอนท?วา7 อยากจะให-มนเปFนอย7างน@น อยาก
จะให-มนเปFนอย7างน@ ไม7มเวลาท?จะพกผ7อน ไม7ปล7อยวาง กFเลยไม7มโอกาส
ท?จะตรสร6-ธรรม
ให-เข-าใจว7าการท?ตรสร6-ธรรมน@น มนพร-อมกบการปล7อยวางด-วยสตปญญา
ไม7ใช7ว7าเราจะเร7งมนให-มนเปFนอย7างน@น แต7ดว- ยเหFนว7ามนไม7ใช7อย7างน@น
พอพกผ7อน พอวางเข-าปs บ ตรงน@นไม7มอะไรเข-ามาย7ง ไม7มความอยากเข-า
มาย7ง เลยสงบตรงน@นเลย พอจตตอนน@นรวมด กFเปFนโอกาสพบตรงน@น
พระอานนทQเก>อบจะไม7ร6-ตว ร6-ตวว7ามนเปFนอย7างน@นเท7าน@น ท?พระอานนทQ
อยากจะตรสร6-ให-มนเปFนอย7างน@ไม7ได- น?คอ> ความอยาก แต7พอร6-จกวาง ตรง
น@นแหละค>อการตรสร6-ธรรมะ
คนไม7ร6-จกมนกFทายาก เช7นว7า ตรงน@นไม7ใช7ท?อย6ข7 องคนความวตกของ
ปถชนจะไปวตกตรงน@นกFไม7ได- เช7นว7า น?พ>@น น?นหลงคา ตรงน@ (ระหว7าง
หลงคากบพ>@น) ไม7มอะไร เหFนไหมตรงน@ไม7มภพ ภพค>อหลงคากบพ>@น
ระยะกลางน@เรยกว7าไม7มภพ ถ-าคนจะอย67กFต-องอย6ข7 -างล7าง หร>อข-างบน ตรง
น@ไม7มคนท?จะอย67 ไม7มใครท?จะอย67 เพราะว7ามนไม7มภพ ตรงน@คนไม7สนใจ
การปล7อยวางอย7างน@คนไม7สนใจ ว7าการปล7อยวางมนจะเกดอะไรไหม เม>อ?
ข1น@ ไปถ1งโน-นเปFนภพเคยอย67 ลงมาทางน@กFเปFนภพเคยอย67 ข1น@ ไปข-างบนน@
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หน7อยกFสขสบาย หล7นลงมาต6มกFเจFบ แล-วเปFนทกขQ มแต7ทกขQกบสข แต7ท?
มนจะวางให-เปFนปกตไม7ม เพราะว7าท?ไม7มภพน@นคนไม7สนใจ แม-จตจะวตก
กFให-วตกไปในปกต ไม7มภพ
ท?พระพทธองคQตรสว7า ท?ไม7มภพไม7มชาต ค>อไม7มอปาทานน?นเอง
อปาทานเปFนเหตให-ทกขQเกด ถ-าอปาทานน@นเราปล7อยไม7ได-เราอยากจะ
สงบมนกFไม7สงบ คนเราอย6ก7 บภพ ถ-าไม7มภพคดไม7ได-เพราะนสยของคน
มนเปFนอย7างน@น กเลสของคนเปFนอย7างน@น พระนพพานท?พระพทธองคQ
ท7านว7า พ-นจากภพชาต ฟงไม7ได- ไม7เข-าใจมนเข-าใจแต7วา7 ต-องมภพชาต
ถ-าไม7มภพ ถ-าไม7มท?อย67 ฉนจะอย67อย7างไร ย?งคนธรรมดาๆอย7างเราแล-ว
ฉนจะอย67อย7างน@ไม7ดกว7าหร>ออยากจะเกดอกแต7กFไม7อยากตาย มนขดกน
เสยอย7างน@ ฉนอยากเกดแต7ฉนไม7อยากตาย มนพ6ดเอาคนเดยวตามภาษา
คน แต7การเกดแล-วไม7ตายน@นมไหมในโลกน@ เม>อ? คนอยากเกดกFคอ> คนน@น
อยากตายน?นเอง แต7เขาพ6ดว7าฉนอยากเกด แต7ฉนไม7อยากตาย มนคดส?ง
ท?เปFนไปไม7ได- เขากFไปคดให-มนทกขQ
ทาไมเราจ1งคดอย7างน@น
เพราะเขาไม7ร6-จกทกขQ
เขาจ1งคดอย7างน@น
พระพทธองคQท7านว7า ตายน@มาจากความเกด ถ-าไม7อยากตายอย7าเกดส แต7
น?อยากเกดอก แต7วา7 ไม7อยากตาย พ6ดกบกเลสตณหาน@มนกFยาก มนกF
ลาบาก มนถ1งมการปล7อยวางได-ยาก มการปล7อยวางไม7ได-อย7างน@ กเลส
ตณหามนเปFนอย7างน@น
ฉะน@นท?พระพทธองคQท7านตรสว7า ไม7มยางต-นเสาอนน@อะไรไปเกาะ ไม7มท?
เกาะ กFจง1 ไม7มภพไม7มชาต ถ-าพ6ดถ1งว7าเราไม7มภพมชาต เราฟงไม7ได- จน
กระท?งท7านย@าเข-าไปถ1งตวตนน@ว7า ไม7มตวมตนตวตนน@นเปFนเร>อ? งสมมตท@ง
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น@น มนจรงอย67 มนกFจรงโดยสมมต ถ-าพ6ดถ1งวมต ตวตนกFไม7ม เปFน
ธรรมธาตอนหน1ง? เกดข1น@ มาเพราะเหตเพราะปจจยเกดข1น@ มาเท7าน@น เรากF
ไปสมมตว7ามนเปFนตวเปFนตนเกดข1@นมา เม>อ? เปFนสมมตเปFนตวเปFนตน กFย1ด
ตวย1ดตนน@นอก เลยเปFนคนมตน ถ-าม "ตน" กFม "ของตน" ถ-าไม7ม "ตน"
"ของตน" กFไม7มถ-าม "ตน" มนกFมสขมทกขQ ถ-าม "ตน" มนกFม "ของตน"
พร-อมกนข1น@ มาเลย เราไม7ร6-เร>?องอย7างน@น ฉะน@นคนเราจ1งไปคดว7า อยาก
เกดแต7ไม7อยากตาย
พ6ดถ1งเร>?องกระแสพระนพพานแล-ว ถ-าไม7ร6-ปจจตตงแล-ว กFไม7มใครท?จะ
ปรารถนาอะไร ถ1งพระนพพานน@กไF ม7ใช7เปFนเร>?องปรารถนาอกด-วย พระ
นพพานปรารถนาไม7ได-เหม>อนกน อย7างน@มนเปFนลกษณะท?เข-าใจยาก ถ1ง
เราจะเข-าใจในเร>?องพระนพพาน แต7จะพ6ดให-คนอ>?นฟง กFไม7เข-าใจเหม>อน
กน มนไม7เข-าใจ เพราะธรรมอนน@ ถ-าแบ7งให-กนได-มนกFสบายละซ แต7ธรรม
น@มนเปFนปจจตตงมนร6-เฉพาะตวของเราเอง บอกคนอ>?นได- แต7มปญหาอย67
ว7าคนอ>?นจะร6-ไหม
ฉะน@นพระพทธองคQจ1งตรสว7า "อกขาตาโร ตถาคตา" แปลว7า พระตถาคต
เปFนแต7ผบ6- อก
น?นกFเหม>อนกบเราทกวนน@แหละเปFนผ6บ- อกไม7ใช7ผท6- าใหบอกแล-วให-เอาไปทา จ1งจะเกดความมหศ-จรรยQขน1@ เกดความเปFนจรงข1@น
เฉพาะตนเปFน "ปจจตตง เวทตพโพวญญ6ห" วญญ6ชนร6-เฉพาะตวเอง ท@งน@น
อย7างพ6ดวนน@จะมาเช>อ? อาตมาน@นกFยงไม7ใช7ของด มนยงไม7ใช7ของแท- คนท?
เช>อ? คนอ>?นอย6พ7 ระพทธองคQท7านว7ายงโง7อย67
พระพทธองคQท7านให-รบร6-ไวแล-วไปพจารณาให-มนเกดข1น@ มา โดยเฉพาะตวเราเอง ธรรมน@มนจ1งเปFน
ปจจตตงอย7างน@น
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ทน@ในเร>อ? งการฟงธรรม กFให-ทาความเข-าใจว7าต-องไม7ปฏเสธรบฟงไม7เช>?อกF
พจารณาด6 ไม7เช>อ? กFไม7วา7 เช>?อกFไม7ว7า วางไว-กอ7 น เราจะร6-โดยให-เกดป ญญา
อะไรทกอย7างถ-าไม7มเหตผลเพยงพอในใจของเราเอง กFยงไม7ปล7อยวาง ค>อ
ว7า มสองข-าง น?ข-างหน1?ง น?กขF -างหน1ง? คนเราน@นจะแอบเดนมาข-างน@ หร>อ
แอบเดนไปข-างน@น ท?เดนไปกลางๆไม7คอ7 ยเดนหรอก มนเปFนทางเปล?ยว
เดwยวรกกFไปทางรก พอชงกFไปทางชง จะปล7อยการรกการชงน@ไป มนเปFน
ทางเปล?ยว มนไม7ยอมไป
เม>อ? พระพทธองคQตรสร6-ธรรมะ ทรงเทศนQเปFนปฐมเทศนาเลยตรงน@ ทาง
หน1ง? มนเปFนทางสขของกาม ทางหน1ง? มนเปFนทางทกขQทรมานตน สอง
อย7างน@ไม7ใช7ทางท?สงบ ท7านพ6ดว7าไม7ใช7ทางของสมณะ สมณะน@คอ> ความ
สงบ สงบจากสขทกขQ ไม7ใช7มความสขแล-วมนสงบ ไม7ใช7มความทกขQแล-ว
มนสงบ ต-องปราศจากสขหร>อทกขQมนจ1งเปFนเร>?องความสงบ ถ-าเราทา
อย7างน@นแล-วมความสขใจเหล>อเกน อนน@กไF ม7ใช7ธรรมะท?ดนะ แต7ต-องเรา
วางสขหร>อทกขQไว-สองข-าง ความร6-สก1 ต-องไปกลางๆ เดนผ7านมนไปกลาง
เรากFมองด6 สขกFเหFน ทกขQกเF หFน แต7เราไม7ปรารถนาอะไร เดนมนเร>?อยไป
เราไม7ต-องการสข เราไม7ต-องการทกขQ เราต-องการความสงบ จตใจของเรา
ไม7ต-องแวะไปหาความสข ไม7ต-องแวะไปหาความทกขQ กFเดนมนไปเร>?อย
เปFนสมมาปฏปทา เปFนมรรคมองคQแปด มสมมาทฏฐ ความเหFนชอบเกด
ข1น@ แล-ว สมมาสงกปปะ ค>อความดารวตกวจารมนกFชอบท@งน@น อนน@เปFน
สมมามรรค เปFนมรรคปฏปทา ถ-าจะทาอย7างน@ให-เกดอย7างน@น
ทน@เราได-ฟงเรากFไปคดด6 ธรรมะท@งหมดน@ท7านต-องการให-ปล7อยวาง ปล7อย
วางจะเกดข1น@ มาน@นต-องร6-ความเปFนจรง มนถ1งจะปล7อยวางได- ถ-าความร6-ไม7
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เกดกFต-องมการอดทน มการพยายาม มการปฏบตธรรมอย67 มนต-องใช-ทน
อย6เ7 สมอทเดยว เรยกว7าต-องปฏบตธรรม
แต7เม>อ? มนร6-เหFนหมดแล-ว ธรรมะกFไม7ได-แบกเอาไปด-วยอย7างเล>?อยคนน@เขา
จะเอาไปตดไม- เม>อ? เขาตดไม-หมดแล-ว อะไรกFหมดแล-ว เล>อ? ยกFเอาวางไวเลย ไม7ต-องไปใช-อก เล>?อยค>อธรรมะธรรมะต-องเอาไปปฏบตเพ>อ? ให-บรรล
มรรคผล ถ-าหากว7ามนเสรFจแล-วธรรมท?มอย67กวF างไว- เหม>อนเล>?อยท?เขาตด
ไม- ท7อนน@กตF ด ท7อนน@กFตด ตดเสรFจแล-วกFวางไว-ท?น? อย7างน@นเล>?อยกFตอ- ง
เปFนเล>?อย ไม-กFต-องเปFนไม- น?เรยกว7าถ1งหยด แล-วถ1งจดของมนท?สาคญแล-ว
ส@นการตดไม- ไม7ต-องตดไม- ตดพอแล-ว เอาเล>?อยวางไวการประพฤตปฏบตต-องอาศยธรรมะ ถ-าหากว7าพอแล-วไม7ต-องเพ?มมน ไม7
ต-องถอนมน ไม7ต-องทาอะไร มนปล7อยวางอย67อย7างน@น เปFนไปตาม
ธรรมชาตอนน@น ถ-าไปย1ดม?นหมายม?น สงสยอนน@เปFนอย7างน@น มนอย67ไกล
เหล>อเกน อย6ไ7 กลมากทเดยว ยงเปFนเดFกๆอย67 ยงเปFนเดFกอมม>ออย67น?น
แหละ ทาอะไรไม7ถ6กอย67น?น ไม7เอาแล-วอย7างน@น มนเปFนทกขQ ต-องด6 ต-องด6
ออกจากจตใจของเราด6มนปล7อยมน ด6ว7ามนอะไรเกดข1น@ กFร6-ว7าอนน@ไม7แน7
อนน@เกดไม7จรงอนน@มนปลอม ความจรงมนกFอย6อ7 ย7างน@น ท?เราอยากให-อน
น@นเปFนอนน@ อนน@เปFนอนน@น น?นไม7ใช7ทาง มนเปFนอย6อ7 ย7างน@น กFวางมน
เสยความสงบเกดข1@นได- เราข-ามไปข-ามมา มนไม7ร6-เร>?อง กFเปFนทกขQตลอด
เวลา หายสงสยเสย อย7าไปสงสยมน เลกมนเถอะ อย7าไปเปFนทกขQหลาย
พอแล-ว ปล7อยวางมนเสย (หวเราะ)
"การฝ1กจตมอย67หลายวธด-วยกน แต7วธท?เหFนว7ามประโยชนQและเหมาะสม
ท?สด ใช-ได-กบบคคลท?วไปวธน@นเรยกว7า "อานาปาน-สตภาวนา" ค>อมสต
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จบอย67ท?ลมหายใจเข-าและหายใจออก ท?สานกน@ให-กาหนดลมท?ปลายจม6ก
โดยภาวนาว7าพทโธ ในเวลาเดนจงกรมและน?งสมาธกFภาวนาแบบน@ จะใชบทอ>น? หร>อจะกาหนดเพยงการเข-าออกของลมกFไดแล-วแต7สะดวกข-อ
สาคญอย67ท?ว7าพยายามกาหนดลมเข-าออกให-ทนเท7าน@น การเจรญภาวนา
บทน@จะต-องทาตดต7อกนไปเร>?อยๆ จ1งจะได-ผล ไม7ใช7ว7าทาคร@งหน1?งแล-ว
หยดไปต@งอาทตยQสองอาทตยQ หร>อต@งเด>อนจ1งทาอก อย7างน@ไม7ได-ผล
พระพทธองคQตรสสอนว7า ภาวตา พหลกตา อบรมกระทาให-มาก ค>อทา
บ7อยๆตดต7อกนไป"
"อาการบงคบตวเองให-กาหนดลมหายใจข-อน@เปFนศล การกาหนดลมหายใจ
ได-และตดต7อกนไปจนจตสงบข-อน@เรยกว7า สมาธการพจารณากาหนดร6-ลม
หายใจว7าไม7เท?ยง ทนได-ยาก มใช7ตวตนแล-วร6-การปล7อยวาง ข-อน@เรยกว7า
ปญญา การทาอานาปานสตภาวนาจ1งกล7าวได-วา7 เปFนการบาเพFญท@งศล
สมาธ ปญญา ไปพร-อมกนและเม>อ? ทาศล สมาธ ปญญาให-ครบ กFชอ>? ว7าไดเดนทางตามมรรค มองคQแปด ท?พระพทธองคQตรสว7าเปFนทางสายเอก
ประเสรฐกว7าทางท@งหมด เพราะจะเปFนการเดนทางเข-าถ1งพระนพพาน
เม>อ? เราทาตามท?กล7าวมาน@ ช>อ? ว7าเปFนการเข-าถ1งพทธธรรมอย7างถ6กต-อง
ท?สด"
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๖๔ - สต! สมาธ! ปญญา
http://ajahnchah.org/thai/Sati_Samadhi_Pannya.php

...เราน=งอย09มนละเอยด มนสงบ สงบในองค:ของฌาน แมBว9าเราเด!น
ไปเด!นมาเรากFมสต!อย09 มนสงบไดBเพราะว9ามนมสต!อย09อนนPนมนเปFน
องค:ทJาใหBเก!ดปญญาเราจะต-องบาเพFญมนอย67อย7างน@ถBาหากว9าเราม
สต!สมปชญญะอย09 คลBายๆว9าเราหย,ดเหม@อนไม9หย,ด เราเล!กเหม@อน
ไม9เล!ก เหม>อนกบสายบวน@น จบสายบวข1น@ มาแล-วหกพ‡บ มนกFขาดจาก
กนนะ แต7ส7วนละเอยดของใยบวน@นมนยงตดต7อกนนะ น?นมนตดต7อกนอย67
อย7างน@น
เม>อ? เราออกจากสมาธแล-ว แต7สาน1กว7ายงไม7ออก มนออกแต7การพ6ด ส7วน
ความสาน1ก ความร6-ส1กของเรากFเหม>อนกบสายบวท?หกออกจากกนอย7างน@
มนกFขาดจากกน แต7สว7 นละเอยดของสายบวใยบวน@นยงตดต7อกนอย67 อนน@
กFเหม>อนกนฉนน@น ท?เราเรยกว7าเราเลกจากสมาธ มนไม7เลก เปFนคาพ6ด
โดยปรยาย ความเปFนจรง ความร6-ส1กน1กคดของเราน@นนะ ความร6-สก1 ของ
เราในการกระทาเพยรน@นมนยงตดต7อกนอย67 เม>อ? ตดต7อกนอย6เ7 ม>?อไร "สต"กF
ยงมอย67 เม>อ? สตมนมอย67 "สมาธ" มนกFยงมอย67 ประสบกบทกขQเรากFร6-จก
ประสบสขเรากFร6-จก พอประสบอารมณQทกขQกนF าอารมณQนน@ กลบมาบ-านพอ
จ!ตของเรากระทบอารมณ: ร0Bส4กมอารมณ:แลBวนะ มนกFกลบมาส09ท=ของ
มน อย09กบท=นน= แหละ เม@=อมอารมณ:มากระทบอกกFร0Bอก เม@=อร0แB ลBวมน
กFจด "สมาธ!" ของมน อย09ในความสงบอย9างนPตลอดวน ตลอดกลาง
วนกลางค@น มนจะเปFนอย09อย9างนP ทJาไมมนจะไม9เก!ดปญญาล9ะ มนกF
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เกดซ อาตมาเช>อ? แน7ว7าคนเราปฏบตพรรษาสองพรรษาน@ การปฏบตอย7าง
แท-จรงอาจจะไม7ถ1ง ๑๕ วนเลย อย67ไปสองพรรษาสามพรรษา...อย67ไปอย7าง
น@นแหละ แต7การปฏบตจรงๆอาจไม7ถ1งสบห-าวนเลยม@ง มนขาดมนจะไม7
ตดต7อ อาการของจตท?มนตดต7อกนอย7างน@ ปหน1?งจะมก?วนละ ถ-าเราไม7ร6จกอนน@ โดยมากออกจากสมาธแล-วน1กว7าออกกFออกเลย จตมนกFไม7ตดต7อ
กน มนไม7เกดเปFนวงกลม
อาตมาเคยไปน?งฟงพกเดยวเท7าน@น
พระอาจารยQมน? ท7านพ6ดให-ฟง
ว7า "ขณะปฏ!บต!นนP จะตBองใหBเปFนวงกลมนะท9านนะ"อาตมาได-ยนเสยง
น@นมากระทบ ท7านพ6ดว7า "เปFนวงกลม" เท7าน@น เกดความร6-ส1กหลายอย7าง
วงกลมน@กว-างไม7ถ1ง ๒ เมตร แต7ว7าวงกลมน@นอาจจะยาวมากท?สด เหม>อน
วงล-อของเกวยนน@นแหละโคมนจะลากไปยาวจนกว7าเกวยนจะพงหร>อโคจะ
ตายน?นแหละ มนไปส@นสดตรงน@น
ถBาโคยงไม9ตาย เกวยนนPนไม9พง รอยเกวยนมนยาวไปไม9มจบสกท
เลยฉะน@นวงกลมเปFนอย7างน@ มนยาวมนกFออกจากวงกลม วงกลมน@มนกF
กลายเปFนความยาว
ความยาวน@นเม>อ? เราพจารณาแล-วมนจะเปFน
วงกลม การภาวนาท=ท9านว9าใหBเปFนวงกลมนPนน9 ะ ค@อใหBม "สต!"
ต!ดต9อกนไม9มเสรFจสกทเลย คนเราหากว7าขาดสตแล-วกFเปFนบ-าเลย ขาด
สต ๕ นาท กFเปFนบ-า ๕ นาท เอ-า!...ลองด6ซ ผ6-มสตค>นมาน@นจะหายบ-า เม>อ?
ใครไม7มสตควบคมอย67จะเปFนบ-าเลย ขาดไปช?วโมงหน1ง? หร>อสองวนสามวน
กFเปFนบ-าช?วโมงหน1?งหร>อสองวนสามวนท@งน@นแหละ "สต!"
นPเปFนของ
สJาคญมากกว9าเขามากท=ส,ดละ ดงน@นอาตมาพจารณาว7า การภาวนา
เปFนวงกลมน@ล1กซ1ง@ ท?สดท?พระอาจารยQมน? ท7านสอน แต7คนเรากFไม7ฉลาด
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ไม7มปญญาถ1งขนาดน@น เม>อ? เราเข-าใจในธรรมะของท7านข-อเดยว"มนเปFน
วงกลม"
วงกลมมนจะจบตรงไหนล9ะ
มนต!ดต9อกนทPงนPน
แหละ...วงกลมนP วงกลมมนยาวท=ส,ดน=นแหละ มนกวBางท=ส,ดน=น
แหละ แลBวมนกFแคบท=ส,ดอกแหละ มนร0Bทว= ถ4ง ทJาไมปญญามนจะไม9
เก!ด ถ-าพจารณาอย6ไ7 ม7หยดวงกลมมนจะยาว ปญญามนจะเกดทกแง7ทก
มม เม>อ? เราเหFนสภาพอย7างน@อย6ใ7 นจตของเราแล-ว กFไม7มอะไร มนร6-จกอา
รมณQทกๆอย7างเม>อ? เราตามรกษาอย67
อย7างตรงน@...ลานวดของเราตรง
แคบๆน@ เราพยายามกวาดมนอย67เสมอ พยายามกวาดมนอย67 ใบไม-ใบไร7
มนกFไม7มเม@อ= เรากวาดไปแลBวกFด0อย09 ใบไมBท=มนปล!วมาตกเม@=อไรเรากF
ร0BจกเรากFหยบมนออกเสย กFเพราะเรารกษาอย67
อาการเช7นน@ ลานวดท?เรารกษาน@นมนกFจะไม7รกรงรง เพราะเรารกษา ตาม
รกษาอย67 จ!ตใจเรานPนมนจะสว9าง มนจะสงบ ไม9ฟ,Bงซ9าน กFเพราะว9าเรา
รกษามนอย09 ไม7มความประมาทอย67 ...คนประมาทแลBวกFเหม@อนคนตาย
คนไม7ประมาทน@นกFเหม>อนคนไม7ตาย
โอวาทคร@งสดท-ายน@นท7านกล7าว
ว7า "ภ!กษ,ทงP หลาย ท9านจงยงความไม9ประมาทใหBเก!ดข4Pน"กFเน>อ? งจาก
การภาวนา มความร6-ส1กว7ามนเปFนวงกลม...ไม9หลงอารมณ: ถBาไม9หลง
อารมณ:มนกFตBองร0Bอารมณ: ถBาเราไม9ร0Bอารมณ:เรากFหลงอารมณ: ถ-าเรา
เปFนวงกลมอย67แล-วนะมนกFร6-อารมณQ เม>อ? ร6-อารมณQมนกFไม7หลงอารมณQใน
เวลาน@นเราอย67ด-วย "สตสมปชญญะ" ตลอดกาล ตลอดเวลา
ถ1งแม-ว7าเราจะจาวดหลบไป...ต>?นข1@นมา อนน@มนกFเปFนอย67อย7างน@ จะเดน
เหนไปทางไหน
มองด6จตของเจ-าของว7ามนมความร6-ส1กเปFนอย67อย7างน@
ตลอดเวลา ทาไมปญญามนจะไม7เกด ทาไมมนจะไม7ร6- ทาไมมนจะไม7เหFน
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ท?เราภาวนาว7าไม7ร6-ไม7เหFน กFเพราะว7าเราหนจากท?น? เราด6ทค? วามจรงมน
เปFนอย67อย7างน@สารพดอารมณQท@งหลายมนกFไหลเข-ามาโดยไม7ร6-ส1กตว ร0BกFร0B
ไม9จร!ง ร0Bแต9อารมณ: ไม9รจ0B กแยกอารมณ:กบจ!ตของเราออก กรณความ
ร6-ส1กอย7างน@มนจะร6-อารมณQร6-จตของเรา อนน@เปFนจต อนน@เปFนอารมณQ
อารมณQมนเปFนอย7างน@ จตมนเปFนอย7างน@ เรากFแยกออกจากกนได- อนน@มน
เปFนกเลส อนน@มนไม7ใช7กเลส อนน@มนเปFนอารมณQ อนน@มนไม7ใช7อารมณQ
อนน@เปFนความร6- อนน@เปFนจต อนน@เปFนอารมณQ มนกFแยกออกเปFนส7วนๆ
ถ1งแม-เราจะทาอะไรกFชา7 งมนเถอะ ถ-ามอารมณQ เราร6-อารมณQแล-วพ6ดไป พอ
พ6ดจบพ‡บมนกFกลบมาส67บ-านเดมของมน มนไม7ส7งออกไปข-างนอก มนไม9
ว!=งตามอารมณ:ไปท=วท!ศ ประโยชนQอนน@กคF >อ กลบมาอย67ท?ของมน เหม>อน
กบแมงมมน7ะ แมงมมมนจะทาบ-านของมนเปFนตาข7ายใหญ7ๆ สาหรบจบ
สตวQไว-กน เม>อ? มนทาเสรFจแล-ว แมงมมมนกFมาจบอย67กลางบ-าน เฉยอย67
เหม>อนกบเศษอะไรอนหน1ง? ท?มนท@งไว-อย67 พอสตวQแมลงต7างๆมนบนมาถ6ก
เคร>?องจบสตวQของมน ถ6กบ-านของมน มนจะมความกระเท>อน แมงมมกFต>?น
ตวว?งออกไปจบเอาสตวQฆ7าแล-วเกFบไว- เสรFจแล-วกFกลบมาอย67ท?เก7าของมน
อก อย6ไ7 ปๆ เม>อ? แมลงบนมากระทบอก มนกFร6-ส1กอกมนกFวง? ออกไปจบเอา
สตวQนน@ มาอก พอจบสตวQไว-ดแล-ว มนกFกลบมาอย67ทเ? ก7าของมนอก
สตของเรากFเปFนอย7างน@น พอมสตอย67มนร6-จกอารมณQธรรมชาต ท?ว7าไม7
ชอบใจกFร6-จก ร6แ- ล-วกFกลบมาอย67ทข? องเรา อารมณQท?ไม7ชอบใจ ท?ชอบใจ มน
กFร6-จก ร6-แล-วมนกFกลบมาอย67ท?ของเราเสมอ อย7างน@ตลอดเวลา อนน@น
ธรรมชาตสตวQมนเปFนอย7างน@น มนจบอาหาร...มนจบสตวQเปFนอาหาร อนน@
กFเหม>อนกนเราร6-จกอารมณQแล-วกFต-องอย67อย7างน@ เม>อ? พ6ดแล-วทาแล-วกFกลบ
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มาอย67ท?ของเรา อย7างเราท?ทางานอะไรต7างๆ เม>อ? เราทาไป ความร6-ส1กเรากF
ร6-จก เพราะร6-อย6เ7 สมอ มนกFเปFนคนไม7ประมาทเท7าน@นแหละมนกFเปFนเร>?องท?
ว7า ภาวนาอย67ทง@ กลางวนและกลางค>น ตดต7อกนเปFนวงกลมอย7างน@น ท?มน
จะพร7องอย67กเF รยกว7ามนไม7เอาจตจดจ7อมน วนน@หน1?งภาวนาให-เปFนวงกลม
สองให-คดเอาอนดๆไป อะไรท=มากระทบกFใหBโยมค!ดว9า...อนนPมนไม9
เท=ยง เอาอน!จจง ท,กขง อนตตาข4PนเปFนกมมฏฐานอย09ในความร0Bของ
เจBาของ ตรงนPแหละ ตรงท=จะใหBเก!ดปญญา ปญญามนกFเก!ดไปจากนP
นอกเหน@อนPไปเปFน "ว!ปสสนา"
สมมต กบ วมตต
"ว!ปสสนา" นPน มนจะร0Bถ4ง ไม9ใช9ไม9ร0Bถ4ง ท?เราร6-กนทกวนน@มนร6-ไม7ถ1ง มน
ถ1งเหล>ออย67 ร6-ให-ถง1 อนน@เราร6-กนไม7ถง1 อย7างกระโถนใบน@ หร>อถ-วยใบน@ เรา
ร6-กนทกคน หร>อ "ดอกไม-" อนน@นร6-กนทกคน ถ-าหากมคนหน1ง? มาแกล-งพ6ด
ว7า อนน@ "ผลไม-" เรากFจะไม7พอใจนะน? เพราะว7ามนเปFน "ดอกไม-" คนอ>?น
มาแจ-งว7าอนน@"ผลไม-" กFจะโต-เถยงกนนะอนน@ โต-เถยงกน คนท?เข-าใจว7า
ดอกไม-กดF คนท?เข-าใจว7าผลไม-กดF ...เหม>อนกน คนสองคนน@ร6-ไม7ถ1งจ1งเถยง
กน ถ-าร6-ถ1ง "ดอกไม-" ร6-ถ1ง "ผลไม-" คนท@งสองมนจะไม7เถยงกน ไม7เถยงยง
ไง? ถ-าเราร6-ว7าอนน@มนดอกไม- ถ-าร6-ถ1งมนนะ ใครจะมาว7าอนน@ผลไม- เรากF
สบาย หร>อมคนอ>?นมาว7าใบไม-เรากFสบายมคนหน1?งพ6ดว7าดอกไม-...เรากF
สบาย เพราะเราร6-ถ1งมนทกอย7าง
"ดอกไมB" นPมนเก!ดมาจากความสมม,ต! คนสมมตมาคร@งแรกสมมตว7า
ชนดน@เปFนดอกไม- แล-วกFถ>อกนมาเร>?อยๆมา ใครจะมาว7าผลไม-ไม7ได- ต-อง
ทะเลาะกน ถ-าคนแรกเขาสมมตว7าดอกไม-น@เปFนผลไม-ต@งแต7ไหนแต7ไรมา
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ชนดน@เขาเรยกว7าผลไม- ไม7ใช7ดอกไม- เรากFจะเรยกผลไม-เปFนดอกไม-ตลอด
จนเดwยวน@ อนน@ดอกไม-มนกFไม7ใช7 ผลไม-มนกFไม7ใช7 มนจะเปFนดอกไม-เพราะ
เราสมมตข1@นเดwยวน@ ถ-าสมมตดอกไม-มนเปFนดอกไม- ถ-าคนอ>?นมาสมมตว7า
เปFนผลไม-กFเปFนข1@นเดwยวน@ อนน@เราสมมตในปจจบนเรยกว7าดอกไม- คนอ>น?
เขาเรยกว7าผลไม-มนกFขดแย-งกบเรา คนหน1ง? ว7าดอกไม- คนหน1ง? ว7าผลไมมนกFทะเลาะกน ทะเลาะกนเพราะคนสองคนไม9ร0BตามความเปFนจร!ง
ของมน ถ-าร6-ตามความเปFนจรงว7าดอกไม-ผลไม-น@เปFนของสมมตข1น@ มา เปFน
ของสมมตข1@นมาเท7าน@น ถBาร0Bถ4งท=ส,ดแลBวดอกไมBนPแหละผลไมBนPมนไม9
เปFนอะไร คนท?สมมตว7าเปFนดอกไม-มนกFเพ?งเปFนข1@นเดwยวน@แหละ แต7ตว
ดอกไม-มนกFไม7เปFนอะไรอกแหละ มนเปFนเพราะคนสมมตข1@นมา ถ-าเราร6-จก
เช7นน@ ใครจะว7าผลไม-เรากFสบาย เพราะเราร6-วตถอนน@ถง1 ท?ของมน ร6ใ- บไมถ1งใบไม-ร6-ผลไม-ถ1งผลไม- ใครเขาว7าผลไม-เรากFสบาย เขาจะบอกว7าอะไรเรา
กFสบาย เขาจะว7าดอกมนกFสบาย ทาไมมนถ1งสบาย เพราะร6-ตามความเปFน
จรงของมนแล-ว อนนPเราต!ด "สมม,ต!" ต!ด "อ,ปาทาน"ย4ดม=นถ@อม=น
ตPงแต9ไหนแต9ไรมา
เอาซ...ดอกไม-อนน@ ถ-ามคนหน1ง? เขาพ6ดว7าผลไม- กFมวแต7เถยงกนตลอด
เวลา จนจะลงเอาเงนเอาทองกนเสยด-วยนะ ความเปFนจรงน@นน7ะ อนน@มน
ไม7เปFนอะไร มนถ6กสมมตข1น@ มา เปFนอะไรหร>อไม7เปFนอะไรมนกFไม7ร6-เร>?อง
มนเปFนภาพอนหน1?งต7างหาก ถ-าเราร6-ตามความเปFนจรงมนแล-ว ใครจะว7า
ดอกไม-มนกFเหม>อนกบผลไม-เรยกว7าผลไม-กเF หม>อนดอกไม- เพราะร6-ถ1งท?สด
ของมน
เหตมนกFไม7เกดข1น@ มา
ถ-าเราร6-จกกนทกคนเช7นน@ ถBาเปFน
"สมม,ต!" มนกFขดกน ถBาพ0ดถ4ง "ว!ม,ตต!" นPนมนไม9เปFนอะไร มนตรง
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เปFนอนเดยวกน เอโกธมโม เปFนอนเดยวกนเท7าน@น ไม7แย-งกนละ พระ
อรยบคคลเจ-าท@งหลายน@นน7ะ อย67สกพนองคQกFชา7 งเถอะ พ6ดข1น@ คาเดยวองคQ
เดยวกFร6-จกกนหมด ไม7ต-องแก7งแย7งกน ไม7ต-องเถยงกน ไม7ต-องขดข-อง
อะไรกนแล-ว ท7านร6-จก เหม>อนเรยกดอกไม-ท7านกFร6-จกกนตามความเปFนจรง
ของมน จะมาเรยกเปFนผลไม-ท7านกFร6-จกตามความเปFนจรงของมนแล-ว ใคร
จะมาเรยกใบไม-ท7านกFร6-จกตามความเปFนจรงของมนแล-ว ไม7ต7อล-อต7อเถยง
กบใครแล-ว มนลงกนอย7างน@ มนพ-นจากอนน@ไปแล-ว
อนน@มนเปFนเร>?องสมมตกน ถ-าเราร6-อย7างน@กนทกคน เรากFพยายามให-เข-าใจ
กนอย7างน@ มนถ1งจะเหFน มนถ1งจะถ6กต-อง อย7างตาของเราน@นะ...ตา เขา
สมมตว7าอนน@เรยกว7าตา กFเรยกตากนมาตลอดเวลา ทกวนน@ใครจะมาเรยก
ตาว7าเปFนห6มนกFทะเลาะกนแล-วอนตวได-ยนน@ เพราะฉนย1ดม?นถ>อม?นว7าอน
น@เปFนตานะ ท7านจะมาเรยกว7าห6หร>อจะมาเรยกว7าจม6กน?บา- ๆบอๆ มนกF
ต-องเถยงกนละ ความเปFนจรงน@น ถ-าคนเดมเขาสมมตว7าห6นเ@ ปFนตาเสย กF
จะเรยกห6เปFนตามาจนทกวนน@ กFไม7มใครขดกนแล-ว
เรยกตาเปFนห6เสยกFไม7มใครขดกนแล-ว อนน@มนเกดจากสมมตเท7าน@นแหละ
ถ-าพ-น "สมมต" แล-ว มนกFเปFน "วมตต" กFลงรอยอนเดยวกนเท7าน@นแหละ
ไม7มปญหาท?จะเกดข1@นมาหรอกเท7าน@แหละ มนเปFนอปาทาน มนกFเข-าไป
ย1ดม?นถ>อม?นว7าตาจรงๆแหละ ห6จรงๆ จม6กจรงๆ ถ-าไปถามจม6กมนจะร6-ว7า
มนเปFนจม6กไหม? ไปถามตาด6ซ...ว7ามนจะเปFนตาไหม? ไปถามห6ด6ซ...ว7า
มนเปFนห6ไหม? เรากFเปFนบ-าเรยกกนเท7าน@นแหละ กFทะเลาะกนเท7าน@น
แหละ ทน@ถ-าเข-าใจอย7างน@ มนกFสงบแหละ เขาจะเรยกอะไรฉนกFสบายใจ
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มนษยQเปFนผ6ม- ใจส6ง
บคคลท?มความทกขQเกดข1@นได- กเลสมนชอบเปFนอย7างน@นมนยงไม7ยอม ตว
มนไม7ยอมมนยงมอย67 ฉะน@นเราจะต-องสอนกนไปเร>?อยๆ บางคนกFตดว7าเรา
เปFนคร6แล-วนะ เปFนคร6แล-วไม7ต-องสอนกนหรอก...อย7างน@กมF แต7ว7ามนยงไม7
โต ใจมนไม7โต ใจมนไม7ส6ง ใจมนยงเปFนเดFกเลFกๆอย67 ท?เราเหFนโตๆเพราะ
ร7างกายมนโตไม7ใช7ว7าร7างกายมนโตแล-วมนด ถ-าใจมนไม7ดแล-ว มนกFโตไป
ไม7ได-ถ-าร7างกายโตมนด มนกFดกว7าหม6เท7าน@นแหละ ฉะน@นพระพทธเจ-า
ท7านจ1งว7าคนเยาวQ เยาวชน...คนยงเยาวQ ท7านพ6ดถ1งเร>อ? ง "จ!ตใจ"ทาไมมน
จ1งเยาวQ เพราะมนชอบทะเลาะกนอย67 เช7น บางโรงเรยนเอานกเรยนมา
อบรม ว7านกเรยนมนสอนยาก มนชอบทะเลาะกนแล-วกFถามเร>?อยๆไปว7า ม
คร6ก?คน มคร6สก ๔๐ คน เคยสามคคกนไหม? เคยขดแย-งกนไหม? ไม7พ6ด
อาตมากFเลยว7า "เดFกนกเรยนมนสอนยาก มนทะเลาะกน กFควรใหB
อภยมน เพราะมนเปFนเดFกนกเรยน แต9คร0ทะเลาะกน ไม9สามคคกน
ไม9ควรใหBอภยเพราะเปFนคร0แลBวน="
ฉะน@น เราจ1งควรสอนเร>?อยไป จตใจยงไม7ถ1ง "โสดาปตต!มรรค" เสยแล-ว
หร>อเปFน "โสดาบนบ,คคล" แล-วน7ะ มนยงตกนรกอย67เร>?อย ชอบกระทา
ความผดอย6เ7 ร>?อยในใจน?นน7ะ เหFนอย09ว9ามนผ!ดกFอดไม9ไดB ไปทJาจนไดB
ละ มนอยากทาอย67น?นแหละ มนไม7อยากหน มแต7อยากทาอย67น?นแหละ
กลวอย7างเดยว กลวคนจะมาเหFน ถ-าจะทาอะไรกFมองหน-ามองหลง กลว
คนจะเหFนเรา ถ-าคนไม7เหFนกFเลยทา อนน@กFด6ถ6กเจ-าของ คนท?ทาไม7ใช7คน
หร>อ? ไปด6แต7คนข-างนอกว7าเปFนคน ตวท?เราทาผดน@กFเปFนคนไม7ร6-เร>?อง
กลวแต7คนจะเหFนเรา อนน@กFด6ถ6กเรา เหFนเราไม7เปFนคน เลยทาความช?วได1022

ฉะน@น พวกเราท@งหลายกFยงมโอกาสท?จะฟงธรรมต7อไป มโอกาสท?จะ
ทาการปฏบตให-ดข1น@ ไป มองด6ทกคนท?มาท?น?นะ คงร6-จกในใจเรามนมอย67
บางทกFทาอย67แต7ไม7พด6 เท7าน@นแหละ ให-ร6-เอาเองนะ ถ-าบอกตามเปFนจรง
แล-วมนคร1?งต7อคร1?ง แล-วท?มาน?งอย67น?หร>อจะมากกว7าน@น มนถ1งเปFนอย7างน@
ถ1งเน>@อแท-จรงๆมนนะ พระพทธเจ-าท7านว7าคนน-อย มนษยQมนน-อยท?ใจ
ส6งๆ...มนน-อย
มนยงมอย67เปFนธรรมดา
ฉะน@นเราจะบอกอะไรหร>อ
อบรม...ความอบรมน@นมนด...เราได-ฟง
พระพทธเจ-าท7านไม7สรรเสรญว7าร7างกายน@ตวมนใหญ7ท9านสรรเสร!ญท= "ใจ
มนส0งข4Pน" ใจมนมค,ณธรรมส0งข4Pน ใจมความละอายย!=งข4Pน มความ
กลวย!=งข4Pน มความเหFนว9ามนผ!ดย!=งข4Pน ให-เหFนชดเจนท7านจ1งเรยกว7าเปFน
คนโต...คนใหญ7...คนส6ง
พ6ดถ1งพระพทธศาสนาแล-ว กFต-องเปFนโสดาบนบคคล โสดาบนบคคลแล-ว
อย6ใ7 นบ-านกFได- ความคดมนแตกต7างจากคนแล-ว คนน@นไม7ต-องแนะนา ค>อ
มนมอะไรจะแนะนาตนเองอย67เสมอแล-ว ร6-จกผด ร6-จกถ6ก ร6-จกการละการ
วาง อนน@นไม7ต-องสอน ค7อยๆไป เรายงเหFนผดมากหลาย ความเหFนถ6กมน
ยงน-อย ฉะน@นการมาอบรมหลายวนราคาญใจ อยากจะกลบบ-าน การ
อบรมมนมต@งแต7ไหนแต7ไรมาหรอก
ค>อทกส?งทกอย7างน@นมน
เปล?ยน...สถานการณQมนเปล?ยนไป
การปฏบตท?กระทดรด
เทวท6ตส7งข7าวทกอรยาบถ การย>น การเดน การน?ง การนอนทกอย7าง ท7าน
คอยตกเต>อนเราอย67เสมอๆเลยทเดยว วนหน1ง? จะเจFบหว ปวดท-อง ไม7สบาย
กาย ไม7สบายใจ เกดทกวน แก7ทกวน เจFบทกวน ตายทกวน แต7กFยงไม7
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เหFนกน ค>อมนม>ด เปFน"ป,ถ,ชน" คนม@ด ม@ดเพราะ "อว!ชชา" "ตณหา"
"อ,ปาทาน" ป!ดบงไวBฉะน@น พระบรมศาสดาท7านจ1งสอนให-ร6-จกความเกด
แก7 เจFบ ตาย ให-ร6-จก "เทวท0ต" ไม7ใช7มาร6-จกเหตมน แล-วผลมนกFเกดข1@นไม7
ได- อย7างพระบรมศาสดาท7านสอนไว-ตามหลกธรรมะ ท7านว7า"เยธมมา เห
ต,ปปพวา...ธรรมทPงหลายมเหต,เปFนแดนเก!ด" เม>อ? เหตมนดบ ผลมนกF
ดบไป เม>อ? เหตมนเกดข1น@ ผลมนกFเกดข1น@ มา ฉนใดกFฉนน@น เม>อ? เรามา
พจารณาสกลร7างกายเราน@ เราจะเหFนเทวท6ตผ6-สง7 ข7าวเราอย6ท7 กๆวน การ
เคล>?อนไหวไปมา เช7นว7าวนน@มนกFผ7านมาถ1งกลางค>น พร7งน@มนกFเข-าไปถ1ง
มนผ7านไปเร>?อยๆ อนน@กเF ปFนลกษณะของเทวท6ต เปล?ยนแปลงไม7คงเส-นคง
วา อายสงขารของเราเปล?ยนไปๆ
อนน@กเF ปFนเทวท6ต แต9เราไม9ค9อยจะเหFนกน ปฏ!บต!ใหBมนเรFวเขBา ใหBมน
ตรงๆเขBาไป ใหBมนเหFนง9ายๆ ไม9ใหBมนยาก ไม7ให-มนย>ดยาวอย7างน@
ปรากฏว7าคณะท6ตเม>อ? วนแรกอยากจะร6-ธรรมะ ปฏบตให-เรFวเข-า ไม7อยาก
ให-เน?นช-า อนน@หลกท?ปฏบตธรรมะน@เปFนของไม7ย>ดยาว เปFนของส@นอย6แ7 ล-ว
เปFนของกระทดรดและตรงไปตรงมาอย6แ7 ล-ว ท?เราท@งหลายปฏบตกนให-มน
ย>ดยาวไปน@น กFเพราะเร>อ? งของเราจบไม7ถ6กน?น...จบไม7ถ6ก ไปอ7านตารา
บ-าง ไปด6ตาราบ-าง ไปสนใจในอะไรต7างๆบ-าง เร>?องตาราน@นมนเปFนเร>อ? ง
ปราชญQอาจารยQเขยนข1น@ มา แล-วกFเขยนตามความเข-าใจของบคคลเม>อ? เรา
ไปอ7านแล-ว ผ6เ- ขยนหนงส>อน@นบางคนกFเขยนอย7างหน1ง? บางท7านกFเขยนไป
อกอย7างหน1?ง คนละแบบ คนละแนว ถ1งแม-การปฏบตธรรมะเปFนกล7มเปFน
ก-อนอย67ทกวนน@กFเปFนแต7ละลทธ...หลายลทธ หลายศาสนา ความเปFนจรง
น@น...ความจรงสจจธรรมน@นไม7มากอย7าง "สจจธรรม" นPนค@อความจร!ง
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อนเดยวเท9านPน แต9ว9ามหลายลทธ! มหลายว!ธ การมหลายลทธน?นน7ะ
มหลายวธน@น เพราะคนร7นหลงปรบปรงข1น@ เสยโดยมาก ส7วนแท-จรงน@น
ปรบปรงหลายๆอย7าง กFเพ>อ? ให-มนง7ายข1น@ กระทดรดข1@น แต7กFยง? ขยายกว-าง
ออกไป จนพวกเราท@งหลายจบไม7ถ6ก ปฏบตไม7ถ6ก เม>อ? ไปวดหน1ง? กFทา
อย7างหน1ง? เม>อ? ไปหาอาจารยQหน1ง? กFเทศนQไปอย7างหน1ง? เลยเกดความว7นวาย
กนตลอดเวลา
พวกชาวพทธท@งหลายกFเลยสงสย สงสยใจการประพฤต ในการปฏบตน@
มนกFเลยเปFนของย>ดเย>อ@ ย>ดยาวไป ความเปFนจรงน@นหลกปฏบตน@นมนอย67ท?
ตวของเราแล-วทกคน ทกๆภาษา ทกๆชาต ทกๆคน เยอรมน องกฤษ
อเมรกา ไทยแลนดQ ทกๆชาตน?นแหละ มนกFตอ- งมกายกบใจสองอย7างเท7า
น@
สต สมาธ ปญญา
แมBว9าจะขมกFขมอร9อยนะโยมผ0Bหญ!ง ขมผกสะเดาอย9างนPนแหละ ขม
มะเข>อพวง...ขมไปอย7างน@นแหละ มนกFขมอย67แต7วา7 มนอร7อย ถ-าเปร@ยวกF
เปร@ยวอย67 แต7เปร@ยวอร7อย มนไม7ทง@ กนหรอกความอร7อยน@แหละมนเข-าเปFน
อนเดยวกน มนเปFนเหตให-คนได-กนได-ด>?ม มนจะเปFนคนละรสกFชา7 งมน รส
ขมกFชา7 งมน รสเปร@ยวกFช7างมน รสหวานกFชา7 งมน แต7ว7าความอร7อยน@นมน
อย6ก7 บทกรส ขมกFอร7อย อร7อยไปคนละอย7าง แต7มนกFมารวมอร7อยอย7าง
เดยวน?ขอ- ปฏบตเปFนอย7างน@น ศลกFด สมาธ!กFด ปญญากFด น=ท9าน
ตดทางใหBเปFนแก9นของศาสนาของเรา เปFนแก7นของศาสนาของเรา เม>อ?
ศลหน1ง? สมาธหน1ง? ปญญาหน1ง? ขยายออกไป กFเหม>อนกบส?งท?มนเปร@ยว
ส?งท?มนหวาน ส?งท?มนขม แต7เม>อ? ความเอรFดอร7อยเหม>อนกน ขมกFด ...มน
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อร7อยอย7างขม มนดอย7างขม เปร@ยวมนกFเปร@ยวอย67 แต7มนดอย7างเปร@ยว
หวานมนกFหวาน แต7มนกFดอย7างหวาน ศลกFช7าง สมาธกFช7าง ปญญากFช7าง
"ศล" กFค>อความรกษากายวาจา "สมาธ!" ความต@งใจม?น"ปญญา" ความ
รอบร6- เปFนคนละอย7าง ช>อ? มนศล สมาธ ปญญาแต7ว7าส?งท@ง ๓ น@ ไม7เคยท@ง
กนสกคร@ง มนเกาะเก?ยวกนอย67เสมอเหม>อนกบรสมนเฝ>?อน มนขมมนข>น?
น?นแหละ แต7ว7าความเอรFดอร7อยมนกลมเกลยวกนอย67 มนไม7ได-ไปไหน ศล
กFด สมาธกFด ปญญากFด "ศล" มนกFเร@อ= งกายกบวาจา "สมาธ!" กบ
"ปญญา" มนกFเร@อ= งจ!ต มนกFม "กาย" กบ "จ!ต" น=นแหละคนเรา ร6ป
เวทนา สญญา สงขาร วญญาณกFว7าไปเฉยๆหรอก ส?งเหล7าน@มนกFออกมา
จากกายกบจตเท7าน@น ฉะน@นเม>?อรวมแล-ว คนเราน@นกFมกายกบจตอย7าไป
คดอะไรให-มนมากมายเกนไปกว7าน@
กายมนกFเร>?องกายกบวาจา...มนเร>?องศลน? เร>?องจตมนกFเร>?องสมาธ เร>?อง
ปญญา มสองอย7างเท7าน@ น?งอย67ท?น?กFมเท7าน@ มนจะฉลาดหร>อโง7กมF เท7าน@
แล-วเรากFมาด6เร>?องกายกบจตน@ เร>?องศล สมาธ ปญญากFด...กFเหม>อนกน
เรามปญญากFร6-จกรกษาศล ค>อกาย วาจา กายวาจาเรยบร-อย ไม7มโทษ ใจ
มนกFม?นเข-า สงบเข-าน?มนกFเปFนสมาธ เม>อ? จตสงบแล-วปญญามนกFเกด มนกF
คล7องแคล7ว ในความสงบน@น มนกFเกดเปFนตวปญญา เม>อ? เพ?มปญญาสกนด
หน1ง? ปญญาจะแบ7งมาหาศลนดหน1ง? เม>อ? แบ7งมาหาศลนดหน1ง? ศลมนกFแบ7ง
ไปหาสมาธสกนดหน1ง? เหม>อนกนกบมะม7วง ถ-ามนเปFนดอกมนกFมาเพ?ม
เปFนล6กอ7อนสกนดหน1ง? พอล6กอ7อนเกดข1น@ มนกFเพ?มเปFนล6กแก7ข1@นมาอกสก
นดหน1ง? ล6กมนแก7สกนดหน1ง? มนกFจะเพ?มความห7ามของมน มนกFจะเพ?มกน
ไปจนกว7ามะม7วงใบน@นมนจะสก ทาไมมนถ1งสก เพราะมนเพ?มมาต@งแต7
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ดอกมนโน-น ต@งแต7เปFนล6กเลFกๆโน-น จนถ1งมนห7าม จนถ1งมนสก มนจะไม7
ท@งกนแม-แต7คร@งเดยว มนจะไม7ท@งกนสกคร@งเดยว สภาวะท@งหลายเหล7าน@
มนจะทาให-มะม7วงใบน@นใหญ7 แต7มนจะใหญ7วนเดยวไม7ได- มนจ1งเปFนดอก
เปFนล6กเลFกๆจนเปFนผลใหญ7 แก7มากFสก จนถ1งว7ามนสก มนกFมะม7วงใบ
เดยวน?นแหละ ไม7ใช7วา7 มะม7วงเกดมาแล-วมนจะสกทนท มนเปFนดอกแล-วกF
เปFนผลเลFกๆก7อน ต7อมากFห7าม มนแบ7งทละน-อยๆไป จนกว7ามะม7วงมนสก
มท@งดอกมะม7วง มท@งรสมะม7วง สารพดอย7าง...มนเปล?ยน ถ-าอ7อนมนกFฝาด
น?นรสของมน แก7ขน1@ มาสกหน7อยหน1ง? มนกFเปร@ยว แก7ขน1@ มาอกหน7อยหน1ง?
มนกFมรสหวานมาแทรก แต7จนถ1งท?สกมนกFหวาน
ความเปร@ยวกFด ความฝาดกFด ความหวานกFด ค>อมนเปFนอนเดยวกน ไม7ไดเปFนหลายอย7าง แต7วา7 มนเปล?ยนลกษณะมนน@นมนเปFนลกษณะเฉยๆ มน
อย67ทม? ะม7วงใบเดยวกน แม-ตลอดสมะม7วงมนกFเปล?ยน คร@งแรกมนกFเขยว
แล-วมนกFเปล?ยนเปFนเหล>องรสมนกFเปล?ยนไป เปล?ยนตามมะม7วงใบเดยว
ไม7ใช7หลายใบ แม-จะเปFนล6กเลFกๆกFช7าง มนกFมะม7วงล6กน@น แม-จะล6กใหญ7
มนกFคอ> มะม7วงล6กน@น แม-มนจะแก7กมF ะม7วงล6กน@น แม-ว7ามนจะสกมนกF
มะม7วงล6กน@น ไม7มมะม7วงล6กอ>?นจะมาให-ผลในมะม7วงล6กน@น เปFนล6กเดยว
ศลกFด สมาธกFด ปญญากFด น@นช>อ? มนต7างกนเหม>อนกบมะม7วง ถ-ามน
แก7...มนรวมเข-ามาแล-ว จะเกดเปFนปญญาก-อนเดยว มอนเดยว เอโกธมโม
คร6บาอาจารยQท7านบอกว7า เอโกธมโม...ธรรมมอนเดยวเท9านPน ไม9ม
หลายอน
เร>อ? งศลมนแก7ข1@นมนกFไปอบรมสมาธ สมาธแก7ขน1@ ไปกFอบรมปญญา กF
เหม>อนกบดอกมะม7วง รสมะม7วง สมะม7วง มนกFมาลงมะม7วงล6กเดยวทาให1027

มนหวานเท7าน@น มนเปล?ยนไปกFมะม7วงล6กเดยวกนน?นแหละ ไม7ใช7อ>?นไกล
คร6บาอาจารยQบอกว7า ...เอโกธมโม...ธรรมอนเดยว ไม7มหลายอน ท?เราน?ง
อย6เ7 ดwยวน@กFเหม>อนกน การทาสมาธ การปฏบตน? มาอบรมให-กาย วาจาเรา
น@บรสทธ t แล-วจตมนกFสงบ เม>อ? จตสงบแล-วความคดอ7านมนเกดข1น@ มาจาก
ความสงบน@นมนจะละเอยดมาก...มนเปFนปญญา เม>อ? ปญญาเกดจะอบรม
ศล เม>อ? ศลเกดจะอบรมสมาธ สมาธกFอบรมปญญา เวยนไปจนกว7ามะม7วง
ล6กน@นมนจะสก เม>อ? มนสกแล-วมนกFท@งรสฝาดของมน ท@งสเขยวของมน ท@ง
อาการของมนค>อล6กมนเลFก ท@งมาจนเปFนล6กโต ท@งรสฝาดกFด รสเปร@ยวกFด
เม>อ? มาถ1งมนสกแล-วมนจะหวานเหม>อนกนหมด มนจดยงไม7เข-าลFอคกน
มนจ1งไม7หวาน
อนน@กเF หม>อนกน ยงไม7เข-าลFอคกนกFเปFนศล แล-วกFเปFนสมาธ ผลท?สดถ-า
หากว7ามนเข-าลFอคกนจรงๆกFเหม>อนมะม7วงล6กน@น ล6กเลFกๆ แล-วกFโตจนสก
มนกFเข-าลFอคเดยวกนเปFนมะม7วงสก
ไม7ใช7มะม7วงล6กอ>?นจะมาเพ?มเตม
มะม7วงล6กน@นแหละท?มนล6กเลFกๆน?นแหละ มนอ7อนน?นแหละ มนแก7กF
มะม7วงล6กน@นแหละ มนสกกFมะม7วงล6กน@นแหละ น?ให-เรยนอย7างน@ ทน@เร>?อง
การอบรม มนเก?ยวแก7กายกบใจ เอา "กาย" กBอนนPแหละมาด0 เอา "จ!ต"
อนนPแหละมาอบรมไม7ได-คว-าเอาท?ไหน เร>?องสมาธของเราน@นมนจะมทาง
สงสยมาก เร>?องทาสมาธน@ยาก...ยากเพราะมนสงสยมาก พอไปน?งด6กไF ม7
สงบง7าย อนน@เรากFไม7สบายใจ มนว7นๆวายๆมนน1กคดต7างๆนานาอย7างน@
เรากFอยากเร7งให-มนสงบ ทาไมมนถ1งไม7สงบ มนว7นวาย บางทกFเลยหยด
ทา
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ดงน@น จ1งให-เข-าใจว7า มนเปFนเร>?องธรรมดาของมน คดด6จตใจของเราต@งแต7
เราออกจากท-องแม7ของเรามาโน7น อยากได-อะไรกFร-องไห-เอา อาการอนน@
เราเคยได-รกษามนไหม ทน@เรามารกษาตอนแก7สกปสองปน@ มนไม7ได-เส@ยว
ของมนหรอก ถ-านบเวลาเทยบกนด6แล-ว ทาไมจะให-มนสงบเรFวนกละ
อาตมาคดว7า ๘ พรรษา ท?อาตมาออกไปปฏบต ปฏบตแล-วคดว7า
เออ!...เราบวช ๘ พรรษาน@กFเหม>อนได-พรรษาเดยว เราจะทาจตใจให-มน
สงบอก ๒๐ พรรษา อาตมากFพอใจแล-ว ต@งแต7ยงเลFกอย67 ไม7เคยคดมาก
ขนาดน@น ทาไปๆ เร>?องทาไม7หยดน@นแหละ อนน@นแหละมนจะให-ความร6-เรา
แก-การสงสยบางส?งบางอย7างได- กFเพราะการกระทาไม7ได-หยด
ทาไปเร>?อยๆ มนสงบกFทา ไม7สงบกFทามนไป ข@เกยจกFทาขยนกFทา คนเราข@
เกยจไม7ทา พอขยนมนจ1งทา มนจะเข-าข-างตวเอง ต-องพยายามทา การก
ระทาน@นไม7ใช7นง? สมาธเท7าน@น เปFนเร>?องของการกระทา เม>อ? หากว7าเราไม7
ตาย เราไม7หลบเสยแล-วนะให-มความร6-ส1กอย67เสมอ ในเวลาน@น ส7วนน@น
เปFนส7วนท?เราจะปฏบตไปหมด ท@งการย>น การเดน การน?ง การนอน ๔
อรยาบถน? เราจะตรสร6-ธรรมได-ท@งหมด ฉะน@นอรยาบถท@งส?น@ท7านจ1งไม7ใหประมาท...พระพทธเจ-าของเรา เหFนไหมพระอานนทQสอนพระอานนทQนอน
ทาความเพยรมากจนล>มจาวดเท7าน@นแหละถ-าวางจตปบ‡ จตรวมตรงน@น กF
เลยเปFนพระอรหนตQ จะประมาทได-หร>อ การน?งอย7างน@ถ-ากาหนดมน น?งกF
ตรสร6-ได- การเกดกFตรสร6-ได- การนอนกFตรสร6-ได- การไปท?ไหนกFตรสร6-ได-ท@ง
น@น ท7านจ1งว7าอย7าประมาท คนท?ไม7ประมาทน@นค>อคนมสตอย67
"สต" ค>อความระล1กได-อย67เสมอ "สมปชญญะ" ค>อความร6-ตว เราระล1กได-ว7า
เราทาอะไร เราร6-อะไร เราร6-ตวไหม เม>อ? เราอย6อ7 ย7างน@ เม>อ? เราพ6ดอย7างน@
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เม>อ? เราเปFนอย67อย7างน@ เราร6-ตวไหม เราอย67ในสภาพอย7างไรกFให-มนร6-จก
ตลอดเวลา
อนน@นแหละมนจะพาให-เกดความร6-ความเหFน...ถ-ามนถ6ก
อารมณQมา ถ-าเปรยบกบคนสองคนหามท7อนไม-มาคนละข-าง...มนหนกมาก
เราเปFนผ6ใ- หญ7น?งด6อย67 โอ-ย!...ท7อนไม-น?นมนจะทบกนตายนะน?น เรากFจะ
เข-าไปช7วย ผ6-ท?จะเข-าไปช7วยค>อ "ปญญา" "สต" ระล1กได-อย67 "สมปชญญะ"
ร6-ตวอย67 หากมนไปไม7ไหว ผ6ม- ปญญาต-องเข-าไปช7วย มสต มสมปชญญะ ม
ปญญา ท@ง ๓ อย7าง ช7วยกนยกข1@นมนกFเบา
อนน@เปรยบให-ฟงเฉยๆ น?เปรยบเปFนบคลาธษฐานให-ฟง มนจะเปFนอย7าง
น@น แล-วเราทาไปเร>?อยๆ ไม7ใช7ว7าเราน?งสมาธเราจ1งต@งใจ จะย>น จะเดน จะ
ไปจะมา กFให-มสตสมปชญญะ ถ-ามสตสมปชญญะอย67เสมอ ถ-าเราพ6ดอะไร
กFคงจะร6-จก แม-ตลอดจตเราคดดกFร6-จก คดช?วกFร6-จก คดไปท?ไหนร6-หมดท@ง
น@น น?เร>?องกาย วาจา ใจ ของเราน?ร6-จกอย67เสมอ แต7ว7าจะละมนได-หร>อไม7ไดเรากFร6-จก อนน@ละได-อนน@ละไม7ได-กFร6-จก ว7ามนผดคดอย7างน@ มนผดทาอย7าง
น@มนผด บางทมนผดกFดอ>@ คดอย67 ด>@อทาอย67กมF ในบางคร@งกFร6-จกว7าเจ-าของ
ด>อ@ อย67 ต-องพยายามแก-อย67เสมอ การย>นหน1?ง การน?งหน1ง? การนอนหน1ง? ใหเราภาวนาอย67หมดทกอย7าง
ไม7ใช7ว7าจะออกจากสมาธแล-วฉนจะหยด
ทาความเพยรแล-ว น@นมนไม7ถ6กต-องจะยงอย6ไ7 กลมากทเดยว
ถ-าเรามสต มสมปชญญะ มปญญา อย6เ7 สมอน@น เม>อ? เราออกจาก
สมาธ...การน?งนะ มนจะร6-ตวตลอดเวลา อารมณQดช?วมามนจะร6-จก ร6-จกไป
หมดทกอย7าง รบได-หมด สารวม อาการสารวมอารมณQท@งหลายร6-จกอย67
เสมอ อนน@เปFนศล มนเปFนศลอย7างน@ เม>อ? ศลมนสงวรสารวมอย67อย7างน@กF
เปFน "ศล" แล-ว ถ-ามนสารวมสงวรอย67 ส?งท@งหลายร6-เท7ามน ร6-เร>?องเหตผล
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ของมนแล-ว มนกFเกดความสงบ กFเปFน "สมาธ" ตรงน@น เม>อ? ความสงบเกด
ข1น@ มามนกFวจยไปอก ความร6เ- กดในคนมนเปFน "ปญญา" รวมการเดน การ
ย>น การน?ง การนอนน?นแหละ ได-ภาวนาอย67ทกอรยาบถอนน@ไปง7าย ไดภาวนาเตFมท? ถ-าหากการน?งสมาธอย7างเดยวน@นว7าเราได-ภาวนา เข-าสมาธ
อย7างน@น ต7อจากน@นไปจะได-เคล>อ? นภาวนาอย7างน@ไม7ถ6กต-อง
เร>อ? งการปฏบตของพระน@น ท7านว7าวนหน1?งกบค>นหน1?งม ๒๔ ช?วโมง ท7าน
ให-เข-านอน ๔ ช?วโมงเปFนการพกผ7อนของเรา อก ๒๐ ช?วโมงน@น ให-เราม
สตสมปชญญะ มปญญาอย67เสมอ ย>นเดน น?ง นอน อรยาบถใดกFตามเปFนผ6ท?ไม7ประมาทอย67แล-ว ถ-าเรามท@งกลางวนท@งกลางค>นมนกFสว7าง หร>อก7อนท?
เราจะจาวดกาหนดลมหายใจเข-าออก "พทโธๆ" มสต น1กว7าเราจะหลบไป
สก ๑ ช?วโมง ๒ ช?วโมง เราจะตดสนว7าตอนต-นกบตอนปลายน@นมนเหม>อน
กน เหม>อนกบมนไม7หลบ เพราะว7าจตมนต>?นอย6แ7 ล-ว ในเวลาต7อไปน@ฝนมน
กFจะไม7ฝนนะ คนฝนมนต>?นมนจะฝนเปFนหร>อ น?เราเคยนอนละเมอ นอน
กดฟน นอนกรน....อย7างน@มนจะกรนไม7ได-หรอก พอจะกรนมนกFต>?นแล-ว
เพราะมนต>?นอย6แ7 ล-ว
เม>อ? เราต>?นข1น@ มาจรงๆ ทน@ร6-เสมอว7าจตของเราน@นเหม>อนไม7ได-นอน ค>อมน
ร6-ตามลมหายใจเข-าออกอย6เ7 สมอ จบลมน@นเปFนอาจนตQต7อไป กFจะร6-ส1ก
แปลกตวเอง นอนเหม>อนไม7ได-นอน ไม7มการหว ไม7มการง7วง ร6-ได-หมดทก
อย7าง และไม7มการฝน ถ-าหากว7ามนจะฝนมนจะเปFน "ส,บ!น" แจBงข9าวย!=ง
กว9าฝนเขBาไปอก มนใกล-เข-าไป มนจะเร?มใกล-เข-าไปๆ ทกทๆ เราจะทา
อย6จ7 นกว7ามนไม7ได-นอน มนกFไม7งว7 ง เม>อ? เราอยากทาสมาธพอสมควรแล-ว
เม>อ? มนง7วงนอนมาปบ‡ กาหนดเข-าปs บ ความง7วงนอนหายเลย ไม7มใช-ได1031

อย7างน@น ความสงบของเรา ถ-ามนเปFนอย7างน@น กFจะไม7เปFนอะไรมสตเตFม
เป?ยม เม>อ? น?งสมาธท?เรยกว7าอปจารสมาธหน1ง? ขณกสมาธหน1ง? อปปนา
สมาธหน1?ง มนมอย67 ๓ อย7าง
"อ,ปจารสมาธ!"น?อย7างน-อย ค>อเราน?งแล-วจะมความปรงแต7งอ,ปจาร แปล
ว7า ความเท?ยวไปของจต มนไปอย6ต7 รงน@น มนไปคดถ1งอนน@น แต7อย67ใน
ความสงบ มนคดอย67ในความสงบ มนคดอย6ใ7 นบ-านมน ถ-าเปFนไก7มนกFจะ
เดนอย67ในกรงไก7 ไม7ได-เดนออกจากกรงไป เปFนอปจารสงบอย67 ถ-าสงบไปม
ความสงบย?งข1@นกว7าน@นอก ถ-าสงบจรงๆน? ช?วขณะหน1ง? เปFน "ขณ!ก
สมาธ!" อนน@นเรยกว7าขณกสมาธ มนสงบจรงๆช?วขณะหน1ง? ไม7นาน ออก
จากน?นกFถอนออกมาอก มนกFเท?ยวอปจาร มขณกอปจารสมาธมนสลบกน
อย6เ7 ร>?อยอย7างน@แหละ เปFนอย67อย7างน@นแหละ แล-วไม7ราคาญ มนสงบอย67 ไม7
ราคาญ ไม7ว7นวาย เดนไปกFเดนอย6ใ7 นวงรอบ อย67ในกรงของมน ไม7ได-เดน
ออกนอกกรงไป น?คอ> อปจารมนเท?ยวอย67 ถ1งเวลาปs บกFเข-าไปอก เงยบ สงบ
สงบจรงๆ แต7นดเดยว เรยกว7าขณกสมาธ สองอย7างน@มนจะสมพนธQกนอย67
ตลอดเวลา กFช7างมน เปFนอะไรกFชา7 งมน ด6มนอย67น?น ทน@มนเท?ยวไป ทน@มน
สงบกFดม6 นอย67อย7างน@นแหละ มนจะร6-จะเหFนข1น@ มาแล-ว มนกFจะวพากษQ
วจารณQของมนในตว
เม>อ? ถ6กธรรมะถ6กจรตมนเข-าเวลาใดเวลาหน1ง? ท?ความสงบ ความสงบเข-าไป
ในน@น มนจะต7างจากอปจารสมาธ มนจะต7างจากขณกสมาธต7างจากอปจาร
สมาธ ค>อมนจะไม7เดนไปเท?ยว ต7างจากขณกสมาธอย7างไร ค>อมนเข-าไป
อย6น7 าน ถ-ามนเข-าไปอย67ท?น?น ทน@จตมนเข-าไป อนตามท?ว7าจตเข-าไปน@กF
สมมตว7าให-มนเปล?ยนเสย เปล?ยนจากอปจารเสย เปล?ยนเปFนขณกสมาธ
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เสย เปล?ยนจากขณกสมาธเปFนอปจารสมาธเสย ค>อมนเข-าไปนาน เข-าไป
อย6น7 าน สงบ เม>อ? เรามความสงบอย6ใ7 นท?น?น ไม7มเจFบ ไม7มปวด ไม7ม
ง7วงเหงาหาวนอน อารมณQทางนอกจะส7งเข-าไปไม7ถ1ง ถ-าเปFนแสงเทยนเรา
แสงตะเกยงเรา กFเปFนการจดแล-วเอาโปsะครอบ ตวไฟท?อย67ข-างในจะไม7พด
ไปพดมา ไม7แกว7งไปแกว7งมาจะร7งโรจนQโชตการอย67
ในเวลาน@นทาอย7างไร ในเวลาน@นเตรยมสตไว- เตรยมสมปชญญะไว-ให-ด
แต7มนกFเตรยมของมนเตFมท?ละ จ1งเกดเปFนเช7นน@นได- ถ-ามนไม7ได-เปFนอย7าง
น@น ไม7ได-เตรยมตวมนหรอก อย6น7 านไปถ1งเวลามนกFจะเปล?ยนสภาพออก
มา เม>อ? มนเปล?ยนสภาพมนจะเกดร6-เร>?องข1น@ มา เร>?องราวต7างๆร6-จกเร>?องของ
มน ค>ออย7างเราไปอย67ในต6- ลมกFไม7พดไม7โบกเรา มนเปFนสภาพหน1ง? ทน@เรา
เปดต6-ออกมาจะถ6กแดดถ6กลม อาการมนต7างกนเช7นน@ อนน@เรยกว7าอปจาร
ปญญามนจะเกดท?น? เกดเพราะร6-จกเร>?องราวมากระทบ มนจะได-วพากษQ
วจารณQอย67น? วพากษQวจารณQพอสมควรแล-วมนกFสงบเข-าไปอก เยFนสบาย
อนน@ลม> ร7งล>มสว7างสงบไป อนน@ไม7ต-องสงสย อย7าล>ม แต7ว7าผ6-ทาสมาธน@น
ความเปFนจรงให-มนถ1งข@นน@เสยก7อนอย7างน-อย
อปปนาสมาธมนสงบน?
แปลก...หากไปถ1งอปปนาสมาธน@น เราจะล>มไม7เปFน เพราะมนเกดด-วย
สนดานเจ-าของแล-ว...ล>มไม7ได- แม-จะตายมนกFไม7ล>ม เร>?องมนเข-ามาน? มน
ไม7ล>มสกท ไปท?ไหนกFตามไม7ล>ม อนน@เปFนของตายตวมนอย67แล-วต7อจากน@น
ไปมแต7เร>?องของปญญามนจะเกด เร>?องธรรมะ เร>?องอนจจง เร>?องทกขง
เร>อ? งอนตตา เราเหFนตามธรรมชาตความเปFนจรงของมนเสมอ
ทน@ต7อไปน@ มนจะเอาอารมณQเปFนวปสสนา อารมณQของวปสสนาค>ออะไร?
ค>อเร>?องของอนจจง ทกขง อนตตา อนน@มนจะเกดอย67กบจตของเรา เช7นว7า
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วนน@มนได-ความสขมาก กFพ6ดว7า "เออ!...อนน@มนกFไม7เท?ยงหรอก ไม7
แน7นอนเลย" แน7ะ...วนน@มนว7นวายเหล>อเกน เร>?องว7นวายน@กFไม7แน7นอน วน
น@มนสงบเหล>อเกนเร>?องสงบน@กFไม7แน7นอน อย7าไปเข-าข-างมนสกอย7างหน1?ง
มนจะเอาความสขมาให-เรากFด6 เอาความทกขQมาให-กดF 6 เอาความสงบมาใหกFด6 เราด6แล-วกFร6- ร6-ให-เหน>อส?งท@งหลายเหล7าน@น อย7าไปย1ดม?นถ>อม?น เม>อ?
เหFนปs บ...จะชอบใจกFชา7 ง กFให-พ6ดว7า "อนน@ไม7แน7" อนน@เปFนของไม7แน7นอน
อย7างน@มนจะเปFนอารมณQของวปสสนาตลอดเวลา ท@งท?ไม7แน7นอนน@นะมน
จะเปFนเหตว7าให-เราไปย1ดม?นถ>อม?นในส?งท@งหลายเหล7าน@นด-วยความร6-เท7า
มนเปFนอย7างน@น ว7าสขมนกFแค7น@น ทกขQมนกFแค7น@น
"มนเปFนสกแต7วา7 "ไม7แน7นอนสกอย7างหน1ง? เลย จตใจของเราในเวลาน@นมน
จะมอารมณQอย67กFเพราะว7าวปสสนากมมฏฐาน มนเปFนเร>?องของอนจจง ทก
ขง อนตตา เม>อ? มเร>?องอนจจง ทกขง อนตตา เตFมพ>@นจตของเราแล-ว มนกF
ไม7เข-าไปย>ดม?นถ>อม?น กFเพราะว7าอนน@นมนไม7แน7จะไปย1ดมนทาไม อนน@น
มนไม7เท?ยงจะย1ดมนทาไม ความสขเกดข1น@ มากFวาง ร6-ว7ามนไม7เท?ยงกFต-อง
วาง ทกขQเกดข1น@ มาร6-แล-วกFต-องวางมน สงบเกดข1น@ มาร6-แล-วกFต-องวางมน
ไม7เข-าข-างใดข-างหน1ง? เลย น?ปญญามนเกดเปFนวปสสนา ไม7ใช7เอาท?อน>?
หรอก มนเร?มมาจากน@นแหละ เหม>อนกนกบมะม7วงท?อาตมาเล7าให-ฟง มน
เร?มมาจากน?นแหละ มนสกมนกFเร?มมาจากผลเลFกๆน7ะแหละ อย7าไปคว-า
อย7างอ>?นเลย อนน@ให-หาอย67ตรงน@
ทน@เม>อ? วปสสนามนเกดข1น@ ความร6-ตามความเปFนจรงมนเกดข1น@ ทละน-อยๆ
ความสงสยน@นมนกFเร?มหายไป เร?มหายไป ผลท?สดความสงสยน@นมนกF
ไม7ม จะเกดสข จะเกดทกขQ จะเกดอะไรต7างๆกFช7างมนเถอะ มนมหลกฐาน
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อย6แ7 ล-ว มนมปญญาแล-วน?นนะ ไม7สงสยแล-ว จะอย67ไปก?วนมนกFไม7สงสย
แล-ว ด6ธรรมะในปจจบนท?มนเกดมนดบเท7าน@นแหละ อนน@มนกFอย67ดว- ย
ความสงบเรยกว7า "วปสสนา" ไม7ใช7ว7าวปสสนา...อย7าไปถ>อว7าบดน@เราเปFน
โสดาบนแล-วหร>อยง เราเปFนอนาคามแล-วหร>อยง เราเปFนอรหนตQอย7าไปว7า
มน บดน@เราได-ญาณอะไร อย7าไปว7ามนเลย ญาณมนไม7มกาหนดขอบเขต
มนหรอก
ถ-าหากว7าเราหมดความสงสย อย67ดว- ยความวางแล-ว มความสขมา ทกขQมา
ดมา ช?วมา เรากFวาง อาการวางน@มนจะเปFนญาณอะไรกFชา7 งมนเถอะ มน
สงบแล-ว มนพ-นจากความว7นวาย มนเปFนโลกตรจตแล-ว มนไม7พวพนอย67
ในโลกแล-ว มนจะเปFนญาณอะไรหร>อไม7ใช7ญาณอะไรกFชา7 งมนเถอะ มน
เปFนอย67อย7างน@นพอแล-วลกษณะมนพอ ไม7หว?นไหวแล-ว อย67 ไปเพราะความ
ร6- อย6ไ7 ปเพราะความร6-เท7าตามความเปFนจรง มความร6-ไม7ย1ดความร6-น?นอก
ไม7ย1ดอะไรท@งหลายท@งปวง ความร6-กไF ม7ย1ด ว7าไม7ร6-กไF ม7ย1ด ช?วกFไม7ย1ดดกFไม7
ย1ด ทางพระท7านว7าคร@งแรกเราสร-างความด คร@งแรกเราสร-างความช?ว ต7อ
มาเหFนความช?วเปFนโทษกFเลกมนเสย แล-วมาสร-างความด ขยนสร-างความ
ด ละความช?ว แล-วเม>อ? มนตดดแล-วเม>อ? ไรแล-วช?วมนกFห7างไปๆ แล-วเรากF
มาสร-างความดอนน@อกให-ร6-จกมน ถ-าไม7ร6-จกดกFชว? อก เรามาสร-างความ
ร6-ส1กอย7างน@ให-มนเหน>อ...เหน>อด เหน>อช?ว ไอ-ดน@นมนกFเปFนโรค ช?วมนกF
เปFนโรค ไอ-ไม7ดไม7ชว? น@นสร-างให-มข1@นมา มนอย09เหน@อดเหน@อช=ว อย09ดBวย
ความร0B แลBวเรากFไม9ย4ดมน อนนPกFเรยกว9า "มนสงบ" อย6ไ7 ปได-รบความ
ร6- ขนาดน@นมนจะไม7สงสยอะไรแล-ว ไม7ต-องสงสย "อน!จจง"เปFนส?งท?สาคญ
มาก อนจจงไม7มตวมตน แต7มตวมตนของเราน@นมนมอย67 ร7างกายอนจจง
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มนกFบอกอย6แ7 ล-ว
ตว "ร0ปธรรม" มนบอกมนไม7
แน7นอน "นามธรรม"ความร6-ส1กมนกFไม7แน7นอน อน!จจงเปFนทPงร0ปทPง
นามน=นแหละ ร0อB ย09 ร0Bอย09อย9างนPน เม@=อเราเหFนอนนPเปFนอน!จจงใน
เวลานPน เรากFเขBาใกลBธรรมะของพระพ,ทธเจBาแลBว เร?มจะเกดปญญา
แล-ว ถ-าใครสนใจเร>?องอนจจง
พจารณาเร>?องอนจจงมนไม7แน7นอน มนไม7เท?ยง ไม7แน7นอนเม>อ? เราเหFน
อนจจงไม7แน7นอนจรงๆ ค>อว7ามนไม7เท?ยง มนจะกลบตระบดไปอกท
หน1ง? ความแน9 นอนกFอย09ในอน!จจงน=นเอง ความเท=ยงท=ส,ดมนกFอย09ใน
อน!จจงน=นเอง ฉะน@นเร>?องอนจจงน@ จ1งเปFนธรรมะอนหน1ง? ท?ชว7 ยให-เราเกด
ปญญา ฉะน@นจ1งว7า ผ6-ท?เหFนอนจจงน@จ1งพบพระพทธเจ-า หร>อพ6ดง7ายๆกFคอ>
ว7า "ตวอน!จจง" นPแหละเปFนตวพระพ,ทธเจBา เข-าไปถ1งอนจจงแล-วกFไม7
ย1ดม?นถ>อม?น เม>อ? ถ1งการปล7อยวางแล-ว มนกFถ1งความสงบ เม>อ? เปFนเช7นน@
เรากFกราบพระพทธเจ-า เรากFใกล-พระพทธเจ-า
ค>อเราเข-าใกล-ธรรมะ ท?เรยกว7าอนจจง อนจจงกFเหม>อนพระพทธเจ-า
พระพทธเจ-ากFเหม>อนอนจจง เหFนอนจจงแล-วกFเหFนพระพทธเจ-า ให-มนเปFน
วงกลม อาตมาเข-าใจทนทเลย วงกลมนPนค@อความร0Bส4ก ความร0Bส4กมอย09
น=นกFค@อความม "สต!" สต!นPนเปFนวงกลมไม9ขาดสาย เม>อ? มสตอย67กรF 6-จก
ทกอย7าง อาการจตของเราท?มนจะเกดข1น@ มาน?น ท?สดของมนมเวลานะ กF
เราอย6อ7 าศยวงกลมน?นอย6ม7 สตอย67 มสมปชญญะอย67แล-ว มนกFรอบร6-อย67แล-ว
มนจะเปFนศลเปFนสงวรสารวมอย67ในเวลาน@น...ถ-าเรามสตอย67 ถ-าเราไม7มสต
อย6เ7 รากFไม7ร6-จก ร6-มนร6-ข-างนอก ไม7ร6-ในสต มนร6ไ- ปอย7างอ>?นซะ ถ-าอย67ใน
วงกลมอนน@มนร6-สต สตร6-ขน1@ มา ร6-ผดร6-ถ6ก อะไรกFตามถ-าเราร6-จกมนแล-วทา
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จนเปFนวงกลม อนน@ความฉลาดมนจะเกดข1น@ มา เพราะเราสงวรสารวมอย67
อย7างน@
เม>อ? เราทาความเข-าใจว7า บดน@เราทาสมาธ น?งสมาธ เม>อ? ไปถ1งท?อน>? เรา
หลดจากสมาธ พ6ดง7ายๆ สมาธมนจะเปFนสองอย7างนะโยมนะเราน=งสมาธ!
ค@อความสงบน= มนจะเปFนสมาธ!องค:ของฌาณเพราะมนน!=ง อ!ร!ยาบถ
นPมนละเอยด.
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พวกเราชาวพทธท@งหลาย วน ๘ ค?า หร>อ ๑๕ ค?า เปFนวนกรณพเศษท?
สาคญสาหรบพทธบรษทท@งหลาย ถ1งแม-ว7าพวกเราจะมาวดกFตาม หร>อไม7
มาวดกFตาม วนน@ให-ถ>อเปFน "วนพเศษ" ให-รกษากาย วาจา ใจ ของเราใหเปFนปกต ต7างจากวนธรรมดา เพราะว7า เปFนวนท?เราได-อบรมธรรมะ อบรม
ภายในวดกFด นอกวดกFด วนน@ให-เปFนวนพเศษ
สถานท?วดน@ยงไม7สะดวกเท7าไรหรอก เพราะมาอย6ใ7 หม7ยงไม7เรยบร-อย จะ
มาทาให-เปFนกจลกษณะ ฟงเทศนQฟงธรรมกFยงไม7สะดวกเท7าไร มาพกกน
ช?วคราว วดหนองปา7 พงเปFนวดท?ไกลจากบ-าน ให-พวกเราพากนไปวด
หนองปา7 พงให-มากๆ เม>อ? ถ1งวนพระท?นเ? ปFนสถานท?คบแคบ (วดก7อนอก)
เปFนเพยงสถานท?รบแขกท?มาจากทางไกลเท7าน@น แขกทางไกลกFมา พก
ช?วคราว มากราบเย?ยมแล-วเขากFไป สถานท?ฟงเทศนQ สถานท?แสดงธรรม
ค>อ"วดหนองปา7 พง" เปFนสถานท?เงยบ ไกลจากชมชน ไกลจากส?งท?รบกวน
เปFนสถานท?สมควรฟงธรรม และทาสมาธภาวนา
วดน@เปFนวดเก7าแก7 (วดก7อนอก) ก7อต@งข1น@ พร-อมหม67บา- น (ก7อนอก) บ-านน@
เปFนบ-านใหญ7พอสมควร แยกกนออกเปFนสองสามหม67บา- น วดน@เปFนวดเก7า
แก7ท?สด แต7ไม7มพระอย67 พระหนไปหมด ไม7มผ6-รกษา ขาดผ6อ- บรม ขาดผ6อปถมภQ ส?งท@งหลายถ-าขาดการรกษากFเปFนเหม>อนวดน@แหละ ศาลากFไม7ม
กฏกFไม7ม ร@วกFไม7ม อะไรทกอย7างกFทรดโทรมไปหมด เพราะว7าไม7มคน
รกษาฉนใด ตวพวกเราท@งหลายท?เปFนพทธบรษท มอบาสก อบาสกาภกษ
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สามเณร ท?นบเน>?องอย67ในพทธบรษทน@ ถ-าหากว7าขาดการอปถมภQรกษาตว
เอง มนกFเหม>อนกบวดน@ นบวนแต7จะน-อยเข-าไปพงเข-าไป กฏวหารทรด
โทรมไป ผลท?สดกFเหล>อแต7แผ7นดน
พวกเราชาวพทธท@งหลายกFเหม>อนกน จะเปFนพระภกษสามเณร หร>อ
ญาตโยมกFตาม ชาวพทธไม7ปฏบตตามชาวพทธ มนกFไม7เกดประโยชนQ
อะไร เหม>อนกนกบมวดไม7มพระอย67อาศย ไม7มญาตโยมอปถมภQค@าช6 มนกF
เหล>อแต7วตถ เหล>อแต7แผ7นดน เปFนวดท?ไม7สมบ6รณQ เปFนวดท?ทรดโทรม
บคคลหญงชายท@งหลายกFเหม>อนกน ถ-าหากว7าพวกเราไม7ม "ศลธรรม" คน
น@นกFหมดความเปFนคน มนเหล>อแต7หนง เหล>อแต7กระด6ก เหล>อแต7เน>อ@ ตว
คนไม7มคณงามความดในใจของเราไม7ม ฉะน@นคนปราศจากคณงามความ
ด ค>อไม7ร6-จกความดน?นแหละ มาหาพระกFมาหาแต7ของดไม7ร6-ว7า "ของด" อย67
ไหน? ไม7มของดหรอก ต-องรกษาเอามนถ1งจะด เราไม7ได-ทาความด ถ1งจะ
ขอของดมนกFไม7ได-ด
พระพทธองคQท7านสอนว7า "ความดของเรากFคอ> กาย วาจาใจ รกษามน
แต7งปรบปรงมน ปฏบตให-มนดงามข1น@ มนกFดอย6ใ7 นท?น@น ไม7ใช7ของดจะไป
ขอเอากบพระพทธเจ-า พระพทธเจ-ากFให-ของดเราไม7ได- นอกจากท7านสอน
ให-ทา ให-ทาเอา ให-ละอย7างน@นปฏบตอย7างน@ แล-วกFไปปฏบตเอา มนกFไดมนกFดข1@นมา ไม7ใช7ว7าของดอย67กบพระพทธเจ-า ของดท?อย67กบพระพทธเจ-ากF
เปFนของดท?อย67กบพระองคQ จะไปขอเอากบท7านไม7ได-... เราจะต-องปฏบต
เอา ผลท?สดแล-วความดกFจะอย67กบเรา แต7ถ-าเราไม7สร-างความดท?ถ6กต-อง
ข1น@ มนกFดข1@นไม7ได- ไม7ปรากฏข1น@ ได- ความดมอย67ทว? ไปในสกลกายของเรา
สร-างข1น@ ปฏบตข1@น พวกเราจ1งได-มาปฏบตเปFนกล7มข1@นเพ>อ? ฟงธรรม เพ>อ?
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จะได-ร6-จกว7าของดเปFนอย7างไร ของดอย67ท?ไหน ทาอย7างไรจ1งจะได- เพ>อ? เรา
จะได-ร6-จกอย7างแน7นอน ถ-าร6-จกแน7นอนแล-วของดกFอย67กบตวเรา
พระพทธองคQท7านสอนว7า "พระตถาคตเปFนแต7ผบ6- อก" ท7านเอาของดให-เรา
ไม7ได- ท7านบอกอนน@นควรละ อนน@นควรประพฤตปฏบต อนน@นผด อนน@น
ถ6ก ท7านบอกให-เท7าน@ ไม7ใช7วา7 ท7านจะเอาของดให-เรา เอาความช?วหนออก
จากเราได- เราต-องทาเอาเอง ความดสร-างเอาเอง ความช?วถ-ามข1น@ กFละเอา
เอง
ฉะน@น ท7านให-เรามาฟงธรรม แล-วให-ภาวนา "ภาวนา" กFค>อพจารณาด6น?น
แหละ ทาไร7ทานากFเหม>อนกน ถ-าขาดการภาวนา กFไม7เปFน ค>อมนไม7ด
ภาวนาค>อการคดให-มนถ6กต-อง คดให-มนดงาม เรยกในทางธรรมะว7า การ
"ภาวนา" เอาพทโธให-ภาวนา "พทโธ"แปลว7า ผ6ร- 6- ผ6-ต>?น ผ6เ- บกบาน ถ-าใคร
ภาวนาพทโธแล-ว ไม7มน@าตาไหล ใจไม7ข7นมว ใจปราศจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลงเปFนใจท?สงบระงบ ถ-าเราร6-เร>?องของมนกFเปFนอย7างน@ ความ
ทกขQเกดข1น@ ไม7ได- แต7เราไม7คอ7 ยได-พจารณาอย7างน@
วนหน1?ง มโยมมาจากอาเภออานาจเจรญ มาหาอาตมา แกทกขQมาก
ว7นวายมาก แกบอกว7าแกทกขQมาก เปFนเร>?องใหญ7มากอาตมาถามว7าเร>?อง
อะไรท?โยมว7าเปFนเร>?องใหญ7มาก แกบอกว7าเมยแกตาย ห>อ? น1กว7าเร>?อง
ใหญ7โตอะไร เร>?อง "ตาย" มนเปFนเร>?องธรรมดา ไม7ใช7เร>?องใหญ7โตอะไร
หรอก ถ-าเร>?องใหญ7กคF >อเร>?อง "เกด" ข1@นมาน@นแหละ มนเปFนเร>?องใหญ7กว7า
ตาย มนเร>?องเลFกหรอก ตายมนมาจากไหน ตายมนมาจากเกด จะมา
เสยใจกบมนทาไม เวลามนเกดทาไมไม7เสยใจ ทาไมจะมาเสยใจเวลาท?มน
ตาย อาตมาตกใจหมดน1กว7าเปFนเร>?องใหญ7โตอะไร น@แหละเลยเหFนว7าเปFน
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เร>อ? งใหญ7โตไป ความจรงท7านให-พจารณา "ความเกด" พจารณา"ความแก7"
พจารณา "ความเจFบ" พจารณา "ความตาย" พระพทธองคQท7านให-พวกเรา
พจารณาส?งเหล7าน@ แต7เราเกดข1น@ มาไม7ได-พจารณา มวแต7เพลดเพลนกน
อย67 คนเราถ-ามนเพลดเพลนแล-วมนเปFนบ-ามนจ1งเพลดเพลน ถ-าไม7เปFนบ-า
มนไม7เพลดเพลนหรอก
ถ-าว7าไม7จรง ลองเอาสรามาด>ม? ด6ซ เปFนบ-าเลย เพลดเพลนกนไปเลยแหละ
ร-องราทาเพลงกนข1น@ เดwยวน@เลย ถ-าให-อย67สบายสงบ เปFนคนไม7บา- มนไม7
เพลดเพลนหรอก อย6อ7 ย7างสงบสบายถ-าคนสนกสนานเพลดเพลนแล-วค>อ
คนบ-า เอาสรามาด>ม? ลองด6ซ ไม7ร6-ว7าใครเปFนพ7อตา ไม7ร6-วา7 ใครเปFนล6กเขย
เล7นหวกนไปเลย ถ-าคนเพลดเพลนร-องราทาเพลงค>อคนบ-า คนเรามนชอบ
เพลดเพลน ไปเอากญชามาส6บให-ตวเองเปFนบ-า เอาสรามาด>?มให-ตวเอง
เปFนบ-า เอาภาพยนตรQมาฉายให-สนกสนาน ถ-าคนเปFนบ-ามนเพลดเพลน
ถ-าคนไม7บา- แล-วเปFนคนสงบ ด6ภาพยนตรQกFคอ> ด6ร6ปภาพน?นแหละ เม>อ? ค>นน@
ถ1งขนาดพระไม7ได-ตระฆง พระมาบอกอาตมาว7า หลวงพ7อวนน@ไม7ต-องต
ระฆง เพราะในบ-านเขามภาพยนตรQ คดว7าเขาคงไม7มาวดกน อาตมาเลย
บอกว7า เออ!...หยดซะ กFด ให-เขาไปด6หนงกน คนเรามนชอบเปFนบ-า
มากกว7าเปFนคนด ชอบความหลงงมงายมากกว7าความจรง ทาไมมนจ1งจะ
ไม7มทกขQ อาตมาเลยบอกพระว7า เออ!...วนหลงค7อยตเถอะ วนท?หนงเขา
ไม7ฉายค7อยตวนน@เขาเปFนบ-ากน ให-เขาไปตามบ-าเขาซะก7อน วนไหนเขา
ไม7เอาหนงมาฉายคนดๆเขาจะมาวด เม>อ? ค>นน@พระเลยไม7ได-ตระฆง พระ
ท7านกFยอมหนงเขาเหม>อนกน ถ-าจะมาเทศนQอย67น? หนงกFฉายอย6โ7 น-น ต-อง
แพ-ภาพยนตรQเขา เลยเลกซะดกว7า น?กFเลยไปไม7ไหวเพราะความเหFนเปFน
อย7างน@น ภาพยนตรQมนเปFนเร>?องทาให-จตใจหลงงมงาย ล6กหลานเราชอบ
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มากถ-าไปอย7างน@น ไม7ว7าแต7ล6กหรอกแม7มนกFเหม>อนกนน?นแหละ พ7อมนกF
เหม>อนกนน@นแหละ ชอบมากของอย7างน@น ชอบของต?าช-า มนมแต7เร>?อง
ย?วยวนหวใจเราหมดทกอย7าง เปFนอย7างน@ชอบอย7างน@ ลองเอาพระมา
เทศนQลองด6 กบเอาไก7มาชนกนลองด6 ต-องไปด6ไก7ชนกนหมดทกคน คนเรา
มนชอบอย7างน@นทกวนน@ เอามวยมาชกกนด6 ต-องไปด6เขาชกมวยกนหมด
มนเลวร-ายขนาดน@แหละคนเรา
อนน@ท7านสอนแต7สง? ดๆ มนไม7ฟงหรอก มนไม7ร6-จกด ภยมาถ1งจ1งค7อยคดถ1ง
"ความด" เช7น ความเจFบไข-มาถ1ง จ1งคดถ1งความด ความตายมาถ1งจ1งคด
หาความด ฉะน@นพระพทธองคQท7านจ1งให-พจารณา "มรณานสต" ค>อความ
ตายทกๆวน ให-จตใจมนอ7อนโยน พจารณาความเกด ความแก7 ความเจFบ
ความตาย มนดไปทางธรรมะ มนไม7ได-ดไปทางโลก ดทางท?ไม7เบยดเบยน
เย>อกเยFนหวใจ ศลธรรมจะเกดข1@นได-กเF พราะมความร6-ส1กอย7างน@นเสยก7อน
ท7านให-ภาวนา
การภาวนาน@กFไม7คอ7 ยร6-จกกน เอาส@นๆให-ภาวนา "พทโธ" ย?งหลงไปใหญ7
ย?งไม7ร6-จก เอาพทโธให- ย?งไม7ร6-จกความหมาย ปลาเต-นออกข-องจ1งร-อง
"พทโธ" อย7างน@ร6-จก ความตายกFคดเหFนแต7เวลาหกล-ม เวลาชนสะดดร-อง
"โอsยตาย" กFแล-วไป ลกข1@นมาได-กFไม7ตาย ไปเหยยบง6 ตกใจร-อง "โอsยตาย"
แต7ถ-าไม7ได-เหยยบง6กไF ม7ตาย เท7าน@ เหFนความตายแวsบเดยว เหม>อน
ฟ-าแลบเท7าน@น
พระพทธเจ-าท7านให-พจารณาความไม7เท?ยงเร>?อยๆมา
ฉะน@นคนจ1งเหFน
ความพลดพรากจากกน ความแก7 ความตาย เปFนเร>?องใหญ7ท?สด เหFนเปFน
เร>อ? งใหญ7ท?สด ความเปFนจรงมนเปFนเร>?องไม7ใหญ7 มนเปFนเร>?องธรรมดา พ7อ
1042

แม7 ป67 ย7า ตา ยาย เราเกดมาตายไปหมด ไม7มใครเหล>ออย67 น@เปFนเร>?อง
ธรรมดาถ-าเราพจารณาเหFนชดแล-ว ใจของเราจะม?นคง ใจเราจะไม7สร-าง
บาป ไม7อยากสร-างกรรมช?วท@งหลาย ใจม?นคงมศลธรรม การภาวนาท7าน
จ1งให-ภาวนาพทโธ พทโธ ให-ใจน-อมน1กถ1งคณพระพทธเจ-า ให-ใจเราต>?นใหใจเราเบกบาน ให-ใจเราสงบ
เรามาอย67ในโลกน@ ต7างคนกFต7างมา มาอย67ท?นไ? ม7ร6-ว7ามาอย67ทาไม ไม7ร6-จกเวลา
จะไปกบอะไรกFไม7ร6-จก อย67กไF ม7รว6- 7าอย67กบอะไรไม7ร6-จก ไม7ร6-เร>?องของตวเอง
เม>อ? เกดข1@นมา อย67ไปตามเร>?องมนเหม>อนกบไก7...พอถ1งตอนเช-าพาล6กไป
หากน พอเยFนมากFพาล6กเข-านอน เท7าน@แหละไม7มความหมายอะไร
มนษยQเราท@งหลายกFเหม>อนกน ถ-าไม7ได-พจารณาถ1งเร>?องอย7างน@กFเหม>อน
กนกบไก7 ไม7ได-มความหมายอะไรมากมาย ศลธรรมน@คนจ1งร6-ยาก เหFนยาก
มนไม7เหFนง7ายๆ อย7างวดก7อนอกเราน@นแหละ ต@งวดมานานถ1ง ๙๖ ปแล-ว
ไม7เหFนใครภาวนาเปFนสกท พระเข-ามากFมาเทศนQแต7 "มทร" ให-โยมฟง เลย
ไม7ร6-จก "บาป" ไม7ร6-จก "บญ" ไม7ร6-จกคณไม7ร6-จกโทษ พทธศาสนาไม7มในท?น@
ไม7มอะไร สร-างแต7สง? ล7อลวง สร-างแต7สง? หลงงมงายอย67ในโลกน@ จตใจไม7
สว7างสกท ทากFทาไปอย7างน@นแหละ ไม7ทาไปตามความจรง เม>อ? วานน@ โยม
มาจากอาเภอเข>?องใน... มาหน1ง? คนรถ มาขอของด มาขอน@ามนตQ ขอชาน
หมากแห-ง พอกราบเสรFจกFขอเลย พวกเขาไม7ร6-จกของด อาตมาถาม
ว7า...ได-ภาวนาไหม? พวกเขาตอบว7า ไม7ได-ภาวนา ได-แต7เมตตาเท7าน@น
แหละ ท7องเมตตา อาตมาเลยถามต7อไปว7า... เลกหกขากบหร>อยง? พวก
เขาตอบว7ายง ถ-าไม7เลกหกกFจะไม7ได-กน น?ด6ซ ได-แต7เมตตาสตวQ เมตตา
หมายความว7ายงไงยงไม7ร6-จก อาตมาเลยถามต7อไปว7าจะไม7เลกเลยหร>อ
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โยม จะทาไปจนกว7าจะตายโน-นหร>อ? พวกเขาตอบว7าเอาจนตายโน-น
แหละเลกกFไม7ได-กนเท7าน@นแหละ น?พวกเขาตอบ เลก...ไม7ต-องพ6ดกนแล-ว
ทน@ ไม7มอะไรจะพ6ดให-กนฟงอกแล-ว ถ-าเปFนอย7างน@
น@คอ> มนไม7สลดใจสกหน7อย ไม7มใครล>มตาข1น@ พจารณา แล-วกFเปFนเร>?อง
จาเปFนมาก วดอาจารยQสเมโธ...วดกรงลอนดอน เดนไปไม7เท7าไรมแต7
กระต7าย เปFนกระต7ายปา7 ไม7มใครจะไปทาลายเบยดเบยนมน มแต7เขาจะ
สงวนเอาไว- เอาตาข7ายมาล-อมกระต7ายไว- ถ-าเปFนบ-านเรา คดว7า คงไม7เหล>อ
มนไกลกนมาก เรากบเขา จ1งไม7มอะไรจะพ6ดด-วย เขาสงสารจรงๆ แต7เขา
ไม7ได-ท7องเมตตาเหม>อนเรา "อะหงสขโตโหม นทกโคโหม สพเพสตตา"
เขาไม7ได-ท7อง แต7ว7าเขาเหFนสตวQเขาสงสารมาก แล-วใครจะดกว7ากนทน@
ระหว7างเรากบเขา... คนหน1ง? ท7องเมตตาได- แต7ไม7เลกฆ7าสตวQสกท แต7คน
หน1ง? ไม7ได-ท7องเมตตา แต7เขาไม7ได-ฆ7าสตวQ เขาสงสารมนน?ลองๆด6 อะไรม
ความหมายกว7ากน อย7างน@น7าจะพจารณา เรามา ฝ1กต@งแต7เลFกๆ เอาหนง
สะต‡กมายงให-ตายไม7ให-เหล>อ แต7ทางเขาบ-ง ไส-เด>อน ขนาดเลFกๆ ของเขา
กFไม7ทามน สงสารมน มนไกลกนมากจรงๆ เขาไม7มหลกพทธศาสนา แต7
จตใจเขาเปFน ทางเราเรยนได- ๙ ประโยค แปลได-ตรงเปpง สวดกFได- สวด
เมตตาสตวQกไF ด- แต7สตวQเข-ามาใกล-...ฆ7าท@งพ7อท@งแม7มนไม7ให-เหล>อ อนน@
ความหมายมนต7างกนมาก
"ศลธรรม" ค>อความจรง พ6ดเฉยๆไม7เกดประโยชนQนะกายวาจา ใจ มนไม7
เปFน ถ-าจตมนเปFน มนเปFนของมน ศลธรรมเกดข1น@ มาได- ยงไกล ด6ไปย?ง
ไกลมาก พวกเรา...ไกลจากพทธศาสนานอกจากจะพ6ดกนจ@าจ@จ@าไชอย7าง
วดหนองปา7 พง พอเปFนไปได-สกหน7อย พ6ดกFน7าฟงสกหน7อย ถ-าออกจาก
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กล7มน@ไปแล-ว ลองๆด6กไF ด- แสดงว7าพวกเราไกลมาก มประชาชนมาถาม
อาตมาว7า "หลวงพ7อ ประชาชนมนจะเปFนคอมมวนสตQไหม?" อาตมาตอบ
ว7า"ถ-าคนเราไม7เปFน มนกFไม7เปFน ถ-าเราเปFนมนกFเปFนเท7าน@นแหละ จะไป
ถามใคร" เราไม7เบยดเบยนกนด6ซ ร6-จกรกษากน ใครจะมาเปFนอย67ท?น? แต7น?
ผ6น- -อยกนผ6ใ- หญ7 ผ6ใ- หญ7กนผ6น- -อย มนกFไม7อย6แ7 หละเพราะมนเปFนอย67แล-ว
โยมเขาพ6ดว7า สาธ...อย7าให-เปFนเลย กระผมคดว7าคงไม7เปFนหรอก หลก
พทธศาสนาต@งม?นอย67ตง@ เหม>อนกระตบข-าว...ไม7ได-กนจะอ?มได-หร>อ? มน
เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น
"ศาสนา" กFค>อ ปฏบตความจรง มนถ1งจะถ6ก ถ-ายงง@นหนงส>อท?เขาเขยนใส7
ต6ไ- ว-มนเปFน "ศาสนา" เท7าน@นแหละ เพราะของดอย67ท?น?น มแต7หน6ไปกด
ทาลายหมดเท7าน@นแหละ ศาสนาอย7างน@นมนไม7เปFนศาสนาหรอก จะใหเปFนศาสนาต-องปฏบต ศาสนามนจ1งเปFน มแต7ไหว-ไม7ให-มนบาป แต7ไม7เลก
ทาบาป ไหว-แต7ไม7เลกทาบาป ไหว-แต7ไม7ให-ผด แต7ไม7หยดทาผด อนน@มน
เปFนคน ไม7มปญญา
อาตมาไปเม>องนอก ถ6กเขาถามว7า เม>องไทยมพทธศาสนาแต7ทาไมขโมย
เยอะ ค>อเขาเคยมาเท?ยว...ถ6กพวกมจฉาชพฉกชงว?งราวเขา พออาตมาไป
เขาถามอาตมา อาตมาตอบเขาว7า จรง "แต7วา7 พทธศาสนาไม7ได-ขโมย คน
มนขโมย คณจะมาโทษพทธศาสนาไม7ได-หรอก ต-องโทษคน" อาตมาเคย
ถามเขาไปว7า กฎหมายเม>องน@มไหม? เขาตอบว7าม อาตมาถามเขาต7อไป
ว7า คนไม7ปฏบตตามกฎหมายมไหม? เขาตอบว7าม อ-าว!...กFมกฎหมาย
ทาไมเปFนอย7างน@น
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มนเปFนเร>?องอย7างน@ ถ-าวดกนส7วนต7อส7วนแล-ว พวกเรายงไกลมาก ถ-าพ6ด
ถ1งเข-าวดกFเข-ามาอย67 แต7ถ-าพ6ดธรรมะให-ฟงบางทโกรธเราให-กมF ...ผ6เ- ฒ7า
บางทอาตมาถาม ผ6เ- ฒ7าเข-าวดเลกกนเหล-าเลกฆ7าสตวQหร>อยง? เขาบอกว7า
ยงไม7เลก ถ1งเวลากนกFกนอย67 ถ-าเราพ6ดมากบางทอาจจะด7าพระกFได- น?มน
เปFนเร>?องอย7างน@
ฉะน@น กลบตรล6กหลานเราจะร6-เร>?องอะไร ไม7รอ6- ะไร มนอย6ก7 บพ7อแม7 มนกF
ทาตามพ7อแม7มา เลยกลายเปFนประเพณทกวนน@บวชสมยก7อนต-องต@งใจมา
คร1?งหน1ง? ขาเตยงเขาม ๔ ขา บวชเข-ามาอย7างน-อยต-องได- ๔
พรรษา...ครบขาเตยง อนน@สมยก7อนเราบวชอย7างน@ ถ-าได-ถ1ง ๕ พรรษา
เปFนภกษเก7าเลย สมยก7อนบวชกFไม7ยากอะไร แต7เดwยวน@การบวชบางทต-อง
เอาท?นาไปจานองเขาเพ>?อเอาเงนมาบวชล6กชาย กนสรากน ๗ วน ๗ ค>น
บวช ๑๕ วน ๗ วน บวชเข-ามาแล-ว เขามาอย6ใ7 นวดกFสง? สอนยากว7ายากย?ง
กว7าเส>อ ให-กนข-าวคร@งเดยวกFยาก ให-กราบให-ไหว-กFยากขนาดเอาเส>อเข-า
มาในวดเลยทเดยว ไม7ยอมประพฤตตาม เอาแต7ทฏฐมานะของตวเอง มน
จะเหFนศาสนาได-อย7างไร มนห7างไกลมากมนไม7ถ1ง
คนทกวนน@ความร6-มนมมาก แต7ความดมนไม7ม มนมแต7ความร6-เฉยๆ ถ-าม
แต7ความร6- ความดไม7ม มนไปยาก อย7างตาสตาสา ตามาตาม ไม7เคย
ทาลายบ-านเม>องหรอก เขากFมแต7ทาไร7ทานากนไปตามประสาของเขา ถ-า
คนมความร6- ไม7มความด ฉบหายหมด ไม7เหล>อ พ? ป- า น-า อา เด>อดร-อน
มาปกครองบ-านเม>องกนหมด น@นค>อคนมความร6- แต7ความดไม7ม กFเกด
ความเด>อดร-อน
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พระพทธเจ-าของเราท7านว7า "ความร6-กFให-ม ปฏบตศาสนาในบ-านเม>องกF
อย6เ7 ยFนเปFนสข" มนเปFนลกษณะน@ ทกวนน@ศลธรรมมนขาด ห7างไกลมาก
จากศลธรรม ไม7วา7 แต7โยม พระเราอย7างอาตมาจาเปFนต-องออกปฏบต
ทาไม เพราะมนอย6ย7 าก ขนาดปฏบตไม7ได-เอาเงนเกFบในย7ามยงผดหม67พวก
แล-ว อย6ท7 างเหน>อ...ล6กศษยQอาตมาไปอย67ท?น?น เขาเดนขบวนไม7ให-อย67
เพราะพระฉนข-าวม>อ@ เดยว และไม7รบเงนทองด-วย พวกเขาพระกนข-าวเยFน
เขากลวศาสนาเขาจะเส>?อม ไล7พระปฏบตหน น?มนเปFนไปทานองน@กนมาก
เสยหายกนมากทกวนน@ ไม7ต-องอะไรหรอก ในทางพทธศาสนาถ-าปฏบต
ตรงไปตรงมาตามพระวนยแล-วต-องก@นทางเลย น?เราพากนหลงมาก เสย
หายมาก
ทกวนน@ยากลาบาก คนดๆต-องหาท?อย67ให-ถ6กจ1งทาได- ว7าจะทาดๆ ต-อง
เล>อกท?อก เพราะมนขวางหลกทางโลกเขา ฉะน@นจ1งให-คอ7 ยพจารณาพวก
เรา ถ-าทาไม7ด จะว7าดขนาดไหนมนกFไม7ดไปได-จง1 ให-เราเข-าใจว7าศลธรรม
มนขาดจากบ-านเม>องท@งหลาย ล6กสาวล6กชายเปFนอย7างไร สอนง7ายไหมทก
วนน@? คงจะมแต7พอ7 กบแม7เล@ยงควายอต6-ทกวนน@ แต7กอ7 นบ-านก7อเราคนโง7
หรอก จะไปน7งเส>@อผ-าลายๆอย7างน@นไม7ได- อายกน คนเฒ7าคนแก7ไม7เคยน7ง
หรอกอาย จะไปน7งผ-าของเจsกของจน...ไม7อยากน7ง ต-องน7งผ-าแม7บา- นทอ
เอง ผ-าขาวเอามาย-อมสครามตามท?เคยทามา ตดเส>@อผ-าให-ลก6 สาว ล6กชาย
ให-พ7อบ-านน7งห7ม ถ-าไปเหFนน7งเส>@อขาวๆ ลายๆของเจsกแล-ว แม7บา- น
อาย...ทาไมถ1งอาย เพราะไม7ค-มล6กค-มผว(เปFนแม7บ-านท?ใช-การไม7ได-) อาย
มากแต7กอ7 น
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ฉะน@น การบ-านการเม>องต-องช7วยกน เพ>อ? ให-จตของเราส6งข1@นๆ มนเปFน
อย7างน@ มนท@งจากของเดมไป การประพฤตปฏบตกFจะหมดไปเร>?อยๆ (การ
ปฏบตธรรมกรรมฐาน) เหFนไหมทกวนน@ หม6ไทย หม6หน-าเลFกๆ ตวน-อยๆ
มนไปไหนหมด น?เหFนไหม เหFนแต7หม6พนธQอ>?น เปล?ยนไปเร>?อยๆ ววกFนบ
วนแต7จะกลายเปFนพนธQอน>? ไป ไม7แน7...บางทคนอาจจะกลายเปFนอ>?นกFได- ม
ท@งเจsก จน ไทย ลาว ไม7ร6-ว7าไปทางไหน มนเปล?ยนไปหมด พวกฝร?งเข-ามา
แต7ละคร@งหลายหม>น? เอาท@งไว- (เดFกล6กคร1ง? ) แผ7ขยายกนไปกระจดกระจาย
ความเหFนต7างๆกFคอ7 ยเปล?ยนไปๆ เราท@งหลายชอบต>?นเต-น เหFนอะไรกFต>?น
เต-น เช7นหย6กยาเปFนตวอย7างอาตมาไปเม>องนอก อยากฉนยาประจาบ-าน
เขาไม7ม ถ-าไม7สบายเขาไปท?โรงพยาบาลให-แพทยQตรวจ หมอเขยนใบส?ง
ยาให- เขาจ1งซ>@อมากน แต7แถวบ-านเรามเงนในกระเปpาซ>@อกนเอง ยาทมใจ
ยาบวดหาย ถ-าปวดเม>?อยซ>อ@ กนเลย เก7ง...คนไทยเราตายไม7เหล>อแต7พวก
ฝร?ง ... ยาเขาไม7ซ>@อกนเอง เขากลว ยาเปFนของมพษ ไม7ใช7ว7าดอย7างเดยว
บางคนอยากอ-วนกนจนตวฉ ทกวนน@จง1 เปFนเหตให-เกดอนตราย เพราะไม7ร6เร>อ? งอะไร เจFบปวดเลFกๆน-อยๆ กนยาเลยแก-ปวดสกห7อกFหาย กนไป
นานๆ ห7อหน1ง? ไม7หาย เอาสองห7อดข1@นสกหน7อย พอแก-ได- อกหลายปต7อๆ
มา ๒ ห7อไม7ไหวแล-ว ต-องเอา ๓ ห7อถ1งจะดข1@นหน7อย อกหลายๆปต7อมา
ไม7ไหว...เอา ๔ห7อเลย แล-วกFเอาวนละ ๕, ๖ ห7อ...เลยเถดเลยทน@ มนกFเลย
เกดอนตรายแก7ร7างกาย
ฉะน@น เร>?องศลธรรมพวกเราน@ห7างไกลมาก คยเร>?องศลธรรมน@เก7ง พอคย
ไปคยมากลบพ6ดว7า "ดอย67 แต7ผมทาไม7ได-"พ6ดไปทานองน@ ถ-าไปสอนกFพ6ด
ว7า "ผมร6-อย67 แต7ผมยงไม7เอา" ไม7ร6-ว7าเม>อ? ไรจะเอา ให-พวกเราไปพจารณาด6
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วนน@กFต7างจากวานน@ พร7งน@มะร>นน@กFต7างจากวนน@ วนน@เปFนคนอย7างหน1ง?
พร7งน@เปFนคนอกอย7างหน1ง? วนต7อไปกFเปFนคนอกอย7างหน1ง? ค>อมนแก7ไปๆ
ไม7ใช7คนๆเก7านะ เม>อ? วานน@เปFนคนเก7าพอข-ามวนมาเปล?ยนเปFนคนใหม7 ถ-า
ไม7เปFนคนใหม7มนจะแก7ได-หร>อมนกFเหม>อนเดมซ... ถ-าเปFนคนเก7า อนน@มน
เปFน เราไม7ได-พจารณาด6การเปล?ยนแปลงของมน มนผ7านมาเร>?อยๆ วน
เด>อน ป เกFบเราไปเร>?อยๆ ความเจFบ ความแก7 มนเปล?ยนมาทกระบบ เรา
ไม7ร6-อะไร แต7เราไม7คอ7 ยร6-จก พระพทธองคQท7านสอนว7าให-พจารณา "วนค>น
ล7วงไปๆ บดน@เราทาอะไรอย67" ท7านให-หม?นเต>อนตวเอง ถามตวเองเร>?อยๆ
แต7พวกเราสงสยไม7ได-ถามกระมง ต@งแต7เช-ามาน? ระล1กถ1งความตายบ-าง
หร>อเปล7า? คงจะคดหาแต7ความเปFนละมง ความตายต@งแต7เช-ามาจนถ1ง
บดน@ คงจะไม7คดสกท น?มนเปFนเร>?องอย7างน@ ฉะน@นพระพทธองคQ ท7านให-ม
สตและให-พจารณาให-ทนเวลา อย7าให-สายเกนไป ถ-าสายเกนไปแล-วมนจะ
หลง
เม>องไทยเราถ-ามธรรมะมนจะอบอ7นด...อบอ7นมาก ถ-าเปFนเม>องอ>?นกบเม>อง
ไทยเรามนต7างกน เม>องไทยเราเล@ยงล6กแล-วกFเล@ยงหลาน แล-วกFเล@ยงเหลน
เม>องนอกเขาเล@ยงแต7ล6กเท7าน@น
มนพอค-มตวเองได-เขากFปล7อยให-เปFน
อสระ แต7พวกเรา...ล6กไปอย67ไหนกFต-องเปFนห7วงเปFนใยมาก แต7เขา (ฝร?ง)
ถ-าแก7แล-วกFอย67 ๒ คนตายายเท7าน@น หร>อกบแมว กบสนข ส7วนล6กจะไป
ไหนเขาไม7ห7วงได-ให-วชาความร6-แล-ว แต7พวกเราว7นวายมาก ถ-ามองมาด6
ทางบ-านเราแล-วทกขQมาก ต-องอย67รวมเปFนกล7มเปFนก-อน แย7งกนกน ทกขQ
ตกนรกไม7หยดสกท แต7เข-าเปล>@องความทกขQออก ล6กหญงล6กชายพอบรรล
นตภาวะแล-ว เขาปล7อยให-เปFนอสระเลย จะไปอย67เม>องไหน รฐไหน กF
ช7าง...เขาไม7หว7 ง จะไปเปFนคร6เปFนอะไรกFตาม มล6กมผวกFตาม เลก...คณกบ
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ฉนเลกกนเท7าน@นพอ ไม7ต-องเปFนหน@เปFนสนกน พ7อแม7กFแยกไปอย67ต7างหาก
ซะ...สบาย แต7พวกเราดมต@งแต7ก-นจนถ1งหวไม7เลกสกท (ดมล6ก หลงล6ก)
ผลสดท-ายมนทาเราให-น@าตาตก แล-วมนกFหนไป
ประเพณของเราถ-ามศลธรรมมนจะอบอ7นมาก แต7พวกเขา(ฝร?ง) พอแก7มา
กFเข-าโรงพยาบาล (สถานสงเคราะหQคนชรา) ไม7อบอ7นแน7ถ-าเปFนอย7างน@ ถ-า
ไปพ6ดศลธรรมให-ฟงไม7ได- เม>องนอกถ-าไปพ6ดเร>?องเกด แก7 เจFบ ตาย เขา
อยากจะลกหน ค>อเขาไม7อยากตาย เขาไม7อยากแก7 เขาไม7อยากเจFบ เขา
ไม7อยากฟง เขาอยากหน7มอย67เร>?อยๆไป คนแก7เขาถ-าหนงเห?ยวย7น เขากF
ไปผ7าตดเยFบเข-าใหม7ให-ตง1 ข1@นเหม>อนหน-ากลองเพลเลยแหละ เยFบไปเยFบ
มาเหล>อแต7หนงห-มกระด6ก ย?งเลวร-ายกว7าเดมไปอก เอาสแดงสดาทาไวแต7งไว-ยงกบเปรต ย?งร-ายกว7าเดมอก แต7งใหม7มนกFไปไม7ไหวเพราะมนเปFน
อย7างน@ ถ1งว7าพวกเราพอระล1กได-กใF ห-ระล1กถ1งตวเอง เกดมามนกFทกขQยาก
อย7างน@แหละ เพราะมนไม7ใช7พระนพพาน จะหาความสบายไม7มหรอก ถ-า
มนย7งมนยากกFปล7อยกFวางมนซะ มนถ1งจะได-ความสบาย "ช7างหวมน
เถอะ...ปล7อย" ว7าอย7างน@มนจ1งจะสบาย ถ-าจะไปเล@ยงล6กเล@ยงหลานเล@ยง
เหลนให-มนใหญ7ให-หมดอย7างน@มนกFไปไม7ไหวแล-ว โลกมนเปFนอย7างน@

1050

๖๖ - บ,ญขBาวสลาก
http://ajahnchah.org/thai/SALAG.php

วนน@เปFนวนธรรมสวนะ ซ1ง? ประกอบด-วยเด>อน ๑๐ เพFญภาษาประเพณบ-าน
เราเรยกว7า "บญข-าวสาก" (สลาก) ศพทQเดมมาจากคาว7า ข-าวสลากภต
ตามภาษาบ-านเราเรยกว7า "ข-าวสาก"(ภาษาท-องถ?นอสาน)ความเปFนจรง
คาว7า "สาก" มนออกมาจาก "สลาก"สลากภต... ประเพณบรรพบรษของ
เราท@งหลายนบถ>อกนว7าเปFนบญในกลางพรรษา จะมการทาบญกนในช7วง
เด>อน ๙ ดบเด>อนเพFญ ๑๐
ในสมยก7อนน@น วนน@จะมเทศนQตลอดวน แจกหนงส>อเปFนกณฑQให-พระภกษ
สามเณรกนทกป ข-าวสลากภต... เน>?องมาจากญาตโยมท@งหลายถวายทาน
จบสลากกน ค>อญาตโยมเขยนช>อ? พระภกษสามเณรลงในบาตร แล-วใหญาตโยมจบสลาก ใครจบถ6กพระองคQไหนกFเอาไทยทานไปถวายพระภกษ
องคQนน@ เรยกว7า "ข-าวสลาก" เพ>อ? อทศส7วนบญส7วนกศลหาเปรตญาตท@ง
หลาย ซ1ง? เปFนบพการ ระล1กถ1งคณบดามารดา ซ1ง? เปFนท?นบถ>อของกลบตร
ล6กกหลาน ตามประเพณของเราเรยกว7า พ7อ แม7 ป67 ย7า ตา ยายท?ล7วงลบไป
นมนาน และสตวQทง@ หลายท@งปวงท?ดบขนธQไปส67ปรโลกหน-า และท?ยงมจต
วญญาณเวยนว7ายตายเกดในวฏฏสงสาร
ในกลางพรรษาแต7ละคราวทาบญคร@งหน1ง? เรยกว7า บญข-าวสลาก บ-านเรา
แต7ก7อนห7อข-าวสาก (ประเพณชาวอสาน) ห7อข-าวไปวางไว-ตามรอบๆวด
หร>อรอบๆบ-านเรา เปFนประเพณของพวกเราท@งหลายเคยทากนมาทกๆป
มได-ขาด แล-วกFเอาเร>?องชาดกต7างๆมาเทศนQ เก?ยวกบนยายของบรรพบรษ
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ท@งหลาย เอามาเทศนQส67กนฟง ปหน1ง? ๆจะต-องทากน และมกฎเกณฑQว7าวน
น@พวกเราท?เปFนชาวพทธ เปFนล6กเปFนหลานของบดามารดาท?ล7วงลบไปแล-ว
ได-พากนมาให-ทานพ7อแม7 โบราณเขาถ>อว7าวนน@ยมบาลปล7อยเปรตปล7อย
สตวQนรกมารบของแจกทาน ในศาลาโรงธรรมสมยก7อนไม7เรยกว7า "ศาลา
โรงธรรม" แต7เรยกว7า "หอแจก" ค>อหมายความว7าเปFนสถานท?เราชาวพทธ
บรษทได-มาทาบญให-ทาน ถวายทาน ในสถานท?น@นเรยกว7า "หอแจก"
เพราะเปFนโรงทานสาหรบแจกอาหารบรโภคขบฉน เปFนสถานท?แจกทาน
ทกวนน@เรยกว7า "ศาลาโรงธรรม" เปFนสถานท?ฟงธรรม อธบายธรรมะ เก?ยว
กบการแนะนาพร?าสอนกลบตรล6กหลาน พวกเราท@งหลาย เราท?ทากนมา
อย7างน@เร>?อยๆตลอดมา เรยกว7าการทาบญ รวมเปFนบญอนเดยวกน ช>อ? ของ
บญต7างกน แต7ว7ามารวมเปFนบญอนเดยวกน เหม>อนกบคนเราถ1งว7าช>อ? จะ
แตกต7างกน กFชอ>? ว7าเปFนคนธรรมดาอนเดยวกน แต7ชอ>? อาจจะแตกต7างกน
แต7กFเปFนคนเหม>อนกน
การทาบญสนทานเรยกว7า "บญ" "บญ" ค>อความด สร-างความด สร-าง
ความดเม>?อใดน@นแหละท7านเรยกว7ามนเปFนบญ เรยกว7าได-บญ คนเราไม7
เข-าใจเร>?องบญ มาทาบญกFน1กว7าได-บญ กลบบ-านกFไม7เอาบญไปด-วย
พระพทธองคQท7านสอนว7าให-เอาบญกลบไปด-วย จ1งได-มาฟงธรรมกน ฟง
ธรรมแล-วกFร6-จกผด ร6-จกถ6กแล-วกFจาคาน@นไปปฏบต รกษากาย รกษาวาจา
รกษาใจเรา อย67ท?บ-าน เรยกว7าเปFนผ6ม- บญ ถ-าใครเปFนผ6ม- บญกFจะมความสข
ความสบายในครอบครวตลอดถ1งหม6บ7 -าน ถ-าบ-านไหนมบญ ไม7ใช7บญแบบ
บญบ-องไฟ ซ1ง? มแต7การตรนฟนแทงกน อนน@ช>?อว7าบญแต7ว7าไม7เปFนบญ
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คาท?ว7าบญค>อความด พ?น-องท@งหลายกFวา7 มาเอาบญ กลบไปบ-านล6กหลาน
ถามว7ามาแต7ไหนแม7 ตอบล6กว7ามาจากการเอาบญแล-วล6กถามต7อไปอกว7า
บญอย6ไ7 หนแม7 ตอบล6กไม7ได-ซะแล-ว ได-แต7ถว- ยเปล7ากลบบ-าน ได-แต7กล7อง
ข-าวเปล7ากลบบ-าน พระฉนหมด เพราะพวกเราไม7ร6-จกคาว7าบญกน จ1งตอบ
ล6กไม7ได- เลยไม7เคยได-บญกน แล-วกFมคนบางคนเคยบ7นว7าทาบญไม7เคย
เหFนได-บญอะไร เอาข-าวไปกFหมดข-าว เอาแกงไปกFหมดแกง ไม7ได-บญ
อะไร อย7างน@เรยกว7า คนไม7ร6-จกบญ เลยไม7ได-บญสกท
คาว7า "บญ"กF ค>อความด ความดท?เกดจากการปฏบตเอาการละบาปทาง
กาย ทางวาจา ทางใจของเรา เข-าใจแล-วกFนาไปปฏบต ไม7ใช7ว7าจะมาเอา
บญแต7ในวด ไปบ-านเปFนพ7อบ-านแม7บ-านเปFนล6กเปFนหลานในครอบครว กF
ทาให-ครอบครวหม6บ7 -านของเราอย6เ7 ยFนเปFนสข เพราะพ6ดกนด ไม7มการ
ทะเลาะเบาะแว-งกน มความถ6กต-องสามคคกน แม7บา- นกFทาหน-าท?ของแม7
บ-านให-ถ6กต-องพ7อบ-านกFทาหน-าท?ของพ7อบ-านให-ถ6กต-อง
ต7างคนต7างกF
พยายามสร-างความดกนทกคน ความเลวร-ายกFไม7เกดข1น@ มา น@เรยกว7าบญ
บญค>อความด ถ-าไปต@งอย67ท?ไหนกFสบาย ถ-าใจเราเปFนบญ ความจรงต-องใหใจของเรารบเอาบญ รบเอาความดไปประพฤตปฏบตชาระบาปค>อความ
ช?วท@งหลายออกจากใจของเรา อย7าให-มราคะ โทสะ โมหะ ให-อดให-กล@น
ให-หม?นเพยร ให-ถ6กต-อง สามคคกลมเกลยวกนท@งพ7อแม7ล6กหลานบ-าน
เม>อง มนกFจะเหFนบญได- ทาไมจะไม7เหFน ค>อความดมนต@งข1@น มข1น@ อย67
ท?ไหน บ-านน@นกFอย6เ7 ยFนเปFนสข น@ชอ>? ว7าเราได-เอาบญไปด-วย เอาไป
ประพฤตปฏบตถ-าไม7ได-ประพฤตปฏบตด-วยกายวาจาของเราแล-ว บญกFไม7
เกด บญกFไม7ม ข1น@ ช>อ? ว7าบญค>อความด ความถ6กต-อง ความดท?ปราศจาก
โทษ มอย6ใ7 นใจของใคร คนน@นกFเปFนบญ
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ถ-าใจเปFนบญ จะไปอย67ท?ไหนกFมความดเกดข1@นมา ให-พากนเข-าใจคาว7าบญ
ถ-าคนไม7ร6-จกบญกFไม7ได-ปฏบต ไม7ร6-ว7าบญอย67ท?ไหน เพราะว7าบญไม7เปFน
วตถ ค>อจตใจเรามนเปFนบญ มเมตตาความรกใคร7 หวงให-ผอ6- >?นเปFนสข ม
ความกรณา ความสงสาร มนษยQทง@ หลายเกดข1น@ มาร7วมโลกอนเดยวกน
เปFนญาตกน ญาตค>อความแก7 ญาตค>อความเจFบ ญาตค>อความตาย
พระพทธเจ-าของเรา พระองคQสอนให-กระทาในปจจบน ให-มบญในปจจบน
อย7างเราทาบญอทศไปหาพ7อแม7ของเรา ไม7ร6-วา7 พ7อแม7เราอย6ไ7 หน ไม7มใคร
พาไปด6ได- เพราะไม7ร6-จก ฉะน@นพระพทธองคQของเราท7านสอนว7า อย7าไป
เอาบญเม>?อตาย...มนไม7ร6-จก ทาบญแล-วได-รบหร>อไม7ได-รบกFไม7ร6-จก เพราะ
อะไร? เพราะไม7ได-ทาไว-ในปจจบน ผ6-ตายไปแล-วไม7ร6-วา7 ไปเกดท?ไหน หร>อ
ว7าไม7เกดกFไม7ร6-จก ทาบญกนไปแบบไม7ร6-มนกFเกดความสงสย
พระพทธองคQของเราสอนว7าให-ทาเม>?อมชวตน@แหละ เปFนคนใจด เปFนคนใจ
งาม เปFนคนใจกว-างขวาง ไม7อจฉาพยาบาทกน ให-ความสขซ1ง? กนและกน
ทกคนถ-าเข-าใจธรรมะอย7างน@ บญมนกFเกดข1@นมาเปFนบญ ความดท?
ปราศจากโทษน@นแหละช>อ? ว7า "บญ" ถ-าใครร6-จกความดท?ปราศจากโทษ คน
น@นกFร6-จกตวบญ บญน@นมนเกดข1@นในจตใจของเรา
ฉะน@น วนน@ท7านจ1งถ>อว7าเปFนวนสาคญวนหน1ง? ท?จะปล7อยสตวQนรกท@งหลาย
มารบไทยทานกบล6กหลาน กFเปรยบประหน1?งว7าตวเราน@นแหละปล7อยตว
เรา ค>อเรามาวดวนน@ เปFนวนบญข-าวสลาก กFพยายามมากน ถ1งจะย7งยาก
กFอตส7าหQมา ปรารภตวพ7อแม7เราข1น@ เปFนประธานว7าทาบญอทศให-พอ7 แม7
เราเกดมาจากพ7อแม7ทกคน ถ-าพ6ดถ1งพ7อแม7แล-วกFคดถ1ง กFเลยเปFนเหตใหมาวด ถ1งจะมภาระย7งยากท?บ-านกFอตส7าหQมา ลาการลางานมากFเพ>อ? ทา
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จตใจของเราให-สงบระงบ เพ>อ? ให-เปFนบญเปFนกศล ให-ใจด ใจงาม ใจกว-าง
ขวางให-ทาซะในปจจบนน@ดกว7าวนหน-า ทาวนน@ดกว7าวนพร7งน@ ความผด
ท@งหลายท?เกดมาในเรา เรากFร6-จกในขณะท?เรามชวตอย67 ความช?วท@งหลาย
ท?มนหมดไป ท?เราจะละกFร6-จกในเม>?อเรายงมชวตอย67 น@เรยกว7า "ละบาป
บาเพFญบญ"
พระพทธศาสนาสอนให-พวกเราท@งหลายกระทากนอย7างน@อย6ก7 นฉนพ?น-อง
ไม7ให-เปFนอ>?น ให-ความสขคนอ>?นกFคอ> ให-ความสขเราผ6-อน>? ได-รบความสขกF
เหม>อนเราได-ความสข ในชวตหน1?งเกดมาอย7างมากกF ๑๐๐ ป เปFนอายขย
ของมนษยQ แต7ไม7คอ7 ยถ1งหรอกในเม>อ? เราเกดมาเราไม7ได-เอาอะไรมา ไม7ไดมาเอาเร>อกสวนไร7นา แต7สกว7าเราเกดมากFต-องทากน มถ?นฐานบ-านเร>อน
มไร7นาทาไปได-อาศยอย6ก7 นไปเพ>?อเปFนปจจยเคร>?องอาศยให-ชวตเปFนอย6ไ7 ดเพ>อ? ได-ทาบญ เพราะว7าโลกท?เราอย6อ7 าศยน@มนไม7ใช7บา- นเรา ไม7ใช7ท?อย67
อาศยท?แท-จรง ถ1งจะเปFนของเรากFไม7ใช7ของเราอย7างแท-จรง เปFนตวเรากF
ไม7ใช7ตวเราอย7างแท-จรง
อนน@จะเหFนได-ง7ายๆว7า เราเคยมพ7อ แม7 ป67 ย7า ตา ยาย มพ?น-องมนไม7
ย?งย>น เดwยวกFจากหายไป ไม7ร6-ว7าไปไหน ผลท?สดกFเหล>อแต7ผ6-เกดภายหลง
เหม>อนกนกบผลไม-เปFนดอกแล-วกFเปFนผลเปFนผลเลFกๆแล-วกFห7าม ห7ามแล-ว
กFเละ แล-วกFร7วงหล7นไป มนเปFนไปในทานองน@ คนเรากFไม7แตกต7างจากผล
ไม- แต7ว7าเราไม7ค7อยร6-จกเม>?อเกดมาแล-วกFไปย1ดม?นถ>อม?นว7าอนน@เปFนตวเรา
อย7างแน7นอนถ1งอย7างไรกFอย6ไ7 ม7ได-ในโลกน@ จาเปFนต-องลาโลกน@ไปเบ>@อง
หน-า คนเราเกดมาจ1งทกขQมาก ทกขQเพราะว7าไปหมายม?นของท?ไม7ใช7ของ
ตนว7าเปFนของตน เม>อ? เกดมาแล-วไม7อยากแก7สกคน ไม7อยากเจFบ ไม7อยาก
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ไปทางไหน แต7กไF ม7ได-ตามปรารถนา เราจาเปFนกFต-องไป จาเปFนต-องหน
ถ1งแม-จะเรยกร-องให-อย67 ไม7อยากหนกFตอ- งหน ผ6ไ- ม7อยากหนร-องไห-อยาก
อย6ก7 Fไม7ได-อย67 เปFนเร>?องจาเปFนของมนอย7างน@
ฉะน@นพระบรมศาสดาของเราท7านจ1งบอกว7า "อย7าประมาท" เปFนหน7มเปFน
สาวบางคนกFหลง ไม7ร6-ว7ามาจากไหน จะไปไหนไม7ร6-จกผลท?สดพออายแก7
หน7อยกFพอร6-จกหรอก แต7ชว7 งท?อย67ในวยหน7มๆน@กเF พลดเพลนมาก พอแก7
มาสกหน7อยฟนมนโยก ฟนมนหลด เอ-า!...ลองด6ทน@ เดนไปตามทางเดFก
มนบอกร-องเพลงให-มนฟง กFไม7อยากร-องหรอก ค>อมนไม7เพลดเพลน
เหม>อนแต7ก7อน มนไม7อยากจะเพลดเพลน เพราะมนไม7ใช7ทอ? ย67ของเรา มน
เส>?อมไปน@แหละมนไม7ใช7ของเราแท-ๆ
ถ-าไม7ใช7ของเราจะทาอย7างไร?
พระพทธองคQท7านว7าให-สร-างความด ส?งท?นาพาไปส67ท?ดน@นแหละ ถ-าพ6ดถ1ง
ธรรมะอนส6งน@น พระพทธเจ-าท7านบอกว7าให-พ-นจากเกด แก7 เจFบ ตาย แต7
พวกเรากFไม7อยากจะไปกน... ไปพระนพพาน...ว7ามนไม7เกด ไม7แก7 ไม7เจFบ
ไม7ตาย กFไม7อยากไป กลวจะไม7เหFนหน-าเพ>อ? นฝ6ง กลวจะไม7เหFนหน-าล6ก
หลาน เรามนตดอย6อ7 ย7างน@ เพราะไม7ได-ฟงธรรมะอนแท-จรง เหFนอะไรกF
ห7วงใยอย67ตลอดกาลตลอดเวลา ใจเราเศร-าหมองไม7ได-ผอ7 งใส ไม7ได-สะอาด
มนข7นมว ใจข7นมวเม>อ? ใดการพ6ดเรากFเปFนอกศลกรรม การกระทาของเรากF
เปFนบาป ไม7ผอ7 งใส เราไม7ต-องด6จากท?อน>? ด6ทต? วของเราน@แหละ เวลาเรา
โกรธทาไมมนถ1งพ6ดไม7เพราะ ไม7น7าฟง กรรมน@แหละมนบงคบให-ทาความ
ช?วอย6เ7 ร>?อยไป
ฉะน@น พระพทธเจ-าของเราท7านจ1งสอน สอนส?งท?เราเปFนอย67นแ@ หละให-ร6-จก
เพราะเราไม7คอ7 ยร6-จก สมยก7อนพอถ1งบญข-าวสลากบญข-าวประดบดน กF
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เอาหนงส>อชาดกมาอ7าน เทศนQไปโน-น เทศนQไปเร>?องของคนอ>?น ไม7เทศนQ
เร>อ? งของพวกเราสกท มนกFเลยไม7ร6-เร>?องของตวเอง
บญข-าวสลากน@ตามประวตกาลมนเกดมาจากบคคล มนเกดมาจากเร>?อง
ของเมยน-อยกบเมยหลวง มคนๆหน1ง? มสามแล-วแต7ไม7มล6กด-วยกน มแต7
สองสามภรรยาอย67ดว- ยกน กFกลวว7าจะไม7มผ6ส- >บวงศQตระก6ล อยากจะได-ล6ก
เพ>อ? ไว-รบมรดก เมยหลวงกFเลยไปหาเมยน-อยมาให-ผว เพราะว7าอยากไดล6กเพ>?อจะได-สบ> วงศQตระก6ล พอได-เมยน-อยมาอย6ด7 -วย เมยน-อยกFตง@ ท-อง
ฝา7 ยเมยหลวงกลวว7าเมยน-อยจะได-รบมรดกคนเดยว จ1งคดจะทาลายล6ก
ของเมยน-อย ค>อหายามาทาลายครรภQของเมยน-อยให-ตกไป (แท-งล6ก) ทา
อย6ห7 ลายคร@ง คร@งสดท-ายได-เอายาพษให-เมยน-อยกนเปFนเหตให-เมยน-อย
ตายท@งล6กท@งแม7 ก7อนท?เมยน-อยจะตายกFร6-วา7 เมยหลวงเปFนผ6-ทาลายตวและ
ล6ก จ1งผ6กพยาบาทอาฆาตไว-ว7า เกดชาตไหนๆ กFขอให-ได-ฆา7 ล6กของเมย
หลวง และตวของเมยหลวง เพ>อ? เปFนการแก-แค-นด-วย จ1งเปFนเหตให-เกด
การจองเวรกนข1น@ ระหว7างเมยน-อยกบเมยหลวง
พอเกดชาตใหม7 เมยหลวงเกดเปFนไก7 เมยน-อยเกดเปFนแมว แมวกFไปกน
ไข7ของไก7 และกนตวไก7ด-วย ตายจากชาตน@นคนหน1ง? เกดเปFนเน>@อ คนหน1ง?
เกดเปFนเส>อ ผ6กเวรกนไปเร>?อยๆ ตามทาลายกนอย67ทกๆชาต ทกๆภพ คร@ง
สดท-ายคนหน1ง? เกดมาเปFนคน คนหน1ง? เกดมาเปFนยกษQ ล6กของคนเกดมา
นางยกษQกFจบไปกน หลายต7อหลายคร@ง พอดต@งครรภQอกคร@งหน1?งกFคดว7า
จะไปคลอดล6กท?บา- นแม7ของตน ฝา7 ยนางยกษQพอทราบข7าวว7านางมนษยQจะ
ไปคลอดล6กท?บา- นแม7กFเลยตามไป นางมนษยQยงไม7ถ1งบ-านแม7กคF ลอดล6กใน
ระหว7างทาง นางจ1งอ-มล6กไปท?สระน@า ขณะท?นางอ-มล6กอย67 ฝา7 ยสามกFลงไป
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อาบน@าในสระ นางยกษQ กFมาถ1งพอด กFตรงเข-าไปจะแย7งล6กของนางมนษยQ
คนน@น นางมนษยQพอเหFนนางยกษQมาแย7งล6กของตวกFวง? หน นางยกษQกFวง?
ตาม เปFนเหตบงเอญอย7างไรไม7ทราบ นางมนษยQกFวง? เข-าไปในวดเชตวน
อนเปFนสถานท?ท?พระพทธเจ-าทรงประทบอย67 ขณะน@นพระพทธองคQกาลง
แสดงพระธรรมให-พทธบรษทฟงอย67 นางมนษยQพอว?งเข-าไปถ1งกF เอาล6กไป
วางไว-ตรงหน-าพระพทธเจ-านางยกษQกFวง? ตามไป พระองคQกบF อกให-หยด
พระพทธองคQตรสว7า เธอท@งสองคนในอดตกาลเคยจองเวรกนมาหลายภพ
หลายชาตแล-ว เวรจะไม7ระงบด-วยการจองเวร แต7เวรจะระงบได-ดว- ยการไม7
จองเวรกน นางยกษQพอได-ฟงธรรมของพระพทธเจ-ากFเกดความกลว เกด
ความละอายต7อบาป กFรบศลห-าจากพระพทธองคQว7า จะไม7เบยดเบยนกน
ต7อไปอก พระพทธองคQกเF ลยให-นางมนษยQเอานางยกษQไปเล@ยงด6ด-วย
นางยกษQมความร6-พเศษอย7างหน1?ง ค>อสามารถร6-ว7าปไหนน@ามาก ปไหนน@า
น-อย นางมนษยQกไF ด-อาศยนางยกษQจง1 ร6-ว7าปไหนน@ามากกFทานาในท?ดอน ป
ไหนน@าน-อยกFทานาในท?ลม7 นางมนษยQทานาไม7ผดหวง น@าน-อยกFได-ผล น@า
มากกFได-ผล พวกชาวบ-านสงสยจ1งถาม กFทราบเร>?องราวท@งหมด ท?ทานาไดผลดกFเพราะนางยกษQเปFนผ6บ- อกว7าฝนจะมากหร>อจะน-อยประการใด ถ-า
พวกชาวบ-านท@งหลายอยากอย67กนอดมสมบ6รณQ กFมาช7วยเล@ยงด6นางยกษQน@
ด-วยกน จ1งเปFนเหตให-มการบนบานกนมาตามบ-านเลFกเม>องน-อย เช7นมป6 7
ตา ศาลตาแฮกข1น@ มา พอถ1งฤด6ทานากFมการเล@ยงด6ป6ต7 า เล@ยงตาแฮก เปFน
ประเพณส>บเน>?องมาจากเร>?องเมยน-อยกบเมยหลวงน@เอง
พอถ1งกาลของงานบญข-าวสลากภต
กFเอามาให-นางยกษQกนตามสบาย
อดมสมบ6รณQ ฟ-าฝนกFตกถ6กต-องตามฤด6กาล ได-ทาไร7ทานาไม7ผดหวง การ
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ทาอย7างน@จนมาถ1งเราทกวนน@ จ1งเปFนเหตให-มป6ต7 าย7าแฮก ทกอย7างต-องม
การบวงสรวง เปFนประเพณเน>?องมาจากเร>?องของนางยกษQน@เอง
อนน@เปFนนทาน ท7านยกตวอย7างให-เราได-เหFน พระพทธองคQท7านไม7สอนไป
อย7างน@น ท7านสอนว7า ให-พวกเรามศลธรรมให-มธรรมะอย67 ในใจของเราให-ม
"ขนต" ความอดทน ให-ม "วรยะ" ความเพยรให- ม "สมาธ" ความต@งใจม?น
ชาระความโลภ ความโกรธ ความหลงให-มนหายคลายจากไป ให-อ7านเข-า
มาท?ตวเรา อย7าอ7านข-างนอก
พระพทธองคQท7านสอนว7าให-มศล มสมาธ มปญญา สอนศลสอน
สมาธให- เปFนหลกของพทธศาสนา ศลค>ออะไร? ค>อการไม7
เบยดเบยนกน ไม7ลกขโมยของกนและกน ไม7อจฉาพยาบาทกน
ความเด>อดร-อนกFไม7เกดข1น@ มา ต7างคนต7างกFมศล มกาย วาจา ใจ
ข-อประพฤตปฏบตไม7ตอ- งไปเอามาจากท?อ>?น ให-เอาจากตวเรา
"สมาธ" ค>อความต@งใจม?น ไม7หว?นไหวในทางท?ถ6ก มหน-าท?การ
งานท?ถ6กต-อง พระองคQให-เราขยนหม?นเพยรด-วยน@าพกน@าแรงของ
เรา ร6-จกหน-าท?การงานของเราทกประเภท ให-หม?นขยน อย7าเปFน
คนหละหลวม น@กFเปFนสมาธอนหน1ง? "ปญญา" ให-เปFนคนฉลาด
เฉลยว สามารถสอนตวเราให-พ-นจากความช?วท@งหลายไดเปFนศล เปFนสมาธ เปFนปญญา เปFนหวใจของพทธศาสนา ให-พระท7านฝ1ก
ทกวนน@ ฝ1กญาตโยมฝ1กล6กหลานให-ทาวตรสวดมนตQ ร6-จกกราบร6-จกไหวร6-จกน?งสมาธ ฝ1กหดให-มศลธรรม เปFนคนว7าง7ายสอนง7าย เปFนพ7อเปFนแม7
เขากFให-ร6-จกสอนล6กหลาน ล6กหลานกFให-เปFนคนว7าง7ายสอนง7าย อย6ใ7 น
ครอบครวกFอย7าไปทะเลาะเบาะแว-งเถยงกน ให-ใจด ใจงาม ให-อดทน แต7
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โดยมากไม7เปFนอย7างน@ บางทสามภรรยาทะเลาะกนทกวนกFได- ร-องไห-ทก
วนกFม แต7หนไม7ได- มนทกขQยากลาบาก อย6ด7 -วยกนอย7างไม7มศลธรรมกFเปFน
อย7างน@ มนไม7สบาย
งามเบ>อ@ งต-นค>อศล งามท7ามกลางค>อสมาธ งามเบ>อ@ งปลายค>อปญญา คน
งามถ-ากายงามมนกFงาม กายงามค>อการไม7กระทาบาปทางกาย วาจาพ6ด
ไม7ตลบตะแลง พ6ดคาซ>?อสตยQสจรต ใจกFให-เปFนใจด ใจงาม กายกFงาม วาจา
กFงาม ถ1งจะเอาสทาปากแดงถ-าใจไม7ดมนกFไม7งามหรอก ทาปากแดง ทา
เลFบแดง มนงามแต7ข-างนอก ส7วนใจเปFนเปรตเปFนผ มนกFงามไม7ได- อนน@น
มนข-างนอกพระพทธองคQท7านให- "โอปนยโก...น-อมเข-ามา" น-อมเข-ามา
ใส7ใจ ร6-เฉพาะตวเรา เร>?องของเราตดสนเอาเองกFได- เราทาช?วเรากFร6-จก เรา
ทาดเรากFร6-จก เราทาผดเรากFร6-จก เราทาถ6กเรากFร6-จก มนร6-จกท?เราให-ฝ1กเรา
ไม7ให-ฝ1กอย7างอ>น? สามารถเข-าส67ศลธรรมไดพระพทธองคQท7านว7าให-นบถ>อคณพระศรรตนตรย ค>อพระพทธ พระธรรม
พระสงฆQ ให-เปFนสรณะท?พง1? ของพวกเรา อย7าไปพ1?งอย7างอ>น? ถ-าไปถ>ออย7าง
อ>น? ไม7มอะไร ไม7เปFนแก7นเปFนสารบางคนถ-าทกขQมาถ1งกFไปไหว-ต-นไม-ซะ
ไปไหว-ภ6เขา จอมปลวก ส?งเหล7าน@เปFนท?พง1? ไม7ได- เปFนการพ1ง? ส?งท?ผด ไม7ด
ไม7ต-องพ6ดอ>?นไกล ถ-าคนถ1งพระพทธ พระธรรม พระสงฆQแล-ว กFไม7ตกนรก
ทกวนน@แล-วแต7ใครจะถ>อ แล-วแต7ใครจะประพฤตปฏบต
ถ-าเจFบปว7 ยมากFไปโทษแต7ข-างนอก ถ-าเจFบปว7 ยมากFให-กนหย6กกนยา แต7ถ-า
เราไปหาคนท?ถ>อผ...กFมผ ไปหาพวกไม7ถ>อผ...กFไม7มผ อย7างพวกฝร?งเขา
ไม7ร6-จกผเลย ไม7ร6-วา7 ผเปFนอย7างไร น?งอย67กบคนตายสองต7อสองตลอดค>น
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เขาไม7กลว พวกเราพ7อตายกFกลวอนน@ไม7ถ6ก เปFนพทธบรษทยงไม7
รอบคอบอะไร
พระพทธองคQท7านให-กลวในส?งท?ควรกลว ไม7ให-กลวในส?งท?ไม7ควรกลว ใหพากนเข-าส67ศลธรรม ให-พากนเข-าถ1งพระรตนตรยมนกFดข1น@ เท7าน@นแหละ
มนกFไม7เปFนเปรตเปFนผเท7าน@นแหละ เลกด7าทอกน ให-มศลมธรรม
ปน@อาตมาสอนคนในฤด6พรรษามาให-ปฏบตเอาด ให-ว7า "ด"ไว- ถ-ามนโกรธ
มาจะด7าคนกFว7า "ด" ไม7ให-ว7าอย7างอ>?น ให-วา7 ด มนกFดเท7าน@นแหละ...ลองด6
ส7วนมากไม7ฝ1กตวเองสกท เวลาโกรธข1น@ มากFพด6 แต7คาเจFบๆแสบๆ อย7างน@
ไม7ด เราน@แหละเปFนพ7อเปFนแม7แทนพ7อแม7ของเราท?ลว7 งลบไปแล-ว ให-พา
กนสร-างสมอบรมต7อๆไป ให-พากนมศลมธรรม.
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๖๗ - ท=พ4=งอนส0งส,ดและเร@=องของเปรต
http://ajahnchah.org/thai/The_Highest_Recollection.php

วนน@เปFนวนพระซ1?งนบเน>?องมาจากองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของ
เราว7า เปFนวนสาคญวนหน1ง? ในพทธศาสนา เปFนวนท?พวกเราชาวพทธจะ
มาทาความเข-าใจกนในธรรมะ ซ1?งให-เกดประโยชนQแก7พทธบรษทท@งหลาย
เปFนธรรมะซ1ง? เปFนสจธรรมนาชวตของประชาชนชาวพทธท@งหลายน@น ให-ล
ถ1งความสงบระงบให-ร6-จกด ช?ว บาป บญ คณ โทษ พอท?จะรกษาตวได-ใน
ชวตท?เปFนอย67
ความเปFนจรงน@น วนพระทกวนน@ เก>อบจะไม7เปFนวนพระ เพราะว7าคนเรา
ไม7สนใจ ไม7ยอมรบธรรมะคาสอนขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของ
เรา ได-ยนอย67แต7ไม7ร6- ร6อ- ย67แต7ไม7เหFน หร>อเหFนอย67แต7ว7ามนไม7ร6- กFหมายความ
ว7ามนท@งไม7ร6-ท@งไม7เหFน เหFนอะไร? เหFนความจรง เหFนสจธรรมความเปFน
จรง
อนความจรงน@น จะทาอย6ค7 นเดยวมนกFจรง จะทาอย67หลายคนมนกFจรง เรา
ทาท?มนจรงแล-วถ1งคนอ>น? จะว7าไม7จรง มนกFยงเปFนของจรง อนน@นเรยกว7า
ของจรง ไปทาอย67ทบ? นอากาศ มนกFเปFนความจรง จะไปทาอย67ในน@า มนกF
เปFนความจรง จะทาอย67บนบกมนกFเปFนความจรง เพราะฉะน@นพระพทธเจ-า
ของเราท7านจ1งว7าธรรมะน@นน7ะเปFนความจรง จรงทกกาลทกเวลาท?ผา7 นมา
แล-ว ต@งแต7วานน@มนกFเปFนความจรง ในปจจบนน@มนกFเปFนความจรง
อนาคตมนกFยงเปFนความจรง หมายความว7าเราทาความผดไม7มใครเหFน
มนกFยงเปFนความจรง เราจะทาความถ6กอย67ไม7มใครเหFนมนกFเปFนความจรง
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ฉะน@นคนเราเม>?อจะทาความดน@นน7ะ ไม7ตอ- งให-คนอ>?นเหFน บางคนทาคณ
งามความดกFต-องการอยากจะให-คนอ>น? เหFน ให-คนอ>?นเปFนพยาน จ1งจะดอก
ดใจ อนน@นกFดอย67 แต7วา7 มนยงไม7จรง ไม7บรรลถ1งความจรง...จรงๆ ไอ-ความ
จรงน@นแม-เราจะไปลอบทาอย67คนเดยว ทาความช?วมนกFชว? อย67น?นแหละ
ทาความดอย6ค7 นเดยวไม7มใครเหFน มนกFยงดอย67นน? เอง มนเปFนเสยอย7างน@น
ไม7ต-องว7าเราทาความช?วคนเหFนแล-ว มนจะเพ?มช?วข1@นมาอก ไม7ใช7 อย7างน@น
เม>อ? เราทาความดจรงเม>อ? คนเหFนแล-ว มนจะเพ?มความดข1น@ มาอก มนกFไม7
เปFนอย7างน@น
อนน@ถ-าหากว7าความดท@งหลายท?เราได-ปฏบตกนแล-ว มนจ1งตดซ1?งลาภหร>อ
ยศ สรรเสรญ นนทา สข ทกขQ...ไม7มท?ลบ ทาดกFได-ด ทาช?วกFได-ชว? อนน@
เปFนความจรง พระพทธองคQท7านตรสอย67อย7างน@น พระพทธองคQท7าน
ทาความด
ท7านละความช?วท7านออกไปบาเพFญน?งหลบห6หลบตาท?ไหน
ไกลร6ป เสยง กล?นรส ท7านกFยงมความด สาวกท@งหลายกFเปFนอย7างน@น แต7
ว7าคนเราทกวนน@จตใจไม7แน7นอน ไม7มศรทธาอย7างเปFนจรง ทาอะไรท?เปFน
ความดอยากจะให-คนเหFน ถ-าคนไม7เหFนแล-วกFไม7ค7อยสบายใจ ทาความช?ว
กFเหม>อนกนไม7อยากให-คนเหFน
ถ-าคนเหFนแล-วมนจะเปFนยงไงกFไม7ร6ทาความช?วท?คนไม7เหFนน7ะมนด...อย7างน@ ความท?เปFนขโมยในตวของเราอย67
อย7างน@ตลอดกาลตลอดเวลาน@น คนเราจ1งไม7พบความจรง ค>อธรรมะ
ความเปFนจรงธรรมะน@นมนมาตกลงอย67ท?จตของเราอย7างการกระทาบญน7ะ
กระทาบญทกช@นทกส7วนกFเพ>อ? จะให-จตเราเปFนบญ เม>อ? จตเราเปFนบญแล-ว
จะน?งอย67มนกFเปFนบญ จะเดนอย6ม7 นกFเปFนบญ จะไปท?ไหนมนกFเปFนบญ คน
ผ6ท- ?ร6-จกบญถ1งแม-วา7 คนอ>?นไม7เหFนกFเปFนบญอย67น?นเอง ค>อความเหFนชอบอย67
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ท?ตรงจตใจของเรา การทาบญท@งหมดน@นต-องการให-จตเราเปFนบญ ถ-าจต
เราเปFนบญแล-ว ทาบญอย67ท?ไหนมนจะเตFมเป?ยมอย6เ7 สมอ ไม7ต-องฉลอง ไม7
ต-องให-คนร6- ไม7ต-องให-คนเหFน ไม7ต-องมอะไร มแต7กาลงจตท?เช>อ? ม?นใน
ความดแล-วเรากFทาไป เท7าน@นแหละ
เพราะฉะน@น พระอรยเจ-าท@งหลายท7านทาคณงามความดของท7านน7ะ อย67
ท?ไหนท7านกFทาของท7าน ใครจะว7าไม7ดสกเท7าไรมนกFดอย67นน? แหละ เม>อ? ทา
ส?งท?ไม7ด เขาจะว7าดอย6แ7 ค7ไหน มนกFไม7ดอย6แ7 ค7นน@ อนน@กเF ปFนเหตอนหน1ง? ท?
จะให-พวกเราท@งหลายทาความเข-าใจในธรรมะ ถ-าเราเข-าใจธรรมะอย7างล1ก
น@แล-ว เรากFไม7ตอ- งส7งจตใจของเราออกไปข-างนอก เราอย6ข7 -างในของเรา
ทาจตให-เปFนบญ ไปแสวงหาบญนอกใจเจ-าของมนกFลาบาก น?งรถน?งเร>อ
ว?งไปว?งมาตลอดกาลตลอดเวลา อย7างญาตโยมเขาทาบญกนน?นแหละ ไป
ทอดกฐนตรงน@น ไปทาผ-าปา7 อย6ต7 รงน@ แต7ไม7คอ7 ยได-ฟงธรรมหรอก พอไป
น?งกราบพระกFรบจะไปแล-ว มนรถเขา เช7าเขามาต-องรบว?งไปน?ง แล-วกFรบ
ลก ลกแล-วกFรบเดน เดนแล-วกFรบว?ง รบไปรบมา มแต7รบท@งน@นแหละ ไม7
ได-อะไรเปFนสาระประโยชนQในด-านจตใจของเรา อนน@ค>อคนว?งหาบญ
บญกศลแท-ๆน@น ไม7ใช7อ>?นไกลหรอกในหลกพทธศาสนามพระพทธหน1ง?
พระธรรมหน1?ง พระสงฆQหน1ง? เม>อ? บคคลมาทาใจให-เช>อ? ม?นในคณพระ
รตนตรย ค>อ พระพทธ พระธรรมพระสงฆQ อย7างแน7นแฟ-นแล-ว มนกFไม7ตก
นรกเท7าน@นแหละ
สมยน@ชาวพทธเราท@งหลาย เหFนเปFนของยาก เปFนของลาบาก ถ1งแม-จะ
ทาบญ ถ1งแม-จะฟงธรรม ถ1งแม-จะสร-างคณงามความด จะต-องให-คนอ>น?
บงคบจบม>อ ถ-าคนอ>?นไม7บงคบ ไม7จบม>อแล-วกFไม7ยอมทา ไม7กล-าทา
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เพราะฉะน@นธรรมอนแท-จรงเราจ1งไม7เหFน เราจ1งไม7เหFนว7าทาจตใจของเรา
น?นเอง ฉะน@นจตใจของเราน@ถ-ามาพจารณาด6แล-วมนไม7อย67ท?อ>?นหรอก บญ
บาปอย67ท?จตใจของเรา ท7านจ1งได-คน- จตของเราน@นกบธรรมะ แต7จตเรามน
ไม7ได-ฝ1ก เราจะไปเช>อ? จตของเราอย7างเดยวว7า เราชอบอนน@มนด บางทมน
กFชอบอนผดๆ น?นแหละว7าด แต7วา7 มนดเฉพาะใจของเรา แต7ความจรงมน
แล-วขาดจากธรรมะมนเปFนของไม7จรงโดยสจธรรม
เพราะฉะน@นต-องเอาจตของเราน-อมไปส6ธ7 รรมะ อย7าด1งธรรมะเข-ามาส67จต
ของเรา เราต-องด1งจตของเราเข-าไปส67ธรรมะอย7างผ6-นอ- ยต-องน-อมเข-าไปหา
ผ6ใ- หญ7 ไม7ต-องให-ผใ6- หญ7นอ- มเข-าไปหาผ6น- -อย เราเปFนสาวกของพระพทธ
องคQ จะต-องน-อมเข-าไปส67พระพทธเจ-าของเรา ไม7ใช7ให-พระพทธเจ-าน-อมเข-า
มาหาสาวก มนเปFนธรรมเนยมมาแต7ด1กดาบรรพQมาแล-ว
ธรรมะกFดเปFนของท?สง6 สด แต7ตวเราน@เปFนคนท?ไกลจากธรรมะ เม>อ? เรา
อยากจะเหFนธรรมะ เรากFควรด1งธรรมะเข-ามาส67ใจเรา ให-ใจเราน-อมเข-าไป
หาธรรมะ เพราะธรรมะเปFนสจธรรมจตใจของเราเปFนต-นมนยงไม7ได-ฝ1กฝน
ให-มนเปFนธรรมะ เปFนต-นว7า เราชอบอนน@ อนท?เราชอบน@มนจะดแล-วหร>อ ?
มนกFยงไม7ใช7ดกFเฉพาะจตใจท?เราว7ามนดท?เราชอบมน บางทเราชอบของ
ไม7ดกFเข-าใจว7าของด ชอบของผดๆ แต7กFนก1 ว7ามนด แต7วา7 ความเหFนว7าดน7ะ
แต7จตเราไม7ร6-จก เพราะจตของเรายงไม7ได-ฝ1กฝน จตท?ฝ1กฝนดแล-วมนจ1ง
เข-าส6ธ7 รรมะ น-อมจตเราเข-าไปส6ธ7 รรมะเสยก7อน เพ>อ? ให-จตเรากลมเกลยว
กบธรรมะ ให-จตเปFนธรรมะให-ธรรมะเปFนจต จะน?ง จะย>น จะเดน จะนอน
อย67ทไ? หนมนกFเปFนธรรม เม>อ? จตเปFนธรรม ความคดเรากFเปFนธรรม สภาวะท?
เราคดน?นมนกFเปFนธรรม เปFนความจรงเปFนสจธรรมอย7างน@น
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เพราะฉะน@นจตเจ-าของบางทมนกFเปFนธรรมะ เรากFไปเข-าใจส?งท?ผดน@นว7า
มนถ6กแล-วกFไปชอบเข-า ดงน@นท7านจ1งให-ฟงธรรม ฟงธรรมเพ>?อให-ร6-จก
ธรรมะ ให-ร6-ให-เหFนธรรมะอย67ท?ใจความโง7หร>อความฉลาดมนกFอย67ท?จตใจ
ของเรา ความม>ด ความหลง กFอย67ท?จตใจของเรา ความร6-ความสว7างมนกFอย67
ท?จตใจของเรา เหม>อนกนกบท?ว7าจานใบหน1ง? ท?สกปรก หร>อพ>@นฐานท?บ-าน
หร>อศาลาเราน@มนสกปรก มนถ6กน@ามนหร>อความสกปรกอนใดอนหน1ง? กF
สกปรกอย67ท?มนสกปรกน?นแหละ เม>อ? เราอยากจะให-สะอาด เรากFเอาน@ามา
ล-างมนเสย ของสกปรกมนกFหายไป พ>@นศาลาพ>@นบ-านกFสะอาดข1@นมา
เรากFจะเหFนได-ว7า ส?งท?มนสกปรกน@นกFคอ> จตของเรา ถ-าหากว7าเราทาความ
ถ6กต-องดแล-ว ของท?สะอาดมนกFยงมอย67 เหม>อนพ>@นศาลามนสกปรก หร>อ
อะไรต7างๆ ท?มนได-สกปรกน@นเม>อ? มาเชFดมาล-างส?งท?มนสกปรกออก ความ
สะอาดมนกFพ-นข1น@ มาอย67ท?น@น ท?ของสกปรกมนปกปดอย67น?นเอง ความช?ว
และความดของเราท@งหลายกFเหม>อนกนฉนน@น ความช?วอย6ต7 รงไหนความด
กFอย67ตรงน@น ความผดอย67ตรงไหนความถ6กกFอย6ต7 รงน@นความสกปรกอย67
ท?ไหนความสะอาดกFอย67ท?น@น จตใจเราน@กFเหม>อนกนฉนน@น
ธรรมชาตจตของเราจรงๆน@นน7ะ มนเปFนจตท?สม?าเสมอเปFนจตท?ไม7เศร-า
หมอง เปFนจตท?ผอ7 งใสขาวสะอาดอย67อย7างน@นท?เศร-าหมองน@นเพราะมนไป
พบกบอารมณQ พบกบธรรมารมณQท?ไม7ชอบของเราน?นแหละกFทาใจของเรา
ให-ข7นมว ทาใจของเราให-เศร-าหมอง ทาใจของเราให-ไม7สะอาด ทาใจของ
เราให-สกปรก น?เพราะอะไร? ไม7ใช7จตของเรามนสกปรก เพราะจตของเรา
ยงไม7แน7นอน ไม7เช>อ? ม?นในธรรมท@งหลายน?นเอง เม>อ? ประสบกบอารมณQท?
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ไม7ชอบใจ ใจเรากFเศร-าหมอง ได-อารมณQท?ชอบใจ ใจเรากFผอ7 งใส มนกFเปFน
อย7างน@น
ฉะน@นองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเรา ท7านจ1งให-ปฏบต ไม7ให-พ6ด
เฉยๆ ให-ปฏบตกFคอ> ให-ทาความเปFนจรงเช7นว7า เราสมาทานซ1?งศลอย7างน@
เปFนต-น กFวา7 ปานา...อทนนา...กาเม...มสา...สรา น?เรยกว7าศล แต7เปFนเพยง
คาพ6ดถ1งศลไม7ใช7ตวของศล สภาวะของศลน@นไม7ใช7ว7าการพ6ด มนเปFนการ
กระทาจรงๆ เช7นว7า ไม7ฆ7าสตวQอย7างน@ เรากFไม7ฆ7าจรงๆ ไม7กนสราเรากFไม7
กนจรงๆ ไม7พ6ดโกหกเรากFไม7โกหกจรงๆ เราไม7ขโมยของคนอ>?นเรากFไม7
ขโมยจรงๆ ไม7ใช7ดแต7พ6ดเฉยๆ ศลมนอย67ท?ตรงน@น อย6ต7 รงท?กระทา ไม7อย67
ตรงท?พด6 ท?พ6ดข1@นเพ>อ? ช@ให-เหFนว7า อนน@นเปFนอย7างน@นอย7างน@ เม>อ? เราตกลง
ใจว7าเปFนเช7นน@นแล-ว กFลงม>อกระทาเลย ลงม>อประพฤตลงม>อปฏบตเลย กF
จะเกดเปFนผลข1น@ มา อนน@นท7านเรยกว7าก-อนศล
ท?เราพ6ดตามภาษาของเราน@มนกFลาบาก ถ1งวนพระไปรกษาศล ความเปFน
จรงน@นมนเปFนคาพ6ดท?ต7อกนมาเร>?อยๆ เปFนประเพณ เม>อ? เราเพ7งความ
หมายแล-ว ศลน7ะเหFนว7าโง7กว7าเราเสยแล-วละมง ถ1งจะต-องไปรกษามน ศล
คงจะไม7ดขนาดเรา เราถ1งไปรกษาศล ถ-าพ6ดตามความเปFนจรงแล-วศลน7ะ
ไม7ต-องไปรกษาท7านหรอก ท7านดแล-ว มารกษาตวเราน@เอง รกษากาย
วาจา ใจของเราน@ให-ด ศลมนกFเกดข1น@ มา เราไม7ต-องไปรกษาศลแต7รกษา
ตวของเราน@ คาพ6ดอนน@มนพ6ดส6งเกนตวไปเสยแล-วละมง ว7าเราไปรกษา
ศล
บางคนไม7ร6-จกศลเลยกFเข-ามาวด ถามไปไหน? ไปรกษาศล กFคดว7าศลน7ะ
มนเปFนของยาก มนเปFนของลาบาก ความเปFนจรงมนสะท-อนกลบมา และ
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กFมารกษาตวเราน@เอง เม>อ? รกษาตวดไม7มโทษ ศลกFเกดข1@นมาท?ตรงน@น
ฉะน@นศลน@ไม7อย67กบคาพ6ด แต7อย67กบการกระทา องคQสมเดFจพระสมมาสม
พทธเจ-าท7านสอนให-ฟงอย7างน@ ให-ความดเข-าไปฝงในใจ ถ-าความดเข-าไป
ฝงในใจแล-ว ความทกขQมนกFถอนออกไป ห7างออกไปมนเปFนอย7างน@น
ทน@เรามองไม7เหFน ส?งท?มนเบาท?สดเรากFเหFนเปFนหนก ส?งอะไรมนหนกเรากF
ไปเหFนมนเปFนเบา อะไรท?มนผดเรากFเหFนว7ามนถ6ก อย7างอาตมายก
ตวอย7างให-ฟงว7า วนหน1ง? น?งอย67ในวดเราน?แหละ มโยมคนหน1ง? มาจาก
อานาจเจรญ เคยเปFนปราชญQมาเคยบวชเปFนพระมา ออกมาเปFนฆราวาส
กFเปFนคนทาบญสนทรQทานอย67ตลอดเวลา วนหน1ง? แกกFมาจากอานาจเจรญ
ว7า "มทกขQหลาย ทกขQมาหลายวนแล-วแก-อะไรไม7ตก น1กถ1งหลวงพ7อองคQ
เดยวน7ะท?จะให-ผมมความสว7าง ท?ไหนผมไม7นก1 เหFนแล-ว"
อาตมากFเลยว7า "ทาไมมนทกขQ?" บอกว7า "มนเร>?องใหญ7ไม7ใช7เร>?องเลFกๆ
เร>อ? งใหญ7เหล>อเกน" พ6ดแล-วน@าตามนกFไหลออกด-วย "หยดบ-างซโยม พ6ด
ให-ฟงซมนเร>?องอะไรหนกหนา" เขากFเลยคลานเข-ามากราบใกล-ๆ กระซบ
ว7า..."หลวงพ7อ...เมยผมตาย" ห>อ.. บอกว7า "เมยผมตาย" "อ-อ...น1กว7ามน
ใหญ7 อนน@มนเร>?องเลFก มนเกดๆตายๆกนมาตลอดกาลตลอดเวลานมนาน
มาแล-วเคยเหFนคนเกดไม7ตายไหม?" เกดมาแล-วมนต-องตาย เร>?องเกด
เร>อ? งตายไม7ใช7เร>?องใหญ7 เปFนเร>?องธรรมดาของเรา ขนาดน@มนกFยงมองไม7
เหFนว7ามนเปFนเร>?องใหญ7จนจะแก-ไม7ไหว เลยจนกว7าท?ว7าไม7เคยเหFนคนเกด
ไม7เคยเหFนคนแก7 ไม7เคยเหFนคนตาย ความเปFนจรงเกดตายต@งก?ศพมาแล-ว
ทาไมเราไม7พจารณา ทาไมให-เปFนเร>?องใหญ7 จนเด>อดร-อนกระวนกระวาย
กนไม7ได-นอนไม7หลบ
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อาตมาบอก "คดใหม7ซ อนน@มนไม7ใช7เร>?องใหญ7หรอก พ7อของโยมอย6ไ7 หม?
ไปไหน?...ตายน?นแหละตายแล-ว แม7ล7ะ?...แม7กFตายแล-ว มนจะเร>?องใหญ7
อะไรนะ เราเปFนล6กมนจะไม7ตายหร>อ อนน@มนเร>?องธรรมดา โยมไปย-อนคด
ใหม7ซว7า..ไปคดเร>?องใหญ7มนกFใหญ7เท7าน@นแหละ มนเร>?องเลFกๆ เร>อ? ง
ธรรมดา เร>อ? งคนเกดคนตายในโลก มนเปFนอย67อย7างน@น"
ดงน@นเม>อ? เกดมาพระพทธเจ-าท7านให-รบทาคณงามความดเพราะมนเปFน
อย7างน@น กFเลยพ6ดกนไปพ6ดกนมา มโยมผ6ห- ญงคนหน1ง? น?งอย6ข7 -างๆ ถามว7า
"โยมมากบใครล7ะไหนว7าแม7บ-านตายแล-ว" ... "อนน@แม7บ-านอกคนหน1ง? "
"อ-าว...ทาไมมหลายคนเหล>อเกนล7ะ มนยงดนะสองคน คนหน1ง? ตายคน
หน1ง? ยงน? อกบางคนแม7บา- นตายคนหน1?งกFหมดย?งร-ายกว7าโยม เอาละ
พอแล-วตายคนหน1ง? ยงอย6ค7 นหน1ง? มนจะเร>?องใหญ7อะไร ให-ไปคดใหม7" แกกF
น?งฟง น?คอ> ความคดของคนเรา ไม7ร6-จก...ค>อคนไม7ร6-จกแก7 ไม7ร6-จกเจFบ ไม7ร6จกกาย ไม7ร6-ความเกด แก7 เจFบ ตาย
บางคนจะไปเทศนQว7า เกด แก7 เจFบ ตาย ไม7สบายใจนะย?งคนฝร?งเม>องนอก
ไปพ6ดเร>?องแก7ให-ฟงลกหนเลย เขาไม7อยากแก7 เขาอยากเปFนของเขาอย67
อย7างน@น เม>อ? คนเฒ7าชะแรแก7ชราอย67อย7างน@ ไม7เอา ไม7อยากได- เพราะ
ฉะน@นเม>องนอกคนแก7เขาท@งไม7เหม>อนเม>องไทยเรา หน7มๆสาวๆ เขาเกด
มาเขาหนไปเท?ยวกน คนแก7เขาท@งไปท@งหมด แก7แล-วท@งท@งน@นแหละ ไม7
ต-องไปเกFบหรอก
ให-พจารณาให-เหFน อย7างท?ชลบรกFเหม>อนกน เอาคนแก7ไปเกFบไว-เล@ยง
อาตมาเคยเข-าไปด6แล-ว คนแก7 ๗๐ ป ๘๐ ปน7ะอย67น?นแหละให-พยาบาลมา
รกษา อาตมาเข-าไปเทศนQตรงน@น น1กๆไปกFน7าสลดสงเวช น1กไปน1กมากF
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เหม>อนกบเปล>อกแตงโมเขาเอาไปท@ง ทานแล-วมนเหล>อแต7เปล>อก เขากF
เอาท@งลงคลองไปท?เล@ยงคนแก7ท?ชลบรกFเหม>อนกน
เข-าไปท?น?นเหม>อน
เปล>อกแตงโม มแต7คนแก7ๆท@งน@น คนหน7มๆเขาไม7คอ7 ยเข-าไปหาหรอกม
แต7ไปหาเข-าโรงหนง เข-าลเก ลคร ราวงเล7นตามสบาย คนแก7กFลาบากไป
เถดแก7ไปเถอะ...ไม7มองถ1งนะ
เพราะฉะน@นเม>องนอกกFเปFนอย7างน@น คนแก7เขาเอาไปท@งคนหน7มๆ เจรญ
ไปอกหน7อย พอแก7เข-ากFเอาไปท@งเหม>อนกน อาตมาพ6ดให-ชาวฝร?ง ...อนน@
ค>อกรรม แต7ก7อนเราท@งคนแก7 พอเราแก7คนหน7มเขากFทง@ เราเหม>อนกน
เปFนอย67อย7างน@ถ7ายทอดอย67ตลอดเวลา อนน@แหละความอบอ7นของเม>องน@น
น7ะ ไม7เหม>อนเม>องไทยเรา
เม>องไทยเราน@นเทศนQธรรมะให-ฟง ให-เหFนความเกด ความแก7 ความเจFบ
ความตาย ว7ามนเปFนธรรมะอนเปFนท?น7าสลดสงเวช เม>อ? เราจะทาอะไรกF
ต-องพจารณา เม>อ? เราหน7ม เรากFทวนถ1งคนแก7 เม>อ? เหFนคนแก7เรากFทวนไป
ถ1งคนหน7ม มนเกาะกนเปFนล6กโซ7อย7างน@ ฉะน@นพระพทธองคQสอนว7า ให-ม
เมตตา ให-มอปการะคณแก7บคคลผ6-ทม? คณ ทางนอกเขาไม7สอนอย7างน@เขา
สอนว7าคนแก7กFแก7ไป คนหน7มกหน7มไป มนเร>?องของใครของมนท@งน@น
แหละ มนเปFนเสยอย7างน@ เม>อ? พ6ดไปตามความเปFนจรงแล-ว หลกธรรมะ
ขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของเราน7ะ เล@ยงล6กมากFรก เม>อ? รกกF
อยากจะให-ร6-จกบญคณของพ7อแม7 ถ-าเล@ยงมาไม7มบญคณ กFไม7ร6-ว7าจะเล@ยง
มาทาไม
อนน@เม>?อพ6ดถ1งธรรมะขององคQสมเดFจพระสมมาสม-พทธเจ-าของเรา แก7
ขนาดไหนคนเม>องไทยกFไม7ทง@ กน อนน@เปFนความอบอ7นในเม>องไทย ฉะน@น
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พวกเราน?กเF หม>อนกนฉนน@น เราจะต-องพจารณาธรรมะ พจารณาให-เหFนว7า
สงขารมนต-องเปล?ยนไปๆ เร>?อยๆ ไอ-ความเปล?ยนไปน@นน7ะ มนเกดมาแล-ว
เปFนเดFก แล-วกFเปFนหน7มแล-วกFเปFนแก7 เฒ7าชะแรแก7ชรา แต7ว7าจตใจของคน
เราน7ะ มนไม7อยากจะให-มนเปล?ยนไปอย7างน@น หน7มแล-วไม7อยากให-แก7 แก7
แล-วไม7อยากให-ตาย ให-อย67อย7างน@ๆน?คอ> ความเหFนผด อนน@มนอย67ไม7ไดหรอก มนเร>?องอนจจงเปFนเร>?องการเปล?ยนแปลงตามธรรมดาของมน ถ-า
ไม7มการเปล?ยนแปลงเราจะอย67ในโลกไม7ได-นะ
เหม>อนผลไม-เม>?อมนแก7จากดบมนกFห7าม ไอ-ความเปร@ยวมนกFหายไป เม>อ?
มนสกมนกFเปล?ยนไปเปFนหวาน
ถ-าเราไม7อยากให-มนเปล?ยนจะเกด
ประโยชนQอะไร เปร@ยวกFให-มนเปร@ยวอย67อย7างน@น ดไม7ดกFจะไม7ได-กนมะม7วง
สกเสยด-วยนะ เพราะไม7อยากให-มนเปล?ยน ความเปล?ยนแปลงน7ะมนดแล-ว
อย7างลมหายใจเข-าไปแล-วกFออก ออกไปแล-วกFเข-า เราอย67มาตลอดทกวนน@
กFเพราะอาการมนเปFนอย7างน@ เพราะอนจจงมนเปล?ยนแปลงอย7างน@ ถ-าไม7
เปล?ยนแปลงจะอย67ได-ไหม? หายใจเข-าไปแล-วอ1ดใจไว-ไม7ให-ออกจะอย6ไ7 ดไหม? ออกแล-วไม7เข-ามนกFตายเท7าน@นแหละ เข-าแล-วไม7ออกมนกFตาย มน
อาศยการเปล?ยนแปลง เราอย67ได-กเF พราะการเปล?ยนแปลงอย7างน@
ฉะน@นเราควรน1กถ1งธรรมะเม>?อเรามชวตอย67 เราควรมองด6ข-างๆ ว7าอนน@พ7อ
แม7ของเรา อนน@พน? -องของเรา อนน@ล6กหลานของเรา อนน@ตวของเรา มนกF
พร-อมกนไปอย7างน@ตลอดกาลตลอดเวลา
เพราะธรรมะมนเปFนอย7างน@
ฉะน@นเราจ1งฟงธรรมะแล-วมาทาความเข-าใจกน ให-ร6-จกตามความเปFนจรง
ยอมรบว7ามนจะต-องเปFนอย7างน@น มาวนน@กFต-องยอมรบว7า วนต7อไปมนกF
ต-องเปFนอย7างน@น มนจะเปล?ยนแปลงอย67อย7างน@นทกเวลา
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เม>อ? เราเข-าใจธรรมะเช7นน@ ความเปFนอย6ก7 Fด ความพลดพรากจากกนกFด กF
เปFนธรรมดา เหFนไหมท?เราสวดมนตQกนอย6ท7 กวนน@ท?ว7า... ให-พจารณาอย7าง
น@ทกวนๆเถด พจารณากนหร>อเปล7ากFไม7ร6-? เม>อ? สวดแล-วกFให-พจารณากน
ทกๆวน ถ-าหากว7ามนเปล?ยนแปลงเรากFไม7ควรเสยอกเสยใจ ไม7ควรทาใจ
ให-มนเปFนทกขQ เพราะว7ามนเปFนอย7างน@น สจธรรมมนเปFนอย7างน@นอย6แ7 ล-ว
ให-ความเหFนเราเปFนอย7างน@ เม>อ? เราได-ฟงธรรมบ7อยๆนะ ความบรรเทา
ทกขQอนน@มนกFจะพ-นข1น@ มา มนกFจะไม7ทกขQ มนบรรเทาไปๆ มนน-อยไปๆ
จนกว7าท?มนจะหมดทกขQ เพราะเหFนความเปFนจรงอย7างน@นของธรรมะ ไดแค7น@กเF รยกว7าเรามหลกท?สาคญอย6แ7 ล-ว การภาวนาของเรา การเปFนอย67ของ
เรา กFจะมท?พง1? ท?พานก (พ)ทโธเมสะระนงวะรง...ธมโมเมสะระนงวะ
รง...สงโฆเมสะระนงวะรง) ท?พง1? อ>น? ไม7เหม>อนพระพทธเจ-า ท?พ1?งอ>น? ไม7
เหม>อนพระธรรม ท?พง1? อ>?นไม7เหม>อนพระสงฆQ เพราะความเปFนจรงมนเปFน
อย7างน@น เม>อ? เราคดเช7นน@ ความทกขQมนกFคอ7 ยๆบรรเทาหายไปๆ น-อย
ไปๆ
ตกลงอย67ท?วา7 เปFนธรรมชาต เปFนธรรมดา คนเกดมากFเปFนธรรมดา ท?มน
เกดมาแล-วมความเปFนอย67กเF ปFนธรรมดา ธรรมดามนเปFนอย67อย7างน@ ถ-าเรา
เข-าใจเช7นน@มนกFจะค7อยๆบรรเทาทกขQออกไป ความอย67เยFนเปFนสข ความ
สงบระงบ มนกFตง@ ข1@นมาท?ใจของเราน?นเอง อนน@เปFนโอวาทคาสอนของ
พระพทธองคQของเรา ฉะน@นจงพากนต@งอกต@งใจให-เข-าใจธรรมะ ใหพจารณาอย7างน@น.
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...ถ-าอย67บ-านแล-วกFวา7 มนย7ง แต7เร>?องแปลกนะ มนษยQเราเปFนเร>?องแปลก
เหม>อนกน ออกจากบ-านมาแล-วมนไม7ย7ง สบาย แต7ว7าคดอยากกลบ ค>อ
ไม7ใช7อะไรหรอก มนยงไปไม7ถ1งท?มน ความร6-ส1กน1กคดของเรายงไปไม7ถง1 ท?
อย6อ7 ย7างด ท7านเรยกว7าวฏฏะ ไปแล-วกFด1งกลบมาไม7ถ1งท?สดมน อย7างง7ายๆ
อย7างย7อๆ กFเรยกว7า เรามาอบรมในท?น@ มธระอย7างน@ แต7มาอย67ท?น?กไF ม7ใช7
บ-านของเรากFทาความไม7ให-สบายอย6ใ7 นน@แหละ
บ-านอ>?นมนจะสนกสข
ตระการเท7าไรกFชา7 งเถอะ กFยงคงคดไปถ1งบ-านเราอย67นน? แหละ...เปFนอย7างน@
ค>อเร>?องมนยงไม7จบ
เร>อ? งความดความช?วมนไม7จบ มนยงเปFนโลกมนกFไม7จบถ-ายงไม7จบมนกFไม7
ว7าง ถ-าไม7ว7างเรากFได-แบกมนไว- ถ-าเราแบกมนไว-นะ เราหนกเรากFมองเหFน
โทษมนได-ง7ายๆ เพราะเราแบกมนอย6น7 ะ บางคนเหFนว7าคนอ>?นแบก...เรา
หนก เคยมไหม คนอ>น? เขาแบก...เราหนก ตรงน@แหละมนน7าคด เราแบก
เองเราหนกเองมนกFคดได-นะ พอคดได- อนน@นคนอ>น? เขาแบก...เราหนก
คนน@นทาผดแล-วมง...ไม7สบายแล-ว คนอ>?นแบก...เราหนก เคยมไหม...ด6ดๆ
นะ เราแบกเองเราหนกเอง ค7อยยงช?วมนเหFนง7าย คนอ>?นแบก...เราหนก น?
น7ะมนไม7คอ7 ยจะเหFนตวเรานะน7าจะให-คนแบกน?นแหละหนก
หร>อว7า
อย7างไร ถ-าพ6ดตามความเปFนจรงมนเปFนอย7างน@น โดยมากมนเท7ากนเสย
แล-วหร>อจะมากกว7ากFได1073

เราแบก...เราหนก คนอ>?นเบา...เรากFหนก มนหนกสองต7อ เขาแบกเรากF
หนก เราแบกเรากFหนก จะทาอย7างไรดมนเปFนเสยอย7างน@ เราควรย-อนคด
ด6วา7 ชวตมนษยQมนเปFนอะไรยงไง มนผสมผเสกนอย67 เราไม7ร6-จกเล>อกจก
ถอนออก มนกFเปFนอย7างน@แหละ ถ-าตรงไปแล-วกFเราแบก...เราหนกกFดกว7า
นะ มนสาคญท?คนอ>?นแบกเราไม7ควรจะหนกน? อย7างน@นจะต-องอดทน
เร>อ? งท?มนอดทนท@งน@นไม7มเร>?องอะไร ทางธรรมะท7านเรยกว7า ขนต...ความ
อดทน มนเปFนแม7บทของธรรมท@งหลายท@งปวง ทกคนจะต-องอย67ในความ
อดทนท@งน@นแหละ อดทนได-ความด แต7เม>อ? ได-ความดแล-วกFหลงดอก มนกF
แปลก มนน7าจะจบเร>?องของมน ได-ดมาแล-วกFหลงดอก ดกFพาเราทกขQอก ด
กบช?ว รกกบเกลยดน@มนไม7พน- ...มนน7าคด ธรรมะน?คดๆในใจเจ-าของแล-ว
กFแก-ตวเรานะ
ทน@ถ-ามนทกขQกไF ปให-คนอ>?นแก- คนอ>น? แก-ทกขQให-เราไม7ได-อธบายทางให-เรา
แก-ทกขQเท7าน@น เร>?องจะแก-จรงๆ เร>?องพ-นทกขQจรงๆ เปFนเร>?องของตนเอง
พระบรมคร6ของเราเรยกว7า อกขาตาโร ตถาคตา...ตถาคตเปFนแต7ผบ6- อก
บอกให-ยกอนน@นอนน@ ยกอนน@ไปโน-น...บอกเท7าน@ ว7ายน@าจะต-องทาอย7าง
น@นไมใช7ตถาคตไปว7ายให- ถ-าตถาคตไปว7ายให-เรากFจมน@าตายเท7าน@นแหละ
มนเปFนอย7างน@
ความทกขQทง@ หลายน@นกFเราน?นแหละสร-างข1@นมา...แต7ให-อดทน เหFนอย6ว7 7า
ตรงน@มนหนก แต7เราอยากได-มน ไปยกมนกFหนกจรงๆ เม>อ? หนกกFต-อง
อดทน มนกFเปFนอย6อ7 ย7างน@ อย7างเราเม>อ? ศ1กษามา เม>อ? เราเปFนนกเรยน เหFน
ผ6ใ- หญ7ดเ6 หม>อนจะสบายเหFนคนน@ทาอย7างโน-นอย7างน@ เหFนจ-าวนายคร6บา
อาจารยQ กFน1กในใจว7าจะสบาย เรากFอยากเปFนอย7างน@นบ-าง...เลยพยายาม
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จนเปFนขนาดน@แล-วยงมทกขQอย67 ยงมความลาบากอย67 ค>อมนยงไม7พน- อย67
ข-างน@กFยงไม7พ-นอก ก-าวไปข-างหน-าอกกFด6มนจะพ-นแต7ไปอกย?งหนกเข-าไป
เร>อ? ยๆ เหม>อนกบคนแก7เราน7ะมนคดไม7มากหรอก โตข1@นมามนคดกว-าง
คดมาก มความฉลาดมาก ไป ช7วยเขาหมด ท@งน@นแหละ คนท@งบ-านน7ะเรา
ฉลาดคนเดยว กFเลยทกขQคนเดยว ความคดของคนกFต-องเปFนอย7างน@นค>อ
หมายความว7ามมากกFต-องแบกมากย1ดมาก
ความเปFนจรงน@นการกระทาอะไรทกอย7าง ถ-าให-ร6-จกหน-าท?กนทกคน แล-ว
มนกFไม7มเร>?องอะไรนะ สบาย ความสบายมนมอย67 แต7อย67ในคนส7วนมากมน
กFต-องเปFนอย7างน@ สถานท?น@ท7านเรยกว7าโลก โลกท7านแปลว7า ความม>ด
โลกเจรญกFคอ> ม>ดเจรญน?นเอง แหม...โลกมนเจรญ เจรญมนกFม>ดเจรญข1น@
อย7างวดอาตมาแต7กอ7 นไฟฟ-าไม7ม กFไม7เหFนว7ามนสว7างหร>อมนม>ดนะ ถ-าม
ไฟฟ-ามาแล-วเหFนจะสบาย มน@ากFสบาย โอ-...ไฟฟ-ามนกFไม7เกดมาเองหรอก
นะ ก7อนจะมไฟฟ-ามนต-องเสยอะไรมากๆ ก7อนจะมน@ามนกFตอ- งเสยอะไรไป
มากๆ จะต-องลงทนท@งหมด มนกFเกดจากความลาบาก ท?มนสว7างแล-วน7ะ
มนกFยงไปปดใจของเราให-ม>ดอก ท?มนสะดวกแล-วมนกFไปปดใจให-เรามน
ม>ดอก คนเราถ-ามนสะดวกสบายแล-วย?งมกง7าย
สมยก7อนบ-านเม>องเรากFยงไม7เจรญ ทาส-วมอย6โ7 น-นในปา7 ...อตส7าหQไป เดwยว
น@ไม7ได- ท?นอนอย67น?น ต-องทาส-วมอย67ท?น@น ขนาดน@นกFยงไม7สบายอย67อก จะ
ให-มนสบาย สะดวก มนกFไม7สะดวกนะ มนสบายมากเกนไป กFเลยประมาท
กนเสย อยากจะให-มนย?งข1@นไปกว7าน@นอก มนกFไม7พอสกท แล-วกFบน7 ว7ามน
ทกขQทกขQใครสร-างข1น@ มามองไม7เหFน ว7ามนเปFนเพราะอนน@นๆ มนเปFน
เพราะอนน@ (หลวงพ7อท7านเอาม>อช@ท?ตวของท7านประกอบ)ไม7เคยช@เข-ามา
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เลย ต-นตออย67ตรงน@ไม7เคยช@เข-ามา มนกFไม7กระจ7างเท7าน@นแหละ ว7าแต7คน
โน-นๆ ช@ออกไปทางโน-น กFไปเหFนของข-างนอกโน-น ไปแต7งของข-างนอก
เร>อ? ยๆไป อนน@ไม7คอ7 ยแต7งจตใจไม7คอ7 ยแต7งกน
บ-านสกปรกเรากFเหFนได- ทาสะอาดบ-านเรากFทาได- ถ-วยจานมนเลอะเทอะ
ไม7สวยงามเรากFเหFนได- เราล-าง...มนกFสะอาดได- แต7ว7ามนสะอาดแต7บา- น
แต7ถ-วยจาน ใจไม7สะอาดหน-าบ6ด หน-าเบ@ยวบ7นอย6อ7 ย7างน@น ไม7เหFนตวเรา
ทกขQ อนน@กนF 7าสงสารตวเองเหม>อนกนนะ ถ-าคดแล-วมนเปFนเสยอย7างน@
ถ-าเราพยายามกวาดพยายามเชFดทาสะอาดเหม>อนถ-วยจานบ-านเรา เรากF
คงอย6ก7 นสบาย อนน@เราไปเชFดของท?ไม7รเ6- ร>?องถ-วยมนสกปรกกFเฉย ถ-วยมน
สะอาดกFเฉย มนเฉยท@งน@น ของท?ไม7รเ6- ร>?องเราไปทาสะอาด ทาไม7ถ6กจ
ดมนๆจะใสขนาดไหนใจเรากFไม7ร6-ไม7เหFน มนกFสกปรกอย67ตรงน@นแหละ
เราไม7พยายามด6จต ชอบแต7จะตามใจมน ถ-าพ6ดภาษาโลกแล-วกFเรยกว7า
ตามอารมณQ อารมณQของคนน?จปาถะท?มนจะเปFนไป ในครอบครวของเรา
วนน@รกกน แต7พร7งน@เกลยดเหล>อเกน ล6กเราวนน@เรารก พร7งน@มนเกลยด
ทาไมมนเปFนอย7างน@นทาไมไม7คงท?อย7างน@น ทาไมเปFนอย7างน@ น?เรยกว7าใจ
เราไม7ฝ1กหดจ1งหาความสงบไม7ไดความรกทาให-เกดทกขQ ความเกลยดทาให-เกดทกขQ ได-น-อยเกนไปกFเกด
ทกขQ ได-มากเกนไปกFทกขQ เราจะอย67ทไ? หนกนโยม หาท?อย6แ7 ล-วหร>อยง
ทาไมไม7มองหาท?อย6ข7 องเขาล7ะ เราพยายามสร-างอะไรต7ออะไรมาน?หลายป
หลายเด>อนมาแล-ว เพ>อ? หาความสงบเพ>อ? หาความสบาย ทาไมถ1งขนาดน@
เรากFยงไม7สบายกน ไม7ใช7ว7าเราทาไม7ถ6กกนหร>อ
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พ7อบ-านแม7บ-านอย67ร7วมกนมนไม7น7าจะทะเลาะกนนะ ทาไมทะเลาะกน บาง
วนอยากจะลกหนไปตอนกลางค>นเลย แต7ว7าพร7งน@กลบมาอกแล-ว มน
ลาบากโยม อาตมาเหFนว7าท?อย67ของเราจรงๆน7ะ เราไม7คอ7 ยจะหากน ไปเชFด
ท?อ>?นไปถ6ท?อน>? ไปทาความสะอาดท?อน>? ไม7ทาใจเราให-มนสะอาด มนกFย7งอย67
เร>อ? ยไปอย7างน@แหละมนช@ไปแต7ข-างนอก พระพทธองคQท7านสอนว7า โอปนย
โก...น-อมเข-ามาให-มนเหFนกบจตของเรา น-อมเข-ามาให-เหFนใจของเรา
แต7ทกวนน@มแต7บงคบ...เดwยวน@ไม7คอ7 ยมมะม7วงหวานหรอก มะม7วงอกร7อง
น?พน>@ เดมมนหวานนะ
เดwยวน@เขาบงคบมนไม7แก7เฒ7าเขาเอามาบ7มเสย
แล-ว...เขาต-องการเรFว เอามาทานมนกFเปร@ยว มะม7วงเม>องอบลฯ น?ไม7ค7อย
หวาน...เขาบงคบมน ค>อไม7ทนกบความอยากของคนเรา...ไปบบมนเข-า
ไอ-ของดๆหวานๆกFให-มนเปร@ยวไป ของอะไรกFให-มนเปร@ยวไป ให-มนผด
ปรกตของมนไป แล-วบ7นว7ามนเปร@ยว ทาไมมนจ1งเปร@ยว มะม7วงไม7แก7เอา
มาบ7ม...มนกFเปร@ยว ทาไมไม7ทาใหม7ล7ะ...มนกFเปFนอย7างน@แหละ
โดยมากมแต7ของปลอม ไปย1ดม?นถ>อม?นของท?มนปลอมแปลงไม7แน7นอนไป
ย1ดว7ามนเปFนของจรง พระพทธเจ-าให-เหFนสจธรรมค>อความจรง ของท?มน
ไม7ปลอมกFคอ> ของแท-อย7างน@ เดwยวน@แทบจะหลงกนหมดแล-ว ของจรง ของ
ไม7จรงไม7ร6-เร>?องกFเลยเปFนกนไปอย7างน@น มนกFเกดความร6-ส1กน1กคดหลายๆ
อย7างส?งท?มาดดแปลงมาปลอมแปลงให-มนเหม>อนของจรงอย7างน@มนกFเปFน
ไป อนน@กFเหม>อนกนฉนน@น พระพทธเจ-าท7านเรยกว7า เปFนโอปนยโก น-อม
เข-ามาให-จตของเรามนเหFน ถ-าจตเราไม7เหFน ถ-าจตเราไม7เปFนมนกFเปFนไป
อย7างน@แหละ ไม7มทางท?จะสว7าง
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เรามล6กมหลานกFรกล6กรกหลาน รกล6กรกหลานกFให-วชาความร6-มนให-คา
แนะนามน ตอนเช-าเรากFสอนมนตอนเยFนเรากFสอนมน สอนไปเร>?อยสอนไม7
หยด เพราะรกล6กกลวมนจะไม7ดสอนทกวนสอนทกเช-าทกเยFน สอนนานๆ
ล6กกFเข-าใจว7าพ7อแม7จ6-จ@จกจก แต7พ7อแม7เข-าใจว7าสอนล6กให-มนด เอาละไป
คนละแง7แล-วทน@ ย?งสอนเข-าไปเถอะ ย?งไม7ฟงกFยง? สอนมน อยากจะให-มนด
ล6กกFย?งว7นวายย?งขดใจ บางทหนจากบ-านไปเลย ไม7ต-องเรยนหนงส>อกFไดมนบอกผม...พ7อแม7จ6-จ@จกจกเหล>อเกนอย6ไ7 ม7ไดแต7มาถามพ7อแม7...ฉน
อยากจะให-มนด อยากจะให-มนเปFนบตรท?ด ได-การงานท?ด ได-วชาท?ด พ7อ
แม7คดไปอย7างหน1ง? ไปถามล6กว7ายงไง พ7อแม7จ6-จ@จกจกมาก มนเหFนไปคนละ
ทางอย7างน@
อย7างน@นเราจ1งหนกใจกบล6กกบหลาน กบพ7อกบแม7กเF ปFนกล7มเดยวกนท@ง
น@นแหละ มนเกดรบกนทางใจ บางคนมพ7อมแม7ล6กคนเดยวกFรกคนละอย7าง
พ7อรกเพ>อ? จะให-มนประหยดให-มนอดทน แม7น?นรกเพ>อ? จะป-อนอาหารให-มน
สมบ6รณQอย7างน@มนขอแล-วกFให-มนไปเถอะ พ7อบอกหยดๆ จะทาให-เดFก
เสย...อย7า ทาไมเปFนอย7างน@น นานๆไปล6กไม7เปFนอะไรกFพอ7 แม7ทะเลาะกน
อกเสยแล-ว มนชอบจะเปFนอย7างน@ อนน@กเF หม>อนกน เราทาการงานกFใหร6-จกหน-าท?การงานของเราทกๆคน
แต7ว7าคนส7วนมากให-เหม>อนกนทกคนกFไม7เหม>อนหรอกพระท7านบอกว7า
เปFนคร6เปFนอาจารยQคน...อย7างอาตมาน?
อย7างโยมน?ชอบอยากจะเปFน
เปรต...เปรตอะไร...เปรตอย7างละเอยด...เปรตยงไง อาตมาจะเล7านทานใหฟง กFน7าฟงเหม>อนกนนะ ไม7อยากจะเล7าหรอกมนยาว แต7ว7าควรจะเล7ากF
เล7าให-ฟง
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จะพ6ดส@นๆ ให-มนค-มแต7มนทาไม7ได-นะ ท7านบอกว7า...มคนๆหน1ง? เปFนคนท?
ใจบญสนทรQทาน ต@งแต7เปFนฆราวาสอย67อะไรจะเปFนบญอะไรจะเปFนกศลแก
พยายามไปทา แกกFทาให-มนดทาให-มนละเอยดทกอย7างแหละ วางของท?น?
วางไว-ตรงน@ ตรงน@น วางไว-ตรงน@น ถ-าล6กหลานจบมาเคล>?อนกFบน7 เสย
แล-ว...ไม7สบายใจนะ ไม-กวาดต-องวางตรงน@ กาน@าวางตรงน@น เม>อ? ใคร มา
ทาให-ผดหวง...ทกขQเสยแล-ว
แต7แกเปFนคนละเอยดด ใจบญ เปFนระเบยบ วนหน1ง? กFคดได- เหFนศาลาใน
ปา7 ท?คนไปพกอย6ใ7 ต-ร7มไม-กคF ดว7าเราจะมาสร-างศาลาน?กดF เหม>อนกน เราจะ
ได-บญ พ7อค-าพ7อขายไปมาจะได-พกผ7อนหย7อนใจ จะได-มความสขสบาย
คดแล-วกFไปทาๆอย7างดอย67ในปา7 เพ>?อให-คนพก เม>อ? ทาเสรFจแล-วต7อไปแกกF
ตายวญญาณไปเกาะอย67ท?ตรงน@น ค>อมนเกาะแต7เม>อ? มชวตอย67น7ะเม>อ? สร-าง
ศาลาแล-วแกกFพยายามไปด6 มนสกปรกท?ไหนคนมาพกน?มนเปFนอะไรยงไง
ี-ถาคนทาไม7ดแล-วแกกFใจไม7ค7อยด ถ-าคนทาดแกกFใจสบาย เพราะแกเปFน
คนใจบญสนทรQทาน ละเอยดเจ-าระเบยบ
อกวนหน1ง? พ7อค-าเกวยนมาหลายร-อยเลยมาพก เม>อ? กนข-าวแล-วกFนอนกน
เปFนแถว เจ-าของศาลาเปFนเปรตกFมามองด6มนเปFนระเบยบหร>อเปล7า ...ย7อง
มาด6 มาด6ทางศรษะมนกFไม7เสมอกนเสยแล-ว บางคนส6งๆ บางคนต?าๆ มน
ย7งหวใจเหล>อเกน จะทาอย7างไรด กFมาด1งทางเท-าให-มนลงไปให-ศรษะมน
เสมอกน ด1งไปสดแถวพอใจแล-วเรยบร-อย ต7อมาๆด6ทางเท-าอก อ-าวไม7
เสมอกนอกแล-ว กFไปด1งศรษะข1น@ ไปอกให-มนเสมอกน เม>อ? เสมอกนดแล-ว
วนไปรอบๆ ไปด6ทางศรษะ อ-าวไม7เสมอกนอก...เปล?ยนอก ย7งจนกระท?ง
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ด1ก จนทอดอาลย มนเปFนเพราะอะไรหนอคน เท7าน@แหละ คนเรามน
หลง...ไม7หลงมากหรอกหลงเท7าน@เปรตมนหลงแล-ว
กFเลยมาน?งคดด6วา7 อ-อ...คนมนส@นยาวไม7เสมอกน ความส@นความยาวของ
คนไม7เสมอกน กFมาร6-ส1ก เอ-อ...วางเสยมนอย7างน@แหละคนเราเพราะมนส6ง
มนต?าไม7เสมอกนอย7างน@น แกกFเลยวาง...เพราะเหFนอะไร เพราะเหFนว7าคน
มนไม7เสมอกน แต7กอ7 นเหFนคนให-มนเสมอกน คนไม7เสมอกนทาให-เสมอ
กน มนเสมอไม7ได- แกกFเปFนทกขQมาน?งคด เออ..ความจรงคนมนเปFนอย7าง
น@น คนมนส@นมนยาวไม7เสมอกน มนจ1งเปFนอย7างน@ พอเหFนได-เช7นน@กFสบาย
เลยนะ สบายใจ
พวกเรากFเหม>อนกนไปเหFนเหตมนแล-วกFไม7เหFนเหตมนเปFนอย7างน@น การ
จะทาให-มนเสมอกนอย7างน@นหมดปญญาท?จะต-องคดแล-วเพราะมนแก-ไข
ไม7ได- มนจะไปตดแข-งตดขาเขามนกFไม7ได- กFต-องปล7อยให-เปFนอย7างน@น น?
เรยกว7าความย1ดม?นอปาทานจะให-มนเหม>อนๆกน พวกเราน@กเF ช7นกน ต7าง
คนต7างมธระหน-าท?กคF งจะไม7เสมอกนหรอกนะ บางคนกFช-าไปบ-าง บางคน
กFเรFวไปบ-างสารพดอย7าง มนเลยเกดย7งยากเหม>อนเปรตน? เรากFชอบอยาก
จะไปเปFนเปรตอย7างน@น
บางทอาตมากFเปFนเปรตเหม>อนกน แต7มนร6-ส1กง7ายหรอกอ-าว...มนเปFนเปรต
แล-วน?เรา...เลก...อย7างน@....ทาไม...เพราะอาศยล6กศษยQล6กหาน7ะ อยากจะ
ให-เขาดทาเปFนระเบยบเรยบร-อย บางทกFเปFนทกขQ ทกขQแล-วกFร6-ว7าเออ...เรา
เปFนเปรตแล-วสอนเจ-าของไปเร>?อยๆ
อย7างน@นมนกFยงเกดเปFนเปรตอย67
บ7อยๆเหม>อนกน ไม7คอ7 ยยอมง7ายๆ จะต-องทาจนชานาญๆไป ให-มนร6-เหตร6ผลมนจรงๆ
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ดงน@นเราจ1งปล7อย คนน@ทาอย7างน@นคนน@นทาอย7างน@กปF ล7อยกFวางไปเร>?อยๆ
ทาไม...มนไม7เปFนเพราะเขามนเปFนเพราะเราเข-าใจไหม
ใจเรามนไม7
สะอาด น1กว7ามนเปFนเพราะคนน@นคนน@....ไม7ใช7 มนเปFนเพราะเรา คนไม7
เสมอกน เราอยากให-เสมอกน เราคดผดอย7างน@จะไปแก-ตรงไหน...กFแก-เรา
ส เหFนว7ามนเปFนเช7นน@นแล-วกFสบาย พวกเราในกล7มเดยวกนน@กFเหม>อนกน
อย7างน@น
บางทโดยมากกFพวกนกเรยนในโรงเรยนใหญ7ๆ เอานกเรยนมาให-หลวงพ7อ
สอน แหม...นกเรยน มนสอนยากเหล>อเกนเจ-าค7ะ จะทายงไง...มนด>อ@ มน
กFจรงอย7างน@น อาตมากFมาสอนนกเรยนสอนไปด7ามนไปเลยรบ...มนรบ
สอนเดFกนกเรยนจบแล-วกFวกหนมาหาคร6เรา คร6เราเปFนอย7างไรกนเล7ามก?
คน...ม๕๐ คน ๓๐ คนเปFนอย7างไรสามคคกนดไหม หร>อเปFนอย7างไรสบาย
ไหม ไม7คอ7 ยจะพ6ดนะ...มนเปFนอย7างน@ กFไปโทษแต7เดFกนกเรยนน7ะ กF
เหม>อนกบน?งรถมอเตอรQไซดQล-มลง กFน1กว7ามอเตอรQไซดQพาเราล-ม ความ
เปFนจรงเราน?นแหละพามาเตอรQไซดQลงถนน แต7มนพ6ดไม7ไดอาตมาเลยสรปว7า ท7านท@งหลายน7ะคดๆให-มนดเสยนะ อนน@นมนเปFนเดFก
แต7เราเปFนผ6ใ- หญ7โดยฐานะแล-วเดFกมนผดกFควรให-อภย...มนไม7ร6-เร>?องคร6
ใหญ7ๆท?ไปทาผดไม7ควรให-อภยเสยแล-ว ร6-อย6ว7 7าผดกFยงไปทาให-มนผดอย67น?
น7ะ เร>?องควรร6-เร>?องเราไม7เข-าไม7ร6- เพราะพระพทธเจ-าท7านสอนว7า สอนไม7ร6ท7านสอนให-ร6-ได- คนร6-แล-วไม7ทาตามท?ท7านสอนไม7ได-หลกมนเปFนอย7างน@ ใน
กล7มเราคงจะมมากเหม>อนกนใช7ไหม คนไม7ร6-พระพทธเจ-าสอนให-ร6-ได- คนร6แล-วไม7ทาตามท7านสอนไม7ได- น?ท7านจดเปFนคนประมาท
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ทาไมมนจ1งเปFนอย7างน@น ทาไมพวกเราจ1งเด>อดร-อน มนเด>อดร-อนเพราะ
อนน@เองเพราะไม7ทนด6ตวเรา ไปด6แต7อย7างอ>น? โน-น ไปทาท?อ>?นให-มนสะมน
สวยให-มนเบกมนบาน ตวเราไม7ข6ดไม7เกลาไม7สว7างสกทนะ มนกFย7งเร>?อย
ไปแหละโยม
มองไปทางไหนมนกFม>ด เพราะอะไร เพราะตามนเสยมนม>ดเหล>อเกน
อะไรมนกFมด> ไม7รบร6-สกอย7าง สแดง สเขยวไม7รบร6- เลยไม7เหFน ตด ปฏเสธ
เลยว7าแสงไม7ม อย7างน@มนกFใช7ของคนตาบอดนะ ความเปFนจรงมนเปFน
เพราะตาเราไม7สว7าง สมนกFไม7ม ถ-าตาเราสว7างสมนกFเกดข1น@ มา ถ-าเราร6เร>อ? งอย7างน@อนน@เรามองไม7เหFนอย7างน@น ดงน@นเราจะไปทาอย7างอ>น? เสย
โดยมาก มนเปFนทกขQ
ท?มาประชมกนวนน@ไม7เอามากหรอก เอามากมนกFเอาไปอย7างน@นแหละ
อาตมากFเทศนQความจรงให-ฟงอย7างน@
แต7บางทกFเหน>อ? ยนะ
บางท
ข-าราชการบางกล7มมาฟงกนอย7างน@เหม>อนเราฟงอย67น@ ฟงเสรFจแล-วกFกราบ
ลากลบบ-านกFเดนกนคยไป แหม...ท7านเทศนQให-ฟงถ6กทกอย7างนะแต7เราทา
ไม7ได- อนน@อาตมากFเก>อบจะหมดกาลงใจไปเหม>อนกน คล-ายๆเราทาอะไร
มามากแล-วโยนลงน@าเสยหมด
แต7ว7าอาศยความอดทน อาศยว7าคนมนไม7เสมอกน ถ-าอาตมาจะทาความ
ทกขQไว-ในใจกFกลวมนจะเปFนเปรตกFเลยไม7ให-มนเปFน อดทนไว- พจารณาไวอย7างน@ อนน@กเF หม>อนกน ชวตของพวกเราท@งหลายน@ควรทาให-มนราบร>?น
ส?งท?มนราบร>?นมอย67ถ-าพ6ดถ1งการใช-สอยทกประการแล-วน7ะ โดยมากคนเรา
บ7นว7าเงนไม7พอใช- จะได-เท7าไหร7มนจะพอใช-จะทาอย7างไร จะพ6ดแก-ปญหา
ให-ฟงเสยหน7อยหน1ง?
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การหาเงนไม7ลาบากเท7าไหร7 แต7การใช-จ7ายน?สาคญมากท?สด น?หลกของ
มน
ท7านสอนนะพระพทธเจ-าท7านสอนหาเงนโดยวธน@นมนเปFนสมมา
อาชวะ มความพากเพยรพยายาม หามาแล-วจงเกFบงาให-เปFนประโยชนQ
อะไรควรใช-ไม7ควรใช-อย7าให-ฟม7 เฟ>อยไปเสย อย7างน@ท7านสอนเหล>อเกน แต7
เราไม7คอ7 ยฟง ถ-าเข-ากล7มแล-วหมดเท7าไหร7กเF ท7ากนไปกนอย7างน@น
อาหารการอย67กนน7ะส?งท?พอดๆ...อาตมาไปเหFน"เซFน"เขาท?เม>องนอก
อาตมายงจบใจเลยโยมเขาทาดกว7าอาตมาอก เขากนข-าวนะ เขามถ-วย
หน1ง? ภาชนะหน1?ง ภาชนะท?สองใส7อาหาร ภาชนะท?สามใส7หวานนะ อาหาร
เขากFจบมาน@คลกเข-ากนแล-วกFฉน ฉนหมดแล-ว พอดแล-ว กFเอาน@าเทใส7น@น
มาเทรวมน?อก เอาใส7ถ-วยหวาน แล-วมาเทใส7ล-างให-ดๆ ยกใส7ลงไปหมด
เลย แหม...อาตมายนดเหล>อเกน...ไม7จน เรยบร-อยไม7มอะไร กระโถนเขากF
ไม7ต-องใช- ไม7มบ-วนน@าลาย ไม7มอะไรเข-าไปในปากแล-วกนให-หมด แล-วกF
นากระดาษมาเชFดเรยบร-อยมามองด6อาตมาแล-ว อาตมามนโง7มากเหล>อ
เกนนะ บางทใส7คร1?งบาตรเหล>อให-สนขกนตะพ1ดตะพ>อไปเลย มาเหFนความ
บกพร7องของเรา พระพทธเจ-าให-เพยรอย7างน@น ให-พยายาม
ถ-าเราจะทานจรงๆ มนไม7มากหรอกโยม จานหน1?งสองจานอย7างน@ กาแฟ
สกถ-วยหน1?งกFพอเท7าน@นแหละ เดwยวน@เราแก-วหน1?งยงไม7พอเลย หร>อมนพอ
แต7กนเสยคร1?งหน?งอกคร1?งหน1ง? เอาต@งไว-บนโตsะน@น จานข-าวกFกนเสยคร1?ง
เดยวแล-วเอาต@งไว-นน? แหละ พอเดนออกไป จะให-เขามอง...น?คอ> ใคร...ดใจ
เสยหน7อยหน1?งนะ จะไปกนหมดกFกลวมนจะโกโรโกโสเกนไป อย7างน@นเลย
ฟม7 เฟ>อย ญาตโยมเราทาบญกFเหม>อนกน อาตมาไปด6แล-ว ฉน

1083

บณฑบาต...อาหารเตFม ทาให-ไม7เกดประโยชนQ โยมทาได-...แต7มนไม7เกด
ประโยชนQเท7าท?ควร...เอาล7ะวนน@สมควรแก7เวลาแล-ว
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เอ-า...วนน@เปFนวนพระ ซ1ง? นบเน>?องมาจากองคQพระสมมาสมพทธเจ-า ว7าวน
น@เปFนวนสาคญวนหน1ง? ในพทธศาสนา ซ1ง? เปFนวนท?พวกชาวพทธเราจะมา
ทาความเข-าใจกนในธรรมะ ซ1?งทาให-เกดประโยชนQแก7พทธบรษทท@งหลาย
ธรรมะซ1ง? เปFน สจธรรมนาจตใจของประชาชนชาวพทธท@งหลายน@นให-ลถ1ง
ซ1ง? ความสงบ ให-ร6-จกดช?ว บาปบญคณโทษ พอท?จะรกษาตว ได-ในชวตท?
เปFนอย67
ความเปFนจรงน@น วนพระทกวนน@เก>อบจะไม7มเปFน วนพระ เพราะว7าคนเรา
ไม7สนใจ ไม7ยอมรบธรรมะคาสอน ขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธ
เจ-าของเรา ได-ยนอย67...แต7 ไม7ร6- ร6-อย67...แต7ว7าไม7เหFน เหFน...แต7ว7ามนไม7ร6- กF
หมายความว7า มนทPงไม9ร0B ทPงไม9เหFน ...ท=ว9าเหFน... เหFนอะไร?...เห+น
ความจร&ง เห+นสจธรรม ความเปFนจรง
อนความจร&งน@น จะทาอย6ค7 นเดยว...มนกFจรง ทา หลายคน...มนกFจรง เรา
ทาไอ-ท?มนจรง แล-วคนอ>น? ว7ามนไม7จรง มนกFเปFนของจรง อนน@นเรยกว7า
“ของจรง” ไปทาอย6บ7 นอากาศ มนกFเปFนความจรง มนจะไปทาอย6ใ7 นน@า มน
กFเปFนความจรง ทาอย67บนบก มนกFเปFนความจรง
มฉะน@น พระพทธเจ-าของเรา ท7านจ1งว7า ธรรมะน@นมนเปFนความจร!ง จรง
ทกกาล ทกเวลา ท?ผ7านมาแล-วต@งแต7วานน@ มนกFเปFนความจรง ในปจจบนน@
มนกFเปFนความจรง อนาคต มนกFยงเปFนความจรง หมายความว7า เรา
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ทาความผด แม- ไม7มใครเหFน มนกFยงเปFนความจรง เราทาความถ6กอย67
ไม7ม ใครเหFน มนกFเปFนความจรง ฉะน@นคนเราเม>อ? จะทาความด น@นล7ะ ไม7
ต-องให-คนอ>?นเหFน บางคนทาคณงามความด กF อยากให-คนอ>?นเหFน ให-คน
อ>น? เปFนพยาน เราจ1งจะดอกดใจ อนน@นกFดอย67 แต7ว7ามนยงไม7จรง ไม7บรรล
ถ1งความจรง
ไอ-ความจรงน@น เราจะไปลอบทาความช?วอย6ค7 นเดยว มนกFชว? อย67น?นแหละ
ทาความดอย6ค7 นเดยว ไม7มใครเหFน มน กFยงดอย67น?นเองแหละ มนเปFน
อย7างน@ ไม7ต-องว7า...เราทาความช?ว คนอ>น? เหFนแล-วมนเพ?มช?วข1@นอก ไม7ใช7
อย7างน@น เม>อ? เราทา ความดจรง ถ-าคนอ>?นเหFน มนดข1@นอก...มนไม7เปFน
อย7างน@น
อนน@ถ-าหากว7า ความดท=เราทPงหลายประพฤต!ปฏ!บต!แลBว ฉะนPน มน
จ4งปราศจากซ4=งลาภหร@อยศ สรรเสร!ญ น!นทา ส,ข ท,กข: ไม9มท=ลบ ทJาด
มนไดBด ทJาช=วมนไดBช=ว อนน@มน เปFนความจรง แม-พระพทธองคQท7านตรส
อย6อ7 ย7างน@น ท7านทาความด ท7านละความช?ว ท7านออกไปบาเพFญ ท7านน?ง
หลบห6หลบตา ท?ไหนไกลร6ป เสยง กล?น รส ท7านกFยงมความด สาวกท@ง
หลายกFเปFนอย7างน@น
แต7ว7าคนเราทกวนน@จตใจไม7แน7นอน ไม7มศรทธาอย7าง เปFนจรง ทาอะไรท?
เปFนความด อยากจะให-คนเหFน ถ-าคนไม7เหFนแล-วกFไม7คอ7 ยสบายใจ...อย7าง
น@ ทาความช?วกFเหม>อนกน ไม7ให- คนเหFน ถ-าคนเหFนแล-ว ด6เหม>อนมนเปFน
ยงไงกFไม7ร6- ทาความช?ว ท?คนไม7เหFนน7ะ มนด อย7างน@
ไอ-ความเปFนขโมยในตวของเราอย7างน@ ตลอดกาล ตลอดเวลาน@น คนเราจ1ง
ไม7พบความจรง ค>อธรรมะ ความ เปFนจรงธรรมะน@นมนมาตกลงอย67ท?จต
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ของเรา อย7างการกระทา บญน7ะ กระทาบญอย67ทกข@นทกส7วนน@นน7ะ เพ>อ? ใหจตเราเปFน บญ ถ1งคนอ>น? ไม7เหFนมนกFเปFนบญ ค>อความเหFนชอบอย67ตรงท?
จตใจของเรา การทJาบ,ญทPงหมดนPนตBองการใหBจ!ตเรามน เปFนบ,ญ ถ-า
จตเรามนเปFนบญแล-ว อย6ท7 ?ไหน ทาบญท?ไหน บญ มนจะเตFมเป?ยมอย67
เสมอ ไม7ต-องฉลอง ไม7ต-องให-คนร6- ไม7ต-องให-คนเหFน ไม7ต-องมอะไรไปเพ?ม
เตมมนเถอะ กFกาลงจตใจเรา เช>อ? ม?นในความดแล-ว เรากFทาไปเท7าน@น
แหละ
ฉะน@น พระอรยะท@งหลาย ท7านถ1งทาความงาม คณงามความดของท7านน7ะ
อย67ทไ? หน ท7านกFทาของท7าน ใครจะว7าไม7ดสกแค7ไหน มนกFดอย67น?นแหละ
บางส?งท?มนไม7ด เราว7าดอย6แ7 ค7ไหนมนกFไม7ดอย6แ7 ค7น@น อนน@กFเปFนเหตอน
หน1ง? ท?จะ ให-เราท@งหลายทาความเข-าใจในธรรมะ ถ-าเราเข-าใจธรรมะ มน
เปFนอย7างน@ เรากFไม7ต-องส7งจตใจเราออกไปข-างนอก เรา อย67ข-างในของเรา
ทาจตให-มนเปFนบญ เช7น แสวงหาบญ นอกใจของเจ-าของ มนกFลาบาก น?ง
รถ น?งเร>อ ว?งไปว?งมา ตลอดกาล ตลอดเวลา
อย7างญาตโยมของเรา มาทาบญกนน?นน7ะ ไป ทอดกฐนตรงน@น ไปทอด
ผ-าปา7 อย67ตรงน@น ไม7ค7อยได-ฟงธรรมหรอก พอไปน?งกราบพระ รบจะไป
แล-ว...มารถเขา เช7ารถเขามา กFเลยรบน?งแล-วกFรบลก ลกแล-วกFรบเดน เดน
แล-วกFรบว?ง รบไปรบมา กFได-แต7รบเท7าน@นแหละ ไม7ได-อะไรเปFนสาระ
ประโยชนQในด-านจตใจของเรา อนน@คอ> คนเราว?งหาบญ บ,ญ ก,ศลแทBๆน7ะ
ไม7อ>?นไกลหรอก ในหลกพทธศาสนา...พระพ,ทธหน4=ง พระธรรมหน4=ง พระ
สงฆ:หน4=ง เม@=อท,กคนมาทJาจ!ตใจใหBเช@=อม=นในพระรตนตรย ค@อ
พระพ,ทธ พระธรรม พระสงฆ: อย9างแน9 นแฟBนแลBวเท9านPนน9 ะ มนกFไม9
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ตกนรกแลBวไม7ต-องอ>น? ไกลหรอก เช>อ? ม?น...ไม7งมงาย อนน@เปFนหลกท?
สาคญ
สมยน@เราชาวพทธท@งหลายน@น มนเปFนของยาก เปFน ของลาบาก ถ1งแม-จะ
ทาบญ ถ1งแม-จะฟงธรรม ถ1งแม-จะสร-าง คณงามความด...จะต-องให-คนอ>?น
บงคบ ค>อถ-าคนอ>น? ไม7บงคบ ไม7จบม>อ กFไม7ทา ไม7ยอมทา ไม7กล-าทา คด
เช7นน@นธรรมะท? แท-จรงจ1งไม7เหFน เราจ1งไม7เหFนธรรมในจตใจของเราเอง ดง
น@น จตใจของเราน@ เราพนจพจารณาด6แล-ว มนไม7อย67ท?อ>?นหรอก บ,ญบาป
มนอย09ทจ= ! ตใจของเราเอง
ฉะน@น พระพทธองคQท7านจ1งเน-นให-คน- จตของเราน@นกบธรรมะ จตเราไม7ไดฝ1ก เราจะไปเช>อ? จตของเราอย7างเดยว ว7าเราชอบอย7างน@ ว7ามนด บางทมน
กFชอบอนผดๆ น?นว7าด แต7ว7ามนดเฉพาะใจของเรา แต7ว7าความจรงแล-วมน
ขาดจากธรรมะ มนเปFนของไม7จรงโดยสจธรรม
ฉะน@น ต-องเอาจตของตนน-อมเข-าไปส67ธรรมะ อย9า ด4งธรรมะเขBามาส09จ!ต
ของเรา เราตBองด4งจ!ตของเราเขBาไปส09ธรรมะ ผ0BนBอยตBองนBอมเขBาไป
หาผ0Bใหญ9 ไม9ตอB งใหBผ0Bใหญ9นBอมมาหาผ0BนBอย เราเปFนสาวกของพระพทธ
องคQ จะต-องน-อมเข-าส67พระพทธเจ-าของเรา ไม7ใช7ให-พระพทธเจ-าน-อมมาส67
สาวก
อย7างน@มนเปFนธรรมเนยมมาแต7ด1กดาบรรพQมาแล-ว
ธรรมะกFดเปFนส?งท?
ส6งสด พวกเราน@มนเปFนคนท?ไกลจากธรรมะ เราอยากจะเหFนธรรมะ เราไม7
ควรด1งธรรมะมาใส7ใจเรา ไม7ให- ธรรมะน-อมใส7ใจเรา ให-ใจเราน-อมเข-าไปหา
ธรรมะ เพราะ ธรรมะมนเปFนสจธรรม จตใจเรามนไม7เปFน เม>อ? จตใจเรามน
ยงไม7ได-ฝ1กฝนให-มนเปFนธรรมะ มฉะน@นเปFนต-นว7า เราชอบ อนน@ อนท?ชอบ
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ว7าดเลยร1...มนกFยงไม7ใช7 ดเฉพาะจตใจท?เราว7า มนดท?เราชอบมน บางทเรา
ชอบของไม7ด กFเข-าใจว7าของด ชอบของผดๆกFน1กว7ามนด แต7ว7าความเหFน
ว7ามนด ค>อจตใจของเราไม7ร6-จก จตของเรายงไม7ได-ฝ1กฝน
จ!ตท=ฝก4 ฝนดแลBวนPนละ มนจ4งเขBาส09ธรรมะ นน'อมจ&ตเราเข'าไปหา
ธรรมะเสยกอน เพอให'จ&ตเรากลมเกลยวกบ ธรรมะ ใหBจ!ตมนเปFน
ธรรม ใหBธรรมมนเปFนจ!ตเมอจ&ตมนเป+นธรรม ความค&ดมนก+เป+น
ธรรม สภาวะทเราค&ดมนก+เป+นความจร&ง เป+นสจธรรมอยางน.น อนน@
กFเช7นกน เน>@อจตของ เจ-าของน@น บางทมนกFไม7เปFนธรรมนะ เรากFไปคดว7า
ส?งท?มนผดน@นมนถ6ก เรากFชอบเอาส?งน@น
มฉะน@นท7านจ4งใหBฟงธรรมะ ฟงเพ@=อใหBมนร0Bจกธรรมะ ใหBเหFน ใหB
ร0B ธรรมะอย$ทใจ...โง9มนอย09ทจ= ! ตใจของเรา ความฉลาดอย09ทจ= ! ตใจของ
เรา ความม@ด ความหลง มนอย09ท=จ!ตใจของเรา ไอBความร0Bความสว9าง
มนกFอย09ท= จ!ตใจของเรา เหม>อนกบท?วา7 จานใบหน1?งท?มนสกปรก หร>อพ>@น
ฐานท?บ-าน หร>อศาลามนสกปรก...มนถ6กน@ามน หร>อมนถ6กเคร>?องสกปรก
อย7างใดอย7างหน1ง? มนกFสกปรกอย67ท?มนสกปรกน?นแหละ เม>อ? เราอยากจะ
ให-มนสะอาด เรากFเอาน@ามาสาดมนซะ มาล-างมนซะ ไอ-ของสกปรกน@น มน
กFหายไป เม>อ? ของ สกปรกหายไป ไอ-ความสะอาดของพ>@นบ-าน พ>น@ ศาลา
ของเรา มนกFสะอาดข1@นมา
เรากFเหFนได-วา7 ไอ-สง? ท?มนสกปรกน@น กFค>อจตของเรา ถ-าหากว7าเรา
ทาความถ6กต-องดแล-ว ไอ-ของสะอาดมนกFยงมอย67 พ>@นศาลามนสกปรกกF
เพราะอะไรต7างๆท?มนสกปรกน@น เม>อ? มาเชFดมาล-างส?งท?มนสกปรกออกไป
กFพบความสะอาด...มน พ-นอย67ท?น@น มของสกปรกมาปกปดอย67น?นเอง
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ความช?วและ ความดของเราท@งหลายกFเหม>อนกนฉนน@น ความช=วอย09 ตรง
ไหน ความดอย09ตรงนPน ความผ!ดอย09ตรงไหน ความถ0กอย09ตรงนPน
ความสกปรกอย09ตรงไหน ความสะอาดกFอย09ทน= =นเหม>อนกนฉนน@น
จตใจของเราน?กเF หม>อนกนฉนน@น เม@=อชาต!จ!ตของเราจร!งๆนPน เปFนจ!ต
ท=สมJ=าเสมอ มนเปFนจ!ตท=ไม9เศรBาหมอง เปFนจ!ตท=ผอ9 งใส ขาวสะอาด
อย09อย9างนPน ท=จ!ตของเรามนเศรBาหมอง กFเพราะมนไปพบกบ
อารมณ: พบกบอารมณQ ท?ไม7ชอบใจเราน?นแหละ กFทาใจของเราให-ข7นมว
ทาใจของเราให-เศร-าหมอง ทาใจของเราให-ไม7สะอาด ทาใจของเราใหสกปรก เพราะอะไร? ไม7ใช7จตของเรามนสกปรก จตของเรามนยงไม7
แน7นอน ไม7เช>อ? ม?นในธรรมท@งหลายน?นเอง กบอารมณQ... อารมณQท?ไม7
ชอบใจ ใจเรากFเศร-าหมอง อารมณQท?เราชอบใจ ใจเรากFผ7องใส มนกFเปFน
อย7างน@น
ฉะน@น องค.สมเดจส%มมาส%มพ&ทธเจาของเรา ท9านใหB ปฏ!บต! ไม9ใช9ใหBพ0ด
เฉยๆ ใหBปฏ!บต! ค@อใหBทJาความ เปFนจร!ง เช7นว7าเราสมาทานซ1?งศล
เปFนต-น ท7านว7า ปานา อทนนา กาเม มสา สรา อนน@เรยกว7าศล คาพ6ดถ1ง
ศลไม7ใช7ตวของศล สภาวะของศลน@นมนเปFนอกอย7างหน1ง? สภาวะของศล
นPนไม9ใช9ว9า การพ0ด มนเปFนการกระทJาจร!งๆ เช7นว7า ไม7ฆ7าสตวQ...อย7าง
น@เรา กFไม7ฆ7าจรงๆ อย7างน@ ไม7กนสรา...เรากFไม7กนจรงๆ ไม7พด6 โกหก
...เรากFไม7โกหกจรงๆ อย7างน@ เราไม7ขโมยของคนอ>?น...เรากFไม7ขโมยจรงๆ
ไม7ใช7ดแต7พด6 เฉยๆ
ศลมนอย0ท9 ต= รงนPน อย0ต9 รงท=กระทJา ไม9อย0ต9 รงท=พ0ด พ6ดน@นเพ>อ? จะใหเหFนว7าอนน@นมนเปFนอย7างน@น เม>อ? เราตกลงใจว7ามนเปFนเช7นน@ เรากFลงม>อ
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กระทาเลย ลงม>อประพฤตเลย ลงม>อปฏบตเลย อนน@นให-เกดเปFนผลข1@นมา
ค>อ การ กระทาเช7นน@น อนน@นท7านว7าข-อศล พ6ดตามภาษาของเราน?มนกF
ลาบากอย67 ถ1งวนพระให-รกษาศล...ไปรกษาศล ในความเปFนจรงน@น มน
เปFนคาพ6ดท?ตอบๆเร>?อยกนมา มนเปFนประเพณ วนน@นไปรกษาศล เม>อ? เรา
เพ7งความหมายแล-วเหFนว7า ศลท7า จะโง7กว7าเราล7ะม@ง เราถ1งต-องไปรกษา
ถ-าเราเพ7งแล-วนะ ศล มนคงไม7ดขนาดเรา เราถ1งต-องไปรกษาศล มนจะไป
อย7างน@น
ถ-าพ6ดตามความเปFนจรงแล-วน? ศลน7ะเราไม7ต-องไป รกษาท7านหรอก...ท7าน
ดแล-ว มารกษาตวเราน?เอง รกษาตว รกษากาย วาจา ใจ ของเราน= แลBว
ศลมนกFเก!ดข4Pนมา เราไม7ต-องไปรกษาศล รกษาตวของเราน?แหละ คาพ6ด
น@มนส6งเกนตวไป ซะล7ะม@ง เรากFไปรกษาศล บางคนไม7ร6-จกศลเลย เข-าไป
วด ถามไปไหน บอกไปรกษาศล ไปรกษาศล กFคดว7าศลเปFนของยาก เปFน
ของลาบาก เปFนของสอนยาก ไอ-ความเปFนจรง มนย-อนกลบมารกษาตว
เราน?นเอง เม>อ? รกษาตวเราด ไม7มขาด ศลมนกFเกดข1@นมาตรงน@น ฉะน@นศล
มนไม7อย67กบการพ6ด มนอย67กบการกระทา
องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า ท7านสอนให-ฟงอย7างน@ ให-ความดเข-าไป
ฝงในใจ ถBาความดมนเขBาไปฝงในใจแลBว ไอBความท,กข:มนกFถอนออก
ไป ห9างออกไป มนเปFนอย7างน@น ทน@เรามองไม7เหFน ไอ-สง? ท?มนเบาท?สด
เรากFเหFนเปFนหนก ส?งอะไรมนหนก...กFเหFนมนเปFนเบา ส?งท?มนผด...เรากF
เหFนเปFนถ6ก ส?งอะไรท?มนถ6ก...เรากFเหFนว7ามนผด
อาตมายกตวอย7างให-ฟงว7า วนหน1?ง น?งอย6ใ7 นวดเรา น?แหละ คนหน1?งมา
จากอานาจเจรญ เขาเคยเปFนปราชญQ เขา เคยบวชเปFนพระมาแล-ว ตอน
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เปFนฆราวาสกFเปFนคนทาบญ สนทานตลอดเวลา...ตาแก7คนน@น วนหน1ง? แก
กFมาจากอานาจ เจรญ บอกว7าโยมมทกขQหลาย มทกขQมาหลายวนแล-ว แกไม7ตก น1กถ1งหลวงพ7ออย6อ7 งคQเดยวน?น จะให-ผมมความสว7างท?ไหน ผมไม7
น1กเหFน แล-วกFมากราบ กระสบกระส7าย มาด-วย ใจไม7คอ7 ยสบาย โอดโอย
ครวญคราง มาอย7างน@นเลย อาตมากFเลยว7า ไม7เปFน ผมทกขQมาก ทาไมมน
ทกขQมาก เร>?องใหญ7 ไม7ใช7เร>?องเลFก เร>?องใหญ7เหล>อเกน พ6ดกนน@าตามนกF
ไหลออกมา พอพ6ดว7าเร>?องใหญ7 น@าตามนกFไหลออก
หยดก7อนท โยมพ6ดให-ฟงก7อนสว7าเร>?องอะไรมนใหญ7 นกหนา เขากFเลย
คลานเข-ามากราบใกล-ๆกระซบว7า เมยผม ตาย ฮ-า เมยตาย น1กว7าเร>?อง
ใหญ7 อนน@เปFนเร>?องเลFกน?นา มน เกดๆตายๆ เขาเกดกนมาตลอดกาล
ตลอดเวลาแล-ว ท@งเกด ท@งตายน@นแหละ เหFนไหม?...คนเกดไม7ตายเหFน
ไหม? เกดมาต-องตาย เร>?องเกดเร>?องตายไม7ใช7เร>?องใหญ7 มนเร>?องธรรมดา
ของเรา จนขณะน@กFยงไม7เหFนว7ามนเปFนเร>?องใหญ7 จนกว7าท?ว7าไม7เคย เหFน
คนเกด ไม7เคยเหFนคนแก7 ไม7เคยเหFนคนตาย ไอ-ความ เปFนจรงมนเกดมน
ตายมาไม7ร6-ก?ศพแล-ว ทาไมไม7ร6-จกอ7าน ทาไม ไม7ร6- จกพจารณา ทาไมใหเปFนเร>?องใหญ7 กนไม7ได- นอนไม7หลบ
อาตมาบอก คดใหม7ส อนน@ไม7ใช7เร>?องใหญ7หรอก พ7อ ของโยมอย67ไหม ไม7
อย67 อย6ไ7 หน ตาย น?นแหละตายแล-ว แม7กF ตายแล-ว มนจะเร>?องใหญ7อะไรน7ะ
มนจะอย67อย7างเรา เปFนล6ก จะไม7ตายน? อนน@มนเปFนเร>?องธรรมดา โยมไปคด
ใหม7ด6ส ไป คดเร>?องใหญ7มนกFใหญ7ท@งน@นแหละ มนเร>?องเลFกๆ เร>?องธรรมดา
เร>อ? งคนเกดมาในโลกมนเปFนอย67อย7างน@น
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ฉะน@นเกดมาพระพทธเจ-าท7านให-รบทาความด เพราะมนเปFนอย7างน@น กF
พ6ดไปพ6ดมากFเหFนโยมผ6ห- ญงคนหน1?งน?งอย6ข7 -างๆเขาด-วย น?นน7ะโยมมากบ
ใคร ถ-าโยมแม7บ-านตายแล-ว น?แม7บา- นอกคนหน1?ง อ-าว หลายคนเหล>อเกน
แล-ว มนกFคนหน1ง? ตาย คนหน1?งยงน7ะ บางคนมแม7บ-านคนเดยวกFตายหมด
มนยงร-ายกว7าโยมอก เอาล7ะโยม พอแล-ว คนหน1?งยงอย67 คนหน1?งตาย มน
ไม7ใช7เร>?องใหญ7อะไรแล-ว ให-ไปคดใหม7 ตาคนน@นกFน?งฟง
น?คอ> ความคด คนเราไม7ร6-จกนะ...ไม7ร6-จกพอ คนไม7ร6-จก พอค>อคนไม7ร6-จกแก7
คนไม7ร6-จกแก7 ไม7ร6-จกเจFบ ไม7ร6-จกตาย ไม7 ร6-จกความเกด แก7 เจFบ ตาย บาง
คนจะไปเทศนQเร>?องเกดๆ แก7ๆ ตายๆ ให-ฟง ไม7สบายใจเลยนะ ย?งคนฝร?ง
เม>องนอก ไปพ6ดเร>อ? งตายให-ฟง ลกหนเลย...ไม7อยากแก7 เขาอยากเปFน
ของเขาอย67อย7างน@น ว7าคนเฒ7าคนแก7ชราอย7างน@ไม7เอา ไม7อยากได- ฉะน@น
คนแก7ๆเม>องนอกเขาท@ง คนแก7 ๕๐-๖๐ เข-าท@งแล-ว ไม7เหม>อนเม>องไทย
หรอก เขาท@ง...หน7มๆสาวๆ ล6กเขาเกดมา เขากFไปเท?ยวไป เขาท@งไป
ตะพ1ด แก7แล-วท@งท@งน@นแหละ ไม7ต-องไปเกFบหรอก เอาเข-าใส7ในโกดงน?น
ดงน@น คนเรามธรรมะ ให-พจารณาให-เหFน อย7างอย67 ชลบรกFเหม>อนเอาคน
แก7ไปเกFบ ไปเล@ยง อาตมาเคยเข-าไปด6 แก7 ๗๐ ป ๘๐ ป อย67น?นแหละ ใหพยาบาลมารกษา อาตมา เข-าไปเทศนQตรงน@น น1กๆไปกFน7าสลดสงเวช
น1กๆไปกFเหม>อน เปล>อกแตงโม เขาเอาไปท@งนะ เราจ@มเอาเน>อ@ มนทาน พอ
มแต7 เปล>อกมน เขากFทง@ ลงคลองน?นแหละ ไปอย6ช7 ลบรท?เล@ยงคนแก7 กF
เหม>อนกน เข-าไปท?น?นเหม>อนเปล>อกแตงโม มแต7คนแก7ท@งน@น คนหน7มๆ
ดๆเขากFไม7ไปหรอก...หนไป ไปหาโรงหนง ไปหาลเก ละคร หาราวง เล7น
ตามสบาย ไอ-คนแก7กรF บบาปไปเถด แก7 ไปเถอะ ไม7มองถ1งเรา มฉะน@น
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เม>องนอกกFจะเปFนคนแก7เอา ไปท@ง คนหน7มกFเจรญไปทกคน คนหน7มๆแก7
มากFเอาไปท@ง ...กรรม
อาตมาพ6ดให-ชาวฝร?งฟงว7า น?คอ> กรรม แต7กอ7 นเรากF ท@งคนแก7 ตอนน@เรา
แก7 คนหน7มกFทง@ เรา มนเปFนอย7างน@ ถ7ายทอดตลอดเวลา มนแก-ไม7ได- เปFน
อย7างน@ อนน@ความอบอ7นของเม>องน@นล7ะ ไม7เหม>อนเม>องไทยเรา เม>องไทย
เราน@นน7ะ เทศนQให-ฟงเร>?องความเกด ความแก7 ความเจFบ ความตาย มน
เปFนธรรมะอนเปFนท?น7าสลดสงเวช เม>อ? เราจะทาอะไร กFต-องได- พจารณา
เม>อ? เราหน7ม เรากFหวนถ1งคนแก7 เม>อ? เราเหFนคนแก7 แล-ว เรากFหวนถ1งคน
หน7ม มนเลยเปFนเกราะ มนเกาะกนเหม>อน ล6กโซ7อย7างน@
เช7นน@น พระพ,ทธองค:ท9านสอนใหBมความเมตตา ร0Bจกอ,ปการะค,ณ
ของบ,คคลผ0ทB =มค,ณ เม>องนอกเขาไม7สอน อย7างน@ คนแก7กแF ก7ไป คนหน7ม
กFหน7มไป มนเร>?องของใครของมนท@งน@นแหละ มนเปFนไปซะอย7างน@ พอพ6ด
ตามความเปFนจรงแล-ว หลกธรรมขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าของ
เราน@น เล@ยงล6กมากFรก เม>อ? รกกFอยากจะให-ร6-จกบญคณของพ7อแม7 เท7าน@น
ถ-าเล@ยงมาไม7มบญไม7มคณ กFไม7ร6-จะเล@ยงเรามาทาไม อนน@ เม>อ? พ6ดถ1ง
ธรรมะขององคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า แก7ขนาดไหนกFไม7ท@งกน อนน@
เปFนความอบอ7นในเม>องไทย
ฉะน@น พวกเราน@กFเหม>อนกนฉนน@น เราต-องพจารณา ธรรมะ พ!จารณา
ธรรมะใหBเปFนสงขาร สงขารมนตBอง เปล=ยนไปๆๆ เปล=ยนไป
เร@=อยๆ ไอ-ความเปล?ยนไปน@นน7ะ มนเกดมาแล-ว มนเดFกแล-วกFมนหน7ม
แล-วกFเฒ7าชะแรแก7ชรา แต7ว7าจตใจของคนเราน@นน7ะ ไม7อยากให-เปล?ยนไป
อย7างน@น หน7มแล-วไม7อยากให-แก7 แก7แล-วไม7อยากให-ตาย อย6อ7 ย7างน@ อย7าง
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น@ น?คอ> ความเหFนผดซะแล-ว อนน@มนอย6ไ7 ม7ได-หรอก อนน@ มนเร>?องอน!จจง
มนเร@=องการเปล=ยนแปลง
เปFนธรรมดาของมนแลBว ถาไม
เปลยนแปลง คนเราอยในโลกน!ไมได
เช7น มะม7วงต-นหน1?ง มนกFเปล?ยนข1@นมา มนถ1งโต ขนาดน@ จนเปFนดอกออก
ผลให-เราทานผลของมน น?ความ เปล?ยนแปลงจากเมลFดมน จากเบ@ยเลFกๆ
มนมาเปFนต-นใหญ7ๆ มนเปล?ยนจนมาถ1งมนเปFนดอก มาถ1งเปFนผลเลFกๆ
มนเกดมาเปFน ผลเลFกๆ มนกFเปร@ยว กFเปล?ยนไป มนห7าม ความเปร@ยวมน
กF หายไป เม>อ? สกมนกFเปล?ยนไปเปFนหวาน รสของมน ถ-าเรา ไม7ให-มน
เปล?ยน มนจะเกดประโยชนQอะไร เปร@ยวกFปล7อยให- มนเปร@ยวอย7างน@น อน
น@จะไม7ได-กนมะม7วงสกนะ เพราะ ไม7อยากให-มนเปล?ยน ต-องเปล?ยนแปลง
น?มนดแล-ว
ลมหายใจเราเข-าไปแล-วมนกFออก ออกแล-วไม7เข-ามา มนกFตายนะ เข-าแล-ว
ไม7ออก มนกFตาย อาศยการเปล?ยนแปลง มนเข-าไปแล-วมนกFออกมา ออก
แล-วเข-า น=เราอย09ไดBเพราะความเปล=ยนแปลงอย7างน@ มฉะน@น เราควร
น1กถ1งธรรมะ เม>อ? เรามชวตอย67 เราควรมองด6ข-างๆว7า อนน@พอ7 แม7ของเรา
อนน@ พ?นอ- งของเรา อนน@ล6กหลานของเรา อนน@ตวของเรา มนกFพร-อมไป
เปFนอย7างน@ตลอดเวลา กFเพราะมนเปFนอย7างน@
ฉะน@น เราจ1งทาความเข-าใจ มาฟงธรรมะ ค@อมาทJา ความเขBาใจกน
เม@=อทJาความเขBาใจกนใหBร0BความเปFนจร!ง แลBว กFยอมรบว9ามนเปFน
อย9างนPน เกดมาวนน@กFต-องยอมรบว7ามนเปFนอย7างน@น วนต7อไปมนกFตอ- ง
เปFนอย7างน@น แล-วต7อไปมนกFเปFนอย7างน@น ของมนเปFนอย7างน@น มนกFต-อง
เปFนอย7างน@น มนปล?ยนแปลงอย67อย7างน@นทกเวลา พอเขBาใจธรรมะเช9นนP
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ความเปFนอย09กFด ความพลดพรากจากกนกFด มนเปFนธรรมดา เหFน
ไหมท?เราสวดมนตQกนอย67น? ให-พจารณาอย7างน@ ทกวนๆเถด พจารณากน
หร>อเปล7ากFไม7ร6- ว7าสวดให-พจารณา ทกวนๆเถด ทกวน...ทกวน
ทาวตรทกวนอย7างน@ ถ-ามนเปล?ยนแปลง เรากFไม7ควร เสยใจ ไม7ควรทาใจ
ให-มนเปFนทกขQ เพราะมนเปFนอย7างน@น สจธรรมมนเปFนอย7างน@นอย6แ7 ล-ว ใหความเหFนเราเปFนอย7างน@ เม>อ? เราได-ฟงธรรมบ7อยๆ ความบรรเทาน@มนกFจะ
พ-นข1น@ มา มน กFจะไม7ทกขQ มนบรรเทาไปๆ ให-มนน-อยไปๆกว7าจะหมด
ทกขQ ความเปFนจรงอย7างน@นของธรรมะ ได-แค7น@กเF รยกว7า เรามหลก ท?
สาคญอย67แล-ว การภาวนาของเรา ความเปFนอย67ของเรา กFจะมท?พง1? ท?
พานก พ)ทโธ เม สะระณง วะรง, ธมโม เม สะระณง วะรง, สงโฆ เม
สะระณง วะรง...พระพ,ทธเจBาเปFนท=พ4=งอนประเสร!ฐของเรา พระธรรม
เปFนท=พ4=งอนประเสร!ฐของเรา พระสงฆ:เปFนท=พ4=งอนประเสร!ฐของเรา
ทพ4งอนไมเหมอนพระพ)ทธเจ'า ทพ4งอนไมเหมอน พระธรรม ทพ4งอน
ไมเหมอนพระสงฆเพราะความเปFนจรงมน เปFนเช7นน@น
เม>อ? เราคดเช7นน@ความทกขQเรามนกFหายไปๆ น-อยไปๆ ตกลงไปอย67ท?ว7า
เปFนธรรมชาต! เปFนธรรมดา คนเกดมากF เหFนว7าเปFนธรรมดาท?เกดมา
แล-ว เกดมาแล-วกFมความเปFนอย67กเF ปFนธรรมดา ไอBธรรมดามนเปFนเช9น
นP เม>อ? เราเข-าใจแล-ว ไอ-ความทกขQมนกFนอ- ยไปๆ ความอย6เ7 ยFนเปFนสข
ความระงบ มนกFตง@ มาอย67ท?ใจของเราเอง อนน@เปFนโอวาทคาสอนของ
พระพทธองคQของเรา
ฉะน@น จงพากนต@งอกต@งใจให-เข-าใจ ฟงแล-วให-เข-าใจ ธรรมะ ให-พจารณา
อย7างน@น ฯ
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๗๐ - ร0Bเพ@=อละ
http://ajahnchah.org/thai/Know_in_order_to_Let_Go.php

เรามาปฏ!บต! ตBองเปFนคนซ@=อสตย:ส,จร!ต น?เปFนหลก ของมน ความ
ซ>อ? สตยQเราร6-จก สจรตเรากFร6-จก เม>อ? ไรถ6กกเลส มนครอบงา เรากFร6-จก
บางทมนคดรงเกยจคนโน-น คดรงเกยจ คนน@ หร>อคดไม7ชอบใจกบอารมณQ
เหล7าน@น เราอย7าไปหนเห กบมน มนเปFนเร>?องธรรมดาของมนอย7างน@น
เม>อ? มนเกดข1น@ มา แล-ว เรากFตอ- งร6-จกว7า อนน@มนไม7ชอบแล-ว ถ-าร6-จกผด
แล-ว...มน คดอย7างน@น กFอย7าตามมนไปซ อย7าปฏบตตามมนซ มนจะส?ง
งานเราเท7าไร เรากFไม7ทาตามมน เพราะร6-ว7ามนผดแล-ว น?เรยกว7าคน
ซ>อ? สตยQ อย7างคนมศล ๕ ประการ ศล ๘ ประการ ต@งม?น อย6แ7 ล-ว เม>อ? ไปถ6ก
อารมณQ มนด1งด6ดไปท?ไหน เรากFไม7ไปกบมน แต7ให-ร6-จก
การปฏบตธรรมะ ไม7ใช7ว7าจะไปเรยนให-ร6-อย7างเดยว หรอก ไดBเรยนเรากF
ร0Bจก ไม9เรยนเรากFรจ0B ก ถBาเรามสต!อย09 ห6ฟง เสยง มนชอบใจ ไม7ชอบใจ
น?มนร6-จกแล-ว มนร6-เร>อ? งปฏบตแล-วเร@=องชอบใจ ไม9ชอบใจ อย9าเอาเขBา
มาในใจของเรา แต9ฟงแลBว กFใหBรเ0B ร@อ= งของมน เร@=องชอบใจ เร@=องไม9
ชอบใจ นPค@อหลกปฏ!บต! ถ-าเราต@งใจปฏบตแล-ว มนร6-จก แต7คนเราเม>อ? ไป
ด6เร>อ? งท?ชอบใจ แล-วกFจะเอา ถ-าไม7ชอบใจกFไม7เอา ถ-าไม7ชอบแล-วกFวน7 วาย
ถ-าชอบกFสบายไปหน7อย น?คอ> ปฏบตอย67ในวงอวชชา มนผดท@งน@นแหละ
ธรรมะท?พระพทธเจ-าท7านสอนน7ะ ชอบกFไม9ใหBเอา
ไม9ชอบกFไม9ใหB
เอา ไม7มชอบ ไม7มไม7ชอบ ไม7มรก ไม7มเกลยด เราเดนตรงเข-าไปหา
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สจธรรม ถ-าร6-จกแต7เร>?องบญ เร>?องบาป ฉนไม7เอา ฉนจะเอาบญ อนน@มน
เปFนตวอวชชาเหม>อนกนนะ เร>?องไม7บาป ไม7บญ ทาไมไม7เดนเล7า เร>?องท?วา7
ไม7ด ไม7ชว? ทาไมไม7เดน มนทางจะให-เราพ-นทกขQ ความดท?แท-จรงมนอย67
เหน>อด เหน>อช?ว มนอย6เ7 หน>อผด เหน>อถ6ก
ฉะน@น การปฏ!บต! อย9าใหBออกจากใจของเรา ใหBด0ในใจของเรา อย9า
ไปอาศยขBางนอก เม>อ? อารมณQมา กระทบ มนกFเปFนพยานอย6ใ7 นตวแล-ว
ไม7ต-องไปเรยนท?ไหนอก... น?ค>อภาวนา จะต-องเรยนอย7างน@ หาจตท?แท-จรง
จตใจท?แท-จรง กFเหม>อนกบใบไม- ใบไม-...ตามธรรมชาตของมนกFน?งๆ เรากF
ร6-จก อกเวลาหน1ง? มนกวดแกว7ง...เพราะอะไร? มนถ6กลม มนจ1งกวด แกว7ง
จตถ-ามนร6-อารมณQแล-วเปFนต-น มนกFเปFนปกตของมน ด6 เท7าน@กพF อแล-ว ไม7
ต-องไปเรยนท?ไหน มนจะถ6กอารมณQสก เท7าไรกFช7าง เม>อ? เราร6-ตามเปFนจรง
แล-ว มนกFนง? มนสบาย มน สงบ มนระงบ
ดงน@น การปฏ!บต!ใหBเราเขBาใจของแยบคายในพ,ทธศาสนาของเรา อย7
างพวกเราน@ เปFนพระ เปFนเณร...ถามไปอกทหน1ง? ว7า มนเณรจรงหร>อเปล7า
มนเปFนพระจรงหร>อเปล7า
ถามตวเองเข-าไปอก
ไปเหFนตวจรงแล-ว
แหม...มนจะไป เร7ร7อนอย67ในบ-าน มนไปคลกคลอย6ใ7 นบ-าน อย7างเรามาบวช
ในพทธศาสนาน@ ไม7ได-เสพกามแล-วเดwยวน@ กFเลยดใจ ฉนไม7ได- เสพกาม
แล-ว เลกมาแล-ว อนน@เปFนคาพ6ดของเราท?ตดปาก กนมา แต7เม>อ? เรามอง
เข-าไปอกทว7า...ใครเสพน?...ตามนเหFนร6ป ถ-ามนยงเกลยดเคsา...มนกFไปเสพ
เคsาอก ถ-ามนชอบเคsา มนกFไปเสพเคsาอก ตา ห6 จม6ก ล@น กาย จต ถ-าไปร6เร>อ? งมน...มนกFเสพท@งหมด เดwยวน@ ท@งพระท@งเณรน?...เสพกามอย67น@ ไม7ไดหนจากกามหรอก ตาเหFนร6ปผ6-หญง มนชอบไมs...มนเสพแล-ว น? จม6กดม
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กล?น มนหอม ชอบมน...เสพแล-วน?...เสพแล-ว ยงเสพกามอย67 ยงปล7อยวาง
อารมณQไม7ได- เรยกว7ายงเสพกามอย67 ท?วา7 เราเปFนพระน@น สมมตข1น@ มา
หรอก
แต7ก7อนเรากFเปFนโยมอย67 เม>อ? วานเราเปFนโยม วนน@ มาบวชเปFนพระ กFน1ก
ว7าเราเปFนพระ เปFนเณรแล-ว มนเปFน แต7ร6ปร7างน7ะ ความเปFนจรงใจมนยง
อย6ต7 รงน@น...ใจยงอย67 เรา ต-องการตรงน@น ระวงตรงน@น มนจ1งถ6ก ตรงน@น
ไม7ระงบ มนกF เปFนไปไม7ได- มนโลภ มนโกรธ มนหลง มนเกดมาจากตวน@น
ค>อจตอนน@น ถ-าระงบจตไม7ได-กไF ม7เปFนสมณะ ตรงน@พระศาสดา ท7านว7า
การปฏบตมนเปFนอย7างน@น ให-ดภ6 ายในจตของเจ-าของ ให-มนเหFน อย7างคน
อ>น? ทาผดเรากFยกโทษเขาเร>?อยๆไม7หยด เพราะเขาทาผด ถ-าคดไปอก กFด
ส7วนหน1ง? เหม>อนกน แต7คดเข-า ไปถ1งท?สดแล-ว มนเร>?องของเขา เราจะไป
แบกทาไม? มนทกขQ... เหFนไหมน?น นานๆเรากFเลยพ7ายตามเขาไปด-วย
เหFนเขาผดแล-ว กFไปร>@อฟ>@นข1น@ มา เหFนเขาผด...ต7อไปเรากFผดอก เพ?มมน
เข-าไป อนน@ตอ- งให-ร6-จก การปฏบตกFเหม>อนกนอย7างน@น
ศล สมาธ ปญญา ผมเองพ6ดบ7อยๆ แต7ว7าคงจะไม7 เข-าใจ หร>อไม7เอาใจใส7
เร@=องศล เร@อ= งสมาธ! เร@=องปญญา มนเปFนสามอย9าง แต9ธรรมะผมพ0ด
ว9ามนเปFนอนเดยว เปรยบให-ฟง มนเปFนอนเดยวยงไง เหม>อนมะม7วงใบ
น@แหละมนเปFนใบเดยว แต7ว7ารสเปร@ยวมนกFม รสหวานมนกFม กล?นหอมมน
กFม รสท@งหลาย กล?นท@งหลายเหล7าน@ มนกFออกมาจากผลไม-อนเดยวกน
ธรรมะน?กFเหม>อนกน เรยกว7า ศล สมาธ ปญญา เปFนสาม แต7ความเปFนจรง
อนน@ไม7มสามหรอก เหม>อนมะม7วงใบน@น หวานกFเกดมาจากน@น หอมกFเกด
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มาจากน@น เปร@ยวกFเกดมาจากน@น มนแยกกนอย6อ7 ย7างน@ แต7กอF ย67ในมะม7วง
ใบเดยวกน
เรยกว7าปฏบตธรรมะ ศล สมาธ ปญญา ถ-าเราพ6ด แล-ว มนกFดง1 ด6ดความ
เหFนไปคนละอย7าง การปฏบตน?กเF หม>อน กน ถBาปฏ!บต!สมาธ!มนกFถ4ง
ปญญา ถ4งศลดBวย เราจบมะม7วง ใบน@ขน1@ ท@งหวาน ท@งเปร@ยว ท@งหอม อย67
ใบเดยวกน แต7พ6ดถ1ง กล?นและรสคนละอย7าง แต7อย67ใบเดยวกน อนน@
ธรรมะอนเดยว เอโกธมโม ธรรมมอนเดยวเท9านPน มไม7มาก ค>อจตของ
เราท?มนเหFนชดแล-ว มนกFวาง...ปล7อย หมดแค7น@น ท?เรามาทา อย67น@ บางคน
กFลาบากหลาย คดไม7ถ1งทกขQ
บางทกFนง? สมาธ ไม7อยากให-มนคดอะไร ไม7อยากให- มนร6-อะไร เดwยวอนน@น
อนน@มาด1งไป แล-วกFคมมนไว- อนน@ค>อ ความเข-าใจผด ใครจะด1งไปท?ไหน?
ถ-าพ6ดตามความเปFนจรง แล-วนะ ให-มนด1งไปเถอะ เสยงกFให-มนได-ยน ร6ปกF
ให-มนเหFน ให- มนร6-จก มนถ1งจะมปญญา การย@น การเด!น การน=ง การ
นอน ถBาเรามสต!สงวรสJารวมอย09ทก, เวลา น=นแหละมนจะอบรมศล...
อบรมสมาธ!... แลBวกFอบรมปญญา
เม>อ? ทกขQเกดข1น@ มา กFร6-จกว7ามนทกขQ ทกขQน?มนเกดข1@น มาเพราะ
อะไร?...มนจะเหFนอะไรไมs ถ-าเราเหFนตามธรรมดา มนกFไม7ทกขQ เช7นว7าเรา
อย6อ7 ย7างน@ๆเรากFสบาย อกวาระหน1ง? เราอยากได-กระโถนใบน@มา ยกมนข1@น
มา...ต7างแล-ว...ต7างกว7า แต7ก7อนท?ยงไม7ได-ยกกระโถน ถ-าไปยกกระโถนข1@
นมา มความ ร6-ส1กว7ามนหนก มนเพ?มข1น@ มา...มนมเหตหนก มนจะเกด
เพราะ อะไร ถ-าไม7เพราะเราไปยกมน ถ-าเราไม7ยกมน มนกFไม7มอะไร ถ-า
ไม7ยก...มนเบา อะไรเปFนเหต...เท7าน@กFรแ6- ล-ว ไม7ต-องไปเรยน ท?ไหน ถBาเรา
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ไปย4ดอะไร อนนPนแหละเปFนเหต,ใหBเก!ดท,กข: ถBาเราปล9อย มนกFไม9ม
ท,กข:
ทาไมเราไปย1ดมน กFเพราะมนอยากถ1งไปย1ดมนมา มนกFหนกเท7าน@นแหละ
ไม7ใช7อ>?นไกลหรอก เหFนชดตรงน@ การ ปฏ!บต!อย9างนPเรยกว9า การย@น
การเด!น การน=ง การนอน ใหBมอย09เสมอ เราต-องแสวงหาศล สมาธ
ปญญา ไปพร-อมกนเลย เม>อ? บารมเตFม มนกFเตFมพร-อมกน
สมมาทฏฐ...ปญญาเหFนชอบ ทกอย7างท?เปFนมรรคกF ชอบเตFมไปหมด
เหม>อนมะม7วงมนแก7 มนกFแก7หมดท@งล6ก มน พร-อมกนไปท@งน@น มนห7าม
มนกFห7ามไปหมดท@งล6ก มนสก มน กFสกไปหมดท@งล6ก เร>?องของมนเปFน
อย7างน@ มนไม7แยกกน เรา ไปแยกมนออก กFเลยไม7ร6-เร>?อง มนจ1งย7งยาก
ดงน@นการปฏ!บต!ของเรา กFค@อใหBมสต!ควบค,มเสมอ ในการย@น เด!น
น=ง นอน ใหBร0Bจกผ!ด ร0Bจกถ0ก อย7าไปมองด6ขา- งนอก ถ-าไปย1ดข-างนอก มน
จะล>มตว มนจะไม7เหFน ตว เราจะรกอนน@น เราจะรงเกยจอนโน-น เพราะจต
เราเปFนเหต เปFนต-นตอ ฉะน@นเราจะตBองด0จ!ตอนเดยวเท9านPน ถ-าเราร6-จก
มนกFเปFนอย7างน@น
ถBาเราอยากจะร0Bของแน9 นอน พระพทธองคQท7านสอนให-พ!จารณา
ร9างกาย ตPงแต9ปลายเทBาข4Pนมาศรษะ ศรษะไปหาปลายเทBา ให-เหFนชด
ว7า ก-อนน@มนเปFนอย7างน@น ก-อนอ>?นนอกน@ กFเปFนอย7างน@ ไม7แปร ไม7
เปล?ยน ฉะนPนการปฏ!บต!ของเรา ท9านจ4งใหBอบรมศล อบรมสมาธ!
อบรมปญญา มนไปพรBอมกน ศลมนสามคค สมาธกFสามคค ปญญากF
สามคคพร-อมกน เหม>อนมะม7วงใบน@น7ะมนจะดบ มนกFสามคคกนดบ มนจะ
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ห7าม มนกFสามคคกนห7าม มนจะสก มนกFสามคคกนสก เพราะมะม7วง ใบ
เดยวกน ฉนน@น การปฏบตน@กFเหม>อนกน
บางคนกFไปน?ง ไม7อยากให-มนร6-อะไร ให-มนเงยบๆ เหม>อนเอาอะไรไป
ครอบไว-ไม7ให-ร6-เหFนอะไร มนจะเกดประโยชนQ อะไรไมs ท?เราเข-าไปน?งสงบ
น@นไม7ใช7สงบกเลส แต7มนทาจตให- สงบช?วคราวเท7าน@นแหละ เหม>อนเราน?ง
อย6น7 ? หายใจสบายๆนะ สบายแต7เดwยวน@ อกต7อไปเราลองเอาประคตเอวมา
รดพอ ให-มนแน7น รดเข-าๆ.. ไอ-ความสบายมนจะไม7คอ7 ยม ความ ไม7สบาย
มนจะเพ?มเข-ามา จนหายใจน-อยๆ ทนทกขQทรมานอย67นานพอสมควร เรากF
เอาประคตออก เล>อดมนกFวง? สม?าเสมอ มความร6-ส1กสบาย
แต7ว7าเม>อ? เอารดเข-าไป มนกFทกขQตรงน@อก พอระบาย ทกขQออก ถ1งท?เก7า
มนกFน1กว7า เออ...อนน@มนสบาย แค7นน@ 7ะด6ซ ก7อนจะสบาย มนทกขQกอ7 น
เก>อบตาย เราไม7ตาย เหFนจะไม7ร6-จก นะ มนสลดกนตรงน@แหละ เราไปหลง
อารมณQตรงน@นแหละ เม>อ? ปล7อยประคตเอวออก ความสบายกFอย6แ7 ค7นแ@ หละ
แต7เม>อ? เราหยดแค7น@ เรากFน1กว7าสบายแล-ว กFอยากสบายให-ยง? ไปกว7าน@ น?
ของอนเก7านะ เราสาคญผดเท7าน@น การปฏบตน?กเF หม>อน กนฉนน@น
จะอยากให-มนเปFนยงไง อยากจะไปน?งไม7ให-มนมอะไร ไม7ให-คดอะไร ไม7ใหน1กอะไร...อนน@นมนบาปหลายแล-ว...มน บาปหลาย ไอBความค!ดท=ว9ามน
ไม9ด อารมณ:ทม= นไม9ด ถBา เราร0BมนแลBว มนกFเก!ดปญญาเท9านPน อน
น@นแหละตวสาคญ ไอ-คนน@พ6ดไม7ถ6กห6เรา เราไม7ชอบใจ อยากจะหนมนไป
น?แหละ ตวสาคญแล-วน? ต-องให-เราปฏบตให-ร6-ตวของเราแล-ว เพราะเรา มน
หลงน? หลงเพราะอะไร? เพราะเราไม7ชอบกFหนไป อนน@มน ไม7พ-น ถ-าเรา
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ไปอก ไปพบเสยงอนน@อย67ข-างหน-าอก เรากFไม7 ชอบใจอก...ไปอก มนกFตาย
เปล7าๆเท7าน@นแหละ มความสงบ ไม7มความสงบ ต-องให-ร6-มน
เราปฏบตให-ร6-จก อย9าไปขงตวของเรา ถ4งสงบขนาดไหน กFอย9าท!Pง
ความร0Bส4ก ถ-าท@งความร6-ส1กมนกFเปFนบ-า...ให-มความร0Bตวของมน...เรยก
ว9าพ)ทโธ...เราอย7าไปบ7น แต7ปากของ เราเท7าน@น แต7ให-มนถ1งจตของ
เจ-าของ การปฏบตต-องเปFนอย7างน@น บางคนน?งไม7สงบ ไม7คดอย7างน@น กF
ไปอย7างน@ กFว7ามนไปแล-ว ฉนกFไปด1งมนมา มนไปอก กFไปด1งมาอก เลย
เปFนบ-า ใครด1งใครกFไม7ร6- ใครไปใครมากFไม7ร6-...ไม7รเ6- ร>?อง ไม7มใครไปใครมา
หรอกน?น จะมใครมาใครไปเล7า...ด6ให-มนดๆตรงน@น อย7างท?ผมพ6ด ใบไมปกตของมน มนน?ง ถ-ามนกวด แกว7ง เพราะอะไร? ลมมาถ6กมน จตใจของ
เรากFเหม>อนกน ถ-า มนฟ- งซ7านราคาญกวดแกว7ง กFเพราะถ6กอารมณQ ถ-าจต
แท-ๆ แล-ว มนน?งอย67อย7างน@น สว7างอย6อ7 ย7างน@น ร6-อย6อ7 ย7างน@น อนน@ เรา
เข-าใจผดกน จะต-องให-มนร6-จก ให-สงวรสารวม ให-ร6-จกว7า มนผดมนถ6ก ผด
กFร6- ถ6กกFร6- มนจะคดผดขนาดไหนกFชา7 ง เราร6- ว7าอนน@มนคดผด เข-าใจผด
ไม7ให-มนด1งด6ดเราไปได- แล-วกFกลบ มาตรงน@ เพราะมนม?นอย67แล-ว ไม7ให-มน
ขาดจากน@ไป แค7น@... กFเปFนสงวรศลแล-ว กFเปFนสมาธแล-ว ปญญากFจะเกด
ข1น@ มา
ทาอนน@น...หลบตา กFไม7ผดหรอก แต7ให-ร6-จกเวลาพอ สมควร น?งไม7ร6-ไม7เอา
ต-องให-ร6-จกหายใจเข-า-ออก...ร6.- ..เข-าไป บ7มไว- อะไรผ7านเข-ามา ร6-จกหมด
ทกอย7าง ออกจากท?น?กมF สต เดนไป ตาเหFนร6ปกFร6-จก ห6ฟงเสยงกFร6-จก ร6-จก
ทกส?งทกอย7าง ร6-จกผด ร6-จกถ6ก เม>อ? ร6-จกผด ร6-จกถ6กแล-ว กFพยายามละมน
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ให- มนไปเหน>อกว7าน@นอก จนกว7าใจของเราไม7มผด ไม7มถ6ก ...เหน>อ แล-วน?
ค>อเราปล7อยวางมนเสย ให-ร6-จกอย7างน@น น?เรยกว7า การปฏบตของเราฯ
ธรรมโอวาทหลวงพ7อชา สภทโท แสดงแก7พระเณร
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๗๑ - ฟงธรรมเพ@=ออะไร
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ต7อไปน@ ทายกทายกาท@งหลาย มผ6ป- ระธานมาจาก ยโสธร กFมาเพ>?อ
นมสการ มากราบไหว-ด-วยเคร>?องสกการะท@งหลาย และกFมความม7งหวง
อยากจะมารบศลรบพร ฟงพระธรรมเทศนาตามกาล ตามเวลา ต7อไปน@จง
ต@งใจ...
การฟงธรรม เปFนประเพณของเราชาวพทธท@งหลาย ท?อย67ในเม>องไทย และ
“การฟงธรรม” กFค>อมาทาเพ>อ? ให-มประโยชนQน?นเอง การฟงธรรมในสมย
ก7อนน@ โดยมากชาว ญาตโยมเราท@งหลายน@น โดยมากกFฟงธรรมเอาบญ
กน เม>อ? อาตมายงเปFนเดFกๆ พ7อแม7 ป67 ย7า ตา ยาย ถ1งวนพระ วน ธรรม
สวนะกFไปฟงธรรมกน... ไปฟงธรรมเอาบญกน ค>อ ไปแล-วกFสมาทานศล
แล-วกFอาราธนา...เทศนQ แล-วกFฟงธรรม ญาตโยม แต7กอ7 นน7ะขาดการศ1กษา
ว7า ฟงธรรมเพ>อ? อะไร?... เพ>อ? เอาบญ น7ะ จ1งน?งฟง ผ6-เทศนQกFเทศนQให-ฟง
เร>อ? งอะไรต7างๆ กFไม7คอ7 ยจะร6-เร>?อง ไอ-ผน6- ?งฟงกFนง? ฟงจะเอาบญเท7าน@น
แหละ ค>อได-ยนเสยง กFเรยกว7ามนเปFนบญ น@นเรยกว7า ฟงธรรมเอาบญกน
ในสมยต7อมาปจจบนน@ การศ1กษามนเจรญข1น@ ความ ร6-ส1กน1กคดของพวก
ญาตพ?น-องท@งหลายเปFนต-น มนกFวง? ข1@นส67 ความเจรญ...ความฉลาด ดงน@น
การฟงธรรม มนจ1งเล>?อนข1น@ ไปหาเหตผล ในปจจบนน@ควรจะฟงธรรมเพ>?อ
หาเหตผล เพ>อ? ให-เกดปญญา ว7าอะไรมนเปFนอะไรกน ฟงธรรมเพ>?ออะไร?
ฟงแล-วมนเปFนอย7างไร? มอานสงสQอย7างไร? จตใจเราเปFนผ6-ศ1กษา มนถ1งร6อย7างน@
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ฉะน@น แต7ก7อนบรรพบรษเราท@งหลาย เม>อ? จะเทศนQ กFหาตารบตาราตว
หนงส>อมาอ7านให-ฟง แต7ในสมยน@คนเรยนร6- กนมาก อ7านหนงส>อกFคล7อง
กว7าพระ ข-าราชการท@งหลายมา น?งฟง ถ-าจบหนงส>อข1น@ มาน?งอ7านให-ฟง
ฟงแล-วเขาง7วงนอน แล-วเขากFหนไป...เขาราคาญเขา โดยมากพระมาบวช
กFไม7คอ7 ย คล7องในอกษรพยญชนะ อ7านกFไม7คอ7 ยจะถ6ก อย7างน@นเปFนต-น ...
เขาราคาญ กFแปลว7ามได-ผลอนใดเลย ดงน@
ยกตวอย7างเช7นว7า ท?เราทากนน@น7ะ ไม7ใช7อน>? ไกลหรอก ไอ-ของดน7ะ ...อย7าง
วนน@ มาถ1งแล-วกFอาราธนาศล...ศลน?ตว สาคญล7ะ เราสมาทานศลกนมา
ต@งแต7ด1กดาบรรพQมาแล-ว แต7 ไม7มใครจะสนใจว7า ศลน@มนค>ออะไร? แล-ว
การเด>อดร-อน ทกวนน@มนเปFนเพราะอะไร? ไอ-ความเจรญงอกงามร7งเร>องน@
มน เกดข1@นมาเพราะอะไร? ไอ-ความท?มนเด>อดร-อนเกดข1น@ มาใน กล7มน-อย
กล7มใหญ7ทกวนน@ เปFนเพราะว7าอะไร?...เพราะว7า ความเหFนมนผด ถ-า
ความเหFนมนผด พ6ดมนกFผด...คดมนกFผด...ทามนกFผด ถ-าความผดน@นมน
เกดในกล7มใด กล7มน@นกFเสยหายความถ6กต-อง
เม>อ? เสยหายความถ6กต-อง พทธศาสนากFต@งข1น@ ไม7ได- กFแปลว7า เราอย67นอก
ธรรมะคาส?งสอนของพระพทธเจ-า ถ1งแม- ว7าพวกเราจะฟงธรรมกนสก
เท7าไรกFตาม บญมนกFไม7เกด... ทาไม? เหม>อนกบว7า เท-าเราไปเหยยบ
หนามอย67ในปา7 มนกFปวดเจFบอย67น?นแหละ ถ-าไม7บง7 เอาหนามออกแล-ว ไอความปวด เจFบกFไม7หาย มนกFยอกอย67อย7างน@นแหละ
เราฟงธรรมกน เราสมาทานศลกน อะไรต7ออะไรกน ต@งหน-าทาบญกน แต7
มความเด>อดร-อน...เปFนเพราะอะไร?... ตรงน@นมนไม7ถ6กความดความงาม
ไม7ถ6กต-อง... มนผด กFเพราะมนไม7สงบ มนไม7ระงบ การกระทา บญ การก
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ระทาความด ทกวนน@มนกFแปลก อย7างท? พระพทธเจ-าท7านว7า ทาดมนได-ด
ทก วนน@มนเปล?ยน... ทาดมนกFไม7ได-ด ถ-าทาช?วมนดกว7ามาก น?มนเปFน
ความคดของบคคลท?ปญญามนน-อย
ดงน@น บคคลไปทางานในกล7มหน1ง? ทาดเหล>อเกน เช7นเปFนผ6-จดการ เปFนผ6อานวยการ หร>อเปFนคร6ใหญ7 เปFน ประธานอะไร ทาดท?สดแต7ว7าไม7คอ7 ยจะ
ได-ด อย7างน@ มคน นนทา มคนตเตยน มคนเบยดเบยน ทาไปทามากFไม7
ค7อยจะ ได-ด มแต7คนตฉนนนทาท@งน@น...อย7างน@ท-อใจ...ท-อใจทาไม?...
ท-อใจเพราะคดว7า พระพทธเจ-าว7า ทาดได-ด เม>อ? เรามาทาด ทาไมมนไม7ไดด บางทกFด7าพระพทธเจ-าด-วยว7า พระพทธเจ-า โกหกน7ะ น1กว7าพระพทธเจ-า
สอนผด ความจรงตวเรา...เรา น?แหละมนผด มนคดไม7ถ1ง
ไอ-ความดมนจะเกดข1@นน@น เราลองคดด6ซว7ามนเปFน ยงไงนะ...ไอ-ความด
มนจะเกดข1@น มนจะพร-อมท@งกาล...ท@ง เวลา...ท@งบคคล...ท@งกล7มชนท@ง
หลายด-วย ไอ-ความดจ1งเกดข1น@ มา ด6เช7นนาเราเปFนต-น ย?งเปล7าประโยชนQ
ไปเลย ไป ทาดตรงน@น มนกFไม7ได-ด ถ-าหากว7านามนด กล-ามนด...มนกFด
นามนด กล-ามนด...เจ-าของข@เกยจ มนกFดไปไม7ได- ดงน@น ท7าน จ1งพ6ดอย7าง
ถ6กต-องว7า ไอ-ความดน@นมนเกดจากการกระทาด ไอ-ความดมนจะโผล7ขน1@
มา มนจะต-องปราศจากอนตราย ท@งหลายท@งปวง มนจ1งเกดความดข1@นมา
ได-ในตรงน@น
ดงน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งตรสว7า ใครทาดมนกFได-ด ใครทาช?วมนกFได-ชว?
เม>อ? เราต@งใจทาด ไปทางานในกล7มคน ไม7มศลธรรม...ไม7มศล...ไม7มอะไรท?
สมบ6รณQ ดน@นมนกFเกดข1น@ ไม7ได- ทาไมมนเกดข1น@ ไม7ได- ถ1งแม-เราทาดสก
เท7าไรกFตาม ดท? ตรงน@นกFเกดข1น@ ไม7ได-...ทาไม?... เพราะกาลมนไม7
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ให-...เวลา มนไม7ให- กล7มชนมนไม7ให- ทาด ดกFเกดข1น@ ไม7ได- อย7างน@เปFนต-น
ความเปFนจรงน@น ความดมนจะเกดข1@นมาได- เพราะการกระทา ด สถานท?กF
ด...เวลากFเหมาะสมด-วย กล7มชนบคคลกFพร-อม บรบ6รณQ ไอ-ความดน@นมน
ถ1งจะเกดข1@นมา ไอ-ความว7า...ความดน7ะ...ทาดมนกFได-ด ทาช?วมนกFได-ชว?
ยงคงท?อย67 พระพทธเจ-า ท7านพ6ดถ6กต-องดแล-ว มนเปFนเพราะเราเอง
ฉะน@นบรรดาสาธชนท@งหลายทกวนน@ เม>อ? เปFนมนษยQ เกดข1@นมาพบพระ
พทธศาสนาน@ พระพทธองคQท7านว7า มนหา ได-ยาก เกดมาได-ยากเหล>อเกน
ท?จะเปFนมนษยQน@ เกดมาเปFน สตวQเดรจฉาน มนมากเกนไปล7ะ น?มนกFขด
แย-งกบความเหFน มนษยQทกวนน@ ว7ามนจะเกดมายากยงไง มนษยQมนเกดท
ละสองกFได- เยอะแยะไป มแต7มนษยQทง@ น@นแหละ เม>องไทย มนจะมากไป
นะมนษยQ เพราะเราไม7ร6-วา7 แก7นมนษยQมนค>ออะไร? เปล>อกมนษยQมนค>อ
อะไร? ต-นไม-ในปา7 น?น7ะ ไอ-ส?งท? ใช-ประโยชนQได-มนมก?ต-น ส?งท?มนไม7เกด
ประโยชนQมนมก?ต-น แต7มนกFเรยกช>อ? ว7าต-นไม-เหม>อนกนท@งน@น เราจะให-ชอ>?
ว7า ต-นไม- มนกFมากซ ไอ-ต-นไม-ท?เปFนประโยชนQมนมก?ต-น ใน วดหนองปา7
พง เน@ย...
คนเราน7ะ...เปFนคนเหม>อนต-นไม-...กFเปFนต-นไม- คณสมบตของต-นไม-ไม7ม
มนกFเกดประโยชนQไม7ได- มนษยQเราท@งหลายท?เกดมาน@กเF หม>อนกน น?งอย67
ในกล7มน@...นอกกล7มน@กF เหม>อนกน แต7...จตใจซ...แก7นมนษยQท?มนเกดจาก
จตใจ คณสมบตของมนษยQไม7ม มนกFไม7เปFนมนษยQ ดงน@น พระพทธเจ-า
ท7านจ1งบอกว7า เราจะเกดมาเปFนมนษยQน?มนยากแสนยาก เรามองด6ด-วยตา
เน>อ@ ของเรา เหFนแต7มนษยQกนท@งน@นในโลกน@ ไม7เหFนมนเกดยากอะไร มน
ง7ายท?สดเลย ทาไม พระพทธเจ-า ท7านว7ามนษยQมนเกดยาก
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เรากFคดด6เข-าไปอกซว7า เม>องยโสธรเราน7ะ เม>องวารนเราทกๆบ-าน โดย
เฉพาะคนท?มศล ๕ สมบ6รณQบรบ6รณQ ค>อ มนษยQท?สมบ6รณQบรบ6รณQนม@ นมก?
คนนะ ถ1งแม-จะมาฟงธรรม อย6บ7 7อยๆเปFนต-น บางทกFฟงแต7หเ6 รา ใจฟงไม7
เปFนนะ มนกFเปFนร7างกายเปFนมนษยQ แต7จตใจมนไม7เปFนมนษยQ แต7เปFน
มนษยQโดยตาเน>@อของเขา เรากFเหFนเปFนมนษยQท@งน@นแหละ และอาตมามา
น1กว7า ไอ-มนษยQน?กบข@ขโมย มนกFไม7เหม>อนกนนะ มนมแข-งมขา มอวยวะ
เหม>อนกน แต7จตใจมนต7างกน มนจ1งมการประพฤตปฏบตต7างกน การ
ประพฤตปฏบตต7างกน มน กFมเหตต7างกน เม>อ? มเหตต7างกน ผลจะได-รบกF
ต7างกนท@งน@น
ดงน@น มนษยQมนจ1งไม7เหม>อนกนท?ตรงการกระทาน?เอง ท7านจ1งว7ามนหาไดยาก มนษยQเราท@งหลายน? ท@งๆเรา นบถ>อพระพทธศาสนาโดยวาจาสตยQ
อย7างน@ จตใจเราน?น7ะ จะพยายามรกษา อย7างบ-านเราเม>องเรา ไปท?ไหนจะ
ให-บญจะ ให-ทาน ทาบญสนทานทกประการ คนแก7 คนประชาชนใน กล7มกF
ว7า มะยง ภนเต เลย เปFนต-นนะ ของดๆท@งน@นแหละ แต7ว7ามน มะยง ภนเต
มาหลายหม>?นหลายคร@งแล-วนะ มนกF เลยเฉยๆซะ มะยงกFมะยงไปเถอะ
ข-าพเจ-าไม7ยงด-วยแหละ บางทสมาทานศลแล-วกFไปกนเหล-ากน อาตมาเคย
เหFน เหม>อนกน สงเกตด6ในบ-านเม>องทกวนน@ จะต-องเปFนอย7างน@น
ดงน@น ศลมนกFเหล>อแต7ชอ>? ธรรมมนกFเหล>อแต7ชอ>? เพราะการปฏบตเรามน
ไม7ม มนไม7มศล ไม7มธรรม ถ-าหากว7า เรามศลมธรรมจรงๆ ถ-าเกดมนษยQ
พร-อมๆกนท@งกายท@งจตของเราแล-ว เราจะอย67ท?ไหนมนกFสบาย มนมความ
สงบ มนมความระงบ...ทาไม?...ค>อศลทาคนให-พ-นจากความผด ถ-าคนพ-น
จากความผด มนกFไม7มความผด ถ-ามน ไม7มความผด มนจะเปFน
1109

อะไร?...มนกFมความถ6กต-อง ถ-า มนมความถ6กต-อง กFลงส67ธรรมะขององคQ
สมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าเท7าน@นเอง มนกFมความสงบระงบเท7าน@น
การกระทาด6ไปมนมาก การเรยนมนมาก การ สมาทานศลน@มนกFมาก แต7
ว7าศลจรงๆไม7คอ7 ยจะมกนนะ น@ เปFนเหตท?ว7าเราอย67ใกล-เกนไป ไม7ได-รบ ไม7
ได-พจารณาอะไร ไอ-ความเปFนจรงน@น ของดๆน?นกFมอย6แ7 ล-ว ไอ-เร>?องไม7
เบยดเบยนกนน? มนดเหล>อเกนนะ เร>?องปราศจากความเมาน@ มนดเหล>อ
เกนนะ มนดทกประการแหละ...มนดแล-ว เรา ท@งหลายน7ะสมาทานของดๆ
ท@งน@น กFเหม>อนเราจบผลไม-ท?มนมหวาน แล-วกFมหอมด-วย แต7ม>อของเรา
มนไม7ร6-รสของผลไม- เพราะว7าทาไม7ถ6กต-องกน ค>อไม7เอาเข-าท?ล@นเรา ไม7
เอาเข-าท? ปากเรา ม>อเรามนไม7ร6-รส ผลไม-ทม? นหวาน เรากFไม7ร6-จกท?ม>อนะ
มนเปร@ยว เรากFไม7ร6-จกท?ม>อของเรา มนร6-จกท?ปากของเราน?เอง
ดงน@น ธรรมะน?กFเหม>อนกน...มนไม7ร6- เพราะการเรยน มนต-องร6-ซ1@งเพราะ
การปฏบต การปฏบตของพวกเราน@มนมน-อย...มนจ1งไม7เกด ดงน@น ฟง
ธรรมกFอย7างน@นแหละ สมาทาน ศลกFสมาทานกนจนเบ>อ? แล-ว จนกว7าว7าจะ
มงานการอะไร เกดข1น@ ...จะนมนตQพระเทศนQให-ฟง กFว7าเวลามนน-อย อย7า
เทศนQมากเลย นมนตQพระคณท7านให-โอวาทซกนดหน1ง? ...เอานดเดยว ไม7
เอามาก พระท7านกFขน1@ เทศนQ ไอ-นดเดยวน7ะจะทายงไง ไอ-แกงมนจาง...จะ
เอาเกล>อไปนดเดยว มนจะพอไมs? อย7างเราหวข-าว...ไปกนข-าวซกนด
น1ง...ดไมs? หวน@า...ไปกนน@าซกนดหน1ง? อย7างน@มนมประโยชนQอะไรไมs?
ฟงกFนดๆ...ปฏบตกFนดๆ อะไรกFนดท@งน@นแหละ หมดนดมนกFหมดเท7าน@น
มนจะดอะไร ดงน@นประโยชนQท?แท-จรงมนจ1งไม7เกดกบพวกเรา ท@งหลาย
โดยมากกFเพ>?ออะไร? เพ>อ? จะให-โอกาสได-เต-นรา ทาเพลง เพ>?อจะด6รา ด6
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ฟ-อน จะกนเหล-าเมายากน หาโอกาสให-มนมาก นมนตQพระเทศนQให-ฟงซก
นดน1ง พอท7านเทศนQสกนดน1ง บางทมน มนเมา...กFบอกว7า เออ...หลกทาง
ท7านพระอาจารยQเถอะ ท7านจะออกไปแล-ว ไล7พระทางอ-อมซะแล-ว จะใหพระหน เรยกว7าไอ-ความคดเช7นน@น7ะ จตใจของเรามนไม7ถ1งธรรมะ ถ-า มน
ถ1งธรรมะแล-ว มนกFออกจากธรรมะได-ยาก
ฉะน@น ความดจรงๆของเราท@งหลายน@น เราพ6ดกน อย6ท7 กวน ลองคดด6กไF ดไม7ต-องยกไปหาท7านอนทรQ
ท7าน
พรหมยมราชหรอก...มนไม7เหFน
พระพทธเจ-าท7านไม7สอนไป ตรงโน-นหรอก ท7านสอนท?มนเหFนๆอย6น7 ?แหละ
ให-มนร6-ตามความเปFนจรง เช7นว7า ศล ๕ ประการน@ เปFนคณสมบตของ
มนษยQ ท?แท-...ท?แท-จรงๆทเดยวแหละ การไม7เบยดเบยนกน การไม7
พยาบาทกน การไม7อจฉาอะไรต7างๆกน น@มนกFมความเย>อกเยFนเท7าน@น
แหละ แม-ในกล7มชนหม6ใ7 ดเปFนอย7างน@น มนกFสบาย ในครอบครวใดเปFน
อย7างน@นมนกFสบาย
ท7านจ1งว7า มนษยQมนเกดได-ยาก อย7างเราเกดมาแล-ว อย7างน@ จะเกดมาเปFน
มนษยQกตF -องมคณธรรมอกช@นหน1ง? นะ มนถ1งจะเกดมาเปFนมนษยQได- เกดมา
เปFนผ6ไ- ม7มศล กFเปFน มนษยQทไ? ม7มศล จะต-องให-มนษยQท?มนทศลน7ะ ตายไป
เกดใหม7 ฝ1กจตใจจนเหFน ให-มนเกดใหม7 จนกว7ามนอายต7อบาป มน อาย
ต7อความช?ว มนอายต7อความผดท@งหลาย แล-วมาต@งอย67 ในความท?ไม7ผด
ค>อเปFนคนต@งอย67ในศลธรรม เปFนต-น น?เรยกว7า มนเกดข1น@ มาใหม7 แต7ละ
บ-านๆทกวนน@ ปหน1ง? มนจะเกดมา สกคนมนกFยากเหม>อนกน อย7างเม>อง
ยโสธร ปน@คงจะเกดไม7ถง1 ๑๐ คน แต7มนเกดเปFนสตวQน7ะมากนบไม7ถ-วนท
เดยวแหละ เปFนอย7างน@ ให-เราพจารณาดๆ
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ดงน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งตรสว7า มนษยQจะเกดมา เปFนมนษยQนม? นยาก
เกดมาเปFนมนษยQแล-ว จะได-เปFนมนษยQ น?กFยาก...มนยากจรงๆ ถ-ามามอง
เหFนโดยตาเน>@อของเรา ว7ามนษยQมนเกดเยอะแยะไป เกดทละสองกFได- ทละ
คนกFได- เกดทกๆปกFได- ไม7เหFนมนยากอะไรนะ ถ-ามองขนาดน@กFจรง... มน
จรงอย7างน@ แต7ว7ามนเปFนกากของมนษยQ มนเปFนเปล>อกของ มนษยQเท7าน@น
ยงไม7ใช7มนษยQทแ? ท-จรง
มนษยQท?แท-จรง มนมคณสมบต อย7างมศล ๕ น@ เปFนต-น ถ-าบ-านหน1ง? ๆมคน
รกษาศล ๕ โยมผ6ห- ญงกFด โยมผ6ช- ายกFด ไม7กล-าจะทา...กลว กลวมนจะไม7
บาป...กลวความดจะ เกดข1@นมา ถ-าเรากลวความดอย7างน@ มนจะได-ดท?ไหน
เล7า เรา จะดแต7กราบไหว- ให-พวกข-าด ให-พวกข-าถ1งสข พ6ดเอาเท7าน@น มน
จะพอไมs? เม>อ? เราปรารถนาความด วาจาเรากFต-องพ6ดอย7างน@น คดอย7าง
น@น การกระทากFต-องเปFนอย7างน@น มนต-องพร-อมกน ความดมนถ1งจะเกด
ข1น@ มาในท?ตรงน@น
ไอ-ความดมนจะเกดข1@น ไม7ใช7เพราะการน1กเอา... คดเอา...ปรารถนาเอา
กายปณธาน...ความปรารถนาทางกาย วจปณธาน...ความปรารถนาทาง
วาจา มโนปณธาน...ความ ปรารถนาทางใจ กายกFทา วาจากFทา ใจกFทา น@
ท7านเรยกว7า มนพร-อม ทาดมนกFได-ด ทาช?วมนกFได-ชว? จรงๆ คาสตยQอนน@
ยงแน7นอนอย67ปจจบนน@ มเช7นน@นคนเราทกวนน@มนเมาหลาย... มนเมาไม7ร6เร>อ? ง ของดๆท?เราจบไปจบมา พ6ดไปพ6ดมา แต7ว7า ไม7ทา ผลไม-ทม? รสชาต
เอรFดอร7อยอย6ใ7 นม>อของเรา มนกFไม7ร6-จก การเอรFดอร7อย ร6-จกแต7ว7าผลไมเท7าน@นแหละ รสเรายงไม7ร6-จก เพราะเรายงไม7ได-ทานด6 อนน@กเF หม>อนกน
ฉนน@น เราพ6ดไปๆ แต7ว7าข-อปฏบตเรามนยงไม7ม ทาไมมนถ1งมไม7ได- ...จะ
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ปฏบต คนมนกลว กลวความช?วมนจะหลดออกไปจากใจของเรา กลว
ความดมนจะเกดข1น@ ในใจของเรา แต7ไม7กล-ากระทาเช7นน@น กFน1กว7ามนจะด
แต7ทนไม7ไหว อย7างน@
ทกวนน@ ถ-าเราต-องการความด เช>อ? ความด เรากFได-ดเดwยวน@ ไม7ต-องอ>น?
ไกล...ด6ซ คนทาความดทาไมมนยากหลาย กFเพราะมนรกความช?วอย67
น?นเองแหละ... ไม7ใช7อน>? ไกลหรอก ค>อ...ต-องการความดอย67 แต7ไม7ยอมท@ง
ความช?ว กFเท7ากบว7ามนรกความช?วอย67นน? เอง มนกลวความดน?นแหละ ถ-า
พ6ดกนง7ายๆตรงไปตรงมา มนกFต-องเปFนอย7างน@น แต7ความคดจตใจของ
มนษยQ มนไม7เปFนอย7างน@น มนไปไม7ไหว เพราะอะไร? กFเพราะความเหFน
ยงไม7ถ6กต-อง ปญญายงไม7ม
เช7นว7า ก-อนหนก-อนหน1ง? มนหนกประมาณสกสามกโล อย7างน@ ให-เดFกๆสก
ขวบหน1ง? มายก...มนกFหนก อย7างพวกเรา เปFนคนโตไปยกมนกFเบา กFก-อน
หนอนเดยวกนน?นแหละ คนหน1?งไปยกมนเบา คนหน1?งไปยกมนหนก
ทาไมถ1งเปFน อย7างน@น ถ-าหากว7าก-อนหนมนเบา...ก-อนหนมนหนก เอาไป
ช?งด6กยF ง ๓ กโลอย7างเก7า แต7เอาเดFกไปยก...มนหนก เอาผ6ใ- หญ7ไปยก...มน
เบา มนเปFนเพราะอะไร? มนเปFนเพราะคนหน1?งกาลงมนน-อย คนหน1?งกาลง
มนมาก
ไอ-ความคดปญญาของเรา เปFนต-น เราจะรบเอาศลธรรมมาปฏบต ว7ามน
ยาก กFเพราะกาลงใจของเราไม7 เพยงพอ ศรทธามนประกอบไปด-วย
ปญญา พจารณาแล-วมนกFง7ายข1@น ก-อนหนก-อนน@น ถ1งแม-มนจะหนก ๓
กโล ถ-า เรามกาลง มนกFเบา ถ-าคนไม7มกาลง มนกFหนก น?กFฉนใด ฉนน@น
เหม>อนกน... ทาไมถ1งทาไม7ได-?... เพราะยงไม7คด ตามความเปFนจรง ร6-ไม7
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ถ1ง ร6-...ร6-ไม7ถง1 ความจรง มนถ1งเปFนอย7างน@น ถ-าร6-ถ1งความจรงแล-ว กFเปFน
ของไม7ยากเยFนอะไร เปFนของไม7ลาบากอะไรหนกหนา ถ-าเรามศรทธา
ฉะน@น การฟงธรรมทกวนน@ของมนษยQพทธบรษท ท@งหลาย จงฟงเพราะใหเกดปญญา ฟงแล-วเอาไปคดด6ซ...เอาไปคดให-มนถ6กต-อง ถ-ามนคดถ6กต-อง
ดแล-วนะ มนจะมความผดอย67ในท?น@น จะมความถ6กอย67ในท?น@น มนจะม
ความคดขดแย-งอย67ท?นน@ มการแก-ไขอย67ท?น@น เช7นว7า เรามไม-สกเมตรน1ง
ไปแหย7เข-าไปในร6ท?ลก1 สองเมตร ไม-มนกFไม7ถง1 น?เราจะโทษอะไรไมs ? โทษ
ว7าไม-มนส@นหร>อ...กFได- หร>อจะโทษว7าร6มนล1กกFได- บางทเรากFเหFนว7า
เออ...ร6มนล1กไป...ไปให-ขา- งเดยวนะ ไอ-ไม- เราท?แหย7มนส@น...มนไม7เหFน
เราทาไม7ได- กFนก1 ว7าธรรมะมน ลาบากเกนไป เพราะเราไม7มป ญญาจ1งคด
อย7างน@น เหFนว7าแต7 ร6มนล1ก...เหFนว7าแต7ไม-เรามนส@นเท7าน@น ถ-าเอาไมยาวๆมา ร6มนกFต>@นเท7าน@นแหละ มนไม7ล1กหรอก
อนน@กเF หม>อนกนฉนน@น ธรรมะเปFนของทายาก เพราะเราไม7พนจ...ไม7
พจารณาตามความเปFนจรง ถ-าเราพจารณาตามความเปFนจรงแล-ว กFไม7
เปFนของยากอะไร ไอ-ของท?ยากเกนไปน7ะ พระพทธเจ-าท7านไม7สอนไวหรอก
ท7านไม7ประทานโอวาทไว-หรอก
เพราะมนไม7มประโยชนQ
พระพทธเจ-าเปFนผ6ส- ร-างประโยชนQ ประโยชนQตนท7านกFสร-าง ประโยชนQคน
อ>น? ท7านกFสร-าง หาแต7สง? ท?เกดประโยชนQมาไว- ในโลกอนน@ให-คนศ1กษา ถ-า
ท7านพ6ดส?งท?ไม7มประโยชนQ พระพทธเจ-ากFโง7เท7าน@นแหละ จะมอะไร
ถ-าให-ปฏบตธรรมะ ท@งพทธบรษท ทางพระกFด ทาง โยมกFด ถ-าให-มา
ประพฤตให-มนถ6กต-อง กFเหFนว7ามนต1งไป อยากได-ของหย7อนๆน7ะแหละ
อะไรทกอย7าง...จะประพฤตศลธรรม เหม>อนกน ชาวโลกญาตโยมเรากFว7า
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ให-มนแก7ก7อนเถอะ หน7มๆ อย7าเพ?งไป ให-มนแก7กอ7 น ไม7เหFนคนแก7หร>อ ใน
เม>องยโสธรเรา คนแก7เหFนไมs?...น?งลงกFโอย...ลกข1@นกFโอย ห6กFไม7ได-ยน ตา
กF ไม7สว7าง อย7างน@นยงหลบตาว7า ให-คนแก7ทา คนแก7จะไปทา อะไรไดมากมายเล7า เม>อ? เรามราคา...หน7มๆห6ดตาดอย7างน@ ไม7อยากจะเอา ว7าใหมนแก7กอ7 นเถอะถ1งจะทากน เหFนไมs... เม>องยโสธรคนแก7ๆ ดไมs อาตมา
เหFนเม>องวารน วารนเม>อง อบลฯ เราน? คนแก7เหFนจะไม7ร6-เร>?องอะไรนะ น?งกF
ลาบาก...นอน กFลาบาก...ไปท?ไหนมนกFลาบาก มนเปFนเสยอย7างน@
ดงน@น พวกท7านท@งหลาย จงพากนเปล?ยนความคด เปล?ยนความร6-สก1 ของ
เราใหม7เถอะ ว7าแก7น@น...มนจะแก7แล-วล7ะ เม>อ? แก7เราจะทาการงานอะไรไดเม>อ? มกาลงกายคล7องแคล7ว กFทามนเสย ทาไปเร>?อยๆ ไม7ใช7วา7 การปฏบตจะ
มาน?งหลบตา อย67ทว? ด จะมาเดนจงกรมอย67ท?วด จะมาเอาอะไรอย67ท?วด อน
น@น เปFนความเหFนผด การปฏบตน@นน7ะมนอย67ท?...เราจะย>นให- เราร6-เราอย67...
จะน?งให-เราร6-ส1กเราอย67 อย6เ7 ดwยวน@ เราทางานอะไร?... เราคดอะไรอย67?...ไอส?งท?เราคดมนถ6กต-องไมs?...ไอ-การท?เราทาเดwยวน@มนถ6กต-องไหม?... มน
เบยดเบยนตวเจ-าของหร>อเปล7า?...มนเบยดเบยนคนอ>?นหร>อไม7? เรา จะ
ต-องคดอย7างน@ตลอดไป ท?เราทาอย7างน@มนถ6กต-องหร>อเปล7า เปFนต-น
อย7างน@นกFตอ- งพ6ดใหม7ว7า... โยมอย6ใ7 นบ-านกFต-องปฏบต บางคนกFพด6 ว7า
แหม...พระคณท7าน ฉนไม7มเวลา...ม แต7การงานท@งน@นแหละ เล@ยงล6ก
เล@ยงหลาน ทาการทางาน สอนหนงส>อเปFนคร6โรงเรยน ไม7มเวลา อ-าว...
เม>อ? คร6สอนนกเรยน อย6ใ7 นโรงเรยน คร6ได-หายใจไหม?...มโอกาสหายใจ
ไมs?...เอ-า...กFหายใจ อนน@นทาไมมโอกาสล7ะ ถามท?ตรงน@เขาเลยไม7พ6ดนะ
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ทน@จะพยายามปฏบตน? ไม7ใช7อะไร ให-มความเหFนให- มนถ6กต-อง เร>?องจต
ของเราน7ะ เราจะเขยนหนงส>ออย67...ถ-าเรามภาวนาอย67 มนกFดข1@น แม-เราจะ
พ6ดอย67 ถ-าเรามภาวนาอย67 พ6ดมนกFดข1น@ เม>อ? เราทาการงานอย67 ...เราภาวนา
อย67 การงานมนกFดข1น@ แต7เขาเข-าใจว7า ไปทาการงาน...จะภาวนา ไม7ม
โอกาสจะเขยนหนงส>อ...จะไปภาวนาไม7มโอกาส อาตมาว7ามนมโอกาส
มากไป แต7เราไม7มปญญา มนจ1งหาโอกาสไม7พบ เราทาอะไรอย67ทกอย7าง
ถ1งนอนอย67 เรากFมโอกาสหายใจอย67 น?ง อย67 กFมโอกาสหายใจ ย>น เดน น?ง
นอน มโอกาสหายใจ ทาไมมน ถ1งมโอกาสหายใจได- คณต-องเข-าใจเสย
ใหม7วา7 โอกาสท?จะ ประพฤตปฏบตน@ มนมอย67ทกขณะ นอกจากเราตายไป
แล-ว
เราจะทาไร7กFด...ทานากFด อะไรๆอย67กดF ให-เราร6-จก ความผดชอบอย67ใน
ปจจบนน@...ว7าเราคดอย7างไร? ไอ-ความคด น@นมนถ6กต-องหร>อเปล7า?
เบยดเบยนตน เบยดเบยนคนอ>น? หร>อเปล7า? ให-เราคดให-มนได- และการ
พ6ดของเราเดwยวน@ เราพ6ดถ6กหร>อเปล7า? การพ6ดน@มนเบยดเบยนตนหร>อ
เปล7า เบยดเบยน คนอ>?นหร>อเปล7า? ไอ-คาพ6ดเช7นน@มนมประโยชนQ หร>อ
ไม7ม ประโยชนQ? กFให-เราคดอย7างน@ กระทาอย7างน@ กFเรยกว7า...ม ความร6-ส1ก
เฉพาะร6-ผดชอบตวเอง อนน@กFเปFนการเรยกว7าภาวนา ตามรกษาตวอย67 ผด
เรากFร6-จก ถ6กเรากFร6-จก ดเรากFร6-จก ช?วเรากF ร6-จก เม>อ? มนผด...เราร6-ว7ามนผด
กFพยายามเข?ยๆมนออกไป
ดงน@น องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า เปFนต-น ท7านจ1งศ1กษาอย67ในโลกน@
เขาจะนนทาท7านกFด...ดยงไง? ดท?ว7า... เขามานนทาเราน@มนเพ>อ? อะไรไมs?
มนเหม>อนกบความ เขาว7าหร>อเปล7า เราได-ด6ของเราอก ถ-าเขาว7าเรา
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ผด...เราด6อก ทซมนผดไมs?...ถ-ามนผด กFเข?ยๆมนออกเสย ถ-ามนไม7ผดกF
เกFบมนไว-นน? แหละ ไม7เปFนอะไรหรอก ถ-าเขาสรรเสรญว7าเราด...กFด6อกท
ว7า...เราดหร>อเปล7า ถ-าเราไม7ดอย67 เขาว7าเราด จะไปเช>อ? เขาทาไม เรากFด6ซ
อนน@ตนต-องพจารณาตนอย7างน@ เรยกว7าการร6-จกความผดชอบเจ-าของอย67
เสมอ เช7นน@น ตวเราเองจะต-องรบผดชอบตวเราเอง อย7างน@นผ6ป- ระพฤต
ธรรมะจะต-องเปFนอย7างน@ ถ-าไม7อย7างน@น ไอ-ความร6-หร>อไอ-ความดท?มน เกด
ข1น@ มาในตวกFไม7ร6-เร>?อง แต7ถ-าเราร6-อย7างน@เปFนต-น เรากFคม- ตวเราได- อนน@
เรยกว7า การประพฤตธรรม การปฏบตธรรม
ญาตโยมทกคนท?มาน?งอย67น@ อย7าเข-าใจว7า แก7เสย ก7อนจ1งจะเข-าวดนะ อย7า
ไปคดอย7างน@น เดwยวน@งานเราย7ง ไม7มโอกาสภาวนา...น?นค>อความเหFนผด
นะ กนข-าวอย67กFหายใจ ได- นอนหลบอย67กFหายใจ ทาไมมโอกาสหายใจล7ะ
ร-องไห-อย67 กFยงหายใจนะ...หวร7ออย67กFหายใจนะ ทาไมถ1งมโอกาสกน ทาไม
ปฏบตไม7มโอกาสล7ะ มนกFเหม>อนกนอย7างน@นแหละ ถ-าเรามโอกาสหายใจ
ได-อย7างไร การปฏบตเรากFมโอกาส อย7างน@น ถ-าเราคดเช7นน@เปFน คนน@นจะ
เบา...คนน@นจะตรงเข-าไปเร>?อยๆ ถ1งแม-จะอย6บ7 -านกFไม7เปFนปญหา จะอย6ว7 ด
กFไม7เปFนปญหา ถ-าเราคดเช7นน@กคF ล-ายๆกบเราอย67ใกล-ธรรมะ เม>อ? เราอย67
ใกล-ธรรมะ อย7างน@กเF หม>อนกบเราอย6ใ7 กล-พระพทธเจ-า เม>อ? เราอย6ใ7 กลพระพทธเจ-าเปFนต-น กFเหม>อนกบว7าเราได-ฟงธรรม พระพทธเจ-าอย67ทกเวลา
เพราะพระพทธเจ-าของเราน@นน7ะ
แท-ท?จรงกFเปFน
นามธรรมน?เอง
พระพทธเจ-าองคQท?ท7านนพพานไปน@น กFถ>อเปFนร6ปธรรม ถ-าพ6ดตามความ
เปFนจรงแล-วท7านกFไม7มอะไร กFเหม>อนเราธรรมดาน?งอย67นแ? หละ แต7ท7านไดเปFน พระพทธเจ-าโดยนามธรรม เพราะท7านมความคดถ6กอย7างน@ ความคด
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ถ6กอย7างน@ เรยกว7าธรรมะ...เรยกว7าสจจธรรม เม>อ? ท7านนพพาน ไปแล-ว
เปFนต-น สจจธรรมหร>อธรรมะกFยงคงท?อย67 ในปจจบน เดwยวน@ เวลาน@ ถ-าเรา
เข-าไปใกล-ธรรมะของท7าน เข-าใจในธรรมของท7าน กFเท7ากนกบว7าเราเหFน
พระพทธเจ-า เม>อ? เหFนพระพทธเจ-า...กFเหFนธรรมะ เม>อ? เหFนธรรมะ...กFเหFน
พระพทธเจ-า พระพทธเจ-าท?แท-จรงค>อธรรมะ กFเปFนคนๆเดยวกน ดงน@
เปFนต-น
อย7าเพ?งเข-าใจว7า เราล-าสมยแล-ว เราเกดไม7ทน พระพทธเจ-า ไอ-ความเปFน
จรงพระพทธเจ-าจรงๆไม7นพพานนะ อย7างเกล>อเราน7ะเหFนไหม มนละ
ความเคFมมนไมs? เอาไปวาง ไว-ท?ไหนมนกFเคFมของมนอย67อย7างน@นแหละ
จะว7ายงไง ใส7น@า มากๆน@ามนกFเคFมด-วย เพราะมนไม7ท@งความเคFมมน ไอความ จรงอย7างน@ยงมอย6ใ7 นโลก
มเช7นน@น พวกญาตโยมท@งหลายมาฟงธรรมวนน@ จง ให-เกดสตปญญา เอา
ไปพนจพจารณา อะไรท?มนมอย6แ7 ล-ว ท? ไม7ถ6กต-อง พยายามเข?ยๆมนออก
ไปเสย จะได-เปFนมนษยQท? สมบ6รณQบรบ6รณQอย7างน@น ดงน@นคาสอนของท7าน
จ1งว7า...มนษยQ น@เกดมาได-ยาก...หาได-ยาก กFเหม>อนกนกบคนท?มความร6อย7างน@...เรยนอย7างน@ มนมน-อย แต7คาสอนของพระพทธเจ-า น@นยง
สมบ6รณQอย67 ยงไม7ขาดตกบกพร7อง มนษยQทง@ หลาย จะ ไม7ประพฤตตาม ไม7
ปฏบตตาม ไอ-ความด...ความจรง เปFนต-น กFยงไม7บกพร7องท?ไหน ยงดอย67
เหม>อนกบเกล>อท?ไม7ท@งความ เคFมของมนฯ
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๗๒ - ฟงธรรมตามกาล
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นะโม ตสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมมาสมพ)ทธสสะ
นะโม ตสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมมาสมพ)ทธสสะ
นะโม ตสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมมาสมพ)ทธสสะ
พ)ทธง ธมมง สงฆง นะมสสาม&
อ&โต ปะรง สกกจจง ธมโม โสตพโพต&
วนน@เปFนวนอฏฐม ดถท? ๘ ค?ามาถ1งแล-ว วนน@ฝา7 ย พทธบรษทท@งหลาย
ถ>อว7าเปFนวนพระ ซ1ง? นบเน>?องมาจากโบราณกาลของชาวพทธท@งหลาย มา
แบ7งวนปนส7วนให-ชาว พทธท@งหลายเข-าส6ธ7 รรมะ ให-ฟงธรรมะท?วดวา
อาราม เปFนธรรมดา ชาวพทธเราท@งหลายถ>อเปFนกาลเวลา โบราณ
อาจารยQ ท9านจดเด@อนหน4=งเปFนวนพระอย09 ๔ วน เปFนวน ฆราวาสอย09
๒๖ วน ๒๗ วน เปFน ๓๐ วนนะ เด>อนหน1ง? ม วนพระอย67 ๔ วน เปFนวน
คฤหสถQวนฆราวาสอย67 ๒๖ วน แบ7งกนอย7างน@น ฆราวาสได-หลายกว7า
มากกว7า เด>อนหน1?งได- ๒๖ วน พระได- ๔ วน
ขนาดน@ยงไม7พอใจนะ ยงขโมยวนพระไปอกด-วย วนพระ ๔ วนเท7าน@น ให๒๖ วน ยงขโมยวนพระไปอก จนมาถ1ง บดน@ วนพระจะไม7เหล>อซะแล-ว
เลยเจยดให-เปFนวนฆราวาส ท@งหมด ท@ง ๓๐ วนเลย อนน@ด6จากว7าเราข-าม
เขตกนมาไหมล7ะ ๒๖ วน เรายงไม7พออก ยงมาขโมยวนพระไปอกด-วย
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วนพระ ท7านได- ๔ วน ค>อ เปFนวนเทยบเด>อนหน1?ง เราจะต-องมาพยายาม
อบรมสนดานของมนษยQเราท@งหลาย พยายาม อย6เ7 ร>?อย ถ-าเราไม7
อบรม...นานๆถ1งจะมาอบรมทน1ง สมกบ พระพทธองคQท7านตรสว7า วนคน
มนลวงไป บดน.เราท3า อะไรอย$ย09
เรามนมความว7นวาย ม7งหมายแต7อย7างอ>?นโดยมาก ไม7น1กถ1งตว ไม7เหFนตว
พระองคQกลวพวกเราท@งหลายจะเผลอ ไปซะ อย9าไดBล@มว9าวนค@นล9วง
ไปๆ มนไม9ล9วงไปแต9วนนะ ชว!ตของเรากFล9วงไป เฒ9าไป แก9ชราไป
ผลท=ส,ดมนกFหมด อย7างน@น พระพทธเจ-าท7านจ1งสอนว7า วนค>นล7วงไป
ล7วงไป บดน@เราทาอะไรอย67 ค>อ ท7านกาชบให-พวกเราท@งหลายได-พจารณา
ให-อย67ในปจจบน น?นว7าเรามาน? เรามาจากไหน มาเพราะอะไร ใครนามา
จะมาอย6น7 ?ก?ป ก?เด>อนกน ร6-ไหม จะออกจากน? จะไปไหนกน เม>อ? เราระล1ก
ถ1งวนค>นอย67อย7างน@ เราจะครวญคดอย7างน@ อย6เ7 ร>?อยๆ เม>อ? ความคดอย7างน@
อย6ส7 ม?าเสมอ เราจะเหFนว7าชวต มนษยQสตวQทง@ หลายเกดมาน@กFไม7นานนก
เปFนเดFกแล-วกFแปร เปFนหน7ม เปFนคนเฒ7า เปFนคนแก7 เปล?ยนไปทกวน เรา
พยายาม ม7งพจารณาอย7างน@ เราจะพยายามว7าทางไปทางมาของเรา
เพราะว7าเรายงไม7หมดห7วง ยงไม7หมด ยงอย67 ยงมเร>?องต7อ
เช7น พวกเรามาฟงธรรมน@ กFคดว7าจะกลบบ-านอย67 ทกคน น?งไปๆกFพกน?ง กF
คดว7าก?โมงแล-วหนอ กลบไปบ-านทน ไหมหนอ มนห7วงอย6อ7 ย7างน@ เราน?กF
เหม>อนกนฉนน@น เรามา ทJามาหาก!นอย09ในโลกนP เราจะร0Bจกชว!ตของ
เราว9า เรามายงไง ไปยงไง มายงไง มเคร@=องหมายไหม ว9าเราจะอย09
กนก=วน ก=ป ก=เด@อน อย9างนP เม@=อเราระล4กเช9นนPอย09 เรากFจะรบ
ขวนขวาย เพ@=อประพฤต!ปฏ!บต! ไอBส!=งอะไรท=ว9ามน ไม9ด ไม9เปFนสาระ
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ท=ว9ามนไม9เปFนประโยชน:แก9ตน แก9บ,คคลอ@=น ซ4=งเรากระทJาดBวยกายกF
ด ดBวยวาจากFด ดBวยใจกFด อนนPนเรากFพยายามเข=ยออกห9างไกลเรา
เพ@=อความสวสด ถ-าหากว7าเราไม7คดเช7นน@น กFเรยกว7า เราไม7ร6-จกต-น
ปลาย ต-นทางตรงไหน กลางทางตรงไหน ปลายทางตรงไหน เรามาแต7
ท?ไหน แล-วเราจะอย67ก?ป ก?เด>อน แล-วไปท?ไหน แล-วใครเปFนคนนาไป เรากF
จะไม7ร6-เร>?อง ทน@กอF ย67 ไปโดยท?วา7 ไม7มสาระอะไรในจตใจของเรา อย7างน@น
มนกFคล-ายๆท?ว7า ไม7มกาล ไม7มเวลา
องคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-าท7านเรยกว7า มน คล-ายๆกนกบสตวQ อย7าง
ไก7อย7างน@ไม7ร6-เร>?อง ตอนเช-ามากFพา ล6กค-ยเข?ยหากนไป เยFนมาแล-วกFนอน
ในเล-าไก7 พร7งน@กเF ข?ยกน ไป มะร>นน@กFเข?ยกนไป ไม7ร6-จะไปตรงไหน มา
ท?ไหน ไม7ร6-จก เจ-าของเขาเล@ยงไก7 กFไม7ร6-เจ-าของเขาเล@ยงไว-ทาไม ไม7ร6-จก
ร6-ส1ก แต7ว7าเขาเอาข-าวมาให-กน กFนก1 ว7าเขารกเรา ทกวนๆเอาข-าวมา โปรย
ให-กน กFน1กว7าเจ-าของเขารกเรา กFวง? กนมากนข-าวอย67 ทกวน
เจ-าของไก7คดอย7างหน1ง? ไก7มนคดอย7างหน1ง? เจ-าของ ไก7พยายามเล@ยงไก7
ว7าโตแล-วหร>อยง มนได- ๒-๓ กโลแล-วหร>อ เปล7า เจ-าของไก7คดไปอย7างน@
ไก7...แหม เราสนก กนอาหาร นานๆกFคน- เข-ามา กFเข-ามาใกล- เจ-าของกFจบ
ด6 ยกข1@นด6 น@กFน1ก ว7าเจ-าของรกเรา.. เปล7า เจ-าของน1กว7ามนหนกเท7าไร
แล-ว มน จะพอ ๒ กโลหร>อเปล7า คดไปอย7างน@น ไก7กFน1กว7าเจ-าของรกเรา
คดไปคนละอย7าง เจ-าของไก7กบไก7 ไก7กFคน- เข-ามา กนเข-ามา ตะพ1ด ให-มน
อ-วนข1@น เจ-าของกFเร7งเอาข-าวให-มนโตให-มนใหญ7ขน1@ มา เม>อ? จบข1น@ มาได- ๒๓ กโลกFดใจแล-ว ไก7ไม7ร6-เร>?องแหละ ไม7ร6-จก น1กว7าเขารกเรา มนเปFนเช7นน@
ค>อมนไม7ร6-เร>?อง มนเกด มาทาไม เปFนอะไรต7อไปไม7ร6-เร>?อง อย7างน@
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มจจราชค>อความตาย เหม>อนเจ-าของไก7 มจจราชมา ตามถ1งเราเม>อ? ไร ไม7ร6จก มวแต7เพลน เพลนน@าร6ป น@าเสยง น@ากล?น น@ารส โผฏฐพพะ
ธรรมารมณQ อย6อ7 ย7างน@น ค@อถBา ไม9ร0Bจกแก9 กFไม9ร0Bจกพอ คาว7า “พอ” ไม7
ได-ยน คาท?ว7า“แก” กF เกลยด ไม7อยากจะพ6ดให-ได-ยนเลย อาตมาไปสหรฐ
ไปเทศนQ เร>อ? งเกด แก7 เจFบ ตาย ไม7ไหว เขาไม7ฟงเลย...กลว เขาเกลยด
คาท?ว7ามนแก7 มนเฒ7า มนตาย เราไม7อยากได-ยนเลย ไม7อยาก จะได-ยน
ค>ออนน@เรยกว7า กลวมนจะเหFนแก9 เหFนเจFบ เหFนตาย เดlยวใจเราจะไม9
สบาย
พระพทธองคQของเรามความม7งหมายว7า อยากจะ เหFนความแก9 เราจะม
ความสลดสงเวชบBาง เม@=อเราทJาความช=วมานานแลBว ควรจะพอ เล!ก
มนเสย มนกFเท7าน@นแหละ มนแก7แล-ว จะเอาไปทาไมมากมาย มนต-องคด
อย7างน@ พวกสหรฐ เจรญหลาย เจรญด-วยร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ
ธรรมารมณQ พ6ดถ1งความแก7...เขาหน-างอ ไม7อยากจะฟงกนแล-ว ๗๐-๘๐
ยงปากแดง เลFบแดงเสมอ ยงข1@นรถจกรยานแข7งกนอย7างกบเดFกอย67น?น
แหละ ค>อคนไม7ร6-จกแก7 ไม7ร6-จกแก7...มนกF ไม7ร6-จกพอ เม1อไมรจ%กพอ...ม%นก
ย&ง มนเปFนซะอย7างน@น
ฉะน@น บรรพบรษท7านจ1งแบ7งวนพระ ให-พระเด>อน หน1?ง ๔ วน ๒๖ วนเปFน
วนโยม ให-ทามาหากนด-วยความชอบ เม>อ? ทามาหากนพอสมควรแล-วกFมา
พกกนเสย เข-ามาวดน7ะ พระท7านจะพ6ดอะไรให-ฟงบ-างไหม เม>อ? อย67ใน
บ-าน...อนน@นกF เรา อนน@นกFของเรา ของเราท@งหมดเลย ไม7เคยได-ยนว7า
ไม7ใช7 ของเรา ไม7เคยได-ยนเลย บางทกFแอบเข-ามาในวด พระท7าน เทศนQใหฟง อนน@นกFไม7ใช7เรา อนน@นกFไม7ใช7ของเรา เอsะ! ทาไม เปFนอย7างน@นเล7า
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เอะใจข1@น ทาไมเปFนอย7างน@น ของเราแท-ๆ เราสะสมมาแต7นานๆ พระท7าน
พ6ดโกหกร1ไงน? ท7านว7าอนน@นกF ไม7ใช7เรา อนน@นกFไม7ใช7ของเรา ตกตะล1ง
ไม7ร6-ว7าจะเอายงไงด ฟงไปเร>?อย มาเม>?อไรท7านกFพด6 ว7า อนน@นไม7ใช7เรา อน
น@นกF ไม7ใช7ของเรา เรากFฟงสะสมกนในใจ อนน@กFของเรา อนน@กเF รา อนน@กF
ของเรา อย6อ7 ย7างน@ ไอ-ความเหFนอย7างน@มนเลยยงอย67 ตลอดเวลากบธรรมะ
โลกกบธรรมะมนแย7งกน โลกกFยงไม7ยอม อย67น?นแหละ อนน@กFของเรา อนน@
เรา อนน@ของเรา
มาถ1งพระท7านกFว7า อนน@ไม7ใช7เรา อนน@นไม7ใช7ของเรา พ6ดไปคนละทางเลย
นะ จนกว7าเราจะชานาญในการฟงธรรมะ ว7า เออ...ไม7ใช7ของเรา ถ6กของ
พระนะ มนนานเหFน มนนานพบ นะ มนนานเจอ มนนานเหFน กFคดนานๆ
มาวดทน1ง กFได-มาฟง แต7อย7างน@นแหละ ถ-ากลบไปบ-าน อนน@นกFเรา อน
น@นกFของเรา ไม7ได-คดน1กอะไร มาถ1งพระท7านกFว7า อนน@ไม7ใช7เรา อนน@นกF
ไม7ใช7ของเรา เถยงไปข-างๆค6ๆอย7างน@นอย6ต7 ลอดเวลา แล-วเปFน เหตให-เรา
ภาวนา เอ...น?มนของใครจรงแน7นอน จรงดงพระ หร>อว7าจรงของเรา เรากF
จะได-คดด6 คดไปคดมาๆ เกดการ ภาวนา น?น ! การฟงธรรมมประโยชนQ
อย7างน@
จะได-เหFนว7า นานๆไป พจารณาเร>?อยๆไป อายมน มากข1@นมาหน7อย โลก
มนบบบงคบข1@นมาหน7อย จะพ6ดอะไร ในร7างกายมนกFไม7เช>อ? ไม7ฟง สารพด
อย7าง แม-แต7ล6กในอก ของเรา เกดมามนกFยงไม7ฟงเลยนะ อย7าไปอย7างน@น
เลยนะ... ไป อย7าเกอย7างน@นเลยนะ...เก เลยว7นกนไป คดไป ท?มนเหFนใน
ปจจบน เรากFจะเหFนว7า ธรรมะท=ท9านพ0ดน9 ะมนจร!งนะ ท= เรยกว9าเปFน
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ของของเรานPน มนกFเปFนเพยงแต9ของสมมต! ท=เรยกว9าเปFนเรานPน กF
สกแต9ว9าเปFนของสมมต!เท9านPน
ถ-าพ6ดตามความจรงแล-ว มนถ6กคาพระ แต7เรายง ไม7เหFนความจรง ตาม
ความเปFนจรงของพระ เรากFยงไม7เช>อ? ไม7ร6-จก ถ-าเราฟงไปพจารณาไป ร6เร>อ? ง เราจะเหFนว7าของน@ ไม7ใช7ของเราจรงๆนะ เหFนไหมท?บา- นเรา ท?เรยก
ว7าของเราน7ะ มนเคยแตกไหม เคยหายไหม มนเคยอะไรต7ออะไรไหม มน
เปล?ยนแปลงไหม เหFนไหม มนกFเหFนเปFนตวอย7างแหละ
ท=เราเรยกว9าของเรา มนไม9ใช9ของเรา ค@อมนบอกไม9ไดB ว9ามนไม9ฟง
มนเปFนสภาพของมนอย9างนPน ไม9ว9าจะของขBางนอกกาย ของในกาย
ของเรา กFเอาส ในร7างกายของเรา แม-ส7วนใดส7วนหน1?งของเรากFเหม>อนกน
โรคเกดข1น@ มาทาไม ถ-าเราเปFนเจ-าของมน ทาไมจ1งให-มนเปFนโรคของเขา
อย7างน@น ร7างกายมนเปFนดน น@า ลม ไฟ อย67อย7างน@น เราเกดมาในท?นน@
เรากFนก1 ว7าอนน@นเปFนของเราแท-ๆ แย7งเถยงกบสงขารอย67ตลอด เวลาอย7าง
น@น ผลท?สดแล-วกFสไ6- ม7ได-สกทหน1ง? ต-องแพ-สงขาร อย6ท7 กทเลย ในท?สดแล-ว
กFไป จากกนไป ถ1งคราวถ1งสมยแล-ว กFต-องไป ไม7ว7าจะผดวนประกน
พร7ง...ไม7ได-...ให-ล6กฉนโตซะก7อน ให-ฉนร?ารวยซะก7อน อนโน-นอนน@ไม7
ได-...ไม7ไดเม>อ? เขาจะเอาไปเขากFเอาไปท@งน@นแหละ...ว7าเมยฉนจะอย67
อย7างไร ล6กฉนจะอย6ย7 งไง พ7อฉนจะอย67ยงไง แม7ฉนจะอย6ย7 งไง เขาไม7ถาม
ถ1งแล-ว พอถ1งแล-วกFไปกน อย7างน@
อนน@ถ-าเราคดเช7นน@น เรากFจรงเข-ามาในธรรมะ เม>อ? เราจรงเข-ามาใน
ธรรมะเช7นน@น กFคล-ายๆเราเหFนง6 เหFนอสรพษ ง6เห7าท?มนเล>@อยๆ ง6เห7าน?มน
มพษ ถ-าเราไม7เหFนมน ไม7ร6-จกมน มนอาจฉกเราได- มนอาจกดเราได- เรา
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ไปเหยยบมน เราไปกา มนได- เราร6-จกง6อสรพษ น?ง6เห7ามนมพษ แต7เรามอง
เหFนมนเสย ก7อน มนเล>@อยมาข-างหน-า...น?นง6 แล-วน?นอย7าเข-าไปใกล-มนนะ
แล-วเรากFจดการให-ห7างจากอสรพษน?น อสรพษกFไม7ได-ฉกเรา ไม7ได-กดเรา
พษง6กFไม7มาถ1งเรา ถ1งแม-มนมพษ มนกFไปตาม เร>?องของมน เช7นน@น
น7ะ...มนไม7ถ1งเรา อนน@กฉF นน@น เพราะเรา ป-องกนตวเราแล-ว อนน@นมน
เปFนพษ เราไม7เข-าใกล-มน หลก จากมนเสย มนกFไม7มพษ มกFเหม>อนไม7ม
มนกFอย67กบง6 มน ไม7พน7 พษมาถ1งเรา เรากFไม7เปFนทกขQ
อนน@ฉนใดกFฉนน@น ร9างกาย จ!ตใจนP กFอสรพ!ษอย9าง หน4=งเหม@อน
กน เคยเหFนไหม ร9างกายมนอสรพ!ษน9 ะ บางทมนกFปราศจากโรคภย
แขFงแรง ย!PมแยBมแจ9มใส บางครPงมนกFเปFนโรคออดๆแอดๆ รBองไหB
กFไดB เจFบปวดกFไดB น=นค@ออสรพ!ษ เร@=องจ!ตใจน=กเF หม@อนกน ถBามนไดB
อารมณ:ด แลBวกFดหรอก กFค9อยยงช=วหรอก ถBาท=อารมณ:ไม9พอใจแลBว
นอนนJPาตาไหลอย09 น=นมนเปFนพ!ษ อย7างน@นอสรพษ มนกด ไม7ร6-จก
อย7างน@น พระพทธเจ-าท7านให-ศ1กษาธรรมะ ให-ร6-จก กายกบใจของเรา ร6ปง
อนจจง เวทนาอนจจา สญญาอนจจา สงขาราอนจจา วญญาณงอนจจง ทPง
กายและจ!ตนP รวมแลBว ลBวนมแต9ของไม9เท=ยงทPงนPนแหละ มแลBวกF
หาไม9เก!ดแลBวกFดบไป มนกFเปFนอย7างน@ตลอดกาลตลอดเวลา มนเปFนอย67
อย7างน@น เผนๆแล-วกFด6เหม>อนมนเปFนของจรง เผนๆด6แล-วมนกFเปFนของ
เหม>อนสกแต7ว7ากาย สกแต7ว7าจต สกแต7วา7 ทกขQเท7าน@นเอง ผลท?สดแล-ว ถ-า
เราไม7ร6-สง? ท@งหลายน@ ส?งท@งหลายจะ เปFนพษ เหม>อนง6อสรพษมนกดเราน?น
แหละ ไม7ร6-มน เราดนไปเหยยบมน ไปจบมน มนกFกดเรา
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เร@=องจ!ตใจเรานP ถBาเราไม9ร0Bเร@=องก!เลสตณหาแลBว เรากFเปFนท,กข: เม@=อ
สงขารร9างกาย มนแปรตามธรรมชาต!ต9างๆเรากFรBองไหBเสยอกเสยใจ
หลายอย9างหลายประการ อนนPเรยกว9า กายเราเปFนพ!ษ จ!ตใจเรากF
เหม@อนกน เม@=อค!ดไปถ4งอย9างหน4=ง ค!ดไปถ4งท,กข: มนกFทก, ข:เขBาไป ค!ด
ใหBมนท,กข: เหFนมนผ!ด เปFนท,กข: จนนJPาตามนไหลออก อนนPลวB นแต9
เราค!ดเอาทPงนPนแหละ บางทคดไปคดมา คด กลว ไปอย67ท?ม>ด กลวว7ามผ
ท@งน@นแหละ กลวแล-วกFวง? คดเอาแล-วกFวง? กลวแล-วกFคดเอา เกดข1@นกบจต
ของเราท?มนโง7น?นแหละ ถ-ามนกล-ามนกFคดให-มนกล-า มน กล-าหาญข1@นมา
มนกFเปFนอย67อย7างน@แหละ อนน@ไม7ใช7เรา ไม7ใช7ของเรา ไม7แน7นอนสกอย7าง
มฉะน@น วนของคนเราน@นมอย67 ๒๖ วน เปFนวนพระอย67 ๔ วน ท7านจ1งให-มา
วดอบรม หร>อไม7มาวด กFให-ร6-จกวตร ค>อ ข-อปฏบตอย67ท?บ-านของเรา มน
เปFนวธแบ7ง วนพระเปFนวธแบ7ง หร>อวธลบ มาฟงเทศนQกบพระท7านเทศนQ
เปFนวธแบ7งไม7ให-เอา หมด แต7ตามใจมนษยQทง@ หลาย มนต-องมวธค6ณท@งน@น
แหละ ไม7ร6-ว7าจะใส7ตรงไหน ไม7ม กFเหม>อนเลข วธบวก วธลบ วธค6ณ อย7าง
น@นแหละ หวใจมนษยQมวธค6ณอย7างเดยว ไม7มแบ7ง ไม7ม ลบ ทาไมมนจะไม7
ทกขQล7ะ ไปใส7ตรงไหนมนจะพอล7ะ มไหม จานวนเลข มวธค6ณอย7างเดยว
ไหม ถ-ามนมากท7านให-ลบ มน มากท7านกFให-แบ7งให-มนพอด หาความพอด
ของจานวนของเลข น?นแหละ เราไม7เอาอย7างน@นน? ค6ณตะพ1ดท@งน@นแหละ
ไม7ได- ฟงเสยงใคร ไม7ต-องแบ7งใคร ไม7ตอ- งลบออก แบกมนตะพ1ดเลย
ทาไมมนจะไม7ทกขQล7ะ รถสบล-อมนกFพงท@งน@นแหละ ไม7มเหล>อ หรอก ขน
ใส7ไม7หยดน?
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ร7างกายจตใจเรากFเหม>อนกน ธรรมะน= กFเรยกว9าว!ธ แบ9ง ว!ธลบ เม@=อ
ราคะ โทสะ โมหะ มนเพ!=มข4Pนมา กFใหBแบ9งมนบBาง อย7างตอนน@ ม
ล6กชายคนน@ หร>อมล6กหญงคนน@ มนด สอนมนได-ตลอดมา ล6กชายคนน@ มา
อกวนหน1ง? สอนมนไม7ได- มนไม7ไป พ7อแม7กFโกรธซะแล-ว ทาไมไม7เอามาบ
วกกนเอง เราใช-มนมาต@ง ๔ เด>อน ๕ เด>อน มนไปท@งน@น มนทาท@งน@น
แหละ น@พ6ดวนเดยวเท7าน@นแหละ มนไม7ไป ทาไมถ1งไปเกลยดมนนกหนา
ล7ะ ทาไมถ1งไปว7ามน ไปไล7มนอย7างน@นล7ะ ทาไมไม7เอา วนหลงๆท?เราใชมนไปมาบวกเข-ากนบ-าง อนน@มนทาผด วนเดยว ทาไมถ1งโกรธนกหนาล7ะ
เปFนไงล7ะ เอามาบวกกนบ-างส เอามาแบ7งกนบ-างส
กFเราน@นแหละ เราคดไม7คอ7 ยจะด เราไม7คอ7 ยลบมน ไม7คอ7 ยแบ7งมน มแต7ทา
วธค6ณท@งน@น มนกFตาย จนไม7มเหล>อ ล7ะ อะไรมนจะเหล>อล7ะ ลองๆด6ส เรา
กFต-องบอกมนส เราใช-มน มาต@งหลายเด>อน มนไป วนน@วนเดยวมนไม7ไป
ให-อภย มนเถอะ อนน@กFเรยกว7าลบมน หร>อแบ7งมน วนหลงกFใช-มน อกไดใช-มนมาต@งหลายปแล-ว วนเดยวมนพ6ดไม7เช>อ? โกรธ ใส7มนนะ จะทายงไง
มนแล-ว อนน@เปFนเพราะเราด-วยนะ อย7า ล>มส ธรรมะกFเหม@อนจJานวน
ของเลข มนมว!ธค0ณ มนมว!ธแบ9ง มนมว!ธบวก มนมว!ธลบ
ถBาใครค!ดอย09อย9างนP คนนPนจะเปFนคนท=ฉลาด เปFนคนท=ฉลาด ร0Bจก
การณ: ร0Bจกเวลา ควรท=ลบกFลบ ควรท=แบ9งกFแบ9ง ท=จะค0ณกFค0ณ ควรท=
จะรวมกนเขBากFรวม กFเปFนอย7างน@น อนน@ ค6ณทกท? ใจคนมนจะตายแล-ว
นะ ค>อเร>?องไม7ร6-จกพอน?นเอง ไม7ร6-จกพอกFคอ> ไม7ร6-จกแก7 ไม7ร6-จกแก7คอ> ไม7ร6-จก
พอ คนร0Bจกแก9 ค@อคนร0จB กพอ ถBาพอแลBว คJาว9า “เอาละ” มนกFจะพ-น
ข1น@ มา เหFนไหมล7ะ คนท?ว7าไม7พอ คาท?ว7า “เอาล7ะ” มนไม7พ-นข1@นมาแล-ว น@กF
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แบกไปตะพ1ดท@งน@น น?ถ-าร6-จกพอ เอาล7ะ ถ-าเราว7า เอาล7ะ น@มนสบาย น@มน
พอแล-ว คาท?ว7าเอาล7ะน@มนพ-นข1น@ มา น?มนไม7เหFนสกทเลย ไม7เคยเหว?ยง
ไม7เคยปลง ไม7เคยวางกน ท@งน@นแหละ เอาตลอด ไปไหนกFไม7ร6-เร>อ? งท@งน@น
แหละ
อาตมาเคยเหFนยายคนหน1ง? นะ ไม7ร6-จกพอ ไม7ร6-จก อ?มน7ะ มล6กชายคนเดยว
นากFมหลายท7ง บ-านกFมหลายหลง ยายคนน@นกFคดไป “เม>อ? เราตายแล-วจะ
ไปอย7างไรหนอ ล6กจะไม7ทง@ ของท@งหมดเหรอ”...คดไป “ไม7ได-หรอก จะต-อง
แต7งงานให-มน ซะ มนจะได-อย6บ7 -านอย6ช7 7อง” ทน@กเF ลยไปแต7งงานให-ล6กชาย
คนเดยวน?นแหละ พอมาแต7งงานให-มนแล-ว กFน1กว7าจะพอ ไม7พอ...คดไป
อกแล-ว “หากว7าล6กชายเราตายจะทาไง น?สะใภ- จะเอาไปคนเดยวหมด
ละม‡ง” เปFนทกขQอกซะแล-ว ค>อไม7ร6-จก พอ ถ-ามล6กชายไม7มล6กสะใภ- กFกลว
มนจะหนไปเท?ยว มนจะ เก หาล6กสะใภ- หาเมยให-มน กFคดไปอกว7า
“ล6กชายตาย ทาไง เรามนแย7ไม7มใคร ล6กสะใภ-มนกFคนอ>?น มนกFเอาไปหมด
เท7าน@น แหละ” ด@นรนไปอกซะแล-ว
อนน@มนตวจรงนะ ไม7ใช7นทานนะน?นะ กFเลยข1น@ มาหา อาตมาอย67ทว? ด มาก
ราบ เลยมาเล7าให-ฟง “หลวงพ7อมนเปFน อย7างน@นๆๆ จะทาอย7างไรล7ะ” เล7า
ไป “มล6กชายคนเดยว มน ไม7ค7อยอย67บ-านอย67ช7อง ของกFมาก อฉนว7ามนจะ
ไม7คม- ของ รกษาของไม7คม- กFคดว7าแต7งงานให-มนเสย กFวา7 มนจะแล-วไป
แต7งงานแล-ว ความคดใหม7มนพ-นข1น@ มาอก เม>อ? ล6กชายเรา ตายแล-ว จะทา
ไงล7ะ! ล6กสะใภ-กเF อาไปกนหมดเท7าน@นแหละ” แน7ะไม7จบ โยมคดอย7างน@
อาตมากFจนใจเหม>อนกนนะ น7าจะ เข-าไปโน7นนะ ไปฟงเทศนQอย67ท?วด
ศรมหาโพธ tน?นดกว7าละม@งน? จะเอาจรงตรงไหนล7ะ ค>อมแต9ความไม9พอ
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ไม9ตายกFไม9พอ แลBวกFเปFนท,กข:เปFนรBอน ตอนน@ไม7เหFนนานแล-ว กFน7าจะ
ตาย แล-วปา7 นน@ ไม7เหFนมาแล-ว น?คอ> กลวไม7หยด อนน@เปFนอย7างน@น ต7อไป
ตรงน@นจะเปFนอย7างไรต7อไป เลยว7นต7อไปตลอด เลย เปFนทกขQ ไม7ได- อย67
เปFนสขเลย อนน@นเรยกว7าคนไม7ร6-จกพอ ไม7ร6-จกพอ จะให-มนเปFนต7อเน>?อง
ไปเร>?อยๆอย7างน@น มนกFเปFน ไปได-ยากลาบาก
ฉะน@น องคQสมเดFจสมมาสมพทธเจ-า ท7านกFอบรมไป ในปจจบนน@ อบรมไป
เร>อ? ยๆ ไปให-ร6-เหFนในปจจบนของเราน@ แก-ปญหาเฉพาะในปจจบนของเรา
น@แหละ อย7าให-มนไปทกขQ เลย แก-ปญหาให-มนได-ในปจจบนน@ ถ-าคดไป
อย7างน@นมนกF ไม7จบ มฉะน@นการฟงธรรมน? มนกFไม7แปลกกบจานวนของ
เลข วธทาเลข มนกFมวธบวก มนมวธลบ มนมวธค6ณ มนมวธหาร แบ7ง
ออกให-มนได-จานวนของมน ไอ-ความคดความร6-ส1กของเรา กFต-องทาอย7าง
น@น อย7าไปให-โทษมนส ให-โทษมนเร>?อยไม7ได- หรอก ต-องแบ7งภาระให-ร6-จก
การณQ ร6-จกเวลา ให-มนสมควร
ถ-าเราร6-จกวนพระอย7างน@ นานๆ ๒๖ วน กFให-ร6-จก วนพระ กFวนพระ ๔ วน
เท7าน@นน7ะ เด>อนหน1?งม ๔ วน... พยายาม... วนอ@=นใหBทJามาหาก!นเสย
แลBวกFมาอบรม อบรมแลBวกFไปทJามาหาก!น พอจ!ตใจมนจะว,9นวาย กF
เขBามาอบรมอก แลBวกFไปทJามาหาก!นต9อ ส0Bมนไปกบโลกอย9างนP มนกF
ร0BจกทางทJามาหาก!นไป ไม9เปFนท,กข: กFจะเหFนอน!จจงมนไม9เท=ยงพBน
ข4Pนมา ถ-าไปย1ดม?นถ>อม?นกFเปFนทกขQ อย7างน@มนกFมอย67ทว? ไป
ด6ท?ชาวพทธเรานะ อาตมากFมาคดด6ท?วา7 ต@งแต7อาตมา เกดมาน@นะ คนเรา
น7ะ พระพทธเจ-าท7านสอนว7า เกดมาแล-ว มนเแก7 มนเจFบ แล-วมนกFตาย ฟง
กนทกคนแหละ พ7อแม7เรา เสยไป ญาตพ?นอ- งเราเสยไป ทาศพกน เอาพระ
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ไปเทศนQ ท7าน กFเทศนQให-ฟงนะ แล-วท7านกFเทศนQให-ฟงด-วย มนกFแก7 เจFบ
ตาย ตายแล-วกFเหFนด-วย แต7วา7 ตายทกคนร-องไห-ทกท ไม7ร6-ว7าเปFน ยงไง
ท7านกFเทศนQให-ฟงอย6เ7 ร>?อยๆ ทกคนท?รกของเรา ทกคน จากไปร-องไห-ทกท
ไม7ได-ภาวนากนหร>ออย7างไรกFไม7ร6- ไม7ได-คด กนบ-างหร>ออย7างไรกFไม7ร6สงขารมนเปFนของไม7เท?ยง ท7านกF บอก เรากFเหFนอย6ว7 7ามนเปFนอย7างน@น เรา
กFยงไม7พจารณานะ กFมความโศกเศร-า มความน-อยใจ มความพไรราพนอย67
ตลอด กาลตลอดเวลา ตลอดยค ในปจจบนน@
บ-านอาตมาน? สมยก7อนเม>อ? อาตมาเปFนเดFก คนใน บ-านตายน?มนร-องไห-อย67
ต@ง ๕ วน ๖ วน ไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไร เรากFเหFนว7าคนตายไม7ค>นมา...เหFน
ทกท แต7เรากFไม7จาทกท มน ขาดการภาวนา ขาดการพจารณา มาสมยน@
อาตมาสงเคราะหQ ญาตอย67วดหนองปา7 พงน@ ประมาณสก ๓๐ ปมาแล-วน?
ญาต พ?นอ- งเสยไปน?น พ7อแม7พ?น-องเสยไป ไม7เคยเหFนญาตโยม
ร-องไห-...ไม7เคยเหFน ร-องไห-กนF ดๆหน7อยๆ น@าตาไหลนดเดยว กFพอ สมย
ก7อนมนร-องตะโกนกนท@งค>นท@งวน จนราคาญ อนน@อาตมากFเรยกว7า ท?มา
อบรมกนน@ เหFนประโยชนQ ส7วนน@พอสมควร ค>อ ไดBย!นบ9อยๆ ไดBฟง
บ9อยๆ ความร0BมนกFเก!ดข4Pนบ9อยๆ เม@อ= ความร0Bเก!ดข4Pนบ9อยๆ ความ
ฉลาดกFเก!ดข4Pนมาบ9อยๆ ความฉลาดเก!ดข4Pนมาบ9อยๆ เปFนตBน ความ
พBนท,กข:มน กFเก!ดข4Pนมาเร@=อยๆ ฉะน@นมนดแล-ว พวกเราได-ส7วนแบ7งส7วน
แบ7งจากปราชญQท@งหลายว7า เด>อนหน1ง? เราได- ๒๖ วน ให-มาอบรม ๔ วน
ให-พจารณา ให-พระให-ความเหFน ให-คด ให-ภาวนา ให-พจารณา ถ-าหากว7า
ท7านมอบให-เราท@งหมด ๓๐ วน คงจะแย7ล7ะม@งน? ไม7ร6-ว7าใครเปFนใครแล-ว น?
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๓๐ วน ท7านให-เรา ๒๖ วน ทามาหากนกFพอแล-ว ท7านให-มาอบรมเปFน
วนพระ ๔ วน อย7างน@กพF อสมควร เพราะจะร6-จะเหFนน@
แต7สมยน@มาขโมยเอาวนพระไปหมดซะแล-ว แบ7งกน ข-างหน1?งเอา ๒๖ วน
ข-างหน1ง? เอา ๔ วน บางแห7งมาขโมย วนพระไปหมดแล-ว ...ไม7มเหล>อ ค>อ
วนพระกFไม7ร6-จกเข-าวด ฟงธรรม กFไม7ร6-จกอะไรต7ออะไร เปFนอย7างน@น เหมา
เอาท@งหมดท@งเด>อน ๓๐ วนเอาคนเดยวหมด โดยด6ท?ทกวนน@ ไปด6วนพระ
ตามวดตามวาน? ญาตโยมจะเข-าวดฟงธรรมฟงเทศนQไม7คอ7 ย จะมหรอก
เหมาหมดเอาท@ง ๓๐ วน อาตมาว7า ท7านแบ7งให- ๒๖ วนกFพอแลBว
พอควรแลBว พระท9านใหB ๔ วน เอาไวBอบรมกFพอสมควรแลBว มาก
พอควร ในสมยน@กFเปFนอย7างน@นโดยมาก
ฉะน@น การฟงธรรมนPกFใหB
ประโยชน:เรา ถBาเราไปพ!จารณาฯ
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น@คอ> การปฏบต ละมน ถอนมน เลกมนออก ด6แต7จตของเราเท7าน@นแหละ
ถ1งแม-ตวเราจะไปไหนกFด6จต
ความร6-ของเราด6เราอย67เสมอเลยทเดยว
อารมณQท?เกดข1น@ มาในท?น@นจะร6-จกเลยแหละ เราไปส7งเสรมมนซะ ท?น?น
แหละความเพยร "ขนต" กFอย67น?น "วมงสา" กFอย67นน? ถ-าเราเปFนอย7างน@น ถ-า
เราเรยนตวของเราอย67เสมอๆแล-ว "ธรรมเคร>?องตรสร6-" จะเกดข1@นมา
อาศยทาไปนานด6บา- ง อย7าอย6ไ7 ปนานเฉยๆ ไม7ได-ทาจรงๆ การทาเพยร
ไม7ใช7ว7าจะว?งจะเต-นจะทาจรงๆจงๆ แม-จะน?งอย67ทง@ ค>นไม7ได-เปFนอย7างน@น
นะ "ปฏบต" ไม7ใช7ว7าน?งอย67ทง@ ค>น เดนอย67ทง@ ค>นไม7ใช7 อนน@เปFนทางอ-อมค>อ
ทางกาย ทางน?ง ทางนอน ทางย>น ทางเดนน@ เปFนทางอ-อม ทางตรงมน
จรงๆค>อ "จต" ทาสมาธ เดนจงกรม ทาอะไรเปFนต-น เพ>อ? อยากจะให-ร6-จต
ของเราน@เอง ให-ด6จตของเรา ถ-าหากว7าผ6-ใดมาร6-จกจตของตวเองแล-วไป
ไหนกFช7าง ถ1งแม-ว7าน?งอย67เฉยๆกFเหม>อนน?งสมาธ ถ1งจะเดนไปไหนกF
เหม>อนเดนจงกรม อย67ในหม6ก7 FเปFนอย7างน@น นอกหม67กเF ปFนอย6อ7 ย7างน@น
ไม7ใช7ว7าคดฟ- งซ7านไปต7างๆนานา ท@งตวเองไปล>มตว ไม7ได-เปFนอย7างน@นมน
ด6ตวเองอย67อย7างน@นแหละ พจารณาทาลายอย67ตลอด ถอนอย6เ7 ร>?อยๆอย67
อย7างน@น สอนมนเร>?อยๆไป สอนตวเองอย67ตลอดเวลาอย6อ7 ย7างน@นแหละ ไม7
ได-ทง@ ตวเองหรอก
ห7วงตวเองมากเหม>อนกบแม7เหลFกท?มเคร>?องด1งด6ด
เหม>อนกนกบเอาเขFมเอาแม7เหลFกล7อมนกFวง? ตาม ฉนใด สตกบอารมณQกF
เหม>อนกนเปFนอย6อ7 ย7างน@น อาการท?มนเปFนไป
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อาการท?กระทบอารมณQท?ชอบหร>อไม7ชอบ จะดหร>อไม7ด ผ6ห- น1ง? ด6อก มน
ชอบดไม7ด ผ6-นร@ 6-จกความชอบความดอก ผ6-ตามรกษาอย67อก ดงน@นพระท7าน
จ1งว7า "ผ6ใ- ดตามด6จตของตน ผ6-นน@ จะพ-นจากบ7วงของมาร" ถ-าพจารณาจต
แล-ว ให-ตามรกษาจต แล-วเอาใครตามอก ให-ดช6 ดๆนะ ให-ร6-จกจตตวเอง
แล-วให-ร6-จกผ6ต- ามรกษาจตอก มนมอย67นน? แหละ ถ-าผ6ใ- ดร6-อย7างน@แล-ว ความ
โลภจะเกดข1น@ มาไม7ได- ถ-าเกดกFระงบได- โกรธจะเกดข1น@ มาไม7ได- ถ-าเกดกF
ต-องระงบไดเหม>อนกนกบเราไปเล@ยงควายถ>อตะพดอย67 ปล7อยให-กนด6เอ-า !...ลองด6 มน
จะกนข-าวกนน@าอย6อ7 ย7างไร เราถ>อตะพดอย6ม7 นไม7กล-าเพราะด6มนอย67 อน
น@นควาย ควายค>อจต เจ-าของควายค>อผ6-ตามด6จต จตของเราเปFนต-นม
เจตนาจบน@นจบน@ ผ6-ตามด6จตค>อผ6ร- 6-อนหน1?งอกแฝงออกมาจากจต เหม>อน
กนกบว7าใครเปFนคนเล@ยงควาย ค>อเจ-าของควายน?นแหละ แฝงออกมาจาก
ควายอกทหน1ง? ไม7ใช7ควายนะ ผ6-รกษาควาย ควายค>อ "จต" คนผ6ร- กษา
ควายค>อ"ผ6ร- 6-" ถ-าแยกออกอย7างน@เหFนกบตวเองได-เหม>อนกน ตามด6จตค>อผ6ร6- ให-พจารณาด6ชดๆอนน@
ถ-าหากว7าอารมณQมากระทบให-มเจตนาต@งข1น@ ค>อ "จต" ชอบหร>ออะไรต7างๆ
ตว "ผ6-ร6-" คอยระงบเลย ถ-าตวผ6ร- 6-หายแล-วไม7ได-ถ-าชอบกFปล7อยให-ชอบไป
ถ-าร7าเรงกFปล7อยให-ร7าเรงไป ไม7ได-ตามด6จตแล-วอย7างน@ ถ-าโศกกFปล7อยใหโศกไป ถ-าโกรธกFปล7อยให-โกรธไป ตวผ6ร- 6-ไม7ม มแต7จตอนน@นไปเลย ไม7ไดตามด6จต ฉะน@นจ1งถ6กบ7วงเขา ถ-าผ6-ปฏบตไม7ได-เปFนอย7างน@น เหม>อน
เจ-าของควายกบควาย ต-องสะกดรอยเร>?อยๆ ฉะน@นจะทรมานจตของเราไดอย7างไรบางทเกดกระทบมนจะโกรธอย7างน@ ถ-ามแต7 "จต" กFต-องโกรธเลย
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ถ-าม "ผ6-ร6-" กFต-องระงบตามรกษา ถ-าจะโลภปบ มแต7มนกFโลภเท7าน@นแหละ
ถ-ามผ6ร- 6-ตามรกษามนกFหยด น@คอ> "ทรมานจต"ตามด6จต จนเหFนเปFนอย67
อย7าง@ เหFนเหม>อนกนกบเราไปเล@ยงควายควายอนหน1?ง เจ-าของควายผ6ห- น1?ง
คนผ6-เปFนเจ-าของควายตามรกษาควาย ควายจ1งไม7เสยหาย ควายค>อจต ผ6เล@ยงควายค>อผ6-ร6-จตเราเหม>อนกนอนน@น มนอาศยอารมณQเปFนอย67 อารมณQด
อารมณQร-าย มนกFเปFนไปตามน@นแหละอารมณQ เปFนอย7างน@น ถ-าไม7มผ6-ตาม
รกษากFวน7 วายเท7าน@นแหละ ไม7ร6-ว7าอารมณQเปFนจต จตเปFนอารมณQ ปงกน
เลยทเดยว เลยเปFนไปตามอารมณQ พ6ดไปตามอารมณQเขาว7า ทาไปตาม
อารมณQน@นเองแหละ จตขาดผ6ร- กษา จตขาดจากผ6ร- 6- จตเปFนอนาถา
นกปฏบตเรากFเหม>อนกน ถ-าอยากโกรธกFโกรธข1@น ใครจะไม7ร6-จกมนความ
โกรธ มนจะเกดข1น@ น?กFร6- โกรธแล-วได-ประโยชนQอะไร ถ-าผ6-ร6-ตามรกษากF
หายไปเลย มนกFเปFนอย7างน@น ผ6-ร6-ตามรกษามนจะเปFนอะไรข1@นมา ถ-าเราจะ
ทาจะพ6ดจา ทาดแล-วจ1งพ6ดไม7ให-เสยเรา ต@งใจแล-วทาแล-วปฏบตแล-วกล?น
แล-วกรองแล-วจ1งทาจ1งพ6ด มความสามารถอย7างน@ ฉะน@นปฏบตจ1งไม7เหFนผ6ร6-ไม7เหFนจตตวเอง มนจ1งไปถ6กบ7วงเขาเร>?อย ไม7ร6-จกเลย ก7อนจะร6-จกทา
อย7างไร ต-องปฏบตต-องเอาจรงๆจ1งได- ความเพยร ฉนทะ วรยะจตตะ เกด
พร-อมกนปบ
"ฉนทะ" ความพอใจรกใคร7ในส?งน@น "วรยะ" ความเพยรในส?งเหล7าน@น "จต
ตะ" เอาใจฝกใฝ7 "วมงสะ" หม?นตรตรอง มนเปFนเองมนถ-าเราปฏบต ถ-า
หากว7าใครไม7มอย7างน@กไF ม7ได- ี-ถามอย7างน@จะไปท?ไหนกFตาม อย67ในชมนม
ชนกFช7าง อย67โดดเด?ยวกFตาม ให-ด6ใจของเรามนเปFนอย7างเก7าของมนน?น
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แหละ ตามรกษาระวงอย6เ7 สมอเลย มผ6ป- ราบบอย6เ7 สมอ น@นเรยกว7า "ผ6-ร6ตามรกษา"
อนน@ยากนะจะต-องทาจรงๆ ปฏบตจรงๆ ให-เหFนอย7างน@จรงๆ เม>อ? เหFน
ผ6ร- -ายปs บ ตารวจกFตะครบเลยแหละ เจ-าหน-าท?กมF เลย เม>อ? เหFนผ6-ร-ายปs บเจ-า
หน-าท?กFปs บเลย อย7างน@นะถ1งจะได- พวกเราน@ชอบปล7อยให-มนไปลกของ
เขาอย67อย7างน@นแหละ ไปแง7ไหนมมไหนกFอย6อ7 ย7างน@นแหละ มนขนเข-ามาซ
ทน@ ขนเข-ามาชนเข-าเพราะไม7สารวม เกดทกขQเกดอยากเกดลาบากว7นวาย
ต7างๆนานามนไม7ร6-จกอะไรจ1งเกFบเอามาเผาตวเอง
อย7างน@แหละ
พระพทธเจ-าของเราท7านจ1งให-ภาวนาให-ปฏบต ว7าเฉยๆมนไม7ได-ปฏบต
เปFนวบต เร>?องเหล7าน@เกดจากการกระทา ถ-าปฏบตแล-วไม7กลว เส>อ? มกF
เส>?อมไป เจรญกFเจรญไป เร>?องโลกมนเปFนของมนอย67อย7างน@มนมแต7เส>?อม
กบเจรญเท7าน@นแหละ น@ค>อการปฏบตของเรา ไม7ตอ- งเกรงใจไม7ต-องกลวไม7
ต-องหวาด ไม7ต-องสะด-ง จะแก-มนทาไมจะกาจดอะไร มนเปFนของมอย6อ7 ย7าง
น@น
พระพทธเจ-ากFปฏบตกบส?งเหล7าน@ ร6-สง? อนน@ ร6-สงขารอนน@ร6-ปฏบตอนน@ การ
ปฏบตจ1งชอบข1@นมา จ1งต@งข1น@ มา ไม7ตอ- งน-อยใจอนใดเราละ มนจะดใจกF
ไม7ใช7ท?เอา มนจะเสยใจกFไม7ใช7ท?เอา มนจะสงสยกFไม7ใช7ท?เอา มนจะเปFน
อะไรกFไม7ใช7ของเอาท@งน@น ไม7ยากหรอกการปฏบตน@
อย6ค7 นเดยวผมกFสงสยเหม>อนกนแต7ก7อน ปฏบตไปเกดสงสย สงสยกFไม7
ต-องสงสยมน ท@งหมดทกอย7างน?นแหละ อย7าเอามาค-างไว-ในใจของเรา ร
แล-วกFวาง ร6แ- ล-วกFวาง ร6แ- ล-วกFวาง วางไปเถอะ อย67ทไ? หน? อย67ทม? นว7างๆน?น
แหละ อย6น7 @นแหละ อย67ท?ไม7สงสยน@นแหละเร>?อยๆไป ได-อะไรไม7ได-อะไรกF
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ไม7ต-องสงสยมน ใจเราเม>อ? คดมาเปFนสขผด คดไปเกดอารมณQเสยใจผด คด
ไปเกดเศร-าโศกกFผด ผดหมดทกอย7างทกด-าน เสยใจกFตณหา ดใจกFตณหา
แต7ว7าความดใจเสยใจน@นมไหม?...มอย67 แต7ว7ามนเปFนเพยงอาการมน ถ-า
เปFนกล-วยกFมแต7เปล>อกมน ถ-าเปFนข-าวต-มกFมแต7เปล>อกมน มนไม7ได-อย6ใ7 น
จตของเรา จตเปFนผ6-ร6-เฉยๆกFปล7อยมนเท7าน@นแหละ อนน@ไม7ต-องสงสยหรอ
การปฏบต เม>อ? ใจของเรามนเกดคดทกขQขน1@ มากFผดแล-วผดเกดข1@นมากF
ทกขQเหม>อนกน แต7อย7าไปหมายม?น แต7อย7าไปห-ามมน มนเกดสขเกดทกขQ
กFไม7ห-าม ทกขQเกดข1@นมากFไม7ได-เสยใจกบมน สขเกดข1น@ มากFไม7ได-ดใจกบ
มน ต-องด6อย67อย7างน@ตลอดกาล "วาง" ลกษณะวางอะไรกFช7างถ-าเรามความ
เหFนอย7างน@แล-ว ขอแต7ว7าให-ความทกขQหายออกจากใจของเราได-น@นแหละ
ถ6กแล-ว
บางคนชอบน?งเอาแต7 "ฌาน" ข7มไว-อย67อย7างน@น "ปฏบต" ค>อให-มนพ-นทกขQ
เอาทกขQออกจากใจของเราเท7าน@เอง เอาทกขQออกจากใจ เอาสขออกจากใจ
เอาความสงบแทนไว- ให-มนว7างๆ อย7าม?นหมาย อย7าไปม?น ทาไปปฏบต
ไป น@ค>อปฏบตนะ อย7าไปหมายม?นอย7าไปหมายน? มนจะสขหร>อมนจะทกขQ
กFไม7ตอ- งไปห-ามมนอก
การทา "สมาธ" กFเหม>อนกนตดนมต ตดร6ปน@นตดร6ปน@ กFยงยากอย6น7 ะ
บางทกFอยากให-ม บางทกFไม7อยากให-มนมต ปฏบตหลายปว7นวาย ไม7ร6เร>อ? ง
ลกษณะ "ปฏบต" น@น ค>อใจเรามาร6-เท7าความเปFนจรงของสงขาร กFเสรFจ
เร>อ? ง ถ-าเราเข-าใจว7า เราแก7 เราเจFบ เราตาย มนกFยากอย67 เพราะมนไม7ม
เราอย67น? เราเข-าใจว7าเรามนกFทกขQยากท@งน@นแหละ เพราะว7ามนเปFน
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"อนตตา" ฉะน@นท7านจ1งให-วางเอาไว- วางไว-เพราะมนไม7มเรา ถ1งเอามนกF
ไม7ได-เพราะไม7ใช7เรา ไปย1ด ไปหมายมนกFไม7ได- มแต7ทกขQทง@ น@น มนไม7ใช7
เราไม7ใช7ของเรา คดได-เท7าน@แหละ มนจะเปFนร6ปกFช7าง เกดมาทางใจกFตาม
ตาเหFน ห6ได-ยน จม6กดมกล?นกFตาม ถ6กต-องทางกายกFช7าง หร>อท?เกดข1น@
ทางจต ส?งเหล7าน@ท7านให-วาง เกดมาแล-วกFวาง ละ วางมนไป ถอนมนไป
เร>อ? ยๆไป ไม7เอาอะไรเอาแต7ความร6-ละอนน@เร>?อยๆไป ผ6ร- 6-ละกFไม7ใช7เราอก
ด-วยอย67กนไปเท7าน@แหละ ไม7ตอ- งคอยวนคอยค>นหรอกเรา คดได-เม>อ? ใด มน
ละได-เม>?อใดกFหยดเม>?อน@นแหละ เปFนอนว7าตกลงกน อนอ>น? เปFนเร>อ? งไม7
สาคญ เท7าน@เอง
ถ-าวางอนน@ได-กคF >อวางขนธQ ๕ หมด วางร6ป เวทนาสญญา สงขาร วญญาณ
กองร6ป กองเวทนา กองสญญา กองสงขาร มนอนเดยวเท7าน@น มนหมด
เหม>อนกบตะเกยง ถ-าเราดบไฟ มนกFหมดแสงสว7างข-างนอก ไม7ต-องกลว
ว7ามนจะไม7ดบมนไม7มแสงสว7างข-างนอก มนมอย67ข-างใน มนมทกขQเพราะ
เราไปย1ดว7าตวเรา ถ-าถอนตวเราออกจากสมมตอนน@นเสยแล-วเปFนต-นมนกF
เหม>อนถอนไส-ตะเกยงออกแสงสว7างกFดบหมด เราถอนตวออกมาสาคญว7า
เปFนตวเปFนตน เปFนเรา เปFนเขา ก6ด ก6ชว? ก6โง7ก6ฉลาด ถอนมนท@งเสยอย7า
ให-มในท?น@น อาการต7างๆกFดบไปเหม>อนกนกบไส-ตะเกยง ถอนออกด6
ความสว7างกFหายหมดข-างนอก มนอาศยไส-ตะเกยงกบไฟเปFนอย67 มนอาศย
ตวเราว7าตวก6ของก6นแ@ หละ ตวเขาตวเราน@แหละ เข-าไปหมายไว-ถ-าสขกFว7า
เราสข ถ-าทกขQกวF 7าเราทกขQ เปFนอะไรกFว7าเราเปFนอนน@น แหละ เอา "เรา"
ไปใส7ไว-ท?นน@ น@แหละมนจ1งเปFนเหตให-เกดทกขQไปรอบด-าน เพราะธรรมน@น
เปFน "อนตตา" ไม7ใช7เรา เราเอา "เรา" เข-าไปใส7 ข>นด>@อเข-าไปใส7นเ@ รยกว7า
"ประมาท"
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จะไปถอนท?ไหนล7ะ? ถอนไม7ได-เพราะไปหมายม?นเข-าไป ให-ร6-ตามเปFนจรง
กFถอน "ความเหFน" น@นออกมาเสย ถอนความเหFนผดออกซะ เอาความเหFน
ถ6กเข-าไปใส7ไว- ถ-าเหFนไม7ชดเกดข1@นมากFขม7 มนไว- สอนมนไปเร>?อยๆ ทา
อย7างน@แหละนกปฏบตของเรา
เร>อ? งเท7าน@แหละปฏบตเพ>?อพ-นทกขQ ไม7ต-องการมรรค ไม7ต-องการผล ไม7
ต-องการสรรคQนพพานอะไรหรอก ต-องการแต7ใจของเรามนพ-นจากทกขQ
เท7าน@น พ-นทกขQ แล-วกFพ-นสข พ-นร-อน พ-นเยFนถ1งความสงบ ความสงบมน
เปFนอย7างไร ความสงบค>อ ถ-าเปFนวตถกFเปFนส?งท?ไม7ต-องแก-ไขอก ทกขQกมF
ส?งแก-ไข สขกFเปFนส?งแก-ไขสงบ หมด "สงบ" ท7านหมายถ1ง "ว7าง" "ว7าง" จ1ง
ว7าความสงบ สงบจากสขหร>อทกขQอนน@น ท?น@น ว7างจากสข ทกขQ ท?สงบ
หมด เร>?องแก-ไขไม7มท?แก-ไขมนอก
ฉะน@นในท?น@นท7านจ1งว7าหมดจาก "ภพ" หมดจาก "ชาต"หมดจากความแก7
ความเจFบ ความตาย ไม7มท?แก-ไขอก เหม>อนกนกบแกงของเรา ถ-ามนพอด
แล-วกFไม7ต-องแก-ไขมน ถ-ามนจางกFมท?แก-ไข ถ-ามนเคFมกFมท?แก-ไข ใจกF
เหม>อนกน ถ-ามนสขกFมท?แก-ไขถ-ามนทกขQกมF ท?แก-ไข ถ-ามนสงบแล-วหมด
เร>อ? งแก-ไข โลกจะแก-ไขไม7ได- เพราะลกษณะน@นไม7มเร>?องเปล?ยนแปลงอก
แล-ว ไม7มท?เปล?ยนแปลง เหม>อนอาหารท?มนพอดแล-วเปFนต-น ไม7มท?เอา
ออกอก ไม7มท?เพ?มเข-าไปอก หมดความร6-ของแม7ครวท?จะต-องปรงแต7งอก
ต7อไปฉนใด ถ1งความสงบแล-วหมดสงขารท?จะเข-าปรงเข-าแต7งมนจะปรง
แต7งได-เพราะมตวมตน มเรามเขา มสขมทกขQเท7าน@น ถ-าถ1งท?นน@ แล-วไม7มท?
แก-ไขแล-ว หมดท?แก-ไข ฉะน@นสภานท?น@นจ1งไม7มท?จะพ6ดเปรยบให-ฟง บาง
กFว7าเปFนของส6ญบ-าง เปFนของว7างบ-าง เปFนของสงบ หลายอย7างอย67ท?น@น
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แต7ไม7มสสนวรรณะต7างๆนานาไม7ได-เปรยบเทยบว7าอย6ไ7 กลอย6ใ7 กล- อย67นอก
อย6ใ7 น ไม7ได-ว7าไม7มท?เปรยบ ลกษณะท?เปรยบเทยบได-ค>อคนพ6ดกน ค>อ
สมมตบญญตลกษณะอนน@นไม7มท?จะไปเปรยบเทยบได- ดงน@นธรรมน@นจ1ง
เปFนธรรมท?เปFน "ปจจตตง เวทตพโพ วญญ6ห วญญ6ชนจะร6-ได-เฉพาะตน"
เหม>อนกนกบองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า หร>อสาวกขององคQสมมา
สมพทธเจ-า ผ6เ- ข-าไปเหFนแล-วเปFนของร6เ- ฉพาะตนเองธรรมน@นประกาศไม7ไดธรรมน@นแสดงไม7ได- เอาให-ไม7ได- ธรรมน@นเปFนปจจตง ใครเข-าถ1งกFเหFนเอง
ร6-เอง นอกน@ไปมแต7ให-อบาย บอกทางให-เข-าไปถ1ง บอกทางให-เข-าไปเหFน
ผ6ใ- ดเดนตามไปกFไปเหFน เหม>อนกบวดเราน@แหละ ช@หนทางมา เรากFมาเอง
เรา ถ-าเราไม7มาแล-วจะช@บอกเท7าไรกFไม7เหFน ถ1งแม-คนบอกจะมาสกก?คร@งกF
เหFนแต7ผบ6- อก ผ6ท- ?เขาบอกแล-วไม7มากFไม7เหFนสกท ถ1งจะบอกพนคร@งกFไม7
เหFนพนคร@ง ถ-าจะเหFนต-องมาเอง
ข-อปฏบตกFเหม>อนกนฉนใด ฉะน@นจ1งเปFนเร>?องของเราท?จะปฏบตเอง ร6-เอง
ทาเอง เหFนเอง
ฉะน@นนกปฏบต จะต-องเปFนบคคลใจแน7นอน เปFนคนใจเย>อกเยFน เปFนคน
ใจใหญ7ใจกว-าง ขนาดน?งอย67ด-วยกนเอามะเหงกใส7หวปsอก! กFไม7ได-สนใจ
เลยกบส?งเหล7าน@ ผมสามารถท?จะสอนหม67กอ7 นเร?มจะสอน จะสอนหม67เพ>อ? น
ผมตดสนใจตวเองแล-วว7า ถ-าสอนไปเขาลกข1@นเตะผมกFจะยอม น?จ1งสอนคน
ได-นะ ต-องหนกแน7น
เร>อ? งกบหม67กบพวก เร>?องล6กศษยQไม7ใช7ของง7ายๆกบส?งเหล7าน@ เร>?องท?มนจะ
เปFนไป เร>?องเล7นกบคนบ-า มนไม7รเ6- ร>?องเพราะคนบ-า เอาท@งข@เอาท@งเย?ยว
แหละปาใส7เรา เร>?องมนเปFนไปได- เร>?องเล7นกบคนบ-ากFต-องเปFนคนดรกษา
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คนบ-า จะสอนหนงส>อ กFต-องคนได-หนงส>อจ1งสอนได- พวกเราเหม>อนกน
พยายามสอนตวเอง สอนตวเองให-ได- สอนตวเองไม7ได-กสF อนคนอ>?นตกนรก
เพราะอะไรล7ะมนเด>อดร-อน ฉะน@นการปฏบตธรรมกFค>อดงกล7าวมาแล-วน@น
เองแหละ ถ1งแม-เราจะไปไหนกFเหม>อนกน ไปหาคร6บาอาจารยQท?ใดท?หน1ง?
เหม>อนกนแค7น@นแหละ คงจะได-อ7านหนงส>อ สาวกท@งหลายคร@งพทธกาล
บางองคQกไF ปฟงเทศนQอาจารยQองคQน@บ-างอาจารยQองคQน@นบ-าง
เอามา
พจารณาแล-วอาจารยQน@นกFไม7เหม>อนอาจารยQน@
อาจารยQน@กไF ม7เหม>อน
อาจารยQน@น แม-กระท?งความเหFนของเรากFไม7เข-ากบอาจารยQนน@ ว7นวาย เม>อ?
ไปกราบพระบรมศาสดาไปพ6ดให-ท7านฟงท7านว7า
เออ!...ท7านบอกว7า "อดตล7วงมาแล-วอย7าเอามาคาน1งถ1ง อย7าเอามาหมาย
อนาคตยงมาไม7ถง1 ให-ท@ง ด6ปจจบนเดwยวน@แหละความบรสทธ t ไม7บรสทธ t
กFตาม ด6เดwยวน@ ด6ปจจบนขณะน@ ด6ใจประกอบอารมณQขณะน@ ด6ความโลภ
จะเกดข1@นขณะน@ ด6มนเกดขณะน@ ด6มนดบขณะน@ ร6-มนเดwยวน@ ด6ขณะน@อย7า
ไปด6เม>อ? วานน@เม>อ? ก7อนน@ ปหน-าโน-น ให-ด6เดwยวน@ ให-ลงท?น?การปฏบตของ
เรา ท@งอดตแล-วกFทง@ อนาคต แล-วกFด6ปจจบนเท7าน@แหละเราจะผ7านไปทาไม
ให-มากมาย ด6น@แหละ ด6อย67น?ในปจจบนน@ วนน@เกดข1น@ มากF ด6น? พร7งน@มะร>น
น@กไF ม7พด6 ถ1ง ด6ใจของเราวนน@แหละ ขณะถ6กอารมณQกFแก-มนไปปจจบน
เร>อ? ยๆ ความบรสทธ tอย67ตรงปจจบนน@อนาคตกFไม7บรสทธ t อดตกFไม7บรสทธ t
บรสทธ tในปจจบนน@เท7าน@นความย1ดม?นหมายม?นในปจจบนกFเปFนทกขQใจ
ปจจบน ไม7บรสทธ tเดwยวน@
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ดงน@นท7านจ1งว7าความบรสทธ tอย67ท?ปจจบน "ปจจบนธรรม"ของเรา ไม7ต-อง
ไปสนใจทาผด ทาช?ว ทาด ทาร-ายมาในอดตกFตามปล7อยไป อนาคตกF
ปล7อยมนไป ด6แต7ปจจบน
เหม>อนเสาบ-านตดต-นออกตดปลายออก ถากเสา ท@งต-นท@งปลายเอาแต7
ตรงกลางมน มาปฏบตกFเหม>อนกน อย7าไปเอาอดตมาคาน1ง เอาอนาคตมา
คาน1ง ด6ปจจบบนเท7าน@นแหละ เท7าน@กFเข-าหนทางเท7าน@น ไปร6ปไหนกFช7าง
มนเถอะ คร6บาอาจารยQท?ไหนกFช7างท7านบอกให-เราทาเอาเองท@งน@นแหละ
เม>อ? คราวปฏบตได-สองพรรษาผมจ1งหายสงสยในการปฏบตไปฟงธรรม
ท7านอาจารยQมน? ท7านเทศนQให-ฟง ท7านบอกว7า "ให-เราทาเอา" เร>อ? งของมน
เปFนอย7างน@ เร>?องให-เราทาเอาปฏบตเอาอย7างน@นๆ
บอกให-เรากนน-อย นอนน-อย พ6ดน-อย ท7านกFบอกให-ทาเอาถ-าเราไม7ไปทา
กFไม7เปFนเท7าน@นแหละ ถ-าเราทากFเปFน เพราะท7านบอกไว-แล-ว คร6บา
อาจารยQท7านกFบอกเท7าน@น เรากFทาเอาเท7าน@นเอง ผมไม7ได-ฟงมากเท7าไร
ทาเหม>อนท7านพ6ดท7านว7าทาเอา มนมกมากทาให-มนน-อยลงไป ปฏบต
เข-าไป มนตดเพ>อ? นกFหนจากเพ>อ? น หลกจากหม67 ใครพาพ6ดมากกFไม7ยง7 ด-วย
ไปหาคนพ6ดน-อยโน-น อย6ค7 นเดยว ใครพ6ดไม7ได-สาระประโยชนQพาร7าเรงกF
หนไม7คบ อารมณQเหม>อนกน ไม7ว7าแต7เพ>อ? นข-างนอก แม-มนเกดมาในใจกF
เหม>อนกน มนจะพาย?วยวนไปน?นไปน?...เลก...ไม7เอาด-วย น?...มนต-องร6-อย67
อย7างน@การปฏบต ฉะน@นจ1งหายความสงสยในการฟงธรรม หายสงสย
เพราะร6-หมดหร>อ? ไม7...ไม7ร6-หมดหรอก ร6แ- ต7ว7าท7านเทศนQให-เราฟง ท7านใหทาเอาเองเท7าน@นแหละ กFมาทาเอาเท7าน@นแหละ ถ-าคนจะทาไม7ยาก การ
ปฏบตทามนลงไป "ไม7ดให-มนตาย ไม7ตายกFให-มนดซะ" เอาชวตแลกเอา
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เท7าน@นแหละ เกดมาชาตเดยวจะเอาไปทาไมอก กาลงวงชายงแขFงแรง
ทาเอาปฏบตเอา
ฉะน@นผมจ1งไม7มใครแนะนาอะไรมากเท7าไรหรอก ถ-าไปปฏบตมนเกดข1น@
มาหมด ไปน?งอย67ท?ไหนกFมส?งชอบอย67อย7างน@น ใจมนผ7องมนใสอย67 ไม7ร6-ว7า
มนมส?งอนใดล7ะ น?งพจารณา น-อยท?สดท?จะน?งหลบ มนมส?งหาด6 มส?งพา
ปฏบตอย67น?นแหละ ถ-ามนพรากจากข-อวตรจะให-โทษมนมาก บกมนเข-าไป
น-อยๆหน7มๆอย7างน@ ถ-ามนคดอยากไปทางโลกโลกาแล-ว เอา!...บกมนเข-า
อดอาหารบ-าง ทาอะไรต7างๆนานาพยายามมน บางทไม7มองด6หน-าคนเลย
ด6แต7พ>@นดน หน-าผ6-ชายผ6ห- ญงไม7มองด6 ถ-ามองด6หน-ามนกF มองด6ตา มองด6
หมด มนจะสามชามไปถ-าปล7อยตามมน มนรวมไม7ได- ถ-าด6หน-าตาเฉยๆ
มนกFยงดอย67 พ6ดถ1งเร>?องของผมหรอกมนช?ว ถ-าไปด6หน-ามนกFด6กน- ด6อะไร
ไปโน-น ให-มนด6แต7พน>@ ดน ไม7ให-มนด6ผห6- ญงผ6ช- าย หดอย7างน@นแหละเรา
อนน@บางทหนตวเองไปไหนกFไม7ร6- เด>อดร-อนกระวนกระวาย เราไม7ไดทรมานมน ไม7ได-ฝ1กหด จบมนด6อดตอารมณQ ปจจบนอารมณQ เอามา
พจารณา
อนเก7ามนเกดข1@นมาพยายามให-มนหายไป อนใหม7อย7าให-เกดข1@นมาอก ถ-า
มแต7อนเก7าไม7สารวมมนอดตอนใหม7ไม7ให-เกด มนกFหมดเปFนซ อนใหม7ไม7
เกด เกดแต7อนเก7า อนใหม7ไม7เกดมนกFหมดได- ถ-าเราน@นอนเก7ากFเกด อน
ใหม7กFวน7 วายเข-าไม7ร6-วา7 อะไรเกดบ-าง ท@งใหม7ท@งเก7าว7นวาย เปFนไปเท7าน@น
แหละ เพราะไม7ร6-จกการปฏบต
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๗๔ - หลงสงขารเปFนท,กข:
http://ajahnchah.org/thai/Getting_Lost_in_Appearances_is_Suffering.php

นะโม ตสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมมาสมพทธสสะ
พทธง ธมมง สงฆง นะมสสาม
...วนน@เปFนวนธรรมะสวนะ เปFนกาลเปFนเวลาท?พทธบรษทท@งหลายได-พา
กนมาอบรมจตใจ ก7อนอ>น? เม>?อเราต@งใจท?จะกระทาการงานทกส?งทกอย7าง
คร6บาอาจารยQของเราท7านกFสอนให-เราพากนต@งใจ เพราะว7าทกส?งทกอย7าง
เก?ยวเน>อ? งมาจากจตใจของเรา พระพทธศาสนาท?ท7านสอนกFเก?ยวถ1งเร>?อง
จตใจ เราน@นกFระล1กร6-ได-อย6ท7 กๆคนว7า ในสกลกายของเราท@งหมดน@ เฉพาะ
ส7วนตวของแต7ละบคคลน@นมอะไรเปFนใหญ7 เราจะสงเกตได-ว7าร7างกายของ
เราน@น ถ-าปราศจากวญญาณแล-ว มนกFหมดประโยชนQ...ไม7มค7าอะไร นอน
หมดลมหายใจ...ไม7ลม> ตา เคล>?อนไหวไปมากFไม7ได- ใช-ประโยชนQอะไรกFไม7
ได- อนน@แสดงว7าจตใจน@นเปFนของสาคญ บคคลท?จะมความร6-ส1กน1กคด...ม
ความร6- มสตปญญาเฉลยวฉลาดกFเน>อ? งมาจากจตใจ บคคลจะกระทาความ
ดกระทาความช?วได-ท@งหมดน@น กFเปFนเร>?องของจตใจ
ฉะน@นจะเหFนได-ง7ายๆว7า การสร-างคณงามความด การประพฤตปฏบต
ธรรมกFต-องเก?ยวเน>?องแก7จตใจ ดงน@นจ1งต-องพากนอบรมจตใจ อย7างวนน@
เราได-สมาทานข-อวตรเปFนต-น ธรรมดาทกๆวนน@น เรากFจะได-พากนกระทา
อะไรๆต7างๆได-ตามอาเภอใจของตวเอง เราจะได-กนข-าวเยFน เราจะได-ทา
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แป-งแต7งตว
เราจะได-นอนบนเตยงท?มฟ6กมฟองน@ารองนอนอนอ7อนน7ม
สบาย ตามความปรารถนาของเรา บางคนกFอาจจะเข-าใจว7า ท?ท7านใหรกษาศลน@น...ทาไม?...กนข-าวเฉยๆกFจะต-องบาปด-วย
ทาแป-งแต7งตว
ธรรมดากFจะบาปด-วยหร>อ? นอนท?นอนส6งท?นอนใหญ7กFจะบาปด-วยหร>อ?
ความเปFนจรงน@นการสมาทานศลงดเว-นส?งเหล7าน@ กFเพ>?อให-มนเปFนเคร>?อง
อปกรณQสาหรบช7วยทาจตใจให-สงบค>อ
หน1ง? เรามาทาเพยร ถ-าเรามาปฏบตภาวนาแล-ว เรามวแต7ไปย7งอย67กบเร>?อง
อาหารการกนวนละ ๒-๓ คร@ง มนกFวน7 วาย ใจไม7สงบระงบ เปFนปธโพธ
กงวลมาก ท7านจ1งตดออกเสยข-อหน1ง? ค>อไม7ให-กนข-าวเยFน ให-กนคร@งเดยว
เท7าน@น...กFหยด ภาระมนกFน-อยลง.ถ-าภาระน-อยลงจตใจของเรามนกFน-อย
ลง...ไม7คดกว-างขวางจตของเราถ-ามาฝ1กหดเพ>?อให-เกดความเคยชนกFจะด
อย6น7 ะ....อย7างวนพระวนน@ ทกๆวนน@นญาตโยมท?อย67บา- น พอถ1งเวลาเยFนกF
ต-องกนข-าวเยFน เม>อ? ถ1งเวลากFคงจะต-องอยากกนข-าว แต7ถ-ามารกษาศลใน
วนน@ แล-วกาหนดว7าวนน@จะไม7กนอะไร..หยด หยดอยาก หยดหว ถ1งใครจะ
เอามากนอย6ต7 รงหน-า กFไม7อยากไม7หว น?...ถ-าอย67บ-านเปFนไม7ได-เลย อนน@
ถ-ามาพจารณาด6กจF ะเหFนว7า ท?มนเปFนอย7างน@เพราะมนเก?ยวกบอะไร? เรา
จะพากนสงเกตเหFนได- วนน@ให-เราพากนต@งใจ ต@งใจว7าเราจะละมนออกว7า
จะวางมนเสยแล-ว ไม7ไปย1ดม?นหมายในส?งเหล7าน@ ความอยากกFไม7ม เพราะ
ต@งใจไว-แล-วต@งแต7เม>?อเช-าน@ ตอนเยFนมากFคงจะไม7มารบกวนอกหรอก ไม7ม
ความหวกระหายตามมารบกวนอก
ทน@ถ-าหากว7าเรากลบไปบ-าน เรากFไม7ได-ตง@ ใจท?จะบงคบตวเอง กFกนกน
ต@งแต7เช-าไปเร>?อยๆ แล-วแต7ความต-องการ กนกนตลอดกาลตลอดเวลา
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เพราะไม7ได-ต@งข-อวตรอะไร พอแม7บา- นตาแจ7ว (น@าพรกอสาน) ปsอก ๆ ๆ ๆ
เสยงล6กเรยกว7า "มาเถอะพ7อ...มากนข-าว" กFรบไป...ไม7หวกFกน อนน@กเF ลย
ทาให-เปFนปลโพธกงวลหลายๆอย7าง แต7เรามาทากจอนน@ให-นอ- ยลง ถ-ากจ
ทางนอกมนน-อยลง ใจของเรากFไม7พวพนผ6กกงวลมาก...มนกFสบาย อนน@
เปFนข-อวตรข-อหน1ง? ท?ท7านบญญตไว-ไม7ให-กนข-าวม>อ@ เยFน
เพ>?อให-มนเบา
จตใจไม7มความกงวล เวลาน?งสมาธภาวนาให-มนมความสงบระงบ
สอง ท7านไม7ให-แต7งเน>อ@ แต7งตว ทาแป-งประดบตกแต7งด-วยดอกไม- ด-วยของ
หอมเคร>?องย-อมเคร>?องทาต7างๆ อนน@เปFนเพราะอะไร? ธรรมดาจตของเรา
ถ-าไปสมผสถ6กกล?นหอมอะไรเข-า
กFคดปรงแต7งไปหลายๆอย7างหลาย
ประการ เปFนกามคณ ร6ป เสยงกล?น รส โผฏฐพพะ แล-วทาให-จตใจวตก
กงวลไปต7างๆนานา เหม>อนกบเราได-กล?นของสบ67หอม...น@าหอมเหล7าน@
เปFนต-น กFปรงแต7งข1น@ มา เพราะความหอมน@นมากระทบ เกดวตกวจารณQ
ไปหลายๆอย7าง ปรงแต7งไปเร>?อยๆ หาความสนกสนานร>?นเรงบนเทงดงน@น
ท7านจ1งบญญตไม7ให-ทาแป-ง ไม7ให-แต7งตวผดปกต ให-น7งห7มธรรมดาๆ อนน@
ทาให-ไม7มปลโพธกงวล มแต7ความสบายๆ
สาม ท7านไม7ให-น?งนอนท?นอนส6งท?นอนใหญ7 นอนฟ6กนอกเบาะอนอ7อนน7ม
เปFนเพราะอะไร?...มนย?งจะไม7ภาวนาดหร>อ นอนท?นอนอ7อนๆน7มๆ...ห-าม
ทาไม? คนเราถ-าได-นอนเบาะนอนฟ6กอ7อนๆน@น ใจจะวตกกงวลปรงแต7งไป
มากมายหลายๆอย7าง เพราะร7างกายของเรามนกระทบวตถอนอ7อนน7ม กF
จะเกดความดารข1น@ ในใจ ซ1?งเปFนราคะ โทสะ โมหะ มนกFปรงแต7งไปเปFน
เหตให-ใจของเราว7นวายในกามสข น?น...จะทาสมาธกFไม7สงบได-ง7าย ไม7เปFน
ของง7าย
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อนน@เปFนวตร ๓ ข-อ ท?บญญตไว-กFไม7ใช7เพ>?ออะไรหรอก เพ>?อทาไม7ให-จตใจ
ของเราไปกงวลอย67กบส?งต7างๆเหล7าน@ เม>อ? เราประกอบกจปฏบตภาวนา
ถ-านาเอามารวมกบอนเก7า (ศล ๕) กFรวมเปFนศลแปด ให-พากนเข-าอย67
รกษาอโบสถศล เพราะวนน@เปFนวนประพฤตปฏบต
ฉะน@นองคQสมเดFจพระสมมาสมพทธเจ-า ท7านจ1งทรงวางข-อวตรไว-ให-พวก
เราท@งหลายว7า เม>อ? ถ1งวนพระหร>อวนอโบสถศล กFให-พากนมาอบรมบ7ม
นสย หน7มๆสาวๆกFมาได- ถ1งมาแล-วอย67จาศลไม7ได- กFให-ฟงธรรมะแล-วกF
กลบบ-าน วนน@ถ-าเราได-ฟงธรรมะแล-วใจของเรากFสบาย เม>อ? มราคะ โทสะ
โมหะเกดข1น@ มา
เรากFร6-เท7าทนได-จง1 ต-องมาฝ1กหดจตของเราให-มความ
ชานาญ อนน@เปFนผลประโยชนQทเ? กดจากการมาประพฤตปฏบตในวนธรรม
สวนะน@ แต7ว7ากFให-ญาตโยมท@งหลายพากนประพฤตปฏบตจรงๆ อย7าสกแต7
ว7ามาเปล7าๆ มาเล7นท?วดเฉยๆเท7าน@น ให-พากนพจารณาเอาไปประพฤต
ปฏบตด-วย
อย7างท?เราสมาทานศลข-อท? ๑ เปFนเพราะอะไร? ท7านจ1งบอกไม7ใหเบยดเบยนกน...ดไหม?
ข-อท? ๒ คนเราไม7ให-ข-ามสทธ tกน.ไม7ให-ขโมยของกนและกน
ข-อท? ๓ ไม7ให-นอกใจกน
ข-อท? ๔ ไม7ให-โกหกเหลวไหล
ข-อท? ๕ ไม7ให-กระทาความย-อมจตของเราให-มวเมา
แต7ละข-อๆน@ เปFนไวพจนQซ1?งกนและกนท@งหมด ถ-าหากว7าบคคลท@งหลายไม7
พากนอบรมจตใจ ใจของเรากFไม7ต>?นไม7ร6- ใจของเรากFไม7เหFน ไม7ร6-จก
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อปการะคณของคร6บาอาจารยQ ของพ7อแม7อย7างเราเปFนล6กอย7างน@ โดยมาก
เราไม7คอ7 ยเอาใจใส7 ไม7คอ7 ยน1กถ1งพระคณของพ7อพระคณของแม7 เปFน
เพราะอะไร? เพราะไม7ร6-จกความเปFนจรงเร>?องของพ7อแม7น@ ท7านตรสไว-ว7า
"มาตาปต อปฏ-ฐานง ปฏบตบดามารดาของตนให-เปFนสข" การปฏบต
มารดาบดาของตนให-เปFนสขน@นทาอย7างไร? เปFนเพราะอะไรจ1งต-องปฏบต
ให-ท7านมความสข? เรากFควรร6-จกว7าพ7อแม7ท?ท7านเล@ยงเรามาน@นท7านมบญ
คณต7อเรามากเท7าไร? อนน@ให-เรานามาพจารณาด6 ต@งแต7แรกท?เราเกดข1@น
มา เราจะต-องปฏสนธอย6ใ7 นครรภQของมารดาอย67หลายเด>อน มารดากFตอ- ง
อ-มท-องไปๆมาๆอย67ตลอดเวลา ชวตของแม7น@นต@งแต7ร6-ว7าล6กได-อบตบงเกด
ข1น@ ในครรภQ กFไม7ร6-ว7าชวตของตวเองจะดารงอย67หร>อจะต-องตาย ต-องทกขQ
ยากลาบาก ต-องประคบประคองทะนถนอม และกFไม7ใช7ว7าจะต-องประคบ
ประคองแต7เฉพาะอย6ใ7 นครรภQเท7าน@น เม>อ? ออกมาแล-วต@งแต7เดFกจนเตบใหญ7
กFยงตามประคบประคองปกป-องรกษาอย67 ฉะน@นบคคลท?ไม7ร6-จกบญคณไม7ร6จกกตญญ6กตเวท ซ1ง? คดแล-วกFเหม>อนสตวQเดรจฉาน พระ-พทธเจ-าท7านตรส
ว7า เหม>อนสตวQเดรจฉานท@งหลาย เราจะสงเกตด6ได-ว7าสตวQเดรจฉานท@ง
หลายท?มนเกดข1@นมาน@นมนไม7ร6-จกพ7อไม7ร6-จกแม7 และมนษยQเราท@งหลาย
ท7านกFไม7ให-เปFนไปอย7างน@น
คาว7า "มนษยQ" น@นส6งมาก ส6งกว7าสตวQท@งหลาย หร>อจะเรยกว7าเปFนชาตท?
ส6งท?สดกFว7าได- จะไปต7อไปอกไม7ม มแต7จะต-องหวนกลบมาบงเกดเปFน
มนษยQน@อก (โลกมนษยQเปFนแหล7งสถานท?สาหรบสร-างบารมให-บรรลถ1ง
มรรคผล พ-นวฏฏสงสารส67แดนแห7งนพพานได-) พระพทธเจ-าท7านกFมาสร-าง
บารมในชาตมนษยQน@ พระ-สาวกทกๆองคQกFต-องมาสร-างบารมท?น? หร>อจะ
เปFนพระอรหนตQเจ-าทกๆองคQ ท?ท7านท@งหลายส@นอาสวะกเลสแล-ว กFจะต-อง
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มาบงเกดเปFนมนษยQเสยก7อน จะไปจตเปFนอนทรQ พรหม ยม ยกษQ เปFนสตวQ
เดรจฉานท@งหลาย...ไปไม7เปFน (ไปได-ไม7ส@นสด สร-างบารมเพ>อ? ถ1งมรรคผล
นพพานไม7ได-)
ฉะน@นมนษยQเราท@งหลายจ1งควรมาฝ1ก
พระบรมศาสดาท7านจ1งฝ1ก...ฝ1ก
บคคลท?ควรจะฝ1กไดเรากFเปFนบคคลท?ควรฝ1กตวเองเหม>อนกน
พระพทธเจ-าท7านทรงเหFนว7า พวกเราท@งหลายเปFนบคคลท?ควรฝ1ก เรากFมา
พจารณาด6อกว7า...ทาไมจ1งควรฝ1กตวเอง?โอ!...มนกFควรน?นแหละ ถ-าตวไม7
ได-ฝ1กตวของตวเอง ใครจะมาฝ1กให-เรา เท-าของเรามนพาเดนเข-าปา7 ถ-าเรา
ไม7ด6หนามให-ตวเอง ใครจะมาด6แลให-เรา อนตรายท@งหลายจะเกดมแก7เรา
ถ-าเราไม7ระวงรกษา ใครจะมาระวงรกษาให-เรา ฉะน@นจ1งควรฝ1กตว
เอง...ควรฝ1กระวงรกษาตนเอง ควรให-เข-าใจในธรรมะท@งหลาย เม>อ? เข-าใจ
ในธรรมะท@งหลายแล-ว เราท@งหลายกFพากนอย6เ7 ยFนเปFนสข มความสงบ
ระงบ อย67ตามธรรมชาตของเรา ไม7มการอจฉาหร>อพยาบาทกน
ธรรมะท@งหลายค>ออะไร? ท?เรยกว7าฟงธรรมหร>อธรรมะค>ออะไร? "ธรรม"
ค>อธรรมชาตทกส?งทกอย7าง ส?งท?มนเปFนร6ปหร>อไม7มร6ปอย67ในสกลโลกอนน@
ตลอดจนถ1งต-นไม- ภ6เขา เถาวลยQ สตวQเดรจฉานหร>อมนษยQท@งหลายเหล7าน@
รวมกนเปFนธรรมหมดทกส?งทกอย7าง ท7านจ1งให-พจารณาธรรม เปFนเพราะ
อะไร...จ1งให-พจารณาธรรม? เพราะถ-าคนไม7ร6-จกธรรมะแล-วจะเปFนทกขQ ถ-า
ร6-จกธรรม ร6-จกพจารณาธรรม ว7าธรรมท@งหลายเหล7าน@...ธรรมชาตเหล7าน@
มนจะมกฎความจรงของมนอย67 กฎธรรมชาตท?มนษยQเราท@งหลายหร>อสตวQ
เดรจฉานท@งหลาย จะไปแก-ไขเปล?ยนแปลงมนไม7ได- แก-กฎของธรรมชาต
อนน@ไม7ได- กฎของดนน@า ของไฟ ของลม ของดนฟ-าอากาศ ของสตวQทง@
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หลายเหล7าน@ กฎของมนค>ออะไร? กฎของมนค>อ...เบ>อ@ งต-นของการบงเกด
ข1น@ มา อนน@คอ> กฎของธรรมชาตหร>อกฎของธรรมะ ทกส?งทกอย7างจะต-องม
การบงเกดข1@นมาเปFนเบ>อ@ งต-น เรยกว7ากฎของมนตามเหตตามปจจยเม>อ?
เกดข1@นมาแล-วมนกFจะค7อยๆแปรเปล?ยนไป ไหลไป...ไหลไปจากท?ส6งลงส67ท?
ต?า ไหลไปๆ...ไหลไปเร>?อยๆ...เม>อ? เราเกดข1@นมาแล-ว กFต-องมความแปร
เปล?ยนไปตามกาล
เปล?ยนไปๆอายกFไหลไปๆไหลจากเดFกไปหา
หน7ม...ไหลจากหน7มไปหาความแก7เฒ7าชรา และความตาย อนน@แหละ
ความแปรเปล?ยนของมนมอย67 ความแปรเปล?ยนของธรรมชาต ไม7มความ
ย?งย>นถาวร ถ-าหากว7าเรายงไม7เหFน...กFหวนกลบมาด6ส?งท?อย6ใ7 กล-ๆตวเรา
กFได- มองออกไปด6ต-นไม-...มองด6แผ7นดนน?น...ด6ซ!...มนเปล?ยนแปรไหม?
หร>อมนยงเหม>อนเดม...คงสภาพเดมอย67 เหFนไหม...ว7ามนกFแปรเปล?ยนไป
ตามกาลเวลา
ทน@กมF องย-อนกลบมาด6ตวของเราเอง
ว7ามนจะทรงสภาพเหม>อน
เดม...เหม>อนแต7ก7อนเก7าไปไม7ได- ตลอดแม-แต7สกลร7างกายของเราอนน@
มนกFยงแปรเปล?ยนไปสภาพธรรมชาตของมน ขน, ผม, เลFบ, ฟน, หนง
มนจะไม7คงอย6เ7 หม>อนเดม
อนน@คอ> กฎของมนท?จะต-องแปรเปล?ยนไป
ตลอดมาถ1งฟน, ห6, ตา แข-งขา อวยวะของเราท@งหลาย มนกFแปรไปๆ
ความแปรเปล?ยนไปน@เรยกว7า กฎของธรรมชาตหร>อกฎของธรรมดา...กฎ
ของธรรมะหร>อกฎของธรรม ใครๆกFจะมาห-ามมนไม7ได-...ห-ามมนไม7ฟง จะ
ไปอย67ท?ไหนๆกFตาม ถ1งจะหนไปอย67ในมหาสมทรกFช7างเถอะ...มนกFจะต-อง
แปรเปล?ยนไป
หร>อจะหนไปซ7อนอย67ในกลบเมฆกFตามมนจะต-องแปร
เปล?ยนไปอย7างน@ จะมแต7ความแปรไปเปล?ยนไปๆไม7หยดย@ง มแต7มนจะ
ไหลไปๆตามกาลตามเวลา อนน@เรยกว7ากฎของธรรมะ
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เราไม7ร6-จกว7าธรรมะค>ออะไร? ธรรมะค>อสตวQ...ค>อมนษยQนค? >อสตวQเดรจฉาน
ค>อต-นไม-ค>อแผ7นดนน@ ทกส?งทกอย7างน@เราเรยกว7า "ธรรมะ" และกฎของ
ธรรมะกFคอ> กฎของธรรมชาตอนน@ มนกFแปรไปตามเร>?องของมน...แปรไปๆ
ๆ...
ตวอย7างท?มนปรากฏชดให-เราเหFนอย6ท7 กวนน@ กFด6ท?ตวของเราเองน?แหละ
แต7ก7อนเราไม7ได-มสภาพอย7างน@ แต7เดwยวน@...มนแปรเปล?ยนมาเปFนอย7างน@
น?นแหละธรรมะ
มนมการบงเกดข1@นเปFนเบ>อ@ งต-นแล-วมนกFมการแปร
ไปๆ...แปรไปในท7ามกลางและแปรไปในท?สด ผลท?สดของมนน@นกFไม7ม
อะไร มแต7ความเส>อ? มสลายแตกดบทาลายไป ท7านจ1งบอกว7า อนน@นมน
ไม7ใช7ของของเรา...ไม7ใช7เรา...ไม7ใช7เขา...ไม7ใช7สตวQ...ไม7ใช7บคคล...ไม7ใช7ตว
ตน ให-พจารณาเอาไว- อนน@เราจะไปย1ดเอาไม7ได- เราบอกมนไม7ได- ห-ามมน
ไม7ฟง อนน@คอ> กฎของธรรมดา ค>อกฎของธรรมะ ค>อ อนจจงทกขง อนตตา
ถ-ามนแปรไปแล-วจะเอาอะไรมาห-ามมนกFไม7ได- จะเอาทรพยQสมบตมาห-าม
มนกFไม7ได- เพราะมนเปFนสงขาร...ท?จะต-องมการเปล?ยนแปรไปอย7างน@ ทน@
ถ-าคนไม7ร6-จกกฎของธรรมะ เม>อ? มาเหFนแล-วกFเกดความเสยใจ มาเหFนความ
เปล?ยนแปรไปอย7างน@แล-ว...กFร-องไห-เสยใจ อนน@คอ> คนไม7ได-เรยนธรรมะ
ไม7ร6-จกธรรมะ ไม7ร6-จกธรรมะว7าธรรมะน@นอย67ทไ? หน? ว7าการปฏบตธรรมะ
ค>อการปฏบตอย7างไร?...ไม7ร6-จก...ไม7ร6-จกธรรมะกFไม7ร6-จกการปฏบต
การปฏบตธรรมะกFคอ> การมาทาความร6-จกกฎของธรรมชาตกฎของ
ธรรมชาตตามความเปFนจรงน@แหละ...ว7ามนเปFนอย7างน@เหม>อนกบกล-วย,
มะพร-าว, หมาก ผลไม-ทกอย7างมนเกดข1@นมาแล-วมนกFแก7ไปๆเปFนของ
ธรรมดา แล-วผลท?สดมนกFร7วงหล7นลงมาเปFนอย6อ7 ย7างน@เร>?อยๆไป ฉะน@นจ1ง
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ว7าต-นไม- ภ6เขา เถาวลยQ มนกFแปรเปล?ยนไปอย6อ7 ย7างน@น ต-นไม-น@นถ1ง
ฤด6กาลเวยนมาใบของมนกFร7วงหล7นไป แล-วมนกFแตกผลก?งใบข1น@ มาใหม7
มนษยQ...สตวQท@งหลายกFเหม>อนกน ท?เปFนร6ปธรรมอนน@ ฉะน@นจ1งเปFนของไม7
แน7นอนจรงๆไม7ใช7สตวQ ไม7ใช7บคคล ไม7ใช7ตวตน ไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา เรยก
ว7า "ธรรม" แล-วเราปฏบตธรรมะปฏบตอย7างไร? ค>อมาพจารณาให-เหFน
ตามความเปFนจรงของมน ว7าอาการท?มนเกดข1น@ มาแล-วกFต-องแปรเปล?ยน
ไปน@ เราห-ามมนไม7ได-...บอกมนกFไม7เช>อ? ฟง จะเอาอานาจอะไรมาปราบมน
กFไม7ได- จะหายาอะไรมากนให-มนหายจากการแปรเปล?ยน...ไม7ให-ตายไม7
ได-...น?...เปFนกฎธรรมชาตท?ตายตว น?...ค>อความจรง เรามาพจารณา
หาความจรงอนน@ เรยกว7า "สจจธรรม" ถ-าเราเหFนสจจธรรมแล-วเรากFหมด
ทกขQ เพราะเหFนแล-วว7ามนจะต-องแปรไปอย7างน@ ส?งเหล7าน@มนจะต-องเปFน
ไปอย7างน@ เรากFมาเหFนตามความเปFนจรง ว7ามนจะต-องเปFนอย7างน@น อนน@
เรยกว7า...ธรรมะ...เรยกว7าการปฏบตธรรมะ
เหFนตามความเปFนจรงอย67
ตลอดกาลตลอดเวลา การย>น การเดน การน?ง การนอน เหFนอย67-ร6อย67...เปFนอย67 มองเหFนร6ปภายนอกน@นว7ามนกาลงแปรไป จากเดFกไปเปFน
หน7ม-สาว จากหน7ม-สาวแปรไปส67ความแก7ชรา ผลท?สด...กFแปรไปส67ความ
ตาย...เปFนธรรมดา น?แสดงว7าเปFนอนจจง ทกขงอนตตา เปFนของไม7
แน7นอน
ทน@พ6ดถ1งนามธรรมค>อจตใจ จตใจของเราน@มนกFแปรไปไม7คงอย6เ7 หม>อนเก7า
จตใจท?มนยงอย6เ7 หม>อนเก7ามไหม? ล6กกFด...หลานกFด...วตถกFด วตถส?งของ
บางส?งบางอย7าง เราเคยรกเคยชอบเคยมความพอใจ แต7พอใช-ไปๆ กFกลบ
ไม7รกไม7ชอบไม7พอใจอก น?...มนกFเปFนของเราอย6อ7 ย7างน@ อนน@มนกFไม7
แน7นอนเหม>อนกนเกดมข1@นแล-วกFแปรไป...เปล?ยนไป...ไหลไปตามธรรมดา
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ส?งท?มนแปรไปเปล?ยนไปไม7อย67เหม>อนเดมค>อ สงขารท?มนแปรเปล?ยน ท7าน
เรยกว7าความจรง ฉะน@นคนท?ไม7เหFนความจรงกFค>อ คนท?เหFนสงขารมนแปร
เปล?ยน...แต7ว7าไม7อยากจะให-มนเปFนไปอย7างน@น ไปก@น...ไปห-าม...ไปย1ด
ม?นหมายม?นว7า สงขารเหล7าน@เปFนส?งท?ม?นคงถาวร เปFนสาระแก7นสาร เปFน
ของของตวเอง แล-วกFกลบมาเปFนทกขQ "ถ-าคนหลงสงขารแล-วจะเปFนทกขQ
มาก" ฆ7ากน ยงกน ทบตกน แข7งแย7งชงดชงเด7นกน กFเพราะไม7ร6-จกธรรมะ
ไม7ร6-จกส?งท@งหลายเหล7าน@ว7ามนเปFนธรรมะ เลยเกดฆ7ากนตกนแย7งชงกน
ข1น@ ถ1งกบมอนต-องล-มหายตายจาก...เกดการจองเวรกน กFต-องมอนเปFนไป
ทกส?งทกอย7างดงน@ กFเพราะคนไม7ร6-จกธรรมะ ไม7ร6-จกธรรมชาตของธรรมะ
บ-านเม>องกFเกดความเด>อดร-อนข1@นมา ถ1งตวเราเองกFต-องเด>อดร-อน
ฉะน@นพระบรมศาสดาท7านจ1งให-ประพฤตปฎบตธรรมหร>อปฏบตธรรมะ ค>อ
ทาจตใจของเราให-เข-าไปเหFนตามความเปFนจรง ว7าสงขารท@งหลาย...เม>อ?
มนเกดข1น@ แล-วในเบ>อ@ งต-น มนกFจะแปรเปล?ยนไปตามเร>?องของมน มแล-วกF
หาไม7...เกดข1@นแล-วกFดบไป ไม7ว7าจะเปFนของทางนอกหร>อของภายในกFตาม
ของภายนอกค>อแก-วแหวนเงนทอง เม>อ? ได-มาแล-วกFเสยไป...เสยไปแล-ว
กFได-มาเปFนธรรมดา น?น...ค>อส?งท?มนแปรไปเปล?ยนไป ไม7มความเท?ยงแทแน7นอน ของภายในค>อสกลร7างกายของเรา ท?มนมการเปล?ยนสภาพไป
ทกๆวน อย7างวนน@กเF หม>อนกน วนน@กไF ด-อนใหม7แล-วน?...ฮ>อ!...น?น...ได-ผม
เส-นใหม7 ได-ฟนซ?ใหม7 ได-ตาอนใหม7 ได-หนงแผ7นใหม7แล-ววนน@ ได-อน
ใหม7...อนเม>?อวานน@มนตายไปแล-วนะ มาถ1งวนน@เรากFได-อนใหม7ท@งหมดน@
หมดวนน@กไF ด-ของอนน@ไปถ1งพร7งน@หมดพร7งน@กFท@งอนเก7าได-อนใหม7อก บาง
คร@งจนหลงกน...จนล>มกนจนมองกนไม7ออก...ไม7ร6-จกกน...เปFนเพราะ
อะไร? กFเพราะเปล?ยนไปเปFนคนใหม7 เปล?ยนตาใหม7 เปล?ยนห6ใหม7 เปล?ยน
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หนงใหม7 เปล?ยนร6ปร7างใหม7 เปล?ยนฟนใหม7 เปล?ยนไปหมดทกส?งทกอย7าง
เม>อ? มาพบกนเลยไม7ร6-จกกน ไม7ร6-กFเลยถาม เขาว7า ...ตวน@นเปFนใคร...ตวน@น
อย67ทไ? หน? อกคนกFตอบว7า อ-าว!...ตวจาเราไม7ได-หร>อ...ตวหลงเราแล-ว
หร>อ? จะไม7ให-หลงได-อย7างไรล7ะ...ตวน@นเปFนคนใหม7 ไม7เหม>อนคนเก7าน?นา
ถ-าเปFนคนเก7าใครจะหลง กFเพราะมนเปล?ยนไปเปFนคนใหม7ถ1งได-หลง...จะ
ว7าอย7างไร น?แหละค>อลกษณะท?มนเปล?ยนไป ท?มนเปล?ยนไปน@ใครจะมาบ
อกมนกFไม7ฟง พ-นกฎหมาย...กฎหมายบญญตตามไม7ทน มนไม7เช>อ? ฟงใคร
ฟน, ขน, ผม, เน>อ@ หนงของเรากFเหม>อนกน ถ1งมอย67กบใครกFจะต-องมความ
แก7 ความเจFบ ความตายได- ไม7เฉพาะเจาะจงอย6แ7 ต7มนษยQเราเท7าน@นแม-แต7
เส>อตวดร-าย...มนกFทาร-ายไม7ได- ช-างตวร-ายกาจ...มนกFทาร-ายไม7ได- กบ
เร>อ? งกฎของธรรมชาต มนจะจบเอาไปถอดถอนออกหมดทกส?งทกอย7าง
อนน@เรยกว7าความจรงของธรรมชาต...มนไม7กลวใคร
ฉะน@นจ1งให-พวกเราท@งหลายมาพจารณาธรรมะ...ให-เหFนอย7างน@ ไม7ว7าใครๆ
กFจะเหม>อนกนทกๆคน เปFน "สามญลกษณะ"มลกษณะเสมอกนในสงขาร
ท@งปวง ใครกFเหม>อนกน ทน@เม>อ? เรามาเหFนแล-วว7าไม7ว7าร7างกายภายนอก
หร>อภายใน...มนกFต-องมลกษณะเหม>อนกนท@งหมด
เม>อ? มนเหม>อนกน
ท@งหมดเสยแล-วดงน@ พระ-พทธเจ-าท7านจ1งตรสว7า พวกเราท@งหลายน@เปFน
ญาตกน...ญาตเกดญาตแก7 ญาตเจFบ ญาตตาย เม>อ? เปFนญาตกนดงน@แล-ว
ควรท?จะทาอย7างไร? กFควรท?จะมเมตตาต7อกน ควรมความกรณาต7อกน
ควรมความซ>อ? สตยQต7อกน ไม7แก7งแย7งซ1?งกนและกน ให-มนเปFนธรรมะ เพยง
เท7าน@พวกเรากFร6-จกกฎของธรรมชาต ไม7ว7าเราจะมมากหร>อน-อยกFตาม กFใหมด-วยความจรง...ด-วยความด อย7าให-ต-องมโทษ ได-มาแล-วกFสบายใจ ถ-า
เราเหFนธรรมะอย7างน@แล-ว ใจของเรากFเปFนสขสบาย ไม7จาเปFนท?จะต-องไป
1153

โลภเอาของใคร ไปแย7งเอาของใครมา ไม7มความคดอย7างน@อย6ใ7 นใจ เพราะ
เข-าใจแล-วว7า...ส?งเหล7าน@ไม7ใช7ของใครสกคน เม>อ? เรามความสข บคคลอ>?นกF
ต-องการความสข ถ-าเราต-องการความสข...แต7วา7 เราไปแย7งเอาความสข
ของคนอ>?นมา คนอ>?นกFเปFนทกขQ เม>อ? เขาเปFนทกขQ...เรากFเปFนทกขQ เม>อ? เรา
เปFนสข...เขากFเปFนสข ด-วยเหตน@พระพทธเจ-าของเราท7านจ1งให-มเมตตา ถ-า
เราจะเมตตาสตวQท7านให-เมตตาตนเสยก7อน ให-ด6ตวเองเสยก7อน ถ-าเราจะ
เบยดเบยนเขา กFให-เรามาคด6เสยก7อนว7า เราดไหม...เราชอบไหม...เราไม7
ชอบไหม ให-เราพจารณาด6 ส?งไหนมนเปFนทกขQ ส?งไหนอนไหนมนเด>อด
ร-อน เรากFไม7ชอบ...คนอ>?นกFไม7ชอบ...สตวQอ>?นกFต-องไม7ชอบ เร>?องความไม7
ชอบธรรมท@งหลายน@น...ด-วยมนจะนาความทกขQมาให-เรา ให-พากนเลกละ
ถอน ให-ต7างคนต7างมาประพฤตปฏบตธรรม...มนกFสบาย...สงบ...ระงบ ใคร
กFเต>อนตวใครตวเรา เหม>อนกบท7อนไม-ท?เรานามาเหลาให-เกล@ยงเกลา...นา
มาดดแปลงแล-ว เหม>อนไม-ล6กหน-าของเราน?แหละ (ไม-ลก6 หน-าเปFนอาวธใชสาหรบยงสตวQ มลกษณะคล-ายคล1งกบล6กศรธน6 ต7างแต7ล6กหน-าน@ เขาจะนา
เอายางไม-ท?มพษมาทาหวล6กศรด-วย) ต7างคนต7างกFซอ>? ตรง ต7างคนต7างกFไม7
คดโกงต7างคนต7างกFมความเปFนระเบยบเรยบร-อย เหม>อนกบไม-ล6กหน-าท?
เขานามาดดแปลงเหลาให-เกล@ยงเกลาแล-ว แม-ว7าเราจะนาเอามามดรวมกน
เข-าไว-ด-วยกนกFเรยบร-อย...ไม7เกะกะด ทาไมมนไม7เกะกะ เพราะต7างคน
ต7างกFรกษาของใครของเรา ไม-ท7อนน@ซ?นม@ นกFรกษาตวของมน มนจะไม7คด
ไม7งอ ทกๆอนมนจะตรง มนกFเลยไม7เกะกะซ1ง? กนและกน...น?...เหม>อนกน
กบไม- เรามาเหFนธรรมะ มาปฏบตธรรมะ มความเหFนอย7างเดยวกนน@ การ
อย6ร7 7วมกนกFสบาย
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ดงน@นท7านจ1งให-พจารณาธรรมะ
และธรรมะกFคอ> ธรรมชาตฉะน@นการ
ประพฤตปฏบตธรรมะน@น ญาตโยมบางคนอาจจะเข-าใจว7าไม7ได-เรยนมา
มาก ไม7ร6-สง? อนน@ ไม7ได-สวดมนตQบทน@นบทน@ อนน@นไม7เปFนของจาเปFน อน
น@นไม7ใช7ธรรมะ...มนเปFนคาพ6ดธรรมะเปFนช>?อของธรรมะ...ไม7ใช7ตวธรรมะ
ตวธรรมะแท-ๆกFคอ> ตวเราท?มอย67น@ เราน?งอย67ท?น? เราน?งกนหมากอย67ขณะน@
ท?เรากาลงน?งทบอย67...อาศยไปมาอย67ขณะน@ น?...อย67ท?ตรงน@...เหFนไหม? กF
สถานท?ท?เราน?งทบอย67ท?น? ท?เรากาลงอาศยอย67ไปมาในขณะน@ ต-นไม-ภเ6 ขา
เถาวลยQ ท?อย67ท?อาศยน?น...มนมแต7ตวธรรมะหมดท@งน@นแหละ คนเราไม7ร6เปFนอะไร...ถ-าทกขQมากFทกขQกบส?งท@งหลายเหล7าน@แหละ เพราะไม7ร6-ตาม
ความเปFนจรงของมนท7านจ1งให-พจารณา ถ-าหากว7าเหFนธรรมะท@งหลาย
เหล7าน@แล-วมนกFไม7ยาก เพราะธรรมะท@งหลายน@นมอย67ท?นแ? ล-ว ไม7ตอ- งเรยน
มนมอย6แ7 ล-วท?น?แล-ว ไม7ต-องเรยน...มนมอย6แ7 ล-ว ความสขเกดข1น@ มาในใจ
ของเราน?นกFเปFน "สขาธมมา"ความทกขQเกดข1น@ มาในใจของเรากFเปFน "ทก
ขาธมมา" ความสข...ความทกขQ...ความพอใจความไม7พอใจน@มนเปFนตว
ของธรรมะท@งหมด ฉะน@นทกส?งทกอย7าง อนไหนท?เราคดว7าถ6กธรรมะ...คด
ว7าเราหร>อว7าของเราน@น กFเปFนตวสมมตว7าเปFนธรรมะ...อย7าได-ไว-ใจ ท7านจ1ง
ให-พจารณาให-ระวง ถ-าไม7ระวงธรรมะไม7ร6-จกธรรมะ...แล-วมนกFจะเปFนทกขQ
เพราะท?ถ6กแล-วกฎของธรรมะ...มนเปFนธรรมดาของมน อย7างเราเกดข1@นมา
แล-วไม7อยากจะแก7...แก7แล-วไม7อยากจะเจFบ...เจFบแล-วกFไม7อยากตาย ไม7
อยากพลดพรากจากล6กหลาน อนน@คอ> คนไม7ร6-จกธรรมะ เข-าไปแก-ไขไม7
ได-...กFไม7เข-าไปแก- กFเลยทาให-เปFนทกขQ
อนความเปFนจรงน@น พระศาสดาท7านพจารณาธรรมะหร>อปฏบตธรรมะ กF
ค>อการมาปฏบตอย7างน@เอง ค>อให-ร6-เร>?องของมน "อะนจจา วะตะสงขารา อ
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ปาทะวะยะ ธมมโน อปชชตะวา นรฌนต เตสงว6ปะสะโม สโข" ไม7มอะไร
ในส?งเหล7าน@...มนเปFนของไม7ม?นคง ไม7เท?ยงแท-แน7นอนอย7างน@ เม>อ? ใจเหFน
อย7างน@ตามความเปFนจรงแล-ว มนกFเข-าไปเหFนธรรม...เข-าไปร6ธ- รรม ไม7ไดสนใจย1ดม?นหมาย...เหFนเปFนธรรมดา เม>อ? สกลกายของเรามนเจFบ...มน
ปว7 ย...มนเฒ7าชราแล-ว เรากFมองเหFนว7ามนเปFนของธรรมดา..หนอ มนกFจะ
ต-องเปFนไปอย7างน@น น?ค>อหลกธรรมะเบ>อ@ งต-นมการเกดข1น@ เปFนธรรมดา ม
ความแปรเปล?ยนไปเปFนธรรมดาในท7ามกลาง แล-วผลท?สดกFดบไปส@นไปใน
เบ>อ@ งปลาย ไม7มอะไรคงอย67ในสกลโลกใบน@ อนน@คอ> ธรรมะท?พระศาสดา
ทรงค-นพบวธแก-ไขเอาไว-คอ> การมาพจารณาธรรมะ เม>อ? เราร6-ว7าอนน@เปFน
เรา อนน@เปFนของของเรา เม>อ? เกดมความโลภโมโทสนตQจนล>มเน>อ@ ล>มตวกF
จะทาให-เปFนทกขQ เพราะไม7ร6-จกธรรมะ ถ-าร6-จกธรรมะแล-ว...กFจะต-องร6-จก
ประมาณ พอมพอเปFนไปได-ตามอตภาพ พอมทนสารอง มความซ>?อสตยQ
สจรต
เม>อ? มองเหFนเพ>อ? นมนษยQด-วยกนกFเหม>อนกนกบเราเหFนพ7อแม7
เขา...กFเหม>อนกบพ7อแม7ของเรา เหFนล6กเหFนหลานเขา...กFเหม>อนกบล6ก
หลานของเรา เหFนของของเขากFเหม>อนกบของของเรามนเหม>อนกนไป
หมดอย7างน@ กFจะไม7เบยดเบยนซ1ง? กนและกนต7างคนต7างกFหากนกนตามน@า
พกน@าแรงของใครของเรา
อนน@มนกFเปFนศลเปFนธรรมข1น@ มาเองเท7าน@น
แหละ
เอ-อ!...น?นแหละถ-ามนเปFนศลเปFนธรรมข1น@ มา...แล-วมนกFจะสบาย
เท7าน@น...เพราะเข-าใจธรรมะท?ตวมนมอย6เ7 ปFนอย67นก? Fให-พจารณาร6-ว7า...มนกF
เปFนอย7างน@นแหละ จะทาอย7างไร...เพราะมนกFต-องเปFนอย7างน@น เราเข-าใจ
อย67...ร6-อย6ว7 7ามนเปFนอย7างน@น เหม>อนกบท?เราปล6กถ?วปล6กแตง ปล6กฟกทอง
ปล6กฟกเขยวอย7างน@นแหละ ปล6กแล-วมนกFเกดข1@นมา เกดข1น@ มาแล-วกFแก7
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แก7แล-วมนกFเน7าเสยไป เม>อ? เราร6-จกอย7างน@ เรากFร6-มาจดการกบมนเสยก7อน
ซ...ต@งแต7มนยงไม7ทนเน7าเสย จะนาเอามาต-มมาแกง.นามารบประทานหร>อ
จะเอาไปขาย เอาไปแลกเปล?ยนกบอะไร ให-มนเกดประโยชนQกรF บจดการ
กบมนเสยซ... จะมามวน?งเสยดายต7อเม>อ? มนเน7าเสยไปแล-ว มนจะม
ประโยชนQอะไรล7ะ... อนน@กเF หม>อนกน เราจะปล7อยให-สงขารของเราน@นแก7
เฒ7าเจFบปว7 ยและตายไปเสยก7อนถ1งจะร-องไห-เสยใจเสยดายตามในภาย
หลง มนทาไมจะเกดประโยชนQ กFเหม>อนกนกบฟกเขยวฟกทอง...เราจะไดประโยชนQอะไรกบมน เม>อ? ปล6กแล-วกFปล7อยให-มนเน7าท@งไปเสยเฉยๆ แล-ว
ถ1งจะมาน?งราพ1งราพนคดเสยดายตามภายหลง ปล6กข1@นมาแล-วกFปล7อยใหมนเน7าท@งไปเสยเฉยๆ ถ1งจะมาน?งคดว7า...เสยดายหนอๆ...จะเสยดายเอา
อะไร?...
คนเราน@กFเหม>อนกน เม>อ? ยงหน7มสาวยงมกาลงวงชาอย67 พอท?จะประพฤต
ปฏบตได- พอท?จะพจารณาได- พอละได-ในส?งท?ไม7ดไม7งาม กFพากนละ...พา
กนถอนออกซ...หร>อจะมวแต7นง? นองพไรราพนว7า
โอ!...เจFบหนอ...ไขหนอ...เสยดายหนอ...แต7เฒ7าเรFวหนอ...กลวจะตายหนอ ฯลฯ ...อย7างน@มน
จะเกดประโยชนQอะไร ท@งๆท?จะพ6ดจะบ7นจะว7าอย7างไร มนกFจะต-องเน7า
เหม>อนกบฟกทองอย6เ7 ช7นน@นแหละ
ฉะน@นถ-าคนฉลาดคนมปญญากFใหพจารณาธรรมะ ถ-าพจารณาธรรมะแล-ว กFต-องร6-จกกาลร6-จกเวลา เรากFมาส?ง
สอนจตใจของเรา ให-มความสขความสาราญอย67ในปจจบนน@ น?...กFคอ> การ
ประพฤตธรรม การปฏบตธรรม หร>อการฟงธรรมให-เข-าใจ เม>อ? เข-าใจการ
ฟงธรรมแล-ว...กFร6-จกธรรม เม>อ? ร6-จกธรรมเปFนต-น...กFร6-จกกฎของธรรมะ เม>อ?
ร6-จกกฎของธรรมะ...กFจะไม7เข-าไปจบย1ดม?นหมายในส?งต7างๆ เข-าใจและร6ว7าส?งเหล7าน@เม>อ? ถ1งกาลถ1งเวลามนกFจะต-องมอนเปFนไป
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อนน@กเF ปรยบเหม>อนใบไม-ของเราน@แหละ ถ1งฤด6ใบไม-ผลเวยนมาถ1งมนกF
ผลแตกใบออกมา ปต7อไปเม>อ? ถ1งฤด6ใบไม-รว7 ง ใบของมนกFจะร7วงหล7นลงไป
ร7วงหล7นลงไปแล-วกFผลแตกใบออกมาอก เรากFควรจะร6-จกธรรมชาตของมน
ว7า เอ-อ!...ฤด6น@เปFนฤด6ใบไม-ร7วงหรอก ฤด6นเ@ ปFนฤด6ใบไม-ผลหรอก เรากFพ6ด
ตามหลกของมนอย7างน@น มนกFร7วงจรงๆ ผลข1น@ มาใหม7จรงๆ คนมนกF
เหม>อนใบไม-น?แหละ เราจะไปร-องไห-เสยใจกบมนน?นหร>อ...จะไปหวเราะ
ดใจกบมนน?นหร>อ ถ-าร6-จกอย7างน@น ร6-จกถ1งหลกความจรง กFเหม>อนกบเรา
ร6-จกฤด6ใบไม-ร7วง...ร7วงแล-วมนกFต-องผลใบใหม7ออกมาอก สงขารร7างกาย
ของเรากFเหม>อนกน เม>อ? ประชมปรงแต7งรวมกนข1@นมา ถ1งเวลามนกFจะหาย
ไป อย7างเรามเพ>?อนมตรสหายมล6กมหลานมาอย67ร7วมกน มความเปFนอย67
ร7วมกนวนหน1ง? เปFนต-น สกวนหน1?งกFจะต-องมความพลดพรากจากกนเปFน
ธรรมดาของมน ให-เราเข-าใจไว-อย7างน@ ค>อ...น?...มนเปFนธรรมะ น?ค>อ...กฎ
ของธรรมะ ธรรมะน@นอย6ใ7 นตวในกายในใจ อย6ใ7 นสงขารของเราท@งหมด ใหปฏบตธรรมะ...เพ>อ? ร6-ธรระ เม>อ? ร6-ธรรมะแล-ว...เรามนกFจะสบาย มนจะสบาย
อะไร? สบายเพราะเราไม7ไปย1ดม?นหมายม?นน?นแหละ ร6เ- ร>?องของมนว7าส?ง
น@นเปFนอย7างน@น เปFนไปตามเร>?องของมน ให-เรามาพจารณา ไม7ต-องไปมอง
ด6ท?อ>?นไกล ให-เราน@นพากนเข-ามาวดประพฤตปฏบตให-มศลธรรม "วนค>น
ล7วงไปๆ เราทาอะไรอย67...เราพจารณาอะไรอย67" ให-เราพยายามกระทาใจ
ของเราไม7ให-มความข7นมวเม>?อใจเราจะมความข7นมว
กFให-ระล1กถ1งคณ
พระคณเจ-า ใจมนข7นข1น@ มา...ใจไม7ดข1น@ มา น?นแหละ... เรากาลงจะตกนรก
ฮ1ม? ๆ...วนน@เราจะจดการกบมนเสยดไหมหนอ? มความคดเคยดแค-นข7น
เค>องอย67ในใจอย7างน@น อนน@แหละ...ระวงให-ดมนจะพาเราให-ไปตกนรก ถ-า
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เรามความทกขQอย67ตลอดวนตลอดค>น น?นแหละตกนรกจรงๆทน@... ฉะน@น
จ1งว7าคนเราน@นจตใจเปFนของสาคญ
ฉะน@นเม>อ? ถ1งวนธรรมสวนะเวยนมาถ1ง ในวนข1น@ -แรม ๘ ค?า, ๑๕ ค?า กFใหพากนมาอบรมบ7มนสย จะได-ร6-จกข-อประพฤตปฏบตของตวเรา ร6-จกการ
รกษาตวเอง รกษากาย รกษาวาจา รกษาใจ การประพฤตปฏบตธรรมะกF
อย67ทเ? รา เพราะฉะน@นจ1งพากนพจารณา น-อมเอาเข-ามาไว-ในจตใจของเรา
อย7าฟงเฉยๆ...ฟงแล-วให-นาเอาไปประพฤตปฏบตท?บา- นของเราด-วย.ใหเราพจารณาด6เม>?อเวลาใจของเรามความโมโหโกรธแค-น กFให-หม?นเพยร
ปรบปรงรกษาตวเอง...ส?งสอนตวเอง ถามไปฟงไปแล-วให-นาเอากลบไป
ประพฤตปฏบต จาเอาไว-ในลกษณะอย7างน@ ให-เรามความร6-ส1กรบผดชอบ
อย6ใ7 นจตใจของเราอย67เสมอ น?นแหละถ-าหากว7าใจของเรามความสว7างไสว
มความบรสทธ tขาวสะอาด ไม7มความโลภ ความโกรธ ความหลง มนไม7
เศร-า...ไม7มวหมอง...มนไม7ทกขQทน เท7าน@นแหละใจเปFนบญแล-ว ใจพ-นจาก
นรกแล-ว ใจพ-นจากอาสวะท@งหลายแล-ว น?น...ให-เรามาด6จตใจของเรา ถ-า
เวลามนโมโหข1@นมากFให-พจารณาด6 เวลาใจดข1น@ มากFพจารณาด6เหม>อนกน
ปล7อยมน...วางมน...วางอารมณQเหล7าน@ลงเสย อย7าไปเช>อ? มนจนเกนไป
อย7าไปส7งเสรมมนในทางไม7ดไม7งาม ให-สง? สอนตวเอง ฉะน@นผ6ร- กษาจต
ของตวเอง จ1งป-องกนความผดท@งหลายได- หยดจตท?มนกาลงจะไป...
"จต" น@เหม>อนกนกบ "ควาย" ทน@เรามารกษาจตของเรา"ผ6-ร6-" รกษาจตค>อ
"เจ-าของควาย" อาหารของควายน@นค>ออะไร?อาหารของควายน@นค>อข-าว
หร>อหญ-า ถ-าเราตามรกษาจตของเรากFคอ>
"คนเล@ยงควายจะต-องทา
อย7างไร?" คนเล@ยงควายกFจะต-องเหFนควายของตวเอง ว7าควายมนกาลงอย67
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ในลกษณะท7าทอย7างไร...เรากFร6-จกหมด มนจะเข-าปา7 เข-าดง ลงน@าลงห-วย
เรากFร6-จก หร>อมนจะไปเข-าร@วเข-าสวนเขา...เรากFร6-จก เพราะเรามองด6ควาย
ของเราอย6ถ7 -ามนจะเข-าไปใกล-ร@วใกล-สวนของเขา เรากFตะเพดไล7มน...อย7า
ไปส7งเสรมมน เราตามรกษาจตกFเหม>อนกน ส?งท?จะทาให-เราเกดมความสข
ความทกขQ มความอจฉาพยาบาทน@นค>อข-าวค>อหญ-าอารมณQของจต...จต
มนจะมอจฉา...จตมนจะมพยาบาท...จตโลภอนน@น...โกรธอนน@เรากFร6-จก
เพราะจตเปรยบเหม>อนกบควาย ผ6-มปญญาผ6ร- 6-ทง@ หลายกFเหม>อนกนกบ
เจ-าของควาย ถ-าจตของเราจะคดดคดช?ว เรากFร6-จกเร>?องของมน เรากFรกษา
ส?งสอน...ทรมานมนได- เหม>อนกนกบคนเล@ยงควายตามรกษาควาย มนจะ
ไปกนข-าวเข-าไปในร@วในสวนของเขา เรากFไล7มนได- เพราะเราคอยด6ควาย
ของเราอย67 การรกษาตวเองกFเหม>อนกน กFต-องรกษาอย7างน@น อนน@คอ> การ
ตามรกษาจตของตวเอง "ผ6ใ- ดตามรกษาจตของตน...ผ6น- @นจะพ-นจากบ7วง
ของมาร" กFต-องพ-นซ...กFเหม>อนกนกบคนตามรกษาควายน?นแหละ ควาย
มนจะเข-าไปกนหญ-ากนข-าวในนาเขาเรากFไล7มนจะเข-าร@วเข-าสวนเขาเรากF
ไล7 มนจะไปในทางไม7ดไม7งามเรากFไล7มนกFพ-นจากความเสยหาย พ-นจาก
ความผดเท7าน@น น?น...ตามรกษาจตเจ-าของ กFเหม>อนกนกบคนตามรกษา
ควาย มนจะเกลยดผ6น- @น...โกรธผ6-น@ มนจะหลงอนน@น...หลงอนน@ เรากFตาม
รกษาจตของเราอย67อย7างน@น ในเร>?องความช?วเราไม7ส7งเสรมมน...การาบ
สอนมนอย67เร>?อยๆ มนกFสอนได-เท7าน@นแหละ ถ-าตามรกษาตวเองแต7นก? ลบ
ไม7ร6-จกรกษาตวเอง น?งอย6เ7 ฉยๆมนกFมธรรมะ คนเราน@นจตมนจะไม7อย67
เฉยๆหรอก ไม7ร6-จกปฏบตอะไร กฎน@นเปFนอย7างไร ธรรมน@นอย67
ท?ไหน?...ไม7ร6-จก
ถ-าเราร6-จกอย7างน@นง? อย67มนกFคดปรงแต7งไปเร>?อยๆคด
รก...คดชง...คดน-อยใจ...คดดใจเสยใจ...คดวตกกงวล คดไปหลายๆอย7าง
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ถ-าเราตามรกษาเรากFต-องร6-จก ถ-าร6-จกแล-วเรากFทรมานมนซ...อนไหนมนไม7
ดไม7งาม เรากFตะคอกมนซ...ไล7มนออกไปอย7าให-มนอย67กบเราซ...อย7าใหมนโผล7ขน1@ มาได- อย7างน@มนกFเปFนการปฏบตเท7าน@น เกดมาแล-วกFดบ
ไป...เกดแล-วดบไป น?น...ค>อการตามรกษาจตของตน น?...ค>อธรรมะค>อการ
ปฏบตธรรม อนน@กเF หม>อนกนน?นแหละ อย7าได-พากนมาเฉยๆ กลบไปถ1ง
บ-านแล-ว ถ1งเราจะมงานท?ต-องทา จะรดสวน เล@ยงเปFดเล@ยงไก7หงหาอาหาร
หร>อทาอะไรต7างๆกFให-ตามด6จตของเราอย7าได-ท@งไป ถ-าตามรกษาจตของ
ตวเอง เรากFจะร6-ตวเรากFคอยห-ามตกเต>อนตวเอง เหม>อนกนกบเราตาม
รกษาควายน?นแหละ มนจะเข-าไปกนข-าวกล-าในนาเขา หร>อกนพ>ชผกในร@ว
สวนของเขาเรากFตะเพดไล7มนออก หร>อมนจะหนไปไม7กลบบ-าน เรากFไล7
มนกลบมา เราตามรกษาจตของเรากFเปFนอย7างน@น มนจะออกไปข-างนอก
มนจะไปอจฉาพยาบาทผ6อ- >?น เรากFตอ- งต-อนมนกลบเข-ามา จะไปส7งเสรมมน
ทาไม...อนน@กใF ห-ร6-จกอะไรๆต7างๆ ถ-าจตของเรามความโกรธข1น@ มากFตง@ ท7า
จะส6-ชว7 ยมนด-วยซ@าไป ถลกผ-าข1น@ แสดงท7าท?ช7วยส7งเสรมมนอกอย7างน@น
มนจะรกษาตวเองได-อย7างไร ในเม>อ? เราเองกFเหFนพร-อมร7วมส7งเสรมไปกบ
มนอย7างน@น น?น...มนเปFนส?งไม7ดกFไปช7วยมนอย7างน@น มนกFเลยละไม7ไดเพราะคนไม7เคยรกษาตวเอง เหFนท7าว7ามนจะไม7ด...แล-วกFหยด คดว7า
เอsะ!..เราจะเอามนไปด-วยได-ไหม... "ให-หน" บอกตวเองว7าอย7างน@นกFไดเม>อ? ถ6กอารมณQมากระทบกFหนท7าส67ใส7เขาปากกFถามเขาว7า "เคยตายไหม?"
เอาแล-วซ...ไปส7งเสรมมนอย7างน@นทาไม เอ-า...เรากFด6อย7างน@แหละตวธรรม
การปฏบตธรรม จะไปเรยนเอาในพระไตรปฎกท?ไหน เราอย7าไปส7งเสรม
มนในทางท?ผดซ...
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...เม>อ? กายของเราหมดลมหายใจแล-ว วญญาณมนกFต-องหนออกมา ฉะน@น
เร>อ? งน@เรายงหลงอย67 สร-างความทกขQสร-างความอยาก สร-างบาปสร-างกรรม
อย6เ7 ดwยวน@...เพราะอะไร? เพราะเร>?องของกาย
....ให-ญาตโยมสรงน@าตามประเพณนยม ท?เราได-เคยพากนทามา
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๗๕ - อย9าหลงอารมณ:
http://ajahnchah.org/thai/Dont_Get_Lost_in_Moods.php

ความย1ดม?นถ>อม?น
เม>อ? มเรา กFมของเรามาหมายม?น เหม>อนกนกบฝาผนง ถ-าไม7มหวตะป6แล-ว
ห-อยเส>@อไม7ได- ห-อยกางเกงไม7ได- ไม7มท?เกาะฉนใด ถ-าภาวนาถ1งท?แล-วมนกF
"ไม7ใช7เรา" "ไม7ใช7ของเรา" เปFนต-นพระอรหนตQท7านจ1งหลดพ-น หลดพ-นจาก
"เรา" หลดพ-นจาก "เขาอาสวะท@งหลายไม7มท?เกาะ อาสวะท@งหลายไม7มท?
แอบอง ไม7มท?พง1? ถ-ามนหมดตวเรา
การกระทาทกวน การประพฤตทกวน การพจารณาทกเวลา จ1งเปFนปญหา
ท?จะแก-ปญหาให-ร6-จกตวว7าเราหร>อไม7ใช7ของเราออก ถ-ายงมตวเราอย67อย7าง
อปาทาน กFมของเราตลอดไป เม>อ? มของเรา กFมของหาย มของได- เม>อ? มไดเม>อ? มเสย กFมสขกFมทกขQ เม>อ? มสขเม>อ? มทกขQกมF เหตมป จจยหมนเวยน
เปล?ยนไป ไม7มท?ส@นสดท?จบลงไดฉะน@นพระพทธเจ-าของเราท7านจ1งเน-น เน-นข-อประพฤต เน-นข-อปฏบตใหเหFนตามเปFนจรง เม>อ? เหFนตามเปFนจรงแล-วกFสบาย แต7เราไม7คอ7 ยเหFนตาม
เปFนจรงได-งา7 ย
สมยก7อนศล สมาธ ปญญาไม7คอ7 ยม มแต7ว7าบรรลธรรมะไปฟงธรรมกF
ภาวนาไปด-วย เม>อ? ร6-จกธรรมความละอายกFเกดข1@นมาไม7กล-าทาในส?งท?ผด
ทางกาย วาจา ใจ เพราะได-ฟงธรรมะ ร6-เร>?องตามความเปFนจรงแล-วจ1งม
ความละอาย ความละอายท7านเรยกว7า"ศล" จตท?มน? อย67กบความละอายว7า
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จะเปFนบาปอย67นน@ ความม?นในอารมณQทว? 7ามนเปFนบาปอนเดยวน@นเรยกว7า
"สมาธ" กFได- เม>อ? สมาธความม?นอย67ในอารมณQ ไม7กระทาบาป ทาใจให-สขม
"ปญญา" ความร6-เท7าท@งหลายกFเกดข1@นมา บรรลถ1ง "สนตธรรม"เหFนตวเรา
ของเราตามความเปFนจรงว7ามใช7เราข1@นมา เปFนตวปญญาเกดข1@นมาพ-นจาก
วฏฏะสงสารอนน@ได- ฉะน@นในคร@งพทธกาลท7านว7า เม>อ? มการฟงธรรมกF
บรรลธรรมเท7าน@นเอง เม>อ? มศล สมาธแล-ว ปญญากFเกดข1น@ มา
ความพอใจทาให-หมดปญหา
เม>อ? หากว7าเราพอแล-ว ส?งอ>?นกFหมดราคา พ6ดง7ายๆว7าเรารบประทานอาหาร
แม-วา7 อาหารจะเอรFดอร7อยอย7างไรกFชา7 งมน เม>อ? มนมเกนท?เราต-องการแล-ว
ถ-าหากว7าเราอ?มอย6ท7 กอย7างแล-ว อาหารท?เหล>อน@นมนหมดราคาน-อยลง ไม7
เหม>อนเรารบประทานคร@งแรก ทแรกอนน@นกFจะเอา อนน@กFจะเอามราคา
หมดทกอย7าง พออ?มเข-าอ?มเข-า อาหารท?อร7อยย7อมหมดราคาน-อยลง
เพราะเราอ?ม มนเลยเปFนของหมดราคา เม>อ? ความหวมอย67กFเอาหมด ผกน@า
พรกกFเอา แก7เท7าไรกFว7าอ7อน เพราะความหวมอย67 ความอยากมอย67เปFนต-น
ความต-องการมอย67 เม>อ? ความเปFนเราเปFนเขามอย67เปFนต-น มนกFมปญหาอย67
ตลอดกาลตลอดเวลาเสมอ
หลงโลก หลงอารมณQ
ดงน@นการฟงธรรมะเพ>อ? จะอบรมใจเราให-เกดปญญา เพ>?อให-ไปแก-ปญหา
ของโลก ปญหาของโลกอย6ไ7 หน "โลก" ค>อ"อารมณQ" ท?มอย67รอบๆตา ห6
จม6ก ล@น กายเปFนต-น จดได-ว7าเปFนอารมณQ ดช?วท@งหลายท@งปวงเปFน
อารมณQ อารมณQท@งหลายท@งปวง ถ-าเราหลงอารมณQกคF >อเรา "หลงโลก"
1164

"หลงโลก" กFค>อ"หลงอารมณQ" คาว7าด6โลกไม7ใช7ว7าน?งเคร>?องบนไปรอบโลก
โลกน@นค>ออารมณQ อารมณQท?ชอบใจไม7ชอบใจ มสขมทกขQ ท@งหมดท7าน
เรยกว7า "อารมณQ" ซ1ง? มนเกดข1@นกบใจเรากFม น?งอย67เฉยๆกFเกดข1@นทางตา
ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ เรามอย6ร7 อบส?งท@งหลายเท7าน@แหละเม>อ? เราได-สมผสกบ
อารมณQท@งหลายแล-ว ใจเรามนจะหลงอารมณQถ-ามนหลงอารมณQมนกFแกปญหาของโลกไม7ได- เม>อ? แก-ปญหาของโลกไม7ได-ใจเรากFเศร-าหมอง กFไม7
ผ7องใสตดอย67ในโลก เม>อ? แก-ปญหาไม7ได- ถ-ามนตดปญหาข-องปญหาข1@นมา
จรงๆแล-ว บางทกFร-องไห-น@าตาไหล เคยร-องไห-ไหม? แก-ปญหาล6กไม7ตก
แก-ปญหาเมยไม7ตก แก-ปญหาวตถข-าวของเงนทองไม7ตก แก-ปญหาความ
เจFบไข-ไม7ตก มแต7น@าตาไหลออกมาเท7าน@นแหละ คนโง7คนไม7มปญญา
สภาพของโลกและอารมณQ
คนแก-ปญหาของโลกไม7ได-กรF -องไห- ถ-าไม7ร-องไห-กหF น หนไปยงตวตาย หน
ไปกนยาตาย หนไปโดดน@าตาย มนกFหนไปอย7างน@นแหละ เพราะคนโง7คน
ช?วหนไปท?วน?นแหละ เหม>อนกบไฟมนไหม-ปา7 สตวQต7างๆกFหนไปตาม
สญชาตญาณของมนเพราะกลวตายมนดบไฟไม7ได- มนษยQเราน@เหม>อนกน
ฉนน@น มนตดในอารมณQ แก-อารมณQของโลกไม7ได- เดwยวกFทะเลาะกน เดwยว
กFว7นวายกนเดwยวหวเราะเดwยวกFร-องไห-วน7 วาย เปFนอย6อ7 ย7างน@เอง สภาพ
ของโลกเปFนอย6อ7 ย7างน@
หลงโลกจ1งทกขQ
ฉะน@น เราฟงธรรมกFเพ>?อจะได-มความร6- ไปแก-ปญหาของโลก เพราะโลกอน
น@ไม7ต-องแก-ปญหาอะไรให-มนมากมาย มาแก-ความเหFนของเรา มาแก1165

ความคดของเรา มาแก-ทฏฐของเราให-มความเหFนอนถ6กต-องเปFนสมมา
ทฏฐเท7าน@น โลกท?มนต@งอย6ม7 นกFตง@ อย67ตามสภาพของมน เพราะเราไปหลง
โลกมนจ1งทกขQ โลกน@นมนไม7ทกขQ โลกน@นมนไม7ยาก เราเปFนคนยาก
เหม>อนกบเราเดนทางหนทางไกลเท7าไร มนกFไม7เหน>?อยกบเรา หนทางไม7
เหน>อ? ยเราผ6เ- ดนน@เหน>?อย เราผ6ว- ง? น@มนหนกหนทางมนจะไปไหนกFช7าง มน
ไม7เม>อ? ย มนกFไม7เหน>อ? ย มนเหน>อ? ยเพราะเราเดนทาง มนเปFนอย7างน@
ฉะน@นทางมนพอดของมนอย67 พอดอย7างไร ถ-าเราเดนเหน>?อยเรากFพก กFไม7
เปFนไรถ-าเราฉลาด ถ-าเหน>อ? ยแล-วยงข>นเดนไปกFตายกบหนทางเท7าน@น
แหละทางไม7เปFนอะไร ถ1งแม-วา7 เราจะหยด มนกFไม7บงคบให-เราเดนไปอก
ถ1งแม-เราจะไปอกมนกFไม7บงคบให-เราหยด โลกมนเปFนอย7างน@ ถ-าเราร6-จก
ทางกFร6-จกกาลงของเรา พอสมควรเรากFพกได-เราจ1งค7อยเดนไป เปFนเร>?อง
ของเรา คนร6-จกทางเปFนอย7างน@
คนร6-จกโลกกFเหม>อนกน โลกมนเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@นเองทางน@นกFเปFน
โลก โลกน@นกFค>อหนทาง ถ1งแม-ว7าเราเดนต7อมนกFไม7ส@นสดสกท โลกไม7ไดทาให-เราทกขQ เราทกขQเอง ฉะน@นจ1งมาแก-ท?เรา ใจเราน@มนหลงโลก ไม7ใช7
โลกหลงเรา เรามนหลงโลกเข-าใจไหม? ถ-าว7าอาหารท@งหลาย ถ-ามนอร7อย
ไม7ใช7อาหารมนหลงเรา เรามนหลงอร7อยอนน@น หลงหวาน หลงเปร@ยว
หวานกFพอดของมน เปร@ยวกFพอดของมน มนเปFนของพอด
โลกเปล?ยนแปลงไปตามธรรมชาตของมน
โลกน@เปFนของพอด แต7เรามความโลภ ทะเยอทะยาน ไปเอง ไม7ร6-จกโลก
ไม7ร6-จกภาษาของโลก ไม7ร6-จกความหมายของโลกว7ามนเปล?ยนแปลงอย67
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ตามธรรมชาตของมน อย6ท7 ก วนาท ว7าเม>อ? มนเกดแล-วมนกFแก7 แก7แล-วกF
เจFบ เม>อ? เจFบแล-วมน กFตาย
คนท@งหลายเกดแล-วกFไม7อยากแก7 แก7แล-วไม7อยากไปทางไหน อยากอย67
อย7างน@ ให-ม?นคงให-ย?งย>นอย67น? อย6ก7 บล6กกบหลานน? "ล6กไปไร7ไปนา ล6กไป
สวนมาบ-าน คนข@คร-านให-นอนอย67บา- นอย7างเดยวเท7าน@น ไม7ต-องไปท?ไหน
อก" อยากอย6น7 ?ไม7อยากไปทางไหน ไม7อยากให-เฒ7า ไม7อยากให-เจFบ ไม7
อยากให-วน7 วาย ไปก@นแม7น@าทะเลเอาไว- ถ-าก@นไม7อย67กFทว7 มบ-านท7วมเร>อน
เหม>อนเก7าน@นแหละ ตายหมดเหม>อนเก7าน?นแหละ
ร6-แจ-งโลก
ท7านจ1งให-พจารณาโลก ปญญาร6-เท7าตามความเปFนจรงของโลก โลกเปFน
อย7างใดกFให-ร6-เท7าตามเปFนจรงมนซะ ถ-าเราร6-จกปญหาของโลกแล-ว กF
เหม>อนกนกบเราร6-จกธรรมะ ร6-บรรลธรรมะเม>อ? ร6-จกธรรมะแล-วมนกFรแ6- จ-ง
โลก เม>อ? ร6แ- จ-งโลกกFไม7ตดในโลกเปFน "โลกวท6 ร6-แจ-งโลก"
ฉะน@นธรรมะน@จง1 มอานสงสQมาก ท7านว7าฟงธรรมะมอานสงสQมาก การใหธรรมเปFนทานได-บญมากกว7าส?งท@งหลายปวงมนกFถ6กอย6ก7 ารฟงธรรมกFไดบญ คนฟงธรรมเอาบญเกดจากการฟงไม7คอ7 ยม ทกวนน@ฟงแล-วหมดไป
หมดไปเร>อ? ยๆ ไม7ร6-จกอะไรการฟงธรรม การรกษาศล ปน@ชาวพบ6ลฯเขามา
รดน@า เขามาขอศล ขอกFให- น?งดๆ อาราธนาแล-ว ข-อ ๑. อย7าฆ7าสตวQ ๒.
อย7าลกขโมยของเขา ๓. อย7าไปนอกใจล6ก ใจผว ใจเมย ข-อ ๔. อย7าโกหก
กน ข-อ ๕. อย7ากนสรา เอาแหละใครจะเอากFเอา ถ-าจะเอา เอาไหมล7ะ? พ6ด
อย7างน@ ทาไมให-ศลง7ายจง น?นแหละให-ง7ายๆอย7างน@แหละ มนจะยากอะไร
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ถ-าจะเอา เอาไหมล7ะเร>?องเท7าน@ เร>?องไม7มากหรอก เขาไม7คอ7 ยได-ยน เขา
อาราธนาขอศลกFวา7 ไป มนไม7คอ7 ยได-เร>?องแบบน@น มนตรงเกนไป
ข-าวไม7กนจะกนแต7รา
กระเทาะเอาเปล>อกเอารามนออกหมด
ไม7คอ7 ยอยากจะได-มนไม7ร6-จก
ของกนหร>อน? ทเอาข-าวสารให-ไม7คอ7 ยอยากจะกน แต7ถ-าเลยแกลบเลยรา
น@นเรFวมาก ชอบมาก
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เม>อ? พระปญจวคคยQหนจากพระพทธองคQแล-ว ท7านเหFนว7าเปFนลาภเปFนโชค
ของท7าน จะได-มโอกาสทาความเพยร คร@งเม>อ? พระปญจวคคยQอย67กวF 7นวาย
ก7อกวนหลายอารมณQ บดน@พระปญจวคคยQออกจากท7าน พระปญจวคคยQ
เหFนว7าพระพทธองคQน@นคลายออกจากความเพยรเวยนมาหาความมกมาก
เพราะว7าสมยก7อนน@นเอาจรงเอาจงเร>?องอตตกลมถานโยโค
เร>?องการ
ทรมาน เร>?องการขบ เร>?องการฉน เร>?องการหลบการนอน เอาแท-ๆ เม>อ? ถ1ง
คราวอนน@แล-ว พอมาพจารณาแล-วมนกFไม7เปFนไป ประพฤตด-วยทฏฐ
ประพฤตด-วยมานะ ด-วยความย1ดม?นถ>อม?น คดปรารภโลกว7าเปFนธรรม คด
ปรารภตนว7าเปFนธรรมมนไม7ได-ปรารภธรรมะ
อย7างว7าเราจะทรมาน ปฏบตดปฏบตชอบ ก7อนจะทาอย7างน@นกFปรารภว7า
ให-โลกสรรเสรญ ให-เขาว7าน?แหละเปFนคนเอาจรงเอาจงกFเลยทาอนน@น เปFน
โลกหมด ทาเพ>อ? ความยกย7องสรรเสรญ ให-เขาว7าด ให-เขาว7าเลศ ให-เขาว7า
ประเสรฐ ให-เขาว7าปฏบตดปฏบตชอบ คดอย7างน@แล-วจ1งทา เรยกว7ามน
ปรารภโลก อกอย7างหน1?งค>อปรารภตนเอง เช>อ? ม?นในความเหFนของตนเอง
เช>อ? ม?นในการประพฤตปฏบตของตน ใครจะว7าผดกFชา7 งถ6กกFตาม ไม7เอา
เปFนประมาณ ชอบอย7างไรกFทาอย7างน@น ไม7ได-คลาหน-าคลาหลง น?ปรารภ
ตนเองอกประเภทหน1ง?
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อย7าปล7อยอย7าวางด-วยความย1ดม?น
เร>อ? งปรารภโลกกบปรารภตนน@ มนมแต7เร>?องอปาทานแน7นหนาอย67เท7าน@น
พระพทธองคQพจารณาเหFนว7าเร>?องท?จะปรารภธรรมะ ค>อให-มนถ6กธรรมะ
แล-วจ1งทาไม7ม ฉะน@นการปฏบตจ1งเปFนหมน ละกเลสไม7ได- ท7านกFหวนมา
พจารณาใหม7คอ> ท?ทางานต@งแต7ต-นท7านกFมาด6ผลงานมน ส?งท?ประพฤต
ปฏบตน@น ผลท?เกดจากเหตท?ท7านกระทาน@นเปFนอย7างไร ภาวนาแล-วคดไป
ล1กซ1ง@ แล-วเหFนว7ามนไม7ถ6ก มแต7เร>?องตนเท7าน@น เร>?องโลกเท7าน@น เร>?อง
ธรรมะเร>?องอนตตาน@ไม7ม เร>?องส6ญ เร>?องว7าง เร>?องปล7อย เร>?องวาง ไม7ม ค>อ
เร>อ? งปล7อยวางมนมอย67 แต7ว7าปล7อยโดยความย1ดม?นถ>อม?น
ท7านกFคดไปคดมาพจารณาด6แล-ว ถ1งจะสอนล6กศษยQเขากFเหFนไม7ได- ไม7ใช7
ส?งท?จะบอกให-ลก6 ศษยQเข-าใจกนได-ง7าย เพราะว7าล6กศษยQนน@ เขาแน7นเหล>อ
เกนในการกระทาอย7างน@น ในการสอนอย7างน@น ในความเหFนอย7างน@น
พระพทธเจ-าของเราท7านกFเหFนว7าทาอย7างน@นกFทาตายเปล7า อดตายเปล7า
ทาตามโลก ทาตามตน ท7านกFพจารณาใหม7 หาส?งท?มนพอด เปFนสมมา
ปฏปทา ส7วนจตกFเปFนจต ส7วนกายกFเปFนกายเร>?องกายน@มนไม7ใช7กเลส
ตณหากบใครหรอก ถ-าจะไปฆ7าอนน@นเฉยๆมนกFไม7หมดกเลส มนไม7ใช7ท?
ของมน แม-จะอดขบอดฉน อดหลบอดนอนให-มนเห?ยวมนแห-ง ว7าจะให-มน
หมดกเลสน@น
มนกFหมดไม7ได-แต7ความเข-าใจท?วา7 มนได-สง? สอนในการ
ทรมานน@ พระปญจวคคยQตดมาก
ทาอะไรให-เปFนเร>?องธรรมดาๆ
ต7อน@นพระพทธเจ-ากFกลบมาฉนจงหนให-มากข1น@ ให-มนธรรมดาอะไรกFใหมนธรรมดาๆมากข1น@
พอพระปญจวคคยQเหFนการประพฤตปฏบตของ
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พระพทธองคQเคล>?อนจากของเก7า มนเปล?ยนจากการปฏบตน@นมา กFเลยพา
กนเข-าใจว7าพระพทธองคQน@นคลายความเพยรเวยนมาหาความมกมาก
ความเหFนผ6-หน1ง? มนจะเล>อ? นข1น@ ไปข-างบน ค>อพ-นสมมต อกผ6ห- น1?งเหFนว7ามน
จะเล>?อนลงไปข-างล7าง ค>อคลายความเพยรเวยนมาหาความมกมาก การ
ทนมานตนเองมนแน7นอย67ในหวใจของพระปญจวคคยQท@งหลาย
เพราะ
พระพทธองคQกเF คยสอนอย7างน@นปฏบตมาอย7างน@น
สอนมาอย7างน@น
จนกว7าท7านได-เหFนโทษมน เหFนโทษมนชดเจน ท7านจ1งละมนได- เม>อ? ละมน
ได-แล-ว ท7านกFเหFนประโยชนQในการละน@น ท7านจ1งกระทาอย7างน@นโดยมไดลงขอผ6อ- >?นเลยพอพระปญจวคคยQเหFนพระพทธเจ-าทาอย7างน@น กFพากนหน
จากท7าน เหFนว7ามนไม7ถ6ก ไม7ทาตาม กFเหม>อนนกท?หนจากต-นไม- เหFนว7า
ต-นไม-ไม7มก?งหร>อก-านกว-างขวาง ไม7มร7มมเยFน หร>อปลาจะหนจากน@า กF
เหFนว7าน@ามนน-อย ไม7เยFน มนเบ>?อ ว7าอย7างน@น ความเหFนเปFนอย7างน@น กF
เลยเลกกนจากพระพทธเจ-า
กายกFให-เปFนกาย จตกFให-เปFนจต
ทน@พระองคQกไF ด-พจารณาธรรม ท7านกFเลยฉนให-สบาย อย67ให-สบาย จตกFใหมนเปFนจต กายกFให-มนเปFนกาย จตมนกFเปFนเร>?องของจต กายมนกFเปFน
เร>อ? งของกาย ท7านกFไม7ได-บบมนเท7าไร ไม7ได-บงคบมนเท7าไร พอแต7จะทา
ราคะ โทสะ โมหะ ให-บรรเทาลง แต7ก7อนท7านกFเดนอย67สองทาง กามสขลล
กานโยโค มความสขมความรกเกดข1น@ มาแล-วกFสนใจเกาะด-วยอปาทาน
เปFนตวเปFนตนข1@นมา ไม7ได-ปล7อยไม7ได-วาง กระทบความสขกFตดในความ
สข กระทบความทกขQกตF ดในความทกขQ เปFนกามสขลลกานโยโค กบอต
ตกลมถานโยโค พระองคQตดอย6ใ7 นสงสาร ท7านมองพจารณาเหFนชดเจน
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เข-าไปว7า อนน@ไม7ใช7หน-าท?ของสมณะท?จะเดนไปในทางน@น สขแล-วกFย1ดสข
ทกขQแล-วกFย1ดทกขQคณสมบตของผ6เ- ปFนสมณะไม7ใช7อย7างน@น ไม7ใช7เร>?องย1ด
เร>อ? งม?นเร>?องหมายในส?งท@งหลายเหล7าน@น คร@นตดอย67ในน@นมนกFเปFนตว
เปFนตน มนกFเปFนโลก ถ-าปฏบตบากบ?นในส?งท@งหลายเหล7าน@น กFยงไม7เปFน
โลกวท6ไม7ร6-แจ-งโลก ว?งทางซ-ายว?งทางขวาอย67ตลอดเวลา บดน@ท7านเพ7งถ1ง
ส7วนจตจรงๆ ตามรกษาจตของตนล-วนๆ สอนจตของตนล-วนๆ
เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
เร>อ? งธรรมชาตทกอย7างมนเปFนไปตามเร>?องของมน ไม7ได-เปFนอะไร เหม>อน
กนกบโรคในร7างกายเราน@ เปFนเจFบ เปFนไข- เปFนหวดเปFนไอ เปFนโรคน@น
โรคน@ กFเปFนในร7างกายของเรา ความเปFนจรงคนเรากFหวงแหนกายของเรา
จนเกนขอบเขตเหม>อนกน ก7อนท?มนจะหวงแหนกFเน>?องจากความเหFนผด
มนจ1งปล7อยไม7ได- อย7างศาลาเราอย6เ7 ดwยวน@เราสร-างมนข1@นเปFนศาลาของเรา
จ@งเหลนมนกFมาอย67 จ@กจกมนกFมาอย67หน6มนกFมาอย67 เรากFเบยดเบยนแต7มน
เพราะเราเหFนว7าศาลาของเราไม7ใช7ของจ@งเหลนจ@งจก เลยเบยดเบยนมน
เหม>อนกนกบโรคในร7างกายเราท?เปFนอย67 ร7างกายเราถ>อว7าเปFนบ-านเปFน
ของของเรา ถ-าจะมาเจFบหวปวดท-องนดหน1ง? กFทรนทราย ไม7อยากให-มน
เจFบ ไม7อยากให-มนเปFนทกขQ ขากFขาของเราไม7อยากให-มนเจFบ แขนกFแขน
ของเราไม7อยากให-มนเจFบ หวน?กFหวของเรา ไม7อยากให-มนเจFบ ไม7อยาก
ให-มนเปFนอะไรเลย ท?น? รกษามนให-ได- หลงไป หลงจากความจรงมา เรากF
จรเข-ามาอย67กบสงขาร น@กเF หม>อนกน ศาลาน@ไม7ใช7ศาลาของเราตามความ
จรงนะ เรากFเปFนเจ-าของช?วคราว หน6มนกFเปFนเจ-าของช?วคราวจ@งเหลนมนกF
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เปFนเจ-าของช?วคราว
กน

จ@งจกมนกFเปFนเจ-าของช?วคราวเท7าน@นแต7มนไม7ร6-จก

เม>อ? ย1ดม?นในสงขารกFเปFนทกขQ
ร7างกายน@กFเหม>อนกน ความเปFนจรงพระพทธเจ-าท7านสอนว7าไม7มตวไม7ม
ตนอย67น@ เรากFมาย1ดสงขารก-อนน@ว7าเปFนตวเปFนตน เปFนเราเปFนเขาแน7นอน
เข-าไป ทน@สงขารจะเปล?ยนแปลงกFไม7อยากให-เปล?ยนบอกเท7าไรกFไม7เข-าใจ
พ6ดเท7าไรกFไม7เข-าใจ บอกจรงๆกFย?งหลงจรงๆอนน@ไม7ใช7ตว ว7าอย7างน@น กF
ย?งหลงใหญ7 ย?งไม7ร6-เร>?อง เรามาภาวนาให-มนเปFนตวเปFนตน ฉะน@นคนโดย
มากไม7เหFนตวตน ผ6-ท?เหFนตวตนจรงๆกFคอ> ผ6-ทเ? หFนว7ามใช7ตวมใช7ตน ค>อ
เหFนตนตามธรรมชาต ผ6-ท?เหFนตวด-วยอปาทานน@วา7 น?เปFนตวเปFนตน ผ6-น@น
ไม7เหFน มนก-าวก7ายอย67อย7างน@นะ จะทาอย7างไร มนไม7เหFนง7ายๆก-อนน@
อปาทานมนย1ดไวใช-ปญญาในการดบทกขQ
ฉะน@นท7านจ1งบอกว7าให-พจารณาร6-เท7าด-วยปญญา ให-เหFนด-วยปญญา ค>อ
พจารณาสงขารว7า มนจรงอย7างไรกFให-เหFนตามเปFนจรงอย7างน@น อาศย
ปญญาร6-ตามเปFนจรงของสงขารเรยกว7าตวปญญา ถ-าร6-ไม7ตามเปFนจรงของ
สงขารน@นกFไปแย-งกน ไปขดกน สงขารน@มนสมควรท?จะปล7อยไปแล-ว กFยง
จะไปกางไปก@นมนไว- ไปร-องขอให-เปFนอย67อย7างน@น หาส?งของสารพดอย7าง
มาแก-มน มาไถ7ถอนเอาสารพด ถ-ามนเจFบมนไข-แล-วไม7อยากไป จ1งค-นหา
ส6ตรอะไรต7างๆพากนมาสวด ส6ตร โพชฌงโค ธมมจกร อนตตลกขณส6ตร
ไม7อยากให-มนเปFนอย7างน@นพากนก@นพากนห-าม กFเลยเปFนพธรตองไป ย1ด
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ม?นถ>อม?นย?งไปกนใหญ7โดยบทสวดต7างๆ ค>อสวดให-มนหายโรค เอามา
สวดต7ออายกน เอามาสวดให-มนย>นยาว สารพดอย7าง
จดหมายของการสวดมนตQ-ท7องมนตQ
ความเปFนจรงท7านให-สวดเพ>อ? เหFนชด แต7เรามาสวดให-หลงร6ปง อนจจง
เวทนา อนจจา สญญา อนจจา สงขารา อนจจา วญญาณง อนจจง...บทท?
สวดน@นไม7ใช7สวดให-เราหลงนะ สวดให-เราร6-เร>?องตามความเปFนจรงของมน
อย7างน@น จะได-ปล7อยจะได-วาง จะได-ไม7เสยใจ จะได-ทอดอาลย อนน@นมน
จะส@น แต7เรามาสวดให-มนยาวออก ถ-ามนยาวอยากจะให-มนส@น บงคบ
ธรรมชาตให-มนเปFนไป หลงกนหมด ท?มาทากนในศาลาน@นกFมาหลงกน
หมดทกคน คนท?สวดกFหลง คนท?นอนฟงอย67กหF ลง ใครท?ไหนกFหลงท@งน@น
ทาอย7างไรจ1งจะไม7เปFนทกขQ คดอย7างน@น จะปฏบตท?ไหนกน จ1งปฏบตใหมนหลงไปแก-ความจรงในเร>?องน@น ถ-ามนเกดข1@นมาแล-ว ท7านผ6-ร6-ท@งหลาย
เหFนว7ามนไม7มอะไรเกดมาแล-วต-องมโรคอย7างน@ แต7ว7าพระพทธเจ-ากFด อรย
สาวกของท7านกFด มเจFบมไข-เปFนธรรมดา ท7านกFรกษาฉนยาเปFนธรรมดา
เท7าน@นแหละ มนเปFนเร>?องแก-ธาต แต7ความเปFนจรงท7านไม7ได-ถ>อม?นถ>อลาง
ถ>อขลง ย1ดม?นจนเกนไปหรอก ท7านกFรกษามนด-วยความเหFนชอบ ไม7ใช7
รกษาด-วยความหลง มนหายกFหาย ไม7หายกFไม7หาย เปFนอย7างน@น
สวดมนตQเพ>?อให-ใจพบแสงสว7าง
อนน@แหละ เขาว7าศาสนาในประเทศไทยเรามนเจรญ แต7ผมว7ามนเส>?อม
จนถ1งท?สดมนแล-ว ในศาลามแต7ห6ฟงท@งน@น หมดศาลาเลยเอยงห6ฟง มน
เอยงซ-ายเลยนะ ตลอดผ6ใ- หญ7ผโ6- ตกFทาอย7างน@นอย67 ว7ามนเปFนอย7างน@น มน
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เลยหลงตามกนหมดทกอย7างเลย ฉะน@นถ-าเราไปเหFนอย7างน@นแล-ว กFเลย
พ6ดอะไรไม7ออก มนคนละเร>?องกน แล-วจะให-มนพ-นทกขQกนท?ไหน ท7านใหสวดเพ>?อให-มนแจ-ง เรามาสวดให-มนม>ดมนหนหลงใส7กนเลย ผ6ห- น1ง? เดนไป
ทางตะวนตก อกผ6ห- น1?งเดนไปทางตะวนออก จะพบกนได-อย7างไร มนไม7
ใกล-เลยเร>?องเหล7าน@ ถ-าหากว7าเราได-ภาวนาแล-ว ตามความเปFนจรงมนเปFน
อย7างน@น กFกาลงหลงกน ไม7ร6-จะว7ากนได-อย7างไร อะไรกFเปFนพธรตองไป
หมดทกอย7าง สวดอย67 แต7ว7าสวดด-วยความโง7 ไม7ใช7สวดด-วยปญญา เรยน
แต7เรยนด-วยความโง7 ไม7ได-เรยนด-วยปญญา ร6-กFร6-ด-วยความโง7 ไม7ได-ร6-ด-วย
ปญญา มนเลยไปกFไปด-วยความโง7 อย67กอF ย67ด-วยความโง7 มนกFเปFนอย7างน@น
ท?สอนกนทกวนน@กFเรยกว7าสอนให-คนโง7ทง@ น@นแหละ แต7เขาว7าสอนให-คน
ฉลาด สอนให-คนร6- แต7หลกความเปFนจรง ฟงๆด6แล-วกFสอนให-คนหลง
งมงาย
อย7าย1ดม?นว7าเปFนของเรา
ความเปFนจรง
หลกธรรมะท7านสอนให-พวกเราท@งหลายปฏบตเพ>?อเหFน
อนตตา ค>อเหFนตวตนน@ว7ามนเปFนของว7าง ไม7ใช7เปFนของมตวตน เปFนของ
ว7างจากตวตน แต7เรากFมาเรยนกนให-มนเปFนตวเปFนตนกFเลยไม7อยากจะใหมนทกขQ ไม7อยากจะให-มนลาบาก อยากจะให-มนสะดวก อยากจะให-มนพ-น
ทกขQ ถ-ามตวมตนมนจะพ-นทกขQเม>อ? ไร ด6ซอย7างเรามของช@นหน1ง? ท?มราคา
มาก เม>อ? เราได-รบมาเปFนของเราแล-ว เปล?ยนเสย จตใจเปล?ยนแล-ว ต-องหา
ท?วางมน จะเอาไว-ตรงไหนดหนอ เอาไว-ตรงน@นขโมยมนจะย7องเอาไปละ
ม@ง คดจนเลกคดแล-วหาท?ซ7อนของนะ แล-วจตมนเปล?ยนเม>อ? ไร มนเปล?ยน
เม>อ? เราได-วตถอนน@เอง ทกขQแล-วเอาไว-ตรงน@กFไม7คอ7 ยสบายใจ เอาไว-ตรง
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น@นกFไม7คอ7 ยสบายใจ เลยว7นกนจนหมดแหละ น?งกFทกขQ เดนกFทกขQ นอนกF
ทกขQ น?ทกขQเกดข1น@ มาแล-ว มนเกดเม>อ? ไร มนเกดในเม>อ? เราเข-าใจว7าของ
ของเรามนมมาแล-ว ได-มาแล-ว ทกขQอย6เ7 ดwยวน@ แต7ก7อนไม7ม มนกFไม7เปFน
ทกขQ ทกขQยงไม7เกด ไม7มอะไรเกดข1น@ ท?จะจบมน
พลกสมมตให-เปFนวมตต
อตตาน@กเF หม>อนกน ถ-าเราเข-าใจว7าตวของเรา ตนของเรา สภาพส?ง
แวดล-อมน@นมนกFเปFนของตนไปด-วย ของเราไปด-วย มนกFเลยว7นข1@นไป
เพราะอะไร ต-นเหตค>อมนมตวมตน ไม7ได-เพกสมมตอนน@ออกให-เหFนวมตต
ตวตนน@มนเปFนของสมมต ให-เพกให-ร>@อสมมตอนน@ออกให-เหFนแก7นของมน
ค>อวมตต พลกสมมตอนน@กลบให-เปFนวมตต
อนน@ถ-าเปรยบกบข-าวกFเรยกว7าข-าวยงไม7ได-ซ-อม ข-าวน@นกนได-ไหม กนไดแต7เราไปปฏบตมนซ ค>อให-เอาไปซ-อมมน ให-ถอดเปล>อกออกไปเสย มนกF
จะเจอข-าวสารอย67ตรงน@นแหละ ทน@ถ-าเราไม7ได-สมนออกจากเปล>อกของมน
กFไม7เปFนข-าวสาร ความเหFนเช7นน@กเF หม>อนกนกบสนข สนขมนนอนอย6บ7 น
กองข-าวเปล>อกน?นแหละ ท-องร-องจsอก...จsอก..จsอก...มนกFมวแต7นอนอย67น?น
แหละ จตมนหว?นวตก "จะไปหากนท?ไหนหนอ" แน7ะ ท-องมนหวมนกFโจน
ออกจากกองข-าวเปล>อก ว?งไปหากนอาหารเศษๆท@งหลายเหล7าน@น ท@งๆท?
มนนอนทบอย67อาหารมนอย67ตรงน@น แต7มนไม7ร6-จก เพราะอะไร มนไม7เหFน
ข-าว สนขมนกนข-าวเปล>อกไม7ได- อาหารมนมอย67แต7มนกนไม7ได- ความร6-เรา
มอย67ถ-าเราไม7เอาไปปฏบต เรากFไม7ร6-เร>?องเหม>อนกน โง7ขนาดสนขมนนอน
อย6บ7 นกองข-าวเปล>อก นอนทบอาหารอย67ได- แต7ว7าไม7ร6-จกกนอาหารท?มน
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นอนทบอย67 เม>อ? หวอาหารกFต-องโจนจากข-าวว?งไปหากนท?อ>?น อนน@มนกFน7า
สงสารอย6เ7 หม>อนกน
อย7าทาตวเหม>อนสนขนอนอย6บ7 นกองข-าวเปล>อก
เหม>อนกนฉนน@นข-าวสารมอย67 อะไรมนปด เปล>อกข-าวมนปดสนขกนไม7ไดวมตตกFมอย67 อะไรมนปดไว- สมมตมนปดไม7ให-เหFนวมตต ให-พทธบรษทท@ง
หลายน?งทบ ไม7ร6-จก..'ข-าว' ไม7ร6-จกการประพฤตปฏบต น?นจ1งไม7เหFนวมตต
มนกFจ1งตดสมมตอย67ตลอดกาลตลอดเวลา เม>อ? มนตดอย67ในสมมตมนกFเกด
ทกขQขน1@ มา เกดภพข1@นมา เกดชาตข1น@ มา ชรา พยาธ มรณะ ถ1งวนตายตาม
เข-ามา ฉะน@นมนไม7มอะไรบงอย67หรอก มนบงอย6ต7 รงน@ เราเรยนธรรมะ ไม7ร6จกธรรมะ กFเหม>อนกบสนขนอนอย6บ7 นข-าวเปล>อก ไม7ร6-จกข-าว หวจวนจะ
ตายมนกFตายท@งเฉยๆน?นแหละ ไม7มอะไรกน ข-าวเปล>อกมนกนไม7ได- มน
ไม7ร6-จกหาอาหารของมนเลย นานๆไปไม7มอะไรกน มนกFตายไปบนกอง
ข-าวเปล>อกน?นแหละ บนอาหารน?นแหละ
อย7าคดว7าร6-มากแล-วจะเหFนพระพทธเจ-า
มนษยQเราน@กเF หม>อนกน ธรรมท?เราเรยนมา ธรรมะท?พระพทธองคQตรสไวถ1งจะศ1กษาธรรมะเท7าไรกFตามทเถด ถ-าไม7ประพฤตปฏบตแล-วกFไม7เหFน ไม7
เหFนแล-วกFไม7ร6- ไม7ร6-กไF ม7ร6-จกข-อปฏบต อย7าพ1งว7าเราเรยนมาก เราร6-มากแล-ว
เราจะเหFนธรรมะของพระพทธเจ-า กFเหม>อนเรามตา อย7างน@กFนก1 ว7าเราเหFน
ทกอย7าง เพราะว7าเรามองไปแล-ว หร>อจะน1กว7าเราได-ยนแล-วทกอย7าง
เพราะเรามห6อย6แ7 ล-ว มนเหFนไม7ถ1งท?สดของมน มนกFเปFนตานอกไป ท7านไม7
จดว7าเปFนตาใน ห6กFเรยกว7าห6นอกไม7ได-เรยกว7าห6ใน มฉะน@นถ-าท7านพลก
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สมมตเข-าไปเหFนวมตต แล-วกFเปFนของจรง เหFนชด ถอนทนท มนจ1งถอน
สมมตออก ถอนความย1ดม?นถ>อม?นออก ถอนทกส?งทกอย7าง
ผลไม- (ธรรมะ) มอย67แล-วตามธรรมชาต
เหม>อนกบผลไม-หวานๆใบหน1ง? ผลไม-น@นมนหวานอย67กจF รงแต7วา7 มนต-อง
อาศยการกระทบประสบจ1งร6-ว7ามนหวานหร>อมนเปร@ยวจรงผลไม-นน@ ถ-าไม7ม
อะไรกระทบ มนกFหวานอย67ตามธรรมชาต หวานแต7ไม7มใครร6-จก เหม>อน
ธรรมะของพระพทธเจ-าของเรา เปFนสจจธรรมจรงอย6ก7 Fตาม แต7สาหรบคนท?
ไม7ร6-จรงน@นกFเปFนของไม7จรง ถ1งมนจะดเลศประเสรฐสกเท7าไรกFตามทเถอะ
มนไม7มราคาเฉพาะกบคนท?ไม7ร6-เร>?อง
ฉะน@นจะไปเอาทกขQทาไม ใครในโลกน@อยากเอาทกขQใส7ตวมไหม ไม7มใคร
ท@งน@นแหละ ไม7อยากได-ทกขQ แต7ว7าสร-างเหตให-ทกขQเกดข1@นมา มนกF
เท7ากบเราไปแสวงหาความทกขQน?นเอง แต7ใจจรงของเราแสวงหาความสข
ไม7อยากได-ทกขQ น?มนกFเปFนของมนอย6อ7 ย7างน@ทาไมจตใจของเรามนสร-าง
เหตให-ทกขQเกดข1@นมาได- เราร6-เท7าน@กFพอแล-วใจเราไม7ชอบทกขQ แต7เราสร-าง
ความทกขQข1@นมาเปFนตวของเราทาไม มนกFเหFนง7ายๆกFคอ> คนท?ไม7ร6-จกทกขQ
น?นเอง ไม7ร6-จกทกขQ ไม7ร6-จกเหตเกดของทกขQ ไม7ร6-ความดบทกขQ ไม7ร6-ขอปฏบตให-ถ1งความดบทกขQ จ1งประพฤตอย7างน@น จ1งเหFนอย7างน@น จะไม7ม
ความทกขQได-อย7างไรกFเพราะคนไปทาอย7างน@น
เม>อ? คดผดกFเกดทกขQ
ถ-ามนเปFนเช7นน@น มนกFเปFนมจฉาทฏฐท@งด-นน@นแหละ แต7วา7 เราไม7เข-าใจว7า
เปFนมจฉาทฏฐ อะไรท?เราได-พด6 เราได-เหFน เราได-ทาแล-วเปFนทกขQ อนน@น
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เปFนมจฉาทฏฐท@งน@น ถ-าไม7เปFนมจฉาทฏฐมนไม7ทกขQอย7างน@นหรอก มนไม7
ย1ดในความทกขQอนน@น มนไม7ย1ดในความสขน@นๆ ไม7ได-ย1ดตามอาการท@ง
หลายเหล7าน@น มนจะปล7อยวางตามเร>?องของมน เช7น กระแสน@าท?มนไหล
มา ไม7ต-องกางก@นมน ให-มนไหลไปตามสะดวกของมนน@นแหละ เพราะมน
ไหลอย7างน@น กระแสธรรมกFเปFนอย7างน@น กระแสจตของเราท?ไม7ร6-จกมนกF
ไปกางก@นธรรมะด-วยท?ว7าเปFนมจฉาทฏฐ แล-วไปตะโกน โน-น มจฉาทฏฐอย67
ท?โน-น คนโน-นเปFนมจฉาทฏฐ แต7ตวเราเองเปFนมจฉาทฏฐ ค>อทกขQเกดข1น@
มาเพราะเราเปFนมจฉาทฏฐ อนน@นเราไม7ร6-เร>?อง อนน@กนF 7าสงเกตน7า
พจารณาเหม>อนกนนะ ถ-าเปFนมจฉาทฏฐเม>อ? ไรกFเปFนทกขQเม>อ? น@น ไม7ทกขQ
ในเวลาปจจบนน@น ต7อไปมนกFให-ผลมาเปFนทกขQ
อนน@พด6 เฉพาะคนเรามนหลงเท7าน@น อะไรมนปดไว- อะไรมนบงไว- สมมต
มนบงวมตตให-คนมองเหFนไม7ชดในธรรมท@งหลาย ต7างคนกFต7างศ1กษา ต7าง
คนกFต7างเล7าเรยน ต7างคนกFต7างทา แต7ทาด-วยความไม7ร6-จก กFเหม>อนกนกบ
คนหลงตะวนน@นแหละ เดนไปทางตะวนตกเข-าใจว7าเดนไปทางตะวนออก
หร>อเดนไปทศเหน>อเข-าใจว7าเดนไปทศใต- มนหลงขนาดน@ เราปฏบตน@มน
กFเลยเปFนข@ของการปฏบตโดยตรงแล-วมนกFเปFนวบต วบตน@ค>อมนพลกไป
คนละทาง หมดจากความม7งหมายของธรรมะท?ถ6กต-อง สภาพอนน@เปFนเหต
ให-เกดทกขQ เรากFเข-าใจว7าอนน@ถ-าทาข1@น ถ-าบ7นข1น@ ถ-าท7องข1น@ ถ-าร6-เร>?องอน
น@ มนจะเปFนเหตให-ทกขQดบ กFเหม>อนกนกบคนท?อยากได-มากๆน?นแหละ
อะไรๆกFหามามากๆ ถ-าเราได-มากแล-วมนกFดบทกขQ จะไม7มทกขQ ความ
เข-าใจของคนมนเปFนอย7างน@ แต7ว7ามนคดไปคนละทาง เหม>อนกนกบคนน@
ไปทศเหน>อ คนน@นไปทศใต- น1กว7าไปทางเดยวกน
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สงขารท@งหลายเปล?ยนแปลงไปเสมอ
ฉะน@นพทธบรษทท@งหลาย มนษยQเราท@งหลายจ1งจมอย67ในกองทกขQ อย67ใน
วฏฏสงสาร กFเพราะคดอย7างน@ ถ-ามโรคภยไข-เจFบข1@นมากFน1กแต7จะให-มน
หายเท7าน@น อยากจะให-มนหายเดwยวน@ จะให-มนหายเท7าน@นแหละ ไม7น1กว7า
อนน@มนเปFนสงขาร อนน@ไม7มใครร6-จกสงขารมนเปล?ยน ทนไม7ได- ฟงไม7ไดจะต-องให-หายให-หมด แต7ผลสดท-ายมนกFส6-ไม7ได- ส6-ความจรงไม7ได- พงหมด
อนน@คอ> เราไม7ได-คด ค>อมนเหFนผดหนกเข-าไปเร>?อยๆ
การประพฤตปฏบตทกอย7างเพ>อ? เหFนธรรมะมนเลศกว7าส?งท@งหลายท@งปวง
พระพทธองคQสร-างบารมต@งแต7ทานบารมไปถ1งปรมตถบารมเพ>อ? อะไร กF
เพ>อ? ให-ร6-จกอนน@ เพ>อ? ให-เหFนธรรมะ ให-ปฏบตธรรมะ แล-วให-ร6-ธรรมะ ให-ใจ
เปFนธรรมะ ให-ปล7อยวางเพ>?อจะไม7ให-หนก อย7าไปย1ดม?นถ>อม?นมน หร>อจะ
พ6ดง7ายๆอกอย7างหน1ง? ว7า ให-ย1ดแต7อย7าให-ม?น น?กถF 6กเหม>อนกน ค>อเราเหFน
อะไรกFจบมนข1@นมาด6เสย "เออ...อนน@กอF นน@น" แล-วกFวางมนไป เหFนอนน@น
อกกFย1ดมาอก แต7อย7าย1ดให-มนม?น เอามาพจารณา ร6-เร>?องแล-วกFปล7อยวาง
เท7าน@นแหละ ถ-าย1ดไม7วาง แบกไม7หยดมนกFหนกตลอดเวลาส ถ-าเราย1ดมา
แบกร6-ส1กว7ามนหนกกFปลงมนไป ท@งมนเสย อย7าให-ทกขQเกดข1น@ มา ถ-าเปFน
เช7นน@เรากFร6-จกว7าอนน@เปFนเหตให-ทกขQเกด เม>อ? ร6-จกเหตให-ทกขQเกดแล-ว
ทกขQมนเกดไม7ได- ทกขQจะเกด สขจะเกด มนอาศยอตตาตวตน อาศยเรา
อาศยของของเรา อาศยสมมตอนน@ ถ-าส?งท@งหลายเหล7าน@เกดข1@นมาแล-วว?ง
ไปถ1งวมตต มนกFเลกถอน มนถอนสมมตออก ถอนความสขออกจากท?น?น
ถอนความทกขQออกจากท?น?น ถอนความย1ดม?นถ>อม?นออกจากท?มนย1ดน@น
เท7าน@นแหละ
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เม>อ? ของของเราหายไป ทาไมเราต-องเปFนทกขQ
กFคล-ายกบว7าของของเราช@นหน1?งมนหลดม>อหายไป เรากFเปFนห7วงกFเปFน
ทกขQกบมน อกเวลาหน1ง? เรากFพบของน@นข1@นมา ความทกขQกFหายแว-บไปท
เดยว แม-ยงไม7เหFนวตถอนน@นความทกขQมนกFหาย อย7างเราเอาของมาวาง
ไว-ตรงน@ แล-วหลงเสยน1กว7าของเรามนหายไปกFเปFนทกขQ เม>อ? ทกขQเกดข1@น
แล-วจตกFพะวงถ1งส?งท@งหลายเหล7าน@น อกวนหน1ง? อกเวลาหน1ง? จตใจกFวตก
ไปถ1งของของเราว7า "อ-อ..เอาไว-ตรงน@นแน7นอนเลย" พอน1กอย7างน@น ร6-ตาม
ความจรงแล-ว ตายงไม7เหFนของเลย สบายใจเลยทน@ อนน@เรยกว7าเหFน
ทางใน เหFนกบตาใจไม7ใช7เหFนกบตานอก เหFนด-วยตาใจ ถ1งตานอกยงไม7
เหFน มนกFสบายแล-ว มนกFถอนทกขQออกทนท อย7างน@กFเหม>อนกน ผ6ท- ?
บาเพFญธรรมะ บรรลธรรมะ เหFนธรรมะ ประสบอารมณQเม>?อไรปs บ น?นกFคอ>
ปญญาเกดข1น@ กFแก-ปญหาได-ทนท7วงทเท7าน@นแหละ หายไปเลย วาง
ปล7อย
จงปฏบตให-เหFนธรรมะ
ฉะน@นท7านจ1งให-พวกเราพบธรรมะ ทน@เราพบธรรมะแต7ตวหนงส>อ พบ
ธรรมะกบตารา อย7างน@นมนพบแต7เร>?องของธรรมะ ไม7ได-พบธรรมะตาม
ความจรงท?พระบรมคร6ของเราสอน จะเข-าใจว7าพวกเราท@งหลายปฏบตด
ปฏบตชอบได-อย7างไร มนไกลกนมาก พระพทธองคQเปFนโลกวท6 เปFนผ6ร- 6แจ-งโลก เดwยวน@เราร6-ไม7แจ-ง ร6-เท7าไรกFยง? ม>ดเข-าไปเท7าน@น ร6-เท7าไรกFยง? ม>ด
เข-าไป ค>อมนร6-ม>ด ไม7ใช7ร6-แจ-ง ร6-ไม7ถ1งน?นเองไม7แจ-ง ไม7สว7าง ไม7เบกบาน
คนกFมาคาตดแค7นเ@ ท7าน@นแหละ แต7วา7 มนไม7ใช7นอ- ย มนเปFนของมาก
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จงละทกขQทนทเม>อ? มองเหFนโทษของมน
ทกคนโดยมากกFต-องการความด ต-องการความสข แต7ว7าไม7ร6-จกว7าอะไรมน
เปFนเหตให-สขให-ทกขQเกดข1น@ มา อะไรทกอย7างถ-าเรายงไม7เหFนโทษมน เรา
กFละมนไม7ได- มนจะช?วขนาดไหนกFละมนไม7ได-ถ-าเรายงไม7ได-เหFนโทษอย7าง
จรงจง แต7เม>อ? เราเหFนโทษอย7างแน7นอนจรงๆน?นแหละ ส?งท@งหลายเหล7า
น@นเราถ1งจะปล7อยได-วางได- พอเหFนโทษอย7างแน7นอนจรงๆ พร-อมกระท?ง
เหFนประโยชนQในการกระทาอย7างน@น ในการประพฤตอย7างน@น เปล?ยนข1น@
มาทนทเลย อนน@คนเราประพฤตปฏบตอย6ท7 าไมมนยงไปไม7ได- ทาไมมน
ถ1งวางไม7ได- ค>อมนยงไม7เหFนโทษอย7างแน7ชด ค>อยงไม7ร6-แจ-งน?แหละ ร6ไ- ม7ถ1ง
หร>อร6-มด> มนจ1งละไม7ได- ถ-าร6-แจ-งอย7างอรหนตสาวกหร>อองคQสมเดFจพระ
สมมาสมพทธเจ-าของเรา กFเลกกนเท7าน@นแหละ แก-ปญหาหลดไปทเดยว
แหละ ไม7เปFนของยาก ไม7เปFนของลาบาก
มนกFเหม>อนกนกบเราน?นแหละ ห6เราได-ยนเสยงกFให-มนทางานตามหน-าท?
ของมนส ตาทางานทางร6ปกFให-มนทาส จม6กทางานทางกล?นกFให-มนทาส
ร7างกายทางานถ6กต-องโผฏฐพพะกFให-มนทางานตามเร>?องของมนส ถ-าแบ7ง
ให-มนทางานตามหน-าท?ของมนแล-ว มนจะมอะไรมาแย-งกน มนไม7ได-ขด
ขวางกนเลย อนน@กFเหม>อนกน ส?งเหล7าน@มนกFเปFนสมมตเรากFให-มนส ส?ง
เหล7าน@นกFเปFนวมตต เรากFแบ7งมนส เราเปFนผ6-รเ6- ฉยๆ เท7าน@นแหละ ร6-ไม7ใหมนขดข-อง ร6-แล-วกFปล7อย วางมนตามธรรมดา เปFนของมนอย6อ7 ย7างน@น ของ
ท@งหลายเหล7าน@เปFนอย6อ7 ย7างน@น ท?เราย1ดม?นว7าอนน@ของเรา ใครเปFนคนไดพ7อเราได-ไหม แม7เราได-ไหมญาตของเราได-ไหม ใครได-ไหม ไม7มใครไดพระพทธองคQจ1งบอกให-วางมนเสย ปล7อยมนเสย ร6-มนเสย ร6-มนโดยท?ว7าย1ด
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แต7อย7าให-มน? ใช-มนไปในทางท?เปFนประโยชนQ อย7าใช-มนในทางท?เปFนโทษ
ค>อความย1ดม?นถ>อม?นท?ทาให-เราเปFนทกขQ
ร6ธ- รรมเพ>?อพ-นทกขQ
ร6ธ- รรมะมนต-องร6อ- ย7างน@ ค>อร6-ในแง7ทม? นพ-นทกขQ ความร6-น@เปFนส?งสาคญ ร6เคร>?องยนตQกลไก ร6-อะไรสารพดอย7างกFดอย67 แต7ว7ามนไม7เลศ ธรรมะกFต-องร6อย7างน@เหFนอย7างน@ ไม7ตอ- งร6-อะไรมากหรอก ให-ร6-เท7าน@กFพอ สาหรบผ6ประพฤตปฏบตร6-แล-วกFวาง ไม7ใช7ว7าตายแล-วจ1งจะไม7มทกขQนะ มนไม7มทกขQ
ในเม>?อยงมชวตอย67 เพราะมนร6-จกแก-ปญหามนร6-จกสมมตวมตตน@เม>อ? เราม
ชวตอย67 เม>อ? เราประพฤตปฏบตน?เองไม7ใช7เอาท?อน>? หรอก ดงน@นท7านอย7าไป
ย1ดม?นถ>อม?นอะไรมาก ย1ดอย7าให-มนม?น บางทจะคดว7า "ท7านอาจารยQทาไม
จ1งพ6ดอย7างน@ สอนอย7างน@" จะไม7ให-สอนอย7างไร ไม7ให-พ6ดอย7างไร เพราะ
ว7ามนแน7นอนอย7างน@น มนจรงอย7างน@น จรงกFอย7าไปย1ดม?นมนซ ถ-าไปย1ด
ม?นมนกFเปFนไม7จรงเท7าน@นแหละ เหม>อนสนขไปจบขามนด6ซ จบมนไม7วาง
เดwยวมนกFว7นมากด ลองๆด6ซสตวQทง@ ปวงกFเหม>อนกน เช7น ง6ไปย1ดหางมนซ
ย1ดไม7ปล7อยวาง เดwยวมนกFกดเราเท7าน@นแหละ
สมมตน@กFเหม>อนกน ให-ทาตามสมมต สมมตน@เปFนของใช-เพ>?อให-มนสะดวก
เม>อ? เรามชวตอย67น@ไม7ใช7เร>?องจะต-องย1ดม?นถ>อม?นจนมนเกดทกขQทรมาน
แล-วกFแล-วไปเท7าน@น อะไรท?เราเข-าใจว7าถ6ก แล-วกFย1ดม?นถ>อม?นไม7แบ7งใคร
น?นแหละค>อมนเหFนผดแล-ว เปFนมจฉาทฏฐแล-ว เม>อ? ทกขQเกดข1@นมาปs บ มน
เกดมาจากอะไร เหตมนกFค>อมจฉาทฏฐ มนจ1งให-ผลเปFนทกขQ ถ-ามนถ6ก ผล
ท?จะเกดข1น@ มาจะไม7เปFนทกขQ ท7านไม7ให-แบก ไม7ให-ย1ด ไม7ให-มน? ถ6กกFเปFน
ของสมมต แล-วกFแล-วไป ผดกFเปFนของสมมต แล-วกFแล-วไปเท7าน@น ถ-าเรา
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เหFนว7าถ6กแล-วคนอ>?นมาแย-งกFอย7าไปถ>อมน ปล7อยไป ไม7ได-เสยหายอะไร
มนไปตามเร>?องตามเหต ตามปจจยของมนอย7างเก7า พอร6-แล-วกFปล7อยมน
ไปตรงน@นเลย
แต7โดยมากมนไม7ใช7อย7างน@น คนเรามนไม7คอ7 ยยอมกนอย7างน@นผ6-ปฏบต
เรายงไม7ร6-ตว ยงไม7ร6-จตใจของตน พอพ6ดอะไรจนคนอ>?นว7ามนโง7เตFมท?แล-ว
กFยงน1กว7ามนฉลาดอย67น?นแหละ พ6ดส?งท?มนโง7จนคนอ>น? ฟงไม7ได- แต7กนF 1กว7า
เราฉลาดกว7าคนอ>?น คนอ>?นทนฟงไม7ได-กFยงว7าเราดเราถ6กอย67น?นแหละ มน
ขายความโง7ของตวเองโดยไม7ร6-เร>?อง
ปราชญQทง@ หลายท7านบอกว7า คาพ6ดอนใดวาจาอนใดท?ปราศจากอนจจง
แล-ว คาพ6ดน@นไม7ใช7คาพ6ดของนกปราชญQ เปFนคาพ6ดท?โง7 เปFนคาพ6ดท?หลง
เปFนคาพ6ดท?ไม7ร6-จกว7าทกขQจะเกดตรงน@น พ6ดง7ายๆให-เหFนเช7นพร7งน@เรา
ต@งใจว7าจะไปกรงเทพฯ แล-วมคนมาถามว7า
"พร7งน@ท7านจะไปกรงเทพฯหร>อเปล7า"
"คดว7าจะไปกรงเทพฯ ถ-าไม7มอปสรรคขดข-องกFคงจะไป"
น?เรยกว7าพ6ดองธรรมะ องอนจจง องความจรง องความไม7เท?ยง แปร
เปล?ยนตามปจจยของมน ไม7ใช7ว7า "พร7งน@ฉนจะไปแน7"
"ถ-าไม7ไปจรงจะให-ทาอย7างไร จะยอมให-ฆ7าให-แกงไหม" อะไรอย7างน@ พ6ด
กนบ-าๆบอๆ
มนยงเหล>ออย67มากเหม>อนกน การปฏบตธรรมะมนล1กซ1@งไปจนเรามองไม7
เหFน ท?เราน1กว7าเราพ6ดถ6ก แต7มนจะผดไปทกคา ผดจากหลกความจรงทก
คา แต7กFน1กว7าเราพ6ดถ6กไปทกคา พ6ดง7ายๆ เราพ6ดอะไรบ-าง ทาอะไรบ-าง
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อนท?มนเปFนเหตให-ทกขQเกด น?นแหละเรยกว7าเปFนมจฉาทฏฐ เรยกว7าคน
หลง คนโง7
อย7าตดลาภ ตดยศ ตดสรรเสรญ
โดยมากนกปฏบตเราไม7คอ7 ยจะทบทวนอย7างน@ เหFนว7าเราดกFดเร>?อยๆไป
เช7นเราได-อนหน1ง? ข1@นมา จะเปFนลาภกFด ยศกFด สรรเสรญกFด กFน1กว7ามนด
ดตลอดกาลตลอดเวลา แล-วกFถ>อเน>อ@ ถ>อตวข1@นมาไม7ร6-จกว7าเราน@ค>อใคร ท?
มนด มนเกดจากอะไร เดนไปพบ นาย ก.นาย ข. เหม>อนกนหร>อไม7 อย7าง
น@ พระพทธองคQท7านให-วางเปFนปกตอย7างน@ ถ-าเราไม7สบ เราไม7ขบ ไม7
เค@ยว ไม7ปฏบตค-นคว-าอนน@ กFเรยกว7ายงจมอย67 จมอย67ในใจของเราน?น
แหละ เรยกว7าตดลาภบ-างตดยศบ-าง ตดสรรเสรญบ-าง กFเปล?ยนเปFนคนอ>?น
เพราะสาคญว7าตวเราน@ดข1@นแล-ว สาคญว7าเราเลศข1น@ แล-ว สาคญว7าเราเปFน
โน7นเปFนน?แล-วกFเกดอะไรต7ออะไรข1@นมาว7นวาย
ลกษณะเสมอกนของมนษยQทกคน
ความเปFนจรงมนไม7เปFนอะไรหรอกคนเรา เปFนกFเปFนด-วยสมมตถ-าถอน
สมมตไปเปFนวมตต มนกFไม7เปFนอะไร เปFนสามญลกษณะ มลกษณะเสมอ
กน ความเกดข1@นเบ>@องต-น มความแปรไปเปFนท7ามกลางแล-วกFดบไปท?สด
มนกFแค7น@น เหFนสภาพมนเปFนอย7างน@นแล-ว มนกFไม7มอะไรจะเกดข1@นมา ถ-า
เราเข-าใจเช7นน@นแล-ว มนกFสบาย มนกFสงบ ท?มนไม7สงบกFเหม>อนกบพระ
ปญจวคคยQประพฤตตามท?คร6บาอาจารยQท7านสอน เม>อ? ท7านพลกไปอย7าง
น@นกFไม7ร6-วา7 ท7านคดอะไร ท7านทาอะไรกFเลยหาว7าท7านคลายความเพยร
เวยนมาหาความมกมาก ถ-าตวเราเปFนเช7นน@น กFคงจะคดอย7างน@น คงจะ
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เปFนอย7างน@นเหม>อนกน ไม7มทางแก-ไข แต7ความเปFนจรงแล-วพระพทธเจ-า
ท7านเดนข@นส6งข1@นไปอกจากพวกเรา เรายงถ>อตวอย7างเก7า คดไปในทางต?า
กFน1กว7าเราคดอย67ในทางส6ง เหFนพระพทธเจ-ากFคดว7า ท7านคลายความเพยร
เวยนมาหาความมกมากแล-ว เหม>อนกบปญจวคคยQ ปฏบตก?พรรษาคดด6ซ
ขนาดน@นกFยงหลงอย67 ยงไม7ถนด
อย7าย1ดม?นถ>อม?นแม-กระท?งส?งท?ถ6ก
ท7านจ1งให-ทางานและให-ตรวจผลงานของตน ค>อท?มนไม7ยอมเร>?องท?มนไม7
ยอม เร>?องท?มนยอม มนกFสลายตวไปเท7าน@นแหละ ไม7มอะไร ถ-ามนไม7ยอม
มนไม7สลาย มนต@งตวข1น@ มาเปFนก-อน เปFนตวอปาทาน มนไม7มการแบ7งเบา
นกบวชนกพรตเราโดยมากกFชอบเปFนอย7างน@น ถ-าตดอย67ในแง7ไหนกFดง1 อย67
แง7น@นแหละ ไม7เปล?ยนแปลงไม7พนจพจารณาเหFนว7าเราถ6กแล-วกFเหFนว7าเรา
ไม7ผด แต7ความเปFนจรงความผดมนฝงอย6ใ7 นความถ6ก แต7เราไม7ร6-จก เปFน
อย7างไรล7ะ "อนน@แหละถ6กแล-ว" แต7คนอ>?นว7ามนไม7ถ6ก กFไม7ยอม เถยงกน น?
อะไรทฏฐมานะ ทฏฐค>อความเหFน มานะค>อความย1ดไว-ถ>อไว- ถ-าเราย1ดใน
ส?งท?ถ6กไม7ปล7อยให-ใครเลยกFเรยกว7ามนผด ถ>อถ6กน?นแหละ ย1ดม?นถ>อม?นใน
ความถ6ก มนเปFนข1@นเดwยวน@แหละ ไม7เปFนการปล7อยวาง
แก-ความย1ดม?นถ>อม?นได-อย7างไร
ส?งอนน@เปFนเหตท?ทาให-คนเราไม7คอ7 ยสบาย นอกจากผ6-ประพฤตปฏบตท?
เหFนว7า แง7น@ปม7 น@เปFนปม7 ท?สาคญ ท7านจะจดไว- พอพ6ดไปถ1งปม7 น@นปบ‡ มน
จะว?งข1@นมาทนทเลย ความย1ดม?นถ>อม?นว?งข1@นมาอาจจะเปFนอย67นาน บางท
วนหน1?ง สองวน สามเด>อนส?เด>อน ถ1งปกFได- ขนาดช-านะ แต7ขนาดเรFวความ
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ปล7อยวางมนจะว?งเข-ามาสกดหน-าเลย ค>อพอความย1ดเกดข1น@ ปs บกFจะมการ
ปล7อย บงคบให-วางในเวลาน@นเลย จะต-องเหFนสองอย7างน@พร-อมกน
ประสานงานกน ตวย1ดกFม ผ6ท- ?ห-ามความย1ดน@นกFม เราด6สองอย7างน@เท7าน@น
แหละ ไปแก-ปญหาอนน@ บางทมนกFย1ดไปนานกFปล7อย พจารณาเร>?อยไป
ทาเร>?อยไป มนกFคอ7 ยบรรเทาไปน-อยไป ความเหFนถ6กมนกFเพ?มเข-ามา
ความเหFนผดมนกFหายไป ความย1ดม?นถ>อม?นมนน-อยลง ความไม7ย1ดม?นถ>อ
ม?นกFเกดข1@นมา มนเปFนเร>?องธรรมดา ทกคนเปFนอย7างน@น
จงพจารณาใจของตนเอง เพ>?อแก-ปญหาให-สาเรFจ
ฉะน@นจ1งให-พจารณา แก-ปญหาได-ในปจจบน บางทตวน@นมนว?งข1น@ มา ตวน@
มนกFวง? ตะครบเลย หายไปเลย อนน@เราด6ภายในใจของเราหรอก ด6ภายใน
ใจของเรา แก-ปญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถ-าเราแก-มนไม7ได-ตรงน@
เปFนต-น ปม7 น@จบไว- เม>อ? มนเกดอกท?ไหนกFพจารณาตรงน@น พระพทธองคQกF
ให-เพ7งตรงน@ให-มากท?สด
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๗๗ - การทJาจ!ตใหBสงบ
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การทาจตให-สงบ
การทาจตให-สงบ ค>อการวางให-พอด ต@งใจเกนไปมากมนกFเลยไป ปล7อย
เกนไปมนกFไม7ถ1ง เพราะขาดความพอด ธรรมดาจตเปFนของไม7อย67นง? เปFน
ของมกรยาไหวตวอย6เ7 ร>?อย ฉะน@นจตใจของเราจ1งไม7มกาลง
การทาจตใจของเราให-มกาลง กบการทากายของเราให-มกาลงมนต7างกน
การทากายให-มกาลงกFค>อ การออกกาลง ทากายบรหาร มการกระโดด
การว?ง น?คอ> การทากายให-มกาลง การทาจตใจให-มกาลงกFค>อทาจตให-สงบ
ไม7ใช7ทาจตให-คดน?นคดน?ไปต7างๆ ให-อย6ใ7 นขอบเขตของมน เพราะว7าจต
ของเราน@นไม7เคยได-สงบ ไม7เคยมกาลง มนจ1งไม7มกาลงทางด-านสมาธ
ภายใน
การทาสมาธ
บดน@เราจะทาสมาธ กFตง@ ใจ ให-เอาความร6-ส1กกาหนดอย6ก7 บลมหายใจ ถ-า
หากว7าเราหายใจส@นเกนไปหร>อยาวเกนไป กFไม7พอด ไม7ได-สดได-ส7วนกน
ไม7เกดความสงบเหม>อนกนกบเราเยFบจกร ผ6เ- ยFบจกรมม>อมเท-าเราต-องถบ
จกรเปล7าด6กอ7 น ให-ร6-จกให-คล7องกบเท-าของเราเสยก7อนจ1งเอาผ-ามาเยFบ
การกาหนดลมหายใจกFเหม>อนกน หายใจเฉยๆกาหนดร6ไ- ว- จะพอดขนาด
ไหน ยาวขนาดไหน ส@นขนาดไหน จะให-ค7อยขนาดไหน แรงขนาดไหน จะ
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ยาวกFไม7เอากบมน จะส@นกFไม7เอากบมน จะค7อยกFไม7เอากบมน เอาตาม
ความพอด เอายาวพอด เอาส@นพอด เอาค7อยพอดเอาแรงพอด น?นช>อ? ว7า
ความพอด เราไม7ได-ขดไม7ได-ขอ- งแล-วกFปล7อย หายใจด6ก7อนไม7ต-องทาอะไร
ถ-าหากว7าจตสบายแล-ว จตพอดแล-ว กFยกลมหายใจเข-าออกเปFนอารมณQ
หายใจเข-าต-นลมอย6ป7 ลายจม6กกลางลมอย67หทยค>อหวใจ ปลายลมอย67สะด>อ
อนน@เปFนแหล7งการเดนลม เม>อ? หายใจออกต-นลมจะอย67สะด>อกลางลมจะอย67
หทย ปลายลมจะอย67จม6ก น?มนสลบกนอย7างน@ กาหนดร6-เม>อ? ลมผ7านจม6ก
ผ7านหทย ผ7านสะด>อ พอสดแล-วกFจะเวยนกลบมาอกเปFนสามจดน@ ให-ความ
ร6-ของเราอย6ใ7 นความเวยนเข-าออกท@งสามจดน@ พยายามตดตามลมหายใจ
เช7นน@เร>?อยไป เพ>?อรกษาความร6-น@นและทาสตสมปชญญะของเราให-กล-าข1น@
เม>อ? หากว7าเรากาหนดจตของเรา ให-ร6-จกต-นลมกลางลม ปลายลมดแล-วพอ
สมควร เรากFวาง เราจะหายใจเข-าออกเฉยๆ เอาความร6-ส1กของเราไว-ปลาย
จม6ก หร>อรมฝปากบนท?ลมผ7านออกผ7านเข-า เอาแต7ความร6-ส1กเท7าน@นไว-ท?
น?น ไม7ต-องตามลมออกไป ไม7ต-องตามลมเข-ามา เอาความร6-สก1 หร>อผ6-ร6-น?น
แหละไว-เฉพาะหน-าเราท?ปลายจม6ก ให-ร6-จกลมผ7านออก ผ7านเข-า ไม7ต-องคด
อะไรมากมาย เพยงแต7ให-มความร6-ส1กเท7าน@นแหละ ให-มความร6-ส1กตดต7อ
กน ลมออกกFให-ร6-ลมเข-ากFให-ร6- ให-ร6-อย67แต7ท?น?นแหละ ร6-แล-วมนจะเปFนอะไรกF
ไม7ต-องคด เอาเพยงเท7าน@นเสยก7อนในเวลาน@ หน-าท?การงานของเรามแค7
น@น ไม7ได-มมาก กาหนดลมเข-าออกอย67อย7างน@นแหละ ต7อไปจตกFสงบลมกF
จะละเอยดเข-าไป น-อยเข-าไปกายกFจะเบาเข-าไป จตกFจะสงบไป ความเบา
กายเบาใจน@น กFจะเกดข1น@ มา จะเปFนกายควรแก7การงาน และจะเปFนจตควร
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แก7การงานต7อไป น?คอ> การทาสมาธ ไม7ต-องทาอะไรมาก ให-กาหนดเท7าน@น
ต7อไปน@ให-ต@งใจทากาหนดไป.....
จตเราละเอยดเข-าไป การทาสมาธน@นจะไปไหนกFชา7 งมน ให-เราร6-ทนเอาไวให-เราร6-จกมน มนกFมท@งอารมณQ มท@งความสงบคลกคลกนไป มนมวตก
วตกค>อการจะยกจตของตนน1กถ1งอนใดอนหน1?งข1น@ มา ถ-าสตของเราน-อยกF
จะวตกน-อย แล-วกFมวจารณQคอ> การตรวจด6ตามเร>?องท?เราวตกน@น แต7ข-อ
สาคญน@นต-องพยายามร6-ให-ทนอย67เสมอ แล-วกFพจารณาให-ลก1 ลงไปอก ใหเหFนว7า มท@งสมาธและมท@งความร6-รวมอย67ในน@น
องคQประกอบของความสงบ
คาว7า "จตสงบ" น@นไม7ใช7ว7าไม7มอะไรมนต-องม มความสงบครอบอย67 ท7าน
กล7าวถ1งองคQของความสงบข@นแรกว7า หน1ง? มวตก ยกเร>?องใดเร>?องหน1ง? ข1@น
มา แล-วกFมวจารณQ ค>อพจารณาตามอารมณท?เกดข1@นมา ต7อไปกFจะมปตค>อ
ความยนดในส?งท?เราวตกไปน@น ในส?งท?เราวจารณQไปน@น จะเกดปต ค>อ
ความยนดซาบซ1@งอย67โดยเฉพาะของมนแล-วกมสข สขอย6ไ7 หน สขอย67ในการ
วตก สขอย67ในการวจารณQ สขอย67กบความอ?มใจ สขอย67กบอารมณQเหล7าน@น
แหละ แต7ว7ามนสขอย6ใ7 นความสงบ วตกกFวตกอย6ใ7 นความสงบ วจารณQกF
วจารณQอย6ใ7 นความสงบ ความอ?มใจกFอย67ในความสงบ สขกFอย6ใ7 นความสงบ
ท@งส?อย7างน@เปFนอารมณQอนเดยว อย7างท?ห-า ค>อ เอกคคตา ห-าอย7างแต7เปFน
อนเดยวกน ค>อท@งห-าอย7างน@เปFนอารมณQ แตมลกษณะอย67ในขอบเขตอน
เดยวกน ค>อเม>อ? จตสงบ วตกกFม วจารณQกมF ปตกFม สขกม เอกคคตากFม
ท@งหมดน@เปFนอารมณQเดยวกน
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คาท?ว7าอารมณQเดยวกนน@น ทาไมจ1งมหลายอย7างหมายความว7า มนจะม
หลายอาการกFช7างมน เพราะอาการท@งหลายเหล7าน@น จะมารวมอย67ในความ
สงบอนเดยวกนไม7ฟ- งซ7าน ไม7ราคาญ เหม>อนกบว7ามคน ๕ คน แต7
ลกษณะของคนท@ง ๕ คนน@นมอาการเดยวกน ค>อจะมอารมณQท@ง ๕
อารมณQ เม>อ? อารมณQอนน@นอย67ในลกษณะ น@ ท7านเรยกว7า "องคQ" องคQของ
ความสงบ ท7านไม7ได-เรยกว7าอารมณQ ท7านเรยกว7า วตก วจารณQ ปต สข
เอกคคตารมณQ ส?งท@งหลายเหล7าน@ ไม7เปFนอารมณQตามธรรมดาท7านจ1งจด
ว7าเปFนองคQของความสงบมอาการอย67 ๕ อย7าง ค>อวตก วจารณQ ปต สข เอก
คคตา ไม7มความราคาญ วตกอย67กไF ม7ราคาญ วจารณQอย67กไF ม7ราคาญมปตกF
ไม7ราคาญ มความสขกFไม7ราคาญ จตจ1งเปFนอารมณQเดยวอย6ใ7 นส?งท@ง ๕ น@
จบรวมกนอย67 เร>?องจตสงบข@นแรกจ1งเปFนอย7างน@น
ปญหาของการทาสมาธ
ทน@บางอย7างอาจถอยออกมา ถ-ากาลงใจไม7กล-าสตหย7อนไปแล-ว มนจะม
อารมณQมาแทรกเข-าไปเปFนบางคร@ง คล-ายๆกบว7าเคล@มไป แล-วมอาการ
อะไรบางอย7างเข-ามาแทรกตอนท?มนเคล@มไป
แต7ไม7ใช7ความง7วงตาม
ธรรมดา ท7านว7ามความเคล@มในความสงบ บางทกFมอะไรบางอย7างแทรก
เข-ามา เช7นว7า บางทมเสยงปรากฏบ-าง บางทเหม>อนเหFนสนขว?งผ7านไป
ข-างหน-าบ-าง แต7วา7 ไม7ชดเจนและกFไม7ใช7ฝน อนน@จดเปFนฝนไม7ได- ท?เปFน
เช7นน@เพราะกาลงท@ง ๕ ดงกล7าวแล-วไม7สม?าเสมอกน มนอ7อนลง อ7อนเคล@ม
ลง จ1งเกดอารมณQเข-าแทรก อนน@เปFนอาการของจต
ถ-าหากว7าเรามความสงบมนกFมส?ง ๕ ส?งน@เปFนบรวารอย67 แต7เปFนบรวารใน
ความสงบ อนน@เปFนเบ>อ@ งแรกของมน ขณะท?จตเราสงบอย6ใ7 นข@นน@ ชอบ
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มโนนมตทางตาทางห6 ทางจม6ก ทางล@น ทางกายและทางจต มนชอบเปFน
แต7ผ6-ทาสมาธจบไม7คอ7 ยถ6กว7า "มนหลบไหม? กFไม7ใช7""มนฝนไปหร>อ? กF
ไม7ใช7" ไม7ใช7อะไรท@งน@น มนเปFนอาการเกดมาจากความสงบคร1ง? ๆกลาง
กFได- บางทกFแจ7มใสเปFนธรรมดา บางทกFคลกคลไปกบความสงบบ-าง กบ
อารมณQท@งหลายบ-าง แต7อย67ในขอบเขตของมน
อย7างไรกFตามบางคนทาสมาธยาก เพราะอะไรเพราะจรตแปลกเขา แต7กF
เปFนสมาธ แต7กไF ม7หนกแน7น ไม7ได-รบความสบายเพราะสมาธ แต7จะได-รบ
ความสบายเพราะปญญา เพราะปญญาความคด เหFนความจรงของมนแล-ว
กFแก-ปญหาถ6กต-อง เปFนประเภทปญญาวมต ไม7ใช7เจโตวมต* มนจะมความ
สบายทกอย7างท?จะได-เกดข1@นเปFนหนทางของเรา เพราะปญญาสมาธมน
น-อย คล-ายๆกบว7าไม7ต-องน?งสมาธ พจารณา "อนน@นเปFนอะไรหนอ" แล-ว
แก-ปญหาอนน@นได-ทนท เลยสบายไป เลยสงบลกษณะผ6-มปญญาต-องเปFน
อย7างน@น
ทาสมาธน@ไม7คอ7 ยได-งา7 ยและไม7คอ7 ยดด-วย มสมาธแต7เพยงเฉพาะเล@ยง
ปญญาให-เกดข1@นมาได- โดยมากอาศยปญญา เช7นสมมตว7า ทานากบทา
สวน เราอาศยนามากกว7าสวน หร>อทานากบทาไร7 เราจะได-อาศยนา
มากกว7าไร7 ในเร>?องของเรา อาชพของเรา และการภาวนาของเรากFเหม>อน
กน มนจะได-อาศยปญญาแก-ปญหา แล-วจะเหFนความจรง ความสงบจ1งเกด
ข1น@ มา มนเปFนไปอย7างน@น ธรรมดากFเปFนไปอย7างน@น มนต7างกน
หลดพ-นด-วยปญญาสมาธ
บางคน แรงในทางปญญา สมาธพอเปFนฐานไม7มาก คล-ายๆกบว7าน?งสมาธ
ไม7คอ7 ยสงบ ชอบมความปรงแต7ง มความคดและมปญญาชกเร>?องน@นมา
1192

พจารณาชกเร>?องน@มาพจารณา แล-วพจารณาลงส67ความสงบกFเหFนความถ6ก
ต-อง อนน@นจะได-มกาลงกว7าสมาธ อนน@จรงของบางคนเปFนอย7างน@น แม-จะ
ย>น เดน น?ง นอนกFตามความตรสร6-ธรรมะน@นไม7แน7นอน จะเปFนอรยาบถใด
กFได- ย>นกFได- เดนกFได- น?งกFได- นอนกFได- อนน@แหละผ6แ- รงด-วยปญญา เปFนผ6มปญญา สามารถท?จะไม7เก?ยวข-องกบสมาธมากกFไดถ-าพ6ดกนง7ายๆปญญาเหFนเลย เหFนไปเลยกFละไปเลย สงบไปเลย ได-ความ
สบายเพราะอนน@นมนเหFนชดมนเหFนจรง เช>อ? ม?นย>นยนเปFนพยานตนเอง
ได- น?จรตของบางคนเปFนไปอย7างน@ แต7จะอย7างไรกFช7างมนกFต-องทาลาย
ความเหFนผดออก เหล>อแต7ความเหFนถ6ก ทาลายความฟ- งซ7านออก เหล>อ
แต7ความสงบ มนกFจะลงไปส67จดอนเดยวกน
บางคนปญญาน-อย น?งสมาธได-งา7 ย สงบ สงบเรFวท?สด ไวแต7ไม7คอ7 ยม
ปญญา ไม7ทนกเลสท@งหลาย ไม7ร6-เร>?องกเลสท@งหลาย แก-ปญหาไม7คอ7 ยไดพระโยคาวจรเจ-าผ6ป- ฏบตมสองหน-าอย7างน@ กFค67กนเร>?อยไป แต7ปญญาหร>อ
วปสสนากบสมถะมนกFทง@ กนไม7ได- คาบเก?ยวกนไปเร>?อยๆอย7างน@
ทน@ถ-ามนชดแจ-งในความสงบ เม>อ? มอารมณQมาผ7าน มนมตข1@นมาผ7าน กFไม7
ได-สงสยว7า "เคล@มไปหร>อเปล7าหนอเม>อ? ก@น@?" "หลงไปหร>อเปล7าหนอเม>อ? ก@
น@?" "ล>มไปหร>อเปล7าหนอเม>?อก@น@?" "หลบไปหร>อเปล7าเม>?อก@น@?"จตขณะน@
สงสย "หลบกFไม7ใช7 ต>?นกFไม7ใช7" น?มนคลมเคร>อเรยกว7า มนม?วสมอย6ก7 บ
อารมณQ ไม7แจ7มใสเหม>อนกนกบพระจนทรQเข-าก-อนเมฆ มองเหFนอย6แ7 ล-ว
แต7ไม7แจ7มแจ-งมวๆไม7เหม>อนกบพระจนทรQออกจากก-อนเมฆน@นแจ7มใส
สะอาด
จตเราสงบมสตสมปชญญะรอบคอบสมบ6รณQแล-วจ1งไม7สงสยใน
อาการท@งหลายท?เกดข1@นจะหมดจากนวรณQจรงๆ ร6ว- 7าอนใดเกดข1@นมาเปFน
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อนใดหมดทกอย7าง ร6-แจ-งร6-เร>?องตามเปFนจรงไม7ได-สงสย อนน@นเปFนดวงจต
ท?ใสสะอาด สมาธถ1งขดแล-วเปFนเช7นน@น
ระยะหลงๆมากFเปFนไปในร6ปอย7างน@ทานองน@ ปFนเร>?องธรรมดาของมน ถ-า
จตแจ7มแจ-งผ7องใสแล-ว ไม7ต-องไปถามว7าง7วงหร>อไม7งว7 ง ใช7หร>อไม7ใช7 ท@ง
หลายเหล7าน@มนกFไมมอะไรถ-ามนชดเจน กFเหม>อนเราน?งธรรมดาอย7างน@เอง
น?งเหFนธรรมดา หลบตากFเหม>อนล>มตา เหFนในขณะหลบตากFเหม>อนล>มตา
มาเหFนทกอย7างสารพด ไม7มความสงสย เพยงแต7เกดอศจรรยQข1@นในดวงจต
ของเราว7า"เอsะ! ส?งเหล7าน@มนกFเปFนของมนไปได- มนไม7น7าจะเปFนไปได- มน
กFเปFนของมนได-" อนน@จะวพากษQวจารณQมนเองไปเร>?อยๆ ท@งมปต ท@งม
ความสขใจ มความอ?มใจ มความสงบเปFนเช7นน@น ต7อน@นไปจตมนจะ
ละเอยดไปย?งกว7าน@นมนกFจะท@งอารมณQของมนไปด-วย วตกยกเร>?องข1@นมากF
จะไม7ม และเร>อ? งวจารณQมนกFจะหมด จะเหล>อแต7ความอ?มใจ อ?มไม7ร6-ว7าอ?ม
อะไร แต7มนอ?ม เกดความสขกบอารมณQเดยว น?มนท@งไป วตกวจารณQมน
ท@งไป ท@งไปไหน? ไม7ใช7เร>?องท@ง จตเราหดตวเข-ามาค>อมนสงบ เร>อ? งวตก
วจารณQมนเปFนของหยาบไปแล-ว มนเข-ามาอย6ใ7 นท?นไ@ ม7ได-กFเรยกว7า ท@ง
วตก ท@งวจารณQ ทน@จะไม7มความวตก ความยกข1น@ วจารณQ ความพจารณา
ไมม มแต7ความอ?ม มความสขและมอารมณQเดยวเสวยอย6อ7 ย7างน@น
ท?เขาเรยกว7า ปฐมฌาน ทตยฌาน ตตยฌาน จตตถฌาน เราไม7ได-ว7าอย7าง
น@น เราพ6ดถ1งแต7ความสงบวตก วจารณQ ปต สข เอกคคตา ต7อไปน@กFทง@
วตกวจารณQ เกดข1@นมาแล-วกFทง@ ไป เหล>อแต7ปตกบสข เอกคคตา ต7อไปกF
ท@งปตเหล>อแต7สขกบเอกคคตา ต7อไปกFมเอกคคตากบอเบกขา มนไม7ม
อะไรแล-วมนท@งไป เรยกว7า จตมนสงบๆๆๆ จนไปถ1งอารมณQมนน-อยท?สด
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ยงเหล>ออย67แต7โน-น...ถ1งปลายมน เหล>อแต7เอกคคตากบอเบกขา เฉยอย7าง
น@ อนน@มนสงบแล-วมนจ1งเปFน น? เรยกว7ากาลงของจต อาการของจตท?ไดรบความสงบแล-วถ-าเปFนอย7างน@มนไม7ง7วง ความง7วงเหงาหาวนอนมนเข-า
ไม7ได-นวรณQท@งห-า มนหนหมด วจกจฉา ความสงสยลงเลอจฉาพยาบาท
ฟ- งซ7าน ราคาญหน เหล7าน@ไม7มแล-ว น?มนค7อยเล>?อนไปเปFนระยะอย7างน@น น?
อาศยการกระทาให-มากเจรญให-มาก
สต : ส?งท?ชว7 ยรกษาสมาธ
ส?งท?รกษาสมาธน@ไว-ได- ค>อสต สตน@เปFนธรรมเปFนสภาวธรรมอนหน1?ง ซ1?งใหธรรมอนอ>?นๆท@งหลายเกดข1@นโดยพร-อมเพรยง สตน@กFคอ> ชวต ถ-าขาดสต
เม>อ? ใดกFเหม>อนตาย ถ-าขาดสตเม>อ? ใดกFเปFนคนประมาท ในระหว7างขาดสต
น@น พ6ดไม7มความหมาย การกระทาไม7มความหมาย ธรรมค>อสตน@คอ> ความ
ระล1กได-ในลกษณะใดกFตาม สตเปFนเหตให-สมปชญญะเกดข1น@ มาได- เปFน
เหตให-ปญญาเกดข1น@ มาได- ทกส?งสารพด
ธรรมท@งหลายถ-าหากว7าขาดสต ธรรมท@งหลายน@นไม7สมบ6รณQ อนน@คอ> การ
ควบคม การย>น การเดน การน?ง การนอน ไมใช7แต7เพยงขณะน?งสมาธ
เท7าน@น แม-เม>อ? เราออกจากสมาธไปแล-ว สตกFยงเปFนส?งประจาใจอย6เ7 สมอม
ความร6-อย6เ7 สมอ เปFนของท?มอย6เ7 สมอ ทาอะไรกFต-องระมดระวง เม>อ?
ระมดระวงทางจตใจ ความอายมนกFเกดข1@นมา การพ6ด การกระทาอนใดท?
ไม7ถ6กต-อง เรากFอายข1น@ อายข1น@ เม>อ? ความอายกาลงกล-าข1น@ มา ความสงวร
กFมากข1น@ ด-วย เม>อ? ความสงวรมากข1น@ ความประมาทกFไม7ม น?ถ1งแม-วา7 เรา
จะไม7ได-นง? สมาธอย6ต7 รงน@ เราจะไปไหนกFตาม อนน@มนอย6ใ7 นจตของตวเอง
มนไม7ได-หนไปไหน น?ท7านว7าเจรญสต ทาให-มาก เจรญให-มาก อนน@เปFน
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ธรรมะค-มครองรกษากจการท?เราทาอย67 หร>อทามาแล-ว หร>อกาลงจะกระทา
อย67 ในปจจบนน@เปFนธรรมะท?มคณประโยชนQมาก ให-เราร6-ตวอย67ทกเม>อ?
ความเหFนผดชอบมนกFมทกเม>?อ เม>อ? ความเหFนผดชอบมอย67 เกดข1@นอย67ทก
เม>อ? ความละอายกFเกดข1น@ จะไม7ทาส?งท?ผดหร>อส?งท?ไม7ด เรยกว7าปญญา
เกดข1@นแล-ว
เม>อ? รวบยอดเข-ามา มนจะมศล มสมาธ มปญญา ค>อ การสงวรสารวมท?ม
อย6ใ7 นกจการของตนน@น กFเรยกว7าศล ศลสสงวร ความต@งใจม?น อย6ใ7 นความ
สงวรสารวมในข-อวตรของเราน@น กFเรยกว7ามนเปFนสมาธ ความรอบร6-ทง@
หลายในกจการท?เรามอย67น@น กFเรยกว7าปญญา พ6ดง7ายๆกFคอ> จะมศล จะม
สมาธ จะมปญญา ศลกFด สมาธกFด ปญญากFด เม>อ? มนกล-าข1@นมามนกFคอ>
มรรค น?แหละหนทาง ทางอ>?นไม7ม
• ปญญาวมต ค>อ บคคลผ6ห- ลดพนเพราะปญญา ค>อ ปญญาเปFนกาลง
สาคญ หร>อปญญานาหน-า
• เจโตวมต ค>อ บคคลผ6ห- ลดพ-นเพราะสมาธ ค>อ สมาธเปFนกาลงสาคญ
หร>อสมาธนาหน-า
• วมต หมายถ1ง บคคลผ6-หลดพ-น
• วมต หมายถ1ง ความหลดพ-น
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ความสงบค>อความพอด
จะให-ความพอดของกเลสตณหาน@นไม7มหรอก ผมว7าตดสนใจลงไปตรงน@
แหละ อายคงไม7ถง1 ร-อยปหรอกนะ ถ-าพวกเราทาให-ถ6กต-อง กFจะมความ
สงบระงบเท7าน@นเอง
หนทางของการปฏบต
ท?เราทาไปทกวนน@ผมคดว7าไม7สมควร เพราะมนจะต-องเสยหลกในการ
ปฏบต เดนออกจากหนทาง ถ-าได-มามากกFทกขQมาก ไม7เหFนใครเหล>อสก
คนเลย เช7นอาจารยQทองดเปFนเพ>?อนกบผม บวชได-แปดพรรษา เรยนนก
ธรรมเอกยงไม7ได- กลบมาสอบอกเรยนอย67ส?ปจ1งสอบนกธรรมเอกได- ตดอย67
น?นแหละ เหม>อนเขาทอดแหใส7กง? ไม- ล6กโซ7แหไม7ถง1 ดน กFตดค-างอย67บน
อากาศ อย6ไ7 ม7ได-ส1กออกไปมครอบครวแล-ว ไปมภรรยาได-ไม7นานภรรยากF
ตายกFหาภรรยาใหม7อก แล-วกFตายอก สดท-ายกFหมดหนทาง เหม>อนตาก
กบแห-งมนจะเกดประโยชนQอะไรล7ะ
ทาอย7างน@นถ-าออกไปพบกบความทกขQกFไม7ต-องบ7น เพราะความทกขQมน
อย67ท?น?น ถ-าความอยากเกดข1@นมนกFทกขQ ถ-ามความทกขQกFทนเอา ไม7ต-อง
บ7นว7ามนเปFนเพราะอะไรมนจ1งทกขQอย7าพ6ดเลย มนต-องร6-จกวาง อย7างน@น
มนจะเปล?ยนสภาพไปอก
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พระพทธองคQท7านสอนว7า อตตาหร>ออนตตา ถ-าเปFนอตตากFเปFนตวตน ถ-า
เปFนอนตตาไม7ได-อาศยตวตน อนน@เปFนคนละเร>อ? งกน ให-แก-ไขส?งท?พอจะ
แก-ไขไดถ-าส?งท?แก-ไม7ได-กปF ล7อยไปไม7เคยสอนให-อย67นอกข-อประพฤต
ปฏบต ถ1งจะมปญญามากกFตาม ถ-าเอาตวเองพ-นทกขQไม7ได-กไF ม7เรยกว7าคน
มปญญา
ถ-าคนมปญญา พระพทธเจ-าท7านสอนว7า คนอนธพาลถ1งจะมปญญามาก
กFตาม แต7กFเปFนปญญาทราม ปญญาดไม7มเลยพวกโจรมนมปญญาในการ
ปล-น พวกนกรบมปญญามาก มไหวพรบดในการสร-างศาตราอาวธ สร-าง
ระเบดสารพดอย7าง มความเก7งกล-าสามารถ มปญญามากกFจรง แต7เปFน
ปญญาทรามปญญาดไม7มเหม>อนมะม7วงเน7าให-ประโยชนQไม7ไดปญญาทราม
มปญญามากอย67 แต7ตวเองได-รบความทกขQ ถ1งมมากกFไม7เกดประโยชนQ
อะไรเลย
มปญญาทางสร-างอาวธมารบยงฆ7าฟนกนอย7างน@มนไม7เกด
ประโยชนQ เหม>อนคนผ6-มปญญาปรงยาพษมากน คนกนกFตาย ไก7หร>อสนข
กนกFตาย มนดหร>อปญญาอย7างน@นปญญาปรงยาพษให-คนกนแล-วตาย ใน
ใบสลากยากFวา7 ยาด ดอย7างน@น ดท?เปFนโทษเปFนภยต7อชวตของคนและสตวQ
ในโลก ท7านเรยกปญญาทราม
เม>อ? มองเหFนโทษกFเหFนประโยชนQ
พวกเรากFเหม>อนกน จะไปอย67ท?ไหนกFตามถ-าไม7มปญญาเอาตวไม7รอด อย67
ท?น@กเF หม>อนกน ถ-าส?งใดท?เรามองไม7เหFนโทษของมนอย7างชดเจน กFจะเลก
ได-ยาก อยากจะเลกกFเลกไม7ได- ถ-าเรามองเหFนโทษกFจะมองเหFนประโยชนQ
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ข1น@ มาพร-อมกน มนกFเลกได-ถ1งจะจมอย6ใ7 นน@าหร>ออย6บ7 นพ>น@ ดน มนกFจะผด
ข1น@ มาจนได- จตใจของผ6ป- ฏบตอย7างน@นหาได-ยาก จะมแต7คาพ6ดออกมา
หลายๆอย7างแต7ความคดเหFนจรงๆน@นจะไม7ม ส?งใดท?มาผ7านจะเอาให-หมด
ต@งไว-ไม7อย67 คร6บาอาจารยQกเF หม>อนกน ไปท?ไหนท7านกFไปให-ความร6-ความ
เหFนสารพดอย7าง จะรวมลงค>อ "ทกขQ"
ความทกขQค>ออะไร
ทกขQเหม>อนกบเราแบกของหนกอนหน1ง?
ทกขQอกอนหน1?งค>อเปFนหน@สน
ของคนอ>?นกFเปFนทกขQ ทกขQเพราะแบกก-อนหนใหญ7กเF ปFนทกขQ เร>?องทกขQ
เอาใจไปแบกกFเปFนทกขQ เอากายไปแบกกFเปFนทกขQ มนมแต7เร>?องท@งน@น
ท7านจ1งสอนให-เราร6-จกทกขQ ร6-จกเหตเกดของทกขQ ร6-จกความดบทกขQ ร6-จก
ข-อปฏบตให-ถง1 ความดบทกขQ ท7านสอนอย7างน@ จะเปFนทกขQมาจากอะไรๆ
กFตามกFทกขQอนเดยวกน ความทกขQเกดข1น@ มา กFคอ> ทกขQเหม>อนกน ไม7ใช7
เร>อ? งอ>?นเลย
เช7นพ7อค-าท?เคยค-าขาย เปFนคนร?ารวย มาบวชเปFนพระแทนท?จะมา
ประพฤตปฏบต ให-เหFนธรรมคาส?งสอนของพระพทธเจ-า "กFไม7เหFน" กFเลย
ตายจากสมบตเงนล-านเงนโกฏเฉยๆ ถ-าบวชอย7างน@จะก-าวมาเดนไปให-มน
เสยเวลาทาไม อย67กบเร>อนจะไม7ดกว7าหร>อ
ก-อนทกขQ
นกบวชพวกเราน@กFเหม>อนกน ถ-าไม7ประพฤตปฏบตปล7อยให-ตวเองได-รบ
ความทกขQแล-ว ผมคดว7ามนไม7เกดประโยชนQผมจะเดาเอาไว-เลยกFได- ถ-าลง
ไปเรยนเอาปรญญาแล-วมนกFแค7น@นแหละเช7นคนหน1ง? ช>อ? ทองด มาบวชเปFน
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เณร อย67ท?นม? สารพดอย7างต7อมากFอยากส1ก ผมกFบอกให-มารวมหม6ค7 ณะแล-ว
พ6ดว7า เออ...ให-มนปรงดๆ เณรน@แหละจะตกนรก ถ-าไม7เช>อ? ลองด6กไF ด- ตก
นรกแน7นอนเลย อยากจะไปเรยนหนงส>อ เรยนกFเรยนไปตกนรกน?นแหละ
ขนาดพ6ดให-ฟงอย6อ7 ย7างน@มนยงไม7ร6-จกทกขQ จะเรยนเอาหนงส>อมาอ7านใหมนร6-จกทกขQ เปFนไปไม7ได-หรอก ร6-แล-วว7าไฟมนเปFนของร-อน แต7กFยง
กระโดดเข-าไปหากองไฟ จะเอาหนงส>อมาอ7านให-ไฟมนหยดร-อนไม7ได-เลย
บอกให-ร6-อย67อย7างน@กFยงไม7ร6-จก"ก-อนทกขQ" จะไปเรยนสอบเอาอะไรล7ะ สอบ
กFจะได-แต7คาพ6ดน?นแหละ พอเข-ามาในกรงเทพฯ กFมอนเปล?ยนแปลงไป
มาก
ปฏบตธรรมแบบพระจนทรQข-างแรม
บางคร@งมาท?เม>องอบลฯ บาตรกFไม7เอามา ครองผ-าจวรสเหล>องสดใส ห@ว
ประเปpาเดนทางอย7างสวยเปFนมนวบๆเลย ใส7รองเท-าขดมนได-อย7างสวย
เลย เราผ6เ- ปFนอาจารยQไม7มรองเท-าใส7เดนด-วยเท-าเปล7าๆ หนงเท-าหนามาก
จนขนาดเดนไปเหยยบหญ-าคาถ6กเท-าไม7เข-าเลย เพราะหนงมนหนา แต7
เดwยวน@ไม7เหFนมาเย?ยมเลย คงจะตกไปท?ทกขQมาก เงยบไป ค7อยๆห7างออก
ไปเร>?อยๆ "มนจะต-องดบลงเหม>อนพระจนทรQข-างแรม" น-อยไปๆเลFกลงๆ
แสงกFนบวนแต7จะเลFกลงๆ วงพระจนทรQจะแคบลงไปทกทๆ อกหน7อยกFตก
ปบ‡ เท7าน@นเอง หมดแสงเลย มนชอบเปFนอย7างน@น เพราะมนไม7เหFนทกขQไม7
เหFนโทษ
คนไม7ได-ภาวนา ค>อคนท?เขาชอบมความเพลดเพลนร7าเรงเปFนกล7มหลายๆ
คน เขาพ6ดคยกนด-วยความย@มแย-มแจ7มใส ผมกFมความอศจรรยQเขาอย67
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เหม>อนกนว7า เอ...ด6เหม>อนเขามความร7าเรงสนกสนานอย67 เหม>อนเขา
ทางานเสรFจหมดทกอย7าง ความจรงแล-วทางานยงไม7เสรFจ
ผมเองถ-าพ6ดคยกบเพ>?อนหลายคา กFคดว7าตวเองยงทางานไม7เสรFจ งานยง
ค-างอย6ม7 าก เหม>อนกบไปเท?ยวเล7นกบเพ>อ? นยงไม7ได-ปล7อยควายออกจาก
คอก กFมความเปFนห7วงควายอย6อ7 ย7างน@นเพราะงานยงไม7เสรFจ จะไปไหนกF
มความเปFนห7วงอย67น?นแหละ ด6คนอ>น? เขาปล7อยไปตามอารมณQอย7างสบาย
มความสนกสนานพ6ดล-อกนเล7นสนกเฮฮา ผมกFคดทกระบบว7าตวเองยงไม7
พ-นทกขQ จะน?งอย67ทไ? หนกFเหม>อนกบว7าเราทางานยงไม7เสรFจ จะมความ
ปรารถนาความเพยรอย6เ7 สมอไม7หยดสกท เพราะยงมกเลสอย67มาก มนจะม
ความทกขQอย67อย7างน@เร>?อยไป จ1งเอามาพจารณาถ-ามเร>?องท?คยกบเพ>อ? น กF
คยไม7มาก ท@งคยท@งอยากกลบ
ดอย67ทก? ารปฏบต
การภาวนาของผมต@งแต7สมยก7อนเปFนอย7างน@ พระเณรบางองคQชอบคย
ด-วย บางคร@งเราจะน?งภาวนาอย67กฏ กFเดนไปน?งคยอย67นน? แหละจนผม
ราคาญ ผมเลยบอกว7าท7านเฝ-ากฏให-ผมด-วยนะ ผมกลวสนขจะมาข@ใส7กฏ
ผม ผมจะไปเดนจงกรมก7อนนะผมเอาอย7างน@น "เพราะทางานยงไม7เสรFจ"
จะไปน?งคยให-มนเสยเวลาทาไม
มนจะมจตใจฝกใฝต7 7อความเพยรอย67อย7างน@น.แต7 "พวกเราไม7ชอบด6งาน
ของตวเองสกท" กลบมาถ1งเร>อน ข@แมวเตFมกระด-งเหม>อนคนธรรมดาๆ
ทกขQเกดข1น@ มากFไม7ได- "ปฏวต" มนสกท ไม7ได- "ปฏร6ป" มนสกท อย67เฉยๆ
ไม7มการ "ละ" ไม7มการ"บาเพFญ" ไม7ร6-จะทาอะไรเพราะสถานท?น@ทากน
อย7างน@
มนจ1งไปขดท?จตใจของพระเณร"ผมไม7อยากจะพ6ดมากหรอก
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เพราะไม7ได-ดอย67ท?คาพ6ด
แต7ได-ดอย67ทก? ารปฏบตไปเร>?อยๆอย67กบคร6บา
อาจารยQให-ด6ท7าน เพราะห6เรากFม ตาเรากFม กFด6ได-ฟงได-เหม>อนคนหวข-าว
มากๆกFไม7อยากหรอก เหFนเพ>?อนน?งกนข-าว คนท?หวข-าวกFจะเข-ามากนกบ
เพ>อ? นเลยไม7ได-ไปจบไปคมเขาเข-ามาหรอกนะ เหม>อนไก7มนหวข-าว เอา
ข-าวเปล>อกมาโปรยให-มนกน ไก7มนจะว?งออกมากนเอง เช7นววท?มนเคยกน
หญ-า เอาไปปล7อยท?สนามหญ-ามนกFคงต-องกนหญ-า ถ-ามนไม7กนหญ-ากF
เปFนหม6เท7าน@นเอง
ไม7ละช?วไม7กลวบาป
อนน@....เปFนสถานปฏบตด ปฏบตชอบ ควรจะเอาไปพจารณาให-เหFนตาม
ความจรง มนกFจะปฏบตได- ถ-าไม7ได-มนเปFนเร>?องของโลกเขา บวชเข-ามา
แล-วกFอย67กบคร6บาอาจารยQ จะทาอะไรกFกลวแต7คร6บาอาจารยQจะเหFน แต7ไม7
กลวบาป ถ-าลบตาพ7อแม7คร6บาอาจารยQ ทาได-ทกอย7าง ถ-าอย67ใกล-ท7านกF
กลว ไม7กล-าทาผดกลวท7านจะดเอา ถ-าอย6ห7 7างไกลท7านย?งมความสบาย
อยากจะทาอะไรกFทาได- โดยมากชอบเปFนอย7างน@น คนประเภทน@แหละไม7
ละช?วไม7กลวบาป ถ-าจะกลวกFกลวพระพทธเจ-า กลวคร6บา-อาจารยQ กลว
ท7านจะเหFนเราทาไม7ด ถ-าลบตาท7านไม7กลวเลยเหม>อนเดFกนกเรยน ต@งแต7
สมยก7อน พอมองเหFนคร6ใหญ7 พวกนกเรยนกลวจนขาอ7อนลงเลย ถ-าคร6
บอกให-ทาการบ-าน โอ-ย...เรยบร-อยดมาก สมยก7อนมความเคารพคารวะ
มาก "คาระโวจะนวาโตจะ" มความเคารพคารวะ กลวท7าน ถ-าคร6ส?งให-ทา
อะไรกFทาได-ทนท กลวท@งคร6อาจารยQ กลวท@งความผดมนจะเกดข1@นมาเดFก
นกเรยนมนไม7ทนสมยหรอก แม-แต7จะเดนกFคอ7 ยๆเดน ไปหาเจ-านายไปหา
คร6อย7างน@ น?งเก-าอ@กไF ม7เปFน อยากจะน?งกบพ>@นเพราะโง7มาก ต7อมากFฝ1กให1202

นกเรยนมความฉลาด ฝ1กให-เข-าถ1งเจ-านายหร>อคร6อาจารยQ ฝ1กให-นกเรยน
ไม7ต-องถ>อกนกบคร6 อย67ดว- ยกน เล7นด-วยกน โอsยมนกFเหม>อนเอาลงไปหด
เดwยวนกเรยนกFจบศรษะคร6เท7าน@นแหละ คร6มนกFไม7กลว ความผดมนกFไม7
กลวเลยทกวนน@
ขาดหลกธรรมกFเปFนทกขQ
นกเรยน ป.๔ เข-ามาบวช ให-อ7านหนงส>อให-ฟง อ7านผดๆได-ยนอ7านไปว7า
จะไป 'เมยง' ไปซ>@อเส>@อ 'เหล?ยง' ไปซ>อ@ 'เกล>อ' มาฝ1กหดเอาใหม7ยากเก>อบ
ตายนกเรยนทกวนน@ สมยก7อนนกเรยนจบ ป.๔ สอนนกเรยนแทนคร6ไดทกวนน@ไม7ทราบว7าเรยนมาจากไหน โอ-ย...อ7านหนงส>อไม7คอ7 ยร6-เร>?องเลย
ไม7ร6-ไปเรยนมาจากไหน เหFนเดFกอ7านหนงส>อได-ยนว7า ฝนตกแล-วแดดออก
เหFนแต7มนอ7านไปอย7างน@น แต7กอ7 นอ7านให-ถ6กตวอกษรกFมาก ถ-าเรยนให-ร6เร>อ? งของมนแล-วกFไม7ตดขดหรอกนะ อ7านหนงส>อเฉยๆอ7านฟ-องไปถ1งยอด
มนกFได- ทกวนน@อ7านไปผดๆให-มนตดปากแล-วแก-ยาก น@แหละค>อสอนใหเดFกไม7ให-มความเคารพ.เพราะมนขาดความคารวะ ขาดหลกธรรมะ "คาระ
โวจะนวาโตจะ สนตฏฐ จะกะตญญตา" ขาดการเคารพ ขาดการคารวะ
ขาดกตญญ6กตเวท ขาดไปหมดทกวนน@ความเด>อดร-อนกFไปถ1งพ7อแม7 สอน
กFไม7ได- บอกมนกFไม7ได- พ7อแม7กเF ปFนทกขQวน7 วาย เพราะมนขาดหลกธรรมะ
น?แหละ
สมยก7อนคร6สอนนกเรยนได-หน1ง? อาทตยQ กFต-องสอบอารมณQคร@งหน1?ง มพระ
มาสอนเร>?องศลธรม สอนเร>อ? งจรรยามารยาท ก7อนจะเลกโรงเรยนกFตอ- ง
สวดสรรเสรญคณพระบารม แต7ทกวนน@นกเรยนเก7งไปในทางเล7นกฬา เตะ
ฟตบอล มความสนกเพลดเพลนไปทางเล7นมากกว7า เร>?องจรรยามารยาทท?
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ดงามน@นไม7ค7อยได-พ6ดถ1งกน มนจ1งเปล?ยนไปเร>?อยๆ เพราะมนขาดหลก
ธรรมะ แสวงหาแต7ส?งท?สนกเฮฮา ไปด>ม? ของม1นเมา ทาให-ตวเองเปFนคน
เสยสต เหม>อนคนเปFนบ-า เปFนบ-าไปหมดทกคน เปFนบ-าไปหมดท@งพ7อแม7พ?
น-องจนหมดโลก มนด>อ@ ด-าน ว7ายากสอนยาก สอนมนไม7ได-เลย
ไม7ดตรงไหนกFควรแก-ตรงน@น
การปฏบตกFเหม>อนกน สมยก7อนไม7เปFนอย7างน@หรอกทกวนน@ถ-ามความ
ทกขQกทF กขQมากจรงๆ เร>?องอาหารไม7ได-ตามชอบใจ อาหารไม7ถ6กปากไม7
อร7อย ท?อย67อาศยไม7ได-ตามชอบใจกFเปFนทกขQหมด เพราะคนสมยน@มผวบาง
มาก ความอดทนมน-อยทกวนน@ เปFนเร>?องท?เสยหายมากเสยเวลาท?มา
ประพฤตปฏบต มนต-องพ6ดกนได- เปFนคนท?สอนง7าย มความเคารพเช>อ? ฟง
จ1งจะถ6กต-อง ส7วนมากจะเปFน "ปะทะปะระมะ" ค>อพ6ดกนไม7ได-สอนกน ไม7
ได- ไม7เช>อ? ฟง พ6ดให-ฟงกFไม7สนใจเหม>อนไม7ได-ยน ใช-ให-ตกน@ากFขเ@ กยจ หน
ไปอย67กรงเทพฯ บอกว7าบ-านเราน@ากFไม7คอ7 ยม ให-พากนไปอย67ท?กรงเทพฯ
หมดกFได- ไม7ต-องอย67ทางภาคอสานหรอก เปFนเพราะอะไรนะมนถ1งเปFน
อย7างน@ท?ไหนไม7ดไม7งามกFควรแก-ไขท?ตรงน@นการปฏบตของเรากFเหม>อน
กน ถ-าท?ไหนมนสะดวกกFไม7ตอ- งไปทาอะไรมน ตรงไหนท?มนขดข-องกFต-อง
แก-ไขท?จตใจของเราน@น
ถ-าพ6ดอย7างโน-นอย7างน@ในส?งท?ไม7ด ชกชวนกนไปท?นน? ท?นเ? ณรน-อยกFจะ
ห6ผง1? ไปน?นแหละ จบกนคยเปFนกล7มก-อนอย67ในช7วงกลางพรรษา ออก
พรรษาแล-วองคQนก@ Fจะไปท?โน-น องคQนน@ กFจะไปท?น? ว7นวายกนอย7างน@มนจะ
หมดนะ ฉะน@นผมจ1งถอนตวออกไป
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การปฏบตยงอย67อกมาก
ทน@ให-พวกเรามาต@งเอาใหม7 ประพฤตปฏบตเอาใหม7อย7าได-ประมาท การ
ปฏบตของเรามวดอย67 ดแล-วท?ได-เข-ามาบวช ได-อย67ด-วยความสะดวกสบาย
ทกอย7าง ไม7ใช7เปFนอย7างน@นนะ ได-บวชมามนกFเสรFจแต7การบวชเท7าน@น แต7
การปฏบตของเรายงอย67อกมากเปFนกว7าการบวช พวกท7านท@งหลายไม7เหFน
หร>อ สตวQท@งหลายท?มอย67ในโลก เช7น ปลวก มด อย6บ7 นพ>@นดนกFมมากหลาย
แต7ส7วนท?อย67ใต-ดนกFมอกมากมาย เช7นว7าโบสถQหลงน@สร-างข1@นมาไม7ยาก
หรอก แต7การท?จะด6แลรกษาโบสถQหลงน@ไปอกนานหลายช?วอายคน สก
สามช?วอายของคนกFได- ตอนสร-างโบสถQนไ@ ม7ยากหรอกสร-างสองปกFเสรFจ
ยงเหล>อแต7การปฏบตรกษา
ทาความสะอาดท?นน? ท?นไ? ม7ร6-วนเสรFจสกท
ไม7ใช7ของง7ายๆนะ สร-างเสรFจแล-วยงเหล>อการด6แลรกษา สร-างสองสามปกF
เสรFจ พวกเราจะต-องรกษาโบสถQหลงน@ไปอกนานจนกาหนดไม7ได- ให-ไดคร1?งเท7าคร1ง? กFยงด บวชมาแล-วจะเอาสบายเพราะคดว7าบวชเสรFจ แต7การ
ปฏบตของนกบวชน@สมนยาก ยงมอกมาก
ส?งท@งหลายมความเส>อ? มไปเปFนธรรมดา
ฉะน@นพระพทธองคQท7านตรสเปFนพระวาจาเปFนคร@งสดท-ายว7า "อย7ามความ
ประมาท" ให-ส@นลงจนลงได- ท7านสอนภกษท@งหลายว7า ท7านท@งหลายจง
ทาความไม7ประมาทให-ถ1งพร-อมเถด ท7านพ6ดตรงจดจบเลย แต7พวกเรายงม
ชวตอย6ก7 Fไม7ควรประมาท ผมไม7กลวว7ามนจะเส>?อมหรอกนะ ผลท?สดมนกF
ต-องเส>?อมจนได- เหม>อนกบว7าความจรงมนกFจะตาย ถ-าเจFบปว7 ยไข-มากFจะ
ไม7ฉนยาหร>อ ไม7ฉนข-าวเลยอดให-มนตายเลย ดไหมอย7างน@ความเส>?อมมน
มเปFนธรรมดา เกดข1น@ มาแล-วความเจFบไข-กมF เปFนธรรมดา ของมนอย6อ7 ย7าง
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น@น แต7ว7าถ-าเจFบไข-ไม7สบายกFต-องรกษาอนน@เรยกว7ายาบาบดโรคภยไข-เจFบ
ถ1งแม-พระพทธเจ-าของเราท7านกFจดไว-เปFนปจจยส? คลานะเภสช ท7านไม7ใหประมาท เช7นแก-วใบน@มนกFแตกเปFน แต7ถ-าเราใช-มความระมดระวงใหดแล-ว แก-วมนกFไม7แตกง7ายๆ จะได-ใช-ไปอกนาน แต7ถ-าเราไม7คาน1งถ1งส?ง
ท@งหลายเหล7าน@ มนกFจะแตกเรFวข1@น เพราะมความประมาทไม7มความระวง
ตวเอง
ความเจรญของหนองปา7 พง
อนน@กเF หม>อนกน สาขาของวดเรากFมมากข1@นเก>อบจะถ1งส?สบกว7าสาขาแล-ว
นะ ผมกFทางานมาหลายปแล-ว ไม7ได-ทาอย7างน@ พวกเราจะไปอย67ท?ไหนกFไดพระกรรมฐานส7วนมากมแต7เขาไล7หนท@งน@นแหละ เปFนมาต@งแต7คร6บาจารยQ
ม?น คร6บาจารยQเสารQ เปFนแต7สมยโน-นจนถ1งปจจบน เปFนอย7างน@ ผมเปFนผ6เดนก7อนกบท7านจนทรQ กบคณเท?ยง มนหนกมาก ผ7านมาหลายอย7างเปFน
พยานของตวเองในข-อประพฤตปฏบต อย6ใ7 นปา7 ดงอย7างน@ เอาชวตเข-าแลก
เอานะ จ1งมความเจรญข1น@ จะไปท?ไหนกFวา7 ไปจากสานกวดหนองปา7 พง
สานกอาจารยQเท?ยง สานกอาจารยQจนทรQ สานกต7างๆท@งหลายเหล7าน@ ออก
ไปจากวดหนองปา7 พงท@งน@น จะไปท?ไหนกFไม7มใครด6ถ6กด6หม?นเท7าไรนก ถ-า
เขาร6-ว7ามาจากวดหนองปา7 พงหร>อสาขา จะไปท?ไหนกFมความสะดวกสบาย
พอสมควรโยมเขายกเว-นหร>อให-อภยหลายๆอย7าง จะเดนทางไปไหนโยม
กFไม7ให-เสยค7ารถหรอก
จะเปFนสาขาของวดหนองปา7 พงกFเหม>อนกนกFม
ความเจรญข1น@ มา พวกเราได-ไปมาอย7างสะดวกสบาย การเผยแพร7ธรรมะ
หร>อการออกธดงคQ จะไปไหนกFคอ7 ยจะเดนไปด-วยความระมดระวง ผ6เ- ฒ7า
จะเดนไปกFคอ7 ยๆเดนเพราะกลวจะหกล-ม
จะเค@ยวอาหารกFเค@ยวเบาๆ
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เพราะปวดฟน จะพ6ดมากกFไม7ได-ไม7มเร?ยวแรง ค7อยอย67คอ7 ยกน ค7อยไปค7อย
มา พ7อแม7พวกเราเคยถามกนว7า ค7อยอย67สบายดไหม? เออค7อยอย67สบายด
อย6ห7 รอก
สงขารมความเส>?อมไปเปFนธรรมดา
สงขารน@มนค7อยมนเส>?อมไปทกวนๆ
พระท7านสอนว7า"สงขารร7างกายกF
ไม7ใช7ของเราหรอก" เรากFโกรธไม7พอใจ ถ-าว7าไม7ใช7ของเรากFเอาไฟมาเผาด6
ซ เอามดมาลองแทงด6 พ6ดไปสารพดอย7าง ฟงท7านพ6ดไม7เข-าใจ คดว7าตว
เองพ6ดถ6ก ไปเถยงแต7คาส?งสอนของพระพทธเจ-าไม7หยดสกท ไม7ยอมรบ
ธรรมะของท7าน ไม7ใช7ว7าจะเปFนแต7เดwยวน@หรอกนะ เร>?องอย7างน@เปFนมา
ต@งแต7คร@งพทธกาลโน-นแล-ว มนางหน1ง? สวยงามกว7าเพ>?อนในคร@งพทธกาล
ไปฟงเทศนQ พระพทธเจ-าท7านเทศนQให-ฟง เร>?องเกศา โลมา นะขาทนตา ตะ
โจ "ร7างกายน@มนเตFมไปด-วยของไม7สะอาด เปFนของบ6ดของเน7า ของไม7เหFน
สาระแก7นสาร เปFนของน7าเกลยดโสโครก" กFไม7พอใจ โกรธพระพทธเจ-า ว7า
ด6ถ6กเหยยดหยาม มความสาคญว7าตวเองสวยงามมาก แต7พระพทธเจ-า
เทศนQว7าไม7ใช7ของสวยงามผม ขน เลFบ ฟน หนง เน>อ@ ไม7มอะไรท?สวยงาม
เลย จ1งโกรธพระพทธเจ-า เพราะความไม7ร6-ตามความเปFนจรงน?นแหละ
ต7อไปนานไปกFไปเหFนซากศพคนตาย กFจง1 คดได- เอามาเทยบกบตวเองจ1ง
เหFนจรงตามท?พระพทธเจ-าท7านสอนว7าเราเปFนผ6ห- ลงผดจรงๆ
จ1งได-ไป
กราบขอขมาโทษพระพทธเจ-า เพราะความสาคญล7มหลงของท?มอย67กบตว
เองกFจง1 ไม7ร6-จก ถ-ามนหนาวกFเอาผ-าห7มคลมไว-ท@งเน>อ@ หนงน?นแหละ แต7ไม7
เหFนตวเองสกท กระด6กผม กFไม7เหFน ถ-าคร6บาอาจารยQท7านเทศนQว7า เกศา
โลขา นะขาทนตา ตะโจ กFคดว7าพ6ดอะไรนะ ใครจะไม7เหFนผม หนง เพราะ
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มนไม7เหFนตามความเปFนจรง ถ-าเหFนสกลร7างกายตามความเปFนจรงแล-ว
มนกFจะถอยหรอก โยมจบด6แล-วมนกFวาง ไม7ได-ย1ดหมายมนหรอก มนกFวาง
ได- ถ-าวางก-อนน@ได- กFคอ> วางกองทกขQน?นแหละ ไม7ย1ดหมาย
ใช-งานตามหน-าท?ของสงขาร
มม>อกFใช-มนไป ม>อกFใช-ให-มนจบมา มห6มนมหน-าท?ฟง เสยง กFใช-ให-มนฟง
มปากท?มนเค@ยวอาหารเปFนกFใช-ให-มนเค@ยวจม6กกFใช-ให-มนส6ดลมหายใจเข-า
ลมหายใจออก ใช-มนไปคนละอย7าง เท-ามไว-สาหรบเดน มนปน@ ข-าวไม7เปFน
กFต-องให-มนเดน ห6กใF ช-ฟงเสยง จม6กกFใช-ดมกล?น ใช-ไปตามหน-าท?ของมน
จะใช-ให-มนขดกนกFไม7ได-อก เพราะมนไม7ใช7ของเรา ให-เอาห6ไปด6หนงด6ซถ-า
ไม7เช>อ? ลองด6กFได- ใช-ของไม7ถ6กท?ของมน ถ-าเปFนของเราจรงๆจะต-องบงคบ
มนได- เอาห6ไปด6ได-ถ-าเปFนของเราจรงๆ ใช-ให-มนไปทานากFได- ใช-ตาไปฟ ง
เทศนQลองด6 ถ-าเปFนตาเราจรงๆกFต-องใช-มนไปฟงเทศนQได- แต7อนน@ไปใชของคนอ>?น ไม7ใช-ของเราเลย มนจ1งขดขวางเราอย67เร>?อยไป เพราะย1ดว7าเปFน
ของเรา คร6บาอาจารยQท7านเทศนQกFไม7รบ ฟงกFไม7รบทราบ ไม7เข-าใจ เปFนตว
อตตาขวางอย67น?นแหละ ถ-ารบทราบธรรมะของพระพทธเจ-าแล-วมนกFง7าย
ยอมรบฟงไม7ฝา7 ฝ>น กFเข-าใจธรรมะไดถ-าไม7รบทราบ ไม7รบฟง ไม7รบร6-เอาแต7ใจตวเอง ส?งใดท?ชอบใจจ1งเอา ส?งใด
ไม7ชอบกFจะไม7เอาเล>อกเอาแต7ส?งท?ชอบ ถ-าเปFนเสยงกFเสยงท?ถ6กห6 เสยง
ไพเราะจ1งจะเอา ให-คนอ>น? ทาให-ถ6กใจเราจ1งจะชอบจ1งจะสบายใจ ส7วนมาก
ชอบเปFนอย7างน@น จะให-ทกคนทาให-ถ6กใจเราคนเดยวจ1งจะตรสร6-ธรรมะไดมนเปFนไปไม7ได-หรอกคดด6ให-มนดๆ ธรรมเปFนส7วนหน1?ง จตเปFนส7วนหน1ง?
1208

บางคนคดว7าชอบใจอะไรน?นแหละเปFนธรรม ถ-าเราชอบกFคดว7าเปFนของด
บางทเราไม7ชอบ แต7มนเปFนธรรมจะทาอย7างไรล7ะ
ขาดปญญาพาให-ทกขQ
มแต7ส?งท?ทาให-ทกขQทง@ น@น ถ-าเราขาดปญญา ถ-าเราร6-จกใช-ให-มนถ6กเร>?อง
มนกFง7ายข1น@ ตากFใช-ด6 ห6กFใช-ฟง จม6กดมกล?น ล@นสมผส ม>อจบส?งของไดเท-ามหน-าท?เดน ใช-ไปคนละอย7าง ถ-าใช-ถ6กเร>?องกFสะดวกข1@น ถ-าใช-ไม7ถ6ก
เร>อ? งมนกFขดอย6อ7 ย7างน@นเพราะว7าไม7ใช7ของเรากFว7าของเราอย6อ7 ย7างน@น ไม7
ยอมรบ ไม7หยดสกทต-องมาภาวนาหาเหตผลของมน ความคดเหFนของเรา
กบคาส?งสอนของพระพทธเจ-าท?ท7านตรสไว-น@นต7างกนเสมอ เช7นสภาวะ
ร7างกายของเราน@มนไม7เท?ยงแท- ไม7คงทนถาวร แต7เรากFยงคดว7าเปFนเราอย67
ผลสดท-ายกFเปFนความจรงของพระพทธเจ-า เปFนธรรมหมดทกอย7าง เร>?อง
ความย1ดถ>อ ย1ดม?นถ>อม?นว7าเปFนของเราน@นไม7จรงสกอย7างเลย ถ-าถ1งคราว
มอะไรเสยไปกFร-องไห-วา7 เสยดาย โง7มากจนร-องไห- เพราะคนไม7เหFนธรรมะ
ไปย1ดแต7ของเรา ถ-าไม7ใช7แล-วกFรอ- งไห-เท7าน@นเอง ถ1งกระน@นกFยงไม7ร6-จกว7า
ตวเองทกขQ ยงไม7ยอมรบเพราะคนมความม>ดหนาด-วยกเลสตณหา จ1งชอบ
เปFนอย7างน@น
ธรรมะอย67กบเราน?เอง
ธรรมะไม7อย67ไกลหรอก อย6ก7 บเราน@แหละ จะไปค-นหาท?ไหนกFไม7เหFน เพราะ
มนเปFนของท?พอด ส6งไปกว7าน@กไF ม7เหFน ต?าไปกว7าน@กไF ม7เหFน คดให-พอ
เหมาะพอดมนจ1งจะได- ผมว7าพระเณรเราเข-ามาปฏบตแล-วอยากจะกลบไป
เรยนไปศ1กษา เพ>อ? ต-องการอยากจะเปFนอนน@นเปFนอนน@ ผมว7ามนใกล-จะ
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หมดแล-ว มนถอนออกมา คงจะเข-าใจว7าทกวนน@ไม7ได-ศ1กษา ต-องไปเรยน
ไปสอบได-จ1งเปFนเร>?องศ1กษา ผมคดว7าเปFนเร>?องเดFกเลFก ไม7ใช7เร>?องท?จะ
หาความพ-นทกขQหรอก ผมฟงด6แล-วกFพอจะร6-ได-เลยว7า มนถอนออกจาก
หลกเดมของการปฏบตไปแล-ว ถอนออกไปร-อยคน มนกFตายร-อยคนน?น
แหละ ไปไม7รอดหรอก
ล6กศษยQล6กหาเคยมหลายคนท?ไปศ1กษาเล7าเรยน ถอยออกไป สดท-ายกF
ไม7มการปฏบตเลย ผ6อ- ย67ท?น@ด6หนงส>อไปปฏบตศ1กษาตวเองไปด-วยเพราะ
ยงต-องการความพ-นทกขQ ยงดกว7า มความอดทนพจารณาไปให-มนเกด
ความฉลาด มความต@งม?นไว-ในหลกธรรมะ อย7าให-มนขาด ใครจะไปเหน>อ
ไปใต-กFตาม ให-เรามหลกเอาไว- ผ6-ท?ชอบไปเท?ยวหร>อไม7ชอบไปเท?ยว ดไดท@งน@นถ-ามความคดดคดถ6ก
ทางพ-นทกขQ
ไม7ละกเลสตณหาแล-ว ไม7มทางจะพ-นทกขQได- จะเรยนได-มหาเก-าประโยค
กFตาม กFยง? จะถอยลงมาข-างล7าง ไปเรยนเพ>?อเพ?มกเลสตณหา ไม7ใช7เพ>?อ
แสวงหาความพ-นทกขQ เพราะคนไม7ร6-จกทกขQ ถ-าคนจะปฏบตเพ>อ? ความพ-น
ทกขQจรงๆ ชวตของเราคล-ายๆกบว7าจะอย6ไ7 ด-สกวนหน1ง? ค>นหน1ง? เท7าน@น มา
ปฏบตเพ>อ? พ-นไปจากทกขQ
เกดมาชาตน@จะตายกFให-มนตายเพราะการ
ปฏบตดกว7า ให-มนมความม?นใจลงตรงน@ มนกFเหFนหนทางเท7าน@น
เร?มต-นแต7ปฏบตมาไม7เคยมความเกยจคร-าน ไม7เคยคดถอย ถ1งจะมความ
ทกขQมากอย67 แต7มนกFไม7ถอนไม7เลกการทาความเพยร ใครจะไปท?ไหน จะ
สกขาลาเพศไปกFตาม ผมไม7เคยถอน ไม7เคยเลกความต@งใจเลย จะต-องม
จตใจเดFดเด?ยวลงอย7างน@น ค-นคว-าจากคนอ>น? แล-วกFมาค-นคว-าในตวเอง ทา
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ไปเร>?อยๆ มการละบาปบาเพFญบญ ปฏบตธรรมะ ถ-าใจมนเหม>อนกบเขา
หาเงนหาทองเอาส?งของมาเพ>อ? ความร?ารวย หาเงนมาได-มากๆกFต-องเอา
ฝากธนาคารไว- ตอนอายเฒ7าแก7มาจะได-อาศย ปจจยเหล7าน@ พอได-ใช-สอย
ไม7ต-องว?งเต-นขวนขวายอก
ถ-าต-องการเขากFไปเบกเอาจากธนาคารมา
ใช-สอยให-สบาย ทางโลกเขามความหมายอย7างน@น เขาพยายามทาหน-าท?
การงานเพ>?อเงน กFมความขวนขวายแต7อายยงหน7มยงสาว
ปฏบตให-เหFนธรรมอย7างแจ7มชด
พวกเรามาปฏบตกFเหม>อนกน ปฏบตให-ร6-จกทกแง7ทกมมให-มความเฉลยว
ฉลาดเกFบไว-ใส7ธนาคารไว-เหม>อนกน การปฏบตของเราเม>อ? มอายเฒ7าแก7
มากFจะไม7มกาลง จะเดนกFไม7เหม>อนยงหน7ม จะอดกล@นเพ>อ? ทรมานร7างกาย
กFไม7ได- เพราะสภาพสงขารร7างกายกFทรดโทรมเปFนไปตามเร>?องของมน ไม7
ได-เดนจงกรมไม7ได-นง? สมาธกFไม7เปFนไร เปรยบเหม>อนเรามเงนฝากไว-ท?
ธนาคารแล-ว ไม7ต-องหาเงนอกกFได- เพราะมทนสารองในการใช-จ7ายอย67แล-ว
น?งอย67เฉยกFได- ไม7ต-องกลวว7าจะอด อนน@กเF หม>อนกน ได-ทาไว-ดแล-ว ม
ความต@งม?นแล-ว เหFนธรรมอย7างแจ7มชด
การตรสร6-ธรรมไม7ใช7ว7าจะอย67ในอรยาบถนอน เดน น?ง ย>น ไม7ใช7อย7างน@น
ถ-ามความเหFนชอบลงเม>?อใด มรรค สามคครวมลงปs บ น?นแหละในเวลาเดน
เวลาน?ง เวลานอน ไม7ต-องกระเส>อกกระสน เพราะมนร6-อย67 อนน@ปฏบตแบบ
ผ6เ- ฒ7า ไม7ต-องขวนขวายทกแง7ทกมม ไม7ต-องกระเส>อกกระสนเกนไป ไม7
ต-องไปเดนธดงคQขน1@ ภ6เขาล6กน@นล6กน@ ไม7ต-องเดนจงกรมอย67ตลอดวนตลอด
ค>นหรอก สะพายบาตรว?งไปท?โน-นท?น@ เหม>อนคนไม7มท?พง1? อนน@เราได-ทา
มาแล-วแต7ยงน-อยยงหน7ม จ1งพอร6-เร>?องมนหมดแล-วน?งอย67นอนอย6ก7 Fคดถ6กได1211

ใครอยากจะไปกFไป ใครอยากจะมากFมา ไม7เปFนไรเร>?องมนเปFนอย7างน@น
เพราะเรามกาลงภายใน
อนน@พด6 ถ1งท?เราเคยศ1กษา โดยมากไม7ได-ศ1กษาแต7ไปเท?ยวเฉยๆ ไปเท?ยว
ท?น@นท?น@ ไปเท?ยวท?อาเภอน@นมนสนกด ไปเท?ยวทางโน-นอากาศทะเลมน
เยFนด อาหารทะเลมนอร7อยดกFเท?ยวไปเร>อ? ยๆ เท?ยวไปจนตาย ว?งไปทาง
ทศเหน>อทศใต-ไม7ร6-จะเอาอะไร
ปฏบตดปฏบตชอบอย7างเดยวกFพอ
สมณะเราน@ไม7มอะไรมากมายหรอกนะ มบาตรใบหน1?งกFพอมผ-าไตรจวรชด
หน1ง? กFพอ จะสะพายส?งของไปมากมายให-มนหนกทาไม อย67ทไ? หนกFสบาย
ถ-าเราปฏบตดปฏบตชอบอย7างเดยวกFพอ
ท?เอาจรงๆกFเอาแต7ความ
สบายใจ ไม7ต-องไปแยกอะไรให-มนมาก บณฑบาตได-มากFเอาแต7พอฉน
เท7าน@น เหล>อน@นกFให-เพ>?อนๆหร>อ ให-เปFดให-ไก7กน ไม7ต-องไปกระเส>อก
กระสนให-มนมากหรอก ขอให-เราปฏบตดเท7าน@นกFพอ ให-เปFนสปะฏปนโน
ไม7ต-องไปเท?ยวท?นน? ท?น? ทกวนน@เปFนนกท7องเท?ยวไปเร>?อยๆ เลยไม7ร6-ว7า
อะไรผดอะไรถ6ก จะไปหาเอาอะไร ให-ศ1กษาหาความร6-ขอ- เทFจจรงมนกFวาง
ได- มนกFอย67หลกเดมน@แหละ ไม7ได-ตดลาภตดยศ ตดสรรเสรญ ตดนนทา
ถ-ามนพอดแล-วน?งอย67กสF บาย
ถ-าเราดท?ไหนมนกFด
อย7างเช7นท7านเจ-าคณวดเทพศรนทรQ ประวตของท7าน ท7านเหFนเพ>?อนไป
ธดงคQหลายองคQ ไปธดงคQอย7างน@จะไปเอาอะไรหนอธดงคQกFคอ> ข-อปฏบต จะ
ปฏบตมนอย67กฏใหญ7ๆน@แหละไม7ต-องไปไหน อย6ใ7 นวดน@ ยกข-อวตรข1น@ มา
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ปฏบตได-หลายอย7าง ไม7ต-องเดนไปให-ลาบากตรากตรา จะปฏบตธดงคQอย67
ท?น?แหละ ถ-ามความเหFนอย7างน@นมนกFสงบลงได- อย67ท?ไหนกFเหม>อนไป
ธดงคQ ธดงคQคอ> ท?เท?ยวสญจรไปมาเปFน "ธตงคะ" เปFนข-อปฏบตของพระ
อรยเจ-าท?ทาปถชนให-เปFนอรยชนเรยกว7า "ธดงคQ" ท?ทาได-โดยมากเปFนข-อ
วตรเพ>?อฝ1กหดเกลากเลส ไม7ใช7เร>?องอ>?นไกลอะไร ถ-าจะเทยบทางธรรมะ
แล-ว ความดอย67กบตวเราเอง ถ-าเราดอย67ท?ไหนกFด ถ-าเราไม7ดอย67ทไ? หนกFไม7
ด ต-องถามตวเราว7าดพร-อมแล-วหร>อยง? ถ-าตวเองไม7ด จะหาคนอ>?นดคงไม7
เจอ ให-กาหนดพจารณาจตกFจะมความสงบข1น@ มา ถ-าตวเราดจะไปท?ไหนกF
พบแต7คนด กFจะพบธรรมะของพระพทธเจ-าของเราเท7าน@น ถ-าคนไม7ร6-จกตว
เองอย67ทไ? หนกFวา7 โอ-ยเพ>อ? นกวน พระองคQน@นไม7ด โยมผ6ช- าย โยมผ6ห- ญงไม7
ด ส7วนตวเองน@นดขนาดไหน ไปเท?ยวว7าแต7คนอ>?น ถ-าเราดแล-วคนอ>?นไม7ด
กFตาม มนกFเปFนคนละเร>?องกน ถ-าเราคดได-อย7างน@มนกFสบาย และมความ
สงบเท7าน@น
ปฏบตดและปฏบตตรง
เร>อ? งอย7างน@เราพยายามทาให-ดเ6 ปFนตวอย7างอย67 แต7กFยง ไม7ร6-จก คนอ>น?
ทาให-ด6อย6อ7 ย7างน@นมนยงไปตาหนเขาอย67นะ เขาแสดงความจรงกFยงไม7ร6-จก
มความขดข-องเพราะมความหลงอย67มาก กFน7าจะคดว7าเอออนน@นดแล-ว ส?ง
ท?ไม7ดเรากFร6-แล-วจะได-ไม7ทาอก ยงไปตาหนเขาว7าคนน@นไม7ด คนน@ไม7ด ไป
ตาหนเขาทาไม มนเปFนเร>?องของเขาอนน@มนเปFนเร>?องของเราไม7ดเอง มน
เปFนทปะฏปนโน สปะฏปนโนค>อผ6ป- ฏบตด อชปะฏปนโน เปFนผ6-ปฏบตตรง
บางทดอย6แ7 ต7ไม7ตรง ตรงอย6แ7 ต7ไม7ด จะหาท@งดด-วยท@งตรงด-วย เปFนสปะฏ
ปนโนกFหายาก หลงความคดของตวเอง
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สมาธกบความเข-มแขFง
ผมจ1งว7ามนถอนออกจากสมาธ ผมไม7เคยถอนสกท ถ1งจะมความทกขQ
ขนาดไหน ทกขQจนน@าตาไหลออกมากFตาม ผมไม7เคยถอนออกจากสมาธ
ยงมความเข-มแขFง กดฟนต7อส6-อย67ตลอดเวลาอดทนส6-ไปเร>อ? ยๆ ไม7ได-คด
ท-อถอย เลกความต@งใจ คดระล1กออกไป อย7างน@ไม7เคยคดเลกเลย เหม>อน
บรษต-องการไฟ เอาไม-สกนเพราะต-องการไฟ เม>อ? ความร-อนมนยงไม7
สมดลกน มนกFไม7เกดไฟข1@นมา ปฏบตไปนดหน7อยร6-ไม7ชด เหFนไม7ชด มน
จ1งละทกขQไม7ได- เพราะอะไรนะ ทาไมมนจ1งละทกขQไม7ได- เพราะมรรคยงไม7
สามคคกน เหม>อนบรษต-องการไฟ สอย6อ7 ย7างน@นกFไม7เกดไฟเพราะความ
ร-อนมนยงไม7พอ ไม7สมดลกน ไฟจ1งเกดข1น@ ไม7ได-เพราะความร-อนมนไม7พอ
ความเหFนชอบ
อนน@กเF หม>อนกนฉนใด ใจของเราให-มนมหลกปกลงอย7างน@ อนน@เราไป
หาความร6- ดกว7าไปศ1กษาในตารา จตของเรามนไม7ถอนออกไปเปFนทาส
ของกเลสตณหา มนถ6กต-องแล-วล7ะ จะมความร6-เรยนจบปรญญาอะไรมา
กFตาม กFยงเปFนทาสของตณหาอย67เพราะมแต7ไปแสวงหาเอาทกขQมาใส7ตว
ท@งน@นแหละ ส7วนมากชอบเปFนอย7างน@ แต7จตใจของผมกFยงมความต@งม?น
ไม7หว?นไหว อย7างผมกบมหาสา สมยก7อนไปปฏบตด-วยกน แต7มหาสา
อยากจะไปเรยนนกธรรม ผมกFไม7ได-ขดข-อง ผมกFส7งให-ไปเรยนท?กรงเทพฯ
ส7งเพ>?อนไปเรยนแล-ว ผมกFไม7มความน-อยใจเลย จนกระท@งเรยนจบมหา
เปรยญเก-าประโยคเท7าทกวนน@ จ1งได-มาพบกน ส7วนผมกFอย6ใ7 นปา7 อย7างน@
มาตลอดไม7ขาดเลย ท7านสอบมหาได-กFส7งข7าวว7าสอบได- ประโยคเจFด
ประโยคแปด ประโยคเก-ารายงานมาบอกให-ผมทราบ ผมกFมความสบายใจ
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อย6เ7 หม>อนเดมเพราะผมไม7มความทะเยอทะยาน ไม7มความกระต>อร>อร-น
อยากจะไปกบใคร ไม7ได-คดอจฉาใคร ไม7ได-คดเปFนทกขQอาภพอบจนด-วย
อย6ป7 า7 กFสบายมบาตรกบผ-าไตรจวร ฉนข-าววนละคร@งเท7าน@นกFพอ จะไป
คดมากให-เราเปFนทกขQทาไม ท?เราได-เกดมาเปFนมนษยQ"ไม7มส?งใดท?จะทาใหเราได-รบความทกขQได-หรอก ถ-าเรามความเหFนชอบ""บางวนได-ฉนข-าวกบ
มะกอกท?มนหล7นลงมาจากภ6เขา ผมกFยงมความพอใจ ไม7ได-เกFบสะสม
ส?งของอะไรไว-เลย"
พระพทธองคQท7านไม7สอนพวกเราท@งหลายอย7างน@
หรอก ท7านไม7ได-ถามว7าวนน@ฉนเสรFจแล-วเหล>อไหม? วนพร7งน@จะฉนกบ
อะไร? ท7านไม7ได-มาถามอก มนกFมของมนมาเอง จะได-มากหร>อได-นอ- ยกF
พอ ทกวนน@ถ-าได-ข-าว ฉนข-าวสกจานหน1ง? หวมากนอนกFไม7หลบ เปFนทกขQ
เปFนร-อน นอนกFเปFนทกขQ น?งกFเปFนทกขQ ไม7ร6-เร>?องอะไรว7นวายคนโง7ชอบ
เปFนอย7างน@นแหละ ไม7น7าจะไปสขไปทกขQกบมน เพราะเร>?องของโลกเปFน
อย6อ7 ย7างน@น
"จะไปทJาอะไรใหBโลกนPมนเตFมไดB"
"ทJาตามความอยากไม9พอสกทหรอกคนเรานP"
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ท7านท@งหลายได-นบถ>อพระพทธศาสนามาเปFนเวลานาน เคยได-ยนได-ฟง
เร>อ? งเก?ยวกบธรรมในพระพทธศาสนามาจากคร6บาอาจารยQมากFมาก ซ1?ง
บางท7านกFสอนอย7างพสดารกว-างเกนไป จนไม7ทราบว7าจะกาหนดเอาไป
ปฏบตได-อย7างไร บางท7านกFสอนลดเกนไป จนผ6-ฟงยากท?จะเข-าใจ เพราะ
ว7ากนตามตารา บางท7านกFสอนพอปานกลาง ไม7กว-างและไม7ลด เหมาะท?
จะนาไปปฏบตจนตวเองได-รบประโยชนQจากธรรมน@นๆ พอสมควร
อาตมาจ1งใคร7อยากจะเสนอข-อคดและการปฏบต ซ1ง? เคยดาเนนมา และไดแนะนาศษยQท@งหลายอย6เ7 ปFนประจาให-ท7านท@งหลายได-ทราบบางทอาจจะ
เปFนประโยชนQแก7ผส6- นใจอย67บ-างกFเปFนไดผ6ท- ?จะเข-าถ1งพทธธรรมน@น เบ>อ@ งต-นจะต-องทาตนให-เปFนคนมความซ>อ? สตยQ
สจรตอย67เปFนประจา และเข-าใจความหมายของคาว7าพทธธรรมต7อไปว7า
ก. พทธะ หมายถ1งท7านผ6-ร6-ตามเปFนจรง จนมความสะอาด สงบ สว7างในใจ
ข. ธรรม หมายถ1งตวความสะอาด สงบ สว7าง ได-แก7 ศล สมาธ ปญญา ดง
น@นผ6ท- ?เข-าถ1งพทธธรรม กFคอ> คนเข-าถ1งศลสมาธ ปญญา น?เอง
การเดนทางเข-าถ1งพทธธรรม
ตามธรรมดาการท?บคคลจะไปถ1งบ-านถ1งเร>อนได-นน@ มใช7บคคลท?มวนอน
คดเอา เขาเองจะต-องลงม>อเดนทางด-วยตนเอง และเดนทางให-ถ6กทางด-วย
จ1งจะมความสะดวก และถ1งท?หมายได- หากเดนผดทาง เขาจะได-รบ
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อปสรรค เช7น พบขวากหนามเปFนต-น และยงไกลท?หมายออกไปทกท หร>อ
บางทอาจจะได-รบอนตรายระหว7างทาง ไม7มวนท?จะเข-าถ1งบ-านได- เม>อ? เดน
ไปถ1งบ-านแล-วจะต-องข1@นอย6อ7 าศยพกผ7อนหลบนอนเปFนท?สบายท@งกายและ
ใจ จ1งจะเรยกว7าคนถ1งบ-านได-โดยสมบ6รณQ
ถ-าหากเปFนแต7เพยงเดนเฉยดบ-าน หร>อผ7านบ-านไปเฉยๆ คนเดนทางผ6-น@น
จะไม7ได-รบประโยชนQอะไรเลยจากการเดนทางของเขา ข-อน@ฉนใด การเดน
ทางเข-าถ1งพทธธรรมกFเหม>อนกน ทกๆคนจะต-องออกเดนทางด-วยตนเอง
ไม7มการเดนแทนกน และต-องเดนไปตามทางแห7งศล สมาธ ปญญา จนถ1ง
ซ1ง? ท?หมาย ได-รบความสะอาด สว7าง สงบสว7าง นบว7าเปFนประโยชนQเหล>อ
หลายแก7ผเ6- ดนทางเอง แต7ถ-าหากผ6-ใดมวแต7อ7านตารา กางแผนท?ออกด6อย67
ต@งร-อยปร-อยชาต ผ6น- @นไม7สามารถไปถ1งท?หมายได-เลย เขาจะเสยเวลาไป
เปล7าๆ ปล7อยประโยชนQท?ตนจะได-รบให-ผา7 นเลยไป คร6บาอาจารยQเปFนผ6บอกให-เท7าน@น เราท@งหลายได-ฟงแล-วจะเดนหร>อไม7เดน และจะได-รบผล
มากน-อยเพยงใด น@นมนเปFนเร>?องเฉพาะตน
อย7ามวอ7านสรรพคณยาจนล>มกนยา
อกอย7างหน1?ง เปรยบเหม>อนหมอยาย>?นขวดยาให-คนไข- ข-างนอกขวดเขา
เขยนบอกสรรพคณของยาไว-ว7า แก-โรคชนดน@นๆ ส7วนตวยาแก-โรคน@นอย67
ข-างในขวด ท?คนไข-มวอ7านสรรพคณของยาท?ตดไว-ขา- งนอกขวด อ7านไปต@ง
ร-อยคร@งพนคร@ง คนไข-ผน6- @นจะต-องตายเปล7า โดยไม7ได-รบประโยชนQจากตว
ยาน@นเลย และเขาจะมาร-องตโพยตพายว7าหมอไม7ด ยาไม7มสรรพคณ แกโรคอะไรไม7ได- เขาจ1งเหFนว7ายาท?หมอให-ไว-ไม7มประโยชนQอะไร ท@งๆท?ตว
เองไม7เคยเปดจกขวดรนยาออกกนเลย เพราะมวแต7ไปตดใจอ7านฉลากยา
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ซ1ง? ตดอย67ขา- งขวดเสยจนเพลนแต7ถ-าหากเขาเช>อ? หมอจะอ7านฉลากคร@งเดยว
หร>อไม7อ7านกFได- แต7ลงม>อกนยาตามคาส?งของหมอ ถ-าคนไข-เปFนน-อย เขากF
หายจากโรค แต7ถ-าหากเปFนมาก อาการของโรคกFจะทเลาลง และถ-าหาก
กนบ7อยๆ โรคกFจะหายไปเอง ท?ต-องกนยามากและบ7อยคร@ง กFเพราะโรค
เรามนมาก เร>อ? งน@เปFนธรรมดาเหล>อเกน ดงน@นท7านผ6-อ7านจงใช-สตปญญา
พจารณาให-ละเอยดจรงๆ จ1งจะเข-าใจด
สรรโอสถและธรรมโอสถ
พวกแพทยQพวกหมอเขาปรงยาปราบโรคทางกาย จะเรยกว7าสรรโอสถ
กFได- ส7วนธรรมของพระพทธเจ-าน@นใช-ปราบโรคทางใจ เรยกว7า ธรรมโอสถ
ดงน@นพระพทธองคQจง1 เปFนแพทยQผป6- ราบโรคทางใจท?ยง? ใหญ7ท?สดในโลก
โรคทางใจเปFนได-ไวและเปFนได-ทกคน ไม7เว-นเลย เม>อ? ท7านร6-ว7าท7านเปFน
ไข-ใจ จะไม7ใช-ธรรมโอสถรกษาบ-างดอกหร>อ
เข-าถ1งพทธธรรมด-วยใจ
พจารณาด6เถด การเดนทางเข-าถ1งพทธธรรมมใช7เดนด-วยกายแต7ต-องเดน
ด-วยใจจ1งจะเข-าถ1งได- ได-แบ7งผ6เ- ดนทางออกเปFน ๓ ช@น ค>อ
ก. ช@นต?า ได-แก7 ผ6ร- 6-จกปฏญาณตนเองเอาพระพทธ พระธรรมพระสงฆQ
เปFนท?พง1? อาศย ต@งใจปฏบตตามคาส?งสอนด-วยด ละท@งประเพณท?งมงาย
และเช>อ? มงคลต>?นข7าว จะเช>อ? อะไรต-องพจารณาเหตผลเสยก7อน คนพวกน@
เรยกว7า สาธชน
ข. ช@นกลาง หมายถ1ง ผ6ป- ฏบตจนเช>?อต7อพระรตนตรยอย7างแน7นแฟ-นไม7
เส>?อมคลาย ร6-เท7าทนสงขาร พยายามสละความย1ดม?นถ>อม?นให-น-อยลง มจต
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เข-าถ1งธรรมส6งข1@นเปFนข@นๆ ท7านเหล7าน@เรยกว7าพระอรยบคคล ค>อ พระ
โสดาบน พระสกทาคาม พระอนาคาม
ค. ช@นส6ง ได-แก7ผป6- ฏบตจนกาย วาจา ใจ เปFนพทธะ เปFนผ6-พ-นจากโลก อย67
เหน>อโลก หมดความย1ดถ>ออย7างส@นเชง เรยกว7า พระอรหนตQ ซ1?งเปFนพระ
อรยบคคลช@นส6งสด
การทาตนให-เปFนผ6-มศลบรสทธ t
ศลน@น ค>อระเบยบควบคมรกษากายวาจาใจให-เรยบร-อย ว7าโดยประเภทม
ท@งของชาวบ-านและของนกบวช
แต7เม>?อกล7าวโดยรวบยอดแล-วมอย7าง
เดยว ค>อ เจตนา ในเม>อ? เรามสตระล1กได-อย6เ7 สมอเพ>อ? ควบคมใจให-ร6-จก
ละอายต7อการทาช?วเสยหาย และร6-ส1กตวกลวผลของความช?วจะตามมา
พยายามรกษาใจให-อย6ใ7 นแนวทางแห7งการปฏบตท?ถ6กท?ควรเปFนศลอย7างด
อย6แ7 ล-ว ตามธรรมดา เม>อ? เราใช-เส>@อผ-าท?สกปรกและตวเองกFสกปรก ย7อม
ทาให-จตใจอ1ดอดไม7สบาย แต7ถ-าหากเราร6-จกรกษาความสะอาดท@งร7างกาย
และเส>@อผ-าเคร>?องน7งห7ม ย7อมทาให-จตใจผ7องใสเบกบาน ดงน@นเม>อ? ศลไม7
บรสทธ tเพราะกายวาจาสกปรก กFเปFนผลให-จตใจเศร-าหมอง ขดต7อการ
ปฏบตธรรม และเปFนเคร>อ? งก@นใจมให-บรรลถ1งจดหมาย ท@งน@ขน1@ อย67กบ
จตใจท?ได-รบการฝ1กมาดหร>อไม7เท7าน@น
เพราะใจเปFนผ6-สง? ให-พด6 ให-ทา
ฉะน@นเราจ1งต-องมการฝ1กจตใจต7อไป
การฝ1กสมาธ
การฝ1กสมาธ กFคอ> การฝ1กจตของเราให-ตง@ ม?นและมความสงบเพราะตาม
ปกต จตน@เปFนธรรมชาตด@นรน กวดแกว7ง ห-ามได-ยาก รกษาได-ยาก ชอบ
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ไหลไปตามอารมณQต?าๆ เหม>อนน@าชอบไหลส67ท?ล7มเสมอ พวกเกษตรกรเขา
ร6-จกก@นน@าไว-ทาประโยชนQในการเพาะปล6กต7างๆ มนษยQเรามความฉลาด
ร6-จกเกFบรกษาน@า เช7น ก@นฝาย ทาทานบทาชลประทาน เหล7าน@กลF -วนแต7
ก@นน@าไว-ทาประโยชนQทง@ น@น พลงงานไฟฟ-าท?ให-ความสว7างและใช-ทาประ
โยชนQอ>?นๆ กFยงอาศยน@าท?คนเราร6-จกก@นไว-นเ? อง ไม7ปล7อยให-มนไหลลงท?
ล7มเสยหมด ดงน@นจตใจท?มการก@นการฝ1กท?ดอย67 กFให-ประโยชนQอย7าง
มหาศาลเช7นกน ดงพระพทธองคQตรสว7า "จตท?ฝ1กดแล-ว นาความสขมาใหการฝ1กจตให-ดย7อมสาเรFจประโยชนQ" ดงน@เปFนต-น
เราสงเกตด6แต7สตวQพาหนะ เช7น ช-าง ม-า วว ควาย ก7อนท?เราจะเอามาใชงานต-องฝ1กเสยก7อน เม>อ? ฝ1กดแล-วเราจ1งได-อาศยแรงงานมนทาประโยชนQ
นานาประการ
จตท?ฝ1กดแล-วมคณค7ามากมาย
ท7านท@งหลายกFทราบแล-ว จตท?ฝ1กดแล-วย7อมมคณค7ามากมายกว7ากนหลาย
เท7า ด6แต7พระพทธองคQและพระอรยสาวก ได-เปล?ยนภาวะจากปถชนมา
เปFนพระอรยบคคล
จนเปFนท?กราบไหว-ของคนท?วไปและท7านยงได-ทา
ประโยชนQอย7างกว-างขวางเหล>อประมาณท?เราๆจะกาหนด
กFเพราะ
พระองคQและสาวกได-ผา7 นการฝ1กจตมาด-วยดแล-วท@งน@น
จตท?เราฝ1กดแล-วย7อมเปFนประโยชนQแก7การประกอบอาชพทกอย7าง ยงเปFน
ทางให-ร6-จกทางานด-วยความรอบคอบ ไม7เปFนคนหนหนพลนแล7น ทาใหตนเองมเหตผล และได-รบความสขตามสมควรแก7ฐานะ
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การฝ1กอานาปานสตภาวนา
การฝ1กจตมอย67หลายวธด-วยกน แต7วธท?เหFนว7ามประโยชนQและเหมาะสม
ท?สด ใช-ได-กบบคคลท?วไป วธน@นเรยกว7า อานาปานสต-ภาวนา ค>อ มสต
จบอย67ท?ลมหายใจเข-าและหายใจออก ท?สานกน@ให-กาหนดลมท?ปลายจม6ก
โดยภาวนาว7าพทโธ ในเวลาเดนจงกรม และน?งสมาธ กFภาวนาบทน@ จะใชบทอ>น? หร>อจะกาหนดเพยงการเข-าออกของลมกFได- แล-วแต7สะดวก ข-อ
สาคญอย67ท?ว7าพยายามกาหนดลมเข-าออกให-ทนเท7าน@น การเจรญภาวนา
บทน@จะต-องทาตดต7อกนไปเร>?อยๆจ1งจะได-ผล ไม7ใช7วา7 ทาคร@งหน1?งแล-วหยด
ไปต@งอาทตยQสองอาทตยQ หร>อต@งเด>อนจ1งทาอก อย7างน@ไม7ได-ผล พระพทธ
องคQตรสสอนว7า ภาวตา พหลกตา อบรมกระทาให-มาก ค>อทาบ7อยๆตดต7อ
กนไป
ใช-สตกาหนดลมหายใจเพยงอย7างเดยว
การฝ1กจตใหม7ๆเพ>?อให-ได-ผล ควรเล>อกหาท?สงบ ไม7มคนพลกพล7าน เช7น
ในสวนหลงบ-าน หร>อต-นไม-ท?มร7มเงาดๆ แต7ถ-าเปFนนกบวชควรแสวงหา
เร>อนว7าง (กระท7อม) โคนไม- ปา7 ปา7 ช-า ถ@า ตามภ6เขา เปFนท?บาเพFญ เหมาะ
ท?สด เราจะอย67ท?ใดกFตาม ใช-สตกาหนดลมหายใจอย7างเดยว แม-จตใจจะคด
ไปเร>?องอ>?น กFพยายามด1งกลบมาท@งเร>อ? งอ>?นๆท@งหมด โดยไม7พยายาม
คดถ1งมน ร6-ให-ทนกบความคดน@นๆ เม>อ? ทาเข-าบ7อยๆจตจะสงบลงเร>?อยๆ
เม>อ? จตสงบต@งม?นแล-ว ถอยจตน@นมาพจารณาร7างกาย ร7างกายค>อขนธQ ๕
ได-แก7 ร6ป เวทนาสญญา สงขาร วญญาณ ให-เหFนเปFนของไม7เท?ยง เปFน
ทกขQ หาตวตนไม7ได- มแต7ธรรมชาตไหลไปตามเหตตามปจจยเท7าน@น ส?ง
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ท@งปวงตกอย6ใ7 นลกษณะท?เปFนอนจจง ทกขง อนตตา ท@งน@น ความย1ดม?น
ต7างๆจะน-อยลงๆ เพราะเราร6-เท7าทนมน เรยกว7าเกดปญญาข1น@
ปญญาเกดเม>?อจตดแล-ว
เม>อ? เราใช-จตท?ฝ1กดแล-วพจารณาร6ปนามอย6อ7 ย7างน@ ให-รแ6- จ-งแน7ชดว7าไม7
เท?ยง เปFนทกขQ เปFนอนตตา ปญญาร6-เท7าทนสภาพความเปFนจรงของ
สงขารท?เกด เปFนเหตให-เราไม7ย1ดถ>อหร>อหลงใหล เม>อ? เราได-อะไรมากFมสต
ไม7ดใจจนเกนไป เม>อ? ของส6ญหายไป กFไม7เสยใจจนเกดทกขเวทนา เพราะร6เท7าทน เม>อ? ประสบความเจFบไข-หร>อได-รบทกขQอ>?นๆ กFมการยบย@งใจ เพราะ
อาศยจตท?ฝ1กมาดแล-ว เรยกว7ามท?พง1? ทางใจเปFนอย7างด ส?งเหล7าน@เรยกไดว7าเกดปญญาร6-ทนตามความเปFนจรง ท?จะเกดปญญาเพราะมสมาธ สมาธ
จะเกดเพราะมศล มนเก?ยวโยงกนอย6อ7 ย7างน@ ไม7อาจแยกออกจากกนไปไดลมหายใจกบศล สมาธ ปญญา
สรปได-ความดงน@ อาการบงคบตวเองให-กาหนดลมหายใจ ข-อน@เปFนศล
การกาหนดลมหายใจได-และตดต7อกนไปจนจตสงบ
ข-อน@เรยกว7าสมาธ
การพจารณากาหนดร6-ลมหายใจว7าไม7เท?ยง ทนได-ยากมใช7ตวตน แล-วร6-การ
ปล7อยวาง ข-อน@เรยกว7า ปญญา การทาอานาปานสตภาวนา จ1งกล7าวได-ว7า
เปFนการบาเพFญท@งศล สมาธ ปญญา ไปพร-อมกน และเม>อ? ทาศล สมาธ
ปญญา ให-ครบ กFชอ>? ว7าได-เดนทางตามมรรคมองคQแปด ท?พระพทธเจ-าตรส
ว7าเปFนทางสายเอกประเสรฐกว7าทางท@งหมด เพราะจะเปFนการเดนทางเข-า
ถ1งพระนพพานเม>อ? เราทาตามท?กล7าวมาน@ ช>อ? ว7าเปFนการเข-าถ1งพทธธรรม
อย7างถ6กต-องท?สด
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ผลจากการปฏบตสมาธภาวนา
เม>อ? เราปฏบตตามท?กล7าวมาข-างต-นแล-วน@น ย7อมมผลปรากฏตามระดบจต
ของผ6ป- ฏบตน@นๆ ซ1?งแบ7งเปFน ๓ พวก ดงต7อไปน@
ก. สาหรบสามญชนผ6ป- ฏบตตาม ย7อมทาให-เกดความเช>อ? ในคณพระ
รตนตรย ถ>อเอาเปFนท?พง1? ได- ท@งเช>?อตามผลกรรมว7า ทาดได-ดทาช?วได-ชว?
จะทาให-ผ6-นน@ มความสขความเจรญย?งข1น@ เปรยบเหม>อนได-กนขนมท?มรส
หวาน
ข. สาหรบพระอรยบคคลช@นต?า ย7อมมความเช>อ? ในคณพระรตนตรย
แน7นแฟ-นไม7เส>?อมคลาย เปFนผ6ม- จตใจผ7องใส ด?งส67นพพานเปรยบเหม>อนคน
ได-กนของหวาน ซ1ง? มท@งรสหวานและมน ค. สาหรบท7านผ6ไ- ด-บรรลอรหตต
ผล ย7อมมความหลดพ-นจากห-วงทกขQทง@ ปวง เพราะเปFนพทธะแล-ว พ-นจาก
โลก อย67จบพรหมจรรยQเปรยบเหม>อนได-กนของหวาน ท?มท@งรสหวาน มน
และหอม
จงรบสร-างบารมด-วยการทาด
เราท7านท@งหลายได-มโอกาสเกดมาเปFนมนษยQ
พบพระพทธศาสนา
เปFนการยากแท-ท?สตวQท@งหลายล-านตวไม7มโอกาสอย7างเรา จงอย7าประมาท
รบสร-างบารมให-แก7ตนด-วยการทาด ท@งช@นต-น ช@นกลาง และช@นส6ง อย7า
ปล7อยให-เวลาเสยไปโดยเปล7าปราศจากประโยชนQเลย
ฉะน@น ควรจะทาตนให-เข-าถ1งพทธธรรมเสยแต7วนน@ ขอฝาก ภาษตว7า
"เท?ยวทางเว@งเหงนานมนสค?า เมานาต7าบกหว-ามนสช-าค?าทาง"
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๘๐ - ความสงบ
http://ajahnchah.org/thai/True_Peacefulness.php

ในฐานะท?พวกเราท@งหลาย
เปFนผ6ต- @งอกต@งใจมาบรรพชาอปสมบทใน
พระพทธศาสนา ทกท7านอย6ค7 นละแห7งละหนกFมารวมกน ณ วดปา7 พงน@ ซ1?ง
เปFนพระประจาอย67วดน@กมF ท?เปFนอาคนตกะเพ?งมาอาศยอย67กFม กFล-วนแต7
เปFนนกบวช ซ1ง? ได-พยายามหาความสงบด-วยกนท@งน@น
ความสงบอย67ท?ตวเรา
ความสงบท?แท-จรงน@น พวกเราท@งหลายจงเข-าใจ พระพทธองคQตรสว7า
ความสงบอย7างแท-จรงน@นไม7ได-อย6ห7 7างไกลจากพวกเรา มนอย67กบพวกเรา
แต7เราท@งหลายมองข-ามไปข-ามมาอย6เ7 สมอ
ต7างคนกFต7างมอบายท?จะ
หาความสงบน?นเอง แต7กFยงมความฟ- งซ7าน ราคาญ ไม7ถนดใจอย67 กFยงไม7
ได-รบความพอใจในการปฏบตของตนเอง ค>อยงไม7ถง1 เป-าหมาย เปรยบ
ประหน1ง? ว7าเราเดนทางออกจากบ-านเราแล-วกFเร7ร7อนไปสารพดแห7ง ไม7ม
ความสบาย แม-จะไปรถ จะไปเร>อ จะไปท?ไหนอะไรกFตามท มนยงไม7ถ1ง
บ-านเรา เม>อ? เรายงไม7ถ1งบ-านเราน@นกFไม7คอ7 ยสบาย ยงมภาระผ6กพนอย67
เสมอ น@เรยกว7าเดนยงไม7ถ1ง ไม7ถ1งจดหมายปลายทาง กFเร7ร7อนไปในทศ
ต7างๆเพ>?อแสวงหาโมกขธรรม
ยกตวอย7างเช7นพระภกษสามเณรเราน@ ใครๆกFต-องการความสงบ ตลอด
พวกท7านท@งหลายถ1งอาตมากFเหม>อนกน หาความสงบไม7เปFนท?พอใจ ไป
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ท?ไหนกFยงไม7เปFนท?พอใจ เข-าไปในปา7 น@กFด ไปกราบอาจารยQน@นกFด ไปฟง
ธรรมใครกFด กFยงไม7ได-รบความพอใจ อนน@เปFนเพราะอะไร
เราต-องการความสงบแบบใด
หาความสงบไปอย67ในท?สงบ ไม7อยากจะให-มเสยง ไม7อยากจะให-มร6ป ไม7
อยากจะให-มกล?น ไม7อยากจะให-มรส อย6เ7 งยบๆอย7างน@น1กว7ามนจะสบาย
คดว7าความสงบมนอย67ตรงน@น ซ1ง? ความเปFนจรงน@นเราไปอย6เ7 งยบๆไม7ม
อะไร มนจะร6-อะไรไหม มนจะร6-ส1กอะไรไหม ลองคดด6ซ ตาของเราน@นนะ
ถ-าไม7เหFนร6ป มนจะเปFนอย7างไรไหม จม6กน@กไF ม7ได-กล?น มนจะเปFนอย7างไร
ไหม ล@นของเราไม7ได-ร6-จกรส มนจะเปFนอะไร อย7างไรไหม ร7างกายไม7
กระทบโผฏฐพพะท?ถ6กต-องอะไร มนจะเปFนอะไรไหม ถ-ามนเปFนอย7างน@น
มนกFเปFนคนตาบอดซ คนห6หนวกคนจม6กขาด ล@นหลดไป กายไม7รบร6-อะไร
เปFนอมพาตไปเลย มนจะมอะไรไหม แต7ใครกFมกจะคดอย7างน@น อยากจะ
ไปอย67ท?ว7ามนไม7มอะไรความคดอย7างน@นเคยคด เคยคดมา
ความสงบเกดจากภายในจตใจ
ในสมยท?อาตมาเปFนพระปฏบตใหม7ๆ จะน?งสมาธตรงไหน เสยงมนกFออ>@
มนไม7สงบเลย คดผ7านไปผ7านมาเสมอว7า จะทาอย7างไรหนอมนไม7สงบ จน
ต-องหาข@ผง1@ มาปน@ กลมๆอดเข-าไปในห6น? ไม7ได-ยนอะไร มแต7เสยงอ>@อเท7าน@น
น1กว7ามนจะด น1กว7ามนจะสงบ เปล7า! ความปรงแต7งอะไรต7ออะไรต7างๆน@
มใช7อย67ท?ห6ดอก มนเกดภายในจตในใจ มนจะมสารพดอย7าง ต-องคลาหา
มนค-นคว-าหาความสงบ พ6ดง7ายๆ จะไปอย67ในเสนาสนะอะไรกFดนะ คดไม7
อยากจะทาอะไร มนขดข-องไม7ได-ทาเพยร อยากจะน?งให-มนสงบ ลานวดกF
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ไม7อยากจะไปกวาดมน อะไรกFไม7อยากจะทามน อยากจะอย6เ7 ฉยๆ อยาก
หาความสงบอย7างน@น คร6บาอาจารยQให-ชว7 ยกจวดท?เราอาศยอย67กไF ม7ค7อยจะ
เอาใจใส7มน เพราะเหFนว7ามนเปFนงานภายนอก
การปล7อยวางท?ไม7ถ6กต-อง
อาตมาจะยกตวอย7างให-ฟงเลยนะ เช7นว7าอาจารยQองคQหน1ง? ซ1ง? เปFนล6กศษยQ
อาตมา ท7านมศรทธามากท?สด ต@งใจมาปฏบตละวาง หาความสงบ ผมกF
สอนให-ละให-วาง ท7านกFเข-าใจเหม>อนกนว7า ละวางท@งหมดมนคงจะด ความ
เปFนจรงต@งแต7มาอย67ดว- ยกFไม7อยากทาอะไร แม-หลงคากฏลมมนพดตกไป
ข-างหน1ง? ท7านกFเฉย ท7านว7าอนน@นมนเปFนของภายนอก แน7ะ ไม7เอาใจใส7
แดดฝนร?วทางโน-น ท7านกFขยบมาทางน@ ท7านว7าไม7ใช7เร>?องของท7าน เร>อ? ง
ของท7านมนเร>?องจตสงบ หลงคาร?วมนไม7ใช7เร>?องของท7าน มนขดข-อง
ว7นวาย ไม7ให-เปFนภาระ น?ความเหFนมนเปFนอย7างน@น อกวนหน1?งอาตมากF
เดนไป ไปพบหลงคามนตก กFถามว7า "เอ..กฏของใคร" กFได-รบคาตอบว7า
เปFนกฏของท7านอาจารยQองคQน@น "อ>อ..แปลกนะ" น?กFเลยได-พ6ดกน อธบาย
อะไรต7ออะไรกนหลายอย7าง เสนาสนะวตรน7ะท?อย67ของเราน@น คนเรามน
ต-องมท?อย67 ท?อย6ม7 นเปFนอย7างไรกFต-องด6มน การปล7อยวางไม7ใช7เปFนอย7างน@
ไม7ใช7ว7าเราปล7อย เราท@ง อนน@นมนเปFนลกษณะคนท?ไม7ร6-เร>?อง ฝนตก
หลงคาร?ว ต-องขยบไปข-างโน-น แดดออก เอ-า ขยบมาข-างน@อกแล-วทาไม
เปFนอย7างน@นล7ะ ทาไมไม7ปล7อยไม7วางอย67ตรงน@น อาตมากFเลยเทศนQให-ฟง
กณฑQใหญ7 ท7านกFยงมาเข-าใจว7า
"เออ หลวงพ7อบางทเทศนQให-เราย1ดม?น บางทเทศนQให-เราปล7อยวาง ไม7ร6-จะ
เอาอย7างไร ขนาดหลงคากฏมนตกลงไป เรากFปล7อยวางขนาดน@ ท7านกFยง
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ว7าไม7ถ6กอก แต7ท7านกFเทศนQว7าไม7ให-ย1ด ไม7ร6-ว7าจะทาอย7างไร มนจ1งจะถ6ก "
ด6ซคนเราจตมนเปFนอย7างน@ ในการปฏบตมนโง7อย7างน@
ทกส?งทกอย7างเกดข1@นเพราะเหต
ตาเรามนมร6ปไหมถ-าไม7อาศยร6ปข-างนอก ร6ปมในตาไหม ห6เราน@มเสยง
ไหม ถ-าเสยงข-างนอกไม7มากระทบมนจะมเสยงไหม ถ-าไม7อาศยกล?นข-าง
นอก จม6กของเรามนจะมกล?นไหม ล@นมนจะมรสไหม มนต-องอาศยรส
ภายนอกมากระทบ มนจ1งมรสอย7างน@น เหตมนอย67ตรงไหนนะ เรา
พจารณาด6ทพ? ระท7านว7า ธรรมมนเกดเพราะเหต ถ-าห6เราไม7มแล-วจะม
โอกาสได-ยนเสยงไหม ตาเราไม7มมนจะมเหตให-เราเหFนร6ปไหม ตา ห6 จม6ก
ล@น กาย ใจ น@มนค>อเหต พระท7านบอกว7าธรรมมนเกดเพราะเหต เม>อ? จะ
ดบกFเพราะเหตมนดบก7อน ผลมนจ1งดบ เม>อ? ผลมนจะมข1@น กFมเหตมาก7อน
แล-วผลมนจ1งตามมา
ถ-าหากเราเข-าใจว7าความสงบมนอย67ตรงน@น มนจะมปญญาไหมมนจะมเหต
มผลไหม สาหรบท?เราจะต-องปฏบตหาความสงบ มนจะมอะไรไหม ถ-าเรา
จะไปโทษเสยง ไปน?งท?ไหนมเสยงกFไม7สบายใจแล-ว คดว7าท?นไ? ม7ด ท?ไหนม
ร6ปกFว7าท?น?นไม7ด ไม7สงบ อย7างน@นกFเปFนคน อายตนะหายหมด ตาบอด ห6
หนวกหมด ทน@ผมทดลองด6กFคดไป
"เอ มนกFแปลกเหม>อนกน มนไม7สบาย เพราะตา ห6 จม6ก ล@นกาย จต น?
แหละ หร>อว7าเราจะเปFนคนท?จกษบอดดนะ มนไม7ต-องเหFนอะไรดนะ มนจะ
หมดกเลสท?ตรงจกษมนบอดละม@ง หร>อว7าห6มนหนกมนต1ง มนจะหมด
กเลสท?ตรงน@นละม@ง"
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ร6ค- วามเปFนจรงจกเกดปญญา
ลองๆด6กFไม7ใช7ทง@ หมดน@นแหละ ง@นคนตาบอดกFสาเรFจอรหนตQสคนห6หนวก
กFสาเรFจหมดแล-ว คนตาบอดห6หนวกสาเรFจหมด ถ-าหากว7ากเลสมนเกด
ตรงน@น อนน@นค>อเหตของมน อะไรมนเกดจากเหตเราต-องดบตรงน@น เหต
มนเกดตรงน@ เราพจารณาจากเหตน@ ความเปFนจรงอายตนะค>อ ตา ห6 จม6ก
ล@น กาย ใจ น@เปFนของท?ให-เกดปญญา ถ-าเราร6-เร>?องตามความเปFนจรง ถ-า
เราไม7ร6-เร>?อง เรากFจะต-องปฏเสธว7าไม7อยากจะเหFนร6ป ไม7อยากจะฟงเสยง
ไม7อยากจะอะไรท@งน@น มนว7นวายอย67ตรงน@น เราตดเหตมนออกเสยแล-ว จะ
เอาอะไรมาพจารณาเล7า ลองๆซ อะไรจะเปFนเหต อะไรจะเปFนเบ>อ@ งต-น
ท7ามกลาง เบ>อ@ งปลาย มนจะมไหม น? อนน@คอ> ความคดผดของพวกเราท@ง
หลาย
ดงน@น คร6บาอาจารยQท7านจ1งให-สารวม การสารวมน@แหละมนเปFนศล ศล
สงวร ตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ น?เปFนศล เปFนสมาธเหล7าน@ เราคดด6ประวต
พระสารบตรเม>อ? คร@งยงไม7บวช ท7านไปพบพระช>?ออสสชด-วยตาของท7าน
เอง เหFนพระอสสชเดนไปบณฑบาต เม>อ? มองเหFนแล-วกFเกดความร6-ส1กว7า
"แหม พระองคQนแ@ ปลกเหล>อเกน เดนไม7ชา- ไม7เรFว กลบจวรสจวรของท7าน
ไม7ฉ6ดฉาด เรยบๆ เดนไปกFไม7มองหน-ามองหลง สงวรสารวม" เกดแปลก
ข1น@ ในใจ อนน@นเปFนเหตแก7ผม6- ปญญา ท7านสารบตรสงสยกFตรงเข-าไปกราบ
เรยนถามท7านอยากจะร6-ว7าใครมาจากไหนอย7างน@ "ท7านเปFนใคร" "เราเปFน
สมณะ"
"ใครเปFนคร0เปFนอาจารย:ของท9าน"
"พระโคดมเปFนคร0เปFนอาจารย:ของเรา"
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"พระโคดมนPน ท9านสอนว9าอย9างไร"
"ท9านสอนว9า ธรรมทPงหลายมนเก!ดเพราะเหต, เม@=อมนจะดบกFเพราะ
เหต,มนดบไปก9อน"
อายตนะกบผ6ม- ปญญา
น@คอ> พระสารบตรนมนตQให-ท7านเทศนQให-ฟง ท7านกFอธบายพอสงเขปเท7าน@น
ท7านยกเหตผลข1@นมา ธรรมเกดเพราะเหต เหตเกดก7อนผลจ1งเกด เม>อ? ผล
มนจะดบ เหตต-องดบก7อน เท7าน@นเอง พระสารบตรพอแล-ว ได-ฟงธรรมพอ
สงเขปเท7าน@น ไม7ต-องพสดารเท7าน@นแหละอนน@เรยกว7ามนเปFนเหต เพราะ
ในเวลาน@นพระสารบตรท7านมตา มห6มจม6ก มล@น มกาย มจต อายตนะของ
ท7านครบอย67 ถ-าหากว7าอายตนะของท7านไม7ม มนจะมเหตไหม ท7านจะเกด
ปญญาไหม ท7านจะร6-อะไรต7ออะไรไหม แต7พวกเราท@งหลายกลวมนจะ
กระทบ หร>อชอบให-มนกระทบ แต7ไม7มปญญา ให-มนกระทบเร>?อยๆทางตา
ห6 จม6กล@น กาย จต เลยเพลนไป เลยหลง น@มนเปFนอย7างน@ อายตนะน@มน
ให-เพลนกFได- ให-หลงกFได- มนให-เกดความร6ม- ปญญากFได- มนให-โทษและใหคณพร-อมกน แล-วแต7บคคลท?จะมปญญา
ร6-จกโลกตามความเปFนจรง
อนน@ให-เราเข-าใจว7าเราเปFนนกบวช เข-ามาปฏบต ปฏบตทกอย7าง ความช?ว
กFให-ร6-จก คนสอนง7ายกFให-ร6-จก คนสอนยากกFให-ร6-จกท7านให-ร6-จกท@งหมด
เพ>อ? อะไร เพ>อ? เราจะร6-ความจรงท?เราจะต-องเอามาปฏบต ไม7ใช7ว7าเราปฏบต
แต7สง? ท?ว7ามนดมนถ6กใจเรา เราจ1งจะชอบมนไม7ใช7อย7างน@น ส?งในโลกน@นะ
บางส?งเราชอบใจ บางส?งเราไม7ชอบใจ มนมอย6ใ7 นโลก มนไม7มอย67ท?อน>?
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ตามธรรมดาส?งอะไรท?ชอบใจเรากFต-องการส?งน@น
พระเณรอย67ดว- ยกนกF
เหม>อนกน ถ-าองคQไหนไม7ชอบใจไม7เอา เอาแต7องคQทช? อบ น?ด6ซ เอาแต7สง? ท?
ชอบ ไม7อยากจะร6- ไม7อยากจะเหFน ไม7อยากจะเปFนอย7างน@ ความเปFนจรง
พระพทธองคQให-มประสบการณQโลกวท6 เราเกดมาด6โลกอนน@ให-แจ7มแจ-ง ใหชดเจน ถ-าเราไม7ร6-จกโลกตามความเปFนจรง ไปไหนไม7ไหวไปไม7ได- จาเปFน
จะต-องร6-จก
อย6ใ7 นโลกกFต-องร6-จกโลก
พระอรยบคคลสมยก7อนกFด
พระพทธเจ-าของเรากFด ท7านกFอย6ก7 บพวกเราน@ อย67กบพวกปถชนน@ อย6ใ7 น
โลกน@ ท7านกFเอาความจรงในโลกน@เอง ไม7ใช7วา7 ท7านไปเอาท?ไหน ไม7ใช7ท7าน
หนโลกไปหาสจจธรรมท?อ>?น แต7ท7านมปญญา สงวรสารวมอายตนะของ
ท7านอย67เสมอ การประพฤตปฏบตน@คอ> การพจารณาด6สง? ท@งหลายเหล7าน@ ร6ตามความเปFนจรงว7ามนเปFนอย7างน@นอย67 ให-ร6-เร>?องมน
ฉะน@นพระพทธองคQจ1งให-ร6-อายตนะเคร>?องต7อไต7 นยนQตามนกFต7อเอาร6ปเข-า
มาเปFนอารมณQ ห6มนกFต7อเอาเสยงเข-ามา จม6กมนกFตอ7 เอากล?นเข-ามา ล@น
มนกFต7อเอารสเข-ามา ร7างกายกFต7อเอาโผฏฐพพะเข-ามา เกดความร6-ข1@น ท?
เกดความร6-ข1@นน7ะให-เราพจารณาตามความจรงถ-าเราไม7ร6-จกตามความเปFน
จรง เราจะชอบมนท?สด หร>อเกลยดมนท?สด ชอบมนอย7างย?ง เกลยดมน
อย7างย?ง อารมณQน@ถ-ามนเกดข1น@ มาน?ท?เราจะตรสร6- ท?ปญญามนจะเกดตรงน@
แต7ว7าเราไม7อยากจะให-เปFนอย7างน@น
สารวมสงวร...ทาอย7างไร?
พระพทธองคQท7านให-สงวรสารวม การสงวรสารวมน@นไม7ใช7ว7าไม7ให-เหFนร6ป
ไม7ให-ได-ยนเสยง ไม7ให-ได-กล?น ไม7ร6-จกรส ไม7ร6-จกโผฏฐพพะ ไม7ร6-จก
ธรรมารมณQ ไม7ใช7อย7างน@น ถ-าผ6-ประพฤตปฏบตไม7เข-าใจ พอเหFนร6ปกFเสยว
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ฟงเสยงกFเสยว หนเร>?อย หนไปไม7ส6- หนไปน1กว7ามนจะหมดฤทธ tหมดเดช
น1กว7ามนจะจบลง มนจะพ-น มนไม7พ-นนะ อนน@นไม7พ-น หนไปไม7ร6-ตาม
ความจรง ข-างหน-ามนกFโผล7ข1@นอก ต-องแก-ปญหาอก เช7นพวกปฏบตน? อย67
ในวดกFด อย6ใ7 นปา7 กFด อย6ใ7 นเขากFด ไม7สบาย เดนธดงคQไปด6อนน@นไปด6อนน@
สารพดอย7างว7าจะสบายใจ ไปแล-ว กลบมาแล-วกFไม7เหFนอะไร ลองข1@นไปบน
ภ6เขา"เออ ตรงน@สบายนะ เอาละ" ไม7ร6-สบายก?วนกFเบ>อ? อกแล-ว เอ-า ลงไปใน
ทะเล "เออ ตรงน@มนเยFนด ตรงน@พอแล-ว เอาละ" นานอกกFเบ>อ? ทะเลอก
เบ>อ? ปา7 เบ>อ? ภ6เขา เบ>อ? ทะเล เบ>อ? สารพดอย7าง ไม7ใช7เบ>อ? เปFนสมมาทฏฐ เบ>อ?
เปFนมจฉาทฏฐ ความเหFนไม7ตรงตามความจรงอย7างน@นกลบมาถ1งวดแล-ว
"จะทาอย7างไรหนอ ไปแล-วไม7ได-อะไรมา" แล-วกFท@งบาตร ส1ก
เม>อ? เหFนทกขQจกเกดปญญา
ทาไมถ1งส1ก เพราะไม7มเคร>?องกนส1ก เหม>อนรองเท-าเหFนไหมรองเท-าอย7างด
เขามเคร>?องกนส1ก ไปถ6กหนถ6กตอไม7ส1ก กนส1กเสยแล-วรองเท-าไม7ดไม7ม
เคร>?องกนส1ก มนกFส1ก พระเรากFเหม>อนกน ทาไมส1กเพราะไม7เหFนอะไรเสย
แล-ว ไปทศใต-กไF ม7เหFน ไปทศเหน>อกFไม7เหFน ลงทะเลกFไม7เหFน ข1น@ ภ6เขากFไม7
เหFน เข-าอย67ในปา7 กFไม7เหFน ไม7มอะไร หมดแล-ว ตาย น?มนเปFนอย7างน@ ค>อ
หนไป หนจากส?งท@งหลายเหล7าน@ไปปญญาไม7เกด
ความฉลาดมปญญาเกดจากการต7อส6เอาอย7างน@นะ เอาใกล-ๆเราน@ เราอยากจะอย6ใ7 นความสงบระงบท?สด ไม7
อยากจะร6-เร>?องพระเร>?องเณรเร>?องอะไรต7างๆ หนไปเร>?อยๆ กบอกคนหน1ง?
ต@งใจอย67 ไม7หน อย67ปกครองตวเอง ร6-เร>?องของตวเองคนอ>น? มาอย67ดว- ยกFร61231

เร>อ? งท@งหมด แก-ปญหาอย6ต7 ลอดเวลา เช7นเจ-าอาวาสเปFนเจ-าอาวาสน@
เหตการณQมอย67ทกเวลา มอะไรมาให-พจารณาผ6กใจเราอย67เสมอ เพราะอะไร
เพราะเขาถามปญหาไม7หยดปญหาไม7หยด เรากFมความร6ไ- ม7หยด แกปญหาไม7หยด ปญหาตนด-วยปญหาคนอ>?นด-วยสารพดอย7าง น?คอ> มนต>?น
อย6เ7 สมอ ก7อนท?มนจะหลบมนกFต>?นข1@นมาอก เปFนเหตให-เราได-พจารณาได-ร6เร>อ? ง เลยเปFนคนฉลาด ฉลาดเร>?องของตนเอง ฉลาดเร>?องของคนอ>?น ฉลาด
หลายๆอย7าง ความฉลาดอนน@เกดจากการกระทบ เกดจากการต7อส6- เกด
จากการไม7หน ไม7หนด-วยกายแต7หนทางใจ หนทางปญญาของเรา ให-ร6ด-วยปญญาของเราอย67ตรงน@แหละ ไม7หนมน อนน@เปFนเหตท?จะให-เกด
ปญญา จะต-องทา จะต-องคลกคลอย6ใ7 นส?งท@งหลายเหล7าน@ กFเหม>อนกนกบ
ท?เราอย6ใ7 นวด ช7วยกนรกษาอะไรต7างๆ คลกคลอย6อ7 ย7างน@ มองด6อย7างอ>?น
เปFนกเลส อย67กบพระกบเณรมากๆ โยมมากๆ เปFนกเลสมาก ใช7ยอมรบ
แต7ต-องอย67ไปให-ปญญาเกดส ให-มนลดความโง7 น?นมนจะไปตรงไหนล7ะ เรา
อย6ไ7 ปเพ>อ? ให-ลดความโง7 อย7าอย67ไปเพ>?อให-มนเพ?มความโง7ข1@นมา
ต-องร6-จกทกขQ จ1งจกส6-ทกขQไดต-องพจารณาตา ห6 จม6ก ล@น กาย ใจ มนกระทบเม>อ? ใดเปFนต-น กFต-องสงวร
สารวม พจารณาเม>?อทกขQเกดข1น@ มา ใครทกขQทกขQน@ทาไมมนจ1งเกด ท7าน
เจ-าอาวาสปกครองล6กศษยQล6กหาน?กเF ปFนทกขQ ต-องร6-จกทกขQเกดข1น@ มานะ
ให-มนร6-จกทกขQส ทกขQมนเกดข1น@ มาเรากลวทกขQ ไม7ร6-จกทกขQ จะไปส67ท?ไหน
ล7ะ ถ-าทกขQมากFไม7ร6-อก จะไปส6-ทกขQทไ? หนล7ะน? เปFนส?งสาคญมากท?สด ต-อง
ให-ร6-จกทกขQ การหนทกขQกคF >อให-ร6-จกพ-นทกขQ ไม7ใช7วา7 มนทกขQท?น@แล-วกFวง?
ไป หอบทกขQไปด-วยอย67ท?น@นทกขQกเF กดข1น@ อก กFวง? อก น?ไม7ใช7คนหนทกขQ
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เปFนคนไม7ร6-จกทกขQ ถ-าร6-จกทกขQต-องด6เหตการณQ คร6บาอาจารยQท7านว7า
อธกรณQเกดท?ไหนให-ระงบท?น@น ทกขQมนเกดตรงน@น เร>อ? งท?ไม7ทกขQมนกFอย67
ตรงน@นเร>?องท?ทกขQมนจะหายกFอย67ตรงท?มนเกด
ถ-าทกขQเกดข1น@ มาต-อง
พจารณาไม7ตอ- งหนนะ ต-องแก-อธกรณQให-มนจบ ร6-เร>?องของมน ทกขQเกด
ตรงน@เราหนไป กลวทกขQ น?แหละค>อโง7ท?สด สร-างความโง7ข1@นตลอดเวลา
เราต-องร6-นะ ทกขQน@มนไม7ใช7อะไร ไม7ใช7ทกขสจ หร>อเร>?องทกขQน@นเราจะเหFน
ในแง7ไม7ด หร>อทกขสจ สมทยสจ นโรธสจ มรรคสจ ถ-าหนจากส?งท@งหลาย
เหล7าน@กไF ม7ปฏบตตามสจจธรรมเท7าน@นแหละ มนจะพบทกขQเม>อ? ไร มนจะร6เร>อ? งเม>อ? ไร ถ-าหนทกขQเร>?อยไป เราไม7ร6-จกทกขQทกขQน@เปFนส?งท?ควรกาหนดร6ถ-าไม7กาหนดจะร6-มนเม>อ? ไร ไม7พอใจหนไป ไม7พอใจหนไปเร>?อย อย7างน@น
ต-องทาสงครามหมดประเทศพญามารเอาหมด น? มนกFต-องเปFนอย7างน@
หนทกขQด-วยปญญา
พระพทธองคQท7านให-หนด-วยปญญา เปรยบประหน1ง? ว7าเรามเส@ยนหร>อหนา
มน-อยๆตาเท-าเราอย67 เดนไปปวดบ-างหายปวดบ-างบางทกFเดนไปสะดดหว
ตอเข-า ปวดข1น@ มากFคลาด6 คลาไปคลามาไม7เหFนเลยข@เกยจด6มน กFปล7อยมน
ไป ต7อไปเดนไปถ6กปม7 อะไรข1น@ มากFปวดอก มนเปFนอย7างน@เร>?อยไป เพราะ
อะไรนะ เพราะเส@ยนหร>อหนามน@นมนยงอย6ใ7 นเท-าเรา ยงไม7ออก ความเจFบ
ปวดมนกFเปFนอย6อ7 ย7างน@นเม>?อมนปวดมากFคลาหามน ไม7เหFนกFปล7อยไป
นานๆเจFบอกกFคลาอกอย6อ7 ย7างน@นเร>?อยๆ ทกขQท?เกดข1น@ มา เราต-องกาหนด
ร6-มน ไม7ตอ- งปล7อยมนไป เม>อ? มนเจFบปวดข1น@ มา "เออ.หนามน?มนยงอย67น?
นะ"
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เม>อ? ความเจFบปวดเกดข1น@
ความคดท?ว7าจะเอาหนามออกจากเท-าเรากFม
พร-อมกนข1น@ มา ถ-าเราไม7เอามนออก ความเจFบปวดมนกFเกดข1@นเดwยวกFเจFบ
เดwยวกFเจFบ อย67อย7างน@ ความสนใจท?จะเอาหนามออกจากเท-าเรามนมอย67
ตลอดเวลา ผลท?สดวนหน1?งต-องต@งใจเอาหนามออกให-ได- เพราะมนไม7
สบาย อนน@เรยกว7าการปรารภความเพยรของเราต-องเปFนอย7างน@น มนขด
ตรงไหน มนไม7สบายตรงไหน กFต-องพจารณาท?ตรงน@น แก-ไขท?ตรงน@น
แก-ไขหนามท?มนยอกเท-าเราน?นแหละ งดมนออกเสย
จงมความเพยรเพ>?อฆ7ากเลส
จตใจของเรามนตดอย67ท?ตรงไหน เราจะต-องร6-จกอย67อย7างน@นคลาไปคลามา
กFร6-อย67 เหFนอย67 เปFนอย67อย7างน@น แต7ว7าความเพยรของเราไม7ถอยเหม>อนกน
ไม7หยด ท7านเรยกว7าวรยารมภะ ปรารภความเพยรอย67เสมอ เม>อ?
ทกขเวทนาเกดข1น@ เม>อ? ไรในเท-าของเรานะ ปรารภว7าจะเอาหนามออก จะ
บ7งหนามออกเสมอไม7ได-ขาดเลย ทกขQทางใจมนเกดข1น@ มา เร>?องกเลส
ตณหาน@เรากFมความร6-ส1กปรารภความเพยรอย67เสมอว7าจะพยายามฆ7ามน
พยายามละมนอย67ตลอดเวลา ตามไปไม7หยด อกวนหน1ง? มนกFจนมมเรา
ถ1งท?น@นเรากFตะครบมนไดฉะน@นเร>?องสขทกขQน@ เราจะทาอย7างไร ถ-าไม7มส?งท@งหลายเหล7าน@ จะเอา
อะไรเปFนเหต ถ-าไม7มเหต ผลมนจะเกดตรงไหนเล7าน?เรยกว7าธรรมมนเกด
เพราะเหต เม>อ? ผลมนจะดบไปน@น เพราะเหตมนดบไปก7อน ผลมนจ1งดบไป
ด-วย มนเปFนไปในทานองอนน@ แต7ว7าเราไม7คอ7 ยเข-าใจจรง อยากแต7จะหน
ทกขQ ร6-อย7างน@เรยกว7าร6-ไม7ถง1 มน
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ไม7ย1ดม?น มนกFไม7ทกขQ
ความเปFนจรงแล-ว ท7านอยากจะให-ร6-โลกท?เราอย67น@ ไม7ต-องหนไปไหน จะอย67
กFได- จะไปกFได- ให-มความร6-ส1กอย7างน@น ให-พจารณาให-ด มนสข มนทกขQ
มนอย67ตรงไหน อะไรท?เราไม7ย1ดหมายหร>อไม7ม?นหมายกบมน อนน@นไม7ม
ทกขQมนกFไม7เกด ทกขQมนเกดจากภพ มนมภพท?จะเกด มนกFต-องไปเกดท?
ภพ ตวอปาทานย1ดม?นถ>อม?นน@แหละมนเปFนภพให-ทกขQเกด ทกขQมนเกด
ข1น@ ด6เถอะ อย7าไปด6ไกลๆ ด6ปจจบนน@ ด6กายด6จตของเราน@ เม>อ? ทกขQเกด
ข1น@ มา เพราะอะไรมนเปFนทกขQ ด6เดwยวน@แหละ เม>อ? สขเกดข1น@ มา มนเปFน
อะไรมนจ1งสข ด6เดwยวน@น มนเกดตรงไหนให-มนร6-จกตรงน@น ทกขQเกดท?
อปาทาน สขเกดท?อปาทานท@งน@น
จตเราเกดแล-วตาย ตายแล-วเกด
พระโยคาวจรเจ-า ผ6ป- ระพฤตปฏบตดแล-ว เหFนจตว7าเปFนอย6อ7 ย7างน@ มน
เกดๆตายๆเปFนของไม7แน7นอนสกอย7างหน1ง? เลย ถ-าพจารณาแล-วท7านด6มน
ทกวธ มนเปFนของมนอย7างน@น ไม7มอะไรแน7นอน เกดแล-วกFตาย ตายแล-วกF
เกด ไม7มอะไรท?เปFนแก7นสาร เดนไปท7านกFร6-ส1กว7ามนเปFนอย7างน@น
น?ง...ท7านกFร6-ส1กว7ามนเปFนอย7างน@น จะเอาตรงไหนมแต7ทกขQท@งน@น เอาโลก
กFมแต7ทกขQทง@ น@น เหม>อนแท7งเหลFกใหญ7ๆท?เขาเอาเข-าเตาหลอมแล-วน@น
แหละ ร-อนไปท@งแท7งเลย ยกข1น@ มาเอาม>อไปแตะด6ข-างบนมนกFร-อน ข-างๆ
มนกFร-อน มนร-อนท@งน@นใช7ไหม ท?ไม7ร-อนไม7ม เพราะมนออกจากเตาหลอม
มา เหลFกท@งแท7งไม7มเยFนเลย
อนน@ถ-าหากเราไม7พจารณาส?งท@งหลายเหล7าน@ ไม7ร6-เร>?อง จะต-องเหFนชด จะ
ต-องไม7เกด จะต-องไม7ให-มนเกด ให-ร6-จกการเกด แม-แต7ท?ว7า "แหม คนน@ทา
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ไม7ถ6กใจฉน ฉนเกลยดท?สด" ไม7มแล-ว "คนน@ทา ฉนชอบท?สด" ไม7มแล-ว ม
แต7อาการในโลกท?พ6ดกนว7าชอบท?สดไม7ชอบท?สดเท7าน@น แต7พด6 อย7างใจ
อย7าง คนละเร>?องกน จะต-องเอาสมมตของโลกมาพ6ดกน ให-มนร6-เร>?องกบ
โลกเท7าน@น ไม7มอะไรแล-ว มนเหน>อต-องให-มนเหน>ออย7างน@น อนน@นเปFนท?
อย6ข7 องพระ พวกเราท@งหลายกFเหม>อนกนฉนน@น จะต-องปฏบตอย7างน@น
ต-องพยายามอย7าไปสงสย
ก7อนท?ผมจะปฏบตน? คดว7าศาสนาต@งอย67ในโลก ทาไมบางคนทาบางคนไม7
ทา ทาแบบนดๆหน7อยๆแล-วเลกมน อะไรอย7างน@ หร>อผ6-ไม7เลกกFไม7
ประพฤตปฏบตเตFมท? น?มนเปFนเพราะอะไร กFไม7ร6-น@นเองละอาตมาจ1งต-อง
อธษฐานในใจว7า เอาละ ชาตน@เราจะมอบกายอนน@ ใจอนน@ให-มนตายไป
ชาตหน1?ง จะทาตามคาสอนของพระพทธเจ-าทกประการ จะทาให-มนร6-จกใน
ชาตน@ ถ-าไม7ร6-จกมนกFลาบากอก จะปล7อยวางมนเสยทกอย7าง จะพยายาม
ทาถ1งแม-ว7ามนจะทกขQ มนจะลาบากขนาดไหน กFตอ- งทา ไม7เช7นน@นกFจะ
สงสยเร>?อยไป คดอย7างน@นเลยต@งใจทา ถ1งแม-มนจะสข มนจะทกขQ จะ
ลาบากขนาดไหนกFต-องทาชวตในชาตน@ให-เหม>อนวนหน1ง? กบค>นหน1ง?
เท7าน@น ท@งมน จะตามคาสอนของพระพทธเจ-า จะตามธรรมะให-มนร6- ทาไม
มนย7งมนยากนกวฏฏสงสารน@ อยากร6- อยากจะเปFนอย7างน@น คดปฏบต
ผ6ป- ฏบตต-องมกน-อย สนโดษ
ในโลกน@ นกบวชท@งอะไรไหม ถ-าเปFนนกบวชไม7ส1กแล-วกFเปFนอนว7าท@งหมด
ทกอย7างเลย ไม7มอะไรจะไม7ทง@ ท?โลกเขาต-องการเรากFทง@ หมดท@งน@นแหละ
ร6ป เสยง กล?น รส โผฏฐพพะ ท@งหมด แต7กFกระทบท@งหมดเช7นกน ฉะน@น
เราเปFนผ6-ปฏบตจะต-องเปFนผ6ม- กน-อยสนโดษ ถ1งการพ6ดการจา การขบการ
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ฉน การอะไร จะต-องเปFนคนท?ง7ายท?สด กนง7าย นอนง7าย อะไรๆกFงา7 ย
แบบท?เรยกว7าเปFนตาสตาสาธรรมดา แบบง7ายๆ ทาไป ย?งทามนกFย?งภ6มใจ
มนจะเหFนในจตในใจของเรา ฉะน@นธรรมะน@จ1งเปFนปจจตตง ร6-เฉพาะตวเรา
ถ-าร6-เฉพาะตวเราแล-วกFตอ- งปฏบตเอาเอง
อย7าเช>อ? ง7ายแต7ให-ใช-ปญญา
แต7เราปฏบตน@
กFจะต-องอาศยคร6บาอาจารยQคร1?งหน1ง? เท7าน@นอย7างวนน@
อาตมาเทศนQให-ฟง อนน@ยงเปFนของใช-ไม7ได-เลย แต7เปFนของน7ารบฟงไว- ถ1ง
มใครมาเช>อ? เช>อ? เพราะอาตมาพ6ด ยงไม7เกดประโยชนQเตFมท? ถ-าใครเช>อ? ท?
ผมพ6ดเตFมท? คนน@นกFยงโง7 ถ-าหากว7าฟงแล-วมเหตผล เอาไปพจารณาด6 ใหมนเหFนชดในจตของตวเอง ทาเองละเองอนน@นแหละมผลมากแล-ว ร6-รสมน
แล-ว ค>อมนร6-ด-วยตนเองจรงๆ อนน@พระพทธองคQท7านถ1งไม7ตรสลงไป ค>อ
บอกชดไม7ได- เหม>อนกบบอกสให-คนตาบอดว7า มนขาวเหล>อเกน เหล>อง
เหล>อเกน บอกไม7ได- หร>อบอกกFได-อย67 แต7ท7านว7ามนไม7เกดประโยชนQ
เพราะคนน@นตาบอดแล-ว ดงน@นท7านจ1งย-อนกลบมาให-เปFนปจจตตง ให-เหFน
ชดกบตวเอง เม>อ? เหFนชดกบตวเองแล-ว มนจ1งจะเปFนสขภ6โต เปFนพยาน
ของเราแท-ๆจะย>นกFไม7สงสย น?งกFไม7สงสย นอนกFไม7สงสย ใครจะมาพ6ดว7า
"ท7านปฏบตอย7างน@ไม7ถ6ก ผดหมดแล-ว" มนกFสบายใจได- เพราะมนมหลก
เม>อ? ใช-ปญญาจกเกดสมมาทฏฐ
ผ6ป- ฏบตต-องเปFนอย7างน@น จะไปท?ไหน ใครจะบอกให-ชดเจนอย7างไรไม7ไดนอกจากความร6-ส1กของเรา การเหFนของเรามนเกดเปFนสมมาทฏฐข1@น เร>?อง
ประพฤตปฏบตมนเปFนอย7างน@น เราทกคนกFเหม>อนกน เร>?องปฏบตน@นะ
1237

บวชอย67ตง@ ๕ ป ๑๐ ป จะปฏบตสกเด>อนหน1ง? อย7างน@มนกFยากเหม>อนกน
ความเปFนจรงอายตนะท@งหลายต-องต7อส6-ตลอดเวลา สบายใจไม7สบายใจกF
ร6-จก ชอบไม7ชอบกFให-ร6-จกให-มนร6-จกสมมต ให-มนร6-จกวมตต วมตตกบ
สมมตมนจะมาพร-อมกนให-ร6-จกด ร6-จกช?ว ร6-จกพร-อมกน เกดข1น@ พร-อมกน
อนน@เปFนผลงานท?เกดข1น@ จากการทางานของผ6ป- ฏบต
ฉะน@น ส?งใดท?มนเกดประโยชนQตนและเกดประโยชนQคนอ>?นสร-างประโยชนQ
ตนแล-วสร-างประโยชนQคนอ>?น ช>?อว7าทาตามพระพทธเจ-าอาตมาเคยสอน
เสมอ ส?งท?ควรทาน@นกFไม7คอ7 ยอยากจะทากน อย7างกจวตรข-อวตรอะไร
ต7างๆ เคยพ6ดบ7อยๆ พ6ดไปกFไม7คอ7 ยเอาใจใส7 เพราะคนมนไม7ร6- มนข@เกยจ
บ-าง มนราคาญบ-าง ว7นวายบ-าง น?นแหละมนเปFนเหต เราจะไปอย67ทม? น
ไม7มอะไร อย6เ7 ฉยๆ จะเหFนอะไรไหม อาหารกFเหม>อนกน ฉนไปแล-วมน
เฉยๆจะเปFนอะไรไหม อร7อยไหม ห6มนต1ง พ6ดแล-วกFเฉย มนจะร6-เร>?องไหม
ถ-าไม7ร6-เร>?องมนจะมเร>?องไหมไม7มเร>?องมนกFไม7มเหต มท?แก-ไหม ให-เรา
เข-าใจการปฏบตอย7างน@น
สมยก7อนอาตมาไปอย6เ7 หน>อ ไปอย67กบพระหลายองคQ พระแก7ๆแบบหลวง
พ7อหลวงตา ๒-๓ พรรษา ผมน@น ๑๐ พรรษาแล-ว อย6ก7 บพวกคนแก7กFต@งใจ
ปฏบตเลย รบบาตร ซกจวร เทกะโถน สารพดอย7าง ไม7ได-คดว7าอนน@ทาใหองคQนน@ ไม7ได-คด ทาข-อปฏบตของเราใครไม7ทาเรากFทา เปFนกาไรของเรา
เปFนเร>?องสบายใจ ภ6มใจ ถ1งวนอโบสถ เรากFร6-จก เราเปFนพระหน7มไปจดโรง
อโบสถ ต@งน@าใช-น@าฉนสารพดอย7าง สบาย พวกน@นไม7ร6-จกกจวตรกFเฉย เรา
กFไม7ว7าเขาเพราะเขาไม7ร6-จก อนน@เรามาปฏบต เราทาแล-วกFภม6 ใจ ถ1งเวลา
ห7มผ-าเดนจงกรม...สบาย มนภ6มใจเหล>อเกน มนด มนมกาลง
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กวาดส?งสกปรกออกจากจตใจ
ข-อวตรท@งหลายมกาลงมาก ท?ไหนในวดท?จะทาได- ไม7วา7 จะเปFนในกฏของ
เรา ในกฏคนอ>?นกFด ท?มนสกปรกรกรงรง ทาเลย ไม7ต-องทาให-ใคร ไม7ต-อง
ทาเอาหน-าเอาตาจากใคร ทาเพ>อ? ข-อปฏบตของเรากวาดกฏ กวาด
เสนาสนะให-มนสะอาด ถ-าเราทาเช7นน@ กFเหม>อนเรากวาดของสกปรกออก
จากใจของเรา เพราะเราเปFนผ6ป- ฏบต อนน@ให-มนมอย67ในใจของพวกเราทก
คน ความสามคคน@นไม7ตอ- งเรยกร-องหรอกเปFนเลย ให-มนเปFนธรรมมะ
สงบระงบ พยายามทาใจให-มนเปFนอย7างน@น ไม7มอะไรมนจะมาขดแย-งเรา
อะไรท?เปFนงานหนกงานหนาช7วยกนทา ถ-าเราช7วยกนทา ไม7นานหรอกกF
เสรFจ ช7วยกนง7ายๆแล-วกFแล-วไป มนดท?สด อาตมากFเคยพบเหม>อนกน แต7
ว7าอาตมามกาไร ค>อไปอย67ด-วยกนมากๆ ท@งพระท@งเณร "เอ-า วนน@ย-อมผ-า
กนนะ" ย-อมผ-า เราไปต-มแก7นขนน มพระบางองคQให-เพ>อ? นต-มแก7นขนน
เสรFจแล-วกFเอาผ-ามาชบๆ ย-อมแล-วกFหนไปตากผ-า อย67กฏนอนสบาย ไม7
ต-องต-มแก7นขนน ไม7ต-องมาล-างหม-อ ไม7ตอ- งจดทาอะไร เขาน1กว7าเขา
สบาย เขาดอนน@นค>อโง7ท?สด แล-วสร-างความโง7ใส7ตวเอง เพราะเขาไม7ได-ทา
เพ>อ? นเขาทาถ1งเวลาไม7ตอ- งทาอะไรเลย ง7าย น?ยง? เพ?มความโง7ข1@น ด6เถอะ
อนน@นไม7ได-เกดประโยชนQแก7เขาเลย น?ค>อความคดของคนโง7 กจท?จะต-อง
ทากFไม7ทา ค>อถ-าไม7ทาได-ละเปFนดท?สด น?นแหละมนโง7ท?สด ถ-าเรามความ
เหFนอย7างน@นในใจอย67 เราอย6ไ7 ม7ไดอย7าปล7อยใจให-ตามอารมณQ
ฉะน@นจะพ6ดอะไร จะทาอะไร กFให-ร6-ส1กว7าเรามาทาอะไรท?นอ@ ยากกนด น?งด
นอนด อะไรท@งหลายน@น ไม7ได- ท?เรามาทาอะไร ถ-าเราคดอย7างน@อย67เสมอ
1239

มนกFจะผ6กใจเราตลอดเวลา ไม7เผลอ ผ6กใจเสมอ แม-ท7านจะย>นอย67 ท7านกFจะ
ปราภความเพยร จะเดนอย67กปF รารภความเพยร จะนอนอย67กปF รารภความ
เพยร ถ-าไม7ได-ปรารภความเพยรไม7ได-เปFนอย7างน@น น?งอย67กFนง? ในบ-าน เดน
กFไปเดนในบ-าน จะไปเล7นอย67ในบ-าน เล7นกบประชาชนเขา ใจมนไปอย7าง
น@น ไม7ได-ปรารภความเพยร ไม7ได-หกห-ามใจของเราอกเสยด-วย กFยง? ปล7อย
มนไปตามลมตามอารมณQ น?เรยกว7าตามอารมณQ กFเหม>อนเดFกในบ-าน เรา
ไปตามใจมน มนจะดไหม พ7อแม7ตามใจเดFกในบ-านมนจะดไหม ถ-าไป
ตามใจมนต@งแต7เปFนเดFก พอมนร6-ภาษาเขากFจะเฆ?ยนมนเท7าน@นแหละ กลว
มนจะโง7 การฝ1กจตของเรากFตอ- งเปFนอย7างน@น ต-องร6-จกตว ร6-จกฝ1กจตของ
เรา ถ-าเราไม7ร6-จกฝ1กจตของตวเอง จะคอยคนอ>น? มาฝ1กให- ลาบากมาก
ลาบากมากทเดยวนะ
บรรลธรรมได- เม>อ? มสตปญญาสมบ6รณQ
อย7าเข-าใจว7า อย67นไ? ม7ได-ทาความเพยร การทาความเพยรไม7มขดข@น จะย>น
จะเดน จะน?ง จะนอน ได-หมดท@งน@น แม-กวาดลานวดอย67กบF รรลธรรมะไดแม-มองไปเหFนแสงพยบแดดเท7าน@น กFบรรลธรรมะได- จะต-องให-สตมพร-อม
อย6เ7 สมอ ทาไมจ1งเปFนอย7างน@น เพราะมนมโอกาสท?จะบรรลธรรมะอย67ทก
เวลา อย6ท7 กสถานท? เม>อ? เราต@งใจอย67 พจารณาอย67
ฉะน@นเราจ1งอย7าประมาท ให-ระวง ให-ร6- เดนไปบณฑบาตอย7างน@ มความ
ร6-ส1กต@งหลายอย7าง กว7าเราจะกลบถ1งวดเรา เออ เอาซธรรมะดๆมนจะเกด
ข1น@ เม>อ? มาถ1งวดมาน?งฉนบณฑบาต แหม มนมธรรมะดๆท?เกดข1@นมาใหเราร6-จก มนต-องเกดอย67อย7างน@ ถ-าเราปรารภความเพยรอย67เสมอ ไม7ใช7วา7
มนเปFนอะไรนะ มนมข-อคด มนมปญหามนมธรรมะ มนเปFนธมมวจยะ
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สอดส7องธรรมะอย6ต7 ลอดเวลา มนเปFนโพชฌงคQ ถ-าเราศ1กษาอย67เปFนพห6
ส6ตร ศ1กษาอย7างไร ศ1กษาอารมณQนธ@ รรมะน@มนเกดท?จต ไม7ต-องไปศ1กษา
กบใครท?ไหน ศ1กษาอย67ท?เม>อ? เรามสตอย67 มนมข-อศ1กษา
โพช7ฌง7โค สต&สง7ขาโต ธม7มาน3 ว&จโย.....
ทาจตให-ชอบธรรม อย7าหลงโลก
มสตมนกFมธมมวจยะ มนตดต7อกนเสมอ มนเปFนองคQตรสร6-ธรรม ถ-าเราม
สตอย67 มนมธมมวจยะ ไม7ได-อย6เ7 ฉยๆ เปFนองคQธรรมตรสร6- ถ-าอย67ในระบบน@
ตรสร6-ธรรมะอย67ตรงน@ ภายในจตของเราน@การปฏบตไม7มกลางวน ไม7ม
กลางค>น ไม7มเวลา ไม7มเร>?องอ>น? มาปนปนกFให-ร6-จกว7ามนปน มธมมวจยะอย67
ในใจเสมอ ค>อชอบธรรม เฟ-นธรรมอย67เสมอ มสตวจยธรรมอย67ตลอดเวลา
เร>อ? งจตมนเปFนอย7างน@นถ-ามนตกกระแสของมนแล-ว ไม7ใช7วจยไปอย7างอ>?น
จะไปเท?ยวตรงโน-นจะไปทางน@ ทางน@น สนก จงหวดน@จงหวดน@น อนน@น
มนหลงโลกเดwยวกFตายละ
จงเปFนผ6ต- >?นอย67เสมอ
ฉะน@นจงพากนต@งใจ ไม7ใช7ว7าน?งหลบตาอย7างเดยว จ1งเกดปญญา ตา ห6
จม6ก ล@น กาย ใจ มนมอย67เสมอ ต>?นอย6เ7 สมอ ศ1กษาตลอดเวลา เหFนต-นไมเหFนสตวQต7างๆกFได-ศ1กษาอย67ตลอดเวลา น-อมเข-ามาเปFนโอปนยกธรรม ใหเหFนชดในตวของเราเปFนปจจตตง จะมอารมณQภายนอกกระทบกระท?งเข-า
มา มนกFเปFนปจจตตงสม?าเสมอมนไม7ทง@ พ6ดง7ายๆเหม>อนเขาเผาถ7านเผา
อฐ เตาถ7านเตาอฐเคยเหFนไหม ก7อไฟข1น@ หน-าเตาสกสองศอกหร>อเมตร
หน1ง? มนจะด6ดควนไฟเข-าไปในเตาหมด ด6อนน@นกFได-มนเหFนชดอย7างน@น
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อนน@มนเปFนร6ปเปรยบเทยบ ถ-าทาเตาเผาถ7านเผาอฐให-ถ6กเร>?องถ6กลกษณะ
ของมน ก7อไฟอย67หน-าเตาสกสองสามศอก เม>อ? มควนข1น@ มา มนจะด6ด
เข-าไปในเตาหมด ไม7มเหล>อเลย ความร-อนกFจะเข-าไปบรรจในเตาหมด ไม7
หนไปไหน ความร-อนจะเข-าไปทาลายเรFวท?สด น?มนเปFนอย7างน@น ความ
ร6-ส1กของผ6ป- ระพฤตปฏบตกFเหม>อนกน
จะมความร6-ส1กด6ดเข-าไปให-เปFน
สมมาทฏฐท@งน@น ตาเหFนร6ป ห6ฟงเสยง จม6กดมกล?น ล@นล@มรสท@งหลาย มน
จะด6ดเข-าไปให-เปFนสมมาทฏฐท@งน@น จะเปFนสมผสท?เกดปญญาอย7างน@น
สม?าเสมอตลอดเวลา
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อนดน น@า ไฟ ลมน@มนไม7ใช7ตวตน มนเปFนสกแต7ว7าธาตเท7าน@น กFเปFน
อนตตา ไปแล-ว เม>อ? ท7านทางานอย67 เม>อ? ท7าน พ6ดอย67 หร>อทางานอะไรอย67กF
ด จตของท7านจะพ6ดไปอย7างหน1ง? แต7จตกFร6-และคดไปอกอย7างหน1ง? แม-จะ
พ6ดว7า ตวฉน ตวท7าน ถ1งจะพ6ดว7า ตวเรา แต7ส?งเหล7าน@นกF ไม7ใช7ของเรา ถ-า
จะพ6ดว7าของเรากFได- แต7ให-ร6-จกสมมตบญญตท@งหลายเหล7าน@ท?เปFนภาษา
คาพ6ด อนน@เปFนคาสอนของพระ...ท7านร6-อย7างน@น เรยกว7า โลกะวท6 ผ6ร- 6-แจ-ง
โลก ร6แ- จ-งในอารมณQท@งหลายท?มากระทบข-างหน-าข-างหลง นตถโลเกอะน
นทโต คนไม7ถ6กนนทาไม7มในโลก เพราะ ส?งท@งหลายเหล7าน@มอย67ในโลก
นนทาสรรเสรญมนอย67ในโลก มอย67ท?จตใจของเราท?ยงมความย1ดม?นถ>อม?น
น@แหละ เปFนโลกไม7ใช7อน>? ไกล โลกอย67ท?ใจของเราน@เอง โลกอย67ท?อารมณQอย67
ตรงน@
พวกเราถ-าพจารณาด6แล-ว กFจะเหFนว7าเปFนความจรงของท7านหมดทกอย7าง
ให-พยายามด6ตวเราท?ได-ผ7านพ-นมา เรามอง ย-อนกลบค>นไปด6ข-างหลง ด6
ซ...ว7าชาตน@เราเปFนอย7างไร มองด6ด-วยญาณว7าชาตน@เราเปFนอย7างไร พ6ด
ง7ายๆ ค>อคนเราเกดมาในโลกน@ มอายได-เจFดสบแปดสบปอย7างน@ มองย-อน
กลบไปด6ข-างหลงว7า สมยเปFนเดFกมนได-ผ7านอะไรมาบ-าง อนน@กFพอจะ
เทยบเคยงกนได- การประพฤตปฏบตของเรากFเหม>อนกน พยายามต@งหน-า
ต@งตาปฏบตทามา ก7อนจะผ7านพ-นมาได-ถง1 ขนาดน@เรามองย-อนหลงด6ซ ว7า
มนไปถ1งแค7ไหนกน ทน@มามองด6พทธบรษทเราท@งหลายท?เปFนพระเณรอ
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บา กอบาสกาส มองด6แล-วมนไกลกนมาก พวกเรา ทกท7านได-ตง@ หน-าต@งตา
มาบวชปฏบตอย7างน@มนยงละไม7ได- ทาไมมนจ1งเปFนอย7างน@น กามะสขลล
กานโยโค อตตะกละมะถานโยโค พวกเราร6-อย6แ7 ต7ว7าร6-ไม7ถ1งท?สดของมน ร6ไม7ถ1งกFจง1 สอนยาก แต7กยF งไม7ร6-จกตวเอง เราเปFนผ6-สอนร6-แล-วว7าเปFนคนสอน
ยากสอนลาบากมากท?สด
ฉะน@นเราเล@ยงพระเณรมา จะสอนให-เหFนธรรมะไม7ใช7 ของง7าย โยมเล@ยงล6ก
อย67ท?บา- นไม7ใช7เปFนเร>?องยากเลย เอาข-าว เอาปลาให-มนกนกFได- ไม7นานเดFก
มนกFโตข1น@ มาเอง พระพทธองคQเล@ยงล6กศษยQทง@ หลาย ไม7ใช7จะเอาข-าวเอา
ปลาให-กนนะ ท7านจะป-อนข-าวด-วยธรรมะ เพราะพวกเราไม7ร6-จกธรรมะ
เล@ยงเดFกทกวนน@เอาข-าวเอาปลาให-กน เดFกมนกFกนเพราะมนคดว7าเปFน
อาหารท?เอรFดอร7อย เช7นพวกเราท?มศรทธาเข-ามาบวชแล-ว ไม7ต-องการ
ธรรมะ ไม7อยากรบธรรมะ เหFนธรรมะเปFนปฏปกษQเสยด-วย ถ-าเปFนอย7างน@น
จาเปFนท?จะต-องพ6ดสอนว7ากนด-วยกฎระเบยบ มข-อพระวนยมาอ7านให-ฟง
จะต-องมการต@งข-อกตกา เปFนการบงคบให-ทาอย7างน@ ปฏบตเพราะการถ6ก
บงคบ บงคบอย7างพวก เซนกFดหม>อนกน ใช-การบงคบแต7เขากFยอม พวก
เราน@ท@งบงคบท@งไม7ยอม สาหรบพวกเซนเขายอมอาจารยQทกอย7าง เช7น
เวลาน?ง สมาธ ถ-าน?งตวไม7ตรง น?งสปหงกไม7ได-เลย พวกอาจารยQเซนเขา
จะเอากระบองตศรษะดง โปsก!.. พอล6กศษยQมองหน-าคร6 อาจารยQ กF
สาธ..ยกม>อข1น@ ไหว-แล-วพ6ดว7า ขอบพระคณครบ ด6ซ!..ใครจะขอบคณไดไหม? น?งอย67ท?นถ? -าใครน?งสปหงก ให- อาจารยQเล?ยมเอาไม-มาตศรษะดง
โปsก!.. เลย แล-วพ6ดว7า ขอบพระคณครบอย7างน@จะมสกก?องคQ น?งอย67ท?นม?
ไหม? เทยบเคยงด6เสยบ-าง จะเปFนอย7างไร?
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พวกเราไม7น7าจะโง7อย7างน@นเลย ท?ได-เกดมาเปFนคนแล-ว ตาเรากFม ห6เรากFม
จะมาบวชกFไม7มใครบงคบเรามา เรากFมาเอง บวชเข-ามาแล-วท7านกFสอนเรา
ทกอย7าง ให-เราปฏบต ท7านพ6ดให-ฟงเรากFฟงไม7ชด ท7านพ6ดชดแต7เราฟงไม7
ชด ฟงไม7ชดกFเข-าใจไม7ชด เร>?องเปFนอย67อย7างน@ ฉะน@นปญหาจ1งตามมาหา
พวกเราท@งหลาย เปFนเร>?องท?ย7งยากอย67อย7างน@ อคฆฏตญญ6 ค>อประเภทท?
สอนง7ายท?สด เหม>อนม-าตวท?ใจร-อนว?งได-เรFวท?สด พอมองเหFนทกขQ เท7าน@น
ร6-เร>?องเลย เหม>อนม-าท?มฝเท-าดว?งได-เรFว คอยจบบงเหยนมนหนไปเท7าน@น
กFพอ ถ-าข1น@ ข?หลงม-าแล-วไม7ต-องลงแส- พอมนมองเหFนเงาของแส-ท?จะเฆ?ยน
ตหลงมนเท7าน@น ยงไม7ถ1งตวของมนเลยมนรบว?งเรFวท?สดอย7างน@กยF งมอย67
พระเณรเรากFม แต7ว7าน-อยท?สด จวนจะหมดแล-ว อคฆฏตญญ6 เข-าใจได-เรFว
เข-าใจได-งา7 ย ร6แ- ล-วกFละได-ง7าย
ม-าตวท?สองค>อ วปะฏตญญ6 ต-องได-ลงแส-คร@งหน1ง? พอร6-ตวแล-ว อธบาย
เทยบเคยงออกไปสกนดหน1ง? กFเข-าใจได- ร6-เร>?องพอสมควร...ไปได- ม-าตวท?
สามค>อ เณยยะ เออ!..ตวน@ยากลาบากหน7อย แต7กFคอ7 ยๆ ด1งเอาจ6งเอาบอก
สอนเอา ดด7า ว7ากล7าวเอาสารพดอย7าง แต7กFพอไปได-มความอดทน มสาม
จาพวกเหม>อนดอกบวมสามจาพวกแล-ว จะเพ?มท?ส?คอ> ปะทะปะระมะ
จาพวกท?ส?นเ@ ปFนของท?เน7าแล-ว จะใช-ประโยชนQในการทาอาหาร ไม7ได-เลย
เหม>อนมะม7วงเน7าใช-ไม7ได-เลย แต7ยงเหล>อเมลFดของมน เน>อ@ มนเน7ากFเอาท@ง
เข-าปา7 มนยงมเมลFดตกลงในดน พอนานไปได-ถ6กดนได-รบอากาศในท?น@น
กFเกดงอกข1น@ มาเปFนต-นมะม7วงอก อนน@กเF หม>อนกน พระพทธองคQสอนใหพวกเราท@งมนเสย เหม>อนท@งมะม7วงเน7า ท@งลงใส7กรรมท?เจ-าของเขาทาไวค>นให-เจ-าของเก7าเขาเสย ท@งให- กรรม ท?เขาได-กระทามา ท7านกFจะเบาหมด
ภาระของท7าน แต7ก7อนท7านไปตามแก- ไปตามเปFนเจ-าของ แต7 ไม7ใช7
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เจ-าของ เจ-าของเขาค>อ กรรม ค>อการกระทาของเขาเอง พระพทธองคQท7าน
แก-ไม7ได-ท7านกFท@ง เหม>อนเราท@งมะม7วงท?มนเน7าน?นแหละ ท@งเข-าปา7 แต7
เมลFดมนยงมอย67 มนจะเกดข1น@ มาอก คน จาพวกท?ส?ท7านให-เอาไว-ข-างนอก
ท7านไม7รบไว-ในคว...มกFเหม>อนไม7ม ท7านไม7 นใจ แต7ท7านกFไม7ได-รงเกยจ
หร>อด6ถ6ก ท7านแบ7งแยกจตของท7านอย7างน@น ท7านกFทง@ ไว-ให-เปFนกรรมของ
เขา เม>อ? หมดกรรมกFจะเปFนไปเอง เพราะเมลFดของเขาม อย67 พวกเรากF
เหม>อนกนอย7างน@น
แต7พวกเราอย67ด-วยกนท?มศรทธา คร6บาอาจารยQท?สอนล6กศษยQ กFอยากจะใหได-ดเหม>อนกนท@งหมด กFพยายามบอกสอนทกอย7าง เพ>อ? ต-องการให-ลก6
ศษยQได-ดเหม>อนกน ถ-าท7านผ6ม- ความฉลาดมปญญา ท7านจะต-องวาง ถ-าคน
ไม7ฉลาดคนโง7 จะต-องไปแบกไปย1ดให-ตวเอง เปFนทกขQ กFเท7ากบตกนรกท@ง
เปFน จะต-องไปแบกไปย1ดล6กศษยQ ล6กหาอย6อ7 ย7างน@น ถ-าท7านผ6-ฉลาดท7านจะ
ไม7แบกไม7ย1ด แต7ท7านกFสอน ท7านกFพ6ดแนะนา จะไม7ให-ท7านพ6ดกFไม7ไดเพราะเปFนหน-าท?ของท7าน ท?จะต-องสอนอย7างน@น พ6ดสอนไปเร>?อยๆ สอ
นบ7อยๆ กFเหน>อ? ยแล-วนะ ไม7ทราบว7าจะทนไปได-แค7ไหน จะมประโยชนQ
อะไร ถ-าเปFนคนว7ายาก สอนยาก ถ-าเปFนบคคลธรรมดาเขาคง ละท@งไป
แล-ว อนน@แหละท7านจ1งว7ามนเปFนของยาก พวกเราท@งหลายกFเหม>อนกน ไดเข-ามาบวชในพทธศาสนา ยงไม7ได-ทา ยงไม7ได-ปฏบตเลย แต7เขาคงคดว7า
เขาได-ทาแล-ว แต7ถ-าเรามองด6กFรว6- 7าเขายงไม7ได-บวช แต7เขาว7า เขาบวชแล-ว
ว7าฉนได-บวชแล-วกFดใจ เขาคงคดว7าได-โกนศรษะครองผ-าจวรสเหล>องน?น
แหละเปFนพยานของเขา ว7าตวเองได-บวชเจFดวนกFดใจ คดว7าได-บวชแล-ว
พระพทธเจ-าสอนเราให-ร6-เร>?องของศาสนาแค7น@นหร>อเปล7า? ยงไม7ร6-ไม7เข-าใจ
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ฉะน@นคนเดนอย67ฝง? น@มมาก แต7เดนข-ามไปฝง? โน-นมน-อย ท?สด เก>อบจะไม7ม
เลย จะไปด6ทไ? หนเปFนพยานในเร>?องอย7างน@ กFดพ6 วกเราท?อย67กนเปFนกล7มอย67
ต@งย?สบสามสบองคQ จะมคนต@งใจปฏบตจรงๆ จะมก?องคQนะ ไม7ให-ด6คนอ>น?
ด6ตวเองน?นแหละ ร6-จกหน-าท?ของเราไหมท?เราจะต-องปฏบต พระพทธเจ-า
ท7านตรส ว7า อตตะโน โจทะยตตะนง จงเต>อนตนด-วยตนเอง วนค>นล7วงไป
...ล7วงไป บดน@เราทาอะไรอย67? ถ-าเปFนตวหนงส>อไปอ7านพบแล-วกFมความ
ร6-ส1กเฉยๆ กFคงจะไม7เหFนพระพทธเจ-าท7านอย6ก7 บเราเท7าน@นแหละ วนค>น
ล7วงไป ล7วงไป บดน@เราทาอะไรอย67 อนน@เปFนพระโอวาทท?ท7านเน-นหนก
มาก ให-เราด6ตวเอง จ1งจะร6-ว7าตวเองเปFนอย7างไร ถ-าคนไม7ร6-จกตวเองกFจะ
บ7นว7า แหม!..ดฉนทาดไม7ได-ดเลย เคยได-ยนบ7อยๆ ว7าเขาทาช?วแต7ได-ด กF
ทาให-ไม7สบายใจ อนน@ เราไม7ได-พจารณาด6ตวเอง อตตะโน โจทะยตตะนง
จงเต>อนตนด-วยตนเอง เวลาน@เรากาลงคดอะไรอย67 ทาอะไรอย67 พ6ดอะไรอย67
เม>อ? เวลาเราทาเราคดเราพ6ดอะไรออกไปน@นมเจตนาอย7างไร มความอจฉา
พยาบาทคนอ>?นไหม จะต-องร6-ตวเอง ความจรงถ-าจตของเราเปFนกศล การก
ระทาเพ>?อประโยชนQตนหร>อเพ>อ? ประโยชนQคนอ>?น จะต-องร6-จกตวเองว7า เม>อ?
เราพ6ดหร>อทาหร>อคดอะไรอย7างน@ เปFน การงานของเราเกดข1@น ทาให-มนด
คดให-มนด ไม7ใช7ทาเฉยๆ ทาดแล-วถ-าคดไม7ดกFเสยใจได-เหม>อนกน อย7าง
เราต@งใจท?จะทาด คนอ>น? ว7าเราทาไม7ดอย7างน@ เรากFเสยใจ ค>อคนไม7ด6ตวเอง
ขณะน@เราคดดแล-ว ไม7อจฉาใครไม7พยาบาทใคร ทาประโยชนQตวเองและ
ประโยชนQคนอ>น? ทาเพ>?อประโยชนQส7วนรวม เพ>อ? ประเทศชาต บ-านเม>อง
จรงๆ แต7ถ-าคนอ>?นเข-าใจผดคดว7าเราทาไม7ด พ6ดไม7ดกF เสยใจ น?คอ> คนไม7
เต>อนตนเอง กFจะทาให-ไม7สบายใจได-เหม>อนกน เพราะเราทาดแต7คนอ>?น
เขาว7าเราไม7ดอย7างน@ น?ค>อคนไม7เช>อ? ตวเอง ทกส?งทกอย7างเปFนเร>?องของคน
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อ>น? เขา แต7ถ-าเราทาดพ6ดดอย67 คนอ>?นเขาว7าเราทาไม7ดกFไม7เปFนไร เม>อ? เรา
ทาดแล-ว เร>?องคนอ>?น ว7าไม7ดมนเปFนเร>?องของเขา เราอย7าไปท@งความดของ
เราซ ฉะน@นเราจ1งจะได-ของด บางคนทาดอย6แ7 ต7คดไม7ดกFไม7ได- ต-องคดใหมน ดด-วย ให-ร6- ภาพของมนว7ามนเปFนอย7างน@น
ฉะน@นจ1งจะร6-จกตวเอง การทาช?วทาดมนจ1งเกดกบพวกเรา ถ-ามความเหFน
ผดกFเปFนอกอย7างหน1ง? บางคนคดว7าทาความผดอย67 ท?ลบตาท?คนไม7เหFน กF
ทาได-อย7างสบายใจ ไม7คดกลวบาป ส?งท? ทาผดไปน@นกลวแต7คนจะเหFน
กลวเพ>อ? นคร6บาอาจารยQหร>อพ7อแม7จะเหFน ถ-าเปFนท?ไม7มใครเหFนกFทาได-ทก
อย7าง คดดใจว7าไม7ม ใครเหFน อนน@มนโง7เกนไป ถ1งคนอ>น? จะไม7เหFนแต7ตว
เราเองกFเหFน เพราะตวเองเปFนคนเหม>อนกน ถ-าเราคดอย7างน@ กFพออย6ไ7 ดการปฏบตธรรมะท7านให-ด6ตวเอง บางคนถ-าทาส?งท?ผดกFกลวคนจะเหFน ถ-า
อย6ใ7 นท?ทค? นจะเหFนไม7กล-าทา เพราะมความละอาย แต7ไม7มความละอายต7อ
บาป ถ-าพ6ดถ1งธรรมะแล-ว ไปทาผดอย67ท?ไหนคนจะไม7เหFนไม7ม เพราะเรากF
เปFนคน ตวเราทาเองทาไมจะไม7ร6- คนเหFนท@งน@นแหละ (ท7านหวเราะ ฮ1 ฮ1)
คนอ>?นไม7เหFน...เราทาผด เรากFเหFนเราอย67จะดาอย6ใ7 นน@ากFยงเหFน คนอ>น? ไม7
เหFน เรากFเหFนตวเราอย67
ห1!..ห1 !..ปกตทาไปแล-วคดว7าคนอ>น? ไม7เหFน บางคน กลวแต7คร6บาอาจารยQ
อย7างสามเณรตวเลFกๆ ถ-าจะทาผดกFมอง คร6บาอาจารยQ ถ-าท7านไม7อย67ท7าน
ไม7เหFนกFทาได-เลย...ทาอย7างสบาย เพราะท7านไม7เหFน อาตมาว7าโอ!..พวก
เราน@มาพจารณาด6แล-วมน โง7เกนไปเสยแล-วนะ มองข-ามตวเองคดว7าตว
เองไม7ใช7คน ถ-าเราเปFนคน ถ1งคนอ>?นไม7เหFนตวเรากFเหFนเราอย67 ถ-าเหFน
อย7างน@แล-ว กFเปFนผ6เ- หFนธรรมะ จะไปทาอย67ทไ? หนใครจะไม7เหFนเล7า ฉะน@น
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การทาดจ1งได-ดจรงๆ ทาช?วกFได-ชว? จรงๆ ไม7เปFนอย7างอ>?น จะต-องเหFนทก
ขณะทกฝก-าวท?เดนไป เร>?องทาลงไปแล-วจะต-องเหFนแน7นอน จะเปFนสขกFด
ทกขQกดF จะต-องเหFนทกอย7าง คนอ>น? ไม7เหFนตวเรากFเหFนอย67 เราพ6ดอย7างน@น
เราทาอย7างน@น มความ ม7งหมายอย7างน@น ถ-าเปFนธรรมจรงๆ มนเรยบร-อย
ท@งน@น จะทาความช?วไม7ได- จะมเคร>?องคอยบงคบอย67อย7างน@เร>?อยไป จ1งจะ
พ-นจากทกขQ ฉะน@นพระท7านจ1งว7า ฉนไม7ตกนรกแล-ว แต7คนเราส7วนมาก
ไม7ใช7อย7างน@น ได-ดอกไม-เอาไปบ6ชาแล-วพ6ดว7าอย7าให-ฉนตกนรกเลยเจ-าข-า
แต7ไป ร-างนรกข1@นท?ใจตวเองไม7หยดสกท (ท7านหวเราะ ฮ1 ฮ1 ฮ1) แต7ไป
ปรารถนาเอาอย7างน@น พ6ดภาษาธรรมกบภาษาคนมนต7างกน บางคนพ6ด
ให-ฟงไม7คอ7 ยจะร6-เร>?อง อะไรเลย อย7างท7านว7าถ-าทาบาปแล-วตกนรก ถ-าคน
ไม7บาปกF ไม7เหFนนรก ไม7ร6-เปFนเพราะอะไร คนสมยใหม7ทกวนน@ย?งไม7ร6-จก
นรก ไม7ร6-จกบาป มาถามหา ตวบาป นรกอย67น?นแหละ
อย7างเม>อ? วานน@คณะอาจารยQทง@ หลายมาถามหาตวบาปถามหานรก อาตมา
กFพาค-นหาบาปอย67ตรงน@แหละสอยากทราบว7ามนเปFนอย7างไร เพราะไม7ร6จกธรรมะ เอ!..ถ-าอย7างน@นกFคงไม7ร6-จกอะไรเลยนะ ดมนเปFนอย7างไร ช?วมน
เปFนอย7างไรไม7ร6-จก จะให-เหFนเปFนตวเหม>อนแมวน?นะ ไม7ใช7ร6ปธรรมอย7าง
น@น แต7เปFนนามธรรม สกแต7ว7าเปFนคาพ6ดว7าตว ตวบาป ไม7ใช7บาปจะเปFน
ตวเหม>อน สงโตหรอกนะ บาป น@คอ> ความช?วความไม7สบายกาย ไม7
สบายใจ มนไปอจฉาคนอ>น? มนกFเปFนทกขQ ตกนรกเปFนอย7างไร? กFคงจะไม7ร6จกนรกนะ ความจรงเราตกนรกมานานแล-ว..(หวเราะ ฮ1 ฮ1)...แต7ยงไม7เหFน
นรก โยมเคยมทกขQไหม? ถ-าเคยมน?นแหละเคยตกนรกมาแล-ว..ยงไม7ร6-จก
ตรงท?ไปทาแล-ว มนผด กFอย7าไปทาเลย ถ-าทาแล-วมความผดมความเด>อด
ร-อน ท?ตรงน@นแหละเปFน นรก ไปทาผดด6ซ ถ-าทาส?งท?ผดเขากFจบไป
1249

ลงโทษเท7าน@นแหละ ทาลายตวเองกFมความทกขQ สตวQ นรกอย67ท?ไหน? ใคร
เปFนทกขQคนน@นเปFนสตวQนรก ว7ายวนอย6ใ7 นนรก แต7กFไม7ค7อยร6-จกกน ส?งท?
มนช?วมนเกดข1น@ กบจต ของเรา ไม7ร6-จกว7ามนเปFนนรก ตวทกขQน?นแหละแต7
กFไม7ร6-เพราะไม7เหFนตวมน เหFนแต7อาการของจตสอยากเหFนมนเปFนตวเปFน
ตนเหม>อนแมวกFไม7ได-นะ ไม7ใช7ร6ปธรรมอย7างน@น มนเปFนนามธรรม เปFนแต7
ความร6-ส1ก เม>อ? น1กถ1งกFจะมความทกขQข1@นมา กFคงจะคดว7าแหม!..คนน@นมน
ด6ถ6กเรา ไม7น7าจะด6ถ6กเราเลย คดไปคดมากF น-อยใจตวเอง น@าตามนไหล
ออกมาเลยนะ ทาไมมนจ1งเปFนอย7างน@น มนเปFนร6ปมาหร>อเปFนนาม ให-เรา
มความร6-ส1กอย7างน@ ถ-าคดไปถ1งกFไม7ควรจะพ6ดด6ถ6กฉนเลยอย7างน@ ไม7ควร
ทาให-ฉนอย7างน@นะ น@าตามนไหลออกมา ใครบอกให-มนไหลออกมาล7ะ ?
มนมาจากไหน? ใครไปบบให-มนออกมาล7ะ? ความร6-ส1กอนน@มนกระท-งจต
มเจตนา ข1น@ มามนกFเปFนทกขQ
ฉะน@นพระพทธองคQท7านสอนไว-แล-ว แต7เราไม7ค7อยเข-าใจ อนน@ให-เข-าใจกน
เสยว7า ทาดกFต-องได-ด ทาช?วตรงไหนกFได-ตรง น@นแหละ เม>อ? คดจะช?วมน
กFได-แล-ว ได-เพราะคดเอา ถ-าพ6ดกFได-พด6 เพ?มเข-าไปอกแล-ว ถ-าทาด-วยกาย
ลงไปอก ได-สามประการแล-ว กายวาจาจต ได-เดwยวน@นตรงน@นเลยอย7าคด
ว7ามนไม7ได- แต7ก7อนทาอะไรมนคดข1@นมาพอทรงตวได-แล-ว แต7ได-เพราะ
ความคด ถ-าพ6ดไปอกได-แล-วสองอย7างค>อออกไปทางวาจา ถ-าทาทางกาย
ด-วย กFทง@ สามอย7าง จ1งเปFนไปทละนดทละน-อย ไม7ร6-จกตวเองอย7างน@ เดwยว
กFไปแบกให-มนหนก อนน@เราควรจะร6-ส1กสาน1กในทางธรรมะ ธรรมะเปFน
อย7างน@น
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ธรรมะค>ออะไร?อย67ท?ไหน? ทกส?งทกอย7างเปFนธรรมะท@งน@น ธรรมะเปFน
สภาวะท?ทรงไว- ท?เราเรยนมากFผา7 นธรรมะท@งน@นแหละ ท?วา7 งๆ กFมธรรมะ
ค>อท?มร6ปกFมธรรมะ ไม7มร6ป กFมธรรมะ ท?ไหนไม7มธรรมะไม7ม ฉะน@นธรรมะ
จ1งมทกอย7าง ทาช?วกFเปFนธรรมะท?ชว? เปFน อกศลธรรม ถ-าทาดกFเปFนธรรมะ
ท?เปFน กศลธรรม ธรรมะอะไรท?เราควรละ ธรรมะอะไรท?ควรปฏบต แต7คน
เราชอบมองผ7านไป อาตมาเคยเหFนโยมมาทาบญกนเก7งทกๆ คน ท?บ-าน
อาตมากFทาบญเก7ง แต7การละบาปเปFนส?งท?สาคญ ไม7มใครจะละกน การ
ทาบญ ค>อยอดของต-นไม- ตดออกแล-วมนกFงอกข1@นมาอก เพราะลาต-นมน
ยงอย67 การละบาป ไม7มใครจะมองเหFน เท7าไรนะสอยากจะเดFดยอดมนมา
กนเลย ยอดมนมาจากลาต-น รากเหง-าของมนน?นแหละ แต7พวกเราไม7ร6-จก
การบาเพFญบญในพทธศาสนาน@ ค>อการละบาปเปFนเบ>อ@ งแรก การละบาป
เปFนส?งท?สาคญมาก ละบาปแล-วจ1งทาบญให-สมบ6รณQ เช7นผ-าซกฟอกให-มน
สะอาดแล-วจ1งย-อม ผ-าจ1งจะมสสวยข1น@ อย7างผ-าเชFดเท-าท? กปรก ไม7ซกแล-ว
เอาไปย-อม สของผ-าจะสวยไหม? ซกแฟsบให-สะอาดแล-วเอาไปย-อม สมนกF
สวยดเหม>อนกนฉนน@น
หลกในทางพระพทธศาสนาท7านสอนว7า สพพะปาปสสะอะกะระณง การไม7
ทาบาปท@งปวง กสะลสส6ปะ สมปะทา การทากศลให-ถ1งพร-อม สะจตตะปะร
โยทะปะนง การชาระจตของตนให-ขาวสะอาด เอตงพทธานะสาสะนง น?
เปFนคาส?งสอนของพระพทธเจ-า เปFนหวใจของพระพทธศาสนา การทาจต
ให-เปFนกศล อนน@คอ> เปFนหวใจของพระพทธศาสนา ให-ทาจตของเราใหผ7องใส ขาวสะอาด ปราศจากมลทนเคร>?องเศร-าหมอง อนน@เปFนหวใจของ
พระพทธศาสนา สามประการน@ สพพะปาปสสะอะกะระณง น@เรยกว7าถอน
รากมนออกหมดเลย เหม>อนน@าอย67ในต7ม อาตมาเคยสอนว7า ตกน@าออกไป
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จากต7มหน1?งขน แล-วตกเข-ามาเพ?มอกหน1ง? ขน ตกออกหน1ง? ขนตกเข-ามา
เพ?มหน1ง? ขน มนจะมเวลาแห-งไหม? ให-ละบาปแล-วจ1งบาเพFญบญ เราต-อง
ละค>อตดออกทละเลFกละน-อย น@ามนกFจะมเวลาเห>อดแห-งลงได- อนน@พวก
เราชอบตกน@าออกขนหน1ง? แล-วเอามาเพ?มอกสามขน... (หวเราะ ห1 ห1)...
มนเปFนอย7างน@ ฉะน@นจ1งได-บ7นว7าทาไมคนจ1งไม7เหม>อนกน บางทกFมสขๆ
บางทกFมทกขQๆ เพราะเราทาอย7างน@น ตกออก แล-วกFตกเข-ามาอก ปะปน
กนอย67อย7างน@น กFควรท?จะวนจฉยด6หร>อ พจารณาด6ว7า ถ-าเราตกน@าออก
แล-วไม7ได-ตกเพ?มเข-ามาอกกFไม7ต-องตกมากหรอก ตกออกทละนดละหน7อย
เดwยวน@ากFแห-งไปเอง ฉะน@นการทาบญกFมความสาคญอย67 แต7มนไม7ยง?
เท7าไรหรอก แต7การละบาปสาคญย?งกว7า มนจะได-หมดไปๆ ท?เราอย67ทกวน
น@ ทาบาปกFได-บาป ทาบญกFได-บญ กFเสมอต-นเสมอปลาย ถ-าตกออกแล-วกF
ตกเข-ามาอก มนจ1งเสมอกนอย6อ7 ย7างน@ เปFนทกขQอย67อย7างน@ตลอดไป ดงน@น
ในฐานะท?เราเปFนพทธบรษท กFควรต@งต-นปฏบตให-ถ6กต-อง ถ6กธรรม ถ6ก
ทางเสยต@งแต7บดน@เปFนต-นไป.

1252

จาก หนงสอโอวาทบางตอน และ บนท4กประมวลค3าถาม-ค3าตอบ แนวการปฏ& บต& ธรรม ของ
พระโพธ& ญาณเถร (พระอาจารยชา ส)ภทโท) โรงพ& มพชวนพ& มพ, พฤษภาคม ๒๕๒๐
http://www.ajahnchah.org/thai/ajahn-chah-thai-index.php
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