บานทแทจรง
Our Real Home
อาจารยชา

บดนขอใหโยมจงตงใจฟงธรรมะ
โดยเคารพต&อไป

ซงเปนโอวาทขององค"สมเดจพระสมมาสมพ%ทธเจา

ใหโยมตงใจว&า ในเวลาน ปจจ%บนน ซงอาตมาจะไดใหธรรมะใหโยมตงใจเสม)อนว&า
พระพ%ทธเจาของเรานนตงอย*&ในทเฉพาะหนาของโยม จงตงใจใหด ก-าหนดจ.ตใหเปน
หนง หลบตาใหสบาย นอมเอา พระพ%ทธ พระธรรมพระสงฆ" มาไวทใจ เพ)อเปนการ
แสดงความเคารพต&อองค"สมเดจพระสมมาสมพ%ทธเจา
บดน อาตมาไม&มอะไรฝากโยมดวยสงของทจะเปนแก&
น เปนสาร นอกจากธรรมะค-าสง
.
สอนของพระพ%ทธเจาเท&านน และเปนของฝากทเปนชนส%
. ดทาย ขอใหโยมจงตงใจรบ
ใหโยมท-าความเขาใจว&า พระพ%ทธเจาของเรานน ถงแมจะเปนผ*มบ%ญวาสนาบารมมาก
กจะหลกหนความท%พพลภาพไปไม&ได อาย%ถงวยนแลวพระผ*มพระภาคเจาของเราท&าน
กปลง ปลงอาย%สงขาร ค-าว&าปลงนกค)อว&าใหปล&อยวาง อย&าไปหอบไว อย&าไปห.วไว
อย&าไปแบกไว ใหโยมยอมรบเสยว&า สงขารร&างกายน ถงแมว&ามนจะเปนอย&างไรๆกตาม
มนเถอะ เรากไดอาศยสกลร&างกายนมาตงแต&ก-าเน.ดขนมา จนถงวยเฒ&าแก&ป&านน ก
พอแลว
กเปรยบประหนงว&า เคร)องใชไมสอยของเราต&างๆทอย*&ในบานซงเราเกบก-าไวนานแลว
เชน
& ถวยโถโอจานบานชอ
& งของเราน เบ)องแรกมนกสดใสใหม&สะอาดด เม)อเราใชมนมา
จนบดนมนกทร%ดโทรมไป บางวตถ%กแตกไปบาง หายไปบาง ชนทมนเหล)
ออย*&นกแปร
.
ไปเปลยนไป ไม&คงท มนกเปนอย&างนน
ถงแมว&า อวยวะร&างกายของเรานกเหม)อนกนตงแต&เร.มเก.ดมาเปนเดกเปนหน%&มมนกแปร
มา เปลยนมาเร)อยๆมาจนถงบดนแลวกเรยกว&า "แก&" นค)อใหเรายอมรบเสย พระพ%ทธ
องค"ท&านตรสว&า สงขารนไม&ใชต
& วของเราทงในตวเรานกด กายเรานกด นอกกายนกด
มนเปลยนไปอย*&อย&างนน ใหโยมพ.น.จพ.จารณาด*ใหมนชดเจน

สจจธรรมของชวต
อนนแหละ ทงกอนทเรานงอยน ทเรานอนอย*&นทมนก-าลงทร%ดโทรมอย*&น นแหละมนค)อ
สจจธรรมสจจธรรมค)อความจร.ง
ความจร.งอนนเปนสจจธรรม
เปนค-าสอนของ
พระพ%ทธเจาทแน&นอน เพราะฉะนนท&านจงใหมองมน ใหพ.จารณามน ใหยอมรบมนเสย
มนกเปนสงทควรจะยอมรบ
ถงแมว&ามนจะเปนอย&างไร อะไร กตามทเถอะ พระพ%ทธ
.
องค"ท&านกสอนว&า เม)อเราถ*กค%มขงในตะรางกด กใหถ*กค%มขงเฉพาะกายอนนเท&านน
แต&ใจอย&าใหถ*กขง อนนกเหม)อนกนฉนนน เม)อร&างกายมนทร%ดโทรมไปตามวย โยมก
ยอมรบเสยใหมนทร%ดไป ใหมนโทรมไปเฉพาะร&างกายเท&านน เร)องจ.ตใจนนเปนคนละ
อย&างกนกท-าจ.ตใหมก-าลง ใหมพลง เพราะเราเขาไปเหนธรรมว&าสงทงหลายเหล&
านน
.
มนกเปนอย&างนน มนตองเปนอย&างนน พระพ%ทธองค"ท&านกสอนว&า ร&างกายจ.ตใจนมนก
เปนอย*&อย&างนน มนจะเปนของมนอย*&อย&างนน มนจะไม&เปนไปอย&างอ)น ค)อ เร.มเก.ดขน
มาแลวกแก& แก&มาแลวกเจบ เจบมาแลวกตาย อนนเปนความจร.งเหล)อเก.น ซงค%ณยาย

กพบอย*&ในปจจ%บนน
เท&านน

มนกเปนสจจธรรมอย*&แลวกมองด*มนดวยปญญา

ใหเหนมนเสย

ถงแมว&าไฟมนจะมาไหมบานของเรากตาม ถงแมว&าน-ามนจะท&วมบานของเรากตาม ถง
แมว&าภยอะไรต&างๆมนจะมาเปนอนตรายต&อบานต&อเร)อนของเรากตาม
กใหมนเปน
เฉพาะบานเฉพาะเร)อน ถาไฟมนไหมกอย&าใหมนไหมหวใจเรา ถาน-ามนท&วมกอย&าให
มนท&วมหวใจเรา ใหมนท&วมแต&บาน ใหมนไหมแต&บาน ซงเปนสงทอย*
&นอกกายของเรา
.
สว& นจ.ตใจของเรานน ใหมนมการปล&อยวางเพราะในเวลานมนกสมควรแลว.มนสมควรท
จะปล&อยแลว
ทโยมเก.ดมานกนานแลวใชไ& หม ตากไดด*รป
* สแสงต&างๆ ตลอดหมดแลวท.งอวยวะท%ก
ชนท%
. กสว& น ห*กไดฟงเสยงอะไรท%กๆอย&างหมดแลว อะไรท%กอย&างกไดรบมามากๆทง
นนแหละ และมนกเท&านนแหละจะรบประทานอาหารทอร&อย อร&อยมนกเท&านน รบ
ประทานสงทไม&
อร&อยมนกเท&านน ตาจะด*รป
* สวย สวยมนกเท&านน หร)อด*รป
* ทไม&สวยมน
.
กเท&านน ห*ไดฟงเสยงทไพเราะไพเราะจบอกจบใจมนกเท&านน จะไดฟงเสยงทไม&
ไพเราะมนกเท&านนแหละ
เพราะฉะนนพระพ%ทธเจาท&านจงบอกว&า ทงคนร-ารวยทงคนยากจน ทงผ*ใหญ&ทงเดก
ตลอดทงเดย-รจฉานทงหมดดวย ซงเก.ดขนมาในสกลโลกอนนมนไม&มอะไรจะยงย)น
จะตองผลดไป เปลยนไปตามสภาวะของมน
อนนเปนสภาวะความจร.งทเราจะแกไขอย&างไรๆเพ)อจะใหมนไม&เปนอย&างนนไม&ได แต&
กมทางแกไขอย*&ว&าพระพ%ทธองค"ท&านใหพ.จารณาสงขาร ร&างกายนทเดยวเท&านน ให
พ.จารณาจ.ตใจนดวย ว&าทงสองอย&างนมนไม&ใชข
& องเรา ไม&ใชเ& รา มนเปนของสมมต.
เชน
& ว&า บานของค%ณยายนกเปนของสมมต.ว&าเปนของค%ณยายเท&านน จะเอาต.ดตามไป
ทไหนกไม&ได สมบต.พสถาน มนสมมต.ว&าเปนของค%ณยายเท&านน มนกตงอย*&เท&านน จะ
เอาไปทไหนกไม&ได
ล*กหลานบ%ตรธ.ดาทงหลายทงปวงนนเขาสมมต.ว&าเปนล*กเปน
หลานของค%ณยาย มนกเร)องสมมต.ทงนน มนกเปนอย*&อย&างนนแหละ ไม&ใชว& &าเปนเรา
คนเดยว มนเปนกนทงโลก ถงแมองค"สมเดจพระสมมาสมพ%ทธเจาท&านกเปนอย&างน
พระอรหนต"สาวกทงปวงท&านกเปนอย&างน แต&ท&านแปลกกว&าพวกเราทงหลาย แปลก
อย&างไร ค)อท&านยอมรบ ยอมรบว&า สกลร&างกายนมนเปนของมนอย*&อย&างน จะเปนอย&าง
อ)นไม&ได มนจะตองเปนอย&างน

รจกปลอยแลวกวาง
ดงนน
พระพ%ทธเจาท&านจงใหพ.จารณาด*สกลร&างกายตงแต&ปลายเทาขนมาบนศรษะ
ตงแต&ศรษะลงไปหาปลายเทา ด*ซว. &ามนมอะไรบาง อะไรเปนของสะอาดไหม เปนของ
เปนแก&นสารไหม นบว&าแต&มนจะทร%ดเร)อยมาอย&างน ฉะนนพระพ%ทธเจาท&านจงสอนให
เหนสงขารว&าของไม&ใชข
& องเรา มนกเปนอย&างน ของทไม&ใชข
& องเรามนกเปนอย&างน จะ
ใหมนเปนอย&างไรล&ะ อนนมนถ*กแลวถาโยมมความท%กข" โยมกค.ดผ.ดเท&านนแหละ ไป
เหนสงทมนถ*
กอย*&โดยความเหนผ.ดมนกขวางใจเท&านน
.
เหม)อนน-าในแม&น-าทมนไหลลงไปในทางทล%&ม มนกไหลไปตามสภาพอย&างนน อย&าง
แม&น-าอย%ธยา แม&น-าม*ลแม&น-าอะไรๆกตามเถอะ มนกตองมการไหลวนไปทางใตทงนน
แหละ มนไม&ไหลขนไปทางเหน)อหรอก ธรรมดามนเปนอย&างนน สมมต.ว&าบ%รษ
% คนหนง
ไปย)นอย*&รม
. ฝงแม&น-าแลวกมองด*กระแสของแม&น-าทไหลเชยวไปทางใต แต&บ%รษ
% นนม
ความค.ดผ.ด อยากจะใหน-านนมนไหลขนไปทางเหน)อ อย&างนเปนตนเขากเปนท%กข"
เขาคนนนจะไม&มความสงบเลย ถงแมจะย)น จะเด.น จะนง จะนอน เขากไม&มความสงบ
เพราะอะไรล&ะ เพราะบ%ร%ษนนค.ดผ.ด ค.ดทวนกระแสน-า ค.ดอยากจะไปใหน-าไหลขนไป
ทางเหน)อ ความจร.งนนน-ามนจะไหลขนไปทางเหน)อนนไม&ได มนจะตองไหลไปตาม
กระแสของมน เปนธรรมดาอย*&อย&างนนเม)อมนเปนอย&างน บ%ร%ษนนกไม&สบายใจ ท-าไม
ถงไม&สบายใจ กเพราะบ%รษ
% นนค.ดไม&ถ*ก พ.จารณาไม&ถ*ก ด-าร.ไม&ถ*ก เพราะเขามความ
เหนผ.ดเปนม.จฉาท.ฏฐ. ถาเปนสมมาท.ฏฐ.แลวกตองเหนว&า น-ากตองไหลไปตามกระแส

ของมน ค)อไหลไปทางใต ทจะใหไหลไปทางเหน)อนนมนเปนความเหนผ.ด มนกม
ความกระทบกระทงตะข.ดตะขวงใจอย*&อย&างนน
จนกว&าบ%ร%ษคนนนจะมาพ.จารณาค.ด
กลบเหนว&า น-าธรรมดามนกตองไหลไปทางใตอย&างน เปนเร)องของมนอย*&อย&างน
อนนเปนสจจธรรมอย&างหนง ซงเราจะเอามาพ.จารณาว&า เออ....อนนมนกเปนความจร.ง
อย&างนน
แม&น-าทมนไหลไปท.ศใตมนกเหม)อนชว.ตร&างกายของยายอย*&เด>ยวนแหละ
เม)อมนหน%&มแลวมนกแก& เม)อมนแก&แลวกวนไปตามเร)องของมน อนนเปนสจจธรรม
อย&าไปค.ดว&าไม&อยากใหมนเปนอย&างนน อย&าไปค.ดอย&างนน เร)องอนนไม&ใชว& &าเราจะม
อ-านาจไปแกไขมน พระพ%ทธเจาท&านใหมองตามร*ปมน มองตามเร)องของมน เหนตาม
สภาพของมนเสยว&ามนเปนอย&างนนเท&านน เรากปล&อยมนเสยเรากวางมนเสย เอา
ความร*สกนเองเปนทพง ใหภาวนาว&าพ%ทโธ พ%ทโธ ถงแมว&าจะเหนดเหน)อยกตามเถอะ
ใหโยมท-าจ.ตใหอย*&กบลมหายใจ หายใจออกยาวๆ ส*ดลมเขามายาวๆ หายใจออกไป
ยาวๆ แลวกตงจ.ตขนใหม& แลวกก-าหนดลมว&า พ%ทโธ พ%ทโธ โดยปกต.ถงแมว&ามนจะ
เหน)อยมากเท&าไร กย.งก-าหนดลมเขาใหละเอยด ละเอยดเขาไปมากเท&านนท%กครง
เพ)ออะไรเพ)อจะต&อส*กบเวทนาเม)อมนก-าลงเหนดเหน)อยกใหโยมหย%ดความค.ดทง
หลาย ใหโยมหย%ดค.ดอะไรๆทงปวงเสยใหเอาจ.ตมารวมอย*&ทจ.ต แลวเอาจ.ตใหร*จกลม
ภาวนาพ%ทโธ พ%ทโธ ปล&อยวางขางนอกใหหมด อย&าไปเกาะกบล*ก อย&าไปเกาะกบ
หลาน อย&าไปเกาะกบสงทงหลายทงปวงทงนนใหปล&
อย ใหเปนอนเดยว รวมจ.ตลงท
.
อนเดยว ด*ลม ใหก-าหนดลมเอาจ.ตนนแหละไปรวมอย*&ทลม ค)อใหร*ทลมในเวลานน ไม&
ตองไปร*อะไรมากมายก-าหนดใหจ.ตมนนอยไปๆ ละเอยดไปๆ เร)อยๆ ไปจนกว&าจะม
ความร*สกนอยๆ มนจะมความต)นอย*&ในใจมากทส%ด
อนนเวทนาทมนเก.ดขน มนจะค&อยๆระงบไปๆผลทส%ดเรากด*ลมเหม)อนกบญาต.มาเยยม
เรา เรากจะตามไปสง& ญาต.ขนรถลงเร)อ เรากตามไปถงท&าเร)อ ไปถงรถเรากสง& ญาต.เรา
ขนรถ เรากสง& ญาต.เราลงเร)อ เขากต.ดเคร)องเร)อเคร)องรถไปล.วเท&านนแหละ เรากมอง
ไปเถอะเม)อญาต.เราไปแลว เรากกลบบานเรา เราด*ลมกเหม)อนกนฉนนน เม)อลมมน
หยาบเรากร*จก เม)อลมมนละเอยดเรากร*จก เม)อมนละเอยดไปเร)อยๆ เรากมองไปๆตาม
ไปนอมไปๆท-าจ.ตใหมนต)นขน
ท-าลมใหมนละเอยดเขาไปเร)อยๆ
ผลทส%ดแลวลม
หายใจมนนอยลงๆ จนกว&าลมหายใจไม&ม มนกจะมแต&ความร*สกเท&านนต)นอย*& นนก
เรยกว&าเราพบพระพ%ทธเจาแลว เรามความร*ต)นอย*&ทเรยกว&า พ%ทโธ ผ*ร* ผ*ต)น ผ*เบ.กบาน
ถาเปนเชน
& นนเราไดอย*&กบพระพ%ทธเจาแลว เราไดพบพระพ%ทธเจาแลว เราพบความร*
แลว เราพบความสว&างแลว มนไม&สง& จ.ตใจไปทางอ)นแลว มนจะรวมอย*&ทนน
นนเรยกว&า เขาถงพระพ%ทธเจาของเรา ถงแมว&าท&านปร.น.พพานไปแลว นนเรยกว&า
พระพ%ทธร*ป เปนร*ปกาย มร*ปแต&พระพ%ทธเจาอย&างแทจร.งนนกค)อ ความร*อนสว&างไสว
เบ.กบานอย&างน เม)อพบเชน
& นเรากมอนเดยวเท&านน ใหมารวมทน ฉะนนใหวาง วาาง
ทงหมดเหล)อแต&ความร*อนเดยว แต&อย&าไปหลงนะ อย&าใหล)ม ถาเก.ดน.ม.ตเปนร*ปเปน
เสยงอะไรมา กใหปล&อยวางทงหมด ไม&ตองเอาอะไรทงนนแหละ ไม&ตองเอาอะไร
เอาแต&ความร*สกอนเดยวเท&านนแหละ ไม&ห&วงขางหนา ไม&ห&วงขางหลง หย%ดอย*&กบท
จนกว&าว&าเด.นไปกไม&ใช & ถอยกลบกไม&ใช & หย%ดอย*&กไม&ใช & ไม&มทยดไม&มทหมาย เพราะ
อะไรเพราะว&าไม&มตว ไม&มตน ไม&มเราและไม&มของของเรา...หมด
นค)อค-าสอนของพระพ%ทธเจา สอนใหเราหมดอย&างน ไม&ใหเราควาเอาอะไรไป ใหเราร*
อย&างน ร*แลวกปล&อย กวาง
บดนมนเปนภาระของเราคนเดยวเท&านน ใหเขาถงธรรมะอย&างน อนนเปนทางทจะ
ท-าใหเราพนจากวฏฏสงสาร พยายามปล&อยวางใหเขาใจ ใหตงอกตงใจพ.น.จพ.จารณา
อย&าไปห&วงคนโนน อย&าไปห&วงคนน ล*กกด หลานกด อะไรทงปวงเหล&านนอย&าไปห&วง
เลย ทเขายงเปนอย*& เขากเปนอย*& อนาคตต&อไปเขากจะเปนอย&างนเปนอย&างค%ณยายท
เปนอย*&น ไม&มใครทจะเหล)ออย*&ในโลกได จะตองเปนอย&างนทงนน อนนค)อสภาวะความ
เปนจร.งทพระพ%ทธเจาท&านสอน เพราะฉะนนของทไม&มสาระแก&นสารจร.งๆ ท&านจงให
วาง ถาวางแลวกเหนความจร.ง ถาไม&วางมนกไม&เหนความจร.ง มนเปนอย*&อย&างน ใคร

ทงหมดในสกลโลกนมนกเปนอย&างน ดงนนยาย โยม ไม&ควรห&วงใย ไม&ควรเกาะเกยว
ถงแมมนจะค.ดกใหมนค.ด แต&ว&าค.ดใหอย*&กบปญญา ใหค.ดดวยปญญา อย&าค.ดดวย
ความโง& นกถงล*กกนกถงความปญญา อย&านกถงดวยความโง& นกถงหลานกใหนกถง
ดวยปญญา อย&าใหนกถงดวยความโง&อะไรอะไรทงหมดนนแหละเรากค.ดได เราร*มน
กได แต&เราค.ดดวยปญญา เราร*ดวยปญญา ถาร*ดวยปญญาเรากตองปล&อย ร*ดวย
ปญญากตองวาง ถาร*ดวยปญญา ค.ดดวยปญญา มนจะไม&มท%กข" มนจะมความเบ.กบาน
มความส-าราญ มความสงบ มความระงบเปนอนเดยวจ.ตใจเรามารวมอย*&อย&างน อะไรท
เราจะตองอาศยอย*&ในปจจ%บนในคราวนกค)อลม ลมหายใจนแหละ
บดนเปนภาระของค%ณยายคนเดยว ไม&เปนภาระของคนอ)น ภาระของคนอ)นกใหเปน
ของคนอ)นเขา ธ%ระหนาทของเรากเปนธ%ระหนาทของเรา อย&าไปเอาธ%ระของล*กหลาน
มาท-า อย&าไปเอาธ%ระของคนอ)นมาท-า อย&าไปเอาธ%ระอะไรๆทงปวงทงนนแหละมาท-า
ไม&ใชห
& นาทของเราในเวลานเราควรปล&อยแลว เราควรจะวางแลว อาการทจะปล&อยจะ
วางน จะท-าความสงบน เปนธ%ระของเรา เปนหนาทของเราทจะตองท-าในปจจ%บน ให
รวมจ.ตเขามาเปนหนง นค)อธ%ระหนาทของเรา เร)องอะไรกปล&อยใหเขาเสย เร)องร*ปก
ปล&อยใหเขาเสย เร)องเสยงกปล&อยใหเขาเสย เร)องกล.นเร)องรสกปล&อยใหเขาเสย เร)อ
งอะไรๆกปล&อยใหเขาแลว เราจะท-าธ%ระหนาทของเรา
มนจะมอะไรเก.ดเปนอารมณ"ขนมา กใหนกอย*&ในใจว&า อย&ามากวนฉน ไม&ใชธ
& %ระหนาท
ของฉน ความว.พากษ"ว.จารณ"อะไรกตาม เชน
& ว&าเราจะกลว กลวในชว.ตของเราเพราะเรา
จะตายอย&างนเปนตน ค.ดถงคนโนนแลวกค.ดถงคนน เม)อมนเก.ดขนในจ.ตอย&างนน เราก
บอกในใจเราว&า อย&ามากวนฉน ไม&ใชธ
& %ระของฉน บอกอย&างนไวในใจของเรา เพราะว&า
เราเหนธรรมทงหลายทมนเก.ดขนมา
ธรรมค)ออะไร ธรรมกค)อท%กสงท%
. กอย&าง อะไรทไม&เปนธรรมกไม&มแลว โลกกค)ออะไร
โลกกค)ออารมณ"ทมนมาย%แหย&กวนยายอย*&เด>ยวนแหละ
เด>ยวคนนนจะเปนอย&างไร
เด>ยวคนนจะเปนอย&างไร เม)อเราตายไปนใครจะด*แลเขา ใครจะเปนอะไรอย&างไรไหม
อย&างนน&ะเปนโลกทงนนแหละ ถงแมว&าเราค.ดขนเฉยๆ เรากกลวจะตาย กลวจะแก& กลว
จะเจบ อะไรทงหลายเหล&าน มนเปนโลกทงนน ท.งโลกเสย โลกนมนเปนอย&างนน ถา
มนมขนมาในใจกเรยกว&า โลกนค)ออารมณ" อารมณ"นมนมาบงจ.ต ไม&ใหเหนจ.ตของตน
อะไรๆท%กอย&างนน ถามนเก.ดขนมาใหโยมค.ดว&า อนนไม&ใชธ
& ร% ะของฉน เปนเร)องอน.จจง
เปนเร)องท%กขง เปนเร)องอนตตา
เราจะค.ดว&าอยากอย*&ไปนานๆ อย&างนกใหเก.ดท%กข" เราอยากจะตายเสยเด>ยวน เรวๆน
อนนกไม&ถ*กทาง นะยายนะ เปนท%กข" เพราะว&าสงขารนไม&ใชข
& องเรา เราจะไปตกแต&ง
อะไร มนกไม&ไดหรอก มนเปนของมนอย*&อย&างนน ตกแต&งมนไดกน.ดๆนอยๆ เปนตนว&า
ตกแต&งร&างกายของเราใหสะสวย ใหมนสะอาด ด*เดกๆเขาส . ทาปาก ท-าเลบใหมนยาว
ท-าอะไรใหมนสะสวยเสยมนกแค&นนแหละโยม เม)อแก&มาแลวกรวมในกระป?องเดยวกน
ไม&มอะไร ตกแต&งไดแค&นนแหละ ตกแต&งจร.งๆไม&ไดหรอก มนกเปนอย&างนนเร)องของ
สงขาร ทจะตกแต&งไดกเร)องจ.ตใจของเรา

บานทแทจรง
ตกรามบานชอ
& งทงหลายกสรางขนมาได อย&างบานค%ณหมออ%ทยนอาตมากเคยไปขน
บานใหม&ให สรางขนจะสวยใหญ&โตกได สรางนนมนสรางบานขางนอกใครๆกสรางกน
ไดทงนน แต&ว&าพระพ%ทธองค"ท&านเรยกว&าบานขางนอก ไม&ใชบ
& านทแทจร.ง มนเปนบาน
โดยสมมต.บานอย*&ในโลก มนกเปนไปตามโลก บางคนกล)มนะ ไดบานใหญ&โตสน%กส%ข
ส-าราญ ล)มบานจร.งๆของเขา บานทจร.งของเราอย*&ทไหน บานทจร.งของเราค)อทว&าม
ความ ร*สกทมนสงบ ค)อความสงบนนแหละเปนบานจร.งๆของเรา บานทเราอย*&น หร)อ
บานทไหนกตามทเถอะ บานกสวยหรอก แต&อย*&กนไม&ค&อยสงบ เด>ยวกเพราะอนโนน
เด>ยวกเพราะอนน เด>ยวกห&วงอนนน เด>ยวกห&วงอนนอย*&อย&างนแหละ เรยกว&าไม&ใชบ
& าน
เรา ไม&ใชบ
& านขางใน มนเปนบานขางนอก อกประเด>ยววนใดวนหนงเรากเล.กมนเท&านน

แหละ บานนเราอย*&ไม&ไดหรอก มนเปนบานของโลก ไม&ใชบ
& านของเรา
สกลร&างกายของเราน กยงเหนว&าเปนตว เปนตนเปนเรา เปนเขาอก อนนกเปนบาน
หลงหนงซงต.ดอย*&กบตวของเราทเราเขาใจว&าตวเราหร)อของเราน อนนกไม&ใชอก อนน
กเปนบานของโลก ไม&ใชบ
& านของเราอย&างแทจร.งแต&คนกชอบแต&จะสรางบานขางนอก
ไม&ชอบสรางบานขางใน บานทมนส-าหรบอย*&จร.งๆ ทมนสงบจร.งๆ ไม&ค&อยจะสรางกน
ไปสรางแต&ขางนอกกเพราะมนเปนอย&างนแหละ
อย&างค%ณยายน กลองค.ดด*ซ . เวลานมนเปนอย&างไรนะ ค.ดด*ตงแต&วนทเราเก.ดมาเร)อยๆ
มาจนถงบดน ค)อเราเด.นหนจากความจร.งเด.นไปเร)อย และเด.นมาจนแก& จนเจบขนาดน
ไม&อยากจะใหเปนอย&างน หามมนกไม&ได มนกเปนของมนอย*&อย&างน จะใหเปนอย&างอ)น
มนกเปนไปไม&ได เหม)อนกนกบเปดจะใหมนเหม)อนไก&มนกไม&เหม)อนเพราะว&ามนเปน
เปด ไก&อยากใหเหม)อนกบเปด มนกเปนไปไม&ไดเพราะว&ามนเปนไก& ถาใครไปค.ดอย*&ว&า
อยากใหเปดเหม)อนไก& อยากใหไก&เปนเหม)อนเปดมนกท%กข"เท&านนล&ะ กเพราะมนเปน
ไปไม&ได ถาโยมมาค.ดเสยว&า เออ เปดมนกตองเปนของมนอย&างนน ไก&มนกตองเปน
ของมนอย&างนน จะใหเปดเหม)อนไก& จะใหไก&เหม)อนเปดมนกเปนไปไม&ได เพราะมน
เปนอย*&อย&างนน
ถาเราค.ดเชน
& นแลว เราจะมพละ เราจะมก-าลงเพราะว&าสกลร&างกายน อยากจะใหมน
ย)นนานถาวรไปเท&าๆไรมนกไม&ได มนกเปนอย&างนนท&านเรยกสงขาร อน.จ@จา วตสง@ขา
รา อ%ป@ปาทวยธม@ม.โน อ%ปช@ฌ.ต@วา น.ร%ช@ฌน@ต. เตสว*ปสโม ส%โข สงขาร ค)อ ร&างกายจ.ตใจ
นแหละมนเปนของไม&เทยง เปนของไม&แน&นอน มแลวกหาไม& เก.ดแลวกดบไป แต&
มน%ษย"เราทงหลายอยากใหสงขารนมนเทยง อนนค)อความค.ดของคนโง& ด*ซว. &าลม
หายใจของคนเรานมนเขามาแลวมนกออกไป เปนธรรมดาของลม มนกตองเปนอย*&
อย&างนน ตองกลบไปกลบมา มความเปลยนแปลง เร)องสงขารมนกอย*&ดวยความ
เปลยนแปลงอย&างน จะใหมนไม&เปลยนแปลงไม&ไดลองค.ดด*ซว. &า หายใจออกอย&าง
เดยว ไม&ใหมนเขามาไดไหม สบายไหม ส*ดลมเขามาแลวไม&ใหมนออกดไหม น อยาก
จะใหมนเทยงอย&างน มนเทยงไม&ได มนเปนไปไม&ได ออกไปแลวกเขามา เขามาแลวก
ออกไป เปนเร)องธรรมดาเหล)อเก.น เก.ดแลวกแก& แก&แลวเจบและกตาย เปนเร)อง
ธรรมดาแทๆ เหม)อนกบลมเขาแลวไม&ใหออกไม&ไดออกแลวไม&ใหเขาไม&ได ถามการ
เขาแลวออก ออกแลวเขา กท-าใหชว.ตเชน
& มน%ษย"ทงหลายเปนอย*&ไดเท&าท%กวนนเพราะ
สงขารมนท-า ตามหนาทของมนอย&างนแหละมนจร.งอย*&แลวไม&ใชเ& ปนของไม&จร.ง มน
จร.งของมนอย*&อย&างนนแหละ

ทพกชวคราวของมนษย
เม)อเราเก.ดมาแลว โยม กค)อเราตายแลวนนเองแหละ ไอความแก&กบความตาย มนก
ค)ออนเดยวกนนนแหละ เหม)อนกบตนไมอนหนงตน อนหนงปลาย เม)อมโคนมนกม
ปลาย เม)อมปลายมนกมโคน ไม&มโคนปลายกไม&ม มปลายกตองมโคน มแต&ปลายโคน
ไม&มกไม&ได มนเปนอย&างนน
เพราะฉะนนกนกข-าเหม)อนกนนะ มน%ษย"เราทงหลายเม)อจะตายแลวกโศกเศรา ว%&นวาย
นงรองไหเสยใจ สารพดอย&าง หลงไปส . โยม มนหลงนะ พอคนตายกรองไหพ.ไรร-าพน
แต&ไหนแต&ไรมาไม&ค&อยไดพ.จารณาใหชดแจงนะ ความเปนจร.งแลว อาตมาขอโทษ
ดวยนะอาตมาเหนว&า ถาจะรองไหกบคนตายน&ะ รองไหกบคนทเก.ดมาดกว&า แต&มน
กลบกนเสย ถาคนเก.ดมาแลวโยมทงหลายกหวเราะดอกดใจกนชนบาน
ความเปนจร.ง
)
เก.ดนนล&ะค)อตาย ตายนนล&ะกค)อเก.ด ตนกค)อปลาย ปลายกค)อตน เราไม&ร*จก ถงเวลา
จวนจะตาย หร)อตายแลวกรองไหกน นค)อคนโง& ถาจะรองไหอย&างนนมาแต&ตนกยงจะด
นะ เม)อเก.ดมากรองไหกนเสยทเถอะ ด*ใหดซถ
. าไม&เก.ดมนกไม&ตายเขาใจไหม
เพราะฉะนนโยม อย&านกอะไรมากมาย ใหนกว&ามนเปนอย&างนน นค)อธ%ระหนาทของเรา
แลว บดนใครชว& ยไม&ได ล*กกชว& ยไม&ได หลานกชว& ยไม&ได ทรพย"สน
. เง.นทองกชว& ยไม&
ได ชว& ยไดแต&ความร*สกของโยมทค.ดใหถ*กตองเด>ยวนนะ ไม&ใหหวนไหวไปมา ปล&อย

มนท.งเสยเราปล&อยมน ท.งมน
ถาเราไม&ปล&อยมน ไม&ท.งมน มนกจะหนอย*&แลวเหนไหม อวยวะร&างกายของเราน&ะ มน
พยายามจะหนอย*&แลวน&ะ เหนไหม ด*ง&ายๆว&า เม)อเก.ดมาเปนหน%&มเปนสาวผมมนกด-า
เหนไหม บดนมนหมอก นเรยกว&ามนหนแลวนะ ตาเราเคยสว&างไสวดตอนเปนหน%&มเปน
สาว บดนมนฝาฟางเหนไหม นเรยกว&ามนหนแลว เขาทนไม&ไหวเขาตองหน ทนไม&ใช &
ทอย*&ของเขา อะไรท%กชนท%
. กสว& นเขากจะหนแลว ฟนของเราตอนเปนเดกมนแน&นหนา
ถาวรไหมบดนมนมนโยกมนคลอน แลวจะใสฟ
& นใหมเสยกได นมนกของใหม&ไม&ใชข
& อง
เก&า สงทงหลายในอวยวะร&
างกายของค%ณยายนน&ะ เขาพยายามจะหนไปแลว ตา ห*
.
จม*กล.น กาย ทงหมด เขาพยายามจะหน ท-าไมถงจะหนเพราะตรงนไม&ใชท
& อย*&ของเขา
เปนสงขารอย*&ไม&ได อย*&ชวคราวเท&านนกไปไม&ว&าแต&ตวของเรา ทงหมดอวยวะนผมกด
ขนกด เลบกด ทงหมดนน เด>ยวนเขาเตรยมหนเขาหนไปบางแลว แต&ยงไม&หมด ยง
เหล)อแต&คนเฝาบานเลกๆนอยๆ เฝาบานอย*&แต&ไม&ค&อยดหรอก ตากไม&ค&อยดฟนกไม&
ค&อยด ห*นกไม&ค&อยจะด ร&างกายนกไม&ค&อยจะดกเพราะเขาหนไปบางแลว
นใหยายเขาใจว&าทนไม&ใชท
& อย*&ของมน%ษย"โดยตรงเปนทพกชวคราวเท&านนล&ะ เพราะ
ฉะนนยายไม&ควรห&วงใยอะไรมากมาย มาอย*&ในโลกกใหพ.จารณาโลกนว&ามนเปนอย&าง
นน ไม&ว&าแต&อะไรทงหลายเลย เขาเตรยมจะหนกนแลว ด*ซ . ด*ตามสภาพร&างกายซว. &า
มนมอะไรเหม)อนเด.มไหม ร&างกายเหม)อนเด.มไหม หนงเหม)อนเด.มไหมผมเหม)อนเด.ม
ไหม ไม&เหม)อน เขาไปทไหนกนหมดแลวน ธรรมชาต.เขาเปนอย&างนน เม)ออย*&ครบตาม
วาระของเขาแลวเขากตองไป เพราะธ%ระเขาเปนอย&างนน ความเปนจร.งมนเปนอย&างนน
เพราะทนไม&ใชท
& อย*&ทแน&นหนาถาวรอะไร อย*&แลวกว%&นๆวายๆ ส%ขๆท%กข"ๆ ไม&สงบ ระงบ
ถาเปนคนกเปนคนทเด.นไปยงไม&ถงบาน ยงอย*&ระหว&างทาง เด>ยวกจะกลบ เด>ยวกจะไป
เด>ยวกจะอย*& นค)อคนไม&มทอย*& เปรยบเหม)อนว&าเราเด.นออกจากบานไปกร%งเทพฯ หร)อ
ว&าไปทไหนกตามเถอะ เรากเด.นไป เม)อเด.นไปยงไม&ถงบานเม)อไร มนกยงไม&น&าอย*& นง
กไม&สบาย นอนกไม&สบาย เด.นกไม&สบาย นงรถไปกยงไม&สบาย เพราะอะไร เพราะว&า
ยงไม&ถงบานเรา พอเรามาถงบานเราแลวกสบาย เพราะเราเขาใจว&านเปนบานเรา อนน
กฉนนนเหม)อนกน
ในโลกนมนเร)องไม&สงบทงนน ถงแมมนจะร-าจะรวยมนกไม&สงบ มนจนกไม&สงบ มนโต
กไม&สงบ เปนเดกกไม&สงบ มความร*นอยมนกไม&สงบ มความร*มากมนกไม&สงบ เร)องมน
ไม&สงบมนเปนอย*&อย&างน เพราะฉะนนคนทมนอยกมท%กข" คนทมมากกมท%กข" เปนเดก
มนกเปนท%กข" ผ*ใหญ&กเปนท%กข" แก&แลวมนกท%กข" ท%กข"อย&างคนแก& ท%กข"อย&างเดก
ท%กข"อย&างคนรวย ท%กข"อย&างคนจนมนเปนท%กข"ทงนนนนล&ะ ดงนนอวยวะท%กสว& นเขาจง
ทยอยกนไปเร)อย
เม)อค%ณยายพ.จารณาอย&างนแลว กจะเหนว&าอน.จจง มนเปนของไม&เทยง ท%กขง มนเปน
ท%กข" เพราะว&าอะไร เพราะว&าอนตตา ไม&ใชต
& วไม&ใชต
& น ร&างทยายอาศยอย*&เด>ยวนน&ะ
ร&างกายทนง นอนเจบป&วยอย*&น และทงจ.ตใจทร*ว&ามนเปนส%ขเปนท%กข" มนเจบป&วยอย*&
เด>ยวนทงสองอย&างนท&านเรยกว&า ธรรม
สงทไม&
มร*ป ทมนเปนเพยงความร*สกนกค.ดเท&านน เรยกว&ามนเปนนาม มนกเปน
.
"นามธรรม" สงทมนเจบปวดขยายไปมาอย*
&นอนนมนกเปน "ร*ปธรรม" สงทเปนร*
ปกเปน
.
.
ธรรม สงทเปนนามกเปนธรรม
ฉะนนเราถงอย*
&
ก
นดวยธรรมะ
ค)
อ
อย*
ใ
&
นธรรม
มนเปน
.
ธรรมนนแหละ ตวของเราจร.งๆทไหนมนไม&ม มนเปนธรรมะสภาพธรรมมนเก.ดขนแลว
มนกดบไปๆ สภาวะธรรมมนเปนอย*&อย&างนน มความเก.ดแลวกมความดบ เรากมความ
เก.ดดบอย*&ท%กขณะเด>ยวนน&ะมนเปนอย*&อย&างน
ฉะนน เม)อเราค.ดถงองค"สมเดจพระสมมาสมพ%ทธเจาแลวกน&าไหว น&าเคารพ น&านบถ)อ
ท&านพ*ดจร.งท&านพ*ดตามความจร.ง มนกเหนจร.งอย&างนน ถาเราเก.ดมาพบอยทนเราก
เหนธรรมะ แต&ไม&ไดปฏ.บต.ธรรมะบางคนปฏ.บต.ธรรมะแต&ไม&เหนธรรมะ บางคนร*ธรรมะ
เรยนธรรมะ ปฏ.บต.ธรรมะ กยงไม&เหนธรรมะ กยงไม&มทอย*&

ดงนนใหเขาใจเสยว&า ทนท%กคน แมปลวกหร)อมด หร)อสตว"ตวน.ดๆกตามทเถอะ เขาก
พยายามจะหนกนทงนน สงทมช
ว.ตเขาอย*&กนพอควรแลว เขากไปกนทงนนล&ะ ทงคน
.
จน ทงคนร-ารวย ทงเดก ทงคนแก&ทงสตว"เดยรจฉาน สงทมช
ว.ตในโลกน มนกย&อมแปร
.
ไปเปลยนไปอย&างน
เพราะฉะนน เม)อค%ณยายร*ว&าโลกนมนเปนอย&างนแลว กน&าเบ)อหน&าย น&าเบ)อมน อะไร
มนไม&เปนตวของตวทงนน เบ)อหน&าย น.พพ.ทา ค-าว&า เบ)อหน&ายไม&ใชว& &ารงเกยจนะ เบ)อ
หน&ายค)อ ใจมนสว&าง ใจมนเหนความเปนจร.ง ไม&มทางจะแกไขอะไรแลว มนเปนอย&าง
น ร*อย&างนกเลยปล&อยวางมน ปล&อยโดยความไม&ดใจ ปล&อยโดยความไม&เสยใจ ปล&อย
ไปตามเร)องของสงขาร ว&าสงขารมนเปนอย&างนน ดวยปญญาของเรา นเรยกว&า อน.จจา
วต สงขารา สงขารทงหลายไม&เทยง ทไม&เทยง ค)อ มนเปลยนไป เปลยนมา อย&างนน
แหละเรยกว&าไม&เทยง ค)อ อน.จจง
พ*ดง&ายๆว&า ตวอน.จจงนนแหละ ค)อตวพระพ%ทธเจาล&ะ ถาเราเขาไปเหนอย&างจร.งๆจงๆ
ว&า อน.จจงค)อของไม&เทยงนนแหละค)อตวพระพ%ทธเจา ของทไม&เทยง ถาเราเหนชด
เขาไปมนกเทยง เทยงอย&างไร กเทยงทมนเปนอย*&อย&างนนแหละ มน%ษย"สตว"เก.ดมาก
เปนอย&างนน มนเทยงอย&างนน แต&ว&ามนไม&เทยง ค)อว&ามนแปรไปแปรมา ค)อมนเปลยน
เปนเดก เปนหน%&ม เปนเฒ&า แก&ชรา เรยกว&ามนไม&เทยง ไอความทมนเปนอย&างนนก
เรยกว&า มนเทยง ไม&แปรเปนอย&างอ)น ถาค%ณยายเหนอย&างนใจกจะสบาย ไม&ว&าเราคน
เดยวหรอก ท%กๆคนเปนอย&างน
ดงนนเม)อค.ดไดเชน
& น กน&าเบ)อ เก.ดน.พพ.ทาความเบ)อหน&ายหายความก-าหนดรกใคร&ใน
โลก ในกามในโลกาม.สทงหลายเหล&าน มมากกท.งไวมาก มนอยกท.งไวนอย ท%กคนดน
ซ . ทค%ณยายเก.ดขนมานเหนไหม เหนคนรวยไหม เหนคนอาย%สนไหม เหนคนอาย%ย)น
ไหม มนกมเท&านนล&ะ
เพราะฉะนนทส-าคญค)อ
พระพ%ทธเจาท&านใหสรางบานเร)อนตวเอง
สรางโดยว.ธท
อาตมาบรรยายธรรมะใหฟงเด>ยวนน&ะ สรางบานใหได ปล&อยวางใหได ปล&อยวางมนให
มนถงความสงบ เรยกว&าไม&เด.นไปขางหนา ไม&กาวไปขางหลง ไม&หย%ดอย*& นเรยกว&า
สงบ สงบจากการเด.นไป สงบจากการถอยกลบ สงบจากการหย%ดอยน ไอความส%ขก
ไม&ใชท
& อย*& ไอความท%กข"กไม&ใชท
& อย*&ของเรา ท%กข"มนกเสอม
) ส%ขมนกเสอมทงนน
)
พระบรมคร*ของเรา ท&านเหนว&าสงขารทงหลายทงปวงเปนของไม&เทยง เพราะฉะนน
ท&านจงสอนใหพวกเราทงหลายปล&อยวาง เม)อถงเวลาส%ดทายของท%กคนเพราะว&ามน
เอาไปไม&ได จ-าเปนมนกตองวางอย*&นนเองล&ะแต&เรากวางมนไวก&อนเสยจะไม&ดกว&าหร)อ
เราแบกกร*สกว&ามนหนก เม)อมนหนกแลวเรากท.งมนเสยก&อนจะไม&ดหร)อ จะไปกวน
แบกมนท-าไม เราปล&อยวาง กใหล*กหลานพยาบาลเราสบายๆ
ผ*ทพยาบาลคนทป&วยกมค%ณธรรม
คนทป&วยกใหโอกาสแก&ผ*พยาบาล
อย&าท-าให
ล-าบากแก&คนทรกษา เจบตรงไหน เปนอะไรกใหไดร*จก ท-าจ.ตใหมนด คนทรกษาพ&อ
แม&กใหมค%ณธรรม มความอดทน อย&ารงเกยจ อนนทจะเปนการสนองค%ณพ&อแม&ของเรา
กเวลานเท&านนล&ะเบ)องตนเก.ดมา เราเปนเดก พ&อแม&เปนผ*ใหญ& เราอาศยพ&อแม&จง
เต.บโตจนถงบดน ไดมาอย*&บดน นงรวมกนอย*&ทนกเพราะค%ณพ&อค%ณแม&เลยงเรามา
สารพดอย&างแลว มบ%ญค%ณมากทส%ดเหล)อเก.นนะ
บดนใหล*กหลานท%กๆคนนจงเขาใจว&า เด>ยวนพ&อแม&กลายเปนล*กเราเสยแลว แต&ก&อน
เราเปนล*กของพ&อแม&บดนพ&อแม&เปนล*กเราเสยแลว เพราะอะไร เพราะแก&ไปๆจนกลาย
เปนเดก จ-ากไม&ได ตากมองไม&เหน ห*ไม&ไดย.นสารพดอย&าง บางทพ*ดถ*กๆผ.ดๆ เหม)อน
เดกนนเองดงนนใหล*กหลานทงหลายปล&อย คนทรกษาคนป&วยกใหปล&อย อย&าไปถ)อ
เลย ปล&อยเสยใหตามใจท%กอย&างเหม)อนเดกๆทเก.ดมา อะไรทไม&เชอฟงพ&
อแม&กปล&อย
)
ท%กอย&างนนล&ะ ปล&อยใหเดกมนสบาย ไม&ใหเดกมนรองไห อย&าใหเดกขดใจอะไรเหล&า
น พ&อแม&ของเราบดนกเหม)อนมน สญญามนว.ปลาส บางทเรยกล*กคนหนงไปถ*กคน
หนง บางทเรยกหลานคนหนงไปถ*กหลานอกคนหนง จะเรยกเอาขนมากไดจานมา มน
เปนเร)องของธรรมดาอย&างนน อนนกใหพ.จารณา คนทป&วยกใหนกถงคนพยาบาล ม

ค%ณธรรม ใหอดใหทนต&อท%กขเวทนา เวทนาสารพดอย&างทมนเก.ดขนมาใหอดกลน ให
ท-าความเพยรในใจของเรา อย&าใหมนว%&นวาย อย&าใหมความล-าบากยากเก.นไปแก&ผ*
ปฏ.บต. ผ*อ%ปฏฐากกใหมค%ณธรรมอย&ารงเกยจน-าม*ก น-าลาย อ%จจาระ ปสสาวะ อะไรก
ตองพยายามเท&าทเราจะท-าได ล*กๆเราท%กคนใหชว& ยกนด*
บดนเรามพ&อแม&เท&านแหละ เราอาศยมาไดเก.ดมาไดเปนคร* เปนอาจารย" เปนพยาบาล
เปนหมอ เปนอะไรมาท%กอย&างเหล&าน อนนค)อบ%ญค%ณของท&านทเลยงเรามา ใหความร*
เรามา ใหความเปนอย*&ของเรามา ใหทรพย"สมบต.เรา นค)อค%ณของพ&อแม&ถ&ายทอดรบ
มรดกกนมาอย&างน
เปนวงศต
พระพ%ทธองค"ท&านจงสอนเร)องกตญญ*
" ระก*ลอย&างน
กตเวท กตญญ* กบกตเวทนเปนธรรม ซงสนองซงกนและกน ท&านตองการอะไร ท&าน
ไม&สบายท&านมความล-าบาก ท&านมความขดของประการใด เรากตองเสยสละ ชว& ยท&าน
รบภาระธ%ระอนนน นค)อกตญญ*กตเวทเปนธรรมทค-าจ%นโลกอย*& ใหวงศต
" ระก*ลของเราไม&
กระจดกระจาย ใหวงศต
" ระก*ลของเราเรยบรอยมนคง
วนนอาตมาไดเอาธรรมะค-าสอน มาฝากยายในเวลาทเจบป&วยอย*&อย&างน ซงอาศยค%ณ
หมออ%ทยล*กของโยมนนแหละ นกถงผ*มพระค%ณ อาตมาจะฝากอะไรมามนกไม&ม จะ
ฝากวตถ%อะไรมา ทบานนกเยอะแยะแลวอาตมาจงฝากธรรมะซงมนหมดไม&ได มนเปน
แก&นเปนสาร ถงยายไดฟงธรรมะนแลว จะถ&ายทอดใหคนอ)นเท&าไรก ยงไม&หมดไป สจ
จธรรมค)อความจร.งตงมนอย*&อย&างน อนน อาตมากพลอยดใจดวยทไดฝากธรรมะมาให
ค%ณยาย เพ)อจะไดมจ.ตใจทเขมแขงต&อส*กบสงทงหลายเหล&
าน.....
.
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