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บ�ดน��ขอให�โยมจงต��งใจฟ�งธรรมะ  ซ��งเป�นโอวาทขององค"สมเด�จพระส�มมาส�มพ%ทธเจ�า
โดยเคารพต&อไป 

ให�โยมต��งใจว&า  ในเวลาน��  ป�จจ%บ�นน��  ซ��งอาตมาจะได�ให�ธรรมะให�โยมต��งใจเสม)อนว&า 
พระพ%ทธเจ�าของเราน��นต��งอย*&ในท��เฉพาะหน�าของโยม  จงต��งใจใหด�  ก-าหนดจ.ตให�เป�น
หน��ง  หล�บตาให�สบาย  น�อมเอา  พระพ%ทธ  พระธรรมพระสงฆ"  มาไวท��ใจ  เพ)�อเป�นการ
แสดงความเคารพต&อองค"สมเด�จพระส�มมาส�มพ%ทธเจ�า 

บ�ดน��  อาตมาไม&ม�อะไรฝากโยมด�วยส.�งของท��จะเป�นแก&น เป�นสาร นอกจากธรรมะค-าส��ง
สอนของพระพ%ทธเจ�าเท&าน��น  และเป�นของฝากท��เป�นช.�นส%ดท�าย  ขอให�โยมจงต��งใจร�บ 
ให�โยมท-าความเข�าใจว&า  พระพ%ทธเจ�าของเราน��น  ถ�งแม�จะเป�นผ*�ม�บ%ญวาสนาบารม�มาก 
ก�จะหล�กหน�ความท%พพลภาพไปไม&ได�  อาย%ถ�งว�ยน��แล�วพระผ*�ม�พระภาคเจ�าของเราท&าน
ก�ปลง  ปลงอาย%ส�งขาร  ค-าว&าปลงน��ก�ค)อว&าให�ปล&อยวาง  อย&าไปหอบไว�  อย&าไปห.�วไว� 
อย&าไปแบกไว� ให�โยมยอมร�บเส�ยว&า ส�งขารร&างกายน�� ถ�งแม�ว&าม�นจะเป�นอย&างไรๆก�ตาม
ม�นเถอะ  เราก�ได�อาศ�ยสกลร&างกายน��มาต��งแต&ก-าเน.ดข��นมา  จนถ�งว�ยเฒ&าแก&ป&านน��  ก�
พอแล�ว 

ก�เปร�ยบประหน��งว&า  เคร)�องใช �ไม�สอยของเราต&างๆท��อย*&ในบ�านซ��งเราเก�บก-าไว�นานแล�ว 
เช&นถ�วยโถโอจานบ�านช&องของเราน��  เบ)�องแรกม�นก�สดใสใหม&สะอาดด� เม)�อเราใช �ม�นมา
จนบ�ดน��ม�นก�ทร%ดโทรมไป บางว�ตถ%ก�แตกไปบ�าง หายไปบ�าง ช.�นท��ม�นเหล)ออย*&น��ก�แปร
ไปเปล��ยนไป ไม&คงท� ม�นก�เป�นอย&างน��น 

ถ�งแม�ว&า  อว�ยวะร&างกายของเราน��ก�เหม)อนก�นต��งแต&เร.�มเก.ดมาเป�นเด�กเป�นหน%&มม�นก�แปร
มา เปล��ยนมาเร)�อยๆมาจนถ�งบ�ดน��แล�วก�เร�ยกว&า  "แก&"  น��ค)อให�เรายอมร�บเส�ย พระพ%ทธ
องค"ท&านตร�สว&า  ส�งขารน��ไม&ใช&ต�วของเราท��งในต�วเราน��ก�ด�  กายเราน��ก�ด�  นอกกายน��ก�ด� 
ม�นเปล��ยนไปอย*&อย&างน��น ให�โยมพ.น.จพ.จารณาด*ให�ม�นช�ดเจน 

ส �จจธรรมของช�ว�ต
อ�นน��แหละ ท��งก�อนท��เราน��งอยน�� ท��เรานอนอย*&น��ท��ม�นก-าล�งทร%ดโทรมอย*&น�� น��แหละม�นค)อ
ส�จจธรรมส�จจธรรมค)อความจร.ง  ความจร.งอ�นน��เป�นส�จจธรรม  เป�นค-าสอนของ
พระพ%ทธเจ�าท��แน&นอน เพราะฉะน��นท&านจ�งให�มองม�น ให�พ.จารณาม�น ให�ยอมร�บม�นเส�ย 
ม�นก�เป�นส.�งท��ควรจะยอมร�บ  ถ�งแม�ว&าม�นจะเป�นอย&างไร  อะไร  ก�ตามท�เถอะ  พระพ%ทธ
องค"ท&านก�สอนว&า  เม)�อเราถ*กค%มข�งในตะรางก�ด�  ก�ให�ถ*กค%มข�งเฉพาะกายอ�นน��เท&าน��น 
แต&ใจอย&าให�ถ*กข�ง  อ�นน��ก�เหม)อนก�นฉ�นน��น  เม)�อร&างกายม�นทร%ดโทรมไปตามว�ย  โยมก�
ยอมร�บเส�ยให�ม�นทร%ดไป ให�ม�นโทรมไปเฉพาะร&างกายเท&าน��น  เร)�องจ.ตใจน��นเป�นคนละ
อย&างก�นก�ท-าจ.ตใหม�ก-าล�ง  ให�ม�พล�ง  เพราะเราเข�าไปเห�นธรรมว&าส.�งท��งหลายเหล&าน��น
ม�นก�เป�นอย&างน��น ม�นต�องเป�นอย&างน��น พระพ%ทธองค"ท&านก�สอนว&า ร&างกายจ.ตใจน��ม�นก�
เป�นอย*&อย&างน��น ม�นจะเป�นของม�นอย*&อย&างน��น ม�นจะไม&เป�นไปอย&างอ)�น ค)อ เร.�มเก.ดข��น
มาแล�วก�แก& แก&มาแล�วก�เจ�บ เจ�บมาแล�วก�ตาย อ�นน��เป�นความจร.งเหล)อเก.น ซ��งค%ณยาย



ก�พบอย*&ในป�จจ%บ�นน��  ม�นก�เป�นส�จจธรรมอย*&แล�วก�มองด*ม�นด�วยป�ญญา  ให�เห�นม�นเส�ย
เท&าน��น 

ถ�งแม�ว&าไฟม�นจะมาไหม�บ�านของเราก�ตาม ถ�งแม�ว&าน-�าม�นจะท&วมบ�านของเราก�ตาม ถ�ง
แม�ว&าภ�ยอะไรต&างๆม�นจะมาเป�นอ�นตรายต&อบ�านต&อเร)อนของเราก�ตาม  ก�ให�ม�นเป�น
เฉพาะบ�านเฉพาะเร)อน  ถ�าไฟม�นไหม�ก�อย&าให�ม�นไหม�ห�วใจเรา  ถ�าน-�าม�นท&วมก�อย&าให�
ม�นท&วมห�วใจเรา ให�ม�นท&วมแต&บ�าน ให�ม�นไหม�แต&บ�าน ซ��งเป�นส.�งท��อย*&นอกกายของเรา 
ส&วนจ.ตใจของเราน��น ให�ม�นม�การปล&อยวางเพราะในเวลาน��ม�นก�สมควรแล�ว.ม�นสมควรท��
จะปล&อยแล�ว 

ท��โยมเก.ดมาน��ก�นานแล�วใช&ไหม  ตาก�ได�ด*ร*ปส�แสงต&างๆ  ตลอดหมดแล�วท.�งอว�ยวะท%ก
ช.�นท%กส&วน  ห*ก�ได�ฟ�งเส�ยงอะไรท%กๆอย&างหมดแล�ว  อะไรท%กอย&างก�ได�ร�บมามากๆท��ง
น��นแหละ  และม�นก�เท&าน��นแหละจะร�บประทานอาหารท��อร&อย  อร&อยม�นก�เท&าน��น  ร�บ
ประทานส.�งท��ไม&อร&อยม�นก�เท&าน��น ตาจะด*ร*ปสวย สวยม�นก�เท&าน��น หร)อด*ร*ปท��ไม&สวยม�น
ก�เท&าน��น  ห*ได�ฟ�งเส�ยงท��ไพเราะไพเราะจ�บอกจ�บใจม�นก�เท&าน��น  จะได�ฟ�งเส�ยงท��ไม&
ไพเราะม�นก�เท&าน��นแหละ 

เพราะฉะน��นพระพ%ทธเจ�าท&านจ�งบอกว&า  ท��งคนร-�ารวยท��งคนยากจน  ท��งผ*�ใหญ&ท��งเด�ก 
ตลอดท��งเด�ย-ร�จฉานท��งหมดด�วย  ซ��งเก.ดข��นมาในสกลโลกอ�นน��ม�นไม&ม�อะไรจะย��งย)น 
จะต�องผล�ดไป เปล��ยนไปตามสภาวะของม�น 

อ�นน��เป�นสภาวะความจร.งท��เราจะแก�ไขอย&างไรๆเพ)�อจะให�ม�นไม&เป�นอย&างน��นไม&ได�  แต&
ก�ม�ทางแก�ไขอย*&ว&าพระพ%ทธองค"ท&านให�พ.จารณาส�งขาร  ร&างกายน��ท��เด�ยวเท&าน��น  ให�
พ.จารณาจ.ตใจน��ด�วย  ว&าท��งสองอย&างน��ม�นไม&ใช&ของเรา  ไม&ใช&เรา  ม�นเป�นของสมมต. 
เช&นว&า  บ�านของค%ณยายน��ก�เป�นของสมมต.ว&าเป�นของค%ณยายเท&าน��น  จะเอาต.ดตามไป
ท��ไหนก�ไม&ได� สมบ�ต.พ�สถาน ม�นสมมต.ว&าเป�นของค%ณยายเท&าน��น ม�นก�ต��งอย*&เท&าน��น จะ
เอาไปท��ไหนก�ไม&ได�  ล*กหลานบ%ตรธ.ดาท��งหลายท��งปวงน��นเขาสมมต.ว&าเป�นล*กเป�น
หลานของค%ณยาย  ม�นก�เร)�องสมมต.ท��งน��น  ม�นก�เป�นอย*&อย&างน��นแหละ  ไม&ใช&ว&าเป�นเรา 
คนเด�ยว  ม�นเป�นก�นท��งโลก  ถ�งแม�องค"สมเด�จพระส�มมาส�มพ%ทธเจ�าท&านก�เป�นอย&างน�� 
พระอรห�นต"สาวกท��งปวงท&านก�เป�นอย&างน��  แต&ท&านแปลกกว&าพวกเราท��งหลาย  แปลก
อย&างไร ค)อท&านยอมร�บ ยอมร�บว&า สกลร&างกายน��ม�นเป�นของม�นอย*&อย&างน�� จะเป�นอย&าง
อ)�นไม&ได� ม�นจะต�องเป�นอย&างน�� 

ร��จ�กปล�อยแล�วก�วาง
ด�งน��น  พระพ%ทธเจ�าท&านจ�งให�พ.จารณาด*สกลร&างกายต��งแต&ปลายเท�าข��นมาบนศ�รษะ 
ต��งแต&ศ�รษะลงไปหาปลายเท�า ด*ซ.ว&าม�นม�อะไรบ�าง อะไรเป�นของสะอาดไหม เป�นของ
เป�นแก&นสารไหม น�บว&าแต&ม�นจะทร%ดเร)�อยมาอย&างน��  ฉะน��นพระพ%ทธเจ�าท&านจ�งสอนให�
เห�นส�งขารว&าของไม&ใช&ของเรา ม�นก�เป�นอย&างน�� ของท��ไม&ใช&ของเราม�นก�เป�นอย&างน�� จะ
ให�ม�นเป�นอย&างไรล&ะ  อ�นน��ม�นถ*กแล�วถ�าโยมม�ความท%กข"  โยมก�ค.ดผ.ดเท&าน��นแหละ ไป
เห�นส.�งท��ม�นถ*กอย*&โดยความเห�นผ.ดม�นก�ขวางใจเท&าน��น 

เหม)อนน-�าในแม&น-�าท��ม�นไหลลงไปในทางทล%&ม  ม�นก�ไหลไปตามสภาพอย&างน��น  อย&าง
แม&น-�าอย%ธยา  แม&น-�าม*ลแม&น-�าอะไรๆก�ตามเถอะ  ม�นก�ต�องม�การไหลวนไปทางใต�ท��งน��น
แหละ ม�นไม&ไหลข��นไปทางเหน)อหรอก ธรรมดาม�นเป�นอย&างน��น สมมต.ว&าบ%ร%ษคนหน��ง
ไปย)นอย*&ร.มฝ��งแม&น-�าแล�วก�มองด*กระแสของแม&น-�าท��ไหลเช��ยวไปทางใต�  แต&บ%ร%ษน��นม�
ความค.ดผ.ด  อยากจะให�น-�าน��นม�นไหลข��นไปทางเหน)อ  อย&างน��เป�นต�นเขาก�เป�นท%กข" 
เขาคนน��นจะไม&ม�ความสงบเลย ถ�งแม�จะย)น จะเด.น จะน��ง จะนอน เขาก�ไม&ม�ความสงบ 
เพราะอะไรล&ะ  เพราะบ%ร%ษน��นค.ดผ.ด  ค.ดทวนกระแสน-�า  ค.ดอยากจะไปให�น-�าไหลข��นไป
ทางเหน)อ  ความจร.งน��นน-�าม�นจะไหลข��นไปทางเหน)อน��นไม&ได�  ม�นจะต�องไหลไปตาม
กระแสของม�น  เป�นธรรมดาอย*&อย&างน��นเม)�อม�นเป�นอย&างน��  บ%ร%ษน��นก�ไม&สบายใจ  ท-าไม
ถ�งไม&สบายใจ  ก�เพราะบ%ร%ษน��นค.ดไม&ถ*ก  พ.จารณาไม&ถ*ก  ด-าร.ไม&ถ*ก  เพราะเขาม�ความ
เห�นผ.ดเป�นม.จฉาท.ฏฐ.  ถ�าเป�นส�มมาท.ฏฐ.แล�วก�ต�องเห�นว&า  น-�าก�ต�องไหลไปตามกระแส



ของม�น  ค)อไหลไปทางใต�  ท��จะให�ไหลไปทางเหน)อน��นม�นเป�นความเห�นผ.ด  ม�นกม�
ความกระทบกระท��งตะข.ดตะขวงใจอย*&อย&างน��น  จนกว&าบ%ร%ษคนน��นจะมาพ.จารณาค.ด
กล�บเห�นว&า น-�าธรรมดาม�นก�ต�องไหลไปทางใต�อย&างน�� เป�นเร)�องของม�นอย*&อย&างน�� 

อ�นน��เป�นส�จจธรรมอย&างหน��ง  ซ��งเราจะเอามาพ.จารณาว&า  เออ....อ�นน��ม�นก�เป�นความจร.ง
อย&างน��น  แม&น-�าท��ม�นไหลไปท.ศใต�ม�นก�เหม)อนช�ว.ตร&างกายของยายอย*&เด�>ยวน��แหละ 
เม)�อม�นหน%&มแล�วม�นก�แก&  เม)�อม�นแก&แล�วก�วนไปตามเร)�องของม�น  อ�นน��เป�นส�จจธรรม 
อย&าไปค.ดว&าไม&อยากให�ม�นเป�นอย&างน��น  อย&าไปค.ดอย&างน��น  เร)�องอ�นน��ไม&ใช&ว&าเราจะม�
อ-านาจไปแก�ไขม�น พระพ%ทธเจ�าท&านให�มองตามร*ปม�น มองตามเร)�องของม�น เห�นตาม
สภาพของม�นเส�ยว&าม�นเป�นอย&างน��นเท&าน��น  เราก�ปล&อยม�นเส�ยเราก�วางม�นเส�ย  เอา
ความร*�ส �กน��เองเป�นท��พ��ง ให�ภาวนาว&าพ%ทโธ พ%ทโธ ถ�งแม�ว&าจะเหน�ดเหน)�อยก�ตามเถอะ 

ให�โยมท-าจ.ตให�อย*&ก�บลมหายใจ  หายใจออกยาวๆ  ส*ดลมเข�ามายาวๆ  หายใจออกไป
ยาวๆ  แล�วก�ต��งจ.ตข��นใหม&  แล�วก�ก-าหนดลมว&า  พ%ทโธ  พ%ทโธ  โดยปกต.ถ�งแม�ว&าม�นจะ
เหน)�อยมากเท&าไร  ก�ย.�งก-าหนดลมเข�าให�ละเอ�ยด  ละเอ�ยดเข�าไปมากเท&าน��นท%กคร��ง 
เพ)�ออะไรเพ)�อจะต&อส* �ก�บเวทนาเม)�อม�นก-าล�งเหน�ดเหน)�อยก�ให�โยมหย%ดความค.ดท��ง
หลาย  ให�โยมหย%ดค.ดอะไรๆท��งปวงเส�ยให�เอาจ.ตมารวมอย*&ท��จ.ต  แล�วเอาจ.ตให�ร*�จ�กลม
ภาวนาพ%ทโธ  พ%ทโธ  ปล&อยวางข�างนอกให�หมด  อย&าไปเกาะก�บล*ก  อย&าไปเกาะก�บ
หลาน  อย&าไปเกาะก�บส.�งท��งหลายท��งปวงท��งน��นให�ปล&อย  ให�เป�นอ�นเด�ยว  รวมจ.ตลงท��
อ�นเด�ยว ด*ลม ให�ก-าหนดลมเอาจ.ตน��นแหละไปรวมอย*&ท��ลม ค)อให�ร*�ท��ลมในเวลาน��น ไม&
ต�องไปร*�อะไรมากมายก-าหนดให�จ.ตม�นน�อยไปๆ  ละเอ�ยดไปๆ  เร)�อยๆ  ไปจนกว&าจะม�
ความร*�ส �กน�อยๆ ม�นจะม�ความต)�นอย*&ในใจมากท��ส%ด 

อ�นน��เวทนาท��ม�นเก.ดข��น  ม�นจะค&อยๆระง�บไปๆผลท��ส%ดเราก�ด*ลมเหม)อนก�บญาต.มาเย��ยม
เรา เราก�จะตามไปส&งญาต.ข��นรถลงเร)อ เราก�ตามไปถ�งท&าเร)อ ไปถ�งรถเราก�ส&งญาต.เรา
ข��นรถ เราก�ส&งญาต.เราลงเร)อ  เขาก�ต.ดเคร)�องเร)อเคร)�องรถไปล.�วเท&าน��นแหละ  เราก�มอง
ไปเถอะเม)�อญาต.เราไปแล�ว  เราก�กล�บบ�านเรา  เราด*ลมก�เหม)อนก�นฉ�นน��น  เม)�อลมม�น
หยาบเราก�ร*�จ�ก เม)�อลมม�นละเอ�ยดเราก�ร*�จ�ก เม)�อม�นละเอ�ยดไปเร)�อยๆ เราก�มองไปๆตาม
ไปน�อมไปๆท-าจ.ตให�ม�นต)�นข��น  ท-าลมให�ม�นละเอ�ยดเข�าไปเร)�อยๆ  ผลท��ส%ดแล�วลม
หายใจม�นน�อยลงๆ  จนกว&าลมหายใจไม&ม�  ม�นก�จะม�แต&ความร*�ส �กเท&าน��นต)�นอย*&  น��นก�
เร�ยกว&าเราพบพระพ%ทธเจ�าแล�ว เราม�ความร*�ต)�นอย*&ท��เร�ยกว&า พ%ทโธ ผ*�ร*� ผ*�ต)�น ผ*�เบ.กบาน 
ถ�าเป�นเช&นน��นเราได�อย*&ก�บพระพ%ทธเจ�าแล�ว  เราได�พบพระพ%ทธเจ�าแล�ว  เราพบความร*�
แล�ว เราพบความสว&างแล�ว ม�นไม&ส&งจ.ตใจไปทางอ)�นแล�ว ม�นจะรวมอย*&ท��น��น 

น��นเร�ยกว&า  เข�าถ�งพระพ%ทธเจ�าของเรา  ถ�งแม�ว&าท&านปร.น.พพานไปแล�ว  น��นเร�ยกว&า
พระพ%ทธร*ป  เป�นร*ปกาย  ม�ร*ปแต&พระพ%ทธเจ�าอย&างแท�จร.งน��นก�ค)อ  ความร*�อ�นสว&างไสว 
เบ.กบานอย&างน��  เม)�อพบเช&นน��เราก�ม�อ�นเด�ยวเท&าน��น  ให�มารวมท��น��  ฉะน��นให�วาง  วาาง
ท��งหมดเหล)อแต&ความร*�อ�นเด�ยว  แต&อย&าไปหลงนะ  อย&าให�ล)ม  ถ�าเก.ดน.ม.ตเป�นร*ปเป�น
เส�ยงอะไรมา  ก�ให�ปล&อยวางท��งหมด  ไม&ต�องเอาอะไรท��งน��นแหละ  ไม&ต�องเอาอะไร 
เอาแต&ความร*�ส �กอ�นเด�ยวเท&าน��นแหละ  ไม&ห&วงข�างหน�า  ไม&ห&วงข�างหล�ง  หย%ดอย*&ก�บท�� 
จนกว&าว&าเด.นไปก�ไม&ใช& ถอยกล�บก�ไม&ใช& หย%ดอย*&ก�ไม&ใช& ไม&ม�ท��ย�ดไม&ม�ท��หมาย เพราะ
อะไรเพราะว&าไม&ม�ต�ว ไม&ม�ตน ไม&ม�เราและไม&ม�ของของเรา...หมด 

น��ค)อค-าสอนของพระพ%ทธเจ�า สอนให�เราหมดอย&างน��  ไม&ให�เราคว�าเอาอะไรไป ให�เราร*�
อย&างน�� ร*�แล�วก�ปล&อย ก�วาง 

บ�ดน��ม�นเป�นภาระของเราคนเด�ยวเท&าน��น  ให�เข�าถ�งธรรมะอย&างน��  อ�นน��เป�นทางท��จะ
ท-าให�เราพ�นจากว�ฏฏสงสาร  พยายามปล&อยวางให�เข�าใจ  ให�ต��งอกต��งใจพ.น.จพ.จารณา 
อย&าไปห&วงคนโน�น อย&าไปห&วงคนน�� ล*กกด� หลานกด� อะไรท��งปวงเหล&าน��นอย&าไปห&วง
เลย ท��เขาย�งเป�นอย*&  เขาก�เป�นอย*&  อนาคตต&อไปเขาก�จะเป�นอย&างน��เป�นอย&างค%ณยายท��
เป�นอย*&น�� ไม&ม�ใครท��จะเหล)ออย*&ในโลกได� จะต�องเป�นอย&างน��ท��งน��น อ�นน��ค)อสภาวะความ
เป�นจร.งท��พระพ%ทธเจ�าท&านสอน  เพราะฉะน��นของท��ไม&ม�สาระแก&นสารจร.งๆ  ท&านจ�งให�
วาง  ถ�าวางแล�วก�เห�นความจร.ง  ถ�าไม&วางม�นก�ไม&เห�นความจร.ง  ม�นเป�นอย*&อย&างน��  ใคร



ท��งหมดในสกลโลกน��ม�นก�เป�นอย&างน�� ด�งน��นยาย โยม ไม&ควรห&วงใย ไม&ควรเกาะเก��ยว 

ถ�งแม�ม�นจะค.ดก�ให�ม�นค.ด  แต&ว&าค.ดให�อย*&ก�บป�ญญา  ให�ค.ดด�วยป�ญญา  อย&าค.ดด�วย
ความโง&  น�กถ�งล*กก�น�กถ�งความป�ญญา  อย&าน�กถ�งด�วยความโง&  น�กถ�งหลานก�ให�น�กถ�ง
ด�วยป�ญญา  อย&าให�น�กถ�งด�วยความโง&อะไรอะไรท��งหมดน��นแหละเราก�ค.ดได�  เราร*�ม�น
ก�ได�  แต&เราค.ดด�วยป�ญญา  เราร*�ด�วยป�ญญา  ถ�าร*�ด�วยป�ญญาเราก�ต�องปล&อย  ร*�ด�วย
ป�ญญาก�ต�องวาง ถ�าร*�ด�วยป�ญญา ค.ดด�วยป�ญญา ม�นจะไม&ม�ท%กข" ม�นจะม�ความเบ.กบาน 
ม�ความส-าราญ ม�ความสงบ ม�ความระง�บเป�นอ�นเด�ยวจ.ตใจเรามารวมอย*&อย&างน��  อะไรท��
เราจะต�องอาศ�ยอย*&ในป�จจ%บ�นในคราวน��ก�ค)อลม ลมหายใจน��แหละ 

บ�ดน��เป�นภาระของค%ณยายคนเด�ยว  ไม&เป�นภาระของคนอ)�น  ภาระของคนอ)�นก�ให�เป�น
ของคนอ)�นเขา  ธ%ระหน�าท��ของเราก�เป�นธ%ระหน�าท��ของเรา  อย&าไปเอาธ%ระของล*กหลาน
มาท-า  อย&าไปเอาธ%ระของคนอ)�นมาท-า  อย&าไปเอาธ%ระอะไรๆท��งปวงท��งน��นแหละมาท-า 
ไม&ใช&หน�าท��ของเราในเวลาน��เราควรปล&อยแล�ว  เราควรจะวางแล�ว  อาการท��จะปล&อยจะ
วางน��  จะท-าความสงบน��  เป�นธ%ระของเรา  เป�นหน�าท��ของเราท��จะต�องท-าในป�จจ%บ�น  ให�
รวมจ.ตเข�ามาเป�นหน��ง  น��ค)อธ%ระหน�าท��ของเรา  เร)�องอะไรก�ปล&อยให�เขาเส�ย  เร)�องร*ปก�
ปล&อยให�เขาเส�ย เร)�องเส�ยงก�ปล&อยให�เขาเส�ย เร)�องกล.�นเร)�องรสก�ปล&อยให�เขาเส�ย เร)�อ
งอะไรๆก�ปล&อยให�เขาแล�ว เราจะท-าธ%ระหน�าท��ของเรา 

ม�นจะม�อะไรเก.ดเป�นอารมณ"ข��นมา  ก�ให�น�กอย*&ในใจว&า  อย&ามากวนฉ�น  ไม&ใช&ธ%ระหน�าท��
ของฉ�น ความว.พากษ"ว.จารณ"อะไรก�ตาม เช&นว&าเราจะกล�ว กล�วในช�ว.ตของเราเพราะเรา
จะตายอย&างน��เป�นต�น ค.ดถ�งคนโน�นแล�วก�ค.ดถ�งคนน�� เม)�อม�นเก.ดข��นในจ.ตอย&างน��น เราก�
บอกในใจเราว&า อย&ามากวนฉ�น ไม&ใช&ธ%ระของฉ�น บอกอย&างน��ไว�ในใจของเรา เพราะว&า
เราเห�นธรรมท��งหลายท��ม�นเก.ดข��นมา 

ธรรมค)ออะไร  ธรรมก�ค)อท%กส.�งท%กอย&าง  อะไรท��ไม&เป�นธรรมก�ไม&ม�แล�ว  โลกก�ค)ออะไร 
โลกก�ค)ออารมณ"ท��ม�นมาย%แหย&กวนยายอย*&เด�>ยวน��แหละ  เด�>ยวคนน��นจะเป�นอย&างไร 
เด�>ยวคนน��จะเป�นอย&างไร  เม)�อเราตายไปน��ใครจะด*แลเขา  ใครจะเป�นอะไรอย&างไรไหม 
อย&างน��น&ะเป�นโลกท��งน��นแหละ ถ�งแม�ว&าเราค.ดข��นเฉยๆ เราก�กล�วจะตาย กล�วจะแก& กล�ว
จะเจ�บ อะไรท��งหลายเหล&าน��  ม�นเป�นโลกท��งน��น ท.�งโลกเส�ย โลกน��ม�นเป�นอย&างน��น ถ�า
ม�นม�ข��นมาในใจก�เร�ยกว&า  โลกน��ค)ออารมณ"  อารมณ"น��ม�นมาบ�งจ.ต  ไม&ให�เห�นจ.ตของตน 
อะไรๆท%กอย&างน��น ถ�าม�นเก.ดข��นมาให�โยมค.ดว&า อ�นน��ไม&ใช&ธ%ระของฉ�น เป�นเร)�องอน.จจ�ง 
เป�นเร)�องท%กข�ง เป�นเร)�องอน�ตตา 

เราจะค.ดว&าอยากอย*&ไปนานๆ  อย&างน��ก�ให�เก.ดท%กข"  เราอยากจะตายเส�ยเด�>ยวน��  เร�วๆน��
อ�นน��ก�ไม&ถ*กทาง  นะยายนะ เป�นท%กข"  เพราะว&าส�งขารน��ไม&ใช&ของเรา  เราจะไปตกแต&ง
อะไร ม�นก�ไม&ได�หรอก ม�นเป�นของม�นอย*&อย&างน��น ตกแต&งม�นได�ก�น.ดๆน�อยๆ เป�นต�นว&า
ตกแต&งร&างกายของเราให�สะสวย ให�ม�นสะอาด ด*เด�กๆเขาส. ทาปาก ท-าเล�บให�ม�นยาว 
ท-าอะไรให�ม�นสะสวยเส�ยม�นก�แค&น��นแหละโยม  เม)�อแก&มาแล�วก�รวมในกระป?องเด�ยวก�น 
ไม&ม�อะไร  ตกแต&งได�แค&น��นแหละ  ตกแต&งจร.งๆไม&ได�หรอก ม�นก�เป�นอย&างน��นเร)�องของ
ส�งขาร ท��จะตกแต&งได�ก�เร)�องจ.ตใจของเรา 

บ�านท��แท�จร�ง
ต�กรามบ�านช&องท��งหลายก�สร�างข��นมาได�  อย&างบ�านค%ณหมออ%ท�ยน��อาตมาก�เคยไปข��น
บ�านใหม&ให�  สร�างข��นจะสวยใหญ&โตก�ได�  สร�างน��นม�นสร�างบ�านข�างนอกใครๆก�สร�างก�น
ได�ท��งน��น แต&ว&าพระพ%ทธองค"ท&านเร�ยกว&าบ�านข�างนอก ไม&ใช&บ�านท��แท�จร.ง ม�นเป�นบ�าน
โดยสมมต.บ�านอย*&ในโลก ม�นก�เป�นไปตามโลก บางคนก�ล)มนะ ได�บ�านใหญ&โตสน%กส%ข
ส-าราญ  ล)มบ�านจร.งๆของเขา  บ�านท��จร.งของเราอย*&ท��ไหน  บ�านท��จร.งของเราค)อท��ว&าม�
ความ  ร*�ส �กท��ม�นสงบ  ค)อความสงบน��นแหละเป�นบ�านจร.งๆของเรา  บ�านท��เราอย*&น��  หร)อ
บ�านท��ไหนก�ตามท�เถอะ  บ�านก�สวยหรอก  แต&อย*&ก�นไม&ค&อยสงบ  เด�>ยวก�เพราะอ�นโน�น 
เด�>ยวก�เพราะอ�นน�� เด�>ยวก�ห&วงอ�นน��น เด�>ยวก�ห&วงอ�นน��อย*&อย&างน��แหละ เร�ยกว&าไม&ใช&บ�าน
เรา ไม&ใช&บ�านข�างใน ม�นเป�นบ�านข�างนอก อ�กประเด�>ยวว�นใดว�นหน��งเราก�เล.กม�นเท&าน��น



แหละ บ�านน��เราอย*&ไม&ได�หรอก ม�นเป�นบ�านของโลก ไม&ใช&บ�านของเรา 

สกลร&างกายของเราน��  ก�ย�งเห�นว&าเป�นต�ว  เป�นตนเป�นเรา  เป�นเขาอ�ก  อ�นน��ก�เป�นบ�าน
หล�งหน��งซ��งต.ดอย*&ก�บต�วของเราท��เราเข�าใจว&าต�วเราหร)อของเราน��  อ�นน��ก�ไม&ใชอ�ก อ�นน��
ก�เป�นบ�านของโลก  ไม&ใช&บ�านของเราอย&างแท�จร.งแต&คนก�ชอบแต&จะสร�างบ�านข�างนอก 
ไม&ชอบสร�างบ�านข�างใน  บ�านท��ม�นส-าหร�บอย*&จร.งๆ  ท��ม�นสงบจร.งๆ  ไม&ค&อยจะสร�างก�น 
ไปสร�างแต&ข�างนอกก�เพราะม�นเป�นอย&างน��แหละ 

อย&างค%ณยายน��  ก�ลองค.ดด*ซ. เวลาน��ม�นเป�นอย&างไรนะ ค.ดด*ต��งแต&ว�นท��เราเก.ดมาเร)�อยๆ 
มาจนถ�งบ�ดน�� ค)อเราเด.นหน�จากความจร.งเด.นไปเร)�อย และเด.นมาจนแก& จนเจ�บขนาดน�� 
ไม&อยากจะให�เป�นอย&างน�� ห�ามม�นก�ไม&ได� ม�นก�เป�นของม�นอย*&อย&างน�� จะให�เป�นอย&างอ)�น
ม�นก�เป�นไปไม&ได�  เหม)อนก�นก�บเป�ดจะให�ม�นเหม)อนไก&ม�นก�ไม&เหม)อนเพราะว&าม�นเป�น
เป�ด ไก&อยากให�เหม)อนก�บเป�ด ม�นก�เป�นไปไม&ได�เพราะว&าม�นเป�นไก& ถ�าใครไปค.ดอย*&ว&า
อยากให�เป�ดเหม)อนไก&  อยากให�ไก&เป�นเหม)อนเป�ดม�นก�ท%กข"เท&าน��นล&ะ  ก�เพราะม�นเป�น
ไปไม&ได�  ถ�าโยมมาค.ดเส�ยว&า  เออ  เป�ดม�นก�ต�องเป�นของม�นอย&างน��น  ไก&ม�นก�ต�องเป�น
ของม�นอย&างน��น  จะให�เป�ดเหม)อนไก&  จะให�ไก&เหม)อนเป�ดม�นก�เป�นไปไม&ได�  เพราะม�น
เป�นอย*&อย&างน��น 

ถ�าเราค.ดเช&นน��แล�ว  เราจะม�พละ  เราจะม�ก-าล�งเพราะว&าสกลร&างกายน��  อยากจะให�ม�น
ย)นนานถาวรไปเท&าๆไรม�นก�ไม&ได�  ม�นก�เป�นอย&างน��น��ท&านเร�ยกส�งขาร  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 ส�งขาร ค)อ ร&างกายจ.ตใจ
น��แหละม�นเป�นของไม&เท��ยง  เป�นของไม&แน&นอน  ม�แล�วก�หาไม&  เก.ดแล�วก�ด�บไป  แต&
มน%ษย"เราท��งหลายอยากให�ส�งขารน��ม�นเท��ยง  อ�นน��ค)อความค.ดของคนโง&  ด*ซ.ว&าลม
หายใจของคนเราน��ม�นเข�ามาแล�วม�นก�ออกไป  เป�นธรรมดาของลม  ม�นก�ต�องเป�นอย*&
อย&างน��น  ต�องกล�บไปกล�บมา  ม�ความเปล��ยนแปลง  เร)�องส�งขารม�นก�อย*&ด�วยความ
เปล��ยนแปลงอย&างน��  จะให�ม�นไม&เปล��ยนแปลงไม&ได�ลองค.ดด*ซ.ว&า  หายใจออกอย&าง
เด�ยว ไม&ให�ม�นเข�ามาได�ไหม สบายไหม ส*ดลมเข�ามาแล�วไม&ให�ม�นออกด�ไหม น�� อยาก
จะให�ม�นเท��ยงอย&างน�� ม�นเท��ยงไม&ได� ม�นเป�นไปไม&ได� ออกไปแล�วก�เข�ามา เข�ามาแล�วก�
ออกไป  เป�นเร)�องธรรมดาเหล)อเก.น  เก.ดแล�วก�แก&  แก&แล�วเจ�บและก�ตาย  เป�นเร)�อง
ธรรมดาแท�ๆ  เหม)อนก�บลมเข�าแล�วไม&ให�ออกไม&ได�ออกแล�วไม&ให�เข�าไม&ได�  ถ�าม�การ
เข�าแล�วออก ออกแล�วเข�า ก�ท-าให�ช�ว.ตเช&นมน%ษย"ท��งหลายเป�นอย*&ได�เท&าท%กว�นน��เพราะ
ส�งขารม�นท-า  ตามหน�าท��ของม�นอย&างน��แหละม�นจร.งอย*&แล�วไม&ใช&เป�นของไม&จร.ง  ม�น
จร.งของม�นอย*&อย&างน��นแหละ 

ท��พ�กช ��วคราวของมน ษย�
เม)�อเราเก.ดมาแล�ว  โยม  ก�ค)อเราตายแล�วน��นเองแหละ  ไอ�ความแก&ก�บความตาย  ม�นก�
ค)ออ�นเด�ยวก�นน��นแหละ  เหม)อนก�บต�นไม�อ�นหน��งต�น  อ�นหน��งปลาย  เม)�อม�โคนม�นก�ม�
ปลาย เม)�อม�ปลายม�นก�ม�โคน ไม&ม�โคนปลายก�ไม&ม� ม�ปลายก�ต�องม�โคน ม�แต&ปลายโคน
ไม&ม�ก�ไม&ได� ม�นเป�นอย&างน��น 

เพราะฉะน��นก�น�กข-าเหม)อนก�นนะ  มน%ษย"เราท��งหลายเม)�อจะตายแล�วก�โศกเศร�า  ว%&นวาย 
น��งร�องไห�เส�ยใจ สารพ�ดอย&าง หลงไปส. โยม ม�นหลงนะ พอคนตายก�ร�องไห�พ.ไรร-าพ�น 
แต&ไหนแต&ไรมาไม&ค&อยได�พ.จารณาให�ช�ดแจ�งนะ  ความเป�นจร.งแล�ว  อาตมาขอโทษ
ด�วยนะอาตมาเห�นว&า  ถ�าจะร�องไห�ก�บคนตายน&ะ  ร�องไห�ก�บคนท��เก.ดมาด�กว&า  แต&ม�น
กล�บก�นเส�ย  ถ�าคนเก.ดมาแล�วโยมท��งหลายก�ห�วเราะด�อกด�ใจก�นช)�นบาน  ความเป�นจร.ง
เก.ดน��นล&ะค)อตาย ตายน��นล&ะก�ค)อเก.ด ต�นก�ค)อปลาย ปลายก�ค)อต�น เราไม&ร*�จ�ก ถ�งเวลา
จวนจะตาย หร)อตายแล�วก�ร�องไห�ก�น น��ค)อคนโง& ถ�าจะร�องไห�อย&างน��นมาแต&ต�นก�ย�งจะด�
นะ เม)�อเก.ดมาก�ร�องไห�ก�นเส�ยท�เถอะ ด*ให�ด�ซ.ถ�าไม&เก.ดม�นก�ไม&ตายเข�าใจไหม 

เพราะฉะน��นโยม อย&าน�กอะไรมากมาย ให�น�กว&าม�นเป�นอย&างน��น น��ค)อธ%ระหน�าท��ของเรา
แล�ว บ�ดน��ใครช&วยไม&ได�  ล*กก�ช&วยไม&ได�  หลานก�ช&วยไม&ได�  ทร�พย"ส.นเง.นทองก�ช&วยไม&
ได�  ช&วยได�แต&ความร*�ส �กของโยมท��ค.ดให�ถ*กต�องเด�>ยวน��นะ  ไม&ให�หว��นไหวไปมา ปล&อย



ม�นท.�งเส�ยเราปล&อยม�น ท.�งม�น 

ถ�าเราไม&ปล&อยม�น ไม&ท.�งม�น ม�นก�จะหน�อย*&แล�วเห�นไหม อว�ยวะร&างกายของเราน&ะ  ม�น
พยายามจะหน�อย*&แล�วน&ะ  เห�นไหม  ด*ง&ายๆว&า  เม)�อเก.ดมาเป�นหน%&มเป�นสาวผมม�นก�ด-า
เห�นไหม บ�ดน��ม�นหมอก น��เร�ยกว&าม�นหน�แล�วนะ ตาเราเคยสว&างไสวด�ตอนเป�นหน%&มเป�น
สาว บ�ดน��ม�นฝ�าฟางเห�นไหม น��เร�ยกว&าม�นหน�แล�ว เขาทนไม&ไหวเขาต�องหน� ท��น��ไม&ใช&
ท��อย*&ของเขา  อะไรท%กช.�นท%กส&วนเขาก�จะหน�แล�ว  ฟ�นของเราตอนเป�นเด�กม�นแน&นหนา
ถาวรไหมบ�ดน��ม�นม�นโยกม�นคลอน แล�วจะใส&ฟ�นใหมเส�ยก�ได� น��ม�นก�ของใหม&ไม&ใช&ของ
เก&า  ส.�งท��งหลายในอว�ยวะร&างกายของค%ณยายน��น&ะ  เขาพยายามจะหน�ไปแล�ว  ตา  ห* 
จม*กล.�น กาย ท��งหมด เขาพยายามจะหน� ท-าไมถ�งจะหน�เพราะตรงน��ไม&ใช&ท��อย*&ของเขา 
เป�นส�งขารอย*&ไม&ได�  อย*&ช��วคราวเท&าน��นก�ไปไม&ว&าแต&ต�วของเรา  ท��งหมดอว�ยวะน��ผมก�ด� 
ขนก�ด�  เล�บกด�  ท��งหมดน��น  เด�>ยวน��เขาเตร�ยมหน�เขาหน�ไปบ�างแล�ว  แต&ย�งไม&หมด  ย�ง
เหล)อแต&คนเฝ�าบ�านเล�กๆน�อยๆ  เฝ�าบ�านอย*&แต&ไม&ค&อยด�หรอก  ตาก�ไม&ค&อยด�ฟ�นก�ไม&
ค&อยด� ห*น��ก�ไม&ค&อยจะด� ร&างกายน��ก�ไม&ค&อยจะด�ก�เพราะเขาหน�ไปบ�างแล�ว 

น��ให�ยายเข�าใจว&าท��น��ไม&ใช&ท��อย*&ของมน%ษย"โดยตรงเป�นท��พ�กช��วคราวเท&าน��นล&ะ  เพราะ
ฉะน��นยายไม&ควรห&วงใยอะไรมากมาย  มาอย*&ในโลกก�ให�พ.จารณาโลกน��ว&าม�นเป�นอย&าง
น��น  ไม&ว&าแต&อะไรท��งหลายเลย  เขาเตร�ยมจะหน�ก�นแล�ว  ด*ซ.  ด*ตามสภาพร&างกายซ.ว&า
ม�นม�อะไรเหม)อนเด.มไหม  ร&างกายเหม)อนเด.มไหม  หน�งเหม)อนเด.มไหมผมเหม)อนเด.ม
ไหม ไม&เหม)อน เขาไปท��ไหนก�นหมดแล�วน�� ธรรมชาต.เขาเป�นอย&างน��น เม)�ออย*&ครบตาม
วาระของเขาแล�วเขาก�ต�องไป เพราะธ%ระเขาเป�นอย&างน��น ความเป�นจร.งม�นเป�นอย&างน��น 
เพราะท��น��ไม&ใช&ท��อย*&ท��แน&นหนาถาวรอะไร อย*&แล�วกว%&นๆวายๆ ส%ขๆท%กข"ๆ ไม&สงบ ระง�บ 

ถ�าเป�นคนก�เป�นคนท��เด.นไปย�งไม&ถ�งบ�าน ย�งอย*&ระหว&างทาง เด�>ยวก�จะกล�บ เด�>ยวก�จะไป 
เด�>ยวก�จะอย*&  น��ค)อคนไม&ม�ท��อย*&  เปร�ยบเหม)อนว&าเราเด.นออกจากบ�านไปกร%งเทพฯ หร)อ
ว&าไปท��ไหนก�ตามเถอะ เราก�เด.นไป เม)�อเด.นไปย�งไม&ถ�งบ�านเม)�อไร ม�นก�ย�งไม&น&าอย*& น��ง
ก�ไม&สบาย นอนก�ไม&สบาย เด.นก�ไม&สบาย น��งรถไปก�ย�งไม&สบาย เพราะอะไร เพราะว&า
ย�งไม&ถ�งบ�านเรา พอเรามาถ�งบ�านเราแล�วก�สบาย เพราะเราเข�าใจว&าน��เป�นบ�านเรา อ�นน��
ก�ฉ�นน��นเหม)อนก�น 

ในโลกน��ม�นเร)�องไม&สงบท��งน��น ถ�งแม�ม�นจะร-�าจะรวยม�นก�ไม&สงบ ม�นจนก�ไม&สงบ ม�นโต
ก�ไม&สงบ เป�นเด�กก�ไม&สงบ ม�ความร*�น�อยม�นก�ไม&สงบ ม�ความร*�มากม�นก�ไม&สงบ เร)�องม�น
ไม&สงบม�นเป�นอย*&อย&างน��  เพราะฉะน��นคนท��ม�น�อยก�ม�ท%กข"  คนท��ม�มากก�ม�ท%กข"  เป�นเด�ก
ม�นก�เป�นท%กข"  ผ*�ใหญ&ก�เป�นท%กข"  แก&แล�วม�นก�ท%กข"  ท%กข"อย&างคนแก&  ท%กข"อย&างเด�ก 
ท%กข"อย&างคนรวย ท%กข"อย&างคนจนม�นเป�นท%กข"ท��งน��นน��นล&ะ ด�งน��นอว�ยวะท%กส&วนเขาจ�ง
ทยอยก�นไปเร)�อย 

เม)�อค%ณยายพ.จารณาอย&างน��แล�ว ก�จะเห�นว&าอน.จจ�ง ม�นเป�นของไม&เท��ยง ท%กข�ง ม�นเป�น
ท%กข"  เพราะว&าอะไร  เพราะว&าอน�ตตา  ไม&ใช&ต�วไม&ใช&ตน  ร&างท��ยายอาศ�ยอย*&เด�>ยวน��น&ะ 
ร&างกายท��น��ง  นอนเจ�บป&วยอย*&น��  และท��งจ.ตใจท��ร*�ว&าม�นเป�นส%ขเป�นท%กข"  ม�นเจ�บป&วยอย*&
เด�>ยวน��ท��งสองอย&างน��ท&านเร�ยกว&า ธรรม 

ส.�งท��ไม&ม�ร*ป  ท��ม�นเป�นเพ�ยงความร*�ส �กน�กค.ดเท&าน��น  เร�ยกว&าม�นเป�นนาม  ม�นก�เป�น 
"นามธรรม"  ส.�งท��ม�นเจ�บปวดขยายไปมาอย*&น��อ�นน��ม�นก�เป�น  "ร*ปธรรม"  ส.�งท��เป�นร*ปก�เป�น
ธรรม  ส.�งท��เป�นนามก�เป�นธรรม  ฉะน��นเราถ�งอย*&ก�นด�วยธรรมะ  ค)อ  อย*&ในธรรม  ม�นเป�น
ธรรมน��นแหละ  ต�วของเราจร.งๆท��ไหนม�นไม&ม�  ม�นเป�นธรรมะสภาพธรรมม�นเก.ดข��นแล�ว
ม�นก�ด�บไปๆ  สภาวะธรรมม�นเป�นอย*&อย&างน��น  ม�ความเก.ดแล�วก�ม�ความด�บ  เราก�ม�ความ
เก.ดด�บอย*&ท%กขณะเด�>ยวน��น&ะม�นเป�นอย*&อย&างน�� 

ฉะน��น เม)�อเราค.ดถ�งองค"สมเด�จพระส�มมาส�มพ%ทธเจ�าแล�วก�น&าไหว�  น&าเคารพ น&าน�บถ)อ 
ท&านพ*ดจร.งท&านพ*ดตามความจร.ง  ม�นก�เห�นจร.งอย&างน��น  ถ�าเราเก.ดมาพบอยท��น��เราก�
เห�นธรรมะ  แต&ไม&ได�ปฏ.บ�ต.ธรรมะบางคนปฏ.บ�ต.ธรรมะแต&ไม&เห�นธรรมะ  บางคนร*�ธรรมะ
เร�ยนธรรมะ ปฏ.บ�ต.ธรรมะ ก�ย�งไม&เห�นธรรมะ ก�ย�งไม&ม�ท��อย*& 



ด�งน��นให�เข�าใจเส�ยว&า ท��น��ท%กคน แม�ปลวกหร)อมด หร)อส�ตว"ต�วน.ดๆก�ตามท�เถอะ เขาก�
พยายามจะหน�ก�นท��งน��น  ส.�งท��มช�ว.ตเขาอย*&ก�นพอควรแล�ว  เขาก�ไปก�นท��งน��นล&ะ  ท��งคน
จน ท��งคนร-�ารวย ท��งเด�ก ท��งคนแก&ท��งส�ตว"เด�ยร�จฉาน ส.�งท��ม�ช�ว.ตในโลกน�� ม�นก�ย&อมแปร
ไปเปล��ยนไปอย&างน�� 

เพราะฉะน��น  เม)�อค%ณยายร*�ว&าโลกน��ม�นเป�นอย&างน��แล�ว  ก�น&าเบ)�อหน&าย น&าเบ)�อม�น  อะไร
ม�นไม&เป�นต�วของต�วท��งน��น เบ)�อหน&าย น.พพ.ทา ค-าว&า เบ)�อหน&ายไม&ใช&ว&าร�งเก�ยจนะ เบ)�อ
หน&ายค)อ ใจม�นสว&าง ใจม�นเห�นความเป�นจร.ง ไม&ม�ทางจะแก�ไขอะไรแล�ว ม�นเป�นอย&าง
น�� ร*�อย&างน��ก�เลยปล&อยวางม�น ปล&อยโดยความไม&ด�ใจ ปล&อยโดยความไม&เส�ยใจ ปล&อย
ไปตามเร)�องของส�งขาร ว&าส�งขารม�นเป�นอย&างน��น ด�วยป�ญญาของเรา น��เร�ยกว&า อน.จจา 
วต ส�งขารา ส�งขารท��งหลายไม&เท��ยง ท��ไม&เท��ยง ค)อ ม�นเปล��ยนไป เปล��ยนมา อย&างน��น
แหละเร�ยกว&าไม&เท��ยง ค)อ อน.จจ�ง 

พ*ดง&ายๆว&า  ต�วอน.จจ�งน��นแหละ ค)อต�วพระพ%ทธเจ�าล&ะ  ถ�าเราเข�าไปเห�นอย&างจร.งๆจ�งๆ
ว&า  อน.จจ�งค)อของไม&เท��ยงน��นแหละค)อต�วพระพ%ทธเจ�า  ของท��ไม&เท��ยง  ถ�าเราเห�นช�ด
เข�าไปม�นก�เท��ยง  เท��ยงอย&างไร  ก�เท��ยงท��ม�นเป�นอย*&อย&างน��นแหละ มน%ษย"ส�ตว"เก.ดมาก�
เป�นอย&างน��น ม�นเท��ยงอย&างน��น แต&ว&าม�นไม&เท��ยง ค)อว&าม�นแปรไปแปรมา ค)อม�นเปล��ยน
เป�นเด�ก  เป�นหน%&ม  เป�นเฒ&า  แก&ชรา  เร�ยกว&าม�นไม&เท��ยง  ไอ�ความท��ม�นเป�นอย&างน��นก�
เร�ยกว&า ม�นเท��ยง ไม&แปรเป�นอย&างอ)�น ถ�าค%ณยายเห�นอย&างน��ใจก�จะสบาย ไม&ว&าเราคน
เด�ยวหรอก ท%กๆคนเป�นอย&างน�� 

ด�งน��นเม)�อค.ดได�เช&นน��  ก�น&าเบ)�อ เก.ดน.พพ.ทาความเบ)�อหน&ายหายความก-าหน�ดร�กใคร&ใน
โลก ในกามในโลกาม.สท��งหลายเหล&าน�� ม�มากก�ท.�งไว�มาก ม�น�อยก�ท.�งไว�น�อย ท%กคนดน��
ซ . ท��ค%ณยายเก.ดข��นมาน��เห�นไหม เห�นคนรวยไหม เห�นคนอาย%ส��นไหม เห�นคนอาย%ย)น
ไหม ม�นก�ม�เท&าน��นล&ะ 

เพราะฉะน��นท��ส-าค�ญค)อ  พระพ%ทธเจ�าท&านให�สร�างบ�านเร)อนต�วเอง  สร�างโดยว.ธ�ท��
อาตมาบรรยายธรรมะให�ฟ�งเด�>ยวน��น&ะ สร�างบ�านให�ได� ปล&อยวางให�ได� ปล&อยวางม�นให�
ม�นถ�งความสงบ  เร�ยกว&าไม&เด.นไปข�างหน�า  ไม&ก�าวไปข�างหล�ง  ไม&หย%ดอย*&  น��เร�ยกว&า
สงบ  สงบจากการเด.นไป  สงบจากการถอยกล�บ  สงบจากการหย%ดอยน��  ไอ�ความส%ขก�
ไม&ใช&ท��อย*& ไอ�ความท%กข"ก�ไม&ใช&ท��อย*&ของเรา ท%กข"ม�นก�เส)�อม ส%ขม�นก�เส)�อมท��งน��น 

พระบรมคร*ของเรา  ท&านเห�นว&าส�งขารท��งหลายท��งปวงเป�นของไม&เท��ยง  เพราะฉะน��น
ท&านจ�งสอนให�พวกเราท��งหลายปล&อยวาง  เม)�อถ�งเวลาส%ดท�ายของท%กคนเพราะว&าม�น
เอาไปไม&ได�  จ-าเป�นม�นก�ต�องวางอย*&น��นเองล&ะแต&เราก�วางม�นไว�ก&อนเส�ยจะไม&ด�กว&าหร)อ 
เราแบกก�ร*�ส �กว&าม�นหน�ก  เม)�อม�นหน�กแล�วเราก�ท.�งม�นเส�ยก&อนจะไม&ด�หร)อ  จะไปกวน
แบกม�นท-าไม เราปล&อยวาง ก�ให�ล*กหลานพยาบาลเราสบายๆ 

ผ*�ท��พยาบาลคนท��ป&วยก�ม�ค%ณธรรม  คนท��ป&วยก�ให�โอกาสแก&ผ*�พยาบาล  อย&าท-าให�
ล-าบากแก&คนท��ร�กษา เจ�บตรงไหน เป�นอะไรก�ให�ได�ร*�จ�ก  ท-าจ.ตให�ม�นด�  คนท��ร�กษาพ&อ
แม&ก�ให�ม�ค%ณธรรม ม�ความอดทน อย&าร�งเก�ยจ อ�นน��ท��จะเป�นการสนองค%ณพ&อแม&ของเรา
ก�เวลาน��เท&าน��นล&ะเบ)�องต�นเก.ดมา  เราเป�นเด�ก  พ&อแม&เป�นผ*�ใหญ&  เราอาศ�ยพ&อแม&จ�ง
เต.บโตจนถ�งบ�ดน��  ได�มาอย*&บ�ดน��  น��งรวมก�นอย*&ท��น��ก�เพราะค%ณพ&อค%ณแม&เล��ยงเรามา
สารพ�ดอย&างแล�ว ม�บ%ญค%ณมากท��ส%ดเหล)อเก.นนะ 

บ�ดน��ให�ล*กหลานท%กๆคนน��จงเข�าใจว&า  เด�>ยวน��พ&อแม&กลายเป�นล*กเราเส�ยแล�ว  แต&ก&อน
เราเป�นล*กของพ&อแม&บ�ดน��พ&อแม&เป�นล*กเราเส�ยแล�ว เพราะอะไร เพราะแก&ไปๆจนกลาย
เป�นเด�ก จ-าก�ไม&ได� ตาก�มองไม&เห�น ห*ไม&ได�ย.นสารพ�ดอย&าง บางท�พ*ดถ*กๆผ.ดๆ เหม)อน
เด�กน��นเองด�งน��นให�ล*กหลานท��งหลายปล&อย  คนท��ร�กษาคนป&วยก�ให�ปล&อย  อย&าไปถ)อ
เลย ปล&อยเส�ยให�ตามใจท%กอย&างเหม)อนเด�กๆท��เก.ดมา อะไรท��ไม&เช)�อฟ�งพ&อแม&ก�ปล&อย
ท%กอย&างน��นล&ะ ปล&อยให�เด�กม�นสบาย ไม&ให�เด�กม�นร�องไห� อย&าให�เด�กข�ดใจอะไรเหล&า
น��  พ&อแม&ของเราบ�ดน��ก�เหม)อนม�น  ส�ญญาม�นว.ปลาส  บางท�เร�ยกล*กคนหน��งไปถ*กคน
หน��ง บางท�เร�ยกหลานคนหน��งไปถ*กหลานอ�กคนหน��ง จะเร�ยกเอาข�นมาก�ได�จานมา ม�น
เป�นเร)�องของธรรมดาอย&างน��น  อ�นน��ก�ให�พ.จารณา  คนท��ป&วยก�ให�น�กถ�งคนพยาบาล  ม�



ค%ณธรรม ให�อดให�ทนต&อท%กขเวทนา เวทนาสารพ�ดอย&างท��ม�นเก.ดข��นมาให�อดกล��น ให�
ท-าความเพ�ยรในใจของเรา  อย&าให�ม�นว%&นวาย  อย&าให�ม�ความล-าบากยากเก.นไปแก&ผ*�
ปฏ.บ�ต.  ผ*�อ%ป�ฏฐากก�ให�ม�ค%ณธรรมอย&าร�งเก�ยจน-�าม*ก  น-�าลาย  อ%จจาระ  ป�สสาวะ  อะไรก�
ต�องพยายามเท&าท��เราจะท-าได� ล*กๆเราท%กคนให�ช&วยก�นด* 

บ�ดน��เราม�พ&อแม&เท&าน��แหละ เราอาศ�ยมาได�เก.ดมาได�เป�นคร* เป�นอาจารย" เป�นพยาบาล 
เป�นหมอ เป�นอะไรมาท%กอย&างเหล&าน��  อ�นน��ค)อบ%ญค%ณของท&านท��เล��ยงเรามา ให�ความร*�
เรามา  ให�ความเป�นอย*&ของเรามา  ให�ทร�พย"สมบ�ต.เรา  น��ค)อค%ณของพ&อแม&ถ&ายทอดร�บ
มรดกก�นมาอย&างน��  เป�นวงศ"ตระก*ลอย&างน��  พระพ%ทธองค"ท&านจ�งสอนเร)�องกต�ญญ*
กตเวท�  กต�ญญ*  ก�บกตเวท�น��เป�นธรรม ซ��งสนองซ��งก�นและก�น ท&านต�องการอะไร ท&าน
ไม&สบายท&านม�ความล-าบาก ท&านม�ความข�ดข�องประการใด เราก�ต�องเส�ยสละ ช&วยท&าน
ร�บภาระธ%ระอ�นน��น น��ค)อกต�ญญ*กตเวท�เป�นธรรมท��ค-�าจ%นโลกอย*& ให�วงศ"ตระก*ลของเราไม&
กระจ�ดกระจาย ให�วงศ"ตระก*ลของเราเร�ยบร�อยม��นคง 

ว�นน��อาตมาได�เอาธรรมะค-าสอน  มาฝากยายในเวลาท��เจ�บป&วยอย*&อย&างน��  ซ��งอาศ�ยค%ณ
หมออ%ท�ยล*กของโยมน��นแหละ  น�กถ�งผ*�ม�พระค%ณ  อาตมาจะฝากอะไรมาม�นก�ไม&ม�  จะ
ฝากว�ตถ%อะไรมา  ท��บ�านน��ก�เยอะแยะแล�วอาตมาจ�งฝากธรรมะซ��งม�นหมดไม&ได�  ม�นเป�น
แก&นเป�นสาร ถ�งยายได�ฟ�งธรรมะน��แล�ว จะถ&ายทอดให�คนอ)�นเท&าไรก� ย�งไม&หมดไป ส�จ
จธรรมค)อความจร.งต��งม��นอย*&อย&างน��  อ�นน��  อาตมาก�พลอยด�ใจด�วยท��ได�ฝากธรรมะมาให�
ค%ณยาย เพ)�อจะได�ม�จ.ตใจท��เข�มแข�งต&อส* �ก�บส.�งท��งหลายเหล&าน��.....  

ภาษาฝร�งเศส   –   Français  
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