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ก�ย-�งหลงจร-งๆอ
นน�(ไม�ใช�ต
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วด�วยอ�ปาทานน�(ว�า น��เป�นต
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นก�าวก�ายอย)�อย�างน�(นะ จะท'าอย�างไร ม
นไม�เห�นง�ายๆก�อนน�( อ�ปาทานม
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เส�ยใจ จะได�ทอดอาล
ย  อ
นน
(นม
นจะส
(น  แต�เรามาสวดให�ม
นยาวออก ถ�าม
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ธรรมดา ท�านก�ร
กษาฉ
นยาเป�นธรรมดาเท�าน
(นแหละ  ม
นเป�นเร��องแก�ธาต�  แต�ความเป�น
จร-งท�านไม�ได�ถ�อม
�นถ�อลางถ�อขล
ง  ย2ดม
�นจนเก-นไป  หรอก  ท�านก�ร
กษาม
นด�วยความ
เห�นชอบ ไม�ใช�ร
กษาด�วยความหลง ม
นหายก�หาย ไม�หายก�ไม�หาย เป�นอย�างน
(น 

สวดมนต�เพ"#อให�ใจพบแสงสว-าง
อ
นน�(แหละ  เขาว�าศาสนาในประเทศไทยเราม
นเจร-ญ  แต�ผมว�าม
นเส��อมจนถ2งท��ส�ดม
น
แล�ว  ในศาลาม�แต�ห)ฟ
งท
(งน
(น  หมดศาลาเลยเอ�ยงห)ฟ
ง  ม
นเอ�ยงซ �ายเลยนะ  ตลอด
ผ)�ใหญ�ผ)�โตก�ท'าอย�างน
(นอย)�  ว�าม
นเป�นอย�างน
(น  ม
นเลยหลงตามก
นหมดท�กอย�างเลย 
ฉะน
(นถ�าเราไปเห�นอย�างน
(นแล�ว  ก�เลยพ)ดอะไรไม�ออก ม
นคนละเร��องก
น แล�วจะให�ม
น
พ�นท�กข�ก
นท��ไหน ท�านให�สวดเพ��อให�ม
นแจ�ง  เรามาสวดให�ม
นม�ดม
นห
นหล
งใส�ก
นเลย 
ผ)�หน2�งเด-นไปทางตะว
นตก อ�กผ)�หน2�งเด-นไปทางตะว
นออก จะพบก
นได�อย�างไร  ม
นไม�
ใกล�เลยเร��องเหล�าน�(  ถ�าหากว�าเราได�ภาวนาแล�ว  ตามความเป�นจร-งม
นเป�นอย�างน
(น  ก�
ก'าล
งหลงก
น ไม�ร)�จะว�าก
นได�อย�างไร อะไรก�เป�นพ-ธ�ร�ตองไปหมดท�กอย�าง สวดอย)� แต�
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ว�าสวดด�วยความโง�  ไม�ใช�สวดด�วยป
ญญา  เร�ยนแต�เร�ยนด�วยความโง�  ไม�ได�เร�ยนด�วย
ป
ญญา  ร)�ก�ร)�ด�วยความโง�  ไม�ได�ร)�ด�วยป
ญญา  ม
นเลยไปก�ไปด�วยความโง�  อย)�ก�อย)�ด�วย
ความโง� ม
นก�เป�นอย�างน
(น ท��สอนก
นท�กว
นน�(ก�เร�ยกว�าสอนให�คนโง�ท
(งน
(นแหละ แต�เขา
ว�าสอนให�คนฉลาด  สอนให�คนร)�  แต�หล
กความเป�นจร-ง  ฟ
งๆด)แล�วก�สอนให�คนหลง
งมงาย 

อย-าย)ดม�#น ว-าเป!นของเรา
ความเป�นจร-ง หล
กธรรมะ ท�านสอนให�พวกเราท
(งหลายปฏ-บ
ต-เพ��อเห�นอน
ตตา ค�อเห�น
ต
วตนน�(ว�าม
นเป�นของว�าง  ไม�ใช�เป�นของม�ต
วตน  เป�นของว�างจากต
วตน  แต�เราก�มา
เร�ยนก
นให�ม
นเป�นต
วเป�นตนก�เลยไม�อยากจะให�ม
นท�กข�  ไม�อยากจะให�ม
นล'าบาก 
อยากจะให�ม
นสะดวก  อยากจะให�ม
นพ�นท�กข�  ถ�าม�ต
วม�ตนม
นจะพ�นท�กข�เม��อไร  ด)ซ-
อย�างเราม�ของช-(นหน2�งท��ม�ราคามาก เม��อเราได�ร
บมาเป�นของเราแล�ว เปล��ยนเส�ย จ-ตใจ
เปล��ยนแล�ว ต�องหาท��วางม
น จะเอาไว�ตรงไหนด�หนอ เอาไว�ตรงน
(นขโมยม
นจะย�องเอา
ไปละม
(ง  ค-ดจนเล-กค-ดแล�วหาท��ซ�อนของ  นะ  แล�วจ-ตม
นเปล��ยนเม��อไร  ม
นเปล��ยนเม��อ
เราได�ว
ตถ�อ
นน�(เอง  ท�กข�แล�วเอาไว�ตรงน�(ก�ไม�ค�อยสบายใจ  เอาไว�ตรงน
(นก�ไม�ค�อย
สบายใจ  เลยว��นก
นจนหมดแหละ  น
�งก�ท�กข�  เด-นก�ท�กข�  นอนก�ท�กข�  น��ท�กข�เก-ดข2(นมา
แล�วม
นเก-ดเม��อไร ม
นเก-ดในเม��อเราเข�าใจว�าของของเรา ม
นม�มาแล�ว ได� มาแล�ว ท�กข�
อย)�เด�<ยวน�( แต�ก�อนไม�ม� ม
นก�ไม�เป�นท�กข� ท�กข�ย
งไม�เก-ด ไม�ม�อะไรเก-ดข2(นท��จะจ
บม
น 

พล�กสมม�ต�ให�เป!นว�ม�ตต�
อ
ตตาน�(ก�เหม�อนก
น  ถ�าเราเข�าใจว�าต
วของเรา  ตนของเรา  สภาพส-�งแวดล�อมน
(นม
นก�
เป�นของตนไปด�วย ของเราไปด�วย ม
นก�เลยว��นข2(นไป เพราะอะไร ต�นเหต�ค�อม
นม�ต
วม�
ตน  ไม�ได�เพ-กสมม�ต-อ
นน�(ออกให�เห�นว-ม�ตต-  ต
วตนน�(ม
นเป�นของสมม�ต-  ให�เพ-กให�ร�(อ
สมม�ต-อ
นน�(ออกให�เห�นแก�นของม
น ค�อว-ม�ตต- พล-กสมม�ต-อ
นน�(กล
บให�เป�นว-ม�ตต- 

อ
นน�(ถ�าเปร�ยบก
บข�าวก�เร�ยกว�าข�าวย
งไม�ได�ซ �อม  ข�าวน
(นก-นได�ไหม  ก-นได�  แต�เราไป
ปฏ-บ
ต-ม
นซ- ค�อให�เอาไปซ �อมม
น ให�ถอดเปล�อกออกไปเส�ย ม
นก�จะเจอข�าวสารอย)�ตรง
น
(นแหละ  ท�น�(ถ�าเราไม�ได�ส�ม
นออกจากเปล�อกของม
นก�ไม�เป�นข�าวสาร  ความเห�นเช�นน�(
ก�เหม�อนก
นก
บส�น
ข  ส�น
ขม
นนอนอย)�บนกองข�าวเปล�อกน
�นแหละท�องร�องจ?อก...จ?อก..
จ?อก...ม
นก�ม
วแต�นอนอย)�น
�นแหละ จ-ตม
นหว
�นว-ตก  "จะไปหาก-นท��ไหนหนอ"  แน�ะ ท�อง
ม
นห-วม
นก�โจนออกจากกองข�าวเปล�อก ว-�งไปหาก-นอาหารเศษๆท
(งหลายเหล�าน
(น ท
(งๆ
ท��ม
นนอนท
บอย)�อาหารม
นอย)�ตรงน
(น แต�ม
นไม�ร)�จ
ก เพราะอะไร ม
นไม�เห�นข�าว ส�น
ขม
น
ก-นข�าวเปล�อกไม�ได�  อาหารม
นม�อย)�แต�ม
นก-นไม�ได�  ความร)�เราม�อย)�ถ�าเราไม�เอาไป
ปฏ-บ
ต-  เราก�ไม�ร)�เร��องเหม�อนก
น  โง�ขนาดส�น
ขม
นนอนอย)�บนกองข�าวเปล�อกนอนท
บ
อาหารอย)�ได�  แต�ว�าไม�ร)�จ
กก-นอาหารท��ม
นนอนท
บอย)�  เม��อห-วอาหารก�ต�องโจนจากข�าว
ว-�งไปหาก-นท��อ��น  อ
นน�(ม
นก�น�าสงสารอย)�เหม�อนก
น  อย�าท'าต
วเหม�อนส�น
ขนอนอย)�บน
กองข�าวเปล�อก 

เหม�อนก
นฉ
นน
(นข�าวสารม�อย)�  อะไรม
นป-ด  เปล�อกข�าวม
นป-ดส�น
ขก-นไม�ได�ว-ม�ตต-ก�ม�อย)� 
อะไรม
นป-ดไว�  สมม�ต-ม
นป-ดไม�ให�เห�นว-ม�ตต-  ให�พ�ทธบร-ษ
ทท
(งหลายน
�งท
บ  ไม�ร)�
จ
ก..'ข�าว'  ไม�ร)�จ
กการประพฤต-ปฏ-บ
ต-น
�นจ2งไม�เห�นว-ม�ตต-ม
นก�จ2งต-ดสม ม�ต- อย)�ตลอดกาล
ตลอดเวลา  เม��อม
นต-ดอย)�ในสมม�ต-ม
นก�เก-ดท�กข�ข2(นมา  เก-ดภพข2(นมา  เก-ดชาต-  ข2(นมา
ชรา พยาธ- มรณะ ถ2งว
นตายตามเข�ามา ฉะน
(นม
นไม�ม�อะไรบ
งอย)�หรอก ม
นบ
งอย)�ตรงน�( 
เราเร�ยนธรรมะ  ไม�ร)�จ
กธรรมะ  ก�เหม�อนก
บส�น
ขนอนอย)�บนข�าวเปล�อก  ไม�ร)�จ
กข�าว  ห-ว
จวนจะตายม
นก�ตายท-(งเฉยๆน
�นแหละ ไม�ม�อะไรก-น ข�าวเปล�อกม
นก-นไม�ได�  ม
นไม�ร)�จ
ก
หาอาหารของม
นเลย  นานๆไปไม�ม�อะไรก-น  ม
นก�ตายไปบนกองข�าวเปล�อกน
�นแหละ 
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บนอาหารน
�นแหละ 

อย-าค�ดว-าร.�มากแล�วจะเห!นพระพ�ทธเจ�า
มน�ษย�เราน�(ก�เหม�อนก
น  ธรรมท��เราเร�ยนมา  ธรรมะท��พระพ�ทธองค�ตร
สไว�  ถ2งจะศ2กษา
ธรรมะเท�าไรก�ตามท�เถ-ด ถ�าไม�ประพฤต-ปฏ-บ
ต-แล�วก�ไม�เห�น ไม�เห�นแล�วก�ไม�ร)� ไม�ร)�ก�ไม�ร)�
จ
ก ข�อปฏ-บ
ต- อย�าพ2งว�าเราเร�ยนมาก เราร)�มากแล�วเราจะเห�นธรรมะของพระพ�ทธเจ�า ก�
เหม�อนเราม�ตา อย�างน�(ก�น2กว�าเราเห�นท�กอย�าง เพราะว�าเรามองไปแล�ว หร�อจะน2กว�าเรา
ได�ย-นแล�วท�กอย�าง เพราะเราม�ห)อย)�แล�ว ม
นเห�นไม�ถ2งท��ส�ดของม
น ม
นก�เป�นตานอกไป 
ท�านไม�จ
ดว�าเป�นตาใน ห)ก�เร�ยกว�าห)นอก ไม�ได�เร�ยกว�าห)ใน ม-ฉะน
(นถ�าท�านพล-กสมม�ต-
เข�าไปเห�นว-ม�ตต-  แล�วก�เป�นของจร-ง  เห�นช
ด  ถอนท
นท�  ม
นจ2งถอนสมม�ต-ออก  ถอน
ความย2ดม
�นถ�อม
�นออก ถอนท�กส-�งท�กอย�าง 

ผลไม� (ธรรมะ) ม0อย.-แล�วตามธรรมชาต�
เหม�อนก
บผลไม�หวานๆใบหน2�ง  ผลไม�น
(นม
นหวานอย)�ก�จร-งแต�ว�าม
นต�องอาศ
ยการกระ
ทบประสบจ2งร)�ว�าม
นหวานหร�อม
นเปร�(ยวจร-งผลไม�น
(นถ�าไม�ม�อะไรกระทบ  ม
นก�หวานอย)�
ตามธรรมชาต-  หวานแต�ไม�ม�ใครร)�จ
ก  เหม�อนธรรมะของพระพ�ทธเจ�าของเรา  เป�นส
จจ
ธรรมจร-งอย)�ก�ตาม  แต�ส'าหร
บคนท��ไม�ร)�จร-งน
(นก�เป�นของไม�จร-ง  ถ2งม
นจะด�เล-ศประเสร-ฐ
ส
กเท�าไรก�ตามท�เถอะม
นไม�ม�ราคาเฉพาะก
บคนท��ไม�ร)�เร��อง 

ฉะน
(นจะไปเอาท�กข�ท'าไม ใครในโลกน�(อยากเอาท�กข�ใส�ต
วม�ไหม ไม�ม�ใครท
(งน
(นแหละ 
ไม�อยากได�ท�กข�  แต�ว�าสร�างเหต�ให�ท�กข�เก-ดข2(นมา  ม
นก�เท�าก
บเราไปแสวงหาความ
ท�กข�น
�นเอง แต�ใจจร-งของเราแสวงหาความส�ข ไม�อยากได�ท�กข�  น��ม
นก�เป�นของม
นอย)�
อย�างน�(ท'าไมจ-ตใจของเราม
นสร�างเหต�ให�ท�กข�เก-ดข2(นมาได�  เราร)�เท�าน�(ก�พอแล�วใจเรา
ไม�ชอบท�กข� แต�เราสร�างความท�กข�ข2(นมาเป�นต
วของเราท'าไม ม
นก�เห�นง�ายๆก�ค�อคนท��
ไม�ร)�จ
กท�กข�น
�นเอง  ไม�ร)�จ
กท�กข�  ไม�ร)�จ
กเหต�เก-ดของท�กข�  ไม�ร)�ความด
บท�กข�  ไม�ร)�ข�อ
ปฏ-บ
ต-ให�ถ2งความด
บท�กข�  จ2งประพฤต-อย�างน
(น  จ2งเห�นอย�างน
(น  จะไม�ม�ความท�กข�ได�
อย�างไรก�เพราะคนไปท'าอย�างน
(น 

เม"#อค�ดผ�ดก!เก�ดท�กข�
ถ�าม
นเป�นเช�นน
(น  ม
นก�เป�นม-จฉาท-ฏฐ-ท
(งด��นน
(นแหละ  แต�ว�าเราไม�เข�าใจว�าเป�นม-จฉา
ท-ฏฐ-  อะไรท��เราได�พ)ด  เราได�เห�น  เราได�ท'าแล�วเป�นท�กข�  อ
นน
(นเป�นม-จฉาท-ฏฐ-ท
(งน
(น 
ถ�าไม�เป�นม-จฉาท-ฏฐ-ม
นไม�ท�กข�อย�างน
(นหรอก  ม
นไม�ย2ดในความท�กข�อ
นน
(น  ม
นไม�ย2ด
ในความส�ขน
(นๆ  ไม�ได�ย2ดตามอาการท
(งหลายเหล�าน
(น  ม
นจะปล�อยวางตามเร��องของ
ม
น เช�น กระแสน'(าท��ม
นไหลมา ไม�ต�องกาง ก
(นม
น ให�ม
นไหลไปตามสะดวกของม
นน
(น
แหละ เพราะม
นไหลอย�างน
(น กระแสธรรมก�เป�นอย�างน
(น กระแสจ-ตของเราท��ไม�ร)�จ
กม
น
ก�ไปกางก
(นธรรมะด�วยท��ว�าเป�นม-จฉาท-ฏฐ- แล�วไปตะโกน โน�น ม-จฉาท-ฏฐ-อย)�ท��โน�น คน
โน�นเป�นม-จฉาท-ฏฐ- แต�ต
วเราเองเป�นม-จฉาท-ฏฐ- ค�อท�กข�เก-ดข2(นมาเพราะ เราเป�นม-จฉา
ท-ฏฐ-  อ
นน
(นเราไม�ร)�เร��อง  อ
นน�(ก�น�าส
งเกตน�าพ-จารณาเหม�อนก
นนะ  ถ�าเป�นม-จฉาท-ฏฐ-
เม��อไรก�เป�นท�กข�เม��อน
(น ไม�ท�กข�ในเวลาป
จจ�บ
นน
(น ต�อไปม
นก�ให�ผลมาเป�นท�กข� 

อ
นน�(พ)ดเฉพาะคนเราม
นหลงเท�าน
(น อะไรม
นป-ดไว� อะไรม
นบ
งไว� สมม�ต-ม
นบ
งว-ม�ตต-ให�
คนมอง เห�นไม�ช
ดในธรรมท
(งหลาย ต�างคนก�ต�างศ2กษา ต�างคนก�ต�างเล�าเร�ยน ต�างคน
ก�ต�างท'า  แต�ท'าด�วยความไม�ร)�จ
ก  ก�เหม�อนก
นก
บคนหลงตะว
นน
(นแหละ  เด-นไปทาง
ตะว
นตกเข�าใจว�าเด-นไปทางตะว
นออก  หร�อเด-นไปท-ศเหน�อเข�าใจว�าเด-นไปท-ศใต�  ม
น
หลงขนาดน�(  เราปฏ-บ
ต-น�(ม
นก�เลยเป�นข�(ของการปฏ-บ
ต-โดยตรงแล�วม
นก�เป�นว-บ
ต-  ว-บ
ต-น�(
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ค�อม
นพล-กไปคนละทาง  หมดจากความม��งหมายของธรรมะท��ถ)กต�อง  สภาพอ
นน�(เป�น
เหต�ให�เก-ดท�กข� เราก�เข�าใจว�าอ
นน�(ถ�าท'าข2(น ถ�าบ�นข2(น ถ�าท�องข2(น ถ�าร)�เร��องอ
นน�(  ม
นจะ
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กความจร-งท�กค'า แต�ก�น2กว�าเราพ)ดถ)กไป
ท�กค'า  พ)ดง�ายๆ เราพ)ดอะไรบ�าง  ท'าอะไรบ�าง  อ
นท��ม
นเป�นเหต�ให�ท�กข�เก-ด  น
�นแหละ
เร�ยกว�าเป�นม-จฉาท-ฏฐ- เร�ยกว�าคนหลง คนโง� 

อย-าต�ดลาภ ต�ดยศ ต�ดสรรเสร�ญ
โดยมากน
กปฏ-บ
ต-เราไม�ค�อยจะทบทวนอย�างน�(  เห�นว�าเราด�ก�ด�เร��อยๆไป  เช�นเราได�อ
น
หน2�งข2(นมา  จะเป�นลาภก�ด�  ยศก�ด�  สรรเสร-ญก�ด�  ก�น2กว�าม
นด�  ด�ตลอดกาลตลอดเวลา 
แล�วก�ถ�อเน�(อถ�อต
วข2(นมาไม�ร)�จ
กว�าเราน�(ค�อใคร ท��ม
นด� ม
นเก-ดจากอะไร เด-นไปพบ นาย 
ก.นาย ข. เหม�อนก
นหร�อไม� อย�างน�( พระพ�ทธองค�ท�านให�วางเป�นปกต-อย�างน�( ถ�าเราไม�
ส
บ เราไม�ขบ ไม�เค�(ยว ไม�ปฏ-บ
ต-ค�นคว�าอ
นน�(  ก�เร�ยกว�าย
งจมอย)�  จมอย)�ในใจของเราน
�น
แหละ เร�ยกว�าต-ดลาภบ�างต-ดยศบ�าง ต-ดสรรเสร-ญบ�าง ก�เปล��ยนเป�นคนอ��น เพราะส'าค
ญ
ว�าต
วเราน�(ด�ข2(นแล�ว  ส'าค
ญว�าเราเล-ศข2(นแล�ว  ส'าค
ญว�าเราเป�นโน�นเป�นน��แล�วก�เก-ดอะไร
ต�ออะไรข2(นมาว��นวาย 

ล�กษณะเสมอก�นของมน�ษย�ท�กคน
ความเป�นจร-งม
นไม�เป�นอะไรหรอกคนเรา  เป�นก�เป�นด�วยสมม�ต-ถ�าถอนสมม�ต-ไปเป�น
ว-ม�ตต- ม
นก�ไม�เป�นอะไร เป�นสาม
ญล
กษณะ ม�ล
กษณะเสมอก
น ความเก-ดข2(นเบ�(องต�น ม�
ความแปรไปเป�นท�ามกลางแล�วก�ด
บไปท��ส�ด ม
นก�แค�น
(น เห�นสภาพม
นเป�นอย�างน
(นแล�ว 
ม
นก�ไม�ม�อะไรจะเก-ดข2(นมาถ�าเราเข�าใจเช�นน
(นแล�ว ม
นก�สบาย ม
นก�สงบ ท��ม
นไม�สงบก�
เหม�อนก
บพระป
ญจว
คค�ย�ประพฤต-ตามท��คร)บาอาจารย�ท�านสอน  เม��อท�านพล-กไปอย�าง
น
(นก�ไม�ร)�ว�าท�านค-ดอะไร ท�านท'าอะไรก�เลยหาว�าท�านคลายความเพ�ยรเว�ยนมาหาความ
ม
กมาก ถ�าต
วเราเป�นเช�นน
(น ก�คงจะค-ดอย�างน
(น คงจะเป�นอย�างน
(นเหม�อนก
น ไม�ม�ทาง
แก�ไข  แต�ความเป�นจร-งแล�วพระพ�ทธเจ�าท�านเด-นข
(นส)งข2(นไปอ�กจากพวกเรา  เราย
ง
ถ�อต
วอย�างเก�า  ค-ดไปในทางต'�า  ก�น2กว�าเราค-ดอย)�ในทางส)ง  เห�นพระพ�ทธเจ�าก�ค-ดว�า 
ท�านคลายความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมากแล�ว  เหม�อนก
บป
ญจว
คค�ย�  ปฏ-บ
ต-ก��
พรรษาค-ดด)ซ- ขนาดน
(นก�ย
งหลงอย)� ย
งไม�ถน
ด 

อย-าย)ดม�#นถ"อม�#นแม�กระท�#งส �#งท0#ถ.ก 
ท�านจ2งให�ท'างานและให�ตรวจผลงานของตน  ค�อท��ม
นไม�ยอมเร��องท��ม
นไม�ยอม  เร��องท��

http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html


อาจารย�ชา  :   ฟ�งธรรมะ  

ม
นยอม ม
นก�สลายต
วไปเท�าน
(นแหละ ไม�ม�อะไร ถ�าม
นไม�ยอมม
นไม�สลาย ม
นต
(งต
วข2(น
มาเป�นก�อน เป�นต
วอ�ปาทาน ม
นไม�ม�การแบ�งเบา น
กบวชน
กพรตเราโดยมากก�ชอบเป�น
อย�างน
(น  ถ�าต-ดอย)�ในแง�ไหนก�ด2งอย)�แง�น
(นแหละ  ไม�เปล��ยนแปลงไม�พ-น-จพ-จารณาเห�น
ว�าเราถ)กแล�วก�เห�นว�าเราไม�ผ-ด  แต�ความเป�นจร-งความผ-ดม
นฝ
งอย)�ในความถ)ก  แต�เรา
ไม�ร)�จ
ก เป�นอย�างไรล�ะ "อ
นน�(แหละถ)กแล�ว" แต�คนอ��นว�าม
นไม�ถ)ก ก�ไม�ยอม เถ�ยงก
น น��
อะไรท-ฏฐ-มานะ  ท-ฏฐ-ค�อความเห�น  มานะค�อความย2ดไว�ถ�อไว�  ถ�าเราย2ดในส-�งท��ถ)กไม�
ปล�อยให�ใครเลยก�เร�ยกว�าม
นผ-ด  ถ�อถ)กน
�นแหละ  ย2ดม
�นถ�อม
�นในความถ)ก  ม
นเป�นข2(น
เด�<ยวน�(แหละ ไม�เป�นการปล�อยวาง 

แก�ความย)ดม�#นถ"อม�#นได�อย-างไร
ส-�งอ
นน�(เป�นเหต�ท��ท'าให�คนเราไม�ค�อยสบาย นอกจากผ)�ประพฤต-ปฏ-บ
ต-ท��เห�นว�า แง�น�(ป��ม
น�(เป�นป��มท��ส'าค
ญ  ท�านจะจดไว�  พอพ)ดไปถ2งป��มน
(นป
Bบ  ม
นจะว-�งข2(นมาท
นท�เลย  ความ
ย2ดม
�นถ�อม
�นว-�งข2(นมาอาจจะเป�นอย)�นาน  บางท�ว
นหน2�ง  สองว
น  สามเด�อนส��เด�อน  ถ2งป�
ก�ได�ขนาดช �านะ  แต�ขนาดเร�วความปล�อยวางม
นจะว-�งเข�ามาสก
ดหน�าเลย  ค�อพอความ
ย2ดเก-ดข2(นป�?บก�จะม�การปล�อย บ
งค
บให�วางในเวลาน
(นเลย จะต�องเห�นสองอย�างน�(พร�อม
ก
นประสานงานก
น ต
วย2ดก�ม� ผ)�ท��ห�ามความย2ดน
(นก�ม� เราด)สองอย�างน�(เท�าน
(นแหละ ไป
แก�ป
ญหาอ
นน�(  บางท�ม
นก�ย2ดไปนานก�ปล�อย  พ-จารณาเร��อยไป  ท'าเร��อยไป  ม
นก�ค�อย
บรรเทาไปน�อยไป ความเห�นถ)กม
นก�เพ-�มเข�ามา ความเห�นผ-ดม
นก�หายไป ความย2ดม
�น
ถ�อม
�นม
นน�อยลง  ความไม�ย2ดม
�นถ�อม
�นก�เก-ดข2(นมา  ม
นเป�นเร��องธรรมดา  ท�กคนเป�น
อย�างน
(น 

จงพ�จารณาใจของตนเอง เพ"#อแก�ป�ญหาให�ส�าเร!จ
ฉะน
(นจ2งให�พ-จารณา  แก�ป
ญหาได�ในป
จจ�บ
น  บางท�ต
วน
(นม
นว-�งข2(นมา  ต
วน�(ม
นก�ว-�ง
ตะคร�บเลย หายไปเลย อ
นน�(เราด)ภายในใจของเราหรอก ด)ภายในใจของเรา แก�ป
ญหา
เฉพาะภายในใจของเราเองถ�าเราแก�ม
นไม�ได�ตรงน�(  เป�นต�น  ป��มน�(จ
บไว�  เม��อม
นเก-ดอ�ก
ท��ไหนก�พ-จารณาตรงน
(น พระพ�ทธองค�ก�ให�เพ�งตรงน�(ให�มากท��ส�ด  

 

  

Source : http://www.watnongpahpong.org

 

ภาษาอ
งกฤษ   –  English  

ภาษาฝร
งเศส   –   Français  

http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/ac/AC - transcendance par ajahn chah.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/ac/AC - transcendance par ajahn chah.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/ac/AC - transcendance par ajahn chah.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/eng/ac_eng/transcendence.pdf
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/eng/ac_eng/transcendence.pdf
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/eng/ac_eng/transcendence.pdf
http://www.watnongpahpong.org/
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/thai/thai.html

	อาจารย์ชา: ฟังธรรมะ
	 อาจารย์ชา 
	ความหลุดพ้น
	ทำอะไรให้เป็นเรื่องธรรมดาๆ
	กายก็ให้เป็นกาย จิตก็ให้เป็นจิต
	เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
	เมื่อยึดมั่นในสังขารก็เป็นทุกข์
	ใช้ปัญญาในการดับทุกข์
	จุดหมายของการสวดมนต์-ท่องมนต์
	สวดมนต์เพื่อให้ใจพบแสงสว่าง
	อย่ายึดมั่น ว่าเป็นของเรา
	พลิกสมมุติให้เป็นวิมุตติ
	อย่าคิดว่ารู้มากแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้า
	ผลไม้ (ธรรมะ) มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
	เมื่อคิดผิดก็เกิดทุกข์
	สังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเสมอ
	เมื่อของของเราหายไป ทำไมเราต้องเป็นทุกข์
	จงปฏิบัติให้เห็นธรรมะ
	รู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์
	อย่าติดลาภ ติดยศ ติดสรรเสริญ
	ลักษณะเสมอกันของมนุษย์ทุกคน
	อย่ายึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งสิ่งที่ถูก 
	แก้ความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไร
	จงพิจารณาใจของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้สำเร็จ


