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ชาต!ภ0ม!
พระโพธ�ญาณเถร นามเด�ม ชา ช7วงโชต� เก�ดเม>?อว
นศ�กรQ ข1@น ๗ ค�?า เด>อน 
๗ ป�มะเม�ย ตรงก
บว
นท�? ๑๗ ม�ถ�นายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ-านจ�กก7อ หม67ท�? ๙ 
ต. ธาต� อ.  วาร�นช�าราบ จ.  อ�บลราชธาน� บ�ดาช>?อ นายมา มารดาช>?อ นาง
พ�ม ช7วงโชต�ม�พ�?น-องร7วมบ�ดามารดาเด�ยวก
น ๑๐ คน

ปฐมศ4กษา
สม
ยน
@นการศ1กษาย
งไม7เจร�ญท
?วถ1งหลวงพ7อจ1งได-เข-าศ1กษา ท�? ร.ร. บ-านก7อ 
ต. ธาต� อ. วาร�นช�าราบ จ. อ�บลราชธาน� เร�ยนจบ ช
@น ป. ๑ จ1งได-ออกจาก
โรงเร�ยน  เน>?องจากหลวงพ7อม�ความสนใจ  ทางศาสนา  ต
@งใจจะบวชเปFน
สามเณร จ1งได-ขออน�ญาตจากบ�ดามารดา เม>?อท7านเหFนด�ด-วยท7านจ1งน�าไป
ฝากไว-ท�?ว
ด

ช�ว!ตในร9มกาสาวพ�สตร:
ในขณะน
@นหลวงพ7อม�อาย�  ๑๓  ป�  เม>?อโยมบ�ดาได-น�าไปฝากก
บท7านเจ-า
อาวาส  และได-ร
บการฝ1กห
ดอบรมให-ร6-ระเบ�ยบการ  บรรพชาด�แล-ว  จ1ง
อน�ญาตให-บรรพชาเปFนสามเณรเม>?อเด>อนม�นาคม  พ.ศ.๒๔๗๔  โดยม�
พระคร6ว�จ�ตรธรรมภาษ�(พวง)  อด�ตเจ-าอาวาสว
ดมณ�วนาราม  เปFนพระ
อ�ป 
ชฌายQ
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เม>?อบรรพชาเปFนสามเณรแล-ว  กFได-ท7องท�าว
ตรสวดมนตQ  เร�ยนหน
งส>อพ>@น
เม>อง(ต
วธรรม)  และได-ศ1กษาน
กธรรมช
@นตร�  อย67ปฏ�บ
ต�คร6บาอาจารยQเปFน
เวลา  ๓  พรรษา  เน>?องจากม�ความจ�าเปFนบางอย7างจ1งได-ลาส�กขาออกไป
ท�างานช7วยบ�ดามารดาตามความสามารถของตน  ต
@งอย67ในโอวาทของบ�ดา
มารดาม�ความเคารพบ6ชาในพระค�ณของท7าน พยายามประพฤต�ตนเปFนล6ก
ท�?ด�ของท7านเสมอมา
คร
@นอย67ต7อมาอ�กหลายป�  ไม7ว7าจะท�างานอะไรอย67ท�?ไหนความสนใจในการ
อ�ปสมบทเพ>?อศ1กษาธรรม ด6เหม>อนคอยเต>อนให-ม�ความส�าน1กอย67เสมอ ค�ด
อยากจะบวชเปFนพระ ได-ปร1กษาก
บบ�ดามารดา เม>?อตกลงก
นด�แล-ว บ�ดาจ1ง
น�าไปฝากท�?ว
ดบ-านก7อใน(ป 
จจ�บ
นเปFนท�?ธรณ�สงฆQเพราะร-างมานาน 
แล-ว)และได-อ�ปสมบทท�?พ
ทธส�มาว
ดก7อในต.ธาต�อ.วาร�นช�าราบ
จ.อ�บลราชธาน� เม>?อว
นท�? ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. โดย
ม�
ท7านพระคร6อ�นทรสารค�ณ เปFนพระอ�ป 
ชฌายQ
ท7านพระคร6ว�ร�ฬส�ตการ เปFนพระกรรมวาจาจารยQ
พระอธ�การสวน เปFนพระอน�สาวนาจารยQ
เม>?ออ�ปสมบทแล-ว พรรษาท�? ๑-๒ จ�าพรรษาอย67ท�?ว
ดก7อนอก ได-ศ1กษาปร�ย
ต�
ธรรม และสอบน
กธรรมช
@นตร�ได-
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ออกศ4กษาต9างถ!=น
เม>?อสอบน
กธรรมตร�ได-แล-วเน>?องจากคร6บาอาจารยQหายาก  ท�?ม�อย67กFไม7ค7อย
ช�านาญในการสอน จ1งต
@งใจจะไปแสวงหาความร6-ต7างถ�?น เพราะย
งจ�าภาษ�ต
โบราณสอนไว-ว7า
ออกจากบ�าน ฮ
�ห�มทางเท��ยว เร�ยนว�ชา ห�อนส�ม�ความฮ
�
ป�  พ.ศ.  ๒๔๘๒  จ1งได-ย-ายจากว
ดก7อนอกไปศ1กษาปร�ย
ต�ธรรมท�?ว
ดสวน
สวรรคQ อ.  พ�บ6ลม
งสาหาร จ.  อ�บลราชธาน� และอย67ท�?น�?  ๑ พรรษา และได-
พ�จารณาเหFนว7า เรามาอย67ท�?น�?เพ>?อศ1กษากFด� พอสมควรแต7ย
งไม7เปFนท�?พอใจ
น
ก  ได-ทราบข7าวว7า  ทางส�าน
ก  ต7างอ�าเภอม�การสอนด�อย67หลายแห7งซ1?งม�
มากท
@งค�ณภาพและ  ปร�มาณ  จ1งชวนเพ>?อนลาท7านเจ-าอาวาสแจ-งความ
ประสงคQให-ท7าน ทราบ
ป� พ.ศ.  ๒๔๘๕ เด�นทางจาก อ.  พ�บ6ลม
งสาหาร ม�7งส67ส�าน
กเร�ยนว
ดหนอง
หล
ก ต.  เหล7าบก อ.ม7วงสามส�บ จ.  อ�บลราชธาน� ได-พ
กอาศ
ยอย67ก
บท7าน
พระคร6อรรคธรรมว�จารณQ ได-ถามจากเพ>?อนบรรพช�ตกFทราบว7า ท7านสอนด�
ม�คร6สอนหลายร6ปม�พระภ�กษ� สามเณรมากร6ปด-วยก
นสระยะท�?ไปอย67เปFนฤด6
แล-ง  อาหารการฉ
น  ร6-ส1กจะอด  เพ>?อนท�?ไปด-วยก
นไม7ชอบจ1งพ6ดรบเร-า 
อยากจะพาไปอย67ส�าน
กอ>?น หลวงพ7อพ6ดว7า ท
@งๆท�?เรากFชอบอ
ธยาศ
ยของคร6
อาจารยQท�?ว
ดหนองหล
กแต7ไม7อยากจะข
ดใจเพ>?อน  จ1งตกลงก
นว7า  ถ-าไปอย67
แล-วเก�ดไม7พอใจหร>อไม7ถ6กใจแล-วจะกล
บมาอย67ท�?หนองหล
กอ�ก  จ1งได-เด�น
ทางไปอย67ก
บท7านมหาแจ-ง  ว
ดเคFงใหญ7  ต.  เคFงใหญ7  อ.  อ�านาจเจร�ญ  จ. 
อ�บลราชธาน�  ได-อย67จ�าพรรษาศ1กษาน
กธรรมช
@นโทและบาล�ไวยากรณQ  แต7
ตามความร6-ส1กเท7าท�?ส
งเกตเหFนว7าท7านม�ได-ท�าการสอนเตFมท�?  ด6เหม>อนจะ
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ถอยหล
งไปด-วยซ�@า ต
@งใจไว-ว7าเม>?อสอบน
กธรรมเสรFจ ได-เวลาสมควรกFจะลา
ท7านมหาแจ-งกล
บไปอย67ท�?ว
ดหนองหล
กเม>?อสอบแล-ว  และผลการสอบตอน
ปลายป�ปรากฏว7าสอบน
กธรรมช
@นโทได-
ป�  พ.ศ.  ๒๔๘๖  จ1งย-ายจากว
ดเคFงใหญ7  มาอย67ก
บหลวงพ7อ  พระคร6อรรค
ธรรมว�จารณQว
ดหนองหล
ก  ต.  เหล7าบก  อ.ม7วงสามส�บ  จ.  อ�บลราชธาน� 
ต
@งใจศ1กษาท
@งน
กธรรมช
@นเอกและเร�ยนบาล�ไวยากรณQซ�@าอ�กท
@งพอใจใน
การสอนการเร�ยนในส�าน
กน�@มาก

งดสอบเพ@=อผ0Bบ�งเก!ดเกลBา
ท
@งๆท�?ป�น�@  (๒๔๘๖)  เปFนป�ท�?หลวงพ7อเองเก�ดความภ6ม�ใจ  สนใจในการ
ศ1กษา ม�7งหน-าบากบ
?นขย
นเร�ยนอย7างเตFมท�?  และได-ต
@งความหว
งไว-ว7า เม>?อ
ผลการสอบตอนปลายป�ออกมาจะพาให-ได-ร
บความด�ใจ
หล
งจากออกพรรษา  ปวารณาและกาลกฐ�นผ7านไป...กFได-ร
บข7าวจากทาง
บ-านว7าโยมบ�ดาป7วยหน
ก  หลวงพ7อกFเก�ดความ  ล
งเลใจ  พะว-าพะวง  ห7วง
การศ1กษากFห7วง  ห7วงโยมบ�ดากFห7วง  แต7ความห7วงผ6-บ
งเก�ดเกล-าม�น�@าหน
ก
มากกว7าเพราะมาค�ดได-ว7า  โยมบ�ดาเปFนผ6-ม�พระค�ณอย7างเหล>อล-น  เราม�
ช�ว�ตและเปFนอย67  มาได-กFเพราะท7าน  สมควรท�?เราจะแสดงความกต
ญญ6ให-
ปรากฏ  เส�ยการศ1กษาย
งม�เวลาเร�ยกกล
บมาได-  แต7ส�@นบ�ญพ7อเราจะขอได-
จากท�?ไหน...ความกต
ญญ6ม�พล
งมาร
@งจ�ตใจให-ค�ดกล
บไปเย�?ยม  โยมพ7อเพ>?อ
พยาบาลร
กษาท7าน...ท
@งๆท�?ว
นสอบน
กธรรมกFใกล- เข-ามาท�กท� แต7ยอมเส�ย
สละถ-าหากโยมพ7อย
งไม7หายป7วย  และ  น1กถ1งค�าสอนของพระพ�ทธองคQท�?
ทรงตร
สไว-ว7า ความกต�ญญ0กตเวท� เปFนเคร@=องหมายของคนด�
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ด-วยความส�าน1กด
งกล7าว  จ1งได-เด�นทางกล
บบ-าน  เม>?อถ1งแล-วกFได-เข-าเย�?ยม
ด6อาการป7วย  ท
@งๆท�?ได-ช7วยก
นพยาบาลร
กษาจนส�ดความสามารถ  อาการ
ของโยมพ7อกFม�แต7ทรงก
บทร�ด  ค�ดๆด6กFเหม>อนตอไม-ท�?ตายแล-ว  แม-ใครจะ
ให-น�@าให-ป�p ยถ6กต-องตามหล
ก ว�ชาการเกษตรส
กเพ�ยงใด กFไม7สามารถท�าให-
ม
นแตกหน7อเจร�ญ งอกงามข1@นมาได-

คJาส�=งของพ9อ
ตามปกต�น
@นน
บต
@งแต7หลวงพ7อได-อ�ปสมบทมา  เม>?อม�โอกาสเข-าไปเย�?ยม
โยมบ�ดามารดา หล
งจากได-พ6ดค�ยเร>?องอ>?นมาพอสมควรแล-ว  โยมพ7อม
กจะ
วกเข-าหาเร>?องความเปFนอย67ในเพศสมณะ  ท7านม
กจะปรารภด-วยความเปFน
ห7วงแกมขอร-องว7า อย�าลาส�กขานะ  อย
�เป�นพระไปอย�างน�!แหละด�  ส$กออก
มาม%นย&�งยาก ล'าบาก หาความสบายไม�ได� ท7านได-ย�นแล-วกFน�?งม�ได-ตอบ แต7
คร
@งน�@ ซ1?งโยมพ7อก�าล
งป7วย ท7านกFได-พ6ดเช7นน
@นอ�กพร-อมก
บมองหน-าคล-าย
จะรอฟ 
งค�าตอบอย67  ท7านจ1งบอกโยมพ7อไปว7า ไม�ส$กไม�เส�กหรอกจะส$กไป
ท'าไมก%น ร6-ส1กว7าเปFนค�าตอบท�?ท�าให-โยมพ7อพอใจ  หลวงพ7อมาอย67เฝ-าด6แล
อาการป7วยของโยมพ7อน
บเปFนเวลา ๑๓ ว
น โยมพ7อจ1งได-ถ1งแก7กรรม
ในระยะท�?ได-เฝ-าด6อาการป7วยของโยมพ7ออย67น
@น  เม>?อโยมพ7อได-ทราบว7าอ�ก 
๔-๕ ว
นจะถ1งว
นสอบน
กธรรม  ท7านจ1งบอกว7าถ1งเวลาสอบแล-วจะไปสอบกF
ไปเส�ย  จะเส�ยการเร�ยน...แต7หลวงพ7อได-พ�จารณาด6อาการป7วยของท7าน
แล-วต
@งใจว7าจะไม7ไป จะอย67ให- โยมพ7ออ�7นใจก7อนท�?ท7านจะจากไป...อ�กอย7าง
หน1?งจะท�าให-คนเขาต�าหน�ได-ว7า เปFนคนเหFนแก7ต
ว ผ6-บ
งเก�ดเกล-าก�าล
งป7วย
หน
กย
งทอดท�@งไปได- เลยจะกลายเปFนล6กอกต
ญญ6เท7าน
@น
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หลวงพ7อเล7าว7า  ในระหว7างเฝ-าด6อาการป7วยของโยมพ7อ  จนกระท
?งท7าน
ถ1งแก7กรรม ท�าให-ได-พ�จารณาถ1งธาต�กรรมฐาน พ�จารณาด6อาการท�?เก�ดด
บ
ของส
งขารท
@งมวล  และเก�ดความส
งเวชใจว7าอ
นช�ว�ตย7อมส�@นลงแค7น�@หร>อ? 
จะยากด�ม�จนกFพาก
นด�@นรนไปหาความตาย อ
นเปFนจ�ดหมายปลายทาง อ
น
ความแก7 ความเจFบ ความตายน
@น เปFนสมบ
ต�สากลท�?ท�กคนจะต-องได-ร
บ จะ
ยอมร
บหร>อไม7กFไม7เหFนใครหน�พ-นส
กราย...
ป�  พ.ศ.๒๔๘๗  เม>?อจ
ดการก
บการฌาปนก�จโยมบ�ดาเร�ยบร-อยแล-ว  หลวง
พ7อกFเด�นทางกล
บส�าน
กว
ดหนองหล
ก  เพ>?อต
@งใจศ1กษาเล7าเร�ยนต7อไป  แต7
บางว
นบางโอกาส  ท�าให-ท7านน1กถ1งภาพของโยมพ7อท�?นอนป7วย  ร7างซ6บ
ผอมอ7อนเพล�ย  น1กถ1งค�าส
?งของโยมพ7อ  และน1กถ1งภาพท�?ท7านมรณะไปต7อ
หน-า  ย�?งท�าให-เก�ดความลดใจส
งเวชใจ  ความร6-ส1กเหล7าน�@ม
นปรากฏเปFนระ
ยะๆ
ในระหว7างพรรษาน�@  ขณะท�?ก�าล
งแปลหน
งส>อธรรมบทจบไปหลายเล7ม  ได-
ทราบพ�ทธประว
ต�สาวกประว
ต�จากหน
งส>อเล7มน
@นแล-วมาพ�จารณาด6  การท�?
เราเร�ยนอย67น�@คร6กFพาแปลแต7ส�?งท�?เราร6-  เราเหFนมาแล-ว  เช7น  เร>?องต-นไม- 
ภ6เขา ผ6-หญ�ง ผ6-ชาย และส
ตวQต7างๆ ส
ตวQม�ป�กบ-าง ไม7ม�ป�กบ-าง ส
ตวQ ม�เท-า
บ-าง  ซ1?งล-วนแต7เรา  ได-พบเหFนมาแล-วเปFนส7วนมาก  จ�ตใจกFร6-ส1กเก�ดความ
เบ>?อหน7าย  จ1งค�ดว7าม�ใช7ทางพ-นท�กขQ  พระพ�ทธองคQคงจะไม7ม�พ�ทธประสงคQ
ให-บวชมาเพ>?อเร�ยนอย7างเด�ยว  และเรากFได-เร�ยนมาบ-างแล-ว  จ1งอยากจะ
ศ1กษาทางปฏ�บ
ต�ด6บ-าง  เพ>?อจะได-ทราบว7าม�ความแตกต7างก
นเพ�ยงใด  แต7
ย
งมองไม7เหFนคร6บาอาจารยQผ6-พอจะเปFนท�?พ1?งได- จ1งต
ดส�นใจจะกล
บบ-าน
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พ.ศ.๒๔๘๘ ในระหว7างฤด6แล-ง จ1งได-ปร1กษาก
บ พระถว
ลยQ(สา)  ญาณจาร� 
เข-ากราบลาหลวงพ7อพระคร6อรรคธรรมว�จารณQ  เด�นทางกล
บมาพ
กอย67ว
ด
ก7อนอกตามเด�ม  และในพรรษาน
@นกFได-เปFนคร6ช7วยสอนน
กธรรมให-ท7าน
อาจารยQท�?ว
ด  จ1งได-เหFนภ�กษ�สามเณรท�?เร�ยนโดยไม7ค7อยเคารพในการเร�ยน 
ไม7เอาใจใส7  เร�ยนพอเปFนพ�ธ�  บางร6ปนอนน�@าลายไหล  จ1งท�าให-เก�ดความ
ส
งเวชใจมากข1@นต
@งใจว7าออกพรรษาแล-วเราจะต-องแสวงหาคร6บาอาจารยQ 
ด-านว�ป 
สนาให-ได-  เม>?อส7งน
กเร�ยนเข-าสอบและหลวงพ7อกFเข-าสอบน
กธรรม
เอกด-วย (ผลการสอบปรากฏว7าสอบน
กธรรมเอกได-)

ออกปฏ!บ�ต!ธรรม
หล
งจากสอบน
กธรรมเสรFจแล-วสระยะน
@นได-ทราบข7าวว7าท7านอาจารยQม
?น 
ว
ดป�หล7อ  อ.เดชอ�ดม จ.อ�บลราชธาน�  เปFนผ6-สอนทางว�ป 
สนาธ�ระ  จ1งได-ม�7ง
หน-าได-ส67ว
ดของท7านท
นท�  และได-ฝากต
วเปFนศ�ษยQอย67ปฏ�บ
ต�ทดลองด6ได- 
๑๐  ว
นม�ความร6-ส1กว7าย
งไม7ใช7ทางตรงแท-  ย
งไม7เปFนท�?พอใจในว�ธ�น
@น  จ1ง
กราบลาท7านกล
บมาพ
กอย67ว
ดนอกอ�ก
พ.ศ.๒๔๘๙  (พรรษาท�?๘)  ในระหว7างต-นป�  ได-ชวน  พระถว
ลยQออกเด�น
ธ�ดงคQม�7งไปส67จ
งหว
ดสระบ�ร�เปFนเพ>?อนร7วมเด�นทาง ได-พ
กอย67ตามป7าตามเขา
ไปเร>?อยๆ  จนกระท
?งไปถ1งเขตหม67บ-านยางค67  ต.ยางค67จ.สระบ�ร�ได-พ
กอย67ท�?
น
?นนานพอสมควรพ�จารณาเหFนว7าสถานท�?ย
งไม7เหมาะสมเท7าใดน
ก  ท
@ง
คร6บาอาจารยQกFย
งไม7ด� จ1งเด�นทางเข-าส67เขตจ
งหว
ดลพบ�ร�ม�7งส67เขาวงกฏ อ
น
เปFนส�าน
กของหลวงพ7อเภา  แต7กFน7าเส�ยดายท�?หลวงพ7อเภาท7านมรณภาพ
เส�ยแล-ว  เหล>อแต7อาจารยQวรรณ  ซ1?งเปFนล6กศ�ษยQของหลวงพ7อเภาอย67ด6แล 
ส
?งสอนแทนท7านเท7าน
@น  แต7กFย
งด�ท�?ได-อาศ
ยศ1กษาระเบ�ยบข-อปฏ�บ
ต�ท�?หล
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วงพ7อเภาท7านวางไว-  และได-อ7านคต�พจนQท�?หลวงพ7อเข�ยนไว-ตามปากถ�@า
และตามท�?อย67อาศ
ยเพ>?อเต>อนใจ  ท
@งได-ม�โอกาส  ศ1กษาพระว�น
ยจนเปFนท�?
เข-าใจย�?งข1@น เปFนเหต�ให-ม�การส
งวรระว
ง ไม7กล-าฝ7าฝ>นแม-แต7ส�กขาบทเลFกๆ
น-อยๆ  การศ1กษาว�น
ยน
@นศ1กษาจากหน
งส>อบ-าง  และได-ร
บค�าแนะน�าจาก
พระอาจารยQผ6-ช�านาญท
@งปร�ย
ต�และปฏ�บ
ต�บ-าง  ซ1?งท7านมาจากประเทศ
ก
มพ6ชา ท7านว7าเข-ามาสอบทานพระไตรป�ฎกไทย ท7านเล7าให-ฟ 
งว7า ท�?แปล
ไว-ในหน
งส>อนวโกวาทน
@น  บางตอนย
งผ�ดพลาด  ท7านอาจารยQร6ปน
@นเก7ง
ทางว�น
ยมาก  จ�าหน
งส>อบ�พส�กขาได-แม7นย�าเหม>อนก
บเราจ�าปฏ�ส
งขาโยฯ 
ท7านบอกว7าเม>?อเสรFจภารก�จในประเทศไทยแล-วท7านจะเด�นทางไปประเทศ
พม7า  เพ>?อศ1กษาต7อไป  ท7านเปFนพระธ�ดงคQชอบอย67ตามป7า  น7าสรรเสร�ญ
น�@าใจท7านอย67อย7างหน1?งค>อ
ว
นหน1?งหลวงพ7อ  ได-ศ1กษาว�น
ยก
บท7านอาจารยQร6ปน
@นหลายข-อม�อย67ข-อหน1?ง
ซ1?งท7านบอกคลาดเคล>?อนไป  ตามปกต�หลวงพ7อ  เม>?อได-ศ1กษาว�น
ยและท�า
ก�จว
ตรแล-ว  คร
@นถ1งกลางค>นท7านจะข1@นไปพ
กเด�นจงกรม  น
?งสมาธ�อย67บน
หล
งเขา  ว
นน
@นประมาณ  ๔  ท�7มกว7าๆ  ขณะท�?ก�าล
งเด�นจงกรมอย67ได-ย�น
เส�ยงก�?งไม-ใบไม-แห-งด
งกรอบแกรบ  ใกล-เข-ามาท�กท�ท7านเข-าใจว7าคงจะเปFน
ง6หร>อส
ตวQ  อย7างอ>?นออกหาก�น  แต7พอเส�ยงน
@นด
งใกล-ๆเข-ามา ท7านจ1งมอง
เหFนอาจารยQเขมรร6ปน
@น  หลวงพ7อจ1งถามว7า  ท7านอาจารยQม�ธ�ระอะไรจ1งได-
มาด1กๆด>?นๆ  ท7านจ1งตอบว7า  ผมบอกว�น
ยท7านผ�ดข-อหน1?ง  หลวงพ7อ  จ1ง
เร�ยนว7า ไม7ควรล�าบากถ1งเพ�ยงน�@เลย ไฟส7องทางกFไม7ม� เอาไว-พร�7งน�@จ1งบอก
ผมใหม7กFได- ท7านตอบว7า ไม7ได-ๆ เม>?อผมบอกผ�ด ถ-าผมตายในค>นน�@ท7านจ�า
ไปสอนคนอ>?นผ�ดๆอ�กกFจะเปFนบาปเปFนกรรมเปล7าๆ  เม>?อท7านบอก
เร�ยบร-อยแล-วกFกล
บลงไป  ด6เถ�ดน�@าใจของท7านอาจารยQร6ปน
@นช7างประเสร�ฐ
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และมองเหFนประโยชนQจร�งๆ  แม-จะม�ความผ�ดพลาดเลFกน-อยในการบอก
สอนกFม�ได-ประมาท  ไม7รอให-ข-ามว
นข-ามค>น  ร�บแก-ไขท
นท�ท
นใด  จ1งเปFน
ต
วอย7างท�?ด�แก7เราท
@งหลาย และน7าสรรเสร�ญน�@าใจของท7านโดยแท-
พ6ดถ1งการปฏ�บ
ต�ท�?เขาวงกฏในขณะน
@นร6-ส1กว7าย
งไม7แยบคาย  เท7าใดน
ก 
หลวงพ7อจ1งค�ดจะหาอาจารยQผ6-เช�?ยวชาญย�?งกว7าน�@เพ>?อปฏ�บ
ต�และค-นคว-าต7อ
ไป  ท7านจ1งน1กถ1งต
@งแต7คร
@งย
งเปFนสามเณรอย67ท�?ว
ดก7อนอกเคยได-เหFน
พระกรรมฐานม�ล6กป 
ดแขวนคอส�าหร
บ  ใช-ภาวนาก
นล>มท7านอยากจะได-
มาภาวนาทดลองด6บ-างน1กหาอะไรไม7ได-จ1งมองไปเหFนล6กตะแบก(ล6กเป>อย
ภ6เขา) กลมๆ อย67 บนต-นคร
@นจะไปเดFดเอามาเองกFกล
วจะเปFนอาบ
ต�ว
นหน1?ง
ม�พวกล�งพาก
นมาห
กก�?งไม-และร6ดล6กตะแบกเหล7าน
@นมาค�ดว7า เขาร-อยเปFน
พวงคล-องคอ  แต7เราไม7ม�อะไรจะร-อยจ1งถ>อเอาว7าเวลา  ภาวนาจบบทหน1?ง
จ1งค7อยๆ  ปล7อยล6กตะแบกลงกระปp องท�ละล6กจนครบร-อยแปดล6ก  ท�าอย67
อย7างน
@นสามค>นจ1งเก�ดความร6-ส1กว7า  ท�าอย7างน�@ไม7ใช7ทางเพราะไม7ต7างอะไร
ก
บเจsกน
บล6กหมากขาย ในตลาด จ1งได-หย�ดน
บล6กตะแบกเส�ย
เหต,การณ:แปลกๆ ในพรรษาท�? ๘ น�@ ขณะจ�าพรรษาอย67ท�?ว
ดเขาวงกฏ ว
น
หน1?งขณะท�?ข1@นไปอย67บนหล
งเขา หล
งจากเด�นจงกรมและน
?งสมาธ�แล-ว กFจะ
พ
กผ7อนตามปกต� ก7อนจ�าว
ตรจะต-องสวดมนตQไหว-พระ แต7ว
นน
@นเช>?อความ
บร�ส�ทธ� tของตนเอง จ1งไม7ได-สวดอะไร ขณะท�?ก�าล
งเคล�@มจะหล
บ ปรากฏว7า
เหม>อน  ม�อะไรมาร
ดล�าคอแน7นเข-าๆแทบหายใจไม7ออก  ได-แต7น1กภาวนา
พ�ทโธๆเร>?อยไป เปFนอย67นานพอสมควรอาการร
ดคอน
@นจ1งค7อยๆ คลายออก 
พอล>มตาได-แต7ต
วย
งกระด�กไม7ได-  จ1งภาวนาต7อไป  จนพอกระด�กต
วได-แต7
ย
งล�กไม7ได-  เอาม>อล6บตามล�าต
วน1กว7าม�ใช7ต
วของเรา  ภาวนาจนล�กน
?งได-
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แล-ว  พอน
?งได-จ1งเก�ดความร6-ส1กว7า เร��องการถ�อมงคลต��นข�าวแบบส�
ล�พพตปรามา ไม�ใช�  ทางท��ถ$กท��ควรการปฏ&บ�ต&ธรรมต'องเร&�มต'นจาก
ม�ศ�ล บร&ส)ทธ& *เป+นเหต)ให'พ&จารณาลงส$�ว�า...ส�ตว� ท�.งหลายม�กรรม เป+น
ของๆ  ตนแน�ช�ดลงไปโดยม&ต'องสงส�ยน
บต
@งแต7น
@นมา  หลวงพ7อชาม�
ความระว
งส�ารวมด-วยด� ม�ให-ม�ความบกพร7องเก�ดข1@น แม-กระท
?งส�?งของท�?ได-
มาโดยไม7บร�ส�ทธ� tตามว�น
ย  และป 
จจ
ย(เง�นทอง)  ท7านกFละหมด  และ
ปฏ�ญาณว7าจะไม7ยอมร
บต
@งแต7ว
นน
@นมาจนกระท
?งถ1งท�กว
นน�@
ในระหว7างพรรษาน
@นได-ร
บข7าวว7า  ท7านพระอาจารยQม
?น  ภ6ร�ทตuโต  เปFนผ6-ม�
ค�ณธรรมส6ง ท
@งช�านาญด-านว�ป 
สนาธ�ระม�ประชาชนเคารพเล>?อมใมาก ท7าน
ม�ส�าน
กอย67ท�?ว
ดป7าหนองผ>อนาใน อ.พรรณาน�คม จ.กลนครโดยม�โยมอ�นทรQ
มรรคทายก  เขาวงกฏเล7าให-ฟ 
งและแนะน�าให-ไปหา  เพราะโยมอ�นทรQเคย
ปฏ�บ
ต�ร
บใช-ท7านอาจารยQม
?นมาแล-ว
พ.ศ.๒๔๙๐ เปFนพรรษาท�?  ๙ จ�าพรรษาอย67ท�?ว
ดเขาวงกฏ เม>?อออกพรรษา
แล-วจ1งมาพ�จารณาด6ว7า เราเอาล6กเขามาตกระก�าล�าบาก ข-ามภ6 ข-ามเขามา 
พ7อแม7เขาจะว7าเราได-  (หมายถ1ง  พระมหาถว
ลยQ  ญาณจาร�  ต
@งแต7คร
@งย
ง
เปFนพระสาม
ญ)  และเหFนเขาสนใจท7องหน
งส>อ  ควรจะส7งเขาเข-าเร�ยน
หน
งส>อในกร�งเทพฯ  จ1งได-ตกลงแยกทางก
น  ให-พระถว
ลยQเข-าไปเร�ยน
ปร�ย
ต�ธรรมในกร�งเทพฯ ส7วนหลวงพ7อชาจะเด�นทางไปหาท7านพระอาจารยQ
ม
?น และม�พระมาด-วยก
น ๔ ร6ป เปFนพระชาวภาคกลาง ๒ ร6ป พาก
นเด�น
ทางย-อนกล
บมาท�?จ
งหว
ดอ�บลฯ  พ
กอย67ท�?ว
ดก7อนอกช
?วคราว  จ1งพาก
นเด�น
ธ�ดงคQกร�าแดดไปเร>?อยๆ จ�ดหมายปลายทางค>อ ส�าน
กท7านพระอาจารยQม
?น 
ออกเด�นทางไปได-พอถ1งค>นท�?  ๑๐  จ1งถ1งพระธาต�พนม  นม
สการพระ

10



ธาต�พนมและพ
กอย67ท�?น
?นหน1?งค>น  แล-วออกเด�นทางไปอ�าเภอนาแกไปแวะ
นม
สการท7านอาจารยQสอนท�?  ภ6ค-อ  เพ>?อศ1กษาข-อปฏ�บ
ต�  แต7เม>?อส
งเกต
พ�จารณาด6แล-วย
งไม7เปFนท�?พอใจน
กได-พ
กอย67ท�?ภ6ค-อสองค>นจ1งเด�นทางต7อ
ไปแยกก
นเด�นทาง เปFน ๒ พวกตรงน
@น หลวงพ7อชาม�ความต
@งใจว7า ก7อน
จะไปถ1ง  ท7านพระอาจารยQม
?นควรจะแวะสนทนาธรรมและศ1กษาข-อปฏ�บ
ต�
จาก พระอาจารยQต7างๆไปก7อนเพ>?อจะได-เปร�ยบเท�ยบเท�ยบเค�ยงก
นด6
ด
งน
@นเม>?อได-ทราบว7าม�พระอาจารยQด-านว�ป 
สนาอย67ทางท�ศใดจ1งไปนม
สการ
อย67เสมอ  การกล
บจากภ6ค-อน�@คณะท�?ไปด-วยก
นได-ร
บความล�าบาก
เหนFดเหน>?อยมาก  จ1งม�สามเณร  ๑  ร6ป  ก
บอ�บาสก  ๒ คน  เหFนว7าตนเอง
คงจะไปไม7ไหวจ1งลากล
บบ-านก7อน ย
งม�เหล>อแต7หลวงพ7อก
บพระอ�ก ๒ ร6ป 
เด�นทางต7อไปโดยไม7ยอมเล�กล-มความต
@งใจเด�มแม-จะล�าบากส
กปานใดกF
ต-องอดทนหลายว
นต7อมา  จ1งเด�นทางถ1งส�าน
กของท7านพระอาจารยQม
?น  ภ6
ร�ทตuโต ส�าน
ก หนองผ>อนาในอ.พรรณาน�คมจ.กลนคร ว
นแรกพอ ย7างเข-า
ส67ส�าน
กสมองด6ลานว
ดสะอาดสะอ-าน เหFนก�ร�ยามารยาทของเพ>?อนบรรพช�ต 
กFเปFนท�?น7าเล>?อมใสและเก�ดความพอใจมากกว7า  ท�?ใดๆท�?เคยผ7านมา  พอถ1ง
ตอนเยFนจ1งได-เข-าไปกราบนม
สการพร-อมศ�ษยQของท7านและฟ 
งธรรมร7วมก
น 
ท7านพระอาจารยQได- ซ
กถามเร>?องราวต7างๆ เช7น เก�?ยวก
บอาย� พรรษา และ
ส�าน
กท�?เคยปฏ�บ
ต�มาแล-ว  หลวงพ7อชาได-กราบเร�ยนว7ามาจากส�าน
กอาจาร
ยQเภา  ว
ดเขาวงกฏ  จ.  ลพบ�ร�  พร-อมก
บเอาจดหมายท�?โยมอ�นทรQฝากมา
ถวาย ท7านพระอาจารยQม
?นได-พ6ดว7า ด�...ท7านอาจารยQเภากFเปFนพระแท-องคQ
หน1?งในประเทศไทย  ต7อจากน
@น  ท7านกFเทศนQให-ฟ 
งโดยปรารภ  ถ1งเร>?อง
น�กายว7า ไม7ต-องสงส
ยในน�กายท
@งสอง ซ1?งเปFนเร>?องท�?หลวงพ7อสงส
ยมาก7อน
น
@นแล-ว  ต7อไปท7านกFเทศนQ เร@=องส�ลน! เทส สมาธ!น! เทส ป�ญญาน! เทส ให-
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ฟ 
งจนเปFนท�?พอใจและหายสงส
ย และท7านได-อธ�บายเร>?อง พละ ๕อ!ทธ!บาท 
๔ ให-ฟ 
ง  ซ1?งขณะน
@น  ศ�ษยQท�กคนฟ 
งด-วยความสนใจม�อาการอ
นสงบเสง�?ยม 
ท
@งๆท�?หลวงพ7อและเพ>?อนเด�นทางมาด-วยความเหนFดเหน>?อยตลอดว
น 
พอได-มาฟ 
งเทศนQท7านพระอาจารยQม
?นแล-ว  ร6-ส1กว7าความเม>?อยล-าได-หายไป 
จ�ตใจลงส67สมาธ�ธรรมด-วยความสงบม�ความร6-ส1กว7าต
วลอยอย67บนอานะ  น
?ง
ฟ 
งอย67จนกระท
?งเท�?ยงจ1งเล�กประช�ม
ในค>นท�?  ๒  ได-เข-านม
สการฟ 
งเทศนQอ�ก  ท7านพระอาจารยQม
?นได-แสดง
ปก�ณกะธรรมต7างๆ จนจ�ตเราหายความสงส
ยม�ความร6-ส1กซ1?งเปFนการยากท�?
จะบอกคนอ>?นให-เข-าใจได-
ในว
นท�? ๓ เน>?องจากความจ�าเปFนบางอย7าง จ1งได-กราบลาท7านพระอาจารยQ
ม
?นเด�นทางลงมาทางอ�าเภอนาแก และได-แยกทาง ก
บพระบ�ญม�(พระมหา
บ�ญม�)  คงเหล>อแต7พระเล>?อมพอได-เปFนเพ>?อนเด�นทาง ไม7ว7าหลวงพ7อจะเด�น
จงกรมหร>อน
?งสมาธ�อย67 ณ ท�?ใดๆกFตาม ปรากฏว7าท7านพระอาจารยQม
?นคอย
ต�ดตามต
กเต>อนอย67ตลอดเวลา พอเด�นทางมาถ1งว
ดโปร7งครองซ1?งเปFนส�าน
ก
ของพระอาจารยQค�าด�  เหFนพระท7านไปอย67ป7าช-าเก�ดความสนใจมาก  เพราะ
มาค�ดว7าเม>?อเปFนน
กปฏ�บ
ต�จะต-องแสวงหาความสงบ เช7น ป7าช-า  ซ1?งเราไม7
เคยอย67มาก7อนเลย  ถ-าไม7อย67คงไม7ร6-ว7าม�ความ  เหมาะสมเพ�ยงใดเม>?อคนอ>?น
เขาอย67ได-เรากFต-องอย67ได-จ1งต
ดส�นใจ  จะไปอย67ป7าช-า  และชวนเอาพ7อขาว
แก-วไปเปFนเพ>?อนด-วย
ปรากฏการณ:แปลกคร�Pงท�=  ๒ ช�ว�ตคร
@งแรกท�?เข-าอย67ป7าช-าด6เหม>อนเปFน
เหต�บ
งเอ�ญในว
นน
@นม�เดFกตายในหม67บ-านเขา  จ1งเอาฝ 
งไว-โยมเลยเอาไม-ไผ7
ท�?หามเดFกมาน
@นส
บเปFนฟากยกร-าน  เลFกๆ  พอน
?งได-ใกล-ๆก
บหล�มฝ 
งศพ 
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หลวงพ7อชาเล7าว7า  ท
@งๆท�?ต
วเองกFร6-ส1กกล
วเหม>อนก
น  แต7ไล7ให-พ7อขาวแก-ว
ไปป 
กกลดห7างก
นประมาณ ๑ เส-น เพราะถ-าอย67ใกล-ก
นม
นจะถ>อเอาเปFนท�?
พ1?ง  ค>นแรก  ขณะท�?เด�นจงกรมเก�ดความกล
ว  เก�ดความค�ดว7า  หย�ดเถอะ
พอแล-ว  เข-าไปในกลดเถอะ  ท
@งๆท�?ย
งไม7ด1กเท7าใด  แต7กFเก�ดความค�ด  ข1@น
ใหม7ว7า ไม7หย�ด เด�นต7อไป เรามาแสวงหาของจร�ง ไม7ได-  มาเล7น  ...ความ
ค�ดชวนหย�ดเข-ากลดเพราะกล
ว ก
บความค�ด ห
กห-ามว7าไม7หย�ด เด�นต7อไป 
ย
งไม7ด1กม
นเก�ดแย-งก
นอย67เร>?อยๆ  ต-องฝ>นความร6-ส1ก  อดทน อดกล
@นข7มใจ
ไว-อย7างน
@น...และในค>นแรกน�@ขณะเด�นจงกรมอย67จ�ตเร�?มสงบพอเด�นไปถ1ง
หล�มฝ 
งศพปรากฏว7า  เรามองลงไปในหล�มเหFนองคQก�าเน�ดของเดFกผ6-ชาย
ช
ดเจน  ท
@งๆท�?เราไม7ทราบว7าเขาเอาเดFกผ6-ชายหร>อผ6-หญ�งมาฝ 
งไว-  พอถ1ง
ตอนเช-าจ1งได-ถามโยมว7าเอาเดFกผ6-ชายหร>อผ6-หญ�งไปฝ 
ง  เขาตอบว7าเดFก
ผ6-ชาย ค>นแรกผ7านไป ย
งไม7ม�เหต�การณQอะไรมากน
ก ความกล
วกFม�ไม7มาก
ว
นท�?  ๒ กFม�คนตายอ�ก  คราวน�@เปFนผ6-ใหญ7  เขาพามาเผาห7างจากท�?ป 
กกลด
ประมาณ ๑๐ วาส ค>นน�@แหละเปFนค>นส�าค
ญ หล
งจากเด�นจงกรมได-เวลาพอ
สมควร จ1งเข-าน
?งสมาธ�ภายในกลด ได-ย�นเส�ยงด
งก�กก
กทางกองฟอน เรา
น1กว7าหมามาแย7งก�นซากศพส
กคร67หน1?งเส�ยงด
งแรงข1@นและ  ใกล-เข-ามาท7าน
ค�ดว7าหร>อจะเปFนควายของชาวบ-านเช>อกผ6กขาดมาหาก�นใบไม-ในป7า จ�ตใจ
เร�?มกล
วเพราะเส�ยงน
@นใกล-เข-ามาท�กท�...หลวงพ7อได-ต
@งใจแน7วแน7ว7าไม7ว7า 
จะม�อะไรเก�ดข1@น  แม-ต
วจะตายกFไม7ยอมล>มตาข1@นมาด6  และจะไม7ยอมออก
จากกลด  ถ-าจะม�อะไรมาท�าลายกFขอให-ตายภายในกลดน�@  พอเส�ยงน
@นใกล-
เข-ามาๆกFปรากฏเปFนเส�ยงคนเด�น  เด�นเข-ามาข-างๆกลดแล-วเด�นอ-อมไป
ทางพ7อขาวแก-ว  กะประมาณพอไปถ1งได-ย�นเส�ยงด
งอ1กอ
กๆ  แล-วเส�ยงคน
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เด�นน
@นกFเด�นตรงแน7วมาท�?หลวงพ7อชาอ�ก  ใกล-เข-ามาๆมาหย�ดอย67ข-างหน-า
ประมาณ ๑ เมตร
ตอนน�@แหละความกล
วท
@งหลายท�?ม�อย67ในโลกด6เหม>อน จะมารวมก
นอย67ท�?น
?น
หมด  ล>มน1กถ1งบทสวดมนตQท�?จะป-องก
น  ล>มหมดท�กส�?งท�กอย7าง  กล
วมาก
ถ1งขนาดน
?งอย67ข-างๆบาตรกFน1กเอาบาตรเปFนเพ>?อน  แต7ความกล
วไม7ลดลง
เลย  ปรากฏว7าเขาย
ง  ย>นอย67ข-างหน-าเรา  ด�หน7อยท�?เขาไม7เป�ดกลดเข-ามา 
ในช�ว�ตต
@งแต7เก�ดมาไม7เคยม�ความกล
วมากและนานเท7าคร
@งน�@  เม>?อความ
กล
ว  ม
นม�มากแล-วม
นกFม�ท�?ส�ดของความกล
ว  เลยเก�ดป 
ญหาถามต
วเอง 
ว7า กล�วอะไร?ค�าตอบกFม�ข1@นว7า กล�วตาย ความตายม�น อย09ท�=ไหน? อย09
ท�=ต�วเราเอง เม>?อร6-ว7าอย67ท�?ต
วเรา จะหน�พBนม�น ไปไดBไหม?  ไม9พBน เพราะ
ไม7ว7าจะอย67ท�?ไหน  เวลาใด  คนเด�ยวหร>อหลายคน ในท�=ม@ดหร@อท�=แจBง กF
ตายได-ท
@งน
@น หน�ไม9พBนเลย  จะกล�วหร@อไม9กล�วกFไม9ม�ทางพBน  เม@=อร0B
อย9างน�Pความกล�วไม9ร0Bว9าหายไปไหน เลยหย�ดกล
ว ด0เหม@อนคลBายก�บ
เราออกจากท�=ม@ดท�=ส,ดมาพบแสงสว9างน�Pนแหละ เม>?อความกล
วหายไปผ6-
ท�?เข-ามาย>นอย67หน-ากลดกFหายไปด-วย  เม>?อความกล
วก
บส�?งท�?กล
วหายไปได-
ส
กคร67หน1?งเก�ดลมและฝนตกลงมาอย7างหน
ก ผ-าจ�วรเป�ยกหมด แม-จะน
?งอย67
ภายในกลดกFเหม>อนน
?งอย67กลางแจ-ง เลยเก�ดความสงสารต
วเองว7า ต
วเราน�@
เหม>อนล6กไม7ม�พ7อแม7ไม7ม�ท�?อย67อาศ
ยเวลาฝนตก  หน
กเพ>?อนมน�ษยQเขานอน
อย67ในบ-านอย7างสบาย  แต7เราซ�มาน
?งตากฝนอย67อย7างน�@  ผ-าผ7อนเป�ยกหมด 
คนอ>?นๆเขาคงไม7ร6-หรอกว7า  เราก�าล
งตกอย67ในภาพเช7นน�@  ความว-าเหว7เก�ด
ข1@นนานพอสมควร เม>?อน1กได-กFห-ามไว-ด-วยป 
ญญา พ�จารณาอาการอย7างน
@น
กFสงบลง พอด�ได-เวลาร�7งอร�ณ จ1งล�กจากท�?น
?งสมาธ� ในระยะท�?เก�ดความกล
ว
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น
@นร6-ส1กปวดป 
สสาวะ แต7พอกล
วถ1งข�ดส�ดอาการปวดป 
สสาวะกFหายไป และ
เม>?อล�กจากท�?จ1งร6-ส1กปวดป 
สสาวะ  และเวลาไปป 
สสาวะม�เล>อดออกมาเปFน
แท7งๆก7อนแล-วจ1งม�น�@า ป 
สสาวะออกมาท�าให-ร6-ส1กตกใจน�ดหน1?งค�ดว7าข-างใน
คงแตกหร>อขาด  จ1งม�เล>อดออกอย7างน�@แต7กFน1กได-ว7าจะท�าอย7างไรได-ในเม>?อ
เราม�ได-ท�า ม
นเปFนของม
นเองถ-าถ1งคราวตายกFให-ม
นตายไปเส�ยน1กสอนต
ว
เอง  ได-อย7างน�@กFสบายใจ  ความกล
วตายหายไปต
@งแต7น
@นมา  พอได-เวลา
บ�ณฑบาตพ7อขาวแก-วกFมาถามว7าหลวงพ7อ...หลวงพ7อ...เม>?อค>นน�@ม�อะไร
เหFนอะไรไปหาบ-าง  ?ม
นเด�นมาจากทางอาจารยQอย67น
?นแหละม
นแสดง
อาการท�?น7ากล
วใส7ผม  ผมต-องช
กม�ดออกมาข67ม
นม
นจ1งเด�นกล
บไป  หลวง
พ7อชาจ1งตอบว7า  จะม�อะไรเล7า...หย�ดพ6ดด�กว7า  พ7อขาวแก-วกFเลยหย�ดถาม 
หลวงพ7อค�ดว7าถ-าข>นพ6ดไป  ถ-าพ7อขาวแก-ว  เก�ดกล
วข1@นมาเด�wยวกFอย67ไม7ได-
เท7าน
@น
เม>?ออย67ป7าช-าใกล-ว
ดท7านอาจารยQค�าด�ได-  ๗  ว
น  กFม�อาการเปFนไข-  เลยพ
ก
ร
กษาต
วอย67ก
บอาจารยQค�าด�ประมาณ  ๑๐  ว
น  จ1ง  ย-ายลงมาทางบ-านต-อง 
พ
กอย67ท�?ป7าละเมาะบ-านต-องได-เวลานาน  พอสมควร  จ1งได-เด�นทางกล
บไป
หาท7านอาจารยQก�นร�พ
กอย67  ท�?น
?นหลายว
น  จ1งได-กราบลาท7านอาจารยQก�นร� 
ท�?ว
ดป7าหนองฮ� อ. ปลาปาก จ. นครพนม แล-วจ1งเด�นทางต7อไป...

อ�ฏฐบร!ขารหมดอาย,
ในพรรษาท�?  ๙  น�@  ได-มาจ�าพรรษาอย67ก
บท7านอาจารยQก�นร�มาขอพ1?งบารม�
ปฏ�บ
ต�ธรรมก
บท7าน และได-ร
บความสงเคราะหQจากท7านอาจารยQเปFนอย7างด� 
ท7านอาจารยQเหFนไตรจ�วรเก7าขาด จะใช- ต7อไปไม7ได- ท7านจ1งได-กร�ณาต
ดผ-า
ฝ-ายพ>@นเม>องให-จนครบไตรจ�วร  หลวงพ7อชาค�ดว7า  ผ-าน�@จะม�เน>@อหยาบหร>อ
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ละเอ�ยดไม7ส�าค
ญ  ส�าค
ญอย67ท�?ใช-ได-ทนทานกFเปFนพอ  ในพรรษาน�@หลวงพ7อ
ได-ม�ความขย
นหม
?นเพ�ยรในการปฏ�บ
ต�อย7างมากไม7ม�ความย7อท-อแต7
ประการใด
ค>นว
นหน1?ง หล
งจากหลวงพ7อท�าความเพ�ยรแล-วค�ดจะ พ
กผ7อนบนก�ฏ�เลFกๆ 
พอเอนกายลง ศ�รษะถ1งหมอนด-วยการก�าหนด ต�  พอเคล�@มไปเก�ดน�ม�ตข1@น
ว7า ท7านพระอาจารยQม
?น ภ6ร�ทตuโต ได-มาอย67ใกล-ๆ น�าล6กแก-วล6กหน1?งมาย>?น
ให-แล-วพ6ดว7า ชา...เราจะให�ล
กแก�วล
กน�!แก�ท�านม%นม�ร%ศม�สว�างไสวมาก หล
วงพ7อย>?นม>อขวาไปร
บล6กแก-วล6กน
@น รวบก
บม>อท7านพระอาจารยQม
?นแล-วล�ก
ข1@นน
?ง  พอร6-ส1กต
วกFเหFนต
วเองย
งก�าม>อและอย67ในท7าน
?งตามปกต�ม�อาการ
ค�ดค-นธรรมะเพ>?อความร6-เก�?ยวก
บ
การปฏ�บ
ต�ม�ต�ปล>@มใจตลอดพรรษา

รบก�บก!เลส
ในพรรษาท�?อย67ก
บพระอาจารยQก�นร�น
@น  ขณะท�?ม�ความเพ�ยรปฏ�บ
ต�ธรรม
อย7างเคร7งคร
ด  ในวาระหน1?งได-เก�ดการต7อส6-ก
บราคะธรรมอย7างแรง  ไม7ว7า
จะเด�นจงกรมน
?งสมาธ�หร>ออย67ในอ�ร�ยาบถใด  กFตาม  ปรากฏว7าม�โยน�ของผ6-
หญ�งชน�ดต7างๆ  ลอยปรากฏเตFมไปหมด  เก�ดราคะข1@นจนท�าความเพ�ยร
เก>อบไม7ได-  ต-องทนต7อส6-ก
บความ  ร6-ส1กและน�ม�ตเหล7าน
@นอย7างล�าบากยาก
เยFนจร�งๆม�ความร�นแรงพอๆก
บความกล
วท�?เก�ดข1@นในคราวท�?
ไปอย67ป7าช-าน
?นแหละ เด�น จงกรมไม7ได-เพราะองคQก�าเน�ดถ6กผ-าเข-ากFจะเก�ด
การไหวต
ว  ต-องให-ท�าท�?เด�นจงกรมในป7าท1บและเด�นได-เฉพาะในท�?ม>ดๆ 
เวลาเด�นต-องถลกบงข1@นพ
นเอวไว-จ1งจะเด�นจงกรมต7อไปได-  การต7อส6-ก
บ
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ก�เลสเปFนไปอย7างทรหดอดทน  ได-ท�าความเพ�ยรต7อส6-ก
นอย67นานเปFนเวลา 
๑๐ ว
น ความร6-ส1กและน�ม�ตเหล7าน
@นจ1งจะสงบลงและหายไป
เม>?อถ1งหน-าแล-ง  (ป�  ๒๔๙๐)  หลวงพ7อจ1งกราบลาท7านอาจารยQก�นร�  เพ>?อ
แสวงหาว�เวกต7อไป  ก7อนจากท7านอาจารยQก�นร�ได-ให-โอวาทว7า ท�านชา...  
อะไรๆก�พอสมควรแล�ว  แต�ให�ท�านระว%งการเทศน.นะ ต7อจากน
@นกFได-เด�น
ทางไปเร>?อยๆ แสวงหาท�?ว�เวกบ�าเพFญสมณธรรมต7อไป จนเด�นธ�ดงคQไปถ1ง
บ-านโคกยาว  จ
งหว
ดนครพนม  ไปพ
กอย67ในว
ดร-างแห7งหน1?งห7างจาก
หม67บ-านประมาณ ๑๐ เส-น ในระยะน�@จ�ตสงบและเบาใจ อาการม�7งจะเทศนQกF
เร�?มปรากฏข1@นมา
เหต,การณ:แปลกคร�Pงท�=  ๓ เม>?อได-ปฏ�บ
ต�ธรรมอย67ท�?ว
ดร-างแห7งน
@น  ว
นหน1?ง
เขาม�งานในหม67บ-านม�มหรสพ  เป�ดเคร>?องขยายเส�ยงด
งอ>@ออ1งมาก  ขณะน
@น
หลวงพ7อก�าล
งเด�นจงกรมอย67  เปFนเวลาประมาณ  ๔  ท�7มเด�นได-นานพอ
สมควรจ1งน
?งสมาธ�บนก�ฏ�  ช
?วคราว  ขณะท�?น
?งอย67น
@นจ�ตใจเข-าส67ความสงบ 
จนม�ความร6-ส1กว7า  เส�ยงเปFนเส�ยง  จ�ตเปFนจ�ตไม7ปะปนก
น  ไม7ม�ความก
งวล
อะไรท
@งส�@น  อาการเหล7าน�@ปรากฏเปFนเวลานาน  ถ-าจะอย67ตลอดค>นกFได-จน
จ�ตเก�ดความร6-ส1กว7า  เอาละพ
กผ7อนเส�ยท�  จ1งม�การพ
กผ7อนตามภาพของ
ส
งขาร พอเอนกายลงศ�รษะย
งไม7ถ1งหมอน ด-วยต�เตFมเป�?ยม จ�ตม�การน-อม
เข-าส67มรณต�เปFนคร
@งแรก  จนกระท
?งจ�ตด�าเน�นเข-าไปผ7านจ�ดอ
นหน1?ง  ได-
ปรากฏว7าร7างกายระเบ�ดเปFนผ�ยผง  อาการจ�ตน
@นทะล�เข-าส67จ�ดแห7งความ
สงบใสสะอาดอ�กต7อไป เม>?อเวลานาน พอสมควรแล-ว จ1งม�อาการถอนออก
มาเปFนปกต�ธรรมดาอ�กพ
กหน1?ง แล-วกFม�อาการด�าเน�นเข-าไปถ1งจ�ดอย7างเก7า 
ร7างกายม�ก�าล
งระเบ�ดร�นแรงละเอ�ยดย�?งกว7าคร
@งแรกประมาณ ๓ เท7า แล-วกF
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ทะล�เข-าส67จ�ดนานพอสมควร  จ1งม�อาการถอนออกมาถ1งปกต�จ�ตธรรมดา 
แล-วกFม�อาการน-อมเข-าไปผ7านจ�ดอย7างเก7าม�การระเบ�ดอย7างร�นแรงย�?งกว7า
คร
@งท�?สองต
@ง ๓ เท7า จนคล-ายๆก
บโลกน�@แหลกละเอ�ยดไม7ม�อะไรเหล>อ แล-ว
จ1งทะล�เข-าส67จ�ดม�7งสงบใสสะอาด ท
@งละเอ�ยดย�?งข1@นถ1ง ๓ เท7า แล-วม�การถอน
ออกมาอ�กเช7นเคย  จ1งม�ความว�ตกเก�ดข1@นว7าน�?ค>ออะไร?  ม�ค�าตอบเก�ดข1@น
ว7า ส&�งน�.ไม�ต'องสงส�ย  ส&�งน�.ค�อของเป+นเอง ต7อจากน
@นมากFม�ความ
เบาใจ...ยากแก7การท�?จะพ6ดให-คนอ>?นเข-าใจได-  ล
กษณะท�?กล7าวมาน�@เราไม7
ต-อง  ปร�งแต7งเปFนพล
งจ�ตท�?เปFนเองของม
น  หล
งจากน
@นการปฏ�บ
ต�ม�ความ
ร6-ส1กเปล�?ยนแปลงไปจากเด�มมากท�เด�ยว เม>?อพ
ก
อย67ท�?ว
ดร-างบ-านโคกยาวได-ครบ  ๑๙ ว
น  จ1งเด�นธ�ดงคQไปตามบ-านเลFกบ-าน
น-อยเร>?อยไป การแสดงธรรมและการแก-ป 
ญหาของตนเองและผ6-อ>?น ร6-ส1กว7า
ม�ความคล7องแคล7วมาก ไม7ม�ความสะทกสะท-านอะไรเลย

ชนะใจตนย9อมพBนภ�ย
ในระยะเด�นธ�ดงคQระยะน�@  นอกจากม�พระเล>?อมเปFนเพ>?อนแล-วกFย
งม�เดFกเปFน
ล6กศ�ษยQอ�ก ๒ คน เด�นตามไปด-วยแต7เปFน เดFกพ�การ...คนหน1?งห6หนวก อ�ก
คนหน1?งขาเปp เขาย
งอ�ตส7าหQร7วมเด�นทาง  ด-วยและท�าให-ได-ข-อค�ดอ
นเปFน
ธรรมะสอนใจอย67หลายอย7าง  คนหน1?งน
@นขาด�  ตาด�  แต7ห6พ�การ  อ�กคนห6ด� 
ตาด�  แต7ขาพ�การ  เวลา  เด�นทางคนขาเปp เด�นไปบางคร
@งขาข-างท�?เปp กFไป
เก�?ยวข-างท�?ด�ท�าให-หกล-มหกล�กบ7อยๆ  คนท�?ห6หนวกน
@นเล7า  เวลาเราจะพ6ด
ด-วยต-องใช-ม>อใช-ไม-ประกอบแต7พอม
นห
นหล
งให-กFอย7าเร�ยกให-เม>?อยปาก
เลย เพราะเขาไม7ได-ย�น  เม>?อม�ความพอใจ...ความพ�การน
@นไม7เปFนอ�ปสรรค 
ข
ดขวางในการเด�นทาง...ความพ�การ  แม-ต
วเขาเองกFไม7ต-องการ  พ7อแม7
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ของเขากFคงจะไม7ปรารถนาอยากให-ล6กพ�การอย7างน
@น  แต7กFหน�กฎของ
กรรมไม7พ-น  จร�งด
งท�?พระพ�ทธองคQตร
สว7าส
ตวQ  ท
@งหลายม�กรรมเปFนของๆ 
ตนม�กรรมเปFนทายาท  ม�กรรมเปFนแดนเก�ดฯลฯ  เม>?อพ�จารณาความพ�การ
ของเดFกท�?เปFนเพ>?อนร7วมเด�นทาง  ย
งกล
บเอามาสอนตนเองว7า เดFกท�Pงสอง
พ!การกายเด!นทางไดB  จะเขBารกเขBาป9ากFร0B  แต9เราพ!การใจ (ใจม�
ก�เลส) จะพาเขBารกเขBาป9าหร@อเปล9า...คนพ!การกายอย9างเดFกน�Pม!ไดB
เปFนพ!ษเปFนภ�ยแก9ใคร  แต9ถBาคนพ!การใจมากๆ  ย9อมสรBางความ
ว,9นวายย,9งยากแก9มน,ษย:และส�ตว:  ใหBไดBร�บความเด@อดรBอนมากท�
เด�ยว
คร
@นว
นหน1?งเด�นทางไปถ1งป7าใกล-หม67บ-านแห7งหน1?ง  ซ1?งอย67ในเขตจ
งหว
ด
นครพนม เปFนเวลาค�?าแล-ว และได-ตกลงจะพ
กในป7าแห7งน
@น และได-มองไป
เหFนทางเก7าซ1?งคนไม7ค7อยใช-เด�นเปFนทางผ7านดงใหญ7เปFนล�าด
บไปถ1งภ6เขา 
พล
นกFน1กถ1งค�าสอนของคนโบราณว7า เข-าป7าอย7านอนขวางทางเก7า จ1งเก�ด
ความสงส
ยอยากจะพ�ส6จนQด6ว7าท�าไมเขาจ1งห-าม...จ1งตกลงก
บท7านเล>?อมให-
หล�กจากทางเข-าไปกาง กลดในป7าส7วนหลวงพ7อท7านกFกางกลดตรงทางเก7า
น
?นแหละ  ให-เดFกสองคนอย67ท�?ก1?งกลางระหว7างกลดสองหล
ง  คร
@นเวลาจ�า
ว
ตรหล
งจากน
?งสมาธ�พอสมควรแล-ว  ต7างคนต7างกFพ
ก  แต7ท7าน(หลวงพ7อ
ชา) ค�ดว7า ถ-าเดFกมองมาไม7เหFนใครเขาอาจจะกล
วจ1งเล�กผ-าม�-งข1@นพาดไว-ท�?
หล
งกลดแล-วกFนอนตะแคงขวางทางอย67  ใต-กลดน
?นเอง  ห
นหล
งไปทางป7า
ห
นหน-ามาทางบ-าน  แต7พอก�าล
งเตร�ยมต
วก�าหนดลมหายใจเพ>?อจะหล
บ 
ท
นท�น
@นห6กFแว7วได-ย�นเส�ยงใบไม-แห-งด
งกรอบแกรบๆ  ซ1?งเปFนอาการก-าว
เด�นอย7างช-าๆ เปFนจ
งหวะใกล-เข-ามา...ใกล-เข-ามาจนได-ย�นเส�ยงหายใจ และ
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วาระจ�ตกFบอกต
วเองว7า เส>อมาแล-ว จะเปFนส
ตวQ อ>?นไปไม7ได- เพราะอาการ 
ก-าวเด�นและเส�ยงหายใจม
นบ7งอย67ช
ดๆ  เม>?อร6-ว7าเส>อเด�นมา...เรากFค�ดห7วง
ช�ว�ตอย67ระยะหน1?ง  และพล
นจ�ตกFสอนตนเองว7า อย7าห7วงช�ว�ตเลย แม-เส>อจะ
ไม7ท�าลาย  เจ-ากFต-องตายอย67แล-ว  การตายเพ>?อร
กษาส
จธรรมย7อมม�ความ
หมายเราพร-อมแล-ว...ท�?จะเปFนอาหารของม
น  ถ-าหากเราเคยเปFนค67กรรมค67
เวรก
นมากFจงได-ใช-หน�@ก
นเส�ย  แต7ถ-าหากเราไม7เคยเปFนค67เวรก
บม
น  ม
น
คงจะไม7ท�าอะไรเราได-  พร-อมก
บจ�ตน-อมระล1กถ1งพระพ�ทธ พระธรรม พระ
สงฆQ เปFนท�?พ1?ง เม>?อเรายอมและพร-อมแล-วท�?จะตาย จ�ตใจกFร6-ส1กสบาย ไม7ม�
ก
งวล  และปรากฏว7าเส�ยงเด�นของม
นเง�ยบไป  ได-ย�นแต7เส�ยงหายใจ...  กะ
ประมาณอย67ห7างจากท7าน  ๖  เมตร  ท7านนอนรอฟ 
งอย67ส
กคร67  เข-าใจว7าม
น
คงจะย>นพ�จารณาอย67ว7า  ใครเล7า...มานอนขวางทางข-าฯ  แต7แล-วม
นค�ด
อย7างไรไม7ทราบม
นจ1งห
นหล
งเด�นกล
บไป  เส�ยงกรอบแกรบของใบไม-แห-ง
ด
งห7างออกไปๆ จนกระท
?งเง�ยบหายไปในป7า...
หลวงพ7อเล7าว7าเม@=อเราทอดอาล�ยในช�ว!ตวางม�นเส�ย  ไม9เส�ยดาย  ไม9
กล�วตาย  กFทJาใหBเราเก!ดความสบายและเบาใจจร!งๆ ค>นน
@นกFผ7านไป
จนได-  เวลาต>?นข1@นบ�าเพFญธรรม  หล
งจากบ�ณฑบาตมาฉ
นแล-วกFออกเด�น
ทางต7อไป...เพราะท7านได-ร6-แล-วว7าท�าไมคนโบราณจ1งสอนไว-ว7า  เข-าป7าอย7า
นอนขวางทางเก7า
หลวงพ7อและคณะได-ออกเด�นทางไปถ1งแม7น�@าสงคราม  อ.ศร�สงคราม 
จ.นครพนมจนกระท
?งถ1งแม7น�@าโขงข-ามไป  นม
สการพระพ�ทธบาทพลส
นต� t 
ฝ 
?งลาว แล-วจ1งข-ามกล
บมา ย-อนกล
บมาทางอ�าเภอศร�สงคราม
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พ
กอย67บ-านหนองกาในเวลาน
@นบร�ขาร  ไม7สมบ6รณQเน>?องจากห7างหม67ญาต�
และขาดผ6-ม�ศร
ทธา  บาตรท�?ใช-อย67น
@นร6-ส1กว7าเลFกและม�ร6ร
?วหลายแห7ง  เก>อบ
ใช-ไม7ได- พระว
ดหนองกาจ1งถวายบาตรขนาดกลางม�ช7องทะล�น�ดหน7อย แต7
ไม7ม�ฝาบาตร  จะหาฝาท�?ไหนกFไม7ได-  ขณะเด�นจงกรมอย67กFค�ดได-ว7า  จะเอา
หวายถ
กเปFนฝาบาตร  จ1งให-โยมเขาไปหาหวายมาให-  เก�ดก
งวลในการหา 
บร�ขาร  ค>นว
นหน1?งขณะท�?จ�ดไต-ก�าล
งเอาหวายถ
กเปFนฝาบาตรอย67  จนข�@ไต-
หยดลงถ6กแขนพองข1@น  ร6-ส1กเจFบแสบ  จ1งเก�ดความร6-ส1ก  ข1@นว7า  เรามาม
ว
ก
งวลในบร�ขารมากเก�นไป  จ1งได-ปล7อยวางไว-  เร�?มท�ากรรมฐานต7อไปได-
เวลานานพอสมควรจ1งหย�ดเพ>?อจะพ
กผ7อน  แต7พอเคล�@มไปจ1งเก�ดส�บ�นน�ม�ต
ว7า  สมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  เสดFจมาเต>อนว7า พVเพอ!เมปร!กVขาราปญV
จกVขนVธานJ ปร!วาราเยว บร!ขารท�PงปวงเปFนเพ�ยงเคร@=องประด�บข�นธ: ๕ 
เท9าน�Pน พอจบพ�ทธภาษ�ตน�@เท7าน
@นกFร6-ส1กต
วพร-อมท
@งล�กข1@นน
?ง  ท
นท�  เปFน
เหต�ให-พ�จารณาได-ความว7าการไม9ร0Bจ�กประมาณในการ  บร!โภคบร!ขารม�
ความก�งวลในการจ�ดหาย9อมเปFนการย,9งยาก  ขาดการปฏ!บ�ต!ธรรม
ย9อมไม9ไดBร�บผลอ�นตนพ4งปรารถนา
พ.ศ.  ๒๔๙๑  (พรรษาท�?๑๐)  ในระยะต-นป�น�@เองหลวงพ7อ  จ1งย-ายจากบ-าน
หนองกา  เด�นทางไปได-ระยะไกลพอสมควร  จ1งได-ข-อค�ดว7า การคล)กคล�
อย$�ร�วมก�บผ$'ม�ปฏ&ปทาไม�เสมอก�น  ท3าให'เก&ดความล3าบาก จ1งได-ตกลง
แยกทางก
นก
บพระเล>?อม  ต7างคนต7างไปตามชอบใจ  ท7านเล>?อมน�าเดFกสอง
คนน
@นไปส7งบ-านเขา  ส7วนหลวงพ7อกFออกเด�นทางไปคนเด�ยว  จนกระท
?ง
เด�นมาถ1งว
ดร-างในป7าใกล-บ-านข7าน-อย  ซ1?งอย67ในเขตอ�าเภอศร�สงคราม 
น
?นเอง  เหFนว7าเปFนท�?ว�เวกเหมาะแก7การบ�าเพFญธรรมจ1งได-พ
กอย67ท�?ว
ดร-าง
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น
@น  บ�าเพFญเพ�ยรได-เตFมท�?ม�การส�ารวมอย7างด�เพ>?อให-เก�ดความร6-  ม�ได-มอง
หน-าผ6-ใส7บาตร  และผ6-ถวายอาหารเลย  เพ�ยงแต7ร
บทราบว7าเปFนชายหร>อ
หญ�งเท7าน
@น  เด�นจงกรมอย67จนเท-าเก�ดบวมเด�นต7อไปไม7ได-  จ1งพ
กจากการ
เด�น ได-แต7น
?งสมาธ�อย7างเด�ยว ใช-ตบะธรรมระง
บ อาพาธเปFนเวลา ๓  ว
น 
เท-าจ1งหายเจFบ  การเทศนQกFด�  การร
บแขกกFด�  ท7านกFงดไว-เพราะต-องการ
ความสงบ สระยะท�?ปฏ�บ
ต�อย67น
@น  ท
@งๆ  ท�?ได-แยกทางก
บเพ>?อนมาเพราะไม7
อยากคล�กคล�แต7กFเก�ดความอยากจะได-เพ>?อนท�?ด�ๆ อ�กส
กคน จ1งเก�ดค�าถาม
ข1@นว7า คนด�น9ะ  อย09ท�=ไหน? กFม�ค�าตอบเก�ดข1@นว7า คนด�อย09ท�=เราน�=แหละ 
ถBาเราไม9ด�แลBวเราจะอย09ท�=ไหนก�บใครม�นกFไม9ด�ท�Pงน�Pน จ1งได-ถ>อเปFนคต�
สอนตนเองมาจนกระท
?งท�กว
นน�@...  เม>?ออย67ท�?น
?นได-ครบ ๑๕ ว
นแล-วจ1งออก
เด�นทางต7อไปผ7านบ-านข7าใหญ7มาถ1งกลางป7า  พ
กผ7อนอย67เก�ดกระหายน�@า
มาก  บ7อน�@ากFไม7ม�  จ1งเด�นต7อไป  พอจวนจะถ1งแอ7งน�@าท�?แห-งแล-ง  เก�ดฝน
ตกลงมาอย7างแรง  น�@าฝนปนด�นไหลลงรวมในแอ7ง  ด-วยความกระหายจ1ง
ล-วงเอาหม-อกรองน�@าเด�นลงไป  เอาหม-อกรองจ�7มลงไปในน�@า  แต7เพราะน�@า
ข�7นมากจ1งไม7ไหลเข-าในหม-อกรองเลยไม7ได-ฉ
นน�@าจ1งอดทนต7อความ
กระหายเด�นทาง ต7อไป...

ผ0Bหมดความโกรธ
เม>?อหลวงพ7อเด�นทางมาจนกระท
?งถ1งว
ดป7าซ1?งต
@งอย67ในเขต  ป7าช-า  (เปFน
ท�?พ
กสงฆQ)  อย67ในเขตจ
งหว
ดนครพนม  เปFนเวลาจวนจะเข-าพรรษาอย67แล-ว
หลวงพ7อจ1งขอพ
กก
บห
วหน-าสงฆQ  ม�นามว7า  หลวงตาป�-ม  ได-สนทนาธรรม
ก
นนานพอสมควร  ได-ย�นหลวงตา  ร6ปน
@นพ6ดว7า ท�านหมดความโกรธ
แล�ว จ1งเปFนเหต�ให-หลวงพ7อน1กแปลกใจ  เพราะค�าพ6ดเช7นน�@ท7านไม7เคย
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ได-ย�นใครพ6ดมาก7อน จ1งค�ดว7าพระองคQน�@จะด�แต7พ6ด หร>อว7าด�เหม>อนพ6ด เรา
จะต-องพ�ส6จนQให-ร6-  จ1งต
ดส�นใจขออย67เพ>?อการศ1กษาธรรมะ  แต7เน>?องจาก
หลวงพ7อไปร6ปเด�ยว  ท
@งอ
ฏฐบร�ขารกFเก7าเตFมท�  เขาไม7ร6-ต-นสายปลายเหต�
เพราะไม7ม�ใครร
บรอง ถ1งแม-จะขอจ�าพรรษาอย67ด-วย ท7านเหล7าน
@นกFไม7ยอม
เลยตกลงก
นว7า  จะให-ไปอย67ท�?ป7าช-าคนจ�นซ1?งอย67นอกเขตว
ดไม7ไกลน
ก 
หลวงพ7อกFย�นด�จะไปอย67ท�?น
?นแต7พอถ1งว
นเข-า  พรรษาหลวงตาป�-มและคณะ
จ1งอน�ญาตให-จ�าพรรษาในว
ดได-
ตอนหล
งๆ ได-ทราบว7าหลวงตาป�-มเก�ดความล
งเลใจ ต
ดส�นใจไม7ได-ว7าจะให-
จ�าพรรษาอย67นอกว
ดหร>อในว
ด  จ1งไปปร1กษาท7านอาจารยQบ�ญมา  ได-ทราบ
ว7าอาจารยQบ�ญมาได-แนะว7า  พระท�?ม�อาย�พรรษามาก  มาร6ปเด�ยวอย7างน�@จะ
ให-จ�าพรรษานอกว
ดด6จะ  ไม7เหมาะ  บางท�ท7านอาจจะม�ด�ของท7านอย67  ควร
ให-จ�าพรรษาในว
ดน
?นแหละ
ด
งน
@นหลวงตาป�-มและคณะจ1งอน�ญาตให-อย67จ�าพรรษา  ในว
ดได-  แต7ต-องท�า
ตามข-อกต�กาด
งน�@
๑.ไม7ให-ร
บประเคนของจากโยม เปFนแต7เพ�ยงคอยร
บจากพระร6ปอ>?นท�?ส7งให-
๒.ไม7ให-ร7วมส
งฆกรรม (อ�โบสถ) เปFนแต7เพ�ยงให-บอกบร�ส�ทธ� t
๓.เวลาเข-าท�?ฉ
นให-น
?งท-ายแถวของพระต7อก
บสามเณร
หลวงพ7อย�นด�ท�าตามท�กอย7าง  แม-ท7านจะม�พรรษาได-  ๑๐  พรรษากFตาม 
ท7านกล
บภ6ม�ใจและเต>อนตนเองว7า จะน�=งห�วแถวหร@อหางแถวกFไม9แปลก 
เหม@อนเพชรน! ลจ!นดา  จะวางไวBท�=ไหนกFม�ราคาเท9าเด!ม  และจะไดB
เปFนการลดท!ฏฐ!มานะใหBนBอยลงดBวย เม>?อปลงตกเส�ยอย7างน�@  จ1งอย67ได-
ด-วยความสงบส�ข  หลวงพ7อเล7าว7าเม>?อเราเปFนคนพ6ดน-อย  คอยฟ 
ง  คนอ>?น
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เขาพ6ดแล-วน�ามาพ�จารณาด6 ไม7แสดงอาการท�?ไม7เหมาะ ไม7ควร คอยส
งเกต
จร�ยาว
ตรของท7านเหล7าน
@นย7อมท�าให-ได-  บทเร�ยนหลายๆอย7าง  ภ�กษ�
สามเณรเหล7าน
@นกFคอยส
งเกตความบกพร7องของหลวงพ7ออย67  เขาย
งไม7
ไว-ใจ เพราะเพ�?งมาอย67ร7วมก
นเปFนพรรษาแรก
เม>?อการอย67จ�าพรรษาได-ผ7านไปประมาณคร1?งเด>อน  ท
@งๆ  ท�?ท7านทราบว7า 
ภ�กษ�สามเณรย
งระแวงสงส
ยในต
วท7านอย67  แต7หลวงพ7อกFวางเฉยเส�ย  ม�7ง
หน-าต7อการปฏ�บ
ต�ธรรม  ท7านน1กเส�ยว7าเขาช7วยระว
งร
กษาความบกพร7อง
ให-เราน
@นด�แล-ว  เปร�ยบเหม>อนม�คนมาช7วยร
กษาความสกปรกม�ให-แปด
เป>@อนจ1งเปFนการด�เส�ยอ�ก...
ตามปกต�หล
งจากฉ
นเช-าเสรFจแล-ว  ท7านน�าบร�ขารกล
บก�ฏ�  เม>?อเกFบไว-
เร�ยบร-อยแล-ว  หลวงพ7อม
กจะหลบไปพ
กเพ>?อพ�จารณาค-นหาธรรมในเขต
ป7าช-า  ซ1?งเปFนส7วนหน1?งของว
ด  ตรงกลางป7าช-าเขาปล6กศาลาเลFกไว-หล
ง
หน1?ง  เม>?อมองจากศาลาย7อมมองเหFนหล�มฝ 
งศพและฝ 
งเถ-าถ7านกระด6กของ
เพ>?อนมน�ษยQเปFนหย7อมๆ ท�าให-น1กถ1งข-อธรรมะท�?เคยพ�จารณาว7า อธ,ว�ง เม 
ช�ว!ต�ง ช�ว�ตของเราไม�ย%�งย1น, ธ,ว�ง  เมสมรณ�ง ความตายของเราย%�งย1น,สอ
น�น! ยะต�ง  เม  ช�ว!ต�ง  ช�ว�ตของเราไม�เท��ยง, น!ยะต�ง  เมสมะระณ�ง ความ
ตายของเราเท��ยง, ส
กว
นหน1?งเรากFจะต-องท
บถมด�นเหม>อนคนเหล7าน
@น  เรา
เก�ดมาเพ>?อถมด�นให-ส6งข1@นหร>อ? หร>อเก�ดมาท�าไม...
อย67ต7อมาว
นหน1?ง  ขณะท�?หลวงพ7อก�าล
งพ�จารณาธรรมชาต�ของต-นไม-ใบไม- 
เถาว
ลยQต7างๆ  อย67ท�?ศาลาเลFกก�าล
งสบายอารมณQ  ม�กาต
วหน1?งบ�นมาจ
บก�?ง
ไม-ใกล-ๆศาลา  ส7งเส�ยงร-อง  กา...กา...  ท7านไม7สนใจเพราะน1กว7าคงร-องไป
ตามประสาส
ตวQ แต7ท�?ไหนได- พอม
นร6-ว7าเราไม7สนใจม
นจ1งล>?นลงมาจ
บท�?พ>@น
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ตรงหน-าเรา ห7างก
นเพ�ยงประมาณ ๒ เมตร ปากม
นคาบหญ-าแห-งคาบแล-ว
วางๆ พลางร-องว7ากวาวๆ...เหม>อนม
นจะย>?นหญ-าแห-งให-พอเราสนใจมองด6 
และร
บทราบในใจว7า  อ>@อ...เจ-ามาบอกอะไรเล7า...กากFบ�นหน�ไป  อย67ต7อมา
ประมาณ ๓ ว
นม�เดFกชายคนหน1?งอาย�ประมาณ ๑๓-๑๔ ป� ป7วยเปFนไข-และ
ตายไป  เขาจ1งน�ามาเผาในป7าช-าไม7ไกลจากศาลา  และหล
งจากเขาสวด
มนตQท�าบ�ญแล-วได-  ๓-๔ ว
น ขณะท�?หลวงพ7อก�าล
งน
?งพ�จารณาธรรมอย67กFม�
กาบ�นมาจ
บก�?งไม-ข-างศาลาอ�ก  เม>?อเราไม7สนใจม
นกFบ�นลงมาจ
บด�นและ
แสดงอาการเหม>อนคร
@งแรก พอหลวงพ7อมองด6ม
นและร
บทราบ กาต
วน
@นกF
บ�นหน�ไป...อย67ต7อมาอ�กประมาณ ๓ ว
น พ�?ชายของเดFกท�?ตายไปแล-วน
@น ซ1?ง
ม�อาย�ประมาณ ๑๕-๑๖ ป�เก�ดป7วยเปFนไข-กะท
นห
นและกFตายอ�กพวกญาต�
น�ามา เผาในป7าช-าน
@นอ�ก หล
งจากท�าบ�ญต
กบาตรแล-วประมาณ ๓-๔ ว
น 
ขณะท�?หลวงพ7อน
?งพ
กอย67ในศาลากลางป7าช-า  กFม�กาบ�นมาเกาะ  ก�?งไม-  ส7ง
เส�ยงร-องเหม>อนเก7า  เม>?อไม7สนใจม
นกFบ�นลงมาจ
บพ>@น  คาบหญ-าแห-ง
เหม>อนจะย>?นให-  คาบวางๆพอร
บทราบว7า  อะไร  ก
นเล7าจะมาบอกอะไร
อ�ก...กาต
วน
@นกFบ�นหน�ไป หลวงพ7อจ1งค�ดว7า ๒ คร
@งก7อนม
นท�าอย7างน�@ม�คน
ตาย ๒ คน แต7คราวน�@ม
นมาท�าอ�ก ท�าไมจะม�คนตายอ�กหร>อ อย67ต7อมาอ�ก 
๓-๔ ว
น พ�?สาวของเดFกพวกน
@นซ1?งม�อาย�ประมาณ ๑๘-๑๙ ป� ป7วยเปFนไข-
และกFได-ตาย ลงอ�กและได-น�ามาเผาท�?ป7าช-าน
@นอ�ก ความท�กขQเปFนอ
นมากด6
เหม>อน  จะมารวมแผดเผาพ7อแม7และญาต�ของเดFกพวกน
@นให-เกร�ยมไหม-
ร-องไห-จนแทบจะไม7ม�น�@าตาออกช
?วระยะ
เพ�ยงคร1?งเด>อนเขาต-อง  ส6ญเส�ยล6กไปต
@ง  ๓  คน  หลวงพ7อได-มาเหFนภาพ
ของคนเหล7าน
@นผ6-ได-ร
บความท�กขQโศก  ย�?งท�าให-เก�ดธรรมะเต>อนตนม�ให-
ประมาท ในการท�าความเพ�ยร  ความท�กขQความโศกย7อมเก�ดจากของท�?เรา
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ร
กเราหวงแหน  ซ1?งเปFนความจร�งท�?พระพ�ทธองคQตร
สไว-นานแล-วและเปFน
ความจร�งเสมอไป  อาศ
ยศาลากลางป7าช-าและหล�มฝ 
งศพเปFนท�?มาแห7ง
ธรรมะสอนใจม�ให-ประมาทเปFนอย7างด�...
ในพรรษาท�?อย67ว
ดป7าแห7งน�@  จ�ตใจร6-ส1กม�ความหน
กแน7นและเข-มแขFงพอ
สมควร  การท�าความเพ�ยรกFเปFนไปอย7างสม�?าเสมอ  และการเคารพต7อกฎ
กต�กาท�?ต
@งไว-กFม�ได-บกพร7องม�ความส�ารวม  สระว
งอย67ม�ได-ประมาท 
พระพ�ทธองคQตร
สว7า ศ�ลจะร0BไดBเพราะ อย09ร9วมก�นนานๆ ด
งน
@นของส�?งใด
ท�?เหFนว7าไม7ถ6กต-องตามพระว�น
ย  หร>อร
บประเคนแต7ไม7ได-องคQแห7งการ
ประเคน  หลวงพ7อกFไม7ฉ
น  จะพ�จารณาฉ
นเฉพาะส�?งท�?เหFนว7าถ6กต-องตามพ
ระว�น
ยเท7าน
@น
ในพรรษาน
@นหลวงพ7อท�าความเพ�ยรหน
กย�?งข1@น  แม-ฝน  จะตกกFย
งเด�น
จงกรมอย67  เพ>?อค-นหาทางพ-นท�กขQม�เวลาจ�าว
ดน-อย ท�?ส�ด  ว
นหน1?งเก�ดส�บ�น
น�ม�ตว7า ได-ออกไปในท�?แห7งหน1?ง ไปพบคนแก7และป7วย ร-องครวญครางม�คน
พย�งต
วให-ล�กข1@นน
?ง หลวงพ7อพ�จารณาด6แล-วกFเด�นผ7านไป จ1งไปพบคนเจFบ
หน
กจวนจะตาย  ม�ร7างกายซ6บผอม  จะหายใจแต7ละคร
@งท�าให-มองเหFน
กระด6กซ�?โครงไล7ก
นเปFนแถวๆ  ท�าให-เก�ดความส
งเวชจ1งเด�นเลยไป  จ1งไป
พบ คนตายนอนหงายอ-าปากย�?งท�าให-เก�ดความลดใจมาก เม>?อ ร6-ส1กต
วกFย
ง
จ�าภาพในฝ 
นน
@นได-ด�อย67  จ1งค�ดหาทางพ-นท�กขQ  ร6-ส1กเบ>?อหน7ายต7อช�ว�ตค�ด
อยากจะปล�กต
วข1@นไปอย67บนยอดเขาประมาณ ๗ ว
น ๑๕ ว
น จ1งจะลงมา
บ�ณฑบาต แต7ม�ป 
ญหาเร>?องน�@าด>?มจะต-อง ด>?มท�กว
น จ1งน1กถ1งกบในฤด6แล-ง
ม
นอย67ในร6อาศ
ยน�@าเย�?ยวม
นเองม
นกFม�ช�ว�ตอย67ได-  เม>?อค�ดได-ด
งน
@นจ1งตกลง
จะฉ
นน�@าป 
สสาวะของ  ต
วเอง  จ1งท�าการทดลองด6ก7อน  ว
นน
@นหล
งจากฉ
น
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อาหารแล-ว  จ1ง  ด>?มน�@าบร�ส�ทธ� tจนอ�?ม  อย67ได-ประมาณ ๓ ช
?วโมง  ร6-ส1กปวด
ป 
สสาวะเวลาป 
สสาวะออกมาจ1งเอาแก-วมารอง  ไว-เสรFจแล-วจ1งเทหน-าฝา
ออก น�ดหน1?ง จ1งยกข1@นด>?มร6-ส1กว7าม�รส เคFม ท�น�@อย67ได-ประมาณ ๒ ช
?วโมง กF
ปวดป 
สสาวะอ�ก เวลาป 
สสาวะออกกFเอาแก-วมารองเสรFจแล-วกFด>?มเข-าไปอ�ก 
คราวน�@อย67ได-ประมาณ ๑ ช
?วโมง กFปวดป 
สสาวะอ�ก เวลาถ7ายป 
สสาวะกFเอา
แก-วมารองไว-เสรFจแล-วกFด>?มเข-าไปอ�ก ได-ประมาณ ๒๐ นาท�กFปวดป 
สสาวะ 
และกFท�าอย7างเก7า  ด>?มเข-าไปอ�ก คราวน�@อย67ได-  ๑๕ นาท�กFปวดอ�กถ7ายออก
มาแล-วด>?มเข-าไปอ�กและอย67ได-ประมาณ ๕ นาท� ปวดป 
สสาวะ และถ7ายออก
มาหาอะไรรองแล-วด>?มเข-าไปคราวน�@กะว7าพอตกถ1งกระเพาะกFไหลออกเปFน
ป 
สสาวะ  เลยม�ส�ขาวๆ  จ1งได-เก�ดความร6-ส1กว7า  น�@าป 
สสาวะเปFนเศษของน�@า
แล-ว จะอาศ
ยด>?มอ�กไม7ได- จ1งทอดอาล
ยในการท�?จะหาน�@าด>?มเช7นว�ธ�น
@น
นอกจากน
@นย
งห
ดปลงผมด-วยตนเอง  เลยเปFนน�ส
ยมาจนท�กว
นน�@  และเปFน
แบบอย7างให-ศ�ษยQท
@งหลายได-ท�าตาม  เม>?อค�ดว7าไม7อาจไปอย67บนยอดเขาได-
กFค�ดหาว�ธ�ใหม7  โดยท�าการอดอาหารค>อ  ฉ
นว
นเว-นว
นล
บก
นไป  ท�าอย67
ประมาณ ๑๕ ว
น และในระหว7างน�@ท�าให-ร7างกายร-อนผ�ดปกต�เหม>อนถ6กไฟ
เผาม�อาการท�รนท�รายแทบจะทนไม7ไหว  จ�ตใจกFไม7สงบ  จ1งน1กได-ว7า  ม�ใช7
ทาง...ท�าให-  น1กถ1ง อป�ณณกปฏ!ปทา ค1อ  ข�อปฏ�บ%ต�ไม�ผ�ด ได-แก7 โภชะ
เนม�ตต�ญญ,ตา ร
�จ%กประมาณในการฉ%นอาหารพอสมควร  ไม�มาก  ไม�
น�อย ส�ารวม อ�นทร�ยQต>?นข1@นท�าความเพ�ยรไม7เก�ยจคร-าน และเม>?อน1กได-  จ1ง
หย�ดว�ธ�ทรมานน
@นเส�ย  กล
บฉ
นอาหารเปFนปกต�ว
นละคร
@งด
?งเด�มบ�าเพFญ
สมณธรรมได-จ�ตใจกF
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สงบด�เวลาเข-าสมาธ�  สามารถถอดร6ปร7างโดยมองเหFนร6ปร7างของตนอ�กร7าง
หน1?งน
?งอย67ข-างหน-าด-วยความช
ดเจน  ม�ได-ง7วงนอนปราศจากน�วรณQท�ก
อย7าง  ร6-ส1กว7าการปฏ�บ
ต�กFสะดวกด�จ�ตใจสงบเยFน...เม>?อออกพรรษาแล-ว 
หลวงตาป�-มชวนข-ามไปต
@งส�าน
กกรรมฐานอย67ทางฝ 
?งประเทศลาว หลวงพ7อ
ไม7เหFนด�ด-วย จ1งไม7ยอมไป พอจวนจะส�@นป�หลวงตาจ1ง พาล6กว
ดย-ายหน�ไป
จากว
ดน
@นได-ประมาณ ๗ ว
น หลวงพ7อกFได-ย-ายจากท�?น
?นไปเช7นก
น
พ.ศ.๒๔๙๒  (พรรษาท ี�ี7๑๑)  เม>?อออกจากว
ดป7าอ�าเภอศร�สงครามแล-ว 
หลวงพ7อกFเด�นทาง  ข1@นส67ภ6ล
งกาซ1?งอย67ในเขต  อ.บ-านแพงจ.นครพนมได-ไป
พ
กสนทนาธรรมก
บอาจารยQว
น เปFนเวลา ๓ ว
น จ1งได-เด�นธ�ดงคQไปเร>?อยๆ 
นานพอสมควรจ1งได-ลงจากภ6ล
งกามากราบท7านอาจารยQก�นร� ว
ดป7าหนองฮ� 
อ�กท�หน1?ง  ท7านอาจารยQก�นร�ได-เต>อนต�ว7า  ท7านชา...เอาล7ะการเท�?ยวธ�ดงคQกF
พอสมควรแล-ว ควรจะหาท�?อย67เปFนหล
กแหล7งท�?ราบๆ หลวงพ7อจ1งเร�ยนท7าน
ว7า  กระผมจะกล
บบ-าน ท7านอาจารยQก�นร�จ1งพ6ดว7า  จะกล
บบ-าน ค�ดถ1งใคร 
ถ-าค�ดถ1งผ6-ใด  ผ6-น
@นจะให-โทษแก7เรานะ  หลวงพ7อชาจ1งได-กราบลาท7าน
อาจารยQก�นร�เด�นทางต7อมาเปFนเวลาหลายว
น  จนกระท
?งได-มาถ1งบ-านป7า
ตาว ต.ค�าเตย อ.เล�งนกทา จ.ยโสธร  (แต7สม
ยน
@นข1@นก
บ จ.อ�บลฯ)  ได-พ
ก
อย67ท�?ป7าไม7ไกลจากบ-านเท7าใดน
ก  ได-ม�โอกาส  เทศนQส
?งสอนประชาชน
แนะแนวทางแห7งการปฏ�บ
ต�ธรรมแก7คนในถ�?นน
@นจนเก�ดความเล>?อมใสพอ
สมควร  และได-พ
กอย67เปFนเวลา  ๒  เด>อน  จ1งได-ลาญาต�โยมเด�นทางลงมา
ทางใต-ก7อนจะจากมาโยมได-มอบเดFกคนหน1?งเปFนศ�ษยQ  เม>?อเด�นทางมา
อ�าเภอวาร�นฯ  แล-วหลวงพ7อจ1งให-เดFกชายทองด�ผ6-เปFนศ�ษยQ  บรรพชาเปFน
สามเณรท�?ว
ดวาร�นทราราม เม>?อหลวงพ7อเด�นทางมาถ1งบ-านเก�ดแล-ว  จ1งได-
ไปพ
กอย67ท�?ป7าช-าบ-านก7อ เปFนเวลา ๗ ว
น ม�โอกาส ได-เทศนQให-ญาต�โยมฟ 
ง
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พอร6-แนวทางบ-างเปFนบางคนแล-ว  หลวงพ7อจ1งได-ออกเด�นทางไป  อ. 
ก
นทรล
กษQ  จ.  ศร�สะเกษและได-  พ
กอย67ในป7าใกล-บ-านสวนกล-วยและใน
พรรษาท�? ๑๑ น�@กFได-จ�าพรรษา อย67ท�?บ-านสวนกล-วย (ป 
จจ�บ
นสถานท�?น
@นเขา
สร-างเปFนว
ดแล-ว)  และในพรรษาน�@ได-เก�ดเหต�การณQอ
นเปFนบ�รพน�ม�ตด
งต7อ
ไปน�@...
๑.ค>นว
นหน1?งเม>?อหลวงพ7อเด�นจงกรม น
?งสมาธ�เปFนเวลา พอสมควรแล-วจ1ง
พ
กผ7อนจ�าว
ด  ได-เก�ดส�บ�นน�ม�ตไปว7า...  ม�คนเอาไข7มาถวายหน1?งฟอง  พอ
หลวงพ7อร
บแล-วจ1งโยนไปข-างหน-า  ไข7ฟองน
@นแตกเก�ดเปFนล6กไก7สองต
วว�?ง
เข-ามาหาจ1งย>?นม>อท
@งสอง  ออกไปร
บข-างละต
ว  พอถ6กม>อกFกลายเปFนเดFก
ชายสองคน  พร-อมก
บได-ย�นเส�ยงบอกว7า  คนอย67ทางขวาม>อช>?อ  บ�ญธรรม 
คนท�?อย67ทางซ-ายม>อช>?อ บ�ญธง ปรากฏว7าหลวงพ7อได-เล�@ยงเดFกสองคนน
@นไว-
ก�าล
งเต�บโตน7าร
กว�?งเล7นได-แล-ว ต7อมาเดFกชายบ�ญธงป7วยเปFนโรคบ�ด อย7าง
แรงพยายามร
กษาจนส�ดความสามารถ  แต7กFไม7หายจนกระท
?ง  เดFกน
@นได-
ตายอย67ในม>อ  และได-ย�นเส�ยงบอกว7าบ�ญธงตายแล-ว  เหล>อแต7บ�ญธรรมคน
เด�ยว จ1งร6-ส1กต
วต>?นข1@น จ1งเก�ดค�าถามว7า น�?ค>ออะไร? ม�ค�าตอบปรากฏข1@นว7า 
น�?ค>อสภาวธรรมท�?เปFนเอง จ1งได-หายความสงส
ย
๒.ในค>นต7อมากFม�อาการอย7างเด�ยวก
น  พอเคล�@มจะหล
บไปกFเก�ดส�บ�นว7า 
หลวงพ7อชาได-ต
@งครรภQ ร6-ส1กว7าไปมาล�าบากเหม>อน คนม�ครรภQจร�งๆแต7กFม�
ความร6-ส1กในส�บ�นน
@นว7าต
วเองกFย
งเปFนพระอย67  เม>?อครรภQแก7เตFมท�?ครรภQจะ
คลอดจ1งม�คนมาน�มนตQไปบ�ณฑบาต  พอไปถ1งท�?ท�?เขาน�มนตQมองไปรอบๆ 
บร�เวณเหFนล�าธาร  กระท7อมไม-ไผ7ข
ดแตะกลางท�7งนาและเหFนพระอย67บน
เร>อน ๓ ร6ป ไม7ทราบว7ามาจากไหน...โยมเขาพาก
นถวายอาหารบ�ณฑบาต
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พระ ๓ ร6ปน
@น ฉ
นอย67ข-างบนแต7หลวงพ7อชาปรากฏว7าท-องแก7จวนจะคลอด
เขาจ1งให-ฉ
นอย67ข-างล7างพอพวกพระฉ
นจ
งห
น
ท7านหลวงพ7อชากFคลอดเดFกพอด�และเปFนเดFกชาย  ม�ขนน�7มน�?มบนฝ7าม>อ
และฝ7าเท-า  ม�อาการ  ย�@มแย-มแจ7มใส  ท-องปรากฏว7าแฟบลง  น1กว7าต
วเอง
คลอดจร�งๆ  จ1ง  เอาม>อคล�าด6แต7กFไม7ม�ส�?งเปรอะเป>@อนใดๆ  ท�าให-น1กถ1ง
พระพ�ทธองคQ  ท�?ทรงประส6ต�จากครรภQพระมารดา  คงจะไม7เปรอะเป>@อนมล
ท�นใดๆ เช7นก
น และเวลาฉ
นจ
งห
นพวกโยมพ�จารณาก
นว7า ท7านคลอดบ�ตร
ใหม7จะเอาอะไรให-ฉ
น  เขาจ1งเอาปลาหมอป�@ง  ๓  ต
วให-ฉ
น  ร6-ส1กว7าเหน>?อย
อ7อนไม7อยากฉ
น  แต7กFอดใจฉ
นไปเพ>?อฉลองศร
ทธา  เขา  เพราะม
นไม7ม�รส 
ชาต�อะไร ก7อนจะฉ
นจ1งส7งเดFกให-โยมอ�-มไว-  พอฉ
นเสรFจเขาจ1งส7งเดFกค>นมา
ให- พอถ1งม>อร
บไว-เดFกพล
ดตกหล7นจากม>อแล-วจ1งร6-ส1กต
วต>?นข1@น เก�ดค�าถาม
ว7า น�?ค>ออะไร? ม�ค�าตอบว7า น�?ค>อภาวะท�?เปFนเองท
@งน
@น เลยหมดความสงส
ย
๓.ค>นท�?สามต7อมากFอย67ในอาการด
งกล7าวน
?นแหละพอพ
กผ7อนเคล�@มหล
บไป
กFเก�ดส�บ�น ว7าได-ร
บน�มนตQให-ข1@นไปยอดเขาก
บ สามเณรร6ปหน1?ง ทางข1@นเขา
น
@นเปFนทางเว�ยนข1@นไปเหม>อนก-นหอย  ว
นน
@นเปFนว
นเพFญ  และภ6เขากFส6ง
มากพอข1@นไปถ1งแล-วร6-ส1กว7าเปFนท�?ร7มร>?นด�ม�ม7านป6พ>@นและก
@น
เพดานสวยงามมากจน
หาท�?เปร�ยบไม7ได-  แต7เวลาจะฉ
นเขากFน�มนตQลงมาท�?ถ�@าข-างภ6เขาม�โยมแม7 
(แม7พ�มโยมมารดา)  และน-าม�พร-อมญาต�โยมเปFนบร�วารจ�านวนมากไป
ถวาย อาหาร อาหารท�?ถวายน
@นโยมแม7ได-แตงและผลไม-อ>?นๆ ส7วนน-าม�ได-
ไก7ย7าง  เปFดย7างมาถวาย  หลวงพ7อจ1งท
กข1@นว7า  โยมม�อย67เหFนจะม�ความส�ข
นะ ได-ไก7ย7างเปFดย7างมาถวายพระ โยมม�กFย�@มแย-มแจ7มใสด�  เม>?อฉ
นอาหาร
เสรFจแล-วได-เทศนQให-เขาฟ 
งนานพอสมควร เม>?อเทศนQจบจ1งร6-ส1กต
วต>?นข1@น
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พ.ศ.๒๔๙๓ (พรรษาท�?๑๒) ในระหว7างต-นป�ได-ร
บจดหมายจากพระมหาบ�ญ
ม�  ซ1?งเคยเปFนเพ>?อนปฏ�บ
ต�มาด-วยก
น  แจ-งข7าวเร>?องการปฏ�บ
ต�ธรรมของ
หลวงพ7อว
ดปากน�@าภาษ�เจร�ญธนบ�ร�  จ1งได-เด�นทางลงไป  และได-พ
กอย67ก
บ
พระมหาบ�ญม�ท�?ว
ดปากน�@า  ๗ ว
นได-ม�โอกาส นม
สการหลวงพ7อเจ-าอาวาส
ได-ส
งเกตและพ�จารณา  ด6แล-วเหFนว7าเปFนไปเพ>?อร
กษาโรคภ
ยบางอย7าง  ย
ง
ไม7ถ6กน�ส
ย จ1งได-เด�นทางออกไปพ
กอย67ท�?ว
ดใหญ7 จ
งหว
ดพระนครศร�อย�ธยา 
และได-ปฏ�บ
ต�ธรรมอย67ร7วมก
บพระอาจารยQฉลวย และหลวงตาแปลก และท�?
บร�เวณใกล-ๆว
ดม�สถานท�?ล�าธารและกระท7อมไม-ไผ7และส�?งอ>?นๆ  เหม>อนด
ง
ภาพท�?ปรากฏในคราวฝ 
นเหFนอย67ท�?บ-านสวนกล-วยจร�งๆ  ได-จ�าพรรษาอย67ท�?
ว
ดน
@น  ๒ พรรษา การปฏ�บ
ต�ธรรมร7วมก
นน
@นเปFนไปโดยความสะดวกและ
สาม
คค�เปFนอย7างด�
ร
กษาโรคด-วยธรรมโอสถคร
@งท�? ๒ ในป� พ.ศ.๒๔๙๔ น
?นเอง หลวงพ7อป7วย
เปFนโรคเก�?ยวก
บท-องม�อาการบวมข1@นทางด-านซ-าย ร6-ส1กเจFบปวดท�?ท-องมาก 
และผมก
บโรคห>ดท�?เคยเปFนอย67แล-วกFซ�@าเต�มอ�ก หลวงพ7อชาพ�จารณาว7า อ
น
ต
วเราน�@กFอย67ห7างไกล  ญาต�พ�?น-อง  ข-าวของเง�นทองกFไม7ม�  เม>?อป7วยข1@นมา
คร
@นจะไปร
กษาท�?โรงพยาบาลกFขาดเง�นทอง จะเปFนการท�าความย�7งยากแก7
คนอ>?น อย7ากระน
@นเลยเราจะร
กษาด-วยธรรมโอสถโดยย1ดเอาพระธรรมเปFน
ท�?พ1?ง  ถ-าม
นจะหายกFหาย  ถ-าหากม
นทนไม7ได-กFให-ม
นตายไปเส�ย...จ1งทอด
ธ�ระในส
งขารของตนโดยการอดอาหารไม7ยอมฉ
นจะด>?ม
เพ�ยงแต7น�@าน�ดๆหน7อยๆ เท7าน
@น...ท
@งไม7ยอมหล
บนอน จ1งได-แต7เด�นจงกรม
และน
?งสมาธ�ล
บก
นไป เวลาร�7งเช-าเพ>?อนๆเขาไปบ�ณฑบาต หลวงพ7อกFเด�น
จงกรม  พอเพ>?อนกล
บมากFข1@นก�ฏ�  น
?งสมาธ�ต7อไปม�อาการอ7อนเพล�ยทาง
ร7างกาย แต7ก�าล
งใจด�มาก ไม7ย7อท-อต7อส�?งท
@งปวง หลวงพ7อเคยพ6ดเต>อนว7า 
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การอดอาหารน
@นสระว
งให-ด�...บางท�จะท�าให-เราหลง  เพราะจ�ตค�ดไปมองด6
เพ>?อนๆ  เขาฉ
นอาหารน
@นเปFนการย�7งยากม�ภาระมากจร�งๆ  เลยค�ดว7าเปFน 
การล�าบากแก7ต
วเองอาจจะไม7ยอมฉ
นอาหารเลย เปFนทางให- ตายได-ง7ายๆ
เส�ยด-วย  เม>?อหลวงพ7ออดอาหารมาได-ครบ  ๘  ว
น  ท7านอาจารยQฉลวยจ1ง
ขอร-องให-กล
บฉ
นด
งเด�ม โรคในกายปรากฏว7า หายไป ท
@งโรคท-องและโรค
ห>ดไม7เปFนอ�ก หลวงพ7อจ1งกล
บฉ
น อาหารตามเด�มและได-ให-ค�าแนะน�าไว-ว7า
เม>?ออดอาหารหลายว
น เวลากล
บฉ
น ส�?งท�?ควรระว
งกFค>อ อย7าเพ�?งฉ
นมากใน
ว
นแรก ถ-า  ฉ
นมากอาจตายได-  ควรฉ
นว
นละน-อยและเพ�?มข1@นไปท�กว
นจน
เปFนปกต�ในระยะท�?จ�าพรรษาอย67ท�?ว
ดใหญ7น
@นหลวงพ7อม�ได-
แสดงธรรมต7อใครอ>?นม�แต7อบรมต
วเองโดยการปฏ�บ
ต�และพ�จารณาเต>อน
ตนอย67ตลอดเวลา  เม>?อออกพรรษาแล-วได-เด�นทางไปพ
กอย67เกาะส�ช
ง  เพ>?อ
หาความสงบเปFนเวลาหน1?งเด>อน และถ>อคต�เต>อนตนเองว7า ชาวเกาะเขาได-
อาศ
ยพ>@นด�นท�?ม�น�@าทะเลล-อมรอบ ท�?ท�?เขาอาศ
ย อย67ได-ต-องพ-นน�@าจ1งจะเปFนท�?
พ1?งได-  เกาะส�ช
งเปFนท�?พ1?งทางนอก ของส7วนร7างกาย เรามาอาศ
ยอย67ท�?เกาะ
น�@ค>อท�=พ4=งทางในซ4=งเปFนท�=อ�นนJPา  ค@อก!เลสต�ณหาท9วมไม9ถ4ง  แมBเราจะ
อย09บนเกาะส�ช�งแต9กFย�งคBนหาเกาะภายในอ�กต9อไป  ผ0Bท�=ท9านไดBพบ 
และอาศ�ยเกาะอย09ไดBน�Pนท9านย9อมอย09เปFนส,ข ต7างจากคนท�?ลอยคออย67ใน
ทะเล ค>อความท�กขQซ1?งม�หว
งจมน�@าตาย ทะเลภายนอกม�ฉลามและส
ตวQ  ร-า
ยอ>?นๆ  แต7ทะเลภายในย�?งร-ายกว7าน
@นหลายเท7า  เม>?อได-ธรรมะจากทะเล 
และเกาะส�ช
งพอสมควร  ซ1?งเปFนเวลาหน1?งเด>อนแล-วจ1งออกจากเกาะส�ช
ง
เด�นทางกล
บว
ดใหญ7  จ.อย�ธยา  และพ
กอย67ท�?ว
ดใหญ7เปFนเวลานานพอ
สมควรจ1งได-เด�นทางกล
บ  มาบ-าน  และได-มาพ
กท�?ป7าช-าบ-านก7อตามเคยม�
โอกาส  เทศนQโปรดโยมแม7และพ�?ชาย(ผ6-ใหญ7ลา)  และญาต�พ�?น-องหลายคน 
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จนเปFนเหต�ให-งดท�าปาณาต�บาต และเช>?อม
?นในพระร
ตนตร
ยย�?งข1@น พ
กอย67ท�?
ป7าช-าบ-านก7อเปFนเวลา ๑๕ ว
น จ1งเด�นทางต7อไป
พ.ศ.๒๔๙๕ (เปFนพรรษาท�?๑๔) ในระหว7างต-นป�น�@ หลวงพ7อจ1งได-เด�นธ�ดงคQ
ข1@นไปจนถ1งบ-านป7าตาว  อ.  เล�งนกทา  จ.ยโสธร  ซ1?งเปFนสถานท�?เคยอย67มา
ก7อน  คราวน�@ไม7ไปอย67ท�?เก7า  ไปอย67จ�าพรรษาในป7าห7างจากหม67บ-าน  ๒ 
ก�โลเมตร  ซ1?งป 
จจ�บ
น  เปFนท�?พ
กสงฆQบ�าเพFญธรรม  หลวงพ7อได-ม�โอกาส 
เทศนQส
?งสอนประชาชนจนเตFมความสามารถ  ท�าให-เขาเข-าใจในหล
กค�า
สอน  ในศาสนาด�ย�?งข1@น  และเก�ดความเล>?อมใสการร
บแขกและการพบปะ
สนทนาธรรมม�มากและบ7อยคร
@งย�?งข1@น
สถานท�?พ
กแห7งน
@นเร�ยกว7า  ว
ดถ�@าห�นแตก  เปFนลานห�นดาด  ทางด-านท�ศ
เหน>อของท�?พ
กน
@นเปFนแอ7งน�@าม�ปลาช�มทางท�ศตะว
นออก  ของแอ7งน�@าเปFน
ค
นห�นส6งน�ดหน7อย  ต7อจากค
นห�นไปทางด-านท�ศตะว
นตกเปFนท�?ลาดลงไป
เวลาน�@าล-นแอ7งกFไหลไปตามท�?ลาดลงส67เบ>@องล7างโดยมาก
ม�พวกปลาด�กพยายามตะเก�ยกตะกายข1@นมาตามน�@า  บางต
วกFข-ามค
นห�น
ไปถ1งแอ7งน�@า  บางต
วกFข-ามไปไม7รอดจ1งนอนอย67บนค
นห�น  หลวงพ7อเคย
ส
งเกตเหFนตอนเช-าๆท7านจะเด�นไปด6  เม>?อเหFนปลานอนอย67บนค
นด�นจ1งจ
บ
ม
นปล7อยลงไปในแอ7งน�@า แล-วจ1งกล
บมาเอาบาตรไปบ�ณฑบาต

ยอมอดเพ@=อใหBช�ว!ตส�ตว:
เช-าว
นหน1?งก7อนจะออกบ�ณฑบาต  หลวงพ7อจ1งเด�นไปด6ปลาเพ>?อช7วยช�ว�ต
ม
นท�กเช-า  แต7ว
นน
@นไม7ทราบใครเอาเบFดมาตกไว-ตามร�มแอ7งน�@า  เหFนเบFด
ท�กค
นม�ปลาต�ดอย67 หลวงพ7อจ1งร�าพ1งว7า เพราะม
นก�นเหย>?อเข-าไป เหย>?อน
@น
ม�เบFดด-วยปลาจ1งต�ดเบFดสมองด6ปลาต�ดเบFดสงสารกFสงสาร  แต7ช7วยม
นไม7
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ได-  เพราะเบFดม�เจ-าของ  ท7านจ1งมองเหFนด-วยความลดใจ  เพราะความห�ว
แท-ๆเจ-าจ1งหลงก�นเหย>?อท�?เขาล7อไว- ด�@นเท7าไรๆกFไม7หล�ด เปFนกรรมของเจ-า
เองเพราะความไม7พ�จารณาเปFนเหต�ให-เต>อนตนว7า ฉ�นอาหารไม9พ!จารณา
จะเปFนเหม@อนปลาก!นเหย@=อย9อมต!ดเบFด...ได-เวลาจ1งกล
บออกไปเท�?ยว
ภ�กขาจาร  คร
@นกล
บจากบ�ณฑบาตเหFนอาหารพ�เศษสมองด6เหFนต-มปลาด�ก
ต
วโตๆท
@งน
@น  หลวงพ7อน1กร6-ท
นท�ว7าต-องเปFนปลาต�ดเบFดท�?เราเหFนน
@นแน7ๆ 
บางท�อาจจะเปFนพวกท�?เราเคยช7วยช�ว�ตเอาม
นลงน�@ากFได-  ความจร�งกFอย67
ใกล-ๆแอ7งน�@าน�@เท7าน
@น...และโดยปกต�แล-วอาหารจะฉ
นกFไม7ค7อยจะม�อย67แล-ว 
แต7หลวงพ7อเก�ดความร
งเก�ยจข1@นมาถ1งเขาจะเอามาประเคนกFร
บวางไว-ตรง
หน-าไม7ยอมฉ
น ถ1งแม-จะอดอาหารมานานกFตาม เพราะท7านค�ดว7าถ-าเราฉ
น
ของเขาในว
นน�@  ว
นต7อๆไปปลาในแอ7งน�@าน
@นกFจะถ6กฆ7าหมด  เพราะเขาจะ
ท�าเปFนอาหารน�ามาถวายเรา  ปลาต
วใดท�?อ�ตส7าหQตะเก�ยกตะกายข1@นมาพบ
แอ7งน�@าแล-วกFย
งจะต-องพาก
นมาตายกลายเปFนอาหารของเราไปหมด  ด
ง
น
@นหลวงพ7อจ1งไม7ยอมฉ
น จ1งส7งให-พระทองด�ซ1?งน
?งอย67ข-างๆ พระทองด�เหFน
หลวงพ7อไม7ฉ
น  กFไม7ยอมฉ
นเหม>อนก
นม�อะไรท�?ไปบ�ณฑบาตได-มากFแบ7ง
ก
นฉ
นตามม�ตามได- ส7วนโยมท�?เขาต-มปลามาถวายน
?งส
งเกตอย67ต
@งนานเม>?อ
เหFนพระไม7ฉ
นจ1งเร�ยนถามว7า ท7านอาจารยQไม7ฉ
นต-มปลาหร>อคร
บ  ...หลวง
พ7อจ1งตอบว7าสงสารม
น  เท7าน�@เอง  ท�าเอาโยมผ6-น�ามาถวายถ1งก
บน�?ง
อ1@ง...แล-วจ1งพ6ดว7า ถ-าเปFนผมห�วอย7างน�@คงอดไม7ได-แน7ๆ ต
@งแต7น
@นมาปลาใน
แอ7งน�@าน
@นจ1งไม7ถ6กรบกวนพวกโยมกFพาก
น เข-าใจว7าปลาของว
ด...
ท7านท
@งหลายลองน1กด6เถ�ดว7า  หลวงพ7อม�จ�ตประกอบด-วยเมตตามากแค7
ไหน  ถ-าเปFนเราแล-วจะทนความห�วได-หร>อเปล7าย
งไม7แน7...  ส7วนหลวงพ7อ
ท7านทนห�วเพ>?อเหFนแก7ช�ว�ตเพ>?อนร7วมว
ดถ-าน1กร
งเก�ยจหร>อร6-ว7าเขาฆ7ามา
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เฉพาะ (อ,ทท!สะม�งสะ) แบบน�@ท7านจะไม7ยอมฉ
นเลย...  ถ-าเปFนเราๆท7านๆ
ปลาท
@งหลายในแอ7งน�@า น
@นอาจจะส6ญพ
นธ�Qในระยะอ
นน
@นกFอาจเปFนได-
ด
งน
@นเม>?อหลวงพ7อมาอย67ว
ดหนองป7าพงน�@ ท7านจ1งห-าม ไม7ให-น�าส
ตวQ ม�ช�ว�ต
มาท�าปาณาต�บาตในว
ดเปFนเดFดขาด  ถ1งแม-ว
ดเปFนส�าน
กสาขาของท7านกF
ถ>อปฏ�บ
ต�แบบเด�ยวก
น
พ.ศ.๒๔๙๖  ซ1?งน
บเปFนป�ท�?  ๒  ท�?หลวงพ7อได-อย67ป7าใกล-บ-านป7าตาวม�พระ
ภ�กษ�สามเณรอย67 ๙ ร6ป เฉพาะศ�ษยQท�?เปFนคน ทางอ�าเภอวาร�นช�าราบม�พระ
เท�?ยง  (อาจารยQเท�?ยงว
ดเก7าน-อย)  ก
บ  พระหน6  (หน6  ขว
ญน6)  ได-อย67ปฏ�บ
ต�
ธรรมร7วมพระเณรอ>?นๆ
เม>?อม�พระเณรอย67ด-วยก
นหลายร6ปหลวงพ7อจ1งค�ดว7าควร  จะปล�กต
วไปอย67
แต7ล�าพ
งคนเด�ยว  เพ>?อให-ได-ร
บความสงบย�?งข1@น  จ1งตกลงให-พระเณรอย67จ�า
พรรษาท�?ว
ดถ�@าห�นแตก  ส7วนหลวงพ7อเองข1@นไปจ�าพรรษาอย67ภ6กอย  ซ1?ง
บร�เวณน
@นหล
งจากหลวงพ7อได-จาก  ภ6กอยไปหลายป�  จ1งม�ผ6-ค-นพบรอย
พระพ�ทธบาทและเปFนท�? ส
กการบ6ชาของพ�ทธศาสน�กชนอย67เด�wยวน�@ ภ6กอยน�@
อย67ห7างจาก ถ�@าห�นแตกประมาณ ๓ ก�โลเมตร ท�าให-ได-ร
บความส�ขมาก พอ
ถ1งว
นอ�โบสถสวดพระปาฏ�โมกขQ หลวงพ7อกFลงมาร7วมท�าส
งฆกรรม ท�?ว
ดถ�@า
ห�นแตก และได-ให-โอวาทเต>อนต�พระภ�กษ�สามเณรม�ได-ขาด บางโอกาส ได-
เทศนQให-โยมฟ 
งพอสมควรแล-ว กล
บไปท�?พ
กภ6กอยตามเด�ม
ร
กษาโรคด-วยธรรมโอสถคร
@งท�?  ๓  ในระหว7างพรรษาน�@หลวงพ7อป7วยเปFน
โรคเก�?ยวก
บฟ 
นเหง>อกบวมท
@งข-างบนและข-างล7าง  ร6-ส1กบวมมาก  โรคปวด
ฟ 
นน�@ม�รส  ชาต�เปFนอย7างไรน
@นใครเคยเปFนแล-วไม7อยากเปFนอ�ก  แต7กFหน�ไม7
พ-นจ1งต-องจ�ายอม...ขนาดพวกเราปวดซ�?เด�ยวสองซ�? กFย
งทรมานไม7น-อยเลย 
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หลวงพ7อท7านหายา มาร
กษาตามม�ตามได-  โดยใช-ตบะธรรมและข
นต�ธรรม
เปFนท�?ต
@ง พร-อมท
@งพ�จารณาว7า พยาธ!ง ธ�มโมมห! พยาธ!ง อะนะ ต�โต เรา
ม�ความเจ�บไข�เป�นธรรมดา  หน�ความเจ�บไข�ไปไม�พ�น ร6-เท7าท
นสภาวธรรม
น
@นๆม�ความอดทนอดกล
@น  แยกโรคทางกายก
บโรค  ทางใจออกเปFนคนละ
ส7วน เม>?อกายป7วยกFป7วยไปไม7ยอมให-ใจ ป7วยด-วย แต7ถ-ายอมให-ใจป7วยด-วย
กFเลยกลายเปFนป7วยด-วยโรค  สองช
@น  ความท�กขQเปFนสองช
@นเช7นเด�ยวก
น 
โรคปวดฟ 
นม
นทรมานหลวงพ7อมาก กว7าจะสงบลงได-ต-องใช-เวลาถ1ง ๗ ว
น
หลวงพ7อได-เล7าให-ฟ 
งว7า  พ6ดถ1งการส
งวรระว
งเร>?องศ�ลแล-ว  เม>?อคราวออก
ปฏ�บ
ต�ไปคนเด�ยวอย67ร6ปเด�ยว  ย�?งม�ความหวาดกล
ว  ต7ออาบ
ต�มาก  ออก
ปฏ�บ
ต�คร
@งแรกม�เขFมเล7มเด�ยวท
@งคดๆเส�ยด-วย  ต-องคอยระว
งร
กษากล
วม
น
จะห
ก เพราะถ-าห
กแล-วไม7ร6-จะไปขอใคร ญาต�พ�?น-องกFไม7ม� ด-ายส�าหร
บเยFบ
กFเอาเส-นไหมส�าหร
บจ6งผ� ขว
@นเปFนเส-นแล-วห7อรวมก
นไว-ก
บเขFม เม>?อผ-าเก7า
ขาดไปบ-างกFไม7ยอมขอ  เวลาเด�นธ�ดงคQผ7านว
ดต7างๆตามชนบท  ไม7ม�ผ-า
ส�าหร
บปะ  จ1งไปช
กบ
งส�ก�ลเอาผ-าเชFดเท-าตามศาลาว
ด  ปะบงจ�วรท�?ขาด
เสรFจแล-ว  กFเด�นธ�ดงคQต7อไป  และได-เต>อนตนเองว7า  ถ-าไม7ม�ใครเขาถวาย
ด-วยศร
ทธา  เธอกFอย7าได-ขอเขา  เปFนพระธ�ดงคQน�?ให-ม
นเปล>อยกายด6ซ�  เธอ
เก�ดมาคร
@งแรกกFม�ได-น�7งอะไรม�ใช7หร>อเปFนเหต�ให-พอใจในบร�ขาร  ท�?ม�และ
เปFนการห-ามความทะเยอทะยานอยากในบร�ขารใหม7ได-ด�มาก  พ6ดถ1ง
อาหารบ�ณฑบาตน
บว7าม�หลายๆ คร
@ง เวลาออกบ�ณฑบาตได-แต7ข-าวเปล7าๆ 
ท7านกFสอนตนเองว7าด�แล-ว...ได-ข-าวฉ
นเปล7าๆ กFย
งด�กว7าม�ได-ฉ
น  ด6แต7ส�น
ข
น
?นซ�ม
นก�นข-าวเปล7าๆม
นย
งอ-วนและแขFงแรงด�แกลองเก�ดเปFนหมาส
กชาต�
ด6ซ�ท�าให-ฉ
นข-าวเปล7าๆ ด-วยความพอใจและม�ก�าล
งปฏ�บ
ต�ธรรมต7อไป...
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พ6ดถ1งเร>?องอาพาธแล-ว หลวงพ7อเล7าว7า ได-เคยผ7านความล�าบากมามากคร
@ง
หน1?งเม>?ออย67ในเขต  สกลนคร  นครพนม  ป7วยเปFน  ไข-มาหลายว
น  อย67คน
เด�ยวกลางภ6เขาอาการหน
กพอด6 ล�กไม7ข1@นตลอดว
นด-วยความอ7อนเพล�ยจ1ง
ม7อยหล
บไป  พอร6-ส1กต
วกFเปFนเวลาเยFนมากตะว
นจวนจะตกด�นก�าล
งนอน
ล>มตาอย67  ได-ย�นอ�เก-งม
นร-องจ1งต
@งป 
ญหาถามต
วเองว7า  พวกอ�เก-งและส
ตวQ 
ป7าม
นป7วยเปFนไหม? ค�าตอบเก�ดข1@นว7า ม
นป7วยเปFนเหม>อนก
น เพราะพวก
ม
นเปFนส
งขาร ท�?ต-องปร�งแต7งเช7นเด�ยวก
บเราน�?แหละม
นม�ยาก�นหร>อเปล7า? 
ม
นกFคงหาก�นยอดไม-ใบไม-ตามม�ตามได-ม�หมอฉ�ดยาให-ม
นไหม? 
เปล7า...ไม7ม�เลย...แต7กFย
งม�อ�เก-ง  และส
ตวQ  เหล>ออย67ส>บพ
นธ�Qก
นเปFนจ�านวน
มากม�ใช7หร>อ? ค�าตอบเก�ดข1@นว7า ใช7แล-ว...ถ6กแล-ว...พอได-ข-อค�ดเท7าน�@ท�าให-
ม�ก�าล
งใจด�ข1@นมาก  จ1งพยายามล�กน
?งจนได-  และได-พยายามท�าความเพ�ยร
ต7อไปจนกระท
?งไข-ได-ท�เลาลงเร>?อยๆ  หลวงพ7อพ6ดให-ฟ 
งว7า  เปFนไข-หน
กอย67
คนเด�ยวกลางภ6เขาไม7ตายหรอก  ถ-าไม7ถ1งท�?ตาย  แม-จะไม7ม�หมอร
กษา
กFตามแต7ว7าม
นหายนานหน7อยเท7าน
@นเอง
พ.ศ.๒๔๙๗ ในระหว7างปลายเด>อน ๓ โยมมารดา  (แม7พ�ม)  ของหลวงพ7อ
พร-อมท
@งพ�?ชาย(ผ6-ใหญ7ล7า)  และญาต�โยมอ�ก  ๕  คนได-เด�นทางข1@นไปพบ
หลวงพ7อ  เพ>?อนม
สการน�มนตQให-กล
บลงมาโปรดญาต�โยมในถ�?นก�าเน�ด 
หลวงพ7อพ�จารณาเหFนเปFนโอกาส อ
นเหมาะแล-วจ1งร
บน�มนตQ  และตกลงให-
โยมมารดาและคณะท�?ไปน
@น  ข1@นรถโดยสารลงมาก7อน ส7วนหลวงพ7อพร-อม
ด-วยพระเช>@อ พระหน6 พระเล>?อน สามเณรอsอด พร-อมด-วยพ7อก� พ7อไต บ-าน
ป7าตาว  เด�นธ�ดงคQลงมาเร>?อยๆ  หย�ดพ
กเปFนระยะๆ  ตามทางเปFนเวลา  ๕ 
ค>น
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กJาเน! ดว�ด
ว
นน
@นเวลาตะว
นบ7าย คณะของหลวงพ7อได-เด�นทางมาถ1งชายดงป7าพงแห7ง
น�@ซ1?งเปFนว
นจ
นทรQ  ข1@น  ๔  ค�?า  เด>อน  ๔  ป�มะเสFง  ตรงก
บว
นท�?  ๘ม�นาคม 
พ.ศ.๒๔๙๗  ซ1?งเปFนน�ม�ตเคร>?องหมาย  คร
@งส�าค
ญท�?จะเปล�?ยนแปลงป7าท�?น7า
กล
วให-เปFนป7าท�?น7าชม ร>?นรมยQไปด-วยรสแห7งส
ทธรรม
เช-าว
นท�?  ๙ม�นาคม  ๒๔๙๗  จ1งได-พาก
นเข-าส�ารวจ  สถานท�?พ
กในดงป7าน�@ 
โยมได-ถากจอมปลวกถางต-นไม-เลFกๆออกจ
ดท�?พ
กให-ใกล-ต-นมะม7วงใหญ7
หลายต-นซ1?งอย67ข-างโบสถQด-านท�ศใต-ป 
จจ�บ
นน�@  ต7อมาม�ญาต�โยมชาวบ-านก7อ
และบ-านกลางผ6-เล>?อมใส จ1งช7วยก
นปล6กก�ฏ�เลFกๆให-อาศ
ยก
นต7อไป

บ�งเก!ดน! ม!ต
เม>?อหลวงพ7อและคณะได-เข-ามาอย67ในดงป7าพงได-  ๑๐  ว
น  ว
นน
@นเปFนว
น
เพFญ  เด>อน  ๔  เวลาน
@นประมาณท�7มกว7าๆ  ญาต�โยมมาฟ 
งธรรมไม7มาก
เท7าใดน
ก เก�ดบ�รพน�ม�ตม�แสงสว7างพ�7งปราด ไปข-างหน-าเปFนทางยาว แล-ว
หดต
วมาด
บว6บลงท�?ม�มว
ดด-านท�ศตะว
นออกเฉ�ยงใต-น
?นเอง  ท�าให-ญาต�โยม
ท�?เหFนด-วยตาเก�ดอ
ศจรรยQขนพองยองเกล-า ต7างกFพ6ดไม7ออก
เม>?อได-มาอย67ท�?ป7าพงแล-ว หลวงพ7อท7านถ>อหล
กค�าสอน ของพระพ�ทธองคQท�?
ตร
สว7า ทJาตนใหBต�Pงอย09ในค,ณอ�นสมควรเส�ยก9อน  แลBวจ4งสอนคนอ@=น
ท�หล�ง  จ4งจ�กไม9เปFนบ�ณฑ!ตสกปรกด
งน
@นไม7ว7าก�จว
ตรใดๆเช7นกวาดว
ด
จ
ดท�?ฉ
นล-างบาตร ต
กน�@า หามน�@า ท�าว
ตร สวดมนตQ เด�นจงกรม น
?งสมาธ� 
ว
นพระ  ถ>อเนส
ชช�กไม7นอนตลอดค>น  หลวงพ7อชาลงม>อท�าเปFนต
วอย7าง 
ของศ�ษยQ  โดยถ>อหล
กท�?ว7า  สอนคนด-วยการท�าให-ด6  ท�าเหม>อนพ6ด  พ6ด
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เหม>อนท�า  ด
งน
@นจ1งม�ศ�ษยQและญาต�โยมเก�ดความเคารพย�าเกรง  และ
เล>?อมใสในปฏ�ปทาท�?หลวงพ7อด�าเน�นอย67  เม>?อเทศนQกFช�@แจงถ1งหล
กความจร�ง
ท�?จะน�าไปท�าตามให-เก�ดประโยชนQได-  หลวงพ7อและศ�ษยQร�7นแรกท�?เข-ามาอย67
ต-องต7อส6-ก
บไข-ป7า  ขณะน
@นย
งช�กช�มมากเพราะเปFนป7าท1บ  ยามพระเณร
ป7วยจะหายาร
กษากFยาก  ต-องต-ม  บอระเพFดให-ฉ
นกFพอท�เลาลงบ-าง 
เน>?องจากโยมผ6-อ�ป 
ฏฐากย
ง  ไม7ค7อยเข-าใจในการอ�ปถ
มภQ  ท
@งหลวงพ7อกFไม7
ยอมออกปากขอจากใครๆ  แม-จะพ6ดเล�ยบเค�ยงกFไม7ท�า  ปล7อยให-ผ6-มา
พบเหFนด-วยตา  พ�จารณาแล-วเก�ดความเล>?อมใสเอาเอง  พ6ดถ1งอาหารการ
ฉ
นกFร6-ส1กจะฝ>ดเค>อง
เม>?อหลวงพ7อได-มาอย67ท�?ป7าพงแล-ว เด>อนแรกผ7านไป และในเด>อนต7อมาค�ณ
แม7พ�ม ช7วงโชต� โยมมารดาของหลวงพ7อ พร-อมด-วยโยมผ6-หญ�งอ�ก ๓ คน 
ได-มาบวชเปFนช� อย67ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรม พวกญาต�โยมจ1งปล6กกระท7อมให-
อย67อาศ
ย...โยม  แม7พ�มจ1งเปFนช�คนแรกของว
ดหนองป7าพง  และม�แม7ช�อย67
ต�ดต7อก
นมาจนถ1งป 
จจ�บ
นน�@เปFนจ�านวนมาก
ป�  พ.ศ.๒๕๐๐  ซ1?งชาวพ�ทธถ>อว7าเปFนป�ท�?ส�าค
ญม�การท�าบ�ญท
@งส7วนว
ตถ�
ทาน  และธรรมทานม�การบวชตนเองและบวชล6กหลานเปFนภ�กษ�สามเณร 
และบวชเปFนช�และตาปะขาวเปFนจ�านวนมากม�การประกอบพ�ธ�กรรมทาง
ศาสนาเปFนพ�เศษ  ทางว
ดหนองป7าพงหลวงพ7อกFอน�ญาตให-ม�การบวชเช7น
ก
นม�บวชเปFน สามเณร ๒ ร6ป บวชเปFนตาปะขาว ๗๐ บวชเปFนช� ๑๗๘ คน 
รวมเปFน ๒๕๐ คน
ป� พ.ศ.๒๕๐๑ ม�ประชาชนสนใจการฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรม และการปฏ�บ
ต�ธรรม
ม�จ�านวนเพ�?มข1@นม�ญาต�โยมชาวบ-านเก7าน-อย  ต.ธาต�  ซ1?งเคยมาฟ 
งธรรม 
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ปฏ�บ
ต�ธรรมท�?หนองป7าพงมาน�มนตQหลวงพ7อให-ไปพ
กอย67ท�?ป7าละเมาะใกล-
ก
บป7าช-า  และหลวงพ7อได-ไปพ
กอย67สอบรมธรรมะแก7ผ6-สนใจในถ�?นน
@นได-จ�า
พรรษาอย67ท�?ป7าแห7งน
@น และน
บว7าเปFนสาขาแรกของว
ดหนองป7าพง และใน
ป�ต7อมากFได-จ
ดส7งล6กศ�ษยQไปอย67ประจ�าจนถ1งท�กว
นน�@
และในป�ต7อๆมา  กFม�ญาต�โยมผ6-เล>?อมใสสนใจในการปฏ�บ
ต�มาน�มนตQหลวง
พ7อไปร
บอาหารบ�ณฑบาตและอบรมธรรมะเพ�?มจ�านวนมากข1@นๆ  เช7น 
น�มนตQไปทางบ-านกลางใหญ7  อ.เข>?องในบ-าง  น�มนตQไปเย�?ยมทางชาวไร7ภ6
ด�นแดง  อ.ก
นทรล
กษQ  จ.ศร�สะเกษบ-าง  น�มนตQไปทางบ-านหนองเด�?นหน
องไฮบ-าง ซ1?งต7อมากFได-ม�ล6กศ�ษยQของหลวงพ7อไปอย67และเปFน สาขาท�= ๒-๓-
๔ ของหนองป9าพง
ประมาณเด>อนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๑  ม�ญาต�โยมอ�าเภออ�านาจเจร�ญมา
น�มนตQหลวงพ7อข1@นไปฉ
นภ
ตตาหาร  และอบรมธรรมะท�?ว
ดต-นบกเต�@ย(ปาก
ทางเข-าถ�@าแสงเพชร)  โดยม�อาจารยQโสม  พ
กอย67ท�?น
?นและเขาน�มนตQหลวง
พ7อเข-าไปด6ถ�@าแสงเพชร  (ถ-าภ6ขาม)  ขอน�มนตQให-ท7านพ�จารณาจ
ดเปFนท�?
ปฏ�บ
ต�ธรรม แต7หลวงพ7อกFย
งม�ได-ตกลงใจ ย
งเฉยๆอย67
คร
@นเม>?อออกพรรษา ร
บกฐ�นแล-ว เม>?อว
นท�?  ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๑๑ หลวง
พ7อร
บน�มนตQของโยมชาวจ
งหว
ดอ�ดรฯ เด�นทางไปจ
งหว
ดอ�ดรฯ พ
กท�?ว
ดป7า
หนองต�สระยะท�?พ
กอย67ท�?น
?นหลวงพ7อ  ได-พาไปกราบนม
สการท7านพระ
อาจารยQมหาบ
ว  ว
ดป7าบ-านตาด  และท7านพระอาจารยQขาวว
ดถ�@ากลองเพล 
และได-เด�นทางไปเย�?ยมท7านเจ-าค�ณเจ-าคณะจ
งหว
ดหนองคาย  ท7านเจ-าค�ณ
พาไปเย�?ยม  ว
ดโศรกป7าหลวง  นครเว�ยงจ
นทนQ  และไปเย�?ยมว
ดเน�นพระ
เนาวQ  ซ1?งล-วนแต7เปFนส�าน
กปฏ�บ
ต�ธรรมท
@งน
@น  แล-วพ
กอย67ว
ดศร�สะเกษ ก
บ
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ท7านเจ-าคณะจ
งหว
ดแล-วเด�นทางกล
บมาถ1งอ�ดร  และแวะเย�?ยมภ6เพFก  แล-ว
เด�นทางมาถ1งบ-านต-องแวะกราบนม
สการท7านอาจารยQก�นร�  ท�?ว
ดก
นตศ�ลา
วาส  และกราบลาท7านอาจารยQก�นร�  ลงมาถ1งอ�าเภออ�านาจเจร�ญ  หลวงพ7อ
พาแวะไปเย�?ยม  อาจารยQโสมท�?ว
ดต-นบกเต�@ย  ว
นน
@นเปFนว
นท�?  ๑๙ 
พฤศจ�กายน ๒๕๑๑ พ
กอย67หน1?งค>น
ฉะน
@นจ1งพอถ>อได-ว7า ว
นท�? ๒๐ พฤศจ�กายน ๒๕๑๑ เปFน ว
นบ�กเบ�กเร�?มต-น
แห7งการสร-างว�ดถJPาแสงเพชร และได-ไปพ
กอย67ตรงถ�@าท�?ม�ร6ปพระพ�ทธองคQ
และป 
ญจว
คค�ยQ  (เขาเร�ยกก
นว7า  ถ�@าพระใหญ7  และเร�?มปร
บปร�งตรงน
@นพอ
เปFนท�?พ
กได-สะดวก)
หลวงพ7อปรารภว7ามาอย67ถ�@าแสงเพชรน�@สบายใจด�มาก  สมองไปทางไหน
จ�ตใจเบ�กบานคล-ายก
บ  เปFนสถานท�?เคยอย67มาก7อน  น
?งสมาธ�สงบด�  ถ-าไม7
ค�ดอยากพ
กผ7อนจะน
?งสมาธ�อย67ตลอดค>นกFได- ว
ดน�@ม�พ>@นท�?  ๑,๐๐๐ ไร7 เปFน
สาขาท�= ๕ ของว
ดหนองป7าพง
พ.ศ.๒๕๑๒  ในระยะเด>อนเมษายนของป�น�@  ญาต�โยมบ-านสวนกล-วยได-มา
น�มนตQหลวงพ7อไปอบรมธรรมะและร
บไทยทาน เขาได-จ
ดท�?พ
กไว-ในป7าโดย
ปล6กก�ฏ�ไว- ๒ หล
ง เม>?อได-ไปถ1งแล-ว ญาต�โยมจ1งกราบเร�ยนขอให-หลวงพ7อ
อ�ปการะเปFนสาขาของท7าน (เปFนสาขาท�= ๖) ได-จ
ดส7งล6กศ�ษยQไปอย67ประจ�า
เม>?อว
นท�? ๒มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ หลวงพ7อได-ร
บน�มนตQจากค�ณแม7บ�ญโฮม 
ศ�ร�ข
นธQ  และญาต�โยมทางอ�าเภอม7วงฯ  ให-ไปร7วมงานท�าบ�ญร-อยว
นถ1ง
หลวงตาอ�ย  (บ�ดาของแม7บ�ญโฮม)  อาศ
ยท�?ญาต�โยมเคยมาฟ 
งเทศนQและมา
ถ>อศ�ลปฏ�บ
ต�ธรรมอย67ก
บหลวงพ7อบ7อยๆ  และเปFนเวลาหลายป�มาแล-ว  จ1ง
พ�จารณาสถานท�?อ
นเหมาะสมพอจะจ
ดเปFนท�?พ
กได-  จ1งตกลงจ
ดท�?พ
กให-  ณ 
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ป7าบ-านร-าง ดงหมากพร�กอย67ห7างจากอ�าเภอม7วงสามส�บ ๒ กม.  และหลวง
พ7อชา  ก
บผ6-ต�ดตามได-ไปพ
กในดงแห7งน
@น  และต7อมากFได-กลายเปFนว�ดป9า 
ว!เวกธรรมชาน: สาขาท�= ๗ หลวงพ7อได-ส7งล6กศ�ษยQไปอย67เปFน ประจ�า
สาขาวนโพธ�ญาณ  ในระยะเด�ยวก
บท�?ชาวอ�าเภอม7วงสาม�บม�ความประสงคQ
อยากให-หลวงพ7ออน�ญาตให-ต
@งสาขาข1@นในเขตอ�าเภอน
?นเอง  ญาต�โยมทาง
อ�าเภอพ�บ6ลม
งสาหาร เข>?อนโดมน-อยซ1?งม�พ7อใบ พ7อลา พ7อล>อ ได-มาปรารภ
น�มนตQหลวงพ7อไปชมป7าหน-าเข>?อนเหFนว7าเปFนสถานท�?เหมาะด�แก7การ
ปฏ�บ
ต�ธรรม  เปFนระหว7างท�?นายปร�ชา  คชพลาย�กตQ  นายอ�าเภอ
พ�บ6ลม
งสาหารในสม
ยน
@นได-ไปเย�?ยมหลวงพ7อท�?ว
ดป7าพงบ7อยคร
@ง  บางคร
@ง
กFได-สนทนา  ก
บหลวงพ7อท�าให-เก�ดความซาบซ1@งและเล>?อมใส  เม>?อได-ทราบ
ว7าหลวงพ7อไปเย�?ยมป7าทางด-านหน-าเข>?อน  กFย�นด�สน
บสน�นในการ  จ
ด
ปร
บปร�งป7าให-เปFนท�?บ�าเพFญธรรม นายอ�าเภอและค�ณนายได-ละทร
พยQสร-าง
ก�ฏ�ถาวรไว- ๑ หล
ง และเปFนก�าล
งในการสร-าง ศาลาการเปร�ยญท�?ว
ดเข>?อน
แม-แต7นายว�เช�ยรส�ม
นตรผ6-ว7าราชการ  จ
งหว
ดในสม
ยน
@นกFให-การสน
บสน�น
อย7างเตFมท�?  ในระหว7างเด>อนกรกฎาคม  ๒๕๑๓  เม>?อหลวงพ7อไปเย�?ยมป7า
หน-าเข>?อนอ�ก ญาต�โยม ขอร-องหลวงพ7อว7า พระพ�ทธบาทท�?หอพระบาท ว
ด
ถ�@าพระ  อย67ในระด
บใต-พ>@นน�@าถ-าน�@าท7วมจะเส�ยหายจมอย67ในน�@าเส�ยดาย
ป6ชน�ยว
ตถ�ส�าค
ญ ขอให-พาอ
ญเช�ญรอยพระพ�ทธบาทข1@นไปเกFบไว- ณ ท�?น�@า
ท7วม  ไม7ถ1ง  หลวงพ7อจ1งพาญาต�โยมอ
ญเช�ญออกจากหอพระบาทเด�ม  ไป
เกFบไว-บนห
วห�น  (โขดห�น)  ท�?ส6งกว7าระด
บน�@า  และต7อมาชาวบ-าน  และว
ด
หนองเมFก  โดยการน�าของเจ-าคณะผ6-ปกครองมาเอาไปร
กษาไว-ท�?ว
ดหนอง
เมFก ต.ฝางค�า อ.พ�บ6ลฯ จนกระท
?งเด�wยวน�@  เม>?อออก พรรษาแล-วในว
นแรม 
๖ ค�?า เด>อน ๑๑ หลวงพ7อจ1งส7งท7านอาจารยQส� ก
บสามเณร ๓-๔ ร6ป ไปอย67
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และต7อมาอ�กประมาณ ๓ เด>อนกว7า หลวงพ7อจ1งส7งอาจารยQเร>องฤทธ� tไปอย67
ด-วย และเม>?อออกพรรษา ป� ๒๕๑๔ ท7านอาจารยQส�กล
บว
ดป7าพง คงเหล>อ
อาจารยQเร>องฤทธ� tปกครองพระเณรอย67เปFนประจ�ามาจนถ1งป 
จจ�บ
นน�@ สาขาท�? 
๘  น�@คร
@งแรกเราร6-ก
นในนามส�าน
กวนอ�ทยาน  คร
@นเม>?อว
นเฉล�ม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67ห
วร
ชกาลป 
จจ�บ
น  หลวง
พ7อได-ร
บพระราชทานเปFนพระราชาคณะนามว7า พระโพธ!ญาณเถร เลย
เปล�?ยนช>?อสาขาน�@ใหม7ว7า สJาน�กสงฆ:วนโพธ!ญาณร6-ส1กว7าเปFน  สาขาท�?
หลวงพ7อให-การสงเคราะหQเปFนพ�เศษ  และสาขาน�@ม�เน>@อท�?ประมาณ  ๒,๐๐๐ 
ไร7เศษ จ1งเปFนอ
นได-ทราบก
นว7าในป� พ.ศ.๒๕๑๓ น�@หลวงพ7อได-อน�ญาตให-
จ
ดต
@ง สาขาท�= ๗ ค@อ ว�ดป9าว!เวกธรรมชาน: และสาขาท�= ๘ ค@อ ว�ดป9าวน
โพธ!ญาณข1@นในป�เด�ยวก
น...
เม>?อหลวงพ7อได-มาอย67เปFนท�?พ1?งทางใจของศ�ษยQ  และญาต�โยมผ6-ใคร7ต7อการ
ปฏ�บ
ต�ธรรมท
@งหลาย  เร�?มแต7ป�  ๒๔๙๗  เปFนต-นมาจนกระท
?งถ1งป�  พ.ศ. 
๒๕๑๓ม�ศ�ษยQและญาต�โยมบางคนกราบเร�ยน  เร>?องการขออน�ญาตต
@ง 
(สร-าง)  ว
ดเม>?อก7อนน
@นหลวงพ7อม
กพ6ดว7า ไม7ต-องขอสร-างว
ดเรากFสร-างกFต
@ง
มานานแล-ว แต7เพ>?อให-ถ6กต-องตามกฎระเบ�ยบ หลวงพ7อจ1งอน�ญาตให-ม�การ
ขอสร-างว
ดข1@น และเม>?อได-ร
บอน�ญาตให-สร-างว
ดเร�ยบร-อยแล-ว จ1งได-ร
บตรา
ต
@งด
งน�@
๑)เปFนเจ-าอาวาสว
ดหนองป7าพง เม>?อว
นท�? ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖
๒)ได-ร
บพระราชทานเปFน  พระราชาคณะม�นามว7า  พระโพธ�ญาณเถร  เม>?อ
ว
นท�? ๕ ธ
นวาคม ๒๕๑๖
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๓)เม>?อปลายเด>อนมกราคม ป�๒๕๑๗ ได-ร
บหน
งส>อให-เข-าไปอบรมเปFนพระ
อ�ป 
ชฌายQ  และได-ร
บตราต
@งพระอ�ป 
ชฌาจารยQ  เม>?อว
นท�?  ๔  ก�มภาพ
นธQ 
๒๕๑๗
หลวงพ7อได-ใช-ข
นต�ธรรมอดทนต7อส6-ก
บความล�าบากมานานพอสมควร  ได-
ผ7านท
@งคนผ6-หว
งด�และหว
งไม7ด�มามากต7อมาก  แต7ด-วยน�@าใจท�?ม�7งประโยชนQ
ต7อเพ>?อนมน�ษยQ  และหว
งเจร�ญรอยตามย�คลบาทของพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า 
โดยเร�ยนและปฏ�บ
ต�ด-วยตนเอง  แล-วจ1งน�าไปสอนคนอ>?นต7อไป  ม�ได-หว
ง
เพ�ยงเอาต
วรอดแต7ผ6-เด�ยว  ฉะน
@นหลวงพ7อจ1งได-ยอมเส�ยละความส�ขส7วน
ตนอ�ตส7าหQแนะน�าส
?งสอนศ�ษยQและผ6-ใคร7ในธรรมให-ได-ร
บความซาบซ1@งใจ 
ซ1?งท7าน ท
@งหลายผ6-ท�?ได-มากราบ และได-ฟ 
งโอวาทของหลวงพ7อ ย7อมก7อให-
เก�ดศร
ทธาเล>?อมใสเสมอมา

โยมมารดามรณะ
หล
งจากหลวงพ7อชาและคณะได-เข-ามาอย67ท�?ดงป7าพงน�@เด>อนกว7า ค�ณแม7พ�ม 
ช7วงโชต�  ซ1?งเปFนโยมมารดาของท7านกF  ได-เข-ามาบวชเปFนช�อย67ปฏ�บ
ต�ธรรม
ตามอย7างพระล6กชาย  พร-อมท
@งม�โยมผ6-หญ�งบวชตามอ�ก  ๓  คน  ย
งผลให-
ค�ณแม7พ�มได-ร
บรส แห7งธรรม ท�าให-จ�ตใจเย>อกเยFนเปFนท�?พ1?งแก7ตนท�าให-ตร�
เหล7าอ>?นผ6-หว
งความสงบได-เข-าบวชช�เพ�?มจ�านวนมากข1@นเร>?อยๆ  โยมแม7ช� 
ได-สร-างความด�  ท
@งท�?เปFนส7วนอาม�สบ6ชา  และปฏ�บ
ต�บ6ชาตามก�าล
งความ
สามารถ  ได-โอกาส  อ�ปถ
มภQบ�าร�งพระภ�กษ�สามเณรท
@งในยามปกต�และ
คราวอาพาธเสมอมา
หลวงพ7อเองกFได-ท�าการบ�าร�งโยมมารดาตามสมควรแก7หน-าท�?อ
นบ�ตรท�?ด�จะ
พ1งกระท�าแก7ผ6-บ
งเก�ดเกล-า คอยเอาใจใส7 ท
@งอาหารกาย และอาหารใจม�ได-
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เพ�กเฉย  คร
@นหลายป�ผ7านๆไป  หน�ความผ�พ
งไปไม7พ-น...ด
งน
@นเม>?อคราวท�?
โยมป7วย  หลวงพ7อและญาต�  ตลอดท
@งบรรดาแม7ช�กFได-เอาใจใส7พยาบาล
ร
กษาตามความสามารถ  หลวงพ7อกFหาโอกาส  เข-าไปเย�?ยมและให-ต�ทาง
ธรรมอย67บ7อยๆ  ผลส�ดท-ายแม7ช�พ�มกFได-ทอดท�@งร7างกายอ
นแก7หง7อมไปเม>?อ
ว
นท�? ๑๗ ม�ถ�นายน พ.ศ.๒๕๑๗
ก�าหนดงานฌาปนก�จศพโยมแม7ในระยะว
นมาฆบ6ชา  ซ1?งตรงก
บว
นท�? 
๒๕ม�นาคม  พ.ศ.๒๕๑๘  และในงานน�@ได-อน�ญาตให-ก�ลบ�ตร  ก�ลธ�ดาบวช
เปFนสามเณร ๑๐๕ ร6ป บวชเปFนช� ๗๒ คน เพ>?อถวายเปFนพ�ทธบ6ชา...

จาร!กส09ต9างประเทศ คร�Pงท�=๑
น
บเปFนเวลา  ๒๓  ป�กว7า  ท�?หลวงพ7อชาได-อาศ
ยว
ดบ-านหนองป7าพง  เปFน
หล
กช
ยในการประกาศส
จธรรมอ
นน�าส
นต�ส�ข  มาส67มวลมน�ษยQ  ได-ม�ภ�กษ�
สามเณร  และประชาชน  เด�นทางมา  ฝากต
วเปFนล6กศ�ษยQ  เพ>?ออบรมการ
ปฏ�บ
ต�ธรรม เพ�?มจ�านวนมากข1@นเร>?อยๆ จนกระท
?งได-ขยายส�าน
กสาขาแยก
ออกไป  ในต7างอ�าเภอและต7างจ
งหว
ด  ซ1?งในป 
จจ�บ
นน�@ม�อย67ประมาณ  ๘๒ 
สาขา  และม�ชาวต7างประเทศเก�ดความเล>?อมใสมาขอบวชเปFนศ�ษยQเพ>?ออย67
ปฏ�บ
ต�ธรรม  เพ�?มจ�านวนมากข1@น  จนกระท
?งหลวงพ7อได-อน�ญาตให-จ
ดต
@ง
ส�าน
กสาขา  ส�าหร
บชาวต7างประเทศข1@นเปFนส7วนหน1?งต7างหากม�ช>?อเร�ยก
ว7า ว�ดป9านานาชาต!  เปFนสาขาท�=  ๑๙ ของว
ดหนองป7าพง  ต
@งอย67ในเขต
ต�าบลบ�7งหวาย อ�าเภอวาร�นช�าราบ จ
งหว
ดอ�บลราชธาน�
ในป�  พ.ศ.๒๕๑๙  อาจารยQส�เมโธ  ได-เด�นทางไปเย�?ยมโยมมารดาท�?
สหร
ฐอเมร�กา ขากล
บเด�นทางมาแวะประเทศอ
งกฤษ พ
กท�?ส�าน
กธรรมประ
ท�ปแฮมปQสะเตท  กร�งลอนดอน  ประเทศอ
งกฤษ  ได-ม�เจ-าหน-าท�?ของส�าน
ก
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น
@นมาสนทนาธรรมจนเก�ดศร
ทธาเล>?อมใส  เขาถามถ1งส�าน
กท�?เปFนคร6บา
อาจารยQ น�มนตQให-ท7านอย67จ�าพรรษาท�?อ
งกฤษ อาจารยQส�เมโธ จ1งได-บอกว7า
เปFนล6กศ�ษยQของหลวงพ7อชาแห7งว
ดหนองป7าพง  อ.  วาร�นช�าราบ  จ. 
อ�บลราชธาน�  (ประเทศไทย)  ถ-าต-องการอยากให-อย67ในประเทศอ
งกฤษ  กF
ให-ไปตกลงขอจากหลวงพ7อชาเส�ยก7อน  ต7อจากน
@นอาจารยQส�เมโธ  จ1งได-
เด�นทางกล
บมาประเทศไทย
จ1งเปFนเหต�ให-ชาวส
งฆทร
สตQแห7งประเทศอ
งกฤษ ได-ต�ดต7อ ขอน�มนตQหลวง
พ7อชาและอาจารยQส�เมโธ  ให-เด�นทางไปประกาศ  ส
จธรรม  และเพ>?อ
ประด�ษฐานหล
กปฏ�บ
ต�ไว-ในภาคพ>@นตะว
นตก  ให-เจร�ญร�7งเร>องโชต�ช7วง
ช
ชวาล ตามสมควรแก7กาลและฐานะท�?จะพ1งม�พ1งเปFนได-
ด
งน
@น เม>?อว
นท�? ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ซ1?งเปFนป�ท�? หลวงพ7อได-ม�อาย� ๕๙ 
ป�  พรรษา  ๓๘  หลวงพ7อได-ออกเด�นทางจากว
ดหนองป7าพง  ส67กร�งเทพฯ 
เม>?อว
นท�? ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ข1@นเคร>?องบ�นออกจากดอนเม>อง
ว
นท�?  ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ขณะท�?เคร>?องบ�น บ�นม�7งส67เม>องการาจ�ประเทศ
ปาก�สถานหลวงพ7อได-บ
นท1กไว-ว7าเหต�การณQ  ท�?เก�ดข1@นในการเด�นทาง  ใน
ว
นท�? ๖ ในขณะท�?บ�นอย67 เคร>?องบ�น ได-เก�ดอ�บ
ต�เหต�ยางระเบ�ด ๑ เส-น บน
อากาศ พน
กงานการบ�น จ1งได-ประกาศ ให-ผ6-โดยสารเตร�ยมต
วร
ดเขFมข
ดม�
ฟ 
นปลอมกFต-องถอดออก  แม-กระท
?งแว7นตาหร>อรองเท-าเคร>?องบร�ขารท�ก
อย7าง ต-องเตร�ยมพร-อมหมด ผ6-โดยสารท�กคนเม>?อเกFบบร�ขารท�กอย7างหมด
แล-ว ต7างคนกFต7างเง�ยบคงค�ดว7าคงเปFนวาระส�ดท-ายของ พวกเราท�กคนเส�ย
แล-ว...
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ขณะน
@นเรากFได-ค�ดว7า  เปFนคร
@งแรกท�?เราได-เด�นทางมาเม>องนอกเพ>?อสร-าง
ประโยชนQแก7พระศาสนา  จะเปFนผ6-ม�บ�ญอย7างน�@เท�ยวหร>อ...?  เม>?อระล1กได-
เช7นน�@แล-ว ต
@งส
ตยQอธ�ษฐานสมอบช�ว�ตให-พระพ�ทธ พระธรรม และพระสงฆQ 
แล-วกFก�าหนดจ�ตรวมลงในสถานท�?ควรอ
นหน1?ง...แล-วกFได-ร
บความสงบ 
เย>อกเยFน  ด6คล-ายก
บไม7ม�อะไรเก�ดข1@น...พ
กในท�?ตรงน
@นจนกระท
?งเคร>?องบ�น
ได-ลดระด
บลงมาถ1งแผ7นด�นด-วยความปลอดภ
ย
เม>?อหลวงพ7อกล
บถ1งประเทศไทยแล-วม�คนเร�ยนถามหลวงพ7อว7าเม>?อเคร>?อง
บ�นเอ�ยงว6บๆเช7นน
@นเจ-าหน-าท�?เขาบอก  ให-เตร�ยมต
วแล-วหลวงพ7อท�า
อย7างไร? หลวงพ7อตอบว7า ค6-ขาข1@นน
?งสสมาธ� หล
บตา ต
@งจ�ตรวมลงผ7อนลม
เข-าออก  เพ7งๆไปท�?ล-อเคร>?องบ�นจนกระท
?งเคร>?องบ�นม�การทรงต
ว  เม>?อ
เคร>?องบ�นลงจอดเร�ยบร-อยแล-วจ1งล>มตา หลวงพ7อเล7าว7า...ทางหอบ
งค
บการ
บ�นได-ส7ง เฮล�คอปเตอรQข1@นค�-มก
นความปลอดภ
ย ทางพ>@นด�นกFม�รถด
บเพล�ง
เตร�ยมพร-อมคอยด
บ ถ-าม�การเก�ดเพล�งไหม- แต7กFน7าแปลกใจท�?เคร>?องบ�นลง
ส67นามด-วยความปลอดภ
ยและเร�ยบร-อย
ว
นท�?  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  ซ1?งน
บว7าว
นแรกท�?หลวงพ7อ  ได-ออก
บ�ณฑบาต  ท�?บ-านเศรษฐ�ผ6-น�@เขาได-ถวายอ�ป 
ฏฐากเปFนอย7างด�  เขาชอบฟ 
ง
ธรรม  สนทนาธรรม  และน
?งสมาธ�ด-วย  น
บว7าเม>?อมาอย67  อ
งกฤษพ1?งจะได-
ออกบ�ณฑบาตเปFนคร
@งแรก หลวงพ7อได-แสดงธรรม และอบรมกรรมฐานให-
ญาต�โยมผ6-สนใจ ซ1?งมาประช�มก
นอย67ท�?บ-านเศรษฐ�ผ6-น
@นและพ
กอย67ในบร�เวณ
บ-านเศรษฐ�ซอรQ ๓ ว
นจ1งได-กล
บลอนดอน
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โยมฟร�ดาผ6-อ�ป 
ฏฐากธรรมประท�ป  ได-เอารถมาน�มนตQไปชมมหาว�ทยาล
ยอF
อกซQฟอรQด ซ1?งเปFนมหาว�ทยาล
ยท�?ม�ช>?อเส�ยง คนร6-จ
กด�และได-ไปชมสถานท�?
ต7างๆพอสมควร
ว
นท�?  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ได-ม�พระญ�?ป� 7นมาพ
ก  ด-วยก
นอย67ท�?ว
ดธรรม
ประท�ป หลวงพ7อได-สนทนาก
นตอนหน1?ง  หลวงพ7อจ1งถามว7า ร
กษาศ�ลเท7า
ไหร7?  เขาจ1งตอบว7า  การกระท�า  ซ1?งต�ให-สมบ6รณQอย67เท7าน
@นเร�ยกว7าการ
ปฏ�บ
ต�ของเรา  และให-อย67ในป 
จจ�บ
นไม7ม�ต-นไม7ม�ปลาย  เปFนอย67ท
@งกลางว
น
และกลางค>น  เขาบอก  หลวงพ7อว7าเขาเปFนคนญ�?ป� 7น  ได-กระท�าการปฏ�บ
ต�
ล
ทธ�เฉFนจาธ�เบต
ว
นท�?  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ออกบ�ณฑบาตในลอนดอน คร
@งแรก หลวง
พ7อได-เข�ยนไว-ในสม�ดบ
นท1กว7า...ว
นน�@เปFนว
นแรกท�?ได-ออกบ�ณฑบาตในกร�ง
ลอนดอนพร-อมด-วยพระส�เมโธ  ๑  พระเขมธ
มโม  ชาวอ
งกฤษ  ๑  และ
สามเณรช�นท
ตโต ๑ ซ1?งเปFนส
ญชาต�ฝร
?งเศส พระโพธ�ญาณเถรเปFนห
วหน-า
ออกบ�ณฑบาตว
นแรกได-ข-าวพออ�?ม ผลแอปเป�@ล ๒ ใบ กล-วยหอม ๑ ใบ 

-ีม ๑ ใบ แตงกวาส๑ ล6ก แครQรอต ๒ ห
ว ขนม ๒ ก-อน
ด�ใจซ1?งได-อาหารว
นน�@  เพราะเราเข-าใจว7าเปFนอาหารพระพ7อ ค>อเปFนม6ลของ
พระพ�ทธเจ-าน
?นเอง และเปFนอาหารท�?เก�ดจากการ บ�ณฑบาตได- เม>องน�@ย
ง
ไม7เคยม�พระบ�ณฑบาตเลย  เพราะเขาม�ความอายก
นเปFนส7วนมาก  แต7ตรง
ก
นข-ามก
บเราๆ  เหFนว7า คJาท�=ว9าอายน�P  เราเหFนว9าอายต9อบาป  อายต9อ
ความผ!ดเท9าน�Pน ซ1?งเปFนความหมายของพระองคQน�@  เปFนความเหFนของเรา
เอง  จะถ6กหร>อผ�ดกFขออภ
ยจากน
กปราชญQท
@งหลายด-วย  และว
นเด�ยวก
น
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น
@นโยมของเขมธ
มโม ท
@งผ
วเม�ยได-ถวายอาหารด-วย ได-ขอฟ 
งเทศนQและฝ1ก
กรรมฐานเปFนพ�เศษอย7างเปFนท�?พอใจ
หน
งส>อพ�มพQได-สะกดรอยไปข-างหล
ง แล-วถ7ายร6ปเปFน สระยะๆ ในระหว7าง
การเท�?ยวบ�ณฑบาต  เพราะเปFนของแปลกๆ  ประชาชนชาวเม>องลอนดอน
ย>นด6ก
นเปFนแถวๆ ท
@งเดFกและผ6-ใหญ7
เยFนว
นหน1?งม�หญ�งคนหน1?งมาท�?ว
ดธรรมประท�ป  ถามป 
ญหาว7า คนตาย
แล�วไปอย
�ท��ไหน?  และว�ญญาณไปอย
�อย�างไร? หลวงพ7อจ1งพ6ดว7า...ป %ญหา
อย�างน�!พระพ&ทธเจ�าไม�ทรงให�ตอบ  เพราะเร1�องอย�างน�!ม�ใช�เหต&  
(จ'าเป�น) ขณะน
@นหลวงพ7อน
?งอย67บนธรรมานQม�เท�ยนจ�ดไว- ๒ เล7ม หลวงพ7อ
จ1งถามว7า  โยมมองเหFนเท�ยนน�@ไหม?  เขาตอบว7า เหFน หลวงพ7อจ1งถามว7า 
เหFนไฟน�?ไหม?  เขากFตอบว7า เหFน  ท
นใดน
@น หลวงพ7อจ1งเอาปากเป7าลมให-
เท�ยนเล7มหน1?งด
บแล-วถามว7า  เปลวของไฟน�@หายไปท�ศไหน?  เขาตอบว7า 
ไม7ร6-  ร6-แต7ว7าเปลวไฟด
บไปเท7าน
@น หลวงพ7อจ1งถามอ�กว7า แก-ป 
ญหาอย7างน�@
พอใจไหม?  เขาตอบว7า  ย
งไม7พอใจ  ในค�าตอบน�@  หลวงพ7อจ1งพ6ดว7า  ถ-า
อย7างน
@น เรากFไม7พอใจในค�าถามของโยมเหม>อนก
น เท7าน
@นเอง ก�เลสของ
เขากFพ�7งข1@น เขาท�าตาถล1งข1@น สะบ
ดหน-าแล-วกFหมดเวลาพอด�...
การพ
กอย67ท�?ว
ดธรรมประท�ปลอนดอนน
@น  ท�?ท�าประจ�า  ค>อ  ตอนเช-าออก
บ�ณฑบาต  ตอนบ7ายถ1งเยFนแสดงธรรมสอบรมกรรมฐานให-ญาต�โยมท�?มา 
และตอบป 
ญหาท�?เขาถามเปFนประจ�า แม-ไปท�?เม>องอ>?นๆ กFปฏ�บ
ต�อย7างน�@อย67
เปFนประจ�า แล-วแต7เวลาและโอกาส
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ในขณะท�?หลวงพ7อไปประกาศส
จธรรมอย67ในประเทศอ
งกฤษ  ได-ม�ฝร
?งคน
หน1?ง  เร�ยนถามท7านว7า ช�ว�ตของพระเป�นอย�างไร?  ท'าไมชาวบ�านถ$งได�
เล�!ยงด
โดยท��พระไม�ได�ท'าอะไร?
หลวงพ7อจ1งตอบแบบให-เขาต-องขบค�ดป 
ญหาของต
วเองว7า ถ1งบอกให-กFไม7ร6-
หรอกม
นเหม>อนก
บนกท�?อยากร6-เร>?องของปลา ในน�@า ถ4งปลาจะบอกความ
จร&งว�า อย$�ในน3.าน�.นเป+นอย�างไร นกก+ไม�ม�ทางท��จะร$'ได' ตราบใดท��นก
ย�งไม�ได'เป+นปลา
ค�าพ6ดท�?ซ1@งใจ  จ
บใจของหลวงพ7อม
นเข-าไปต�ดอย67ก
บใจของคนเหล7าน
@นอ�ก
นาน  ด
งน
@นเม>?อหลวงพ7อกล
บส67เม>องไทยแล-ว  ในระหว7างพรรษาป�  ๒๕๒๐ 
น
@นเอง  หลวงพ7อจ1งได-ร
บหน
งส>อจาก  คณะผ6-จ
ดท�าภาพยนตรQเพ>?อการ
ศ1กษาของสถาน�ว�ทย� และโทรท
ศนQ บ�.บ�.ซ�. กร�งลอนดอน ต�ดต7อเข-ามาถ7าย
ท�าภาพยนตรQ  ในเร>?องท�?เก�?ยวก
บพระพ�ทธศาสนา  โดยเฉพาะว
ดหนองป7า
พง  ตอนท-ายของหน
งส>อต�ดต7อฉบ
บน
@นม�ข-อความอย67ประโยคหน1?งท�?เขาพ6ด
เน-นว7า หว
งว7าท7านอาจารยQ คงจะเปFนปลาท�?เหFนประโยชนQ (เก>@อก6ล) แก7นก
ด
งน
@นเม>?อประมาณต-นเด>อนต�ลาคมของป�น
@นเอง  คณะของเขาจ1งได-เด�น
ทางเข-ามาเพ>?อท�าภาพยนตรQด
งกล7าวซ1?งเปFนเร>?องราวสารคด�เก�?ยวก
บช�ว�ต 
และก�จว
ตร  ประจ�าว
น  และข-อว
ตรปฏ�บ
ต�ท
@งปวงของพระป7า  อ
นม�นามว7า 
พระกรรมฐานโดยตรง  หล
งจากน
@นไม7นานภาพยนตรQสารคด�  เพ>?อการ
ศ1กษาเร>?องน
@นกFได-กระจายออกไปค7อนโลก
ในคราวออกไปประกาศส
จธรรมส67ภาคพ>@นตะว
นตกของหลวงพ7อคร
@งน�@ 
นอกจากท�?ประเทศอ
งกฤษแล-วในระหว7างว
นท�? ๓๐ พฤษภาคม ถ1งว
นท�? ๘ 
ม�ถ�นายน  ๒๕๒๐  น
@น  หลวงพ7อ  ย
งได-แผ7เมตตาไปถ1งชาวปาร�สประเทศ
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ฝร
?งเศสอ�กด-วย  ช7วยให-  คนของประเทศน
@น  และผ6-พ1?งย-ายเข-าไปอย67ร7วม 
เขาได-ด>?มด�?าในรส แห7งพระส
ทธรรม อ
นพร
?งพร6ออกจากโอษฐQของหลวงพ7อ
เปFนเวลา ต
@ง ๙ ว
น หลวงพ7อพ6ดให-ฟ 
งว7า เปFนท�?เก�ดความส
งเวชน7าสงสาร 
ชาวลาว เขมร ญวน อพยพเหล7าน
@นบ-านแตกสาแหรกขาด เปFนคนพล
ดถ�?น
เห�นห7างด�นแดนมาต�ภ6ม�ส  เพราะไฟก�เลสท�?คนเราก7อข1@นท�าลายก
น  คนท�?
เคยร�?ารวยอย67ด�สบายมากล
บกลายเปFนคนจนข
ดนพล
ดจากบ-านเก�ดเม>อง
นอนม�ผ�วพรรณหมองคล�@า  น�@าตานองหน-า ความพล�ดพรากจากของ
ท��ร�กท��พอใจม�นก+  เป+นท)กข� คนตาด�เท7าน
@น  จ1งจะมองเหFนธรรม ส7วนคน
ตาบอด (ตาใน) ย7อมมองไม7เหFนธรรมเลย
ตอนหน1?งท7านได-ให-โอวาท  เปFนการปลอบใจ  ของผ6-พล
ดถ�?น  เหล7าน
@นว7า 
เล�กค�ดเส�ย  อย7าไปค�ดถ1งม
น  เร>?องท�?ผ7านไปแล-วม
น  กFผ7านไปแล-ว  เหม>อน
ว
นวาน อย7าไปเกFบเอามาเปFนหนามท�?มแทงต
วเองอ�กเลย  ให-ถ>อว7าเราเก�ด
ใหม7แล-ว บ-านของเราน
@นอย67ท�?ไหนเล7า อย67ท�?น�?ตรงน�@แหละ ญาต�ม�ตรของเรา
กFอย67ม�ท�?น�?แล-ว ท�?เราจากมาม
นไม7ใช7บ-านของเรา ถ-าเปFนบ-านของเราจร�งเรา
กFต-องอย67ได-ซ�...อย7าไปค�ดอะไรมากจะล�าบากต
วเองเปล7าๆ จงอ�ตส7าหQท�ามา
หาเล�@ยงช�พโดยส�จร�ตด�ารงช�ว�ตสร-างความด�ต7อไป  ให-ม�ความสาม
คค�
เอ>@อเฟ>@อ ช7วยเหล>อก
นม�เมตตาอาร�ต7อก
น จะอย67ท�?ไหน กFไม7ม�ใครอย67ได-นาน
เท7าไหร7หรอก เด�wยวเรากFพาก
นจากม
นไปหมดน
?นแหละ
ธรรมโอสถของหลวงพ7อ  คงจะเปFนด
?งท�พยQวาร�ช�าระล-างจ�ตท�?เศร-าหมอง
ระทมท�กขQมาแรมป�  พอได-ร7างซาความเร7าร-อนลงได-บ-าง  คงจะเปFนผ-าส�าล�
แผ7นน-อยๆ  คอยซ
บน�@าตาในยามท�กขQได-บ-าง  คงจะท�าให-เขาเหล7าน
@นพอม�
ทางมองเหFนเขFมท�ศช�@ทางให-เขาเหล7าน
@น ไม7ค�ดส
@นเก�นไปกระม
ง...
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เม>?อกล
บค>นส67ว
ดพระธรรมประท�ป กร�งลอนดอนแล-ว หลวงพ7อกFได-ประกาศ
ธรรม  และท�าศาสนก�จประจ�าด
งเช7นว
นก7อนๆ  จนกระท
?งถ1งว
นท�?  ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๒๐ หลวงพ7อได-เข�ยนไว-ในสม�ดบ
นท1กว7า
ตอนกลางค>นว
นท�?  ๑๔ พลอากาศโทช6  พร-อมด-วยค�ณนาย ส�ภาพและค�ณ
ทองน-อย ซ1?งเปFนคนของไทยอ�นเตอรQ  ได-ไปรวมก
บพวกท�ากรรมฐาน และ
ได-ร7วมในการเป�ด สาขาท�= ๑ (ภาคพ@Pนย,โรป) น�@ด-วย และในว
นท�? ๑๕ กFได-
ช7วยบร�การให-ความสะดวกท�กอย7างบนเคร>?องบ�นตลอดต-นทาง  ถ1งปลาย
ทางด-วย ท
@งตอนไปกFให-ความสะดวก และตอนกล
บกFให-ความสะดวก
เราไดBเด!นทางไปเม@องนอก  และเม@องในนอก  และเม@องในใน  และ
เม@องนอกนอก รวมเปFน ๔ เม@องดBวยก�น และภาษาท�?ต-องใช-ในเม>องท
@ง
หลายเหล7าน�@ค>อ  น�ร�ตต�ภาษาจ1งเก�ดประโยชนQเท7าท�?ควร  ภาษาท
@งหลาย
เหล7าน�@  ไม7ม�คร6สอนเปFนภาษาท�?ต-องเร�ยนด-วยตนเองเท7าน
@น  เม>?อพบก
บ
เหต�การณQ  ภาษาท
@งหลายเหล7าน�@จ1งจะปรากฏข1@นเฉพาะ  ฉะน
@น
พระพ�ทธเจ-าพระองคQทรงแตกฉานในภาษาท
@งปวง  และได-เหFนชนชาว
ย�โรปน�@ เปFนดอกบ
ว ๔ เหล7าจร�งๆ เราม�ความร6-ส1กอย7างน
@น
เราเปFนพระอย67แต7ในป7ามานมนาน  น1กว7าไปเม>องนอกจะม�ความต>?นเต-นกF
เปล7า  พระพ�ทธเจ-าตามควบค�มเราอย67ท�กอ�ร�ยาบถ  ม�หน�าซ�@าย
งไม7เก�ด
ป 
ญญาอ�กด-วย เหม>อนบ
วในน�@าไม7ยอมให-น�@าท7วม ฉ
นน
@น พ�จารณาตรงก
น
ข-ามเร>?อยไป
ได-เท�?ยวไปด6ในมหาว�ทยาล
ยต7างๆแล-วจ1งค�ดว7า  มน�ษยศาสตรQท
@งหลายม
น
ย�?งเหFนได-ช
ดว7าม�แต7ศาสตรQท�?ไม7ม�คมท
@งน
@น  ไม7สามารถจะต
ดท�กขQได-ม�แต7
ก7อให-เก�ดท�กขQศาสตรQ  ท
@งหลายเหล7าน
@นเราเหFนว7า  ถ-าไม7มาข1@นต7อพ�ทธ
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ศาสตรQ  แล-วม
นจะไปไม7รอดท
@งน
@น เม>?อเราน
?งอย67บนเคร>?องบ�น ม�ความร6-ส1ก
แปลกหลายอย7าง  และได-ว�ตกไปถ1งค�าท�?ท7านว7า  ส6  ท
@งหลายจงมาด6โลกน�@
อ
นตระการด�จราชรถท�?คนเขลาย7อมหมกอย67  แต7ผ6-ร6-หาข-องอย67ไม7  อ
นน�@กF
ช
ดเจนย�?งข1@นและค�าท�?ท7านตร
สไว-ว7า  เม>?อย
งไม7ร6-การประพฤต�และประเพณ�
ของชนในกล�7มท
@งหลายเหล7าน
@น เราอย7าไปถ>อต
วในท�?น
@น อ
นน�@กFช
ดเจนข1@น
ถ1งท�?ส�ด
ยานท�?น�าประชาชนท
@งหลายไปส67จ�ดประสงคQ  กFเปFนยานอย7างหยาบๆ 
เพราะเปFนยานท�=นJาคนท�=ม�ท,กข:ในท�=น�P  ไปส09ท,กข:ในท�=น�Pนอ�กสวนไป
เว�ยนมาอย09อย9างน�Pไม9ร0Bจบ และร6-ส1กข1@นว7าเรามาเม>องนอกได-  เพราะอะไร
เปFนเหต�? เพราะอะไรๆ เรา กFไม7ได-ศ1กษาและมาได-โดยสะดวกท�กอย7างม�ผ6-
บร�การท
@งน
@น  เม>?อค�ดๆด6กFแปลกและร6-ส1กขบข
นมากๆ  (เข�ยนบนเคร>?องบ�น
ก�าล
งบ�นบนอากาศส6งส�ดสองหม>?นฟ�ต)
ความร6-ส1กในเหต�การณQ  ท�?ได-ไปเม>องนอกในคราวน�@  กFน7าขบข
นเหม>อนก
น 
เพราะเราเหFนว7าอย67เม>องไทยมานานแล-ว  คล-ายๆก
บพญาล�งให-คนหยอก
เล7นมาหลายป�แล-ว ลองไปเปFนอาจารยQกบในเม>องนอกด6ส
กเวลาหน1?งม
นจะ
เปFนอย7างไร  เพราะภาษาเขาเราไม7ร6-  กFต-องเปFนอาจารยQกบอย7างแน7นอน 
และกFเปFน ไปตามความค�ดอย7างน
@น กบม
นไม7ร6-ภาษาของมน�ษยQ แต7พอม
น
ร-องข1@นแล-วคนชอบไปหาม
นจ
งเลย
เลยเปFนคนใบ-  สอนคนบ-าไปอ�กเส�ยแล-ว  กFด�เหม>อนก
น  ปร�ญญาของ
พระพ�ทธเจ-าน
@นไม7ต-องไปเร�ยนไปสอนก
บเขาหรอก  ฉะน
@นพระใบ-เลยเปFน
เหต�ให-ได-ต
@งสาขา  ๒  แห7ง  ค>อกร�งลอนดอน  และฝร
?งเศส  เพ>?อให-คนบ-า
ศ1กษากFขบข
นด�เหม>อนก
นฯ...
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ว
นท�? ๑๙ ก.ค. ๒๕๒๐ เด�นทางกล
บจากกร�งลอนดอน ส67ประเทศไทย

การจาร!กไปต9างประเทศคร�Pงท�= ๒
ในการจาร�กคร
@งท�?  ๒  น�@เน>?องจากหลวงพ7อได-บ
นท1กไว-  ในสม�ดเหม>อนคร
@ง
แรกท7านคงพ�จารณาเหFนว7าคร
@งท�?หน1?งบ
นท1กไว-ข-าง  นอกเพ>?อผ6-อ>?นได-ทราบ
ผลงานจ�นตนาการบางอย7างของท7าน  เหม>อนก
บเป�ดไฟให-ม�แสงสว7างหน-า
บ-าน เพ>?อเปFนประโยชนQแก7 คนท
?วไป ท�?ใคร7ในการเด�นทาง...
แต7การไปคร
@งท�?สองของท7านน�@  หลวงพ7อบ
นท1กไว-ข-างในมากกว7า  ผ6-
รวบรวมจ1งไม7สามารถท�?จะน�ามาเสนออย7างละเอ�ยดแก7ผ6-อ7านได-  จ1งม�เพ�ยง
ย7อๆ  เปร�ยบเหม>อนหลวงพ7อได-เป�ดไฟสว7าง  ในห-องนอน  แต7แสงสะท-อน
ซ1?งส7องออกมา  กFท�าให-ผ6-อย67ข-างนอก  ได-ร
บแสงสว7างส7องทางเด�นแห7งช�ว�ต
ของเขาเหล7าน
@น ตามสมควรแก7ฐานะภาวะของตน
ด
งน
@นจ1งม�ชาวส
งฆทร
สตQ แห7งประเทศอ
งกฤษ ได-ต�ดต7อขอน�มนตQหลวงพ7อ
ชา  ส�ภ
ทโท  ให-จาร�กไปเผยแพร7ธรรมะท�?น
?นเปFนคร
@งท�?  ๒  ในป�  ๒๕๒๒ 
หลวงพ7อจ1งได-ออกเด�นทางไปตามค�าน�มนตQของเขา พร-อมก
บพระปภากโร
อ�กคร
@งหน1?ง เม>?อว
นท�? ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ น
@นเอง เม>?อเด�นทางถ1งประเทศ
อ
งกฤษแล-วกFได-  ให-การอบรมกรรมฐาน แสดงธรรมและสนทนาธรรมก
บผ6-
มาพบเปFนจ�านวนมากข1@นกว7าการไปคร
@งแรกหลายเท7า นอกจากน
@นท7านย
ง
ได-ไปด6สถานท�?ท�?เขาถวาย  เพ>?อจ
ดต
@งเปFนส�าน
กถาวรข1@น  ในท�?แห7งใหม7น�@
เปFนธรรมชาต�น7าร>?นรมยQใจ  เหมาะสมแก7การปฏ�บ
ต�ธรรมอย7างย�?ง  เพราะ
บร�เวณกว-างขวางด�  ร6-ส1กว7าไม7ค
บแคบเหม>อน  แฮมปQสะเตท  ซ1?งต
@งอย67ใน
ใจกลางเม>องลอนดอน  ไม7เพ�ยงพอแก7จ�านวนคนผ6-ใคร7ต7อการปฏ�บ
ต�ธรรม 
ส7วนสถานท�?แห7งใหม7น�@เปFนป7าธรรมชาต�ของเม>องหนาวม�ทะเลสาบอย67ใกล-ๆ
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ม�ต1กเก7าหล
งใหญ7อย67หล
งหน1?ง  ใช-เปFนท�?พ
กพาอาศ
ย  และประกาศส
จธรรม
ของพระภ�กษ�สามเณรซ1?งล-วนเปFนชาวตะว
นตก  ผ6-ได-ร
บการบรรพชา
อ�ปสมบท  ไปจากว
ดหนองป7าพง  จ1งเปFนอ
นกล7าวได-ว7าพระสงฆQผ6-เปFนล6ก
ศ�ษยQ  ของหลวงพ7อคณะน
@นได-เข-ามาอย67อาศ
ยท�?แห7งใหม7น�@เพ>?อปฏ�บ
ต�ธรรม 
และประกาศส
จธรรมเร>?อยมา  คณะกรรมการของธรรมประท�ป  เปFนเพ�ยงผ6-
อ�ปถ
มภQตามสมควรแก7ฐานะเท7าน
@น  ป 
จจ�บ
นน�@ได-ร
บความสนใจจากชาว
ไทยและชาวต7างประเทศ ให-การสน
บสน�นเพ�?มมากข1@นเร>?อยๆ น
บว7าท7านส�
เมโธและคณะล6กศ�ษยQ  ซ1?งเด�นทางไปปฏ�บ
ต�หน-าท�?  ในนามหลวงพ7อชาแห7ง
ว
ดหนองป7าพงได-ถ7ายทอดหล
กปฏ�บ
ต�ธรรม  ให-ด�ารงอย67ในภาคพ>@นตะว
น
ตกน
@นได-อย7างด�ย�?ง
เม>?อหลวงพ7อได-พ
กอย67ท�?ซ
สเซFคพอเปFนท�?อ�7นใจแก7บรรดาสาน�ศ�ษยQแล-วจ1ง
กล
บมาพ
กท�?แฮมปQสะเตทระยะหน1?งเพ>?อเตร�ยมต
ว  ออกเด�นทางไป
สหร
ฐอเมร�กา

จาร!กส09อเมร!กา
หลวงพ7อชาออกเด�นทางส67สหร
ฐอเมร�กาม�ท7านปภากโร  เปFนป 
จฉาสมณะ 
ได-ไปพ
กท�?ส�าน
กกรรมฐานของนายแจsค ผ6-เปFนศ�ษยQฝร
?ง ซ1?งเคยมาบวชอย67ท�?
ว
ดหนองป7าพง  หลวงพ7อได-พ
กอย67  ท�?ส�าน
กน
@นเปFนเวลาเก-าว
น  ท7านได-
อบรมข-อปฏ�บ
ต�กรรมฐานแก7  ชนชาวอเมร�ก
นเปFนจ�านวนมาก  ท�าให-เขา
เหล7าน
@นได-ร
บป�ต�ส�ข  เก�ดความสนใจในหล
กปฏ�บ
ต�ตามแนวหลวงพ7อส
?ง
สอน แล-วจ1งออกจากแมซาช6เทเด�นทางไปเม>องซ�แอsตเต�@ล  ซ1?งเปFนบ-านเก�ด
เม>องนอนของท7านปภากโร  ภ�กข�  ออกจากซ�แอsตเต�@ลแล-วเด�นทางเข-าส67
ช�คาโก  แล-วกFเด�นทางไปส67ประเทศแคนาดา  จากน
@นกFได-ย-อนกล
บมาท�?แม
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ซาช6เท  แล-วเด�นทางต7อไปท�?นครน�วยอรQค  แต7ละสถานท�?ท�?หลวงพ7อได-ไป
เย�?ยมน
@นๆ  ท7านกFได-แนะน�าหล
กปฏ�บ
ต�ธรรมได-สนทนาธรรมและตอบ
ป 
ญหาแก7ผ6-ท�?สนใจจนเปFนท�?ซาบซ1@งตร1งใจของเขาเหล7าน
@น
เม>?อหลวงพ7อกล
บจากสหร
ฐค>นส67อ
งกฤษแล-ว พ
กท�? แฮมปQสะเตทท7านได-อย67
ด6แล  การเคล>?อนย-ายบร�ขารของพระสงฆQสาน�ศ�ษยQเพ>?อเด�นทางไปสถานท�?
แห7งใหม7  ซ1?งเปFนท�?ต
@งส�าน
กด
งท�?กล7าวมาแล-วน
@น  ต7อจากน
@นท7านกFได-เด�น
ทางไปเย�?ยมบ-านของ ม�สเตอรQซอรQ  เศรษฐ�ชาวพม7าอย67ท�?โอsคเกFนโฮลQท ได-
ร7วมส
งฆกรรมบวชนาคก
บท7านมหาส�ยาดอวQ  ซ1?งเปFนพระเถระพม7าเปFน
อ�ป 
ชฌายQ ให-การอ�ปสมบทก�ลบ�ตร
ต7อมาหลวงพ7อกFได-ร
บน�มนตQให-เด�นทางไปย
งสกsอตแลนดQพ
กอย67ท�?น
@นสอง
ค>น  ม�ผ6-สนใจในการปฏ�บ
ต�ธรรม ซ1?งเคยมาฝ1กภาวนาธรรมก
บท7านส�เมโธกF
ม�อย67ไม7น-อยและม�ผ6-สนใจค�ดอยากจะให-ต
@งส�าน
กสาขาของหลวงพ7อข1@นอ�กท�?
น
?น
ส
กหน1?งแห7งแต7ท7านย
งพ�จารณาอย67ว7าจะม�ความเหมาะสมเพ�ยงใดหร>อไม7
การเด�นทางไปประกาศส
จธรรมในต7างประเทศของ  หลวงพ7อชา  ส�ภ
ทโท 
ท
@งสองคร
@งน�@น
@น  จ1งถ>อได-ว7าหลวงพ7อได-น�าหล
กปฏ�บ
ต�ธรรมทางพระพ�ทธ
ศาสนา  ไปเผยแพร7ย
งต7างประเทศ  ในนามของคณะสงฆQและปวงชนชาว
ไทย  ให-เปFนท�?ร6-จ
กของชนชาวตะว
นตก  เพ>?อจะได-ด�ารงคงอย67ในภาคพ>@น
ส7วนน
@นตลอดช
?วกาลนาน
หลวงพ7อได-เด�นทางกล
บค>นส67ประเทศไทย  เพ>?อกล
บมาเปFนร7มโพธ� tร7มไทร
ของสาน�ศ�ษยQ และพ�ทธศาสน�กชนเม>?อว
นท�? ๓๐ ม�ถ�นายน ๒๕๒๒
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หลวงพ9ออาพาธ
ส
งขารร7างกายของหลวงพ7อกFเก�ดก7อมาจากด�น น�@า ลม ไฟ ซ1?งม�ใจครอง เห
ม>อนเราๆท7านๆน�?แหละ  เม>?อส
งขารผ7านมานานว
น  ย�?งใช-งานมากความ
ทร�ดโทรมกFเรFวข1@นกว7าปกต�  สม
ยข-าพเจ-ามาอย67ก
บท7านป�แรกๆ  เคยน
?ง
สนทนาธรรมก
บหลวงพ7อต
@งแต7สองท�7ม จนกระท
?งถ1งต� ๓ ต� ๔ บางโอกาส 
เคยเหFนท7านน
?งสนทนาธรรม  ก
บญาต�โยม  ผ6-สนใจในธรรมซ1?งเด�นทางมา
จากถ�?นไกล  จนกระท
?งถ1งร�7งเช-ากFม�หลายๆคร
@ง  ช�ว�ตของท7านเก�ดมาเพ>?อผ6-
อ>?นสมองเหFนประโยชนQเก>@อก6ลแก7หม67มน�ษยQผ6-มาส67  แม-จะอ7อนเพล�ยเม>?อยล-า
ส
กปานใด  ท7านกFไม7แสดงออกถ1งความอ7อนแอให-เหFน  เพราะอาศ
ยความ
เมตตาเปFนท�?ต
@ง  แม-ล6กศ�ษยQจะอย67ในส�าน
กสาขาใดๆ  จะไกลหร>อใกล-กFตาม 
ท7านย
งอ�ตส7าหQเด�นทางไปให-ก�าล
งใจและแนะน�าการปฏ�บ
ต�สน
บสน�นอย7าง
ท
?วถ1งแต7ส
งขารร7างกายท�กอย7างกFม� ความ แก7 เจFบ ตาย ไปเปFนธรรมดา
ด
งน
@นในป�  ๒๕๒๐  ถ1งแม-ความผ�ดปกต�ของร7างกายจะปรากฏข1@นบ-าง  แต7
เพราะหลวงพ7อม�7งประโยชนQเพ>?อส7วนรวม  ท7านกFย
งอดทนส6-ได-เด�นทางไป
ประกาศส
จธรรมในต7างประเทศถ1งสองคร
@ง  เปFนการน�าธรรมโอสถจากด�น
แดนภาคตะว
นออก  ไปสงเคราะหQชาวตะว
นตก  ให-ได-ร
บประโยชนQอย7างด�
ย�?ง น�?ค>อพล
งแห7งเมตตาธรรม ซ1?งม�ประจ�าอย67ในหท
ยของท7าน
หลวงพ7อเร�?มอาพาธ และเร�?มม�อาการปรากฏข1@นท�ละน-อยๆ จนกระท
?งได-ร
บ
การผ7าต
ดทางสมอง แต7กFเปFนท�?น7าย�นด�ท�?ได-ม�คณะแพทยQหลายท7าน หลาย
โรงพยาบาลได-ถวายการร
กษาจนส�ดความสามารถ ซ1?งบรรดาคณะศ�ษยQท
@ง
หลายขอขอบพระค�ณไว-  ณ  ท�?น�@  และตามหน
งส>อรายงานแพทยQ  ซ1?งนาย
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แพทยQจร
ส ส�วรรณเวลา และนายแพทยQส�พ
ฒนQ โอเจร�ญ แห7งโรงพยาบาล
จ�ฬาลงกรณQ จ.กร�งเทพฯ ได-บ
นท1กไว-ว7า
หลวงพ7อชาอาย�  ๖๔  ป�  แขFงแรงเปFนปกต�ด�  จนเร�?มม�อาการคร
@งแรกเม>?อ 
พ.ศ.๒๕๒๐ ขณะเด�นทางไปประเทศอ
งกฤษ ด-วยร6-ส1กโงนเงน การทรงต
ว
ไม7ค7อยด�  ไม-เท-าซ1?งใช-ถ>ออย67เปFนประจ�า  อย67แล-ว  ร6-ส1กว7าจ�าเปFนต-องใช-ม�
อาการหน
กบร�เวณต-นคอด-วย
ต
@งแต7น
@นมา อาการโงนเงนทรงต
วไม7ค7อยด� กFเปFนมาตลอด บางระยะกFเปFน
มาก  บางระยะกFน-อย  พ.ศ.๒๕๒๓ม�อาการคล>?นไส-ม
กเปFนตอนด1กๆม�น-อย
คร
@งท�?เก�ดอาเจ�ยนด-วย อาการโงนเงนย
งเปFน เช7นเด�ม ไม7เคยถ1งก
บล-ม
พ.ศ.๒๕๒๔ ราวเด>อนกรกฎาคม เร�?มม�อาการความจ�า ไม7ด� อาการโงนเงน
ทรงต
วไม7ด�  กFทร�ดลง  ม�อาการเม>?อย  และอ7อนเพล�ยด-วยม�อาการหน
กต1ง
ต-นคอ แต7เม>?อฉ
นยาหม-อสม�นไพร อาการหน
กต-นคอน�@หายไป ตอนน�@ตรวจ
พบว7าเปFนเบาหวานด-วย  นายแพทยQส�เทพ  และแพทยQหญ�งประภา  วงศQ
แพทยQ  ได-จ
ดยาถวาย  ส7วนอาการอ>?นย
งคงอย67  จนถ1งกลางเด>อนก
นยายน 
ร6-ส1กอ7อนเพล�ยมากข1@น  และเบ>?ออาหาร  นายแพทยQอ�ท
ย  เจนพาน�ชยQ  ได-
ตรวจคล>?นไฟฟ-าห
วใจให- พบว7าปกต�ด�
อาการทร�ดมากข1@น  ในว
นท�?๑๔ต�ลาคม๒๕๒๔จ1งเด�นทางไปกร�งเทพฯ  เข-า
โรงพยาบาลส�าโรง  ขณะน
@นย
งเด�นเองได-  แต7ต-องช7วยพย�งบ-าง  ได-ตรวจ
เอกซเรยQคอมพ�วเตอรQซ�@า พบว7า ช7องภายในสมองขนาดเลFกลงกว7าคร
@งแรก
จนถ1งกลางเด>อนม�ถ�นายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  เม>?อเด�นทางกล
บไปย
งจ
งหว
ด
อ�บลราชธาน�ย
งม�อาการทรงต
วไม7ค7อยด�  เด�นต-องพย�งและเด�นไกลๆไม7ได- 
ผ6-ด6แลส
งเกตว7าขาข-างซ-ายยกไม7ค7อยถน
ด  ส6-ข-างขวาไม7ได-  ความจ�าและ
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การพ6ดบางว
นด�พอสมควร  บางว
นเลอะเล>อน  บางระยะร6-ส1กเพล�ยและ  ไม7
อยากพ6ดหร>อท�าส�?งใดอาการเปFนมากข1@นในระยะ๓ส
ปดาหQหล
งน�@  บางว
น
เพล�ย  และพ6ดไม7ม�เส�ยง  เด�นได-เพ�ยงระยะไม7ก�?ก-าว  ต-องใช-รถน
?งเขFนไปใน
บร�เวณว
ดว
นละสองคร
@ง อาหารฉ
นได-น-อยลง
เม>?อป�  ๒๕๒๕ อาการของหลวงพ7อทร�ดลง  ศ�ษยQจ1ง  อาราธนาให-หลวงพ7อ
เข-าร
บการร
กษาในโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณQ  พระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67
ห
วฯ  โปรดเกล-าโปรดกระหม7อม  ร
บหลวงพ7อไว-ในพระบรมราชาน�เคราะหQ 
ได-อย67ในห-องช�ดพ�เศษ  ท�?ต1กจงกลณ�  อย67โรงพยาบาลนาน  ๕  เด>อน  ม�
ศาสตราจารยQ  นายแพทยQจร
ส  ส�วรรณเวลา  ในขณะน
@นเปFนผ6-อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณQเปFนห
วหน-าคณะแพทยQถวายการร
กษา เม>?ออย67จน
อาการทรงและพ-นระยะอ
นตรายแล-วแพทยQให-พยากรณQโรคว7าจะค7อยๆ 
ทร�ดลงคณะสงฆQเหFนพ-องต-องก
นว7าควรจะน�มนตQ  หลวงพ7อกล
บว
ดหนอง
ป7า พงทางกองท
พอากาศได-จ
ดเคร>?องบ�นเท�?ยวบ�นพ�เศษถวาย
ก7อนหน-าน
@น  ทางว
ดได-จ
ดสร-างก�ฏ�หล
งใหม7ไว-คอยท7า  ด-วยพระราชทร
พยQ
ของพระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67ห
วฯ  ท�?โปรดเกล-า  โปรดกระหม7อม
พระราชทานให-ส7วนหน1?ง  คณะศ�ษยQท�?เคยอ�ป 
ฏฐากสม�?าเสมอโดยตลอด  ได-
ร7วมสมทบโดยเสดFจพระราชก�ศลด-วยอ�ก ส7วนหน1?ง ได-ออกแบบให-คล-ายไอ
ซ�ย6  ในบร�เวณป7าของว
ด  สร-างเปFนต1กช
@นเด�ยว  หล
งเลFก  จ
ดให-ม�ท�?ทางท�?
สะดวกก
บการถวายการ  อ�ป 
ฏฐาก  และม�เคร>?องม>อแพทยQท�?จ�าเปFนต-องใช- 
จ1งเอ>@ออ�านวยให-ถวายการด6แลได-ใกล-เค�ยงก
บเม>?ออย67ในโรงพยาบาล  ม�
แพทยQจากโรงพยาบาลสรรพส�ทธ� t ประสงคQมาถวายตรวจอาการเปFนประจ�า
ท�กว
น  บ�ร�ษพยาบาลเปล�?ยนเวรก
นมาเฝ-า  คณะพยาบาลเอ>@อเฟ>@อให-ความ
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สะดวกเตFมท�?และพระอาจารยQเล�?ยม ี�ตธมuโม จ
ดเวรพระสงฆQศ�ษยQหลวงพ7อ
ท
@งในว
ดหนองป7าพงและตามสาขาต7างๆ  ให-เข-าเวรว
นละ  ๒  ผล
ดๆละ  ๔ 
องคQ และสามเณรอ�ก ๑ ร6ป ม�ได-ขาด จนม�ผ6-กล7าว ว7ามหาเศรษฐ�กFม�อาจจะ
จ-างบ�ร�ษพยาบาลได-ถ1งว
นละ ๑๐ คน หร>อผ6-ม�บ�ตร ๑๒ คน เม>?อป7วยกFไม7
แน7ใจว7าจะได-ล6กมาด6แลอย7างด�เท7าหลวงพ7อ  ท
@งน�@เพราะหลวงพ7อเปFนผ6-
เป�?ยมด-วยเมตตา เปFนท�?ร
กและเคารพของบรรดาศ�ษยQ  พระท�?เข-าเวรปฏ�บ
ต�
หลวงพ7อน
@นต7าง  ถวายแรงกาย  แรงใจ  และอ�ท�ศเวลาให-หลวงพ7อเปFน
ปฏ�บ
ต�บ6ชา  ต7อผ6-ม�พระค�ณย�?งกว7าบ�ดาบ
งเก�ดเกล-า  คณะช�กFผล
ดเวรก
นมา
ประกอบอาหารเหลวตามท�?โภชนากรแนะให-ท�กว
นม�ได-ขาดเลย  เม>?อถ1ง
ระยะท�?หลวงพ7อม�อาการส�าล
กบ7อยข1@นขณะให-อาหารทางปาก  แพทยQเหFน
สมควรให-เปล�?ยนให-ทางสายยางลงกระเพาะเพ>?อป-องก
น  โรคปอดบวม
แทรกจากการส�าล
กอาหารหร>อเสมหะ  พระอ�ป 
ฏฐาก  กFเร�ยนว�ธ�ใส7สายยาง
จนช�านาญม�การซ-อมใส7ตนเองก7อน  ด-วยความหว
งท�?จะลดความระคาย
เค>องต7อเน>@อเย>?อในหลอดคอ  และหลอดอาหารของหลวงพ7อในการใส7แต7ละ
คร
@งให-เหล>อน-อยท�?ส�ดเท7าท�?จะท�าได-  นอกจากน�@ท7านย
งเร�ยนว�ธ�ตรวจเล>อด 
ตรวจป 
สสาวะ เพ>?อด6ระด
บน�@าตาลเพ>?อบ
นท1กและรายงานต7อแพทยQและปร
บ
ขนาดยา  ตามส
?งได-ถ6กต-องแม-หลวงพ7อจะอาพาธนานน
บป�แต7ผ�วพรรณกFด6
ผ7องใส และไม7เคยม�แผลกดท
บอย7างผ6-ป7วยเร>@อร
งส7วนใหญ7
ม�ผ6-กล7าวว7าการท�?หลวงพ7ออย67เปFนขว
ญให-ล6กศ�ษยQหลายป�น
@นม�ผลให-พระ
สงฆQเจร�ญในธรรมและสาม
คค�  ร7วมแรง ร7วมใจ เร7งปฏ�บ
ต�บ6ชาแด7หลวงพ7อ 
ท�าให-เก�ดม�สาขาต7างๆเพ�?มข1@นท
@งในและนอกประเทศ  นอกจากน�@ย
งม�การ
รวบรวมเทปเทศนาของหลวงพ7อ  ถอดความออกมาเปFนหน
งส>อแจก
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ญาต�โยมได-มากมายหลายเร>?อง  ย
งผลให-ฆราวาส  ผ6-สนใจในค�าสอนของ
หลวงพ7อม�7งปฏ�บ
ต�ธรรมมากข1@น
ม�คนเปFนหม67คณะมากราบเย�?ยมหลวงพ7อเปFนประจ�าท�กว
น  จนต-องก�าหนด
เวลาเย�?ยมในภาคเช-าและเยFน  เพ>?อม�ให-เปFนการรบกวน  หลวงพ7อมากเก�น
ไป  พระอ�ป 
ฏฐากจะเขFนรถออกมาให-ญาต�โยมได-กราบตามเวลาท�?ก�าหนด 
รถเขFนน�@เปFนรถท�?ส
?งประกอบพ�เศษจากประเทศอ
งกฤษม�การว
ดส
ดส7วน
ของหลวงพ7อส7งให-เขา  (ท�านองเด�ยวก
บการว
ดต
วต
ดเส>@อ)  จ1งใช-ได-ด�ม�ท�?
พย�งคอ แขนขาในส
ดส7วนท�?เหมาะเจาะ ผ6-ท�?ไม7เคยมากราบเย�?ยมอาจเข-าใจ
ผ�ดว7าหลวงพ7อท7านน
?งได-เอง และไม7ได-เปFนอ
มพาต
ส�าหร
บโอสถท�?ใช-เปFนประจ�า  ส7วนใหญ7เบ�กได-จาก  โรงพยาบาลสรรพส�ทธ� t
ประสงคQ โอสถพ�เศษท�?ไม7ม�ในจ.อ�บลฯ กFส
?งมาท�?โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณQซ1?ง
พระบาทสมเดFจพระเจ-าอย67ห
ว  พระราชทานให-อย67ในพระบรมราชาน�
เคราะหQเสมอมา
ต
@งแต7ป�  ๒๕๓๐ คณะพระสงฆQท
@งว
ดป7านานาชาต�  ซ1?งเปFนชาวต7างประเทศ 
มาเย�?ยมถวายส
กการะหลวงพ7อท�กว
น  พระเปFนประจ�าม�อ�บาสกอ�บาส�กา
โดยสาร รถสองแถวมาด-วยเสมอ พาก
นมาสวดมนตQบทส�าค
ญๆ เช7น ว�ป 
ส
นาภ6ม� และโพชฌงคQ เปFนต-น ถวายหลวงพ7อ เปFนภาพท�?ประท
บใจแก7ผ6-มา
พบเหFนเปFนอย7างย�?ง  ต7อมาเม>?อม�คณะผ6-ปฏ�บ
ต�ธรรมจากกร�งเทพฯมา  กFม�
การสวดท�าว
ตร ถวายหลวงพ7อด-วยเปFนคร
@งคราว
ระยะต7อมา  หลวงพ7ออาการหน
กเปFนพ
กๆ  ม
กจะเปFนระยะ  ท�?อากาศ
เปล�?ยนแปลงราวเด>อนต�ลาคม-พฤศจ�กายน  หลวงพ7อต-องเข-าร
บการร
กษา
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ท�?โรงพยาบาลสรรพส�ทธ� tประสงคQต-องเจาะคอเม>?อเมษายน  ๒๕๓๑  เพ>?อให-
ด6ดเสมหะได-ง7ายข1@น
อาการของหลวงพ7อทร�ดลงช-าๆ ตามว
ยและส
งขารท�?เส>?อมลงไป เหม>อนก
บ
หลวงพ7อสาธ�ตให-ศ�ษยQเหFนภ
ยในว
ฏสงสารเหFนความเส>?อมไปส�@นไปของ
ส
งขารว7า เราม�ความแก� ความเจ+บไข'เป+นธรรมดา ไม�ม�ใครจะล�วงพ'น
ความแก�  ความเจ+บไข'ไปได' พระอ�ป 
ฏฐากเล7าว7าแม-หลวงพ7อจะไม7ได-
แสดงธรรมเทศนา แต7กFได-เร�ยนธรรมจากหลวงพ7อเสมอ
เน>?องจากหลวงพ7อไปเข-าไอซ�ย6  ของโรงพยาบาล  สรรพส�ทธ� tประสงคQอย67
บ7อยๆ  จ1งม�ผ6-ปรารภให-คณะศ�ษยQร7วมสมทบท�นสร-างต1กไอซ�ย6.ให-แก7โรง
พยาบาล ขณะน�@กFย
งด�าเน�นการสร-างอย67ย
งไม7แล-วเสรFจเข-าใจว7าย
งขาดงบท�?
จะซ>@ออ�ปกรณQอ�ก
มกราคม  ๒๕๓๕  หลวงพ7อหอบมากจ1งต-องเข-า  โรงพยาบาลอ�ก  แพทยQ
ว�น�จฉ
ยว7าห
วใจวาย  ต7อมาม�อาการไตวายแทรกด-วย  แพทยQให-การร
กษา
เตFมท�?อาการไม7ด�ข1@น ค>นว
นท�?  ๑๕  มกราคม หล
งจากท�?ทราบว7าอาการของ
หลวงพ7อทร�ดลงเร>?อยๆ  คณะสงฆQเหFนสมควรน�มนตQหลวงพ7อกล
บว
ด  เช-า
ว
นท�? ๑๖ มกราคม เวลา ๕.๒๐ น.  หลวงพ7อกFละส
งขารไปอย7างสงบ จาก
ไปอย7าง คร6ผ6-ย�?งใหญ7ในว
นคร6
ระยะน
@นเปFนระยะท�?การก7อสร-างในว
ดส7วนใหญ7ส�าเรFจแล-ว และพระสงฆQต7าง
ชาต�ก�าล
งอบรมกรรมฐานก
นท�?ว
ดป7าวนโพธ�ญาณ  ม�พระอาจารยQส�เมโธ
ศ�ษยQฝร
?งองคQแรกของหลวงพ7อ  เปFนผ6-อบรมธรรมอย67  ส7วนพระสงฆQไทยกF
เตร�ยมจะประช�มก
นในเวลาอ
นใกล-ก
นน
@น  ศ�ษยQจ1งต7างเตร�ยมพร-อมท�?จะมา
ช�มน�มก
นท�?ว
ดหนองป7าพง  อย67แล-ว  เม>?อทราบข7าวหลวงพ7อจ1งมาก
นอย7าง
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พร-อมเพร�ยงก
นมากราบ  ส
กการะร7างของหลวงพ7อท�?ทอดลงสอนศ�ษยQเปFน
คร
@งส�ดท-าย และต7างพาก
นปฏ�บ
ต�บ6ชาหลวงพ7ออย7างเข-มแขFง 
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๒ - นJาธรรมะมาฝาก
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อาตมาด�ใจท�?โยมได-มาเย�?ยมพระล6กชาย และพ
กอย67ท�?ว
ดหนองป7าพง อ�กไม7
ก�?ว
นกFจะกล
บไปแล-ว  เลยถ>อโอกาสมาแสดงความด�ใจ  แต7กFไม7ม�อะไรจะ
ฝาก ว
ตถ�ส�?งของอะไรท�?ประเทศฝร
?งเศสน
@นกFม�มากมายอย67แล-ว แต7ธรรมะท�?
จะบ�าร�งจ�ตใจของเราให-สงบระง
บ ด6เหม>อนจะไม7ค7อยม�เท7าไร
อาตมาไปส
งเกตการณQแล-ว  เหFนม�แต7เร>?องท�?จะท�าให-เราว�7นวายย�7งยาก
ล�าบากตลอดกาลตลอดเวลา  เจร�ญไปด-วยว
ตถ�หลายอย7างเปFนกามารมณQ 
ม�ร6ป ม�เส�ยง ม�กล�?น ม�รส ม�โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQเปFนท�?ย
?วยวนของบ�คคล
ท�?ไม7ร6-จ
กธรรม  ให-ม�ความว�7นวายมาก  ฉะน
@นจ1งจะขอฝากธรรมะเพ>?อไป
ปฏ�บ
ต�ท�?ประเทศฝร
?งเศส  เม>?อจากว
ดหนองป7าพงและว
ดป7านานาชาต�ไป
แล-ว สภาวะท�?ต
ดป 
ญหาและความย�7งยากของช�ว�ต
ธรรมะน�@เปFนสภาวะอ
นหน1?ง  ซ1?งจะต
ดป 
ญหาความย�7งยากล�าบากในใจของ
มน�ษยQท
@งหลายให-น-อยลง จนกระท
?งหมดไป สภาวะอ
นน�@เร�ยกว7าธรรม เรา
ควรจะศ1กษา  เอาไปศ1กษาในช�ว�ตประจ�าว
นและประจ�าช�ว�ต  เม>?อม�อารมณQ
อ
นใดมากระทบกระท
?งเก�ดข1@น  จะได-แก-ป 
ญหาม
นได-  เพราะป 
ญหาน�@ม�ท�ก
คน  ไม7เฉพาะว7าเม>องไทยหร>อเม>องนอก  ม
นม�ท�กแห7ง  ถ-าคนไม7ร6-จ
กแก-
ป 
ญหาแล-ว  กFม�ความท�กขQความเด>อดร-อนเปFนธรรมดา  เม>?อป 
ญหาเก�ดข1@น
มาแล-ว  หนทางท�?จะแก-ไขม
นกFค>อป 
ญญา  สร-างป 
ญญา  อบรมป 
ญญา  ค>อ 
ท�าป 
ญญาให-เก�ดข1@นในจ�ตใจของเรา
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ส�าหร
บข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�น
@นกFไม7ม�อะไรมากอ>?นไกล  อย67ในต
วของเราน�?เอง 
ม�กายก
บใจ คนเม>องนอกกFเหม>อนก
น คนเม>องไทยกFเหม>อนก
น ม�กายก
บ
ใจเท7าน
@นท�?ว�7นวาย เปFนผ6-ว�7นวาย ฉะน
@น ผ6-สงบระง
บต-องม�กายก
บใจสงบ
ความเปFนจร�งน
@น  ใจของเราม
นเปFนปกต�อย67  เปร�ยบเหม>อนน�@าฝน  เปFนน�@า
สะอาด  ม�ความใสสะอาดบร�ส�ทธ� tเปFนปกต�  ถ-าหากเราเอาส�เข�ยวใส7เข-าไป 
เอาส�เหล>องใส7เข-าไป น�@ากFจะกลายเปFนส�เข�ยว ส�เหล>องไป จ�ตเราน�@กFเหม>อน
ก
น  เม>?อไปถ6กอารมณQท�?ชอบใจ  ใจกFด�  ใจกFสบายเม>?อถ6กอารมณQไม7ชอบใจ
แล-ว ใจน
@นกFข�7นม
ว ไม7สบาย เหม>อนก
นก
บน�@าท�?ถ6กส�เข�ยว กFเข�ยวไป ถ6กส�
เหล>อง กFเหล>องไป เปล�?ยนส�ไปเร>?อย
ความเปFนจร�งน
@น  น�@าท�?ม
นเข�ยว  ม
นเหล>อง  ปกต�ของม
นกFเปFนน�@าใสสะอาด
บร�ส�ทธ� t ค>อ น�@าฝน ปกต�ของจ�ตเราน�@กFเหม>อนก
น เปFนจ�ตท�?ใสสะอาด เปFน
จ�ตท�?ม�ปกต�ไม7ว�7นวาย  ท�?จะว�7นวายน
@นเพราะม
นเปFนไปก
บอารมณQ  ม
นหลง
อารมณQ  พ6ดให-เหFนช
ด  อย7างขณะน�@เราน
?งอย67ในป7าม�ความสงบเหม>อนก
น
ก
บใบไม- ใบไม-น
@นถ-าไม7ม�ลมพ
ดม
นกFน�?ง สงบระง
บอย67 ถ-าม�ลมมาพ
ด ใบม
น
กFกว
ดแกว7งไปตามลม
จ�ตใจน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าอารมณQมาถ6กม
นกFกว
ดแกว7งไปตามอารมณQ  ย�?งม
น
ไม7ร6-เร>?องธรรมะแล-ว  กFย�?งปล7อยไปตามอารมณQของเจ-าของไป อารมณQส�ขกF
ปล7อยตามไป  อารมณQท�กขQกFปล7อยตามไปว�7นวายไปเร>?อยๆ  จนชาวมน�ษยQ
ท
@งหลายเก�ดเปFนโรคประสาทเพราะไม7ร6-เร>?อง ปล7อยไปตามอารมณQ ไม7ร6-จ
ก
ตามร
กษาจ�ตของเจ-าของ  จ�ตของเราน�@เม>?อไม7ม�ใครตามร
กษา  ม
นกFเหม>อน
คนๆหน1?งท�?ปราศจากพ7อแม7ท�?จะด6แล เปFนคนอนาถา คนอนาถาน
@นเปFนคน
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ท�?ขาดท�?พ1?ง  คนท�?ขาดท�?พ1?งกFเปFนท�กขQ  จ�ตน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าหากขาดการ
อบรมบ7มน�ส
ย ท�าความเหFนให-ถ6กต-องแล-ว จ�ตน�@กFล�าบากมาก

กรรมฐานเปFนการท�าจ�ตให-สงบ
ในทางพ�ทธศาสนา การท�าจ�ตให-สงบระง
บน�@ ท7านเร�ยกว7า การท�ากรรมฐาน 
ฐาน ค>อเปFนท�?ต
@ง กรรม ค>อการงานท�?เราจะต-องท�าข1@นให-ม�กายเราเปFนส7วน
หน1?ง  จ�ตเราเปFนอ�กส7วนหน1?ง  ม�สองอย7างเท7าน
@นแหละ  กายน�@เปFนสภาว
ธรรม  เปFนร6ปธรรมท�?เรามองเหFนได-ด-วยตาของเรา  จ�ตเปFนสภาวธรรมอ
น
หน1?ง  เปFนนามธรรมซ1?งไม7ม�ร6ป  มองด-วยตาไม7ได-  แต7เปFนของม�อย67  ตาม
ภาษาสาม
ญกFเร�ยกว7า  กายก
บใจ  กายเรามองเหFนได-ด-วยตาเน>@อ  จ�ตมอง
เหFนได-ด-วยตาใน ค>อตาใจ ม�อย67สองอย7างเท7าน
@น ม
นว�7นวายก
น
ฉะน
@น การฝ1กจ�ตท�?จะฝากโยมว
นน�@ กFค>อเร>?องกรรมฐาน ให-ไปฝ1กจ�ต เอาจ�ต
พ�จารณากาย จ�ตน�@ค>ออะไร? จ�ตม
นกFไม7ค>ออะไร ม
นถ6กสมมต�ว7า ค>อ ความ
ร6-ส1ก  ผ6-ท�?ร6-ส1กอารมณQ  ผ6-ท�?ร
บร6-อารมณQท
@งหลายในท�?น�@เร�ยกว7าจ�ต  ใครเปFน
ผ6-ร
บร6-  ผ6-ร
บร6-น
@นถ6กเขาเร�ยกว7า  "จ�ต"  ร
บร6-อารมณQท�?ส�ขบ-าง  อารมณQท�?ท�กขQ
บ-าง อารมณQด�ใจบ-าง อารมณQเส�ยใจบ-าง ใครม�ภาวะท�?จะร
บร6-อารมณQเหล7าน�@ 
ท7านเร�ยกว7าจ�ต
อย7างเช7น  อาตมาพ6ดให-ฟ 
งขณะน�@  จ�ตเราย
งม�  จ�ตร
บร6-ว7า  พ6ดอะไรอย7างไร 
ม
นเข-าไปทางห6 ร6-ว7าพ6ดอะไร เปFนอย7างไร กFร6-จ
ก ผ6-ร
บร6-น�@เร�ยกว7าจ�ตจ�ตเปFน
ผ6-ร
บร6-อารมณQ
จ�ตไม7ม�ต
วจ�ตไม7ม�ตน  จ�ตไม7ม�ร6ป  จ�ตเปFนผ6-ร
บร6-อารมณQเท7าน
@นไม7ใช7อ>?น  ถ-า
หากว7าเราส
?งสอนจ�ตอ
นน�@ให-ม�ความเหFนท�?ถ6กต-องด�แล-ว  จ�ตน�@กFจะไม7ม�
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ป 
ญหา จ�ตกFจะสบาย จ�ตกFเปFนจ�ต  อารมณQกFเปFนอารมณQอารมณQไม7เปFนจ�ต 
จ�ตไม7เปFนอารมณQ  เราพ�จารณาจ�ตก
บอารมณQน�@ให-เหFนช
ด  จ�ตเปFนผ6-ร
บร6-
อารมณQท�?จรเข-ามา จ�ตก
บอารมณQสองอย7างน�@มากระทบก
นเข-า กFเก�ดความ
ร6-ส1กทางจ�ต ด�บ-าง ช
?วบ-าง ร-อนบ-าง เยFนบ-าง สารพ
ดอย7าง ท�น�@เม>?อเราไม7ม�
ป 
ญญาแก-ไข ป 
ญหาท
@งหลายเหล7าน�@กFท�าจ�ตของเราให-ย�7ง

ลมหายใจเปFนมงก�ฏกรรมฐาน
การท�าจ�ตข  องเราให-ม�รากฐาน  ค>อ  กรรมฐาน  เอาลมหายใจเข-าออกเปFน
รากฐาน เร�ยกว7า อานาปานสต�  ท�น�@จะยกเอาลมเปFนกรรมฐานเปFนอารมณQ 
การท�ากรรมฐา  นม�หลายอย7างมากมาย  ม
นกFยากล�าบากเอาลมน�@เปFน
กรรมฐานด�กว7า  เพราะว7าลมหายใจน�@เปFนมงก�ฏกรรมฐานมาแต7คร
@ง
ด1กด�าบรรพQมาแล-ว พอเราม�โอกาสด�ๆ เราเข-าไปน
?งสมาธ�เอาม>อขวาท
บม>อ
ซ-าย  เอาขาขวาท
บขาซ-าย  ต
@งกายให-ตรง  แล-วกFน1กในจ�ตของเราว7า  บ
ดน�@ 
เราจะวางภาระท�กส�?งท�กอย7างให-หมดไป  ไม7เอาอะไรมาเปFนเคร>?องก
งวล 
ปล7อย...  ปล7อยให-หมด  แม-จะม�ธ�ระอะไรอย67มากมายกFปล7อย  ปล7อยท�@งใน
เวลาน
@น  สอนจ�ตของเราว7า  จะก�าหนดตามลมอ
นน�@  ให-ม�ความร6-ส1กอย67แต7
อารมณQอ
นเด�ยว แล-วกFหายใจเข-าหายใจออก

• การก�าหนดลมหายใจน
@น  อย7าให-ม
นยาว  อย7าให-ม
นส
@น  อย7าให-ม
น
ค7อย อย7าให-ม
นแรง ให-ม
นพอด�ๆ

• สต� ค>อความระล1กได- ส
มปช
ญญะ ค>อความร6-ต
วอ
นเก�ดจากจ�ตน
@น ให-
ร6-ว7าลมออก  ให-ร6-ว7าลมเข-า  สบาย  ไม7ต-องน1กอะไร  ไม7ต-องค�ดไปโน7น 
ไม7ต-องค�ดไปน�? ในเวลา
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ป 
จจ�บ
นน�@  เราม�หน-าท�?ท�?จะก�าหนดลมหายใจเข-า  ลมหายใจออกอย7างเด�ยว 
ไม7ม�หน-าท�?ท�?จะไปค�ดอย7างอ>?นให-ม�สต�ความระล1กได-ตามเข-าไป  และ
ส
มปช
ญญะความร6-ต
วว7า บ
ดน�@ เราหายใจอย67 เม>?อลมเข-าไป ต-นลมอย67ปลาย
จม6ก  กลางลมอย67หท
ยปลายลมอย67สะด>อ  เม>?อหายใจออก  ต-นลมอย67สะด>อ 
กลางลมอย67หท
ยปลายลมอย67จม6ก ให-ร6-ส1กอย7างน�@

• หายใจเข-า :- ๑. จม6ก ๒. หท
ย๓. สะด>อ

• หายใจออก :- ๑. สะด>อ ๒. หท
ย ๓. จม6
ก�าหนดอย67สามอย7างน�@  หายความก
งวลหมด  ไม7ต-องค�ดเร>?องอ>?นก�าหนด
เข-าไปให-ร6-ต-นลม กลางลม ปลายลม สม�?าเสมอ แล-วต7อน
@นไปจ�ตของเราจะ
ม�ความร6-ส1ก ต-นลม กลางลม ปลายลม ตลอดเวลา
เม>?อท�าไปเช7นน�@  จ�ตอ
นควรแก7การงานกFจะเก�ดข1@น  กายกFควรแก7การงาน 
การขบเม>?อยท
@งหลายจะค7อยๆหายไปเร>?อยๆ  กายกFจะเบาข1@น  จ�ตกFจะรวม
เข-า ลมหายใจกFจะละเอ�ยดเข-า น-อยลงๆ เราท�าแบบน�@เร>?อยๆ จนกว7าจ�ตม
น
จะสงบระง
บลงเปFนหน1?ง

การท�าจ�ตให-สงบเปFน "หน1?ง"
เปFน "หน1?ง" ค>อ จ�ตม
นจะฝ 
กใฝ7อย67ก
บลม ไม7แยกไปท�?อ>?นไม7ว�7นวาย ต-นลมกF
ร6-จ
ก กลางลมกFร6-จ
ก ปลายลมกFร6-จ
ก เม>?อจ�ตสงบระง
บแล-ว เราจะร6-อย67แต7ต-น
ลม ปลายลมกFได- ไม7ต-องตามลงไป เอาแต7ปลายจม6กว7าม
นออก ม
นเข-า จ�ต
เปFนหน1?งอย67ก
บลมหายใจเข-าออกอ
นเด�ยวตลอดไป
การท�าจ�ตเช7นน�@  เร�ยกว7าท�าจ�ตให-สงบ  ท�าจ�ตให-เก�ดป 
ญญา อ
นน�@เปFนเบ>@อง
ต-น  เปFนรากฐานของกรรมฐาน  ให-พยายามท�าท�กว
นท�กว
น  จะอย67ท�?ไหน
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กFได- จะอย67บ-านกFได- จะอย67ในรถกFได- อย67ในเร>อกFได- น
?งอย67กFได- นอนอย67กFได- 
ให-เราม�สต�ส
มปช
ญญะควบค�มอย67ตลอดกาลตลอดเวลา  อ
นน�@เร�ยกว7าการ
ภาวนา

อ�ร�ยาบถของการภาวนา
การภาวนาน�@ ท�าได-ในอ�ร�ยาบถ ท
@งน�?ไม7ใช7ว7าจะน
?งอย7างเด�ยว จะย>นกFได- จะ
นอนกFได- จะเด�นกFได- ขอแต7ให-เราม�สต� ก�าหนดอย67เสมอว7า บ
ดน�@จ�ตใจของ
เราอย67ในล
กษณะอย7างไร  ม�อารมณQอ
นใดอย67จ�ตเปFนส�ขไหม  จ�ตเปFนท�กขQ
ไหม จ�ตว�7นวายไหม จ�ตสงบไหม ให-เราร6-เหFนอย7างน�@ หมายความว7า ให-ร6-จ
ก
ความร
บผ�ดชอบของจ�ตอย67ตลอดเวลา น�@เร�ยกว7าการท�าจ�ตของเราให-สงบ

เม>?อจ�ตสงบกFเก�ดป 
ญญา
เม>?อจ�ตสงบแล-ว ป 
ญญาม
นจะเก�ด ป 
ญญาม
นจะร6- ป 
ญญาม
นจะเหFน เอาจ�ต
ท�?สงบพ�จารณาร7างกายของเรา ต
@งแต7ศ�รษะลงไปหาปลายเท-า ต
@งแต7ปลาย
เท-าข1@นมาหาศ�รษะ พ�จารณากล
บไปกล
บมาอย67เร>?อย ให-เหFนเกสา โลมา นะ
ขา ท
นตา ตะโจ เปFนกรรมฐาน ให-เหFนว7าร6ปร7างกายท
@งหลายน�@ ม�ด�น ม�น�@า 
ม�ลม  ม�ไฟ  กล�7มท
@งส�?กล�7มน�@  ท7านเร�ยกว7ากรรมฐาน  เร�ยกว7าธาต�  ธาต�ด�น 
ธาต�น�@า ธาต�ไฟ ธาต�ลม มาประช�มก
นเข-า เร�ยกว7ามน�ษยQ เร�ยกว7าส
ตวQ

พ�จารณากายของเราอ
นประกอบด-วยธาต�
พระบรมศาสดาของเราท7านทรงสอนว7า  อ
นน�@ส
กแต7ว7าธาต�เท7าน
@น  อว
ยวะ
ร7างกายของเรา  ส�?งท�?ข-นแขFง  เปFนธาต�ด�น  ส�?งท�?ม
นเหลวไหลเว�ยนไปใน
ร7างกาย  ท7านเร�ยกว7า  ธาต�น�@า  ลมพ
ดข1@นเบ>@องบนลงเบ>@องต�?า  ท7านเร�ยกว7า
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ธาต�ลม  ความร-อนอบอ�7นในร7างกาย ท7านเร�ยกว7าธาต�ไฟ  คนคนหน1?ง  เม>?อ
แยกออกแล-ว ม�ส�?อย7าง น�@เท7าน
@น ค>อ ม�ด�น น�@า ลม ไฟ ส
ตวQไม7ม� มน�ษยQไม7ม� 
ไทยไม7ม�ฝร
?งไม7ม� เขมรไม7ม�ญวนไม7ม� ลาวไม7ม� ไม7ม�ใคร ม�ด�น ม�น�@า ม�ไฟ ม�
ลม เท7าน
@นท�?เปFนอย67แล-วสมมต�ว7าเปFนบ�คคลเปFนส
ตวQข1@นมา

ช�ว�ต ร7างกาย เปFนอน�จจ
ง
ความเปFนจร�งไม7ม�อะไร ด�นกFด� น�@ากFด� ลมกFด� ไฟกFด� ท�?ประกอบก
นเร�ยกว7า
มน�ษยQน�@  เปFนไปด-วยอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา  ค>อเปFนของไม7แน7นอน  เปFน
ของไม7ย
?งย>น  เปFนของหม�นเว�ยนเปล�?ยนไปแปรไป อย67อย7างน�@  ไม7ย
?งย>นอย67
ก
บท�?  แม-แต7ว7าร7างกายของเรากFไม7แน7ไม7นอน  เคล>?อนไหวไปมาอย67เสมอ 
เปล�?ยนไป  ผมกFเปล�?ยนไป  ขนกFเปล�?ยนไป  หน
งกFเปล�?ยนไป  สารพ
ดอย7าง
ม
นเปล�?ยนไป เปล�?ยนไป เปล�?ยนไปหมด
จ�ตใจของเราน�@กFเหม>อนก
น ม
นกFไม7ใช7ต
ว ไม7ใช7ตน ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ท�?ค�ด
ไปสารพ
ดอย7าง ม
นไม7แน7นอน บาท�ค�ดฆ7าต
วตายเลยกFได- บางท�ค�ดส�ขกFได- 
บางท�ค�ดท�กขQกFได-  ถ-าเราไม7ม�ป 
ญญา  เรากFไปเช>?อจ�ตอ
นน�@  ม
นกFโกหกเรา
เร>?อยไป เปFนท�กขQบ-าง เปFนส�ขบ-าง สล
บซ
บซ- อนก
นไป

จ�ตและกายเปFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา
จ�ตน�@ม
นกFเปFนของไม7แน7นอน  กายน�@กFเปFนของไม7แน7นอน  รวมแล-วเปFน
อน�จจ
ง  รวมแล-วเปFนท�กข
ง  รวมแล-วเปFนอน
ตตา  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ 
พระบรมคร6ของเราท7านว7า ไม7ใช7ส
ตวQ  ไม7ใช7บ�คคล ไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตน ไม7ใช7
เรา ไม7ใช7เขา เร�ยกว7า ธาต� ค>อ ด�น น�@า ลม ไฟ เท7าน
@นเอง
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เอาจ�ตของเราพ�จารณาลงไปให-ม
นเหFนช
ด  เม>?อม
นเหFนช
ดแล-วอ�ปาทานท�?
ถ>อว7า เราสวยบ-าง เรางามบ-าง เราด�บ-าง เราช
?วบ-าง เราม�บ-าง เราอะไรๆ
หลายอย7าง ม
นกFถอนไป ถอนไปเหFนสภาวะอ
นเด�ยวก
น เหFนมน�ษยQส
ตวQท
@ง
หลายเปFนอ
นเด�ยวก
น  เหFนไทยเปFนอ
นเด�ยวก
นก
บฝร
?ง  เหFนฝร
?งเปFนอ
น
เด�ยวก
นก
บไทย  เม>?อจ�ตเราเหFนเช7นน�@  ม
นกFถอนอ�ปาทานความย1ดม
?นออก
จากจ�ตใจของเรา

เม>?อจ�ตเหFนธรรม โลภ โกรธ หลง กFลดน-อยลง
เม>?อพ�จารณาเหFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา แล-ว ม
นกFน7าส
งเวชถอนอ�ปาทาน
ออกแล-ว ไม7ได-ไปย1ดว7าเปFนต
ว ว7าเปFนตน ว7าเปFนเรา ว7าเปFนเขา จ�ตใจเหFน
เช7นน�@ ม
นกFเก�ดน�พพ�ทา ความเบ>?อหน7าย คลายความก�าหน
ด ค>อเหFนว7าม
น
เปFนของไม7เท�?ยง เปFนท�กขQ เปFนอน
ตตา แล-วจ�ตใจของเรากFหย�ด จ�ตใจเรากF
เปFนธรรมะ ราคะกFด� โทสะกFด� โมหะกFด� ม
นกFลดน-อยถอยลงไปท�กท�ๆ ผล
ท�?ส�ดเหล>อแต7ธรรม ค>อจ�ตน�@เปFนอย67เท7าน
@น น�@เร�ยกว7าการท�ากรรมฐาน

หนทางท�?ถ6กต-องท�?ควรพ�จารณา
ฉะน
@น  จ1งขอฝากโยมเอาไปพ�จารณา  เอาไปศ1กษาประจ�าว
นประจ�าช�ว�ต 
เอาไว-เปFนมรดกต�ดต
วส>บไป โยมเอาไปพ�จารณาแล-ว ใจกFจะสบาย ใจกFจะ
ไม7ว�7นวาย ใจกFจะสงบระง
บ กายว�7นวายกFช7างม
น ใจไม7ว�7นวาย เขาว�7นวาย
ในโลก 
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บางคร
@ง  ต-นผลไม-  อย7างต-นมะม7วงเปFนดอกออกมาแล-ว  บางท�ถ6กลมพ
ด 
ม
นกFหล7นลง แต7ย
งเปFนดอกอย7างน
@นกFม� บางช7อเปFนล6กเลFกๆลมกFมาพ
ดไป 
หล7นท�@งไปกFม� บางช7อย
งไม7ได-เปFนล6ก เปFนดอกเท7าน
@น กFห
กไปกFม�
คนเรากFเหม>อนก
น  บางคนตายต
@งแต7อย67ในท-อง  บางคนคลอดจากท-องอย67
ได-สองว
น ตายไปกFม� หร>ออาย�เพ�ยงเด>อนสองเด>อน สามเด>อน ย
งไม7ท
นโต 
ตายไปกFม�บางคนพอเปFนหน�7มเปFนสาวตายไปกFม�  บางคนกFแก7เฒ7าแล-ว  จ1ง
ตายกFม�
เม>?อน1กถ1งคนแล-ว  กFน1กถ1งผลไม-  กFเหFนความไม7แน7นอน  แม-น
กบวชเรากF
เหม>อนก
น  บางท�ย
งไม7ท
นได-บวชเลย  ย
งเปFนเพ�ยงผ-าขาวอย67  กFพาผ-าขาว
ว�?งหน�ไปกFม�บางคนโกนผมเท7าน
@น  ย
งไม7ได-บวชขาวด-วยซ�@า  กFหน�ไปก7อน
แล-วกFม�  บางคนกFอย67ได-สามส�?เด>อนกFหน�ไป  บางคนอย67ถ1งบวชเปFนเณรเปFน
พระ  ได-พรรษาสองพรรษากFส1กไปกFม�  หร>อส�?ห-าพรรษาแล-วกFส1กไปกFม� 
เหม>อนก
บผลไม-เอาแน7นอนไม7ได- ดอกไม-ผลไม-ถ6กลมพ
ดตกลงไปเลยไม7ได-
ส�ก จ�ตใจคนเรากFเหม>อนก
น พอถ6กอารมณQมาพ
ดไป ด1งไป กFตกไปเหม>อน
ก
บผลไม-
พระพ�ทธเจ-าท7านกFทรงเหFนเหม>อนก
น  เหFนสภาพธรรมชาต�ของผลไม- 
ใบไม-  แล-วกFน1กถ1งสภาวะของพระเณรซ1?งเปFนบร�ษ
ท  บร�วารของท7านกF
เหม>อนก
น  ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  ย7อมจะเปล�?ยนเปFนอย7างอ>?นไม7ได- 
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ฉะน
@นผ6-ปฏ�บ
ต�ถ-าม�ป 
ญญา  พ�จารณาด6อย67กFไม7จ�าเปFนท�?จะต-องม�คร6อาจารยQ
แนะน�าพร�?าสอนมากมาย
พระพ�ทธเจ-าของเรา  ท�?จะทรงผนวชในพระชาต�ท�?เปFนพระชนกก�มารน
@น 
ท7านกFไม7ได-ศ1กษาอะไรมากมายท7านไปทรงเหFนต-นมะม7วงในสวนอ�ทยาน
เท7าน
@น  ค>อว
นหน1?ง  พระชนกก�มารได-เสดFจไปชมสวนอ�ทยานก
บ  พวก
อ�ามาตยQท
@งหลาย  ได-ทรงเหFนต-นมะม7วงต-นหน1?ง  ก�าล
งออกผลงามๆ
มากมาย กFต
@งพระท
ยไว-ว7า ตอนกล
บจะแวะเสวยมะม7วงน
@น
แต7เม>?อพระชนกก�มารเสดFจผ7านไปแล-ว พวกอ�ามาตยQกFพาก
นเกFบผลมะม7วง
ตามใจชอบ ฟาดด-วยกระบองบ-าง แส-บ-าง เพ>?อให-ก�?งห
ก ใบขาด จะได-เกFบ
ผลมะม7วงมาก�น
พอตอนเยFน พระชนกก�มารเสดFจกล
บ กFจะทรงเกFบมะม7วง เพ>?อจะลองเสวย
ว7าจะม�รสอร7อยเพ�ยงใด  แต7กFไม7ม�มะม7วงเหล>อเลยส
กผล  ม�แต7ต-นมะม7วงท�?
ก�?งก-านห
กห-อยเกะกะ ใบกFขาดว�?น เม>?อไต7ถาม กFทรงทราบว7าพวกอ�ามาตยQ
เหล7าน
@นได-ใช-กระบอง  ใช-แส-ฟาดต-นมะม7วงน
@นอย7างไม7ปราน�  เพ>?อท�?จะเอา
ผลของม
นมาบร�โภคฉะน
@นใบของม
นจ1งขาดกระจ
ดกระจาย ก�?งของม
นกFห
ก 
ห-อยระเกะระกะ
เม>?อพระองคQทรงมองมะม7วงส
กต-นหน1?งท�?อย67ใกล-ๆก
น  กFทรงเหFนมะม7วงต-น
น
@นย
งม�ก�?งก-านแขFงแรง ใบดกสมบ6รณQ มองด6น7าร7มเยFน จ1งทรงด�าร�ว7า เหต�
ใดจ1งเปFนเช7นน
@น? กFทรงได-ค�าตอบว7า เพราะมะม7วงต-นน
@นม
นไม7ม�ผล คนกF
ไม7ต-องการม
น ไม7ขว-างปาม
น ใบของม
นกF ไม7หล7นร7วง ก�?งของม
นกFไม7ห
ก
พอพระองคQทรงเข-าพระท
ยในเหต�เท7าน
@น  กFพ�จารณามาตลอดทางท�?เสดFจ
กล
บ  ทรงร�าพ1งว7า  ท�?ทรงม�ความท�กขQยากล�าบาก  กFเพราะเปFนพระมหา
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กษ
ตร�ยQ  ต-องทรงห7วงใยราษฎร ต-องคอยป-องก
นแผ7นด�นจากข-าศ1กศ
ตร6  ท�?
คอยจะมาโจมต�ตรงน
@นตรงน�@อย67ว�7นวาย แม-จะนอนกFไม7เปFนส�ข บรรทมแล-ว
กFย
งทรงฝ 
นถ1งอ�ก  แล-วกFทรงน1กถ1งต-นมะม7วงท�?ไม7ม�ผลต-นน
@น  ท�?ม�ใบสดด6
ร7มเยFน แล-วทรงด�าร�ว7า จะท�าอย7างมะม7วงต-นน
@นจะไม7ด�กว7าหร>อ?
พอถ1งพระราชว
ง  กFทรงพ�จารณาอย67แต7ในเร>?องน�@ในท�?ส�ดกFต
ดส�นพระท
ย
ออกทรงผนวช  โดยอาศ
ยต-นมะม7วงน
@นแหละ  เปFนบทเร�ยนสอนพระท
ย 
ทรงเปร�ยบเท�ยบพระองคQเองก
บมะม7วงต-นน
@น  แล-วเหFนว7าถ-าไม7พ
วพ
นอย67
ในเพศฆราวาส  กFจะได-เปFนผ6-ไปคนเด�ยว  ไม7ต-องก
งว
ลท�กขQร-อน  เปFนผ6-ม�
อ�สระ จ1งออกผนวช
หล
งจากทรงผนวชแล-ว  ถ-าม�ผ6-ใดท6ลถามว7า  ใครเปFนอาจารยQของท7าน? 
พระองคQกFจะทรงตอบว7า "ต-นมะม7วง" ใครเปFนอ�ป 
ชฌายQของท7าน? พระองคQ
กFทรงตอบว7า  "ต-นมะม7วง"  พระองคQไม7ต-องการค�าพร�?าสอนอะไรมากมาย 
เพ�ยงแต7ทรงเหFนต-นมะม7วงน
@นเท7าน
@น  กFทรงน-อมเข-าไปในพระท
ย  เปFนโอ
ปนย�กธรรม  สละราชสมบ
ต�ทรงเปFนผ6-ท�?ม
กน-อย  ส
นโดษ  อย67ในความสงบ
ผ7องใส
น�@ค>อในสม
ยท�?พระองคQ  (พระพ�ทธเจ-า)  ทรงเปFนพระโพธ�ส
ตวQ  กFได-ทรง
บ�าเพFญธรรมเช7นน�@มาโดยตลอดอ
นท�?จร�ง ท�กส�?งท�กอย7างในโลกน�@ม
นเตร�ยม
พร-อมท�?จะสอนเราอย67เสมอ  ถ-าเราท�าป 
ญญาให-เก�ดน�ดเด�ยวเท7าน
@น  กFจะร6-
แจ-งแทงตลอดในโลก
ต-นไม-เคร>อเขาเถาว
ลยQเหล7าน
@น ม
นแสดงล
กษณะอาการตามความจร�งตาม
ธรรมชาต�อย67อย7างน
@นอย67แล-ว  ถ-าม�ป 
ญญาเท7าน
@นกFไม7ต-องไปถามใคร  ไม7
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ต-องไปศ1กษาท�?ไหน  ด6เอาท�?ม
นเปFนอย67ตามธรรมชาต�เท7าน
@น  กFตร
สร6-ธรรม
ได-แล-ว เหม>อนอย7างพระชนกก�มาร
ถ-าเราม�ป 
ญญา ถ-าเราส
งวร ส�ารวม ด6อย67  ร6-อย67เหFนอย67ตามธรรมชาต�อ
นน
@น 
ม
นกFปลงอน�จจ
ง ท�กข
งอน
ตตาได-เท7าน
@น เช7นว7า ต-นไม-ท�กต-นท�?เราเหFนอย67
บนพ>@นปฐพ�น�@  ม
นกFเปFนไปในแนวเด�ยวก
น  เปFนไปในแนวอน�จจ
งท�กข
ง 
อน
ตตา ไม7เปFนของแน7นอนถาวรส
กอย7าง ม
นเหม>อนก
นหมด ม�เก�ดข1@นแล-ว
ในเบ>@องต-น แปรไปในท7ามกลาง ผลท�?ส�ดกFด
บไปอย7างน�@
เม>?อเราเหFนต-นไม-เปFนอย7างน
@นแล-ว  กFน-อมเข-ามาถ1งต
วส
ตวQ  ต
วบ�คคล  ต
ว
เราหร>อบ�คคลอ>?นกFเหม>อนก
นม�ความเก�ดข1@นเปFนเบ>@องต-นในท7ามกลางกF
แปรไป เปล�?ยนไป ผลท�?ส�ดกFสลายไป น�?ค>อธรรมะ
ต-นไม-ท�กต-นกFเปFนต-นไม-ต-นเด�ยวก
น  เพราะว7าม
นเหม>อนก
นโดยอาการท�?
ม
นเก�ดข1@นมาแล-ว ม
นกFต
@งอย67 ต
@งอย67แล-วกFแปรไป แล-วม
นกFเปล�?ยนไป หาย
ไป เส>?อมไปด
บส�@นไปเปFนธรรมดา
มน�ษยQเราท
@งหลายกFเหม>อนก
น  ถ-าเปFนผ6-ม�สต�อย67ร6-อย67  ศ1กษาด-วยป 
ญญา 
ด-วยสต�ส
มปช
ญญะ กFจะเหFนธรรมอ
นแท-จร�ง ค>อเหFนมน�ษยQเราน�@ เก�ดข1@นมา
เปFนเบ>@องต-น เก�ดข1@นมาแล-วกFต
@งอย67 เม>?อต
@งอย67แล-วกFแปรไปแล-วกFเปล�?ยนไป 
สลายไป ถ1งท�?ส�ดแล-วกFจบ ท�กคนเปFนอย67อย7างน�@  ฉะน
@น คนท�กคนในสากล
โลกน�@  กFเปFนอ
นเด�ยวก
น  ถ-าเราเหFนคนคนเด�ยวช
ดเจนแล-ว  กFเหม>อนก
บ
เหFนคนท
@งโลก ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@น
ท�กส�?งสารพ
ดน�@เปFนธรรมะ ส�?งท�?เรามองไม7เหFนด-วยตา ค>อใจของเราน�@  เม>?อ
ความค�ดเก�ดข1@นมา ความค�ดน
@นกFต
@งอย67 เม>?อต
@งอย67แล-วกFแปรไป เม>?อแปรไป
แล-ว กFด
บส6ญไปเท7าน
@น น�@เร�ยกว7า  "นามธรรม"  ส
กแต7ว7าความร6-ส1กเก�ดข1@น
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มา แล-วม
นกFด
บไป  น�?ค>อความจร�งท�?ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ล-วนเปFนอร�ยส
จจ
ธรรมท
@งน
@น ถ-าเราไม7มองด6ตรงน�@ เรากFไม7เหFน
ฉะน
@น ถ-าเราม�ป 
ญญา เรากFจะได-ฟ 
งธรรมของพระพ�ทธเจ-า
พระพ�ทธเจ-าอย67ท�?ตรงไหน?
พระพ�ทธเจ-าอย67ท�?พระธรรม
พระธรรมอย67ท�?ตรงไหน?
พระธรรมอย67ท�?พระพ�ทธเจ-า อย67ตรงน�@แหละ
พระสงฆQอย67ท�?ตรงไหน?
พระสงฆQอย67ท�?พระธรรม
พระพ�ทธ  พระธรรม  พระสงฆQ  กFอย67ในใจของเราแต7เราต-องมองให-ช
ดเจน 
บางคนเกFบเอาความไปโดยผ�วเผ�น แล-วอ�ทานว7า "โอ! พระพ�ทธ พระธรรม
พระสงฆQ  อย67ในใจของฉ
น"  แต7ปฏ�ปทาน
@นไม7เหมาะไม7สมควร  ม
นกFไม7เข-า
ก
นก
บการท�?จะอ�ทานเช7นน
@น เพราะใจของผ6-ท�?อ�ทานเช7นน
@น จะต-องเปFนใจท�?
ร6-ธรรมะ
ถ-าเราตรงไปท�?จ�ดเด�ยวก
นอย7างน�@  กFจะเหFนว7าความจร�งในโลกน�@ม�อย67 
นามธรรม ค>อ ความร6-ส1กน1กค�ดเปFนของไม7แน7นอน ม�ความโกรธเก�ดข1@นมา
แล-ว ความโกรธต
@งอย67แล-ว ความโกรธกFแปรไป เม>?อความโกรธแปรไปแล-ว 
ความโกรธกFสลายไป
เม>?อความส�ขเก�ดข1@นมาแล-ว  ความส�ขน
@นกFต
@งอย67เม>?อความส�ขต
@งอย67แล-ว 
ความส�ขกFแปรไป  เม>?อความส�ขแปรไปแล-ว  ความส�ขม
นกFสลายไปหมด กF
ไม7ม�อะไร ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน�@ท�กกาลเวลา ท
@งของภายในค>อ นามร6ป
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น�@กFเปFนอย67อย7างน�@  ท
@งของภายนอก  ค>อต-นไม-  ภ6เขา  เถาว
ลยQเหล7าน�@ม
นกF
เปFนของม
นอย67อย7างน�@ น�?เร�ยกว7าส
จจธรรม
ถ-าใครเหFนธรรมชาต�กFเหFนธรรมะ ถ-าใครเหFนธรรมะกFเหFนธรรมชาต� ถ-าผ6-ใด
เหFนธรรมชาต� เหFนธรรมะผ6-น
@นกFเปFนผ6-ร6-จ
กธรรมะน
?นเอง ไม7ใช7อย67ไกล
ฉะน
@น  ถ-าเราม�สต�  ความระล1กได-  ม�ส
มปช
ญญะความร6-ต
วอย67ท�กอ�ร�ยาบถ 
การย>น  เด�น  น
?ง  นอน  ผ6-ร6-ท
@งหลายกFพร-อมท�?จะเก�ดข1@นมา  ให-ร6-  ให-เหFน
ธรรมะตามเปFนจร�งท�กกาลเวลา
พระพ�ทธเจ-าของเราน
@นท7านย
งไม7ตาย  แต7คนม
กเข-าใจว7าท7านตายไปแล-ว 
น�พพานไปแล-ว  ความเปFนจร�งแล-ว  พระพ�ทธเจ-าท�?แท-จร�งน
@นท7านไม7
น�พพาน ท7านไม7ตายท7านย
งอย67  ท7านย
งช7วยมน�ษยQ ผ6-ปฏ�บ
ต�ด�  ปฏ�บ
ต�ชอบ
อย67ท�กเวลา พระพ�ทธเจ-าน
@นกFค>อธรรมะน
?นเอง ใครท�าด�ต-องได-ด�อย67ว
นหน1?ง 
ใครท�าช
?วม
นกFได-ช
?ว  น�?เร�ยกว7าพระธรรมพระธรรมน
@นแหละเร�ยกว7า 
พระพ�ทธเจ-า  และกFธรรมะน�?แหละท�?ท�าให-พระพ�ทธเจ-าของเรา  เปFน
พระพ�ทธเจ-า
ฉะน
@น  พระองคQจ1งตร
สว7า  "ผ6-ใดเหFนธรรม  ผ6-น
@นเหFนเรา"  แสดงว7า
พระพ�ทธเจ-ากFค>อพระธรรม  และพระธรรมกFค>อพระพ�ทธเจ-า  ธรรมะท�?
พระพ�ทธเจ-าตร
สร6-น
@นเปFนธรรมะท�?ม�อย67ประจ�าโลก  ไม7ส6ญหาย  เหม>อนก
บ
น�@าท�?ม�อย67ในพ>@นแผ7นด�น  ผ6-ข�ดบ7อลงไปให-ถ1งน�@ากFจะเหFนน�@าไม7ใช7ว7าผ6-น
@นไป
แต7งไปท�าให-น�@าม�ข1@น บ�ร�ษน
@นลงก�าล
งข�ดบ7อเท7าน
@น ให-ล1กลงไปให-ถ1งน�@า น�@า
กFม�อย67แล-ว
อ
นน�@  ฉ
นใดกFฉ
นน
@น  พระพ�ทธเจ-าของเรากFเหม>อนก
น  ท7านไม7ได-ไปแต7ง
ธรรมะ ท7านไม7ได-บ
ญญ
ต�ธรรมะ บ
ญญ
ต�กFบ
ญญ
ต�ส�?งท�?ม
นม�อย67แล-ว  ธรรมะ
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ค>อความจร�งท�?ม�อย67แล-ว  ท7านพ�จารณาเหFนธรรมะ  ท7านเข-าไปร6-ธรรม  ค>อร6-
ความจร�งอ
นน
@น ฉะน
@นจ1งเร�ยกว7าพระพ�ทธเจ-าของเราท7านตร
สร6-ธรรม และ
การตร
สร6-ธรรมน�?เองจ1งท�าให-ท7านได-ร
บพระนามว7า พระพ�ทธเจ-า
เม>?อพระองคQทรงอ�บ
ต�ข1@นในโลก  พระองคQกFทรงเปFนเพ�ยง  "เจ-าชายส�ทธ
ต
ถะ" ต7อเม>?อตร
สร6-ธรรมแล-ว จ1งได-ทรงเปFน "พระพ�ทธเจ-า" บ�คคลท
@งหลายกF
เหม>อนก
นผ6-ใดสามารถตร
สร6-ธรรมได- ผ6-น
@นกFเปFนพ�ทธะ
ด
งน
@น พระพ�ทธเจ-าจ1งย
งม�อย67 ย
งเมตตากร�ณาส
ตวQท
@งหลาย ย
งช7วยมน�ษยQ
ส
ตวQท
@งหลายอย67  ถ-ามน�ษยQผ6-ใดม�ความประพฤต�ปฏ�บ
ต�ด�  จงร
กภ
กด� 
พระพ�ทธเจ-า ต7อพระธรรม ผ6-น
@นกFจะม�ค�ณงามความด�อย67ตลอดท�กว
นฉะน
@น 
ถ-าเราม�ป 
ญญา กFจะเหFนได-ว7า เราไม7ได-อย67ห7างพระพ�ทธเจ-าเลย เด�wยวน�@เรา
กFย
งน
?งอย67ต7อหน-าพระพ�ทธเจ-าเราเข-าใจธรรมะเม>?อใด  เรากFเหFน
พระพ�ทธเจ-าเม>?อน
@น  ผ6-ใดท�?ต
@งใจประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมอย67อย7างสม�?าเสมอ
แล-ว  ไม7ว7าจะน
?ง  ย>น  เด�น  อย67  ณ  ท�?ใด  ผ6-น
@นย7อมได-ฟ 
งธรรมของ
พระพ�ทธเจ-าอย67ตลอดเวลา
ในการปฏ�บ
ต�ธรรมน
@น พระพ�ทธเจ-าทรงสอนให-อย67ในท�?สงบ ส�ารวมอ�นทร�ยQ 
ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย จ�ต น�@เปFนหล
กไว- เพราะส�?งท
@งหลายเก�ดข1@นท�?ตรงน�@ ไม7
เก�ดท�?อ>?นความด�ท
@งหลายเก�ดข1@นท�?น�?  ความช
?วท
@งหลายเก�ดข1@นท�?น�? 
พระพ�ทธเจ-าจ1งให-ส
งวรส�ารวมให-ร6-จ
กเหต�ท�?ม
นเก�ดข1@น
ความจร�ง พระพ�ทธเจ-าท7านทรงบอกทรงสอนไว-หมดท�กอย7างแล-ว เร>?องศ�ล
กFด�  สมาธ�กFด�  ป 
ญญากFด�ตลอดจนข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�กประการกFทรงพร�?า
สอนไว-หมดท�กอย7าง  เราไม7ต-องไปค�ด  ไปบ
ญญ
ต�อะไรอ�กแล-วเพ�ยงให-ท�า
ตามในส�?งท�?ท7านทรงสอนไว-เท7าน
@น  น
บว7าพวกเราเปFนผ6-ม�บ�ญ  ม�โชคอย7าง
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ย�?ง  ท�?ได-มาพบหนทางท�?ท7านทรงแนะทรงบอกไว-แล-ว  คล-ายก
บว7า
พระพ�ทธเจ-าท7านทรงสร-างสวนผลไม-ท�?อ�ดมสมบ6รณQพร-อมไว-ให-เรา  แล-วกF
เช�ญให-พวกเราท
@งหลายไปก�นผลไม-ในสวนน
@น โดยท�?เราไม7ต-องออกแรงท�า
อะไรในสวนน
@นเลย  เช7นเด�ยวก
บค�าสอนในทางธรรม  ท�?พระองคQทรงสอน
หมดแล-ว ย
งขาดแต7บ�คคลท�?จะม�ศร
ทธาเข-าไปประพฤต�ปฏ�บ
ต�เท7าน
@น
ฉะน
@น  พวกเราท
@งหลายจ1งเปFนผ6-ท�?ม�โชคม�บ�ญมากเพราะเม>?อมองไปท�?ส
ตวQ
ท
@งหลายแล-ว  จะเหFนว7าส
ตวQท
@งหลายเหล7าน
@น  เช7น  ว
ว  ควาย  หม6  หมา 
เปFนต-น เปFนส
ตวQท�?อาภ
พมาก เพราะไม7ม�โอกาสท�?จะเร�ยนธรรม ไม7ม�โอกาส
ท�?จะปฏ�บ
ต�ธรรม  ไม7ม�โอกาสท�?จะร6-ธรรม  ฉะน
@นกFหมดโอกาสท�?จะพ-นท�กขQ 
จ1งเร�ยกว7าเปFนส
ตวQท�?อาภ
พ เปFนส
ตวQท�?ต-องเสวยกรรมอย67
ด-วยเหต�น�@ มน�ษยQท
@งหลายจ1งไม7ควรท�าต
วให-เปFนมน�ษยQท�?อาภ
พ ค>อไม7ม�ข-อ
ประพฤต�  ไม7ม�ข-อปฏ�บ
ต�  อย7าให-เปFนคนอาภ
พ ค>อ  คนหมดหว
งจากมรรค 
ผลน�พพาน หมดหว
งจากค�ณงามความด� อย7าไปค�ดว7าเราหมดหว
งเส�ยแล-ว 
ถ-าค�ดอย7างน
@น จะเปFนคนอาภ
พเหม>อนส
ตวQเดร
จฉานท
@งหลาย ค>อไม7อย67ใน
ข7ายของพระพ�ทธเจ-า
ฉะน
@น  เม>?อมน�ษยQเปFนผ6-ม�บ�ญวาสนาบารม�เช7นน�@แล-ว  จ1งควรท�?จะปร
บปร�ง
ความร6- ความเข-าใจ ความเหFนของตนให-อย67ในธรรม จะได-ร6-ธรรม เหFนธรรม 
ในชาต�ก�าเน�ดท�?เปFนมน�ษยQน�@ ให-สมก
บท�?เก�ดมาเปFนส
ตวQท�?ควรตร
สร6-ธรรมได-
ถ-าหากเราค�ดไม7ถ6ก  ไม7ได-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ม
นกFจะกล
บไปเปFนส
ตวQ
เดร
จฉาน  เปFนส
ตวQนรก  เปFนเปรต  เปFนอส�รกาย  เปFนย
กษQ  เปFนผ�  เปFน
สารพ
ดอย7าง ม
นจะเปFนไปได-อย7างไร?  กFขอให-มองด6ในจ�ตของเราเอง เม>?อ
ความโกรธเก�ดข1@น ม
นเปFนอย7างไร? น
?นแหละ!
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เม>?อความหลงเก�ดข1@นแล-ว ม
นเปFนอย7างไร?น
?นแหละ!
เม>?อความโลภเก�ดข1@นแล-ว ม
นเปFนอย7างไร?น
?นแหละ!
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๔ - สองหนBาของส�จจธรรม
http://ajahnchah.org/thai/The_Two_Faces_of_Reality.php 

ในช�ว�ตของเราม�ทางเล>อกอย67สองทาง  ค>อคล-อยตามไปก
บโลก  หร>  อ
พยายามปฏ�บ
ต�ให-อย67เหน>อโลก พระพ�ทธเจ-าน
@นท7านทรงปฏ�บ
ต�จนพระองคQ
เองทรงพ-นโลก  ด-วยการตร
สร6-ส
มมาส
มโพธ�ญาณ  ในท�านองเด�ยวก
น 
ป 
ญญากFม�สอง ค>อป 
ญญาโลก�ยQ ก
บป 
ญญาโลก�ตตระ หากเราไม7ภาวนาฝ1ก
ปฏ�บ
ต�อบรมตนเอง  ถ1งจะม�ป 
ญญาปานใด  กFเปFนเพ�ยงป 
ญญาโลก�ยQ  เปFน
โลก�ยว�ส
ย  จะหล�ดพ-นโลกไปไม7ได-  เพราะโลก�ยว�ส
ยน
@น  ม
นเว�ยนไปตาม
โลก เม>?อเว�ยนคล-อยไปตามโลก จ�ตกFเปFนโลกค�ดอย67แต7จะหามาใส7ต
ว อย67ไม7
เปFนส�ข  หาไม7ร6-จ
กพอ  ว�ชาโลก�ยQเลยกลายเปFนอว�ชชา  หาใช7ว�ชชาความร6-
แจ-งไม7 ม
นจ1งเร�ยนไม7จบส
กท� เพราะม
วไปตามลาภ ตามยศ ตามสรรเสร�ญ 
ตามส�ข พาใจให-ต�ดข-องเปFนก�เลสกองใหญ7
เม>?อได-มากFห1งกFหวง  เหFนแก7ต
ว  ส6-ด-วยก�าป 
@นไม7ได-  กFค�ดสร-างเคร>?องจ
กร
เคร>?องยนตQ  เคร>?องกลเคร>?องไก  สร-างศาสตราว�ธสร-างล6กระเบ�ดขว-างใส7ก
น 
น�?ค>อโลก�ยQ ม
นไม7หย�ดส
กท� เร�ยนไปกFเพ>?อจะเอาโลก จะครองโลก ได-อะไรกF
หวงอย67น
?นแล-ว น�?ค>อโลก�ยว�ส
ย เร�ยนไปแล-วกFจบไม7ได-
มาฝ1กทางโลก�ตตระ  โลก�ตตระน�@อย67ได-ยาก  ผ6-ใดหว
งมรรค  หว
งผล  หว
ง
น�พพาน จ1งจะทนอย67ได- จงท�าตนให-เปFนคนม
กน-อย ส
นโดษ ก�นน-อย นอน
น-อย พ6ดน-อย ท�าให-ม
นหมดโลก�ยQ
ถ-าเช>@อโลก�ยQไม7หมด ม
นกFยาก ม
นย�7ง ไม7หย�ดส
กท� แม-มาบวชแล-วกFย
งคอย
ด1งให-ออกไป ม
นมาคอยให-ความร6-ความเหFน ม
นมาคอยปร�งคอยแต7งความ
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ร6-อย67น
?นแล-ว  ท�าให-ใจต�ดข-องอย67ในกามค�ณท
@งห-า  ค>อร6ป  เส�ยง  กล�?น  รส 
โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ  อารมณQของใจเปFนกาม ค>อความใคร7  ในความส�ข
ความท�กขQ ความด� ความช
?ว สารพ
ดอย7าง ม�แต7กามท
@งน
@น
คนไม7ร6-จ
กกFว7า  จะท�าส�?งในโลกน�@ให-ม
นเสรFจ  ให-ม
นแล-วเหม>อนคนท�?มาเปFน
ร
ฐมนตร�ใหม7  กFค�ดว7าตนต-องท�าได-  บร�หารได-แล-วกFเอาอะไรๆท�?คนเก7าท�า
ไว-ออกไปเส�ย เอาว�ธ�บร�หารของตนเข-ามาใช-แทน กFเลยต-องได-หามก
นออก 
หามก
นเข-าอย67อย7างน
@นไม7ได-เร>?องส
กท�  ท�?ว7าจะท�าให-เสรFจ  ม
นกFไม7เสรFจ 
เพราะจะท�าให-ถ6กใจคนท�กคนน
@น ม
นท�าไม7ได-หรอก
คนหน1?งชอบน-อย คนหน1?งชอบมาก คนหน1?งชอบส
@น คนหน1?งชอบยาว คน
หน1?งชอบเคFม คนหน1?งชอบเผFด จะให-เหม>อนก
นน
@นไม7ม�ในโลก
คนอย67ครองโลก ครองบ-าน ครองเม>อง ท�าท�กอย7างกFอยากให-ม
นส�าเรFจ แต7
ไม7ม�ทางส�าเรFจหรอก  เร>?องของโลกม
นจบไม7เปFน  ถ-าท�าตามโลกแล-วจบได- 
พระพ�ทธเจ-าท7านกFคงทรงท�าแล-ว  เพราะท7านครองโลกอย67ก7อน แต7น�?ม
นท�า
ไม7ได-
ในเร>?องของกาม ค>อ ร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ น
@น ร6ป
อะไรกFไม7จ
บใจเท7าร6ปผ6-หญ�ง  ผ6-หญ�งร6ปร7างบาดตา  กFชวนมองอย67แล-ว  ย�?ง
เด�นซ-อกแซ-กๆกFย�?งมองเพล�น
เส�ยงอะไรมาจ
บใจเท7าเส�ยงผ6-หญ�งเปFนไม7ม�  ม
นบาดถ1งห
วใจ  กล�?นกFเหม>อน
ก
น กล�?นอะไรกFไม7เหม>อนกล�?นผ6-หญ�ง ต�ดกล�?นอ>?นกFไม7เท7าก
บต�ดกล�?นผ6-หญ�ง 
ม
นเปFนอย7างน
@น
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รสอะไรกFไม7เหม>อน รสข-าว รสแกง รสสารพ
ดกFไม7เท�ยบเท7ารสผ6-หญ�ง หลง
ต�ดเข-าไปแล-วถอนได-ยาก  เพราะม
นเปFนกามโผฏฐ
พพะกFเช7นก
น  จ
บต-อง
อะไรกFไม7ท�าให-ม1นเมาป 
?นป7วน จนห
วชนก
น เหม>อนก
บจ
บต-องผ6-หญ�ง
ฉะน
@น  เม>?อล6กท-าวพญาท�?ไปเร�ยนว�ชาก
บอาจารยQต
กศ�ลาจนจบแล-วจะลา
อาจารยQกล
บบ-าน  อาจารยQจ1งสอนว7า  เวทยQมนตQกลมายาอะไรๆกFสอนให- 
บอกให-จนหมดแล-ว  เม>?อกล
บไปครองบ-านครองเม>องแล-ว  ม�อะไรมากFไม7
ต-องกล
ว  จะส6-ได-หมดท
@งน
@น  จะม�ส
ตวQประเภทใดมากFไม7ต-องกล
ว  ไม7ว7าจะ
เปFนส
ตวQม�ฟ 
นอย67ในปาก หร>อม�เขาอย67บนห
ว  ม�งวง  ม�งา  กFค�-มก
นได-ท
@งส�@น 
แต7ไม7ร
บรองอย67แต7เฉพาะส
ตวQจ�าพวกหน1?ง  ท�?เขาไม7ได-อย67บนห
วแต7หากไป
อย67ท�?หน-าอก  ส
ตวQชน�ดน�@ไม7ม�มนตQชน�ดใดจะค�-มก
นได-ม�แต7จะต-องค�-มก
นต
ว
เอง ร6-จ
กไหม ส
ตวQท�?ม�เขาอย67หน-าอก น
?นแหละท7านจ1งให-ร
กษาต
วเอาเอง
ธรรมารมณQท�?เก�ดข1@นก
บใจแล-ว  ท�าให-อยากได-เง�น  อยากได-ทอง  อยากได-
ส�?ง  อยากได-ของ  ธรรมารมณQอย7างน
@นไม7พอให-ล-มตาย  แต7ถ-าเปFน
ธรรมารมณQท�?ช�7มด-วยน�@ากามเก�ดข1@นแล-ว  ม
นท�าให-ล>มพ7อล>มแม7  แม-พ7อแม7
เล�@ยงมา  กFหน�จากไปได-โดยไม7ต-องค�าน1งถ1งพอเก�ดข1@นแล-วร
@งไม7อย67  สอนกF
ไม7ฟ 
ง
ร6ปหน1?ง เส�ยงหน1?ง กล�?นหน1?ง รสหน1?ง โผฏฐ
พพะหน1?งธรรมารมณQหน1?ง เปFน
บ7วง  เปFนบ7วงของพญามาร  พญามารแปลว7า  ผ6-ให-ร-ายต7อเรา  บ7วงแปลว7า
เคร>?องผ6กพ
น บ7วงของพญามารเปร�ยบได-ก
บแร-วของนายพราน นายพราน
ท�?เปFนเจ-าของแร-ว  น
?นแหละค>อพญามาร  เช>อกเปFนบ7วงเคร>?องผ6กของนาย
พราน
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ส
ตวQท
@งหลายเม>?อไปต�ดบ7วงเข-าแล-วล�าบาก  ม
นผ6กไว-  ด1งไว-รอจนเจ-าของ
แร-วมา  เหม>อนก
บนกไปต�ดแร-วเข-า  แร-วม
นร
ดถ6กคอด�@นไปไหนกFไม7หล�ด 
ด�@นป 
ดไปป 
ดมาอย7างน
@นแหละ  ม
นผ6กไว-คอยนายพรานเจ-าของแร-ว  คร
@น
เจ-าของมาเหFนกFจบเร>?องน
@นแหละพญามาร นกกล
วมาก ส
ตวQท
@งหลายกล
ว
มาก เพราะหน�ไปไหนไม7พ-น
บ7วงกFเช7นก
น ร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ธรรมา-รมณQเปFนบ7วงผ6กเอาไว- 
เม>?อเราต�ดในร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ กFเหม>อนก
บปลา
ก�นเบFด  รอให-เจ-าของเบFดมา  ด�@นไปไหนกFไม7หล�ด  อ
นท�?จร�งแล-วม
นย�?งกว7า
ปลาก�นเบFดต-องเปร�ยบได-ก
บกบก�นเบFด  เพราะกบก�นเบFดน
@น  ม
นก�นลงไป
ถ1งไส-ถ1งพ�ง แต7ปลาก�นเบFด กFก�นอย67แค7ปาก
คนต�ดในร6ป ในเส�ยง ในกล�?น ในรส กFเหม>อนก
น แบบคนต�ดเหล-า ถ-าต
บย
ง
ไม7แขFง  ไม7เล�ก  ต�ดตอนแรกๆกFย
งไม7ร6-จ
กเร>?อง  กFหลงเพล�ดเพล�นไปเร>?อยๆ 
จนเก�ดโรคร-ายข1@นน
?นแหละ เปFนท�กขQ
เหม>อนบ�ร�ษผ6-หน1?งห�วน�@าจ
ด เพราะเด�นทางมาไกล มาขอก�นน�@า เจ-าของน�@า
กFบอกว7า น�@าน�?จะก�นกFได- ส�ม
นกFด� กล�?นม
นกFด�รสม
นกFด� แต7ว7าก�นเข-าไปแล-ว
ม
นเมานะ  บอกให-ร6-เส�ยก7อน  เมาจนตาย  หร>อเจFบเจ�ยนตายน
?นแหละ  แต7
บ�ร�ษผ6-ห�วน�@ากFไม7ฟ 
ง  เพราะห�วมากเหม>อนคนไข-หล
งผ7าต
ดท�?ถ6กหมอบ
งค
บ
ให-อดน�@า กFร-องขอน�@าก�น
คนห�วในกามกFเหม>อนก
น  ห�วในร6ป  ในเส�ยง  ในกล�?น  ในรส  ล-วนของเปFน
พ�ษ พระพ�ทธเจ-าได-บอกไว-ว7า ร6ป เส�ยง กล�?นรส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQน
@น 
ม
นเปFนพ�ษเปFนบ7วง  กFไม7ฟ 
งก
นเหม>อนก
บบ�ร�ษห�วน�@าผ6-น
@น  ท�?ไม7ยอมฟ 
งค�า
เต>อนเพราะความห�วกระหายม
นม�มาก  ถ1งจะต-องท�กขQยากล�าบากเพ�ยงใด 
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กFขอให-ได-ก�นน�@าเถอะ เม>?อได-ก�นได-ด>?มแล-ว ม
นจะเมาจนตาย หร>อเจ�ยนตาย
กFช7างม
น จ
บจอกน�@าได-กFด>?มเอาๆ เหม>อนก
บคนห�วในกามกFก�นร6ป ก�นเส�ยง 
ก�นกล�?น  ก�นรส  ก�นโผฏฐ
พพะ  ก�นธรรมารมณQ  ร6-ส1กอร7อยมาก  กFก�นเอาๆ
หย�ดไม7ได- ก�นจนตาย ตายคากาม
อย7างน�@ท7านเร�ยกว7าต�ดโลก�ยว�ส
ย ป 
ญญาโลก�ยQกFแสวงหาร6ป เส�ยง กล�?น รส 
โผฏฐ
พพะ  ธรรมารมณQ  ถ1งป 
ญญาจะด�ส
กปานใดกFย
งเปFนป 
ญญาโลก�ยQอย67
น
?นเอง ส�ขปานใดกFแค7ส�ขโลก�ยQม
นไม7ส�ขเหม>อนโลก�ตตระ ค>อม
นไม7พ-นโลก
การฝ1กทางโลก�ตตระ  ค>อท�าให-ม
นหมดอ�ปาทาน  ปฏ�บ
ต�ให-หมดอ�ปาทาน 
ให-พ�จารณาร7างกายน�?แหละ พ�จารณาซ�@าแล-วซ�@าอ�ก ให-ม
นเบ>?อ ให-ม
นหน7าย 
จนเก�ดน�พพ�ทา  ซ1?งเก�ดได-ยากม
นจ1งเปFนของยาก  ถ-าเราย
งไม7เหFน  กFย�?งด6
ม
นยาก
เราท
@งหลายพาก
นมาบวช เร�ยน เข�ยน อ7าน มาปฏ�บ
ต�ภาวนา กFพยายาม
ต
@งใจของต
วเอง  แต7กFท�าได-ยาก ก�าหนดข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไว-อย7างน�@อย7าง
น
@นแล-ว  กFท�าได-เพ�ยงว
นหน1?งสองว
น  หร>อแค7สองช
?วโมง  สามช
?วโมง  กFล>ม
เส�ยแล-ว  พอระล1กข1@นได-กFจ
บม
นต
@งไว-อ�ก  กFได-เพ�ยงช
?วคราว  พอร6ป  เส�ยง
กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ ผ7านมา กFพ
งไปเส�ยอ�กแล-วพอน1กได-กFจ
บ
ต
@งอ�ก ปฏ�บ
ต�อ�ก น�?เราม
กเปFนเส�ยอย7างน�@ เพราะสร-างท�านบไว-ไม7ด� ปฏ�บ
ต�
ไม7ท
นเปFน ไม7ท
นเหFน ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@น ม
นจ1งเปFนโลก�ตตระไม7ได-  ถ-า
เปFนโลก�ตตระได- ม
นพ-นไปจากส�?งท
@งหลายน�?แล-ว ม
นกFสงบเท7าน
@นเอง
ท�?ไม7สงบท�กว
นน�@  กFเพราะของเก7าม
นมากวนอย67ไม7หย�ด  ม
นตามมาพ
วพ
น 
เพราะม
นต�ดต
วเคยช�นเส�ยแล-ว  จะแสวงหาทางออกทางไหน  ม
นกFคอยมา

85



ผ6กไว-ด1งไว-  ไม7ให-ล>มท�?เก7าของม
นเราจ1งเอาของเก7ามาใช-  มาชม มาอย67  มา
ก�นก
นอย67อย7างน
@น
ผ6-หญ�งกFม�ผ6-ชายเปFนอ�ปสรรค  ผ6-ชายกFม�ผ6-หญ�งเปFนอ�ปสรรคม
นพอปานก
น 
ถ-าผ6-ชายอย67ก
บผ6-ชายด-วยก
น  ม
นกFไม7ม�อะไร  หร>อผ6-หญ�งอย67ก
บผ6-หญ�งด-วย
ก
น  ม
นกFอย7างน
@นแหละ  แต7พอผ6-ชายไปเหFนผ6-หญ�งเข-า  ห
วใจม
นเต-นต��ก
ต
�กๆ  ผ6-หญ�งเหFนผ6-ชายเข-ากFเหม>อนก
น  ห
วใจเต-นต��กต
�กๆ เพราะม
นด1งด6ด
ซ1?งก
นและก
น
น�?กFเพราะไม7เหFนโทษของม
น หากไม7เหFนโทษแล-ว กFละไม7ได- ต-องเหFนโทษ
ในกาม  และเหFนประโยชนQในการละกามแล-วจ1งจะท�าได-  หากปฏ�บ
ต�ย
งไม7
พ-น  แต7พยายามอดทนปฏ�บ
ต�ต7อไปกFเร�ยกว7าท�าได-ในเพ�ยงระด
บของศ�ล
ธรรม แต7ถ-าปฏ�บ
ต�ได-เหFนช
ดแล-วจะไม7ต-องอดทนเลย ท�?ม
นยาก ม
นล�าบาก 
กFเพราะย
งไม7เหFน
ในทางโลกน
@น ส�?งใดส�?งหน1?งท�?เราท�าไว- ถ-าจวนเสรFจเร�ยบร-อยเรากFสบาย ถ-า
ย
งไม7เสรFจกFเปFนห7วงผ6กพ
น  น�?ค>อโลก�ยQม
นผ6กพ
นตามไปอย67เร>?อย  ว7าจะ
ท�าให-หมดน
@น  ม
นหมดไม7เปFนหรอก  เหม>อนก
นก
บพ7อค-า  พบใครกFว7าถ-า
หมดหน�@หมดส�นแล-วจะบวช เม>?อไรม
นจะหมดเปFน เพราะพอหมดหน�@เก7า กF
ก6-มาใหม7อ�ก  พ7อค-ากFไม7ม�ว
นหมดหน�@หมดส�น เม>?อก6-ไม7หย�ด  แล-วจะหมดได-
อย7างไร น�?แหละป 
ญญาโลก�ยQ
การปฏ�บ
ต�ของเราน�?กFให-เฝ-าด6จ�ตใจไว-  ข-อว
ตรข-อใดม
นหย7อน  พอเหFน  พอ
ร6-ส1ก  กFให-ต
@งข1@นใหม7  ถ-าม
นหย7อนอ�ก  ผ6-ม�สต�กFต-องจ
บม
นต
@งข1@นอ�ก  ส7วนผ6-
ไม7ม�สต�กFจะปล7อยไปเลย ผ6-ม�สต�กFด1งข1@นมา ท�าอย67อย7างน
@นแหละ เร�ยกว7าท�า
ไม7ร6-จ
กแล-ว เพราะว7าม
นเปFนโลก�ยQ ม
นจ1งด1งไปด1งมาอย67น
?นแหละ
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การมาบวชน
@นเปFนของยาก จะต-องต
@งอกต
@งใจ เปFนผ6-ม�ศร
ทธา ปฏ�บ
ต�ไปจน
ม
นร6-  ม
นเหFนตามความเปFนจร�ง  ม
นจ1งจะเบ>?อ  เบ>?อน
@นไม7ใช7ช
ง  ต-องเบ>?อท
@ง
ร
กท
@งช
ง เบ>?อท
@งส�ขท
@งท�กขQค>อเหFนท�กอย7างไม7เปFนแก7นสารน
?นเอง
ธรรมะของพระพ�ทธเจ-าน
@นซ
บซ-อน  ไม7เหFนได-โดยง7าย  ถ-าไม7ม�ป 
ญญาแล-ว 
เหFนไม7ได- เหม>อนเราได-ไม-มาท7อนหน1?ง เปFนไม-ท7อนใหญ7 แต7ความเปFนจร�ง 
ไม-ท7อนน-อยกFแทรกอย67ในไม-ท7อนใหญ7น
@นแหละ  หร>อได-ไม-ท7อนน-อยมา ไม-
ท7อนใหญ7ม
นกFแทรกอย67ในน
@นด-วย
โดยมากคนเราเหFนไม-ท7อนใหญ7  กFเหFนแต7ว7าม
นใหญ7เพราะค�ดว7าน-อยจะ
ไม7ม�  ได-ไม-ท7อนน-อยกFเหFนแต7ม
นน-อย  เพราะค�ดว7าใหญ7ไม7ม�  ม
นไม7มองไป
ข-างหน-า  ไม7มองไปข-างหล
งเม>?อส�ขกFน1กว7าจะม�แต7ส�ข  เม>?อท�กขQกFน1กว7าจะม�
แต7ท�กขQ ไม7เหFนว7าท�กขQอย67ท�?ไหน ส�ขกFอย67ท�?น
?น ส�ขอย67ท�?ไหน ท�กขQกFอย67ท�?น
?น 
ไม7เหFนว7าใหญ7อย67ท�?ไหน  น-อยกFอย67ท�?น
?น  น-อยอย67ท�?ไหน  ใหญ7กFอย67ท�?น
?น  ให-
ค�ดเหFนอย7างน
@น
คนเราไม7ร6-จ
กค�ดย-อนหน-าย-อนหล
ง  เหFนแต7หน-าเด�ยวไปเลยจ1งไม7จบส
กท� 
ท�กอย7างม
นต-องเหFนสองหน-า  ม�ความส�ขเก�ดข1@นมากFอย7าล>มท�กขQ  ท�กขQเก�ด
ข1@นมา กFอย7าล>มส�ข ม
นเก�?ยวเน>?องซ1?งก
นและก
น เช7นว7า อาหารน
@นเปFนค�ณ
แก7มน�ษยQแก7ส
ตวQท
@งหลาย  เปFนประโยชนQแก7ร7างกาย  อย7างน�@เปFนต-น  แต7
ความเปFนจร�งอาหารเปFนโทษกFม�เหม>อนก
น  ม�ใช7ม
นจะให-ค�ณแต7อย7างเด�ยว 
ม
นให-โทษด-วยกFม� เม>?อใดเราเหFนค�ณ กFต-องเหFนโทษของม
นด-วย เหFนโทษ
กFต-องเหFนค�ณด-วย  เม>?อใดม�ความช
งกFให-น1กถ1งความร
ก  ค�ดได-อย7างน�@จะ
ท�าให-จ�ตใจของเรา ไม7ซวนเซไปมา
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ได-อ7านหน
งส>อของเซFนท�?พวกเซFนเขาแต7ง พวกเซFนเปFนพวกม�7งปฏ�บ
ต� เขา
ไม7ใคร7สอนก
นเปFนค�าพ6ดน
ก  เปFนต-นว7าพระเซFนร6ปหน1?งน
?งหาวนอนขณะ
ภาวนา  อาจารยQกFถ>อไม-มาฟาดเข-าท�?กลางหล
ง  ล6กศ�ษยQท�?ถ6กต�กFพ6ดว7า 
"ขอบค�ณคร
บ" เซFนเขาสอนก
นอย7างน
@น สอนให-เร�ยนร6-ด-วยการกระท�า
ว
นหน1?งพระเซFนน
?งประช�มก
น  ธงท�?ป 
กอย67ข-างนอกกFโบกปล�วอย67ไปมา  พระ
เซFนสององคQกFเก�ดป 
ญหาข1@นว7า  ท�าไมธงจ1งโบกปล�วไปมา  องคQหน1?งว7า
เพราะม�ลม  อ�กองคQกFว7าเพราะม�ธงต7างหาก  ต7างกFโต-เถ�ยงโดยย1ดความค�ด
เหFนของตน อาจารยQกFเลยต
ดส�นว7าม�ความเหFนผ�ดด-วยก
นท
@งค67 เพราะความ
จร�งแล-วธงกFไม7ม� ลมกFไม7ม�
น�?ต-องปฏ�บ
ต�ให-ได-อย7างน�@  อย7าให-ม�ลม อย7าให-ม�ธง ถ-าม�ธงกFต-องม�ลม ถ-าม�
ลมกFต-องม�ธง  ม
นกFเลยจบก
นไม7ได-ส
กท�  น7าเอาเร>?องน�@มาพ�จารณา  วางให-
ม
นว7างจากลม ว7างจากธง ความเก�ดไม7ม� ความแก7ไม7ม� ความเจFบตายไม7ม� 
ม
นว7าง ท�?เราเข-าใจว7าธงเข-าใจว7าลมน
@น ม
นเปFนแต7ความร6-ส1กท�?สมมต�ข1@นมา
เท7าน
@น ความจร�งม
นไม7ม� น7าจะเอาไปฝ1กใจของเรา
ในความว7างน
@น  ม
จจ�ราชตามไม7ท
น  ความเก�ด  ความแก7ความเจFบ  ความ
ตาย ตามไม7ท
น ม
นหมดเร>?อง
ถ-าไปเหFนว7า ม�ธงอย67 กFต-องม�ลมมาพ
ด ถ-าม�ลมอย67 กFต-องไปพ
ดธง ม
นไม7จบ
ส
กท� เพราะความเหFนผ�ด แต7ถ-าเปFนส
มมาท�ฐ�ความเหFนชอบแล-ว ลมกFไม7ม� 
ธงกFไม7ม�  กFเลยหมดหมดเรา หมดเขา หมดความเก�ด ความแก7 ความเจFบ 
ความตาย หมดท�กอย7าง
ถ-าเปFนโลก�ยว�ส
ย  กFสอนก
นไม7จบ  ไม7แล-วส
กท�  เราฟ 
งกFว7าม
นยาก  เพราะ
ม
นเปFนป 
ญญาโลก�ยQ  หากเราพ�จารณาได-  เรากFม�ป 
ญญามาก พระพ�ทธเจ-า
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ของเรากFเหม>อนก
น เม>?อตอนท�?ท7านครองโลกอย67  ท7านกFม�ป 
ญญาโลก�ยQ  ต7อ
เม>?อท7านม�ป 
ญญามากเข-าท7านจ1งด
บโลก�ยQได-  เปFนโลก�ตตระ  เปFนผ6-เล�ศใน
โลก ไม7ม�ใครเหม>อนท7าน
ถ-าเราท�าความค�ดไว-ในใจให-ได-ด
งน�@ เหFนร6ปกFว7าร6ปไม7ม�ได-ย�นเส�ยงกFว7าเส�ยง
ไม7ม�  ได-กล�?นกFว7ากล�?นไม7ม�  ล�@มรสกFว7ารสไม7ม�ม
นกFหมด ท�?เปFนร6ปน
@นกFเพ�ยง
ความร6-ส1ก  ได-ย�นเส�ยงกFส
กแต7ว7า  ความร6-ส1กท�?ม�กล�?นกFส
กแต7ว7าม�กล�?น  เปFน
เพ�ยงความร6-ส1กรสกFเปFนแต7เพ�ยงความร6-ส1กแล-วกFหายไป ตามความเปFนจร�ง
กFไม7ม�
ร6ป  เส�ยง  กล�?น  รส  โผฏฐ
พพะ  ธรรมารมณQ  น�@เปFนโลก�ยQถ-าเปFนโลก�ตตระ
แล-ว ร6ปไม7ม� เส�ยงไม7ม� กล�?นไม7ม� รสไม7ม� โผฏฐ
พพะไม7ม� ธรรมารมณQไม7ม� 
เปFนแต7ความร6-ส1กเก�ดข1@นเท7าน
@นแล-วกFหายไปไม7ม�อะไร  เม>?อไม7ม�อะไร  ต
ว
เรากFไม7ม� ต
วเขากFไม7ม�
เม>?อต
วเราไม7ม� ของเรากFไม7ม� ต
วเขาไม7ม� ของเขาไม7ม�ความด
บท�กขQน
@นเปFน
ไปในท�านองน�@  ค>อไม7ม�ใครจะไปร
บเอาท�กขQ  แล-วใครจะเปFนท�กขQ  ไม7ม�ใคร
ไปร
บเอาส�ข แล-วใครจะเปFนส�ข
น�?พอท�กขQเข-า กFเร�ยกว7าเราท�กขQ เพราะเราไปเปFนเจ-าของม
นกFท�กขQ ส�ขเก�ด
ข1@นมา  เรากFไปเปFนเจ-าของส�ข  ม
นกFส�ข  กFเลยย1ดม
?น  ถ>อม
?น  อ
นน
@นแหละ 
เปFนต
ว เปFนตน เปFนเรา เปFนเขาข1@นมาเด�wยวน
@น ม
นกFเลยเปFนเร>?องเปFนราว
ไปอ�ก ไม7จบ
การท�?พวกเราท
@งหลายออกจากบ-านมาส67ป7า  กFค>อมาสงบอารมณQ  หน�ออก
มาเพ>?อส6-  ไม7ใช7หน�มาเพ>?อหน�  ไม7ใช7เพราะแพ-เราจ1งมา คนท�?อย67ในป7าแล-วกF

89



ไปต�ดป7า คนอย67ในเม>อง แล-วกFไปต�ดเม>องน
@น เร�ยกว7า คนหลงป7า คนหลง
เม>อง
พระพ�ทธเจ-าท7านว7า ออกมาอย67ป7าเพ>?อกายว�เวก จ�ตว�เวกอ�ปธ�ว�เวกต7างหาก 
ไม7ใช7ให-มาต�ดป7า มาเพ>?อฝ1ก เพ>?อเพาะป 
ญญามาเพาะให-เช>@อป 
ญญาม
นม�ข1@น 
อย67ในท�?ว�7นวาย  เช>@อป 
ญญาม
นเก�ดข1@นยาก  จ1งมาเพาะอย67ในป7า  เท7าน
@นเอง 
เพาะเพ>?อจะกล
บไปต7อส6-ในเม>อง
เราหน�ร6ป หน�เส�ยง หน�กล�?น หน�รส หน�โผฏฐ
พพะ หน�ธรรมารมณQ มาอย7าง
น�@  ไม7ใช7หน�เพ>?อจะแพ-ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@หน�มาเพ>?อฝ1ก  หร>อมาเพาะให-
ป 
ญญาเก�ด แล-วจะกล
บไปรบก
บม
น จะกล
บไปต7อส6-ก
บม
นด-วยป 
ญญา
ไม7ใช7เข-าไปอย67ในป7าแล-ว ไม7ม�ร6ป เส�ยง กล�?น รส แล-วกFสบาย ไม7ใช7อย7าง
น
@น  แต7ต-องการจะมาฝ1ก  เพาะเช>@อป 
ญญาให-เก�ดข1@นในป7า  ในท�?สงบ  เม>?อ
สงบแล-ว ป 
ญญาจะเก�ด
เม>?อใคร7ครวญพ�จารณาแล-ว  กFจะเหFนว7า  ร6ป  เส�ยง  กล�?นรส  โผฏฐ
พพะ 
ธรรมารมณQน
@น  เปFนปฏ�ป 
กษQต7อเรา  กFเพราะเราโง7เราย
งไม7ม�ป 
ญญา  แต7
ความเปFนจร�งแล-ว ส�?งเหล7าน�@ค>อ คร6สอนเราอย7างด�
เม>?ออย67ในป7าแล-ว  อย7าไปย1ดป7า  อย7าม�อ�ปาทานในป7า เรามาน�@เพ>?อมาท�าให-
ป 
ญญาเก�ด ถ-าย
งไม7ม�ป 
ญญา กFจะเหFนว7า  ร6ป เส�ยง กล�?น  รส โผฏฐ
พพะ 
ธรรมารมณQ น
@นเปFนปฏ�ป 
กษQก
บเราเปFนข-าศ1กของเรา
ถ-าป 
ญญาเก�ดข1@นแล-ว ร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏฐ
พพะธรรมารมณQ น
@น ไม7ใช7
ข-าศ1ก แต7เปFนสภาวะท�?ให-ความร6-ความเหFนแก7เราอย7างแจ-งช
ด เม>?อสามารถ
กล
บความเหFนอย7างน�@ แสดงว7าป 
ญญาได-เก�ดข1@นแล-ว
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ยกต
วอย7างง7ายๆอย7างไก7ป7า เรากFร6-ก
นท�กคนว7า ไก7ป7าน
@นเปFนอย7างไร ส
ตวQ
ในโลกน�@ท�?จะกล
วมน�ษยQย�?งไปกว7าไก7ป7าน
@นไม7ม�แล-ว  เม>?อมาอย67ในป7าน�@คร
@ง
แรก กFเคยสอนไก7ป7า เคยเฝ-าด6ม
น แล-วกFได-ความร6-จากไก7ป7าหลายอย7าง
คร
@งแรกม
นมาเพ�ยงต
วเด�ยว  เด�นผ7านมา  เรากFเด�นจงกรมอย67ในป7า  ม
นจะ
เข-ามาใกล-  กFไม7มองม
น  ม
นจะท�าอะไรกFไม7มองม
น  ไม7ท�าก�ร�ยาอ
นใด
กระทบกระท
?งม
นเลย  ต7อไปกFลองหย�ดมองด6ม
น  พอสายตาเราไปถ6กม
น
เข-า  ม
นว�?งหน�เลย  แต7พอเราไม7มองม
นกFค�-ยเข�?ยอาหารก�นตามเร>?องของม
น 
แต7พอมองเม>?อไร กFว�?งหน�เม>?อน
@น
นานเข-าส
กหน7อย  ม
นคงเหFนความสงบของเรา  จ�ตใจของม
นกFเลยว7าง  แต7
พอหว7านข-าวให-เท7าน
@น  ไก7ม
นกFหน�เลย  กFช7างม
นกFหว7านท�@งไว-อย7างน
@น
แหละ เด�wยวม
นกFกล
บมาท�?ตรงน
@นอ�ก แต7ย
งไม7กล-าก�นข-าวท�?หว7านไว-ให- ม
น
ไม7ร6-จ
ก น1กว7าเราจะไปฆ7าไปแกงม
น เรากFไม7ว7าอะไร ก�นกFช7าง ไม7ก�นกFช7าง 
ไม7สนใจก
บม
น
ไม7ช-า  ม
นกFไปค�-ยเข�?ยหาก�นตรงน
@น  ม
นคงเร�?มม�ความร6-ส1กของม
นแล-ว  ว
น
ต7อมาม
นกFมาตรงน
@นอ�ก  ม
นกFได-ก�นข-าวอ�ก  พอข-าวหมด  กFหว7านไว-ให-อ�ก 
ม
นกFว�?งหน�อ�ก  แต7เม>?อท�าซ�@าอย67อย7างน�@เร>?อยๆ  ตอนหล
งม
นกFเพ�ยงแต7เด�น
หน�ไปไม7ไกล แล-วกFกล
บมาก�นข-าวท�?หว7านให-น
@น น�?กFได-เร>?องแล-ว
ตอนแรก  ไก7ม
นเหFนข-าวสารเปFนข-าศ1ก  เพราะม
นไม7ร6-จ
กเพราะม
นด6ไม7ช
ด 
ม
นจ1งว�?งหน�เร>?อยไป  ต7อมาม
นเช>?องเข-า  จ1งกล
บมาด6ตามความเปFนจร�ง  กF
เหFนว7า  น�?ข-าวสารน�?  ไม7ใช7ข-าศ1กไม7ม�อ
นตราย ม
นกFมาก�นจนตลอดท�กว
นน�@ 
น�?เร�ยกว7า เรากFได-ความร6-จากม
น
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เราออกมาอย67ในป7า กFน1กว7า ร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏ-ฐ
พพะ ธรรมารมณQ ใน
บ-านเปFนข-าศ1กต7อเรา จร�งอย67 เม>?อเราย
งไม7ร6- ม
นกFเปFนข-าศ1กจร�งๆ แต7ถ-าเรา
ร6-ตามความเปFนจร�งของม
นแล-ว  กFเหม>อนไก7ร6-จ
กข-าวสารว7าเปFนข-าวสาร 
ไม7ใช7ข-าศ1ก ข-าศ1กกFหายไป
เราก
บร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น ม
น
ไม7ใช7ข-าศ1กของเราหรอก  แต7เพราะเราค�ดผ�ด  เหFนผ�ด  พ�จารณาผ�ด  จ1งว7า
ม
นเปFนข-าศ1ก ถ-าพ�จารณาถ6กแล-ว กFไม7ใช7ข-าศ1ก แต7กล
บเปFนส�?งท�?ให-ความร6- 
ให-ว�ชา ให-ความฉลาดแก7เราต7างหาก
แต7ถ-าไม7ร6-  กFค�ดว7าเปFนข-าศ1ก  เหม>อนก
นก
บไก7ท�?เหFนข-าวสารเปFนข-าศ1กม
น
น
?นแหละ  ถ-าเหFนข-าวสารเปFนข-าวสารแล-วข-าศ1กม
นกFหายไป  พอเปFนอย7าง
น�@กFเร�ยกว7า ไก7ม
นเก�ดว�ป 
สสนาแล-ว เพราะม
นร6-ตามเปFนจร�ง ม
นจ1งเช>?อง ไม7
กล
ว ไม7ต>?นเต-น
เราน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ร6ป  เส�ยง  กล�?น  รส  โผฏฐ
พพะธรรมารมณQ  เปFน
เคร>?องให-เราตร
สร6-ธรรมะ เปFนท�?ให-ข-อค�ดแก7ผ6-ปฏ�บ
ต�ท
@งหลาย ถ-าเราเหFนช
ด
ตามเปFนจร�งแล-ว  กFจะเปFนอย7างน
@น  ถ-าไม7เหFนช
ดกFจะเปFนข-าศ1กต7อเรา
ตลอดไป แล-วเรากFจะหน�ไปอย67ป7าเร>?อยๆ
อย7าน1กว7าเรามาอย67ป7าแล-ว  กFสบายแล-ว  อย7าค�ดอย7างน
@นอย7าเอาอย7างน
@น 
อย7าเอาความสงบแค7น
@น ว7าเราไม7ค7อยได-เหFนร6ป ไม7ได-ย�นเส�ยง ไม7ได-กล�?น 
ไม7ได-รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQแล-วเรากFอย67สบายแล-ว อย7าค�ดเพ�ยงแค7น
@น 
ให-ค�ดว7า  เรามาเพ>?อเพาะเช>@อป 
ญญาให-เก�ดข1@น  เม>?อม�ป 
ญญาร6-ตามเปFนจร�ง
แล-ว กFไม7ล�7มๆดอนๆ ไม7ต�?าๆส6งๆ
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พอถ6กอารมณQด�กFเปFนอย7างหน1?ง ถ6กอารมณQร-ายกFเปFนอย7างหน1?ง ถ6กอารมณQ
ท�?ชอบใจกFเปFนอย7างหน1?ง  ถ6กอารมณQท�?ไม7ชอบใจกFเปFนอย7างหน1?ง  ถ-าเปFน
อย7างน�@กFแสดงว7าม
นย
งเปFนข-าศ1กอย67  ถ-าหมดข-าศ1กแล-วม
นจะเสมอก
น  ไม7
ล�7มๆดอนๆ  ไม7ต�?าๆส6งๆ  ร6-เร>?องของโลกว7าม
นอย7างน
@นเอง  เปFนโลกธรรม 
โลกธรรมเลยเปล�?ยนเปFนมรรค  โลกธรรมม�แปดอย7าง  มรรคกFม�แปดอย7าง 
โลกธรรมอย67ท�?ไหน มรรคกFอย67ท�?น
?น ถ-าร6-แจ-งเม>?อใด โลกธรรมเลยกลายเปFน
มรรคแปด ถ-าย
งไม7ร6- ม
นกFย
งเปFนโลกธรรม
เม>?อส
มมาท�ฐ�เก�ดข1@นกFเปFนด
งน�@  ม
นพ-นท�กขQอย67ท�?ตรงน�@ไม7ใช7พ-นท�กขQโดยว�?ง
ไปท�?ตรงไหน  ฉะน
@นอย7าพรวดพราด  การภาวนาต-องค7อยๆท�า  การ
ท�าความสงบต-องค7อยๆท�า  ม
นจะสงบไปบ-างกFเอา  ม
นจะไม7สงบไปบ-างกF
เอาเร>?องจ�ตม
นเปFนอย7างน
@น เรากFอย67ของเราไปเร>?อยๆ
บางคร
@งป 
ญญาม
นกFไม7เก�ด กFเคยเปFนเหม>อนก
น เม>?อไม7ม�ป 
ญญา จะไปค�ด
ให-ป 
ญญาม
นเก�ด ม
นกFไม7เก�ด ม
นเฉยๆอย67อย7างน
@น กFเลยมาค�ดใหม7 เราจะ
พ�จารณาส�?งท�?ไม7ม�  ม
นกFไม7ได-  เม>?อไม7ม�เร>?องอะไรกFไม7ต-องไปแก-ม
น  ไม7ม�
ป 
ญหากFไม7ต-องไปแก-ม
น  ไม7ต-องไปค-นม
น  อย67ไปเฉยๆธรรมดาๆอย7างน
@น
แหละแต7ต-องอย67ด-วยความม�สต�ส
มปช
ญญะ  อย67ด-วยป 
ญญา  ไม7ใช7อย67เพล�น
ไปตามอารมณQ  อย67ด-วยความระม
ดระว
งปฏ�บ
ต�ของเราไปเร>?อยๆ  ถ-าม�เร>?อง
อะไรมา กFพ�จารณา ถ-าไม7ม�กFแล-วไป
ได-ไปเหFนแมงม�มเปFนต
วอย7าง  แมงม�มท�าร
งของม
นเหม>อนข7าย  ม
นสาน
ข7ายไปข1งไว-ตามช7องต7างๆ  เราไปน
?งพ�จารณาด6ม
นท�าข7ายข1งไว-เหม>อนจอ
หน
ง เสรFจแล-วม
นกFเกFบต
วม
นเองเง�ยบอย67ตรงกลางข7าย ไม7ว�?งไปไหน พอม�
แมลงว
นหร>อแมลงอ>?นๆ  บ�นผ7านข7ายของม
น  พอถ6กข7ายเท7าน
@น  ข7ายกF
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สะเท>อน  พอข7ายสะเท>อนป�sบ  ม
นกFว�?งออกจากร
งท
นท�  ไปจ
บต
วแมลงไว-
เปFนอาหาร  เสรFจแล-วม
นกFเกFบไว-ท�?กลางตาข7ายตามเด�ม  ไม7ว7าจะม�ผ1@งหร>อ
แมลงอ>?นใดมาถ6กข7ายของม
น  พอข7ายสะเท>อน ม
นกFว�?งออกมาจ
บแมลงน
@น 
แล-วกFกล
บไปเกาะน�?งอย67ท�?ตรงกลางข7าย ไม7ให-ใครเหFนท�กท�ไป
พอได-เหFนแมงม�มท�าอย7างน
@น เรากFม�ป 
ญญาแล-วอายตนะท
@งหก ค>อ ตา ห6 
จม6ก ล�@น กาย ใจ น�@ ใจอย67ตรงกลาง ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย แผ7พ
งพานออกไป 
อารมณQน
@นเหม>อนแมลงต7างๆพอร6ปมากFมาถ1งตา  เส�ยงมากFมาถ1งห6  กล�?น
มากFมาถ1งจม6ก รสมากFมาถ1งล�@น โผฏฐ
พพะมากFมาถ1งกาย ใจเปFนผ6-ร6-จ
ก ม
น
กFสะเท>อนถ1งใจ เท7าน�@กFเก�ดป 
ญญาแล-ว
เราจะอย67ด-วยการเกFบต
วไว-  เหม>อนแมงม�ม  ท�?เกFบต
วไว-ในข7ายของม
น  ไม7
ต-องไปไหน  พอแมลงต7างๆม
นผ7านข7าย  กFท�าให-สะเท>อนถ1งต
ว  ร6-ส1กได-  กF
ออกไปจ
บแมลงไว-แล-วกFกล
บไปอย67ท�?เด�ม
ไม7แตกต7างอะไรก
บใจของเราเลย  อย67ตรงน�@  ให-อย67ด-วยสต�ส
มปช
ญญะ  อย67
ด-วยความระม
ดระว
ง อย67ด-วยป 
ญญา อย67ด-วยความค�ดถ6กต-อง เราอย67ตรงน�@ 
เม>?อไม7ม�อะไร เรากFอย67เฉยๆแต7ไม7ใช7อย67ด-วยความไม7ประมาท
ถ1งเราจะไม7เด�นจงกรม  ไม7น
?งสมาธ�  ไม7อะไรกFช7างเถ�ดแต7เราอย67ด-วย
สต�ส
มปช
ญญะ  อย67ด-วยความระม
ดระว
ง  อย67ด-วยป 
ญญาไม7ใช7อย67ด-วยความ
ประมาท น�?เปFนส�?งส�าค
ญ ไม7ใช7เราจะน
?งตลอดว
นตลอดค>น เอาแต7พอก�าล
ง
ของเรา ตามสมควรแก7ร7างกายของเรา
แต7เร>?องจ�ตน�@  เปFนของส�าค
ญมาก  ให-ร6-อายตนะว7าม
นส7งส7ายเข-ามาเปFน
อย7างไร  ให-ร6-จ
กส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  เหม>อนแมงม�มท�?พอข7ายสะเท>อน ม
นกF
ว�?งไปจ
บเอาต
วแมลงได-ท
นท�
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ฉะน
@น  เม>?ออารมณQมากระทบอายตนะ  ม
นกFมาถ1งจ�ตท
นท�  เม>?อไปจ
บผ7าน
ท�กขQ  กFให-เหFนม
นโดยความเปFนอน�จจ
งท�กข
ง  อน
ตตา  แล-วจะเอาม
นไปไว-
ท�?ไหนล7ะ  อน�จจ
ง  ท�กข
งอน
ตตา  เหล7าน�@กFเอาไปไว-เปFนอาหารของจ�ตของ
เรา ถ-าท�าได-อย7างน�@ ม
นกFหมดเท7าน
@นแหละ
จ�ตท�?ม�อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา เปFนอาหาร เปFนจ�ตท�?ก�าหนดร6- เม>?อร6-ว7าอ
นน
@น
เปFนอน�จจ
ง ม
นกFไม7เท�?ยง ท�กข
งเปFนท�กขQ อน
ตตา กFไม7ใช7เราแล-ว ด6ม
นให-
ช
ด  ม
นไม7เท�?ยง  ม
นเปFนท�กขQ  ม
นไม7เปFนแก7นสาร  จะเอาม
นไปท�าไม  ม
น
ไม7ใช7ต
ว ไม7ใช7ตน ไม7ใช7ของเรา จะไปเอาอะไรก
บม
น ม
นกFหมดตรงน�@
ด6แมงม�มแล-ว กFน-อมเข-ามาหาจ�ตของเรา ม
นกFเหม>อนก
นเท7าน
@น ถ-าจ�ตเหFน
อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา ม
นกFวาง ไม7เปFนเจ-าของส�ข ไม7เปFนเจ-าของท�กขQอ�ก
แล-ว  ถ-าเหFนช
ดได-อย7างน�@ม
นกFได-ความเท7าน
@นแหละ  จะท�าอะไรๆอย67กF
สบาย ไม7ต-องการอะไรอ�กแล-ว ม�แต7การภาวนาจะเจร�ญย�?งข1@นเท7าน
@น
ถ-าท�าอย7างน�@อย67ด-วยความระม
ดระว
ง  กFเปFนการท�?เราจะพ-นจากว
ฏสงสาร
ได- ท�?เราย
งไม7พ-นจากว
ฏสงสาร กFเพราะย
งปรารถนาอะไรๆอย67ท
@งน
@น การ
ไม7ท�าผ�ด ไม7ท�าบาปน
@น ม
นอย67ในระด
บศ�ลธรรม เวลาสวดมนตQกFว7า ขออย7า
ให-พล
ดพรากจากของท�?ร
กท�?ชอบใจ อย7างน�@ม
นเปFนธรรมของเดFกน-อย เปFน
ธรรมของคนท�?ย
งปล7อยอะไรไม7ได-  น�?ค>อความปรารถนาของคน  ปรารถนา
ให-อาย�ย>น ปรารถนาไม7อยากตาย ปรารถนาไม7อยากเปFนโรค ปรารถนาไม7
อยากอย7างน
@นอย7างน�@ น�?แหละความปรารถนาของคน
"ย
มป�จฉ
ง นะ ละภะต� ต
มป� ท�กข
ง"  ความปรารถนาส�?งใดไม7ได-ส�?งน
@นน
?นกF
เปFนท�กขQ  น�?แหละม
นส
บห
วเข-าไปอ�ก  ม
นเปFนเร>?องปรารถนาท
@งน
@น  ไม7ว7า
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ใครกFปรารถนาอย7างน
@นท�กคน  ไม7เหFนม�ใครอยากหมด  อยากจนจร�งๆส
ก
คน
การปฏ�บ
ต�ธรรมเปFนส�?งละเอ�ยด  ผ6-ม�ก�ร�ยาน�7มนวลส�ารวมปฏ�บ
ต�ไม7
เปล�?ยนแปลง  สม�?าเสมออย67เร>?อย  น
?นแหละจ1งจะร6-จ
ก  ม
นจะเก�ดอะไรกFช7าง
ม
นเถ�ด ขอแต7ให-ม
?นคงแน7วแน7เอาไว-อย7าซวนเซ หว
?นไหว 
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๔ - การฝ4กใจ
http://ajahnchah.org/thai/The_Training_of_the_Heart.php 

บทน�า
ช�ว�ตคนในสม
ยของท7านอาจารยQม
?น และท7านอาจารยQเสารQน
@น สบายกว7าใน
สม
ยน�@มาก ไม7ม�ความว�7นวายมากเหม>อนอย7างท�กว
นน ี�ี -สม
ยโน-นพระไม7
ต-องมาย�7งเก�?ยวก
บพ�ธ�ร�ตองต7างๆ  เหม>อนอย7างเด�wยวน�@ท7านอาศ
ยอย67ตามป7า 
ไม7ได-อย67เปFนท�?หรอก ธ�ดงคQไปโน7น ธ�ดงคQไปน�?เร>?อยไป ท7านใช-เวลาของท7าน
ปฏ�บ
ต�ภาวนาอย7างเตFมท�?
สม
ยโน-นพระท7านไม7ได-ม�ข-าวของฟ�7มเฟ>อยมากมายอย7างท�?ม�ก
นท�กว
นน�@
หรอก  เพราะม
นย
งไม7ม�อะไรมากอย7างเด�wยวน�@  กระบอกน�@ากFท�าเอา 
กระโถนกFท�าเอา ท�าเอาจากไม-ไผ7น
?นแหละ

ความส
นโดษของพระป7า
ชาวบ-านกFนานๆจ1งจะมาหาส
กท�  ความจร�งพระท7านกFไม7ได-ต-องการอะไร 
ท7านส
นโดษก
บส�?งท�?ท7านม�  ท7านอย67ไป  ปฏ�บ
ต�ภาวนาไปหายใจเปFน
กรรมฐานอย67น
?นแหละ
พระท7านกFได-ร
บความล�าบากมากอย67เหม>อนก
น ในการท�?อย67ตามป7าตามเขา
อย7างน
@น  ถ-าองคQใดเปFนไข-ป7า  ไข-มาลาเร�ย  ไปถามหาขอยาอาจารยQกFจะ
บอกว7า "ไม7ต-องฉ
นยาหรอก เร7งปฏ�บ
ต�ภาวนาเข-าเถอะ"
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ความจร�งสม
ยน
@นกFไม7ม�หย6กยามากอย7างสม
ยน�@  ม�แต7สม�นไพรรากไม-ท�?ข1@น
อย67ตามป7า  พระต-องอย67อย7างอดอย7างทนเหล>อหลาย  ในสม
ยน
@นเจFบไข-
เลFกๆน-อยๆ ท7านกFปล7อยม
นไป เด�wยวน�@ส�เจFบป7วยอะไรน�ดหน7อยกFว�?งไปโรง
พยาบาลแล-ว
บางท�กFต-องเด�นบ�ณฑบาตต
@งห-าก�โล  พอฟ-าสางกFต-องร�บออกจากว
ดแล-ว 
กว7าจะกล
บกFโน7นส�บโมงส�บเอFดโมงโน7น  แล-วกFไม7ใช7บ�ณฑบาตได-อะไร
มากมาย บางท�กFได-ข-าวเหน�ยวส
กก-อน เกล>อส
กหน7อย พร�กส
กน�ด เท7าน
@น
เอง  ได-อะไรมาฉ
นก
บข-าวหร>อไม7กFช7างท7านไม7ค�ด  เพราะม
นเปFนอย7างน
@น
เอง ไม7ม�องคQใดกล-าบ7นห�วหร>อเพล�ยท7านไม7บ7น เฝ-าแต7ระม
ดระว
งตน
ท7านปฏ�บ
ต�อย67ในป7าอย7างอดทน  อ
นตรายกFม�รอบด-าน  ส
ตวQด�ร-ายกFม�อย67
หลายในป7าน
@น  ความยากล�าบากกาย  ล�าบากใจในการอย67ธ�ดงคQกFม�อย67
หลายแท-ๆ  แต7ท7านกFม�ความอดความทนเปFนเล�ศ  เพราะส�?งแวดล-อมสม
ย
น
@นบ
งค
บให-เปFนอย7างน
@น

การภาวนาของท7านน
กปฏ�บ
ต�สม
ยน�@
มาสม
ยน
@นส�?งแวดล-อมบ
งค
บเราไปในทางตรงข-ามก
บสม
ยโน-นไปไหนเรากF
เด�นไป  ต7อมากFน
?งเกว�ยนแล-วกFน
?งรถยนตQ  แต7ความทะยานอยากม
นกFเพ�?ม
ข1@นเร>?อยๆ  เด�wยวน�@ถ-าไม7ใช7รถปร
บอากาศ  กFจะไม7ยอมน
?งด6จะไปเอาไม7ได-
เท�ยวแหละ  ถ-ารถน
@นไม7ปร
บอากาศ  ค�ณธรรมในเร>?องความอดทนม
นค7อย
อ7อนลงๆ  การปฏ�บ
ต�ภาวนากFย7อหย7อนลงไปมากเด�wยวน�@เราจ1งเหFนน
ก
ปฏ�บ
ต�ภาวนาชอบท�าตามความเหFน ความต-องการของต
วเอง
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เม>?อผ6-เฒ7าผ6-แก7พ6ดถ1งเร>?องเก7าๆแต7คร
@งก7อน  คนเด�wยวน�@ฟ 
งเหม>อนว7าเปFน
น�ทานน�ยาย  ฟ 
งไปเฉยๆแต7ไม7เข-าใจเลยแหละ  เพราะม
นเข-าไม7ถ1ง  พระ
ภ�กษ�ท�?บวชในสม
ยก7อนน
@นจะต-องอย67ก
บพระอ�ป 
ชฌายQอย7างน-อยห-าป�  น�?
เปFนระเบ�ยบท�?ถ>อก
นมา  และต-องพยายามหล�กเล�?ยงการพ6ดค�ย  อย7าปล7อย
ต
วเท�?ยวพ6ดค�ยมากเก�นไป อย7าอ7านหน
งส>อ แต7ให-อ7านใจของต
วเอง

พ�จารณาอ7านใจและด6ใจต
วเอง
ด6ว
ดหนองป7าพงเปFนต
วอย7าง  ท�กว
นน�@ม�พวกท�?จบจากมหาว�ทยาล
ยมาบวช
ก
นมาก ต-องคอยห-ามไม7ให-เอาเวลาไปอ7านหน
งส>อธรรมะ เพราะคนพวกน�@
ชอบอ7านหน
งส>อ  แล-วกFได-อ7านหน
งส>อมามากแล-ว  แต7โอกาสท�?จะอ7านใจ
ของต
วเองน7ะหายากมาก  ฉะน
@นระหว7างท�?มาบวชสามเด>อนน�@  กFต-องขอให-
ป�ดหน
งส>อ  ป�ดต�าร
บต�าราต7างๆให-หมดในระหว7างท�?บวชน�@น7ะ  เปFนโอกาส
ว�เศษแล-วท�?จะได-อ7านใจของต
วเอง
การตามด6ใจของต
วเองน�? น7าสนใจมาก ใจท�?ย
งไม7ได-ฝ1ก ม
นกFคอยว�?งไปตาม
น�ส
ยเคยช�นท�?ย
งไม7ได-ฝ1ก  ไม7ได-อบรม  ม
นเต-นค1กค
กไปตามเร>?องตามราว 
ตามความคะนอง เพราะม
นย
งไม7เคยถ6กฝ1ก ด
งน
@นจงฝ1กใจของต
วเอง การ
ปฏ�บ
ต�ภาวนาในทางพ�ทธศาสนากFค>อการปฏ�บ
ต�เร>?องใจ ฝ1กจ�ตฝ1กใจของต
ว 
ฝ1กอบรมจ�ตของต
วเองน�?แหละเร>?องน�@ส�าค
ญมาก  การฝ1กใจเปFนหล
กส�าค
ญ 
พ�ทธศาสนาเปFนศาสนาของใจ ม
นม�เท7าน�@ ผ6-ท�?ฝ1กปฏ�บ
ต�ทางจ�ต ค>อผ6-ปฏ�บ
ต�
ธรรมในทางพ�ทธศาสนา
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การฝ1กใจ
ใจของเราน�?ม
นอย67ในกรง  ย�?งกว7าน
@นม
นย
งม�เส>อท�?ก�าล
งอาละวาดอย67ในกรง
น
@นด-วย ใจท�?ม
นเอาแต7ใจของเราน�@  ถ-าหากม
นไม7ได-อะไรตามท�?ม
นต-องการ
แล-ว ม
นกFอาละวาด เราจะต-องอบรมใจด-วยการปฏ�บ
ต�ภาวนา ด-วยสมาธ� น�@
แหละท�?เราเร�ยกว7า "การฝ4กใจ"

พ>@นฐานของการปฏ�บ
ต�ธรรม
ในเบ>@องต-นของการฝ1กปฏ�บ
ต�ธรรม  จะต-องม�ศ�ลเปFนพ>@นฐานหร>อรากฐาน 
ศ�ลน�@เปFนส�?งอบรมกาย  วาจา  ซ1?งบางท�กFจะเก�ดการว�7นวายข1@นในใจเหม>อน
ก
น เม>?อเราพยายามจะบ
งค
บใจไม7ให-ท�าตามความอยาก
ก�นน-อย  นอนน-อย  พ6ดน-อย  น�ส
ยความเคยช�นอย7างโลกๆ ลดม
นลง  อย7า
ยอมตามความอยาก  อย7ายอมตามความต�ดของตน  หย�ดเปFนทาสม
นเส�ย 
พยายามต7อส6-เอาชนะอว�ชชาให-ได-ด-วยการบ
งค
บต
วเองเสมอ น�@เร�ยกว7าศ�ล
เม>?อพยายามบ
งค
บจ�ตของต
วเองน
@น  จ�ตม
นกFจะด�@นรนต7อส6-ม
นจะร6-ส1กถ6ก
จ�าก
ด  ถ6กข7มข�?  เม>?อม
นไม7ได-ท�าตามท�?ม
นอยาก  ม
นกFจะกระวนกระวาย
ด�@นรน ท�น�@เหFนท�กขQช
ดละ

เหFนท�กขQท�าให-เก�ดป 
ญญา
"ท,กข:" เปFนข-อแรกของอร�ยส
จจQ คนท
@งหลายพาก
นเกล�ยดกล
วท�กขQ อยาก
หน�ท�กขQ ไม7อยากให-ม�ท�กขQเลย ความจร�ง ท�กขQน�?แหละจะท�าให-เราฉลาดข1@น
ล7ะ ท�าให-เก�ดป 
ญญา ท�าให-เราร6-จ
กพ�จารณาท�กขQ ส�ขน
?นส�ม
นจะป�ดห6ป�ดตา
เรา  ม
นจะท�าให-ไม7ร6-จ
กอด  ไม7ร6-จ
กทน  ความส�ขสบายท
@งหลายจะท�าให-เรา
ประมาท
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ก�เลสสองต
วน�@ท�กขQเหFนได-ง7าย ด
งน
@นเราจ1งต-องเอาท�กขQน�?แหละมาพ�จารณา 
แล-วพยายามท�าความด
บท�กขQให-ได-  แต7ก7อนจะปฏ�บ
ต�ภาวนากFต-องร6-จ
กเส�ย
ก7อนว7าท�กขQค>ออะไร
ตอนแรกเราจะต-องฝ1กใจของเราอย7างน�@  เราอาจย
งไม7เข-าใจว7าม
นเปFน
อย7างไร ท�าไป ท�าไปก7อน ฉะน
@นเม>?อคร6อาจารยQบอกให-ท�าอย7างใดกFท�าตาม
ไปก7อน  แล-วกFจะค7อยม�ความอดทนอดกล
@นข1@นเองไม7ว7าจะเปFนอย7างไรให-
อดทนอดกล
@นไว-ก7อน  เพราะม
นเปFนอย7างน
@นเองอย7างเช7นเม>?อเร�?มฝ1กน
?ง
สมาธ�  เรากFต-องการความสงบท�เด�ยวแต7กFจะไม7ได-ความสงบ  เพราะม
นย
ง
ไม7เคยท�าสมาธ�มาก7อน  ใจกFบอกว7า"จะน�=งอย9างน�Pแหละจนกว9าจะไดB
ความสงบ"

อย7าทอดท�@งจ�ต
แต7พอความสงบไม7เก�ดกFเปFนท�กขQ กFเลยล�กข1@น ว�?งหน�เลย การปฏ�บ
ต�อย7าง
น�@ไม7เปFน "การพ�ฒนาจ!ต" แต7ม
นเปFนการ "ทอดท!Pงจ!ต"ไม7ควรจะปล7อย
ใจไปตามอารมณQ  ควรท�?จะฝ1กฝนอบรมตนเองตามค�าส
?งสอนของ
พระพ�ทธเจ-า  ข�@เก�ยจกFช7าง  ขย
นกFช7าง  ให-ปฏ�บ
ต�ม
นไปเร>?อยๆ  ลองค�ดด6ซ� 
ท�าอย7างน�@จะไม7ด�กว7าหร>อ  การปล7อยใจตามอารมณQน
@นจะไม7ม�ว
นถ1งธรรม
ของพระพ�ทธเจ-า
เม>?อเราปฏ�บ
ต�ธรรม  ไม7ว7าอารมณQใดจะเก�ดข1@นกFช7างม
น  แต7ให-ปฏ�บ
ต�ไป
เร>?อยๆ  ปฏ�บ
ต�ให-สม�?าเสมอ  การตามใจต
วเองไม7ใช7แนวทางของ
พระพ�ทธเจ-า  ถ-าเราปฏ�บ
ต�ธรรมตามความค�ดความเหFนของเรา  เราจะไม7ม�
ว
นร6-แจ-งว7าอ
นใดผ�ด  อ
นใดถ6ก  จะไม7ม�ว
นร6-จ
กใจของต
วเองและไม7ม�ว
นร6-จ
ก
ต
วเอง  ด
งน
@นถ-าปฏ�บ
ต�ธรรมตามแนวทางของตนเองแล-วย7อมเปFนการเส�ย
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เวลามากท�?ส�ด  แต7การปฏ�บ
ต�ตามแนวทางของพระพ�ทธเจ-าแล-วย7อมเปFน
หนทางตรงท�?ส�ด

การพ
ฒนาจ�ต
ขอให-จ�าไว-ว7า  ถ1งจะข�@เก�ยจกFให-พยายามปฏ�บ
ต�ไป  ขย
นกFให-ปฏ�บ
ต�ไป  ท�ก
เวลาและท�กหนท�กแห7ง  น�?จ1งจะเร�ยกว7า "การพ�ฒนาจ!ต" ถ-าหากปฏ�บ
ต�
ตามความค�ดความเหFนของตนเองแล-ว  กFจะเก�ดความค�ดความสงส
ยไป
มากมาย ม
นจะพาให-ค�ดไปว7า "เราไม9ม�บ,ญ เราไม9ม�วาสนาปฏ!บ�ต!ธรรม
กFนานน�กหนาแลBว  ย�งไม9ร0B  ย�งไม9เหFนธรรมเลยส�กท�" การปฏ�บ
ต�ธรรม
อย7างน�@ไม7เร�ยกว7าเปFน "การพ�ฒนาจ!ต" แต7เปFน "การพ�ฒนาความ
หายนะของจ!ต"
ถ-าเม>?อใดท�?ปฏ�บ
ต�ธรรมไปแล-ว ม�ความร6-ส1กอย7างน�@ว7าย
งไม7ร6-อะไร ย
งไม7เหFน
อะไร ย
งไม7ม�อะไรใหม7ๆเก�ดข1@นบ-างเลย น�?กFเพราะท�?ปฏ�บ
ต�มาม
นผ�ด ไม7ได-
ปฏ�บ
ต�ตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า

ส�@นสงส
ยด-วยการปฏ�บ
ต�ท�?ถ6กต-อง
พระพ�ทธเจ-าทรงสอนว7า "อานนท:  ปฏ!บ�ต!ใหBมาก  ทJาใหBมากแลBวจะส!Pน
สงส�ย" ความสงส
ยจะไม7ม�ว
นส�@นไปได-  ด-วยการค�ด  ด-วยทฤษฎ�  ด-วยการ
คาดคะเน  หร>อด-วยการถกเถ�ยงก
น  หร>อจะอย67เฉยๆไม7ปฏ�บ
ต�ภาวนาเลย 
ความสงส
ยกFหายไปไม7ได-อ�กเหม>อนก
น  ก�เลสจะหายส�@นไปได-กFด-วยการ
พ
ฒนาทางจ�ต ซ1?งจะเก�ดได-กFด-วยการปฏ�บ
ต�ท�?ถ6กต-องเท7าน
@น
การปฏ�บ
ต�ทางจ�ตท�?พระพ�ทธเจ-าทรงสอนน
@น  ตรงก
นข-ามก
บหนทางของ
โลกอย7างส�@นเช�ง ค�าส
?งสอนของพระองคQมาจากพระท
ยอ
นบร�ส�ทธ� t ท�?ไม7ข-อง
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เก�?ยวก
บก�เลสอาสวะท
@งหลาย น�?ค>อแนวทางของพระพ�ทธเจ-าและสาวกของ
พระองคQ
เม>?อเราปฏ�บ
ต�ธรรม  เราต-องท�าใจของเราให-เปFนธรรม  ไม7ใช7เอาธรรมะมา
ตามใจเรา  ถ-าปฏ�บ
ต�อย7างน�@  ท�กขQกFจะเก�ดข1@น  แต7ไม7ม�ใครส
กคนหรอกท�?จะ
พ-นจากท�กขQไปได- พอเร�?มปฏ�บ
ต� ท�กขQกFอย67ตรงน
@นแล-ว หน-าท�?ของผ6-ปฏ�บ
ต�
น
@นจะต-องม�สต� ส�ารวม และส
นโดษ ส�?งเหล7าน�@จะท�าให-เราหย�ด ค>อเล�กน�ส
ย
ความเคยช�นท�?เคยท�ามาแต7เก7าก7อนท�าไมถ1งต-องท�าอย7างน�@  ถ-าไม7ท�าอย7าง
น�@  ไม7ฝ1กฝนอบรมใจตนเองแล-วม
นกFจะค1กคะนอง ว�7นวายไปตามธรรมชาต�
ของม
น

ธรรมชาต�ของจ�ตฝ1กได-เสมอ
ธรรมชาต�ของใจน�@ม
นฝ1กก
นได-  เอามาใช-ประโยชนQได-  เปร�ยบได-ก
บต-นไม-
ในป7า  ถ-าเราปล7อยท�@งไว-ตามธรรมชาต�ของม
น  เรากFจะเอาม
นมาสร-างบ-าน
ไม7ได-  จะเอามาท�าแผ7นกระดานกFไม7ได-  หร>อท�าอะไรอย7างอ>?นท�?จะใช-สร-าง
บ-านกFไม7ได-  แต7ถ-าช7างไม-ผ7านมาต-องการไม-ไปสร-างบ-าน  เขากFจะมองหา
ต-นไม-ในป7าน�@และต
ดต-นไม-ในป7าน�@เอาไปใช-ประโยชนQ  ไม7ช-าเขากFสร-างบ-าน
เสรFจเร�ยบร-อย
การปฏ�บ
ต�ภาวนาและการพ
ฒนาจ�ตกFคล-ายก
นอย7างน�@  กFต-องเอาใจท�?ย
งไม7
ได-ฝ1กเหม>อนไม-ในป7าน�?แหละ  มาฝ1กม
น  จนม
นละเอ�ยดประณ�ตข1@น  ร6-ข1@น 
และว7องไวข1@น  ท�กอย7างม
นเปFนไปตามภาวะธรรมชาต�ของม
น  เม>?อเราร6-จ
ก
ธรรมชาต� เข-าใจธรรมชาต� เรากFเปล�?ยนม
นได- ท�@งม
นกFได- ปล7อยม
นไปกFได- 
แล-วเรากFจะไม7ท�กขQอ�กต7อไป
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จ�ตย1ดม
?นม
นกFส
บสนว�7นวาย
ธรรมชาต�ของใจเราม
นกFอย7างน
@น  เม>?อใดท�?เกาะเก�?ยวผ6กพ
นย1ดม
?นถ>อม
?นกF
จะเก�ดความว�7นวายส
บสน  เด�wยวม
นกFจะว�?งว�7นไปโน7นไปน�?พอม
นว�7นว7ายส
บ
สนมากๆเข-า  เรากFค�ดว7าคงจะฝ1กอบรมม
นไม7ได-แล-วแล-วกFเปFนท�กขQ  น�?กF
เพราะไม7เข-าใจว7าม
นต-องเปFนของม
นอย7างน
@นเองความค�ด  ความร6-ส1ก  ม
น
จะว�?งไปว�?งมาอย67อย7างน�@  แม-เราจะพยายามฝ1กปฏ�บ
ต�  พยายามให-ม
นสงบ 
ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  ม
นจะเปFนอย7างอ>?นไปไม7ได-  เม>?อเราต�ดตาม
พ�จารณาด6ธรรมชาต�ของใจอย67บ7อยๆกFจะค7อยๆเข-าใจว7าธรรมชาต�ของใจ
ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น ม
นจะเปFนอย7างอ>?นไปไม7ได-

ปล7อยวางได-จ�ตใจกFสงบ
ถ-าเราเหFนอ
นน�@ช
ด  เรากFจะท�@งความค�ดความร6-ส1กอย7างน
@นได-  ท�น�@กFไม7ต-อง
ค�ดน
?นค�ดน�?อ�ก  คอยแต7บอกต
วเองไว-อย7างเด�ยวว7า "ม�นเปFนของม�นอย9าง
น�Pนเอง" พอเข-าใจได-ช
ด  เหFนแจ-งอย7างน�@แล-ว  ท�น�@กFจะปล7อยอะไรๆได-
ท
@งหมด กFไม7ใช7ว7าความค�ดความร6-ส1กม
นจะหายไป ม
นกFย
งอย67น
?นแหละ แต7
ม
นหมดอ�านาจเส�ยแล-ว
เปร�ยบกFเหม>อนก
บเดFกท�?ชอบซน  เล7นสน�ก  ท�าให-ร�าคาญ จนเราต-องด�เอา 
ต�เอา  แต7เรากFต-องเข-าใจว7าธรรมชาต�ของเดFกกFเปFนอย7างน
@นเอง  พอร6-อย7าง
น�@  เรากFปล7อยให-เดFกเล7นไปตามเร>?องของเขาความเด>อดร-อนร�าคาญของเรา
กFหมดไป  ม
นหมดไปได-อย7างไร  กFเพราะเรายอมร
บธรรมชาต�ของเดFก 
ความร6-ส1กของเราเปล�?ยน  และเรายอมร
บธรรมชาต�ของส�?งท
@งหลาย  เรา
ปล7อยวาง  จ�ตของเรากFม�ความสงบเย>อกเยFน  น�?เราม�ความเข-าใจอ
นถ6กต-อง
แล-ว เปFนส
มมาท�ฏฐ�
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ถ-าย
งไม7ม�ความเข-าใจท�?ถ6กต-อง  ย
งเปFนม�จฉาท�ฏฐ�อย67  แม-จะไปอย67ในถ�@าล1ก
ม>ดส
กเท7าใด  ใจม
นกFย
งย�7งเหย�งอย67  ใจจะสงบได-กFด-วยความเหFนท�?ถ6กต-อง 
เปFนส
มมาท�ฏฐ�เท7าน
@น  ท�น�@กFหมดป 
ญหาจะต-องแก-เพราะไม7ม�ป 
ญหาอะไร
เก�ดข1@น น�?ม
นเปFนอย7างน�@  เราไม7ชอบม
น เราปล7อยวางม
น เม>?อใดท�?ม�ความ
ร6-ส1กเกาะเก�?ยวย1ดม
?นถ>อม
?นเก�ดข1@น เราปล7อยวางท
นท� เพราะร6-แล-วว7าความ
ร6-ส1กอย7างน
@นม
นไม7ได-เก�ดข1@นมาเพ>?อจะกวนเรา แม-บางท�เราอาจจะค�ดอย7าง
น
@น แต7ความเปFนจร�งความร6-ส1กน
@นเปFนของม
นอย7างน
@นเอง
ถ-าเราปล7อยวางม
นเส�ย  ร6ปกFเปFนส
กแต7ว7าร6ป  เส�ยงกFส
กแต7ว7าเส�ยง  กล�?นกF
ส
กแต7ว7ากล�?น รสกFส
กแต7ว7ารส โผฏฐ
พพะกFส
กแต7ว7าโผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ
กFส
กแต7ว7าธรรมารมณQ  เปร�ยบเหม>อนน�@าม
นก
บน�@าท7า  ถ-าเราเอาท
@งสอง
อย7างน�@เทใส7ขวดเด�ยวก
น  ม
นกFไม7ปนก
น  เพราะธรรมชาต�ม
นต7างก
น 
เหม>อนก
บท�?คนฉลาดกFต7างก
บคนโง7  พระพ�ทธเจ-ากFทรงอย67ก
บร6ป  เส�ยง 
กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ แต7พระองคQทรงเปFนพระอรห
นตQ พระองคQ
จ1งทรงเหFนส�?งเหล7าน�@เปFนเพ�ยงส�?ง "ส�กว9า" เท7าน
@น

ใจกFส
กว7าใจ ความค�ดกFส
กว7าความค�ด
พระองคQทรงปล7อยวางม
นไปเร>?อยๆ ต
@งแต7ทรงเข-าพระท
ยแล-วว7า ใจกFส
กว7า
ใจ ความค�ดกFส
กว7าความค�ด พระองคQไม7ทรงเอาม
นมาปนก
น ใจกFส
กว7าใจ 
ความค�ดความร6-ส1กกFส
กว7าความค�ด  ความร6-ส1กปล7อยให-ม
นปFนเพ�ยง
ส�?ง"ส�กว9า" ร6ปกFส
กว7าร6ป  เส�ยงกFส
กว7าเส�ยงความค�ดกFส
กว7าความค�ด  จะ
ต-องไปย1ดม
?นถ>อม
?นท�าไม ถ-าค�ดได-ร6-ส1กได-อย7างน�@เรากFจะแยกก
นได-  ความ
ค�ดความร6-ส1ก  (อารมณQ)  อย67ทางหน1?งใจกFอย67อ�กทางหน1?ง  เหม>อนก
บน�@าม
น
ก
บน�@าท7า อย67ในขวดเด�ยวก
นแต7ม
นแยกก
นอย67
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พระพ�ทธเจ-าและพระอรห
นตสาวกของพระองคQ  กFอย67ร7วมก
บป�ถ�ชนคน
ธรรมดาท�?ไม7ได-ร6-ธรรม  ท7านไม7ได-เพ�ยงอย67ร7วมเท7าน
@น  แต7ท7านย
งสอนคน
เหล7าน
@น  ท
@งคนฉลาด  คนโง7  ให-ร6-จ
กว�ธ�ท�?จะศ1กษาธรรมปฏ�บ
ต�ธรรมและร6-
แจ-งในธรรม  ท7านสอนได-เพราะท7านได-ปฏ�บ
ต�มาเองท7านร6-ว7าม
นเปFนเร>?อง
ของใจเท7าน
@น เหม>อนอย7างท�?ได-พ6ดมาน�?แหละ
ด
งน
@นการปฏ�บ
ต�ภาวนาน�@อย7าไปสงส
ยม
นเลย  เราหน�จากบ-านมาบวช 
ไม7ใช7เพ>?อหน�มาอย67ก
บความหลงหร>ออย67ก
บความขลาดความกล
ว แต7หน�มา
เพ>?อฝ1กอบรมต
วเอง  เพ>?อเปFนนายต
วเอง  ชนะต
วเองถ-าเราเข-าใจได-อย7างน�@ 
เรากFจะปฏ�บ
ต�ธรรมได- ธรรมะจะแจ7มช
ดข1@นในใจของเรา

ธรรมะม�อย67ท�กหนท�กแห7ง
ผ6-ท�?เข-าใจธรรมะกFเข-าใจต
วเอง  ใครเข-าใจต
วเองกFเข-าใจธรรมะท�กว
นน�@กF
เหล>อแต7เปล>อกของธรรมะเท7าน
@น  ความเปFนจร�งแล-วธรรมะม�อย67ท�กหนท�ก
แห7ง  ไม7จ�าเปFนท�?จะต-องหน�ไปไหน ถ-าจะหน�กFให-หน�ด-วยความฉลาด  ด-วย
ป 
ญญา  หน�ด-วยความช�าน�ช�านาญ  อย7าหน�ด-วยความโง7  ถ-าเราต-องการ
ความสงบกFให-สงบด-วยความฉลาด ด-วยป 
ญญาเท7าน
@นกFพอ
เม>?อใดท�?เราเหFนธรรมะ  น
?นกFเปFนส
มมาปฏ�ปทาแล-ว  ก�เลสกFส
กแต7ว7าก�เลส 
ใจกFส
กแต7ว7าใจ  เม>?อใดท�?เราท�@งได-  ปล7อยวางได-แยกได-เม>?อน
@นม
นกFเปFน
เพ�ยงส�?งส
กว7า  เปFนเพ�ยงอย7างน�@อย7างน
@นส�าหร
บเราเท7าน
@นเอง  เม>?อเราเหFน
ถ6กแล-ว กFจะม�แต7ความปลอดโปร7ง ความเปFนอ�สระตลอดเวลา
พระพ�ทธองคQตร
สว7า  "ด6ก7อนภ�กษ�ท
@งหลายท7านอย7าย1ดม
?นในธรรม"  ธรรมะ
ค>ออะไร  ค>อท�กส�?งท�กอย7าง  ไม7ม�อะไรท�?ไม7ใช7ธรรมะความร
กความเกล�ยดกF
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เปFนธรรมะ  ความส�ขความท�กขQกFเปFนธรรมะความชอบความไม7ชอบกFเปFน
ธรรมะ ไม7ว7าจะเปFนส�?งเลFกน-อยแค7ไหนกFเปFนธรรมะ

ปฏ�บ
ต�เพ>?อละ อย7าปฏ�บ
ต�เพ>?อสะสม
เม>?อเราปฏ�บ
ต�ธรรมเราเข-าใจอ
นน�@ เรากFปล7อยวางได- ด
งน
@นกFตรงก
บค�าสอน
ของพระพ�ทธเจ-าท�?ว7า ไม7ให-ย1ดม
?นถ>อม
?นในส�?งใด ท�กอย7างท�?เก�ดข1@นในใจเรา 
ในจ�ตเรา ในร7างกายของเรา ม�แต7ความแปรเปล�?ยนไปท
@งน
@น พระพ�ทธองคQ
จ1งทรงสอนไม7ให-ย1ดม
?นถ>อม
?นพระองคQทรงสอนพระสาวกของพระองคQให-
ปฏ�บ
ต�เพ>?อละ เพ>?อถอนไม7ให-ปฏ�บ
ต�เพ>?อสะสม
ถ-าเราท�าตามค�าสอนของพระองคQ เรากFถ6กเท7าน
@นแหละ เราอย67ในทางท�?ถ6ก
แล-ว  แต7บางท�กFย
งม�ความว�7นวายเหม>อนก
น  ไม7ใช7ค�าสอนของพระองคQ
ท�าให-ว�7นวาย  ก�เลสของเราน
@นแหละท�?ม
นท�าให-ว�7นวาย  ม
นมาบ
งค
บความ
เข-าใจอ
นถ6กต-องเส�ย กFเลยท�าให-เราว�7นวาย
ความจร�งการปฏ�บ
ต�ตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าน
@น  ไม7ม�อะไรล�าบาก 
ไม7ม�อะไรย�7งยาก  การปฏ�บ
ต�ตามทางของพระองคQไม7ม�ท�กขQเพราะทางของ
พระองคQค>อ "ปล9อยวาง" ให-หมดท�กส�?งท�กอย7าง
จ�ดหมายส6งส�ดของการปฏ�บ
ต�ภาวนาน
@น ท7านทรงสอนให-"ปล7อยวาง"  อย7า
แบกถ>ออะไรให-ม
นหน
ก ท�@งม
นเส�ย ความด�กFท�@งความถ6กต-องกFท�@ง ค�าว7าท�@ง
หร>อปล7อยวางไม7ใช7ไม7ต-องปฏ�บ
ต�  แต7หมายความว7าให-ปฏ�บ
ต� "การละ" 
"การปล9อยวาง" น
?นแหละ

107



จงอย67ก
บป 
จจ�บ
น อย7าจมอย67ก
บอด�ต
พระองคQทรงสอนให-พ�จารณาธรรมท
@งหลาย  ท�?กายท�?ใจของเราธรรมะไม7ได-
อย67ไกลท�?ไหน อย67ท�?ตรงน�@  อย67ท�?กายท�?ใจของเราน�?แหละด
งน
@นน
กปฏ�บ
ต�ต-อง
ปฏ�บ
ต�อย7างเข-มแขFง  เอาจร�งเอาจ
งให-ใจม
นผ7องใสข1@น  สว7างข1@น  ให-ม
น
เปFนใจอ�สระ  ท�าความด�อะไรแล-วกFปล7อยม
นไป  อย7าไปย1ดไว-  หร>องดเว-น
การท�าช
?วได-แล-ว กFปล7อยม
นไป พระพ�ทธเจ-าทรงสอนให-อย67ก
บป 
จจ�บ
นน�@ ท�?
น�@และเด�wยวน�@ ไม7ใช7อย67ก
บอด�ตหร>ออนาคต
ค�าสอนท�?เข-าใจผ�ดก
นมาก  แล-วกFถกเถ�ยงก
นมากท�?ส�ด  ตามความค�ดเหFน
ของตนกFค>อเร>?อง "การปล9อยวาง" หร>ร> อ "การทJางานดBวยจ!ตว9าง" น�?
แหละ  การพ6ดอย7างน�@เร�ยกว7าพ6ด "ภาษาธรรม" เม>?อเอามาค�ดเปFนภาษา
โลกม
นกFเลยย�7ง แล-วกFต�ความหมายว7าอย7างน
@น ท�าอะไรกFได-ตามใจชอบละ
ซ�
ความจร�งม
นหมายความอย7างน�@  อ�ปมาเหม>อนว7าเราแบกก-อนห�นหน
กอย67
ก-อนหน1?ง  แบกไปกFร6-ส1กหน
ก  แต7กFไม7ร6-จะท�าอย7างไรก
บม
นกFได-แต7แบกอย67
อย7างน
@นแหละ  พอม�ใครบอกว7า  ให-โยนม
นท�@งเส�ยซ�  กFมาค�ดอ�กแหละ
ว7า "เอ...ถBาเราโยนม�นท!PงไปแลBว  เรากFไม9ม�อะไรเหล@อน9ะซ!" กFเลยแบก
อย67น
?นแหละ ไม7ยอมท�@ง

ประโยชนQของการปล7อยวาง
ถ-าจะม�ใครบอกว7า โยนท�@งไปเถอะ แล-วจะด�อย7างน
@น เปFนประโยชนQอย7างน�@ 
เรากFย
งไม7ยอมโยนท�@งอย67น
?นแหละ  เพราะกล
วแต7ว7าจะไม7ม�อะไรเหล>อ  กF
เลยแบกก-อนห�นหน
กไว-  จนเหน>?อยอ7อนเพล�ยเตFมท�  จนแบกไม7ไหวแล-วกF
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เลยปล7อยม
นตกลง  ตอนท�?ปล7อยม
นตกลงน�@แหละกFจะเก�ดความร6-เร>?องการ
ปล7อยวางข1@นมาเลย  เราจะร6-ส1กเบาสบาย  แล-วกFร6-ได-ด-วยต
วเองว7าการแบก
ก-อนห�นน
@นม
นหน
กเพ�ยงใดแต7ตอนท�?เราแบกอย67น
@นเราไม7ร6-หรอกว7าการ
ปล7อยวางม�ประโยชนQเพ�ยงใด
ด
งน
@นถ-าม�ใครมาบอกให-ปล7อยวาง คนท�?ย
งม>ดอย67กFไม7ร6-ไม7เข-าใจหรอก กFจะ
หล
บห6หล
บตาแบกก-อนห�นก-อนน
@นอย7างไม7ยอมปล7อย  จนกระท
?งม
นหน
ก
จนเหล>อท�?จะทนน
?นแหละ  ถ1งจะยอมปล7อย  แล-วกFจะร6-ส1กได-ด-วยต
วเอง  ว7า
ม
นเบาม
นสบายแค7ไหนท�?ปล7อยม
นไปได-ต7อมาเราอาจจะไปแบกอะไรอ�ก
กFได-  แต7ตอนน�@เราพอร6-แล-วว7า  ผลของการแบกน
@นเปFนอย7างไร  เรากFจะ
ปล7อยม
นได-โดยง7ายข1@น  ความเข-าใจในความไร-ประโยชนQของการแบกหาม 
และความเบาสบายของการปล7อยวางน�?แหละ  ค>อต
วอย7างท�?แสดงถ1งการ
ร6-จ
กต
วเอง
ความย1ดม
?นถ>อม
?นในต
วของเรากFเหม>อนก-อนห�นหน
กก-อนน
@นพอค�ดว7าจะ
ปล7อย "ต
วเรา" กFเก�ดความกล
วว7าปล7อยไปแล-วกFจะไม7ม�อะไรเหล>อ เหม>อน
ก
บท�?ไม7ยอมปล7อยก-อนห�นก-อนน
@น  แต7ในท�?ส�ดเม>?อปล7อยม
นไปได-  เรากFจะ
ร6-ส1กเองถ1งความเบาสบายในการท�?ไม7ได-ย1ดม
?นถ>อม
?น

การฝ1กใจต-องไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น
ในการฝ1กใจน�@  เราต-องไม7ย1ดม
?นท
@งสรรเสร�ญ  ท
@งน�นทา  ความต-องการแต7
สรรเสร�ญ  และไม7ต-องการน�นทาน
@น  เปFนว�ถ�ทางของโลกแต7แนวทางของ
พระพ�ทธเจ-าให-ร
บสรรเสร�ญตามเหต�ตามป 
จจ
ยของม
น  และกFให-ร
บน�นทา
ตามเหต�ตามป 
จจ
ยของม
นเหม>อนก
น  เหม>อนอย7างก
บการเล�@ยงเดFก  บางท�
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ถ-าเราไม7ด�เดFกตลอดเวลา  ม
นกFด�เหม>อนก
นผ6-ใหญ7บางคนด�มากเก�นไป 
ผ6-ใหญ7ท�?ฉลาดย7อมร6-จ
กว7าเม>?อใดควรด�เม>?อใดควรชม
ใจของเรากFเหม>อนก
น  ใช-ป 
ญญาเร�ยนร6-จ
กใจ  ใช-ความฉลาดร
กษาใจไว- 
แล-วเรากFจะเปFนคนฉลาดท�?ร6-จ
กฝ1กใจ  เม>?อฝ1กบ7อยๆม
นกFจะสามารถก�าจ
ด
ท�กขQได- ความท�กขQเก�ดข1@นท�?ใจน�?เอง ม
นท�าให-ใจส
บสนม>ดม
ว ม
นเก�ดข1@นท�?น�?
ม
นกFตายท�?น�?

ถ-าย1ดม
?นเข-าเรากFถ6กก
ด
เร>?องของใจม
นเปFนอย7างน�@ บางท�กFค�ดด� บางท�กFค�ดช
?ว ใจม
นหลอกลวง เปFน
มายา จงอย7าไว-ใจม
น แต7จงมองเข-าไปท�?ใจ  มองให-เหFนความเปFนอย67อย7าง
น
@นของม
น  ยอมร
บม
นท
@งน
@น  ท
@งใจด�ใจช
?วเพราะม
นเปFนของม
นอย7างน
@น 
ถ-าเราไม7ไปย1ดถ>อม
น ม
นกFเปFนของม
นอย67แค7น
@น แต7ถ-าเราไปย1ดม
นเข-า เรา
กFจะถ6กม
นก
ดเอา  แล-วเรากFเปFนท�กขQ  ถ-าใจเปFนส
มมาท�ฏฐ�แล-วกFจะม�แต7
ความสงบ จะเปFนสมาธ� จะม�ความฉลาด ไม7ว7าจะน
?งหร>อจะนอน กFจะม�แต7
ความสงบ ไม7ว7าจะไปไหน ท�าอะไรกFจะม�แต7ความสงบ
ว
นน�@ท7าน (ภ�กษ�ชาวตะว
นตก) ได-พาล6กศ�ษยQมาฟ 
งธรรม ท7านอาจจะเข-าใจ
บ-าง  ไม7เข-าใจบ-าง  ผมได-พ6ดเร>?องการปฏ�บ
ต�เพ>?อให-ท7านเข-าใจได-ง7าย  ท7าน
จะค�ดว7าถ6กหร>อไม7กFตาม  กFขอให-ท7านลองน�าไปพ�จารณาด6  ผมในฐานะ
อาจารยQองคQหน1?ง  กFอย67ในฐานะคล-ายๆก
นผมเองกFอยากฟ 
งธรรมเหม>อนก
น 
เพราะไม7ว7าผมจะไปท�?ไหน  กFต-องไปแสดงธรรมให-ผ6-อ>?นฟ 
ง  แต7ต
วเองไม7ได-
ม�โอกาสฟ 
งเลย  คราวน�@กFด6ท7านพอใจในการฟ 
งธรรมอย67  เวลาผ7านไปเรFว 
เม>?อท7านน
?งฟ 
งอย7างเง�ยบๆเพราะท7านก�าล
งกระหายธรรมะ ท7านจ1งต-องการ
ฟ 
ง
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เม>?อก7อนน�@  การแสดงธรรมกFเปFนความเพล�ดเพล�นอย7างหน1?งแต7ต7อมาความ
เพล�ดเพล�นกFค7อยหายไป  ร6-ส1กเหน>?อยและเบ>?อ  กFกล
บอยากเปFนผ6-ฟ 
งบ-าง 
เพราะเม>?อฟ 
งธรรมจากคร6อาจารยQน
@น  ม
นเข-าใจง7ายและม�ก�าล
งใจ  แต7เม>?อ
เราแก7ข1@น  ม�ความห�วกระหายในธรรมะรสชาต�ของม
นกFย�?งเอรFดอร7อยมาก
ข1@น
การเปFนคร6อาจารยQของผ6-อ>?นน
@น จะต-องเปFนต
วอย7างแก7พระภ�กษ�อ>?นๆ เปFน
ต
วอย7างแก7ล6กศ�ษยQ  เปFนต
วอย7างแก7ท�กคนฉะน
@นอย7าล>มตนเองแล-วกFอย7า
ค�ดถ1งตนเอง ถ-าความค�ดอย7างน
@นเก�ดข1@น ร�บก�าจ
ดม
นเเส�ย ถ-าท�าได-อย7าง
น�@กFจะเปFนผ6-ท�?ร6-จ
กต
วเอง

ให-ร6-ส1กต
วท
?วพร-อมอย67ตลอดเวลา
ว�ธ�ปฏ�บ
ต�ธรรมม�มากมายเปFนล-านๆว�ธ�  พ6ดเร>?องการภาวนาไม7ม�ท�?จบ  ส�?งท�?
จะท�าให-เก�ดความสงส
ยม�มากมายหลายอย7าง  แต7ให-กวาดม
นออกไป
เร>?อยๆ แล-วจะไม7เหล>อความสงส
ย เม>?อเราม�ความเข-าใจถ6กต-องเช7นน�@ ไม7ว7า
จะน
?งหร>อจะเด�น กFม�แต7ความสงบ ความสบายไม7ว7าจะปฏ�บ
ต�ภาวนาท�?ไหน 
ให-ม�ความร6-ส1กต
วท
?วพร-อม  อย7าถ>อว7าจะปฏ�บ
ต�ภาวนาแต7เฉพาะขณะน
?ง
หร>อเด�นเท7าน
@น ท�กส�?งท�กอย7างท�กหนท�กแห7งเปFนการปฏ�บ
ต�ได-ท
@งน
@น
ให-ร6-ส1กต
วท
?วพร-อมอย67ตลอดเวลา  ให-ม�สต�อย67  ให-เหFนการเก�ดด
บของกาย
และใจ แต7อย7าให-ม
นมาท�าใจให-ว�7นวาย ให-ปล7อยวางม
นไป ความร
กเก�ดข1@น
กFปล7อยม
นไป  ม
นมาจากไหนกFให-ม
นกล
บไปท�?น
?น  ความโลภเก�ดข1@นกF
ปล7อยม
นไป  ตามม
นไป  ตามด6ว7าม
นอย67ท�?ไหนแล-วตามไปส7งม
นให-ถ1งท�? 
อย7าเกFบม
นไว-ส
กอย7าง
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ฝ1กใจได-ใจจ
กปราศจากก�เลส
ถ-าท7านปฏ�บ
ต�ได-อย7างน�@ ท7านกFจะเหม>อนก
บบ-านว7าง หร>อพ6ดอ�กอย7างหน1?ง
กFค>อ  น�?ค>อใจว7าง  เปFนใจท�?ว7างและอ�สระจากก�เลส  ความช
?วท
@งหลาย  เรา
เร�ยกว7าใจว7าง แต7ไม7ใช7ว7างเหม>อนว7าไม7ม�อะไร ม
นว7างจากก�เลส แต7เตFมไป
ด-วยความฉลาด ด-วยป 
ญญา ฉะน
@นไม7ว7าจะท�าอะไร กFท�าด-วยป 
ญญา ค�ด
ด-วยป 
ญญา จะม�แต7ป 
ญญาเท7าน
@น
น�?เปFนค�าสอนท�?ผมขอมอบให-ในว
นน�@  ถ-าการฟ 
งธรรมท�าให-ใจท7านสงบ  กF
ด�แล-ว ไม7จ�าเปFนต-องจดจ�าอะไร บางท7านอาจจะไม7เช>?อ  ถ-าเราท�าใจให-สงบ 
ฟ 
งแล-วกFไม7ให-ผ7านไป  แต7น�ามาพ�จารณาอย67เร>?อยๆอย7างน�@  เรากFเหม>อน
เคร>?องบ
นท1กเส�ยง  เม>?อเรา  "เป�ด"  ม
น  ม
นกFอย67ตรงน
@น  อย7ากล
วว7าจะไม7ม�
อะไร เม>?อใดท�?ท7านเป�ดเคร>?องบ
นท1กเส�ยงของท7าน ท�กอย7างกFอย67ในน
@น
ขอมอบธรรมะน�@ต7อพระภ�กษ�ท�กร6ปและต7อท�กคน  บางท7านอาจจะร6-ภาษา
ไทยเพ�ยงเลFกน-อย  แต7กFไม7เปFนไร  ให-ท7านเร�ยนภาษาธรรมเถ�ด  เท7าน�@กFด�
เพ�ยงพอแล-ว
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ขอให-ค�าขว
ญแก7โยมท
@งหลาย และล6กศ�ษยQใหม7ท�?เด�นทางจากลอนดอน มา
พ
กอย67ท�?ว
ดหนองป7าพง  ขอให-ท�าความเข-าใจในธรรมะท�?ได-ศ1กษาแล-วท�?ว
ด
หนองป7าพงน�@โดยย7อกFค>อ ให-ปฏ�บ
ต�ให-พ-นท�กขQในว
ฏฏสงสาร
ขอให-โยมจ�าไว-ในใจว7า  อารมณQท
@งหลายน
@น  จะเปFนอารมณQท�?พอใจกFตาม 
หร>ออารมณQท�?ไม7พอใจกFตามอารมณQท
@งสองอย7างน�@  ม
นเหม>อนง6เห7า  ง6เห7า
ม
นม�พ�ษมากถ-าม
นฉกคนแล-วกFท�าให-ถ1งแก7ความตายได- อารมณQน�@กFเหม>อน
ก
บง6เห7าท�?ม�พ�ษร-ายน
@น อารมณQท�?พอใจกFม�พ�ษมากอารมณQท�?ไม7พอใจกFม�พ�ษ
มาก  ม
นท�าให-จ�ตใจของเราไม7เปFนเสร�  ท�าให-จ�ตใจไขว-เขว  จากหล
กธรรม
ของพระพ�ทธเจ-า
ว
นน�@จ1งขอให-โอวาทย7อๆแก7โยม  ขอให-เปFนผ6-ม�สต�อย67ท
@งกลางว
นกลางค>น 
จะย>น จะเด�น จะน
?ง จะนอนกFให-นอนด-วยสต� น
?งด-วยสต� เด�นด-วยสต� ย>น
ด-วยสต� จะพ6ดกFพ6ดด-วยสต� จะท�าอะไรๆกFให-ม�สต�อย67ด-วยท
@งน
@น
เม>?อม�สต�แล-ว  ส
มปช
ญญะความร6-ต
วม
นกFจะเก�ดข1@นมา  สต�ก
บส
มปช
ญญะ
เปFนของค67ก
น เม>?อท
@งสองอย7างน�@เก�ดข1@นพร-อมก
นแล-ว กFจะน�าป 
ญญาให-เก�ด
ตามท�น�@เม>?อม�ท
@งสต� ส
มปช
ญญะป 
ญญาแล-ว กFจะเปFนผ6-ท�?ต>?นอย67 ท
@งกลางว
น
และกลางค>น
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ธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าท7านทรงสอนน
@น  ไม7ใช7ธรรมะท�?เพ>?อฟ 
งเฉยๆหร>อร6-
เฉยๆ  แต7เปFนธรรมะท�?ต-องปฏ�บ
ต�  ต-องท�าให-เก�ดข1@น  ต-องท�าให-ม�ข1@นในใจ
ของเราให-ได-  จะไปท�?ไหนกFให-ม�ธรรมะ  จะพ6ดกFให-ม�ธรรมะ  จะเด�นกFให-ม�
ธรรมะ จะนอนกFให-ม�ธรรมะ จะท�าอะไรๆกFให-ม�ธรรมะท
@งน
@น
ค�าว7า  "ม�ธรรมะ"  น�@กFค>อ  จะท�าอะไรกFตาม  จะพ6ดอะไรกFตาม  ให-ท�าด-วย
ป 
ญญา ให-พ6ดด-วยป 
ญญา ให-น1กค�ดด-วยป 
ญญา ผ6-ใดม�สต� ส
มปช
ญญะ ควบ
ก
บป 
ญญาอย67ตลอดเวลาแล-ว ผ6-น
@นย7อมอย67ใกล-พระพ�ทธเจ-าท�กเม>?อ
ด
งน
@น แม-เม>?อโยมจากว
ดหนองป7าพงน�@ไปแล-ว กFจงเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�  ให-ธรรมะ
ท
@งหลายมารวมอย67ท�?ใจ มองลงไปท�?ใจ ให-เหFนสต�  ให-เหFนส
มปช
ญญะ ให-ม�
ป 
ญญา  เม>?อม�ท
@งสามอย7างน�@แล-ว  ม
นจะม�การปล7อยวาง  ร6-จ
กเก�ดแล-วม
นกF
ด
บ ด
บแล-วม
นกFเก�ด เก�ดแล-วม
นกFด
บ
ท�?เร�ยกว7า "เก�ดๆ ด
บๆ" น�@ค>ออะไร ค>ออารมณQซ1?งม
นเก�ดข1@นแล-วม
นกFด
บไป 
ด
บแล-วม
นกFเก�ดข1@นมา ในทางธรรมะเร�ยกว7าการเก�ดด
บ ม
นกFม�เท7าน�@ ท�กขQ
ม
นเก�ดข1@นแล-ว  ท�กขQม
นกFด
บไป  ท�กขQด
บไปแล-ว  ท�กขQกFเก�ดข1@นมา  นอก
เหน>อจากน�@ไป กFไม7ม�อะไรม�แต7ท�กขQเก�ด แล-วท�กขQกFด
บไป ม�เท7าน�@
เม>?อเหFนเช7นน�@แล-ว จ�ตของเรากFจะเหFนแต7การเก�ด-ด
บอย67เสมอ เม>?อเหFนการ
เก�ด-ด
บอย67เสมอ  ท�กว
นท�กเวลา  ตลอดท
@งกลางว
น  ตลอดท
@งกลางค>น 
ตลอดท
@งการย>น เด�น น
?ง  นอน กFจะเหFนได-ว7าม
นไม7ม�อะไรจร�งๆม�แต7เก�ด-
ด
บอย67เท7าน�@เอง แล-วท�กอย7างม
นกFจบอย67ตรงน�@
เม>?อเหFนอารมณQเก�ด-ด
บอย7างน�@อย67เสมอไปแล-วจ�ตใจกFจะเก�ดความเบ>?อ
หน7าย เพราะเม>?อค�ดไปแล-ว กFไม7ม�อะไรมากมาย ม
นม�แต7การเก�ดแล-วกFด
บ 
ด
บแล-วกFเก�ด เก�ดแล-วกFด
บ ม
นม�อย67เท7าน�@ ฉะน
@นเม>?อค�ดแล-วกFไม7ร6-จะไปเอา
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อะไรก
บม
น  พอค�ดได-เช7นน�@  จ�ตกFจะปล7อยวางปล7อยวางอย67ก
บธรรมชาต� 
ม
นเก�ดเรากFร6- ม
นด
บเรากFร6-ม
นส�ขเรากFร6- ม
นท�กขQเรากFร6- ร6-แล-วไม7ใช7ว7าเราจะ
ไปเปFนเจ-าของส�ขนะ  หร>อเม>?อท�กขQข1@นมา  เรากFไม7เปFนเจ-าของท�กขQเหม>อน
ก
น  เม>?อไม7เปFนเจ-าของส�ข  ไม7เปFนเจ-าของท�กขQม
นกFม�แต7การเก�ด-ด
บอย67
เท7าน
@น กFปล7อยไปตามธรรมชาต�ของม
นอย7างน
@นแหละ เพราะม
นไม7ม�อะไร
อารมณQท
@งหลายท�?ว7ามาน�@  เหม>อนก
นก
บง6เห7าท�?ม�พ�ษร-าย  ถ-าไม7ม�อะไรมา
ขวาง  ม
นกFเล>@อยไปตามธรรมชาต�ของม
น  แม-พ�ษของม
นจะม�อย67  ม
นกFไม7
แสดงออก  ไม7ได-ท�าอ
นตรายเรา  เพราะเราไม7ได-เข-าไปใกล-ม
น  ง6เห7ากFเปFน
ไปตามเร>?องของง6เห7า ม
นกFอย67อย7างน
@น
ด
งน�@  ถ-าหากเปFนคนท�?ฉลาดแล-ว  กFจะปล7อยหมดส�?งท�?ด�กFปล7อยม
นไป ส�?งท�?
ช
?วกFปล7อยม
นไป  ส�?งท�?ชอบใจกFปล7อยม
นไป  ส�?งท�?ไม7ชอบกFปล7อยม
นไป 
เหม>อนอย7างเราปล7อยง6เห7าต
วท�?ม�พ�ษร-ายน
@น  ปล7อยให-ม
นเล>@อยของม
นไป
ม
นกFเล>@อยไปท
@งพ�ษท�?ม�อย67ในต
วม
นน
?นเอง
ฉะน
@น คนท�?ฉลาดแล-ว เม>?อปล7อยอารมณQกFปล7อยอย7างน
@น ด�กFปล7อยม
นไป 
แต7ปล7อยอย7างร6-เท7าท
นช
?วกFปล7อยม
นไป  ปล7อยไปตามเร>?องของม
นอย7าง
น
@นแหละอย7าไปจ
บ  อย7าไปต-องม
น  เพราะเราไม7ต-องการอะไร  ช
?วกFไม7
ต-องการ  ด�กFไม7ต-องการ  หน
กกFไม7ต-องการ  เบากFไม7ต-องการ  ส�ขกFไม7
ต-องการ  ท�กขQกFไม7ต-องการ  ม
นกFหมดเท7าน
@นเอง  ท�น�@ความสงบกFต
@งอย67
เท7าน
@นแหละ
เม>?อความสงบต
@งอย67แล-ว เรากFด6ความสงบน
@นแหละ เพราะม
นไม7ม�อะไรแล-ว 
เม>?อความสงบเก�ดข1@นความว�7นวายกFด
บ  พระผ6-ม�พระภาคเจ-าท7านตร
สว7า
น�พพานค>อความด
บ  ด
บท�?ตรงไหน?  กFเหม>อนไฟเราน
?นแหละ  ม
นล�กตรง
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ไหน ม
นร-อนตรงไหน? ม
นกFด
บท�?ตรงน
@น ม
นร-อนท�?ไหนกFให-ม
นเยFนตรงน
@น 
กFเหม>อนก
บน�พพานกFอย67ก
บว
ฏฏสงสาร  ว
ฏฏสงสารกFอย67ก
บน�พพาน 
เหม>อนก
นก
บความร-อนก
บความเยFน  ม
นกFอย67ท�?เด�ยวก
นน
?นเอง  ความร-อน
กFอย67ท�?ม
นเยFน ความเยFนกFอย67ท�?ม
นร-อน เม>?อม
นร-อนข1@น ม
นกFหมดเยFน เม>?อ
ม
นหมดเยFน ม
นกFร-อน
ว
ฏฏสงสารก
บน�พพานน�@กFเหม>อนก
น  ท7านให-ด
บว
ฏฏสงสารค>อความว�7น 
การด
บความว�7นวายกFค>อการด
บความร-อน ไฟทางนอกกFค>อไฟธรรมดา ม
น
ร-อน เม>?อม
นด
บแล-ว ม
นกFเยFน แต7ความร-อนภายในค>อ ราคะ โทสะโมหะ กF
เปFนไฟเหม>อนก
น  ลองค�ดด6เม>?อราคะ  ความก�าหน
ดเก�ดข1@น  ม
นร-อนไหม? 
โทสะเก�ดข1@นม
นกFร-อน โมหะเก�ดข1@นม
นกFร-อน ม
นร-อน ความร-อนน�?แหละท�?
ท7านเร�ยกว7าไฟ เม>?อไฟม
นเก�ดข1@น ม
นกFร-อน เม>?อม
นด
บ ม
นกFเยFนความด
บ
น�?แหละค>อน�พพาน
น�พพานค>อสภาวะท�?เข-าไปด
บซ1?งความร-อน  ท7านเร�ยกว7าสงบ  ค>อด
บซ1?ง
ว
ฏฏสงสาร  ว
ฏฏสงสารค>อความเว�ยนว7ายตายเก�ดอย67อย7างน
@น  เม>?อถ1ง
น�พพานแล-ว  กFค>อการเข-าไปด
บซ1?งความหม�นเว�ยนเปล�?ยนแปลง  อ
นน
@น 
เร�ยกว7าการด
บราคะ ด
บโทสะ ด
บโมหะ กFด
บท�?ใจของเราน
?นแหละ ค>อใจถ1ง
ความสงบ
ในความสงบน
@น ส�ขกFไม7ม� ท�กขQกFไม7ม� แต7มน�ษยQเราน
?นแหละจะอดส�ขไม7ได- 
เพราะเหFนว7าความส�ขเปFนยอดของช�ว�ตแล-ว  แม-พระน�พพานกFย
งมาว7าเปFน
ความส�ขอย67เพราะความค�-นเคย  ตามเปFนจร�งแล-ว  เล�กส�?งท
@ง  ๒  อย7างน�@กF
เปFนความสงบ เม>?อโยมกล
บบ-าน แล-วขอให-เป�ดเทปธรรมะน�@ฟ 
งอ�ก จะได-ม�
สต�  เม>?อโยมมาอย67ว
ดหนองป7าพงใหม7ๆ  โยมร-องไห-  เม>?ออาตมาเหFนน�@าตา
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ของโยม อาตมากFด�ใจ  ท�าไมจ1งด�ใจ?  ท�?ด�ใจกFเพราะว7า  น�?แหละ โยมจะได-
ศ1กษาธรรมะท�?แท-จร�งละ ถ-าน�@าตาไม7ออกกFไม7ได-เหFนธรรมะ เพราะน�@าน�@เปFน
น�@าไม7ด�  ต-องให-ม
นออกให-หมด  ม
นถ1งจะสบาย  ถ-าน�@าน�@ไม7หมด  กFจะไม7
สบาย  ม
นกFจะเปFนอย67อย7างน�@  อย67เม>องไทยกFจะร-องไห-อย67อย7างน�@  กล
บไป
กร�งลอนดอนกFจะร-องไห-อ�ก ม�ช�ว�ตอย67กFจะร-องไห-อย67อย7างน�@แหละ เพราะน�@า
น�@ม
นเปFนน�@าก�เลส  เม>?อท�กขQกFบ�บน�@าน�@ให-ไหลออกมา  เม>?อส�ขมากกFบ�บน�@าน�@
ออกมาอ�กเหม>อนก
น ถ-าหมดน�@าน�@เม>?อใด กFจะสบาย ถ-าโยมท�าได- โยมกFจะ
ม�แต7ความสงบ ความสบาย
ขอให-โยมร
บธรรมะน�@ไปปฏ�บ
ต�  ไปปฏ�บ
ต�ให-พ-นท�กขQ  ให-ม
นตายก7อนตาย 
ม
นถ1งสบาย ม
นถ1งสงบ
ขอให-โยมม�ความส�ข ความเจร�ญ ให-เปFนผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมะให-พ-นจาก
ว
ฏฏสงสาร
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๗ - อ9านใจธรรมชาต!
http://ajahnchah.org/thai/Reading_the_Natural_Mind.php 

การภาวนาหมายความว7าให-ค�ดด6ให-ช
ดๆ พยายามอย7าร�บร-อนเก�นไป อย7า
ช-าเก�นไป ค7อยท�าค7อยไป แต7ให-ม�ว�ธ�การและจ�ดหมายในการปฏ�บ
ต�ภาวนา
น
@น
ท�กคนท�?ออกมาปฏ�บ
ต�น
@น กFออกมาด-วย "ความอยาก"ก
นท
@งน
@น ม
นม�ความ
อยาก  แต7ความอยากน�@  บางท�ม
นกFปนก
บความหลง  ถ-าอยากแล-วไม7หลง 
ม
นกFอยากด-วยป 
ญญา  ความอยากอย7างน�@ท7านเร�ยกว7า  เปFนบารม�ของตน 
แต7ไม7ใช7ท�กคนนะท�?ม�ป 
ญญา
บางคนไม7อยากจะให-ม
นอยาก  เพราะเข-าใจว7า  การมาปฏ�บ
ต�กFเพ>?อระง
บ
ความอยาก ความจร�งน7ะ ถ-าหากว7าไม7ม�ความอยาก กFไม7ม�ข-อปฏ�บ
ต�  ไม7ร6-
ว7าจะท�าอะไร ลองพ�จารณาด6กFได-
ท�กคน แม-องคQพระพ�ทธเจ-าของเรากFตาม ท�?ท7านออกมาปฏ�บ
ต� กFเพ>?อจะให-
บรรเทาก�เลสท
@งหลายน
@น
แต7ว7าม
นต-องอยากท�า  อยากปฏ�บ
ต�  อยากให-ม
นสงบ และกFไม7อยากให-ม
น
ว�7นวาย ท
@งสองอย7างน�@ ม
นเปFนอ�ปสรรคท
@งน
@น ถ-าเราไม7ม�ป 
ญญา ไม7ม�ความ
ฉลาดในการกระท�าอย7างน
@น  เพราะว7าม
นปนก
นอย67  อยากท
@งสองอย7างน�@
ม
นม�ราคาเท7าๆก
น
อยากจะพ-นท�กขQม
นเปFนก�เลส ส�าหร
บคนไม7ม�ป 
ญญาอยากด-วยความโง7 ไม7
อยากม
นกFเปFนก�เลส เพราะไม7อยากอ
นน
@นม
นประกอบด-วยความโง7เหม>อน
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ก
น ค>อท
@งอยาก ไม7อยาก ป 
ญญากFไม7ม� ท
@งสองอย7างน�@  ม
นเปFนกามส�ข
ลล�
กาน�โยโค ก
บอ
ตตก�ลมถาน�โยโค ซ1?งพระพ�ทธองคQของเรา ขณะท�?พระองคQ
ก�าล
งทรงปฏ�บ
ต�อย67น
@น ท7านกFหลงใหลในอย7างน�@ ไม7ร6-ว7าจะท�าอย7างไร ท7าน
หาอ�บายหลายประการ กว7าจะพบของสองส�?งน�@
ท�กว
นน�@เราท
@งหลายกFเหม>อนก
น ท�กส�?งท
@งสองอย7างน�@ม
นกวนอย67 เราจ1งเข-า
ส67ทางไม7ได-กFเพราะอ
นน�@  ความเปFนจร�งน�@ท�กคนท�?มาปฏ�บ
ต�  กFเปFนป�ถ�ชนมา
ท
@งน
@น ป�ถ�ชนกFเตFมไปด-วยความอยาก ความอยากท�?ไม7ม�ป 
ญญา อยากด-วย
ความหลงไม7อยากม
นกFม�โทษเหม>อนก
น  "ไม7อยาก"  ม
นกFเปFนต
ณหา 
"อยาก" ม
นกFเปFนต
ณหาอ�กเหม>อนก
น
ท�น�@  น
กปฏ�บ
ต�ย
งไม7ร6-เร>?องว7า  จะเอาย
งไงก
น  เด�นไปข-างหน-ากFไม7ถ6ก  เด�น
กล
บไปข-างหล
งกFไม7ถ6ก  จะหย�ดกFหย�ดไม7ได-เพราะม
นย
งอยากอย67  ม
นย
ง
หลงอย67 ม�แต7ความอยาก แต7ป 
ญญาไม7ม� ม
นอยากด-วยความหลง ม
นกFเปFน
ต
ณหา  ถ1งแม-ไม7อยาก  ม
นกFเปFนความหลง  ม
นกFเปFนต
ณหาเหม>อนก
น
เพราะอะไร? เพราะม
นขาดป 
ญญา
ความเปFนจร�งน
@น  ธรรมะม
นอย67ตรงน
@นแหละ  ตรงความอยากก
บความไม7
อยากน
?นแหละ แต7เราไม7ม�ป 
ญญา กFพยายามไม7ให-อยากบ-าง เด�wยวกFอยาก
บ-าง อยากให-เปFนอย7างน
@น ไม7อยากให-เปFนอย7างน�@ ความจร�งท
@งสองอย7างน�@ 
หร>อท
@งค67น�@ม
นต
วเด�ยวก
นท
@งน
@น ไม7ใช7คนละต
ว แต7เราไม7ร6-เร>?องของม
น
พระพ�ทธเจ-าของเรา  และสาวกท
@งหลายของพระองคQน
@นท7านกFอยาก
เหม>อนก
น  แต7  "อยาก"  ของท7านน
@น  เปFนเพ�ยงอาการของจ�ตเฉยๆ  หร>อ 
"ไม7อยาก"  ของท7าน  กFเปFนเพ�ยงอาการของจ�ตเฉยๆอ�กเหม>อนก
น  ม
นว6บ
เด�ยวเท7าน
@น กFหายไปแล-ว
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ด
งน
@นความอยากหร>อไม7อยากน�@  ม
นม�อย67ตลอดเวลาแต7ส�าหร
บผ6-ม�ป 
ญญา
น
@น  "อยาก"  กFไม7ม�อ�ปาทาน  "ไม7อยาก"  กFไม7ม�อ�ปาทาน  เปFน  "ส
กแต7ว7า" 
อยากหร>อไม7อยากเท7าน
@น  ถ-าพ6ดตามความจร�งแล-ว  ม
นกFเปFนแต7อาการ
ของจ�ต  อาการของจ�ตม
นเปFนของม
นอย7างน
@นเอง  ถ-าเรามาตะคร�บม
นอย67
ใกล-ๆน�?ม
นกFเหFนช
ด
ด
งน
@นจ1งว7าการพ�จารณาน
@น  ไม7ใช7ร6-ไปท�?อ>?น  ม
นร6-ตรงน�@แหละ  เหม>อนชาว
ประมงท�?ออกไปทอดแหน
?นแหละ ทอดแหออกไปถ6กปลาต
วใหญ7 เจ-าของผ6-
ทอดแหจะค�ดอย7างไร?  กFกล
ว กล
วปลาจะออกจากแหไปเส�ย เม>?อเปFนเช7น
น
@น ใจม
นกFด�@นรนข1@นระว
งมาก บ
งค
บมาก ตะคร�บไปตะคร�บมาอย67น
?นแหละ 
ประเด�wยวปลาม
นกFออกจากแหไปเส�ย เพราะไปตะคร�บม
นแรงเก�นไป อย7าง
น
@นโบราณท7านพ6ดถ1งเร>?องอ
นน�@ ท7านว7าค7อยๆท�าม
น แต7อย7าไปห7างจากม
น 
น�?ค>อปฏ�ปทาของเราค7อยๆคล�าม
นไปเร>?อยๆ อย7างน
@นแหละ
อย7าปล7อยม
น หร>อไม7อยากร6-ม
น ต-องร6-  ต-องร6-เร>?องของม
น พยายามท�าม
น
ไปเร>?อยๆ  ให-เปFนปฏ�ปทา  ข�@เก�ยจเรากFท�าไม7ข�@เก�ยจเรากFท�า  เร�ยกว7าการ
ท�าการปฏ�บ
ต� ต-องท�าไปเร>?อยๆอย7างน�@
ถ-าหากว7าเราขย
น ขย
นเพราะความเช>?อ ม
นม�ศร
ทธาแต7ป 
ญญาไม7ม� ถ-าเปFน
อย7างน�@  ขย
นไปๆ  แล-วม
นกFไม7เก�ดผลอะไรข1@นมากมาย  ขย
นไปนานๆเข-า 
แต7ม
นไม7ถ6กทาง ม
นกFไม7สงบระง
บ ท�น�@กFจะเก�ดความค�ดว7า เราน�@บ�ญน-อยห
ร>อวาสนาน-อยหร>อค�ดไปว7า  มน�ษยQในโลกน�@คงท�าไม7ได-หรอก  แล-วกFเลย
หย�ดเล�กท�าเล�กปฏ�บ
ต�
ถ-าเก�ดความค�ดอย7างน�@เม>?อใด ขอให-ระว
งให-มาก ให-ม�ข
นต� ความอดทน ให-
ท�าไปเร>?อยๆ  เหม>อนก
บเราจ
บปลาต
วใหญ7  กFให-ค7อยๆคล�าม
นไปเร>?อยๆ 
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ปลาม
นกFจะไม7ด�@นแรงค7อยๆท�าไปเร>?อยๆไม7หย�ด  ไม7ช-าปลากFจะหมดก�าล
ง 
ม
นกFจ
บง7าย จ
บให-ถน
ดม>อเลย ถ-าเราร�บจนเก�นไป ปลาม
นกFจะหน�ด�@นออก
จากแหเท7าน
@น
ด
งน
@นการปฏ�บ
ต�น�@  ถ-าเราพ�จารณาตามพ>@นเหต�ของเราเช7นว7า  เราไม7ม�
ความร6-ในปร�ย
ต� ไม7ม�ความร6-ในอะไรอ>?น ท�?จะให-การปฏ�บ
ต�ม
นเก�ดผลข1@น กFด6
ความร6-ท�?เปFนพ>@นเพเด�มของเราน
?นแหละอ
นน
@นกFค>อ  "ธรรมชาต�ของจ�ต" 
น�?เอง  ม
นม�ของม
นอย67แล-ว  เราจะไปเร�ยนร6-ม
น  ม
นกFม�อย67  หร>อเราจะไม7ไป
เร�ยนร6-ม
น ม
นกFม�อย67
อย7างท�?ท7านพ6ดว7า พระพ�ทธเจ-าจะบ
งเก�ดข1@นกFตาม หร>อไม7บ
งเก�ดข1@นกFตาม 
ธรรมะกFคงม�อย67อย7างน
@น  ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  ไม7พล�กแพลงไปไหน 
ม
นเปFนส
จจธรรม  เราไม7เข-าใจส
จจธรรม  กFไม7ร6-ว7าส
จจธรรมเปFนอย7างไร  น�@
เร�ยกว7าการพ�จารณาในความร6-ของผ6-ปฏ�บ
ต�ท�?ไม7ม�พ>@นปร�ย
ต�
ขอให-ด6จ�ต พยายามอ7านจ�ตของเจ-าของ พยายามพ6ดก
บจ�ตของเจ-าของ ม
น
จ1งจะร6-เร>?องของจ�ต ค7อยๆท�าไป ถ-าย
งไม7ถ1งท�?ของม
น ม
นกFไปอย67อย7างน
@น
คร6บาอาจารยQบางท7านบอกว7า ท�าไปเร>?อยๆ อย7าหย�ดบางท�เรามาค�ด  "เออ 
ท�าไปเร>?อยๆ  ถ-าไม7ร6-เร>?องของม
น  ถ-าท�าไม7ถ6กท�?ม
น  ม
นจะร6-อะไร"  อย7างน�@
เปFนต-น  กFต-องไปเร>?อยๆก7อนแล-วม
นกFจะเก�ดความร6-ส1กน1กค�ดข1@นในส�?งท�?เรา
พากเพ�ยรท�าน
@น
ม
นเหม>อนก
นก
บบ�ร�ษท�?ไปส�ไฟ ได-ฟ 
งท7านบอกว7า เอาไม-ไผ7สองอ
นมาส�ก
น
เข-าไปเถอะ แล-วจะม�ไฟเก�ดข1@น บ�ร�ษน
@นกFจ
บไม-ไผ7เข-าสองอ
น ส�ก
นเข-า แต7
ใจร-อน ส�ไปได-หน7อย กFอยากให-ม
นเปFนไฟ ใจกFเร7งอย67เร>?อย ให-เปFนไฟเรFวๆ 
แต7ไฟกFไม7เก�ดส
กท� บ�ร�ษน
@นกFเก�ดความข�@เก�ยจ แล-วกFหย�ดพ
ก แล-วจ1งลองส�
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อ�กน�ด แล-วกFหย�ดพ
ก ความร-อนท�?พอม�อย67บ-าง กFหายไปล7ะซ�  เพราะความ
ร-อนม
นไม7ต�ดต7อก
น
ถ-าท�าไปเร>?อยๆอย7างน�@  เหน>?อยกFหย�ด ม�แต7เหน>?อยอย7างเด�ยวกFพอได-  แต7ม�
ข�@เก�ยจปนเข-าด-วย เลยไปก
นใหญ7 แล-วบ�ร�ษน
@นกFหาว7าไฟไม7ม� ไม7เอาไฟ กF
ท�@ง เล�ก ไม7ส�อ�ก แล-วกFไปเท�?ยวประกาศว7า ไฟไม7ม� ท�าอย7างน�@ไม7ได- ไม7ม�ไฟ
หรอก เขาได-ลองท�าแล-ว
กFจร�งเหม>อนก
นท�?ได-ท�าแล-ว  แต7ท�าย
งไม7ถ1งจ�ดของม
นค>อความร-อนย
งไม7
สมด�ลก
น  ไฟม
นกFเก�ดข1@นไม7ได-  ท
@งท�?ความจร�งไฟม
นกFม�อย67  อย7างน�@กFเก�ด
ความท-อแท-ข1@นในใจของผ6-ปฏ�บ
ต�น
@น  กFละอ
นน�@ไปท�าอ
นโน-นเร>?อยไป  อ
นน�@
ฉ
นใดกFฉ
นน
@น
การปฏ�บ
ต�น
@น ปฏ�บ
ต�ทางกายทางใจท
@งสองอย7าง ม
นต-องพร-อมก
น เพราะ
อะไร?  เพราะพ>@นเพม
นเปFนคนม�ก�เลสท
@งน
@น  พระพ�ทธเจ-าก7อนท�?จะเปFน
พระพ�ทธเจ-า  ท7านกFม�ก�เลสแต7ท7านม�ป 
ญญามากหลาย  พระอรห
นตQกF
เหม>อนก
น เม>?อย
งเปFนป�ถ�ชนอย67กFเหม>อนก
บเรา
เม>?อความอยากเก�ดข1@นมา  เรากFไม7ร6-จ
ก  เม>?อความไม7อยากเก�ดข1@นมา  เรากF
ไม7ร6-จ
ก บางท�กFร-อนใจ บางท�กFด�ใจ ถ-าใจเราไม7อยาก กFด�ใจแบบหน1?ง และ
ว�7นวายอ�กแบบหน1?ง  ถ-าใจเราอยาก  ม
นกFว�7นวายอย7างหน1?ง  และด�ใจอย7าง
หน1?ง ม
นประสมประเสก
นอย67อย7างน�@
อ
นน�@ค>อปฏ�ปทาของผ6-ปฏ�บ
ต�เรา  เหม>อนอย7างท�?พระว�น
ยท�?เราฟ 
งๆก
นไปน�@ 
ด6แล-วม
นเปFนของยาก  จะต-องร
กษาส�กขาบทท�กอย7าง  ให-ไปท7องท�กอย7าง 
เม>?อจะตรวจด6ศ�ลของเจ-าของกFต-องไปตรวจด6ท�กส�กขาบท  กFค�ดหน
กใจว7า 
"โอ อย7างน�@ไม7ไหวแล-ว"
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ความจร�งเม>?อพระพ�ทธเจ-าท7านสอนให-พ�จารณากายอย7าง เกศา โลมา นขา 
ท
นตา  ตะโจ  ม
นกFม�แต7กายท
@งน
@นอย7างท�?ท7านให-กรรมฐานคร
@งแรก  กFม�แต7
เร>?องกายท
@งน
@น  ท7านให-พ�จารณาอย67ตรงน�@  ให-ด6ตรงน�@  ถ-าเราพ�จารณาแล-ว
เหFนไม7ช
ดม
นกFจะเหFนคนไม7ช
ดส
กคน คนอ>?นกFไม7ช
ด ต
วเราเองกFไม7ช
ดเหFน
ต
วเรากFสงส
ยเหFนคนอ>?นกFสงส
ย ม
นสงส
ยอย67ตลอดไปแต7ถ-าเราสามารถเหFน
ต
วเราได-ช
ดเท7าน
@น ม
นกFหมดสงส
ย
เพราะอะไร?  เพราะร6ปนามม
นเหม>อนก
นท
@งน
@น  ถ-าหากเราเหFนช
ดในต
ว
เราคนเด�ยว กFเหม>อนเหFนคนท
@งโลก ไม7ต-องตามไปด6ท�กคน กFร6-ว7าคนอ>?นกF
เหม>อนก
บเรา  เรากFเหม>อนก
บเขา  ถ-าเราค�ดได-เช7นน�@  ภาระของเขากFน-อย
ลง  ถ-าเราไม7ค�ดเช7นน
@น  ภาระของเขากFมาก  เพราะจะต-องตามไปด6ท�ก
คนในจ
กรวาลน�@ จ1งจะร6-จ
กคนท�กคน ภาระม
นกFมากน7ะซ� ถ-าค�ดอย7างน�@ม
นกF
ท�าให-ท-อแท-
อย7างพระว�น
ยของเราน�@กFเหม>อนก
น  ม�ส�กขาบทอย67มากมายเหล>อเก�น  ไม7ร6-
จ
กเท7าไหร7แล-ว ถ-าเพ�ยงน1กว7าจะต-องอ7านให-ครบท�กส�กขาบท กFแย7แล-ว ไม7
ไหวแล-ว เหFนว7าเหล>อว�ส
ยเส�ยแล-ว เหFนจะไม7ม�ทางไปตรวจด6ศ�ลให-สมบ6รณQ
บร�บ6รณQได-  น�?ความเข-าใจของเราม
นเปFนอย7างน
@น  เหม>อนอย7างว7าท7านให-ร6-
แจ-งซ1?งมน�ษยQท
@งหลาย  กFค�ดว7าจะต-องไปด6คนให-ท�กคนม
นถ1งจะร6-ท�กคน 
อย7างน�@ม
นกFมากเท7าน
@นแหละ
น�?กFเพราะว7าเราม
นตรงเก�นไป ตรงตามต�ารา ตรงตามค�าของคร6บาอาจารยQ
เก�นไป  เพราะถ-าเราเร�ยนปร�ย
ต�ขนาดน
@นม
นกFไปไม7ไหวเหม>อนก
น  ม
น
ท�าให-หมดศร
ทธาเหม>อนก
นเร�ยกว7าเราย
งไม7เก�ดป 
ญญา  ถ-าป 
ญญาม
นเก�ด
แล-ว  กFจะเหFนว7าคนท
@งหมดกFค>อคนคนเด�ยว  ถ-าม
นค>อคนคนเด�ยว  เรากF
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พ�จารณาแต7เราคนเด�ยว กFเพ�ยงพอ เพราะเรากFม�ร6ป ม�นามล
กษณะของร6ป
นามม
นกFเปFนอย67อย7างน�@  คนอ>?นกFเปFนอย67อย7างน�@เหม>อนก
น  ป 
ญญาจะท�าให-
เหFนได-เช7นน
@น ท�น�@ภาระท�?จะต-องค�ดกFน-อยลง เพราะเหFนเส�ยแล-วว7า ม
นของ
อย7างเด�ยวก
น
ด
งน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งว7า  "อ
ตตะนา  โจทะย
ตตาน
ง"จงเต>อนตนด-วย
ตนเอง ให-เต>อนต
วเจ-าของเองน�@  ไม7ม�ท�?อ>?น  ถ-าเราเหFนต
วเราเองแล-ว  ม
นกF
เหม>อนก
นหมดท�กคนเพราะอ
นเด�ยวก
น  บร�ษ
ทเด�ยวก
น  ย�?ห-อเด�ยวก
น 
เพ�ยงแต7ต7างส�ส
ณฐานก
นเท7าน
@น  เหม>อนอย7างยาท
มใจก
บยาบวดหาย  ม
น
กFยาร
กษาโรคปวดเหม>อนก
น  เพ�ยงแต7ว7าม
นเปล�?ยนช>?อ  เปล�?ยนร6ปห7อเส�ย
หน7อยเท7าน
@น แท-จร�งม
นกFยาร
กษาโรคเด�ยวก
น
ถ-าเราเหFนได-เช7นน�@  ม
นกFจะง7ายข1@น  ค7อยๆท�าม
นไปเร>?อยๆอย7างน
@นแหละ 
แล-วม
นกFจะเก�ดความฉลาดข1@นในการกระท�า ท�าไปเร>?อยๆจนกว7าม
นจะเก�ด
ความเหFน แล-วจะเหFนความจร�งของม
นจร�งๆ
ถ-าจะพ6ดเร>?องปร�ย
ต�แล-ว ท�กอย7างม
นเปFนปร�ย
ต�ได-ท
@งน
@นตากFเปFนปร�ย
ต� ห6กF
เปFนปร�ย
ต�  จม6กกFเปFนปร�ย
ต�  ปากกFเปFนปร�ย
ต�  ล�@นกFเปFนปร�ย
ต�  กายกFเปFน
ปร�ย
ต� เปFนปร�ย
ต�หมดท�กอย7าง ร6ปเปFนอย7างน
@น กFร6-ว7าร6ปเปFนอย7างน
@น แต7
ว7าเราม
นม
วไปต�ดอย67ในร6ป ไม7ร6-จ
กหาทางออก
เส�ยงเปFนอย7างน
@น  กFร6-ว7าเส�ยงเปFนอย7างน
@น  แต7กFไปต�ดอย67ในเส�ยง  ไม7ร6-จ
ก
หาทางออก ด
งน
@น ร6ป เส�ยง กล�?น รสโผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQน�@ ม
นจ1งเปFน
ห7วงท�?เกาะเก�?ยวให-มน�ษยQส
ตวQท
@งหลายต�ดอย67ในต
วของม
น  ฉะน
@นกFให-เรา
ปฏ�บ
ต�ไป คล�าไปอย7างน
@นแหละ แล-วว
นหน1?งกFจะต-องได-ความร6-  เก�ดความ
ร6-ส1กอ�กอย7างหน1?งข1@นมา
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ท�?จะได-ความร6-เก�ดความร6-ส1กอ�กอย7างหน1?งข1@นมาได-น�@  ม
นจะเก�ดได-จากการ
ปฏ�บ
ต�ท�?ไม7หย�ด  ไม7ท-อถอย  ปฏ�บ
ต�ไปท�าไปนานเข-าๆ  พอสมควรก
บน�ส
ย
ป 
จจ
ยของตน ม
นกFจะเก�ดความร6-ส1กอย7างหน1?ง ท�?เร�ยกว7า  "ธรรมว�จยะ"  ม
น
จะเก�ดโพชฌงคQของม
นเอง โพชฌงคQท
@งหมด ม
นจะเก�ดอย67อย7างน�@ สอดส7อง
ธรรมไป
โพชฌ
งโค สต�ส
งขาโต ธ
มมาน
ง ว�จโย ตถา
ว�ร�ย
มป�ต� ป 
สส
ทธ�ง โพชฌ
งคา จะ ตถา ปะเร
สมาธ�เปกขโพชฌ
งคา ส
ตเต เต ส
พพท
สส�นา
เบ>@องแรกม
นเก�ดอย7างน�@  อาการน�@ม
นจะเก�ดข1@นมา ม
นกFเปFนโพชฌงคQ  เปFน
องคQท�?ตร
สร6-ธรรมะท
@งน
@น ถ-าเราได-เร�ยนร6-ม
นกFร6-ตามปร�ย
ต�เหม>อนก
น แต7ไม7
มองเหFนท�?ม
นเก�ดท�?ในใจของเรา  ไม7เหFนว7าม
นเปFนโพชฌงคQ  ความเปFนจร�ง
น
@น  โพชฌงคQน
@นเก�ดมาในล
กษณะอย7างน�@  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งบ
ญญ
ต�ผ6-ร6-
ท
@งหลายกFบ
ญญ
ต� เปFนข-อความออกมาเปFนปร�ย
ต� ปร�ย
ต�น�@กFเก�ดจากท�?ได-มา
จากการปฏ�บ
ต� ปร�ย
ต�น�@กFเก�ดจากท�?ได-มาจากการปฏ�บ
ต� แต7ม
นถอนต
วออก
มาเปFนปร�ย
ต� เปFนต
วหน
งส>อแล-วกFไปเปFนค�าพ6ด แล-วโพชฌงคQกFเลยหายไป
หายไป โดยท�?เราไม7ร6- แต7ความเปFนจร�งน
@นม
นกFไม7ได-หายไปไหนม
นม�อย67ใน
น�@ท
@งหมด
ม
นจะเก�ดธ
มมว�จยะ  การพ�น�จพ�จารณาตามไป  เก�ดความเพ�ยร  เก�ดป�ต� 
และอ>?นๆข1@นท
@งหมด  ไปตามล�าด
บของโพชฌงคQ  ถ-าม
นเก�ดการกระท�าข1@น
ท
@งหมดด
งน�@ ม
นกFเปFนองคQท�?ตร
สร6-ธรรมะ ม
นกFต-องม�อย67ในน�@
ด
งน
@นท7านจ1งว7า ค7อยๆคล�าไป ค7อยๆพ�จารณาไป อย7าน1กว7าม
นอย67ข-างโน-น 
อย7าน1กว7าม
นอย67ข-างน�@  เหม>อนอย7างพระภ�กษ�ท7านหน1?งของเรา  ท7านไป
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เร�ยนบาล�แปลธรรมบทก
บเขา  เร�ยนไม7ได-เพราะไปน1กแต7ว7า  ปฏ�บ
ต�
กรรมฐานน
@น  ม
นแจ-ง  ม
นร6-สะอาด  ม
นเหFน  ท7านกFออกมาปฏ�บ
ต�อย67ท�?ว
ด
หนองป7าพง ท7านว7าจะมาน
?งปฏ�บ
ต�แล-วไปแปลบาล� ท7านน1กว7าจะไปร6-อย7าง
น
@น  ไปเหFนอย7างน
@น  กFเลยอธ�บายให-ท7านฟ 
งว7าเหFนอ
นเก�ดจากการปฏ�บ
ต�
ธรรมน
@นอย7างหน1?ง  เหFนจากการเร�ยนปร�ย
ต�ธรรมน
@นกFอ�กอย7างหน1?ง  ม
นกF
เหFนเหม>อนก
น แต7ว7าม
นล1กซ1@งกว7าก
น
ถ-าเหFนจากการปฏ�บ
ต�แล-วม
นละ  ม
นละไปเลย  หร>อถ-าย
งละไม7หมด  กF
พยายามต7อไปเพ>?อละให-ได-  ม�ความโกรธเก�ดข1@นมา  ม�ความโลภเก�ดข1@นมา 
ท7านไม7วางม
น  พ�จารณาด6ท�?ม
นเก�ด  แล-วกFพ�จารณาโทษ  ให-ม
นเหFนด-วย 
แล-วกFเหFนโทษในการกระท�าน
@น  เหFนประโยชนQในการละส�?งท
@งหลายเหล7า
น
@น ความเหFนอ
นน�@  ไม7ใช7อย67ท�?โน7นท�?น�?  ม
นอย67ในจ�ตของตนเอง จ�ตท�?ม
นไม7
ผ7องใส ไม7ใช7อ>?นไกล
อ
นน�@น
กปร�ย
ต� และน
กปฏ�บ
ต� พ6ดก
นไม7ค7อยจะร6-เร>?องโดยมากม
กจะโทษก
น
ว7า  น
กปฏ�บ
ต�พ6ดไม7ม�รากฐาน พ6ดไปตามความเหFนของตน ความเปFนจร�ง
ม
นกFอย7างเด�ยวก
นแหละเหม>อนหน-าม>อก
บหล
งม>อ  เม>?อเราคว�?าม>อลง หน-า
ม>อม
นกFหายไป แต7ม
นไม7ได-หายไปไหน ม
นหายไปอย67ข-างล7างน
?นแหละแต7
มองไม7เหFน เพราะหล
งม>อม
นบ
งอย67  แล-วเม>?อเราหงายฝ7าม>อข1@น หล
งม>อม
น
กFหายไป แต7ม
นกFไม7ได-หายไปไหน ม
นกFหายไปอย67ท�?ข-างล7างเหม>อนก
นน
?น
แหละ
ด
งน
@น  ให-เราร6-ไว-อย7างน�@  เม>?อเก�?ยวก
บการปฏ�บ
ต�  อย7าไปค�ดว7าม
นหายไป
ไหน ถ1งจะเร�ยนร6-ขนาดไหน หาเท7าไหร7กFไม7เหFนกFไม7ร6-จ
กค>อไม7ร6-ตามท�?เปFน
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จร�ง  ถ-าร6-ตามความเปFนจร�งเม>?อไหร7กFจะ  "ละ"  ได-เม>?อน
@น  ถอนอ�ปาทานได- 
ไม7ม�ความย1ดหร>อถ-าม�ความย1ดอย67บ-าง ม
นกFจะบรรเทาลง
ผ6-ปฏ�บ
ต�กFชอบอย7างน�@  หลงอย7างน�@  พอปฏ�บ
ต�กFอยากได-ง7ายๆ  อยากให-ได-
ตามใจของตน กFขอให-ด6อย7างน�@ด6ร7างกายของเราน�?แหละ ม
นได-อย7างใจของ
เราไหม  จ�ตกFเหม>อนก
นม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  จะให-เปFนอย7างท�?เรา
อยากไม7ได-  แล-วคนกFชอบมองข-ามม
นเส�ย  อะไรไม7ถ6กใจกFท�@ง  อะไรไม7
ชอบใจกFท�@งแต7กFหาร6-ไม7ว7า ส�?งท�?ชอบใจหร>อไม7ชอบใจน
@น อ
นใดผ�ด อ
นใดถ6ก 
ร6-แต7เพ�ยงว7าอ
นน
@นไม7ชอบ อ
นน
@นแหละผ�ด ไม7ถ6กเพราะเราไม7ชอบ อ
นใดท�?
เราชอบอ
นน
@นแหละถ6ก อย7างน�@ม
นใช-ไม7ได-
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นกFล-วนแต7เปFนธรรมะ อย7างเราเร�ยนปร�ย
ต�มา เม>?อเก�ด
ความร6-ส1กอย7างใด  ม
นกFว�?งไปตามปร�ย
ต�  เวลาเราภาวนา  ข-อน
@นเปFนอย7าง
น
@น  ข-อน�@เปFนอย7างน�@อะไรต7ออะไรม
นกFต-องว�?งไปตามน�@  ถ-าเราไม7ม�ปร�ย
ต� 
หร>อไม7ได-เร�ยนปร�ย
ต�มา เรากFม�ธรรมชาต�จ�ตของเรา เม>?อม�ความร6-ส1กน1กค�ด
ไปตามธรรมชาต�จ�ตอ
นน�@  ถ-าหากว7าม�ป 
ญญาพ�จารณาม
นกFเปFนปร�ย
ต�ด-วย
ก
นท
@งน
@น ธรรมชาต�จ�ตของเราน�?กFเปFนปร�ย
ต�
ท�?ว7าธรรมชาต�ของเราเปFนปร�ย
ต�น
@น ค>อเม>?อม�ความร6-ส1กน1กค�ดข1@นมาอย7างไร 
พระพ�ทธเจ-าท7านให-พ�จารณาอารมณQอ
นน
@นอาศ
ยอารมณQอ
นน
@นเปFนปร�ย
ต� 
ส�าหร
บผ6-ภาวนาท�?ไม7ม�ความร6-ในปร�ย
ต�  จ�าต-องอาศ
ยความจร�งอ
นน�@  ท�ก
อย7างม
นกFเปFนมาอย7างน�@เหม>อนก
น
ฉะน
@นคนเร�ยนปร�ย
ต�กFด�  คนไม7เร�ยนปร�ย
ต�กFด�  ถ-าหากว7าม�ศร
ทธา  ม�ความ
เช>?ออย7างท�?ว7ามาแล-ว  มาฝ1กปฏ�บ
ต�ให-ม�ความเพ�ยร  ม�ข
นต�  ความอดทนให-
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สม�?าเสมอ ม�สต�เปFนหล
กค>อความระล1กได-ว7า เราน
?งอย67  เราย>นอย67  เรานอน
อย67 เราเด�นอย67 ให-ร6-ต
วท�กอ�ร�ยาบถ
สต�ส
มปช
ญญะสองอย7างน�@ สต�ความระล1กได- ส
มป-ช
ญญะ ความร6-ต
ว ม
นไม7
ห7างก
นเลย ม
นเก�ดข1@นพร-อมก
นเรFวท�?ส�ด เราจะไม7ร6-ว7าอะไรเปFนอะไร ความ
ระล1กได-เก�ดข1@น ความร6-ต
วม
นกFเก�ดข1@นมาด-วย
เม>?อจ�ตเราต
@งม
?นอย67อย7างน�@  ม
นกFร6-ส1กง7ายๆ  ค>อระล1กได-ว7าเราอย67อย7างไร 
เปFนอะไร ท�าอะไร ม�สต�เม>?อใด กFม�ความร6-ต
วอย67เม>?อน
@น
ท�น�@กFม�ป 
ญญา  แต7บางท�ป 
ญญาม
นน-อย  ม
นมาไม7ค7อยท
นม�สต�อย67กFจร�ง  ม�
ความร6-ส1กอย67กFจร�ง  แต7ว7าม
นกFผ�ดของม
นได-เหม>อนก
น  แต7แล-วต
วป 
ญญา
ม
นจะว�?งเข-ามาช7วย สต�ความระล1กได- และส
มปช
ญญะความร6-ต
วน
@น ม�เปFน
พ>@นฐานอย67แล-วกFควรอบรมป 
ญญา ด-วยอารมณQของว�ป 
สสนากรรมฐาน เช7น
ว7าม
นจะร6-อย67ระล1กได-  กFให-ระล1กได-ม
นอย67  อารมณQเก�ดข1@นมาอย7างไร  กFให-
ระล1กอารมณQน
@นได-อย67 แต7ให-เหFนไปพร-อมๆก
นว7า ม
นม�อน�จจ
งเปFนรากฐาน 
ม�ท
@งท�กข
ง  ม
นเปFนท�กขQ  ทนยากม�ท
@งอน
ตตา  อ
นไม7ใช7ต
วตนท
@งน
@นแหละ 
ม
น "ส
กแต7ว7า" เก�ดความร6-ส1กข1@นมาแล-วไม7ม�ต
วตน แล-วม
นกFหายไปเท7าน
@น
เองคนท�?  "หลง"  กFไปเอาโทษก
บม
น  จ1งไม7ร6-จ
กใช-ส�?งท
@งหลายน�@ให-เก�ด
ประโยชนQ
ถ-าหากว7าม�ป 
ญญาอย67พร-อมแล-ว ความระล1กได-และความร6-ต
ว  ม
นจะต�ดต7อ
ก
นเปFนล�าด
บ แต7ถ-าป 
ญญาน
@นย
งไม7ผ7องใส สต�ส
มปช
ญญะม
นกFอาจจะม�ผ�ด
บ-าง ถ6กบ-าง ถ-าเปFนอย7างน
@นต-องม�ป 
ญญามาช7วย พระพ�ทธเจ-าท7านทรงใช-
อารมณQของว�ป 
สสนากรรมฐาน มาต-านทานม
นเลยว7า สต�น�@ม
นกFไม7แน7นอน 
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ม
นล>มได-เหม>อนก
น  ส
มปช
ญญะความร6-ต
วน�@กFไม7แน7นอน  ม
นล-วนแต7เปFน
ของไม7เท�?ยง
อะไรท�?ม
นไม7เท�?ยง  แล-วเราไม7ร6-ท
นม
น  อยากจะให-ม
นเท�?ยงม
นกFเปFนท�กขQ
เท7าน
@น  เปFนท�กขQเพราะไม7ได-ตามปรารถนาไม7ได-ตามความอยาก  ท�?จะให-
ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ซ1?งเปFนความอยากท�?เก�ดจากอ�านาจจ�ตท�?สกปรก 
สกปรกด-วยความไม7ร6-จ
กอ
นน�@ ม
นกFเก�ดก�เลสต
ณหาตรงน�@แหละ
พอม�ความร6-ส1กเก�ดข1@นมา  เช7นว7า  เราได-กระทบ  ร6ปเส�ยงกล�?น  รส 
โผฏฐ
พพะ  กFม�ความชอบใจบ-าง  ไม7ชอบใจบ-าง  ค>อม�ความย1ดม
?นถ>อม
?น 
เตFมอย67ในใจของเรา  ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-คล�?คลายออก  เร>?องท�?ม
น
เก�ดข1@นมาน�?ให-ยกเอาความไม7เท�?ยงเปFนหล
กว�น�จฉ
ย อะไรท�?ม
นเก�ดข1@นมาให-
เหFนว7า  ถ1งเราจะชอบม
นหร>อไม7ชอบม
น  อ
นน�@ไม7แน7นอนอ
นน�@ไม7เท�?ยง  ถ-า
เราไปย1ดม
?นม
นม
นกFพาให-เราเปFนท�กขQ  ท�าไมเปFนท�กขQ  เพราะเราไม7ม�
อ�านาจท�?จะบ
งค
บให-เปFนไปตามใจของเราได-ท�กอย7าง
เม>?อได-ร
บอารมณQมาแล-ว  จ�ตท�?หลง  ท�?ไม7ม�ความร6-ม
นกFไปอย7างหน1?ง  จ�ตท�?ร6-
ม
นกFไปอ�กอย7างหน1?ง  พอม�ความร6-ส1กเก�ดข1@น  จ�ตท�?ร6-ม
นกFเหFนว7า  ไม7ควรย1ด
ม
?นในส�?งเหล7าน
@น  ถ-าไม7ม�ป 
ญญาม
นหลงตามไปด-วยความโง7  ไม7เหFนเปFน
อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา เหFนแต7พอว7า เราชอบใจอ
นน�@ ม
นถ6กแล-ว ม
นด�แล-ว
อ
นไหนเราไม7ชอบใจ อ
นน
@นม
นไม7ด� อย7างน
@นจ1งไม7เข-าถ1งธรรมะ
ธรรมท
@งหลายเหล7าน�@  ไม7ใช7ต
ว  ไม7ใช7ตน ไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา พระพ�ทธเจ-า
ท7านให-เหFนเปFน  "ส
กแต7ว7า"  ให-ย>นอย67ตรงน�@เสมอ  ด
งน
@นเราจะไปเล>อก
อารมณQไม7ได- ถ-าอารมณQม
นว�?งมาหาเรา ท
@งทางด� ทางช
?ว ทางผ�ด ทางถ6ก 
แล-วเราไม7ร6-เพราะไม7ม�ป 
ญญา เรากFจะว�?งตามม
นไป ตามไปด-วยต
ณหาด-วย
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ความอยากแล-วเด�wยวกFด�ใจ เด�wยวกFเส�ยใจ เพราะอะไร? เพราะเอาใจของเรา
เปFนหล
ก  อะไรท�?เราชอบใจ  กFเข-าใจว7าอ
นน
@นด�  อะไรท�?เราไม7ชอบใจ  กF
เข-าใจว7าอ
นน
@นไม7ด�  อย7างน�@เร�ยกว7าย
งห7างไกลธรรมะ  ย
งไม7ร6-ธรรมะ  ม
นกF
เด>อดร-อนเพราะความหลงม
นเตFมอย67
ถ-าพ6ดเร>?องจ�ต  กFต-องพ6ดอย7างน�@  ไม7ต-องออกไปห7างต
วให-เหFนว7าอ
นน�@ม
นไม7
แน7 อ
นน�@เปFนท�กขQ อ
นน�@เปFนอน
ตตา ไม7ใช7อ
ตตา ถ-าเหFนอย7างน�@ไปเร>?อยๆ น�@
กFเปFนอารมณQของว�ป 
สสนาเราควรร6-จ
กอารมณQอ
นน�@  ตามอารมณQอย7างน�@ 
ม
นจะท�าให-เก�ดป 
ญญา ท7านจ1งเร�ยกว7า อารมณQของว�ป 
สสนา
อารมณQของสมถกรรมฐานน
@น  ท7านให-ก�าหนดอานาปาน-สต�  ค>อลมหายใจ
เข-าออกน�@เปFนรากฐาน ควบค�มจ�ตของเรา  ให-อย67ในกระแสของลมน�@  ให-ม
น
แน7วแน7 น�?งนอนอย67  เม>?อเราพยายามท�าตาม ด
งน
@น จ�ตของเรากFจะสงบ น�?
ท7านเร�ยกว7าอารมณQของกรรมฐาน
อารมณQกรรมฐานน�@จะท�าจ�ตให-สงบ  เพราะจ�ตม
นว�7นวายมาไม7ร6-ก�?ป�ก�?ชาต�
แล-ว ลองน
?งด6เด�wยวน�@กFได- อาการว�7นวายจะเก�ดข1@นท
นท� ม
นจะไม7ยอมให-เรา
สงบ ฉะน
@นท7านจ1งให-หาอารมณQกรรมฐาน อารมณQอ
นใดถ6กใจ ถ6กจร�ตของ
เราท7านให-พ�จารณาอ
นน
@น  เช7น  เกศา  โลมา  นขา  ท
นตา  ตโจ  ท7านให-
พ�จารณากล
บไปกล
บมา  เม>?อท�าอย7างน�@  บางคนพ�จารณาตโจ  หน
งร6-ส1ก
พ�จารณาได-สบาย  เพราะถ6กจร�ต  ถ-าอ
นใดถ6กจร�ตของเราอ
นน
@น  กFจะเปFน
อารมณQกรรมฐานของเรา ส�าหร
บปราบก�เลสท
@งหลายให-ม
นเบาบางลง
บางคนม�ความโลภ โกรธ หลง อย7างแรงกล-า กFไม7ม�อะไรจะปราบเจ-าก�เลส
น�@ได-  พอพ�จารณามรณสต� ค>อการระล1กถ1งความตายอย67บ7อยๆ กFเก�ดความ
สลดส
งเวช  เพราะว7าจนม
นกFตาย  รวยม
นกFตาย  ด�ม
นกFตาย  ช
?วม
นกFตาย 
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อะไรๆม
นกFตายหมดท
@งน
@น  ย�?งพ�จารณาไป จ�ตใจกFย�?งเก�ดความสลดส
งเวช 
พอน
?งสมาธ�กFสงบได-ง7ายๆ เพราะม
นถ6กจร�ตของเรา
อารมณQของสมถกรรมฐานน�@  ถ-าไม7ถ6กจร�ตของเรา  ม
นกFไม7สลด  ไม7ส
งเวช 
อ
นใดท�?ถ6กก
บจร�ต อ
นน
@นกFจะประสบบ7อยๆ ม�ความร6-ส1กน1กค�ดในอาการน
@น
บ7อยๆ แต7เราไม7ค7อยจะได-ส
งเกตจ1งควรส
งเกตเพ>?อให-ได-ประโยชนQ  เปร�ยบ
เหม>อนก
บอาหารท�?เขาจ
ดมาให-ส�าร
บหน1?ง  ม
นกFม�หลายอย7าง  เรากFช�มไป
ท�กถ-วยท�กอย7างน
?นแหละ  แล-วกFจะร6-เองว7า  อาหารอย7างไหนท�?เราชอบ 
อย7างไหนท�?เราไม7ชอบ  อย7างไหนชอบกFว7าม�รสชาต�อร7อยกว7าอย7างอ>?น  น�?
พ6ดถ1งอาหาร
น�?กFเท�ยบให-เหFนก
บจร�ตของคนเรา  กรรมฐานท�?ถ6กจร�ตม
นกFสบาย  อย7างอา
นาปานสต� ก�าหนดลมหายใจเข-าออก ถ-าถ6กจร�ตแล-วกFสบาย ไม7ต-องไปเอา
อย7างอ>?น  พอน
?งลงกFก�าหนดลมหายใจเข-าออกกFเหFนช
ด  ฉะน
@นกFเอาของ
ใกล-ๆน�?ด�กว7าก�าหนดลมหายใจให-ม
นเข-า ม
นออก อย67น
@นแหละ ด6ม
นอย67ตรง
น
@นแหละ ด6ไปนานๆ ท�าไปเร>?อยๆ จ�ตม
นจะค7อยวางส
ญญาอ>?นๆมา ม
นกF
จะห7างก
นออกไปเร>?อยๆ เหม>อนคนเราท�?อย67ห7างไกลก
นการต�ดต7อกFน-อย
เม>?อเราสนใจอานาปานสต�  ม
นกFจะง7ายข1@น  เราท�าบ7อยๆกFจะช�านาญการด6
ลมข1@นตามล�าด
บ ลมยาวเปFนอย7างไร เรากFร6-ลมส
@นเปFนอย7างไร เรากFร6- แล-ว
กFจะเหFนว7า  ลมท�?เข-าออกน�@ม
นเปFนอาหารอย7างว�เศษ  ม
นจะค7อยต�ดตามไป
เองของม
นท�ละข
@นจะเหFนว7าม
นเปFนอาหาร ย�?งกว7าอาหารทางกายอย7างอ>?น
จะน
?งอย67กFหายใจ  จะนอนอย67กFหายใจ  จะเด�นไปกFหายใจ  จะนอนหล
บกF
หายใจ  ล>มตาข1@นกFหายใจ  ถ-าขาดลมหายใจน�@กFตาย  แม-แต7นอนหล
บอย67กF
ต-องก�นลมหายใจน�@พ�จารณาไปแล-วเลยเก�ดศร
ทธา  เหFนว7าท�?เราอย67ท�กว
นน�@ 
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กFเพราะอ
นน�@เอง  ข-าวปลาอาหารต7างๆกFเปFนอาหารเหม>อนก
นแต7เราไม7ได-
ก�นม
นท�กเวลานาท�  เหม>อนลมหายใจ  ซ1?งจะขาดระยะไม7ได-  ถ-าขาดกFตาย 
ลองด6กFได- ถ-าขาดระยะส
ก ๕-๑๐ นาท� ม
นจวนจะตายไปแล-ว
น�?พ6ดถ1งความร6-ส1กน1กค�ดของผ6-ปฏ�บ
ต�  ม
นจะร6-ข1@นมาอย7างน�@แปลกไหม? 
แปลกซ�  ซ1?งถ-าหากไม7ได-พ�จารณาตามลมหายใจอย7างน�@  กFจะไม7ร6-ส1กว7าม
น
เปFนอาหารเหม>อนก
น จะเหFนกFแต7ค�าข-าวเท7าน
@นท�?เปFนอาหาร ความจร�งม
น
กFเปFน แต7ม
นไม7อ�?ม เท7าก
บอาหารลมหายใจ
อ
นน�@  ถ-าเราท�าไปเร>?อยให-เปFนปฏ�ปทาอย7างสม�?าเสมอความค�ดม
นจะเก�ด
อย7างน�@  จะเหFนต7อไปอ�กว7า ท�?ร7างกายเราเคล>?อนไหวไปได- กFเพราะลมอ
นน�@ 
ย�?งพ�จารณากFย�?งเหFนประโยชนQของลมหายใจย�?งข1@น  แม-ลมจะขาดจากจม6ก 
เรากFย
งหายใจอย67  แล-วลมน�@ย
งสามารถออกตามสรรพางคQกายกFได-เราสงบ
น�?งอย67เฉยๆ ปรากฏว7าลมม
นไม7ออก  ลมม
นไม7เข-าแต7ว7าลมละเอ�ยดม
นเก�ด
ข1@นแล-ว
ฉะน
@น  เม>?อจ�ตของเราละเอ�ยดถ1งท�?ส�ดของม
นแล-วลมหายใจกFจะขาด  ลม
หายใจไม7ม� เม>?อถ1งตรงน�@ ท7านบอกว7าอย7าตกใจแล-วจะท�าอะไรต7อไป? กFให-
ก�าหนดร6-อย67ตรงน
@นแหละร6-ว7าลมไม7ม�น
?นแหละ เปFนอารมณQอย67ต7อไป
พ6ดถ1งเร>?องสมถกรรมฐาน  ม
นกFค>อความสงบอย7างน�@ถ-ากรรมฐานถ6กจร�ต
แล-ว  ม
นเหFนอย7างน�@แหละ ถ-าเราพ�จารณาอย67บ7อยๆ ม
นกFจะเพ�?มก�าล
งของ
เราอย67เร>?อยๆ เหม>อนก
บน�@าในโอ7งพอจะแห-งกFหาน�@ามาเต�มลงไปอย67เร>?อย
ถ-าท�าสม�?าเสมออย67อย7างน�@  ม
นจะกลายเปFนปฏ�ปทาของเราท�น�@กFจะได-ความ
สบาย เร�ยกว7าสงบ สงบจากอารมณQท
@งหลาย ค>อม�อารมณQเด�ยว ค�าท�?ว7าม�
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อารมณQเด�ยวน
@นพ6ดยากเหม>อนก
น  ความเปFนจร�ง  อาจม�อารมณQอ>?นแทรก
อย67เหม>อนก
น แต7ไม7ม�ความส�าค
ญก
บเรา ม
นเปFนอารมณQเด�ยวอย67อย7างน�@
แต7ให-ระว
ง  เม>?อความสงบเก�ดข1@นมา  แล-วม�ความสบายเก�ดข1@นมาก  ระว
ง 
ม
นจะต�ดส�ข ต�ดสบาย แล-วเลยย1ดม
?นถ>อม
?น ฉะน
@นถ-าหากเก�ดความค�ดข1@น
มา ให-พ�จารณาว7าความส�ขน�@กFไม7เท�?ยง  ความสบายน�@กFไม7เท�?ยง  หร>อความ
ท�กขQกFไม7เท�?ยง  ความท�?เปFนย
งง
@นๆม
นกFไม7เท�?ยง  จ1งอย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
น
เลย
ความร6-ส1กอย7างน
@นม
นเก�ดข1@นมา  เพราะป 
ญญาเก�ดข1@นมาแล-ว  เหFนสภาวะ
ของท
@งหลายเปFนอย7างน
@น  เม>?อม�ความร6-ส1กอย7างน�@  กFเหม>อนคลายเกล�ยวน-
อตให-หลวมออก  ไม7ให-ม
นต1งเม>?อก7อนม
นต1งม
นแน7น  ความร6-ส1กของเราท�?
มองกFเช7นก
นสม
ยก7อนมองเหFนอ
นน
@นกFแน7นอน  อ
นน�@กFแน7นอน  ม
นเลยต1ง
ม
นกFเปFนท�กขQ พอไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น เหFนส�?งท
@งหลายเปFนของไม7แน7นอน ม
นกF
คลายเกล�ยวออกมา
เร>?องความเหFนน�@เปFนเร>?องของท�ฐ�  เร>?องความย1ดม
?นถ>อม
?น  เร�ยกอ�กอย7าง
หน1?งว7ามานะ ท7านจ1งสอนว7า ให-ลดท�ฐ�มานะลงเส�ย จะลดได-อย7างไร? จะลด
ได-กFเพราะเหFนธรรมเหFนความไม7เท�?ยง ส�ขกFไม7เท�?ยง ท�กขQกFไม7เท�?ยง อะไรๆ
กFไม7เท�?ยงท
@งน
@น เม>?อเราเหFนอย7างน
@น อารมณQท
@งหลายท�?เรากระทบอย67 ม
น
กFจะค7อยๆหมดราคา  หมดราคาไปมากเท7าไรกFบรรเทาความเหFนผ�ดไปได-
เท7าน
@น น�@เร�ยกว7า ม
นคลายน-อตให-หลวมออกมา ม
นกFไม7ต1ง
อ�ปาทานกFจะถอนออกมาเร>?อยๆ  เพราะเหFนช
ดในเร>?องอน�จจ
ง  ท�กข
ง 
อน
ตตา ในสกลร7างกายน�@ หร>อในร6ปนามน�@ในโลกน�@ม
นเปFนอย7างน�@ แล-วกFจะ
เก�ดความเบ>?อ ค�าว7า  "เบ>?อ"  ไม7ใช7เบ>?ออย7างท�?คนเขาเบ>?อก
น ค>อเบ>?ออย7างท�?
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ไม7อยากร6-ไม7อยากเหFน ไม7อยากพ6ดด-วย เพราะไม7ชอบม
น ถ-าม
นเปFนอะไร
ไป  กFย�?งน1กสมน�@าหน-าไม7ใช7เบ>?ออย7างน�@  เบ>?ออย7างน�@เปFนอ�ปาทาน  เพราะ
ความร6-ไม7ท
?วถ1ง แล-วเก�ดความอ�จฉาพยาบาทเก�ดความย1ดม
?นถ>อม
?น ในส�?ง
ท�?เร�ยกว7า "เบ>?อ" น
?นเอง
"เบ>?อ"  ในท�?น�@  ต-องเบ>?อตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า  ค>อเบ>?อโดยไม7ม�ความ
เกล�ยด ไม7ม�ความร
ก หากม�อารมณQชอบใจหร>อไม7ชอบใจอ
นใดเก�ดข1@นมา กF
เหFนท
นท�ว7า ม
นไม7เท�?ยง  "เบ>?อ"อย7างน�@ จ1งเร�ยกว7า  "น�พพ�ทา"  ค>อความเบ>?อ
หน7ายคลายจากก�าหน
ดร
กใคร7ในอารมณQอ
นน
@น  ไม7ไปส�าค
ญม
?นหมายใน
อารมณQเหล7าน
@น  ท
@งท�?ชอบใจและไม7ชอบใจ  ไม7ไปย1ดม
?นถ>อม
?นและไม7ไป
ส�าค
ญม
?นหมายในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น จนเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด
พระพ�ทธเจ-าท7านสอนต7อไปอ�กว7า  ให-ร6-จ
กท�กขQ  ให-ร6-จ
กเหต�เก�ดท�กขQ  ให-ร6-
ความด
บท�กขQ  ให-ร6-ข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  ท7านให-ร6-ของส�?อย7างน�@
เท7าน
@น  ท�กขQเก�ดข1@นมากFให-ร6-ว7าน�?ต
วท�กขQ  แล-วท�กขQน�@มาจากไหน  ม
นม�พ7อ
แม7เหม>อนท�?เราเก�ดมาเหม>อนก
น ไม7ใช7ว7าม
นเก�ดข1@นมาลอยๆ เม>?ออยากจะ
ให-ท�กขQด
บกFไปต
ดเหต�ของม
นเส�ย  ท�?ท�กขQม
นเก�ด  กFเพราะไปย1ดม
?นถ>อม
?น
น
?นเอง  ฉะน
@นจ1งให-ต
ดเหต�ของม
นเส�ย  การร6-จ
กด
บความท�กขQ  กFให-คลาย
เกล�ยวท�?แน7นน
@นออกเส�ย ให-เหFนโทษของอ�ปาทาน ความย1ดม
?นถ>อม
?น แล-ว
กFถอนต
วออกมาเส�ย ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ กFค>อมรรคให-ปฏ�บ
ต�
ให-ตลอด ต
@งแต7ส
มมาท�ฐ�  ไปจนถ1งส
มมาสมาธ�  ให-ม�ความเหFนให-ถ6กต-องใน
มรรคท
@งแปดข-อน�@  ถ-าม�ความร6-  ความเข-าใจ  และความเหFนชอบ  ในส�?งท
@ง
หลายน�@แล-ว  กFจะเปFนข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  เรากFจะพ-นจากความ
ท�กขQ ข-อปฏ�บ
ต�น
@นค>อ สมาธ� ป 
ญญา
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เร>?องของจ�ตใจหร>อธรรมชาต�ของจ�ต  จะต-องเปFนอย7างน�@จะต-องร6-และเหFนส�?ง
ท
@งส�?ประการ (อร�ยส
จจQ ๔) น�@ให-ช
ดเจนตามความเปFนจร�งของม
น เพราะม
น
ม
นเปFนส
จจธรรม จะมองไปข-างหล
ง ข-างหน-า ข-างขวา ข-างซ-าย ม
นกFเปFน
ส
จจธรรมท
@งน
@น ด
งน
@นผ6-บรรล�ธรรม จะไปน
?งท�?ไหนหร>อไปอย67ท�?ใด กFจะมอง
เหFนธรรมอย67ตลอดเวลา
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ว�ธ�ปฏ�บ
ต�
จงหายใจเข-า หายใจออก อย67อย7างน�@แหละ อย7าใส7ใจก
บอะไรท
@งน
@น ใครจะ
ย>นเอาก-นข1@นฟ-ากFช7าง  อย7าไปเอาใจใส7  อย67แต7ก
บลมหายใจเข-าออก  ให-
ความร6-ส1กก�าหนดอย67ก
บลมหายใจ ท�าอย67อย7างน�@แหละ
ไม7ไปเอาอะไรอ>?น  ไม7ต-องค�ดว7าจะเอาน
?นเอาน�?  ไม7เอาอะไรท
@งน
@น..ให-ร6-จ
ก
แต7ลมเข-า...ลมออก...ลมเข-า...ลมออก...พ�ท  เข-า  โธ  ออกอย67ก
บลมหายใจ
อย7างน�@แหละ  เอาอ
นน�@เปFนอารมณQ  ให-ท�าอย67อย7างน�@จนกระท
?งลมเข-ากFร6-จ
ก 
ลมออกกFร6-จ
ก  ลมเข-ากFร6-จ
ก  ลมออกกFร6-จ
ก  ให-ร6-จ
กอย67อย7างน
@น  จนจ�ตสงบ 
หมดความร�าคาญ ไม7ฟ�- งซ7านไปไหนท
@งน
@น ให-ม�แต7ลมออกลมเข-า ลมออก
ลมเข-าอย67อย7างน
@น ให-ม
นเปFนอย67อย7างน�@ ย
งไม7ต-องม�จ�ดหมายอะไรหรอก น�?
แหละเบ>@องแรกของการปฏ�บ
ต�

เม>?อใจสงบ กายกFสบาย
ถ-าม
นสบาย ถ-าม
นสงบ ม
นกFจะร6-จ
กของม
นเอง ท�าไปเร>?อยๆลมกFจะน-อยลง 
อ7อนลง กายกFอ7อน จ�ตกFอ7อน ม
นเปFนไปตามเร>?องของม
นเอง น
?งกFสบาย ไม7
ง7วง ไม7โงก ไม7หาวนอน จะเปFนอย7างใด ด6ม
นคล7องของม
นเองไปท�กอย7าง 
น�?ง สงบ จนพอออกจากสมาธ�แล-ว จ1งมาน1กว7า ม
นเปFนอย7างใดหนอ แล-วกF
น1กถ1งความสงบอ
นน
@น ไม7ล>มส
กท�
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ส�?งท�?ต�ดตามเราเร�ยกว7าสต� ความระล1กได- ส
มปช
ญญะ ความร6-ต
ว เราจะพ6ด
อะไร จะท�าอะไร จะไปน
?น จะมาน�?  จะไปบ�ณฑบาตกFด�จะฉ
นจ
งห
นกFด�  จะ
ล-างบาตรกFด� กFให-ร6-จ
กเร>?องของม
น ให-ม�สต�อย67เสมอ ต�ดตามม
นไป ให-ท�าอย67
อย7างน�@

การเด�นจงกรม
เม>?อจะเด�นจงกรม กFให-ม�ทางเด�นส
กทางหน1?ง  จากต-นไม-ต-นน�@ไปส67ต-นไม-ต-น
น
@นกFได-  ให-ระยะทางม
นยาวส
ก  ๗-๘  วา  เด�นจงกรมม
นกFเหม>อนก
บท�า
สมาธ� ให-ก�าหนดความร6-ส1กข1@นในใจว7า "บ
ดน�@ เราจะท�าความเพ�ยร จะท�าจ�ต
ให-สงบ ม�สต�ส
มปช
ญญะให-กล-า"
การก�าหนดกFแล-วแต7ละคน ตามใจ บางคนออกเด�นก7อนกFแผ7เมตตาส
ตวQท
@ง
หลายท
@งปวง  สารพ
ดอย7าง  แล-วกFก-าวเท-าขวาออกก7อนให-พอด�ๆ  ให-น1ก 
"พ�ทโธ...พ�ทโธ..."  ตามการก-าวเด�นน
@น  ให-ม�ความร6-ในอารมณQน
@นไปเร>?อย 
ถ-าใจเก�ดฟ�-งซ7าน  หย�ด  ให-ม
นสงบ  ก-าวเด�นใหม7ให-ม�ความร6-ต
วอย67เร>?อยๆ 
ต-นทางออกกFร6-จ
ก  ร6-จ
กหมด  ต-นทางกลางทาง  ปลายทาง  ท�าความร6-น�@ให-
ต�ดต7อก
นอย67เร>?อยๆ

เด�นจงกรมท�าให-เก�ดป 
ญญา
น�?เปFนว�ธ�ท�า  ก�าหนดเด�นจงกรม เด�นจงกรมกFค>อ  เด�นกล
บไปกล
บมา เด�น
จงกรมไม7ใช7ของง7ายนะ  บางคนเหFนเด�นกล
บไปกล
บมาเหม>อนคนบ-า  แต7
หาร6-ไม7ว7าการเด�นจงกรมน�?ท�าให-เก�ดป 
ญญาน
กละเด�นกล
บไปกล
บมา  ถ-า
เหน>?อยกFหย�ด  ก�าหนดจ�ตให-น�?ง  ก�าหนดลมหายใจให-สบาย  เม>?อสบายพอ
สมควรแล-ว กFท�าความร6-ส1กก�าหนดการเด�นอ�ก แล-วอ�ร�ยาบถม
นกFเปล�?ยนไป
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เอง การย>น การเด�น การน
?ง การนอนม
นเปล�?ยน คนเราจะน
?งรวดเด�ยวไม7
ได-  ย>นอย7างเด�ยวไม7ได-นอนอย7างเด�ยวกFไม7ได-  ม
นจะต-องอย67ตามอ�ร�ยาบถ
เหล7าน�@  ท�าอ�ร�ยาบถท
@งส�?ให-ม�ประโยชนQ  ให-ม�ความร6-ส1กต
วอย67อย7างน�@  น�?ค>อ
การท�า ท�าไป ท�าไป ม
นไม7ใช7ของง7ายๆหรอก
ถ-าจะพ6ดให-ด6ง7าย กFน�?  เอาแก-วใบน�@ต
@งไว-น�?สองนาท� ได-สองนาท�กFย-ายไปต
@ง
ไว-น
@นสองนาท� แล-วกFเอามาต
@งไว-น�?  ให-ท�าอย67อย7างน�@  ท�าไปท�าไป ท�าจนให-
ม
นท�กขQ  ให-ม
นสงส
ย  ให-ม
นเก�ดป 
ญญาข1@น  น�?  ค�ดอย7างใดหนอ แก-วยกไป
ยกมา  เหม>อนคนบ-า  ม
นกFจะค�ดของม
นไปตามเร>?อง  ใครจะว7าอะไรกFช7าง 
ยกอย67อย7างน
@น สองนาท�นะอย7าเผลอ ไม7ใช7ห-านาท� พอสองนาท�กFเอามาต
@ง
ไว-น�? ก�าหนดอย67อย7างน�@ น�?เปFนเร>?องของการกระท�า

ว�ธ�ด6ลมหายใจ
จะด6ลมหายใจเข-าออกกFเหม>อนก
น  ให-น
?งขาขวาท
บขาซ-าย  ให-ต
วตรง  ส6ด
ลมเข-าไปให-เตFมท�?  ให-หายลงไปให-หมดในท-อง  ส6ดเข-าให-เตFมแล-วปล7อย
ออกให-หมดปอด อย7าไปบ
งค
บม
น ลมจะยาวแค7ไหนจะส
@นแค7ไหน จะค7อย
แค7ไหน กFช7างม
น ให-ม
นพอด�ๆก
บเรา น
?งด6ลมเข-าลมออกให-สบายอย67อย7าง
น
@น อย7าให-ม
นหลง ถ-าหลงกFให-หย�ด ด6ว7าม
นไปไหน ม
นจ1งไม7ตามลม ให-หา
ม
นกล
บมา ให-ม
นมาแล7นตามลมอย67อย7างน
@นแหละ แล-วกFจะพบของด�ส
กว
น
หน1?งหรอก  ให-ท�าอย67อย7างน
@นท�าเหม>อนก
บว7าจะไม7ได-อะไร  ไม7เก�ดอะไร 
ไม7ร6-ว7าใครมาท�า แต7กFท�าอย67เช7นน
@น เหม>อนข-าวอย67ในฉาง แล-วเอาไปหว7าน
ลงด�น ท�าเหม>อนจะท�@งหว7านลงในด�นท
?วไป โดยไม7สนใจ ม
นกล
บเก�ดหน7อ 
เก�ดกล-า เอาไปด�ากล
บได-ก�นข-าวเม7าข1@นมาอ�ก น
?นแหละเร>?องของม
น
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อ
นน�@กFเหม>อนก
น น
?งเฉยๆ บางคร
@งกFจะน1กว7า  "จะน
?งเฝ-าด6ม
นท�าไมนะ ลม
น�?น7ะ  ถ1งไม7เฝ-าม
น ม
นกFออกกFเข-าของม
นอย67แล-ว"  ม
นกFหาเร>?องค�ดไปเร>?อย
แหละ ม
นเปFนความเหFนของคน เร�ยกว7าอาการของจ�ต กFช7างม
น พยายาม
ท�าไปๆให-ม
นสงบ

เม>?อสงบ ลมหายใจกFจะพอด�ของม
น
เม>?อม
นสงบแล-ว  ลมจะน-อยลง  ร7างกายกFจะอ7อนลง  จ�ตกFอ7อนลง  ม
นจะอย67
พอด�ของม
น จนกระท
?งว7าน
?งอย67เฉยๆเหม>อนไม7ม�ลมหายใจเข-าออก แต7ม
น
กFย
งอย67ได-  ถ1งตอนน�@  อย7าต>?น  อย7าว�?งหน�  เพราะค�ดว7าเราหย�ดหายใจแล-ว 
น
?นแหละม
นสงบแล-ว ไม7ต-องท�าอะไรน
?งเฉยๆด6ม
นไปอย7างน
@นแหละ
บางท�จะค�ดว7า เอ เราน�?หายใจหร>อเปล7าหนอ อย7างน�@กFเหม>อนก
น ม
นค�ดไป
อย7างน
@น แต7อย7างไรกFช7างม
น ปล7อยไปตามเร>?องของม
น ไม7ว7าจะเก�ดความ
ร6-ส1กอะไรข1@น ให-ร6-ม
น ด6ม
น แต7อย7าไปหลงใหลก
บม
น ท�าไป ท�าไป ท�าให-
บ7อยๆไว-  ฉ
นจ
งห
นเสรFจ  เอาจ�วรไปตาก  แล-วเด�นจงกรมท
นท�  น1ก 
"พ�ทโธ...พ�ทโธ..."  ไว- น1กไปเร>?อย ตลอดเวลา เด�น เด�นไป น1กไป ให-ทาง
ม
นส1ก ล1กลงไปส
กคร1?งแข-ง หร>อถ1งห
วเข7ากFให-เด�นอย67อย7างน
@นแหละ

ให-ด6 ให-ร6- แต7อย7าหลง
ไม7ใช7เด�นยอกแยกๆ ค�ดโน7นค�ดน�?เท�?ยวเด�ยวกFเล�ก ข1@นก�ฏ�มองด6พ>@นกระดาน 
เออ ม
นน7านอน กFลงนอนกรนครอกๆ อย7างน�@กFไม7เหFนอะไรเท7าน
@น
ท�าไปจนข�@เก�ยจท�า  ข�@เก�ยจม
นจะไปส�@นส�ดท�?ไหน  หาม
นให-เหFนท�?ส�ดของข�@
เก�ยจม
นจะอย67ตรงไหน  ม
นจะเหน>?อยตรงไหน  ม
นจะเปFนอย7างไรกFให-ถ1งท�?
ส�ดของม
นจ1งจะได- ไม7ใช7จะมาพ6ดบอกต
วเองว7า สงบสงบ สงบ แล-วพอน
?ง
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ป�sบกFจะให-ม
นสงบเลย คร
@นม
นไม7สงบอย7างค�ดกFเล�ก  ข�@เก�ยจ  ถ-าอย7างน
@นกF
ไม7ม�ว
นได-สงบ

ความสงบ พ6ดไม7ยาก แต7ท�ายาก
แต7พ6ดม
นง7าย หากท�าแล-วม
นกFยาก เหม>อนก
บพ6ดว7า "ฮ1 ท�านาไม7เหFนยาก
เลย ไปท�านาด�กว7า"  คร
@นพอไปท�านาเข-า ว
วกFไม7ร6-จ
กควายกFไม7ร6-จ
ก คราด
ไถกFไม7ร6-จ
กท
@งน
@น เร>?องการท�าไร7ท�านาน�? ถ-าแค7พ6ดกFไม7ยาก แต7พอลงม>อท�า
จร�งๆส�จ1งร6-ว7าม
นยากอย7างน�@เอง
หาความสงบอย7างน�@  ใครๆกFอยากสงบด-วยก
นท
@งน
@น  ความสงบม
นกFอย67
ตรงน
@นแหละ  แต7ว7าเราไม7ท
นจะร6-จ
กม
น  จะตามจะพ6ดก
นส
กเท7าไหร7กFไม7ร6-
จ
กข1@นมาได-หรอก
ฉะน
@น  ให-ท�า  ให-ตามร6-จ
กให-ท
นว7า  ก�าหนดลมเข-าออก  ก�าหนดว7า
พ�ทโธ...พ�ทโธ... เอาเท7าน�@แหละ ไม7ให-ค�ดไปไหนท
@งน
@น ในเวลาน�@ให-ม�ความ
ร6-อย67อย7างน�@  ท�าอย67อย7างน�@  ให-เร�ยนอย67เท7าน�@แหละ  ให-ท�าไปๆอย7างน�@แหละ 
จะน1กว7าท�าอย67น�?กFไม7เหFนม
นเปFนอะไรเลย  ไม7เปFนไรไม7เปFนกFให-ท�าไป  ไม7
เหFนกFให-ท�าไป ให-ท�าไปอย67น
?นแหละ แล-วเราจะร6-จ
กม
น
เอาละนะ ท�น�@ลองท�าด6 ถ-าเราน
?งอย7างน�@  แล-วม
นร6-เร>?อง ใจม
นจะพอด�ๆ พอ
จ�ตสงบแล-ว  ม
นกFร6-เร>?องของม
นเองหรอก  ต7อให-น
?งตลอดค>นจนสว7าง  กFจะ
ไม7ร6-ส1กว7าน
?ง เพราะม
นเพล�น พอเปFนอย7างน�@ท�าได-ด�แล-ว อาจจะอยากเทศนQ
ให-หม67พวกฟ 
งจนค
บว
ดค
บวาไปกFได- ม
นเปFนอย7างน
@นกFม�
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เม>?อจ�ตสงบ อย7าปล7อยไปตามอารมณQ
เหม>อนอย7างตอนท�?พ7อสางเปFนผ-าขาว ค>นหน1?งเด�นจงกรมแล-วน
?งสมาธ� ม
น
เก�ดแตกฉานข1@นมา  อยากเทศนQ  เทศนQไม7จบ  เราได-ย�นเส�ยง  น
?งฟ 
งเส�ยง
เทศนQ  "โฮ-ว โฮ-ว โฮ-ว"  อย67ท�?กอไผ7โน7น กFน1กว7า  "น
?นผ6-ใดหนอเทศนQก
นก
บ
ใคร  หร>อว7าใครมาน
?งบ7นอะไรอย67"  ไม7หย�ดส
กท�กFเลยถ>อไฟฉายลงไปด6  ใช7
แล-ว  ผ-าขาวสางม�ตะเก�ยงจ�ด  น
?งข
ดสมาธ�อย67ใต-กอไผ7  เทศนQเส�ยจนฟ 
ง
ไม7ท
น
กFเร�ยก "สาง เจ-าเปFนบ-าหร>อ"
เขากFตอบว7า  "ผมไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไร ม
นอยากเทศนQ น
?งกFต-องเทศนQ เด�นกF
ต-องเทศนQ ไม7ร6-ว7าม
นจะไปจบท�?ไหน"
เรากFน1กว7า "เฮอ คนน�?ม
นเปFนไปได-ท
@งน
@น เปFนไปได-สารพ
ดอย7าง"

จงด6ต
วเอง แต7อย7าปล7อย
ฉะน
@น ให-ท�าอย7าหย�ด อย7าปล7อยไปตามอารมณQ ให-ฝ>นท�าไปถ1งจะข�@คร-านกF
ให-ท�า  จะขย
นกFให-ท�า  จะน
?งกFท�า  จะเด�นกFท�า  เม>?อจะนอนกFให-ก�าหนดลม
หายใจว7า "ข-าพเจ-าจะไม7เอาความส�ขในการนอน"สอนจ�ตไว-อย7างน�@ พอร6-ส1ก
ต
วต>?น กFให-ล�กข1@นมาท�าความเพ�ยรต7อไป
เวลาจะก�น  กFให-บอกว7า  "ข-าพเจ-าจะบร�โภคอาหารน�@  ไม7ได-บร�โภคด-วย
ต
ณหา แต7เพ>?อเปFนยาปนม
ตรQ  เพ>?อความอย67รอดในม>@อหน1?งว
นหน1?ง  เพ>?อให-
ประกอบความเพ�ยรได-เท7าน
@น"
เวลาจะนอนกFสอนม
น  เวลาฉ
นจ
งห
นกFสอนม
น  ให-เปFนอย7างน�@ไปเร>?อย  จะ
ย>นกFให-ร6-ส1ก  จะนอนกFให-ร6-ส1ก  จะท�าอะไรสารพ
ดอย7าง  กFให-ท�าอย7างน
@น 
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เวลาจะนอนให-นอนตะแคงข-างขวา  ก�าหนดอย67ท�?ลมหายใจพ�ทโธ...พ�ทโธ... 
จนกว7าจะหล
บ คร
@นต>?นกFเหม>อนก
บม�พ�ทโธอย67ไม7ได-ขาดตอนเลย จ1งจะเปFน
ความสงบเก�ดข1@นมา  ม
นเปFนสต�อย67ตลอดเวลา  อย7าไปมองด6ผ6-อ>?น  อย7าไป
เอาเร>?องของผ6-อ>?น ให-เอาแต7เร>?องของต
วเองเท7าน
@น

การน
?งสมาธ�ต-องใช-ความอดทนเปFนท�?ต
@ง
การน
?งสมาธ�น
@น น
?งให-ต
วตรง อย7าเงยหน-ามากไป อย7าก-มหน-าเก�นไป เอา
ขนาดพอด� เหม>อนพระพ�ทธร6ปน
?นแหละ ม
นจ1งสว7างไสวด�
คร
@นจะเปล�?ยนอ�ร�ยาบถ กFให-อดทนจนส�ดข�ดเส�ยก7อน ปวดกFให-ปวดไป อย7า
เพ�?งร�บเปล�?ยน อย7าค�ดว7า  "บsะ ไม7ไหวแล-ว พ
กก7อนเถอะน7า"  อดทนม
นจน
ปวดถ1งขนาดก7อน พอม
นถ1งขนาดแล-วกFให-ทนต7อไปอ�ก
ทนไป ทนไป จนม
นไม7ม�แก7ใจจะว7า  'พ�ทโธ'  เม>?อไม7ว7า  'พ�ทโธ'กFเอาตรงท�?
ม
นเจFบน
?นแหละมาแทน  "อ�sย!  เจFบ  เจFบแท-ๆหนอ"  เอาเจFบน
?นมาเปFน
อารมณQแทนพ�ทโธกFได-  ก�าหนดให-ต�ดต7อก
นไปเร>?อย น
?งไปเร>?อย ด6ซ�ว7าเม>?อ
ปวดจนถ1งท�?ส�ดแล-วม
นจะเก�ดอะไรข1@น

เจFบเองกFหายเอง
พระพ�ทธเจ-าท7านว7า ม
นเจFบเอง ม
นกFหายเอง ให-ม
นตายไปกFอย7าเล�ก บาง
คร
@งม
นเหง>?อแตกเมFดโป-งๆเท7าเมFดข-าวโพด ไหลย-อยมาตามอก คร
@นท�าจน
ม
นได-ข-ามเวทนาอ
นหน1?งแล-วม
นกFร6-เร>?องเท7าน
@นแหละ  ให-ค7อยท�าไปเร>?อยๆ 
อย7าเร7งร
ดต
วเองเก�นไป ให-ค7อยท�าไปๆ
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ฉ
นจ
งห
นอย67กFให-ร6-จ
ก เม>?อเค�@ยวกล>นลงไปน7ะ ม
นลงไปถ1งไหนอาหารท�?แสลง
โรคม
นผ�ดหร>อถ6กก
บธาต�ข
นธQ  กFร6-จ
กหมด ฉ
นจ
งห
นกFลองกะด6  ฉ
นไป ฉ
น
ไป กะด6ว7า อ�กส
กห-าค�าจะอ�?มกFให-หย�ดเส�ย แล-วด>?มน�@าเข-าไป กFจะอ�?มพอด�
ลองท�าด6ซ�ว7าจะท�าได-หร>อไม7  แต7คนเราม
นไม7เปFนอย7างน
@น  พอจะอ�?มกFว7า 
เต�มอ�กส
กห-าค�าเถอะ ม
นว7าไปอย7างน
@น ม
นไม7ร6-จ
กสอนต
วเองอย7างน�@
พระพ�ทธเจ-าท7านให-ฉ
นไป ก�าหนดด6ไป ถ-าพออ�กส
กห-าค�าจะอ�?มกFหย�ด ด>?ม
น�@าเข-าไป ม
นกFจะพอด� จะไปเด�น ไปน
?ง ม
นกFไม7หน
กต
ว ภาวนากFด�ข1@น แต7
คนเราม
นไม7อยากท�าอย7างน
@น  พออ�?มเตFมท�?แล-วย
งเต�มเข-าไปอ�กห-าค�า  ม
น
เปFนไปอย7างน
@น  เร>?องของก�เลสต
ณหาก
บเร>?องท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอน  ม
น
ไปคนละทาง  ถ-าคนท�?ไม7ต-องการฝ1กจร�งๆแล-ว  กFจะท�าไม7ได-  ขอให-เฝ-าด6
ตนเองไปเถ�ด
ท�น�@เร>?องนอน  กFให-ระว
ง  ม
นข1@นอย67ก
บการท�?เราจะต-องร6-จ
กอ�บายของม
น 
บางคร
@งอาจจะนอนไม7เปFนเวลา  นอนห
วค�?าบ-าง  นอนสายบ-าง  แต7ลองเอา
อย7างน�@ จะนอนด1กนอนห
วค�?ากFช7างม
น แต7ให-นอนเพ�ยงคร
@งเด�ยวเท7าน
@น
พอร6-ส1กต
วต>?นให-ล�กข1@นท
นท�  อย7าม
วเส�ยดายการนอน  เอาเท7าน
@น  เอาคร
@ง
เด�ยว จะนอนมากนอนน-อย กFเอาคร
@งเด�ยว ให-ต
@งใจไว-ว7า พอร6-ส1กต
ว...ต>?น 
ถ1งนอนไม7อ�?ม  กFล�กข1@นไปล-างหน-า  แล-วกFเด�นจงกรม  หร>อน
?งสมาธ�ไปเลย 
ให-ร6-จ
กฝ1กต
วเองอย7างน�@  เร>?องอย7างน�@ไม7ใช7จะร6-  เพราะคนอ>?นบอก  จะร6-ได-
เพราะการฝ1ก การปฏ�บ
ต� การกระท�า จ1งให-ท�าไปเลย
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จ�ตฝ1กยาก แต7อย7าท-อถอย
เร>?องท�าจ�ตน�@เปFนเร>?องแรก  ท7านเร�ยกว7าท�ากรรมฐาน  เวลาน
?งให-จ�ตม�
อารมณQเด�ยวเท7าน
@น ให-อย67ก
บลมเข-า ลมออก แล-วจ�ตกFจะค7อยสงบไปเร>?อย 
ถ-าจ�ตว�7นวาย กFจะม�หลายอารมณQ เช7น พอน
?งป�sบ โน7นค�ดไปบ-านโน-น บ-าง
กFอยากก�นกpวยเต�wยว บวชใหม7ๆม
นกFห�วนะ อยากก�นข-าว ก�นน�@า ค�ดไปท
?ว 
ห�วโน7น  อยากน�?  สารพ
ดอย7างน
?นแหละ  ม
นเปFนบ-า  จะเปFนกFให-ม
นเปFนไป 
เอาชนะม
นได-เม>?อไหร7กFหายเม>?อน
@น
ให-ท�าไปเถ�ด  เคยเด�นจงกรมบ-างไหม  เปFนอย7างไรขณะท�?เด�นจ�ต
กระเจ�ดกระเจ�งไปหร>อ  กFหย�ดม
นซ�  ให-ม
นกล
บมา  ถ-าม
นไปบ7อยๆกFอย7า
หายใจ กล
@นใจเข-า พอใจจะขาด ม
นกFต-องกล
บมาเอง ไม7ว7าม
นจะเก7งปาน
ใด น
?งให-ม
นค�ดท
?วท�ศท
?วแดนด6เถอะ กล
@นใจเอาไว- อย7าหย�ด ลองด6 พอใจ
จะขาด ม
นกFกล
บมา จงท�าใจให-ม�ก�าล
ง  การฝ1กจ�ตไม7เหม>อนฝ1กส
ตวQ  จ�ตน�?
เปFนของฝ1กยากแท-ๆ แต7อย7าไปท-อถอยง7ายๆ ถ-าม
นค�ดไปท
?วท�ศ กFกล
@นใจ
ม
นไว-  พอใจม
นจะขาด ม
นกFค�ดอะไรไม7ออก  ม
นกFว�?งกล
บมาเอง  ให-ท�าไป
เถอะ
ในพรรษาน�@ท�าให-ม
นร6-เร>?อง กลางว
นกFช7าง กลางค>นกFตาม ให-ท�าไป แม-จะม�
เวลาส
กส�บนาท�กFท�า  ก�าหนดท�าไปเร>?อยๆ ให-ใจม
นจดจ7อให-ม�ความร6-ส1กอย67
เสมอ  อยากจะพ6ดอะไรกFอย7าพ6ด  หร>อก�าล
งพ6ดกFให-หย�ด  ให-ท�าอ
นน�@ให-
ต�ดต7อก
นไว-
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ย1ดสายน�@าเปFนหล
กปฏ�บ
ต�ธรรม
เหม>อนอย7างก
บน�@าในขวดน�?แหละ  เม>?อเราร�นม
นท�ละน-อย  ม
นกFจะหยด
น�ด...น�ด...น�ด พอเราเร7งร�นให-เรFวข1@น  ม
นกFจะไหลต�ดต7อเปFนสายน�@า
เด�ยวก
น  ไม7ขาดตอนเปFนหยดเหม>อนเวลาท�?เราร�นท�ละน-อยๆสต�ของเรากF
เหม>อนก
น  ถ-าเราเร7งม
นเข-า  ค>อ  ปฏ�บ
ต�ให-สม�?าเสมอแล-วม
นกFจะต�ดต7อก
น
เปFนสายน�@า ไม7เปFนน�@าหยด หมายความว7า ไม7ว7าเราจะย>น จะเด�น จะน
?ง จะ
นอน  ความร6-อ
นน�@ม
นไม7ขาดจากก
น  ม
นจะไหลต�ดต7อก
นเปFนสายน�@า  การ
ปฏ�บ
ต�จ�ตน�?เปFนอย7างน
@น  เด�wยวม
นค�ดน
?นค�ดน�?  ฟ�- งซ7านไม7ต�ดต7อก
น  ม
นจะ
ค�ดไปไหนกFช7างม
น  ให-เราพยายามท�าให-เร>?อยเข-าไว-  แล-วม
นจะเหม>อน
หยดแห7งน�@า  ม
นจะท�าความห7างให-ถ�?  คร
@นถ�?เข-าๆม
นกFต�ดก
นเปFนสายน�@า 
ท�น�@ความร6-ของเรากFจะเปFนความร6-รอบ  จะย>นกFตาม  จะน
?งกFตาม  จะนอน
กFตาม จะเด�นกFตาม ไม7ว7าจะท�าอะไรสารพ
ดอย7าง ม
นกFม�ความร6-อ
นน�@ร
กษา
อย67
ไปท�าเส�ยแต7เด�wยวน�@นะ ไปลองท�าด6 แต7อย7าไปเร7งให-ม
นเรFวน
กล7ะ ถ-าม
วแต7
น
?งคอยด6ว7าม
นจะเปFนอย7างไรละกF  ม
นไม7ได-เร>?องหรอก  แต7ให-ระว
งด-วยนะ
ว7า ต
@งใจมากเก�นไป กFไม7เปFน ไม7ต
@งใจเลย กFไม7เปFน
แต7บางคร
@งเราไม7ได-ต
@งใจว7าจะน
?งสมาธ�หรอก  เม>?อเสรFจงานกFน
?งท�าจ�ตให-
ว7างๆ ม
นกFพอด�ข1@นมาป 
�บ ด�เลย สงบ ง7าย อย7างน�@กFม� ถ-าท�าให-ม
นถ6กเร>?อง
หมดแล-ว เอาละ เอว
งเท7าน�@ละ.
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การปฏ�บ
ต�เร>?องจ�ตน�@...ความจร�งจ�ตน�@ไม7เปFนอะไร  ม
นเปFนประภ
สสรของม
น
อย67อย7างน
@น ม
นสงบอย67แล-ว ท�?จ�ตไม7สงบท�กว
นน�@  เพราะจ�ตม
นหลงอารมณQ
ต
วจ�ตแท-ๆ  น
@นไม7ม�อะไรเปFนธรรมชาต�อย67เฉยๆเท7าน
@น  ท�?สงบ  ไม7สงบ  กF
เปFนเพราะอารมณQมาหลอกลวง  จ�ตท�?ไม7ได-ฝ1กกFไม7ม�ความฉลาด  ม
นกFโง7
อารมณQกFมาหลอกลวงไปให-เปFนส�ข  เปFนท�กขQ  ด�ใจ  เส�ยใจ จ�ตของคนตาม
ธรรมชาต�น
@นไม7ม�ความด�ใจ เส�ยใจ ท�?ม�ความด�ใจเส�ยใจน
@นไม7ใช7จ�ต แต7เปFน
อารมณQท�?มาหลอกลวง  จ�ตกFหลงไปตามอารมณQโดยไม7ร6-ต
ว  แล-วกFเปFนส�ข
เปFนท�กขQไปตามอารมณQ เพราะย
งไม7ได-ฝ1ก ย
งไม7ฉลาด แล-วเรากFน1กว7าจ�ต
เราเปFนท�กขQน1กว7าจ�ตเราสบาย ความจร�งม
นหลงอารมณQ
พ6ดถ1งจ�ตของเราแล-วม
นม�ความสงบอย67เฉยๆ  ม�ความสงบย�?งเหม>อนก
บ
ใบไม-ท�?ไม7ม�ลมมาพ
ดกFอย67เฉยๆ  ถ-าม�ลมมาพ
ด  กFกว
ดแกว7ง  เปFนเพราะลม
มาพ
ด  และกFเปFนเพราะอารมณQ  ม
นหลงอารมณQ  ถ-าจ�ตไม7หลงอารมณQแล-ว
จ�ตกFไม7กว
ดแกว7ง  ถ-าร6-เท7าอารมณQแล-วม
นกFเฉย  เร�ยกว7าปกต�ของจ�ตเปFน
อย7างน
@น  ท�?เรามาปฏ�บ
ต�ก
นอย67ท�กว
นน�@กFเพ>?อใหเหFนจ�ตเด�ม  เราค�ดว7าจ�ต
เปFนส�ข  จ�ตเปFนท�กขQ  แต7ความจร�งจ�ตไม7ได-สร-างส�ข  สร-างท�กขQ  อารมณQมา
หลอกลวงต7างหาก ม
นจ1งหลงอารมณQ  ฉะน
@น  เราจ1งต-องมาฝ1กจ�ตให-ฉลาด
ข1@น  ให-ร6-จ
กอารมณQไม7ให-เปFนไปตามอารมณQ  จ�ตกFสงบ  เร>?องแค7น�@เองท�?เรา
ต-องมาท�ากรรมฐานก
นย�7งยากท�กว
นน�@
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ท�กส�?งท�กอย7างท�?เราม�อย67 เปFนอย67น
@น ม
นเปFนส
กแต7ว7า "อาศ
ย" เท7าน
@น ถ-าร6-
ได-เช7นน�@  ท7านว7า  ร6-เท7าตามส
งขาร  ท�น�@แม-จะม�อะไรอย67กFเหม>อนไม7ม�  ได-กF
เหม>อนเส�ย เส�ยกFเหม>อนได-....
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การท�าสมาธ�น�@อาจให-โทษแก7ผ6-ปฏ�บ
ต�ได-  ถ-าผ6-ปฏ�บ
ต�ไม7ใช-ป 
ญญาและกFย7อม
ให-ค�ณแก7ผ6-ปฏ�บ
ต�ได-มาก  ถ-าผ6-ปฏ�บ
ต�เปFนผ6-ม�ป 
ญญาสมาธ�กFจะส7งจ�ตไปส67ว�
ป 
สนา
ส�?งท�?จะเปFนโทษแก7ผ6-ปฏ�บ
ต�น
@นกFค>อ  การท�?ผ6-ปฏ�บ
ต�หลงต�ดอย67ในอ
ปปนา
สมาธ�ซ1?งเปFนความสงบล1กและม�ก�าล
งอย67นานท�?ส�ด  เม>?อจ�ตสงบกFเปFนส�ขเม>?อ
เปFนส�ขแล-วกFเก�ดอ�ปาทานย1ดส�ขน
@นเปFนอารมณQ  ไม7อยากจะพ�จารณาอย7าง
อ>?นอยากม�ส�ขอย67อย7างน
@น  เม>?อเราน
?งสมาธ�นานๆ  จ�ตม
นจะถล�าเข-าไปง7าย 
พอเร�?มก�าหนดม
นกFสงบแล-วกFไม7อยากจะท�าอะไร ไม7อยากออกไปไหน ไม7
อยากพ�จารณาอะไร  อาศ
ยความส�ขน
@นเปFนอย67อ
นน�@จ1งเปFนอ
นตรายแก7ผ6-
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย7างน�@
จ�ตต-องอาศ
ยอ�ปจารสมาธ�  ค>อก�าหนดเข-าไปส67ความสงบแล-วพอสมควรกF
ถอนออกมา ร6-อาการภายนอกด6อาการภายนอกให-เก�ดป 
ญญา
อ
นน�@ด6ยากส
กหน7อยหน1?งเพราะม
นคล-ายๆ  จะเปFนส
งขารความปร�งแต7ง 
เม>?อม�ความค�ดเก�ดข1@นมาเราอาจเหFนว7าอ
นน�@ม
นไม7สงบ ความเปFนจร�งความ
ร6-ส1กน1กค�ดในเวลาน
@นม
นร6-ส1กอย67ในความสงบ พ�จารณาอย67ในความสงบแล-ว
กFไม7ร�าคาญ บางท�กFยกส
งขารข1@นมาพ�จารณา ท�?ยกข1@นมาพ�จารณาน
@นไม7ใช7
ว7าค�ดเอาหร>อเดาเอา ม
นเปFนเร>?องของจ�ตท�?เปFนข1@นมาเองของม
น อ
นน�@เร�ยก
ว7าความร6-อย67ในความสงบ  ความสงบอย67ในความร6-  ถ-าเปFนส
งขารความปร�ง
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แต7งจ�ตม
นกFไม7สงบม
นกFร�าคาญ  แต7อ
นน�@ไม7ใช7เร>?องปร�งแต7งม
นเปFนความ
ร6-ส1กของจ�ตท�?เก�ดข1@นจากความสงบ เร�ยกว7าการพ�จารณาน�?ป 
ญญาเก�ดตรงน�@
สมาธ�ท
@งหลายเหล7าน�@แบ7งเปFนม�จฉาสมาธ�อย7างหน1?ง  ค>อเปFนสมาธ�ในทางท�?
ผ�ด  เปFนส
มมาสมาธ�อย7างหน1?งค>อสมาธ�ในทางท�?ถ6กต-อง  น�@กFให-ส
งเกตให-ด� 
ม�จฉาสมาธ�ค>อความท�?จ�ตเข-าส67สมาธ�เง�ยบ..หมด...ไม7ร6-อะไรเลยปราศจาก
ความร6-  น
?งอย67สองช
?วโมงกFได-กระท
?งว
นกFได-แต7จ�ตไม7ร6-ว7าม
นไปถ1งไหนม
น
เปFนอย7างไร ไม7ร6-เร>?องน�?สมาธ�อ
นน�@เปFนม�จฉาสมาธ�  ม
นกFเหม>อนม�ดท�?เราล
บ
ให-คมด�แล-วแต7เกFบไว-เฉยๆ ไม7เอาไปใช-ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQอะไรอย7างน
@น 
ความสงบอ
นน
@นเปFนความสงบท�?หลง  ค>อว7าไม7ค7อยร6-เน>@อร6-ต
ว  เหFนว7าถ1งท�?
ส�ดแล-วกFไม7ค-นคว-าอะไรอ�กต7อไปจ1งเปFนอ
นตรายเปFนข-าศ1ก  ในข
@นน
@นอ
นน�@
เปFนอ
นตรายห-ามป 
ญญาไม7ให-เก�ด  ป 
ญญาเก�ดไม7ได-เพราะขาดความร6-ส1ก
ร
บผ�ดชอบ
ส7วนส
มมาสมาธ�ท�?ถ6กต-อง  ถ1งแม-จะม�ความสงบไปถ1งแค7ไหนกFม�ความร6-อย67
ตลอดเวลาตลอดเวลา  ม�สต�ส
มปช
ญญะสมบ6รณQบร�บ6รณQ..ร6-ตลอดกาลน�@
เร�ยกว7าส
มมาสมาธ�  เปFนสมาธ�ท�?ไม7ให-หลงไปในทางอ>?นได-  น�@กFให-น
กปฏ�บ
ต�
เข-าใจไว-ให-ด� จะท�@งความร6-น
@นไม7ได-จะต-องร6-แต7ต-นจนปลายท�เด�ยวจ1งจะเปFน
สมาธ�ท�?ถ6กต-อง ขอให-ส
งเกตให-มาก สมาธ�ชน�ดน�@ไม7อ
นตราย เม>?อเราเจร�ญ
สมาธ�ท�?ถ6กต-องแล-วอาจจะสงส
ยว7าม
นจะได-ผลท�?ตรงไหน  ม
นจะเก�ดป 
ญญา
ท�?ตรงไหน เพราะท7านตร
สว7าสมาธ�เปFนเหต�ให-เก�ดป 
ญญาว�ป 
สสนา สมาธ�ท�?
ถ6กต-องเม>?อเจร�ญแล-วม
นจะม�ก�าล
งให-เก�ดป 
ญญาท�กขณะ  ในเม>?อตาเหFนร6ป
กFด�  ห6ฟ 
งเส�ยงกFด�  จม6กดมกล�?นกFด�  ล�@นล�@มรสกFด�  กายถ6กต-องโผฏฐ
พพะกFด� 
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ธรรมารมณQเก�ดก
บจ�ตกFด�  อ�ร�ยาบถย>นกFด�น
?งกFด�นอนกFด�  จ�ตกFจะไม7เปFนไป
ตามอารมณQแต7จะเปFนไปด-วยความร6-ตามเปFนจร�งของธรรมะ
ฉะน
@น  การปฏ�บ
ต�น�@เม>?อม�ป 
ญญาเก�ดข1@นมาแล-ว  กFไม7เล>อกสถานท�?จะย>นจะ
เด�นจะน
?งจะนอนกFตาม  จ�ตม
นเก�ดป 
ญญาแล-วเม>?อม�ส�ขเก�ดข1@นมากFร6-เท7า  ม�
ท�กขQเก�ดข1@นมากFร6-เท7า  ส�ขกFส
กว7าส�ข  ท�กขQกFส
กว7าท�กขQเท7าน
@น  แล-วกFปล7อย
ท
@งส�ขและท�กขQไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น
เม>?อสมาธ�ถ6กต-องแล-ว ม
นท�าจ�ตให-เก�ดป 
ญญาอย7างน�@เร�ยกว7าว�ป 
สสนา ม
นกF
เก�ดความร6-เหFนตามเปFนจร�ง น�@เร�ยกว7าส
มมาปฏ�บ
ต�  เปFนการปฏ�บ
ต�ท�?ถ6ก
ต-อง  ม�อ�ร�ยาบถสม�?าเสมอก
น  ค�าว7าอ�ร�ยาบถสม�?าเสมอก
นน�@ท7านไม7หมาย
เอาอ�ร�ยาบถภายนอกท�?ย>นเด�นน
?งนอน  แต7ท7านหมายเอาทางจ�ตท�?ม�
สต�ส
มปช
ญญะอย67น
?นเอง แล-วกFร6-เหFนตามเปFนจร�งท�กขณะค>อม
นไม7หลง
ความสงบน�@ม�สองประการค>อ  ความสงบอย7างหยาบอย7างหน1?งและความ
สงบอย7างละเอ�ยดอ�กอย7างหน1?ง  อย7างหยาบน
?นค>อเก�ดจากสมาธ�ท�?เม>?อสงบ
แล-วกFม�ความส�ข แล-วถ>อเอาความส�ขเปFนความสงบ อ�กอย7างหน1?งค>อความ
สงบท�?เก�ดจากป 
ญญาน�@ ไม7ได-ถ>อเอาความส�ขเปFนความสงบ แต7ถ>อเอาจ�ตท�?
ร6-จ
กพ�จารณาส�ขท�กขQเปFนความสงบ  เพราะว7าความส�ขท�กขQน�@เปFนภพเปFน
ชาต�เปFนอ�ปาทาน  จะไม7พ-นจากว
ฏฏสงสารเพราะต�ดส�ขต�ดท�กขQ  ความส�ข
จ1งไม7ใช7ความสงบ  ความสงบจ1งไม7ใช7ความส�ข  ฉะน
@นความสงบท�?เก�ดจาก
ป 
ญญาน
@นจ1งไม7ใช7ความส�ข แต7เปFนความร6-เหFนตามความเปFนจร�งของความ
ส�ขความท�กขQ  แล-วไม7ม�อ�ปาทานม
?นหมายในส�ขท�กขQท�?ม
นเก�ดข1@นมา ท�าจ�ต
ให-เหน>อส�ขเหน>อท�กขQน
@น  ท7านจ1งเร�ยกว7าเปFนเป-าหมายของพ�ทธศาสนา
อย7างแท-จร�ง
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....คนท�?ไม7ร6-จ
กส�ขไม7ร6-จ
กท�กขQน
@นกFจะเหFนว7าส�ขก
บท�กขQน
@นม
นคนละระด
บ 
ม
นคนละราคาก
น  ถ-าผ6-ร6-ท
@งหลายแล-วท7านจะเหFนว7าส�ขเวทนาก
บ
ท�กขเวทนาม
นม�ราคาเท7าๆ ก
น 
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๑๑ - ทางสายกลาง
http://ajahnchah.org/thai/The_Middle_Way_Within.php 

พระพ�ทธโอวาทของสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าน
@น  ท7านทรงเต>อนให-เรา
ละความช
?ว ประ พฤต�ความด� เม>?อละความช
?ว ประพฤต�ความด�แล-ว ท�?ส�ดกF
ทรงสอนให-ละส�?งท
@งสองน�@ไปเส�ยด-วย ฉะน
@น ว
นน�@จ1งจะขอให-คต�ในเร>?องทาง
สายกลางค>อให-ละให-ได-  หร>อหล�กให-พ-นจากส�?งท
@งสองน
@น ท
@งด�  ท
@งช
?ว  ท
@ง
บ�ญ ท
@งบาปท�? เปFนส�ข เปFนท�กขQท
@งหลายเหล7าน�@แหละ

จ�ดม�7งหมายของธรรม
ความด�ใจ  ความเส�ยใจ  ม
นกFเก�ดจากพ7อแม7เด�ยวก
นค>อต
ณหา  ความล�7ม
หลงน
?นเอง ฉะน
@น บางท�เม>?อม�ส�ขแล-วใจกFย
งไม7สบาย ไม7สงบ ท
@งท�?ได-ส�?งท�?
พอใจแล-ว  เช7น  ได-ลาภยศสรรเสร�ญได-มาแล-ว  กFด�ใจกFจร�ง  แต7ม
นกFย
งไม7
สงบจร�งๆ  เพราะย
งม�ความเคล>อบแคลงใจว7า  ม
นจะส6ญเส�ยไป  กล
วม
นจะ
หายไป ความกล
วน�?แหละเปFนต-นเหต�ให-ม
นไม7สงบ บางท�ม
นเก�ดส6ญเส�ยไป
จร�งๆกFย�?งเปFนท�กขQมาก น�?หมายความว7า ถ1งจะส�ขกFจร�ง แต7กFม�ท�กขQดองอย67
ในน
@นด-วยแต7เรากFไม7ร6-จ
กเหม>อนก
นก
บว7าเราจ
บง6  ถ1งแม-ว7าเราจ
บหางม
นกF
จร�ง ถ-าจ
บไม7วาง ม
นกFห
นกล
บมาก
ดได-
ฉะน
@น  เม>?อสมเดFจพระบรมศาสดาท7านตร
สร6-แล-วท7านประกาศศาสนาน
@น 
เบ>@องแรก  ท7านยกทางท
@งสองข1@นมาว7าเลยค>อกามส�ข
ลล�กาน�โยโคและอ
ต
ตก�ลมถาน�โยโค ทางท
@งสองอย7างน�@  เปFนทางท�?ล�7มหลง เปFนทางท�?พวกเสพ
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กามหลงต�ดอย67  ซ1?งย7อมไม7ได-ร
บความสงบระง
บ  เปFนหนทางท�?วนเว�ยนอย67
ในว
ฏฏสงสาร
สมเดFจพระบรมศาสดา  ท7านทรงเหFนส
ตวQท
@งหลายต�ดอย67ในทางท
@งสอง  ไม7
เหFนทางสายกลางของธรรมะ  ท7านจ1งทรงยกทางท
@งสองข1@นมาแสดงให-เหFน
โทษในทางท
@งสองน
@น  ถ1งเช7นน
@นพวกเราท
@งหลายกFย
งพาก
นต�ดพาก
น
ปรารถอย67ร�?าไป ฉะน
@นพระพ�ทธองคQจ1งตร
สว7า ทางท
@งสองอย7างน
@นเปFนทาง
ท�?ล�7มหลง ไม7ใช7ทางของสมณะ ค>อไม7ใช7ทางท�?สงบระง
บ
อ
ตตก�ลมถาน�โยโคและกามส�ข
ลล�กาน�โยโคกFค>อ  ทางต1งและทางหย7อน
น
?นเอง ถ-าเราน-อมเข-ามาพ�จารณาให-เหFนในป 
จจ�บ
น ทางต1งกFค>อความโกรธ 
อ
นเปFนทางเศร-าหมอง ท7านเร�ยกอ
ตตก�ลมถาน�โยโค เด�นไปแล-วกFเปFนท�กขQ
ล�าบาก
กามส�ข
ลล�กาน�โยโคกFค>อ  ความด�ใจ  ความพอใจ  ความด�ใจน�@กFเปFนทางไม7
สงบ ทางท�กขQกFเปFนทางไม7สงบ เราจะเหFนได-ว7าสมเดFจพระบรมศาสดาท7าน
ว7า  เม>?อได-เหFนความส�ขแล-วให-พ�จารณาความส�ขน
@น  ท7านไม7ให-  ต�ดอย67ใน
ความส�ข  ค>อ  ท7านให-วางท
@งส�ขและท�กขQ  การวางท
@งสองได-น�@เปFนส
มมา
ปฏ�ปทา ท7านเร�ยกว7าเปFนทางสายกลาง

ทางสายกลาง
ค�าว7า  "ทางสายกลาง"  ไม7ได-หมายถ1งในด-านกาย  และวาจาของเรา  แต7
หมายถ1งในด-านจ�ตใจ  เม>?อถ6กอารมณQมากระทบ  ถ-าอารมณQท�?ไม7ถ6กใจมาก
ระทบกระท
?ง  กFท�าให-ว�7นวาย  ถ-าจ�ตว�7นวายหว
?นไหวเช7นน�@  กFไม7ใช7หนทาง 
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เม>?ออารมณQท�?ด�ใจเก�ดข1@นมาแล-วกFด�อกด�ใจ  ต�ดแน7นอย67ในกามส�ข
ลล�กาน�โย
โค อ
นน�@กFไม7ใช7หนทาง
มน�ษยQเราท
@งหลายไม7ต-องการท�กขQ  ต-องการแต7ส�ขความจร�งส�ขน
@น  กFค>อ
ท�กขQอย7างละเอ�ยดน
?นเอง ส7วนท�กขQกFค>อท�กขQอย7างหยาบ พ6ดอย7างง7ายๆส�ข
และท�กขQน�@กFเปร�ยบเสม>อนง6ต
วหน1?ง ทางห
วม
นเปFนท�กขQ ทางหางม
นเปFนส�ข 
เพราะถ-าล6บทางห
วม
นม�พ�ษ ทางปากม
นม�พ�ษ ไปใกล-ทางห
วม
น ม
นกFก
ด
เอา  ไปจ
บหางม
นกFเหม>อนเปFนส�ข  แต7ถ-าจ
บไม7วาง  ม
นกFห
นกล
บมาก
ดได-
เหม>อนก
น เพราะท
@งห
วง6และหางง6ม
นกFอย67ในง6ต
วเด�ยวก
น
ความด�ใจ  ความเส�ยใจ  ม
นกFเก�ดจากพ7อแม7เด�ยวก
นค>อต
ณหา  ความล�7ม
หลงน
?นเอง ฉะน
@น บางท�เม>?อม�ส�ขแล-วใจกFย
งไม7สบาย ไม7สงบ ท
@งท�?ได-ส�?งท�?
พอใจแล-ว  เช7น  ได-ลาภยศสรรเสร�ญได-มาแล-ว  กFด�ใจกFจร�ง  แต7ม
นกFย
งไม7
สงบจร�งๆ  เพราะย
งม�ความเคล>อบแคลงใจว7า  ม
นจะส6ญเส�ยไป  กล
วม
นจะ
หายไป ความกล
วน�?แหละเปFนต-นเหต�ให-ม
นไม7สงบ บางท�ม
นเก�ดส6ญเส�ยไป
จร�งๆกFย�?งเปFนท�กขQมาก น�?หมายความว7า ถ1งจะส�ขกFจร�ง แต7กFม�ท�กขQดองอย67
ในน
@นด-วย แต7เรากFไม7ร6-จ
กเหม>อนก
นก
บว7าเราจ
บง6 ถ1งแม-ว7าเราจ
บหางม
นกF
จร�ง ถ-าจ
บไม7วาง ม
นกFห
นกล
บมาก
ดได-
ฉะน
@น  ห
วง6กFด�  หางง6กFด�  บาปกFด�  บ�ญกFด�  อ
นน�@ในวงว
ฏฏะ  หม�นเว�ยน
เปล�?ยนแปลง ด
งน
@นความส�ข ความท�กขQความด� ความช
?ว กFไม7ใช7หนทาง

มรรค : หนทางส67ความสงบระง
บ
ศ�ล สมาธ� ป 
ญญาน
@น ถ-าหากพ6ดก
นตามล
กษณะตามความเปFนจร�งแล-ว กF
ย
งไม7ใช7แก7นศาสนาหร>อต
วศาสนา แต7เปFนหนทางน�าไปส67ต
วศาสนา ฉะน
@น

154



ท7านจ1งเร�ยกว7า  ศ�ล  สมาธ�ป 
ญญา  ท
@งสามอย7างน�@ว7า  "มรรค"  อ
นแปลว7า 
"หนทาง"  ต
วศาสนาค>อ  "ความสงบระง
บอ
นเก�ดจากความร6-เท7าในความ
เปFนจร�ง...ในธรรมชาต�ของความเปFน  จร�งท�?เก�ดอย67เปFนอย67  ซ1?งถ-าได-น�ามา
พ�จารณาด6อย7างละเอ�ยดแล-ว กFจะเหFนว7าความสงบน
@นไม7ใช7ท
@งความส�ขและ
ความท�กขQ ฉะน
@น ส�ขและท�กขQจ1งไม7ใช7เปFนของจร�ง
พระพ�ทธองคQทรงสอนให-ร6-ต
วเอง ให-เหFนตนเอง ให-พ�จารณาต
วเอง เพ>?อให-
เหFนจ�ตของตนเอง  ความจร�ง  "จ�ตเด�ม"ของมน�ษยQน
@น  เปFนธรรมชาต�ท�?ไม7
หว
?นไหว  เปFนธรรมชาต�ท�?ทรงอย67แน7นอน  อย67อย7างน
@น  แต7ท�?ม�ความด�ใจ 
เส�ยใจ  หร>อความท�กขQความส�ขเก�ดข1@นน
@น  เพราะขณะน
@นม
นไปหลงอย67ใน
อารมณQ จ1งเปFนเหต�ให-เคล>?อนไหวไปมา แล-วกFเก�ดความย1ดม
?นถ>อม
?นข1@นใน
ส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น
สมเดFจพระบรมศาสดาท7านตร
สสอนไว-แล-วท�กอย7าง  ในเร>?องการประพฤต�
ปฏ�บ
ต�  แต7พวกเราท
@งหลาย  ย
งไม7ได-ปฏ�บ
ต�ก
นหร>อไม7กFปฏ�บ
ต�แต7ปาก
เท7าน
@น  หล
กของพระพ�ทธศาสนาน
@น  ไม7ใช7การจะมาพ6ดก
นเฉยๆหร>อด-วย
การเดา  หร>อการค�ดเอาเอง  หล
กของพระพ�ทธศาสนาท�?แท-จร�งค>อ  ความร6-
เท7าความจร�ง  ตามความเปFนจร�งน
?นเอง  ถ-าร6-เท7าตามความเปFนจร�งน�@แล-ว
การสอนกFไม7จ�าเปFน  แต7ถ-าไม7ร6-ถ1งความเปFนจร�งอ
นน�@  แม-จะฟ 
งค�าสอน
เท7าใดกFเหม>อนก
บไม7ได-ฟ 
ง
พระพ�ทธองคQตร
สว7า พระองคQเปFนเพ�ยงผ6-บอกทางเท7าน
@น แต7ไม7สามารถจะ
ท�าแทนหร>อปฏ�บ
ต�แทนได-  เพราะธรรมชาต�ท
@งหลาย  หร>อความจร�งอ
นน�@
เปFนส�?งท�?จะต-องพ�จารณาเอง  ปฏ�บ
ต�เอง  ค�าสอนต7างๆเปFนเพ�ยงแนวทาง 
หร>ออ�ปมาอ�ปไมย  เพ>?อน�าให-เข-าถ1งความร6-ตามความเปFนจร�ง  ถ-าไม7ร6-เท7า
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ตามความเปFนจร�งเรากFจะเปFนท�กขQ  เหม>อนด
งต
วอย7างว7า  เราม
กใช-ค�าว7า 
"ส
งขาร"  เม>?อเราพ6ดถ1งร7างกาย  แต7ความจร�งน
@น  เราหาร6-จ
ก  "ความเปFน
จร�ง"  ของส
งขารน�@ไม7  แล-วเรากFย1ดม
?นถ>อม
?นอย67ก
บ  "ส
งขาร"น�@  ท
@งน�@เพราะ
เราไม7ร6-ความจร�งเก�?ยวก
บส
งขารหร>อร7างกายของเราน�@ เราจ1งเปFนท�กขQ หร>อ
ความท�กขQจ1งเก�ดข1@น
จะยกต
วอย7างให-เหFนส
กอย7างหน1?ง สมม�ต�ว7าเราเด�นไปท�างาน ระหว7างทาง
กFม�บ�ร�ษผ6-หน1?งคอยต7อว7าเราอย67เปFนประจ�า ตอนเช-ากFด7า ตอนเยFนกFด7า เม>?อ
ได-ย�นค�าด7าเช7นน�@  จ�ตใจกFหว
?นไหว  ไม7สบายใจ  โกรธ  น-อยใจ  เศร-าหมอง 
บ�ร�ษผ6-น
@นกFเพ�ยรด7าเช-าด7าเยFนอย67เช7นน
@นท�กว
น  ได-ย�นค�าด7าเม>?อใด  กFโกรธ
เม>?อน
@น กล
บถ1งบ-านแล-วกFย
งโกรธอย67 ท�?โกรธท�?หว
?นไหวเช7นน�@กFเพราะความ
ไม7ร6-จ
กน
?นเอง
ว
นหน1?ง เพ>?อนบ-านกFมาบอกว7า  "ล�งคนท�?มาด7าล�งท�กเช-าท�กเยFนน
@นนะ เปFน
คนบ-า เปFนบ-ามาหลายป�แล-ว ม
นด7าคนท�กคนแหละ ชาวบ-านเขาไม7ถ>อม
น
หรอก  เพราะม
นเปFนบ-า"  พอร6-อย7างน�@แล-ว  ใจของเรากFคลายความโกรธ
ท
นท�  ความโกรธความข�7นม
วท�?เกFบไว-หลายว
นแล-วน
@น  กFคลายหายไป 
เพราะอะไร?  กFเพราะได-ร6-ความจร�งแล-ว แต7ก7อนน
@นไม7ร6-  เข-าใจว7าเปFนคนด� 
คนปกต�  ฉะน
@นพอได-ย�นว7าเปFนคนบ-า จ�ตกFเปล�?ยนเปFนสบาย ท�น�@ม
นอยาก
จะด7ากFให-ด7าไป  ไม7โกรธ  ไม7เปFนท�กขQเพราะร6-เส�ยแล-วว7าเปFนคนบ-า  น�?..ท�?
จ�ตใจสบายกFเพราะร6-เท7าท
นความจร�งน
?นเอง  เม>?อม
นร6-เอง  ม
นกFวางของม
น
เอง ถ-าย
งไม7ร6-ม
นกFย1ดม
?นถ>อม
?นอย67น
?นเอง อ�กเหม>อนก
น แต7พอร6-ความเปFน
จร�ง  จ�ตใจกFสบายน�?แหละค>อความร6-เท7าตามความเปFนจร�ง  ค>อร6-ว7าคนน
@น
เปFนบ-า
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คนผ6-ร6-ธรรมกFเหม>อนก
นพอร6-จร�งความโลภ  ความโกรธความหลงกFหายไป 
เพราะร6-เท7าท
นความเปFนจร�ง

ร6-เท7าท
นส�?งท
@งปวงต-องเด�นทางสายกลาง
พระพ�ทธองคQทรงสอนว7า ส
งขารร7างกายของเราน�@ไม7ใช7เราไม7ใช7ส
ตวQ  ไม7ใช7
บ�คคล  ม
นเปFนเพ�ยงส
งขาร  ทรงบอกอย7างช
ดๆเช7นน�@  เรากFย
งไม7ยอมม
น 
ย
งข>นไปแย7งย>@ออย67น
?นแหละ  ถ-าหากว7าม
นพ6ดได-  ม
นกFคงจะบอกว7า  "เจ-า
อย7ามาเปFนเจ-าของฉ
นนะ"  ความจร�งม
นกFบอกอย67แล-วท�กขณะ  แต7เราเอง
ไม7ร6-เพราะม
นเปFนภาษาธรรม
อย7างสกลร7างกายน�@  ตากFด� จม6กกFด� ห6กFด� ล�@นกFด� กายกFด� ท
@งหลายเหล7าน�@
แหละ กFแล-วแต7ม
นจะเปล�?ยนไป แปรไป ไม7เหFนม
นขออน�ญาตเราส
กท� เช7น
เม>?อปวดห
ว  ปวดท-องหร>ออย7างใดอย7างหน1?งเปFนต-น  ม
นไม7เคยขออน�ญาต
จากเราเลย  เวลาม
นจะเปFน  ม
นกFเปFนของม
นเลย  เปFนไปตามสภาวะของ
ม
น อ
นน�@กFแสดงว7าม
นไม7ยอมให-เราเปFนเจ-าของของม
น
สมเดFจพระบรมศาสดาจ1งทรงสอนว7า  "ส�ญโญ ส
พโพ..ม
นเปFนของว7าง  ม
น
ไม7ได-เปFนของผ6-ใด"  เราท
@งหลายไม7เข-าใจธรรมะในสภาวะอ
นน�@  ไม7เข-าใจใน
ส
งขารอ
นน�@  จ1งค�ดว7า  "ของเราของเขา"  เก�ดอ�ปาทานข1@นมา  เม>?อเก�ด
อ�ปาทานกFเข-าไปย1ดภพ เก�ดภพ เก�ดชาต� ชรา พยาธ� มรณะต7อไป ม
นเปFน
ท�กขQเช7นน�@  ท�?ท7านเร�ยก  "อ�ท
ปป 
จจยตา"  น
?นแหละ  อว�ชชาเก�ดส
งขาร 
ส
งขารเก�ดว�ญญาณ ว�ญญาณเก�ดนามร6ป..เปFนเช7นน�@น
?นแหละ
อ
นน�@ม
นล-วนแต7เปFนในขณะของจ�ต  ถ-าเก�ดอารมณQไม7ถ6กใจข1@นมา  กFไม7ร6-จ
ก
หร>อไม7ร6-เท7าท
น เพราะอย67ในอว�ชชาม
นกFเปFนท�กขQข1@นมาเลย ความเปFนจร�ง
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ขณะของจ�ตอ
นน�@ม
นต�ดก
นอย67ท�เด�ยว  ม
นเรFวมาก  แต7เราเองร6-ไม7เท7าท
น 
เปร�ยบเหม>อนว7าเราก�าล
งอย67บนยอดไม-แล-วตก  "ป�sบ"  ลงมาท�?พ>@นด�น  จ1ง
ร6-ส1กต
วว7าตกต-นไม- แต7ความจร�งน
@น ก7อนท�?จะตกถ1งพ>@นด�นเรากFตกผ7านท�ก
ก-านท�กก�?งของต-นไม-น
?นแหละ  แต7ไม7สามารถน
บได-ว7านาท�ใดถ1งก�?งไหน 
ว�นาท�ใดถ1งก�?งไหน เพราะม
นเรFวมาก แต7พอต6มเด�ยวกFถ1งพ>@นด�นเลย แล-วกF
เปFนท�กขQเลย อ�ท
ปป 
จจยตาม
นเปFนเช7นน
@น
ถ-าเราแยกเปFนปร�ย
ต� อว�ชชาเก�ดส
งขาร ส
งขารเก�ด ว�ญญาณ ว�ญญาณเก�ด
นามร6ป  ว7าก
นไปเปFนตอนๆตามความจร�งน
@น  พออารมณQเก�ดความไม7
พอใจ  ความท�กขQกFเก�ดข1@นมาเลยอาการท�?ม
นเก�ดท�กขQข1@นน
@น  ม
นผ7านไป
จากอว�ชชา ส
งขาร..ผ7านไปพร�บเด�ยว ถ1งโน-น..โศกะ ปร�เทวะ ค>อท�กขQเลย
ฉะน
@น สมเดFจพระบรมศาสดาจ1งให-ตามด6จ�ตของเราท
@งหลายให-ร6-ตามความ
เปFนจร�งของม
น  และในความเปFนจร�งเหล7าน�@ท7านให-เข-าใจว7าม
นเปFนแต7
เพ�ยงส
งขารเท7าน
@น  และส
งขารน�@แหละม
นเก�ดมาจากเหต�จากป 
จจ
ยท
@ง
หลายท�?ม
นเปFนมา ท�?เรามาเร�ยกหร>อสมม�ต�เอาอ�กท�หน1?ง  ท�?เร�ยกว7า  มน�ษยQ 
ส
ตวQ  เช7นเด�ยวก
บช>?อของเรา  ม
นกFสมม�ต�เหม>อนก
น  เราไม7ได-ม�ช>?อมาแต7
ก�าเน�ด ต7อเม>?อเก�ดข1@นแล-ว จ1งเอาช>?อไปใส7 ค>อต
@งช>?อว7าอย7างน
@น อย7างน�@ อ
น
น�@เร�ยกว7าสมม�ต� ต
@งช>?อก
นเพ>?ออะไร กFเพ>?อให-ม
นเร�ยกก
นง7าย สะดวกแก7การ
ใช-ภาษาเร�ยกขานพ6ดจาก
น การปร�ย
ต�กFเหม>อนก
น ท�?แยกออกกFเพ>?อสะดวก
แก7การศ1กษาเล7าเร�ยน
ส�?งท
@งหลายน�@แหละเร�ยกว7า  ส
งขาร  ม
นเปFนส
งขารเก�?ยวก
บสภาวะอ
นน�@ท�?
เก�ดมาจากเหต�จากป 
จจ
ย  สมเดFจพระบรม-ศาสดาจ1งตร
สว7า  ส
งขารท
@ง
หลายเหล7าน�@เปFนของไม7แน7นอน ม
นเปFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา พวกเราท
@ง

158



หลาย เข-าใจส�?งเหล7าน�@ไม7ช
ดเจน จ1งท�าความเหFนในเร>?องน�@ไม7ตรง ไม7แน7 อ
น
เปFนความเหFนผ�ดท�?เร�ยกว7า  ม�จฉาท�ฐ�  ความเหFนผ�ดอ
นน�@กFค>อ  การย1ดเอา
ส
งขารเปFนเรา  ย1ดเอาเราเปFนส
งขาร  เอาเราเปFนส�ข  เอาส�ขเปFนเราเอาเรา
เปFนท�กขQ  เอาท�กขQเปFนเรา  ท�?เปFนเช7นน�@กFเพราะเราไม7ร6-เท7าตามความเปFน
จร�งน
?นเอง
ถ-าเราร6-เท7าตามความเปFนจร�ง  เรากFจะร6-ว7าเราไม7สามารถควบค�มส
งขาร
เหล7าน�@  ให-เปFนไปตามอ�านาจของเรา  เพราะธรรมชาต�เหล7าน�@  ม
นจะต-อง
เปFนไปตามเร>?องของม
น  เราจะบ
งค
บให-ตรงน�@เปFนอย7างน
@น  ตรงน
@นเปFน
อย7างน�@ตามอ�านาจของเรา ย7อมจะเปFนไปไม7ได- เปร�ยบง7ายๆกFอย7างว7า เรา
ไปน
?งอย67ท�?กลางถนนซ1?งม�รถว�?งไปมาอย67ขว
กไขว7  แล-วเราจะไปโกรธรถท�?ว�?ง 
หร>อจะไปห-ามรถท�?ก�าล
งว�?งอย67ว7า  "อย7าข
บรถมาทางน�@"  เรากFห-ามไม7ได- 
เพราะถนนน�@เปFนถนนหลวง  ด
งน
@น  เราควรท�าอย7างไร  ทางท�?ด�กFค>อ  เรา
ต-องออกไปให-พ-นถนน ไปให-พ-นทางท�?รถว�?ง แต7ท�?จะห-ามรถไม7ให-ว�?งน
@น ท�า
ไม7ได-เพราะม
นเปFนหนทางของเรา
เร>?องของส
งขาร  กFเปFนเช7นน
@นเหม>อนก
น  ม
นไม7ม�อะไรแน7นอน  เด�wยวส�ข 
เด�wยวท�กขQ เด�wยวด�ใจ เด�wยวเส�ยใจ เด�wยวกFเก�ดอารมณQท�?ชอบบ-าง ไม7ชอบบ-าง 
มากระทบกระท
?ง ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เราเร�ยกว7าม
นมากวน เวลาน
?งภาวนา
อย67กFว7า เส�ยงมากวนเรา อ
นท�?จร�งน
@น เราไม7เข-าใจว7า เส�ยงมากวนเราหร>อ
เราไปกวนเส�ยงก
นแน7 ถ-าเราย1ดว7าเส�ยงมากวนเรา ม
นกFเก�ดความท�กขQข1@น
มา
ถ-าเราพ�จารณาด6ให-ด�กFจะร6-ได-ว7า  เราไปกวนเส�ยงต7างหากเส�ยงม
นกFด
งอย67
แต7ของม
น ม
นไม7ได-ม�ความร6-ส1กร�าคาญอะไรเลยเราต7างหากท�?ร�าคาญ พวก

159



เราไปกวนม
น  ความจร�งน
@นเส�ยงกFเปFนเส�ยง  เรากFเปFนเรา  ถ-าเข-าใจเส�ยได-
เช7นน�@  ม
นกFไม7ม�อะไร  เรากFสบาย ม�เส�ยงข1@นมากFร6-ว7าเส�ยงม
นด
งแต7ของม
น 
เราไม7ได-ย1ดหมายม
นเข-า  เรากFไม7เก�ดท�กขQ  น�?เร�ยกว7าเราร6-เท7าตามความ
เปFนจร�ง เราเหFนท
@งสองอย7าง เม>?อเหFนท
@งสองอย7าง ค>อท
@งส�ขและท�กขQตาม
ความเปFนจร�ง ใจกFสงบสบาย
การท�?จะเหFนได-ท
@งสองอย7างน�@  เราจะต-องย>นอย67ตรงกลางหร>ออย67ระหว7าง
หลาง น�?เปFนส
มมาปฏ�ปทาของจ�ต น�@ค>อการท�าความเหFนให-ตรง ให-ถ6กต-อง
ส
งขารของเราน�@ เม>?อม
นเก�ดข1@นมาแล-ว ม
นกFต-องม�แก7ม�เจFบ ม�ตาย ท
@งหลาย
เหล7าน�@ม
นเปFนไปตามทางของม
น ถ-าเราจะไปก
@นทาง ไปห-ามทาง หร>อไป
เอาจร�งเอาจ
งก
บส�?งท�?ไม7จร�งไม7จ
งอย7างน
@นอย67เร>?อยไป โดยเข-าใจว7า ม
นเปFน
ต
วตนของเรา เรากFจะม�แต7ความท�กขQ ฉะน
@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1ง
ทรงสอนให-พ�จารณา  ไม7ว7าจะเปFนพระหร>อเณร  หร>อฆราวาสให-พ�จารณา
แล-วท�าความเหFนให-ถ6กต-อง เม>?อม�ความเหFนถ6กต-องแล-วกFสงบสบาย
การปฏ�บ
ต�ธรรมน
@นไม7ว7าน
กพรต  น
กบวช  หร>อฆราวาสกFม�โอกาสท�?จะ
ปฏ�บ
ต�ธรรม พ�จารณาธรรมได-เท7าก
น และธรรมท�?พ�จารณาน
@น กFเปFนธรรม
อ
นเด�ยวก
นน
?นเอง  พ�จารณาให-ไปส67ความสงบระง
บอ
นเด�ยวก
น  ด-วยว�ถ�
ของมรรคอ
นเด�ยวก
น  ฉะน
@นท7านจ1งว7า  จะเปFนฆราวาสกFตาม  บรรพช�ต
กFตาม  ม�ส�ทธ�ท�?จะประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรม  จนได-ร6-ได-เหFนตามความเปFนจร�ง
เหม>อนก
น เม>?อเราร6-สภาวะส
งขารตามความเปFนจร�งอย7างน�@แล-ว  เรากFวาง
เส�ย  และเม>?อร6-เท7าอย7างน�@แล-ว  ภพกFเก�ดไม7ได-เพราะอะไรจ1งเก�ดไม7ได-? 
เพราะม
นไม7ม�ทางจะเก�ด เพราะเราร6-เท7าตามความเปFนจร�งเส�ยแล-ว
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ฉะน
@นให-เข-าใจว7า  ท�กส�?งท�กอย7างท�?เราม�อย67  เปFนอย67น
@นม
นเปFนส
กแต7ว7า 
"อาศ
ย" เท7าน
@น ถ-าร6-ได-เช7นน�@ ท7านว7าร6-เท7าตามส
งขารท�น�@แม-จะม�อะไรอย67 กF
เหม>อนไม7ม�  ได-กFเหม>อนเส�ย  เส�ยกFเหม>อนได-  สมเดFจพระบรมศาสดาท7าน
ทรงสอนให-ร6-อย7างน�@  เพราะน�?ค>อความสงบ  สงบจากควาามส�ข  สงบจาก
ความท�กขQ สงบจากความด�ใจ เส�ยใจ ได-มากFไม7ด�ใจ เส�ยไปกFไม7เส�ยใจ ม
น
เปFนเร>?องท�?ท
@งไม7เก�ดและไม7ตาย เร>?องเก�ดเร>?องตายน�@  ไม7ได-หมายถ1งอว
ยวะ
ร7างกายอ
นน�@ แต7หมายถ1งอารมณQความร6-ส1กท�?ม
นไม7ม�แล-ว หมดแล-ว
ฉะน
@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งทรงบอกว7า  ภพส�@นแล-ว  พรหมจรรยQ
จบแล-ว  ไม7ม�ภพอ>?นชาต�อ>?นอ�กแล-ว  ท7านร6-อย7างน
@นแล-ว  ท7านกFร6-ส�?งท�?ม
นไม7
เก�ด  ไม7ตาย  ท�?ม�อย67ในป 
จจ�บ
นน�@เอง  น�?ค>อโอวาทท�?สมเดFจพระบรมศาสดา
ท7านทรงก�าช
บสาวกมากท�?ส�ดว7า  ให-พยายามเข-าให-ถ1งอ
นน�@  ท�?เปFนส
มมา
ปฏ�ปทา ถ-าไม7ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งทางสายกลาง ไม7ตรงเข-าไปถ1งทางสายกลางให-
ได-แล-ว กFจะไม7ม�ว
นพ-นท�กขQ
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การฟ 
งธรรมท�?จะให-เก�ดประโยชนQน
@น ต-องฟ 
งด-วยความสงบ เพราะจ�ตน�@  กF
เหม>อนก
บเทปบ
นท1กเส�ยง ถ-าม�เส�ยงอะไรมาปะปนรบกวน เส�ยงกFฟ 
งไม7ช
ด 
ความร6-ท�?จะได-ร
บกFน-อย  ถ-าฟ 
งธรรมในท�?สงบด-วยจ�ตสงบ  กFจะม�แต7เส�ยง
ธรรมะอย7างเด�ยวค�าพ6ดกFสะอาดฟ 
งง7าย

การร
บและปฏ�บ
ต�ธรรมะย7อมชนะส�?งท
@งปวง
ธรรมะท�?เก�?ยวเน>?องก
บการประพฤต�ปฏ�บ
ต�น
@น  เปFนธรรมะท�?ให-ประโยชนQ
มาก เพราะไม7ใช7ธรรมะเพ>?อการฟ 
งอย7างเด�ยว แต7เปFนธรรมะ ท�?น�าไปส67การ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�โดยตรง  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�?จะให-ถ6กต-องน
@น  ต-องร6-จ
ก
และเข-าใจเร>?องของกายก
บใจ  เพราะกายก
บใจน�?  แหละท�?พาให-ส�ขพาให-
ท�กขQ ม
นเก�?ยวเน>?องก
นเปFนล6กโซ7 ด
งน
@น การปฏ�บ
ต�จ1งเปFนส�?งท�?ส�าค
ญอย7าง
ย�?ง
ถ-าหากได-ฟ 
งธรรมแล-ว  แต7ไม7น�า  มา  ปฏ�บ
ต�  กFเปร�ยบเสม>อนว7า  ได-เพ�ยง
เปล>อกไม-เท7าน
@น ย
งไม7ได-ล�@มรสผลของม
นว7าเปร�@ยวหร>อหวานอย7างไร การ
ฟ 
งธรรมโดยไม7น�ามาปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
บการได-จ
บ  หร>อถ>อผล  ไม-เท7าน
@น 
ย
งไม7ได-ก�น  ไม7ได-ล�@มรส  ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQอะไร  เพราะได-แต7ถ>อเอาไว- 
แต7ไม7ร6-จ
กรสชาดหร>อความเอรFดอร7อยของม
น จะร6-ได-จร�งกFต7อเม>?อได-ลองร
บ
ประทานผลไม-น
@นด-วยตนเอง  ซ1?งเม>?อร6-รสด-วยตนเองแล-วกFเปFนพยานในต
ว
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เองได-  ถ-าย
งไม7ร6-เองเหFนเองอย7างน�@กFเท7าก
บม�แต7พยานภายนอก  ค>อคนท�?
เขาให-ผลไม- แล-วกFเช>?อไปตามท�?เขาว7า ซ1?งไม7ใช7ความเช>?อของตนเอง
สมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท7านทรงบอกว7า คนท�?เช>?อแต7คนอ>?นน
@นท7านไม7
สรรเสร�ญ  ท7านทรง  สรรเสร�ญบ�คคลท�?ร6-เปFนป 
จจ
ตต
ง  ค>อร6-เฉพาะตนเอง 
เปร�ยบเหม>อนอย7างคนท�?ได-ล�@มรสผลไม-ด-วยตนเอง  ฉะน
@นเพราะ  ถ-าได-ล�@ม
รสด-วยตนเองแล-ว จะไม7ต-องไปถามผ6-อ>?นว7า เปร�@ยวหร>อหวานอย7างไรความ
สงส
ยท
@งหลายกFหมดไป เพราะได-ร6-ประจ
กษQในความจร�งแล-ว  ร6-อย7างท
?วถ1ง
น�@  ค>อคนท�?ร6-ธรรมะแล-ว  ผ6-บรรล�ถ1งธรรมะกFค>อบ�ร�ษท�?บรรล�ถ1งความเปร�@ยว
หวานของผลไม-น
?นเอง
การแสดงธรรมกFเพ>?อให-ร6-ส�?งต7างๆส�?ประการ  ค>อให-ร6-จ
กท�กขQ  ร6-จ
กเหต�เก�ด
ของท�กขQ  ร6-จ
กความด
บท�กขQ  ให-ร6-ข-อปฏ�บ
ต�ถ1งความด
บท�กขQ  เม>?อร6-แจ7มแจ-ง
ท
@งส�?ประการน�@แล-วม
นกFหมดเพราะท�กขQเรากFร6-  เหต�ของท�กขQเรากFร6-  ความ
ด
บท�กขQเรากFร6-ข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQน�@เรากFร6-  เม>?อร6-อย7าง
ช
ดเจนแจ7มแจ-งท
@งส�?ประการอย7างน�@แล-ว กFเร�ยกว7าจบป 
ญหา ความสงส
ยท
@ง
หลายกFหมดไป
ส�?งท
@งส�?ประการน�@เก�ดอย67ท�?ไหน?  กFเก�ดอย67ท�?กายก
บใจของเราน�?เองไม7อย67อ>?น
ไกลหรอก  แต7ท�าไม7พระพ�ทธองคQจ1งทรงแยกแยะธรรมะออกให-กว-างกFเพ>?อ
จะอธ�บายส�?งท
@ง  หลายเหล7าน�@ให-ละเอ�ยดเปFนอย7าง ๆออกไป เพ>?อให-เราน�า
มาก�าหนดพ�จารณา
ท7านทรงแนะน�า ให-พ�จารณาร7างกายออกเปFนอย7างๆ เช7นพ�จารณา ผม ขน 
เลFบ ฟ 
น หน
ง เปFนต-น ให-แยกแยะร7างกายออกมา เพ>?อท�าให-เหFนตามความ
เปFนจร�งของร7างกาย  อย7างช�าน�ช�านาญ  ให-ร6-ย�?งตามความเปFนจร�งของ
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ส
งขารอ
นน�@  เพราะถ-าไม7ร6-ตามเปFนจร�งน�@แล-ว  เรากFจะไม7ร6-จ
กท�กขQ  ไม7ร6-จ
ก
เหต�ของท�กขQ  ไม7ร6-จ
กความด
บท�กขQ  ไม7ร6-ทางปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQถ-า
ไม7ร6-ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ กFไม7ร6- ข-อปฏ�บ
ต� แล-วการฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรมท
@งหลาย
กFย7อมไม7เก�ดประโยชนQแต7อย7างใด

เม>?อใดเหFนธรรมเม>?อน
@นเหFนพระพ�ทธเจ-า
ธรรมะน
@นอย67ท�?ไหน?  พระพ�ทธองคQตร
สว7า  ธรรมะม�อย67ท�กท�?  ท�กแห7ง  ม�
ธรรมะอย67ท�กท�?ท�กสถาน  จะเปFนร6ปม
นกFเปFนธรรมะ  จะเปFนนามม
นกFเปFน
ธรรมะ เม>?อเปFนเช7นน�@กFควรเข-าใจว7า เราท
@งหลายน
@นเก�ดอย67ก
บธรรมะ ใกล-
ช�ดธรรมะอย67ตลอดเวลา
ถ-าเราเข-าใจเช7นน�@แล-ว  กFจะเข-าใจต7อไปอ�กว7า  เราไม7ได-ห7างไกลสมเดFจพระ
ส
มมาส
มพ�ทธเจ-าเลย เราอย67ใกล-ช�ดก
บพระองคQอย67ตลอดเวลา แต7ท�าไมเรา
จ1งย
งไม7เหFนท7าน  กFเพราะเราย
งไม7ค7อยได-สนใจปฏ�บ
ต�น�?เอง  เพราะธรรมะ
ค>อ พระพ�ทธเจ-าและพระพ�ทธเจ-าค>อธรรมะ
พระพ�ทธองคQได-ตร
สก
บพระอานนทQว7า  "ด6ก7อนอานนทQ..ให-ท7านท�าให-มาก 
เจร�ญให-มาก ปฏ�บ
ต�ให-มาก ใครเหFนเราคนน
@นเหFนธรรม ใครเหFนธรรมคน
น
@นกFเหFนเรา"  ซ1?งแสดงว7า  เราไม7ห7าง  ไกล  จากพระพ�ทธ  เจ-าไม7ห7างไกล
จากพระธรรมเพราะ  พระพ�ทธเจ-า  กF  ค>อ  พระธรรมะ  และ  ธรรมะกFค>อ
พระพ�ทธเจ-า
เม>?อเจ-าฟ-าชายส�ทธ
ตถะทรงถ>อก�าเน�ดข1@นมาในโลกคร
@งแรก  กFย
งไม7ได-เปFน
พระพ�ทธเจ-า เพราะเหต�ใด? เพราะในตอนน
@นท7านย
งไม7ตร
สร6-ธรรม ต7อเม>?อ
ท7านทรงร6-ส�?งท�?ควรร6-ด-วยการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของท7าน  ค>อร6-ส
จจธรรม  ร6-จ
ก
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ท�กขQ  ร6-จ
กเหต�เก�ดแห7งท�กขQ  ร6-ความด
บท�กขQ  ร6-จ
กข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-ถ1ง
ความด
บท�กขQ ท7านจ1งทรงเปFนสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า

เม>?อเข-าใจธรรมะพระธรรมกFอย67ท�?ใจเรา
ฉะน
@นเม>?อเราถ1งธรรม  เราจะน
?งอย67ท�?ไหน  เรากFร6-ธรรมะ  เม>?อเราเข-าใจใน
ธรรมะ  พระพ�ทธเจ-ากFอย67ท�?ใจของเรา  พระ-ธรรมกFอย67ท�?ใจของเรา  ข-อ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-เก�ดความเฉล�ยวฉลาดกFอย67ท�?ใจ ของเราเร�ยกว7า เราเปFน
ผ6-ปฏ�บ
ต�พร-อมด-วย  กาย  วาจา  จ�ต  เช7นน�@แล-ว  เราจะเปFน  ผ6-มองความด� 
ความช
?วท
@งหลายด-วยความถ6กต-อง  ค>อถ6กต-องตามส
จจธรรม  ตามท�?
สมเดFจ-พระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ตร
สว7าน�?ค>อความจร�ง  หร>อม
นเปFนความจร�ง
ของโลก
ด
งน
@นพระพ�ทธองคQจ1งทรงท�@งโลก  ค>อท�@งท
@งสรรเสร�ญท�@งท
@งน�นทา  ใครจะ
น�นทาท7านกFทรงร
บว7าม
นเปFนอย7างน
@น  ใครจะสรรเสร�ญท7านกFทรงร
บว7าม
น
เปFนอย7างน
@น  เพราะท
@งสองอย7างน�@ม
น  เปFนเร>?องของโลกท
@งน
@น  จ�ตใจของ
ท7านกFไม7ทรงหว
?นไหวเพราะอะไร?...กFเพราะท7านร6-จ
กท�กขQ  กFส�?งท
@งสองน�@
ท�าให-ท7านทรงเก�ดท�กขQ  หากท7านไปทรงเช>?อเข-าท�กขQม
นกFเก�ดเท7าน
@น 
แหละ
เม>?อท�กขQเก�ด  จ�ตกFกระส
บกระส7าย  ไม7สบายอกไม7สบายใจ  เม>?อจ�ตว�7นวาย 
จะย>น จะเด�น จะน
?ง  จะนอน กFม�แต7ความกระส
บกระส7าย กระวนกระวาย 
น
?นค>อท�กขQ
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อะไรเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด? กFเพราะเราไม7ร6-ตามความ เปFนจร�งอย7างน
@นท�กขQ
ม
นกFเก�ด แล-วจะด
บท�กขQน
@นอย7างไรกFไม7ร6-จ
กไม7ร6-จ
กว�ธ�ด
บอย7างถ6กต-อง ค�ด
เอาเองว7า ควรแก-ท�กขQอย7างน�@ อย7างน
@น ท�กขQกFย�?งเก�ดทว�ข1@นมาอ�ก

เม>?อใดมองเหFนส
จจธรรมกFจะพ-นท�กขQ
ด
งน
@นท7านจ1งสอนว7า  ให-ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  ค>อ  น-อมธรรมะ
อ
นน�@เข-ามาในใจของเรา  ให-มองเหFนว7าเปFนส
จจธรรมพ�จารณาให-ละเอ�ยด 
ให-เหFนจร�ง  จนเปFนพยานของตนเองได-  พระพ�ทธเจ-าท7านทรงสรรเสร�ญ
บ�คคลเช7นน�@บ�คคลท�?เปFนอ�สระ  ไม7ร
บท
@งด�  ไม7ร
บท
@งช
?ว  เพราะท
@งด�และช
?ว
เปFนเร>?องของโลก เม>?อเปFนเร>?องของโลกม
นเปFนอารมณQ ถ-าหว
?นไหวไปตาม
อารมณQ  ใจเราม
นกFเปFนโลก คล�าโลกอย67ตลอดเวลา กFเร�ยกว7า  ไม7ร6-จ
กทาง
ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ ท�กขQม
นกFย�?งก�าเร�บข1@นมาเท7าน
@น
เม>?อเราเข-าใจเช7นน�@แล-ว  กFจะร6-ว7าเราย
งไม7ชนะใจต
วเองเราย
งชอบเอาชนะ
คนอ>?น  ม
นกFแพ-ต
วเองเท7าน
@น  แต7ถ-าเราเอาชนะต
วเอง  ม
นกFจะชนะท
@งต
ว
เอง ชนะท
@งคนอ>?น ชนะท
@งอารมณQ ชนะท
@งร6ป ท
@งเส�ยง ท
@งกล�?น ท
@งรส ท
@ง
โผฏฐ
พพะเปFนอ
นว7าชนะท
@งหมด อ
นน�@พ6ดถ1งเร>?องภายนอกม
นเปFนอย7างน
@น 
แต7เร>?องภาย  นอก  ม
นกFท�าให-มาเปFนเร>?องภายในด-วยบางคนกFร6-แต7
ภายนอกไม7ร6-ภายใน เช7น  ท7านพ6ดค�าๆหน1?งว7าให-เหFนกายในกาย ให-ร6-กาย
แล-วกFย
งไม7พอ ให-ร6-กายในกายอ�ก ให-พ�จารณากาย แล-วกFให-พ�จารณากาย
ในกาย แล-วกFให-พ�จารณาจ�ต และพ�จารณาจ�ตในจ�ตอ�ก เปFนต-น
ถ-าเราเปFนผ6-ห7างเห�นจากการภาวนาแล-ว  กFจะเก-อเข�นหร>อไม7เข-าใจ  ร6-กาย
ท�าไม?  กายในกายค>ออะไร?  ท�?ให-ร6-จ�ต?  จ�ตน�@ม
นค>ออะไร?  ของในจ�ต น
@น
ม
นค>ออะไร  กFเลยไม7ร6-เร>?องเพราะเปFนผ6-ไม7ร6-จ
กท�กขQ  ไม7ร6-จ
กเหต�ของท�กขQ 

166



ไม7ร6-จ
กความด
บท�กขQไม7ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  ส�?งท�?ควรด
บท�กขQ 
ไม7ด
บม
วไปสนใจในส�?งท�?ม
นไม7ด
บ  เช7นว7าเราค
นท�?ศ�รษะอย7างน�@แล-วเราไป
เกาท�?ขา  ม
นกFไม7ถ6กจ�ดของม
น  ม
นกFไม7หาย  น�@เร�ยกว7าไม7ร6-จ�ดท�?จะให-ม
น
ระง
บความค
น  ม
นกFเปFนไปไม7ได-  เช7นเด�ยวก
บเม>?อความท�กขQเก�ดข1@นมากF
ไม7ร6-จ
กด
บม
นข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1ง  ความด
บแห7งท�กขQกFไม7ร6-จ
กก
น  ส�?งท
@งหลาย
เหล7าน�@  ม
นเปFนส�?งท�?ท�าให-พวกเราท
@งหลายเก-อเข�นมากเหล>อเก�นเพราะ
ความท�?ไม7 ร6-จ
ก
ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร เช7น ร7างกายเราน�@ ร7างกายท�?เราเอามาน
?งประช�ม
รวมก
นอย67น�@  ท�?มองเหFนได-ด-วยตาน
@น  ถ-าเหFนแต7ร6ปร7างกายเช7นน�@อย67เพ�ยง
เท7าน�@  ม
นจะเปFนเหต�ให-ระง
บความท�กขQหร>อระง
บเหต�ให-เก�ดความท�กขQน
@น
ไม7ได-เลย  ท�าไม?กFเพราะว7าเราเหFนแต7กายข-างนอก  เราย
งไม7เหFนกายข-าง
ใน  เม>?อเหFนแต7ข-างนอก  กFเหFนแต7ว7าเปFนของสะสวย  เปFนแก7นสารไปหมด
ท�กอย7าง
สมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ท7านทรงบอกว7าแค7น�@ไม7พอท�?เหFนข-างนอก
อย7างน�@  เดFกๆม
นกFเหFนได-  ส
ตวQท
@งหลายม
นกFเหFนได-  ม
นไม7ยาก  พอเหFน
แล-วม
นต�ด  เหFนแล-วม
นกFไม7ร6-  เหFนแล-วม
นกFตะคร�บๆ  แล-วม
นกFก
ดเรา 
เท7าน
@นแหละม
นเปFนเส�ยอย7างน�@  เพราะฉะน
@นจ1งให-พ�จารณากายไปในกาย 
อะไรท�?ม�ในกายกFค-นหาด6ซ�ว7าม�อะไรในกาย  ให-เหFนว7าของในกายเราน�@ม
นม�
อะไรอย67บ-างท�?เราเหFนกายภายนอกน
@น ม
นไม7ช
ดเจน เหFนผม เหFนขน เหFน
เลFบ เหFนอะไรท
@งหลาย กFม�แต7ของท�?สะสวยไปท
@งน
@น ม
นเปFนเคร>?องย-อมใจ
เรา  เพราะฉะน
@นท7านจ1งว7าเหFนไม7ช
ด  เหFนกายกFไม7ช
ด  ท7านจ1งให-มองข-าง
ในให-เหFนภายในกาย
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แล-วกFต-องมองเข-าไปอ�กว7า กายท�?อย67ในกายน�@ม�อะไรอย67บ-าง ท�?กายเน>@อกาย
หน
งน�@ม�อย67อย7างน�@  ในกายน
@นม
นม�อะไรบ-างพ�จารณาด6ให-แยบคายเข-าไป
เถอะ  เรากFจะเหFนว7าในกายน�@ม
นม�อะไรหลายๆอย7างสารพ
ด  ค-นเข-าไปด6
แล-วกFแปลกใจท
@งน
@นแหละ เพราะแม-แต7ของท�?อย67ในต
วของเรา เรากFไม7เคย
เหFนเลยแต7เรากFเด�นเรากFอ�-มม
นไป  น
?งรถกFอ�-มม
นไปท
@งน
@นแหละ  แต7เราย
ง
ไม7ร6-จ
กม
นเลยว7าม
นเปFนอะไร  เปFนอย7างไร  เหม>อนเราร
บ  ของฝากเขามา 
เขาเอาห7ออะไรให-เรา  เรากFไม7ร6-จ
บได-กFย
ดใส7ตระกร-าเด�นมาเลย  ไม7ได-เป�ด 
เม>?อไปเป�ดด6แล-วจ1งเหFนม�แต7อสรพ�ษท
@งน
@น
กายเราน�@กFเหม>อนก
น  เราเหFนแต7เปล>อกนอก  เรากFเหFนว7าสวยว7างามอะไร
สารพ
ดอย7าง  จนล>มต
วล>มตน ล>มอน�จจ
ง  ล>มท�กข
ง  ล>มอน
ตตา ล>มอะไรๆ
ท
@งน
@น  ถ-าเรามองเข-าไปข-างในน
@นม
นไม7น7าด6เลยนะกายของเราน�@  ถ-าเอา
ของท�?สะอาดมาใส7ม
นกFสกปรก
น�@เร>?องภายนอกกFสกปรกภายนอก ส7วนเร>?องภายในกFสกปรกภายในเหม>อน
ก
น เร>?องภายในม
นกFย�?งน7าด6ย�?งกว7าน
@นอ�ก ด6เข-าไปข-างในส�  ในกายของเรา
ม�อะไรบ-าง
ถ-าเราด6ตามความเปFนจร�ง  ด6ตามส
จจธรรมโดยไม7เข-า  ข-างต
วแล-ว  ม
นเหFน
ส�?งท�?น7าสลดน7าส
งเวช  น7าอะไรๆหลายๆอย7าง  ม
นน7าจะเก�ดน�พพ�ทาความ
เบ>?อหน7าย  ค�าว7า  "เบ>?อหน7าย"ไม7ใช7ไปเกล�ยดไปโกรธม
นนะ  แต7เปFนความ
กระจ7างของจ�ตเราเอง เปFนความปล7อยวาง เหFนว7าอ
นน�@ไม7ม�สาระประโยชนQ
อะไรเลย  ไม7เปFนแก7นไม7เปFนสารอะไรเลย  เราเหFนส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เปFน 
ธรรมชาต�เปFนธรรมดา เร>?องของเขา เขากFต
@งของ เขาอย67อย7างน
@น ใครจะไป
อยากให-เขาเปFนอย7างไร เขากFเปFนของเขาอย67อย7างน
@นเอง เราจะร-องให-กFด� 
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เราจะห
วเราะกFตาม ส
งขารน�@กFเปFนอย7างน�@ส�?งท�?ไม7เท�?ยงม
นกFไม7เท�?ยง ส�?งท�?ไม7
สวยม
นกFไม7สวย  ม
นเปFนอย67อย7างน
@นแหละ  ถ1งคนจะร6-  ถ1งคนจะไม7ร6-ม
นกF
เปFนของม
นอย67อย7างน
@น
ด
งน
@นสมเดFจพระผ6-ม�พระภาคเจ-าของเรา  ท7านจ1งว7าเม>?อเราเหFนร6ป  เส�ยง 
กล�?นรส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQเก�ดข1@นมาแล-ว ควรปล7อยเขาไปเส�ย เม>?อห6
ได-ย�นเส�ยงกFปล7อยเขาไปเส�ย เม>?อจม6กได-กล�?นกFปล7อยเขาไปเส�ย เม>?อรสม
น
เก�ดข1@นก
บล�@นของเรากFปล7อยม
นไปเส�ย  เม>?อโผฏฐ
พพะท�?ถ6กต-องด-วยกาย
เก�ดข1@นมา ชอบใจไม7ชอบใจกFปล7อยเขาไปเส�ย ให-กล
บไปท�?เด�มของเขาเส�ย 
เร>?องธรรมารมณQท�?เก�ดข1@นก
บใจของเราน�@  ม
นไม7ต-องอาศ
ยอะไร  ไม7ต-อง
อาศ
ยส
มผ
สอะไร  ม
นส
มผ
สข1@นท�?ใจของม
นเอง  เร�ยกว7า  ธรรมารมณQ  หร>อ
ธรรมะก
บอารมณQ  เปFนส7วนด�กFเร�ยกว7าก�ศล  เปFนส7วนท�?ช
?วกFเร�ยกว7าอก�ศล 
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ให-ปล7อยไปตามเร>?อง ของเขาเส�ย เร�ยกว7าเราร6-ม
น อย7าง
น�@แล-วส�ขกFด�  ท�กขQกFด�  สารพ
ดอย7างอย67ในร6ปอ
นเด�ยวก
น  การท�าใจให-สงบ
เช7นน�@เร�ยกว7า การภาวนา

จ�ตก
บภาวนา
การภาวนาค>อการท�าให-สงบ  เม>?อสงบแล-วกFค>อท�าให-ร6-การท�าให-สงบหร>อ
ท�าให-ร6-น�@ต-องลงม>อปฏ�บ
ต�กาย ก
บจ�ตสองอย7างน�@ ไม7ใช7อ>?น ความเปFนจร�งส�?ง
ท�?กล7าวน�@ม
นเปFนส�?งละส�?ง เช7นร6ปกFเปFนส7วนหน1?ง เส�ยงกFเปFนส7วนหน1?ง กล�?นกF
เปFนส7วนหน1?ง  รสกFเปFนส7วนหน1?ง  โผฏฐ
พพะกFเปFนส7วนหน1?ง  ธรรมารมณQกF
เปFนส7วนหน1?ง  แต7ละอย7างน�@กFเปFนคนละส7วนๆอย67  แต7ท7านกFให-เราร6-จ
กม
น
เส�ย  แยกส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ออก  สร�ปเปFนส�ขท�กขQบ-างส�ขเก�ดข1@นมากFเปFน
ท�กเวทนา  ท�กขQม
นเก�ดข1@นมากFเร�ยกท�กขเวทนา  เร>?องส�ขก
บท�กขQท7านกFจ
ด
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ไว-เพ>?อให-แยกม
นออกจากจ�ต  จ�ตกFค>อผ6-ร6-  เวทนาน
@นค>ออาการท�?ม
นส�ขหร>อ
ท�กขQ  ชอบใจไม7ชอบใจเปFนต-น  เม>?อจ�ต  ของเราเข-าไปเสวยในอาการเหล7า
น
@น  เร�ยกว7าจ�ตของเราเข-าไปย1ดหร>อหมายม
?น  หร>อส�าค
ญม
?นหมายใน
ความส�ขน
@น ในความท�กขQน
@นน
?นเอง การท�?เราเข-าไปหมายม
?นน
@นกFค>อเร>?อง
ของจ�ต อาการท�?ม
นส�ขหร>อท�กขQน
@นค>ออาการของ เวทนา ท�?เปFนความร6-น
@น
เร�ยกว7าจ�ตของเรา  ท�?ช>?อว7าส�ขหร>อท�กขQน
@นม
นเปFนเวทนา  ถ-าม
นส�ขกFเร�ยก 
ว7าส�ขเวทนา ถ-าม
นท�กขQกFเร�ยกว7าท�กขเวทนา

การแยกจ�ตก
บเวทนา
ท�?ว7าจ�ตก
บเวทนาน
@น  ท7านให-เราร6-จ
กแยกม
นออกจากก
นค�าท�?ว7าแยกออก 
ไม7ใช7ว7าเอาไปท�@งไว-คนละอย7าง  คนละท�แต7ให-เราแยกโดยว�ธ�ท�?ท�าจ�ตเราให-
สงบ เช7น คนท�?ท�าสมาธ�ให-ถ1งท�?เปFนต-น เม>?อจ�ตสงบแล-วกFพ�จารณาแยกม
น
เส�ย เพราะความสงบน
@นม
นล-นเหล>อ ส�ขน�@ม
นกFเข-าไปไม7ได- เข-าไม7ถ1ง ท�กขQ
น�@กFเข-าไปไม7ถ1ง  น�@ค>อท�?ว7าเวทนาม
นแยกอย7างว7าเราน
?งสมาธ�  ถ-าความสงบ
ม
นเข-ามาก7อน  เวทนาเก�ดท�หล
ง  เวทนาม
นกFเด�นเข-าไม7ถ1งจ�ตกFไม7ร
บร6-
เวทนา  ม
นแยกก
นอย67ในต
วของม
นเอง  ก
บกายน
@นพ�จารณาให-ร6-ว7า  จ�ตท�?
เหFนเวทนาน
@น  เราเข-าไปย1ดไหม?  ท�กขเวทนาท�?เก�ดข1@นมาน
@น  เราเข-าไป
ย1ดไหม?  เรากFจะร6-ว7าจ�ตของเราม
นเปFนเช7นน�@  จะร6-ว7าส�ขม
นเปFนอย7างน�@ 
ท�กขQม
นเปFนอย7างน�@ เวทนา ม
นเปFนอย7างน�@ ม
นกFเปFนคนละเร>?องก
นอย67
จะเปร�ยบกFคล-ายก
บว7า  น�@าม
นก
บน�@าท7าม
นปนอย67ในขวดเด�ยวก
นกFปนได- 
แต7ม
นแยกท�?อย67ก
น  ม
นจะร7วมขวด  ก
น  กFได-แต7ม
นไม7ซ1มซาบเข-าด-วยก
น 
แม-จะปะปนก
นอย67  น�@าม
นกFเปFนน�@าม
น  น�@าท7ากFเปFนน�@าท7า  ท�าไมม
นถ1งเปFน
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เช7นน
@นเพราะว7าม
นม�น�@า หน
กต7างก
น ม
นจ1งแยกก
นอย67อย7างน
@น น�@กFเหม>อน
ก
นฉ
นน
@น
ถ-าปกต�ของจ�ตเรากFไม7ส�ขไม7ท�กขQ  เม>?อเก�ดเวทนาเข-ามากFเก�ดส�ขท�กขQอย7าง
น�@ ถ-าเราม�สต�อย67กFจะร6-ว7า อ
นน�@เร�ยกว7าส�ขท�?เปFนส�ขน
@นม
นกFส�ขอย67 แต7จ�ตร6-ว7า
ส�ขน
@นไม7เท�?ยง ม
นกFไม7ไปหย�บเอาส�ขอ
นน
@น ส�ขน
@นม�อย67ท�?ไหน ม�อย67 แต7ม
น
อย67นอกจ�ตไม7ม�ฝ 
งอย67ในดวงจ�ต แต7กFร6-ได-ช
ดเจนหร>อเม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา ถ-า
ม
นแยกเวทนาได-  ม
น ไม7ร6-จ
กท�กขQหร>อ?  ร6-  ม
นร6-จ
กท�กขQแต7ว7าจ�ตม
นกFเปFน
จ�ต  เวทนาม
นกFเปFนเวทนา  จ�ตน
@นจะไม7ไปย1ดท�กขQมาแบกไว-ว7าท�กขQ  ว7าน�@
ม
นเปFนท�กขQ น�?กFเพราะเราไม7ไปย1ดให-เก�ดเปFนความส�าค
ญม
?นหมาย
สมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ท7านทรงแยกด-วยความร6-ท7านทรงม�ท�กขQ
ไหม?  อาการของท�กขQน
@นท7านทรงร6-ม
น  แต7ท7านไม7ไป  ส�าค
ญม
?นหมายม
น 
ท7านทรงร6-อย7างน�@กFเร�ยกว7าท7านทรงแยกท�กขQออก  แยกเวทนาออก  ความ
ส�ขตามธรรมชาต�ร6-ไหม?ความส�ขน
@นม�แต7ท7านทรงร6-ว7า ส�ขน
@นเปFนพ�ษถ-าเรา
ไม7ร6-จ
กม
นท7านกFไม7ไปส�าค
ญม
?นหมายส�ขน
@นว7าเปFน ต
วเปFนตน ส�ขน
@นม�อย67
หร>อ? ม
นม�อย67ด-วยความร6- แต7ไม7ม�อย67ในจ�ตใจของท7าน เช7นน�@กFร6-ได-ว7า ท7าน
แยกส�ข แยกท�กขQออกจากจ�ตของท7าน แยกเวทนาออกจากจ�ตของท7าน ท
@ง
ท�?ม�อย67ด-วยก
นน
?นแหละ
ค�าท�?กล7าวว7าพระพ�ทธองคQ  และพระอร�ยเจ-าของเราท7านต
ดก�เลสแล-ว  ท7าน
ฆ7าก�เลสแล-วน�@  ไม7ใช7ท7านไปฆ7าก�เลสหรอกถ-าท7านฆ7าก�เลสหมดแล-ว  เรากF
คงไม7ม�ก�เลสน7ะส�  เพราะท7านฆ7าไปหมดแล-ว  ความจร�งท7านไม7ได-ฆ7าม
นแต7
ท7านร6-แล-ว  ท7านกFปล7อยม
นไปตามเร>?องของม
น  ใครโง7ม
นกFไปจ
บเอาคนน
@น
แหละ ท7านร6-เฉพาะใจของท7านว7า ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เปFนพ�ษ ท7านกFเข�?ยม
น
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ออกไป  ส�?งท�?ท�าให-ท7านเก�ดท�กขQ  ท7านกFเข�?ยม
นออกไปไม7ได-ฆ7าม
นหรอก 
คนท�?ไม7ร6-ว7าท7านเข�?ยออก  กล
บเหFนว7า  ด�กFไปตะคร�บเอา  เออ..อ
นน�@ด�น�?  กF
ตะคร�บเอา ความเปFนจร�งพระ-พ�ทธเจ-าท7านท�@ง
อย7างส�ขย
งง�@ท7านกFเข�?ยออก  เรากFเหFนว7าด�  กFตะคร�บเอาเลย  จ
บใส7ย7ามไป
เลยว7าของด�ของเรา ความเปFนจร�งน
@นท7านร6-เท7าม
น เม>?อส�ขเก�ดข1@นมาท7านกF
ร6-ว7าม
นเปFนส�ข แต7ท7านไม7ม�ส�ขท7านกFร6-อย67ว7าอ
นน�@  ม
นเปFนส�ข แต7ท7านไม7ไป
ส�าค
ญม
?นหมายว7าม
นเปFนต
วเปFนตนว7าเปFนของเขาว7าเปFนของเรา  ท
@งน
@น 
อย7างน�@ท7านกFปล7อยม
นไปท�กอย7างกFเหม>อนก
น
ความเปFนจร�งส�ขเวทนา  ท�กขเวทนาก
บจ�ตของเราน
@นม
นเปFนคนละอย7าง
ก
น  อย7างเด�wยวน�@เราน
?งอย67น�?ม
นกFสบายนะ  แต7ถ-าม�ไม-ส
กท7อนหน1?งท�?เรา
อยากได-  เราไปแบกม
น  ม
นกFหน
กนะท7อนไม-น�@ม
นกFค>อเวทนาน�?แหละ  ต
ว
ความอยากได-ท7อนไม-ค>อต
วจ�ตของเรา  ท�?เข-าไปแบกท7อนไม-ม
นกFหน
กใช7
ไหม? ม
นหน
กถ-าคนม� ป 
ญญาแม-หน
กเขากFไม7ท�กขQ ร6-จ
กปล7อยม
น เม>?อม
น
หน
กเตFมท�?เขากFปล7อยม
น  ถ-าท7อนไม-น
@นม
นม�ประโยชนQจะเอาไปใช-
ประโยชนQกFให-ร6-ท
นม
น  หากร6-อย7างน
@นม
นกFค7อยย
งช
?ว  ไม-ม
นจะได-ไม7ท
บ
ตายอย7างน�@ จ�ตน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น

ท�กขQส�ขม�โทษเสมอก
น
อาการ ของจ�ตค>อส�ขเวทนา ท�กขเวทนาสารพ
ดอย7างน
@นม
นเปFนอารมณQม
น
เปFนส7วนโลก  ถ-าจ�ตร6-แล-วงานท�?เปFนส�ขท7านกFท�าได-  งานท�?เปFนท�กขQท7านกF
ท�าได-  เพราะอะไร?  กFเพราะท7านร6-จ
กส�ข  ร6-จ
กท�กขQตามท�?เปFนจร�ง  ถ-าคนท�?
ไม7ร6-จ
กส�ขไม7ร6-จ
กท�กขQน
@นกFจะเหFนว7าส�ขก
บท�กขQน
@น  ม
นคน  ละ  ระด
บม
น
คนละราคาก
น
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ถ-าผ6-ร6-ท
@งหลายแล-ว  ท7านจะเหFนว7า  ส�ขเวทนาก
บท�กขเวทนา  ม
นม�ราคา
เท7าๆก
น  ถ-าไปย1ดในส�ขน
?นกFค>อบ7อเก�ดของท�กขQ  ท�กขQม
นกFจะเก�ดข1@นมา
เพราะอะไร? น�@เพราะว7าส�ขม
นกFไม7เท�?ยงม
น แปรไปมา เม>?อส�ขน�@ม
นหายไป 
ท�กขQม
นกFเก�ดข1@นมาด
งน�@เปFนต-น
พระพ�ทธองคQท7าน  ทรงร6-ว7าส�ขท�กขQน�@ม
นเปFนโทษส�ขท�กขQจ1งม�  ราคาเท7าก
น 
ด
งน
@นเม>?อส�ขท�กขQเก�ดข1@น  ท7านจ1งปล7อยวางได-  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นม�
ราคาเสมอเท7าก
นท
@งน
@น  เพราะฉะน
@นจ�ตใจของท7านจ1งเปFนส
มมาปฏ�ปทา 
เหFนส�?งท
@งสองน�@ม�ท�กขQโทษเสมอก
น ม�ค�ณประโยชนQเสมอก
นท
@งน
@น และส�?ง
ท
@งสองน�@กFเปFนของท�?ไม7แน7นอน  ตกอย67ในล
กษณะของ  ธรรมะว7าไม7เท�?ยง
และเปFนท�กขQ  เก�ดแล-วด
บไปท
@งหมดเปFนอย7างน�@  เม>?อท7านเหFนเช7นน�@ส
มมา
ท�ฐ�กFเก�ดข1@นมา  เปFนส
มมามรรค  จะย>นจะเด�นจะน
?ง  จะนอนกFตาม  หร>อ
ความร6-ส1กน1กค�ดทางจ�ตน
@นจะเก�ดข1@นมากFตาม ท7านกFร6-ว7าอ
นน�@เปFนส�ข อ
นน�@
เปFนท�กขQเสมอเลยท�เด�ยวท7านไม7ได-ย1ด
พระบรมศาสดาของเราน
@น  เม>?อตร
สร6-มาใหม7ๆท7านเทศนาเร>?อง  กามส�ข
ลล�
กาน�โยโค  อ
ตตก�ลมถาน�โยโค  ภ�กษ�ท
@งหลาย  กามส�ข
ลล�กาน�โยโคน
@นทาง
ม
นหย7อน  อ
ตตก�ลมถาน�โยโคน
@นทางม
นต1ง  อ
นน�@ท�?ม
นเล7นงาน  ท7านมา
ตลอดทาง  จนถ1งว
นท�?ท7านตร
สร6-ธรรมะ  เพราะท�แรกท7านไม7ได-ปล7อยม
น 
พอท7านทรงจ
บตรงน�@ได-กFทรงปล7อยวาง  แล-วจ1งได-แสดงปฐมเทศนาให-
สาวกฟ 
งเลยว7า  กามส�ข
ลล�กาน�โยโคน
@น  สมณะอย7าพ1งเด�นไปอ
นน
@นไม7ใช7
ทาง ของสมณะ ค>อใครไปต�ดใครไปต�ดไปส�าค
ญม
?นหมายอย67ในกามน�@ม
นกF
ว�7นวาย ความสงบไม7ม�ในท�?น
@น สมณะเก�ดข1@นไม7ได- ท7านว7าทางน�@อย7าเด�น
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ส7วนอ
ตตก�ลมถาน�โยโคน
@น  ทางน�@ม
นกFเห�@ยมโหดร�นแรงทางน�@กFอย7าเด�นไป 
สมณะไม7อย67ท�?น�?  ความสงบไม7ม�อย67ท�?น�?สมณะไม7เคยเก�ดในทางน�@  ความสงบ
ไม7อย67อย7างน�@ ค>อท
@งส�ขและท�กขQน�@ สมณะอย7าเด�นไป ส�ขกFอย7าล>มต
ว ท�กขQกF
อย7าเด�นไปให-ร6-ท
นม
น  ม
นจะเก�ดท�กขQกFให-ร6-ว7าจะเก�ดท�กขQ  เม>?อร6-จ
กท�กขQกFร6-
ทางท�?จะให-เก�ดท�กขQ  และร6-จ
กความด
บท�กขQหร>อข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บ
ท�กขQ ข-อปฏ�บ
ต� น�@ค>อการภาวนาน�@เอง

ส�ขท�กขQเปFนเพ�ยงส
กว7าเท7าน
@น
พ6ดง7ายๆกFเร�ยกว7าเราต-องเปFนผ6-ม�สต�ค>อ ม�ความร6-ความระล1กอย67เสมอ อย67ท�?
น�?เด�wยวน�@เราค�ดอะไรอย67  เราท�าอะไรอย67เราม�อะไรอย67เด�wยวน�@  เราด6อย7างน�@  ม�
สต�อย67เสมอว7า  เราอย67อย7างไรเราร6-ต
วอย67ว7าขณะน�@เราม�อะไรอย67  ก�าล
งค�ด
อะไรก�าล
งส�ข  หร>อก�าล
งท�กขQ  ผ�ดหร>อถ6กอย67เด�wยวน�@  ท�?เราปรารภส�?งท
@ง
หลายอย67อย7างน�@ ป 
ญญาม
นกFเก�ดข1@นมาแล-วน
?น ระล1กได-อย67 ร6-ได- อย67ม
นกFว�?ง
ไปหาป 
ญญา ป 
ญญากFเก�ดข1@นมา เรากFว�พากษQ ว�จารณQพ�จารณา เราจะย>น 
จะเด�น จะน
?ง จะนอน อย67กFตามท� ม�ความร6-อย67อย7างน
@นตลอดเวลา ม
นกFร6-จ
ก
ผ�ด ร6-จ
กถ6ก ร6-จ
กพอด�ร6-จ
กไม7พอด� เม>?ออารมณQท�?พอใจเก�ด ข1@นมาอย67น�@เรากF
ร6-จ
ก  เราไม7ไปส�าค
ญม
?นหมายม
น  ม
นส
กแต7ว7าส�ข  เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมาม
น
เปFนอ
ตตก�ลมถาน�โยโค  เรากFร6-ว7า  เออ...อ
นน�@ไม7ใช7ทางของสมณะ เร�ยกว7า 
ส
กว7าท�กขQ ส
กว7าส�ข เปFนของ  "ส
กว7า"เท7าน
@นอย7างน�@กFเร�ยกว7า เราสามารถ
แยกจ�ตก
บเวทนาออกจากก
นได-แล-ว  ถ-าจ�ตเราฉลาด  เรากFไม7ไปย1ดแต7วาง 
เปFนผ6-ร6-เฉยๆร6-เท7าแล-วปล7อยไปตามสภาวะอ
นน
@น  ล
กษณะของจ�ตก
บ
เวทนาท
@งหลายกFเปFนอย7างน�@
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แม-ว7าเราเจFบป7วยข1@นมา เรากFย
งร6-ส1กว7าเวทนาม
นกFเปFนเวทนา จ�ตม
นกFเปFน
จ�ต เปFนคนละอย7างก
นอย67 ร6-จ
กเจFบไหม?ร6-จ
ก ร6-จ
กสบายไหม? ร6-จ
ก แต7เรา
ไม7ไปอย67ในความสบายและความไม7สบายน
@น  อย67แต7ในความสงบ  สงบ
อย7างไร  สงบจากความสบายน
@น  สงบจากความท�กขQน
@น  อ
นน�@ช�@ให-เหFน
อย7างน�@เพราะม
นไม7ม�ต
วตน จะอย67อย7างไรกFไม7ได- ม
นกFต-องอย67อย7างน�@แหละ 
ค>อหมายความว7าท7านไม7ม�ส�ข ไม7ม�ท�กขQ ท7านร6-ว7าม
นท�กขQอย67เหม>อนก
น แต7
ท7านไม7ไปแบกม
นไว-เวทนาน
@นม
นไม7เก�ด
อย7างน�@ ถ-าหากว7าป�ถ�ชนเรากFจะว7าม
นเปFนเร>?องแปลกแต7จะเปFนป�ถ�ชนกFช7าง
เถอะ ให-เราม�7งไปตรงน
@นเลยท�เด�ยว ม
นม�อย67อย7างน
@น จ�ตม
นกFเปFนส7วนจ�ต
อย67อย7างน
@น  เราพบส�ขท�กขQกFให-เหFนว7าม
นเปFนส7วนส�ขท�กขQอย67อย7างน
@น 
ไม7ม�อะไรก
บม
น  ม
นแยกก
นอย67  ไม7ใช7ว7าม
นปนก
นอย67  ถ-าม
นปนก
น  เรากF
ไม7ร6-ท
?วถ1งม
นเท7าน
@นแหละ  ความเปFนจร�งล
กษณะอ
นน�@ม
นแยกก
นอย67น�@ค>อ
เร>?องของกายก
บจ�ต แม-ว7าม
นจะรวมก
นอย67อย7างน�@กFตามอย7างว7าบ-านเราก
บ
เราท�?อย67ในบ-าน  ม
นกFเน>?องก
นอย67อย7างน
@นแหละ  ถ-าบ-าน  ของเราม�อ
นเปFน
ไป จ�ตเรากFเปFนท�กขQ  เพราะถ>อเปFนเจ-าของ ความจร�งกFม
นคนละคนน�?  อ
น
หน1?งม
นเจ-าของบ-านอ
นหน1?งม
นบ-าน  ม
นเปFนอย67อย7างน
@นเองของม
น  ม
น
ไม7ใช7อ
นเด�ยวก
น ด
งน
@นจ�ตกFด�  เวทนากFด�  ถ1งเราจะพ6ดแยกม
นออกอย7างน�@
กFตาม  แต7ความจร�งม
นกFแยกของม
นอย67แล-ว  ค>อเพ�ยงเรามาร6-ตามเปFนจร�ง
ของม
นเท7าน
@น ม
นร6-จ
กแยกของม
นเอง ม
นเปFนธรรมชาต�ของม
นอย67แล-ว ท�?
ไปเหFนว7าม
นไม7แยกกFเพราะว7าเราไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
น  ด-วยเราไม7ร6-ตามเปFน
จร�ง ม
นกFค�มก
นอย67อย7างน
@นแหละ
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กFเหม>อนช-อนท�?เราซดแกงน
?นแหละ แกงม
นกFเปFนอย7างหน1?ง  ถ-าคนเราร6-จ
ก
ว7าอ
นน�@เปFนแกง อ
นน�@เปFนช-อนม
นกFสบายนะเอาซดน�@าแกงแล-วกFเอาม
นวาง
ไว-  ม
นกFสบาย  ถ-าเราไปแบกช-อนอย67ม
นกFล�า  บากส�  ไม7เหFนช-อนเปFนช-อน 
ไม7เหFนแกงเปFนแกงไม7เหFนเวทนาเปFนเวทนา  ไม7เหFนจ�ตเปFนจ�ตม
นกFย�7ง
เท7าน
@นแหละ

การปฏ�บ
ต�ท
@งหมดเปFนเร>?องของจ�ต
ถ-าเราค�ดก
นได-เช7นน�@  จะย>นม
นกFแยกก
นอย67  จะเด�น  จะน
?ง  จะนอน  ม
นกF
แยกก
นอย67  ม
นกFม�ส�ขท�กขQสล
บซ
บซ-อนก
นอย67ท�กเวลาน
?นเอง  ด
งน
@น
พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งทรงให-เราภาวนาการปฏ�บ
ต�ภาวนาน�@เปFนของส�าค
ญ  ร6-
เฉยๆไม7พอหรอก ร6-เก�ดจากการปฏ�บ
ต�ท�?จ�ตสงบ ก
บร6-ท�?เราเร�ยนมาน
@น ม
น
ไกลก
นอย67มากท�เด�ยว  ม
นไกลก
นมาก  ร6-ในการศ1กษาเล7าเร�ยนน
@นม
นไม7ใช7
จ�ตของเราร6-  ร6-แล-วม
นตะคร�บไว-  เกFบไว-ท�าไม?  เกFบไว-เพ>?อให-ม
นเส�ย  เส�ย
แล-วกFร-องให-  ถ-าเราร6-แล-วกFม�การปล7อยวาง  ร6-  ว7าม
นเปFนอย7างน
@น  เรากFไม7
ล>มต
ว  เม>?อถ1งคราวท�กขQเจFบไข-มาเรากFไม7หลง  บางคนค�ดว7า  เออ..ป�น�@ฉ
น
เปFนไข-ตลอดป�นะ ไม7ได-ภาวนาเลย น�@ค>อค�าพ6ดของคนท�?โง7ท�?ส�ดเลย คนเปFน
ไข-  คนจะตายน�@  ม
นควรจะร�บภาวนาย�?งข1@น  อ
นน�@ย�?งไปพ6ดว7าเราไม7ม�เวลา
ภาวนาเส�ยแล-ว ความเจFบม
นกFเก�ดข1@นมา ความท�กขQม
นกFเก�ด ข1@นมา ความ
ไม7ไว-ใจในส
งขารเหล7าน
@นม
นกFม�มาแล-ว  กFย
งเข-าใจว7าเราย
งไม7ได-ภาวนา 
พระพ�ทธองคQท7านไม7ตร
สอย7างน
@น ท7านตร
สว7าน
?นแหละม
นก�าล
งถ6กท�? ท�?เรา
ปฏ�บ
ต�ละ จวนจะเจFบจะไข-จะตาย ย�?งเร7งย�?งร6-ย�?งเหFนส
จจธรรม ม
นเก�ดเด�wยว
น
@นแหละ ถ-าเราไปค�ดเช7นน
@น ม
นกFล�าบากนะ
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บางคนกFค�ดว7าไม7ม�โอกาส ม�แต7การงานท
@งน
@น ไม7ม�โอกาสท�?จะภาวนา เคย
ม�อาจารยQหลายคนมาท�?น�?  อาตมาถามว7าท�าอะไร  เขาตอบว7าสอนเดFก  ม�
งานมากสารพ
ดอย7าง  ว�7นไม7ม�เวลาจะภาวนา  อาตมาถามว7าเม>?อสอนเดFก
น
กเร�ยนน7ะ ค�ณม�เวลาหายใจไหม? ม�คร
บ อ-าว...ท�าไมม�เวลาหายใจล7ะ? ท�?
ว7าสอนเดFกอย67งานม
นย�7ง น�?ค�ณห7างไป ไกลไป
ความเปFนจร�งเร>?อง ปฏ�บ
ต�  ม
นเปFนเร>?องของจ�ต เร>?องความร6-ส1กไม7ใช7เร>?องท�?
จะต-องไปว�?งไปเต-นอะไรมากมาย เปFนเร>?องความร6-ส1กเท7าน
@น ลมหายใจน
@น
เราท�างานอย67เรากFหายใจเร>?อยไปเราพยายามแต7เพ�ยงให-ม�สต�ให-ร6-  เท7าน
@น 
พยายามเร>?อยๆเข-าไป  ให-เหFนช
ดเข-าไป  การภาวนากFเหม>อนก
นฉ
นน
@นถ-า
เราม�ความร6-ส1กอย67อย7างน�@  จะท�างานอะไรอย67กFตามเถอะม
นจะย�?งท�าให-การ
ท�างานเหล7าน
@นท�าอย7างร6-ผ�ดชอบ อย67เสมอ น�@ให-ค�ณเข-าใจเส�ยใหม7  อาตมา
บอกเขาอย7างน�@  เวลาท�?จะภาวนาน
@นม
นเยอะ  ค�ณเข-าใจไม7ถ1งเฉยๆหรอก 
นอนอย67กFหายใจได-ใช7ไหม?  อย67ท�?ไหนกFหายใจได- ท�าไมม
นจ1งม�เวลาล7ะ ถ-า
ค�ณค�ดอย7างน�@ ช�ว�ตของค�ณกFม�ราคาเท7าก
บลมหายใจ แล-วม
นจะอย67ท�?ไหนกF
ม�เวลา ความร6-ส1กน1กค�ดม
นเร>?องของนามธรรม ไม7ใช7เปFนเร>?องของร6ปธรรม
ด
งน
@นเพ�ยงแต7ให-ม�สต�อย7างเด�ยวเท7าน
@น  กFจะร6-จ
กความผ�ดชอบอย67ตลอด
กาล ท
@งการย>น เด�น น
?ง นอนเหล7าน
@นเวลาม
นเยอะไป เราไม7ฉลาดในเร>?อง
เวลาของเราเอง อ
นน�@ให-ค�ณเอาไปพ�จารณาด6ม
นเปFนอย7างน�@

เม>?อแยกจ�ตและเวทนาออกได-กFม�ความฉลาดในจ�ต
เร>?อง  เวทนาน�@เราจะหน�ม
น  ไปไหนไม7ได-  เราต-องร6-ม
นเวทนากFส
กแต7ว7า
เวทนา ส�ขกFส
กแต7ว7าส�ข ท�กขQกFส
กแต7ว7าท�กขQม
นเปFนของส
กว7าเท7าน
@นแหละ 
แล-วเราจะไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
นท�าไม ถ-าจ�ต เราฉลาดแล-ว เพ�ยงค�ดเท7าน�@ม
น
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กFแยกเวทนาออกไปจากจ�ตได- เวทนาน�@ส
กว7าเวทนา ม
นกFเหFนส
กว7าเท7าน
@น 
ท�กขQม
นกFส
กว7าท�กขQ  ส�ขม
นกFส
กว7าส�ข  ม
นกFแยกก
นเท7าน
@นแหละแล-วม
นม�
อย67ไหม?  ม�แต7ม
นม�อย67นอกใจม
นม�ด-วยความไม7ย1ด  ม
?นถ>อม
น  ไม7ได-ไป
ท�าความส�าค
ญม
?นหมายก
บม
นม�แล-วม
นกFคล-ายๆก
บว7าม
นไม7ม�เท7าน
@น  เอง
แหละ
น�@เร�ยกว7าการแยกเวทนาออกจากจ�ต  เพราะร6-ว7าจ�ตม
นเปFนอย7างไร  เวทนา
ม
นเปFนอย7างไร จ�ตกFค>อต
วท�?เข-าไปร6-ในส�ขเปFนต
วท�?ละเอ�ยดเข-าไป แล-วตาม
เข-าไปให-ร6-ว7าส�ขน
@นม
นแน7หร>อเปล7า  ท�กขQน
@นม
นแน7หร>อเปล7า  เม>?อเราตาม
เข-าไปเช7นน�@ป 
ญญาม
นกFเก�ดข1@นท�?จ�ต ม
นกFแยกส�ขท�กขQ ออก ส�ขม
นกFกลาย
เปFนว7าส
กว7า ท�กขQม
นกFกลายเปFนว7าส
กว7า ไม7เหFนม�อะไร อะไรม
นกFเปFนของ
ส
กว7าเท7าน
@น  เราม�ความร6-อย67อย7างน�@ตลอดต-นจนปลายเท7าน
@น  จ�ตของเรา
ม
นกFปล7อยวาง  แต7ไม7ใช7ปล7อยวางด-วยความไม7ร6-นะ  ม
นวาง  และกFร6-อย67 
ไม7ใช7วางด-วยความโง7  ไม7ใช7วางเพราะไม7อยากให-เปFนอย7างน
@น  ค>อวาง
เพราะร6-เหFนตามความเปFนจร�งว7าม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  น�@เร�ยกว7าเหFน
ธรรมชาต�หร>อเหFนของธรรมดา
เม>?อเราร6-เช7นน�@แล-วเรากFเปFนผ6-ช�านาญในจ�ต  ร6-จ
กตามร
กษาจ�ต  ฉลาดในจ�ต
ของตน  ฉลาดในการร
กษาจ�ตของตนเพราะฉะน
@นเม>?อฉลาดในจ�ต  กFต-อง
ฉลาดในอารมณQ เม>?อฉลาดในอารมณQ กFย7อมฉลาดในโลก อย7างน�@เปFนต-น น�@
เปFนโลกว�ท6พระพ�ทธเจ-าทรงเปFนผ6-ร6-แจ-งโลก  อย67ท7ามกลางส�?งท�?ม
นย�7งยาก 
ท7านกFร6-ในส�?งท�?ม
นย�7งน
@นแหละ  โลกน�@เปFนของว�7นวาย  ท�าไมพระพ�ทธเจ-า
ท7านจ1งทรงร6-แจ-งโลกได-?  น�@ให-เราเข-าใจว7าธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าทรงบ
ญญ
ต�
ไว- ไม7ม�อะไรท�?จะเหน>อความสามารถของพวกเราท
@งหลายน
?นเอง
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เพราะฉะน
@นถ-าเราร6-จ�ตเปFนจ�ต  เวทนาเปFนเวทนาเท7าน�@ม
นกFแยกก
นออก
เปFนคนละอย7างคนละตอน  จ�ตม
นกFพ-นได-สบาย  อารมณQม
นกFเปFนอย7างน
@น
ของม
นเอง เก�ดแล-วกFด
บไปเท7าน
@น ม
นเก�ดแล-วกFด
บไป ด
บแล-วกFเก�ดแล-วกF
ด
บ  ม
นกFเปFนอย67เท7าน
@น  เราร6-แล-วเรากFปล7อยให-ม
นไปตามเร>?องของม
นอย67
อย7างน
@น  อย7างน�@เร�ยกว7าเปFนผ6-ร6-เหFนตามท�?เปFนจร�ง  อ
นน�@ป 
ญหาม
นกFจะจบ
ลงท�?ตรงน�@  เพราะฉะน
@นแม-เรา  จะย>นจะเด�น  จะน
?ง  จะนอน  กFขอให-ม�การ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต� ม�สต�ส
มปช
ญญะอย67ตลอดกาล

ความสงบเปFนบ7อเก�ดของป 
ญญา
เร>?องท�?ถ1งคราวน
?งสมาธ�เรากFท�าไป  ให-เข-าใจว7าการท�าสมาธ�กFเพ>?อให-เก�ด
ความสงบ ความสงบน
@นม
นจะเพาะก�าล
งให-เก�ด  เท7าน
@นแหละ  ไม7ใช7ว7าน
?ง
สมาธ�  เพ>?อจะตามไปเล7นอะไรมากมายหรอก  ด
งน
@นการท�าสมาธ�กFต-องให-
ม
นสม�?าเสมอ การท�าว�ป 
สสนา กFค>อการท�าสมาธ�น
?นเองแหละบางแห7งเขากF
ว7า  บ
ดน�@เราท�าสมาธ�  ต7อไปเราจ1งจะท�าว�ป 
สสนา  บ
ดน�@เราท�าสมถะเปFนต-น 
อย7าให-ม
นห7างก
นอย7างน
@นส� สมถะน�@แหละ ค>อบ7อเก�ดของป 
ญญา ป 
ญญาน�@
กFค>อผลของสมถะ  จะไปถ>อว7าบ
ดน�@เราท�าสมถะ  ต7อไปเราจะท�าว�ป 
สสนา
อย7างน
@น  ม
นแยกก
นไม7ได-  หรอก ม
นจะแยกก
นได-กFแต7ค�าพ6ด  เหม>อนก
บ
ม�ดเล7มหน1?งนะคมม
นกFอย67ข-างหน1?ง  ส
นม
นกFอย67อ�กข-างหน1?งน
?นแหละ  ม
น
แยกก
นไม7ได-หรอก  ถ-าเราจ
บด-ามม
นข1@นมาอ
นเด�ยวเท7าน
@นม
นกFต�ดมาท
@ง
คมท
@งส
นน
?นแหละ
ความสงบน
@นม
นกFให-เก�ดป 
ญญาในตรงน
@น  ให-เข-าใจว7าม
นเปFนท7อนฟ>นด�-น
เด�ยวก
นน
?นแหละ  ม
นม�มาจากไหนล7ะ?ม
นไม7ม�พ7อแม7เก�ดมานะธรรมะจะ
เก�ดข1@นท�?ไหน?  ศ�ลกFค>อพ7อแม7ของธรรมะน�@ค>อสงบหมายความว7า  ความผ�ด
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ทางกายทางใจม
นไม7ม�  เม>?อไม7ม�ม
นกFเปFนศ�ล  และม
นกFไม7เด>อดร-อนเพราะ
ม
นไม7ม�ความผ�ด ท�น�@เม>?อไม7เด>อดร-อน ความสงบระง
บม
นกFเก�ดข1@นมา น�@ ค>อ
จ�ตเก�ดความสงบข1@นมาแล-ว ในต
วของม
นเอง

ศ�ลสมาธ�ป 
ญญาเปFนทางเด�นส67พระน�พพาน
อ
นน�@ท7านจ1งว7า  ศ�ลกFด�  สมาธ�กFด�  ป 
ญญา กFด�  ม
นเปFนทางของพระอร�ยเจ-า 
จะด�าเน�นเข-าไปส67พระน�พพาน ม
นเปFนอ
นเด�ยวก
น
ถ-าพ6ดให-ส
@นเข-ามา ศ�ลกFด� สมาธ�กFด� ป 
ญญากFด� ม
นเปFนอ
นเด�ยวก
น ศ�ลกFค>อ
สมาธ� สมาธ�กFค>อศ�ล สมาธ�กFค>อป 
ญญา ป 
ญญากFค>อสมาธ� กFเหม>อนมะม7วง
ใบเด�ยวก
นน
?นแหละเม>?อม
นเปFนดอกข1@นมาม
นกFดอกมะม7วง  เม>?อเปFนล6ก
เลFกๆกFเร�ยกว7าผลมะม7วง เม>?อม
นโตข1@นมาม
นกFเร�ยกว7า มะม7วงล6กโต ม
นโต
ข1@นไปอ�กกFเปFนมะม7วงห7าม  เม>?อม
นส�กกFค>อมะม7วงส�ก  ม
นกFมะม7วงล6ก
เด�ยวก
นน
?นแหละ ม
นเปล�?ยนๆๆๆไป ม
นจะโตม
นกFโตจากเลFก เม>?อม
นเลFก
ม
นกFเลFกไปหาโต จะว7ามะม7วงคนละใบกFได- จะว7าใบเด�ยวก
นกFถ6ก
ศ�ลกFด�  ป 
ญญากFด�  ม
นกFเก�?ยวเน>?องก
นอย67อย7างน
@น  ผลท�?ส�ดแล-วกFต-องเปFน
มรรค  เด�นทางเข-าไปส67กระแสของพระ-น�พพานมะม7วง  ต
@งแต7เปFนดอกมา
เปFนต-น  ม
นกFด�าเน�นไปถ1งท�?ม
นส�กกFพอแล-ว  น�?ให-เราเหFนเช7นน�@  ถ-าเราเหFน
เช7นน�@เรากFไม7ว7าม
น เขาจะเร�ยกให-เปFนอะไรกFช7างม
น เม>?อม
นเก�ดข1@นมาแล-ว 
ม
นจะแก7 จะเปFนอะไรไปกFตาม พ�จารณาไปเถอะ
บางคนกFไม7อยากจะแก7 แก7แล-วกFน-อยใจ ง
@นกFอย7าก�น มะม7วงส�กส� จะอยาก
ให-มะม7วงส�กท�าไมล7ะ  เม>?อส�กไม7ท
นเรากFเอาม
นไปบ7มไม7ใช7หร>อ?  ถ1งเราจะ
แก7กFไม7ต-องบ7นน-อยใจ  บางคนกFร-องให-กล
วว7าม
นจะแก7ตาย  ย
งง
@นมะม7วง
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ส�กกFไม7ต-องก�นส�ก�นดอกมะม7วงด�กว7า  น�@แหละถ-าเราค�ดอย7างน�@ม
นกFเหFน
ธรรมะกระจ7างออกมา  เรากFสบายม�แต7จะต
@งหน-าต
@งตาประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไป
เท7าน
@น 
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๑๓ - ดวงตาเหFนธรรม
http://ajahnchah.org/thai/The_Eyes_of_Seeing_Dhamma.php 

ธรรมะค>อธรรมชาต�
พวกเราบางองคQท�?มาอาศ
ยการปฏ�บ
ต�น
@น  อย67ไปต
@งป�สองป�กFย
งไม7ร6-เร>?องก
น
เลยกFม� ไม7ร6-เร>?องว7าเขาท�าอะไรก
น เพราะความเข-าใจต
@งใจจดจ7อไม7ม� ความ
จร�งการเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ใจเราน
@น  เม>?อเราด6ใจเราเม>?อใด  กFให-ม�สต�จ-องอย67อย7าง
น
@น เม>?อม�สต�ม
นกFม�ป 
ญญา มองเหFนว7า ไม7ว7าท�?ใดกFตาม ไม7ว7าเม>?อใดกFตาม
และไม7ว7าจะเปFนใครพ6ดอะไรกFตาม ม
นล-วนแล-วแต7เปFนธรรมะท
@งน
@น ถ-าเรา
ร6-จ
กน�ามาค�ด
ธรรมะท
@งหลายค>อธรรมชาต�ท�?ม
นเปFนอย67ของม
น  ม
นล-วนแต7เปFนธรรมะ
ท
@งหมด ท�น�@เม>?อเราไม7ร6-ข-อปฏ�บ
ต� ไม7ร6-ว7าส�?งท
@งหลายค>อธรรมะ เราจ1งอาศ
ย
แต7การอบรมจากคร6บาอาจารยQแต7ความจร�งแล-ว  เราควรพ�จารณาสภาวะ
ธรรมชาต�รอบต
วท�กอย7างอย7างต-นไม-อย7างน�@  ธรรมชาต�  ของม
นกFเก�ดข1@น
มาจากเมลFดของม
น แล-วม
นกFโตข1@นมาเร>?อยๆ
ถ-าเราพ�จารณา  เรากFจะได-ธรรมะจากต-นไม-  แต7เราไม7สามารถเข-าใจว7า
ต-นไม-กFให-ธรรมะได-  เม>?อม
นใหญ7ข1@นมาใหญ7ข1@นมาจนเปFนดอก  จนม
นออก
ผล  เรากFร6-เพ�ยงว7าต-นไม-ม
นเปFนดอก  ม
นออกผลมา  แต7ไม7ร6-จ
กน-อมเข-ามา
เปFนโอปนย�โก  ค>อน-อมเข-ามาในใจของเรา  เลยไม7ร6-ว7าต-นไม-กFเทศนQให-เรา
ฟ 
งได-
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พวกเราไม7พาก
นร6-จ
กต-นไม-น
@น  ม
นเก�ดเปFนผลข1@นมาให-เราได-เค�@ยว  ได-ฉ
น 
ได-ก�นตามธรรมชาต�ม
น  เรากFก�นไปเฉยๆก�นด-วยการไม7พ�จารณารสเปร�@ยว 
รสหวาน  รสม
น  รสเคFมเร�ยกว7าไม7ร6-จ
กพ�จารณาธรรมะ  จากต-นไม-  จาก
ธรรมชาต�  เราไม7พาก
นเข-าใจถ1งธรรมชาต�ของม
น  เม>?อต-นไม-ม
นแก7ข1@นใบ
ของม
นกFร7วงลง  เรากFเหFนเพ�ยงว7าใบไม-น
@นม
นร7วงลง  แล-วเรากFเหย�ยบไป 
กวาดไปเท7าน
@น  การจะพ�จารณาให-ค>บคลานไปอ�กกFไม7ม�  อ
นน�@กFค>อไม7ร6-จ
ก
ว7าธรรมชาต�น
@นค>อธรรมะ
พอใบร7วงแล-ว ท�น�@กFจะม�ยอดเลFกๆโผล7ข1@นมา เรากFเหFนเพ�ยงแค7ว7า ม
นโผล7
ข1@นมาเท7าน
@น  ไม7ได-พ�จารณาอย7างอ>?นอ�กน�?กFไม7เปFนโอปนย�โก  ค>อไม7น-อม
เข-ามาหาในตน น�?เปFนเช7นน
@น ถ-าน-อมเข-ามาหา เราจะเหFนว7าความเก�ดของ
เราก
บต-นไม-กFไม7แปลกอะไรก
นเลย สกลร7างกายของเราเก�ดข1@นมาด-วยเหต�
ด-วยป 
จจ
ยของม
น อาศ
ย ด�น น�@า ลม ไฟ เก�ดข1@นมาตามธรรมชาต�ของม
น
ม
นกFเหม>อนก
นก
บเราม
นกFไม7ได-แปลกอะไร  เพราะเรากFเต�บโตข1@นมา
เร>?อยๆท�กส�?งท�กส7วนของม
นกFเจร�ญข1@นเร>?อยๆม
นเปล�?ยนสภาวะของม
นไป
เร>?อยๆเหม>อนก
นก
บต-นไม-  ถ-าเราน-อมเข-ามาด6แล-วจะเหFนว7าต-นไม-เปFน
อย7างไร เรากFเปFนอย7างน
@นเหม>อนก
น

มองให-เหFนความจร�งของส�?งท
@งปวง
มน�ษยQท
@งหลายเก�ดข1@นมา  เก�ดข1@นมาเบ>@องต-น  ท7ามกลางแล-วกFแปรไป  ขน 
เลFบ  ฟ 
น  หน
ง  ม
นกFแปรไป  ม
นไม7อย67เหม>อนเด�ม  ส�?งเหล7าน�@ถ-าเราไม7ร6-จ
ก
ต-นไม-  เคร>อเขาเถาว
ลยQเหล7าน
@นกFเหม>อนก
บเราไม7ร6-จ
กต
วของเรา  ถ-าเรา
น-อมเข-ามาเปFนโอปนย�กธรรม  จ1งจะร6-จ
กว7าต-นไม-เคร>อเขาเถาว
ลยQน
@นกF
เหม>อนก
บเรา  คนเราเก�ดมาผลท�?ส�ดแล-วกFตายไป  คนใหม7กFเก�ด  มาต7อไป 
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อย7างผม ขน เลFบ ของเราเก�ดมากFแปรไป ผมขน เลFบหล�ดร7วงไปกFงอกข1@น
มาใหม7  สล
บเปล�?ยนก
นไปอย7างน�@ไม7หย�ดส
กท�ความเปFนจร�งน
@น  ถ-าหากเรา
เข-าใจในข-อปฏ�บ
ต�กFจะเหFนว7าต-นไม-กFไม7แปลกไปจากเรา จะเหFนของสะอาด 
ของสกปรกกFไม7แปลกไปจากเรา เพราะม
นเปFนอย7างเด�ยวก
น
ถ-าเราเข-าใจธรรมะ  เข-าใจฟ 
งธรรมะจากคร6บาอาจารยQม
นเปร�ยบเหม>อนก
บ
ท�?ข-างในก
บข-างนอก  ส
งขารท�?ม�ว�ญญาณครองและไม7ม�ว�ญญาณครองน�?ม
น
กFเหม>อนก
น ไม7ได-แปลกอะไรก
น ถ-าเราเข-าใจว7าม
นเหม>อนก
นแล-ว เราเหFน
ต-นไม-ว7าเปFนอย7างไร เรากFจะเหFนข
นธQของเราค>อ ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร
ก-อนสกลร7างกายของเราน�@กFเช7นก
น  ม
นกFไม7ได-แปลกอะไรก
นถ-าเราม�ความ
เข-าใจเช7นน�@  เรากFจะเหFนธรรม  เหFนอาการของข
นธQห-าของเราว7าม
นเคล>?อน 
ม
นไหว ม
นพล�กม
นแพลง ม
นเปล�?ยนม
นแปลงไปไม7ม�หย�ด
ท�น�@ไม7ว7าเราจะย>น  จะเด�นหร>อน
?งหร>อนอน  ใจของเรากFจะม�สต�ค�-มครอง
ระว
งร
กษาอย67เสมอ  เม>?อเหFนของภายนอกกFเหFนของภายใน  ถ-าเหFนของ
ภายในกFเหFนของภายนอก เพราะม
นเหม>อนก
น ถ-าหากว7าเราเข-าใจอย7างน�@ 
เรากFได-ฟ 
งเทศนQของพระพ�ทธเจ-าแล-ว  ถ-าเข-าใจอย7างน�@กFเร�ยกว7า  "พ�ทธ
ภาวะ"  ค>อผ6-ร6-เก�ดข1@นมาแล-ว  เก�ดข1@นมาแล-วม
นร6-แล-วร6-อาการภายนอก  ร6-
อาการภายใน ร6-ธรรมท
@งหลายต7างๆท�?ม
นเปFนมา
ถ-าเราเข-าใ จอย7างน�@ แม-เราน
?งอย67ใต-ร7มไม-กFเหม>อนก
นก
บพระ พ�ทธเจ-าท7าน
เสดFจมาเทศนQโปรดเรา เราได-ฟ 
งเทศนQของพระพ�ทธองคQอย67เสมอ เราจะย>น 
จะเด�น  จะน
?ง  จะนอน  กFได-ฟ 
งเราจะได-เหFนร6ป  ฟ 
งเส�ยง  ดมกล�?น  ล�@มรส 
โผฏฐ
พพะธรรมารมณQ อ
นน�@เรากFได-ฟ 
งเทศนQอย67เสมอ เหม>อนก
บพระ-พ�ทธ
เจ-าเทศนQให-เราฟ 
ง พระพ�ทธเจ-ากFค>อผ6-ร6-อย67ในใจของเราน�@แหละ
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ร6-ธรรมเหล7าน�@แล-ว  เหFนธรรมเหล7าน�@แล-ว  กFพ�จารณาธรรมอ
นน�@ได-  ไม7ใช7ว7า
พระพ�ทธเจ-าท7านน�พพานไปแล-วท7านจะมาเทศนQให-เราฟ 
ง  พ�ทธภาวะค>อ
ต
วผ6-ร6-  ค>อดวงจ�ตของเราน�@เก�ดร6-เก�ดสว7างมาแล-ว  ต
วน�@เแหละจะพาเรา
พ�จารณาธรรมท
@งหลายเหล7าน�@  ธรรมกFค>อพ�ทธเจ-าองคQน�@แหละ ถ-าต
@งพ�ทธะ
เอาไว-ในใจของเรา  ค>อความร6-ส1กม
นม�อย67อย7างน�@  เราเหFนมดเรากFพ�จารณา
ไป  ม
นกFไม7แปลก  จากเรา  เหFนส
ตวQกFไม7แปลก  จากเรา  เหFนต-นไม-กFไม7
แปลก เหFนคนท�กขQคนจน กFไม7แปลกก
น เหFนคนร�?ารวยกFไม7แปลกก
น เหFน
คนด�าขาวกFไม7แปลกก
น  เพราะส�?งเหล7าน�@ม
นตกอย67ในสาม
ญล
กษณะอ
น
เด�ยวก
น ค>อล
กษณะอ
นเด�ยวก
น
ถ-าเราเข-าใจอย7างน�@กFเร�ยกว7าผ6-น
@นอย67ท�?ไหนกFสบาย  จะได-ม�พระพ�ทธเจ-า
เทศนQโปรดเสมอเลยท�เด�ยว  ถ-าผ6-ไม7เข-าใจอย7างน�@  ไม7เข-าใจในเร>?องน�@  กFให-
น1กอยากจะฟ 
งเทศนQก
บอาจารยQอย67เร>?อยไปเลยไม7ร6-จ
กธรรมะ
ท�?พระบรมศาสดาของเราท7านว7า  ตร
สร6-ธรรมน
@นกFค>อร6-ธรรม  ชาต�เหล7าน�@
แหละ  ธรรมชาต�ท�?ม
นปFนอย67น�@แหละ  ถ-าเราไม7ร6-จ
กธรรมชาต�ธรรมดาอ
นน�@
พอเราเหFนเข-า เรากFกระต>อร>อร-นต>?นเต-น ม�ความร7าเร�ง จนหลงอารมณQ จ1ง
ม�โศรกเศร-าเส�ยใจเพราะหลงอารมณQ  หลงธรรมชาต�เหล7าน�@แหละ  เม>?อม
ว
หลงธรรมชาต�อ
นน�@ ม
นกFค>อไม7ร6-จ
กธรรมะน
?นเอง
สมเดFจพระบรมศาสดา  ท7านทรงช�@ธรรมชาต�ค>อธรรมชาต�  หร>อธรรมดาว7า
ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@นเก�ดมาแล-วกFเปล�?ยนไป  แปรไปแล-วด
บไป  เปFน
ธรรมดา จนเปFนต
วว7าส�ขกFเหม>อนก
น จะเปFนต
วว7าท�กขQกFเหม>อนก
น อย7าง
ว
ตถ�ท�?เราป 
@นข1@น  เช7นถ-วย  หม-อต7างๆ ท
@งหลายเหล7าน�@เม>?อถ6กป 
@นข1@นมา  กF
เก�ดจากเหต�จากป 
จจ
ย  ค>อความปร�งแต7งของเราข1@นมาอ�กท�หน1?งเช7นก
น 
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คร
@นได-ใช-ไปม
นกFเก7าไป  แตกไปสลายไป  มลายไปได-  เพราะเปFนธรรมดา
ของม
น ต-นไม- ถ6เขา เถาว
ลยQต7างๆกFเหม>อนก
น ตลอดจนมน�ษยQ ส
ตวQ เด�ยร
ฉานกFเหม>อนก
น  ม�ความเก�ดข1@นเปFนเบ>@องต-น  ม�ความแปรไปเปFนธรรมดา
เช7นน
@น
เม>?อท7านอ
ญญาโกณฑ
ญญะ  ท7านฟ 
งเทศนQเปFนปฐมสาวกน
@น  ท7านไม7ได-
เข-าใจอะไรมากมายท7านเข-าใจว7าส�?งใดส�?งหน1?งม�ความเก�ดข1@นเปFนเบ>@องต-น 
แล-วม�ความแปรไปเปFนธรรมดาแล-วผลท�?ส�ดกFม�ความด
บเปFนธรรมดาของ
ม
น
เม>?อก7อนน�@พระอ
ญญาโกณฑ
ญญะน
@น  ไม7เคยได-ม�ความน1ก  หร>อความค�ด
อย7างน�@เลย  หร>ออ�กน
ยหน1?งกFค>อไม7เคยพ�จารณาให-แจ7มแจ-งเลยส
กคร
@ง 
ฉะน
@นพระอ
ญญาโกณฑ
ญญะจ1งไม7ได-ปล7อย  หร>อไม7ได-วาง  ค>อม�อ�ปาทาน
ในข
นธQท
@งห-าน�@อย67  ต7อเม>?อได-มาฟ 
งเทศนQของพระบรมศาสดาของเรา  ขณะ
น
?งฟ 
งม�พ�ทธะ  ภาวะเก�ดข1@น  ได-มองเหFนธรรมว7า  ส
งขารท
@งหลายท
@งปวง
เปFนของไม7แน7นอน  ม
นเปFนธรรมชาต�หร>อธรรมดาน�?เอง  ท7านจ1งบอกได-ว7า
ส�?งใดส�?งหน1?งม�ความเก�ดข1@นเปFนเบ>@องต-น แล-วม�ความแปรไป ส�?งเหล7าน�@กFด
บ
ไปเปFนธรรมดา  ธรรมชาต�อ
นน�@ม
นเปFนอย67อย7างน�@เสมอ  ความเหFนของพระ
อ
ญญาโกณฑ
ญญะในขณะท�?ฟ 
งน
@นเปFนความร6-ส1กแปลก  แปลกจากในอด�ต
หร>อใน  กาลก7อนท�?ได-เคยพ�จารณา  อ
นน�@ร6-เท7าถ1งดวงจ�ตจร�งๆเปFนได-ว7า
พ�ทธะค>อผ6-ร6-เก�ดข1@นมาในเวลาน
@น  สมเดFจพระศาสดาท7านทรงเร�ยกว7าพระ
อ
ญญาโกณฑ
ญญะได-ดวงตาเปFนธรรมแล-ว
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ดวงตาเหFนธรรม
ดวงตาเหFนธรรมน
@นค>อดวงตาเหFนอะไร  ค>อดวงตาเหFนส�?งใดส�?งใดส�?งหน1?งม�
ความเก�ดเปFนเบ>@องต-น  ความแปรไปเปFนท7ามกลาง  ความด
บเปFนท�?ส�ด  ส�?ง
ใดส�?งหน1?งกFค>อท
@งหมดจะเปFนร6ปกFช7าง จะเปFนนามกFตาม ส�?งใดส�?งหน1?งครอบ
รวมเลยท�เด�ยวได-แก7  ธรรมชาต�ท
@งหมดเปFนส�?งใดส�?งหน1?ง  จะเปFนร6ปธรรมกF
ช7าง จะเปFนนามธรรมกFตาม เก�ดข1@นแล-วกFแปรด
บไป อย7างต
วสกลร7างกาย
ของเรากFเหม>อนก
น  ม
นเก�ดแล-วกFแปรไปตามธรรมดาของม
นแล-วม
นกFด
บ
ไป
อย7างเดFกกFแปร จากเดFก ด
บจากเดFกมาหน�7ม จากหน�7มกFด
บไปเปFนแก7 จาก
แก7กFด
บ จากแก7กFเปFนชรา จากชรากFตายต-นไม- ภ6เขา เถาว
ลยQกFเหม>อนก
น
ม
นแปรไปแล-วกFแก7ไป ส�?งท
@งหลาย เหล7าน�@ ธรรมชาต�เหล7าน�@ เร�ยกว7าส�?งใด
ส�?งหน1?ง  ความเหFนหร>อความเข-าใจ  อ
นเก�ดมาจากผ6-ร6-ในคราวท�?น
?งฟ 
งธรรม
อย67น
@นเข-าไปถ1งใจอย7างแจ7มแจ-ง  ส�?งใดส�?งหน1?งน
@นเลยเข-าฝ 
งในดวง  จ�ตของ
พระอ
ญญาโกณฑ
ญญะ  จนเปFนเหต�ให-ถอนต
วอ�ปธ�หร>ออ�ปาทานออกจาก
ส
งขาร  ท
@งหลายท
@งปวงน
@นได-  เปFนต-นว7าส
กกายท�ฐ�  ค>ออาการท�?ไม7ถ>อเน>@อ 
ถ>อต
วท
@งหลายน�@ เหFนตามสกลร7างกาย ของเราแล-ว กFไม7เหFนว7าเปFนต
วเปFน
ตนของเรา  เหFนช
ดลงไปจนเปFนเหต�ให-ถอนจากอ�ปาทานน
@น  ไม7ถ>อต
วซ1?ง
เปFนส
กกายท�ฐ� และไม7ม�ว�จ�ก�จฉา
เม>?อถอนอ�ปาทานออกมาจากความย1ดม
?นถ>อม
?นแล-วกFม�ได-สงส
ยเลยใน
ธรรมท
@งหลาย หร>อในความร6-ท
@งหลาย เข-าไปเหFนธรรมท
@งหลายเหล7าน�@แล-ว
กFเปล�?ยนออกไปเลยท�เด�ยว  ร6-ว7าน�?ว�จ�ก�จฉา  น�?ส�ล
พพตปรามาส  การปฏ�บ
ต�
ของท7านน
@นแน7แน7วตรงเข-าไป ไม7ได-เคล>อบแคลงสงส
ย ไม7ได-ล6บหร>อไม7ได-
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คล�าถ1งแม-ว7า  สกลร7างกายม
นจะเจFบ  ม
นจะไข-เปFนไปอย7างใด ท7านกFไม7ล6บ
ไม7คล�าม
น ไม7ได-สงส
ยเส�ยแล-วการท�?ไม7ได-สงส
ยน�?กFค>อถอนอ�ปาทานออกมา
แล-ว ถ-าม�อ�ปาทานอย67กFต-องไปล6บไปคล�าใน สกลร7างกายน�@
อาการล6บคล�าในสกลร7างกายน�@  เปFนส�ล
พพตปรามาสเม>?อถอนส
กกายท�ฐ�
ออกจากกายน�@ ส�ล
พพตปรามาสกFหมดไปว�จ�ก�จฉากFไม7ม� ถ-าถอนส
กกายท�ฐ�
ข1@นอย7างเด�ยว  ว�จ�ก�จฉากFไม7ม�  ถ-าถอนส
กกายท�ฐ�ข1@นอย7างเด�ยว  ว�จ�ก�จฉากF
เล�ก  ส�ล
พพตปรามาสกFเล�ก  ถ-าย
งม�ส�ล
พพตปรามาสอย67  ว�จ�ก�จฉากFย
งอย67 
อ�ปาทานกFย
งอย67

เม>?อดวงตาเหFนธรรมกFหล�ดพ-นจากอ�ปาทาน
อ
นน�@แสดงว7าธรรมะท�?สมเดFจพระบรมศาสดา  ของเราท7านแสดงคราวน
@น 
พระอ
ญญาโกณฑ
ญญะฟ 
งแล-วได-ดวงตาเหFนธรรม  ดวงตาอ
นน
@นกFค>อผ6-ร6-
แจ-งน
?นเอง  เร�ยกว7าดวงตาเหFนธรรม  ค>อเหFนธรรมหร>อธรรมดาอ
นน�@เอง 
เม>?อเหFนช
ดลงไปอย7างน�@กFถอนอ�ปาทานได-
ฉะน
@นการถอนอ�ปทานได-น�@ จ1งร6-ส1กว7าม
นเก�ดผ6-ร6-ข1@นมาจร�งๆ เม>?อก7อนกFร6-อย67
เหม>อนก
นแต7ม
นถอนอ�ปาทานไม7ได-  น
?นเร�ยกว7าผ6-ร6-ธรรม  อย67แต7ไม7เหFน
ธรรม  เหFนธรรมอย67แต7ไม7เปFนธรรม  เพราะไม7ร6-ตามสภาวะของม
น  ฉะน
@น
พระบรมศาสดาท7านจ1งตร
ส"อ
ญญาส�  อ
ญญาส�วตโภ โกณท
ญโญ ได-ร6-แล-ว
หนอ ร6-แล-วหนอ " ร6-อะไรล7ะ ท7านร6-อะไรกFค>อได-ร6-ธรรมชาต�ท�?ม
นเปFนอย67น�?เอง
เราท
@งหลายม
กหลงธรรมชาต�  อย7างสกลร7างกายน�@  กายของเราน�@ประกอบ
ข1@นด-วยด�น น�@า ไฟ ลม ม
นกFเปFนธรรมชาต�ท�?เร�ยกว7าว
ตถ�ท�?มองเหFนด-วยตา 
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ม
นอย67ด-วยอาหารเจร�ญมาเจร�ญมาเจร�ญข1@นมาแล-วกFแปรไป  ถ1งท�?ส�ดม
นกF
ด
บไปเช7นก
น

ว�ญญาณ:จ�ต:ผ6-ร6-:ผ6-ค�-มครองภายใน
ส7วน ข-างในน
@น ผ6-ค�-มครองอย67ซ1?งกายน�@กFค>อว�ญญาณผ6-ร6-น�@แหละ ผ6-ร6-ผ6-เด�ยวน�@
แหละ  ถ-าไปร
บทางตากFเปFนจ
กษ�ว�ญญาณถ-าไปร
บทางห6กFเร�ยกโสต
ว�ญญาณ  ถ-าไปร
บทางจม6กกFเร�ยกฆานะว�ญญาณ  ไปร
บทางล�@นกFเร�ยก
ช�วหาว�ญญาณ ไปร
บทางกายกFเร�ยกกายว�ญญาณ ร
บทางจ�ตมโนน�@กFเร�ยก
มโนว�ญญาณ
ต
วว�ญญาณน�@ต
วเด�ยวเก�ดข1@นท�?ไหนกFเร�ยกว7า  ผ6-ร6-ท
@งน
@นไปร6-ทางตากFเร�ยก
ไปอย7างหน1?ง ไปร6-ทางห6 จม6ก กFเร�ยกไปอย7างหน1?ง ร6-ท�?ตา ร6-ท�?ห6 ร6-ท�?จม6ก ร6-ท�?
ล�@น ร6-ท�?กาย ร6-ท�?จ�ต ม
นกFต
วผ6-ร6-อ
นเด�ยวน�@แหละ ผ6-ร6-อ
นเด�ยวน�@ไม7ใช7ผ6-อ>?น ต
วผ6-
ร6-อ
นเด�ยวน�@เร�ยกว7าว�ญญาณ  กFว�ญญาณหกอย7างน�@แหละช>?อม
นว7าหกเฉยๆ
ค>อม
นไปร6-อย67ท�?น
?นบ-าง ท�?น�?บ-าง ร6-ท�?ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย จ�ตอย7างน�@แหละ ไป
ร6-ท�?ตาบ-าง ร6-ท�?ห6บ-าง ร6-ท�?จม6กบ-าง ท�?ล�@นบ-างท�?กายบ-าง ท�?จ�ตบ-าง เขาจ1งเร�ยก
ว7าหก
ความเปFนจร�งม
นไม7ม�หกหรอก  ม
นไปร6-ในช7องท
@งหกเท7าน
@นแหละ  เพราะ
ช7องท
@งหกม
นเปFนประต6ผ7าน  เข-ามาส67ผ6-ร6-อ
นเด�ยว  ผ6-ร6-เด�ยวสามารถจะร6-ท
?ว
ถ1งในทวารท
@งหกอย7างน�@ เราจ1งเร�ยกว7าว�ญญาณหก
ว�ญญาณหกน�?แยกออกโดยปร�ย
ต�  ความเปFนจร�งม�ผ6-ร6-ผ6-เด�ยวเท7าน
@น  ร6-ทาง
ตากFว7าอย7างหน1?ง ร6-ทางห6กFว7าอย7างหน1?ง ร6-ทาง จม6ก ทางล�@น ทางกาย ทาง
ใจ กFว7าอย7างหน1?ง  ความเปFนจร�งกFค>อคนเด�ยวน�@เองแหละ ว�ญญาณค>อผ6-ร6-ผ6-
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เด�ยว ค>อดวง-จ�ตของเรา ผ6-ร6-น�@แหละจะเปFนเหต�ให-ม�อ�านาจสามารถร6-สภาวะ
หร>อธรรมชาต�ตามเปFนจร�ง
ถ-าต
วน�@ย
ง  ม�เคร>?องปกป�ดอย67เม>?อใด  ร6-อ
นน�@ท7านเร�ยกว7าโมหธรรมค>อร6-ไปใน
ทางท�?ผ�ด  ร6-ผ�ด  เหFนผ�ด  กFต
วว�ญญาณต
วเด�ยวน�@แหละ  ผ6-ร6-ต
วเด�ยวน�@เองไม7
เปFนต
วอ>?นอ�ก ร6-ผ�ดเหFนผ�ดร6-ถ6ก เหFนถ6ก กFต
วเด�ยวน�@เอง เพราะ เช7นน�@ท7าน
จ1งว7าเปFนม�จฉาท�ฐ�ส
มมาท�ฐ�ไม7ม� ๒ ต
ว ม�ต
วเด�ยว ผ�ดกFเก�ดข1@นจากต
วเด�ยว
ถ6กกFเก�ดข1@นจากต
วเด�ยว  เม>?อโมหะเก�ดในทางท�?ผ�ดกFเร�ยกว7าโมหะม
นก�าบ
ง
ความร6-อ
นน�@ม
นกFผ�ดไป
เม>?อความร6-ผ�ดม
นกFม�ความเหFนผ�ด ด�าร�ผ�ด การงานผ�ดเล�@ยงช�ว�ตผ�ด ผ�ดไป
หมด เปFนม�จฉาท�ฐ� อ
นน�@ท7านจ1งว7าองคQ ของมรรคกFเหม>อนก
น ส
มมาท�ฐ�ค>อ
ความเหFนชอบ ความเหFนชอบกFเก�ดจากผ6-ร6-ผ6-เด�ยว ถ-าม
นชอบแล-วความไม7
ชอบม
นกFหายไป  ถ-าม
นถ6กแล-ว  ความผ�ดม
นกFหายไป  ฉะน
@นสมเดFจ-
พระบรมศาสดา ท7านประพฤต� หร>อปฏ�บ
ต�อย67น
@น ทรงทรมานสกลร7างกาย
ของท7านด-วยเร>?องอาหารบร�โภคต7างๆ  จนร7างกายของท7านซ6บผอมลงไป 
อย7างท�?เราเร�ยนมาฟ 
งมา  แล-วท7านกFพ�จารณาเข-าไป  พ�จารณาเข-าไป 
เข-าไป  เข-าไป  แล-วกFถอนออกมาได-ความร6-ว7าพระพ�ทธเจ-าท
@งหลายน�@ตร
สร6-
ทางจ�ต เพราะกายน�@ม
นไม7ร6-จ
กอะไร กายน�@จะให-ม
นก�นกFได- จะไม7ให-ม
นก�น
กFได- ฆ7าม
นท�@งเม>?อไรกFได- กายน�@ฆ7าท�@งกFได-
เม>?อท7านได-ความร6-แล-วว7า  พระพ�ทธเจ-าท
@งหลายบ�าเพFญ  ทางจ�ต  ความ
ตร
สร6-ของพระพ�ทธเจ-าท
@งหลายอย67ท�?ร6-จ�ต  เม>?อท7านมาพ�จารณาถ1งจ�ตของ
ท7าน  ท7านกFได-ออกจากการปฏ�บ
ต�ทรมานกาย  เม>?อท7านแสดงธรรม  เร>?อง
กามส�ข
ลล� กาน�โยโคอ
ตตก�ลมถาน�โยโค ท7านจ1งแสดงข1@นอย7างช
ดแจ-งเลยท�
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เด�ยวเพราะท7านได-เหFนแล-ว ธรรมเทศนาอ
นน�@ม
นจ1งช
ดในใจของพวกคนท
@ง
หลาย

ส�ข-ท�กขQค>อทางเด�นสายโลก
กามส�ข
ลล�กาน�โยโคน
@น  ค>อใจของเราม
นล�7มหลงอย67ในความส�ขล�7มหลงอย67
ในความสบาย  ล�7มหลงอย67ในความด�ใจล�7มหลงว7าเราด�  ว7าเราเล�ศ  เรา
ประเสร�ฐ  อาศ
ยอย67ในความส�ขน�@อ
นน�@กFไม7ใช7หนทางท�?บรรพช�ตจะพ1งเด�น
เข-าไป  เพราะม
นเปFนกามส�ข
ลล�กาน�โยโค  อาการท�?ไม7พอใจ  อาการท�?เปFน
ท�กขQใจอาการท�?ไม7ชอบใจ อาการท�?กร�@วท�?โกรธ อ
นน�@กFเปFนอ
ตตก�ลม-ถาน�โย
โค ไม7ได-เก�ดประโยชนQอะไร ธรรมสองอย7างน
@น ท7านจ1งว7าไม7ใช7หนทางของ
บรรพช�ตจะพ1งเด�น
ค�าว7าหนทางน
@นกFค>อ  อาการท�?ม
นด�ใจหร>อเส�ยใจท�?เก�ดข1@นมา  ค�าว7าผ6-เด�น
ทางน
@นกFค>อต
วผ6-ร6-ของเราน
?นแหละ  ไม7ควรเด�นไปในอาการท�?ม
นด�ใจหร>อ
เส�ยใจน
@น  ผ6-เด�นทางของเรากFค>อ  ต
วจ�ตน�@เอง  ทางน
@นเร�ยกว7าอาการผ6-เด�น
ทางกFค>อดวงจ�ต  ถ-าด�ใจกFไป  ย1ดเอาความด�ใจเอาไว-ด-วย  น�?เปFนกามส�ข
ลล�
กาน�โยโคถ-าหากว7าอารมณQท�?ไม7ด�ไม7ชอบใจเรากFเข-าไปย1ดหมายอ�ปาทาน
ว7าไม7ด�ใจไม7ชอบใจ  น�?กFเร�ยกว7าใจม
นเข-าไปเด�นในทางอ
นน�@  เปFนอ
ตตก�ลม
ถาน�โยโค น�?กFไม7ด� ข-างน�@กFส�ข ข-างน�@กFท�กขQ
ท7านจ1งว7า  กามส�ข
ลล�กาน�โยโค  และอ
ตตก�ลมถาน�โยโคทางสองอย7างน�@ 
ไม7ใช7ทางของสมณะ  เปFนธรรมของชาวบ-านชาวบ-านเขาหาส�?งท�?เปFนส�ข
สน�กสนาน  อ
นเก�ดท�กขQไม7สบายเขาไม7ชอบ  ฉะน
@นพวกชาวมน�ษยQโลกท
@ง
หลาย  จ1งไปอาศ
ยความส�ขและท�กขQ  ส
บเปล�?ยนก
นอย67อย7างน
@น  ความส�ข 

191



ท�กขQน
@นแหละค>อทางเด�นสายโลกละ ม
นม�ส�ขแล-วกFม�ท�กขQ ม�ท�กขQแล-วกFม�ส�ข
ของเหล7าน�@เปFนของไม7แน7นอน ปะปนก
นไปอย67ตลอดจนปลายทาง

ผ6-ร6-ผ6-สงบ
ฉะน
@น  ม
นจ1งเปFนธรรมของบ�คคลท�?ล�7มหลงอย67ในโลก ผ6-ท�?ไม7สงบ ผ6-สงบน
@น 
ท7านไม7เด�นทางน
@น แต7ว7าทางน
@นท7านกFเหFน อาการท�?ส�ขท7านกFเหFน อาการ
ท�กขQท7านกFเหFน แต7ท7านไม7ม�อ�ปาทานย1ดแน7นแน7ก
บม
น ไม7เอาจร�งจ
งก
บม
น 
ท7านไม7เด�นแต7ท7านร6- ร6-หนทางของม
น
อาการใดท�?ไม7ชอบใจเก�ดข1@นมา น
?นกFเปFนหนทาง ท7านกFเหFนเหม>อนก
น แต7
ท7านไม7เด�นตามม
นไป ท7านไม7ม
?นหมายม
นไม7ม�อ�ปาทานก
บม
น ท7านกFเหFน
ทางเหม>อนก
นแต7ว7าท7านไม7เด�นน�?เร�ยกว7าท7านผ6-เหFนทาง  ผ6-สงบแล-วกFเหFน
ทางท�?ไม7สงบ จ1งเปFนผ6-สงบอย67ได-  ทางท�?เปFนส�ขหร>อทางท�?เส�ยใจ ทางท�?ด�ใจ
ล-วนแต7เปFนทางท�?ผ�ดท
@งน
@น  ท7านผ6-ร6-ท
@งหลาย  ท7านกFร6-จ
ก  ร6-อย67ม
นเก�ดก
บ
ท7านอย67เหม>อนก
น  แต7ท7านไม7เอาจร�งเอาจ
งก
บม
น  ปล7อยม
นไปวางม
นไป
ละม
นไป
ท7านผ6-สงบแล-วค>อสงบจากอะไร สงบจากความด� สงบจากความเส�ยใจ สงบ
จากความส�ข  สงบจากความท�กขQ  ส�ขท�กขQน
@นไม7ม�หร>อ  ม�อย67แต7ไม7ม�ในใจ 
ก7อนจะม�ในใจน
@น ใจกFเปFน ผ6-ร6-เส�ยแล-ว เปFนผ6-ร6-จ
กชอบเส�ยแล-ว ร6-ด�เส�ยแล-ว 
อาการส�ขกFเก�ดข1@นได- แต7กFไม7ได-หมายถ1งส�ข อาการท�กขQกFเก�ดข1@นท�?น
?นแต7กF
ไม7ได-หมายถ1งท�กขQ น
?นถ-าร6-อย7างน�@กFเร�ยกว7าม�ความเหFนชอบ
น�?ถ-าท7านไม7ย1ดไม7หมายท7านกFปล7อยความส�ข  ความท�กขQเปFนธรรมชาต� 
ธรรมชาต�หร>อธรรมดาม
นเปFนเช7นน
@น  ถ-าเราร6-เท7าแล-ว  ส�ขหร>อท�กขQม
นกF
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เปFนโมฆะ  ไม7ม�ความหมายก
บใครไม7ม�ความหมายก
บจ�ตของพระอร�ยะเจ-า
ท
@งหลายผ6-เข-าไปถ1งแล-วม
นม�อย67 แต7ไม7ม�ความหมาย ท7านร
บทราบไว-เฉยๆ 
ร
บทราบไว-ว7าส�ขหร>อท�กขQ  ร-อนหร>อเยFน  ท7านร
บทราบอย67ไม7ใช7ว7าท7านไม7
ร
บทราบ

การเปFนอย67เหน>อโลก
สมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งตร
สว7า  พระอรห
นตQท
@งหลายน
@นไกลก�เลส 
ความเปFนจร�งแล-วไม7ใช7ท7านจะไกลไปไหนไม7ใช7ว7าท7าน  จะหน�ไปจากก�เลส 
ไม7ใช7ว7าก�เลสจะหน�ไปจากท7าน ม
นม�อย67อย7างน
@นแหละ ม�อย67อย7างน
@น ท7าน
จ1งเปร�ยบเหม>อนก
บน�@า ก
บใบบ
ว ใบบ
วกFอย67ก
บน�@า น�@ากFอย67ก
บใบบ
ว ถ1งแม-
ใบบ
วก
บน�@าจะอย67ด-วยก
นกFจร�ง  เม>?อน�@ากระเดFนข1@นมาบนใบบ
วน�@ากFกล�@ง
ถ6กก
นอย67เหม>อนก
น แต7น�@าไม7สามารถซ1มซาบเข-าไปในใบบ
วได-
ก�เลสท
@งหลายกFเปร�ยบเสม>อนน�@า  จ�ตของผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFค>อใบบ
ว 
ถ6กก
นอย67ไม7หน�ไป  แต7ว7าไม7ซ1มซาบเข-าไป  จ�ตของพระโยคาวจรเจ-าผ6-
ปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
น  ไม7ได-หน�ไปไหนอย67ท�?น
?นแหละ  ความด�มากFร6-  ความช
?ว
มากFร6- ความส�ขมากFร6- ความท�กขQมากFร6- ความชอบมากFร6- ความไม7ชอบมากFร6-  
ร6-หมดร6-หมดอย67ท�?น
?น แต7ว7าท7านร
บทราบไว-เฉยๆ ม
นไม7ได-เข-าไปในจ�ตของ
ท7าน เร�ยกว7าไม7ม�อ�ปาทาน เปFนผ6-ร
บทราบไว-เร>?อยๆเร>?อยๆไป
อาการท�?ท7านร
บทราบไว-น
@นกFอย7างท�?ภาษาเราว7า  ร
บทราบไว-  วางใจเปFน
กลางๆ  วางใจเปFนกลาง  ตามภาษาสาม
ญว7าร
บทราบไว-  ค>อไม7ไปแตะไป
ต-อง  ร
บทราบไว-เฉยๆ  อาการเช7นน�@เหล7าน�@ม�อย67ตลอดกาลตลอดเวลา 
เพราะส�?งเหล7าน�@ม
นม�อย67ในโลกม
นม�โลก พระพ�ทธเจ-าท7านกFตร
สร6-อย67ในโลก 
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ท7านเอาอาการของโลกน�@ไปพ�จารณา  ถ-าท7านไม7ได-พ�จารณากFไม7เหFนโลก
ท7านกFจะอย67เหน>อโลกไม7ได-
ฉะน
@น  องคQพระบรมคร6ของเราตร
สร6-กFด-วยเอาเร>?องของโลกน�@แหละมาร6-เท7า
โลกน�?เอง โลกกFย
งม�อย67อย7างน
@น สรรเสร�ญกFม� น�นทากFม� ลาภกFม� เส>?อมลาภ
กFม� ยศกFม� เส>?อมยศกFม�ส�ขท�กขQกFม� ถ-าไม7ม�ส�?งเหล7าน�@กFไม7ม�อะไรจะตร
สร6-
เม>?อท7านตร
สร6-ตามเปFนจร�งแล-ว  ค>อร6-โลกน�@  โลกธรรมธรรมอ
นครอบง�าส
ตวQ
โลกอย67  ส
ตวQโลกย7อมเปFนไปตาม ธรรมครอบห
วใจส
ตวQ  ครอบห
วใจคน ม�
ลาภเส>?อมลาภ ม�ยศเส>?อมยศ สรรเสร�ญ ส�ขท�กขQ น�นทา เปFนของโลก
ถ-าหากว7าใจมน�ษยQท
@งหลายเปFนไปตามอ�านาจส�ข  ท�กขQน�นทา  เปFนไปตาม
อ�านาจม
น  น
?นแหละค>อโลก  ท7านจ1งเร�ยกว7าโลกธรรม  โลกธรรมเปFนธรรม
อ
นหน1?ง  ท�าให-มองไม7เหFนทางมรรคแปดท�?จะเด�นไปหาทางพ-นท�กขQน
@น  ม�
แต7โลกท7วมห
วอย67น�?ช>?อว7าส
ตวQโลกเปFนไปตามธรรม ธรรมน
@นม
นให-ส
ตวQเปFน
โลกโลกกFเด�นไปตามธรรมน
@น  ม
นจ1งเปFนโลกธรรม  ผ6-อย67ในโลกธรรมค>อ 
เปFนส
ตวQโลก ว�7นวายอย67ตลอดกาลตลอดเวลา
ฉะน
@นในการประพฤต�หร>อปฏ�บ
ต�ในทางพระพ�ทธศาสนาท7านจ1งสอนว7า  ให-
เจร�ญมรรคค>อต
วป 
ญญา  รวมแล-วค>อปฏ�บ
ต�ศ�ลให-ม
นย�?ง  สมาธ�ให-ม
นย�?ง 
ป 
ญญาให-ม
นย�?ง  น�?ค>อเคร>?องท�าลายโลก  น�?หนทางเด�นเข-าไปท�าลายโลก 
โลกม
นอย67ท�?ไหนล7ะท�น�@  โลกม
นอย67ท�?ใจของส
ตวQท�?ล�7มหลงน
?นแหละ อาการท�?
ม
นต�ดลาภ ต�ดยศ ต�ดสรรเสร�ญ ต�ดส�ข ต�ดท�กขQน
?นแหละ เม>?อม�อย67ในใจเม>?อ
ใดใจกFเปFนโลก เม>?อใจเปFนโลกอย67ท�?ไหนโลกกFอย67ท�?น
?นแหละ
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ต-นเหต�ของการเก�ดโลก
ต-นเหต�ท�?โลกจะเก�ดข1@นมากFเก�ดจากความอยาก ถ-าด
บความอยาก กFค>อด
บ
โลก ความ อยาก เปFน บ7อ เก�ดของโลกท
@งหลาย ฉะน
@นเม>?อเรามาประพฤต�
หร>อปฏ�บ
ต�แล-ว  เราจ1งเด�นทาง  ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญาน�?ท7านว7าโลกธรรมแปด
และมรรคแปดเปFนของค67ก
น  ท�าอย7างไรจ1งเปFนของค67ก
น  ถ-าหากว7าเราพ6ด
ทาง ปร�ย
ต�ของเราแล-ว กFพ6ดได-ว7า ลาภ เส>?อมลาภ ยศ เส>?อมยศ สรรเสร�ญ 
ส�ข ท�กขQ น�นทา น�?กFแปดอย7างในทางโลก ส7วนในทางธรรม กFม�มรรคแปด 
ส
มมาท�ฐ� ส
มมาส
งก
บโปส
มมาวาจา ส
มมาก
มม
นโต ส
มมาอาช�โว ส
มมาวา
ยาโม ส
ม-มาสต� ส
มมาสมาธ� รวมแล-วกFแปดอย7างเหม>อนก
น
ทางสองแปดน�?นะม
นอย67ท�?เด�ยวก
น ไม7ได-อย67คนละท�?พวก ย�นด�ใน ลาภ ยศ 
สรรเสร�ญ กFอย67ในใจน�@ ใจผ6-ร6-น�@ แต7ผ6-ร6-น�@ม�เคร>?องปกป�ดเอาไว-จ1งให-ร6-ผ�ดไป ม
น
กFเลยเปFนโลก ผ6-ร6-น�@ย
งไม7ม�พ�ทธภาวะเก�ดข1@นมา จ1งถอนต
วออกไม7ได- จ�ตใจ
ขณะน�@กFเลยเปFนโลก
เม>?อเราได-มาปฏ�บ
ต� มาท�าศ�ล ท�าสมาธ� ท�าป 
ญญากFค>อเอากาย เอาวาจา ใจ
น�@มาประพฤต�ปฏ�บ
ต� ท�?โลกธรรมม
นแฝงอย67น�@แหละ ท�?ม
นย�นด�ในลาภ ในยศ 
ในสรรเสร�ญ ในส�ข ในท�กขQน�@แหละ มาท�าลงท�?เด�ยวก
น ถ-าเม>?อเราได-มาท�า
ลงท�?เด�ยวก
นน�@กFเลยเหFนก
น เหFนโลก เหFนธรรม ม
นขวางก
นเลยท�เด�ยวไม7ม�
ลาภกFค�ดอยากได-ลาภ ม�ยศกFต�ดยศ ม�สรรเสร�ญกFต�ดสรรเสร�ญ ม�ส�ขกFต�ดส�ข 
ม�ท�กขQกFต�ดท�กขQ  ม�น�นทากFต�ดน�นทาถ-าเรามาปฏ�บ
ต�ลงท�?ใจของเรา ม
นกFจะ
ได-เหFนโลกธรรมช
ด
ฉะน
@นสมเดFจพระบรมศาสดาจ1งตร
สว7า  ส6ท
@งหลายจงมาด6โลกน�@อ
นน7า
ตระการด�จราชรถ อ
นพวกคนเขลาท
@งหลายขล�กอย67  หมกอย67  แต7ผ6-ร6-หาข-อง
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อย67ไม7 ไม7ใช7ว7าท7านให-ไปด6 โลกท
@งโลก หร>อท
@งประเทศไม7ใช7อย7างน
@น ให-ด6
จ�ตท�?ม
นอาศ
ยโลกเปFนอย67 ไม7ว7าจะอย67ท�?ไหน ท�าอะไร กFให-ด6โลกอย67เสมอ
ให-ด6จ�ต พ�จารณาถ1งโลก เพราะโลกม
นเก�ดข1@นอย67ท�?ใจความอยากเก�ดท�?ไหน 
โลกกFเก�ดท�?น
?น เพราะความอยากเปFนบ7อเก�ดของโลก ถ-าด
บความอยาก กF
ค>อด
บโลก ม
นเปFนเร>?องอย7างน�@ ฉะน
@น เม>?อเรามาปฏ�บ
ต� แล-วมาเจร�ญมรรค 
มาน
?งสมาธ� อยากให-ม
นสงบ ม
นกFไม7สงบ ไม7อยากให-ม
นน1กค�ดม
นกFน1กค�ด
เพราะไปน
?งใส7ร
งมดแดง ร
งมดอย67ท�?น
?นกFเอาก-นไปน
?งท
บม
น อย7างน
@นม
นกF
ก
ดเอาซ� ใจของเรา ม
นเปFนโลกอย67 มาปฏ�บ
ต�ม
นกFเก�ดโลกข1@นมาเลย ความ
ด�ใจ  ความเส�ยใจ  ความว�7นวายความเด>อดร-อนกFเก�ดข1@นมาท
นท�  เพราะ
อะไรล7ะฯเพราะเราไม7บรรล�ถ1งธรรม เพราะใจเราเปFนอย67อย7างน�@
ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไม7ได-  กFเพราะทนโลกธรรมไม7ได-  จ1งไม7ได-พ�จารณา 
ฉะน
@นจ1งเหม>อนก
นก
บเราไปน
?งในร
งมดแดงน
?นแหละ กFมดม
นอย67ท�?น
?น  ไป
น
?งท�?บ-านของม
น ม
นกFก
ดเอานะซ�ถ-าม
นก
ดเรา เราจะท�าอย7างไรล7ะ?  เรากF
หาว�ธ�ท�าลายม
นเส�ยเอายามาก
นม
น กลบม
นเส�ย เอาไฟมาเผาม
นเส�ย หร>อ
ท�าให-หน�จากท�?น
?นเส�ยน�?ค>อการปฏ�บ
ต�  แต7ผ6-ปฏ�บ
ต�บางคนไม7ได-ค�ดอย7าง 
น
@น ถ-าม
นไม7สบายกFไปก
บม
นเลย ม
นว7าสบายกFไปก
บม
นเลยไปก
บลาภยศ 
สรรเสร�ญ ส�ข ท�กขQ น�นทาไปก
บม
นเลย ไม7พาก
นระง
บเหล7าน�@ ด
งน
@นม
นจ1ง
เปFนโลก
ฉะน
@น ผ6-ท�?ทดลองปฏ�บ
ต�แล-วพ6ดว7าปฏ�บ
ต�ไม7ได- ไปไม7ได-ไปไม7ไหว กFค>อเรา
ไม7ได-พยายามน
?นเอง  โลกธรรมแปดประการน�?ม
นข7มมรรคไม7ให-เก�ดข1@นมา 
จะพยายามอดทนร
กษาศ�ลไม7ได-จะอดทนพ�จารณาม
นไปอ�กกFไม7ได-  เพราะ
อะไรกFเหม>อนก
บบ�ร�ษท�?ไปน
?งในร
งมดแดง ท�าอะไรกFไม7ได-ม
นก
ดม
นไต7 ม
น
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น
?นม
นน�?อย67ว�7นวายต7างๆนานา แต7ไม7สามารถก�าจ
ดภ
ย ท
@งหลายออกจากท�?
น
?งของเรา กFทนน
?งอย67น
?นแหละ ฉ
นใด น�?กFเช7นก
นฉ
นน
@น  เพราะส�?งเหล7าน�@
ม
นเปFน ปฏ�ป 
กษQก
น

เม>?อใดสงบกFอย67เหน>อโลกธรรม
ฉะน
@นโลกธรรมม
นจ1งอย67ท�?ใจ  เม>?อมาท�าใจจะให-ม
นสงบม
นกFเลยพล�7งข1@นมา
ท
นท� เพราะม
นอย67ท�?น
?น เม>?อใจเปFนโมหะ เม>?อใดม
นกFเปFนความม>ดอย67ท�?น
?น 
เม>?อใดท�?โมหะม
นจางไปม
นกFร6-ข1@นมาท�?น
?น  ได-ความร6-ว7าความร6-ก
บความหลง
น
@นม
นเก�ดข1@นอย67ท�?เด�ยวก
น เม>?อความหลงเก�ดข1@นมาแล-ว ความร6-กFเข-าไปไม7
ได- ม
นระง
บความร6-ไว-เส�ย เม>?อความร6-เก�ดข1@นมาแล-วความหลงกFอย67ไม7ได-
ฉะน
@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งให-ปฏ�บ
ต�ท�?ใจ  ม
นเก�ดอย67ท�?ใจ 
โลกธรรมแปดประการม
นอย67ท�?น
?น  มรรคแปดประการท�?เจร�ญข1@นมาได-  กF
เพราะเรามาพ�จารณา  ด-วยสมถ-กรรมฐาน  ว�ป 
สสนากรรมฐาน  ด-วยญาณ
ท
@งหลายท
@งปวง  การท�าความเพ�ยรกรรมฐานน
@นกFช7วยข7มลงไปเส�ยจน 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในลาภ ยศ สรรเสร�ญ เหล7าน�@ เบาออกไป 
เม>?อม
นเบาออกไปแล-วเรากFร6-จ
ก เม>?อม�ลาภ ม�ยศ ม�สรรเสร�ญ ม�น�นทา ม�ส�ข 
ม�ท�กขQ  มากระทบเรากFร6-จ
ก  เพราะโลกอย67ก
บเรา  เราอย67ในโลก  อย67ในลาภ 
ยศ  สรรเสร�ญ  ส�ข  อย7างน�@  เม>?อเรา  อย67  เรากFอย67ก
บม
น  กFเหม>อนก
บเรา
เข-าไปอย67ในเร>อน  เวลาเข-าไปในเร>อน  เม>?อเวลาเราออกจากเร>อน  เรากFม�
ความร6-ส1กว7าเราออกจากเร>อน ได-ความสว7าง ไม7ม>ดเหม>อนอย67ในเร>อน
อาการท�?จ�ตเข-าไปหาโลกธรรมน
@น  ม
นกFเปFนอย7างน
@น  อาการท�?จ�ตท�าลาย
โลกธรรมแล-วน
@น  หร>อโลกธรรมต7าง  จากใจ  แล-วน
@น  กFเหม>อนก
นก
บเรา
ออกจากเร>อนมา ฉะน
@น  ผ6-ปฏ�บ
ต�จ1งร6-เฉพาะต
วของต
วเองว7า  โลกธรรมม
น
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หายแล-วหร>อย
ง  มรรคม
นเจร�ญแล-วหร>อย
ง  เม>?อมรรคเจร�ญข1@นมาได-เท7าใด 
ม
นกFฆ7าโลกธรรมเท7าน
@น  ม
นจะฆ7าโลกธรรม  เบ�ยดเบ�ยนโลกธรรมเร>?อยๆ
ไป ผลท�?ส�ดแล-วมรรคจะกล-าข1@นมา ค>อความเหFนชอบกล-าข1@นมา ความเหFน
ผ�ดไม7ชอบม
นกFหายไป ผลท�?ส�ดมรรคกFฆ7าก�เลส แต7ถ-ามรรคอ7อน ก�เลสกFฆ7า
มรรค ม�สองอย7างเท7าน
@นแหละ ความเหFนผ�ดและความเหFนถ6กม�สองอย7างน�@
เท7าน
@น
ความเหFนผ�ดกFม�ว�ธ�การของม
นเช7นก
น ความเหFนผ�ดน�@ม
นกFม�ป 
ญญาเหม>อน
ก
น  แต7ม
นม�ป 
ญญาในทางท�?ผ�ด  ถ-าผ6-ปฏ�บ
ต�ม�ความเหFนถ6กเหFนผ�ดแย7งก
น
ไป ผ6-ปฏ�บ
ต�น
@นกFจะคล-ายก
บคนสองคน ค>อโลกก
บธรรม โลกก
บธรรมน�@ม
น
แย7งก
น เถ�ยงก
นไปเช7นน
@น แย7งก
นไปเถ�ยงก
นไป เม>?อใดท�?เราพ�จารณาด6จะ
เหFน  ม
นจะแย7งก
นไปตลอดกาลตลอดเวลา  จนกว7าจะร6-ถ1งโน-น....ถ1ง
ว�ป 
สสนา  แต7บางท�ม
นกFเอาว�ป 
สสน6*  ข1@นมา  หมายความว7าเม>?อเราพาก
น
พยายามสร-างค�ณงามความด�ความบร�ส�ทธ� t พอไปเหFนความด�ข1@นมากFไปต�ด
ความด�อย67อ�ก อาการท�?ไปต�ดความด�ไปย1ดหมายความด�น�@ กFเปFนว�ป 
สสน6อ�ก
น
?นแหละ  เปFนป 
ญญาของก�เลสน
?น  บางคนกFไปต�ดความด�อย67  ม�ความ
บร�ส�ทธ� t กFไปต�ดความบร�ส�ทธ� t ม�ความร6-กFต�ดความร6-อย67อย7างน�@  อาการท�?ไป
ย1ดม
?นหมายม
?นในความร6-น�@อ�ก  ในความบร�ส�ทธ� tน�@อ�ก  อ
นน
@นกFเปFนว�ป 
สสน6
แทรกเข-ามาอ�ก
ฉะน
@น เม>?อเจร�ญว�ป 
สสนาถ1งข
@นน�@ให-ระว
ง ระว
งว�ป 
สสน6ก�เลส เพราะม
นใกล-
ก
นท�?ส�ดจนเราจะไม7ร6-ต
ว  แต7ถ-าหากม�ความร6-ถ6กต-องแล-ว  เราจะเหFนท
@งสอง
อย7างได-ช
ดเจน  ถ-าเปFนว�ป 
สสน6แล-วม
นจะม�ความท�กขQข1@นมาเปFนบางคราว 
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ถ-าหากเปFนว�ป 
สสนาจร�งๆแล-วกFจะระง
บท�กขQ  ระง
บส�ขท�กขQ  น�?เปFนผลท�?เก�ด
ข1@นมา เราจะร6-เองด-วยต
วของเรา
ฉะน
@น  การปฏ�บ
ต�ท7านจ1งให-อดทน  บางคนมาปฏ�บ
ต�ไม7อยากให-ม
นเปFน
อย7างน
@นอย7างน�@ ไม7อยากให-ม
นม�อะไรเก�ดข1@น
ไม7อยากให-ม
นเด>อดร-อน  แต7ม
นกFเด>อดร-อน  เพราะของเก7าม
นม�  เราต-อง
พยายามระง
บความเด>อดร-อนท�?ม�อย67น
?นเอง พระท7านว7า ถ-าหากปฏ�บ
ต�แล-ว
เก�ดความเด>อดร-อนน
?นถ6ก  ถ6กแล-วถ-าหากม
นเด>อดร-อน  ถ-าปฏ�บ
ต�แล-วไม7
เด>อดร-อน  ไม7ถ6ก  ถ-าก�นสบาย  นอนสบายอยากจะไปไหนกFไปตามเร>?อง 
อยากจะพ6ดอะไรกFพ6ดตามเร>?อง อยากท�าตามใจม
นท�กอย7างน
@น ม
นไม7ถ6ก
ฉะน
@นธรรมะค�าส
?งสอนของพระศาสดาท7านว7า ข
ด ข
ดอะไร?  โลก�ตตระข
ด
โลก�ยะ  ความเหFนชอบข
ดความเหFนผ�ดความบร�ส�ทธ� tข
ดความไม7บร�ส�ทธ� t
เร>?อยไป
ฉะน
@น จ1งม�อ�บายท�?ตามต�ารากล7าวว7า สมเดFจพระบรม-ศาสดาก7อนตร
สร6-น
@น 
ท7านไปร
บข-าวจากนางส�ชาดา เม>?อท7านทรงฉ
นเสรFจแล-ว กFทรงลอยถาดลง
ในน�@า ธรรมดาน�@าม
นไหลลง ท7านได-ทรงอธ�ษฐานจ�ตว7า ถ-าหากว7าได-ตร
สร6-
เปFนพระอน�ตตระส
มมาส
มโพธ�ญาณแล-ว  ขอให-ถาดน�@ไหลลอยไปเหน>อน�@า 
แล-วถาดกFลอยไหลไปเหน>อน�@า
ความจร�งถาด กFค>อ ความเหFนชอบของพระองคQท7านน
?นแหละ ผ6-ร6-หร>อพ�ทธ
ภาวะของท7านท�?เก�ดข1@นมาจากการพ�จารณาแล-วน
@น ไม7ได-ปล7อยตามใจของ
ส
ตวQ  แต7ไหลข1@นไปทวนกระแสใจของท7าน  ทวนข1@นไปหมดท�กอย7างไม7ได- 
ไปฟ 
งเส�ยงใคร  ฉะน
@นพระธรรมเทศนาของพระองคQจ1งทวนใจของพวกเรา
จนท�กว
นน�@
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โลภท7านกFว7าไม7ให-โลภ โกรธท7านกFไม7ให-โกรธ ให-ท�าลายม
น อยากหลง กF
ไม7ให-หลง  ให-ท�าลายม
น  ม�แต7เร>?องท�าลายม
นอย7างเด�ยว  ฉะน
@น  สมเดFจ
พระบรมศาสดาของเรา  ท7านจ1งทรงเช>?อแน7ว7าจ�ตของท7านน
@นทวนกระแส
ข1@นไปน
?นเอง
ม
นทวนส
ตวQโลกหมด  ทวนกระแสส
ตวQโลก  ส�?งท�?ว7าสกลร7างกายสวย  ท7าน
ว7าไม7สวย  โลกว7าอ
นสกลร7างกายเปFนของเราท7านว7าไม7ใช7ของเรา  อ
นน�@ว7า 
เปFนแก7นเปFนสาร  ท7านว7าไม7เปFนแก7นเปFนสาร  ความเหFนชอบอย7างน�@เหน>อ 
เหน>อส
ตวQโลกข1@นไปส
ตวQโลกน
@นตามลงมาก
บน�@า
ต7อมาท7านได-ร
บหญ-าคาจากโสตถ�ยะพราหมณQแปดก�าม>อท7านทรงท�า
อธ�ษฐานเปFนบ
ลล
งกQ เพ>?อน
?งสมาธ�ว7าถ-าไม7ตร
สร6-จะไม7ทรงล�กข1@น แล-วท7านกF
ตร
สร6-ท�?ตรงน�@
ถ-าจะกล7าวเปFนธรรมาธ�ษฐานแล-ว  หญ-าคากFค>อโลกธรรมแปดน�?แหละ  ม�
ลาภเส>?อมลาภ  ม�ยศเส>?อมยศ  ม�ส�ข  ม�ท�กขQ  สรรเสร�ญ  น�นทาเหล7าน�@แหละ 
โลกธรรมแปดประการหญ-าคาแปดก�าม>อฟ 
งแต7ช>?อม
นซ�  หญ-าคา  "คา"  คา
อะไร
น
กบวชของเราเม>?อบวชเข-ามากF  "คา"  ส�?งเหล7าน�@แหละมาคาลาภ  มาคา
สรรเสร�ญ มาคาท�กขQ โลกท
@งหลายมาคาอย67ท�?น�?หมด
สมเดFจพระศาสดาจ1งทรงอธ�ษฐานเปFนบ
ลล
งกQ  น
?งท
บลงไปด-วยสมาธ�ธรรม 
อาการท�?น
งท
บค>อสมาธ�  น
?งท
บค>อจ�ต  ของท7านเหน>อกว7าโลกธรรม  จ�ตใน
ขณะน
@นเปFนโลก�ตตรธรรมท
บโลก�ยธรรมไว-  แต7กFย
งเก�ดเปFนมารต7างๆ
นานามาหลอกล7อ  ซ1?งความจร�งกFเปFนอาการของจ�ตน
?นเอง  จนกระท
?งท7าน
ได-ตร
สร6-ธรรม กFได-ชนะมารในท�?น
@น
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ชนะค>อชนะโลกน�?เอง  ไม7ใช7ชนะอะไรอ>?นไกล  ฉะน
@นท7านจ1งทรงเจร�ญมรรค
ในท�?น
@น มรรคจ1งฆ7าโลกธรรมท
@งหลายเหล7าน
@น

เหFนธรรมเปFนธรรมกFม�ดวงตาเหFนธรรม
ผ6-ประพฤต�หร>อผ6-ปฏ�บ
ต�ของเราท�กว
นน�@น
@น ศร
ทธาม
นน-อย พอปฏ�บ
ต�ได- ป� 
สองป�  เด>อน  สองเด>อน  กFอยากจะได-อยากไปไวไว  ไม7ร6-จ
กน1กบ-างเลยว7า
พระพ�ทธเจ-าของเราน
@นท7านทรงสร-างบารม�ของท7านมานานแสนนานเพ�ยง
ใด แล-วท7านย
งต-อง มาต7อส6-ในพระชาต�ส�ดท-ายอย67อ�กถ1ง ๖ ป� ฉะน
@นท7านจ1ง
ทรงต
@งน�ส
ยพระนวกะว7า จะต-องอย67ฝ1กอบรมก
บพระอ�ป 
ชฌายQอย7างน-อย ๕ 
พรรษา
ผ6-ศ1กษาเล7าเร�ยน  ผ6-ปฏ�บ
ต�ท�?ม�ป 
ญญาตรวจค-น  ม�ศร
ทธาจร�งๆ  ผ6-บากบ
?น
พยายามตลอด ๕ พรรษา น�?กFเร�ยกว7าใช-ได-แต7ให-ปฏ�บ
ต�จร�งๆนะ ไม7ใช7ว7า
อย67เฉยๆ  ถ-าเราพยายามท�าจร�งๆได-  ๕  พรรษาแล-วจะได-ร6-ว7า  ค�ณค7าของ
พระพ�ทธโอวาทท�?สมเดFจพระบรมศาสดาท7านบ
ญญ
ต�ไว-น
@นม
นเปFนเช7นไร 
จะได-ร6-จ
ก  ห-าพรรษาค>อคนใช-ได-  จ�ตใจกFใช-ได-  อะไรกFพอเปFนพอไปแล-ว
แน7นอน  ฉะน
@น  อย7างน-อยท�?ส�ดกFต-องเปFนพระอร�ยบ�คคลข
@นแรก  แต7ทว7า
ต-องไม7ใช7 ๕ พรรษาแต7อาย�เท7าน
@น ต-องเปFน๕ พรรษาในจ�ตด-วย
ผ6-ปฏ�บ
ต�เข-าถ1งจ�ตใจเช7นน�@  จะม�ความกล
ว  ความละอายท
@งต7อหน-าและล
บ
หล
ง  ท
@งในท�?ม>ดและท�?แจ-ง  เพราะเข-าถ1งพระพ�ทธเจ-า  แล-วอาศ
ยพระธรรม 
อาศ
ยพระสงฆQ  แล-วม�พระพ�ทธ  ม�พระพ�ทธเจ-าเปFนท�?พ1?ง  ม�พระธรรมเปFนท�?
พ1?ง  ม�พระสงฆQเปFนท�?พ1?งแล-ว  ถ-าพ1?งพระพ�ทธเจ-าจร�งๆ  กFต-องเหFน
พระพ�ทธเจ-า ต-องเหFนพระธรรม ต-องเหFนพระสงฆQ ถ-าเราขอพ1?งท7านขอพ1?ง
พระพ�ทธ  พ1?งพระธรรม  พ1?งพระสงฆQ  แล-วเราย
งไม7เหFนท7านน
@นจะเปFน
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ประโยชนQอะไร  ถ-าเราขอพ1?งท7านกFต-องร6-จ
กท7าน  จะร6-จ
กแต7กายเท7าน
@น  ย
ง
ไม7พอ ต-องร6-จ
กด-วยใจจ1งจะใช-ได-
ถ-าเข-าใจถ1งแล-วจ1งจะได-ร6-ว7า พระพ�ทธเจ-าเปFนอย7างน�@อย7างน�@ พระธรรมเปFน
อย7างน�@อย7างน�@  พระสงฆQเปFนอย7างน�@อย7างน�@  พระพ�ทธเจ-าเปFนร6ปล
กษณะ
อาการอย7างน
@นอย7างน
@นพระธรรมกFเช7นเด�ยวก
น  จ1งจะได-เปFนท�?พ1?งของเรา 
เพราะส�?งเหล7าน�@เก�ดอย67ท�?จ�ตของเรา จะไปอย67ท�?ไหนกFตามม�พระพ�ทธ ม�พระ
ธรรม ม�พระสงฆQอย67เร>?อยไปในจ�ตผ6-น
@น ฉะน
@น ผ6-น�@จ1งไม7กล-ากระท�าบาป
พระอร�ยบ�คคลข
@นแรก ท7านจ1งไม7เข-าไปส67อบายตรงแน7วแน7ไปเลย ไม7ม�ชาต�
ท�?แปดเก�ดข1@น เพราะอะไร เพราะม
นแน7นอนแล-วน7ะซ� ม
น แน7นอนแล-ว เม>?อ
เข-าหนทางกFไม7ได-สงส
ย ท�น�@ค7อยเคล>?อนไปไม7ได-ม�ความสงส
ย ไม7ถ1งว
นใดกF
จะต-องถ1งว
นหน1?ง จะให-กล
บมาท�าบาปท�ากรรม ด-วยกาย ด-วยวาจาอ�กไม7ม� 
พ-นจากความเด>อดร-อน  ท�?จะเปFนนรกแล-ว  ฉะน
@นท7านจ1งว7าอร�ยบ�คคลพ-น
อบายภ6ม�  จ�ตกFไม7ไปถ1งอบาย  ไม7ไปส67อบายจ1งเปFนผ6-ไม7กล
บค>อไม7กล
บมา
ท�าช
?ว ใจน
@นมาท�าความช
?วไม7ได-อ�ก
อ
นน�@จะได-เหFนเองว7าใจม
นท�าไม7ได-  กFแปลว7าม
นเปล�?ยนไปเปFนอร�ยชาต�  ไป
แล-ว  ม
นกล
บมาไม7ได-แล-ว  ม
นเปล�?ยนในชาต�น�@เอง  เร>?องเหล7าน�@จะร6-จ
ก
เฉพาะเจ-าของเอง
ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรม  ท�?ย
งไม7ได-เหFนธรรม  เม>?อได-ย�นอย7างน�@  อาจค�ด
ว7าการร6-ธรรมการเหFนธรรม  การปฏ�บ
ต�ธรรมเช7นน
@นจะเปFนไปได-อย7างไร 
เปFนการยากอย67  เร>?องเหล7าน�@น7ะกFค>อ ธรรมชาต�ธรรมดาท�?ม
นเปFนอย67น�@แหละ 
ท�กว
นน�@บางท�เราม�ความส�ขใจ บางท�เราม�ความท�กขQใจ ม�ความด�ใจ ม�ความ
เส�ยใจ เพราะอะไร? เพราะไม7ร6-ธรรม เพราะไม7เหFนธรรม ไม7ร6-ธรรมชาต� ไม7
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เหFนธรรมชาต�  ค>อธรรมชาต�ม
นเปFนของม
นเช7นน
@นเร>?อยๆ  ท
@งกายและจ�ต 
ค>อร6ปและนาม
ฉะน
@น พระบรมศาสดาท7านจ1งได- หมายข
นธQ ห-าวางข
นธQห-า เล�กข
นธQห-าละ
ข
นธQห-าท�?ละม
นไม7ได-เพราะอะไร?  เพราะไม7เหFนม
น  เพราะไม7ร6-เท7าท
นม
น 
เหFนว7าม
นเปFนเรา  เหFนเราว7าเปFนม
น  เหFนเราว7าเปFนส�ข  เหFนส�ขว7าเปFนเรา 
เหFนท�กขQว7าเปFนเรา เหFนเราว7าเปFนท�กขQ ม
นแยกออกจากก
นไม7ได-
เม>?อแยกออกจากก
นไม7ได-กFแปลว7าเราไม7เหFนธรรม ค>อธรรมชาต�อย7างน�@ม
น
ไม7เปFนเรา แต7เราเข-าใจว7าเปFนเรา ส�ขกFมาถ6กเรา ท�กขQกFมาถ6กเรา เส�ยใจกF
มาถ6กเรา เพราะเราเข-าไปขวางอย67ตรงน
@น
เรากFค>อก-อนอ
ตตา ต
วตน เม>?อม�ก-อนอ
ตตาเม>?อใดแล-วส�ขกFถ6กเรา ท�กขQกFถ6ก
เรา อะไรถ6กเราหมด ฉะน
@นสมเดFจพระบรมศาสดาท7านจ1งว7าให-ท�าลายก-อน
อ
ตตา  เม>?อท�าลายก-อนอ
ตตา  ค>อส
กกายท�ฐ�น�@แล-ว  หมดก-อนอ
ตตาแล-ว 
อ
ตตาม
นกFไม7ต-องเร�ยกม
นเปFนของม
นเอง เม>?อหมดอ
ตตา อน
ตตากFเก�ดข1@น
มาเอง
เม>?อบ�คคลถ>อเน>@อถ>อต
ว กFจะเหFนแก7ต
ว เหFนแก7ตน เหFนว7าเราส�ข เหFนว7าเรา
ท�กขQ เหFนว7าเราด� เหFนว7าเราช
?ว เหFนว7าเราต7างๆนานา ความจร�งส�?งเหล7าน�@
ธรรมชาต�ม
นเปFนอย7างน
@น  แต7เรากล
บไปเอาธรรมชาต�มาเปFนเรา  เอาเรา
มาเปFนธรรมชาต� เลยไม7ร6-ว7าธรรมชาต�ค>ออะไร ธรรมชาต�ม
นด� กFห
วเราะก
บ
ม
นธรรมชาต�ม
นร-าย กFร-องไห-ก
บม
น
ความจร�งธรรมชาต�กFค>อส
งขาร  อย7างเราว7า  "เตส
ง  ว6ป-สโม  ส�โข"  ความ
สงบของส
งขารน
@นเปFนส�ข สงบอะไรล7ะ? กFค>อถอนอ�ปาทานออกมาว7า เหFน
ธรรมชาต�ตามเปFนจร�งของม
นเด�wยวน�@ความจร�งของม
นม�อย67  ม
นเปFนจร�งอย67 
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ต-นหญ-า ภ6เขาเถาว
ลยQ ม
นเปFนของม
นอย7างน
@น ม
นเก�ดม
นกFด
บ ม
นด
บม
น
กFเก�ด ม�เล>?อนไหลไปมา ธรรมชาต�  ม
นเปFนจร�งอย67  แต7เราผ6-ไม7จร�ง  เม>?อไป
เหFนแล-วกFต>?นเต-น  ธรรมชาต�ไม7ต>?นเต-น  ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ไม7ว7าใครจะ
ร-องไห-  ใครจะห
วเราะ ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@น อ
นน
@นม
นเปFนของจร�ง 
เราไม7ร6-จ
กของจร�งเม>?อไปเหFนของจร�งแล-วกระต>อร>อร-น  ร-องไห-  ห
วเราะ 
ต7างๆนานา เส�ยอกเส�ยใจ ด�อกด�ใจ
ถ1งเราจะด�ใจเส�ยใจอย7างไรกFตาม สภาวะร7างกายร6ปน�@ของเรา กFเปFนอย67ของ
ม
นเช7นน�@  ม
นเก�ดมาแล-วม
นกFแปรตามธรรมชาต�  แปรไป  เจFบไป  ตายไป 
พล
ดพรากจากก
นไปเปFนธรรมดา  ธรรมชาต�ม
นเปFนอย7างน�@  เม>?อหากว7า
บ�คคลผ6-ใดจะเอาธรรมชาต�ท
@งหลายท
@งปวงเหล7าน�@ให-ม
นเปFนต
วเรา เปFนของ
เราอย7างน�@ม
นกFเปFนการแบกท�กขQไว-
ฉะน
@นพระอ
ญญาโกณฑ
ญญะท7านจ1งว7า  "ส�?งใดส�?งหน1?ง"ค�าว7าส�?งใดส�?งหน1?ง
น
@นหมายรวมตลอดเลย จะเปFนร6ปหร>อเปFนนามกFช7าง ใช7หมดท
@งน
@น ความ
เหFนของท7านในขณะท�?ท7านฟ 
งเทศนQของพระพ�ทธองคQน
@นเปล�?ยนข1@นมาจน
เหFนแจ-ง  ออกจากท�?น
?งแล-วกFย
งเหFนอย67อย7างน
@น  จร�งอย67อย7างน
@น  อาการ
อย7างใดผ7านเก�ดข1@นมา กFเหFนความเก�ด อ
นม
นด
บไปแล-ว ท7านกFเหFนความ
ด
บ เก�ดแล-วกFด
บ ด
บแล-วกFเก�ด
ท7านกFเหFนม
น อ
นใดม
นเก�ดแล-วกFด
บ อ
นใดม
นด
บแล-วกFด
บไป เปFนอย67เร>?อย
ไป  ส�ขท�กขQกFมากระทบจ�ตของท7านอย67เสมอ  แต7ว7าจ�ตของท7านเพ�ยงแต7ร
บ
ทราบ  ไม7พลอยตกนรกไม7พลอยไปส67อบาย  ไม7พลอยไปด�ใจ  ไม7พลอยไป
เส�ยใจก
บส�?งเหล7าน
@น  จ�ตของท7านต
@งม
?นเด7นอย67  พ�จารณาอย67อย7างน
@น  น
?น
เพราะท7านอ
ญญาโกณฑ
ญญะท7านได-ดวงตา  ได-ดวงตาอ
นหน1?งท�?เหFน
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ธรรมชาต�ตามเปFนจร�ง  ความร6-เท7าตามเปFนจร�งของส
งขารส
งขารม
นเปFน
จร�งอย7างไร  กFร6-เท7าตามเปFนจร�งของม
นอย7างน
@นน�?เร�ยกว7าผ6-ร6-ธรรม  ผ6-เหFน
ธรรม ร6-แล-วละเล�กถอน
ถ-าย
ง  ไม7เหFน กFย
งพาก
นอดพาก
นละ ม
นไม7เหFนหรอกท�?มาอดละ อดกล
@น 
อดทน อดทานน
?นนะ  แต7ถ-าถ1งท�?ของม
นแล-ว  กFจะไม7ม�เร>?องอดละ  อดกล
@น 
ไม7ม�เร>?องใดได-อด เร>?องผ6-เหFนธรรมแล-วกFเปFนธรรม ไม7ม�เร>?องอดกล
@น  น�?เรา
ย
งไม7ท
นร6-จ
กธรรมไม7เปFนธรรม  จ1งเอาธรรมมาใช-  เอาความเพ�ยรมาใช-ม
น
เปFนอย7างน�@
ท�น�@ถ-าเรามาเพ�ยรแล-ว  ม
นไม7เก�ยจคร-านแล-ว  ความเพ�ยรกFไม7ต-องเอามาใช- 
ม
นร6-เท7าต7ออารมณQท
@งหลายท
@งปวงแล-วม
นไม7ส�ข  ไม7ท�กขQก
บม
น  กFไม7ต-อง
เอาข
นต�มาใช-  เม>?อม
นเปFนธรรมแล-ว  ม
นเก�ดมาม
นกFเปFนธรรม  ผ6-ร6-กFร6-ตาม
ธรรมแล-วกFเลยเปFนธรรม ร6-ธรรมแล-วเหFนธรรม เร�ยนธรรมร6-ธรรมเหFนธรรม
เปFนธรรม
เม>?อม
นเปFนธรรมแล-วกFหย�ด สงบแล-ว ท�น�@ไม7ได-เอาธรรมมาใช-เพราะม
นเปFน
ธรรมแล-ว  ภายนอกกFเปFนแล-ว  ภายในกFเปFนแล-ว  ผ6-ร6-ธรรมกFเปFนธรรม 
สภาวะม
นกFเปFนธรรม อ
นท�?ร6-ม
นกFเปFนธรรม เปFนอย67อย7างน
@น เปFนอย7างเสร� 
เปFนหน1?งเส�ยแล-ว  ธรรมชาต�อ
นน�@จ1งไม7เก�ด  ธรรมชาต�อ
นน�@จ1งไม7แก7  ธรรม-
ชาต�อ
นน�@จ1งไม7เจFบ  ธรรมชาต�อ
นน�@จ1งไม7ตาย  ธรรมชาต�อ
นน�@จ1งไม7ส�ข  ไม7
ท�กขQ ธรรมชาต�อ
นน�@ไม7น-อย ไม7ใหญ7 ไม7หน
ก ไม7เบา ไม7ส
@นไม7ยาว ไม7ด�าไม7
ขาว  ไม7ม�เร>?องเปร�ยบเท�ยบ ไม7ม�เร>?องจะเอามาเปร�ยบ สมม�ต�อะไรๆเข-าไม7
ถ1ง เข-าไม7ถ1งท�?น
?น
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ฉะน
@น  พระน�พพานท7านจ1งว7าไม7ม�ส�สรรวรรณะ  ส�เข�ยวส�แดง  ส�ด�า  อะไร
ไม7ม�  เร>?องส�เข�ยวส�ด�า  อะไรต7างๆเปFนเร>?องสมม�ต�  เปFนเร>?องบ
ญญ
ต�ในโลก�ยQ 
เม>?อพ-นจากส�?งเหล7าน�@ไป  แล-วไม7ม�เร>?องเหล7าน�@ตามไปถ1ง  ด
งน
@นจ1งกล7าวว7า
ส�?งน
@นเปFนโลก�ต-ตระ ธรรมอ
นน
@นท7านจ1งว7าเปFนป 
จจ
ตต
ง อ
นผ6-ร6-กFได-เฉพาะ
เจ-าของ ประกาศไม7ได- ม�แต7ให-อ�บาย ผ6-ท�?เข-าไปถ1งแล-วกFแล-ว จะเอาสมม�ต�
บ
ญญ
ต�มาพ6ดไม7ได- ม
นหมดม
นหมดส�@น

.ความสบายหร>อไม7สบาย ไม7ได-อย67ท�?คนมาก หร>อน-อย 
ม
นอย67ท�?ความเหFนถ6กเท7าน
@น.
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ส�?งท
@งหลายในโลกน�@ล-วนแต7เปFนส�?งสมม�ต�ท�?เราสมม�ต�ข1@นมาเองท
@งส�@นสมม�ต�
แล-วกFหลงสมม�ต�ของต
วเองเลยไม7ม�ใครวางม
นเปFนท�ฐ�ม
นเปFนมานะความ
ย1ดม
?นถ>อม
?นอ
นความย1ดม
?นถ>อม
?นน�@ไม7ใช7เร>?องท�?จะจบได-ม
นจบลงไม7ได-ส
ก
ท�เปFนเร>?องว
ฏฏสงสารท�?ไหลไปไม7ขาดไม7ม�ทางส�@นส�ดท�น�@ถ-าเราร6-จ
กสมม�ต�
แล-วกFร6-จ
กว�ม�ตต�คร
@นร6-จ
กว�ม�ตต�แล-วกFร6-จ
กสมม�ต�กFจะเปFนผ6-ร6-จ
กธรรมะอ
น
หมดส�@นไป
กFเหม>อนเราท�กคนน�@แหละแต7เด�มช>?อของเรากFไม7ม�ค>อตอนเก�ดมากFไม7ม�ช>?อท�?
ม�ช>?อข1@นมากFโดยสมม�ต�ก
นข1@นมาเองอาตมาพ�จารณาด6ว7าเอ!สมม�ต�น�@ถ-าไม7ร6-
จ
กม
นจร�งๆแล-วม
นกFเปFนโทษมากความจร�งม
นเปFนของเอามาใช-ให-เราร6-จ
ก
เร>?องราวม
นเฉยๆเท7าน
@นกFพอให-ร6-ว7าถ-าไม7ม�เร>?องสมม�ต�น�@กFไม7ม�เร>?องท�?จะพ6ด
ก
นไม7ม�เร>?องท�?จะบอกก
นไม7ม�ภาษาท�?จะใช-ก
น
เม>?อคร
@งท�?อาตมาไปต7างประเทศอาตมาได-ไปเหFนพวกฝร
?งไปน
?งกรรมฐาน
ก
นอย67เปFนแถวแล-วเวลาจะล�กข1@นออกไปไม7ว7าผ6-หญ�งหร>อผ6-ชายกFตามเหFน
จ
บห
วก
นผ6-น
@นผ6-น�@ไปเร>?อยๆกFเลยมาเหFนได-ว7าโอ!สมม�ต�น�@ถ-าไปต
@งลงท�?ไหน
ไปย1ดม
?นหมายม
?นม
นกFจะเก�ดก�เลสอย67ท�?น
?นถ-าเราวางสมม�ต�ได-ยอมม
นแล-ว
กFสบาย
อย7างพวกนายพลนายพ
นทหารมาท�?น�?กFเปFนผ6-ม�ยศฐาบรรดาศ
กด� tคร
@นมาถ1ง
อาตมาแล-วกFพ6ดว7า"หลวงพ7อกร�ณาจ
บห
วให-ผมหน7อยคร
บ"น�?แสดงว7าถ-า
ยอมแล-วม
นกFไม7ม�พ�ษอย67ท�?น
?นพอล6บห
วให-เขาด�ใจด-วยซ�@าแต7ถ-าไปล6บห
ว

207

http://ajahnchah.org/thai/Convention_and_Liberation.html


เขาท�?กลางถนนด6ซ�ไม7เก�ดเร>?องกFลองด6น�?ค>อความย1ดม
?นถ>อม
?นเอาไว-ฉะน
@น
อาตมาว7าการวางน�@ม
นสบายจร�งๆเม>?อต
@งใจว7าเอาห
วมาให-อาตมาล6บกF
สมม�ต�ลงว7าไม7เปFนอะไรแล-วกFไม7เปFนอะไรจร�งๆล6บอย67เหม>อนห
วเผ>อก
ห
วม
นแต7ถ-าเราไปล6บอย67กลางทางไม7ได-แน7นอน
น�?แหละเร>?องของการยอมการละการวางการปลงท�าได-แล-วม
นเบาอย7างน�@
คร
@นไปย1ดท�?ไหนม
นกFเปFนภพท�?น
?นเปFนชาต�ท�?น
?นม�พ�ษม�ภ
ยข1@นท�?น
?น
พระพ�ทธองคQของเราท7านทรงสอนสมม�ต�แล-วกFทรงสอนให-ร6-จ
กแก-สมม�ต�
โดยถ6กเร>?องของม
นให-ม
นเหFนเปFนว�ม�ตต�อย7าไปย1ดม
?นหร>อถ>อม
?นม
นส�?งท�?
ม
นเก�ดมาในโลกน�@กFเร>?องสมม�ต�ท
@งน
@นม
นจ1งเปFนข1@นมาคร
@นเปFนข1@นมาแล-ว
และสมม�ต�แล-วกFอย7าไปหลงสมม�ต�น
@นท7านว7าม
นเปFนท�กขQเร>?องสมม�ต�เร>?อง
บ
ญญ
ต�น�@เปFนเร>?องส�าค
ญท�?ส�ดถ-าคนไหนปล7อยคนไหนวางได-ม
นกFหมดท�กขQ
แต7เปFนก�ร�ยาของโลกเราเช7นว7าพ7อบ�ญมาน�@เปFนนายอ�าเภอเถ-าแก7แสงช
ยไม7
ได-เปFนนายอ�าเภอแต7กFเปFนเพ>?อนก
นมาแต7ไหนแต7ไรแล-วเม>?อพ7อบ�ญมาได-
ร
บแต7งต
@งให-เปFนนายอ�าเภอกFเปFนสมม�ต�ข1@นมาแล-วแต7กFให-ร6-จ
กใช-สมม�ต�ให-
เหมาะสมส
กหน7อยเพราะเราย
งอย67ในโลกถ-าเถ-าแก7แสงช
ยข1@นไปหานาย
อ�าเภอท�?ท�?ท�างานและเถ-าแก7แสงช
ยไปจ
บห
วนายอ�าเภอม
นกFไม7ด�จะไปค�ด
ว7าแต7ก7อนเคยอย67ด-วยก
นหามจ
กรเยFบผ-าด-วยก
นจวนจะตายคร
@งน
@นจะไป
เล7นห
วให-คนเหFนม
นกFไม7ถ6กไม7ด�ต-องให-เก�ยรต�ก
นส
กหน7อยอย7างน�@กFควร
ปฏ�บ
ต�ให-เหมาะสมตามสมม�ต�ในหม67มน�ษยQท
@งหลายจ1งจะอย67ก
นได-ด-วยด�ถ1ง
จะเปFนเพ>?อนก
นมาแต7คร
@งไหนกFตามเขาเปFนนายอ�าเภอแล-วต-องยกย7องเขา
เม>?อออกจากท�?ท�างานมาถ1งบ-านถ1งเร>อนแล-วจ1งจ
บห
วก
นได-ไม7เปFนอะไรกF
จ
บห
วนายอ�าเภอน
?นแหละแต7ไปจ
บอย67ท�?ศาลากลางคนเยอะๆกFอาจจะผ�ด
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แน7น�?กFเร�ยกว7าให-เก�ยรต�ก
นอย7างน�@ถ-าร6-จ
กใช-อย7างน�@ม
นกFเก�ดประโยชนQถ1ง
แม-จะสน�ทก
นนานแค7ไหนกFตามพ7อบ�ญมากFคงจะต-องโกรธหากว7าไปท�าใน
หม67คนมากๆเพราะเปFนนายอ�าเภอแล-วน�?แหละม
นกFเร>?องปฏ�บ
ต�เท7าน�@แหละ
โลกเราให-ร6-จ
กกาลร6-จ
กเวลาร6-จ
กบ�คคล
ท7านจ1งให-เปFนผ6-ฉลาดสมม�ต�กFให-ร6-จ
กว�ม�ตต�กFให-ร6-จ
กให-ร6-จ
กในคราวท�?เราจะ
ใช-ถ-าเราใช-ให-ถ6กต-องม
นกFไม7เปFนอะไรถ-าใช-ไม7ถ6กต-องม
นกFผ�ดม
นผ�ดอะไร
ม
นผ�ดก�เลสของคนน�?แหละม
นไม7ผ�ดอ
นอ>?นหรอกเพราะคนเหล7าน�@อย67ก
บ
ก�เลสม
นกFเปFนก�เลสอย67แล-วน�?เร>?องปฏ�บ
ต�ของสมม�ต�ปฏ�บ
ต�เฉพาะในท�?
ประช�มในบ�คคลในกาลในเวลากFใช-สมม�ต�บ
ญญ
ต�อ
นน�@ได-ตามความเหมาะ
สมกFเร�ยกว7าคนฉลาดให-เราร6-จ
กต-นร6-จ
กปลายท
@งท�?เราอย67ในสมม�ต�น�@แหละ
ม
นท�กขQเพราะความไปย1ดม
?นหมายม
?นม
นแต7ถ-าร6-จ
กสมม�ต�ให-ม
นเปFนม
นกF
เปFนข1@นมาเปFนข1@นมาได-โดยฐานท�?เราสมม�ต�แต7ม
นค-นไปจร�งๆแล-วไปจนถ1ง
ว�ม�ตต�ม
นกFไม7ม�อะไรเลย
อาตมาเคยเล7าให-ฟ 
งว7าพวกเราท
@งหลายท�?มาบวชเปFนพระน�@แต7ก7อนเปFน
ฆราวาสกFสมม�ต�เปFนฆราวาสมาสวดสมม�ต�ให-เปFนพระกFเลยเปFนพระแต7เปFน
พระเณรเพ�ยงสมม�ต�พระแท-ๆย
งไม7เปFนเปFนเพ�ยงส�มมต�ย
งไม7เปFนว�ม�ตต�น�?
ถ-าหากว7าเรามาปฏ�บ
ต�ให-จ�ตหล�ดพ-นจากอาสวะท
@งหลายเหล7าน�@เปFนข
@นๆ
ไปต
@งแต7ข
@นโสดาสก�ทาคาม�อนาคาม�ไปจนถ1งพระอรห
นตQน
@นเปFนเร>?องละ
ก�เลสแล-วแต7แม-เปFนพระอรห
นตQแล-วกFย
งเปFนเร>?องสมม�ต�อย67น
?นเองค>อสมม�ต�
อย67ว7าเปFนพระอรห
นตQอ
นน
@นเปFนพระแท-คร
@งแรกกFสมม�ต�อย7างน�@ค>อสมม�ต�
ว7าเปFนพระแล-วกFจะละก�เลสเลยได-ไหม?กFไม7ได-เหม>อนก
นก
บเกล>อน�?แหละ
สมม�ต�ว7าเราก�าด�นทรายมาส
กก�าหน1?งเอามาสมม�ต�ว7าเปFนเกล>อม
นเปFนเกล>อ

209



ไหมล7ะ?กFเปFนอย67แต7เปFนเกล>อโดยสมม�ต�ไม7ใช7เกล>อแท-ๆจะเอาไปใส7แกงม
น
กFไม7ม�ประโยชนQถ-าจะว7าเปFนเกล>อแท-ม
นกFเปล7าท
@งน
@นแหละน�?เร�ยกว7าสมม�ต�
ท�าไมจ1งสมม�ต�?เพราะว7าเกล>อไม7ม�อย67ท�?น
?นม
นม�แต7ด�นทรายถ-าเอาด�นทราย
มาสมม�ต�ว7าเปFนเกล>อม
นกFเปFนเกล>อให-อย67เปFนเกล>อโดยฐานท�?สมม�ต�ไม7เปFน
เกล>อจร�งค>อม
นกFไม7เคFมใช-ส�าเรFจประโยชนQไม7ได-ม
นส�าเรFจประโยชนQได-เปFน
บางอย7างค>อในข
@นสมม�ต�ไม7ใช7ในข
@นว�ม�ตต�
ช>?อว7าว�ม�ตต�น
@นกFสมม�ต�น�@แหละเร�ยกข1@นมาแต7ว7าส�?งท
@งหลายเหล7าน
@นม
น
หล�ดพ-นจากสมม�ต�แล-วหล�ดไปแล-วม
นเปFนว�ม�ตต�แล-วแต7กFย
งเอามาสมม�ต�
ให-เปFนว�ม�ตต�อย67อย7างน�@แหละม
นกFเปFนเร>?องเท7าน�@จะขาดสมม�ต�น�@ได-ไหม?กF
ไม7ได-ถ-าขาดสมม�ต�น�@แล-วกFจะไม7ร6-จ
กการพ6ดจาไม7ร6-จ
กต-นไม7ร6-จ
กปลายเลย
ไม7ม�ภาษาจะพ6ดก
น
ฉะน
@นสมม�ต�น�@กFม�ประโยชนQค>อประโยชนQท�?สมม�ต�ข1@นมาให-เราใช-ก
นเช7นว7า
คนท�กคนกFม�ช>?อต7างก
นแต7ว7าเปFนคนเหม>อนก
นถ-าหากไม7ม�การต
@งช>?อเร�ยก
ก
นกFจะไม7ร6-ว7าพ6ดก
นให-ถ6กคนได-อย7างไรเช7นเราอยากจะเร�ยกใครส
กคน
หน1?งเรากFเร�ยกว7า"คนคน"กFไม7ม�ใครมาม
นกFไม7ส�าเรFจประโยชนQเพราะต7างกF
เปFนคนด-วยก
นท�กคนแต7ถ-าเราเร�ยก"จ
นทรQมาน�?หน7อย"จ
นทรQกFต-องมาคน
อ>?นกFไม7ต-องมาม
นส�าเรFจประโยชนQอย7างน�@ได-เร>?องได-ราวฉะน
@นได-ข-อ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�อ
นเก�ดจากสมม�ต�อ
นน�@กFย
งม�อย67
ด
งน
@นถ-าเข-าใจในเร>?องสมม�ต�เร>?องว�ม�ตต�ให-ถ6กต-องม
นกFไปได-สมม�ต�น�@กFเก�ด
ประโยชนQได-เหม>อนก
นแต7ความจร�งแท-แล-วม
นไม7ม�อะไรอย67ท�?น
?นแม-ตลอด
ว7าคนกFไม7ม�อย67ท�?น
?นเปFนสภาวธรรมอ
นหน1?งเท7าน
@นเก�ดมาด-วยเหต�ด-วย
ป 
จจ
ยของม
นเจร�ญเต�บโตด-วยเหต�ด-วยป 
จจ
ยของม
นให-ต
@งอย67ได-พอสมควร
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เท7าน
@นอ�กหน7อยม
นกFบ�บสลายไปเปFนธรรมดาใครจะห-ามกFไม7ได-จะ
ปร
บปร�งอะไรกFไม7ได-ม
นเปFนเพ�ยงเท7าน
@นอ
นน�@กFเร�ยกว7าสมม�ต�ถ-าไม7ม�สมม�ต�
กFไม7ม�เร>?องม�ราวไม7ม�เร>?องท�?จะปฏ�บ
ต�ไม7ม�เร>?องท�?จะม�การม�งานไม7ม�ช>?อเส�ยง
เลยไม7ร6-จ
กภาษาก
นฉะน
@นสมม�ต�บ
ญญ
ต�น�@ต
@งข1@นมาเพ>?อให-เปFนภาษาให-ใช-
ก
นสะดวก
เหม>อนก
บเง�นน�?แหละสม
ยก7อนธนบ
ตรม
นไม7ม�หรอกม
นกFเปFนกระดาษอย67
ธรรมดาไม7ม�ราคาอะไรในสม
ยต7อมาท7านว7าเง�นอ
ฐเง�นตราม
นเปFนก-อนว
ตถ�
เกFบร
กษายากกFเลยเปล�?ยนเส�ยเอาธนบ
ตรเอากระดาษน�@มาเปล�?ยนเปFนเง�น
กFเปFนเง�นให-เราอย67ต7อน�@ไปถ-าม�พระราชาองคQใหม7เก�ดข1@นมาสมม�ต�ไม7ชอบ
ธนบ
ตรกระดาษเอาข�@คร
?งกFได-มาท�าให-ม
นเหลวแล-วมาพ�มพQเปFนก-อนๆ
สมม�ต�ว7าเปFนเง�นเรากFจะให-ข�@คร
?งก
นท
@งหมดท
?วประเทศเปFนหน�@เปFนส�นก
นกF
เพราะก-อนข�@คร
?งน�@แหละอย7าว7าแต7เพ�ยงก-อนข�@คร
?งเลยเอาก-อนข�@ไก7มาแปร
ให-ม
นเปFนเง�นม
นกFเปFนได-ท�น�@ข�@ไก7กFจะเปFนเง�นไปหมดจะฆ7าก
นแย7งก
นกF
เพราะก-อนข�@ไก7เร>?องของม
นเปFนเร>?องแค7น�@
แม-เขาจะเปล�?ยนเปFนร6ปใหม7มาถ-าพร-อมก
นสมม�ต�ข1@นแล-วม
นกFเปFนข1@นมาได-
ม
นเปFนสมม�ต�อย7างน
@นอ
นน�@ส�?งท�?ว7าเปFนเง�นน
@นม
นเปFนอะไรกFไม7ร6-จ
กเร>?องแร7
ต7างๆท�?ว7าเปFนเง�นจร�งๆแล-วจะเปFนเง�นหร>อเปล7ากFไม7ร6-เหFนแร7อ
นน
@นเปFนมา
อย7างน
@นกFเอามาสมม�ต�ม
นข1@นมาม
นกFเปFนถ-าพ6ดเร>?องโลกแล-วม
นกFม�แค7น�@
สมม�ต�อะไรข1@นมาแล-วม
นกFเปFนเพราะม
นอย67ก
บสมม�ต�เหล7าน�@แต7ว7าจะ
เปล�?ยนให-เปFนว�ม�ตต�ให-คนร6-จ
กว�ม�ตต�อย7างจร�งจ
งน
@นม
นยาก
เร>อนเราบ-านเราข-าวของเง�นทองล6กหลานเราเหล7าน�@กFสมม�ต�ว7าล6กเราเม�ย
เราพ�?เราน-องเราอย7างน�@เปFนฐานท�?สมม�ต�ก
นข1@นมาท
@งน
@นแต7ความเปFนจร�ง
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แล-วถ-าพ6ดตามธรรมะท7านว7าไม7ใช7ของเรากFฟ 
งไม7ค7อยสบายห6สบายใจ
เท7าใดเร>?องของม
นกFเปFนอย7างน
@นจร�งๆถ-าไม7สมม�ต�ข1@นมากFไม7ม�ราคาสมม�ต�
ว7าไม7ม�ราคากFไม7ม�ราคาสมม�ต�ให-ม�ราคาข1@นมากFม�ราคาข1@นมาม
นกFเปFนเช7น
น
@นฉะน
@นสมม�ต�น�@กFด�อย67ถ-าเราร6-จ
กใช-ม
นให-ร6-จ
กใช-ม
น
อย7างสกลร7างกายของเราน�@กFเหม>อนก
นไม7ใช7เราหรอกม
นเปFนของสมม�ต�
จร�งๆแล-วจะหาต
วตนเราเขาแท-ม
นกFไม7ม�ม�แต7ธรรมธาต�อ
นหน1?งเท7าน�@แหละ
ม
นเก�ดแล-วกFต
@งอย67แล-วกFด
บไปท�กอย7างม
นกFเปFนอย7างน�@ไม7ม�เร>?องอะไรท�?
เปFนจร�งเปFนจ
งของม
นแต7ว7าสมควรท�?เราจะต-องใช-ม
น
อย7างว7าเราม�ช�ว�ตอย67ได-น�@เพราะอะไร?เพราะอาหารการก�นของเราท�?เปFนอย67
ถ-าหากว7าช�ว�ตเราอย67ก
บอาหารการก�นเปFนเคร>?องหล7อเล�@ยงเปFนป 
จจ
ย
จ�าเปFนเรากFต-องใช-ใช-ส�?งเหล7าน�@ให-ม
นส�าเรFจประโยชนQในความเปFนอย67ของ
เราเหม>อนก
บพระพ�ทธเจ-าท7านทรงสอนพระเร�?มต-นจร�งๆท7านกFสอนเร>?อง
ป 
จจ
ยส�?เร>?องจ�วรเร>?องบ�ณฑาตเร>?องเสนาสะเร>?องเภส
ชยาบ�าบ
ดโรคท7านให-
พ�จารณาถ-าเราไม7ได-พ�จารณาตอนเช-ายามเยFนม
นล7วงกาลมาแล-วกFให-
พ�จารณาเร>?องอ
นน�@
ท�าไมท7านจ1งให-พ�จารณาบ7อยๆพ�จารณาให-ร6-จ
กว7าม
นเปFนป 
จจ
ยส�?เคร>?อง
หล7อเล�@ยงร7างกายของเราน
กบวชกFต-องม�ผ-าน�7งผ-าห7มอาหารการขบฉ
นยา
ร
กษาโรคม�ท�?อย67อาศ
ยเม>?อเราม�ช�ว�ตอย67เราจะหน�จากส�?งเหล7าน�@ไม7ได-ถ-า
อาศ
ยส�?งเหล7าน�@เปFนอย67ท7านท
@งหลายจะได-ใช-ของเหล7าน�@จนตลอดช�ว�ตของ
ท7านแล-วท7านอย7าหลงนะอย7าหลงส�?งเหล7าน�@ม
นเปFนเพ�ยงเท7าน�@ม�ผลเพ�ยง
เท7าน�@
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เราจะต-องอาศ
ยส�?งเหล7าน�@ไปจ1งอย67ได-ถ-าไม7อาศ
ยส�?งใดส�?งหน1?งจะบ�าเพFญ
ภาวนาจะสวดมนตQท�าว
ตรจะน
?งพ�จารณากรรมฐานกFจะส�าเรFจประโยชนQให-
ท7านไม7ได-ในเวลาน�@จะต-องอาศ
ยส�?งเหล7าน�@อย67ฉะน
@นท7านท
@งหลายอย7าไปต�ด
ส�?งเหล7าน�@อย7าไปหลงสมม�ต�อ
นน�@อย7าไปต�ดป 
จจ
ยส�?อ
นน�@ม
นเปFนป 
จจ
ยให-ท7า
นอย67ไปอย67ไปพอถ1งคราวม
นกFเล�กจากก
นไปถ1งแม-ม
นจะเปFนเร>?องสมม�ต�กF
ต-องร
กษาให-ม
นอย67ถ-าไม7ร
กษาม
นกFเปFนโทษเช7นถ-วยใบหน1?งในอนาคตถ-วย
ม
นจะต-องแตกแตกกFช7างม
นแต7ขณะท�?ท7านย
งม�ช�ว�ตอย67ขอให-ท7านร
กษา
ถ-วยใบน�@ไว-ให-ด�เพราะเปFนเคร>?องใช-ของท7านถ-าถ-วยใบน�@แตกท7านกFล�าบาก
แต7ถ1งแม-ว7าจะแตกกFขอให-เปFนเร>?องส�ดว�ส
ยท�?ม
นแตกไป
ป 
จจ
ยส�?ท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนให-พ�จารณาน�@กFเหม>อนก
นเปFนป 
จจ
ยส7งเสร�ม
เปFนเคร>?องอาศ
ยของบรรพช�ตให-ท7านท
@งหลายร6-จ
กม
นอย7าไปย1ดม
?นหมาย
ม
?นม
นจนเปFนก-อนก�เลสต
ณหาเก�ดข1@นในดวงจ�ตดวงใจของท7านจนเปFนท�กขQ
เอาแค7ใช-ช�ว�ตให-ม
นเปFนประโยชนQเท7าน�@กFพอแล-ว
เร>?องสมม�ต�ก
บว�ม�ตต�ม
นกFเก�?ยวข-องก
นอย7างน�@เร>?อยไปฉะน
@นถ-าหากว7าใช-
สมม�ต�อ
นน�@อย67อย7าไปวางอกวางใจว7าม
นเปFนของจร�งจร�งโดยสมม�ต�เท7าน
@น
ถ-าเราไปย1ดม
?นหมายม
?นกFเก�ดท�กขQข1@นมาเพราะเราไม7ร6-เร>?องอ
นน�@ตามเปFน
จร�งเร>?องม
นจะถ6กจะผ�ดกFเหม>อนก
นบางคนกFเหFนผ�ดเปFนถ6กเหFนถ6กเปFนผ�ด
เร>?องผ�ดเร>?องถ6กไม7ร6-ว7าเปFนของใครต7างคนต7างกFสมม�ต�ข1@นมาว7าถ6กว7าผ�ด
อย7างน�@แหละเร>?องท�กเร>?องกFควรให-ร6-
พระพ�ทธเจ-าท7านกล
วว7าม
นจะเปFนท�กขQถ-าหากว7าถกเถ�ยงก
นเร>?องท
@งหลาย
เหล7าน�@ม
นจบไม7เปFนคนหน1?งว7าถ6กคนหน1?งว7าผ�ดคนหน1?งว7าผ�ดคนหน1?งว7าถ6ก
อย7างน�@แต7ความจร�งแล-วเร>?องถ6กเร>?องผ�ดน
@นน7ะเราไม7ร6-จ
กเลยเอาแต7ว7าให-
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เราร6-จ
กใช-ให-ม
นสบายท�าการงานให-ถ6กต-องอย7าให-ม
นเบ�ยดเบ�ยนตนเอง
และเบ�ยดเบ�ยนผ6-อ>?นให-ม
นเปFนกลางๆไปอย7างน�@ม
นกFส�าเรFจประโยชนQของ
เรา
รวมแล-วส7วนสมม�ต�กFด�ส7วนว�ม�ตต�กFด�ล-วนแต7เปFนธรรมะแต7ว7าม
นเปFนของย�?ง
หย7อนกว7าก
นแต7ม
นกFเปFนไวพจนQซ1?งก
นและก
นเราจะร
บรองแน7นอนว7าอ
นน�@
ให-เปFนอ
นน�@จร�งๆอย7างน
@นไม7ได-ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-วางไว-ว7า"ม
น
ไม7แน7"ถ1งจะชอบมากแค7ไหนกFให-ร6-ว7าม
นไม7แน7นอนถ1งจะไม7ชอบมากแค7
ไหนกFให-เข-าใจว7าอ
นน�@ไม7แน7นอนม
นกFไม7แน7นอนอย7างน
@นจร�งๆแล-วปฏ�บ
ต�
จนเปFนธรรมะ
อด�ตกFตามอนาคตกFตามป 
จจ�บ
นกFตามเร�ยกว7าปฏ�บ
ต�ธรรมะแล-วท�?ม
นจบกF
ค>อท�?ม
นไม7ม�อะไรท�?ม
นละม
นวางม
นวางภาระท�?ม
นจบจะเปร�ยบเท�ยบให-ฟ 
ง
อย7างคนหน1?งว7าธงม
นเปFนอะไรม
นจ1งปล�วพร�@วไปคงเปFนเพราะม�ลมอ�กคน
หน1?งว7าม
นเปFนเพราะม�ธงต7างหากอย7างน�@กFจบลงไม7ได-ส
กท�เหม>อนก
นก
บไก7
เก�ดจากไข7ไข7เก�ดจากไก7อย7างน�@แหละม
นไม7ม�หนทางจบค>อม
นหม�นไปหม�น
ไปตามว
ฏฏะของม
น
ท�กส�?งสารพ
ดน�@กFเร�ยกสมม�ต�ข1@นมาม
นเก�ดจากสมม�ต�ข1@นมากFให-ร6-จ
กสมม�ต�
ให-ร6-จ
กบ
ญญ
ต�ถ-าร6-จ
กส�?งท
@งหลายเหล7าน�@กFร6-จ
กเร>?องอน�จจ
งเร>?องท�กข
งเร>?อง
อน
ตตาม
นเปFนอารมณQตรงต7อพระน�พพานเลยอ
นน�@เช7นการแนะน�าพร�?า
สอนให-ความเข-าใจก
บคนแต7ละคนน�@ม
นกFยากอย67บางคนม�ความค�ดอย7าง
หน1?งพ6ดให-ฟ 
งกFว7าไม7ใช7พ6ดความจร�งให-ฟ 
งเท7าไรกFว7าไม7ใช7ฉ
นเอาถ6กของ
ฉ
นค�ณเอาถ6กของค�ณม
นกFไม7ม�ทางจบแล-วม
นเปFนท�กขQกFย
งไม7วางกFย
งไม7
ปล7อยม
น
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อาตมาเคยเล7าให-ฟ 
งคร
@งหน1?งว7าคนส�?คนเด�นเข-าไปในป7าได-ย�นเส�ยงไก7
ข
น"เอsกอ��เอ-กเอ-ก"ต7อก
นไปคนหน1?งกFเก�ดป 
ญญาข1@นมาว7าเส�ยงข
นน�@ใครว7า
ไก7ต
วผ6-หร>อไก7ต
วเม�ยสามคนรวมห
วก
นว7าไก7ต
วเม�ยส7วนคนเด�ยวน
@นกFว7าไก7
ต
วผ6-ข
นเถ�ยงก
นไปอย67อย7างน�@แหละไม7หย�ดสามคนว7าไก7ต
วเม�ยข
นคนเด�ยว
ว7าไก7ต
วผ6-ข
น"ไก7ต
วเม�ยจะข
นได-อย7างไร?""กFม
นม�ปากน�?"สามคนตอบคน
คนเด�ยวน
@นเถ�ยงจนร-องไห-ความจร�งแล-วไก7ต
วผ6-น
?นแหละข
นจร�งๆตาม
สมม�ต�เขาแต7สามคนน
@นว7าไม7ใช7ว7าเปFนไก7ต
วเม�ยเถ�ยงก
นไปจนร-องไห-เส�ย
อกเส�ยใจมากผลท�?ส�ดแล-วม
นกFผ�ดหมดท�กคนน
?นแหละท�?ว7าไก7ต
วผ6-ไก7ต
ว
เม�ยกFเปFนสมม�ต�เหม>อนก
น
ถ-าไปถามไก7ว7า"เปFนต
วผ6-หร>อ"ม
นกFไม7ตอบ"เปFนไก7ต
วเม�ยหร>อ"ม
นกFไม7ให-
เหต�ผลว7าอย7างไรแต7แรกเคยสมม�ต�บ
ญญ
ต�ว7าร6ปล
กษณะอย7างน�@เปFนไก7ต
วผ6-
ร6ปล
กษณะอย7างน
@นเปFนไก7ต
วเม�ยร6ปล
กษณะอย7างน�@เปFนไก7ต
วผ6-ม
นต-องข
น
อย7างน�@ต
วเม�ยต-องข
นอย7างน
@นอ
นน�@ม
นเปFนสมม�ต�ต�ดอย67ในโลกเราน�@ความ
เปFนจร�งของม
นม
นไม7ม�ไก7ต
วผ6-ไก7ต
วเม�ยหรอกถ-าพ6ดตามความสมม�ต�ใน
โลกกFถ6กตามคนเด�ยวน
@นแต7เพ>?อนสามคนไม7เหFนด-วยเขาว7าไม7ใช7เถ�ยงก
น
ไปจนร-องไห-ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQอะไรม
นกFเร>?องเพ�ยงเท7าน�@
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งว7าอย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
นไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นท�าไม
จะปฏ�บ
ต�ได-?ปฏ�บ
ต�ไปเพราะความไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นน�?จะเอาป 
ญญาแทน
เข-าไปในท�?น�@ยากล�าบากน�?แหละท�?ไม7ให-ย1ดม
นจ1งเปFนของยากม
นต-องอาศ
ย
ป 
ญญาแหลมคมเข-าไปพ�จารณาม
นจ1งไปก
นได-อน1?งถ-าค�ดไปแล-วเพ>?อ
บรรเทาท�กขQลงไปไม7ว7าผ6-ม�น-อยหร>อม�มากหรอกเปFนก
บป 
ญญาของคนก7อน
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ท�?ม
นจะท�กขQม
นจะส�ขม
นจะสบายม
นจะไม7สบายม
นจะล7วงท�กขQท
@งหลายได-
เพราะป 
ญญาให-ม
นเหFนตามเปFนจร�งของม
น
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านให-อบรมให-พ�จารณาให-ภาวนาภาวนากFค>อให-
พยายามแก-ป 
ญญาท
@งหลายเหล7าน�@ให-ถ6กต-องตามเร>?องของม
นเร>?องของม
น
เปFนอย67อย7างน�@ค>อเร>?องเก�ดเร>?องแก7เร>?องเจFบเร>?องตายม
นเปFนเร>?องของ
ธรรมดาธรรมดาแท-ๆม
นเปFนอย67อย7างน�@ของม
นท7านจ1งให-พ�จารณาอย67
เร>?อยๆให-ภาวนาความเก�ดความแก7ความเจFบความตายบางคนไม7เข-าใจ
ไม7ร6-จะพ�จารณาม
นไปท�าไมเก�ดกFร6-จ
กว7าเก�ดอย67ตายกFร6-จ
กว7าตายอย67น
?น
แหละม
นเปFนเร>?องของธรรมดาเหล>อเก�นม
นเปFนเร>?องความจร�งเหล>อเก�น ถ-
าหากว7าผ6-ใดมาพ�จารณาแล-วพ�จารณาอ�กอย67อย7างน�@ม
นกFเหFนเม>?อม
นเหFนม
น
กFค7อยแก-ไขไปถ1งหากว7าม
นจะม�ความย1ดม
?นหมายม
?นอย67กFด�ถ-าเราม�ป 
ญญา
เหFนว7าม
นเปFนเร>?องธรรมดาม
นกFบรรเทาท�กขQไปได-ฉะน
@นจงศ1กษาธรรมะ
เพ>?อแก-ท�กขQ
ในหล
กพ�ทธศาสนาน�@กFไม7ม�อะไรม�แต7เร>?องท�กขQเก�ดก
บท�กขQด
บเร>?องท�กขQจะ
เก�ดเร>?องท�กขQจะด
บเท7าน
@นท7านจ1งจ
ดเปFนส
จจธรรมถ-าไม7ร6-ม
นกFเปFนท�กขQ
เร>?องจะเอาท�ฐ�มานะมาเถ�ยงก
นน�@กFไม7ม�ว
นจบหรอกม
นไม7จบม
นไม7ส�@นเร>?อง
ท�?จะให-จ�ตใจเราบรรเทาท�กขQสบายๆน
@นเรากFต-องพ�จารณาด6เร>?องท�?เราผ7าน
มาเร>?องป 
จจ�บ
นและอนาคตท�?ม
นเปFนไปเช7นว7าพ6ดถ1งความเก�ดความแก7
ความเจFบความตายท�าย
งไงม
นจ1งจะไม7ให-เปFนห7วงเปFนใยก
นกFเปFนห7วงเปFน
ใยอย67เหม>อนก
นแต7ว7าถ-าหากบ�คคลมาพ�จารณาร6-เท7าตามความเปFนจร�ง
ท�กขQท
@งหลายกFจะบรรเทาลงไปเพราะไม7ได-กอดท�กขQไว-
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....ความสงบท�?หลงค>อว7าไม7ค7อยร6-เน>@อร6-ต
วเหFนว7าถ1งท�?ส�ดแล-วกFไม7ค-นคว-า
อะไรอ�กต7อไปจ1งเปFนอ
นตรายเปFนข-าศ1กในช
@นน
@นอ
นน�@เปFนอ
นตรายห-าม
ป 
ญญาไม7ให-เก�ด.....
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๑๕ - นอกเหต,เหน@อผล
http://ajahnchah.org/thai/No_Abiding.php 

ค�าสอนของพระบางอย7างเราฟ 
งด6แล-ว  ไม7ค7อยจะเข-าใจเลย  บางสท�ค�ดว7า
ม
นน7าจะเปFนไปอย7างน
@นไม7ได- กFเลยไม7ท�า ความเปFนจร�งน
@นค�าพ6ดของพระ
ม�เหต�ผลท�กอย7าง
คร
@งแรกท�?อาตมาไม7น
?งหล
บตา  แล-วกFไม7เช>?อเหม>อนก
น  ไม7เหFนว7าจะเก�ด
ประโยชนQอะไรจากการหล
บตาไปหมด นอกจากน
@นกFไปเด�นจงกรม เด�นไป
จากต-นไม-ต-นน�@ไปต-นน
@น  เด�นไปเด�นมากFข�@เก�ยจ  เด�นท�าไม?  กล
บไปกล
บ
มาไม7เก�ดประโยชนQอะไร อย7างน�@ม
นกFค�ดไป
แต7ความจร�งการเด�นจงกรมน�@ ม�ประโยชนQมาก การน
?งสมาธ�น�@กFม�ประโยชนQ
มาก แต7จร�ตของคนเราบางคนแรงไปในการเด�นจงกรม บางคนแรงในการ
น
?ง  จร�ตของท7านเปFนปนเปก
นอย67  แต7เราจะท�@งก
นไม7ได-  จะน
?งสมาธ�อย7าง
เด�ยวกFไม7ได- จะเด�นจงกรมอย7างเด�ยวกFไม7ได-
พระกรรมฐานท7านสอนว7า อ�ร�ยาบถส�? การย>นการเด�น การน
?ง การนอน คน
เราอาศ
ยอ�ร�ยาบถอย7างน�@อย67  แล-วแต7ว7าม
นจะแรงการย>น  การเด�น  การน
?ง 
หร>อการนอน แต7ม
นจะเรFวหร>อช-า ม
นกFค7อยๆเข-าไปในต
วของม
น
อย7างว
นหน1?งเราเด�นก�?ช
?วโมง น
?งก�?ช
?วโมง นอนก�?ช
?วโมง แต7เท7าไรกFช7างม
น
เถอะ จ
บจ�ดม
นเข-ากFเปFนการย>นการเด�น การน
?ง การนอนเสมอ การย>นเด�น
น
?งนอนน�@ให-เสมอก
น  ท7านบอกไว-ในธรรมะ  การปฏ�บ
ต�ให-ปฏ�บ
ต�สม�?าเสมอ
ก
น  ให-อ�ร�ยาบถเสมอก
น  อ�ร�ยาบถค>ออะไร?  ค>อการย>น  การเด�น  การน
?ง 
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การนอน ให-ม
นเสมอก
น เอ!  ค�ดไม7ออก ให-ม
นเสมอน�@ม
นกFคงจะว7านอน ๒ 
ช
?วโมง กFย>น ๒ ช
?วโมง น
?งกF ๒ ช
?วโมง คงจะเปFนอย7างน
@นกระม
ง
อาตมากFมาลองท�าด6เหม>อนก
น  โอsะ!  ม
นไปไม7ไหว  ไปไม7ไหวแน7นอนเลย 
จะย>นกFให-  ๒  ช
?วโมงหร>อน
?งกFให-  ๒  ช
?วโมง  เด�นกF  ๒  ช
?วโมง  นอนกF 
๒ช
?วโมง เร�ยกว7าอ�ร�ยาบถเสมอก
น อย7างน�@เราฟ 
งผ�ด ฟ 
งตามแบบน�@ ม
นผ�ด 
อ�ร�ยาบถเสมอก
น  ท7านพ6ดถ1งจ�ตของเรา  ความร6-ส1กของเราเท7าน
@น  ไม7ใช7
ท7านพ6ดท
?วไป ค>อท�าจ�ตของเราให-ม
นเก�ดป 
ญญาแล-ว ให-ม
นม�ป 
ญญา ให-ม
น
สว7าง
ความร6-ส1ก หร>อป 
ญญาของเราน
@น แม-เราจะอย67ในอ�ร�ยาบถ ย>น เด�น น
?งนอน 
กFร6-อย67เสมอ เข-าใจอย67เสมอในอารมณQต7างๆ แม-ฉ
นจะย>นอย67กFช7าง จะน
?งหร>อ
เด�นกFช7าง  ฉ
นจะร6-อารมณQอย67เสมอไป  ว7าอารมณQท
@งหลายเหล7าน
@นม
นจะ
เปFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา เท7าน
@นแหละ
ค�าพ6ดอย7างน�@กFเปFนไป  ความร6-ส1กความร6-อย7างน
@นกFเปFนไป  จ�ตใจกFน-อม
เข-าไปอย7างน
@น  เม>?อถ6กอารมณQเม>?อไรกFเหFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา  ตลอด
เวลาอย67อย7างน
@น จะย>น จะเด�น จะน
?ง จะนอน ม
นม�ความเหFนอย67อย7างน
@น 
แม-ว7าม
นจะร
ก หร>อจะเกล�ยดม
นกFย
งไม7ท�@งปฏ�ปทาของม
น ร6-ของม
นอย67
ถ-าหากว7ามาเพ7งถ1งจ�ตให-เปFนปฏ�ปทา  ให-สม�?าเสมอก
น  ความสม�?าเสมอก
น 
ค>อม
นปล7อยวางเสมอก
น  เม>?อหากว7าม
นได-อารมณQทด�ตามสมมต�ของเขา 
ม
นกFย
งไม7ล>มต
วของม
น  เม>?อม
นร6-อารมณQท�?ช
?ว  ม
นกFย
งไม7ล>มต
วของม
นม
น
ไม7หลงในความช
?ว  ม
นไม7หลงในความด�  สมมต�ท
@งหลายเหล7าน�@  ม
นจะตรง
ไปของม
นอย67เร>?อยๆ  อ�ร�ยาบถน�@เอาเสมอได-  ถ-าม
นย
งไม7เสมอจ
ดให-ม
น
เสมอได-
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ถ-าพ6ดถ1งภายในไม7พ6ดถ1งภายนอก  พ6ดถ1งเร>?องจ�ตใจ  พ6ดถ1งความร6-ส1ก  ถ-า
หากว7าอ�ร�ยาบถจ�ตใจสม�?าเสมอก
น  จะถ6กสรรเสร�ญม
นกFอย67แค7น
@น  จะถ6ก
น�นทาม
นกFอย67แค7น
@น ม
นไม7ว�?งข1@น ม
นไม7ว�?งลง ม
นอย67อย7างน�@ กFเพราะอะไร? 
ม
นร6-อ
นตราย  ร6-อ�ปสรรค  ในส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เหFนโทษ  เหFนโทษในการ
สรรเสร�ญ  เหFนโทษในการน�นทาเสมอก
นแล-ว  เร�ยกว7าม
นเสมอก
นแล-วน
@น
อย7างน�@ความร6-ส1กอย7างน�@เร�ยกว7าทางใน มองด6ด-านใน ไม7มองด6ด-านนอก
อารมณQท
@งหลายน
@นนะ  ถ-าหากว7าเราได-อารมณQท�?ด�  จ�ตของเราม
นกFด�ด-วย 
ได-อารมณQท�?ไม7ด�จ�ตของเรากFไม7ด�ไม7ชอบ  ม
นจะเปFนอย67อย7างน�@  น�@เร�ยกว7า
อ�ร�ยาบถม
นไม7สม�?าเสมอก
นแล-ว  ม
นสม�?าเสมอแต7ว7าม
นร6-อารมณQ  ว7าม
นย1ด
ด�กFร6- ย1ดช
?วกFร6-จ
กแค7น�@กFน
บว7าด�แล-ว อ�ร�ยาบถน�@ม
นสม�?าเสมอแต7ม
นย
งวางไม7
ได- แต7ว7าม
นร6-สม�?าเสมอ ย1ดความด�กFร6-จ
ก ย1ดความช
?วกFร6-จ
ก ความย1ดเช7นน�@
ม
นเปFนส�?งท�?ไม7ใช7หนทาง กFร6-อย67เข-าใจอย7างน�@ แต7ว7าม
นท�าย
งไม7ได-เตFมท�? ย
ง
ไม7ได-ปล7อยวางจร�ง แต7ม
นร6-ว7า ถ-าจะปล7อยวางตรงน�@ม
นจะสงบ

ปล7อยวางจากส�?งท
@งปวง
แล-วเม>?อเราพยายามท�าไปๆ เหFนโทษในอารมณQท�?ว7า  ม
นชอบใจหร>อว7าม
น
ไม7ชอบใจ  หร>อเหFนโทษในสรรเสร�ญ  เหFนโทษในการน�นทา  สม�?าเสมอก
น
อย67  น
@นแหละ  ไม7ม�อะไรแปลกก
น  น�นทากFสม�?าเสมอก
นสรรเสร�ญม
นกF
สม�?าเสมอก
น
เม>?อพ6ดถ1งจ�ตคนเราในโลกน�@  ถ-าน�นทาละกFไม7ได-บ�บห
วใจเรา  ถ-าถ6ก
สรรเสร�ญม
นแช7มช>?นสบาย  ม
นเปFนอย7างน�@ตามธรรมชาต�ของม
น  เม>?อม
นร6-
ตามความเปFนจร�งเส�ยแล-วว7าอารมณQท�?เขาน�นทาน
@นม
นกFม�โทษ  อารมณQท�?

220



เขาสรรเสร�ญน
@นม
นกFม�โทษ ต�ดในสรรเสร�ญม
นกFม�โทษ ต�ดในการน�นทาม
น
กFม�โทษ ม
นเปFนโทษท
@งหมดท
@งน
@น ถ-าเราไปหมายม
?นม
นอย7างน
@น
เม>?อความร6-อย7างน�@เก�ดข1@นมา  เรากFจะร6-ส1กอารมณQถ-าไปหมายม
?นม
นกFเปFน
ท�กขQจร�งๆ  ม
นท�กขQให-เหFน  ถ-าไปย1ดด�ย1ดช
?วม
นกFเปFนท�กขQข1@นมา  แล-วกFมา
เหFนโทษน
@นว7าความย1ดท
@งหลายน
@นม
นเปFนเหต�ให-เราเปFนท�กขQ  เพราะช
?วกF
ตะคร�บ ด�กFตะคร�บ ท�าไมจ1งเหFนโทษม
น?  เพราะเราเคยย1ดม
?นม
นมา เคย
ตะคร�บม
นมาอย7างน�@  จ1งเหFนโทษ  ม
นไม7ม�ส�ข  ท�น�@กFหาทางปล7อยม
น  จะ
ปล7อยม
นไปตรงไหนหนอ?
ในทางพ�ทธศาสนาท7านว7า  อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นแต7เราฟ 
งไม7จบไม7ตลอด  ท�?
ว7าอย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นน
@นค>อว7าท7านให-ย1ดอย67แต7อย7าให-ม
?น  เช7นอย7างน�@ 
อย7างไฟฉายน�?น7ะ น�?ค>ออะไร ไปย1ดม
นมาแล-วกFด6  พอร6-ว7าเปFนไฟฉายแล-วกF
วางม
น อย7าไปม
?นย1ดแบบน�@ ถ-าหากว7าเราไปย1ด เราจะท�าได-ไหม?  จะเด�น
จงกรมกFไม7ได- จะท�าอะไรกFไม7ได-ต-องย1ดเส�ยก7อน
คร
@งแรกจะว7าม
นเปFนต
ณหากFได-  แต7ว7าต7อไปม
นจะเปFนบารม�  อย7างเช7น
ท7านชาคโร  จะมาว
ดป7าพง  กFต-องอยากมาก7อน  ถ-าไม7ร6-ส1กว7าอยากมากFไม7
ได-มา  โยมท
@งหลายกFเหม>อนก
น  กFม�ความอยากน
?นแหละจ1งได-มาน�@จ1งมา
ด-วยความอยาก  เม>?อม�ความอยากข1@นมา  ท7านกFว7าอย7าย1ดม
?นค>อมาแล-วกF
กล
บ อย7างท�?สงส
ยว7าน�?อะไร แล-วกFย1ดข1@นมา เออ ม
นเปFนไฟฉายนะ น�?น7ะ
แล-วกFวางม
น  น�@เร�ยกว7าย1ดแต7ไม7ให-ม
?น  ปล7อยวาง  ร6-แล-วปล7อยวาง  พ6ด
ง7ายๆกFว7าร6-แล-วปล7อยวาง จ
บมาด6ร6-แล-วปล7อยวาง
อ
นน�@เขาสมมต�ว7าม
นด�  อ
นน�@เขาสมมต�ว7าม
นไม7ด�ร6-แล-วกFปล7อยท
@งด�  ท
@งช
?ว 
แต7ว7าการปล7อยน�@ไม7ได-ท�าด-วยความโง7  ไม7ได-ย1ดด-วยความโง7  ให-ย1ดด-วย
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ป 
ญญาอย7างน�@อ
นน�@อ�ร�ยาบถน�@เสมอได-  ต-องเสมอได-อย7างน�@  ค>อจ�ตม
นเปFน 
ท�าจ�ตให-ร6- ท�าจ�ตให-เก�ดป 
ญญา เม>?อจ�ตม�ป 
ญญาแล-วอะไรม
นจะเหน>อไปกว7า
น
@นอ�กเล7า ถ-าหากจะย1ดมา ม
นกFย1ดไม7ม�โทษย1ดข1@นมาแต7ไม7ม
?น ย1ดด6แล-วร6-
แล-วกFวาง
อารมณQเก�ดมาทางห6  อ
นน�@เราร6-โลกเขาว7าม
นด�แล-วม
นกFวาง  โลกเขาว7าม
น
ไม7ด� ม
นกFวาง ม
นร6-ด�ร6-ช
?ว คนท�?ไม7ร6-ด� ร6-ช
?ว ไปย1ดท
@งด�ท
@งช
?วแล-วเปFนท�กขQท
@ง
น
@น คนร6-ด�ร6-ช
?ว ไม7ได-ย1ดในความด� ไม7ได-ย1ดในความช
?ว คนท�?ย1ดในความด�
ความช
?ว น
?นค>อคนไม7ร6-ด�ร6-ช
?ว และค�าท�?ว7า เราท�าอะไร ตลอดท�?ว7าเราอย67ไป
น�@ เราอย67เพ>?อประโยชนQอะไร เราท�างานอน�@เราท�าเพ>?อต-องการอะไร แต7โลก
เขาว7าท�างานอ
นน�@เพราะต-องการอ
นน
@น  เขาว7าเปFนคนม�เหต�ผล  แต7พระ
ท7านสอนย�?งไปกว7าน
@นอ�ก  ท7านว7าท�างานอ
นน�@ท�าไปแต7ไม7ต-องการอะไร 
ท�าไมไม7ต-องการอะไร? โลกเขาต-องท�างานอ
นน�@เพ>?อต-องการอ
นน
@น ท�างาน
อ
นน
@นเพ>?อต-องการอ
นน�@ น�?เปFนเหต�ผลอย7างชาวโลกเขา
พระพ�ทธองคQท7านทรงสอนว7า  ท�างานเพ>?อท�างาน  ไม7ต-องการอะไร  ถ-าคน
เราท�างานเพ>?อต-องการอะไร  กFเปFนท�กขQ  ลองด6กFได-  พอน
?งป 
�บกFต-องการ
ความสงบ  กFน
?งอย67น
?นแหละ  ก
ดฟ 
นเปFนท�กขQแล-ว  น
?นลองค�ดด6ซ�  ม
น
ละเอ�ยดกว7าก
นอย7างน�@  ค>อท�าแล-วปล7อยวางๆ อย7างเช7นพราหมณQเขาบ6ชา
ย
นตQ เขาต-องการส�?งท�?เขาปรารถนาน
@นอย67 การกระท�าเช7นน
@นของพราหมณQ
น
@นกFย
งไม7พ-นท�กขQ เพราะเขาม�ความปรารถนาจ1งท�า ท�าแล-วกFท�กขQ เพราะ
ท�าด-วยความปรารถนา
คร
@งแรกเราท�ากFปรารถนาให-ม
นเปFนอย7างน
@น  ท�าไปๆ ท�าจนกว7าท�?เร�ยกว7า
ไม7ปรารถนาอะไรแล-ว  ท�าเพ>?อปล7อยวางม
นอย67ล1กซ1@งอย7างน�@  คนเราปฏ�บ
ต�

222



ธรรมเพ>?อต-องการอะไร?  เพ>?อต-องการพระน�พพานน
?นแหละ  จะไม7ได-พระ
น�พพาน  ความต-องการอ
นน�@เพ>?อให-ม�ความสงบ  ม
นกFเปFนธรรมดาแต7ว7าไม7
ถ6กเหม>อนก
น  จะท�าอะไรกFไม7ต-องค�ดว7าจะต-องการอะไรท
@งส�@น  ไม7ต-องการ
อะไรท
@งส�@นแล-วม
นจะเปFนอย7างไร  กFไม7เปFนอะไร  ถ-าเปFนอะไรม
นกFท�กขQ
เท7าน
@นแหละ

ท�าจ�ตให-ว7าง
การท�างานไม7ให-เปFนอะไรน
@นเร�ยกว7า  ท�าจ�ตให-ว7างแต7การกระท�าม�อย67 
ความว7างน�@พ6ดให-คนฟ 
งไม7ร6-เร>?อง  แต7คนท�าไปจะร6-จ
กความว7างน�@ว7าม
น
ประโยชนQ  ไม7ใช7ว7าม
นว7างในส�?งท�?ม
นไม7ม�  ม
นว7างในส�?งท�?ม
นม�อย67  เช7น
ไฟฉายน�@นะม
นไม7ว7าง  แต7เราเหFนไฟฉายน�@ม
นว7าง  ว7างกFเพราะม�ไฟฉายน�@ 
ไฟฉายน�@เปFนเหต�ให-ม�ว7าง ไม7ใช7ว7างขณะน
@นมองด6ไม7ม�อะไร ไม7ใช7อย7างน
@น 
คนฟ 
งความว7าง  กFไม7ค7อยออกเหม>อนก
น  ไม7ค7อยจะร6-จ
กอย7างน
@น  ต-อง
เข-าใจความว7างในของท�?ม�อย67 ไม7ใช7ความว7างในของท�?ไม7ม�
ลองอย7างน�@ซ�  น�?ถ-าหากว7าใครย
งม�ความปรารถนาอย67อย7างพราหมณQท�?บ6ชา
ย
นตQ  ท�?พราหมณQบ6ชาย
นตQ  กFเพราะเขาต-องการอะไรอ
นใดอ
นหน1?งอย67 
เหม>อนก
นก
บท�?โยมมาถ1งท�?กราบพระ หลวงพ7อผมขอรดน�@ามนตQ ท�าไม?รด
ท�าไม? ต-องการก�นด�อย67ด� ไม7เจFบไม7ไข-น
?นแหละ ม
นไม7พ-นท�กขQแล-ว ถ-าม
น
ต-องการอย7างน
@น ท�าอ
นน�@เพ>?อต-องการอ
นน
@น ท�าอ
นน
@นเพ>?อต-องการอ
นน�@

นอกเหต�เหน>อผล
ในทางพ�ทธศาสาให-ท�าเพ>?อไม7ต-องการอะไร  ถ-าม�เพ>?ออะไรม
นไม7หมด ทาง
โลกท�าอะไรเร�ยกว7าม
นม�เหต�ผลพระพ�ทธองคQท7านทรงสอนว7าให-  "นอกเหต�
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เหน>อผล"ไม7ว7าจะท�าอะไร ป 
ญญาของท7านให-นอกเหต�เหน>อผล ให-นอกเก�ด
เหน>อตาย นอกส�ขเหน>อท�กขQ ลองค�ดตามไปซ�ลองพ�จารณาไปตาม คนเรา
เคยอย67ในบ-าน  พอหน�จากบ-านไปไม7ม�ท�?อย67ไม7ร6-จะท�าอย7างไร  เพราะเราม
น
เคยอย67ในภพ  อย67ในความย1ดม
?นถ>อม
?นเปFนภพ  ถ-าไม7ม�ความย1ดม
?นถ>อม
?น
แล-ว กFเร�ยกว7าไม7ร6-ว7าจะท�าอะไร
เหม>อนอย7างคนส7วนมากไม7อยากไปพระน�พพานเพราะกล
ว  เพราะเหFน
ไม7ม�อะไร ด6หล
งคาก
บพ>@นน�? ท�?ส�ดข-างบนค>อหล
งคา ท�?ส�ดข-างล7างค>อพ>@น อ
น
น
@นม
นเปFนภพข-างบน  อ
นน�@เปFนภพข-างล7าง  ระยะท�?ภพท
@งสองน�@ม
นต7อก
น 
ม
นว7างๆคนไม7ร6-จ
ก เหม>อนท�?ว7างระหว7างหล
งคาก
บพ>@น เหFนม
นว7างๆกFไม7ร6-
จะไปอย67ตรงไหน ต-องไปอย67บนหล
งคา หร>อไม7ง
@นกFท�?พ>@นข-างล7าง
ท�?ๆไม7ม�อย67น
?นแหละม
นว7าง เหม>อนก
บท�?ไม7ม�ภพน
?นแหละ กFเร�ยกว7าม
นว7าง 
ต
ดเย>?อใยออกเส�ยม
นกFว7างพอบอกว7าพระน�พพานค>อความว7าง  ถอยหล
ง
เลยไม7ไปกล
ว  กล
ว  จะไม7ได-เหFนล6ก  กล
วจะไม7ได-เหFนหลาน  กล
วจะไม7ได-
เหFนอะไรท
@งน
@น อย7างท�?เวลาพระท7านให-พรญาต�โยมว7า อาย� วรรณโณ ส�ข
ข
ง  พล
ง  โยมกFด�ใจสาธ�เพราะชอบ ม
นจะได-อาย�หลายๆ วรรณะผ7องใส ม�
ความส�ขมากๆ  ม�พล
งหลายๆ  คนชอบใจ  ถ-าจะพ6ดว7าไม7ม�อะไรแล-ว  เล�ก
เลย ไม7ต-องเอาแล-ว
คนม
นต�ดอย67ในภพอย7างน
@น  บอกไปตรงน
@น  ไม7ไปไม7ม�ท�?อย67แล-ว  อาย� 
วรรณโณ ส�ขข
ง  พล
ง  เออด�แล-วอาย�ให-ย>นยาว  วรรณโณให-ม�วรรณะ  ผ�ว
พรรรณสวยงามให-ม�ความส�ขมากๆ ให-ม�อาย�ย>นๆ คนอาย�ย>นๆม�ผ�วพรรณ
ด�ม�ไหม  เคยม�ไหม?  คนอาย�หลายๆม�พล
งมากๆม�ไหม?  คนอาย�มากๆม�
ความส�ขมากๆม�ไหม? พอให-พรว7า อาย� วรรณโณ ส�ขข
ง พล
ง ด�ใจสาธ�ก
น
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ท
@งน
@นท
@งศาลาเลย  น�?แหละม
นต�ดอย67ในภพน�@  เหม>อนอย7างพราหมณQบ6ชา
ย
นตQ ท�?ท�าพ�ธ�บ6ชาย
นตQ เพราะต-องการส�?งท�?เขาปรารถนา
การท�?เรามาปฏ�บ
ต�น�@ไม7ต-องบ6ชาย
นตQ  ค>อไม7ต-องการอะไร  ถ-าต-องการอะไร
ม
นกFย
งม�อะไรอย67  ถ-าไม7ต-องการอะไรม
นกFสงบ  จบเร>?องของม
น  แต7พ6ดให-
ฟ 
งอย7างน�@ กFคงไม7ค7อยสบายใจอ�กแล-ว เพราะอยากจะเก�ดก
นอ�กท
@งน
@น
ฉะน
@นผ6-ปฏ�บ
ต�ท
@งหลาย  ควรเข-าไปใกล-พระให-มาก  ด6การปฏ�บ
ต�ของท7าน 
การเข-าไปใกล-พระ  กFค>อใกล-พระพ�ทธเจ-า  ค>อใกล-ธรรมะของท7านน
@นแหละ 
พระ-พ�ทธเจ-าตร
สว7า  "อานนทQให-ท7านท�าให-มาก  ให-ท7านเจร�ญให-มาก  ใคร
เหFนเรา คนน
@นเหFนธรรม ใครเหFนธรรมคนน
@นเหFนเรา"
พระพ�ทธเจ-าอย67ตรงไหนล7ะ  เรากFน1กว7าพระ-พ�ทธเจ-าเสดFจมาโปรด  แล-ว
พระพ�ทธเจ-ากFเสดFจไปแล-ว แต7พระพ�ทธเจ-าค>อธรรมะ ค>อส
จจธรรม บางคน
ชอบพ6ดว7า ถ-าเราเก�ดท
นพระพ�ทธเจ-า เรากFจะได-ไปพระน�พพานเหม>อนก
น 
น�?แหละความโง7ม
นหล�ดออกมาอย7างน
@น  พระพ�ทธเจ-าย
งม�อย67ท�กว
นน�@  ใคร
ว7าพระพ�ทธเจ-าน�พพาน  พระพ�ทธเจ-าค>อส
จจธรรม  ส
จจธรรมม
นจะจร�งอย67
อย7างน
@น ใครจะเก�ดมา กFม�อย67อย7างน
@น ใครจะตายไปกFม�อย67อย7างน
@น ส
จจ
ธรรมน�@ไม7ม�ว
นส6ญไปจากโลก  เปFนอย7างน
@น  ม�อย67ตลอดเวลาอย7างน
@น 
พระพ�ทธเจ-าจะเก�ดมากFม�  ไม7เก�ดมากFม�  ใครจะร6-กFม�  ใครจะไม7ร6-กFม�  อ
นน
@น
ม
นม�อย67อย7างน
@น
ฉะน
@นจ1งว7าให-ใกล-พระพ�ทธเจ-า  เราน-อมเข-ามาน-อมเข-ามา  ให-เราเข-าถ1ง
ธรรมะ  เม>?อได-ถ1งธรรมะ  เรากFถ1งพระพ�ทธเจ-า  เม>?อเหFนธรรมะเรากFเหFน
พระพ�ทธเจ-า  แล-วความสงส
ยท
@งหลายกFจะหมดส�@น  เหม>อนอย7างคร6ช6  เก�ด
มาคร
@งแรกไม7เปFนคร6หรอก เปFนนายช6  ต7อมา มาเร�ยนว�ชาของคร6  สอบได- 
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ไปบรรจ�เปFนคร6กFเร�ยกว7าเปFนคร6ช6แม-คร6ช6จะตายไปแล-ว  ว�ชาของคร6น�@กFย
งม�
อย67ไม7หายไปไหน  ใครจะไปเร�ยนว�ชาคร6  ไปสอบได-กFได-เปFนคร6อย67ว�ชาคร6
น
@นย
งอย67เปFนส
จจธรรม  ย
งม�ในโลกเหม>อนส
จจธรรมท�?ท�าให-พระองคQเปFน
พระพ�ทธเจ-า  ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งย
งม�อย67อย7างน
@น  ด
งน
@นใครปฏ�บ
ต�ไปกF
จะเหFนธรรมะ  เหFนธรรมะกFจะเหFนพระพ�ทธเจ-า  เด�wยวน�@คนไม7เหFนท
@งน
@น
แหละ  มองพระพ�ทธเจ-าไปตรงไหนกFไม7ร6-ไม7ร6-จ
กแล-วย
งพ6ดว7า  ถ-าฉ
นเก�ด
พร-อมพระพ�ทธเจ-า  ฉ
นกFคงจะได-เปFนล6กศ�ษยQของท7าน  และคงจะได-ตร
สร6-
เหม>อนก
น พ6ดออกมาด-วยความโง7 น�?ขอให-เข-าใจอ
นน�@ให-ด�
จ�ตเปFนส�?งท�?ส�าค
ญมาก  และการปฏ�บ
ต�ของเรากFเช7นเด�ยวก
น  อย7าไปเข-าใจ
ว7าออกพรรษาแล-วกFส1ก อย7าค�ดอย7างน
@น ความค�ดช
?วว6บเด�ยวอาจท�าให-ฆ7า
คนได-  ในท�านองเด�ยวก
น  ความด�ว6บเด�ยวในขณะจ�ตเด�ยวเท7าน
@นไปได-
เหม>อนก
น  ให-เข-าใจอย7างน�@  อย7าไปเข-าใจว7าฉ
นบวชมานานแล-ว  จ�ตจะ
ภาวนาอย7างไรกFได-  อย7า  อย7าค�ดอย7างน
@น  ความช
?วว6บเด�ยวเท7าน
@นให-
ท�ากรรมหน
กได-โดยไม7ร6-ต
ว  เช7นเด�ยวก
น  สาวกท�กๆองคQของท7านท�?ได-
ปฏ�บ
ต�มานานแล-ว เม>?อม
นจวบจะถ1งท�? ม
นกFขณะจ�ตเด�ยวเท7าน
@น
ฉะน
@นอย7าไปประมาทของเลFกๆน-อยๆ  จงเพ�ยรพยายามให-หน
ก  อย7างน
@น
ถ1งได-ว7าให-ไปอย67ก
บพระ ให-เข-าใกล-พระ แล-วให-พ�จารณาถ1งจะร6-จ
กพระ ให-
เข-าใจด�ๆ  เอาละ  ค>นน�@ม
นจะด1กแล-วกระม
ง  บางคนกFง7วงนอนแล-ว
พระพ�ทธเจ-าท7านไม7เทศนQให-คนง7วงนอนฟ 
งหรอก  ท7านเทศนQให-คนล>มตา
ล>มใจฟ 
ง
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การปฏ�บ
ต�น�@ม
นตรงก
นข-ามก
บจ�ต  ของเรา  จ�ตของเราท�?ม�  ก�เลสต
ณหาอย67
น
@นม
นตรงก
นข-ามก
บความเปFนจร�ง ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�จ1งเปFนเร>?องย�7งยากอย67
ส
กน�ด บางท�ส�?งท�?เราเข-าใจว7าผ�ดแต7ม
นถ6ก กFม�  ส�?งท�?เราเข-าใจว7าถ6กม
นอาจ
จะผ�ดกFม�  เพราะอะไร?  เพราะจ�ตของเราม
นม>ดไม7ร6-แจ-งตามเปFนจร�งใน
สภาวะธรรมท
@งหลายน
@น  จ�ตของเราเอาเปFนประมาณไม7ได-  เพราะจ�ตเรา
ไม7ร6-ตามความเปFนจร�ง  จ1งเอาเปFนประมาณไม7ได-  การฟ 
งธรรมะอย7างว
นน�@
เหม>อนก
น  บางคนกFไม7อยากจะร
บฟ 
งเลยบางคนกFอยากจะร
บฟ 
ง  อย7างน�@
ไม7ใช7ว�ส
ยของน
กปราชญQ ถ-าเปFนน
กปราชญQแล-วฟ 
งธรรมได-ท�กอย7าง จ1งว7า
ความค�ดของเราน
@นเอาเปFนประมาณไม7ได-  เด�wยวชอบอย7างน�@  เด�wยวไม7ชอบ
อย7างน
@น บางท�อย7างท�?เรา ชอบใจม
นผ�ดความจร�งกFม� ไม7เปFนธรรมกFม� หร>อ
บางท�ส�?งท�?เราไม7ชอบใจน
@น  ม
นเปFนแท-จร�งกFม�บางท�กFเหม>อนก
บคนไม7  ร6-
เร>?อง  ไม7ร6-เร>?องอะไรท�กส�?งท�กอย7างพอถ6กคนโกหกเข-ากFเช>?อหมด เขาโกหก
ว7าอย7างน�@ถ6ก  เรากFเช>?อเพราะเราม
นโง7  เขาช�@ส�?งท�?ถ6กว7าผ�ดเรากFเช>?อเพราะ
อะไร? เพราะเราย
งไม7เปFนต
วของต
ว ไม7ร6-ตามความเปFนจร�งน
?นเอง
เหม>อนจ�ตของเราท�กว
นน�@แหละ  ถ6กอารมณQโกหกอย67เร>?อย  บางท�กFชอบ
อย7างน
@น บางท�กFไม7ชอบอย7างน�@ ถ6กโกหกอย67เร>?อย เพราะเราไม7ร6-ตามความ
เปFนจร�งของม
น  ม
นกFโกหกอย67เร>?อยๆ  ถ-าหากว7าเราผ6-ฟ 
งธรรมกFฟ 
งธรรรม 
ไปเถ�ด  ธรรมน
@นจะชอบใจเราหร>อไม7ชอบใจ  เรากFควรฟ 
ง  คนท�?ฟ 
งธรรม
อย7างน�@ได-ประโยชนQ  เพราะว7าความจร�งท�?พระท7านเทศนQให-ฟ 
ง  หร>อคร6บา
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อาจารยQท7านสอนให-ฟ 
งน
@น เราจะเช>?อกFได- ไม7เช>?อกFไม7ได- เราต-องอย67ท�?คร1?งๆ
กลางๆน�@  ไม7ได-ประมาทว7าเช>?อหร>อไม7เช>?อ  เรากFฟ 
งของเราไป  แล-วเอาไป
พ�จารณาให-ม
นเก�ดเหต�ผลในทางท�?ชอบข1@นมา
น
กปราชญQท
@งหลายไม7ควรเช>?อง7ายๆ  ควรเอาไปพ�จารณาตร�ตรองด6เหต�ผล
ก7อนจ1งค7อยเช>?อ  แม-จะพ6ดความจร�งให-ฟ 
งกFอย7าเพ�?งเช>?อ  เพราะอะไร? 
เพราะเราย
งไม7ร6-เท7าตามความเปFนจร�งน
@นด-วยตนเอง  พวกเราท�กคนกF
เหม>อนก
น  รวมท
@งผมเคยปฏ�บ
ต�มาก7อนท7าน  กFเคยถ6กโกหกมาแล-วว7าการ
ปฏ�บ
ต� น�@ม
นล�าบากมากหลาย ท�าไมม
นจ1งล�าบากกFเพราะเราค�ดไม7ถ6กต-อง
น
?นเอง ม
นเปFนม�จฉาท�ฐ� เราค�ดไม7ถ6ก
แต7ก7อนผมเคยอย67ก
บพวกพระมาก  ผมกFไม7สบายรวนเรหน�ไปตามป7าตาม
เขา  หน�จากพวก  จากเพ>?อน  เหFนไปว7าภ�กษ�สามเณรกFไม7เหม>อนใจเรา 
ปฏ�บ
ต�ไม7เก7งเหม>อนเรา  ม�ความประมาท  คนโน-นเปFนอย7างน�@  คนน�@เปFน
อย7างน
@น  กFเปFนเหต�อย7างหน1?งให-เราว�7นวาย  เปFนเหต�ให-หน�ไปเร>?อยๆไปอย67
องคQเด�ยวกFม�  สององคQกFม�  กFไม7ม�ความสบาย ไปอย67องคQเด�ยวกFไม7สบายไป
อย67หลายองคQกFไม7สบาย ไปอย67ท�?เอกลาภมาก เยอะแยะกFไม7สบาย ไปอย67ท�?
เอกลาภไม7มากไม7น-อยกFไม7สบาย ความไม7สบายน�@เรากFน1กว7าม
นเปFนเพราะ
เพ>?อน  เปFนเพราะอารมณQ  เปFนเพราะท�?อย67  เปFนเพราะอาหาร  เปFนเพราะ
อากาศ เปFนเพราะน
@น เปFนเพราะน�@ เราค�ดว7าม
นเปFนเช7นน
@น เรากFแสวงหา
ไปตามเร>?องของเราเร>?อยๆ
แต7ก7อนเปFนพระธ�ดงคQ ธ�ดงคQไปแล-วกFไม7สบาย ภาวนาไป พ�จารณาไป ท�า
อย7างไรจ1งจะสบายหนอ  พ�จารณาอย67อย7างน�@  อย67มากคนกFไม7สบาย  อย67
อากาศเยFนกFไม7สบาย  อากาศร-อนกFไม7สบาย  เพราะอะไรหนอ  ไม7เหFนเส�ย
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แล-ว ท�าไมม
น จ1งไม7สบาย? กFเพราะม
นเปFนม�จฉาท�ฐ�ม�ความเหFนผ�ด เพราะ
ต
วเราน�@ย
งย1ดธรรมอ
นม�พ�ษอย67น
?นเอง ไปอย67ท�?ไหนกFไม7สบาย ว7าตรงน
@นไม7
ด�  ตรงน�@ไม7ด�อย67เร>?อยไป ม
นไปให-โทษคนอ>?นเขา ม
นไปให-โทษอากาศ ม
น
ไปให-โทษความร-อน ม
นไปให-โทษความเยFน ม
นไปให-โทษท�กสารพ
ดอย7าง 
เหม>อนก
บหมาบ-า หมาบ-าม
นท
นอะไรม
นกFก
ด เพราะม
นเปFนบ-า เปFนเช7นน�@
แหละ
ฉะน
@น เม>?อพวกเราท
@งหลายปฏ�บ
ต�  จ1งม�จ�ตกระส
บ-กระส7ายอย67เร>?อยไป ว
น
น�@สบาย  พร�7งน�@ไม7สบาย  ม
นกFเปFนของม
นอย67เช7นน�@เร>?อยไป  ไม7ได-ความ
สบายไม7ได-ความสงบ  มาน1กถ1งพระพ�ทธเจ-าท7านประท
บอย67ท�?แห7งหน1?ง 
ประช�มภ�กษ�สงฆQตอนบ7าย ตอนเยFนมาท7านเหFนหมาป7าต
วหน1?ง ว�?ง ออกมา
จากป7า มาย>นอย67แล-วกFว�?งเข-าไปในพ�7มไม- แล-วกFว�?ง ออกมา แล-วว�?งเข-าไปใน
โพรงไม- เข-าไปอย67ในโพรงไม-ส
กประเด�wยว กFว�?งออกมาแล-วกFเข-าไปอย67ในถ�@า 
ประเด�wยวกFว�?ง  ออกมา  เด�wยวกFย>นอย67เด�wยวกFว�?งไป  เด�wยวกFนอนเด�wยวกFล�ก 
เพราะหมาป7าต
วน
@นเปFนข�@เร>@อนม
นเปFนโรคเร>@อน  ย>นอย67กFถ6กต
วเร>@อนม
นไช
ก�นเน>@อก�นหน
ง ม
นย>นอย67ประเด�wยวกFไม7สบาย ว�?งไปไม7สบายกFหย�ดอย67 หย�ด
อย67ไม7สบายกFนอน  นอนไม7สบายกFล�กข1@น  ล�กข1@นแล-วกFเข-าไปในพ�7มไม-ไป
นอนอย67  ประเด�wยวเด�ยวแล-วกFว�?งหน�  ว7าพ�7มไม-น
@นไม7ด�  แล-วกFเข-าไปในโพรง
ไม-  ส
กพ
กหน1?ง  ต
วข�@เร>@อนม
นกFใชกFก�นเน>@อก�นหน
งม
นอย67เร>?อย  แล-วกFล�กไป
อ�ก ว�?งเข-าไปในถ�@า
พระพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7า  "ภ�กษ�ท
@งหลาย ท7านเหFนไหมว7าเม>?อตอนเยFนว
นน�@
หมาป7าต
วหน1?งม
นเด�นอย67ท�?น�?  เหFนไหม?  ม
นจะย>นอย67ม
นกFเปFนท�กขQ  ม
นจะ
ว�?งไปม
นกFเปFนท�กขQ ม
นจะน
?งอย67กFเปFนท�กขQ ม
นจะนอนอย67กFเปFนท�กขQ ม
นจะ
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เข-าไปอย67ในพ�7มไม-กFเปFนท�กขQ  เข-าไปในโพรงไม-ม
นกFเปFนท�กขQ  จะเข-าไปอย67
ในถ�@ากFไม7สบาย ม
นกFเปFนท�กขQ เพราะม
นเหFนว7าการย>นอย67น�@ไม7ด� การน
?งไม7
ด�  การนอนไม7ด�  พ�7มไม-น�@  ไม7ด�  โพรงไม-น�@ไม7ด�  ถ�@าน�@ไม7ด�ม
นกFว�?งอย67ตลอด
เวลาน
@น ความเปFนจร�งหมาป7าต
วน
@นม
นเปFนข�@เร>@อน ม
นไม7ใช7เปFนเพราะพ�7ม
ไม-  หร>อโพรงไม-  หร>อถ�@า  หร>อการย>น  การเด�น  การน
?ง  การนอน  ม
นไม7
สบายเพราะม
นเปFนข�@เร>@อน
พระภ�กษ�ท
@งหลายน�@กFเหม>อนก
น ความไม7สบายน
@นค>อความเหFนผ�ด ท�?ม�อย67 
ไปย1ดธรรมท�?ม�พ�ษไว-ม
นกFเด>อดร-อนไม7ส�ารวมส
งวรอ�นทร�ยQท
@งหลาย  แล-วกF
ไปโทษแต7ส�?งอ>?น  ไม7ร6-เร>?องของเจ-าของเอง  ไปอย67ว
ดหนองป7าพงกFไม7สบาย 
ไปอย67อเมร�กากFไม7สบาย  ไปอย67กร�งลอนดอนกFไม7สบาย  ไปอย67ว
ดป7าบ�7ง
หวายกFไม7สบาย  ไปอย67ท�กๆสาขากFไม7สบาย  ท�?ไหนกFไม7สบายน�?กFค>อความ
เหFนผ�ดน
@นย
งม�อย67ในต
วเราน
@นเอง  ม�ความเหFนผ�ดย
งไปย1ดม
?นถ>อม
?นใน
ธรรมอ
นม�พ�ษไว-ในใจของเราอย67  อย67ท�?ไหนกFไม7สบายท
@งน
@น  น
?นค>อเหม>อน
ก
นก
บส�น
ขน
@น ถ-าหากโรคเร>@อนม
นหายแล-ว ม
นจะอย67ท�?ไหนม
นกFสบาย อย67
ในกลางแจ-งม
นกFสบาย อย67ในป7าม
นกFสบายอย7างน�@ ผมน1กอย67บ7อยๆแล-วผม
กFน�ามาสอนพวกท7านท
@งหลายอย67เร>?อย  เพราะธรรมดาตรงน�@ม
นเปFน
ประโยชนQมาก
พระภ�กษ�ท
@งหลายน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ถ-าหากเรามาร6-อารมณQตามความ
เปFนจร�งเส�ยแล-ว ม
นกFสบาย จะม�ความหนาวบ-างม
นกFสบาย อย67ท�?คนมากกF
สบาย  อย67ท�?คนน-อยกFสบายความสบายหร>อไม7สบาย  ไม7ได-  อย67ท�?คนมาก
หร>อน-อย  ม
นอย67ท�?ความเหFนถ6กเท7าน
@น  ถ-าม�ความเหFนถ6กข1@นในใจของเรา
แล-วม
นอย67ท�?ความเหFนถ6กเท7าน
@น ถ-าม�ความเหFนถ6กข1@นในใจของเราแล-ว อย67
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ท�?ไหนกFสบาย  น�?เพราะเราย
งม�ความเหFนผ�ดอย67  ย1ดธรรมอ
นม�พ�ษอย67  แล-ว
ม
นกFไม7สบาย  ท�?เราย1ดอย67อย7างน�@กFเหม>อนก
บต
วหนอนน
@นแหละ  ท�?อย67ของ
ม
นกFสกปรก  อาหารของม
นกFสกปรก  ท�?อย67และอาหารของม
นไม7ด�ท
@งน
@น 
ม
นไม7สมควร แต7ว7าม
นสมควรก
บหนอน ลองเอาไม-ไปเข�?ยม
นออกจากม6ตร
ออกจากค6ถด6ส� ต
วหนอนน
@นม
นจะด�@นกระ เส>อกกระสนไปท�เด�ยว ม
นจะด�@น
มาหากองค6ถอย7างเก7า ม
นจ1ง จะสบาย อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น
พระภ�กษ�สามเณรเราท
@งหลายน
@น  ย
งม�ความเหFนผ�ดอย67คร6บาอาจารยQมา
แนะน�าให-เหFนถ6ก  ม
นกFไม7สบาย  ใจม
นว�?งไปหากองค6ถอย67เร>?อยๆม
นไม7
สบาย  เพราะตรงน
@นเปFนท�?อย67ของม
น  เ  ม>?อหนอนน
@นม
นย
งมองไม7เหFน
ความสกปรก อย67ในท�?น
@น เม>?อน
@นม
นกFออกไม7ได- พวกเราท
@งหลายกFเหม>อน
ก
นฉ
นน
@นถ-าไม7เหFนโทษท
@งหลายในส�?งเหล7าน
@น ม
นกFออกไม7ได-ปฏ�บ
ต� ม
นกF
ยากล�าบาก
ฉะน
@น จงฟ 
ง ไม7ม�อ
นใดอ>?น การปฏ�บ
ต�น
@นเราม�ความเหFนถ6กต-องด�แล-ว ผม
ว7าอย67ท�?ไหนกFสบาย อ
นน�@ผมกFเคยปฏ�บ
ต�มาแล-ว เคยพบมาแล-ว ถ-าหากม
น
ย
งไม7ร6-จ
กอย7างท�กว
นน�@ม�พระภ�กษ�สามเณรม�ญาต�โยมม�อะไรหลายๆอย7าง 
อย7างท�กว
นน�@ผมกFตายแล-ว  ถ-าม
นม�ความเหFนผ�ดอย67ม
นกFตายแล-ว  ผมเหFน
ว7า  ท�?อย67ของพระเราน
@น  อย67ท�?ม
นเย>อกเยFนกFค>อความเหFนถ6กต-อง  น
@นเอง 
เปFนส
มมาท�ฐ� ถ-าม�ความเหFนถ6กเหFนชอบแล-วม
นกFสบาย ม�ความสงบ พวก
เราท
@งหลายอย7าไปค-นอย7างอ>?นเลย
ฉะน
@น  ถ1งแม-ว7าม
นจะท�กขQกFช7างม
นเถอะ  ท�กขQน
@นม
นกFไม7แน7หรอก  ใครว7า
เหFนท�กขQ  ม
นเปFนต
วไหม ม
นม�ท�กขQเก�ดข1@นมา ต
วท�กขQค>ออะไร ม�ไหมใคร
เหFนท�กขQไหม เหFนต
วท�กขQไหม เหFนม
นจร�งจ
งไหม ผมไม7เหFนว7าม
นจร�งม
น
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จ
งอะไร ท�กขQม
นกFค>อความร6-ส1กว6บเด�ยว แล-วม
นกFหายไป แล-วส�ขกFเหม>อน
ก
นฉ
นน
@น  ต
วส�ข  ส�ขจร�งๆม
นม�ให-เหFนไหมของจร�งม�ไหม  ม
นกFส
กแต7ว7า
ความร6-ส1กว6บหน1?งแล-วม
นกFหายไป  เก�ดแล-วม
นกFด
บไป  อย7างความร
กของ
เราเก�ดข1@นมาว6บหน1?ง แล-วม
นกFหายไปอ�ก ต
วร
ก ต
วเกล�ยด ต
วช
งจร�งๆไม7
ว7าม
นจะอย67ท�?ไหนความเปFนจร�งกFค>อม
นไม7ม�ต
วไม7ม�ตน  ม
นส
กแต7ว7า 
อารมณQเก�ดข1@นมาว6บหน1?งแล-วกFหายไป  ม
นหลอกลวงเราอย67อย7างน�@เร>?อยๆ
ไป เอาแน7ตรงไหนไม7ได- ไม7ม�
ไม7ม�อะไรท
@งน
@นแหละ ส
กแต7ว7าความร6-ส1กเก�ดข1@นมาสมก
บค�าท�?พระพ�ทธเจ-า
ตร
สว7า ไม7ม�อะไร นอกน
@น ม�ท�กขQเก�ดข1@นมาแล-ว ท�กขQน
@นกFต
@งอย67 เม>?อท�กขQ
ต
@งอย67แล-ว  ท�กขQกFด
บไป ท�กขQด
บไปแล-วส�ขเก�ดข1@นมา แล-วส�ขกFต
@งอย67  เม>?อ
ส�ขต
@งอย67แล-วส�ข กFด
บไป เม>?อส�ขด
บไปแล-วท�กขQเก�ดข1@นมา เก�ดข1@นแล-วท�กขQ
กFต
@งอย67 ต
@งอย67แล-วกFด
บไป ผลท�?ส�ดกFมารวม เปFนอ
นเด�ยวว7า นอกจากท�กขQ
น�@เก�ด นอกจากท�กขQน�@ต
@งอย67 นอกจากท�กขQน�@ด
บไปแล-ว ไม7ม�อะไรม�แต7เท7าน�@ 
ไม7ม�อะไรอ>?นนอกจากน�@ ม
นม�เท7าน�@ๆ
แต7เรากFเปFนคนหลงว�?งตะคร�บม
นเร>?อยไป  กFไม7พบความจร�ง  ว7า  อ
นน�@ม
น
เปFนความจร�งไหม ม
นกF ไม7 จร�งอ�กแล-ว อ
นน
@นม
นจร�งไหม กFไม7จร�งอ�กน
@น
แหละ ม
นเปล�?ยน...เปล�?ยน..เปล�?ยนของม
นอย67อย7างน
@น ถ-าม าพ�จารณาแล-ว
กFไม7ควรว�?งไปก
บม
น ฉะน
@น เม>?อเราร6-ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@แล-ว กFไม7ใช7เปFนคน
ค�ดมาก  แต7เปFนคนม�ป 
ญญามาก  ถ-าเราไม7ร6-จ
กม
น  ม
นกFค�ดมากว7าป 
ญญา 
บางท�ป 
ญญาไม7ม�เลย ม�แต7ความค�ด ความค�ดมากแต7ป 
ญญาไม7ม� กFย�?งท�กขQ
มาก ม
นกFเปFน ของม
นอย67อย7างน�@ อะไรท�ก ส�?งท�กอย7างถ-าเราเหFนโทษจร�งๆ
แล-ว เราจ1งถอนต
วออกมาได- ถ-าเราไม7เหFนโทษจร�งๆแล-วเรากFถอนต
วออก
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ไม7ได-  ท�กอย7างน
?นแหละ อาการอ
นใดท�?เราไม7เหFนประโยชนQจร�งๆแล-วม
นกF
ท�าไม7ได-  ถ-าเราเหFนประโยชนQม
นจร�งจ
งแล-ว  เรากFท�าได-เปFนของไม7ยากฉ
น
น
@น อ
นน�@พ6ดเร>?องเฉพาะในหล
กบร�หารจ�ต เราท�กคนกFให-ท�าใจให-ด� ท�าใจให-
อดทน
เปร�ยบเสม>อนหน1?งว7า  เราต
ดไม-ส
กท7อนหน1?ง  เอาท�@งลงในคลองแล-วม
นกF
ไหลไปตามน�@าในคลองน
@น ถ-าท7อนไม-ท7อนน
@นม
นไม7ผ� ไม7เน7า ไม7พ
ง ม
นไป
ต�ดอย67ฝ 
?งโน-น  ฝ 
?งน�@  ม
นกFไหลไปตามคลองอย67เร>?อยไป  ผมเช>?อแน7ว7าจะถ1ง
ทะเลใหญ7เปFนท�?ส�ด  อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  พวกท7านท
@งหลายประพฤต�
ปฏ�บ
ต�ตามแนวทางของ  สมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเราแล-ว  เด�นไป
ตามมรรคท�?พระองคQทรงสอน  เด�นไปตามกระแสให-ม
นถ6กต-องให-ม
น  พ-น
จากส�?งท
@งสอง  ส�?งท
@งสองอย7างน
@นค>ออะไร  ค>อสองข-างทางท�?พระพ�ทธเจ-า
ของเราตร
ส  อ
นไม7ใช7ทางของสมณะท�?จะค�ดไป ท�?จะเอาจร�งเอาจ
งก
บส�?งท
@ง
หลายเหล7าน
@นค>อกามส�ข
ลล�กาน�โยโคประการหน1?ง  ก
บอ
ตตก�ลมถาน�โยโค
อ�กประการหน1?งอ
นน�@แหละเร�ยกว7า  ฝ 
?ง  ฝ 
?งท
@งสองข-าง  ฝ 
?งของคลอง  ของ
แม7น�@า ท7อนไม-ท�?ปล7อยไปตามคลอง ตามกระแสน�@ากFค>อจ�ตของเรา
ท�?กล7าวมาเม>?อก�@น�@ว7า  ท�?ว7าท7อนไม-เม>?อไม7ต�ดอย67ฝ 
?งโน-นไม7ต�ดอย67ฝ 
?งน�@  แล-ว
ท7อนไม-ท7อนน
@น  ม
นไม7ผ�  ไม7พ
งท�?ส�ดของท7อนไม-น
@น  ม
นกFไหลลงทะเล  ถ-า
ม
นไปต�ดอย67ฝ 
?งโน-นหร>อฝ 
?งน�@หร>อม
นไปผ�ไปพ
งเส�ยแล-ว  ม
นกFไปไม7ถ1งทะเล
ใหญ7
จ�ตใจของพวกท7านท
@งหลายน�@  พวกเราท
@งหลาย ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@กFด� ฝ 
?ง
คลองกFค>อความช
ง  หร>อความร
กหร>อฝ 
?งหน1?งกFค>อส�ข  อ�กฝ 
?งหน1?งกFค>อท�กขQ 
ท7อนไม-กFค>อจ�ตของเราน�@เอง ม
นจะไหลไปตามกระแสแห7งน�@า ม
นจะม�ความ
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ส�ขเก�ดข1@นมากระทบ  ม
นจะม�ความท�กขQเก�ดข1@นมากระทบอย67บ7อยคร
@ง  ถ-า
จ�ตใจของเราถ1งกระแสแห7งพระน�พพาน  ค>อความสงบระง
บ  ให-เราเหFนว7า
เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมาแล-ว ท�กขQน
@นกFด
บไป ส�ขเก�ดข1@นมา ส�ขน
@นกFด
บไป นอก
เหน>อน�@ไม7ม�แล-วม
นกFเปFนอย7างน�@
ถ-าเราไม7ไปต�ดในความร
ก  ไม7ต�ดในความช
ง  ไม7ต�ดในความส�ข  ไม7ต�ดใน
ความท�กขQเท7าน
@น กFเร�ยกว7าเราเด�นตามกระแสธรรมของสมณะท�?เราปฏ�บ
ต�
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ อ
นเปFนธรรมท�?พระพ�ทธเจ-าเจร�ญมาแล-ว ถ6กมาแล-ว พบ
มาแล-ว ท7านจ1งได-มาสอนเราให-เหFนความร
ก ให-เหFนความช
ง ให-เหFนความ
ส�ข  ให-เหFนความท�กขQว7าม
นเปFนธรรมท�ฐ�  ธรรมน�ยาม  ม
นต
@งของม
นอย67
อย7างน
@น ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@น เปFนอย67ตลอดกาล ม
นกFเปFนอย67อย7าง
น
@น
แต7ว7าเม>?อจ�ตของผ6-ฉลาดแล-ว  ไม7ตามไปส7ง  เสร�มม
นไม7ตามไปเย�นยอม
น 
ไม7ตามไปย1ดม
?นม
น  ไม7ตามไปถ>อม
?นม
นม
นกFม�จ�ตอ
นปล7อยวาง  ท�าไป
เท7าน
@นแหละ  ให-สม�?าเสมอ  ม
นกFเปFนส
มมาปฏ�ปทา  เปFนส
มมาปฏ�บ
ต�ถ6ก
ทาง  เหม>อนท7อนไม-ท�?ปล7อยไปตามกระแสน�@า  ม
นไม7ต�ดอย67ฝ 
?งโน-น  และไม7
ต�ดอย67ฝ 
?งน�@ ม
นไม7ผ�ไม7พ
ง ม
นไม7เน7า ม
นกFถ1งทะเลจนได- เราท�าเราประพฤต�
ปฏ�บ
ต� ถ-าเว-นจากทางท
@งสองอย7างแล-ว ค>อกามส�ข
ลล�กาน�โยโค และอ
ตตก�
ลมถาน�โยโค ม
นกFถ1งความสงบแน7นอนไม7ต-องสงส
ย อ
นน�@พระพ�ทธเจ-าท7าน
ตร
สอย7างน
@น
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....จบท�?ตรงไหนร6-ไหม?  หร>อท7านจะเร�ยนอย7างน�@เร>?อยไปง
@นร1?  หร>อท7าน
เร�ยนม�ท�?จบ?  อ
นน
@นกFด�  แต7ม
นเปFนปร�ย
ต�ข-างนอก  ไม7ใช7ปร�ย
ต�ข-างใน 
ปร�ย
ต�ข-างในจะต-องเร�ยนตาของเราน�?  ห6น�?  จม6กน�?  ล�@นน�?  กายน�?  จ�ตน�?  อ
นน�@
เปFนปร�ย
ต�ท�?แท-อ
นน
@นปร�ย
ต�เปFนต
วหน
งส>ออย67ข-างนอก เร�ยนจบได-ยาก ตา
เหFนร6ปม�อาการเก�ดข1@นอย7างไรห ี6ฟ 
งเส�ยงม�อาการเก�ดข1@นอย7างไรจ ม6กดม
กล�?นม�อาการเก�ดข1@นอย7างไร  ล�@นล�@มรสม�อาการเก�ดข1@นอย7างไร  โผฏฐ
พพะ
ก
บกายกระทบก
นน
@น ม�อาการเก�ดข1@นอย7างไร อารมณQท�?ร6-ทางใจน
@นม
นเก�ด
ข1@นแล-วเปFนอย7างไร ย
งม�โลภไหม ย
งม�โกรธอย67น
?นไหม ย
งม�หลงอย67น
?นไหม
หลงก
บร6ป เส�ยง  กล�?น  รส โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQท�?เก�ดข1@นน
?นไหม อ
นน�@
เปFนปร�ย
ต�ข-างใน เร�ยนจบง7ายๆ เร�ยนจบได-
ปร�ย
ต�ข-างนอกเร�ยนจบไม7ได-หรอก  ม
นหลายต6-  ถ-าเราเร�ยนปร�ย
ต�แต7ไม7ได-
ปฏ�บ
ต�กFไม7ได-ร
บผล  เหม>อนก
บคนเล�@ยงโคตอนเช-ากFต-อน  โคออกไปก�น
หญ-า  ตอนเยFนกFต-อนโคมาเข-าคอกเท7าน
@น  แต7ไม7เคยได-ก�นน�@านมโค  ด�แต7
ว7าได-ต-อนออกไปจากคอกตอนเช-า  แล-วกFต-อนโคเข-ามาเท7าน
@น  ไม7เคยก�น
น�@านมโคเลย  แต7น
?นเร�ยนกFด�หรอก  แต7อย7าให-เปFนอย7างน
@น  ให-ได-เล�@ยงโค
ด-วย  ได-ก�นน�@านมโคด-วย  น�?กFต-องเร�ยนให-ร6-ด-วย  ปฏ�บ
ต�ด-วยจ1งจะถ6กต-องด� 
น�?พ6ดให-ร6-เร>?องกFว7า เหม>อนคนเล�@ยงไก7ไม7ได-ก�นไข7ไก7 ได-แต7ข�@ไก7  อ
นน�@พ6ดให-
คนท�?เล�@ยงไก7โน7นหรอก ไม7ได-พ6ดให-โยม พ6ดให-คนเล�@ยงไก7...
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ระว
งอย7าให-เปFนอย7างน
@น  กFเหม>อนว7าเราเร�ยนปร�ย
ต�ได-แต7ไม7ร6-จ
กละก�เลส 
ไม7ร6-จ
กละความโลภ  ความโกรธ  ความหลงออกจากใจของเรา  ได-แต7เร�ยน 
ไม7ได-ปฏ�บ
ต�  ไม7ได-ละ  ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQ  จ1งได-เปร�ยบว7าคนเล�@ยงไก7ไม7
ได-ก�นไข7ไก7ได-แต7  ข�@ไก7เหม>อนก
นอย7างน
@น  เพราะฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าของ
เราท7านจ1งต-องการให-เร�ยนปร�ย
ต�เพ�ยงพอร6-  ท�?ส�าค
ญค>อเร�ยนแล-วกFให-ปฏ�
บ
ต ี� ปฏ�บ
ต�ละความช
?วออกจาก กาย วาจา ใจ ของเรา แล-วประพฤต�ค�ณ
งามความด�ไว-ท�?กายวาจาใจของเราเท7าน
@น
ค�ณสมบ
ต�ของมน�ษยQท�?จะบร�บ6รณQน
@น  กFค>อสมบ6รณQด-วยกาย  วาจาและใจ 
กาย วาจา ใจจะสมบ6รณQน
@น เช7นว7าพ6ดด�เฉยๆ กFไม7สมบ6รณQ ถ-าไม7กระท�า
ตามท�าด�แต7กายเฉยๆ ใจไม7ด�น
@น กFไม7สมบ6รณQ พระพ�ทธองคQทรงสอนให-ด� 
ด-วยกายด-วยวาจา ด-วยใจ กายงาม วาจางาม ใจงาม เปFนสมบ
ต�ของมน�ษยQ
ท�?ด�ท�?ส�ด น�?กFเหม>อนก
น ฉ
นน
@น เร�ยนกFต-องด� ปฏ�บ
ต�กFต-องด� ละก�เลสกFต-องด� 
สมบ6รณQอย7างน
@น
ท�?พระพ�ทธเจ-าหมายถ1งมรรค  ค>อหนทางท�?เราจะปฏ�บ
ต�น
@น  ม�แปดประการ 
มรรคท
@งแปดน
@นไม7ใช7อย67ท�?อ>?น  อย67ท�?กายของเราน�@  ตาสอง ห6สอง จม6กสอง 
ล�@นหน1?ง  กายหน1?ง  น�?เปFนมรรค แล-วกFจ�ตเปFนผ6-เด�นมรรค เปFนผ6-ท�ามรรคให-
เก�ดข1@น
ฉะน
@น ท
@งปร�ย
ต�น�@ ท
@งปฏ�บ
ต�น�@ จ1งอย67ท�?กาย วาจา ใจปฏ�บ
ต�อย67ท�?ตรงน�@ ท�?เรา
ได-เร�ยนปร�ย
ต�น
@นเคยเหFนไหม  เคยเหFนปร�ย
ต�ท�?สอนอย67นอกกายไหม  เคย
เหFนมรรคท�?สอนอย67นอกวาจาไหม  เคยเหFนปร�ย
ต�ท�?สอนอย67นอกใจไหม  กFม�
แต7สอนอย67ท�?กายวาจาใจน�@ท
@งน
@น  ไม7ได-สอนอย67ท�?อ>?น  ฉะน
@นก�เลสม
นกFเก�ด
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ข1@นตรงน�@ ถ-าร6-ม
น ม
นกFด
บตรงน�@ ฉะน
@น ให-เข-าใจว7าปร�ย
ต� ปฏ�บ
ต�น
?นอย67ตรง
น�@
ถ-าเราเร�ยนส
@นๆน�?ม
นกFได-หมดเหม>อนก
บค�าพ6ดของคนเรา  ถ-าพ6ดเปFนส
จจ
ธรรรมถ6กต-องด-วยด�แล-ว  แม-ค�าพ6ดค�าเด�ยวเท7าน
@น  กFด�กว7าพ6ดท�?ไม7ถ6กต-อง
ตลอดช�ว�ตใช7ไหม  คนท�?เร�ยนปร�ย
ต�แล-วแต7ไม7ปฏ�บ
ต�  กFเหม>อนก
บท
พพ�ต
ก
แกงท�?อย67ในหม-อม
นต
กแกงท�กว
น  แต7ม
นไม7ร6-รสของแกง  ท
พพ�ไม7ร6-รสของ
แกง กFเหม>อนคนเร�ยนปร�ย
ต�ท�?ไม7ได-ปฏ�บ
ต� ถ1งแม-จะเร�ยนอย67จนหมดอาย� กF
ไม7ร6-จ
กรสของธรรมะ เหม>อนท
พพ�ไม7ร6-รสของแกงฉ
นน
@น

ผ6-ใดตามด6จ�ต 
ผ6-น
@นจ
กพ-นบ7วงของมาร
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๑๘ - น�กบวชน�กรบ
http://ajahnchah.org/thai/monk_fighter.php 

รบความโลภ  รบความโกรธ  รบความหลงน�?แหละ  ค>อข-าศ1กการปฏ�บ
ต�ใน
ทางพ�ทธศาสนา  ทางแห7งพระพ�ทธเจ-าน
@นรบด-วยธรรมะ  รบด-วยความ
อดทน  ด-วยความต7อต-านซ1?งอารมณQสารพ
ดอย7าง  ธรรมะก
บโลกม
น
เก�?ยวข-องก
น ม�ธรรมกFม�โลก ม�โลกกFม�ธรรม ม�ก�เลสกFม�ผ6-สะสางก�เลส ค>อรบ
ก
บก�เลสท
@งหลายน�?เร�ยกว7ารบภายใน รบภายนอกน
@นต-องจ
บล6กระเบ�ด จ
บ
ป>นมาขว-างก
น  มาย�งก
น  เอาชนะเอาแพ-ก
น  เอาชนะคนอ>?นกFเปFนทางโลก 
ทางธรรมะไม7ต-องรบก
บใคร  เอาชนะใจของต
วเอง  อดทนต7อส6-ก
บอารมณQ
ท�กอย7าง
ทางธรรมะ  ถ-าหากว7าเรามาประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-วไม7ต-องก7อกรรมท�าเวรซ1?ง
ก
นและก
น  ปลดปล7อยความช
?วท
@งหลายออกจากกายออกจากใจของพวก
เราท
@งน
@น  พ-นจากการอ�จฉา  พ-นจากการพยาบาท พ-นจากการจองเวรก
น 
เวรอ
นใดจะระง
บไปได-กFเพราะการไม7จองเวร ไม7ผ6กเวรก
น กรรมก
บเวรม
น
ต7างก
น  แต7ว7าม
นคล-ายก
น  กรรมท�าแล-วกFแล-วก
นไปไม7ต-องจองล-างจอง
ผลาญก
นอ�ก  น�?เร�ยกว7าเปFนกรรมเวร  หมายถ1งการจองก
นไว-อ�ก  ว7าเอFงมา
ท�าฉ
นฉ
นจะต-องท�าเอFงต7อไปม�ได-ขาด  ต-องแก-แค-นก
นไปเร>?อยๆ  น�@เร�ยกว7า
เวรน
@นย
งไม7ระง
บ เพราะการจองเวรเม>?อไรย
งเปFนไปอย67อย7างน
@น ม
นกFเปFน
ห7วงโซ7ต7อก
นเปFนสาย  จ1งไม7จบไม7ส�@น  ภพไหนชาต�ไหนกFด�  ม
นกFเปFนอย67
อย7างน
@น พระบรมศาสดาท7านสอนโลก ท7านโปรดโลกโปรดส
ตวQ แต7ว7าโลก
กFเปFนอย67อย7างน�@  ผ6-ท�?ม�ป 
ญญาเก�ดมาแล-วกFต-องพ�จารณาเอาอะไรท�?เปFน
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ประโยชนQอย7างย�?งใหญ7  น
กรบน
กอะไรท
@งหลายท
@งปวงน
@น  พระพ�ทธเจ-ากF
เคยท�ามาเหม>อนก
น  แต7ว7าไม7เก�ดประโยชนQเท7าท�?ควร  ม
นกFเปFนอย67เฉพาะ
โลกม�แต7เร>?องผ6กกรรมผ6กเวรก
นต7อไป
ฉะน
@น  การมาอบรมในการบวช  กFเล�กส�?งช
?วก
นไปเลยเล�กอะไรท�?ม
นเปFน
กรรมเปFนเวร เอาชนะต
วเอง ไม7เอาชนะคนอ>?น รบกFรบเฉพาะก�เลส ม�ความ
โลภเก�ดข1@นมากFรบม
น ความโกรธเก�ดข1@นมากFรบม
น ความหลงเก�ดข1@นมากF
พยายามละม
น น�?เร�ยกว7า "การรบ" การท�าสงครามด-านจ�ตใจก
บก�เลสน�@ม
น
ยากแสนยากแสนล�าบากท�?ส�ด  บวชมาเรากFมาพ�จารณาเร�ยนการรบรบ
ราคะรบโทสะรบโมหะ น�?เปFนหน-าท�?ของพวกเราท
@งหลายท�?จะต-องพ�จารณา
น�?เร�ยกว7าการรบภายใน  ค>อรบก
บก�เลสท
@งหลาย  แต7น-อยคนน
กท�?จะรบก
บ
ก�เลส  ไปรบก
บอย7างอ>?นเส�ยมาก  ก�เลสส7วนน�@ไม7ค7อยจะรบก
น  ไม7ค7อยจะ
เหFนก
น
พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า  ให-ละความช
?วท�กอย7าง  มาประพฤต�ความด�ท�ก
ประการเปFนทางท�?ถ6กต-องแล-ว  ท7านบอกอย7างน�@กFเร�ยกว7า  ท7านมาจ
บต
ว
พวกเราท
@งหลายมาปล7อยท�?ต-นทาง  เม>?อถ1งทางแล-ว  เราจะเด�นไปหร>อไม7
เด�นไปน
@นเปFนเร>?องของเรา  เร>?องของพระพ�ทธเจ-ากFหมดแค7น
@น  ท7านช�@ทาง
ไว-  ทางท�?ผ�ดทางท�?ถ6กเท7าน
@นกFพอแล-ว  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�เปFนหน-าท�?ของ
พวกเรา
ด
งน
@น  เม>?อเรามาอย67ท�?ทางน�@  กFเร�ยกว7าเราย
งไม7ร6-อะไร  ไม7เปFนอะไร  เรากF
ต-องศ1กษา การศ1กษาน�@จะต-องอดทนต7อท�กส�?งท�กอย7าง คล-ายๆ ก
บเราเปFน
น
กศ1กษาเคยศ1กษาทางโลกมา  ม
นยากล�าบากพอสมควร  ก7อนจะม�ความร6-
ม�ว�ชามาพอจะปฏ�บ
ต�การงานได- ต-องข7มใจต
วเอง เม>?อใจเราม
นเหFนผ�ด เม>?อ
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ใจเราไม7ชอบหร>อม
นข�@เก�ยจท
@งหลายน�@  เราจะต-องข7มใจความร6-จ1งจะเก�ดใน
ใจเรา แล-วสามารถน�าไปปฏ�บ
ต�การงานได- การปฏ�บ
ต�การงานในทางพระน�@
กFเหม>อนก
น  ถ-าหากว7าเราต
@งอกต
@งใจประพฤต�ปฏ�บ
ต�พ�น�จพ�จารณาคงจะ
มองเหFนทางพอสมควร
ท�ฐ�มานะน�@เปFนของส�าค
ญมาก ท�ฐ�ค>อความเหFน ความเหFนท�กส�?งสารพ
ดม
น
เปFนท�ฐ�ท
@งน
@น เหFนด�เปFนช
?วเหFนช
?วเปFนด�สารพ
ดอย7างแล-วแต7จะเหFน อ
นน
@น
กFไม7เปFนประมาณ  เปFนประมาณอย67ท�?ความย1ดม
?นถ>อม
?นเร�ยกว7ามานะ 
ความเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นในความเหFนอ
นน
@นอย7างจร�งจ
ง  พาให-เราเว�ยน
ว7ายตายเก�ดไม7ม�ทางจบ  เพราะการไปย1ดม
?นถ>อม
?น  ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-า
ท7านจ1งสอนว7า  ให-ลดท�ฐ�ให-ละท�ฐ�ค>อความเหFน  อย7างเช7นคนมาอย67ด-วยก
น
มากๆ  อย7างน�@ม
นกFปฏ�บ
ต�ได-ง7ายๆ  ถ-าม�ความเหFนถ6กต-องตรงก
น  แต7ถ1ง
แม-ว7าจะอย67องคQเด�ยว ๒ องคQ ๓ องคQกFปฏ�บ
ต�ยากอย67ล�าบาก ถ-าความค�ดไม7
ถ6กต-องความเหFนไม7ด�  เม>?อมาน-อมลงเพ>?อละท�ฐ�อ
นเด�ยวก
นอย67หลายองคQ
กFตามเถอะ  ม
นกFลงส67พระพ�ทธพระธรรมพระสงฆQเหม>อนก
น  จะว7าม�หลาย
องคQม
นจะเกะกะกFไม7ได-คล-ายๆ  ก
บต
วก�@งก>อ  ต
วก�@งก>อม
นม�ขาหลายขาใช7
ไหม เราน
บไม7ถ-วน มองด6ม
นกFน7าร�าคาญเหม>อนก
นว7า  ม
นจะย�7งก
บขาก
บ
แข-งของม
น ม
นเด�นไปเด�นมาความจร�งม
นไม7ย�7ง  ม
นม�จ
งหวะม�ระเบ�ยบ.ถ1ง
แม-จะม�ขามากม
นกFไม7ย�7งยาก  ในทางพ�ทธศาสนาน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าปฏ�บ
ต�
แบบย�คสาวกของพระพ�ทธเจ-าแล-วม
นกFง7าย  เร�ยกว7าส�ปะฏ�ป 
นโนเปFนผ6-
ปฏ�บ
ต�ด�, อ�ช�ปะฏ�ป 
นโนเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ตรง, ญายะปะฏ�ป 
นโนเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�เพ>?อ
พ-นจากท�กขQ,  สาม�จ�ปะฏ�ป 
นโนเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ชอบเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ถ6กต-อง, 
ค�ณสมบ
ต�ท
@ง  ๔  ประการน�@ถ-าต
@งอย67ในใจของพวกเราท
@งหลายแล-ว  ค>อ
ค�ณสมบ
ต�ของพระสงฆQ  ถ-าท�าอย7างน�@เราจะม�เปFนร-อยเปFนพ
นเราจะม�มาก
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แค7ไหนกFช7างเถอะ ม
นลงสายเด�ยวก
นถ1ง แม-พวกเราท
@งหลายจะมาจากท�ศ
ต7างๆ กFเหม>อนก
นน
?นเอง  ไม7ใช7อ>?นไกล ถ1งความเหFนม
นจะไปคนละท�ศละ
ทาง  ย
งเหFนผ�ดอย67กFช7างม
นเถอะ  ถ-าม�ความถ6กต-องม
นกFเหม>อนก
น  คล-าย
ก
บว7าห-วยหนองคลองบ1งต7างๆ  ท�?ม
นไหลลงส67ทะเล  เม>?อม
นไปตกถ1งทะเล
แล-วม
นกFม�ส�ครามรสเคFมด-วยก
น  มน�ษยQเราท
@งหลายกFเช7นก
น  เม>?อลงส67
กระแสของธรรมะแล-ว ม
นกFลงส67ธรรมะอ
นเด�ยวก
น จะอย67คนละท�ศละทางกF
ช7าง จะอย67ท�?ไหนกFตาม ม
นมารวมก
นเปFนอ
นเด�ยวก
นอย7างน
@น แต7ว7าความ
ค�ดท�?ม
นแก7งแย7งซ1?งก
นและก
นน
@นเปFนท�ฐ�มานะ  ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งสอน
ว7า  เร>?องความเหFนน
@นกFปล7อยไว-  เร>?องมานะอย7าเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นจนเก�น
ความเปFนจร�ง
พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า  ให-ม�สต�อย67เสมอ จะย>นจะเด�นจะน
?งจะนอนจะอย67
ท�?ไหนกFช7างเถอะ ให-ม�สต�ประคองอย67เสมอ เม>?อเราม�สต�เรากFเหFนต
วของเรา 
เหFนใจของเรา แล-วกFเหFนกายในกายของเรา เหFนใจในใจของเรา ท�กอย7าง
ถ-าไม7ม�สต�เรากFไม7ร6-เร>?อง  อะไรมาตกอย67หน-าบ-านตกอย67ในก�ฏ�เรากFไม7เหFน 
เพราะเราไม7ม�สต�  การม�สต�น�@จ1งเปFนส�?งส�าค
ญ  ผ6-ใดม�สต�อย67ท�กเวลาผ6-น
@นจะ
ได-ฟ 
งธรรมของพระพ�ทธเจ-าอย67ตลอดเวลา  เพราะว7าตามองเหFนร6ปกFเปFน
ธรรมะ  ห6ได-ฟ 
งเส�ยงกFเปFนธรรมะ  จม6กได-กล�?นกFเปFนธรรมะ  ล�@นได-รสกFเปFน
ธรรมะ  กายไปถ6กโผฏฐ
พพะกระทบเยFนร-อนอ7อนแขFงกFเปFนธรรมะ 
ธรรมารมณQท�?ม
นเก�ดข1@นก
บใจน1กข1@นได-เม>?อใดเปFนธรรมะเม>?อน
@น ฉะน
@น ผ6-ท�?
ม�สต�ได-ฟ 
งธรรมของพระพ�ทธเจ-าอย67ตลอดเวลา  จะย>นจะเด�นจะน
?งจะนอน 
ม
นม�อย67ท�กเวลาเพราะอะไร? เพราะเราม�สต�ม�ความร6-
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สต�  ค>อ  ระล1กได-  ส
มปช
ญญะความร6-อย67ต
วร6-กFค>อต
วพ�ทโธ ต
วพระพ�ทธเจ-า
น
?นแหละพอม�สต�ส
มปช
ญญะร6-อย67ป 
ญญากFว�?งตามมาเท7าน
@น  ร6-เร>?องต7างๆ 
ตาเหFนร6ปส�?งน�@ควรไหม?  ไม7ควรไหม?  ห6ฟ 
งเส�ยงส�?งน�@ควรไหม?  ไม7ควร
ไหม? ม
นเปFนโทษไหม? ม
นผ�ดไหม? ม
นถ6กต-องเปFนธรรมะไหม? สารพ
ด
อย7าง ด
งน
@นผ6-ม�ป 
ญญาแล-วจ1งได-ฟ 
งธรรมะอย67ตลอดเวลา แม-มองเหFนต-นไม-
กFเปFนธรรมะ มองเหFนส�?งต7างๆ ม
นเปFนธรรมะหมด ท
@งน
@นถ-าเราร6-จ
กธรรมะ
พวกเราท
@งหลายให-เข-าใจว7า  ในเวลาน�@เราเร�ยนอย67กลางธรรมะ  จะเด�นไป
ข-างหน-ากFถ6กธรรมะ  จะถอยไปข-างหล
งกFถ6กธรรมะ  ธรรมะท
@งน
@น  ถ-าเราม�
สต�อย67แม-แต7เหFนส
ตวQต7างๆ ท�?ว�?งไปกFม�ป 
ญญาว7า ส
ตวQม
นกFเหม>อนก
นก
บเรา
น
?นแหละ  ม
นไม7แปลกไปกว7าเราหรอก  ม
นหน�จากความท�กขQไปหาความ
ส�ขเหม>อนก
น  อ
นไหนท�?ม
นไม7ชอบม
นกFไม7เอาเหม>อนก
น  ม
นกล
วส�@นช�ว�ต
ของม
นเหม>อนก
น  ถ-าเราค�ดไปเช7นน�@กFเร�ยกว7า  ส
ตวQท
@งหลายในโลกน�@ก
บ
มน�ษยQกFไม7แปลกก
นท�?ส
ญชาตญาณต7างๆ  เม>?อเราค�ดไปเช7นน�@กFเร�ยกว7า
เปFนการภาวนาร6-เหFนตามความเปFนจร�ง  ว7าส
ตวQท
@งหลายกFด�  มน�ษยQท
@ง
หลายกFด�  ม
นกFเปFนเพ>?อนเก�ดเพ>?อนแก7เพ>?อนเจFบเพ>?อนตายด-วยก
นท
@งน
@น 
ไม7ใช7อ>?นไกล  ส
ตวQท�กประเภทม
นกFเหม>อนมน�ษยQ  มน�ษยQท�กประเภทม
นกF
เหม>อนส
ตวQ  ท�น�@เม>?อเราร6-เหFนสภาวะตามเปFนจร�งจ�ตเรากFถอนออกจากส�?ง
เหล7าน
@น
ฉะน
@น  ท7านจ1งให-ม�สต�  ถ-าม�สต�แล-วม
นจะเหFนก�าล
งใจของตน  เหFนจ�ตของ
ตน  ความร6-ส1กน1กค�ดของต
วเองเปFนอย7างไรกFต-องร6-ต
ว  ร6-น
?นแหละเร�ยกว7า
พ�ทโธหร>อพระพ�ทธเจ-า ผ6-ร6-ร6-ถ1งท�?ม
นแล-วกFร6-แจ-งแทงตลอด เม>?อม
นรอบร6-อย67
เช7นน�@กFประพฤต�ปฏ�บ
ต�ได-ถ6กต-องด�เท7าน
@นไม7ใช7อ>?นไกล ฉะน
@น ปฏ�บ
ต�ง7ายๆ 

242



พ�จารณาง7ายๆ เราจ1งม�สต�อย67  ผ6-ไม7ม�สต�กFเหม>อนเปFนบ-าไม7ม�สต�  ๕  นาท�กF
เปFนบ-า ๕ นาท�กFประมาทอย67  ๕ นาท�  ถ-าขาดจากสต�เม>?อใดกFเปFนบ-า  เม>?อ
น
@นให-เข-าใจอย7างน�@  สต�น�@จ1งม�ค�ณค7า  คนม�สต�แล-วกFร6-จ
กว7าต
วเราม�ล
กษณะ
อย7างไร  จ�ตใจของเราอย67ในล
กษณะอย7างไร  ความเปFนอย67ของเราอย67ใน
ล
กษณะอย7างไร  น�?ผ6-ม�ป 
ญญาม�ความเฉล�ยวฉลาดแล-วกFได-ฟ 
งธรรมอย67ท�ก
เวลา  ออกจากคร6บาอาจารยQแล-วกFได-ฟ 
งธรรมอย67เสมอ  ร6-อย67เสมอเพราะว7า
ธรรมอย67ท
?วๆ ไป ฉะน
@น พวกเราน
?นในว
นหน1?งๆ ให-ได-ปฏ�บ
ต�เถอะ ข�@เก�ยจ
กFท�าขย
นกFท�า  เราปฏ�บ
ต�ธรรมะไม7ปฏ�บ
ต�ตามต
วเรา  ถ-าปฏ�บ
ต�ตามต
วเรา
ไม7เปFนธรรมะ  ไม7ว7ากลางว
นกลางค>นสงบกFท�าไม7สงบกFท�า  เหม>อนก
บเรา
เปFนเดFกไปเร�ยนหน
งส>อ จะเข�ยนไม7สวยในคร
@งแรก ม
นห
วยาวๆ ขายาวๆ 
เข�ยนไปตามเร>?องของเดFก  นานไปกFสวยข1@นงามข1@นเพราะฝ1กม
น  การ
ประพฤต�ธรรมกFเหม>อนก
น  ท�แรกกFเกะๆ  กะๆ  สงบบ-างไม7สงบบ-าง  ไม7ร6-
เร>?องม
นเปFนไป  บางคนกFข�@เก�ยจ  อย7าข�@เก�ยจซ�  ต-องพยายามท�าอย67  ด-วย
ความพยายามเหม>อนก
บเราเปFนเดFกน
กเร�ยน  โตมากFเข�ยนหน
งส>อได-ด� 
จากไม7สวยมาเข�ยนได-สวย เพราะการฝ1กต
@งแต7เดFกน
?นแหละ อ
นน�@กFเหม>อน
ก
นฉ
นน
@น  พยายามให-ม�สต�อย67ท�กเวลาจะย>นจะเด�นจะน
?งจะนอน  พยายาม
ท�าให-ม
นสม�?าเสมอ  เม>?อเราท�าก�จว
ตรอะไรม
นคล7องด�แล-วเปFนต-น  เรากF
สบายใจ น
?งกFสบาย นอนกFสบาย เม>?อความสบายเก�ดข1@นจากก�จว
ตร  การ
น
?งสมาธ�กFสงบง7ายเปFนเร>?องส
มพ
นธQซ1?งก
นและก
น  ด
งน�@ฉะน
@น  จงพาก
น
พยายามส�?งท�?คร6บาอาจารยQพาท�าน�@  ให-พยายามท�าเถอะ  ตามความ
สามารถของเรา น�?เร�ยกว7าการฝ1ก
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การปฏ�บ
ต�ของเรานะม
นเปFนของยากอย67ไม7ใช7เปFนของง7าย  ค>อเราร6-อย67ส7วน
หน1?งแต7ว7าส7วนท�?ไม7ร6-น
@นม�มาก  ยกต
วอย7างเช7นว7า  ให-ร6-กายแล-วกFร6-กายใน
กายอย7างน�@เปFนต-น  ให-ร6-จ�ตแล-วให-ร6-จ�ตในจ�ต  ถ-าเราย
งไม7เคยปฏ�บ
ต�มาเรา
ได-ย�นค�าพ6ดเช7นน�@เรากFงงเหม>อนก
น พระว�น
ยน�@กFเหม>อนก
น สม
ยก7อนผมกF
เคยเปFนคร6โรงเร�ยนแต7เปFนคร6น-อยๆ ไม7มาก ท�าไมถ1งเร�ยกว7าคร6น-อย?  ค>อ
คร6ไม7ได-ปฏ�บ
ต�สอนพระว�น
ย  แต7ว7าไม7ได-ปฏ�บ
ต�ตามพระว�น
ย  เร�ยกว7าคร6
น-อย คร6ไม7สมบ6รณQ ท�?ว7าคร6ไม7สมบ6รณQ ออกมาปฏ�บ
ต�แล-วกFไม7สมบ6รณQ พ6ด
ถ1งเร>?องส7วนใหญ7ม
นไกลมากเหม>อนก
นก
บไม7ได-เร�ยนอะไรเลย  เร>?องพระ
ว�น
ย
ฉะน
@น ผมจ1งขอเสนอความเหFนแก7พระภ�กษ�ท
@งหลายว7า เร>?องการปฏ�บ
ต�น
@น 
เราจะร6-พระว�น
ยโดยส�@นเช�งกFไม7ได-  เพราะบางส�?งร6-กFเปFนอาบ
ต�ไม7ร6-กFเปFน
อาบ
ต� ม
นกFเปFนของยากแต7ว7าพระว�น
ยน�@ ท7านก�าช
บไว-ว7า ถ-าหากว7าย
งไม7ร6-
ส�กขาบทใด ข-ออรรถอ
นใด กFให-ศ1กษาให-ร6-ส�กขาบทน
@นด-วยความพยายาม
จงร
กภ
กด�ต7อพระว�น
ย  ถ1งไม7ร6-ท7านกFให-พยายามศ1กษาข-อน
@นให-ร6-  ถ-าไม7
เอาใจใส7กFเปFนอาบ
ต�อ�ก
เช7นว7า  ถ-าเราสงส
ยอย67นะเปFนหญ�งส�าค
ญกว7าผ6-ชาย  เข-าไปจ
บเลยอย7างน�@
สงส
ยอย67กFเข-าไปจ
บม
นกFย
งผ�ดอย67  ผมกFเคยค�ดว7าไม7ร6-ท�าไมม
นผ�ด  เม>?อมา
น1กถ1งการภาวนา เราผ6-ปฏ�บ
ต�จะต-องม�สต� จะต-องพ�จารณา จะพ6ดจะจา จะ
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จ
บ  จะแตะท�กอย7าง  จะต-องพ�จารณาก7อนให-มาก  ท�?เราพลาดไปน
@นเพราะ
เราไม7ม�สต� หร>อม�สต�ไม7พอหร>อไม7เอาใจใส7ในเวลาน
@น
เช7นว7า ตะว
นย
งไม7ห-าโมงแต7ในเวลาน
@นฝนฟ-าอากาศม
นคร1@ม ไม7สามารถท�?
จะมองเหFนตะว
นได- ไม7ม�นาฬ�กาเรากFเลยค�ดประมาณเอาว7า "ม
นจะบ7ายไป
ละม
@ง"  ม�ความร6-ส1กอย7างน�@จร�งๆ  ในจ�ตใจเราสงส
ยอย67  แต7เรากFฉ
นอาหาร
เส�ยพอฉ
นไปได-พ
กหน1?ง แสงสว7างของพระอาท�ตยQม
นกFเก�ดข1@นมาได-ห-าโมง
กว7าเท7าน
@นเอง  น�@เปFนอาบ
ต�แล-ว  ผมกFมาค�ดในใจว7า  "เอsะม
นกFย
งไม7เก�น
เท�?ยงท�าไมเปFนอาบ
ต�?"  ท7านปร
บอาบ
ต�เพราะว7าเผลอเรอ  ไม7เอ>@อเฟ>@อ  ไม7
พ�จารณาให-ถ�?ถ-วนน�@เอง  ไม7ส
งวรส�ารวม  ท�าไมถ1งเปFนอย7างน
@นล7ะ?  ถ-า
หากว7าสงส
ยแล-วย
งท�าอย67อย7างน�@ท7านปร
บอาบ
ต�ท�กกฎ  เพราะว7าสงส
ย
สงส
ยว7าบ7ายแต7ความจร�งน
@นไม7บ7ายถ6กอย67  แต7กFปร
บอาบ
ต�ตอนน�@เพราะว7า
อะไร?  ปร
บเพราะไม7ส
งวรระว
งประมาท ถ-าหากว7าม
นบ7ายไปแล-วสงส
ยอย67
ว7าไม7บ7ายกFเปFนอาบ
ต�ปาจ�ตต�ยQ  ท�?ท7านปร
บอาบ
ต�ท�กกฎน�@เพราะไม7ส
งวร
ส�ารวมสงส
ยอย67  จะถ6กกFตามจะผ�ดกFตามต-องอาบ
ต�  ถ-าหากม
นถ6กกFปร
บ
อาบ
ต�หย7อนลงมา ถ-าหากม
นผ�ดปร
บอาบ
ต�อย7างเตFมท�?เลย
ฉะน
@น  เม>?อพ6ดถ1งเร>?องพระว�น
ยน�@  ฟ 
?นเฝ>อมากเหล>อเก�น  ผมเคยไปกราบ
เร�ยนท7านอาจารยQม
?น  ในเวลาน
@นเราก�าล
งจะเร�?มปฏ�บ
ต�แล-วกFอ7านบ�พพ
ส�กขาไปบ-าง  กFเข-าใจพอสมควร  ท�น�@ไปอ7านว�ส�ทธ�มรรคท7านมาพ6ดถ1งส�ลา
น�เทศสมาธ�น�เทศป 
ญญาน�เทศ...ศ�รษะผมม
นจะแตกเลย  อ7านแล-วกFมา
พ�จารณาว7า มน�ษยQท�าไม7ได-ท�าอย7างน
@นไม7ได- แล-วค�ดไปอ�กว7า อ
นท�?มน�ษยQ
ท�าไม7ได-น
@นพระพ�ทธเจ-าท7านไม7สอนหรอก  ท7านไม7สอนแล-วท7านกFไม7
บ
ญญ
ต�เพราะว7าส�?งน
@นไม7เปFนประโยชนQต7อท7าน  และกFไม7เปFนประโยชนQต7อ
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บ�คคลอ>?นด-วย  ส�?งอะไรท�?ใครท�าไม7ได-ท7านไม7สอน  ส�ลาน�เทศน�@ม
นละเอ�ยด
มาก สมาธ�น�เทศกFย�?งละเอ�ยด ป 
ญญาน�เทศม
นกFย�?งมากข1@นอ�ก เรามาน
?งค�ด
ด6ไปไม7ไหวเส�ยแล-วไม7ม�ทางท�?จะไป คล-ายๆ ว7าม
นหมดหนทางเส�ยแล-ว
ถ1งคราวน
@นกFก�าล
งกระเส>อกกระสนเร>?องปฏ�ปทาของตนอย67  ม
นกFต�ดอย67
อย7างน�@ พอด�ได-ม�โอกาสไปนม
สการท7านอาจารยQม
?น กFเลยเร�ยนถามท7านว7า
"ผมจะท�าย
งไง?" "เกล-ากระผมปฏ�บ
ต�ใหม7แต7กFไม7ร6-จะปฏ�บ
ต�อย7างไร ความ
สงส
ยมาก ย
งไม7ได-หล
กในการปฏ�บ
ต�เลยคร
บ"
ท7านว7า "ม
นเปFนย
งไง?"
"ผมหาทางกFเลยเอาหน
งส>อว�ส�ทธ�มรรคข1@นมาอ7าน  ม�ความร6-ส1กว7าม
นจะไป
ไม7ไหวเส�ยแล-วเพราะว7าเน>@อความในส�ลาน�เทศ  สมาธ�น�เทศ  ป 
ญญาน�เทศ
น
@น  ด6เหม>อนไม7ใช7ว�ส
ยของมน�ษยQเส�ยแล-ว  ผมมองเหFนว7ามน�ษยQท
?วโลกน�@
ม
นจะท�าไม7ได-คร
บ ม
นยาก ม
นล�าบากก�าหนดท�กๆ ส�กขาบทน�@ม
นไปไม7ได-
คร
บ ม
นเหล>อว�ส
ยเส�ยแล-ว"
ท7านกFเลยพ6ดว7า
"ท7าน...ของน�@ม
นมากกFจร�งหรอกแต7ม
นน-อย  ถ-าเราจะก�าหนดท�กๆ 
ส�กขาบทในส�ลาน�เทศน
@นนะ ม
นกFยาก ม
นกFล�าบาก...จร�ง แต7ความเปFนจร�ง
แล-วนะท�?เร�ยกว7าส�ลาน�เทศน
@น ม
นเปFนน�เทศอ
นหน1?งซ1?งบรรยายออกไปจาก
จ�ตใจของคนเราน�@  ถ-าหากว7าเราอบรมจ�ตของเราให-ม�ความอาย  ม�ความ
กล
วต7อความผ�ดท
@งหมดน
?นแหละ กFจะเปFนคนส�ารวมจะเปFนคนส
งวรจะเปFน
คนระว
งเพราะความกล
ว
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"เม>?อเปFนอย7างน
@นจะเปFนเหต�ท�?ว7า  เราจะเปFนคนม
กน-อย  เราจะไม7เปFนคน
ม
กมากเพราะว7าเราร
กษาไม7ไหวน�?  ถ-าเปFนเช7นน
@นสต�ของเราม
นจะกล-าข1@น 
ม
นจะต
@งสต�ข1@น จะย>น จะเด�น จะน
?ง  จะนอนท�?ไหน ม
นจะต
@งอกต
@งใจม�สต�
เตFมเป�?ยมเสมอ  ความระว
งม
นเก�ดข1@นมาน
?นแหละ  อ
นใดท�?ม
นสงส
ยแล-วกF
อย7าพ6ดม
นเลย  อย7าท�าม
นเลย  ท�?เราย
งไม7ร6-จะต-องถามคร6บาอาจารยQเส�ย
ก7อน  ถามคร6บาอาจารยQแล-วกFร
บฟ 
งไว-อ�ก  กFย
งไม7แน7ใจเพราะว7าม
นย
งไม7
เก�ดเฉพาะต
วเอง  ถ-าหากเราจะไปก�าหนดท�กประการน
@นกFล�าบาก  เราจะ
เหFนว7าจ�ตของเรายอมร
บหร>อย
งว7าท�าผ�ดม
นผ�ด  ท�าถ6กม
นถ6กอย7างน�@เรา
ยอมร
บหร>อเปล7า?"
ค�าสอนของท7านอ
นน�@เปFนส�?งท�?ส�าค
ญ ไม7ใช7ว7าจะไปร
กษาส�กขาบทท�กๆ ข-อ 
เราร
กษาจ�ตอ
นเด�ยวเท7าน
@นกFพอแล-ว
"อะไรท
@งหมดท�?ท7านไปด6นะม
นข1@นต7อจ�ตท
@งน
@น  ถ-าท7านย
งไม7อบรมจ�ตของ
ท7านให-ม�ความร6-ม�ความสะอาดน
@น  ท7านจะม�ความสงส
ยอย67เร>?อยไป 
ว�จ�ก�จฉาอย67ตลอดเวลา ด
งน
@นท7านจงรวมธรรมะค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าไว-
ท�?จ�ต  ส�ารวมอย67ท�?จ�ต  อะไรท�?ม
นเก�ดข1@นมาแล-วสงส
ยแล-วเล�กม
น  ถ-าย
งไม7ร6-
แจ-งเม>?อใดแล-วอย7าพ1งท�าม
น  อย7าพ1งพ6ดม
น  เช7นว7าอ
นน�@ผ�ดไหมหนอหร>อ
ไม7ผ�ด  อย7างน�@ค>อย
งไม7ร6-ตามความเปFนจร�ง  แล-วอย7าท�าม
น  อย7าไปพ6ดม
น 
อย7าไปละเม�ดม
น"
น�?ผมกFน
?งฟ 
งอย67กFเข-าก
บธรรมะท�?ว7าธรรมะท�?ถ6กต-องตามค�าสอนของ
พระพ�ทธเจ-า ธรรมอ
นใดเปFนไปเพ>?อความสะสมซ1?งก�เลส ธรรมอ
นใดเปFนไป
เพ>?อความประกอบท�กขQ  ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความก�าหน
ดย-อมใจ 
ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความม
กมาก  ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความม
ก
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ใหญ7ใฝ7ส6ง  ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความคล�กคล�หม67คณะ  ธรรมเหล7าใด
เปFนไปเพ>?อความเก�ยจ  คร-าน  ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความเล�@ยงยาก 
ล
กษณะต
ดส�นพระธรรมว�น
ยแปดประการน
@นรวมก
นลงไปแล-ว  อ
นน�@เปFน
ส
ตถ�ค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-า นอกน
@นไม7ใช7
ถ-าหากว7าเราสนใจจร�งๆ จ�ตใจเราจะต-องเปFนคนอายต7อบาป กล
วต7อความ
ผ�ด  ร6-จ�ตของตนอย67ว7า  สงส
ยแล-วไม7ท�าไม7พ6ด  เร>?องสมาธ�น�เทศกFเหม>อนก
น 
เร>?องป 
ญญาน�เทศกFเช7นก
น อ
นน
@นม
นต
วหน
งส>อเช7น ห�ร�โอตต
ปปะอย67ในต
ว
หน
งส>อ ม
นกFเปFนอย7างหน1?ง ถ-าม
นมาต
@งอย67ในใจของเราแล-วม
นกFเปFนอย7าง
หน1?ง
ไปศ1กษาเร>?องพระว�น
ยก
บท7านอาจารยQม
?น  ท7านกFสอนหลายอย7างหลาย
ประการ  ผมกFน
?งฟ 
งรวมเก�ดความร6-ข1@นมา  ด
งน
@นเร>?องการศ1กษาพระว�น
ยน�@ 
ผมกFได-ศ1กษามากพอสมควร  บางว
นเอาต
@งแต7หกโมงตอนเยFนถ1งสว7างเลย
นะ ศ1กษาตลอดพรรษา เข-าใจพอสมควร องคQของอาบ
ต�ท
@งหมดท�?อย67ในบ�พ
พส�กขาน�@  ผมเกFบไว-หมดในสม�ดพก  ใส7ในย7ามตลอดเวลา  ขะม
กเขม-น
พยายามท�?ส�ด แต7กาลต7อมาน�@กFเร�ยกว7า ม
นกFค7อยๆ คลายออก ม
นมากเก�น
ไปไม7ร6-จ
กเน>@อไม7ร6-จ
กน�@า  ม
นไม7ร6-จ
กอะไร  ม
นเอาไปท
@งหมด  จ�ตใจม
นกFม�
ป 
ญญาคลายออกม
นหน
ก  กFเลยพยายามสนใจในใจของตนเองตลอดมา
ต�าหร
บต�ารากFค7อยท�@งเข�?ยออกไปเร>?อย
ฉะน
@น  ท�?มาอบรมพระเณรน�@  ผมกFย
งเอาบ�พพส�กขาน�@เปFนหล
กฐาน  ได-อ7า
นบ�พพส�กขาเวลาศ1กษาพระว�น
ยให-พระฟ 
งหลายป�  อย67ว
ดป7าพงผมท
@งน
@น
ละท�?อ7านให-ฟ 
งสม
ยน
@นข1@นธรรมาสนQเทศนQอย7างน-อยกFต-องห-าท�7มหร>อหกท�7ม 
บางท�กFต�หน1?งต�สองนะ  สนใจแล-วกFฝ1กฟ 
งแล-วกFไปด6ไป  พ�จารณาถ-าเรามา
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ฟ 
งเฉยๆ น�@  ผมว7าไม7เข-าใจแยบคาย ออกจากการฟ 
งแล-ว  เราต-องไปด6ไป
ว�น�จฉ
ยม
นถ1งจะเข-าใจ
ขนาดผมศ1กษามาหลายป�ในส�?งเหล7าน�@  กFย
งร6-น�ดหน7อยเพราะม
นคล�มเคร>อ
ก
นหลายอย7าง  ท�น�@ม
นห7างเห�นในการด6ต�าหร
บต�ารามาหลายป�แล-ว  ฉะน
@น
ความจ�าในส�กขาบทต7างๆ น
@นม
นกFน-อยลงน-อยลง แต7ว7าในใจของเรานะม
น
ไม7บกพร7อง  ม
นไม7ขาดเข�นในใจเรา  ม
นม�เคร>?องหมายอย67อย7างน�@  ไม7ได-
สงส
ยอะไร ร6-จ
กกFเลยวางไว- โดยมากกFบ�าเพFญจ�ตของตนอย67เร>?อยไป ไม7ได-
สงส
ยในอาบ
ต�ท
@งหลายท
@งปวง ขนาดท�?ว7าจ�ตของเราม
นอายแล-ว ไม7กล-าจะ
ท�าความผ�ดแล-วในท�?ล
บหร>อท�?แจ-ง ไม7ฆ7าส
ตวQแม-แต7ต
วเลFก ถ-าหากจะให-ฆ7า
โดยเจตนามดต
วหน1?ง  ปลวกต
วหน1?งอะไรน�@  จะให-เอาม>อไปบ�@ม
น  ถ1งจะให-
ต
วหน1?งราคาหลายๆ  หม>?นกFฆ7าม
นไม7ได-  ขนาดปลวกขนาดมดเท7าน
@นนะ
ม
นย
งม�ราคาส6งมาก  แต7ว7าบางท�กFท�าม
นตายนะบาง  ท�ม
นมาไต7ร�าคาญกF
ป 
ดม
นตาย  ตายแล-วด6จ�ตของตนกFไม7เส�ยใจอะไรเลย  ไม7หวาดหว
?น  ไม7
สงส
ยเพราะอะไร? เพราะเจตนาเราม
นไม7ม�ส�ล
งวะทาม�เจตะนาห
ง เจตนาน�@
เปFนต
วศ�ล เม>?อม
นรวมเข-ามาเช7นน�@ เราจะท�าม
นตายด-วยเจตนาไม7ม� ถ1งแม-
เราเด�นไปเราเหย�ยบไปถ6กม
นตาย  สม
ยก7อนเม>?อย
งไม7ร6-จ
กจ�ตของเราน
@น
ม
นเปFนท�กขQ  ปร
บต
วเองเลยว7าเปFนอาบ
ต�แล-ว  "เอsาน�@ไม7ได-เจตนา"  "ไม7ม�
เจตนากFไม7ส
งวรส�ารวมนะซ�"  ม
นเปFนอย7างน�@  ม
นเข-ามาอย7างน�@กFเลยไม7
สบายกระส
บกระส7าย
ด
งน
@นพระว�น
ยน�@จ1งเปFนของก7อกวนก
บผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท
@งหลาย  และกFม�
ประโยชนQมากด-วย  ไม7ใช7ว7าไม7ม�ประโยชนQสมก
บท�?ท7านว7า  ไม7ร6-ส�กขาบท
ไหนกFต-องให-ร6-  ไม7ร6-กFต-องไต7ถามท7านผ6-ร6-ให-ร6-  ท7านย�@าเหล>อเก�น  ท�?น�@ถ-า
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หากว7าเราไม7ร6-ตามส�กขาบทอย67  ข-างนอกเราจะไม7ร6-เท7าอาบ
ต�  เช7นว7า  พระ
เถระในสม
ยก7อน  ท7านอาจารยQเภาอย67ลพบ�ร�ว
ดเขาวงกฏ  ว
นหน1?งกFม�มหา
องคQหน1?งแกเปFนล6กศ�ษยQ  มาน
?งอย67แล-วกFม�โยมผ6-หญ�งมาถามว7า  "ท7านหลวง
พ7อด�ฉ
นจะน�าท7านไปโน-นท7านจะไปไหม?"  ท7านหลวงพ7อเภากFเฉยมหา
องคQน
@นน
?งอย67ใกล-ๆ กFน1กว7าท7านอาจารยQเภาไม7ร6-เร>?องไม7ได-ย�นกFเลยว7า  "หล
วงพ7อๆ โยมพ6ดได-ย�นไหม?" เขาจะน�มนตQไปเท�?ยวท�?โน-น"
ท7านกFว7า "ได-ย�น"
โยมกFพ6ดว7า "หลวงพ7อหลวงพ7อจะไปหร>อเปล7า?"
ท7านกFเฉยไม7พ6ดเลยไม7ได-เร>?อง  ท7านไม7ร
บปากเม>?อโยมผ6-หญ�งกล
บไปแล-ว
ท7านมหากFว7า
"หลวงพ7อโยมเร�ยนถามหลวงพ7อท�าไมไม7พ6ด?"
ท7านกFว7า  "โอ-มหาท7านร6-หร>อเปล7า?  ร6-ไหม?  คนท�?มาเม>?อก�@ม�แต7ผ6-หญ�งท
@งน
@น
จะชวนเด�นทางร7วมก
นก
บพระน�?ค�ณจะไปร
บปากก
บเขาท�าไม?  ให-เขาชวน
ข-างเด�ยวน
@นกFไม7เปFนอะไร  เม>?อเราอยากจะไปเรากFไปได-เพราะเราไม7ได-
ชวนเขา เขาชวนข-างเด�ยว"
ท7านมหากFเลยน
?งค�ด "อ>อเราเส�ยคนเหล>อเก�นนะ"
ผ6-หญ�งชวนพระเด�นทางแล-วเด�นทางร7วมก
นไปโน-นไปน�@อย7างน�@  ท7านว7า
ชวนก
นเด�นทางร7วมก
บผ6-หญ�ง  ถ1งไม7ใช7สองต7อสองแต7ม�ผ6-หญ�ง  ท7านว7าผ�ด
ท
@งน
@นเปFนอาบ
ต�ปาจ�ตต�ยQ
แล-วกFอ�กเร>?องหน1?งเอกลาภเก�ดข1@นมาท�?ว
ดเขาวงกฏน�@  คนเอาเง�นมาถวาย
ท7าน  ท7านกFร
บพอเอาใส7ถาดมา  ท7านกFย>?นผ-าเชFดหน-าไปร
บ  ท7านกFจ
บ
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ผ-าเชFดหน-า  เม>?อเขาจะเอาถาดมาวางท7านกFขย
บม>อออกจากผ-าเชFดหน-า 
อย7างน�@ไม7ให-ต�ดผ-าเชFดหน-านะน�?อย7างน�@เปFนต-น  เง�นกFท�@งไว-ท�?เต�ยง  ร6-แล-วไม7
สนใจ  ล�กหน�ไป  ค>อในพระว�น
ยท7านว7า  ถ-าเราไม7ย�นด�แล-วไม7บอกเขากFได-
ถ-าหากว7าเราย�นด�..."โยมอ
นน�@ไม7สมควรแก7พระ" น�?บอกเขาเส�ยถ-าเราไม7ย�น
ด�จร�งๆ ไม7บอกกFได- พอวางป�sบกFล�กไปเลย ถ-าเราม�ความย�นด�ต-องห-ามเขา
เส�ยในส�?งท�?ม
นผ�ดอย7างน�@เปFนต-น  ถ-าท7านร6-จ
กท7านกFล�กไปจร�งๆ  อ
นน�@
อาจารยQก
บล6กศ�ษยQอย67ด-วยก
นต
@งหลายป�ไม7ค7อยร6-เร>?องก
น  อ
นน�@แย7ข-อ
ปฏ�บ
ต�ของท7านอาจารยQเภาเลFกๆ  น-อยๆ  ผมกFไปส>บแสวงหาพ�จารณาอย67
อะไรหลายอย7าง
ฉะน
@นพระว�น
ยน�@  ม
นเปFนของท�?ท�าให-บางคนส1กกFได-  เม>?ออ7านหน
งส>อพระ
ว�น
ยไป  เออโผล7ข1@นมาแล-วตรงน
@น  ม
นจะย
นไปโน7น  จะเอาอด�ตมาย�7งการ
บวชของเรา  ม
นจะถ6กไหมหนอ?  อ�ป 
ชฌายQของเราจะบร�ส�ทธ� tหร>อเปล7า? 
พระห
ตถบาสเรากFไม7ม�ใครสนใจในพระว�น
ยเลย  ม
นจะม�น
?งร6-จ
กห
ตถบาส
ก
นไหม?  การสวดนาคจะถ6กต-องหร>อเปล7า?  อย7างน�@ม
นค-นม
นค�ดไปโบสถQ
ท�?เราบวชน
@นม
นถ6กต-องด�หร>อเปล7า?  โบสถQน-อยๆ อย7างน�@สงส
ยไปหมดตก
นรกท
@งน
@นแหละ  ม
นตกเพราะเราไม7ร6-จ
ก  อย7างน
@นกว7าจะม�อ�บายแก-ไข
จ�ตใจของตนน�@ล�าบากมากต-องใจเยFนๆ  ผล�นผล
นเก�นไปกFไม7ได- จะเยFนเก�น
ไปจนไม7ร
บพ�จารณาเหต�ผลน�?กFไม7ได- ผมงงจนเก>อบจะส1กแล-วจร�งๆ เพราะ
ว7าเหFนความบกพร7องในการกระท�าในการปฏ�บ
ต�มา  คร6บาอาจารยQสารพ
ด
อย7าง...ร-อนนอนไม7ได-เลยบาปจร�งๆ  ม
นบาปด-วยความสงส
ย  สงส
ยเท7าไร
กFย�?งภาวนาไปย�?งท�าความเพ�ยรไป  สงส
ยท�?ไหนกFท�าม
นไปเร>?อยๆ  ท�?น
@น
ป 
ญญาม
นกFเก�ดความเปล�?ยนแปลงเก�ดข1@นมาเร>?อยๆ ความเปล�?ยนแปลงน
@น
ไม7ร6-ว7าจะพ6ดให-ใครฟ 
งได-  เปล�?ยนแปลงจนม
นไม7สงส
ยอะไร  ไม7ร6-ม
น
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เปล�?ยนแปลงโดยว�ธ�อะไร  ถ-าเราไปพ6ดให-คนอ>?นฟ 
งเขาคงไม7ร6-เร>?องเหม>อน
ก
น
ด
งน
@น จ1งได-มาระล1กถ1งค�าสอนป 
จจ
ตต
งเวท�ต
พโพว�ญญ6ห�  ว�ญญ6จงร6-เฉพาะ
ตนเองอย7างน�@ ม
นกFเก�ดข1@นมาในขณะท�?ม
นเปFนอย7างน
@น เร>?องปฏ�บ
ต�ม
นเปFน
อย7างน�@ เร>?องท�?เราได-ศ1กษาพระธรรมว�น
ยน
@นกFจร�งอย67 แต7ว7าม
นศ1กษานอกๆ 
เราไม7ปฏ�บ
ต� ถ-ามาปฏ�บ
ต�อย7างเอาจร�งเอาจ
งม
นสงส
ยไปหมดท�กอย7าง แต7
ก7อนอาบ
ต�ท�กกฎ  ไม7ร6-เร>?องไม7ร
บฟ 
งอะไรท
@งน
@น  เม>?อมาเข-าใจธรรมะจร�งๆ 
แล-วถ1งข-อปฏ�บ
ต�น�@นะอาบ
ต�ท�กกฎน�@กลายมาเปFนปาราช�กเลย  สม
ยก7อนน�@
อาบ
ต�ท�กกฎไม7เปFนอะไรม
นเลFกๆ  น-อยๆ  ค�ดอย7างน�@ตอนเยFนๆ  มาแสดง
อาบ
ต�แล-วกFหาย  เท7าน
@นแล-วกFไปท�าใหม7อ�ก  น�?การแสดงอาบ
ต�อย7างน�@กF
เร�ยกว7าม
นย
งไม7บร�ส�ทธ� t ค>อม
นไม7หย�ด ม
นไม7ตกลง ม
นไม7ส
งวรส�ารวมต7อ
ไป  ท�าอ�กกFเปFนอ�กอย67เร>?อยๆ  อย7างน�@ความร6-ตามความเปFนจร�งไม7ม�การ
ปล7อยวาง ม
นกFไม7ม�
ความเปFนจร�งน
@น...ม
นกFพ6ดยากเหม>อนก
น...อาบ
ต�น�@  ถ-าพ6ดตามธรรมะตาม
ความจร�ง  ไม7จ�าเปFนท�?จะต-องแสดงม
นแล-ว  ถ-าหากว7าเหFนความบร�ส�ทธ� tใจ
ของตน  น
@นแหละไม7ได-สงส
ยอะไรท
@งส�@นม
นกFขาดไปเท7าน
@นแหละ  ท�?เราย
ง
ไม7บร�ส�ทธ� t ค>อเราสงส
ยอย67ว�จ�ก�จฉาอย67ล
งเลอย67น
@นเอง ย
งไม7บร�ส�ทธ� tแท-  ม
น
จ1งตกลงไม7ได-  ไม7เหFนต
วของต
วเอง  ม
นเปFนในท�านองน�@  ค>อศ�ลเราน�@เอง
ไม7ใช7อ>?นหรอก  พระว�น
ยกFค>อร
@วน
@นเอง  เหม>อนร
@วหน1?งท�?จะให-เราพ-นจาก
ความผ�ดต7างๆ อ
นน�@ต-องพ�ถ�พ�ถ
นหน7อยนะอ
นน�@
เร>?องพระว�น
ยน�@  ถ-าหากว7าม
นไม7เหFนในใจของตนม
นกFยาก ในเวลาก7อนมา
อย67ว
ดป7าพงหลายส�บป�ผมกFต
@งใจจะท�@งเง�นท
@งพรรษาค7อนพรรษาเลยต
ดส�น
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ใจไม7ได- ในท�?ส�ดผมเลยคว-าเอากระเปp าเง�นเด�นลงมาพบมหาองคQหน1?ง เด�wยว
น�@อย67ว
ดระฆ
งเคยไปก
บผมแล-วท�@งกระเปp าเง�นให-
"น�?มหา เง�นน�@ท7านเปFนพยานให-ผมด-วย ต
@งแต7ว
นน�@เปFนต-นไปผมจะไม7หย�บ
ผมจะไม7จ
บ ถ-าผมไม7ส1กนะ ให-ท7านเปFนพยานให-ผมด-วย"
"น�มนตQเถอะ ท7านเอาไปเถอะเอาไปเร�ยนหน
งส>อเถอะ" ท7านมหากFไม7อยาก
หย�บกระเปp าสตางคQ..อาย  "ท7านอาจารยQท�าไมจ1งท�@งสตางคQหลายร-อยหนอ" 
แกกFไม7สบายใจ
"ไม7ต-องเปFนห7วงผมหรอก  ผมเล�กแล-วตกลงก
นแล-วเม>?อค>นน�@  ตกลงแล-ว
คร
บ"
ต
@งแต7แกเอาไปแล-ว  กFเหม>อนผมตายไปจากท7าน  แล-วพ6ดอะไรกFไม7ร6-เร>?อง
ก
นหรอก  ท7านย
งเปFนพยานอย67ท�กว
นน�@  ไม7เคยท�าไม7เคยแลก  ไม7เคย
เปล�?ยน ไม7เคยอะไรต7ออะไรเร>?อยมา อะไรต7างๆ กFส�ารวมอย67  ม
นกFเหม>อน
ก
บไม7ม�อะไรจะผ�ด  แต7ม
นกล
วเสมอนะ  แล-วการภาวนาทางในเรากFภาวนา
ไปเร>?อยๆ ส7วนน
@นเราไม7ต-องการแล-วเหม>อนอย7างก
บยาพ�ษ  น�?เราเหFนแล-ว
ว7าเอาให-คนน
@นก�นกFตาย  เอาให-ส�น
ขก�นม
นกFตาย  เอาให-อะไรก�นม
นกFตาย
เปFนอ
นตรายท
@งน
@น  ถ-าเราเหFนช
ดอย7างน
@นแม-จะย>นจะเด�นจะน
?งจะนอนเรา
กFร6-ส1กเลยว7าอย7าไปก�นยาพ�ษอ
นน
@น  เพราะเราเหFนโทษม
นอย7างช
ดอย7างน�@
เลยไม7เปFนของยาก
อาหารการขบการฉ
นท�?เขามาถวายอะไรต7างๆ ท�?ม
นสงส
ย  ไม7เอาแม-ม
นจะ
ม�อะไรด�เล�ศประเสร�ฐเท7าไรกFไม7เอาเส�ยแล-วยก  ต
วอย7างง7ายๆ  ปลาส-ม
อย7างน�@  ถ-าเราอย67ในป7าไปบ�ณฑบาต  เขาใส7ปลาส-มให-เปFนห7อม�แต7ปลาส-ม
ห7อเด�ยวเท7าน
@น  มาเป�ดด6เปFนปลาส-มไม7ส�กกFเลยเอาท�@ง  ฉ
นข-าวเปล7าๆ  ด�
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กว7าม
นไม7กล-าล7วงอย7างน
@น จ1งเร�ยกว7าจ�ตม
นเหFนพระว�น
ยน
@น ม
นกFง7ายข1@น
ง7ายข1@น พระสงฆQจะเอาอะไรให- เคร>?องบร�ขารจะเปFนบาตรจะเปFนม�ดโกนจะ
เปFนอะไรต7างๆ  ผมไม7เอาถ-าไม7เหFนว7าเปFนเพ>?อนด-วยก
นสหธรรม�กอ
น
เด�ยวก
นไม7เอา ท�าไม?  กFคนไม7ส
งวรส�ารวมเราจะเช>?อได-ไหม?  ม
นกFท�าผ�ด
ต7างๆ  ได-ท
@งน
@น  คนไม7ส
งวรส�ารวมน�?ม
นไม7เหFน  ม
นกFเปFนไปได-อย7างน�@ 
ความเหFนม
นกFล1กไปอย7างน
@น
ฉะน
@น  ม
นจ1งเปFนเหต�ให-พวกสหธรรม�กท
@งหลายมอง  "ท7านองคQน
@นไม7เล7น
ก
บเพ>?อนไม7เข-าส
งคม"  ไม7อะไรต7ออะไร ผมกFเฉยเส�ย  "เออคอยส
งคมก
นท�?
ตายเถอะ  ท�?จะตายม
นอย67ส
งคมอ
นเด�ยวแหละ"  น1กไว-ในใจอย7างน�@อย7างน�@
อย67เร>?อยมา  ด-วยความอดทนมากท�?ส�ดเลยเปFนคนพ6ดน-อย  ใครมาพ6ด
ก-าวก7ายถ1งการปฏ�บ
ต�  เรากFเฉยๆ  ท�าไมจ1งเฉย?  ค>อพ6ดแล-วเขากFไม7ร6-จ
ก
ไม7ร6-การปฏ�บ
ต�  อย7างพระไปพ�จารณาซากศพน�@  บางคนกFว7า  "อย7าไปฟ 
ง
ท7านเลย เอาใส7ย7าม อย7าบอกท7าน อย7าให-ท7านร6-ว7าใส7ย7าม" "เออโยมร6-ไหม
ว7าพระเปFนหร>อพระตาย?  พระน�@โยมเหFนว7าพระเปFนหร>อพระตายแล-ว? 
ไม7ใช7ว7าส�ราจะเร�ยกว7าน�@าหอม  ม
นจะเปFนน�@าหอมเหรอะ  ม�แต7โยมเท7าน
@น
แหละอยากจะก�นเหล-า  กFว7าเปFนน�@าหอม  กFพาก
นก�นม
นกFเปFนบ-าท
@งน
@น
แหละ ไม7ร6-เหล-าม
นเปFนอย7างน�@" ตรงนะฟ 
งต
วเองตรงอย7างน�@
อย7างน
@นพระว�น
ยน�@ล�าบาก ต-องเปFนคนม
กน-อย ต-องเปFนคนส
นโดษ จะต-อง
เปFนคนเหFน  เหFนถ6กจร�งๆ  ไปอย67สระบ�ร�เราเข-าไปพ
กอย67ก
บว
ดบ-านเขา 
อาจารยQองคQน
@นกFเสมอพรรษา ไปบ�ณฑบาตมาร7วมก
นเอาบาตรมาต
@ง โยม
เอาป�?นโตมาข1@นบนศาลาเอาไปวาง  พระกFไปเอามา  มารวมก
นกFมาเป�ด
ป�?นโต จ
ดป�?นโต ป�?นโตเร�ยงก
นยาวไปทางโน-น แล-วพระกFไปร
บประเคน กF

254



เอาน�@วม>อใส7ป�?นโตมาทางน�@  ป�?นโตน
@นไปทางโน7น  โยมเขากFเอาม>อใส7ป�?นโต
ทางน
@น เอาแล-วพอแล-วกFจ
บมาถวายพระ ให-พระฉ
นไปก
บผมประมาณส
ก
ห-าองคQ...ไม7ฉ
น...ไปบ�ณฑบาตมากFม�แต7ข-าว  น
?งรวมก
นฉ
นแต7ข-าวไม7ม�ใคร
กล-าฉ
นอาหารป�?นโต  เรากFอย67อย7างน�@เร>?อยๆ  ว
นหน1?งท7านอาจารยQท7านกF
เด>อดร-อนเหม>อนก
น คงจะม�ล6กศ�ษยQท7านไปพ6ดให-ฟ 
ง  "พระอาค
นต�กะเหล7า
น�@ไม7ฉ
นอาหารเลย  ไม7ฉ
นไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไง"  ท7านกFม�ความเด>อดร-อนข1@น 
ผมกFม�เวลาอย67น
@นต
@งหลายว
น จ�าเปFนต-องไปกราบเร�ยนท7านสมภารว
ด
บอกว7า  "ท7านอาจารยQผมขอโอกาสเถอะนะ  ในเวลาน�@ผมม�ธ�ระท�?จะพ
กพ1?ง
บารม�ท7านอย67ส
กหลายว
น  แต7ถ-าอย67ว
ดน�@บางท�กFท7านอาจารยQจะระแวงระว
ง
หลายอย7างเหม>อนก
น ท
@งพระภ�กษ�  สามเณรท�กองคQ  เพราะท�าไมผมจ1งไม7
ฉ
นอาหารท�?โยมเอามามากๆ นะ ผมจะขอเร�ยนให-อาจารยQฟ 
ง ผมไม7ม�อะไร
คร
บ  ท�?ผมไม7ฉ
นน
@นนะ ผมได-ร
บการประพฤต�ปฏ�บ
ต�มาน�@นานแล-ว  การร
บ
ประเคนนะคร
บท�?โยมมาวางไว- พระไปเป�ดป�?นโตปลดสายเป�ดป�?นโต แล-วกF
เอาป�?นโตซ-อนเอามาวางไว-  แล-วกFให-เณรมาถวาย  อ
นน�@ผมเหFนว7าม
นผ�ด 
ม
นเปFนท�กกฎแล-ว  ค>อไปล6บไปคล�าไปจ
บต-องของย
งไม7ได-ประเคนม
นเส�ย
หายท
@งน
@น  ตามพระว�น
ยพระท�กองคQฉ
นนะเปFนอาบ
ต�หมดเลย  ข-อน�@เอง
คร
บ ม�ใช7ร
งเก�ยจใครท
@งน
@น  ท�?ผมมาเร�ยนท7านอาจารยQว
นน�@  ม�ใช7จะห-ามให-
ล6กศ�ษยQล6กหาว7าท7านไปท�า...ม�ใช7ผมมาเล7าความบร�ส�ทธ� tให-ฟ 
ง เพราะว7าผม
จะม�เวลาอย67ในท�?น�@หลายว
น  "ท7านกFยกม>อข1@น"  สาธ�ด�มากท�เด�ยว ผมไม7เคย
เหFนพระท�?ร
กษาซ1?งอาบ
ต�ท�กกฎในสระบ�ร�  ไม7ม�แล-วคร
บ  ม
นจะม�กFนอก
จ
งหว
ดสระบ�ร� ผมขออน�โมทนาสาธ�การเลยคร
บ ผมไม7ม�อะไรด�แล-ว"
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ร�7งข1@นเช-าเข-าไปบ�ณฑบาตกล
บมารวมก
น  พระไม7เข-าไปใกล-เลย  ท�?น�?ม�แต7
โยมเข-ามาถวายเพราะกล
วพระไม7ฉ
นจ
งห
น  แต7ว
นน
@นมาพระเณรท7านกF
กล
ว  ท7านจะย>นจะเด�นจะน
?ง  เขากFล�าบากค
บแคบใจ  ผมกFเลยเป�ดเผยให-
เขาเข-าใจก
นด� ท�กคนร6-ส1กว7าพระเณรท�?น
@นกล
วมาก เข-าในก�ฏ�ป�ดเง�ยบสงบ
เลยไม7ม�เส�ยง  สองว
นสามว
นผมพยายามด�กะเขาเพราะเขากล
ว...อายน�?ม
น
เปFนอย7างน�@จะต-องไปพ6ดอะไรให-ร6-เร>?องเราไม7ม�อะไรจร�งๆ  เราจะพ6ดว7าฉ
น
จ
งห
นไม7พอหร>อเราจะเอาอาหารอะไรๆ  ไม7พ6ดเพราะอะไร?  กFเราเคยอด
อาหารมาเจFดว
นแปดว
นกFเคยมาแล-ว สองว
นสามว
นเราเคยมาแล-ว อ
นน�@ม�
ข-าวเปล7าๆ  ฉ
นม
นไม7ตายหรอก  ท�?ม
นม�ก�าล
งกFค>อท�?เราปฏ�บ
ต�ท�?ร
บโอวาท 
ร
บธรรมะท�?ได-ปฏ�บ
ต�  แล-วค�ดว7าท�าตามพระพ�ทธเจ-าองคQเด�ยวเท7าน
@นแหละ
ไปตรงน
@น ใครท�าอย7างง�@ไปตรงน�@ไม7เล7นก
บใคร แล-วพยายามท�?ส�ดอย7างน�@น�?
กFเพราะว7าม
นร
กต
วเอง ร
กข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�
คนไม7ร
กษาพระว�น
ย  คนไม7ภาวนาก
บคนภาวนาอย67ด-วยก
นไม7ได-  ม
นต-อง
แยกก
นเลย  ม
นไปด-วยก
นไม7ได-  อ
นน�@กFเปFนของท�?ส�าค
ญ  ผมกFไม7ร6-เร>?อง
เหม>อนก
น  สม
ยก7อนเปFนคร6เปFนอาจารยQของเขา  สอนม
นอย7างน
@น  แต7เรา
ไม7ได-ปฏ�บ
ต�เส�ยหมดนะม
นเส�ย  เม>?อมาพ�จารณาด�ๆ  โอยม
นไกลก
นฟ-าก
บ
ด�นเลยความเหFนของเรานะ
ด
งน
@น คนเราจะไปต
@งส�าน
กว�ป 
สสนาท�ากรรมฐานอย67ในป7า...อย7าเลยถ-าไม7ร6-
เร>?องอย7าไปเลยย�?งร-าย เรากFเข-าใจว7าไปอย67ในป7าม
นจะสงบ เน>@อในของการ
ปฏ�บ
ต�น
@นไม7ร6-จ
กบางคนกFไปถากหญ-าเอาเอง  บางคนกFไปท�าอะไรเอาเอง
สารพ
ดอย7าง  ว�7นวาย  พอผ6-ท�?ร
บร6-ร
บการประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-วเขามองด6เหFน
แล-วไม7เอา...ม
นไม7เจร�ญอย7างน
@นม
นไม7เจร�ญ  จะไปต
@งอย67ป7าท�?สงบขนาด
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ไหนม
นเจร�ญไม7ได- ค>อม
นท�าไม7ถ6ก เหFนท7านอย67ป7ากFไปอย67ป7าอย7างท7าน ม
น
กFไม7เหม>อนห7มจ�วรกFไม7เหม>อนส�จ�วรกFไม7เหม>อน ขบฉ
นอะไรม
นกFไม7เหม>อน 
ท
@งน
@นแหละค>อม
นไม7ได-ฝ1ก  ไม7ได-ห
ดเส�ยท�  ไม7ค7อยจะเปFนจร�งเปFน  กFเปFน
หล
กท�?โฆษณาตามโลกเขา  กFเหม>อนก
บเขาโฆษณาขายยาเท7าน
@นแหละ 
ม
นไม7ได-ย�?งไปกว7าน
@นหรอก  ด
งน
@นคนท�?ไปต
@งว�ป 
สสนาใหม7ๆ  ไปเร�ยนร6-ว�ธ�
มากFไปเร�ยนไปสอนจ�ต  ม
นไม7เปFนจ�ต  ม
นไม7เหFน  เด�wยวกFเล�กเท7าน
@นแหละ 
พ
งเท7าน
@นแหละเด>อดร-อน
ด
งน
@น  พวกเรานะไม7ต-องเร�ยนอะไรก
นมาก ด6นวโกวาทเขาว7าอะไรก
นบ-าง 
ม
นเปFนอย7างไรศ1กษาให-เข-าใจแล-วพ�จารณาแล-วกFจ�าไว-  นานๆ  กFมากราบ
คร6บาอาจารยQตรงน
@นม
นเปFนอย7างไร อ
นน�@นะท7านจะอธ�บายปล�กย7อยให-ฟ 
ง 
เรากFศ1กษาไปเร>?อยๆ จนกว7าเราจะเข-าใจจร�งๆ ในเร>?องพระว�น
ย
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๒๐ - ขBอว�ตรทรงไวB
http://ajahnchah.org/thai/conserver_behave.php 

ว
นน�@เปFนโอกาสท�?ท7านท
@งหลายได-มาประช�มก
น ณ โอกาสน�@ท�กป�  คณะเรา
ท�าการสอบธรรมะแล-วกFมารวมก
น  ท�กๆ  ท7านให-พาก
นเข-าใจว7าผ6-ปฏ�บ
ต�
ควรสนใจการกระท�าก�จว
ตร อาจร�ยว
ตร อ�ป 
ชฌายว
ตร อ
นน�@เปFนเคร>?องย1ด
เหน�?ยวน�@าใจของพวกเราท
@งหลายให-เปFนกล�7มเปFนก-อน  ม�ความสาม
คค�
พร-อมเพร�ยงซ1?งก
นและก
นย
งเปFนเหต�ให-พวกเราได-ท�าความเคารพ  ซ1?งจะ
เปFนมงคลในหม67พวกเราท
@งหลาย
ต
@งแต7คร
@งพ�ทธกาลมาจนถ1งบ
ดน�@  ท�กกล�7มท�กเหล7าถ-าขาดความคารวะก
น
แล-ว  กFไม7ส�าเรFจประโยชนQ  แม-ในกล�7มใดกล�7มหน1?งกFเหม>อนก
น  จะเปFน
ฆราวาส จะเปFนบรรพช�ต ถ-าขาดความเคารพคารวะ ความม
?นคงกFไม7ม� ถ-า
ความเคารพคารวะไม7ม�  กFเก�ดความประมาท  ก�จว
ตรท�กอย7างม
นกF
เส>?อมทรามไป
คณะกรรมฐาน คณะปฏ�บ
ต�  พวกเราท�?มารวมอย67ท�?น�@ประมาณ ๒๕ พรรษา
แล-ว ม�ความเจร�ญก-าวหน-ามา ตามท�?ผมส
งเกตน
@นกFเร�ยกว7าเจร�ญมาเร>?อยๆ 
แต7ว7าถ1งจ�ดหน1?งม
นกFจะเส>?อมได- อ
นน�@ให-เราเข-าใจ องคQสมเดFจพระส
มมาส
ม
พ�ทธเจ-ามองเหFนเหม>อนก
น  แต7ถ-าหากว7าพวกเราท
@งหลายอาศ
ยความไม7
ประมาท ม�ความเคารพคารวะ ท�าก�จว
ตรอ
นน�@ต�ดต7อก
นไปไม7ขาดผมเข-าใจ
ว7าความสาม
คค�ของพวกเราน
@นจะม�ความม
?นคง  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ในหม67
คณะของพวกเรา  กFจะเปFนเหต�ให-ย>นยงคงทนย
งพ�ทธศาสนาอ
นน�@ให-เจร�ญ
ไปนาน
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ท�?น�@ปร�ย
ต�และปฏ�บ
ต� ม
นเปFนค67ก
นโดยตรง แต7ว7าปร�ย
ต�ก
บปฏ�บ
ต�น�@ เปFนของ
ค67ก
นมาย
งพ�ทธศาสนาให-เจร�ญถาวรร�7งเร>องตลอดบ
ดน�@  กFเพราะการศ1กษา
แล-วกFร6-  ร6-แล-วกFปฏ�บ
ต�ตามความร6-ของเราน
@น  เร�ยกว7าการประพฤต�ปฏ�บ
ต� 
ถ-าหากว7าเราเร�ยนปร�ย
ต�อาศ
ยความประมาท  เท7าท�?ผมเคยส
งเกตมาแล-ว
ค>อ สม
ยหน1?งผมอย67ท�?น�@ พระอย67จ�าพรรษาประมาณ ๗ องคQ เปFนป�แรก ผมกF
เลยมาค�ดว7าเร>?องการเร�ยนปร�ย
ต�ก
บปฏ�บ
ต�น�@  ถ-าต
@งปร�ย
ต�ข1@นเม>?อ
ไหร7...เส>?อม  โดยมากเปFนอย7างน�@  ท
@งการปฏ�บ
ต�กFเปFนไปได-ยาก  ม
นเส>?อม
โดยมากเปFนเส�ยอย7างน
@น  เม>?อได-มาค�าน1งถ1งอ
นน�@  ผมอยากจะร6-เหต�ข-อม6ล
ว7าม
นเปFนเพราะอะไร กFเลยมาต
@งสอนพระเณรในพรรษาน
@น ๗ องคQ สอน
ประมาณส
ก ๔๐ ว
น ฉ
นเสรFจแล-วกFสอนจน ๖ โมงเยFนท�กว
น ไปสอบสนาม
หลวงปรากฏว7าได-ผล  ๗  องคQสอบได-หมดท�กองคQเลย  อ
นน�@ด�  แต7ว7าม
นม�
การบกพร7องอย67อย7างหน1?งก
บบ�คคลท�?ไม7ม�ความระม
ดระว
ง  การเร�ยนปร�ย
ต�
น�@ต-องอาศ
ยการพ6ด  อาศ
ยการท7องบ7นต7างๆเปFนต-น  บ�คคลท�?ไม7ค7อยส
งวร 
ไม7ค7อยส�ารวมน
@น  กFเลยท�@งการปฏ�บ
ต�  มาท7องมาบ7นจดจ�าด-วยส
ญญาเส�ย
เปFนอย7างมาก เปFนเหต�ให-พวกเราท
@งหลายน
@นท�@งบ-านเก7าเรา ท�@งม6ลเก7าเรา 
ท�@งข-อปฏ�บ
ต�อ
นเก7าของเราไป โดยมากม
นเปFนเช7นน�@
ท�น�@เม>?อเร�ยนจบแล-ว  สอบสนามหลวงแล-ว  ด6ก�ร�ยาพระเณรกFต7างเก7า  เด�น
จงกรมกFไม7ค7อยม� น
?งสมาธ�กFน-อย การคล�กคล�ก
นกFมากข1@น ความสงบระง
บ
ม
นน-อยลง  ความเปFนจร�งการปฏ�บ
ต�นะเม>?อเด�นจงกรมแล-วกFต
@งใจเด�น
จงกรม  เม>?อน
?งสมาธ�กFต
@งอกต
@งใจท�าเม>?ออย67ในอ�ร�ยาบถการเด�น  การย>น 
การน
?ง การนอน เรากFพยายามส
งวรส�ารวม แต7เม>?อเรามาเร�ยนหน
งส>อแล-ว 
ม
นเปFนส
ญญาเส�ยโดยมาก  เลยเพล�นไปตามปร�ย
ต�อ
นน
@น  ล>มต
วเส�ยกFเล7น
อารมณQภายนอก  อ
นน�@ม
นกFเปFนแต7เฉพาะคนท�?ไม7ม�ป 
ญญาบ�คคลท�?ไม7ส
งวร
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ส�ารวม  บ�คคลท�?ไม7ม�สต�ต�ดต7อก
น  กFเปFนเหต�ให-เส�ยหายได-เหม>อนก
น  ม
น
เปFนเพราะเหต�น
@นท�?เม>?อน
กเร�ยนเร�ยนหน
งส>อ  ไม7ได-น
?งสมาธ�  ไม7ได-เด�น
จงกรม การส
งวรส�ารวมม
นกFน-อย เปFนเหต�ให-จ�ตฟ�-งซ7าน การพ6ดเร>?อยเป>?อย 
ไม7ส
งวรส�ารวมจ
บก
นเปFนกล�7มเปFนก-อนกFมากข1@นมา  หลายข1@นมา  อ
นน�@เปFน
เหต�ให-เส>?อม  ม
นไม7ใช7เปFนเพราะปร�ย
ต�  ม
นเปFนเพราะบ�คคลเราไม7ต
@งใจล>ม
เน>@อล>มต
วเส�ย
ความจร�งปร�ย
ต�น�@เปFนของช�@ช7องทางให-พวกเราประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท
@งน
@น  ถ-า
หากเราไปเร�ยนแล-วล>มต
ว  การพ6ดม
นกFมาก  การเล7นม
นกFมาก  การเด�น
จงกรมท�@งไปหมด  แล-วกFม�ความกระส
นอยากจะส1ก  โดยมากเร�ยนไม7ได-กF
ส1กก
น อ
นน�@เปFนเหต� ไม7ใช7ว7าเพราะปร�ย
ต�ไม7ด� ปฏ�บ
ต�ไม7ถ6ก ไม7ใช7อย7างน
@น 
เปFนเพราะพวกเราท
@งหลายน
@นขาดการพ�น�จพ�จารณา  ความเปFนจร�งการ
ปฏ�บ
ต�น
@นจะอ7านหน
งส>อ  จะท7องหน
งส>อ  จะท�าอะไรม
นกFเปFนกรรมฐานก
น
ท
@งน
@น
ฉะน
@น  เม>?อเปFนเช7นน�@ในพรรษาท�?สองผมเลยเล�กสอน  เล�กการสอนปร�ย
ต� 
อ�กหลายป�ต7อมาม�ก�ลบ�ตรมากข1@น  บางคนกFไม7ร6-เร>?องพระธรรมว�น
ย  สมม�ต�
บ
ญญ
ต�กFไม7ร6-เร>?องกFเลยปร
บปร�งข1@นมาใหม7  ขอคร6บาอาจารยQผ6-ท�?ได-เร�ยนมา
แล-วน
@นสอน  พยายามสอนจนตลอดมาถ1งท�กว
นน�@  การเร�ยนปร�ย
ต�จ1งเก�ด
ข1@นมา
ฉะน
@น ท�กป�เม>?อเร�ยนเสรFจแล-ว ผมกFให-ท7านเปล�?ยนใหม7ต�าหร
บต�าราต7างๆท�?
ม
นไม7ส�าค
ญเกFบใส7ต6-ไว-เส�ย  อ7านเฉพาะท�?ม
นเปFนข-อปฏ�บ
ต�เท7าน
@น  ต
@งใหม7 
เข-าหล
กเด�มของเรา  มายกข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ส7วนรวมข1@นมา  เช7นว7า  จะ
ต-องท�าว
ตรสวดมนตQพร-อมเพร�ยงก
น  อ
นน�@เปFนหล
ก  ท�าไปเพ>?อแก-ความข�@
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เก�ยจ แก-ความร�าคาญ เปFนเหต�ให-เราขย
นหม
?นเพ�ยรข1@นมา ท�กคนกFท�าก
น
เร>?อยๆมาตลอดท�กว
นน�@ ป�น�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น ให-พวกเราท
@งหลายอย7าท�@ง
หล
กการประพฤต�ปฏ�บ
ต� การพ6ดน-อย นอนน-อยก�นน-อย การสงบระง
บ ไม7
คล�กคล�หม67คณะ  การเด�นจงกรมเปFนประจ�า  การน
?งสมาธ�เปFนประจ�า  การ
ประช�มก
นเน>องน�จในคราวท�?ควรประช�ม  อ
นน�@ขอให-เอาใจใส7ท�กๆท7านต7อ
ไป
ฉะน
@นพวกท7านท
@งหลายอย7าเอาโอกาสด�ๆอ
นน�@ไปท�@ง  พ1งประพฤต�ปฏ�บ
ต� 
เราม�โอกาส  ซ1?งอย67ใต-การปกครองของคร6บาอาจารยQ  คร6บาอาจารยQท7านกF
ปฏ�บ
ต�ป-องก
นช
@นหน1?ง  ให-พวกเราท
@งหลายต
@งใจประพฤต�ปฏ�บ
ต�ก
นไป  กF
เปFนก
นมาอย7างน�@  ฉะน
@นจ1งให-พวกท7านท
@งหลายรวมก
นท�าสาม
คค�เข-าหล
ก
เด�ม เคยเด�นจงกรมกFต-องเด�น เคยน
?งสมาธ�กFต-องน
?ง เคยมาท�าว
ตรตอนเช-า
ท�าว
ตรตอนเยFน น
@นกFพยายาม อ
นน�@เปFนก�จของท7านโดยตรง
อ
นน�@ขอให-ท7านต
@งใจ  คนอย67เฉยๆน
@นไม7ม�ก�าล
งนะ  คนป-วนเป�@ยน  คนท�?
อยากจะส1ก  ว�7นวาย  ด6ซ�  กFค>อคนท�?ไม7ต
@งใจปฏ�บ
ต�  ไม7ม�งานท�า  เราจะอย67
เฉยๆ  ไม7ได-  ในก�จพ�ทธศาสนาน�@เปFนพระเปFนเณร  เราอย67ด�ก�นด�แล-วจะอย67
สบายไม7ได-  กามะส�ข
ลล�กาน�โยโค  น�?ม
นเปFนพ�ษอย7างมากท�เด�ยว  ให-พวก
ท7านท
@งหลายกระเส>อกกระสนหาข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของตน เพ�?มข-อว
ตรข1@น
เต>อนตนเองมากข1@น  อ
นใดท�?ม
นบกพร7องกFพยายามท�าด�ข1@นไป  อย7าไป
อาศ
ยอย7างอ>?นเปFนอย67  คนท�?จะม�ก�าล
งน�?  เด�นจงกรมกFไม7ได-ขาด น
?งสมาธ�น�?
ไม7ได-ขาด ส
งวรส�ารวมไม7ได-ขาด เราส
งเกตพระเณรท�?น�@กFได- องคQใดถ-าเหFน
ว7าฉ
นเสรFจแล-วหมดธ�ระแล-ว  เข-าไปในก�ฏ�ของท7านตากจ�วรไว-  เด�นจงกรม 
เด�นไปตามก�ฏ�เท7าน
@น  เราจะเหFนทางเด�นเปFนแถว  เราเหFนบ7อยคร
@ง  การ
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เด�นจงกรม การน
?งสมาธ� ท7านองคQน�@ไม7เบ>?อหน7าย น�?ท7านม�ก�าล
ง ท7านเปFนผ6-
ม�ก�าล
งมาก ท�กๆ องคQถ-าเอาใจใส7ในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย7างน�@แล-ว ผมว7า
ม
นสบาย  ไม7ค7อยม�อะไรมากมาย  ถ-าหากว7าใครไม7อย67ในการประพฤต�
ปฏ�บ
ต� การเด�นจงกรม การท�าสมาธ� ไม7ม�อะไร ม�แต7การเท�?ยว ม
นไม7สบาย
ตรงน�@ไปเท�?ยวตรงน
@น  ม
นไม7สบายตรงน
@นไปเท�?ยวตรงน�@  เท7าน
@นแหละ
ตะลอนไปเร>?อย  อย7างน
@นม
นกFไม7ต
@งใจก
น  ไม7ค7อยด�  ไม7ต-องอะไรมากมาย
หรอก เราอย67ให-ร6-จ
กข-อว
ตร-ปฏ�บ
ต�ให-ม
นส�ข�มเส�ยก7อนเถอะ การเท�?ยวไปมา
ม
นเปFนของภายหล
ง ม
นไม7ยาก ของง7ายๆ ต
@งใจก
นท�กๆ องคQนะ
อ
นน�@พ6ดถ1งการเส>?อมการเจร�ญม
นกFเปFนมาอย7างน�@  ถ-าจะให-ม
นด�จร�งๆ  แล-ว 
ปร�ย
ต�กFพอสมควร ปฏ�บ
ต�กFพอสมควร เปFนค67เค�ยงก
นไป อย7างกายก
บจ�ตน�@
เปFนต
วอย7าง  จ�ตม�ก�าล
งกายกFปราศจากโรค  กายด�จ�ตม
นกFได-ร
บความสงบ
ระง
บ  ถ-าหากว7าจ�ตว�7นวายกายสมบ6รณQอย67ม
นกFเปFนไปได-ยาก  ถ-าหากว7า
กายม�เวทนามากจ�ตไม7ม�ก�าล
ง  จ�ตน
@นกFมาย1ดกายเปFนต-น  กFไม7สบายก
นไป
อ�กน�?พ6ดถ1งผ6-ท�?ย
งศ1กษาอย67  เรากFต-องศ1กษาอย7างน�@  การศ1กษาในทาง
กรรมฐานเราน�@  ศ1กษาเร>?องการบ�าเพFญและการละ  ท�?ว7าศ1กษาน�@ถ-าหากว7า
เราถ6กอารมณQมา  เราย
งไปย1ดไหม?  ย
งม�ว�ตกไหม?  ย
งม�ความน-อยใจ
ไหม? ม�ความด�ใจไหม? พ6ดง7ายๆเราย
งหลงอารมณQเหล7าน
@นอย67ไหม? หลง
อย67  เม>?อไม7ชอบกFแสดงความท�กขQข1@นมาเม>?อชอบกFแสดงความพอใจข1@นมา 
จนเก�ดเปFนก�เลส  จนใจเราเศร-าหมอง  อ
นน
@นเราจะมองเหFนได-ว7า  เราย
ง
บกพร7องอย67 ย
งไม7สมบ6รณQบร�บ6รณQ เราจะต-องศ1กษา จะต-องม�การละ ต-องม�
การบ�าเพFญอย67เสมอไม7ขาด  น�?ผ6-ศ1กษาอย67  ม
นต�ดอย67ตรงน�@  เรากFร6-จ
กว7าต�ด
อย67ตรงน�@ เราเปFนอย7างน�@ เราจะต-องแก-ไขต
วเราเอง
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การอย67ก
บคร6บาอาจารยQ  หร>ออย67นอกคร6บาอาจารยQกFเหม>อนก
น  ไอ-ความ
กล
วน
@นบางคนกFม�ความกล
ว  ถ-าไม7เด�นจงกรมกFกล
วคร6บาอาจารยQจะด�จะ
ว7า  น�?กFย
งด�อย67  แต7ว7าข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�?แท-น
@น  ไม7ต-องกล
วใคร  กล
วแต7
ความประมาทม
นจะเก�ดข1@นมา  กล
วความผ�ดม
นจะเก�ดข1@นมาท�?กายท�?วาจา
ท�?ใจของเราน�@เองเม>?อเราเหFนความบกพร7องท�?กายท�?วาจาท�?ใจของเราแล-ว 
เรากFต-องพ�จารณาควบค�มจ�ตใจของเราอย67เสมอ  อ
ตตะโน  โจทย
ตตะน
งจง
เต>อนตนด-วยตนเอง ไม7ต-องท�@งการงานอ
นน
@นให-คนอ>?นช7วย เราร�บปร
บปร�ง
ต
วเองเส�ยให-ร6-จ
ก  อย7างน�@เร�ยกว7าการศ1กษา  การละการบ�าเพFญ  จ
บอ
นน
@น
มาพ�จารณาให-ม
นเหFนแจ7มแจ-ง
ท�?เราอย67ก
นน�@ด-วยการอดทน  อดทนต7อก�เลสท
@งหลายน�@  ม
นกFด�ส7วนหน1?ง
เหม>อนก
น  แต7อดทนอ
นน�@กFเร�ยกว7าปฏ�บ
ต�ธรรมย
งไม7เหFนธรรม  ถ-าเรา
ปฏ�บ
ต�ธรรมจนเหFนธรรมแล-ว  ส�?งท�?ม
นผ�ดเรากFละม
นได-จร�งๆ  อ
นใดม
นเก�ด
ประโยชนQ เรากFประพฤต�อ
นน
@นให-ม
นเก�ดได-จร�งๆ เม>?อเราเหFนในจ�ตของเรา
อย7างน�@เรากFสบาย  ใครจะมาว7าอย7างไรกFช7าง  เราเช>?อจ�ตของตนเอง  ม
นไม7
ว�7นวาย จะอย67ท�?ไหนกFอย67ไปได-อย7างน�@
ท�?น�@พวกเราเปFนพระเลFกเณรน-อยบวชกFมาปฏ�บ
ต� บางท�กFเหFนคร6บาอาจารยQ
ท7านกFไม7ค7อยเด�นจงกรม ไม7ค7อยน
?งสมาธ� ไม7ค7อยท�าอะไรต7ออะไรของท7าน 
เรากFอย7าเอาต
วอย7างท7านน
@น  ให-เอาเย�?ยง  อย7าไปเอาอย7างท7าน  เย�?ยงม
น
เปFนอย7างหน1?ง  อย7างม
นเปFนอย7างหน1?ง  ค>อส�?งอะไรท�?ท7านพออย67สบายแล-ว 
ท7านกFอย67สบายๆ ถ1งท7านไม7ท�าทางกาย ทางวาจา ท7านกFท�าของท7านทางใจ 
ไอ-ส�?งภายในจ�ตน
@นตามองไม7เหFน  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ในทางพระพ�ทธ
ศาสนาน�@ม
นเปFนเร>?องของจ�ต ถ1งแม-ไม7แสดงทางกาย ทางวาจา เร>?องจ�ตม
น
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กFเปFนส7วนจ�ต  ฉะน
@นเม>?อเหFนคร6บาอาจารยQท�?ท7านประพฤต�ปฏ�บ
ต�มานาน
แล-ว  พอสมควรแล-ว  บางท�ท7านกFปล7อยกายวาจาของท7าน  แต7ท7านค�มจ�ต
ของท7าน ท7านส�ารวมอย67แล-ว ถ-าเราเหFนเช7นน
@นเรากFไปเอาอย7างท7าน แล-ว
กFปล7อย  การปล7อยวาจาเรากFปล7อยไปตามเร>?อง  ม
นกFไม7เหม>อนก
นเท7าน
@น 
ม
นคนละท�? อ
นน�@ให-พ�จารณา ม
นต7างก
นเส�ยแล-ว ม
นคนละท�?เส�ยแล-วอ
นน
@น 
เม>?อท7านน
?งอย67ท7านกFไม7ม�ความประมาท  ท7านไม7ว�7นวายก
บส�?งท
@งหลาย  แต7
ท7านกFอย67ในส�?งอ
นน
@น อ
นน�@เรากFไม7ร6-จ
กท7าน ส�?งในใจม
นไม7ม�ใครร6-จ
ก เราจะ
ไปด6ต
วอย7างข-างนอกอย7างเด�ยวน
@นกFไม7ได-  เร>?องจ�ตน�@เปFนของส�าค
ญ  เราน�@
ถ-าพ6ดไปกFไปตามค�าพ6ด  ถ-าท�าม
นกFไปตามการกระท�าน
@น  บางท�ท�?ท7านท�า
มาแล-ว กายของท7านๆ กFท�าได- วาจาของท7านๆ กFพ6ดได- แต7จ�ตของท7านไม7
เปFนไปตามน
@น เพราะว7าจ�ตของท7านปรารภธรรม ปรารภว�น
ยอย67 เช7น บาง
อย7างท7านจะทรมานเพ>?อนฝ6ง ทรมานล6กศ�ษยQ หร>ออะไรต7างๆ การพ6ดม
นกF
หยาบ  ไม7ค7อยเร�ยบร-อย  ทางกายของท7านกFหยาบ  เม>?อเราไปเหFนเช7นน
@น 
เราเหFนแต7กายของท7าน  ส7วนจ�ตน
@นท�?ท7านปรารภธรรมหร>อปรารภว�น
ยเรา
มองเหFนไม7ได- อย7างไรกFช7างม
นเถอะ ให-เราย1ดเอาค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า
ว7า  อย7าประมาท ความไม7ประมาทน�?แหละเปFนส�?งท�?ไม7ตาย  ความประมาท
น
?นแหละค>อความตาย  ให-ถ>ออย7างน�@  ใครจะท�าอย7างไรกFช7างใครเถอะ  เรา
อย7าประมาทเท7าน
@นอ
นน�@เปFนของท�?ส�าค
ญ
อ
นน�@ท�?ผมกล7าวมาน�@เพ>?อจะเต>อนท7านท
@งหลายว7า  เวลาน�@เราสอบสนาม
หลวงมาเสรFจแล-ว  แล-วกFม�โอกาสท�?จะเท�?ยวส
ญจรไปมาแล-วกFม�โอกาสท�?จะ
ท�าอะไรๆ หลายๆ อย7าง ขอให-ท7านท
@งหลายม�ความส�าน1กร6-ส1กต
วอย67เสมอ
ว7าเราเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�  เปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ต-องส
งวรส�ารวมระว
ง  อย7างค�าสอนท�?ท7าน
สอนว7า  "ภ�กข�"  ท7านแปลว7า"ผ6-ขอ"  ถ-าแปลอย7างน�@การปฏ�บ
ต�ม
นกFไปร6ป
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หน1?ง...หยาบๆ ถ-าใครเข-าใจอย7างพระพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7า  "ภ�กข�"  แปลว7า 
"ผ6-เหFนภ
ยในสงสาร"  น�?ม
นกFล1กซ1@งกว7าก
นท
@งน
@น  ผ6-เหFนภ
ยในสงสาร  กFค>อ
เหFนโทษของว
ฏฏะท
@งหลายน
@น  ในว
ฏฏะสงสารน�@ม
นม�ภ
ยมากท�?ส�ด  แต7ว7า
คนธรรมดาสาม
ญไม7เหFนภ
ยในสงสารน�@  เหFนความสน�ก  เหFนความสนาน
ความร>?นเร�งบ
นเท�งในโลกอ
นน�@ แต7ท7านว7า "ภ�กข�ผ6-เหFนภ
ยในสงสาร" สงสาร
น
@นค>ออะไร?  ส
งสาเรส�ข
ง  ส
งสาเรท�กข
งท�กขQในสงสารน�@เหล>อท�?จะทนได- 
ม
นมากเหล>อเก�นแหละ อย7างความส�ขน�?ม
นกFเปFนสงสาร ท7านกFไม7ให-เอาไป
ย1ดม
?น  ถ-าเราไม7เหFนภ
ยในสงสาร  เม>?อเก�ดความส�ขเรากFย1ดความส�ขน
@น
เข-าไป ไม7ร6-จ
กท�กขQ คล-ายๆไม7ร6-จ
กความผ�ด เหม>อนเดFกไม7ร6-จ
กไฟ ม
นเปFน
เช7นน
@น  ถ-าเราเข-าใจการประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย7างน�@ว7า  "ภ�กข�"  "ผ6-เหFนภ
ยใน
สงสาร"  ถ-าม�ธรรมะข-อน�@  เข-าใจอย7างน�@  ม
นจมอย67ในใจของผ6-ใด ผ6-น
@นจะย>น 
จะเด�น จะน
?ง จะนอน ท�?ไหนกFตาม กFเก�ดความสลด เก�ดความส
งเวช เก�ด
ความร6-ต
ว  เก�ดความไม7ประมาทอย67น
?นแหละ ถ1งท7านจะน
?งอย67เฉยๆ กFเปFน
อย67อย7างน
@น  ท7านจะท�าอย7างไรอย67ท7านกFเหFนภ
ยอย67อย7างน
@น  อ
นน�@ม
นอย67
คนละท�?ก
นเส�ยแล-ว การปฏ�บ
ต�น�@เร�ยกว7า "ผ6-เหFนภ
ยในสงสาร" ถ-าเหFนภ
ยใน
สงสารแล-วท7านกFอย67ในสงสารน�@แหละ  แต7ท7านไม7อย67ในสงสารน�@  ค>อร6-จ
ก
สมม�ต�อ
นน�@  ร6-จ
กว�ม�ตต�อ
นน�@  ท7านกFจะพ6ดกFพ6ดต7างเรา  ท�ากFท�าต7างเราค�ดกF
ค�ดต7างเรา น�?การปฏ�บ
ต�ม
นฉลาดกว7าก
นอย7างน�@
ฉะน
@นคร6บาอาจารยQท7านย
งบอกว7า  ให-เอาเย�?ยงของท7านอย7าไปเอาอย7าง
ท7าน ม
นม�เย�?ยงก
บอย7าง ๒ อย7างคล�มก
นอย67 ถ-าว7าคนไม7ฉลาดกFไปจ
บหมด
ท�กส�?งท�กอย7าง  ม
นกFไม7ได-  อ
นน�@แหละเวลาน�@เรากFต-องม�การม�งานอะไร
หลายๆอย7าง พวกเราท
@งหลายอย7าพาก
นเผลอ
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ส7วนผมป�น�@ร7างกายไม7ค7อยสบาย  ไม7ค7อยด�  บางส�?งบางอย7างผมกFมอบให-
พระภ�กษ�สามเณรท�กๆ องคQช7วยก
นท�าต7อไปบางท�ผมกFพ
กผ7อน โดยมากกF
ชอบเปFนอย7างน�@ต
@งแต7ไหนแต7ไรมาทางโลกกFเหม>อนก
น  ถ-าพ7อแม7ย
งอย67ล6ก
เต-ากFสบายสมบ6รณQ  ถ-าพ7อแม7ตายไปแล-วล6กเต-าแตกก
นแยกก
น  เปFน
คนรวยกFกล
บเปFนคนจน อ
นน�@ม
นเปFนธรรมดาอย67ในโลกน�@  ม
นม�อย67แล-วและ
เรามองเหFนอย67  เช7นว7าเม>?อคร6บาอาจารยQย
งอย67กFสบายสมบ6รณQบร�บ6รณQ  ยก
ต
วอย7างเช7นพระพ�ทธเจ-าของเราเปFนต-น เม>?อท7านย
งทรงพระชนมQอย67น
@น กF
เร�ยกว7าก�จการต7างๆ น
@นกFเร�ยบร-อย ม
นด�ท�กอย7าง  เม>?อปร�น�พพานไปแล-ว
น
@นนะ  ความเส>?อมม
นเข-ามาเลย  เพราะอะไร?  กFเพราะเรานะเม>?อคร6บา
อาจารยQย
งอย67กFเก�ดเผลอไป  ประมาทไป  ไม7ขะม
กเขม-นในการศ1กษาและ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ทางโลกกFเหม>อนก
นพ7อแม7ย
งอย67แล-วกFปล7อยให-พ7อแม7 
อาศ
ยพ7อแม7เราว7าย
งอย67  ต
วเรากFไม7เปFนการเปFนงาน  เม>?อพ7อแม7ตายไป
หมดแล-วกFต-องเปFนคนจนฝ7ายพระเจ-าพระสงฆQเรากFเหม>อนก
น  ถ-าหาก
คร6บาอาจารยQหน�หร>อมรณภาพไปแล-ว  ชอบคล�กคล�ก
น  ชอบแตกสาม
คค�
ก
น  ชอบเส>?อมเก>อบท�กแห7งเลย  อ
นน�@เปFนเพราะอะไร?  เพราะว7าเราท
@ง
หลายพาก
นเผลอต
วอย67  เรากFอาศ
ยบ�ญบารม�ของคร6บาอาจารยQอย67  เรากFไม7
เปFนอะไร  สบาย  ถ-าหากว7าคร6บาอาจารยQเส�ยไปแล-ว  ล6กศ�ษยQชอบแตกก
น 
ชอบแยกก
น ความเหFนม
นต7างก
น องคQท�?ค�ดผ�ดกFไปอย67แห7งหน1?ง  องคQท�?ค�ด
ถ6กกFไปอย67แห7งหน1?ง  ผ6-ท�?ไม7สบายใจหน�ออกไปจากเพ>?อนแล-วไปต
@งใหม7อ�ก 
ก7อก�าเน�ดข1@นมาใหม7อ�ก  ม�บร�ษ
ท  ม�บร�วาร  ประพฤต�ด�ประพฤต�ชอบข1@นมา
อ�กในกล�7มน
@น ชอบเปFนอย7างน�@ ป 
จจ�บ
นน�@ย
งเปFนอย7างน
@น อ
นน�@กFเพราะพวก
เราท�าให-บกพร7อง  บกพร7องเม>?อคร6บาอาจารยQย
งอย67  เราย
งอาศ
ยความ
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ประมาทก
นอย67  ไม7หย�บเอาข-อว
ตรปฏ�บ
ต�อ
นท�?ท7านประพฤต�ปฏ�บ
ต�มาน
@น 
ยกเข-ามาใส7ใจของเรา จะประพฤต�ปฏ�บ
ต�ตาม อย7างน
@นไม7ค7อยม�
แม-แต7คร
@งพ�ทธกาลกFเหม>อนก
นเคยเหFนไหม?  พระภ�กษ�ผ6-เฒ7าน
?นไงล7ะ  ส�ภ

ททะภ�กข�น
?น  พระมหาก
สสะปะมาจากปาวาร  มาถามปร�พาชกว7า 
"พระพ�ทธเจ-าของเราย
งสบายด�อย67หร>อเปล7า?" "พระพ�ทธเจ-าปร�น�พพานไป 
๗  ว
นเส�ยแล-ว"  พระท
@งหลายท�?ย
งม�ก�เลสหนา  ป 
ญญาหยาบ  ย
งไม7บรรล�
มรรคผลน�พพานกFน-อยใจร-องไห-กFม� ครวญครางหลายๆอย7าง ผ6-ถ1งธรรมะกF
เหFนว7า  "พระพ�ทธเจ-าของเราปร�น�พพานไปแล-ว  ไปด-วยด�แล-วหนอ"  ผ6-ท�?ม�
ก�เลสมาก  อย7างเช7นพระส�ภ
ททะพ6ดว7า  "ท7านจะร-องไห-ท�าไม?  พระพ�ทธ
องคQท7านน�พพานไปนะด�แล-ว  เราจะอย67สบายก
น  เม>?อท7านย
งอย67น
@นจะท�า
อะไรกFไม7ได- จะพ6ดอะไรกFไม7ได- ข
ดข-องท
@งน
@นแหละเราอย67ล�าบากใจเรา อ
น
น�@ม
นด�แล-วท7านน�พพานไปแล-ว สบายเลยอยากท�าอะไรกFท�า อยากพ6ดอะไร
กFพ6ด อ
นน�@เราจะร-องไห-ท�าไม? ม
นเปFนมาแต7โน-น ม
นเปFนมาอย67อย7างน�@
ฉะน
@น  อย7างไรกFตาม  ถ1งคร
@งพระพ�ทธเจ-าเรากFเอาน�@ไว-ไม7ได-แต7ว7าอย7างเรา
ม�แก-วน�@าใบหน1?ง  เราพยายามร
กษาม
นให-ด�  ใช-แล-วกFเชFดม
น  เกFบม
นไว-ท�?
สมควร ระม
ดระว
งแก-วใบน
@นม
นจะได-ใช-ไปนานๆ เราใช-ไปเสรFจแล-วคนอ>?น
จะได-ใช-ต7อไปนานๆ  ให-ม
นนานเท7าท�?ม
นจะนานได-  ถ-าหากว7าเราใช-แก-ว
แตกว
นละใบ ว
นละใบ ว
นละใบ ก
บการใช-แก-วใบหน1?ง ๑๐ ป� จ1งแตก ม
นกF
ต7างก
นด�กว7าก
นไหม?  ม
นกFเปFนอย7างน
@น  อย7างการประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@กF
เหม>อนก
นอย7างพวกเราอย67ด-วยก
นหลายๆองคQอย7างน�@นะ  ปฏ�บ
ต�ให-
สม�?าเสมอจะให-ด�มากส
กส�บองคQเถอะ ส�บองคQว
ดป7าพงน�@เจร�ญเหม>อนก
บคน
ในบ-านๆ หน1?งน
?นแหละ ขนาดส
ก ๑๐๐ หล
งคา ม�คนด�ส
ก ๕๐ คน บ-านน
@น
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กFเจร�ญ อ
นน�@จะหาส
ก ๑๐ คน กFยาก อย7างว
ดหน1?งอย7างน�@นะ จะหาคร6บา
อาจารยQประพฤต�ปฏ�บ
ต�มาน
@น  ผ6-ม�ศร
ทธาจร�งจ
งน
@น  ๕-๖  องคQ  ม
นกFยาก 
ม
นเปFนเช7นน
@น
อย7างไรกFตาม  พวกเราท
@งหลายกFไม7ม�หน-าท�?อ>?นอ�กแล-วนอกจากการ
ประพฤต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบเท7าน
@น  เพราะเราน�@ไม7ม�อะไรแล-ว  ด6ซ�ใครเอาอะไร
ไหม?  ทร
พยQสมบ
ต�ของเรากFไม7เอาแล-วครอบคร
วเรากFไม7ม�แล-ว  อะไรท�ก
อย7างแม-ต
@งแต7การฉ
นกFย
งฉ
นม>@อเด�ยว  เราละมาหลายๆอย7างแล-ว  ไอ-ส�?งท�?
ม
นด�กว7าน�@เราละมาเยอะๆ  คล-ายๆ  ก
บท�?ว7าเปFนพระน�@เราละหมดไม7ม�อะไร 
ไอ-ส�?งท�?พวกเขาชอบๆก
นน
@นนะท�@งหมด  กFตกลงว7า  เราบวชมาในพ�ทธ
ศาสนาน�@กFเพ>?อหว
งการประพฤต�ปฏ�บ
ต�  เพราะเราละมาแล-ว  ไม7เอาอะไร
แล-วเราจะมาค�ดเอาอะไรอ�ก  จะมาเอาโลภอ�ก  จะมาเอาโกรธอ�ก  จะมาเอา
หลงอ�ก จะมาเอาอะไรต7างๆ ไว-ในใจของเราอ�ก อ
นน�@ม
นไม7สมควรแล-ว
ให-เราค�ดไปว7าเราบวชมาก
นท�าไม?  เราปฏ�บ
ต�ก
นท�าไม?  บวชมาปฏ�บ
ต� 
ถ-าหากเราไม7ปฏ�บ
ต�กFอย67เฉยๆ เท7าน
@นแหละ ถ-าไม7ปฏ�บ
ต�กFเหม>อนฆราวาส 
ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQอะไร  ไม7ท�าธ�ระหน-าท�?การงานของเราน�@ม
นกFเส�ยเพศ
สมณะ  ผ�ดความม�7งหว
งมาแล-วถ-าเปFนเช7นน
@นกFเร�ยกว7า  เราประมาทแล-ว 
เราประมาทแล-ว กFเร�ยกว7าเราตายแล-ว อ
นน�@ให-เข-าใจ นานๆกFพ�จารณาไป
เถอะ อย7าไปล>มความตายน�@  ด6ซ� ถามว7าเม>?อเราตายม�เวลาไหม?  ถามทวง
เราเสมอแหละ  "ตาย...เม>?อ  ไหร7ตาย?"  ถ-าเราค�ดเช7นน�@จ�ตใจเราจะระว
งท�ก
ว�นาท�เลยท�เด�ยว  ความไม7ประมาทจะเก�ดข1@นมาท
นท�  เม>?อความประมาท
ไม7ม�แล-ว  สต�  ความระล1กได-ว7าอะไรเปFนอะไรกFเก�ดมาท
นท�  ป 
ญญากFแจ7ม
แจ-ง เหFนส�?งใดส�?งหน1?งช
ดเจนในเวลาน
@น เรากFม�สต�ประคองอย67 รอบร6-อย67ทาง
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อารมณQท
@งกลางว
นและกลางค>นท�กส�?งสารพ
ดน
@นแหละกFเปFนผ6-ม�สต�อย67  ถ-า
เปFนผ6-ม�สต�อย67กFเปFนผ6-ส�ารวมถ-าเปFนผ6-ส�ารวมอย67กFเปFนผ6-ไม7ประมาท ถ-าเปFนผ6-
ไม7ประมาทกFเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ถ6กต-องเท7าน
@น อ
นน�@เปFนหน-าท�?ของเราท
@งหลาย
ฉะน
@นว
นน�@ขอพ6ดถวายพวกท7านท
@งหลาย  ต7อไปน�@ถ-าหากว7าเราจะออกจาก
ท�?น�@ไปอย67สาขากFตาม  จะไปอย67ท�?ไหนกFตาม  อย7าล>มต
ว  อย7าล>มต
วของต
ว 
ค>อเราย
งไม7ส�าเรFจเราย
งไม7เสรFจส�@น  การงานของเราย
งม�มาก ภาระของเรา
ย
งม�มาก  ค>อข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ในการละการบ�าเพFญของเราย
งม�มาก  ให-
เปFนห7วงไว- พวกท7านท
@งหลายให-ต
@งใจท�กๆองคQ จะอย67ในสาขากFด� อย67ในท�?น�@
กFด�  ให-ท7านทรงข-อว
ตรปฏ�บ
ต�ไว-  เพราะว7าในเวลาน�@พวกเราท
@งหลายรวม
ก
นมากแล-ว หลายสาขาแล-ว ต-องให-ท7านพยายาม โดยเฉพาะอย7างย�?ง ต7าง
สาขาต7างม�ก�าเน�ดจากว
ดป7าพง  จะถ>อว7าว
ดป7าพงน�@เปFนพ7อ  เปFนแม7  เปFน
คร6บาอาจารยQ  เปFนเย�?ยงอย7างของสาขาเหล7าน
@นกFได-  โดยเฉพาะอย7างย�?ง
พระเณรคร6บาอาจารยQท�กองคQซ1?งอย67ประจ�าว
ดป7าพงน�@ พยายามให-เปFนแบบ
เปFนต
วอย7าง  เปFนคร6บา-อาจารยQของสาขาท
@งหลายเหล7าน
@น  ให-เข-มแขFงใน
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ตามหน-าท�?ของสมณะพวกเราท
@งหลายต7อไป
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อาร
มภกถา
ว
นน�@พวกท7านท
@งหลายได-ต
@งใจมาอบรมท�?ว
ดวนโพธ�ญาณ(เข>?อนส�ร�น
ธร)สถานท�?กFสงบระง
บเปFนอย7างด�แต7ว7าสถานท�?สงบน
@นถ-าเราไม7สงบม
นกF
ไม7ม�ความหมายท�กๆแห7งสถานท�?ม
นสงบท
@งน
@นแหละท�?ม
นไม7สงบกFเพราะ
คนเราแต7คนท�?ไม7สงบไปอย67ท�?สงบกFเก�ดความสงบได-สถานท�?ม
นกFอย7างเก7า
ของม
นน
?นแหละแต7ว7าเราต-องปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความสงบน
@น

ฝ1กยากล�าบากจร�งหนอใจมน�ษยQ
ให-พวกท7านท
@งหลายเข-าใจว7าการปฏ�บ
ต�น�@เปFนของยากฝ1กอะไรอย7างอ>?นๆ
ท�กอย7างม
นกFไม7ยากม
นกFสบายแต7ใจของมน�ษยQท
@งหลายน�@ฝ1กได-ยากฝ1กได-
ล�าบากองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเราท7านกFฝ1กจ�ตจ�ตน�@เปFนเร>?อง
ท�?ส�าค
ญมากอะไรท
@งหมดในร6ปธรรมนามธรรมน�@ม
นรวมอย67ท�?จ�ตเช7นว7าตาห6
จม6กล�@นกายเหล7าน�@ส7งไปให-จ�ตอ
นเด�ยวเปFนผ6-บร�หารการงานร
บร6-ร
บฟ 
งผ�ด
ชอบจากอายตนะท
@งหลายเหล7าน
@นฉะน
@นการอบรมจ�ตน�@จ1งเปFนของส�าค
ญ
ถ-าใครอบรมจ�ตของตนให-สมบ6รณQบร�บ6รณQแล-วป 
ญหาอะไรท�กอย7างม
นกF
หมดไปท�?ม
นม�ป 
ญหาอย67กFเพราะจ�ตของเราน�@เองย
งม�ความสงส
ยไม7ม�ความร6-
ตามความเปFนจร�งจ1งเปFนเหต�ให-ม�ป 
ญหาอย67
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ธรรมะเปFนของบร�บ6รณQและสมบ6รณQ
ฉะน
@นให-เข-าใจว7าอาการท
@งหลายท�?จะต-องปฏ�บ
ต�น
@นพวกท7านท
@งหลายกFได-
เตร�ยมมาพร-อมแล-วท�กคนจะย>นจะเด�นจะน
?งจะนอนท�?ไหนอ�ปกรณQท�?ท7าน
ท
@งหลายจะน�าไปปฏ�บ
ต�น
@น...พร-อมไม7ว7าอย67ท�?ไหนกFตามพร-อมอย67ม�อย67เปFน
ของพร-อมอย67เหม>อนก
นก
บธรรมะธรรมะน�@เปFนของพร-อมอย67ท�กสถานท�?อย67
ท�?น�@กFพร-อมอย67ในส-วมกFพร-อมบนบกกFพร-อมในน�@ากFพร-อมอย67ท�?ไหนม
น
พร-อมอย67ท
@งน
@นแหละธรรมะเปFนของสมบ6รณQบร�บ6รณQแต7ว7าการประพฤต�
ปฏ�บ
ต�ของเราน�@ย
งไม7พร-อม
องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเราท7านม�รากฐานให-เราท
@งหลาย
ปฏ�บ
ต�ให-ร6-ธรรมะไม7เปFนของมากม
นเปFนของน-อยแต7เปFนของท�?ถ6กต-องเช7น
ว7าจะเปร�ยบเท�ยบให-ฟ 
งเร>?องขนถ-าเราร6-จ
กว7าอ
นน�@ม
นเปFนขนร6-จ
กขนเส-น
เด�ยวเท7าน
@นขนในร7างกายเราน�@ท�กเส-นแม-ในร7างกายคนอ>?นท�กเส-นกFร6-ก
น
หมดท
@งน
@นแหละร6-ว7าเปFนขนท
@งน
@นหร>อเส-นผมร6-จ
กผมเส-นเด�ยวเท7าน
@นผม
บนศ�รษะของเราบนศ�รษะของคนอ>?นกFร6-หมดท�กเส-นเหม>อนก
นท�?ร6-กFเพราะ
ว7าม
นเปFนเส-นผมเหม>อนก
นเราร6-ผมเส-นเด�ยวแต7กFร6-ท�กเส-นผมหร>อจะ
เปร�ยบประหน1?งว7าเราร6-จ
กก
บคนล
กษณะของคนเหม>อนต
วเราน�@จะพ�จารณา
สกลกายท�กประการน
@นเหFนแจ7มแจ-งในคนๆเด�ยวค>อต
วเราพบเหFนสภาวะ
ท
@งหลายในต
วเราคนเด�ยวเท7าน�@คนในสกลโลกสกลจ
กรวาลน�@เรากFร6-ก
นหมด
ท�กๆคนเพราะว7าคนม
นกFเหม>อนก
นท
@งน
@นธรรมะน�@กFเปFนอย7างน�@เปFนของ
น-อยแต7ว7าม
นเปFนของมากค>อความจร�งพบส�?งเด�ยวแล-วม
นกFพร-อมก
นไป
หมดเม>?อเราร6-ความจร�งตามเปFนจร�งแล-วป 
ญหาม
นกFหมดไป
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อย7าปฏ�บ
ต�เพราะความอยาก
แต7ว7าการปฏ�บ
ต�น�@ม
นยากม
นยากเพราะอะไรม
นยากเพราะต
ณหาความ
อยากถ-าไม7อยากกFไม7ได-ปฏ�บ
ต�ถ-าปฏ�บ
ต�เพราะความอยากกFไม7พบธรรมะ
อ
นน�@ม
นเปFนป 
ญหาอย67อย7างน�@ฉะน
@นในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@ม
นม�ความย�7ง
ยากม�ความล�าบากถ-าไม7ม�ความอยากกFไม7ม�ก�าล
งท�?จะปฏ�บ
ต�ถ-าปฏ�บ
ต�
เพราะความอยากกFว�7นวายไม7ม�ความสงบท
@งสองอย7างน�@เปFนเหต�อย67เสมอด
ง
น
@นท7านท
@งหลายลองค�ดด6ซ�ว7าจะท�าอะไรๆถ-าไม7อยากท�าม
นกFท�าไม7ได-ม
น
ต-องอยากท�าม
นถ1งท�าได-ถ-าไม7อยากจะท�ากFไม7ได-ท�าก-าวไปข-างหน-าม
นเปFน
ต
ณหาถอยกล
บมาม
นกFเปFนต
ณหาท
@งน
@นด
งน
@นพระโยคาวจรเจ-าผ6-ประพฤต�
ปฏ�บ
ต�น�@จ1งว7าเปFนของย�7งยากเปFนของล�าบากท�?ส�ดอย67เหม>อนก
น

ธรรมะไม9ใช9ใจเราใจเราไม9ใช9ธรรมะ
ท�?เราไม7เหFนธรรมะกFเพราะต
ณหาบางท�ม
นอยากอย7างร�นแรงค>ออยากจะ
เหFนเด�wยวน�@ธรรมะน�@ไม7ใช7ใจเราใจเราไม7ใช7ธรรมะธรรมะม
นเปFนอย7างหน1?งใจ
เราม
นเปFนอย7างหน1?งม
นคนละอย7างก
นฉะน
@นแม-เราจะค�ดอย7างไรกFตามอ
น
น�@เราชอบเหล>อเก�นแต7ม
นไม7ใช7ธรรมะอ
นน�@เราไม7ชอบม
นกFไม7ใช7ธรรมะ
ไม7ใช7ว7าเราค�ดชอบใจอะไรอ
นน
@นเปFนธรรมะเราค�ดไม7ชอบใจอะไรอ
นน
@น
ไม7ใช7ธรรมะ......ไม7ใช7อย7างน
@นแท-จร�งใจของเราน�@เปFนธรรมชาต�อ
นหน1?ง
เท7าน
@นอย7างต-นไม-ตามป7าน
?นแหละถ-าม
นจะเปFนข>?อเปFนแปเปFนกระดานม
น
กFมาจากต-นไม-แต7ว7าม
นเปFนต-นไม-อย67ไม7ใช7ข>?อไม7ใช7แปม
นเปFนต-นไม-อย67ม
น
เปFนธรรมชาต�เท7าน
@นก7อนท�?จะท�าประโยชนQได-กFต-องเอาต-นไม-มาแปรร6ป
ออกไปเปFนข>?อเปFนแปเปFนกระดานเปFนโน7นเปFนน�?เปFนต-นไม-ต-นเด�ยวก
นแต7
ม
นแปรร6ปมาเปFนหลายอย7างเม>?อรวมก
นม
นกFเปFนต-นไม-อ
นเด�ยวก
นเปFน
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ธรรมชาต�ถ-าหากว7าม
นเปFนธรรมชาต�อย67อย7างน
@นม
นกFไม7เก�ดประโยชนQข1@น
เฉพาะก
บบ�คคลท�?ต-องการจ�ตใจของเรากFเหม>อนก
นฉ
นน
@นม
นเปFน
ธรรมชาต�อ
นหน1?งอย67อย7างน
@นม
นร6-จ
กการน1กค�ดร6-จ
กสวยไม7สวยตาม
ธรรมชาต�ของม
น
ฝ1กจ�ตให-ร6-ว7าเปFนธรรมชาต�
ฉะน
@นจ�ตใจเราน
@นจะต-องถ6กฝ1กอ�กคร
@งหน1?งก7อนถ-าไม7ฝ1กม
นกFไม7ได-ม
นเปFน
ธรรมชาต�ฝ1กให-ร6-ว7าม
นเปFนธรรมชาต�เรากFมาปร
บปร�งธรรมชาต�น
@นให-ถ6ก
ต-องตามความต-องการของมน�ษยQค>อธรรมะธรรมะน�@จ1งเปFนของท�?พวกเรา
ท
@งหลายจงปฏ�บ
ต�เอาเข-ามาในใจเอาไว-ในใจของเราถ-าไม7ปฏ�บ
ต�กFไม7ร6-พ6ด
ก
นตรงๆง7ายๆอ7านหน
งส>อเฉยๆกFไม7ร6-เร�ยนเฉยๆกFไม7ร6-ม
นร6-อย67แต7ม
นไม7ร6-
ตามท�?เปFนจร�งค>อม
นร6-ไม7ถ1งอย7างกระโถนใบน�@ใครๆกFร6-ว7าม
นเปFนกระโถน
แต7ไม7ร6-ถ1งกระโถนท�าไมไม7ร6-ถ1งกระโถนถ-าผมจะเร�ยกกระโถนว7าหม-อท7าน
จะว7าอย7างไรท�กท�ท�?ผมใช-ท7านว7า"เอาหม-อมาให-ผมด-วยเถอะ"ม
นกFต-อง
ข
ดใจท7านท�กท�ท�าไมล7ะกFเพราะว7าท7านไม7ร6-กระโถนถ1งกระโถนผมจะใช-ให-
ท7านเอากระโถนมาแต7บอกให-เอาหม-อมาให-ผมหน7อยท7านกFไม7พบ"หม-ออย67
ท�?ไหนหลวงพ7อ"กFช�@ไปท�?กระโถนน
?นแหละม
นกFไม7เข-าใจข
ดใจก
นเท7าน
@น
ป 
ญหาม
นกFเก�ดข1@นมาท�าไมม
นจ1งเปFนอย7างน
@นเพราะท7านไม7ร6-กระโถนถ1ง
กระโถนถ-าท7านร6-กระโถนถ1งกระโถนแล-วม
นกFไม7ม�ป 
ญหาอะไรท7านกFจะ
หย�บว
ตถ�อ
นน
@นมาให-ผมเลยท�าไมถ1งเปFนอย7างน
@นค>อกระโถนใบน�@นะม
น
ไม7ม�เข-าใจไหมม
นม�ข1@นมาเพราะเราสมมต�ข1@นว7าน�?ค>อกระโถนม
นกFเลยเปFนก
ระโถนสมมต�อ
นน�@ม
นร6-ก
นท
?วประเทศแล-วว7าม
นเปFนกระโถนอย7างน�@แต7กระ
โถนจร�งน7ะม
นไม7ม�หร>อใครจะเร�ยกให-ม
นเปFนหม-อม
นกFเปFนให-เราอย7างน
@น

273



จะเร�ยกให-เปFนอะไรม
นกFเปFนอย7างน
@นน�?เร�ยกว7า"ส�?งสมมต�"ถ-าเราร6-ถ1ง
กระโถนแล-วเขาจะเร�ยกว7าหม-อกFไม7ม�ป 
ญหาจะเร�ยกอะไรม
นกFหมดป 
ญหา
แล-วเพราะเราร6-ไม7ม�อะไรป�ดบ
งไว-น
?นค>อคนร6-จ
กธรรมะ
ท�น�@ย-อนเข-ามาถ1งต
วเราเช7นเขาจะพ6ดว7า"ท7านน�@เหม>อนก
บคนบ-านะ""ท7านน�@
เหม>อนคนไม7พอคนนะ"อย7างน�@เปFนต-นกFไม7สบายใจเหม>อนก
นท
@งๆท�?ต
วเรา
ไม7เปFนจร�งอะไรม
นกFยากอย67นะอยากได-อยากเปFนเพราะความอยากได-
อยากเปFนม
นไม7ร6-จ
กพอเพราะไม7ร6-ตามความจร�งน
?นเองฉะน
@นธรรมะถ-าเรา
ร6-จ
กตร
สร6-ธรรมตามความเปFนจร�งแล-วโลภโกรธหลงม
นจ1งหมดไปเพราะม
น
ไม7ม�อะไรท
@งน
@นอ
นน�@ควรปฏ�บ
ต�

สงบจ�ตด-วยการน
?งสมาธ�
ปฏ�บ
ต�ท�าไมม
นถ1งยากถ1งล�าบากเพราะว7าม
นอยากพอไปน
?งสมาธ�ป�sบกF
ต
@งใจว7าอยากจะให-ม
นสงบถ-าไม7ม�ความอยากให-สงบกFไม7น
?งไม7ท�าอะไรพอ
เราไปน
?งกFอยากให-ม
นสงบเม>?ออยากให-ม
นสงบต
วว�7นวายกFเก�ดข1@นมาอ�กกF
เหFนส�?งท�?ไม7ต-องการเก�ดข1@นมาอ�กม
นกFไม7สบายใจอ�กแล-วน�?ม
นเปFนอย7างน�@
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7าอย7าพ6ดให-เปFนต
ณหาอย7าย>นให-เปFนต
ณหา
อย7าน
?งให-เปFนต
ณหาอย7านอนให-เปFนต
ณหาอย7าเด�นให-เปFนต
ณหาท�ก
ประการน
@นอย7าให-เปFนต
ณหาต
ณหากFแปลว7าความอยากถ-าไม7อยากจะท�า
อะไรเรากFไม7ได-ท�าอ
นน
@นป 
ญญาของเราไปถ1งท�?น�@ม
นกFเลยอ6-เส�ยปฏ�บ
ต�ไป
ไม7ร6-จะท�าอย7างไรพอไปน
?งสมาธ�ป�sบกFต
@งความอยากไว-แล-วอย7างพวกเรา
ท�?มาปฏ�บ
ต�อย67ในป7าน�@ท�กคนต-องอยากมาใช7ไหมน�?จ1งได-มาอยากมาปฏ�บ
ต�ท�?
น�@มาปฏ�บ
ต�น�?กFอยากให-ม
นสงบอยากให-ม
นสงบกFเร�ยกว7าปฏ�บ
ต�เพราะความ
อยากมากFมาด-วยความอยากปฏ�บ
ต�กFปฏ�บ
ต�ด-วยความอยากเม>?อมาปฏ�บ
ต�
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แล-วม
นจ1งขวางก
นถ-าไม7อยากกFไม7ได-ท�าจ1งเปFนอย67อย7างน�@จะท�าอย7างไรก
บ
ม
นล7ะ

ส
งขารไม7ใช7ของต
วของตน
ร6ปนามหร>อสกลกายเราน�@ม
นจ1งด6ได-ยากถ-าหากไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตนไม7ใช7ของ
ตนแล-วม
นเปFนต
วของใครอ
นน�@ม
นถ1งแยกยากม
นถ1งล�าบากเราจะต-องอาศ
ย
ป 
ญญาด
งน
@นพระผ6-ม�พระภาคเจ-าท7านจ1งสอนว7าการกระท�ากFกระท�าด-วย
การปล7อยวางการกระท�าด-วยการปล7อยวางอ
นน�@กFฟ 
งยากเหม>อนก
นถ-าจะ
ปล7อยวางกFไม7ท�าเท7าน
@นเพราะท�าด-วยการปล7อยวางเปร�ยบง7ายๆให-ฟ 
งเรา
ไปซ>@อกล-วยหร>อซ>@อมะพร-าวใบหน1?งจากตลาดแล-วกFเด�นห�@วมาอ�กคนหน1?งกF
ถาม
"ท7านซ>@อกล-วยมาท�าไม"
"ซ>@อไปร
บประทาน"
"เปล>อกม
นต-องร
บประทานด-วยหร>อ"
"เปล7า"
"ไม7เช>?อหรอกไม7ร
บประทานแล-วเอาไปท�าไมเปล>อกม
น"
หร>อเอามะพร-าวใบหน1?งมากFเหม>อนก
น
"เอามะพร-าวไปท�าไม"
"จะเอาไปแกง"
"เปล>อกม
นแกงด-วยหร>อ"
"เปล7า"
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"เอาไปท�าไมล7ะ"เอ-าจะว7าอย7างไรล7ะเราจะตอบป 
ญหาเขาอย7างไรท�าด-วย
ความอยากถ-าไม7อยากเรากFไม7ได-ท�าท�าด-วยความอยากม
นกFเปFนต
ณหาน�?
ถ1งให-ม
นม�ป 
ญญานะอย7างกล-วยใบน
@นหว�น
@นเปล>อกม
นจะเอาทานด-วยหร>อ
เปล7าไม7ท7านเอาไปท�าไมเปล>อกม
นกFเพราะว7าย
งไม7ถ1งเวลาเอาม
นท�@งม
นกF
ห7อเน>@อในม
นไปอย67อย7างน
@นถ-าหากว7าเราเอากล-วยข-างในม
นทานแล-วเอา
เปล>อกม
นโยนท�@งไปกFไม7ม�ป 
ญหาอะไรน�?กFเหม>อนก
น

อย7าให-ต
ณหาเข-าครอบง�าในการปฏ�บ
ต�
การกระท�าความเพ�ยรกFเปFนอย7างน
@นพระพ�ทธเจ-าว7าอย7าท�าให-เปFนต
ณหา
อย7าพ6ดให-เปFนต
ณหาอย7าฉ
นให-เปFนต
ณหาย>นอย67เด�นอย67น
?งอย67นอนอย67ท�ก
ประการท7านไม7ให-เปFนต
ณหาค>อท�าด-วยการปล7อยวางเหม>อนก
บซ>@อ
มะพร-าวซ>@อกล-วยมาจากตลาดน
?นแหละเราไม7ได-เอาเปล>อกม
นมาทาน
หรอกแต7เวลาน
@นย
งไม7ถ1งเวลาจะท�@งม
นเรากFถ>อม
นไว-ก7อนการประพฤต�
ปฏ�บ
ต�น�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@นสมม�ต�ว�ม�ตต�ม
นกFต-องปนอย67อย7างน
@นเหม>อนก
บ
มะพร-าวม
นจะปนอย67ท
@งเปล>อกท
@งกะลาท
@งเน>@อม
นเม>?อเราเอามากFเอามา
ท
@งหมดน
?นแหละเขาจะหาว7าเราทานเปล>อกมะพร-าวอย7างไรกFช7างเขาปะไร
เราร6-จ
กของเราอย67เช7นน�@เปFนต-นอ
นความร6-ในใจของต
วเองอย7างน�@เปFน
ป 
ญญาท�?เราจะต-องต
ดส�นเอาเองน�@เร�ยกว7าต
วป 
ญญาด
งน
@นการปฏ�บ
ต�เพ>?อ
จะเหFนส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ไม7เอาเรFวและไม7เอาช-าช-ากFไม7ได-เรFวกFไม7ได-จะท�า
อย7างไรด�ไม7ม�ช-าไม7ม�เรFวเรFวกFไม7ได-ม
นไม7ใช7ทางช-ากFไม7ได-ม
นไม7ใช7ทางม
นกF
ไปในแบบเด�ยวก
น
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ต
@งใจท�าสมาธ�เก�นไปกFกลายเปFนความอยาก
แต7ว7าพวกเราท�กๆคนม
นร-อนเหม>อนก
นนะม
นร-อนพอท�าป�sบกFอยากให-ม
น
ไปไวๆไม7อยากจะอย67ช-าอยากจะไปหน-าการก�าหนดต
@งใจหาสมาธ�น�@บางคน
จ1งต
@งใจเก�นไปบางคนถ1งก
บอธ�ษฐานเลยจ�ดธ6ปป 
กลงไปกราบลงไป"ถ-าธ6ป
ดอกน�@ไม7หมดข-าพเจ-าจะไม7ล�กจากท�?น
?งเปFนอ
นขาดม
นจะล-มม
นจะตายม
น
จะเปFนอย7างไรกFช7างม
นจะตายอย67ท�?น�@แหละ"พออธ�ษฐานต
@งใจป�sบกFน
?งม
นกF
เข-ามาร�มเลยพญามารน
?งแพลsบเด�ยวเท7าน
@นละกFน1กว7าธ6ปม
นคงจะหมด
แล-วเลยล>มตาข1@นด6ส
กหน7อยโอ-โฮย
งเหล>อเยอะก
ดฟ 
นเข-าไปอ�กม
นร-อนม
น
รนม
นว�7นม
นวายไม7ร6-ว7าอะไรอ�กเตFมท�แล-วน1กว7าม
นจะหมดล>มตาด6อ�กโอ-โฮ
ย
งไม7ถ1งคร1?งเลยสองทอดสามทอดกFไม7หมดเลยเล�กเส�ยเล�กไม7ท�าน
?งค�ด
อาภ
พอ
บจนแหมต
วเองม
นโง7เหล>อเก�นม
นอาภ
พม
นอย7างโน-นอย7างน�@น
?ง
เปFนท�กขQว7าต
วเองเปFนคนไม7จร�งคนอ
ปร�ยQคนจ
ญไรคนอะไรต7ออะไรว�7นวาย
กFเลยเก�ดเปFนน�วรณQน�?กFเร�ยกว7าความพยาบาทเก�ดไม7พยาบาทคนอ>?นกF
พยาบาทต
วเองอ
นน�@กFเพราะอะไรเพราะความอยาก

ท�าสมาธ�ด-วยการปล7อยวางอย7าท�าด-วยความอยาก
ความเปFนจร�งน
@นนะไม7ต-องไปท�าถ1งขนาดน
@นหรอกความต
@งใจนะค>อต
@งใจ
ในการปล7อยวางไม7ต-องต
@งใจในการผ6กม
ดอย7างน
@นอ
นน�@เราไปอ7านต�ารา
เหFนประว
ต�พระพ�ทธเจ-าว7าท7านน
?งลงท�?ใต-ต-นโพธ� tน
@นท7านอธ�ษฐานจ�ตลงไป
ว7า"ไม7ตร
สร6-ตรงน�@จะไม7ล�กหน�เส�ยแล-วแม-ว7าเล>อดม
นจะไหลออกมาอะไร
กFตามท�เถอะ"ได-ย�นค�าน�@เพราะไปอ7านด6แหมเรากFจะเอาอย7างน
@นเหม>อนก
น
จะเอาอย7างพระพ�ทธเจ-าเหม>อนก
นน�?ไม7ร6-เร>?องว7ารถของเราม
นเปFนรถเลFกๆ
รถของท7านม
นเปFนรถใหญ7ท7านบรรท�กท�เด�ยวกFหมดเราเอารถเลFกไป
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บรรท�กท�เด�ยวม
นจะหมดเม>?อไหร7ม
นคนละอย7างก
นเพราะอะไรม
นถ1งเปFน
อย7างน
@นม
นเก�นไปบางท�ม
นกFต�?าเก�นไปบางท�ม
นกFส6งเก�นไปท�?พอด�ๆม
นหา
ยาก

การปฏ�บ
ต�อย7างสม�?าเสมอเปFนทางท�?ถ6กต-อง
อ
นน�@ผมกFพ6ดไปตามความร6-ส1กของผมหรอกผมปฏ�บ
ต�มาเปFนอย7างน�@กF
ปฏ�บ
ต�ให-ละความอยากถ-าไม7อยากม
นจะท�าได-หร>อม
นกFต�ดแต7ท�าด-วย
ความอยากม
นกFเปFนท�กขQอ�กไม7ร6-จะท�าอย7างไรย
งงงเหม>อนก
นนะท�น�@ผมจ1ง
เข-าใจว7าการปฏ�บ
ต�ท�?ปฏ�บ
ต�ต7อเน>?องก
นไปเปFนของส�าค
ญมากต-องท�า
สม�?าเสมอท7านเร�ยกว7าอ�ร�ยาบถสม�?าเสมอค>อสม�?าเสมอในการปฏ�บ
ต�ท�าให-
ม
นด�ย�?งๆข1@นไปไม7ใช7ให-ม
นว�บ
ต�ก
นปฏ�บ
ต�ม
นเปFนอย7างหน1?งว�บ
ต�ม
นเปFน
อย7างหน1?งโดยมากพวกเราท
@งหลายมาท�าแต7เร>?องม
นเปFนว�บ
ต�ก
นข�@เก�ยจไม7
ท�าขย
นจ1งท�าน�?ผมกFชอบเปFนอย7างน�@ข�@เก�ยจไม7ท�าขย
นจ1งท�าพวกท7านท
@ง
หลายค�ดด6ซ�ว7าถ6กหร>อเปล7าขย
นจ1งท�าข�@เก�ยจไม7ท�าม
นถ6กธรรมะไหมม
น
ตรงไหมม
นเหม>อนก
บค�าสอนไหมอ
นน�@ปฏ�ปทาของเราย
งไม7สม�?าเสมอแล-ว
ข�@เก�ยจหร>อขย
นต-องท�าอย67เร>?อยพระพ�ทธเจ-าท7านสอนอย7างน
@นโดยมากคน
ธรรมดาเราน
@นขย
นจ1งค7อยท�าข�@เก�ยจไม7ท�าน�?ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@ม
นปฏ�บ
ต�
อย67แค7น�@กFเร�ยกว7าม
นว�บ
ต�เส�ยแล-วม
นไม7ใช7ปฏ�บ
ต�การปฏ�บ
ต�จร�งๆแล-วม
น
ส�ขกFปฏ�บ
ต�ม
นท�กขQกFปฏ�บ
ต�ม
นง7ายกFปฏ�บ
ต�ม
นยากกFปฏ�บ
ต�ม
นร-อนกFปฏ�บ
ต�
ม
นเยFนกFปฏ�บ
ต�น�?เร�ยกว7าตรงไปตรงมาอย7างน�@ปฏ�ปทาท�?เราต-องย>นหร>อเด�น
หร>อน
?งหร>อนอนการม�ความร6-ส1กน1กค�ดท�?เราจะต-องปฏ�บ
ต�ในหน-าท�?การงาน
ของเราน
@นต-องสม�?าเสมอท�าสต�ให-สม�?าเสมอในอ�ร�ยาบถการย>นการเด�นการ
น
?งการนอน
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ม�สต�ก�าหนดอย67ในท�กอ�ร�ยาบถ
น�?เม>?อพ�จารณาด6แล-วกFเหม>อนอ�ร�ยาบถย>นให-เท7าก
บเด�นเด�นกFเท7าก
บย>นย>น
กFเท7าก
บน
?งน
?งกFเท7าก
บนอนนะอ
นน�@ผมท�าแล-วท�าไม7ได-ถ-าว7าน
กปฏ�บ
ต�น�@
ต-องท�าการย>นการเด�นการน
?งการนอนให-ได-เสมอก
นจะท�าได-ส
กก�?ว
นล7ะจะ
ย>นให-เสมอก
บน
?งย>น๕นาท�น
?ง๕นาท�นอน๕นาท�อะไรท
@งหลายน�@ผมท�าไม7
นานกFมาน
?งค�ดพ�จารณาใหม7อะไรก
นหนออย7างน�@คนในโลกน�@ท�าไม7ได-หรอก
ผมพยายามท�าไปค-นค�ดไป"อ-อม
นไม7ถ6กน�?ม
นไม7ถ6ก"ด6แล-วม
นไม7ถ6กท�าไม7
ได-นอนก
บน
?งก
บเด�นก
บย>นท�าให-ม
นเท7าก
นจะเร�ยกว7าอ�ร�ยาบถสม�?าเสมอ
ก
นแบบท7านบอกไว-ว7าท�าอ�ร�ยาบถให-สม�?าเสมออย7างน
@นไม7ได-
แต7ว7าเราท�าอย7างน�@ได-จ�ต...พ6ดถ1งส7วนจ�ตของเราให-ม�สต�ความระล1กอย67
ส
มปช
ญญะความร6-ต
วอย67ป 
ญญาความรอบร6-อย67อ
นน�@ท�าได-อ
นน�@น7าจะเอาไป
ปฏ�บ
ต�ค>อเร�ยกว7าถ-าเราปฏ�บ
ต�เราจะย>นอย67กFม�สต�เราจะน
?งอย67กFม�สต�เราจะ
เด�นอย67กFม�สต�เราจะนอนกFม�สต�อย67สม�?าเสมออย7างน�@อ
นน�@ไปได-จะเอาต
วร6-ไป
เด�นไปย>นไปน
?งไปนอนให-เสมอก
นท�กอ�ร�ยาบถไปได-ด
งน
@นเม>?อเราฝ1กจ�ต
ของเราจ�ตจะม�ความร6-สม�?าเสมอในการปฏ�บ
ต�ก
บท�กอ�ร�ยาบถว7าพ�ทโธพ�ทโธ
พ�ทโธค>อความร6-ร6-จ
กอะไรร6-จ
กภาวะท�?ถ6กต-องร6-จ
กล
กษณะท�?ถ6กต-องอย67เสมอ
น
@นจะย>นกFม�จ�ตอย67อย7างน
@นจะเด�นกFม�จ�ตเปFนอย67อย7างน
@นเอออ
นน�@ได-ใกล-
เข-าไปเหล>อเก�นเฉ�ยดๆเข-าไปมากเหล>อเก�นเร�ยกว7าจะย>นจะเด�นจะน
?งจะ
นอนอย67น�@ม
นม�สต�อย67เสมอท�เด�ยว

ธรรมท�?ควรละธรรมท�?ควรปฏ�บ
ต�
อ
นน�@ร6-จ
กธรรมท�?ควรละร6-ธรรมท�?ควรปฏ�บ
ต�ส�ขกFร6-ท�กขQกFร6-เม>?อม
นร6-ส�ขร6-ท�กขQ
จ�ตใจเราจะวางตรงท�?ว7าม
นไม7ส�ขไม7ท�กขQเพราะว7าส�ขน
@นม
นกFเปFนทางหย7อน

279



กามส�ข
ลล�กาน�โยโคท�กขQม
นกFเปFนทางต1งค>ออ
ตตก�ลมถาน�โยโคถ-าเราร6-ส�ขร6-
ท�กขQอย67เราร6-จ
กส�?งท
@งสองน�@ถ1งแม-ว7าจ�ตใจเราม
นจะเอนไปเอนมาเรากFช
กม
น
ไว-เราร6-อย67ว7าม
นจะเอนไปทางส�ขกFช
กม
นไว-ม
นจะเอนไปทางท�กขQกFช
กม
น
ไว-ไม7ให-เอนไปร6-อย67อย7างน�@น-อมเข-ามาเส-นทางเด�ยวเอโกธ
มโมน�@น-อมเข-ามา
ในทางท�?ร6-ไม7ใช7ว7าเราปล7อยไปตามเร>?องของม
น
แต7ว7าเราปฏ�บ
ต�ก
นน�@ม
นกFอยากจะเปFนอย7างน
@นนะม
นปล7อยตามใจถ-าเรา
ปล7อยตามใจม
นสบายนะแต7ว7าม
นสบายกFเพ>?อไม7สบายอย7างม
นข�@เก�ยจ
ท�างานน�?ม
นกFสบายแต7ว7าเม>?อถ1งเวลาจะก�นไม7ม�อะไรจะก�นม
นเปFนอย7างน
@น
ด
งน
@นผมกFไปเถ�ยงค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าซ1?งม�อย67หลายบทหลายเหล7า
เหม>อนก
นส6-ท7านไม7ได-ท�กว
นน�@ผมกFยอมร
บท7านแล-วยอมร
บว7าธรรมะท
@ง
หลายของท7านถ6กต-องท�เด�ยวฉะน
@นจ1งเอาค�าสอนของท7านน�@มาอบรมต
วเอง
และศ�ษยาน�ศ�ษยQท
@งหลายน�?พ6ดตามความร6-ส1กท�?ม
นเก�ดข1@นมา

ปฏ�ปทา(การกระท�าของเรา)เปFนส�?งส�าค
ญ
การปฏ�บ
ต�ท�?ส�าค
ญท�?ส�ดค>อปฏ�ปทาปฏ�ปทาค>ออะไรค>อการกระท�าของต
ว
เราน
@นแหละการย>นการเด�นการน
?งการนอนท�กประการปฏ�ปทาทางกาย
ปฏ�ปทาทางจ�ตของเราน
?นนะว
นน�@ม
นม�จ�ตใจเศร-าหมองในการท�างานก�?คร
@ง
ไหมม�ใจสบายไหมม�อะไรเปFนอะไรไหมอ
นน�@เราต-องร6-ม
นร6-จ
กต
วเองอย7างน�@
ร6-แล-วม
นวางได-ไหมอ
นท�?ม
นย
งวางไม7ได-กFพยายามปฏ�บ
ต�ม
นเม>?อม
นร6-ว7า
วางไม7ได-กFถ>อไว-เพ>?อเอาไปพ�จารณาด-วยป 
ญญาเราอ�กให-ม�เหต�ผลค7อยๆท�า
ไปอย7างน�@เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต�อย7างเช7นว
นน�@ม
นขย
นกFท�าข�@เก�ยจกFพยายาม
ท�าไม7ได-ท�ามากกFให-ได-ส
กคร1?งหน1?งกFเอาอย7าไปปล7อยว
นน�@ข�@เก�ยจไม7ท�า
อย7างน�@ไม7ได-หรอกเส�ยหายเลยไม7ใช7น
กปฏ�บ
ต�แล-ว
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ท�น�@ผมเคยได-ย�น
"แหมป�น�@ผมแย7เหล>อเก�น""ท�าไม"
"ผมป7วยท
@งป�ไม7ได-ปฏ�บ
ต�เลย"โอ-โฮม
นจวนจะตายแล-วกFย
งไม7ปฏ�บ
ต�อ�กจะ
ไปปฏ�บ
ต�เม>?อไหร7ล7ะถ-าหากว7าม
นส�ขจะปฏ�บ
ต�ไหมม
นส�ขกFไม7ปฏ�บ
ต�อ�กม
น
ต�ดส�ขเท7าน
@นแหละแต7ท�กขQม
นไม7ปฏ�บ
ต�กFต�ดท�กขQอย67น
?นแหละไม7ร6-จะไป
ปฏ�บ
ต�ก
นเม>?อไหร7ได-แต7ร6-ว7าม
นป7วยม
นเจFบม
นไข-จวนจะตายน
?นแหละให-ม
น
หน
กๆเถอะท�?เราจะต-องปฏ�บ
ต�เอาเม>?อเราสบายเก�ดข1@นมาม
นกFต-องช6ใจของ
เรายกห6ช6หางข1@นไปส6งๆอ�กม
นกFต-องมาปฏ�บ
ต�ม
นอ�กสองอย7างน�@
หมายความว7าจะเปFนส�ขกFต-องปฏ�บ
ต�จะเปFนท�กขQกFต-องปฏ�บ
ต�จะอย67สบายๆ
อย7างน�@กFต-องปฏ�บ
ต�จะเปFนไข-อย67กFต-องปฏ�บ
ต�ม
นถ1งจะถ6กแบบถ-าเราค�ด
อย7างน�@..."ป�น�@ผมไม7ปฏ�บ
ต�""ท�าไมไม7ปฏ�บ
ต�""ผมเปFนไข-ไม7สบายคร
บ"...เออ
เม>?อม
นสบายม
นกFร-องเพลงไปเท7าน
@นแหละอย7างน�@ม
นเปFนความค�ดผ�ดนะ
ไม7ใช7ว7าม
นไม7ผ�ดด
งน
@นพระโยคาวจรเจ-าท7านจ1งม�ปฏ�ปทาสม�?าเสมอในเร>?อง
จ�ตเปFนกFให-เปFนแต7เร>?องกาย

ประสบการณQของหลวงพ7อในการปฏ�บ
ต�
ม�ระยะหน1?งท�?อาตมาพยายามปฏ�บ
ต�ตอนน
@นปฏ�บ
ต�ได-ประมาณห-าพรรษา
แล-วกFอย67ก
บเพ>?อนมากๆแหมม
นร�าคาญเพ>?อนคนน�@กFพ6ดอย7างน
@นคนน
@นกF
พ6ดอย7างน�@เราน
?งอย67ก�ฏ�จะปฏ�บ
ต�กรรมฐานกFม�เพ>?อนข1@นไปค�ยด-วยว�7นวาย
หน�หน�ไปคนเด�ยวว7าเพ>?อนกวนเราไม7ได-ปฏ�บ
ต�เบ>?อ...ไปอย67ในป7ารกว
ดป7า
ว
ดเลFกๆร-างๆไปแล-วละม�หม67บ-านน-อยๆไปน
?งคนเด�ยวไม7ได-พ6ดเพราะอย67
คนเด�ยวน�?อย67ได-ส
กประมาณ๑๕ว
นกFเก�ดความค�ดมาอ�กแล-ว"แหมอยากได-
เณรเลFกๆส
กร6ปหน1?งกFด�นะอยากได-ปะขาวมาส
กคนกFด�นะเพ>?อจะได-มาใช-

281



อะไรเลFกๆน-อยๆ"น�?เรากFร6-อย67ว7าม
นจะออกมาท7าไหนออกมาท
@งน
@นละ"เอ!
แกน�?ต
วส�าค
ญนะเบ>?อเพ>?อนเบ>?อภ�กษ�สามเณรมาแล-วย
งอยากเอาเพ>?อนมา
อ�กท�าไมเล7า""เปล7า"ม
นว7า"เอาเพ>?อนท�?ด�"แน7ะ!"คนด�ม�ท�?ไหนล7ะ"เหFนไหมหา
คนด�เหFนไหมคนท
@งว
ดม�แต7คนไม7ด�ท
@งน
@นแหละด�เราคนเด�ยวละม
@งเราจ1ง
หน�เขามาน�?ต-องตามม
นอย7างน�@สะกดรอยม
นไปม
นร6-ส1กข1@นมาเอออ
นน�@ม
นกF
ส�าค
ญเหม>อนก
นนะแล-วคนด�อย67ท�?ไหนละไม7ม�คนด�ท
@งน
@นแหละคนด�อย67ท�?ต
ว
เราท�กว
นน�@อาตมากFย
งมาส
?งสอนล6กศ�ษยQอย67เสมอว7าคนด�ไม7ม�ท�?อ>?นอย67ท�?ต
ว
เราถ-าเราด�เราไปไหนม
นกFด�เขาจะน�นทาเขาจะสรรเสร�ญเรากFย
งด�อย67เขาจะ
ว7าอะไรท�าอะไรเรากFย
งด�อย67ถ-าเราย
งไม7ด�เขาน�นทาเราเรากFจะโกรธถ-าเขา
สรรเสร�ญเราเรากFจะชอบอย7างเก7าเท7าน
@นแหละ
ว
นน
@นอาตมาภาวนาได-อย7างน
@นม�ความร6-ส1กอย7างน
@นกFร6-ส1กต
@งแต7ว
นน
@นมาร6-
ได-ตามเปFนจร�งม�ความจร�งอย67เท7าท�กว
นน�@อ
นความด�ม
นอย67ก
บต
วเองพอได-
เหFนป�sบความร6-ส1กม
นลดลงม
นจ�าต
@งแต7ว
นน
@นเลยต7อมาม�ข1@นมาม
นกFปล7อย
ไปม�ข1@นมาม
นกFร6-ม�ข1@นมาม
นกFร6-เร>?อยไปอ
นน�@เปFนรากฐานเราจะไปอย67ท�?ไหน
คนเขาจะร
งเก�ยจหร>อคนเขาจะว7าอะไรกFถ>อว7าไม7ใช7เขาด�หร>อเขาช
?วถ-าม
นด�
ม
นช
?วค>อต
วเราน�@คนอ>?นม
นเร>?องของคนอ>?นเขาม
นเปFนอย67อย7างน
@นอย7าไป
เข-าใจว7าแหมว
นน�@ม
นร-อนว
นน�@ม
นเยFนว
นน�@ม
นเปFนอย7างน
@นอย7างน�@นะว
นม
น
จะเปFนอย7างไรม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@นความจร�งต
วเราม
นเส>อกไสไป
ให-โทษเขาเท7าน
@นท7านว7าเหFนธรรมะเก�ดก
บต
วเองน�?แหละม
นแน7นอนและ
ได-ความสงบระง
บด-วย

282



ขอให-พ1งตามด6จ�ตอย7างสม�?าเสมอ
ฉะน
@นพวกเราท7านท
@งหลายท�?ได-มาอบรมในว
นน�@แม-ไม7ก�?ว
นอาตมาน1กว7า
คงจะม�อะไรข1@นมาหลายอย7างม�ข1@นมากFย
งไม7ร6-ม
นม�เยอะแยะนะไม7ใช7ว7าเราร6-
ม
นนะท�?ไม7ร6-ม
นกFเยอะแยะค�ดถ6กกFม�ค�ดผ�ดกFม�อะไรหลายๆอย7างท�?ม
นเปFน
มาฉะน
@นการปฏ�บ
ต�จ1งว7าม
นยากถ1งแม-พวกท7านท
@งหลายจะน
?งม
นสงบไป
บ-างกFอย7าค�ดสรรเสร�ญม
นม
นจะม�ความว�7นวายไปบ-างกFอย7าไปให-โทษม
น
ถ-าม
นด�กFอย7าพ1งไปชอบม
นถ-าม
นไม7ด�กFอย7าพ1งไปร
งเก�ยจม
นพาก
นด6ไป
เถอะให-ท7านด6ของท7านไปด6ไปอย7าพ1งไปว7าม
นถ-าม
นด�กFอย7าพ1งไปจ
บม
นช
?ว
กFอย7าพ1งไปจ
บม
นเด�wยวม
นจะก
ดนะด�ม
นกFก
ดช
?วม
นกFก
ดอย7าพ1งไปจ
บม
น
ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�น�@จ1งว7าน
?งน
?นแหละปฏ�บ
ต�น
?งด6ไปม
นม�อารมณQด�อารมณQช
?ว
สล
บซ
บซ-อนก
นไปเปFนธรรมดาของม
นอย7าไปสรรเสร�ญจ�ตของเราอย7าง
เด�ยวอย7าไปให-โทษม
นอย7างเด�ยวให-ร6-จ
กกาลร6-จ
กเวลาม
นเม>?อถ1งคราว
สรรเสร�ญกFสรรเสร�ญม
นหน7อยสรรเสร�ญให-พอด�อย7าให-หลงเหม>อนก
บสอน
เดFกน
?นแหละบางท�กFเฆ�?ยนม
นบ-างเอาไม-เร�ยวเลFกๆเฆ�?ยนม
นไม7เฆ�?ยนไม7ได-
ว
นน�@บางท�กFให-โทษม
นบ-างอย7าให-โทษม
นเร>?อยไปให-โทษม
นเร>?อยไปม
นกF
ออกจากทางเท7าน
@นแหละถ-าให-ส�ขม
นให-ค�ณม
นเร>?อยๆม
นไปไม7ได-การ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไม7ใช7อย7างน
@นเราปฏ�บ
ต�ไปตามสายกลางสายกลางค>ออะไร
สายกลางน�@ม
นยากจะเอาจ�ตของเราเปFนประมาณจะเอาต
ณหาของเราเปFน
ประมาณไม7ได-

ขอให-เหFนว7าท�กอ�ร�ยาบถเปFนการปฏ�บ
ต�
ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�ของท7านท
@งหลายน�@อย7าพ1งถ>อว7าการน
?งหล
บตาอย7างเด�ยว
เปFนการปฏ�บ
ต�เม>?อออกจากน
?งแล-วกFออกจากการปฏ�บ
ต�อย7าเข-าใจอย7างน
@น
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ถ-าเข-าใจอย7างน
@นกFร�บกล
บม
นเส�ยท�?เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต�สม�?าเสมอค>อเราจะ
ย>นจะเด�นจะน
?งจะนอนให-ม�ความร6-ส1กอย67อย7างน
@นเม>?อเราจะออกจากสมาธ�กF
อย7าเข-าใจว7าออกจากสมาธ�เพ�ยงแต7เปล�?ยนอ�ร�ยาบถเท7าน
@นถ-าท7านท
@ง
หลายค�ดอย7างน�@กFจะส�ขใจเม>?อท7านไปท�างานอย67ท�?ไหนไปท�าอะไรอย67กFด�
ท7านจะม�การภาวนาอย67เสมอม�เร>?องต�ดใจม�ความร6-ส1กอย67เสมอถ-าหากท7าน
องคQใดตอนเยFนๆกFมาน
?งเม>?อออกจากสมาธ�แล-วกFเร�ยกว7าได-ออกแล-วไม7ม�
เย>?อใยออกไปเลยส7งอารมณQไปเลยตลอดท
@งว
นกFปล7อยอารมณQตามอารมณQ
ไปไม7ม�สต�เยFนต7อไปน1กอยากจะน
?งพอไปน
?งป�sบกFม�แต7เร>?องใหม7ท
@งน
@นเข-า
มาส�มม
นป 
จจ
ยเร>?องเก7าท�?ม
นสงบกFไม7ม�เพราะท�@งม
นไว-ต
@งแต7เช-าม
นกFเยFน
นะซ�ท�าอย7างน�@เร>?อยๆม
นกFย�?งห7างไปท�กป�ๆ
อาตมาเหFนล6กศ�ษยQบางองคQกFถามว7า"เปFนย
งไงภาวนา"เขาตอบ"เด�wยวน�@
หมดแล-วคร
บ"น�?เอาส
กเด>อนสองเด>อนย
งอย67พอส
กป�สองป�ม
นหมดแล-ว
ท�าไมม
นหมดกFม
นไม7ย1ดหล
กอ
นน�@ไว-เม>?อน
?งแล-วกFออกจากสมาธ�ท�าไปๆน
?ง
น-อยไปท�กท�ๆน
?งเด�wยวเด�ยวกFอยากออกน
?งประเด�wยวกFอยากออกนานๆเข-า
กFไม7อยากจะน
?งเลยเหม>อนก
บการกราบพระเม>?อเวลาจะนอนกFอ�ตส7าหQ
กราบกราบไปเร>?อยๆบ7อยๆนานๆใจม
นห7างแล-วต7อไปไม7ต-องกราบด6เอากF
ได-นานๆกFเลยไม7กราบด6เอาเท7าน
@นแหละม
นจะส7งเราออกนอกคอกไม7ร6-
เร>?องอะไรน�?ให-เราท
@งหลายร6-ว7าม�สต�ม�ไว-ท�าไมให-เปFนผ6-ศ1กษาสม�?าเสมออย7าง
น
@น
การปฏ�บ
ต�น�@จ1งเปFนการปฏ�บ
ต�สม�?าเสมอจะย>นจะเด�นจะน
?งจะนอนม
นเปFน
ของม
นเส�ยจร�งๆค>อการท�าเพ�ยรการภาวนาม
นเปFนท�?จ�ตไม7ใช7เปFนท�?กาย
ของเราจ�ตของเราม
นเล>?อมใสอย67จ�ตของเราม
นตรงอย67ม
นม�ก�าล
งอย67ม
นร6-อย67
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ท�?จ�ตน
@นจ�ตน
@นม
นเปFนส�?งส�าค
ญมากการย>นการเด�นการน
?งการนอน
อ�ร�ยาบถท
@งหลายน
@นมารวมท�?จ�ตจ�ตเปFนต
วร
บภาระท�าการงานมากเหล>อ
เก�นเก>อบท�กส�?งท�กส7วน

เม>?อม�สต�จ�ตใจจ
กสงบได-ง7าย
ฉะน
@นเม>?อเราเข-าใจถ6กม
นกFท�าถ6กเม>?อท�าถ6กแล-วม
นกFไม7ผ�ดถ1งท�าแต7น-อย
ม
นถ6กน-อยเช7นว7าเม>?อเราออกจากสมาธ�แล-วกFร6-ส1กว7าว
นน�@เราย
งไม7ออกเรา
เปล�?ยนอ�ร�ยาบถม
นต
@งอย67อย7างเก7าน
?นแหละจะย>นจะเด�นจะเห�นไปมาม
นกFม�
สต�อย67สม�?าเสมอถ-าเราม�ความร6-อย7างน
@นก�จธ�ระภายในใจของเรากFย
งม�อย67ถ-า
เราน
?งตอนเยFนว
นใหม7มาน
?งลงไปม
นกFเช>?อมก
นได-ต�ดต7อก
นไปได-ม
นกFม�
ก�าล
งม�ได-ขาดม
นเปFนอย7างน
@นม
นกFต-องสงบต�ดต7อก
นอย67อย7างน
@นอ
นน�@
เร�ยกว7าปฏ�ปทาสม�?าเสมอในจ�ตน
@นถ-าจ�ตใจของเราม�สต�ส
มปช
ญญะอย67
เสมอแล-วส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นเปFนไปเองม
นค7อยๆเปFนไปเองจ�ตใจม
นจะ
สงบกFเพราะจ�ตใจม
นร6-จ
กผ�ดถ6กม
นร6-จ
กเหต�การณQของม
นม
นถ1งจะสงบได-
เช7นว7าศ�ลกFด�สมาธ�กFด�จะด�าเน�นอย67ได-ม
นกFต-องม�ป 
ญญาบางคนเข-าใจว7าป�น�@
ผมจะต
@งใจร
กษาศ�ลป�หน-าจะท�าสมาธ�ป�ต7อไปจะท�าป 
ญญาให-เก�ดอย7างน�@
เปFนต-นเพราะเข-าใจว7าม
นคนละอย7างก
นป�น�@จะท�าศ�ลใจไม7ม
?นจะท�าได-
อย7างไรป 
ญญาไม7เก�ดจะท�าได-อย7างไรม
นกFเหลวท
@งน
@นแหละความเปFนจร�ง
น
@นม
นกFอย67ในจ�ดเด�ยวก
นศ�ลกFด�สมาธ�กFด�ป 
ญญากFด�เม>?อเราม�ศ�ลข1@นมาสมาธ�
กFเก�ดข1@นเท7าน
@นสมาธ�เราเก�ดข1@นมาป 
ญญาม
นกFเก�ดเท7าน
@นม
นเปFนวงกลม
ครอบก
นอย67อย7างน�@ม
นเปFนอ
นเด�ยวก
นเหม>อนมะม7วงใบเด�ยวก
นเม>?อม
นเลFก
ม
นกFเปFนมะม7วงใบน
@นเม>?อม
นโตมาม
นกFเปFนมะม7วงใบน
@นเม>?อม
นส�กมาม
นกF
เปFนมะม7วงใบน
@นถ-าเราค�ดก
นง7ายๆอย7างน�@ม
นกFเปFนธรรมะท�?เราต-องปฏ�บ
ต�
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ไม7ต-องเร�ยนอะไรมากมายให-เราร6-ม
นเถ�ดร6-ต
วจร�งส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ร6-ข-อ
ปฏ�บ
ต�ของต
วเอง

การท�าสมาธ�จะส�าเรFจหร>อไม7ข1@นอย67ก
บต
วเรา
ฉะน
@นการท�าสมาธ�น�@บางคนไม7ได-ตามปรารถนาแล-วกFเล�กกFหย�ดหาว7าตน
ไม7ม�บ�ญวาสนาแต7ว7าไปท�าช
?วได-บารม�ช
?วท�าได-บารม�ด�ๆท�าไม7ค7อยได-เล�ก
เลยป 
จจ
ยม
นน-อยม
นเปFนก
นเส�ยอย7างน�@แหละพวกเราไปเข-าข-างแต7อย7าง
น
@นล7ะด
งน
@นเม>?อท7านม�โอกาสมาประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-วถ1งแม-ว7าสมาธ�ม
นท�า
ยากหร>อม
นท�าง7ายหร>อม
นไม7ค7อยเปFนสมาธ�ม
นกFเปFนเพราะเราไม7ใช7เปFน
เพราะสมาธ�ม
นเปFนเพราะเราท�าไม7ถ6กม
นฉะน
@นการท�าเพ�ยรน�@ท7านจ1งได-ว7า
เปFนส
มมาท�ฏฐ�ร6-ม
นเส�ยก7อนว7าเปFนส
มมาท�ฏฐ�ความเหFนชอบเม>?อความเหFน
ชอบอะไรม
นกFชอบไปหมดส
มมาท�ฏฐ�ส
มมาส
งก
บโปส
มมาก
มม
นโตส
มมา
ท�กอย7างท
@ง๘ประการน
@นม�ส
มมาท�ฏฐ�เก�ดข1@นอ
นเด�ยวเท7าน
@นม
นกFเช>?อมก
น
ไปเลยสม�?าเสมอก
นไปเร>?อยๆม
นเปFนอย7างน
@น

อ7านใจตนเองส�าค
ญกว7าอ7านหน
งส>อ
อย7างไรกFตามเถอะอย7าไปไล7ม
นออกไปข-างนอกเลยให-ม
นด6ข-างในอย7างน�@ด�
กว7าม
นเหFนช
ดอย7าพ1งไปอ7านข-างนอกทางท�?ด�ท�?ส�ดน
@นตามความเข-าใจผม
นะไม7อยากจะให-อ7านหน
งส>อเลยเอาหน
งส>อใส7ห�บป�ดให-ม
นด�เส�ยอ7านใจ
ของตนเท7าน
@นท�?เราด6หน
งส>อมาน�@กFต
@งแต7ว
นข1@นโรงเร�ยนมาเร�ยนก
นท
@งน
@นด6
แต7หน
งส>อก
นจะเปFนจะตายผมว7าม
นม�โอกาสม�เวลามากเหล>อเก�นเวลาเช7น
น�@เอาหน
งส>อใส7ห�บป�ดให-ม
นด�เส�ยเลยอ7านใจเท7าน
@นแหละเม>?อม
นเก�ดอะไร
ข1@นมาในใจของเราน�?ม
นเก�ดเปFนอารมณQข1@นมาท�?เราชอบใจไม7ชอบใจกFตาม
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เราเหFนว7าม
นผ�ดม
นถ6กกFตามเถอะให-เราต
ดม
นไปเลยว7าอ
นน�@ม
นไม7แน7จะ
เก�ดอะไรข1@นมากFช7างม
นเถอะส
บม
นลงไปไม7แน7ๆอย7างเด�ยวขวานเล7มเด�ยว
ส
บม
นลงไป"ไม7แน7"ท
@งน
@นแหละ

มองให-เหFนว7า"ม
นเปFนอย7างน
@นเอง"
ตลอดในเด>อนหน1?งท�?มาพ
กอย67ในว
ดป7าน�@อาตมาว7าม
นม�ก�าไรมากเหล>อเก�น
จะได-เหFนของจร�งต
วไม7แน7ค>อต
วส�าค
ญนะต
วให-เก�ดป 
ญญานะย�?งตามม
นไม7
แน7ต
วไม7แน7ท�?ส
บม
นไปม
นจะเว�ยนไปเว�ยนไปแล-วมาพบอ�กเออไม7แน7จร�งๆ
ม
นโผล7มาเม>?อไรเอาป-ายป�ดหน-าม
นไว-ว7าม
นไม7แน7ต�ดป-ายม
นไว-ป�sบม
นไม7
แน7ด6ไปๆเด�wยวม
นกFเว�ยนมาอ�กเว�ยนมาครบรอบเออ...อ
นน�@ไม7แน7ข�ดเอาตรง
น
@นม
นกFไม7แน7เหFนคนๆเด�ยวก
นท�?มาหลอกเราอย67กระท
?งเด>อนกระท
?งป�กระ
ท
?งเก�ดกระท
?งตายคนๆเด�ยวมาหลอกเราอย67เท7าน
@นเราจะเหFนช
ดอย7างน�@ม
น
จะเหFนว7าอ-อม
นเปFนอย7างน
@นเอง

เม>?อเราไม7หลงอารมณQเรากFไม7หลงโลก
ท�น�@เม>?อม
นเปFนอย7างน
@นเรากFไม7ไปย1ดม
?นถ>อม
?นในอารมณQท
@งหลายเพราะว7า
ม
นไม7แน7เคยเหFนไหมด6ซ�นาฬ�กาเร>อนน�@แหมสวยเหล>อเก�นซ>@อมาเถอะไม7ก�?
ว
นกFเบ>?อม
นแล-วไม7ก�?เด>อนกFเบ>?อม
นแล-วเส>@อต
วน�@ซ>@อมาชอบม
นเหล>อเก�นกF
เอามาใส7ไม7ก�?ว
นท�@งม
นเส�ยแล-วม
นเปFนอย67อย7างน�@ม
นแน7ท�?ตรงไหนล7ะน�?ถ-า
เหFนม
นไม7แน7ท�กส�?งท�กอย7างราคาม
นกFน-อยลงอารมณQท
@งหลายน
@นเปFน
อารมณQท�?ไม7ม�ราคาแล-วของท�?ไม7ม�ราคาแล-วเราจะเอาไปท�าไมเกFบม
นไว-กF
เหม>อนผ-าเราขาดกFเอามาเชFดหม-อข-าวเอามาเชFดเท-าเท7าน
@นเหFนอารมณQท
@ง
หลายม
นกFสม�?าเสมอก
นอย7างน
@นม
นเปFนอย7างน
@นม
นเปFนสาม
ญล
กษณะม�
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อะไรกFเสมอก
นอย7างน
@นเม>?อเราเหFนอารมณQท�กอย7างเปFนเช7นน
@นเรากFเหFน
โลกโลกน
@นค>ออารมณQอารมณQน
@นกFค>อโลกเราไม7หลงอารมณQกFไม7หลงโลก
ไม7หลงโลกเรากFไม7หลงอารมณQเม>?อจ�ตเปFนเช7นน�@จ�ตกFม�ท�?อาศ
ยจ�ตกFม�
รากฐานจ�ตกFม�ป 
ญญาหนาแน7นจ�ตอ
นน�@จะม�ป 
ญญาน-อยแก-ป 
ญหาได-ท�ก
ประการเม>?อป 
ญหาม
นหมดไปความสงส
ยม
นกFหมดไปอย7างน�@ความสงบม
น
กFข1@นมาแทนอ
นน�@เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต�ถ-าปฏ�บ
ต�ก
นจร�งๆกFต-องเปFนอย7างน
@น
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ท�าความเข-าใจเร>?องการปฏ�บ
ต�
ให-เราเข-าใจในการปฏ�บ
ต�  ยกต
วอย7างเช7นพระพ�ทธเจ-าของเราท
@งปฏ�ปทา
กFตาม  ท
@งอ�บายแนะน�าพร�?าสอนสาวกท
@งหลายกFตาม  ให-เอาต
วอย7าง
พระพ�ทธเจ-า  ท7านสอนข-อปฏ�บ
ต�เปFนอ�บายให-เราละถอนท�ฏฐ�มานะ  ไม7ใช7
ว7าท7านปฏ�บ
ต�ให-  เม>?อเล�กจากการฟ 
งแล-วเราต-องมาสอนต
วเอง  มาปฏ�บ
ต�
ต
วเอง  ผลม
นเก�ดข1@นตรงน�@  ไม7ใช7ว7าเก�ดข1@นตรงท�?ท7านสอน  ท�?ท7านสอนเรา
น
@นเราเพ�ยงแต7เข-าใจ แต7ว7าธรรมะน
@นย
งไม7ม�ในใจเพราะอะไร เพราะเราย
ง
ไม7ได-ปฏ�บ
ต�  ค>อย
งไม7ได-ส
?งสอนต
วเราพ6ดตรงๆแล-วกFค>อธรรมะน�@เก�ดท�?
การกระท�า จะร6-กFอย67ตรงท�?การกระท�าจะสงส
ยกFอย67ตรงท�?การกระท�า ธรรมท�?
เราฟ 
งจากคร6บาอาจารยQกFจร�งอย67  แต7ว7าการฟ 
งน
@นไม7สามารถท�?จะให-เรา
บรรล�ธรรมะได-  เปFนแต7เหต�ให-ร6-จ
กการปฏ�บ
ต�ให-บรรล�ธรรม  การจะให-เรา
บรรล�ธรรมน
@นเรากFต-องเอาค�าสอนของท7านมาท�าข1@นในใจของเรา  ส7วนท�?
เปFนทางกายกFเอาให-กาย ส7วนท�?เปFนทางวาจากFเอาให-วาจา ส7วนท�?เปFนทาง
ใจกFเอาให-ใจปฏ�บ
ต� หมายความว7าท7านสอนเราแล-วเรากFกล
บมาสอนต
วเรา
อ�ก ให-เปFนธรรมะ ให-ร6-ธรรมตามท�านองน
@น
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อย7าเช>?อผ6-อ>?นโดยปราศจากการพ�จารณา
บ�คคลท�?เช>?อคนอ>?น  พระพ�ทธเจ-าของเราไม7ตร
สสรรเสร�ญว7าบ�คคลน
@นเปFน
ปราชญQ คนท�?เปFนปราชญQน
@น กFค>อคนท�?ปฏ�บ
ต�ธรรมะให-เปFนธรรมะ จนเช>?อ
ต
วของต
ว ไม7ต-องเช>?อคนอ>?น
ในคราวหน1?งคร
@งพ�ทธกาล  พระสาร�บ�ตรและสาวกหลายร6ปน
?งฟ 
งธรรมด-วย
ความเคารพต7อพระพ
กตรQของพระพ�ทธเจ-า  ท7านกFอธ�บายธรรมะให-ความ
เข-าใจไป แล-วท�?ส�ดท7านกFย-อนถามพระสาร�บ�ตรว7า
"ท7านสาร�บ�ตรเช>?อแล-วหร>อย
ง"
พระสาร�บ�ตรตอบว7า "ข-าพระองคQย
งไม7เช>?อ"
น�?เปFนต
วอย7าง  แต7ว7าท7านร
บฟ 
ง  ค�าท�?ว7าท7านย
งไม7เช>?อน
@นม�ใช7ว7าท7าน
ประมาท  ท7านพ6ดความจร�งออกมา  ท7านร
บฟ 
งเฉยๆ  ค>อป 
ญญาย
งไม7เก�ด 
ท7านจ1งตอบพระพ�ทธองคQว7าย
งไม7เช>?อ  กFเพราะว7าย
งไม7เช>?อจร�งๆ  ค�าพ6ดน�@
คล-ายๆก
บประมาท  แต7ความจร�งท7านม�ได-ประมาทเลยท7านพ6ดตามความ
จร�งใจว7าท7านย
งไม7เช>?อ พระพ�ทธองคQกFทรงสรรเสร�ญ
"เออ  สาร�บ�ตรด�แล-ว  น
กปราชญQไม7ควรเช>?อง7ายๆ  ควรไตร7ตรองพ�จารณา
แล-วจ1งเช>?อ"

ล
กษณะของการเช>?อตนเอง
ค�าท�?ว7าเช>?อตนเองน
@นกFม�หลายอย7างม�หลายล
กษณะ  ล
กษณะอ
นหน1?งม�
เหต�ผลท�?ถ6กต-องตามส
จจธรรมแล-ว  ล
กษณะอ�กอ
นหน1?งม�เหต�ผลท�?ไม7ถ6ก
ต-องตามส
จจธรรม  ล
กษณะอ
นน�@ประมาท  เลยเปFนความเข-าใจท�?ประมาท 
เปFนม�จฉาท�ฏฐ� ไม7เช>?อใคร ยกต
วอย7างเช7นท�ฆนขะพราหมณQ พราหมณQคน
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น�@เช>?อตนเองมาก  ไม7เช>?อคนอ>?น  เม>?อพระพ�ทธเจ-าก
บพระสาร�บ�ตรลงมาจา
กดอยค�ชฌก6ฏน
?งพ
กอย67  ท�ฆนขะพราหมณQกFเข-าไปเร�ยนถามพระพ�ทธเจ-า 
ให-พระพ�ทธเจ-าทรงแสดงธรรมให-ฟ 
ง  หร>อจะว7าไปแสดงธรรมให-
พระพ�ทธเจ-าฟ 
งกFได- ค>อไปอวดร6-อวดความเหFนของต
วเอง
"ข-าพเจ-าม�ความเหFนว7าท�กอย7างไม7ควรแก7ข-าพเจ-า"
ความเหFนเปFนอย7างน�@ พระพ�ทธเจ-ากFฟ 
งท�ฏฐ�ของท�ฆนขะพราหมณQอย67 ท7าน
กFเลยตอบว7า
"พราหมณQ ความเหFนอย7างน�@กFไม7ควรแก7พราหมณQเหม>อนก
น"
พอพระพ�ทธเจ-าตอบสวนมา  พราหมณQกFสะด�ดใจ  ไม7ร6-ว7าจะพ6ดอะไร 
พระพ�ทธเจ-าจ1งยกอ�บายหลายอย7างข1@นให-พราหมณQเข-าใจพราหมณQกFเลย
หย�ดพ�จารณา จ1งได-เข-าใจว7า "เออ....ความเหFนของเราน�@ม
นไม7ถ6ก"
เม>?อพระพ�ทธเจ-าได-ตร
สตอบป 
ญหาเช7นน
@น  พราหมณQกFลดท�ฏฐ�มานะลง 
พ�จารณาเด�wยวน
@น เหFนเด�wยวน
@น พล�กเด�wยวน
@นเลย เปล�?ยนหน-าม>อเปFนหล
ง
ม>อในเวลาน
@น ได-สรรเสร�ญธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าทรงแสดงว7า
"เม>?อได-ร
บธรรมะของพระผ6-ม�พระภาคแล-วจ�ตใจของข-าพระองคQม�ความแจ7ม
แจ-งใสสว7างเหม>อนอย67ในท�?ม>ด  ม�คนมาท�าไฟให-สว7างฉ
นน
@น  หร>อเหม>อน
กะละม
งท�?ม
นคว�?าอย67  ม�คนมาช7วยหงายกะละม
งข1@นหร>อเปร�ยบประหน1?งว7า
หลงทาง ไม7ร6-จ
กทาง กFม�คนมาช�@ทางให-ฉ
นน
@น"

เม>?อความเหFนผ�ดหายไป ความเหFนถ6กกFเข-ามา
อ
นน�@ความร6-ได-เก�ดข1@นท�?จ�ตเด�wยวน
@น  ท�?จ�ตท�?ม
นเปล�?ยนกล
บเด�wยวน
@น  ความ
เหFนผ�ดหายไป  ความเหFนถ6กกFเข-ามา  ความม>ดกFหายไปความสว7างกFเก�ด
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ข1@นมาเด�wยวน
@น  ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งตร
สว7า  ท�ฆนขะพราหมณQน�@เปFนผ6-ได-
ดวงตาเหFนธรรม  เพราะว7าในสม
ยก7อนท�ฆขนะพราหมณQไม7ม�การ
เปล�?ยนแปลงความเหFนของต
วเอง  และไม7ร6-ส1กว7าจะพยายามเปล�?ยนแปลง
ความเหFนเช7นน
@นด-วย  เม>?อได-ร
บธรรมะของพระพ�ทธเจ-า  จ�ตของท7านกFร6-
ตามความเปFนจร�งว7า ความย1ดม
?นถ>อม
?นในความเหFนของตนน
@นผ�ดไป เม>?อ
ความร6-ท�?ถ6กเก�ดข1@น  กFเหFนความร6-ท�?ม�ก7อนน
@นว7าม
นผ�ด ท7านจ1งเปร�ยบเท�ยบ
อย67ในท�?ม>ด ม�คนมาท�าไฟให-สว7าง อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น ในเวลาน
@น ท�ฆ
นขะพราหมณQกFหล�ดไปจากม�จฉาท�ฏฐ�ท�?ย1ดถ>อไว-เช7นน
@น

ป 
ญญาเก�ดข1@นท�?จ�ต
คนเรากFต-องเปล�?ยนอย7างน�@ ปฏ�บ
ต�ต-องเปล�?ยน ต-องเหFนเช7นน�@จ1งจะละม
นไป
ได-  เรามาปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ  แต7ก7อนเราปฏ�บ
ต�ไม7ด�ไม7ชอบ  แต7กFเหFนว7า
ม
นด�ม
นชอบอย67น
?นเอง  เราจ1งท�@งม
นไม7ได-  เม>?อเรามาประพฤต�ปฏ�บ
ต�
พ�จารณาแล-ว เปล�?ยนกล
บหน-าม>อเปFนหล
งม>อ ค>อผ6-ร6-ธรรมะหร>อป 
ญญาเก�ด
ข1@นท�?จ�ตน
@น  คงม�ความสามารถเปล�?ยนความเหFนเพราะความร6-อ
นน
@นตาม
ร
กษาจ�ต
ฉ
นน
@น  น
กประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@จ1งสร-างความร6-ส1กท�?เร�ยกก
นว7า'พ�ทโธ'  ค>อผ6-ร6- 
อ
นน�@ให-เก�ดข1@นท�?จ�ต แต7ก7อนผ6-ร6-ย
งไม7เก�ดข1@นท�?จ�ต ร6-แต7ไม7แจ-ง ร6-แต7ไม7จร�ง ร6-
แต7ไม7ถ1ง  ความร6-อ
นน
@นจ1งอ7อนความสามารถ  ไม7ม�ความสามารถท�?จะสอน
จ�ตของเราได-  ในเวลาน
@น  จ�ตน
@นได-กล
บเปล�?ยนออกมา เพราะความร6-อ
นน�@
เร�ยกว7าป 
ญญาหร>อญาณ  ร6-ย�?งกว7าร6-มาแต7ก7อน  ผ6-ร6-แต7ก7อนน
@นร6-ไม7ถ1งท�?ส�ด 
จ1งไม7ม�ความสามารถแนะน�าจ�ตของเราให-ถ1งท�?ส�ดได-
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ท�าป 
ญญา-ท�าญาณ ให-เก�ดข1@นท�?จ�ต
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าของเราจ1งให-น-อมเข-ามาเปFนโอปนย�โก  น-อมเข-า  อย7า
น-อมออกไป หร>อน-อมออกไปแล-ว ให-น-อมเข-ามาด6เหต�ผล ให-หาเหต�หาผล
ท�?ถ6กต-องท�กอย7าง  เพราะว7าของภายนอกและของภายในน
@นม
นเก�?ยวเน>?อง
ซ1?งก
นและก
นอย67เสมอ  ด
งน
@นการปฏ�บ
ต�น�@ค>อการมาสร-างความร6-อ
นหน1?งให-
ม�ก�าล
งมากกว7าความร6-ท�?ม�อย67แล-ว  ค>อท�าป 
ญญาให-เก�ดข1@นท�?จ�ต  ท�าญาณให-
เก�ดข1@นท�?จ�ต  จนม�ความสามารถท�?จะหย
?งร6-ก�ร�ยาจ�ต  ภาษาจ�ต  ร6-อ�บายของ
ก�เลสท
@งหลายท
@งปวงท�?เก�ดข1@นมาในจ�ตน
@น

ความร6-ท�?ย
งไม7จบ
พระพ�ทธเจ-าของเราน
@นท7านกFต
ดส�นใจของท7านย
งไม7ได-เหม>อนก
น  เม>?อ
ท7านออกบวชใหม7ๆ  กFแสวงหาโมกขธรรม  ด6อะไรท7านกFด6ท�กอย7างให-ม�
ป 
ญญา แสวงหาคร6บาอาจารยQ อ�ทกดาบสอย7างน�@ ท7านกFไป เข-าไปปฏ�บ
ต�ด6 
ย
งไม7เคยน
?งสมาธ�  ท7านกFไปน
?ง  น
?งสมาธ�ขาขวาท
บขาซ-าย  ม>อขวาท
บม>อ
ซ-าย  ต
@งกายให-ตรง  หล
บตา  อะไรๆกFปล7อยวางไปหมด จนสามารถบรรล�
ฌานสมาบ
ต�ช
@นส6ง  แต7เม>?อออกจากฌานน
@นแล-ว  ความค�ดม
นกFโผล7ข1@นมา
อ�ก  เม>?อม
นโผล7ข1@นมาแล-ว  จ�ตกFเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นในท�?น
@น  ท7านกFร6-ว7า 
เออ...อ
นน�@ป 
ญญาของเราย
งไม7ร6-  ย
งไม7แจ7มแจ-ง  ย
งไม7เข-าถ1ง  ย
งไม7จบ ย
ง
เหล>ออย67
เม>?อเปFนเช7นน�@ท7านกFได-ความร6-เหม>อนก
น  ตรงน�@ไม7จบ  ท7านกFออกไปใหม7 
แสวงหาคร6บาอาจารยQใหม7  เม>?อออกจากคร6บาอาจารยQองคQน�@ท7านกFไม7ด6ถ6ก
ด6หม�?น  ท7านท�าเหม>อนก
นก
บแมลงภ67ท�?เอาน�@าหวานในเกสรดอกไม-  ไม7ให-
ดอกไม-ช�@า แล-วไปพบอาฬารดาบสกFเร�ยนอ�ก ความร6-ส6งกว7าเก7าเปFนสมาบ
ต�
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อ�กข
@นหน1?ง  เม>?อออกจากสมาบ
ต�แล-วพ�มพาราห�ลกFโผล7ข1@นมาอ�ก  เร>?องราว
ต7างๆกFเก�ดข1@นมา ย
งม�ความก�าหน
ดร
กใคร7อย67  ท7านกFเหFนในจ�ตของท7านว7า 
อ
นน�@กFไม7ถ1งท�?ส�ดเหม>อนก
น  ท7านกFเล�กลาอาจารยQองคQน�@ไป  แต7ยอมร
บฟ 
ง
และพยายามท�าไปจนส�ดว�ส
ยของท7าน  ท7านตรวจด6ผลงานของท7านตลอด
กาลตลอดเวลาไม7ใช7ว7าท7านท�าแล-วกFท�@งไป  ไม7ใช7อย7างน
@น  ท7านต�ดตามผล
งานของท7านตลอดเวลาท�เด�ยว

ส
มมาสมาธ� : ความร6-ท�?ถ6กต-อง
แม-กระท
?งการทรมาน  เม>?อทรมานเสรFจกFเหFนว7าการทรมานอดข-าวอดปลา 
ทรมานให-ร7างซ6บซ�ดน�@ ม
นเปFนเร>?องของกาย กายม
นไม7ร6-เร>?องอะไร คล-ายๆ
ก
บว7าไปตามฆ7าคนท�?ไม7ได-เปFนโจร  คนท�?เปFนโจรน
@นไม7ได-สนใจ  เขาไม7ได-
เปFนโจร เข-าใจว7าเขาเปFนโจร เลยไปตะคอกใส7พวกน
@น ไปค�มข
งแต7พวกน
@น 
ไปเบ�ยดเบ�ยนแต7พวกน
@นเร>?อย เปFนไปในท�านองน�@  เม>?อท7านพ�จารณาแล-วกF
เหFนว7าไม7ใช7เร>?องของกาย  ม
นเปFนเร>?องของจ�ต  อ
ตตก�ลมถาน�โยโค  น�@
พระพ�ทธเจ-าผ7านแล-ว  ร6-แล-ว  จ1งเข-าใจว7าอ
นน�@เปFนเร>?องกาย  ความเปFนจร�ง
พระพ�ทธเจ-าท
@งหลายตร
สร6-ทางจ�ต
เร>?องกายกFด�  เร>?องจ�ตกFด�  ด6แล-วกFให-รวมเปFนเร>?องอน�จจ
ง  เปFนเร>?องท�กข
ง 
เปFนเร>?องอน
ตตา  ม
นเปFนแต7เพ�ยงธรรมชาต�อ
นหน1?ง  ม�ป 
จจ
ยให-เก�ดข1@นมา
แล-วม
นกFต
@งอย67  ต
@งอย67แล-วกFสลายไป  ม�เหต�ม�ป 
จจ
ยกFเก�ดข1@นมา  เก�ดข1@นมา
แล-วกFต
@งอย67  ต
@งอย67แล-วม
นกFสลายไปอ�ก  ท�?ม
นเปFนเช7นน�@กFไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตน 
ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ไม7ม�อะไร เปFนแต7เพ�ยงความร6-ส1กเท7าน
@น ส�ขกFไม7ม�ต
วตน 
ท�กขQกFไม7ม�ต
วตน  เม>?อค-นคว-าหาต
วตนจร�งๆแล-วไม7ม�  ม�เพ�ยงธรรมชาต�อ
น
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หน1?งเก�ดข1@นมาแล-วกFต
@งอย67ต
@งอย67แล-วกFด
บไป  ม
นหม�นเว�ยนเปล�?ยนไป
เท7าน
@น

สรรพส�?งเก�ดข1@น : ต
@งอย67 : ด
บไป
มน�ษยQส
ตวQท
@งหลายน
@นกFม
กเข-าใจว7าการเก�ดข1@นน
@นเปFนเรา  การต
@งอย67เปFน
เรา  การด
บไปน
@นเปFนเรา  กFไปย1ดส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  ไม7อยากให-เปFน
อย7างน
@น อยากให-เปFนอย7างอ>?น เช7นว7าเก�ดแล-วไม7อยากให-สลายไป ส�ขแล-ว
ไม7อยากให-ท�กขQ  ท�กขQไม7อยากให-เก�ด  ถ-าท�กขQเก�ดแล-วอยากให-ด
บเรFวๆ 
หร>อไม7ให-เก�ดเลยด�มาก อย7างน�@  น�?กFเพราะเหFนว7าร6ปนามน�@เปFนต
วเรา เปFน
ของเรา  จ1งม�ความปรารถนาอยากจะให-ร6ปนามเปFนอย7างน
@น  ถ-าความเหFน
เปFนอย7างน�@ม
นกFคล-ายๆก
บว7าสร-างท�านบสร-างเข>?อนไม7ม�ทางระบายน�@า 
โทษม
นกFค>อเข>?อนม
นจะพ
งเท7าน
@นเองเพราะไม7ม�ทางระบาย  อ
นน�@กFเหม>อน
ก
นฉ
นน
@น น�?พระพ�ทธองคQทรงเหFนว7า เม>?อความค�ดความเหFนเปFนเช7นน�@ อ
น
น�@แหละเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ดเม>?อค�ดเช7นน
@น  เข-าใจเช7นน
@น  ท�กขQม
นกFเก�ดข1@น
มาเด�wยวน
@น ท7านเหFนเหต�อ
นน�@ท7านจ1งสละ น�@ค>อสม�ท
ยส
จ ท�กขส
จ น�โรธส
จ 
มรรคส
จ ม
นต�ดอย67ตรงน�@เท7าน
@น คนจะหมดสงส
ยกFจะหมดท�?ตรงน�@ เม>?อเหFน
ว7าอ
นน�@ม
นเปFนร6ปนามหร>อกายก
บใจ  พ�จารณาแล-วท�?ม
นเก�ดมาแล-วกFให-
เข-าใจว7าไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา ไม7ใช7ส
ตวQ  บ�คคล ต
วตน เรา เขา ม
นเปFนไป
ตามธรรมชาต�ต
@งอย67อย7างน
@น
ท�?เรามาปฏ�บ
ต�ให-ร6-ตามส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ว7า  ม
นเปFนอย7างน
@นเราไม7ม�
อ�านาจไปบร�หารการงานท�?น
@น  เราจะไปเจ-าก�@เจ-าการไปแต7งไปต
@งอะไรตรง
น
@นไม7ได-  ม
นจะเปFนท�กขQเพราะเราไม7ใช7เจ-าของ  เราจะเข-าใจว7าเราเปFนเขา
ไม7ได- ท
@งกายและจ�ต ถ-าเราร6-อ
นน�@ตามเปFนจร�งแล-วม
นกFม�อย67  แล-วกFเหFนอย67 
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ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@น  เหม>อนก
บก-อนเหลFกแดงๆก-อนหน1?งท�?เขาเอาไปเผา
ไฟแล-ว  ม
นร-อนอย67ท
@งหมดน
?นแหละ จะเอาม>อไปแตะข-างบนม
นกFร-อน ไป
แตะข-างล7างกFร-อน ไปแตะข-างๆม
นกFร-อน ไปแตะค7อนทางน�@ทางโน-นกFร-อน 
เพราะอ
นน
@นม
นร-อน ให-เราเข-าใจอย7างน
@น
โดยมากปกต�ของเรานะเม>?อเรามาปฏ�บ
ต�  ม
นกFอยากม�อยากเปFนอยากร6-
อยากเหFน แต7ว7าไม7ร6-จะไปเปFนอะไร ไม7ร6-ว7าจะไปเหFนอะไร อาตมาเคยเหFน
ล6กศ�ษยQคนหน1?งมาปฏ�บ
ต�ก
บอาตมา  คร
@งแรกมาปฏ�บ
ต�จ�ตม
นว�7นวาย  เม>?อ
ม
นว�7นวายกFเก�ดความสงส
ยไม7หย�ดเหม>อนก
น แล-วท�าไปสอนไปเร>?อยๆ ให-
ม
นสงบ  เม>?อจ�ตสงบแล-วกFย
งหลงอย67อ�กว7า  "จะท�าให-เปFนอย7างไรต7อไปอ�ก" 
แน7ะ!.ว�7นวายเข-าอ�กแล-ว เขาชอบความสงบป7านน�@ม
นท�าจ�ตให-สงบแล-วแต7กF
ไม7เอาอ�ก ถามว7าจะท�าอย7างไรต7อไป

สมาธ� เพ>?อความสงบ
ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�ท�กอย7างน�@  พวกเราท
@งหลายต-องท�าด-วยการปล7อยวาง 
การปล7อยวางน
@นม
นจะปล7อยวางได-อย7างไร  ค>อเก�ดความร6-เท7าม
นเส�ย  ให-
เราร6-ว7าล
กษณะของจ�ตม
นเปFนอย7างน�@  ล
กษณะของกายม
นเปFนอย7างน�@  เรา
น
?งเพ>?อความสงบ  แต7ว7าน
?งเข-าไปแล-วม
นเหFนความไม7สงบ  ค>ออาการของ
จ�ตม
นเปFนอย67อย7างน
@นเอง  พอเราต
@งจ�ตก
บลมหายใจของเราท�?ปลายจม6ก
หร>อร�มฝ�ปาก  เราจะท�าสมาธ�  เรากFยกความร6-ข1@นมาต
@งตรงน�@ไว-  เม>?อยกข1@น
มาต
@งเร�ยกว7าเปFนว�ตก  ค>อยกไว-เม>?อยกเปFนว�ตก  ก�าหนดอย67ท�?น�?เปFนว�จาร 
ค>อการว�จ
ยท�?ปลายจม6กหร>อท�?ลมน�@ไปเร>?อยๆ  ว�จารน�@ม
นจะคล�กคล�ก
บ
อารมณQของเราน
@น  อารมณQอะไรกFช7างม
นเถอะ  ม
นกFต-องพ�จารณาเร>?องท�?
ม
นเก�ดข1@นมา คล�กคล�ก
บอารมณQเร>?อยๆไปเปFนธรรมดาของม
น  เรากFค�ดว7า
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จ�ตม
นไม7น�?ง  ไม7อย67เส�ยแล-ว  ความเปFนจร�งอ
นน
@นม
นเปFนว�จาร  ม
นต-อง
คล�กคล�ไปก
บอารมณQน
@น  ท�น�@เม>?อม
นถล�ามากไปในทางท�?ไม7ด�  ม
นจะด1ง
ความร6-ส1กของจ�ตออกห7างไปมาก  เม>?อเราม�สต�อ�กกFต
@งใจข1@นใหม7  ยกข1@นมา
ต
@งตรงน�@อ�ก  เร�ยกว7าว�ตก  เม>?อเราต
@งข1@นส
กประเด�wยวหน1?งม
นกFเก�ดว�จาร
พ�จารณาคล�กคล�ไปก
บอารมณQเร>?อยไป  แต7เม>?อเราเหFนอาการเปFนเช7นน�@ 
ความไม7ร6-ของเรากFเก�ดข1@นมาว7า ม
นไปท�าไม เราอยากให-ม
นสงบ ท�าไมม
น
ไม7สงบ น�?เราท�าไปด-วยความย1ดม
?นถ>อม
?นของเรา

เร>?องของจ�ตม
นเปFนอย7างน
@นเอง
ความเปFนจร�งอาการของจ�ตม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  แต7เราไปเพ�?มว7า
อยากให-ม
นน�?ง  ท�าไมม
นไม7น�?ง  เก�ดความไม7พอใจ เลยเอาไปท
บก
นเข-าไป
อ�กท�หน1?ง  กFย�?งเพ�?มความสงส
ย  เพ�?มความท�กขQ  เพ�?มความว�7นวายข1@นมาอ�ก
ตรงน
@น  ความเปFนจร�งถ-าหากม
นม�ว�จารค�ดไปตามเร>?องตามราวก
บอารมณQ
เร>?อยๆไปอย7างน
@น  ถ-าเราม�ป 
ญญาเรากFควรค�ดว7า  เออ..เร>?องจ�ตม
นเปFน
อย7างน�@เอง  น
?นผ6-ร6-บอกอย67ตรงน
@น  บอกให-ร6-ตามความจร�ง  เร>?องจ�ตม
นเปFน
ของม
นอย67แล-วอย7างน�@  ม
นกFสงบลงไปเม>?อไม7สงบเรากFยกเปFนว�ตกข1@นมาต
@ง
ใหม7 ได-พ
กหน1?งแล-วม
นกFสงบ อ�กหน7อยม
นกFเก�ดว�จารอ�ก ว�ตกว�จารม
นเปFน
อย67อย7างน�@  ว�จารไปตามอารมณQ  เม>?อว�จารไปม
นกFจางไปๆ  เรากFยกข1@นมา
อ�กอย67อย7างน�@ ค>อการกระท�าความเพ�ยรของเรา การกระท�าในเวลาน�@ต-องท�า
โดยการปล7อยวาง  เหFนการว�จารไปก
บอารมณQ  อารมณQท�?ม
นเก�ดข1@นมาน
@น 
ไม7ใช7ว7าจ�ตเราว�7น  แต7เราไปค�ดผ�ดเท7าน
@น  ว7าเราไม7อยากให-ม
นเปFน  ตรงน�@
เปFนเหต�ข1@นมาแล-วกFไม7สบาย กFเพราะเราอยากให-ม
นสงบเท7าน
@น ตรงน�@เปFน
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เหต�ค>อความเหFนผ�ด  ถ-าเรามาเปล�?ยนความเหFนส
กน�ดว7าอาการของจ�ตม
น
เปFนของม
นอย67อย7างน�@ เท7าน�@ม
นกFลดลงแล-ว น�@เร�ยกว7าการปล7อยวาง

การปล7อยวางอาการของจ�ต
ท�น�@ถ-าเราไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น  ค>อท�าด-วยการปล7อยวาง ปล7อยอย67ในการกระท�า 
กระท�าอย67ในการปล7อย อย7างน�@  ให-ม
นเปFนล
กษณะอย7างน�@  อย67ในใจของเรา 
เร>?องว�จารน
@นม
นกFไม7ม�อะไร ถ-าจ�ตเราหย�ดว�7นวายเช7นน
@น เร>?องว�จารน
@นม
น
จะเปFนเร>?องซอกค-นหาธรรมะ  ถ-าเราไม7ซอกค-นหาธรรมะม
นจะไปเก�ด
ว�7นวายอย67ตรงน
@น ความเปFนจร�งว�ตกแล-วกFว�จาร ว�ตกแล-วกFว�จาร ว�จารม
น
ค7อยๆละเอ�ยดไปเร>?อยๆ  ท�แรกม
นกFว�จารประปรายท
?วๆไป  พอเราร6-ว7า
อาการของจ�ตม
นกFเปFนอย7างน
@นม
นไม7ท�าอะไรให-ใครท
@งน
@น ม
นเปFนท�?เราไป
ย1ดม
?นถ>อม
?น อย7างน�@าม
นไหล ม
นกFไหลของม
นไปอย67อย7างน
@น ถ-าเราไปย1ด
ม
?นว7าไหลไปท�าไมเก�ดท�กขQแล-ว  ถ-าเราเข-าใจว7าน�@ากFไหลไปตามเร>?องของ
ม
น  ม
นกFไม7ม�ท�กขQแล-ว  เร>?องว�จารน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ว�ตกแล-วกFว�จาร 
ว�ตกแล-วกFว�จาร  คล�กคล�ก
บอารมณQ  แล-วเอาอารมณQน
@นมาท�ากรรมฐานให-
จ�ตสงบ เอาอารมณQน
@นมาก�าหนด ว�จารน�@กFท�านองเด�ยวก
บอารมณQน
@น

ความส�ขปะปนอย67ในความป�ต�
ถ-าม
นร6-เร>?องของจ�ตอย7างน�@  ม
นกFปล7อยวางนะ  เหม>อนก
บปล7อยน�@าให-ม
น
ไหลไป เร>?องว�จารน
@นกFละเอ�ยดเข-าไป ละเอ�ยดเข-าไป ม
นจะหย�บเอาส
งขาร
ข1@นมาว�จารกFได-  เอาความตายมาว�จารกFได-  เอาธรรมะอ
นใดมาว�จารกFได- 
ถ6กจร�ตข1@นเม>?อใด ม
นกFเก�ดความอ�?มข1@นมา ความอ�?มค>ออะไร ค>อป�ต� เก�ดป�ต�
ความอ�?มใจข1@นมา  ความขนพองสยองเกล-าซ67ซ7าข1@นมา  หร>อต
วเบา  ใจม
นกF
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อ�?ม น�?เร�ยกว7าป�ต� แล-วกFม�ความส�ขในท�?น
@น ความส�ขม
นปะปนอย67ท�?น
@น ท
@งม�
ความส�ขท
@งม�อารมณQผ7านอย67กFเปFนเอก
คคตารมณQ แน7ะ เอก
คคตารมณQ ค>อ
อารมณQอ
นเด�ยว น�@ถ-าพ6ดไปตามขณะของจ�ตม
นต-องเปFนอย7างน�@ ว�ตก ว�จาร 
ป�ต�  ส�ขเอก
คคตา  ถ-าข
@นท�?สองไปเปFนอย7างไรล7ะ  จ�ตม
นละเอ�ยดแล-ว  ว�ตก
ว�จาร ม
นหยาบม
นกFล-นไปอ�ก ม
นกFท�@งว�ตก ว�จาร เหล>อแต7ป�ต� ส�ขเอก
คคตา 
อ
นน�@เร>?องจ�ตม
นด�าเน�นการเอง  เราไม7ต-องร6-อะไร  ให-ร6-ว7าม
นเปFนอย7างน�@ 
บ
ดน�@ป�ต�ไม7ม� เหล>อแต7ส�ขก
บเอก
คคตา เรากFร6-จ
กป�ต�ไปไหน ไม7หน�ไปท�?ไหน
หรอก  จ�ตของเราม
นละเอ�ยดข1@นไป  กFท�@งส7วนท�?ม
นหยาบเท7าน
@น  ส7วนไหน
ม
นหยาบ ม
นกFท�@งไป ท�@งไปเร>?อยๆจนถ1งท�?ส�ดแล-ว ค>อม
นท�@งๆไป เหล>อเอก

คคตาก
บอ�เบกขา ม
นกFไม7ม�อะไร ม
นจบอย7างน
@น

ย�?งอยากให-สงบ ม
นย�?งไม7สงบ
เม>?อจ�ตด�าเน�นการประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ม
นจะต-องไปในร6ปน�@  แต7ขอให-เราม�
ป 
ญญาเส�ยหน7อยหน1?งว7า ท�?เราท�าคร
@งแรกน�@นะเราต-องการให-จ�ตสงบ แต7จ�ต
ม
นกFไม7สงบ  เราอยากให-ม
นสงบกFไม7สงบ  อ
นน�@ค>อเราท�าด-วยความอยาก 
แต7เราไม7ร6-จ
กว7าท�าด-วยความอยาก  ค>อเราอยากให-ม
นสงบ  ม
นไม7สงบอย67
แล-ว  เรากFย�?งอยากให-ม
นสงบ  อยากน�@ม
นเปFนเหต�ม�ใช7อ>?น  อยากให-สงบน�@ 
เราไม7เข-าใจว7าเปFนต
ณหา  กFเหม>อนเพ�?มน�@าหน
กข1@นอ�ก  ย�?งอยากข1@นกFย�?งไม7
สงบข1@น  แล-วกFเล�กก
นเท7าน
@นทะเลาะก
นไปเร>?อยๆไม7ได-หย�ดหรอก  น
?ง
ทะเลาะก
นคนเด�ยว น�@กFเพราะอะไร เพราะเราไม7น-อมกล
บมาว7าเราจะต
@งจ�ต
อย7างไร  ให-ร6-สภาวะของม
นว7าอาการของจ�ตม
นกFเปFนของม
นอย7างน
@น  ถ-า
ม
นเก�ดมาแล-วเวลาใดกFพ�จารณาว7าเร>?องม
นเปFนอย7างน
@น เร>?องจ�ตน�@ล
กษณะ
ของจ�ตม
นเปFนอย7างน�@  ม
นไม7ไปท�าให-ใครหรอก  ถ-าเราไม7เหFนว7าม
นเปFน
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อย7างน
@น ม
นเปFนโทษ แต7ความเปFนจร�งม
นไม7ม�โทษหรอก เหFนว7าล
กษณะ
อ
นน
@นม
นเปFนอย7างน
@นเท7าน
@นแหละ

ความเหFนท�?ถ6กต-องเก�?ยวก
บอารมณQ
เราจะต
@งว�ตก  ว�จาร  ว�ตกว�จารม
นกFผ7อนลงมา  ผ7อนลงมาเร>?อยๆ  ม
นกFไม7
ร�นแรง  ท�?ม
นม�อารมณQมาเรากFว�จารไป  คล�กคล�ไปก
บอารมณQ  ม
นจะร6-เร>?อง
เก�?ยวก
บอารมณQน
?นเอง  ม�ใช7อ>?น  อ
นน�@เราไปทะเลาะก
นเส�ยก7อนแล-ว  กF
เพราะเราต
@งใจเหล>อเก�นว7า  เราอยากท�าความสงบ  เม>?อน
?งป�sบอารมณQมาก
วน ยกข1@นมาเท7าน�@กFไม7อย67แล-ว  กFพ�จารณาออกไปตามอารมณQเลย กFน1กว7า
ม
นมากวนเรา  ความเปFนจร�งม
นเก�ดจากท�?น�?  เก�ดจากความเหFนท�?ม
น
อยากๆน�@แหละ  ถ-าหากเราเหFนว7าเร>?องจ�ตน�@ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน�@  ม
นกF
อาศ
ยการไปการมาอย7างน
@น ถ-าเราไม7เอาใจใส7ม
น ถ-าเราร6-เร>?องของม
นเส�ย
แล-ว  เหม>อนก
นก
บเราร6-เร>?องของเดFกน-อย  เดFกน-อยม
นไม7ร6-จ
กอะไร  ม
นจะ
พ6ดก
บเรา  พ6ดก
บแขก  ม
นจะพ6ดอย7างไรกFพ6ดไปตามเร>?องของม
น  ถ-าเรา
ไม7ร6-เร>?องของเดFก  เรากFโกรธกFเกล�ยดข1@นมาอย7างน
@น  ถ-าเราร6-เร>?องของเดFก
แล-วเรากFปล7อย เดFกม
นกFพ6ดของม
นไปอย7างน
@น เม>?อเราปล7อยอย7างน�@ความ
ไปย1ดในเดFกน
@นกFไม7ม� เราจะปร1กษาก
นก
บแขก เรากFพ6ดไปตามสบาย เดFก
ม
นกFค�ยเล7นไปตามเร>?องของม
น  เร>?องของจ�ตม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน�@ 
ไม7ม�พ�ษอะไรนอกจากเราไปหย�บม
นข1@นมา  เลยไปย1ดม
น  ไปตะคร�บม
น
เท7าน
@นแหละม
นกFเปFนเหต�ข1@นมาท�เด�ยว
เม>?อป�ต�เก�ดข1@นมา เราจะม�ความส�ขใจบอกไม7ถ6กเหม>อนก
น แต7ใครเข-าไปถ1ง
ตรงน
@นม
นกFร6-จ
ก ความส�ขเก�ดข1@นมา อาการอารมณQอ
นเด�ยวม
นกFเก�ดข1@นมา 
กFม�ว�ตก ว�จาร ป�ต�  ส�ข เอก
คคตา ส�?งท
@ง ๕อย7างน�@ม
นรวมอย67ท�?อ
นเด�ยวก
น 
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ถ1งม
นเปFนคนละล
กษณะกFตาม  แต7ว7าม
นรวมอย67ท�?อ
นเด�ยวก
น  เราเหFนท
?ว
ถ1งก
นไปหมด  เหม>อนก
บผลไม-เอามารวมในกระจาดเด�ยวก
น  ม
นเปFน
คนละอย7างกFช7างม
น เราจะเหFนท�กอย7างในกระจาดอ
นน
@น ว�ตกกFด� ว�จารกFด� 
ป�ต�กFด� ส�ขกFด� เอก
คคตากFด� เรากFมองด6ท�?จ�ตตรงน
@น ม
นจะม�หมด ๕ อย7าง 
กFม�ล
กษณะอ
นน
@นม
นเปFนอย7างน
@น  ม�อย67อย7างน
@น  จะว7าม
นว�ตกอย7างไร
ว�จารอย7างไร  ป�ต�อย7างไร  ส�ขอย7างไร  บอกไม7ถ6ก  เม>?อม
นรวมลง  เรามอง
เหFนว7าม
นเปFนอย7างน
@น ม
นเตFมในใจของเราอย67

ภาวนาอย7าไปย1ดม
?นย1ดต�ด
ตรงน�@ม
นกFแปลกแล-ว  การท�าภาวนาของเรากFแปลกแล-ว  ต-องม�
สต�ส
มปช
ญญะ อย7าหลง ให-เข-าใจว7าอ
นน�@ม
นค>ออะไร ม
นเปFนเร>?องขณะของ
จ�ต ม
นเปFนเร>?องว�ส
ยของจ�ตเท7าน
@น  อย7าไปสงส
ยอะไรในเร>?องปฏ�บ
ต�น�@  ม
น
จะจมลงในพ>@นด�นกFช7าง  ม
นจะไปบนอากาศกFช7าง  ม
นจะน
?งตายเด�wยวน�@กF
ช7างม
นเถอะ อย7าไปสงส
ยม
น เร>?องการปฏ�บ
ต�น�@ให-มองด6ล1ก ล
กษณะจ�ตเรา
ม
นเปFนอย7างไร ให-อย67ก
บความร6-อ
นน�@เท7าน
@นท�าไปอ
นน�@ม
นได-ฐานแล-ว ม
นม�
สต�ส
มปช
ญญะร6-ต
ว  ท
@งการย>น การเด�นการน
?ง  การนอน เม>?อเราเหFนอะไร
เก�ดข1@นมากFให-ม
นไป เราอย7าไปต�ดอย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
น เร>?องชอบใจ ไม7
ชอบใจ เร>?องส�ข  เร>?องท�กขQเร>?องสงส
ย  ไม7สงส
ย  น
@นกFเร�ยกว7าม
นว�จาร  ม
น
พ�จารณา ตรวจตราด6ผลงานของม
น อย7าไปช�@อ
นน
@นเปFนอ
นน�@ อย7าเลย ให-ร6-
เร>?อง เหFนส�?งท
@งหลายท�?เก�ดข1@นก
บจ�ตน
@นกFส
กแต7ว7าเปFนความร6-ส1กเท7าน
@นเอง 
เปFนของไม7เท�?ยง เก�ดข1@นมากFต
@งอย67 ต
@งอย67กFด
บไป กFเปFนไปเท7าน
@น ไม7ม�ต
ว 
ไม7ม�ตน ไม7ม�เรา  ไม7ม�เขา  ไม7ควรย1ดม
?นถ>อม
?นอ
นใดอ
นหน1?งในส�?งท
@งหลาย
เหล7าน�@
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ร6ปนามม
นไม7เท�?ยง
เม>?อเหFนร6ปนามม
นเปFนเช7นน�@ตามเร>?องของม
นแล-ว  ป 
ญญาเหFนเช7นน�@ม
นกF
เหFนรอยเก7าม
น  เหFนความไม7เท�?ยงของจ�ต  เหFนความไม7เท�?ยงของร7างกาย 
เหFนความไม7เท�?ยงของความส�ข  ความท�กขQ  ความร
กความโกรธ  ม
นไม7
เท�?ยงท
@งน
@น จ�ตม
นกFว6บแล-วกFเบ>?อ เบ>?อกายเบ>?อจ�ต เบ>?อส�?งท�?ม
นเก�ดม
นด
บ ท�?
ม
นไม7แน7อย7างน�@เท7าน
@นแหละ  จะไปน
?งอย67ท�?ไหนม
นกFเหFน  เม>?อจ�ตม
นเบ>?อกF
หาทางออกเท7าน
@น  ม
นหาทางออกจากส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  ไม7อยากเปFน
อย7างน�@  ไม7อยากอย67อย7างน�@  ม
นเหFนโทษในโลกน�@  เหFนโทษในช�ว�ตท�?เก�ดมา
แล-ว เม>?อจ�ตเปFนเช7นน�@ เราไปน
?งอย67ท�?ไหน กFเหFนเร>?องอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา 
กFไม7ม�ท�?จ
บต-องม
นแล-ว จะไปน
?งอย67โคนต-นไม-กFได-ฟ 
งเทศนQพระพ�ทธเจ-า จะ
ไปน
?งอย67บนภ6เขากFได-ฟ 
งเทศนQพระพ�ทธเจ-า  จะไปน
?งท�?ราบกFได-ฟ 
งเทศนQ
พระพ�ทธเจ-าเหFนต-นไม-ท�กต-นม
นจะเปFนต-นเด�ยวก
น  เหFนส
ตวQท�กชน�ดม
น
เปFนส
ตวQอย7างเด�ยวก
น  ไม7ม�อะไรจะแปลกไปกว7าน�@  ม
นเก�ดแล-วม
นกFต
@งอย67 
ต
@งอย67แล-วกFแปรไป ด
บไปเหม>อนก
นท
@งน
@น

เม>?อย1ดม
?นม
นกFท�กขQ
ฉะน
@นเรากFมองเหFนโทษน�@ได-ช
ดข1@น  เหFนร6ปนามอ
นน�@ได-ช
ดข1@นม
นช
ดข1@นต7อ
อน�จจ
ง  ช
ดข1@นต7อท�กข
ง  ช
ดข1@นต7ออน
ตตา ถ-ามน�ษยQท
@งหลายเข-าไปย1ดม
?น
ถ>อม
?นว7าม
นเท�?ยง ม
นจร�งอย7างน
@น  ม
นกFเก�ดท�กขQข1@นมาท
นท�  ม
นเก�ดอย7าง
น�@ ถ-าเราเหFนร6ปนามม
นเปFนของม
นอย7างน
@น ม
นกFไม7เก�ดท�กขQ เพราะไม7ไป
ย1ดม
?นถ>อม
?น  น
?งอย67ท�?ไหนกFม�ป 
ญญา  เหFนแม-ต-นไม-กFเก�ดป 
ญญาพ�จารณา 
เหFนหญ-าท
@งหลายกFม�ป 
ญญา เหFนแมลงต7างๆกFม�ป 
ญญา รวมแล-วม
นเข-าจ�ด
เด�ยวก
น  เปFนธรรมะ  เปFนของไม7แน7นอนท
@งน
@น  น�@ค>อความจร�ง  น�@ค>อส
จจ
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ธรรม ม
นเปFนของเท�?ยง ม
นเท�?ยงอย67ตรงไหน ม
นเท�?ยงอย67ตรงท�?ว7า ม
นเปFน
อย67อย7างน
@น  ไม7แปรเปFนอย7างอ>?นเท7าน
@นละ  กFไม7ม�อะไรมากไปกว7าน
@น  ถ-า
เราเหFนเช7นน�@แล-ว ม
นกFจบทางท�?จะต-องไป

ร6-แจ-งตามเปFนจร�ง : ไม7ม�เรา ไม7ม�เขา
ในทางพระพ�ทธศาสนาน�@  เร>?องความเหFนน�@  ถ-าเหFนว7าเราโง7กว7าเขาม
นกFไม7
ถ6ก เหFนว7าเราเสมอเขา ม
นกFไม7ถ6ก เหFนว7าเราด�กว7าเขาม
นกFไม7ถ6ก เพราะ
ม
นไม7ม�เรา  น�?ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@  ม
นกFถอนอ
สม�มานะออก  อ
นน�@ท7านเร�ยก
ว7าเปFนโลกว�ท6 ร6-แจ-งตามเปFนจร�ง ถ-ามาเหFนจร�งเช7นน
@น จ�ตม
นกFร6-เน>@อร6-ต
ว ร6-
ถ1งท�?ส�ด  ม
นต
ดเหต�แล-ว  ไม7ม�เหต�ผลกFเก�ดข1@นไม7ได-  อ
นน�@พ6ดถ1งข-อปฏ�บ
ต� 
ม
นจะด�าเน�นการของม
นไปอย7างน
@น

รากฐานท�?เราจะต-องปฏ�บ
ต�ใหม7ๆ
๑. ให-เปFนคนซ>?อส
ตยQ ตรงไปตรงมา
๒. ให-เปFนคนกล
ว เปFนคนละลายต7อบาป
๓. ม�ล
กษณะท�?ถ7อมต
วในใจของเรา เปFนคนท�?ม
กน-อย เปFนคนท�?ส
นโดษ
ถ-าคนม
กน-อยในการพ6ดการอะไรท�กอย7าง  ม
นกFเหFนต
วของต
วไม7เข-าไป
ว�7นวาย  รากฐานท�?ม�อย67ในจ�ตน
@นกFล-วนแต7ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญาเตFมอย67ในจ�ต 
ไม7ม�อะไรอ>?น  จ�ตในขณะน
@นกFเด�นในศ�ล ในสมาธ�  ในป 
ญญาโดยอาการเช7น
น
@น
ฉะน
@นน
กปฏ�บ
ต�เราน
@นอย7าประมาท  ถ1งแม-ว7าถ6กต-องแล-วกFอย7าประมาท 
ผ�ดแล-วกFอย7าประมาท  ด�แล-วกFอย7าประมาท  ม�ส�ขแล-วกFอย7าประมาท  ท�ก
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อย7างท7านว7าอย7าประมาท  ท�าไมไม7ให-ประมาท  เพราะอ
นน�@ม
นเปFนของไม7
แน7  ให-จ
บม
นไว-อย7างน�@  จ�ตใจเรากFเหม>อนก
น  ถ-าม�ความสงบแล-วกFวาง
ความสงบไว- แหม ม
นอยากจะด�ใจ แต7ด�กFให-ร6-เร>?องม
น ช
?วกFให-ร6-เร>?องม
น

การอบรมจ�ต เปFนเร>?องของตนเอง
ฉะน
@นการอบรมจ�ตน
@นเปFนเร>?องของตนเอง  คร6บาอาจารยQบอกแต7ว�ธ�ท�?
อบรมจ�ต กFเพราะจ�ตม
นอย67ท�?เรา ม
นร6-จ
กหมดท�กอย7าง ไม7ม�ใครจะร6-เท7าถ1ง
ต
วเรา  เร>?องปฏ�บ
ต�ม
นอาศ
ยความถ6กต-องอย7างน�@  ให-ท�าจร�งๆเถอะ  อย7าไป
ท�าไม7จร�ง  ค�าว7าท�าจร�งๆน
@นม
นเหน>?อยไหม  ไม7เหน>?อย  เพราะท�าทางจ�ต 
ประพฤต�ทางจ�ต ปฏ�บ
ต�ทางจ�ต ถ-าเราม�สต�อย67 ม�ส
มปช
ญญะอย67 เร>?องท�?ถ6กท�?
ผ�ดม
นกFต-องร6-จ
ก  ถ-าร6-จ
กเรากFร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�เท7าน
@น  ไม7จ�าเปFนมาก  ด6ข-อ
ปฏ�บ
ต�ท
@งหลายท�กส�?งท�กส7วนแล-วกFให-น-อมเข-ามาอย7างน
@นท�กคน

เราท�าประโยชนQต-องท�าให-สมบ6รณQ
ม
นกFจวนค7อนพรรษาแล-ว  ตามความจร�งล
กษณะของคนเราน
@นนานๆ  ไป
ม
นชอบอยากประมาทในข-อว
ตรท�?ต
@งไว ี-ไม7เสมอต-นเสมอปลาย แสดงว7า
ปฏ�ปทาของเราไม7สมบ6รณQ  อย7างท�?เราต
@งใจไว-ก7อนพรรษา  เราจะท�าอะไร
ก
นกFต-องท�าประโยชนQอ
นน
@นให-สมบ6รณQ  ระยะสามเด>อนน�@ให-ม
นตลอดต-น
ตลอดปลาย  ต-องพยายามให-เปFนท�กๆคน  เราต
@งใจไว-ว7าเราจะปฏ�บ
ต�ก
น
อย7างไรก7อนเข-าพรรษา ข-อว
ตรเราต-องท�าก
นอย7างไร ต
@งใจอย7างไรให-ระล1ก
ถ1งว7า  ถ-าหากม
นย7อหย7อนกFต-องกล
บต
วปร
บปร�งเร>?อยๆ  เหม>อนก
บเรา
ภาวนาท�าอานาปานสต�  ลมหายใจเข-าออกสม�?าเสมอ  เม>?อม
นเปFนไปตาม
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อารมณQกFยกข1@นมาอ�ก ต
@งใหม7 อย7างน�@กFเหม>อนก
น ทางจ�ตของเรา ทางกาย
ของเรา กFเปFนอย7างน
@นต-องพยายาม
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กาโมฆะ โอฆะ ค>อกาม จมอย67ในร6ป ในเส�ยง ในกล�?น ในรส ในโผฏฐ
พพะ 
ท�?ม
นจมอย67  ค>อม
นด6แต7ข-างนอกไม7ด6ข-างในไม7ด6ต
วของเราน�@  แต7เราชอบด6
คนอ>?น  คนอ>?นเหFนหมดแล-ว  แต7ต
วเราไม7ชอบด6ก
น  ม
นจ1งไม7เหFน  ม
นไม7ใช7
เปFนของยากล�าบากอะไรแต7เราไม7พยายามท�?ส�ดในตรงน�@  ยกต
วอย7าง  มอง
ด6ส�กาสวยๆ  เปFนอย7างไรล7ะ?  พอมองเหFนหน-าม
นมองเหFนหมดท�กอย7าง 
เหFนไหม?ด6ในใจน�@กFได-  เหFนสภาพของผ6-หญ�งเปFนอย7างไร?  เหFนแล-วพอ
ตานอกมองเหFนตาใน  เหFนหมดท�กแห7ง  ท�าไมม
นเรFวอย7างน
@น?  ค>อม
นจม
อย67ในน�@า ม
นจมอย67 ม
นว�น�จฉ
ยอย67 ม
นว�จ
ยอย67 ม
นต�ดอย67ในน
@น เพราะว7าเรา
เปFนทาสม
น  เหม>อนเราเปFนทาสของคนหน1?งคนน
@นม�อ�านาจมากกว7าเรา  ช�@
ให-ว�?งกFต-องว�?ง  ให-น
?งกFต-องน
?ง  ให-เด�นกFต-องเด�น เพราะอะไร?  เราฝ>นไม7ได- 
เพราะเราเปFนทาสเขา เราเปFนทาสของกามน�@กFเช7นก
น จะเข�?ยอย7างไรม
นกF
ไม7ออก ย�?งให-คนอ>?นเข�?ยกFย�?งร-าย เราต-องเข�?ยของเราเอง
ด
งน
@นการปฏ�บ
ต�ธรรมะน�@ เร>?องท�?ม
นจะพ-นท�กขQ พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งมอบให-
เราน�@เอง  พ6ดง7ายๆ  อย7างพระน�พพานน�@  พระพ�ทธเจ-าท7านตร
สร6-ช
ดแจ-ง 
ท�าไมไม7อธ�บายธรรมะให-ละเอ�ยดแยบคายเก�?ยวก
บเร>?องน�พพาน?  ท7าน
บอกแต7ว7าให-ปฏ�บ
ต�ร6-เฉพาะต
วเท7าน
@นแหละ ท�าไมถ1งบอกอย7างน
@น? กFควร
จะช�@ว7าม
นเปFนอย7างน
@นอย7างน�@ม�ใช7หร>อ?  พระพ�ทธเจ-าท7านปฏ�บ
ต�มาเพ>?อจะ
เปFนพระพ�ทธเจ-าหลายอสงไขย  กFเพ>?อท7านจะได-โปรดส
ตวQน
?นเอง  ท�าไม
ท7านไม7ช�@พระน�พพานให-ร6-จ
กก
น  ให-ม
นไปก
น?  บางคนกFค�ดอย7างน
@น  "ถ-า
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พระพ�ทธเจ-าร6-จร�งกFบอกจร�งๆ ซ�  จะปกป�ดอ�าพรางไว-ท�าไม?  ไอ-ความเปFน
จร�งค�ดเช7นน�@ม
นผ�ด  ค>อเราจะเหFนอย7างน
@นไม7ได-  ม
นจะเหFนเพราะการ
ประพฤต�  เพราะการปฏ�บ
ต�  ท7านเพ�ยงแต7จะแนะแนวทางพอให-เก�ดป 
ญญา
เท7าน
@น บอกแต7ว7าให-ปฏ�บ
ต�เองให-กระท�าเอง ผ6-บรรล�กFเหFนเอง
แต7ว7าแนวทางท�?ท7านแนะไปม
นกFข
ดใจเราอย67แล-ว ให-ม
กน-อย ให-ส
นโดษ ให-
อย7างน
@นอย7างน�@  เรากFย
งไม7ชอบอย67แล-วเลยบอกไปว7าให-ท7านช�@น�พพาน  ช�@
ทางไปน�พพาน  ให-คนท�?งอม>องอเท-าไปกFได-  อย7างต
วป 
ญญากFเหม>อนก
น 
ท7านจะเอาต
วป 
ญญาน�@ช�@ก
นให-เก�ดป 
ญญา เอาป 
ญญาให-ก
นไม7ได-หรอก แต7
ท7านกFแนะแนวทางท�?จะให-เก�ดป 
ญญาน�@ได-  แต7จะเก�ดป 
ญญามากหร>อน-อย
น
@นแล-วแต7กรณ�  พ6ดถ1งบ�ญวาสนาบารม�  ความร6-  ความเหFนม
นต7างก
นเช7น 
พ6ดถ1งว
ตถ�อ
นหน1?ง  อย7างร6ปส�งหQอย67หน-าโบสถQเราน�@  ต7างคนต7างด6  ด6ต
ว
เด�ยวก
นกFไม7เหม>อนก
น  คนน�@ว7า  "แหม  สวย"  คนน
@นว7า  "ไม7สวย"  กFต
ว
เด�ยวก
นน
?นล7ะ สวยไม7สวย เท7าน�@เรากFร6-จ
กว7าม
นเปFนอย7างไร ฉะน
@นผ6-บรรล�
ธรรมะช-ากว7าก
น  เรFวกว7าก
นม
นม�อย67พระพ�ทธองคQ  และสาวกท
@งหลายกF
เหม>อนก
น  ท�?ท7านประพฤต�ปฏ�บ
ต�มาน
@น  ความเปFนจร�งท7านท�าด-วยตนเอง 
แต7ว7าท�าด-วยตนเองน
@น  กFต-องอาศ
ยคร6บาอาจารยQบอกอ�บายให-เก�ดป 
ญญา 
ท7านไม7สามารถเอาป 
ญญาให-ก
นได-หรอก ท7านสามารถแต7จะให-ความร6-เปFน
บ7อเก�ดของป 
ญญาเท7าน
@น
ท�น�@เม>?อเราจะฟ 
งธรรม ฟ 
งม
นจนหมดสงส
ย ม
นกFไม7หมดหรอก ความสงส
ย
ม
นไม7หมดด-วยการฟ 
ง  หร>อการค�ด  เราต-องเอาไปฟอกใหม7  ฟอกใหม7ค>อ
ปฏ�บ
ต�ใหม7  ถ1งแม-ว7าท7านจะพ6ดความจร�งมาส
กเท7าไหร7กFตามเถอะ  เรากF
ไม7ร6-ไม7เหFนตามความเปFนจร�งน
@น  ถ-าร6-กFส
กแต7ว7าคาดคะเน  หร>อประมาณ
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เอาเท7าน
@น แต7ถ1งไม7บรรล�ธรรมะในขณะท�?ฟ 
งอย67น
@น กFต
วจ�ตม
นสร-างต
วม
น
ข1@นได-
ม�เหม>อนก
นในคร
@งพ�ทธกาล น
?งฟ 
งธรรมะ บรรล�ธรรมะถ1งข
@นท�?ส�ดในขณะท�?
น
?งฟ 
งอย67กFม� แต7ว7าเม>?อฟ 
งอย67ม
นร6-อ�บายเรFวคล-ายๆ ก
บล6กโป7ง ล6กโป7งน
@นนะ 
เขาส6บลมเข-าม
นพองต
ว  ไอ-ลมท�?ม
นอย67ในล6กโป7งน
@นม
นม�พล
งท�?จะด
นออก
มา  ม
นพยายามท�?จะออกแต7ม
นไม7ม�ร6  พอเอาเขFมหม�ดไปแทงส
กน�ดเด�ยว
เท7าน
@น  ลมกFฟ�@ออกไปเลย อ
นน�@กFฉ
นน
@น  ว�ส
ยของสาวกท�?ฟ 
งธรรมะ  บรรล�
ธรรมะในอาสนะท�?น
?งน
@นกFเหม>อนก
น  ไม7ม�อะไรส
มผ
ส  ม
นด
นอย67เหม>อน
ล6กโป7ง  ท�?ม
นท1บอย67  ค>อม
นม�อะไรบ
งอย67น�ดเด�ยว  ม
นไม7ออก  พอได-ฟ 
ง
ธรรมะถ6กจร�ตเข-าเท7าน
@น  กFเก�ดป 
ญญาป�sบข1@นมาท
นท�  ล7วงร6-ในเวลาน
@น 
ปล7อยวางในเวลาน
@น  ท7านกFบรรล�ธรรมอย7างแท-จร�งได-ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น 
ม
นง7าย...  กFเพราะม
นพล�กกล
บเท7าน
@นแหละม
นเปล�?ยน  หร>อม
นพล�กออก
จากความเหFนอย7างน
@นมาเปFนความเหFนอย7างน�@  จะว7าไกลม
นกFไกล  จะว7า
ใกล-ม
นกFใกล-
อ
นน�@เปFนของท�าเอาเอง  พระพ�ทธเจ-าให-อ�บายท�?จะท�าให-เก�ดป 
ญญา  คร6บา
อาจารยQเราท�กว
นน�@เหม>อนก
นฉ
นน
@น ท7านเทศนQให-เราฟ 
ง เอาความจร�งพ6ด
ให-ฟ 
งก
น  แต7เรากFเอาความจร�งน
@นไปไม7ได-เพราะอะไร?  ม
นม�เย>?ออะไรมา
ป�ดบ
งอย67นะ  น�?จะหมายว7าม
นจมกFได-  ม
นจมอย67ในน�@า  กาโมฆะ โอฆะ ค>อ
กาม ภโวฆะ โอฆะค>อภพ ภพท�?เก�ด กามท
@งหลายกFอย67ในร6ป ในเส�ยง ใน
กล�?น ในรส ในโผฏฐ
พพะ ในธรรมารมณQ ว7าเปFนต
วเปFนตน เปFนเราเปFนเขา 
ย1ดม
?นถ>อม
?นอย67ในกามแน7น
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ด
งน
@นผ6-ปฏ�บ
ต�บางท�กFเบ>?อ เอ>อมระอา เบ>?อในการปฏ�บ
ต�ข�@เก�ยจ ไม7ต-องด6อ>?น
ไกลหรอก อย7างเราฟ 
งธรรมะก
นน�@ไม7ค7อยจะจ�าอย67ในใจก
น แต7ว7าถ6กคนอ>?น
เขาด7า ด7าอย7างจร�งจ
ง โน-น...ด7าแต7ว
นเข-าพรรษาโน-น ด7าอย7างหน
ก ถ1งว
น
จะออกพรรษาแล-ว ม
นกFย
งไม7ล>ม อ�กพรรษาหน1?งม
นกFย
งไม7ล>ม ช
?วช�ว�ตน�@กF
ย
งไม7ล>ม  ถ-าม
นเข-าถ1งใจจร�งๆ  แต7ธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอน  ให-ม
ก
น-อยปฏ�บ
ต�ด�  ปฏ�บ
ต�ชอบ  ท�าไมไม7อยากจะเอาเข-าไปในใจน
@น?  ท�าไมม
น
ถ1งล>มก
นมาต
@งนมนาน?  ไม7ต-องพ6ดถ1งอะไรมากหรอก  ข-อว
ตรเราน�@  อย7าง
เราต
@งข-อว
ตรว7าก7อนฉ
นก
น  หร>อฉ
นเสรFจแล-วเกFบบาตรอย7าไปค�ยก
นนะ 
เท7าน�@ม
นกFย
งไม7ค7อยจะได-  แต7ร6-ด-วยว7าการค�ยก
นน�@ม
นด�อะไรไหม?  ม
นตก
อย67ในกามท
@งน
@นแหละ  ค�ยไปค�ยมากFข
ดแย-งก
นแล-วกFทะเลาะก
นข
ดใจก
น
เท7าน
@น  ไม7ม�เร>?องอะไรมากหรอก  เท7าน�@ม�ใช7เปFนของละเอ�ยด  เปFนของ
หยาบๆ  อย7างน�@ม
นกFไม7ค7อยจะเอานะคนน�?  ว7าอยากจะบรรล�ธรรมะ  แต7จะ
เด�นไปทางน
@นไม7ค7อยจะเด�นมาตามทางน�@  ม
นเปFนไปเส�ยอย7างน
@น  ข-อว
ตร
ท�กอย7างท�กประการน�@  ม
นเปFนอ�บายให-เข-าไปเหFนธรรมะท
@งน
@น  แต7เราไม7
ค7อยร6- ไม7ค7อยประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-ม
นเด�นไปตรงน
@น
การปฏ�บ
ต�อย7างจร�งจ
งน�@  ค�าว7า  อย7างจร�งจ
ง  ม�ใช7ลงเร�?ยวลงแรงอะไรมาก 
ค>อต
@งใจให-ม
นม�พล
งของจ�ตข1@นเท7าน
@น  ให-พยายามม�ความร6-ท�กอย7างท�?ม
น
เปFนมา ท�?ม
นจะจมอย67ในกาม ท�?ม
นเปFนข-าศ1ก เท7าน�@กFย
งไม7ค7อยจะได- ท�กป�
จวนจะออกพรรษากFย�?งเปFนนะ  ค>อม
นเด�นไม7ไหว  ม
นเด�นไปส�ดข�ดของม
น
แล-ว จวนจะออกพรรษาเท7าไหร7ย�?งเลอะ เร�ยกว7าม
นไม7ม�ต-น ไม7ม�ปลาย ม
น
ไม7สม�?าเสมอ พ6ดท�กป�ท�าไม7ค7อยจะได- ต
@งข-อว
ตรป�sบไม7ถ1งป�เลย...เส�ย...เส�ย
แล-ว  จวนจะออกพรรษากFเอาแล-ว  เก�ดค�ยก
น  เก�ดอะไรต7ออะไร  อารมณQ
ต7างๆ  หลายอย7าง...เลอะ...ชอบจะเปFนอย7างน
@นอย7างน�@ถ-าผ6-ปฏ�บ
ต�จะให-ด�
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นะ ท7านจะต-องร6-ม
นว7า อ
นน�@ท�าไมถ1งท�าอย7างน
@น น�?เปFนเพราะว7าม
นมองไม7
เหFนโทษ
มาบวชในพระพ�ทธศาสนากFอย67ก
นอย7างน�@  ไม7ม�อะไรมากหรอก เวลาเราส1ก
ออกไปแล-วน�?  ไปรบก
น ไปย�งก
น ย�งเฉ�ยดก
นท�กว
นท�กว
น อย7างน�@ย
งชอบ 
อยากจะไปก
นจร�งๆ อ
นตรายม
นใกล-เหล>อเก�น กFย
งยอมอย7างน
@น ท�าไมม
น
ถ1งไม7เหFนนะ?  จะตายเพราะล6กกระส�นเขานะยอมไป  แต7จะตายเพ>?อท�?จะ
สร-างค�ณงามความด�น�@ไม7ยอม  ด6แค7น�@กFพอแล-ว  กFเพราะเราเปFนทาสม
น
น
?นเองแหละ ไม7ใช7อ>?นหรอก เราด6เท7าน�@กFร6-จ
ก เพราะเราไม7เหFนโทษม
น...ไป
โรงพยาบาลพระมงก�ฏเกล-า โอ-โฮ ทหารบ-าง ต�ารวจบ-าง ขาขาดกFม� แขน
ขาดกFม�  เด�นอย7างเต7ากFม�  ขนาดน
@นย
งว�?งแข7งก
นเลยคนขาเด�ยวม
นว�?งแข7ง
ก
นสน�กสนาน  น�?เรากFไปน
?งด6  ม
นไม7เหFนโทษอ
นน�@กFน7าอ
ศจรรยQเหม>อนก
น
นะ ม
นน7าจะเหFนแต7ย
งไม7เหFน ถ-าย
งไม7เหFนอย7างน
@นกFออกไม7ได- ม
นกFเว�ยน
ในว
ฏฏะจนได- น�?ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@ ไม7พ6ดอย7างอ>?น พ6ดถ1งส�?งใกล-ๆ น�@กFร6-จ
ก
ถ-าเราพ6ดถ1งเก�ดมาท�าไมมน�ษยQน�@  ม
นกFคงตอบป 
ญหาได-ยาก  เพราะม
นย
ง
ไม7เหFนน
?นเอง ม
นตกอย67ในกาม ตกอย67ในภพภพค>อท�?เก�ด ม
นเปFนท�?เก�ดของ
เรา  พ6ดก
นง7ายๆ  ท�?เก�ดของส
ตวQท�กว
นน�@ค>ออะไร?  ภพน
@นส�าหร
บก7อชาต� 
ม
นจะไปเก�ดในภพน
@นนะท�?ไหนกFช7างม
นเปFนภพ  อย7างเช7นต-นไม-ในสวน
ของเรา ม�ต-นล�าไยท�?เราชอบๆ อย7างน�@  น
?นแหละค>อภพอ
นหน1?ง ถ-าเราไม7ร6-
จ
กม
นด-วยป 
ญญา  ม
นเปFนภพอย7างไรล7ะ?  ค>อเราจะม�สวนล�าไยอย67ส
ก 
๑๐๐ต-น  ๑,๐๐๐  ต-นกFช7างเถอะ  ขอให-ถ>อว7าบร�เวณน�@เปFนต-นไม-ของเราท
@ง
น
@น  แล-วม
นจะไปเก�ดเปFนต
วด-วงอย67ท�กๆ ต-น  เจาะอย67ในน
@นแต7ต
วใหญ7ม
น
นอนอย67ในบ-าน  แต7แขนงของม
นไปเจาะต-นไม-อย67ท�าไมถ1งจะร6-จ
กว7าม
นเปFน
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ภพ?  ม
นเปFนภพท�?เก�ด  ค�าว7าภพกFเพราะอ�ปาทานว7า  อ
นน�@ต-นไม-ของเรา 
สวนของเรา  ง
@นถ-าม�คนเอาม�ดไปส
บซ�  ส
บต-นล�าไยตาย  เจ-าของอย67
บ-าน...ตาย...เด>อดร-อน จะต-องไปต7อว7าก
น จะต-องไปทะเลาะก
น จะต-องไป
ฆ7าไปแกงก
นอ�ก  ไอ-ท�?ม
นไปทะเลาะก
น  ม
นไปเก�ดตรงน
@นแหละ  ภพค>อ
ต-นไม-ท�?อ�ปาทานย1ดม
?นว7า  อ
นน�@สวนเรา  อ
นน�@ต-นไม-ของเรา  จะไปเก�ดท�?ว7า
ม
นเปFนของเรา  จะไปเก�ดท�?ภพอ
นน
@น  อย7างปล6กล�าไย  หร>อท�เร�ยน  ส
ก 
๑,๐๐๐ ต-นกFด�  ให-เขาไปส
บเถอะต-นใดต-นหน1?งในสวนน
@น ม
นถ6กเราท
@งน
@น
แหละ  ไม7ว7าอะไรม
นไปเก�ดตรงน
@น  อย67ตรงน
@น  ม
นไปเก�ดเม>?อเราร6-จ
ก  ร6-
เพราะความไม7ร6-  ร6-จ
กว7าเขาไปต
ดล�าไยของเราแต7ไม7ร6-ว7าน�@ไม7ใช7ต-นล�าไย
ของเรา เร�ยกว7าร6-ด-วยความไม7ร6- ม
นกFต-องเก�ดในภพน
@นซ�
ว
ฏฏะน�@  ม
นจะเก�ดโดยว�ธ�อ
นน�@  ค>อม
นต�ดภพอ
นน
@นอย67  ม
นอาศ
ยภพน
@นอย67 
ม
นจะพลอยไปด�ใจในท�?น
@น  น�@กFค>อความเก�ด  ม
นจะพลอยไปเส�ยใจในท�?น
@น 
น�?ค>อความเก�ด น�?ม
นวางย
งไม7ได-  ม
นเปFนต
วว
ฏฏะท
@งน
@นแหละ ส
งสาระท�ก
ข
ง  ท�กขQในสงสาร  ม
นกFเปFนไปตามว
ฏฏะ  อ
นน�@ให-ไปค�ด  ให-ไปพ�จารณาด6 
อะไรท�?เราจะย1ดว7าน
?นเรา  น
?นของเรา  น
?นแหละเปFนภพท
@งน
@น  เหFนง7ายๆ 
ภพน
@นม�ไว-เพ>?อจะเก�ด  อ�ปาทานน�@ม�ไว-เพ>?อจะเก�ด  น
?นแหละ  พระพ�ทธเจ-า
ท7านว7าม�อะไรกFอย7าให-ม
นม� ให-ม
นม�แต7อย7าให-ม
นม� ให-ร6-จ
กว7าม�หร>อไม7ม�น
@น
ม
นเปFนอย7างไร? ให-ร6-เร>?องตามความจร�งของม
น อย7าให-ม
นเก�ดท�กขQ
ภพท�?เราเก�ดมาน�@นะ  ม
นอยากไปเก�ดอ�กใช7ไหม?  พระเณรเราท�กคนเคย
เก�ดมาจากไหนล7ะ? ท�?ไหนท�?เราเก�ดมา เคยร6-ไหม? เราอยากจะเข-าไปอ�กใช7
ไหม? ตรงน
@นนะน�?ด6ซ� ท�กคนเตร�ยมต
วท
@งน
@น ม
นเก�ดมาจากตรงไหน ม
นกF
จะเข-าไปตรงน
@นแหละ  จวนจะออกพรรษาแล-วม
นเตร�ยมต
วจะไปเก�ดตรง
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น
@น  อย7างน
@นม
นน7าจะเหFน  ม
นน7าจะร6-นะว7าถ-าไปเก�ดตรงน
@นม
นจะเปFน
อย7างไรนะ ต
วขนาดน�@ไปอย67ในท-องของคน ม
นจะอย67ยากล�าบากแค7ไหน ด6
ซ�ให-เราอย67ในก�ฏ�ส
กว
นหน1?งกFพอแล-ว  ป�ดประต6หน-าต7างไว-อ1ดอ
ดเตFมท�แล-ว 
จะไปอย67ในน
@นส
ก ๑๐ เด>อน ๙ เด>อน ลองค�ดด6ซ� อย7างน
@นกFย
งไม7เหFนโทษ
ของม
น ว7าเราอย67ย
งไง ว7าชาต�ม
นเปFนท�กขQอย7างไร กFไม7ร6-เร>?อง ย
งอยากจะ
ด
นเข-าไปอย67ในน
@นอ�กหร>อ?  ท�าไม?  ม
นน7าจะเหFน  แต7ว7าม
นไม7เหFน  ท�าไม
ม
นไม7เหFน?  ม
นไปคาอะไร?  ม
นไปต�ดอะไรอย67นะ?  ไปว�จ
ยเอาเองซ�  กF
เพราะม
นม�ภพม�ชาต�ท�?ม
นเก�ด  ไปด6ร6ปเดFกท�?อย67ในศาลาน
@นส�  เหFนไหม? 
ใครกล
วใหม?  ไม7ม�ใครกล
วหรอก  เหFนเดFกท�?ม
นนอนอย67ในท-อง  ม
นกFเปFน
อย7างน
@นท
@งน
@น เรากFอยากจะสร-างม
นข1@นอ�กให-ม
นเปFนอย67  ต
วเรากFอยากจะ
ไปนอนแช7ในน
@นอ�ก แช7อย67อย7างน
@น ท�าไมไม7เหFนโทษม
น ไม7เหFนประโยชนQ
ม
น?  ด6ซ�  น
?นค>อภพ ม
นอย67น
?นแหละ ม
นเว�ยนอย67น
?นแหละ น�?พระพ�ทธเจ-า
ท7านให-พ�จารณาก
นตรงน�@  พ�จารณาด6เอาเถอะ  แต7ว7าด6ไปด6มากFย
งไม7เหFน 
ม
นย
งเตร�ยมต
วจะไปอย67ท�กคนน
?นแหละ  ร6-อย67ว7าไอ-ตรงน
@นม
นไม7ค7อยสบาย 
แต7ม
นกFอยากเอาศ�รษะโผล7เข-าไปตรงน
@น ย>?นคอเข-าไปหาบ7วงน
@นอ�ก ท
@งท�?ร6-
ว7าบ7วงน�@ถ-าหากย>?นคอเข-าไปถ6กบ7วงม
นจะล�าบาก  กFร6-อย67  แต7กFอยากจะย>?น
คอเข-าไปในบ7วงน
@นอ�ก  ท�าไมไม7ร6-ว7าม
นเปFนอย7างน
@น?  อ
นน�@ม
นเปFนเร>?อง
ป 
ญญาท
@งน
@น เร>?องเราจะพ�จารณา
บางคนเม>?อเทศนQอย7างน�@กFว7า  "ถ-าอย7างน
@นกFบวชก
นหมดละซ�  จะไม7ม�โลก
ก
นหร>อ?  โลกเราจะอย67ได-อย7างไร?"  ไม7ม�ใครบวชหมดหรsอก ไม7ม�ใครบวช
หมด โลกน�@ม
นกFอย67ได-เพราะคนหลงอย7างน�@  เร>?องน�@ม
นไม7ใช7เร>?องเลFกๆ เท7า
ไหร7หรอก ผมกFบวชมา เข-าว
ดต
@งแต7อาย� ๙ ขวบเลย พยายามม
นอย67อย7าง
น�@ แต7ไม7ค7อยจะร6-เร>?องหรอกสม
ยก7อน มาร6-เม>?อเปFนพระน
?นแหละ พอบวชมา
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แล-วโอ-โฮ ม
นกล
วท
@งน
@นแหละ ม
นคล-ายๆ ว7า เหFนกามท�?เขาอย67นะ ไม7เหFน
ความสน�กก
บเขา แต7เหFนความท�กขQมากกว7า ม
นคล-ายๆ ก
บกล-วยน�@าว-าใบ
หน1?ง เราไปทานม
น ม
นกFหวานด�อย67  ม
นม�รสหวานกFร6-อย67  แต7เวลาน�@ร6-อย67ว7า
เขาเอายาพ�ษไปฝ 
งไว-ในกล-วยใบน
@น แม-จะร6-อย67ว7าม
นหวานเท7าไรกFช7าง ถ-า
ก�นไปแล-วม
นจะตายใช7ไหม? ความเหFนม
นเปFนเช7นน
@นท�กท� ว7าจะก�นกFเหFน
ยาพ�ษฝ 
งอย67ในน
@นท�กท�น
?นแหละ  ม
นกFเลยถอนออกมาเร>?อยๆ  จนกระท
?ง
ม�อาย�พรรษามากขนาดน�@แล-ว ถ-าเรามามองเหFนแล-ว ม
นไม7น7าก�นเลยนะ
บางคนกFไม7เหFน  บางคนกFเหFนอย67  แต7อยากไปทดลองทดลองยาพ�ษ  ไอ-
ฝ7าม>อม
นม�แผล อย7าไปแตะของพ�ษนะ ม
นซ1มซาบเข-ามาได- สม
ยก7อนผมกF
เคยค�ดเหม>อนก
น  เม>?ออาย�พรรษาได-  ๕-๖  พรรษา  น1กถ1งพระพ�ทธเจ-า 
ปฏ�บ
ต� ๕-๖ พรรษา กFปฏ�บ
ต�ได-แล-ว แต7เราม
นห7วงโลก ม
นอยากจะกล
บไป
อ�กหละ "จะไปสร-างโลกส
กพ
กหน1?งจะด�ละม
@ง ม
นจะได-ร6-เร>?องอะไรต7ออะไรด�
พระพ�ทธองคQท7านกFย
งม�ราห�ลเว-ย ไอ-เราม
นจะเก�นไปละม
@ง" กFน
?งภาวนาไป
เร>?อยๆ  กFเลยเก�ดความร6-ข1@นมา..."ด�เหม>อนก
น  แต7พระพ�ทธเจ-าองคQน�@  น7า
กล
วจะไม7เหม>อนองคQก7อน"  ม
นมาต7อต-านนะ  "องคQน�@  น7ากล
วจะจมลงไปใน
โคลนเลย  ม
นจะไม7เหม>อนพระพ�ทธเจ-าองคQก7อนละม
@ง"  น�?  ม
นต7อต-านก
น
เร>?อยมา ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น ต
@งแต7 ๖-๗ พรรษา ถ1ง ๒๐ พรรษาน�?  โอย 
ม
นรบก
นขนาดหน
ก  เด�wยวน�@ม
นจะหมดกระส�นแล-ว  ย�งมานาน  กล
วพระ
เณรท�?น�@ม�กระส�นมากๆ อยากจะไปย�งก
นอย67นะ  ถ-าหากว7าม
นอยากกFค�ดให-
ม
นด�เส�ยก7อน
ไอ-เร>?องกามท
@งหลายน�@นะ  ม
นออกได-ยาก  ม
นยากท�?จะเหFนท�?ม
นจะเหFนได- 
ม
นกFม�อ�บายของม
นอย67  ผมว7าม
นไม7แปลกอะไรก
นเท7าไหร7ก
บเราฉ
นเน>@อ 
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เน>@อม
นย
ดเข-าไปในซ�กฟ 
นของเรา แหม ม
นปวด ม
นเจFบ ฉ
นข-าวย
งไม7เสรFจ 
แต7กFเอาไม-จ�@มม
นออก  เน>@อม
นหล�ดออกไปจากฟ 
นเรากFสบายไปพ
กหน1?ง 
แล-วกFไม7อยากฉ
นเน>@ออ�กแต7พอเหFนเน>@อมากFฉ
นอ�ก แล-วกFไปอ�ดอ�ก อ�ดอ�กกF
เอาไม-ไปจ�@มออกอ�ก ม
นกFสบายส
กน�ดหน1?งอ�ก เท7าน
@นแหละ...เร>?องของกาม
ไม7ใช7อ>?นหรอกเท7าน�@  ไม7ม�อะไรมากไปกว7าน�@  ไอ-เน>@อม
นอ�ดซ�?ฟ 
นม
นกFเปFน
อย7างน
@นแหละ ท�รนท�ราย เอาไม-จ�@มออกกFสบายไปพ
กหน1?ง ไม7มากไปกว7า
น�@  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  อ1ดอ
ด...อ1ดอ
ด...เอาม
นออกส
กน�ดหน1?ง  โอย  เท7าน
@น
แหละ ไม7ร6-ว7าม
นเร>?องอะไร เร>?องบ-าๆ บอๆ
อ
นน�@ไม7ม�ใครส
?งสอนเราหรอก  เราค�ดของเราไป  พ�จารณาไปเร>?อย  เราน
?ง
ภาวนาอย67กFเหFนว7าไอ-เร>?องกามน�@ คล-ายๆ ก
บร
งมดแดงใหญ7ๆ เราเอาไม-ไป
แหย7  ย�?งแหย7กFย�?งหล7นมาใส7  มดม
นหล7นลงมาใส7หน-าใส7ตา  แสบห6แสบตา 
น
?นกFย
งไม7เหFนโทษม
น  ม
นน7าจะเหFนโทษม
นนะ  แต7ว7าม
นไม7เหล>อว�ส
ยของ
มน�ษยQนะ  ค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าได-ความว7า  อะไรท�?เราเหFนโทษ  ม
นด�
ขนาดไหนกFช7างม
นเถอะ ม
นเส�ยหาย อะไรเราย
งไม7เหFนโทษม
น ม
นกFด�ท
@ง
น
@นท�กอย7างให-เข-าใจว7า ถ-าเราไม7เหFนโทษในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น ออกจาก
ส�?งท
@งหลายเหล7าน
@นไม7ได-
เหFนไหมล7ะ?  ถ1งจะน7าร
งเก�ยจขนาดไหนม
นกFด�  ไอ-งานชน�ดน�@ม
นเปFนงาน
สกปรก  แต7ถ1งไม7ต-องจ-างคนเขากFสม
ครท�างาน  งานอย7างอ>?นเขาให-ว
นละ 
๒๐-๓๐  บาทกFไม7เอา  ไอ-งานน�@ไม7ต-องจ-างเลยยอมมาเปFนทาสเอง  ม�ใช7ว7า
เปFนงานสะอาดเส�ยด-วย  งานสกปรกท�าไมม
นชอบท�าก
น?  น�?จะว7าม
นม�
ป 
ญญาก
นได-อย7างไรคนเราน�@ เอาไปค�ดก
นด6นะ เหFนไหมส�น
ขน�? เหFนส�น
ขท�?
อย67ในว
ดเราไหม? ม
นม�เปFนฝ6งๆ โอ-โฮ ม
นก
ดก
น บางต
วขาขาดเลย อ�กส
ก
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เด>อนกFไม7ได-โอกาสส
กท�หน1?ง  พอเข-าไปต
วท�?ม
นม�ก�าล
งมากตะคร�บ...เก>อบ
ตายออกมานะ  ลากขาออกไปร-อง  เอpงๆ  เขาว�?งเปFนฝ6งกFย
งจะตามไปอ�ก 
ก�าล
งม
นน-อยกFน1กว7าจะได-ก
บเขาส
กท�หน1?งเขาก
ดเส�ยแล-ว เออ...ในฤด6ฝนน�@
คงย
งไม7ม�โอกาสจะได-ก
บเขาส
กท�กFได-นะเหFนแต7อย67ตามว
ด  เหFนไหม? 
ฉ
นใดกFฉ
นน
@น ไอ-ส�น
ขม
นว�?งตามก
นเปFนฝ6งๆ นะ แล-วม
นกFร-อง โฮ-งๆ ๆ ผม
ว7าม
นร-องเพลง  ถ-าเปFนคนม
นกFร-องเพลงเลยนะ  ถ-าไปค�ดเปFนเร>?อง
สน�กสนาน ม
นร-องเพลงเลย ม
นม�อะไรช
กจ6งใจม
นหร>อเปล7ากFไม7ร6-เร>?อง ม
น
ไปตามอารมณQไม7ร6-เร>?อง
เราค�ดให-ม
นด� ถ-าอยากปฏ�บ
ต�แล-วควรร6-จ
ก ร6-จ
กอารมณQภายใน อย7างพวก
พระเณรเรา  ญาต�โยมเราท�กคน  ใครควรจะเข-าไปใกล-ช�ดไหม?  ไปก
บคน
พ6ดมากกFชวนเราพ6ดมากๆ ของเราม
นม�เยอะเส�ยแล-ว คนน
@นกFเยอะ เอามา
รวมก
นเข-าม
นกFระเบ�ดเท7าน
@นชอบไปหาคนค�ยมากๆ  ค�ยเร>?องเลอะๆ 
เทอะๆ ไปน
?งฟ 
งค�ยก
นสน�กสนาน ม
นกFชอบไปอย7างน�@ ถ-าพ6ดถ1งธรรมะ พ6ด
ถ1งเร>?องข-อปฏ�บ
ต�น�@แล-วไม7ค7อยได-ย�น  ท�?ไปเทศนQกFเหม>อนก
น  พอข1@น  "น
โมต
สสะ  ภะคะวะโต..."  เท7าน
@น  ง7วงแล-วท
@งน
@น  ไม7ยอมร
บม
น
เลย...ตาย...พอถ1ง  "เอว
ง"  กFล>มตาข1@นมาอ�ก  เก�ดข1@นมาอ�ก  เทศนQท�กท�ง7วง
ท�กท�  หล
บท�กท�  ม
นจะเอาอะไรไปได-?  เราเปFนน
กปฏ�บ
ต�ฟ 
งเทศนQคร6บา
อาจารยQ พอออกจากท�?น
?งไปนะ ใจม
นใหญ7 ใจม
นส6ง ม
นร6-จ
กอะไรข1@น ๖ ว
น 
๗ ว
น ท7านกFเทศนQให-ฟ 
ง เพ�?มก�าล
งอ�กเร>?อยๆ
เราม�โอกาสเท7าน�@บวชน�?  ม�โอกาสในเวลาน�@เท7าน
@นนะ ให-มาด6มาด6งานด6การ 
ว7าเราจะเอาย
งไง อาย� ๒๐ ป� ๒๐ กว7าป�แล-วน�? ม
นบรรล�น�ต�ภาวะ ต7อไปน�@
เราจะเด�นทางไหน?  มาย>นอย67ตรงน�@  ตรงก
บโลกพระศาสนาน�@  ม
นจะเอา
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อย7างไรก
น?  จะไปทางโลกกFได-จะไปทางธรรมกFได-  ตรงน�@ม
นเปFนท�?ต
ดส�น
แล-ว  เอาอย7างไรกFเอาตรงน�@ตรงท�?เราว�พากษQว�จารณQน�@  ถ-าม
นจะหล�ดม
นจะ
หล�ดไปตรงน�@
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๒๔ - ความกล�ว-ต9อส0B
http://ajahnchah.org/thai/fear_fighting.php 

ด6ความกล
วม
นซ�  ว
นหน1?งตอนบ7ายๆ  ท�าย
งไงกFไม7ได-บอกให-ไปม
นกFไม7ไป 
ชวนเอาปะขาวไปด-วย ไปให-ม
นตายเส�ย ถ-าหากม
นพอจะตายกFให-ม
นตาย
เส�ย  ม
นล�าบากน
ก  ม
นโง7น
ก  กFให-ม
นตายซะ  พ6ดในใจอย7างน�@  ใจม
นกFไม7
อยากจะไปเท7าไร  แต7กFบ
งค
บม
น  เร>?องอย7างน�@จะให-ม
นพร-อมใจไปท�กอย7าง
นะ ม
นไม7พร-อมหรอก อย7างน
@นจะได-ทรมานม
นหร>อ กFพาม
นไป
ไม7เคยอย67ป7าช-าเลยส
กท� พอไปถ1งป7าช-าแล-ว โอย บอกไม7ถ6ก ปะขาวจะมา
อย67ใกล-ๆ กFไม7ยอมให-มา ให-ไปอย67โน7นไกลๆ โน7น ความจร�งแล-วอยากจะให-
มาอย67ใกล-ๆ  เปFนเพ>?อนก
น  แต7ไม7เอาให-ไปไกลๆ  เด�wยวต
วเองจะอาศ
ยเขา 
กล
วน
กกFให-ม
นตายเส�ยค>นน�@ท
@งกล
วท
@งท�า  ไม7ใช7ว7าจะไม7กล
ว  แต7กFกล-า 
ท�?ส�ดม
นกFถ1งตายเหม>อนก
นเท7าน
@นแหละ
พอค�?าลงกFพอด�เลย โชค เขาหามศพมาโตงเตงโตงเตง น
?นท�าไมจ1งเหมาะ
ก
นอย7างน�@?โอsย! เด�นจนไม7ร6-ว7าต
วเองเหย�ยบด�นเลยละท�น�@ หน� ค�ดอยากจะ
หน�  เขาน�มนตQให-มาต�กาศพ  กFไม7อยากจะมาต�กาให-ใครหรอก  เด�นหน�ไป 
ส
กพ
กกFเด�นกล
บมาเขากFย�?งเอาศพฝ 
งไว-ใกล-ๆ เขาเอาไม-ไผ7ท�?หามศพมาท�า
เปFนร-านให-น
?ง  ฮ>อ จะท�าอย7างไรด�ล7ะ?  หม67บ-านก
บป7าช-ากFไม7ใช7ใกล-ๆ ห7าง
ก
นต
@ง ๒-๓ ก�โลเมตรแน7ะ เอาละตายกFยอมตาย ไม7กล-าท�า ม
นกFไม7ร6-หรอก
ว7าเปFนอย7างไร โอsย ม
นช7างออกรสชาต�เส�ยจร�งๆ
ม>ดเข-าม>ดเข-า  จะไปทางไหนละอย67กลางป7าช-าอย7างน�@  เอ-าให-ม
นตายเส�ย 
ม
นเก�ดมาตายหรอกนะชาต�น�@  พอตะว
นตกด�นเท7าน
@น  ม
นกFบอกให-เข-าอย67
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แต7ในกลดท7าเด�ยว  เด�นกFไม7อยากจะเด�น  ม
นบอกให-อย67แต7ในกลด  จะเด�น
ออกไปหาหล�มศพ  กFเหม>อนม�อะไรมาด1งร
@งเอาไว-ไม7อยากให-เด�น  ความ
ร6-ส1กกล-าก
บกล
วม
นฉ�ดร
@งก
นอย67 เอ-าเอาลงไป อย7างน�@แหละห
ดม
น เด�นออก
ไปเก�ดความกล
ว กFหย�ด ท�น�@พอม>ดสน�ทลงจร�งๆ กFเข-าในกลดท
นท�  ฮ>อย
ง
ก
บม�ก�าแพงเจFดช
@นนะท�น�@ เหFนบาตรของต
วเองอย67ใบเด�ยวกFเหม>อนก
นก
บม�
เพ>?อนอย7างน
@นแหละ  เอาไปเอามา  บาตรกFเปFนเพ>?อนได-ต
@งอย67ข-างๆ  ใบ
เด�ยว  กFร6-ส1กด�ใจได-อาศ
ยบาตรเปFนเพ>?อนน
?งอย67ในกลดเฝ-าด6ผ�ท
@งค>น  ไม7ได-
หล
บไม7ได-นอนเลย  น
?งเง�ยบอย67จะให-ง7วงกFไม7ง7วง  ม
นกล
ว  ท
@งกล
วท
@งกล-า 
ท�าอย67อย7างน�@ตลอดค>นเลย
น�?ละเช7นน�@ใครจะกล-าท�า?  ลองด6ซ�ปฏ�บ
ต�น�?  พ6ดถ1งเร>?องอย7างน�@แล-ว  ใครจะ
กล-าไปอย67ในป7าช-าน
?น?  ท�กอย7างถ-าเราไม7ท�าไม7ได-เก�ดประโยชนQ  ไม7ได-
ปฏ�บ
ต� คราวน�@ละเราได-ปฏ�บ
ต� พอสว7างข1@นกFร6-ส1กว7า โอ รอดตายแล-วน�? ด�ใจ
จร�งๆ ภายในใจเรานะ อยากให-ม�แต7กลางว
นเท7าน
@น ไม7อยากให-ม�กลางค>น
เลย อยากฆ7ากลางค>นท�@ง ให-ม�แต7กลางว
น สบายใจ อ>อ ไม7ตายแล-ว ค�ดว7า
ไม7ม�อะไร ม�แต7เรากล
วเฉยๆ
ว
นน�@ตอนเช-าได-ทดลองกระท
?งหมา  ไปบ�ณฑบาตคนเด�ยวหมาม
นว�?งตาม
หล
งมาม
นจะก
ด  "เอ-า ไม-ไล7ม
นละ จะก
ดกFก
ดไปเลย"  ม�แต7จะตายท7าเด�ยว 
กFให-ม
นก
ดให-ตายซะ  ม
นกFง
บผ�ดง
บถ6กร6-ส1กปsาบแข-งขาเหม>อนม
นขาดออก
อย7างน
@นละ  แม7ออกภ6ไทนะ  กFไม7ร6-จ
กไล7หมาหรอก  เขาว7าผ�ม
นไปก
บพระ 
หมาจ1งได-เห7าได-ก
ดเลยไม7ยอมไล7ม
น  เอ-า  ช7างม
น  เม>?อค>นท�?แล-วกFกล
วจน
เก>อบจะตายท�หน1?งแล-ว  ตอนเช-าน�@หมาจะก
ดกFเลยปล7อยให-ม
นก
ดซะ  ถ-า
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หากว7าแต7ก7อนเราเคยก
ดม
น กFให-ม
นก
ดเราซะ แต7ม
นกFไม7ก
ด ง
บผ�ดง
บถ6ก
อย7างน
@นเอง น�?แหละเราห
ดต
วเรา
บ�ณฑบาตได-มากFฉ
น  พอฉ
นเสรFจด�ใจ  แดดออกมาบ-างร6-ส1กอบอ�7น  ได-พ
ก
ผ7อนและเด�นจงกรมบ-าง  ตอนเยFนจะได-ภาวนาด�ละท�น�@เพราะได-ทดลองมา
ค>นหน1?งแล-ว คงไม7เปFนอะไรแล-ว พอบ7ายๆ มาอ�กแล-ว หวนมาอ�กแล-ว เปFน
ผ6-ใหญ7เส�ยด-วยซ�ท�น�@  เอามาเผาไว-ใกล-ๆ  ข-างหน-ากลดเส�ยด-วย  ย�?งร-ายกว7า
เม>?อค>นวานเส�ยอ�ก  ด�เหม>อนก
นเขาเอามาเผา  เขาช7วยก
น  แต7จะให-ไป
พ�จารณาไม7ไป พอเขากล
บบ-านหมดแล-วจ1งไป โอsย เขาเผาผ�ให-เราด6อย67คน
เด�ยวน�?ไม7ร6-จะว7าอย7างไร  บอกไม7ถ6กเลย  ไม7ม�อะไรจะเปร�ยบเท�ยบให-ฟ 
ง
หรอกความกล
วท�?ม
นเก�ดข1@นน�?  เปFนกลางค>นด-วยซ� กองไฟท�?เผาศพกFแดงๆ 
เข�ยวๆ พ1บพ
บอย67ๆ  จะเด�นจงกรมไปข-างหน-ากFไปไม7ได-  ท�?ส�ดกFเข-าในกลด 
เหมFนกล�?นเน7าของศพท
@งค>นเลย  น�?ก7อนท�?ม
นจะเก�ดอะไรข1@นมา  ไฟล�กอย67
พ1?บพ1?บ กFห
นหล
งให-  ล>มนอน ม
นไม7ค�ดอยากจะนอนเลย ม
นต>?นตาแขFงอย67
อย7างน
@น  ม
นกล
ว  กล
วไม7ร6-จะไปอาศ
ยใคร  ม�แต7เราคนเด�ยว  กFอาศ
ยเรา
เท7าน
@นละไม7ม�ท�?ไปน�?  ค�ดไปไหนกFไม7ม�ท�?จะไป  หน�ไปไหนกFไม7ได-  เพราะม�
แต7กลางค>นม>ดเส�ยด-วย น
?งตายม
นอย67ตรงน�@แหละไม7ไปไหนละ น
?นพ6ดถ1งใจ
ม
นจะอยากท�าไหม?  ม
นจะพาท�าอย7างน
@นไหม?  พ6ดก
บม
น  ม
นไม7พาท�า
หรอก  ใครล7ะอยากจะมาท�าอย7างน
@น  น�?ถ-าไม7เช>?อม
?นในค�าสอนของ
พระพ�ทธเจ-าจะไม7มาท�าอย7างน�@
ด1กประมาณ ๔ ท7ม ห
นหล
งให-กองไฟ ม
นบ
งเอ�ญอะไรกFไม7ร6- ม�เส�ยงอย67ข-าง
หล
งในกองไฟด
งท1งท
งท1งท
ง  หร>อโลงศพตกลงมา  หมาจ�@งจอกมาก
ดก�น
ซากศพหร>อกFไม7ใช7  ฟ 
งเหม>อนเส�ยงควายคร>ดคราดคร>ดคราดอย67  เอา ช7าง
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ม
นเถอะ เอาไปเอามา เด�นมาเหม>อนคนเด�นเข-ามาหา เด�นเข-ามาข-างหล
ง 
เด�นหน
กเหม>อนควายแต7ไม7ใช7  เหย�ยบใบไม-หน
กๆ ด
งแครกๆ อ-อมเข-ามา
หา เอ-า ยอมตายแล-วน�?จะไปไหนได-ล7ะ แต7จะเข-ามาจร�งๆ กFไม7เข-ามา เด�น
โครมๆ ออกไปข-างหน-าโน-น ไปหาพ7อปะขาวแก-วโน7น จนเง�ยบเส�ยงเพราะ
อย67ไกลก
น  ไม7ร6-เหม>อนก
นว7าเปFนอะไร  เพราะความกล
วท�าให-ค�ดไปหลาย
อย7าง  นานประมาณคร1?งช
?วโมงเหFนจะได-  เด�นกล
บมาอ�กแล-ว  เด�นกล
บมา
จากพ7อปะขาวแก-ว  เหม>อนคนเด�นจร�งๆ  ตรงเข-ามาตรงเข-ามา  ตรงด�?งเข-า
มาเหม>อนจะเหย�ยบพระอย7างน
@นแหละหล
บตาอย67จะไม7ยอมล>มตาม
นละ ให-
ม
นตายท
@งตาหล
บอย67น�? มาถ1งใกล-ๆ กFหย�ดก��ก ย>นน�?งอย67เง�ยบๆ อย67ข-างหน-า
กลด ร6-ส1กเหม>อนก
บว7า ม
นเอาม>อท�?ถ6กไฟไหม-มาคว-าไปคว-ามาอย67ข-างหน-า
อย7างน�@ อย7างน�@ โอsย ตายคราวน�@ล7ะ สละหมดแล-ว หลงพ�ทโธ ธ
มโม ส
งโฆ
หมด  ล>มหมด  ม�แต7กล
วอย7างเด�ยวเตFมเอ��ยดแทนท�?อย67  แน7นเหม>อนก
บ
กลอง  จะค�ดไปไหนมาไหนไม7ไป  ม�แต7กล
วเท7าน
@น  ต
@งแต7เก�ดมาไม7เคยม�
กล
วเหม>อนคร
@งน�@เลย พ�ทโธ  ธ
มโม ไม7ม�เลยไม7ร6-ไปไหน ม�แต7กล
วแน7นอย67
เหม>อนกลองเพลอย7างน
@นแหละ  เอ-าให-ม
นเปFนอย67อย7างน�@ล7ะ  ม
นเปFน
อย7างไร  ท�าอะไรไม7ได-  น
?งอย67กFเหม>อนไม7ถ6กอาสนะ  ท�าความร6-ไว-เท7าน
@น 
กล
วมาก  ม
นกล
วมากจนเปร�ยบเหม>อนก
บน�@าท�?เราเทใส7ในโอ7ง  เทใส7มาก
เตFมแล-วม
นกFล-นออกมา  ม
นกล
วมากจนหมดกล
วแล-วกFล-นออกมา  "ท�?ม
น
กล
วมากกล
วมายน
กนะ ม
นกล
วอะไร?"  ใจม
นถาม  "กล
วตาย"  อ�กใจหน1?ง
ตอบ "แล-วตายม
นอย67ท�?ไหน ท�าไมถ1งกล
วเก�นบ-านเก�นเม>องเขาน
กล7ะ?..หา
ท�?ตายม
นด6ซ�ตายม
นอย67ท�?ไหน?  "เอ-า  ตายเลยอย67ก
บต
วเอง"  อย67ก
บต
วเอง
แล-วจะหน�ไปไหนจ1งจะพ-นม
นล7ะ ว�?งหน�ม
นกFตาย น
?งอย67ม
นกFตาย เพราะม
น
อย67ก
บเราไปไหนม
นกFไปด-วยน
?นแหละ  เพราะความตายม
นอย67ก
บต
วเรา
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ไม7ม�ท�?ไปหรอก  กล
วหร>อไม7กล
วม
นกFตายเหม>อนก
น  เพราะตายอย67ก
บต
ว
เองน�? หน�ม
นไม7ได-หรอก"ช�@บอกไปไวๆ อย7างน�@
พอบอกไปอย7างน�@เท7าน
@น  ส
ญญากFเลยพล�กกล
บท
นท�เปล�?ยนข1@นมาท
นท� 
ความกล
วท
@งหลายเลยหายออกไปเลย  ปานฝ7าม>อก
บหล
งม>อเราพล�กกล
บ 
อ
ศจรรยQเหล>อเก�น ความกล
วมากๆ ม
นหายไปได- ความไม7กล
วม
นกล
บมา
แทนในท�?เด�ยวก
นน�@  โอ...ใจม
นส6งข1@นส6งข1@น  เหม>อนอย67บนฟ-านะ เปร�ยบไม7
ถ6ก
พอชนะความกล
วน�@แล-ว ฝนกFเร�?มตกท
นท�เลย ฝนอะไรกFไม7ร6-  ลมกFแรงมาก 
ไม7ได-กล
วตายละ ไม7กล
วว7าต-นไม-ก�?งไม-ม
นจะห
กลงมาท
บตาย ไม7สนใจม
น
เลย  ฝนตกลงมาหน
กเหม>อนฝนเด>อนส�?  หน
กมาก  พอฝนหายแล-วเป�ยก
หมด  น
?งน�?งไม7กระด�กเลยท�าอย7างไรละเป�ยกหมดน�??  ร-องไห-...ร-องออกมา
เอง น
?งร-องไห-น�@าตาม
นไหลอาบลงมา ท�?ม
นร-องไห-กFเพราะน1กไปว7า ต
วเรา
น�?ท�าไมเหม>อนคนไม7ม�พ7อม�แม7แท-  มาน
?งตากฝนย
งก
บคนไม7ม�อะไร  ย
งก
บ
คนส�@นท�กส�?งท�กอย7างน
@นแหละ  เลยค�ดไปอ�กว7า  คนท�?เขาม�บ-านอย67ด�ๆ  เขา
คงจะไม7ค�ดหรอกว7าม�พระมาน
?งตากฝนอย67ท
@งค>นแบบน�@เขาคงจะนอนห7ม
ผ-าห7มสบาย  เราซ�น
?งตากฝนอย67ท
@งค>นอย7างน�@แล-วม
นเร>?องอะไรน-อ  ค�ดไป
ม
นว�ตกไป เลยส
งเวชช�ว�ตของตนร-องไห-น�@าตาม
นไหลพรากๆ "เอ-า น�@าไม7ด�
น�?ให-ม
นไหลออกให-หมดอย7าให-ม
นม�อย67" น�?แหละปฏ�บ
ต� เอาอย67อย7างน�@
ท�น�@เลยไม7ร6-จะพ6ดอย7างไร จะบอกอย7างไร เร>?องราวท�?ม
นเปFนต7อไป ม�แต7น
?ง
ด6น
?งฟ 
งอย67เฉยๆ  เม>?อม
นชนะแล-วน
?งด6อย67อย7างน
@น  สารพ
ดท�?ม
นจะร6-ม
นจะ
เหFนต7างๆ  นานา  พรรณนาไม7ได-ค�ดถ1งพระพ�ทธเจ-า  ป 
จจ
ตต
ง  เวท�ต
พโพ 
ว�ญญ6ห� ว�ญญ6ชนพ1งร6-เฉพาะตนน�? เราท�กขQตากฝนอย7างน�@ ใครละจะมาร6-ด-วย

321



ก
บเรา?  กFร6-แต7เฉพาะเราเอง  เปFนป 
จจ
ตต
งเท7าน
@นแหละ  ม
นกล
วมากๆ 
ความกล
วม
นหายไป ใครอ>?นจะมาร6-ด-วย? ชาวบ-านชาวเม>องไม7มาร6-ด-วยก
บ
เราหรอก  เราร6-คนเด�ยว  ม
นกFเปFนป 
จจ
ตต
ง  จะไปบอกใคร  ไปหาใคร  ม
น
เปFนป 
จจ
ตต
ง แน7เข-า พ�จารณาเข-า ม�ก�าล
งข1@น ม�ศร
ทธาข1@นจนสว7าง
สว7างมาล>มตาคร
@งแรกเหล>องไปหมดเลย  ปวดป 
สสาวะปวดจนหายปวด
เฉยๆ  อย67  ยามเช-าล�กข1@นมองไปทางไหนเหล>องหมด  เหม>อนแสง
พระอาท�ตยQยามเช-าอย7างน
@น แล-วลองไปป 
สสาวะด6 เพราะม
นปวดแต7กลาง
ค>นแล-ว  ไปป 
สสาวะม�แต7เล>อด  "ฮ1...หร>อไส-ข-างในม
นขาด!"  ตกใจเลFกน-อย 
"หร>อขาดแล-วจร�งๆ ข-างในน�?"  "เอ-า  ขาดกFขาด แล-วใครท�าให-ม
นขาดล7ะ?" 
ม
นพ6ดออกมาไวเหม>อนก
น  "ขาดกFตาย ตายกFตายซ� น
?งอย67เฉยๆ ไม7ได-ท�า
อะไรน�?อยากขาดกFขาดซ�"  ใจม
นว7า ใจนะเหม>อนก
บม
นแย-งก
น ด1งก
นอย7าง
น
@นแหละ ใจหน1?งม
นเบ�ยดเข-ามาว7าเปFนอ
นตราย อ�กใจหน1?งม
นกFส6- กFค-าน กF
ต
ดท
นท�เลย ป 
สสาวะเปFนแท7งเปFนแท7ง "ฮ>อ น
?นจะไปหายาท�?ไหนหนอ? ไม7
ไปหาห
วม
นละจะไปหาท�?ไหน ข�ดรากไม-ไม7ได-น�?พระ ตายกFตาย ช7างม
น จะ
ท�าอย7างไรได-  ตายกFด�  ตายเพราะบ�าเพFญอย7างน�@  ตายเพราะปฏ�บ
ต�อย7างน�@
กFพอใจตายแล-วตายเพราะไปท�าความช
?วน
?นซ�ไม7ค7อยด�  ตายเพราะได-
ปฏ�บ
ต�แบบน�@ตายกFตาย" ใจม
นว7าไปอย7างน
@น
ฝนตกค>นน
@นท
@งค>น  ว
นร�7งข1@นเปFนไข-  จ
บไข-ส
?นไปท
@งต
ว  เปFนไข-อย67กFจ�าต-อง
ไปบ�ณฑบาตในหม67บ-าน  บ�ณฑบาตกFไม7ได-อะไรหรอกม�แต7ข-าว  เหFนคนแก7
คนหน1?งถ>อม
ดถ
?วก
บขวดน�@าปลามาตามหล
ง"เอ เขาจะเอามาต�าถวายหร>อน�? 
จะฉ
นไหมหนอ"  ค�ดอย67อย7างน
@นท
@งท�?เขาย
งไม7ลงม>อต�าเลย  จะฉ
นหร>อไม7
ฉ
นกFไม7ร6-จ
ก เพราะค�ดว7าต�าส-มถ
?วน�?ม
นจะแสลงก
บไข- เขาก�าล
งลงม>อต�าเรา
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กFค�ด "ฉ
นไหมหนอ ฉ
นไหมหนอ" อย67 เพราะว7าฉ
นข-าวเปล7าๆ มาหลายว
น
แล-วไม7ม�อะไรอย67ในป7า  จนกระท
?งเขาน�ามาถวายกFร
บ  ร
บแล-วกFต
กใส7บาตร
อย67  พ�จารณาอย67อย7างน
@น  เม>?อเราร6-ว7าจะแสลงก
บไข-กFย
งจะฉ
นม
น  กFฉ
น
เพราะต
ณหาเท7าน
@นแหละ  หร>อม
นเปFนอย7างไรพ�จารณาไม7ออก  พ�จารณา
กล
บไปกล
บมา ฉ
นข-าวเปล7าๆ ด6ม
นก7อนได-ความว7าถ-าจะเปFนต
ณหาได-  กF
เพราะว7าย
งม�อาหารอย7างอ>?นอ�กแต7น�?ม�แต7ม
นอย7างเด�ยวเปFนต
ณหาไม7ได-
หรอก กFเลยฉ
น  "เอ-า ถ-าม
นแสลงก
บไข-ล7ะ?" "แสลงกFไม7ตายหรอก เพราะ
หน1?ง  ต-องม�คนมาแก-ไข  สอง  ต-องอาเจ�ยนออก  ม
นไม7อย67หรอกถ-าไม7ถ1ง
คราวม
นตาย ถ-าถ1งคราวตายของม
น คนจะมาแก-กFไม7ม�หรอก ม
นตายเลย" 
เลยฉ
นเข-าไป ฉ
นต�าส-มถ
?วของชาวบ-าน พ�จารณาตกแล-วจ1งฉ
น ฉ
นแล-วให-
ศ�ลให-พรชาวบ-าน แล-วเขากFกล
บ
พอตอนเท�?ยง น1กถ1งต�าส-มถ
?วข1@นมาเท7าน
@น ขนห
วล�กซ67ร6-ส1กแน7นข1@นมาท
นท� 
ม
นไม7ถ6กก
บไข-แน7ๆ ม
นจ
บไข- ผ�ดต�าส-มถ
?วจร�งๆ ละน�? เอ-า ผ�ดกFผ�ด ถ-าไม7
ถ1งคราวตายของม
น  ม
นกFจะอาเจ�ยนออกมาหรอก  แน7นไปแน7นมา  ด
นไป
ด
นมาส
กประมาณบ7ายหน1?งกFอาเจ�ยนออกมาจร�งๆ  แน7ะ!  อาเจ�ยนออกมา
จร�งๆ ไม7ถ1งคราวม
นหร>อถ-าหากไม7อาเจ�ยนกFต-องม�คนมาแก- แล-วกFอาเจ�ยน
ออกมาจร�งๆ พ�จารณาไปอย7างน
@น
อย7าตามใจม
น  ห
ดม
น  เอาช�ว�ตเข-าแลกเลยปฏ�บ
ต�น�?  อย7างน-อยต-องได-
ร-องไห- ๓ หน น
?นแหละ การปฏ�บ
ต� ถ-าม
นง7วงนอนอยากนอน กFอย7าให-ม
น
นอน  พอม
นหายง7วงจ1งให-ม
นนอนอย7างน
@น  แต7เรานะ  โอยปฏ�บ
ต�ไม7ได-
หรอก  บางคร
@งบ�ณฑบาตมา  ก7อนจะฉ
นกFมาน
?งพ�จารณาอย67  ม
นพ�จารณา
ไม7ออก  เหม>อนส�น
ขบ-าน�@าลายหกน�@าลายไหลเพราะความอยาก  จะ
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พ�จารณาอะไรกFพ�จารณาไม7ออก บางท�พ�จารณากFไม7ท
นใจร�บตาม ม
นกFย�?ง
ร-ายใหญ7 ถ-าม
นไม7ฟ 
ง อดทนไม7ได- กFด
นบาตรออกไปเส�ย อย7าให-ม
นได-ฉ
น
ซะ ห
ดม
น ทรมานม
น การปฏ�บ
ต�น�? อย7าท�าตามม
นเร>?อยๆ ผล
กบาตรหน�ไป 
อย7าให-ม
นฉ
น  ม
นอยากมากน
ก  อย7าให-ม
นฉ
นม
นพ6ดไม7ฟ 
งความน�?  ฮ1 
น�@าลายกFหย�ดไหล พอร6-ว7าจะไม7ได-ฉ
นม
นเขFด พอว
นต7อมาม
นไม7กวนหรอก 
ม
นกล
วว7าม
นจะไม7ได-ฉ
นเง�ยบลองๆ ท�าด6ซ�ถ-าไม7เช>?อ
คนเรานะม
นไม7เช>?อไม7กล-าท�า  ถ1งว7าคนไม7ม�ศร
ทธาจะท�ากล
วแต7ม
นจะห�ว 
กล
วแต7ม
นจะตาย  ไม7ท�าด6ท�?น
?นม
นกFไม7ร6-จ
กไม7กล-าท�าหรอกพวกเรานะ  ไม7
กล-าท�าด6  กล
วแต7ม
นจะเปFนน
?นกล
วแต7ม
นจะเปFนน�?  เร>?องอาหารการขบฉ
น 
เร>?องน
?นเร>?องน�?นะ โอยท�กขQก
บม
นมามากจนร6-เท7าว7าม
นท�กขQ น
?นแหละเร>?อง
เลFกๆ  น-อยๆ  น�?เร>?องการปฏ�บ
ต�น�?  ไม7ใช7เร>?องจะพ�จารณาง7ายๆ  ไม7ใช7เร>?อง
เบาๆ นะ
พ�จารณาเร>?องอะไร?  เร>?องอะไรละท�?ส�าค
ญท�?ส�ด?  เร>?องอ>?นไม7ม�แล-วม
นตาย 
เร>?องน�@ส�าค
ญ ตายจ1งเปFนเร>?องส�าค
ญในโลกพ�จารณาไป ท�าไป หาไป กFย
ง
ไม7พบ  ไม7ม�ผ-าน�7งผ-าห7มกFย
งไม7ตายไม7ม�หมากก�น  ไม7ม�บ�หร�?ส6บกFย
งไม7ตาย 
ถ-าไม7ม�ข-าวไม7ม�น�@าก�นน�?ตาย  เหFนเท7าน�@ของส�าค
ญในโลก  ม�ข-าวก
บน�@าน�?
ส�าค
ญเล�@ยงร7างกาย  เลยไม7สนใจเร>?องอ>?น  เอาแต7ม
นจะพอได-  ส7วนข-าวก
บ
น�@าน�?พอไม7ตายม�อาย�ปฏ�บ
ต�ไปเท7าน
@นกFเอาละ  เอาไหมล7ะ  เอาเท7าน�@อย7าง
อ>?นเร>?องเบFดเตลFดน
?น  ถ-าม
นจะได-หร>อไม7ได-กFช7างม
น  จะม�จะพบกFช7าง  ข-อ
ส�าค
ญม�แต7ข-าวก
บน�@าเท7าน
@นกFพอ ถ-าอย67ไปจะพอก�นได-ไหม จะพอตายไหม 
พ�จารณาไปอย7างน
@น  พอได-ก�น  พอได-ใช-อย67หรอก  เข-าไปบ�ณฑบาตบ-าน
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ไหน เขาคงจะให-หรอก ข-าวท�ละก-อน น�@าหาก�นม
นจนได-แหละ เอาสองอ
น
เท7าน�@ไม7ค�ดจะรวยเท7าใดหรอก
เร>?องการปฏ�บ
ต�  เร>?องผ�ด  เร>?องถ6ก  ม
นปนก
นมาน
?นแหละเราต-องกล-าท�า 
ต-องกล-าปฏ�บ
ต�  ป7าช-านะไม7เคยไปกFต-องห
ดไป  ไปกลางค>นไม7ได-ต-องไป
กลางว
น  แล-วห
ดไปค�?าๆ  บ7อยๆ  ต7อไป  ตอนค�?ากFไปได-  แล-วจะเหFน
ประโยชนQในการกระท�าของตน  ท�น�@กFจะร6-เร>?องอ
นน�@อะไรจ�ตใจของเราม
น
ไม7ร6-เร>?องร6-ราวมาต
@งก�?ชาต� ก�?ชาต� อ
นไหนเราไม7ชอบ อ
นไหนเราไม7ร
ก กFไม7
อยากให-ม
นประพฤต�ปฏ�บ
ต�ปล7อยม
นกล
วอย7างน�@  แล-วว7าเราได-ปฏ�บ
ต�  ม
น
ย
งไม7เร�ยกปฏ�บ
ต�หรอก ถ-าปฏ�บ
ต�จร�งๆ ละกFช�ว�ตน
?นแหละ พ6ดง7ายๆ ถ-าต
@ง
ใจจร�งๆ จะไปสนใจท�าไม ก6ได-น-อย ม1งได-มาก ม1งทะเลาะก6  ก6ทะเลาะม1ง
ไม7ม�หรอกเร>?องอย7างน
@นนะ เพราะไม7หาเอาเร>?องอย7างน
@น ใครจะท�าอย7างไร
กFช7าง  จะเข-าว
ดไหนกFตาม  กFไม7ได-หาเอาเร>?องเช7นน�@ไม7ได-ไปเพ7งเอาเร>?อง
เช7นน�@ ใครจะปฏ�บ
ต�ต�?าปฏ�บ
ต�ส6ง กFไม7ได-หาเอาเร>?องเช7นน
@น หาเอาเร>?องของ
ตนเท7าน
@น  อย7างน�@แหละกล-าประพฤต�กล-าปฏ�บ
ต�  ป 
ญญาจะเก�ด  ญาณจะ
เก�ด เพราะการปฏ�บ
ต�
ถ-าหากว7าปฏ�บ
ต�ถ1งท�?ม
นแล-ว  ม
นปฏ�บ
ต�แท-ๆ  กลางค>นกลางว
นกFตามกF
ปฏ�บ
ต�  กลางค>นกFน
?งสมาธ�เง�ยบๆ  แล-วลงมาเด�นอย7างน-อยกFต-องได-สอง
สามคร
@ง  เด�นจงกรมน
?งสมาธ�  น
?งสมาธ�แล-วลงมาเด�นจงกรม  ม
นไม7อ�?มม
น
เพล�น บางท�ฝนตกพร�าๆ ไม7หน
กให-น1กถ1งเม>?อคราวท�านาโน7น กางเกงท�?น�7ง
ท�างานกลางว
นย
งไม7ท
นแห-ง  ต>?นเช-ามากFต-องสวมใส7เข-าไปอ�กต
@งแต7เช-า 
เข-าไปเอาควายในคอก  มองด6ควายข-างนอกเหFนแต7คอ  ไปจ
บเอาเช>อก
ควายมา  ม�แต7ข�@ควายเตFมไปหมด  หางควายตะว
ดแกว7งเอาข�@ของม
นมา
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เปรอะเราเตFมไปหมด ต�นเปFนฮ
งก-าด-วย*  เด�นไปทรมานไป  "ท�าไมถ1งท�กขQ 
ท�าไมถ1งยากแท-?"  ท�เราเด�นจงกรมฝนตกแค7น�@ม
นจะเปFนอะไร  ท�านาย�?ง
ท�กขQกFย
งท�าได-  เด�นจงกรมแค7น�@ท�าไมจะท�าไม7ได-ม
นกล-าข1@นมาหรอกถ-าเรา
ท�าได-
ถ-าม
นตกกระแสของม
นแล-ว  เร>?องการปฏ�บ
ต�น�?ไม7ม�อะไรจะขย
นเท7าม
น
หรอก  จะท�กขQกFไม7ท�กขQเท7าผ6-ปฏ�บ
ต�  จะส�ขกFไม7ส�ขเท7าผ6-ปฏ�บ
ต�  ขย
นกFไม7
ขย
นเท7าผ6-ปฏ�บ
ต�  ข�@เก�ยจกFไม7ข�@เก�ยจเท7าพวกน�@พวกน�@เปFนเล�ศ  เล�ศกว7าเขา 
ขย
นกFเล�ศเขา ข�@เก�ยจกFเล�ศเขา ม�แต7เล�ศท
@งน
@น ถ1งว7าถ-าต
@งใจปฏ�บ
ต�แล-วม
น
กFน7าด6จร�งๆ แต7พวกเราว7าปฏ�บ
ต�นะม
นไม7ถ1ง ม
นไม7ได-ท�า เปร�ยบกFเท7าก
บ
ว7า  ถ-าหล
งคาร
?วตรงน�@  กFขย
บไปนอนตรงน
@น  ถ-าร
?วตรงน
@นกFขย
บมานอน
ตรงน�@"ท�าย
งไงจะได-บ-านได-ช7องด�ๆ  ก
บเขาส
กท�?"  น�?ถ-าม
นร
?วท
@งหล
งกFคง
หน�เลย อย7างน�@กFไม7น7าเอา ม
นกFอย7างน
@นแหละการปฏ�บ
ต�
จ�ตของเราก�เลสของเรานะ  ถ-าไปท�าตามม
นกFย�?งไปก
นใหญ7ย�?งท�าตามกFย�?ง
หมดข-อว
ตรปฏ�บ
ต�  เร>?องการปฏ�บ
ต�น�?จนม
นอ
ศจรรยQในจ�ตของตนนะ 
อ
ศจรรยQม
นขย
นหม
?นเพ�ยรไม7ร6-เปFนอย7างไร  ใครจะปฏ�บ
ต�กFตาม  ไม7ปฏ�บ
ต�
กFตาม  ไม7ได-สนใจใคร  ท�าของตนปฏ�บ
ต�ของตนไปสม�?าเสมออย7างน
@น  ใคร
จะไปใต-มาเหน>อกFช7างเขาเราท�าของเราอย67อย7างน
@น ม
นต-องด6ต
วเอง ม
นจ1ง
จะเปFนการปฏ�บ
ต�คร
@นปฏ�บ
ต�ไป  ปฏ�บ
ต�แล-วไม7ม�เร>?องอะไรในใจ  ม�แต7เร>?อง
ธรรมะตรงไหนม
นท�าย
งไม7ได-  ตรงไหนม
นข
ดข-องอย67ม
นกFวนอย67แต7ตรงน
@น 
ม
นไม7แตกแล-วม
นไม7หน�หรอก  หมดอ
นน�@แล-วไปคาอย67อะไรอ�กม
นกFไปต�ด
อย67ตรงน
@นอ�ก  ต�ดอย67ท�?น
?นม
นไม7หน�  ถ-าม
นต�ดอย67ม
นเอาจนแตกน
?นแหละ 
ถ-าม
นไม7เสรFจม
นกFไม7ไปม
นไม7สบายใจถ-าม
นไม7เสรFจหมด  ม
นพ�จารณาจ7อ
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อย67ท�?น
?น น
?งกFอย67ท�?น
?น  นอนกFอย67ท�?น
@น  เด�นกFอย67ท�?น
@น  เปร�ยบเหม>อนก
บเรา
ท�านาไม7เสรFจน
?นแหละ นาเราเคยด�าท�กป� แต7ป�น�@ตรงน
@นย
งไม7เสรFจ ใจม
นกF
เลยต�ดเปFนท�กขQ  อย67ท�?น
@นไม7สบาย  เหม>อนเราท�างานไม7เสรFจ  ถ1งมาอย67ก
บ
เพ>?อนมากๆ  ใจกFไม7สบาย  พะวงแต7เร>?องงานท�?เราท�าไม7เสรFจอย67น
?นแหละ 
หร>อเหม>อนก
บเราปล7อยล6กเลFกๆ  ไว-บนบ-าน  แต7เราให-อาหารหม6อย67ใต-ถ�น
บ-าน  ใจม
นกFค�ดอย67แต7ก
บล6ก  กล
วม
นจะตกบ-าน  ท�าอย7างอ>?นอย67กFค�ดอย67
อย7างน
@น  เช7นเด�ยวก
นก
บข-อปฏ�บ
ต�ของเราม
นไม7ล>มส
กท�เลย  ท�าอย7างอ>?น
อย67กFไม7ล>ม  พอจะออกจากบ-านม
น  ม
นกFปsาปเข-ามาในใจท
นท�  ต�ดตามอย67
กระท
?งค>นกระท
?งว
นไม7ได-ล>มส
กท�  เปFนอย67อย7างน
@นม
นจ1งเปFนไปได-  ไม7ใช7
ของง7าย
ตอนแรกกFอาศ
ยคร6บาอาจารยQให-ท7านแนะน�า เข-าใจแล-วกFท�า คร6บาอาจารยQ
สอนแล-วกFท�าตามท�?ท7านสอน  พอเข-าใจแล-วท�าได-แล-วท7านกFไม7ได-สอนอ�ก 
เราท�าของเราเองละท�น�@  ม
นจะเก�ดประมาทอย67ตรงไหน  ม
นจะเก�ดไม7ด�อย67
ตรงไหน ม
นกFร6-ของม
นเองม
นกFสอนของม
นเอง ม
นกFท�าของม
นเอง ม
นเปFน
ผ6-ร6- ม
นเปFนป 
จจ
ตต
ง จ�ตม
นเปFนของม
นเอง ร6-เองว7าผ�ดน-อยผ�ดมาก ผ�ดตรง
ไหนม
นกFพยายามด6ของม
นอย67อย7างน
@น  พยายามประพฤต�ปฏ�บ
ต�เองของ
ม
น  เปFนอย7างน
@นละปฏ�บ
ต�  คล-ายๆ  เปFนบ-าหร>อเปFนบ-าไปเลยกFว7าได- 
ปฏ�บ
ต�จร�งๆ กFเปFนบ-านะแหละ ม
นเปล�?ยน ม
นเปFนส
ญญาว�ปลาศ แล-วม
น
เปล�?ยนส
ญญาน
?น  ถ-าม
นไม7เปล�?ยนม
นกFด�ร-ายอย67เหม>อนเด�ม  ม
นกFท�กขQอย67
เหม>อนเด�ม
ม
นกFแสนจะท�กขQน
?นละการปฏ�บ
ต� แต7ว7าท�กขQน
?นถ-าม
นไม7ร6-จ
กว7าม�ท�กขQ ม
น
กFไม7ร6-จ
กท�กขQหรอก  ถ-าเราจะพ�จารณาท�กขQเราจะฆ7าท�กขQน�?  ม
นกFต-องพบ
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ก
นก7อนซ�  จะไปย�งนกถ-าไม7เจอนกแล-วจะได-ย�งหร>อ  ท�กขQ  ท�กขQ 
พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า  ท�กขQ  ชาต�ท�กขQ  ชะราป�ท�กขQ  เก�ดข1@นมาแล-วไม7
อยากให-ม
นท�กขQ  ม
นกFไม7เหFนท�กขQ  ไม7เหFนท�กขQม
นกFไม7ร6-จ
กท�กขQ  ไม7ร6-จ
ก
ท�กขQม
นกFเอาท�กขQออกไม7ได-อย7างน�@  แล-วคนเราไม7อยากเหFนท�กขQ  ไม7อยาก
ได-ท�กขQ ท�กขQตรงน�@กFหน�ไปน
@น น
?นแหละย�?งเอาท�กขQไว-ไม7ได-ฆ7าม
น ไม7ได-ค�ด
ไม7ได-พ�จารณาด6ม
น ท�กขQตรงน�@หน�ไปตรงน
@น ท�กขQตรงน
@นหน�ไปตรงน�@  หน�
แต7ทางกายเรา  คร
@นม
นหลงอย67เม>?อใดจะไปตรงไหนม
นกFท�กขQ  จะข1@นเคร>?อง
บ�นหน�ไปจากม
นกFข1@นไปด-วย  แม-จะม�ดลงไปในน�@าม
นกFม�ดไปด-วย  เพราะ
ท�กขQม
นอย67ก
บเรา  แต7เราม
นหลงม
นอย67ก
บเรา  จะไปหน�จะไปละม
นท�?ไหน
ได- คนเรานะท�กขQ ท�น�@หน�ไปท�?น
@น ท�กขQท�?น
@นหน�มาทางน�@ ว7าเราหน�ท�กขQม
น
กFไม7ใช7  ท�กขQม
นไปก
บเรา  เราไปก
บท�กขQไม7ร6-จ
กท�กขQ  ถ-าไม7ร6-จ
กท�กขQกFไม7ร6-
จ
กเหต�เก�ดของท�กขQ ไม7ร6-จ
กเหต�ของท�กขQ กFไม7ร6-จ
กความด
บท�กขQ ท�?ไหนม
น
จะด
บได- ม
นไม7ม�หรอก
ม
นต-องหม
?นมาพ�จารณาให-ม
นแน7นอน ต-องกล-าประพฤต�กล-าปฏ�บ
ต� อย67ก
บ
เพ>?อนก
บฝ6งกFเหม>อนอย67คนเด�ยวไม7กล
ว  ใครจะข�@เก�ยจข�@คร-านกFช7างเถอะ ผ6-
ใดเด�นจงกรมท�าเพ�ยรมากๆ  ละร
บรองใครจะไปไหนมาไหน  กFท�าการ
ปฏ�บ
ต�ของต
วเองอย67อย7างน
@น  ท�าเพ�ยรอย67อย7างน
@น  ถ-าท�าจร�งๆ  แล-วกF
พรรษาเด�ยวเท7าน
@น  การปฏ�บ
ต�น�?  ให-ท�านะให-ท�าอย7างท�?พ6ดมาน�?  ให-ฟ 
งค�า
สอนของอาจารยQ อย7าเถ�ยง อย7าด>@อ ท7านส
?งให-ท�าท�าไปเลย ไม7ต-องกล
วก
บ
การปฏ�บ
ต�ม
นร6-จ
กเพราะการกระท�า ไม7ต-องสงส
ยหรอก
การปฏ�บ
ต�น
@นเปFนปฏ�ปทาด-วย  ปฏ�ปทาอย7างไร?  ปฏ�บ
ต�ไปเร>?อยๆ 
สม�?าเสมอ  ปฏ�บ
ต�เหม>อนหลวงตาเปไม7ได-นะ  ในพรรษาท7านกFสมาทานไม7
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พ6ด  ไม7พ6ดแต7กFเอาหน
งส>อมาเข�ยน  "พร�7งน�@ป�@งข-าวเหน�ยวให-ส
กก-อนนะ" 
อยากก�นข-าวเหน�ยวป�@ง ท7านไม7พ6ดแต7เอาหน
งส>อมาเข�ยน ย�?งย�7งกว7าเด�มอ�ก 
เด�wยวกFเข�ยนเอาอ
นน
@นเด�wยวกFเข�ยนเอาอ
นน�@ว�7นวายไปหมด  ท7านสมาทาน
ไม7พ6ด แต7มาเข�ยนเอา น�?กFไม7ร6-จะสมาทานไม7พ6ดไปท�าไม ไม7ร6-จ
กการปฏ�บ
ต�
ของตนเอง  ความเปFนจร�งปฏ�ปทาของเรา  เปFนผ6-ม
กน-อย  เปFนผ6-ส
นโดษ
ปล7อยไปตามธรรมดาปกต�ของเรา  อย7าไปสนใจม
นจะข�@เก�ยจ  อย7าไปสนใจ
ม
นจะขย
น ปฏ�บ
ต�น�?อย7าว7าขย
น อย7าว7าข�@เก�ยจ ธรรมดาคนเราน
@นนะ ขย
น
จ1งจะท�า  ถ-าข�@เก�ยจแล-วไม7ท�า  น�?ปกต�ของคนเราแต7พระท7านไม7เอาเช7นน
@น 
ขย
นกFท�า  ข�@เก�ยจกFท�า  ไม7สนใจอย7างอ>?นต
ดไป ละไป ห
ดไป ท�าไปเร>?อยๆ 
ไม7ว7าว
นน�@หร>อค>นน�@  ป�น�@  ป�หน-ายามไหนกFตาม  ไม7สนใจขย
น  ไม7สนใจข�@
เก�ยจ  ไม7สนใจร-อน  ไม7สนใจหนาว  ท�าไปเร>?อยๆ  น�?ท7านเร�ยกว7าส
มมา
ปฏ�ปทา
บางท�กFขะม
กเขม-นข1@นมาค�มก
นอย67เส�ย ๖ ว
น ๗ ว
น พอเหFนว7าไม7เข-าท7ากF
หย�ด เล�กออกมาเลยย�?งไปก
นใหญ7 ท
@งพ6ดท
@งค�ยไม7ร6-อะไรต7ออะไร พอน1กได-
ท�าเข-าไปอ�กสองว
นสามว
นเท7าน
@น พอเล�กแล-วน1กได-อ�กกFท�าอ�ก เหม>อนก
บ
คนท�างาน บทจะท�ากFท�าเส�ยจนไม7ร6-เน>@อร6-ต
ว เร>?องข�ดไร7ข�ดสวน ถางไร7 ถาง
ภ6กFด� บทจะเล�กจอบเส�ยมกFไม7ยอมเกFบ ท�@งอย67อย7างน
@น หน�ไปเลย ว
นต7อมา
ด�นจ
บเกรอะไปหมด แล-วกFน1กขย
นท�าอ�ก ท�@งไปอ�ก อย7างน�@ไม7เปFนไร7ไม7เปFน
นา  ปฏ�บ
ต�น�?กFเหม>อนก
นน
?นแหละ  ปฏ�ปทาถ-าถ>อว7าไม7ส�าค
ญกFไม7ส�าเรFจ 
ส
มมาปฏ�ปทาน�?ส�าค
ญมากจร�งๆ ค>อเราท�าเร>?อยๆ อย7าไปว7าม
นได-อารมณQด�
อารมณQไม7ด�  ด�กFช7าง  ไม7ด�กFช7างช7างม
น  พระพ�ทธเจ-าท7านไม7ได-สนใจใคร
หรอก  ท7านผ7านมาหมดของด�ไม7ด�  ของชอบไม7ชอบเหล7าน�@  น
?นแหละจ1ง
เปFนการปฏ�บ
ต�การปฏ�บ
ต�ท�?จะเอาแต7ของชอบ ของไม7ชอบไม7เอา อย7างน�@ไม7
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เปFนการปฏ�บ
ต� ม
นเปFนว�บ
ต� น�?ไปท�?ไหนกFไม7สบาย อย67ท�?ไหนกFไม7สบายเปFน
ท�กขQอย67ตลอดกาลตลอดเวลา กระท�าเพ�ยรอย7างน�@กFเหม>อนก
นก
บพราหมณQ
บ6ชาย
นตQ  ท�าไมบ6ชาย
นตQ?  กFเพราะเขาต-องการส�?งท�?เขาปรารถนา  เราท�า
เพ�ยรกFเหม>อนก
น  ท�าไมเราจ1งท�าความเพ�ยรล7ะ?  ท�าเพ>?อม�ภพม�ชาต� 
ต-องการตามใจตามปรารถนาจ1งเอา  ไม7ได-ตามปรารถนากFไม7เอา  เหม>อน
ก
บพราหมณQบ6ชาย
นตQ เขาต-องการเขาจ1งบ6ชาย
นตQ
พระพ�ทธเจ-าท7านไม7ว7าอย7างน
@น  การกระท�าเพ�ยรกFเพ>?อละเพ>?อปล7อย  เพ>?อ
เล�ก เพ>?อถอน ไม7ต-องการภพชาต� ไม7ต-องการเอาน
?นเอาน�? กว7าท�?ท7านจะมา
ถ6กทางท7านกFปฏ�บ
ต�มาไม7ร6-ก�?อย7างต7อก�?อย7าง ม�พระเถระองคQหน1?ง ท7านบวช
มหาน�กายว7าม
นไม7เคร7ง กFเปล�?ยนมาเปFนธรรมย�ต คร
@นบวชธรรมย�ตแล-วมา
ปฏ�บ
ต�  ปฏ�บ
ต�ไปบางท�กFไม7ยอมก�นข-าวต
@ง  ๑๕ ว
นนะ คร
@นก�นกFก�นเฉพาะ
ผ
กเฉพาะหญ-า ก�นส
ตวQนะม
นบาป ก�นผ
ก ก�นหญ-าด�กว7า ก�นฝ 
กล�@นฟ-าหมด
ท�ละ ๔-๕ ฝ 
กแน7ะ ก�นอย7างน
@นม
นกFได-แค7น
@น ต7อมาส
กหน7อย เฮ-ย เปFนพระ
ไม7ด�เปFนไปล�าบาก  ร
กษาว
ตรม
นยาก  ลดลงมาเปFนผ-าขาวด�กว7า  เลยส1ก
จากพระมาเปFนผ-าขาว  เพราะเกFบผ
กเกFบหญ-าก�นเองกFได-  ข�ดห
วเผ>อก
ห
วม
นก�นเองกFได- เลยมาเปFนผ-าขาว ท�าไปท�ามาไม7ร6-เร>?องร6-ราว เลยหมดไป 
หมดไปจากพระจากผ-าขาวหมดเลย  เด�wยวน�@ไม7ร6-ว7าไปอย7างไร  ตายหร>อย
ง
กFไม7ร6-  น�?เพราะท�าอย7างไรกFไม7พอใจไม7หน�าใจเลย  ไม7ร6-ว7าต
วเองก�าล
งท�า
ตามก�เลส  ก�เลสพาท�ากFไม7ร6-จ
ก  พระพ�ทธเจ-านะท7านส1กเปFนผ-าขาวหร>อ
เปล7า?  ท7านท�าอย7างไร  ท7านปฏ�บ
ต�อย7างไรกFไม7ค�ดด6  ท7านพาก�นผ
กก�น
หญ-าเหม>อนว
วเหม>อนควายหร>อเปล7า?  เออ...คร
@นจะก�นกFก�นไปเถอะ  เรา
ท�าได-แค7ไหนกFเอาแค7น
@น
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อย7าไปต�คนอ>?น  อย7าไปว7าคนอ>?น  ม
นสบายอย7างใดกFเอาอย7างน
@น  อย7าไป
เส�@ยม อย7าไปถาก อย7าไปฟ 
นเข-ามากเก�นไป จะไม7เปFนค
นกะบวย เลยไม7
เปFนอะไร  กFท�@งไปเสยเฉยๆ  อย7างน�@กFม�อย7างการท�าความเพ�ยรเด�นจงกรม 
๑๕  ว
น กFเด�นอย67อย7างน
@นไม7ก�นข-าวละแขFงแรงอย67  คร
@นเล�กท�าแล-วท�@งนอน
เร>?อยเป>?อยไม7ได-เร>?อง  น�?แหละม
นไม7ได-ค�ดไตร7ตรองให-ด�  ไปๆ  มาๆ  เปFน
อะไรกFไม7ถ6กใจ  เปFนพระกFไม7ถ6กใจ  เปFนเณรกFไม7ถ6กใจ  เปFนผ-าขาวกFไม7
ถ6กใจ  เลยไม7เปFนอะไร  ไม7ได-อะไรเลยหมด  น�?แหละม
นไม7ร6-จ
กการปฏ�บ
ต�
ของตน  ไม7พ�จารณาเหต�ผลม
น  จะปฏ�บ
ต�เพ>?อเอาอะไรให-ค�ดด6  ท�?ท7านให-
ปฏ�บ
ต�นะปฏ�บ
ต�เพ>?อท�@ง ม
นค�ดร
กคนน
@น ม
นค�ดช
งคนน�@ อย7างน�@ม�อย67แต7อย7า
ไปสนใจม
น  แล-วปฏ�บ
ต�เพ>?ออะไร?เพ>?อละส�?งเหล7าน�@  ม
นสงบกFท�@งความสงบ 
ม
นร6-แล-ว กFท�@งม
นซะความร6-เหล7าน
@น ร6-แล-วกFแล-วไป คร
@นถ>อว7าต
วว7าตนว7าร6-
แล-ว  กFถ>อว7าต
วเก7งกว7าคนอ>?นเท7าน
@นซ�  ไปๆ มาๆ เลยอย67ไม7ได-  อย67ท�?ไหน
เด>อดร-อนท�?น
?น เร>?องปฏ�บ
ต�ไม7ถ6กหนทางม
น น�?เราไม7ได-ปฏ�บ
ต�
ปฏ�บ
ต�พอสมควรตามก�าล
งของเรา  ม
นนอนมากไหมกFทรมานม
นด6  ม
นก�น
มากกFทรมานม
น เอาม
นพอสมควร เอาแต7ศ�ล สมาธ� ป 
ญญา เอาธ�ดงคว
ตร
ใส7เข-าไปด-วย  ธ�ดงคว
ตรน�?เพ>?อเปFนเคร>?องข6ดเกลา  เอาขนาดหน1?งม
นไม7พอ
นะ เอาธ�ดงคว
ตรเข-าใส7ม
นจ1งแก-ได- ธ�ดงคว
ตรน�@กFเปFนของส�าค
ญอย67 บางคน
เอาศ�ล เอาสมาธ� ฆ7าม
นกFไม7ได- ไม7เปFน ต-องเอาธ�ดงคว
ตรเข-าช7วยอย7างน
@น
ธ�ดงคว
ตรม
นต
ดหลายอย7าง เช7น บางท�ให-อย67โคนต-นไม- อย67โคนต-นไม-กFไม7
ผ�ดศ�ล อย67ป7าช-า อย67ป7าช-ากFไม7ผ�ดศ�ล ถ-าต
@งธ�ดงคว
ตรอย67ป7าช-าแล-ว ไม7อย67น7ะ
ถ1งผ�ด ไปอย67ลองด6ซ�ป7าช-าน
?นม
นจะเปFนอย7างไร ม
นจะเปFนเหม>อนอย67ก
บหม67
ก
บพวกหร>อเปล7า? ม
นม�ประโยชนQท�กๆ อย7างน
?นแหละธ�ดงคว
ตรน�?
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ธ� ท
ง คะ ท7านว7าข-อว
ตรปฏ�บ
ต�อ
นบ�คคลปฏ�บ
ต�ยาก เปFนข-อปฏ�บ
ต�ของพระ
อร�ยะเจ-า  ผ6-ใดต-องการเปFนพระอร�ยะเจ-าต-องม�ธ�ดงคว
ตรเปFนเคร>?องข
ดเกลา 
ยากท�?คนจะท�าได- และยากท�?จะม�คนศร
ทธาท�า เพราะม�แต7ส�?งข
ด ม�แต7ข
ด ม�
แต7ข>นท
@งน
@น อย7างถ>อผ-ากFผ-าสามผ>น เท�?ยวบ�ณฑบาตมาฉ
น บางท�กFฉ
นแต7
ในบาตร  เท�?ยวบ�ณฑบาตไป  อะไรตกบาตรกFฉ
นอ
นน
@น  เขาจะเอาอะไรมา
ถวายภายหล
งไม7เอา เวลาบ�ณฑบาตเขาใส7อะไรให-กFฉ
นแต7อ
นน
@น การท�?ถ>อ
ธ�ดงคQข-อน�@ทางภาคกลางด� สบาย เพราะเขาพร-อมอย67แล-วแต7ถ-ามาทางภาค
อ�สานธ�ดงคQข-อน�@ได-ปฏ�บ
ต�ละเอ�ยดด�  เพราะได-ก�นแต7ข-าวเปล7าๆ  เท7าน
@น 
บ-านเราเขาใส7บาตรแต7ข-าวเปล7าๆ  ทางโน-นเขาใส7บาตรใส7ข-าวใส7ก
บด-วย 
มาบ-านเราท�@งใส7ให-แต7ข-าวเท7าน
@น  ธ�ดงคQข-อน�@อย7างอ�กฤษฎQเลย  เคร7งอย7าง
น
@น บ�ณฑบาตมาฉ
น ฉ
นแล-วใครจะเอาอะไรมาถวายอ�กกFไม7ฉ
น ธ�ดงคว
ตร
น�?ม
นช7วยมาก ช7วยจร�งๆ ฉ
นหนเด�ยว ภาชนะอ
นเด�ยว อาสนะอ
นเด�ยว ล�ก
ไปแล-วไม7ฉ
นอ�กอย7างน
@น  อ
นน�@เร�ยกว7าธ�ดงคว
ตร  แล-วจะม�ใครบ-างท�?
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ได- ยากท�?จะม�คนศร
ทธาเพราะม
นยากม
นล�าบากมาก ท7าน
จ1งว7าผ6-ใดปฏ�บ
ต�ธ�ดงคว
ตรน�@ม�อาน�สงสQมากจร�งๆ
ท�?เราว7าปฏ�บ
ต�นะม
นย
งไม7เร�ยกว7าปฏ�บ
ต�หรอก  ถ-าปฏ�บ
ต�นะม
นไม7ใช7ของ
เบาๆ  ม
นไม7กล-าประพฤต�  ไม7กล-าปฏ�บ
ต�หรอกคนเรานะ  ท�?ไหนม
นข
ดม
น
ไม7กล-าท�าหรอก อ
นไหนม
นข
ดห
วใจไม7อยากท�า  ไม7อยากปฏ�บ
ต�  ไม7อยาก
ข
ดก�เลส ไม7อยากเกลาม
นไม7อยากเอาม
นออก
ความเปFนจร�งท7านว7าการปฏ�บ
ต�น
@น  อย7าท�าตามใจของตนน
ก  ปฏ�บ
ต�ให-
พ�จารณาบ-าง ใจเราม
นถ6กล7อลวงมาหลายภพหลายชาต�แล-ว ว7าเปFนใจของ
ตน  ม
นไม7ใช7หรอก  ม
นล-วนแต7เปFนของปลอม  ม
นพาเราโลภ  ม
นพาเรา
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โกรธ ม
นพาเราหลง ม
นพาปล-นพาสดมภQ พาอยากได-  พาอ�จฉาพยาบาท 
อย7างน�@ม
นไม7ใช7ของเราแล-วลองถามด6ใจของเราซ� อยากด�ไหม? ม�แต7อยาก
ด�ท
@งน
@น  แล-วท�าอย7างน
@นม
นด�ไหมล7ะ?  แน7ะ!  ไปท�าไม7ด�แต7ม
นอยากได-ด� 
ถ1งว7าของท�?ม
นไม7จร�งม
นกFต-องเปFนอย7างน
@น พระพ�ทธเจ-าท7านไม7ให-ตามม
น 
ให-ข
ดม
น  ม
นไปทางน
@น  หลบมาทางน�@  ม
นมาทางน�@  หลบไปทางโน-นน
?น
แหละ พ6ดง7ายๆ กFเท7าก
นก
บเร>?องเก7าท�?พ6ดมาแต7ต-น  ใจเราม
นจะชอบอ
นน�@ 
เอาไปโน7น  ใจม
นจะชอบอ
นโน7น  เอามาน�?เหม>อนคนเคยเปFนเพ>?อนก
นมา
ก7อน  แต7มาถ1งว
นน�@กFม�ความเหFนไม7ตรงก
น  ไปคนละทาง  แยกทางก
น 
พ6ดจาไม7ลงรอยก
น ทะเลาะก
นเลย ม
นแยกไปอย7างน
@น น
?นแหละไม7ตามใจ
ของตน ถ-าผ6-ใดท�าตามใจของตน ม
นร
กอ
นไหน ม
นชอบอ
นไหน กFเอาไป 
ตามเร>?องตามราวของม
นน
?นแหละ  ย
งไม7ได-ปฏ�บ
ต�อะไรเลยส
กอย7างลองด6
กFได-
น�?แหละเขาว7าได-ปฏ�บ
ต�ม
นไม7ใช7 ม
นว�บ
ต�อย67  ถ-าไม7หย�ดด6ไม7ท�าด6 ไม7ปฏ�บ
ต�
ด6  กFไม7เหFนไม7เปFน  ปฏ�บ
ต�น�?พ6ดง7ายๆ  ม
นกFต-องเอาช�ว�ตน
?นแหละเข-าแลก 
ไม7ใช7ม
นไม7ท�กขQนะปฏ�บ
ต�น�? ม
นต-องท�กขQ ย�?งพรรษาหน1?งสองพรรษาน�?แหละ
ย�?งท�กขQ พระหน�7มเณรน-อยน�?ย�?งท�กขQมาก ผมน�?ม
นเคยท�กขQมามาก ท�กขQก
บ
อาหารการก�นน�?กFย�?งท�กขQ กFเราอาย� ๒๐ ป� มาบวช ม
นก�าล
งก�นก�าล
งนอน
จะว7าอย7างไรก
บม
นล7ะ  บางคร
@งกFไปน
?งเง�ยบค�ดถ1งแต7ของก�นของอยาก
อยากก�นต�ากล-วยตาน�  อยากก�นต�าส-มมะละกอท�กอย7างน
?นแหละน�@าลาย
อย7างน�@ไหลย>ด  น�?แหละได-ทรมานม
น  ท�กส�?งท�กอย7างม
นไม7ใช7ของง7ายนะ 
ถ1งว7าม
นได-พาเราท�าบาปมามาก  แล-วเร>?องอาหารการก�นน�?  คนก�าล
งก�น 
ก�าล
งนอน ก�าล
งสน�ก มาย1ดเอาไว- มาข
งเอาไว- ม
นกFย�?งไปก
นใหญ7 เท7าก
บ
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น�@าก�าล
งไหลไปขวางเอาไว-ย�?งแตกใหญ7  เอาไว-ได-กFด�  เอาไว-ไม7ได-กFพ
ง 
จนกว7าม
นสบายจากส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ ละกFไม7ยากเลย
ภาวนาป�แรกไม7ได-อะไร  ม�แต7ภาวนาของอยากของก�นว�7นวายไปหมด  แย7
มากเหล>อเก�น  บางคร
@งน
?งอย67เหม>อนก
บได-ก�นกล-วยจร�งๆ  ร6-ส1กเหม>อนห
ก
กล-วยเข-าปากอย67อย7างน
@น  ม
นเปFนของม
นเอง  เหล7าน�@ม
นม�แต7เร>?องการ
ปฏ�บ
ต�หมดท
@งน
@น แต7ว7าอย7าไปกล
วม
น ม
นเปFนมาหลายภพหลายชาต�แล-ว 
เราได-มาฝ1กมาห
ดม
นท�กอย7าง  แสนยาก  แสนล�าบาก  แต7ว7าอ
นไหนยากๆ 
น
?นแหละ  ท�าอ
นไหนไม7ยากไปท�าม
นท�าไม  ท�าในส�?งท�?ม
นยาก  ท�าท�?ม
นได-
ส�?งง7ายๆ  นะ  ใครๆ  ท�ากFเปFนหรอก  ส�?งท�ายากๆ  น�?ต-องท�าให-ม
นได- 
พระพ�ทธเจ-าของเรากFเช7นก
น  ถ-าจะมาคอยพะวงญาต�พ�?น-องพงศQพ
นธ�Q
ทร
พยQสมบ
ต�  ความร7าเร�งบ
นเท�งต7างๆ  ร6ปกFด�  เส�ยงกFด�  กล�?นกFด�  รสกFด� 
โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQกFด� กFไม7ได-เปFนพระ-พ�ทธเจ-าหรอก..เหล7าน�@ม
นไม7ใช7
ของน-อย.คนเรากFหาเอาแต7ส�?งเหล7าน�@ท
@งโลกน
?นแหละ  ออกบวชแต7อาย�ย
ง
น-อย  หน�จากม
นได-ม
นกFตายน
?นแหละ  บางคนกFย
งมาพ6ดว7า  "ถ-าเหม>อน
หลวงพ7อกFค7อยย
งช
?วหน7อย ไม7ได-สร-างครอบคร
วกFสบายไม7ได-ค�ดอะไร"  ว7า
ไปน
?น  ผมว7า  "อย7ามาพ6ดอย67ใกล-ๆ  นะเด�wยวโดนไม-ค-อนหรอก"  ย
งก
บเรา
ไม7ม�ห
วใจอย7างน
@น
เร>?องของคนไม7ใช7เร>?องย7อยๆ  ม
นเร>?องช�ว�ตท
@งน
@นแหละ  ถ1งว7าน
กปฏ�บ
ต�เรา
กล-าหาญฝ1กเร7งเข-าไป  ไม7เช>?ออย7างอ>?น  เช>?อพระ-พ�ทธเจ-าท7านสอน 
หาความสงบใส7ต
วเอง พอมาภายหล
งจ1งร6-ปฏ�บ
ต�ไป พ�จารณาไป ไตร7ตรอง
ไป  ผลม
นสะท-อนกล
บมาท�?น�@เท7าก
น  ม�เหต�ม�ผลเหม>อนก
น  น
กปฏ�บ
ต�ของ
เรากFเช7นก
น  อย7าไปยอมม
น  ท�แรกแค7เร>?องการนอนม
นกFย
งยาก  ว7าจะล�ก
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ต>?นข1@นเวลาน
@นเวลาน�@ม
นกFไม7ล�ก  น�?ต-องห
ดม
นว7าจะล�กกFล�กข1@นท
นท�  บางท�
ม
นกFได-  แต7บางท�พอร6-ส1กต
วว7าจะล�กม
นกFไม7ล�ก  บางท�กFจะให-ม
นล�กว7า
หน1?ง...สอง...เอ-า ถ-าน
บถ1งสามแล-วไม7ล�ก ต-องตกอเวจ� ตกนรกนะ บอกม
น
อย7างน
@น  พอจะสามม
นร�บล�กข1@นท
นท�  ม
นกล
วตกนรก  อย7างน�@ต-องห
ดม
น 
ไม7ห
ดไม7ได-หรอก ม
นต-องห
ดท�กด-านท�กม�ม  จะอาศ
ยคร6บาอาจารยQ  อาศ
ย
หม67  อาศ
ยเพ>?อน มาแนะน�าพร�?าสอนเราอย67เร>?อยๆ นะ โอย ไม7ได-ก�นหรอก 
อย7างน�@ไม7ต-องบอกก
นมากหรอก บอกท�สองท�กFเล�ก ท�าไปปฏ�บ
ต�ไปของม
น
เอง
จ�ตท�?ม
นเปFนไปแล-วม
นไม7ท�าผ�ดหรอก  อย67ต7อหน-าคนม
นกFไม7ท�าผ�ด  อย67ล
บ
หล
งม
นกFไม7ท�าผ�ด เร>?องจ�ตท�?ม
นเปFนแล-วม
นไม7ม�ท�?ล
บท�?แจ-งส
กแห7ง ม
นเปFน
ของม
นอย67อย7างน
@น  ฉะน
@นพระอร�ยะเจ-าท
@งหลายท7านจ1งเช>?อจ�ตของท7านว7า
ม
นเปFนเช7นน
@น น�?เราท
@งหลายกFเหม>อนก
น ข-อว
ตรปฏ�บ
ต�เลFกๆ น-อยๆ น�@กF
ย
งไม7ร6-จ
ก บางคนต-องการจะมาปฏ�บ
ต�เพ>?อเอาความส�ขเฉยๆ ส�ขม
นจะเก�ด
มาจากไหนก7อน?  อะไรเปFนเหต�ม
น?  ความส�ขท
@งหลายนะม
นต-องม�ท�กขQ
ก7อนม
นจ1งจะเปFนส�ข  เราท�าท�กส�?ง  ท�างานก7อนจ1งได-เง�นมาซ>@อก�นม�ใช7หร>อ 
ท�านาก7อนจ1งจะได-ก�นข-าว  ม
นต-องผ7านความท�กขQมาก7อนท�กอย7างนะแหละ 
บางคนมาบวชว7าจะมาพ
กผ7อนให-สบาย  จะมาน
?งพ
กผ7อนเอาสบายเลยเขา
ว7า  ไม7ได-เร�ยนหน
งส>อมาก7อน  จะมาจ
บหน
งส>ออ7านได-เลยอย7างน
@นหร>อ? 
ไม7ได-หรอก
อย7างน�@แหละคนท�?ม�ความร6-ส6งๆ  เม>?อเข-ามาบวชมาปฏ�บ
ต�ไม7ค7อยได-เร>?อง 
เพราะม
นร6-ไปคนละอย7างคนละทาง  ม
นไม7ได-ทรมานต
วเอง  ไม7ได-ด6ต
วเอง 
หาเอาแต7ความย�7งเหย�งมาใส7ใจของตน  เอาแต7ส�?งท�?ไม7ใช7ความสงบระง
บ 
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ส7วนด-านร6-ของพระพ�ทธเจ-าของเราไม7ใช7ร6-ด-านโลก�ยQ ท7านร6-ด-านโลก�ตระ ม
น
ร6-ไปคนละทาง  ฉะน
@นผ6-เข-ามาบวชในพระพ�ทธศาสนา  ไม7ว7าผ6-ใด  ไม7ว7าช
@น
ใด ภ6ม�ใดกFตาม กFให-หย�ด กระท
?งพระเจ-าอย67ห
วมาบวชกFหย�ดเร>?องน
@นเร>?อง
โลกไม7ได-เอามาใกล-  ไม7ได-เอามาอวดมาอ-าง  ไม7ได-เอาลาภน
@นมาไม7ได-เอา
ยศน
@นมา  ไม7เอาความร6-น
@นมา  ไม7เอาอ�านาจน
@นมาไม7เอาการปฏ�บ
ต�เปFน
เร>?องละ เปFนเร>?องวาง เปFนเร>?องถอน เปFนเร>?องเล�ก ต-องเข-าใจอย7างน
@น ท�ก
อย7างม
นจ1งจะเปFนไปได-
เปFนไข-ย�?งไม7ฉ�ดยา ก�นยา ม
นจะหายหร>อ ท�?ไหนม
นกล
วต-องเข-าไป ป7าช-า
ตรงไหนม
นกล
วต-องเข-าไปด6  ห7มผ-าเข-าไปพ�จารณา  อน�จจาวะตะส
งขารา 
ไปย>นแล-วกFเด�นจงกรมอย67ท�?น
@น  ไปพ�จารณาให-ร6-ให-เหFนว7าม
นกล
วอย67ตรง
ไหน แล-วม
นจะบอก ม
นจะร6-เอง ม
นให-ร6-เท7าส
งขาร อย67ด6ม
นจนค�?าจนม>ดไป
เร>?อยๆ  ต7อไปด1กๆ  กFเข-าไปได-  แต7น�?ไม7กล-าไป...กล
ว  ม
นไม7กล-าเข-าไป
ปฏ�บ
ต�  ถ-าท�าอย7างน
@นนะเขาเร�ยกปฏ�บ
ต�  ปฏ�บ
ต�ไม7ร6-เร>?องการปฏ�บ
ต�  ไม7ร6-
จ
กเร>?องของม
น  เราจะต-องกล-า  ต-องฝ1ก  ต-องห
ด  อ
นใดท�?พระศาสดาทรง
บ
ญญ
ต�ไว- อ
นน
@นต-องเก�ดประโยชนQ อ
นน
@นต-องม�ประโยชนQ ท�?พระพ�ทธเจ-า
ท7านว7า  "ผ6-ใดเหFนธรรม  ผ6-น
@นเหFนเรา  ผ6-ใดเหFนเรา  ผ6-น
@นเหFนตถาคต  ผ6-ใด
เหFนตถาคต  ผ6-น
@นเหFนพระน�พพาน"  ไม7ปฏ�บ
ต�ตาม  ท7านจะเหFนธรรมได-
อย7างไร ไม7เหFนธรรมจะร6-จ
กท7านได-อย7างไร ไม7ร6-จ
กท7านจะร6-จ
กค�ณของท7าน
ได-อย7างไร  ถ-าท�าตามท7านแล-วกFจะร6-จ
กว7า  พระพ�ทธเจ-าท7านส
?งสอนมา
แน7นอนเหล>อเก�นเร>?องส
จธรรมน�@ ส
จธรรมเปFนความจร�งท�?ส�ด
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ในฐานะท�?พวกเราท
@งหลาย  เปFนผ6-ต
@งอกต
@งใจมาบรรพชาอ�ปสมบทใน
พระพ�ทธศาสนา ท�กท7านอย67คนละแห7งละหนกFมารวมก
น ณ ว
ดป7าพงน�@ ซ1?ง
เปFนพระประจ�าอย67ว
ดน�@กFม�  ท�?เปFนอาค
นต�กะพ1?งมาอาศ
ยอย67กFม�  กFล-วนแต7
เปFนน
กบวช ซ1?งได-พยายามหาความสงบด-วยก
นท
@งน
@น ความสงบท�?แท-จร�ง
น
@นพวกเราท
@งหลายจงเข-าใจ ความสงบอย7างแท-จร�งน
@น พระพ�ทธองคQตร
ส
ว7า  ไม7ได-อย67ห7างไกลจากพวกเรา  ม
นอย67ก
บพวกเรา  แต7เราท
@งหลายมอง
ข-ามไปข-ามมาอย67เสมอ  ต7างคนกFต7างม�อ�บายท�?จะหาความสงบน
?นเองแต7กF
ย
งม�ความฟ�-งซ7าน  ร�าคาญ  ไม7ถน
ดใจอย67  กFย
งไม7ได-ร
บความพอใจในการ
ปฏ�บ
ต�ของตนเอง ค>อย
งไม7ถ1งเป-าหมาย เปร�ยบประหน1?งว7าเราเด�นทางออก
จากบ-านเรา แล-วกFเร7ร7อนไปสารพ
ดแห7งไม7ม�ความสบาย แม-จะไปรถ จะไป
เร>อ  จะไปท�?ไหนอะไรกFตามท�  ม
นย
งไม7ถ1งบ-านเรา เม>?อเราย
งไม7ถ1งบ-านเรา
น
@นกFไม7ค7อยสบาย  ย
งม�ภาระผ6กพ
นอย67เสมอ  น�@เร�ยกว7าเด�นย
งไม7ถ1ง  ไม7ถ1ง
จ�ดหมายปลายทาง กFเร7ร7อนไปในท�ศต7างๆ เพ>?อแสวงหาโมกขธรรม
ยกต
วอย7างเช7น พระภ�กษ�สามเณรเราน�@  ใครๆ กFต-องการความสงบ ตลอด
พวกท7านท
@งหลาย ถ1งผมกFเหม>อนก
นอย7างน
@นหาความสงบ ไม7เปFนท�?พอใจ 
ไปท�?ไหนกFย
งไม7เปFนท�?พอใจ  เข-าไปในป7าน�@กFด�  ไปกราบอาจารยQน
@นกFด�  ไป
ฟ 
งธรรมใครกFด� กFย
งไม7ได-ร
บความพอใจ อ
นน�@เปFนเพราะอะไร?
หาความสงบไปอย67ในท�?สงบ  ไม7อยากจะให-ม�เส�ยง  ไม7อยากจะให-ม�ร6ป  ไม7
อยากจะให-ม�กล�?น  ไม7อยากจะให-ม�รส  อย67เง�ยบๆ อย7างน�@น1กว7าม
นจะสบาย 
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ค�ดว7าความสงบม
นอย67ตรงน
@น  ซ1?งความเปFนจร�งน
@น  เราไปอย67เง�ยบๆ  ไม7ม�
อะไร ม
นจะร6-อะไรไหม? ม
นจะร6-ส1กอะไรไหม? ลองค�ดด6ซ� ตาของเราน
@นนะ
ถ-าไม7เหFนร6ป ม
นจะเปFนอย7างไรไหม?  จม6กน�@ไม7ได-กล�?น  ม
นจะเปFนอย7างไร
ไหม?  ล�@นเราไม7ได-ร6-จ
กรส  ม
นจะเปFนอย7างไรไหม?  ร7างกายไม7กระทบ
โผฏฐ
พะท�?ถ6กต-องอะไร  ม
นจะเปFนอะไรไหม?  ถ-าม
นเปFนอย7างน
@นม
นกFเปFน
คนตาบอดซ�  คนห6หนวก  คนจม6กขาดล�@นหล�ดไป  กายไม7ร
บร6-อะไร  เปFน
อ
มพาตไปเลย  ม
นจะม�อะไรไหม?  แต7ใครกFม
กจะค�ดอย7างน
@น  อยากจะไป
อย67ท�?ว7าม
นไม7ม�อะไร ไอ-ความค�ดอย7างน
@นเคยค�ด...เคยค�ดมา...
ในสม
ยท�?ผมเปFนพระปฏ�บ
ต�ใหม7ๆ  จะน
?งสมาธ�ตรงไหนเส�ยงม
นกFอ>@อ  ม
นไม7
สงบเลย  ค�ดผ7านไปผ7านมาเสมอว7า  จะท�าอย7างไรหนอ  ม
นไม7สงบ  จน
ต-องหาข�@ผ1@งมาป 
@นกลมๆ อ�ดเข-าไปในห6น�?ไม7ได-ย�นอะไร ม�แต7เส�ยงอ>@อเท7าน
@น 
น1กว7าม
นจะด� น1กว7าม
นจะสงบ เปล7า!  ความปร�งแต7งอะไรต7ออะไรต7างๆ น�@ 
ม�ใช7อย67ท�?ห6ดอกม
นเก�ดภายในจ�ตใจ  ม
นจะม�สารพ
ดอย7าง  ต-องคล�าหาม
น 
ค-นคว-าหาความสงบ  พ6ดง7ายๆ  จะไปอย67ในเสนาสนะอะไรกFด�นะ  ค�ดไม7
อยากจะท�าอะไร ม
นข
ดข-องไม7ได-ท�าเพ�ยร อยากจะน
?งให-ม
นสงบ ลานว
ดกF
ไม7อยากจะไปกวาดม
น  อะไรกFไม7อยากท�าม
นอยากจะอย67เฉยๆ  อยาก
หาความสงบอย7างน
@น  คร6บาอาจารยQให-ช7วยก�จว
ดท�?เราอาศ
ยอย67  กFไม7ค7อย
จะเอาใจใส7ม
น เพราะเหFนว7าม
นเปFนงานภายนอก
ผมเคยยกต
วอย7างให-ฟ 
งบ7อยๆ เช7นว7า อาจารยQองคQหน1?งซ1?งเปFนล6กศ�ษยQผม 
แกม�ศร
ทธามากท�?ส�ด ต
@งใจมาปฏ�บ
ต�ละวางหาความสงบ ผมกFสอนให-ละให-
วาง  ท7านกFเข-าใจเหม>อนก
นว7า  ละวางท
@งหมดม
นคงจะด�  ความเปFนจร�ง
ต
@งแต7มาอย67ด-วย กFไม7อยากท�าอะไร แม-หล
งคาก�ฏ�ลมม
นพ
ดตกไปข-างหน1?ง 
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ท7านกFเฉย ท7านว7าอ
นน
@นม
นเปFนของภายนอก แน7ะ ไม7เอาใจใส7 แดดฝนร
?ว
ทางโน-นท7านกFขย
บมาทางน�@  ท7านว7าไม7ใช7เร>?องของท7าน  เร>?องของท7านม
น
เร>?องจ�ตสงบ หล
งคาร
?วม
นไม7ใช7เร>?องของท7าน ม
นข
ดข-อง ว�7นวายไม7ให-เปFน
ภาระ  น�?ความเหFนม
นเปFนอย7างน
@น  อ�กว
นหน1?งผมกFเด�นไป  ไปพบหล
งคา
ม
นตกลง  กFถามว7า  "เอ  ก�ฏ�ของใคร?"  กFได-ร
บค�าตอบว7าเปFนก�ฏ�ของท7าน
อาจารยQองคQน
@น  "อ>อ แปลกนะ"  น�?กFเลยได-พ6ดก
น อธ�บายอะไรต7ออะไรก
น
หลายอย7าง  เสนาสนะว
ตรนะ  ท�?อย67ของเราน
@น  คนเราม
นต-องม�ท�?อย67  ท�?อย67
ม
นเปFนอย7างไรกFต-องด6ม
น  การปล7อยวางไม7ใช7เปFนอย7างน
@น  ไม7ใช7ว7าเรา
ปล7อย  เราท�@ง  อ
นน
@นม
นเปFนล
กษณะคนท�?ไม7ร6-เร>?อง  ฝนตกหล
งคาร
?ว  ต-อง
ขย
บไปข-างโน-น แดดออก เอ-าขย
บมาข-างน�@อ�กแล-ว ท�าไมเปFนอย7างน
@นล7ะ? 
ท�าไมไม7ปล7อยไม7วางอย67ตรงน
@น?  ผมกFเลยเทศนQให-ฟ 
งก
ณฑQใหญ7 ท7านกFย
ง
มาเข-าใจว7า  "เออ  หลวงพ7อ  บางท�เทศนQให-เราย1ดม
?น  บางท�เทศนQให-เรา
ปล7อยวาง  ไม7ร6-จะเอาอย7างไร  ขนาดหล
งคาก�ฏ�ม
นตกลงไป  เรากFปล7อยกF
วางขนาดน�@  ท7านกFย
งว7าไม7ถ6กอ�ก  แต7ท7านกFเทศนQว7าไม7ให-ย1ด  ไม7ร6-ว7าจะท�า
อย7างไรม
นจ1งจะถ6ก" ด6ซ�คนเรา จ�ตม
นเปFนอย7างน�@ ในการปฏ�บ
ต�ม
นโง7อย7าง
น�@
ตาเราม
นม�ร6ปไหม? ถ-าไม7อาศ
ยร6ปข-างนอก ร6ปม�ในตาไหม? ห6เราน�@ม�เส�ยง
ไหม?  ถ-าเส�ยงข-างนอกไม7มากระทบม
นจะม�เส�ยงไหม?  ถ-าไม7อาศ
ยกล�?น
ข-างนอก  จม6กเราม
นจะม�กล�?นไหม?ล�@นม
นจะม�รสไหม?  ม
นต-องอาศ
ยรส
ภายนอกมากระทบ  ม
นจ1งม�รสอย7างน
@น  เหต�ม
นอย67ตรงไหนนะ?  เรา
พ�จารณาด6ท�?พระท7านว7าธรรมม
นเก�ดเพราะเหต�  ถ-าห6เราไม7ม�แล-วจะม�
โอกาสได-ย�นเส�ยงไหม?  ตาเราไม7ม�  ม
นจะม�เหต�ให-เราเหFนร6ปไหม?  ตา ห6 
จม6ก ล�@นกาย ใจ น�@ม
นค>อเหต� พระท7านบอกว7า ธรรมม
นเก�ดเพราะเหต�เม>?อ
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จะด
บกFเพราะเหต�ม
นด
บก7อน  ผลม
นจ1งด
บ  เม>?อผลม
นจะม�ข1@นกFม�เหต�มา
ก7อนแล-ว ผลม
นจ1งตามมา
ถ-าหากว7าเราเข-าใจว7าความสงบม
นอย67ตรงน
@น  ม
นจะม�ป 
ญญาไหม?  ม
นจะ
ม�เหต�ม�ผลไหม?  ส�าหร
บท�?เราจะต-องปฏ�บ
ต�หาความสงบม
นจะม�อะไรไหม? 
ถ-าเราจะไปโทษเส�ยง  ไปน
?งท�?ไหนม�เส�ยงกFไม7สบายใจแล-ว  ค�ดว7าท�?น�@ไม7ด� 
ท�?ไหนม�ร6ปกFว7าท�?น
@นไม7ด�ไม7สงบ  อย7างน
@นกFเปFนคนอายตนะหายหมด 
ตาบอด ห6หนวกหมด ท�น�@ผมทดลองด6  กFค�ดไป  "เอ ม
นกFแปลกเหม>อนก
น 
ม
นไม7สบายเพราะ ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย จ�ต น�@แหละ หร>อว7าเราจะเปFนคนท�?
จ
กษ�บอดนะด�  ม
นไม7ต-องเหFนอะไรนะด�  ม
นจะหมดก�เลสท�?ตรงจ
กษ�ม
นบอ
ดละม
@ง หร>อว7าห6ม
นหน
กม
นต1ง ม
นจะหมดก�เลสท�?ตรงน
@นละม
@ง"  ลองๆ ด6กF
ไม7ใช7ท
@งหมดน
@นแหละ  ง
@นคนตาบอดกFส�าเรFจอรห
นตQซ�  คนห6หนวกกFส�าเรFจ
หมดแล-ว ตาบอดห6หนวกส�าเรFจหมด ถ-าหากว7าก�เลสม
นเก�ดตรงน
@น อ
นน
@น
ค>อเหต�ม
น อะไรม
นเก�ดจากเหต�  เราต-องด
บตรงน
@น เหต�ม
นเก�ดตรงน�@  เรา
พ�จารณาจากเหต�น�@ ความเปFนจร�งอายตนะ ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ น�@เปFน
ของท�?ให-เก�ดป 
ญญา ถ-าเราร6-เร>?องตามความเปFนจร�ง ถ-าเราไม7ร6-เร>?อง เรากFจะ
ต-องปฏ�เสธเลยว7า ไม7อยากจะเหFนร6ป ไม7อยากจะฟ 
งเส�ยง ไม7อยากจะอะไร
ท
@งน
@นแหละ  ว7าม
นว�7นวายอย67ตรงน
@นเราต
ดเหต�ม
นออกเส�ยแล-วจะเอาอะไร
มาพ�จารณาเล7า? ลองๆ ซ�อะไรจะเปFนเหต� อะไรจะเปFนเบ>@องต-น ท7ามกลาง 
เบ>@องปลาย ม
นจะม�ไหม? น�? อ
นน�@ค>อความค�ดผ�ดของพวกเราท
@งหลาย
ด
งน
@น  คร6บาอาจารยQท7านจ1งให-ส�ารวม  การส�ารวมน�@แหละม
นเปFนศ�ล  ศ�ล
ส
งวร ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ น�@เปFนศ�ล เปFนสมาธ� เหล7าน�@ เราค�ดด6ประว
ต�
พระสาร�บ�ตร เม>?อคร
@งย
งไม7บวชท7านไปพบพระช>?อ อ
สสช�  ด-วยตาของท7าน
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เอง  เหFนพระอ
สสช�เด�นไปบ�ณฑบาต  เม>?อมองเหFนแล-วกFเก�ดความร6-ส1กว7า 
"แหม พระองคQน�@แปลกเหล>อเก�น เด�นไม7ช-าไม7เรFว กล�บจ�วร ส�จ�วรของท7าน
ไม7ฉ6ดฉาด เร�ยบๆ เด�นไปกFไม7มองหน-ามองหล
ง  ส
งวรส�ารวม"  เก�ดแปลก
ข1@นในใจ อ
นน
@นเปFนเหต�แก7ผ6-ม�ป 
ญญา ท7านสาร�บ�ตรสงส
ยกFตรงเข-าไปกราบ
เร�ยนถามท7าน อยากจะร6-ว7าใคร มาจากไหนอย7างน�@
"ท7านเปFนใคร?" "ฉ
นเปFนสมณะ"
"ใครเปFนคร6เปFนอาจารยQของท7าน?" "พระโคดมเปFนคร6 เปFนอาจารยQของข-า"
"พระโคดมน
@น  ท7านสอนว7าอย7างไร?"  "ท7านสอนว7า  ธรรมท
@งหลายม
นเก�ด
เพราะเหต�  เม>?อม
นจะด
บกFเพราะเหต�ม
นด
บไปก7อน"  น�@ค>อพระสาร�บ�ตร
น�มนตQให-ท7านเทศนQให-ฟ 
ง  ท7านกFอธ�บายพอส
งเขปเท7าน
@น  ท7านยกเหต�ผล
ข1@นมา  ธรรมเก�ดเพราะเหต�  เหต�เก�ดก7อนผลจ1งเก�ด  เม>?อผลม
นจะด
บ  เหต�
ต-องด
บก7อน  เท7าน
@นเองพระสาร�บ�ตรพอแล-ว  ได-ฟ 
งธรรมพอส
งเขปเท7าน
@น 
ไม7ต-องพ�สดารเท7าน
@นแหละ อ
นน�@เร�ยกว7าม
นเปFนเหต� เพราะในเวลาน
@นพระ
สาร�บ�ตร ท7านม�ตา ม�ห6 ม�จม6ก ม�ล�@น ม�กาย ม�จ�ต อายตนะของท7านครบอย67 
ถ-าหากว7าอายตนะของท7านไม7ม�  ม
นจะม�เหต�ไหม?  ท7านจะเก�ดป 
ญญา
ไหม?  ท7านจะร6-อะไรต7ออะไรไหม?  แต7พวกเราท
@งหลายกล
วม
นจะกระทบ 
หร>อชอบให-ม
นกระทบ แต7ไม7ม�ป 
ญญาให-ม
นกระทบเร>?อยๆ ทางตา ห6 จม6ก 
ล�@น กาย จ�ต เลยเพล�นไปเลยหลง น�@ม
นเปFนอย7างน�@ อายตนะน�@ม
นให-เพล�น
กFได-  ให-หลงกFได-ม
นให-เก�ดความร6-ม�ป 
ญญากFได-  ม
นให-โทษและกFให-ค�ณ
พร-อมก
นแล-วแต7บ�คคลท�?จะม�ป 
ญญา
อ
นน�@ให-เราเข-าใจว7าเราเปFนน
กบวช เข-ามาปฏ�บ
ต� ปฏ�บ
ต�ท�กอย7าง ความช
?ว
กFให-ร6-จ
ก  คนสอนง7ายกFให-ร6-จ
ก  คนสอนยากกFให-ร6-จ
ก  ท7านให-ร6-จ
กท
@งหมด 
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เพ>?ออะไร?  เพ>?อเราจะร6-ความจร�งท�?เราจะต-องเอามาปฏ�บ
ต�  ไม7ใช7ว7าเรา
ปฏ�บ
ต�แต7ส�?งท�?ว7าม
นด�  ม
นถ6กใจเราเราจ1งจะชอบ  ม
นไม7ใช7อย7างน
@น  ส�?งใน
โลกน�@นะ บางส�?งเราชอบใจบางส�?งเราไม7ชอบใจ ม
นม�อย67ในโลก ม
นไม7ม�อย67
ท�?อ>?น ธรรมดาเราส�?งอะไรท�?ชอบใจเรากFต-องการส�?งน
@น พระเณรอย67ด-วยก
นกF
เหม>อนก
น ถ-าองคQไหนไม7ชอบใจ ไม7เอา เอาแต7องคQท�?ชอบ น�?ด6ซ� เอาแต7ส�?ง
ท�?ชอบ ไม7อยากจะร6-  ไม7อยากจะเหFน  ไม7อยากจะเปFนอย7างน�@ความเปFนจร�ง
พระพ�ทธองคQให-ม�ประสบการณQ  โลกว�ท6  เราเก�ดมาด6โลกอ
นน�@ให-แจ7มแจ-ง 
ให-ช
ดเจน  ถ-าเราไม7ร6-จ
กโลกตามความเปFนจร�ง  ไปไหนไม7ไหว  ไปไม7ได- 
จ�าเปFนจะต-องร6-จ
ก  อย67ในโลกกFต-องร6-จ
กโลก  พระอร�ยบ�คคลสม
ยก7อนกFด� 
พระพ�ทธเจ-าของเรากFด�ท7านกFอย67ก
บพวกน�@ อย67ก
บพวกป�ถ�ชนน�@ อย67ในโลกน�@ 
ท7านกFเอาความจร�งในโลกน�@เอง ไม7ใช7ว7าท7านไปเอาท�?ไหน ไม7ใช7ว7าท7านหน�
โลกไปหาส
จธรรมท�?อ>?น  แต7ท7านม�ป 
ญญา ส
งวรส�ารวมอายตนะของท7านอย67
เสมอ  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@  ค>อการพ�จารณาด6ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  ร6-ตาม
ความเปFนจร�งว7าม
นเปFนอย7างน
@นอย67 ให-ร6-เร>?องก
น
ฉะน
@น พระพ�ทธองคQจ1งให-ร6-อายตนะเคร>?องต7อไต7 น
ยนQตาม
นกFต7อเอาร6ปเข-า
มาเปFนอารมณQ  ห6ม
นกFต7อเอาเส�ยงเข-ามา  จม6กม
นกFต7อเอากล�?นเข-ามา  ล�@น
ม
นกFต7อเอารสเข-ามา  ร7างกายกFต7อเอาโผฏฐ
พพะเข-ามา  เก�ดความร6-ข1@น  ท�?
เก�ดความร6-ข1@นนะให-เราพ�จารณาตามความจร�ง ถ-าเราไม7ร6-จ
กตามความเปFน
จร�งเราจะชอบม
นท�?ส�ดหร>อเกล�ยดม
นท�?ส�ด  ชอบม
นอย7างย�?ง  เกล�ยดม
น
อย7างย�?ง อารมณQน�@ถ-าม
นเก�ดข1@นมา น�?ท�?เราจะตร
สร6-ท�?ป 
ญญาม
นจะเก�ดตรงน�@ 
แต7ว7าเราไม7อยากจะให-เปFนอย7างน
@น  พระพ�ทธองคQท7านให-ส
งวรส�ารวมการ
ส
งวรส�ารวมน
@น  ไม7ใช7ว7าไม7ให-เหFนร6ป  ไม7ให-ได-ย�นเส�ยง  ไม7ให-ได-กล�?น  ไม7ร6-
จ
กรส ไม7ร6-จ
กโผฏฐ
พพะ ไม7ร6-จ
กธรรมารมณQ  ไม7ใช7อย7างน
@น  ถ-าผ6-ประพฤต�
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ปฏ�บ
ต�ไม7เข-าใจ พอเหFนร6ปกFเส�ยว ฟ 
งเส�ยงกFเส�ยว หน�เร>?อย หน�ไปไม7ส6- หน�
ไปน1กว7าม
นจะหมดฤทธ� tหมดเดชน1กว7าม
นจะจบลง ม
นจะพ-น ม
นไม7พ-นนะ 
อ
นน
@นไม7พ-น  หน�ไปไม7ร6-ตามความจร�ง  ข-างหน-าม
นกFโผล7ข1@นอ�ก  ต-องแก-
ป 
ญหาอ�ก
เช7นพวกปฏ�บ
ต�น�?นะ อย67ในว
ดกFด�  อย67ในป7ากFด�  อย67ในเขากFด�  ไม7สบาย เด�น
ธ�ดงคQไปด6อ
นน
@น  ไปด6อ
นน�@  สารพ
ดอย7าง  ว7าจะสบายใจ  ไปแล-ว  กล
บมา
แล-ว  กFไม7เหFนอะไร  ลองข1@นไปบนภ6เขา  "เออ  ตรงน�@สบายนะเอาละ"  ไม7ร6-
สบายก�?ว
นกFเบ>?ออ�กแล-ว เอ-า ลงไปทะเล "เออ ตรงน�@ม
นเยFนด� ตรงน�@พอแล-ว 
เอาละ" นานอ�กกFเบ>?อทะเลอ�ก เบ>?อป7า เบ>?อภ6เขา เบ>?อทะเล เบ>?อสารพ
ดอย7าง 
ไม7ใช7เบ>?อเปFนส
มมาท�ฐ�  เบ>?อเปFนม�จฉาท�ฐ�  ความเหFนไม7ตรงตามความจร�ง
อย7างน
@น  กล
บมาถ1งว
ดแล-ว  "จะท�าอย7างไรหนอ?  ไปแล-วไม7ได-อะไรมา" 
แล-วกFท�@งบาตร...ส1ก  ท�าไมถ1งส1ก?  เพราะไม7ม�เคร>?องก
นส1ก เหม>อนรองเท-า
เหFนไหม?  รองเท-าอย7างด�เขาม�เคร>?องก
นส1กไปถ6กห�นถ6กตอไม7ส1ก  ก
นส1ก
เส�ยแล-ว รองเท-าไม7ด� ไม7ม�เคร>?องก
นส1กม
นกFส1ก พระเรากFเหม>อนก
น ท�าไม
ส1ก? เพราะไม7เหFนอะไรเส�ยแล-ว ไปท�ศใต-กFไม7เหFน ไปท�ศเหน>อกFไม7เหFน ลง
ทะเลกFไม7เหFน  ข1@นภ6เขากFไม7เหFน  เข-าอย67ในป7ากFไม7เหFน  ไม7ม�อะไร  หมด
แล-ว...ตาย  น�?ม
นเปFนอย7างน�@  ค>อหน�ไป  หน�จากส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ไป 
ป 
ญญาไม7เก�ด
เอาอย7างน�@นะ  เอาใกล-ๆ  เราน�@  เราอยากจะอย67ในความสงบระง
บท�?ส�ด  ไม7
อยากจะร6-เร>?องพระ เร>?องเณร เร>?องอะไรต7างๆ หน�ไปเร>?อยๆ ก
บอ�กคนหน1?ง
ต
@งใจอย67  ไม7หน�  อย67ปกครองต
วเอง  ร6-เร>?องของต
วเอง  คนอ>?นมาอย67ด-วยกFร6-
เร>?องท
@งหมด  แก-ป 
ญหาอย67ตลอดเวลา  เช7น  เจ-าอาวาส  เปFนเจ-าอาวาสน�@
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เหต�การณQม�อย67ท�กเวลาม�อะไรมาให-พ�จารณาผ6กใจเราอย67เสมอ  เพราะ
อะไร?  เพราะเขาถามป 
ญหาไม7หย�ด  ป 
ญหาไม7หย�ด  เรากFม�ความร6-ไม7หย�ด 
แก-ป 
ญหาไม7หย�ด ป 
ญหาตนด-วย ป 
ญหาคนอ>?นด-วย สารพ
ดอย7าง น�@ค>อม
น
ต>?นอย67เสมอ ก7อนท�?ม
นจะหล
บ ม
นกFต>?นข1@นมาอ�ก เปFนเหต�ให-เราได-พ�จารณา 
ได-ร6-เร>?อง  เลยเปFนคนฉลาด  ฉลาดเร>?องของตนเองฉลาดเร>?องของคนอ>?น 
ฉลาดหลายๆ อย7าง ความฉลาดอ
นน�@เก�ดจากการกระทบ เก�ดจากการต7อส6- 
เก�ดจากการไม7หน� ไม7หน�ด-วยกาย แต7หน�ทางใจ หน�ทางป 
ญญาของเรา ให-
ร6-ด-วยป 
ญญาของเราอย67ตรงน�@แหละไม7หน�ม
น
อ
นน�@เปFนเหต�ท�?จะให-เก�ดป 
ญญา จะต-องท�า จะต-องคล�กคล�อย67ในส�?งท
@งหลาย
เหล7าน�@  กFเหม>อนก
นก
บท�?เราอย67ในว
ด ช7วยก
นร
กษาอะไรต7างๆ คล�กคล�อย67
อย7างน�@  มองด6อย7างอ>?นเปFนก�เลส อย67ก
บพระก
บเณรมากๆ โยมมากๆ เปFน
ก�เลสมาก...ใช7...ยอมร
บ  แต7ต-องอย67ไปให-ป 
ญญาเก�ดซ�  ให-ม
นลดความโง7 
น
?น  ม
นจะไปตรงไหนล7ะ  เราอย67ไปเพ>?อให-ลดความโง7  อย7าอย67ไปเพ>?อให-ม
น
เพ�?มความโง7ข1@นมา
ต-องพ�จารณา ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ ม
นกระทบเม>?อใดเปFนต-น กFต-องส
งวร
ส�ารวม  พ�จารณา  เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา  ใครท�กขQ?  ท�กขQน�@ท�าไมม
นจ1งเก�ด? 
ท7านเจ-าอาวาสปกครองล6กศ�ษยQล6กหาน�?กFเปFนท�กขQ  ต-องร6-จ
กท�กขQเก�ดข1@น
มานะ ให-ม
นร6-จ
กท�กขQซ�ท�กขQม
นเก�ดข1@นมา เรากล
วท�กขQ ไม7ร6-จ
กท�กขQ จะไปส6-
ท�?ไหนล7ะ?  ถ-าท�กขQมากFไม7ร6-อ�กจะไปส6-ท�กขQท�?ไหนล7ะน�??  เปFนส�?งส�าค
ญมาก
ท�?ส�ดต-องให-ร6-จ
กท�กขQ การหน�ท�กขQ กFค>อให-ร6-จ
กพ-นท�กขQ ไม7ใช7ว7าม
นท�กขQท�น�@
แล-วกFว�?งไป  หอบท�กขQไปด-วย  อย67ท�?น
@นท�กขQกFเก�ดข1@นอ�กกFว�?งอ�ก  น�?ไม7ใช7คน
หน�ท�กขQ  เปFนคนไม7ร6-จ
กท�กขQ  ถ-าร6-จ
กท�กขQต-องด6เหต�การณQ  คร6บาอาจารยQ
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ท7านว7า  อธ�กรณQเก�ดท�?ไหนให-ระง
บท�?น
@นท�กขQม
นเก�ดตรงน
@น  เร>?องท�?ไม7ท�กขQ
ม
นกFอย67ตรงน
@น  เร>?องท�?ท�กขQม
นจะหายกFอย67ตรงท�?ม
นเก�ด  ถ-าท�กขQเก�ดข1@นมา
ต-องพ�จารณา ไม7ต-องหน�นะ ต-องแก-อธ�กรณQให-ม
นจบ ร6-เร>?องของม
น  ท�กขQ
เก�ดตรงน�@เราหน�ไปกล
วท�กขQ น�@แหละค>อโง7ท�?ส�ด สร-างความโง7ข1@นตลอดเวลา
เราต-องร6-นะ  ท�กขQน�@ม
นไม7ใช7อะไร  ไม7ใช7ท�กขQส
จหร>อ?  เร>?องท�กขQน
@นเราจะ
เหFนในแง7ไม7ด�หร>อ?  ท�กขQส
จ  สม�ท
ยส
จ  น�โรธส
จ  มรรคส
จถ-าหน�จากส�?งท
@ง
หลายเหล7าน�@  กFไม7ปฏ�บ
ต�ตามส
จธรรมเท7าน
@นแหละม
นจะพบท�กขQเม>?อไร? 
ม
นจะร6-เร>?องเม>?อไร?  ถ-าหน�ท�กขQเร>?อยไปเรากFไม7ร6-จ
กท�กขQ  ท�กขQน�@เปFนส�?งท�?
ควรก�าหนดร6-  ถ-าไม7ก�าหนดจะร6-ม
นเม>?อไร?  ไม7พอใจหน�ไป ไม7พอใจหน�ไป
เร>?อย  อย7างน
@นต-องท�าสงครามหมดประเทศพญามารเอาหมด  น�@ม
นกFต-อง
เปFนอย7างน
@น
พระพ�ทธองคQท7านให-หน�ด-วยป 
ญญา  เปร�ยบประหน1?งว7า  เราม�เส�@ยนหร>อ
หนามน-อยๆ ต�าเท-าเราอย67  เด�นไปปวดบ-าง  หายปวดบ-าง  บางท�กFเด�นไป
สะด�ดห
วตอเข-า ปวดข1@นมากFคล�าด6  คล�าไปคล�ามาไม7เหFนเลย เลยข�@เก�ยจด6
ม
น กFปล7อยม
นไป ต7อไปเด�นไปถ6กป�7มอะไรข1@นมากFปวดอ�ก ม
นเปFนอย7างน�@
เร>?อยไป เพราะอะไรนะ?  เพราะเส�@ยนหร>อหนามน
@นม
นย
งอย67ในเท-าเรา ย
ง
ไม7ออก ความเจFบความปวดม
นกFเปFนอย67อย7างน
@น เม>?อม
นปวดมา กFคล�าหา
ม
นไม7เหFน กFปล7อยไป นานๆ เจFบอ�ก กFคล�าอ�กอย67อย7างน
@นเร>?อยๆ ท�กขQท�?
เก�ดข1@นมาน
@นนะ  เราต-องก�าหนดร6-ม
น  ไม7ต-องปล7อยม
นไปเม>?อม
นเจFบปวด
ข1@นมา  "เออ ไอ-หนามน�?ม
นย
งอย67น�?นะ"  เม>?อความเจFบปวดเก�ดข1@น ความค�ด
ท�?ว7าจะเอาหนามออกจากเท-าเรากFม�พร-อมก
นมา  ถ-าเราไม7เอาม
นออก 
ความเจFบปวดม
นกFเก�ดข1@น เด�wยวกFเจFบเด�wยวกFเจFบ อย67อย7างน�@  ความสนใจท�?
จะเอาหนามออกจากเท-าเราม
นม�อย67ตลอดเวลา  ผลท�?ส�ดว
นหน1?งต-องต
@งใจ
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เอาหนามออกให-ได-เพราะม
นไม7สบาย  อ
นน�@เร�ยกว7าการปรารภความเพ�ยร
ของเรา  ต-องเปFนอย7างน
@น  ม
นข
ดตรงไหน  ม
นไม7สบายตรงไหน  กFต-อง
พ�จารณาท�?ตรงน
@น  แก-ไขท�?ตรงน
@น  แก-ไขหนามท�?ม
นยอกเท-าเราน
?นแหละ
ง
ดม
นออกเส�ย
จ�ตใจของเราม
นต�ดอย67ท�?ตรงไหน เราจะต-องร6-จ
กอย67อย7างน
@น คล�าไปคล�ามา
กFร6-อย67  เหFนอย67  เปFนอย67อย7างน
@น แต7ว7าความเพ�ยรของเราไม7ถอยเหม>อนก
น 
ไม7หย�ด  ท7านเร�ยกว7า  ว�ร�ยาร
มภะปรารภความเพ�ยรอย67เสมอ  เม>?อ
ท�กขเวทนาเก�ดข1@นเม>?อไรในเท-าของเรานะ  ปรารภว7าจะเอาหนามออก  จะ
บ7งหนามออกเสมอไม7ได-ขาดเลย  ท�กขQทางใจม
นเก�ดข1@นมา  เร>?องก�เลส
ต
ณหาน�@เรากFม�ความร6-ส1กปรารภความเพ�ยรอย67เสมอว7า  จะพยายามฆ7าม
น 
พยายามละม
นอย67ตลอดเวลาตามไปไม7หย�ด  อ�กว
นหน1?งม
นกFจนม�มเรา 
ถ1งท�?น
@นเรากFตะคร�บม
นได-
ฉะน
@นเร>?องส�ขท�กขQน�@  เราจะท�าอย7างไร?  ถ-าไม7ม�ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  จะเอา
อะไรเปFนเหต�?  ถ-าไม7ม�เหต�  ผลม
นจะเก�ดตรงไหนเล7า?  น�?เร�ยกว7าธรรมม
น
เก�ดเพราะเหต�  เม>?อผลม
นจะด
บไปน
@นเพราะเหต�ม
นด
บไปก7อน  ผลม
นจ1ง
ด
บไปด-วย  ม
นเปFนในท�านองอ
นน�@  แต7ว7าเราไม7ค7อยเข-าใจจร�ง  อยากแต7จะ
หน�ท�กขQ  ร6-อย7างน�@เร�ยกว7าร6-ไม7ถ1งม
น  ความเปFนจร�งแล-ว  ท7านอยากจะให-ร6-
โลกท�?เราอย67น�@ ไม7ต-องหน�ไปไหน จะอย67กFได- จะไปกFได- ให-ม�ความร6-ส1กอย7าง
น
@นให-พ�จารณาให-ด�  ม
นส�ขม
นท�กขQม
นอย67ตรงไหน?  อะไรท�?เราไม7ย1ดหมาย 
หร>อไม7ม
?นหมายก
บม
น อ
นน
@นไม7ม�  ท�กขQม
นกFไม7เก�ด ไอ-ท�?ท�กขQม
นเก�ด ม
น
เก�ดจากภพ ม
นม�ภพท�?จะเก�ด ม
นกFต-องไปเก�ดท�?ภพ ต
วอ�ปาทาน ย1ดม
?นถ>อ
ม
?นน�@แหละม
นเปFนภพให-ท�กขQเก�ด  ท�กขQม
นเก�ดข1@นด6เถอะอย7าไปด6ไกลๆ  ด6
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ป 
จจ�บ
นน�@  ด6กายด6จ�ตของเราน�@  เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา  เพราะอะไรม
นเปFน
ท�กขQ?  ด6เด�wยวน�@แหละ  เม>?อส�ขเก�ดข1@นมาม
นเปFนอะไรม
นจ1งส�ข?  ด6เด�wยวน
@น
ม
นเก�ดตรงไหน ให-ม
นร6-จ
กตรงน
@น  ท�กขQเก�ดท�?อ�ปาทานส�ข  เก�ดท�?อ�ปาทาน
ท
@งน
@น
พระโยคาวจรเจ-าผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-ว  เหFนจ�ตว7าเปFนอย67อย7างน�@  ม
นเก�ดๆ 
ตายๆ  เปFนของไม7แน7นอนส
กอย7างหน1?งเลย  ถ-าพ�จารณาแล-วท7านด6ม
นท�ก
ว�ธ�  ม
นเปFนของม
นอย7างน
@นไม7ม�อะไรแน7นอน เก�ดแล-วกFตาย ตายแล-วเก�ด 
ไม7ม�อะไรท�?เปFนแก7นสารเด�นไปท7านกFร6-ส1กว7าม
นเปFนอย7างน
@น  น
?งท7านกFร6-ส1ก
ว7าม
นเปFนอย7างน
@น  จะเอาตรงไหนม�แต7ท�กขQท
@งน
@น  เอาโลกกFม�แต7ท�กขQท
@ง
น
@นเหม>อนแท7งเหลFกใหญ7ๆ ท�?เขาเอาเข-าเตาหลอมแล-วน
@นแหละ ร-อนไปท
@ง
แท7งเลย  ยกข1@นมา  เอาม>อไปแตะด6ข-างบนม
นกFร-อน  ข-างๆ  ม
นกFร-อน  ม
น
ร-อนท
@งน
@นใช7ไหม?  ท�?ไม7ร-อนไม7ม�เพราะม
นออกจากเตาหลอมมา  เหลFกท
@ง
แท7งไม7ม�เยFนเลย
อ
นน�@ถ-าหากว7าเราไม7พ�จารณาส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  ไม7ร6-เร>?องจะต-องเหFนช
ด 
จะต-องไม7เก�ด  จะต-องไม7ให-ม
นเก�ด  ให-ร6-จ
กการเก�ดแม-แต7ท�?ว7า  "แหม คนน�@
ท�าไม7ถ6กใจฉ
น ฉ
นเกล�ยดท�?ส�ด"  ไม7ม�แล-ว  "คนน�@ท�าฉ
นชอบท�?ส�ด"  ไม7ม�แล-ว 
ม�แต7อาการในโลกท�?พ6ดก
นว7าชอบท�?ส�ด  ไม7ชอบท�?ส�ดเท7าน
@น  แต7พ6ดอย7างใจ
อย7าง คนละเร>?องก
น จะต-องเอาสมม�ต�ของโลกมาพ6ดก
นให-ม
นร6-เร>?องก
บโลก
เท7าน
@น ไม7ม�อะไรแล-ว ม
นเหน>อ ต-องให-ม
นเหน>ออย7างน
@น อ
นน
@นเปFนท�?อย67
ของพระ  พวกเราท
@งหลายกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  จะต-องปฏ�บ
ต�อย7างน
@นต-อง
พยายาม อย7าไปสงส
ย
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ผมก7อนจะปฏ�บ
ต�น�?  ค�ดว7าศาสนาต
@งอย67ในโลก  ท�าไมบางคนท�า  บางคนไม7
ท�า?  ท�าแบบน�ดๆ  หน7อยๆ  แล-วเล�ก  ม
นอะไรอย7างน�@  หร>อผ6-ไม7เล�กกFไม7
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�เตFมท�?  น�?ม
นเปFนเพราะอะไร?  กFไม7ร6-น
?นเองละ  ผมจ1งต-อง
อธ�ษฐานในใจว7า  เอาละชาต�น�@เราจะมอบกายอ
นน�@  ใจอ
นน�@  ให-ม
นตายไป
ชาต�หน1?ง  จะท�าตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าท�กประการเลย  จะท�าให-ม
น
ร6-จ
กในชาต�น�@ถ-าไม7ร6-จ
กม
นกFล�าบากอ�ก  จะปล7อยวางม
นเส�ยท�กอย7าง  จะ
พยายามท�า  ถ1งแม-ว7าม
นจะท�กขQ  ม
นจะล�าบากขนาดไหน กFต-องท�าไม7เช7น
น
@นกFจะสงส
ยเร>?อยไป ค�ดอย7างน�@เลยต
@งใจท�า ถ1งแม-ม
นจะส�ข ม
นจะท�กขQ จะ
ล�าบากขนาดไหนกFต-องท�า  ช�ว�ตในชาต�น�@ให-เหม>อนว
นหน1?งก
บค>นหน1?ง
เท7าน
@น ท�@งม
น จะตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า จะตามธรรมะให-ม
นร6- ท�าไม
ม
นย�7งม
นยากน
กว
ฏฏะสงสารน�@ อยากร6-อยากจะเปFนอย7างน
@น ค�ดปฏ�บ
ต�
ในโลกน�@  น
กบวชท�@งอะไรไหม?  ถ-าเปFนน
กบวชไม7ส1กแล-วกFเปFนอ
นว7าท�@ง
หมดท�กอย7างเลย  ไม7ม�อะไรจะไม7ท�@ง  ท�?โลกเขาต-องการเรากFท�@งหมดท
@งน
@น
แหละ ร6ป เส�ยง กล�?น  รส โผฏฐ
พพะท�@งหมด แต7กFกระทบท
@งหมดเช7นก
น 
ฉะน
@นเราเปFนผ6-ปฏ�บ
ต� จะต-องเปFนผ6-ม
กน-อย ส
นโดษ ถ1งการพ6ดการจา การ
ขบการฉ
น การอะไร จะต-องเปFนคนท�?ง7ายท�?ส�ด ก�นง7าย นอนง7าย อะไรๆ กF
ง7ายแบบท�?เร�ยกว7าเปFนตาส�ตาสาธรรมดา  แบบง7ายๆ  อย7างน�@  ท�าไปย�?งท�า
ม
นกFย�?งภ6ม�ใจ ม
นจะเหFนในจ�ตในใจของเรา ฉะน
@นธรรมะน�@จ1งเปFนป 
จจ
ตต
งร6-
เฉพาะต
วเรา ถ-าร6-เฉพาะต
วเราแล-วกFต-องปฏ�บ
ต�เอาเอง
แต7เราปฏ�บ
ต�น�@  กFจะต-องอาศ
ยคร6บาอาจารยQคร1?งหน1?งเท7าน
@นอย7างว
นน�@ผม
เทศนQให-ฟ 
ง  อ
นน�@ย
งเปFนของใช-ไม7ได-เลย  แต7เปFนของน7าร
บฟ 
งไว-  ถ1งม�ใคร
มาเช>?อ เช>?อเพราะผมพ6ด ย
งไม7เก�ดประโยชนQเตFมท�? ถ-าใครเช>?อท�?ผมพ6ดเตFม
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ท�?  คนน
@นกFย
งโง7  ถ-าหากว7าฟ 
งแล-วม�เหต�ผลเอาไปพ�จารณาด6ให-ม
นเหFนช
ด
ในจ�ตของต
วเอง ท�าเอง ละเอง อ
นน
@นแหละม�ผลมากแล-ว ร6-รสม
นแล-ว ค>อ
ม
นร6-ด-วยตนเองจร�งๆ อ
นน�@พระพ�ทธองคQท7านถ1งไม7ตร
สลงไป ค>อบอกช
ดไม7
ได-เหม>อนก
บบอกส�ให-คนตาบอดว7า  ม
นขาวเหล>อเก�น  เหล>องเหล>อเก�น 
บอกไม7ได-  หร>อบอกกFได-  อย67แต7ท7านว7าม
นไม7เก�ดประโยชนQ  เพราะคนน
@น
ตาบอดแล-ว ด
งน
@นท7านจ1งย-อนกล
บมาให-เปFนป 
จจ
ตต
ง ให-เหFนช
ดก
บต
วเอง 
เม>?อเหFนช
ดก
บต
วเองแล-ว ม
นจ1งจะเปFนส
กข�ภ6โต เปFนพยานของเราแท-ๆ จะ
ย>นกFไม7สงส
ย  น
?งกFไม7สงส
ย  นอนกFไม7สงส
ย  ใครจะมาพ6ดว7า  "ท7านปฏ�บ
ต�
อย7างน�@ไม7ถ6กผ�ดหมดแล-ว" ม
นกFสบายใจ เพราะม�หล
กสบาย
ผ6-ปฏ�บ
ต�ต-องเปFนอย7างน
@น จะไปท�?ไหน ใครจะบอกให-ช
ดเจน อย7างไรไม7ได- 
นอกจากความร6-ส1กของเรา  การเหFนของเราม
นเก�ดเปFนส
มมาท�ฐ�ข1@น  เร>?อง
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ม
นเปFนอย7างน
@นเราท�กคนกFเหม>อนก
น  เร>?องปฏ�บ
ต�น�@นะ 
บวชอย67ต
@ง  ๕ ป�  ๑๐ ป�จะปฏ�บ
ต�ส
กเด>อนหน1?ง  อย7างน�@ม
นกFยากเหม>อนก
น 
ความเปFนจร�งอายตนะท
@งหลายต-องต7อส6-ตลอดเวลา  สบายใจไม7สบายใจกF
ร6-จ
กชอบไม7ชอบกFร6-จ
ก ให-ม
นร6-จ
กสมม�ต� ให-ม
นร6-จ
กว�ม�ตต� ว�ม�ตต�ก
บสมม�ตต�
ม
นจะมาพร-อมก
น ให-ร6-จ
กด�  ร6-จ
กช
?ว ร6-จ
กพร-อมก
น เก�ดข1@นพร-อมก
น อ
นน�@
เปFนผลงานท�?เก�ดข1@นจากการท�างานของผ6-ปฏ�บ
ต�
ฉะน
@นส�?งใดท�?ม
นเก�ดประโยชนQตนและเก�ดประโยชนQคนอ>?นสร-างประโยชนQ
ตนแล-ว  สร-างประโยชนQคนอ>?น  ช>?อว7า  ท�าตามพระพ�ทธเจ-า  ผมเคยสอน
เสมอ  ส�?งท�?ควรท�าน
@นกFไม7ค7อยอยากจะท�าก
นอย7างก�จว
ตร  ข-อว
ตรอะไร
ต7างๆ  ผมเคยพ6ดบ7อยๆ  พ6ดไปกFไม7ค7อยเอาใจใส7  เพราะคนม
นไม7ร6-  ม
นข�@
เก�ยจบ-าง ม
นร�าคาญบ-าง ว�7นวายบ-าง น
?นแหละม
นเปFนเหต� เราจะไปอย67ท�?
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ม
นไม7ม�อะไรอย67เฉยๆ จะเหFนอะไรไหม? อาหารกFเหม>อนก
น ฉ
นไปแล-วม
น
เฉยๆ จะเปFนอะไรไหม? อร7อยไหม? ห6ม
นต1ง พ6ดแล-วกFเฉยๆ ม
นจะร6-เร>?อง
ไหม?  ถ-าไม7ร6-เร>?องม
นจะม�เร>?องไหม?  ไม7ม�เร>?องม
นกFไม7ม�เหต�  ม�ท�?แก-ไหม? 
ให-เราเข-าใจการปฏ�บ
ต�อย7างน
@น
สม
ยก7อนผมไปอย67เหน>อ  ไปอย67ก
บพระหลายองคQ  พระแก7ๆ  แบบหลวงพ7อ
หลวงตา  ๒-๓ พรรษา  ผมน
@น  ๑๐  พรรษา  แล-วอย67ก
บพวกคนแก7กFต
@งใจ
ปฏ�บ
ต�เลย ร
บบาตร ซ
กจ�วร เทกระโถนสารพ
ดอย7าง ไม7ได-ค�ดว7าอ
นน�@ท�าให-
องคQน
@น  ไม7ได-ค�ด  ท�าข-อปฏ�บ
ต�ของเรา  ใครไม7ท�าเรากFท�าเปFนก�าไรของเรา 
เปFนเร>?องสบายใจภ6ม�ใจถ1งว
นอ�โบสถ  เรากFร6-จ
ก  เราเปFนพระหน�7มไปจ
ดโรง
อ�โบสถ ต
@งน�@าใช-น�@าฉ
น สารพ
ดอย7างสบาย พวกน
@นไม7ร6-จ
กก�จว
ตรกFเฉย เรา
กFไม7ว7าให-เขา  เพราะเขาไม7ร6-จ
ก  อ
นน�@เรามาปฏ�บ
ต�  เราท�าแล-วกFภ6ม�ใจถ1ง
เวลาห7มผ-าเด�นจงกรมสบาย  ม
นภ6ม�ใจเหล>อเก�น  ม
นด�ม
นม�ก�าล
งข-อว
ตรท
@ง
หลายม�ก�าล
งมาก ท�?ไหนในว
ดท�?ม
นจะท�าได- ในก�ฏ�ของเรา ในก�ฏ�คนอ>?นกFด�
ท�?ม
นสกปรกรกร�งร
ง ท�าเลย ไม7ต-องท�าให-ใคร ไม7ต-องท�าเอาหน-าเอาตาจาก
ใคร  ท�าเพ>?อข-อปฏ�บ
ต�ของเรากวาดก�ฏ�กวาดเสนาสนะให-ม
นสะอาด  ถ-าเรา
ท�าเช7นน
@น กFเหม>อนเรากวาดของสกปรกออกจากใจของเรา เพราะเราเปFน
ผ6-ปฏ�บ
ต�อ
นน�@ให-ม
นม�อย67ในใจของพวกเราท�กคน  ความสาม
คค�น
@นไม7ต-อง
เร�ยกร-องหรอก เปFนเลย ให-ม
นเปFนธรรมะ สงบระง
บ พยายามท�าใจให-ม
น
เปFนอย7างน
@น  ไม7ม�อะไรม
นจะข
ดแย-งเรา  อะไรท�?เปFนงานหน
กงานหนาช7วย
ก
นท�า  อะไรถ-าเราช7วยก
นท�า  ไม7นานหรอกกFเสรFจ  ช7วยก
นง7ายๆ  แล-วกF
แล-วไป ม
นด�ท�?ส�ด ผมกFเคยพบเหม>อนก
น แต7ว7าผมม�ก�าไร ค>อ ไปอย67ด-วย
ก
นมากๆ  ท
@งพระ  ท
@งเณร  "เอ-า  ว
นน�@ย-อมผ-าก
นนะ"  ย-อมผ-า...เราไปต-ม
แก7นขน�น  ม�พระบางองคQให-เพ>?อนต-มแก7นขน�นเสรFจ  แล-วกFเอาผ-ามาช�บๆ 
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ย-อม แล-วกFหน�ไปตากผ-าอย67ก�ฏ�นอนสบาย ไม7ต-องต-มแก7นขน�น  ไม7ต-องมา
ล-างหม-อ ไม7ต-องจ
ดท�าอะไร เขาน1กว7าเขาสบาย เขาด� อ
นน
@นค>อโง7ท�?ส�ดแล-ว 
สร-างความโง7ใส7ต
วเอง  เพราะเขาไม7ได-ท�า  เพ>?อนเขาท�าถ1งเวลาไม7ต-องท�า
อะไรเลย ง7าย น�@ย�?งเพ�?มความโง7ข1@น ด6เถอะอ
นน
@นไม7ได-เก�ดประโยชนQแก7เขา
เลย น�?ค>อความค�ดโง7ของคน ก�จท�?จะต-องท�ากFไม7ท�า ค>อถ-าไม7ท�าได-ละเปFนด�
ท�?ส�ด น
?นแหละม
นโง7ท�?ส�ดถ-าเราม�ความเหFนอย7างน
@นในใจอย67 เราอย67ไม7ได-
ฉะน
@น จะพ6ดอะไร จะท�าอะไร กFให-ร6-ส1กว7าเรามาท�าอะไรท�?น�@ อยากก�นด� น
?ง
ด� นอนด� อะไรท
@งหลายน
@น ไม7ได- ท�?เรามาเรามาท�าอะไร? ถ-าเราค�ดอย7างน�@
อย67เสมอ ม
นกFจะผ6กใจเราตลอดเวลาไม7เผลอ ผ6กใจเสมอ แม-ท7านจะย>นอย67
ท7านกFจะปรารภความเพ�ยรจะเด�นอย67กFปรารภความเพ�ยร  จะนอนอย67กF
ปรารภความเพ�ยร  ถ-าไม7ได-ปรารภความเพ�ยรไม7ได-เปFนอย7างน
@น  น
?งอย67กF
น
?งในบ-าน  เด�นกFไปเด�นในบ-าน  จะไปเล7นอย67ในบ-าน เล7นก
บประชาชนเขา 
ใจม
นไปอย7างน
@น  ไม7ได-ปรารภความเพ�ยร  ไม7ได-ห
กห-ามใจของเราอ�กเส�ย
ด-วย  กFย�?งปล7อยม
นไปตามลมตามอารมณQ  น�?เร�ยกว7าตามอารมณQกFเหม>อน
เดFกในบ-าน เราไปตามใจม
น ม
นจะด�ไหม?  พ7อแม7ตามใจเดFกในบ-านม
นจะ
ด�ไหม?  ถ-าไปตามใจม
นต
@งแต7เปFนเดFก  พอม
นร6-ภาษาเขากFจะเฆ�?ยนม
น
เท7าน
@นแหละ  กล
วม
นจะโง7  การฝ1กจ�ตของเรากFต-องเปFนอย7างน
@น  ต-องร6-จ
ก
ต
ว  ร6-จ
กฝ1กจ�ตของเรา  ถ-าเราไม7ร6-จ
กฝ1กจ�ตของต
วเอง  จะคอยคนอ>?นมาฝ1ก
ให- ล�าบากมาก ล�าบากมากท�เด�ยวล7ะ
ฉะน
@น  อย7าเข-าใจว7าอย67น�@ไม7ได-ท�าความเพ�ยร  การท�าเพ�ยรไม7ได-ข�ดข
@น  จะ
ย>น จะเด�น จะน
?ง จะนอน ได-หมดท
@งน
@น แม-กวาดลานว
ดอย67กFบรรล�ธรรมะ
ได-  แม-มองไปเหFนแสงพย
บแดดเท7าน
@นกFบรรล�ธรรมะได-  จะต-องให-สต�ม�
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พร-อมอย67เสมอ  ท�าไมจ1งเปFนอย7างน
@น?  เพราะม
นม�โอกาสท�?จะบรรล�ธรรมะ
อย67ท�กเวลา อย67ท�กสถานท�? เม>?อเราต
@งใจอย67 พ�จารณาอย67
ฉะน
@น  เราจ1งอย7าประมาท  ให-ระว
ง  ให-ร6-  เด�นไปบ�ณฑบาตอย7างน�@ม�ความ
ร6-ส1กต
@งหลายอย7าง กว7าเราจะกล
บถ1งว
ดเรา เออเอาซ�ธรรมะด�ๆ ม
นจะเก�ด
ข1@น  เม>?อมาถ1งว
ดมาน
?งฉ
นบ�ณฑบาตแหม  ม
นม�ธรรมะด�ๆ  ท�?เก�ดข1@นมาให-
เราร6-จ
ก ม
นต-องเก�ดอย67อย7างน�@ถ-าเราปรารภความเพ�ยรอย67เสมอ ไม7ใช7ว7าม
น
เปFนอะไรนะ ม
นม�ข-อค�ด ม
นม�ป 
ญหา ม
นม�ธรรมะ ม
นเปFนธรรมว�จยะ สอด
ส7องธรรมะอย67ตลอดเวลา  ม
นเปFนโพชฌงคQ  ถ-าเราศ1กษาอย67เปFนพห6ส6ตร
ศ1กษาอะไร?  ศ1กษาอารมณQน�@  ธรรมะม
นเก�ดท�?จ�ต  ไม7ต-องไปศ1กษาก
บใคร
ท�?ไหน ศ1กษาอย67ท�?เม>?อเราม�สต�อย67 ม
นม�ข-อศ1กษา โพชฌ
งโค สต�ส
งขาโต ธร
รมาน
งว�จโย...ม�สต�ม
นกFม�ธรรมว�จยะ  ม
นต�ดต7อก
นเสมอ  ม
นเปFนองคQตร
สร6-
ธรรม ถ-าเราม�สต�อย67 ม
นม�ธรรมว�จยะไม7ได-อย67เฉยๆ เปFนองคQธรรมตร
สร6- ถ-า
อย67ในระบบน�@  ตร
สร6-ธรรมะอย67ตรงน�@  ภายในจ�ตของเราน�@  การปฏ�บ
ต�ไม7ม�
กลางว
น ไม7ม�กลางค>น ไม7ม�เวลา ไม7ม�เร>?องอ>?นมาปน ปนกFให-ร6-จ
กว7าม
นปน 
ม�ธรรมว�จยะอย67ในใจเสมอ  ค>อ  ซอกธรรม  เฟ-นธรรมอย67เสมอ  ม�สต�ว�จ
ย
ธรรมอย67ตลอดเวลา  เร>?องจ�ตม
นเปFนอย7างน
@น  ถ-าม
นตกกระแสของม
นแล-ว
ไม7ใช7ว�จ
ยไปอย7างอ>?น "จะไปเท�?ยวตรงโน-น จะไปทางน�@ทางน
@น สน�กจ
งหว
ด
น�@ จ
งหว
ดน
@น" อ
นน
@นม
นหลงโลก เด�wยวกFตายละ
ฉะน
@น  จงพาก
นต
@งใจ  ไม7ใช7ว7าน
?งหล
บตาอย7างเด�ยวจ1งเก�ดป 
ญญา  ตา  ห6 
จม6ก ล�@น กาย ใจ ม
นม�อย67เสมอ ต>?นอย67เสมอศ1กษาตลอดเวลา เหFนต-นไม- 
เหFนส
ตวQต7างๆ  กFได-ศ1กษาอย67ตลอดเวลา  น-อมเข-ามาเปFนโอปนย�กะธรรม 
ให-เหFนช
ดในต
วของเราเปFนป 
จจ
ตต
ง  จะม�อารมณQภายนอกกระทบกระท
?ง
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เข-ามา ม
นกFเปFนป 
จจ
ตต
งสม�?าเสมอ ม
นไม7ท�@ง พ6ดง7ายๆ เหม>อนเขาเผาถ7าน 
เผาอ�ฐเตาถ7าน  เตาอ�ฐ  เคยเหFนไหม?  ก7อไฟข1@นหน-าเตาส
ก  ๒  ศอกหร>อ 
เมตรหน1?ง  ม
นจะด6ดคว
นไฟเข-าไปในเตาหมดเลย ด6อ
นน
@นกFได-  ม
นเหFนช
ด
อย7างน
@น อ
นน�@ม
นเปFนร6ปเปร�ยบเท�ยบ ถ-าท�าเตาเผาถ7าน เผาอ�ฐ ให-ถ6กเร>?อง 
ถ6กล
กษณะของม
น ก7อไฟอย67หน-าเตาส
ก ๒-๓ ศอก เม>?อม�คว
นข1@นมาม
นจะ
ด6ดเข-าไปในเตาหมด ไม7ม�เหล>อเลย  ความร-อนกFจะเข-าไปบรรจ�ในเตาหมด 
ไม7หน�ไปไหนความร-อนจะเข-าไปท�าลายเรFวท�?ส�ด  น�?ม
นเปFนอย7างน
@น  ความ
ร6-ส1กของผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
น  จะม�ความร6-ส1กด6ดเข-าไปให-เปFน
ส
มมาท�ฐ�ท
@งน
@น ตาเหFนร6ป ห6ฟ 
งเส�ยง จม6กดมกล�?น ล�@นล�@มรสท
@งหลาย ม
น
จะด6ดเข-าไปให-เปFนส
มมาท�ฐ�ท
@งน
@น  จะเปFนส
มผ
สท�?เก�ดป 
ญญาอย7างน
@น
สม�?าเสมอ ตลอดเวลา
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๒๖ - อน! จจ�ง
http://ajahnchah.org/thai/Impermanence.php 

 

ค�าปรารภ
ม�พระฝร
?งองคQหน1?งเปFนล6กศ�ษยQของผม เม>?อเหFนพระไทยสามเณรไทยส1ก กF 
"อ�sย เส�ยดาย ท�าไมถ1งท�าอย7างน
@น ท�าไมพระไทยเณรไทยถ1งส1กก
นน�?"
เขาตกใจ  พาก
นต>?นเต-นในการส1กของพระไทยเณรไทย  กFเพราะมาพบ
ใหม7ๆ  เขาต
@งใจม�ศร
ทธามาบวชน�?ม
นด�แล-ว  ค�ดว7าจะไม7ส1กใครส1กกFโง7
เท7าน
@นแหละ  มาเหFนพระไทยเณรไทยเข-าพรรษากFบวชก
น  ออกพรรษา
แล-วกFส1ก โอsย สลดใจ ตกใจ "โอ-สงสารเน-อ สงสารพระไทย สงสารสามเณร
ไทย ท�าไมถ1งท�าอย7างน
@น"
พอด�ต7อมา พระฝร
?งกFอยากส1กบ-าง เลยเหFนเปFนของท�?ไม7ส�าค
ญตอนแรกมา
พบใหม7ๆม
นต>?นเต-น  เหFนเปFนของส�าค
ญมาก  การบวชนะน1กว7าจะท�าเอา
ง7ายๆ  เม>?อใจของคนก�าล
งม�ศร
ทธา  ม
นพร-อมหมดท�กอย7าง  ค�ดอะไรม
นกF
ค�ดด�  ค�ดอะไรม
นกFค�ดถ6กไปท
@งน
@นแหละ  ไม7ม�ใครต
ดส�น  ค>อต
ดส�นเอาเอง
น
?นแหละ  ไม7ร6-ว7าปฏ�ปทาของการปฏ�บ
ต�ทางจ�ตใจน�?ท7านท�าย
งไง  ท7านจะ
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ต-องม�รากฐานอ
นม
?นคงท�?ส�ดภายในจ�ตของท7านแล-ว  แต7ท7านกFไม7พ6ดอะไร
มาก

ความศร
ทธา-ความเพ�ยร
ส7วนผมบวชมาคร
@งแรกไม7ได-ฝ1กฝนหรอก  แต7ว7าม
นม�ศร
ทธาม
นจะเปFน
เพราะก�าเน�ดกFไม7ร6-  พระเณรท�?บวชพร-อมๆก
น  ออกพรรษาแล-วกFส1ก  เรา
มองเหFนว7า  "เอ-  ไอ-พวกน�@ม
นย
งไงก
นน-อ"  แต7เราไม7กล-าพ6ดก
บเขา  เพราะ
เราย
งไม7ไว-ใจความร6-ส1กของเรา  ม
นต>?นเต-น  แต7ภายในจ�ตของเรากFว7าน�?ม
น
โง7มาก  บวชม
นบวชยาก  ส1กม
นส1กง7ายน�?ม�บ�ญน-อยไม7ม�บ�ญมาก  เหFนทาง
โลกม
นม�ประโยชนQมากกว7าทางธรรมะ  น�?เรากFเหFนไป  แต7เราไม7พ6ด  เรากF
มองด6แต7ในจ�ตของต
วเอง
เหFนเพ>?อนภ�กษ�ท�?บวชพร-อมๆก
นส1กไปเร>?อยๆ  บางท�กFเอาเคร>?องแต7งต
วมา
ใส7เข-ามาเด�น เราเหFนม
นเปFนบ-าหมดท�กกระเบ�ยดเลย แต7เขาว7าม
นด�  สวย 
ส1กแล-วจะต-องไปท�าอย7างน
@นอย7างน�@  แล-วกFมาเหFนอย67ในใจของเรา  ไม7กล-า
พ6ดให-เพ>?อนเขา  ว7าค�ดอย7างน
@นม
นผ�ด  กFไม7กล-าพ6ด  เพราะว7าต
วเราม
นย
ง
เปFนของไม7แน7อย67  ว7าศร
ทธาของเราน�@ม
นย
งจะย1ดยาวไปถ1งขนาดไหน 
อะไรๆกFย
งไม7กล-าจะพ6ดก
บใครเลยพ�จารณาแต7ในจ�ตของตนอย67เร>?อยๆ
พอเพ>?อนส1กไปแล-วกFทอดอาล
ย  ไม7ม�ใครอย67แล-วนะ  ช
กเอาหน
งส>อปาฏ�
โมกขQมาด6เลย  ท7องปาต�โมกขQสบาย  ไม7ม�ใครมาล-อเล�ยนเล7นอะไรต7อไป 
ต
@งใจเลย แต7กFไม7พ6ดอะไร  เพราะเหFนว7าการปฏ�บ
ต�ต
@งแต7น�@ไปถ1งช�ว�ตหาไม7 
บางท�กFอาย�  ๗๐  กFม�  ๘๐  กFม�  ๙๐  กFม�  จะพยายามปฏ�บ
ต�ให-ม
นม�ความ
น1กค�ดเสมอ ไม7ให-คลายความเพ�ยร ไม7ให-คลายศร
ทธา จะให-ม
นสม�?าเสมอ
อย7างน�@ม
นยากน
ก จ1งไม7กล-าพ6ด
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คนท�?มาบวชกFบวชไป ท�?ส1กกFส1กไป เราด6มาเร>?อยๆ อย67ไปกFไม7ว7าจะส1กกFไม7
ว7า  ด6เพ>?อนเขาไป  แต7ความร6-ส1กภายในจ�ตใจของเราว7าพวกน�@ม
นไม7เหFนช
ด 
พระฝร
?งท�?มาบวชคงเหFนอย7างง
@น  เบ>?อความเปFนอย67ของพระภ�กษ�สามเณร 
เบ>?อพรหมจรรยQ  คลายความเพ�ยรออกมาเร>?อยๆ ผลท�?ส�ดกFส1ก  ท�าไมส1กล7ะ 
แต7ก7อนเหFนพระไทยส1ก  แหมเส�ยดาย น7าสลดส
งเวช น7าสงสาร ต
วเราส1ก
ท�าไมไม7สงสารต
วเราหร>อน�? ไม7พ6ด ย�@มๆเท7าน
@นแหละ ไม7พ6ด

เร>?องปฏ�บ
ต�น�@พ6ดง7ายแต7ท�ายาก
เร>?องการปฏ�บ
ต�ในจ�ตของต
วเองน�@นะ  ไม7ม�อะไรจะเปFนเคร>?องต
ดส�นได-ง7ายๆ 
เพราะว7าพยานม
นไม7ม�  เร>?องราวต7างๆม�คนอ>?นเปFนพยาน  ม
นม�แบบม
นม�
แผน  เราย
งอาศ
ยคนอ>?นเปFนพยาน  เร>?องเอาธรรมะเปFนพยานน
@น  เราเปFน
ธรรมแล-วหร>อย
ง  เราค�ดอย7างน�@ถ6กแล-วหร>อย
ง  ถ-าม
นถ6กเราท�@งความถ6กได-
หร>อย
ง หร>อย1ดความถ6กอย67
ม
นต-องค�ด  ค�ดไปถ1งท�?ส�ดว7าม
นท�@งน
?นแหละ  จ1งเปFนของส�าค
ญจนกว7าท�?ว7า
ไม7เปFนอะไรท
@งน
@น  โน7นกFไม7เปFน  น�?กFไม7เปFน  ด�กFไม7เปFนช
?วกFไม7เปFน  ม
นท�@ง 
ค>อหมายความว7าให-ม
นหมดน
?นแหละ  ถ-าอะไรม
นหมด  ม
นกFหมดไม7เหล>อ 
ถ-าอะไรม
นย
งม�อย67 ม
นกFย
งเหล>ออย67
ฉะน
@น  เร>?องปฏ�บ
ต�ในจ�ตของตนน�?ว7าม
นง7ายหรอก  ม
นพ6ดง7ายนะแต7ว7าม
น
ท�ายาก  ม
นท�ายาก  ยากค>อม
นไม7ได-ตามปรารถนาของเราบางคร
@งท�?เรา
ปฏ�บ
ต�ไป ม
นกFม�ด-วยนะ ม
นเปFนโชคเทวบ�ตรมาร เทวบ�ตรมารม
นช7วย ให-
ด6ไปให-ถ6ก พ6ดไปให-ถ6ก อะไรๆม
นถ6กไปท
@งน
@นแหละ อ
นน
@นกFด� อ
นน
@นกFถ6ก 
กFไปย1ดม
?นในความถ6กน
@นอ�ก  ผลส�ดท-ายกFผ�ดอ�ก  ถล�าไปอ�ก  อ
นน�@ม
นเปFน
ของยากล�าบาก ไม7ม�อะไรจะว
ดม
น
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อย7าม�ศร
ทธาท�?ปราศจากป 
ญญา
คนท�?ม�ศร
ทธามากๆ  ค>อประกอบไปด-วยศร
ทธา  ม
นประกอบไปด-วยความ
เช>?อ  ม
นอ7อนด-วยป 
ญญา  สมาธ�กFเก7ง  แต7ว7าว�ป 
สสนาไม7ม�ม
นเหFนไปหน-า
เด�ยว  เหFนไปร6ปเด�ยว  กFเปFนไป  ค�ดอะไรกFไม7ร6-  ม
นม�ศร
ทธา  ในทาง
พระพ�ทธศาสนาท7านพ6ดตามต
วหน
งส>อ  ท7านว7า  ศร
ทธาอธ�โมกขQ  ม
นม�
ศร
ทธากFจร�ง  แต7ว7าศร
ทธาน�@ม
นปราศจากป 
ญญา  แต7เรากFมองไม7เหFนใน
ขณะน
@น เรากFน1กว7าป 
ญญาเรากFม� ย
งง�@ ม
นกFเลยมองไม7เหFนความผ�ด
เพราะฉะน
@นท7านจ1งตร
สก�าล
งท
@งห-าไว-ว7า  ศร
ทธา  ว�ร�ยะ  สต�สมาธ�  ป 
ญญา 
ศร
ทธาค>อความเช>?อ  สต�ค>อความระล1กได-  ว�ร�ยะค>อความเพ�ยร  สมาธ�ค>อ
ความต
@งใจม
?น  ป 
ญญาค>อความร6-ท
?ว  ป 
ญญาความร6-ท
?ว  อย7าไปพ6ดแต7เพ�ยง
ว7าป 
ญญาความร6- ป 
ญญาความรอบร6-ท
?วถ1ง
ปราชญQท7านจ
ดธรรมท
@งห-าประการน�@เปFนตอนๆ  เพ>?อเราจะมองด6ปร�ย
ต�ท�?
เร�ยนแล-ว  มาเปร�ยบเท�ยบก
บขณะจ�ตของเราท�?ม
นเปFนอย67อย7างศร
ทธา  ค>อ
ความเช>?อ เราเช>?อไหม เราเปFนอย7างน
@นแล-วหร>อย
งว�ร�ยะเราม�เพ�ยรแล-วหร>อ
ย
ง ท�?เราเพ�ยรอย67น�?ม
นถ6กหร>อผ�ด อ
นน�@เราต-องพ�จารณา ใครกFเพ�ยรก
นหมด
ท
@งน
@นแหละ  แต7ว7าเพ�ยรน�@ม
นประกอบไปด-วยป 
ญญาหร>อเปล7า  สต�น�?กF
เหม>อนก
น แมวม
นกFม�สต�เหFนหน6ข1@นมา สต�มากFร6-ข1@นมา ตาม
นจ-องด6ของม
น 
น�?สต�ของแมว อะไรม
นกFม�ท�กอย7างละ ส
ตวQเดร
จฉานม
นกFม� อ
นธพาลม
นกFม� 
ปราชญQกFม�สมาธ�ความม�7งม
?น ความต
@งใจม
?น อ
นน�@ม
นกFม�อ�กแหละ แมวม
นกF
ม�ม
นม
?นท�?จะตะคร�บหน6ก�น  น�?  ความม�7งม
?นของม
นม�  สต�น
@นกFเร�ยกว7าสต�
เหม>อนก
น สมาธ�ความต
@งใจม
?นว7าจะท�าอย7างน
@น ม
นกFม�อย67  ป 
ญญาความร6-
ม
นกFม�  แต7ว7าม
นไม7รอบร6-เหม>อนมน�ษยQ  ม
นร6-อย7างส
ตวQ  ม�ป 
ญญาเพ>?อจะ

357



ตะคร�บหน6ก�นเปFนอาหาร  ธรรมท
@งห-าประการน�@  ท7านเร�ยกว7า  ก�าล
งส�?งท
@ง
ห-าประการน�@เก�ดมาด-วยส
มมาท�ฏฐ�หร>อเปล7าศร
ทธา  ว�ร�ยะ  สต�  สมาธ� 
ป 
ญญา  น�?เก�ดมาจากส
มมาท�ฏฐ�หร>อเปล7าส
มมาท�ฏฐ�น�@เปFนอย7างไร  อะไร
เปFนเคร>?องต
ดส�นว7าเปFนส
มมาท�ฏฐ� อ
นน�@เราต-องร6-ช
ด

ส
มมาท�ฏฐ� : ความเหFนท�?ถ6กต-อง
ส
มมาท�ฏฐ�  ค>อความเข-าใจว7าส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นเปFนของไม7แน7นอน 
ฉะน
@นพระอร�ยเจ-าและพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งไม7ให-ย1ดม
?น  ท7านไม7ได-ย1ดม
?น 
ท7านย1ดไม7ให-ม
?น ไม7ใช7ท7านย1ดม
?น ย1ดไม7ให-ม
?น ค>อย1ดไม7ให-ม
นเปFนภพ ต
ว
ย1ดท�?ไม7ได-เปFนภพค>อไม7ม�ต
ณหาเข-าไปปะปน ม
นไม7ต-องเปFนน
@นไม7ต-องเปFน
น�@ น�?  ม
นหมดม
นส�@นในการกระท�าอย7างน
@น เม>?อม
นย1ดมาแล-ว ม
นย�นด�ไหม 
ม
นย�นร-ายไหม  เม>?อม
นย�นด�แล-ว  ม
นย1ดในความด�น
@นไหม  ม
นย1ดในความ
ร-ายน
@นไหม
ท�ฏฐ�ค>อความเหFน  หล
กท�?จะเปFนท�?ว
ดให-เรารอบร6-พอสมควรเพ>?อเราจะเร�ยน
ร6- เพ>?อเราจะพ�จารณากFม�อย67เหม>อนก
น เช7นความเหFนท�?ว7าเราด�กว7าเขา เหFน
ว7าเราเสมอเขา เหFนว7าเราโง7กว7าเขา น�?เปFนความเหFนอ
นผ�ดท
@งน
@น แต7ท7าน
กFเหFน  ท7านเหFนแล-ว  ท7านกFร6-ด-วยป 
ญญา  เก�ดข1@นแล-วม
นกFด
บของม
นไป 
เหFนว7าต
วน�@ม
นโง7กว7าเขากFไม7ใช7 ความเหFนซ1?งเปFนส
มมาท�ฏฐ�น�?ม
นต
ดต-นต
ด
ปลายไปหมดเลย  ม
นจะไปตรงไหนเหFนว7าเราด�กว7าเพ>?อน  เรากFทะนงต
ว 
ม
นกFม�อย67ในน
@นแหละ  แต7ม
นย
งไม7ร6-จ
ก  เหFนว7าเราด�เสมอก
บเพ>?อน  ม
นกF
เสมอก
นเท7าน
@น เหFนว7าเราเลวกว7าเขาน
?น เรากFตกใจ ค�ดอาภ
พอ
บจน ม
นกF
อ�ปาทานข
นธQห-า ม
นเปFนภพชาต�ท
@งน
@นแหละ น�?เปFนเคร>?องต
ดส�น
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อย7าพ1งต
ดส�นด-วยความอยาก
อ�กอย7างหน1?ง  เช7น  เราได-อารมณQท�?ด�  เราถ1งด�ใจ  อารมณQท�?ไม7ด�เรากFเส�ยใจ 
เราว
ดด6ไหมว7า  อารมณQท�?ด�เราถ1งด�ใจ  อารมณQท�?ไม7ด�เรากFเส�ยใจ  เราว
ดด6
ไหมว7า  อารมณQท�?เราไม7ชอบก
บอารมณQท�?เราชอบน
@น  ม
นม�ราคาเท7าก
น  น�?
ให-เอาไปว
ดด6ซ�?  ท�?เราอย67ท�กว
นน�@  อารมณQท�?เราอาศ
ยอย67น�@นะ  เราได-ย�น
อารมณQท�?ชอบใจแล-วใจเราเปล�?ยนไหม  เม>?อกระทบอารมณQท�?ไม7พอใจแล-ว
ม
นเปล�?ยนไหม หร>อม
นคงท�? ด6ตรงน�@กFได-เปFนพยานอ
นหน1?งนะ แต7ว7าให-ร6-ต
ว
ของต
วนะ  อ
นน�@เปFนพยานของเรา  อย7าพ1งไปให-ม
นต
ดส�นด-วยความอยาก 
บางท�ม
นกFเสร�มข1@นไปให-เราเปFนอย7างน
@นกFได- ต-องระว
ง
ม
นม�หลายแง7หลายม�มเหล>อเก�นท�?เราจะต-องพ�จารณา  แต7ว7าในทางท�?ถ6ก
ต-องม
นกFเร�ยกว7าไม7ใช7กามต
ณหา  ไม7ใช7ตามต
ณหา  ไม7ใช7ตามความอยาก 
ม
นเปFนความจร�ง  ท7านให-ร6-ท
@งด�ท
@งช
?ว  เม>?อร6-แล-วท7านกFให-ละท
@งด�ท
@งช
?ว  ถ-า
ไม7ละม
นกFย
งอย67 เปFนอย67 ม�อย67 ถ-าม�อย67ม
นกFเหล>ออย67 ม
นม�ภพอย67 ม
นม�ชาต�
อย67อย7างน�@

พ1งต
ดส�นต
วเอง อย7าต
ดส�นผ6-อ>?น
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQท7านจ1งให-ต
ดส�นเอาเฉพาะต
วเอง  อย7าพ1งไปต
ดส�นให-
คนอ>?นเลย จะด�จะร-ายประการใด ท7านกFพ6ดให-ฟ 
งเท7าน
@นแหละ น�?เร>?องความ
จร�งม
นเปFนอย67อย7างน�@  จ�ตใจของเราเปFนอย7างน
@นหร>อเปล7า  เช7นว7าม�
พระองคQหน1?งไปจ
บเอาของเขา ท�น�@คนอ>?นกFว7า  "ท7านขโมยของผม"  "ผมไม7
ได-ขโมย ผมเอาเฉยๆ"  ให-พระ ก.  ต
ดส�น จะต
ดส�นอย7างไร กFไปถามพระ
น
@นมาเปFนพยานในท�?สงฆQ  "ผมเอาจร�งคร
บแต7ผมไม7ได-ขโมย"  อย7างเร>?อง
อาบ
ต�ส
งฆาท�เสส  อาบ
ต�ปาราช�กเปFนต-น  "ผมท�าอย7างน
@นอย67  แต7ผมไม7ม�
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เจตนา"  ใครจะไปฟ 
งได-อย7างน
@น  ม
นกFยาก ถ-าฟ 
งไม7ได-กFท�@งให-เจ-าของเด�ม 
เอาไว-ตรงน
@นแหละ

อย7าคาดเอา อย7าคะเนเอา อย7าเดาเอา
แต7ว7าให-เข-าใจว7า  อะไรท�?ม
นเก�ดม�ในใจของเราน
@นนะ  เร>?องป�ดไม7อย67ท
@งน
@น
แหละ เร>?องม
นจะผ�ดม
นกFป�ดไม7ได- เร>?องม
นจะถ6กม
นกFป�ดไม7ได- เร>?องม
นจะ
ด�กFป�ดไม7ได-  จะช
?วม
นกFป�ดของม
นไม7ได-  ค>อม
นเป�ดม
นเอง  ม
นป�ดม
นเอง 
ม
นม�ม
นเอง เปFนม
นเอง ม
นเปFนอ
ตโนม
ต�อย67ท�กอย7างละ ม
นเปFนเร>?องอย7าง
น�@ อย7าคาดเอา อย7าคะเนเอา อย7าเดาเอา
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  อะไรม
นเปFนอว�ชชาม
นไม7หมด  องคมนตร�เคยถาม
อาตมา "หลวงพ7อพระอนาคาม�นะ จ�ตเปFนประภ
สสรหร>อเปล7า?
"เปFนบ-าง"
"เอ-า พระอนาคาม�ท7านละกามได-แล-ว ท�าไมจ�ตไม7เปFนประภ
สสร?
"ท7านละกามได-  แต7ว7าม�เหล>ออย67ใช7ไหม  อว�ชชาโมหะเหล>ออย67อะไรท�?ม
น
เหล>ออย67 น
?นแหละ ม
นย
งม�อย67"
กFเหม>อนบาตรของเราน
?นแหละ  บาตรขนาดใหญ7อย7างใหญ7บาตรขนาด
ใหญ7อย7างกลาง  บาตรขนาดใหญ7อย7างเลFก  บาตรขนาดกลางอย7างใหญ7 
บาตรขนาดกลางอย7างกลาง  บาตรขนาดกลางอย7างเลFก  บาตรขนาดเลFก
อย7างใหญ7 บาตรขนาดเลFกอย7างกลาง บาตรขนาดเลFกอย7างเลFก ม
นจะเลFก
เท7าไรกFช7างม
นเถอะ  ย
งม�บาตรอย67  น�?ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น  อย7างว7า  โสดา 
สก�ทาคา  อนาคา  ละก�เลสได-แล-วน
@น  แต7ว7าม
นหมดแต7แค7น
@นนะ  ส�?งท�?ย
ง
เหล>ออย67พวกน
@นมองไม7เหFน  ถ-าอย7างน
@นกFเปFนพระอรห
นตQหมดเท7าน
@น
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แหละ  ม
นมองไม7เหFน  อว�ชชาน�?ม
นมองไม7เหFนอย67น
@นแหละ  ถ-าหากว7าจ�ต
พระอนาคาม�เร�ยบหมดแล-วกFไม7ใช7อนาคา  ม
นกFหมดส�  อ
นน�@ม
นย
งเปFนอย67 
จ�ตเปFนประภ
สสรไหม?กFเปFนม
?ง  แต7ม
นไม7ถ1งร-อยเปอรQเซFนตQ  จะให-เราตอบ
ย
งไงล7ะ ท7านว7าว
นหล
งจะมาเร�ยนใหม7 เร�ยนกFเร�ยนซ� หล
กม
นม�อย67แล-ว

ระว
ง! จ�ตม
นจะอวดด�ข1@นในจ�ต
อ
นน�@กFเหม>อนก
น อย7าไปประมาท ระว
ง องคQพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา
ให-ระว
ง  อ
นน�@พ6ดถ1งเร>?องปฏ�บ
ต�  เร>?องจ�ตของเรา  อาตมากFเคยซวดเซมา
หลายคร
@งเหม>อนก
น บางท�อยากจะทดลองหลายๆอย7างเหม>อนก
น แต7แล-ว
ม
นไม7ถ6กทางท
@งน
@นแหละ  ค>อม
นอวดด
บอวดด�ข1@นในจ�ต  ม
นเปFนมานะอ
น
หน1?ง ท�ฏฐ�ความเหFน มานะความย1ดไว- ม
นม�อย67น�? พ6ดแต7เท7าน�@ม
นกFย
งด6ยาก
เหม>อนก
น
น�?อาตมาเคยพ6ดให-ฟ 
ง  โยมอะไรท�?มาบวชเปFนหลวงตา  หอบผ-าไตรจ�วรมา
แล-ว จะมาบวชหน-าศพของโยมแม7 ได-ผ-าไตรจ�วรกFหอบเข-ามาในว
ด ย
งไม7
ไปกราบพระ  พอวางไตรจ�วรกFเด�นจงกลมเลย  เด�นอย67หน-าศาลาน
?นแหละ 
เด�นกล
บไปกล
บมา เด�นอย7างเอาจร�งเอาจ
ง "เอ..คนอย7างน�@ม
นกFม�นะ" น�?ค>อ
ศร
ทธาอธ�โมกขQ  เขาค�ดว7าจะเอาให-ตะว
นไม7ท
นตก จะให-ส�าเรFจ  กFไม7ร6-  น1ก
ว7าม
นง7ายนะ เรากFปล7อยให-เขาเล7นอย67น
?นละ ไม7ต-องมองใครละ เด�นเอาจร�ง
เอาจ
งอย7างน
@น เรามองเหFน โอ-โอย มน�ษยQเอ-ย ม
นค�ดว7าจะง7ายๆอย7างน
@น
เหรอ พอด�ให-อย67ไปก�?ว
นกFไม7ร6- ด6เหม>อนไม7ได-บวชหร>อบวชกFไม7ร6- ม
นจะเปFน
อะไรอย7างน
@น
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อน�จจ
ง : ไม7แน7นอน
พอใจม
นร6-อะไรป�sบ  ส7งออกเลย  ม
นร6-อะไรมาป�sบกFส7งออกเลยต
วจ�ตส
งขาร
ม
นปร�งแต7งกFไม7ร6-เร>?องของม
น  ม
นกFว7าฉ
นเปFนป 
ญญา  ม
นปร�งแต7งแยก
ขยายหลายอย7างหลายประการ ช�@นเลFก ช�@นใหญ7 หลายอย7างละเอ�ยด กFจ�ต
ส
งขารน�@ม
นกFคล-ายก
บป 
ญญา  ถ-าคนไม7ร6-ม
นกFว7าป 
ญญาด�ๆน�?แหละ  แต7ว7า
เม>?อถ1งคราวม
นแล-ว  หาความจร�งไม7ม�อะไรเม>?ออารมณQท�?ไม7พอใจเปFนท�กขQ
เก�ดข1@นได-  อย67น
?นม
นจะเปFนอะไร  ม
นจะเปFนป 
ญญาอะไรไหม  ม
นเปFนต
ว
ส
งขารท
@งน
@นแหละ
ด
งน
@นอ�งพระเส�ยด�กว7า  ท�?ผมเคยเล7าให-ฟ 
งเร>?อยๆ  ปฏ�บ
ต�น
?นแหละ  แอบ
เข-าไปหาพระพ�ทธเจ-า  พระพ�ทธเจ-าอย67ตรงไหนนะ  ย
งอย67ท�กว
นน�@  แอบ
เข-าไปหาท7านเถอะ  อะไรล7ะ  ค>ออน�จจ
ง  แอบเข-าไปหาท7าน  ไปกราบท7าน
ซะ  อน�จจ
งม
นของไม7แน7น
?นแหละ  เอาตรงน
@นแหละหย�ดได-ตรงน
@นแหละ
ก7อน ถ-าม
นบอกว7า "ฉ
นเปFนโสดาบ
นแล-ว"ไปกราบท7านเถอะ ไม7แน7เลย ไป
กราบท7าน ท7านจะบอกว7า ม
นไม7แน7สก�ทาคาแล-วกFกราบท7านเถอะ ท7านจะ
บอกอย67ค�าเด�ยวว7าไม7แน7  เปFนอนาคาม�ไปกราบท7านเถอะ  ท7านจะบอกอย67
ค�าเด�ยวว7าม
นไม7แน7  ไปถ1งพระอรห
นตQไปกราบท7าน ท7านกFย�?งเอาใหญ7  ย�?ง
ไม7แน7  เราจะได-ฟ 
งค�าของพระบ-าง  ค>อไม7แน7แล-วกFไม7ย1ดน
?นเอง  อย7าไปย1ด
ง6ๆ ปลาๆ  อย7าย1ดแล-วไม7วาง  อย7าจ
บไม7วาง  ย1ดมาด6เปFนสมมต�เฉยๆ  ผล
ท�?ส�ดกFส7งให-ว�ม�ตต� ม
นเปFนไปแต7อย7างน
@น ต-องม�สมมต� ต-องม�ว�ม�ตต�

อารมณQของเรา ไม7แน7-ไม7เท�?ยง
เร>?องจร�ตของเรา เร>?องอารมณQของเรา ม
นกFคล-ายก
บคนๆหน1?งน
?นแหละ พ6ด
ง7ายๆ ม
นคล-ายๆก
บคนๆหน1?ง  คนบางคนม
นชอบจร�ตเรากFม�  บางคนท�?ไม7
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ชอบจร�ตของเรากFม�  ส�?งท�?ม
นเปFนมาข-างนอกม
นกFเหม>อนก
นอย7างน
@นแหละ 
ม
นไม7แปลกอะไรส
กคนหน1?ง  ซ1?งเร�ยกว7าอารมณQน�@  ความเปFนจร�งม
นกFเปFน
อย67ท�?เจ-าของน
?น อารมณQน
@นม
นกFไม7ม�อะไร ม
นเปFนส
กแต7ว7าอารมณQ เรามา
ค�ดเอาเองหรอก ว7าเราด�เราช
?วว7าเราผ�ดว7าเราถ6กเหล7าน�@  ม
นเก�ดความร6-ส1ก
น1กค�ดข1@นเอง ว7าข1@นเองผ�ดข1@นมา อย7างน
@นธรรมน�@จ1งเปFนเคร>?องว�จารณQว�จ
ย
ได-ยากเหล>อเก�น
อาตมาจ1งบอกว7าให-แอบไปหาพระพ�ทธเจ-า พระพ�ทธเจ-าค>อใครกFค>อธรรมะ
น
?นแหละ  ธรรมะในสกลโลกน�@ท
@งหมดม
นมารวมอย67ท�?ธรรมะต
วเด�ยว  ค>อ
อน�จจ
ง  ลองด6ซ�  ใครจะเปFนน
กปฏ�บ
ต�เถอะ  อาตมาค-นมาตลอด  ๒๐-๔๐ 
พรรษา  เหFนเท7าน
@นแหละ  แล-วกFอดทนอ
นหน1?ง  แล-วกFเข-าใกล-ธรรมะของ
ท7าน อน�จจ
งม
นไม7แน7 ใจม
นว7าแน7ขนาดไหนกFบอกว7าม
นไม7แน7 ใจม
นจะย1ด
ม
?นว7าม
นแน7ท�?ไหนกFว7าม
นไม7แน7 ม
นไม7เท�?ยง ด
นม
นอย67อย7างน�@แหละ อาศ
ย
ธรรมะของพระพ�ทธเจ-า กFด
บไปอย67อย7างน�@แหละ ตลอดมาท�กว
นน�@ ไม7ใช7ว7า
ม
นประเด�wยวประดpาวนะ ย>นกFเปFนอย67อย7างน
@น น
?งกFเปFนอย67อย7างน
@น นอนกF
เปFนอย67อย7างน
@น  ท�?ไม7ชอบใจเก�ดข1@นม
นกFเปFนอย67อย7างน
@น  ม
นเข-าใกล-พระ 
เข-าใกล-ธรรมะ ม
นเปFนอย67อย7างน
@น

ท�าให-ม�สมมต� แล-วกFให-ม�ว�ม�ตต�
อ
นน�@อาตมาว7าม
นจะม�ราคามากกว7าท�?เราปฏ�บ
ต�มา  เท7าท�?อาตมาปฏ�บ
ต�มา
ต
@งแต7โน7นถ1งขณะน�@  อาศ
ยอย7างน�@แหละ  อาศ
ยต�าราหร>อกFไม7ใช7  ไม7อาศ
ย
ต�าราหร>อกFไม7ใช7  อาศ
ยคร6บาอาจารยQจร�งหร>อกFไม7ใช7  ไม7อาศ
ยคร6บา
อาจารยQจร�งหร>อกFไม7ใช7  ม
นเปFนของก�@าก1?งอย67อย7างน�@  ถ-าพ6ดตามความจร�งกF
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เร�ยกว7าให-ม
นหมด  ค>อท�าให-ม
นหมด  ท�าให-ม
นเก�ดข1@นมา  แล-วกFท�าให-ม
น
หมดไป ท�าให-ม
นม�สมมต�แล-วกFให-ม
นม�ว�ม�ตต�

ร�บเด�นไป ร�บกล
บมา แล-วร�บหย�ดอย67
อาตมาเคยพ6ดให-พระฟ 
งส
@นๆ  แต7บางคนกFอาจจะสนใจ  ถ-าหากว7าคน
ปฏ�บ
ต�อย67  พ�จารณาอย67เร>?อยไป  ตอนปลายถ1งจะร6-จ
กม
นลงไป  ม
นจะไปลง
ตรงน
@นแน7นอน ไม7ไปท�?ไหน อาตมาเคยพ6ดว7า ร�บเด�นไป แล-วกFร�บกล
บมา 
แล-วกFร�บหย�ดอย67  น�?เบ>@องแรกม
นเปFนอย7างน�@  ท�าอย7างน�@ไปเร>?อยๆ  แล-วผล
ท�?ส�ดจะเก�ดความร6-ส1กข1@นในท�?น
@นว7า เด�นไปกFไม7ใช7 กล
บมากFไม7ใช7 หย�ดอย67กF
ไม7ใช7  หมด  ม
นหมดแล-ว  อย7าไปหว
งอะไรม
นมากอ�กแล-ว  ม
นหมดแค7น
@น
แหละ  ม
นหมดแล-ว  อย7าไปหว
งอะไรม
นมากอ�กแล-ว  ม
นหมดแค7น
@นแหละ 
ม
นส�@นแล-ว ข�นาสาโว ค>อส�@นแล-ว ไม7ต-องเด�นไม7ต-องถอย ไม7ต-องหย�ด หย�ด
กFไม7ม� เด�นกFไม7ม� ถอยกFไม7ม� หมดอ
นน�@ให-เอาไปพ�จารณาไว-ให-ม
นช
ดในจ�ต
ของตนเอง ตรงน
@นม
นจะไม7ม�อะไรจร�งๆ

ธรรมชาต�เปFนธรรมะ
อ
นน�@ม
นกFใหม7หร>อเก7า ม
นเปFนก
บผ6-ท�?ม�ป 
ญญาม�ความฉลาด ผ6-ท�?ไม7ม�ป 
ญญา
ไม7ม�ความฉลาดน
@นกFแก-ไม7ได-เหม>อนก
น จะด6สภาพต-นไม-กFได- ต-นมะม7วงกF
ด�  ต-นขน�นกFด�  ท�กต-น  ถ-าม
นเก�ดแอบๆก
นอย67นะบางท�ต-นหน1?งม
นโตกว7า 
ต-นเลFกม
นน-อมหน�ไปโน-น  ท�าไมม
นเปFนอย7างน
@น  ใครไปบอกม
น  น�?ค>อ
ธรรมชาต�  ธรรมชาต�น�?ม
นม�ท
@งด�ท
@งช
?วท
@งผ�ดท
@งถ6กนะ ม
นวนไปทางถ6กกFได- 
วนไปทางผ�ดกFได-  ต-นไม-ธรรมดาถ-าเราปล6กต�ดๆก
น  แล-วกFต-นหน1?งม
นโต
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ก7อน ต-นท�?ม
นโตท�หล
งชอบแอบๆไปข-างนอก ท�าไมม
นเปFนอย7างง
@น ใครไป
บอกม
นไหม ใครไปแต7งม
นไหม น
?นค>อธรรมชาต� ม
นเปFนธรรมะ
อย7างต
ณหาค>อความอยาก  น�าเราไปส67ท�กขQอย7างน�@  ถ-าเราพ�จารณาแล-วนะ 
ม
นจะโอนออกไปจากต
ณหา  ม
นจะพ�จารณาต
ณหา  ม
นจะเขย7าต
ณหาน
@น
ให-หมดให-เบาให-บางไปเอง เหม>อนก
บธรรมชาต�ต-นไม-ต7างๆน
?นแหละ ใคร
ไปบอกม
น ใครไปสะก�ดม
นไหม ม
นกFพ6ดไม7ได- ม
นกFท�าไม7ได- แต7ว7าม
นออก
ไปได-  ตรงน�@ม
นแคบ ม
นไม7เก�ดอะไร ม
นกFโอนออกไปข-างนอก ด6อย7างน�@กF
เปFนธรรมะ ไม7ต-องไปด6อะไรมากมาย ผ6-ท�?ม�ป 
ญญาน7ะ เท7าน�@กFร6-จ
กว7าม
นเปFน
ธรรมะ

ความหว
งของผ6-ม�ป 
ญญา
ส
ญชาตญาณของต-นไม-ม
นไม7ร6-จ
กอะไร  แต7ม
นม�ความร6-อย67ในม
นน
?นแหละ 
ท�าให-ว�?งออกจากอ
นตรายได-  เล>อกท�?เหมาะสมของม
นได-ผ6-ม�ป 
ญญาเรากF
เหม>อนก
นน
?นแหละ  เราบวชมาประพฤต�พรหมจาร�น�@เพ>?อหว
งให-ม
นจะพ-น
ท�กขQ  อะไรม
นพาเราเปFนท�กขQ  เราย�?าเข-าไปจะเหFนไหมส�?งท�?เราชอบใจไม7
ชอบใจ น�?กFเปFนท�กขQ  เราย�?าเข-าไปจะเหFนไหมส�?งท�?เราชอบใจไม7ชอบใจ น�?กF
เปFนท�กขQ  ม
นเปFนท�กขQกFอย7าเข-าไปใกล-ม
นซ�  จะไปร
กม
นหร>อ จะไปเกล�ยด
ม
นหร>อ  ม
นไม7แน7ท
@งน
@น  เรากFแอบเข-าหาพระกFหมด  อย7าล>มอ
นน�@  แล-วกF
อดทนอย7างหน1?งเท7าน
@นแหละ  ด�มากท�?ส�ด  ถ-าคนม�ป 
ญญาอย7างน�@ละม
นด�
มาก
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ตามเปFนจร�งไม7แน7 แต7ต
ณหาแน7
ความเปFนจร�ง ต
วอาตมาท�?ได-ปฏ�บ
ต�มาน�@นะ ไม7ม�คร6บาอาจารยQถ1งแก7ขนาด
พระท
@งหลายท�?อาตมาสอนมาหรอก  ไม7ค7อยม�  บวชกFบวชอย67ว
ดบ-าน
ธรรมดา อย67ว
ดบ-านน�?แหละ จ�ตม
นค�ดอยากจะท�า  ม
นค�ดอยากจะเปFน ม
น
ค�ดอยากจะฝ1ก ไม7ม�ใครมาเทศนQท�?ว
ด ไม7ม�ใครหรอกศร
ทธาม
นเก�ดในใจ ไป
ลองด6ไปพ�จารณา เด�นไปด6 ไปหาด6 ห6ม�กFฟ 
งไป ตาม�กFด6ไป ทางห6ได-ย�นกFว7า 
เออ..ม
นไม7แน7  ทางตาเหFนกFไม7แน7  จม6กได-กล�?นม
นกFบอกว7า อ
นน�@ม
นไม7แน7 
ล�@นม
นได-รสเปร�@ยว หวาน ม
น เคFม ชอบไม7ชอบ กFบอกว7าอ
นน�@ม
นกFไม7แน7 
โผฏฐ
พพะถ6กต-อง  ทางร7างกายม
นสบายหร>อเปFนท�กขQกFบอกว7า  อ
นน�@ม
นกF
ไม7แน7 น�?ค>อเราได-อย67ด-วยธรรมะ
ตามเปFนจร�งม
นไม7แน7 แต7ต
ณหาของเราว7าม
นแน7 ท�าย
งไงล7ะต-องอดทน ต
ว
แม7บทของม
น  กFค>อข
นต�  ความอดทน ทนม
นไปเถอะแต7อย7าไปท�@งพระนะ 
ท�?เร�ยกว7าม
นไม7แน7น7ะอย7าไปท�@งนะ  เด�นไปในสถานท�?ต7างๆ  ในโบสถQ  ใน
ว�หารเก7า สถาปน�กเขาท�าอย7างด�  บางแห7งม
นร-าว กFม�เพ>?อนพ6ดว7า  "ม
นน7า
เส�ยดายนะ ม
นร-าวหมดนะ"
อาตมาเลยพ6ดว7า  "ถ-าอย7างน
@นพระพ�ทธเจ-ากFไม7ม�ส�  ธรรมะอ
นจร�งกFไม7ม�ส� 
ม
นม�อย7างน�@กFเพราะพระพ�ทธเจ-าวางรอยไว-อย7างน�@"

อย7าเช>?อผ6-อ>?นมากมายเก�นไป
ท
@งๆท�?ต
วเราบางท�กFย
งน1กเส�ยดายอย67ท�?ม
นร-าวอย7างน
@นนะ กFย
งป 
กใจข1@นมา
พ6ดให-ม
นเปFนประโยชนQแก7เพ>?อนและแก7ต
วด-วย  บางท�กFเส�ยดายเหม>อนก
น
นะ  แต7กFย
งม
กเข-าไปหาธรรมะ  "ย
งง
@นพระพ�ทธเจ-ากFไม7ม�ส�  ถ-าม
นไม7เปFน
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อย7างน
@นนะ"  พ6ดแรงๆเข-าไปให-เพ>?อนได-ย�น  หร>อบางคนกFคงจะไม7ได-ย�น
หรอก  ไม7ได-ย�นเรากFได-ย�นของเราน
?นแหละอ
นน�@ม
นเปFนประโยชนQน�@แล-วกFม�
ประโยชนQหลายๆอย7าง  เช7นว7าเราน
?งอย67เฉยๆอย7างน�@  ถ-าม�เพ>?อนบอก 
"หลวงพ7อ  โยมคนน
@นว7าให-หลวงพ7ออย7างน
@นๆ  พระองคQน
@นว7าให-หลวงพ7อ
อย7างน
@นๆ"  อย7างน�@เปFนต-น โอsยม
นส
?นข1@นมานะ ได-ย�นเขาว7าม
นส
?นข1@นมาน�? 
น�?ค>ออารมณQ  เรากFต-องร6-ม
นท�กกระเบ�ยดน�@วแหละ  อารมณQนะพอม
นร6-จ
ก 
บางท�ม
นกFต
@งใจเห�@ยมโหดข1@นมาในจ�ตของเรา แต7กFบางท�เราไปส>บสวนเร>?อง
น
@นจร�งๆ  กFเปล7าม
นคนละเร>?องก
นอ�กแล-ว  ม
นเลยไม7แน7ไปอ�กแล-ว  แล-วจะ
เช>?ออะไรม
นท�าไม  เราจะเช>?อคนอ>?นอะไรมากมายท�าไม เรากFร6-กFฟ 
ง  อดทน
พ�จารณา ม
นกFไปตรงเท7าน
@นแหละ

น
กปฏ�บ
ต�ต-องไม7ท�@งอน�จจ
ง
ไม7ใช7ว7าม�อะไรกFเข�ยนออก เข�ยนออก เข�ยนออกท
@งน
@น จนม
นหมด ค�าพ6ด
ท�?ปราศจากอน�จจ
ง ค�าพ6ดอ
นน
@นไม7ใช7ค�าพ6ดของน
กปราชญQ น�?จ�าไว- ต
วเรา
เองถ-าไปท�@งอน�จจ
งเส�ยกFไม7ใช7น
กปราชญQเหม>อนก
น  ไม7ใช7น
กปฏ�บ
ต�  ถ-า
เหFนอารมณQได-ย�นอารมณQพบประสบอะไรมากมายข1@นมา  ม
นจะเปFนเหต�ให-
เพล�นใจกFตาม  เปFนเหต�ให-เศร-าใจกFตาม  กFว7า  "อ
นน�@ม
นไม7แน7"  ท�าให-ม
น
แรงๆเข-าไปเถอะ จ
บม
นตอนเด�ยวเท7าน�@แหละ อย7าไปเอาอะไรม
นมาก เอา
อ
นเด�ยวน�?แหละจ�ดน�@เปFนจ�ดท�?ส�าค
ญ  จ�ดตายด-วยนะน�?  ฮ1  น�?ค>อจ�ดตาย  น
ก
ปฏ�บ
ต�อย7าไปท�@งม
น  ถ-าท�@งอ
นน�@ม�หว
งได-ว7าม�ท�กขQ  หว
งได-ว7าผ�ดเปFน
ประมาณเท�ยวถ-าไม7เอาอ
นน�@เปFนหล
กปฏ�บ
ต�ของตนแล-ว  เช>?อแน7ว7าม
นผ�ด 
แล-วม
นกFถ6กอย67ได-อ�กต7อไป  เพราะหล
กน�@ม
นด�มาก  น�?ความเปFนจร�งม
นเปFน
อย7างน�@  ว7าธรรมะท�?แท-จร�งค>อพ6ดข1@นในว
นน�@  ม
นกFเท7าน�@  ม
นไม7ม�อะไรมาก 
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เหFนอะไรกFเหFนส
กว7าร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ ส
กว7าร6ป ส
กว7า
เวทนา ส
กว7าส
ญญา ส
กว7าส
งขาร ส
กว7าว�ญญาณ ม
นเปFนของส
กว7าเท7าน
@น
แหละ ม
นจะแน7นอนอะไรเล7า

ต
วร6-คลอดมาจากต
วไม7ร6-
ถ-าเรามาร6-เร>?องตามเปFนจร�งเช7นน�@แล-ว  ม
นกFจะคลายความก�าหน
ด  คลาย
ความร
กใคร7  คลายความย1ดม
?น  คลายความถ>อม
?น  ท�าไมถ1งคลาย  เพราะ
ม
นเข-าใจ  เพราะม
นร6-  ม
นเปล�?ยนออกจากอว�ชชาม
นกFเปล�?ยนออกมาจาก
น
@นแหละ ต
วว�ชชาน�@แหละม
นคลอดออกจากอว�ชชามาเปFนต
วว�ชชาข1@น ต
ว
ร6-น�?ม
นจะคลอดออกจากความไม7ร6-  ต
วสะอาดน�?ม
นจะคลอดออกจากความ
สกปรก  ม
นเปFนอย7างน�@  ถ-าเราไม7ท�@งอน�จจ
งค>อพระน�?  ท�?เร�ยกว7า  พระพ�ทธ
องคQน
@นย
งอย67  ท�?ว7าพระพ�ทธองคQของเราน�พพานแล-วน7ะ  อย7างหน1?งกFไม7ใช7 
ถ-าเปFนส7วนล1กเข-าไปน7ะพระพ�ทธเจ-าย
งอย67

ผ6-เหFนภ
ยในสงสาร
กFเหม>อนก
นก
บค�าว7าภ�กข�  ถ-าแปลว7าผ6-ขอแล-ว  ม
นกFกว-าง  เอามาใช-ได-
เหม>อนก
น แต7ว7าใช-มามากกFผ�ดนะ ค>อม
นขอเร>?อยๆน�?  ถ-าเราพ6ดไปให-ซ1@งด�
กว7าน
@นอ�ก ภ�กข� แปลว7าผ6-เหFนภ
ยในสงสาร อกภ�กข� ม
นซ1@งไหมล7ะ เอ-อ ม
น
ไม7ไปในร6ปน
@นเส�ย  ม
นซ1@งกว7าก
นอย7างน
@น  การปฏ�บ
ต�ธรรมะม
นกFอย7างน
@น 
เข-าใจในธรรมะไม7ท
?วถ1งม
นกFเปFนอย7างหน1?งธรรมะเข-าไปท
?วถ1งม
นกFเปFน
อย7างหน1?ง ม
นม�ค�ณค7ามากท�?ส�ด
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ม�สต�เม>?อใดกFใกล-ธรรมเม>?อน
@น
อ
นน�@เราให-ม
นอ�?มอย67ด-วยธรรมะ  ถ-าเราม�สต�อย67เม>?อไร  เรากFอย67ใกล-ธรรมะ
เม>?อน
@น ถ-าเราม�สต�อย67เรากFเหFนอน�จจ
งของไม7เท�?ยงอย67ตราบน
@น เม>?อเราเหFน
ของไม7เท�?ยงอย67ตราบใดเรากFเหFนพระพ�ทธเจ-าตราบน
@นแล-วเราจะพ-นความ
ท�กขQในว
ฏฏสงสารม�ว
นใดกFว
นหน1?ง  ถ-าเราไปท�@งค�ณพระ  ไปท�@ง
พระพ�ทธเจ-า  หร>อไปท�@งธรรมะอ
นน�@  ม
นกFเปล7าจากประโยชนQท�?เราท�าอย67 
อย7างไรกFต-องต�ดตามต�ดต7อเร>?องการปฏ�บ
ต�ของเราอย7างน�@อย67ตลอดเวลา 
ไม7ว7าเราจะท�างานอะไรอย67  เราจะน
?ง  จะนอนตาจะเหFนร6ป  ห6จะฟ 
งเส�ยง 
จม6กดมกล�?น ล�@นล�@มรส โผฏฐ
พพะถ6กต-องทางกาย สารพ
ดอย7าง อย7าไปท�@ง
พระ อย7าห7างจากพระ

ผ6-เข-าใกล-อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา จ
กเหFนธรรม
น�?กFเร�ยกว7าผ6-ท�?เข-าถ1งพระได-  ไหว-พระอย67ท�กเวลา  ตอนเช-าเรากFไปไหว- 
อรห
ง ส
มมา ส
มพ�ทโธ ภควา กFจร�งอย67 แต7ว7าม
นจะไหว-ไม7ม�ความหมายถ1ง
ขนาดน�@  ม
นจะเหม>อนก
นก
บค�าว7าภ�กข�น
?นแหละ แปลว7าผ6-ขอ กFขอเร>?อยไป 
กFเพราะแปลอย7างน
@น  ถ-าหากแปลอย7างด�ท�?ส�ดภ�กข�กFแปลว7าผ6-เหFนภ
ยใน
สงสาร  อย7างน�@กFเหม>อนก
น  อย7างแบบเราท�าว
ตรสวดมนตQตอนเช-า  ตอน
เยFนไหว-พระอย7างน�@  ม
นกFจะเท�ยบได-ว7าภ�กข�ผ6-ขอ  ถ-าเราเข-าไปใกล-ช�ด
อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา อย67ท�กเวลา เม>?อตาเหFนร6ป ห6ฟ 
งเส�ยง จม6กดมกล�?น 
ล�@นล�@มรส ม
นจะเท�ยบก
บศ
พทQท�?ว7าภ�กข�ผ6-เหFนภ
ยในสงสาร ค>อม
นซ1@งกว7าก
น
อย7างน�@ แล-วม
นกFต
ดหลายๆส�?งหลายๆอย7าง ถ-าม
นเหFนธรรมะอ
นน�@แล-ว ม
น
จะม�ความร6-ม�ป 
ญญาต7อไปเร>?อย
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อ
นน�@เร�ยกว7าปฏ�ปทา  ให-ม�ความร6-ส1กอย7างน�@ในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของเรา 
ม
นจะม�ความถ6กต-องด�กว7า ถ-าค�ดเช7นน�@พ�จารณาเช7นน�@อย67ในใจ ถ1งแม-ว7าม
น
จะไกลจากคร6บาอาจารยQม
นกFย
งใกล-คร6บาอาจารยQถ-าหากว7าคนเราอย67ใกล-
คร6บาอาจารยQ  แต7ร7างกายของเรา  แต7จ�ตใจม
นเข-าไม7ถ1ง  ม
นกFอย67ไปกFเพ7ง
โทษคร6บาอาจารยQ  สรรเสร�ญคร6บาอาจารยQ  คร6บาอาจารยQท�าถ6กใจเรากFว7า
ท7านด� ถ-าท�าไม7ถ6กใจเรากFว7าไม7ด� กFไปปฏ�บ
ต�อย67แค7น
@นแหละ ไม7เหFนม
นได-
อะไร ไปมองด6คนอ>?นว7าคนน
@นด� คนน
@นไม7ด�อย67อย7างน
@นแหละ ไม7เหFนม
นได-
อะไรมากมาย ถ-าเราเข-าใจในธรรมะข-อน�@ เราจะเปFนพระข1@นเด�wยวน�@แหละ
ม�ฉะน
@นเหต�ผลท�?ว7าอาตมาห7างไกลจากล6กศ�ษยQ  ป�น�@  พรรษาน�@ท
@งพระเก7า 
พระใหม7 พระนวกะ ไม7ค7อยให-ความร6-ความเหFนกFเพ>?อให-พ�จารณาเอาเองให-
ม
นมากน
?นเอง พระใหม7ท�?จะเข-ามา อาตมาบอกข-อกฎอย67หมดแล-ว ว7าอย7า
ไปค�ยก
น  อย7าไปฝ7าฝ>นข-อกต�กาท�?ท�าไว-แล-วน
?นนะ  ค>อทางมรรค  ผล 
น�พพาน  น
?นแหละ  ถ-าใครไปฝ7าฝ>นข-อกต�กาอย67ม
นกFไม7ใช7พระ  ไม7ใช7คน
ต
@งใจมาปฏ�บ
ต�เท7าน
@นแหละ  ม
นจะเหFนอะไรถ1งแม-จะนอนอย67ก
บอาตมาท�ก
ค>นท�กว
นกFไม7เหFนหรอก  จะนอนอย67ก
บพระพ�ทธเจ-ากFไม7ได-เหFน
พระพ�ทธเจ-าหรอก ไม7ได-ปฏ�บ
ต� เท7าน�@แหละ

การร6-ธรรม การเหFนธรรม อย67ท�?การปฏ�บ
ต�
ฉะน
@นการร6-ธรรมะ  การเหFนธรรมะ  ม
นอย67ท�?การปฏ�บ
ต�  ขอให-เราม�ศร
ทธา
เถอะ  เราต-องท�าจ�ตของเราให-ม
นด�  คนในว
ดท
@งว
ดน
@นท�าใจให-ร6-สม�?าเสมอ
ก
นท�กคน  เราจะไม7ต-องไปให-โทษใคร  ไม7ต-องไปให-ค�ณใคร  ไม7ต-องไป
ร
งเก�ยจใคร ไม7ต-องไปร
กใคร ถ-าม
นเก�ดโกรธเก�ดเกล�ยดข1@น ให-ม
นม�อย67ท�?ใจ 
ให-ม
นด6ถน
ดเท7าน
@นแหละ  ให-ด6ไปเท7าน
@นแหละ  ด6ไปเถอะ  ถ-าม�อะไรม
นย
ง
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อย67ในน�@ กFเร�ยกว7าน
@นแหละต-องข6ดม
นตรงน
@น เราจะไปพ6ดว7า "ต
ดไม7ได- ต
ด
ไม7ได-" ถ-าเอาได-น
?นมาพ6ด ม
นกFเปFนน
กเลงโตก
นหมดเท7าน
@นแหละ อาศ
ยท�?
ว7าม
นต
ดไม7ได-ต-องพยายาม  ต
ดไม7ได-ต-องข6ดม
นส�  ข6ดก�เลสเกลาก�เลสน
?น
แหละ ข6ดม
นออกซ� ม
นเหน�ยวแน7นน�? ม
นเปFนอย7างน
@นเส�ย ไม7ใช7ว7าม
นเปFน
ของได-ตามปรารถนา ตามใจของเรานะธรรมะ จ�ตม
นเปFนอย7างหน1?ง ความ
จร�งม
นเปFนอย7างหน1?ง  ต-องระว
งข-างหน-า  ต-องระว
งข-างหล
ง  ฉะน
@นท7านจ1ง
บอกว7าม
นไม7เท�?ยง ม
นไม7แน7 ท7านย�@าเข-าไปอย67เร>?อยๆอย7างน�@

ความจร�งค>อส�?งไม7เท�?ยง
ความจร�งค>อความไม7เท�?ยงน�@  ความจร�งท�?ม
นส
@นๆกว-างๆถ6กๆน�@ไม7ค7อย
พ�จารณาก
น เหFนไปเปFนอย7างอ>?นเส�ย ด�กFอย7าไปต�ดด�  ร-ายกFอย7าไปต�ดร-าย 
ส�?งเหล7าน�@ม
นม�อย67ในโลก  เราจะปฏ�บ
ต�เพ>?อหน�จากโลกอ
นน�@ให-ม
นส�@นส�?งท
@ง
หลายเหล7าน�@  ฉะน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-วาง  ให-ละ  กFเพราะอ
นน�@ม
น
ประกอบให-ท�กขQเก�ดข1@นน
?นเอง ไม7ใช7อย7างอ>?นหรอก
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ความหล�ดพ-น
เม>?อพระป 
ญจว
คค�ยQหน�จากพระพ�ทธองคQแล-ว  ท7านเหFนว7าเปFนลาภเปFนโชค
ของท7าน  จะได-ม�โอกาสท�าความเพ�ยร  คร
@งเม>?อพระป 
ญจว
คค�ยQอย67กFว�7นวาย
ก7อกวนหลายอารมณQ  บ
ดน�@พระป 
ญจว
คค�ยQออกจากท7าน  พระป 
ญจว
คค�ยQ
เหFนว7าพระพ�ทธองคQน
@นคลายออกจากความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมาก 
เพราะว7าสม
ยก7อนน
@นเอาจร�งเอาจ
งเร>?องอ
ตตก�ลมถาน�โยโค  เร>?องการ
ทรมาน เร>?องการขบ เร>?องการฉ
น เร>?องการหล
บการนอน เอาแท-ๆ เม>?อถ1ง
คราวอ
นน�@แล-ว  พอมาพ�จารณาแล-วม
นกFไม7เปFนไป  ประพฤต�ด-วยท�ฏฐ� 
ประพฤต�ด-วยมานะ ด-วยความย1ดม
?นถ>อม
?น ค�ดปรารภโลกว7าเปFนธรรม ค�ด
ปรารภตนว7าเปFนธรรมม
นไม7ได-ปรารภธรรมะ
อย7างว7าเราจะทรมาน  ปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ  ก7อนจะท�าอย7างน
@นกFปรารภว7า
ให-โลกสรรเสร�ญ  ให-เขาว7าน�?แหละเปFนคนเอาจร�งเอาจ
ง  กFเลยท�าอ
นน
@น 
เปFนโลกหมด ท�าเพ>?อความยกย7องสรรเสร�ญ  ให-เขาว7าด�  ให-เขาว7าเล�ศ  ให-
เขาว7าประเสร�ฐ ให-เขาว7าปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ ค�ดอย7างน�@แล-วจ1งท�า เร�ยกว7า
ม
นปรารภโลก  อ�กอย7างหน1?งค>อปรารภตนเอง  เช>?อม
?นในความเหFนของ
ตนเอง  เช>?อม
?นในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของตน  ใครจะว7าผ�ดกFช7างถ6กกFตาม 
ไม7เอาเปFนประมาณ ชอบอย7างไรกFท�าอย7างน
@น  ไม7ได-คล�าหน-าคล�าหล
ง  น�?
ปรารภตนเองอ�กประเภทหน1?ง อย7าปล7อยอย7าวางด-วยความย1ดม
?น
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เร>?องปรารภโลกก
บปรารภตนน�@  ม
นม�แต7เร>?องอ�ปาทานแน7นหนาอย67เท7าน
@น 
พระพ�ทธองคQพ�จารณาเหFนว7าเร>?องท�?จะปรารภธรรมะ  ค>อให-ม
นถ6กธรรมะ
แล-วจ1งท�าไม7ม�  ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�จ1งเปFนหม
น  ละก�เลสไม7ได-ท7านกFหวนมา
พ�จารณาใหม7ค>อ  ท�?ท�างานต
@งแต7ต-นท7านกFมาด6ผลงาน  ม
น  ส�?งท�?ประพฤต�
ปฏ�บ
ต�น
@น ผลท�?เก�ดจากเหต�ท�?ท7านกระท�าน
@นเปFนอย7างไร ภาวนาแล-วค�ดไป
ล1กซ1@งแล-วเหFนว7าม
นไม7ถ6ก  ม�แต7เร>?องตนเท7าน
@น  เร>?องโลกเท7าน
@น  เร>?อง
ธรรมะเร>?องอน
ตตาน�@ไม7ม� เร>?องส6ญ เร>?องว7าง เร>?องปล7อย เร>?องวาง ไม7ม� ค>อ
เร>?องปล7อยวางม
นม�อย67 แต7ว7าปล7อยโดยความย1ดม
?นถ>อม
?น
ท7านกFค�ดไปค�ดมาพ�จารณาด6แล-ว  ถ1งจะสอนล6กศ�ษยQเขากFเหFนไม7ได-  ไม7ใช7
ส�?งท�?จะบอก ให-ล6กศ�ษยQเข-าใจก
นได-ง7าย เพราะว7าล6กศ�ษยQน
@นเขาแน7นเหล>อ
เก�นในการกระท�าอย7างน
@น  ในการสอนอย7างน
@น  ในความเหFนอย7างน
@น 
พระพ�ทธเจ-าของเราท7านกFเหFนว7าท�าอย7างน
@น  กFท�าตายเปล7า  อดตายเปล7า 
ท�าตามโลก  ท�าตามตน  ท7านกFพ�จารณาใหม7  หาส�?งท�?ม
นพอด�  เปFนส
มมา
ปฏ�ปทา  ส7วนจ�ตกFเปFนจ�ต  ส7วนกายกFเปFนกายเร>?องกายน�@ม
นไม7ใช7ก�เลส
ต
ณหาก
บใครหรอก  ถ-าจะไปฆ7าอ
นน
@นเฉยๆม
นกFไม7หมดก�เลส  ม
นไม7ใช7ท�?
ของม
น แม-จะอดขบอดฉ
น อดหล
บอดนอนให-ม
นเห�?ยวม
นแห-ง ว7าจะให-ม
น
หมดก�เลสน
@น  ม
นกFหมดไม7ได-แต7ความเข-าใจท�?ว7าม
นได-ส
?งสอนในการ
ทรมานน�@ พระป 
ญจว
คค�ยQต�ดมาก

ท�าอะไรให-เปFนเร>?องธรรมดาๆ
ต7อน
@นพระพ�ทธเจ-ากFกล
บมาฉ
นจ
งห
นให-มากข1@น  ให-ม
นธรรมดาอะไรกFให-
ม
นธรรมดาๆมากข1@น  พอพระป 
ญจว
คค�ยQเหFนการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของ
พระพ�ทธองคQเคล>?อนจากของเก7า  ม
นเปล�?ยนจากการปฏ�บ
ต�น
@นมากFเลยพา
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ก
นเข-าใจว7าพระพ�ทธองคQน
@นคลายความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมาก 
ความเหFนผ6-หน1?งม
นจะเล>?อนข1@นไปข-างบน ค>อพ-นสมมต� อ�กผ6-หน1?งเหFนว7าม
น
จะเล>?อนลงไปข-างล7าง  ค>อคลายความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมาก  การ
ทนมานตนเองม
นแน7นอย67ในห
วใจของพระป 
ญจว
คค�ยQท
@งหลาย  เพราะ
พระพ�ทธองคQกFเคยสอนอย7างน
@นปฏ�บ
ต�มาอย7างน
@น  สอนมาอย7างน
@น 
จนกว7าท7านได-เหFนโทษม
น เหFนโทษม
นช
ดเจน ท7านจ1งละม
นได- เม>?อละม
น
ได-แล-ว  ท7านกFเหFนประโยชนQในการละน
@น  ท7านจ1งกระท�าอย7างน
@นโดยม�ได-
ลงขอผ6-อ>?นเลยพอพระป 
ญจว
คค�ยQเหFนพระพ�ทธเจ-าท�าอย7างน
@น  กFพาก
นหน�
จากท7าน เหFนว7าม
นไม7ถ6ก  ไม7ท�าตาม กFเหม>อนนกท�?หน�จากต-นไม-  เหFนว7า
ต-นไม-ไม7ม�ก�?งหร>อก-านกว-างขวาง  ไม7ม�ร7มม�เยFน  หร>อปลาจะหน�จากน�@า  กF
เหFนว7าน�@า ม
นน-อย ไม7เยFน ม
นเบ>?อ ว7าอย7างน
@น ความเหFนเปFนอย7างน
@น กF
เลยเล�กก
นจากพระพ�ทธเจ-า

กายกFให-เปFนกาย จ�ตกFให-เปFนจ�ต
ท�น�@พระองคQกFได-พ�จารณาธรรม ท7านกFเลยฉ
นให-สบาย อย67ให-สบาย จ�ตกFให-
ม
นเปFนจ�ต  กายกFให-ม
นเปFนกาย  จ�ตม
นกFเปFนเร>?องของจ�ต  กายม
นกFเปFน
เร>?องของกาย ท7านกFไม7ได-บ�บม
นเท7าไร ไม7ได-บ
งค
บม
นเท7าไร พอแต7จะท�า
ราคะ โทสะ โมหะ ให-บรรเทาลง แต7ก7อนท7านกFเด�นอย67สองทาง กามส�ข
ลล�
กาน�โยโค  ม�ความส�ขม�ความร
กเก�ดข1@นมาแล-วกFสนใจเกาะด-วยอ�ปาทาน 
เปFนต
วเปFนตนข1@นมา  ไม7ได-ปล7อยไม7ได-วาง  กระทบความส�ขกFต�ดในความ
ส�ข  กระทบความท�กขQกFต�ดในความท�กขQ  เปFนกามส�ข
ลล�กาน�โยโค  ก
บอ
ต
ตก�ลมถาน�โยโค  พระองคQต�ดอย67ในสงสาร  ท7านมองพ�จารณาเหFนช
ดเจน
เข-าไปว7า อ
นน�@ไม7ใช7หน-าท�?ของสมณะท�?จะเด�นไปในทางน
@น ส�ขแล-วกFย1ดส�ข 
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ท�กขQแล-วกFย1ดท�กขQค�ณสมบ
ต�ของผ6-เปFนสมณะไม7ใช7อย7างน
@น  ไม7ใช7เร>?องย1ด
เร>?องม
?นเร>?องหมายในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  คร
@นต�ดอย67ในน
@นม
นกFเปFนต
ว
เปFนตน ม
นกFเปFนโลก ถ-าปฏ�บ
ต�บากบ
?นในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น กFย
งไม7เปFน
โลกว�ท6ไม7ร6-แจ-งโลก  ว�?งทางซ-ายว�?งทางขวาอย67ตลอดเวลา  บ
ดน�@ท7านเพ7งถ1ง
ส7วนจ�ต จร�งๆ ตามร
กษาจ�ตของตนล-วนๆ สอนจ�ตของตนล-วนๆ

เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
เร>?องธรรมชาต�ท�กอย7างม
นเปFนไปตามเร>?องของม
น ไม7ได-เปFนอะไร เหม>อน
ก
นก
บโรคในร7างกายเราน�@  เปFนเจFบ  เปFนไข-  เปFนหว
ดเปFนไอ  เปFนโรคน
@น
โรคน�@ กFเปFน ในร7างกายของเรา ความเปFนจร�งคนเรากFหวงแหนกายของเรา
จนเก�นขอบเขตเหม>อนก
น  ก7อนท�?ม
นจะหวงแหนกFเน>?องจากความเหFนผ�ด 
ม
นจ1งปล7อยไม7ได- อย7างศาลาเราอย67เด�wยวน�@เราสร-างม
นข1@นเปFนศาลาของเรา 
จ�@งเหลนม
นกFมาอย67  จ�@กจกม
นกFมาอย67หน6ม
นกFมาอย67  เรากFเบ�ยดเบ�ยนแต7ม
น 
เพราะเราเหFนว7าศาลาของเราไม7ใช7ของจ�@งเหลนจ�@งจก  เลยเบ�ยดเบ�ยนม
น 
เหม>อนก
นก
บโรคในร7างกายเราท�?เปFนอย67  ร7างกายเราถ>อว7าเปFนบ-านเปFน
ของของเรา  ถ-าจะมาเจFบห
วปวดท-องน�ดหน1?งกFท�รนท�ราย  ไม7อยากให-ม
น
เจFบ ไม7อยากให-ม
นเปFนท�กขQ ขากFขาของเราไม7อยากให-ม
นเจFบ แขนกFแขน
ของเราไม7อยากให-ม
นเจFบ  ห
วน�?กFห
วของเรา  ไม7อยากให-ม
นเจFบ  ไม7อยาก
ให-ม
นเปFนอะไรเลย ท�?น�? ร
กษาม
นให-ได- หลงไป หลงจากความจร�งมา เรากF
จรเข-ามาอย67ก
บส
งขาร  น�@กFเหม>อนก
น  ศาลาน�@ไม7ใช7ศาลาของเราตามความ
จร�งนะ เรากFเปFนเจ-าของช
?วคราว หน6ม
นกFเปFนเจ-าของช
?วคราวจ�@งเหลนม
นกF
เปFนเจ-าของช
?วคราว  จ�@งจกม
นกFเปFนเจ-าของช
?วคราวเท7าน
@นแต7ม
นไม7ร6-จ
ก
ก
น
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เม>?อย1ดม
?นในส
งขารกFเปFนท�กขQ
ร7างกายน�@กFเหม>อนก
น  ความเปFนจร�งพระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7าไม7ม�ต
วไม7ม�
ตนอย67น�@  เรากFมาย1ดส
งขารก-อนน�@ว7าเปFนต
วเปFนตน เปFนเราเปFนเขาแน7นอน
เข-าไป  ท�น�@ส
งขารจะเปล�?ยนแปลงกFไม7อยากให-เปล�?ยนบอกเท7าไรกFไม7เข-าใจ 
พ6ดเท7าไรกFไม7เข-าใจ  บอกจร�งๆกFย�?งหลงจร�งๆอ
นน�@ไม7ใช7ต
ว  ว7าอย7างน
@น  กF
ย�?งหลงใหญ7  ย�?งไม7ร6-เร>?อง เรามาภาวนาให-ม
นเปFนต
วเปFนตน ฉะน
@นคนโดย
มากไม7เหFนต
วตน  ผ6-ท�?เหFนต
วตนจร�งๆกFค>อผ6-ท�?เหFนว7าม�ใช7ต
วม�ใช7ตน  ค>อ
เหFนตนตามธรรมชาต� ผ6-ท�?เหFนต
วด-วยอ�ปาทานน�@ว7า น�?เปFนต
วเปFนตน ผ6-น
@น
ไม7เหFน  ม
นก-าวก7ายอย67อย7างน�@นะ  จะท�าอย7างไร  ม
นไม7เหFนง7ายๆก-อนน�@ 
อ�ปาทานม
นย1ดไว-

ใช-ป 
ญญาในการด
บท�กขQ
ฉะน
@นท7านจ1งบอกว7าให-พ�จารณาร6-เท7าด-วยป 
ญญา  ให-เหFนด-วยป 
ญญา  ค>อ
พ�จารณาส
งขารว7า  ม
นจร�งอย7างไรกFให-เหFนตามเปFนจร�งอย7างน
@น  อาศ
ย
ป 
ญญาร6-ตามเปFนจร�งของส
งขารเร�ยกว7าต
วป 
ญญา  ถ-าร6-ไม7ตามเปFนจร�งของ
ส
งขารน
@นกFไปแย-งก
น ไปข
ดก
น ส
งขารน�@ม
นสมควรท�?จะปล7อยไปแล-ว กFย
ง
จะไปกางไปก
@นม
นไว-  ไปร-องขอให-เปFนอย67อย7างน
@น หาส�?งของสารพ
ดอย7าง
มาแก-ม
น มาไถ7ถอนเอาสารพ
ด ถ-าม
นเจFบม
นไข-แล-วไม7อยากไป จ1งค-นหา
ส6ตรอะไรต7างๆพาก
นมาสวด ส6ตร โพชฌ
งโค ธ
มมจ
กร อน
ตตล
กขณส6ตร 
ไม7อยากให-ม
นเปFนอย7างน
@นพาก
นก
@นพาก
นห-าม กFเลยเปFนพ�ธ�ร�ตองไป ย1ด
ม
?นถ>อม
?นย�?งไปก
นใหญ7โดยบทสวดต7างๆ  ค>อสวดให-ม
นหายโรค  เอามา
สวดต7ออาย�ก
น เอามาสวดให-ม
นย>นยาว สารพ
ดอย7าง
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จ�ดหมายของการสวดมนตQ-ท7องมนตQ
ความเปFนจร�งท7านให-สวดเพ>?อเหFนช
ด  แต7เรามาสวดให-หลงร6ป 
ง  อน�จจ
ง 
เวทนา อน�จจา ส
ญญา อน�จจา ส
งขารา อน�จจา ว�ญญาณ
ง อน�จจ
ง...บทท�?
สวดน
@นไม7ใช7สวดให-เราหลงนะ  สวดให-เราร6-เร>?องตามความเปFนจร�งของม
น
อย7างน
@น  จะได-ปล7อยจะได-วาง  จะได-ไม7เส�ยใจ จะได-ทอดอาล
ย  อ
นน
@นม
น
จะส
@น  แต7เรามาสวดให-ม
นยาวออก  ถ-าม
นยาวอยากจะให-ม
นส
@น  บ
งค
บ
ธรรมชาต�ให-ม
นเปFนไป  หลงก
นหมด  ท�?มาท�าก
นในศาลาน
@นกFมาหลงก
น
หมดท�กคน คนท�?สวดกFหลง คนท�?นอนฟ 
งอย67กFหลง  ใครท�?ไหนกFหลงท
@งน
@น 
ท�าอย7างไรจ1งจะไม7เปFนท�กขQ  ค�ดอย7างน
@น  จะปฏ�บ
ต�ท�?ไหนก
น  จ1งปฏ�บ
ต�ให-
ม
นหลงไปแก-ความจร�งในเร>?องน
@น  ถ-าม
นเก�ดข1@นมาแล-ว  ท7านผ6-ร6-ท
@งหลาย
เหFนว7าม
นไม7ม�อะไรเก�ดมาแล-วต-องม�โรคอย7างน�@ แต7ว7าพระพ�ทธเจ-ากFด� อร�ย
สาวกของท7านกFด�  ม�เจFบม�ไข-เปFนธรรมดา  ท7านกFร
กษาฉ
นยาเปFนธรรมดา
เท7าน
@นแหละ ม
นเปFนเร>?องแก-ธาต� แต7ความเปFนจร�งท7านไม7ได-ถ>อม
?นถ>อลาง
ถ>อขล
ง  ย1ดม
?นจนเก�นไป หรอก ท7านกFร
กษาม
นด-วยความเหFนชอบ ไม7ใช7
ร
กษาด-วยความหลง ม
นหายกFหาย ไม7หายกFไม7หาย เปFนอย7างน
@น

สวดมนตQเพ>?อให-ใจพบแสงสว7าง
อ
นน�@แหละ  เขาว7าศาสนาในประเทศไทยเราม
นเจร�ญ  แต7ผมว7าม
นเส>?อม
จนถ1งท�?ส�ดม
นแล-ว  ในศาลาม�แต7ห6ฟ 
งท
@งน
@น  หมดศาลาเลยเอ�ยงห6ฟ 
ง  ม
น
เอ�ยงซ-ายเลยนะ ตลอดผ6-ใหญ7ผ6-โตกFท�าอย7างน
@นอย67  ว7าม
นเปFนอย7างน
@น ม
น
เลยหลงตามก
นหมดท�กอย7างเลย  ฉะน
@นถ-าเราไปเหFนอย7างน
@นแล-ว  กFเลย
พ6ดอะไรไม7ออก ม
นคนละเร>?องก
น แล-วจะให-ม
นพ-นท�กขQก
นท�?ไหน ท7านให-
สวดเพ>?อให-ม
นแจ-ง  เรามาสวดให-ม
นม>ดม
นห
นหล
งใส7ก
นเลย  ผ6-หน1?งเด�นไป
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ทางตะว
นตก  อ�กผ6-หน1?งเด�นไปทางตะว
นออก  จะพบก
นได-อย7างไร  ม
นไม7
ใกล-เลยเร>?องเหล7าน�@ ถ-าหากว7าเราได-ภาวนาแล-ว ตามความเปFนจร�งม
นเปFน
อย7างน
@น  กFก�าล
งหลงก
น  ไม7ร6-จะว7าก
นได-อย7างไร  อะไรกFเปFนพ�ธ�ร�ตองไป
หมดท�กอย7าง สวดอย67  แต7ว7าสวดด-วยความโง7 ไม7ใช7สวดด-วยป 
ญญา เร�ยน
แต7เร�ยนด-วยความโง7  ไม7ได-เร�ยนด-วยป 
ญญา ร6-กFร6-ด-วยความโง7  ไม7ได-ร6-ด-วย
ป 
ญญา ม
นเลยไปกFไปด-วยความโง7 อย67กFอย67ด-วยความโง7 ม
นกFเปFนอย7างน
@น 
ท�?สอนก
นท�กว
นน�@กFเร�ยกว7าสอนให-คนโง7ท
@งน
@นแหละ  แต7เขาว7าสอนให-คน
ฉลาด  สอนให-คนร6-  แต7หล
กความเปFนจร�ง  ฟ 
งๆด6แล-วกFสอนให-คนหลง
งมงาย

อย7าย1ดม
?น ว7าเปFนของเรา
ความเปFนจร�ง  หล
กธรรมะ  ท7านสอนให-พวกเราท
@งหลายปฏ�บ
ต�เพ>?อเหFน
อน
ตตา ค>อเหFนต
วตนน�@ว7าม
นเปFนของว7าง  ไม7ใช7เปFนของม�ต
วตน เปFนของ
ว7างจากต
วตน  แต7เรากFมาเร�ยนก
นให-ม
นเปFนต
วเปFนตนกFเลยไม7อยากจะให-
ม
นท�กขQ ไม7อยากจะให-ม
นล�าบาก อยากจะให-ม
นสะดวก อยากจะให-ม
นพ-น
ท�กขQ  ถ-าม�ต
วม�ตนม
นจะพ-นท�กขQเม>?อไร  ด6ซ�อย7างเราม�ของช�@นหน1?งท�?ม�ราคา
มาก เม>?อเราได-ร
บมาเปFนของเราแล-ว เปล�?ยนเส�ย จ�ตใจเปล�?ยนแล-ว ต-องหา
ท�?วางม
น  จะเอาไว-ตรงไหนด�หนอ  เอาไว-ตรงน
@นขโมยม
นจะย7องเอาไปละ
ม
@ง ค�ดจนเล�กค�ดแล-วหาท�?ซ7อนของ นะ แล-วจ�ตม
นเปล�?ยนเม>?อไร ม
นเปล�?ยน
เม>?อเราได-ว
ตถ�อ
นน�@เอง  ท�กขQแล-วเอาไว-ตรงน�@กFไม7ค7อยสบายใจ  เอาไว-ตรง
น
@นกFไม7ค7อยสบายใจ เลยว�7นก
นจนหมดแหละ น
?งกFท�กขQ เด�นกFท�กขQ นอนกF
ท�กขQ น�?ท�กขQเก�ดข1@นมาแล-วม
นเก�ดเม>?อไร ม
นเก�ดในเม>?อเราเข-าใจว7าของของ
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เรา ม
นม�มาแล-ว ได- มาแล-ว ท�กขQอย67เด�wยวน�@ แต7ก7อนไม7ม� ม
นกFไม7เปFนท�กขQ 
ท�กขQย
งไม7เก�ด ไม7ม�อะไรเก�ดข1@นท�?จะจ
บม
น

พล�กสมม�ต�ให-เปFนว�ม�ตต�
อ
ตตาน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าเราเข-าใจว7าต
วของเรา  ตนของเรา  สภาพส�?ง
แวดล-อมน
@นม
นกFเปFนของตนไปด-วย  ของเราไปด-วย  ม
นกFเลยว�7นข1@นไป 
เพราะอะไร ต-นเหต�ค>อม
นม�ต
วม�ตน ไม7ได-เพ�กสมม�ต�อ
นน�@ออกให-เหFนว�ม�ตต� 
ต
วตนน�@ม
นเปFนของสมม�ต�  ให-เพ�กให-ร>@อสมม�ต�อ
นน�@ออกให-เหFนแก7นของม
น 
ค>อว�ม�ตต� พล�กสมม�ต�อ
นน�@กล
บให-เปFนว�ม�ตต�
อ
นน�@ถ-าเปร�ยบก
บข-าวกFเร�ยกว7าข-าวย
งไม7ได-ซ-อม ข-าวน
@นก�นได-ไหม ก�นได- 
แต7เราไปปฏ�บ
ต�ม
นซ� ค>อให-เอาไปซ-อมม
น ให-ถอดเปล>อกออกไปเส�ย ม
นกF
จะเจอข-าวสารอย67ตรงน
@นแหละ ท�น�@ถ-าเราไม7ได-ส�ม
นออกจากเปล>อกของม
น
กFไม7เปFนข-าวสาร  ความเหFนเช7นน�@กFเหม>อนก
นก
บส�น
ข  ส�น
ขม
นนอนอย67บน
กองข-าวเปล>อกน
?นแหละท-องร-องจsอก...จsอก..จsอก...ม
นกFม
วแต7นอนอย67น
?น
แหละ จ�ตม
นหว
?นว�ตก  "จะไปหาก�นท�?ไหนหนอ"  แน7ะ ท-องม
นห�วม
นกFโจน
ออกจากกองข-าวเปล>อก ว�?งไปหาก�นอาหารเศษๆท
@งหลายเหล7าน
@น ท
@งๆท�?
ม
นนอนท
บอย67อาหารม
นอย67ตรงน
@น  แต7ม
นไม7ร6-จ
ก  เพราะอะไร  ม
นไม7เหFน
ข-าว ส�น
ขม
นก�นข-าวเปล>อกไม7ได- อาหารม
นม�อย67แต7ม
นก�นไม7ได- ความร6-เรา
ม�อย67ถ-าเราไม7เอาไปปฏ�บ
ต�  เรากFไม7ร6-เร>?องเหม>อนก
น  โง7ขนาดส�น
ขม
นนอน
อย67บนกองข-าวเปล>อกนอนท
บอาหารอย67ได-  แต7ว7าไม7ร6-จ
กก�นอาหารท�?ม
น
นอนท
บอย67  เม>?อห�วอาหารกFต-องโจนจากข-าวว�?งไปหาก�นท�?อ>?น อ
นน�@ม
นกFน7า
สงสารอย67เหม>อนก
น อย7าท�าต
วเหม>อนส�น
ขนอนอย67บนกองข-าวเปล>อก
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เหม>อนก
นฉ
นน
@นข-าวสารม�อย67  อะไรม
นป�ด เปล>อกข-าวม
นป�ดส�น
ขก�นไม7ได-
ว�ม�ตต�กFม�อย67 อะไรม
นป�ดไว- สมม�ต�ม
นป�ดไม7ให-เหFนว�ม�ตต� ให-พ�ทธบร�ษ
ทท
@ง
หลายน
?งท
บ  ไม7ร6-จ
ก..'ข-าว'  ไม7ร6-จ
กการประพฤต�ปฏ�บ
ต�น
?นจ1งไม7เหFนว�ม�ตต�
ม
นกFจ1งต�ดสม ม�ต� อย67ตลอดกาลตลอดเวลา เม>?อม
นต�ดอย67ในสมม�ต�ม
นกFเก�ด
ท�กขQข1@นมา เก�ดภพข1@นมา เก�ดชาต� ข1@นมาชรา พยาธ� มรณะ ถ1งว
นตายตาม
เข-ามา ฉะน
@นม
นไม7ม�อะไรบ
งอย67หรอก ม
นบ
งอย67ตรงน�@ เราเร�ยนธรรมะ ไม7ร6-
จ
กธรรมะ  กFเหม>อนก
บส�น
ขนอนอย67บนข-าวเปล>อก  ไม7ร6-จ
กข-าว  ห�วจวนจะ
ตายม
นกFตายท�@งเฉยๆน
?นแหละ  ไม7ม�อะไรก�น  ข-าวเปล>อกม
นก�นไม7ได-  ม
น
ไม7ร6-จ
กหาอาหารของม
นเลย  นานๆไปไม7ม�อะไรก�น  ม
นกFตายไปบนกอง
ข-าวเปล>อกน
?นแหละ บนอาหารน
?นแหละ

อย7าค�ดว7าร6-มากแล-วจะเหFนพระพ�ทธเจ-า
มน�ษยQเราน�@กFเหม>อนก
น  ธรรมท�?เราเร�ยนมา  ธรรมะท�?พระพ�ทธองคQตร
สไว- 
ถ1งจะศ1กษาธรรมะเท7าไรกFตามท�เถ�ด ถ-าไม7ประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-วกFไม7เหFน ไม7
เหFนแล-วกFไม7ร6-  ไม7ร6-กFไม7ร6-จ
ก  ข-อปฏ�บ
ต�  อย7าพ1งว7าเราเร�ยนมาก  เราร6-มาก
แล-วเราจะเหFนธรรมะของพระพ�ทธเจ-า กFเหม>อนเราม�ตา อย7างน�@กFน1กว7าเรา
เหFนท�กอย7าง  เพราะว7าเรามองไปแล-ว  หร>อจะน1กว7าเราได-ย�นแล-วท�กอย7าง 
เพราะเราม�ห6อย67แล-ว ม
นเหFนไม7ถ1งท�?ส�ดของม
น ม
นกFเปFนตานอกไป ท7านไม7
จ
ดว7าเปFนตาใน  ห6กFเร�ยกว7าห6นอก  ไม7ได-เร�ยกว7าห6ใน  ม�ฉะน
@นถ-าท7านพล�ก
สมม�ต�เข-าไปเหFนว�ม�ตต�  แล-วกFเปFนของจร�ง  เหFนช
ด  ถอนท
นท�  ม
นจ1งถอน
สมม�ต�ออก ถอนความย1ดม
?นถ>อม
?นออก ถอนท�กส�?งท�กอย7าง
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ผลไม- (ธรรมะ) ม�อย67แล-วตามธรรมชาต�
เหม>อนก
บผลไม-หวานๆใบหน1?ง  ผลไม-น
@นม
นหวานอย67กFจร�งแต7ว7าม
นต-อง
อาศ
ยการกระทบประสบจ1งร6-ว7าม
นหวานหร>อม
นเปร�@ยวจร�งผลไม-น
@นถ-าไม7ม�
อะไรกระทบ  ม
นกFหวานอย67ตามธรรมชาต�  หวานแต7ไม7ม�ใครร6-จ
ก  เหม>อน
ธรรมะของพระพ�ทธเจ-าของเรา เปFนส
จจธรรมจร�งอย67กFตาม แต7ส�าหร
บคนท�?
ไม7ร6-จร�งน
@นกFเปFนของไม7จร�ง  ถ1งม
นจะด�เล�ศประเสร�ฐส
กเท7าไรกFตามท�เถอะ
ม
นไม7ม�ราคาเฉพาะก
บคนท�?ไม7ร6-เร>?อง
ฉะน
@นจะไปเอาท�กขQท�าไม  ใครในโลกน�@อยากเอาท�กขQใส7ต
วม�ไหม  ไม7ม�ใคร
ท
@งน
@นแหละ  ไม7อยากได-ท�กขQ  แต7ว7าสร-างเหต�ให-ท�กขQเก�ดข1@นมา  ม
นกF
เท7าก
บเราไปแสวงหาความท�กขQน
?นเอง  แต7ใจจร�งของเราแสวงหาความส�ข 
ไม7อยากได-ท�กขQ  น�?ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน�@ท�าไมจ�ตใจของเราม
นสร-าง
เหต�ให-ท�กขQเก�ดข1@นมาได- เราร6-เท7าน�@กFพอแล-วใจเราไม7ชอบท�กขQ แต7เราสร-าง
ความท�กขQข1@นมาเปFนต
วของเราท�าไม  ม
นกFเหFนง7ายๆกFค>อคนท�?ไม7ร6-จ
กท�กขQ
น
?นเอง  ไม7ร6-จ
กท�กขQ  ไม7ร6-จ
กเหต�เก�ดของท�กขQ  ไม7ร6-ความด
บท�กขQ  ไม7ร6-ข-อ
ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  จ1งประพฤต�อย7างน
@น  จ1งเหFนอย7างน
@น  จะไม7ม�
ความท�กขQได-อย7างไรกFเพราะคนไปท�าอย7างน
@น

เม>?อค�ดผ�ดกFเก�ดท�กขQ
ถ-าม
นเปFนเช7นน
@น ม
นกFเปFนม�จฉาท�ฏฐ�ท
@งด�-นน
@นแหละ แต7ว7าเราไม7เข-าใจว7า
เปFนม�จฉาท�ฏฐ� อะไรท�?เราได-พ6ด เราได-เหFน เราได-ท�าแล-วเปFนท�กขQ อ
นน
@น
เปFนม�จฉาท�ฏฐ�ท
@งน
@น ถ-าไม7เปFนม�จฉาท�ฏฐ�ม
นไม7ท�กขQอย7างน
@นหรอก ม
นไม7
ย1ดในความท�กขQอ
นน
@น  ม
นไม7ย1ดในความส�ขน
@นๆ  ไม7ได-ย1ดตามอาการท
@ง
หลายเหล7าน
@น  ม
นจะปล7อยวางตามเร>?องของม
น  เช7น  กระแสน�@าท�?ม
นไหล
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มา ไม7ต-องกาง ก
@นม
น ให-ม
นไหลไปตามสะดวกของม
นน
@นแหละ เพราะม
น
ไหลอย7างน
@น  กระแสธรรมกFเปFนอย7างน
@น  กระแสจ�ตของเราท�?ไม7ร6-จ
กม
นกF
ไปกางก
@นธรรมะด-วยท�?ว7าเปFนม�จฉาท�ฏฐ� แล-วไปตะโกน โน-น ม�จฉาท�ฏฐ�อย67
ท�?โน-น คนโน-นเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  แต7ต
วเราเองเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  ค>อท�กขQเก�ดข1@น
มาเพราะ  เราเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  อ
นน
@นเราไม7ร6-เร>?อง  อ
นน�@กFน7าส
งเกตน7า
พ�จารณาเหม>อนก
นนะ  ถ-าเปFนม�จฉาท�ฏฐ�เม>?อไรกFเปFนท�กขQเม>?อน
@น  ไม7ท�กขQ
ในเวลาป 
จจ�บ
นน
@น ต7อไปม
นกFให-ผลมาเปFนท�กขQ
อ
นน�@พ6ดเฉพาะคนเราม
นหลงเท7าน
@น  อะไรม
นป�ดไว-  อะไรม
นบ
งไว-  สมม�ต�
ม
นบ
งว�ม�ตต�ให-คนมอง  เหFนไม7ช
ดในธรรมท
@งหลาย  ต7างคนกFต7างศ1กษา 
ต7างคนกFต7างเล7าเร�ยน  ต7างคนกFต7างท�า  แต7ท�าด-วยความไม7ร6-จ
ก  กFเหม>อน
ก
นก
บคนหลงตะว
นน
@นแหละ  เด�นไปทางตะว
นตกเข-าใจว7าเด�นไปทาง
ตะว
นออก หร>อเด�นไปท�ศเหน>อเข-าใจว7าเด�นไปท�ศใต-  ม
นหลงขนาดน�@  เรา
ปฏ�บ
ต�น�@ม
นกFเลยเปFนข�@ของการปฏ�บ
ต�โดยตรงแล-วม
นกFเปFนว�บ
ต�  ว�บ
ต�น�@ค>อ
ม
นพล�กไปคนละทาง  หมดจากความม�7งหมายของธรรมะท�?ถ6กต-อง  สภาพ
อ
นน�@เปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQ เรากFเข-าใจว7าอ
นน�@ถ-าท�าข1@น ถ-าบ7นข1@น ถ-าท7องข1@น 
ถ-าร6-เร>?องอ
นน�@  ม
นจะเปFนเหต�ให-ท�กขQด
บ  กFเหม>อนก
นก
บคนท�?อยากได-
มากๆน
?นแหละ  อะไรๆกFหามามากๆ  ถ-าเราได-มากแล-วม
นกFด
บท�กขQ  จะ
ไม7ม�ท�กขQ  ความเข-าใจของคนม
นเปFนอย7างน�@  แต7ว7าม
นค�ดไปคนละทาง 
เหม>อนก
นก
บคนน�@ไปท�ศเหน>อ คนน
@นไปท�ศใต- น1กว7าไปทางเด�ยวก
น

ส
งขารท
@งหลายเปล�?ยนแปลงไปเสมอ
ฉะน
@นพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย  มน�ษยQเราท
@งหลายจ1งจมอย67ในกองท�กขQ  อย67ใน
ว
ฏฏสงสาร  กFเพราะค�ดอย7างน�@  ถ-าม�โรคภ
ยไข-เจFบข1@นมากFน1กแต7จะให-ม
น
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หายเท7าน
@น อยากจะให-ม
นหายเด�wยวน�@ จะให-ม
นหายเท7าน
@นแหละ ไม7น1กว7า
อ
นน�@ม
นเปFนส
งขาร  อ
นน�@ไม7ม�ใครร6-จ
กส
งขารม
นเปล�?ยน  ทนไม7ได-  ฟ 
งไม7ได- 
จะต-องให-หายให-หมด แต7ผลส�ดท-ายม
นกFส6-ไม7ได- ส6-ความจร�งไม7ได- พ
งหมด 
อ
นน�@ค>อเราไม7ได-ค�ด ค>อม
นเหFนผ�ดหน
กเข-าไปเร>?อยๆ
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�กอย7างเพ>?อเหFนธรรมะม
นเล�ศกว7าส�?งท
@งหลายท
@งปวง 
พระพ�ทธองคQสร-างบารม�ต
@งแต7ทานบารม�ไปถ1งปรม
ตถบารม�เพ>?ออะไร  กF
เพ>?อให-ร6-จ
กอ
นน�@  เพ>?อให-เหFนธรรมะ ให-ปฏ�บ
ต�ธรรมะ แล-วให-ร6-ธรรมะ ให-ใจ
เปFนธรรมะ ให-ปล7อยวางเพ>?อจะไม7ให-หน
ก  อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
น หร>อจะ
พ6ดง7ายๆอ�กอย7างหน1?งว7า ให-ย1ดแต7อย7าให-ม
?น น�?กFถ6กเหม>อนก
น ค>อเราเหFน
อะไรกFจ
บม
นข1@นมาด6เส�ย  "เออ...อ
นน�@กFอ
นน
@น"  แล-วกFวางม
นไป เหFนอ
นน
@น
อ�กกFย1ดมาอ�ก  แต7อย7าย1ดให-ม
นม
?น  เอามาพ�จารณา ร6-เร>?องแล-วกFปล7อยวาง
เท7าน
@นแหละ ถ-าย1ดไม7วาง แบกไม7หย�ดม
นกFหน
กตลอดเวลาส� ถ-าเราย1ดมา
แบกร6-ส1กว7าม
นหน
กกFปลงม
นไป ท�@งม
นเส�ย  อย7าให-ท�กขQเก�ดข1@นมา ถ-าเปFน
เช7นน�@เรากFร6-จ
กว7าอ
นน�@เปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  เม>?อร6-จ
กเหต�ให-ท�กขQเก�ดแล-ว 
ท�กขQม
นเก�ดไม7ได-  ท�กขQจะเก�ด  ส�ขจะเก�ด  ม
นอาศ
ยอ
ตตาต
วตน  อาศ
ยเรา
อาศ
ยของของเรา อาศ
ยสมมต�อ
นน�@  ถ-าส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เก�ดข1@นมาแล-วว�?ง
ไปถ1งว�ม�ตต� ม
นกFเล�กถอน ม
นถอนสมม�ต�ออก ถอนความส�ขออกจากท�?น
?น 
ถอนความท�กขQออกจากท�?น
?น  ถอนความย1ดม
?นถ>อม
?นออกจากท�?ม
นย1ดน
@น 
เท7าน
@นแหละ

เม>?อของของเราหายไป ท�าไมเราต-องเปFนท�กขQ
กFคล-ายก
บว7าของของเราช�@นหน1?งม
นหล�ดม>อ  หายไป  เรากFเปFนห7วงกFเปFน
ท�กขQก
บม
น  อ�กเวลาหน1?งเรากFพบของน
@นข1@นมา  ความท�กขQกFหายแว-บไปท�
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เด�ยว แม-ย
งไม7เหFนว
ตถ�อ
นน
@นความท�กขQม
นกFหาย อย7างเราเอาของมาวาง
ไว-ตรงน�@  แล-วหลงเส�ยน1กว7าของเราม
นหายไปกFเปFนท�กขQ  เม>?อท�กขQเก�ดข1@น
แล-วจ�ตกFพะวงถ1งส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  อ�กว
นหน1?งอ�กเวลาหน1?ง  จ�ตใจกFว�ตก
ไปถ1งของของเราว7า  "อ-อ..เอาไว-ตรงน
@น  แน7นอนเลย"  พอน1กอย7างน
@น  ร6-
ตามความจร�งแล-ว ตาย
งไม7เหFนของเลย สบายใจเลยท�น�@  อ
นน�@เร�ยกว7าเหFน
ทางใน เหFนก
บตาใจ ไม7ใช7เหFนก
บตานอก เหFนด-วยตาใจ ถ1งตานอกย
งไม7
เหFน  ม
นกFสบายแล-ว  ม
นกFถอนท�กขQออกท
นท�  อย7างน�@กFเหม>อนก
น  ผ6-ท�?
บ�าเพFญธรรมะ บรรล�ธรรมะ เหFนธรรมะ ประสบอารมณQเม>?อไรป�sบ  น
?นกFค>อ
ป 
ญญาเก�ดข1@น  กFแก-ป 
ญหาได-ท
นท7วงท�เท7าน
@นแหละ  หายไปเลย  วาง 
ปล7อย

จงปฏ�บ
ต�ให-เหFนธรรมะ
ฉะน
@นท7านจ1งให-พวกเราพบธรรมะ  ท�น�@เราพบธรรมะแต7ต
วหน
งส>อ  พบ
ธรรมะก
บต�ารา  อย7างน
@นม
นพบแต7เร>?องของธรรมะ  ไม7ได-พบธรรมะตาม
ความจร�งท�?พระบรมคร6ของเราสอน  จะเข-าใจว7าพวกเราท
@งหลายปฏ�บ
ต�ด�
ปฏ�บ
ต�ชอบได-อย7างไร  ม
นไกลก
นมาก  พระพ�ทธองคQเปFนโลกว�ท6  เปFนผ6-ร6-
แจ-งโลก  เด�wยวน�@เราร6-ไม7แจ-ง  ร6-เท7าไรกFย�?งม>ดเข-าไปเท7าน
@น  ร6-เท7าไรกFย�?งม>ด
เข-าไป ค>อม
นร6-ม>ด  ไม7ใช7ร6-แจ-ง  ร6-ไม7ถ1งน
?นเองไม7แจ-ง  ไม7สว7าง  ไม7เบ�กบาน 
คนกFมาคาต�ดแค7น�@เท7าน
@นแหละ แต7ว7าม
นไม7ใช7น-อย ม
นเปFนของ มาก จงละ
ท�กขQท
นท�เม>?อมองเหFนโทษของม
น
ท�กคนโดยมากกFต-องการความด� ต-องการความส�ข แต7ว7าไม7ร6-จ
กว7าอะไรม
น
เปFนเหต�ให-ส�ขให-ท�กขQเก�ดข1@นมา อะไรท�กอย7างถ-าเราย
งไม7เหFนโทษม
น เรา
กFละม
นไม7ได- ม
นจะช
?วขนาดไหนกFละม
นไม7ได-ถ-าเราย
งไม7ได-เหFนโทษอย7าง
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จร�งจ
ง  แต7เม>?อเราเหFนโทษอย7างแน7นอนจร�งๆน
?นแหละ  ส�?งท
@งหลายเหล7า
น
@นเราถ1งจะปล7อยได-วางได-  พอเหFนโทษอย7างแน7นอนจร�งๆ  พร-อมกระท
?ง
เหFนประโยชนQในการกระท�าอย7างน
@นในการประพฤต�อย7างน
@น  เปล�?ยนข1@น
มาท
นท�เลย  อ
นน�@คนเราประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย67ท�าไมม
นย
งไปไม7ได-  ท�าไมม
น
ถ1งวางไม7ได- ค>อม
นย
งไม7เหFนโทษอย7างแน7ช
ด ค>อย
งไม7ร6-แจ-งน�?แหละ ร6-ไม7ถ1ง
หร>อร6-ม>ด  ม
นจ1งละไม7ได-  ถ-าร6-แจ-งอย7างอรห
นตสาวก  หร>อองคQสมเดFจพระ
ส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา  กFเล�กก
นเท7าน
@นแหละ  แก-ป 
ญหาหล�ดไปท�เด�ยว
แหละ ไม7เปFนของยาก ไม7เปFนของล�าบาก
ม
นกFเหม>อนก
นก
บเราน
?นแหละ  ห6เราได-ย�นเส�ยงกFให-ม
นท�างานตามหน-าท�?
ของม
นส�  ตาท�างานทางร6ปกFให-ม
นท�าส�  จม6กท�างานทางกล�?นกFให-ม
นท�าส� 
ร7างกายท�างานถ6กต-องโผฏฐ
พพะกFให-ม
นท�างานตามเร>?องของม
นส�  ถ-าแบ7ง
ให-ม
นท�างานตามหน-าท�?ของม
นแล-ว  ม
นจะ  ม�อะไรมาแย-งก
น  ม
นไม7ได-ข
ด
ขวางก
นเลย  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ส�?งเหล7าน�@ม
นกFเปFนสมม�ต�เรากFให-ม
นส�  ส�?ง
เหล7าน
@นกFเปFนว�ม�ตต� เรากFแบ7งม
นส� เราเปFนผ6-ร6-เฉยๆ เท7าน
@นแหละ ร6-ไม7ให-
ม
นข
ดข-อง ร6-แล-วกFปล7อย วางม
นตามธรรมดา เปFนของม
นอย67อย7างน
@น ของ
ท
@งหลายเหล7าน�@เปFนอย67อย7างน
@น  ท�?เราย1ดม
?นว7าอ
นน�@ของเรา  ใครเปFนคนได- 
พ7อเราได-ไหม  แม7เราได-ไหม  ญาต�ของเราได-ไหม  ใครได-ไหม  ไม7ม�ใครได- 
พระพ�ทธองคQจ1งบอกให-วางม
นเส�ย ปล7อยม
นเส�ย ร6-ม
นเส�ย ร6-ม
นโดยท�?ว7าย1ด
แต7อย7าให-ม
?น  ใช-ม
นไปในทางท�?เปFนประโยชนQ  อย7าใช-ม
นในทางท�?เปFนโทษ 
ค>อความย1ดม
?นถ>อม
?นท�?ท�าให-เราเปFนท�กขQ
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ร6-ธรรมเพ>?อพ-นท�กขQ
ร6-ธรรมะม
นต-องร6-อย7างน�@  ค>อร6-ในแง7ท�?ม
นพ-นท�กขQ  ความร6-น�@เปFนส�?งส�าค
ญ  ร6-
เคร>?องยนตQกลไก ร6-อะไรสารพ
ดอย7างกFด�อย67  แต7ว7าม
นไม7เล�ศ ธรรมะกFต-องร6-
อย7างน�@เหFนอย7างน�@  ไม7ต-องร6-อะไรมากหรอกให-ร6-เท7าน�@กFพอ  ส�าหร
บผ6-
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ร6-แล-วกFวาง ไม7ใช7ว7าตายแล-วจ1งจะไม7ม�ท�กขQนะ ม
นไม7ม�ท�กขQ
ในเม>?อย
งม�ช�ว�ตอย67  เพราะม
นร6-จ
กแก-ป 
ญหาม
นร6-จ
กสมม�ต�ว�ม�ตต�น�@เม>?อเราม�
ช�ว�ตอย67  เม>?อเราประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�?เองไม7ใช7เอา  ท�?อ>?นหรอก  ด
งน
@นท7านอย7า
ไปย1ดม
?นถ>อม
?นอะไรมาก  ย1ดอย7าให-ม
นม
?น  บางท�จะค�ดว7า  "ท7านอาจารยQ
ท�าไมจ1งพ6ดอย7างน�@  สอนอย7างน�@"  จะไม7ให-สอนอย7างไร  ไม7ให-พ6ดอย7างไร 
เพราะว7าม
นแน7นอนอย7างน
@น ม
นจร�งอย7างน
@น จร�งกFอย7าไปย1ดม
?นม
นซ� ถ-า
ไปย1ดม
?นม
นกFเปFนไม7จร�งเท7าน
@นแหละ  เหม>อนส�น
ขไปจ
บขาม
นด6ซ�  จ
บม
น
ไม7วางเด�wยวม
นกFว�7นมาก
ด  ลองๆด6ซ�ส
ตวQท
@งปวงกFเหม>อนก
น  เช7น  ง6ไปย1ด
หางม
นซ� ย1ดไม7ปล7อยวาง เด�wยวม
นกFก
ดเราเท7าน
@นแหละ
สมม�ต�น�@กFเหม>อนก
น ให-ท�าตามสมม�ต� สมม�ต�น�@เปFนของใช-เพ>?อให-ม
นสะดวก 
เม>?อเราม�ช�ว�ตอย67น�@ไม7ใช7เร>?องจะต-องย1ดม
?นถ>อม
?นจนม
นเก�ดท�กขQทรมาน 
แล-วกFแล-วไปเท7าน
@น  อะไรท�?เราเข-าใจว7าถ6ก  แล-วกFย1ดม
?นถ>อม
?นไม7แบ7งใคร 
น
?นแหละค>อม
นเหFนผ�ดแล-ว เปFนม�จฉาท�ฏฐ�แล-ว เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมาป�sบ ม
น
เก�ดมาจากอะไร เหต�ม
นกFค>อม�จฉาท�ฏฐ� ม
นจ1งให-ผลเปFนท�กขQ ถ-าม
นถ6ก ผล
ท�?จะเก�ดข1@นมาจะไม7เปFนท�กขQ  ท7านไม7ให-แบก ไม7ให-ย1ด ไม7ให-ม
?น ถ6กกFเปFน
ของสมม�ต�  แล-วกFแล-วไป ผ�ดกFเปFนของสมม�ต�  แล-วกFแล-วไปเท7าน
@น  ถ-าเรา
เหFนว7าถ6กแล-วคนอ>?นมาแย-งกFอย7าไปถ>อม
น  ปล7อยไป  ไม7ได-เส�ยหายอะไร 
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ม
นไปตามเร>?องตามเหต�  ตามป 
จจ
ยของม
นอย7างเก7า  พอร6-แล-วกFปล7อยม
น
ไปตรงน
@นเลย
แต7โดยมากม
นไม7ใช7อย7างน
@น  คนเราม
นไม7ค7อยยอมก
นอย7างน
@นผ6-ปฏ�บ
ต�
เราย
งไม7ร6-ต
วย
งไม7ร6-จ�ตใจของตน  พอพ6ดอะไรจนคนอ>?นว7าม
นโง7เตFมท�?แล-ว 
กFย
งน1กว7าม
นฉลาดอย67น
?นแหละ พ6ดส�?งท�?ม
นโง7จนคนอ>?นฟ 
งไม7ได- แต7กFน1กว7า
เราฉลาดกว7าคนอ>?น  คนอ>?นทนฟ 
งไม7ได-กFย
งว7าเราด�เราถ6กอย67น
?นแหละ  ม
น
ขายความโง7ของต
วเองโดยไม7ร6-เร>?อง
ปราชญQท
@งหลายท7านบอกว7า  ค�าพ6ดอ
นใดวาจาอ
นใดท�?ปราศจากอน�จจ
ง
แล-ว  ค�าพ6ดน
@นไม7ใช7ค�าพ6ดของน
กปราชญQเปFนค�าพ6ดท�?โง7  เปFนค�าพ6ดท�?หลง 
เปFนค�าพ6ดท�?ไม7ร6-จ
กว7าท�กขQจะเก�ดตรงน
@น  พ6ดง7ายๆให-เหFนเช7นพร�7งน�@เรา
ต
@งใจว7าจะไปกร�งเทพฯ แล-วม�คนมาถามว7า

"พร�7งน�@ท7านจะไปกร�งเทพฯหร>อเปล7า"  "ค�ดว7าจะไปกร�งเทพฯ  ถ-า
ไม7ม�อ�ปสรรคข
ดข-องกFคงจะไป"  น�?เร�ยกว7าพ6ดอ�งธรรมะ  อ�งอน�จจ
ง 
อ�งความจร�ง อ�งความไม7เท�?ยง แปรเปล�?ยนตามป 
จจ
ยของม
น ไม7ใช7
ว7า  "พร�7งน�@ฉ
นจะไปแน7"  "ถ-าไม7ไปจร�งจะให-ท�าอย7างไร  จะยอมให-
ฆ7าให-แกงไหม" อะไรอย7างน�@ พ6ดก
นบ-าๆบอๆ

ม
นย
งเหล>ออย67มากเหม>อนก
น  การปฏ�บ
ต�ธรรมะม
นล1กซ1@งไปจนเรามองไม7
เหFน ท�?เราน1กว7าเราพ6ดถ6ก แต7ม
นจะผ�ดไปท�กค�า ผ�ดจากหล
กความจร�งท�ก
ค�า  แต7กFน1กว7าเราพ6ดถ6กไปท�กค�า  พ6ดง7ายๆ เราพ6ดอะไรบ-าง  ท�าอะไรบ-าง 
อ
นท�?ม
นเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  น
?นแหละเร�ยกว7าเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  เร�ยกว7าคน
หลง คนโง7
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อย7าต�ดลาภ ต�ดยศ ต�ดสรรเสร�ญ
โดยมากน
กปฏ�บ
ต�เราไม7ค7อยจะทบทวนอย7างน�@  เหFนว7าเราด�กFด�เร>?อยๆไป 
เช7นเราได-อ
นหน1?งข1@นมา จะเปFนลาภกFด�  ยศกFด�  สรรเสร�ญกFด�  กFน1กว7าม
นด� 
ด�ตลอดกาลตลอดเวลา  แล-วกFถ>อเน>@อถ>อต
วข1@นมาไม7ร6-จ
กว7าเราน�@ค>อใคร  ท�?
ม
นด� ม
นเก�ดจากอะไร เด�นไปพบ นาย ก.นาย ข. เหม>อนก
นหร>อไม7 อย7าง
น�@  พระพ�ทธองคQท7านให-วางเปFนปกต�อย7างน�@  ถ-าเราไม7ส
บ  เราไม7ขบ  ไม7
เค�@ยว  ไม7ปฏ�บ
ต�ค-นคว-าอ
นน�@  กFเร�ยกว7าย
งจมอย67  จมอย67ในใจของเราน
?น
แหละ เร�ยกว7าต�ดลาภบ-างต�ดยศบ-าง ต�ดสรรเสร�ญบ-าง กFเปล�?ยนเปFนคนอ>?น 
เพราะส�าค
ญว7าต
วเราน�@ด�ข1@นแล-ว ส�าค
ญว7าเราเล�ศข1@นแล-ว ส�าค
ญว7าเราเปFน
โน7นเปFนน�?แล-วกFเก�ดอะไรต7ออะไรข1@นมาว�7นวาย

ล
กษณะเสมอก
นของมน�ษยQท�กคน
ความเปFนจร�งม
นไม7เปFนอะไรหรอกคนเรา  เปFนกFเปFนด-วยสมม�ต�ถ-าถอน
สมม�ต�ไปเปFนว�ม�ตต�  ม
นกFไม7เปFนอะไร  เปFนสาม
ญล
กษณะ ม�ล
กษณะเสมอ
ก
น  ความเก�ดข1@นเบ>@องต-น  ม�ความแปรไปเปFนท7ามกลางแล-วกFด
บไปท�?ส�ด 
ม
นกFแค7น
@น  เหFนสภาพม
นเปFนอย7างน
@นแล-ว  ม
นกFไม7ม�อะไรจะเก�ดข1@นมาถ-า
เราเข-าใจเช7นน
@นแล-ว  ม
นกFสบาย  ม
นกFสงบ  ท�?ม
นไม7สงบกFเหม>อนก
บพระ
ป 
ญจว
คค�ยQประพฤต�ตามท�?คร6บาอาจารยQท7านสอน  เม>?อท7านพล�กไปอย7าง
น
@นกFไม7ร6-ว7าท7านค�ดอะไร  ท7านท�าอะไรกFเลยหาว7าท7านคลายความเพ�ยร
เว�ยนมาหาความม
กมาก  ถ-าต
วเราเปFนเช7นน
@น  กFคงจะค�ดอย7างน
@น  คงจะ
เปFนอย7างน
@นเหม>อนก
น  ไม7ม�ทางแก-ไข  แต7ความเปFนจร�งแล-วพระพ�ทธเจ-า
ท7านเด�นข
@นส6งข1@นไปอ�กจากพวกเรา เราย
งถ>อต
วอย7างเก7า ค�ดไปในทางต�?า 
กFน1กว7าเราค�ดอย67ในทางส6ง  เหFนพระพ�ทธเจ-ากFค�ดว7า  ท7านคลายความเพ�ยร
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เว�ยนมาหาความม
กมากแล-ว เหม>อนก
บป 
ญจว
คค�ยQ ปฏ�บ
ต�ก�?พรรษาค�ดด6ซ� 
ขนาดน
@นกFย
งหลงอย67 ย
งไม7ถน
ด

อย7าย1ดม
?นถ>อม
?นแม-กระท
?งส�?งท�?ถ6ก
ท7านจ1งให-ท�างานและให-ตรวจผลงานของตน  ค>อท�?ม
นไม7ยอมเร>?องท�?ม
นไม7
ยอม เร>?องท�?ม
นยอม ม
นกFสลายต
วไปเท7าน
@นแหละ ไม7ม�อะไร ถ-าม
นไม7ยอม
ม
นไม7สลาย ม
นต
@งต
วข1@นมาเปFนก-อน เปFนต
วอ�ปาทาน ม
นไม7ม�การแบ7งเบา 
น
กบวชน
กพรตเราโดยมากกFชอบเปFนอย7างน
@น  ถ-าต�ดอย67ในแง7ไหนกFด1งอย67
แง7น
@นแหละ ไม7เปล�?ยนแปลงไม7พ�น�จพ�จารณาเหFนว7าเราถ6กแล-วกFเหFนว7าเรา
ไม7ผ�ด  แต7ความเปFนจร�งความผ�ดม
นฝ 
งอย67ในความถ6ก  แต7เราไม7ร6-จ
ก  เปFน
อย7างไรล7ะ "อ
นน�@แหละถ6กแล-ว" แต7คนอ>?นว7าม
นไม7ถ6ก กFไม7ยอม เถ�ยงก
น น�?
อะไรท�ฏฐ�มานะ ท�ฏฐ�ค>อความเหFน มานะค>อความย1ดไว-ถ>อไว-  ถ-าเราย1ดใน
ส�?งท�?ถ6กไม7ปล7อยให-ใครเลยกFเร�ยกว7าม
นผ�ด ถ>อถ6กน
?นแหละ ย1ดม
?นถ>อม
?นใน
ความถ6ก ม
นเปFนข1@นเด�wยวน�@แหละ ไม7เปFนการปล7อยวาง

แก-ความย1ดม
?นถ>อม
?นได-อย7างไร
ส�?งอ
นน�@เปFนเหต�ท�?ท�าให-คนเราไม7ค7อยสบาย  นอกจากผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�?
เหFนว7า แง7น�@ป�7มน�@เปFนป�7มท�?ส�าค
ญ ท7านจะจดไว- พอพ6ดไปถ1งป�7มน
@นป 
�บ ม
น
จะว�?งข1@นมาท
นท�เลย  ความย1ดม
?นถ>อม
?นว�?งข1@นมาอาจจะเปFนอย67นาน  บางท�
ว
นหน1?ง สองว
น สามเด>อนส�?เด>อน ถ1งป�กFได-ขนาดช-านะ แต7ขนาดเรFวความ
ปล7อยวางม
นจะว�?งเข-ามาสก
ดหน-าเลย ค>อพอความย1ดเก�ดข1@นป�sบกFจะม�การ
ปล7อย  บ
งค
บให-วางในเวลาน
@นเลย  จะต-องเหFนสองอย7างน�@พร-อมก
น
ประสานงานก
น ต
วย1ดกFม� ผ6-ท�?ห-ามความย1ดน
@นกFม� เราด6สองอย7างน�@เท7าน
@น
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แหละ  ไปแก-ป 
ญหาอ
นน�@  บางท�ม
นกFย1ดไปนานกFปล7อย  พ�จารณาเร>?อยไป 
ท�าเร>?อยไป  ม
นกFค7อยบรรเทาไปน-อยไป  ความเหFนถ6กม
นกFเพ�?มเข-ามา 
ความเหFนผ�ดม
นกFหายไป ความย1ดม
?นถ>อม
?นม
นน-อยลง ความไม7ย1ดม
?นถ>อ
ม
?นกFเก�ดข1@นมา ม
นเปFนเร>?องธรรมดา ท�กคนเปFนอย7างน
@น

จงพ�จารณาใจของตนเอง เพ>?อแก-ป 
ญหาให-ส�าเรFจ
ฉะน
@นจ1งให-พ�จารณา แก-ป 
ญหาได-ในป 
จจ�บ
น บางท�ต
วน
@นม
นว�?งข1@นมา ต
วน�@
ม
นกFว�?งตะคร�บเลย หายไปเลย อ
นน�@เราด6ภายในใจของเราหรอก ด6ภายใน
ใจของเรา  แก-ป 
ญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถ-าเราแก-ม
นไม7ได-ตรงน�@ 
เปFนต-น ป�7มน�@จ
บไว- เม>?อม
นเก�ดอ�กท�?ไหนกFพ�จารณาตรงน
@น พระพ�ทธองคQกF
ให-เพ7งตรงน�@ให-มากท�?ส�ด
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๒๘ - ทJาใจใหBเปFนบ,ญ
http://ajahnchah.org/thai/Making_the_Heart_Good.php 

โอกาสท�?พวกเราจะได-มารวมก
นแต7ละคร
@ง  น�@กFล�าบากนะน
บว7าเปFนมงคล
อ
นหน1?งท�?ได-มาถวายส
งฆทาน และได-มาฟ 
งธรรมท�?ว
ดหนองป7าพง  เม>?อค>น
คงได-ฟ 
งหลายก
ณฑQละม
งน�?  อาตมาได-ขอโอกาสแก7พระสงฆQท
@งหลายและ
ญาต�โยมแล-ว  ให-พระสงฆQท�าธ�ระแทน  ก�าล
งม
นน-อยท�กว
นน�@  ลมม
นน-อย 
เส�ยงม
นกFน-อย ท�าไมม
นจ1งน-อย ม
นจะหมดนะแหละ น-อยๆลง เด�wยวกFหมด
แหละ  มาท�?น�?น
บเปFนโชคด�ท�?ย
งเหFนต
วเหFนตนอย67นะ  ถ-านานๆไปม
นจะไม7
ได-เหFนแล-ว จะเหFนกFแต7ว
ดเท7าน
@นแหละ ต7อจากน�@ให-ต
@งใจฟ 
งธรรม
ระยะเวลาน�@พวกเราแสวงบ�ญก
นมาก ม�คนแสวงบ�ญก
นมากท�กแห7ง ท�?ไหน
ท�?ไหนกFมาผ7านว
ดป7าพง ท�?จะไปกFผ7านน�@ ท�?ไม7ผ7านกล
บมากFต-องผ7านน�@ ทอด
ผ-าป7าทอดกฐ�นท�กคร
@ง  ถ-าขาไปไม7พบขากล
บกFต-องมาผ7าน  กFค>อต-องผ7าน
ท
@งน
@น  ฉะน
@นว
ดป7าพงจ1งเปFนเม>องผ7าน  ผ7านไปช
?วคราว  ผ7านไปผ7านมา 
บางคนท�?ม�ธ�ระร�บร-อนกFไม7ได-พบก
นไม7ได-พ6ดก
น  ฉะน
@นจ1งต-องอาศ
ยเวลา
ของพวกเราโดย  มากกFมาแสวงหาบ�ญก
น  แต7ว7าไม7เคยเหFนญาต�โยมท�?
แสวงหาการละบาป  ม�แต7แสวงบ�ญเร>?อยไป  ไม7ร6-จะเอาบ�ญไปไว-ตรงไหนกF
ไม7ร6-
ผ-าสกปรกไม7ฟอก แต7อยากจะร
บน�@าย-อมนะ น�?ม
นเปFนอย7างน
@น ค�าสอนของ
พระท7านพ6ดไปโดยตรง  ง7ายๆ  แต7ม
นยากก
บคนท�?จะต-องปฏ�บ
ต�  ม
นยาก
เพราะคนไม7ร6-  เพราะคนร6-ไม7ถ1ง  ม
นจ1งยาก ถ-าคนร6-ถ1งแล-ว  ม
นกFง7ายข1@นนะ 
อาตมาเคยสอนว7าเหม>อนก
นกะร6 ม�ร6อ
นหน1?ง ถ-าเราเอา ม>อล-วงเข-าไปไม7ถ1ง
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กFน1ก  ว7าร6น�@  ม
นล1กท�กคนต
@งร-อยคนพ
นคนน1กว7าร6ม
นล1ก  กFเลยไปโทษร6ว7า
ม
นล1กเพราะล-วงไปไม7ถ1ง  คนท�?จะว7าแขนเราส
@นไม7ค7อยม�  ร-อยกFท
@งร-อยว7าร6
ม
นล1กท
@งน
@น  คนท�?จะว7าไม7ใช7  แขนเราม
นส
@น  ไม7ค7อยม�คนแสวงหาบ�ญ
เร>?อยๆไป ว
นหล
งต-องมาแสวงหาการละบาปก
นเถอะไม7ค7อยจะม� น�?ม
นเปFน
เส�ยอย7างน�@  ค�าสอนของพระท7านบอกไว-ส
@นๆแต7คนเราม
นผ7านไปๆ  ฉะน
@น
ว
ดป7าพงม
นจ1งเปFนเม>องผ7าน ธรรมะกFจ1งเปFนเม>องผ7านของคน

สพuพปาปสuสอกรณ�ก�สลส6ปสมuปทา สจ�ตuตปร�โยทปน� ๓ คาถาเท7า
น�@ไม7มากเลย

ส
พพะปาป 
สสะ  อะกะระน
ง  การไม7กระท�าบาปท
@งปวงน
?นน7ะ  เอต
ง  พ�ทธา
นะสาสะน
ง  เปFนค�าสอนของพระ  อ
นน�@เปFนห
วใจของพ�ทธศาสนา  แต7เรา
ข-ามไปโน-น  เราไปเอาอย7างน�@  การละบาปท
@งปวง  น-อยใหญ7ทางกายวาจา
ใจน7ะเปFนเล�ศประเสร�ฐแล-วเอต
ง  พ�ทธานะสานะน
ง  อ
นน�@เปFนค�าสอนของ
พระ อ
นน�@เปFนต
วศาสนา อ
นน�@เปFนค�าส
?งสอนท�?แท-จร�ง
ธรรมดาของเรานะ  เวลาจะย-อมผ-า  กFจะต-องท�าผ-าของเราให-สะอาดเส�ย
ก7อน อ
นน�@ไม7อย7างน
@นส� เราไปเท�?ยวตลาด เหFนส�ม
นสวยๆกFน1กว7าส�น
@นสวย
ด� เราจะย-อมผ-าละ ไม7ด6ผ-าของเรา จ
บส�ข1@นมา เหFนส�สวยๆ กFจะเอามาย-อม
ผ-าอย7างน
@นแหละ  เอามาถ1งกFเอามาย-อมเลย  ผ-าของเราย
งไม7ได-ฟอก  ไม7
สะอาด ม
นกFย�?งข�@เหร7ไปกว7าเก7าเส�ยแล-ว เราค�ดด6ซ� กล
บไปน�? เอาผ-าเชFดเท-า
ไปย-อมไม7ต-องซ
ก ละนะ จะด�ไหมน7ะ?
ด6ซ� น�?ละ พระพ�ทธเจ-าท7านสอนก
นอย7างน�@ เราข-ามก
นไปหมด พาก
นท�าบ�ญ 
แต7ว7าไม7พาก
นละบาป กFเท7าก
บว7าร6ม
นล1ก ใครๆกFว7าม
นล1ก ต
@งร-อยต
@งพ
นกF
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ว7าร6ม
นล1ก คนจะว7าแขนม
นส
@นนะไม7ค7อยจะม� ม
นต-องกล
บ ธรรมะต-องถอย
หล
งกล
บมาอย7างน�@ ถ1งจะ มองเหFนธรรมะม
นต-องม�7งหน-าก
นไปอย7างน�@
บางท�กFพาก
นไปแสวงหาบ�ญก
น  ไปรถบ
สค
นใหญ7ๆสองค
นสามค
น  พาก
น
ไป  ไปก
นบางท�ทะเลาะก
นเส�ยบนรถกFม�  บางท�ก�นเหล-าเมาก
นบนรถกFม� 
ถามว7าไปท�าไมไปแสวงบ�ญก
น ไปแสวงหาบ�ญ ไปเอาบ�ญ แต7ไม7ละบาป กF
ไม7เจอบ�ญก
นส
กท� ม
นกFเปFนอย7างน
@นแหละ อ
นน�@ม
นอย67อย7างน�@ ม
นจะสะด�ด
เท-าเราใช7ไหมให-มองด6ใกล-ๆมองด6ต
วเรา พระพ�ทธเจ-าท7าน ให-มองด6ต
วเรา 
ให-สต�ส
มปช
ญญะอย67รอบๆต
วเรา  ท7านสอนอย7างน�@  บาปกรรมท�าช
?วท
@ง
หลายม
นเก�ดข1@นท
@งทางกาย ทางวาจา ทางใจ บ7อเก�ดของบาปบ�ญค�ณโทษ
กFค>อกาย วาจา ใจ เราเอากาย วาจา ใจมาด-วยหร>อเปล7าว
นน�@ หร>อเอาไว-ท�?
บ-าน น�?ต-องด6อย7างน�@ ด6ใกล-ๆอย7า ไปด6ไกล เราด6กายของเราน�? ด6วาจา ด6ใจ
ของเรา ด6ว7าศ�ลของเราบกพร7องหร>อไม7อย7างน�@ ไม7ค7อยจะเหFนม�
โยมผ6-หญ�งเรากFเหม>อนก
นแหละ ล-างจานแล-วกFบ7นหน-าบ6ดหน-าเบ�@ยวอย67น
@น
แหละ  ม
วไปล-างแต7จานให-ม
นสะอาด  แต7ใจเราไม7สะอาด  น�?ม
นไม7ร6-เร>?อง 
เหFนไหม ไปมองด6แต7จาน มองด6ไกลเก�นไปใช7ไหม ด6น�?ซ�  ใครคงจะถ6กเข-า
บ-างละ  ม
งน�?  น�?ให-ด6ตรงน�@ม
นกFไม7สะอาดแต7จานเท7าน
@นแหละ  แต7ใจเราไม7
สะอาด น�?ม
นกFไม7ด� เร�ยกว7าเรามองข-ามต
วเอง ไม7มองด6ต
วเอง ไปมองด6แต7
อย7างอ>?น  จะท�าความช
?วท
@งหลาย  กFไม7เหFนต
วของเรา  ไม7เหFนใจของเรา 
ภรรยากFด�สาม�กFด�  ล6กหลานกFด�  จะท�าความช
?วแต7ละอย7างกFต-องมองโน-น
มองน�@  แม7จะเหFนหร>อเปล7า  ล6กจะเหFนหร>อเปล7า  สาม�จะเหFนหร>อเปล7า 
ภรรยาจะเหFนหร>อเปล7า อะไรอย7างน�@ ถ-าไม7ม�ใครเหFนแล-วกFท�า อ
นน�@ม
นด6ถ6ก
เจ-าของว7า คนไม7เหFนกFท�าด�กว7า ร�บท�าเรFวๆ เด�wยวคนจะมาเหFน แล-วต
วเรา
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ท�?ท�าน�?ม
นไม7ใช7คนหร>อ เหFนไหม น�?ม
นมองข-ามก
นไปเส�ยอย7างน�@  จ1งไม7พบ
ของด�ไม7พบธรรมะ ถ-าเรามองด6ต
วของเรา เรากFจะเหFนต
วเรา จะท�าช
?วเรากF
ร6-จ
ก  กFจะได-ห-ามเส�ยท
นท�  จะท�าความด�กFให-ด6ท�?ใจ  เพราะเรากFมองเหFนต
ว
ของเราอย67แล-ว กFจะร6-จ
กบาป ร6-จ
กบ�ญ ร6-จ
กค�ณ ร6-จ
กโทษ ร6-จ
กผ�ด ร6-จ
กถ6ก 
อย7างน�@กFต-องร6-ส1กส�
น�?ถ-าไม7พ6ดกFไม7ร6- เราโลภกFไม7ร6- เราหลงกFไม7ร6- อะไรๆเรากFไม7ร6-ไปม�7งก
นอย7าง
อ>?น น�?เร�ยกว7าโทษของคนท�?ไม7มองด6ต
วของเราถ-าเรามองด6ต
วของเรา เรากF
จะเหFนช
?วเหFนด�ท�กอย7าง  อ
นน�@ด�กFจะได-เกFบไว-  แล-วเอามาปฏ�บ
ต�  เกFบด�มา
ปฏ�บ
ต� ด�กFท�าตาม ความช
?วเกFบมาท�าไม เกFบมาเพ>?อเหว�?ยงท�@ง
การละความช
?ว ประพฤต�ความด�  น�?เปFนห
วใจของพระ-พ�ทธศาสนา ส
พพะ
ปาป 
สสะ อะกะระณ
ง การไม7ท�าบาปท
@งทางกาย วาจา ใจ น
?นแหละถ6กแล-ว 
เปFนค�าสอนของพระ  ถ6กแล-วสะอาดแล-วละท�น�@  ต7อน
@นไปกF  ก�สะละส6ปะส
ม
ปะทา ค>อ ท�าใจให-เปFนบ�ญ เปFนก�ศล คงร6-จ
กแล-ว เม>?อจ�ตเปFนบ�ญ จ�ตเปFน
ก�ศลแล-ว  เรากFไม7ต-องน
?งรถไปแสวงหาบ�ญท�?ไหนใช7ไหม  น
?งอย67ท�?บ-านเรากF
จ
บบ�ญเอา จ
บเอา กFเราร6-จ
กแล-ว อ
นน�@ไปแสวงหาบ�ญก
นท
?วประเทศ แต7ไม7
ละบาป  กล
บไปบ-านกFกล
บไปเปล7าๆ  ไปท�าหน-าบ6ดหน-าเบ�@ยวอย7างเก7าอย67
น
?นแหละ  ไปล-างจานหน-าบ6ดอย67น
@นแหละ  ไปด6แต7จานให-ม
นสะอาด  แต7ใจ
เราไม7สะอาด ไม7ค7อยจะด6ก
น น�?คนเราม
นพ-นจากความด�ไปเส�ยอย7างน�@ คน
เราน7ะม
นร6-  แต7ว7าม
นร6-ไม7ถ1งเพราะร6-ไม7ถ1งใจของเรา  ฉะน
@นห
วใจของพระ
ศาสนาจ1งไม7ผ7านเข-าห
วใจของเรา  ใช7ไหม  เม>?อจ�ตของเราเปFนบ�ญเปFนก�ศล
แล-วม
นกFจะสบาย  น
?งย�@มอย67ในใจของเราน
@นแหละ  แต7น�?หาเวลาย�@มได-ยาก 
ใช7ไหมน�?เวลาท�?เราชอบใจถ1งย�@มได-ใช7ไหม  เวลาไม7ชอบใจละกFย�@มไม7ได-  จะ
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ท�าย
งไง  ไม7สบายหร>อสบายแล-ว  คนเราต-องม�อะไรชอบใจเราแล-วจ1งจะ
สบาย  ต-องให-คนในโลกท�กคนพ6ดท�กค�าให-ถ6กใจเราหมด  แล-วจ1งจะสบาย
อย7างน
@นหร>อ  ถ-าเปFนอย7างน
@นเราจะสบายได-เม>?อไร  ม�ไหมใครจะพ6ดถ6กใจ
เราท�กคน ม�ไหมน�?  แล-วเราจะเอาสบายได-เม>?อไร เราต-องอาศ
ยธรรมะน�?ถ6ก
กFช7าง ไม7ถ6กกFช7างเถอะ เราอย7าไปหมายม
?นม
น จ
บด6แล-วกFวางเส�ย เม>?อใจ
ม
นสบายแล-ว  กFย�@มอย67อย7างน
@นแหละ  อะไรท�?ว7าม
นไม7ด�  ไม7พอใจของเรา
เปFนบาป ม
นกFหมดไป ม�อะไรด� ม
นกFคงต-องเปFนไปของม
นอย7างน
@น
สะจ�ตตะปะร�โยทะปะน
ง  เม>?อช�าระบาป  แล-ว  ม
นกFหมดก
งวลใจกFสงบ  ใจ
เปFนบ�ญเปFนก�ศล  เม>?อใจเปFนบ�ญเม>?อใจเปFนก�ศลแล-วใจกFสบายสว7าง  เม>?อ
จ�ตใจม
นสว7างแล-ว กFละบาป ใจสว7างใจผ7องใส จะย>น จะเด�น จะน
?ง จะนอน 
ม
นกFสบาย เม>?อสบายสงบแล-วน
?นแหละ ค>อค�ณสมบ
ต�ของมน�ษยQท�?แท-เตFมท�? 
ท�?เราอย67สบายน
@นแหละ
ท�น�@เก�?ยวก
บส�?งท�?เราชอบใจ  ถ-าเขาพ6ดชอบใจเรากFย�@ม  ถ-าเขาพ6ดไม7ชอบใจ
เรากFหน-าบ6ด  เม>?อไรใครจะพ6ดให-ถ6กใจเราท�กๆว
นม�ไหม  แม-แต7ล6กในบ-าน
เรา เคยพ6ดถ6กใจเราไหม เราเคยท�าให-พ7อแม7ถ6กใจหร>อเปล7า แน7ะ ไม7ใช7แต7
คนอ>?น แม-แต7ห
วใจของเราเองกFเหม>อนก
น บางท�ค�ดข1@นมาไม7ชอบใจเหม>อน
ก
น แล-วท�าอย7างไร แน7ะ บางท�เด�นไปต�าห
วตอสะด�ดป1�ก ฮ1! ม
นอะไรล7ะใคร
ไปสะด�ดม
นล7ะ จะไปว7าใครล7ะ กFต
วเราท�าเองน�? จะท�าย
งไงกFแต7ใจเราเองย
ง
ไม7ถ6กใจต
วของเราเอง ให-เราค�ดด6ส�  อ
นน�@ม
นเปFนอย7างน�@ละ ม�บางอย7างเรา
กFท�าไม7ถ6กใจเราเอง กFได-แต7 ฮ1! กFไม7ร6-จะไปฮ1! เอาใคร น�?ล7ะม
นไม7เท�?ยงอย7าง
น�@
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บ�ญในทางพ�ทธศาสนาค>อการละบาป  เม>?อละบาปแล-วม
นกFไม7ม�บาป  ไม7ม�
บาปม
นกFไม7ร-อน ไม7ร-อนม
นกFเยFน จ�ตท�?สงบแล-วน
@นจ1งว7าเปFนก�ศลจ�ต ไม7ค�ด
โมโห ม
นกFผ7องใส ผ7องใสด-วยว�ธ�อะไรกFให-โยมร6-จ
กว7า แหมว
นน�@น7ะ ใจม
นด�
เหล>อเก�น  ไปมองด6อะไร  แม-แต7จะมองด6ถ-วยในต6-  ม
นกFไม7สลาย  อยากจะ
ท�บม
นท�@งให-หมดท�กใบเลย ไปด6อะไรกFไม7ชอบใจไปเส�ยท
@งน
@น ด6ใคร ด6เปFด 
ด6ไก7ด6ส�น
ข ด6แมว ไม7ชอบใจ แม-แต7 พ7อบ-านพ6ดข1@นมากFไม7ชอบใจ เม>?อด6ใน
ใจของเรากFไม7ชอบใจของเรา  ท�น�@กFไม7ร6-จะไปอย67ตรงไหนแล-วละท�าไมม
นถ1ง
ได-เก�ดความร-อนอย7างน�@  น
@นแหละท�?เร�ยกว7าคนหมดบ�ญล7ะ เด�wยวน�@เร�ยกคน
ตายว7าคนหมดบ�ญแล-ว  ไม7ใช7อย7างน
@นคนท�?ไม7ตายแต7หมดบ�ญม�เยอะ  ค>อ
คนท�?ไม7ร6-จ
กบ�ญ ใจม
นเปFนแต7บาปอย67อย7างน
@น จ1งสะสมแต7บาปอย67
โยมไปท�าความด�  กFเหม>อนโยมอยากได-บ-านสวยๆ  จะปล6กบ-านแต7  ไม7
ปราบท�?ม
นเส�ยก7อน เด�wยวบ-านม
นกFจะพ
งเท7าน
@นเองใช7ไหม สถาปน�ก ไม7ด�
น�?  อ
นน�@กFต-องท�าเส�ยใหม7  พยายามใหม7ให-เราด6ของเรา  นะ  ด6ข-อบกพร7อง
ของเรา ด6กาย ด6วาจา ด6ใจของเรากายเราน�?กFม�อย67แล-ว วาจากFม�อย67แล-ว ใจ 
กFม�อย67แล-ว  จะไปหาท�?ปฏ�บ
ต�ท�?ไหนเล7า  ไม7ใช7ม
นหลงหร>อน�?  จะไปหาท�?
ปฏ�บ
ต�อย67ในป7าว
ดป7าพงสงบเรอะ  ไม7สงบเหม>อนก
น  ท�?บ-านเราน
?นแหละ 
ม
นสงบ
ถ-าเราม�ป 
ญญา  ท�?ไหนท�?ไหน  ม
นกFสบาย  ม
นสบายท
@งน
@นโลกท
@งหลายเขา
ถ6กต-องของเขาหมดแล-ว  ต-นไม-ท�กต-นม
นกFถ6กต-องตามสภาพของม
นแล-ว 
ต-นยาวกFม�  ต-นส
@นกFม�  ต-นท�?ม
นเปFนโพรงกFม�สารพ
นอย7าง  ของเขาเปFนของ
เขาอย67อย7างน
@น ม�แต7ต
วเราน
?นแหละไปค�ด เพราะไม7ร6-เร>?องเฮ-  ต-นไม-น�?  ม
น
ยาวไป อ-ายต-นน�@ม
นส
@นไป อ-ายต-นน�@ม
นเปFนโพรง ต-นไม-น7ะเขาอย67เฉยๆเขา
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สบายกว7าเรา ฉะน
@น จ1งไปเข�ยนค�าโคลงไว-ท�?ต-นไม-ด�กว7า ให-ต-นไม-ม
นสอน
เรา  ได-อะไรบ-างหร>อไม7ล7ะ  มาว
นน�@ได-อะไรท�?ต-นไม-ไปบ-างไหม  ต-องเอาให-
ได-ส
กอย7างหน1?งน7ะ ต-นไม-หลายต-น ม�ท�กอย7างท�?จะสอนเรา ได- อย7างน�@เร�ยก
ว7าธรรมะม
นม�อย67ท�กสภาพตามธรรมชาต�ท�กอย7าง  ให-เข-าใจนะ  อย7าไปต�
เส�ยว7าร6ม
นล1ก  เข-าใจไหมให-วกมาด6แขนของเราส�  อ-อ  แขนของเราม
นส
@น 
อย7างน�@กFสบาย  เม>?อจะตรวจกFให-ร6-ว7าม
นไม7ด�อย7างไร  อย7าไปว7าแต7ว7า  ร6ม
น
ล1ก ให-เข-าใจเส�ยบ-างอย7างน
@น
บ�ญก�ศลใดๆ ท�?เรา ท�าให-ม
นม�ไว-ในใจแล-ว น
?นละม
นเล�ศ ท�?ท�าบ�ญก
นว
นน�@กF
ด� แต7ว7าม
นไม7เล�ศ จะสร-างว
ตถ�อะไรถาวรกFด�แต7ว7าม
นไม7เล�ศ ถ-าสร-างใจให-
เปFนบ�ญน
?นแหละ ม
นจ1งเล�ศ  มาน
?งท�?น�?กFสบาย กล
บไปบ-านกFสบาย ให-ม
น
เล�ศ  ให-ม
นเปFนบ�ญไว-นะ  อ
นน�@ม
นเปFนเพ�ยงต
วว
ตถ�  เปFนกะพ�@ของแก7น  แต7
ว7าแก7นม
นจะม�ได-กFต-องอาศ
ยกะพ�@  ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น  แก7นม
นต-องอาศ
ย
กะพ�@ ม�กะพ�@จ1งม�แก7น ให-เข-าใจอย7างน
@น ท�กอย7างกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น
ฉะน
@น ถ-าเราม�ป 
ญญาแล-ว มองด6ท�?ไหนท�?ไหนม
นกFจะเหFนธรรมะท
@งน
@น ถ-า
คนขาดป 
ญญาแล-ว มองไปเหFนส�?งท�?ว7าด� ม
นกFเลยกลายเปFนไม7ด� กFความไม7
ด� ม
นอย67ท�?ไหน ม
นกFอย67ท�?ใจของเราน�?แหละ ตาม
นเปล�?ยน จ�ตใจม
นกFเปล�?ยน 
อะไรๆม
นกFเปล�?ยนไปท
@งน
@น  สาม�ภรรยาเคยพ6ดก
นสบายๆเอาห6ฟ 
งได-  อ�ก
ว
นหน1?งใจม
นไม7ค7อยด�  ใครพ6ดอะไรม
นกFไม7เข-าท7า  ไม7ร
บท
@งน
@น  ม
นไม7เอา
ท
@งน
@นแหละ  ใช7ไหม ใจม
นไม7ด�  ใจม
นเปล�?ยนไปเส�ยแล-ว ม
นเปFนเส�ยอย7าง
น
@น ฉะน
@น การละความช
?ว ประพฤต�ความด� จ1งไม7ต-องไปหาท�?อ>?น ถ-าใจม
น
ไม7ด�ข1@นมาแล-ว อย7าไปมองคนโน-นหร>อไปว7าคนโน-นว7าคนน�@ ให-ด6ใจของเรา
ว7าใครเปFนผ6-พ6ดอะไร ท�าไมม
นถ1งเปFนอย7างน�@ จ�ตใจท�าไมม
นเปFนอย7างน�@ นะ 
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น�?ให-เข-าใจว7าล
กษณะท
@งหลายน�@ม
นไม7เท�?ยง  ความร
กม
นกFไม7เท�?ยง  ความ
เกล�ยดม
นกFไม7เท�?ยง  "เราเคยร
กล6กบ-างไหม"  ถามอย7างน�@กFได-  "ร
ก  เคย
ร
ก"อาตมาตอบแทนเอง  "เคยเกล�ยดบ-างไหม"  ตอบแทนเลยเนาะ"น�?บางท�
กFเกล�ยดม
น"  "ท�@งม
นได-ไหม"  "ท�@งไม7ได-"  "ท�าไม""ล6กคนไม7เหม>อนล6ก
กระส�น"  ล6กกระส�นย�งโป-งออกไปข-างนอก ล6กคนย�งโป-งมาโดนท�?ใจเราน�@ ด�
กFมาถ6กต
วน�@ช
?วกFมาถ6กต
วน�@  อย7างน�@เร�ยกว7าม
นเปFนกรรม ล6กเราน
?นแหละม�
คนด�ม�คนช
?ว  ท
@งด�ท
@งช
?วกFเปFนล6กเราท
@งน
@น  เขาเก�ดมาแล-ว  ด6ส�คนท�?ไม7ด6
ขนาดไหนกFย�?งร
กเก�ดมาเปFนโรคโปล�โอ ขาเปp  ด6ซ� ร
กคนน
@นกว7าเขาแล-ว จะ
ออกไปจากบ-านเพราะร
กคนน�@  จ1งต-องส
?งว7า  ด6น-องด6คนน�@ด-วยเถ�ด  เม>?อจะ
ตายจากไปกFส
?งไว-ให-ด6 ให-ด6คนน�@ ด6ล6กฉ
นคนน�@ ม
นไม7แขFงแรงย�?งร
กม
นมาก 
ถ-าเปFนผลไม-  ม
นเน7า  ละกFเหว�?ยงเข-าป7าไปเลย  ไม7เส�ยดาย  แต7คนเน7าย�?ง
เส�ยดายม
นล6กเราน�? ท�าอย7างไรเล7า น�?ให-เข-าใจเส�ยอย7างน�@ ฉะน
@นจงท�าใจไว-
เส�ยด�กว7านะ ร
กคร1?งช
งคร1?งอย7าท�@งม
นส
กอย7าง ให-ม
นอย67รวมๆก
น ของๆเรา
น�? น�?ค>อกรรมกรรมน
@นละเปFนของเก7าของเราละน-อ น�?ม
นกFสมก
นก
บเจ-าของ 
เขาค>อกรรม?  กFต-องเสวยไป ถ-าม
นท�กขQใจเข-ามาเตFมท�?กF ฮ1 กรรมนะกรรม 
ถ-าม
นสบายใจด�กF  ฮ1  กรรมนะ  บางท�อย67ท�?บ-าน  ท�กขQกFอยากหน�ไป  น7ะม
น
ว�7นวาย  ถ-าม
นว�7นวายเข-าจร�งๆ  บางท�อยากผ6กคอตายกFม�  กรรม  เราต-อง
ยอมร
บม
นอย7างน�@เร>?อยๆไป  ส�?งท�?ไม7ด�กFไม7ต-องท�าล7ะซ�  เท7าน�@กFพอมองเหFน
เจ-าของแล-วใช7ไหม  พอมองเหFนเจ-าของแล-วนะ  น�?เร>?องการพ�จารณาส�าค
ญ
อย7างน�@
เร>?องการภาวนา อารมณQท�?เร�ยกว7าภาวนา เขาเอาพ�ทโธธ
มโม ส
งโฆ มาภา
วนาท�ากรรมฐานก
น แต7เราเอาส
@นกว7าน
@น เม>?อร6-ส1กว7าใจม
นหง�ดหง�ด ใจไม7
ด� โกรธ เรากFร-อง ฮ1 เวลาใจด�ข1@นมากFร-อง ฮ1 ว7าม
นไม7เท�?ยงดอก ถ-าม
นร
ก
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คนน
@นข1@นมาในใจกF ฮ1 ถ-าม
นจะโกรธคนน
@นข1@นมากF ฮ1 เข-าใจไหม ไม7ต-องไป
ด6ล1ก ไม7ต-องไปด6พระไตรป�ฎกหรอก ไอ- ฮ1 น�?เร�ยกว7าม
นไม7เท�?ยง ความร
กน�?
ม
นกFไม7เท�?ยง  ความช
งน�?ม
นกFไม7เท�?ยง  ความด�ม
นกFไม7เท�?ยง  ความช
?วม
นกF
ไม7เท�?ยง  ม
นเท�?ยงอย7างไรเล7า  ม
นจะเท�?ยงตรงไหมม
นเท�?ยงกFเพราะของ
เหล7าน
@นม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น ค>อม
นเท�?ยงอย7างน�@ม
นไม7แปรเปFนอย7าง
อ>?น  ม
นเปFนอย7างน
@น  น�?เร�ยกว7าความเท�?ยงเท�?ยงกFเพราะว7าม
นเปFนของม
น
อย67อย7างน
@น ม
นไม7ได-แปรเปFนอย7างอ>?น เด�wยวม
นกFร
กเด�wยวม
นกFช
ง ม
นเปFน
ของม
นอย67อย7างน�@  น�?ค>อ  ม
นเท�?ยงอย7างน�@  ฉะน
@น  จ1งจะบอกว7าเม>?อความร
ก
เก�ดข1@น  เรากFบอกฮ1  ม
นไม7เปล>องเวลาด�  ไม7ต-องว7าอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา
แล-วถ-าโยมข�@เก�ยจภาวนามาก เอาง7ายๆด�กว7า ค>อ ถ-า ม
นเก�ดม�ความร
กข1@น
มา  ม
นจะหลงกFร-อง  ฮ1  เท7าน�@แหละ  อะไรๆม
นกFไม7เท�?ยงท
@งน
@นม
น  เท�?ยงกF
เพราะม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  เหFนเท7าน�@กFเหFนแก7น  ของธรรมะ  ค>อ
ส
จธรรม อ
นน�@ถ-าเรามา ฮ1 ก
นบ7อยๆ ค7อยๆทะยอยไป อ�ปาทานกFจะน-อยไป 
น-อยไปอย7างน�@แหละ ความร
กน�@ฉ
นกFไม7ต�ดใจ ความช
?วฉ
นกFไม7ต�ดใจ อะไรๆ 
ฉ
นกFไม7ต�ดใจท
@งน
@นอย7างน�@จ1งจะเร�ยกว7า  ไม7เช>?ออะไรท
@งน
@น  เช>?อส
จธรรม
อย7างเด�ยว ร6-ธรรมะเท7าน�@กFพอแล-วโยม จะไปด6ท�?ไหนอ�กเล7า ว
นน�@ม�โชคด-วย
ได-อ
ดท
@งเทปภายนอกภายใน  เข-าห6ตรงน�@กFอ
ดเข-าตรงน�@กFได-  เทปน
@น  กFจะ
ได-ม�ท
@งสองอย7าง  ถ-าโยมท�าไม7ได-อย7างน�@กFไม7ค7อยจะด�เส�ยละม
งเนาะ  ไม7
ต-องมา  ว
ดป7าพงอ�กละม
ง  น�?ข-างในกFอ
ด  ข-างนอกกFอ
ดแต7ว7าเทปน�@ม
นไม7
ค7อยส�าค
ญดอก  เทปในใจน
?นละม
นส�าค
ญกว7าเทปอ
นน�@ม
นเส>?อมได-  ซ>@อมา
แล-วม
นกFเส>?อมได-  เทปภายในของเราน
@นน7ะ  เม>?อม
นถ1งใจแล-วม
น  ด�เหล>อ
เก�นนะโยม ม
นม�อย67ตลอด เวลา ไม7เปล>องถ7านไปอ
ดอย67ในป7าพ6ดอย67น
?นแล-ว 
ในว
นในพร�7ง ให-ม
นร6-อย67 อย7างน
@นแหละ ม
นร6-ว7ากระไร ภาวนาพ�ทโธ พ�ทโธ 
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ต-องร6-อย7างน
@น  เข-าใจก
นแล-วหร>อย
ง  เข-าใจให-ถ1งนะถ-าม
นเข-าใจ  ถ-าม
นถ6ก
อารมณQ ป�sป ร6-จ
กแล-วละกF หย�ดเลย ฟ 
งเข-าใจนะ ถ-าม
นโกรธข1@นมากFว7า ฮ1 
พอแล-วระง
บเลย  ถ-าม
นย
งไม7เข-าใจ  กFต�ดตามเข-าไปด6  ถ-าม
น  เข-าใจแล-ว 
เช7นว7าพ7อบ-านโกรธให-แม7บ-าน  แม7บ-านโกรธให-พ7อบ-าน  โกรธข1@นมาในใจกF
ร-อง ฮ1 ม
นไม7เท�?ยง เอาละเทศนQให-ฟ 
งกFข1@นอ
กษร พอได-แล-วนะ ท�?พอแล-วกF
ค>อม
นสบายแล-วเร�ยกว7าสงบแล-ว เอาละพอนะ

นโม ตสuส ภควโต อรหโต สมuมาสมuพ�ทuธสuส พ�ทuธ� ธมuม� สงuฆ� นมสu
สาม� อ�โต ปร� สกuกจuจ� ธมuโมโสตพuโพต�

ขอให-ต
@งอย67ในความสงบ  ร
บโอวาท  พอสมควร  ว
นน�@ม�ท
@งคฤห
สถQและ
บรรพช�ตมาถวายดอกไม-ตามกาลเวลา  เร>?องส
กการะเร>?องคารวะ  การ
เคารพต7อผ6-ใหญ7เปFนมงคลอ
นเล�ศ  พรรษาน�@อาตมาไม7ค7อยม�เร�?ยวแรง  ไม7
สบาย  ส�ขภาพไม7แขFงแรง  ฉะน
@นจ1งหลบมาอย67บนภ6เขาน�@  กFได-ร
บอากาศ
บร�ส�ทธ� tส
กพรรษาหน1?ง  ญาต�โยมสาน�ศ�ษยQท
@งหลายไปเย�?ยม  กFไม7ได-สนอง
ศร
ทธาอย7างเตFมท�?เพราะว7าเส�ยงม
นจะหมดแล-ว ลมม
นกFจะหมดแล-ว น
บว7า
เปFนบ�ญท�?เปFนต
วเปFนตนมาน
?งให-ญาต�โยมเหFนอย67  น�?น
บว7าด�แล-ว ต7อไปกFจะ
ไม7ได-เหFน ลมม
นกFจะหมด เส�ยงม
นกFจะหมด ม
นเปFนไปตามเหต�ตามป 
จจ
ย
ของส
งขาร  ท�?พระผ6-ม�พระภาคเจ-าท7านสอนไว-  ข
ยะว
ยย
ง  ค>อความส�@นไป
เส>?อมไปของส
งขาร
เส>?อมไปอย7างไร  เปร�ยบให-ฟ 
งเหม>อนก-อนน�@าแขFง  แต7ก7อนม
นเปFนน�@า  เขา
เอามาท�าให-เปFนก-อน  แต7ม
นกFอย67ไม7ก�?ว
นหรอกม
นกFเส>?อมไป  เอาก-อนน�@า
แขFงใหญ7ๆ  เท7าเทปน�@ไปวางไว-กลางแจ-ง  จะด6ความเส>?อมของก-อนน�@าแขFงกF
เหม>อนส
งขารน�@  ม
นจะเส>?อมท�ละน-อยละน-อย  ไม7ก�?นาท�ไม7ก�?ช
?วโมงก-อนน�@า
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แขFงกFจะหมด  ละลายเปFนน�@าไป  น�?เร�ยกว7าเปFน  ข
ยะว
ยย
ง  ความส�@นไป 
ความเส>?อมไปแห7งส
งขารท
@งหลาย เปFนมานานแล-ว  ต
@งแต7ม�โลกข1@นมา เรา
เก�ดมาเราเกFบเอาส�?งเหล7าน�@มาด-วย  ไม7ใช7ว7าเราท�@งไปไหน  พอเก�ดเราเกFบ
เอาความเจFบ ความแก7 ความตาย มาพร-อมก
น
ด
งน
@นองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ท7านจ1งตร
สไว-ว7าข
ยะว
ยย
ง  ความ
ส�@นไปเส>?อมไปของส
งขารท
@งหลาย  เราน
?งอย67บนศาลาน�@ท
@งอ�บาสกอ�บาส�กา 
ท
@งพระท
@งเณรท
@งหมดน�@ ม�แต7ก-อนเส>?อมท
@งน
@น น�?ท�?ก-อนม
นแขFง เปร�ยบเช7น
ก-อนน�@าแขFงแต7ก7อนเปFนน�@าม
นเปFนก-อนน�@าแขFงแล-วกFเส>?อมไป  เหFนความ
เส>?อมม
นไหม  ด6อาการท�?ม
นเส>?อมซ�  ร7างกายของเราน�?ท�กส7วนม
นเส>?อม  ผม
ม
นกFเส>?อมไปขนม
นกFเส>?อมไป เลFบม
นกFเส>?อมไป หน
งม
นกFเส>?อม  ไป อะไร
ท�กอย7างม
นกFเส>?อมไปท
@งน
@น
ญาต�โยมท�กคนเม>?อคร
@งแรกคงจะไม7เปFนอย7างน�@นะ  คงจะม�ต
วเลFกกว7าน�@  น�?
ม
นโตข1@นมา  ม
นเจร�ญข1@นมา  ต7อไปน�@ม
นกFจะเส>?อมเส>?อมไปตามธรรมชาต�
ของม
น เส>?อมไปเหม>อนก-อนน�@าแขFงเด�wยวกFหมด ก-อนน�@าแขFงม
นกFกลายเปFน
น�@า  เราน�?กFเหม>อนก
นท�กคนม�ด�นม�น�@าม�ไฟม�ลม  เม>?อม�ต
วตนประกอบก
นอย67 
ธาต�ส�? ด�น น�@า ลมไฟ ต
@งข1@น เร�ยกว7าคน แต7เด�มไม7ร6-ว7าเปFนอะไรหรอก เร�ยก
ว7าคนเรากFด�อกด�ใจ เปFนคนผ6-ชาย เปFนคนผ6-หญ�ง สมมต�ช>?อให-นายน
@นนางน�@
ตามเร>?อง เพ>?อเร�ยกตามภาษา ให-จ�าง7ายใช-การงานง7าย แต7ความเปFนจร�งกF
ไม7ม�อะไร ม�น�@าหน1?ง  ด�นหน1?ง  ลมหน1?ง  ไฟหน1?ง  มาปร�งก
นเข-ากลายเปFนร6ป 
เร�ยกว7าคน โยมอย7าเพ�?งด�ใจนะ ด6ไปด6มากFไม7ม�คนหรอก ท�?ม
นเข-มแขFงพวก
เน>@อพวกหน
ง  พวกกระด6กท
@งหลายเหล7าน�@เปFนด�น  อาการท�?ม
นเหลวๆตาม
สภาพร7างกายน
@นเราเร�ยกว7าน�@า  อาการท�?ม
นอบอ�7นอย67ในร7างกาย  เราเร�ยก
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ว7าไฟอาการท�?ม
นพ
ดไปมาอย67ในร7างกายของเราน�@  ลมพ
ดข1@นเบ>@องบนพ
ดลง
เบ>@องต�?า น�@ เร�ยกว7าลม ท
@งส�?ประการน�@มาปร�งก
นเข-าเร�ยกว7า คน กFย
งเปFนผ6-
หญ�งผ6-ชายอ�ก จ1งม�เคร>?องหมายตามสมมต�ของเรา
แต7อย67ท�?ว
ดป7าพง  ท�?ไม7เปFนผ6-หญ�งไม7เปFนผ6-ชายกFม�  เปFนนะป�งส
กล�งคQ  ไม7ใช7
อ�ตถ�ล�งคQ  ไม7ใช7ป�งล�งคQ  ค>อซากศพท�?เขาเอาเน>@อเอาหน
งออกหมดแล-วเหล>อ
แต7โครงกระด6กเท7าน
@น  เปFนซากโครงกระด6กเขาแขวนไว-  ไปด6กFไม7เหFนว7า
เปFนผ6-หญ�งหร>อผ6-ชาย  ใครไปถามว7าน�?เปFนผ6-หญ�งหร>อผ6-ชาย  กFได-แต7มอง
หน-าก
น  เพราะม
นม�แต7  โครงกระด6กเท7าน
@น  เน>@อหน
งออกหมดแล-ว  พวก
เราท
@งหลายกFไม7ร6- ท�กคนไปว
ดป7าพงเข-าไปในศาลากFไปด6โครงกระด6ก บาง
คนด6ไม7ได-  ว�?งออกจากศาลาเลยกล
ว....กล
วเจ-าของ  อย7างน
@นเข-าใจว7าไม7
เคยเหFนต
วเราเองส
กท�  ไปกล
วกระด6ก  ไม7น1กถ1งค�ณค7าของกระด6กเราเด�น
มาจากบ-าน  น
?งรถมาจากบ-าน  ถ-าไม7ม�กระด6กจะเปFนอย7างไร  จะเด�นไปมา
ได-ไหม น
?งรถมาถ1งว
ดป7าพง พอลงรถเข-าศาลาไปด6โครงกระด6ก พอเหFนว�?ง
ออกจากศาลาเลย กล
วโครงกระด6ก คนเราไม7เคยเหFน เก�ดมาพร-อมก
น ไม7
เคยเหFนก
น นอนเบาะอ
นเด�ยวก
นไม7เคยเหFนก
น น�?แสดงว7าเราบ�ญมากท�?มา
เหFนแก7แล-ว ๕๐ ป�๖๐ ป� ๗๐ ป� ไปนม
สการว
ดป7าพง เหFนโครงกระด6ก กล
ว 
น�?อะไรไม7ร6-  แสดงว7าเราไม7ค�-นเคยเลย  ไม7ร6-จ
กต
วเราเลย  กล
บไปบ-านกFย
ง
นอนไม7หล
บอย67 สามส�?ว
น แต7กFนอนก
บโครงกระด6กน
?นแหละไม7ใช7นอนท�?อ>?น
หรอก  ห7มผ-าผ>นเด�ยวก
นอะไรๆด-วยก
น  น
?งบร�โภคข-าวด-วยก
น  แต7เรากF
กล
ว น�?แสดงว7าเราห7างเห�นจากต
วเรามากท�?ส�ด น7าสงสาร ไปด6อย7างอ>?น ไป
ด6ต-นไม- ไปด6ว
ตถ�อ>?นๆ ว7าอ
นน
@นโตอ
นน�@เลFก อ
นน
@นส
@นอ
นน
@นยาว น�?ไปด6แต7
ว
ตถ�ของอ>?นนอกจากต
วเรา  ไม7เคยมองด6ต
วเราเลย  ถ-าพ6ดตรงๆแล-วกFน7า
สงสารมน�ษยQเหม>อนก
น ด
งน
@นคนเราจ1งขาดท�?พ1?ง
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อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองคQ เกศา โลมา นะ ขาท
นตา ตะโจ นาคท�?
เคยเปFนน
กศ1กษาคงน1กห
วเราะว7า  ท7านอาจารยQเอาอะไรมาสอนน�?.เอาผมท�?
ม
นม�อย67นานแล-วมาสอน  ไม7ต-องสอนแล-วร6-จ
กแล-ว  เอาของท�?ร6-จ
กแล-วมา
สอนท�าไม น�?คนท�?ม
นม>ดมากม
นกFเปFนอย7างน�@ ค�ดว7าเราเหFนผม อาตมาบอก
ว7าค�าท�?ว7าเหFนผมน
@น  ค>อเหFนตามความเปFนจร�ง  เหFนขนกFเหFนตามความ
เปFนจร�ง เหFนเลFบ เหFนหน
ง เหFนฟ 
นกFเหFนตามความเปFนจร�ง จ1งเร�ยกว7าเหFน 
ไม7ใช7ว7าเหFนอย7างผ�วเผ�น  เหFนตามความเปFนจร�งอย7างไรๆ  เราคงจะไม7
หมกม�7นอย67ในโลกอย7างน�@  ถ-าเหFนตามความจร�ง ผม ขน เลFบฟ 
นหน
ง เปFน
อย7างไร ตามความเปFนจร�งเปFนอย7างไร  เปFนของสวยไหม เปFนของสะอาด
ไหม เปFนของม�แก7นสารไหม เปFนของเท�?ยงไหม เปล7า...ม
นไม7ม�อะไรหรอก 
ของไม7สวยแต7เราไปส�าค
ญว7าม
นสวย ของไม7จร�ง ไปส�าค
ญว7าม
นจร�ง
อย7างเกศา โลมา นะขา ท
นตา ตะโจ ค>อ ผม ขน เลFบฟ 
น หน
ง คนเราไป
ต�ดอย67น�?  พระพ�ทธองคQท7านยกมาท
@งห-าประการน�@เปFนม6ลกรรมฐาน สอนให-
ร6-จ
กกรรมฐานท
@งห-าน�@ ม
นเปFนอน�จจ
งเปFนท�กข
ง เปFนอน
ตตา ไม7ใช7ต
วไม7ใช7
ตน ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา เราเก�ดข1@นมากFหลงม
น อ
นน�@เปFนของโสโครกด6ซ� คน
เราไม7อาบน�@าส
กสองว
นส�  เข-าใกล-ก
นได-ไหม ม
นเหมFน เหง>?อออกมากๆไป
น
?งท�างานรวมก
นอย7างน�@  เอาส�เหมFนท
@งน
@นแหละ  กล
บไปบ-านอาบน�@าเอา
สบ67มาถ6ออกหายไปน�ดหน1?งกFหอมสบ67 ข1@นมา ได-ถ6สบ67ม
นกFหอม ไอ-ต
วเหมFน
ม
นกFอย67อย7างเด�มน
?นแหละ  ม
นย
งไม7ปรากฏเท7าน
@น  กล�?นสบ67ม
นข7มไว-  เม>?อ
หมดสบ67ม
นกFเหมFนตามเคย  อ
นน�@เราม
กจะเหFนร6ปท�?น
?งอย67น�?น1กว7าม
นสวย 
ม
นงาม ม
นแน7น ม
นหนาม
นตร1งตา ม
นไม7แก7  ม
นไม7เจFบ ม
นไม7ตาย หลง
เพล�ดเพล�นอย67ในสากลโลกน�@  ฉะน
@นจ1งไม7ร6-จ
กพ1?งตนเอง ต
วท�?พ1?งของเราค>อ
ต
วใจใจของเราเปFนท�?พ1?งจร�งๆ  ศาลาหล
งน�@ม
นใหญ7กFไม7ใช7ท�?พ1?ง  ม
นเปFนท�?
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อาศ
ยช
?วคราว นกพ�ราบม
นกFมาอาศ
ยอย67 ต�sกแกม
นกFมาอาศ
ยอย67 จ�@งเหลนน�@
ม
นกFมาอาศ
ยอย67 ท�กส�?งท�กอย7างมาอาศ
ยอย67ได- เรากFน1กว7าของเรา ม
นไม7ใช7
ของเราหรอก ม
นอย67ด-วยก
น หน6ม
นกFมาอย67 สารพ
ดอย7าง น�?เร�ยกว7าท�?อาศ
ย
ช
?วคราว  เด�wยวกFหน�ไปจากไป  เรากFน1กว7าอ
นน�@เปFนท�?พ1?งของเรา  คนม�บ-าน
หล
งเลFกๆ กFเปFนท�กขQเพราะบ-านม
นเลFก ม�บ-านหล
งใหญ7ๆกFเปFนท�กขQเพราะ
กวาดไม7ไหว ตอนเช-ากFบ7น ตอนเยFนกFบ7น จ
บอะไรวางตรงไหนกFไม7ค7อยได-
เกFบ ค�ณหญ�งค�ณนายน�?จ1งเปFนโรคประสาทก
นเปFนท�กขQ
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQจ1งให-หาท�?พ1?งค>อหาใจของเรา  ใจของเราเปFนส�?งส�าค
ญ 
โดยมากคนเราไม7ค7อยมองด6ในส�?งท�?ส�าค
ญ  ไปมองด6ท�?อ>?นท�?ไม7  ส�าค
ญ 
เปFนต-นว7ากวาดบ-าน  ล-างจาน  กFม�7งความสะอาดล-างถ-วยล-างจานให-ม
น
สะอาด  ท�กส�?งท�กอย7างม�7งความสะอาด  แต7ใจเจ-าของไม7เคยม�7งเลย  ใจของ
เราม
นเน7า  บางท�กFโกรธหน-าบ6ดหน-าบ1@งอย67น
?นแหละ  กFไปม�7งแต7จานให-จาน
ม
นสะอาด  ใจของเราไม7สะอาดเท7าไรกFไม7มองด6  น�?เราขาดท�?พ1?ง  เอาแต7ท�?
อาศ
ยแต7งบ-านแต7งช7อง แต7งอะไรสารพ
ดอย7าง แต7ใจของเราไม7ค7อยจะแต7ง
ก
น ท�กขQไม7ค7อยจะมองด6ม
น ใจ น�?แหละเปFนส�?งส�าค
ญ ด
งน
@นพระพ�ทธองคQ
ท7านจ1งพ6ดว7า ให-หาท�?พ1?งทางใจ อ
ตตาห� อ
ตตโนนาโถ ใครจะเปFนท�?พ1?งได- ท�?
เปFนท�?พ1?งท�?แน7นอนกFค>อใจของเราน�?เอง  ไม7ใช7ส�?งอ>?น  พ1?งส�?งอ>?นกFพ1?งได-แต7
ไม7ใช7ของท�?แน7นอน เราจะพ1?งส�?งอ>?นได-กFเพราะเราพ1?งต
วของเรา เราต-องม�ท�?
พ1?งก7อน จะพ1?งอาจารยQ  พ1?งญาต�ม�ตรสหายท
@งหลาย จะพ1?งได-ด�น
@น เราต-อง
ท�าต
วของเราเปFนท�?พ1?งให-ได-เส�ยก7อน
ด
งน
@นว
นน�@ท�?มากราบนม
สการท
@งคฤห
สถQและบรรพช�ต ขอให-ร
บโอวาทน�@ไป
พ�น�จพ�จารณา เราท�กคนให-น1กเสมอว7า เราค>ออะไร เราเก�ดมาท�าไม น�?ถาม
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ป 
ญหาเจ-าของอย67เสมอว7า เราเก�ดมาท�าไม ให-ถามเสมอ บางคนไม7ร6-นะ แต7
อยากได-ความส�ขใจ ม
นท�กขQไม7หาย รวยกFท�กขQ จนกFท�กขQ เปFนเดFกเปFนคน
โตกFท�กขQ  ท�กขQหมดท�กอย7าง  เพราะอะไร  เพราะว7าม
นขาดป 
ญญา  เปFน
คนจนกFท�กขQเพราะม
นจน  เปFนคนรวยกFท�กขQเพราะม
นรวยมาก  ของมากๆ
ร
กษาคนเด�ยว  ในสม
ยก7อนอาตมาเคยเปFนสามเณร  เคยเทศนQให-โยมฟ 
ง 
คร6บาอาจารยQท7านให-เทศนQพ6ดถ1งความร�?ารวยในการม�ทาสให-ม�ทาสส
กร-อย 
ผ6-หญ�งกFให-ได-ส
กร-อยหน1?ง ผ6-ชายกFร-อยหน1?ง ม�ช-างกFร-อยหน1?ง ม�ว
วกFร-อยหน1?ง 
ม�ควายกFร-อยหน1?ง  ม�แต7ส�?งละร-อยละร-อยท
@งน
@น  ญาต�โยมได-ฟ 
งแล-วกF
สบายใจ  ให-โยมไปเล�@ยงควายส
กร-อยหน1?งเอาไหม  เอาควายร-อยหน1?ง  เอา
ว
วร-อยหน1?ง  ม�ทาสผ6-หญ�งผ6-ชายอย7างละร-อยให-โยมร
กษาคนเด�ยวจะด�ไหม 
น�?ไม7ค�ดด6 แต7ความอยากม�ว
ว ม�ควาย ม�ช-าง ม�ม-า ม�ทาส ส�?งละร-อยละร-อย
น7าฟ 
ง  อ�sย!อ�?มใจเหล>อเก�น  ม
นสบายนะ  แต7อาตมาเหFนว7าได-ส
กห-าส�บต
วกF
พอแล-ว แค7ฟ 
?นเช>อกเท7าน
@น กFเตFมท�แล-ว อ
นน�@โยมไม7ค�ดค�ดแต7ได- ไม7ค�ดถ1ง
ว7าม
นจะยากจะล�าบาก
ส�?งท
@งหลายท�?ม�อย67ในต
วเราน�@ ถ-าเราไม7 ม�ป 
ญญา จะท�าให-เราท�กขQนะ ถ-าเรา
ม�ป 
ญญา น�าออกจากท�กขQได- ตา ห6 จม6ก ล�@นกายใจ ตา ไม7ใช7ของด�นะ ถ-า
เราใจไม7ด�  ไปมองคนบางคน  ไปเกล�ยด  เขาอ�กแล-ว  มานอนเปFนท�กขQอ�ก
แล-ว ไปมองด6คนบางคนร
กเขาอ�กแล-ว ร
กเปFนท�กขQอ�กแล-ว ม
นไม7ได-กFเปFน
ท�กขQ  เกล�ยดกFเปFนท�กขQ  ร
กกFเปFนท�กขQเพราะม
นอยากได-  อยากได-กFเปFน
ท�กขQ ไม7อยากได-กFเปFนท�กขQ ของท�?ไม7ชอบใจอยากท�@งม
นไป อยากได-ของท�?
ชอบใจเข-ามา ม
นกFท�กขQ ของท�?ชอบใจได-มาแล-วกล
วม
นจะหายอ�กแล-ว ม
น
เปFนท�กขQท
@งน
@น  ไม7ร6-ว7าจะอย67อย7างไรบ-านหล
งใหญ7ๆขนาดน�@กFน1กว7าจะให-
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ม
นสบายข1@น เกFบความสบายเกFบความด�ไว-ในน�@ ถ-าค�ดไม7ด�ม
นกFไปไม7ได-ท
@ง
น
@นแหละ
ด
งน
@นญาต�โยมท
@งหลายจงมองด6ต
วของเรา  ว7าเราเก�ดมาท�าไม  เราเคยได-
อะไรไว-ไหม อาตมาเคยรวมคนแก7  เอาคนแก7อาย�เลย ๘๐ ป�ข1@นไปแล-วมา
อย67รวมก
น อาช�พท�านา ตามบ-านนอกของเรา ท�านามาต
@งแต7โน-น เก�ดมา
ได-  ๑๗-๑๘ ป�  กFร�บแต7งงานกล
วจะไม7รวย ท�างานต
@งแต7เลFกๆ ให-ม
นรวย 
ท�านาจน ๗๐ ป�กFม�๘๐ ป�กFม� ๙๐ ป�กFม� ท�?มาน
?งรวมก
นฟ 
งธรรม โยม อาตมา
ถาม"โยมจะเอาอะไรไปไหมน�?"  "เก�ดมากFท�าอย67จนเด�wยวน�@แหละ  ผลท�?ส�ดจะ
ไป  จะได-อะไรไปไหม"  ไม7ร6-จ
ก  ตอบได-แต7ว7า  "จ
งว7า  จ
งว7าจ
งว7า"  น�?ตาม
ภาษาเขาว7า  ก�นล6กหว-า  เพล�นก
บล6กหว-า  ม
นจะเส�ยเวลาเพราะจ
งว7าน�?
แหละ จะไปกFไม7ไป จะอย67กFไม7อย67 ม
นอย67ท�?จ
งว7า น
?งอย67 ก-างๆอย67ง7า** น
?งอย67
คาคบน
?นแล-ว ม�แต7จ
งว7าๆ
ตอนย
งหน�7มๆคร
@งแรกอย67คนเด�ยว  เข-าใจว7าเปFนโสดไม7สบาย  หาค67ครอง
เร>อนม
นจะสบาย  เลยหาค67ครองมาครองเร>อนให-เอาของสองอย7างมารวม
ก
นม
นกFกระทบก
นอย67แล-วอย67คนเด�ยวม
นเง�ยบเก�นไป  ไม7สบายแล-วเอาคน 
สองคนมาอย67ด-วยก
น ม
นกFกระทบก
น กsอกๆแกsกๆ น
?นแหละล6กเก�ดมาคร
@ง
แรก ต
วเลFกๆพ7อแม7กFต
@งใจว7า  ล6กเราเม>?อม
นโตข1@นมาขนาดหน1?งเรากFสบาย
หรอกกFเล�@ยงม
นไปสามคนส�?คนห-าคน  น1กว7าม
นโตเราจะสบาย  เม>?อม
นโต
มาแล-วม
นย�?งหน
ก  เหม>อนก
บแบกท7อนไม-  อ
นหน1?งเลFกอ
นหน1?งใหญ7  ท�@ง
ท7อนเลFกแล-วแบกเอาท7อนใหญ7  น1กว7าม
นจะเบากFย�?งหน
กล6กเราตอนเดFกๆ 
ม
นไม7กวนเท7าไรหรอกโยม ม
นกวนถามก�นข-าวก
บกล-วย เม>?อม
นโตข1@นมาน�?
ม
นถามเอารถมอเตอรQไซดQ  ม
นถามเอารถเกpง  เอาล7ะความร
กล6กจะปฏ�เสธ
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ไม7ได-  กFพยายามหา  ม
นกFเปFนท�กขQ  ถ-าไม7ให-ม
นกFเปFนล6ก  บางท�พ7อแม7ทะ
เลาะก
น "อย7าพ1?งไปซ>@อให-ม
นเลยรถน�? ม
นย
งไม7ม�เง�น" แต7ความร
กล6กกFต-อง
ไปก6-คนอ>?นมาเหFนอะไรกFอยากซ>@อมาก�น  แต7กFอด  กล
วม
นจะหมดเปล>อง
หลายอย7าง  ต7อมากFม�การศ1กษาเล7าเร�ยน  "ถ-าม
นเร�ยนจบเรากFจะสบาย
หรอก"  เร�ยนม
นจบไม7เปFนหรอก ม
นจะจ บอะไร เร�ยนไม7ม�จบหรอก ทาง
พ�ทธศาสนาน�?เร�ยนจบ ศาสตรQอ>?นนอกน
@นม
นเร�ยนต7อไปเร>?อยๆ เร�ยนไม7จบ
เอาไปเอามากFเลยว�7นเท7าน
@นแหละ บ-านหน1?งเร�ยน ๔ คน ๕ คน ตาย!  พ7อ
แม7ทะเลาะก
นไม7ม�ว
นเว-นละอย7างน
@น
ไอ-ความท�กขQม
นเก�ด  มา  ภายหล
งเราไม7เหFน  น1กว7าม
นจะไม7เปFนอย7างน
@น 
เม>?อม
นมาถ1งเข-าแล-วจ1งร6-ว7า โอ!  ม
นเปFนท�กขQ ท�กขQอย7างน
@นจ1งมองเหFนยาก 
ท�กขQในต
วของเรานะโยม  พ6ดตามประสาบ-านนอกเราเร>?องฟ 
นของเรานะ
โยม  ตอนไปเล�@ยงว
วเล�@ยงควายข�@ถ7านไฟกFย
งเอามาถ6ฟ 
นให-ม
นขาว  ไปถ1ง
บ-านกFไปย�งฟ 
นใส7กระจกน1กว7าม
นขาวถ6ฟ 
นแล-วน�?  ไปชอบกระด6กของ
เจ-าของไม7ร6-เร>?อง พออาย�ถ1ง ๕๐-๖๐ ป�ฟ 
นม
นโยก เออ! เอาซ�ฟ 
นโยก ม
นจะ
ร-องไห-ก�นข-าวน�@าตาม
นกFไหล เหม>อนก
บถ6กศอกถ6กเข7าเขาอย67ท�กเวลา ฟ 
น
ม
นเจFบม
นปวด  ม
นท�กขQม
นยากม
นล�าบาก  น�?อาตมาผ7านมาแล-วเร>?องน�@ 
ถอนออกหมดเลย ในปาก น�@เปFนฟ 
นปลอมท
@งน
@น  ม
นโยกไม7สบายอย67  ๑๖ 
ซ�?  ถอนท�เด�ยวหมดเลย เจFบใจม
น หมอไม7กล-าถอนแน7ะต
@ง  ๑๖ ซ�?  "หมอ! 
ถอนม
นเถอะ  เปFนตายอาตมา  จะร
บเอาหรอก"  ถอนม
นออกท�เด�ยวพร-อม
ก
น ๑๖ ซ�? ท�?ม
นย
งแน7นๆต
@งหลายซ�? ต
@ง ๕ ซ�? ถอนออกเลย แต7ว7าเตFมท�นะ 
ถอนออกหมดแล-วไม7ได-ฉ
นข-าวอย67 ๒-๓ ว
น น�?เปFนเร>?องท�กขQ
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อาตมาค�ดแต7ก7อนนะ ตอนไปเล�@ยงว
วเล�@ยงควาย เอาถ7านไฟมาถ6ม
นให-ขาว 
ร
กม
นมากเหล>อเก�น น1กว7าม
นเปFนของด� ผลท�?ส�ดม
นจะหน�จากเรา จ1งเก>อบ
ตาย เจFบฟ 
นน�@มาต
@งหลายเด>อนต
@งหลายป� บางท�ม
นบวมท
@งข-างล7างข-างบน 
หมดท7าเลยโยม อ
นน�@คงจะเจอก
นท�กคนหรอก พวกท�?ฟ 
นไม7โยก เอาแปรง
ไปแปรงให-ม
นสะอาดสวยงามอย67น
?นแหละ ระว
งนะ ระว
งม
นจะเล7นงานเรา
เม>?อส�ดท-าย  ไอ-ซ�?ยาวซ�?ม
นส
@นสล
บ  ก
นอย67อย7างน�@  ท�กขQมากโยมอ
นน�@ท�กขQ
มากจร�งๆ
อ
นน�@บอกไว-หรอก  บางท�จะไปเจอเอาท�กขQเพราะความท�กขQในต
วของเราน�@ 
ท�กขQในต
วเรา จะหาท�?พ1?งอะไรม
นไม7ม� แต7ม
นค7อยย
งช
?วเม>?อเราย
งหน�7ม ม
น
แก7มาแล-วม
นกFเร�?มพ
ง  ม
นช7วยก
นพ
ง  ส
งขารม
นเปFนไปตามเร>?องของม
น 
เราจะ ร-องไห-ม
นกFอย67อย7างน�@ จะด�ใจม
นกFอย67อย7างน�@ เราจะเปFนอะไรม
นกFอย67
ของม
นอย7างน�@ เราจะเจFบปวดจะเปFนจะตายม
นกFอย67อย7างน
@น เพราะม
นเปFน
อย7างน
@นน�?ม
นหมดความร6-หมดว�ชา เอาหมอฟ 
นมาด6ฟ 
น ถ1งแก-ไขแล-วย
งไง
กFย
งเปFนอย67อย7างน
@น  ต7อไปหมดฟ 
นเองกFเปFนเหม>อนเราอ�ก  ไปไม7ไหวอ�ก
แล-ว  ท�กอย7างม
นกFพ
งไปด-วย  ก
นท
@งหมด  น�@เปFนความจ�าเปFนท�?เราจะต-อง
ร�บพ�จารณา  เม>?อม�ก�าล
งเร�?ยวแรงกFร�บท�า  จะท�าบ�ญส�นทานจะท�าอะไรกFร�บ
จ
ดท�าก
น แต7ว7าคนเรากFม
กจะไปมอบให-แต7คนแก7 จะเข-าว
ดศ1กษาธรรมะรอ
ให-แก7เส�ยก7อน  โยมผ6-หญ�งกFเหม>อนก
น  โยมผ6-ชายกFเหม>อนก
น  ให-แก7เส�ย
ก7อนเถอะ  ไม7ร6-ว7าอะไรก
น  คนแก7น�?ม
นก�าล
งด�ไหม  ลองไปว�?งแข7งก
บคน
หน�7มด6ซ�ท�าไมจะต-องไปมอบให-คนแก7เหม>อนไม7ร6-จ
กตาย  พอแก7มาส
ก๕๐ป� 
๖๐ ป� จวนเข-าว
ดอย67แล-ว ห6ต1งเส�ยแล-ว ความจ�ากFไม7ด� เส�ยแล-ว น
?งกFไม7ทน 
"ยายไปว
ดเถอะ"โอย ห6ฉ
นไม7ด�แล-วน
?นเหFนไหม ตอนห6ด�เอาไปฟ 
งอะไรอย67 
จ
งว7า จ
งว7า ม
นคาแต7ล6กหว-าอย67น
?นแหละ จนห6 ม
นหนวกเส�ยแล-วจ1งไปว
ด 
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ม
นกFไปไม7ได-  น
?งฟ 
งท7านเทศนQ  เทศนQอะไรไม7ร6-เร>?อง  ม
นหมดแล-วจ1งมาท�า
ก
น
ด
งน
@น  ว
นน�@คงจะได-ประโยชนQก
บบ�คคลท�?สนใจเปFนบางส�?งบางอย7าง  ท�?ควร
เกFบไว-ในใจของเรา  ส�?งท
@งหลายน�?เปFนมรดกของเราท
@งน
@น  ม
นจะรวมมา 
รวมมาให-เราแบกท
@งน
@นแหละ  ขาน�?เปFน  ส�?งท�?ว�?งได-มาแต7ก7อน  อย7างขา
อาตมาน�?จะเด�นม
นกFหน
ก  สกลร7างกายจะต-องแบกม
น  แต7ก7อนน
@นม
นแบก
เรา  บ
ดน�@เราแบกม
นล�กข1@นกF  "โอsย"  สม
ยเปFนเดFกเหFนคนแก7ๆ  ล�กข1@นกF 
"โอsย"  น
?งลงกF"โอsย"  ท�?โอsยๆย
งไม7ยอมนะ  ขนาดน�@นะ  น
?งกF  "โอsย"  ล�กข1@น 
กF"โอsย" "โอsย" ท
@งน
@นแหละ ไม7ร6-อะไรท�าให-เราไม7ร6-เร>?อง ม�แต7"โอsยๆ" ท
@งน
@น 
ม
นท�กขQถ1งขนาดน
@นเราย
งไม7เหFนโทษม
น  เม>?อจะหน�จากม
นเราไม7ร6-จ
ก  ท�?
ท�าเจFบท�าปวดข1@นมา  น�?เร�ยกว7าส
งขารม
นเปFนไปตามเร>?องของ  ม
น  ท�?ม
น
เปFนม
นเปFนประดง  ประดงไฟ  ประดงข-อประดงงอ  ประดงจ�ปาถะหมอเอา
ยามาใส7กFไม7ถ6ก  ผลท�?ส�ดกFพ
งไปท
@งหมดอ�ก  ค>อส
งขารม
นเส>?อม  ม
นเปFนไป
ตามสภาพของม
นม
นจะเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  อ
นน�?เปFนเร>?องธรรมชาต�
ม
น  ฉะน
@นให-ญาต�พ�?น-องให-พาก
นเหFน  ถ-าเหFนแล-วกFจะไม7เปFนอะไร อย7างง6
อสรพ�ษต
วร-ายๆ ม
นเล>@อยมาเราเหFน เราเหFนม
น ก7อนกFหน� ม
นไม7ได-ก
ดเรา
หรอกเพราะเราได-ระว
งม
น  ถ-าเราไม7เหFนม
น  เด�นๆไปไม7เหFนกFไปเหย�ยบ
ม
น เด�wยวม
นกFก
ดเลย
ถ-าม
นท�กขQแล-วไม7ร6-จะไปฟ-องใคร  ถ-าท�กขQเก�ดข1@นจะไปแก-ตรงไหน  ค>อ
อยากแต7ว7าไม7ให-ม
นท�กขQ  เฉยๆเท7าน
@น  อยากไม7ให-ม
นท�กขQแต7ไม7ร6-จ
กทาง
แก-ไขม
น  แล-วกFอย67ไป  อย67ไปจนถ1งว
นแก7  ว
นเจFบแล-วกFว
นตาย คนโบราณ
บางคนเขาว7า  เม>?อม
นเจFบม
นไข-จวบลมหายใจจะขาด  ให-ค7อยๆเข-าไป
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กระซ�บใกล-ห6คนไข-ว7า พ�ทโธพ�ทโธ พ�ทโธ ม
นจะเอาอะไรพ�ทโธน
?นนะ คนท�?
ใกล-จะนอนในกองไฟจะร6-จ
กพ�ทโธอะไร ต
@งแต7ย
งเปFนหน�7มเปFนสาวอาย�ร�7นๆ
ท�าไมไม7เร�ยนพ�ทโธให-ม
นร6-  หายใจต�ดบ-างไม7ต�ดบ-าง  "แม7ๆ  พ�ทโธ พ�ทโธ" 
ว7าให-ม
นเหน>?อยท�าไมอย7าไปว7าเลย  ม
นหลายเร>?อง  เอาได-แค7น
@นกFสบาย
แล-ว
โยมชอบเอาแต7ต-นก
บปลาย  ม
น  ตรงกลางไม7เอาหรอกชอบแต7อย7างน
@น 
บร�วารพวกเราท
@งหลายกFชอบอย7างน
@น ท
@งญาต�โยมท
@งพระท
@งเณรชอบ แต7
ท�าอย7างน
@น  ไม7ร6-จ
กแก-ไขภายในจ�ตของเจ-าของ  ไม7ร6-จ
กท�?พ1?ง  แล-วกFโกรธ
ง7ายและกFอยากหลายด-วย  ท�าไมค>อคนท�?ไม7ม�ท�?พ1?งทางใจ  อย67เปFนฆราวาส
ครอบคร
ว อาย�กF ๒๐-๓๐ -๔๐ ป� ก�าล
งแรงด�อย67 พ7อบ-านแม7บ-านท
@งหลายกF
พอพ6ดก
นร6-เร>?องก
นหน7อย น�? ๕๐ ป�ข1@นไปแล-ว พ6ดก
นไม7ร6-เร>?องก
นแล-วเด�wยว
กFน
?งห
นหล
งให-ก
นหรอก แม7บ-านพ6ดไปพ7อบ-านทนไม7ได-  พ7อบ-านพ6ดไปแม7
บ-านฟ 
งไม7ได-  เลยแยกก
นห
นหล
งให-ก
น  คนน
@นพร-อม  *ล6กชายคนน�@  คนน�@
พร-อม* ล6กหญ�งคนน
@น เลยแตกก
นเลย
เร>?องน�@อาตมาเล7าไปหรอกไม7เคยม�ครอบคร
ว  ท�าไมไม7ม�ครอบคร
ว  ค>ออ7าน
ค�าว7าครอบคร
วม
นกFร6-แล-ว  ครอบคร
วค>ออะไรครอบม
นกFค>ออย7างน�@  ถ-าเรา
น
?งอย67เฉยๆกFเอาอะไรมาครอบลงน�@จะเปFนอย7างไร  เราน
?งอย67ไม7ม�อะไรมา
ครอบม
นกFพอทนได-  ถ-าเอาอะไร  มาครอบลงกFเร�ยกว7าครอบแล-ว  ม
นเปFน
อย7างไร  ครอบกFเปFนอย7างน
@น  ม
นม�วงจ�าก
ดแล-ว  ผ6-ชายกFอย67ในวงจ�าก
ด  ผ6-
หญ�งกFอย67ในวงจ�าก
ดแล-ว  อาตมาไปอ7านแล-ว  ครอบคร
ว  โอยหน
ก  ศ
พทQ
ตายน�?ค�าน�@ไม7ใช7ศ
พทQเล7นๆ  ศ
พทQท�?ว7า  ครอบ  น�@  ศ
พทQท�กขQ  ไปไม7ได-ม
นม�
จ�าก
ดแล-วแต7ไปอ�ก คร
ว กFหมายถ1งการก7อกวนแล-วท�?มแทงแล-ว โยมผ6-หญ�ง
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เคยเข-าคร
ว  เคยโขลกพร�กค
?วพร�กแห-งไหม  ไอ  จาม  ท
@งบ-านเลย  ศ
พทQ
ครอบคร
วม
นว�7น  ไม7น7าอย67หรอก  อาตมาอาศ
ยสองศ
พทQน�?แหละจ1งบวชไม7
ส1ก
ครอบคร
วน�?น7ากล
ว  ข
งไว-จะไปไหนกFไม7ได-  ล�าบากเร>?องล6กบ-าง  เร>?องเง�น
เร>?องทองบ-าง สารพ
ดอย7าง อย67ในน
@น ไม7ร6-จะไปท�?ไหน ม
นผ6กไว-แล-ว ล6กผ6-
หญ�งกFม�ล6ก  ผ6-ชายกFม�  ม
นว�7  นวายเถ�ยงก
นอย67น
?นแหละจนตายไม7ต-องไป
ไหนก
นละ  เจFบใจขนาดไหนกFไม7ว7า  น�@าตาม
นไหลออกกFไหลอย67น
?นแหละ 
เออ  น�@าตาม
นไม7หมดนะโยมครอบคร
วน�?นะ  ถ-าไม7ครอบคร
วน�@าตาม
นหมด
เปFน ถ-าม�ครอบคร
วน�@าตาม
นหมดยาก หมดไม7ได- โยมเหFนไหม ม
นบ�บออก
เหม>อนบ�บอ-อย  ตาแห-งๆ  กFบ�บออกให-เปFนน�@าไหลออกมา  ไม7ร6-ม
นมาจาก
ไหน ม
นเจFบใจ แค-นใจ สารพ
ดอย7าง ม
นท�กขQ เลยรวมท�กขQบ�บออกมาเปFน
น�@าท�กขQ
อ
นน�@ให-โยมท
@งหลายเข-าใจ ถ-าย
งไม7ผ7านม
นจะผ7านอย67ข-างหน-า บางคนอาจ
จะผ7านมาบ-างแล-วเลFกๆน-อยๆ  บางคนกFเตFมท�?แล-ว  "จะอย67หร>อจะไปหนอ" 
โยมผ6-หญ�งเคยมาหาหลวงพ7อ "หลวงพ7อ แหม ถ-าด�ฉ
นไม7ม�บ�ตร ด�ฉ
นจะไป
แล-ว"  "เออ อย67น
?นแหละ เร�ยนให-จบเส�ยก7อน"  เร�ยนตรงน
@น  อยากจะไปกF
อยากจะไปไม7อยากจะอย67  ถ1งขนาดน
@นกFย
งหน�ไม7ได-  อย67ว
ดป7าพงสร-างก�ฏ�
เลFกๆไว-ต
@ง ๗๐-๘๐ หล
ง บางท�จะม�พระเณรมาอย67บรรจ�เตFมบางท�กFม�เหล>อ 
๒-๓ หล
ง  อาตมาถามว7า  "ก�ฏ�เราย
งเหล>  อว7างไหม?"  พวกช�บอก  "ม�บ-าง 
๒-๓ หล
ง" "เออ เกFบเอาไว-เถอะบางท�พ7อบ-านแม7บ-านเขาทะเลา ะก
น เอา
ไว-ให-เขามานอนส
กหน7อย"แน7ะมาแล-ว  โยมผ6-หญ�งสะพายของมาแล-ว  ถาม
ว7า "โยมมาจากไหน?" "มากราบหลวงพ7อ ด�ฉ
นเบ>?อโลก" "โอย! อย7าว7าเลย 
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อาตมากล
วเหล>อเก�น"  พอผ6-ชายมาบ-าง กFเบ>?ออ�กแล-ว น
?นมาอย67 ๒-๓ ว
นกF
หายเบ>?อไปแล-ว  โยมผ6-หญ�งมากFเบ>?อ  โกหกเจ-าของ  โยมผ6-ชาย  มากFเบ>?อ 
โกหกเจ-าของ ไปน
?งอย67ก�ฏ�เลFกๆเง�ยบๆค�ดแล-ว  "เม>?อไหร7หนอแม7บ-านจะมา
เร�ยกเรากล
บ" "เม>?อไหร7หนอพ7อบ-านจะมาเร�ยกเรากล
บ" แน7ะไม7ร6-อะไร ม
น
เบ>?ออะไรก
น  ม
นโกรธแล-วม
นกFเบ>?อแล-วกFกล
บอ�ก  เม>?ออย67ในบ-านผ�ดท
@งน
@น
น7ะ  พ7อบ-านผ�ดท
@งน
@นแม7บ-านผ�ดท
@งน
@น  มาน
?งภาวนาได-  ๓ ว
น  "เออ!  แม7
บ-านเขาถ6กเว-นเราม
นผ�ด"  "พ7อบ-านเขาถ6ก  เราซ�ผ�ด"  แน7ะม
นจะกล
บ 
เปล�?ยนเอาเองของม
นอย7างน
@น  กFกล
บไปเลยท
@งน
@นแหละ  น�@ความจร�งม
น
เปFนอย7างน
@นนะ โลกน�@อาตมาจ1งไม7ว�7นวายอะไรม
นมาก ร6-ต-นร6-ปลายม
นแล-ว 
ฉะน
@นจ1งมาบวชอย67อย7างน�@
ว
นน�@ขอฝากให-เปFนการบ-าน เอาไปท�าการบ-าน จะท�าไร7 ท�านา ท�าสวน ให-
เอาค�าหลวงพ7อมาพ�จารณาว7า เราเก�ดมาท�าไม เอาย7อๆว7าเก�ดมาท�าไม ม�
อะไรเอาไปได-ไหม  ถามเร>?อยๆนะ  ถ-าใครถามอย7างน�@บ7อยๆ  ม�ป 
ญญานะ 
ถ-าใครไม7ถามเจ-าของอย7างน�@  โง7ท
@งน
@นแหละเข-าใจไหม บางท�ฟ 
งธรรมว
นน�@
แล-วกล
บไปถ1งบ-านจะพบเยFนน�@กFได-ไม7นานนะ  ม
นเก�ดข1@นท�กว
น  เราฟ 
ง
ธรรมอย67ม
นเง�ยบบางท�ม
นรออย67ท�?รถ  เม>?อเราข1@นรถม
นกFข1@นรถไปด-วย  ถ1ง
บ-านม
นกFแสดงอาการออกมา อ-อ หลวงพ7อท7านสอนไว-จร�งของท7านละม
งน�?
ตาไม7ด�ไม7เหFนนะ เอาละว
นน�@เทศนQมากกFเหน>?อย น
?งมามากกFเหน>?อยส
งขาร
ร7างกายน�@
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ขอให-ต
@งอย67ในความสงบ  ร
บโอวาทพอสมควร  ว
นน�@ม�ท
@งคฤห
สถQและ
บรรพช�ตมาถวายดอกไม-ตามกาลเวลา  เร>?องส
กการะ  เร>?องคารวะ  การ
เคารพต7อผ6-ใหญ7เปFนมงคลอ
นเล�ศ  พรรษาน�@อาตมาไม7ค7อยม�เร�?ยวแรง  ไม7
สบาย  ส�ขภาพไม7แขFงแรง  จ1งหลบมาอย67บนภ6เขาน�@  กFได-ร
บอากาศบร�ส�ทธ� t
ส
กพรรษาหน1?ง  ญาต�โยมสาน�ศ�ษยQท
@งหลายไปเย�?ยมกFไม7ได-สนองศร
ทธา
อย7างเตFมท�?  เพราะว7าเส�ยงม
นจะหมดแล-ว  ลมม
นกFจะหมดแล-ว  น
บว7าเปFน
บ�ญท�?เปFนต
วเปFนตนมาน
?งให-ญาต�โยมเหFนอย67  น�?น
บว7าด�แล-ว  ต7อไปกFจะไม7
ได-เหFน  ลมม
นกFจะหมด  เส�ยงม
นกFจะหมดเปFนไปตามเหต�ตามป 
จจ
ยของ
ส
งขาร ท�?พระผ6-ม�พระภาคเจ-าท7านสอนไว-ขะยะว
ยย
ง ค>อ ความส�@นไปเส>?อม
ไปของส
งขาร

ความเส>?อมไปแห7งส
งขาร
เส>?อมไปอย7างไร  เปร�ยบเหม>อนก-อนน�@าแขFง  แต7ก7อนม
นเปFนน�@าเขาเอามา
ท�าให-เปFนก-อน  แต7ม
นกFอย67ไม7นานหรอกม
นกFเส>?อมไป  เอาก-อนน�@าแขFง
ใหญ7ๆเท7าเทปน�@ไปวางไว-กลางแจ-ง  จะด6ความเส>?อมของก-อนน�@าแขFงกF
เหม>อนส
งขารน�@ ม
นจะเส>?อมท�ละน-อยท�ละน-อย ไม7ก�?นาท�ไม7ก�?ช
?วโมงก-อนน�@า
แขFงกFจะหมด  ละลายเปFนน�@าไป  น�?เร�ยกว7าเปFนขะยะว
ยย
ง  ความส�@นไป 
ความเส>?อมไปแห7งส
งขารท
@งหลาย เปFนมานานแล-ว  ต
@งแต7ม�โลกข1@นมา เรา

413

http://ajahnchah.org/thai/Why_are_We_Here.php


เก�ดมา  เราเกFบเอาส�?งเหล7าน�@มาด-วยไม7ใช7ว7าเราท�@งไปไหน  พอเก�ดเราเกFบ
เอาความเจFบ ความแก7 ความตายมาพร-อมก
น
ด
งน
@นองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สไว-ว7า ขะยะ-ว
ยย
ง ความ
ส�@นไปเส>?อมไปของส
งขารท
@งหลาย เราน
?งอย67บนศาลาน�@ท
@งอ�บาสก อ�บาส�กา 
ท
@งพระ ท
@งเณร ท
@งหมดน�@ ม�แต7ก-อนเส>?อมท
@งน
@นน�?ท�?ก-อนม
นแขFง เปร�ยบเช7น
ก-อนน�@าแขFง  แต7ก7อนเปFนน�@า  ม
นเปFนก-อนน�@าแขFงแล-วกFเส>?อมไป  เหFนความ
เส>?อมม
นไหม  ด6อาการท�?ม
นเส>?อมซ�  ร7างกายของเราน�?ท�กส7วนม
นเส>?อม  ผม
ม
นกFเส>?อมไป ขนม
นกFเส>?อมไปเลFบม
นกFเส>?อมไป หน-าม
นกFเส>?อมไป อะไรท�ก
อย7างม
นเส>?อมไปท
@งน
@น

ธาต�ด�น น�@า ลม ไฟ
ญาต�โยมท�กคนเม>?อคร
@งแรกคงจะไม7เปFนอย7างน�@นะ  คงจะม�ต
วเลFกกว7าน�@  น�?
ม
นโตข1@นมา เจร�ญข1@นมา ต7อไปน�@ม
นกFจะเส>?อม  เส>?อมไปตามธรรมชาต�ของ
ม
น เส>?อมไปเหม>อนก-อนน�@าแขFง เด�wยวกFหมด ก-อนน�@าแขFงม
นกFกลายเปFนน�@า 
เราน�?กFเหม>อนก
นท�กคน ม�ด�น ม�น�@า ม�ไฟ ม�ลม เม>?อม�ต
วตนประกอบก
นอย67  
ธาต�ส�?  ด�น  น�@า  ลม  ไฟ  ต
@งข1@นเร�ยกว7า  คน  แต7เด�มไม7ร6-ว7าเปFนอะไรหรอก 
เร�ยกว7าคน เรากFด�อกด�ใจเปFนคนผ6-ชาย เปFนคนผ6-หญ�ง สมมต�ช>?อให-นายน
?น
นางน�?ตามเร>?อง เพ>?อเร�ยกตามภาษาให-จ�าง7าย ใช-การงานง7าย แต7ความเปFน
จร�งกFไม7ม�อะไรม�น�@าหน1?ง ด�นหน1?ง ลมหน1?ง ไฟหน1?ง มาปร�งก
นเข-ากลายเปFน
ร6ป เร�ยกว7า คน โยมอย7าเพ�?งด�ใจนะ ด6ไปด6มากFไม7ม�คนหรอก ท�?ม
นเข-มแขFง
พวกเน>@อพวกหน
ง  พวกกระด6กท
@งหลายเหล7าน�@เปFนด�น  อาการท�?ม
นเหลวๆ
ตามสภาพร7างกายน
@น เราเร�ยกว7า น�@า  อาการท�?ม
นอบอ�7นอย67ในร7างกายเรา 
เร�ยกว7า ไฟ อาการท�?ม
นพ
ดไปมาอย67ในร7างกายของเราน�@ลมพ
ดข1@นเบ>@องบน 
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พ
ดลงเบ>@องต�?าน�@  เร�ยกว7า ลม ท
@งส�?ประการน�@มาปร�งก
นเข-าเร�ยกว7าคน กFย
ง
เปFนผ6-หญ�งผ6-ชายอ�ก จ1งม�เคร>?องหมายตามสมมต�ของเรา

ท�กคนนอนอย67ก
บโครงกระด6ก
แต7อย67ท�?ว
ดป7าพง ท�?ไม7เปFนผ6-หญ�งไม7เปFนผ6-ชายกFม� เปFนนะป�ง-ส
กล�งคQ ไม7ใช7
อ�ตถ�ล�งคQ  ไม7ใช7ป�งล�งคQ  ค>อ  ซากศพท�?เขาเอาเน>@อเอาหน
งออกหมดแล-ว 
เหล>อแต7โครงกระด6กเท7าน
@น  เปFนซากโครงกระด6กเขาแขวนไว-  ไปด6กFไม7
เหFนว7าเปFนผ6-หญ�งหร>อผ6-ชาย  ใครไปถามว7าน�?เปFนผ6-หญ�งหร>อผ6-ชาย  กFได-แต7
มองหน-าก
น  เพราะม
นม�แต7โครงกระด6กเท7าน
@น  เน>@อหน
งออกหมดแล-ว 
พวกเราท
@งหลายกFไม7ร6-  ท�กคนไปว
ดป7าพง  เข-าไปในศาลากFไปด6โครง
กระด6ก บางคนด6ไม7ได- ว�?งออกจากศาลาเลย กล
ว...  กล
วเจ-าของ อย7างน
@น
เข-าใจว7าไม7เคยเหFนต
วเราเองส
กท�  ไปกล
วกระด6ก  ไม7น1กถ1งค�ณค7าของ
กระด6ก เราเด�นมาจากบ-านน
?งรถมาจากบ-าน ถ-าไม7ม�กระด6ก จะเปFนอย7างไร 
จะเด�นไปมาได-ไหม  เก�ดมาพร-อมก
นไม7เคยเหFนก
น  นอนเบาะอ
นเด�ยวก
น
ไม7เคยเหFนก
น น�?แสดงว7าเราบ�ญมากท�?มาเหFน แก7แล-ว ๕๐ ป� ๖๐ ป� ๗๐ ป� 
ไปว
ดป7าพงเหFนโครงกระด6กกล
ว น�?อะไรไม7ร6-  แสดงว7าเราไม7ค�-นเคยเลยไม7ร6-
จ
กต
วเรา  กล
บไปบ-านกFย
งนอนไม7หล
บอย67สามส�?ว
น  แต7กFนอนก
บโครง
กระด6กน
?นแหละ  ไม7ใช7นอนท�?อ>?นหรอก  ห7มผ-าผ>นเด�ยวก
น  อะไรๆด-วยก
น 
น
?งบร�โภคข-าวด-วยก
น  แต7เรากFกล
ว  น�?แสดงว7าเราห7างเห�นจากต
วเรามาก
ท�?ส�ด น7าสงสาร ไปด6แต7อย7างอ>?น ไปด6ต-นไม- ไปด6ว
ตถ�อ>?นๆ ว7าอ
นน
@นโต อ
น
น�@เลFก  อ
นน
@นส
@น  อ
นน
@นยาว  น�?ไปด6แต7ว
ตถ�ของอ>?นนอกจากต
วเรา  ไม7เคย
มองด6ต
วเราเลย ถ-าพ6ดตรงๆแล-วกFน7าสงสารมน�ษยQเหม>อนก
น ด
งน
@นคนเรา
จ1งขาดท�?พ1?ง
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เหFนร7างกายตามความเปFนจร�ง
อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองคQ เกสา โลมา นะขา ท
นตา ตะโจ นาคท�?
เคยเปFนน
กศ1กษาคงน1กห
วเราะว7า ท7านอาจารยQเอาอะไรมาสอน น�?  เอาผม
ท�?ม
นม�อย67นานแล-วมาสอน  ไม7ต-องสอนแล-ว  ร6-จ
กแล-วเอาของท�?ร6-จ
กแล-วมา
สอนท�าไม น�?คนท�?ม
นม>ดมากม
นกFเปFนอย7างน�@ ค�ดว7าเราเหFนผม อาตมาบอก
ว7าค�าท�?ว7าเหFนผมน
@น  ค>อ  เหFนตามความเปFนจร�ง  เหFนขนกFเหFนตามความ
เปFนจร�ง  เหFนเลFบ  เหFนหน
ง  เหFนฟ 
น  กFเหFนตามความเปFนจร�ง  จ1งเร�ยกว7า
เหFน ไม7ใช7ว7าเหFนอย7างผ�วเผ�น เหFนตามความเปFนจร�ง  อย7างไรๆ เราคงจะ
ไม7หมกม�7นอย67ในโลกอย7างน�@ถ-าเหFนตามความจร�ง  ผม  ขน เลFบ  ฟ 
น  หน
ง 
เปFนอย7างไร ตามความเปFนจร�งเปFนของสวยไหม เปFนของสะอาดไหม เปFน
ของม�แก7นสารไหมเปFนของเท�?ยงไหม  เปล7า...ม
นไม7ม�อะไรหรอก  ของไม7
สวยแต7เราไปส�าค
ญว7าม
นสวย ของไม7จร�งไปส�าค
ญว7าม
นจร�ง

ร7างกายเปFนท�?รวมของส�?งโสโครก
อย7าง เกสา โลมา นะขา ท
นตา ตะโจ ค>อ ผม ขน เลFบ ฟ 
น หน
ง คนเราไป
ต�ดอย67น�?  พระพ�ทธองคQท7านยกมาท
@งห-าประการน�@เปFนม6ลกรรมฐาน สอนให-
ร6-จ
กกรรมฐานท
@งห-าน�@ เปFนอน�จจ
ง เปFนท�กข
ง เปFนอน
ตตา ไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตน 
ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา เราเก�ดข1@นมากFหลงม
นซ1?งเปFนของโสโครก ด6ซ�...  คนเรา
ไม7อาบน�@าส
กสองว
นส�  เข-าใกล-ก
นได-ไหม ม
นเหมFนเหง>?อออกมากๆ ไปน
?ง
ท�างานรวมก
นอย7างน�@  เหมFนท
@งน
@นแหละ  กล
บไปบ-านอาบน�@า  ถ6สบ67ออก
หายเหมFนไปน�ดหน1?งกFหอมสบ67ข1@นมา  ได-ถ6สบ67ม
นกFหอม  ไอ-ต
วเหมFนกFอย67
อย7างเด�มน
?นแหละม
นย
งไม7ปรากฏเท7าน
@น  กล�?นสบ67ม
นข7มไว-  เม>?อหมดสบ67
ม
นกFเหมFนตามเคย
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จงร6-จ
กพ1?งต
วเอง
เราม
กจะเหFนร6ปท�?น
?งอย67น�?น1กว7าม
นสวย  ม
นงาม  ม
นแน7น  ม
นหนา  ม
น
ตร1งตรา ม
นไม7แก7 ม
นไม7เจFบ ม
นไม7ตาย หลงเพล�ดเพล�นอย67ในสากลโลกน�@ 
จ1งไม7ร6-จ
กพ1?งตนเอง ต
วท�?พ1?งของเรา ค>อใจ ใจของเราเปFนท�?พ1?งจร�งๆ ศาลา
หล
งน�@ม
นใหญ7กFไม7ใช7ท�?พ1?ง  ม
นเปFนท�?อาศ
ยช
?วคราวนกพ�ราบม
นกFมาอาศ
ย
อย67  ต�sกแกม
นกFมาอาศ
ยอย67  จ�@งเหลนน�@ม
นกFมาอาศ
ยอย67  ท�กส�?งท�กอย7างมา
อาศ
ยอย67ได-  เรากFน1กว7าของเรา  ม
นไม7ใช7ของเราหรอก ม
นอย67ด-วยก
น  หน6
ม
นกFมาอย67  สารพ
ดอย7าง  น�?เร�ยกว7าท�?อาศ
ยช
?วคราว  เด�wยวกFหน�ไปจากไป 
เรากFน1กว7าอ
นน�@เปFนท�?พ1?งของเรา คนม�บ-านหล
งเลFกๆ กFเปFนท�กขQเพราะบ-าน
ม
นเลFก  ม�บ-านหล
งใหญ7ๆ  กFเปFนท�กขQเพราะกวาดไม7ไหว  ตอนเช-ากFบ7น 
ตอนเยFนกFบ7น  จ
บอะไรวางตรงไหนกFไม7ค7อยได-เกFบ  ค�ณหญ�งค�ณนายน�?จ1ง
เปFนโรคประสาทก
นเปFนท�กขQก
น

อย7าแต7งกาย จงแต7งใจก
นเถ�ด
ฉะน
@น  พระพ�ทธองคQจ1งให-หาท�?พ1?ง  ค>อ  หาใจของเรา  ใจของเราเปFนส�?งท�?
ส�าค
ญ โดยมากคนเราไม7ค7อยมองด6ในส�?งท�?ส�าค
ญ ไปมองด6ท�?อ>?นท�?ไม7ส�าค
ญ 
เปFนต-นว7า  กวาดบ-าน  ล-างจาน  กFม�7งความสะอาด  ล-างถ-วยล-างจานให-ม
น
สะอาด  ท�กส�?งท�กอย7างม�7งความสะอาด  แต7ใจเจ-าของไม7เคยม�7งมองเลย  ใจ
ของเราม
นเน7า บางท�กFโกรธหน-าบ6ดหน-าเบ�@ยวเท7าน
@นแหละ กFไปม�7งแต7จาน
ให-จานม
นสะอาด  ใจของเราไม7สะอาดเท7าไรกFไม7มองด6  น�?เราขาดท�?พ1?ง 
เอาแต7ท�?อาศ
ย  แต7งบ-านแต7งช7อง  แต7งอะไรสารพ
ดอย7าง  แต7ใจของเราไม7
ค7อยจะแต7งก
น ท�กขQไม7ค7อยจะมองด6 ใจน�?แหละเปFนส�?งส�าค
ญ พระพ�ทธองคQ
ท7านจ1งพ6ดว7าให-หาท�?พ1?งทางใจอ
ตตาห�  อ
ตตโนนาโถ  ใครจะเปFนท�?พ1?งได-  ท�?
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เปFนท�?พ1?งท�?แน7นอนกFค>อใจของเราน�?เอง  ไม7ใช7ส�?งอ>?น  พ1?งส�?งอ>?นกFพ1?งได-  แต7
ไม7ใช7ของท�?แน7นอนเราจะพ1?งส�?งอ>?นได-กFเพราะเราพ1?งต
วของเรา  เราต-องม�ท�?
พ1?งก7อน  จะพ1?งอาจารยQ  พ1?งญาต�ม�ตรสหายท
@งหลาย  จะพ1?งได-ด�น
@นเราต-อง
ท�าต
วของเราเปFนท�?พ1?งให-ได-เส�ยก7อน

ให-ถามต
วเองว7าเราเก�ดมาท�าไม
ว
นน�@ท�?มากราบนม
สการท
@งคฤห
สถQและบรรพช�ต  ขอให-ร
บโอวาทน�@ไปพ�น�จ
พ�จารณา  เราท�กคนให-น1กเสมอว7า  เราค>ออะไร  เราเก�ดมาท�าไม  น�?ถาม
ป 
ญหาเจ-าของอย67เสมอว7า เราเก�ดมาท�าไม ให-ถามเสมอบางคนไม7ร6-นะ แต7
อยากได-ความส�ขใจ ม
นท�กขQไม7หาย รวยกFท�กขQ จนกFท�กขQ เปFนเดFกเปFนคน
โตกFท�กขQ  ท�กขQหมดท�กอย7าง  เพราะอะไร  เพราะว7าม
นขาดป 
ญญา  เปFน
คนจนกFท�กขQเพราะม
นจน  เปFนคนรวยกFท�กขQเพราะม
นรวยมาก  ของมากๆ
ร
กษาคนเด�ยว
ในสม
ยก7อนอาตมาเคยเปFนสามเณร  เคยเทศนQให-โยมฟ 
ง  คร6บาอาจารยQ
ท7านให-เทศนQ พ6ดถ1งความร�?ารวยในการม�ทาส ให-ม�ทาสส
กร-อย ผ6-หญ�งกFให-
ได-ส
กร-อยหน1?ง  ผ6-ชายกFร-อยหน1?ง  ม�ช-างกFร-อยหน1?งม�ว
วกFร-อยหน1?ง  ม�ควายกF
ร-อยหน1?ง  ม�แต7ส�?งละร-อยท
@งน
@น  ญาต�โยมได-ฟ 
งแล-วกFสบายใจ  ให-โยมไป
เล�@ยงควายส
กร-อยหน1?งเอาไหม เอาควายร-อยหน1?ง เอาว
วร-อยหน1?ง ม�ทาสผ6-
หญ�งผ6-ชายอย7างละร-อยให-โยมร
กษาคนเด�ยว  ม
นจะด�ไหม  น�?ไม7ค�ดด6  แต7
ความอยากม�ว
ว  ม�ควาย  ม�ช-างม�ม-า  ม�ทาสส�?งละร-อยละร-อย  น7าฟ 
ง  อ�sย! 
อ�?มใจเหล>อเก�น  ม
นสบายนะแต7อาตมาเหFนว7าได-ส
กห-าส
กส�บต
วกFพอแล-ว 
แค7ฟ 
?นเช>อกเท7าน
@นกFเตFมท�แล-ว อ
นน�@โยมไม7ค�ด ค�ดแต7ได- ไม7ค�ดถ1งว7าม
นจะ
ยากจะล�าบาก
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ไม7ม�ป 
ญญา จ
กพาให-เปFนท�กขQ
ส�?งท
@งหลายท�?ม�อย67ในต
วเราน�@ ถ-าเราไม7ม�ป 
ญญา จะท�าให-เราท�กขQนะ ถ-าเรา
ม�ป 
ญญา น�าออกจากท�กขQได- ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ ตาไม7ใช7ของด�นะ ถ-า
เราใจไม7ด� ไปมองคนบางคน ไปเกล�ยดเขาอ�กแล-ว มานอนเปFนท�กขQอ�กแล-ว 
ไปมองด6คนบางคน ร
กเขาอ�กแล-ว ร
กเปFนท�กขQอ�กแล-ว ม
นไม7ได-กFเปFนท�กขQ 
เกล�ยดกFเปFนท�กขQ  ร
กกFเปFนท�กขQเพราะม
นอยากได-  อยากได-กFเปFนท�กขQ  ไม7
อยากได-กFเปFนท�กขQ  ของท�?ไม7ชอบใจอยากท�@งม
นไป  อยากได-ของท�?ชอบใจ 
ของท�?ไม7ชอบใจได-มาม
นกFท�กขQ  ของท�?ชอบใจได-มาแล-วกล
วม
นจะหายอ�ก
แล-ว ม
นเปFนท�กขQท
@งน
@น ไม7ร6-ว7าจะอย67อย7างไร บ-านหล
งใหญ7ๆขนาดน�@ กFน1ก
ว7าจะให-ม
นสบายข1@น เกFบความสบาย เกFบความด�ไว-ในน�@ ถ-าค�ดไม7ด�ม
นกFไป
ไม7ได-ท
@งน
@นแหละ
ญาต�โยมท
@งหลายจงมองด6ต
วของเรา ว7าเราเก�ดมาท�าไม เราเคยได-อะไรไว-
ไหม  อาตมาเคยรวมคนแก7  เอาคนแก7อาย�เลย  ๘๐  ป�ข1@นไปมาอย67รวมก
น 
อาช�พท�านา ตามบ-านนอกของเรา ท�านามาต
@งแต7โน-น เก�ดมาได-  ๑๗-๑๘ 
ป� กFร�บแต7งงาน กล
วจะไม7รวย ท�างานต
@งแต7เลFกๆให-ม
นรวย ท�านาจน ๗๐ 
ป�กFม� ๘๐ ป�กFม� ๙๐ ป�กFม� ท�?มาน
?งรวมก
นฟ 
งธรรม "โยม" อาตมาถาม "โยม
จะเอาอะไรไปไหมน�?เก�ดมากFท�าอย67จนเด�wยวน�@แหละ  ผลท�?ส�ดจะไป...จะได-
อะไรไปไหม"
ไม7ร6-จ
ก ตอบได-แต7ว7า "จ�งว9า จ�งว9า จ�งว9า"*  น�?ตามภาษาเขาว7าก�นล6กหว-า 
เพล�นก
บล6กหว-า ม
นจะเส�ยเวลา เพราะจ
งว7าน�?แหละ จะไปกFไม7ไป จะอย67กF
ไม7อย67 ม
นอย67ท�?จ
งว7า น
?งอย67ก-างๆอย67ง7า น
?งอย67คาคบน
?นแล-ว ม�แต7จ
งว7าๆ
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อย7าท�@งไม-เลFกแบกไม-ใหญ7
ตอนย
งหน�7มๆ  คร
@งแรกอย67คนเด�ยวเข-าใจว7าเปFนโสดไม7สบาย  หาค67ครอง
เร>อนม
นจะสบาย  เลยหาค67ครองมาครองเร>อนให-  เอาของสองอย7างมารวม
ก
นม
นกFกระทบก
นอย67แล-ว  อย67คนเด�ยวม
นเง�ยบเก�นไป  ไม7สบายแล-ว  เอา
คนสองคนมาอย67ด-วยก
น ม
นกFกระทบก
น กsอกๆแกsกๆ น
?นแหละล6กเก�ดมา
คร
@งแรกต
วเลFกๆ  พ7อแม7กFต
@งใจว7า  ล6กเราเม>?อม
นโตข1@นมาขนาดหน1?งเรากF
สบายหรอก กFเล�@ยงม
นไปสามคนส�?คนห-าคน น1กว7าม
นโตเราจะสบาย เม>?อ
ม
นโตมาแล-วม
นย�?งหน
ก  เหม>อนก
บแบกท7อนไม-อ
นหน1?งเลFกอ
นหน1?งใหญ7 
ท�@งท7อนเลFกแล-วแบกเอาท7อนใหญ7  น1กว7าม
นจะเบากFย�?งหน
ก  ล6กเราตอน
เดFกๆม
นไม7กวนเท7าไรหรอกโยม  ม
นกวนถามก�นข-าวก
บกล-วย  เม>?อม
นโต
ข1@นมาน�?ม
นถามเอารถมอเตอรQไซดQ ม
นถามเอารถเกpง เอาล7ะความร
กล6กจะ
ปฏ�เสธไม7ได-  กFพยายามหา ม
นกFเปFนท�กขQ  ถ-าไม7ให-ม
นกFเปFนล6ก บางท�พ7อ
แม7ทะเลาะก
น  "อย7าพ1?งไปซ>@อให-ม
นเลย  รถน�?  ม
นย
งไม7ม�เง�น"  แต7ความร
ก
ล6กกFต-องไปก6-คนอ>?นมา เหFนอะไรกFอยากซ>@อมาก�น แต7กFอด กล
วม
นจะหมด
เปล>องหลายอย7าง  ต7อมากFม�การศ1กษาเล7าเร�ยน  ถ-าม
นเร�ยนจบเรากFจะ
สบายหรอก  เร�ยนม
นจบไม7เปFนหรอก  ม
นจะจบอะไร  เร�ยนไม7ม�จบหรอก 
ทางพ�ทธศาสนาน�?เร�ยนจบ  ศาสตรQอ>?นนอกน
@นม
นเร�ยนต7อไปเร>?อยๆ  เร�ยน
ไม7จบ  เอาไปเอามากFเลยว�7นเท7าน
@นแหละ  บ-านหน1?งเร�ยน  ๔  คน  ๕  คน 
ตาย! พ7อแม7ทะเลาะก
นไม7ม�ว
นเว-นละอย7างน
@น

เราถ6กระด6กอย67ท�กว
น
ความท�กขQม
นเก�ดมาภายหล
งเราไม7เหFน น1กว7าม
นจะไม7เปFนอย7างน�@ เม>?อม
น
มาถ1งเข-าแล-วจ1งร6-ว7า  โอ!  ม
นเปFนท�กขQ  ท�กขQอย7างน
@นจ1งมองเหFนยาก ท�กขQ
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ในต
วของเรานะโยม  พ6ดตามประสาบ-านนอกเราเร>?องฟ 
นของเรานะโยม 
ตอนไปเล�@ยงว
วเล�@ยงควาย ข�@ถ7านไฟกFย
งเอามาถ6ฟ 
นให-ม
นขาว ไปถ1งบ-านกF
ไปย�งฟ 
นใส7กระจก  น1กว7าม
นขาวถ6ฟ 
นแล-วน�?  ไปชอบกระด6ก  ของเจ-าของ
ไม7ร6-เร>?อง พออาย�ถ1ง ๕๐-๖๐ ป� ฟ 
นม
นโยก เออ! เอาซ�ฟ 
นโยก ม
นจะร-องไห- 
ก�นข-าวน�@าตาม
นกFไหล  เหม>อนก
บถ6กศอก  ถ6กเข7าเขาอย67ท�กเวลา  ฟ 
นม
น
เจFบม
นปวด  ม
นท�กขQม
นยากม
นล�าบากน�?  อาตมาผ7านมาแล-วเร>?องน�@  ถอน
ออกหมดเลย ในปากน�@เปFนฟ 
นปลอมท
@งน
@น ม
นโยกไม7สลายอย67 ๑๖ ซ�? ถอน
ท�เด�ยวหมดเลย เจFบใจม
น หมอไม7กล-าถอนแน7ะต
@ง ๑๖ ซ�?  "หมอ ถอนม
น
เถอะ เปFนตาย อาตมาจะร
บเอาหรอก" ถอนม
นออกท�เด�ยวพร-อมก
น๑๖ ซ�? 
ท�?ม
นย
งแน7นๆ ต
@งหลายซ�? ต
@ง ๕ ซ�? ถอนออกเลย แต7ว7าเตFมท�นะ ถอนออก
หมดแล-วไม7ได-ฉ
นข-าวอย67 ๒-๓ ว
น น�?เปFนเร>?องท�กขQ

จะเกFบจะตายส
งขารไหลเร>?อยไป
อาตมาค�ดแต7ก7อนนะ ตอนไปเล�@ยงว
วเล�@ยงควาย เอาถ7านไฟมาถ6ให-ม
นขาว 
ร
กม
นมากเหล>อเก�น น1กว7าม
นเปFนของด� ผลท�?ส�ดม
นจะหน�จากเรา จ1งเก>อบ
ตาย  เจFบฟ 
นน�@ม
นต
@งหลายเด>อน  ต
@งหลายป�  บางท�ม
นบวมท
@งข-างล7างข-าง
บน หมดท7าเลยโยม อ
นน�@คงจะเจอก
นท�กคนหรอก พวกท�?ฟ 
นไม7โยก เอา
แปรงไปแปรงให-ม
นสะอาดสวยงามอย67น
?นแหละ  ระว
งนะ  ระว
งม
นจะเล7น
งานเราเม>?อส�ดท-าย  ซ�?ยาวซ�?ส
@นม
นสล
บก
นอย67อย7างน�@  ท�กขQมากโยม  อ
นน�@
ท�กขQมากจร�งๆ
อ
นน�@บอกไว-หรอก บางท�จะไปเจอเอาท�กขQ เพราะความท�กขQในต
วของเราน�@ 
จะหาท�?พ1?งอะไรม
นไม7ม�  ม
นค7อยย
งช
?วเม>?อเราย
งหน�7ม  พอแก7เข-ากFเร�?มพ
ง 
ม
นช7วยก
นพ
ง  ส
งขารม
นเปFนไปตามเร>?องของม
น  เราจะร-องไห-ม
นกFอย67
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อย7างน�@ จะด�ใจม
นกFอย67อย7างน�@ เราจะเปFนอะไรม
นกFอย67ของม
นอย7างน�@ เราจะ
เจFบจะปวดจะเปFนจะตายม
นกFอย67อย7างน
@นเพราะม
นเปFนอย7างน
@น น�?ม
นหมด
ความร6-  หมดว�ชา  เอาหมอฟ 
นมาด6ฟ 
น  ถ1งแก-ไขแล-วย
งไงกFย
งเปFนอย67อย7าง
น
@น ต7อไปหมอฟ 
นเองกFเปFนเหม>อนเราอ�ก ไปไม7ไหวอ�กแล-ว ท�กอย7างม
นกF
พ
งไปด-วยก
นท
@งหมด  น�@เปFนความจ�าเปFนท�?เราจะต-องร�บพ�จารณา  เม>?อม�
ก�าล
งเร�?ยวแรงกFร�บท�าจะท�าบ�ญส�นทานจะท�าอะไรกFร�บจ
ดท�าก
น  แต7ว7าคน
เรากFม
กจะไปมอบให-แต7คนแก7  จะเข-าว
ดศ1กษาธรรมะรอให-แก7เส�ยก7อน 
โยมผ6-หญ�งกFเหม>อนก
น โยมผ6-ชายกFเหม>อนก
น ให-แก7เส�ยก7อนเถอะ ไม7ร6-ว7า
อะไรก
นคนแก7น�?ม
นก�าล
งด�ไหม ลองไปว�?งแข7งก
บคนหน�7มด6ซ�  ท�าไมจะต-อง
ไปมอบให-คนแก7เหม>อนไม7ร6-จ
กตาย พอแก7มาส
ก ๕๐ ป� ๖๐ ป� จวนเข-าว
ด
อย67แล-ว ห6ต1งเส�ยแล-ว ความจ�ากFไม7ด�เส�ยแล-ว น
?งกFไม7ทน "ยายไปว�ดเถอะ"
"โอย ห0ฉ�นไม9ด�แลBว"
น
?นเหFนไหม ตอนห6ด�เอาไปฟ 
งอะไรอย67  จ
งว7า...  จ
งว7า  ม
นคาแต7ล6กหว-าอย67
น
?นแหละ จนห6ม
นหนวกเส�ยแล-วจ1งไปว
ด ม
นกFไปได-น
?งฟ 
งท7านเทศนQ เทศนQ
อะไรไม7ร6-เร>?อง ม
นหมดแล-วจ1งมาท�าก
น

ยามหน�7มส
งขารแบกเรา ยามแก7เราแบกส
งขาร
ว
นน�@คงจะได-ประโยชนQก
บบ�คคลท�?สนใจเปFนบางส�?งบางอย7าง  ท�?ควรเกFบไว-
ในใจของเรา ส�?งท
@งหลายน�?เปFนมรดกของเราท
@งน
@น ม
นจะรวมมา รวมมาให-
เราแบกท
@งน
@นแหละ  ขาน�?เปFนส�?งท�?ว�?งได-มาแต7ก7อนอย7างขาอาตมาน�?จะเด�น
ม
นกFหน
ก สกลร7างกายจะต-องแบกม
น แต7ก7อนน
@นม
นแบกเรา บ
ดน�@เราแบก
ม
น สม
ยเปFนเดFกเหFนคนแก7ๆ ล�กข1@นกF"โอsย" น
?งลงกF "โอsย" ม
นท�กขQถ1งขนาด
น
@น เราย
งไม7เหFนโทษม
น เม>?อจะหน�จากม
นเราไม7ร6-จ
ก ท�?ท�าเจFบท�าปวดข1@น
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มาน�?  เร�ยกว7าส
งขารม
นเปFนไปตามเร>?องของม
น  ม
นเปFนประดง  ประดงไฟ 
ประดงข-อ  ประดงงอประดงจ�ปาถะ  หมอเอายามาใส7กFไม7ถ6ก  ผลท�?ส�ดกFพ
ง
ไปท
@งหมดอ�ก  ค>อส
งขารม
นเส>?อม ม
นเปFนไปตามสภาพของม
น ม
นจะเปFน
ของม
นอย67อย7างน
@น  อ
นน�@เปFนเร>?องธรรมชาต�  ฉะน
@นให-ญาต�พ�?น-องให-พาก
น
เหFนถ-าเหFนแล-วกFจะไม7เปFนอะไร  อย7างง6อสรพ�ษต
วร-ายๆม
นเล>@อยมา  เรา
เหFน เราเหFนม
นก7อนกFหน�  ม
นไม7ได-ก
ดเราหรอก เพราะเราได-ระว
งม
น ถ-า
เราไม7เหFนม
น เด�นๆไปไม7เหFนกFไปเหย�ยบม
น เด�wยวม
นกFก
ดเลย

ไม7อยากท�กขQต-องร6-จ
กทางแก-ไข
ถ-าม
นท�กขQแล-วไม7ร6-จะไปฟ-องใคร  ถ-าท�กขQเก�ดข1@นจะไปแก-ตรงไหน  ค>อ
อยากแต7ว7าไม7ให-ม
นท�กขQเฉยๆเท7าน
@น  อยากไม7ให-ม
นท�กขQแต7ไม7ร6-จ
กทาง
แก-ไขม
น แล-วกFอย67ไป อย67ไปจนถ1งว
นแก7 ว
นเจFบ แล-วกFว
นตาย คนโบราณ
บางคนเขาว7า  เม>?อม
นเจFบม
นไข-จวบลมหายใจจะขาดให-ค7อยๆเข-าไป
กระซ�บใกล-ห6คนไข-ว7า พ�ทโธ พ�ทโธ พ�ทโธ ม
นจะเอาอะไร พ�ทโธน
?นนะ คน
ท�?ใกล-จะนอนในกองไฟจะร6-จ
กพ�ทโธอะไร  ต
@งแต7ย
งเปFนหน�7มเปFนสาวอาย�
ร�7นๆ  ท�าไมไม7เร�ยนพ�ทโธให-ม
นร6-  หายใจต�ดบ-างไม7ต�ดบ-าง  "แม7ๆ  พ�ทโธ 
พ�ทโธ"  ว7าให-ม
นเหน>?อยท�าไม อย7าไปว7าเลย ม
นหลายเร>?อง เอาได-แค7น
@นกF
สบายแล-ว
โยมชอบเอาแต7ต-นก
บปลายม
น  ตรงกลางไม7เอาหรอก  ชอบอย7างน
@น 
บร�วารพวกเราท
@งหลายกFชอบอย7างน
@น  ท
@งญาต�โยมท
@งพระ  ท
@งเณร  ชอบ
แต7ท�าอย7างน
@น ไม7ร6-จ
กแก-ไขภายในจ�ตของเจ-าของ ไม7ร6-จ
กท�?พ1?ง แล-วกFโกรธ
ง7าย และกFอยากหลายด-วย ท�าไม ค>อคนท�?ไม7ม�ท�?พ1?งทางใจ อย67เปFนฆราวาส 
ม�อาย� ๒๐-๓๐-๔๐ ป� ก�าล
งแรงด�อย67 พ7อบ-านแม7บ-านท
@งหลายกFพอพ6ดก
นร6-
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เร>?องก
นหน7อย  น�?  ๕๐  ป�ข1@นไปแล-ว  พ6ดก
นไม7ร6-เร>?องก
นแล-ว  เด�wยวกFน
?งห
น
หล
งให-ก
นหรอก  แม7บ-านพ6ดไปพ7อบ-านทนไม7ได-  พ7อบ-านพ6ดไปแม7บ-านฟ 
ง
ไม7ได- เลยแยกก
นห
นหล
งให-ก
น เลยแตกก
นเลย

ความหมายของค�าว7า "ครอบคร
ว"
เร>?องน�@อาตมาเล7าไปหรอก  ต
วเองไม7เคยม�ครอบคร
ว  ท�าไมไม7ม�ครอบคร
ว 
ค>ออ7านค�าว7าครอบคร
ว ม
นกFร6-แล-ว ครอบคร
ว ค>ออะไร ครอบม
นกFค>ออย7าง
น�@  ถ-าเราน
?งอย67เฉยๆ กFเอาอะไรมาครอบลงน�@จะเปFนอย7างไร เราน
?งอย67ไม7ม�
อะไรมาครอบม
นกFพอทนได-  ถ-าเอาอะไรมาครอบลงกFเร�ยกว7าครอบแล-ว 
ม
นเปFนอย7างไรครอบกFเปFนอย7างน
@น  ม
นม�วงจ�าก
ดแล-ว  ผ6-ชายกFอย67ในวง
จ�าก
ด ผ6-หญ�งกFอย67ในวงจ�าก
ด อาตมาไปอ7านแล-ว ครอบคร
วโอยหน
ก ศ
พทQ
ตายน�?  ค�าน�@ไม7ใช7ศ
พทQเล7นๆ  ศ
พทQท�?ว7า  ครอบ  น�@ศ
พทQท�กขQ  ไปไม7ได-ม
นม�
จ�าก
ดแล-ว  ต7อไปอ�ก  คร
ว  กFหมายถ1งการก7อกวนแล-ว  ท�?มแทงแล-ว  โยมผ6-
หญ�งเคยเข-าคร
ว เคยโขลกพร�กค
?ว พร�กแห-งไหม ไอ จาม ท
@งบ-านเลยศ
พทQ
ครอบคร
วม
นว�7น  ไม7น7าอย67หรอก  อาตมาอาศ
ยสองศ
พทQน�?แหละจ1งบวชไม7
ส1ก
ครอบคร
วน�?น7ากล
ว  ข
งไว-จะไปไหนกFไม7ได-  ล�าบากเร>?องล6กบ-าง  เร>?องเง�น
เร>?องทองบ-าง  สารพ
ดอย7างอย67ในน
@น  ไม7ร6-จะไปท�?ไหน  ม
นผ6กไว-แล-ว  ล6กผ6-
หญ�งกFม� ล6กผ6-ชายกFม� ม
นว�7นวายเถ�ยงก
นอย67น
?นแหละจนตายไม7ต-องไปไหน
ก
นละ  เจFบใจขนาดไหนกFไม7ว7า  น�@าตาม
นไหลออกกFไหลอย67น
?นแหละ  เออ 
น�@าตาม
นไม7หมดนะโยมครอบคร
วน�?นะ ถ-าไม7ม�ครอบคร
วน�@าตาม
นหมดเปFน 
ถ-าม�ครอบคร
วน�@าตาม
นหมดยาก  หมดไม7ได-  โยมเหFนไหม  ม
นบ�บออก
เหม>อนบ�บอ-อย  ตาแห-งๆกFบ�บออกให-เปFนน�@าไหลออกมา  ไม7ร6-ม
นมาจาก
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ไหน  ม
นเจFบใจแค-นใจสารพ
ดอย7าง  ม
นท�กขQ  เลยรวมท�กขQบ�บออกมาเปFน
น�@าท�กขQ
อ
นน�@ให-โยมท
@งหลายเข-าใจ  ถ-าย
งไม7ผ7านม
นจะผ7านอย67ข-างหน-าบางคนอาจ
จะผ7านมาบ-างแล-วเลFกๆน-อยๆ  บางคนกFเตFมท�?แล-ว  จะอย67หร>อจะไปหนอ 
โยมผ6-หญ�งเคยมาหาหลวงพ7อ
"หลวงพ9อ แหม ถBาด!ฉ�นไม9ม�บ,ตร ด!ฉ�นจะไปแลBว"
"เออ  อย09น�=นแหละ  เร�ยนใหBจบเส�ยก9อน  เร�ยนตรงน�Pน  อยากจะไปกF
อยากจะไป ไม9อยากจะอย09 ถ4งขนาดน�PนกFย�งหน�ไม9ไดB"
ว
ดป7าพงสร-างก�ฏ�เลFกๆไว-ต
@ง  ๗๐-๘๐  หล
ง  บางท�จะม�พระเณรมาอย67บรรจ�
เตFม บางท�กFม�เหล>อ ๒-๓ หล
ง อาตมาถามว7า
"ก,ฏ!ย�งเหล@อว9างไหม"
พวกช�บอก "ม�บBาง ๒-๓ หล�ง"
"เออ เกFบเอาไปเถอะ  บางท�พ9อบBานแม9บBานเขาทะเลาะก�น  เอาไวBใหB
เขามานอนส�กหน9อย"
แน7ะ มาแล-ว โยมผ6-หญ�งสะพายของมาแล-ว ถามว7า "โยมมาจากไหน"
"มากราบหลวงพ9อ ด!ฉ�นเบ@=อโลก"
"โอย! อย9าว9าเลย อาตมากล�วเหล@อเก!น"
พอผ6-ชายมาบ-าง กFเบ>?ออ�กแล-ว น
?นมาอย67 ๒-๓ ว
น กFหายเบ>?อไปแล-ว โยมผ6-
หญ�งมากFเบ>?อ โกหกเจ-าของ โยมผ6-ชายมากFเบ>?อ โกหกเจ-าของ ไปน
?งอย67ก�ฏ�
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เลFกๆ เง�ยบๆ ค�ดแล-ว "เม@=อไหร9หนอแม9บBานจะมาเร�ยกเรากล�บ" "เม@=อ
ไหร9หนอพ9อบBานจะมาเร�ยกเรากล�บ"
แน7ะ  ไม7ร6-อะไร ม
นเบ>?ออะไรก
น ม
นโกรธแล-ว  ม
นกFเบ>?อแล-วกFกล
บอ�ก เม>?อ
อย67ในบ-านผ�ดท
@งน
@นล7ะ พ7อบ-านผ�ดท
@งน
@น แม7บ-านผ�ดท
@งน
@น มาน
?งภาวนาได- 
๓  ว
น "เออ!  แม9บBานเขาถ0กเวBย  เราม�นผ!ด"  "พ9อบBานเขาถ0ก  เราซ!
ผ!ด" ม
นจะกล
บ  ม
นเปล�?ยนเอาเองของม
นอย7างน
@น  กFกล
บไปเลยท
@งน
@น
แหละ  น�@ความจร�งม
นเปFนอย7างน
@นนะโลกน�@  อาตมาจ1งไม7ว�7นวายอะไรก
น
มาก ร6-ต-นร6-ปลายม
นแล-ว ฉะน
@น จ1งมาบวชอย67อย7างน�@

ค�ดและพ�จารณาบ7อยๆ พลอยให-เก�ดป 
ญญา
ว
นน�@ขอฝากให-เปFนการบ-าน  เอาไปท�าการบ-าน  จะท�าไร7ท�านาท�าสวน  ให-
เอาค�าหลวงพ7อมาพ�จารณาว7า เราเก�ดมาท�าไม เอาย7อๆว7าเก�ดมาท�าไม ม�
อะไรเอาไปได-ไหม ถามเร>?อยๆนะ ถ-าใครถามอย7างน�@บ7อยๆม�ป 
ญญานะ ถ-า
ใครไม7ถามเจ-าของอย7างน�@  โง7ท
@งน
@นแหละ  เข-าใจไหม  บางท�ฟ 
งธรรมว
นน�@
แล-วกล
บไปถ1งบ-านจะพบเยFนน�@กFได-  ไม7นานนะม
นเก�ดข1@นท�กว
น  เราฟ 
ง
ธรรมอย67ม
นเง�ยบ  บางท�ม
นรออย67ท�?รถ  เม>?อเราข1@นรถม
นกFข1@นรถไปด-วย  ถ1ง
บ-านม
นกFแสดงอาการออกมา อ-อ หลวงพ7อท7านสอนไว-จร�งของท7านละม
งน�? 
ตาไม7ด� ไม7เหFนนะ
เอาละ ว
นน�@เทศนQมากกFเหน>?อย น
?งมามากกFเหน>?อยส
งขารร7างกายน�@
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๓๐ - บBานท�=แทBจร!ง
http://ajahnchah.org/thai/Our_Real_Home.php 

บ
ดน�@ขอให-โยมจงต
@งใจฟ 
งธรรมะ  ซ1?งเปFนโอวาทขององคQสมเดFจพระส
มมา
ส
มพ�ทธเจ-าโดยเคารพต7อไป
ให-โยมต
@งใจว7า  ในเวลาน�@  ป 
จจ�บ
นน�@  ซ1?งอาตมาจะได-ให-ธรรมะให-โยมต
@งใจ
เสม>อนว7า  พระพ�ทธเจ-าของเราน
@นต
@งอย67ในท�?เฉพาะหน-าของโยม  จงต
@ง
ใจใหด�  ก�าหนดจ�ตให-เปFนหน1?ง  หล
บตาให-สบาย  น-อมเอา  พระพ�ทธ  พระ
ธรรมพระสงฆQ มาไวท�?ใจ เพ>?อเปFนการแสดงความเคารพต7อองคQสมเดFจพระ
ส
มมาส
มพ�ทธเจ-า
บ
ดน�@ อาตมาไม7ม�อะไรฝากโยมด-วยส�?งของท�?จะเปFนแก7น เปFนสาร นอกจาก
ธรรมะค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-าเท7าน
@น  และเปFนของฝากท�?เปFนช�@น
ส�ดท-าย ขอให-โยมจงต
@งใจร
บ ให-โยมท�าความเข-าใจว7า พระพ�ทธเจ-าของเรา
น
@น ถ1งแม-จะเปFนผ6-ม�บ�ญวาสนาบารม�มาก กFจะหล�กหน�ความท�พพลภาพไป
ไม7ได-  อาย�ถ1งว
ยน�@แล-วพระผ6-ม�พระภาคเจ-าของเราท7านกFปลง  ปลงอาย�
ส
งขาร ค�าว7าปลงน�@กFค>อว7าให-ปล7อยวาง อย7าไปหอบไว-  อย7าไปห�@วไว-  อย7า
ไปแบกไว- ให-โยมยอมร
บเส�ยว7า ส
งขารร7างกายน�@  ถ1งแม-ว7าม
นจะเปFนอย7าง
ไรๆกFตามม
นเถอะ  เรากFได-อาศ
ยสกลร7างกายน�@มาต
@งแต7ก�าเน�ดข1@นมา 
จนถ1งว
ยเฒ7าแก7ป7านน�@ กFพอแล-ว
กFเปร�ยบประหน1?งว7า  เคร>?องใช-ไม-สอยของเราต7างๆท�?อย67ในบ-านซ1?งเราเกFบ
ก�าไว-นานแล-ว  เช7นถ-วยโถโอจานบ-านช7องของเราน�@  เบ>@องแรกม
นกFสดใส
ใหม7สะอาดด�  เม>?อเราใช-ม
นมาจนบ
ดน�@ม
นกFทร�ดโทรมไป บางว
ตถ�กFแตกไป
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บ-าง  หายไปบ-าง  ช�@นท�?ม
นเหล>ออย67น�@กFแปรไปเปล�?ยนไป ไม7คงท�  ม
นกFเปFน
อย7างน
@น
ถ1งแม-ว7า  อว
ยวะร7างกายของเราน�@กFเหม>อนก
นต
@งแต7เร�?มเก�ดมาเปFนเดFกเปFน
หน�7มม
นกFแปรมา เปล�?ยนมาเร>?อยๆมาจนถ1งบ
ดน�@แล-วกFเร�ยกว7า  "แก7"  น�@ค>อ
ให-เรายอมร
บเส�ย  พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7า  ส
งขารน�@ไม7ใช7ต
วของเราท
@งใน
ต
วเราน�@กFด�  กายเราน�@กFด�  นอกกายน�@กFด�  ม
นเปล�?ยนไปอย67อย7างน
@น  ให-โยม
พ�น�จพ�จารณาด6ให-ม
นช
ดเจน

ส
จจธรรมของช�ว�ต
อ
นน�@แหละ ท
@งก-อนท�?เราน
?งอยน�? ท�?เรานอนอย67น�@ท�?ม
นก�าล
งทร�ดโทรมอย67น�@ น�@
แหละม
นค>อส
จจธรรมส
จจธรรมค>อความจร�ง  ความจร�งอ
นน�@เปFนส
จจธรรม 
เปFนค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าท�?แน7นอน  เพราะฉะน
@นท7านจ1งให-มองม
น  ให-
พ�จารณาม
น ให-ยอมร
บม
นเส�ย ม
นกFเปFนส�?งท�?ควรจะยอมร
บ ถ1งแม-ว7าม
นจะ
เปFนอย7างไร อะไร กFตามท�เถอะ พระพ�ทธองคQท7านกFสอนว7า เม>?อเราถ6กค�ม
ข
งในตะรางกFด�  กFให-ถ6กค�มข
งเฉพาะกายอ
นน�@เท7าน
@น  แต7ใจอย7าให-ถ6กข
ง 
อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น เม>?อร7างกายม
นทร�ดโทรมไปตามว
ย โยมกFยอมร
บ
เส�ยให-ม
นทร�ดไป  ให-ม
นโทรมไปเฉพาะร7างกายเท7าน
@น  เร>?องจ�ตใจน
@นเปFน
คนละอย7างก
นกFท�าจ�ตใหม�ก�าล
ง  ให-ม�พล
ง  เพราะเราเข-าไปเหFนธรรมว7าส�?ง
ท
@งหลายเหล7าน
@นม
นกFเปFนอย7างน
@น  ม
นต-องเปFนอย7างน
@น  พระพ�ทธองคQ
ท7านกFสอนว7า  ร7างกายจ�ตใจน�@ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@น  ม
นจะเปFนของม
นอย67
อย7างน
@น ม
นจะไม7เปFนไปอย7างอ>?น ค>อ เร�?มเก�ดข1@นมาแล-วกFแก7 แก7มาแล-วกF
เจFบ  เจFบมาแล-วกFตาย อ
นน�@เปFนความจร�งเหล>อเก�น ซ1?งค�ณยายกFพบอย67ใน
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ป 
จจ�บ
นน�@  ม
นกFเปFนส
จจธรรมอย67แล-วกFมองด6ม
นด-วยป 
ญญา  ให-เหFนม
นเส�ย
เท7าน
@น
ถ1งแม-ว7าไฟม
นจะมาไหม-บ-านของเรากFตาม ถ1งแม-ว7าน�@าม
นจะท7วมบ-านของ
เรากFตาม ถ1งแม-ว7าภ
ยอะไรต7างๆม
นจะมาเปFนอ
นตรายต7อบ-านต7อเร>อนของ
เรากFตาม  กFให-ม
นเปFนเฉพาะบ-านเฉพาะเร>อน  ถ-าไฟม
นไหม-กFอย7าให-ม
น
ไหม-ห
วใจเรา  ถ-าน�@าม
นท7วมกFอย7าให-ม
นท7วมห
วใจเรา  ให-ม
นท7วมแต7บ-าน 
ให-ม
นไหม-แต7บ-าน ซ1?งเปFนส�?งท�?อย67นอกกายของเรา ส7วนจ�ตใจของเราน
@น ให-
ม
นม�การปล7อยวางเพราะในเวลาน�@ม
นกFสมควรแล-ว.ม
นสมควรท�?จะปล7อย
แล-ว
ท�?โยมเก�ดมาน�@กFนานแล-วใช7ไหม ตากFได-ด6ร6ปส�แสงต7างๆ ตลอดหมดแล-วท�@ง
อว
ยวะท�กช�@นท�กส7วน  ห6กFได-ฟ 
งเส�ยงอะไรท�กๆอย7างหมดแล-ว  อะไรท�ก
อย7างกFได-ร
บมามากๆท
@งน
@นแหละ  และม
นกFเท7าน
@นแหละจะร
บประทาน
อาหารท�?อร7อย อร7อยม
นกFเท7าน
@น ร
บประทานส�?งท�?ไม7อร7อยม
นกFเท7าน
@น ตา
จะด6ร6ปสวย สวยม
นกFเท7าน
@น หร>อด6ร6ปท�?ไม7สวยม
นกFเท7าน
@น ห6ได-ฟ 
งเส�ยงท�?
ไพเราะไพเราะจ
บอกจ
บใจม
นกFเท7าน
@น  จะได-ฟ 
งเส�ยงท�?ไม7ไพเราะม
นกF
เท7าน
@นแหละ
เพราะฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งบอกว7า  ท
@งคนร�?ารวยท
@งคนยากจน  ท
@ง
ผ6-ใหญ7ท
@งเดFก  ตลอดท
@งเด�ย-ร
จฉานท
@งหมดด-วย  ซ1?งเก�ดข1@นมาในสกลโลก
อ
นน�@ม
นไม7ม�อะไรจะย
?งย>น จะต-องผล
ดไป เปล�?ยนไปตามสภาวะของม
น
อ
นน�@เปFนสภาวะความจร�งท�?เราจะแก-ไขอย7างไรๆเพ>?อจะให-ม
นไม7เปFนอย7าง
น
@นไม7ได-  แต7กFม�ทางแก-ไขอย67ว7าพระพ�ทธองคQท7านให-พ�จารณาส
งขาร 
ร7างกายน�@ท�?เด�ยวเท7าน
@น ให-พ�จารณาจ�ตใจน�@ด-วย ว7าท
@งสองอย7างน�@ม
นไม7ใช7
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ของเรา  ไม7ใช7เรา  ม
นเปFนของสมมต�  เช7นว7า  บ-านของค�ณยายน�@กFเปFนของ
สมมต�ว7าเปFนของค�ณยายเท7าน
@น  จะเอาต�ดตามไปท�?ไหนกFไม7ได-  สมบ
ต�
พ
สถาน  ม
นสมมต�ว7าเปFนของค�ณยายเท7าน
@น  ม
นกFต
@งอย67เท7าน
@น  จะเอาไป
ท�?ไหนกFไม7ได-  ล6กหลานบ�ตรธ�ดาท
@งหลายท
@งปวงน
@นเขาสมมต�ว7าเปFนล6ก
เปFนหลานของค�ณยาย  ม
นกFเร>?องสมมต�ท
@งน
@น  ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@นแหละ 
ไม7ใช7ว7าเปFนเรา คนเด�ยว ม
นเปFนก
นท
@งโลก ถ1งแม-องคQสมเดFจพระส
มมาส
ม
พ�ทธเจ-าท7านกFเปFนอย7างน�@  พระอรห
นตQสาวกท
@งปวงท7านกFเปFนอย7างน�@  แต7
ท7านแปลกกว7าพวกเราท
@งหลาย แปลกอย7างไร ค>อท7านยอมร
บ ยอมร
บว7า 
สกลร7างกายน�@ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน�@  จะเปFนอย7างอ>?นไม7ได-  ม
นจะต-อง
เปFนอย7างน�@

ร6-จ
กปล7อยแล-วกFวาง
ด
งน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-พ�จารณาด6สกลร7างกายต
@งแต7ปลายเท-าข1@นมา
บนศ�รษะ ต
@งแต7ศ�รษะลงไปหาปลายเท-า ด6ซ�ว7าม
นม�อะไรบ-าง อะไรเปFนของ
สะอาดไหม  เปFนของเปFนแก7นสารไหม  น
บว7าแต7ม
นจะทร�ดเร>?อยมาอย7างน�@ 
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งสอนให-เหFนส
งขารว7าของไม7ใช7ของเรา  ม
นกFเปFน
อย7างน�@  ของท�?ไม7ใช7ของเราม
นกFเปFนอย7างน�@  จะให-ม
นเปFนอย7างไรล7ะ  อ
นน�@
ม
นถ6กแล-วถ-าโยมม�ความท�กขQ โยมกFค�ดผ�ดเท7าน
@นแหละ ไปเหFนส�?งท�?ม
นถ6ก
อย67โดยความเหFนผ�ดม
นกFขวางใจเท7าน
@น
เหม>อนน�@าในแม7น�@าท�?ม
นไหลลงไปในทางทล�7ม  ม
นกFไหลไปตามสภาพอย7าง
น
@น  อย7างแม7น�@าอย�ธยา  แม7น�@าม6ลแม7น�@าอะไรๆกFตามเถอะ  ม
นกFต-องม�การ
ไหลวนไปทางใต-ท
@งน
@นแหละ ม
นไม7ไหลข1@นไปทางเหน>อหรอก ธรรมดาม
น
เปFนอย7างน
@น สมมต�ว7าบ�ร�ษคนหน1?งไปย>นอย67ร�มฝ 
?งแม7น�@าแล-วกFมองด6กระแส
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ของแม7น�@าท�?ไหลเช�?ยวไปทางใต- แต7บ�ร�ษน
@นม�ความค�ดผ�ด อยากจะให-น�@าน
@น
ม
นไหลข1@นไปทางเหน>อ  อย7างน�@เปFนต-นเขากFเปFนท�กขQ  เขาคนน
@นจะไม7ม�
ความสงบเลย  ถ1งแม-จะย>น  จะเด�น  จะน
?ง  จะนอน  เขากFไม7ม�ความสงบ 
เพราะอะไรล7ะ  เพราะบ�ร�ษน
@นค�ดผ�ด  ค�ดทวนกระแสน�@า  ค�ดอยากจะไปให-
น�@าไหลข1@นไปทางเหน>อ ความจร�งน
@นน�@าม
นจะไหลข1@นไปทางเหน>อน
@นไม7ได- 
ม
นจะต-องไหลไปตามกระแสของม
น  เปFนธรรมดาอย67อย7างน
@นเม>?อม
นเปFน
อย7างน�@ บ�ร�ษน
@นกFไม7สบายใจ ท�าไมถ1งไม7สบายใจ กFเพราะบ�ร�ษน
@นค�ดไม7ถ6ก 
พ�จารณาไม7ถ6ก ด�าร�ไม7ถ6ก เพราะเขาม�ความเหFนผ�ดเปFนม�จฉาท�ฏฐ� ถ-าเปFน
ส
มมาท�ฏฐ�แล-วกFต-องเหFนว7า น�@ากFต-องไหลไปตามกระแสของม
น ค>อไหลไป
ทางใต-  ท�?จะให-ไหลไปทางเหน>อน
@นม
นเปFนความเหFนผ�ด  ม
นกม�ความ
กระทบกระท
?งตะข�ดตะขวงใจอย67อย7างน
@น  จนกว7าบ�ร�ษคนน
@นจะมา
พ�จารณาค�ดกล
บเหFนว7า  น�@าธรรมดาม
นกFต-องไหลไปทางใต-อย7างน�@  เปFน
เร>?องของม
นอย67อย7างน�@
อ
นน�@เปFนส
จจธรรมอย7างหน1?ง  ซ1?งเราจะเอามาพ�จารณาว7า  เออ....อ
นน�@ม
นกF
เปFนความจร�งอย7างน
@น  แม7น�@าท�?ม
นไหลไปท�ศใต-ม
นกFเหม>อนช�ว�ตร7างกาย
ของยายอย67เด�wยวน�@แหละ  เม>?อม
นหน�7มแล-วม
นกFแก7  เม>?อม
นแก7แล-วกFวนไป
ตามเร>?องของม
น อ
นน�@เปFนส
จจธรรม อย7าไปค�ดว7าไม7อยากให-ม
นเปFนอย7าง
น
@น  อย7าไปค�ดอย7างน
@น  เร>?องอ
นน�@ไม7ใช7ว7าเราจะม�อ�านาจไปแก-ไขม
น 
พระพ�ทธเจ-าท7านให-มองตามร6ปม
น  มองตามเร>?องของม
น  เหFนตามสภาพ
ของม
นเส�ยว7าม
นเปFนอย7างน
@นเท7าน
@น  เรากFปล7อยม
นเส�ยเรากFวางม
นเส�ย 
เอาความร6-ส1กน�@เองเปFนท�?พ1?ง  ให-ภาวนาว7าพ�ทโธ  พ�ทโธ  ถ1งแม-ว7าจะ
เหนFดเหน>?อยกFตามเถอะ
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ให-โยมท�าจ�ตให-อย67ก
บลมหายใจ  หายใจออกยาวๆ  ส6ดลมเข-ามายาวๆ 
หายใจออกไปยาวๆ แล-วกFต
@งจ�ตข1@นใหม7 แล-วกFก�าหนดลมว7า พ�ทโธ พ�ทโธ 
โดยปกต�ถ1งแม-ว7าม
นจะเหน>?อยมากเท7าไร  กFย�?งก�าหนดลมเข-าให-ละเอ�ยด 
ละเอ�ยดเข-าไปมากเท7าน
@นท�กคร
@ง  เพ>?ออะไรเพ>?อจะต7อส6-ก
บเวทนาเม>?อม
น
ก�าล
งเหนFดเหน>?อยกFให-โยมหย�ดความค�ดท
@งหลาย ให-โยมหย�ดค�ดอะไรๆท
@ง
ปวงเส�ยให-เอาจ�ตมารวมอย67ท�?จ�ต  แล-วเอาจ�ตให-ร6-จ
กลมภาวนาพ�ทโธ  พ�ทโธ 
ปล7อยวางข-างนอกให-หมด  อย7าไปเกาะก
บล6ก  อย7าไปเกาะก
บหลาน  อย7า
ไปเกาะก
บส�?งท
@งหลายท
@งปวงท
@งน
@นให-ปล7อย  ให-เปFนอ
นเด�ยว  รวมจ�ตลงท�?
อ
นเด�ยว ด6ลม ให-ก�าหนดลมเอาจ�ตน
?นแหละไปรวมอย67ท�?ลม ค>อให-ร6-ท�?ลมใน
เวลาน
@น  ไม7ต-องไปร6-อะไรมากมายก�าหนดให-จ�ตม
นน-อยไปๆ  ละเอ�ยดไปๆ 
เร>?อยๆ ไปจนกว7าจะม�ความร6-ส1กน-อยๆ ม
นจะม�ความต>?นอย67ในใจมากท�?ส�ด
อ
นน�@เวทนาท�?ม
นเก�ดข1@น ม
นจะค7อยๆระง
บไปๆผลท�?ส�ดเรากFด6ลมเหม>อนก
บ
ญาต�มาเย�?ยมเรา เรากFจะตามไปส7งญาต�ข1@นรถลงเร>อ เรากFตามไปถ1งท7าเร>อ 
ไปถ1งรถเรากFส7งญาต�เราข1@นรถ  เรากFส7งญาต�เราลงเร>อ  เขากFต�ดเคร>?องเร>อ
เคร>?องรถไปล�?วเท7าน
@นแหละ  เรากFมองไปเถอะเม>?อญาต�เราไปแล-ว  เรากF
กล
บบ-านเรา เราด6ลมกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น เม>?อลมม
นหยาบเรากFร6-จ
ก เม>?อลม
ม
นละเอ�ยดเรากFร6-จ
ก  เม>?อม
นละเอ�ยดไปเร>?อยๆ  เรากFมองไปๆตามไปน-อม
ไปๆท�าจ�ตให-ม
นต>?นข1@น  ท�าลมให-ม
นละเอ�ยดเข-าไปเร>?อยๆ  ผลท�?ส�ดแล-วลม
หายใจม
นน-อยลงๆ จนกว7าลมหายใจไม7ม� ม
นกFจะม�แต7ความร6-ส1กเท7าน
@นต>?น
อย67  น
@นกFเร�ยกว7าเราพบพระพ�ทธเจ-าแล-ว  เราม�ความร6-ต>?นอย67ท�?เร�ยกว7า 
พ�ทโธ  ผ6-ร6-  ผ6-ต>?น  ผ6-เบ�กบาน  ถ-าเปFนเช7นน
@นเราได-อย67ก
บพระพ�ทธเจ-าแล-ว 
เราได-พบพระพ�ทธเจ-าแล-ว  เราพบความร6-แล-ว  เราพบความสว7างแล-ว  ม
น
ไม7ส7งจ�ตใจไปทางอ>?นแล-ว ม
นจะรวมอย67ท�?น
?น
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น
@นเร�ยกว7า เข-าถ1งพระพ�ทธเจ-าของเรา ถ1งแม-ว7าท7านปร�น�พพานไปแล-ว น
?น
เร�ยกว7าพระพ�ทธร6ป  เปFนร6ปกาย ม�ร6ปแต7พระพ�ทธเจ-าอย7างแท-จร�งน
@นกFค>อ 
ความร6-อ
นสว7างไสว  เบ�กบานอย7างน�@  เม>?อพบเช7นน�@เรากFม�อ
นเด�ยวเท7าน
@น 
ให-มารวมท�?น�@  ฉะน
@นให-วาง  วาางท
@งหมดเหล>อแต7ความร6-อ
นเด�ยว  แต7อย7า
ไปหลงนะ  อย7าให-ล>ม  ถ-าเก�ดน�ม�ตเปFนร6ปเปFนเส�ยงอะไรมา  กFให-ปล7อยวาง
ท
@งหมด ไม7ต-องเอาอะไรท
@งน
@นแหละ ไม7ต-องเอาอะไร เอาแต7ความร6-ส1กอ
น
เด�ยวเท7าน
@นแหละ ไม7ห7วงข-างหน-า  ไม7ห7วงข-างหล
ง  หย�ดอย67ก
บท�?  จนกว7า
ว7าเด�นไปกFไม7ใช7  ถอยกล
บกFไม7ใช7  หย�ดอย67กFไม7ใช7  ไม7ม�ท�?ย1ดไม7ม�ท�?หมาย 
เพราะอะไรเพราะว7าไม7ม�ต
ว ไม7ม�ตน ไม7ม�เราและไม7ม�ของของเรา...หมด
น�@ค>อค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า สอนให-เราหมดอย7างน�@ ไม7ให-เราคว-าเอาอะไร
ไป ให-เราร6-อย7างน�@ ร6-แล-วกFปล7อย กFวาง
บ
ดน�@ม
นเปFนภาระของเราคนเด�ยวเท7าน
@น ให-เข-าถ1งธรรมะอย7างน�@ อ
นน�@เปFน
ทางท�?จะท�าให-เราพ-นจากว
ฏฏสงสาร  พยายามปล7อยวางให-เข-าใจ  ให-ต
@ง
อกต
@งใจพ�น�จพ�จารณา อย7าไปห7วงคนโน-น อย7าไปห7วงคนน�@ ล6กกด� หลานก
ด�  อะไรท
@งปวงเหล7าน
@นอย7าไปห7วงเลย  ท�?เขาย
งเปFนอย67  เขากFเปFนอย67 
อนาคตต7อไปเขากFจะเปFนอย7างน�@เปFนอย7างค�ณยายท�?เปFนอย67น�@  ไม7ม�ใครท�?จะ
เหล>ออย67ในโลกได- จะต-องเปFนอย7างน�@ท
@งน
@น อ
นน�@ค>อสภาวะความเปFนจร�งท�?
พระพ�ทธเจ-าท7านสอน  เพราะฉะน
@นของท�?ไม7ม�สาระแก7นสารจร�งๆ  ท7านจ1ง
ให-วาง ถ-าวางแล-วกFเหFนความจร�ง ถ-าไม7วางม
นกFไม7เหFนความจร�ง ม
นเปFน
อย67อย7างน�@  ใครท
@งหมดในสกลโลกน�@ม
นกFเปFนอย7างน�@  ด
งน
@นยาย  โยม  ไม7
ควรห7วงใย ไม7ควรเกาะเก�?ยว
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ถ1งแม-ม
นจะค�ดกFให-ม
นค�ด แต7ว7าค�ดให-อย67ก
บป 
ญญา ให-ค�ดด-วยป 
ญญา อย7า
ค�ดด-วยความโง7  น1กถ1งล6กกFน1กถ1งความป 
ญญา  อย7าน1กถ1งด-วยความโง7 
น1กถ1งหลานกFให-น1กถ1งด-วยป 
ญญา  อย7าให-น1กถ1งด-วยความโง7อะไรอะไร
ท
@งหมดน
?นแหละเรากFค�ดได-  เราร6-ม
นกFได-  แต7เราค�ดด-วยป 
ญญา  เราร6-ด-วย
ป 
ญญา  ถ-าร6-ด-วยป 
ญญาเรากFต-องปล7อย  ร6-ด-วยป 
ญญากFต-องวาง  ถ-าร6-ด-วย
ป 
ญญา  ค�ดด-วยป 
ญญา  ม
นจะไม7ม�ท�กขQ  ม
นจะม�ความเบ�กบาน  ม�ความ
ส�าราญ  ม�ความสงบ  ม�ความระง
บเปFนอ
นเด�ยวจ�ตใจเรามารวมอย67อย7างน�@ 
อะไรท�?เราจะต-องอาศ
ยอย67ในป 
จจ�บ
นในคราวน�@กFค>อลม ลมหายใจน�?แหละ
บ
ดน�@เปFนภาระของค�ณยายคนเด�ยว  ไม7เปFนภาระของคนอ>?น  ภาระของคน
อ>?นกFให-เปFนของคนอ>?นเขา  ธ�ระหน-าท�?ของเรากFเปFนธ�ระหน-าท�?ของเรา  อย7า
ไปเอาธ�ระของล6กหลานมาท�า  อย7าไปเอาธ�ระของคนอ>?นมาท�า  อย7าไปเอา
ธ�ระอะไรๆท
@งปวงท
@งน
@นแหละมาท�า  ไม7ใช7หน-าท�?ของเราในเวลาน�@เราควร
ปล7อยแล-ว เราควรจะวางแล-ว อาการท�?จะปล7อยจะวางน�@  จะท�าความสงบน�@ 
เปFนธ�ระของเรา  เปFนหน-าท�?ของเราท�?จะต-องท�าในป 
จจ�บ
น  ให-รวมจ�ตเข-ามา
เปFนหน1?ง  น�@ค>อธ�ระหน-าท�?ของเรา  เร>?องอะไรกFปล7อยให-เขาเส�ย  เร>?องร6ปกF
ปล7อยให-เขาเส�ย  เร>?องเส�ยงกFปล7อยให-เขาเส�ย  เร>?องกล�?นเร>?องรสกFปล7อยให-
เขาเส�ย เร>?องอะไรๆกFปล7อยให-เขาแล-ว เราจะท�าธ�ระหน-าท�?ของเรา
ม
นจะม�อะไรเก�ดเปFนอารมณQข1@นมา  กFให-น1กอย67ในใจว7า  อย7ามากวนฉ
น 
ไม7ใช7ธ�ระหน-าท�?ของฉ
น  ความว�พากษQว�จารณQอะไรกFตาม  เช7นว7าเราจะกล
ว 
กล
วในช�ว�ตของเราเพราะเราจะตายอย7างน�@เปFนต-น  ค�ดถ1งคนโน-นแล-วกF
ค�ดถ1งคนน�@ เม>?อม
นเก�ดข1@นในจ�ตอย7างน
@น เรากFบอกในใจเราว7า อย7ามากวน
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ฉ
น ไม7ใช7ธ�ระของฉ
น บอกอย7างน�@ไว-ในใจของเรา เพราะว7าเราเหFนธรรมท
@ง
หลายท�?ม
นเก�ดข1@นมา
ธรรมค>ออะไร ธรรมกFค>อท�กส�?งท�กอย7าง อะไรท�?ไม7เปFนธรรมกFไม7ม�แล-ว โลก
กFค>ออะไร  โลกกFค>ออารมณQท�?ม
นมาย�แหย7กวนยายอย67เด�wยวน�@แหละ  เด�wยว
คนน
@นจะเปFนอย7างไร เด�wยวคนน�@จะเปFนอย7างไร เม>?อเราตายไปน�?ใครจะด6แล
เขา  ใครจะเปFนอะไรอย7างไรไหม  อย7างน�@น7ะเปFนโลกท
@งน
@นแหละ  ถ1งแม-ว7า
เราค�ดข1@นเฉยๆ เรากFกล
วจะตาย กล
วจะแก7 กล
วจะเจFบ อะไรท
@งหลายเหล7า
น�@ ม
นเปFนโลกท
@งน
@น ท�@งโลกเส�ย โลกน�@ม
นเปFนอย7างน
@น ถ-าม
นม�ข1@นมาในใจ
กFเร�ยกว7า  โลกน�@ค>ออารมณQ  อารมณQน�@ม
นมาบ
งจ�ต  ไม7ให-เหFนจ�ตของตน 
อะไรๆท�กอย7างน
?น  ถ-าม
นเก�ดข1@นมาให-โยมค�ดว7า  อ
นน�@ไม7ใช7ธ�ระของฉ
น 
เปFนเร>?องอน�จจ
ง เปFนเร>?องท�กข
ง เปFนเร>?องอน
ตตา
เราจะค�ดว7าอยากอย67ไปนานๆ  อย7างน�@กFให-เก�ดท�กขQ  เราอยากจะตายเส�ย
เด�wยวน�@  เรFวๆน�@อ
นน�@กFไม7ถ6กทาง  นะยายนะ  เปFนท�กขQ  เพราะว7าส
งขารน�@
ไม7ใช7ของเรา  เราจะไปตกแต7งอะไร  ม
นกFไม7ได-หรอก  ม
นเปFนของม
นอย67
อย7างน
@น  ตกแต7งม
นได-กFน�ดๆน-อยๆ  เปFนต-นว7าตกแต7งร7างกายของเราให-
สะสวย ให-ม
นสะอาด ด6เดFกๆเขาส�  ทาปาก ท�าเลFบให-ม
นยาว ท�าอะไรให-
ม
นสะสวยเส�ยม
นกFแค7น
@นแหละโยม  เม>?อแก7มาแล-วกFรวมในกระปp อง
เด�ยวก
น ไม7ม�อะไร ตกแต7งได-แค7น
@นแหละ ตกแต7งจร�งๆไม7ได-หรอก ม
นกF
เปFนอย7างน
@นเร>?องของส
งขาร ท�?จะตกแต7งได-กFเร>?องจ�ตใจของเรา

บ-านท�?แท-จร�ง
ต1กรามบ-านช7องท
@งหลายกFสร-างข1@นมาได- อย7างบ-านค�ณหมออ�ท
ยน�?อาตมากF
เคยไปข1@นบ-านใหม7ให-  สร-างข1@นจะสวยใหญ7โตกFได-  สร-างน
@นม
นสร-างบ-าน

435



ข-างนอกใครๆกFสร-างก
นได-ท
@งน
@น  แต7ว7าพระพ�ทธองคQท7านเร�ยกว7าบ-านข-าง
นอก ไม7ใช7บ-านท�?แท-จร�ง ม
นเปFนบ-านโดยสมมต�บ-านอย67ในโลก ม
นกFเปFนไป
ตามโลก บางคนกFล>มนะ  ได-บ-านใหญ7โตสน�กส�ขส�าราญ ล>มบ-านจร�งๆของ
เขา บ-านท�?จร�งของเราอย67ท�?ไหน บ-านท�?จร�งของเราค>อท�?ว7าม�ความ ร6-ส1กท�?ม
น
สงบ ค>อความสงบน
?นแหละเปFนบ-านจร�งๆของเรา บ-านท�?เราอย67น�@ หร>อบ-าน
ท�?ไหนกFตามท�เถอะ  บ-านกFสวยหรอก  แต7อย67ก
นไม7ค7อยสงบ  เด�wยวกFเพราะ
อ
นโน-น  เด�wยวกFเพราะอ
นน�@  เด�wยวกFห7วงอ
นน
@น  เด�wยวกFห7วงอ
นน�@อย67อย7างน�@
แหละ  เร�ยกว7าไม7ใช7บ-านเรา  ไม7ใช7บ-านข-างใน  ม
นเปFนบ-านข-างนอก  อ�ก
ประเด�wยวว
นใดว
นหน1?งเรากFเล�กม
นเท7าน
@นแหละ  บ-านน�@เราอย67ไม7ได-หรอก 
ม
นเปFนบ-านของโลก ไม7ใช7บ-านของเรา
สกลร7างกายของเราน�@ กFย
งเหFนว7าเปFนต
ว เปFนตนเปFนเรา เปFนเขาอ�ก อ
นน�@
กFเปFนบ-านหล
งหน1?งซ1?งต�ดอย67ก
บต
วของเราท�?เราเข-าใจว7าต
วเราหร>อของเรา
น�@  อ
นน�@กFไม7ใชอ�ก  อ
นน�@กFเปFนบ-านของโลก  ไม7ใช7บ-านของเราอย7างแท-จร�ง
แต7คนกFชอบแต7จะสร-างบ-านข-างนอก  ไม7ชอบสร-างบ-านข-างใน  บ-านท�?ม
น
ส�าหร
บอย67จร�งๆ  ท�?ม
นสงบจร�งๆ  ไม7ค7อยจะสร-างก
น  ไปสร-างแต7ข-างนอกกF
เพราะม
นเปFนอย7างน�@แหละ
อย7างค�ณยายน�?  กFลองค�ดด6ซ�  เวลาน�@ม
นเปFนอย7างไรนะ  ค�ดด6ต
@งแต7ว
นท�?เรา
เก�ดมาเร>?อยๆ มาจนถ1งบ
ดน�@  ค>อเราเด�นหน�จากความจร�งเด�นไปเร>?อย และ
เด�นมาจนแก7 จนเจFบขนาดน�@ ไม7อยากจะให-เปFนอย7างน�@ ห-ามม
นกFไม7ได- ม
น
กFเปFนของม
นอย67อย7างน�@  จะให-เปFนอย7างอ>?นม
นกFเปFนไปไม7ได- เหม>อนก
นก
บ
เปFดจะให-ม
นเหม>อนไก7ม
นกFไม7เหม>อนเพราะว7าม
นเปFนเปFด  ไก7อยากให-
เหม>อนก
บเปFด  ม
นกFเปFนไปไม7ได-เพราะว7าม
นเปFนไก7  ถ-าใครไปค�ดอย67ว7า
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อยากให-เปFดเหม>อนไก7  อยากให-ไก7เปFนเหม>อนเปFดม
นกFท�กขQเท7าน
@นล7ะ  กF
เพราะม
นเปFนไปไม7ได-  ถ-าโยมมาค�ดเส�ยว7า  เออ  เปFดม
นกFต-องเปFนของม
น
อย7างน
@น  ไก7ม
นกFต-องเปFนของม
นอย7างน
@น  จะให-เปFดเหม>อนไก7  จะให-ไก7
เหม>อนเปFดม
นกFเปFนไปไม7ได- เพราะม
นเปFนอย67อย7างน
@น
ถ-าเราค�ดเช7นน�@แล-ว  เราจะม�พละ  เราจะม�ก�าล
งเพราะว7าสกลร7างกายน�@ 
อยากจะให-ม
นย>นนานถาวรไปเท7าๆไรม
นกFไม7ได-  ม
นกFเปFนอย7างน�@น�?ท7าน
เร�ยกส
งขาร อน�จuจา วตสงuขารา อ�ปuปาทวยธมuม�โน อ�ปชuฌ�ตuวา น�ร�ชuฌนuต� 
เตสว6ปสโม ส�โข ส
งขาร ค>อ ร7างกายจ�ตใจน�@แหละม
นเปFนของไม7เท�?ยง เปFน
ของไม7แน7นอน ม�แล-วกFหาไม7 เก�ดแล-วกFด
บไป แต7มน�ษยQเราท
@งหลายอยาก
ให-ส
งขารน�@ม
นเท�?ยง อ
นน�@ค>อความค�ดของคนโง7 ด6ซ�ว7าลมหายใจของคนเรา
น�@ม
นเข-ามาแล-วม
นกFออกไป เปFนธรรมดาของลม ม
นกFต-องเปFนอย67อย7างน
@น 
ต-องกล
บไปกล
บมา  ม�ความเปล�?ยนแปลง  เร>?องส
งขารม
นกFอย67ด-วยความ
เปล�?ยนแปลงอย7างน�@  จะให-ม
นไม7เปล�?ยนแปลงไม7ได-ลองค�ดด6ซ�ว7า  หายใจ
ออกอย7างเด�ยว  ไม7ให-ม
นเข-ามาได-ไหม  สบายไหม  ส6ดลมเข-ามาแล-วไม7ให-
ม
นออกด�ไหม น�?  อยากจะให-ม
นเท�?ยงอย7างน�@  ม
นเท�?ยงไม7ได-  ม
นเปFนไปไม7
ได-  ออกไปแล-วกFเข-ามา  เข-ามาแล-วกFออกไป  เปFนเร>?องธรรมดาเหล>อเก�น 
เก�ดแล-วกFแก7  แก7แล-วเจFบและกFตาย  เปFนเร>?องธรรมดาแท-ๆ  เหม>อนก
บลม
เข-าแล-วไม7ให-ออกไม7ได-ออกแล-วไม7ให-เข-าไม7ได-  ถ-าม�การเข-าแล-วออก  ออก
แล-วเข-า กFท�าให-ช�ว�ตเช7นมน�ษยQท
@งหลายเปFนอย67ได-เท7าท�กว
นน�@เพราะส
งขาร
ม
นท�าตามหน-าท�?ของม
นอย7างน�@แหละม
นจร�งอย67แล-วไม7ใช7เปFนของไม7จร�ง 
ม
นจร�งของม
นอย67อย7างน
@นแหละ
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ท�?พ
กช
?วคราวของมน�ษยQ
เม>?อเราเก�ดมาแล-ว โยม กFค>อเราตายแล-วน
?นเองแหละ ไอ-ความแก7ก
บความ
ตาย  ม
นกFค>ออ
นเด�ยวก
นน
?นแหละ  เหม>อนก
บต-นไม-อ
นหน1?งต-น  อ
นหน1?ง
ปลาย เม>?อม�โคนม
นกFม�ปลาย เม>?อม�ปลายม
นกFม�โคน ไม7ม�โคนปลายกFไม7ม� 
ม�ปลายกFต-องม�โคน ม�แต7ปลายโคนไม7ม�กFไม7ได- ม
นเปFนอย7างน
@น
เพราะฉะน
@นกFน1กข�าเหม>อนก
นนะ  มน�ษยQเราท
@งหลายเม>?อจะตายแล-วกFโศก
เศร-า ว�7นวาย น
?งร-องไห-เส�ยใจ สารพ
ดอย7าง หลงไปส� โยม ม
นหลงนะ พอ
คนตายกFร-องไห-พ�ไรร�าพ
น แต7ไหนแต7ไรมาไม7ค7อยได-พ�จารณาให-ช
ดแจ-งนะ 
ความเปFนจร�งแล-ว อาตมาขอโทษด-วยนะอาตมาเหFนว7า ถ-าจะร-องไห-ก
บคน
ตายน7ะ  ร-องไห-ก
บคนท�?เก�ดมาด�กว7า  แต7ม
นกล
บก
นเส�ย  ถ-าคนเก�ดมาแล-ว
โยมท
@งหลายกFห
วเราะด�อกด�ใจก
นช>?นบาน  ความเปFนจร�งเก�ดน
?นล7ะค>อตาย 
ตายน
?นล7ะกFค>อเก�ด ต-นกFค>อปลาย ปลายกFค>อต-น เราไม7ร6-จ
ก ถ1งเวลาจวนจะ
ตาย หร>อตายแล-วกFร-องไห-ก
น น�?ค>อคนโง7  ถ-าจะร-องไห-อย7างน
@นมาแต7ต-นกF
ย
งจะด�นะ  เม>?อเก�ดมากFร-องไห-ก
นเส�ยท�เถอะ  ด6ให-ด�ซ�ถ-าไม7เก�ดม
นกFไม7ตาย
เข-าใจไหม
เพราะฉะน
@นโยม อย7าน1กอะไรมากมาย ให-น1กว7าม
นเปFนอย7างน
@น น�@ค>อธ�ระ
หน-าท�?ของเราแล-ว  บ
ดน�@ใครช7วยไม7ได-  ล6กกFช7วยไม7ได-  หลานกFช7วยไม7ได- 
ทร
พยQส�นเง�นทองกFช7วยไม7ได-  ช7วยได-แต7ความร6-ส1กของโยมท�?ค�ดให-ถ6กต-อง
เด�wยวน�@นะ ไม7ให-หว
?นไหวไปมา ปล7อยม
นท�@งเส�ยเราปล7อยม
น ท�@งม
น
ถ-าเราไม7ปล7อยม
น  ไม7ท�@งม
น  ม
นกFจะหน�อย67แล-วเหFนไหม  อว
ยวะร7างกาย
ของเราน7ะ  ม
นพยายามจะหน�อย67แล-วน7ะ  เหFนไหม  ด6ง7ายๆว7า  เม>?อเก�ดมา
เปFนหน�7มเปFนสาวผมม
นกFด�าเหFนไหม บ
ดน�@ม
นหมอก น�?เร�ยกว7าม
นหน�แล-ว
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นะ ตาเราเคยสว7างไสวด�ตอนเปFนหน�7มเปFนสาว บ
ดน�@ม
นฝ-าฟางเหFนไหม น�?
เร�ยกว7าม
นหน�แล-ว  เขาทนไม7ไหวเขาต-องหน�  ท�?น�?ไม7ใช7ท�?อย67ของเขา  อะไร
ท�กช�@นท�กส7วนเขากFจะหน�แล-ว  ฟ 
นของเราตอนเปFนเดFกม
นแน7นหนาถาวร
ไหมบ
ดน�@ม
นม
นโยกม
นคลอน  แล-วจะใส7ฟ 
นใหมเส�ยกFได-  น�?ม
นกFของใหม7
ไม7ใช7ของเก7า  ส�?งท
@งหลายในอว
ยวะร7างกายของค�ณยายน�@น7ะ  เขาพยายาม
จะหน�ไปแล-ว ตา ห6 จม6กล�@น กาย ท
@งหมด เขาพยายามจะหน� ท�าไมถ1งจะ
หน�เพราะตรงน�@ไม7ใช7ท�?อย67ของเขา เปFนส
งขารอย67ไม7ได- อย67ช
?วคราวเท7าน
@นกF
ไปไม7ว7าแต7ต
วของเรา  ท
@งหมดอว
ยวะน�?ผมกFด�  ขนกFด�  เลFบกด�  ท
@งหมดน
?น 
เด�wยวน�@เขาเตร�ยมหน�เขาหน�ไปบ-างแล-ว  แต7ย
งไม7หมด  ย
งเหล>อแต7คนเฝ-า
บ-านเลFกๆน-อยๆ เฝ-าบ-านอย67แต7ไม7ค7อยด�หรอก ตากFไม7ค7อยด�ฟ 
นกFไม7ค7อยด� 
ห6น�?กFไม7ค7อยจะด� ร7างกายน�@กFไม7ค7อยจะด�กFเพราะเขาหน�ไปบ-างแล-ว
น�?ให-ยายเข-าใจว7าท�?น�?ไม7ใช7ท�?อย67ของมน�ษยQโดยตรงเปFนท�?พ
กช
?วคราวเท7าน
@น
ล7ะ เพราะฉะน
@นยายไม7ควรห7วงใยอะไรมากมาย มาอย67ในโลกกFให-พ�จารณา
โลกน�@ว7าม
นเปFนอย7างน
@น  ไม7ว7าแต7อะไรท
@งหลายเลย  เขาเตร�ยมจะหน�ก
น
แล-ว  ด6ซ�  ด6ตามสภาพร7างกายซ�ว7าม
นม�อะไรเหม>อนเด�มไหม  ร7างกาย
เหม>อนเด�มไหม หน
งเหม>อนเด�มไหมผมเหม>อนเด�มไหม ไม7เหม>อน เขาไป
ท�?ไหนก
นหมดแล-วน�?  ธรรมชาต�เขาเปFนอย7างน
@น  เม>?ออย67ครบตามวาระของ
เขาแล-วเขากFต-องไป  เพราะธ�ระเขาเปFนอย7างน
@น  ความเปFนจร�งม
นเปFน
อย7างน
@น  เพราะท�?น�?ไม7ใช7ท�?อย67ท�?แน7นหนาถาวรอะไร  อย67แล-วกว�7นๆวายๆ 
ส�ขๆท�กขQๆ  ไม7สงบ ระง
บ
ถ-าเปFนคนกFเปFนคนท�?เด�นไปย
งไม7ถ1งบ-าน ย
งอย67ระหว7างทาง เด�wยวกFจะกล
บ 
เด�wยวกFจะไป เด�wยวกFจะอย67  น�?ค>อคนไม7ม�ท�?อย67  เปร�ยบเหม>อนว7าเราเด�นออก
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จากบ-านไปกร�งเทพฯ หร>อว7าไปท�?ไหนกFตามเถอะ เรากFเด�นไป เม>?อเด�นไป
ย
งไม7ถ1งบ-านเม>?อไร  ม
นกFย
งไม7น7าอย67  น
?งกFไม7สบาย นอนกFไม7สบาย เด�นกF
ไม7สบาย น
?งรถไปกFย
งไม7สบาย เพราะอะไร เพราะว7าย
งไม7ถ1งบ-านเรา พอ
เรามาถ1งบ-านเราแล-วกFสบาย  เพราะเราเข-าใจว7าน�?เปFนบ-านเรา  อ
นน�@กFฉ
น
น
@นเหม>อนก
น
ในโลกน�@ม
นเร>?องไม7สงบท
@งน
@น ถ1งแม-ม
นจะร�?าจะรวยม
นกFไม7สงบ ม
นจนกFไม7
สงบ  ม
นโตกFไม7สงบ  เปFนเดFกกFไม7สงบ  ม�ความร6-น-อยม
นกFไม7สงบ  ม�ความ
ร6-มากม
นกFไม7สงบ  เร>?องม
นไม7สงบม
นเปFนอย67อย7างน�@  เพราะฉะน
@นคนท�?ม�
น-อยกFม�ท�กขQ  คนท�?ม�มากกFม�ท�กขQ  เปFนเดFกม
นกFเปFนท�กขQ  ผ6-ใหญ7กFเปFนท�กขQ 
แก7แล-วม
นกFท�กขQ ท�กขQอย7างคนแก7 ท�กขQอย7างเดFก ท�กขQอย7างคนรวย ท�กขQ
อย7างคนจนม
นเปFนท�กขQท
@งน
@นน
?นล7ะ  ด
งน
@นอว
ยวะท�กส7วนเขาจ1งทยอยก
น
ไปเร>?อย
เม>?อค�ณยายพ�จารณาอย7างน�@แล-ว  กFจะเหFนว7าอน�จจ
ง  ม
นเปFนของไม7เท�?ยง 
ท�กข
ง ม
นเปFนท�กขQ เพราะว7าอะไร เพราะว7าอน
ตตา ไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตน ร7าง
ท�?ยายอาศ
ยอย67เด�wยวน�@น7ะ  ร7างกายท�?น
?ง  นอนเจFบป7วยอย67น�@  และท
@งจ�ตใจท�?ร6-
ว7าม
นเปFนส�ขเปFนท�กขQ  ม
นเจFบป7วยอย67เด�wยวน�@ท
@งสองอย7างน�@ท7านเร�ยกว7า 
ธรรม
ส�?งท�?ไม7ม�ร6ป  ท�?ม
นเปFนเพ�ยงความร6-ส1กน1กค�ดเท7าน
@น  เร�ยกว7าม
นเปFนนาม 
ม
นกFเปFน  "นามธรรม"  ส�?งท�?ม
นเจFบปวดขยายไปมาอย67น�@อ
นน�@ม
นกFเปFน  "ร6ป
ธรรม" ส�?งท�?เปFนร6ปกFเปFนธรรม ส�?งท�?เปFนนามกFเปFนธรรม ฉะน
@นเราถ1งอย67ก
น
ด-วยธรรมะ ค>อ อย67ในธรรม ม
นเปFนธรรมน
?นแหละ ต
วของเราจร�งๆท�?ไหน
ม
นไม7ม�  ม
นเปFนธรรมะสภาพธรรมม
นเก�ดข1@นแล-วม
นกFด
บไปๆ  สภาวะ
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ธรรมม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ม�ความเก�ดแล-วกFม�ความด
บ  เรากFม�ความเก�ดด
บ
อย67ท�กขณะเด�wยวน�@น7ะม
นเปFนอย67อย7างน�@
ฉะน
@น  เม>?อเราค�ดถ1งองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าแล-วกFน7าไหว-  น7า
เคารพ น7าน
บถ>อ ท7านพ6ดจร�งท7านพ6ดตามความจร�ง ม
นกFเหFนจร�งอย7างน
@น 
ถ-าเราเก�ดมาพบอยท�?น�?เรากFเหFนธรรมะ  แต7ไม7ได-ปฏ�บ
ต�ธรรมะบางคน
ปฏ�บ
ต�ธรรมะแต7ไม7เหFนธรรมะ บางคนร6-ธรรมะเร�ยนธรรมะ ปฏ�บ
ต�ธรรมะ กF
ย
งไม7เหFนธรรมะ กFย
งไม7ม�ท�?อย67
ด
งน
@นให-เข-าใจเส�ยว7า ท�?น�?ท�กคน แม-ปลวกหร>อมด หร>อส
ตวQต
วน�ดๆกFตามท�
เถอะ เขากFพยายามจะหน�ก
นท
@งน
@น ส�?งท�?มช�ว�ตเขาอย67ก
นพอควรแล-ว เขากF
ไปก
นท
@งน
@นล7ะ ท
@งคนจน ท
@งคนร�?ารวย ท
@งเดFก ท
@งคนแก7ท
@งส
ตวQเด�ยร
จฉาน 
ส�?งท�?ม�ช�ว�ตในโลกน�@ ม
นกFย7อมแปรไปเปล�?ยนไปอย7างน�@
เพราะฉะน
@น  เม>?อค�ณยายร6-ว7าโลกน�@ม
นเปFนอย7างน�@แล-ว  กFน7าเบ>?อหน7าย  น7า
เบ>?อม
น  อะไรม
นไม7เปFนต
วของต
วท
@งน
@น  เบ>?อหน7าย  น�พพ�ทา  ค�าว7า  เบ>?อ
หน7ายไม7ใช7ว7าร
งเก�ยจนะ เบ>?อหน7ายค>อ ใจม
นสว7าง ใจม
นเหFนความเปFนจร�ง 
ไม7ม�ทางจะแก-ไขอะไรแล-ว  ม
นเปFนอย7างน�@  ร6-อย7างน�@กFเลยปล7อยวางม
น 
ปล7อยโดยความไม7ด�ใจ  ปล7อยโดยความไม7เส�ยใจ  ปล7อยไปตามเร>?องของ
ส
งขาร ว7าส
งขารม
นเปFนอย7างน
@น ด-วยป 
ญญาของเรา น�?เร�ยกว7า อน�จจา วต 
ส
งขารา  ส
งขารท
@งหลายไม7เท�?ยง  ท�?ไม7เท�?ยง  ค>อ  ม
นเปล�?ยนไป เปล�?ยนมา 
อย7างน
@นแหละเร�ยกว7าไม7เท�?ยง ค>อ อน�จจ
ง
พ6ดง7ายๆว7า  ต
วอน�จจ
งน
?นแหละ  ค>อต
วพระพ�ทธเจ-าล7ะ  ถ-าเราเข-าไปเหFน
อย7างจร�งๆจ
งๆว7า อน�จจ
งค>อของไม7เท�?ยงน
?นแหละค>อต
วพระพ�ทธเจ-า ของ
ท�?ไม7เท�?ยง ถ-าเราเหFนช
ดเข-าไปม
นกFเท�?ยง เท�?ยงอย7างไร กFเท�?ยงท�?ม
นเปFนอย67
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อย7างน
@นแหละ  มน�ษยQส
ตวQเก�ดมากFเปFนอย7างน
@น  ม
นเท�?ยงอย7างน
@น  แต7ว7า
ม
นไม7เท�?ยง ค>อว7าม
นแปรไปแปรมา ค>อม
นเปล�?ยนเปFนเดFก เปFนหน�7ม เปFน
เฒ7า  แก7ชรา  เร�ยกว7าม
นไม7เท�?ยง  ไอ-ความท�?ม
นเปFนอย7างน
@นกFเร�ยกว7า  ม
น
เท�?ยง ไม7แปรเปFนอย7างอ>?น ถ-าค�ณยายเหFนอย7างน�@ใจกFจะสบาย ไม7ว7าเราคน
เด�ยวหรอก ท�กๆคนเปFนอย7างน�@
ด
งน
@นเม>?อค�ดได-เช7นน�@  กFน7าเบ>?อ  เก�ดน�พพ�ทาความเบ>?อหน7ายหายความ
ก�าหน
ดร
กใคร7ในโลก ในกามในโลกาม�สท
@งหลายเหล7าน�@  ม�มากกFท�@งไว-มาก 
ม�น-อยกFท�@งไว-น-อย ท�กคนดน�?ซ�  ท�?ค�ณยายเก�ดข1@นมาน�@เหFนไหม เหFนคนรวย
ไหม เหFนคนอาย�ส
@นไหม เหFนคนอาย�ย>นไหม ม
นกFม�เท7าน
@นล7ะ
เพราะฉะน
@นท�?ส�าค
ญค>อ  พระพ�ทธเจ-าท7านให-สร-างบ-านเร>อนต
วเอง  สร-าง
โดยว�ธ�ท�?อาตมาบรรยายธรรมะให-ฟ 
งเด�wยวน�@น7ะ  สร-างบ-านให-ได-  ปล7อยวาง
ให-ได-  ปล7อยวางม
นให-ม
นถ1งความสงบ เร�ยกว7าไม7เด�นไปข-างหน-า  ไม7ก-าว
ไปข-างหล
ง  ไม7หย�ดอย67  น�?เร�ยกว7าสงบ  สงบจากการเด�นไป  สงบจากการ
ถอยกล
บ  สงบจากการหย�ดอยน�?  ไอ-ความส�ขกFไม7ใช7ท�?อย67  ไอ-ความท�กขQกF
ไม7ใช7ท�?อย67ของเรา ท�กขQม
นกFเส>?อม ส�ขม
นกFเส>?อมท
@งน
@น
พระบรมคร6ของเรา  ท7านเหFนว7าส
งขารท
@งหลายท
@งปวงเปFนของไม7เท�?ยง 
เพราะฉะน
@นท7านจ1งสอนให-พวกเราท
@งหลายปล7อยวาง  เม>?อถ1งเวลาส�ดท-าย
ของท�กคนเพราะว7าม
นเอาไปไม7ได-  จ�าเปFนม
นกFต-องวางอย67น
?นเองล7ะแต7เรา
กFวางม
นไว-ก7อนเส�ยจะไม7ด�กว7าหร>อ  เราแบกกFร6-ส1กว7าม
นหน
ก  เม>?อม
นหน
ก
แล-วเรากFท�@งม
นเส�ยก7อนจะไม7ด�หร>อ จะไปกวนแบกม
นท�าไม เราปล7อยวาง 
กFให-ล6กหลานพยาบาลเราสบายๆ
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ผ6-ท�?พยาบาลคนท�?ป7วยกFม�ค�ณธรรม คนท�?ป7วยกFให-โอกาสแก7ผ6-พยาบาล อย7า
ท�าให-ล�าบากแก7คนท�?ร
กษา  เจFบตรงไหน  เปFนอะไรกFให-ได-ร6-จ
ก  ท�าจ�ตให-
ม
นด�  คนท�?ร
กษาพ7อแม7กFให-ม�ค�ณธรรม ม�ความอดทน อย7าร
งเก�ยจ อ
นน�@ท�?
จะเปFนการสนองค�ณพ7อแม7ของเรากFเวลาน�@เท7าน
@นล7ะเบ>@องต-นเก�ดมา  เรา
เปFนเดFก  พ7อแม7เปFนผ6-ใหญ7  เราอาศ
ยพ7อแม7จ1งเต�บโตจนถ1งบ
ดน�@  ได-มาอย67
บ
ดน�@  น
?งรวมก
นอย67ท�?น�?กFเพราะค�ณพ7อค�ณแม7เล�@ยงเรามาสารพ
ดอย7างแล-ว 
ม�บ�ญค�ณมากท�?ส�ดเหล>อเก�นนะ
บ
ดน�@ให-ล6กหลานท�กๆคนน�@จงเข-าใจว7า  เด�wยวน�@พ7อแม7กลายเปFนล6กเราเส�ย
แล-ว  แต7ก7อนเราเปFนล6กของพ7อแม7บ
ดน�@พ7อแม7เปFนล6กเราเส�ยแล-ว  เพราะ
อะไร  เพราะแก7ไปๆจนกลายเปFนเดFก  จ�ากFไม7ได-  ตากFมองไม7เหFน  ห6ไม7
ได-ย�นสารพ
ดอย7าง  บางท�พ6ดถ6กๆผ�ดๆ  เหม>อนเดFกน
?นเองด
งน
@นให-ล6ก
หลานท
@งหลายปล7อย  คนท�?ร
กษาคนป7วยกFให-ปล7อย  อย7าไปถ>อเลย  ปล7อย
เส�ยให-ตามใจท�กอย7างเหม>อนเดFกๆท�?เก�ดมา  อะไรท�?ไม7เช>?อฟ 
งพ7อแม7กF
ปล7อยท�กอย7างน
?นล7ะ  ปล7อยให-เดFกม
นสบาย  ไม7ให-เดFกม
นร-องไห-  อย7าให-
เดFกข
ดใจอะไรเหล7าน�@  พ7อแม7ของเราบ
ดน�@กFเหม>อนม
น  ส
ญญาม
นว�ปลาส 
บางท�เร�ยกล6กคนหน1?งไปถ6กคนหน1?ง  บางท�เร�ยกหลานคนหน1?งไปถ6กหลาน
อ�กคนหน1?ง จะเร�ยกเอาข
นมากFได-จานมา ม
นเปFนเร>?องของธรรมดาอย7างน
@น 
อ
นน�@กFให-พ�จารณา  คนท�?ป7วยกFให-น1กถ1งคนพยาบาล  ม�ค�ณธรรม  ให-อดให-
ทนต7อท�กขเวทนา  เวทนาสารพ
ดอย7างท�?ม
นเก�ดข1@นมาให-อดกล
@น  ให-
ท�าความเพ�ยรในใจของเรา  อย7าให-ม
นว�7นวาย  อย7าให-ม�ความล�าบากยาก
เก�นไปแก7ผ6-ปฏ�บ
ต�  ผ6-อ�ป 
ฏฐากกFให-ม�ค�ณธรรมอย7าร
งเก�ยจน�@าม6ก  น�@าลาย 
อ�จจาระ ป 
สสาวะ อะไรกFต-องพยายามเท7าท�?เราจะท�าได-  ล6กๆเราท�กคนให-
ช7วยก
นด6
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บ
ดน�@เราม�พ7อแม7เท7าน�@แหละ  เราอาศ
ยมาได-เก�ดมาได-เปFนคร6  เปFนอาจารยQ 
เปFนพยาบาล  เปFนหมอ  เปFนอะไรมาท�กอย7างเหล7าน�@  อ
นน�@ค>อบ�ญค�ณของ
ท7านท�?เล�@ยงเรามา  ให-ความร6-เรามา  ให-ความเปFนอย67ของเรามา  ให-ทร
พยQ
สมบ
ต�เรา  น�?ค>อค�ณของพ7อแม7ถ7ายทอดร
บมรดกก
นมาอย7างน�@  เปFนวงศQ
ตระก6ลอย7างน�@  พระพ�ทธองคQท7านจ1งสอนเร>?องกต
ญญ6กตเวท�  กต
ญญ6  ก
บ
กตเวท�น�@เปFนธรรม ซ1?งสนองซ1?งก
นและก
น ท7านต-องการอะไร ท7านไม7สบาย
ท7านม�ความล�าบาก ท7านม�ความข
ดข-องประการใด เรากFต-องเส�ยสละ ช7วย
ท7านร
บภาระธ�ระอ
นน
@น  น�@ค>อกต
ญญ6กตเวท�เปFนธรรมท�?ค�@าจ�นโลกอย67  ให-
วงศQตระก6ลของเราไม7กระจ
ดกระจาย ให-วงศQตระก6ลของเราเร�ยบร-อยม
?นคง
ว
นน�@อาตมาได-เอาธรรมะค�าสอน  มาฝากยายในเวลาท�?เจFบป7วยอย67อย7างน�@ 
ซ1?งอาศ
ยค�ณหมออ�ท
ยล6กของโยมน
?นแหละ  น1กถ1งผ6-ม�พระค�ณ  อาตมาจะ
ฝากอะไรมาม
นกFไม7ม�  จะฝากว
ตถ�อะไรมา  ท�?บ-านน�?กFเยอะแยะแล-วอาตมา
จ1งฝากธรรมะซ1?งม
นหมดไม7ได-  ม
นเปFนแก7นเปFนสาร  ถ1งยายได-ฟ 
งธรรมะน�@
แล-ว จะถ7ายทอดให-คนอ>?นเท7าไรกF ย
งไม7หมดไป ส
จจธรรมค>อความจร�งต
@ง
ม
?นอย67อย7างน�@  อ
นน�@  อาตมากFพลอยด�ใจด-วยท�?ได-ฝากธรรมะมาให-ค�ณยาย 
เพ>?อจะได-ม�จ�ตใจท�?เข-มแขFงต7อส6-ก
บส�?งท
@งหลายเหล7าน�@.....
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๓๑ - ทางพBนท,กข:
http://ajahnchah.org/thai/The_Four_Noble_Truths.php 

ว
นน�@  ได-ร
บอน�ญาตจากท7านอาจารยQ  ซ1?งเปFนเจ-าอาวาสให-แสดงธรรมแก7
พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย  ท�?มาน
?งประช�มอย67  ณ  ท�?น�@ด
งน
@น  ขอพ�ทธบร�ษ
ทท
@ง
หลายจงต
@งใจให-อย67ในความสงบ  เพราะว7าการแสดงธรรมว
นน�@  ม�ความ
จ�าเปFนเก�?ยวก
บภาษา จะต-องต
@งใจฟ 
งล7ามท�?จะแปลไป ม�ฉะน
@นจะไม7เข-าใจ
เม>?อได-มาพ
กอย67ท�?น�?  อาตมาร6-ส1กม�ความสบายใจ เพราะว7าท
@งท7านอาจารยQกF
ด�ท
@งสาน�ศ�ษยQกFด�  ท�าความพอใจ  หน-าย�@มแย-มแจ7มใสสมก
บเปFนผ6-ได-
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมอ
นแท-จร�งเม>?อได-มาเหFนสถานท�?ซ1?งท7านอย67อาศ
ยกF
เล>?อมใส แต7บ-านหล
งใหญ7น�@ใหญ7เหล>อเก�น ค�ดสงสารท7านเหม>อนก
นในการ
บ6รณะสร-างท�?อย67เพ>?อปฏ�บ
ต�ธรรมต7อไป
อาตมาเคยล�าบากมาแล-ว เปFนอาจารยQมาหลายป� ต
@งต-นสอนจร�งๆ จ
งๆมา
ประมาณเก>อบ  ๓๐  ป�  ขณะน�@ม�ว
ดสาขาน-อยใหญ7ท�?ข1@นต7อว
ดหนองป7าพง
ประมาณ  ๔๐  แห7งแล-ว  แต7กFร6-ส1กว7าม�ศ�ษยQสอนยากสอนล�าบากเหล>อเก�น 
บางคนกFร6-แล-วไม7เอาใจใส7 บางคนไม7ร6-กFไม7เอาใจใส7 เด�wยวน�@กFเลยค�ดอะไรไม7
ค7อยจะออก ไม7ทราบว7าท�าไมจ�ตใจของมน�ษยQจ1งเปFนอย7างน
@น ถ-าไม7ร6-กFไม7ด� 
แต7บอกให-ร6-แล-วกFย
งไม7ร
บเอา จะท�าอย7างไรอ�กต7อไปกFย
งไม7ร6-อ�กเหม>อนก
น 
เม>?อปฏ�บ
ต�ไปกFม�แต7เร>?องสงส
ยท
@งน
@นแหละสงส
ย  อย67เร>?อยๆอยากจะไปแต7
พระน�พพาน แต7ไม7เด�นไปตามทาง อยากจะไปเฉยๆเท7าน
@น ม
นว�7น ให-น
?ง
สมาธ�กFกล
ว  ม�แต7ความง7วง  ง7วงนอน  ส�?งท�?เราไม7สอนน
@นแหละชอบปฏ�บ
ต� 
ฉะน
@นเม>?อม�โอกาสมาเย�?ยมท7านอาจารยQ  จ1งเร�ยนถามท7านว7า  ล6กศ�ษยQของ
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ท7านเปFนอย7างไร ท7านตอบว7าเหม>อนก
น น�?กFเปFนความย�7งยากอ
นหน1?ง เปFน
ป 
ญหาอ
นหน1?งของคร6บาอาจารยQท�?จะช7วยล6กศ�ษยQ
ธรรมะท�?จะกล7าวในว
นน�@  เปFนธรรมะท�?จะแก-ป 
ญหาในป 
จจ�บ
น  ในเวลาท�?เรา
เก�ดมาในชาต�น�@ ในว
นน�@ เด�wยวน�@
พ�ทธบร�ษ
ทบางกล�7ม ผ6-หญ�งกFด� ผ6-ชายกFด� เคยพ6ดว7า ฉ
นม�ธ�ระมากเก�?ยวแก7
การงาน ไม7ม�โอกาสท�?จะท�าความเพ�ยร จะให-ฉ
นท�าอย7างไร อาตมาตอบว7า 
โยมท�างานน
@นโยมหายใจหร>อเปล7า  เขาตอบว7าหายใจอย67  ท�าไมโยมม�
โอกาสหายใจ เม>?อโยมท�างานอย67เขากFไม7พ6ด โยมม�สต�อย67เท7าน
@นแหละ กFม�
เวลามากเหล>อเก�นท�?จะท�าความเพ�ยร  ท�?จะท�ากรรมฐานเหม>อนก
บลม
หายใจเข-าออก  เราท�างานอย67กFหายใจอย67  นอนอย67กFหายใจอย67  น
?งกFหายใจ
อย67 ท�าไมม
นม�โอกาสหายใจอย7างน
@น ถ-าเราม�ความร6-ส1กถ1งความม�ช�ว�ตของ
เราก
บลมหายใจน
@น ม
นกFต-องม�เวลาอย67ตลอดกาล
ใครเคยม�ความท�กขQไหม ใครเคยม�ความส�ขไหม ค�ดด6ซ�เคยม�ไหม น
?นแหละ
ท�?ธรรมะเก�ดท�?ตรงน�@  ท�?ปฏ�บ
ต�ธรรมะกFอย67ท�?ตรงน�@  ใครเปFนส�ข  ใจม
นเปFนส�ข 
ใครเปFนท�กขQ  ใจม
นเปFนท�กขQ  ม
นเก�ดท�?ไหน  ม
นด
บท�?น
?น  กายและใจสอง
อย7างน�@  รวมม�เอามาแล-วท�กคน  ไม7ใช7ว7าไม7ม�หล
กปฏ�บ
ต�  หล
กปฏ�บ
ต�ม�อย67
แล-ว ม�กายม�ใจ เท7าน
@นพอแล-ว ท�กคนท�?น
?งรวมก
นอย67น�@ เคยม�ความส�ขไหม
เคยม�ความท�กขQไหม  ท�าไมเปFนอย7างน
@น  ม
นเปFนเพราะอะไร  น�@ค>อป 
ญหา
แล-ว ป 
ญหาท�?จะเก�ดข1@นมาล7ะ ถ-าเราร6-จ
กท�กขQ ร6-จ
กเหต�ของท�กขQ ร6-จ
กความ
ด
บท�กขQ ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ถ1งความด
บท�กขQ ม
นกFแก-ป 
ญหาได-
น�@ค>อท�กขQ  ท�กขQธรรมดาอย7างหน1?ง  ท�กขQท�?เหน>อธรรมดาอย7างหน1?ง  ท�กขQ
ประจ�าส
งขารน�@  ย>นกFเปFนท�กขQ  น
?งกFเปFนท�กขQ  นอนกFเปFนท�กขQ  อย7างน�@เปFน
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ท�กขQธรรมดา  ท�กขQประจ�าส
งขาร  พระพ�ทธเจ-าท7านกFม�เวทนาอย7างน�@  ม�ส�ข
อย7างน�@  ม�ท�กขQอย7างน�@  แต7ท7านกFร6-จ
กว7าอ
นน�@เปFนธรรมดา  ส�ขท�กขQธรรมดา
ท
@งหลายเหล7าน�@  ท7านระง
บม
นได-  เพราะท7านร6-จ
กเร>?องของม
น  ร6-จ
กท�กขQ
ธรรมดา  ม
นเปFนของม
นอย7างน
@น  ไม7ร�นแรง  ท7านให-ระว
งท�กขQท�?ม
นจรมา 
ท�กขQท�?เหล>อธรรมดา เปร�ยบประหน1?งว7าเราเปFนไข-  เอายาไปฉ�ด  ฉ�ดเข-าไป
ในร7างกาย  เขFมฉ�ดยาน
@นม
นทะล�เข-าไปในเน>@อหน
ง  เราร6-ส1กเจFบน�ดหน7อย
เปFนธรรมดา  เม>?อถอนเขFมออกมาแล-ว  ความเจFบกFหาย  น�?เร�ยกว7าท�กขQ
ธรรมดา ไม7เปFนอะไร ท�กคนจะต-องเปFนอย7างน�@ ท�กขQท�?ไม7ใช7ธรรมดาน
@น ค>อ
ท�กขQท�?เร�ยกว7า  อ�ปาทาน เข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นไว-  เปร�ยบประหน1?งว7าเอาเขFม
ฉ�ดยาไปอาบ  ยาพ�ษ  แล-วกFฉ�ดเข-าไปน�?ไม7ใช7เจFบธรรมดาแล-ว  ไม7ใช7ท�กขQ
ธรรมดาแล-ว  เจFบ  จนตาย  ท�กขQจนตาย  น�?เร�ยกว7าท�กขQเก�ดจากอ�ปาทาน 
ความเหFนผ�ด น�?กFเปFนป 
ญหาอ
นหน1?ง
ไม7ร6-จ
กอน�จจ
ง ความเปล�?ยนแปลงของส
งขาร ส
งขารม
นเปFนว
ฏฏสงสาร ส
ง
สาเรท�กข
ง  ท�กขQในสงสารม
นเปล�?ยน  เราไม7อยากให-ม
นเปล�?ยน  เราค�ดผ�ด
ม
นกFท�กขQ  ค�ดถ6กม
นกFไม7ท�กขQคนเก�ดข1@นมาแล-วไม7เหFนส
งขารอ
นน
@น  เหFน
ส
งขารว7าเปFนต
วเปFนตนเปFนเราเปFนเขา  ไม7อยากให-ส
งขารเปล�?ยนแปลงไป 
พ6ดง7ายๆกFหมายความว7า  เราหายใจเข-าออก  ออกไปแล-วกFเข-ามา  เข-ามา
แล-วกFออกไป  ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  เราจ1งม�ช�ว�ตอย67ได-  ถ-าเราให-ม
น
ออกไป  ไม7ให-ม
นเข-ามา  ม
นกFอย67ไม7ได-  ม
น  ไม7ใช7เร>?องเช7นน
@นเร>?องของ
ส
งขารม
นเปFนอย7างน�@  แต7เราไม7ร6-จ
ก  เช7นว7าม�ส�?งของแล-วม
นหายไป  ไม7
อยากให-ม
นหาย  ค�ดว7าม
นเปFนเรา  เปFนของเรา  ไม7เหFนตามส
งขารท�?ม
น
หม�นเว�ยนอย67ตามธรรมชาต�น
@น  ม
นกFเลยเก�ดท�กขQข1@นมา  ไม7เช>?อกFลองด6ซ� 
หายใจออกหายใจเข-า  ม
นสบายอย67ได-  ถ-าหายใจออกแล-วไม7เข-า  หร>อ
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หายใจเข-าแล-วไม7ออกจะอย67ได-ไหม  ส
งขารม
นเปล�?ยนแปลงตามธรรมชาต�
ของม
นอย67อย7างน
@นเราเหFนว7าม
นเปFนอย67อย7างน
@น เหFนตามธรรมะ เหFนเร>?อง
อน�จจ
ง ความเปล�?ยนแปลง เราอย67ด-วยอน�จจ
ง อย67ด-วยความเปล�?ยน แปลง
อย7างน�@  ร6-ว7า  ม
นเปFนอย7างน
@น  แล-วกFปล7อย  เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต�ธรรมให-ม�
ป 
ญญาร6-ตาม ส
งขารอย7างน
@น ท�กขQกFไม7เก�ด ถ-าค�ดเช7นน
@นม
นกFข
ดต7อความ
ร6-ส1กของเรา  ข
ดต7อความร6-ส1กกFข
ดต7อธรรมะความเปFนจร�งของม
นเท7าน
@น 
ยกต
วอย7างเช7น เราป7วยเข-าโรงพยาบาล ค�ดในใจไม7อยากตาย อยากหาย
เท7าน
@น  ค�ดอย7างน
@นไม7ถ6ก  เปFนท�กขQ  ต-องค�ดว7า  หายกFหาย  ตายกFตาย 
เพราะเราแต7งไม7ได-  น�?เปFนส
งขาร ค�ดอย7างน�@ถ6ก  ตายกFสบาย หายกFสบาย
ต-องได-อย7างหน1?ง จนได-เราค�ดว7าจะต-องหาย จะต-องไม7ตาย อย7างน�@ม
นเร>?อง
จ�ตของเราไม7ร6-จ
กส
งขาร ฉะน
@นเรากFต-องค�ดให-ม
นถ6ก ว7าหายกFเอา ไม7หาย
กFเอา ตายกFเอา เปFนกFเอา ถ6กท
@งสองอย7างสบายไม7ตกใจ ไม7ร-องไห- ไม7โศก
เศร-า  เพราะม
นเปFนอย7างน
@นจร�งๆ  อย7างน
@นพระพ�ทธเจ-าของเราท7านจ1ง
มองเหFนช
ด  ธรรมะของท7านย
งใหม7เอ�?ยมอย67เสมอ  ไม7ล-าสม
ย  ไม7
เปล�?ยนแปลงท�?ไหนท�กว
นน�@ย
งม�ความจร�งอย67  ย
งไม7เส>?อม  ย
งเปFนอย67อย7าง
น
@น  ไม7ไปท�?ไหน ถ-าใครจะร
บพ�จารณาอย7างน
@น  จะได-เก�ดความสงบความ
สบาย ท7านให-อ�บายว7า อ
นน�@ไม7ใช7ต
วเรา อ
นน�@ไม7ใช7ของเรา แต7เราฟ 
งไม7ได- 
ไม7อยากฟ 
ง เพราะเราเข-าใจว7า น�?เปFนต
วเรา เปFนของเราน�?แหละเปFนเหต�ให-
ท�กขQเก�ดตรงน�@ ให-เราเข-าใจอย7างน�@
เม>?อกลางว
นน�@  ม�โยมคนหน1?งมาถามป 
ญหาว7า  เม>?อม
นม�ความโกรธข1@นมา 
จะให-ด�ฉ
นท�าอย7างไร  อาตมาบอก  ว7า  เม>?อม
นโกรธข1@นให-เอานาฬ�กามา
หม�นต
@งไว-  บอกน
?นได-สองช
?วโมงให-โกรธม
นหายนะ  ลองด6  ถ-าม
นเปFนเรา
บอกได-สองช
?วโมงกFหายโกรธ  แต7อ
นน�@ไม7ใช7เรา  สองช
?วโมงม
นกFย
งไม7หาย 
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บางท�หน1?งช
?วโมงม
นกFหายแล-ว  จะไปเอาโกรธมาเปFนเราม
นกFท�กขQซ�  น�?ถ-า
เปFนต
วเรา ม
นต-องได-ตามปรารถนาอย7างน
@น  ถ-าไม7ได-ตามปรารถนากFเปFน
เร>?องโกหก เราอย7าไปเช>?อม
นเลย ม
นจะด�ใจกFอย7าไปเช>?อม
น จะเส�ยใจกFอย7า
ไปเช>?อ  ม
นจะร
กอย7าไปเช>?อม
น  ม
นจะเกล�ยดกFอย7าไปเช>?อม
นม
นเร>?องโกหก
ท
@งน
@น ให-ค�าตอบเขาอย7างน�@
ใครเคยโกรธไหม  เม>?อโกรธข1@นมาม
นเปFนส�ขหร>อท�กขQไหมถ-าเปFนท�กขQ
ท�าไมไม7ท�@งม
น  เอาไว-ท�าไม  น�?จะเข-าใจว7าเราร6-อย7างไรเล7า  จะเข-าใจว7าเรา
ฉลาดอย7างไรเล7า  ต
@งแต7เราเก�ดมาน�@  ม
นโกรธเราก�?หนมาแล-ว  บางว
นม
น
ท�าให-ครอบคร
วเราทะเลาะก
นกFได-ร-องไห-ท
@งค>น  กFได-  ขนาดน
@นกFย
งเก�ด
ความโกรธอ�ก  ย
งเกFบม
นเอาไว-ในใจอ�ก  ท�กขQอ�กอย67ตลอดเวลา  ตลอดถ1ง
บ
ดน�@  ต
@งแต7น�@ต7อไปถ-าโยมท�กคนไม7เหFนท�กขQ  ม
นกFจะท�กขQเร>?อยๆไป  ถ-า
เหFนท�กขQว
นน�@เอาม
นท�@งเส�ย  เอาม
นท�@ง  ถ-าไม7ท�@งม
น  ม
นจะให-เราท�กขQจน
ตลอดว
นตาย  ไม7ได-หย�ด  ว
ฏฏสงสารกFต-องเปFนอย7างน�@  ถ-าเราร6-จ
กท�กขQ
อย7างน�@  กFแก-ป 
ญหาได-เท7าน
@น  ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านว7าไม7ม�อ�บายอะไรท�?
จะด�ไปกว7าน�@  อ�บายท�?จะไม7ม�ท�กขQ  กFเหFนว7าอ
นน�@ไม7ใช7ต
วอ
นน�@ไม7ใช7ของต
ว
เท7าน�@  อ
นน�@เล�ศแล-ว  อ
นน�@ประเสร�ฐแล-ว  แต7เราไม7ค7อยได-ร
บฟ 
ง  เม>?อท�กขQ
ท�กท�กFร-องไห-ท�กท�  ย
งไม7จ�าอ�กน�?  ท�าไมจ1งเปFนอย7างน
@น  ท�าไมไม7ด6นานๆ 
ท7านอาจารยQสอนให-ด6 ให-ภาวนาพ�ทโธ ให-เหFนช
ด
ระว
งบางคนจะไม7ร6-ว7าธรรมะนะ  น�?ค>อธรรมะนอกค
มภ�รQคนเราไปอ7านแต7
ค
มภ�รQแล-วไม7เหFนธรรมะ  ว
นน�@อธ�บายธรรมะนอกค
มภ�รQแต7อย67ในขอบเขต 
บางคนฟ 
งแล-วจะไม7ร6-เร>?อง  จะไม7เข-าใจในธรรมะ  ถ-าเราไม7เข-าใจในธรรมะ 
เราจะม�ความท�กขQตลอดไปส
งขารม
นเก�ดข1@นแล-วกFด
บไปเปFนธรรมดา  เร>?อง
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ธรรมดาอย7างน�@ยกต
วอย7างให-ฟ 
งอ�กส
กเร>?องหน1?ง  คนสองคน  เช7นคนน�@ก
บ
คนน�@เด�นไปด-วยก
น เหFนเปFดต
วหน1?ง  ไก7ต
วหน1?ง  คนหน1?งว7า  แหมไก7ท�าไม
ไม7เหม>อนเปFด เปFดท�าไมไม7เหม>อนไก7  ค�ดอยากจะให-ไก7เปFนเปFด ค�ดอยาก
จะให-เปFดเปFนไก7  ม
นกFเปFนไปไม7ได-  เม>?อม
นเปFนไปไม7ได-  โยมกFค�ดว7า แหม 
อ
ศจรรยQเหล>อเก�น  ท�าไมไก7ไม7เปFนเปFดอยากจะให-เปFดเปFนไก7อย67ตลอดเวลา 
ในช
?วช�ว�ตหน1?งๆม
นกFไม7เปFนให-  เพราะเปFดกFเปFนเปFด  ไก7กFเปFนไก7  ถ-าคนน�@
ค�ดอย7างน�@ไม7หย�ดกFต-องท�กขQ  คนท�?สองเหFนว7า  เปFดกFเปFนเปFด  ไก7กFเปFนไก7
น
?นแหละแล-วกFเด�นผ7านไป ป 
ญหาไม7ม� เหFนถ6กแล-วท�?เปFนเปFดให-เปFนเปFดไป
เปFนไก7กFให-เปFนไก7ไปเส�ย  คนท�?อยากให-เปFดเปFนไก7  อยากให-ไก7เปFนเปFดอย67
น
?นแหละ  กFเปFนท�กขQมาก  อย7างน�@กFเหม>อนก
บอน�จจ
งเปFนของไม7เท�?ยง 
อยากจะให-ม
นเท�?ยง  ม
นกFไม7เท�?ยง  เม>?อม
นไม7เท�?ยงเม>?อไร  กFเส�ยใจเม>?อน
@น 
ถ-าใครเหFนว7า อน�จจ
ง เปFนของไม7เท�?ยงอย7างน
@น คนน
@นกFสบายไม7ม�ป 
ญหา 
คนอยากให-ม
นเท�?ยงกFม�ป 
ญหาเปFนท�กขQเปFนร-อนบางท�นอนไม7หล
บ  อย7างน�@
กFเปFนได-  น�@เร�ยกว7าไม7ร6-เร>?องของอน�จจ
ง  ตามความจร�ง  เปFนธรรมะของ
พระพ�ทธเจ-า
เม>?ออยากร6-ธรรมะจะไปด6ท�?ไหนได-  ด6อย67ท�?กายของเราน�@แหละ  ด6อย67ท�?ใจของ
เราน�@แหละ  ไปด6ในต6-ไม7พบ  ไม7เหFน  จะร6-ธรรมะอย7างแท-จร�ง  ต-องด6ในกาย
ของเรา  น�@เร�ยกว7า  ร6ปธรรม ร6-เข-าไปอ�กชน�  ดหน1?งไม7ม�ร6ป  ม�ปรากฏอย67ค>อ 
นามธรรม ม�สองอย7างเท7าน
@นร6ปธรรมมองเหFนด-วยตาของเราท�?น
?งอย67น�?  แต7
นามธรรมมองไม7เหFน นามธรรมไม7ใช7ส�?งท�?จะมองด6ด-วย ตาเน>@อได- ต-องมอง
ด6ด-วยตาใน ค>อตาใจ มองด6ในใจถ1งจะเหFนนามธรรม คนจะบรรล�ธรรมะ จะ
ได-เหFนธรรมะต-องร6-จ
กว7า ธรรมะอย67ตรงไหนเส�ยก7อน ถ-าธรรมะอย67ท�?กาย กF
ต-องมาด6ท�?กายของเรา  ด6ต
@งแต7น�@ลงไป  เอาอะไรมาตรวจด6ตรงน�@  เอา
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นามธรรมค�ดต
วว�ญญาณธาต�ด6กายน�@  ไปด6ท�?อ>?นไม7พบ  เพราะความส�ข 
ความท�กขQเก�ดจากท�?น�? หร>อใครเหFนความส�ขเก�ดจากต-นไม- ม�ไหม เก�ดจาก
แม7น�@า ม�ไหม เก�ดจากด�นฟ-า อากาศ ม�ไหม ความส�ข ความท�กขQ เปFนความ
ร6-ส1กทางกายทางใจของเราน�?เอง ฉะน
@นพระพ�ทธองคQท7านให-ร6-จ
กธรรมะ ให-
มาด6ธรรมะท�?กายของเราน�@  ค>อธรรมะอย67ท�?น�?  จงมาด6ท�?น�?  อย7างท7านอาจารยQ
ท7านสอนน�@  ท7านให-มาด6ท�?ต
วธรรมะ  แต7เราเข-าใจว7าต
วธรรมะอย67ท�?หน
งส>อ
จ1งไม7เจอ  ถ-าด6หน
งส>อกFต-องน-อมเข-ามาในน�@อ�กจ1งจะร6-จ
กธรรมะ  อย7างน�@ให-
เข-าใจว7า  ธรรมะท�?แท-จร�งอย67ท�?ไหน อย67ท�?น�?  อย67ท�?กาย อย67ท�?ใจน�@  ให-เอาใจน�@
พ�จารณากาย น�@เปFนหล
กการพ�จารณา
ฉะน
@น จ1งท�าป 
ญญาให-เก�ดข1@นในจ�ตของเรา เม>?อป 
ญญาเก�ดข1@นในจ�ตของเรา
แล-ว จะมองไปท�?ไหนจะม�แต7ธรรมะท
@งน
@นเหFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา ตลอด
เวลา อน�จจ
งเปFนของไม7เท�?ยงท�กข
งถ-าไปย1ดว7าม
นเท�?ยง กFเปFนท�กขQ เพราะ
อ
นน
@นไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตนอย67แล-ว  แต7เราไม7เหFน  กล
บเหFนว7าเปFนต
วเปFนอย67
เสมอเหFนว7าเปFนของของตนอย67ท�กเวลา ค>อเราไม7เหFนสมม�ต� ร6-จ
กสมม�ต�ก
น
เส�ยเถ�ด  เช7นเราท�กคนท�?น
?งในท�?น�@ม�ช>?อท�กคน  ช>?อเราน�@เราต
@งใหม7หร>อม
น
เก�ดพร-อมก
นก
บเรา  หร>อม�ช>?อต�ดตามมาต
@งแต7ว
นเก�ดเข-าใจไหม  น�@สมม�ต� 
สมม�ต�ประโยชนQไหม ม�ประโยชนQเช7น สมม�ต�ว7าช>?อ นาย ก นาย ข นาย ค 
นาย ง ม
นกFเปFนคนด-วยก
นท
@งหมด ต-องเอาช>?อคนมาใส7เปFนให-สะดวก แก7
การพ6ด สะดวกแก7การงานเท7าน
@นแหละ เช7น เราต-องการใช-นาย ก กFเร�ยก
นาย กนาย ก กFมา นาย ข นาย ค นาย ง เฉยเส�ยไม7ต-องมา  สมม�ต�ม
น
สะดวกเท7าน�@ ถ-าไม7ม�สมม�ต� เราจะเร�ยกคนมาใช-ส
กหน1?งคน ถ-าเร�ยกว7าคนๆ 
คนๆท
@งหมดกFจะล�กข1@นมา  กFใช-ไม7ได-จะท�าอย7างไรฉะน
@นสมม�ต�จ1งม�
ประโยชนQ  ค>อสะดวกแก7การใช-เท7าน
@น  เม>?อตามด6เข-าไปแล-วท�?จร�งไม7ม�ใคร
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ท
@งน
@น ม
นเปFนว�ม�ต� ม�ด�นม�น�@า ม�ไฟ ม�ลม เท7าน
@นแหละ ท�?เปFนสกลร7างกาย
ของเราน�@  แต7เรามองไม7ค7อยจะเหFน  เพราะม�อ�ปาทาน อ
ตตาอ�ปาทาน ม
น
ไม7เหFน  ถ-าเราเหFนช
ดจะเหFนว7าต
วของคนๆ  หน1?งไม7ม�อะไรมาก  ส7วนท�?ม
น
เคล>?อนแขFงกFเปFนด�น ส7วนท�?เหลวกFเปFนน�@า ส7วนท�?ร-อนกFเปFนไฟ ส7วนท�?พ
ดไป
มากFเปFนลม ม�ด�น ม�น�@า ม�ไฟ ม�ลม ผสมก
นเข-าไปเปFนก-อนกFเร�ยกว7ามน�ษยQ 
เม>?อม
นแยกก
นออกไปอ�ก ส7วนด�นท�?เปFนด�นไป ส7วนน�@ากFเปFนน�@าไป ส7วนไฟ
กFเปFนไฟไป ส7วนลมกFเปFนลมไป เปFนคนท�?ไหนคนไม7ม�เลย ม
นเปFนอย67อย7าง
น
@น  พระพ�ทธเจ-าจ1งสอนว7า  ไม7ม�อะไรย�?งไปกว7าการท�?เราเข-าใจว7า  อ
นน�@
ไม7ใช7ต
วเรา  แต7เปFนของสมม�ต�อ
นน
@นไม7ใช7ของข  องเราแต7เปFนของสมม�ต� 
ถ-าเราเข-าใจส�?งท
@งหลายแจ7มแจ-งเปFนธรรมะแล-ว  กFจะสบายใจ  ถ-าเราร6-ใน
ป 
จจ�บ
นอย7างน�@ว7าม
นไม7เท�?ยง อ
นน�@กFไม7ใช7เรา อ
นน
@นกFไม7ใช7ของเรา ให-เหFน
อย67อย7างน�@  ถ-าอ
นน�@ว�บ
ต�เม>?อไรกFสบายใจเหม>อนก
น  ถ-าอ
นน
@นจะว�บ
ต�ไป 
แยกก
นไปเม>?อไร  ใจกFสบาย  เพราะไม7ม�ของใคร  เปFนแต7ด�นน�@า  ไฟ  ลม 
เท7าน
@น แต7คนเราจะเหFนตามได-ยาก แต7ถ1งจะยากกFไม7เหล>อว�ส
ยของมน�ษยQ 
หากเราเหFนเช7นน
@นได-กFสบายใจ ใจจะไม7ค7อ  ยโกรธ ไม7  ม�โลภ ไม7ม�โกรธ 
ไม7ม�หลง  จะม�ธรรมะอย67สม�?าเสมอ  ไม7ต-องอ�จฉาพยาบาทก
น  เพราะต7างกF
เปFนด�น  เปFนน�@าเปFนไฟ เปFนลมเหม>อนก
น  ไม7ม�อะไรมากไปกว7าน
@น  เม>?อย
อมร
บว7าเปFนจร�งอย7างน
@น  กFเหFนจร�งในธรรมะ  เม>?อเหFนจร�งในธรรมะแล-วกF
ไม7ต-องเปล>องคร6บาอาจารยQ  ไม7ต-องสอนก
นท�กว
นหรอก  เม>?อร6-แล-วกFจะท�า
ตามหน-าท�?เท7าน
@น  แต7เด�wยวน�@ท�?เราสอนยากล�าบาก  ค>อม
นไม7ยอมร
บ  ย
ง
เถ�ยงคร6บาอาจารยQอย67  ย
งเถ�ยงพระธรรมว�น
ยอย67ถ-าอย67ใกล-คร6บาอาจารยQ  กF 
ท�าด�เส�ยหน7อยหน1?ง เม>?อล
บหล
งคร6บา-อาจารยQ กFเปFนขโมยเส�ย เปFนเร>?อง ท�?
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สอนยากอย7างน�@  โยมเม>องไทยเปFนอย7างน
@น  จ1งต-องเปล>องคร6บาอาจารยQ 
มาก
ระว
งนะ  ระว
งไม7ด�ไม7เหFนธรรมะนะ  ต-องระว
งให-ด�  ต-องน�าไปพ�จารณาให-
เก�ดป 
ญญา ดอกไม-น�@สวยไหม ด6ซ� เหFนส�?งท�?ไม7สวยในน�@หร>อเปล7า เหFนส�?งท�?
ไม7สวยในส�?งท�?สวยหร>อเปล7า  ม
นจะสวยไปก�?ว
น  ต7อไปม
นจะเปFนอย7างไร 
ท�าไมม
นเปล�?ยนแปลงไปอย7างน
@นอ�ก ๓-๔ ว
น กFให-เอาไปท�@งใช7ไหม เพราะ
หมดความสวย ม
นไม7สวยเส�ยแล-ว น�?ค>อคนต�ดความสวย ต�ดความด� ถ-าม�
ความด�กFด�  ด�  ด�  พระพ�ทธองคQของเราท7านตร
สว7า  สวยกFพ1งว7าสวยเฉยๆ
อย7าไปต�ดม
น ถ-าม�ความด�ใจกFอย7าเพ�?งไปเช>?อม
นเลย ท�?ว7าด�น�@กFไม7แน7สวยน�@
กFไม7แน7  ไม7แน7ส
กอย7างหน1?ง  ไม7ม�อะไรจะแน7นอนในโลกน�@  น�?ค>อความจร�ง
ของท�?ไม7จร�ง  ค>อสวยไม7จร�ง  ม
นจร�งแต7ว7าม
นจะเปล�?ยนแปลงของม
นอย67
อย7างน
@นตลอดเวลา  ถ-าเราเหFนว7าม
นสวยๆอย7างน�@  เม>?อหมดความสวยไป
ใจเรากFไม7สวย ถ-าม
นหมดความด�แล-วใจเรากFไม7ด�ด-วย เราเอาใจไปฝากก
บ
ว
ตถ�ต7างๆอย7างน�@  หากว7าม
นเส�ยหายไปเรากFท�กขQ  เพราะเราไปย1ดม
?นถ>อ
ม
?นว7าอ
นน�@เปFนของเรา  พระพ�ทธเจ-าท7านให-ร6-จ
กว7า  ม
นเปFนธรรมชาต�ของ
ม
นเท7าน
@น  สวย  เก�ดข1@นมาอ�กไม7ก�?ว
นกFหายแล-ว  อย7างน�@ป 
ญญากFเก�ดแล-ว 
ฉะน
@นท7านจ1งให-เหFนอน�จจ
ง  เหFนว7าม
นสวยกFว7าไม7ใช7เหFนว7าไม7สวยกFว7า
ไม7ใช7 เหFนว7าด�กFไม7ใช7 ให-เหFนไว-อย7างน�@ ด6อย67เสมออย7างน�@ จะเหFนความจร�ง
ในส�?งท�?ไม7จร�ง  จะเหFนความไม7เปล�?ยนแปลงในส�?ง  ท�?ม
นเปล�?ยนแปลงอย7าง
น
@น
ว
นน�@อธ�บายให-ร6-จ
กท�กขQ  ส�?งท�?ให-เก�ดท�กขQ  ส�?งท�?ด
บท�กขQ  ข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1ง
ความด
บท�กขQ ส�?อย7างน�@ ร6-จ
กท�กขQเม>?อท�กขQแล-วกFท�@งร6-จ
กเหต�ท�?จะให-ท�กขQเก�ด

453



แล-วกFท�@ง ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ กFเหFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา เปFนของ
ไม7แน7นอน  ท�กขQแล-วกFด
บม
นด
บแล-วจะไปอย67ท�?ไหน  เราปฏ�บ
ต�แล-วจะเอา
อะไร ปฏ�บ
ต�น�@ปฏ�บ
ต�เพ>?อละ ไม7ใช7เพ>?อเอา อย7างโยมท�?ถามเม>?อกลางว
นน�@ว7า
เปFนท�กขQ  อาตมาถามว7าโยมอยากเปFนอะไร ตอบว7าอยากตร
สร6-ธรรมอยาก
ตร
สร6-ธรรมม
นไม7ได-ตร
สดอก  อย7าให-ม
นอยากเลย  อาตมาบอกไปจะร6-หร>อ
ไม7กFตามเถอะ เม>?อร6-จ
กท�กขQตามความจร�งม
นกFท�@งท�กขQ ร6-จ
กเหต�ให-ท�กขQเก�ด 
ท�?ไหนท�กขQจะเก�ด กFไม7ท�าม
นจะปฏ�บ
ต�ม
นกFด
บท�กขQ ท�?ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บ
ท�กขQอ
นน�@กFไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตน  ไม7เราใช7เขา  เหFนเช7นน�@ท�กขQกFด
บ  เหม>อนคน
เด�นทางไปเด�นไป ไปถ1งแล-วกFหย�ดอย67 ม
นด
บ น
?นใกล-ต7อพระน�พพานง7ายๆ 
เด�นไปกFเปFนท�กขQ  ถอยกล
บกFเปFนท�กขQ  หย�ดอย67กFเปFนท�กขQ  เด�นไปกFไม7เด�น 
ถอยกล
บกFไม7ถอย หย�ดอย67กFไม7หย�ด ม�อะไรเหล>อไหมด
บ ร6ปม
นด
บนามม
น
กFด
บ  น�@เร�ยกว7าด
บท�กขQฟ 
งยากส
กหน7อยนะถ-าหากเราภาวนาพ�จารณา
เร>?อยๆ  ม
นจะพ-นข1@นมาแล-วจะร6-จ
กม
นจะด
บของม
นอย7างน
@น  ท�?ส�ดค�าสอน
พระพ�ทธเจ-าเปFนอย7างน
@น หมดล7ะ ไม7เปFนอะไร ละหมด พระพ�ทธเจ-าสอน
จบตรง น�@ละหมด จบลงท�?น�?
ว
นน�@อธ�บายธรรมะให-ญาต�โยม และถวายท7านอาจารยQ  ถ-าหากว7าผ�ดพลาด
ประการใด ขออภ
ยด-วย แต7อย7าเพ�?งเข-าใจว7าม
นผ�ด ม
นถ6ก ฟ 
งไว-ก7อน ให-
ร6-จ
กผ�ด  ร6-จ
กถ6ก ถ-าเหม>อนก
บ เอาผลไม-ชน�ดหน1?งถวายท7านอาจารยQ  และ
ฝากญาต�โยมท�กๆคนอาตมาบอกว7า  ผลไม-น�@ม
นหวานนะ  กFขอให-ฟ 
งไว-
ก7อน อย7าเพ�?งเช>?อว7าม
นหวานล7ะ  เพราะเม>?อไม7ร6-จ
กรสผลไม-ท�?ม
นเปร�@ยวเอา
ม>อจ
บม
นกFไม7ร6-เปร�@ยว ผลไม-น�@ม
นหวานถวายให-จ
บด6 ม
นกFไม7ร6-หวาน ฉะน
@น
ท�?เทศนQให-ฟ 
งว
นน�@  อย7าเพ�?งเช>?อ  ถ-าอยากจะร6-จ
กรสเปร�@ยวหวาน ของผลไม- 
กFต-องเอาม�ดไปเฉ>อนแล-วเค�@ยวด6ในปากน
?นแหละหากม
นเปร�@ยวกFจะร6-ส1ก
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เปร�@ยว  หากม
นหวานกFจะร6-ส1กหวาน  ท�น�@เช>?อได-แล-ว  เพราะเหต�ใดจ1งเช>?อ 
เพราะว7าเปFนป 
จจ
ตต
งแล-วม�พยานต
วเราจะเปFนพยานของต
วเราแน7นอน
แล-วท�น�@  ฉะน
@น  ผลไม-ท�?อาตมาฝากให-ว
นน�@  อย7าเพ�?งเอาไปท�@ง  เกFบไว-ทาน 
ให-ร6-รสเปร�@ยวหวานเส�ยก7อน  จนเปFนส�ข�ภ6โต  ต
วเราเปFนพยานของเราแล-ว
แน7นอน
พระพ�ทธเจ-าไม7ม�คร6ไม7ม�อาจารยQนะ  อาช�วกไปถามท7านว7าใครเปFนคร6เปFน
อาจารยQของท7าน  พระพ�ทธองคQตร
สตอบว7า  เราไม7ม�คร6  ไม7ม�อาจารยQ 
อาช�วก กF สบ
ดหน-าไปเลย ค>อบอกความจร�งเก�นไป บอกความจร�งก
บคน 
ไม7ร6-จ
กความจร�ง ไม7เช>?อ ไม7ร6-จ
กฟ 
ง ไม7ร6-จ
กเอา ฉะน
@น ว
นน�@อาตมาถ1งบอก
ว7าอย7าเพ�?งเช>?อ  อย7าเพ�?งไปเช>?อ  คนไปเช>?อคนอ>?นเขาท7านว7าคนโง7  เพราะ
ไม7ม�พยานในต
วของเรา  ด
งน
@น  ให-ย1ดพยานใจต
วของเราอย7างน
@น 
พระพ�ทธเจ-าจ1งตร
สเลยว7า  พระพ�ทธองคQไม7ม�คร6  ไม7ม�อาจารยQ  อย7างน�@เปFน
ความจร�ง แต7เราค�ดให-ถ6กนะ ถ-าค�ดไม7ถ6กแล-ว ไม7เคารพอาจารยQนะ ไม7ม�คร6 
ไม7ม�อาจารยQ  อย7าไปว7านะ  ถ-าคร6อาจารยQสอนถ6กมาแล-ว  เราร6-จ
กปฏ�บ
ต� 
เหFนถ6กเหFนผ�ด ร6-ข1@นมาตามคร6บาอาจารยQ
ว
นน�@พวกเราท
@งหลาย  ม�โชคด�  อาตมาม�โอกาสร6-จ
กญาต�โยมท�กๆคน  และ
ได-พบก
บท7านอาจารยQ  ไม7น7าจะมาเหFนก
นนะ  เพราะอย67ไกลก
นมาก  ว
นน�@
อาตมาเหFนว7าจะต-องม�เหต�ป 
จจ
ยอ
นหน1?ง ซ1?งพระพ�ทธองคQตร
สว7า อะไรท�?จะ
เก�ดข1@นมา  จะต-องม�เหต�อย7างน�@อย7าล>มนะจะต-องม�เหต�อ
นหน1?ง  บางท�สม
ย
ก7อนอด�ตชาต�  อาตมาได-มาเปFนพ�?ๆ น-องๆ  ของญาต�โยมแถวๆน�@กFเปFนได- 
ถ-าพ6ดถ1งเหต�ม
นเปFนอย7างน
@น คนอ>?นไม7ได-มา แต7อาตมาได- มาท�าไม หร>อ
ว7าจะมาสร-างเหต�เด�wยวน�@กFได-  ฉะน
@นจ1งฝากธรรมไว-ให-ญาต�พ�?น-องท
@งหลาย
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คนแก7กFเปFนพ7อเปFนแม7 คนม�อาย�เสมอๆก
นกFเปFนเพ>?อน คนอาย�น-อยๆกFเปFน
ล6กหลานท�กๆคน ขอฝากความอาล
ยไว- ณ ท�?น�@ ญาต�โยมท
@งหลายจงเปFนผ6-
ขย
นข
นแขFง  หม
?นในข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ไม7ม�อะไรแล-วจะย�?งกว7าธรรมะ 
ธรรมะน�@เปFนเคร>?องท�?ค�@าจ�นโลกเหล>อเก�น  ท�กว
นน�@เราจะไม7สบาย  กระส
บ
กระส7ายกFเพราะไม7ม�ธรรมะ ถ-าเราม�ธรรมะกFจะสบาย อาตมากFด�ใจท�?ได-ช7วย
ท7านอาจารยQและช7วยญาต�โยมด-วย  จ1งขอฝากความอาล
ยไว-  บางท�พร�7งน�@
คงได-จากไป ไปท�?ไหนกFย
งไม7ทราบ อย7างน�@เปFนเร>?องธรรมดา มาแล-วกFต-อง
ไป ไปแล-วกFต-องมา ม
นเปFนเร>?องอย7างน�@ ไม7ควร ด�ใจและไม7ควรเส�ยใจ ส�ข
แล-วกFท�กขQ  ท�กขQแล-วกFส�ข  ได-แล-วกFเส�ยไป  เส�ยไปแล-วกFได-มาเปFนเร>?อง
ธรรมดา ญาต�โยมจงเข-าอย67ในธรรมะจะไม7ม�ความเด>อด ร-อน ท�กๆคน ผล
ท�?ส�ดน�@ ขอให-ญาต�โยมท
@งหลายเปFนคนม�โชคด� โชคอย7างใหญ7หลวงค>อ โชค
ร6-จ
กธรรมะ น
?นแหละเปFนโชคด�ท�?ส�ดแล-ว
ในวาระส�ดท-าย ญาต�โยมท�กคนม�ความสงส
ยอะไรในใจให-ถามป 
ญหาได-  ม�
ไหมล7ะ  สม
ยก7อนคร
@งพ�ทธกาล  เร>?องสาวกไม7ชอบพระพ�ทธเจ-ากFม�  เพราะ
พระพ�ทธเจ-าบอกให-ขย
น  ไม7ให-ประมาทสาวกท�?ข�@เก�ยจกล
วละเกล�ยด  เม>?อ
คราวท�?พระพ�ทธเจ-า ปร� น�พพานสาวกกล�7มหน1?งร-องไห-ว7า พระพ�ทธเจ-าของ
เราปร�น�พพาน แล-วจะไม7ม�ใครเปFนคร6เปFนอาจารยQสอนเรา สาวกกล�7มน�@กFโง7 
สาวกอ�กกล�7มหน1?งยกม>อสาธ�  พระพ�ทธเจ-าตาย  แล-วเราสบาย  ไม7ม�ใคร
บ
งค
บเรา  กล�7มท�?สาม  เม>?อพระพ�ทธองคQปร�น�พพานแล-วกFสบายใจ  ปล7อย
สลดส
งเวชในส
งขาร น�? ม�กล�7มหน1?ง กล�7มสอง กล�7มสาม เราจะเอากล�7มไหน
ล7ะ  จะเอากล�7มสาธ�หร>อจะเอากล�7มไหน  กล�7มหน1?ง  เม>?อพระพ�ทธองคQ  ปร� 
น�พพานแล-วกFร-องไห- น�?ค>อคนท�?ไม7ถ1งธรรมะ กล�7มท�?สองน
?นเกล�ยดไปท�าอ
น
น�@กFไม7ได-  ท�าอ
นน
@นกFไม7ได-ผ�ดท
@งน
@น  กล
วท7านจะด�เอา  กล
ว  ท7านจะว7าเอา 
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เม>?อท7านปร�น�พพานแล-วสบายใจ  ท�กว
นน�@เช7นก
นบางท�ท7านอาจารยQอาจจะ
ม�ล6กศ�ษยQเกล�ยดเหม>อนก
นละนะ  เกล�ยดอย67ในใจ  อดไว-  คนม�ก�เลสกFต-อง
เปFนท�กคนแม-แต7พระพ�ทธองคQย
งม�สาวกร
งเก�ยจอาตมาม�ล6กศ�ษยQร
งเก�ยจ
เหม>อนก
น  ไปบอกให-เขาท�@งความช
?ว  เขาเส�ยดายความช
?ว  เขากFเกล�ยด 
เรา อย7างน�@กFม�เยอะ ฉะน
@นป 
ญญาชนท
@งหลาย ให-พาก
นต
@งอย67ในธรรมะให-
แน7นหนา เอาล7ะ
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...จะปฏ�บ
ต�ธรรมอย7างไร คนเราไม7ร6-จ
ก น1กว7าการเด�นจงกรม น1กว7าการฟ 
ง
ธรรม น1กว7าการน
?งสมาธ� เปFนการปฏ�บ
ต� น
?นเปFนส7วนน-อย กFจร�งอย67 แต7ม
น
เปFนเปล>อกของม
น การปฏ�บ
ต�จร�งๆ กFปฏ�บ
ต�เม>?อประสบอารมณQ น
?นแหละ
การปฏ�บ
ต�  แล-วท�?ม
นประสบอารมณQก
บอย67น
@น  เช7นม�อะไร  ม�คนมาพ6ดไม7
ถ6กใจนะ เราเปFนท�กขQข1@นมา ถ-าคนพ6ดให-ถ6กใจเรา เรากFเปFนส�ขตรงน�@แหละ
ตรงท�?จะปฏ�บ
ต�  เราจะปฏ�บ
ต�อย7างไร อ
นน�@ส�าค
ญ ถ-าเราไปว�?งก
บส�ข ไปว�?ง
ก
บท�กขQ ม
วไปว�?งก
บส�ข ไปว�?งก
บท�กขQอย67น
?น จะว�?งตลอดจนถ1งว
นตายกFไม7
พบธรรมะน�?  กFอย67ไม7ได-  เม>?อร6-จ
กส�ขท�กขQท
@งสองน�@ข1@นมาเม>?อไร  เราจะแก-ไข
ป 
ญหาอย7างไรโดยธรรมะ น�?ค>อการปฏ�บ
ต�
โดยมากคนท�?ได-ของท�?ไม7ชอบใจ ไม7อยากจะพ�จารณานะ อย7างคนน�นทาว7า
เรา อย7ามาว7าฉ
น มาว7าฉ
นท�าไม น�?ค>อคนป�ดต
วไว- ตรงน
@นแหละต-องปฏ�บ
ต� 
ถ-าเขาว7าเราไม7ด�  เขาน�นทาเราน�?ควรฟ 
ง  เขาว7าถ6กหร>อผ�ดอะไรหนอ  ไม7ด�
ตรงไหน เราควรร
บฟ 
ง ไม7ต-องป�ด ปล7อยเข-ามาให-ด6ไว- บางท�กFม�นะท�?เราไม7
ด�น
?นน7ะ  เขาว7าถ6กย
งไปโทษเขาอ�กน�?  ท�น�@เรามาด6ต
วเรา  เราเหFนท�?ไหนม
น
ไม7ค7อยด� เรากFเข�?ยม
นออกเส�ย เข�?ยโดยไม7ให-ใครร6-จ
กน
?นแหละ เข�?ยส�?งท�?ไม7ด�
ออกเส�ย ม
นกFด�ข1@นมาอ�ก น�?ค>อคนม�ป 
ญญา
ส�?งท�?ม
นว�7นวาย ส�?งท�?ม
นไม7สงบอย67 ตรงน
@นแหละ ม
นเปFนเหต� ส�?งท�?สงบอย67กF
ตรงน
@นเอง  เราเอาม
นแทนท�?เข-าไปท�?ม
นไม7สงบน
?นไง  น�?บางคนไม7ร
บฟ 
ง 
ท�ฏฐ�ม
นแรง  เราท�าอย7างน
@นจร�งๆ  กFไปเถ�ยงเขาอ�กนะ  ย�?งก
บล6กเราแล-ว 
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ความเปFนจร�งบางอย7างม
นถ6กของเขา แต7เราเข-าใจว7าเราเปFนแม7เขาไม7ยอม
ม
น อย7างน�@กFม�  อย7างเราเปFนคร6คนน�?  บางท�ล6กศ�ษยQนะ เขาพ6ดถ6กแต7ว7าเรา
ไม7ยอมม
นท�าไม  เพราะว7าเราเปFนคร6เขา  เขาจะเถ�ยงเราได-อย7างไร  น�?ค�ด
อย7างน�@ม
นค�ดไม7ถ6ก
ในคร
@งพ�ทธกาล  ม�สาวกองคQหน1?ง  ท7านม�ป 
ญญามาก  พระพ�ทธเจ-ากFเทศนQ
ธรรมะให-ฟ 
ง  เทศนQไปเร>?อยๆ  ท7านกFฟ 
งไปเร>?อยๆ  พระพ�ทธเจ-าถามว7า 
"ท7านพระสาร�บ�ตร ท7านฟ 
งธรรมน�@ ท7านเช>?อไหม?" "เกล-ากระผมย
งไม7เช>?อ" 
พระพ�ทธเจ-าชอบใจเลย  "เออ...ด�แล-ว  ท7านม�ป 
ญญา  คนท�?ม�ป 
ญญาไม7ควร
เช>?อง7าย  ต-องร
บอ
นน�@ไปพ�จารณาด6เหต�ผลก
นก7อนจ1งเช>?อ"  น�?แหละ  ธรรมท�?
เปFนคร6สอนคนอย7างด�ท�เด�ยว ค>อความเปFนจร�งม
นถ6กของท7านพระสาร�บ�ตร 
ท�?ท7านพ6ดท7านเอาใจจร�งมาพ6ดให-ฟ 
งเลย บางคนกFว7า ถ-าจะพ6ดว7าไม7เช>?อกFด6
เหม>อนจะฝ7าฝ>นอ�านาจพระพ�ทธเจ-า  กล
ว  กFเลยกล
วในส�?งท�?ไม7ควรกล
ว  กF
เลยว7าถ6กตามก
นไปหมด น�?โลกของเราม
นเปFนอย7างน�@ พระพ�ทธเจ-าของเรา
ตร
สว7า  ส�?งท�?ไม7ผ�ดไม7เปFนบาปไม7ต-องอายเลย  เพราะเราย
งเช>?อไม7ได-  เรา
พ�จารณาไม7ได-  เราย
งไม7เช>?อ พระสาร�บ�ตรจ1งพ6ดว7า  "ข-าพระองคQย
งไม7เช>?อ" 
พระพ�ทธเจ-าชอบใจ  "องคQน�@ม�ป 
ญญามาก ให-ไตร7ตรองด6เหต�ผลก7อนจ1งเช>?อ" 
พระสาร�บ�ตรน�@ม�ป 
ญญา  อ
นน�@เปFนคต�ของผ6-ท�?เปFนคร6  เปFนอาจารยQของคน
เปFนอย7างด�  บางท�ความร6-เราได-จากเดFกๆกFม�นะ  เราอย7าไปถ>อ  ไปย1ดม
?น
อะไรท
@งหลายเลย
ท�?เราเก�ดมา จะย>น จะเด�นไปมา จะน
?งท�?ไหน เวลาน
@นเร�ยกว7า เราศ1กษาท�ก
อย7าง เราศ1กษาตามธรรมชาต� ร6ปกFด� เส�ยงกFด� กล�?นกFด� รสกFด� โผฏฐ
พพะกF
ด�  เราต-องฟ 
ง  ต-องร
บฟ 
ง  คนม�ป 
ญญาต-องร
บฟ 
งข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�น
@น  กF
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ท7านปฏ�บ
ต�ให-ม
นหมดเร>?อง ถ-าเราม�ความชอบใจ ไม7ร6-เท7าความชอบใจ ไม7ร6-
เท7าความไม7ชอบใจ น�?เราย
งม�เร>?อง ถ-าเราร6-เท7าม
นแล-ว ความชอบใจ ความ
ส�ขน�@กFไม7ม�อะไร  ส
กแต7ว7าความร6-ส1ก  แล-วม
นกFหายไป  ไม7ชอบใจน�@กFไม7ม�
อะไรมากมาย ส
กแต7ว7าความร6-ส1กเท7าน
@น  แล-วม
นกFหายไป จะเอาอะไรก
บ
ม
นเล7า  ถ-าเราน1กว7าส�ขน
@นเปFนของเราท�กขQน
@นเปFนของเรา  ม
นกFท�กขQยาก
ล�าบากไปเท7าน
@นแหละ  ม
นหมดเร>?องจบเร>?องไม7ได-  ป 
ญหาอ
นน�@  ม
นกFเก�ด
ต7อๆๆๆไปเร>?อยๆ น�?ม
นเปFนเช7นน�@ หล
กความจร�งม
นกFเปFนเช7นน�@
แต7ว7าเราสอนก
น  ไม7ค7อยพ6ดก
นถ1งเร>?องจ�ตใจ  ไม7ค7อยพ6ดก
นถ1งเร>?องความ
จร�ง ถ-าเอาความจร�งมาพ6ดก
นคนจะไม7ชอบด-วยซ�@า ไม7ร6-จ
กกาละเทศะ ไม7ร6-
จ
กประส�ประสา อะไรต7ออะไร ฟ 
งธรรม น�?ต-องร
บฟ 
ง ค>อ ธรรมะน�@ไม7ใช7ว7า
ท7านเอาความจ�ามาพ6ด ท7านเอาความจร�งมาพ6ด คนทางโลกน�?ม
นเอาความ
จ�ามาพ6ดก
น แล-วกFไปพ6ดในแง7ท�?ว7า ยกห6ช6หางข1@นไป เช7นว7าเราน�?พรากก
น
มานานแล-วนะ จากก
นไปอย67ต7างประเทศ หร>อจากก
นไปอย67ต7างจ
งหว
ดก
น
มานาน  อ�กว
นหน1?งเผอ�ญไปข1@นรถไฟพบก
นเข-า  "แหม...ผมด�ใจเหล>อเก�น 
ผมน1กว7าจะไปเย�?ยมค�ณอย67เรFวๆน�@"  อ
นน�@ไม7ใช7  ความเปFนจร�งไม7เคยน1กเลย 
แต7ไปพ6ดข1@นเด�wยวน
@นแหละ ไปปร�งข1@นเด�wยวน
@นแหละ คนม
นชอบเปFนอย7าง
น�@  โกหก โกหกโดยไม7ร6-ต
วเจ-าของน�?  ธรรมะม
นเปFนเช7นน�@  ถ1งว7าพระน�?ท7าน
พ6ดยาก  เม>?อท7านพ6ดท7านเอาความจร�งมาพ6ดให-ฟ 
ง  พ6ดไปพ6ดไปเถอะ  คน
ฟ 
งกFไม7เข-าใจ  เข-าใจยาก  ถ-าเราเข-าใจธรรมะเรากFได-ปฏ�บ
ต�ในส7วนของ
ธรรมะ  ไม7ถ1งก
บว7าจะต-องมาบวชกFได-ถ-าเราเข-าใจ  แต7การบวชน�?ม
นเปFน
รากฐานโดยตรง  ผ6-จะมาปฏ�บ
ต�โดยตรงต-องออกมาอย67ในป7า  ต-องสละ
ครอบคร
ว ต-องสละสมบ
ต� ม
นถ1งไม7ก
งวล การเข-ามาอย67ในป7า หร>อในท�?สง
ด
น
@นเปFนเคร>?องปฏ�บ
ต�โดยตรง
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บ
ดน�@ถ-าเราย
งม�ครอบคร
วอย67  ย
งม�ภาระอย67  ท�าอย7างไรเราจ1งจะปฏ�บ
ต�ได- 
บางคนกFน1กว7าเราปฏ�บ
ต�ไม7ได-ล7ะ  พระก
บโยมในโลกน�@ในประเทศไทยเราน�@ 
ใครมากกว7าก
น  โยมน
?น  ส7วนพระมาปฏ�บ
ต�เท7าน�@  โยมน
@นไม7ปฏ�บ
ต�  ม
นกF
ว�7นวายเท7าน
@นเอง  น�?ค>อเราย
งเข-าใจผ�ด  ผมย
งบวชไม7ได-  ไม7ใช7บวชหรอก 
ไม7ใช7การบวช บวชมาแล-วกFไม7ได-อะไร ถ-าเราไม7ปฏ�บ
ต� กFเปFนอย7างเก7าน
@น
แหละ  กFเส�ยไปอย7างน
@น  ถ-าเราค�ดถ6ก  แม-จะท�าอะไรอย67ท�?ไหนกFช7างเถอะ 
เปFนคร6เปFนอาจารยQเปFนข-าราชการ  ท�าหน-าท�?การงานท�?ไหนกFตาม  ถ-าเราร6-
เร>?องของเร>?องอ
นน�@จะได-ร
บการอบรมท�กว�นาท�  เราได-ปฏ�บ
ต�บางคนเข-าใจ
ว7า  โอsย...ฉ
นเปFนฆราวาส  ท�าไม7ได-หรอก  น�?ค>อม
นหลงเตล�ดเป�ดเป�งไปท
@ง
ร-อยเปอรQเซนตQเลย อย7างอ>?นท�าไมท�าได- อย7างอ>?นท�าได- อะไรท�?ไม7ม�เรากFหา
ได-  เพราะเราอยากได-เรากFท�าได-"ผมไม7ม�เวลาเลย  ผมม�แต7การงาน"  "เอ-
า...ท�าไมค�ณม�เวลาหายใจล7ะ" น�?เปFนเร>?องอย7างน�@ ท�าไมค�ณจ1งม�เวลาหายใจ 
หาเวลามาจากไหน แน7ะ!  เพราะเร>?องส�าค
ญในช�ว�ตของค�ณ ถ-าค�ณเหFนว7า
เร>?องการปฏ�บ
ต�น�@เปFนเร>?องส�าค
ญในช�ว�ตของค�ณแล-ว  การปฏ�บ
ต�ของค�ณกF
เสมอลมหายใจเท7าน�@แหละ กFเพราะการปฏ�บ
ต�น�@ ม�ใช7ว7าจะไปว�?งหร>อไปเล7น
ก�ฬาหร>อจะต-องออกก�าล
งกาย  หร>อจะไปท�าอะไรให-ม
นว�7นวาย  เราด6ความ
ร6-ส1กของเราน�?  ม
นเก�ดมาจากเหต�ใดตาเหFนร6ป ห6ฟ 
งเส�ยง จม6กดมกล�?น ล�@น
ล�@มรสอะไรมา กFรวมก
นมาท�?ผ6-ร6-  ค>อ  จ�ตน�@ม�ความร6-ข1@น  ม
นเปFนอย7างไร  ถ-า
ม
นไม7ชอบใจ ม
นกFไม7เอา เปFนท�กขQ ถ-าม
นชอบใจม
นกFเอาเปFนส�ขเส�ย เร>?อง
เท7าน�@แหละ ท�น�@เราลองค�ดว7า ถ-าค�ณอย67ในโลกน�@ค�ณจะไปเอาส�ขท�?ไหนจะไป
หาคนในโลกน�@มาพ6ดให-ถ6กใจจนตลอดช�ว�ตเราจะได-ไหม...ไม7ได-ไม7ได-ค�ณ
จะไปอย67ท�?ไหน โลกน�@ม
นต-องเปFนอย67อย7างน�@ ท7านจ1งตร
สว7า  "โลกว�ท6"  ร6-แจ-ง
โลก  พระพ�ทธเจ-าท7านสอนให-ร6-  พระพ�ทธเจ-ากFอย67อย7างน�@  ไม7ใช7ท7านจะไป
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อย67ท�?ไหน  ท7านกFอย67ในโลกน�@  ม�ครอบม�คร
วท7านจ1งพ�จารณาจนม
นเบ>?อ  จน
เหFนโทษม
น  แล-วท�าอย7างไรเราจะปฏ�บ
ต�ได-  ถ-าค�ณจะปฏ�บ
ต�ได-ค�ณต-อง
พยายาม  เม>?อค�ณพยายามไปเร>?อยๆ  ค�ณเข-าไปเหFนโทษในส�?งน
@นแน7นอน
แล-ว ค�ณกFวางม
นได-เท7าน
@นเอง
อย7างคนด>?มเหล-าน�@ "แหม! ผมเล�กไม7ได-เหล-าน�?" จะท�าอย7างไรกFไม7ได- ย
งไม7
เหFนโทษของม
นซ� ถ-าค�ณไปเหFนโทษของม
นอย7างช
ดเจนแล-ว ไม7ต-องม�ใคร
สอนหรอก  ย
งไม7เหFนโทษพอท�?จะละม
น  ไม7เหFนอาน�สงสQท�?จะเก�ดข1@นมาได- 
การงานอ
นน
@นจ1งไม7ส�าเรFจประโยชนQ  เอาเลFบเข�?ยเล7นอย67เฉยๆ  ถ-าเราเหFน
โทษของม
นอย7างช
ดเจน  เหFนอาน�สงสQของการละม
นอย7างช
ดเจน 
เออ...เช7นค�ณไปส�7มปลา ส�7มไปเถอะ ร6-ส1กว7าม�อะไรอย67ในส�7มของเรา ม
นด
ง
ค1กค
กๆ  เราน1กว7าปลา  เอาม>อล-วงลงไปเจอส
ตวQอ�กชน�ดหน1?งท�?ม
นอย67ในน�@า 
ตาไม7เหFน  แต7ม�ความร6-ส1กในใจของเรา  น1กว7าเราเปFนปลาไหลบ-าง  น1กว7า
เปFนง6บ-างนะ  จะท�@งม
นกFเส�ยดายม
น  หากว7าม
นเปFนปลาไหลแล-วกFเส�ยดาย 
จะจ
บไว- ถ-าหากว7าม
นเปFนง6ม
นกFจะก
ดเอา น�?เข-าใจไหม สงส
ยอย67ไม7ช
ดเจน 
ไอ-ความอยากน�?ม
นมาก  อ�ตส7าหQจ
บไว-  เผ>?อม
นจะเปFนปลาไหลนะ  พอโผล7
ข1@นมาพ-นน�@า  เหFนแสกคอม
นลาย  วางเลย  ไม7ม�ใครมาบอกว7า  อ
นน
@นง6 
วางๆ  ไม7ม�ใครบอกหรอก  ม
นบอกม
นเอง  ย�?งช
ดกว7าเราบอกเส�ยด-วย 
เพราะอะไร เพราะเหFนโทษ ว7าง6ม
นก
ดเปFน ใครจะไปบอกม
น จ�ตน�@  ถ-าเรา
ฝ1กม
นแล-ว ร6-เช7นน
@นแล-ว ม
นไม7เอาหรอก
น�?เราไม7ค7อยฝ1กก
นนะ ฝ1กในทางอ>?น ไม7ค7อยฝ1กเร>?องน�@ ม
นกFเลยไม7แก7ก
นไม7
ตายก
น..พ6ดแต7เร>?องไม7แก7ไม7ตายก
นเร>?อยๆอ
นน�@ม
นเกFบความร6-ส1กไว-ใน
ธรรมก
นไม7ได- ไม7ได-ปฏ�บ
ต�เลย ถ1งไปฟ 
งธรรมะกFไปฟ 
งก
น แต7ไม7ได-ฟ 
ง ค>อ
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ไปถ1งท�?น
@น  ฟ 
งอย67ข-างนอกน�?บางท�ในส
งคมใหญ7ๆ  น�มนตQอาตมาเทศนQไม7
อยากเทศนQหรอกร�าคาญในใจ  ท�าไมไม7อยากจะเทศนQ  เพราะไม7เก�ด
ประโยชนQ เพราะเม>?อมองๆด6คนในท�?น
@น ไม7ใช7คนท�?จะเตร�ยมต
วมาฟ 
งธรรม 
ด>?มเหล-ามาบ-าง  ส6บบ�หร�?บ-าง  ค�ยก
นบ-าง  อะไรต7ออะไรบ-าง  ม
นไม7เปFน
ล
กษณะของคนท�?ม�ศร
ทธาท�?จะมาฟ 
งธรรม  กFค�ดว7าไปเทศนQท�?น
@นกFเร�ยกว7า
ประโยชนQม
นน-อย  หร>อไม7ม�ประโยชนQเลย  คนท�?ย
งม
?วส�มอย67ในความ
ประมาท เขากFค�ดว7า  แหม...เทศนQนานเก�นไป ท�าน
?นกFไม7ให-ท�า  ม
นค�ดอย67
อย7างน�@เขาไม7ได-ฟ 
งธรรมหรอก  บางท�เขาน�มนตQพระเทศนQเปFนพ�ธ�เส�ยด-วย 
น�มนตQพระค�ณท7านส
กน�ด  เขาไม7ให-เทศนQมากหรอก  รบกวนเขา  น�มนตQ
พระค�ณท7านส
กน�ดหน1?ง  เราฟ 
งแค7น�@เรากFเข-าใจแล-ว  พวกน�@ไม7ชอบฟ 
งธรรม 
เขาร�าคาญ พระเทศนQน�ดเด�ยวกFไม7เข-าใจก
น อย7างเอาของน�ดๆหน7อยๆให-
เรา ม
นพอไหม ม
นย
งไม7พอ
บางท�พระอ�ตส7าหQเทศนQไปหน
กๆ ส
กหน7อยกFม�คนเมาๆ อย67ข-างๆ น�มนตQว7า 
เฮ-ย...ให-ทางท7าน  ให-ทางท7านบ-าง  ท7านจะออกมาแล-ว  ไล7พระอย67น
?น  ถ-า
อาตมาเหFนชน�ดน�@  ไปพบชน�ดน�@  กFม�ป 
ญญามากซ1@งในธรรมะ  ซ1@งในจ�ตใจ
ของคนเรา อ
นน�@เร�ยกว7าม
นไปอ�ดอย67ตรงน�@ คล-ายๆก
บว7าน�@าในขวดเราม
นม�
เตFมอย67  เขาจะมาขอน�@าจากเรา ท
@งๆท�?น�@าในขวดของเขากFย
งเตFมอย67  เราจะ
เอาน�@าของเราร�นลงไปม
นกFไม7ม�ท�?เกFบ ม
นล-นออกมา ถ-าเหFนอาการม
นเปFน
อย7างน
@น ป 
ญญากFเหFนไปอย7างน
@น เหม>อนก
บไม7ม�เวลา ไม7ม�โอกาส และไม7
สมควร เพราะน�@าในขวดน
@นย
งเตFมอย67 ท�?เกFบน�@าม�อย67แล-ว เตFมอย67แล-ว เราจะ
เอาร�นลงไปอ�ก น�? ม
นกFล-นไปหมด ประโยชนQม
นไม7ม�แล-ว น�? ประโยชนQไม7ม� 
ถ-าหากว7าในขวดเขาม
นว7างๆอย67 มาขอน�@ากะเรา เราจ
บขวดน�@าเทลงไป คน
ท�?เกFบน�@ากFสบาย  คนให-กFสบายใจ  ม
นม�ท�?เกFบน�@า  อย7างคนท�?ฟ 
งธรรมะกFฟ 
ง 
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น
?งฟ 
งเข-าใจธรรมะจร�งๆ เรากFม�ก�าล
งใจ ม�สมาธ� ม�ความม
?นใจ เทศนQให-ฟ 
ง
กFเหม>อนก
น ถ-าหากว7าไม7ม�คนต
@งใจฟ 
ง กFเหม>อนเทน�@าใส7ขวดท�?ม
นบรรจ�น�@า
อย67แล-วเตFมๆน
?นแหละ  ไม7ร6-จะท�าไปท�าไม  ไม7ร6-จะเทไปท�าไมนะ  พล
งของ
จ�ต  พล
งของธรรมะน�@กFไม7ว�?งข1@นมาส67ความร6-  อ
นน�@เพราะว7าผ6-ให-กFไม7ต
@งใจให- 
เพราะคนร
บไม7ต
@งใจร
บ ม
นเปFนเส�ยเช7นน�@
โดยมากท�กว
นน�@ม
นกFชอบก
นเส�ยอย7างน
@นก
น  แล-วม
นไม7เปFนอย67เท7าน�@  ม
น
ทว�ข1@นไปเร>?อยๆ  ไม7ใช7ม
นจะหย�ดอย67แค7น�@  อ
นน�@ม
นเปFนอย67ในความร6-ส1กของ
มน�ษยQท�กว
นน�@  ค>อไม7ค-นไปหาความจร�งก
น  อย7างการร�?าการเร�ยน  การหา
ว�ชาความร6-  เขากFหาแต7เพ�ยงไปเปFนอาช�พของเขาเท7าน
@นแหละ  เพ>?อจะ
เล�@ยงช�ว�ตไป  เล�@ยงครอบคร
วไป  เล�@ยงอ
ตตภาพไปเท7าน
@นแหละ  เร�ยนเพ>?อ
อาช�พนะ  แต7เพ>?อส
มมาอาช�พให-ม
นเปFนธรรมะน7ะ  ท�?ให-เข-าอกเข-าใจใน
ธรรมะม
นน-อย  ม
นม�อย67แต7ม
นน-อย  ด
งน
@นพวกน
กเร�ยนท�กว
นน�@ม
นจ1งม�
ความร6-หล
กการว�ชาการ  ด�กว7าสม
ยโบร�?าโบราณท�?เราเคยท�าก
นมา  ตลอด
ถ1งเคร>?องม>อเคร>?องใช-อะไรต7างๆ  ม
นครบบร�บ6รณQแล-ว  จะท�าอะไรสะดวก
กว7า  ม�ความร6-มากกว7าแต7ก7อน  สม
ยน�@คนเยอะ  ว�7นวายกว7าแต7ก7อน  เปFน
ท�กขQกว7าแต7ก7อน ม
นเปFนเช7นน
@น น�?ไม7ใช7เพราะอ>?นใด เพราะเขาพยายามว7า
เขาเร�ยนมาเพ>?ออาช�พเท7าน
@น  น
กบวชท�กว
นน�@ท�?เปFนเดFกร�7นๆ  เคยได-ถาม
บวชแล-วท�าไมไม7ปฏ�บ
ต�"ผมบวชมาเพ>?อเร�ยนหน
งส>อ  ผมไม7ได-บวชมา
ปฏ�บ
ต�ธรรมว�น
ย"  น�?ม
นไปร6ปน�@  ไม7ได-บวชมาเพ>?ออ
นน
@น  บวชมาเพ>?อเร�ยน
หน
งส>อ ถ-าพ6ดด-วยภาษาค�าเราท�กว
นน�@  กFเร�ยกว7า  ไม7ม�ทาง อย7างเราถาม
เขาว7า  เปFนอย7างไรล7ะ...ไม7ม�ทาง  ค�าว7า  ไม7ม�ทาง  น�?  ค>อน
กบวชน
กพรต 
น
กเร�ยนมาพ6ดอย7างน�@  "ผมไม7ได-บวชมาปฏ�บ
ต�พระธรรมว�น
ย  ผมบวชมา
เพ>?อเร�ยนหน
งส>อ"  ค�าน�@แหละเร�ยกว7า ไม7ม�ทางใช7ไหม ค>อ ไม7ม�ทาง ม
นจบ
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แล-วไม7ต7อไปอ�ก  ท�?จร�งแล-ว  เม>?อเราพ6ดถ1งท�?เร�ยนมาแล-ว  เอาความจ�ามา
สอนก
น บางท�จ�ตเปFนอย7างหน1?ง สอนไปอ�กอย7างหน1?ง สอนไปตามความจ�า 
ไม7ได-สอนเพ>?อความจร�ง  น�?โลก  ฉะน
@นโลกกFต-องเปFนอย67อย7างน�@  ถ-าหากอย67
ร7วมก
บเขา  จะมาปฏ�บ
ต�อย7างน�@ไปอย67เฉยๆ  ให-ม�ศ�ลม�ธรรมะสงบระง
บเขา
เหFนว7าคนน
@นเปFนคนแปลก เขาท�าโลกไม7ให-เจร�ญ ท�าส
งคมไม7ให-เจร�ญ เขา
ย�?งย�ก
นเข-าไป  คนด�ๆกFเลยเปFนคนไม7ค7อยด�  ถ6กเขาร�มเอาเส�ย  น1กแล-วกF
เปล�?ยนไปเร>?อยๆ  เปล�?ยนไปล1กแล-วกFจะกล
บออกมา  มาไม7ได-  เลยม�ค�าพ6ด
ว7า  "โอsย...ท�กว
นน�@ผมไปไม7ได-คร
บ...ผมเข-าล1กแล-วผมถอนไม7ได-"  อ
นน�@
ป 
ญหาในโลก ม
นม
กจะเปFนอย7างน
@น แต7ความเปFนจร�งเราไม7ร6-จ
กค�ณค7าของ
ธรรมะ  ค�ณค7าของธรรมะน
@น  ไม7ใช7ไปเต-นตามต
วหน
งส>อตามต�าราอ
นน
@น
เปFนน
?น  อ
นน
@นเปFนน
?น...อ
นน
@นม
นอย67ข-างนอกม
นไม7เหFนธรรมะ  ซ1@งในจ�ต
ของตน  เม>?อเราด6จ�ตของตน  ม
นจะเหFนจ�ตของตน  เหFนความจร�งอย67อย7าง
น
@น ถ-าเราเอาความจร�งพ6ดข1@นมา ม
นกFเปFนความจร�ง ม
นกFต
ดกระแสความ
ไม7จร�งท
@งหมดเลย  ฉะน
@น  ธรรมะในบางแห7งกFว�7นวายข1@นมา  อย7างคนด>?ม
เหล-า  ไปเทศนQให-คนด>?มเหล-าฟ 
งว7า  ม
นไม7ด�อย7างน
@น  เปFนบาปอย7างน
@น 
โอsย คนก�นเหล-าจะมาร�มเอาให-ได-
ฉะน
@น จ1งว7าสม
ยน�@ สม
ยไหนกFช7างเถอะ ค�าสอนท�?พระพ�ทธเจ-าของเราท7าน
สอนไว-น
@นม
นเปFนความจร�ง  ความจร�งน�@จร�งตลอดได-สองพ
นห-าร-อยย�?ส�บ
กว7าพรรษามาแล-ว  อ
นใดท�?พระพ�ทธเจ-าของเราเทศนQแล-ว  ทรงส
?งสอนเปFน
ความจร�งแล-ว  ถอดออกมาจากใจแล-ว  อ
นน
@น  ท7านว7าอย7าไปเปล�?ยนแปลง 
อย7าไปเพ�?มเต�ม  อย7าไปถอน  ธรรมอ
นน�@แหละพระพ�ทธเจ-าตร
ส  "อย7าไป
บ
ญญ
ต�ส�?งท�?ตถาคตม�ได-บ
ญญ
ต�  อย7าไปถอนส�?งท�?ตถาคตบ
ญญ
ต�ไว-แล-ว  ให-
สมาทานตามส�กขาบทอ
นน
@น" ค>อป�ดไว- ท�าไมถ1งป�ด เพราะอ
นน�@เปFนค�าพ6ด
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ของผ6-ท�?ไม7ม�ก�เลส  โลกจะเปล�?ยนไปส
กเท7าไรกFตาม  อ
นน�@ม
นคงท�?อย67  ไม7
เปล�?ยนไปตามอ
นใดท�?ม
นผ�ด คนว7าถ6กม
นกFไม7ถ6กไปด-วย อ
นใดม
นด� คนว7า
ไม7ด�  ม
นกFไม7เปล�?ยน  ถ1งว7าเราตายแล-วเก�ด  เก�ดแล-วตาย  ม
นกFไม7เปล�?ยน 
เพราะค�าน�@ค>อความจร�ง
ความจร�งอ
นน�@ใครสร-างข1@นมา กFความจร�งม
นสร-างข1@นมา ไม7ใช7พระพ�ทธเจ-า
สร-างหร>อ  ไม7ใช7...ท7านไปค-นพบว7าอ
นน�@เปFนอย7างน�@ท7านกFเอาออกมาสอน 
ค�าสอนอ
นน�@  พระพ�ทธเจ-าจะเก�ดมากFตามไม7เก�ดมากFตาม  ความจร�งอ
นน�@
ม
นเปFนอย67อย7างน�@  ท�?เร�ยกว7า  พระพ�ทธเจ-าน�@  เปFนเจ-าของพระธรรม  ค>อ
ความจร�งอ
นน�@เท7าน
@นเอง ความเปFนจร�งท7านกFไม7ได-สร-างม
นข1@นมา ม
นเปFน
อย67แล-วแต7นานๆแล-ว  แต7ไม7ม�ใครพบ ไม7ม�ใครค-น  พระพ�ทธเจ-าทรงค-นพบ 
ท7านค-นพบเปFนอมตะน�ยายแล-ว  เอามาสอนคนเปFนธรรมะ  ม�ใช7ว7าท7านมา
แต7งข1@น  อ
นน�@ม
นเปFนของเก7า  ถ1งแม-พระพ�ทธเจ-าไม7เก�ดกFม�อย67ถ1งเก�ดมากFม�
อย67 แม-คนไม7ปฏ�บ
ต�กFม�อย67 ถ1งคนจะปฏ�บ
ต�อ
นน�@กFม�อย67 เพราะอ
นน�@เปFนความ
จร�ง  เพราะฉะน
@นธรรมะอ
นน�@ต
@งม
?นข1@นมา  ต
@งม
?นอย67นะ  แล-วกFปฏ�บ
ต�ตาม
ความเปFนจร�งก
นไป  แล-วกFถล7มทลายตายฉ�บหายหมด  กFวนกล
บเข-ามา
หาความเปFนอย67อ�ก  ความเปFนจร�งค>อธรรมะกFหล7อเล�@ยงคนไปอ�ก  นานๆไป
คนมากข1@นไปกFประมาทอ�ก ม
นกFท�าไปตามโลก ตามความม>ดของคนไป เจ
ร�ญไปๆ แล-วกFเส>?อมอ�ก  ต
@งไม7ได-  ว�7นวายอ�ก  แล-วกล
บมาต
@งความเปFนจร�ง
อ�ก เพราะอ
นน�@ไม7หาย พระพ�ทธเจ-าน�พพานแล-วกFไม7หาย พระพ�ทธเจ-าท�ก
องคQน�พพานแล-วกFไม7หาย ท7านมาเก�ดแล-วกFไม7หาย ท7านด
บข
นธQไปแล-วอ
น
น�@คงต
@งอย67 โลกเว�ยนมาบรรจบ อ
นน�@ ม
นกFคล-ายๆก
บว7ามะม7วงต-นหน1?ง ม
น
กFเปFนดอกม
นกFเปFนผล เปFนผลเลFก แล-วเปFนผลโตเร>?อยๆข1@นมา จนกว7าม
น
ห7าม ม
นห7ามแล-วกFส�ก เหล>อส�กม
นกFเละ ม
นกFหล7นลงมาอ�ก เมลFดม
นกFกล
บ
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มาส67แผ7นด�นอ�ก  เปFนต-นใหม7ข1@นมาอ�ก เร>?อยๆไปผลท�?ส�ดม
นกFห7ามแล-วม
นกF
ส�ก ส�กแล-วม
นกFเละเมลFดม
นกFตกไปส67ด�นอ�ก ต-นกFมาเก�ดอ�กเช7นน�@ ม
นกFเปFน
อย67อย7างน�@ในโลกน�@ ม
นไม7ไปอ>?นไกล ม�แต7ของเก7าน
@นแหละ
อย7างท�?เราท�าท�กว
นน�@กFเหม>อนก
น ว
นน�@เรากFท�าของเก7าน
@นแหละ พร�7งน�@เรา
กFไปท�าอย7างเก7าล7ะ ไม7ไปท�าอย7างอ>?นหรอก เออ...ไปท�าให-ม
นย�7งยากข1@นมา
อ�ก คนค�ดมากเก�นไป กFของในโลกม
นม�หลายๆอย7างน�?  พยายามค-นข1@นมา
ได- ม
นกFม�ข1@นมา แต7ม
นจบไม7ได- จบไม7ได- พ�ทธศาสตรQกFด� ว�ทยาศาสตรQกFด� 
ศาสตรQท
@งหลายท�?ม�มาหลายๆศาสตรQ  ว�ทยาศาสตรQ  จ�ตศาสตรQ 
เกษตรศาสตรQ  ท�กอย7างน
?นแหละ  ค-นไปม
นกFม�มา  แต7ว7าม
นกFมาจบอย67ท�?
ความจร�งของม
น เพราะม
นเปFนว
ฏฏะเหม>อนก
นก
บล-อเกว�ยน เราม�เกว�ยน
ส
กเล7มหน1?ง แล-วกFม�โคลากม
นไป ล-อเกว�ยนม
นไม7ยาวแต7รอยม
นยาว ถ-าโค
ต
วน
@นนะ ม
นลากเกว�ยนไปไม7หย�ด อ
นรอยเกว�ยนน
@นม
นกFท
บรอยโคไปไม7
หย�ด ม
นกลม แต7ว7าม
นยาว จะว7าม
นยาวกFได- แต7ว7าม
นกลม เราเหFนความ
กลมม
นเช7นน�@กFไม7เหFนความยาวในกงเกว�ยนอ
นน
@น  แต7เม>?อโคลากไป 
แหม...ก�?ว
นก�?เด>อน ม
นยาว เม>?อโคม
นลากไปไม7หย�ด ล-อเกว�ยนกFหม�นไปไม7
หย�ด อ�กว
นหน1?งโคม
นเหน>?อย ม
นสล
ดแอกออกไปเส�ยแล-ว โคไปโค เกว�ยน
ไปเกว�ยน  ล-อเกว�ยนกFหย�ดเอง  น�?...นานไปม
นกFท�@งไปเอง  นานๆไปม
นกF
เปFนธาต�ด�น น�@า ไฟ ลมถมท
บเปFนด�นหญ-าไปอย7างเด�มคนกระท�ากรรมน�@กF
เหม>อนก
น  ม
นไม7จบเร>?องของม
น  เราจะค-นอย67ในโลก  ม
นกFไปอย67อย7างน�@ 
ม
นกFไปของม
นเร>?อยๆ  ของม
นไม7จบเหม>อนก
น  ตลอดถ1งท�กว
นน�@  คนพ6ด
ความจร�งอย7างน�@ม
นกFไม7จบเหม>อนก
น  คนม�จฉาท�ฏฐ�กFม�ไม7จบเหม>อนก
น 
ม
นม�ก�าล
งเท7าก
น  เหม>อนม�ดเล7มหน1?ง  เรามาล
บให-ม
นคมๆเส�ย  จะเอาไป
ท�าให-ม
นเปFนประโยชนQ  ม
นกFม�ประโยชนQ  เปFนก�าล
งในทางท�?เปFนประโยชนQ 
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เราจะเอาไปท�าให-ไร-สาระไร-ประโยชนQ ม
นกFม�ก�าล
งเท7าๆก
น เพราะม�ดม
นม�
ความคมเสมอก
น น�?กFเหม>อนก
น แต7ว7าต7อไปม�ดเล7มน
@น เม>?อม
นเก�ดเปFนม�ด
มาได- ส
กว
นหน1?งม
นจะหย�ดเปFนม�ด คนท�ากรรมน�@กFเหม>อนก
น ท�าไปๆ ม
น
หย�ดตรงไหน  เราหย�ดการกระท�ามาแล-ว  รอยเกว�ยนม
นกFไม7หม�นไปตาม 
ม
นเล�กแค7น
@นแหละ  ถ-าเราว�?งไปไม7หย�ด  ม
นกFไม7หย�ด  ม
นกFหม�นไปเร>?อย 
การกระท�ากรรมช
?วของเรากFเหม>อนก
น  ถ-าเราไม7หย�ดม
นกFไม7หย�ด  ถ-าเรา
หย�ดม
นกFหย�ด แค7น�@ น�?ค>อการปฏ�บ
ต�ธรรม
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๓๓ - นJPาไหลน!= ง
http://ajahnchah.org/thai/Still_Flowing_Water.php 

เอ-า!....ต
@งใจท�กคน  อย7าท�าจ�ตให-ม
นเพ7งไปท�?คนโน-นคนน�@  ท�าความร6-ส1ก
คล-ายๆก
บเราน
?งอย67บนภ6เขา  อย67ในป7าแห7งหน1?ง  คนเด�ยวเท7าน
@นแหละ ต
ว
เราท�?น
?งอย67เฉพาะป 
จจ�บ
นน�@ม�อะไรบ-าง ม�แต7กายก
บจ�ตเท7าน
@น โดยตรงจะม�
กาย  ก
บจ�ตสองอย7างเท7าน
@น  กายค>อส�?งท
@งหมดท�?เราน
?งอย67ในก-อนน�@...เปFน
กาย จ�ตกFค>อส�?ง ท�?น1กค�ดร
บร6-อารมณQในป 
จจ�บ
นน�@ เร�ยกว7า จ�ต ท7านเร�ยกว7า
นาม ร6ป นามหมายถ1งส�?งท�?ไม7เปFนร6ป ไม7ม�ร6ป จะเปFนความน1กค�ดอะไรกFได-
หร>อความร6-ส1กท�กอย7าง  เร�ยกว7าเปFนนาม  เช7นเวทนา  ส
ญญา  ส
งขาร
ว�ญญาณ น�@กFไม7ม�ต
วตน เปFนนามธรรม ตาเหFนร6ปเร�ยกว7าร6ป เก�ดความร6-ส1ก
เปFนนามเร�ยกว7า ร6ปธรรม นามธรรม หร>อเร�ยกว7ากายก
บจ�ต
ท�?เราน
?งอย67ป 
จจ�บ
นน�@ม�กายก
บจ�ต  ให-เราเข-าใจอย7างน�@  ส�?งท
@งหลายม
นเก�ด
จากน�@ม
นม�7งหลายอย7าง  ฉะน
@นถ-าเราต-องการความสงบให-เราร6-ร6ปก
บนาม
หร>อกายก
บจ�ตเท7าน�@กFพอ แต7จ�ตท�?ม�อย67เด�wยวน�@เปFนจ�ตท�?ย
งไม7ได-ฝ1ก จ�ตน�@ย
ง
สกปรก จ�ตน�@ย
งไม7สะอาดไม7ใช7จ�ตเด�ม จ�าเปFนจะต-องฝ1กห
ดจ�ตอ
นน�@  ด
งน
@น
ท7านจ1งให-สงบเปFนบางคร
@ง
บางคนเข-าใจว7าการน
?งน�@แหละเปFนสมาธ� แต7ความเปFนจร�งการย>น การเด�น 
การน
?ง การนอน กFเปFนการปฏ�บ
ต�ท
@งน
@น ท�าสมาธ�ให-เก�ด ได-ท�กขณะ สมาธ�
หมายตรงเข-าไปว7า  ความต
@งใจม
?นการท�าสมาธ�ไม7ใช7การไปก
กข
งต
วไว- 
บางคนกFเข-าใจว7า  "ฉ
นจะต-องหาความสงบ  จะไปน
?งไม7ให-ม�เร>?องอะไรเก�ด
ข1@นเลย  จะไปน
?ง  เง�ยบๆ"  อ
นน
@นกFคนตาย  ไม7ใช7คนเปFน  การท�าสมาธ�ค>อ
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ท�าให-ร6- ท�าให-เก�ดป 
ญญา ท�าให-ม�ป 
ญญา สมาธ�ค>อความต
@งใจม
?น ม� อารมณQ
อ
นเด�ยว  อารมณQอ
นเด�ยวค>ออารมณQอะไร  ค>ออารมณQท�?ถ6กต-องน
?นแหละ
เร�ยกว7าอารมณQอ
นเด�ยว  ธรรมดาคนเราอยากจะไปน
?งให-ม
นเง�ยบเฉยๆ 
โดยมากน
กศ1กษา น
กเร�ยนเคยมากราบอาตมาว7า  "ด�ฉ
นน
?งสมาธ�ม
นไม7อย67 
เด�wยวม
นกFว�?งไปโน-น เด�wยวม
นกFว�?งไปน�@ ไม7ร6-จะท�าอย7างไรจ1งจะ ให-ม
นอย67 ให-
ม
นหย�ด"  ของน�@เปFนของหย�ดอย67ไม7ได-  ไม7ใช7ว7าไม7ให-ม
นว�?ง  ม
นเก�ดความ
ร6-ส1กข1@นในท�?น�@บางคนกFมาฟ-อง  "ม
นว�?งไปฉ
นกFด1งม
นมา  ด1งม
นมาอย67ท�?น�@ 
เด�wยวม
นกFเด�นไปท�?น
@นอ�ก...ด1งม
นมา" ม
นกFเลยน
?งด1งอย67อย7างน
@นแหละ
จ�ตอ
นน�@เข-าใจว7าม
นว�?ง  แต7ความเปFนจร�งม
นว�?งแต7ความร6-ส1กของเราอย7าง
ศาลาหล
งหน1?ง  "แหม ม
นใหญ7เหล>อ เก�น"  ม
นกFไม7ใหญ7หรอก ท�?ว7าม
นใหญ7
ม
นเปFนเพราะความร6-ส1กของเราว7าม
นใหญ7เท7าน
@น  ศาลาหล
งน�@ม
นไม7ใหญ7 
แต7เรามาเหFน  "แหม ศาลาน�@ม
นใหญ7เหล>อเก�น  "  ไม7ใช7ศาลา ม
นใหญ7อย7าง
น
@น ม
นเปFนแต7ความร6-ส1กของเราว7าม
นใหญ7  ความเปFนจร�งศาลาแห7งน�@ม
นกF
เท7าน
@นม
นไม7ใหญ7ไม7เลFก  ม
นเปFนอย7างน�@ อย7างน
@นเรากFว�?งไปตามความร6-ส1ก
น1กค�ดของเรา
การภาวนาให-ม
นสงบ  ค�าว7าสงบน
@น  เราจะต-องร6-เร>?องของม
น  ถ-าไม7ร6-เร>?อง
ของม
น ม
นกFไม7สงบ ยกต
วอย7างเช7นว7า ว
นน�@เราเด�นทางมาจากไหนกFไม7ร6- 
ปากกาท�?เราซ>@อมาต
@งห-าร-อยบาทหร>อพ
นบาท  เราร
กม
น  พอเด�นมาถ1งท�?น�@ 
บ
งเอ�ญเราเอาปากกาไปวางในท�?หน1?งเส�ย  เช7นเอาใส7กระเปp าหน-า  อ�กวาระ
หน1?งเอาใส7ใน กระเปp าหล
ง กFเลยมาคล�าด6กระเปp าหน-า ไม7เหFนเส�ยเลย โอsย! 
ตกใจแล-วตกใจ  เพราะม
นไม7ร6-ตามความเปFนจร�ง  ม
นกFว�7นวายอย67อย7างน
@น 
จะย>น  จะเด�น  จะเห�นไปมากFไม7สบาย น1กว7าปากกาของเราหายกFเลยท�กขQ
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ไปด-วย  เพราะความร6-ผ�ด  ค�ดผ�ด  ร6-ผ�ด  เช7น  น�@ม
นเปFนท�กขQท�น�@เรากFก
งวล 
ก
งวลไปก
งวลมา  "แหม  ม
นเส�ยดายปากกาเพ�?งเอามาใช-ไม7ก�?ว
นม
นกFหาย" 
ม�ความก
งวลอย67อย7างน�@  อ�ก  ขณะหน1?งน1กข1@นว7า  "อpอ  เราไปอาบน�@าตรงน
@น 
จ
บมาใส7กระเปp าหล
งตรงน�@" แน7ะ พอน1กได-เช7นน�@ ย
งไม7เหFนปากกาเลย ด�ใจ
เส�ยแล-วน
?นเหFนไหม  ด�ใจเส�ยแล-ว ไม7ก
งวลในปากกาน
@น ม
นแน7ใจแล-วเด�น
มากFคล�าด6ในกระเปp าหล
งน�@  น�?อย7างน�@  ม
นโกหกเราท
@งน
@นแหละปากกาไม7
หาย  ม
นโกหกว7าม
นหาย  เรากFท�กขQเพราะความไม7ร6-  จ�ตม
นกFก
งวลเปFน
ธรรมดาของม
นเปFนอย7างน
@น  ท�น�@เม>?อเหFนปากกาแล-วร6-แน7แล-ว  หายสงส
ย
แล-ว ม
นกFสงบ ความสงบเช7นน�@เร�ยกว7าเหFนต-นตอม
น เหFนต
วสม�ท
ยอ
นเปFน
เหต�ให-เก�ดท�กขQ  พอเราร6-จ
กว7าเราเอาไว-ในกระเปp าหล
งน�@แน7นอนแล-ว  ม
น
เปFนน�โรธด
บท�กขQ ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@
อย7างน
@นต-องพ�จารณาหาความสงบ  ท�?ว7าเราท�าสงบหร>อสมาธ�น�@ม
นสงบจ�ต
ไม7ใช-สงบก�เลสหรอก  เราน
?งท
บม
นไปให-ม
นสงบเฉยๆเหม>อนก
บห�นท
บ
หญ-า  หญ-าม
นกFด
บไปเพราะห�นม
นท
บอ�กสามส�?ห-าว
นเรามายกห�นออก 
หญ-าม
นกFเก�ดข1@นอ�ก แปลว7าหญ-าม
นย
งไม7ตาย ค>อม
นระง
บเฉยๆ เช7นเด�ยว
ก
บน
?งสมาธ�  ม
นสงบจ�ตไม7ใช7สงบก�เลสน�?เร>?องสมาธ�จ1งเปFนของไม7แน7นอน 
ฉะน
@นการท�?สงบน�@เราจะต-องพ�จารณา  สมาธ�กFสงบแบบหน1?ง  แบบห�นท
บ
หญ-าหลายว
นไปยกห�นออกจากหญ-า  หญ-ากFเก�ดข1@นอ�ก  น�?สงบช
?วคราว 
สงบด-วยป 
ญญาค>อไม7ยกห�นออก ท�@งม
นไว-อย7างน
@น ท
บม
นไว-ไม7ยกห�นออก 
หญ-าม
นเก�ดไม7ได- น�?เร�ยกว7าสงบแท- สงบก�เลสแน7นอน น�?เร�ยกว7า ป 
ญญา
ต
วป 
ญญาก
บต
วสมาธ�น�@  เม>?อเราพ6ดแยกก
นออกกFคล-ายๆคนละต
ว  แต7
ความเปFนจร�งม
นเปFนต
วเด�ยวก
นน
?นเองแหละ  ต
วป 
ญญาม
นเปFนเคร>?อง
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เคล>?อนไหวของสมาธ�เท7าน
@น  ม
นออกจากจ�ตอ
นน�@เองแต7ม
นแยกก
นออกไป 
ม
นเปFนคนละล
กษณะ เหม>อนมะม7วงใบน�@  ล6กมะม7วงใบหน1?งใบเลFกๆ เด�wยว
ม
นกFโตข1@นมาอ�กแล-วม
นกFส�ก  มะม7วงใบน�@กFค>อมะม7วงใบเด�ยวก
น  ไม7ใช7
คนละใบ ม
นเลFกกFใบน�@ ม
นโตกFใบน�@ ม
นส�กกFใบน�@ แต7ม
นเปล�?ยนล
กษณะ เรา
ปฏ�บ
ต�ธรรม  อาการอย7างหน1?งท7านเร�ยกว7าสมาธ�  อาการอย7างหล
งท7าน
เร�ยกว7าป 
ญญา  แต7ความเปFนจร�ง  ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญา  ค>อของอ
นเด�ยวก
น 
ไม7ใช7คนละอย7าง  เหม>อนมะม7วงใบเด�ยวก
น  ผลม
นเลFกกFใบน
@นม
นส�กกFใบ
น
@น ใบเด�ยวน
?นแหละ แต7ว7าม
นเปล�?ยนอาการเท7าน
@น
ความจร�งการปฏ�บ
ต�น�@ อะไรกFช7างม
น ให-เร�?มออกจากจ�ตให-เร�?มจากจ�ต ร6-จ
ก
จ�ตของเราไหม  จ�ตเราม
นเปFนอย7างไร  ม
นอย67ท�?ไหน  ม
นเปFนอะไร  กFคงงง
หมดท�กคน  จ�ตม
นเปFนอย7างไร  จ�ตอย67ตรงไหนไม7ร6-  ไม7ร6-จ
ก  ร6-จ
กแต7ว7าเรา
อยากจะไปโน7น  อยากจะไปน�?  ม
นเปFนส�ขหร>อม
นเปFนท�กขQ  แต7ต
วจ�ตจร�งๆ 
น�@ม
นกFร6-ไม7ได- จ�ตน�@ม
นค>ออะไร จ�ตน�@กFไม7ค>ออะไร ม
นจะค>ออะไรล7ะจ�ตน�@ เรา
สมมต�ข1@นมาว7า  ส�?งท�?ม
นร
บอารมณQด�อารมณQช
?วท
@งหลายเปFนจ�ตเหม>อนก
บ
เจ-าของบ-าน  ใครร
บแขกเปFนเจ-าของบ-าน  แขกจะมาร
บเจ-าของบ-านไม7ได-
หรอก  เจ-าของบ-านต-องอย67บ-าน  แขกมาหาเจ-าของบ-านต-องร
บ  ใครร
บ
อารมณQ  ใครเปFนผ6-ร
บอารมณQ  ใครปล7อยอารมณQใครเปFนผ6-ปล7อยอารมณQ 
ตรงน
@นแหละท7านหมายถ1งว7า จ�ตใจ แต7เราไม7ร6-เร>?อง กFมาค�ดวนไปเว�ยน มา 
อะไรเปFนจ�ต อะไรเปFนใจ เลยว�7นก
นจนเก�นไป เราอย7าเข-าไปเข-าใจมากถ1ง
ขนาดน
@นซ�  อะไรม
นร
บอารมณQ  อารมณQบางอย7างม
นชอบ  อารมณQบาง
อย7างม
นไม7ชอบน�@ค>อใคร  ท�?ชอบไม7ชอบน�?  ม�ไหม  ม�  แต7ม
นเปFนอย7างไรกF
ไม7ร6-เข-าใจไหม?  ม
นเปFนอย7างน�@แหละ ต
วน�@แหละท�?เร�ยกว7าจ�ต อย7าไปด6ม
น
ไกลเลย

472



การปฏ�บ
ต�ธรรมน�@จะเร�ยกว7าสมาธ�หร>อว�ป 
สสนากFช7าง  เราเร�ยกว7าปฏ�บ
ต�
ธรรมเท7าน�@กFพอ  และกFด�าเน�นจากจ�ตของเราข1@นมาจ�ตค>ออะไร  ค>อผ6-ท�?ร
บ
อารมณQน
?นแหละ  ม
นถ6กอารมณQน�@กFด�ใจบ-างอารมณQน
@นเส�ยใจบ-าง  ต
วท�?ร
บ
อารมณQน
?นแหละ ม
นพาเราส�ขพาเราท�กขQ ม
นพาเราผ�ดม
นพาเราถ6กต
วน
@น
แหละ  แต7ว7าม
นไม7ม�ต
วสมมต�ว7าถ-าเปFนต
วเฉยๆแต7ว7าเปFน  นามธรรม  ด�ม�
ต
วไหม ช
?วม�ต
วไหม ส�ขม�ต
วไหม ท�กขQม�ต
วไหม ไม7เหFนม
นม� ม
นกลมหร>อ
ม
นเปFนส�?เหล�?ยม ม
นส
@นหร>อม
นยาวขนาดไหน ร6-ไหม ม
นเปFนนามธรรม ม
น
เปร�ยบไม7ได-หรอก แต7เราร6-ว7าม
นม�อย67
ฉะน
@นท7านจ1งให-เร�?มจากการท�าจ�ตของเราให-สงบ ท�าให-ม
นร6-จ�ตน�@ถ-าม
นร6-อย67
ม
นกFสงบนะ บางคน ร6-กFไม7เอาให-ม
นสงบ จนไม7ม�อะไรเลยไม7ร6-เร>?อง ถ-าม
น
ขาดผ6-ร6-ต
วน�@เราจะอาศ
ยอะไร ไม7ม�ส
@นม
นกFไม7ม�ยาว ไม7ม�ผ�ด กFไม7ม�ถ6ก
แต7เราท�กว
นน�@เร�ยนก
นไป ศ1กษาก
นไป หาความผ�ดหาความถ6ก หาความด�
หาความช
?ว ไอ-ความไม7ผ�ดไม7ถ6กน
@นไม7ร6- จะหาแต7ร6-ว7าม
นผ�ดหร>อถ6ก "ฉ
นจะ
เอาแต7ถ6ก ผ�ดไม7เอา จะเอาไปท�าไม? เอาถ6กประเด�wยวม
นกFผ�ดอ�กน
?นแหละ 
ม
นถ6กเพ>?อผ�ด  เรากFแสวงหาความผ�ดความถ6ก  ความไม7ผ�ดไม7ถ6กไม7หา 
หร>อแสวงเอาบ�ญ กFแสวงไป ร6-แต7บ�ญแต7บาปเร�ยนก
นไป ตรงท�?ว7าไม7ม�บาป 
ไม7ม�บ�ญน
@นไม7เร�ยนก
น ไม7ร6-จ
ก เอาแต7เร>?องม
นส
@นม
นยาว เร>?องไม7ส
@นไม7ยาว
น
@นไม7ศ1กษาก
น  เร�ยนแต7เร>?องด�ช
?ว  "ฉ
นจะปฏ�บ
ต�เอาด�  ช
?วฉ
นจะไม7เอา" 
ไม7ม�ช
?วม
นกFไม7ม�เท7าน
@นแหละ จะเอาไง? ม�ดเล7มน�@ม
นม�ท
@งคม ม
นม�ท
@งส
@น ม�
ท
@งด-าม  ม
นม�ท�กอย7าง  เราจะยกม�ดเล7มน�@ข1@นมาจะเอาแค7คมม
นข1@นมาได-
ไหม จะจ
บม�ด เล7มน�@ข1@นมาแต7ส
นม
นได-ไหม เอาแต7ด-ามม
นได-ไหม ด-ามม
น
กFด-ามม�ด ส
นม
นกF ส
นม�ด คมกFคมของม�ด เม>?อเราจ
บม�ดเล7มน�@ข1@นมา กFเอา
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ด-ามม
นข1@นมา  เอาส
นม
นข1@นมา  เอาคมม
นข1@นมา  ด-วย  ไม7ใช7เอาแต7คมม
น
ข1@นมา
น�?เปFนต
วอย7าง  อย7างน�@เราจะไปแยกเอาแต7ส�?งท�?ม
นด�  ช
?วกFต-องต�ดไปด-วย 
เพราะเราหาส�?งท�?ม
นด�  ส�?งท�?ช
?วเราจะท�@งม
น  ไอ-ส�?งท�?  ไม7ด�ไม7ช
?ว  เราไม7ได-
ศ1กษาม
นอย67ตรงน
@น ไม7ง
@นม
นกFไม7จบซ� เอาด�ช
?วกFต�ดไปด-วย ม
นตามก
นอย67
อย7างน
@น ถ-าเราเอาส�ขท�กขQกFตามเราไป ม
นต�ดต7อก
นอย67  ฉะน
@นพวกเราจ1ง
ศ1กษาธรรมะก
นว7าเอาแต7ด�ช
?วไม7เอา  อ
นน�@เปFนธรรมะของเดFก  ธรรมะของ
เดFกม
นเล7น กFได-อย67แค7น�@กFได- แต7ว7าเอาด�ไปช
?วม
นกFตามไป โน7น...ถ1งปลาย
ทางม
นกFรกไม7ค7อยจะด�
ด6ก
นง7ายๆโยมม�ล6กนะ  จะให-เอาแต7ร
ก  เกล�ยดไม7เอาน�?เร>?องของคนไม7ร6-ท
@ง
สองอย7างน�@  เอาร
ก  เกล�ยดม
นกFว�?งตามมาฉะน
@นเราต
@งหน-าต
@งตาปฏ�บ
ต�
ธรรมะให-ม�ป 
ญญา เราไปเร�ยนด�เร�ยนช
?ว เร�ยนด�ม
นเปFนอย7างไร ช
?วกFเร�ยน
ให-ม
นละเอ�ยดมากท�?ส�ด จนร6-จ
กด�  ร6-จ
กช
?ว เม>?อร6-จ
กด�ร6-จ
กช
?ว จะเอาอย7างไร 
เอาด�  ช
?วกFว�?งตามเร>?องส�?งท�?ว7าไม7ด�ไม7ช
?วน
@นไม7ได-เร�ยนก
น  น�?เร>?องท�?จะต-อง
ฉ�ดก
นมาเร�ยน  "ฉ
นจะเปFนอย7างน
@น  ฉ
นจะเปFนอย7างน�@"  แต7  "ฉ
นจะไม7เปFน
อะไร  เพราะต
วฉ
นกFไม7ม�"  อย7างน�@ไม7เร�ยนก
น  อย7างน�@ไม7เร�ยนก
นม
นจะไม7
เอาด�  พอได-ด�  ได-ด�จนไม7ร6-เร>?อง  จะมาด�ซ�@าเส�ยอ�ก  ด�เก�นไปกFไม7ด�อ�กแหละ 
ช
?วอ�กกFกล
บไปกล
บมาอย67อย7างน
@น
เร>?องการพ
กจ�ตให-ม
นสงบ  เพ>?อร6-จ
กผ6-ท�?ร
บอารมณQในต
วตนว7าม
นค>ออะไร 
อย7างน
@นท7านจ1งให-ตามก�าหนดจ�ต  ตามผ6-ร6-ให-ฝ1กจ�ตน�@  ให-เปFนผ6-บร�ส�ทธ� t 
บร�ส�ทธ� tแค7ไหน  บร�ส�ทธ� tจร�งๆต-องเหน>อด�เหน>อช
?วข1@นไปอ�ก  บร�ส�ทธ� tเหน>อ
บร�ส�ทธ� tไปอ�ก หมด ม
นถ1งจะหมดไป
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ฉะน
@น  ท�?เราปฏ�บ
ต�น
?งสมาธ�น
@นสงบเพ�ยงช
?วคราว  เม>?อม
นสงบแล-วม
นกFม�
เร>?อง  ถ-าม�เร>?องกFม�ผ6-ร6-เร>?อง  ร6-พ�ส6จนQไต7ถามต�ดต7อว�พากว�จารณQ  เม>?อไปสงบ
เฉยๆ  ไม7ม�อะไรหรอก  บางท�คนท�?ย
งข
งต
วมากเหFนว7าความสงบน
@นกFค>อ
การปฏ�บ
ต�ท�?แน7นอน  แต7สงบจร�งๆไม7ใช7สงบทางจ�ต  ไม7ใช7สงบอย7างน
@น 
"ฉ
นจะเอาส�ข ท�กขQฉ
นไม7เอา"  อย7างน�@สงบแล-ว พอตามไป ตามไป เอาส�ข
อย7างเด�ยวกFไม7สบายอ�กแล-ว ม
นต�ดตามก
นมา ท�าให-ไม7ม�ส�ขไม7ม�ท�กขQในใจ
ของเราน
?นแหละ สงบ ตรงน�@ว�ชาน�@ เราไม7ค7อยจะเร�ยนก
น ไม7ค7อยร6-เร>?อง
การฝ1กจ�ตของเราให-ถ6กทางให-แจ7มใสข1@นมา  ให-ม
นเก�ดป 
ญญา  อย7าไป
เข-าใจว7า  น
?งให-ม
นเง�ยบเฉยๆน
?นห�นท
บหญ-าบางคนกFเมา  เข-าใจว7าสมาธ�
ค>อการน
?ง  ม
นเปFนช>?อเฉยๆ  ถ-าม
นเปFนสมาธ�  เด�นกFเปFนสมาธ�  น
?งกFเปFน
สมาธ�  สมาธ�ก
บการเด�น  สมาธ�ก
บการน
?ง  ก
บย>น  ก
บนอน  ม
นเปFนการ
ปฏ�บ
ต�  บางคนกFบ7นว7า  "ฉ
นน
?งไม7ได-หรอกร�าคาญ  น
?งแล-วม
นค�ดถ1ง  โน7น
ค�ดถ1งน�?  ค�ดถ1งบ-านถ1งช7อง  ฉ
นท�าไม7ได-หรอก  บาปมาก  ให-ม
นหมดกรรม
เส�ยก7อนจ1งจะมาน
?งใหม7  "เออ...ไป...ไปให-ม
นหมดกรรมลองด6...ค�ดไปอย7าง
น
@น  ท�าไมค�ดอย7างน
@น  น�?แหละเราก�าล
งศ1กษาอย67  เราน
?งป�sบประเด�wยว  เอ-
า...ไปโน7นแล-ว  ตามไปอ�ก  ก�าหนดอ�ก  เอ-า...ไปโน7นอ�กแล-ว  น�@แหละต
ว
ศ1กษา  ไอ-พวกเราม
นเกโรงเร�ยน  ไม7อยากเร�ยนธรรมชาต�เหม>อนน
กเร�ยน
ม
นเกโรงเร�ยน  ไม7อยากจะไปเร�ยนหน
งส>อ  ไม7อยากเหFนม
นส�ข  ไม7อยาก
เหFนม
นท�กขQ  ไม7อยากเหFนม
นเปล�?ยนแปลง  ม
นจะร6-อะไรไหม  ม
นต-องอย67 
ก
บการเปล�?ยนแปลงอย7างน�@  เม>?อเราร6-จ
กม
น  อ-อ  จ�ตใจม
นเปFนอย7างน�@นะ 
เด�wยวม
นกFน1กถ1งโน7น  เด�wยวม
นกFน1กถ1งน�?  เปFนเร>?องธรรมดาของม
นให-เราร6-
ม
นเส�ย การน1กอย7างน
@น เรากFร6-ว7าน1กด�น1กช
?ว น1กผ�ด  น1กถ6ก กFร6-ม
นซ�ว7าจ�ต
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ม
นเปFนอย7างไร  ถ-าเราร6-เร>?องของม
นแล-ว  ถ1งเราน
?งอย67เฉยๆค�ดถ1งโน7นถ1งน�? 
ม
นกFย
งเปFนสมาธ�อย67 ถ-าเราร6-ม
นไม7ร�าคาญหรอก
ยกต
วอย7างเช7น  สมมต�ว7าท�?บ-าน  โยมม�ล�งต
วหน1?ง  โยมเล�@ยงล�งต
วหน1?ง  ล�ง
ม
นไม7อย67น�?งหรอก  เด�wยวม
นจ
บโน7น  เด�wยวม
นจ
บน�?สารพ
ดอย7าง  ล�งม
นเปFน
อย7างน
@น  ถ-าโยมมาถ1งว
ดอาตมา  ว
ดอาตมากFม�ล�งต
วหน1?งเหม>อนก
น  ล�ง
อาตมากFอย67ไม7น�?งเหม>อนก
นเด�wยวจ
บโน7นจ
บน�?  โยมไม7ร�าคาญใช7ไหม ท�าไม
ไม7ร�าคาญล7ะ  เพราะโยมเคยม�ล�งมาแล-ว  เคยร6-จ
กล�งมาแล-ว  "อย67บ-านฉ
นกF
เหม>อนก
นก
บเจ-าต
วน�@  อย67ว
ดหลวงพ7อ  ล�งหลวงพ7อกFเหม>อนล�งของฉ
นน
?น
แหละ ม
นล�งอย7างเด�ยวก
น"  โยมร6-จ
กล�งต
วเด�ยวเท7าน
@น โยมจะไปก�?จ
งหว
ด 
จะเหFนล�งก�?ต
วโยมกFไม7ร�าคาญใช7ไหม?  น�?ค>อคนร6-จ
กล�ง  ถ-าร6-จ
กล�งกFไม7เปFน
ล�งซ�เรา  ฮ>อ  ถ-าเราไม7ร6-จ
กล�ง  เหFนล�งเรากFเปFนล�งใช7ไหม?  เหFนม
นไปคว-า
โน7นจ
บน�? กFฮ>อ...ไม7พอใจ ร�าคาญ"ไอ-ล�งต
วน�@"  น�?ค>อคนไม7ร6-จ
กล�ง คนร6-จ
กล�ง
เหFนอย67บ-านกFต
วเด�ยวก
น  อย67ว
ดถ�@าเพชรกFเหม>อนก
นอย7างน�@  ม
นจะร�าคาญ
อะไร เพราะเหFนว7าล�งม
นเปFนอย7างน
@น น�?กFพอ สงบแล-ว ถ-าม
นด�@นม
นกFด�@น
แต7ล�ง เราไม7เปFนล�ง สงบแล-ว ถ-าล�งม
นโดดหน-าโดดหล
ง โยมกFสบายใจไม7
ร�าคาญก
บล�ง  เพราะอะไร เพราะโยมร6-จ
กล�ง  โยมจ1งไม7เปFนล�ง  ถ-าโยมไม7ร6-
จ
กล�ง  โยมกFร�าคาญ  โยมร�าคาญ  โยมกFเปFนล�งเข-าใจไหม  น�?เร>?องม
นสงบ
อย7างน�@
อารมณQ เราร6-อารมณQซ� เหFนอารมณQบางท�ม
นชอบ บางท�ม
นไม7ชอบอย7างน�@ 
กFช7างม
นประไรม
นเปFนเร>?องของม
น  ม
นกFเปFนอย7างน�@แหละ  กFเหม>อนล�งน7ะ
แหละ  ต
วไหนๆกFล�งอ
นเด�ยวก
น  เราร6-อารมณQ  บางท�ชอบบางท�ไม7ชอบ 
เร>?องอารมณQเปFนอย7างน�@  ให-เราร6-จ
กอารมณQ  ร6-จ
กอารมณQแล-วเราปล7อยเส�ย 
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อารมณQม
นไม7แน7นอนหรอก  ม
นเปFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา  ท
@งน
@นแหละ 
เราด6ม
นไปกFอย7างน
@นแหละ ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ ได-ร
บอารมณQเข-ามา
ป 
�บฮ1...กFเหม>อนก
บเรามาเหFนล�ง  ล�งต
วน�@ก
บล�งต
วท�?อย67บ-านเรากFเหม>อนก
น
อย7างน�@ ม
นกFสงบเท7าน
@นแหละ
เก�ดอารมณQข1@นมา  เราร6-จ
กอารมณQซ�  เราว�?งตามอารมณQท�าไมอารมณQม
น
เปFนของไม7แน7นอน เด�wยวม
นเปFนอย7างน
@น เด�wยวม
นเปFนอย7างน�@  บางท�กFอย67
อย7างเก7า  ม
นอย67ด-วย  การเปล�?ยนแปลอย7างน�@โยม...ท�กว
นน�@โยมกF  อย67ด-วย
การเปล�?ยนแปลง  บางท�ลมม
นออกแล-วลมม
นเข-า  ม
นเปล�?ยนแปลงอย7างน�@ 
ลองโยมส6ดลมเข-าอย7างเด�ยวซ�ไม7ให-ม
นออกเส�ยง  ลองด6  เอ-า  อย67ได-ไม7ก�?
นาท�ไหม  หร>อให-ม
นออกอย7างเด�ยวอย7า  ให-ม
นเข-าอ�ก  ถ-าไม7เปล�?ยนแปลง
อย67ได-ไหมน�?ม
นอย67ไม7ได- จ�าเปFนต-องหายใจเข-าหายใจออก อย7างน�@ถ1งจะเด�น
มาถ1งว
ดถ�@าแสงเพชรน�@ได-  ถ-าอ
@นลงจากโน7นกF  ตายแล-ว  ป7านน�@ไม7ได-ถ1ง
หรอก  น�?แหละให-เข-าใจอย7างน�@  อารมณQกFเหม>อนก
น  ม
นต-องม�ถ-าไม7ม�
อารมณQ ไม7ม�ป 
ญญา ถ-าไม7ม�ผ�ด กFไม7ม�ถ6ก ถ6กก7อน ม
นถ1งมองเหFนความผ�ด 
หร>อผ�ดก7อนม
นร6-จ
กถ6ก เปFนเร>?องธรรมดา
ถ-า เปFนน
กศ1กษา น
กเร�ยนน7ะ ให-อารมณQม
นมากย�?งด� อ
นน�@เราเหFนอารมณQ
ไม7ชอบใจ  ไม7อยากจะท�า  ไม7อยากจะด6  ม
น  น�?เร�ยกว7าเดFกม
นเกโรงเร�ยน 
ม
นไม7อยากร
บร6-คร6สอน  น�?อารมณQม
นสอนเราไม7ใช7อ>?นหรอก  เม>?อเราร6-
อารมณQอย7างน�@ค>อเราปฏ�บ
ต�ธรรมะสงบอารมณQม
นกFเปFนอย7างน
@น  ม
นเปFน
เร>?องของม
นอย7างน
@นเหม>อนโยมเหFนล�ง ล�งอย67บ-านโยมๆไม7ร�าคาญ มาเหFน
ล�งท�?น�@กFไม7ร�าคาญเหม>อนก
น  เพราะโยมร6-เร>?องของล�งแล-ว  ใช7ไหม 
สบาย...น
?น...
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ปฏ�บ
ต�ธรรมะกFเหม>อนก
น  ธรรมะเปFนอย7างน�@  ธรรมะไม7ใช7ว7าอย67อ>?นไกลนะ 
ม
นอย67ต�ดๆก
บเราน�?แหละ ไม7ใช7เร>?องเทพบ�ตรเทพธ�ดาหรอก เร>?องของเราน�@
เอง เร>?องของเราท�าอย67เด�wยวน�@แหละเร>?องธรรมะ ค>อเร>?องของเราพ�จารณาต
ว
เราน�@  บางท�ม�ความส�ขบางท�ม
นม�ความท�กขQ  บางท�สบาย  บางท�ร�าคาญ 
บางท�ร
กคนโน-นบางท�เกล�ยดคนน�@ น�@ค>อธรรมะ เหFนไหม ให-ร6-จ
กธรรมะต-อง
อ7านอารมณQ  ให-ร6-จ
กอารมณQน�@ถ1งจะปล7อยอารมณQได-  เหFนว7าอารมณQม
นไม7
แน7นอนแล-วอย7างน�@เรากFสบาย  ม
นเก�ดล�กว6บข1@นมา  ว7า  "ฮ>อ...อ
นน�@ไม7แน7
หรอก"  แต7ไปอ�กอารมณQเปล�?ยนข1@นมาว7า  "ฮ>อ...อ
นน�@กFไม7แน7" 
สบาย...เหม>อนโยมเหFนล�งโยมกF สบาย ไม7ได-สงส
ย ถ-าร6-จ
กอารมณQแล-ว น
?น
แหละ ค>อร6-จ
กธรรมะ ปล7อยอารมณQ เหFนอารมณQว7าม
น ไม7แน7นอนส
กอย7าง 
โยมเคยด�ใจไหม เคยเส�ยใจไหม เคย!ตอบแทน กF ได- แน7นอนไหม ไม7แน7 
ม
นไม7แน7อย7างน�@
อ
นท�?ว7าไม7แน7นอนน�?แหละ ค>อพระพ�ทธเจ-า พระพ�ทธเจ-ากFค>อธรรมะ ธรรมะ
ค>อส�?งท�?ว7าม
นไม7แน7  ใครเหFนส�?งท�?ว7าม
นไม7แน7คนน
@นเหFนแน7นอนว7าม
นเปFน
อย7างน
@น  ไม7เปล�?ยนแปลงเปFนอย7างอ>?นม
นเปFนของม
นอย7างน
@น  ธรรมะเปFน
อย7างน
@น พระพ�ทธเจ-าท7านกFเปFนอย7างน
@น ถ-าเหFนธรรมะกFเหFนพระพ�ทธเจ-า 
เหFนพระพ�ทธเจ-ากFเหFนธรรมะ  ถ-าโยมร6-จ
กอน�จจ
งม
นไม7แน7นอน  โยมกFจะ
ปล7อยวางเอง  ไม7ไปย1ดม
?นถ>อม
?น  โยมว7า  "อย7ามาท�าแก-วฉ
นแตกนะ"ของ
ม
นแตกได-โยมจะห-ามม
นได-ไหม  ไม7แตกเวลาน�@ต7อไปม
นจะแตก  เราไม7ท�า
แตก คนอ>?นจะท�าแตก คนอ>?นไม7ท�าแตก ไก7ม
นจะท�าแตก พระพ�ทธเจ-าท7าน
ให-ยอมร
บ ท7านมองทะล�เข-าไปว7าแก-วใบน�@แตกแล-ว แก-วท�?ไม7แตกน�@ท7านให-
ร6-ว7าม
นแตกแล-วจ
บท�กท� ใส7น�@าด>?มน�@าเข-าไปแล-ววางไว- ท7านกFให-เหFนว7าแก-ว
ม
นแตกแล-ว  เข-าใจไหมน�?ค>อความเข-าใจของท7านเปFนอย7างน
@น  เหFนแก-วท�?
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แตกอย67ในแก-วใบไม7แตก เพราะเม>?อม
นหมดสภาพแล-วไม7ด�เม>?อไหร7ม
นกFจะ
แตกเม>?อน
@น ท�าความร6-ส1กอย7างน�@ แล-วกFใช-แก-วใบน�@ไป ร
กษาไป อ�กว
นหน1?ง
ม
นหล�ดม>อแตก  "ผ
ว!"...สบายเลย  ท�าไมสบายเพราะเหFนว7าม
นแตกก7อน
แตกแล-ว  เหFนไหม  แต7ถ-าเปFนโยม..."แหม  ฉ
นถนอมม
นเหล>อเก�น  อย7า
ท�าให-ม
นแตกนะ"  อ�กว
นหน1?งส�น
ขมาท�าแก-วแตกแน7ะ อ>อ!  เอาส�น
ขต
วน�@ไป
ฆ7าท�@งเส�ย"  เพราะส�น
ขท�า แก-วแตก เกล�ยดส�น
ข ถ-าล6กท�าแตกกFเกล�ยดล6ก 
เกล�ยดท�กส�?งท�กอย7างท�?ท�าให-แก-วแตก  เพราะเราไปก
@นฝายไว-ไม7ให-น�@าไหล
ออกไป ก
@นไว-อย7างเด�ยวไม7ม�ทางระบายน�@า ฝายม
นกFแตกเท7าน
@นแหละ ใช7
ไหม  ต-องท�าฝายแล-วท�าระบายน�@าด-วย  พอน�@าได-ระด
บแค7น�@กF  ระบายน�@า
ข-างๆน�@  เม>?อม
นเตFมท�?กFให-ม
นออกมาข-างน�@ใช7ไหม  ต-องม�ทางระบาย  อ
นน�@
ท7านเหFนอน�จจ
งม
นไม7เท�?ยงอย67อย7างน
@น  น
?นแหละเปFนทางระบายของท7าน 
อย7างน�@โยมจะสงบ น�?ค>อปฏ�บ
ต�ธรรมะ
ฉะน
@นอาตมาถ>อว7า  การย>น  เด�น  น
?ง  นอน อาตมาปฏ�บ
ต�ไปเร>?อยๆ ม�สต�
ค�-มครองอย67เสมอเลย  น�?ค>อสมาธ�  สมาธ�ค>อป 
ญญาพ6ดแล-วม
นอ
นเด�ยวก
น 
ม
นเหม>อนก
น  แต7ม
นไปแยกก
นโดยล
กษณะเท7าน
@น  ม
นกFอ
นเด�ยวก
น  ถ-า
เราเหFนอน�จจ
ง แปลว7าม
นไม7แน7 เราเหFนช
ดเข-าไปว7าม
นไม7แน7 น
?นละค>อว7า
เราเหFนว7าม
นแน7แน7อะไร  แน7ว7าม
นเปFนไปอย7างน
@น  ไม7แปรเปFนอย7างอ>?น 
เข-าใจไหมเท7าน�@แหละ ร6-จ
กพระพ�ทธเจ-าแล-ว ได-กราบพระพ�ทธเจ-าแล-ว ได-
กราบธรรม ะของท7านแล-ว เอาหล
กน�@ไปพ�จารณา
ถ-าโยมไม7ท�@งพระพ�ทธเจ-า  โยมไม7ท�กขQหรอก  ถ-าท�@งพระพ�ทธเจ-าเม>?อไหร7 
ท�กขQเลย ท�@งอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา เม>?อไหร7ท�กขQ เม>?อน
@น ให-เข-าใจอย7างน�@ 
อาตมาว7าการปฏ�บ
ต�แค7น�@กFพอ  ท�กขQไม7เก�ดข1@น  ท�กขQเก�ดม
นกFด
บได-ง7ายๆ 
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แล-วกFเปFนเหต�เด�ยวก
บท�กขQไม7เก�ดต7อไป  ม
นจบตรงน
@นแหละท�กขQไม7เก�ด 
ท�กขQไม7เก�ดเพราะอะไร เพราะไประว
งเหต�ค>อต
วสม�ท
ย เช7นแก-วม
นจะแตก
อย67น�?เม>?อม
นแตกท�กขQข1@นมาเลยใช7ไหม  เราร6-ว7าอ
นน�@เปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQน�?
แหละต
วสม�ท
ย เม>?อม
นแตกป�sป กFเปFนท�กขQ กFท�าลายต-นเหต�ท�กขQเส�ย ธรรม
ม
นเก�ดเพราะเหต� ด
บม
นกFด
บเพราะเหต�อ
นน�@ ถ-าม
นจะท�กขQกFเพราะแก-วใบ
น�@ม
นแตก  แล-วเราโมโหข1@นมากFเปFนท�กขQถ-าเราร6-ก7อนว7าแก-วใบน�@ม
นแตก
แล-วท
@งท�?ม
นย
งไม7แตก สม�ท
ยม
นกFด
บ ไม7ม� ถ-าไม7ม�ท�กขQม
นกFเปFนน�โรธ ด
บ
ท�กขQ  เพราะด
บเหต�แห7งท�กขQน
@น  เร>?องเท7าน�@แหละโยม ไม7มากหรอก เร>?อง
เท7าน�@อย7าออกจากน�@ไป พยายามอย67ตรงน�@ พ�จารณาอย67ตรงน�@ เร�?มจากจ�ตใจ
ของเราน�@  พ6ดง7ายๆท�กๆคนให-ม�ศ�ลห-าเปFนพ>@น  น�?ไม7ต-องไปเร�ยนพระ
ไตรป�ฎกหรอกโยม  ด6ศ�ลห-า  พยายามสม�?าเสมอระว
งไว-ท�แรกม
นพลาด
ไป...หย�ด...กล
บมา...ร
กษาไปอ�ก  บางท�ม
นหลงพลาดไปอ�ก  ร6-แล-วกล
บมา 
อย7างน�@ท�กคร
@งท�กคราว  สต�ม
นถ�?เข-าเหม>อนน�@าในกาน�@า  เราปล7อยน�@าให-ม
น
ไหลลงเปFนหยด  ตpอม...ตpอม...ตpอม...น�?สายน�@าม
นขาด  เราเร7งกาน�@าให-มาก
น�@ากFไหล ตpอมๆๆๆถ�?ข1@น เร7งเข-าไปอ�ก หากตpอมเลยท�น�@ไหลเปFนสายต�ดก
น
เลย เปFนสายน�@าหยดแห7งน�@าไม7ม� ไปไหนล7ะ ม
นไม7ไปไหนหรอก ม
นกลาย
เปFนสายน�@า ม
นถ�?จนเก�นถ�? ม
นเลยต�ดก
นเส�ยจนเปFนสายน�@าอย7างน�@
ธรรมะกFเร>?องเด�ยวอย7างน�@  เร>?องอ�ปมาให-ฟ 
ง  เพราะว7าม
นไม7ม�อะไร  ธรรมะ
ม
นไม7เปFนกลมไม7เปFนเหล�?ยม  ม
นไม7ร6-จ
กนอกจากจะเปร�ยบเท�ยบอย7างน�@ 
ถ-าเข-าใจอ
นน�@กFเข-าใจธรรมะ  ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@  อย7าเข-าใจว7าธรรมะม
นอย67
ห7างจากเรา  ม
นอย67ก
บเราเปFนเร>?องของเราน�?แหละ  ลองด6ซ�  เด�wยวกFด�ใจ 
เด�wยวกFเส�ยใจ  เด�wยวกFพอใจบ-าง  เด�wยวกFโกรธคนน
@น  เด�wยวกFเกล�ยดคนน�@ 
ธรรมะท
@งน
@นแหละโยม  ให-ด6เจ-าของน�@ว7า  อะไรม
นพยายามจะให-ท�กขQเก�ด
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น
?นแหละ  ท�าแล-วม
นท�กขQน
?นแหละแก-ไขใหม7  แก-ไขใหม7ม
นย
งไม7เหFนช
ด 
ถ-าม
นเหFนช
ดแล-วม
นไม7ม�ท�กขQ  เหต�ม
นด
บอย67แล-ว  ฆ7าต
วสม�ท
ยแล-ว  เหต�
แห7งท�กขQกFไม7ม� ถ-าท�กขQย
งเก�ดอย67 ถ-าย
งไม7ร6-ม
นย
งทนท�กขQอย67 อ
นน
@นไม7ถ6ก
หรอก  ด6เอาง7ายๆม
นจะต�ดตรงไหน  เม>?อไหร7ม
นท�กขQเก�นไป  น
?นแหละม
น
ผ�ดแล-ว เม>?อไหร7ม
นส�ขจนเห�มใจเก�นไป น
?นแหละม
นผ�ดแล-ว ม
นจะมาจาก
ไหน กFช7างม
นเถอะ รวมม
นเลยท�เด�ยว น
?นแหละค-นหา ถ-าเปFนเช7นน�@ โยม
จะม�สต�อย67  การย>น การเด�น การน
?ง การนอน ไปมาสารพ
ดอย7างถ-าโยมม�
สต�ส
มปช
ญญะอย67เสมอ  ถ-าโยมร6-อย67  โยมจะต-องร6-ผ�ดร6-ถ6กโยมจะต-องร6-จ
ก
ด�ใจเส�ยใจท�กอย7าง  เม>?อโยมร6-จ
กกFจะร6-ว�ธ�แก-ไขแก-ไขม
นโดยท�?ว7าม
นไม7ม�
ท�กขQ ไม7ให-ม
นม�ท�กขQ
น�?การเร�ยนสมาธ�อาตมาให-เร�ยนแบบน�@ ถ1งเวลาน
?นกFน
?งไปพอสมควร ไม7ผ�ด
เหม>อนก
น  ให-ร6-เร>?องแต7การท�าสมาธ�ไม7ใช7น
?งอย7างเด�ยว  ต-องปล7อยม
น
ประสบอะไรต7างๆ  แล-วถ7ายทอดข1@นมาพ�จารณา  พ�จารณาให-ม
นร6-อะไรล7ะ 
พ�จารณา "เออ อ
นน
@นม
นอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา ไม7แน7" เปFนของไม7แน7 ท
@ง
น
@นแหละโยม"อ
นน�@ม
นสวย ฉ
นชอบเหล>อเก�น " เออไม7แน7 "อ
นน�@ฉ
นไม7ชอบ
ม
นเลย"  บอกม
น ม
นกFไม7แน7เหม>อนก
น ใช7ไหม ถ6กเป��ยบเลยไม7ม�ผ�ดหรอก 
แต7เอากะม
นซ�  "ฉ
นจะเอาอย7างน
@น ม
นแน7เหล>อเก�น"  ไปเส�ยแล-ว อย7า ม
น
จะชอบขนาดไหนกFช7างม
นเถอะ เราต-องค�ดว7า ม
นไม7แน7 อาหารบางส�?งบาง
อย7างทานไป  "แหม  อร7อยเหล>อเก�นฉ
นชอบม
นเหล>อเก�น"  อย7างน�@  ม
นม�
ความร6-ส1กในใจอย7างน�@  เราต-องพ�จารณาว7า  "อ
นน�@ม
นไม7แน7"  อยากร6-จ
กว7า
ม
นไม7แน7ไหม  โยมชอบอาหารอะไรแน7เหล>อเก�น  เอ-าให-ม
นก�นท�กว
นๆท�ก
ว
นนะ เด�wยวโยมจะบ7นว7า "อ
นน�@ม
นไม7อร7อยเส�ยแล-ว" ลองด6ซ�ต7อไปอ�ก "ฉ
น
ชอบอ
นน
@นอ�ก"  ไม7แน7อ�ก น�?ม
นต-องการถ7ายทอดโยม เหม>อนลมหายใจเข-า
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ออก  ม
นต-องหายใจเข-าหายใจออก  ม
นอย67ด-วยการเปล�?ยนแปลง  ท�กอย7าง
อย67ด-วยเปล�?ยนแปลงอย7างน�@
น�?อย67ก
บเราไม7ใช7อ>?น  ถ-าเราไม7สงส
ยแล-ว  น
?งกFสบาย  ย>นกFสบาย  ไม7ใช7ว7า
สมาธ�  เปFนแต7การน
?ง  บางคนกFน
?งจนง7วงเหงาหาวนอนอย67อย7างน
@นแหละ 
จะตายเองไม7ร6-จะไปท�ศใต-ท�ศเหน>อแล-วอย7าไปท�าถ1งขนาดน
@นซ�  ม
นง7วงพอ
สมควรแล-วกFเด�น เปล�?ยนอ�ร�ยาบถม
นซ�  ให-ม
นม�ป 
ญญา ถ-า  ง7วงเตFมท�กFให-
ม
นนอนเส�ย แล-วร�บล�กท�าเพ�ยร อย7างน�@ อย7าปล7อยให-ม
นเมา ซ� เราเปFนน
ก
ปฏ�บ
ต�กFต-องท�าอย7างน
@น ให-ม
นม�เหต�ผล ป 
ญญา ความร6-รอบ ร6-ไม7รอบไม7ได- 
ร6-ข-างเด�ยวไม7ได- ต-องร6-อย7างน�@เปFนวงกลมอย7างน�@
บทแทรกให-เราร6-ออกจากใจก
บกายของเราน�@  ให-เหFนเปFนอน�จจ
งว7าม
นไม7
แน7ท
@งกายและจ�ต  ท�กส�?งท�กอย7างกFเหม>อนก
น  ว7าม
นไม7แน7  เกFบไว-ในใจ 
"แหม ทานอาหารช�@นน�@ม
นอร7อยเหล>อเก�นนะ"  บอกว7า  "ม
นไม7แน7"  ชกม
น
ก7อน ม
นชอบใจอ
นน�@ เราบอกว7าไม7แน7ต-องชกม
นก7อน แต7ว7าเขาชกเราท�กท� 
ถ-าไม7ชอบกFไม7ชอบเปFนท�กขQ  เขากFชกเรา  ถ-าชอบฉ
นฉ
นกFชอบเขา เขาชก
เราอ�ก เราไม7ได-ชกเขาเลย ต-องเข-าใจอย7างน�@ เม>?อใดเราชอบอะไรกFบอกใน
ใจว7า  "อ
นน�@ม
นไม7แน7"  อะไรม
นไม7ชอบในใจเราบอกว7า  "อ
นน�@ม
นไม7แน7" 
ต-องท�าเปFนท�กขQไว-เถอะ เหFนธรรมะต-องเหFนแน7นอนต-องเปFนอย7างน�@
การปฏ�บ
ต�  การย>น  การเด�น  การน
?ง  การนอน  โยมจะม�ความโกรธได-ท�ก
ก�ร�ยาไหม เด�นกFโกรธได-  น
?งกFโกรธได-  นอนกFโกรธได-  อยากกFอยากได-ท�ก
ขณะ บางท�นอนอย67ม
นกFอยาก เด�นอย67ม�แต7อยาก น
?งอย67ม
นกFอยาก เราจ1ง
ปฏ�บ
ต�ผ7านม
นไปถ1งอ�ร�ยาบถท
@งส�? ย>น เด�น น
?ง นอน ให-สม�?าเสมอ ไม7ม�หน-า
ไม7ม�หล
งว7าง
@นเถอะ  เอาก
นอย7างน�@แหละ  ม
นถ1งร6-รอบอย7างน
@น  จะไปน
?งให-
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ม
นสงบกFม�เร>?องว�?งเข-ามา  ย
งไม7จบเร>?องน�@เร>?องน
@นกFย�?งเข-าอ�ก  ถ-าม
นว�?งเข-า
มา เออ...เรากFบอกว7าม
นไม7แน7  ชกม
นก7อนเลย เร>?องอะไรกFช7าง พอม
นว�?ง
เข-ามาต-องชกม
นเร>?อยๆ ชกม
น7กอนเลยท�เด�ยวด-วย "ไม7แน7" น�?แหละ
อ
นน�@ร6-จ
กจ�ดส�าค
ญของม
น  ถ-าโยมร6-จ
กว7าส�?งท
@งหลายน�@ม
นไม7แน7  ความค�ด
ของโยมท�?อย67ในใจม
นค7อยคล�?คลายออก  ม
นจะค7อยคล�?คลายออกเพราะเรา
จะเหFนว7าม
นแน7อย7างน
@น อะไรท�?เราเหFนว7าไม7แน7เม>?อเหFนม
นผ7าน มามากๆ 
อะไรๆกFอย7างน
@นแหละว
นหล
งกFพ�จารณา...เอ..."อย7างน
@นแหละ"
โยมร6-จ
กน�@าท�?ม
นไหลไหม  เคยเหFนไหม  น�@าน�?งโยมเคยเหFนไหม  ถ-าใจเรา
สงบแล-ว  ม
นจะเปFนคล-ายๆก
บน�@าม
นไหลน�?ง  โยมเคยเหFนน�@าไหลน�?งไหม 
แน7ะ กFโยมเคยเหFนแต7น�@าน�?ง ก
บน�@าไหล น�@าไหลน�?งโยมไม7เคยเหFน ตรงน
@น
แหละ  ตรงท�?โยมค�ดย
งไม7ถ1งหรอกว7า  ม
นเฉยม
นกFเก�ดป 
ญญาได-  เร�ยกว7า
ด6ใจของโยมม
นจะคล-ายน�@าไหล  แต7ว7าน�?ง  ด6เหม>อนน�?ง  ด6เหม>อนไหล  เลย
เร�ยกว7า น�@าไหลน�?ง ม
นจะเปFนอย7างน
@น ป 
ญญาเก�ดได-
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๓๔ - ส09อส�งขตะ
http://ajahnchah.org/thai/Toward_the_Unconditioned.php 

ขอจงพาก
นต
@งใจฟ 
งต7อไป .ว
นน�@เปFนว
นท�?พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลายจากหลายท�ศ
หลายทางมารวมก
น  เพ>?อสมาทานอ�โบสถตามกาลสม
ยซ1?งพวกท7านได-มา
จากถ�?นใกล-ถ�?นไกล  ก�จเบ>@องต-นท�าส�าเรFจแล-ว  ฉะน
@นต7อไปน�@  เปFนโอกาสท�?
พวกเราท
@งหลายจะได-ต
@งอกต
@งใจฟ 
งธรรม  ซ1?งเปFนหล
กส�าค
ญในทาง
พระพ�ทธศาสนาของเรา  การฟ 
งธรรมน
@นให-พาก
นเข-าใจว7า  จ�ดของการฟ 
ง
ธรรมค>อจ�ดท�?พวกเราจะได-มาท�าความเข-าใจในส�?งใดส�?งหน1?ง  ซ1?งย
งม�ได-
เข-าใจก
น ให-เข-าใจแจ7มแจ-งข1@นไปอ�ก ผ6-เข-าใจแล-วกFท�า ความเข-าใจให-ย�?งข1@น
ไปอ�กฉะน
@นเร>?องท�?จะท�าความเหFนให-ถ6กต-องน
@นต-องเร�ยกว7าการเทศนQ  และ
การฟ 
งเปFนเหต�  การเทศนQน�@แล-วแต7อ�บายท�?จะท�าความเข-าใจให-ถ6กต-องได- 
ส�?งเหล7าน
@นช>?อว7าการเทศนQ การแสดงท
@งหมดน
?นเอง
ว
นน�@การฟ 
งธรรมกFจงพาก
นต
@งใจฟ 
ง  ท�แรกกFต
@งกายเพ>?อผลท�?จะฟ 
ง  แล-วกF
ให-พาก
นต
@งใจ  จะเอาม>อวางลงบนต
กเราให-สบายม�ให-ข
ดข-องทางร7างกาย
ของเรา  คงเหล>อแต7การต
@งไว-ในใจ  ท�าใจให-ต
@งม
?นเปFนสมาธ�  เพราะจ�ตใจ
ของเราน�@ส�าค
ญมาก เปFนผ6-ท�?จะร
บร6-ด�  ช
?ว  ผ�ด ถ6ก ท
@งหลายท
@งปวงอย67ท�?ใจ
ท
@งน
@น ถ-าหากว7าจ�ตใจของเราปราศจากสต�แม-นาท�เด�ยวกFต-องเปFน บ-านาท�
หน1?ง  ปราศจากสต�คร1?งช
?วโมงกFเปFนบ-าคร1?งช
?วโมง  จ�ตของเราปราศจากสต�
น-อยหร>อมากเท7าใดกFเปFนบ-าเท7าน
@น  อ
นน�@เปFนของส�าค
ญ  ฉะน
@นท7านจ1งให-
พาก
นต
@งใจฟ 
งธรรม
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แต7ว7าธรรมะน�@  คนท�?เร�ยนร6-ธรรม  พ6ดธรรมได-กFม�มาก  พ6ดตามต
วอ
กษรให-
คล7องแคล7วได-กFม�มากมาย ท
@งผ6-ท�?เร�ยนธรรม ร6-ธรรม บรรยายธรรม แต7ว7า
ใจจะเปFนธรรมน
@นหายาก  ฉะน
@นจ1งไม7เข-าใจในธรรม  เพราะม�ได-พ�จารณา
ธรรมอย7างแจ7มแจ-งเช7นเด�ยวก
บคนท
@งหลายท�?เก�ดข1@นมาน�@  แม-จะน1กค�ดไป
มาทางไหนกFไม7ม�ส�?งอ>?นท�?ม
นจะก7อกวนพวกเรา  นอกจากความท�กขQไปแล-ว
ไม7ม� ความท�กขQเท7าน
@นม
นก7อกวนพวกเรา ก7อกวนจ�ตใจอย7างน�@เร>?อยไป
ฉะน
@นการฟ 
งธรรมให-เข-าใจในธรรม  เม>?อเข-าใจในธรรมแล-วจ1งจะท�าลาย
ท�กขQให-หายไปได-  ความท�กขQท�?เก�ดข1@นมาน�@เพราะความไม7ร6-เท7าม
น  ม
นจ1ง
เก�ดข1@นมา เราจะบ
งค
บม
นส
กเท7าไรด-วยอ�านาจใจของเรา ด-วยก�าล
งทร
พยQ
หร>อก�าล
งสมบ
ต�กFตาม  จะไล7ท�กขQออกจากใจ  ไม7ม�หนทางจะไล7ออกได- 
เพราะท�กขQอ
นน�@จะหายไปได-น
@นพระพ�ทธองคQสอน ว7า ให-ร6-เท7าท
น ม
นจ1งจะ
ด
บท�กขQได-เท7าท
น  หร>อไม7ร6-สาเหต�ของท�กขQเม>?อใด  ถ1งเราจะเอากาย  เอา
วาจา  เอาทร
พยQท
@งหลายไปแลกเปล�?ยนม
น  ส7งม
นหน�จากใจของเรากFไม7ม�
ทาง นอกจากเรามาท�าความร6- ความเหFนให-ม
นช
ดเจนเข-าไป ร6-ตามเปFนจร�ง
ของม
นแล-ว  ท�กขQน
@นกFหายไป  ม�ใช7แต7น
กบวชน
กพรตเท7าน
@น  แม-พวก
ฆราวาสอย67บ-านอย67เร>อน  เม>?อร6-เท7าท
นตามเปFนจร�งแล-ว  ท�กขQหายไปเอง 
เพราะมาร6-เหต�ของม
น ไม7ให-เหต�ม
นเก�ดท�กขQเหล7าน
@นกFด
บไปเอง
ฉะน
@นธรรมท�?เปFนบ�ญเปFนบาปน
@น  ม
นเปFนธรรมอย67เสมอธรรมะท7านแปลว7า 
สภาพท�?ทรงไว-  ทรงไว-ตามเปFนจร�งของธรรมค>อความเด>อดร-อนม
นกFทรง
ความเด>อดร-อนไว-  ความเย>อกเยFนม
นกFทรงความเย>อกเยFนของม
นไว-  ท�?
สมมต�บ
ญญ
ต�ว7า บาปหร>อบ�ญ เปFนต-น ม
นกFทรงสภาวะม
นไว- คล-ายก
บน�@า
ร-อน ม
นกFทรงสภาพไว- ม�ได-เปล�?ยนไปตามผ6-ใด คนแก7ไปด>?มกFร-อน คนหน�7ม
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ไปด>?มกFร-อน จะเปFนคนชาต�ใด ภาษาใด ม
นกFร-อนสม�?าเสมอก
นท�กๆคน น�@า
แขFงกFค>อธรรมเหม>อนก
น  ม
นกFเปFนสภาวะท�?ทรงความเยFนม
นไว-  ม�ได-เปFน
ไปตามผ6-ใดเลย คนแก7คนหน�7มด>?มเข-ากFเยFน จะไปด>?มอย67ในป7าในท�7งในห-วย 
ในภ6เขาท�?ไหนกFตาม  ม
นกFต-องเยFนอย67อย7างน
@นคล-ายก
บธรรมท�?ทรงสภาพ
ไว-  ท7านจ1งกล7าวว7าธรรม ค>อสภาพท�?ทรงไว-ต
@งไว-  เม>?อพวกเรามาปฏ�บ
ต�ให-
ร6-จ
กความร-อน ความเยFนให-ร6-จ
กผ�ด ให-ร6-จ
กถ6ก ให-ร6-จ
กด� ให-ร6-จ
กช
?ว ถ-าร6-จ
ก
ช
?วแล-วกFไม7ท�าเหต�ช
?วข1@นมา ความช
?วม
นกFเก�ดข1@นมาไม7ได-  ม
นกFหายไปเอง
เพราะร6-จ
กแดนเก�ดของม
น ความช
?วเปFนเหต� เม>?อไม7สร-างเหต�ช
?ว ความช
?ว
ม
นจะเก�ดข1@นมาได-อย7างไร  ผ6-ปฏ�บ
ต�ธรรมจ1งต-องร6-จ
กท�?เก�ดของธรรม  ถ-า
ระง
บเหต�ของความร-อน ร-อนม
นเก�ดไม7ได- ความผ�ดกFเหม>อนก
น ม
นจะเก�ด
ม
นกFเก�ดมาจากเหต� ถ-าเราปฏ�บ
ต�ธรรมจนร6-ธรรม ร6-ท�?เก�ดของธรรมน
@นกFค>อ
เหต�  ถ-าเราระง
บเหต�ของความร-อน  ร-อนท�?เปFนม
นกFหายไป  เราไม7ต-องไป
ตามไล7ตามฆ7าม
นอ�กเลย ส�ขท�กขQ กFเหม>อนก
น
น�@ค>อการปฏ�บ
ต� แต7บ�คคลท�?ร6-ธรรม เร�ยนธรรม ปฏ�บ
ต�ธรรมแต7ไม7เปFนธรรม 
ไม7ระง
บเหต�ของความช
?วออกจากใจไม7ระง
บเหต�ของความเด>อดร-อนออก
จากใจของเรา เม>?อเหต�ร-อนท
@งหลายม
นเปFนเหต�ต�ดต7ออย67ในใจของเราอย7าง
น�@แล-ว  เราจะห-ามความร-อนไม7ให-เก�ดข1@นน
@นเปFนไปไม7ได-  จะห-ามความ
กระวน-กระวายไม7ให-เก�ดม�ในใจน
@นกFไม7ได-อ�กเหม>อนก
น  เพราะม
นเก�ดอย67
ตรงน�@  แดนเก�ดม
นอย67ท�?น�?  ถ-าเราไม7ระง
บท�?เก�ดของม
น ม
นกFจะเก�ดอย67เร>?อย
ไป  แต7ม
นเก�ดแล-วม
นกFต-องตาย  เม>?อได-ม
นกFต-องเส�ยเม>?อเส�ยม
นกFต-องได- 
ม
นจะหม�นเว�ยนตามธรรมชาต�ของม
นอย67อย7างน�@
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อ
นน�@แหละ  ถ-าเราปฏ�บ
ต�ได-อย7างน�@น
?นแหละ  ค>อการปฏ�บ
ต�ธรรมเปร�ยบ
เท�ยบให-เหFนอย7างน�@  ความช
?วความด�ท
@งหลายกFคล-ายก
น  ฉะน
@นเม>?อเรา
สร-างความด�ให-เก�ดข1@นมา กFจะท�าให-เราเก�ดใจด� เพราะความด�ม
นกFเก�ดจาก
เหต�ด�ของม
น  ท7านเร�ยกว7าก�ศลอย7างน�@แหละ  ถ-าเราร6-จ
กเหต�กFสร-างเหต�ข1@น 
ผลม
นกFเก�ดตามมาเอง
แต7คนเราไม7ท�าอย7างน
@น ส7วนมากต-องการแต7ด�ด� แต7ไม7สร-าง ความด�ม
นจะ
เก�ดมาจากไหนได- ม
นกFย7อมพบแต7ส�?งท�?ไม7ด�น
?นแหละ เม>?อได-ส�?งไม7ด� ใจม
น
กFเก�ดเปFนท�กขQเปFนร-อนข1@นมาท
นท�
เหม>อนก
บจ�ตใจของคนบางคนในสม
ยน�@  เปFนต-นว7าอยากได-แต7เง�น  ใครๆกF
อยากได-  เง�นน
@นได-มาแล-วม
นได-ความด�มาด-วยถ-าได-เง�นกFด�เลย  ค�ดเท7าน�@
เองเลยเข-าใจว7าตนค�ดถ6กแล-วจ1งพาก
นแสวงหาแต7เง�นไม7ต-องแสวงหา
ความด�  ค�ดว7าตนได-เง�นมาจ1งจะท�าด�ได-  จ1งเหม>อนคนแสวงหาเน>@อ  ไม7ต-อง
เอาเกล>อ  เอามาไว-บ-านให-ม
นเน7าไม7ค�ดถ1งเกล>อ  ฉะน
@นคนต-องการเง�นกF
ต-องร6-จ
กหาเง�นและร6-จ
กร
กษาเง�น  คนอยากได-เน>@อม�ใช7จะเอาแต7เน>@อขนมา
ไว-บ-าน  ม
นกFจะเน7าอย67ท�?บ-านเพราะ  ไม7ม�เกล>อ  จะต-องให-ม�เกล>อด-วย  น�?
ฉ
นใดกFฉ
นน
@น
ส�?งท
@งหลายเราค�ดอย7างน�@  ม
นค�ดผ�ด  ผลของความค�ดผ�ดน
@นเด>อดร-อน 
กระวนกระวาย จ�ดท�?พระศาสดาท7านให-เร�ยนธรรมประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรม ให-
ร6-ธรรม ให-เหFนธรรม ท
@งให-เปFนธรรมอ�กด-วย ให-ใจม
นเปFนธรรม เม>?อใจเปFน
ธรรมม
นจ1งถ1งความส�ขความส�@นของม
น  ฉะน
@นส�?งท
@งหลายท
@งปวงเหล7าน�@ 
ความต7อไปกFวนเว�ยนอย67ในโลกน�?เอง  ความส�@นส�ดของความท�กขQท
@งปวงกF
อย67ในโลกน�@
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ฉะน
@นการประพฤต�หร>อปฏ�บ
ต�น�@  พระพ�ทธเจ-าทรงสอนม�จ�ดหมายค>อให-พ-น
ท�กขQ ให-ใจน
@นพ-น กายไม7พ-นหรอก เก�ดมาแล-วต-องตาย ต-องเจFบ ต-องปวด 
ต-องเฒ7า  ต-องแก7  ให-ใจเปFนผ6-พ-นพ-นจากความย1ดความม
?นหมาย  พระองคQ
จ1งทรงบรรยายท�กส�?งท�กอย7างท�?จะเปFนอ�บายให-มน�ษยQท
@งหลายได-อ7าน  ได-ร6- 
ได-เร�ยนหร>อได-เข�ยน  ซ1?งเร�ยกว7าปร�ย
ต�  ให-ม
นเปFนหลายเร>?อง  หลายอย7าง
หลายประการเข-าไป  เปFนต-นว7า  อน�ปาท�นนกส
งขาร  อ�ปาท�นนกส
งขาร 
ส
งขารท�?ม�ใจครอง  ส
งขารท�?ไม7ม�ใจครองเปFนต-น  น
กร6-น
กเร�ยน  น
กพรต  กF
พ�จารณาตามบ
ญญ
ต�เม>?อเราเร�ยนไป  แปลไปส
งขารท�?ไม7ม�ใจครองค>ออะไร 
ค>อต-นไม- ภ6เขา เถาว
ลยQ โตsะเต�ยงต7างๆเปFนต-น ท7านเร�ยกว7าไม7ม�ใจครอง
ส
งขารท�?ม�ใจครองค>ออะไร  ค>อส
ตวQ  ท
@งส
ตวQมน�ษยQและส
ตวQเด�ยร
จฉาน
ท
@งหมด  เรากFมาเร�ยน  มาแปล  มาพ�จารณาอย67อย7างน
@นกFเ  ลยเข-าใจตาม
บ
ญญ
ต�ว7าม
นแน7นอนเหล>อเก�นท�?หล
กปร�ย
ต�เปFนอย7างน�@  ท�น�@เม>?อเรามา
พ�จารณาด6จร�งๆแล-ว  ถ-าจ�ตมน�ษยQย
งพ
วพ
นอย67ใน  ร6ป  เส�ยง  กล�?น  รส 
โผฏฐ
พพะ  ธรรมารมณQท
@งหลายแล-วอะไรๆท�?ไม7ม�ใจครอง  ไม7ม�เลย  ถ-าม�
ต
ณหาอย67ในใจ  ของท
@งหลายม�ใจครองหมดท�กอย7าง  ส�?งท
@งหลายท�?ม
นม�ใจ
ครองอย67ท�?เองแหละเราเร�ยนธรรม  แต7ไม7ร6-ความหมายล1กซ1@งในธรรม  กF
เข-าใจว7าเราเร�ยนธรรม ร6-ธรรม ปฏ�บ
ต�ธรรม ความล1กซ1@งในธรรมะเราร6-ไม7ได- 
เช7นค�าว7าส
งขารท�?ไม7ม�ใจครอง  อย7างเสาศาลาน�@  โตsะ  เต�ยง  หร>อต6-ท�?อย67ใน
บ-านเรา  ม
นไม7ม�ใจครอง เพราะเราเหFนด-านน1กว7าไม7ม�ใจครองเส�ยแล-ว  ถ-า
หากคนเราเอาค-อนไปท�บลองด6ม
นจะม�ใจครองไหม  กFจ�ตของเราท�?ล�7มหลง
ว�7นวายอย67น
?นแหละ  ไปย1ดโตsะ  ย1ดเต�ยง  ย1ดสมบ
ต�พ
สถานข-าวของ  ม
นไป
ครองอย67หมดท�กอย7างถ-วยใบหน1?งแตกเรากFเจFบ  ท
@งน�@เพราะใจม
นเข-าไป
ครองอย67น
?นต-นไม-ภ6เขาเลากา  อ
นใดท�?สมมต�  เราหลงเข-าใจว7าเปFนเราหร>อ
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ของเราแล-ว ถ1งม
นไม7ครองม
นเองเรากFเข-าไปครองม
นอย67 ส
งขารเหล7าน�@กFม�
ใจครอง  ม�ใช7ว7าจะไม7ม�ใจครอง  สกลร7างกายของเราน�@กFเหม>อนก
นฉ
นใด 
ตามธรรมชาต�แล-ว  ท7านว7าม�ม�ว�ญญาณครอง  อาการท�?ม�ว�ญญาณครองน
@น 
ท7านหมายถ1งต
วอ�ปาทานเข-าไปย1ดว7าร6ปนามน�@เปFนเรา เปFนของเรา อ
นน�@กF
ม�ว�ญญาณครองเช7นก
นม
นครองไปหมด
เช7นเด�ยวก
บคนตาบอดน�?แหละ  ถ-าม
น  บอดมองไม7เหFนแล-วแม-จะมองไป
ทางไหนม
นกFไม7เหFนส
กท� อ
นน
@นส�เข�ยว อ
นน�@ส�เหล>องอ
นน
@นส�ด�ากFตาม ฉ
น
เปFนคนตาบอดฉ
นมองไปทางไหน ฉ
นไม7ได-ปรากฏส�เข�ยว ส�ขาว ส�แดง ส�
ด�า ฉ
นใด เม>?อจ�ตท
@งหลายประกอบด-วยก�เลสต
ณหา ม�โมหะกดด
นอย67ในใจ
แล-ว  ม
นม�ใจครองล-วนท
@งหมดเลยท�เด�ยว  พวกโตsะ  พวกเต�ยง  ม�ใจครอง
ส
ตวQสาวกส�?ง  กFม�ใจครอง เม>?อเราท�าความเข-าใจอย7างน�@  เปFนก-อนอ
ตตาค>อ 
เข-าไปหวงแหนไว-  ธรรมชาต�ท
@งหลายเลยม�ใจครองท
@งหมด ต-นไม-กFม�  โตsะ 
เต�ยง กFม� ส
ตวQต7างๆกFม� พ
สด�ส�?งของม�หมดถ-าใจเราม�ความโลภ ความโกรธ 
ความหลงอย67แล-ว  ไปทางใดล-วนแต7ม�ใจครองหมด  ม�แต7ความย1ดความ
หมายหมด ล
กษณะพ�จารณาประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-วอย7างน�@  ส�?งท�?ไม7ม�ใจครอง
น
@นไม7ม�เม>?อเราสมมต�ว7าต
วเรา  ว7าต
วเขา  ว7าของๆเรา  ว7าของๆเขาแล-ว  ม�
อ�ปาทานม
?นหมายในท�?น
?นหมด  เก�ดเปFนภพเปFนชาต�  ท�กส�?งท�กอย7างได-ท
@ง
น
@นเลย เก�ดส�ขได- เก�ดท�กขQได- ภพต�?าม� ภพส6งม�ด-วยก
นท
@งหมด
รวม  แล-ว  ส
ตวQท
@งหลายท
@งปวงม�ใจครองหมด  ถ-าเราเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?น
แล-ว  แต7ว7าโดยธรรมชาต�ส�?งเหล7าน�@ม
นไม7ม�ใจครองพระพ�ทธเจ-าเลยมาสอน
ว7า ไม7ให-เอาใจเข-าไปครองส�?งเหล7าน
@น ท7านจ1งตร
สว7า ส
งขตธรรม ธรรมอ
น
ป 
จจ
ยปร�ง  อส
งขตธรรม  ธรรมอ
นป 
จจ
ยม�ได-ปร�ง  ธรรมอ
นป 
จจ
ยปร�งท�ก
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อย7าง  จะเปFนร6ปเปFนนามเปFนว
ตถ�น-อยใหญ7ท
@งหลายท
@งปวงในสกลโลกน�@ 
เม>?อจ�ตใจเก�ดโมหะแล-ว ต-องเข-าไปปร�งไปแต7ง อ
นน
@นด� อ
นน
@นร-าย อ
นน
@น
ส
@นอ
นน
@นยาว อ
นน
@นเล�ศ อ
นน
@นประเสร�ฐ ท�กส�?งท�กอย7างเข-าไปปร�งไปแต7ง
ท
@งน
@น  จ�ตใจเข-าไปปร�งแต7งเพราะเหต�ไร  เพราะไม7ร6-สมมต�  ไม7ร6-ส
งขาร
น
?นเอง  เม>?อไม7ร6-ส
งขารกFไม7ร6-สมมต�  เม>?อไม7ร6-สมมต�กFไม7ร6-ส
งขาร  การไม7ร6-
สมมต�  ไม7ร6-ส
งขาร  ค>อไม7ร6-ธรรมน
?นเอง  เม>?อไม7ร6-ธรรมกFต�ดอย67ในอ�ปาทาน 
เม>?อต�ดอย67กFไม7ม�ความหล�ดพ-น เม>?อไม7หล�ดพ-นกFว�7นวายอย67อย7างน
@นก7อ ชาต� 
ชรา  พยาธ�  มรณะ  ให-เก�ดข1@นมา  ถ1งความน1กค�ดเปFนต-น  กFสร-างชาต�ชรา 
พยาธ�  มรณะใส7ต
วเจ-าของอย67เร>?อยๆไป เม>?อจ�ตใจเปFนอย67อย7างน�@  ม
นกFเปFน
ส
งขตธรรม
อส
งขตธรรม  ธรรมอ
นป 
จจ
ยไม7ได-ปร�งน
@น  เก�?ยวแก7จ�ตใจของมน�ษยQท
@ง
หลาย  เม>?อเข-าไปเหFนธรรมค>อข
นธQห-าตามเปFนจร�ง  ว7าเปFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง 
อน
ตตา ม�ใช7ต
ว ม�ใช7เรา ม�ใช7เขา ท�?เร�ยกว7าต
วเรา ต
วเขา ของเรา ของเขาน�@ 
เปFนของสมมต�และกFเปFนส
งขารเม>?อเรามาร6-ส
งขารมาร6-เท7าสมมต�  กFเหม>อน
ก
บเรามาร6-ธรรม มาร6-ส
งขารเหล7าน�@ว7าม�ใช7เรา ม�ใช7ของๆเราแล-ว ม
นกFปล7อย
สมมต�เหล7าน�@ปล7อยส
งขารเหล7าน�@  เม>?อปล7อยส
งขารปล7อยสมมต�ค>อ  บรรล�
ธรรมเข-าไปร6-ไปเหFนธรรม ล7วงร6-ซ1?งธรรม บรรล�ซ1?งธรรม เม>?อบรรล�ธรรมกFร6-
แจ-ง  แจ-งอะไร  แจ-งว7าน�@เปFนส
งขาร  น�@เปFนสมมต�  น�@ไม7ใช7ส
ตวQไม7ใช7บ�คคล 
ไม7ใช7ต
วตน  ไม7ใช7เรา  ไม7ใช7เขา  ความร6-แจ-ง  ความร6-เท7าตามเปFนจร�ง  ว7า
ความจร�งม�อย67อย7างน
@น ม
นกFเปFนสมมต�อย7างน
@น
เม>?อเหFนอย7างน�@จ�ตกFหล�ดพ-น ม�ใช7ส�?งอ>?นหล�ดพ-น ม�ความร6-ตามเปFนจร�งแล-วกF
หล�ดพ-น ร7างกายน�@กFแก7เฒ7า ช�าร�ดทร�ดโทรมไปเปFนธรรมดา แต7จ�ตม
นหล�ด
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พ-นจากส�?งเหล7าน
@น  เม>?อจ�ตหล�ดพ-นจากส�?งเหล7าน
@น  อส
งขตธรรมกFเก�ดข1@น
มา  เม>?อม
นหล�ดพ-นแล-วอส
งขตธรรมกFเปFนจ�ต  ธรรมหมดเหต�หมดป 
จจ
ย 
เหต�ป 
จจ
ยเหล7าน�@ไม7ได-ปร�งแต7งอ�ก  ม�ได-ม�ส
งขารไปเจ>อปนอ�กแล-ว  ม
นจะ
เก�ดความด�ใจเรา  ม
นจะเก�ดความเส�ยใจมากFปร�งไม7ได-  จะม�อะไรมาท�กส�?ง
ท�กอย7างกFปร�งไม7ได-  เพราะจ�ตม
นแน7นอนแล-วจ�ตใจพ-นจากความปร�ง  ม
น
เหFนสมมต�ม
นเหFนบ
ญญ
ต�แล-ว ม
นเหFนส
งขารร6-เท7าตามเปFน จร�งแล-ว จ�ตน
@น
เลยเปFนเสร�
อ
นน�@จ�ตพ-นอย7างน
@นเร�ยกว7าอส
งขตธรรม  ธรรมอ
นป 
จจ
ยไม7ได-ปร�ง  ถ-าจ�ต
ไม7ร6-เท7าสมมต�  ไม7ร6-เท7าบ
ญญ
ต�  ไม7ร6-เท7าส
งขารม
นกFปร�งได-ด�มา  ได-ร-ายมา 
ได-ส�ขมา กFปร�ง ท�าไมม
นจ1งปร�งเพราะม
นม�ป 
จจ
ย อะไรเปFนป 
จจ
ย ค>อความ
เข-าใจว7าร6ปน�@เปFนของเราเวทนาน�@เปFนของเรา  ส
ญญาน�@เปFนของเรา  ส
งขาร
น�@เปFนของเราส�?งท
@งปวงน�@เปFนของเรา  อาการท�?เข-าใจว7าม
นเปFนของเราเปFน
เขาน�?แหละเปFนป 
จจ
ยให-ก7อส�ข  ก7อท�กขQ  ก7อเก�ด  ก7อแก7  ก7อเจFบมาให-จ1งได-
เปFนชาต�  ชรา  มรณะอย67ในเวลาป 
จจ�บ
นน�@  จ�ตเหล7าน�@เปFนโลก�ยQ  หม�นเว�ยน
เปล�?ยนแปลงอย67อย7างน
@นท�เด�ยว ถ-าจ�ตเปFนอย7างน�@กFเร�ยกว7า ส
งขตธรรม
ได-ส�?งเหล7าน�@มาใจเรากFสบาย  ได-ส�?งของมาม
นปร�งใจให-ด�ข1@นได-  ถ-าของน
@น
เส�ยไปปร�งใจให-ร-ายกFได-  น
?นช>?อว7าจ�ตเปFนทาสเขาเปFนทาสของต
ณหา  เขา
เอา  ของอย7างหน1?งมากFเปFนไปอย7าง  หน1?ง  จ�ตน
@นเช>?อต
วเองไม7ได-  จ�ตน
@น
ม�ได-เปFนเสร�  จ�ตน
@นม�ได-เปFนแก7นสารจ�ตน
@นม�ได-ร6-เท7าตามเปFนจร�ง  ขณะน
@น
ท7านเร�ยกว7าส
งขาร ม
นม�ความปร�งแต7งได-เปFนส
งขตธรรม ถ-าเปFนเราอย67ท�?น�?
เดFกๆโกหกได-คนแก7น�?เดFกโกหกได-  โกหกให-ร-องไห-กFได-  โกหกให-ห
วเราะ
กFได-  โกหกให-เปFนโน7นไปน�?กFได-  พอม
นโกหกเถอะ  คนแก7เหล7าน�@กFเช>?อไป
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ตามม
นหมด ท�กส�?งท�กอย7างน�?เร�ยกว7าเดFกน-อยม
นปร�งได- ถ-าคนหลงไปไม7ร6-
ตามเปFนจร�งแล-ว ส
งขารเหล7าน�@ม
นปร�งได-  ปร�งให-ด�ใจให-เส�ยใจกFได-  ปร�งให-
ร
กให-เกล�ยดกFได- ถ-าม
นปร�งได-แสดงว7าจ�ตใจน�@ต�?า เปFนทาสของต
ณหา แล-ว
แต7ต
ณหาม
นจะใช-ตามปรารถนาของม
น
เราท
@งหลายพาก
นบ7นว7า  "แหม เปFนท�กขQมาก  ล�าบากมากจะไม7ไปกFไม7ได- 
กลางค>นกลางว
นกFต-องไป แดดจะร-อนเท7าไรกFม�ได-เข-าร7ม แม-จะหนาวแสน
หนาวกFม�ได-อย67 ม
นล�าบากจร�งๆ" ถ-าอาตมาบอกว7า "หน�เส�ยส�โยม" กFพาก
น
พ6ดว7า  "หน�ไม7ได-หรอก"  ม
นเปFนทาสของเขาอย67น�?  ต
ณหาม
นจ
บม
นจ6งอย67
อย7างน�@ บางคร
@งไปท�านา ถ1งจะปวดเย�?ยวกFต-องเย�?ยวเหม>อน ควาย ม
นเปFน 
ทาสของเขาถ1งเพ�ยงน�@ ม
นล�าบาก
ถ-าถามว7า  "เปFนอย7างไรโยม  มาบ-างไม7ได-หร>อ"  กFพ6ดว7า"แหมเข-าล1กเหล>อ
เก�น"  ไม7ร6-ว7าเข-าไปไหนม
นจ1งเข-าล1กอย7างน
@นน�?แหละส
งขารความปร�งแต7ง 
พระพ�ทธเจ-าจ1ง  ให-เหFนสมมต�  จ1งให-เหFนส
งขาร  ค>อการเข-าไปเหFนธรรม 
เหFนตามสภาวะของม
นแล-วเม>?อเหFนท
@งสองอย7างแล-ว  กFต-องท�@งต-องวางให-
ม
น  ปล7อยให-ม
นว7าเปFนธรรมดาของม
นอย7างน
@น  เก�ดน�พพ�ทาเบ>?อหน7ายใน
สมมต�  ในส
งขารน�@  ได-อะไรมากFไม7เปFนแก7นสารว7าด�แล-วม
นกFร-าย  ร-ายแล-ว
ม
นกFด�  กล
บให-ชอบแล-วกFกล
บให-เกล�ยด ให-ห
วเราะแล-วกล
บให-ร-องไห-  ท�ก
อย7างแล-วแต7ม
นจะเปFนไป อ
นน�@เพราะอะไร เพราะใจม
นต�?า ส
งขารท
@งหลาย
ม
นเปFนป 
จจ
ยให-ว�7นวาย ให-น-อย ให-ใหญ7ให-ส�ข ให-ท�กขQ เราท
@งหลายจ1งหมด
หนทาง
ฉะน
@นบรรพบ�ร�ษท
@งหลาย  ถ1งแม-ตายไปแล-วกFย
งน�มนตQพระไปให-มาต�กา 
จ
บด-ายช
กบ
งส�ก�ลว7า อน�จuจา วต สงuขารา อ�ปuปาทวยธมuม�โน อ�ปuปาชuช�ตuวา 
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น�ร�ชuญนuต�  เตส�  ว6ปสโม ส�โข ส
งขารท
@งหลายม
นไม7เท�?ยง กายเรา ม
นกFไม7
เท�?ยง  จ�ตใจเราม
นกFไม7เท�?ยงท
@งร6ปท
@งนามไม7เท�?ยง  อ
นท�?ว7าไม7เท�?ยงค>อไม7ต
@ง
อย67อย7างเก7า  ม
นเปล�?ยนไป  แปรไป  ถ1งธรรมชาต�เก�ดมากFไม7เท�?ยงไม7อย67
อย7างเก7าโดยเฉพาะร7างกายของเรากFเหม>อนก
น  ม�อะไรม
นจะเหม>อนเก7า
บ-างผม  ฟ 
น  หน
ง  ม
นจะเหม>อนไหม  สภาวะร7างกายม
นไม7เหม>อนเก7า
สภาวะอ
นน�@ม
นไม7เท�?ยงอย7างน�@  ร6ปน�@เท�?ยงไหม  นามค>อจ�ตใจของเราม
น
เท�?ยงไหม ท�กว
นน�@ม
นเท�?ยงไหม ค�ดด6ซ� ว
นหน1?งๆม
นเก�ดก�?คร
@ง ม
นด
บก�?คร
@ง 
ส�?งท
@งสองอย7างม�แต7เก�ดและด
บ ม�แต7ต
วส
งขารเปล�?ยนแปลงว�7นวายอย67เสมอ
เราจะท�าให-ม
นถ6กตามเปFนจร�งท�าไม7ได-  เพราะไปท�าก
บของท�?ไม7จร�ง 
เหม>อนก
บเราเด�นทางม�คนตาบอดเปFนผ6-น�า  ท�าอย7างไรจ1งจะสบาย  ม
นจะ
จ6งเข-าดงเข-าป7าไปเท7าน
@น  เราจะบอกว7าให-พาไปท�?เต�ยนๆม
นจะเต�ยนได-
อย7างไร  เพราะคนน�าทางตาบอดมองไม7เหFนใจเราม
นหลงสร-างความท�กขQ
ใส7ต
ว  น1กว7าเปFนความด�  สร-างความยากให-ต
วน1กว7าม
นจะให-ม
นง7าย  สร-าง
แต7เร>?องย�7งยากใส7  ต
วเอง  สร-างแต7ส�?งท�?จะน�าท�กขQมาให-ต
วเอง  อยากให-ม
น
หายท�กขQอยากให-ม
นหายอยาก  กล
บสร-างแต7ส�?งท�?ท�กขQท�?ยากมาใส7  จ1งพา
ก
นร-องโอดครวญอย67อย7างน
@น  พาไปท�าแต7เหต�ท�?ม
นไม7ด�  ม
นจ1งเปFนอย7าง
น
@น เพราะไม7ร6-จ
กสมมต� ไม7ร6-จ
กส
งขาร
ส
งขารธรรมม
นไม7เท�?ยง ส
งขารท�?ม�ว�ญญาณครองบ-างส
งขารท�?ไม7ม�ว�ญญาณ
ครองบ-าง เม>?อรวมส
งขารท
@งหมดแล-ว ท�?ไม7ม�ว�ญญาณครองน
@นไม7ม� ส�?งของ
ท�?อย67ในบ-านของเรา อ
นไหนเล7าท�?ไม7ม�ว�ญญาณครอง แม-กระท
?งส-วมถ7ายว7า
ไม7ม�ว�ญญาณครอง ลองให-เราเอาค-อนไปท�บด6ส� น7ากล
วจะต-องเด>อดร-อนถ1ง
เจ-าหน-าท�?  น
?นม
นไปครองอย67กระท
?งอ�จจาระ  ป 
สสาวะ  ม
นม�ว�ญญาณครอง
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ท
@งน
@นส
งขารท�?ไม7ม�ว�ญญาณครองน
@นไม7ม�ในโลก  นอกจากท7านผ6-มาร6-เท7า
ตามเปFนจร�ง เหFนสมมต� ส
งขารตามเปFนจร�ง
สมมต�ข1@นมา  ท�าไมจ1งต-องสมมต�  ส�?งท�?ถ6กสมมต�น
@นเพราะเด�มม
นไม7ม�  เช7น
เด�ยวก
บพวกเราน
?งประช�มก
นอย67น�@  อยากจะได-ไม-มาตอกเปFนหล
ก  เลยข�ด
ด�นลงไปว7า  อ
นน�@สมมต�ว7าหล
กนะ  เลยเอาก-อนห�นก-อนหน1?งมาต
@งไว-สมมต�
ว7าหล
ก  ม
นไม7ใช7หล
ก  ไม7ม�หล
กจ1งสมมต�ข1@นมา  ท�?แท-เปFนก-อนห�น  เอาไป
วางไว-แต7สมมต�ว7าเปFนหล
ก  สมมต�ว7าเม>อง  สมมต�ว7าควาย  สมมต�ว7าว
ว 
สมมต�อะไรได-หมด  ท�าไมจ1งต-องสมมต�  เพราะม
นไม7ม�ตามธรรมชาต�  เลย
เอาน�@วม>อเข�ยนด�น  น�?สมมต�ว7าพระ  น�?สมมต�ว7าฆราวาส  สมมต�อะไรกFได- 
เพราะม
นไม7ม�  เช7นเด�ยวก
บกาละม
งว7างๆเอาอะไรใส7กFได-เพราะม
นไม7ม�
อะไร น�?เร�ยกว7าสมมต� พวกเรากFเหม>อนก
นกFน
?นแหละผ6-หญ�งกFสมมต� ผ6-ชาย
กFสมมต�
ถ-าเรามาร6-เท7าสมมต�ตามเปFนจร�งแล-ว ส
ตวQกFไม7ม� เพราะเราไปสมมต�ม
นเข-า 
การสมมต�ว7าคนกFเช7นก
น ถ-าเราเข-าใจสมมต�ม
นกFสบาย เขาว7าด�กFได- ว7าช
?ว
กFได-  เพราะม
นไม7ม�  แต7เราไปเข-าใจว7าคนจร�งๆส
ตวQจร�งๆ  ของเราจร�งๆ 
ต-องร-องไห-ตามม
น ห
วเราะตามม
นอ
นน�@เปFนส
งขารค>อความปร�งแต7ง ถ-าเรา
ไปเข-าใจว7าเปFนเราเปFน  เขาม
นกFเก�ดท�กขQร�?าไป  เพราะ  เราเปFนม�จฉาท�ฏฐ� 
ม�ความเหFนผ�ด  ถ-ามาร6-เท7าตามเปFนจร�งแล-วว7า  อ-อ!  อ
นน�@ม
นเปFนสมมต�
เท7าน
@น เขาว7า ตาส� ตาสา ตาม� ตามา ม
นไม7ม�มาแต7ก7อนหรอก เม>?อเก�ดมา
แล-วเขาจ1งต
@งช>?อให-  ม�ใช7หร>อ  หร>อว7าม�มาแต7ก7อนเก�ด  ม
นเปFนเบอรQเก�ดข1@น
มาพร-อมหร>ออย7างไร เรามาต
@งช>?อเอาใหม7 ท�าไมจ1งต
@งเอาเพราะม
นไม7ม�แต7
เด�มจ1งต
@งช>?อเอา
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สมมต�เหล7าน�@ เรากFเหFนช
ดอย67แล-ว อ
นความด� ช
?ว ส6ง ต�?าด�า ขาว เหล7าน�@กF
ล-วนแต7สมมต�ท
@งน
@น พวกเราพาก
นหลงสมต�เหล7าน�@แหละ เวลาตายจ1งต-อง
ช
กบ
งส�ก�ลว7า  อน�จuจา  วต  สงuขาราเปFนต-น  ส
งขารเหล7าน�@ม
นไม7เท�?ยง  ม�
ความเก�ดข1@นแล-วกFด
บไป ม
นกFเปFนจร�งตามน
@น ส�?งไหนเล7าท�?เก�ดข1@น แล-วไม7
ด
บ  ล-วนแต7เก�ดแล-วด
บท
@งน
@น  คนเก�ดมาแล-วกFตายไป  เวลาใจร-ายเก�ดข1@น
มากFหย�ดไปใจด�เก�ดข1@นมากFหย�ดไป เช7น เวลาเราร-องไห- ม
นร-องไห-อย67ต�ดๆ
ก
นสามส�?ป�  ม�ไหม อย7างมากกFตลอดค>น  กFหย�ดไปเอง  เม>?อเก�ดข1@นกFด
บไป
ท
@งน
@น เตส� ว6ปสโม ส�โข ถ-าเราท
@งหลายมาเข-าใจในส
งขารเหล7าน�@แล-ว มาส
งบระง
บม
นเส�ย  สงบระง
บส
งขารเหล7าน�@ได-  เปFนส�ข  เหล>อเก�น  น�?เปFนบ�ญ
จร�งๆมาสงบจากส
งขารจากส
ตวQ จากบ�คคล จากต
ว จากตน จากเรา จาก
เขา  เส�ยได-  ให-ม
นพ-นจากส�?งเหล7าน�@  กFเลยเปFนอส
งขตธรรม ค>อจ�ตใจเราน�@
อะไรปร�งแต7งไม7ได-ไม7ม�อะไรจะปร�งอะไร  ม
นหมดแล-ว  จะเอาอะไรอ�กเล7า 
ม
นส�ดแล-วหมดแล-ว
พระพ�ทธองคQตร
สสอนส�?งท�?ม
นม�อย67น�?แหละ  ท�?เราให-ก�นให-ทาน  เรามาฟ 
ง
เทศนQฟ 
งธรรม  กFมาค-นหาส�?งน�@ให-ร6-แจ-งตามเปFนจร�งถ-าร6-แจ-งตามเปFนจร�ง
แล-ว  ไม7ต-องไปเร�ยนว�ป 
สสนาหรอก  ม
นเปFนเองของม
นเร>?องสมถะ  เร>?อง
ว�ป 
สสนากFเปFนเร>?องสมมต�ข1@นว7าเอา  ถ-าเร>?องจ�ตม
นร6-แล-ว  ม
นหล�ดพ-นแล-ว
อย7างน�@  มารวมน�@หมดเลย  น�?เร>?องภาวนา  เร>?องปฏ�บ
ต�ธรรม  เร>?องพ�จารณา 
ม
นจ1งหล�ดพ-นท�กขQเม>?อหมดความย1ดม
?นถ>อม
?นกFเลยหมดภพหมดชาต�  จ1ง
ไม7ม�ภพไม7ม�ชาต� เม>?อไม7ม�ภพ ไม7ม�ชาต� กFไม7ม�เก�ด ไม7ม�ตาย ใจเราน
@นเม>?อด�
มากFไม7ด�เม>?อช
?วมากFไม7ช
?ว  ม
นไม7ไปไม7มาให-เรา  ม
นจ1งหมดน�?จ�ดศาสนาท�?
พระบรมศาสดาของเราต-องการ
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พระองคQทรงสอนท
@งในเม>?อเราม�ช�ว�ตอย67  เวลาตายกFน�าไปสอนอย67อย7างน
@น
ว7า อน�จuจา วต สงuขารา แต7พวกเราไม7ม�การเข-าไปสงบส
งขาร ม�แต7เข-าไป
แบกส
งขาร  คล-ายก
บพระชวนไปแบกส
งขารน
?นแหละ  แบกเอาร-องไห-เอา
อย7างน
@น  น�?เร�ยกว7าเราม
นหลงส
งขาร  ฉะน
@นนรกจ1งอย67น�?  สวรรคQกFอย67น�? 
น�พพานกFอย67น�?
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น
@น กFประพฤต�ปฏ�บ
ต�เพ>?อให-เราพ-นท�กขQทางใจ เม>?อเรา
พ-นท�กขQทางใจ เม>?อเราร6-เท7าตามเปFนจร�งส�?งเหล7าน�@แล-ว  ถ-าร6-ได-อย7างน�@ม
นกF
เปFนอร�ยส
จจQของม
นเอง ท�กขQกFด� สม�ท
ยกFด� น�โรธกFด� มรรคกFด� ม
นเปFนเอง
ท�เด�ยว  บ
ญญ
ต�ท
@งหลายเหล7าน�@พวกเราพาก
นมาเก-อเข�นเส�ย  พาก
นเข-าใจ
ว7าส�?งอ>?นมาปร�งแต7งพวกต-นไม-  ภ6เขาเลากาท�?ไม7ม�ใครครองม
นน
@น  ท7านพ6ด
แจกไปให-เราร6-ง7ายๆว7า  ม
นไม7ม�สต�ป 
ญญา ม
นไปมาไม7เปFน  อ
นน
@นม
นของ
ภายนอกเปล>อกธรรม  ม
นไม7ท�กขQหรอก  อะไรม
นกFไม7ท�กขQส
กอย7าง  กระพ�@
ม
น เปล>อกม
น ถ-าเปFนปรม
ตถQแล-วกFคนน�?แหละเข-าไปม
ดม
น ขนาดเขFมเล7ม
เด�ยวห
กกFย
งต�ล6กต�เต-าอย67ท�?บ-าน  จะว7าม
นไม7ปร�งแต7งไม7ม�อะไรครอง
อย7างไร  ถ-วยชามใบเด�ยวกFย
งเข-าไปครอง  ไม-คานอ
นเด�ยวกFเข-าไปครอง 
ม
นม�แต7ส�?งท�?ว�ญญาณเข-าไปครองท
@งหมด  ม�ใครไปท�าให-ม
นเส�ยหายลองด6
ไหปลาร-า หม-อเหล7าน�@กFเก�ดต�ก
นว�7นวายไปหมด ม�แต7ของท�?ปร�งท
@งน
@น เม>?อ
เราร6-เท7าท
นอย7างน�@  น
?นค>อธรรมะของเรา  เรากFพ�จารณาว7าปร�งแต7งส
งขาร
ไม7ปร�งไม7แต7ง ส�?งน�@ม�ว�ญญาณครอง ส�?งน�@ไม7ม�ว�ญญาณครอง
น�?ม
นรอบนอก  สมก
บพระศาสดาตร
สไว-ว7า  คราวคร
@งหน1?งพระองคQทรงพ
ก
อย67ใต-ต-นประด67ลาย  พระองคQจ1งก�าเอาใบประด67ท�?ร7วงหล7นอย67น
@น  แล-วยกข1@น
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ถามพวกภ�กษ�ว7า  "ภ�กษ�ท
@งหลายใบประด67ในก�าม>อของตถาคตน�@ก
บท�?เหล>อ
อย67 อ
นไหนมาก อ
นไหนน-อย"
พวกภ�กษ�จ1งท6ลว7า  "ใบประด67ในม>อของพระองคQน
@นน-อย  ท�?อย67บนต-นและ
หล7นเกล>?อนกลาดน
@นม�มาก"

"น�?แหละภ�กษ�ท
@งหลายฉ
นใด  ธรรมะท�?ตถาคตสอนไปน
@นมาก  แต7
ไม7เปFนของส�าค
ญ ม�ใช7ทางพ-นท�กขQ ม
นม�มาก

หลายส�?งหลายอย7างท�?พระศาสดาต-องการค>อ  ต-องการให-พ-นจากท�กขQ  ให-
พ�จารณาเข-าไป ม�ให-ย1ดม
?นในร6ป เวทนา ส
ญญา ว�ญญาณ ถอนอ�ปาทาน
ออกจากส�?งเหล7าน�@เส�ย  ม
นกFพ-นท�กขQ  เหม>อนก
นก
บใบประด67ในม>อตถาคต
น�?เอง ไม7ต-องมาก น-อยๆเท7าน�@ท�?จะเอา อ
นอ>?นไม7ม�ป 
ญหา มาหลายอย67กFจร�ง 
เหม>อนก
บของในพ>@นด�นม�มากก-อนด�น  ก-อนหญ-า  ภ6เขาเลากาไม7อด  ก-อน
ห�น ก-อนกรวดทรายกFไม7อด แต7ว7าม
นด� เท7าก-อนเพชร ก-อนพลอย ม
นมาก
กFจร�งเอาไปขายได-กFจร�ง  เอาไปหลายๆรถม
นกFเหน>?อย  ถ-าได-ก-อนเพชร
ก-อนพลอยก-อนหน1?งเท7าน�@วม>อน�@ กFม�ราคามากฉ
นใด ธรรมะตถาคตกFฉ
นน
@น 
ไม7ต-องมาก"
ฉะน
@นการกล7าวธรรมหร>อการฟ 
งน
@น  ให-พาก
นร6-จ
กธรรมะอย7าสงส
ยว7า
ธรรมะอย67ท�?ไหน  ธรรมะม
นอย67ท�?น�?เอง  ไปเร�ยนอย67ท�?ไหนกFตามม
นอย67ท�?ใจ 
จ�ตใจเปFนผ6-ย1ด จ�ตใจกFเปFนผ6-หมาย จ�ตใจเปFนผ6-หล�ด จ�ตใจเปFนผ6-พ>@น เม>?อเรา
เร�ยนส�?งท
@งหลายท
@งปวงทางนอกน
@น  ม�แต7เร>?องอาการของจ�ตท
@งหมด  การ
เร�ยนอะไรมากๆเช7นเร�ยนป�ฎก เร�ยนอภ�ธรรมกFด�หรอก แต7ว7าอย7าหลงท�?เอา
ของม
น  ถ-ามาปฏ�บ
ต�ให-เปFนผ6-ใจซ>?อส
ตยQส�จร�ตเปFนเบ>@องแรกเท7าน
@น  ไม7ต-อง
ล�าบาก  เช7นคนม�ความโกรธ  คนม�ความโลภ  คนม�ความหลงน�?ความโลภ
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หน1?ง  ความโกรธหน1?ง  ความหลงหน1?ง  พวกญาต�โยมท�?ไม7เคยได-เร�ยน
หน
งส>อกFโกรธเปFน โลภเปFน หลงเปFน ม�ใช7หร>อ น
?นเขาไปเร�ยนมาจากไหน 
เขาได-เร�ยนอภ�ธรรม เร�ยนป�ฎกเม>?อไร โกรธท�าไมม�ได- หลงท�าไมม�ได- ท�?ม
น
อย67น
@นตรงน�@ เขาไม7ต-องไปเร�ยนมาจากไหน ม
นม�ของม
นได-
เรามาเทศนQมาสอนก
น  กFเพ>?อให-มาด6ส�?งน�@  มาละส�?งน�@เท7าน
@นให-ม
นร6-ออกมา
ม
นกFถ6กจ�ดของม
น  ไม7ต-องไปไกลหรอก  อยากด6รถไฟให-ไปรออย67ท�?สถาน�
ห
วล�าโพงน
@น ไม7ต-องไปท�ศเหน>อ ท�ศใต-ท�ศตะว
นตก ท�ศตะว
นออก ไม7ต-อง
ว�?งตามม
น ไปน
?งรออย67ท�?ห
วล�าโพงน
?น รถไฟท�กสายม
นมารวมอย67ท�?น
@นหมด 
ผ6-ไปไม7ด�หร>อด�  อย67ม
นได-เหFนหลายจ
งหว
ด  จ
งหว
ดน
@น  จ
งหว
ดน�@  ป 
กษQใต-
ป 
กษQเหน>อ ม
นได-เหFน แต7ว7าถ-าอยากเหFนรถไฟท�กๆขบวนแล-ว ต-องไปอย67
ท�?ห
วล�าโพงน
?นไม7อด  ม
นจอดอย67ท�?น
?นหมด  ไม7ต-องต�ต
wวม
นไปกFได-  น�@กF
เหม>อนก
นถ-าอยากปฏ�บ
ต�จะท�าอย7างไร  เม>?ออยากเหFนรถไฟท�กขบวน  เรา
ไม7ม�เง�นต�ต
wวรถไปสายใต- สายเหน>อ แต7เราอยากเหFนท�กขบวนต-องไปอย67ท�?
ห
วล�าโพง
ท�น�@บางคนพ6ดว7า  "ผมอยากปฏ�บ
ต�แต7ไม7ร6-ว�ธ�ท�า  คร
@นจะไปเร�ยนไตรป�ฎก 
เร�ยนอภ�ธรรม ผม กFไม7สามารถ เพราะสมองไม7ให-แก7แล-ว"  กFให-มาด6ตรงน�@ 
อย67ท�?ห
วล�าโพงม
นน�?  ม
นโลภข1@นตรงน�@ม
นโกรธข1@นตรงน�@  ม
นหลงข1@นตรงน�@ 
มาน
?งด6อย67ท�?ม
นเก�ด  ปฏ�บ
ต�ตรงน�@  เพราะม
นต�ดอย67ตรงน�@  สมมต�อย67ตรงน�@ 
บ
ญญ
ต�อย67ตรงน�@ศ�ลธรรมม
นเปFนอย67ตรงน�@
ฉะน
@นการประพฤต�ปฏ�บ
ต�จ1งม�ได-เล>อกช
@น วรรณะ ขอแต7ว7าเรามาท�าความ
เข-าใจก
น  ให-ม
นร6-  ม
นเหFน  ท�แรก  กFท�ากายวาจาของเราไม7ให-ม�โทษกFเปFน
ศ�ล  พ6ดถ1งศ�ลกFพาก
นเข-าใจว7าต-องไปท7องบ7นอย67ตลอดค>น  ตลอดว
นม
นกF
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ยาก  การมาท�ากายวาจาของเราไม7ให-ม�โทษกFเปFนศ�ล  ม
นกFไม7ยากอะไร 
เหม>อนการท�าก
บข-าวของเรา  อ
นน
@นกFเอาใส7อ
นน�@กFเอาใส7ให-ม
นพอด�  ม
นกF
อร7อยม
นเองความอร7อยไม7ต-องเร�ยกม
นมาม
นกFอร7อยเอง  ถ-าใส7เคร>?องแกง
ครบการร
กษากาย วาจาของเราให-เร�ยบร-อยด� มารยาทด�แล-วกFเปFนศ�ล
การร
กษาศ�ลน
@นเปFนเพ�ยงค�าพ6ดเท7าน
@น อ
นท�?จร�งแล-วเรามาร
กษา เราน�?เอง 
ศ�ลเราจะไปร
กษาท7านท�าไม  ท7านด�กว7าเราแล-วเปFนบ-าแล-วหร>อจ1งจะไป
เท�?ยวหาร
กษาศ�ล  ไปร
กษาท7านท�?ด�กว7า  ต
วมาร
กษาต
วเอง  ให-ความด�เก�ด
ข1@นม
นจะไม7ด�กว7าหร>อ  ชอบพ6ดว7าไปร
กษาศ�ลว
ดโน-นว
ดน�@  เปFนคนเก7งแล-ว
หร>อ จ1งกล-าพ6ดอย7างน
@น มาร
กษาต
วเองน�?แหละม
นกFเปFนศ�ลเก�ดข1@นเท7าน
@น 
พวกเรามาหลงค�าพ6ดก
นหรอก  จ1งมองเหFนการร
กษาศ�ลเปFนของยาก
ล�าบาก ท�?แท-ท7านให-มาร
กษาต
วเราม
นเปFนศ�ล
การปฏ�บ
ต�น�?ท�?ไหนกFท�าได-  เม>?อก7อนน�@อาตมากFกล
ว  จ1งเท�?ยวแสวงหาคร6บา
อาจารยQ  เพราะไม7ร6-จะปฏ�บ
ต�อย7างไร  กล
วม
นจะไม7ถ6ก  ออกจากเขาล6กน�@ 
เข-าเขาล6กโน-น ไปโน7น ไปน�? ไปเร>?อยๆมาค-นค�ดด6 ท�กว
นน�@จ1งเข-าใจ ก7อนน�@
ร6-ส1กว7าเราโง7จร�งๆ  ไปเท�?ยวหาแต7กรรมฐาน  หาร6-ไม7ว7าม
นอย67เตFมศ�รษะเรา
น�?เอง  ไม7ร6-จ
กว7าผมเราน�@เปFนกรรมฐาน  มาน
?งพ�จารณาด6ท�กว
นน�@  ม�แต7
กรรมฐานอย67ท�?เราน�?เอง  ม
นเก�ด  ม
นแก7  ม
นเจFบ  ม
นตาย  ม
นอย67ท�?เราน�? 
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQจ1งตร
สว7า ป 
จจ
ตต
ง เวท�ต
พโพ ว�ญญ6ห� ผ6-ฉลาดร6-เฉพาะ
ตน  เรากFเคยพ6ดอย67ว7า  ร6-เฉพาะตน  แม-แต7ค�าว7าตนกFไม7ร6-จ
กเท�?ยวหาจน
เก>อบตาย จนหย�ดตามหาแล-วจ1งหาในต
วเองจ1งได-พ6ดให-ญาต�ให-โยมฟ 
ง
การร
กษาศ�ลให-ร
กษาด
งท�?กล7าวมาน�@  อย7าพาก
นสงส
ยถ1งแม-การปฏ�บ
ต�อ
นน�@
บางคนว7าอย67ในบ-านม
นจะข
ดข-อง  ถ-าการปฏ�บ
ต�ข
ดข-องญาต�โยมก�นข-าวกF
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ข
ดข-องเท7าน
@น  ด>?มน�@ากFข
ดข-องส�ถ-าการปฏ�บ
ต�ข
ดข-องกFอย7าก�นเลย  การ
ปฏ�บ
ต�น�@  ม
นด�จร�งๆท�าไมม
นจ1งจะข
ดข-อง  ถ-าเราไปเหย�ยบหนามม
นจะด�
ไหม ถ-าไม7เหย�ยบหนามม
นจะด�ไหม ธรรมะย7อมให-ความส�ขแก7มน�ษยQท
?วๆ
ไป  อย67ในบ-านเรากFประพฤต�ปฏ�บ
ต�ได-  ปฏ�บ
ต�สมก
บเราประพฤต�ได-น
?น
แหละม
นร6-ได-เหFนได- เรามาปฏ�บ
ต� ปฏ�บ
ต�อย7างน
@น
อ
นน�@บางคนพ6ดว7า  "ผมอย67ในท�?ค
บแคบ อย67ในฆราวาสท�?ครอบคร
วท�าไม7ได-
หรอก"  เม>?ออย67ท�?ค
บแคบ กFพ�จารณาอย67ท�?ค
บๆแคบๆน
?นแหละ ให-ม
นกว-าง
ออก ใจเราม
นหลงให-ม
นร6-อย67ในค
บแคบ ย�?งไม7ประพฤต�ปฏ�บ
ต� ย�?งไม7เข-าว
ด
เข-าวาย�?งไม7ฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรม ย�?งหมก ต
วอย67ในร6เหม>อนกบอย67ในท�?ค
บแคบ 
ม�แต7เหลFกงอๆเปFนขอเก�?ยวแหย7ลงไปในน
?นแหละจะม�ท�?หล�กหร>อ  เด�wยวกF
ย>นคอคางถวายเขาเท7าน
@นแหละ  ให-ระว
งอย67ในท�?ค
บๆเหลFกงอๆเขาจะ
หย7อนลงไปเก�?ยวคางข1@นมา  ภาวนากFเช7นก
น  อย67ในบ-านในเร>อนกFย�7งยาก
เพราะล6กหลาน  ย�?งท�กขQย�?งยากเรากFย�?งไม7ร6-จ
ก  ไม7ร6-จ
กท�?ปลดเปล>@องส
กท� 
เวลาความแก7  ความเจFบ  ความตายเข-ามาถ1งเอา  เราจะท�าอย7างไร  ม
นกF
เหม>อนก
บเขาเอาขอเก�?ยวเอากบท�?อย67ในท�?ค
บแคบน
?นแหละ  เราจะหล�กไป
ทางไหนก
น ม�ใช7คางกFซ�โครงเท7าน
@นท�?จะถ6กขอเหลFกเขาเก�?ยวข1@นมา
ใจของเรากFเหม>อนก
น  ม
นย�7งยากอย67ก
บล6กหลาน  ว
วควายส�?งของต7างๆ 
ไม7ร6-จ
กว�ธ�ปลดเปล>@องม
น เม>?อไม7ม�ศ�ล ไม7ม�ธรรมม
นกว-าง ม
นขวาง ไม7ม�ทาง
แก- ทางปลด ทางหลบ ทางหล�กเวทนาส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ ท�กขQข1@น
มากFท�กขQไปก
บม
น ม
นท�กขQเพราะอะไร ไม7พ�จารณากFไม7ร6- ถ-าม
นส�ขข1@นมากF
เห7อเห�มในส�ขน
?นเอง  ม
นส�ขเพราะอะไรม�ได-พ�จารณาด6ม�แต7ค
บแคบ  ม�แต7
ม>ดหน-าเข-าไปอย67อย7างน
@น
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ฉะน
@นจงพาก
นเข-าใจใหม7 อย67ท�?ไหนม
นกFปฏ�บ
ต�ได- เพราะใจอย67ท�?เรา น
?งอย67 
กFด�เรากFร6-จ
ก ถ-าค�ดช
?วเรากFร6-จ
ก เพราะม
นอย67ก
บเรานอนอย67ค�ดด�กFร6- ค�ดช
?วกF
ร6-  เพราะท�?ปฏ�บ
ต�ม
นอย67ท�?เรา  บางคนเข-าใจว7าจะต-องไป  ว
ดท�กๆว
น  ม�ได-
เปFนอย7างน
@น  ให-ด6จ�ตของเราถ-าร6-ท�?ประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-ว  ด�จร�งๆน�?ประการ
หน1?ง
ประการท�?สองน
@นให-เข-าใจว7า  พระพ�ทธเจ-าตร
สสอนไว-ให-ด6ต
วเอง  อย7าไป
ถ>อมงคลต>?นข7าว ท7านจ1งว7า  ส�เลน ส�คต�  งu  ยนuต�ส�เลน โภคสมuปทา ส�เลน 
น�พuพ�ต�งuยนuต� ตสuมา ส�ล�ว�โสธเย น�?ศ�ลน�@ค>อการกระท�าของเรา ท�าด�ได-ด� ท�า
ช
?วได-ช
?ว อย7าไปเข-าใจว7าเทวดามาท�าให-เรา เทวดาอาร
กษQ ภ6ตผ� ป�ศาจ ว
น 
เวลาฤกษQงามยามด�ต7างๆ  พวกน�@จะท�าให-เราน
@น  ไม7ใช7อย7างเข-าใจอย7างน�@ 
ถ-าเข-าใจอย7างน�@จะเปFนท�กขQ  ม
นจะค7อยแต7ว
น เด>อน ป�เทวดาอาร
กษQหามา
ให- ม
นจะม�ความท�กขQเปล7าๆ ให-หาเอาด-วยกาย วาจาของเราด-วยกรรมค>อ
การกระท�าของเรา  เราท�าด�ได-ด�  ท�าช
?วได-ช
?ว  ถ-าเราเข-าใจว7าของด�ของช
?ว 
ของผ�ดของถ6กอย67ท�?เรา ท�?กายท�?วาจา ท�?ใจของเราแล-ว เรากFไม7ต-องไปหาท�?
อ>?น  หาตรงท�?ม
นม�อย67เช7นส�?งของท�?ม
นตกลงตรงน�@  กFหาตรงท�?ม
นตกลงน�?เอง 
ไม7เหFนกFให-ม
นอย67เราหาตรงท�?ม
นตกน�?  อ
นน�@ม
นตกท�?น�?ไปหาท�?โน7น  เม>?อไร
ม
นจะเหFนเล7า ถ-าเราท�าด�ท�าช
?วอย67ก
บเรา ไม7ว
นใดกFว
นหน1?งกFต-องเหFนให-เรา
เข-าใจอย7างน�@
ส
ตวQเปFนไปตามกรรมค>อการกระท�าของตน  กรรมค>ออะไรญาต�โยมชอบ
เช>?อมาก เก�นไป ถ-าไม7ท�าบาป ยมบาลท7านจดไว-จะไปท7านกFตามจด ท7าน
จะเอาบ
ญช�มาอ7านเอา  เร�ยกเอาผ6-น
@นท�ากรรมน
@นผ6-น�@ท�ากรรมน�@  กล
วแต7
ยมบาลข-างหน-า ไม7ร6-จ
กยมบาลท�?ใจต
วเองน�@  ถ-าต
วเราท�าช
?ว ให-ไปหลบท�า
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อย67คนเด�ยวส�  ม
นจดเองม
นท�?น
?งอย67ท�?น�?คงจะม�อย67หลายคนท�?เคยแอบไปท�า
ช
?วอย67คนเด�ยวท�าไม7ให-คนอ>?นเหFน  แต7เจ-าของเหFนยมบาล  ม
นเหFนอย67  ผ6-
หญ�งผ6-ชายเหม>อนก
นคงจะเคยท�าอย67คนเด�ยวน
?น  น1กได-ไหมล7ะ  น1กด6เอา
เอง ม
นเปFนป 
จจ
งต
งเหFนอย67น
?นแหละ ยมบาลท7านจดไว-แล-ว หน�ไม7พ-น แม-
จะท�าอย67คนเด�ยว หลายคน นอกท�7ง กลางท�7งกFตามใครบ-างท�?เคยไปล
กของ
คนเด�ยว คนพวกน�@คงจะม�ขโมยอย67  แต7ก7อน เคยขโมยของคนอ>?น ท�กว
นน�@
ไม7ขโมยของคนอ>?น กFขโมยของต
วเอง อาตมาเองกFม
กจะเปFนอย67  จ1งเช>?อว7า
ญาต�โยมอย67ท�?น�?คงจะเคยท�าช
?วอย67คนเด�ยวม�ให-คนอ>?นเหFน  แต7ต
วเองร6-จ
กไม7
กล-าพ6ดให-คนอ>?นฟ 
งเท7าน
@นเพราะม
นสน�ก  เร>?องน�@ม
นข�าเหล>อเก�น  น�?แหละ
ยมบาลท7าน จดไว-หรอก ไปทางไหนท7านกFจดไว-ในบ
ญช�ใจ ค>อเจตนา เรา
ร6-ต
วเราเอง เม>?อท�าช
?วแล-วม�ช
?ว ท�าถ6กแล-วม�ถ6ก จะไปท�าอย67ท�?  ท�?คนไม7เหFน
ไม7ม� ถ-าเราท�าผ6-อ>?นไม7เหFน เรากFเหFน ม
นไม7ไปไหนหรอก พระพ�ทธเจ-าสอน
ให-เหFนเจ-าของ แม-ลงไปอย67ในร6กFเหFนเจ-าของอย67ในร6 เลยท�าบาปไม7ได-
ฉะน
@นท�าไมจะไม7เหFนความบร�ส�ทธ� tของตน เราเหFน หมด สงบกFร6-  ท�กขQกFร6- 
พ-นกFร6-  ไม7พ-นกFร6-  ด
งน
@นศาสนาของพระพ�ทธเจ-าน�@  ถ-าท�าต-องร6-จ
ก  ไม7ใช7
เหม>อนพราหมณQ  พอข1@นไปว7า  "ให-ท7านอย67ด�ม�ก�าล
งเน-อ  ให-ท7านม�อาย�
ย>นนาน"  พระพ�ทธเจ-าท7านไม7พ6ดอย7างน
@น  การพ6ดแต7ปากม
นจะหายได-
อย7างไรก
น  พระพ�ทธเจ-าเม>?อไปด6คนป7วยถามว7า  เบ>@องแรกเปFนอะไร  ก7อน
จะเปFนไข-น�@เปFนอะไรมาก7อน  ม
นเปFนอย7างน
@นๆ  เล7าไป  อ-อม
นเปFนอย7างน�@ 
เอายาให-ก�นลองด6 ฉ�ดลองด6 ถ-าไม7ถ6กตามอาการอ�กฉ�ดยาด6 ถ-าถ6กแล-วกFใช7
แล-ว ท�าอย7างม�เหต�ผล ส7วนพวกพราหมณQเอาฝ-ายผ6กแขนแล-วพ6ดว7า "เออ! 
ให-ท7านอย67ด�ม�ก�าล
ง ข-าไปแล-วให-เจ-าล�กข1@นก�นปลา หาก�นข-าวได-นะ"...จ-างกF
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ไม7หาย ม
นไม7ม�เหต�ผลอะไรน�?  แต7ญาต�โยมชอบเช>?ออย7างน
@น พระพ�ทธเจ-า
ม�ได-หมายถ1งอย7างน
@น ท7านให-หมายถ1งการม�เหต�ม�ผลในการปฏ�บ
ต�
พระพ�ทธศาสนาล7วงเลยมาหลายพ
นป�แล-วอย7างน
@น  บางคนกFถ7ายทอดมา
จากพ7อแม7คร6บาอาจารยQ ท7านพาท�าอย7างไร กFท�าเร>?อยๆมาอย7างน
@น ถ1งแม-
ผ�ดกFท�าอย67อย7างน
@นแหละ  อ
นคนโง7  เขาพาท�าอะไรกFท�าตามเขา 
พระพ�ทธเจ-าท7านม�ได-ประสงคQอย7างน
@นท7านต-องการให-ม�เหต�  ม�ผล  ยก
ต
วอย7างคราวคร
@งหน1?ง  พระองคQเทศนQให-พระสาร�บ�ตรฟ 
ง  เทศนQไปๆเทศนQ
จบแล-วจ1งตร
สถามว7า"สาร�บ�ตรเธอเช>?อเราไหม"  พระสาร�บ�ตรท6ลว7า  "ย
งไม7
เช>?อ เช>?อไม7ได-"พระองคQจ1งตร
สว7า "ด�แล-วสาร�บ�ตร" ปราชญQหร>อคนม�ป 
ญญา
ไม7เช>?อง7ายหรอก  ต-องไตร7ตรองหาเหต�ผลให-ร6-ตามเปFนจร�งเส�ยก7อนจ1งเช>?อ 
แต7คร6บาอาจารยQส7วนมากเด�wยวน�@ม
กจะพ6ดว7า  แกไม7เช>?อข-าจะหน�ไปไหนกF
ไป...ไล7หน�เลย เราเลยพาก
นกล
ว ท7านพาท�าอะไรกFท�าไป เช>?อไปอย7างน
@น 
พระพ�ทธเจ-าท7านสอนให-เปFน  คน  ม�เหต�ม�ผลให-คอยได-ย�นได-ฟ 
งท
@ง
พ�จารณา  อย7างอาตมาเทศนQให-ฟ 
งกFเช7นก
นให-เอาไปพ�จารณาว7า  ถ6กด
งท�?
พ6ดไหม ให-เปFนผ6-ค-นคว-าจร�งๆ ให-อย67ท�?ต
วเราท
@งหมด
ท7านจ1งให-ร
กษาจ�ต ผ6-ใดกFตามร
กษาจ�ตของตน ผ6-น
@นจ
กพ-นจากบ7วงของมาร 
เพราะจ�ตเราม
นเข-าไปย1ดม
?นเข-าไปหมาย  เข-าไปร6-เข-าไปเหFน  เข-าไปส�ข 
เข-าไปท�กขQ  เพราะจ�ตของเราท
@งน
@น  เม>?อเราร6-เท7าตามเปFนจร�งของสมมต�
ส
งขารเหล7าน�@  แล-วม
นจ1งเปล>@องท�กขQเหล7าน�@ออกตามธรรมชาต�ธรรมดาของ
ม
น
ส�?งท
@งหลายท
@งปวง ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น ม
นม�ได-ให-ท�กขQเราเช7นเด�ยว
ก
บหนาม  หนามท�?แหลมๆม
นให-ท�กขQเราไหมเปล7า  ม
นเปFนหนามอย67อย7าง
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น
@นม�ได-ให-ท�กขQผ6-ใด  ถ-าเราไปเหย�ยบม
นเข-ากFท�กขQท
นท�  ท�าไมจ1งเปFนท�กขQ 
เพราะไปเหย�ยบม
น  "ฉ
นเปFนหนาม  ฉ
นกFเปFนอย67ของฉ
น  ฉ
นไม7ได-ไปท�า
ใคร"  ม
นม�ได-ให-โทษใครเราไปเหย�ยบม
น  เราจ1งเจFบปวดจะว7าเปFนเพราะ
เรา ร6ป เวทนาส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ ของท�?ม
นเปFนอย67ในสกลโลกน�@ ม
น
เปFนของม
นอย67อย7างน
@น  เราไปชวนชกเอา  ไปชกม
นๆ  ม
นกFกล
บชกค>น
น
?นเอง เขาอย67เฉยๆเขาไม7ม�โทษอะไรน�?  เจ-าจองหองก�นเหล-าเมาแล-วไปย�7ง
ก
บเขา  ส
งขารเหล7าน
@นกFเปFนอย67ตามสภาพของม
น  ท7านจ1งกล7าวว7า  เตส� 
ว6ปสโม  ส�โข  ถ-าเรามาสงบส
งขารเหFนสมมต�ส
งขารว7า  ไม7ใช7เรา  ไม7ใช7เขา 
ไม7ใช7ต
ว ไม7ใช7ตน ม
นเปFนส
กกายท�ฏฐ�แล-วน
?น ม
นกFสงบ จากว7าต
ว ว7าตน 
ว7าเรา ว7าเขา
ถ-าเข-าใจว7า เราด� เราช
?ว เราเล�ศ เราประเสร�ฐ ม
นกFเปFนพ�ษอย67น�?แหละ ถ-า
เข-าใจว7าม
นเปFนสมมต�  ม
นเปFนส
งขาร เขาจะว7าด�บ-าง ว7าช
?วบ-างกFปล7อยให-
เขาได- ถ-าย
งเข-าใจว7าก6 ว7าม1งอย67น�?ม
นกFแตนสามร
งน
?นแหละ อย67น�?พ6ดเฉยๆ
กFต7อยค>นเลย เพราะม
นห7วงหวงของไม7น7าก�น หวงของต�?าๆ พ6ดเฉยๆ กFย
ง
หวง  พระพ�ทธเจ-าบอกพวกน�@ค>อ  ส
กกายท�ฏฐ�  ว�จ�ก�จฉา  ส�ล
พพตปรามาส 
ถ-าเราพ�จารณาเหFนสมมต�ส
งขารเหล7าน�@ตามเปFนจร�งแล-ว  ไม7ม�การถ>อเน>@อ
ถ>อต
วหรอก เหFนพ7อเขากF เหม>อนพ7อเรา เหFนแม7เขากFเหม>อนแม7เราเหFนล6ก
เขาหลานเขากFเหม>อนล6กเราหลานเรา เหFนความส�ข ความท�กขQของหม67ของ
เพ>?อน ของส
ตวQต7างๆกFเหม>อนก
นเสมอ
น�?กFเหFนพระศร�อร�ยเมตไตยเท7าน
@นเอง ไม7ย�7งยากอะไรม
นเสมอก
น แผ7นด�น
กFราบเหม>อนหน-ากลองช
ยเท7าน
@น ให-ม
วแต7ปรารถนาให-พบพระจ-าเมตตร
ย
อย67น
?น  อย7าพาก
นปฏ�บ
ต�  ม
นคงจะได-พบละส�  ท7านไม7เปFนบ-าพอจะเอาคน
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อย7างน
@นไปด-วย เรากFได-แต7พาก
นสงส
ย ม�ได-สงส
ยในส
กกายท�ฏฐ� เขาจะว7า
ด�ว7าช
?วกFช7างโลกเขาเถอะ  ใจเราม
นปล7อยว7างม
นสงบส
งขารกFเลยเปFนส�ข 
ว�จ�ก�จฉาความสงส
ยล
งเล ว7าเราปFนน
?นเปFนน�?  ว7าด�น
?น ช
?วน�?  กFม�ได-สงส
ยใน
เรา เราด�กว7าเขา เราช
?วกว7าเขา ไม7ต>?นเต-นไปในกล�7มใด ช�มน�มใด กFสบาย 
ส�ล
พพตปรามาส การปฏ�บ
ต�จะล6บคล�ากFไม7ม�  ผ6-น�@น7าช
ง  ผ6-น�@น7าร
ก  ท�?น�?ด�  ท�?
น
?นช
?ว  ท�?น
?นผ�ด  ท�?น�?ถ6ก  อ
นน
@นเปFนอย7างน
@น  เปล7า...ไม7ม�  ม
นราบไปหมด 
ม
นกFพบหน-าพระเจ-าเมตตร
ยถ1งศาสนาของพระองคQเท7าน
@น  ผ6-ท�?ประณมแต7
ม>อ  ปรารถนาเอาแต7ปากม
นคงจะได-กระม
ง  ให-พาก
นเตร�ยม  ให-พาก
นหา
ม
นเปFนอย7างน�@
อ
นน�@แหละเปFนข-อว
ตร ข-อปฏ�บ
ต� พวกเราท
@งหลายมาประช�มว
นน�@ เทศนQไป
อ�กกFจะเปFนอย7างน�@แหละ ม�ใช7อย7างอ>?น เทศนQไปอ�กกFเปFนอย7างน�@อ�ก เอาละ
ส7งมาถ1งตรงน�@กFพาก
นพ�จารณาไป  ส7งถ1งหนทางใครจะไปกFไป  ใครจะอย67กF
อย67 ใครไม7อย67กFไป ใครจะท�าอย7างไรกFท�า พระ พ�ทธเจ-ากFส7งแค7ปากตรอกน�?
แหละ  อกuขาตะโรตถาคต  พระตถาคตเปFนแต7ผ6-บอก  อาตมาปฏ�บ
ต�ท7านกF
บอกแค7น�@อาตมากFหาท�าเอา  ท�ามาแล-วเอามาสอนญาต�โยมกFมาบอกแค7น�@ 
แค7ปากตรอกน�@  ใครอยากกล
บกFกล
บ  ใครอยากไปกFไป  ใครอยากอย67กFอย67 
เอ-า...เอว
งเท7าน�@นะ..
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ม
นจะเก�ดย�นร-ายกFเปFนส
งขาร ม
นอยากจะไปโน7นไปน�?กFเปFนส
งขาร ถ-าไม7ร6-
เท7าส
งขารกFว�?งตามม
นไปเปFนไปตามม
น  เม>?อจ�ตเคล>?อนเม>?อใดกFเปFนสมมต�
ส
งขาร เม>?อน
@นท7านจ1งให-พ�จารณาส
งขารค>อ จ�ตม
นเคล>?อนไหวน
?นเอง
เม>?อม
นเคล>?อนออกไปกFเปFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา  ท7านให-พ�จารณาอ
นน�@ 
ท7านจ1งให-ร
บทราบส�?งเหล7าน�@ไว-  ให-พ�จารณาส
งขารเหล7าน�@  ปฏ�จจสม�ปบาท
ธรรมกFเหม>อนก
น  อว�ชชาเปFนป 
จจ
ยให-เก�ดส
งขาร  ส
งขารเปFนป 
จจ
ยให-เก�ด
ว�ญญาณ ว�ญญาณเปFนป 
จจ
ยให-เก�ดนามร6ป ฯลฯ เราเคยเล7าเร�ยนมาศ1กษา
มากFเปFนจร�ง ค>อท7านแยกเปFนส7วนๆ ไป เพ>?อให-น
กศ1กษาร6-  แต7เม>?อม
นเก�ด
มาจร�งๆแล-ว ท7านมหาน
บไม7ท
นหรอก

ร6-จากปร�ย
ต�ต7างก
บร6-จากปฏ�บ
ต�
อ�ปมาเหม>อนเราตกจากยอดไม- กFต�sบถ1งด�นโน7น ไม7ร6-ว7าม
นผ7านก�?งไหนบ-าง 
จ�ตเม>?อถ6กอารมณQป�sบข1@นมา ถ-าชอบใจกFถ1งด�โน7น อ
นท�?ต�ดต7อก
นเราไม7ร6-ม
น 
ไปตามท�?ปร�ย
ต�ร6-น
?นเอง แต7ม
นกFไปนอกปร�ย
ต�ด-วย ม
นไม7บอกว7าตรงน�@เปFน
อว�ชชา  ตรงน�@เปFนส
งขาร  ตรงน�@เปFนว�ญญา  ณตรงน�@เปFนนามร6ป  ม
นไม7ได-
ให-ท7านมหาอ7านอย7างน
@นหรอก  เหม>อนก
บการตกจากต-นไม-  ท7านพ6ดถ1ง
ขณะจ�ตอย7างเตFมท�?ของม
นจร�งๆ  อาตมาจ1งม�หล
กเท�ยบว7า  เหม>อนก
บการ
ตกจากต-นไม-  เม>?อม
นพลาดจากต-นไม-ไปป�sบ  ม�ได-คณนาว7าม
นก�?น�@วก�?ฟ�ต 
เหFนแต7ม
นต6มถ1งด�นเจFบแล-ว
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ทางน�@กFเหม>อนก
น เม>?อม
นเปFนข1@นมาเหFนแต7ท�กขQโสกะปร�เทวะท�กขQโน7นเลย 
ม
นเก�ดมาจากไหนม
นไม7ได-อ7านหรอก ม
นไม7ม�ปร�ย
ต�ท�?ท7านเอาส�?งละเอ�ยดน�?
ข1@นมาพ6ด แต7กFผ7านไปทางเส-นเด�ยวก
น แต7น
กปร�ย
ต�เอาไม7ท
น
ฉะน
@น  ท7านจ1งให-ย>นต
วว7าอะไรท�?เก�ดข1@นมาจากผ6-ร6-อ
นน�@  เม>?อผ6-ร6-ร6-ตามความ
เปFนจร�งของจ�ต  หร>อเจตส�กเหล7าน�@  จ�ตกFไม7ใช7เรา  ส�?งเหล7าน�@ม�แต7ของท�@ง
ท
@งหมด ไม7ควรเข-าไปย1ดไปหมายม
?นท
@งน
@น

เร�ยนร6-เร>?องจ�ตเพ>?อปล7อยวาง
ส�?งท�?เร�ยกว7าจ�ตหร>อเจตส�กน�@ พระศาสดาม�ใช7ให-เร�ยนเพ>?อให-ต�ด ท7านให-ร6-ว7า
จ�ตหร>อเจตส�กเปFนอน�จจ
งท�กข
งอน
ตตาเท7าน
@น ม�แต7ท7านให-ปล7อยให-วางม
น 
เม>?อเก�ดมากFร
บร6-ไว-ร
บทราบไว-  ต
วจ�ตน�?เองม
นถ6กอบรมมาแล-ว  ถ6กให-พล�ก
ออกจากต
วน�@ เก�ดเปFนส
งขารปร�งไปม
นกFเลยมาปร�งแต7งเร>?อยไป ท
@งด�ท
@งช
?ว
ท�กส�?งท�กอย7างให-เก�ดเปFนไป  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@พระศาสดาให-ละ  แต7ต-อง
เร�ยนร6-อย7างน�@เส�ยก7อนจ1งจะละได- ต
วน�@เปFนต
วธรรมชาต�อย67อย7างน�@ จ�ตกFเปFน
อย7างน�@ เจตส�กกFเปFนอย7างน�@
อย7างมรรค ป 
ญญาอ
นเหFนชอบเหFนชอบแล-ว กFด�าร�ชอบ เจรจาชอบ ท�าการ
งานชอบ  เล�@ยงช�ว�ตชอบ  เหล7าน�@เปFนเร>?องของเจตส�กท
@งน
@น  ออกจากผ6-ร6-
น
?นเอง  เหม>อนก
บตะเก�ยงเปFนต
วผ6-ร6-  ถ-าร6-ชอบด�าร�ชอบอย7างอ>?นกFชอบไป
ด-วย  เหม>อนก
บแสงสว7างของตะเก�ยงม
น  จะเปFนอย7างไรกFช7างม
น  ม
นเก�ด
จากผ6-ร6- อ
นน�@ถ-าจ�ตน�@ไม7ม�ผ6-ร6-กFไม7ม�เช7นก
น ม
นค>ออาการของพวกน�@
ฉะน
@นส�?งเหล7าน�@รวมแล-วเปFนนามหมด ท7านว7าจ�ตน�@กFช>?อว7าจ�ต ม�ใช7ส
ตวQม�ใช7
บ�คคลม�ใช7ต
วม�ใช7ตนม�ใช7เราม�ใช7เขา  ธรรมน�@กFส
กว7าธรรมม�ใช7ต
วตนเราเขา
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ไม7เปFนอะไร  ท7านให-เอาท�?ไหน  เวทนากFด�  ส
ญญากFด�  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@
ล-วนแต7เปFนข
นธQห-า ท7านให-วาง

สมถะและว�ป 
สสนาอย67ด-วยก
น
ฉะน
@นภาวนากFเหม>อนก
บไม-ท7อนเด�ยว ว�ป 
สสนาอย67ปลายท7อนทางน�@ สมถะ
อย67ปลายท7อนทางน
@น  ถ-าเรายกไม-ท7อนน�@ข1@นปลายท7อนไม-จะข1@นข-างเด�ยว
หร>อท
@งสองข-าง  ถ-ายกไม-ท7อนน�@ข1@นปลายท
@งสองกFจะข1@นด-วย  อะไรจะเปFน
ต
วว�ป 
สสนา อะไรจะเปFนต
วสมถะ กFต
วจ�ตน�?เอง  และเม>?อจ�ตสงบแล-วความ
สงบเบ>@องแรกสงบด-วยสมถะ  ค>อสมาธ�ธรรมท�าให-จ�ตเปFนสมาธ�  ม
นกFสงบ
ถ-าความสงบหายไปกFเก�ดท�กขQ  ท�าไมอาการน�@จ1งให-เก�ดท�กขQ  เพราะความ
สงบของสมถะเปFนต
วสม�ท
ย แน7นอนม
นจ1งเปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQ เม>?อม�ความ
สงบแล-วย
งไม7จบ พระศาสดามองเหFนแล-วว7าไม7จบ ภพย
งไม7ส�@น  ชาต�ย
งม�
อย67  พรหมจรรยQไม7จบ ม
นไม7จบเพราะอะไร เพราะม
นย
งม�ท�กขQอย67  ท7านจ1ง
เอาต
วสมถะต
วสงบน�?พ�จารณาต7อไปอ�ก  ค-นหาเหต�ผลจนกระท
?งท7านไม7ต�ด
ในความสงบ  ความสงบกFเปFนส
งขารอ
นหน1?ง  กFเปFนสมมต�  เปFนบ
ญญ
ต�อ�ก 
ต�ดอย67น�?กFต�ดสมมต�  ต�ดบ
ญญ
ต�  เม>?อต�ดสมมต�ต�ดบ
ญญ
ต�กFต�ดภพต�ดชาต� 
ภพชาต�กFค>อความด�ใจในความสงบน�?แหละ  เม>?อหายความฟ�-งซ7านกFต�ด
ความสงบกFเปFนภพอ�ก เก�ดอย67อย7างน�@ ภพชาต�เก�ดข1@นมาท�าไมพระพ�ทธเจ-า
จะไม7ร6-

ข
นธQห-าหร>อความสงบล-วนย1ดต�ดไม7ได-
ท7านจ1งพ�จารณาภพชาต�เก�ดเพราะอะไร เม>?อย
งไม7ร6-เท7าส�?งเหล7าน�@ตามความ
เปFนจร�ง ท7านให-ยกเอาเร>?องจ�ตสงบน�@ข1@นมาพ�จารณาเข-าไปอ�ก ส
งขารท�?เก�ด
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ข1@นมาสงบหร>อไม7สงบพ�จารณาเร>?อยไป  จนได-เหFนว7าส�?งเหล7าน�@เหม>อนก-อน
เหลFกแดง ข
นธQห-าเหม>อนก
บก-อนเหลFกแดง เม>?อม
นแดงรอบแล-วไปจบตรง
ไหนม
นจ1งจะเยFนได-  ม�ท�?เยFนไหมเอาม>อแตะข-างบนด6ซ�ข-างล7างด6ซ�แตะข-าง
โน7นข-างน�@ด6ซ�  ตรงไหนท�?ม
นจะเยFน เยFนไม7ได-เพราะก-อนเหลFกม
นแดงโร7ไป
หมด ข
นธQห-าน�@กFฉ
นน
@น ความสงบไปต�ดไม7ได-จะว7าความสงบเปFนเรา จะว7า
เราเปFนความสงบไม7ได- ถ-าเข-าใจว7าความสงบเปFนเราเข-าใจว7าเราเปFนความ
สงบกFเปFนก-อนอ
ตตาอย67น�?เอง  ก-อนอ
ตตากFเปFนต
วสมม�ต�อย67  จะน1กว7าเรา
สงบ เราฟ�-งซ7าน เราด� เราช
?ว เราส�ข เราท�กขQ อ
นน�@กFเปFนภพเปFนชาต�อย67อ�ก 
เปFนท�กขQอ�ก  ถ-าส�ขหายไปกFกลายเปFนท�กขQ  ถ-าความท�กขQหายไปกFเปFนส�ข 
กFต-องเว�ยนไปนรกไปสวรรคQอย67ไม7หย�ดย
@ง
พระศาสดาเหFนอาการจ�ตของท7านเปFนอย7างน�@น�?แหละ  ท7านว7าภพย
งอย67 
ชาต�ย
งอย67  พรหมจรรยQย
งไม7จบ  ท7านจ1งยกส
งขารข1@นพ�จารณาตาม
ธรรมชาต�เพราะม�ป 
จจ
ยอย67น�?  จ1งม�เก�ดอย67น�?ตายอย67น�?ม�อาการท�?เคล>?อนไหว
ไปมาอย67น�?  ท7านจ1งยกส�?งน�@พ�จารณาไปให-ร6-เท7าตามเปFนจร�งของข
นธQห-า  ท
@ง
ร6ปท
@งนามส�?งท
@งหลายท�?จ�ตค�ดไปท�กส�?งท�กอย7างเหล7าน�@ล-วนเปFนส
งขาร
ท
@งหมด  เม>?อร6-แล-วท7านให-วาง  เม>?อร6-แล-วท7านให-ละ  ให-ร6-ส�?งเหล7าน�@ตามเปFน
จร�ง ถ-าไม7ร6-ตามความเปFนจร�งกFท�กขQ  กFไม7วางส�?งเหล7าน�@ได-  เม>?อร6-ตามความ
เปFนจร�งแล-วส�?งเหล7าน�@กFเปFนของหลอกลวง  สมก
บท�?พระศาสดาตร
สว7าจ�ตน�@
ไม7ม�อะไร ไม7เก�ดตามใคร ไม7ตายก
บใคร จ�ตเปFนเสร�ร�7งโรจนQโชต�การ ไม7ม�
เร>?องราวต7างๆ  เข-าไปอย67ในท�?น
@น  ท�?จะม�เร>?องราวกFเพราะม
นหลงส
งขาร
น�?เองหลงอ
ตตาน�?เอง
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พระศาสดาจ1งให-มองด6จ�ตของเรา  เบ>@องแรกม
นม�อะไรไม7ม�อะไรจร�งๆ  ส�?ง
เหล7าน�@ม�ได-เก�ดด-วย ม�ได-ตายด-วย ถ6กอารมณQด�มากระทบกFม�ได-ด�ด-วย  ถ6ก
อารมณQร-ายมากระทบกFม�ได-ร-ายไปด-วย  เพราะร6-ต
วของต
วอย7างช
ดเจน 
แล-วร6-ว7าสภาวะเหล7าน
@นไม7เปFนแก7นสาร  ท7านเหFนเปFนอน�จจ
งท�กข
งอน
ตตา 
ท7านให-รอบร6-ของท7านอย67อย7างน
@น

ไม7ด�ใจไม7เส�ยใจค>อไม7เก�ดไม7ตาย
ต
วผ6-ร6-น�@ร6-ตามความเปFนจร�ง  ผ6-ร6-ม�ได-ด�ใจไปด-วยม�ได-เส�ยใจไปด-วย  อาการท�?
ด�ใจไปด-วยน
?นแหละเก�ดอาการท�?เส�ยใจไปด-วยน
?นแหละ  ตายถ-าม
นตายกF
เก�ด  ถ-าม
นเก�ดกFตาย  ต
วท�?เก�ดต
วท�?ตายน
?นแหละเปFนว
ฏฏะเว�ยนว7ายตาย
เก�ดอย67ไม7หย�ด
เม>?อจ�ตผ6-ปฏ�บ
ต�เปFนอย67อย7างน
@น  ไม7ต-องสงส
ยภพม�ไหมชาต�ม�ไหม  ไม7ต-อง
ถามใคร  พระศาสดาพ�จารณาอาการส
งขารเหล7าน�@แล-ว  จ1งได-ปล7อยวาง
ส
งขาร วางข
นธQห-าเหล7าน�@เปFนเพ�ยงผ6-ร
บทราบไว-เฉยๆ ม
นจะด�ข1@นมาท7านกF
ไม7ด�ก
บม
น  เปFนคนด6อย67เฉยๆ  ถ-าม
นร-ายข1@นมาท7านกFไม7ร-ายก
บม
น  ท�าไม
จ1งเปFนอย7างน
@น  เพราะม
นขาดจากป 
จจ
ยแล-วร6-ตามความเปFนจร�ง  ป 
จจ
ยท�?
จะส7งเสร�มให-เก�ดไม7ม�ต
วน�@กFเปFนผ6-ร6-ย>นต
วต
วน�@แหละ  เปFนต
วสงบต
วน�@เปFน
ต
วไม7เก�ดไม7แก7ไม7เจFบไม7ตายต
วน�@  ม�ใช7เหต�ม�ใช7ผล  ไม7อาศ
ยเหต�ไม7อาศ
ย
ผลไม7อาศ
ยป 
จจ
ยหมดป 
จจ
ยส�@น  ป 
จจ
ยนอกเหน>อเก�ดตาย  นอกส�ขเหน>อ
ท�กขQ  นอกด�เหน>อช
?ว  หมดเร>?องจะพ6ดไม7ม�ป 
จจ
ยส7งเสร�มแล-ว  เร>?องท�?เราจะ
พ6ดว7าจะต�ดในส�?งเหล7าน�@เปFนเร>?องจ�ตหร>อเจตส�ก
ฉะน
@นเร>?องจ�ตหร>อเร>?องเจตส�กน�@กFเปFนเร>?องม�จร�งอย67เปFนจร�งอย7างน
@น  แต7
พระศาสดาเหFนว7าร6-ไปกFไม7เก�ดประโยชนQ  ถ-าร6-แล-วเช>?อส�?งเหล7าน
@นกFไม7เก�ด
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ประโยชนQอะไรหาความสงบไม7ได-  ร6-แล-วท7านให-วางให-ละให-เล�กเพราะจ�ต
เจตส�กน�?เองน�าความผ�ดมาให-เรา  น�าความถ6กมาให-เรา  ถ-าเราฉลาดกFน�า
ความถ6กมาให-  เราถ-าเราโง7กFน�าความผ�ดมาให-เรา เร>?องจ�ตหร>อเจตส�กน�@ม
น
เปFนโลก พระศาสดากFเอาเร>?องของโลกมาด6โลกเม>?อร6-โลกได-แล-ว ท7านจ1งว7า
โลกว�ท6ผ6-ร6-แจ-งโลก เม>?อท7านมาด6ส�?งเหล7าน�@จ1งเปFนอย7างน�@

ปฏ�บ
ต�ท�?จ�ต
ฉะน
@น  เร>?องสมถะหร>อเร>?องว�ป 
สสนาน�@ให-ท�าให-เก�ดในจ�ตเส�ย  ให-เก�ดในจ�ต
จร�งๆ จ1งจะร6-จ
ก ถ-าไปเร�ยนตามต�าราว7าเจตส�กเปFนอย7างน
@นๆ จ�ตเปFนอย7าง
น
@นๆ กFเร�ยนได-  แต7ว7าใช-ระง
บความโลภความโกรธความหลงของเราไม7ได- 
เพราะเร�ยนไปตามอาการของความโลภความโกรธความหลง  ความโลภม�
อาการอย7างน
@นๆ  ความโกรธม�อาการอย7างน
@นๆ  ความหลงม�อาการอย7าง
น
@นๆ ไปเล7าอาการของม
นเท7าน
@นกFร6-ไปตามอาการ พ6ดไปตามอาการ ร6-อย67
ฉลาดอย67แต7ว7าเม>?อม
นเก�ดก
บใจเราจะเปFนไปตามอาการหร>อไม7  เม>?อถ6ก
อารมณQท�?ไม7ชอบใจมากระทบม
นกFเก�ดเปFนอาการข1@นก
บใจเรา  เราต�ดม
น
ไหม  เราวางม
นได-ไหม  อาการท�?ไม7ชอบใจน
@นเก�ดข1@นมาเราร6-แล-ว  ผ6-ร6-เอา
ความไม7ชอบใจไว-ในใจหร>อเปล7าหร>อว7าเหFนแล-ววาง
ถ-าเหFนส�?งท�?ไม7ชอบใจแล-วย
งเอาไว-ในใจของเราให-เร�ยนใหม7  เพราะย
งผ�ด
อย67  ย
งไม7ย�?งถ-าม
นย�?งแล-วม
นวางให-ด6อย7างน�@  ด6จ�ตของเราจร�งๆ  ม
นจ1งจะ
เปFนป 
จจ
ตต
ง  ถ-าจะพ6ดไปตามอาการของจ�ตอาการของเจตส�กว7าม�เท7าน
@น
ดวงเท7าน�@ดวง  อาตมาว7าย
งน-อยเก�นไป  ม
นย
งม�มากถ-าเราจะไปเร�ยนส�?ง
เหล7าน�@ให-ร6-แจ-งแทงตลอดหมดน
@น  ไม7แจ-งม
นจะหมดอย7างไรม
นไม7หมด
หรอกหมดไม7เปFน
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ฉะน
@น  เร>?องการปฏ�บ
ต�น�@จ1งส�าค
ญมาก  การปฏ�บ
ต�อาตมาม�ได-ปฏ�บ
ต�อย7าง
น
@น ไม7ร6-ว7าจ�ตว7าเจตส�กอะไรหรอก ด6ผ6-ร6-น�?แหละ ถ-าม
นค�ดช
งท7านมหาท�าไม
จ1งช
ง  ถ-าม
นร
กท7านมหาท�าไมจ1งร
ก  อย7างน�@แหละจะเปFนจ�ตหร>อเจตส�กกF
ไม7ร6-  จ�@เข-าตรงน�@จ1งแก-เร>?องท�?ม
นร
กหร>อช
งน
?นให-หายออกจากใจได-  จะเปFน
อะไรกFตามถ-าท�าจ�ตอาตมาให-หย�ดร
กหร>อหย�ดช
งได-  จ�ตอาตมากFพ-นจาก
ท�กขQแล-ว จะเปFนอะไรกFช7างม
นสบายแล-ว ไม7ม�อะไรม
นกFหย�ด เอาอย7างน�@จะ
พ6ดไปมากๆ  กFช7างเขา  มากกFตามมากกFจะมาอย67ตรงน�@  และม
นไม7มากไป
ไหนม
นมากออกจากตรงน�@  น-อยกFน-อยออกจากตรงน�@  เก�ดกFเก�ดออกจากน�? 
ด
บกFด
บอย67น�?  ม
นจะไปไหน  ท7านจ1งให-นามว7าผ6-ร6-  อาการท�?ผ6-ร6-ร6-ตามความ
เปFนจร�งถ-าร6-ตามความเปFนจร�งแล-วม
นกFร6-จ�ตหร>อ ร6-เจตส�กน�?แหละ
จ�ตหร>อเจตส�กน�@ม
นหลอกลวงไม7หย�ดส
กท�  เรากFไปเร�ยนอาการท�?ม
นหลอก
ลวงน
?นเอง  ท
@งเร�ยนเร>?องม
นหลอกลวง  ท
@งถ6กม
นหลอกลวงเราอย67น
?นเอง 
จะว7าอย7างไรก
นท
@งๆ ท�?ร6-จ
กม
นม
นกFลวง ท
@งๆ ท�?ร6- ม
นเร>?องอย7างน�@ค>อ เร>?อง
เราไปร6-จ
กเพ�ยงช>?อของม
น อาตมาว7าพระพ�ทธเจ-าไม7ประสงคQอย7างน
@น ทรง
ประสงคQว7าท�าอย7างไรจ1งจะออกจากส�?งเหล7าน�@ได-  ท7านให-ค-นหาเหต�ของส�?ง
เหล7าน�@ข1@นไป  ฉะน
@นอาตมาปฏ�บ
ต�โดยไม7ร6-จ
กมาก  ร6-จ
กเพ�ยงว7าศ�ลเปFน
มรรค งามเบ>@องต-นค>อศ�ล งามท7ามกลางค>อสมาธ� งามเบ>@องปลายค>อป 
ญญา 
สามอย7างน�@ด6ไปด6มากFเปFนอย7างเด�ยวเท7าน
@น  แต7ถ-าจะแยกออกเปFน๓อย7าง
กFได-

ป 
ญญามาก7อนศ�ลสมาธ�
การร
กษาศ�ลป 
ญญาต-องมาก7อน แต7เราพ6ดว7าร
กษาศ�ลก7อนต
@งศ�ลก7อนศ�ลจะ
สมบ6รณQ  อย7างไรน
@นจะต-องม�ป 
ญญา  ต-องค-นค�ดกายของเรา  วาจาของเรา
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พ�จารณาหาเหต�ผล  น�?ต
วป 
ญญาท
@งน
@น  ก7อนท�?จะต
@งศ�ลข1@นได-ต-องอาศ
ย
ป 
ญญา
เม>?อพ6ดตามปร�ย
ต�กFว7า  ศ�ลสมาธ�ป 
ญญา  อาตมาพ�จารณาแล-วการปฏ�บ
ต�น�@
ต-องป 
ญญามาก7อน  มาร6-เร>?องกายวาจาว7าโทษของม
นเก�ดข1@นมาอย7างไร 
ป 
ญญาน�@ต-องพ�จารณาหาเหต�ผลควบค�มกายวาจาจ1งจะบร�ส�ทธ� tได-  ถ-าร6-จ
ก
อาการของกายวาจาท�?ส�จร�ตท�จร�ตแล-วกFเหFนท�?ปฏ�บ
ต�  ถ-าเหFนท�?จะปฏ�บ
ต�
แล-วกFละส�?งท�?ช
?ว ประพฤต�ส�?งท�?ด�  ละส�?งท�?ผ�ดประพฤต� ส�?งท�?ถ6กเปFนศ�ลถ-าม
น
ละผ�ดให-ถ6กแล-วใจกFแน7วแน7เข-าไป  อาการท�?ใจแน7วแน7ม
?นคงม�ได-ล
งเลสงส
ย
ในกายวาจาของเราน�@เปFนสมาธ�ความ  ต
@งใจม
?นแล-ว  เม>?อต
@งใจม
?นแล-ว  ร6ป
เก�ดข1@นมา  เส�ยงเก�ดข1@นมาพ�จารณาม
นแล-ว  น�?เปFนก�าล
งตอนท�?สองเม>?อร6ป
เวทนาส
ญญาส
งขารว�ญญาณหร>อร6ปเส�ยงกล�?นรส  โผฏฐ
พพะธรรมารมณQ
เก�ดข1@นมาบ7อยๆ  ได-พ�จารณาบ7อยๆ  ด-วยอาการท�?เราต
@งใจม�ได-เผลอ  จ1งร6-
อาการของส�?งเหล7าน�@  ม
นเก�ดตามความเปFนจร�งของม
น  เม>?อร6-เร>?อยๆ  ไปกF
เก�ดป 
ญญา  เม>?อร6-ตามความเปFนจร�งตามสภาวะของม
น  ส
ญญาจะหล�ดเลย
กลายเปFนต
วป 
ญญา จ1งเปFนศ�ลสมาธ�ป 
ญญาคงรวมเปFนอ
นเด�ยวก
น
ถ-าป 
ญญากล-าข1@นกFอบรมสมาธ�ให-ม
?นข1@นไป  เม>?อสมาธ�ม
?นข1@นไปศ�ลกFม
?นกF
สมบ6รณQย�?งข1@น  เม>?อศ�ลสมบ6รณQข1@นสมาธ�กFกล-าข1@นอ�ก  เม>?อสมาธ�กล-าข1@น
ป 
ญญากFกล-าย�?งข1@น สามอย7างน�@เปFนไวพจนQซ1?งก
นและก
น สมก
บพระศาสดา
ตร
สว7ามรรคเปFนหนทาง เม>?อสามอย7างน�@กล-าข1@นมาเปFนมรรค ศ�ลกFย�?งสมาธ�
กFย�?งป 
ญญากFย�?งมรรคน�@จะฆ7าก�เลส โลภเก�ดข1@น โกรธเก�ดข1@น หลงเก�ดข1@น ม�
มรรคเท7าน
@นท�?จะเปFนผ6-ฆ7าได-
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มรรคก
บศ�ลสมาธ�ป 
ญญา
ข-อปฏ�บ
ต�อร�ยส
จจQค>อ  ท�?ท7านว7าท�กขQสม�ท
ยน�โรธมรรคน
@นค>อศ�ลสมาธ�
ป 
ญญา ค>อข-อปฏ�บ
ต�อย67ในใจ ค�าว7าศ�ลสมาธ�ป 
ญญาท�?เปFนอย67น�@ท�?น
บม>อให-ด6
น�@ม�ใช7ว7าม
นอย67ท�?ม>อ ม
นอย67ท�?จ�ตอย7างน
@นต7างหาก
ท
@งศ�ลท
@งสมาธ�ท
@งป 
ญญาเปFนอย67อย7างน
@น  ม
นหม�นอย67ตลอดกาลตลอดเวลา 
อาศ
ยร6ปเส�ยงกล�?นรสโผฏฐ
พพะธรรมารมณQ  อะไรเก�ดข1@นมามรรคน�@จะ
ครอบง�าอย67เสมอ  ถ-ามรรคไม7กล-าก�เลสกFครอบได-  ถ-ามรรคกล-ามรรคกFฆ7า
ก�เลส  ถ-าก�เลสกล-ามรรคอ7อน  ก�เลสกFฆ7ามรรคฆ7าใจเราน�?เอง  ถ-าร6ปเวทนา
ส
ญญาส
งขารเก�ดข1@นมาในใจเรา ไม7ร6-เท7าม
นม
นกFฆ7าเรา มรรคก
บก�เลสเด�น
เค�ยงก
นไปอย7างน�@  ผ6-ปฏ�บ
ต�ค>อใจจ�าเปFนจะต-องเถ�ยงก
นไปอย7างน�@ตลอด
ทาง  คล-ายม�คนสองคนเถ�ยงก
น  แท-จร�งเปFนมรรคก
บก�เลสเท7าน
@นเองท�?
เถ�ยงก
นอย67ในใจของเรา  มรรคมาค�มเราให-พ�จารณากล-าข1@น  เม>?อเรา
พ�จารณาได-  ก�เลสกFแพ-  เราเม>?อม
นแขFงมาอ�กถ-าเราอ7อนมรรคกFหายไป 
ก�เลสเก�ดข1@นแทน  ย7อมต7อส6-ก
นอย67อย7างน�@จนกว7าจะม�ฝ7ายชนะจ1งจะจบเร>?อง
ได- ถ-าพยายามตรงมรรคม
นกFฆ7าก�เลสอย67เร>?อยไป ผลท�?ส�ดท�กขQสม�ท
ยน�โรธ
มรรคกFอย67ในใจอย7างน�@ น
?นแหละค>อเราได-ปฏ�บ
ต�อร�ยส
จจQ
ท�กขQเก�ดข1@นมาด-วยว�ธ�ใด  ท�กขQกFเก�ดมาจากเหต�ค>อสม�ท
ยเปFนเหต�"เหต�
อะไร" เหต�ค>อศ�ลสมาธ�ป 
ญญาน�@อ7อน มรรคกFอ7อน เม>?อมรรคอ7อนก�เลสกFเข-า
ครอบได-  เม>?อครอบได-กFเปFนต
วสม�ท
ยท�กขQ  กFเก�ดข1@นมา  ถ-าท�กขQเก�ดข1@นมา
แล-วต
วท�?จะด
บส�?งเหล7าน�@กFหายไป  หมดอาการท�?ท�ามรรคให-เก�ดข1@นค>อ  ศ�ล
สมาธ�ป 
ญญา เม>?อศ�ลย�?งสมาธ�ย�?งป 
ญญาย�?งน
?นกFค>อมรรคเด�นอย67เสมอ ม
นจะ
ท�าลายต
วสม�ท
ยค>อเหต�ท�?จะท�าให-เก�ดท�กขQข1@นมาได-  ระหว7างท�?ท�กขQเก�ดไม7
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ได-เพราะมรรคฆ7าก�เลสอย67น�@  ในระหว7างกลางน�@ตรงจ�ตท�?ด
บท�กขQ  ท�าไมจ1ง
ด
บท�กขQได-เพราะศ�ลสมาธ�ป 
ญญาย�?ง  ค>อมรรคน�@ไม7หย�ด  อาตมาว7าปฏ�บ
ต�
อย7างน�@  เร>?องจ�ตเร>?องเจตส�กไม7ร6-ว7าไปอย67ไหน ม
นมารวมอย67น�?  ถ-าจ�ตพ-นส�?ง
เหล7าน�@กFแน7แล-วม
นจะไปทางไหนไม7ต-องไปไล7ม
นมาก
ต-นกะบกต-นน�@ใบเปFนอย7างไรหย�บมาด6 ใบเด�ยวเท7าน
@นกFเข-าใจได-แล-ว ม
นม�
ส
กหม>?นใบกFช7างม
น ใบกะบกเปFนอย7างน�@  ด6ใบเด�ยวเท7าน�@ใบอ>?นกFเหม>อนก
น
หมด  ถ-าจะด6ล�าต-นกะบกต-นอ>?นด6ต-นเด�ยวกFจะร6-ได-หมด  ด6ต-นเด�ยวเท7าน
@น
ต-นอ>?นกFเหม>อนก
นอ�กเช7นก
น  ถ1งม
นจะม�แสนต-นกFตาม  อาตมาด6เข-าใจต-น
เด�ยวเท7าน
@นกFพอแล-ว อาตมาค�ดว7าพระพ�ทธเจ-าท7านสอนอย7างน�@

มรรคเปFนเหต�ความสงบเปFนผล
ศ�ลกFด�สมาธ�กFด�ป 
ญญากFด�ส�?งท
@งสามประการน�@ท7านเร�ยกว7ามรรค  อ
นมรรคน�@
ย
งม�ใช7ศาสนา อ�กซ�@าย
งไม7ใช7ส�?งท�?พระศาสดาต-องการอย7างแท-จร�งเลย แต7กF
เปFนหนทางท�?จะด�าเน�นเข-าไป เหม>อนก
บท�?ท7านมหามาจากกร�งเทพฯ จะมา
ว
ดหนองป7าพง ท7านมหาคงไม7ต-องการหนทาง ต-องการถ1งว
ดต7างหาก แต7
หนทางเปFนส�?งจ�าเปFนแก7ท7านมหาท�?จะต-องมา ฉะน
@น ถนนท�?ท7านมหามาน
@น
ม
นไม7ใช7ว
ด ม
นเปFนเพ�ยงถนนมาว
ดเท7าน
@น แต7กFจ�าเปFนต-องมาตามถนนจ1ง
จะมาถ1งว
ดได-
ศ�ลกFด�สมาธ�กFด�ป 
ญญากFด�  ถ-าจะพ6ดว7านอกศาสนาแต7กFเปFนถนนเข-าไปถ1ง
ศาสนา  เม>?อท�าศ�ลให-ย�?งสมาธ�ให-ย�?งป 
ญญาให-ย�?งแล-ว  ผลค>อความสงบเก�ด
ข1@นมา  น
?นเปFนจ�ดท�?ต-องการ  เม>?อสงบแล-วถ1งได-ย�นเส�ยงกFไม7ม�อะไร  เม>?อถ1ง
ความสงบอ
นน�@แล-วกFไม7ม�อะไรจะท�า ฉะน
@นพระศาสดาจ1งให-ละ จะเปFนอะไร
กFไม7ต-องก
งวลอ
นน�@เปFนป 
จจ
ตต
งแล-วจร�งๆ  ม�ได-เช>?อใครอ�ก  หล
กของ
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พระพ�ทธศาสนาจ1งม�ได-ม�อะไร ไม7ม�ฤทธ� tไม7ม�ปาฏ�หาร�ยQอย7างอ>?นท
@งหลายท
@ง
ปวง ส�?งเหล7าน�@พระศาสดาม�ได-สรรเสร�ญแต7ม
นกFอาจท�าได-เปFนได- ส�?งเหล7าน�@
เปFนโมหธรรม  พระศาสดาไม7สรรเสร�ญ  ท7านสรรเสร�ญผ6-ท�?ท�าให-พ-นจาก
ท�กขQได-เท7าน
@น  ซ1?งต-องอาศ
ยการปฏ�บ
ต�  อ�ปกรณQเคร>?องปฏ�บ
ต�น
@นได-แก7 
ทาน ศ�ล สมาธ� ป 
ญญาจะต-องฝ1กห
ดอย7างน�@
อ
นน�@ค>อทางด�าเน�นเข-าไป  ก7อนจะถ1งได-ต-องม�ป 
ญญามาก7อน  น�@เปFนมรรค 
มรรคม�องคQแปดประการรวมแล-วได-แก7  ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญา ถ-าก�เลสห�-มข1@น
มากFเก�ดไม7ได-  ถ-ามรรคกล-ากFฆ7าก�เลส  ถ-าก�เลสกล-ากFฆ7ามรรค  สองอย7าง
เท7าน�@ท�?จะต7อส6-ก
นไปตลอดจนปลายทางท�เด�ยว  รบก
นไปเร>?อยไม7ม�หย�ด
ไม7ม�ส�@นส�ด

การปฏ�บ
ต�ต-องอาศ
ยความอดทน
อ�ปกรณQเคร>?องปฏ�บ
ต�กFเปFนของล�าบากอย67  ต-องอาศ
ยความอดทนอดกล
@น
ต-องท�าเองให-ม
นเก�ดมาเองเปFนเอง

ละท�@งความค�ดท
@งหมด
น
กปร�ย
ต�ชอบสงส
ยเช7นเวลาน
?งสมาธ�  ถ-าจ�ตสงบป 
�บเอม
นเปFนปฐมฌานละ
กระม
ง  ชอบค�ดอย7างน�@  พอน1กอย7างน�@จ�ตถอนเลยถอนหมดเลย เด�wยวกFน1ก
ว7าเปFนท�ต�ยฌานแล-วกระม
ง  อย7าเอามาค�ด  พวกน�@ม
นไม7ม�ป-ายบอก  ม
น
คนละอย7างไม7ม�ป-ายบอกว7า  "น�?ทางเข-าว
ดหนองป7าพง"  ม�ได-อ7านอย7างน
@น 
ม
นไม7บอก ม�แต7พวกเกจ�อาจารยQมาเข�ยนไว-ว7า  ปฐมฌาน ท�ต�ยฌาน ตต�ย
ฌาน  จต�ตถฌานมาเข�ยนไว-  ทางนอกถ-าจ�ตเราเข-าไปสงบถ1งน
@นแล-ว  ไม7ร6-
จ
กหรอก ร6-อย67แต7ว7าม
นไม7เหม>อนปร�ย
ต�ท�?เราเร�ยน ถ-าผ6-เร�ยนปร�ย
ต�แล-วชอบ
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ก�าเข-าไปด-วย  ชอบน
?งคอยส
งเกตว7าเอเปFนอย7างไร  ม
นเปFนปฐมฌานแล-ว
หร>อย
ง  น�?ม
นถอนออกหมดแล-วไม7ได-ความ  ท�าไมจ1งเปFนอย7างน
@น  เพราะ
ม
นอยาก พอต
ณหาเก�ดม
นจะม�อะไรม
นกFถอนออกพร-อมก
นน�?แหละ เราท
@ง
หลายต-องท�@งความค�ดความสงส
ยให-หมด ให-เอาจ�ตก
บกายวาจาล-วนๆ เข-า
ปฏ�บ
ต�ด6อาการของจ�ต  อย7าแบกค
มภ�รQเข-าไปด-วย  ไม7ม�ค
มภ�รQในน
@น  ข>น
แบกเข-าไปม
นเส�ยหมดเพราะในค
มภ�รQไม7ม�ส�?งท
@งหลายตามความเปFนจร�ง
ผ6-ท�?เร�ยนมากๆ  ร6-มากๆ  จ1งไม7ค7อยส�าเรFจเพราะมาต�ดตรงน�@  ความจร�งแล-ว
เร>?องจ�ตใจอย7าไปว
ดออกมาทางนอก  ม
นจะสงบกFให-ม
นสงบไป  ความสงบ
ถ1งท�?ส�ดม
นม�อย67 ปร�ย
ต�ของอาตมาม
นน-อย เคยเล7าให-มหาอมรฟ 
ง เม>?อคราว
ปฏ�บ
ต�ในพรรษาท�? ๓ น
@นม�ความสงส
ยอย67ว7า สมาธ�เปFนอย7างไรหนอ ค�ดหา
ไปน
?งสมาธ�ไป จ�ตย�?งฟ�- งย�?งค�ดมาก เวลาไม7น
?งค7อยย
งช
?ว แหมม
นยากจร�งๆ 
ถ1งยากกFท�าไม7หย�ด ท�าอย67อย7างน
@น ถ-าอย67เฉยๆ แล-วสบาย เม>?อต
@งใจว7าจะ
ท�าให-จ�ตเปFนหน1?งย�?งเอาใหญ7ม
นย
งไงก
นท�าไมจ1งเปFนอย7าง น�@
ต7อมาจ1งค�ดได-ว7าม
นคงเหม>อนลมหายใจเราน�@กระม
ง  ถ-าว7าจะต
@งให-หายใจ
น-อยหายใจใหญ7หร>อให-ม
นพอด�ด6ม
นยากมาก แต7เวลาเด�นอย67ไม7ร6-ว7าหายใจ
เข-าออกตอนไหน  ในเวลาน
@นด6ม
นสบายแท-  จ1งร6-เร>?องว7า  อ-ออาจจะเปFน
อย7างน
@นกFได- เวลาเราเด�นไปตามปกต�ม�ได-ก�าหนดลมหายใจ ม�ใครเคยเปFน
ท�กขQถ1งลมหายใจไหม?  ไม7เคยม
นสบายจร�งๆ  ถ-าจะไปน
?งต
@งใจเอาให-ม
น
สงบ  ม
นกFเลยเปFนอ�ปาทานย1ดใส7ต
@งใส7  หายใจส
@นๆ  ยาวๆ  เลยไม7เปFนอ
น
ก�าหนดจ�ต  เก�ดม�ท�กขQย�?งกว7าเก7าเพราะอะไร?  เพราะความต
@งใจของเรา
กลายเปFนอ�ปาทานเข-าไปย1ดเลยไม7ร6-เร>?อง  ม
นล�าบากเพราะเราเอาความ
อยากเข-าไปด-วย
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สภาวธรรมเก�ดเองเปFนเองพอด�
ว
นหน1?งขณะท�?เด�นจงกรมอย67เวลาประมาณห-าท�7มกว7าร6-ส1กแปลกๆ  ม
น
แปลกมาแต7ตอนกลางว
นแล-ว  ร6-ส1กว7าไม7ค�ดมากม�อาการสบายๆ เขาม�งาน
อย67ในหม67บ-านไกลประมาณส�บเส-นจากท�?พ
กซ1?งเปFนว
ดป7า  เม>?อเด�นจงกรม
เม>?อยแล-วเลยมาน
?งท�?กระท7อมม�ฝาแถบตองบ
งอย67  เวลาน
?งร6-ส1กว7าค6-ขาเข-า
เก>อบไม7ท
นเอsะจ�ตม
นอยากสงบ  ม
นเปFนเองของม
น  พอน
?งจ�ตกFสงบจร�งๆ 
ร6-ส1กต
วหน
กแน7น  เส�ยงเขาร-องร�าอย67ในบ-านม�ใช7ว7าจะไม7ได-ย�น  ย
งได-ย�นอย67
แต7จะท�าให-ไม7ได-ย�นกFได-แปลกเหม>อนก
น  เม>?อไม7เอาใจใส7กFเง�ยบไม7ได-ย�น 
จะให-ได-ย�นกFได-ไม7ร6-ส1กร�าคาญภายในจ�ต  เหม>อนว
ตถ�สองอย7างต
@งอย67ไม7ต�ด
ก
น ด6จ�ตก
บอารมณQต
@งอย67คนละส7วนเหม>อนกระโถนก
บกาน�@า น�?กFเลยเข-าใจ
ว7าเร>?องจ�ตเปFนสมาธ� น�?ถ-าน-อมไปกFได-ย�นเส�ยง ถ-าว7างกFเง�ยบ ถ-าม
นม�เส�ยง
ข1@นกFด6ต
วผ6-ร6-ขาดก
นคนละส7วน
จ1งพ�จารณาว7า  "ถ-าไม7ใช7อย7างน�@ม
นจะใช7ตรงไหนอ�ก"  ม
นเปFนอย7างน�@ไม7ต�ด
ก
นเลย ได-พ�จารณาอย7างน�@เร>?อยๆ จ1งเข-าใจว7าอ-อ!  อ
นน�@กFส�าค
ญเหม>อนก
น
เร�ยกว7าส
นตต�  ค>อความส>บต7อขาด ม
นเลยเปFนส
นต�  แต7ก7อนม
นเปFนส
นตต� 
ท�น�@เลยกลายเปFนส
นต�  ออกมาจ1งน
?งท�าความเพ�ยรต7อไป  จ�ตในขณะท�?น
?ง
ท�าความเพ�ยรคราวน
@นไม7ได-เอาใจใส7ในส�?งอ>?นเลย ถ-าเราจะหย�ดความเพ�ยร
กFหย�ดได-ตามสบาย เม>?อเราหย�ดความเพ�ยร เจ-าเก�ยจคร-านไหม เจ-าเหน>?อย
ไหม  เจ-าร�าคาญไหม  เปล7า  ไม7ม�  ตอบไม7ได-  ของเหล7าน�@ไม7ม�ในจ�ตม�แต7
ความพอด�หมดท�กอย7างในน
@น

518



ประสบการณQการร6-ธรรม๓วาระ
ถ-าเราจะหย�ดกFหย�ดเอาเฉยๆ  น�?แหละ  ต7อมาจ1งหย�ดพ
กหย�ดแต7การน
?ง
เท7าน
@น  ใจเหม>อนเก7าย
งไม7หย�ด  เลยด1งเอาหมอนล6กหน1?งมาวางไว-ต
@งใจจะ
พ
กผ7อน  เม>?อเอนกายลงจ�ตย
งสงบอย67อย7างเด�ม  พอศ�รษะจะถ1งหมอนม�
อาการน-อมในใจ  ไม7ร6-ม
นน-อมไปไหนแต7ม
นน-อมเข-าไปน-อมเข-าไป  คล-าย
ก
บม�สายไฟอ
นหน1?งไปถ6กสว�ตซQไฟเข-าไปด
นก
บสว�ตซQอ
นน
@น  กายกFระเบ�ด
เส�ยงด
งมาก  ความร6-ท�?ม�อย67น
@นละเอ�ยดท�?ส�ด  พอม
นผ7านตรงจ�ดน
@นกFหล�ด
เข-าไปข-างในโน-น ไปอย67ข-างในจ1งไม7ม�อะไร แม-อะไรๆ ท
@งปวงกFส7งเข-าไปไม7
ได- ส7งเข-าไปไม7ถ1ง ไม7ม�อะไรเข-าไป ถ1งหย�ดอย67ข-างในส
กพ
กหน1?งกFถอยออก
มา ค�าว7าถอยออกมาน�@ไม7ใช7ว7าเราจะให-ม
นถอยออกมาหรอก เราเปFนเพ�ยง
ผ6-ด6เฉยๆ  เราเปFนผ6-ร6-เท7าน
@นอาการเหล7าน�@เปFนออกมาๆ  กFมาถ1งปกต�จ�ต
ธรรมดา
เม>?อเปFนปกต�ด
งเด�มแล-วค�าถามกFม�ข1@นมาว7า  "น�?ม
นอะไร?"  ค�าตอบเก�ดข1@น
ว7า  "ส�?งเหล7าน�@ของเปFนเองไม7ต-องสงส
ยม
น"  พ6ดเท7าน�@จ�ตกFยอม เม>?อหย�ดอย67
พ
กหน1?งกFน-อมเข-าไปอ�ก  เราไม7ได-น-อมม
นน-อมเอง  พอน-อมเข-าไปๆ  กFไป
ถ6กสว�ตซQไฟด
งเก7า  คร
@งท�?สองน�@ร7างกายแตกละเอ�ยดหมด  หล�ดเข-าไปข-าง
ในอ�ก  เง�ยบย�?งเก7งกว7าเก7า  ไม7ม�อะไรส7งเข-าไปถ1ง  เข-าไปอย67ตามปรารถนา
ของม
นพอสมควรแล-วกFถอยออกมา  ตามสภาวะของม
นในเวลาน
@นม
นเปFน
อ
ตโนม
ต�  ม�ได-แต7งว7าจงเปFนอย7างน
@นจงเปFนอย7างน�@  จงออกอย7างน�@จงเข-า
อย7างน
@นไม7ม�  เราเปFนเพ�ยงผ6-ท�าความร6-ด6อย67เฉยๆ ม
นกFถอยออกมาถ1งปกต� 
ม�ได-สงส
ยแล-วกFน
?งพ�จารณาน-อมเข-าไปอ�ก  คร
@งท�?สามน�@โลกแตกละเอ�ยด
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หมดท
@งพ>@นปฐพ�  แผ7นด�นแผ7นหญ-าต-นไม-ภ6เขาโลกเปFนอากาศธาต�หมด 
ไม7ม�คนหมดไปเลยตอนส�ดท-ายน�@ไม7ม�อะไร
เม>?อเข-าไปอย67ตามปรารถนาของม
น  ไม7ร6-ว7าม
นอย67อย7างไรด6ยากพ6ดยาก 
ของส�?งน�@ไม7ม�อะไรจะมาเปร�ยบปานได-เลย  นานท�?ส�ดท�?อย67ในน
@น  พอถ1ง
ก�าหนดเวลากFถอนออกมา  ค�าว7าถอนเรากFม�ได-ถอนหรอกม
นถอนของม
น
เอง เราเปFนผ6-ด6เท7าน
@นกFเลยออกมาเปFนปกต� สามขณะน�@ใครจะเร�ยกว7าอะไร
ใครร6-เราจะเร�ยกอะไรเล7า

พล�กโลกพล�กแผ7นด�น
ท�?เล7ามาน�@เร>?องจ�ตตามธรรมชาต�ท
@งน
@น อาตมาม�ได-กล7าวถ1งจ�ตถ1งเจตส�ก ไม7
ต-องอะไรท
@งน
@นม�ศร
ทธาท�าเข-าไปจร�งๆ เอาช�ว�ตเปFนเด�มพ
น เม>?อถ1งวาระท�?
เปFนอย7างน�@ออกมาแล-ว  โลกน�@แผ7นด�นน�@ม
นพล�กไปหมด  ความร6-ความเหFน
ม
นแปลกไปหมด  ท�กส�?งท�กอย7างในระยะน
@นถ-าคนอ>?นเหFนอาจจะว7าเราเปFน
บ-าจร�งๆ  ถ-าผ6-ควบค�มสต�ไม7ด�อาจเปFนบ-าได-นะเพราะม
นไม7เหม>อนเก7าส
ก
อย7างเลย  เหFนคนในโลกไม7เหม>อนเก7าแต7ม
นกFเปFนเราผ6-เด�ยวเท7าน
@นแปลก
ไปหมดท�กอย7าง  ความน1กค�ดท
@งหลายท
@งปวงน
@นเขาค�ดไปทางโน-นแต7เรา
ค�ดไปทางน�@ เขาพ6ดมาทางน�@เราพ6ดไปทางโน-น เขาข1@นทางโน-นเราลงทางน�@
ม
นต7างก
บมน�ษยQไปหมดม
นกFเปFนของม
นเร>?อยๆไป
ท7านมหาลองไปท�าด6เถอะ  ถ-าม
นเปFนอย7างน�@ไม7ต-องไปด6ไกลอะไรหรอก  ด6
จ�ตของเราต7อๆ  ไปม
นอาจหาญท�?ส�ดอาจหาญมากน�?ค>อเร>?องก�าล
งของจ�ต 
เร>?องก�าล
งของจ�ตม
นเปFนได-ถ1งขนาดน�@
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ทางแยกของว�ป 
สสนาก
บอ�ทธ�ปาฏ�หารยQ
น�?เปFนเร>?องก�าล
งของสมาธ�  ขณะน�@ย
งเปFนก�าล
งของสมาธ�อย67  ถ-าเปFนสมาธ�
ข
@นน�@ม
นส�ดของม
นแล-ว  ม
นไม7สะกดม
นไม7เปFน  ขณะม
นส�ดแล-ว  ถ-าจะท�า
ว�ป 
สสนาท�?น�?คล7องแล-วจะใช-ในทางอ>?นกFได-  ต
@งแต7บ
ดน�@ต7อไปจะใช-ฤทธ� tใช-
เดชใช-ปาฏ�หาร�ยQใช-อะไรๆ  อาจใช-ได-ท
@งน
@น  น
กพรตท
@งหลายเอาไปใช-  ใช-
ท�าน�@ามนตQน�@าพร  ใช-ท�าตะกร�ดคาถาได-หมดท
@งน
@น  ถ1งข
@นน�@แล-วม
นไปของ
ม
น  ได-ม
นกFด�ไปอย7างน
@นแหละ  ด�เหม>อนก
บเหล-าด�ก�นแล-วกFเมาด�ไปอย7าง
น
@นใช-ไม7ได-
ตรงน�@เปFนท�?แวะ พระศาสดาท7านแวะตรงน�@  น�?เปFนแท7นท�?จะท�าว�ป 
สสนาแล-ว
เอาไปพ�จารณา  ท�น�@สมาธ�ไม7ต-องเท7าไร  ด6อาการภายนอกเลย  ด6เหต�ผล
พ�จารณาเร>?อยไป  ถ-าเปFนอย7างน�@เราเอาความสงบน�@มาพ�จารณาร6ปเส�ยง
กล�?นรสโผฏฐ
พพะธรรมารมณQ ท�?มากระทบอารมณQ แม-จะด�จะช
?วส�ขท�กขQท
@ง
หลายท
@งปวง  เหม>อนก
บคนข1@นต-นมะม7วงแล-วเขย7าล6กหล7นลงมา  เราอย67ใต-
ต-นมะม7วงคอยเกFบเอาล6กไหนเน7าเราไม7เอา  เอาแต7ล6กท�?ด�ๆ  ไม7เปล>องแรง
เพราะไม7ได-ข1@นต-นมะม7วงคอยเกFบอย67ข-างล7างเท7าน
@น

ว�ป 
สสนาค>อพ�จารณาให-เก�ดป 
ญญา
ข-อน�@หมายความว7าอย7างไร  อารมณQท
@งหลายท
@งปวงเก�ดมาแล-วเอาความร6-
มาให-เราหมด ม�ได-ไปปร�งแต7งม
น ลาภยศ น�นทา สรรเสร�ญ ส�ขท�กขQ ม
นมา
เอง เราม�ความสงบม�ป 
ญญาสน�กเฟ-นสน�กเล>อกเอา ใครจะว7าด�ว7าช
?วว7าร-าย
ว7าโน7นว7าน�?  ส�ขท�กขQต7างๆ  นานาเปFนต-นล-วนแต7เปFนก�าไรของเราหมด 
เพราะม�คนข1@นเขย7าให-มะม7วงหล7นลงมา  เรากFสน�กเกFบเอาไม7กล
ว  จะกล
ว
ท�าไม  ม�คนข1@นเขย7าลงมาให-เรา  ลาภกFด�ยศกFด�สรรเสร�ญน�นทาส�ขท�กขQท
@ง
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หลายท
@งปวงเหล7าน�@  เปร�ยบเหม>อนมะม7วงหล7นลงมาหาเรา  เราเอาความ
สงบมาพ�จารณาเกFบเอา เราร6-จ
กแล-วล6กไหนด�ล6กไหนเน7า เม>?อเร�?มพ�จารณา
ส�?งเหล7าน�@อาการท�?พ�จารณาออกจากความสงบเหล7าน�@แหละ เร�ยกว7าป 
ญญา
เปFนว�ป 
สสนา ไม7ได-แต7งม
นหรอก ว�ป 
สสนาน�@ถ-าม�ป 
ญญาม
นเปFนของม
นเอง 
ไม7ต-องไปต
@งช>?อม
น  ถ-าม
นร6-แจ-งน-อยกFเร�ยกว7าว�ป 
สสนาน-อย  ถ-าม
นร6-อ�ก
ขนาดหน1?งกFเร�ยกว7าว�ป 
สสนากลาง  ถ-าม
นร6-ตามความเปFนจร�งกFเร�ยกว7า
ว�ป 
สสนาถ1งท�?ส�ด  เร>?องว�ป 
สสนาน�@อาตมาเร�ยกป 
ญญาการไปท�าว�ป 
สสนาจะ
ท�าเอาเด�wยวน
@นๆ ท�าได-ยาก ม
นต-องเด�นมาจากความสงบ เร>?องม
นเปFนเอง
ท
@งหมดไม7ใช7เร>?องเราจะไปบ
งค
บ

หน-าท�?ของเราค>อท�าความเพ�ยร
พระศาสดาจ1งตร
สว7าเร>?องของเปFนเอง  เม>?อเราท�าไปถ1งข
@นน�@แล-วเรากFปล7อย
ตามบ�ญวาสนาบารม�ของเรา แต7เราไม7หย�ดท�าความเพ�ยร จะช-าหร>อเรFวเรา
บ
งค
บไม7ได-  เหม>อนปล6กต-นไม-ม
นร6-จ
กของม
น  ม
นอยากเรFวกFร6-ว7าม
นหลง 
ม
นอยากช-ากFร6-ว7าม
นหลง เม>?อท�าแล-วจ1งเก�ดผลข1@นมา เหม>อนเราปล6กต-นไม-
เช7นปล6กพร�กต-นน�@  หน-าท�?ของเราค>อข�ดหล�มปล6กให-น�@าให-ป�p ยร
กษาแมลง 
ให-ม
นเท7าน
@นน�?เร>?องของเรา  น�?เร>?องศร
ทธาของเรา  ส7วนต-นพร�กจะโตกFเปFน
เร>?องของม
นไม7ใช7เร>?องของเรา  จะไปด1งให-ม
นย>ดข1@นมากFไม7ได-ผ�ด  เร>?องเรา
ต-องให-น�@าเอาป�p ยใส7ให-
ถ-าเราปฏ�บ
ต�อย7างน�@กFจะสบายจะถ1งชาต�น�@กFช7างถ1งชาต�หน-ากFตาม  เราม�
ศร
ทธาอย7างน�@แล-วม�ความร6-ส1กแน7นอนแล-ว  อย7างน�@จะเรFวหร>อช-าน
@นเปFน
เร>?องของบ�ญวาสนาบารม�ของเรา  ท�น�@กFร6-ส1กสบายเหม>อนข
บรถม-า  กFม�ได-
เอารถไปก7อนม-า  แต7ก7อนม
นเอารถไปก7อนม-า  ถ-าไถนากFเด�นก7อนควาย
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หมายความว7าใจม
นเรFวมากร-อนมาก  ท�น�@ไม7เปFนอย7างน
@นไม7เด�นก7อนต-อง
เด�นตามหล
งควาย
ข-าเอาน�@าให-ก�นเอาป�p ยให-ก�นก�นไปเถอะ มดปลวกมาข-าจะไล7ให-เจ-า เท7าน
@น
แหละต-นพร�กต-นน�@ม
นกFจะงามข1@นเอง  เม>?อม
นงามแล-วเราจะบ
งค
บว7าแก
ต-องเปFนดอกเด�wยวน�@ไม7ใช7เร>?องของเรา อย7าท�าเราจะเปFนท�กขQเปล7าๆ ม
นจะ
เปFนของม
นเอง เม>?อม
นเปFนดอกแล-วเราจะให-เปFนเมFดเด�wยวน�@  อย7าไปบ
งค
บ
ม
นท�กขQจร�งนาท�กขQจร�งๆ  เม>?อร6-อย7างน�@แล-ว  เราร6-จ
กหน-าท�?ของเราของเขา
หน-าท�?ของใครของม
น จ�ตกFจะร6-หน-าท�?การงาน ถ-าจ�ตไม7ร6-หน-าท�?การงานกFจะ
ไปบ
งค
บต-นพร�กให-ม�ผลในว
นน
@นเอง ให-ม
นโตเปFนดอกเปFนผลข1@นในว
นน
@น 
น
?นล-วนแต7เปFนต
วสม�ท
ยเหต�ให-เก�ดท�กขQข1@นมาท
@งน
@น
ถ-าร6-อย7างน�@ค�ดอย7างน�@  ร6-ว7าม
นหลงม
นผ�ดร6-อย7างน�@แล-วกFปล7อยให-เปFนเร>?อง
บ�ญวาสนาบารม�ต7อไป เรากFท�าของเราไปไม7ต-องกล
วว7าจะนานร-อยชาต�พ
น
ชาต�กFช7างม
น จะชาต�ไหนกFตามปฏ�บ
ต�สบายๆน�?แหละ

ร6-ความจร�งแล-วท�าผ�ดไม7ได-
จ�ตถ-าตกกระแสแล-วไม7กล
บ  ความช
?วน�ดหน7อยน
@นพ-นแล-ว  โสดา*ท7านว7า
จ�ตน-อมไปแล-ว  ท7านจ1งว7าพวกเหล7าน�@จะมาส67อบายอ�กไม7ได-  มาตกนรกอ�ก
ไม7ได-จะตกได-อย7างไร จ�ตละบาปแล-วเหFนโทษในบาปแล-วจะให-ท�าความช
?ว
ทางกายวาจาอ�กน
@นท�าไม7ได- เม>?อท�าบาปไม7ได-ท�าไมจ1งจะไปส67อบาย ท�าไม
จ1งจะไปตกนรกได-  ม
นน-อมเข-าไปแล-ว  เม>?อจ�ตน-อมเข-าไปม
นกFร6-จ
กหน-าท�? 
ร6-จ
กการงาน ร6-จ
กปฏ�ปทา ร6-จ
กผ7อนหน
กผ7อนเบา ร6-จ
กกายของเรา ร6-จ
กจ�ต
ของเรา  ร6-จ
กร6ปเรานามเรา  ส�?งท�?ควรละวางกFละไปวางไปเร>?อยๆไม7ต-อง
สงส
ย
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เหFนอส�ภะในท�กคน
น�?เร>?องท�?อาตมาได-ปฏ�บ
ต�มาไม7ใช7ว7าจะไปท�าให-ม
นละเอ�ยดหลายส�?งหลาย
ประการ เอาให-ละเอ�ยดอย67ในใจน�@  ถ-าเหFนร6ปน�@ชอบร6ปน�@เพราะอะไรกFเอาร6ป
น�@มาพ�จารณา ด6ว7าเกสาค>อผม โลมาค>อขน นขาค>อเลFบ ท
นตาค>อฟ 
น ตะโจ
ค>อหน
ง  พระพ�ทธเจ-าให-เอาพวกน�@มาพ�จารณาย�@าเข-าไป แยกออกแจกออก 
เผาม
นออกลอกม
นออก ท�าอย67อย7างน�@เอาอย67อย7างน�@  จนม
นไม7ไปไหน มอง
พวกเด�ยวก
นเช7นพระเณรเวลาเด�นบ�ณฑบาตเหFนพระเหFน  คนต-องก�าหนด
ให-เปFนร7างผ�ตายซากผ�ตายเด�นไปก7อน  เราเด�นไปข-างหน-าเด�นไปเปะๆ 
ปะๆ  ก�าหนดม
นเข-าท�าความเพ�ยรอย67อย7างน
@น  เจร�ญอย67อย7างน
@นเหFนผ6-
หญ�งร�7นๆ  น1กชอบข1@นมากFก�าหนดให-เปFนผ�เปFนเปรต  เปFนของเน7าเหมFนไป
หมด ท�กคนไม7ให-เข-าใกล- ให-ในใจของเราเปFนอย67อย7างน�@ ถ1งอย7างไรม
นกFไม7
อย67หรอกเพราะม
นเปFนของเป>?อยของเน7าให-เราเหFนแน7นอน
พ�จารณาให-ม
นแน7ให-ม
นเปFนอย67ในใจอย7างน�@แล-ว  ไปทางไหนกFไม7เส�ยให-ท�า
จร�งๆ  เหFนเม>?อใดกFเท7าก
บมองเหFนซากศพเหFนผ6-หญ�งกFซากศพเหFนผ6-ชายกF
ซากศพ ต
วเราเองกFเปFนซากศพด-วยเหม>อนก
นเลย ม�แต7ของอย7างน�@ท
@งน
@น
พยายามเจร�ญให-มาก  บ�าเพFญให-อย67ในใจน�@มากข1@นอ�ก  อาตมาว7าม
นสน�ก
จร�งๆ  ถ-าเราท�าแต7ถ-าไปม
วอ7านต�าราอย67ม
นยากต-องท�าเอาจร�งๆ  ท�าให-ม�
กรรมฐานในต
วเรา

อย7าม
กง7ายข-ามข
@นตอน
การเร�ยนอภ�ธรรมน
?นกFด�อย67  แต7จะต-องไม7ต�ดต�าราม�7งเพ>?อร6-ความจร�งหาทาง
พ-นท�กขQจ1งจะถ6กทาง  เช7นในป 
จจ�บ
นม�การสอนการเร�ยนว�ป 
สสนาแบบ
ต7างๆ หลายๆ อาจารยQ อาตมาว7าว�ป 
สสนาน�?ม
นท�าไม7ได-ง7ายๆ จะไปท�าเอา
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เลยไม7ได- ถ-าไม7ด�าเน�นไปจากศ�ล ลองด6กFได-เร>?องศ�ลเร>?องส�กขาบทบ
ญญ
ต�น�? 
ถ-ากายวาจาไม7เร�ยบร-อยแล-วไปไม7รอดเพราะเปFนการข-ามมรรค บางคนพ6ด
ว7าสมถะไม7ต-องไปท�าข-ามไปว�ป 
สสนาเลย  คนม
กง7ายหรอกท�?พ6ดเช7นน
@น 
เขาว7าศ�ลไม7ต-องเก�?ยว กFการร
กษาศ�ลน�@ม
นยากม�ใช7เล7น ถ-าจะข-ามไปเลยม
น
กFสบายเท7าน
@น อะไรท�?ยากแล-วข-ามไปใครๆ กFอยากข-าม
ม�พระร6ปหน1?งบอกว7าเปFนน
กปฏ�บ
ต�  เม>?อมาขออย67ก
บอาตมาถามถ1งระเบ�ยบ
ปฏ�บ
ต� จ1งอธ�บายให-ฟ 
งว7าเม>?อมาอย67ก
บผมจะสะสมเง�นทองและส�?งของไม7ได- 
ผมถ>อตามว�น
ย ท7านพ6ดว7าท7านปฏ�บ
ต�ไม7ย1ดไม7หมาย อาตมาบอกว7าผมไม7
ทราบก
บท7าน  ท7านเลยถามว7าถ-าผมจะใช-เง�นทองแต7ไม7ย1ดไม7หมายจะได-
ไหม  อาตมาตอบว7าได-ถ-าท7านเอาเกล>อมาก�นด6แล-วไม7เคFมกFใช-ได-  ท7านจะ
พ6ดเอาเฉยๆ  เพราะท7านข�@เก�ยจร
กษาของจ�กๆ  จ�กๆ  น�?ม
นยาก  เม>?อเอา
เกล>อมาก�นท7านไม7เคFมแล-วผมจ1งเช>?อ  ถ-าม
นไม7เคFมจะเอามาให-ก�นส
กกระ
ทอ(เข7งเลFก)  ลองด6ม
นจะไม7เคFมจร�งๆ หร>อ เร>?องไม7ย1ดไม7หมายน�@ไม7ใช7เร>?อง
พ6ดเอาคาดคะเนเอาไม7ใช7 ถ-าท7านพ6ดอย7างน�@อย67ก
บผมไม7ได-ท7านจ1งลาไป

ศ�ลและสมถะต-องท�าให-มาก
เร>?องศ�ลเร>?องธ�ดงคว
ตรพวกเราต-องพยายามปฏ�บ
ต�  พวกญาต�โยมกFเหม>อน
ก
นถ1งปฏ�บ
ต�อย67บ-านกFตาม  พยายามให-ม�ศ�ลห-า  กายวาจาของเราพยายาม
ให-เร�ยบร-อย พยายามด�ๆ เถอะค7อยท�าค7อยไป
การท�าสมถะน�?  อย7าน1กว7าไปท�าคร
@งหน1?งสองคร
@งแล-วม
นไม7สงบกFเลยหย�ด
ย
งไม7ถ6กต-อง ท�านานอย67นะ ท�าไมจ1งนานค�ดด6ส�เราปล7อยมาน�?ก�?ป� เราไม7ได-
ท�าม
นว7าไปทางโน-นกFว�?งตามม
น ม
นว7าไปทางน�@กFว�?งตามม
น ท�น�@จะมาหย�ด
ให-ม
นอย67เท7าน�@เด>อนสองเด>อนจะให-ม
นน�?งม
นกFย
งไม7พอ  ค�ดด6เถ�ดเร>?องการ
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ท�าจ�ตใจ ให-เราเข-าใจว7าสงบในเร>?องสงบในอารมณQ ท�แรกพอเก�ดอารมณQใจ
ไม7สงบใจว�7นวายท�าไมจ1งว�7นวาย เพราะม�ต
ณหาไม7อยากให-ค�ดไม7อยากให-ม�
อารมณQ  ความไม7อยากน�?แหละต
วอยาก  ค>อว�ภวต
ณหา  ย�?งไม7อยากเท7าไร
ม
นย�?งชวนก
นมา  "เราไม7อยากม
นท�าไมจ1งมา  ไม7อยากให-ม
นเปFนท�าไมม
น
เปFน"  น
?นแหละเราอยากให-ม
นเปFนเพราะเราไม7ร6-จ
กใจเจ-าของ  แหมเล7นอย67
ก
บพวกน�@กว7าจะร6-ต
วว7าผ�ดกFนานโขอย67  ค�ดๆ ด6แล-วโอเราไปเร�ยกม
นมาม
น
จ1งมา  ไม7อยากให-ม
นเปFนอยากให-ม
นสงบไม7อยากให-ม
นฟ�-งซ7านน�?แหละ
ความอยากท
@งแท7งละ

ม�สต�ด6จ�ตเหFนความค�ดเก�ดป 
ญญา
ช7างม
นเถอะ  เราท�าของเราไปเม>?อม�อารมณQอะไรมากFให-พ�จารณาม
นไป 
เร>?องอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตาท�@งลงใส7สามข�มน�?เลย  แล-วค�ดไปพ�จารณาไป 
เร>?องอารมณQน
@นโดยมากเราม�แต7เร>?องค�ด  ค�ดตามอารมณQ  เร>?องค�ดก
บเร>?อง
ป 
ญญาม
นคนละอย7าง ม
นพาไปอย7างน
@นกFค�ดตามม
นไป ถ-าเปFนเร>?องความ
ค�ดม
นไม7หย�ด  แต7เร>?องป 
ญญาแล-วหย�ดอย67น�?งไม7ไปไหน  เราเปFนผ6-ร
บร6-ไว- 
เม>?ออารมณQอ
นน�@อ
นน
@นมาจะเปFนอย7างน�@อย7างน
@นเราร6-ๆ ไว- เม>?อถ1งท�?ส�ดแล-ว
กFว7าเออเร>?องเจ-าค�ดเจ-าน1กเจ-าว�ตกเจ-าว�จารมาน�@  เร>?องเหล7าน�@ม
นไม7เปFนแก7น
สารท
@งหมดเปFนเร>?องอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตาท
@งส�@น  ต
ดบทม
นเลยท�@งลงใส7
ไตรล
กษณQเลยย�บไป คร
@นน
?งต7อไปอ�กม
นกFเก�ดข1@นอ�กเปFนมาอ�ก  เรากFด6ม
น
ไปสะกดรอยม
นไป
เปร�ยบเหม>อนก
บเราเล�@ยงควายหน1?ง ต-นข-าวสอง ควายสาม เจ-าของควาย
จะต-องก�นต-นข-าว  ต-นข-าวเปFนของท�?ควายจะก�น  จ�ตของเรากFเหม>อนควาย 
อารมณQค>อต-นข-าว ผ6-ร6-กFเหม>อนเจ-าของ การปฏ�บ
ต�เปFนเหม>อนอย7างน�@ไม7ผ�ด 
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เปร�ยบเท�ยบด6เวลาเราไปเล�@ยงควาย  ท�าอย7างไร  ปล7อยม
นไป  แต7เรา
พยายามด6ม
นอย67  ถ-าม
นเด�นไปใกล-ต-นข-าวเรากFตวาดม
น  ควายม
นได-ย�นกF
จะถอยออก  แต7เราอย7าเผลอนะถ-าม
นด>@อไม7ฟ 
งเส�ยงกFเอาไม-ค-อนฟาดม
น
จร�งๆ  ม
นจะไปไหนเส�ย  ม
นจะได-ก�นต-นข-าวหร>อ  แต7เราอย7าไปนอนหล
บ
กลางว
นกFแล-วก
น ถ-าข>นนอนหล
บต-นข-าวหมดแน7ๆ
เร>?องปฏ�บ
ต�กFเช7นก
น เม>?อเราด6จ�ตของเราอย67 ผ6-ร6-ด6จ�ตเจ-าของ ผ6-ใดตามด6จ�ตผ6-
น
@นจ
กพ-นจากบ7วงของมาร  จ�ตกFเปFนจ�ตแล-ว  ใครจะมาด6จ�ตอ�กเล7า  เด�wยวกF
งงง
นเท7าน
@น จ�ตอ
นหน1?งผ6-ร6-อ
นหน1?ง ร6-ออกมาจากจ�ตน
?น ร6-จ�ตเปFนอย7างไรสบ
อารมณQเปFนอย7างไรปราศจากอารมณQเปFนอย7างไร ผ6-ท�?ร6-อ
นน�@ท7านเร�ยกว7าผ6-ร6- 
ผ6-ร6-จะตามด6จ�ต ผ6-ร6-น�@จะเก�ดป 
ญญา จ�ตน
@นค>อความน1กค�ด ถ-าพบอารมณQน
@น
กFแวะไป ถ-าพบอารมณQอ�กม
นกFแวะไปอ�ก เหม>อนก
บควายเราน
?นแหละ ม
น
จะไปทางไหนเรากFด6ม
นอย67  ม
นจะไปไหนได-  ม
นจะไปใกล-ต-นข-าวกFตวาด
ม
นอย67ว7าไม7ฟ 
งกFถ6กไม-ค-อนเท7าน
@นทรมานม
นอย67 อย7างน�@
จ�ตกFเหม>อนก
น เม>?อถ6กอารมณQม
นจะเข-าจ
บท
นท� เม>?อม
นเข-าจ
บผ6-ร6-ต-องสอน
ต-องพ�จารณาม
นว7าด�ไม7ด� อธ�บายเหต�ผลให-ม
นฟ 
ง ม
นไปจ
บส�?งอ>?นอ�กม
นน1ก
ว7าเปFนของน7าเอา  ผ6-ร6-น�@กFสอนม
นอ�กอธ�บายให-ม�เหต�ผลจนม
นท�@งอย7างน�@จ1ง
สงบได-  จ
บอะไรมากFม�แต7ของไม7น7าเอาท
@งน
@น ม
นกFหย�ดเท7าน
@น ม
นข�@เก�ยจ
เหม>อนก
นเพราะม�แต7ถ6กด7าถ6กว7าเสมอทรมานม
นเข-า  ทรมานเข-าไปถ1งจ�ต
ห
ดม
นอย67อย7างน
@นแหละ

ร6-ต
วเองแล-วสบาย
ต
@งแต7คร
@งอาตมาปฏ�บ
ต�อย67ในป7ากFปฏ�บ
ต�อย7างน�@  สอนศ�ษยQท
@งหลายกFสอน
อย7างน�@  เพราะต-องการเหFนความจร�ง ไม7ต-องการเหFนในต�ารา ต-องการเหFน
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ในใจเจ-าของว7า  ต
วเองหล�ดพ-นจากส�?งท�?ค�ดน
@นหร>อย
ง  เม>?อหล�ดแล-วกFร6-จ
ก
เม>?อย
งไม7หล�ดกFพ�จารณาเหต�ผลจนร6-เร>?องของม
น  ถ-าร6-เร>?องของม
นกFหล�ด
เอง ถ-าม�อะไรมาอ�กต�ดอะไรอ�กกFพ�จารณาส�?งน
@นอ�ก  ไม7หล�ดไม7ไปย�@าม
นอย67
ตรงน�@  ม
นจะไปไหนเส�ย  อาตมาชอบให-เปFนอย7างน
@นในต
วเอง  เพราะ
พระพ�ทธองคQตร
สว7าป 
จจ
ตต
งเวท�ต
พโพว�ญญ6ห�  ว�ญญ6ชนท
@งหลายร6-เฉพาะ
ตนกFต-องหาเอาจากเจ-าของให-ร6-จากต
วเองน�@แหละ
ถ-าเช>?อต
วเองกFร6-ส1กสบาย  เขาว7าไม7ด�กFสบาย  เขาว7าด�กFสบาย  เขาจะว7า
อย7างไรกFสบายอย67 เพราะอะไรจ1งสบาย เพราะร6-ต
วเอง ถ-าคนอ>?นว7าเราด�แต7
เราไม7ด�เราจะเช>?อเขาอย7างน
@นหร>อ  เรากFไม7เช>?อเขา  เราปฏ�บ
ต�ของเราอย67 
คนไม7เช>?อตนเองเม>?อเขาว7าด�กFด�ตามเขากFเปFนบ-าไปอย7างน
@น  ถ-าเขาว7าช
?ว
เรากFด6เราม
นไม7ใช7หรอก  เขาว7าเราท�าผ�ดแต7เราไม7ผ�ดด
งเขาว7า  เขาพ6ดไม7
ถ6กกFไม7ร6-จะไปโกรธเขาท�าไม เพราะเขาพ6ดไม7ถ6กตามความเปFนจร�ง ถ-าเรา
ผ�ดด
งเขากFถ6กด
งเขาว7า  แล-วไม7ร6-จะไปโกรธเขาท�าไมอ�ก  ถ-าค�ดได-ด
งน�@ร6-ส1ก
ว7าสบายจร�งๆ  ม
นเลยไม7ม�อะไรผ�ด  ล-วนแต7เปFนธรรมท
@งหมด  อาตมา
ปฏ�บ
ต�อย7างน�@  ถ-าปฏ�บ
ต�อย7างน�@ม
นล
ดตรงจร�งๆ  แม-จะเอาธ
มมะธ
มโมหร>อ
อภ�ธรรมมาเถ�ยง อาตมากFไม7เถ�ยงไม7เถ�ยงหรอก ให-แต7เหต�ผลเท7าน
@น
ให-เข-าใจเส�ยว7า เร>?องปฏ�บ
ต�น�@พระพ�ทธเจ-าให-วางท
@งหมด วางอย7างร6-ม�ใช7ว7า
วางอย7างไม7ร6- จะวางอย7างควายอย7างว
วไม7เอาใจใส7อย7างน�@ไม7ถ6ก วางเพราะ
การร6-สมมต�บ
ญญ
ต�ความไม7ย1ด

ย1ดไว-ก7อนพอร-อนแล-วกFวาง
ท�แรกท7านสอนว7าท�าให-มากเจร�ญให-มากย1ดให-มาก  ย1ดพระพ�ทธย1ดพระ
ธรรมย1ดพระสงฆQย1ดให-ม
?น  ท7านสอนอย7างน�@  เรากFย1ดเอาจร�งๆ  ย1ดไปๆ 

528



คล-ายก
บท7านสอนว7า  อย7าไปอ�จฉาคนอ>?นให-ท�ามาหาก�นด-วยน�@าพ
กน�@าแรง
ต
วเอง  ม�ว
วม�ควายม�ไร7ม�นาให-หาเอาจากของๆ  เราน�?แหละไม7บาปหรอก 
ถ-าไปท�าของคนอ>?นม
นบาป  ผ6-ฟ 
งจ1งเช>?อท�าเอาจากของตนเองอย7างเตFมท�? 
แต7ม
นกFย�7งยากล�าบากเหม>อนก
น  ท�?ยากล�าบากน
@นเพราะของเราเอง  กFไป
บ7นปร
บท�กขQให-ท7านฟ 
งอ�กว7า  ม�ส�?งของใดๆ  กFย�7งยากเปFนท�กขQ  เม>?อเหFน
ความย�7งยากแล-วแต7ก7อนเข-าใจว7าย�7งยากเพราะแย7งช�งของคนอ>?น  ท7านจ1ง
แนะให-ท�าของๆ  ตนน1กว7าจะสบาย  คร
@นท�าแล-วกFย
งย�7งยากอย67ท7าน  จ1ง
เทศนQอย7างใหม7ให-ฟ 
งอ�กว7า  "ม
นกFต-องเปFนอย7างน�@  ถ-าไปย1ดไปหมายม
นกF
เปFนอย7างน�@  ไม7ว7าของใครท
@งน
@น  ไฟอย67บ-านเขาไปจ
บม
นกFร-อน ไฟอย67บ-าน
เราไปจ
บม
นกFร-อนอย67อย7างน
@น"  ท7านกFพ6ดตามเราเพราะท7านสอนคนบ-า
การร
กษา คนบ-ากFต-องท�าอย7างน
@น พอช-อคไฟได-ท7านกFช-อค เม>?อก7อนย
งอย67
ต�?าเก�นไปเลยไม7ท
นร6-จ
กเร>?องอ�บายของพระพ�ทธเจ-า  ท7านสอนเราต7างหาก 
หมดเร>?องของท7านมาต�ดเร>?องของเรา  ถ1งจะเปFนอย7างไรกFตามเอาอ�บายท
@ง
หลายเหล7าน�@น
?นแหละมาสอนเรา

การปฏ�บ
ต�ค>อการฝ>นใจต
วเอง
เร>?องปฏ�บ
ต�น�?อาตมาพยายามค-นค�ดเหล>อเก�น  เอาช�ว�ตเปFนเด�มพ
นเพราะ
เช>?อตามท�?พระพ�ทธเจ-าตร
สว7า  มรรคผลน�พพานม�อย67ม
นม�อย67ด
งพระองคQ
ตร
สสอน  แต7ว7าส�?งเหล7าน
@นเก�ดจากการปฏ�บ
ต�ด�  เก�ดจากการทรมานกล-า
หาญกล-าฝ1กกล-าห
ดกล-าค�ดกล-าแปลงกล-าท�า
การท�าน
@นท�าอย7างไร ท7านให-ฝ>นใจต
วเอง ใจเราค�ดไปทางน�@ท7านให-ไปทาง
โน-น ใจเราค�ดไปทางโน-นท7านให-มาทางน�@  ท�าไมท7านจ1งฝ>นใจ เพราะใจถ6ก
ก�เลสเขาพอกมาเตFมท�?แล-ว  ม
นย
งไม7ได-ฝ1กห
ดด
ดแปลง  พระองคQจ1งไม7ให-
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เช>?อ  ม
นย
งไม7เปFนศ�ลย
งไม7เปFนธรรมเพราะใจม
นย
งไม7แจ-งไม7ขาวจะไปเช>?อ
ม
นได-  อย7างไรได-  ท7านจ1งม�ให-เช>?อเพราะใจเปFนก�เลส ท�แรกม
นเปFนล6กน-อง
ก�เลส อย67นานๆ ไปเลยกลายเปFนก�เลส ท7านเลยบอกว7าอย7าเช>?อใจ
ด6เถ�ดข-อปฏ�บ
ต�ม�แต7เร>?องฝ>นใจท
@งน
@น  ฝ>นใจกFเด>อดร-อน  พอเด>อดร-อนกFบ7น
ว7าแหมล�าบากเหล>อเก�นท�าไม7ได-แต7  พระองคQไม7น1กอย7างน
@น  ทรงน1กว7าถ-า
เด>อดร-อนน
@นถ6กแล-ว  แต7เราเข-าใจว7าไม7ถ6กเปFนเส�ยอย7างน�@  ม
นจ1งล�าบาก
เม>?อเร�?มท�า เด>อดร-อนเรากFน1กว7าไม7ถ6กทาง คนเราอยากม�ความส�ขม
นจะถ6ก
หร>อไม7ถ6กไม7ร6-  เม>?อข
ดก
บก�เลสต
ณหากFเลยเปFนท�กขQเด>อดร-อนกFหย�ดท�า 
เพราะเข-าใจว7าไม7ถ6กทาง แต7พระองคQตร
สว7าถ6กแล-วถ6กก�เลสแล-ว ก�เลสม
น
เร7าร-อนแต7เราน1กว7าเราเร7าร-อน
พระพ�ทธเจ-าว7าก�เลสเร7าร-อน  เราท
@งหลายเปFนอย7างน�@ม
นจ1งยาก  เราไม7
พ�จารณาโดยมากม
กเปFนไปตามกามส�ข
ลล�กาน�โยค อ
ตตก�ลมถาน�โยค ม
น
ต�ดอย67น�?อยากท�าตามใจของเรา  อ
นไหนชอบกFท�า  อยากท�าตามใจให-น
?ง
สบายนอนสบาย  จะท�าอะไรกFอยากสบายน�?กามส�ข
ลล�กาน�โยคต�ดส�ขม
นจะ
ไปได-อย7างไร
ถ-าหากเอากามความสบายไม7ได-แล-วความส�ขไม7ได-แล-ว กFไม7พอใจโกรธข1@น
มากFเปFนท�กขQเปFนโทสธรรม  น�?เปFนอ
ตตก�ลมถาน�โยคซ1?งไม7ใช7หนทางของผ6-
สงบ ไม7ใช7หนทางของผ6-ระง
บ
กามส�ข
ลล�กาน�โยค อ
ตตก�ลมถาน�โยค ทางสองเส-นน�@พระพ�ทธเจ-าไม7ให-เด�น 
ความส�ขพระองคQให-ร
บทราบไว-  ความโกรธความเกล�ยดความไม7พอใจกF
ไม7ใช7ทางท�?พระพ�ทธเจ-าเด�น  ไม7ใช7ทางของสมณะ  เปFนทางท�?ชาวบ-านเด�น
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อย67  พระผ6-สงบแล-วไม7เด�นอย7างน
@น  เด�นไปตรงกลางส
มมาปฏ�ปทา  น�?กาม
ส�ข
ลล�กาน�โยคอย67ทางซ-ายอ
ตตก�ลมถาน�โยคอย67ทางขวา

เด�นทางสายกลางค>อสงบวางส�ขวางท�กขQ
ด
งน
@น ถ-าจะบวชปฏ�บ
ต�ต-องเด�นทางสายกลางน�@  เราจะไม7เอาใจใส7ความส�ข
ความท�กขQ  จะวางม
นแต7ร6-ส1กว7าม
นเตะเรา  เด�wยวไอ-น�?เตะทางน�@  ไอ-น
?นเตะ
ทางน
@น  เหม>อนก
บล6กโป7งลาง(กระด�?งท�?ท�าด-วยไม-)  ม
นฟ 
ดเราท
@งสองข-าง
เข-าใส7ก
น ม�สองอย7างน�@แหละเตะเราอย67 ด
งน
@นพระองคQเทศนQคร
@งแรกจ1งทรง
ยกทางท�?ส�ดท
@งสองข1@นแสดงเพราะม
นต�ด  อย67น�?  ความอยากได-ส�ขเตะทางน�@
บ-าง  ความท�กขQไม7พอใจเตะทางโน-นบ-าง  สองอย7างเท7าน
@นเล7นงานเรา
ตลอดกาล
การเด�นทางสายกลาง เราจะวางส�ข เราจะวางท�กขQส
มมาปฏ�ปทา ต-องเด�น
สายกลางเม>?อความอยากได-ส�ขมากระทบ ถ-าไม7ได-ส�ขม
นกFท�กขQเท7าน
@น  จะ
เด�นกลางๆ  ตามทางพระพ�ทธเจ-าเด�นน
@นล�าบาก  ม
นม�สองอย7างค>อด�ก
บ
ร-ายเท7าน
@น  ถ-าไปเช>?อพวกน�@กFต-องเปFนอย7างน�@  ถ-าโกรธข1@นมากFคว-าหาท7อน
ไม-เลยไม7ต-องอดทน  ถ-าด�กFล6บต
@งแต7ศ�รษะจดปลายเท-า  น
?นใช7เล-วทางสอง
ข-างม
นไม7ไปกลางๆ  ส
กท�  พระพ�ทธเจ-าท7านไม7ให-ท�าอย7างน
@น  ท7านให-
ค7อยๆ วางม
นไปทางสายน�@ค>อส
มมาปฏ�ปทา ทางเด�นออกจากภพจากชาต�
ทางไม7ม�ภพไม7ม�ชาต�ไม7ม�ส�ขไม7ม�ท�กขQไม7ม�ด�ไม7ม�  ช
?ว  มน�ษยQท
@งหลายท�?
ต-องการภพ  ถ-าตกลงมากFถ1งส�ขน�?ม
นมองไม7เหFนตรงกลางผ7านเลยลงมาน�? 
ถ-าไม7ได-ตามความพอใจกFเลยมาน�?  ข-ามตรงกลางไปเร>?อย ท�?พระอย67เรามอง
ไม7เหFนส
กท�  ว�?งไปว�?งมาอย67น�?แหละไม7อย67ตรงท�?  ไม7ม�ภพไม7ม�ชาต�เราไม7ชอบ
จ1งไม7อย67  บางท�กFเลยลงมาข-างล7างถ6กส�น
ขก
ดป�นข1@นไปข-างบนกFถ6กอ�แร-ง
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อ�กาปากเหลFก มาจ�กกระบาล กFเลยตกนรกอย67ไม7หย�ดไม7ย
@งเท7าน
@นน�?แหละ
ภพ
อ
นท�?ว7าไม7ม�ภพไม7ม�ชาต�  มน�ษยQท
@งหลายไม7เหFนจ�ตมน�ษยQมองไม7เหFนจ1ง
ข-ามไปข-ามมาอย67อย7างน
@น  ส
มมาปฏ�ปทาค>อทางสายกลางท�?พระพ�ทธเจ-า
เด�นพ-นภพพ-นชาต�เปFนอ
พยากตธรรม  จ�ตน�@วางน�?เปFนทางของสมณะ  ถ-า
ใครไม7เด�นเก�ดเปFนสมณะไม7ได-  ความสงบเก�ดไม7ได-  ท�าไมจ1งสงบไม7ได-
เพราะม
นเปFนภพเปFนชาต�เก�ดตายอย67น
?นเอง  แต7ทางน�@ไม7เก�ดไม7ตายไม7ต�?า
ไม7ส6งไม7ส�ขไม7ท�กขQไม7ด�ไม7ช
?วก
บใคร  ทางน�@เปFนทางตรงเปFนทางสงบระง
บ
สงบจากความส�ขความท�กขQความด�ใจความเส�ยใจ น�@ค>อล
กษณะปฏ�บ
ต�  ถ-า
ใจเราเปFนอย7างน�@แล-วหย�ดได-หย�ดถามได-แล-วไม7ต-องไปถามใคร
น�?แหละพระพ�ทธเจ-าจ1งตร
สว7าป 
จจ
ตต
งเวท�ต
พโพว�ญญ6ห�  ไม7ต-องถามใครร6-
เฉพาะตนแน7นอนอย7างน
@นถ6กตามท�?พระองคQทรงสอนไว-  อาตมาเล7าประว
ต�
ย7อๆ  ท�?เคยท�าเคยปฏ�บ
ต�มาไม7ได-ร6-มากไม7ได-เร�ยนมาก  เร�ยนจากจ�ตใจ
ตนเองตามธรรมชาต�น�@  โดยทดลองท�าด6  เม>?อม
นชอบข1@นมากFไปตามม
นด6
ม
น จะพาไปไหนม�แต7ม
นลากเราไปหาความท�กขQโน7น เราปฏ�บ
ต�ด6ต
วเองจ1ง
ค7อยร6-จ
กค7อยร6-ข1@นเหFนข1@นไปเอง ให-เราพาก
นต
@งอกต
@งใจท�า

การปฏ�บ
ต�ต-องต
@งใจและพยายาม
ถ-าอยากปฏ�บ
ต�ให-ท7านมหาพยายามอย7าค�ดให-มาก  ถ-าจะน
?งสมาธ�แล-ว
อยากให-ม
นเปFนอย7างน
@นเปFนอย7างน�@หย�ดด�กว7า  เวลาน
?งสงบจะน1กว7าใช7อ
น
น
@นไหมใช7อ
นน�@ไหม หย�ดเอาความร6-ปร�ย
ต�ใส7ห�บใส7ห7อไว-เส�ย อย7าเอามาพ6ด
ไม7ใช7ความร6-พวกน
@นจะเข-ามาอย67น�?หรอก  ม
นพวกใหม7  เวลาเปFนข1@นมาม
น
ไม7เปFนอย7างน
@น เหม>อนก
บเราเข�ยนต
วหน
งส>อว7า "ความโลภ" เวลาม
นเก�ด
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ในใจไม7เหม>อนต
วหน
งส>อ  เวลาโกรธกFเหม>อนก
นเข�ยนใส7กระดานด�าเปFน
อย7างหน1?งม
นเปFนต
วอ
กษร เวลาม
นเก�ดในใจอ7านอะไรไม7ท
นหรอก ม
นเปFน
ข1@นมาท�?ใจเลยส�าค
ญน
กส�าค
ญมาก
ปร�ย
ต�เข�ยนไว-กFถ6กอย67แต7ต-องโอปนย�โกให-เปFน  คนน-อมถ-าไม7น-อมกFไม7ร6-จ
ก
จร�งๆ  ม
นไม7เหFน  อาตมากFเหม>อนก
นไม7ได-ศ1กษาเล7าเร�ยนมาก  เคยสอบ
ปร�ย
ต�ธรรมม�โอกาสได-ไปฟ 
งคร6บาอาจารยQเทศนQให-ฟ 
งจนจะเก�ดความ 
ประมาทฟ 
งเทศนQไม7เปFน  พวกพระกรรมฐานพระธ�ดงคQน�?ไม7ร6-  พ6ดอย7างไร
พ6ดเหม>อนก
บม�ต
วม�ตนจร�งๆ  จะไล7เอาจร�งๆ  ต7อมาค7อยท�าไปปฏ�บ
ต�ไปๆ 
จ1งเหFนจร�งตามท�?ท7านสอน  ท7านเทศนQให-ฟ 
งกFร6-เปFนเหFนตามม
นเปFนอย67ในใจ
ของเราน�?เอง  ต7อไปนานๆ จ1งร6-ว7าม
นกFล-วนแต7ท7านเหFนมาแล-ว  ท7านเอามา
พ6ดให-ฟ 
งไม7ใช7ว7าท7านพ6ดตามต�ารา ท7านพ6ดตามความร6-ความเหFนจากใจให-
ฟ 
ง  เราเด�นตามกFไปพบท�?ท7านพ6ดไว-หมดท�กอย7าง  จ1งน1กว7าม
นถ6กแล-วน�?จะ
อย7างไหนอ�กเอาเท7าน�@แหละ อาตมาจ1งปฏ�บ
ต�ต7อไป

คนท�าจะได-
การปฏ�บ
ต�น
@นให-พยายามท�าม
น จะสงบหร>อไม7สงบกFช7างปล7อยไว-ก7อน เอา
เร>?องเราปฏ�บ
ต�เปFนเร>?องแรก เอาเร>?องเราได-สร-างเหต�น�?แหละ ถ-าท�าแล-วผล
จะเปFนอย7างไรกFได-  เราท�าได-แล-วอย7ากล
วว7าจะไม7ได-ผลม
นไม7สงบเรากFได-
ท�า  ท�น�@ถ-าเราไม7ท�าใครเล7าจะได-  ใครเล7าจะเหFน  คนหาน
?นแหละจะเหFนคน
ก�นน
?นแหละจะอ�?ม ของแต7ละส�?งละอย7างม
นโกหกเราอย67 ส�บคร
@งให-ม
นร6-กFย
ง
ด�อย67  คนเก7ามาโกหกเร>?องเก7าถ-าร6-จ
กกFด�อย67  ม
นนานเหล>อเก�นกว7าจะร6-ม
น
พยายามมาหลอกลวงเราอย67น�?
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ด
งน
@นถ-าจะปฏ�บ
ต�แล-วให-ต
@งศ�ลสมาธ�ป 
ญญาไว-ในใจของเรา  ให-น1กถ1งพระ
ร
ตนตร
ยค>อพระพ�ทธพระธรรมพระสงฆQ  เล�กส�?งท
@งหลายท
@งปวงออกเส�ย 
การกระท�าของเราน�@เองเปFนเหต�เก�ดข1@นในภพในชาต�หน1?งจร�งๆ  เปFนคน
ซ>?อส
ตยQกระท�าไปเถอะ
การปฏ�บ
ต�น
@นแม-จะน
?งเก-าอ�@อย67กFตาม  ก�าหนดได-เบ>@องแรกไม7ต-องก�าหนด
มาก  ก�าหนดลมหายใจเข-าออกหร>อจะว7าพ�ทโธธ
มโมส
งโฆกFได-  แล-ว
ก�าหนดลมหายใจเข-าออก เม>?อก�าหนดให-ม�ความต
@งใจไว-ว7า การก�าหนดลม
น�@จะไม7บ
งค
บถ-าเราจะล�าบากก
บลมหายใจแล-วย
งไม7ถ6ก ด6เหม>อนลมหายใจ
ส
@นไปยาวไปค7อยไปแรงไปเด�นลมไม7ถ6กไม7สบาย  แต7เม>?อใดลมออกกFสบาย
ลมเข-ากFสบายจ�ตของเราร6-จ
กลมเข-าร6-จ
กลมออก น
?นแม7นแล-วถ6กแล-ว ถ-าไม7
แม7นม
นย
งหลง ถ-าย
งหลงกFหย�ดก�าหนดใหม7 เวลาก�าหนดจ�ตอยากเปFนน
?น
เปFนน�?หร>อเก�ดแสงสว7างเปFนปราสาทราชว
งข1@นมากF  ไม7ต-องกล
ว  ให-ร6-จ
กม
น
ให-ท�าเร>?อยไปบางคร
@งท�าไปๆ  ลมหมดกFม�หมดจร�งๆ  กFจะกล
วอ�กไม7ต-อง
กล
วม
นหมดแต7ความค�ดของเราเท7าน
@น เร>?องความละเอ�ยดย
งอย67ไม7หมดถ1ง
กาลสม
ยแล-วม
นฟ>@นกล
บข1@นมาของม
นเอง

ท�าจ�ตให-สงบก7อนแล-วจ1งพ�จารณาอารมณQ
ให-ใจสงบไปอย7างน�@เส�ยก7อน  น
?งอย67ท�?ไหนกFตามน
?งเก-าอ�@น
?งรถน
?งเร>อกFตาม 
ถ-าก�าหนดเม>?อใดให-ม
นเข-าเลย ข1@นรถไฟพอน
?งลงให-ม
นเข-าเลยอย67ท�?ไหนน
?ง
ได-ท
@งน
@น ถ-าขนาดน�@ร6-จ
กแล-วร6-จ
กทางบ-างแล-วจ1งมาพ�จารณาอารมณQ ใช-จ�ต
ท�?สงบน
?นพ�จารณาอารมณQ  ร6ปบ-างเส�ยงบ-างกล�?นบ-างรสบ-างโผฏฐ
พพะบ-าง
ธรรมารมณQบ-างท�?เก�ดข1@น  ให-มาพ�จารณาชอบหร>อไม7ชอบต7างๆ  นานา  ให-
เปFนผ6-ร
บทราบไว-อย7าเข-าไปหมายในอารมณQน
@น ถ-าด�กFให-ร6-ว7าด� ถ-าไม7ด�กFให-
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ร6-ว7าไม7ด�  อ
นน�@เปFนของสมมต�บ
ญญ
ต�  ถ-าจะด�จะช
?วกFเปFนอน�จจ
งท�กข
ง
อน
ตตาท
@งน
@น  เปFนของไม7แน7นอนไม7ควรย1ดม
?นถ>อม
?น  อ7านคาถาน�@ไว-ด-วย 
ถ-าท�าได-อย7างน�@เร>?อยๆ  ไปป 
ญญาจะเก�ดเองอารมณQน
@นเปFนอน�จจ
งท�กข
ง
อน
ตตา  ท�@งใส7สามข�มน�@น�@เปFนแก7นของว�ป 
สสนา  ท�@งใส7อน�จจ
งท�กข
งอน
ตตา 
ด�ช
?วร-ายอะไรกFท�@งม
นใส7น�?  ไม7นานเรากFจะเก�ดความร6-ความเหFนข1@นมาใน
อน�จจ
งท�กข
งอน
ตตา  เก�ดป 
ญญาอ7อนๆ  ข1@นมา  น
?นแหละเร>?องภาวนาให-
พยายามท�าเร>?อยๆ  ศ�ลห-าน�@ถ>อมาหลายป�แล-วม�ใช7หร>อ  เร�?มภาวนาเส�ยให-ร6-
ความจร�งเพ>?อละเพ>?อถอนเพ>?อความสงบ

น
กปฏ�บ
ต�ต-องร
กษาว�น
ยและเช>?อฟ 
งอาจารยQ
พ6ดถ1งการสนทนาแล-วอาตมาสนทนาไม7ค7อยเปFน  ม
นพ6ดยากอย67ถ-าใคร
อยากร6-จ
กต-องอย67ด-วยก
นอย67ไปนานๆ  กFร6-จ
กหรอก  อาตมาเคยไปเท�?ยว
ธ�ดงคQเหม>อนก
น อาตมาไม7เทศนQไปฟ 
งคร6บาอาจารยQร6ปน
@นร6ปน�@เทศนQ ม�ใช7
ว7าไปเทศนQให-ท7านฟ 
ง  ท7านพ6ดอะไรกFฟ 
งฟ 
งเอา  พระเลFกพระน-อยเทศนQกF
ฟ 
ง เราจะฟ 
งกFฟ 
งไม7ค7อยสนทนาไม7ร6-จะสนทนาอะไร ท�?จะเอากFเอาตรงท�?ละ
ท�?วางน
?นเอง ท�าเพ>?อมาละมาวางไม7ต-องไปเร�ยนให-มาก แก7ไปท�กว
นๆ ว
น
หน1?งๆ  ไปตะปบแต7แสงอย67น
?นไม7ถ6กต
วส
กท�  การปฏ�บ
ต�ธรรมแม-จะม�หลาย
แบบอาตมาไม7ต�ถ-าร6-จ
กตามความหมาย  ไม7ใช7ว7าจะผ�ดแต7ถ-าเปFนน
กปฏ�บ
ต�
แล-วไม7ค7อยร
กษาว�น
ยอาตมาว7าจะไปไม7รอด  เพราะม
นข-ามมรรค  ข-ามศ�ล 
สมาธ�  ป 
ญญา  บางท7านพ6ดว7าอย7าไปต�ดสมถะ  อย7าไปเอาสมถะ  ผ7านไป
ว�ป 
สสนาเลย อาตมาเหFนว7าถ-าผ7านไปเอาว�ป 
สสนาเลยม
นจะไปไม7รอด
ว�ธ�ปฏ�บ
ต�ของท7านอาจารยQเสารQ ท7านอาจารยQม
?น ท7านอาจารยQทองร
ต ท7าน
เจ-าค�ณอ�บาล�  น�?หล
กน�@อย7าท�@งแน7นอนจร�งๆ ถ-าท�าตามท7าน ถ-าปฏ�บ
ต�ตาม
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ท7านเหFนต
วเองจร�งๆ  ท7านอาจารยQเหล7าน�@เร>?องศ�ลท7านพยายามร
กษาให-
แน7นอน  ท7านไม7ให-ข-ามการเคารพคร6บาอาจารยQ  การเคารพข-อว
ตรปฏ�บ
ต�
น
@น  ถ-าคร6บาอาจารยQบอกให-ท�ากFท�า  ถ-าท7านว7าผ�ดให-หย�ดกFหย�ดช>?อว7าท�า
เอาจร�งๆ จ
งๆ ให-เหFนให-เปFนข1@นในใจ ท7านอาจารยQบอกอย7างน�@ ด
งน
@นพวก
ล6กศ�ษยQท
@งหลายจ1งม�ความเคารพย�าเกรงในคร6บาอาจารยQมาก  เพราะเหFน
ตามรอยของท7าน
ลองท�าด6ซ�ท�าด
งท�?อาตมาพ6ด  ถ-าเราท�าม
นกFเหFนกFเปFน  ท�าไมจะไม7เปFน
เพราะเปFนคนท�าคนหา  อาตมาว7าก�เลสม
นไม7อย67หรอกถ-าท�าถ6ก  เร>?องของ
ม
นเปFนผ6-ละพ6ดจาน-อย  เปFนคนละท�ฏฐ�มานะท
@งหลายท
@งปวง  คนพ6ดผ�ดกF
ฟ 
งได-คนพ6ดถ6กกFฟ 
งได-หมด  พ�จารณาต
วเองอย67อย7างน�@  อาตมาว7าเปFนไป
ได-ท�เด�ยวถ-าพยายาม  แต7ว7าไม7ค7อยม�น
กปร�ย
ต�ท�?มาปฏ�บ
ต�ย
งม�น-อยอย67  ค�ด
เส�ยดายเพ>?อนๆ ท
@งหลายเคยแนะน�าให-มาพ�จารณาอย67

ถ-าปฏ�บ
ต�แล-วจะร6-ซ1@งร6-แจ-งร6-ช
ด
ท7านมหามาท�?น�?กFด�แล-ว  เปFนก�าล
งอ
นหน1?งแถวบ-านเรา บ-านไผ7ใหญ7  หนอง
ล
ก หนองข�7น บ-านโพนขาวล-วนแต7เปFนบ-านส�าน
กเร�ยนท
@งน
@น เร�ยนแต7ของ
ท�?ม
นต7อก
นไม7ต
ดส
กท� เร�ยนแต7ส
นตต� เร�ยนสนธ�ต7อก
นไป ถ-าเราหย�ดได-เรา
ม�หล
กว�จ
ยอย7างน�@ด�จร�งๆ  ม
นไม7ไปทางไหนหรอก  ม
นไปอย7างท�?เราเร�ยน
น
?นแหละ  แต7ถ-าไม7ปฏ�บ
ต�ผ6-เร�ยนไม7ค7อยร6-  ถ-าปฏ�บ
ต�แล-วกFร6-ซ1@งส�?งท�?เราเคย
เร�ยนมาแจ-งออกช
ดออกเร�?มปฏ�บ
ต�เส�ยให-เข-าใจอย7างน�@
พยายามมาอย67ตามป7าท�?ก�ฏ�เลFกๆ  น�@มาฝ1กมาทดลองด6บ-างด�กว7า  เราไป
เร�ยนปร�ย
ต�อย7างเด�ยวให-พ6ดอย67คนเด�ยว  ด6จ�ตด6ใจเราคล-ายๆ  ก
บว7าจ�ตม
น
วางเปFนปกต� จ�ตถ-าม
นเคล>?อนออกจากปกต�เช7นม
นค�ดม
นน1กต7างๆ น
?นเปFน
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ส
งขาร ส
งขารน�@ม
นจะปร�งเราต7อไประว
งให-ด�  ให-ร6-ม
นไว-  ถ-าม
นเคล>?อนออก
จากปกต�แล-วไม7เปFนส
มมาปฏ�ปทาหรอก  ม
นจะก-าวไปเปFนกามส�ข
ลล�กาน�
โยค อ
ตตก�ลมถาน�โยค ของพวกน�@ม
นปร�งน
?นแหละเปFนจ�ตส
งขาร ถ-าม
นด�กF
ด�  ถ-าม
นช
?วกFช
?ว  ม
นเก�ดก
บจ�ตของเรา  อาตมาว7าถ-าได-จ-องด6ม
นอย67อย7างน�@
ร6-ส1กว7าสน�ก ถ-าจะพ6ดเร>?องน�@อย67อย7างเด�ยวแล-วสน�กอย67ตลอดว
น
เม>?อร6-จ
กเร>?องวาระของจ�ตกFเหFนม�อาการอย7างน�@  เพราะก�เลสม
นอบรมจ�ตอย67 
อาตมาเหFนว7าจ�ตน�@เหม>อนก
บจ�ดจ�ดเด�ยวเท7าน
@น  อ
นท�?เร�ยกว7าเจตส�กน
?น
เปFนแขก แขกมาพ
กอย67ตรงจ�ดน�@ คนน
@นมาเย�?ยมเราบ-าง คนน
@นมาเย�?ยมเรา
บ-าง  คนโน-นมาเย�?ยมเราบ-าง  มาพ
กอย67ตรงน�@เราจ1งเร�ยกพวกน
@นท�?ออกจาก
จ�ตของเรามาเปFนเจตส�กหมด

ม�สต�ร6-ต>?นอย67เฝ-าด6จ�ต
ท�น�@เรามาท�าจ�ตของเราให-เปFนผ6-ร6-ต>?นอย67 คอยร
กษาจ�ตของเราอย67 ถ-าแขกมา
เม>?อไรโบกม>อห-าม  ม
นจะมาน
?งท�?ไหนม�ท�?น
?งท�?เด�ยวเท7าน
@น  เรากFพยายาม
ร
บแขกอย67ตรงน�@ตลอดว
น  น�?ค>อพ�ทโธต
วต
@งม
?นอย67  น�?ท�าความร6-น�@ไว-จะได-
ร
กษาจ�ตเรา  น
?งอย67ตรงน�@แล-วแขกท�?เคยมาเย�?ยมเราต
@งแต7เราเก�ดต
วเลFกๆ 
โน-นมาท�ไรกFมาท�?น�?หมด  เราจ1งร6-จ
กม
นหมดเลยพ�ทโธอย67คนเด�ยว  พ6ดถ1ง
อาค
นต�กะแขกท�?จรมาปร�งมาแต7งต7างๆ  นานาให-เราเปFนไปตามเร>?องของ
ม
น  อาการของจ�ตท�?เปFนไปตามเร>?องของม
นน�?แหละเร�ยกว7าเจตส�ก  ม
นจะ
เปFนอะไรจะไปไหนกFช7างม
น ให-เราร6-จ
กอาค
นต�กะท�?มาพ
ก ท�?ร
บแขกม�เก-าอ�@
ต
วเด�ยวเท7าน�@เองเราเอาผ6-หน1?งไปน
?งไว-แล-วม
นกFไม7  ม�ท�?น
?ง  ม
นมาท�?น�?ม
นกF
จะมาพ6ดก
บเรา คร
@งน�@ไม7ได-น
?งคร
@งต7อไปกFจะมาอ�ก มาเม>?อไรกFพบแต7ผ6-น�@น
?ง
อย67ไม7หน�ส
กท�  ม
นจะทนมาก�?คร
@งเพ�ยงพ6ดก
นอย67ท�?น
?น  เรากFจะร6-จ
กหมดท�ก
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คนพวกท�?ต
@งแต7เราร6-เด�ยงสาโน-นม
นจะมาเย�?ยมเราหมด  น
?นแหละเพ�ยงเท7า
น�@
อาตมาว7าธรรมน
@นด6ตรงน�@กFเหFนไปหมดได-  พ6ดได-ด6ได-พ�จารณาอย67คนเด�ยว
พ6ดธรรมะกFอย7างน�@แหละ  อาตมาพ6ดอย7างอ>?นไม7เปFน  พ6ดกFพ6ดไปอย7างน�@
ท�านองน�@น�?กFเปFนแต7เพ�ยงพ6ดให-ฟ 
งเท7าน
@น
ท�น�@ให-ไปท�าด6 ถ-าไปท�าม
นจะเปFนอย7างน
@นๆ ม�หนทางบอก ถ-าม
นเปFนอย7าง
น
@นให-ท�าอย7างน
@นกFไปท�าด6อ�ก  ถ-าไปท�าด6อ�กม
นเปFนอ�กอย7างหน1?งกFต-องแก- 
โน7นแหละจ1งจะม�ท�?บอก  ในเม>?อเด�นสายเด�ยวก
นม
นต-องเปFนในจ�ต  ท7าน
มหาแน7นอนถ-าไม7เปFนอย7างน
@นม
นต-องเก�ดข
ดข-อง  ข
ดข-องกFต-องจ�@จ�ด  เม>?อ
พ6ดตรงน�@ม
นไปถ6กจ�ตท7านมหาม
นกFร6-จ
กแก-  ถ-าม
นต�ดอ�กท7านผ6-แนะน�ากFจะ
บอก  เพราะตรงน�@ท7านกFเคยต�ดมาแล-วกFต-องแก-อย7างน
@นม
นร6-เร>?องก
นกFพ6ด
ก
นได-
เช7นเด�ยวก
บอารมณQ  ค>อเส�ยงได-ย�นเปFนอย7างหน1?งเส�ยงเปFนอย7างหน1?ง  เรา
ร
บทราบไว-ไม7ม�อะไร  เราอาศ
ยธรรมชาต�อย7างน�@แหละมาพ�จารณาหาความ
จร�งจนใจม
นแยกของม
นเอง  พ6ดง7ายๆ  กFค>อม
นไม7เอาใจใส7เอง  ม
นจ1งเปFน
อย7างน
@นได- เม>?อห6ได-ย�นเส�ยงด6จ�ตของเราม
นพ
วพ
นไปตามไหม ม
นร�าคาญ
ไหม  เท7าน�@เรากFร6-  ได-ย�นอย67แต7ไม7ร�าคาญ  ฉ
นอย67ท�?น�?เอาก
นใกล-ๆ  ม�ได-เอา
ไกลจะหน�จากเส�ยงน
@นหน�ไม7ได-หรอก  ต-องหน�ว�ธ�น�@จ1งจะหน�ได-  โดยเราฝ1ก
จ�ตของเราจนม
?นอย67ในส�?งน�@  วางส�?งเหล7าน
@น  ส�?งท�?วางแล-วน
@นกFย
งได-ย�นอย67
ได-ย�นอย67แต7กFวางอย67 เพราะส�?งเหล7าน
@นถ6กวางอย67แล-วม�ใช7จะไปบ
งค
บให-ม
น
แยกม
นแยกเองโดย  อ
ตโนม
ต�  เพราะการละการวางจะอยากให-ม
นไปตาม
เส�ยงน
@นม
นกFไม7ไป

538



เม>?อเราร6-ถ1งร6ปเส�ยงกล�?นรสท
@งหลายเหล7าน�@ตามเปFนจร�งแล-ว  เหFนช
ดอย67ใน
ดวงจ�ตของเราว7า  ส�?งเหล7าน�@ล-วนแต7เปFนสาม
ญล
กษณะค>อ  อน�จจ
งท�กข
ง
อน
ตตาหมดท
@งน
@น  เม>?อได-ย�นคร
@งใดกFเปFนสาม
ญล
กษณะอย67ในใจ  เวลา
อารมณQท
@งหลายมากระทบได-ย�นกFเหม>อนไม7ได-ย�นน
@น  ไม7ใช7จ�ตของเราจะ
ไม7ม�การงานสต�ก
บจ�ตพ
วพ
นค�-มครองก
นอย67ตลอดกาลตลอด เวลา ถ-าท7าน
มหาท�าจ�ตให-ถ1งอ
นน�@แล-วถ1งจะเด�นไปทางไหนม
นกFค-นคว-าอย67  น�?เปFนธรรม
ว�จ
ยหล
กของโพชฌงคQเท7าน
@นเอง  ม
นหม�นเว�ยนพ6ดก
บต
วเองแก-ปลด
เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณไม7ม�อะไรจะมาใกล-ม
นได- ม
นม�งานท�าของ
ม
นเอง

จ�ตท�?ต>?นร6-เบ�กบานเปFนพ�ทธะ
น�?เร>?องอ
ตโนม
ต�ของจ�ตท�?เปFนอย67ไม7ได-แต7ง  ม
นห
ดเบ>@องแรกม
นเปFนเลย  ถ-า
เราท�าอย67อย7างน�@ท7านมหาจะม�อาการอย7างหน1?งแปลกข1@นมาค>อ  เวลาไป
นอนต
@งใจแล-วนอนเคยนอนกรนหร>อนอนละเมอก
นฟ 
นหร>อนอนด�@นนอน
ขวาง ถ-าจ�ตเปFนอย7างน�@แล-วส�?งเหล7าน
@นฉ�บหายหมด ถ1งจะหล
บสน�ทต>?นข1@น
มาแล-วม�อาการคล-ายก
บไม7ได-นอน  เหม>อนไม7ได-หล
บแต7ไม7ง7วง  เม>?อก7อน
เราเคยนอนกรนถ-าเราท�าจ�ตใจให-ต>?นแล-วไม7กรนหรอก  จะกรนอย7างไรคน
ไม7ได-นอนกายม
นไประง
บเฉยๆ  ต
วน�@ต>?นอย67ตลอดท
@งว
นท
@งค>นต>?นอย67ท�ก
กาลเวลา ค>อพ�ทโธผ6-ร6-ผ6-ต>?นผ6-เบ�กบานผ6-แจ-งผ6-สว7าง ต
วน�@ไม7ได-นอน ม
นเปFน
ของม
นอย67ไม7ร6-ส1กง7วง  ถ-าเราท�าจ�ตของเราอย7างน�@ไม7นอนตลอด  ๒-๓  ว
น 
บางท�ม
นง7วงร7างกายม
นเพล�ย พอง7วงเรามาน
?งก�าหนดเข-าสมาธ�ท
นท�ส
ก ๕ 
นาท�หร>อ ๑๐ นาท�แล-วล>มตาข1@น จะร6-ส1กเท7าก
บได-นอนตลอดค>นและว
น
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เร>?องการนอนหล
บน�?  ถ-าไม7ค�ดถ1งส
งขารแล-วไม7เปFนไร  แต7ว7าเอาแต7พอควร 
เม>?อน1กถ1งสภาวะของส
งขารความเปFนไปแล-วกFให-ตามเร>?องของม
น  ถ-าม
น
ถ1งตรงน
@นแล-วไม7ต-องน�าไปบอกหรอก ม
นบอกเองม
นจะม�ผ6-จ�@ผ6-จดถ1งข�@เก�ยจ
กFม�ผ6-บอกให-เราขย
นอย67เสมอ  อย67ไม7ได-หรอกถ-าถ1งจ�ดม
นจะเปFนของม
นเอง 
ด6เอาส�อบรมมานานแล-วอบรมต
วเองด6

กายว�เวกส�าค
ญมาก
แต7ว7าเบ>@องแรกกายว�เวกส�าค
ญนะ  เม>?อเรามาอย67กายว�เวกแล-วจะน1กถ1งค�า
พระสาร�บ�ตรเทศนQไว-เก�?ยวก
บกายว�เวก จ�ตว�เวก อ�ปธ�ว�เวก*  กายว�เวกเปFน
เหต�ให-เก�ดจ�ตว�เวก  จ�ตว�เวกเปFนเหต�เก�ดอ�ปธ�ว�เวก  แต7บางคนพ6ดว7าไม7
ส�าค
ญหรอกถ-าใจเราสงบแล-วอย67ท�?ไหนกFได-  จร�งอย67แต7เบ>@องแรกให-เหFนว7า
กายว�เวกเปFนท�?หน1?งให-ค�ดอย7างน�@ ว
นน�@หร>อว
นไหนกFตามท7านมหาเข-าไปน
?ง
อย67ในป7าช-าไกลๆ  บ-าน  ลองด6ให-อย67คนเด�ยวหร>อท7านมหาจะไปอย67ท�?ยอด
เขายอดหน1?งซ1?งเปFนท�?หวาด  สะด�-งให-อย67คนเด�ยวนะ  เอาให-สน�กตลอดค>น
แล-วจ1งจะร6-จ
กว7าม
นเปFนอย7างไร
เร>?องกายว�เวกน�?  แม-เม>?อก7อนอาตมาเองกFน1กว7าไม7ส�าค
ญเท7าไร  ค�ดเอาแต7
เวลาไปท�าด6แล-วจ1งน1กถ1งค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า  พระองคQสอนให-ไปหา
กายว�เวกเปFนเบ>@องแรก  เปFนเหต�ให-จ�ตว�เวก  ถ-าจ�ตว�เวกกFเปFนเหต�เก�ดอ�ปธ�
ว�เวก  เช7นเราย
งครองเร>อนกายว�เวกเปFนอย7างไร  พอกล
บถ1งบ-านเท7าน
@น
ต-องว�7นวายย�7งเหย�งเพราะกายไม7ว�เวก  ถ-าออกจากบ-านมาส67สถานท�?ว�เวกกF
เปFนไปอ�กแบบหน1?ง

540



อาจารยQช7วยช�@แนะผ�ดถ6ก
ฉะน
@นต-องเข-าใจว7า  เบ>@องแรกน�@กายว�เวกเปFนของส�าค
ญ  เม>?อได-กายว�เวก
แล-วกFได-ธรรม  เม>?อได-ธรรมแล-วกFให-ม�คร6บาอาจารยQเทศนQให-ฟ 
ง  คอย
แนะน�าตรงท�?เราเข-าใจผ�ด  เพราะท�?เราเข-าใจผ�ดน
?นเหม>อนก
บเราเข-าใจถ6ก
น�?เอง  ตรงท�?เราเข-าใจผ�ดแต7น1กว7าถ6กถ-าได-ท7านมาพ6ดให-ฟ 
งจ1งเข-าใจว7าผ�ด 
ท�?ท7านว7าผ�ดกFตรงท�?เราน1กว7าถ6กน
?นแหละอ
นน�@ม
นซ-อนความค�ดของเราอย67

เร�ยนตามแบบรบนอกแบบ
ตามท�?ได-ทราบข7าวม�พระน
กปร�ย
ต�บางร6ปท7านค-นคว-าตามต�าราเพราะได-
เร�ยนมามาก  อาตมาว7าทดลองด6เถอะการกางแบบกางต�าราท�าน�?ถ1งเวลา
เร�ยนๆ ตามแบบแต7เวลารบๆ นอกแบบ ไปรบตามแบบม
นส6-ข-าศ1กไม7ไหว 
ถ-าเอาก
นจร�งจ
งแล-วต-องรบนอกแบบเร>?องม
นเปFนอย7างน
@น  ต�าราน
@นท7าน
ท�าไว-พอเปFนต
วอย7างเท7าน
@น  บางท�อาจท�าให-เส�ยสต�กFได-เพราะพ6ดไปตาม
ส
ญญา  ส
งขาร  ท7านไม7เข-าใจว7าส
งขารม
นปร�งแต7งท
@งน
@น  เด�wยวน�@ลงไปพ>@น
บาดาลโน7นไปพบปะพญานาคเวลาข1@นมากFพ6ดก
บพญานาคพ6ดภาษา
พญานาค พวกเราไปฟ 
งม
นไม7ใช7ภาษาพวกเรา ม
นกFเปFนบ-าเท7าน
@นเอง
คร6บาอาจารยQท7านไม7ให-ท�าอย7างน
@น  เราน1กว7าจะด�บจะด�ม
นไม7ใช7อย7างน
@น 
ท�?ท7านพาท�าน�@ม�แต7ส7วนละส7วนถอนเร>?องท�ฐ�มานะเร>?องเน>@อเร>?องต
วท
@งน
@น 
อาตมาว7าการปฏ�บ
ต�น�@กFยากอย67  ถ1งอย7างไรกFอย7าท�@งคร6ท�@งอาจารยQ  เร>?องจ�ต
เร>?องสมาธ�น�?หลงมากจร�งๆ  เพราะส�?งท�?ไม7ควรจะเปFนไปได-แต7ม
นเปFนข1@นมา
ได- เราจะว7าอย7างไรอาตมากFระว
งต
วเองเสมอ
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ต
ดป 
ญหาอย7าคาดหว
งหร>อกะเกณฑQ
เม>?อคราวออกปฏ�บ
ต�ในระยะ ๒-๓ พรรษาแรกย
งเช>?อต
วเองไม7ได- แต7พอได-
ผ7านไปมากแล-วเช>?อวาระจ�ตต
วเองแล-วไม7เปFนอะไรหรอก  ถ1งจะม�
ปรากฏการณQอย7างไรกFให-ม
นเปFนมา ถ-าร6-เร>?องอย7างน�@ส�?งเหล7าน�@กFระง
บไป ม�
แต7เร>?องจะพ�จารณาต7อไปกFสบาย  ท7านมหาย
งไม7ได-ท�าด6  เคยน
?งสมาธ�แล-ว
ใช7ไหม การน
?งสมาธ�น�?ส�?งท�?ไม7น7าผ�ดกFผ�ดได- เช7นเวลาน
?งเราต
@งใจว7า "เอาละ
จะเอาให-ม
นแน7ๆ  ด6ท�"  เปล7า!  ว
นน
@นไม7ได-เร>?องเลยแต7คนเราชอบท�าอย7าง
น
@น  อาตมาเคยส
งเกตม
นเปFนของม
นเอง  เช7นบางค>นพอเร�?มน
?งกFน1กว7า 
"เอาละว
นน�@อย7างน-อยต�หน1?งจ1งจะล�ก"  ค�ดอย7างน�@กFบาปแล-วเพราะว7าไม7
นานหรอกเวทนาม
นร�มเอาเก>อบตาย  ม
นด�เวลาน
?งโดยไม7ต-องกะเกณฑQ 
ไม7ม�ท�?จ�ดท�?หมายท�7มหน1?งสองท�7มสามท�7มกFช7างม
นน
?งไปเร>?อยๆ  วางเฉยไว-
อย7าบ
งค
บม
น อย7าไปหมายม
?น อย7าไปบ
งค
บห
วใจว7าจะเอาให-ม
นแน7ๆ ม
น
กFย�?งไม7แน7
ให-เราวางใจสบายๆ  หายใจกFให-พอด�อย7าเอาส
@นเอายาว  อย7าไปแต7งม
น 
กายกFให-สบายท�าเร>?อยไป ม
นจะถามเราว7าจะเอาก�?ท�7มจะเอานานเท7าไร ม
น
มาถามเร>?อยหรอก  เราต-องตวาดม
นว7า  "เฮ-ยอย7ามาย�7ง"  ต-องปราบม
นไว-
เสมอเพราะพวกน�@ม�แต7ก�เลสมากวนท
@งน
@น  อย7าเอาใจใส7ม
น  เราต-องพ6ดว7า 
"ก6อยากพ
กเรFวพ
กช-าไม7ผ�ดกระบาลใครหรอก ก6อยากน
?งอย67ตลอดค>นม
นจะ
ผ�ดใคร  จะมากวนก6ท�าไม"  ต-องต
ดม
นไว-อย7างน�@แล-วเรากFน
?งเร>?อยไปตาม
เร>?องของเรา  วางใจสบายกFเลยสงบเปFนเหต�ให-เข-าใจว7าอ�านาจอ�ปาทาน
ความย1ดหมายน�@ส�าค
ญมาก จร�งๆ เม>?อเราน
?งไปๆ นานแสนนานเลยเท�?ยง
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ค>นค7อนค>นไปกFเลยน
?งสบาย  ม
นกFถ6กว�ธ�จ1งร6-ว7าความย1ดม
?นถ>อม
?นเปFนก�เลส
จร�งๆ เพราะวางจ�ตไม7ถ6ก
บางคนน
@นเวลาน
?งจ�ดธ6ปไว-ข-างหน-าค�ดว7า  "ธ6ปดอกน�@ไหม-หมดจ1งจะหย�ด" 
แล-วน
?งต7อไปพอน
?งไปได-  ๕  นาท�ด6เหม>อนนานต
@งช
?วโมงล>มตามองด6ธ6ป
แหมย
งยาวเหล>อเก�นหล
บตาน
?งต7อไป  อ�กแล-วกFล>มตาด6ธ6ปไม7ได-เร>?องอะไร
เลย  อย7าอย7าไปท�าม
นเหม>อนก
บล�ง  จ�ตเลยไม7ต-องท�าอะไรน1กถ1งแต7ธ6ปท�?
ป 
กไว-ข-างหน-าว7าจวนจะไหม-หมดหร>อย
ง  หนอ น�?ม
นเปFนอย7างน�@เราอย7าไป
หมาย
ถ-าเราท�าภาวนาอย7าให-ก�เลสต
ณหาม
นร6-เง>?อนร6-ปลายได-  "ท7านจะเอา
อย7างไร"  ม
นมาถามเรา  "จะเอาขนาดไหนจะเอาประมาณเท7าไรด1กเท7าไร" 
ม
นมาท�าให-เราตกลงก
บม
นถ-าเราไปว7าจะเอาส
กสองยามม
นจะเล7นงานเรา
ท
นท�น
?ง  ไปย
งไม7ถ1งช
?วโมง ต-องร-อนรนออกจากสมาธ�แล-ว  กFเก�ดน�วรณQว7า 
"แหมม
นจะตายหร>อย
งก
นนาว7าจะเอาให-ม
นแน7ม
นกFไม7แน7นอน  ต
@งส
จจะไว-
กFไม7ได-ด
?งต
@ง"  ค�ดท�กขQใส7ต
วเองด7าต
วเองพยาบาทต
วเอง ไม7ม�คนพยาบาท
กFเปFนท�กขQอ�กน
?นแหละ  ถ-าได-อธ�ษฐานแล-วต-องเอาให-ม
นรอดตายหร>อตาย
โน7นอย7าไปหย�ดม
นจ1งจะถ6ก  เราค7อยท�าค7อยไปเส�ยก7อนไม7ต-องอธ�ษฐาน 
พยายามฝ1กห
ดไป  บางคร
@งจ�ตสงบความเจFบปวดทางร7างกายกFหย�ด  เร>?อง
ปวดแข-งปวดขาม
นหายไปเอง

หม
?นพ�จารณาเสมอๆอย7าเผลอใจ
การปฏ�บ
ต�อ�กแบบหน1?งน
@นเหFนอะไรกFให-พ�จารณา ท�าอะไรกFให-พ�จารณาท�ก
อย7าง  อย7าท�@งเร>?องภาวนา  บางคนพอออกจากท�าความเพ�ยรแล-วค�ดว7าต
ว
หย�ดแล-วพ
กแล-วจ1งหย�ดก�าหนดหย�ดพ�จารณาเส�ย  เราอย7าเอาอย7างน
@น 
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เหFนอะไรให-พ�จารณาเหFนคนด�คนช
?ว  คนใหญ7คนโต คนร�?าคนรวย คนยาก
คนจน  เหFนคนเฒ7าคนแก7  เหFนเดFกเหFนเลFก  เหFนคนน-อยคนหน�7ม  ให-
พ�จารณาไปท�กอย7างน�?เร>?องภาวนาของเรา
การพ�จารณาเข-าหาธรรมะน
@น  ให-เราพ�จารณาด6อาการเหต�ผลต7างๆ  นานา
ม
นน-อยใหญ7ด�าขาวด�ช
?ว  อารมณQท�กอย7างน
?นแหละถ-าค�ดเร�ยกว7าม
นค�ด 
แล-วพ�จารณาว7าม
นกFเท7าน
@นแหละ  ส�?งเหล7าน�@ตกอย67ในอน�จจ
งท�กข
งอน
ตตา 
อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นเลย น�?แหละป7าช-าของม
นท�@งม
นใส7ลงตรงน�@จ1งเปFนความ
จร�ง
เร>?องการเหFนอน�จจ
งเปFนต-นน�@ค>อ เร>?องไม7ให-เราท�กขQเปFนเร>?องพ�จารณา เช7น
เราได-ของด�มากFด�ใจ  ให-พ�จารณาความด�เอาไว-  บางท�ใช-ไปนานๆ  เก�ดไม7
ชอบ ม
นกFม�อยากเอาให-คนหร>ออยากให-คนมาซ>@อเอาไป  ถ-าไม7ม�ใครมาซ>@อ
กFอยากจะท�@งไปเพราะเหต�ไรจ1งเปFนอย7างน�@  ม
นเปFนอน�จจ
งม
นจ1งเปFนอย7าง
น�@  ถ-าไม7ได-ขายไม7ได-ท�@งกFเก�ดท�กขQข1@นมา เร>?องน�@ม
นเปFนอย7างน�@เอง พอร6-จ
ก
เร>?องเด�ยวเท7าน
@นจะม�อ�กก�?เร>?องกFช7างเปFนอย7างน�@หมด  เร�ยกว7าเหFนอ
นเด�ยว
กFเหFนหมด
บางท�ร6ปน�@หร>อเส�ยงน�@ไม7ชอบไม7น7าฟ 
ง  ไม7พอใจกFให-พ�จารณาจ�าไว-  ต7อไป
เราอาจจะชอบอาจจะพอใจในของท�?ไม7ชอบเม>?อก7อนน�@กFม� ม
นเปFนได-เม>?อน1ก
ร6-ช
ดว7า  "อ-อส�?งเหล7าน�@กFเปFนอน�จจ
งท�กข
งอน
ตตา"  ท�@งลงใส7น�?แหละ กFเลยไม7
เก�ดความย1ดม
?นในส�?งท�?ได-ด�ม�เปFนต7างๆ  เหFนเปFนอย7างเด�ยวก
น  ให-เปFน
ธรรมะเก�ดข1@นเท7าน
@น  เร>?องท�?พ6ดมาน�@พ6ดให-ฟ 
งเฉยๆ  เม>?อมาหากFพ6ดให-ฟ 
ง
เร>?องเหล7าน�@ไม7ใช7เร>?องพ6ดมากอะไร  ลงม>อท�าเลยเช7นเร�ยกก
นถามก
นชวน
ก
นไปว7าไปไหมไปไปกFไปเลยพอด�พอด�
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น�ม�ตเปFนของหลอกลวง
เม>?อลงน
?งสมาธ� ถ-าเก�ดน�ม�ตต7างๆ เช7นเหFนนางฟ-าเปFนต-น เม>?อเหFนอย7างน
@น
ให-เราด6เส�ยก7อนว7าจ�ตเปFนอย7างไร  อย7าท�@งหล
กน�@  จ�ตต-องสงบจ1งเปFนอย7าง
น
@น  น�ม�ตท�?เก�ดข1@นอย7าอยากให-ม
นเก�ด  อย7าไม7อยากให-ม
นเก�ด  ม
นมากF
พ�จารณาพ�จารณาแล-วอย7าหลง ให-น1กว7าม
นไม7ใช7ของเราน�?กFเปFนอน�จจ
งท�ก
ข
งอน
ตตาเช7นก
น  ถ1งม
นจะเปFนอย67กFอย7าเอาใจใส7ม
น  เม>?อม
นย
งไม7หายต
@ง
จ�ตใหม7ก�าหนดลมหายใจมากๆ  ส6ดลมเข-ายาวๆ  หายใจออกยาวๆ  อย7าง
น-อย ๓ คร
@งกFต
ดได-ต
@งก�าหนดใหม7เร>?อยไป
ส�?งเหล7าน�@อย7าว7าเปFนของเรา ส�?งเหล7าน�@เปFนเพ�ยงน�ม�ต ค>อของหลอกลวงให-
เราชอบให-เราร
กให-เรากล
ว  น�ม�ตเปFนของหลอกลวง  ใจเราม
นไม7แน7นอน 
ถ-าเหFนแล-วอย7าไปหมายม
นไม7ใช7ของเรา อย7าว�?งตามน�ม�ต เหFนน�ม�ตให-ย-อน
ด6จ�ตเลยอย7าท�@งหล
กเด�ม  ถ-าท�@งตรงน�@ไปว�?งตามม
นอาจพ6ดล>มต
วเองเปFนบ-า
ไปได-ไม7กล
บมา  พ6ดก
บเราเพราะหน�จากคอกแล-วให-เช>?อต
วเองแน7นอน 
เหFนอะไรมากFตามถ-าน�ม�ตเก�ดข1@นมาด6จ�ตต
วเองจ�ตต-องสงบม
นจ1งเปFน
ถ-าเปFนมาให-เข-าใจว7า  ส�?งเหล7าน�@ม�ใช7ของเรา  น�ม�ตน�@ให-ประโยชนQแก7คนม�
ป 
ญญา ให-โทษแก7คนไม7ม�ป 
ญญา ท�าความเพ�ยรไปจนเราไม7ต>?นเต-นในน�ม�ต 
ม
นอยากเก�ดกFเก�ด ไม7เก�ดกFไม7เก�ด ไม7กล
วม
นเช>?อใจได-อย7างน�@ไม7เปFนไร ท�
แรกเราต>?นของน7าด6ม
นกFอยากด6  ความด�ใจเก�ดข1@นมาอย7างน�@กFหลงไม7อยาก
ให-ม
นด�ม
นกFด� ไม7ร6-จะท�าอย7างไรปฏ�บ
ต�ไม7ถ6กกFเปFนท�กขQ ม
นอยากด�ใจกFช7าง
ม
นให-เราร6-ความด�ใจน
?นเองว7าความด�ใจน�@กFผ�ดไม7แน7นอน  เช7นก
นแก-ม
น
อย7างน�@อย7าไปแก-ว7า  "ไม7อยากให-ม
นด�ใจท�าไมจ1งด�ใจ"  น�?ผ�ดอย67นะผ�ดอย67ก
บ
ของเหล7าน�@  ผ�ดอย67ใกล-ๆ  ไม7ได-ผ�ดอย67ไกลหรอก  อย7ากล
วน�ม�ตไม7ต-องกล
ว 
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เร>?องภาวนาน�@พอพ6ดให-ฟ 
งได-เพราะเคยท�ามา ไม7ร6-ว7าจะถ6กหร>อไม7นะให-เอา
ไปพ�จารณาเอาเองเอ-าพอสมควรละนะ
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๓๖ - โอวาทบางตอน
http://ajahnchah.org/thai/Fragments_of_a_Teaching.php 

ท7านท
@งหลายได-น
บถ>อพระพ�ทธศาสนามาเปFนเวลานาน  เคยได-ย�นได-ฟ 
ง
เร>?องเก�?ยวก
บธรรมในพระพ�ทธศาสนา  จากคร6บาอาจารยQมากFมาก  ซ1?งบาง
ท7านกFสอนอย7างพ�สดารกว-างเก�นไป จนไม7ทราบว7าจะก�าหนดเอาไปปฏ�บ
ต�
ได-อย7างไร  บางท7านกFสอนล
ดเก�นไป  จนผ6-ฟ 
งยากท�?จะเข-าใจ  เพราะว7าก
น
ตามต�ารา  บางท7านกFสอนพอปานกลาง  ไม7กว-างและไม7ล
ด  เหมาะท�?จะน�า
ไปปฏ�บ
ต�  จนต
วเองได-ร
บประโยชนQจากธรรมน
@นๆ  พอสมควร  อาตมาจ1ง
ใคร7อยากจะเสนอข-อค�ดและปฏ�บ
ต� ซ1?งเคยด�าเน�นมา และได-แนะน�าศ�ษยQท
@ง
หลายอย67เปFนประจ�า  ให-ท7านท
@งหลายได-ทราบ  บางท�อาจจะเปFนประโยชนQ
แก7ผ6-สนใจอย67บ-างกFอาจจะเปFนไปได- 

ผ6-จะเข-าถ1งพ�ทธธรรม
ผ6-ท�?จะเข-าถ1งพ�ทธธรรมน
@นเบ>@องต-นจะต-องท�าตนให-เปFนคนม�ความซ>?อส
ตยQ
ส�จร�ตอย67เปFนประจ�าและเข-าใจความหมายของค�าว7าพ�ทธธรรมต7อไปว7า

พ�ทธะ
หมายถ1งท7านผ6-ร6-ตามเปFนจร�ง จนม�ความสะอาด สว7าง สงบ สว7าง
ในใจ

ธรรม
หมายถ1งต
วการความสะอาด สงบ สว7างได-แก7 ศ�ล สมาธ� ป 
ญญา 
ด
งน
@นผ6-ท�?เข-าถ1งพ�ทธธรรม กFค>อคนเข-าถ1งศ�ล สมาธ� ป 
ญญาน�?เอง

547

http://ajahnchah.org/thai/Fragments_of_a_Teaching.php


การเด�นเข-าถ1งพ�ทธธรรม  ตามธรรมดาการท�?บ�คคลจะไปถ1งบ-านถ1งเร>อนได-
น
@น  ม�ใช7บ�คคลท�?ม
วนอนค�ดเอา  เขาเองจะต-องลงม>อเด�นทางด-วยตนเอง 
และเด�นทางให-ถ6กทางด-วย จ1งจะม�ความสะดวกและถ1งท�?หมายได- หากเด�น
ผ�ดทางเขาจะได-ร
บอ�ปสรรค  เช7น  พบขวากหนาม  เปFนต-น  และย
งไกลท�?
หมายออกไปท�กท�  หร>อบางท�อาจจะได-ร
บอ
นตรายระหว7างทาง  ไม7ม�ว
นท�?
จะเข-าถ1งบ-านได-  เม>?อเด�นไปถ1งบ-านแล-วจะต-องข1@นอย67อาศ
ยพ
กผ7อน  หล
บ
นอน เปFนท�?สบายท
@งกายและใจ จ1งจะเร�ยกว7าคนถ1งบ-านได-โดยสมบ6รณQ ถ-า
หากเปFนแต7เพ�ยงเด�นเฉ�ยดบ-านหร>อผ7านบ-านไปเฉยๆ  คนเด�นทางผ6-น
@นจะ
ไม7ได-ร
บประโยชนQอะไรเลยจากการเด�นทางของเขา  ข-อน�@ฉ
นใด  การเด�น
ทาง  เข-าไปถ1งพ�ทธธรรมน
@นกFเหม>อนก
น  ท�กๆคนจะต-องออกเด�นทางด-วย
ตนเอง ไม7ม�การเด�นแทนก
น และต-องเด�นไปตามทางแห7งศ�ล สมาธ� ป 
ญญา 
จนถ1งซ1?งท�?หมาย  ได-ร
บความสะอาดสงบสว7าง  น
บว7าเปFนประโยชนQเหล>อ
หลายแก7ผ6-เด�นทางเองแต7ถ-าหากผ6-ใดม
วแต7อ7านต�ารา  กางแผนท�?ออกด6อย67
ต
@งร-อยป�ร-อยชาต�  ผ6-น
@นไม7สามารถไปถ1งท�?หมายได-เลย  เขาจะเส�ยเวลาไป
เปล7าๆ  ปล7อยประโยชนQท�?ตนจะได-ร
บให-ผ7านไปเลย  คร6บา-อาจารยQเปFนผ6-
บอกให-เท7าน
@น  เราท
@งหลายได-ฟ 
งแล-วจะเด�นหร>อไม7เด�น  และจะได-ร
บผล
มากน-อยเพ�ยงใด  ม
นเปFนเร>?องเฉพาะตนอ�กอย7างหน1?ง  เปร�ยบเหม>อนหมอ
ยาย>?นขวดยาให-คนไข-ข-างนอก  ขวดเขาเข�ยนบอกสรรพค�ณของยาไว-ว7า 
แก-โรคชน�ดน
@นๆ  ส7วนต
วยาแก-โรคน
@นอย67ข-างในขวด  ท�?คนไข-ม
วอ7าน
สรรพค�ณของยาท�?ต�ดไว-ข-างนอกขวด  อ7านไปต
@งร-อยคร
@ง  พ
นคร
@ง  คนไข-ผ6-
น
@นจะต-องตายเปล7าโดยไม7ได-ร
บประโยชนQ จากต
วยาน
@นเลย และเขาจะมา
ร-องต�โพยต�พายว7าหมอไม7ด�  ยาไม7ม�สรรพค�ณ  แก-โรคอะไรกFไม7ได-  เขาจ1ง
เหFนว7ายาท�?หมอให-ไว-ไม7ม�ประโยชนQอะไร  ท
@งๆท�?ต
วเองไม7เคยเป�ดจ�กขวด
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ร�นยาออกก�นเลย  เพราะม
วแต7ไปต�ดใจอ7านฉลากยาซ1?งต�ดอย67ข-างขวดเส�ย
เพล�น แต7ถ-าหากเขาเช>?อหมอ จะอ7านฉลากคร
@งเด�ยว หร>อไม7อ7านกFได-  แต7
ลงม>อก�นยาตามค�าส
?งของหมอ  ถ-าคนไข-เปFนน-อยเขากFหายจากโรค  แต7ถ-า
หากเปFนมาก  อาการของโรคกFจะท�เลาลง  และถ-าหากก�นบ7อยๆ  โรคกFจะ
หายไปเอง  ท�?ต-องก�นยามากและบ7อยคร
@งกFเพราะโรคเราม
นมาก  เร>?องน�@
เปFนธรรมดาเหล>อเก�น  ด
งน
@น  ท7านผ6-อ7านจงใช-สต�ป 
ญญา  พ�จารณาให-ละ
เอ�ยดจร�งๆ จ1งจะเข-าใจด�
พวกแพทยQ  พวกหมอ เขาปร�งยา ปราบโรคทางกายจะเร�ยกว7าสร�ระโอสถ
กFได-  ส7วนธรรมของพระพ�ทธเจ-าน
@นใช-ปราบโรคทางใจ  เร�ยกว7าธรรมโอสถ 
ด
งน
@น  พระพ�ทธองคQจ1งเปFนแพทยQผ6-ปราบโรคทางใจท�?ย�?งใหญ7ท�?ส�ดในโลก 
โรคทางใจเปFนได-ไว  และเปFนได-ท�กคนไม7เว-นเลย  เม>?อท7านร6-ว7าท7านเปFน 
ไข-ใจ  จะไม7ใช-ธรรมโอสถร
กษาบ-างดอกหร>อ  พ�จารณาด6เถ�ดการเด�นทาง
เข-าถ1งพ�ทธรรมม�ใช7เด�นด-วยกาย แต7ต-องเด�นด-วยใจ จ1งจะเข-าถ1งได- ได-แบ7ง
ผ6-เด�นทางออกเปFน ๓ ช
@น ค>อ

• ก.  ช
@นต�?า  ได-แก7ผ6-ร6-จ
กปฏ�ญาณตน เอาพระพ�ทธ  พระธรรม 
พระสงฆQ  เปFนท�?พ1?ง  อาศ
ยต
@งใจปฏ�บ
ต�ตามค�าส
?งสอนด-วยด� 
ละท�@งประเพณ�ท�?งมงาย ไม7เช>?อมงคลต>?นข7าว จะเช>?ออะไรต-อง
พ�จารณาเหต�ผลเส�ยก7อน คนพวกน�@เร�ยกว7าสาธ�ชน

• ข.  ช
@นกลาง  หมายถ1งผ6-ปฏ�บ
ต�จนเช>?อต7อพระร
ตนตร
ยอย7าง
แน7นแฟ-น ไม7เส>?อมคลาย ร6-เท7าท
นส
งขาร พยายามสละความ
ย1ดม
?นถ>อม
?นให-น-อยลง  ม�จ�ตเข-าถ1งธรรมช
@นส6งข1@นเปFนข
@นๆ 
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ท7าน เหล7าน�@เร�ยกว7า พระอร�ยบ�คคล ค>อพระโสดาบ
นพระสก�
ทาคาม� พระอนาคาม�

• ค.  ช
@นส6ง ได-แก7ผ6-ปฏ�บ
ต�จนกายวาจาใจเปFนพ�ทธะ เปFนผ6-พ-น
จากโลก  หมดความย1ดถ>ออย7างส�@นเช�ง  เร�ยกว7าพระอรห
นตQ 
ซ1?งเปFนพระอร�ยบ�คคลช
@นส6งส�ด

การท�าตนให-เปFนผ6-ม�ศ�ลบร�ส�ทธ� t  ศ�ลน
@นค>อระเบ�ยบควบค�มร
กษากายวาจา
ให-เร�ยบร-อย  ว7าโดยประเภทม�ท
@งของชาวบ-านและของน
กบวช  แต7เม>?อ
กล7าวโดยรวบยอดแล-ว ม�อย7างเด�ยว ค>อ เจตนา ในเม>?อเราม�สต�ระล1กได-อย67
เสมอ  เพ>?อควบค�มใจให-ร6-จ
กละอายต7อการท�าช
?วเส�ยหาย  และร6-ส1กต
วกล
ว
ผลของความช
?วจะตามมา  พยายามร
กษาใจอย67ให-ในแนวทางแห7งการ
ปฏ�บ
ต�ถ6กต-อง ท�?ควรเปFนศ�ลอย7างด�อย67แล-ว ตามธรรมดาเม>?อเราใช-เส>@อผ-าท�?
สกปรก  และต
วเองกFสกปรกย7อมท�าให-จ�ตใจอ1ดอ
ดไม7สบาย  แต7ถ-าหากเรา
ร6-จ
กร
กษาความสะอาดท
@งร7างกาย และเส>@อผ-าเคร>?องน�7งห7ม ย7อมท�าให-จ�ตใจ
ผ7องใสเบ�กบาน ด
งน
@น เม>?อศ�ลไม7บร�ส�ทธ� t และกายวาจาสกปรก กFเปFนผลให-
จ�ตใจเศร-าหมองข
ดต7อการปฏ�บ
ต�ธรรม  และเปFนเคร>?องก
@นใจม�ให-บรรล�ถ1ง
จ�ดหมาย  ท
@งน�@ข1@นอย67ก
บจ�ตใจท�?ได-ร
บการฝ1กมาด�หร>อไม7เท7าน
@น  เพราะใจ
เปFนผ6-ส
?งให-พ6ดให-ท�า ฉะน
@นเราจ1งต-องม�การฝ1กจ�ตใจต7อไป
การฝ1กสมาธ�  การฝ1กสมาธ�กFค>อ  การฝ1กจ�ตของเราให-ต
@งม
?น  และม�ความ
สงบ  เพราะตามปกต�จ�ตน�@เปFนธรรมชาต�ด�@นรน  กว
ดแกว7ง  ห-ามได-ยาก 
ร
กษาได-ยาก ชอบไหลไปตามอารมณQต�?าๆ เหม>อนน�@าชอบไหลส67ท�?ล�7มเสมอ 
พวกเกษตรกรเขาร6-จ
กก
@นน�@าไว-ท�าประโยชนQในการเพาะปล6กต7างๆ  มน�ษยQ
เราม�ความร6-จ
กเกFบร
กษาน�@า เช7น ก
@นฝาย ท�านบ ท�าชลประทานเหล7าน�@  กF
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ล-วนแต7ก
@นน�@าไว-ท�าประโยชนQท
@งน
@น  พล
งงานไฟฟ-าท�?ให-ความสว7าง  และใช-
ท�าประโยชนQอ>?นๆ กFย
งอาศ
ยน�@าท�?คนเราร6-จ
กก
@นไว-น�?เอง ไม7ปล7อยให-ม
นไหล
ลงท�?ล�7มเส�ยหมด  จ�ตใจท�?ม�การก
@น  การฝ1กท�?ด�อย67  กFให-ประโยชนQอย7าง
มหาศาลเช7นก
น ด
งพระพ�ทธองคQตร
สว7า  "จ�ตท�?ฝ1กด�แล-ว น�าความส�ขมาให- 
การฝ1กจ�ตให-ด�ย7อมส�าเรFจประโยชนQ"  ด
งน�@เปFนต-น  เราส
งเกตด6แต7ส
ตวQ
พาหนะ  เช7น  ช-าง  ม-า  ว
ว  ควาย  ก7อนท�?เราจะเอาใช-งานต-องฝ1กเส�ยก7อน 
เม>?อฝ1กด�แล-วเราจ1งได-อาศ
ยแรงงานม
นท�าประโยชนQนานาประการ  ท7านท
@ง
หลายกFทราบแล-ว  จ�ตท�?ฝ1กด�แล-วย7อมม�ค�ณค7ามากมายกว7าก
นหลายเท7า  ด6
แต7พระพ�ทธองคQและพระอร�ยสาวกได-เปล�?ยนภาวะ  จากป�ถ�ชนมาเปFนพระ
อร�ย-บ�คคล จนเปFนท�?กราบไหว-ของคนท
?วไป และท7านได-ท�าประโยชนQอย7าง
กว-างขวาง  เหล>อประมาณท�?เราๆจะก�าหนดเพราะพระองคQและสาวกได-
ผ7านการฝ1กจ�ตมาด-วยด�แล-วท
@งน
@นจ�ตท�?เราฝ1กด�แล-ว  ย7อมเปFนประโยชนQแก7
การประกอบอาช�พท�กอย7าง  ย
งเปFนทางให-ร6-จ
กท�างานด-วยความรอบคอบ 
ไม7เปFนผ6-ห�นห
นพล
นแล7น  ท�าให-ตนเองม�เหต�ผล  และได-ร
บความส�ขตาม
สมควรแก7ฐานะ
การฝ1กจ�ต  ม�อย67หลายว�ธ�ด-วยก
น  แต7ว�ธ�ท�?เหFนว7าม�ประโยชนQและเหมาะสม
ท�?ส�ด ใช-ได-ก
บบ�คคลท
?วไป ว�ธ�น
@นเร�ยกว7า  "อานาปานสต�ภาวนา"  ค>อ ม�สต�
จ
บอย67ท�?ลมหายใจเข-าและลมหายใจออก  ท�?ส�าน
กน�@ให-ก�าหนดลมท�?ปลาย
จม6ก โดยภาวนาว7าพ�ทโธ ในเวลาเด�น จงกรม และน
?งสมาธ�กFภาวนาบทน�@ 
จะใช-บทอ>?น  หร>อจะก�าหนดเพ�ยงการเข-าออกของลมกFได-  แล-วแต7สะดวก 
ข-อส�าค
ญอย67ท�?ว7า  พยายามก�าหนดลมเข-าออกให-ท
นเท7าน
@น  การเจร�ญ
ภาวนาบทน�@จะต-องท�าต�ดต7อก
นไปเร>?อยๆ  จ1งจะได-ผลไม7ใช7ว7าท�าคร
@งหน1?ง
แล-วหย�ดไปต
@งอาท�ตยQ  สองอาท�ตยQ  หร>อต
@งเด>อนจ1งท�าอ�ก อย7างน�@ไม7ได-ผล 
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พระพ�ทธองคQตร
สสอนว7า  ภาว�ตา  พห�ล�กตา  อบรมกระท�าให-มาก  ค>อท�า
บ7อยๆต�ดต7อก
นไป  โดยการฝ1กจ�ตใหม7ๆ  เพ>?อให-ได-ผล  ควรเล>อกหาท�?สงบ
ไม7ม�คนพล�กพล7าน เช7น  ในสวนหล
งบ-าน  หร>อต-นไม-ท�?ม�ร7มเงาๆแต7ถ-าเปFน
น
กบวชควรแสวงหาเร>อนว7าง  (กระท7อม)  โคนไม-,  ป7า,  ป7าช-า,  ถ�@า,  ตาม
ภ6เขา เปFนท�?บ�าเพFญเหมาะท�?ส�ดเราจะอย67ท�?ใดกFตาม ใช-สต�ก�าหนดลมหายใจ
อย7างเด�ยว  แม-จ�ตใจจะค�ดไปเร>?องอ>?นกFพยายามด1งกล
บมา  ท�@งเร>?องอ>?นๆ
ท
@งหมด  โดยไม7พยายามค�ดถ1งม
น  ร6-ให-ท
นก
บความค�ดน
@นๆ  เม>?อท�าเข-า
บ7อยๆ  จ�ตจะสงบลงเร>?อยๆ  เม>?อจ�ตสงบต
@งม
?นแล-ว  ถอยจ�ตน
@นมาพ�จารณา
ร7างกาย ร7างกายค>อ ข
นธQ ๕ ได-แก7 ร6ป เวทนาส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ ให-
เหFนเปFนของไม7เท�?ยง เปFนท�กขQ หาต
วตนไม7ได- ม�แต7ธรรมชาต� ไหลไปตาม
เหต�  ตามป 
จจ
ยเท7าน
@น  ส�?งท
@งปวงตกอย67ในล
กษณะท�?เปFน  อน�จจ
ง  ท�กข
ง
อน
ตตา ท
@งน
@น ความย1ดม
?นต7างๆจะน-อยลงๆ เพราะเราร6-เท7าท
นม
น เร�ยก
ว7าเก�ดป 
ญญาข1@น
ป 
ญญาเก�ด  เม>?อเราใช-จ�ตท�?ฝ1กด�แล-วพ�จารณาร6ปนามอย67อย7างน�@  ให-ร6-แจ-ง
แน7ช
ดว7า  ไม7เท�?ยง  เปFนท�กขQ  เปFนอน
ตตาป 
ญญาร6-เท7าท
นสภาพความเปFน
จร�งของส
งขาร กFเก�ด เปFนเหต�ให-เราไม7ย1ดถ>อหร>อหลงใหล เม>?อเราได-อะไร
มาม�สต�  ไม7ด�ใจจนเก�นไป  เม>?อของส6ญหายไป  กFไม7เส�ยใจจนเก�ดท�กขQ 
เวทนาเพราะร6-เท7าท
น  เม>?อประสบความเจFบไข-  หร>อได-ร
บท�กขQอ>?นๆกFม�การ
ย
บย
@งใจ เพราะอาศ
ยจ�ตท�?ฝ1กมาด�แล-ว เร�ยกว7าม�ท�?พ1?งทางใจเปFนอย7างด� ส�?ง
เหล7าน�@เร�ยกได-ว7า เก�ดป 
ญญา ร6-ท
นตามความเปFนจร�ง ท�?เก�ดป 
ญญาเพราะม�
สมาธ�  สมาธ�จะเก�ดเพราะม�ศ�ล  ม
นเก�?ยวโยงก
นอย67อย7างน�@  ไม7อาจแยกออก
จากก
นไปได-
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สร�ปได-ความด
งน�@ อาการบ
งค
บต
วเองให-ก�าหนดลมหายใจข-อน�@เปFนศ�ล การ
ก�าหนดลมหายใจได-  และต�ดต7อก
นไปจนจ�ตสงบ  ข-อน�@เร�ยกว7าสมาธ�  การ
พ�จารณาก�าหนดร6-ลมหายใจว7าไม7เท�?ยง  ทนได-ยาก  ม�ใช7ต
วตน  แล-วร6-การ
ปล7อยวาง ข-อน�@เร�ยกว7า ป 
ญญา การท�าอานาปานสต�ภาวนา จ1งกล7าวได-ว7า
เปFนการบ�าเพFญท
@งศ�ล สมาธ� ป 
ญญา ให-ครบ กFช>?อว7าได-เด�นทางตามมรรค
ม�องคQแปด  ท�?พระพ�ทธองคQตร
สว7าเปFนทางสายเอกประเสร�ฐกว7าทาง
ท
@งหมด  เพราะเปFนการเด�นทางเข-าถ1งพระน�พพาน  เม>?อเราท�าตามท�?กล7าว
มาน�@ ช>?อว7าเปFนการเข-าถ1งพ�ทธธรรมอย7างถ6กต-องท�?ส�ด
ผลจากการปฏ�บ
ต�  เม>?อเราปฏ�บ
ต�ตามท�?กล7าวมาข-างต-นแล-วน
@น  ย7อมม�ผล
ปรากฏตามระด
บจ�ตของผ6-ปฏ�บ
ต�น
@นๆ ซ1?งแบ7งเปFน ๓ พวก ด
งต7อไปน�@

• ก. ส�าหร
บสาม
ญชนผ6-ปฏ�บ
ต�ตาม ย7อมท�าให-เก�ดความเช>?อใน
ค�ณพระร
ตนตร
ย  ถ>อเอาเปFนท�?พ1?งได-  ท
@งเช>?อตามผลกรรมว7า 
ท�าด�ได-ด�  ท�าช
?วได-ช
?ว จะท�าให-ผ6-น
@นม�ความส�ขความเจร�ญย�?ง
ข1@น เปร�ยบเหม>อนได-ก�นขนมท�?ม�รสหวาน

• ข.  ส�าหร
บพระอร�ยบ�คคลช
@นต�?า  ย7อมม�ความเช>?อในค�ณพระ 
ร
ตนตร
ยแน7นแฟ-นไม7เส>?อมคลายเปFนผ6-ม�จ�ตใจผ7องใสด�?งส67
น�พพาน เปร�ยบเหม>อนคนได-ก�นของหวาน ซ1?งม�ท
@งรสหวาน
และม
น

• ค.  ส�าหร
บท7านผ6-ได-บรรล�อรห
นตQ  ย7อมม�ความหล�ดพ-นจาก
ห-วงท�กขQท
@งปวง  เพราะเปFนพ�ทธะแล-ว  พ-นจากโลกอย67จบ
พรหมจรรยQ  เปร�ยบเหม>อนคนได-ก�นของหวาน  ท�?ม�ท
@งรส
หวานม
น และหอม
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เราท7านท
@งหลายได-ม�โอกาสเก�ดมาเปFนมน�ษยQ  พบพระ-พ�ทธศาสนา 
เปFนการยากแท-ท�?ส
ตวQท
@งหลายล-านต
วไม7ม�โอกาสอย7างเรา  จงอย7าประมาท 
ร�บสร-างบารม�ให-แก7ตนด-วยการท�าด�ท
@งช
@นต-น  ช
@นกลาง  และช
@นส6ง  อย7า
ปล7อยให-เวลาเส�ยไปโดยเปล7าปราศจากประโยชนQเลย
ฉะน
@น ควรจะ ท�าตน ให- เข-าถ1ง พ�ทธรรม เส�ย แต7 ว
น น�@

ขอฝาก ภาษ�ตว7า "เท�?ยว ทาง เว�@ง เห�งนาน ม
น ส�ค�?า เมา น�าต7า
บ
กหว-า ม
น ส�ช-า ค�?า ทาง " 
"มรรค ผล ไม7พ-นสม
ย"
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๓๗ - แนวการปฏ!บ�ต!ธรรม
http://ajahnchah.org/thai/Questions_and_Answers.php 

๑. ผมได-พากเพ�ยรอย7างหน
กในการปฏ�บ
ต�กรรมฐาน

แต7ย
งไม7ม�ท7าว7าจะได-ผลค>บหน-าเลย
เร>?องน�@ส�าค
ญมาก  อย7าพยายามท�?จะเอาอะไรๆ  ในการปฏ�บ
ต�ความอยาก
อย7างแรงกล-าท�?จะหล�ดพ-นหร>อร6-แจ-งน
@น  จะเปFนความอยากท�?ขวางก
@นท7าน
จากการหล�ดพ-น  ท7านจะเพ�ยรพยายามอย7างหน
กตามใจท7านกFได-  จะเร7ง
ความเพ�ยรท
@งกลางค>นกลางว
นกFได-  แต7ถ-าการฝ1กปฏ�บ
ต�น
@นย
งประกอบ
ด-วยความอยากท�?จะบรรล�เหFนแจ-งแล-ว ท7าน จะไม7ม�ทางท�?จะพบความสงบ
ได-เลย  แรงอยากจะเปFนเหต�ให-เก�ดความสงส
ยและความกระวนกระวายใจ 
ไม7ว7าท7านจะฝ1กปฏ�บ
ต�มานานเท7าใดหร>อหน
กเพ�ยงใด  ป 
ญญา  (ท�?แท-)  จะ
ไม7เก�ดข1@นจากความอยากน
@น  ด
งน
@นจงเพ�ยงแต7ละความอยากเส�ย  จงเฝ-าด6
จ�ตและกายอย7างม�สต�  แต7อย7าม�7งหว
งท�?จะบรรล�ถ1งอะไร  อย7าย1ดม
?นถ>อม
?น
แม-ในเร>?องการฝ1กปฏ�บ
ต�หร>อในการร6-แจ-ง

๒. เร>?องการหล
บนอนล7ะคร
บ ผมควรจะนอนมากน-อย เพ�ยงใด
อย7าถามผมเลย  ผมตอบให-ท7านไม7ได-  บางคนหล
บนอนค>นละประมาณ ๔ 
ช
?วโมงกFพอ  อย7างไรกFตามส�?งท�?ส�าค
ญกFค>อ  ท7านเฝ-าด6และร6-จ
กต
วของท7าน
เอง  ถ-าท7านนอนน-อยจนเก�นไป  ท7านกFจะไม7สบายกาย  ท�าให-ค�มสต�ไว-ได-
ยาก  ถ-านอนมากเก�นไป  จ�ตใจกFจะต>@อเฉ>?อยชาหร>อซ
ดส7าย  จงหาสภาวะท�?
พอเหมาะก
บต
วท7านเอง  ต
@งใจเฝ-าด6กายและจ�ต  จนท7านร6-ระยะเวลาหล
บ
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นอนท�?พอเหมาะส�าหร
บท7าน ถ-าท7านร6-ส1กต
วต>?นแล-ว และย
งซ�กต
วของ�บต7อ
ไปอ�ก น�?เปFนก�เลสเคร>?องเศร-าหมอง จงม�สต�ร6-ต
วท
นท�ท�?ล>มตาต>?นข1@น

๓. เร>?องการขบฉ
นล7ะคร
บ ผมควรจะฉ
นอาหาร มากน-อยเพ�ยงใด
การขบฉ
นกFเหม>อนก
บการหล
บนอน  ท7านต-องร6-จ
กต
วของท7านเอง  อาหาร
ต-องบร�โภคให-เพ�ยงพอตามความต-องการของร7างกาย  จงมองอาหาร
เหม>อนยาร
กษาโรค  ท7านฉ
นมากไปจนง7วงนอนหล
งฉ
นอาหารหร>อเปล7า 
และท7านอ-วนข1@นท�กว
นหร>อเปล7า  จงหย�ดแล-วส�ารวจกายและจ�ตของท7าน
เอง  ไม7จ�าเปFนต-องอดอาหาร  จงทดลองฉ
นอาหารตามปร�มาณมากน-อย
ต7างๆ  หาปร�มาณท�?พอเหมาะก
บร7างกายของท7านใส7อาหารท�?จะฉ
นท
@งหมด
ลงในบาตรตามแบบ  ธ�ดงคว
ตร  แล-วท7านจะกะปร�มาณอาหารท�?จะฉ
นได-
ง7าย เฝ-าด6ต
วท7านเองอย7างถ�?ถ-วน ขณะท�?ฉ
นจงร6-จ
กต
วเอง สาระส�าค
ญของ
การฝ1กปฏ�บ
ต�ของเราเปFนอย7างน�@  ไม7ม�อะไรพ�เศษ  ท�?ต-องท�าไปมากกว7าน�@ 
จงเฝ-าด6เท7าน
@น  ส�ารวจต
วท7านเอง  เฝ-าด6จ�ต  แล-วท7านจ1งจะร6-ว7า  อะไรค>อ
สภาวะท�?พอเหมาะส�าหร
บการฝ1กปฏ�บ
ต�ของท7าน

๔. จ�ตของชาวเอเซ�ยและชาวตะว
นตกแตกต7างก
นหร>อไม7คร
บ
โดยพ>@นฐานแล-วไม7แตกต7างก
น  ด6จากภายนอกขนบธรรมเน�ยมประเพณ�
และภาษาท�?ใช-อาจด6ต7างก
น  แต7จ�ตของมน�ษยQน
@นเปFนธรรมชาต�ซ1?งเหม>อน
ก
นหมด  ไม7ว7าชาต�ใด  ภาษาใด  ความโลภและความเกล�ยดกFม�เหม>อนก
น 
ท
@งในจ�ตของชาวตะว
นออกหร>อชาวตะว
นตก  ความท�กขQและความด
บแห7ง
ท�กขQกFเหม>อนก
นในท�กๆคน
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๕.  เราควรอ7านต�าร
บต�ารามากๆ หร>อศ1กษาพระไตรป�ฎกด-วยหร>อไม7 คร
บ 
ในการฝ1กปฏ�บ
ต�น�?
พระธรรมของพระพ�ทธเจ-าน
@น  ไม7อาจค-นพบได-ด-วยต�าราต7างๆถ-าท7าน
ต-องการจะร6-เหFนจร�งด-วยต
วของท7านเอง  ว7า  พระพ�ทธเจ-าตร
สสอนอะไร 
ท7านไม7จ�าเปFนต-องว�7นวายก
บต�าร
บต�าราเลย  จงเฝ-าด6จ�ตของท7านเอง 
พ�จารณาให-ร6-เหFนว7า  ความร6-ส1กต7างๆ  (เว ทนา)  เก�ดข1@นและด
บไปอย7างไร 
ความน1กค�ดเก�ดข1@นและด
บไปอย7างไร  อย7าได-ผ6กพ
นอย67ก
บส�?งใดเลย  จงม�
สต�อย67เสมอ  เม>?อม�อะไรๆเก�ดข1@นให-ได-ร6-ได-เหFน  น�?ค>อทางท�?จะบรรล�ถ1งส
จจ
ธรรมของพระพ�ทธองคQ  จงเปFนปกต�ธรรมดาตามธรรมชาต�  ท�กส�?งท�กอย7าง
ท�?ท7านท�าขณะอย67ท�?น�?เปFนโอกาสแห7งการฝ1กปฏ�บ
ต�  เปFนธรรมะท
@งหมด เม>?อ
ท7านท�าว
ตรสวดมนตQอย67  พยายามให-ม�สต� ถ-าท7านก�าล
งเทกระโถนหร>อล-าง
ส-วมอย67  อย7าค�ดว7าท7านก�าล
งท�าบ�ญท�าค�ณให-ก
บผ6-หน1?งผ6-ใด  ม�ธรรมะอย67ใน
การเทกระโถนน
@น  อย7าร6-ส1กว7าท7านก�าล
งฝ1กปฏ�บ
ต�อย67เฉพาะเวลาน
?งข
ด
สมาธ�เท7าน
@น พวกท7านบางคนบ7นว7าไม7ม�เวลาพอท�?จะท�าสมาธ�ภาวนา แล-ว
เวลาหายใจเล7าม�เพ�ยงพอไหม?  การท�าสมาธ�ภาวนาของท7าน  ค>อการม�สต�
ระล1กร6-  และการร
กษาจ�ตให-เปFนปกต�ตามธรรมชาต�ในการกระท�าท�ก
อ�ร�ยาบถ

๖. ท�าไมพวกเราจ1งไม7ม�การสอบอารมณQก
บอาจารยQท�กว
นเล7าคร
บ
ถ-าท7านม�ค�าถาม  เช�ญมาถามได-ท�กเวลา  แต7ท�?น�?เราไม7จ�าเปFนจะต-องม�การ
สอบอารมณQก
นท�กว
น  ถ-าผมตอบป 
ญหาเลFกๆน-อยๆท�กป 
ญหาของท7าน 
ท7านกFจะไม7ม�ทางร6-เท7าท
นถ1งการเก�ดด
บของความสงส
ยในใจของท7าน เปFน
ส�?งจ�าเปFนอย7างย�?งท�?ท7านต-องเร�ยนร6-ท�?จะส�ารวจต
วท7านเอง สอบถามต
วท7าน
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เอง จงต
@งใจฟ 
งพระธรรมเทศนาท�กๆคร
@งแล-ว จงน�าเอาค�าสอนน�@ไปเปร�ยบ
เท�ยบก
บการฝ1กปฏ�บ
ต�ของท7านเองว7าเหม>อนก
นหร>อ  ไม7  ต7างก
นหร>อไม7 
ท�าไมท7านจ1  งม�ความสงส
ยอย67  ใครค>อผ6-ท�?สงส
ยน
@น  โดยการส�ารวจต
วเอง
เท7าน
@น จะท�าให-ท7านเข-าใจ ได-

๗.  บางคร
@งผมก
งวลใจอย67ก
บพระว�น
ยของพระสงฆQ  ถ-าผม ฆ7าแมลง  โดย
บ
งเอ�ญแล-ว จะผ�ดไหมคร
บ
ศ�ลหร>อพระว�น
ยและศ�ลธรรม  เปFนส�?งจ�าเปFนอย7างย�?งต7อการฝ1กปฏ�บ
ต�ของ
เรา  แต7ท7านต-องไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นในกฎเกณฑQต7างๆอย7างงมงาย  ในการฆ7า
ส
ตวQ หร>อการละเม�ดข-อห-ามอ>?นๆน
@น ม
นส�าค
ญท�?เจตนา ท7านย7อมร6-อย67แก7ใจ
ของท7านเอง  อย7าได-ก
งวลก
บเร>?องพระว�น
ยให-มากจนเก�นไป  ถ-าน�ามา
ปฏ�บ
ต�อย7างถ6กต-อง  กFจะช7วยส7งเสร�มการฝ1กปฏ�บ
ต�  แต7พระภ�กษ�บางร6ป
ก
งวลก
บกฎเกณฑQเลFกๆน-อยๆมากเก�นไปจนนอนไม7เปFนส�ข พระว�น
ยไม7ใช7
ภาระท�?ต-องแบก
ในการปฏ�บ
ต�ของเราท�?น�?ม�รากฐานค>อพระว�น
ย  พระว�น
ยรวมท
@งธ�ดงคว
ตร
และการปฏ�บ
ต�ภาวนา  การม�สต�และการส�ารวมระว
งในกฎระเบ�ยบต7างๆ 
ตลอดจนในศ�ล ๒๒๗ ข-อน
@น ให-ค�ณประโยชนQอ
นใหญ7หลวง ท�าให-ม�ความ
เปFนอย67อย7างเร�ยบง7าย  ไม7ต-องพะวงว7าจะต-องท�าตนอย7างไร  ด
งน
@นท7านกF
หมดเร>?องต-องคร�7นค�ด  และม�สต�ด�ารงอย67แทน  พระว�น
ยท�าให-พวกเราอย67
ด-วยก
นอย7างกลมกล>น  และช�มชนกFด�าเน�นไปอย7างราบร>?น  ล
กษณะภาย
นอกท�กๆคนด6เหม>อนก
น  และปฏ�บ
ต�อย7างเด�ยวก
น  พระว�น
ยและศ�ลธรรม 
เปFนบ
นไดอ
นแขFงแกร7ง น�าไปส67สมาธ�ย�?งและป 
ญญาย�?ง โดยการปฏ�บ
ต�อย7าง
ถ6กต-องตามพระว�น
ยของพระสงฆQและธ�ดงคว
ตร  ท�าให-เราม�ความเปFนอย67
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อย7างง7ายๆและต-องจ�าก
ดจ�านวนบร�ขารของเราด-วย  ด
งน
@นท�?น�?เราจ1งม�การ
ปฏ�บ
ต�ท�?ครบถ-วนตามแบบของพระพ�ทธเจ-า  ค>อ  การงดเว-นจาก  ความช
?ว
และท�าความด�  ม�ความเปFนอย67อย7างง7ายๆตามความจ�าเปFนข
@นพ>@นฐาน 
ช�าระจ�ตให-บร�ส�ทธ� t โดยการเฝ-าด6จ�ตและกายของเราในท�กๆอ�ร�ยาบถ  เม>?อ
น
?งอย67 ย>นอย67 เด�นอย67 หร>อนอนอย67 จงร6-ต
วของท7านเอง

๘.  ผมควรจะท�าอย7างไรคร
บเม>?อผมสงส
ย  บางว
นผมว�7นวายใจด-วยความ
สงส
ยในเร>?องการปฏ�บ
ต� หร>อในความค>บหน-าของผม หร>อ ในอาจารยQ
ความสงส
ยน
@นเปFนเร>?องปกต�ธรรมดา  ท�กคนเร�?มต-นด-วยความสงส
ย  ท7าน
อาจได-เร�ยนร6-อย7างมากมายจากความสงส
ยน
@น  ท�?ส�าค
ญกFค>อ  ท7านอย7าถ>อ
เอาความสงส
ยน
@นเปFนต
วเปFนตน  น
?นค>ออย7าตกเปFนเหย>?อของความสงส
ย 
ซ1?งจะท�าให-จ�ตใจของท7านหม�นวนเปFนว
ฏฏะอ
นไม7ม�ท�?ส�@นส�ด  แทนท�?จะเปFน
เช7นน
@น จงเฝ-าด6กระบวนการเก�ดด
บของความสงส
ย ของความฉงนสนเท7หQ 
ด6ว7าใครค>อผ6-ท�?สงส
ย ด6ว7าความสงส
ยน
@นเก�ดข1@นและด
บไปอย7างไร แล-วท7าน
จะไม7ตกเปFนเหย>?อของความสงส
ยอ�กต7อไป  ท7านจะหล�ดพ-นออกจากความ
สงส
ย และจ�ตของท7านกFจะสงบ ท7านจะเหFนว7าส�?งท
@งหลายเก�ดข1@นและด
บไป
อย7างไร จงปล7อยวางส�?งต7างๆท�?ท7านย
งย1ดม
?นอย67 ปล7อยวางความสงส
ยของ
ท7าน และเพ�ยงแต7เฝ-าด6 น�?ค>อท�?ส�@นส�ดของความสงส
ย
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๙.  ท7านอาจารยQม�ความเหFนเก�?ยวแก7ว�ธ�ปฏ�บ
ต�  (ว�ธ�ภาวนา)  ว�ธ�อ>?นๆอย7างไร
คร
บ ท�กว
นน�@ด6เหม>อนว7าจะม�อาจารยQมากมาย และม�แนวทางการท�าสมาธ�
ว�ป 
สสนาหลายแบบ จนท�าให-ส
บสน
ม
นกFเหม>อนก
บการจะเข-าไปในเม>อง  บางคนอาจจะเข-าเม>องทางท�ศเหน>อ 
ทางท�ศตะว
นออกเฉ�ยงใต-  ฯลฯทางถนนหลายสาย  โดยมากแล-วแนวทาง
ภาวนากFแตกต7างก
นเพ�ยงร6ปแบบเท7าน
@น  ไม7ว7าท7านจะเด�นทางสายหน1?ง
สายใด เด�นช-าหร>อเด�นเรFว ถ-าท7านม�สต�อย67เสมอ ม
นกFเหม>อนก
นท
@งน
@น ข-อ
ส�าค
ญท�?ส�ดกFค>อแนวทางภาวนาท�?ด�และถ6กต-องจะต-องน�าไปส67การไม7ย1ดม
?น 
ถ>อม
?น  ลงท-ายแล-ว  กFต-องปล7อยวางแนวทางภาวนาท�กร6ปแบบด-วย  ผ6-
ปฏ�บ
ต�ต-องไม7ย1ดม
?นแม-ในต
วอาจารยQแนวทางใดท�?น�าไปส67การปล7อยวาง  ส67
การไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น กFเปFนทางปฏ�บ
ต�ท�?ถ6กต-อง
ท7านอาจจะอยากเด�นทางไปเพ>?อศ1กษาอาจารยQท7านอ>?นอ�ก  และลองปฏ�บ
ต�
ตามแนวทางอ>?นบ-างกFได- พวกท7านบางคนกFท�าเช7นน
@น น�?เปFนความต-องการ
ตามธรรมชาต�  ท7านจะร6-ว7าแม-ได-ถามค�าถามน
บพ
นค�าถามกFแล-ว  และม�
ความร6-เร>?องแนวทางปฏ�บ
ต�อ>?นๆกFแล-ว  กFไม7อาจจะน�าท7านเข-าถ1งส
จจธรรม
ได-  ในท�?ส�ดท7านกF  จะร6-ส1กเบ>?อหน7าย  ท7านจะร6-ว7าเพ�ยงแต7หย�ด  และส�ารวจ
ตรวจสอบด6จ�ตของท7านเองเท7าน
@น  ท7านกFจะร6-ว7าพระพ�ทธเจ-าตร
สสอนอะไร 
ไม7ม�ประโยชนQท�?จะแสวงหาออกไปนอกต
วเอง  ผลท�?ส�ดท7านต-องห
นกล
บมา
เผช�ญหน-าก
บสภาวะท�?แท-จร�งของต
วท7านเอง  ตรงน�@แหละท�?ท7านจะเข-าใจ
ธรรมะได-
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๑๐. ม�หลายคร
@งหลายหนท�?ด6เหม>อนว7าพระหลายร6ปท�?น�?ไม7ฝ1กปฏ�บ
ต� ด6ท7าน
ไม7ใส7ใจท�า หร>อขาดสต� เร>?องน�@กวนใจผม
ม
นไม7ถ6กต-องท�?จะคอยจ
บตาด6ผ6-อ>?น น�?ไม7ช7วยการฝ1กปฏ�บ
ต�ของท7านเลย ถ-า
ท7านร�าคาญใจกFจงเฝ-าด6ความร�าคาญในใจของท7าน  ถ-าศ�ลของผ6-อ>?น
บกพร7อง หร>อเขาเหล7าน
@นไม7ใช7พระท�?ด�  กFไม7ใช7เร>?องของท7านท�?จะไปต
ดส�น 
ท7านจะไม7เก�ดป 
ญญาจากการจ
บตาด6ผ6-อ>?น  พระว�น
ยเปFนเคร>?องช7วยในการ
ท�าสมาธ�ภาวนาของท7าน ไม7ใช7อาว�ธส�าหร
บใช-ต�เต�ยนหร>อจ
บผ�ดผ6-อ>?น ไม7ม�
ใครสามารถฝ1กปฏ�บ
ต�ให-ท7านได- หร>อท7านกFไม7สามารถปฏ�บ
ต�ให-ผ6-อ>?นได- จง
ม�สต�ใส7ใจในการฝ1กปฏ�บ
ต�ของต
วท7านเอง และน�?ค>อแนวทางของการปฏ�บ
ต�

๑๑.  ผมระม
ดระว
งอย7างย�?งท�?จะส�ารวมอ�นทร�ยQผมทอดสายตา  ลงต�?าเสมอ 
และก�าหนดสต�อย67ก
บการกระท�า ท�กอย7าง แม-ในเร>?องเลFกๆน-อยๆ เช7นขณะ
ท�?ก�าล
งฉ
นอาหารอย67 ผมใช-เวลานาน และพยายามร6-ส
มผ
สท�กอย7าง เปFนต-น
ว7า  เค�@ยวร6-รส  กล>น  ฯลฯ  ผมก�าหนดร6-  ด-วยความต
@งใจท�กข
@นตอน  และ
ระม
ดระว
ง ผมปฏ�บ
ต�ถ6กต-อง หร>อไม7คร
บ
การส�ารวมอ�นทร�ยQน
@น เปFนการปฏ�บ
ต�ถ6กต-องแล-ว เราจะต-องม�สต�ในการฝ1ก
เช7นน
@นตลอดท
@งว
น แต7อย7าควบค�มให-มากเก�นไป เด�น ฉ
น และปฏ�บ
ต�ตน
ให-เปFนธรรมชาต�  ให-ม�สต�ระล1กร6-ตามธรรมชาต�  ถ1งส�?งท�?ก�าล
งเปFนไปในต
ว
ท7าน  อย7าบ�บบ
งค
บการท�าสมาธ�ภาวนาของท7านและอย7าบ�บบ
งค
บตนเอง
ไปจนด6น7าข
น  ซ1?งกFเปFนต
ณหาอ�กอย7างหน1?ง  จงอดทน  ความอดทนและ
ความทนได-เปFนส�?งจ�าเปFน  ถ-าท7านปฏ�บ
ต�ตนเปFนปกต�ตามธรรมชาต�  และม�
สต�ระล1กร6-อย67เสมอ ป 
ญญาท�?แท-จะเก�ดข1@นเองตามธรรมชาต�ด-วย
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๑๒. จ�าเปFนไหมคร
บท�?จะต-องน
?งภาวนาให-นานๆ
ไม7จ�าเปFนต-องน
?งภาวนานานน
บเปFนหลายๆช
?วโมง  บางคนค�ดว7าย�?งน
?ง
ภาวนานานเท7าใด กFจะย�?งเก�ดป 
ญญามากเท7าน
@น ผมเคยเหFนไก7กกอย67ในร
ง
ของม
นท
@งว
น  น
บเปFนว
นๆ  ป 
ญญาท�?แท-เก�ดจากการท�?เราม�สต�ในท�กๆ
อ�ร�ยาบถ  การฝ1กปฏ�บ
ต�ของท7านต-องเร�?มข1@นท
นท�ท�?ท7านต>?นนอนตอนเช-า 
และต-องปฏ�บ
ต�ให-ต7อเน>?องไปจนกระท
?งนอนหล
บไป อย7าไปห7วงว7าท7านต-อง
น
?งภาวนาให-นานๆ  ส�?งส�าค
ญกFค>อท7านเพ�ยงแต7เฝ-าด6  ไม7ว7าท7านจะเด�นอย67 
หร>อน
?งอย67 หร>อก�าล
งเข-าห-องน�@าอย67
แต7ละคนต7างกFม�ทางช�ว�ตของตนเอง บางคนต-องตาย เม>?อม�อาย� ๕๐ ป� บาง
คนเม>?ออาย�  ๖๕ ป�  และบางคนเม>?ออาย�  ๙๐ ป�ฉ
นใดกFฉ
นน
@น ปฏ�ปทาของ
ท7านท
@งหลายกFไม7เหม>อนก
น  อย7าค�ดมากหร>อก
งวลใจในเร>?องน�@เลย  จง
พยายามม�สต� และปล7อยท�กส�?งให-เปFนไปตามปกต�ของม
น แล-วจ�ตของท7าน
กFจะสงบมากข1@นๆในส�?งแวดล-อมท
@งปวง ม
นจะสงบน�?งเหม>อนหนองน�@าใสใน
ป7า  ท�?ซ1?งบรรดาส
ตวQป7าท�?สวยงามและหายากจะมาด>?มน�@าในสระน
@น  ท7านจะ
เข-าใจถ1งสภาวธรรมของส�?งท
@งปวง (ส
งขาร) ในโลกอย7างแจ7มช
ด ท7านจะได-
เหFนความมห
ศจรรยQและแปลกประหลาดท
@งหลายเก�ดข1@นและด
บไป  แต7
ท7านกFจะย
งคงสงบอย67เช7นเด�ม ป 
ญหาท
@งหลายจะบ
งเก�ดข1@น แต7ท7านจะร6-ท
น
ม
นได-ท
นท� น�?แหละค>อศานต�ส�ขของพระพ�ทธเจ-า

๑๓.  ผมย
งคงม�ความน1กค�ดต7างๆ มากมาย จ�ตของผมฟ�-งซ7านมาก ท
@งๆท�?
ผมพยายามจะม�สต�อย67
อย7าว�ตกในเร>?องน�@เลย พยายามร
กษาจ�ตของท7านให-อย67ก
บป 
จจ�บ
น เม>?อเก�ด
ร6-ส1กอะไรข1@นมาภายในจ�ตกFตาม จงเฝ-าด6ม
นและปล7อยวาง อย7าแม-แต7หว
งท�?
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จะไม7ให-ม�ความน1กค�ดเก�ดข1@นเลย  แล-วจ�ตกFจะเข-าถ1งสภาวะปกต�ตาม
ธรรมชาต�ของม
น  ไม7ม�การแบ7งแยกระหว7างความด�และความช
?ว  ร-อนและ
หนาว เรFวหร>อช-า ไม7ม�เรา ไม7ม�เขา ไม7ม�ต
วตน เลย อะไรๆกFเปFนของม
นอย67
อย7างน
@น เม>?อท7านเด�นบ�ณฑบาต ไม7จ�าเปFนต-องท�าอะไรเปFนพ�เศษ เพ�ยงแต7
เด�นและเหFนตามท�?เปFนอย67 อย7าย1ดม
?นอย67ก
บการแยกต
วไปอย67แต7ล�าพ
ง หร>อ
ก
บการเกFบต
วไม7ว7าท7านจะอย67ท�?ใด  จงร6-จ
กต
วเองด-วยการปฏ�บ
ต�ตนเปFน
ปกต�ตามธรรมชาต�  และเฝ-าด6  เม>?อเก�ดสงส
ยจงเฝ-าด6ม
นเก�ดข1@นและด
บไป 
ม
นกFง7ายๆ อย7าย1ดม
?นถ>อม
?นก
บส�?งใดท
@งส�@น
เหม>อนก
บว7าท7านก�าล
งเด�นไปตามถนน  บางขณะท7านจะพบส�?งก�ดขวาง
ทางอย67 เม>?อท7านเก�ด ก�เลสเคร>?องเศร-าหมอง จงร6-ท
นม
นและเอาชนะม
นโดย
ปล7อยให-ม
นผ7านไปเส�ย  อย7าไปค�าน1งถ1งส�?งก�ดขวางท�?ท7านได-ผ7านมาแล-ว 
อย7าว�ตกก
งวลก
บส�?งท�?ย
งไม7ได-พบ จงอย67ก
บป 
จจ�บ
น อย7าสนใจก
บระยะทาง
ของถนนหร>อก
บจ�ดหมายปลายทางท�กส�?งท�กอย7างย7อมเปล�?ยน  แปลงไป 
ไม7ว7าท7านผ7านอะไรไป  อย7าไปย1ดม
?นไว-  ในท�?ส�ดจ�ตจะบรรล�ถ1งความสมด�ล
ตามธรรมชาต�ของจ�ต  และเม>?อน
@นการปฏ�บ
ต�กFจะเปFนไปเองโดยอ
ตโนม
ต� 
ท�กส�?งท�กอย7างจะเก�ดข1@นและด
บไปในต
วของม
นเอง

๑๔.  ท7านอาจารยQเคยพ�จารณา  "ส6ตรของเว7ยหลาง"  ของพระส
งฆ
ปร�ณายก(น�กายเซFน)  องคQท�?หกบ-างไหมคร
บ  (ท7านเว7ยหลาง  หร>อท7านฮ�ย
เหน�ง)
ท7านฮ�ยเหน�งม�ป 
ญญาเฉ�ยบแหลมมาก  ค�าสอนของท7านล1กซ1@งย�?งน
ก  ซ1?ง
ไม7ใช7ของง7ายท�?ผ6-เร�?มต-นปฏ�บ
ต�จะเข-าใจได-  แต7ถ-าท7านปฏ�บ
ต�ตามศ�ลและ
ด-วยความอดทน  และถ-าท7านฝ1กท�?จะไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น  ท7านกFจะเข-าใจได-ใน

563



ท�?ส�ด คร
@งหน1?ง ล6กศ�ษยQผมคนหน1?งอาศ
ยอย67ในก�ฏ�หล
งคาม�งแฝก ฤด6ฝนน
@น
ฝนตกช�ก  และว
นหน1?งพาย�กFพ
ดเอาหล
งคาโหว7ไปคร1?งหน1?ง  เขาไม7
ขวนขวายท�?จะม�งม
นใหม7  จ1งปล7อยให-ฝนร
?วอย67อย7างน
@น  หลายว
นผ7านไป 
และผมได-ถามถ1งก�ฏ�ของเขา  เขาตอบว7าก�าล
งฝ1กการไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น  น�?
เปFนการไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นโดยไม7ใช-ห
วสมอง  ม
นกFเก>อบจะเหม>อนก
บความ
วางเฉยของควาย ถ-าท7านม�ความเปFนอย67ด� และเปFนอย67ง7ายๆ ถ-าท7านอดทน
และไม7เหFนแก7ต
ว ท7านจ1งจะเข-าใจซ1@งถ1งป 
ญญาของท7านฮ�ยเหน�งได-

๑๕.  ท7านอาจารยQเคยสอนว7า สมถะหร>อสมาธ� และว�ป 
สสนาหร>อป 
ญญา น�@
เปFนส�?งเด�ยวก
น ขอท7านอาจารยQอธ�บายเพ�?มเต�มได-ไหมคร
บ
น�?กFเปFนเร>?องง7ายๆน�?เอง สมาธ� (สมถะ) และป 
ญญา (ว�ป 
สสนา) น�@ต-องควบค67
ก
นไป  เบ>@องแรกจ�ตจะต
@งม
?นเปFนสมาธ�อย67ได-โดยอาศ
ยอารมณQภาวนา  จ�ต
จะสงบต
@งม
?นอย67ได-เฉพาะขณะท�?ท7านน
?งหล
บตาเท7าน
@น  น�?ค>อสมถะ  และ
อาศ
ยสมาธ�เปFนพ>@นฐานช7วยให-เก�ดป 
ญญา หร>อว�ป 
สสนาได-ในท�?ส�ด แล-วจ�ต
กFจะสงบ  ไม7ว7าท7านจะน
?งหล
บตาอย67  หร>อเด�นอย67ในเม>องท�?ว�7นวาย  เปร�ยบ
เหม>อนก
บว7าคร
@งหน1?งท7านเคยเปFนเดFก  บ
ดน�@ท7านเปFนผ6-ใหญ7  แล-วเดFกก
บ
ผ6-ใหญ7น�@เปFนบ�คคลคนเด�ยวก
นหร>อเปล7า  ท7านอาจจะพ6ดได-ว7าเปFนคนคน
เด�ยวก
น  หร>อถ-ามองอ�กแง7หน1?งท7านกFอาจจะพ6ดได-ว7าเปFนคนละคนก
น  ใน
ท�านองเด�ยวก
น  สมถะก
บว�ป 
สสนากFอาจจะพ6ดได-ว7าเปFนคนละเร>?องก
น 
หร>อเปร�ยบเหม>อนอาหารก
บอ�จจาระ  อาจจะเร�ยกได-ว7าเปFนส�?งเด�ยวก
น 
และถ-ามองอ�กแง7หน1?ง กFอาจจะเร�ยกได-ว7าเปFนคนละส�?งก
น
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อย7าเพ�?งเช>?อส�?งท�?ผมพ6ดมาน�@  จงฝ1กปฏ�บ
ต�ต7อไปและเหFนจร�งด-วยต
วของ
ท7านเอง  ไม7ต-องท�าอะไรพ�เศษไปกว7าน�@  ถ-าท7านพ�จารณาว7าสมาธ�และ
ป 
ญญาเก�ดข1@นได-อย7างไรแล-ว ท7านจะร6-ความจร�งได-ด-วยต
วของท7านเอง
ท�กว
นน�@ผ6-คนไปย1ดม
?นอย67ก
บช>?อเร�ยก  ผ6-ท�?เร�ยกการปฏ�บ
ต�ของพวกเขาว7า 
"ว�ป 
สสนา" สมถะกFถ6กเหย�ยดหยาม หร>อผ6-ท�?เร�ยกการปฏ�บ
ต�ของพวกเขาว7า 
"สมถะ"  กFจะพ6ดว7า  จ�าเปFนต-องฝ1กสมถะก7อนว�ป 
สสนา  เหล7าน�@เปFนเร>?องไร-
สาระ  อย7าไปว�7นวายค�ดถ1งม
นเลย  เพ�ยงแต7ฝ1กปฏ�บ
ต�ไป  แล-วท7านจะร6-ได-
ด-วยต
วท7านเอง

๑๖. ในการปฏ�บ
ต�ของเรา จ�าเปFนท�?จะต-องเข-าถ1งฌานหร>อไม7 คร
บ
ไม7 ฌานไม7ใช7เร>?องจ�าเปFน ท7านต-องฝ1กจ�ตให-ม�ความสงบ และม�อารมณQเปFน
หน1?ง  (เอก
คคตา)  แล-วอาศ
ยอ
นน�@ส�ารวจตนเอง  ไม7ต-องท�าอะไรพ�เศษไป
กว7าน�@ ถ-าท7านได-ฌานในขณะฝ1กปฏ�บ
ต�น�@กFใช-ได-เหม>อนก
น แต7อย7าไป หลง
ต�ดอย67ในฌาน หลายคนชะง
กต�ดอย67ในฌานม
นท�าให-เพล�ดเพล�นได-มากเม>?อ
ไปเล7นก
บม
น  ท7านต-องร6-ขอบเขตท�?สมควร  ถ-าท7านฉลาด  ท7านกFจะเหFน
ประโยชนQและขอบเขตของฌานเช7นเด�ยวก
บท�?ท7านร6-ข
@นความสามารถ ของ
เดFก และข
@นความสามารถของผ6-ใหญ7

๑๗.  ท�าไมเราต-องปฏ�บ
ต�ตามธ�ดงคว
ตร  เช7นฉ
นอาหารเฉพาะแต7ในบาตร
เท7าน
@นเล7าคร
บ
ธ�ดงคว
ตรท
@งหลาย ล-วนเปFนเคร>?องช7วยเราให-ท�าลายก�เลสเคร>?องเศร-าหมอง 
การปฏ�บ
ต�ตามข-อท�?ว7าให-ฉ
นแต7อาหารในบาตร  ท�าให-เราม�สต�มากข1@น 
ระล1กว7าอาหารน
@นเปFนเสม>อนยาร
กษาโรค  ถ-าเราไม7ม�ก�เลสเคร>?องเศร-า
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หมองแล-ว  ม
นกFไม7ส�าค
ญว7าเราจะฉ
นอย7างไร  แต7เราอาศ
ยธ�ดงคว
ตรท�าให-
การปฏ�บ
ต�ของเราเปFนไปอย7างง7ายๆ  พระพ�ทธองคQไม7ได-ทรงบ
ญญ
ต�ธ�ดงค
ว
ตรไว-ว7าเปFนส�?งจ�าเปFนส�าหร
บพระภ�กษ�  ท�กองคQ  แต7พระพ�ทธองคQทรง
บ
ญญ
ต�ธ�ดงคว
ตรส�าหร
บพระภ�กษ�ผ6-ประสงคQจะปฏ�บ
ต�อย7าง  เคร7งคร
ด 
ธ�ดงคว
ตรเปFนส7วนท�?เพ�?มข1@นมาในศ�ลเพราะฉะน
@นช7วยเพ�?มความม
?นคงและ 
ความเข-มแขFงของจ�ตใจเรา  ข-อว
ตรท
@งหลายเหล7าน�@ม�ไว-ให-ท7านปฏ�บ
ต�  อย7า
คอยจ
บตาด6ว7าผ6-อ>?นปฏ�บ
ต�อย7างไร จงเฝ-าด6จ�ตของต
วท7านเอง และด6ว7าอะไร
จะเปFนประโยชนQส�าหร
บท7าน กฎข-อท�?ว7าเราต-องไปอย67ก�ฏ�  จะก�ฏ�ใดกFตามท�?
ก�าหนดไว-ให-เรา เปFนกฎท�?เปFนประโยชนQเช7นเด�ยวก
น ม
นช7วยก
นไม7ให-พระ
ต�ดท�?อย67ถ-าผ6-ใดจากไปแล-วและกล
บมาใหม7  กFจะต-องไปอย67ก�ฏ�ใหม7  การ
ปฏ�บ
ต�ของพวกเราเปFนเช7นน�@ ค>อไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นในส�?งใด

๑๘.  ถ-าหากว7า  การใส7อาหารท�กอย7างรวมลงในบาตรเปFนส�?งจ�าเปFน แ ล-ว 
ท�าไมท7านอาจารยQจ1งไม7ปฏ�บ
ต�ด-วยเช7นเด�ยวก
น คร
บ ท7านค�ดว7า ไม7ส�าค
ญ
หร>อคร
บ ท�?อาจารยQจะต-องท�าเปFนต
วอย7างแก7ศ�ษยQ
ถ6กแล-ว  อาจารยQควรท�าเปFนต
วอย7างแก7ล6กศ�ษยQของตน  ผมไม7ถ>อว7าท7านต�
ผม  ท7านซ
กถามได-ท�กอย7างท�?อยากทราบ  แต7ว7าม
นกFส�าค
ญท�?ท7านต-องไม7
ย1ดอย67ก
บอาจารยQ  ถ-าด6จากภายนอก ผมปฏ�บ
ต�ด�พร-อมหมดกFคงจะแย7มาก 
พวกท7านท�กคนกFจะพาก
นย1ดต�ดในต
วผมย�?งข1@น  แม-พระพ�ทธเจ-าเอง  บาง
คร
@งกFตร
สให-บรรดาสาวกปฏ�บ
ต�อย7างหน1?ง  และพระองคQเองกล
บปฏ�บ
ต�อ�ก
อย7างหน1?ง  ความไม7แน7ใจในอาจารยQของท7านกFช7วยท7านได-  ท7านควรเฝ-าด6
ปฏ�ก�ร�ยาของต
วเอง  ท7านไม7ค�ดบ-างหร>อว7า  อาจจะเปFนไปได-ว7าท�?ผมแบ7ง
อาหารจากบาตรใส7จานไว-เพ>?อเล�@ยงด6ชาวบ-านท�?มา ช7วยท�างานว
ด

566



ป 
ญญา  ค>อส�?งท�?ท7านต-องเฝ-าด6และท�าให-เจร�ญข1@น  ร
บเอาแต7ส�?งท�?ด�จาก
อาจารยQ  จงร6-เท7าท
นการฝ1กปฏ�บ
ต�ของท7านเอง  ถ-าผมพ
กผ7อนในขณะท�?
พวกท7านท�กองคQต-องน
?งท�าความเพ�ยรแล-ว  ท7านจะโกรธหร>อไม7ถ-าผมเร�ยก
ส�น�@าเง�นว7าแดง  หร>อเร�ยกผ6-ชายว7าผ6-หญ�งกFอย7าเร�ยกตามผมอย7างหล
บห6
หล
บตา
อาจารยQองคQหน1?งของผมฉ
นอาหารเรFวมาก และฉ
นเส�ยงด
ง แต7ท7านสอนให-
พวกเราฉ
นช-าๆ  และฉ
นอย7างม�สต�  ผมเคยเฝ-าด6ท7านและร6-ส1กข
ดเค>องใจ
มาก ผมเปFนท�กขQ แต7ท7านไม7ท�กขQเลย ผมเพ7งเลFงแต7ล
กษณะภายนอก ต7อ
มาผมจ1งได-ร6-  บางคน ข
บรถเรFวมาก  แต7ระม
ดระว
ง  บางคนข
บช-าๆ  แต7ม�
อ�บ
ต�เหต�บ7อยๆ  อย7าย1ดม
?นถ>อม
?นในกฎระเบ�ยบและร6ปแบบภายนอก  ถ-า
ท7านใช-เวลาอย7างมากเพ�ยงส�บเปอรQเซFนตQมองด6ผ6-อ>?น แต7เฝ-าด6ต
วเองเก-าส�บ
เปอรQเซFนตQ อย7างน�@เปFนการปฏ�บ
ต�ท�?ถ6กต-องแล-ว
แรกๆผมคอยเฝ-าส
งเกตอาจารยQของผม  ค>อ  อาจารยQทองร
ตและเก�ดสงส
ย
ในต
วท7านมาก  บางคนถ1งก
บค�ดว7าท7านบ-า  ท7านม
ก  จะท�าอะไรแปลกๆ 
หร>อเกร�@ยวกราดเอาก
บบรรดาล6กศ�ษยQของท7าน  อาการภายนอกของท7าน
โกรธ แต7ภายในใจท7านไม7ม�อะไร ไม7ม�ต
วตน ท7านน7าเล>?อมใสมาก ท7านเปFน
อย67อย7างร6-แจ-งและม�สต� จนถ1งวาระท�?ท7านมรณภาพ
การมองออกไปนอกต
ว  เปFนการเปร�ยบเท�ยบแบ7งเขาแบ7งเราท7านจะไม7พบ
ความส�ขโดยว�ธ�น�@  และท7านจะไม7พบความสงบเลย  ถ-าท7านม
วเส�ยเวลา
แสวงหาคนท�?ด�พร-อม  หร>อคร6ท�?ด�พร-อม  พระพ�ทธเจ-าทรงสอนให-เราด6ท�?
ธรรมะ ท�?ส
จจธรรม ไม7ใช7คอยจ
บตาด6ผ6-อ>?น
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๑๙. เราจะเอาชนะกามราคะท�?เก�ดข1@นระหว7างการฝ1กปฏ�บ
ต�ได-อย7างไร คร
บ 
บางคร
@งผมร6-ส1กเปFนทาสของความต-องการ ทางเพศ
กามราคะจะบรรเทาลงได-ด-วยการเพ7งพ�จารณาถ1งความน7าเกล�ยด  โสโครก 
(อส�ภะ)  การย1ดต�ดอย67ก
บร6ปร7างกายเปFนส�ดโต7งข-างหน1?ง  ซ1?งเราต-องมองใน
ทางตรงข-าม จงพ�จารณาร7างกายเหม>อนซากศพ และเหFนการเปล�?ยนแปลง
เน7าเป>?อย  หร>อพ�จารณาอว
ยวะต7างๆของร7างกาย  เช7น  ปอด  ม-าม  ไขม
น 
อ�จจาระ  และอ>?นๆ  จ�าอ
นน�@ไว-และพ�จารณาให-เหFนจร�งถ1งความน7าเกล�ยด
โสโครกของร7างกาย  เม>?อม�กามราคะเก�ดข1@น  กFจะช7วยให-ท7านเอาชนะกาม
ราคะได-

๒๐. เม>?อผมโกรธ ผมควรจะท�าอย7างไรคร
บ
ท7านต-องแผ7เมตตา ถ-าท7านม�โทสะในขณะภาวนา ให-แก-ด-วยเมตตาจ�ต ถ-า
ม�ใครท�าไม7ด�หร>อโกรธ  อย7าโกรธตอบ  ถ-าท7านโกรธตอบท7านจะโง7ย�?งกว7า
เขา  จงเปFนคนฉลาด  สงสารเหFนใจเขา  เพราะว7าเขาก�าล
งได-ท�กขQ  จงม�
เมตตาเตFมเป�?ยมเหม>อนหน1?งว7าเขาเปFนน-องชายท�?ร
กย�?งของท7าน  เพ7ง
อารมณQเมตตาเปFนอารมณQภาวนา  แผ7เมตตาไปย
งสรรพส
ตวQท
@งหลายใน
โลก เมตตาเท7าน
@นท�?จะเอาชนะโทสะและความเกล�ยดได-
บางคร
@งท7านอาจจะเหFนพระภ�กษ�ร6ปอ>?นปฏ�บ
ต�ไม7สมควร  ท7านอาจจะ
ร�าคาญใจ ท�าให-เปFนท�กขQโดยใช7เหต�  น�@ไม7ใช7ธรรมะของเรา ท7านอาจจะค�ด
อย7างน�@ว7า  "เขาไม7เคร7งเท7าฉ
น  เขาไม7ใช7พระกรรมฐานท�?เอาจร�งเอาจ
งเช7น
ฉ
น เขาไม7ใช7พระท�?ด�"  น�?เปFนก�เลสเคร>?องเศร-าหมองอย7างย�?งของต
วท7านเอง 
อย7าเปร�ยบเท�ยบ อย7าแบ7งเขา แบ7งเรา จงละท�ฏฐ� ของท7านเส�ย และเฝ-าด6
ต
วท7านเอง  น�?แหละค>อธรรมะของเรา  ท7านไม7  สามารถบ
งค
บให-ท�กคน
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ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ตามท�?ท7านต-องการ หร>อเปFนเช7นท7านได- ความต-องการเช7น
น�@ม�แต7จะท�าให-ท7านเปFนท�กขQ  ผ6-ปฏ�บ
ต�ภาวนาม
กจะพาก
นหลงผ�ดในข-อน�@ 
การจ
บตาด6ผ6-อ>?นไม7ท�าให-เก�ดป 
ญญาได-  เพ�ยงแต7พ�จารณาตนเองและความ
ร6-ส1กของตน แล-วท7านกFจะเข-าใจ

๒๑. ผมง7วงเหงาหาวนอนอย67มากคร
บ ท�าให-ภาวนาล�าบาก
ม�ว�ธ�เอาชนะความง7วงได-หลายว�ธ�  ถ-าท7านน
?งอย67ในท�?ม>ด  ย-ายไปอย67ท�?สว7าง 
ล>มตาข1@น ล�กไปล-างหน-าตบหน-าตนเอง หร>อไปอาบน�@าถ-าท7านย
งง7วงอย67อ�ก 
ให-เปล�?ยนอ�ร�ยาบถ เด�นจงกรมให-มากหร>อเด�นถอยหล
ง ความกล
วว7าจะไป
ชนอะไรเข-าจะท�าให-ท7านหายง7วง  ถ-าย
งง7วงอย67อ�ก  กFจงย>นน�?งๆท�าใจให-
สดช>?น และสมมต�ว7าขณะน
@นสว7าง เปFนกลางว
น หร>อน
?งร�มหน-าผาส6ง หร>อ
บ7อล1ก  ท7านจะไม7กล-าหล
บ  ถ-าท�าอย7างไรๆกFไม7หายง7วง  กFจงนอนเส�ย 
เอนกายลงอย7างส�ารวมระว
ง  และร6-ต
วอย67จนกระท
?งท7านหล
บไป  เม>?อท7าน
ร6-ส1กต
วต>?นข1@น จงล�กข1@นท
นท� อย7ามองด6นาฬ�กาหร>อหล
บต7ออ�ก เร�?มต-นม�สต�
ระล1กร6-ท
นท�ท�?ท7านต>?น
ถ-าท7านง7วงนอนอย67ท�กว
น ลองฉ
นอาหารให-น-อยลง ส�ารวจต
วเอง ถ-าอ�กห-า
ค�าท7านจะอ�?ม จงหย�ด แล-วด>?มน�@าจนอ�?มพอด� แล-วกล
บไปน
?งด6ใหม7อ�ก เฝ-าด6
ความง7วงและความห�ว  ท7านต-องกะฉ
นอาหารให-พอด�  เม>?อท7านฝ1กปฏ�บ
ต�
ต7อไปอ�ก  ท7านจะร6-ส1กกระปร�@ประเปร7าข1@นและฉ
นน-อยลง  ท7านต-องปร
บต
ว
ของท7านเอง
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๒๒. ท�าไมเราจ1งต-องกราบก
นบ7อยๆคร
บ ท�?น�?
การกราบน�@เปFนส�?งส�าค
ญมาก  เปFนร6ปแบบซ1?งเปFนส7วนหน1?งของการปฏ�บ
ต� 
การกราบน�@ต-องท�าให-ถ6กต-อง  ก-มลงจนหน-าผากจรดพ>@นวางศอกให-ช�ดก
บ
เข7า ฝ7าม>อท
@งสองราบอย67ท�?พ>@น ห7างก
นประมาณสามน�@ว กราบลงช-าๆ ม�สต�
ร6-อาการของกาย  การกราบช7วยแก-ความถ>อต
วของเราได-เปFนอย7างด�  เรา
ควรกราบบ7อยๆ  เม>?อท7านกราบสามหนท7านควรต
@งจ�ตระล1กถ1งพระค�ณของ
พระพ�ทธเจ-า พระธรรม และพระสงฆQ น
?นค>อค�ณล
กษณะแห7งจ�ตอ
นสะอาด 
สว7าง  และสงบ  ด
งน
@นเราจ1งอาศ
ยร6ปแบบน�@ฝ1กฝนตน  กาย  และจ�ตจะ
ประสานกลมกล>นก
น  อย7าได-หลงผ�ดไปจ
บตาด6ว7าผ6-อ>?นกราบอย7างไร  ถ-า
สามเณรน-อยด6ไม7ใส7ใจ และพระผ6-เฒ7าด6ขาดสต� กFไม7ใช7เร>?องท�?ท7านจะต
ดส�น
ใจ  บางคนอาจจะสอนยาก  บางคนเร�ยนได-เรFว  บางคนเร�ยนได-ช-า  การ
พ�จารณาต
ดส�นผ6-อ>?นม�แต7จะเพ�?มความหย�?งทะนงตน  จงเฝ-าด6ต
วเอง  กราบ
บ7อยๆ ขจ
ดความหย�?งทะนงตนออกไป
ผ6-ท�?เข-าถ1งธรรมะได-อย7างแท-จร�งแล-ว  ท7านจะอย67เหน>อร6ปแบบ  ท�กๆอย7างท�?
ท7านท�ากFม�แต7การอ7อนน-อมถ7อมตน  เด�นกFถ7อม  ฉ
นกFถ7อมข
บถ7ายกFถ7อม 
ท
@งน�@กFเพราะว7าท7านพ-นจากความเหFนแก7ต
วเส�ยแล-ว

๒๓. อ�ปสรรคใหญ7ของล6กศ�ษยQใหม7ของท7านอาจารยQค>ออะไรคร
บ
ท�ฏฐ�  ความเหFน  และความน1กค�ดเก�?ยวก
บส�?งท
@งปวง  เก�?ยวก
บต
วเขาเอง 
เก�?ยวก
บการปฏ�บ
ต�ภาวนา  เก�?ยวก
บค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าหลายๆท7าน
ท�?มาท�?น�?  ม�ต�าแหน7งการงานส6งในส
งคม  บางคนเปFนพ7อค-าท�?ม
?งค
?ง  หร>อได-
ปร�ญญาต7างๆ คร6และข-าราชการ สมองของเขาเตFมไปด-วยความค�ดเหFนต7อ
ส�?งต7างๆ เขาฉลาดเก�นกว7าท�?จะฟ 
งผ6-อ>?น เปร�ยบเหม>อนน�@าในถ-วย ถ-าถ-วยม�
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น�@าสกปรกอย67เตFม  ถ-วยน�@ากFใช-ประโยชนQอะไรไม7ได-  เม>?อได-เทน�@าเก7าน
@นท�@ง
ไปแล-วเท7าน
@น  ถ-วยน
@นกFจะใช-ประโยชนQได-  ท7านต-องท�าจ�ตให-ว7างจากท�ฏฐ� 
แล-วท7านจ1งจะได-เร�ยนร6-การปฏ�บ
ต�ของเราน
@นอย67เหน>อความฉลาดหร>อ
ความโง7  ถ-าท7านค�ดว7าฉ
นเก7ง  ฉ
นรวย  ฉ
นเปFนคนใหญ7คนโต  ฉ
นเข-าใจ
พระพ�ทธศาสนาแจ7มแจ-งท
@งหมดเช7นน�@แล-ว ท7านจะไม7เหFนความจร�งในเร>?อง
ของอน
ตตาหร>อความไม7ใช7ต
วตน  ท7านจะม�แต7ต
วตน  ต
วฉ
น  ของฉ
น  แต7
พระพ�ทธศาสนาค>อการละต
วตน  เปFนความว7าง  เปFนความไม7ม�ท�กขQ  เปFน
น�พพาน

๒๔. ก�เลสเคร>?องเศร-าหมอง เช7นความโลภ หร>อความโกรธเปFนเพ�ยงมายา 
หร>อว7าเปFนของจร�งคร
บ
เปFนท
@งสองอย7าง  ก�เลสท�?เราเร�ยกว7าราคะหร>อความโลภ  ความโกรธและ
ความหลง  น
@นเปFนแต7เพ�ยงช>?อ  เปFนส�?งท�?ปรากฏข1@นมา  เช7นเด�ยวก
บท�?เรา
เร�ยกชามใหญ7 ชามเลFก สวย หร>ออะไรกFตาม น�?ไม7ใช7สภาพท�?เปFนจร�ง แต7
เปFนความค�ดปร�งแต7งท�?เราค�ดปร�งข1@นจากต
ณหาถ-าเราต-องการชามใหญ7 
เรากFว7าอ
นน�@เลFกไป ต
ณหาท ี�าให-เราแบ7งแยกความจร�งกFค>อม
นกFเปFนของ
ม
นอย67อย7างน
@น ลองมามองแง7น�@บ-าง ท7านเปFนผ6-ชายหร>อเปล7า ท7านตอบว7า
เปFน น�?เปFนเพ�ยงร6ปปรากฏของส�?งต7างๆ แท-จร�งแล-ว ท7านเปFนส7วนประกอบ
ของธาต�และข
นธQ ถ-าจ�ตเปFนอ�สระแล-ว จ�ตจะไม7แบ7งแยก ไม7ม�ใหญ7 ไม7ม�เลFก 
ไม7ม�เขา  ไม7ม�เรา  ไม7ม�อะไรจะเปFนอน
ตตา  หร>อความไม7ใช7ต
วตน  แท-จร�ง
แล-วในบ
@นปลายกFไม7ม�ท
@งอ
ตตาและอน
ตตา (เปFนแต7เพ�ยงช>?อเร�ยก)
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๒๕. ขอความกร�ณาท7านอาจารยQอธ�บายเพ�?มเต�มเก�?ยวก
บกรรมด-วยคร
บ
กรรม ค>อ การกระท�า  กรรม ค>อการย1ดม
?นถ>อม
?น กาย วาจาและใจ ล-วน
สร-างกรรมเม>?อม�การย1ดม
?นถ>อม
?น  เราท�าก
นจนเก�ดความเคยช�นเปFนน�ส
ย 
ซ1?งจะท�าให-เราเปFนท�กขQได-ในกาลข-างหน-า  น�?เปFนผลของการย1ดม
?นถ>อม
?น 
และของก�เลส  เคร>?องเศร-าหมองของเราท�?เก�ดข1@นแล-วในอด�ต  ความย1ดม
?น
ท
@งหลายจะท�าให-เราสร-างกรรม สมมต�ว7าท7านเคยเปFนขโมย ก7อนท�?จะบวช
เปFนพระ  ท7านขโมยเขา  ท�าให-เขาไม7เปFนส�ข  ท�าให-พ7อแม7หมดส�ข  ตอนน�@
ท7านเปFนพระ แต7เวลาท�?ท7านน1กถ1งเร>?องท�?ท7านท�าให-ผ6-อ>?นหมดส�ขแล-ว ท7านกF
ไม7สบายใจ และเปFนท�กขQ แม-จนท�กว
นน�@
จงจ�าไว-ว7า  ท
@งกายกรรม วจ�กรรม และมโนกรรม จะเปFนเหต�ป 
จจ
ยให-เก�ด
ผลในอนาคตได-  ถ-าท7านเคยสร-างกรรมด�ไว-ในอด�ต  และว
นน�@กFย
งจ�าได- 
ท7านกFเปFนส�ข  ความส�ขใจเปFนผลจากกรรมในอด�ต  ส�?งท
@งปวงม�เหต�เปFน
ป 
จจ
ย ท
@งในระยะยาว และถ-าใคร7ครวญ ด6แล-วท
@งในท�กๆขณะด-วย แต7ท7าน
อย7าไปน1กถ1งอด�ต หร>อป 
จจ�บ
น หร>ออนาคตเพ�ยงแต7เฝ-าด6กายและจ�ต ท7าน
จะต-องพ�จารณาจนเหFนจร�งในเร>?องกรรม  ด-วยต
วของท7านเอง  จงเฝ-าด6จ�ต
ปฏ�บ
ต�แล-วท7านจะร6-อย7างแจ7มแจ-ง  อย7าล>มว7ากรรมของใครกFเปFนของคนน
@น 
อย7าย1ดม
?น และอย7าจ
บตาด6ผ6-อ>?น ถ-าผมด>?มยาพ�ษ ผมกFได-ท�กขQ ไม7ใช7เร>?องท�?
ท7านจะมาเปFนท�กขQด-วย จงร
บเอาแต7ส�?ง ด�ท�?อาจารยQสอน แล-วท7านจะเข-าถ1ง
ความสงบ  จ�ตของท7านจะเปFนเช7นเด�ยวก
นก
บจ�ตของอาจารยQ  ถ-าท7าน
พ�จารณาด6ท7านกFจะร6-ได- แม-ว7าขณะน�@ท7านจะย
งไม7เข-าใจ เม>?อท7านปฏ�บ
ต�ต7อ
ไปม
นกFจะแจ7มแจ-งข1@น ท7านจะร6-ได-ด-วยตนเอง ได-ช>?อว7าปฏ�บ
ต�ธรรม
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เม>?อเราย
งเลFก  พ7อแม7วางกฎระเบ�ยบก
บเรา  และห
วเส�ยก
บเราแท-จร�งแล-ว
ท7านต-องการจะช7วยเรา  กว7าเราจะร6-กFต7อมาอ�กนาน  พ7อแม7และคร6บา
อาจารยQ  ด�ว7าเรา  และเรากFไม7พอใจ  ต7อมาเราจ1งเข-าใจว7าท�าไมเราจ1งถ6กด� 
ปฏ�บ
ต�ไปนานๆแล-วท7านกFจะเหFนเอง  ส7วนผ6-ท�?ค�ดว7าตนฉลาดล�@ากFจะจากไป
ในเวลาอ
นส
@น  เขาไม7ม�ว
นจะได-เร�ยนร6-  ท7านต-องขจ
ดความค�ดว7าต
วฉลาด
สามารถออกไปเส�ย  ถ-าท7านค�ดว7าท7านด�กว7าผ6-อ>?น  ท7านกFจะม�แต7ท�กขQ  เปFน
เร>?องน7าสงสาร อย7าข�7นเค>องใจ แต7จงเฝ-าด6ตนเอง

๒๖.  บางคร
@งด6เหม>อนว7าต
@งแต7ผมบวชเปFนพระมาน�@ผมประสบความ  ยาก
ล�าบากและความท�กขQมากข1@น
ผมร6-ว7าพวกท7านบางคนม�ภ6ม�หล
งท�?สะดวกสบายทางว
ตถ�มาก7อนและม�
เสร�ภาพ  เม>?อเปร�ยบก
นแล-ว  ขณะน�@ท7านต-องเปFนผ6-อย67อย7างส�ารวมตนเอง
และม
กน-อยย�?งน
ก  ซ�@าในการฝ1กปฏ�บ
ต�น�@  ผมย
งให-ท7านน
?งนานและคอย
หลายช
?วโมง  อาหารและด�นฟ-าอากาศกFต7างก
นไปก
บบ-านเม>องของท7าน 
แต7ท�กคนกFต-องผ7านความท�กขQยากก
นบ-าง  น�?ค>อความท�กขQท�?จะน�าไปส67
ความด
บท�กขQ อย7างน�@แหละท�?จะท�าให-ท7านได-เร�ยนร6- เม>?อท7านน1กโกรธ หร>อ
น1กสงสารต
วเอง  น
?นแหละเปFนโอกาสเหมาะท�?จะเข-าใจเร>?องของจ�ต 
พระพ�ทธเจ-าตร
สว7าก�เลสท
@งหลายเปFนคร6ของเรา
ศ�ษยQท�กคนกFเหม>อนล6กของผม  ผมม�แต7เมตตากร�ณาและความปรารถนาด�
ต7อท�กคน  ถ-าผมท�าให-ท7านท�กขQยากกFเพ>?อประโยชนQของท7านเอง  ผมร6-ว7า
พวกท7านบางคนม�การศ1กษาด� และม�ความร6-ส6ง ผ6-ท�?ม�การศ1กษาน-อย และม�
ความร6-ทางโลกน-อย จะฝ1กปฏ�บ
ต�ได-ง7าย ม
นกFเหม>อนก
บว7า ฝร
?งเช7นท7านน�@
ม�บ-านหล
งใหญ7ท�?จะต-องเชFดถ6  เม>?อเชFดถ6แล-วท7านกFจะม�ท�?อย67กว-างขวาง  ม�

573



คร
ว ม�ห-องสม�ด ม�ห-องน
?งเล7น ท7านต-องอดทน ความอดทนและความทนได-
ส�าค
ญมากในการฝ1กปฏ�บ
ต�ของเรา  เม>?อผมย
งเปFนพระหน�7มๆอย67  ผมไม7ได-
ร
บความยากล�าบากมากเท7าท7าน ผมพ6ดภาษาพ>@นเม>อง และฉ
นอาหารพ>@น
เม>องของผมเอง แม-กระน
@นบางว
นผมกFทอดอาล
ย ผมอยากส1ก และถ1งก
บ
อยากฆ7าต
วตายความท�กขQเช7นน�@เก�ดจากความเหFนผ�ด  (ม�จฉาท�ฏฐ�)  เม>?อ
ท7านเข-าถ1งส
จจธรรมแล-ว  ท7านจะละท�@งท
ศนะและท�ฏฐ�เส�ยได-  ท�กอย7างจะ
เข-าส67ความสงบ

๒๗. ผมเจร�ญสมาธ�ภาวนาจนจ�ตสงบล1ก ผมควรท�าอย7างไร ต7อไปคร
บ
น�?กFด�แล-ว  ท�าจ�ตให-สงบและเปFนสมาธ�  และใช-สมาธ�น�@พ�จารณาจ�ตและกาย 
ถ-าจ�ตเก�ดไม7สงบกFจงเฝ-าด6ด-วย  แล-วท7านจะร6-ถ1งความสงบท�?แท-จร�ง  เพราะ
อะไร  เพราะท7านจะได-เหFนความไม7เท�?ยง  แม-ความสงบเองกFด6ให-เหFนไม7
เท�?ยง  ถ-าท7านย1ดต�ดอย67ก
บภาวะจ�ตท�?สงบ  แล-วท7านจะเปFนท�กขQเม>?อจ�ตไม7
สงบ ฉะน
@นจงปล7อยวางหมดท�กส�?งแม-แต7ความสงบ

๒๘.  ผมได-ย�นท7านอาจารยQพ6ดว7าท7านเปFนห7วงล6กศ�ษยQท�?พากเพ�ยรมาก ใช7
ไหมคร
บ
ถ6กแล-ว ผมเปFนห7วง ผมเปFนห7วงว7าเขาเอาจร�งเอาจ
งจนเก�นไปเขาพยายาม
เก�นไป  แต7ขาดป 
ญญา  เขาเค�?ยวเขFญตนเองไปส67ความท�กขQยากโดยไม7
จ�าเปFน  บางคนม�7งม
?นท�?จะร6-แจ-ง  เขาขบฟ 
นแน7นและใจด�@นรนอย67ตลอดเวลา 
อย7างน�@เปFนความพยายามมากเก�นไป คนท
?วไปกFเช7นเด�ยวก
น พวกเขาไม7ร6-
ถ1งสภาพเปFนจร�งของส�?งท
@งปวง  (ส
งขาร)  ส
งขารท
@งปวง  จ�ตและร7างกาย
ล-วนเปFนของไม7เท�?ยง จงเฝ-าด6และอย7าย1ดม
?นถ>อม
?น
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บางคนค�ดว7าเขาร6-  เขาว�พากษQว�จารณQ  จ
บตามองและลงความเหFนเอาเอง 
อย7างน�@กFตามใจเขา  ท�ฏฐ�ของใครกFปล7อยให-เปFนของคนน
@น  การแบ7งเขา
แบ7งเราน�@อ
นตราย เปร�ยบเหม>อนทางโค-งอ
นตรายของถนน ถ-าเราค�ดว7าคน
อ>?นด-อยกว7า  หร>อด�กว7า  หร>อเสมอก
นก
บเรา  เรากFตกทางโค-ง  ถ-าเราแบ7ง
เขา แบ7งเรา เรากFจะเปFนท�กขQ

๒๙.  ผมได-เจร�ญสมาธ�ภาวนามาหลายป�แล-ว ใจผมเป�ดกว-างและสงบระง
บ
เก>อบจะในท�กสภาพการณQ เวลาน�@ผมอยากจะย-อนหล
ง และฝ1กท�าสมาธ�ช
@น
ส6ง หร>อฝ1กฌานคร
บ
จะท�าอย7างน
@นกFได-  เปFนการฝ1กจ�ตท�?ม�ประโยชนQ ถ-าท7านม�ป 
ญญาท7านจะไม7
ย1ดต�ดอย67ในสมาธ�จ�ต  ซ1?งกFเหม>อนก
นก
บอยากน
?งภาวนานานๆ  อยากจะ
ลองฝ1กอย7างน
@นด6กFได-  แต7จร�งๆ  แล-วการฝ1กน�@ไม7ได-ข1@นอย67ก
บท7วงท7า
อ�ร�ยาบถต7างๆ  แต7น�?เปFนการมองตรงเข-าไปในจ�ตน�?ค>อป 
ญญา  เม>?อท7าน
พ�จารณาและเข-าใจช
ดในเร>?องของจ�ตแล-ว  ท7านกFจะเก�ดป 
ญญา  ร6-ถ1ง
ขอบเขตของสมาธ�  หร>อขอบเขตของต�าร
บต�าราเม>?อท7านได-ฝ1กปฏ�บ
ต�  และ
เข-าใจจร�งเร>?องการไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นแล-ว  ท7านจะกล
บไปอ7านต�าร
บต�ารากFได- 
เปร�ยบได-เหม>อนขนมหวาน  จะช7วยท7านในการสอนผ6-อ>?น  หร>อท7านจะหวน
กล
บไปฝ1กฌานกFได- ถ-าท7านม�ป 
ญญาร6-แล-วท�?จะไม7ย1ดถ>อในส�?งใด

๓๐. ขอความกร�ณาท7านอาจารยQทบทวนใจความส�าค
ญของ การสนทนา น�@
ด-วยคร
บ
ท7าน ต-องส�ารวจ ต
วเอง ร6-ว7าท7านเปFนใคร ร6-ท
นกายและจ�ตใจของท7าน โดย
การเฝ-าด6ในขณะน
?งภาวนา หล
บนอน และขบฉ
น จงร6-ความพอด�พอเหมาะ
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ส�าหร
บต
วท7าน  ใช-ป 
ญญาในการฝ1กปฏ�บ
ต�น�@  ต-องละความอยากท�?จะบรรล�
ผลใดๆ  จงม�สต�ร6-ว7าอะไรเปFนอย67  การเจร�ญสมาธ�ภาวนาของเรากFค>อการ
มองตรงเข-าไปในจ�ต  ท7านจะมองเหFนท�กขQ  เหต�แห7งท�กขQ  และความด
บไป
แห7งท�กขQ แต7ท7านต-องม�ความอดทน อดทนอย7างย�?ง และต-องทนได- ท7านจะ
ค7อยๆได-เร�ยนร6-  พระพ�ทธเจ-าทรงสอนให-สาวกอย67ก
บอาจารยQอย7างน-อยห-า
ป�  ท7านจะต-องเหFนค�ณค7าของการให-ทานของความอดทนและของการเส�ย
สละ
อย7าปฏ�บ
ต�เคร7งเคร�ยดจนเก�นไป  อย7าย1ดต�ดอย67ก
บร6ปแบบภายนอก  การ
จ
บตาด6ผ6-อ>?น  เปFนการปฏ�บ
ต�ท�?ไม7ถ6กต-อง  จงเปFนปกต�ตามธรรมชาต�  และ
เฝ-าด6ส�?งน�@อย67  พระว�น
ยของพระสงฆQ  และกฎระเบ�ยบของว
ดส�าค
ญมาก 
ท�าให-เก�ดบรรยากาศท�?เร�ยบง7าย และประสานกลมกล>น จงใช-ให-เปFน แต7จ�า
ไว-ว7า ความส�าค
ญของพระว�น
ยของพระสงฆQ ค>อการเฝ-าด6เจตนาและส�ารวจ
จ�ต ท7านต-องใช-ป 
ญญาอย7าแบ7งเขาแบ7งเรา ท7านจะข
ดเค>องใจหร>อไม7 ถ-าต-น
ไม-เลFกๆในป7าไม-ส6งใหญ7และตรง อย7างต-นอ>?นๆ น�?เปFนเร>?องโง7เขลา อย7าไป
ต
ดส�นคนอ>?นคนเราม�หลายแบบต7างๆก
น  อย7าคอยแต7ม
?นหมายท�?จะเปล�?ยน
แปลงใครๆไปหมดท�กคน
ด
งน
@นจงอดทนและฝ1กให-ม�ค�ณธรรม  ม�ความเปFนอย67อย7างง7ายๆและเปFน
ปกต�ตามธรรมชาต�  เฝ-าด6จ�ต  น�?แหละค>อการปฏ�บ
ต�ของเรา  ซ1?งจะน�าไปส67
ความไม7เหFนแก7ต
ว และความสงบส
นต�
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๓๘ - กบเฒ9าน�=งเฝBากอบ�ว
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พวกเราเปFนผ6-ม�บ�ญวาสนามาก  เพราะพระพ�ทธเจ-าตร
สว7า  การท�?
พระพ�ทธเจ-าจะมาตร
สร6-ในโลกน�@ เปFนส�?งท�?เก�ดข1@นได-ยาก
เราจะได-พบท7านกFยาก  เม>?อพบท7านแล-วจะได-ฟ 
งธรรมท7านกFยาก  ได-ฟ 
ง
ธรรมแล-วจะได-บวชปฏ�บ
ต�อย67ใกล-ท7านกFยาก  หร>อแม-แต7บวชแล-วจะม�
ศร
ทธากFยาก กFล�าบากท7านว7าอย7างน
@น ผ6-บวชแล-วเข-าไม7ถ1งพระพ�ทธเจ-ากFม�
นะอย7าน1กว7าถ-าบวชแล-วจะได-เข-าใกล-  พระพ�ทธเจ-า  ถ-าไม7ได-ปฏ�บ
ต�ตามพ
ระธรรมว�น
ยของท7าน กFไม7ได-ช>?อว7าเข-าใกล-พระพ�ทธเจ-า ให-พาก
นเข-าใจ ด
ง
น
@น  ผ6-ร6-จะเก�ดข1@นภายในจ�ตใจของมน�ษยQ  ให-ร6-แจ-งแทงตลอดน�@จ1งหาได-ยาก 
บ�คคลท�?ม�เจตนา ม�ศร
ทธามาสอนพวกเรา ให-เก�ดความร6-ความเหFนในความ
ด�ความช
?ว ในบ�ญในบาป น�@กFยาก และจะได-ฟ 
งธรรมของท7านน
@นกFยาก
อย7างเราฟ 
งธรรมก
นโดยท
?วไปท�กว
นน�@  กFฟ 
งแต7น�ทานพ>@นบ-าน  เร>?อง
การะเกดบ-าง  ส�นช
ยบ-าง  แตงอ7อนแตงแก7บ-าง  ฟ 
งก
นเล7นๆ  อ
นน
@นไม7ใช7
ธรรมะของพระพ�ทธเจ-า  เปFนน�ยายฟ 
งก
นสน�กเฉยๆ  ถ-าฟ 
งธรรม
พระพ�ทธเจ-าม
นได-บ�ญนะ  ได-ในป 
จจ�บ
นน�@น�?แหละ  ธรรมท�?จะสอนส
ตวQท
@ง
หลายน
@นไม7ใช7ง7าย ถ-าค�าสอนใดไม7เปFนไปเพ>?อหายพยศ ลดมานะ ละความ
ช
?วแล-ว กFไม7ใช7ธรรมของพระพ�ทธเจ-า เปFนธรรมของพวกเด�ยรถ�ยQ ของพวก
ชาวน�ครนถQ ม
นไม7ได-เหFนความจร�ง ไม7ได-ระบายความท�กขQออกจากใจ ไม7
หายสงส
ย ย
งไม7ถ6กธรรมะ
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ผ6-ไม7ได-ปฏ�บ
ต�ธรรมะ  ฟ 
งธรรมะแล-วจะปฏ�บ
ต�ธรรมน
@นยาก  ม
นยากจะได-
เหFน ยากจะได-ฟ 
ง ธรรมะของพระพ�ทธเจ-าน
@น ควรร6-ได-ไตร7ตรอง และเหFน
ตามความเปFนจร�งได-  ท7านไม7ได-สอนต�?าสอนส6งอะไรท7านสอนพอด�  สอน
ธรรมตามบ�คคล  เหม>อนอย7างเดFกต
วเลFกๆ  ม�ก�าล
งน-อย  ท7านกFไม7ให-แบก
หน
ก ให-แบกพอด� ม
นกFแบกไปได- ผ6-ใหญ7ม�ก�าล
งมาก ท7านกFให-แบกสมก
บ
ก�าล
งของผ6-ใหญ7 น�@กFได-ประโยชนQเร>?องม
นเปFนอย7างน�@
อ
นน�@ฉ
นใด  พวกเราจะม�ว
ดวาอารามปฏ�บ
ต�อย7างน�@กFหายากไม7ม�ท�กกาลนะ
โยม  ม�เปFนบางคร
@งบางคราว  นานๆเราจ1งจะได-พบคร
@งหน1?ง  บางคนบ�ญ
ไม7ม� วาสนาไม7ถ1ง กFไม7เหFนอย7างน�@กFม�
อาตมาเหFนโยมคนหน1?งอย67บ-านอาตมา  (บ-านก7อ)  บ-านอย67ร�มว
ดแกไปไหน
มาไหนกFเด�นผ7านว
ดท�กว
น  แต7ไม7ร6-จ
กอะไร  แกเคยฟ 
งเทศนQกFฟ 
งแต7แหล7ม

ทร�  แหล7ใส7ห6จนห6จะหนวก  กFไม7ร6-จ
กธรรมะ  ต7อมาย-ายบ-านไปอย67อ�าเภอ
วานรน�วาส  โชคด�ท�?ได-ไปฟ 
งธรรม  เหFนบ�ญ  เหFนบาป  เหFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง 
อน
ตตา กล
บมาคราวน�@เลยบวชเปFนพระ แกบอกว7า  "ม
นช
?วจร�งๆคร
บท7าน
อาจารยQ"  น�?แหละอย67ใกล-ว
ดน7าจะได-บ�ญ ได-ก�ศล แต7ไม7ร6-เร>?อง สมก
บท�?ท7าน
ว7า
กบเฒ7าน
?งเฝ-ากอบ
ว อย67บนห
วกล�?นบ
วบ7ต-อง
แมงภ67ง7องบ�นผ7ายแอ7วมา เอาเกษาดอกบ
วไปจsอย
กบอย67กอบ
ว  แต7ไม7ร6-จ
กบ
ว  ดอกบ
วจะบานจะต6ม  จะร7วงจะโรยกFไม7ร6-เร>?อง 
ว
นด�ค>นด�อาจโดนด-ามเส�ยมเขาหรอก  น�@ฉ
นใด  ตาแก7  คนน
@นกFเหม>อนก
น 
อาตมาเคยเทศนQให-ฟ 
งว7า  กบเฒ7าน
?งเฝ-ากอบ
ว  น�?บรรพบ�ร�ษเราท7านว7าไว-
ถ6ก อย67ใกล-ว
ดใกล-วาน7าจะร6-จ
กธรรมะ แต7ไม7ร6-เร>?องเลย หน�จากบ-านไปอย67ท�?
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อ�าเภอวานรฯ  จ1งได-ไปฟ 
งเทศนQพระกรรมฐานท�?โน7น  น�@ท7านว7า  ธ
มโม  จะ 
ท�ลละโภ โลเก การท�?ได-ฟ 
งธรรมพระพ�ทธเจ-าเปFนการยาก การท�าบ�ญจะถ6ก
บ�ญน�@กFยาก น�@กFล�าบากบ�ญก�ศลจะเก�ดข1@นก
บจ�ตใจกFยากล�าบาก เพราะอะไร 
เพราะกระจกเราม
นไม7สว7าง ย
งไม7ม�ป 
ญญา พวกเราจงเข-าใจ
พระพ�ทธเจ-าของเราทรงเคยเปFนท�กส�?งท�กอย7าง  ต
@งแต7เปFนส
ตวQสาวาส�?ง 
ขนาดนกกระจาบ  โตถ1งช-าง  หร>อในระหว7างท�?เปFนมน�ษยQ  ท7านกFเปFนหมด
ท�กอย7าง  เปFนคนร�?าคนรวย  เปFนคนยากคนจน  ท7านกFผ7านมาได-  เรากF
เหม>อนก
น  จะอย67ป7า  อย67เขา  ไม7ร6-จ
กศ�ลร6-จ
กธรรม  กFไม7ต-องน-อยอกน-อยใจ 
เพราะบ�ญของเราม�อย67เท7าน
@น  แต7เราสามารถท�าด�ได-ถ-าจะท�า  ม>อเรากFม� 
ร7างกายเรากFม� ตาห6เรากFม� ได-เหFน ได-ย�น ได-ฟ 
ง ม�ผ6-แนะน�าพร�?าสอนอย67 น�@
เร�ยกว7าสะสมท�นของเรา  ค>อเราจะลงม>อท�ามาค-าขายว
นไหนกFได-  เพราะ
สมบ
ต�เราม�แล-ว  ม�สมบ
ต�แล-ว  ม�เคร>?องร
บแล-ว  เม>?อได-ของไม7ด�  เราท�าให-
ม
นด�ได- ม
นผ�ดท�าให-ถ6กกFได-ม
นแก-ได-
พระพ�ทธเจ-าหร>อสาวกท
@งหลายกFด� ท7านไม7ได-เปFนพระอรห
นตQมาก7อน ท7าน
เคยเปFนชาวไร7ชาวนา ข�@เหล-าเมายา เปFนคนล
กเลFกขโมยน-อยมาเหม>อนก
น 
ค>อย
งไม7ร6-จ
กบาป บ�ญ ค�ณ โทษ คนไม7ร6-จ
กกFท�าอะไรได-ท�กอย7าง แต7เม>?อร6-
แล-วท7านกFเล�ก ท7านกFละ ถอนออกมาได- ฟ 
งธรรมแล-วเข-าใจ ร6-น
?นร6-น�? ตร
สร6-
ธรรมะได-
เร>?องตร
สร6-ธรรมะ  เราได-ย�นว7า  พระพ�ทธเจ-าตร
สร6-ธรรมะ  กFน1กว7าเปFนเร>?อง
ของท7านท�กอย7าง  ไม7ใช7นะ  เปFนเร>?องของเราท�กคนกFได-  อ
นไหนร6-แล-ว  ละ 
น
?นแหละเปFนเคร>?องหมายของเรา  เหม>อนเราเค�@ยวก�นอะไรบางอย7าง  ร6-ส1ก
ค
น  ร6-แล-วกFคายท�@ง  ความร6-ชน�ดน�@แหละ  ป�ถ�ชนเราควรร6-  เหม>อนห
วกลอย 
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เม>?อร6-ว7าม
นค
น ก�นไม7ได-  เราย
งจะก�นอย67หร>อกFม�แต7จะท�@งเท7าน
@น ม
นร6-อย7าง
น�@แหละ
ท�น�@ร6-ซ1@งเข-าไปกว7าน
@นอ�ก  ร6-ว7าอ
นน�@ด�  อ
นน�@ไม7ด�  ม
นผ�ด  ไม7เปFนประโยชนQ 
เด>อดร-อนท
@งแก7ตนและผ6-อ>?น พ�จารณาแล-วร6-ได- น�@เร�ยกว7าความร6-อ
นหน1?ง ถ-า
ม
นร6-ตามความเปFนจร�งแล-ว  ไม7ม�อะไรสามารถคล�?คลายจ�ตใจของเราได- 
อย7างเราจะท�าด� ใครว7าไม7ด�อย7างไรเรากFไม7ท�@ง เราท�าถ6กอย67 ใครว7าผ�ด เรา
กFไม7ท�@ง  เราไม7บ-า  เขาว7าบ-า  เรากFไม7ท�@งไป  เปFนบ-าอย7างเขาว7า  แต7คนเรา
ชอบท�@งเจ-าของ เราไม7บ-า เขาว7าบ-ากFโกรธ เลยเปFนบ-าอย7างเขาว7า เราท�าด�
เขาว7าไม7ด�  ไปโกรธเขา  เลยไปเอาของไม7ด�ก
บเขา  ม
นท�@งเจ-าของอย7างน�@
แหละ ไม7ร6-ตามความเปFนจร�งของเจ-าของ
ภาษาธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนน
@น  กFสอนให-แก7พวกเราท
@งหลายน�@
แหละ พวกเราท�?เปFนป�ถ�ชนให-เปFนอร�ยชน เหม>อนเราจะสร-างบ-านเร>อน เรา
กFต-องหาส�?งท�?ย
งไม7ส�าเรFจ จะเปFนเสา เปFนข>?อ เปFนแป ฯลฯ ม
นไม7ได-ส�าเรFจ
มาเลยท�เด�ยวหรอก เราต-องไปแปลงสภาพม
นข1@นมา เสาเร>อนกFด� เด�มเก�ด
จากไม-ท�?ม
นยาวม
นคดอย67  ซ1?งรวมอย67ก
บต-นไม-น
?นแหละ  เราต-องไปเล>?อย 
ไปแปรร6ปออกมา คนฉลาดกFสามารถน�าเอามาสร-างบ-านเร>อนได-
เรากFเหม>อนก
น  ย
งเปFนป�ถ�ชนอย67  ม�ล6ก  ม�เม�ย  ม�อะไรต7างๆ  เปFนธรรมดา
ของโลก แต7ถ-าเราร6-จ
กการภาวนา ร6-จ
กธรรมะแล-ว กFสามารถระบายส�?งท�?ไม7
ด� ส�?งท�?ผ�ดออกได- ไม7ว
นน�@กFพร�7งน�@ ไม7น-อยกFมากเหม>อนก
บเราแบกของหน
ก 
เม>?อเอาท�@งไปท�ละน-อยๆ ท�@งบ7อยๆ ม
นกFเบาได-  เม>?อท�@งไปๆ ผลท�?ส�ดกFวาง
หมด เหม>อนก
บเราแบกไม-ฟ>นน
?นแหละ เม>?อถ1งกระท7อมกFท�@งโครมเลย ม
น
กFเบาเหFนไหมล7ะ น�?ความเบาเปFนอย7างน�@
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ความช
?วท
@งหลายท�?เราท�ามาม
นหน
กใจของเรา  เราค7อยฝ1กห
ดปฏ�บ
ต�ไปๆ 
ใจม
นกFค7อยสว7างไสว  ของยากกFเลยกลายเปFนของง7ายของม>ดม
นกFสว7าง 
ของสกปรกม
นกFสะอาด  ร6-จ
กหล
กประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย7างน
@น  ร6-เร>?องอย7างน
@น
ค>อธรรมะ ถ-าไม7ร6-เร>?อง ท7านบอกว7า อน�จจ
งท�กข
ง อน
ตตา อย7างน�@เรากFไม7ร6-
อะไร
คนเราถ-าไม7ได-อบรมธรรมะ  กFเหม>อนก
บน
กมวยท�?ไม7ได-ซ-อมหร>อเหม>อน
หมอล�าท�?ไม7ได-เร�ยน  ถ1งเวลากFข1@นเวท�เลย  จะเปFนอย7างไรจะน7าฟ 
งไหม  จะ
น7าฟ 
งได-อย7างไร เพราะไม7ได-ท7องกลอนล�าเลย มวยไม7ได-ซ-อมกFเช7นก
น พอ
ข1@นเวท� ค67ชกเขากFจะเล>อกชกเอาตามใจชอบน
?นแหละ
ฉ
นใด เราอย67ก
บล6กหลาน ก
บส�?งของ สกลร7างกาย ล-วนแต7เปFนของไม7จ�ร
ง
ย
?งย>น  เปFนอน�จจ
ง  ค>อไม7เท�?ยง  ว
นน�@เส�ยไป  พร�7งน�@ได-มาว
นน�@ด�ใจ  พร�7งน�@
เส�ยใจ ม
นเปFนอย7างน�@  เปล�?ยนไปเปล�?ยนมา เพราะอน�จจ
ง ม
นไม7เท�?ยง ไม7
แน7นอน ท
@งภายนอก ภายในสกลร7างกาย ไม7แน7นอนท
@งน
@น ว
นน�@ด�  พร�7งน�@
อาจเจFบโน7นปวดน�?กFได- ม
นเปFนอย67อย7างน
@น ถ-าคนไม7เข-าใจกFน-อยอกน-อยใจ
ในส�?งเหล7าน�@  ว7าท�าไมจ1งเปFนอย7างน�@  อ
ชฌ
ตตา  ธ
มมา  ธรรมภายใน  ของ
ภายใน  ค>อสกลร7างกายของเราน�@  บางท�เจFบโน7นปวดน�?  เจFบขา  ปวดท-อง 
ม
นไม7แน7นอน พะ-ห�ทธา  ธ
มมา ธรรมภายนอก ค>อของผ6-อ>?น  หร>อส�?งของ
ต7างๆ เช7นต-นไม- ภ6เขา เปFนต-น
พวกเราม�ท
@งโยมผ6-หญ�ง  โยมผ6-ชายกFเหม>อนก
น  ถ-าพ6ดไม7ถ6กใจกFโกรธ  ถ-า
พ6ดถ6กใจกFห
วเราะ  เอามะขามเปร�@ยวมาให-ทาน  กFหล
บตาหย�ไปท�กคน
เหม>อนก
นน
?นแหละ ถ-าหวานกFหวานเหม>อนก
น ม
นเหม>อนก
นโดยส
ณฐาน 
ล
กษณะจ�ตใจน�@กFเหม>อนก
น  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@แหละท�?เราอาศ
ยอย67เคยร6-

581



เร>?อง  แต7คนเราไม7เปFนอย7างน
@น  อ
นน�@ของเรา  อ
นน
@นของเขา  อ
นน�@ของฉ
น 
อ
นน
@นของค�ณ  เก�ดเร>?องเก�ดราวจนย�งก
นฆ7าก
นความจร�งม
นไม7ม�อะไรส
ก
อย7าง  เม>?อย
งอย67กFท�ามาหาก�นไป  ผลท�?ส�ดแล-วกFไม7ได-เอาอะไรไปหรอก 
ตอนมากFไม7ได-เอาอะไรมา  เวลาไปกFไม7ได-เอาอะไรไป  ท�ามาไว-ตรงน�@กFท�@ง
ตรงน�@ ถ-าคนร6-จ
กธรรมะแล-วกFผ7อนผ
นได- อภ
ยก
นได- บางส�?งบางอย7างผ6-ไม7ร6-
อะไรกFเอาแล-ว ไม7ยอมก
น
อาตมาเคยเหFนหมาต
วหน1?ง  เอาข-าวให-ม
นก�น ม
นก�นแล-วก�นไม7หมด ม
นกF
นอนเฝ-าอย67ตรงน
@น อ�?มจนก�นไม7ได-แล-ว กFย
งนอนเฝ-าอย67ตรงน
@นแหละ นอน
ซ1ม ประเด�wยวกFช�าเล>องตาด6อาหารท�?เหล>อ ถ-าหมาต
วอ>?นจะมาก�น ไม7ว7าต
ว
เลFกต
วใหญ7กFข67...  โอ-...ไก7จะมาก�นกF  โฮ7งๆๆท-องจะแตกอย67แล-ว  จะให-เขา
ก�นกFไม7ได- หวงไว-
มาด6คนกFเหม>อนก
น ถ-าไม7ร6-จ
กธ
มมะธ
มโม กFไม7ร6-จ
กผ6-น-อยผ6-ใหญ7  ถ6กก�เลส
ค>อ  โลภะ โทสะ โมหะ เข-าครอบง�าจ�ตใจ แม-จะม�สมบ
ต�มากมายกFหวงไว- 
ไม7ร6-จ
กเฉล�?ยเจ>อจาน  แม-แต7จะให-ทานแก7เดFกยากจน  หร>อคนชราท�?ไม7ม�จะ
ก�นกFยาก  อาตมามาค�ดด6ว7าม
นเหม>อนส
ตวQจร�งหนอ  คนพวกน�@ไม7ม�
ค�ณสมบ
ต�ของมน�ษยQเลย  พระพ�ทธองคQตร
สว7ามน�ษยQด�ร
จฉาโน  มน�ษยQ
เหม>อนส
ตวQด�ร
จฉาน  เปFนอย7างน
@นเพราะขาดความเมตตา  กร�ณา  ม�ท�ตา 
อ�เบกขา
ฉะน
@น  พระพ�ทธเจ-าจ1งว7าให-พาก
นม�ศ�ล  ความม�ศ�ลด�อย7างไรบางคนว7าม�ศ�ล
แล-วจะไปสวรรคQ  ไปน�พพาน เร>?องสวรรคQ  เร>?องน�พพานกFค>อเร>?องความส�ข
หร>อความด�ท
@งหลาย  ถ-าม�ศ�ลธรรมแล-วอย67ก
นสบายไม7ก7อกวน  ไม7สร-าง
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ความเด>อดร-อนใส7หม67ใส7คณะ  ใส7บ-านใส7เม>อง  ใส7พ�?ป-าน-าอา  ใส7เจ-าใส7นาย 
บ7าวไพร7ราษฎร ไม7ม� ถ-าเราม�ศ�ลธรรมกFอย67เยFนเปFนส�ข สมก
บท�?พระท7านว7า
ส�เลนะ ส�คะต�ง ย
นต�ส�เลนะ โภคะส
มปะทา
ส�เลนะ น�พพ�ต�ง ย
นต�ต
สมา ส�ล
ง ว�โสธะเย
เวลาให-ศ�ลส�ดท-ายท7านสร�ปอย7างน�@  พวกเราว7า  ม-วนศ�ล  (สร�ปหร>อบอก
อาน�สงสQ)  ท�าไมจ1งว7าม-วนศ�ล  กFเหม>อนเราสานตระกร-าน
?นแหละ  สานแล-ว
เรากFม-วน (ขมวด) ปากม
น แล-วท�าห6ใส7 ท�าสายใส7
ส�เลนะ  ส�คะต�ง  ย
นต�  จะม�ความส�ขเพราะศ�ล  ม�ความส�ขเพราะท�าถ6ก 
นายจ-างก
บล6กจ-างม�ความซ>?อส
ตยQต7อก
น  หร>อบ7าวไพร7ราษฎรพ�?น-องกF
ซ>?อส
ตยQต7อก
น ม
นกFสบายเท7าน
@น ส�เลนะ โภคะส
มปะทาสมบ
ต�ท
@งหลายกFม�
ข1@นมา  ถ1งม�น-อยกFสบาย  ม�หลายกFไม7ล�าบาก  ไม7แก7งแย7งก
น  น�?ค>อความ
สบาย
ถ-าพ6ดถ1งศ�ล เอากระเปp าวางไว-ร�มทางกFไม7หาย ของอย67บ-านกFไม7หาย สบาย 
ถ-าคนไม7ม�ศ�ลล7ะ  อย67ในกระเปp ากางเกงม
นย
งแย7งเอาเลย  คนแก7ข1@นรถไฟ
เอาสตางคQใส7กระเป7า  เสรFจพวกน
@น  คนแก7ตกรถเลย น�?ถ-าไม7ม�ศ�ลม
นเด>อด
ร-อนอย7างน�@  ม
นเปFนท�กขะต�ง  ย
นต�  ไม7ใช7ส�คะต�ง  ย
นต�  ท�กขQเพราะ
เบ�ยดเบ�ยนก
น ก6เอาของม1ง ม1งเอาของก6ท7านว7าส�เลนะ ส�คะต�ง ย
นต� ส�เลน
ะ โภคะส
มปะทา เพราะฉะน
@นผ6-ม�น-อยกFสบายตามน-อย ผ6-ม�มากกFสบายตาม
มาก เหม>อนส
ตวQหร>อแมลงบางจ�าพวก ม� ๒ ขาเท7ามน�ษยQน�@กFสบาย ม�ส�?ขา
กFสบาย ม�หลายขาเหม>อนก�@งก>อ ม
นกFสบาย โดยเฉพาะในกล�7มผ6-ม�ศ�ล ใครม�
มากกFสบายใครม�น-อยกFสบาย  จะไปหาท�?ไหนก
นล7ะ  ไม7ใช7ชาต�หน-า  ไม7ใช7
ชาต�ไหนชาต�ป 
จจ�บ
นน�@แหละ  ถ-าพาก
นสร-างบ�ญสร-างก�ศล  ค>อสร-างจ�ตใจ
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ของตน คนท�กว
นน�@สร-างบ�ญ ไม7ร6-จ
กว7าบ�ญอย67ตรงไหน ไม7ร6-เร>?อง พาก
นไป
ท�าบ�ญ กFไปร>?นเร�งสน�กสนาน ก�นเหล-าเมายา กFเสรFจก
นแค7น
@นสน�กเท7าน
@น
บ�ญก�ศลค>อความด�  ไม7ก7อกวน  ไม7สร-างความเด>อดร-อนว�7นวายด
งน
@นจ1งว7า
เราไม7เคยได-ฟ 
งธรรมพระพ�ทธเจ-าเลย เวลาของหาย ล6กตาย เม�ยตาย จ1ง
พาก
นร-องไห-ตาเป�ยกตาแฉะ ท�าไมถ1งเปFนอย7างน
@นเพราะไม7ได-ฝ1กไว- ไม7ได-
ซ-อมไว-  ไม7ร6-ว7าของม
นเก�ดได-ตายได-  ม
นหายเปFน  ม
นเปFนเร>?องธรรมดา
จร�งๆนะ ด6ซ� บ-านไหนเม>องไหนม
นกFเปFนอย7างน�@
พระพ�ทธเจ-าท7านให-มาภาวนา  ภาวนาค>ออะไร  ค>อมาท�าจ�ตใจให-สงบเส�ย
ก7อน ปกต�ใจม
นม�อะไรห�-มห7ออย67 เปFนใจท�?ย
งเช>?อไม7ได- ถ-ามาท�าให-สงบแล-ว 
ม
นจะเก�ดความร6-ส1กข1@นมา ใจม
นสบาย สงบ ม
นจะแสดงอะไรออกมา เหFน
ร6ป เหFนเวทนา เหFนส
ญญา เหFนส
งขาร เหFนว�ญญาณ ม
นจะค7อยพ�จารณา
ไป  เก�ดความร6-ว7า  อ
นน�@ม
นพาด�พาไม7ด�พาผ�ดพาถ6ก  ท7านให-พ�จารณาอ
นน�@
ก7อน  เร�ยกว7า  สมถภาวนา  เม>?อใจเราสบาย  ม
นสว7าง  ม
นขาว  ม
นสงบ 
ความน1กค�ดท�?จ�ตใจกFสบายข1@นม
นต7างจากความน1กค�ดของคนท�?ไม7สบายใจ 
ม�ความโลภ  ความโกรธความหลงอย67ในใจ  ค>อคนน1กค�ดไม7ด�  ใจไม7สบาย 
ค�ดไปท
?ว ค�ดจนไม7ได-หล
บไม7ได-นอน ค�ดไปสารพ
ด ค�ดแต7เร>?องไม7สบายน
?น
แหละ ถ-าใจสบายล7ะ  ค�ดไปไหนกFม�แต7เร>?องสบาย เร>?องสงบ เร>?องระง
บ  ม�
แต7เร>?องเปFนประโยชนQท
@งน
@น  ถ-าจ�ตใจม
นเปFนแล-ว  กFเปFนอย7างน
@น  ด
งน
@น
ท7านจ1งให-พ�จารณาเร�ยกว7า ภาวนา
อย7างพวกเราท
@งหลายท�?พาก
นท�าว
นน�@  บางคนอาจไม7เคยท�าเลยเคยแต7ไป
เร�ยนเอาคาถาก
บคนน
@นคนน�@  ได-คาถาแล-วกFไปภาวนาให-พ7อให-แม7  ให-คน
โน-นคนน�@ ส
ตวQโน-นส
ตวQน�@ ให-ตนเองไม7ม� ตนไม7ม�ความด�แต7จะให-ความด�แก7
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คนอ>?น  จะเอาความด�ท�?ไหนไปให-เขา  อย7างเราจะภาวนาให-พ7อแม7หร>อใคร
กFตาม  ท
@งท�?ม�ช�ว�ตอย67  หร>อล7วงล
บไปแล-วเบ>@องแรกเราต-องภาวนาให-ต
วเอง
ก7อน  เพ>?อช�าระความช
?วออกจากจ�ตใจให-ความด�ปรากฏข1@นในต
วเรา  ต7อ
จากน
@นจ1งแผ7ความด�ท�?ตนม�ตนได-ให-แก7คนอ>?น  อย7างน�@จ1งจะส�าเรFจประโยชนQ
ได-  ไม7ใช7ว7าให-ท
@งๆท�?ตนเองไม7ม�  น�?ค>อความเข-าใจผ�ด  ภาวนาแล-วกFไม7เก�ด
ประโยชนQอะไร
การภาวนา  ค>อท�าให-เก�ดข1@น  ม�ข1@น  ท�?ไม7ร6-ท�าให-ม
นร6-  ท�?ไม7ด�ท�าให-ม
นด�  ใจ
เปFนบาปเปFนกรรม ท�าให-เปFนบ�ญเปFนก�ศล การสร-างบ�ญไม7ใช7ท�าโดยการให-
ทานอย7างเด�ยว การร
กษาศ�ล การเจร�ญเมตตาภาวนาการฟ 
งธรรม เหล7าน�@
เปFนบ�ญท
@งหมด เปFนเหต�ท�?จะให-บ�ญเก�ด บางคนจะท�าบ�ญแต7ละท� กFคอยแต7
จะให-ม�เง�นมากๆเส�ยก7อน เลยไม7ได-ท�าส
กท�  เหFนคนอ>?นท�ากFออนซอน*  ก
บ
ท7าน  ค�ดว7าเพ�?นบ�ญหลายหนอคนไม7ร6-จ
กบ�ญ  บ�ญไม7ใช7อย7างน
@น  การละ
ความช
?ว ละความผ�ดม
นกFเปFนบ�ญแล-ว การร
กษาศ�ล การเจร�ญภาวนา การ
ฟ 
งพระธรรมเทศนาท�าให-เก�ดความเฉล�ยวฉลาดข1@นมา  เหล7าน�@กFท�าให-เก�ด
บ�ญข1@นได-  แล-วคนเราสม
ยน�@เข-าใจว7า  การท�าบ�ญ  กFค>อการให-ทานเท7าน
@น 
เพราะส7วนมากได-ย�นพระท7านเทศนQเร>?อง  ทานบารม�  ทานอ�ปบารม�  ทาน
ปรม
ตถ-บารม� แต7ไม7ได-อธ�บายให-เก�ดความเข-าใจ
คนส7วนมากจ1งม
กเข-าใจก
นว7า  การท�าบ�ญค>อ  การน�าเอาส�?งของไปถวาย
พระมากๆ คนยากจนกFเลยท�าไม7ได- เพราะไม7เข-าใจภาษาบาล�ด
งท�?กล7าว
ความจร�งเร>?องการให-ทาน  ท7านแบ7งไว-  ๓  ระด
บ  ค>อ  การเส�ยสละส�?งของ
ภายนอก จ
ดเปFนทานบารม� การสละอว
ยวะ จ
ดเปFนทานอ�ปบารม� การสละ
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ช�ว�ต  จ
ดเปFนทานปรม
ตถบารม�  หร>ออ�กอย7างหน1?งว7า  ยอมเส�ยทร
พยQเพ>?อ
ร
กษาอว
ยวะ ยอมเส�ยอว
ยวะเพ>?อร
กษาช�ว�ตยอมเส�ยช�ว�ตเพ>?อร
กษาธรรม
เหล7าน�@ถ-าเราเข-าใจกFไม7ม�ป 
ญหา  ไม7ว7าคนรวยคนจนกFสามารถท�าบ�ญให-
ทานได-  โดยเฉพาะทานท�?ไม7ต-องส�@นเปล>องทร
พยQส�นเง�นทองค>อ  อภ
ยทาน 
ซ1?งท�กคนสามารถท�าได-  และทานชน�ดน�@พระพ�ทธเจ-าทรงสรรเสร�ญด-วย ด
ง
น
@นการสร-างค�ณงามความด�ม�อย67หลายอย7าง  ให-พาก
นเข-าใจ  บางคนค�ด
ว7าการท�าบ�ญให-ทานได-ผลอาน�สงสQมาก กFท�7มเทใส7จนหมดเน>@อหมดต
ว ไม7ร6-
เร>?อง
ส7วนคนร6-เร>?อง ม�ขนาดไหนกFใช-ไปขนาดน
@น ม
นอย67ท�?การกระท�าถ-าท�าถ6กม
น
เปFนบ�ญเปFนก�ศลท�กอย7างน
@นแหละ  ต
วอย7างเช7น  การช7วยเขาข�ดบ7อน�@าร�ม
ถนน เราผ7านไปกFได-เหFน เขาท�าอะไรกFช7วยท�า ถามว7าได-บ�ญไหม ตอบว7า
ได- ได-อย7างไร การช7วยเขาข�ดบ7อน�@าต7อไปภายหน-าเรากFไม7ต-องซ>@อน�@า ใคร
ผ7านมากFไม7ต-องซ>@อก�น  เพราะเปFนน�@าสาธารณะให-ความส�ขแก7มน�ษยQท
?วๆ
ไป อย7างน�@เปFนต-น
อย7างเราอย67ศาลา กFช7วยเขาป 
ดกวาด เขาถอนหญ-า เรากFช7วยเขาท�าอะไรกF
ช7วย ไปอาศ
ยบ-านเขาอย67กFเหม>อนก
น จะเปFน ๒ ว
น๓ ว
น กFต-องช7วยเขาท�า
ในส�?งท�?เราท�าได-  น�@เร�ยกว7าบ�ญ  บ�ญม
นอย67ท�?ใจของเรา  บ-านไหนม�บ�ญเราร6-
ได-  คนในบ-านร6-จ
กเคารพพ7อแม7  เคารพผ6-เฒ7าผ6-แก7  ท�าอะไรกFม�ความส�ข  ม�
ความหมาย  คนไม7ร6-จ
กบ�ญกFว�7นวายอย67น
?น  จะท�าบ�ญแต7ละคร
@งต-องฆ7าเปFด 
ฆ7าไก7  ฆ7าว
ว  ไม7ร6-จ
กเส�ยเลยจร�งๆ  บ�ญไม7ล�าบากอย7างน
@นนะ  ง7ายๆท�าไป
แล-วสบาย  ค�ดข1@นมาตอนไหนกFสบายใจ  จะอย67บ-านไหนเม>องไหนกFสบาย 
ไม7ทะเลาะเบาะแว-งก
น ถ-าเข-าถ1งธรรมะแล-วเปFนอย7างน
@น
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โยมผ6-ชายกFร6-เร>?องโยมผ6-หญ�ง  โยมผ6-หญ�งกFร6-เร>?องโยมผ6-ชาย  คนหน1?งโมโห 
อ�กคนหน1?งกFเฉยเส�ย  ปล7อยเส�ย  ม
นกFสบาย  ถ-าไม7ร6-จ
กศ�ลร6-จ
กธรรม  กF
ทะเลาะก
นท
@งเช-าท
@งเยFน  ก6หน1?ง  ม1งสอง  ไม7ร6-จ
กหย�ด  ผลท�?ส�ดกFพ
ง  ม
นกF
เด>อดร-อน ถ-าร6-จ
กศ�ล ร6-จ
กธรรม ไม7ต-องเถ�ยงก
นหรอก พ6ดก
นค�าสองค�ากFร6-
เร>?อง หย�ด ม�ความเคารพก
นอย7างน
@น ผ6-ไม7ม�ศ�ลม�ธรรมกFด
นก
นอย67น
@นแหละ 
ก6สอง ม1งสาม ก6ส�? ม1งห-า เอาตลอดค>นเลย อย7างน�@เร�ยกว7า หาความไม7ด�มา
ใส7ต
วเอง ค>อย
งไม7เข-าใจธรรมะ ถ-าร6-จ
กธรรมะแล-ว โยมผ6-หญ�งผ6-ชายอย67ด-วย
ก
นสบาย  ซ>?อส
ตยQต7อก
น  จะพ6ดอะไรกFพ6ดแต7ค�าจร�งค�าส
ตยQ  ไม7นอกใจก
น 
อ
นไหนผ�ดไปแล-วกFให-ม
นแล-วก
นไป  อย7าเกFบเอามาพ6ด  ม
นกFจบ  อ
นน�@ไม7
อย7างน
@นของเก7าต
@งแต7สม
ยไหนกFข�ดค-นมาว7าก
น จนเก�ดทะเลาะก
นว�7นวาย
อย67ในว
ดวาอาราม  พระเจ-าพระสงฆQม�ความสาม
คค�ก
น  องคQหน1?งพ6ดแล-วกF
จบ ไม7ม�ป 
ญหา อย67ในบ-านในเร>อนกFเหม>อนก
น  พ7อแม7พ6ดแล-วกFแล-วก
น  น�@
เร�ยกว7าอ�านาจของศ�ลของธรรม ถ-าม�ศ�ล ม�ธรรม ม
นง7ายอย7างน�@  ส�เลนะ ส�
คะต�ง  ย
นต�...  เราจะม�ป 
ญญาพ-นจากท�กขQได-กFเพราะศ�ลน�?แหละ  ให-เรา
พ�จารณาอย7างน�@
เม>?อก7อน ม�โยมคนหน1?งเปFนชาวส7วย มาหาอาตมา ถามว7า "คร6บาจารยQ ให-
ข-าน-อยร
กษาศ�ล  จะให-ก�นอะไร"  อาตมาตอบว7า  "กFก�นศ�ลน
?นแหละ"  ก�น
อย7างไร แกสงส
ย เลยบอกว7า ร
กษาไปเถอะ เด�wยวกFได-ก�นหรอก แกค�ดไม7
ออก  แย7จร�งๆ  ว
นหน1?งแกมาร
กษาอ�โบสถ  แกบอกว7าไม7ร6-ค�ดอย7างไรหนอ 
จ1งไม7ให-ก�นข-าวเยFน  ลองก�นด6กFไม7เหFนเปFนอะไร  เหFนแต7ม
นอร7อยเท7าน
@น 
แกว7า แล-วท�าไมจ1งไม7ให-ก�น แกค�ดไปเลยลองก�นด6ว7าม
นจะผ�ดเหม>อนผ�เข-า
จ-าวศ6นยQหร>อเปล7า ก�นด6แล-วกFไม7เหFนเปFนอะไร ด�เส�ยอ�ก แกว7า ช
?วขนาดน
@น
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กFม�นะคนเรา แกมาร
กษาศ�ล อาตมาเลยบอกว7า เอ-า ให-ร
กษาก
นจร�งๆ ลอง
ด6  ท�กว
นน�@ร6-จ
กแล-ว  อาตมากล
บไปเย�?ยมท�?ภ6ด�นแดง  (สาขาท�?  ๓)  แกมาก
ราบท�กป�  มาสารภาพก
บอาตมาว7า  "โอsย คร6บาจารยQ  แต7ก7อนผมไม7ร6-เร>?อง
จร�งๆ คร6บาจารยQว7าให-ก�นศ�ล ผมไม7ร6-เร>?อง" เด�wยวน�@ค�ดได-แล-ว กFก�นศ�ลอย7าง
คร6บาจารยQว7า ท�กว
นน�@เลยสบาย
คนเราให-ร
กษาศ�ล ร
กษาธรรม กFกล
วแต7ท�กขQยากล�าบาก ม
นไม7ใช7อย7างน
@น
นะ  ศ�ลธรรมให-ความเบาความสบายแก7เรา  ไม7ม�โทษไม7ม�ภ
ย  ค�ดไปข-าง
หน-า ค�ดไปข-างหล
งกFสบาย ถ-าม�ศ�ลธรรม ค�ดไปข-างหล
ง ความผ�ดเรากFร6-จ
ก 
เม>?อร6-จ
กเรากFละพวกน
@น  ต7อไปกFบ�าเพFญค�ณงามความด�  มองไปข-างหน-ากF
สบาย มองไปข-างหล
งกFสบาย ด
งน
@นความท�กขQท
@งหลายม
นอย67ท�?ความเหFน
ผ�ด  ถ-าเหFนผ�ดม�ท�กขQท
นท�  ถ-าเหFนถ6กแล-วกFสบาย  พระศาสดาท7านจ1งให-
สร-างความเหFน การฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรม กFเพ>?อสร-างความเหFนของเรา ค>อเรา
ย
งเหFนไม7ถ6กต-อง
ความจร�งส�?งท
@งหลายท
@งปวงน
@นม
นพอด�  ม
นสม�?าเสมออย67ท�กส�?งท�กอย7าง 
เหม>อนต-นไม-ในป7าน
?นแหละ  ต-นยาวกFม�  ต-นส
@นกFม�  ตรงกFม�คดกFม�  ต-นท�?ม�
โพรงกFม�  ม�ท�กอย7าง  ม
นพอด�ของม
น  คนต-องการต-นคดกFไปเอา  ต-องการ
ต-นตรงกFไปเอา อยากได-ต-นส
@นต-นยาวกFไปเอาม
นเลยพอด�ของม
น ในโลกน�@
กFเหม>อนก
น ม�ท�กส�?งท�กอย7าง  แต7เราไม7ร6-จ
กเอามาใช-  ถ-าเอาม�ดมาใช-กFเอา
ส
นม
นมาใช- ม�ดเล7มเด�ยวก
นน
?นแหละ ใช-ไม7เปFนกFไม7เก�ดประโยชนQ
ธรรมท
@งหลายกFเหม>อนก
น  ถ-าเราพ�จารณาไม7ถ6กเร>?องกFไม7ได-บ�ญไม7ได-
ประโยชนQ  เหม>อนคนฟ 
งธรรมไม7เข-าใจ  ไม7ได-ธรรมะ ป 
ญญากFไม7เก�ด  เม>?อ
ป 
ญญาไม7เก�ด ความเหFนถ6กม
นกFไม7ม� ถ-าความเหFนไม7ถ6กต-อง การปฏ�บ
ต�กF

588



ไม7เปFนผล  ผลส�ดท-ายฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรมกFเลยเบ>?อเพราะฟ 
งแล-วไม7ได-อะไร
อย7างน�@กFม�  อ
นน�@เพราะความไม7เข-าใจในธรรมะถ-าเข-าใจในธรรมะแล-วไม7ม�
ป 
ญหา สบาย
น
?นแหละท7านจ1งบอกว7า ธ
มโม จะ ท�ลละโภ โลเก การท�?จะได-ฟ 
งธรรมของ
พระพ�ทธเจ-าน�@กFยาก  คนพ6ดคนเทศนQม�เยอะ  ท�?ไหนๆกFม�ไม7ร6-ว7าพ6ดขนาด
ไหน คนปฏ�บ
ต�กFเยอะ ไม7ร6-ปฏ�บ
ต�ขนาดไหน ไม7ร6-ถ6กหร>อผ�ด ม
นยาก
ป 
พพะช�โต  จะ  ท�ลละโภ  ฟ 
งธรรมแล-วจะได-บวช  ในพระศาสนาน�@กFยาก 
เหม>อนก
บญาต�โยมจะบวชล6กบวชหลานแต7ละท�  ม
นหาโอกาสยาก  คร
@น
บวชแล-วจะม�ศร
ทธาประพฤต�ปฏ�บ
ต�ตามธรรมค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าน
@น
กFยาก ด
งน
@นท�กว
นน�@ม
นจ1งน-อยลงไปๆ
พระพ�ทธเจ-าท7านทรงสอนให-เปFนคนม�ป 
ญญา ถ-าไม7ม�ป 
ญญาไม7ร6-เร>?องจร�งๆ
เหม>อนก
บสม
ยก7อน  ม�ประเพณ�การท�าต-นดอกผ1@ง  การท�าบ�ญต-นดอกผ1@ง
เปFนความเช>?อว7า ถ-าบ�ดามารดา หร>อญาต�สายโลห�ตส�@นช�ว�ตไปแล-ว เกรงว7า
จะไม7ม�ท�?อย67  แล-วจะได-ร
บความล�าบาก  หากล6กหลานสร-างปราสาทดอกผ1@ง
อ�ท�ศไปให-แล-ว  กFจะได-ม�ว�มานหร>อปราสาทอย67อย7างสบาย ไม7น-อยหน-าใคร
ในเทวโลก  กFท�าก
นไปตามประเพณ�บางท�ท�าหมดข�@ผ1@งเท7าก�าป 
@นน�@  แต7เอา
ควายมาฆ7า เหล-าหมดไม7ร6-ก�?ล
งท�าก
นอย7างน�@จะได-บ�ญเม>?อไร
ถ-าสมมต�ว7าเราตาย  ล6กหลานท�าต-นดอกผ1@งไปให-  เราจะต-องการไหม  น1ก
อย7างน�@กFน7าจะเข-าใจนะพวกเรา  ต-นดอกผ1@งม
นจะพาไปสวรรคQไปน�พพาน
ได-เม>?อไร ม
นเร>?องเกจ�อาจารยQเข�ยนก
นข1@นมาว7าท�าอย7างน�@ได-บ�ญหลาย ใคร
ท�าแล-วจะได-ไปเก�ดเปFนน
?นเปFนน�?  เราลองมาพ�จารณาด6ซ�ว7า  ม
นม�เหต�ม�ผล
แค7ไหน น�?แหละค>อการท�าตามประเพณ� ใครๆกFท�าก
นมาอย7างน
@น แล-วกFม
ก
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อ-างว7าท�าก
นมาต
@งแต7สม
ยป67ย7าตายาย  อาตมาว7าจะท�ามาต
@งแต7สม
ยไหน
กFตามท�เถอะ ถ-าม
นไม7ถ6กกFต-องท�@งม
นท
@งหมดน
@นแหละ
พระพ�ทธเจ-าท7านให-ม�ป 
ญญา  ค>อให-ร6-ตามความเปFนจร�ง  ความจร�งไม7ใช7อย67
ท�?การกระท�าส>บๆก
นมา ความจร�งอย67ท�?ความจร�ง เหม>อนจ�ตใจม
นโลภ ม
น
โกรธ  ม
นหลง  ม
นไม7ม�ต
วร6-  ม
นกFท�าไปตามจ�ตท�?ม
นหลงน
?นแหละ  กFเลย
กลายเปFนประเพณ�ถ>อก
นมาอย7างน
@น อ
นน
@นม
นประเพณ�ของคน ไม7ใช7อร�ย
ประเพณ�  ไม7ใช7ประเพณ�ของพระพ�ทธเจ-าท�าไปกFไม7เก�ดประโยชนQ  น�?แหละ
ท7านว7าฟ 
งธรรม  แต7ไม7ได-ฟ 
งธรรมของพระพ�ทธเจ-า  ฟ 
งธรรมจาก
เกจ�อาจารยQ เลยท�าก
นไปอย7างน
@น
อย7างถ1งเด>อนห-าเด>อนหกกFเหม>อนก
น  กFท�าพ�ธ�สะเดาะเคราะหQโดยท�า
กระทงหน-าว
ว  ข�ดเลFบม>อเลFบเท-าใส7ไป  ส7วนมากจะท�าก
นตามท�?ท�?ม�ความ
เช>?อว7า จะม�ผ�หร>อว�ญญาณส�งสถ�ตอย67 เช7น ตามทางแยกหร>อต-นไม-ใหญ7 ถ-า
เปFนสม
ยน�@กFตรงท�?ม�อ�บ
ต�เหต�เก�ดข1@นบ7อยๆ  ว�ธ�ท�าค>อน�าเอาต-นกล-วยมาท�า
เปFนกระทง สามเหล�?ยมบ-าง ส�?เหล�?ยมบ-าง ตามความน�ยม แล-วป 
กธงเลFกๆ
ไว-โดยรอบ ภายในม�เคร>?องส
งเวย เช7น ข-าวด�า ข-าวแดง ต7อจากน
@นกFเช�ญ
หมอผ� หร>อคนทรงมาท�าพ�ธ�สวดเซ7นผ�หร>อว�ญญาณ ม
นไม7ถ6กหรอก เหล7า
น�@ม�แต7เร>?องนอกร�ตนอกรอยคนอ>?นท�ากFท�าก
นเลยไม7ร6-เร>?อง
น�?แหละเพราะไม7ได-ฟ 
งธรรมะของพระพ�ทธเจ-า ไปฟ 
งแต7อย7างอ>?นล-วนแต7ท�า
แล-วไม7เก�ดประโยชนQท
@งแก7ตนเองและผ6-อ>?น  ไม7ม�ความหมายอะไร  ส�?งท
@ง
หลายเหล7าน�@ม
นเน>?องจากการฟ 
ง  ท7านจ1งให-ฟ 
ง  เหต�ป 
จจะโย  อาร
ม
มะณะป 
จจะโย  พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7าส�?งต7างๆ  ม�เหต�ม�ป 
จจ
ย  ถ-าเหต�ด� 
ผลกFด�  ถ-าเหต�ไม7ด�  ผลกFไม7ด�  เหต�ถ6ก  ผลกFถ6กเหต�ไม7ถ6ก  ผลกFไม7ถ6ก  ให-ด6
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เหต�ของม
น ผ6-ม�ป 
ญญากFตร
สร6-ธรรมะ เราต-องพ�จารณาว7าสมเหต�สมผลหร>อ
ไม7 เหม>อนท�?กล7าวมาน
@นแหละ การท�าต-นดอกผ1@งน
@นจะก
นนรกอเวจ�ได-ไหม 
อาตมาว7า  ถ-าไม7หย�ดท�าความช
?วแล-ว  ม
นหย�ดความผ�ดไม7ได-  ให-เรา
พ�จารณาอย7างน�@ ถ-าเราม�หล
กพ�จารณาอย7างน�@จะสบาย บ�ญกFจะค7อยเก�ดข1@น 
จะค7อยร6-ค7อยเหFนเร>?อยๆไป
ท�กว
นน�@ บร�ษ
ทบร�วารของพวกเราท
@งหลาย ค>อ ภ�กษ� ภ�กษ�ณ�สามเณร สาม
เณร� อ�บาสก อ�บาส�กา พระ เณร อ�บาสก อ�บาส�กาบร�ษ
ท ๔ ย
งม�อย67 แต7กF
น-อยไป  หมดไป  เราส
งเกตได-ง7ายๆว7า  ท�กว
นน�@น
กบวชน
กพรตท�?เปFนเน>@อ
นาบ�ญของพวกเรา  ท�?เปFน  ส�ปฏ�ป 
นโนปฏ�บ
ต�ด�  อ�ช�ปฏ�ป 
นโน  ปฏ�บ
ต�ตรง 
ญายปฏ�ป 
นโน เปFนผ6-ปฏ�บ
ต�เพ>?อพ-นท�กขQ หาด6ซ� ม�ไหม
ท�กว
นน�@เราอ7านธรรมะก
นท
@งน
@นแหละ  แต7เปFนธรรมท�?แต7งข1@นภายหล
ง  เรา
ฟ 
งไม7เข-าใจ  หร>อเข-าใจไปอย7างอ>?น  อย7างบางต�ารากล7าวว7าพระยาธรรมจะ
มาตร
ส และจะน�าตะแกรงทองค�ามาร7อน เรากFเข-าใจว7าเปFนตะแกรงทองค�า
จร�งๆ ซ1?งเปFนความเข-าใจท�?ไม7ถ6กต-อง แม-แต7เร>?องพระยาธรรมกFเช7นก
น พา
ก
นเข-าใจว7าจะต-องคอยจนกว7าพระศร�-อารยเมตไตรยมาตร
ส  อ
นน�@ม
นไกล
ไป  ไม7ใช7พระยาธรรมองคQน
@น  ในท�?น�@ท7านหมายถ1ง  จะม�คร6บาอาจารยQท�?
ประพฤต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบมาประกาศธรรมะ  มาช7วยบอกว7า  อ
นน
@นผ�ดอ
นน
@น
ถ6ก เร�ยกว7าร7อน คนไหนป 
ญญาน-อย น1กไม7ถ1ง  ไม7เช>?อกFหล�ดไปๆ พระยา
ธรรมกFค>อเร>?องธรรมะน
?นเอง ค>อธรรมะอ
นแท-จร�งจะค7อยพ-นข1@นมา
ส�?งท
@งหลายท
@งปวงเม>?อเจร�ญข1@นม
นกFเส>?อม  เหม>อนมะม7วง  ขน�นเม>?อส�กเตFม
ท�?ม
นกFหล7น  พอเมลFดถ6กด�นกFเปFนต-นงอกข1@นมาใหม7อ�กฉ
นใด  ธรรมะถ-า
เส>?อมเตFมท�?แล-ว  กFจะเก�ดปฏ�ก�ร�ยาข1@นมา  สาวกของพระพ�ทธเจ-าย
งม�อย67 
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พระศาสนาของพระองคQย
งไม7จบส�@น  เปFนเหต�ให-ก7อธรรมท�?แท-จร�งข1@นมา
ประกาศได-  เร�ยกว7าน�าตะแกรงทองค�ามาร7อนค>อน�าธรรมะมาอธ�บาย 
แนะน�าพร�?าสอนประชาชนพ�ทธบร�ษ
ทให-เก�ดความเข-าใจ  ผ6-ท�?ม>ดหนา 
ป 
ญญาหยาบกFไม7ค-าง เพราะไม7เช>?อ ไม7ม�ศร
ทธา ไม7ได-พ�จารณา ถ-าผ6-ม�บ�ญ
วาสนาพ�จารณาด6  ม
นจร�ง  น�@ค>อผ6-ท�?ค-างตะแกรงทองค�า  ไม7ใช7ตะแกรงท�?ท�า
จากไม-ไผ7ตามธรรมชาต�บ-านเราไม7ใช7อย7างน
@น  ค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าจะ
มาช
กจ6งพวกเราท
@งหลายหมายความว7าธรรมะจะเจร�ญข1@นๆ  ท�?จมกFจมไป 
ท�?ฟ6กFฟ6ข1@น
เด�wยวน�@เราจะหาท�?พ1?งไม7ได-แล-ว อย7างน
กบวช น
กพรต ล6กหลานของเรามา
บวชก
นท�กว
นน�@ ส7วนมากกFบวชเจFดว
นส�บห-าว
นเท7าน
@นแหละ แล-วกFส1กไปๆ 
เลยไม7ม�ใครอย67ว
ด ว
ดเลยไม7เปFนว
ด เพราะไม7ม�ใครอบรมส
?งสอนก
น ไม7ม�ท�?
เกาะท�?ย1ดท�?ม
?นหมาย  เพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนา  ขาดการอบรม
บ7มน�ส
ย  ม
นขาดอย7างน�@  เลยม�แต7เร>?องเด>อดร-อนกระวนกระวาย  การบวช
ส7วนมากกFบวชก
นตามประเพณ�ช
?วคราว  ท�กว
นน�@ว
ดกFเลยเปFนเหม>อนค�ก 
เหม>อนตะราง  เข-าไปกFร-อนท
นท�  อย67ไม7ได-  ท�?ท�?ม
นเยFนเลยกล
บเปFนท�?ร-อน
ท�กว
นน�@  ท�?ถ6กกFเลยกลายเปFนผ�ด เพราะคนไม7ได-อบรมธรรมะ ด
งน
@น พวก
เราท
@งหลายจ1งขอให-เอาไปพ�น�จพ�จารณาให-ม
นด�ๆ
ท�กว
นน�@น
บว
นจะยาก  เพราะโลกก
บธรรมะม
นแข7งก
น  ฝ7ายโลกเขาม�อะไร
บ-าง ของก�นม�หลายส�?งหลายอย7าง ของท�?จะฟ 
งกFเยอะ ส�?งท�?จะด6กFเยอะแยะ 
ไม7เหม>อนสม
ยก7อน  ท�น�@ห
นมาด6ทางธรรมะม�อะไรบ-างม�แต7เร>?องป 
ญญา
บารม�  ป 
ญญาอ�ปบารม�  ป 
ญญาปรม
ตถบารม�  ฟ 
งก
นไม7ร6-เร>?อง ม
นจ1งไม7เข-า
ถ1งส
นหล
งของมน�ษยQท�กว
นน�@ เลยไม7ร6-เร>?องร6-ราว
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ความจร�งเร>?องป 
ญญาบารม�กFรวมอย67ในบารม�  ๑๐  ม�  ทาน  ศ�ลเนกข
มมะ 
ป 
ญญา ว�ร�ยะ ข
นต� ส
จจะ อธ�ษฐาน เมตตา อ�เบกขาบารม�เหล7าน�@ท7านแจก
ออกเปFน ๓ หมวด ค>อ บารม�  อ�ปบารม�ปรม
ตถบารม�  รวมเปFนบารม�  ๓๐ 
ท
ศ  ท�?พระโพธ�ส
ตวQก7อนท�?จะตร
สร6-ต-องบ�าเพFญให-ได-ครบบร�บ6รณQท�กๆ
พระองคQ ป 
ญญาบารม�กFแยกเปFน๓ ระด
บ เหม>อนก
บทานบารม� ค>อป 
ญญา
ระด
บปกต�ธรรมดา ระด
บกลาง และระด
บส6งส�ด ต
วอย7างเช7น ป 
ญญาระด
บ
ศ�ล  ขจ
ดก�เลสส7วนหยาบ ป 
ญญาระด
บสมาธ�  ขจ
ดก�เลสส7วนกลาง  ป 
ญญา
ระด
บส6ง  ขจ
ดก�เลสส7วนละเอ�ยด  แต7โดยมากฟ 
งก
นไม7ร6-เร>?อง  จ1งม
กจะม�
ป 
ญหา
เวลาท�าบ�ญกFเหม>อนก
น  น�มนตQพระไปสวดมนตQ  สวดมงคลสวดย
งกะอ1?ง
ร-อง ผ6-ฟ 
งไม7ร6-เร>?อง เพราะไม7ได-อธ�บายให-คนฟ 
งเข-าใจเลยเร7งให-พระสวดจะ
ได-จบเรFวๆ แล-วร�บกล
บว
ด เขากFจะได-ฟ 
งหมอล�าก
นสน�กสนาน เฮฮาก
นท
@ง
ค>น  ม
นจะเหล>ออะไรพวกเรา  เพราะโลกม
นท
บถมหมดแล-ว  ล6กหลานของ
เราท�กว
นน�@ย�นด�ในร6ป  เส�ยง  กล�?น  รสโผฏฐ
พพะ  ธรรมารมณQ  เปFนคนม
ก
ใหญ7ใฝ7ส6ง  สอนก
นไม7ฟ 
ง  เพราะขาดธรรมะ  ฉะน
@นผ6-ท�?จะได-มาอบรมบ7ม
น�ส
ยท�กว
นน�@จ1งหายาก
อาตมาถ1งว7าญาต�โยมเปFนผ6-ม�บ�ญมาก  ท�?ม�ว
ดปฏ�บ
ต�อย67ใกล-เหม>อนก
บเราม�
ทนายความไว-ประจ�าบ-าน  หร>อม�แพทยQ  ม�หมอประจ�าเร>อน  เม>?อต
วเรากFด� 
ล6กเม�ย  พ�?น-องเราไม7สบาย  กFจะได-ไปหาแพทยQหาหมออ�7นใจ  อ
นน�@ฉ
นใด 
ความท�กขQ  ความไม7สบาย  ความเด>อดร-อนต7างๆเราจะได-หาโอกาสไปฟ 
ง
เทศนQฟ 
งธรรมตามกาลเวลา อย7างน-อย๗ ว
นคร
@งหน1?งกFย
งด� ได-มาอบรมบ7ม
น�ส
ย มาได-ย�นได-ฟ 
ง จะได-ท�าลายความค�ดผ�ด ความเหFนผ�ดของเรา ตลอด
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ล6กหลานของเรากFจะได-สร-างน�ส
ยป 
จจ
ยไปในทางค�ณงามความด�  แม-ความ
ผ�ดจะม�อย67 กFจะม�ป 
ญญาพ�จารณาเล�กละไปในว
นข-างหน-าได-
อย7างบ-านหาดเราน�@ อาตมาเคยมาสม
ยก7อน ได-ฝ1กห
ดเอาไว-ป 
จจ�บ
นน�@เดFกๆ
ด�ข1@นเยอะ  พอเหFนพระประนมม>อก
นเปFนแถว  แม-แต7เดFกย
งไม7น�7งผ-ากFย
ง
ร6-จ
กประนมม>อ  น�?ต-องห
ดเอา  ฝ1กเอา  ม
นได-ย�นได-ฟ 
ง  ได-ร
บค�าแนะน�าพร�?า
สอน  ม
นจ1งเก�ด  ม
นจ1งเปFนข1@น  ค7อยฝ1กค7อยห
ด  จากคนหน1?งเปFนสองคน 
นานเข-าเลยเร�ยบร-อยสวยงามข1@นมาท
@งน�@เพราะอาศ
ยการฝ1กห
ด  อย7างน�@
ท7านเร�ยกว7า อาน�สงสQของการอย67ใกล-ว
ด
ใจเรากFเหม>อนก
น เราฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรมจ1งเก�ดความร6-ความเหFนข1@นมา เวลา
กระทบส�?งโน-นส�?งน�@กFม�ความร6-  ม�ป 
ญญาพ�จารณา  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFค>อ
ส�?งเหล7าน�@  ส�?งไม7ด�ท�?เราท�ามานาน  กFค7อยละค7อยถอนม
นไป  เร�ยกว7าการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�  การปฏ�บ
ต�ไม7ใช7ปฏ�บ
ต�เฉพาะน
กบวชเท7าน
@น  ในคร
@ง
พ�ทธกาลอย67บ-านอย67เร>อน  กFเปFนผ6-ถ1งพระ-ร
ตนตร
ย  ถ1งไตรสรณคมนQ  เปFน
โสดาบ
น สก�ทาคาม� อนาคาม� ม�เยอะแยะ
บางคนค�ดว7าจะไปท�าบ�ญให-ทานกFไม7ม�เวลา ม
นย�7งยาก คนไม7ร6-จ
กบ�ญ บ�ญ
เปFนเร>?องสร-างค�ณงามความด�ให-เจ-าของ  การสร-างความด�ไม7เหFนยากอะไร 
อย7างเด�นไปเหFนของเขา น1กอยากจะได- แต7ไม7เอาเพราะกล
วความผ�ด กล
ว
บาป กล
วค�ก กล
วตะราง น�@กFเปFนการสร-างความด�แล-ว เปFนการสร-างความ
ด�ให-แก7ตนเอง  ถ-าไม7ได-ย�นไม7ได-ฟ 
ง  กFไปล
กไปฉ-อโกงเขา  กFเท7าก
บสร-าง
ความช
?วให-แก7ต
วเอง  ม
นบาปอย67ตรงน
@น  บ�ญอย67ตรงน
@น  และการปฏ�บ
ต�กF
อย67ตรงน
@น  เหFนความผ�ดกFไม7ท�า  ไปท�?ไหนใจกFเปFนบ�ญท�?น
@น  ม�ความฉลาด
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อย67ในจ�ตของตนเองอ
นน�@แหละท7านเร�ยกว7า  ธรรมย7อมร
กษาผ6-ปฏ�บ
ต�ไม7ให-
ตกไปในท�?ช
?ว
ไม7ใช7ธรรมท�?เราไปเร�ยนเอาว�ชาอาคม  ได-มาแล-วกFบ7นกFเสกใส7ก-อนห�นก-อน
กรวด  แล-วกFหว7านไปให-มาร
กษาเรา  ไม7ใช7อย7างน
@น  ท�?ว7าพระธรรมย7อม
ร
กษาผ6-ปฏ�บ
ต�ไม7ให-ตกไปในท�?ช
?ว  พระธรรมค>อใจท�?ร6-ว7าอ
นน�@ผ�ดอ
นน�@ถ6ก 
อย7างน�@เปFนไปเพ>?อเบ�ยดเบ�ยนตน เบ�ยดเบ�ยนคนอ>?นร6-อย7างน�@ความผ�ดความ
ช
?วกFไม7กล-าท�า ท�าไม เพราะใจม
นร6- ร6-จ
กผ�ดร6-จ
กถ6ก น
?นค>อธรรมะ ถ-าเราไม7
ท�าผ�ดท�าช
?ว  ธรรมะกFค�-มครองเรา  ใจเราน
?นแหละเปFนผ6-ร6-จ
กธรรมะ  น�@เร�ยก
ว7าพระธรรมย7อมตามร
กษา เราปฏ�บ
ต�ธรรม พระธรรมกFตามร
กษาเรา ใคร
ไม7ร6-จ
กธรรมะ  ธรรมะกFไม7ร
กษา  น�@เร�ยกว7าของร
กษา  ของร
กษาอย67ท�?ไหน 
อย67ในธรรมน
@นแหละ
แต7คนเราม
กเช>?อของร
กษาในท�านองไสยศาสตรQ  โดยเฉพาะเม>?อเจอพระ
ธ�ดงคQ ม
กจะม�โยมไปขอของร
กษา ค>อคาถาอาคมก
นภ6ตผ�ป�ศาจ เพ>?อให-ตน
แคล-วคลาดจากภย
นตราย  ในท�านองเด�ยวก
นกFม�การเอาอกเอาใจผ�บ-านผ�
เร>อนโดยการท�าห�@งบ6ชา  ซ1?งแฝงด-วยปร�ศนาว7าข
นธQห-า  ข
นธQแปด  (น7าจะม�
ความหมายว7า ศ�ลห-า ศ�ลแปด) เพราะคนร
กษาศ�ล ศ�ลกFจะร
กษาเขาเอง แต7
กFเพ�@ยนไปเปFนเร>?องผ�สางเทวดา จ1งต-องบ6ชาด-วยว
ตถ�  โดยการเอาดอกไม-ส�
ด�าส�แดงไปกอง  เอาข-าวแห-งไปบ6ชาอย67ท�กว
น  ม�แต7หน6เท7าน
@นแหละจะไป
ย
นลงมาให7ห
วเวลากลางค>นนะ  อ
นน
@นม
นจะร6-อย7างไรว7าเราด�เราช
?ว  ของ
อย7างน
@นม
นจะร
กษาคนได-อย7างไร  ร�บร>@อท�@งท�าให-ม
นสะอาด  แล-วเอา
พระพ�ทธร6ปสวยๆไปใส7ไว-แทนจะด�กว7า
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ของร
กษาเรากFค>อใจของเรา  ร6-จ
กว7าอ
นน�@ม
นผ�ดตามท�?คร6บา-อาจารยQท7าน
แนะน�า ถ1งท7านไม7บอก ม
นกFผ�ดอย67 พยายามละ อย7าท�าอย7าพ6ด น�@เร�ยกว7า
พระธรรม ใจเราท�?ร6-จ
กผ�ดร6-จ
กถ6กน�?แหละ ธรรมะความด�ของเราน�@แหละตาม
ร
กษา ค>อใจเราม
นส6งเอง ม
นละเองประพฤต�ปฏ�บ
ต�เอง อ
นไหนช
?ว อ
นไหน
ผ�ดกFไม7ท�า  น�?แหละเร�ยกว7าพระธรรมตามร
กษา  ไม7ใช7พระธรรมอย67บนข
น
กระหย7องนะ  อ
นน�@ม
นข
นข-าวแห-ง  จะตามร
กษาใครได-  ม�แต7หน6เท7าน
@น
แหละจะไปก�น เร>?องม
นเปFนอย7างน�@
อาม�สบ6ชาก
บปฏ�บ
ต�บ6ชา อาม�สบ6ชา ค>อบ6ชาด-วยส�?งของ จะบ6ชาอะไรกFได-ท�?
เหFนว7าเปFนค�ณ อย7างถ-าเราเปFนไข-ไม7สบาย ม�คนเอาหย6กยามาให-  กFสบาย 
เราจน  ม�คนเอาเส>@อผ-าอาภรณQมาให-กFสบาย  หร>อเวลาห�ว  ม�คนเอาข-าวมา
ให-ก�น  กFเปFนบ�ญ  น�?ค>ออาม�สบ6ชา  ให-คนไม7ม�  ให-คนยากจน  ถวายของแก7
สมณะช�พราหมณQ ตลอดถ1งสามเณรตามม�ตามได- เปFนอาม�สบ6ชา
การปฏ�บ
ต�บ6ชา  ค>อ  การละความช
?วออกจากจ�ตใจ  อาการประพฤต�ปฏ�บ
ต�
เร�ยกว7าปฏ�บ
ต�บ6ชา  ให-พาก
นเข-าใจอย7างน
@น  ท�?น�@ของร
กษากFค>อใจของเรา 
ไม7ม�ใครมาร
กษาเราได-  นอกจากเราร
กษาเราเองพระอ�นทรQ  พระพรหม 
พญายม พญานาคท
@งหลายไม7ม�  ถ-าเราไม7ด�แล-วไม7ม�ใครมาร
กษาเราหรอก 
พระพ�ทธเจ-าสอนอย7างน
@นจร�งๆนะไม7ใช7ว7าเราท�าผ�ดขนาดไหน  กFย
งเร�ยก
หาค�ณคร6บาอาจารยQ  ค�ณมารดาบ�ดาให-มาช7วย  ไปขโมยควายเขากFย
ง
ประนมม>อให- พระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ มาช7วย  "สาธ� ขอให-เอาไปได-
ตลอดรอดฝ 
?งเถอะ"  ผ�บ-าใครจะตามร
กษาคนช
?วขนาดน
@น  ท7านบอกว7าอย7า
ท�ากFไม7ฟ 
ง  น�?ค>อความเข-าใจผ�ดของคน  ม
นเปFนอย7างน�@  ม
นหลงถ1งขนาดน�@ 
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จะว7าอย7างไรพระพ�ทธเจ-าสอนว7าให-ด6เจ-าของ  เราน�?แหละเปFนผ6-ร
กษา
เจ-าของ
อ
ตตา ห� อ
ตตะโน นาโถ โก ห� นาโถ ปะโร ส�ยา เราเปFนท�?พ1?งของเราเอง 
คนอ>?นเปFนท�?พ1?งของเราไม7ได-  เราต-องท�าเอง สร-างเองก�นเอง ท�าผ�ดแล-วท�า
ถ6กเอง ท�าช
?วแล-วละเอาเอง เปFนเร>?องของเจ-าของท7านจ1งบอกว7า  ท�าด�ได-ด� 
ท�าช
?วได-ช
?ว  ม
นถ6กท�?ส�ดแล-ว  เราม
วแต7ไปหาของด�ก
บคนอ>?น  พระพ�ทธเจ-า
สอนแล-วสอนอ�ก สอนให-ท�าเอง ปฏ�บ
ต�เอง พระพ�ทธเจ-าท7านแนะน�าช
กจ6ง
อย7างน�@
อย7างท�กว
นน�@  พอญาต�พ�?น-องตาย ท7านว7าให-ช
กจ6ง  เรากFเอาพระไปจ6ง  เอา
ฝ-ายต7อไหม  เอาไหมต7อฝ-าย  ด1งก
นมะน�งมะน
ง  เข-าป7าช-าโน-น  ไม7ใช7จ6ง
อย7างน
@น อาตมาว7าร�บหามไปเรFวๆน
?นแหละด� ม
นจะได-ไม7หน
ก บางท�กFย�7ง
อย67ก
บจ
?วน-อย  (เณรน-อย)  พะร�งพะร
งอย67ก
บจ�วรเดFกต
วเลFกๆก�าล
งเล�@ยง
ควายอย67กFเร�ยกมาบวช  บวชจ6งพ7อจ6งแม7  จ6งกFจะไม7ไหวแล-ว  เด�wยวห�วข-าว 
ห�วน�@า ร-องไห- น
?นไปจ6งก
นอย7างน
@นน�?แหละค>อความเหFนผ�ด
เร>?องการช
กจ6ง  กFเหม>อนก
บอาตมาก�าล
งจ6งอย67เด�wยวน�@แหละ  ค>อการแนะน�า
พร�?าสอน บอกทางไปสวรรคQ  บอกทางไปนรกให-  แนะน�าให-เล�กส�?งน
@น  ให-
ประพฤต�ส�?งน�@  อย7างน�@เร�ยกว7าช
กจ6งแนะน�าพร�?าสอน  จ6งต-องจ6งในขณะท�?ย
ง
ม�ช�ว�ตอย67น�?แหละ ให-ไปค�ดพ�จารณา เอาไปภาวนาด6ว7าม
นถ6กไหม ถ-าสงส
ย
กFมาฟ 
งอ�ก จะบอกให-ช�@ให-  แนะน�าพร�?าสอนให-น�@เร�ยกว7าช
กจ6งคน ไม7ใช7เอา
ไหมต7อฝ-าย  เอาฝ-ายต7อไหม จ6งก
นว�7นวายไม7ได-ความอะไร  ม
นน7าห
วเราะ 
จ6งอย7างน
@นม
นจ6งไม7ได-
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บางท�กFเอาข-าวตอกมาหว7าน  ในขณะจ6งศพไปป7าช-า  โดยม�ความเช>?อว7า 
พวกผ�หร>อเปรตท�?คอยร
บส7วนบ�ญม�อย67  เพ>?อจะไม7ให-พวกน
@นรบกวนผ6-ตาย 
จ1งม�การหว7านข-าวตอกไปด-วย
ความจร�งบรรพบ�ร�ษท7านสอนว7า คนเราเหม>อนข-าวตอก เวลาหว7านไปม
นกF
กระจ
ดกระจายไปเหม>อนส
งขารร7างกายน�@  ม�ล6กม�เม�ย  ม�ล6กเต-าเหล7าหลาน 
ม�เน>@อ ม�หน
ง ม�แขน ขา ห6 ตา เปFนต-น ผลส�ดท-ายกFกระจ
ดกระจายก
นไป
อย7างน�@  แตกกระสานซ7านเซFนไปตามสภาวะเก�ดในโลกน�@  ม
นกFม�แค7น�@ 
เหม>อนข-าวตอกดอกไม-น�@แหละ  ท�?เร�?ยราดไปตามด�นตามหญ-า  ส
งขาร
ร7างกายน�@ม
นกFแค7น�@  ท7านให-พ�จารณาอย7างน�@  แต7เรากFมาหว7านให-ผ�ก�น  ไป
คนละเร>?องอ�กแล-ว  เร>?องเหล7าน�@พ�จารณาให-มากๆหน7อย  พ�จารณาให-ด�  ถ-า
เราเข-าใจต
วเราแล-วสบาย น�?ล7ะการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ม
นถ1งต7างก
น ถ-าเราน�า
ไปพ�จารณาแล-วจะเหFน  เหFนได-จร�งๆ  เหFนในใจของเราน�@แหละ  แล-วม
นจะ
ค7อยสว7างข1@นค7อยขาวข1@น ค7อยร6-ข1@นมา
เหม>อนก
บเราเร�ยนหน
งส>อ แต7ก7อนกว7าจะร6-อะไร คร6จ
บไปเข�ยน ก ข ไม7ร6-
เข�ยนอะไร  ไม7ร6-เร>?อง  แต7กFเข�ยนไปตามคร6  พอเข�ยนพย
ญชนะได-  กFเข�ยน
สระอะ  สระอา  สระอ�  สระอ�  แต7กFย
งไม7ร6-เร>?องหรอก  ข�@เก�ยจกFข�@เก�ยจ  พอ
เข�ยนเปFนแล-ว กFเอาพย
ญชนะก
บสระมาผสมก
น เอาสระอาใส7ต
ว ก อ7านว7า 
กา ใส7ต
ว ข อ7านว7า ขา ว7าไปตามคร6 เร�ยนไปศ1กษาไป ต7อมากFเลยร6-เร>?อง 
เลยกลายเปFนคนอ7านออกเข�ยนได-
อ
นน�@เราลองพ�จารณาด6 การท�?จะร6-จ
กบ�ญร6-จ
กบาป ตอนแรกกFอาศ
ยคนอ>?นน�@
แหละ ต7อไปม
นจะร6-เอง ท7านจ1งว7า ความด�ความช
?วอย67ท�?ต
วเจ-าของ แม-แต7
พระพ�ทธเจ-ากFเอาให-ใครไม7ได-  ให-ได-กFค>อบอกให-ท�าอย7างน
@นๆ  แล-วเรากF
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ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไปตามศร
ทธา จะเปFนประโยชนQแก7เรามาก อย7าพาก
นหลง
งมงาย  ให-ถ1งพระพ�ทธ  พระธรรม  พระสงฆQผ6-ถ1งพระร
ตนตร
ย  ไม7ต-องถ>อ
ภ6ตผ�ป�ศาจ
อย7างอาตมาไปภาวนาอย67ท�?ไหนกFสบาย  ด-วยความซ>?อส
ตยQ  ด-วยความเช>?อ
พระพ�ทธเจ-าของเราน
?นเอง เช>?ออย7างไร เช>?อว7าไม7ม�ตรงไหนท�?พระองคQสอน
ให-คนช
?ว สอนให-คนท�าผ�ด ไม7ม� ในส6ตรในต�าราไหนกFไม7ม� อาตมาอ7านแล-ว 
ถ1งว7าพระพ�ทธเจ-าน�@เปFนผ6-เล�ศประเสร�ฐจร�งๆอาตมาเช>?อท7าน ท7านว7าให-สอน
ตนเองให-พ1?งตนเอง  กFพ1?งตนเองจร�งๆท�าตามท7าน  ไปท�าอย67ท�?ไหนกFสบาย 
อย67ในถ�@าในป7าในเขา  จะอย67ท�?ไหนกFไม7ม�อะไร  สบาย  เพราะความซ>?อส
ตยQ
ส�จร�ตน�?แหละ  เลยเช>?อม
?นว7าพระพ�ทธเจ-าสอนให-พ1?งตนเองน�@ถ6กแล-ว  เรากF
เหม>อนก
น  แม-จะเปFนฆราวาสอย67บ-านครองเร>อน  กFอย7าพาก
นสงส
ยอะไร 
เพราะความด�ความช
?วอย67ท�?ต
วเรา
อ
ตตะนา โจทะย
ตตาน
ง จงเต>อนตน ด-วยตนเอง ค7อยท�าไป ด6แต7ห�นก-อน
ใหญ7ๆ ท�บไปเร>?อยๆ ม
นกFแตก พวกเราย
งไม7ร6- ค7อยสอน ค7อยปฏ�บ
ต�กFจะร6-
ข1@นมาได-
ช�ว�ตของเราม
นไม7นานนะ กาลเวลาไม7อย67ท�?เด�ม ว
นน�@ม
นกFก�นไปแล-ว หมด
ไปแล-ว  ก�นไปตลอดว
นตลอดค>น  ก�นไปเร>?อยๆ ม
นไม7หมดไปเฉพาะเด>อน 
เฉพาะป�เท7าน
@น  ส
งขารเรากFร7วงโรยไปด-วย เช7น ผมเด�wยวน�@ผมย
งไม7หงอก 
ต7อไปม
นจะหงอก ม
นจะแก7  ห6แก7  ตาแก7เน>@อหน
งม
งสาไปด-วย แก7ไปหมด
ท�กส�?งท�กอย7าง น�?แหละท7านถ1งว7าความเก�ด แก7 เจFบ ตาย ม
นแก7ไป ตายไป 
ฉะน
@น  ขอให-พาก
นเช>?อม
?นในตนเอง  ย1ดเอาค�ณพระศร�ร
ตนตร
ย  ผ6-เข-าถ1ง
พระร
ตนตร
ยไม7ม�อะไรจะมาท�าร-ายได-  น�?แหละการให-ท�าความเพ�ยรว
นน�@ 
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ไปถ1งบ-านกFให-ท�า  บางท�ย�7งก
บล6กหลานมากๆ  นอนต>?นแล-วกFมาน
?งภาวนา 
พ�ทโธๆๆ  อ
นน�@ถ-าจ�ตสงบแล-วกFเร�ยกว7าใกล-พระน�พพาน  น�?แหละเร>?อง
ภาวนา ไม7ใช7ภาวนาอย67แต7ในว
ด อย67บ-านเรากFท�าได- ว7างๆเรากFท�า แม-จะท�า
มาค-าขาย ท�านาท�าไร7กFท�าได- หร>อแม-แต7ข�ดด�นถอนหญ-า เวลาเม>?อยเข-าไป
พ
กใต-ร7มไม-กFท�าได- น
?งภาวนาพ�ทโธๆๆ เด�wยวกFจะได-ด�จนได- หม
?นระล1กถ1ง
ค�ณคร6บาอาจารยQ  แล-วต
@งจ�ตพ�จารณา  พ�ทโธๆๆ  สบาย  น�@เร>?องท�?
พระพ�ทธเจ-าสอน ให-พาก
นจดจ�าเอาไว- สอนไปมากกFมาก เด�wยวบ�ญจะหมด 
ให-ด6ท�?เรานะ  อย7าไปด6ท�?อ>?น  ม
นจะด�จะช
?วให-ด6ท�?ต
วเรา  น�?แหละค�าแนะน�า
พร�?าสอน  ว
นน�@ให-เอาไปค�ดพ�จารณาด6  ค7อยท�าไป  ด6ว
นละน�ด  เด�wยวม
นกF
สะอาดหรอก
ว
นน�@เช>?อว7าพวกเราท
@งหลายได-บ�าเพFญทาน  ร
กษาศ�ล  ได-เจร�ญภาวนา  ได-
ฟ 
งธรรมเทศนาหลายอย7าง  เท7าน�@กFเปFนบ�ญแล-วล7ะ  ได-สร-างบ�ญแล-ว  ได-
ความเข-าอกเข-าใจแล-ว  ต7อไปเราจะไปท�าภารก�จการงานท�?บ-านไหน  เม>อง
ไหน ภาวะท�?อาตมาได-พ6ดได-กล7าวไปน�@ม
นจะถ6กอย67หรอก ม
นจะค7อยๆร6-จ
ก
ไป
เอ-า ว
นน�@สมควรแก7เวลา
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เอาละ ให-ต
@งใจฟ 
ง ม�อะไรข
ดข-องไหม ม�อะไรไหม ง7วงไหม
การฟ 
งธรรมน
@นกFเพ>?อความเข-าใจในธรรมะ  แล-วกFจะต-องน�าไปปฏ�บ
ต�ให-ไป
ถ1งในส�?งท�?เราม�ความม�7งหมาย  อย7าเข-าใจว7าพอฟ 
งธรรมแล-วกFจะด�เลยท�
เด�ยว  ในการฟ 
งธรรมน
@น  พ>@นฐานเปFนส�?งท�?ส�าค
ญมาก  ค>อจะต-องประกอบ
ไปด-วยสถานท�? ประกอบไปด-วยเวลา ประกอบไปด-วยบ�คคล และประกอบ
ไปด-วยธรรมะ
อย7างสถานท�?ในว
ดของเราน�@ม
นเปFนป7า ม
นม�ความสงบ เม>?อพ6ดอะไรออกไป 
กFไม7ม�อะไรเข-ามาแทรก  ม
นเปFนสถานท�?อ
นสมควร  ส7วนสถานท�?อ
นไม7
สมควร เช7น  คนร-องเพลงกFร-องเพลงไป คนเล7นกFเล7นไป ม
นกFว�7นวาย จะ
เอาพระไปพ6ดตรงน
@นกFไม7สมควร  หลวงพ7อเคยไปงานมงคลแต7ไม7ใช7งาน
มงคลหรอก เปFนงานอมงคลเส�ยมากกว7า พอจะให-ร
บศ�ลให-ฟ 
งเทศนQ เขากF
ไม7สนใจในศ�ลในเทศนQ  คนเล7นกFเล7น  คนก�นเหล-ากFก�นสารพ
ดอย7าง  มา
น�มนตQพระไปเทศนQตรงน
@นกFเร�ยกว7า  สถานท�?ไม7สมควร  บ�คคลน
@นกFไม7
สมควร ไม7ควรจะวางธรรมเทศนาในท�?ตรงน
@น
ในการฟ 
งธรรมน
@นให-เราเปFนผ6-ฟ 
ง เพราะอะไร?  เพราะเราย
งไม7ร6-ช
ด กFต-อง
เปFนผ6-ฟ 
ง  ฟ 
งไปเถอะ  ฟ 
งแล-วกFเอาไปพ�จารณา  อย7าเพ�?งเข-าใจว7าม
นถ6ก
แน7นอน และอย7าเพ�?งเข-าใจว7าม
นผ�ด ให-ฟ 
งแล-วเอาไปกล
?นไปกรองเส�ยก7อน 
ค>อ  เอาไปภาวนา  เอาไปพ�จารณา  เราเร�ยกว7าภาวนาในภาษาธรรมะ 
ภาษาโลกกFเร�ยกว7า  พ�จารณา  เม>?อมาเข-าถ1งธรรมะ  ท7านกFเร�ยกว7าภาวนา 
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ภาวนาหมายถ1ง  ท�าให-ม
นถ6กข1@น  ท�าให-ม
นด�ข1@น  ท�น�@เม>?อเราจะฟ 
งธรรม
เทศนาน
@น กFเหม>อนประหน1?งว7าจะย-อมผ-า โดยปกต�เรากFต-องเอาผ-าไปฟอก 
ไปซ
กให-ม
นสะอาด แล-วจ1งเอามาย-อมด-วยส�ท�?เราชอบ ไม7ใช7เราไปเหFนส�ม
น
สวยเราชอบ  กFจะเอามาย-อมผ-าของเราให-ม
นสวย  แต7ผ-าท�?จะย-อมไม7ได-
ฟอกได-ซ
ก เรากFเอามาย-อมเลย อย7างน
@นม
นกFไม7สวย เพราะผ-าม
นไม7ด� ม
น
ไม7สะอาดการท�?เราจะเข-าส67หล
กธรรมกFต-องเปFนอย7างน
@น  ต-องท�าใจให-
สะอาดเปFนพ>@นฐาน อย7างเช7นท�?หลวงพ7อให-ถ1งพระร
ตนตร
ยเส�ยก7อน แล-วกF
มาสมาทานศ�ล แล-วจ1งมาฟ 
งธรรมอย7างน�@

(๑) เบ>@องต-นให-ม�พระร
ตนตร
ยเปFนรากฐาน
การให-ถ1งพระร
ตนตร
ย  กFค>อ  การให-ถ1งพระพ�ทธ  พระธรรมพระสงฆQ 
พระพ�ทธค>ออะไร พระพ�ทธกFค>อ  "ผ6-ร6-"  ร6-อะไร ร6-ความจร�งความจร�งค>ออะไร 
ความจร�งกFค>อ  ธรรมะ  ส7วนพระสงฆQกFค>อ  ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ตามธรรมะ  ท�?
พระศาสดาได-ตร
สร6-แล-วว7าเปFนความจร�งฉะน
@น  น
?งอย67แถวๆน�@กFเปFนพระ
สงฆQได-ท
@งน
@นแหละ  ม
นไม7ได-หมายถ1งเคร>?องแต7งต
ว  แต7ม
นหมายถ1งผ6-
ปฏ�บ
ต�ตามธรรมะ ปฏ�บ
ต�ตามความจร�งน
@น รวมเร�ยกว7า พระร
ตนตร
ย ค>อ 
พระพ�ทธหน1?ง  พระธรรมหน1?งพระสงฆQหน1?ง  ท7านให-ถ>อว7าเปFนท�?พ1?งท�?ระล1ก
ย�?งกว7าอะไรท
@งน
@น  อย7างพ7อแม7ของเราเปFนผ6-เล�@ยงเรามา  เรากFเคารพบ6ชา
พ7อแม7ของเรา แต7กFต-องไม7ย�?งไปกว7า พระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ เพราะ
ว7าพ7อแม7ของเรากFย
งม�ความเหFนผ�ดมากอย67  ถ-าจ6งเราเข-าป7า  เราจะท�า
อย7างไร แต7เรากFไม7ได-ด6ถ6กพ7อแม7ของเรา
ถ-าจะว7าไปแล-ว  พระพ�ทธกFด�  พระธรรมกFด�  พระสงฆQกFด�  น�?เปFนช>?อของผ6-
ประกาศความจร�งเท7าน
@นแหละ  ความจร�งถ-าย7อลงมาแล-วกFค>อท7านให-เช>?อ 
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กรรม  ค>อ  การกระท�าของเรา  เราจะกระท�าทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ 
เฉพาะอะไรท�?ม
นไม7เปFนโทษ  ปราศจากโทษท
@งหมด  ถ1งแม-ว7าม
นจะม�อะไร
หลายๆอย7าง ในโลกท�?ว7าม
นน7าอ
ศจรรยQกFด�  ท�?น7าเล>?อมใสกFด� น7าอะไรต7างๆ
กFด� อ
นน�@กFตามใจม
นเถอะ แต7พระพ�ทธเจ-าของเราท7านกFว7า กรรมเปFนแดน
เก�ด กรรมเปFนเผ7าพ
นธ�Q กรรมเปFนท�?พ1?งอาศ
ย ถ-าเรากระท�าทางกาย กFเร�ยก
ว7ากายกรรม  กระท�าทางวาจากFเร�ยกว7าวจ�กรรม  กระท�าทางใจกFเร�ยกว7า
มโนกรรม ท7านให-เช>?ออ
นน�@ค>อเช>?อในการกระท�าของเรา
บางคนเปFนผ6-มาปฏ�บ
ต�ธรรม  ฟ 
งธรรม  เข-าว
ดเข-าวา  แต7เม>?อม�เร>?องไม7
สบายใจ บางท�กFไปหาหมอด6  จะไปด6ว7าม
นจะเปFนอะไรไหมหมอด6กFทายว7า
ป�น�@ระว
งนะ ไปรถให-ระว
ง ไปเร>อกFให-ระว
ง ระว
งอ�บ
ต�เหต�นะ เรากFกล
ว กล
ว
จะเปFนอย7างน
@น  กล
วจะเปFนอย7างน�@สารพ
ดอย7าง  บางคนเม>?อจะออกจาก
บ-าน  หร>อจะออกเด�นทาง  กFว7าจะไปว
นไหนด�  จะต-องไปหาหมอว7าจะออก
ว
นไหน เวลาเท7าไร บางท�หมอกFว7าค�ณอย7าไปเลย ไม7ด� เรากFเลยกล
บบ-าน 
น�?เร�ยกว7าไม7เช>?อม
?นในต
วเอง  ไม7เช>?อม
?นในค�ณพระร
ตนตร
ย  ไปเช>?อหมอด6 
อย7างพวกเราบางคนมาอย67อ�บลฯ จะไปกร�งเทพฯ กFมาหาหลวงพ7อ
"หลวงพ7อคร
บ เด�นทางว
นไหนจะด�คร
บ"
"ถ-าเด�นด�ม
นกFด�ท�กว
นน
?นแหละ"
ค>อ ถ-าเราด�ม
นกFด�ท�กว
น แต7น�?พอเจอหน-าก
นกFต-องเล�@ยงต-องก�นเหล-าเมายา
ก
น  เม>?อไปม
นกFเลยไม7ด�  ข
บรถม
นกFจะตกถนน  ถ-าเราท�าด�แล-วม
นจะเปFน
อะไร  เราเช>?อการกระท�าของเรา  อ
นอ>?นจะมาท�าให-เราเปFนอย7างน
@นอย7างน�@
ไม7ม�หรอก
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เราท
@งหลายต-องม�ความเช>?อม
?นในการกระท�าของเรา  ไม7ม�ความล
งเลสงส
ย
ในพระร
ตนตร
ย อย7าถ>อมงคลต>?นข7าว มงคลต>?นข7าวน
@นม
นเปFนอมงคล เขา
ว7าม
นเปFนอย7างน
@น เขาว7าม
นเปFนอย7างน�@ สารพ
ดอย7างบางท�กFว7าต-องไปเอา
น�@าในสระตรงน
@นมานะ เลยว�7นไปหาก
น จนน�@าในสระเปFนเลนหมด เอาก
น
อย67น
?นแหละ น�?ม
นต>?น พระพ�ทธองคQท7านสอนให-เปFนคน "น�?งอย67ด-วยป 
ญญา" 
ใครเขาจะว7าอ
นน
@นม
นเปFนอย7างน
@นอ
นน�@ม
นเปFนอย7างน�@ กFให-ฟ 
งไว-ก7อน การ
ท�าจ�ตใจอย7างน�@ท7านเร�ยกว7า"ท�าให-ม
นแยบคาย"  ม
นกFจะเก�ดความเช>?อม
?น
ในพระร
ตนตร
ย ไม7ม�ความล
งเลสงส
ย ม�ฉะน
@นกFจะไม7ร6-จ
กความจร�ง ไม7ร6-ว7า
จะเอาอย7างไรก
นแน7  การม�พระร
ตนตร
ยเปFนรากฐาน เปFนท�?พ1?งของเรา  จะ
ท�าให-ใจของเราแน7วแน7  ใครจะว7าอย7างไรกFช7าง  เราท�าด�เท7าน
@นแหละ  ไม7
ต-องล
งเลสงส
ย  การท�?ไม7ล
งเลสงส
ยน�?แหละ  เร�ยกว7า  ม
นเด�นอย67เร>?อยไปแต7
ถ-าม�ความสงส
ยแล-ว  ม
นกFจะกล
บไปกล
บมา  กล
บมากล
บไปว�7นวายอย67ตรง
น
@น

(๒) สมาทานศ�ลเปFนค�ณสมบ
ต�
เม>?อถ1งพระร
ตนตร
ยแล-ว  กFมาสมาทานร
บศ�ล  ผ�ดศ�ลม
นด�ไหมเราลองค�ดด6
ให-ละเอ�ยด  อย7าเข-าข-างเราเข-าข-างใคร  การไม7เบ�ยดเบ�ยนตน  ไม7
เบ�ยดเบ�ยนคนอ>?น ไม7เบ�ยดเบ�ยนส
ตวQ ม
นด�ไหม การไม7ขโมยของคนอ>?นน
@น
ม
นด�ไหม ให-เราค�ดด6เท7าน�@กFร6- และพวกท�?ม�ครอบคร
วแล-วน
@น อย67ในวงจ�าก
ด
ของเราม
นด�ไหม  หร>ออย67นอกวงม
นด�  ด6เท7าน�@กFพอแล-ว  ไม7ต-องไปค�ดไกล 
ถามด6ง7ายๆ  และม�สา  การพ6ดโกหกน
@นม
นด�ไหม  ค�ดให-ม
นซ1@งๆ  เข-าทาง
ธรรมะ อย7าไปเข-าข-างเรา ไม7ต-องไปศ1กษาอะไรมาก ข-อท�?ห-า เคร>?องม1นเมา 
คนท�?ปราศจากเคร>?องม1นเมาม
นด�ไหม  อย7าเข-าข-างเจ-าของนะ  ท
@งหมดน�@

604



เร�ยกว7า เปFนค�ณสมบ
ต�ของมน�ษยQ ถ-าหากว7าใครม�ค�ณสมบ
ต�ท
@งห-าประการ
น�@ เรากFไม7ต-องไปถามใครหรอกว7า ฉ
นเปFนอะไร
อย7างพระสงฆQ  พระสงฆQท7านเปFน  ส�ปฏ�ป 
นโน  อ�ช�ปฏ�ป 
นโนญายปฏ�ป 
นโน 
สาม�จ�ปฏ�ป 
นโน
ท�?ว7า  ส�ปฏ�ป 
นโน กFค>อ  ผ6-ปฏ�บ
ต�ด�  ด�กาย ด�วาจา ด�ใจ  เปFนค�ณสมบ
ต�ของ
ท7าน เปFนค�ณสมบ
ต�ของพระสงฆQ เรากFเลยเร�ยกผ6-น
@นว7า"พระสงฆQ"
อ�ช�ปฏ�ป 
นโน ค>อ ผ6-ปฏ�บ
ต�ตรง ตรงกาย ตรงวาจา ตรงใจด-วยธรรมะค�าส
?ง
สอนของพระพ�ทธเจ-า อ
นน�@กFเปFนค�ณสมบ
ต�ของพระ
ญายปฏ�ป 
นโน ค>อ การปฏ�บ
ต�น
@นเปFนการปฏ�บ
ต�ไม7ลวงโลกปฏ�บ
ต�ตามส
จจ
ธรรม ถ-าหากว7าเปFนส
จจธรรมแน7นอนแล-ว ใครจะว7าด�ว7าช
?วกFช7างเถอะ เรา
ท�าของเราไปเร>?อยๆ  บางท�เขากFบอกว7า  โอsย!  ท7านอย7าไปท�าเลย  เด�wยวน�@
โลกเขาไม7ท�าอย7างน
@นหรอก เรากFไม7ได-หว
?นไหวไปตามเขา
สาม�จ�ปฏ�ป 
นโน  ค>อ  ปฏ�บ
ต�เอาศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญา ค�าสอนของพระมาเปFน
ใหญ7 ส�?งเหล7าน�@เปFนค�ณสมบ
ต�ของพระสงฆQ ท�?ปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ ญาต�โยม
พวกเราท
@งหลายกFเหม>อนก
น  ต-องม�ค�ณสมบ
ต�อย7างน�@  จะท�าอะไรๆกFให-
ตรวจด6พ>@นฐานน�@เส�ยก7อน อ
นน�@เร>?องพระ-ร
ตนตร
ยต-องม�ค�ณสมบ
ต�อย7างน�@

(๓) ฝ1กปฏ�บ
ต�อบรมจ�ต
ส7วนเร>?องการปฏ�บ
ต�น
@น  ท�กว
นน�@ม
นย�?งไปก
นใหญ7  โดยเฉพาะอย7างย�?งพวก
เราท�?มาเท�?ยว มาสนใจในการปฏ�บ
ต�  ได-ไปพบหลายๆแห7งไปพบอาจารยQน�@
ท7านกFว7าให-ท�าอย7างน
@น  ไปพบอาจารยQน
@นท7านกFว7าให-ท�าอย7างน�@  เลยว�?ง
ตลอดเวลาเลย ค>อ  ม
นไม7เช>?อม
?น  ม
นไม7เข-าใจ  การปฏ�บ
ต�กรรมฐานอย7าง
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น-อยม
นกFม�ต
@งส�?ส�บข-อ เราไปเร�ยนก
น ม
นกFหลายเก�นไป เลยไม7ร6-จะท�าอะไร 
ยกพ�ทโธๆๆข1@นมาภาวนา  ใจม
นกFไม7สงบ  กFไปด1งอ
นอ>?นมาท�าอ�ก  เอาอ
น
โน-นบ-างอ
นน�@บ-าง เลยว�7นไปหมดไม7ร6-เร>?อง กFเลยเล�ก อย7างน�@กFม� ฉะน
@น การ
ท�ากรรมฐานจ1งต-องมาท�าความเข-าใจก
นเส�ยก7อนว7า  ท�าไปท�าไม ท�าให-ม
น
เก�ดอะไร ม
นม�ประโยชนQอะไรไหม
การท�ากรรมฐานน�@กFค>อ  มาฝ1กจ�ตของเราน
?นเอง  เพ>?อให-ร6-จ
กจ�ตใจของเรา 
เพราะจ�ตของเราเก�ดข1@นมาไม7เคยได-ฝ1ก ปล7อยตามใจของม
น เม>?อม
นโมโห
กFปล7อยตามใจของม
น  เม>?อม
นโกรธใคร  กFปล7อยตามเร>?องของม
น  เราเปFน
เดFกๆ เก�ดมาเปFนล6กของพ7อแม7 พ7อแม7กFย�?งปล7อยตามใจ ไม7เคยร6-จ�ต ไม7เคย
ฝ1กจ�ต เราจ1งมาท�ากรรมฐาน มาฝ1กจ�ต ร6-จ
กท�?จะอบรมจ�ตของเรา เร�ยกว7า
มาปฏ�บ
ต�ธรรม
แต7ใจของเราน
@นม
นเรFว  เรFวท�?ส�ด  เรFวกว7าส�?งท
@งหลายท
@งน
@น  เม>?อเรามา
ท�ากรรมฐาน ม
นจ1งไม7ค7อยสงบ ความสงบม
นจะเก�ดข1@นตรงไหนความสงบ
น�@ม
นจะเก�ดข1@นระยะท�?เราปล7อยวาง  ถ-าเราต1งเคร�ยดเม>?อไรม
นจะม�แต7เร>?อง
ว�7นวาย  ไม7ม�ความสงบภายในจ�ต  ด6อย7างพระอานนทQท7านเปFนผ6-ร6-ธรรมะ
มากท�?ส�ด  เม>?อจะเอาจร�งๆ กFเลยไม7ร6-ว7าจะเอาตรงไหน อ
นน
@นม
นกFด�  อ
นน�@
ม
นกFด�  เลยด�ก
นท
@งค>น  ย�?งตอนเช-าพร�7งน�@เขาจะเร�ยกพระอรห
นตQท�าการ
ส
งคายนา  รวมท
@งพระอานนทQด-วย  กFย�?งร-อนใจ  ย
งม�เวลาอ�กค>นเด�ยว
เท7าน
@น  กFเลยเร7งเตFมท�?อยากจะเปFนพระ-อรห
นตQ  แต7ย�?งท�ากFย�?งไปก
นใหญ7 
จวนจะสว7างอย67แล-ว กFว7า "เอ เราน�?ม
นต1งเคร�ยดไปละม
@งน�?" เหน>?อยกFเหน>?อย 
ง7วงกFง7วง กFเลยจะพ
กผ7อนส
กระยะหน1?ง พอท7านทอดอาล
ยเอนกายนอน ม�
ต
วร6-อ
นเด�ยว  พอจ�ตม
นวางป�sบเท7าน
@นแหละ  ม
นเรFวท�?ส�ด  พระอานนทQท7าน

606



ตร
สร6-เวลาน
@นในเวลาท�?ว7าง  พวกเราลองด6ซ�  ไปน
?งกรรมฐาน  ก
ดฟ 
นเข-า! 
ข
ดสมาธ�ย
นเลย ตายเปFนตาย เหง>?อม
นไหลแหมะๆ ความสงบไม7ใช7ม
นอย67
ตรงน
@น ความสงบน
@นม
นอย67ท�?พอด�ๆ ม
นจะด�ขนาดไหนม
นกFไม7สงบถ-าม
นด�
เก�นด� ม
นไม7ด�พอด� ม
นเก�นไป ม
นด�ไม7พอ ด�ขนาดไหนกFให-พอด� ม
นถ1งด� ด�
เก�นด�  ม
นไม7ด�หรอก  ให-พวกเราเข-าใจอย7างน
@น  แต7คนเราต
ณหาม
นกFว7า 
ต-องท�าอย7างเฉ�ยบขาด ไปน
?งก
ดฟ 
นลองด6ซ�ไม7ม�ทางหรอก ว�7นตลอดเวลา

(๔) สงบความค�ดด-วยสมถะ
เร>?องกรรมฐานน�@ม
นอย67ด-วยอารมณQค>อ  ให-ม�  "อารมณQอ
นเด�ยว"อย7างเช7น 
เราจะด6ลมหายใจเข-าออก กFให-จ�ตก�าหนดอย67ก
บอารมณQน�@เราอย67ในโลก ม
น
หลายอารมณQเก�นไป  เด�wยวจะเอาอ
นน
@นอ
นน�@ไม7ม�จบจ1งว�7นวาย  จ�ตไม7สงบ 
ท�น�@ท7านว7าม
นเก�ดก
บอารมณQ  ม
นอย67ด-วยอารมณQเรากFเลยเอา  "อารมณQอ
น
เด�ยว"  เล7นอ
นเด�ยว  อย7าไปเล7นอ
นอ>?น  เร�ยกว7า  อารมณQกรรมฐาน  เช7น 
หายใจออก หายใจเข-า หายใจออกหายใจเข-า หร>อให-เข-าพ�ท ออกโธ กFได- 
พ�ทโธๆๆ หร>อว7าเข-าออก จะไม7ว7าพ�ทโธกFได- เม>?อเข-าม
นกF  "พ�ท"  เอง เม>?อ
ออกม
นกF  "โธ"  เอง ม
นได-ความว7าเม>?ออาการของลมม
นเข-าเรากFร6-จ
ก  เม>?อ
ม
นออกเรากFร6-จ
ก ค>อเปFนผ6-ร6-  ม
นเข-าเรากFร6-  ม
นออกเรากFร6-  ตรงร6-น�?แหละม
น
เปFนพ�ทโธอย67แล-วไม7ต-องว7าพ�ท ไม7ต-องว7าโธ ไม7ต-องว7าพ�ท ไม7ต-องว7าโธ ม
น
กFข�@เก�ยจจะว7าอ�กน
?นแหละ เข-าใจไหม? หร>ออย7าง ย�บหนอ พองหนอ อ
นน�@
กFถ6กเหม>อนก
น  แต7เราจะไม7ต-องว7าย�บหนอพองหนอกFได-  เราหายใจออก
ม
นกFย�บเอง หายใจเข-าม
นกFพองเอง ม
นไม7ต-องไปว7าย�บว7าพอง ท�?เราว7าย�บ
ว7าพอง  ค>อ  ให-ม
นออกเส�ยงในใจส
กหน7อย  ม
นจะได-ต
@งใจข1@นมาความเปFน
จร�งม
นย�บม
นพองของม
นเองอย67แล-ว  แต7เรากFเอาค�าว7า  ย�บหนอ พองหนอ 
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เสร�มเข-ามาอ�ก ไม7ม�ผ�ด อ
นน�@กFไม7ม�ผ�ด แต7รวมแล-วกFค>อ ให-เข-ากFร6-  ออกกFร6- 
ตามสบายของม
นเท7าน
@นแหละ  ไม7ต-องไปค�ดอะไรมากมาย  อย7าไปค�ดว7า
เม>?อไรหนอม
นจะเปFนอย7างน
@นอย7างน�@  ม
นจะว�7นวาย ให-เราต
@งสต�ข1@น ให-ม
น
จดจ7ออย67ในอารมณQน
@น จนใจม
นผ7องใส ไม7ม�ง7วงเหงา ไม7ม�เหนFดเหน>?อย ให-
ม
นเหFนช
ดอย67อย7างน
@น
เม>?อเราจะฝ1กจ�ตอย7างน�@น
@น เราร6-ไหมว7าจ�ตของเราค>ออะไร อย67ตรงไหน ถ-า
เราจะมาฝ1กจ�ตกFควรจะต-องร6-จ�ตของเรา  บางท�เราไม7ร6-จ
กเม>?อเวลาม
น
ว�7นวายข1@นมา เรากFร6-แต7ว7าม
นว�7นวาย แต7ไม7ร6-ว7าจ�ตอย67ตรงไหน ถ-าเราจะพ6ด
เข-าไปจร�งๆแล-ว จ�ตน�@ม
นกFไม7เปFนอะไร ม
นกFค>อจ�ตน
?นแหละ เม>?อเขาเอาช>?อ 
"จ�ต" เข-ามาแทรกเรากFเลยหลง จ�ตน�@ม
นค>ออะไรหนอ พ6ดง7ายๆว7า คนท�?ร
บ
ร6-อารมณQน
?นแหละค>อจ�ต คนท�?ร
บร6-อารมณQ ท
@งอารมณQด� อารมณQช
?ว สารพ
ด
อย7างน�?แหละ  สมมต�ว7าเปFนจ�ต  ถ-าน�าม
นไปฝ1กแล-วม
นร6-จร�ง  ม
นกFเปFน 
"พ�ทโธ" ค>อ ผ6-ร6- เปFนผ6-ร6-จร�ง ค>อร6-แล-วไม7ม�ท�กขQ แต7ถ-าจ�ตน�@ย
งไม7ได-ฝ1ก ไม7ได-
อบรม ม
นกFเปFนผ6-ร6-ไม7ได- เพราะม
นม� "ผ6-หลง" มาปนเปม
นอย67 ค>อถ-าชอบใจ
ม
นกFด�ใจถ-าไม7ชอบใจม
นกFเส�ยใจอย7างน�@  ฉะน
@นเราจ1งต-องเอาม
นมาฝ1กให-
ม
นร6-เท7าท
นอารมณQ จนกว7าท�?จ�ตม
นจะสงบ เม>?อม
นสงบม
นกFไม7ไปไหน ม
น
ข�@เก�ยจจะไปเหม>อนก
น
อย7างไรกFตาม  ความสงบอย7างน
@นย
งไม7ม�ป 
ญญาอะไร  เข-าไปสงบอย67เฉยๆ 
เร�ยกว7า สมถะ ความสงบอย7างน�@ม
นไม7แน7นอน บางท�เราได-ม
นเปFนบางคร
@ง 
บางท�ว
นน�@ม
นสงบ พร�7งน�@ไปท�าม
นกFไม7สงบ เรากFว7า  "เอ เม>?อวานท�าไมม
น
สงบด�เหล>อเก�น ว
นน�@ท�าไมไม7ได-เร>?องได-ราวม
นเปFนอะไรหนอ"
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ถ-าไปตะคร�บม
นอย67อย7างน�@  ความสงบตอนน
@นไม7ร6-เร>?องเส�ยแล-วเปFนความ
สงบท�?ไม7แน7นอน เช7นว7า ห6ของเราม�อย67 เร>?องร
บม�อย67  แต7เม>?อย
งไม7ม�ใครมา
พ6ด มาด7าให-เราได-ย�น เรากFย
งสบาย ย
งสงบอย67 อ�กว
นหน1?งพอม�เร>?องเข-าไป
ทางห6เท7าน
@น  ม
นกFเก�ดความไม7สงบข1@นมาแล-วฉะน
@น  ความสงบน
@นจ1งเปFน
ความสงบ เพราะม
นปราศจากอารมณQต7างๆ ม
นกFสงบเฉยๆ อย67ในอารมณQ
อ
นเด�ยว แต7เม>?อม�อารมณQต7างๆผ7านมาเปFนเหต�เปFนป 
จจ
ย กFม�ความเก�ดข1@น
มา  เก�ดด�ใจ  เก�ดเส�ยใจข1@นมา  เก�ดชอบใจไม7ชอบใจข1@นมาเลยว�7น  อ
นน�@
เพราะความสงบน
@นเปFนเร>?องของสมถกรรมฐาน ไม7ใช7เร>?องของป 
ญญา ม
น
สงบเหม>อนก
น  แต7ว7าม
นไม7เดFดขาด  ค>อ  ม
นไม7ได-สงบเพราะร6-ตามความ
เปFนจร�ง เหม>อนใบไม-บนต-นไม- เม>?อไม7ม�ลมมาพ
ด ม
นกFสงบน�?ง แต7ถ-าม�ลม
มาพ
ดกFกว
ดแกว7ง  ความสงบอ
นน�@ม
นจ1งม�อาย�ส
@น  ท�?ม
นสงบอย67กFเพราะ
อาศ
ยอารมณQท�?ม
นไม7เปล�?ยนแปลง  ท7านเร�ยกว7า  "สงบจ�ต"  ไม7ใช7ว7า  "สงบ
ก�เลส"

(๕) ปล7อยวางละด-วยว�ป 
สสนา
อย7างไรกFตาม  เม>?อม�ความสงบเช7นน
@น  สต�ม
นกFจะค7อยด�ข1@นมาจะเหFนอะไร
ช
ดข1@นกว7าท�?ไม7ได-ท�าความสงบ แล-วกFสร-างป 
ญญา สร-างว�ป 
สสนาให-ม
นเก�ด 
ให-ม
นแจ-งข1@นมา  ต7อไปเราจะเข-าใจว7า  เม>?อตาเหFนร6ป  หร>อห6ได-ย�นเส�ยง 
เปFนต-น  ฉ
นจะให-ม�ความสงบ  ค>อ  ท�าจ�ตให-ม
นร6-เร>?องมากข1@น  ให-ร6-ช
ดด-วย
ป 
ญญา ม�ความสงบด-วยป 
ญญา เพราะฉะน
@นจะต-องหล7อเล�@ยงป 
ญญาให-ม
น
เก�ดข1@น อะไรจะท�าให-ป 
ญญาเก�ด กFให-อาหารม
นส� เหม>อนเอาข-าวเอาน�@าให-
เรา  เรากFโตข1@นมา  ป 
ญญาม
นจะเก�ดข1@นกFต-องอาศ
ยอารมณQเหม>อนก
น  แต7
ต7างจากสมถะ สมถะน
@นเช7นว7า พ�ทโธๆ หร>อลมหายใจเข-าออก แค7น�@ม
นกF
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สงบได-  แต7ว7าอาหารของป 
ญญาไม7ใช7อย7างน
@น  ต-องเปล�?ยนอาหารให-ม
น 
เช7น  แม-เราจะท�าความสงบเก�ดข1@นมาได-  เรากFต-องช�@ม
น  บอกม
นว7า  "อ
นน�@
ม
นกFไม7เท�?ยง"ม
นจะชอบขนาดไหน  กFบอกว7าอ
นน�@ม
นกFไม7เท�?ยง  บอกเท7าน�@
แหละป 
ญญาม
นกFจะโตข1@นมา  ท�าไมม
นถ1งโต  เพราะม
นมองเหFนความไม7
เท�?ยงตลอดตามท�?เราพ�จารณาอย67
แต7เม>?อย
งไม7ม�ป 
ญญา จ�ตหร>อผ6-ท�?ร
บร6-อารมณQน
@น อ
นน
@นเขาว7าด�กFไปตะคร�บ
เอา ม
นกFก
ดเอา อ
นน�@ว7าไม7ด�กFตะคร�บเอา ม
นกFก
ดเราเท7าน
@นแหละ ด�ม
นกF
ก
ดเอา ไม7ด�ม
นกFก
ดเรา แต7ถ-าเม>?อม
นเก�ดข1@นมาเรากFว7า "อ
นน�@ม
นไม7แน7" ไม7
ตะคร�บม
น  ม
นกFไม7ก
ดเราหรอก  ด6ไปอย67เร>?อยๆ  มองด6ข-างหน-าข-างหล
งกF
เหFนว7าม
นไม7เท�?ยง  ม
นไม7แน7นอนส
กอย7าง  เม>?อเหFนช
ดเช7นน�@  อารมณQท�ก
อย7างม
นกFม�ของม
นอย67อย7างน
@นความย1ดม
?นอ�ปาทานม
นกFน-อยเข-ามาๆ  จน
เปFนเร>?องธรรมดา เปFนตาธรรมดา เปFนห6ธรรมดา ม�ความร6-ส1กธรรมดา ส
ก
แต7ว7าม
นชอบ ส
กแต7ว7าม
นไม7ชอบ ส
กแต7ว7าม
นท�กขQ  ส
กแต7ว7าม
นส�ข ม�แต7
ส
กแต7ว7าเท7าน
@นม
นกFปล7อยให-เปFนเร>?องธรรมดาในต
วของม
นเอง ป 
ญญาม
น
เหFนช
ดอย7างน�@  เร�ยกว7า ว�ป 
สสนา ค>อ ความร6-ตามความเปFนจร�ง  ร6-แล-วม
น
วางไม7ตะคร�บเด�wยวม
นก
ด  แต7ก7อนน�@ผ6-ร6-อารมณQน
@น  ม
นม�ความส�าค
ญม
?น
หมาย ย1ดม
?นถ>อม
?น แต7เม>?อจ�ตม
นเหFนช
ด ป 
ญญาม
นเก�ดเหFนส
จจธรรมตาม
ความเปFนจร�งแล-ว  ม
นกFม�การปล7อยวางในต
วของม
นถ-าเปFนเดFกม
นกFโตข1@น
มาบ-างแล-ว  ม
นเปล�?ยนการให-อาหารแล-ว  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�เช7นน�@  จ1ง
เร�ยกว7า การปฏ�บ
ต�ธรรม
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(๖) พ�จารณาหล
กส
จจธรรม
พระพ�ทธองคQท7านกFเคยได-พ�จารณาในเร>?องความเก�ด ท7านกFสงส
ยว7า ความ
ไม7เก�ดม
นจะม�ไหมหนอ?  แต7ท7านกFมาพ�จารณาว7า  ม
นม�ม>ด  ม
นกFม�สว7าง 
ม
นม�สว7าง  แล-วม
นกFม�ม>ด  ฉะน
@น  เม>?อม�เก�ดม
นกFต-องม�ไม7เก�ดเหม>อนก
น 
ท7านกFพ�จารณาอย67ตรงน�@แหละ  ไม7ต-องไปเร�ยนค
มภ�รQอย67ท�?ไหน  อย7างเช7น 
เราไปสอบว�ชาหน1?งท�?เขาเข�ยนป 
ญหาให-เราตอบ  เราตอบไม7ได-  แต7ม
นกFม�
ค�าตอบหร>อข-อเฉลยอย67  ถ-าไม7ม�ข-อเฉลยม
นม�ป 
ญหาไม7ได-หรอก เราจ1งต-อง
ค-นม
นตรงน
@น ฉะน
@น พระพ�ทธองคQจ1งไม7ทรงท-อใจ เพราะเม>?อความเก�ดม
น
ม�  ความไม7เก�ดม
นกFต-องม�แน7ท7านกFท�าไปๆจนเหFนช
ดข1@นมา  ท7านพบว7า 
ความเก�ดกFค>อ  ความท�?ม�อ�ปาทานย1ดม
?นถ>อม
?นข1@นมา  เปFนภพเปFนชาต�
ต�ดต7อก
นไป เปFน ปฏ�จ-จสม�ปบ
นธรรม เช7น ต-นล�าไยต-นหน1?งอย67ท�?หน-าบ-าน
ของเรา  เรากFว7าเปFนของเรา  ไปด6อย67ท�กว
น  เด�นไปเด�นมากFว7าน�?ต-นล�าไย
ของเรา ท�น�@อ�กต-นหน1?งอย67หน-าบ-านคนอ>?น เรากFไม7ได-น1กว7าเปFนของเรา มา
ว
นหน1?งม�คนมาต
ดต-นล�าไยท�?หน-าบ-านของเรา  เรากFเปFนท�กขQหลาย  เพราะ
ม
นต
ดของเรา อ�กว
นหน1?งเขามาต
ดต-นล�าไยต-นอ>?น หน-าบ-านคนอ>?น เรากFไม7
เปFนท�กขQ  แค7น�@แหละม
นท�าให-ส�ขท�กขQเก�ดข1@นมา อ�ปาทานเปFนต
วท�าให-เปFน
ท�กขQ  เปFนความเก�ดข1@นมาตรงน�@  เพราะฉะน
@น  ท7านจ1งให-พ�จารณาว7า
อ�ปาทานท�าให-เก�ดภพ  ภพท�าให-เก�ดชาต�  ชาต�แล-วกFชราพยาธ�  มรณะ  น�?
พระพ�ทธองคQท7านกFเหFนเท7าน�@แหละ เหFนช
ดแจ-งอย7างน�@แล-วกFหายสงส
ย
ฉะน
@น  เพ>?อให-ม
นเหFนช
ด  เราจะต-องมาฝ1กอบรมจ�ตของเรา  ในต
วบ�คคล
หน1?งกFม�จ�ต หร>อผ6-ท�?ร
บอารมณQน�?แหละส�าค
ญมากท�?ส�ด ถ-าจ�ตน�@ม
นหลง ม
นกF
หลงไปหมด ตาม
นกFหลง ห6ม
นกFหลง ถ-าได-อารมณQท�?ด�กFด�ใจ ถ-าได-อารมณQ
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ท�?ไม7ชอบกFเส�ยใจ  ค>อ  จ�ตอ
นน�@ม
นย
งไม7ได-อบรม  การท�?เรามาท�ากรรมฐาน
ก
นน
@น  กFเพ>?อมาอบรมจ�ตน�?แหละ  แต7ว7ากFไม7ใช7ง7ายๆนะโยมนะ  ม
นล�าบาก
เหม>อนก
น แต7ม
นกFง7ายอย67ในท�?ล�าบากน
?นแหละ ม
นง7ายอย67ท�?ม
นยากตรงน
@น
เอง  เพราะฉะน
@นม
นเปFนป 
ญหาของเราท�กคน  จะต-องให-ม
นม�ความล�าบาก
ยากแค-นเส�ยก7อนไม7ใช7ว7าเรามาท�ากรรมฐานป�sบ  ม
นกFจะด�เลย  ท�กขQม
นจะ
หายเลย ไม7ใช7อย7างน
@น
เราจะต-องท�าไปจนกว7าม
นจะเหFนช
ดอย7างท7านว7า "อน
ตตา" แต7เรากFย
งเหFน
ว7าม
นเปFนอ
ตตา  เปFนต
วเปFนตน  ไอ-น�?กFของฉ
น  ไอ-น
?นกFของฉ
น  น
?นล6กฉ
น 
น
?นสมบ
ต�ของฉ
น ไปสร-างให-เปFนต
วเปFนตนข1@นมาท
@งน
@น แต7พระกFมาเทศนQ
ให-ฟ 
งว7า ม
นไม7ใช7ของเรานะ ไอ-น�?กFไม7ใช7ของเรา ไอ-น
?นกFไม7ใช7ของเรา เรากF
ไม7เข-าใจ บางท�กFจะโกรธพระกFได- เราน1กว7าเปFนของเรา แต7ท7านมาเทศนQว7า
ไม7ใช7ของเรา  เรากFเลยอ7อนใจไม7ร6-จะท�าไปท�าไม เราจ1งต-องค�ดพ�จารณาจน
ม
นเหFนว7า ม
นเปFน  "สมบ
ต�ของโลก"  ท
@งหมด แล-วท�าไมเราจ1งง
ดแงะจ�ตใจ
ของเราออกไม7ได- น�?เพราะม
นหลงต�ดอย67ในน
@นน
?นเอง
ฉะน
@น  ค�าสอนของพระท�?เรามาฝ1กก
นน�@  กFเพ>?อจะไม7ให-ท�กขQเก�ดข1@นมา  ค>อ 
ไม7ให-ไปส�าค
ญม
?นหมาย  ให-ไปท�าลายความร6-ส1กว7าเปFนอ
ตตาอ
นน�@  แต7คน
เรากFไม7ค7อยจะชอบใจ  อย7างเช7น  พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7า  โลกน�@ม
นเปFน
ท�กขQ  ท7านจ1งให-ต
ด ไม7อยากให-เก�ด แต7พอท7านว7าไม7อยากให-เก�ด เรากFไม7
ค7อยพอใจเส�ยแล-ว ท�?ท7านไม7อยากให-เก�ดเพราะม
นท�กขQ เม>?อเก�ดข1@นมาม
นกF
ม�พร-อม ตากFม�  ห6กFม�  จม6กกFม�ว�7นวายหลายอย7าง  ท7านจ1งให-ต
ดภพต
ดชาต� 
ค>อ  ไม7ให-ม
นเก�ด  เพราะเม>?อเก�ดมาแล-วม
นเปFนท�กขQ  แต7เรากFไม7ยอม  "ขอ
เถ�ด อย7าให-หน�ไปเลยขออย67น�?ล7ะ"  อย7างน�@ม
นจ1งว�7นวาย ค>อ อะไรท�?ท7านว7า
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ม
นไม7เท�?ยง แต7เรากFอยากให-ม
นเท�?ยง อะไรท�?ไม7ใช7ของเรา เรากFอยากให-ใช7
ของเรา ม
นกFเปFนไปไม7ได-
ท�น�@  ถ-าเปFนผ6-ท�?พ-นท�กขQแล-วอย7างพระอร�ยเจ-าของเราท�กว
นน�@ถ-าหากว7าคน
ไปเหFนสงส
ยจะหาว7าเปFนโรคประสาทกFไม7ร6-  การไปการมา  การพ6ดการจา 
การกระท�าของท7านไม7เหม>อนคนท�?ม�ก�เลสต
ณหา เรากFด6ไม7ออก อย7างแท7ง
ทองแท7งหน1?งท7านว7าเปFนด�น  แต7เขากFว7าเปFนทอง  ถ-าม
นเส�ยไปเรากFร-องไห- 
แต7ท7านเหFนว7าม
นกFเหม>อนก-อนด�นก-อนหน1?ง  ถ-าหากว7าบ
งเอ�ญเราไปเหFน
ท7านเข�?ยเอาก-อนทองน
@นท�@งไป  เรากFจะว7า  "โอ-ย!คนน�@ม
นเปFนโรคประสา
ทละม
@ง"  ไม7ร6-ใครเปFนโรคประสาทแน7กFไม7ร6-  น�?ม
นเปFนอย7างน�@  เพราะฉะน
@น 
การปฏ�บ
ต�น�@อาตมาว7า เอาแค7ศ�ลธรรมเส�ยก7อน เช7น ถ-าม
นโกรธข1@นมากFอด
ไว- อย7าปล7อยตามใจม
นไปเลยหร>อถ-าม
นอยากข1@นมามากๆ กFตามใจให-ม
น
น-อยๆ ให-พอประมาณ อย7าปล7อยตามม
นเตFมท�?  ถ-าเราปล7อยม
นเตFมท�?โลก
ม
นจะแตก  ให-อดไว-ให-กล
@น  อย7าปล7อยเตFมท�?ของม
น  ให-ม
นม�ศ�ลธรรมไว- 
เท7าน�@กFเร�ยกว7าม
นสมควรอย67ล7ะเรา  แต7เรากFจะต-องท�ากรรมฐานของเรา
เร>?อยๆไป  ให-ม
นช
ดเข-าไป  ม
นกFจะค7อยๆด�ข1@น  ไม7ใช7ว7าท�าป�sบป 
�บม
นจะได-
เลย

ธรรมปฏ�ส
นถาร
เอาละ  เรามาก
นก�?ค>นแล-ว  ได-อะไรไปบ-างล7ะ  ใครน1กอยากจะกล
บไป
กร�งเทพฯบ-างล7ะ เหน>?อยไหม ม�ก�าไรหร>อขาดท�น หร>ออย67ทนความเปFนจร�ง
ท�?เรามาก
นน�@ม
นกFด� ม
นละก�เลสได-อย7างหน1?งเหม>อนก
น ออกจากบ-านมาอย67
อย7างน�@  ม
นจะมองเหFนสภาพอะไรหลายๆอย7างความร6-ส1กน1กค�ดม
นกFร6-อะไร

613



หลายๆอย7าง  คนท�?อย67ก
บท�?จนเก�นไป  ม
นกFไม7ร6-เหน>อร6-ใต-ก
บเขา  ม
นกF
ล�าบาก ท�กป� ถ-ามาอย7างน�@เร�ยกว7าไปธ�ดงคQกFได- ไปธ�ดงคQเหม>อนพระ
เอาละพ6ดเท7าน�@แหละ  ท�น�@ใครม�ป 
ญหาอะไรจะถาม  เด�wยวน�@ม
นพ6ดหลายไม7
ได- เขาไม7ให-พ6ดหลายซะแล-ว อาศ
ยเขาอย67 ม�ไหม ข
ดข-องอะไรไหม

ป�จฉา ว�ส
ชนา
ม�ป 
ญหาขอถามอย67อย7างหน1?งเก�?ยวก
บท7านอาจารยQค>อ  ท7านอาจารยQเองเก�ด
ความสนใจในธรรมะน�@ต
@งแต7เม>?อไร  หร>อเพ�?งเก�ดความสนใจตอนมาบวช
หร>ออย7างไร
อpอ  ตอนมาบวชพระน�?นะหร>อ  ไม7ใช7อย7างน
@น  แต7ม
นม�ป 
จจ
ย  ม�น�ส
ยป 
จจ
ย 
เช7น  เปFนคนซ>?อส
ตยQ  ไม7โกหกใคร  ชอบน�ส
ยตรงไปตรงมาอย67เสมอ  อย7าง
เช7น แบ7งของก
นนะ ไปหาเง�นมา หร>อไปหาอะไรมาเม>?อมาแบ7งก
น กFชอบ
เอาน-อยกว7าเขา  เกรงใจเขา  เปFนอย7างน�@เร>?อยๆมาจนตลอดมา  เม>?อ
ธรรมชาต�อ
นน�@ม
นแก7ข1@นมา  ม
นกFเก�ดความร6-ส1กน1กค�ดอย7างน
@นอย67น
?นแหละ 
เราม�ความค�ดอย7างน�@เม>?อไปถามเพ>?อน  เขากFไม7เคยค�ด  ม
นเปFนของม
นเอง 
เร�ยกว7าม
นเปFนว�บาก
ท�น�@  เม>?อเราพ�จารณาม
นเร>?อยๆ  ม
นกFโตของม
นเร>?อยๆ  ม
นเปFนเหต�ให-ท�า
อย7างน�@  ม
นเปFนเหต�ให-ค�ดอย7างน�@  อย7างเม>?อตอนเดFก ถ-าจะเล7นก
นแล-วชอบ
จะเปFนนาย  เดFกอ>?นๆต-องเปFนล6กน-อง  บางท�ไปเล7นค�ดอยากจะเปFนพระ  กF
ต
@งต
วเปFนพระข1@น พวกเดFกอ>?นๆ เรากFให-เปFนอ�ป 
ฏฐาก ถ1งเวลากFต�ระฆ
งเพล
เกsงๆๆ แล-วกFให-เอาน�@ามาก�น ม
นเปFนอย7างน�@ น�ส
ยม
นเปFนอย7างน�@มาเร>?อยๆ 
แล-วกFมาในระยะหน1?งโตข1@นมาอาย�ส
กประมาณส�บห-าส�บหก  เบ>?อ  ไม7อยาก
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อย67ก
บพ7อก
บแม7 ค�ดอยากจะไปเร>?อยๆ ไม7ร6-ท�าไมม
นถ1งค�ดอย7างน
@น ม
นเปFน
อย7างน
@นมาหลายป�เหม>อนก
น  ไม7ร6-ม
นเบ>?ออะไรกFไม7ร6-  อยากไปคนเด�ยว 
อยากไปไหนๆอ
นน�@เปFนอย67ระยะหน1?ง แล-วเรากFได-มาบวชพระ อ
นน�@ม
นเปFน
น�ส
ย แต7ว7าอ
นน�@เรากFไม7ร6-ม
นใช7ไหม แต7ว7าอาการม
นเปFนอย7างน�@ตลอดมา
ส�าหร
บท7านพระอาจารยQตอนถ1งคราวปฏ�บ
ต�จะฝ1กตนเอง เก�ดม�ป 
ญหาอะไร
ไหม โอ-หลาย  ม
นม�หลายป 
ญหาในช�ว�ตน�@  ม
นพ6ดไม7จบล7ะ  มากท�?ส�ดว
น
ปฏ�บ
ต�นะ  ท�กขQมาก  เช7น  บางว
นอย67ตามป7า  ฝนตกท
@งค>น  น
?งเป�ยกค�ดถ1ง
ช�ว�ตเจ-าของแล-วกFน
?งร-องไห- น�@าตากFไหล ท
@งด�ใจด-วย ท
@งม�ศร
ทธา ท
@งเส�ยใจ 
บอกไม7ถ6กตรงน�@ แต7กFไม7หย�ด ใจม
นกล-ามากท�?ส�ด
ท�น�@ถามถ1งตอนท7านอาจารยQมาบวชแล-ว
ถ1งเวลาม
นกFบวชได- เราค7อยๆท�าไป แต7ว7าให-ม�ความสนใจอย67เสมอ เร>?อยๆ
ไป  เราจะท�าอะไร  เช7น  ม�ความร
กร6ปกFพ�จารณา  ม�ความเกล�ยดร6ปกF
พ�จารณา  ม
นเปFนของไม7แน7นอนท
@งสองอย7าง  พ�จารณาเร>?อยไปจนกว7าม
น
จะเหFนช
ด  คนเราน
@นม
นไปต�ดในความส�ข  ความท�กขQม
นจ1งเปFนเหต�  อย7าง
เช7นเร>?อง  กาม  กามน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า  เหม>อนก
นก
บคนก�นเน>@อ
ส
ตวQ  เม>?อเน>@อม
นเข-าไปต�ดฟ 
นเจFบปวด  เรากFไปเอาไม-จ�@มม
นออก  กFอ-า 
สบาย  อ�กส
กหน7อยกFค�ดอยากอ�ก  แล-วกFมาก�นอ�ก  เน>@อม
นย
ดเข-าไปในซ�ก
ฟ 
น  กFปวดอ�ก  กFหาไม-มาแหย7ม
นออกโอ-  สบายอ�กแล-ว  แล-วกFอยากอ�ก  น�?
เร�ยกว7าม
นไม7ร6-จ
ก
เอาละนะ เทศนQให-ฟ 
งเท7าน�@กFพอนะ เอาพอปานน�@แหละ
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๔๐ - เส�ยสละเพ@=อธรรม
http://ajahnchah.org/thai/Sacrificing_for_Dhamma.php 

การปฏ�บ
ต�ธรรมของพวกเราท
@งหลายท�?มารวมก
นอย67น�@  ท
@งพระอาค
นต�กะ 
และท
@งพระเจ-าของถ�?น  ผมเองกFไม7ค7อยจะม�เวลาได-พบก
บพระอาค
นต�กะ
บางท7าน  ส7วนพระท�?อย67ในถ�?นน
@นได-เคยอบรมบ7มน�ส
ยมาพอสมควร  ฉะน
@น
จ1งไม7ควรปล7อยโอกาสและเวลาให-เน�?นนานไป
อย7างไรกFตาม  จะเปFนพระอาค
นต�กะ  หร>อเปFนพระเจ-าของถ�?นกFตาม  ท�กๆ
ท7านน
@นให-เข-าใจว7า เราเปFนผ6-หน1?งซ1?งเปFนผ6-เส�ยสละท�กส�?งท�กอย7างโดยความ
หมายในทางพระ-พ�ทธศาสนาอย67แล-ว  ถ-าท7านองคQใดย
งไม7ยอมเส�ยสละส�?ง
อ
นควรเส�ยสละในทางพระพ�ทธศาสนาน�@  ท7านองคQน
@นกFย
งไม7เข-าถ1ง
พระพ�ทธศาสนา  ย
งไม7เข-าถ1งความสงบตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า  หร>อ
ตามว�ส
ยของสมณะ  ความหมายท�?พวกเราท�กๆท7านท�?มารวมก
น  กFม�จ�ด
หมายก
นอย7างน
@นฉะน
@นเม>?อเปFนเช7นน�@  พวกเราท
@งหลายน
@นต-องเข-าใจว7า 
รวมท
@งพระอาค
นต�กะ  และรวมท
@งพระท�?อย67ในถ�?นฐานน�@  กFค>อเปFนพระองคQ
เด�ยวก
น  เปFนพ7อแม7อ
นเด�ยวก
น  ม�ข-อว
ตรปฏ�บ
ต�เสมอก
น  ม�ความเปFนอย67
เสมอก
น  น
?นจ1งม�ความสาม
คค�ก
น  ม
นจ1งม�ความสบายสมก
บว7าเราเปFนผ6-ท�?
เส�ยสละมาแล-ว
การเส�ยสละน�@แหละ  เปFนห
วใจของพระพ�ทธศาสนาแท-  ท�กท7านท�?แสวงหา
โมกขธรรม ค>อ เปFนทาง หร>อเปFนปากทางแห7งการพ-นท�กขQน
@น กFค>อม�ค�าๆ
เด�ยวเร�ยกว7า  "ยอมเส�ยสละส�?งท
@งปวง"  น
?นเอง  อ
นใดท�?พวกเราท
@งหลาย
สละไปแล-วน
@น เราปล7อยไปจากกายกFเบากาย ปล7อยไปจากใจกFเบาใจ อ
น
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น�@ค>อการปฏ�บ
ต�ท�?พวกเราม�7งแสวงหา  กFไม7ม�อะไรมากมาย  ถ-าเรายอมเส�ย
สละแล-วม
นกFถ1งธรรมะเท7าน
@นแหละ ไม7ต-องยาก ไม7ต-องย�7ง  ไม7ต-องล�าบาก 
ผ6-ท�?ย
งไม7ถ1งธรรมะข-างใน  กFเอาธรรมะข-อปฏ�บ
ต�อ
นน�@มาท�าก
น  เช7น  ข
นต�
บารม� ว�ร�ยบารม� เมตตาบารม�ท
@งหลายเหล7าน�@เปFนต-น มาเปFนข
@นตอนท�?เรา
จะด�าเน�นในช�ว�ตของเราอย67เสมอ  อ
นน�@เปFนพ�?เล�@ยงท�?จะให-พวกเราท
@งหลาย
เข-าถ1งธรรมะ จะให-ถ1งปาก ถ1งทาง ถ1งโมกขธรรมอย7างท�?เราปรารถนา
แต7ว7ากFท�กท7านท�กองคQน
@นอาจจะย
งไม7เข-าใจในการปฏ�บ
ต�  เช7นมาอย67ในว
ด
หนองป7าพงน�@  หร>อบวชเข-ามาแล-ว  กFน1กว7าเราได-บวชแล-วอย7างน�@กFม�  กF
เพราะมองเหFนว7าผ-าจ�วรม
นเหล>อง  ได-ปลงผมตามกาลตามเวลา  อาศ
ย
เท�?ยวบ�ณฑบาตเล�@ยงช�พ  แค7น�@กFเข-าใจว7าเราบวชแล-วหร>อหากว7าเราได-มา
ร7วมอย67ในว
ดหนองป7าพงน�@  น1กว7าถ>อพ�ทธศาสนาและเข-าถ1งพ�ทธศาสนา
แล-วอย7างน�@ หร>อว7าเราได-มาร7วมก
บผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต� กFว7าเราได-ปฏ�บ
ต�แล-ว
อย7างน�@ อ
นน�@ม
นย
งม�อะไรเปFนเคร>?องก�าบ
งอย67ในตาข-างในน�@มาก เราไม7ค7อย
จะมองเหFน  ส�?งท�?เรามองเหFนข-างนอกม
นเปFนส�?งผ�วเผ�น  เช7นว7า  "ผมไม7ม�
ศร
ทธา ผมจะมาบวชร1" อย7างน�@เปFนต-น
"ผมไม7ม�ศร
ทธา ผมจะมาปฏ�บ
ต�ร1"
หร>อ  "ผมไม7ชอบอย67ป7า  ผมจะมาอย67ป7าร1"  อย7างน�@เปFนต-น  อ
นน�@เปFนความ
เข-าใจเพ�ยงผ�วเผ�น
ความเปFนจร�งน
@นการปฏ�บ
ต�น�@ ม
นเปFนของพวกท7านท
@งหลาย ท�?จะร6-ได-ในใจ
ของพวกท7านท
@งหลาย  เพราะว7าความผ�ดชอบท
@งหลายความด�ช
?วท
@งหลาย
น
@นไม7ม�ใครเหFนก
บเราด-วย เราจะย>น เราจะเด�นเราจะน
?ง เราจะนอน เราจะ
ม�ความร6-ส1กอย7างไรน
@น กFเปFนเพ�ยงแต7ว7าเราคนเด�ยวน
@นเปFนคนร6-จ
ก ถ-าเรา
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ฝ>นข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ค>อพระ-ธรรมว�น
ยน�@กFเราเองเปFนคนร6-จ
ก  คนอ>?นไม7
ค7อยร6-จ
กด-วย  ฉะน
@น  การมาอย67ร7วมก
นน�@จะต-องอาศ
ยต
วเองเปFนอย7างย�?ง 
ถ-าหากเราไม7อาศ
ยต
วเราเอง คนอ>?นเรากFอาศ
ยไม7ได- อ
นน�@ให-เข-าใจให-ด�
การปฏ�บ
ต�น�@ไม7ม�ทางจะมองเหFนอะไรได-ข-างนอก ด
งน
@น  ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�
น�@บางท7านบางองคQม�ความเด>อดร-อน  เด>อดร-อนอะไรเด>อดร-อนเร>?องความ
สงส
ย สงส
ยท�?อย67อาศ
ย สงส
ยในความร6-ส1กน1กค�ดของเรา และการสงส
ยเก�ด
ข1@น  โดยเฉพาะเร>?องของคนอ>?น  กFม�เร>?องราวต7างๆเช7นน
@น  อ
นน�@เปFนเหต�ให-
เราอย67ไม7สบาย
ไม7ต-องยกอ>?นไกลหรอก ต
วอย7างผมเองน�?แหละ ให-พวกท7านท
@งหลายฟ 
งให-
เหFนช
ด เพราะผมน�@กFเปFนน
กบวช ตลอดแต7ว
นบวชมาต
@งแต7เปFนเณร แต7ไม7
ค7อยยอมเส�ยสละ  อย67มาสามส�?ห-าพรรษาแล-วกFตาม  กFม�ความเส�ยสละน-อย 
ส�?งท�?ชอบใจเรากFเส�ยสละ  ส�?งท�?ฝ>นใจเราน
@นผมไม7ค7อยยอมเส�ยสละ  อะไรท�?
ผมไม7ชอบใจแล-วผมกFไม7ค7อยยอมเส�ยสละ  อ
นน
@นจ1งมามองเหFนว7า  การ
ยอมเส�ยสละของเราท
@งหลายน
@นมองเหFนได-ยาก  เพราะตามธรรมดาของ
คนเราสาม
ญชนกFต-องเปFนอย7างน
@น  ม
นชอบตามใจต
วเอง  ชอบตามเร>?อง
ของต
วเอง แต7ถ-าหากว7าเราเข-าถ1งการประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-ว ม
นไม7เปFนอย7าง
น
@น ถ-าเรามาสะสางด�ๆ แล-วไม7เปFนอย7างน
@น
ท�น�@  เม>?อเข-ามาบวช  เข-ามาปฏ�บ
ต�  ถ-าอย67ไปอย7างน
@นม
นกFม�ความสบาย
อย7างหน1?งเหม>อนก
น  ผมน�?อย67ท
@งว
ดบ-าน ท
@งว
ดป7า  อย67ไปอย7างน
@น  เร>?อยๆ
ไป  กFไม7ม�อะไรเท7าไร  เพราะไม7ม�เร>?องข
ดใจของเรา  เราอยากจะพ6ดอะไร 
เรากFพ6ด อยากจะท�าอะไร เรากFท�าตามใจของเรา กFเลยไม7ม�ความเด>อดร-อน 
สบาย สบายใจของต
วเอง อยากพ6ดอะไรกFพ6ด อยากท�าอะไรกFท�าเลยสบาย 
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ความสบายเช7นน
@นแหละม
นม�ความผ�ด  ม
นม�ความไม7สบายอย67ในน
@นมาก 
แต7เรากFมองไม7เหFน แล-วกFตามใจความสบายใจของเราเร>?อยๆไป
ความเปFนจร�งใจของเราน
@นก
บส
จจธรรมม
นคนละอย7างก
นเส�ยแล-ว  ใจของ
เราถ-าหากว7าม
นผ�ด  แต7เราชอบใจเรากFท�ากFได-  แต7ว7าม
นไม7ใช7ส
จจธรรม 
ไม7ใช7ธรรมท�?ให-พ-นท�กขQ  อ
นน
@นม
นถ6กเฉพาะใจของเราตามธรรมะน
@นม
นไม7
ถ6ก  ม
นกFเปFนอย7างน�@เร>?อยๆมา  ถ-าปล7อยใจไปตามเร>?องของม
น  ม
นกFไม7ม�
อะไรมากมายเท7าไร
ผมเคยเปร�ยบให-ท7านท
@งหลายฟ 
งเสมอว7า  เม>?อเราเปFนเดFก  หร>อเดFกท
@ง
หลายตลอดจนท�กว
นน�@  เราเอาต�sกตาอ
นหน1?งต
วหน1?งให-เล7น  เดFกกFเล7น
สบายใจ  เพราะต�sกตาเปFนส�?งท�?ชอบใจอย7างน�@  แต7เดFกคนน
@นไม7ร6-เร>?องว7า
ต�sกตาน�?เปFนพ�ษ กFเพราะเข-าใจว7า ต�sกตาน�@ม
นชอบเล7น กFเพล�นก
บต�sกตาน
@น 
เม>?อเล7นไปหลายๆว
น  ต�sกตาม
นหล7น  ม
นแตกเดFกน
@นจ1งจะร6-ส1กต
วว7าความ
น-อยใจ ความเส�ยใจ เก�ดข1@นมา อย7างน�@เปFนต-น ท�าไมถ1งเปFนอย7างน
@น เม>?อ
ต�sกตาม
นย
งไม7แตก  ม
นย
งไม7พ
งความชอบใจ  ความส�ขใจน
?นแหละม
นบ
ง
ท�กขQไว-  ม
นบ
งไม7ให-เหFนท�กขQกFเพราะต�sกตาม
นย
งไม7พ
ง  อ
นน
@นเปFนเคร>?อง
ก�าบ
งไว-ไม7ให-เดFกร-องไห-เปFนท�กขQ  เม>?อต�sกตาน
@นม
นพ
งไปแล-ว  เดFกน
@นม
นกF
เส�ยใจ ม
นกFร-องไห-เม>?อมาถ1งความจร�งเช7นน�@แล-ว เดFกม
นอย67ไม7ได-
เม>?อเราบวชเข-ามา  อย67ในความหลอกลวงของอารมณQท
@งหลายเรากFสบาย 
สบายก
นอย67  อาศ
ยอารมณQน
@นเปFนอย67  อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ถ-าเรา
ปฏ�บ
ต�ก
นม�ความสบาย ผมกFถามว7า  "ม
นสบายอย7างไรม
นสบาย เพราะว7า
ม�อาการเส�ยสละทางใจหร>อ"  อย7างน�@ความเปFนจร�งความสบายน
@นม
นม�พ�ษ
อย67ในน
@น ม
นสบายอย67ก
บส�?งท�?เราชอบใจ ส�?งท�?ไม7ชอบใจเรากFไม7สบาย อ
นน�@
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กFเปFนเคร>?องก�าบ
งของพระภ�กษ�สามเณรผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย67เหม>อนก
น 
เท7าก
บว7าเราไม7ได-ปฏ�บ
ต�  ถ-าถ6กอารมณQอ
นใดท�?ไม7ชอบใจ  ม
นกFใจไม7สบาย 
ถ6กอารมณQบางอย7างท�?เราชอบใจเรากFสบายอย7างน�@  ย
งไม7เหFนพ>@นฐานอะไร
เลย
พ6ดว7าย
งไม7เหFนพ>@นฐานอะไร  เหม>อนเดFกม
นเล7นต�sกตา  ม
นย
งไม7เหFนพ>@น
ฐานของท�กขQเลย  ไม7เหFนพ>@นฐานของต�sกตาท�?อาจจะพ
งได-ม
นกFต�ดอย67อย7าง
น
@น อารมณQท�?พวกเราท
@งหลายต�ดตามม
นอย67ด-วยความชอบใจ ม
นกFเปFนอย67
อย7างน
@น ม
นกFม�ความหลงงมงายอย67ในต�sกตาเหม>อนเดFก น�@เร�ยกว7า งมงาย
อย67ในอารมณQเหม>อนเดFกน
@น  เม>?อถ1งเวลาม
นเปล�?ยนแปลง  ม
นเปFน  ส
ญญา
ว�ปลาส เม>?อส
ญญาว�ปลาสค>อส
ญญาความจ�าน�@เปล�?ยน ม
นเปล�?ยนจากท�?เก7า
ของม
น  อย7างเราเหFนบาตรของเราอย67อย7างน�@  ม
นกFเปFนว�ปลาสอ
นหน1?งอย67 
ตอนบาตรไม7ร-าวไม7แตก  เม>?อบาตรเราแตก  ม
นกFเปFนส
ญญาว�ปลาสข1@นอ�ก
อ
นหน1?ง  จ�ตม
นจะเปล�?ยนท
นท�  น�@เร�ยกว7า  จ�ตไปอาศ
ยอาม�สอย67  ไม7อาศ
ย
เนกข
ม-มธรรม  อาศ
ยอาม�ส  ค>อ  ส�?งของ  อาศ
ยบาตร  อาศ
ยจ�วร  อาศ
ย
เสนาสนะอย67  ม
นกFเพล�น  ม
นกFต�ดอย67ด-วยอาม�ส  ไม7อาศ
ยเนกข
มมะ  (การ
ออกจากกาม,  การออกบวช,  ความปลอดโปร7งจากส�?งล7อเร-าเย-ายวน)  อย67
ภายใน
อย7างก�จของบรรพช�ตท�?ท7านสวดก
นว
นน�@  (บทสวดป 
จจ
ยป 
จจ-เวกขณะ ค>อ
บทพ�จารณาป 
จจ
ย  ๔ ก7อนบร�โภค)  เปFนประโยชนQมากเหล>อเก�น  ไม7ใช7ว7า
ไม7เปFนประโยชนQ แต7ส6ตรน�@ม
นกFอาภ
พ อย67ในต�าร
บต�าราของม
น เหม>อนก
บ
ไม7ม�อะไร ถ-าเราเอาส6ตรน�@มาพ�จารณา ม
นกFม�ข-อความออกมา ม
นกFม�ความ
หมาย  เราได-ฟ 
งกFเปFนเช7นน
@น  เพราะฉะน
@น  บร�ขารช�@นใดช�@นหน1?ง  จะเปFน
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บาตร จ�วร เสนาสนะ เภส
ช อะไรกFตามในว
นน�@ เราม
กไม7ได-พ�จารณา แล-ว
ว
นพร�7งน�@กFต-องพ�จารณา  เราห7มจ�วร  ใส7ส
งฆาฏ�  เราฉ
นบ�ณฑบาต  เราอ�-ม
บาตรเข-าไปในบ-านอย7างน�@ท�?อย67ท�?อาศ
ยอย7างน�@  ว
นน�@ตอนเช-าเราย
งไม7ได-
พ�จารณา  อด�ตม
นล7วงมาแล-วน
@น  ต7อมาน�@ท7านจ1งให-พ�จารณา  พ�จารณาถ1ง
อาม�สท
@งหลายน�@ว7าม
นเปFนอาม�ส ม
นเปFนว
ตถ� บ
ดน�@เรามองเหFนต
วตา เรากF
สบายใจ  อ�กว
นหน1?งเราไม7ได-มองเหFนด-วยตา  เรากFจะเปFนท�กขQ  น�@เร�ยกว7า
อาม�สส�ข  ม
นส�ขอย67ด-วยอาม�ส  พระพ�ทธเจ-าจ1งให-เราท
@งหลายพ�จารณาให-
มากท�?ส�ดเร>?องจ�วร บ�ณฑบาต เสนาสนะ เภส
ช
ม
นเปFนเร>?องข-องเก�?ยวก
บเร>?องสมณะท
@งหลายอย67เท7าน
@น..๔.อย7างค>อ  จ�วร 
บ�ณฑบาต เสนาสนะ เภส
ช เปFนบร�ขาร และเปFนป 
จจ
ยจ�าเปFนท�?พวกเราท
@ง
หลายจะต-องอาศ
ยอย67ตลอดเวลา  เหม>อนก
นก
บพระพ�ทธเจ-าและพระอร�ยะ
ท
@งหลาย  ม
นเปFนของจ�าเปFนของสมณะท
@งหลายท�?จะอย67อาศ
ยจนกว7าช�ว�ต
จะหาไม7  ฉะน
@น  ท7านกล
วว7าเราท
@งหลายจะไปเพล�นในอย7างอ>?นเส�ย  จะไม7
ได-พ�จารณาอ
นน�@  ได-อาหารกFเพล�นก
บอาหาร  ได-จ�วรกFเพล�นก
บจ�วร  ได-
บาตรกFเพล�นก
บบาตร  ได-ก�ฏ�ท�?ด�ท�?สวยกFเพล�นเส�ย  ได-ยาบ�าบ
ดโรคฉ
น
เข-าไปม
นหายโรคกFเพล�นเส�ย  กล
วพวกท7านท
@งหลายจะเปFนผ6-เพล�นอย67ด-วย
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@โดยปราศจากสต�  ไม7ม�สต�  กFเปFนเหต�ให-เพล�น  ให-
หลงใหลตามส�?งท
@งหลายเหล7าน�@
สต�น�@ม
นเปFนธรรมอ
นหน1?ง  แต7ว7าเรากFพยายามให-ม�ธรรมเหล7าอ>?นเก�ดข1@นมา
รวมก
นหลายๆอย7าง  เช7น  ม�สต�  แล-วต7อไปกFม�ส
มปช
ญญะร6-ต
ว  พ6ดง7ายๆ
เร�ยกว7า สต� ความระล1กได- เม>?อม�ความระล1กได- ความร6-ต
วม
นกFพร-อมก
นมา 
เม>?อม�ความร6-ต
วเก�ดข1@นมา เรากFหาท�?พ1?งท�?หล
กเร�ยน หาท�?ปฏ�บ
ต�  ต7อไปกFให-
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ว�จ
ย  ป 
ญญากFเก�ด  ส�?งท
@งสามน�@ม
นจะต-องพร-อมเพร�ยงก
นอย67เสมอท�เด�ยว 
ถ-าเราม�สต�อย67  ส
มปช
ญญะกFเก�ดข1@น  เม>?อส
มปช
ญญะเก�ดแล-ว  กFด1งเอา
ป 
ญญามา  สต�ด1งเอาส
มปช
ญญะมา  ระล1กแล-วกFร6-ต
ว  ร6-ต
วแล-วกFพ�จารณา 
ป 
ญญาเก�ดถ-าหากปราศจากธรรม ๓ ประการน�@แล-ว กFตกลงว7าเราท
@งหลาย
อย67ในความประมาท พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7า
"ผ6-ไม7ม�สต�กFค>อคนประมาท คนท�?ประมาทน
@นกFค>อคนตาย"
แม-ม�ช�ว�ตอย67กFเร�ยกว7าตายแล-ว  เพราะจ�ตใจม
นตาย  ไม7ม�อะไรแล-วเปFนผ6-
ประมาท
"ปมาโท มจuจ�โนปท� คนประมาทแล-วเหม>อนคนตาย"
น�?ตายในภาษาธรรมะ  ตายในภาษาด-านปรม
ตถQ  ไม7ใช7ตายในร7างกายของ
เรา  เก�ดในร7างกายของเรา  เปFนผ6-ตายในภาษาธรรมะ  ไม7ใช7เปFนภาษาคน
ธรรมดา  ถ-าเปFนภาษาคนธรรมดา  ตายกFลมหายใจไม7ม�น�?กFเร�ยกว7าเขาฟ 
ง
ก
นออก  เขาร6-ก
น  แต7ตายโดยธรรมะกFเร�ยกว7าผ6-ไม7ม�สต�  ไม7ม�ส
มปช
ญญะ 
ไม7ม�ป 
ญญา ฉะน
@น เม>?อไม7ร6-จ
กอ
นน�@ เรากFเหFนว7าเราเปFนอย67เสมอ ไม7เหFนว7า
เราตาย  ท�น�@เม>?อคนตายจะเปFนอย7างไร  เม>?อตายม
นกFหมดแล-ว  หมดความ
ร6-ส1ก  หมดอะไรหลายๆอย7าง  ไม7เก�ดประโยชนQ  น
?นค>อคนตาย ถ-าพวกเรา
ท
@งหลายเปFนอย67อย7างน
@น ม
นกFเปFนคนตาย ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าของเราท7าน
จ1งไม7ให-ประมาทในอาม�สท
@งหลาย ท7านกล
วพวกเราจะต�ดก
น ให-ร6-จ
กอาม�ส 
กล
วพวกเราท
@งหลายจะต�ดอาม�ส  ค>อส�?งของ  เพราะว7าพวกเราท
@งหลายน
@น
จะม�โอกาสท�?จะอย67ก
บส�?งท
@งหลายเหล7าน�@จนถ1งว
นตาย
ฉะน
@น  เม>?อเราใกล-ช�ดส�?งท
@งหลายเหล7าน�@อย67  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งทรงให-
พ�จารณาให-มาก ระว
งให-มาก ระม
ดระว
ง เม>?อม�ความระม
ดระว
ง กFม�ความ
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ส�ารวม เม>?อม�ความส�ารวม กFม�ความระม
ดระว
ง เม>?อเราระม
ดระว
งอย67เม>?อใด 
สต�เรากFม�อย67เม>?อน
@น  ส
มปช
ญญะเรากFม�อย67ป 
ญญาเรากFม�อย67  ถ-าเราระว
งอย67 
การส
งวรการส�ารวมระว
งน�@ม
นจะเปFนศ�ล  ถ-าพ6ดง7ายๆต
วน�@ม
นจะเปFนต
วศ�ล 
อาการของศ�ล  ถ-าม
นเปFนอย7างน�@ม
นจะรอบคอบของม
นอย67  ระม
ดระว
งของ
ม
นอย67  ม�ความอาย เม>?อม�ความอายแล-วกFม�ความกล
ว เม>?อผ�ดพลาดไป ท�า
อะไรพลาดไป  เช7นเม>?อเด�นไปสะด�ดห
วตอ  หร>อเม>?อส�?งของอะไรท�?เราหย�บ 
เช7นว7า  กระโถนท�?เราหย�บมาม
นพล
ดจากม>อเราไปเส�ย  อย7างแก-วน�@าเราน�@ 
เราท�าม
นพล
ดตกแตก  หร>อเราไปท�าอะไรท�?เส�ยงม
นด
ง  "เคร-ง"  ข1@น  กFม�
ความละอายแล-ว ผ6-ปฏ�บ
ต�น
@นม�ความละอายมากแล-ว ม�ความส�ารวมแล-ว ม�
ความร6-แล-ว ม�ความเหFนแล-ว มองเหFนข-อปฏ�บ
ต�ของเราแล-ว มองเหFนความ
เปFนอย67ของเราว7าม
นขาดอะไรต7ออะไร  น�?ค>อม
นละอายอย67  และระม
ดระว
ง
อย67  ถ-าม
นละอายมากๆ  กFระว
งมากๆ  เม>?อระว
งมากสต�ม
นกFด�ข1@นมา 
ส
มปช
ญญะกFมากข1@นมา ป 
ญญากFเก�ดข1@นมา ม
นอย67ในสายเด�ยวก
นน�@
ฉะน
@น  พวกเราท
@งหลายซ1?งมาอย67ในท�?น�@เปFนก
นอย67สองอย7าง  ค>ออาม�สส�ข 
และ  น�ราม�สส�ข  ส�ขอย7างหน1?งเพราะม�อาม�ส  อาศ
ยอาม�สอย67ส�ขอ�กประเภท
ไม7ต-องอาศ
ย น�?เปFน น�ราม�สส�ข ส�ขอ
นน
@นผสมก
นในความสงบ ท�น�@พวกเรา
ท
@งหลายปฏ�บ
ต�น�@กFต-องแยกพ�จารณา  พ�จารณาแยก  เช7น  การห7มผ-ากF
พ�จารณา การเท�?ยวบ�ณฑบาตกFพ�จารณา การฉ
นบ�ณฑบาตกFพ�จารณา การ
อย67เสนาสนะกFพ�จารณา การฉ
นยาบ�าบ
ดโรคกFพ�จารณา การพ�จารณาอย7าง
น�@ให-ค�มป 
จจ
ยท
@งหลายเหล7าน�@ อย67ในว
ดน�@กFให-ว
ดน�@สะอาด ให-ว
ดน�@น7าอย67 แต7
กFอย7าไปต�ดม
น  อ
นน�@เปFนเร>?องของโลก  เสนาสนะก�ฏ�หล
งน�@ท7านให-เราอย67 
เรากFต-องร
กษาเสนาสนะน
@นให-เหมาะสมก
บผ6-ปฏ�บ
ต�  ไม7ใช7ว7าเราปฏ�บ
ต�
เสนาสนะอ
นน
@นเพ>?อให-เราไปต�ดในเสนาสนะอ
นน
@น  อ
นน�@ม
นเปFนของสงฆQ 
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แต7คนเรากFชอบ  ถ-าเปFนของๆต
วกFท�าให-ด�มาก  ของคนอ>?นกFชอบวางเฉยๆ
เส�ย น�ส
ยก�เลสท
@งหลายกFต-องเปFนอย7างน�@
ฉะน
@นการเส�ยสละน�@  ไม7ม�เม>?อไรกFไม7ถ1งธรรมะเม>?อน
@น  การท�าก�จเลFกๆ
น-อยๆท
@งหลายเหล7าน�@ เปFนเร>?องของคนน
@น เปFนเร>?องของคนน�@เปFนเร>?องของ
คนโน-นอย7างน�@ เช7น จ
บกระโถนของท7านอาจารยQเหล�?ยมไปเท จ
บเอากาน�@า
ไปกรองน�@า  กFเข-าใจว7าเอากระโถนไปเทให-ท7านอาจารยQเหล�?ยม  อย7างน�@
เปFนต-น กFด�อย67แต7ว7าม
นน-อยไป เอากระโถนน�@เอากาน�@าน�@  ไปกรองน�@าใส7ให-
ท7านอาจารยQช6  น�?กFถ6กไปอย7างหน1?งเหม>อนก
น  แต7ว7าถ-าหากว7าไม7ใช7ของ
อาจารยQช6แล-วกFจะไม7เอาไปเทกระม
งไม7ใช7ของอาจารยQเหล�?ยมกFไม7เอาไปเท
กระม
ง  อ
นน�@เช7นน�@ม
นกFด�ไปส7วนหน1?ง  แต7ว7าย
งไม7เล�ศไม7ประเสร�ฐ  ม
นม�
ความม�7งหมายในน
@น ม�ความย1ดม
?นถ>อม
?นอย67  เราควรท�าเพ>?อธรรมะ เราท�า
เพ>?อเส�ยสละ  กระโถนใบน�@เรากFท�าเพ>?อเราเองน
?นแหละ  ก�จการงานอ
นน�@เรา
ท�าเพ>?อเราเองไม7ได-ท�าให-ใครท
@งน
@น ท�าเพ>?อธรรมะ ถ-าจ�ตเราเปFนอย7างน�@ ไป
อย67ท�?ไหนเรากFเส�ยสละ ปฏ�บ
ต�กFถ1งธรรม
อย7างเช7น เมตตาม
นกFม�สองน
ยเหม>อนก
น เมตตา ค>อความร
กร
กอย7างหน1?ง
กFร
กแต7กล�7มต
วเอง กล�7มอ>?นไม7ร
ก อย7างตาแก7คนหน1?งล6กหลานไปขโมยของ
เขา แกกFไปจ
บล6กหลานน
@นมาสอน "เฮ-ย พวกเอFงท
@งหลายน
@น ถ-าจะขโมย 
ถ-าจะปล-นกFไปปล-นโน7น...บ-านอ>?น  อย7ามาปล-นบ-านเรา"  อย7างน�@เปFนต-น 
อย7างน�@ม
นส
@นเก�นไป ตาแก7คนน
@นกFไม7ร6-ต
ว ไปขโมยของคนอ>?นเส�ย อย7ามา
ขโมยของเรา ไปปล-นบ-านอ>?นเส�ย อย7ามาปล-นบ-านเรา ตาแก7คนน
@นกFค�ดว7า
ค�ดถ6กเตFมท�?แล-ว  แต7พ6ดตามธรรมะแล-ว  ม
นกFไม7ใช7ธรรมะอ�กน
?นแหละ  น�?
เร�ยกว7าม�เมตตาเปFนบางส7วน  ม
นไม7ท
?วถ1ง  ความเปFนจร�งไปขโมยตรงไหน
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กFไม7ด�ตรงน
@นแหละ  ไปปล-นบ-านไหน ม
นกFไม7ด�บ-านน
@นแหละ  ถ-าเปFน  อ
ป
ปม
ญญา(ธรรมท�?แผ7ไปไม7ม�ประมาณ)  แล-ว  อย7าไปขโมยใครเลยส
กแห7ง
หน1?ง
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFอย7างน
@นเหม>อนก
น  ม
นม�ก�าล
งใหญ7  ตรงไหนท�?ม
น
เปFนธรรมะ แม-ม
นจะฝ>นใจของเราส
กเท7าไร กFพยายามลงตรงน
@นให-ได- ข-าง
นอกกFเหม>อนก
น  อ
นใดม
นเส�ยสละย
งไม7ได-  กFพยายามเส�ยสละตรงน
@น 
พยายามท�าตรงน
@น ถ-าท�าตรงน
@นไม7ได- กFย
งไม7สบาย
ยกต
วอย7างผมเอง ผมน�@เปFนคนข�@ขลาด เปFนคนกล
วต
@งแต7เปFนเดFก มาบ-าน
ถ-าป�ดประต6กFเข-าไปในบ-านไม7ได-  กล
วมากท�?ส�ด  ถ1งบวชเข-ามาปฏ�บ
ต�แล-ว
ความกล
วน�@ม
นกFย
งย1ดอย67  เวลาหน1?งอยากจะไปอย67ป7าช-า ค�ดแล-วค�ดเล7าม
น
กFไปไม7ได- ไปเหFนพระท7านอย67กFท-อใจแล-วม
นไปไม7ได- แต7กFย
งไม7ยอม ม
นจะ
เปFนอย7างไร ตรงน�@ท�าไมม
นถ1งกล
วมากกFพยายามม
นอย67อย7างน
@นแหละ ผล
ท�?ส�ดว
นส�ดท-ายจ
บบร�ขารไปเลย  ไปให-ม
นตาย  ท�าไมป7าช-าม
นถ1งกล
วน
ก
กล
วหนา  ม
นม�อะไรอย67ตรงน
@นไปให-ม
นตาย  ด6ซ�ว
นน�@ม
นจะเปFนอย7างไรไป 
ไม7ใช7ว7าไม7กล
วนะ  กล
วแทบจะเด�นถอยหล
ง  เข-าไปถ1งป7าช-าแล-ว  ม
นกFไม7
อยากเข-าไป ข>นเข-าไปม
นจะเปFนอย7างไรตรงน�@ อย7างน�@เราอยากจะร6-ว7าอะไร
ม
นขวางทางเรา การปฏ�บ
ต�ของเราต-องท�าก
นให-ม
นทะล� พอไปแล-วกFร6-เร>?อง
อะไรต7างๆในท�?น
@น  ความค�ดเก7าๆท�?ม
นกล
วน
@นม
นกFเบาลงหายไป น�?เพราะ
เราท�าให-ด�แล-ว  กFด�ใจว7าตรงน�@ม
นฝ>นใจเราได-  เท7าน�@แหละไม7ต-องมากหรอก 
กFเก�ดความพอใจข1@นมาแล-ว
การปฏ�บ
ต�น�@ต-องฝ>นใจ  ถ-าพ6ดก
นง7ายๆ  การปฏ�บ
ต�น�@ไม7ใช7ปฏ�บ
ต�ตามใจเรา 
ม
นเร>?องฝ>นใจเราท
@งน
@น  ตลอดจ�วร บ�ณฑบาตเสนาสนะ เภส
ช ท
@งหลายน�@ 
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อยากได-ด�  อยากได-สวย อยากได-มากสารพ
ดอย7าง  เม>?อด6ตรงน
@นแล-ว  คน
เราน�@พระพ�ทธเจ-าท7านทรงสอนให-ส
นโดษ ม
กน-อย ขนาดน
@นกFย
งน-อยไม7ได-
อย67น
?นแหละ น-อยไม7ค7อยได-น�?ม
นอย67ตรงน�@ เช7น ท7านสอนว7า เอาอาหารรวม
ในบาตร พยายามท�าให-ม
นเหล>อน-อย หร>อไม7ให-ม
นเหล>อน
@นจะด�มาก อย7าง
น�@ม
นกFท�ายากไม7ต-องอ>?นไกลหรอก ท�าได-ว
นสองว
นสามว
น อาท�ตยQหน1?งม
น
กFเผลอไปเส�ยแล-ว  ถ6กม
นจ6งไปเส�ยแล-ว  ม
นจ6งออกไปข-างนอก  ม
นท�ายาก
นะไม7ใช7ง7ายๆ  ลองฝ1กด6ตรงน�@กFได-  จ
ดข-าวจ
ดอาหารให-ม
นพอด�ๆ  ฉ
นให-
หมดพอด�ๆ  ลองเถอะน7า  ไม7ต-องไปว�?งธ�ดงคQท�?ไหนหรอก  ลองด6ซ�ม
นจะได-
ไหม ม
นได-อย67ก�?ว
นไหม อ
นน�@เราควรฝ1กด6นะว7าจะล�าบากส
กแค7ไหน น�?กFจะ
ร6-จ
กล7ะว7าจ�ตใจเราม
นต�ดอาม�สท
@งหลายอย67
ฉะน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านทรงสอนให-ร6-จ
กท
@งสองอย7าง  อาม�สส�ขอย7างหน1?งกF
ให-ม
นช
ดเจน  น�ราม�สส�ขกFให-ม
นช
ดเจน  ให-ม
นช
ดเจนท
@งสองอย7าง  ไม7ให-
หลงท
@งสองอย7าง เช7น กามส�ข
ลล�กาน�โยโค ค>อความส�ขความสบาย น�@ท7าน
กFให-ร6-ช
ดเจน อ
ตตก�ลมถาน�โยโค ค>อความไม7สบาย เปFนท�กขQข
ดข-อง ท�าไป
แล-วเปล7าประโยชนQ  สองอย7างน�@ท7านกFให-ร6-จ
ก  พ6ดง7ายๆค>อ  ความด�ใจเปFน 
กามส�ข
ลล�กาน�โยโค ความไม7สบายใจกFเร�ยกว7าเปFน อ
ตตก�ลมถาน�โยโค ส�?ง
ท
@งสองน�@พวกท7านท
@งหลายจะร6-อย67ท�กว
น  แต7ว7าท7านจะร6-ช>?อม
นหร>อไม7ร6-  ร6-
น
@นม
นกFเปFนบ
ญญ
ต�อ
นหน1?งเท7าน
@น  แต7ว7าอาการอย7างน�@ม
นจะม�อย67ก
บท7าน
ท�กคนไม7ว7าท7านจะร6-ม
นไหม  ม
นเปFนธรรมะ  อ
นน�@ม
นร6-อย67ท�กคนน
?นแหละ
ต�ดความส�ขม
นกFร6-จ
ก  ความท�กขQไม7ชอบม
นกFร6-จ
ก  แต7ว7าม
นจะบอกพวก
ท7านท
@งหลายว7า อ
นน�@เปFน กามส�ข
ลล�กาน�โยโค อ
นน�@เปFน อ
ตต-ก�ลมถาน�โย
โค  ม
นจะไม7บอกช>?อม
นอย7างน
@น  แต7อาการม
นกFอย67อย7างน
@น  ส�ขม
นกF
เปFนส�ข ท�กขQม
นกFเปFนท�กขQอย67อย7างน
@น
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ส�ขท�กขQท
@งหลายน�@ พวกเราท
@งหลายชอบอ
นใด ชอบส�ขหร>อท�กขQ อ
นน�@เรากF
ต
ดส�นใจของเราได-  เราชอบความส�ขน
@น  ม
นถ6กไหมชอบความท�กขQน
@นม
น
ถ6กไหม อ
นน�@เรากFเล>อกพ�จารณา แต7ว7าถ-าเราเปFนผ6-ม�ป 
ญญาน-อย เปFนผ6-อ�ง
อาม�ส  อย67ก
บอาม�สม
นกFต�ดส�ข  อาม�สส�ข  ได-ของด�  ได-ของมาก  ได-ของท�?
ชอบใจม
นกFส�ขใจ ม
นไปต�ดด� ด�น
@นเรากFน1กว7าโทษม
นไม7ม� ในท�?น
@นส�?งท�?ไม7ด� 
ส�?งท�?เราไม7ชอบน
@นไม7ต-องว7า ม
นร6-จ
กแล-ว ไม7เอาท�?เราไม7ชอบ ท�น�@เรากFเล>อก
ตามใจเรา อ
นใดชอบกFเอาอ
นใดท�?เราไม7ชอบกFไม7เอาอ
นน
@น  ม
นกFเปFน ท�ฆ
นขะพราหมณQ  เท7าน
@นแหละ  พราหมณQเลFบยาวๆ  ท�?มากราบพระพ�ทธเจ-า
เร>?องท�ฏฐ�ท
@งสาม*น
?นแหละ
ความเหFนของเขา  เหFนว7าอ
นใดไม7ชอบใจ  เขากFไม7เอา  อ
นใดควรแก7เขา 
เขากFเอา อ
นใดไม7ควรแก7เขา เขากFไม7เอา อ
นน�@ค>อเขาอาศ
ยจ�ตของเขา เขา
อาศ
ยก�เลสเปFนหล
ก  ไม7ใช7อาศ
ยการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมท�?ถ6กต-องเปFน
หล
ก  กFต-องเปFนอย7างน
@นท�กคน  เราท�กคนกFเหม>อนพราหมณQผ6-เลFบยาวท
@ง
น
@นแหละ หาร6-ไม7ว7า กามส�ข
ลล�กาน�โยโค และอ
ตตก�ลมถาน�โยโค สองอย7าง
น�@ม
นม�โทษเท7าก
น  ม
นเปFนเคร>?องก�าบ
งเท7าๆก
น  ความส�ขก
บความท�กขQน�@ 
ม
นม�ราคาเท7าก
น ค>อม
นผ�ดเท7าๆก
น พ6ดง7ายๆ แต7เรากFไม7เหFน ไปเหFนแต7
ว7าอ
นท�?เราไม7ชอบใจน
?นแหละไม7ด�  หร>อไปเหFนว7าอะไรม
นท�กขQ  น
?นไม7ด�  น�?
ไปเหFนอย7างน
@น  ส�ขท�?เราชอบม
นย
งอย67อย7างน�@  ถ-าเราโยกย-ายไปมาเพราะ
อาม�สอย7างน�@  ถ-าไม7ม�เนกข
มมะ ไม7ยอมเส�ยสละ ไม7เหFนธรรมะ จ�ตใจเรากF
ต-องเปFนอย7างน�@
เพราะฉะน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งทรงให-พ�จารณา  ให-ขย
นในการกระ
ท�าความเพ�ยรข-อว
ตรปฏ�บ
ต�เหล7าน�@ อย7าประมาท เพราะเราย
งไม7ร6-อ
นใดเรา
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ชอบใจเรากFน1กว7าม
นถ6กท
@งน
@นแหละ  อ
นใดไม7ชอบใจเรากFน1กว7าม
นไม7ด�ท
@ง
น
@น จะต-องม�อย7างน�@เปFนหล
กในจ�ตของป�ถ�ชนเรา ฉะน
@นเม>?อพ6ดธรรมะอ
นใด
ข1@นมา  เราไม7ชอบใจเรากFท�@งเท7าน
@นแหละ  เหม>อนก
นก
บผมท�?ไปภาคกลาง 
ไปเจอเอาผลมะขว�ด  มะขว�ดเหม>อนก
บมะต6มน7ะท�?ข-างในม
นด�าๆ  เปFนเมFด
เหลว  เขาก�นมะขว�ดก
นอย7างน
@น  เม>?อเราเอาม�ดไปผ7าม
นออกไป  ไม7เหล>อ
หรอก  เอาไปท�@งหมด เราว7าม
นเน7าไม7ร6-จ
กมะขว�ด  ค�ดว7ามะขว�ดเน7าท
@งน
@น
แหละ  น�?ค>อเราไม7ร6-ความเปFนจร�งผลไม-ชน�ดน�@ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น 
เขากFทานก
นอย7างน
@น กFอร7อยอย67อย7างน
@น แต7ว7าเราไม7ร6-เร>?อง
อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  เรากFเหม>อนก
น  เราน1กว7าความส�ขม
นเก�ด
ประโยชนQมาก  ท�กขQม
นไม7เก�ดประโยชนQเลย  ท�กขQก
บส�ขน�@  ถ-าใครต�ดส�ขกF
ไม7ชอบท�กขQท
@งน
@นแหละ  ธรรมสองอย7างน�@ม
นให-โทษเท7าๆก
นและเก�ดประ
โยชนQเท7าๆก
น กFเหม>อนล6กตาเราสองข-าง ข-างซ-ายหร>อข-างขวาม
นเก�ดประ
โยชนQเท7าๆก
น  คนไม7ร6-จ
กอ
นน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าจะให-ล6กตาม
นแตกม
นกFม�
โทษเท7าๆก
น  ถ-าเอาม
นไว-ท
@งสองล6ก  ตาด�าๆอย67กFเก�ดประโยชนQแก7เรา
เท7าๆก
น ฉะน
@นล
กษณะธรรมน�@ม
นอย67ท�?ศ6นยQกลางอย7างน
@น
คนเรามาปฏ�บ
ต�ไม7ร6-เร>?อง  บวชมาแล-วกFไม7ร6-เร>?อง  เพ7งออกไปข-างนอกบ-าง 
เพ7งไปท�?อ>?น  ไม7น-อมเข-ามาในใจของเรา  และการบวชเข-ามาน�@บวชธรรมดา
กFย
งม�ก�เลสน-อย ผมเคยเปFนเณรเปFนพระ อย67ว
ดบ-านกFไม7ค7อยได-อะไรเท7าไร 
ค>อ  ปล7อยไปตามเร>?องของม
น  ม
นกFเลยไม7ค7อยม�อะไร  เม>?อเข-าปฏ�บ
ต�แล-ว
มาพ�จารณา  เออ...อย7างน
@นต-องร
กษาพระว�น
ย  อย7างน
@นต-องท�าอะไรกFไม7
ให-ร-องไม7ให-ขอ ท�กอย7างท7านไม7ให-ความอยากม
นเก�ดข1@นมา ความท�กขQม
น
กFบ�บบ
งค
บข1@นมา  อย67ว
ดบ-านน
@นม
นสบาย  ฤด6น�@อยากปล6กห
วหอมก�นกFได- 
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อยากปล6กผ
กกาดก�นกFได-  ฟ 
นไม-กFได-  ข�ดด�นกFได-  ม
นเลยสบาย บ
ดน�@ท7าน
ไม7ให-ปล6กอย7างน
@น ไม7ให-แตะต-องอย7างน
@น ไม7ให-ท�าอย7างน
@น ม
นบ�บห
วใจ
ม
นกFเลยเก�ดท�กขQข1@นมา  ย�?งพระกรรมฐานน�@  ถ-าอยากกFอยากได-หลายๆ
อยากได-กว7าส�?งธรรมดาท�?เราไม7ได-ปฏ�บ
ต�
เม>?อบวชเข-ามาป�sบม
นกFอยากได-ความสงบ  อยากเปFนพระอรห
นตQ  อยาก
แล-วม
นกFค�ด ค�ดมากกFเด>อดร-อนมาก ท�?น�?กFอย67ไม7ได- ท�?น
?นกFอย67ไม7ได- อย67ท�?น�?
กF "แหม คนม
นมากนะ ไม7สงบ อย67ท�?น�?ม
นไม7เปFนป7านะ ไปหาป7าเถอะ อย67ท�?
น�?ม
นเปFนป7ากFจร�ง  แต7ม
นไม7เปFนเขา"บางท�กFข1@นไปโน-น  เขาส6งๆบ�ณฑบาต
ว
นละสามส�?ก�โล ไปหาท�?อย67ท�?ม
นสบายๆค>อหน�จากม
นน
?นเองแหละ หน�จาก
ม
นเพราะความไม7ร6-  ไม7ได-หน�จากม
นเพราะป 
ญญา  หน�จากม
นเพราะการ
เด�นหน-า อย7างเราท�กว
นน�@จะหน�จากคนไปอย67ท�?ไหน ไม7ให-คนเหFนจะไปอย67
ท�?ไหน แต7ว7าระยะช
?วคราวได-อย67 ม
นเปFนอย67อย7างน�@
ฉะน
@น พระปฏ�บ
ต�หน1?งพรรษาสองสามพรรษา ถ-าไม7ได-ศ1กษาเร>?องท
@งหลาย
เหล7าน�@ให-เข-าใจล7ะกF ไปแล-ว ธ�ดงคQน�?ท�กป�ละ ธ�ดงคQน�?เด�นจนหน
งถลอกปอก
เป�ก หย�ดตรงน�@ไปตรงน
@น ไปตรงน
@นไปตรงน�@เร>?อยไม7ม�หย�ดหรอก ค>อ ม
น
ไม7ให-หย�ด  เราเปFนทาสม
นแต7เราไม7ร6-จ
ก  พอสบายส
กน�ดหน1?งกFมาน
?ง
พ�จารณา  "ฮ>@อ...จะไปหนองคายด�ละม
@ง  เอาละจะไปหนองคาย  แล-วไปอย67
หนองคายอย67สบายส
กพ
กหน1?ง  ฮ>อ...เช�ยงใหม7กFด�เหม>อนก
น  ไปเช�ยงใหม7
ปะไร" เอ-า ไปอ�ก ม
นไล7เข-าไปในป7า ม
นกFไล7ข1@นภ6เขา ข1@นภ6เขาม
นกFล�าบาก
เก�นไป ม
นกFไล7ลงมา ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@นแหละ
น
กกรรมฐานท
@งหลายไม7ร6-ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  ไม7สบายหรอก  ให-ร6-เถอะอย67
บนภ6เขาเปFนอย7างไร อย67ป7าเปFนอย7างไร อะไรท�กอย7างน�@ม
นเปFนอย7างไร ถ-า

629



หากเรามารวมจ�ดของม
นได-แล-ว  ไม7จ�าเปFนอะไรมากคล-ายๆคนอยากจะ
รวย ไปท�าไร7ไปต
ดต-นไม-เตFมป7า แต7ว7าท�าไม7หมดข�@เก�ยจ ไปถางม
นท�@งแล-ว
กFหน�ไป  ท�าได-มากแต7ไม7เอา  อ
นน�@กFเหม>อนก
นเช7นน
@น  เรากFท�าได-มากไป
มาก  แต7กFไม7ร6-เร>?องท�?จะเอาอย7างไรก
น  จ�ดน�@เราย
งไม7ถ1งของเราแล-ว  เรากF
เด�นอย67เร>?อยๆ เปFนท�กขQ  บางองคQเด�นไปเลยไม7เหFน บางองคQเข-าในถ�@ากFอย67
แล-ว บนภ6เขาเรากFอย67แล-วในป7าเรากFอย67แล-ว ม
นกFเปFนอย7างน
@นแหละส�บป�ก
ว7า  บางท�ไปพบอย67ตามภ6เขา  เขาท�าสวน  ท�าไร7อ-อย  ท�าถ
?ว  ท�าข-าวโพด 
เท7าน
@นแหละเด�wยวกFธ�ดงคQอย67ในป7าอย67ในเขา  แล-วกFเด�นบ�ณฑบาต  ไปเหFน
ซ
งข-าวโพดกFอ�กแล-ว  อยากจะไปเปFนล6กของเขาแล-ว  อยากจะเปFนล6กจ-าง
เขาแล-ว  บางคนเลยออกมาเกFบข-าวโพดก
บเขาเส�ย  เปFนล6กจ-างโยมท�?เคย
อ�ป 
ฏฐากเราน
?นแหละเปFนท�กขQอ�ก ม
นเส�ยอย7างน
@น
ฉะน
@น  การธ�ดงคQน
@น  ธ�-ต
ง-คะ  กFค>อว7า  เปFนข-อปฏ�บ
ต�อ
นบ�คคลท�าได-ยาก 
เพราะเปFนข-อปฏ�บ
ต�ท�าป�ถ�ชนให-เปFนอร�ยชน  ม
นจ1งเปFนของท�ายาก  เปFน
ของท�าล�าบากมาก  ม
นฝ>น  ไม-ม
นคดม
นงอม
นโก7ง  ไปด
ดม
นกFฝ>นอย7างน�@ 
ท7านจ1งกล7าวไว-ว7า ธ�ดงคQน�@ใครไม7ท�ากFไม7เปFนอาบ
ต� (ผ�ดว�น
ย) หรอก เพราะ
ม
นเปFนข-อว
ตรพ�เศษ ความเปFนจร�งน
@นม
นเปFนของฝ>น เปFนข-อว
ตรของพระ
อร�ยบ�คคล  หร>อท�?จะท�าป�ถ�ชนให-เปFนอร�ยบ�คคล  ม
นกFเปFนของท�าได-ยาก 
เหม>อนเราเคยท�าของหยาบๆมาเช7น เราไสกบเล>?อยไม-  ในอ�กเวลาหน1?งเรา
จะไปท�างาน  ให-ไปไล7สน�มทอง  ไปท�าสร-อยท�าแหวนอย7างน�@กFล�าบากมาก 
ม
นเปFนก�จการของบ�คคลท�?ละเอ�ยดเขาท�าก
น  ม
นกFเปFนของยากล�าบาก 
เช7นเนส
ชช�กในว
นพระน�@ไม7ให-นอนตลอดค>น เรากFไม7เคยท�า เปFนฆราวาสกF
ไม7เคยท�า  เม>?อก�นอ�?มแล-วจะนอนกFนอนเลย  บางท�บ�หร�?ย
งต�ดปากอย67เลย
บางท�ปากคาบบ�หร�? นอนกรนครอก...ครอก จนไฟจะไหม- ไฟไหม-ปากแล-ว
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จ1งล�กข1@นมา บางคนก�นอ�?มแล-วน
?งไม7ไหวเส�ยแล-ว ม
นหน
ก นอนลงไปหย�บ
เอาไม-ข-างฝามาจ�@มฟ 
น  จ�@มไปจ�@มมากFเลยนอนหล
บไปเลย  ไม-จ�@มฟ 
นกFไม7
ต-องเอาออก อย67อย7างน
@นแหละ กรนครอก...ครอก
ท�น�@เราไม7ให-นอนในค>นน
@น มาท�าธ�ดงคQ ท�าไมม
นจะไม7ล�าบากล7ะ ม
นข
ดก
น
อย7างน�@  ม
นกFล�าบากซ�  ท�าไมจะไม7ล�าบาก  บางคนกFทนไม7ไหว  น�?เปFนเร>?อง
อย7างน�@  น�?ค>อข-อปฏ�บ
ต�ธ�ดงคว
ตร  ค>อการกระท�าฝ>นฝ1กต
วเองฆ7าก�เลส 
พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7า  ธรรมใดม
นเด>อดร-อนข-อปฏ�บ
ต�อ
นใดม
นเด>อด
ร-อน  ให-ม
นซ�@าอย67อย7างน
@น  ม
นส6-ก�เลสแล-วท7านว7าถ6กม
นแล-วถ6กต
วม
นแล-ว 
ถ-าม
นสบายๆกFไม7ถ6ก เพราะเราชอบสบายน�? ถ-าม
นเด>อดร-อนกFเข-าใจว7าม
น
ผ�ด  แต7น�?ม
นเด>อดร-อนน
@นถ6กแล-วม
นปฏ�บ
ต�ถ6กแล-ว  ม
นฝ>นใจต
วเองม
นกF
เด>อดร-อน  ม
นท�กขQ  ม
นเปFนท�กขส
จจQ  เม>?อท�กขQม
นเก�ดข1@นมา  ม
นกFล>มตา
เท7าน
@นแหละ ล>มตาข1@นมากFพ�จารณา "น�?อะไรก
น" อย7างน�@ ม
นเหFนอย7างน�@
ฉะน
@น  การปฏ�บ
ต�น�@เราบวชมานานหลายพรรษากFจร�ง  แต7ว7าเราจะไม7ค7อย
ได-ปฏ�บ
ต�  เราจะเอาแต7ส�?งท�?เราชอบ  ส�?งท�?เราไม7ชอบ  เราไม7ร6-ส1กว7าม
นเปFน
ข-อปฏ�บ
ต� ม
นจะเปFนอย7างน�@กFได-นะ แล-วเราพ6ดว7า"ฮ>@อ...ผมไม7ม�ศร
ทธา ผม
ไม7บวชหรอก"  แต7ว7าอาศ
ยอ
นน�@ย
งผ�วเผ�นพวกเราท
@งหลายควรระล1กให-ม
น
ได-นะว7า  ท�?เราอย67น�@  บร�ขารท�?อาศ
ยอย67น�@  ท7านให-พ�จารณาให-มาก  อย7าไป
หลงม
น อย7าไปเพล�นก
บม
น อย67ก�ฏ�สวยๆกFด� อย67ท�?ไหนกFด� จ�วรสวยกFด� ให-
ม
นม�น�ราม�สส�ข ใจให-ม
นเปFนเนกข
มมธรรม อย67ก
บอะไรกFให-ใจม
นออก ถอน
อ�ปาทานจากส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  ต
วอ�ปาทานน
@นแหละ ท7านบอกว7า  การ
ถอนจะต-องอาศ
ยเนกข
มมธรรม  อาศ
ยร6-จ
กเหต�ร6-จ
กผล  อาศ
ยร6-จ
กโทษของ
ม
น
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อย7างพวกเราน�@เราอาศ
ยร7างกายเปFนอย67  ม
นไม7ป7วยไม7ไข-  ม
นกFสบาย  แต7
เราอย7าไปอาศ
ยม
นมากน
กนะ ระว
งนะ! ต-องอาศ
ยเนก-ข
มมะไว- อย7าไปพ1?ง
ไปเกาะในกายของเรา  เด�wยวม
นจะเปFนโรคเม>?อไรกFไม7ร6-เร>?อง  น�?จะไปอาศ
ย
ม
นได-หร>อ กFต-องระว
ง เราจะต-องระว
งอ
นน�@ให-มาก อ�กว
นหน1?งม
นจะระเบ�ด
ข1@นมาเปFนต-น ข-อปฏ�บ
ต�เปFนอย7างน�@ ถ-าเราค�ดว7ามาก ม
นกFมาก เร>?องปฏ�บ
ต�
เปFนเร>?องฝ>นใจของเราอย7างน
@นพวกเราท
@งหลายกFต-องระว
งไว-ว7า  การฝ>นใจ
ต
วเองในทางท�?ถ6กท�?ชอบน
@นนะด�  แต7ว7าให-ร6-จ
กก�าล
งของเรา  ฉะน
@นท7านจ1ง
สอนซ�@าๆซากๆอย67เร>?อยๆอย7างว
นน�@พระเณรท�กองคQน
@นเคยน1กถ1งความตาย
หร>อเปล7า  "แหม.ว
นน�@อ�กไม7นานเรากFต-องตาย  บ
ดน�@ม�อาย�  ๒๐,  ๓๐  แล-ว
เด�wยวกFตาย"  เคยค�ดหร>อเปล7ากFไม7ร6-  เร>?องระล1กถ1งความตายม�ส
กองคQสอง
องคQกFย
งด�ความละเอ�ยดของคนม
นต7างก
น  เร>?องน1กถ1งความตายจะเล7าให-
ฟ 
งส
กเร>?องหน1?ง
อาจารยQคนหน1?งม�ศ�ษยQ  ๓  คน  ว
นหน1?งอาจารยQถามว7า  "ใครม�สต�ระล1กถ1ง
ความตายบ-าง ว
นหน1?งประมาณก�?คร
@ง"
องคQหน1?งตอบว7า  "โอsย ผมระล1กถ1งความตายไม7ได-หย�ดหย7อนเลยคร
บ ผม
เท�?ยวบ�ณฑบาต  ผมน1กไปว7า  จะได-กล
บมาว
ดหร>อไม7หนอจะได-กล
บมาว
ด
หร>อไม7หนอ กล
วม
นจะตายอย67กลางทาง กล
วจะไม7ได-มาฉ
นบ�ณฑบาต"
องคQท�?สองกFว7า  "โอsย ผมน1กถ1งความตายย�?งกว7าน
@น ผมมาน
?งฉ
นบ�ณฑบาต
อย67 น1กในใจว7า จะฉ
นจ
งห
นเสรFจหร>อไม7หนอ กล
วม
นจะล-มตายก7อน"
องคQท�?สามว7า "โอsย ผมไม7ถ1งแค7น
@นเลยคร
บ ผมค�ดว7า ผมหายใจเข-าออกอย67
น�@  ผมกล
วม
นหายใจเข-าไป  กล
วม
นจะไม7ออกมา  ม
นออกมาแล-ว  ผมกล
ว
ม
นจะไม7เข-าไป ผมจะตายตรงน
@น ผมค�ดอย67แค7น�@"
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สององคQแรกกFน1กว7าเราเอาเตFมท�?แล-วนะ  องคQหน1?งว7า  บ�ณฑบาตกล
วจะไม7
ถ1งว
ด จะตายก7อน น1กว7าด�แล-ว แต7ย
งหลงอย67  องคQท�?สองฉ
นอย67  กล
วม
นจะ
ล-มกล�@งลง กFน1กว7าไม7ม�ท�?ไหนแก-ไขอ�กแล-ว องคQท�?สามลมเข-าผมกล
วไม7ออก 
ม
นจะตาย น�?ด6ซ�  น�?ค>อความร6-ส1กน1กค�ดของคนแต7ละคน เพราะฉะน
@นม
นจ1ง
ไม7เหม>อนก
น ม
นหยาบกว7าก
น ม
นละเอ�ยดกว7าก
น เพราะอ
นน�@
แต7ความร6-ส1กของผม  สม
ยน�@ผมว7าพวกเราควรจะประพฤต�ปฏ�บ
ต�เพ>?อ
ประโยชนQตน  และเพ>?อประโยชนQประชาชนคนอ>?นเขาบ-างเพราะว7าส
ตวQโลก
ท�กว
นน�@ก�าล
งเมา  ก�าล
งม>ดไม7ร6-เร>?อง  ท�?ทางท�ามาหาก�นก
น  ผมว7าม
นจะแย7
เส�ยแล-ว ค
บแคบก
นเส�ยแล-ว ถ-าเราออกไปอ�ก เรากFไปแย7งเอาท�?ด�นก
บเขา
อ�ก  ไปแย7งเง�นเขาอ�ก  ไปแย7งอะไรอ�ก  เลยว�7นไปอ�ก  จะฆ7าจะแกงก
นตาย 
มน�ษยQในโลกน�@กFเหFนจะพอละม
@งน�?  เหFนจะพอก
นละ  สม
ยก7อนชาวบ-าน
แต7งงานแล-ว ล6กกFเก�ด เอ-า ให-ม
นเก�ดเตFมท�?ม
นเลย ไม7ต-องกล
วม
น ม
นจะ
เก�ดมาถ1งย�?ส�บกFเอาเถอะ  เอาหมดเด�wยวน�@เขาไม7เอาแล-ว  ร6-ต
วว7าไปไม7ไหว
แล-ว อย7างมากกFสามคน ผ6-ชายสองคน ผ6-หญ�งคนหน1?ง พอแล-ว อ�ดเลยป�ด
เลย ผมว7าไม7เหFนม
นเก�ดประโยชนQอะไรมากมาย ม
นแย7งก
นแล-ว สม
ยก7อน
น�@คราวหลวงพ�บ6ลสงครามให-รางว
ลคนล6กมากๆ  ผมกFอยากให-ส1กเหม>อน
ก
นแหละประชาชนม
นน-อย เด�wยวน�@ประชาชนเขาม
นพอก
นแล-ว  จะส1กออก
ไปท�าไมอ�กล7ะ ผมว7าม
นได-โอกาสแล-วพวกเราท
@งหลาย ม
นได-โอกาสแล-วท�?
จะสร-างประโยชนQในเวลาน�@  ประโยชนQตนและประโยชนQคนอ>?น  ประโยชนQ
ภพน�@ ประโยชนQภพหน-า หร>อประโยชนQอย7างยอด ผมว7าควรแล-วเวลาน�@ม
น
ควร  เพราะเรากFเหFนน�?นะว7าส1กเปFนฆราวาสแล-ว  จะไปท�าอะไรเคยได-ย�น
ไหม  เคยได-ไปบ�ณฑบาตตามบ-านไหม  บางว
นเด�นบ�ณฑบาตไปโน7น 
ทะเลาะก
นตรงโน-น ย
งไม7ท
นห�งข-าวเลยทะเลาะก
นแล-ว เอาแล-วว�7นวายก
น
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แล-ว  ไม7ร6-อะไรเปFนอะไร  พวกท7านไม7เคยเหFนหร>อ  กFไปด6ส�?งท�?ม
นจะเก�ด
ป 
ญญาบ-างซ�  ไปด6แต7ส�?งท�?ม
นถมท
บห
วใจของเรา  ม
นจะเหFนอะไร  ไปมอง
โน7น มองแมงป7อง เขามองก-ามม
น กFน1กว7าม
นเอาก-ามม
นก
ด ไปมองโน7น 
มองแมงป7องไม7ได-มองก-นม
นน�?  ไปจ
บห
วม
นน1กว7าตรงน
@นม
นเปFนอ
นตราย 
ความจร�งม
นเอาก-นม
นจ�@มจนจะตายเอา เรามองข-ามไป มองไม7ถ6กท�? ม
นจ1ง
เส�ย
อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ผมว7าอย67เปFนน
กบวชอย7างน�@สบายแล-วถ-าเราค�ด
อย7างน�@ม
นสบาย  ไม7ม�กรรมไม7ม�เวร  ม
นจะม�อะไรกFสบายแล-วแต7ว7าเปFน
น
กบวชไม7ใช7อย67สบายเฉยๆนะ ต-องท�าให-เก�ดประโยชนQ หาทางพ-นท�กขQให-
ได- เปFนท�?พ1?งของส
ตวQท
@งหลายญาต�ท
@งหลายให-ได-
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๔๑ - กว9าจะเปFนสมณะ
http://ajahnchah.org/thai/The_Path_to_Peace.php 

ว
นน�@ให-โอวาทพ�เศษเฉพาะพระภ�กษ�สามเณร ให-พาก
นต
@งอกต
@งใจฟ 
ง เร>?อง
ใดเร>?องอ>?นท�?เราจะมาศ1กษาสนทนาให-ความเหFนก
นน
@น  นอกจากการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�พระธรรมว�น
ยแล-ว ไม7ม�
ท�กท7านท�กองคQให-พาก
นเข-าใจเส�ยว7า  บ
ดน�@เราม�เพศเปFนบรรพช�ต  เปFน
น
กบวช กFควรประพฤต�ให-สมก
บท�?เปFนพระ เปFนเณร เพศฆราวาส เราเคย
ผ7านมา  เคยเปFนมาแล-วอย67ในเพศท�?ม�ล
กษณะว�7นวาย  ไม7ม�ข-อว
ตรปฏ�บ
ต� 
ฉะน
@น  เม>?อเราเข-ามาอย67ในเพศของสมณะในพระพ�ทธศาสนา  กFต-องม�การ
เปล�?ยนแปลงจ�ตใจของเราให-ต7างจากฆราวาส การพ6ดการจา การไปการมา 
การขบการฉ
น การก-าวไปถอยกล
บท�กอย7างให-สมก
บบรรพช�ต ท�?ท7านเร�ยก
ว7า  "สมณะ"  ท7านหมายถ1งผ6-สงบระง
บ  แต7ก7อนเราเปFนฆราวาส  ไม7ร6-จ
ก
ความหมายของสมณะ  ค>อความสงบระง
บล-วนแต7ปล7อยกายปล7อยใจให-
ร7าเร�งบ
นเท�งไปตามก�เลสต
ณหา  อารมณQด�กFพาก
นด�ใจ  อารมณQไม7ด�กFพา
ก
นเส�ยใจ น
?นเปFนไปตามอารมณQ เม>?อจ�ตใจเปFนไปตามอารมณQอ
นน
@น ท7าน
ว7าคนไม7ได-ร
กษาเจ-าของ  คนย
งไม7ม�ท�?พ1?ง  ไม7ม�ท�?อาศ
ย  จ1งปล7อยใจไปก
บ
ความร7าเร�งบ
นเท�งใจไปก
บความท�กขQ  โศกเศร-า  ปร�เทวะความร�?าไรร�าพ
น 
ไม7ม�การย
บย
@ง ไม7ได-พ�น�จพ�จารณา
ในพระพ�ทธศาสนาของเรา  เม>?อบวชเข-ามาเปFนเพศของสมณะแล-ว  กFต-อง
มาท�ากายของสมณะน
@น เปFนต-นว7า ศ�รษะเรากFโกน เลFบเรากFต
ด เคร>?องน�7ง
ห7มของเรากFเปFนเคร>?องของผ-ากาสาวพ
สตรQ  เปFนธงช
ยของพระอร�ยเจ-าท
@ง
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หลาย เปFนธงช
ยของพระพ�ทธเจ-า เปFนธงช
ยของพระอรห
นตQ ท�?พวกเราเข-า
มาบวชในพระพ�ทธศาสนาน�@  ได-มาอาศ
ยม6ลหร>อมรดกของพระบรมศาสดา
ของเรา  จ1งม�ความเปFนอย67ท�?พอเปFนไปได-  อย7างเช7นเสนาสนะท�?อย67อาศ
ย  กF
อาศ
ยบ�ญค>อผ6-ม�ศร
ทธาสร-างข1@นมา อาหารการขบฉ
นกFไม7ต-องท�า  น�?กFอาศ
ย
ม6ลหร>อมรดกท�?พระบรมศาสดาของเราวางเอาไว- ยาบ�าบ
ดโรค ผ-าน�7งห7มท
@ง
หลายเหล7าน�@  ล-วนแต7เรามาอาศ
ยมรดกของพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า บวชเข-า
มาในพระพ�ทธศาสนาแล-ว  สมมต�ว7าเปFนพระ  เปFนพระโดยสมมต�ย
งไม7ได-
เปFนพระแท-นะ  เปFนพระโดยสมมต�ค>อ  เปFนพระเฉพาะกาย  โกนผมห7ม
เหล>องเท7าน�@แหละ  เลยเปFนพระโดยสมมต�  ย
งไม7เปFนพระจร�งๆ  สมมต�ว7า
พระเฉยๆเหม>อนก
นก
บการท�?เขาเอาไม-มาแกะสล
ก  สมมต�ว7าเปFน
พระพ�ทธเจ-าอย7างน
@น เอาป6นมาป 
@นข1@น เอาทองมาหล7อหลอมข1@น สมมต�ว7า
เปFนพระพ�ทธเจ-า  แต7ท�?จร�งไม7ใช7  เปFนทอง  เปFนตะก
?ว  เปFนโลหะ  เปFนไม- 
เปFนคร
?ง  เปFนห�น  น
?นค>อสมมต�  สมมต�เปFนพระพ�ทธเจ-า  แต7ไม7ใช7พระพ�ทธ
เจ-าจร�งๆ เปFนพระพ�ทธเจ-าโดยฐานสมมต� ไม7ใช7พระพ�ทธเจ-าแท-
เราน�@กFเหม>อนก
น  ถ6กก�าหนดว7าเปFนพระ  มาบวชในพระพ�ทธ-ศาสนาแล-ว 
แต7ย
งไม7เปFนพระหรอก เปFนแต7เพ�ยงสมมต�ย
งไม7เปFนจร�งๆค>อ จ�ตใจของเรา
น
@น  เมตตา  กร�ณา  ม�ท�ตา  อ�เบกขา  จ�ตท
@งหลายย
งไม7พร
?งพร-อม  ความ
บร�ส�ทธ� tย
งไม7ท
นถ1งท�?  ม�ความโลภ  ม�ความโกรธ  ม�ความหลงก
@นไว-  ไม7ให-
ความเปFนพระเก�ดข1@นมา  เพราะส�?งเหล7าน�@เราถ>อว7าม�มาต
@งแต7ก7อนโน-น 
ต
@งแต7ว
นเก�ด ต
@งแต7ชาต�ก7อนๆ ม�โลภ ม�โกรธม�หลง หล7อเล�@ยงมาตลอดถ1ง
ท�กว
นน�@ ฉะน
@น เม>?อเอาพวกน�@มาบวชจะให-เปFนพระ ม
นกFย
งเปFนพระสมมต� 
ค>อย
งอาศ
ยความโลภ อาศ
ยความโกรธ อาศ
ยความหลงน
?นแหละท�?เปFนอย67
ในใจของเราน
@น  ถ-าเปFนพระท7านกFละพวกน�@ออก  ละความโลภออกจากใจ 
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ละความโกรธ ละความหลงออกจากใจ หมดพ�ษหมดภ
ย ถ-าย
งม�พ�ษอย67 ม
น
กFย
งไม7เปFนจะต-องละส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ออกให-ถ1งความบร�ส�ทธ� t ฉะน
@น  เรา
จ1งพาก
นมาร�เร�?มท�?จะท�าลายความโลภ  ท�าลายความโกรธ  ท�าลายความ
หลงซ1?งเปFนก�เลสส7วนใหญ7ม�ในต
วของท�กๆท7าน  ท�กๆองคQ  ม
นก
@นเราไว-ใน
ภพชาต�ท
@งหลาย ให-ถ1งความสงบไม7ได-กFเพราะความโลภ ความโกรธความ
หลง ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ขวางก
@นสมณะ ค>อ ความสงบให-เก�ดข1@นทางใจของ
เราไม7ได-  ถ-าเก�ดข1@นไม7ได-เรากFย
งไม7เปFนสมณะ  กFค>อ  ใจของเราย
งไม7สงบ
จากความโลภ ความโกรธ ความหลงน
?นเอง ฉะน
@นเราจ1งมาปฏ�บ
ต� ปฏ�บ
ต�
เพ>?อท�าลายโลภ  โกรธ  หลง  ออกจากใจของเราถ-าเอาโลภหร>อโกรธหร>อ
หลงอ
นน�@ออกจากใจของเราแล-ว  ม
นถ1งจะเปFนความบร�ส�ทธ� t ถ1งความเปFน
พระแท- ท�?เราปฏ�บ
ต�อย67น�@กFเร�ยกว7า เราเปFนพระโดยสมมต� สมมต�เฉยๆ ย
ง
ไม7ได-เปFนพระ  ฉะน
@นเรามาสร-างพระข1@นในใจของเรา  สร-างพระข1@นทางใจ 
ไม7ใช7ทางอ>?นทางใด
การท�?จะสร-างพระข1@นทางใจได-น
@น ม�ใช7เอาแต7ใจอย7างเด�ยว กายหน1?ง วาจา
หน1?ง  ม
นต-องเก�?ยวเน>?องซ1?งก
นและก
น  ก7อนท�?กายจะท�าได-วาจาจะท�าได-  กF
เพราะม
นเปFนจากใจ แต7ถ-าเปFนแต7ใจอย7างเด�ยว กายไม7ไปท�า วาจาไม7พ6ด 
ม
นกFเปFนไปไม7ได- ฉะน
@นม
นเก�?ยวเน>?องซ1?งก
นและก
น พ6ดถ1งใจ พ6ดถ1งความ
สวยความงาม ความเกล�@ยงความเกลาของม
น กFเหม>อนพ6ดถ1งไม-หร>อเสาท�?
ม
นเกล�@ยงแล-ว  ไม-ท�?เราเอาไปท�าเสาท�ากระดานต7างๆ  ก7อนท�?ม
นจะเกล�@ยง
จะเกลา  เขาจะทาชะแลFกเสรFจด6เปFนของงาม  เราต-องไปต
ดต-นไม-มาก7อน 
ต
ดต-นต
ดปลายซ1?งเปFนของหยาบๆ แล-วกFไปผ7าไปเล>?อย  อะไรต7างๆเหล7าน�@ 
ใจกFเหม>อนก
บต-นไม-น
?นแหละ ม
นต-องผ7านของหยาบๆมา ท�าลายท�กส�?งท�ก
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อย7างท�?ม
นไม7เกล�@ยงไม7เกลาน
@น ท�าลายมาจนถ1งความสวยงาม เปFนส
ดส7วน
ได-กFเพราะม
นผ7านเหต�การณQหยาบๆมา
เหม>อนก
บน
กปฏ�บ
ต�เราน
?นเอง  ท�?เรามาท�าจ�ตใจให-บร�ส�ทธ� tระง
บน
@นกFด�  แต7
ม
นเปFนของยาก  ม
นจะต-องผ7านมาจากข-างนอก  ค>อกายวาจาให-เข-ามาได-
ก7อน จ1งมาถ1งความเกล�@ยงความเกลา ความสวยความงาม เหม>อนก
บเราม�
โตsะม�เต�ยงอย67แล-วอย7างน�@  สวยแล-ว  งามแล-ว  แต7ก7อนม
นกFเปFนของหยาบ 
เปFนต-น เปFนล�า เรากFมาต
ด ต
ดต-นต
ดใบ ผ7านของหยาบมา เพราะทางม
น
ต-องเด�นมาอย7างน
@น  จ1งมาเปFนโตsะเปFนเต�ยง  จ1งมาเปFนของสะสวยได- 
บร�ส�ทธ� tไปด-วยด�  ฉะน
@นหนทางเด�นเข-าหาความสงบระง
บท�?ถ6กต-อง  ตามท�?
พระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท7านทรงบ
ญญ
ต�ไว-น
@น  ท7านบ
ญญ
ต�ศ�ลไว-  บ
ญญ
ต�
สมาธ�ไว- บ
ญญ
ต�ป 
ญญาไว- น�?ค>อหนทาง เปFนหนทางท�?น�าไปส67ความบร�ส�ทธ� t 
น�าไปส67ความเปFนสมณะ เปFนหนทางท�?ช�าระโลภ โกรธ หลง ออกได- ฉะน
@น
จะต-องเด�นจากศ�ล  เด�นจากสมาธ�  เด�นจากป 
ญญา  น�?กFไม7ได-ผ�ดแผกก
นไป
อย7างไรเท�ยบข-างนอกก
บข-างในไม7ได-ผ�ดแผกก
น
ฉะน
@นท�?เราพาก
นมาอบรมบ7มน�ส
ยอย67น�@  พาก
นฟ 
งธรรมบ-าง  พาก
นสวด
มนตQท�าว
ตรบ-าง พาก
นน
?งสมาธ�บ-าง ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@แหละม
นข
ดใจของ
เรา ข
ดเพราะใจของเราม
นม
กง7าย เก�ยจคร-าน ไม7อยากท�าอะไรให-กระทบ
กระท
?ง  ให-ยากล�าบาก  ม
นไม7อยากเอา  ม
นไม7ท�าพวกเราท
@งหลายจ1งมา
อ�ตส7าหQอด  ใช-ธรรมะค>อความอดทน  ว�ร�ยะค>อความเพ�ยร  ฝ7าฟ 
นพยายาม
ท�ามา  อย7างกายของเราม
นเคยสน�กคะนองเคยท�าไปต7างๆนานา  จะมา
ร
กษาม
นกFยากล�าบาก  วาจาของเราม
นเคยพ6ดไม7ได-ส
งวรส�ารวม  ท�?เรามา
ส
งวรส�ารวมจ1งเปFนของยากล�าบาก  แต7ว7าถ1งม
นจะยากล�าบากกFช7างม
น 
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เหม>อนก
บไม-  กว7าจะเอามาท�าโตsะท�าเต�ยงได-  ม
นยากล�าบากกFช7างม
น ม
น
ต-องผ7านตรงน
@น ถ1งคราวเปFนโตsะเปFนเต�ยงได- ม
นกFต-องผ7านของหยาบๆมา
เราน�@กFเหม>อนก
น  พระพ�ทธเจ-าท7านสอนไว-  ท�?ท7านม�ล6กศ�ษยQล6กหาเปFนพระ
สงฆQสาวกท�?ส
มฤทธ� tจ�ตไปแล-ว  กFล-วนแต7เปFนป�ถ�ชนมาบวชท
@งน
@น  ป�ถ�ชน
เหม>อนเราน�?แหละ ม�อว
ยวะแข-งขา ม�ห6  ม�ตา ม�โลภม�โกรธ เหม>อนก
บเรา 
ล
กษณะอะไรไม7ได-แปลกไปจากเราหรอกพระพ�ทธเจ-ากFเหม>อนก
น  สาวก
ของท7านกFเหม>อนก
น ท
@งหลายเหล7าน�@แหละ เอาแต7ของท�?ย
งไม7เปFนมาท�าให-
เปFน  ท�?ย
งไม7งามมาท�าให-งาม  ท�?ย
งใช-ไม7ได-มาท�าให-ใช-ได-  ตลอดกระท
?งถ1ง
เราท�กว
นน�@  กFเอาล6กชาวบ-านมาบวช เปFนพ7อไร7พ7อนา พ7อค-าพ7อขาย เคย
ย�7งเหย�งมาในกามารมณQท
@งหลายท
@งปวงท
@งน
@นแหละ  มาบวชในพระพ�ทธ
ศาสนาน�@ มาฝ1กมาห
ด?  ท7านฝ1กได-ห
ดได- ฉะน
@น จ1งท�าความเหFนเส�ยว7าม
น
เหม>อนก
บพวกเรา เปFนข
นธQเหม>อนก
น ม�กายเหม>อนก
น ม�เวทนา ค>อ ส�ข 
ท�กขQเหม>อนก
น  ส
ญญาความจ�าได-หมายร6-เหม>อนก
น  ส
งขาร  ว�ญญาณ 
ความปร�งแต7งเหม>อนก
น  ม�ความร6-ด�  ร6-ช
?ว  ท�กอย7างเหม>อนก
นหมดฉะน
@น 
เรากFอ�กคนหน1?ง ซ1?งม�สภาพอ
นเด�ยวก
นก
บร6ปก
บนามท�?ท7านได-เปFนสาวกมา
แล-วไม7ได-ผ�ดแผกอะไรก
น ท7านกFเปFนป�ถ�ชนมาก7อนเหม>อนก
น อ
นธพาลกFม� 
คนพาลกFม�  ป�ถ�ชนกFม�  ก
ลยาณชนกFม�  เหม>อนก
นก
บเราไม7ได-ผ�ดแผกก
น 
ท7านเอาบ�คคลอย7างน�@มาประพฤต�ปฏ�บ
ต�  เพ>?อส�าเรFจมรรคผลได-  ท�กว
นน�@กF
เอาคนอย7างน�@มาประพฤต�ปฏ�บ
ต�  มาบ�าเพFญเหม>อนก
น  มาบ�าเพFญศ�ล 
บ�าเพFญสมาธ� บ�าเพFญป 
ญญา
ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญา  น�@เปFนช>?อของข-อปฏ�บ
ต�  เรามาปฏ�บ
ต�ศ�ลปฏ�บ
ต�สมาธ� 
ปฏ�บ
ต�ป 
ญญา  กFค>อมาปฏ�บ
ต�ท�?เราน�?แหละ  เรามาปฏ�บ
ต�ท�?เราน�@ถ6ก!  ถ6กศ�ล
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อย67น�? ถ6กสมาธ�อย67น�? เพราะอะไร เพราะกายกFอย67ท�?เราน�@ ศ�ลน�@กFแสดงถ1งกาย
ท�กช�@นส7วน  อว
ยวะท�กช�@นส7วนน�@ท7านให-ร
กษาค�าว7า  ศ�ลน�@ท7านให-ร
กษากาย 
กายเรากFม�แล-วอย7างไรล7ะ  เท-ากFม�  ม>อกFม�ม�แล-วกายน�?ค>อท�?ร
กษาศ�ล  ม
นจะ
เปFนศ�ลเปFนธรรม  ค>อมาร
กษาอย67น�?อ
นน�@ม�แล-ว  วาจาค>อค�าพ6ดของเรา  พ6ด
เทFจกFด� พ6ดส7อเส�ยดกFด� พ6ดค�าหยาบกFด� พ6ดเพ-อเจ-อกFด� เหล7าน�@แหละ กายกF
ด� ฆ7าส
ตวQกFด� ล
กทร
พยQกFด� ประพฤต�ผ�ดในกามกFด� น
?นพ6ดง7ายๆตามบ
ญญ
ต� 
ม
นกFอย67ก
บเราน�@ท
@งหมด  ม
นม�อย67แล-ว  กายกFม�  วาจากFม�แล-ว  ม�อย67ก
บเรา
น�?เองท�น�@เม>?อเรามาส�ารวม  ค>อเรามาด6การฆ7าส
ตวQ  การล
กทร
พยQ  การ
ประพฤต�ผ�ดในกาม อย7างน�@เปFนต-น  อ
นน�@ท7านด6กายหยาบๆนะ ฆ7าส
ตวQ  กF
ค>อเอาฆ-อนเอาก�าป 
@นน�@ไปฆ7าม
น  ส
ตวQน-อยส
ตวQใหญ7น
@นน7ะหยาบเหม>อนท�?
เราเคยท�ามาแล-ว แต7ก7อนเราเคยท�ามา ไม7ได-ร
กษาศ�ลเรากFท�ามาละเม�ดมา 
ไม7ได-ส�ารวมวาจา  พ6ดเทFจ  พ6ดส7อเส�ยด  พ6ดค�าหยาบ  ค�าเพ-อเจ-ออย7างน�@
แหละ พ6ดเทFจกFค>อพ6ดโกหกน
?นแหละ พ6ดค�าหยาบ กFค>อพ6ดไปเร>?อย ไอ-หม6 
ไอ-หมา  ฯลฯ  พ6ดเพ-อเจ-อกFค>อพ6ดเล7นส�?งท�?ไม7เปFนสาระประโยชนQ  พ6ดไปว7า
ไป  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  เราเคยเล7นเคยพ6ดมาแล-วท�กอย7าง  ไม7ได-ส�ารวม 
การร
กษาศ�ลกFค>อ มาด6กาย มาด6วาจาของเราน�@
ใครจะเปFนคนด6ล7ะท�น�@ จะเอาใครมาด6 เวลาจะไปฆ7าส
ตวQน
@นใครเปFนคนร6- ม>อ
น
@นหร>อเปFนผ6-ร6- หร>อใครร6- จะไปขโมยของเขาอย7างน�@ใครเปFนผ6-ร6- หร>อม>อน
?น
เปFนผ6-ร6-  อ
นน�@เรากFจะร6-จ
กล7ะท�น�@  จะไปประพฤต�ผ�ดในกาม  ใครเปFนผ6-ร6-ก7อน 
กายน�?หร>อม
นร6-  เราจะพ6ดเทFจอย7างน�@  ใครเปFนผ6-ร6-ก7อน  เราจะพ6ดค�าหยาบ 
พ6ดเพ-อเจ-ออย7างน�@ ใครร6-ก7อน ปากน
?นหร>อม
นร6- หร>อค�าพ6ดม
นร6-ก7อน น
?นให-
พ�จารณาด6ซ�  ใครม
นร6-กFเอาผ6-น
@นแหละร
กษาม
น ใครเปFนผ6-ร6-กFเอาผ6-น
@นแหละ
ด6 ผ6-ใดร6-จ
ก ผ6-ใดร6- เอาผ6-น
@นร
กษา เอาผ6-ท�?ม
นพาผ6-อ>?นท�าน
?นแหละ ม
นพาท�าด� 
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ม
นพาท�าช
?วเอาผ6-ท�?ม
นพาท�าน
?นมาร
กษา  จ
บโจรน
?นแหละมาเปFนผ6-ใหญ7
บ-าน มาเปFนก�าน
น จ
บต
วน�@แหละมาร
กษาหม67คณะ เอาม
นน
?นแหละมาด6 มา
พ�จารณา ท7านว7าให-ร
กษากาย ใครเปFนผ6-ร
กษา กายม
นไม7ร6-จ
กอะไรนะ กาย
น7ะเด�นไปเหย�ยบไป  ไปท
?ว  ม>อน�@กFเหม>อนก
น  ม
นไม7ร6-จ
กอะไรม
นจะจ
บน
?น
แตะน�? ม�ผ6-บอก ม
นจ1งท�า จ
บอ
นน
@น จ
บแล-ววางม
นกFวางอ
นน
@น เอาอ
นโน-น
อ�ก ม
นกFท�@งอ
นน�@เอาอ
นน
@น ต-องม�ผ6-บอกท
@งน
@น ม
นไม7ร6-จ
กอะไรหรอก ต-องผ6-
อ>?นบอกผ6-อ>?นส
?ง  ปากของเรากFเหม>อนก
น  ม
นจะโกหก ม
นจะซ>?อส
ตยQส�จร�ต 
ม
นจะพ6ดเทFจ  พ6ดส7อเส�ยด  พ6ดค�าหยาบท
@งหลายเหล7าน�@แหละ  ม
นม�ผ6-บอก
ท
@งน
@น
ฉะน
@น  การปฏ�บ
ต�จ1งต-องต
@ง  "สต�"  ค>อความระล1กได-ไว-ในผ6-ร6-ผ6-ท�?ม
นร6-จ
กน
@น 
ให-ล
กของเขา ให-ฆ7าส
ตวQ ให-ผ�ดในกาม ให-พ6ดเทFจ พ6ดส7อเส�ยด พ6ดเพ-อเจ-อ 
พ6ดเล7นพ6ดห
ว  ท�กส�?งท�กอย7างน
@น  ผ6-ร6-พาให-พ6ดน�?ม
นม�ท�?อย67  อย67ท�?น
?น  เอา
ความร6-หร>อเอาสต�  ค>อความระล1กได-เสมอไว-ก
บผ6-ร6-น
@นแหละ  ให-ผ6-น
@นร
กษา 
ค>อ "ร6-" น
?นเอง ท7านจ1งบ
ญญ
ต�ไว-หยาบๆ ฆ7าส
ตวQเปFนบาป ผ�ดศ�ล ล
กทร
พยQ
กFผ�ด ประพฤต�ผ�ดในกามผ�ด พ6ดเทFจผ�ด พ6ดค�าหยาบพ6ดเพ-อเจ-อผ�ด เราจ�า
ไว- อ
นน�@เปFนบ
ญญ
ต�ของท7าน อาญาของพระพ�ทธเจ-า ท�น�@เรากFมาระว
ง ผ6-ท�?
เคยละเม�ดมาแล-ว เคยส
?งเรา เม>?อก7อนม
นเคยส
?งมา เคยส
?งให-ฆ7าส
ตวQ ให-ล
ก
ทร
พยQให-ประพฤต�ผ�ดในกาม ให-พ6ดเทFจ พ6ดส7อเส�ยด พ6ดค�าหยาบ พ6ดเพ-อ
เจ-อ พ6ดไม7ได-ส
งวรส�ารวมต7างๆ ร-องร�าท�าเพลง ผ�วปาก ด�ดต�ส�ซอท
@งหลาย 
เหล7าน�@แหละ ผ6-ใดเปFนผ6-ส
?ง กล
บมาให-ผ6-น
@นเปFนผ6-ร
กษาเลย เอาสต�ค>อความ
ร6-ส1กน
@นระล1ก ให-ม
นส�ารวมอย7างน
@น ให-หม
?นร
กษาต
วเอง ร
กษาให-ด� ถ-าม
น
ร
กษาได-นะ
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กายกFร
กษาไม7ยากเพราะอย67ใต-ปกครองของจ�ต  วาจากFร
กษาไม7ยากเพราะ
อย67ใต-ปกครองของจ�ต ฉะน
@น การร
กษาศ�ล ค>อการร
กษากาย วาจา น�@เปFน
ของไม7ยาก เรามาท�าความร6-ส1กท�กๆอ�ร�ยาบถ ไม7ว7าการย>น เด�น น
?ง นอน 
ท�กๆวาระของเรา  ก7อนท�?จะท�าอะไรให-ร6-ก7อนเลย  ก7อนท�?จะพ6ดจะจาอะไรกF
ให-ร6-ก7อน  อย7าให-ท�าก7อน  พ6ดก7อน  ให-ร6-เส�ยก7อน  จ1งพ6ดจ1งท�า  ให-ม�สต�  ค>อ
ความระล1กได- ก7อนท�?จะท�าจะพ6ดอะไรกFช7าง ต-องให-ระล1กได-เส�ยก7อน มาห
ด
ส�?งน�@ให-คล7องแคล7ว  ห
ดให-เท7าท
น  คล7องแคล7วระล1กได-  ระล1กได-แล-วจ1งท�า 
ระล1กได-แล-วจ1งพ6ดจ1งจา มาต
@งสต�ไว-ในใจอย7างน�@แหละ ให-ผ6-ร6-อ
นน�@เอง เอาผ6-
ร6-ร
กษาต
วเอง เพราะม
นเปFนผ6-ท�าเอง ม
นเปFนผ6-ท�า จะให-ผ6-อ>?นมาร
กษาไม7ได-
ต-องให-ม
นร
กษาม
นเอง ถ-าม
นไม7ร
กษาม
นเองกFไม7ได- น�?ท7านถ1งว7าการร
กษา
ศ�ลน�@ร
กษาไม7ยาก  ค>อมาร
กษาเจ-าของน�?แหละ  ท�น�@ถ-าหากว7าโทษท
@งหลาย
ท
@งปวง  ม
นจะเก�ดข1@นทางกายทางวาจาของเรา  ถ-าหากว7าม�สต�อย67  ม
นจะ
เก�ดข1@นเม>?อไหร7เรากFร6-จ
ก  ร6-จ
กผ�ดร6-จ
กถ6ก  เพราะฉะน
@น  น�?ค>อการร
กษาศ�ล 
การร
กษาศ�ลน�@ข1@นอย67ก
บเรา กายวาจาอ
นน�@เปFนเบ>@องแรก
ถ-าเราร
กษากาย ร
กษาวาจาได- งาม สวยงาม สบาย จรรยามารยาทต7างๆ
นานา การไปการมา การพ6ดจา งามเลย งามอย67ในล
กษณะน
@นม
นงาม ค>อม�
ผ6-ด
ดแปลง  ม�ผ6-ร
กษา  ม�ผ6-พ�จารณาอย67อย7างน
@น  เปร�ยบคล-ายก
บบ-าน  หร>อ
ศาลา หร>อก�ฏ�ของเรา ม�ผ6-กวาด ม�ผ6-ร
กษาอย67เสมอ ต
วก�ฏ�กFงาม ลานก�ฏ�กF
งาม ไม7เศร-าหมอง กFเพราะม�คนร
กษาอย67  ม
นจ1งสวยได- งามได- กายวาจา
ของเรากFเช7นน
@น  ถ-าม�คนร
กษาม
นกFงาม  ความช
?วช-าลามกสกปรกเก�ดข1@น
มาไม7ได-  ม
นงาม  "อาท�กลuยาณ� มชuเฌกลuยาณ� ปร�โยสานกลuยาณ�"  งามใน
เบ>@องต-น  งามในท7ามกลาง  งามในเบ>@องปลาย  หร>อไพเราะในเบ>@องต-น 
ไพเราะในท7ามกลาง  ไพเราะในเบ>@องปลาย  น�?ค>ออะไร  ค>อศ�ลหน1?ง  สมาธ�
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หน1?งป 
ญญาหน1?ง ม
นงามเบ>@องต-นกFงาม ถ-างามเบ>@องต-น เบ>@องกลางกFงามน�?
ถ-าหากว7าเราส
งวรส�ารวมได-ตามสบาย ระว
งอย67เสมอๆ จนใจของเราน
@นต
@ง
ม
?นอย67ในการร
กษา ในการส
งวรส�ารวม ใฝ7ใจอย67เสมอ ม
?นอย67อย7างน
@นแหละ 
อาการท�?ม
?นอย67ในข-อว
ตร ม
?นอย67ในการส
งวรส�ารวมท
@งหลายเหล7าน�@  อาการ
อย7างน�@ ม�ช>?อเร�ยกอ�กอย7างหน1?งว7า "สมาธ�"
อาการท�?ส�ารวม ร
กษากายไว- ร
กษาวาจาไว- ร
กษาอะไรต7างๆท
@งหลายท�?จะ
เก�ดข1@น  ม
นร
กษาไว-  อาการท�?ร
กษาอย67เสมอๆอย7างน�@ส�ารวมอย67อย7างน�@ท7าน
เร�ยกว7า  "ศ�ล"  อาการท�?ม
?นในการส
งวรส�ารวมอย67น
@น  ใช-ช>?ออ�กช>?อหน1?งว7า 
"สมาธ�  ค>อความต
@งใจม
?น  ม
?นอย67ในอารมณQน
@นม
?นอย67ในอารมณQน�@  ส
งวร
ส�ารวมอย67เสมอเลยท�เด�ยว  อาการน�@เร�ยกว7า  สมาธ�  สมาธ�อ
นน�@เปFนสมาช�ก
ช
@นนอก แต7ว7าม
นกFม�อย67ข-างใน อ
นน�@กFให-ม�ไว- ม
นต-องม�อย7างน�@เส�ยก7อน เม>?อ
ม
นม
?นในส�?งเหล7าน�@แล-ว  ม�ศ�ลแล-วม�สมาธ�แล-ว  อาการพ�น�จพ�จารณาส�?งท�?ม
น
จะผ�ดส�?งท�?ม
นจะถ6ก ถ6กไหมหนอ ผ�ดไหมหนอ ใช7ไหมหนอ ท
@งหลายเหล7า
น�@  อารมณQต7างๆท�?ผ7านมา  ร6ปมากระทบ  เส�ยงมากระทบ  กล�?นมากระทบ 
โผฏฐ
พพะมากระทบ ธรรมารมณQมากระทบ ท
@งหลายเหล7าน�@  ผ6-ร6-จะเก�ดข1@น 
เปFนส�ขบ-าง เปFนท�กขQบ-าง ชอบใจบ-าง ร6-จ
กอารมณQด�บ-าง อารมณQไม7ด�บ-าง
ท
@งหลายเหล7าน�@แหละ จะได-เหFนหลายๆอย7าง ถ-าเราส�ารวมแล-วนะ จะเหFน
หลายส�?งหลายอย7างท�?ผ7านเข-ามา ม
นแสดงปฏ�ก�ร�ยาข1@นทางจ�ต ทางผ6-ร6-  ม
น
จะได-ร
บการพ�จารณา อาการท�?ม
นส�ารวมอย67แล-ว และกFม
?นอย67ในความส
งวร
ส�ารวม  อะไรผ7านมาในท�?น
@นม
นจะแสดงปฏ�ก�ร�ยาข1@นทางกาย  ทางวาจา 
ทางใจ  อ
นใดม
นผ�ดหร>อม
นถ6กด�ช
?วประการใด  อาการเหล7าน�@เก�ดข1@นมา 
ความเล>อกเฟ-นความร6-ท
@งหลาย  อารมณQท
@งหลายเหล7าน�@แหละท�?ว7าเปFน 
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"ป 
ญญาบางๆ" ป 
ญญาอ
นน�@กFม�อย67ในใจของเราน�@ท
@งหมด อาการน�@ท7านเร�ยก
ว7าศ�ล เร�ยกว7าสมาธ� เร�ยกว7าป 
ญญา อ
นน�@เปFนเบ>@องต-นเก�ดข1@นมาก7อน
ต7อไปม
นจะเก�ดเปFนความย1ดม
?นหมายม
?นข1@นมา  ย1ดความด�ละท�น�@  กล
วจ�ต
จะตกบกพร7องต7างๆ  กล
วสมาธ�จะถ6กท�าลาย  จะเก�ดอาการอย7างน�@ข1@นมา 
ร
กมาก  ถนอมมาก  ขย
นมาก  หม
?นเพ�ยรมากท
@งหลายเหล7าน�@  เม>?อถ6ก
อารมณQมากระทบ หวาดกล
ว สะด�-ง เหFนคนน
@นท�าผ�ด ท�าไม7ด�มาร6-ไปหมด
ล7ะ  ท
@งหลายเหล7าน�@  ม
นหลง  น�?ศ�ลข
@นหน1?ง  สมาธ�ข
@นหน1?ง  ป 
ญญาข
@นหน1?ง 
ช
@นนอก  เพราะเหFนตามอาญาของพระพ�ทธเจ-าของเรา  อ
นน�@เปFนเบ>@องแรก 
ต-องต
@งอย67ในใจ ต-องม�อย67ในใจ อาการเหล7าน�@เก�ดข1@นในจ�ต เปFนอย67อย7างน
@น 
เปFนเอามากจนกระท
?งไปทางไหน  เหFนใครท�าอะไรผ�ดห6ผ�ดตาไปเส�ยหมด 
เก�ดส�ขเก�ดท�กขQข1@นมากFได- สงส
ยล
งเลต7างๆนานา การจ
บผ�ดจ
บถ6ก ค>อม
น
ท�ามากเก�นไป แต7กFช7างม
นเส�ยก7อน ให-เอาให-มากเส�ยก7อนพวกน�@ ให-ร
กษา
กาย วาจา ร
กษาจ�ตเส�ยก7อน ให-มากๆไว- ไม7เปFนไรพวกน�@ น�?เร�ยกว7าศ�ลช
@น
หน1?ง  ศ�ลกFด�  สมาธ�กFด�  ป 
ญญากFด�  ม�หมด  ศ�ลช
@นน�@ถ-าเร�ยกว7าบารม�กFเปFน 
"ทานบารม�" หร>อ "ศ�ลบารม�" ม�อย67อ�กต7างหาก กFออกจากอ
นเด�ยวน�?เอง ค>อ
ม
นละเอ�ยดย�?งข1@นไปกว7าน�@  กล
?นเอาความละเอ�ยดออกจากของหยาบน�?
แหละ ไม7ใช7อ>?นไกลอะไร ท�น�@เม>?อได-หล
กอย7างน�@  ปฏ�บ
ต�ไว-ในใจของเราเปFน
เบ>@องแรก  จะร6-ส1กว7าอาย  กล
ว  อย67ท�?ล
บกFด�  ท�?แจ-งกFด�  ใจม
นกล
วจร�งๆ 
สยดสยองอย67เสมอเลยท�เด�ยว  จ�ตใจน
@นเอาเปFนอารมณQอย67เสมอในส�?งท
@ง
หลายเหล7าน�@  เอาความผ�ดความถ6ก ส
งวรส�ารวมกายวาจาเปFนอารมณQ ม
?น
อย67อย7างน�@แหละ ย1ดม
?นถ>อม
?นจร�งๆ ม
นเลยเปFนศ�ล เปFนสมาธ� เปFนป 
ญญา 
อ
นน�@ในข-อบ
ญญ
ต�นะ
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ท�น�@เม>?อเราท�าไปร
กษาไป ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไปเร>?อยๆ อาการน
@นเตFมอย67ในใจ
ของเรา  แต7ว7าศ�ลข
@นน�@  สมาธ�ข
@นน�@  ป 
ญญาข
@นน�@ย
งไม7เปFนองคQฌานหรอก 
พวกน�@ค7อนข-างหยาบ แต7ว7าม
นเปFนของละเอ�ยดละเอ�ยดของหยาบ ละเอ�ยด
ของป�ถ�ชน เราซ1?งไม7เคยท�า ไม7เคยร
กษาไม7เคยภาวนา ไม7เคยปฏ�บ
ต� เท7า
น�@กFเปFนของละเอ�ยดแล-ว  เหม>อนก
บเง�นส�บบาทหร>อห-าบาท  ม�ความหมาย
แก7คนจน ถ-าคนม�เง�นล-านเง�นแสนแล-ว เง�นห-าบาทส�บบาทไม7ม�ความหมาย 
ม
นเปFนเร>?องอย7างน�@ถ-าเปFนคนจนอยากได-  เง�นบาทสองบาทกFม�ความหมาย
แก7คนจน  คนไม7ม�ถ1งโทษขนาดท�?เราละได-อย7างหยาบๆเปFนต-น  กFม�ความ
หมายแก7ป�ถ�ชน  ผ6-ไม7เคยได-ละได-ท�ามา  กFย
งม�ความภ6ม�ใจอย7างเตFมข
@น
บร�บ6รณQในข
@นน�@อ
นน�@จะเหFนเอง ผ6-ท�?ปฏ�บ
ต�จะต-องม�อย67ในใจ ถ-าเปFนอย7างน�@กF
เร�ยกว7าเราเด�นศ�ล เด�นสมาธ� เด�นป 
ญญา ท
@งศ�ล สมาธ� ป 
ญญา ขาดจากก
น
ไม7ได- เม>?อศ�ลด� ความม
?นกFม
?นข1@นมา ป 
ญญากFย�?งกล-าข1@นมา ท
@งหลายเหล7าน�@
แหละ  กล
บเปFนไวพจนQซ1?งก
นและก
นอย67  เร�ยกว7า  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�
เร>?อยๆ ท�าเร>?อยๆไป เปFนส
มมาปฏ�ปทา ไม7ได-ขาด
ฉะน
@น ถ-าหากเราท�าได-อย7างน�@กFเร�ยกว7า เข-าหนทาง เข-าหนทางด�าเน�นเปFน
เบ>@องแรกเลยท�เด�ยว  อ
นน�@เปFนข
@นหยาบๆ  เปFนของร
กษาได-ยากส
กหน7อย 
ท�น�@ถ-าหากว7าม
นละเอ�ยดเข-าไปนะ  ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญาน�?กFออกจากอ
น
เด�ยวก
น คล-ายก
บม
นกล
?นออกจากอ
นเด�ยวก
น เหม>อนก
บต-นมะพร-าวเราน�?
แหละ พ6ดง7ายๆ ต-นมะพร-าวของเราน�?นะ ม
นด6ดเอาน�@าธรรมชาต�ข1@นไป น�@า
ธรรมชาต�ข1@นไปตามล�าต-นของม
น  แต7ไปถ1งล6กมะพร-าวเก�ดหวาน  เปFนน�@า
สะอาด  แต7กFน�@าพวกน�@แหละ  อาศ
ยน�@าพวกน�@  อาศ
ยล�าต-นพวกน�@  อาศ
ยน�@า
อาศ
ยด�นหยาบๆน�?แหละ ด6ดข1@นไปกล
?นข1@นไป พอไปถ1งล6กมะพร-าว  กลาย
เปFนน�@าสะอาดย�?งกว7าน�@ หวานอ�กด-วย
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ฉ
นใด  ศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญา  ค>อ  มรรคของเราน�@  หยาบเหม>อนก
น  แต7ถ-า
หากว7าจ�ตของเรามาพ�จารณาส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ให-ม
นละเอ�ยดข1@นไปๆแล-ว 
ส�?งเหล7าน�@ม
นกFหายจากหยาบไปละเอ�ยด ละเอ�ยดไปๆ ท�น�@การร
กษากFแคบ
เข-ามา แคบเข-ามา ง7าย ใกล-เข-ามาหาเจ-าของไม7ผ�ดไปมากละท�น�@ ไม7ผ�ดไป
มากมาย  เพ�ยงแต7เร>?องใดมากระทบข1@นในใจ  เราน�@ม�อาการสงส
ยเก�ดข1@น 
เช7นว7า การท�าอย7างน�@ผ�ดหร>อถ6กหร>อพ6ดอย7างน�@ถ6กไหมหนอ พ6ดอย7างน�@ผ�ด
ไหมหนอ อย7างน�@เปFนต-น กFเล�ก ม
นใกล-เข-า ใกล-เข-ามาเร>?อยๆ เร>?อยๆเข-ามา 
เร>?องสมาธ�ม
นกFย�?งม
?นเข-ามา เร>?องป 
ญญากFย�?งมองเหFนได-ง7าย ผลท�?ส�ดกFเหFน 
"จ�ตก
บอารมณQ"  ไม7ได-แยกไปถ1งกายวาจา ไม7ได-แยกถ1งอะไรท
@งน
@น พ6ดถ1ง
กายก
บจ�ต  ท�น�@พ6ดถ1งกายก
บจ�ต  พ6ดถ1งอารมณQก
บจ�ต  เร>?องกายก
บจ�ตม
น
อาศ
ยซ1?งก
นและก
น  เหFนผ6-บ
งค
บกายค>อจ�ต  กายจะเปFนไปได-กFเพราะจ�ต 
ท�น�@จ�ตน
@นก7อนท�?จะบ
งค
บกาย ม
นกFอาศ
ยอารมณQมากระทบจ�ต แล-วอารมณQ
กFบ
งค
บ  ท�น�@เม>?อเราพ�จารณาเร>?อยๆเข-าไปนะ  ความแยบคายม
นจะค7อยๆ
เก�ดข1@น  ผลท�?ส�ดแล-วม
นจะม�จ�ตก
บอารมณQ  ค>อกายน�@ท�?เปFนร6ปม
นกFเปFนอร6ป
ไป  ม
นไม7มาล6บคล�าร6ปอ
นน�@  ม
นเอาอาการของร6ปน�@เข-าไปเปFนอร6ป  เปFน
อารมณQมากระทบก
นเข-าก
บจ�ตอารมณQผลท�?ส�ดกFเปFนจ�ตก
บอารมณQ 
อารมณQท�?ม
นเก�ดข1@นมาก
บจ�ตของเรา น
?น!จ�ตของเรา
ท�น�@เราจะหย
?งถ1งธรรมชาต�ของจ�ต  จ�ตของเราไม7ม�เร>?องราวอะไรเหม>อนก
บ
เศษผ-าหร>อธงท�?เขาเหนFบไว-ปลายไม-อย7างน
@นแหละ  ไม7ม�อะไรเก�ดข1@น  หร>อ
เหม>อนใบไม-ตามธรรมชาต�อย67น�?งๆ  ไม7ม�อะไร  ท�?ใบไม-ม
นไหวกว
ดแกว7ง
เพราะลมมาพ
ดต7างหาก ธรรมชาต�ของใบไม-ม
นอย67น�?งๆไม7เปFนอะไร ไม7ได-
ท�าอะไรก
บใคร  ท�?ม
นไหวไปมาเพราะม�อะไรมากระทบต7างหาก  เช7น  ลม
มากระทบเปFนต-น  ม
นกFกว
ดแกว7งไปมาธรรมชาต�ของจ�ตกFเหม>อนก
น  ไม7ม�

646



ร
ก  ไม7ม�ช
ง  ไม7ให-โทษผ6-ใด  ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  เปFนสภาวะอ
น
บร�ส�ทธ� tใสสะอาดจร�งๆ  อย67ด-วยความสงบ  ไม7ม�ความส�ข  ไม7ม�ความท�กขQ 
ไม7ม�เวทนาใดๆ  น�?สภาพจ�ตจร�งๆเปFนอย7างน
@น  ท�น�@เรามาปฏ�บ
ต�กFเพ>?อค-น
เข-าไป  พ�จารณาเข-าไป  ค-นเข-าไปจนถ1งจ�ตอ
นเด�ม  จ�ตเด�มท�?เร�ยกว7าจ�ต
บร�ส�ทธ� t จ�ตบร�ส�ทธ� tน
@นค>อจ�ตท�?ไม7ม�อะไร  ไม7ม�อารมณQอะไรท�?จะผ7านมา  ค>อ
ไม7ได-ว�?งไปตามอารมณQท
@งหลายเหล7าน
@น ไม7ได-ต�ดอ
นน
@น ไม7ต�ดอ
นน�@ ไม7ได-
ส�ขทางน
@นส�ขทางน�@  ไม7ได-ด�ใจก
บส�?งน
@น  เส�ยใจก
บส�?งน�@  แต7จ�ตเปFนผ6-ร6-อย67
เสมอเปFนผ6-ร6-เร>?องราวท
@งหลาย  เม>?อจ�ตเปFนอย7างน�@แล-ว  อารมณQท
@งหลาย
ท�?มาพ
ดอารมณQด�กFด�  อารมณQช
?วกFด�  อารมณQท
@งหลายมาพ
ดมาไตร7ตรอง
เข-าไปกFด�  จ�ตม�ความร6-ส1กอย7างน
@น  จ�ตอ
นน�@ไม7เปFนอะไร  ค>อไม7ได-หว
?นไหว
เพราะอะไร เพราะจ�ตน
@นร6-ต
ว จ�ตน
@นสร-างความอ�สระไว-ในต
วของม
นม
นถ1ง
สภาพของม
น ถ1งสภาพอ
นเด�มของม
น ท�าไมม
นถ1งสร-างสภาพอ
นเด�มไว-ได- 
ค>อผ6-ร6-พ�จารณาอย7างแยบคายแล-วว7า  ส�?งท
@งหลายท
@งปวงน
@นม
นเปFนอาการ
ทางธาต�อ
นหน1?ง  ไม7ได-ม�ใครท�าอะไรใคร  เหม>อนก
บส�ขท�กขQท�?ม
นเก�ดข1@นมา
อย7างน�@แหละ  เก�ดข1@นมาม
นกFส
กแต7ว7าส�ข  ม
นกFส
กแต7ว7าท�กขQ  ไม7ม�ใครเปFน
เจ-าของ "ส�ข" จ�ตกFไม7ได-เปFนเจ-าของ "ท�กขQ"จ�ตกFไม7ได-เปFนเจ-าของ ด6เอาน
?น 
ม
นไม7ใช7เร>?องของจ�ตจะเอา  ม
นคนละเร>?องคนละอย7าง  ส�ขกFส
กแต7ว7าส�ข
เฉยๆ ท�กขQกFส
กแต7ว7าท�กขQเฉยๆท7านเปFนผ6-ร6-เท7าน
@น
แต7ก7อนน�@  เม>?อโลภะ  โทสะ  โมหะ  ม�ม6ลแล-วนะ  พอเหFนกFร
บเลย  ส�ขกFเอา 
ท�กขQกFเอาเข-าไปเสวย  เราเปFนส�ขเราเปFนท�กขQ  ไม7หย�ดไม7หย7อน  น
?นจ�ตย
ง
ไม7ท
นร6-ต
ว ย
งไม7สว7างไสว ไม7ม�อ�สระ จ�ตไปตามอารมณQ จ�ตไปตามอารมณQ 
ค>อจ�ตเปFนอนาถา ได-อารมณQด�กFด�ไปด-วยม
นล>มเจ-าของ เจ-าของเด�มน
@นเปFน
ของท�?ไม7ด�ไม7ช
?ว  น�?อ
นเด�มของม
นถ-าจ�ตด�กFด�ไปด-วย  น
?นค>อม
นหลง  ถ-าจ�ต
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ไม7ด�กFไม7ด�ไปด-วย จ�ตท�กขQกFท�กขQไปด-วย จ�ตส�ขกFส�ขไปด-วย ท�น�@เลยเปFนโลก 
อารมณQม
นเปFนโลกต�ดไปก
บโลก  ให-เก�ดส�ขให-เก�ดท�กขQ  ให-เก�ดด�ให-เก�ดช
?ว 
ให-เก�ดท�กส�?งท�กอย7างท�?ม
นเปFนไปในของไม7แน7นอน  ถ-าออกจากจ�ตอ
นเด�ม
แล-วกFไม7แน7นอนเลย  ม�แต7เก�ด  ม�แต7ตาย  ม�แต7หว
?นไหว  ม�แต7ท�กขQยาก
ล�าบากตลอดส�@นกาลนาน ไม7ม�ทางส�@นส�ดจบลงส
กท� ม
นเปFนต
วว
ฏฏะท
@งน
@น
เม>?อเราพ�จารณาอย7างแยบคาย  ม
นกFต-องเปFนไปตามท�?ม
นเคยเปFน  จ�ตน
@น
ไม7ม�อะไร  ม
นเปFนเพราะเราย1ด  อย7างเช7น  ค�าน�นทา  หร>อสรรเสร�ญของ
มน�ษยQท
@งหลาย อย7างเขาว7า ค�ณช
?วอย7างน�@แหละ ท�าไมเราจ1งเปFนท�กขQ ม
น
เปFนท�กขQเพราะเข-าใจว7าเขาว7า ม
นเลยไปหย�บเอามาใส7ใจ การท�?ไปหย�บไป
ร
บร6-มาอย7างน
@น  ร6-ไม7เท7าท
นแล-วไปจ
บมาความร6-ส1กอ
นน
@นแหละเร�ยกว7า 
เอามาแทงเจ-าของ "อ�ปาทาน" เม>?อมาแทงแล-ว ท�น�@ม
นกFเปFน "ภพ" เปFนภพ
ท�?จะให-เก�ดชาต� ค�าพ6ดบางส�?งบางอย7าง ถ-าเราไม7ร
บร6-ม
นเส�ย ส
กแต7ว7าเปFน
เส�ยง อย7างน
@นม
นกFไม7ม�อะไร อย7างเขมรเขามาด7าเราอย7างน�@ เรากFได-ย�นอย67 
ส
กแต7ว7าเส�ยงเส�ยงเขมรเฉยๆ ส
กแต7ว7าเปFนเส�ยง ไม7ร6-จ
กความหมายว7าเขา
ด7าเรา  จ�ตม
นไม7ร
บ  อย7างน�@กFสบาย  หร>อพวกญวนพวกภาษาต7างๆเขามา
ด7าเราอย7างน�@ เรากFได-ย�นแต7เส�ยงเฉยๆ กFสบาย ม
นไม7ร
บเอาเข-ามาแทงจ�ต
จ�ตอ
นน�@พ6ดถ1งการเก�ดและด
บของจ�ตน�@  ร6-เร>?องก
นง7าย  เม>?อเรามาพ�จารณา
อย7างน�@เร>?อยๆไป จ�ตกFค7อยๆละเอ�ยดข1@น เพราะม
นผ7านความหยาบมาแล-ว
เร>?องสมาธ�  ค>อความต
@งใจม
?น  จ�ตย�?งม
?นเข-ามา  ย�?งม
?นหมายเข-ามา  ย�?ง
พ�จารณาเข-ามา ย�?งแน7เข-ามา ม
?นจร�งๆว7าจ�ตน�@ไม7เปFนไปก
บใคร จ�ตอย7างน�@
เช>?อแน7จร�งๆกFไม7เปFนไปก
บใคร  ไม7เปFนไปก
บอารมณQ  อารมณQเปFนอารมณQ 
จ�ตเปFนจ�ต ท�?จ�ตเปFนส�ข เปFนท�กขQ  เปFนด�เปFนช
?ว เพราะจ�ตหลงอารมณQ ถ-า
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ไม7หลงอารมณQแล-วไม7เปFนอะไร  จ�ตน�@ไม7ได-หว
?นไหว  สภาวะอ
นน�@เร�ยกว7า
เปFนสภาพร6-อ
นหน1?ง ส�?งท
@งหลายท
@งปวงเหล7าน
@นเปFนอาการของธาต�ท
@งหมด 
เก�ดแล-วกFด
บไปเฉยๆอย7างน�@ ถ1งแม-เราม�ความร6-ส1กอย7างน�@ แต7ย
งละไม7ได- กF
ม�นะ  การละได-หร>อละไม7ได-กFช7างม
นเถ�ด  ให-ม�ความร6-หร>อม�ความหมายไว-
อย7างน�@เส�ยก7อนในเบ>@องแรกของจ�ต  เราค7อยพยายามเข7นฆ7าเข-าไปเร>?อยๆ 
เม>?อเหFนอย7างน�@แล-ว  จ�ตถอยออกมา  พระบรมศาสดาหร>อค
มภ�รQท7านกล7าว
ว7าเปFน  "โคตรภ6จ�ต"  โคตรภ6จ�ตน�@  ค>อจ�ตม
นจะข-ามโคตรภ6ม�  จ�ตของป�ถ�ชน
ย7างเข-าไปหาอร�ยชน ซ1?งเปFนมน�ษยQป�ถ�ชนเราน�?เอง ม�  "โคตรภ6บ�คคล"  พอ
ก-าวเข-าไปถ1งจ�ตพระน�พพาน  แต7ไปไม7ได-  ถอยออกมาปฏ�บ
ต�ข
@นหน1?ง  ถ-า
เปFนคนกFเหม>อนคนเด�นข-ามห-วย ขาข-างหน1?งอย67ฟากห-วยทางน�@  อ�กขาหน1?ง
อย67ฟากห-วยทางโน-น เข-าใจแล-วล7ะว7า ห-วยฝ 
?งทางโน-นกFม� ฝ 
?งทางน�@กFม� แต7
ไปไม7ได-  ถอนมาท�?บ�ร�ษผ6-น
@นเข-าใจว7า  ฝ 
?งทางโน-นกFม�ฝ 
?งทางน�@กFม�  น�?ค>อ
โคตรภ6บ�คคล  หร>อโคตรภ6จ�ต  แปลว7าร6-เข-าไปแต7ไปย
งไม7ได-  ถอนกล
บมา 
เม>?อร6-แล-วว7าส�?งเหล7าน�@ม�อย67  มาด�าเน�นไปสร-างบารม�ไป  มาบ�าเพFญเข-าไป 
เหFนว7าม
นแน7นอน ม
นเปFนอย7างน
@น จะต-องตรงไปทางน
@น พ6ดง7ายๆ สภาพ
ท�?เราพาก
นมาประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย67เด�wยวน�@  ถ-าพ�จารณาตามเร>?องราวจร�งๆ
แล-ว ม
นม�หนทางท�?จะต-องไป ค>อเราร6-หนทางในเบ>@องแรกว7า ความด�ใจหร>อ
เส�ยใจไม7ใช7หนทางท�?เราจะเด�น เราต-องร6-จ
กอย7างน�@  ซ1?งกFเปFนอย7างน
@นจร�งๆ 
เพราะถ-าไปด�ใจ  ม
นกFไม7ใช7ทาง  เก�ดท�กขQได-  ไปเส�ยใจกFเก�ดท�กขQได-น
?นค>อ
เราค�ดได-อย7างน�@แต7ว7าย
งละไม7ได-
ท�น�@ตรงไหนท�?ม
นถ6ก  ให-น�าเอาความด�ใจและเส�ยใจไว-สองข-างพยายามเด�น
ตรงกลาง เอาต�ดไว-เท7าน
@น อ
นน�@ถ6กหนทาง เราก�าหนดร6-อย67 แต7ย
งท�าไม7ได- 
เม>?อเราย
งท�าไม7ได-  ถ-าต�ดส�ขหร>อท�กขQเรากFร6-จ
กอย67เสมอว7าม
นต�ด  เม>?อน
@น
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แหละเราจะถ6กได-  เม>?อจ�ตต�ดส�ขอย67อย7างน�@กFไม7ได-สรรเสร�ญม
น  เม>?อจ�ตต�ด
ท�กขQกFไม7ได-ด6ถ6กม
น เราจะได-ด6ม
นล7ะท�น�@ส�ขกFผ�ด ท�กขQกFผ�ด เข-าใจอย67ว7าม
น
ไม7ใช7หนทาง  ร6-น7ะร6-อย67  แต7ย
งละไม7ได-  ย
งละไม7ได-  แต7ร6-อย67  ร6-แล-วไม7ได-
สรรเสร�ญส�ข  ไม7ได-สรรเสร�ญท�กขQ  ไม7ได-สรรเสร�ญทางท
@งสองน
@น  ไม7ได-
สงส
ย  ร6-ว7าไม7ใช7หนทางเหม>อนก
น  ทางน�@กFไม7ใช7  ทางน
@นกFไม7ใช7  เอาทาง
กลางน�?เปFนอารมณQอย67เสมอเลยท�เด�ยว  ถ-าหากจ�ตพ-นจากท�กขQส�ขเม>?อใด
แล-ว จะเก�ดอ
นน�@ข1@นเปFนหนทาง ใจเราย7องเข-าไปร6-เส�ยแล-ว แต7ว7าไปเลยไม7
ได-  ถอนออกมาปฏ�บ
ต�  เม>?อส�ขเก�ดข1@นมา  ม
นต�ด  ให-เอาส�ขน
@นข1@นมา
พ�จารณา  เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา  ม
นต�ด  กFให-เอาท�กขQน
@นข1@นมาพ�จารณา  จน
ม
นร6-เท7าความส�ขเม>?อใด จนม
นร6-เท7าความท�กขQเม>?อใด น
?นเอง ม
นจ1งจะวาง
ส�ขม
นจ1งจะวางท�กขQ  วางด�ใจน�@วางเส�ยใจน�@  วางโลกท
@งหลายเหล7าน�@
เปFน"โลกว�ท6"  ได- เม>?อต
วผ6-ร6-ม
นวางได-เม>?อใด ม
นกFลงท�?น
?นเลย ท�าไมม
นถ1ง
ลงท�?น
?น เพราะม
นเด�นเข-าไปแล-ว ท�?น
?นม
นร6-แล-ว แต7ม
นไปไม7ได- เม>?อจ�ตต�ด
ส�ขต�ดท�กขQกFไม7หลงม
น  พยายามค�-ยออก  พยายามเข�?ยออกเสมอ  อ
นน�@อย67
ตรงระด
บเปFน "พระโยคาวจร" ผ6-เด�นทางย
งไม7ถ1งท�?
อาการเหล7าน�@เพ7งด6ในขณะจ�ตของเจ-าของ  ไม7ต-องสอบสวนอารมณQอะไร
เลยท�เด�ยว  เม>?อม
นต�ดอย67ในท
@งสองอย7างน�@  ให-ร6-เส�ยว7าอ
นน�@ม
นผ�ดอย67แน7ๆ
ท
@งสองอย7าง ม
นต�ดอย67ในโลกน
?นเอง ส�ขกFต�ดอย67ในโลก ท�กขQกFต�ดอย67ในโลก 
น
?นม
นต�ดอย67ในโลก โลกม
นต
@งข1@นได-กFเพราะไม7ร6-เท7าท
นน
?นแหละ ไม7ใช7เก�ด
จากอะไรอ>?น  เพราะไม7ร6-เท7าท
นม
นกFเข-าไปหมายไปปร�ง  ไปแต7งเปFนส
งขาร
เลยน
?น  ม
นสน�กอย67ตรงน�@แหละ  การปฏ�บ
ต�ต�ดต
วไหนม
นกFกระหน�?าอย67ไม7
วาง ต�ดส�ขม
นกFกระหน�?าส�ขเลย จ�ตของเราม
นไม7ได-ปล7อยต
ว ต�ดท�กขQอย7าง
น�@ม
นจ
บบ1?งเลย  พ�จารณาเลย  ม
นจะเข-าด-ายเข-าเขFม  ม
นไม7วางหรอก 
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อารมณQท
@งหลายเหล7าน�@ ม
นไม7มาต-านทานได-หรอก ถ1งแม-ม
นผ�ด ร6-จ
กว7าผ�ด
จ�ตไม7ได-ประมาท  จ�ตใหญ7ๆน
@นไม7ได-ประมาท  คล-ายก
บว7าเราเด�นเข-าไป
เหย�ยบหนาม เราไม7อยากเหย�ยบหรอกหนาม ระว
งเตFมท�? แต7ม
นเหย�ยบไป 
เหย�ยบแล-วพอใจไหม  กFไม7พอใจ  เม>?อเราร6-จ
กหนทางแล-วว7า  อ
นน�@ม
นเปFน
โลก อ
นน�@ม
นเปFนท�กขQ อ
นน�@ม
นเปFนต
วว
ฏฏะ เราร6-จ
กแต7ว7าม
นเหย�ยบเข-าไป
เส�ย  ม
นกFไปก
บความส�ขความท�กขQ  ค>อความด�ใจเส�ยใจอย7างน�@เปFนต-น แต7
ม
นกFย
งไม7พอใจนะ ม
นพยายามท�าลายส�?งเหล7าน�@ออก ท�าลายโลกออกจาก
ใจอย67เสมอเลยท�เด�ยว จ�ตขณะน�@แหละสร-างอย67น�@นะ ปฏ�บ
ต�ตรงน�@ สร-างอย67น�? 
บ�าเพFญอย67น�?  น�?เร>?องท�าความเพ�ยร  เร>?องปฏ�บ
ต�  ม
นสนทนาอย67อย7างน�@ 
พ�จารณาอย67อย7างน�@  เร>?องข-างในของม
น ส�?งเหล7าน�@เม>?อม
นถอนโลกแล-ว ม
น
กFค7อยขย
บต
วเข-าไปเร>?อยๆ  ท�น�@ผ6-ร6-ท
@งหลายเหล7าน�@แหละ  เม>?อร6-แล-ว  ร6-อย67
เฉยๆ ร6-เท7าน
@น ร6-แจ-ง ไม7ร
บส7วนก
บผ6-ใด ไม7ร
บเปFนทาสใคร ไม7ร
บส7วนก
บ
ใครร6-แล-วไม7เอา ร6-แล-ววาง ร6-แล-วละส�ขกFม�อย67เหม>อนก
น ท�กขQกFม�อย67เหม>อน
ก
น อะไรกFม�อย67เหม>อนก
น แต7ไม7เอา
เม>?อเหFนอย7างน�@แล-ว กFร6-จ
กว7า เออ!  จ�ตเปFนอย7างน�@  อารมณQเปFนอย7างน�@  จ�ต
พรากจากอารมณQ อารมณQพรากจากจ�ต จ�ตเปFนจ�ตอารมณQเปFนอารมณQ ถ-า
ร6-จ
กส�?งท
@งสองเหล7าน�@แล-ว เข-าก
นเม>?อใดเรากFร6-ม
นเม>?อน
@น เม>?อจ�ตประสบก
บ
อารมณQเม>?อใดกFร6-เม>?อน
@น  เม>?อการปฏ�บ
ต�ของพระโยคาวจรเจ-าท
@งหลาย 
ขณะย>น หร>อเด�น หร>อน
?ง หร>อนอนน
@นม�ความร6-ส1กอย67อย7างน�@เสมอแล-ว อ
น
น�@ท7านเร�ยกว7า  "ผ6-ปฏ�บ
ต�ปฏ�ปทาเปFนวงกลม"  เปFนส
มมาปฏ�ปทา  ล>มต
วไม7
ได- ล>มไม7ได- ไม7ใช7ด6แต7ของหยาบ ด6ของละเอ�ยดข-างใน ข-างนอกม
นวางเอา
ไว- ท�น�@กFด6แต7กายก
บจ�ต ด6แต7อารมณQก
บจ�ตน�@ ด6ม
นเก�ด ด6ม
นด
บ ด6เก�ดแล-ว
กFด
บไป ด
บแล-วกFเก�ดข1@นมา ด
บเก�ด เก�ดด
บ ด
บแล-วเก�ด เก�ดแล-วด
บ ผล
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ท�?ส�ดกFด6แต7ความด
บเท7าน
@นล7ะท�น�@  "ข
ยยะว
ยย
ง"  ความส�@นไปเส>?อมไปเปFน
ธรรมดาของม
น เปFนข
ยยะว
ยย
ง  จ�ตใจเม>?อเปFนอย67อย7างน�@  จ�ตไม7ไปส>บสาว
เอาอะไรหรอก  ม
นจะท
นของม
นล7ะท�น�@  เหFนกFส
กแต7ว7าเหFน  ร6-กFส
กแต7ว7าร6- 
ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น อ
นน�@ปร�งไม7ได- อ
นน�@แต7งไม7ได-
ฉะน
@น  การปฏ�บ
ต�ของเราอย7าไปม
วงมม
น  อย7าไปสงส
ย  การร
กษาศ�ลของ
เรากFเหม>อนก
น เหม>อนก
บท�?ว7ามาน�@ล7ะ  พ�จารณาด6ซ�ว7าม
นผ�ดหร>อไม7ผ�ด ด6
แล-วเล�ก อย7าไปสงส
ย การท�าสมาธ�กFเหม>อนก
น ท�าสงบ...สงบไป ท�าไปๆ 
สงบไป ม
นจะค�ดกFช7างม
น  ให-เราร6-จ
กเร>?องของม
น  บางคนนะอยากให-สงบ 
แต7ไม7ร6-จ
กความสงบ  ไม7ร6-จ
กความสงบจ�ตความสงบน
@นม�สองอย7าง  สงบ
เร>?องสมาธ�อ
นหน1?ง สงบเร>?องป 
ญญาอ
นหน1?ง
สงบเร>?องสมาธ�น�?หลง หลงมากๆเลย สงบเร>?องสมาธ�น�?ค>อปราศจากอารมณQ
ม
นจ1งสงบ ไม7ม�อารมณQม
นกFสงบ กFต�ดส�ขล7ะท�น�@  แต7เม>?อถ6กอารมณQกFงอเลย 
กล
ว  กล
วอารมณQ  กล
วส�ข  กล
วท�กขQ  กล
วน�นทา  กล
วสรรเสร�ญ  กล
วร6ป 
กล
วเส�ยง กล
วกล�?น กล
วรส สมาธ�น�?กล
วหมด ถ1งได-ไม7อยากออกมาก
บเขา 
ถ-าคนท�?ม�สมาธ�แบบน�@  อย67แต7ในถ�@าน
?น  เสวยส�ขอย67ไม7อยากออกมา  ท�?ไหน
ม
นสงบกFไปซ�กไปซ7อนอย67อย7างน
@น ท�กขQมากนะสมาธ�แบบน�@ ออกมาอย67ก
บ
ผ6-อ>?นเขาไม7ได-  มาด6ร6ปไม7ได-  ได-ย�นเส�ยงไม7ได-  มาร
บอะไรไม7ได-  ต-องไปอย67
เง�ยบๆอย7างน
@นไม7ต-องให-ใครเขาไปพ6ดไปจา สถานท�?ต-องสงบ
สงบอย7างน�@ใช-ไม7ได-  สงบข
@นน
@นแล-วให-เล�ก  ถอนออกมา พระพ�ทธเจ-าท7าน
ไม7ได-บอกให-ท�าอย7างน
@น ถ-าท�าอย7างน
@นแล-วให-เล�ก ถ-าม
นสงบแล-ว เอามา
พ�จารณา เอาต
วสงบมาพ�จารณา เอามาต7อก
บอารมณQ เอามาพ�จารณา ร6ป
กFด� เส�ยงกFด� กล�?นกFด� รสกFด� โผฏฐ
พพะพวกน�@ ธรรมารมณQพวกน�@ เอาออก
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มาเส�ยก7อน เอาต
วความสงบน
@นมาพ�จารณา เปFนต-นว7ามาพ�จารณา เกสา 
โลมา นขา ท
นตา ตโจ อะไรต7างๆเหล7าน�@ พ�จารณา อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา 
พ�จารณาโลกท
@งส�@นท
@งปวงน�?เอง  เอามาพ�จารณาแล-ว  ถ1งคราวให-สงบกFน
?ง
สมาธ�ให-สงบเข-าไป แล-วกFมาพ�จารณา ให-มาห
ด ให-มาฟอก เอามาต7อส6-  ม�
ความร6-แล-วเอามาต7อส6-  เอามาฝ1กห
ด  เอามาท�า  เพราะไปอย67ในน
@นไม7ร6-จ
ก
อะไรหรอกน
?น  ม
นไปสงบจ�ตเฉยๆ  เอามาพ�จารณาข-างนอกกFสงบเข-าไป
เร>?อยๆถ1งข-างใน จนม
นเก�ดความสงบอย7างยกใหญ7ของม
น
ความสงบของป 
ญญาน
@น  เม>?อจ�ตสงบแล-ว  ไม7กล
วร6ป  เส�ยงกล�?น  รส 
โผฏฐ
พพะ  และไม7กล
วธรรมารมณQ  ไม7กล
ว  กระทบม
นเด�wยวน�@ร6-ม
นเด�wยวน�@ 
กระทบม
นเด�wยวน�@ ท�@งม
นเด�wยวน�@ กระทบม
นเด�wยวน�@ วางม
นเด�wยวน�@ เร>?องสงบ
ของป 
ญญาเปFนอย7างน�@
ท�น�@เม>?อจ�ตเปFนอย7างน�@  ม
นละเอ�ยดย�?งกว7าน
@นนะ  จ�ตจะม�ก�าล
งมาก  เม>?อม�
ก�าล
งมาก ท�น�@ไม7หน� ม�ก�าล
งแล-วไม7กล
วนะ เม>?อก7อนเรากล
วเขา แต7เด�wยวน�@
เราร6-แล-ว  เราไม7กล
ว  ร6-ก�าล
งของเราแล-ว  เราไม7กล
วเหFนร6ป เรากFพ�จารณา
ร6ป  ได-ย�นเส�ยงกFพ�จารณาเส�ยง  เราพ�จารณาได-ต
@งต
วได-แล-ว  ไม7กล
ว  กล-า 
แม-กระท
?งอาการร6ปกFด� เส�ยงกFด� กล�?นกFด�เปFนต-น เหFนว
นน�@วางว
นน�@ อะไรๆ
กFวางได-หมด เหFนส�ขวางส�ข  เหFนท�กขQวางท�กขQ  เหFนม
นท�?ไหนวางม
นท�?น
?น 
เออ! วางท�?น
?น ท�@งท�?น
?นเร>?อยๆไป ม
นไม7เปFนอารมณQอะไรล7ะท�?น�@ เอาไว-ท�?น
?น 
เรากFมาอย67บ-านของเรา  ไปเหFนเรากFท�@ง  เหFนเรากFด6  ด6แล-วเรากFวาง  ส�?งท
@ง
หลายเหล7าน�@หมดราคา  ไม7สามารถท�าอะไรเราได-  อ
นน�@เปFนก�าล
งว�ป 
สสนา
เม>?ออาการเก�ดข1@นมาอย7างน�@  เปล�?ยนช>?อว7าเปFน  "ว�ป 
สสนา"  ร6-แจ-งตามความ
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เปFนจร�ง  น
?น!  ร6-แจ-งตามความเปFนจร�ง  อ
นน�@ความสงบช
@นหน1?งสงบของ
ว�ป 
สสนา สงบด-วยสมาธ�น�@ยาก ยากจร�งๆนะ กล
วมาก
ฉะน
@น เม>?อสงบเตFมท�?แล-ว ท�าอย7างไร เอามาห
ด เอามาฝ1ก เอามาพ�จารณา 
อย7าไปกล
ว  อย7าไปต�ด  ท�าสมาธ�น�@ไปต�ดแต7ส�ข  น
?งเฉยๆกFไม7ใช7นะ  ถอน
ออกมา สงครามน
@นท7านว7าไปรบ ไม7ใช7เราไปอย67ในหล�มเพลาะ หลบแต7ล6ก
กระส�นเขาเท7าน
@นหรอก  ถ1งคราวรบก
นจร�งๆเอาป>นย�งก
นต6มๆอย67หล�ม
เพลาะกFต-องออกมานะ ถ1งเวลาจร�งๆแล-วไม7ให-เข-าไปนอนในหล�มเพลาะรบ
ก
นนะ  น�?กFเหม>อนก
น  ไม7ใช7ให-เอาจ�ตไปหมอบอย67อย7างน
@นนะ  อ
นน�@เบ>@อง
แรกม
นจะต-องผ7าน  ม�ศ�ล  ม�สมาธ�จะต-องห
ดค-นตามแบบตามว�ธ�  ม
นกFต-อง
ไปอย7างน
@น อย7างไรกFตาม อ
นน�@กล7าวไว-เปFนเลาๆ เม>?อเราผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�
แล-วน
?นแหละ  อย7าสงส
ยเลย  เร>?องน�@อย7าไปสงส
ยม
น  ม
นม�ส�ขกFด6ส�ขม
นม�
ท�กขQกFด6ท�กขQ ด6แล-วพยายามเข7นม
น ฆ7าม
น ปล7อยม
น วางม
น ร6-อารมณQน
@น 
ปล7อยม
นไปเร>?อยๆ  ม
นอยากน
?งสมาธ�หร>อเด�นจงกรมกFช7างม
น  จะค�ดไปกF
ช7าง  ให-ร6-เท7าท
นจ�ตของเรา  ถ-าค�ดไปมากๆ แล-วเอามารวมม
นเส�ย  ต
ดบท
ม
นอย7างน�@ว7า
"ส�?งท�?เจ-าน1กมาน�@เจ-าค�ดมาน�@ เจ-าพรรณนามาน�@ เปFนส
กแต7ว7าความน1กความ
ค�ดเฉยๆหรอก  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นเปFนอน�จจ
งท�กข
ง  อน
ตตา  เปFนของ
ไม7แน7นอนหมดท�กอย7าง"
ท�@งม
นไว-น
?น!
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๔๒ - เคร@=องอย09ของบรรพช!ต
http://ajahnchah.org/thai/The_Tools_of_the_Samana.php 

การฉ
นต-องให-ม
นส�ารวม  อย7าให-ม�เส�ยงด
งให-ม
นกระเท>อนห6ทายก  เด�wยว
ทายกกFจะเอามาเพ�?มเข-าไปอ�ก น�?ม
นเปFนอย7างน�@  เร�ยกว7าฉ
นขอดบาตร ค>อ
เกลาบาตร ข6ดบาตรให-ม
นม�เส�ยง ต-นบ
ญญ
ต�ด6เหม>อนจะเปFนอย7างน
@น ตาม
ท�?ผมจ�าๆมาตามบ
ญญ
ต�  ไม7ใช7ว7าฉ
นหมดตามเปFนจร�ง  ฉ
นหมดน�?ม
นร6-จ
ก
ประมาณ น�?ม
นไม7ม�อะไร ร6-จ
กประมาณค>อฉ
นหมด ไม7เร�ยกว7าฉ
นขอดบาตร 
ฉ
นให-ม
นม�เส�ยงด
ง เพ>?อให-ม
นกระเท>อนห6ทายก เด�wยวทายกกFเอามาเพ�?มอ�ก 
ม
นกFได-แกงอ�กเท7าน
@นแหละ น
?นม
นม�ความหมายอย7างน
@น น
?นเร�ยกว7า ฉ
น
ขอดบาตร
อย7าฉ
นแต7ยอดลงไป ถ-าเราไม7ฉ
นจากยอดลงไป เราจะท�าอย7างไร ก-นม
นกF
อย67ข-างล7าง  ยอดม
นกFอย67ข-างบนหร>อเราจะคว�?าบาตรลงฉ
นหร>อไงอย7างน�@ 
ค>ออย7าฉ
นต
@งแต7ยอดลงไป  อ
นน�@กFหมายความว7าเจาะเปFนร6ลงไปตรงกลาง
ท7านว7าอย7าฉ
นแต7ยอดลงไป ในความเปFนจร�งท�?ถ6กแล-วกFค>อ ฉ
นให-ม
นเสมอ
ลงไป อย7างข-าวเจ-าท�?เราฉ
นน�@กFกวาดให-ม
นราบ ฉ
นให-ม
นเสมอลงไป น�?ตอบ
ค�าท�?ว7าฉ
นแต7ยอดลงไป  ถ-าเราไม7ฉ
นข-างบนลงไป  เราจะท�าอย7างไร  น�?
ความหมายม
นเปFนอย7างน�@
ด
งน
@นการขบฉ
นน�@  เสข�ยว
ตรน�@ม
นกFม�ประโยชนQมากเหม>อนก
นก7อนจะฉ
น
น
@นท7านจ1งให-ร6-ว7าบ
ดน�@เราจะฉ
น  ในใจของเราต-องม�ว
ตรในการฉ
น  เราต-อง
น-อมร�าล1กถ1งพระว�น
ย  ฉ
นในบาตร  หร>ออย7าฉ
นให-เมลFดข-าวตกลงในบาตร 
อย7างน�@เปFนต-น
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ในความเปFนจร�งเมลFดข-าวท�?เข-าไปในปากเราน
@น ม
นถ6กอาม�สแล-วม
นกFหล7น
ลง  แล-วม
นขาดลงไป  แสดงว7าม
นขาดออกจากก
น  ท7านว7าม
นผ�ด  อย7าง
เหง>?อเราไหลป�ดลงไปน�?  อ
นน�@ม
นไม7เน>?องก
น  ถ-าเราจ
บบาตรแล-วเหง>?อม
น
ไหลซ1มลงไปตามน�@  เน>?องก
นไปก
บบาตรอย7างน�@อ
นน�@ท7านไม7เร�ยกว7าม
น
ตกลงในบาตร  ค>อเอาขณะน�@  ท�?ขาดลงมา  จากท�?ขาดลงมา  ม
นกFเปFนการ
ขาดประเคน  หร>อว7าเราม�ขนมอย67ในบาตร  ม�ข-าวอย67ในบาตร  เราบอกว7า 
เณร...จงเอาขนมส
ก ๒ ก-อน หร>อเอาข-าวส
กก�าหน1?ง เณรเขากFเอา เม>?อเขา
ยกข1@น  ท�?อย67ในก�าม>อเปFนของท�?ให-เขาแล-ว  ท�?ม
นหล7นลงมาเปFนต-น  ย
งเปFน
ป 
ญหาอย67อย7างน�@  ถ-าหากว7าเราค�ดแล-วกFเปFนของเคร7งหร>อต1งอะไรไปอย7าง
น�@ แต7ว7าในส�กขาบทท
@งหลายเหล7าน�@ ถ-าหากว7าเราส�ารวมอย67 พยายามอย67กF
ไม7เปFนอาบ
ต� เราเอ>@อเฟ>@ออย67 ส�ารวมอย67
ด
งน
@น การฉ
นน�@ม
นจ1งเปFนว
ตรท�?ส�าค
ญ ระว
ง เม>?อเราจะฉ
น เรากFต-องน1กถ1ง
การฉ
น  ฉ
นค�าใหญ7  ฉ
นค�าโต  ฉ
นขอดบาตร  ฉ
นด
งจ��บๆจ�sบๆอะไรต7างๆ
เหล7าน�@ ม
นเปFนเบFดเตลFดต7างๆ แต7ว7ากFอย7าไปปล7อยม
นนะ อ
นน�@นะ อย7าไป
วางอะไรม
น  ต-องมองด6ม
นให-ด�  การฉ
นคร
@งแรกน�@  ท7านจ1งเอาของลงใน
บาตรให-เร�ยบร-อย อย7าร�บ ด6จ�ตเราเส�ยก7อน ให-ม
นร6-ท
?วถ1งด-วย ในเวลาเรา
ฉ
นอย7างน�@  ให-จ�ตสงบเส�ยก7อนถ-าม
นอยากจะฉ
นเรFวๆกFพยายามให-ม
นช-าๆ 
ให-ม
นอย67ได-เปFนปกต�  แล-วเรากFค7อยฉ
นของเราไป  เร�ยกว7า  ส
งวร  ส�ารวม 
ระว
ง ถ-าหากว7าเราปล7อยม
นเลย ม
นกFไม7ได- ไม7ม�การส
งวร ส�ารวม ระว
ง
อะไรกFช7างม
นเถอะ  พระว�น
ยเลFกๆน-อยๆ  น�?ม
นม�พ�ษเหม>อนก
นค>อ  ม
นผ�ด
น
?นเองแหละ ไม7ใช7อ>?นไกล ม
นอย67ท�?สต�  เราเปFนคนม�สต�อย67ม�ส
มปช
ญญะอย67 
ร6-อย67  เหFนอย67  เม>?อเราจะท�าอะไร  เรากFต-องร6-อย67  เหFนอย67  เม>?อเราม�ความร6-
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ช
ดเจนอย67 เปFนต-น ม
นกFร6-จ
กความผ�ดถ6ก หร>อหากว7าเราย
งไม7ร6-จ
กความผ�ด
กFสงส
ย  ตรงน�@ม
นไม7งาม  ตรงน�@ไม7ค7อยด�ส�?งท�?จ�ตใจเราว7าไม7ค7อยด�ไม7ค7อย
งามน
@นแหละ ม
นไม7ควรแล-ว
ถ-าหากว7าเราต
@งใจฉ
นนะ  ม
นกFด�  ฉ
นม�สต�  ม�ความระม
ดระว
งการฉ
นการ
เค�@ยว  การจ
บอะไรต7ออะไร  อย7างวางอะไรลงในกระโถนน�?ม
นเพล-ง...เพล-ง 
เมลFดน-อยหน7าหร>อเมลFดมะขาม  หร>อเมลFดอะไรท
@งหลายน�?  อ
นน�@ม
นไม7ม�
อะไรหรอก แต7ว7าสต�เราม
นไม7ค7อยม� ม
นไม7ส
งวร ส�ารวม ค>อ ท7านต-องการ
ให-ม
นเง�ยบ  ในความสงบน�?  การเค�@ยวการขบฉ
นน�?  ร6-จ
ก  ม
นด
งเก�นไปไหม 
ม
นม�เส�ยงเก�นไปไหม ม
นร�บเก�นไปไหม ม
นอะไรเก�นไปไหม น�? ถ-าเราม�สต�
อย67ในต
วของเราน�? ม
นกFม�ระเบ�ยบเร�ยบร-อย
ด
งน
@น ท7านจ1งว7าฉ
นจ
งห
นน
?น ท7านไม7ให-ไปมองด6บาตรของคนอ>?น ให-มองด6
ในบาตรของตน  บางท�ม
นกFไปเพ7งโทษคนอ>?นเส�ยอะไรต7ออะไรม
นหลาย
อย7างในเวลาน
@น ค>อไม7เหFนจ�ตของเจ-าของ
ด
งน
@น  พระว�น
ยน�@กFรวมเข-าก
บธรรมะ  พระว�น
ยท�?ให-ส
งวรส�ารวมน�@กFให-เก�ด
ธรรมะ ม
นกFเปFนศ�ลน
?นเอง เปFนเคร>?องควบค�มเรา ท7านอาจารยQม
?นสม
ยน
@น 
ท7านไม7ใช-ช-อน  ม
นเปFนของแขFง  ต
กบาตรม
นด
งอย7างหน1?งท7านเอาลง  เม>?อ
เอาช-อนเข-าในปากแล-ว  เอาม>อย
ดเข-าไปในปากอย7างน
@น  แต7สม
ยน�@กFย
งม�
คนถ>ออย67  ร
กษาข-อว
ตรอย67  แต7เขาม�ช-อนกFเม>?อเวลาท�?ส�าค
ญ  ต-องม�ความ
ระม
ดระว
ง อะไรกFช7างม
นเถ�ด อ
นน�@เรามารวมถ1งว7าผ6-ปฏ�บ
ต� เม>?อพ6ดถ1งการ
ปฏ�บ
ต�น�@ ม
นรวมเปFนธรรม
ปฏ�บ
ต�ธรรมม
นรวมพระว�น
ย ม
นรวมธรรมะเข-าด-วยก
น เปFนข-อปฏ�บ
ต�เร�ยก
ว7าการปฏ�บ
ต�ธรรม พระพ�ทธเจ-ากFบรรล�ซ1?งธรรมะ ไม7ได-ย�นท7านว7าบรรล�ซ1?ง
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พระว�น
ย  บรรล�ซ1?งธรรมะท�?มารวมก
นแล-ว  เราจ1งเร�ยกว7าเปFนการปฏ�บ
ต�
ธรรม
ท�น�@ท7านสอนว7า  ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความก�าหน
ดย-อมใจอย7างน�@
เปFนต-น ธรรมน
@นค>ออะไร
เราจะม�ความร6-ส1กทางจม6กกFด�  ร6-ส1กทางตากFด�  ร6-ส1กทางห6กFด�ร6-ส1กทาง
ร7างกายกFด� ร6-ส1กทางจ�ตกFด� ค�าท�?ว7าธรรมเหล7าใดน
@น หมายเอาสภาวะส
มผ
ส
ถ6กต-องในอายตนะของเรา  เช7นว7า  ม�ร6ปสวยๆ  เรามองด6แล-ว  ม
นก�าหน
ด 
ม
นย-อมใจ ม�ความก�าหน
ดม
นกFย-อมใจ อย7างเราใช-บร�ขารสวยๆงาม อย7าง
น�@เปFนต-น  ม
นให-เก�ดความก�าหน
ด  ม
นย-อมใจ  ม
นย-อมใจของเราข1@นไปๆ
เร>?อยๆ  ม
นเปFนเหต�ให-เราล>มต
วของเรากFได-  ท7านจ1งให-พ�จารณา  จ�วรกFด� 
ส
งฆาฏ�กFด� บร�ขารท
@งปวงน�@จ�วร บ�ณฑบาต เสนาสนะ เภส
ช น�@น7ะ เม>?อรวม
เข-ามาน�@ ม
นปฏ�บ
ต�อย67ตรงน�@ ท7านจ1งให-พ�จารณาป 
จจ
ยท
@งส�?น�@
ป 
จจ
ยท
@งส�?น�@  เม>?อหย�บจ�วรข1@นมาท7านกFต-องให-พ�จารณา  เม>?อฉ
นอาหาร
บ�ณฑบาตกFต-องพ�จารณาเสนาสนะ  ท�?อย67ท�?อาศ
ยท7านกFให-พ�จารณา  ยา
บ�าบ
ดโรคท7านกFให-พ�จารณา  น�?รวมแล-วม
นเปFนป 
จจ
ยส�?ท�าไมท7านจ1งให-
พ�จารณา อะไรม
นเปFนเหต�ให-ม�ความก�าหน
ดม�ความย-อมใจข1@น จะเปFนว
ตถ�
กFตาม  จะเปFนนามธรรมกFตาม  ย-อมใจให-เราโลภ  ย-อมใจให-เราก�าหน
ด 
ย-อมใจให-เราโกรธ  ย-อมใจให-เราสารพ
ดอย7างละ  ไม7ปกต�เส�ยแล-ว  ท�ก
อารมณQม
นเปFนอย7างน
@น น�?เร�ยกว7าการย-อมใจ เร�ยกว7าเปFนธรรมท
@งหมด จะ
เปFนว
ตถ�กFเปFนธรรม จะเปFนนามธรรม ม
นกFเปFนธรรม ขอแต7ว7าอะไรน
@นม
น
มาท�าให-ความก�าหน
ดย-อมใจเก�ดข1@น อ
นน
@นเรากFต-องระว
ง ม
นต-องระว
ง
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ธรรมอะไรเปFนไปเพ>?อความประกอบท�กขQ  ประกอบไว-ซ1?งท�กขQค>อไม7ปล7อย
ท�กขQ อะไรท�?ม
นเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ดอย67  แล-วเรากFไม7ปล7อยท�กขQ เรากFสะสม
ม
นข1@น  จะเปFนว
ตถ�กFตาม  จะเปFนความร6-ส1กน1กค�ดกFตาม  น�?ม
นส
?งสมไว-ซ1?ง
ท�กขQ
ธรรมเหล7าใดเปFนไปเพ>?อความอยากใหญ7ใฝ7ส6ง  เปFนไปเพ>?อความไม7ส
นโดษ
ย�นด�ในของท�?ม�อย67  อย7างน�@  เปFนไปเพ>?อความเล�@ยงอ
นยากเปFนไปเพ>?อความ
เก�ยจคร-าน เปFนไปเพ>?อความคล�กคล�หม67คณะท
@งหลายเหล7าน�@ ท7านตร
สเปFน
ส7วนหน1?งว7า อ
นน�@ไม7ใช7ธรรมและไม7ใช7ว�น
ย ไม7ใช7ส
ตถ�สาสนQ ค�าส
?งสอนของ
พระศาสดาของเรา  ตรงก
นข-ามน
@น  ท7านว7าอ
นน
@นเปFนธรรมค�าสอน  ส
ตถ�
สาสนQค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าของเราน�@อย7างน�@
ธรรมท
@งหลายเหล7าน�@  ถ-าเราส
งวรส�ารวมม
นจะเก�ดอย67ท�กว�ถ�ทางม
นจะเปFน
ธรรมะ  เปFนค�ร�ธรรม  ม
นหน
ก  น�?เร�ยกว7าปฏ�บ
ต�ธรรมะ  ถ-าร6-อย7างละเอ�ยด
อย7างน�@ ม
นกFร6-จ
กธรรมะ ม
นมากท�?ส�ดละ ไม7จนธรรมะได-พ�จารณา
ฉะน
@น ข-อว
ตรปฏ�บ
ต�น�@ เพ>?อให-เข-าไปร6-ไปเหFนส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น ม
นกFเปFน
คล-ายๆพ>@นฐาน อย7างเราจะปล6กอาคารส
กหล
งหน1?งม
นม�ข-างบนสองช
@นสาม
ช
@น ม
นกFอย67ข-างบนโน7น แต7พ>@นฐานกFค>อต
ววางรากฐานน�@เอง ม
นจะทรงต
ว
ม
นอย67ได-กFเพราะรากฐานของม
นม
?นคง
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�?ม
นรกร�งร
งเหล>อเก�นท�?ธรรมะม
นจะอย67ฉะน
@นเราจ1ง
พยายามถอนอะไรออก  ท�?ม
นรกร�งร
งน7ะถอนม
นออก  อย7างความก�าหน
ด
ย-อมใจ อย7างความเก�ยจคร-าน  อย7างความอยากใหญ7ใฝ7ส6ง  เปFนต-น  ใครม�
ป 
ญญามากเท7าไร การปฏ�บ
ต�กFย�?งกว-างออกไป กFย�?งละเอ�ยดออกไป
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การปฏ�บ
ต�ธรรมน�@  ท7านมารวมเข-าก
นเส�ยเปFนพระธรรมว�น
ยรวมก
นท
@งสอง
อย7าง เปFนพระธรรมว�น
ย เปFนข-อปฏ�บ
ต�เพ>?อให-บรรล�ซ1?งธรรม บรรล�ซ1?งส
นต�
ธรรมค>อความสงบระง
บ  ด
งน
@น  ข-อปฏ�บ
ต�ของผ6-ปฏ�บ
ต�น�@ม
นถ1งมาก  แต7ว7า
ม
นกFไม7ม�อะไรย�7งยาก ถ-าเราม�สต�เตFมเป�?ยมแล-ว
สต�ท�?จะเตFมเป�?ยมน�@กFเร�ยกว7าเราจะต-องพยายาม จะต-องฝ1กเร>?อยๆ เช7น ผม
เคยพ6ดให-ฟ 
งว7า เราจะลงมาท�าว
ตร ลงโบสถQ เข-ามาน�?เราต-องกราบ มาองคQ
เด�ยวกFตามเถอะ  มาท�าอะไรกFกราบพระ  เม>?อเสรFจแล-วจะกล
บก�ฏ�กFกราบ
พระ เม>?อเราออกไปถ1งก�ฏ�แล-ว  เราข1@นไปบนก�ฏ�แล-วกFน
?งกราบพระ ฝ1กเส�ย
ก7อน ฝ1กให-มากๆ บางคนกFร�าคาญใจ ฮ1...ล�กข1@นกFกราบ น
?งกFกราบ อะไรกF
กราบ สารพ
ดอย7างล7ะ อย7างน�@ฝ1กสต�ของเราให-ม
นม�สต�จนให-ม
นช�านาญ ให-
ม
นช�านาญในส�?งท
@งหลายด
งน�@
สต�น�@ม
นค>อความระล1กได-อย67เสมอ  ม�สต�กFม�ส
มปช
ญญะ  เร�?มจากจ�ตของเรา
น�?เอง ท�าให-ม
นช�านาญ บางคนกFค�ดว7า ม
นป7าม
นเถ>?อนถ>อม
?นถ>อร
@นถ>อขล
ง
อะไรไปอย7างน�@กFม�  ค�ดอย7างน�@กFม�  แต7ว7าทางก-าวของม
นกFต-องไปอย7างน�@ 
ต
@งแต7น-อยไปหาโตข1@นมา จะต-องท�าอย7างน�@
เร>?องพระว�น
ย  เร>?องพระธรรม  ม
นกFม�ความสงส
ย  ถ-าเราปฏ�บ
ต�ม
นกFสงส
ย 
สงส
ยกFช7างม
นเถอะ สงส
ยกFท�าไป พยายามท�าไป ค>อว7าเราท�าท�?ไหนม
นกFม�
ความแลาดอย67ท�?น
@น ท�าด-วยการพ�น�จ ท�าด-วยการพ�จารณา เราท�าตรงน�@เรา
กFต-องพ�จารณาอย67ตรงน�@  ความฉลาดม
นกFเก�ดข1@นมาเร>?อยๆไป  ค>อ  เหม>อน
ก
นก
บเราได-ฟ 
งธรรมะ ได-เร�ยนมาก ได-ฟ 
งมาก เปFนพาห�ส
จจะ
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ได-ฟ 
ง  ม
นได-ค-นคว-าในใจของม
น  น�?เร�ยกว7าเราก�าล
งศ1กษา  ม
นเปFนเสขจ�ต 
ม
นจะต-องศ1กษาอย67ก7อน  ก7อนท�?ม
นจะร6-แล-วม
นกFเปFนอเสขจ�ต  น�?ร6-เร>?องของ
ม
นแล-ว ไม7ต-องศ1กษาแล-ว อย7างน�@
ไม7อย7างน
@นเราอย7าไปถ>อว7าเราได-เร�ยนมามาก เราได-ร6-มามากเราอย7าไปถ>อ
อย7างน
@น
ถ>อว7าใครเปFนคนหลงล7ะ  เท7าน�@แหละ  ถ>อว7าใครม
นเปFนคนหลงก
น  คนท�?
เร�ยนมากๆ  หร>อคนท�?ไม7ได-เร�ยนเลย  อย7างน�@ให-เราค�ดให-ม
นด�ๆ  คนท�?หลง
น7ะ เร�ยนมากๆม
นกFหลงก
นได-  ไม7เร�ยนม
นหลงกFได-อย7างคนเราเก�ดมา ต
@ง
แต7เลFกๆจนแก7  จะว7าเราเก7งกFไม7ได-  เก7งเพราะอะไร  เก7งเพราะเราเก�ดมา
นานอย7างน�@กFไม7ได-
ไม7ไปท�?ไหนท
@งน
@นแหละ  ส
จจธรรมไม7ว�?งไปตรงไหนแหละ  ม
นอย67คงท�?ของ
ม
น ท7านจ1งเร�ยกว7าส
จจะ ความเปFนจร�ง ส
จจะความจร�งค>อไม7เคล>?อนจากท�?
ม
น เราจ1งน-อมใจเราเข-าไปถ1งส
จจธรรม จนกว7าส
จจธรรมม
นจะต
@งอย67ในจ�ต
ของเรา  ไม7เคล>?อนท�?  ม
นไม7ตามกระแสใจของคน  ม
นไม7ตามความร6-ส1ก
น1กค�ดของคน ความร6-ส1กน1กค�ดเปFนความร6-ส1กน1กค�ดอ
นหน1?ง ส
จจธรรมน
@นกF
เปFนอย7างหน1?ง ถ-าเราม�ความร6-ส1กน1กค�ดท�?เปFนส
จจธรรม ม
นกFเปFนส
จจธรรม 
ถ-าเราม�ความร6-ส1กน1กค�ดแหวกแนวออกไป แต7เราเข-าใจว7าม
นถ6ก อ
นน
@นม
น
กFไม7เปFนส
จจธรรม
ได-ความว7า  ท�?เรามาปฏ�บ
ต�ก
นท�กคนน�@  เราย
งไม7ร6-ตามเปFนจร�งฉะน
@น  การ
ฟ 
งการเร�ยนท7านจ1งให-พ�จารณา  อ
นน�@ท7านพ6ดม
นผ�ดอย7างน�@เรากFฟ 
งม
นผ�ด 
อ
นน�@ท7านพ6ดไปม
นถ6ก อ
นน�@เท7าก
บว7าท7านว7าถ6ก อย7าเพ�?งไปย�@าว7าม
นถ6กม
น
ผ�ดในการฟ 
งเลย คนฟ 
งกFส
กแต7ว7าเราฟ 
งไป ม
นไม7จบตรงน�@ ม
นไปจบท�?การ
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ร6-ข1@นมาเอง  ม
นว�น�จฉ
ยเก�ดความร6-ข1@นมาเองในจ�ตท�?ผ7องใสเม>?อไร  ม
นจ1งจะ
ร6-จ
กท�?น�@
ด
งน
@น  ท�กคนท�?เรามาปฏ�บ
ต�น�@กFมาร
บฟ 
ง  อ
นน
@นม
นถ6ก  อ
นน�@ม
นผ�ด 
พระพ�ทธเจ-าท7านกFย
งไม7ได-สอนอย7างน
@น  ท7านให-ฟ 
ง  เราฟ 
งส�?งท�?ม
นผ�ดน
@น
ม
นกFไม7ผ�ดอะไร  เราฟ 
งส�?งท�?ม
นถ6กน
@นม
นกFไม7แปลกอะไรเปFนคนฟ 
ง  เอา
ความร6-ซ1?งม
นเก�ดข1@นในจ�ตของเรา
ฉะน
@น  ท7านจ1งต
ดม
นเส�ยว7า  อ
นน�@กFอย7าไปหมายม
?นม
น  อะไรท�กอย7างม
น
เก�ดข1@นมากFเร�ยกว7า เออ...อ
นน�@เราค�ดว7าม
นไม7ถ6ก อ
นน�@เราค�ดว7าม
นผ�ด อ
น
น�@เราค�ดว7าม
นด�  เด�wยวเรากFไปย1ดด�  แล-วกFไปย1ดส�?งท�?ไม7ด�  แล-วกFไปย1ดส�?งท�?
ม
นผ�ด
แม-เราไปย1ดส�?งท�?ม
นถ6กนะ  อะไรท�กอย7าง  ถ-าเราเข-าไปย1ดม
นโดยไม7ม�
ป 
ญญาน
@น ม
นผ�ดหมดละ ให-เข-าใจอย7างน�@ เราเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
นโดยท�?
ไม7ม�ป 
ญญา ไม7ม�เง>?อนไข อย7างน�@ม
นกFผ�ด
ถ1งแม-ม
นถ6กอย67  ความถ6กน
@นม
นกFไม7ผ�ด ม
นผ�ดอย67ท�?การท�?เราเข-าไปย1ด ไป
ย1ดความถ6ก ไปย1ดความผ�ด เช7นเราเปFนผ6-ปฏ�บ
ต� ของคนอ>?นม
นผ�ด ของเรา
ม
นถ6ก อย7างน�@เปFนต-น
เหFนของเราถ6ก  เหFนคนอ>?นผ�ดอย7างน�@  ถ-าม
นเปFนกFให-เปFนอาการอย7าไปเอา
ความแน7นอนก
บม
น อย7าไปย>นย
นก
บม
นมาก จะได-ความย>นย
นมาก กFค>อ
เร�ยกว7า  ม
นย
งไม7แน7นอนน
?นเอง  เราปล7อย  ม�ได-สงส
ยในส�?งท
@งหลายเหล7า
น
@น  ม
นร6-อย67ในน
@น  อ
นน�@ค>อการปฏ�บ
ต�  เพราะอย7างน
@น  การปฏ�บ
ต�น�@ม
นถ1ง
ต-องพยายาม ค7อยๆท�า ค7อยๆค�ด ค7อยๆพ�จารณาเอา ร�นแรงม
นกFไม7ได-
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เม>?อไปถ1งท�?ไหนกFตามเถอะ  ถ-าเราไปด6สถานท�?ต7างๆในว
ดเรากFตาม  นอก
ว
ดเรากFตาม อะไรกFตาม หน
งส>ออะไรน
@นท�?เข�ยนข1@นมากFตามเถอะ โดยมาก
กFอ-างว7าอ
นน�@เปFนค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าท
@งน
@นแหละ แต7พระพ�ทธเจ-าเรากF
ไม7เหFน  ค�าสอนของท7านเรากFไม7ร6-อย7างน
@นท7านจ1งสอนไว-ว7า  อย7าไปเช>?อใน
ส�?งท�?เขาว7าม
นถ6ก  อย7าไปเช>?อในส�?งท�?เขาว7าม
นผ�ด  ตรงน
@นคนไปมากม
นถ6ก 
ตรงน
@นไม7ม�คนไป ตรงน
@นปฏ�บ
ต�ไม7ถ6ก อะไรท
@งหลายเหล7าน�@ ค>อความเปFน
จร�งน
@นกFเปFนอย7างน
@นแหละท7านว7าอย7าไปย1ดเอาทางเด�ยว  เปFนกามส�ข
ลล�
กาน�โยโค กFด�อ
ตตก�ลม-ถาน�โยโค กFด� ถ-าม
นเก�ดข1@นมาน
@น ท7านไม7ได-ย1ดม
น
ค>อท7านให-ร6-ม
น
ถ-าไปย1ดความส�ขน
@นม
นกFผ�ดละ  ม
นเปFนกามไปเส�ย  ถ-าไปย1ดท�กขQม
นกFผ�ด
อ�กแหละ ความเปFนจร�งเร>?องส�ขหร>อเร>?องท�กขQน�@  เปFนเร>?องจะให-เราพ�จารณา
ปล7อยวาง  อย7าไปหมายม
?นม
น  อ
นน�@ม
นผ�ด  ผ�ดแล-วกFแล-วไป  อ
นน�@ม
นถ6ก 
ถ6กแล-วกFแล-วไป อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
นให-เราร6-
แต7เบ>@องแรก เบ>@องแรกจร�งๆนะ คนเราม
นกFต-องย1ด ถ-าจะให-ปล7อยเลย ให-
วางเส�ย  ม
นกFวางไม7ได-  วางอะไร  ความย1ดเราไม7ม�น�?อย7างเราม�ว
ตถ�ในม>อ
ของเราอย7างน�@  ท7านว7าเอาม
นท�@งเส�ย  คนน
@นม
นกFร6-ว7าท�@งกFได-  เพราะม
นม�
ของท�?จะท�@งในม>อของเรา  ถ-าเราไม7ม�อะไรจะท�@งท7านว7าให-ท�@งเส�ยกFไม7ม�ท�?จะ
ท�@ง อะไรในม>อเราไม7ม� ค>อ ของม
นไม7ม�
ผมเคยเล7าให-ฟ 
ง  ม
นช
ดด�  ว
นน
@นผมเคยเล7าว7า  น
กปฏ�บ
ต�สองคนเถ�ยงก
น 
น
?งประช�มก
นอย67อย7างน�@  ม�ลมอย7างหน1?ง  ก
บม�ธงอย7างหน1?ง  ธงม
นกFไหวต
ว
ไปมาอย67เร>?อย  ต7างคนต7างกFด6อย67  คนหน1?งกFถามว7า  ธงไหวต
วเพราะอะไร 
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อ�กคนหน1?งกFตอบว7า เพราะลม คนท�?สองกFว7าไม7ใช7 เปFนเพราะธงม
นม� น�?เอา
ส� ม
นมาตรงไหนล7ะ
ถ-าลมไม7ม� ธงกFไม7ไหวต
วไม7แกว7ง ม
นจ1งเก�ดความร6-ส1กว7า คนหน1?งว7า ท�?ธง
ม
นจะแกว7งไปแกว7งมาเปFนเพราะลม  ไม7ใช7  คนท�?สองว7าม
นเปFนเพราะม�ธง 
คนหน1?งว7าม
นเปFนเพราะม�ลมมาพ
ดม
น คนหน1?งว7าไม7ใช7 ม
นเปFนเพราะธง น�?
กFเถ�ยงก
นอย67อย7างน�@ล7ะ ม
นเหต�ผลอย7างน�@เร>?อยไป ถ-าไม7ม�ธง ม
นกFไม7แกว7ง 
ถ-าม�ธง ไม7ม�ลม ม
นกFไม7กว
ดแกว7งม
นกFต�ดก
นอย67ตรงน�@
น�?ถ-าเรามองเหFนง7ายๆ ม
นกFเปFนแต7ธงก
บลมเท7าน
@นแหละ ม
นจ1งแกว7ง เม>?อ
ม
นแกว7ง  แล-วกFเก�ดป 
ญหาข1@นมา น�?  คนหน1?งว7าเปFนเพราะม�ลม คนหน1?งว7า
เปFนเพราะม�ธง
ผ6-ฉลาดท7านว7า  ท7านท
@งสองม
นท�กขQท
@งน
@นแหละ  ถ-าท7านไปต�ดอย67ในแง7น�@ 
ท7านกFท�กขQท
@งน
@นแหละ ไม7ม�ทางพ-น แต7ถ-าหากว7าท7านร6-ส1กว7า ธงกFไม7ม� ลม
กFไม7ม�  แล-วม
นกFหมดเร>?อง  ป 
ญหาม
นกFจางไปป 
ญหาม
นกFหมดไป  กFเพราะ
ว7าธงน
?นกFสมมต�ข1@นมาให-ม
นม�เปFนธง  ลมน
@นกFสมมต�ข1@นมาให-ม
นเปFนลม 
ม
นเปFนเร>?องสมมต�  ม
นกFต�ดสมมต�ก
นอย67อย7างน
@นแหละ  ไม7ม�ทางท�?จะไป 
เม>?อร6-จ
กการปล7อยวาง ธงม
นกFไม7ม� ลมม
นกFไม7ม� ม
นเร>?องสมมต�ท
@งน
@น ม
นกF
หมดป 
ญหา ม
นกFไม7เก�ดข1@นมา อ
นน�@กFน7าเอาไปว�จ
ย น7าเอาไปพ�จารณา
เราผ6-ศ1กษาอย67น�?กFเหม>อนก
น  ก�าล
งมาปฏ�บ
ต�น�@  ปฏ�บ
ต�ให-ม
นถ6กเด�wยวน�@เรา
ไม7ร6-จ
กว7า ม
นถ6กม
นผ�ด ผ�ดเรากFไม7ร6-จ
ก ถ6กกFไม7ร6-จ
ก ม
นไม7ร6-จ
กผ�ด ไม7ร6-จ
ก
ถ6กตามความเปFนจร�งค>อส
จจธรรม.ด
งน
@นพระพ�ทธ-เจ-าท7านจ1งว7า  อย7าไป
ย1ดม
น  ถ6กกFเปFนฐานสมมต�ของเขา  ผ�ดกFเปFนฐานสมมต�ท
@งน
@น  อย7าไป
หมายม
?นม
น  เราว7าตรงน�@ม
นถ6ก  เขาว7าผ�ด  เปFนต-น  พ6ดก
นค�าสองค�าเรากF
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เล�ก  เร>?องม
นกFหมด  เขาว7าอ
นน
@นไม7ถ6กเราว7าถ6กกFพ6ดก
นค�าสองค�า  ไม7ต7อ
ม
นกFหมด น�? เร>?องม
นจบลงอย7างน
@น
ถ-าคนหน1?งไปย
นว7าถ6ก  คนหน1?งไปย
นว7าผ�ด  ไม7ลงก
นม
นกFทะเลาะก
น
เท7าน
@น  ย�?งผ�ดใหญ7เลย  พ6ดถ1งเร>?องจ�ตม
นเปFนอย7างน
@น  เร>?องธรรมะจร�งๆ 
ค>อปฏ�บ
ต�ไปจนถ1งว7าม
นไม7ม�ปฏ�บ
ต� จนถ1งว7าม
นถ1งความปล7อยวาง
ผ6-ปฏ�บ
ต�ม
นกFแสดงกายแสดงวาจาของม
นในท�?น
?นแหละ  เพราะว7ากายก
บ
จ�ตน�@ม
นเปFนของส>บเน>?องก
น อย7างหน-าตา อว
ยวะ ก�ร�ยาท7าทางของคนพ-น
ท�กขQ  ม
นเปFนอย7างไร ม
นกFพอมองเหFนได-  ด
งน
@น  ผ6-ปฏ�บ
ต�แล-ว จ1งม�ความ
ย�@มแย-มแจ7มใส  จ1งม�ความซาบซ1@ง  เพราะอะไรเพราะท7านไม7ย1ดในส�?งท
@ง
หลายเหล7าน
@น  จ�ตใจกFเปFนปกต�  หน-าตากFเปFนปกต�  ไม7แสดงอะไรออกจาก
ปกต�ท
@งน
@น จ�ตใจม
นเปFนอย67อย7างน
@น
ผมเคยพ6ดว7า  การปฏ�บ
ต�ของพวกเราท
@งหลายน
@นน7ะ  สม
ยน�@ม
นกFย�?งม�มาก 
หลายอย7างหลายประการ ย�?งท�าให-พวกเราท
@งหลายว�7นวายก
นมาก เช7นว7า
ว
ดหนองป7าพงเราน�@ปฏ�บ
ต�อย7างน�@ บางคนกFไม7ชอบบางคนกFชอบ น�?ม
นเปFน
อย7างน�@  บางคนม
นกFเปFนธงน
?นแหละ  บางคนม
นกFเปFนเพราะม�ลมอย7างน�@ 
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นจ1งเปFนเคร>?องว�น�จฉ
ยด-วยตนเอง  ธรรมเหล7าน�@ท7าน
เร�ยกว7าเปFนป 
จจ
ตต
ง  ร6-เฉพาะต
วของเราเฉพาะความเปFนจร�งของเรา  ม
น
เก�ดข1@นอย7างไร ม
นร6-ได-เฉพาะเจ-าของ
ท�?ย
?วยวนกFค>อ อารมณQ จร�งๆอารมณQน
@นม
นไม7ย
?วยวนหรอกแต7ม
นย
?วยวนกF
ย
?วยวนให-ความฉลาดเราเก�ด  ม
นปล�กให-เราศ1กษาอารมณQ  ให-ศ1กษา
อารมณQกFค>อศ1กษาโลก  เม>?อศ1กษาโลก  ร6-จ
กโลกแล-วกFค>อร6-จ
กส�ขร6-จ
กท�กขQ 
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ความส�ขความท�กขQม
นกFโลกน
?นเอง  เม>?อเข-าใจโลกแล-วกFถ1งซ1?งความสบาย 
ม
นจ1งเก�ดความส�ข ม
นจ1งเก�ดความท�กขQ
ธรรมท�?ปฏ�บ
ต�น�@  พระพ�ทธเจ-าว7าให-ย1ดส�ข  เบ>@องแรกให-ย1ดส�ขย1ดเร>?อยไป
เถอะส�ข แต7ย1ดด-วยป 
ญญาของม
น ย1ดไปเร>?อยๆ แม-ว7าม
นจะม�ท�กขQเก�ดข1@น
มา ถ1งม
นหน
กเรากFไม7ยอมปล7อยม
น ไม7ยอมวางม
นเพราะอะไร เพราะเรา
ค�ดว7าของน�@ม
นด�  ของน�@ม
นถ6กอย7างน�@  ย1ดเร>?อยไป  ถ-าเขาว7าอ
นน�@ไม7ด�เรากF
ไปท�กขQ อ
นน�@ไม7ถ6กเรากFไปท�กขQ ม
นกFต
@งมานะให-เก�ดข1@นมาตรงน
@นอ�กแหละ
ด
งน
@นอารมณQท�?ม
นกระทบอย67ท�กว
นน�@  ถ-าเราพ�จารณาซ�@าเข-าไปม
นเปFนบ�ญ
ค�ณท�?ส�ด  ท�?จะปล�กต
วของเราให-ต>?นข1@นมาด6อะไรต7างๆ  ให-ม
นซาบซ1@งต7อไป 
ให-ม
นร6-เร>?องม
น  ท�?เราไม7สบายกFเพราะว7าเราอยากให-ม
นเปFนอย7างน
@น  ไม7
อยากให-เปFนอย7างน�@ ค�าท�?ว7าไม7อยากน
?นแหละค>ออยาก ท�?ว7าไม7อยากให-เปFน
อย7างน�@  เราไม7ชอบ น�?ค>ออยากล7ะ ไม7อยากน7ะม
นกล
บเปFนอยาก เปFนก�เลส 
ม
นเปFนต
ณหา  อย7างเราเบ>?อม
น  ไม7อยากร6-ม
น  ไม7อยากเหFนม
น  น�?กFน1กว7า
เราเบ>?อ ม
นจ1งเพ�?มความก�าหน
ดข1@น เพ�?มความหลงข1@นเท7าต
ว ม
นอย7างน�@
ค�าว7า  ความอยาก  หร>อความไม7อยาก  สองอย7างน�@ม
นเปFนภาษาท�าให-คน
ร6-ส1กเท7าน
@นแหละ  ถ-าพ6ดถ1งธรรมะท�?พระองคQท7านตร
สแล-วจร�งๆน
@นม
นกF
เท7าๆก
น  ความอยากน�@ม
นเปFนโทษ  เหม>อนก
นก
บท�?ว7าความไม7อยาก  น�@กF
เปFนโทษ  ท�?ว7าไม7อยากหร>ออยากน�@  ม
นอยากด-วยความโง7  ไม7อยากกFไม7
อยากด-วยความโง7 ค>อม
นผ�ดน7ะ เปFนท�กขQ
เราจะไปวางของท
@งหลายเหล7าน�@ท�?ปฏ�บ
ต�ไปน�@  ม
นถ1งมองไม7ออกม
นไป
ย1ดถ>อม
?นถ>อร
@นอย67ไม7หย�ดน
?นแหละ  ม
นกFเลยเก�ดท�กขQข1@นมาได-ความเปFน
จร�งน
@น ส�?งท�?ม
นถ6กหร>อส�?งท�?ม
นผ�ด ส�?งท�?ม
นส�ขม
นท�กขQน
@นไม7ใช7ส�?งท�?สงบนะ
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อย7างเราเหFนว7า  แหม!  ม
นส�ขใจ ม
นสบายเหล>อเก�น อย7างน�@เปFนต-น ท�?ม
น
ส�ขหร>อท�กขQน
@น  ไม7ใช7ทางท�?สงบนะ  ไม7ใช7ท�?สงบ  ม
นม�ส�ขปนอย67น
?น  ม
นม�
ท�กขQปนอย67น
?น แต7ว7าม
นถ6กอะไร ม
นถ6กเดFกๆท�?ปฏ�บ
ต�ใหม7ๆ ม
นส�ข ค>อม
น
เอาอกเอาใจ ม
นม�ศร
ทธาเก�ดข1@นท�?จะปฏ�บ
ต� ม
นม�ความอยากท�?จะปฏ�บ
ต�ต7อ
ไป ม
นม�ก�าล
ง ม�ก�าล
งม
นไม7ส�ขเฉยๆ ม
นไม7ท�กขQเฉยๆ ม
นเข-าไปย1ดม
?นถ>อ
ม
?นเส�ยด-วยอย7างน�@
ส�ขท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอน  ท�กขQท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนน
@นท7านพ6ดเปFน
อาการของม
นเท7าน
@น  ล
กษณะน
@นม
นเปFนอย7างน
@น  อาการม
นเปFนอย7างน
@น
เฉยๆ ส
กแต7ว7าอารมณQม
นว6บข1@นมา ท�เด�ยวเท7าน
@นม
นกFหายไป กFไม7ม�อะไร 
ต
วส�ขน
@นม
นกFไม7ม� ต
วท�กขQน
@นม
นกFไม7ม�
ถ-าเราไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น ม
นกFม�ข1@นมาตรงน
@น เด�wยวน
@น เช7นว7าเราได-ย�นเส�ยง
อย7างน�@เปFนต-น  พอเส�ยงม
นด
ง  อย7างท�?ว7าเราวางอะไรลงพ>@นน�@  ม
นเส�ย
งด
งเปsะ  ย
งไม7เก�ดอะไรข1@นมา ม�แต7เส�ยงเปsะเท7าน
@นน7ะ ไม7ม�อะไรม�แต7เส�ยง
เฉยๆ  กFไม7ม�อะไรเก�ดข1@นมา  ย
งไม7เปFนอะไร  ต7อไปถ-าเราค�ดว7า  เอ  หร>อ
ต�sกแกม
นหล7นลงพ>@น ต7อไปนะ เรากFกล
วเท7าน
@นแหละ หร>อง6ม
นตกลงตรงน�@ 
ม
นหล7นตรงน�@ ม
นกFกล
วเท7าน
@นแหละ
ท�หน1?งม
นกระทบเฉยๆแต7ท�สองน7ะม
นต7อไปแล-ว  ง6หร>อต�sกแกหร>ออะไรท
@ง
หลายต7อไป
เส�ยงกFเหม>อนก
น พอได-ย�นป�sบ แค7น�@ม
นกFม�เส�ยงเท7าน
@น ไม7ได-ม�อะไรต7อไป 
ต7ออ�ก  พอกระทบม
นกFจะเก�ดอ�กต7อหน1?งนะ น�?เส�ยงผ6-หญ�งน�?หร>อเส�ยงผ6-ชาย 
ม
นต7อไป  ความเปFนจร�งเส�ยงคร
@งแรก  ม
นไม7เปFนใคร  ม
นม�ส
มผ
สเฉยๆ 
เท7าน
@นแหละ พอม�เส�ยงพ
?บข1@นมาเท7าน
@นแหละ เออ...ผ6-ชายหร>อผ6-หญ�งๆม
น
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ไม7ว7าหรอก  ม
นม�แค7เส�ยงเฉยๆพอต7อไปน�@  เออ...เส�ยงผ6-หญ�งน�?  พอใจว7า
เส�ยงผ6-หญ�งเปFนต-น ม
นกFม�ความร6-ส1กท�?ว7าเปFนผ6-หญ�ง ม
นเปFนปฏ�ป 
กษQก
นก
บ
ผ6-ชาย  และเม>?อค�ดต7อเร>?อยๆไป  ม
นเปFนอายตนะอย7างน
@น  ถ-าหากว7าเรา
เข-าใจในต
วของเราเข-าใจในจ�ตของเจ-าของนะ  ม
นกFง7ายข1@น  ความเปFนจร�ง
ม
นคนละคร
@ง คนละคราว ม
นไม7ต�ดๆก
น ม
นคนละอย7าง
ด
งน
@นการปฏ�บ
ต�น�@ท7านว7า ให-ม�สต� เรากFไม7ค7อยเข-าใจน
ก ให-ม�ส
มปช
ญญะกF
ไม7ค7อยเข-าใจน
ก  ความเปFนจร�งต
วสต�น�?  ต
วส
มปช
ญญะน�?ค>อให-ระล1กได- 
ท�าให-ม
นร6-ต
ว  สองอย7างน�@ม
นเปFนพ>@นอย67แล-ว  ถ-าม�ส�?งท
@งสองอย7างน�@เปFน
ธรรมสองอย7าง สต�ส
มปช
ญญะ สต�น�@กFแปลว7าระล1กได- ส
มปช
ญญะกFแปลว7า
กล
ว เม>?อเก�ดสองอย7างน�@ ม
นจะไปด1งเอาป 
ญญามา ว�?งเข-ามาด6ส� ร6-ไหม กล
ว
ไหม หร>อไม7กล
วไหม อะไรไหมม
นจะร6-แจ-ง เพราะป 
ญญากระทบเข-ามาอ�ก 
ด1งเข-ามาด6อย7างน�@  อ
นน�@พ6ดถ1งอาการจ�ต ม
นกFต-องเปFนไปอย7างน�@  ม
นต7อไต7
ไปอย7างน�@
เพราะฉะน
@น  เม>?อเราต
@งใจปฏ�บ
ต�น
@น  ส�?งท�?เราท�าอย67ท�กว
นน�@ให-ม
นม�สต�  ให-
ม
นม�ส
มปช
ญญะ ให-ม
นม�ป 
ญญา ให-ม
นร6-รอบอย67เสมอส�ารวมระว
งให-ม
นเก�ด
ข1@นมา เช7นว7าการบร�โภคอาหาร อาหารท
@งหลายเหล7าน�@ม
นเปFนของสะอาด
อย67  ไม7ใช7ม
นเปFนของสกปรกมาต
@งแต7เด�มของม
น  การห7มผ-า  ผ-าจ�วรผ>นน�@
เราใช-ไป  ต7อไปม
นสกปรก  ไม7ใช7ว7าม
นสกปรกมาแต7เด�มของม
น  อะไร
ท
@งหมดท�?เราใช-ก
นอย67น�@แหละ  ม
นสกปรก  ม
นคร�?าม
นคร7า  อ
นน�@ม
นเปFนข1@น
มาใหม7 เพราะเอาม
นมาใช-อย7างจ�วรน�? จ�วรท�?ม
นสดใสน�? ม
นไม7สกปรกหรอก 
แต7เม>?อม
นมาถ6กกายของเรา ม
นจ1งสกปรก น�?ม
นกFแก-ท�ฏฐ�ความเหFนของเรา
ส�
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ถ-าหากว7ากายเราม
นสวยม
นงามน�?  ผ-าท�?สะอาดอย67มาถ6กเข-า  ท�าไมม
นถ1ง
สกปรก ม
นส7อให-เหFนอย7างน
@น ส�?งท
@งหลายม
นกFตามไปเร>?อยๆ เช7นอาหาร
การขบฉ
น อย7างท�?เราสวดก
นอย67ท�กว
นน�@  สวดช
ดท
@งน
@นแหละ อาหารน�@ม
น
ไม7ใช7เปFนของสกปรกมาแต7เด�มม
นนะ  เม>?อมาถ6กเข-าในกายอ
นไม7สวย  ม
น
เลยสกปรกไปเส�ย พ6ดง7ายๆค>อม6ตรหร>อค6ถเราน�?เอง
ม6ตร ค6ถ ม
นเปFนของสะอาดท
@งน
@นแหละ อย7างน�@าท�?เราฉ
นเราด>?มไปน�? น�@าใน
ขวดน�?  ม
นเปFนของท�?สะอาด  เม>?อเราด>?มเข-าไปแล-วน7ะออกมาม
นเปFน
ป 
สสาวะ  เหมFน  ความเหมFนเช7นน�@  ไม7ใช7ว7าม
นเหมFนมาแต7เด�มม
นนะ  ม
น
เข-าไปในท-องเราแล-วออกมาม
นถ1งเหมFน แสดงว7าน�@าน�@ม
นมาสกปรกเม>?อม
น
มาถ6กร7างกายของเราน�?เอง ไม7ใช7ว7าม
นสกปรกมาแต7ก7อน
อาหารการขบฉ
นเราน�@กFเหม>อนก
น  ม
นเปFนของเอรFดอร7อย  ม
นเปFนของท�?
สะอาดมาอย7างน�@  แต7ว7าเม>?อเข-ามาถ6กในร7างกายของเราแล-วนะเอาออกมา
แล-วท�น�@  ป�ดจม6กเส�ยแล-ว มองด6กFไม7ได- อะไรม
นกFไม7ได-เพราะอะไร อาหาร
น�@ม
นสกปรกเม>?ออย67ในกายเราน�@เท7าน
@น  แต7ก7อนม
นไม7สกปรก  ม
นมาสก
ปรกท�?มาถ6กกายเราเข-าเท7าน�@  ม
นกFเก�ดเปFนของสกปรก  อ
นน�@ม
นค>อความ
จร�ง ค>อม
นช
ดเข-าไปอ�กท�หน1?ง
น�?ถ-าเราค�ดด6ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ เสนาสนะท�?เราอย67น�@ ให-ม
นค�-มฟ-าค�-มฝน ไม7
เอาอะไรให-ม
นเก�นไปกว7าน
@นมากมาย  ถ-าเราได-อย67ส�?งท�?ม
นด�กFด�  ท�?เขา
สมมต�ว7าม
นด�ม
นร-าย กFเอาค�-มฟ-าค�-มฝนน
?นแหละ เปFนประมาณของม
น อย67
กFให-สบาย ให-สงบ ไม7ได-ต�ด
ยากFเหม>อนก
น  ยาบ�าบ
ดโรค  อ
นน�@ม
นกFเปFนป 
จจ
ยท�?พวกเราท
@งหลายจะ
อาศ
ยก
นในยามเจFบไข-ได-ป7วย  เพ>?อไม7ให-โรคเบ�ยดเบ�ยนเพ>?อจะได-ม�โอกาส
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ท�าความเพ�ยรเตFมท�?  ไม7ให-ม
นมากกว7าน
@น  ป 
จจ
ยท�?พวกเราท
@งหลายจะ
อาศ
ย ค>อจ�วร บ�ณฑบาต เสนาสนะ เภส
ช น�? ท7านได-พ6ดเท7าน�@ ท�?เราปฏ�บ
ต�
ก
นน�?น7ะ ให-ม
นอย67เถอะ เร>?องจ�วร กFให-ร6-จ
กร
กษาผ-า ร6-จ
กสบง ร6-จ
กจ�วร ร6-จ
ก
ประมาณ อย7าให-ม
นมากเก�นไปอย7าให-ม
นน-อยเก�นไป  ให-ม
นร6-จ
ก  ค>อท7าน
ไม7ให-ต�ดน
?นแหละ ไม7ให-ต�ดในส�?งท
@งหลายเหล7าน�@
เร>?องของสมณะน�@ไม7ใช7เร>?องมาก เร>?องจ�วร บ�ณฑบาต เสนาสนะเภส
ช ท7าน
จ1งให-ด6อย67น�@ เพ>?อให-เหFนของท
@งหลายเหล7าน�@ช
ดเข-าไป แล-วกFน-อมเข-ามาเปFน 
โอปนย�กธรรม  น-อมเข-ามาในต
วของเรา  ม�อะไรไหมด6ท�ละช�@น  จะเหFนของ
ไม7ค7อยสวย  เหFนของไม7งดงาม  เหFนของเหมFนสาบเหมFนคาว  ท�กอย7าง
อย7างน�@ เราพยายามค�ดไปอย7างน�@ เราพยายามน-อมไปอย7างน�@
เม>?อเราพ�จารณาส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ต�ดต7อก
น  ของท
@งหลายเหล7าน�@กFหมด
ราคา ไม7สวยไม7งาม ไม7ก�าหน
ด ไม7ร
กใคร7 หย�บข1@นมากFเร�ยกว7าม
นร6-ม
นเหFน
ส
กแต7ว7าเท7าน
@นแหละ ต
ณหาม
นกFไม7เก�ด อ�ปาทานม
นกFไม7เก�ด ม�ความเหFน
ว7าม
นเปFนอย7างน�@เอง  จ�ดรวมค>อท7านให-ร6-เท7าส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  เพ>?อเราจะ
วางได-  ปล7อยได-  ร6-แล-วม
นวางได-  เช7นว7าเราไม7ร6-จ
ก เราก�าง6อย67อย7างน�@  เรา
ส�าค
ญว7าง6เปFนส
ตวQอ>?น เปFนส
ตวQท�?เราเอาไปท�าอาหารได- และกFส�าค
ญว7าม
น
ไม7ม�พ�ษอะไร ม
นกFไม7กล
ว เพราะไม7ร6-จ
กม
น เพราะไม7เหFนม
น
ถ-าเรามาร6-มาเหFนตามความเปFนจร�งของม
น  เราจะเก�ดกล
วข1@นมาเด�wยวน
@น 
สกลร7างกายของเราน�@กFเหม>อนก
น หร>อความย1ดม
?นถ>อม
?นน�?กFเหม>อนก
น ถ-า
เราไม7เหFนโทษ  กFย1ดอย67น
?นแหละ  ม
นปล7อยไม7ได-  ม
นวางไม7ได-  ม
นกFเปFน
เร>?องอย7างน�@
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การพ�จารณาเร>?องอาหาร  ท�?เราเองเปFนท�?พ1?งอาศ
ยม
นอย67น�?  กFเพ>?อให-ร6-จ
กว7า
ม
นเปFนอย7างน
@น  ม
นไม7มากไปกว7าน
@น  ท�น�@เม>?อเราร6-เหFนตามความเปFนจร�ง
ไปเช7นน
@น ม
นกFเปFนส
จจธรรม เม>?อม
นเปFนส
จจธรรมม
นกFไม7แปรเปล�?ยน ถ1ง
แม-ม
นแปรเปล�?ยน  ม
นกFเปFนส
จจธรรมอย7างน�@เช7นว7า  อน�จจ
ง  ม
นไม7เท�?ยง 
ม
นแปร ม
นไม7เท�?ยง ม
นกFเปFนส
จจธรรมอย67น
?นแหละ เร>?องท�?ม
นแปรเปล�?ยน
ไปน
?น  เปFนต-น  ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น  ม
นกFเปFนส
จจธรรมเหม>อนก
น 
ม
นคงท�?ของม
นอย67อย7างน
@น
แต7ว7าข-อปฏ�บ
ต�ท
@งหลายเหล7าน�@  เราพ1งเส�ยสละท�ฏฐ�  ค>อความเหFนของเรา 
ความเหFนของเราก
บความย1ดม
?นถ>อม
?นของเรา  ถ-าเรามาเหFนว7าอ
นน�@ม
น
เปFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา  เม>?อไรเปFนต-น  ความย1ดม
?นถ>อม
?นท�?ม
นย1ด
สม�?าเสมอเร>?อยๆมา  ถ-าเราเหFนว7าของอ
นน�@ม
นไม7ม�ราคาม
นไม7ใช7ของจร�ง 
ม
นเปFนเร>?องของสมมต� ม
นกFวาง
อารมณQท�?ม
นมากระทบทางตากFด�  ทางห6กFด�  ทางจม6กกFด�  ทางล�@นกFด�  ทาง
กายกFด�  ทางจ�ตกFด�  ม
นกFเหม>อนคนภายนอก  คนภายนอกม
นเปFนต
วเปFน
ตน  เปFนร6ปธรรม  แต7เม>?อเราไปพบเข-า  เสรFจแล-วกล
บให-ม
นเปล�?ยนเข-าไป
เปFนนามธรรมต�ดอย67ในใจของเรา
ถ-าเราร6-จ
กอารมณQภายใน ม
นกFร6-จ
กอารมณQภายนอก ร6-จ
กอารมณQภายนอก 
ม
นกFร6-จ
กอารมณQภายใน ท�?ท7านกล7าวว7า  อชuฌตuตา  ธมuมา  พห�ทuธา  ธมuมา 
ภายในม
นกFเปFนอย7างน�@ ภายนอกม
นกFเปFนอย7างน
@น ท
@งภายนอกภายในเอา
มาปนก
นเข-าอ�ก  ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@นถ-าม
นเหFนช
ดข1@นเม>?อไร  กFเปFนความ
เหFนช
ดในธรรมะ  ไม7ใช7ว7าน
?งอย67ม
นเหFนช
ด  ย>นม
นเหFนช
ด  นอนม
นเหFนช
ด 
อะไรกFช7างไม7เก�?ยวก
บอ�ร�ยาบถม
นจะย>นอย67กFตาม จะเด�นกFตาม จะน
?งกFตาม 
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จะนอนกFตาม  ฉะน
@นท7านจ1งว7าท�าจ�ตให-ม
นสม�?าเสมอก
บอ�ร�ยาบถ  ท�า
อ�ร�ยาบถให-ม
นเสมอการย>น การเด�น การน
?ง การนอน เร�ยกว7าอ�ร�ยาบถ
ผ6-ท�?ม�ความร6-ส1กควบค�มอ�ร�ยาบถ การย>น การเด�น การน
?ง การนอน ถ-าม
น
ย>นอย67 เม>?อเราส
มผ
สกระทบอารมณQข1@นมา ม
นกFม�ความร6-ส1กอย7างน
@น ค>อว7า
ม
นเปFนของไม7เท�?ยง  ไม7แน7นอน  ม�กล�?นกFช7างม�รสกFช7าง  ม�โผฏฐ
พพะกFตาม 
ม�ธรรมารมณQอะไรกFช7างม
นเถ�ด เราจะย>นอย67ม
นกFเหFนอย7างน
@น เราจะน
?งอย67
ม
นกFเหFนอย7างน
@น เราจะนอนอย67ม
นกFเหFนอย7างน
@น ม
นเหFนอย67อย7างน
@น น�?กF
เร�ยกว7า ม
นเปFนหน1?ง ม
นเหFนช
ด
ถ-าเหFนส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  การตร
สร6-ธรรมะ การร6-เหFนธรรมะน�?พระพ�ทธเจ-า
จ1งว7าไม7แน7นอน บางองคQกFย>น บางองคQกFนอน ฉะน
@นท7านจ1งท�าสต�น�@ให-ม
นม�
อย67เสมอ บางองคQฉ
นจ
งห
นอย67เท7าน
@นแหละ
ผมว7าถ-าก�าหนดฉ
นจ
งห
นเท7าน
@นแหละ  ก�าหนดด�ๆ  ผมว7าม
นเก�ดความร6-
หลายประการท�เด�ยวละ  เราเพ7งลงในอาหาร  เราน
?งพ�จารณาโดยฉ
นแล-ว
ก�าหนด  ร6-จ
กท
@งอาหารท�?จะก�าหนดว7าไม7ถ6กก
บร7างกายเราน�@ด-วยและร6-จ
ก
ประมาณ ม
นกFร6-จ
กช
ดเจน ร6-ซ1?งอาหารกFร6-จ
ก น�?เร�ยกว7าก�าหนดอาหาร
ร6-ความเปFนจร�งน
@น อาหารกFเร�ยกว7าเปFนโทษอ
นหน1?ง แต7ม
นกFเปFนประโยชนQ
อ
นหน1?ง  ส�าหร
บให-คนน
@น  ม
นป7วย  ไม7สบายกFเพราะอาหาร  ถ-าเราร6-จ
ก
อาหารตามเปFนจร�งแล-ว  ม
นกFเก�ดประโยชนQ  อย7างคนเส�ยท-องเส�ยไส-  อะไร
ต7างๆน�@  ถ-าเราก�าหนดอาหารมาแล-ว  ม
นจะร6-จ
กว7าของน�@ม
นแสดงต
@งแต7ม
น
เข-าไปในปากของเราต
@งแต7คร
@งแรก  ถ-าเราก�าหนดเข-าไปถ1งท�?แล-ว  ม
นจะ
ร6-จ
กท�เด�ยวละ ม
นจะถอนออก ม
นจะร6-จ
ก
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ด
งน
@นการก�าหนดอาหารน�@  ม
นจ1งเปFนยา เปFนยาอ
นหน1?ง  ให-พ�น�จพ�จารณา
อย7างน
@นแล-ว  ม
นถ1งเก�ดป 
ญญา  ถ-าเราด6  เรามองด6ในบาตร  เราเพ7งด6ใน
บาตรอย7างท�?พระพ�ทธองคQท7านว7า  เม>?อฉ
นบ�ณฑบาตให-มองแต7ในบาตร 
อย7ามองด6บาตรผ6-อ>?นเพ>?อหว
งจะยกโทษ  อย7าให-เมลFดข-าวตกลงในบาตร 
อย7าให-เมลFดข-าวตกลงในท�?น
@นๆ  น�?ม
นจะร6-เหFนหมดคร
บ  ถ-าเราก�าหนดลง
ไปเด�wยวน
@น  อะไรม
นเส�ยหายไม7ด�ในล
กษณะอ
นน�@  ถ-าเราม�สต�อย67เท7าน
@น
แหละ  ม
นต-องค�-มพระว�น
ย  ม
นต-องม�  ม
นต-องร6-จ
ก  ม�ส
มปช
ญญะอย67ม
นกF
กล
วอย67เท7าน
@นละ เม>?อส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม�อย67 ป 
ญญากFมาช7วย ม
นต-องเก�ด
ป 
ญญาเก�ดข1@นมาม
นเปFนเช7นน
@น ม
นกFเลยสงบระง
บไปในต
วของม
น
การน
?งอย67กFด�..การย>นอย67กFด�.การเด�นกFด�  การนอนกFด�  อ�ร�ยาบถท
@งส�?น�@ให-ม
น
ม�ความร6-ช
ดอย7างเด�ยวก
น ค>อม
นสม�?าเสมอ ยกต
วอย7างง7ายๆ เช7นว7า แมว 
เรามองเหFนแมวท�?น�?  เราน
?งอย67  เหFนกFเปFนแมว  ถ-าเราย>นข1@นมองกFเปFนแมว
อย67  ถ-าเรานอนมองไปกFเหFนเปFนแมวอย67  ถ-าเราว�?งไปเรากFเหFนเปFนแมวอย67 
จะย>น จะเด�น จะน
?ง จะนอน ไม7ม�เปล�?ยนเปFนแมวท
@งน
@น อย7างน�@เร�ยกว7าม
น
ไม7เปล�?ยนแปลง อ�ร�ยาบถเหล7าน�@ม
นเสมอ ม
นเหFนอารมณQน
?นช
ดอย67
ไม7ใช7ว7าอ�ร�ยาบถเสมอกFน
?งให-ม
นเสมอย>น ย>นให-ม
นเสมอน
?งไม7ใช7เวลาอย7าง
น
@น  ม
นใช-ความร6-ส1ก  ร6-ส1กอย7างว7าเราน
?งอย67  เรากFเหFนม
นเปFนแมวอย7างน�@ 
เราย>นข1@นกFม�ความร6-ส1กว7าม
นเปFนแมว  เรานอนลงกFเหFนว7าม
นเปFนแมว  ม
น
เปFนแมวอย67เท7าน
@นละ  ม
นไม7เปล�?ยนแปลงล7ะ  น�?ท�?ว7าอ�ร�ยาบถเสมอ  น
?นค>อ
ความร6-ส1กอย7างน�@ ม
นไม7เปล�?ยนแปลง กFเพราะว7าม
นเปFนแมวจร�งๆ น�?ม
นจ1ง
ไม7เปล�?ยน  ไม7ใช7ว7าน
?งอย67เปFนแมวล�กข1@นม
นเปFนส�น
ข  เด�นไปม
นกFเปFนส�กร 
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อะไรไปอย7างน
@น  ไม7ใช7อย7างน
@น  ม
นคงท�?  ค>อม
นช
ด  อย7างน�@เร�ยกว7า 
อ�ร�ยาบถม
นเสมอ
บางคนกFไปจ
ดว7า  การภาวนาน
@นย>นกFให-เท7าก
นก
บน
?ง  น
?งกFให-เท7าก
บนอน 
นอนให-เท7าก
นก
บเด�น  อ
นน�@กFท�าได-อย67  แต7ท�าได-ช
?วคราวเตFมท�  ถ-าหากพ6ด
ถ1งความร6-ส1กจร�งๆแล-ว  ม
นจะต-องอ�ร�ยาบถเสมอก
นค>อ  ความร6-ส1กม
นเสมอ
ก
น  ถ-าเราร6-จ
กอารมณQท�?ม
นเสมอก
นนะ  เราจะไม7ว7ากลางว
น  หร>อจะว7า
กลางค>น  กระทบอะไร  เปFนต-น  จ�ตของเราจะม�หล
กอย67อย7างน
@น  ม
นไม7ซ�@า
เต�มอะไรท
@งหลายท
@งน
@นล7ะ เร�ยกว7าเปFนปกต� จ�ตม
นเปFนปกต� เร�ยกว7า ปกต�
จ�ต ม
นเปFนปกต�จ�ต
ในความเปFนจร�ง  ท7านกล7าวไว-ว7า  จ�ตไม7ค7อยเปFนปกต�อย67อย7างน�@แต7ว7าเม>?อ
ม
นจะผ�ดปกต�น
@น  กFเพราะว7าเส�ยงมากระทบ  กล�?นมากระทบรสมากระทบ 
โผฏฐ
พพะมากระทบ ม
นกFเปล�?ยน  เปล�?ยนไปท�าไม  เพราะม
นหลงอารมณQ 
ม
นหลงไปตามร6ป  ตามเส�ยง  ตามกล�?น  ตามรสม
นหลงไปอย7างน
@น  ม
นกF
เปล�?ยนส�  ม
นเปล�?ยนไปตามอารมณQน
?นแหละน�?ค>อจ�ตม
นไม7ร6-จ
ก  ค>อจ�ตม
น
ประกอบด-วยความโลภ โกรธ หลง อย67น�?  ม
นกFต-องเปล�?ยน เปล�?ยนไปตาม
น
@น ตามร6ป ตามเส�ยง ตามกล�?น ตามรส
ท�น�@ไม7ใช7ว7าร6ปม
นให-เปล�?ยนไป  ความร6-ส1กเราเองน
@นพาให-เปล�?ยนไป  อ
นน�@
เราชอบ ม
นกFเปล�?ยนไปอย7างหน1?ง อ
นน�@เราไม7ชอบ ม
นกFเปล�?ยนไปอ�กอย7าง
หน1?ง  ความเปFนจร�งส�?งท
@งหลายกFเปFนปกต�ของม
นด
งน
@นโลกน�?พระพ�ทธเจ-า
ท7านจ1งสอนไว-ว7า โลกว�ท6 ให-ร6-แจ-งโลก ร6-แจ-งโลก กFค>อ ร6-แจ-งซ1?งอารมณQน
?น
แหละ อารมณQกFเหม>อนก
บโลก โลกม
นกFเหม>อนอารมณQ ถ-าเราร6-อารมณQเรา
กFร6-โลกอ
นน�@อย7างแจ7มใส ถ-าเราไม7ร6-จ
กอารมณQ เรากFไม7ร6-โลกอย7างแจ7มใส
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พระพ�ทธเจ-าท7านเหFน  ท7านจ1งตร
สร6-เปFนโลกว�ท6  ผ6-ร6-แจ-งซ1?งโลกพระพ�ทธเจ-า
ท7านกFตร
สร6-อย67ในโลกน�@แหละ  ตร
สร6-อย67ในร6ปน�?  ในเส�ยงน�?ในกล�?น  ในรส 
โผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQน�? ไม7ใช7ว7าท7านหน�ไปท�?ไหนหรอก ท7านเหFนส�?งเหล7า
น�@ม
นช
ด อารมณQท�กอย7างม
นกFสม�?าเสมอของม
น ท�?เราว7าม
นด�ม
นช
?ว ม
นส�ข
ม
นท�กขQ กFเพราะความร6-ส1กของเราเท7าน
@นแหละ อ
นน
@นม
นกFเปFนธรรมดาอย67 
เปFนปกต�ของโลก น�@จ�ตใจของเราไม7ได-โทษอะไรท
@งน
@นแหละ ไม7ได-โทษ
นอกจากน
@นกFย-อนมาในต
วของเรา  เช7นว7า  เราเก�ดมาแล-ว  ม
นแก7  ม
นเจFบ 
ม
นตาย  อย7างน�@เปFนต-น  ถ-าเราไม7ร6-จ
กกFน-อยใจ  ด�ใจเส�ยใจ  อะไรท
@งหลาย
เหล7าน�@  ในร6ปในนามน�@  ในความเปFนจร�งส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เขาเปFนอย7างน�@
ของเขาเองมาแล-ว ไม7ใช7ว7าเขาเพ�?งเปFนเด�wยวน�@
เรามาพบในเวลาน�@กFด6เหม>อนว7าม
นเปFนอย7างน�@  โลกเขาเปFนมาอย7างน�@แต7
ไหนแต7ไรมา  ม
นเปFนเองอย7างน�@  ไม7ใช7ว7าม
นเปFนอย7างอ>?น  ท�?ม
นจะ
เปล�?ยนแปลงไปน�@กFเพราะจ�ตของเราน
?นเอง  ไปหมายม
?นในส�?งท
@งหลาย
เหล7าน
@นม
นจ1งเก�ดความด�ใจข1@น  ม
นจ1งเก�ดความเส�ยใจข1@นเท7าน
@นอ
นน�@ม
นกF
ไม7ม�อะไร ท�?เราปฏ�บ
ต�น�@กFไม7ต-องหมาย อ
นน�@ม
นซ1@งม
นล1ก
ท�?เราปฏ�บ
ต�ก
นท�กว
นน�@  กFให-ร6-จ
กอย67ในขอบเขตของเรา  ท�?เรามาปฏ�บ
ต�น�@ 
ม
นอยากจะได-ตามปรารถนาของเราท�กประการน
?น  ม
นกFไม7ได-เพราะม
น
เปFนอย7างน
@น น�@เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต� ให-เหFนช
ดเจน
อยากจะเหFนส�?งท
@งหลายเหล7าน
@นกFให-เหFนต
วของเรา จะย>นให-ม�สต� จะน
?งให-
ม�สต� จะนอนให-ม�สต� พ6ดไปถ1งไหน กFเร>?อยไป ท7านกFย�@าอย67ตรงน�@ล7ะ เพราะ
ม
นเปFนรากฐานอย67ตรงน�@
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อย7างท�?ผมเคยพ6ดว7า อย67ด-วยก
นมากๆ อย7างน�@กFเหม>อนอย67คนๆเด�ยว เราจะ
มองได-ง7ายๆ  ถ-าม
นร
กคนน�@  น�?ม
นกFเร�?มจะผ�ดแล-ว  ในใจเราเรากFร6-ว7าม
นผ�ด
แล-ว ม
นเกล�ยดคนโน-น น�?เรากFร6-ว7าม
นเร�?มจะผ�ดแล-วเพราะท7านสอนว7าไม7ให-
ร
กใคร ไม7ให-เกล�ยดใคร ม
นจะเกล�ยด ม
นจะร
กใคร ม
นเปFนอาการเท7าน
@น
แหละ ม
นอย67นอกใจของเรา ไม7อย67ในใจของเราอย7างน�@ พ6ดอย7างหน1?ง ใจม
น
กFเปFนอย7างหน1?ง
ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สว7า อาโลโก อาโลโก ม
นสว7างอย67ท
@งกลางว
น
กลางค>น  ธรรมของพระพ�ทธเจ-า  อาการของธรรมท
@งหลายม
นเปFนอาการ
อย67  สว7างไสวอย67ตลอดเวลา แต7บางท�เรากFท�กขQใจ  บางท�เรากFส�ขใจ  บางท�
เรากFด�ใจ  บางท�เรากFเส�ยใจ  ไม7ใช7เปFนเพราะส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  ม
นเปFน
เพราะความเหFนผ�ดของเราน�?เอง ม
นถ1งเปFนอย7างน
@น
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งให-  โอปนย�โก  ให-น-อมเข-ามา  อย7าน-อมออกไป  ให-
น-อมเข-ามา น-อมเข-ามา มาใส7ต
วของเราน�@ เพ>?อจะเหFนช
ดๆม
นม�ฐาน พยาน
อย67ท�?ตรงน�@ เม>?อปฏ�บ
ต�ใหม7ๆ พ6ดอย7างน�@ม
นกFไม7ร6-จ
กหรอก ม
นไม7ร6-จ
ก ม
นจะ
ร6-จ
กเม>?อไร  ร6-จ
กเม>?อเราปฏ�บ
ต�ไปน
?นแหละเพราะส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นเก�ด
จากการปฏ�บ
ต�  ท�?ว
นน�@เร�ยกว7า  การพ6ดก
นม
นเปFนอย7างหน1?ง  การพ6ด  ม
น
ได-ย�นเส�ยงมาถ1งห6เรา  เม>?อไรถ1งใจจ1งพ�จารณา  เอาไปพ�จารณา  ไปปฏ�บ
ต� 
อย7างน�@ม
นจะค7อยๆเก�ดข1@น  คนม�ป 
ญญามาก  ม
นกFเก�ดข1@นเรFว  คนม�ป 
ญญา
น-อย ม
นกFเก�ดข1@นช-า ไม7ม�ป 
ญญาเลย ม
นกFไม7เก�ด ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น
การน
?งสมาธ�  กFอย7าไปว7าอะไรม
นเลย  การน
?งสมาธ�น�?  สมาธ�ค>อความต
@งใจ
ม
?น เราถอนกล
บมาน�?  สมาธ�ค>อความต
@งใจม
?น  ถ-าเราม
?นใจในข-อปฏ�บ
ต�เรา
อย7างน�@  ม
นกFเปFนสมาธ�ส7วนหน1?ง  แต7ว7าม
นย
งไม7เปFนผลค>อม
นย
งเปFนดอก 
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ออกจากดอกม
นกFเปFนผล  ม
นกFเปFนผลเลFก  ม
นกFเปFนผลใหญ7เร>?อยๆ  ของ
ม
นไปอย7างน
@น
ส�?งท�?เปFนป 
จจ
ยน�ส
ยของคนน�?ม
นไม7เหม>อนก
น  ส�?งท�?ม
นฝ 
งอย67น�?เราย
งไม7เหFน
ม
น เช7นผลมะม7วง เมFดมะม7วง เมFดขน�นน�@ เราไม7ร6-จ
กม
นนะ ว
นน�@เราได-ฉ
น
ขน�น เอายวงขน�นมาฉ
นนะ หย�บเมFดม
นข1@นมาอ
นน
@นล7ะค>อเราแบกต-นขน�น
อย67แล-ว  แต7เราไม7ร6-จ
ก  เอามะม7วงข1@นมาฉ
นส
กใบหน1?ง  หย�บเมFดม
นข1@นมา 
อ
นน
@นค>อเราแบกต-นมะม7วงอย67ท
@งต-น  เราไม7ร6-เร>?องของเรา  เอาเมFดท�เร�ยน
จ
บข1@นมาฉ
น น
?นค>อเราแบกต-นท�เร�ยนอย67ท
@งต-น แบกแต7กFไม7ร6-จ
ก ม
นไม7ช
ด
หย�บเมFดขน�นข1@นมาน7ะ  หย�บต-นขน�นท
@งต-นข1@นมา แต7เวลาน
@นม
นย
งไม7เหFน
หรอก จะเอาไปท�บด6  ม
นกFไม7เหFนต-นม
น  ค>อม
นละเอ�ยดม
นเปFนจ�ล  ม�จ�ลท�?
ละเอ�ยดๆน
?นแหละ  จะว7าต-นม
นอย67ตรงไหน  ใบอย67ตรงไหน  ดอกม
นอย67ท�?
ตรงไหน  ก�?งม
นอย67ท�?ตรงไหน  ไม7ได-  ไม7เหFนถ-าไม7เหFน  เรากFร6-ส1กว7าไม7ม�
ต-นไม-  ไม7ม�อะไร  ค>อม
นย
งไม7ถ6กส7วนของม
น  ถ-าเราเอาเมFดม
นไปฝ 
งลงใน
ด�นส�  ม
นจะงอกข1@นมา ต-นกFจะเก�ดข1@นมา ใบกFจะเก�ดข1@นมา ก�?งม
นกFจะเก�ด
ข1@นมา ต7อไปม
นโตข1@น ดอกม
นจะเก�ดข1@นมา ผลเลFกม
นจะเก�ดข1@นมา ผลโต
ม
นจะเก�ดข1@นมา  ผลท�?ส�กๆม
นจะเก�ดข1@นมาอย7างน
@น  แต7ว7าเม>?อม
นย
งเปFน
เมFดอย67เช7นน�@ เราช�@ม
นไม7ถ6ก คนจ1งไม7สนใจความเปFนจร�ง ถ-าน
กปฏ�บ
ต�เราน�? 
หย�บมะม7วงข1@นมาส
กล6กหน1?ง ค>อเราแบกต-นมะม7วงอย67แล-ว ถ-าเราร6-จ
กอย7าง
น�@ม
นกFสบายส�  เม>?อเก�ดท�กขQข1@นมา ม
นกFตายแล-ว  อย7างเราหย�บขน�นข1@นมา
ฉ
น  มะม7วงข1@นมาฉ
นเรากFเหFนอะไรม
นบ
งอย67  รสหวานม
น  รสม
นม
น  รส
เปร�@ยวม
น เราไม7มองไปถ1งต-นมะม7วงอย67ในน�@ มองว7าอ
นน�@ม
นหวานด�นะ อ
น
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น�@ม
นอร7อยเท7าน
@นล7ะ ก
@นไว- ส�?งท
@งหลายน�@ม
นก
@นไว- ไม7เหFนต-นมะม7วงในเมFด
มะม7วง ไม7เหFนต-นขน�นในเมFดขน�น
เราน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  เราท
บอย67  น
?งท
บอย67ซ1?งธรรมะ  นอนกFท
บอย67ซ1?ง
ธรรมะ  เด�นไปกFเหย�ยบธรรมะท�กก-าว  แต7เรากFไม7ร6-ว7าเราเหย�ยบธรรมะ 
เร�ยกว7าปฏ�บ
ต�ธรรมะ  ธรรมม
นอย67ท�?ไหน  อย7างน�@เปFนต-น  อย7างเราจ
บเมFด
มะม7วงข1@นมา ต-นมะม7วงอย67ท�?ไหน เหFนโน7นต-นใหญ7ๆโน7น ความเปFนจร�งต-น
ท�?เราหย�บอย67น�@ไม7เหFน  ท�าไม  ม
นย
งไม7สมด�ลของม
น  เพ7งก�าหนดพ�จารณา 
เอาให-ม
นเหFนถ1งใจ ร6-แจ-งซ1?งอารมณQ ร6-โลกอย7างแจ-งช
ดเปFนโลกว�
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๓๓ - ธ,ดงค: ท,กข:ดง
http://ajahnchah.org/thai/Walking_Tour_Suffering_Tour.php 

หมดสงส
ย
ม�พระเถระองคQหน1?งในคร
@งพ�ทธกาล อยากจะปฏ�บ
ต�ให-ถ6กต-อง อยากจะร6-ว7า
อะไรถ6กอะไรผ�ด  ให-ม
นแน7นอนเท�?ยวออกไปอย67องคQเด�ยว  ว7าอย67หลายองคQ
ม
นว�7นวาย อย67องคQเด�ยวท�าสมาธ�ไปเร>?อยๆ สมาธ�กFสงบบ-างไม7สงบบ-างเอา
แน7นอนไม7ได-  บางท�กFข�@เก�ยจ  บางท�กFขย
น  เก�ดความสงส
ยเพราะก�าล
งหา
ทางปฏ�บ
ต�อย67
พอด�ได-ย�นก�ตต�ศ
พทQอาจารยQคณาจารยQท�?ปฏ�บ
ต�ด-วยก
นม�มากในสม
ยน
@น 
ได-ย�นก�ตต�ศ
พทQว7า  พระ  ก  เปFนอาจารยQสอนปฏ�บ
ต�  คนไปฟ 
งธรรมมาก 
ก�ตต�ศ
พทQของท7านว7าปฏ�บ
ต�ด� กFมาน
?งค�ด เออ เผ>?อองคQน�@จะถ6ก กFไปฟ 
งท7าน
เทศนQ.ไปปฏ�บ
ต�ก
บท7าน ฟ 
งท7านเทศนQแล-วกFเอามาปฏ�บ
ต�อย67องคQเด�ยว บาง
ส�?งกFเหม>อนก
บต
วเราค�ดบ-าง บางอย7างกFไม7เหม>อนก
น ความสงส
ยกFเก�ดข1@น
เร>?อยไม7หย�ด อย67ไปอ�กกFม�อาจารยQ ข ข7าวว7าท7านปฏ�บ
ต�ด�ด-วยเก7งด-วย เก�ด
ความสงส
ยกFไปอ�ก ไปฟ 
ง ได-ความแล-วกFมาปฏ�บ
ต�  เท�ยบองคQน�@ก
บองคQน
@น 
กFไม7เหม>อนก
น  เท�ยบองคQน
@นก
บองคQน
@น  กFไม7เหม>อนก
น  ก
บความค�ดของ
เราน�@ กFไม7เหม>อนก
นอ�ก แปลกไปเร>?อย ความสงส
ยกFย�?งมากข1@น
อย67ไปได-ข7าวอ�ก พระ ค อาจารยQ  ค เก7งเหม>อนก
น เขาร�?าล>อมา อดไม7ได- 
อยากจะไปอ�ก  ไปปฏ�บ
ต�ก
บท7าน  ท7านจะเทศนQย
งไงปฏ�บ
ต�ย
งไง  กFไป  ไป
ฟ 
งธรรมะท7านเหม>อนก
นบ-าง ไม7เหม>อนก
นบ-างเอามาค�ด องคQน
@นท�าไมท�า
อย7างน
@น  องคQน�@ท�าไมท�าอย7างน�@  รวมความเหFนของอาจารยQเข-าด-วยก
น 
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แล-วกFมารวมความเหFนของเราไปก
นคนละอย7าง  เลยไม7เปFนสมาธ�  องคQน
@น
เปFนย
งไง องคQน�@เปFนย
งไง ความฟ�-งซ7านย�?งเก�ดข1@น กFย�?งท�าให-หมดก�าล
ง ไม7
สบาย สงส
ยไม7หาย
ว
นหล
งมาได-ข7าวว7าพระศาสดาพระโคดมเก�ดข1@นในโลก  ย�?งหน
กใหญ7เลย
ท�น�@  อดไม7ได-อ�ก ไปอ�ก ไปกราบท7าน ไปฟ 
งธรรมะท7าน ท7านกFเทศนQให-ฟ 
ง 
ท7านว7า  ไปท�าความเข-าใจก
บคนอ>?นให-หายความสงส
ยน
@นไม7ได-  ย�?งฟ 
ง  ย�?ง
สงส
ย ย�?งฟ 
งกFย�?งแปลก พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7าความสงส
ย ไม7ใช7ว7าจะให-
คนอ>?นต
ดให-เรา  ไม7ใช7คนอ>?นจะแก-ความสงส
ยให-เรา  องคQอ>?นกFอธ�บายเร>?อง
ความสงส
ยเท7าน
@นแหละ  เรากFจ
บมาปฏ�บ
ต�ให-ม
นร6-เองเหFนเอง  ท7านบอก
ว7า "อย09ในกายของเราน�Pแหละ ร0ปเวทนา ส�ญญา ส�งขาร ว!ญญาณ อ�น
น�PเปFนอาจารย:ของเรา  ใหBความเหFนแก9เราอย09แลBว" แต7เราขาดการ
ภาวนา ขาดการพ�จารณา
ท7านบอกว7าจะระง
บความสงส
ยให-พ�จารณากายก
บใจของต
วเองเท7าน
@น
แหละ  อด�ตกFให-ท�@ง  อนาคตกFให-ท�@ง  ให-ร6-ท�@ง  ให-ร6-  ร6-แล-วท�@งไม7ใช7ไม7ร6-  ร6-ท�@ง 
อด�ตท�าด�มาแล-ว  ช
?วมาแล-ว  อะไรๆมาแล-ว  อด�ตท�?ผ7านมาแล-วกFท�@ง  เพราะ
ว7าไม7เก�ดประโยชนQอะไร ท�?ด�กFด�แล-ว ผ�ดกFผ�ดแล-ว ถ6กกFถ6กแล-ว ปล7อยท�@งไป 
อนาคตกFย
งไม7มาถ1ง  อะไรจะเก�ดกFในอนาคต  จะด
บกFในอนาคต  อ
นน
@นกF
อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?น ร6-แล-วกFท�@งท�@งอด�ต ส�?งท�?เก�ดในอด�ตกFด
บไปแล-ว เอามา
ค�ดมากท�าไม ค�ดแล-วกFปล7อยไป ธรรมน
@นเก�ดในอด�ต เก�ดแล-วกFด
บไปแล-ว
ในอด�ต ป 
จจ�บ
นจะเอามาค�ดท�าไม ร6-แล-วกFปล7อย ให-ร6-ปล7อย ไม7ใช7ไม7ให-ค�ด
เหFนค�ดเหFนแล-วกFปล7อย  เพราะม
นเสรFจแล-ว  อนาคตท�?ย
งไม7มาถ1งน
@นธรรม
ในอนาคตเก�ดในอนาคต  อะไรท�?เก�ดในอนาคตกFจะด
บในอนาคตน
@น  ให-ร6-
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แล-วปล7อยเส�ย  อด�ตกFเร>?องของไม7เท�?ยงเหม>อนก
น  อนาคตกFไม7แน7นอน
เหม>อนก
น ให-ร6-แล-วกFปล7อย เพราะเปFนของไม7แน7นอน ด6ป 
จจ�บ
นเด�wยวน�@  ด6
ป 
จจ�บ
นเราท�าอย67น�? ท7านอย7าไปด6อ>?นไกล

ถ6กของเขา-ถ6กของเรา
พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า  คนท�?ย
งเช>?อคนอ>?นอย67น
@น  ท7านไม7สรรเสร�ญ 
บ�คคลย
งด�ใจเส�ยใจก
บค�าคนอ>?นท�?พ6ด  หร>อกระท�า  ตรงน
@นพระพ�ทธเจ-าย
ง
ไม7สรรเสร�ญ เพราะเปFนของของคนอ>?นเขา ร6-แล-วต-องวาง ถ1งแม-จะถ6กกFถ6ก
คนอ>?นเขา  ถ-าเราไม7เอามาท�าให-ม
นถ6กท�?ใจเราแล-วความถ6กกFไม7มาถ1งเรา 
ถ6กอย67โน-น  อาจารยQน
@นผ�ดอย67โน-น  ถ6กอย67โน-นไม7มาถ6กถ1งเรา  ถ6กกFจร�งแต7
ม
นถ6กคนอ>?น ไม7ถ6กเรา หมายความว7าถ-าไม7ปฏ�บ
ต�ในจ�ตให-ร6-เหFนตามความ
เปFนจร�งแล-ว พระพ�ทธเจ-าท7านไม7สรรเสร�ญ
ผมเคยเทศนQบ7อยๆว7า  โอปนย�โก น-อมเข-ามา ให-ม
นร6-ให-ม
นเหFนให-ม
นเปFน 
อย7างเขาว7าถ6กแล-วกFเช>?อ  ไม7ถ6กกFเช>?อ  อย7าท�าอย7างน
@น  ถ6กกFถ6กเร>?องคนอ>?น
เขาพ6ด  เอาเร>?องอ
นน
@นมาปฏ�บ
ต�ให-เก�ดก
บจ�ตเจ-าของในป 
จจ�บ
นน�@  ให-ม�
พยานในต
วของต
วน�@  ผมเคยพ6ดให-ท7านฟ 
งเสมอว7าผลไม-น�@เปร�@ยว  อย7างน�@ 
เอาผลไม-น�@ไปทานเส�ย  เอาไปฉ
นม
นเปร�@ยวนะน�?บางคนกFเช>?อ  อย7างท7านกF
จะเช>?อว7าม
นเปร�@ยว  ความเช>?อของท7านน7ะม
นเปFนโมฆะ  ไม7ม�ความหมาย
อะไรมากมาย  เพราะท�?ท7านว7าเปร�@ยวน7ะท7านเช>?อจากผมพ6ดว7าม
นเปร�@ยว 
เท7าน
@นละ  พระพ�ทธเจ-าย
งไม7สรรเสร�ญแต7เรากFไม7ท�@ง  เอาไปพ�จารณา  เอา
ผลไม-มาฉ
นด6เส�ย  เม>?อความเปร�@ยวปรากฏข1@นมาน
@น  เร�ยกว7าเราม�พยานใน
ต
วแล-ว  ท7านว7าเปร�@ยว  เราเอามาฉ
นด6  กFเปร�@ยว  น�?สองอย7างแล-ว  เช>?อแล-ว
ท�น�@  เพราะเราม�พยานท7านคร6บาอาจารยQม
?นท7านเร�ยกว7าเปFน ส�ข�ภ6โต อ
นน�@
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เปFนพยานในต
วของต
วแล-ว ส�?งท�?เราร6-จากคนอ>?น ไม7ม�ใครเปFนพยาน เอาคน
อ>?นเปFนพยานเท7าน
@น  อ
นน�@ให-ห-าส�บเปอรQเซFนตQเราร6-จากท7านว7าผลไม-น�@
เปร�@ยว  น�?ได-เพ�ยงห-าส�บเปอรQเซFนตQ  ถ-าเราเอาผลไม-น
@นมาฉ
นด6  เปร�@ยวอ�ก 
ได-ร-อยเปอรQเซFนตQเลย  เพราะคนบอกมาว7าเปร�@ยว  เราเอามาฉ
นด6กFเปร�@ยว
อย7างน�@เปFนร-อยเปอรQเซFนตQเลย เปFน ส�ข�ภ6โต ได-พยานก
บต
วเก�ดข1@นมาแล-ว
อย7างน�@
ฉะน
@น จ1งว7า โอปนย�โก น-อมเข-ามาให-เปFน ป 
จจ
ตต
ง  (ร6-เฉพาะต
ว)  เหFนอย67
ก
บคนอ>?น  ไม7ใช7เหFน  ป 
จจ
ตต
ง  เหFนนอกป 
จจ
ตต
ง  ไม7เหFนเฉพาะจ�ตของ
เจ-าของ  เฉพาะต
วของเรา  เหFนจากคนอ>?น  แต7กFไม7ควรประมาท  ให-เปFนท�?
ศ1กษาของเรา  เปFนข-อศ1กษาของเราเหม>อนก
นคล-ายๆก
บว7าเราเหFนใน
หน
งส>อ  อ7านหน
งส>อพบ  เรากFเช>?อ  แต7จ�ตเราย
งไม7เปFน  น�?ม
นกFย
งไม7เก�ด
ประโยชนQเตFมท�?  ม
นเพ�ยงห-าส�บเปอรQเซFนตQเท7าน
@น  มาปฏ�บ
ต�ในจ�ตของ
เจ-าของ  ให-จ�ตเราเปFนอย7างน
@น  ร6-อย7างน
@นเปFนอย7างน
@น  อย7างน�@ม
นจ1งเปFน
ร-อยเปอรQเซFนตQ  ไม7ต-องสงส
ยแล-ว  ถ-าเราร6-ในต
วของเราเอง  ม
นหายสงส
ย 
ม
นหมดเลย

ป 
จจ�บ
นธรรม
ป 
จจ�บ
นธรรม ม
นจะเปFนอย7างไร แก-ม
นเด�wยวน�@  ปฏ�บ
ต�เด�wยวน�@ป 
จจ�บ
นธรรม 
เพราะว7าป 
จจ�บ
นธรรมค>อป 
จจ�บ
นน�@ ม
นเปFนท
@งเหต�ท
@งผลป 
จจ�บ
นน�@ม
นต
@งอย67
ในเหต�ผล อย7างเราอย67เด�wยวน�@  อด�ตเปFนเหต�  ป 
จจ�-บ
นเปFนผล ท�กๆอย7างท�?
ผ7านมาถ1งเด�wยวน�@ม
นมาจากเหต�ท
@งน
@น อย7างท7านมาจากก�ฏ�ของท7าน น�?เปFน
เหต� ท�?มาน
?งอย67น�?เปFนผล ม
นเปFนอย7างน�@ม
นม�เหต�ผลอย7างน�@เร>?อยๆไป อด�ต
เปFนเหต� ป 
จจ�บ
นเปFนผล ป 
จจ�บ
นเปFนเหต� อนาคตเปFนผล ท�?เราอย67เด�wยวน�@กF
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เปFนเหต�  อด�ตเหต�อย67ในป 
จจ�บ
นน�@กFเปFนผล  ผลเด�wยวน�@ม
นกFเปFนเหต�ของ
อนาคตอ�ก  ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านมองเหFนว7า  ท�@งอด�ต  แล-วกFท�@งอนาคต 
ค�าท�?พ6ดว7าท�@งน�?ไม7ใช7ท�@งนะ  ค>อม
นมาอย67จ�ดเด�wยวน�@  อด�ต  อนาคตม
นอย67ท�?
ป 
จจ�บ
นป 
จจ�บ
นน�@ม
นเปFนของผลของอด�ต  และม
นเปFนเหต�ของอนาคตต7อ
ไปฉะน
@นท�@งเหต�และผลม
นเส�ย  เอาป 
จจ�บ
นน�@  เม>?อท�@งม
นกFเปFนเหต�ผลของ
ม
นอย67แล-ว  ค�าท�?พ6ดว7าท�@งน
@นกFส
กแต7ว7าภาษาพ6ดเท7าน
@นละ  แต7ความเปFน
จร�งน
@น  กFเร�ยกว7าจ�ดน�@เปFนจ�ดคร1?ง  ม
นต
@งอย67ในเหต�ผลอย67แล-วท7านว7าให-ด6
ป 
จจ�บ
นกFจะเหFนความเก�ดด
บ เก�ดด
บ อย67เสมอเร>?อยๆ

ไม7แน7
ผมเคยพ6ดบ7อยๆ  แต7คนไม7ค7อยใส7ใจ  ถ-าม
นเก�ดข1@นในป 
จจ�บ
นน�@  ผมกFว7า 
เออ!  อ
นน�@ม
นไม7เท�?ยง  แต7ค�าน�@คนไม7ค7อยได-ต�ดตาม  อะไรเก�ดข1@นมาผมว7า 
ม
นไม7เท�?ยง  หร>อว7าม
นไม7แน7  อย7างน�@ม
นง7ายท�?ส�ดเลยเราไม7ภาวนาไว-  เก�ด
ม
นไม7แน7 ไม7เท�?ยง ไม7ร6-เร>?อง ม
นกFว�7นวาย อ
นท�?ม
นไม7เท�?ยงน
?นแหละ ม
นจะ
เหFนของเท�?ยง  อ
นท�?ม
นไม7แน7แหละ  ม
นจะเหFนของแน7  อย7างน�@พ6ดให-คน
เข-าใจ  เขากFไม7เข-าใจ  กFเลยว�?งทางโน-นว�?งทางน�@อย67ตลอดเวลา  ความเปFน
จร�งถ-าจะให-ถ1งความสงบของม
นต-องมาถ1งจ�ดป 
จจ�บ
นน�@ อะไรเก�ดข1@นมา ส�ข
ท�กขQอะไรเก�ดข1@นมา กFว7า ม
นไม7แน7 ต
วท�?ว7าไม7แน7น
?นแหละ ค>อ ต
วพระพ�ทธ
เจ-าแล-วนะน
?น  ต
วท�?ว7าไม7แน7  ค>อต
วธรรมะ  ต
วธรรมะกFค>อต
วพระพ�ทธเจ-า 
แต7คนไม7ร6-จ
กเหFนธรรมะอย67โน-น เหFนพระพ�ทธเจ-าอย67น�@ ถ-าจ�ตใจของเราเหFน
ของท�กส�?งท�กอย7างว7าเปFนของไม7แน7  ป 
ญหาท�?เราจะไปย1ดม
?นหมายม
?นกFจะ
ค7อยหมดไปๆ จะโดยว�ธ�อย7างไรม
นกFแน7  โดยท�?ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น
ถ-าเราร6-เร>?องอย7างน�@ ใจกFปล7อยกFวาง ไม7เข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?น ต
วอ�ปาทานน
@น
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ป 
ญหาน
@น กFหมดไปๆกFเข-าถ1งธรรมะเท7าน
@นแหละ จะเอาอะไรมาย�?งกว7าน
@น
ไม7ม�ละ อย7างน
@นธรรมะกFค>อพระพ�ทธเจ-า พระ-พ�ทธเจ-ากFค>อธรรมะ
ท�?ผมสอนว7าท�?ม
นไม7แน7  ท�?ม
นไม7เท�?ยง  อ
นน�@กFค>อธรรมะ  ธรรมะกFค>อ
พระพ�ทธเจ-าน
?นเองแหละ ไม7ใช7อ>?นไกลหรอก ท�?เราภาวนาพ�ทโธๆอย7างน�@กF
ให-เหFนเปFนอย7างน�@ พ�ทโธน
?นค>อให-เหFนอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตาให-เหFนว7า ม
น
ไม7เท�?ยง ไม7แน7เท7าน
@นละ ถ-าเราเหFนช
ดเจนอย7างน�@แล-วจ�ตใจเรากFปล7อยวาง 
เหFนความส�ขกFไม7แน7  เหFนความท�กขQกFไม7แน7เหม>อนก
น ไปโน-นม
นจะด�กFไม7
แน7 อย67น�?ม
นจะด�กFไม7แน7เหม>อนก
นเออ!เหFนม
นไม7แน7ท
@งน
@นแหละ อย67ท�?ไหน
กFสบาย  เวลาเราอยากอย67น�?เรากFอย67กFไม7ม�อะไร  อยากจะไปเรากFไป  แต7
ความสงส
ยเราจะหมดไปอย7างน�@น7ะ  หมดไปโดยว�ธ�ท�?เราปฏ�บ
ต�  ค>อให-ด6
ป 
จจ�บ
นน�@เท7าน
@นละ อย7าไปห7วงอด�ต  อย7าไปห7วงอนาคต เพราะอด�ตกFผ7าน
ไปแล-ว เร>?องท�?เก�ดในอด�ตกFด
บไปในอด�ตแล-ว หมดแล-ว อนาคตเรากFปล7อย 
เร>?องท�?จะเก�ดในอนาคตกFจะด
บในอนาคต  เราจะไปห7วงใยท�าไม  ด6ป 
จจ�บ
น
ธรรมน�@ว7า  ม
นไม7แน7  ม
นไม7เท�?ยง  พ�ทโธกFร6-ข1@นมา เจร�ญข1@นมา ร6-ความเปFน
จร�งในส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ว7าม
นไม7เท�?ยง  เหFนอย67ตรงน�@  ท�น�@อาการของสมาธ�
กFเจร�ญข1@นมาได-

สงบจ�ต-สงบก�เลส
สมาธ� หร>อความต
@งใจม
?น หร>อความสงบม� ๒ อย7าง ความสงบท�?ไปน
?งอย67
ในป7า สงบ ห6ไม7ได-ย�น ตาไม7ได-เหFน ไม7ใช7ว7าสงบจากก�เลส ก�เลสม�อย67  แต7
ในเวลาน
@นไม7ข�7นข1@นมา  อย7างน�@าท�?ตกตะกอนอย67น
?นน7ะ  เม>?อย
งไม7ข�7นข1@นมา
ม
นกFใส  เม>?อถ6กอะไรมากวน  ม
นกFข�7นข1@นมา  ท7านกFเหม>อนก
น  เม>?อม�เส�ยง 
ได-ย�นเส�ยง  ได-ด6ร6ป  ได-ส
มผ
สทางใจเก�ดข1@นมา  ท�?ไม7ชอบใจม
นกFข�7นข1@นมา 
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ถ-าหากว7าไม7ม�ข1@นกFสบาย  สบายเพราะม�ก�เลส  อย7างเช7น  ถ-าท7านอยากได-
เทปอ
นน�@  ท7านกFเปFนท�กขQ  พอไปแสวงหาได-เทปอ
นน�@มา  ท7านกFสบายใช7
ไหม สบายได-เทปน�@มาเพ>?อไม7สบายนะ น�?นะ เพ>?อไม7สบาย แต7ไม7ร6-จ
ก เปFน
เพราะว7าได-เทปมากFสบายแล-ว  ย
งไม7ได-เทปมาเปFนท�กขQ  พอหาเทปมาได-
สบาย เม>?อขโมยมาเอาเทปไป ความสบายกFหายไปอ�กแล-ว เปFนท�กขQข1@นอ�ก
แล-ว  ม
นกFเปFนอย67อย7างน�@  ไม7ได-เทปกFเปFนท�กขQ  ได-เทปมาแล-วกFสบาย  พอ
เทปหายอ�กกFท�กขQเปFนอย67อย7างน�@ตลอดเวลา  น�@เร�ยกว7าสมาธ�ในท�?สงบม
น
เปFนอย67อย7างน
@น ได-เทปมาแล-วกFสบาย สบายเพราะอะไร เพราะได-เทปมา
ตามใจของเราน�?  สบายแค7น�@  สบายเพราะก�เลสท�?ครอบง�าเราอย67  เราไม7ร6-
เร>?อง นานๆไปขโมยมาเอาเทปไปกFท�กขQข1@นมาอ�ก
ฉะน
@น  สงบอ
นน�@สงบเร>?องสมาธ�ช
?วคราว  สมถะเราต-องมาพ�จารณาเร>?องอ
น
น�@ต7อไป เร>?องต7อไปน�@ได-เทปมาแล-ว  ของท�?เราได-มาน�?แหละ ม
นจะเส�ย  ม
น
จะหาย ม
นจะเส�ยหายไปเพราะเราม�เทป ถ-าเราไม7ม�เทป เรากFไม7ม�อะไรจะ
หาย  เหม>อนอย7างก
บเก�ดมาน
?นแหละเม>?อเก�ดมาแล-วกFม�ตาย  ถ-าไม7เก�ดม
น
กFไม7ตาย  คนท�?ตายน�?กFล-วนแต7คนท�?เก�ดมาท
@งน
@น  คนท�?ไม7เก�ดกFไม7เหFนตาย 
อย7างน�@ ถ-าเราค�ดได-เช7นน�@เราได-เทปมา เรากFร6-ว7าเทปน�@ไม7เท�?ยง ว
นหน1?งม
น
จะแตก  อ�กว
นหน1?งม
นจะพ
ง  อ�กว
นหน1?งขโมยม
นจะมาเอาไปกFได-  ถ-าเรา
เหFนว7าม
นไม7แน7อย67แล-ว  ท�?เทปม
นจะแตก ม
นจะพ
ง  ขโมยจะมาเอาไป ม
น
เร>?องของไม7เท�?ยงท
@งน
@น ถ-าเราเหFนอย7างน�@เรากFใช-เทปอ
นน�@อย67ได-
เหม>อนท7านอย7างน�@  อยากจะค-าขายทางโลก  เขาอยากได-เง�นธนาคารมา
หม�น ท7านกFเปFนท�กขQ น�?ท�กขQ อยากได-เง�นเขามา หาเง�นหาทองม
นยากม
น
ล�าบาก  กFเปFนท�กขQเพราะไม7ได-มา  อ�กว
นหน1?งไปก6-เง�นธนาคารเขาให-มา  กF
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ด�ใจ  ด�ใจไม7ก�?ช
?วโมงหรอก  ดอกเบ�@ยม
นกFก�นท7านอ�กแล-ว  น
?งอย67เฉยๆ
ดอกเบ�@ยเขากFเอาไปก�น แหม!  เปFนท�กขQอ�กแล-วแน7ะ!  ท�าไม ไม7ได-เง�นมากF
เปFนท�กขQ  ได-เง�นมากFน1กว7าสบายแล-ว อย67ไปอ�กว
นหน1?งดอกเบ�@ยม
นกFเข-ามา
อ�กแล-ว เปFนท�กขQอ�กแล-ว เปFนอย67อย7างน�@
อ
นน�@พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งสอนว7า ให-เราด6ป 
จจ�บ
นน�@ เหFนอน�จจ
งของกายของ
จ�ต ของธรรมะท�?ม
นเก�ดแล-วด
บอย67แค7น�@เอง ม
นเปFนของม
นอย7างน
@น อย7าไป
ย1ดม
?นถ>อม
?น  ถ-าเราเหFนเช7นน�@  ความสงบกFเก�ดข1@นมา  ความสงบค>อการ
ปล7อยวาง เก�ดข1@นมาเพราะป 
ญญาเก�ด

อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา
ป 
ญญาเก�ดเพราะอะไร เพราะพ�จารณาเร>?องอน�จจ
ง ท�กข
งอน
ตตา น
@นเปFน
ส
จจธรรม เหFนความจร�งประจ
กษQอย7างน
@นในใจ น�?อย7างน
@น เราจะเหFนช
ดใน
ใจของเราอย67อย7างน�@เสมอ  อารมณQเก�ดข1@นมาแล-ว  เหFนม
นด
บไป  ด
บแล-ว
เก�ดข1@นมา  เก�ดแล-วด
บไป  ถ-าเราม�ความย1ดม
?นถ>อม
?น  ท�กขQกFเก�ดข1@นเด�wยว
น
@น  ถ-าเราปล7อยวางไป  ท�กขQกFไม7เก�ดเราเหFนในใจของเราอย67อย7างน
@น  กF
เปFน  ส�ข�ภ6โต  อย67อย7างน
@นแหละฉะน
@นเราควรเช>?อคนอ>?นเพ�ยงห-าส�บ
เปอรQเซFนตQ
ในคราวหน1?งพระสาร�บ�ตรท7านฟ 
งธรรมะ  พระพ�ทธเจ-าของเราเทศนQจบแล-ว 
พระพ�ทธเจ-าท7านถามว7า
"สาร�บ,ตรเช@=อไหม"
"ย�งไม9เช@=อพระเจBาขBา" พระพ�ทธองคQท7านชอบใจเลยว7า
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"ด�แลBว  สาร�บ,ตรอย9าเพ!=งเช@=อง9ายๆเลย  น�กปราชญ:ตBองไปพ!จารณา
เส�ยก9อนจ4งจะเช@=อไดB  สาร�บ,ตรตBองไปพ!จารณาเส�ยก9อน" ถ1งแม-ฟ 
ง
ธรรมของพระพ�ทธองคQท7านกFไม7เช>?อไปท�กค�า  แต7ท7านกFไม7ประมาท เอาไป
พ�จารณา  ถ-าการท�?ท7านเทศนQม�เหต�ผลเก�ดข1@นก
บใจของท7าน  ใจของท7าน
เปFนธรรม ธรรมน
@นอย67ในใจของท7าน ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  พระพ�ทธองคQให-
เช>?อตรงน
@น  เช>?อเพราะคนอ>?นกFเหFนด-วย  และเรากFเหFนด-วยว7าม
นเปFนอย67
อย7างน
@นแน7นอน อย7างน�@
ผลท�?ส�ดกFให-ด6เท7าน
@นแหละ ไม7ต-องด6อ>?นไกล ด6ป 
จจ�บ
น ด6ในจ�ตของเจ-าของ
เท7าน
@นแหละ  วางอด�ต  หร>อวางอนาคต  ให-ด6ป 
จจ�บ
นป 
ญญากFเก�ดข1@นตรง 
อน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา  จะท�าอย7างไร  เราเด�นไปกFไม7เท�?ยง  น
?งกFไม7เท�?ยง 
นอนกFไม7เท�?ยง อะไรๆม
นกFเปFนอย67อย7างน
@นแหละ ม
นจะเท�?ยงกFเท�?ยงเพราะ
ว7าม
นเปFนอย67อย7างน�@ ไม7แปรเปFนอย7างอ>?น ถ-าความเหFนจบลงตรงน�@ กFสบาย
เท7าน
@นแหละ

ท�กขQเพราะค�ดผ�ด
จะไปอย67ยอดเขาจะเหFนว7าสงบเหรอ ม
นกFสงบช
?วคราวเท7าน
@นละเม>?อห�วข-าว
มากFเหน>?อยอ�กแล-ว ขาด "ว!ตาม!น" แล-ว คนชาวเขาน�?ไม7ร6-จ
กว�ตาม�น กFลง
มาอย67ว
ดป7าพง อย67ในกร�งเทพฯ แหม... อาหารมากไปแฮะ ว�7น ล�าบาก ไป
อย67ไกลๆด�กว7า ความเปFนจร�ง คนไปอย67คนเด�ยวเปFนท�กขQกFโง7  อย67หลายคน
เปFนท�กขQกFโง7ท
@งน
@นแหละ  เหม>อนข�@ไก7  ข�@ไก7  ถ>อไปคนเด�ยวกFเหมFน  เอาไป
หลายๆคนกFเหมFน  ถ>อไปเร>?อยของเน7าอย7างน�@  อ
นน�@เราย
งค�ดผ�ดอย67  ถ-า
หากว7าเราม�ป 
ญญานะ  อย67หลายคนกFน1กว7าม
นไม7ม�ความสงบ  ค�ดอย7างน�@กF
อาจจะถ6กกระม
ง แต7ว7าเราจะม�ป 
ญญามากนะ
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ผมน�@เก�ดป 
ญญาเพราะม�ล6กศ�ษยQมากๆน�?แหละ แต7ก7อนน-อย พอโยมมามาก 
คนมามากๆ  ล6กศ�ษยQมากๆ  ต7างคนต7างค�ด  ต7างม�ประสบการณQมาก  รวม
เข-ามา ความอดทนกFกล-าข1@น เท7าท�?เราอดทนได-เรากFพ�จารณาไปเร>?อย ม
นม�
ประโยชนQท
@งน
@นแหละ  ถ-าเราไม7ร6-เร>?องส�?งเหล7าน�@กFไปอย67คนเด�ยว  ด�!  อย67ไป
อ�กหน7อยกFเบ>?อ  อย67หลายคน  ด�!อาหารน-อยๆด�!  อาหารมากๆ  ด�!  อาหา
รน-อยๆ ไม7ด�! อาหารมากๆไม7ด�! กFเปFนก
นอย67อย7างน�@ท
@งน
@นแหละ เพราะเรา
ย
งต
ดส�นใจไม7ได-
ถ-าเราเหFนว7าม
นไม7แน7นอน  มากคนกFไม7แน7  น-อยคนกFไม7แน7อย7าไปย1ดม
?น
ถ>อม
?นเลย  มาด6ป 
จจ�บ
นน�@  ด6ร7างกายเราน�@เข-าไป  พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า 
ให-อย67ในท�?สบาย อาหารสบาย ก
ลยาณม�ตรสบาย ท�?อย67สบาย การท�?สบาย
ม
นกFหายากนะ ท7านบอกว7าสบายๆไปอย67ท�?ไหนกFไม7สบาย เช7น ว
ดน�?สบาย
ไหม  อ�ป 
ฏฐากท�?สบาย  เด�wยวเขาให-น�@าร-อนน�@าเยFน  น�@าตาลท�กว
น  พ6ดด�ๆ 
หวานๆ  น
?นโยมอ�ป 
ฏฐากบางคนกFชอบอย7างน
@น  แหม!  อ�ป 
ฏฐากน�?ด�แล-ว 
สบาย เด�wยวกFตายเท7าน
@นแหละ!  น�?อย7างน�@  เร>?องสบายของคนม�หลายอย7าง 
ถ-าเราม�จ�ตใจร6-จ
กความพอด�ของเรา  ไปอย67ท�?ไหนกFสบาย  เม>?อจะอย67กFอย67 
เม>?อจะไปกFไป ไม7ห7วงอะไรอย7างน�@  ถ-าเราร6-น-อยม
นกFยาก ร6-มากม
นกFล�าบาก
อะไรท
@งหลาย  ม
นกFไม7สบายละ  ไม7สบายกFเร>?องของเขาเปFนอย67อย7างน�@เรา
ไม7ร6-เร>?อง ม
นกFเด�wยวสบาย เด�wยวไม7สบายสารพ
ดอย7าง จะไปหาท�?ไหน ท7าน
พ6ดถ6กแล-ว  แต7ว7าจ�ตเราย
งท�าไม7ถ6ก  จะไปหาอย7างไหนอย7างองคQน
@นท�า
สมาธ�ให-มาก  ฉ
นแล-วหน�ไปเลย  ท�าสมาธ�อย7างเด�ยวท�าจร�งๆจ
งๆ  หร>อจะ
ไม7จร�งไม7จ
งกFไม7ร6-  ถ-าท�าจร�งจ
งกFสงบส�  จร�งจ
งท�าไมไม7สงบ  น�?ม
นเปFนอย67
อย7างน
@น ม
นไม7จร�งไม7จ
งน
?นแหละ ม
นถ1งไม7สงบ
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ต-องแยบคาย
เร>?องสมาธ�น
@น อะไรกFช7างม
นเถอะ ม
นเปFนบทบาทก
น ศ�ลสมาธ� ป 
ญญา ม
น
เปFนรากฐานตายต
วอย67แล-วละ  เปFนเคร>?องม>อของกรรมฐานเท7าน
@นแหละ 
แล-วแต7ใครจะภาวนาค-นคว-าหา  ม�ป 
ญญามากกFเหFนง7าย  ป 
ญญาน-อยกFไม7
เหFนง7าย  ไม7ม�ป 
ญญาเลยกFไม7เหFนเลย  ปฏ�บ
ต�อย7างเด�ยวก
นกFไม7เหFนก
น
เพราะป 
ญญา  จะไปด6คร6บาอาจารยQน
@นกFให-พ�จารณาแยบคายออกไป 
อาจารยQน
@นท�าย
งไง อาจารยQน�@ท�าย
งไงกFด6  เท7าน
@นแหละ ม
นเร>?องนอกๆท
@ง
น
@น  ด6ก�ร�ยาอาการด6การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ม
นอย67ข-างนอก  ถ-าด6อย7างน�@ความ
สงส
ยกFม�เร>?อยไป  เอsะ!  ท�าไมอาจารยQน
@นท�าอย7างน�@  อาจารยQน�@ท�าอย7างน�@ 
เอsะ!  ทางน
@นอาจารยQเทศนQมาก เอsะ!  ทางน
@นท�าไมอาจารยQเทศนQน-อย เอsะ! 
ทางน
@นอาจารยQท7านไม7เทศนQเลย  เปFนบ-าอย67อย7างน
@นแหละ  เลยเปFนบ-าไป
เลย เรากFเอาส�เรา ท�?ถ6กม
นกFอย67ตามน
@นแหละ ม
นเปFนส
มมาปฏ�ปทาของเรา
อย7างน�@เราด6เปFนต
วอย7างเท7าน
@นแหละ  เรามาพ�จารณาอ�กช
@นหน1?งแล-ว 
ความสงส
ยกFจะหมดไป

อย7าส7งจ�ตตาม
พระเถระองคQน
@นท7านกFไม7พ�จารณา  อด�ตกFช7างม
นเถอะ  อนาคตกFช7างม
น
เถอะ ไม7ส7งจ�ตไปละ ท7านกFด6เอาท�?ม
นเก�ดข1@นเด�wยวน�@ ด6จ�ตอ
นน�@ว7าจะม�อาการ
เก�ดข1@นย
งไงกFช7าง  ท7านจะบอกว7า  เออ!  อ
นน�@ม
นไม7แน7หรอก  อ
นน�@ม
นไม7
เท�?ยง สอนม
นอย67อย7างน�@แหละ เด�wยวเรากFเหFนธรรมะ
เราไม7ต-องว�?งตามม
นส�  อย7างม
นเปFนวงจรน�?  วงจรม
นรอบ น�?เปFนต
วจ�ตของ
เรา  ส
งสารจ
กร  ต
วว
ฏฏะม
นวงรอบ  จะไปว�?งตามม
นได-ไหม  ม
นเรFวเข-าๆ 
เราจะว�?งตามม
นได-ไหม ลองว�?งส�  เราย>นอย67ท�?เด�ยวน�?แหละ วงจรม
นจะรอบ
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เอง ม
นม�ต�sกตาต
วหน1?งอย67น�?  ถ-าม
นว�?งเรFว...เรFว...เรFว...เรFว...เรFวท�?ส�ด เราจะ
ว�?งตามม
นท
นไหม  ไม7ว�?งหรอก  ย>นอย67ตรงน�@แหละ  ต�sกตาม
นว�?ง  เราย>นอย67
ตรงกลาง  เราจะเหFนต�sกตาท�กๆคร
@งเลย  ไม7ต-องว�?งตามม
น  เราย�?งตะคร�บ
เท7าไร ม
นย�?งไม7ท
นเท7าน
@นแหละ

ธ�ดงคว
ตร
เร>?องการไปธ�ดงคQน�?นะ ท
@งผมสรรเสร�ญท
@งผมห-ามไว- แต7ถ-าคนม�ป 
ญญาแล-ว
กFไม7ม�อะไร ผมเหFนพระองคQหน1?งท7านสมาทานว7า ท7านไม7ไปละธ�ดงคQ ธ�ดงคQ
ไม7ใช7การไป ท7านค�ดง7ายๆ อย67ก
บท�?น�?แหละธ�ดงคQ  ๓ ข-อน7ะแหละปฏ�บ
ต�ให-
ม
นเข-มงวดอย67ตรงน�@  ไม7ต-องสะพายกลด  สะพายบาตรให-ม
นเหน>?อยหรอก 
น�?กFถ6กของท7านเหม>อนก
นนะแต7ม
นไม7พอใจ  ถ-าเราอยากไป  ถ-าม
นเหFนช
ด
จร�งๆละกF พ6ดค�าเด�ยวเท7าน
@นม
นกFเหFน
อย7างผมเล7าให-ฟ 
ง ม�เณรองคQน-อยท�?ไปอย67ป7าช-าน7ะ ไม7เคยไปเลย ไปอย67องคQ
เด�ยว ๖ ว
น ๗ ว
น อย67กลางป7าช-าคนเด�ยว เดFกแท-ๆผมเปFนห7วง ไปถาม ไป
ด6  เหFนไปบ�ณฑบาตในหม67บ-านแล-วกFมาฉ
น  ม�แต7หล�มฝ 
งศพท
@งน
@นรอบข-าง 
เณรกFนอนอย67อย7างน
@นองคQเด�ยวตลอดอย67ท�?บ-านกลางน�?ได-  ๗  ว
นแล-ว  ผม
ไปถามด6 ท7าทางกFอย67สบาย ไปถามว7า
"เอ! ไม9กล�วเหรอ"
เณรบอก "ไม9กล�ว"
"ทJาไมถ4งไม9กล�วน�="
"ค!ดว9าม�นคงไม9ม�อะไร!"
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เท7าน
@นเองม
นกFหย�ด  ไม7ได-ไปค�ดอย7างอ>?นให-ย�7งยาก  น�?  หายเลยหายกล
ว 
ลองท�าแบบน�@ด6ซ�  ผมว7า  การย>น  การเด�น  การไป  การมาการท�าก�จธ�ระ
เลFกๆน-อยๆ  ถ-าเราม�สต�เราไม7ปล7อย  ม
นไม7เส>?อมหรอกไม7เส>?อม  อาหา
รมากๆกFเปFนท�กขQว7าล�าบาก ล�าบากท�าไม เอาช�@นเด�ยวเท7าน
@น แล-วกFให-คน
อ>?นเขาไป จะล�าบากม
นท�าไม ย�7ง ย�7งอะไร เอาช�@นเด�ยวกFพอ ให-เขาเส�ย เรา
เส�ยดายม
นกFยากส� อ
นน�@ไม7เอา ต
กอ
นน
@นใส7อ
นน�@  ต
กใส7จนไม7อร7อยเท7าน
@น
ละ  เลยน1กว7าอาหารมากน
กว�7น  ว�7นเอาหลายท�าไมล7ะ  เราไปว�7นก
บม
นน�? 
เอาส
กช�@นหน1?งกFพอแล-ว  น�?ไปหาว7าอาหารมากว�7น  ม
นจะว�7นอะไรอาหารน7ะ 
อ-าว!  บ-าส�!  จะว�7นอะไร คนมากๆว�7น ว�7นอะไร  ท�?เราท�าก
นอย67ท�กว
นน�@จะไป
ท�าอะไรมาก ไปบ�ณฑบาตแล-วกFกล
บมาฉ
น ม�ก�จธ�ระเลFกๆน-อยๆกFท�า เราม�
สต�อย67เรากFท�าเส�ย เราไม7ขาด เวลาท�าว
ตรน�?ม
นเส>?อมเหรอ ถ-าท�าว
ตรเส>?อม
กFปฏ�บ
ต�ไม7ได-เท7าน
@นแหละ  กFเราไปกราบไหว-สร-างความด�ท
@งน
@น  ม
นจะ
เส>?อมอะไร  จะเหFนว7าไปท�าว
ตรย�7ง  ไม7ย�7งหรอก  เราน7ะ  ถ-าเราค�ดให-ม
นย�7ง 
ม
นกFย�7ง ไม7ไปม
นกFย�7ง
เราต-องค�ดอย7างน�@ให-ด�ๆเถอะ  ท�กคนกFชอบจะเปFนใหม7ๆ  กFชอบเปFนอย7าง
น
@นละ ความเปFนจร�งน7ะ เราไปย�7งก
บม
น เราอย67ก
บหม67คณะกFอย67ส� ใครจะท�า
อะไรกFท�าไป ผ�ดบ-าง ถ6กบ-าง เรากFอบรมแนะน�าก
นไปใครไม7อย67กFไป เราอย67
กFอย67 ม
นย�?งม�ประโยชนQละ พระ ก.  พระ ข.  พระ ค.  พระ ง.  กFย�?งเหFน เอs! 
ท7านองคQน�@ท7านอย67ของท7านย
งไงนะ  ท7านถ1งอย67ง7ายๆ  ม
นย�?งเปFนประโยชนQ
แก7เพ>?อนมน�ษยQ คนมากๆ อย7างเราเปFนล6กว
ดน�?นะม�ก�จ ท7านพาพระเณรท�า 
เรากFท�าเส�ย จะเปFนอะไร เม>?อเล�กเรากFหย�ด ส�?งท�?ถ6กต-องเรากFพ6ดไป ส�?งท�?ไม7
ถ6กไม7ด�เรากFไม7พ6ด  เกFบเส�ย  อาหารกFอย7าเอามากเอามายส�  เอามาส
กช�@น
สองช�@นแล-วกFเล�ก เหFนม�มาก อ
นน�@กFจะเอาน�ด อ
นน
@นกFจะเอาหน7อย เอาท�ก

691



อย7าง น�มนตQเถอะเจ-าค7ะ น�มนตQเถอะ ม
นกFย�7งเท7าน
@นแหละ กFเราปล7อยม
น
ไปน�? จะย�7งท�าไมล7ะ อ
นน�@เราไปย�7งก
บม
น กFน1กว7าอาหารม
นมาย�7งก
บเรา ค�ด
ก
นเส�ยอย7างน�@ ผมว7าม
นสบาย แต7ป 
ญญาเราน-อยป 
ญญาเราไม7ถ1งต7างหาก

สงบท�?ความเหFนชอบ
ถ-าพ6ดก
นจร�งๆนะ  ส�าหร
บพวกประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ถ-าจะให-ผมอย67ว
ดบ-านกFได- 
เสกคาถาเข-า  "ส�ทuธ�  อส�ทuธ�  ปจuจตuต�  ความบร�ส�ทธ� t  ไม7บร�ส�ทธ� tเปFนของ
เฉพาะต
ว"  ให-ม
นไป จะไปทางไหน จะท�าย
งไง ถ-าถ1งคราวท�?จ�าเปFนจะต-อง
ท�าอย7างน
@น  พระพ�ทธเจ-าตร
สให-อย67ในท�?สงบ  เรากFหาท�?สงบเท7าท�?เราหาได- 
ถ-าหากว7าหาไม7ได- เราร6-จ
กความสงบอย67ท�?น�?กFอย67 เม>?อเราจะต-องอย67กFให-สงบ 
อย7าให-เปFนต
ณหาส�  ไปกFอย7าให-เปFนต
ณหา  อย67กFอย7าให-เปFนต
ณหา  ให-ร6-
เร>?องของม
น  แต7สภาวะความเปFนอย67ของพระเณร  ท7านให-อย67ในท�?สงบ 
บางท�หาท�?สงบไม7ได-จะท�าย
งไง เด�wยวกFเปFนบ-าเท7าน
@นแหละ จะไปไหน อย67
น�?  อย67ม
นตรงน�@แหละ  อย67ให-ได-  ท7านให-ร6-กาลร6-เวลาอย7างน�@  แต7ว7าปกต�ท7าน
ไม7ได-เพ7นพ7านท
?วไป ให-อย67ในท�?สงบ กFจร�งอย67 ในเม>?อหาท�?สงบไม7ได- เราจะ
ต-องอย67ท�?น�?ส
กเด>อนหร>อส�บห-าว
นน�? จะท�าย
งไง ขาดใจตายเท7าน
@นส�
ให-เราร6-เร>?องอย7างน�@  จะไปเร>?อยๆกFอย7างน
@นแหละ  ไปอ�กกFอย7างน�@แหละ 
สงส
ยอย67เร>?อย  เด�wยวกFเปFนไข-มาเลเร�ยมาเท7าน
@นแหละ  เด�wยวกFไปฉ�ดยาไข-
มาเลเร�ย  เด�wยวกFว�7น  ความเปFนจร�งน
@นนะ  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-ม�ความ
เหFนท�?ถ6กต-อง  ให-เก�ดส
มมาท�ฏฐ�เท7าน
@นแหละ ไม7ใช7เร>?องอะไร แต7ว7าเราหา
เราพยายามหา ม
นกFยากอย67ส
กหน7อย เพราะป 
ญญาไม7มาก ความเข-าใจไม7
พอ
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หร>อว7าย
งไง ลองอ�กกFได- เออ! เบ>?อธ�ดงคQแล-ว อ
นน�@กFไม7แน7 ถ-าผมภาวนานะ 
แหม! ไม7ไปแล-ว เบ>?อ!  อ
นน�@กFไม7แน7 ถ-าในใจผมว7าไม7ไปแล-วธ�ดงคQ เบ>?อ ไม7
แน7  เด�wยวกFอยากไปอ�กแล-ว  หร>อจะไปธ�ดงคQเร>?อยๆอย7างน�@ไม7ม�จ�ดหมาย
ปลายทาง อ
นน�@กFไม7แน7อ�ก ต-องภาวนาอย7างน�@ ข
ดม
นเส�ย น�?ม
นจะไปธ�ดงคQ 
กFแน7  ม
นจะอย67กFแน7  ผ�ดท
@งน
@นแหละ  เอาแต7ท�?ม
นผ�ดๆท
@งน
@น  ไปด6ซ�  ผม
พ�จารณาแล-ว  ผมพ6ดง7ายๆฟ 
งด6ซ�  พ�จารณาด6ม
นเปFนอย7างน
@นจร�งๆ  ม
นกF
เหFนความจร�งของม
นเท7าน
@นแหละ  เม>?อเหFนความจร�งแล-วจะท�าย
งไง  ม
นกF
ถ6กต-องของม
นแล-ว จะท�าย
งไง จะไปกFได- จะอย67กFได-  แต7ให-ม�เหต�ผล ไม7ใช7
ว7าไม7ให-น
?ง  ไม7ให-เด�นไปไหน ไม7ใช7อย7างน
@น เด�นไปให-ม
นเหน>?อยเถอะ ให-
ม
นเตFมท�?เลยให-ม
นเหน>?อย แต7ก7อนเหFนภ6เขา แหม! สบายด�เหล>อเก�น เด�wยว
น�@เหFนภ6เขา โอsย!  ถอยกล
บแล-ว ไม7ไปแล-ว แต7ก7อนเหFนภ6เขาสบาย น1กว7า
จะอย67ภ6เขาตลอดช�ว�ตโน7น...
ท7านตร
สว7าให-ด6ป 
จจ�บ
น  ให-ร6-จ
กป 
จจ�บ
นตามเปFนจร�ง  ค�าพ6ดท7านพ6ดไว-ถ6ก
ต-องแล-ว แต7เราค�ดย
งไม7ถ6ก ต-องความเหFนย
งไม7ถ6กต-อง ม
นจ1งไม7สบาย ไป
ลองด6กFได- ไปเร>?อยๆอย7างน
@น
การไปธ�ดงคQน�@นะ ผมไม7อยากห-าม แต7กFไม7อยากอน�ญาต ฟ 
งออกไหม ผม
ไม7อยากจะห-าม  ไม7อยากอน�ญาต  แต7พ6ดอะไรให-ฟ 
ง  ไปธ�ดงคQน�@ให-ม
นม�
ประโยชนQ  อย7าไปเท�?ยวเล7น ท�กว
นน�@ผมเหFนว7าไปเท�?ยวเล7นก
นเส�ยมากกว7า
ประโยชนQ  ไปกFให-เปFนธ�ดงคQ  อย67กFให-เปFนธ�ดงคQเด�wยวน�@ม
นถ>อการไปเท�?ยว
เล7นเปFนธ�ดงคQเส�ย โกหกเจ-าของด-วยน
?นแหละ ค�ดเอาเอง ธ�ดงคQม�ประโยชนQ 
เอาความหมายว7าเราไปธ�ดงคQเพ>?ออะไร  ไปกFไปเถอะ  ผมขอให-ม�ประโยชนQ
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กFแล-วก
น จ1งจะไม7เส�ยเวลา พระไปธ�ดงคQผมกFห-ามนะ ถ-าเหFนไม7สมควรไป 
แต7ว7าไปจร�งๆแล-ว ผมกFไม7ได-ห-าม
แต7เม>?อจะไปกFถามก
นหน7อย  ไปอย67ภ6เขากFด�  ผมเคยสม
ยก7อนตอนเช-าต>?น
ข1@นมา  ทางไปบ�ณฑบาต  โน7น!  ต-องข-ามเขาล6กน�@ไป  บางว
นกล
บมาฉ
น
ไม7ท
น  ถ-าเราค�ดท�กว
นน�@แล-วนะ  ไม7ต-องไปให-ม
นล�าบากล�าบนอะไรน
?นนะ 
เด�นไปบ�ณฑบาตบ-านกลางน�?แล-วกFกล
บมาฉ
น  แล-วกFท�าความเพ�ยรมากด�
กว7า  ถ-าเราท�าให-ม
นถ6กนะ  นอกจากว7าเราฉ
นแล-วนอนเท7าน
@นม
นกFไม7ถ6ก 
อย7างไปบ�ณฑบาตตอนเช-า  ต-องข-ามเขาล6กหน1?งกFอ�ตส7าหQไป  กล
บมาบาง
ว
นต-องฉ
นจ
งห
นกลางเขา  ม
นจะไม7ท
นถ1งท�?เม>?อค�ดมาเด�wยวน�@นะ  ผมค�ดจะ
ไปท�าไม ถ-าเราหาหม67บ-านสบายๆขนาดน�@ อย7างบ-านกลาง บ-านก7อน�? ตอน
เช-าไปบ�ณฑบาตแล-วกFมาฉ
นจะได-พ
กผ7อน จะได-ท�าจ�ตใจด�กว7า เราฉ
นเสรFจ
แล-ว  ทางโน-นย
งไม7มาฉ
นบ�ณฑบาตเลย  ข-ามเขาอย67โน7น  คนหน1?งกFค�ดไป
อย7างหน1?ง ให-ม
นพบท�กขQน
?นแหละ ม
นจ1งจะร6-จ
กท�กขQ แต7ม
นม�ประโยชนQ ถ-า
ไปเปFนประโยชนQผมไม7โทษคนอย67  ไม7โทษคนไป  ไม7สรรเสร�ญคนอย67  ไม7
สรรเสร�ญคนไป  สรรเสร�ญท�?  "ม�ความเหFนถ6กต-อง"  น
?นแหละ  อย67กFเปFน
ภาวนา  ไปกFเปFนภาวนา  ไปเปFนกล�7มเพ>?อน  หม67ไหนกFไปหม67น
@น  ตามเร>?อง
ตามราวม
นไม7ถ6กต-อง
หลวงพ7อ:  ว7าย
งไง เท7าท�?เล7าความเหFนมาน�? จะเอาย
งไงด� จะท�าย
งไงต7อไป
อ�ก การปฏ�บ
ต�น7ะ!
พระ ก.:  หลวงพ7อคร
บ อารมณQกรรมฐานท�?ถ6กจร�ต  ผมเคยเจร�ญพ�ทโธก
บ
อานาปาฯนาน จ�ตกFไม7เคยสงบระล1กความตายกFไม7สงบ ระล1กข
นธQ  ๕  ไม7
สงบ หมดป 
ญญา!
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หลวงพ7อ: วางม
น! หมดป 
ญญา วางม
น!
พระ ก.:  เวลาน
?งสมาธ�  ถ-าได-สงบน�ดหน7อย ส
ญญา เยอะแยะไปหมด จะ
รบกวน
หลวงพ7อ: น
?นแหละ ม
นไม7เท�?ยง ไม7แน7 ไม7แน7 บอกม
นเลย ไม7แน7 ท�าไว-ใน
ใจ ท
@งหมดอารมณQม
นไม7แน7ท
@งน
@น  ไว-ในใจเลยนะ ท�าสมาธ�แล-วจ�ตไม7สงบ 
ไม7แน7เหม>อนก
น จ�ตน�@สงบแล-วไม7แน7เหม>อนก
น เอาม
นไม7แน7น�? ไม7ต-องเล7น
ก
บม
นท
@งน
@นแหละ  อย7าเอาปล7อยวาง  สงบกFอย7าไปค�ด  อย7าไปเอาจร�งเอา
จ
งก
บม
น.ไม7สงบกFอย7าเอาจร�งเอาจ
งก
บม
น  ว�ญญาณ
ง  อน�จจ
ง  เคยอ7าน
ไหม ว�ญญาณกFไม7เท�?ยง  เคยได-อ7านไหม จะไปท�าย
งไงก
บม
นล7ะ  ฮ1!  สงบ
ม
นกFไม7เท�?ยง ไม7สงบม
นกFไม7เท�?ยง เราจะม�ความเหFนย
งไงต7อไป เราม�ความ
ร6-อย67อย7างน�@นะ สงบกFไม7แน7 ไม7สงบกFไม7แน7 เราจะอย67ย
งไงถ-าจ�ตเราค�ดอย7าง
น�@ ถ-าเราม�ความร6-อย67อย7างน�@ละ ความสงบมากFร6-ว7าอ
นน�@ม
นไม7แน7 ไม7สงบมา 
เรากFร6-ว7าม
นไม7แน7 ความร6-ส1กเราจะอย67อย7างไร ตรงน
@น ร6-ไหม
พระ ก.: ไม7ทราบคร
บ
หลวงพ7อ:  กFด6ตรงน
@นส� ม
นสงบได-ก�?ว
น ท�?ว7าน
?งไม7สงบไม7แน7 หร>อม
นสงบด�
จ
ง ไม7แน7เหม>อนก
น เอาส�!  ม
นจะอย67ตรงไหน ไล7ม
นส� ไล7จ�@เข-าไป อย67ตรงน�@
แหละ ไม7ต-องไปไหน เด�wยวกFสงบ เท7าน
@นแหละ ภาวนาพ�ทโธกFไม7สงบ.อา
นาปานสต�กFไม7สงบ กFไปย1ด  ไม7สงบน
?นแหละ ถ-าเราภาวนาพ�ทโธ...พ�ทโธ
ไม7สงบ ไม7แน7เหม>อนก
น อานาปานสต�ไม7สงบ ไม7แน7เหม>อนก
น ไม7เล7นก
บ
ม
นท
@งน
@นแหละ  ม
นสงบกFไม7เล7นก
บม
นละ  ม
นหลอกลวงน�?  ม�แต7ความ 
หมายม
?นท
@งน
@นแหละ  เราต-องฉลาดก
บม
นส
กน�ดหน1?งส�  ถ-าม
นสงบล7ะกF 
เออ! ใช7แล-ว ไม7สงบกF ฮ1!  ว�7นวาย จะไปส6-ม
นได-อะไร ม
นสงบ ร6-ว7าม
น สงบ
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แล-วนะ  ไม7แน7!  ไม7สงบ  ด6ม
นแล-วไม7สงบกFอย7างน
@นแหละไม7แน7เหม>อนก
น 
ถ-าเราม�ความร6-ส1กอย7างน�@  ม
นจะย�บลง  เด�wยวน
@นเลยแหละ  เม>?อเราทวงม
น 
เม>?อม
นไม7สงบ น�?กFไม7แน7เหม>อนก
น ย�บลงเด�wยวน
@นท�เด�ยวละ เอ�ยง เร>อต-อง
เอ�ยงเลย  ลองซ�  เราไม7ท
นม
นน�?  เด�wยวเราจะเอาอย7างน
@น  ไม7แน7เหม>อนก
น 
ย�บเลย เอ-า! ลองด6ซ� ทวงม
นเข-าไป น�?ไม7ทวงม
นน�?คล�าม
นไป ให-ม
นว�?ง แล-ว
กFคล�าๆม
นไปเร>?อยอย7างน
@น ไม7ทวงม
น ใส7ม
นเข-าไปเลย อย7าให-ม
นอย67  แต7
เม>?อผมเทศนQให-ฟ 
งกFร-อง  โอsย!  หลวงพ7อน�?เทศนQแต7เร>?องไม7แน7ท
@งน
@นแหละ 
เด�wยวกFเบ>?อ  ล�กหน�  ไปแล-วนะ  ไปฟ 
งเทศนQ  หลวงพ7อกFเทศนQแต7เร>?องไม7แน7
ท
@งน
@นแหละ เบ>?อแล-วกFไปหาให-ม
นแน7ด6ซ� เออ!  เด�wยวกFกล
บมาอ�กแล-ว ลอง
จ�าไว-ในใจส�  ค�าผมพ6ด ไปเถอะไป ถ-าไม7เหFนอย7างผมว7าน�?  ไม7สงบเลย ไม7
สบาย ไม7ม�ท�?จะอย67หรอก
ท�าสมาธ�ให-มากน7ะผมกFเหFนด-วยเหม>อนก
น  เจโตว�ม�ตต�  ป 
ญญาว�ม�ตต�  ร6-
ไหม ค�าพ6ดน�@ร6-ไหม ว�ม�ตต� แปลว7า การหล�ดพ-นจากอาสวะ ๒ อย7าง เจโต
ว�ม�ตต�  อ�านาจของจ�ตมากท�?ส�ด  ค>อเร>?องสมาธ�มาก  จ1งท�าป 
ญญาเก�ดได- 
ป 
ญญาว�ม�ตต�  ท�าสมาธ�พอเปFนรากฐาน  เหม>อนต-นไม-น�?เหFนไหม  บางชน�ด
เอาน�@าใส7 ม
นบานข1@นมานะ บางต-นเอาน�@าใส7 ตาย ต-องใส7แต7น-อยๆ พอด�ๆ 
เหFนไหมน
?น  ต-นสน  ต-นฉ
ตรน7ะ  ไปเอาน�@าใส7มากๆ  ตายนะ  ใส7แต7น-อยๆ 
ไม7ร6-ม
นเปFนอะไร แต7อย7างต-นน�@ ด6ซ� แห-งออกอย7างน�@ ม
นข1@นมาได-ย
งไง ลอง
ค�ดด6ซ� ม
นจะได-น�@ามาจากไหน ใบม
นจ1งใหญ7จ1งโตอย7างน�@ บางต-นต-องใส7น�@า
ให-มากๆจ1งจะได-ใบใหญ7ขนาดน�@  แต7อย7างต-นน�@ม
นน7าจะตาย  อ�กอย7างหน1?ง
เขาปล6กแขวนเอาไว-  รากม
นห-อยลงมาก�นลม  ม
นน7าจะตายนะ  ถ-าเปFนไม-
ธรรมดา ม
นคงแห-งไปหมดแล-ว น�?อ�กหน7อยใบม
นจะยาวข1@นมาเร>?อยๆ ไม7ม�
น�@านะ น�@าไม7ม� เปFนอย7างน�@เหFนไหม น�?กFเหม>อนก
น ธรรมชาต�ม
นเจโตว�ม�ตต� 
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ว�ม�ตต�  แปลว7าการหล�ดพ-น  ต-องท�าก�าล
งใจให-เข-มแขFง  ม�สมาธ�มากๆอย7าง 
หน1?ง  กFเหม>อนก
บต-นไม-บางชน�ดต-องให-น�@ามากๆ ม
นจ1งจะเจร�ญข1@น แต7อ�ก
อย7างหน1?งไม7ต-องให-น�@า  มาก  ให-น�@ามาก  ตาย  ต-องให-น�@าน-อยๆ เพราะม
น
เปFนอย7างน
@น ม
นเจร�ญของม
นได-อย7างน
@น ฉะน
@นท7านจ1งตร
สว7า เจโตว�ม�ตต� 
ป 
ญญาว�ม�ตต� ว�ม�ตต� การหล�ดพ-น การท�?จะหล�ดพ-นต-องใช-ป 
ญญาและก�าล
ง
จ�ต จ�ตก
บป 
ญญาต7างก
นไหม
พระ ก.: ไม7คร
บ
หลวงพ7อ: ท�าไมถ1งแยกล7ะ ท�าไมถ1งแยกเปFนเจโตว�ม�ตต� ป 
ญญาว�ม�ตต�
พระ ก.: เปFนเพ�ยงค�าพ6ดคร
บ
หลวงพ7อ:  น
?นแหละเหFนไหม ไม7อย7างน
@นเรากFไปเท�?ยวแยก เด�wยวกFเปFนบ-า
เท7าน
@นแหละ  แต7ว7าม
นอ�งก
นน�ดหน7อยนะ  จะว7าอ
นเด�ยวก
นกFไม7ใช7  คนละ
อ
นกFไม7ใช7  ผมจะตอบอย7างน�@ถ6กไหม  ผมจะตอบว7าอ
นเด�ยวก
นกFไม7ใช7 
คนละอย7างกFไม7ใช7 ผมจะตอบอย7างน�@ เอาไปพ�จารณาซ� พ6ดถ1งความเท7าท
น
นะ  คร
@งหน1?งผมไปพ
กท�?ว
ดร-างแห7งหน1?งองคQเด�ยว  มะไฟท�?ว
ดร-างแห7งน
@น
เยอะเลย  อยากฉ
นเหล>อเก�น  ผมกFไม7ได-ฉ
น  ความหวาดความกล
วว7าม
น
เปFนของสงฆQ  ม�โยม คนหน1?งสะพายตะกร-ามาขอ เราไปป 
กกลดท�?น
?น  เขา
จะค�ดว7าเราเปFนเจ-าของหร>อย
งไงกFไม7ร6- เขามา ขอ ผมกFค�ด เอ!  จะให-เขากF
ไม7ได-นะ  คร
@นจะไม7ให-เขากFจะว7าพระหวง  ม�แต7โทษท
@งน
@น  ผมเลยตอบ 
"โยม อาตมาพ
กท�?ว
ดน�@ ไม7ใช7อาตมาเปFนเจ-าของนะ ท�?โยมขอน�? กFเหFนใจอย67
เหม>อนก
น  อาตมาไม7ห-าม  แต7กFไม7อน�ญาต ฉะน
@น  แล-วแต7โยมเถอะ"  โอp! 
เขาไม7เอาแฮะ เออ! ค�าตอบอย7างน�@กFด�เหม>อนก
น ไม7ห-ามแต7ไม7อน�ญาต เรา
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หมด ภาวะเลย พ6ดไปอย7างน�@กFม�ประโยชนQ ม
นท
นเขาด�!  พ6ดแล-วกFด� ด�จน
กระท
?งท�กว
นน�@แหละ บางท�คนพ6ดแปลกๆ ม
นกFไม7กล-าเอา จร�ตค>ออะไร?
พระ ก.: จร�ต เอ-อ! ไม7ทราบจะตอบอย7างไร
หลวงพ7อ:  จ�ตกFอ
นน�@ จร�ตกFอ
นน�@ ป 
ญญากFอ
นน�@ จะท�าย
งไงล7ะท�น�@ ด6ซ� ว7าย
ง
ไง ลองด6ซ� ราคจร�ต โทสจร�ต โมหจร�ต พ�ทธจร�ต จร�ตกFค>อจ�ตใจของคนเรา 
ท�?ม
นแอบแฝงในสภาวะอ
นใดอ
นหน1?งมากกว7าเขา เปFนราคะบ-าง โทสะบ-าง 
ท�กอย7างม
นกFเปFนภาษาค�าพ6ดเท7าน
@นแหละ  แต7ม
นแยกก
นออกไป  ได-หก
พรรษาแล-วนะ  เออ!  ว�?งตามม
นเหFนจะพอแล-วม
@ง  ว�?งมาหลายป�แล-วน�?  ม�
หลายคนอยากจะไปอย67องคQเด�ยว  ผมไม7ว7าหรอก  อย67องคQเด�ยวกFอย67เถอะ 
อย67หลายองคQกFอย67  ไม7ผ�ดหรอกถ-าไม7ค�ดผ�ด  อย67องคQเด�ยวค�ดผ�ดม
นกFไม7เก�ด
ประโยชนQอะไร ล
กษณะท�?อย67ของผ6-ปฏ�บ
ต�เปFนท�?สงบหน7อยนะ แต7ว7าในเม>?อ
ท�?สงบระง
บเช7นน
@นไม7ม�  เรากFตายซ�  ม
นร-อนน�?  อย7าหาทางอะไรให-ม
นมาก 
ให-ม
นย7อเข-ามา  ให-มาอย67ท�?จ�ตใจเจ-าของท�?ผมพ6ดน7ะด6ไปนานๆ  อย7าไปท�@ง 
ให-ม�ความร6-  เอาไว-  ท�?ผมว7า อน�จจ
ง อน�จจ
ง ต-องด6ไปนานๆเถอะ เด�wยวจะ
เหFนช
ดหรอก  ผมเคยได-ค�าพ6ดจาก  อาจารยQองคQหน1?ง  เม>?อคร
@งผมภาวนา
ใหม7ๆ ท7านว7ากรรมฐานน�@กFปฏ�บ
ต�ไปเถอะ อย7าสงส
ยม
น อย7างเด�ยวเท7าน
@น
แหละ พอแล-ว.
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๔๔ - ธรรมะท�=หย�=งร0Bยาก
http://ajahnchah.org/thai/Dhamma_Hard_to_Know.php 

ว
นมหาปวารณา
ว
นน�@เปFนว
นมหาปวารณา  ความเปFนจร�งน
@นเราน
บถ>อพระพ�ทธเจ-าของเรา 
เท�ดท6นพระร
ตนตร
ย  ค>อพระพ�ทธ  พระธรรม  พระสงฆQ  ย�?งกว7าอะไรท
@ง
หลายท
@งน
@น  แต7ว7าเร>?องน�@ม
นไม7ใช7ของเล7นๆ  จะต-องเปFนผ6-ฉลาดพอสมควร 
ต-องฉลาดในการสอนจ�ตของต
วเอง เอาออกมาฝ1กให-มากๆ
จ�ตของเราน�@จะบ�บม
นมากกFไม7ได-  จะปล7อยม
นกFเลอะเทอะพระพ�ทธองคQ
ท7านตร
สว7า สอนต
วอย7างไรสอนคนอ>?นอย7างน
@น ต
วท�าอย7างไร จ1งให-คนอ>?น
ท�าอย7างน
@น ไม7ใช7ของเล7นๆหรอกโยม โยมไปมองด6พระท7านบวช กFน1กว7า
ท7านสบาย อย7างเช7นเร>?องอาจารยQด� จะเล7าให-ฟ 
ง

อาจารยQด� ศ�ษยQหลวงป67ม
?น
อาจารยQด�ท�?เปFนค67ก
บอาจารยQทองร
ต  เปFนพระกรรมฐานร�7นกลางไม7ใช7ร�7น
แรก  ท�?เปFนศ�ษยQอาจารยQม
?น  ภ6ร�ท
ตโต  เท�?ยวบ�ณฑบาตไปฉ
นตามบ-านป7า 
บางท�บางบ-านกFไม7ร6-เร>?องเลย  พระไปบ�ณฑบาตกFใส7แต7ข-าวจะเอาอาหารใส7
บาตรหร>อกFไม7เคยท�าก
น  บางแห7งกFว7าพระกรรมฐานท7านฉ
นแต7หวาน 
อย7างอ>?นท7านไม7ฉ
นหรอก  พอไปบ�ณฑบาตตามบ-านเขากFเอาข-าวเปล7าใส7
เท7าน
@นแหละ  พระจะไปบอกให-เขาเอาอาหารใส7บาตรกFไม7ได-  เปFนอาบ
ต� 
บางท�พระไปพ
กอย67เปFนเด>อนๆ เขากFย
งไม7เข-าใจ ท�น�@ท7านอาจารยQด�ท7านไป
บ�ณฑบาตในบ-านท�?ย
งไม7เคยไป  โยมกFใส7แต7ข-าว  ตอนฉ
นจ
งห
นเขากFตาม
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ไป ท7านกFฉ
นจ
งห
นอย67อย7างน
@นแหละฉ
นแต7ข-าวเปล7าๆ เพราะของม
นอย67ใน
บาตร  โยมเขากFมองไม7เหFน  เหFนพระเอาม>อล-วงลงไป  ท7านกFเอาข1@นมาฉ
น
สบายๆ  กFน1กว7าอาหารท7านเยอะแยะแล-ว  ท7านอาจารยQด�ท7านฉ
นข-าว
เปล7าๆอย67 ๗ ว
น ท7านกFค�ดว7า "จะท�าอย7างไรด�หนอ" พระกรรมฐานน�?ท7านกF
ม�ป 
ญญาพอสมควรเหม>อนก
นนะ  ว
นหน1?งท7านกFเอาฝาบาตรหงายข1@น  จ
บ
เอากาน�@ามาร�นใส7ม�แต7น�@าเท7าน
@นแหละ  โยมกFตามมาน
?งอย67จะมาฟ 
งธรรม 
ท7านกFเอาข-าวเหน�ยวมาป 
@นแล-วกFจ�@มก
บน�@าในฝาบาตรท�?ร�นมาจากกาน�@าน
?น
แหละท7านกFฉ
นข-าวไป โยมเขากFมองท7าน ท7านกFฉ
นของท7านไปเร>?อยๆ
โยมสงส
ยกFถาม "เอ-า หลวงพ7อท�าไมฉ
นอย7างน
@นเล7า ท�าไมฉ
นข-าวก
บน�@า"
ท7านกFว7า "ม
นม�อย7างน�@กFฉ
นอย7างน�@"
โยมกFว7า "ฉ
นพร�กฉ
นปลาร-าไม7ได-หร>อ"
"ถ-าม
นม�กFได-" ท7านอาจารยQตอบ
โอ-โฮ ม
นช7างเพราะเหล>อเก�นนะ ท7านเอาข-าวในบาตรน
@นมาจ�@มน�@าเปล7าอย67
น
?นแหละ  น�?ค>อจะสอน  เอาก
นถ1งขนาดน
@น  ท�น�@เขาร6-แล-วกFว7าโอ...เราบาป
แล-วให-พระฉ
นข-าวก
บน�@าเปล7าๆอย67ถ1ง  ๑๕  ว
น  แล-วน�?ความไม7ร6-เร>?องเปFน
อย7างน�@ คนท�?ไม7ร6-เร>?องม
นสอนยากสอนล�าบาก

เม>?อหลวงพ7อป7าไปสอนท�?เม>องนอก
คร6บาอาจารยQผ6-สอนมาน
@นล�าบาก  อย7างเช7นอาตมาออกไปเม>องนอก  ซ1?ง
เขาไม7ม�พระเหม>อนบ-านเรา กFเปFนเหต�ให-มองเหFนพระพ�ทธเจ-าเส�ยแล-ว พอ
เราออกไปบ�ณฑบาต เขามองไม7เปFนพระเลยเขามองเปFนต
วอะไรกFไม7ร6- คน
ท�?จะค�ดใส7บาตรส
กคนหน1?งกFไม7ม�  ม�แต7เขาพาก
นมองว7า  ต
วอะไรน7ะมาน
?น 
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โอ-โฮ น1กถ1งพระพ�ทธองคQ อาตมากราบท7านเลย ม
นแสนยากแสนล�าบากท�?
จะฝ1กคน  เพราะเขาไม7เคยท�าผ6-คนท�?ไม7เคยท�าไม7ร6-จ
กน�?ม
นล�าบากมาก  พอ
มาน�?น1กถ1งเม>องไทยเราออกจากป7าไปบ�ณฑบาตเท7าน
@นแหละ  ไม7อดแล-ว 
ไปท�?ไหนม
นกFสบายมาก

บ�ณฑบาตเอาคน อย7าเอาอาหาร
แต7เม>?อเราไปเม>องนอกอย7างน
@น  มองๆด6ไม7ม�ใครต
@งใจมาต
กบาตรพระ 
บาตรเขาย
งไม7ร6-จ
กเลย  เราสะพายบาตรไป  เขาน1กว7าเปFนเคร>?องดนตร�เส�ย
อ�ก  ถ1งอย7างน
@นอาตมากFย
งด�ใจในส�?งท�?ได-ท�ามาแล-ว  โดยมากพระท7านไป
เม>องนอก ท7านไม7บ�ณฑบาตหรอก อาตมามองเหFนข-อน�@น1กถ1งพระพ�ทธเจ-า 
อาตมาต-องบ�ณฑบาต  ใครจะห-ามกFจะบ�ณฑบาต  ไปบ�ณฑบาต  ไปท�าก�จ
อ
นน�@ท�?กร�งลอนดอนได-  ด�ใจเหล>อเก�น  พวกพระไปด-วยก
นกFว7าบ�ณฑบาต
ท�าไม  ม
นไม7ได-อาหาร"อย7าเอาอาหารซ�  ไปบ�ณฑบาตเอาคน  เอาคนเส�ย
ก7อน ขนมม
นมาก
บคน"

ให-อายเฉพาะในส�?งท�?เปFนบาป
พระกFไปบ�ณฑบาตให-เขามองด6  เขามองด6พระน
?นกFถ>อว7าได-แล-วกFเหม>อน
ท7านพระสาร�บ�ตรน
?น  ท7านไปบ�ณฑบาตอ�-มบาตรอย67ในบ-านต
@งหลายคร
@ง 
เขากFไม7ใส7บาตรส
กข
นเลย  เขามองด6แล-วเขากFเด�นหน�  มาถ1งว
นหน1?งเขากF
ว7า  "พระสมณะน�?มาอย7างไร  ไป  หน�ไป  "พระสาร�บ�ตรท7านกFด�ใจแล-ว  ได-
บ�ณฑบาตแล-วว
นน�@  เพราะเขาสนใจเขาจ1งไล7เรา  ถ-าเขาไม7สนใจเขาไม7ไล7
หรอก เขาไม7พ6ดก
บเราหรอก พระสาร�บ�ตรท7านเปFนผ6-ม�ป 
ญญา เท7าน
@นท7าน
กFพอใจแล-ว  คนสนใจ  น�?เปFนจ�ตของพระท�?ท7านไปประกาศพระศาสนา 
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อาตมามาน1กถ1งข-อน�@แล-วกFไม7อาย  เพราะพระพ�ทธเจ-าของเราท7านตร
สว7า 
"ให-อายแต7ส�?งท�?ม
นเปFนบาป  ไม7เปFนบาปไม7ต-องอาย"  กFเลยออกไป
บ�ณฑบาตได-ส
ก  ๗  ว
น  ต�ารวจกFจ-องสะกดรอยตามมาห-าม  ให-หย�ด
บ�ณฑบาต บอกว7าผ�ดกฎหมายในเม>องเขา เราไม7ร6-น�?ม
นผ�ด เรากFหย�ด ท�?ผ�ด
เพราะเขาหาว7าเปFนขอทาน  บ-านเขาห-ามขอทาน  เรากFบอกว7า  อ
นน
@นม
น
เปFนเร>?องของคน แต7น�?ม
นเร>?องของศาสนา พระพ�ทธศาสนาไม7ใช7ขอทาน กF
เลยได-อธ�บายไปว7า ขอทานประการหน1?ง การบ�ณฑบาตอ�กอย7างหน1?งกFเลย
เข-าใจก
น  ท�กว
นน�@ท�?น
?นพระกFได-บ�ณฑบาตอย67  แต7กFย
งไม7ด�เท7าไรหรอก 
ค7อยๆเร�?มไปล7ะน�?เปFนส�?งท�?ท�าได-ยาก ท�าได-ล�าบาก

ขอให-ปฏ�บ
ต�ธรรมตลอดช�ว�ต
จ�ตใจของเราน�@กFเหม>อนก
น  อย7างเราชาวพ�ทธท�?มาฟ 
งธรรมะก
นท�กว
นพระ
น�?  บางคนกFย
งไม7ค7อยจะร6-เร>?องธรรมะแท-ๆ  อย7างเม>?อสองสามว
นมาน
@น 
พวกโยมจากสาขามารวมก
นเปFนร-อยๆ ท�น�@อาตมากFเลยถามว7า  "โยม ป�น�@
เท7าท�?ตรวจด6นะ  อาตมาสอนมาน�?กFเก>อบสามส�บป�แล-ว  ปล7อยไปตามใจ
สบายๆ  ว
นน�@กFเลยอยากถามว7า  พวกเราอ�บาสกอ�บาส�กาท
@งหลายน
@น  ม�
บ-างไหมในท�?น�@ ได-ต
@งใจท�?จะปฏ�บ
ต� ปฏ�บ
ต�ไม7มากหรอก ม�ศ�ล ๕ ตลอดช�ว�ต
ม�บ-างไหม"
มองด6ตาก
นล7อกแล7ก  ไม7ม�เลย  น
?งน�?งอย67อย7างน
@น  น�?เหFนไหมม
นขาดการ
ปฏ�บ
ต�  ค>อม
นย
งไม7ถ1งใจ  อาตมากFเลยเทศนQว7าไปส
กหน7อยว
นน
@นจะม�ใคร
โกรธหร>ออย7างไรกFไม7ร6-  อาตมากFน1กว7าจะม�คนส
กคนหน1?ง  แต7ด6แล-วม�แต7ข�@
คน ม�แต7ข�@ม
น คนไม7ม� ถ-าคนแท-ม
นต-องส�ารวมด-วยศ�ล ๕ ค>อถ-าเปFนมน�ษยQ
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แล-วเราต-องพยายามท�าศ�ลน�@ให-ม
นม�ข1@นมาโดยตลอดช�ว�ต ได-ส
ก ๔-๕ คนกF
ย
งด�นะ น�?ไม7ม�หรอก เพราะไม7เคยท�ามา

ปฏ�บ
ต�ศ�ล ๕ สม�?าเสมอ
สม
ยก7อนอาตมาย
งไม7ได-มาสอนท�?น�? เร>?องสมาธ�น�?คนกFไม7ร6-เร>?องเลย ศ�ลกFพ6ด
แต7ร
บก
บพระไปเท7าน
@น  พ6ดไปท�าไมกFไม7ร6-  สมาธ�กFไม7ร6-เร>?อง  ไม7เคยท�า 
เข-าไปว
ดกFไม7ม�ใครฝ1ก เม>?อศ�ล สมาธ� กFไม7เร�?ม ป 
ญญาจะเก�ดท�?ไหน ถ-ามา
พ6ดถ1งตรงน�@ร6-ส1กว7าพวกเราย
งไกลก
นมากท�?ส�ด  ขอให-แต7ละคนเอาการบ-าน
ข-อน�@ไปค�ดก
น อย7างอาตมาข1@นไปเม>องเหน>อไปเทศนQให-เขาร
กษาศ�ล เขากF
ว7า
"ท7านอาจารยQเทศนQอย7างน�@ ท7านจะฉ
นข-าวก
บอะไร"
"ไม7ร6- อาตมาไม7ร6-"
เขากFว7า  "ถ-าอย7างน
@นเอาไหม ผมจะโขลกพร�กก
บเกล>อมาให-ท7านฉ
นท�กว
น 
ท7านจะฉ
นได-ไหม"
อาตมากFว7า  "ใครจะท�า  โยมคนไหนจะท�า  อย7าหน�จากก
นเลยนะ  ให-โยม
โขลกพร�กก
บเกล>อมาท�กว
นๆ  อาตมากFจะฉ
นให-ท�กว
นๆอาตมาไม7เคยเหFน
ใครม�ศร
ทธาอย7างน�@  เอาไหม  เอาก
นเปFนป�ๆ ไหมหร>อตลอดป�กFเอาก
นไหม 
ให-โยมมาจ
ดท�กว
นนะ"
โน7น  คนท�?พ6ดไปน
?งอย67โน7น  ม
นไม7กล-าท�าหรอก  ม
นพ6ดแต7ปากน
?นแหละ 
พ6ดให-เราจนเท7าน
@น  ความเปFนจร�งคนท�?มาว
ดท�กว
นน�@ม
นต-องม�ศร
ทธา  คน
พ6ดเช7นน
@นม
นไม7ม�ศร
ทธาหรอก
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เข-าถ1งพระร
ตนตร
ยไม7ต-องด6ฤกษQ
ผ6-ท�?เข-าถ1งพระร
ตนตร
ย ค>อพระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ น
@นท�?จร�งม
นง7าย
ท�?ส�ดโยม ม
นง7ายมาก การกระท�าอะไรต7อม�อะไรม
นง7ายม
นไม7ยาก ไม7ต-อง
เล>อกว
นน
@น เด>อนน�@ ยามน�@  ไม7ต-องแล-ว พระพ�ทธองคQของเรากFทรงสอนว7า 
เม>?อไรม
นสะดวกว
นน
@นม
นด�  ม
นไม7ข
ดข-องว
นน
@นม
นด�  แต7น�?เราไม7อย7างน
@น 
เช7นจะปล6กบ-านปล6กช7องสารพ
ดอย7างกFจะต-องหาฤกษQว
นพ
นยามก
นเส�ย
แล-ว  พระพ�ทธองคQท7านไม7ว7าอย7างน
@น  ท7านว7าเม>?อโอกาสม
นเหมาะสมกFให-
ท�าไปเถอะ แต7เรากFกล
วซ1?งถ-าพ6ดถ1งพระร
ตนตร
ยเตFมท�?ถ1งท�?ส�ดแล-ว

ม�ความสะดวกเม>?อใด เปFนฤกษQด�เม>?อน
@น
ไม7ม�อะไรท�?จะต-องกล
ว ค>อว7าม
นไม7ผ�ดหรอก เม>?อม
นม�โอกาสท�?จะท�า เม>?อไร
ม
นสะดวก ม
นถ6กก
บเวลาของเรา ม
นสะดวกกFเอาละ น�?ท7านว7าอย7างน�@  แต7
เราไม7เอาอย7างน
@นซ�  จะต-องเอาว
นน
@นว
นน�@  จนอาตมาร�าคาญ  ย�?งว
น
แต7งงานน
@นเขาถ>อว7าเปFนว
นท�?ส�าค
ญของเขามาก  ต-องเอาว
นน
@น  ต-องเอา
ฤกษQอย7างน
@นอย7างน�@  น�มนตQเอาพระหลวงตาไปฉ
น  น
?งคอยเม>?อยจะตาย
แล-วอย67น
?นแหละ  ค>อถ-าไม7ได-ฤกษQไม7เอา  ต-องให-ได-ฤกษQ  อาตมากFคอย
ส
งเกตใครท�?ม�ฤกษQด�ๆบ-าง  ว7าม
นจะเปFนอย7างไรไหม ม
นจะด�ไหม บางคน
อย67ก
นได-ไม7ถ1งเด>อนทะเลาะก
นไปเลย  อ-าว..ด6ซ�ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@  แล-ว
ท�าไมไม7ส
งเกตเหต�ผลด6ล7ะ  จะต-องเอาว
นน
@นว
นน�@  ว
นน�@ม
นจม ว
นน
@นม
นฟ6 
ต-องท�าข-างข1@น  ข-างแรมอย7าเอา ไปถ>อเอาอ
นน
@นมาเปFนฤกษQของเรา ฤกษQ
ม
นกFเปFนเร>?องของฤกษQ  เวลากFเปFนเร>?องของเวลา  ม
นไม7ใช7มาเก�?ยวข-องก
บ
เรา  ถ-าเราไปค�ดอะไรต7อม�อะไรม
นมากท�กอย7าง  ในเร>?องพ�ทธศาสนาม
นกF
จะย�7งเหย�งหลายอย7าง จนกระท
?งท�?ว7าพ6ดก
นไม7ค7อยจะได-
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ความค�ดของหลวงพ7อเก�?ยวก
บฤกษQยาม
ท�น�@เรามามองด6ซ�ว7า  ถ-าเปFนอย7างน
@นพระร
ตนตร
ยของเราจะเส>?อมไหม 
เศร-าหมองไหม ม
นกFเส>?อม ม
นกFเศร-าหมองเท7าน
@นแหละท�?ว7าฤกษQด�ยามด�กF
ค>ออะไรท�?ม
นด�  อะไรท�?ม
นเหมาะสม  ไม7ข
ดข-องน
?นแหละ  อาตมาว7าม
นด�
แล-ว อาตมาพ6ดอย7างน�@ ท
@งย
งถ>ออย7างน�@มาตลอดจนท�กว
นน�@ ไม7เคยเหFนม
น
เปFนอะไร  เม>?อเรามามองคนบางคนตระก6ลบางตระก6ล  โยมบางโยมกF
ล�าบาก เช7นแต7งงานก
นไม7ถ1งฤกษQหมายจร�งๆไม7ต-องละ พระฉ
นเสรFจแล-วกF
ต-องน
?งคอยอย67น
?นแหละ  ค>อพอถ1งฤกษQกFต-องสวด  ชะย
นโต  โพธ�ยา 
ม6เล...แต7แล-วม
นกFด�บ-างได-บ-าง  เส�ยบ-าง  เหม>อนก
น  บางคนกFอย67ด-วยก
น
เด>อนสองเด>อน พ6ดก
นไม7ร6-เร>?อง หน�จากก
นเส�ยแล-ว ท�าไมฤกษQม
นไม7ค�-มล7ะ 
ฤกษQม
นไปอย67ตรงไหน

อย7าเช>?อมงคลต>?นข7าว
อ
นน�@ขอให-โยมค�ดก
น  อาตมาเคยพ6ดอย67เร>?อยๆให-โยมค�ด  ถ-าเราพ6ดถ1งการ
ตกลงก
นว
นน
@นว
นน�@  ตกลงก
นพร-อมเพร�ยงสาม
คค�ก
นไม7ใช7ว7าได-ว
นจ
นทรQ
ไม7เอานะ ไม7ได-ว
นอ
งคารไม7เอานะ ไม7ใช7อย7างน
@นอ
นน�@เปFนเร>?องย�7ง ไม7ต-อง
มากหรอก  เท7าน�@ม
นกFย�7งแล-ว  เม>?อเราต
ดส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ท�?เปFนมงคลต>?น
ข7าวออกไปแล-ว  ม
นกFก-าวเข-าไปห-าส�บเปอรQเซFนตQแล-ว  เราน
บถ>อพระพ�ทธ 
พระธรรม พระสงฆQ ส6งส�ดส6งส7งด�แล-ว จะสบายจะสะดวกก
นท�กอย7าง
อย7างตามบ-านนอกของเราน
@น ท�าไร7 ท�านา ท�าค-า ท�าขายท�าโน7น ท�าน�? ถ-า
ถ>อก
นอย7างน�@กFย�?งล�าบากข
ดข-องหลายอย7าง อย67มาว
นหน1?ง เขาเอาหน
งเส>อ
มาให-ลงคาถาให-  หน
งหน-าผากเส>อ  น�?ม
นกFต-องฆ7าเส>อ  ม
นถ1งเอาหน
งหน-า
ผากเส>อมาได-  กFน1กว7าเราได-ของด�แล-ว  เอามาให-หลวงพ7อลงคาถาให- 
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อาตมากFว7า  "จะลงคาถาไปท�าไม  เส>อกFไปฆ7ามาแล-วน�?  หน
งม
นจะด�อะไร" 
ไปฆ7าต
วม
นเอาหน
งม
นมาลงคาถาถ>อก
นไปอย7างน�@  ท�?จร�งแล-วท�?ม
นด�อย67  กF
ค>ออย7าไปฆ7าเส>อม
น อ
นน�@ไปฆ7าเขาถ>อก
นว7าด�และย
งจะเอาหน
งมาลงคาถา
อ�ก จะท�าอะไรก
นต7อไปอ�กเปFนอย7างน�@ม
นถ>อผ�ดก
นหมด
อย7างกลองท�?ว
ดอาตมาเคยอย67นะ  ค>อว
ดท�7ง  กลองเขาเอาไว-ต�
เพล...ท�7ม...ท�7ม...ท�7ม  ม�อาจารยQองคQไหนกFไม7ร6-บอกว7า  ถ-าได-หน
งหน-ากลอง
มาจะลงคาถาให-  กFเลยพาก
นไปผ7าเอากลองเพลท�?ว
ดท�7ง  ปาดหน-ากลอง
แล-วกFเอาไปลงคาถา  เรากFเคยเหFนว7ากลองเพลม
นด
ง  ถ-าต�ไปคนกFมารวม
ก
น  อ
นน�@คงด�แน7  แต7น�?กล
บไปต
ดเอามาลงคาถาเส�ยน�?เร>?องท
@งหลายเหล7าน�@
ม
นหลายเหล>อเก�น  เม>?อค-นถ1งพ�ทธศาสนาของเราแล-ว  ท�?จร�งน
@นม
นล�าบาก
อย67  เราจะเอาตรงไหน  ม
นด�  ม
นล�าบากการปฏ�บ
ต�ของเราน
@นม
นถ1งไม7
ปรากฏผลข1@นมา

บ6ชาย
ญเปFนความเช>?อถ>อของพราหมณQ
เร>?องท
@งหลายเหล7าน�@พระพ�ทธองคQตร
สว7าม
นย�7ง  ทรงต
ดท�@งเพราะม
นเปFน
เร>?องของพราหมณQ  พราหมณQเขาบ6ชาย
ญ  ท�าไมพราหมณQถ1งบ6ชาย
ญ 
เพราะเขาต-องการส�?งท�?เขาปรารถนา  เขาถ1งบ6ชาย
ญ  ม
นตรงก
นข-ามก
บ
พ�ทธศาสนาของเรา  ท�าไมเราถ1งท�าบ�ญก
น  ท�าบ�ญก
นท�าไมการท�าบ�ญน
@น 
พระพ�ทธเจ-าของเราหมายถ1ง  ไม7ให-เหFนแก7ต
วหร>อว7าท�าไปเพ>?อก�าจ
ดความ
โลภออกจากใจของเรา  ม
นไปคนละข-างก
บพราหมณQเส�ยแล-ว  ม
นกล
บก
น 
ฉะน
@นผ6-เข-าถ1งพระร
ตนตร
ยน
@นหยาบๆม�เยอะแต7ม
นกFย
งไปไม7ได- ไม7ต-องไป
พ6ดถ1งธรรมล1กซ1@งอะไร  อย7างเช7นท7านว7า"อน�จuจา  วต สงuขารา  อ�ปuปาทวย
ธมuน�โน"  ม
นจะถ1งส
งขารเม>?อไรเพราะม
นไม7ได-พ�จารณาก
น แม-แต7น
?งสมาธ�
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ท�าจ�ตให-เปFนหน1?งม
นกFไม7เคยร6-เร>?อง  ไม7ร6-จ
กท�าก
น  แล-วม
นจะไปมองเหFน
ตรงไหน อ
นน�@ให-พวกเราเอาไปพ�จารณาด6

พ�ทธศาสนา ถ-าไม7ปฏ�บ
ต�กFไม7เก�ดผล
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@เปFนพระกFปฏ�บ
ต�ได-  เปFนโยมกFปฏ�บ
ต�ได-แต7ว7าเปFน
พระน�@ม
นไกลจากความก
งวล แต7กFไม7แน7 บางแห7งกFย�?งก
งวลมากข1@น อ
นน�@กF
เปFนส�?งท�?ล�าบากอย67  ฉะน
@นเร>?องธรรมะน�@จะต-องใช-การภาวนา  ค>อการ
พ�จารณา  อย7างเช7นพระนวกะท�?ท7านได-เทศนQให-ฟ 
งไปน
@นท7านได-พ6ดรวมลง
มาว7า
"พ�ทธศาสนาน
@นต-องปฏ�บ
ต�  ถ-าไม7ปฏ�บ
ต�ไม7เก�ดผล ไม7เก�ดประโยชนQ เร�ยน
มากขนาดไหนกFไม7ม�ประโยชนQ ม
นไม7เก�ดประโยชนQถ-าไม7ปฏ�บ
ต�"
อ
นน�@ท7านพ6ดส
@นๆ  ท7านเก�ดม�ความร6-ส1กอย7างไรกFไม7ร6-ของท7านท7านพ6ดส
@น 
แต7กFถ6กของท7านท
@งหมดเลย  เพราะถ-าไม7ปฏ�บ
ต�แล-วท�กอย7างม
นไม7เก�ด
ประโยชนQ  ม
นเส�ยหาย  เช7นว7าเราท�านาส
กแปลงหน1?งแต7พอถ1งคราวท�?จะ
เก�?ยว ไม7ร6-จะเอาอะไรเก�?ยว ม
นกFเส�ยหายมาก การกระท�าน
@นกFเลยไม7ได-ผล
ประโยชนQ  แต7ว7าท�าไมการปฏ�บ
ต�ม
นถ1งยากล�าบาก  ค>อถ-าจะว7าก
นจร�งๆ
แล-วม
นจะต-องยากเส�ยก7อนแล-วม
นจ1งจะง7าย

ต
วท�กขQค>อต
วส
จจธรรมท�?แท-
อย7างเช7นพระพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7า  "ท�กขQ"  พอเราเหFนว7าท�กขQอย7างเด�ยวกF
ไม7ชอบเส�ยแล-ว  ไม7อยากจะร6-ท�กขQ  แต7ความเปFนจร�งแล-วต
วท�กขQน
?นแหละ
ค>อต
วส
จจธรรมแท-ๆ แต7เรากFอ-อมอ
นน�@เส�ย ไม7อยากจะด6ท�กขQ หร>ออย7างคน
ท�?แก7ๆ เรากFไม7อยากจะด6  อยากจะด6แต7คนหน�7มเปFนเส�ยอย7างน
@น  ท�กขQน�@ไม7
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อยากจะด6  เม>?อไม7อยากจะด6ท�กขQม
นกFไม7ร6-จ
กท�กขQ  ตลอดก�?ภพก�?ชาต�กFไม7ร6-
จ
กท�กขQ ท�กขQน�@เปFนต
วอร�ยส
จจQ เปFนส
จจธรรม ถ-าเราเหFนท�กขQกFเปFนเหต�ให-
เราแก-ไข อย7างเช7นว7า ทางท�?น�?ม
นรก ไปไม7ค7อยจะได- ไปแล-วม
นกFรกอย67น
?น
แหละ  ความค�ดม
นกFเก�ดข1@นมา  ท�าอย7างไรหนอทางน�@ม
นจ1งจะง7าย  ไปท�ก
ว
น  ค�ดท�กว
น  จ�ตน�@ม
นเก�ดความค�ดอย7างน�@  เพราะส�?งท�?ไม7สะดวกค>อต
ว
ป 
ญหา ต
วป 
ญหาม
นเก�ดข1@นมา ม
นถ1งหาทางเฉลยแก-ป 
ญหาอ
นน
@น  ถ-าเรา
ไม7ท�กขQม
นกFไม7ม�ป 
ญหา เม>?อไม7ม�ป 
ญหากFไม7ม�เหต�ให-พ�จารณาอะไรเลย อ
น
น�@เรากFเลยข-ามไป ฉะน
@นพระพ�ทธองคQท7านจ1งทรงสอนเร>?อง 'ท�กขQ'

ใช-ป 
ญญาพ�จารณาในการละท�กขQ
ว
นหน1?งม�พระอย67ด-วยก
นมาเล7าให-อาตมาฟ 
ง  ท7านเล7าว7า  ป�น�@ม
นท�กขQเหล>อ
เก�น อาตมากFว7า กFให-ม
นท�กขQเส�ยก7อนซ�ม
นถ1งจะอดทน ถ-าไม7ม�ความอดทน
ม
นจะเหFนธรรมะไหม  อย7างเช7นว7า  ก7อนน
@นต�สามไม7เคยจะต>?นเลย  อย67ท�?น�?
พอต�สามระฆ
งด
งหง7างๆๆ...แล-วเราม
นเคยสองโมงเช-าจ1งจะต>?นเม>?ออย67ท�?
บ-าน  มาอย67ท�?น�?ต>?นต�สาม  ม
นกFเลยแย7ท�าไมม
นจะไม7อยากโดดหน�ล7ะ  ม
นกF
ค�ดถ1งบ-านเท7าน
@นแหละ อย67บ-านพ7อบ-านแม7เราไม7เคยล�าบากอย7างน�@  ไปม
น
เส�ยด�กว7า ม
นเปFนท�กขQ ท�าไมจะไม7เปFนท�กขQ อย7างการขบฉ
น พระต
@งสามส�?
ส�บ อาตมากFให-ฉ
นบ�ณฑบาตเร�ยงก
นไปเร>?อยๆ แต7เม>?อเราม
นห�วข1@นมากFว7า
ฉ
นพร-อมก
นไม7ได-หร>อ ม
นย�7งยาก อาตมากFว7าด�แล-ว ม
นย�7งยากน
?นน7ะม
นด� 
ม
นอดทนด�  พระบวชใหม7ๆอยากฉ
นกFฉ
น พอม
นมาพบตรงน�@เข-าม
นกFท�กขQ
เพราะพระจะฉ
นกFต-องฉ
นเร�ยงล�าด
บก
นไป  กว7าจะถ1งเรากF  โอsยม
นอดแล-ว
อดอ�ก ม
นกFเปFนท�กขQ กว7าจะปร
บต
วได-กFร7วมสามเด>อน
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เม>?อละท�กขQได-ช�ว�ตกFเปFนส�ข
อาตมากFเคยบอกพระนวกะเราแต7แรกแล-วว7า  ให-ถ1งเด>อนท�?สามแล-วถ1งจะ
พอร6-เร>?องส
กน�ดหน1?ง เพราะม
นผ7านท�กขQมาน
?นเองถ-าได-ผ7านตรงน�@แล-วกFเอา
ซ� จะไปท�ามาค-าขายอะไรกFม�ก�าล
ง การงานด�ข1@นม�ก�าล
งข1@น เช7น ม�ล6กศ�ษยQ
คนหน1?งท�?มาอย67น�? ต-องต>?นนอนต�สาม นอนบางท�หกท�7ม พอส1กไปเปFนทหาร 
ตอนอย67เวรคนอ>?นเขาจะตายแล-วแต7คนน�@สบาย เด�นจงกรมสบาย เจ-านายกF
ร
ก  เลยมาบอกว7า  เปFนทหารม
นไม7ยากหรอก  ม
นง7ายๆ  ส7วนคนท�?ไม7เคย
ท�ากรรมฐานม
นจะตายแล-ว คนท�?สบายเพราะม
นเคยท�กขQมาจนพอแล-ว ให-
ม
นท�กขQขนาดน
@น  (เปFนทหาร)  ม
นไม7เตFมม>อม
น ม
นเลยสบายเลย น�?แหละ
เราต-องการตรงน�@  ฉะน
@นท�?มาบวชว
ดหนองป7าพงน�?ม
นเปFนท�กขQ  ม
นเปFน
ท�กขQเพราะไม7เหFนว7าท�กขQ น�?แหละเปFนทางตร
สร6-ของพระพ�ทธเจ-า

ท�าอย7างไรจ1งจะไม7เปFนท�กขQ
พระพ�ทธเจ-าของเราท7านให-เหFนท�กขQ ค>อท�กขQ สม�ท
ย น�โรธมรรค ออกช7อง
น�@เลย พระอร�ยบ�คคลออกช7องน�@ ถ-าไม7ออกช7องน�@จะออกช7องไหน ใครจะไป
ตรงไหน ถ-าไม7ออกช7องน�@กFไม7ม�ทางออก จะต-องร6-จ
กท�กขQ ร6-จ
กเหต�เก�ดของ
ท�กขQ  ร6-จ
กความด
บท�กขQ  ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  น�?ออกช7องน�@ 
พระโสดาบ
น พระอร�ยบ�คคลเบ>@องต-นกFออกตรงน�@  ไม7ม�ทางอ>?นท�?จะออก ถ-า
ไม7ร6-จ
กท�กขQ  ออกไม7ได-ท�กๆอย7างน
?นแหละม
นท�กขQ  อย7างท�กขQใจของเราน�?
ม
นกFสารพ
ดอย7างโยมเองกFเคยเปFนท�กขQก
นมาแล-ว  ว�ธ�ปฏ�บ
ต�ในทางพ�ทธ
ศาสนากFเพ>?อแก-ท�กขQ ค>อท�าอย7างไรจะไม7ให-ม
นเปFนท�กขQ เม>?อความท�กขQม
น
เก�ดข1@นมากFตาม หาว7าม
นเก�ดข1@นจากอะไร เออ...ม
นเก�ดจากตรงน
@น ท7านกF
ให-ท�าลายเหต�ตรงน
@นเส�ย  ไม7ให-ม
นเก�ดข1@นมา  เพราะเหFนท�กขQเส�ยก7อนจ1ง
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ร6-จ
กว7าท�กขQม
นเก�ดจากอะไร  กFตามม
นไปอ�ก  จ1งไปแก-ไขตรงน
@นว7าม
นเก�ด
จากอ
นน
@น แล-วท�าลายส�?งท�?ม
นเปFนเหต�ท�?ท�าให-เก�ดไปเส�ย ด-วยการขจ
ดม
น
ไป  ท�กขQ  สม�ท
ย  แล-วกFน�โรธ  ค>อความด
บเช7นน
@นม
นม�อย67  จะต-องหาข-อ
ปฏ�บ
ต�  ค>อมรรค  เพ>?อจะเด�นทางไปด
บท�กขQ  แก-ตรงน
@นม
นจ1งไม7เก�ดท�กขQ 
อย7างน�@พระพ�ทธศาสนาออกไปตรงน�@ ไม7ออกไปท�?ไหน

เม>?อต
ณหาเก�ด ค�าว7าพอจะไม7ม�
มน�ษยQเราท
@งหลายท�?ย
งตกค-างอย67ในโลกน�@  มากมายก7ายกองน
@นม�เร>?อง
สงส
ยว�7นวายตลอดเวลา  อ
นน�@ม
นไม7ใช7ของเล7นๆ  ม
นเปFนของยากของ
ล�าบาก ฉะน
@นจะต-องยอมสละท�@งม
นส7วนหน1?ง ท�@งร7างกายท�@งต
ว ต-องตกลง
ถวายช�ว�ต  อย7างเช7นพระท�?ท7านมาบวชหร>ออย7างพระพ�ทธองคQ  ท7านเปFน
กษ
ตร�ยQใช7ไหม คนเราพอเหFนท7านเปFนกษ
ตร�ยQออกบวชไม7ส1ก กFว7าด�อย67 แต7
ว7าท7านเปFนกษ
ตร�ยQท7านกFไปได-  เพราะอะไรๆท7านกFร�?ารวยมาหมดท�กอย7าง
แล-ว  ท7านกFไปได-ล7ะ  น�?คนเราไปว7าอย7างน
@น  ร6-ไหมว7าต
ณหาม
นม�ประมาณ
ไหม ได-ขนาดไหนม
นถ1งจะพอม�ไหม ม
นม�ไหม ลองถามด6อย7างน�@กFได- ม
น
ไม7ม�เพ�ยงพอ ม
นกFย
งอยากอย67เร>?อยไปน
?นแหละ เม>?อม
นท�กขQจวนจะตายอย67
แล-วม
นกFย
งอยาก ค�าว7าเพ�ยงพอม
นไม7ม�

ความเก�ดเปFนต
วน�าท�กขQ
ท�น�@เม>?อมาพ6ดถ1งธรรมะล-วนๆ พ6ดถ1งการปฏ�บ
ต�น
@นม
นย�?งล1กลงไป ญาต�โยม
บางคนอาจจะฟ 
งไม7ได-  เช7นพระพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7าท7านไม7ม�การเก�ดอ�ก
แล-วในภพชาต�  ท7านหมดเท7าน�@  พอว7าไม7ต-องเก�ดอ�กกFเปFนเหต�ให-โยมไม7
สบายใจแล-ว  ถ-าพ6ดก
นตรงไปตรงมาน
@น  พระพ�ทธ-เจ-าท7านทรงสอนไม7ให-
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พวกเราไปเก�ดน
?นแหละ  เพราะม
นเปFนท�กขQ  ท7านวกไปวนมา  แล-วมา
พ�จารณามองเหFนความเก�ดน�?แหละเปFนส�?งส�าค
ญ  เพราะความเก�ดน�?แหละ
พาให-ท�กขQท
@งหลายเก�ดข1@นมา  ค>อเม>?อม�การเก�ดป 
�บกFม�ตา  ปาก  จม6ก  ม�
สารพ
ดอย7างข1@นมาพร-อมก
นเลย  แต7ว7าพวกเรากFว7าตายไม7ได-ผ�ดเก�ดน
@น
ฉ�บหายเส�ยแล-ว น�?พระพ�ทธองคQท7านสอนม
นล1กท�?ส�ด ม
นเปFนอย7างน�@
ท�กว
นน�@เราท�กขQเพราะอะไร  ท�กขQเพราะการเก�ดมา  เพราะฉะน
@นท7านจ1ง
พยายามขจ
ดความเก�ด แต7ไม7ใช7ว7าการเก�ด ค>อร7างกายม
นเก�ดนะ หร>อการ
ตายค>อร7างกายท�?ม
นตายน�?นะ  แบบน�@เดFกๆม
นกFร6-จ
กคนเราโดยมากจะร6-จ
ก
ว7าม
นตายตรงท�?ร7างกายน�?ตาย  ลมม
นหมดแล-วนอนอย67  ส7วนคนตายท�?
หายใจอย67 ไม7ค7อยจะร6-ก
น คนตายท�?พ6ดได-เด�นได- ว�?งได- คนไม7ร6-จ
ก การเก�ด
กFเหม>อนก
น เม>?อไปคลอดท�?โรงพยาบาลกFว7าน
?นเก�ดแล-ว แต7ว7าจ�ตท�?ม
นเก�ด
ท�?ม
นว�7นวายอย67น
?นมองเหFน  บางท�กFเก�ดความร
ก  บางท�กFเก�ดความเกล�ยด 
บางท�กFเก�ดความไม7พอใจ  บางท�กFเก�ดความพอใจ  บางท�กFเก�ดความพอใจ
สารพ
ดอย7างล-วนแต7เร>?องเก�ดท
@งน
@นแหละ  ม
นท�กขQเพราะอ
นน�@เอง  เม>?อตา
ไปเหFนร6ปแล-วเก�ดไม7ชอบใจกFท�กขQแล-ว ห6ฟ 
งเส�ยงชอบใจน�?กFท�กขQ ม�แต7เร>?อง
ท�กขQท
@งน
@น  ฉะน
@นส�?งท
@งปวงน�@ท7านสร�ปว7า  รวมแล-วน
@นม
นม�แต7กองท�กขQ
ท�กขQเก�ดข1@นแล-ว  ท�กขQม
นกFด
บ  ม�สองเร>?องเท7าน
@น  ท�กขQเก�ด  ท�กขQด
บท�กขQ
เก�ด...ท�กขQด
บ เรากFไปตะคร�บม
น ตะคร�บม
นเก�ด ตะคร�บม
นด
บตะคร�บอย67
อย7างน�@ ม
นไม7จบเร>?องก
นส
กท�

ส�ขไม7ม� ม�แต7ท�กขQน-อยลงเท7าน
@น
พระท7านจ1งให-พ�จารณาว7า  ร6ป  นามข
นธQ  ม
นเก�ดแล-วม
นกFด
บนอกจากน
@น
แล-วกFไม7ม�อะไร  ถ-าพ6ดตามเปFนจร�งแล-ว  ส�ขม
นไม7ม�เลยม�แต7ท�กขQ  ท�?ด
บไป
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น
@นกFท�กขQด
บไปเฉยๆ ไม7ใช7ส�ขหรอก แต7เราไปหมายเอาตรงน
@นว7าม
นส�ข กF
ท�กขQอ
นเก7าน
@นแหละ น�?ม
นละเอ�ยด ตรงน
@นส�ขเก�ดข1@นมากFด�ใจ ท�กขQเก�ดข1@น
มากFเส�ยใจ  ถ-าความเก�ดไม7ม�  ความด
บม
นกFไม7ม�  ท7านจ1งบอกว7าท�กขQเก�ด
และท�กขQด
บเท7าน
@น  นอกน
@นไม7ม�  แต7ว7าเรากFไม7เหFนช
ดว7าม
นม�ท�กขQอย7าง
เด�ยว  เพราะว7าท�?ท�กขQม
นด
บไปเรากFเหFนว7าเปFนส�ข  เลยตะคร�บอย67อย7างน
@น 
แต7ผ6-ท�?ซ1@งในธรรมะน
@นไม7ต-องร
บอะไรแล-วม
นสบาย
ตามความเปFนจร�งแล-วโลกท�?เราอย67น�@  ไม7ม�อะไรท�าไมใครเลยไม7ม�อะไรจะ
เปFนท�?ว�ตกว�จารเลย  ไม7ม�อะไรท�?น7าร-องไห-หร>อห
วเราะเพราะม
นเปFนเร>?อง
อย7างน
@นธรรมดาๆ แต7เราพ6ดธรรมดาได- แต7มองไม7เหFนธรรมดา แต7ถ-าเราร6-
ธรรมะสม�?าเสมอแล-วไม7ม�อะไรเปFนอะไรแล-วม
นเก�ดม
นด
บของม
นอย67อย7าง
น
@น เรากFจะสงบ

ควรระง
บท�กขQเพ>?อให-เก�ดส�ข
ส�?งท�?มน�ษยQเราต-องการอย67ท�กว
นน�@ไม7ใช7เร>?องให-ม
นสงบ  แต7ต-องการท�?จะ
ระง
บท�กขQเพ>?อให-ม
นเก�ดส�ข  เม>?อม
นม�ส�ขม�ท�กขQอย7างน�@ม
นกFเร�ยกว7าม�ภพม�
ชาต�อย67อย7างน
@น  แต7ในความหมายของพระพ�ทธเจ-าแล-วให-ปฏ�บ
ต�จนม
น
เหน>อส�ขเหน>อท�กขQ ม
นจ1งจะสงบ แต7พวกเราค�ดก
นไม7ได- ตรงน�@กFว7าส�ขน
?น
แหละด�แล-ว  ได-ส�ขเท7าน
@นกFพอแล-ว  ฉะน
@นมน�ษยQเราท
@งหลายจ1งปรารถนา
เอาแต7ส�?งท�?ม
นได-มากๆ  ได-มากๆน
?นแหละด�  ค�ดก
นอย67แค7น�@  เหFนว7าม
นส�ข
แค7น
@น หร>อเร�ยกว7าการท�าด�แล-วได-ด�แล-ว ม
นกFจบลงแค7น
@น ต-องการแค7น
@น
กFพอแล-ว  ได-ด�ม
นจบลงตรงไหนเล7า  ด�แล-วกFไม7ด�  ไม7ด�แล-วกFด�  ม
นกFวกวน 
วกไปวกมาอย67อย7างน
@น กFท�กขQอย67อย7างน
@นตลอดว
นย
งค�?า
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พระพ�ทธองคQท7านทรงสอนว7า หน1?ง ให-ละความช
?วแล-วกFให-ท�าความด� ตอน
ท�?สองท7านสอนว7า ความช
?วกFต-องท�@งม
นเส�ย ความด�กFต-องท�@งม
นเส�ย ต-องละ
ม
นเหม>อนก
น ค>อไม7ต-องหมายม
?นม
นเพราะว7าม
นเปFนเช>@อเพล�งอ
นหน1?ง ม
น
ม�เช>@ออย67  ม
นกFจะเปFนเช>@อเพล�งให-ม
นล�กข1@นมาอ�ก  ความด�ม
นกFเปFนเช>@อ 
ความช
?วม
นกFเปFนเช>@อ  อ
นน�@ถ-าพอถ1งข
@นน�@  ม
นกFฆ7าคนเส�ยแล-ว  คนเรากFค�ด
ตามไม7ไหวเส�ยแล-ว  ด
งน
@นท7านจ1งต-องยกเอาศ�ลธรรมมาสอนก
น  ให-ม�ศ�ล
ธรรม  อย7าเบ�ยดเบ�ยนซ1?งก
นและก
น  ให-ท�างานตามหน-าท�?ของตนเอง  อย7า
เบ�ยดเบ�ยนคนอ>?น ท7านกFบอกให-ถ1งขนาดน�@ แค7น�@กFย
งไม7หย�ดก
นแล-ว

มน�ษยQท�กคนในโลกอย67ในกรง
อย7างท�?เราได-สวดธ
มมจ
กกฯ ว
นน�@กFม�ข-อท�?ว7า  การเก�ดอ�กไม7ม�เปFนชาต�ท�?ส�ด
แล-ว การเก�ดของตถาคตไม7ม�แล-ว น�?ท7านพ6ดเอาส�?งท�?เราไม7ปรารถนาก
น ถ-า
เราฟ 
งธรรมะม
นก-าวก7ายก
นอย67อย7างน�@  เราจะให-สว7างก
บธรรมะน
@นไม7ม�เลย
โยม  อาตมากFปฏ�บ
ต�มาหลายเม>องหลายท�?ร-อยคนพ
นคน  จะม�ใครท�?ต
@งใจ
ปฏ�บ
ต�เพ>?อความหล�ดพ-นจร�งๆ ไม7ค7อยจะม�  นอกจากว7าพระกรรมฐานด-วย
ก
น  ท�?พ6ดถ6กก
นท�?เหFนด-วยก
นอย7างน
@น  ผ6-ท�?จะพ-นจากว
ฏฏสงสารจร�งๆม�
น-อย ย�?งถ-าพ6ดถ1งธรรมะอ
นละเอ�ยดจร�งๆแล-ว โยมกFกล
ว ไม7กล-า ขนาดพ6ด
แค7ว7าอย7าไปท�าความช
?ว เท7าน�@กFย
งไม7ค7อยจะได- อาตมาได-เคยเทศนQให-โยม
ฟ 
งแล-วว7าโยมจะด�ใจกFตาม  จะเส�ยใจกFตาม  ส�ขกFตาม  ท�กขQกFตาม  ร-องไห-
กFตาม  ร-องเพลงกFตามเถอะ  อย67ในโลกน�@กFเหม>อนอย67ในกรงเท7าน
@นแหละไม7
พ-นไปจากกรง ถ1งเราจะรวยกFอย67ในกรง ม
นจะจนกFอย67ในกรง ม
นจะร-องไห-
กFอย67ในกรง  ม
นจะร�าวงอย67กFร�าวงอย67ในกรง  ม
นจะด6หน
งกFด6หน
งอย67ในกรง 
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กรงอะไรเล7า  กรงค>อความเก�ด  กรงค>อความแก7กรงค>อความเจFบ  กรงค>อ
ความตาย
เปร�ยบเหม>อนอย7างนกเขาท�?เล�@ยงเอาไว- เอานกเขามาเล�@ยงไว-แล-วกFฟ 
งเส�ยง
ข
นของม
น แล-วกFด�ใจว7านกเขาม
นข
นด�  นกเขาม
นเส�ยงโต นกเขาม
นเส�ยง
เลFก  ไม7ได-ไปถามนกเขาม
นเลยว7าม
นสน�กหร>อเปล7า  เพราะเรากFว7าฉ
นเอา
ข-าวให-ม
นก�น  เอาน�@าให-ม
นก�นแล-วท�กอย7างอย67ในกรงท
@งหมดแล-ว  กFน1กว7า
นกเขาม
นจะพอใจ เราน1กหร>อเปล7าว7า ถ-าหากเขาเอาข-าวเอาน�@าให-ก�นโดย
ให-เราไปข
งอย67ในกรงน
@นเราจะสบายใจไหม  ม
นไม7ได-ค�ดอย7างน�@  กFน1กว7า
นกเขาม
นสบายแล-ว  น�@าม
นกFได-ก�น  ข-าวม
นกFได-ก�น  ม
นจะไปท�กขQอย7างไร 
พอค�ดแค7น�@กFหย�ดแล-ว  แต7ว7านกเขาม
นจะตายอย67แล-ว  ม
นอยากจะบ�นไป 
ม
นอยากจะออกจากกรงไป  แต7เจ-าของนกน
@นไม7ร6-เร>?อง  กFว7านกเขาของฉ
น
ม
นข
นด�นะ กลางค>นม
นกFข
น เวลาเด>อนหงายม
นกFข
น ย
งค�ยโง7ไปโน7นอ�ก

ย�?งแบกกFย�?งหน
ก
ม
นเหม>อนก
บเราข
งก
นอย67ในโลกน�@แหละ อ
นน
@นกFของฉ
นอ
นน�@กFของฉ
น อ
น
น�@กFของฉ
นสารพ
ด ไม7ร6-เร>?องของเจ-าของ ความเปFนจร�งน
@น  เราสะสมความ
ท�กขQไว-ในต
วของเราน
?นเอง ไม7อ>?นไกลหรอก แต7เราไม7มองถ1งต
วเหม>อนเรา
ไม7มองถ1งนกเขา  เราเหFนว7าม
นสบายก�นน�@าได-  ก�นอาหารกFได-ตลอด  เรากF
เลยเหFนว7าม
นส�ข  ถ1งม
นจะแสนส�ขแสนสบายเท7าไรกFช7างเถอะ  เม>?อม
นเก�ด
มาแล-วต7อไปม
นกFต-องแก7 แก7แล-วต-องเจFบ เจFบกFต-องตาย น�?ม
นเปFนท�กขQอย67
อย7างน�@  แต7เรากFมาปรารถนาอ�กว7า  "ชาต�หน-าขอให-ฉ
นได-เก�ดเปFนเทวดา
เถ�ด"  ม
นกFหน
กกว7าเก7าอ�ก  แต7เรากFค�ดว7าม
นสบายตรงน
@น  น�?ค>อความค�ด
ของคนม
นย�?งหน
ก พระพ�ทธองคQทรงสอนว7า "ท�@ง" เรากFว7า "ฉ
นท�@งไม7ได-" กF
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เลยย�?งแบกย�?งหน
กไปเร>?อย ค>อความเก�ดม
นเปFนเหต�ให-หน
ก แต7เรามองก
น
ไม7เหFน ถ-าว7าไม7เก�ด เรากFว7าม
นบาปท�?ส�ดแล-ว คนตายไม7เก�ด บาปท�?ส�ดแล-ว 
ฉะน
@นเราจะทะล�ปร�โปร7งเร>?องธรรมะน�@ม
นจ1งยาก

ส�?งส�าค
ญของคนเรา
เร>?องท�?ส�าค
ญอ
นหน1?ง  ค>อเราจะต-องมาภาวนามาพ�จารณาก
นท�กๆคน  ท�ก
คนกFจะพ-นท�กขQได-ท
@งน
@นแหละ  อย7างบ-านเราน�@เร�ยกว7าเปFนเจ-าของพ�ทธ
ศาสนา  แต7เรากFท�@งหล
กธรรมพ�ทธศาสนาท�?แท-จร�งก
นได-  แต7ถ>อก
นมา
เร>?อยๆ แต7เร>?องจะมาภาวนาก
นน
@นไม7ค7อยจะม� แม-ตลอดจนถ1งพระภ�กษ�จะ
มาภาวนาเร>?องจ�ตใจของเราเปFนอย7างไรน
@น  กFไม7ค7อยจะม�  เร�ยกว7าเราห7าง
ไกลก
นเหล>อเก�น ห7างจากพ�ทธศาสนา และอ�กอย7างหน1?ง ค>อพวกเราม
กจะ
เข-าใจว7าบวชจ1งจะปฏ�บ
ต�ได-  โยมผ6-หญ�งกFบอกว7า  "อยากเปFนผ6-ชายเว-ย... 
จะหน�ไปบวชซะหรอก"  น�?กFน1กว7าบวชน
@นจ1งจะด�  ท�าความด�ได-  แต7น
กบวช
ให-ย-อนกล
บไปถ1งเราด�ๆเถอะการท�าความด�ความช
?วม
นอย67ก
บต
วเราท
@งน
@น 
อย7าไปพ6ดถ1งการบวชหร>อการไม7บวช  ขอแต7ว7าเราสร-างความด�ของเรา
เร>?อยไป น�?เปFนส�?งท�?ส�าค
ญมาก

ใช-ศ�ลธรรมเปFนเคร>?องละบาป
ฉะน
@นเร>?องของศาสนาน�@  กFค>อเร>?องให-ปล7อยต
วออกจากกรงน
?นเอง ท�?เรามา
ปฏ�บ
ต�น�@กFเพ>?อแก-ป 
ญหาน�@ ท�?เรามาสมาทานศ�ล มาฟ 
งธรรม กFเพ>?อแก-ป 
ญหา
อ
นน�@  เร>?องแก-ป 
ญหาช�ว�ตของเราน�@เบ>@องต-นพระพ�ทธองคQหร>อน
กปราชญQท
@ง
หลายท7านสอนว7าให-ม�ศ�ลธรรม  ให-ร6-จ
กศ�ลธรรม  เช7นเพชรเมFดน�@ของใครนะ
ฉ
นอยากได-  แต7ฉ
นจะขโมยเอากFกล
วจะบาป  น�?เท7าน�@กFพอแล-ว  เร�ยกว7าศ�ล
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ธรรม ถ-าเราเหFนอย7างน�@กFจะเปFนคนไม7เหFนแก7ต
ว อาตมาเคยพ6ดว7าพวกเรา
ท
@งหลายในป�สองป�มาน�@ชอบท�าบ�ญส�นทานก
นมาก  การคมนาคมกFสะดวก 
ไปท
ศนาจรแสวงบ�ญก
น แต7มามองด6แล-วม
นไปแสวงบ�ญอย7างเด�ยว แต7ม
น
ไม7แสวงหาการละบาป  ม
นผ�ดค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า  ท�?ว7าให-เราละบาป
ก7อนจ1งบ�าเพFญบ�ญ ไปท�าบ�ญ ไม7ละบาปม
นกFไม7หมด ม
นเปFนเช>@อโรคต�ดต7อ
ก
นอย67ตลอดเวลา ม
นจ1งเด>อดร-อนก
น
ห
วใจพ�ทธศาสนาสอนว7า  ไม7ให-ท�าความผ�ด  แล-วกFท�าจ�ตให-เปFนก�ศลแล-วกF
จะเก�ดป 
ญญา  แต7ท�กว
นน�@ท�าบ�ญก
น  แต7การละบาปน
@นไม7ม�ใครค�ดเหFน 
ความเปFนจร�งน
@นกFต-องละบาปก7อนจ1งบ�าเพFญบ�ญก�ศล  ถ-าบาปไม7ละจะเอา
บ�ญไปอย67ท�?ไหน  ไม7ม�ท�?จะอย67หรอกบ�ญน
@น  ฉะน
@นเราต-องกวาดเคร>?อง
สกปรกออกจากใจของเราเส�ย  แล-วจ1งจะท�าความสะอาด  เร>?องน�@พวกเรา
ควรจะเอาไปค�ดพ�จารณา

อ�านาจของพระธรรมจ
กม�ได-อย7างไร?
พวกเราท�กว
นน�@เร�ยกว7าม
นขาดการภาวนา  ขาดการพ�จารณาจ1งไม7ได-ข-อ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต� เม>?อไม7เหFนช
ดกFไม7ได-ปฏ�บ
ต� ม
นจ1งแก-ป 
ญหาไม7ได- ม
นไม7ม�
ใครถอยออกมาพ�จารณา  ให-ม
นเหFนช
ดตามหล
กพ�ทธศาสนา  เช7นว7า  เจ-า
นายบางคนกFมากราบหลวงพ7อ  ถามว7า  "บ-านเม>องม
นจะเปFนอย7างไรหนอ 
คงจะไม7เปFนอะไรม
@งคร
บ  ม
นม�อ�านาจของพระพ�ทธ  อ�านาจของพระธรรม 
อ�านาจของพระสงฆQ ม�อ�านาจของพระพ�ทธศาสนา"
พระพ�ทธศาสนาไม7ม�อ�านาจอะไรเลย  แม-ก-อนทองค�ากFไม7ม�ราคาถ-าเราไม7
มารวมก
นว7าม
นเปFนโลหะท�?ด�ม�ราคา  ทองค�าม
นกFจะถ6กท�@งเหม>อนก-อน
ตะก
?วเท7าน
@นแหละ พระพ�ทธศาสนาต
@งไว-ม�อย67 แต7ถ-าเราไม7ประพฤต�ปฏ�บ
ต�
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จะไปม�อ�านาจอะไรเล7า  อย7างธรรมะเร>?องข
นต�ม�อย67แต7เราไม7อดทนก
น  ม
น
จะม�อ�านาจอะไรไหม

อ�านาจแห7งธรรมมาจากการปฏ�บ
ต�
อ�านาจหล
กพระพ�ทธศาสนา  กFค>อพวกเราท�?เปFนเจ-าของพระพ�ทธศาสนาน�?
แหละ  ช7วยก
นบ�าร�ง  เช7นท�าศ�ลธรรมให-เก�ดข1@นมา  ม�ความสาม
คค�ก
น  ม�
ความเมตตาอาร�ซ1?งก
นและก
น  ม
นกFเก�ดข1@นมาเปFนก�าล
งของพ�ทธศาสนา 
ไม7ใช7ว7าพระพ�ทธศาสนาน
@นม
นจะม�อ�านาจ ท�?ม�อ�านาจกFเพราะเราเอาธรรมะ
น
@นมาปฏ�บ
ต�ให-ถ6กต-อง  ม
นจ1งจะม�พล
งเก�ดข1@นมา  ช7วยแก-ป 
ญหาหลายส�?ง
หลายอย7าง  อย7างเช7นคนในศาลาน�@ม
นต
@งใจจะรบก
น  แต7พอมาฟ 
งธรรมะท�?
ว7าการอ�จฉาหร>อการพยาบาทม
นไม7ด�  เข-าใจท�กๆคน  เท7าน
@นกFเล�กก
น 
อ�านาจพ�ทธศาสนากFเตFมเป�?ยมข1@นมาเด�wยวน
@น  แต7ถ-าพ6ดให-ฟ 
งเท7าไรๆกFไม7
ยอมก
น  ม
นกFรบก
นเท7าน
@นแหละ  พ�ทธศาสนาจะมาก
นอะไรได-  น�?ม
นเปFน
อย7างน�@
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ต7อไปน�@ญาต�โยมท�กๆคน  ให-ต
@งใจฟ 
งธรรมฟ 
งธรรม  ด-วยความสงบ  ให-
เอาใจฟ 
งอย7าเอาห6ฟ 
ง  น
?งให-ม
นสบายๆไม7ต-องพนมม>อกFได-  เอาม>อวางท�?
หน-าต
กของเรา  ความร6-ส1กของเราอย7าให-ม
นข1@นข-างบนอย7าให-ม
นลงข-าง
ล7าง ให-ม
นพอด�ๆ
ว
นน�@ม�ญาต�โยมท
@งหลายท
@งใกล-ท
@งไกล  ล-วนเปFนชาวพ�ทธท�?ม�ศร
ทธา
แสวงหาธรรมะ  แสวงหาทางพ-นท�กขQ  ว
ดหนองป7าพงน�@เปFนแหล7งแห7งหน1?ง 
ซ1?งขยายธรรมะให-ประชาชนท
@งหลายผ6-ท�?ไม7เข-าใจให-เข-าใจ  ผ6-ท�?เข-าใจน-อยกF
ให-เข-าใจมากข1@น จนกว7าท�?ว7า "บรรล�ธรรม"
บรรล�ธรรมอย7างไร  บางคนท�?เร�ยกว7าย
งไม7บรรล�ธรรม  กFค>อย
งไม7ร6-จ
กธรรม
น
?นแหละ  เช7นบางคนกFก�นเหล-าเมายา  เหFนว7าม
นด�เปFนของเล�ศของ
ประเสร�ฐ เม>?อมาฟ 
งธรรมะ กFบรรล�เข-าถ1งธรรม หย�ดก�นเหล-า หย�ดฆ7าส
ตวQ
หย�ดขโมย  หย�ดโกหกพกลมต7างๆ  เล�กไป  แต7ศ
พทQท�?ว7าการบรรล�ธรรมน�@ 
เรากFค�ดว7าม
นส6งเก�นไป ว7าม
นเปFนภาษาธรรมะท�?เราจะไม7ถ1งไม7บรรล� ท�?จร�ง
แล-วค�าว7า "บรรล�ธรรม" น
@นกFค>อเข-าไปถ1งธรรมะน
?นเองอย7างเราท�กคนท�?มา
ว
ดหนองป7าพงน�@ เด�นทางมาถ1งว
ดหนองป7าพง กFเร�ยกว7า บรรล�ถ1งว
ดหนอง
ป7าพง คนบรรล�ธรรมะน
@นกFอย7างเด�ยวก
น
เราท�กคนโดยมากได-ย�นค�าว7า  "บรรล�ธรรม"  กFเข-าใจว7าศ
พทQน�@ม
นส6งมาก 
เพราะว7าชาต�น�@เราคงไม7ได-บรรล� ความเปFนจร�งน
@น เช7นว7าอ
นน�@ม
นบาป แต7
เราเหFนย
งไม7ช
ดกFละบาปไม7ได-  เม>?อเราพ�จารณาไปปฏ�บ
ต�ไปจนเหFนช
ดว7า
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ม
นเปFนโทษ  เปFนการกระท�าไม7ด�  เหFนช
ดแน7นอนจนไม7กล-าจะท�าอ�กต7อไป 
ไม7กล-าจะเกFบม
นเปFนพ>ชพ
นธ�Qอ�กต7อไปแล-วจะเปFนท�?จะต-องวางต-องท�@งม
น
ไป ต7างกว7าแต7ก7อน  ค>อท7านว7าบาปๆเรากFร6-ว7าบาป แต7ว7าเราย
งท�าบาปอย67
ย
ง ท�าผ�ดอย67  ท�าช
?วอย67  ผ6-บรรล�ธรรมน
@นคล-ายก
นก
บว7า เรามองเหFนง6เห7าท�?
ม
นเล>@อยไป  เรากFร6-ว7าง6น
@นม
นเปFนอสรพ�ษ  ถ-าม
นก
ดใครม
นจะถ1งตายหร>อ
เจ�ยนตาย อ
นน�@เร�ยกว7าเราร6-ในง6เห7าตามความเปFนจร�ง แล-วกFไม7กล-าไปจ
บง6
น
@น ใครจะบอกอย7างไรกFไม7กล-าจ
บ ค>อเราบรรล�ถ1งพ�ษของม
น ความช
?วท
@ง
หลายกFเหม>อนก
นถ-าเราเหFนโทษของม
นกFไม7อยากท�า  ขอให-เราปฏ�บ
ต�ไป
พ�จารณาไป  ม
นกFจะเล�กจะถอนของม
นเอง  เม>?อม
นบรรล�ถ1งธรรมะเม>?อไร
ม
นกFจะร6-จ
กธรรมะ เม>?อร6-จ
กธรรมะม
นกFจะเปFนธรรมะข1@นมา
ฉะน
@น  ท�?พวกเราพ�ทธศาสน�กชนท
@งหลายมาในว
นน�@  ได-มาปรารภเปFนบ�ญ
ว�สาขบ6ชาเพFญเด>อนหก  อ
นคล-ายว
นท�?องคQสมเดFจพระ-ส
มมาส
มพ�ทธเจ-า
ท7านประส6ต�  หร>อเปFนว
นท�?ท7านตร
สร6-ธรรม  หร>อเปFนว
นท�?ท7านปร�น�พพาน 
ท
@งสามกาล  เปFนว
นส�าค
ญว
นหน1?ง  เปFนกรณ�พ�เศษท�?ชาวพ�ทธท
@งหลายท
?ว
ท�กสารท�ศ เหFนว
ดไหน คร6บาอาจารยQท�?ไหนได-สอนธรรมท�?พอสมควรเรากF
ไป เล>?อมใสตรงไหนเรากFไปตรงน
@นท�?เราท
@งหลายร6-จ
กบาปบ�ญ ค�ณโทษ ได-
บวชก�ลบ�ตรก�ลธ�ดา  ได-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�จนถ1งบ
ดน�@  กFเพราะบ�ญ  ค�ณของ
ท7าน  เปFนบ�ญค�ณอ
นเล�ศประเสร�ฐท�?ส�ด  ท�?ควรระล1กถ1งในเวลาส�าค
ญ  เร�ยก
ว7าเปFน  พ�ทธาน�สต�ระล1กถ1งพระค�ณของท7าน  ท�?ท7านได-อ�ตส7าหQพยายาม
บ�กบ
?นท�าพระ-ศาสนาจนมาถ1งบ
ดน�@  ฉะน
@น  พระค�ณอ
นน�@เราจะละท�@งไม7ได- 
จ�าเปFนท�?จะต-องมากราบมาไหว- มาสร-างค�ณงามความด�ในว
นน�@ก7อน
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พระผ6-ม�พระภาคของเราน
@นกFเปFนคนอย7างเราน�?เอง  ไม7ใช7มารไม7ใช7พรหม 
ไม7ใช7อ>?น เปFนมน�ษยQ แต7เปFนมน�ษยQท�?อ
ศจรรยQ เปFนมน�ษยQท�?แปลก มน�ษยQผ�ด
ปกต� ไม7เหม>อนมน�ษยQธรรมดาเรา มน�ษยQถ-าผ�ดปกต�แล-วม�สองอย7าง ค>อผ�ด
ปกต�ไปในทางส6ง  กFเร�ยกว7าเปFนพระ-อร�ยเจ-า  เปFนพระอรห
นตQเจ-า  เปFน
พระพ�ทธเจ-าข1@นไปเลย  ถ-าผ�ดปกต�ลงข-างล7างกFเปFนบ-าเท7าน
@นแหละ  เหFน
ไหม  เปFนบ-าเปFนโรคประสาท  ผ�ดปกต�เหม>อนก
น  ผ�ดปกต�มาทางข-างล7าง
ข-างต�?า  ส7วนป�ถ�ชนธรรมดาสาม
ญชนธรรมดา  กFเปFนมน�ษยQท�?อย67ระหว7าง
กลาง  ย
งไม7เปFนโรคประสาทและย
งไม7เปFนพระอร�ยเจ-า  แต7แล-วกFจะเปFนได-
ท
@งสองอย7าง เปFนได-ท
@งพระอร�ยเจ-า เปFนได-ท
@งบ-า แต7ส7วนมากกFอยากด1งไป
ข-างล7างมากกว7า
ท�กว
นน�@ม
นจ1งม�ความส
บสนในบางคนท�?ไม7ร6-จ
ก  ค>อเหFนคนบ-ามากFไปเท�?ยว
กราบขอเลข  น1กว7าเปFนพระอรห
นตQ  เพราะอะไร  เพราะม
นแปลกจากคน
ธรรมดา  เรากFค�ดเอาเองว7าน�?เปFนพระอรห
นตQ  คนน�@กFไปกราบ  คนน
@นกFไป
กราบ  ความเปFนจร�งกราบผ�บ-าเราไม7ร6-จ
ก  เพราะม
นเปFนคนท�?ผ�ดปกต�
เหม>อนก
น  ท
@งสองอย7าง  แต7เราไม7ร6-เร>?อง  ส6งเก�นไปเรากFไม7ร6-จ
ก  ต�?าลงไป
กว7าน
@นเรากFไม7ร6-จ
ก  เพราะเราเปFนคนคร1?งๆกลางๆฉะน
@นคนคร1?งๆกลางๆ
จ1งเปFนมน�ษยQท�?ควรฝ1ก เพราะว7าจะฝ1กให-ด�กFได-ให-ช
?วกFได-  เปFนมน�ษยQท�?ควร
ฝ1กเปFนสรรพส
ตวQท�?ควรตร
สร6-ธรรม  จ1งไม7ควรน�?งนอนใจ  ม
นจะเปFนด�กFได- 
เปFนช
?วกFได-  เปFนบ-ากFได-เปFนพระ-อร�ยเจ-ากFได-  ส7วนคนอ>?นน
@นเราจะร6-จ
กได-
ยาก  ค�ณงามความด�ของคนอ>?นเราจะร6-ได-ยาก  เพราะธรรมท
@งหลายเหล7าน�@ 
ม
นเปFน ป 
จจ
ตต
งม
นเช>?อไม7ได-ด-วยการบอก ต-องให-ไปปฏ�บ
ต�ให-ไปร6-เองเหFน
เอง
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พระพ�ทธเจ-าของเราน
@นถ1งแม-ว7าท7านจะปร�น�พพานไปแล-ว  แต7ท7านกFไม7ได-
เอาอะไรไปด-วย  ธรรมะส
กน�ดหน1?งท7านกFไม7ได-เอาไป  ท7านวางไว-ในโลกน�@
ท
@งหมด แต7พวกประชาชนเราท
@งหลายน
@น  บางคนกFน-อยใจ  "แหม ถ-าเรา
ได-เก�ดพร-อมพระพ�ทธเจ-า  เรากFคงจะได-เปFนพระอรห
นตQ  คงจะได-ปฏ�บ
ต�" 
พ6ดค�าน�@ข1@นมาแล-วกFน-อยใจ  น1กว7าเราไกลจากพระพ�ทธเจ-า  น1กว7า
พระพ�ทธเจ-าเกFบของหน�หมดแล-ว  เราเลยไม7ม�โอกาสท�?จะได-ประพฤต�
ปฏ�บ
ต�เปFนส�ปฏ�ป 
นโนในช�ว�ตน�@  อย7างน�@กFค�ดไปคนเราค�ดไปตามประสาของ
คน
ความเปFนจร�งน
@น ธรรมะท�กอย7างพระพ�ทธเจ-าท7านไม7ได-เอาหน�ไปไหน ย
ง
สมบ6รณQอย67อย7างเก7า  และท�?ว7าท7านปร�น�พพานไปแล-วน
@นความเปFนจร�งน
@น
ท7านย
งไม7ปร�น�พพาน  ท7านย
งอย67  พระพ�ทธเจ-าย
งอย67ถ-าใครไม7ร6-จ
กกFเส�ยใจ
ตกใจว7าเก�ดไม7ท
นพระพ�ทธเจ-า  ความเปFนจร�งน
@นพระพ�ทธเจ-าจะได-เปFน
พระพ�ทธเจ-ากFเพราะธรรม ท7านบรรล�ธรรมะจ1งให-นามท7านว7า พระพ�ทธเจ-า 
ส7วนธรรมท�?ท7านบรรล�เปล�?ยนเปFนพระ-พ�ทธเจ-าน
@นย
งอย67ค>อ  ส
จจธรรมย
ง
อย67  พระพ�ทธเจ-าหลายๆองคQจะเก�ดข1@นมากFตาม  ไม7เก�ดกFตาม  จะม�
พระพ�ทธเจ-ากFตาม  ไม7ม�พระพ�ทธเจ-ากFตาม  ธรรมะน�@ย
งอย67  ธรรมเคร>?อง
ตร
สร6-ย
งอย67 ไม7ได-ส6ญหายไปไหนใครท�าเม>?อไรกFย
งได-ย
งเปFนอย67 เพราะเปFน
ส
จจธรรม
ด
งน
@นพระพ�ทธองคQจ1งตร
สสอนให-เปFนผ6-ท�าให-มาก เจร�ญให-มากด-วยศร
ทธา
ของเรา  เม>?อป 
ญญาเก�ดกFจะเหFนธรรมะ  ผ6-ใดเหFนธรรมะกFจะได-เหFน
พระพ�ทธเจ-า  เพราะความเปFนจร�งแล-วม
นเปFนอ
นเด�ยวก
นพระพ�ทธเจ-าองคQ
ท�?ว7าน�@ไม7ม�ร6ป  แต7ค>อหล
กการว�ชาการ  หล
กการว�ชาการท�?จะให-เปFน
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พระพ�ทธเจ-าน�@  ไม7ได-เส�ยหายไปท�?ไหน  ส7วนพระ-พ�ทธเจ-าโดยสร�ปกFค>อ 
เปFนคนธรรมดาท�?ไปเร�ยนว�ชาอ
นน
@น  ไปร6-ว�ชาอ
นน
@น  จนกว7าท�?ท7านร6-จ
ก
ท�กขQ ท7านร6-จ
กเหต�เก�ดแห7งท�กขQ ท7านร6-จ
กความด
บท�กขQ ท7านร6-ข-อปฏ�บ
ต�ให-
ถ1งความด
บท�กขQ ท7านร6-ส�?อย7างน�@เท7าน
@น ไม7ต-องร6-อะไรมาก ร6-ตามความเปFน
จร�งแล-ว  ท�กขQกFหาท�?เกาะไม7ได-  ต
วท�กขQน�@ม
นไม7ม�เพราะเหต�ม
นไม7ม�แล-ว 
ร6-จ
กเหต�ม
นแล-ว ด
บเหต�ม
นแล-ว ผลกFค>อต
วท�กขQม
นด
บไป ว�ชาความร6-อ
นน�@
ย
งอย67ตลอดกาลตลอดเวลา  โลกน�@ม
นจะเปFนอย7างไรกFช7างม
น  ส
จจธรรมน�@
ย
งม�อย67 เปร�ยบให-ฟ 
งว7า คนท�?เปFนคร6น
@นค>อใคร กFค>อคนท�?ไปเร�ยนว�ชาคร6จน
สอบได-ตามหล
กการของเขา  แล-วกFให-ไปสอนน
กเร�ยน  ได-ช>?อว7าเปFน  "คร6" 
ถ-าว7าคร6น�@ตายไปแต7ว�ชาของคร6ไม7ได-ตาย ย
งอย67 ใครย
งเร�ยนต7อไปกFย
งเปFน
คร6ได-อ�ก  ว�ชาม
นไม7หาย  ว�ชาม
นไม7ตาย  คร6คนท�?ตายน
@นไม7ได-เอาม
นไป
ด-วย ม
นย
งอย67  ธรรมท�?ตร
สร6-ขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-ากFเหม>อน
ก
นอย7างน
@น
ฉะน
@น  ถ-าเราเข-าใจก
นอย7างน�@แล-ว  พวกเรากFพอจะมองเหFนธรรมะ  จะม�
ศร
ทธาในการปฏ�บ
ต�  แต7ถ-าเข-าใจว7าท7านปร�น�พพานแล-วกFหมด  ไม7เหFน
พระพ�ทธเจ-า  เม>?อไม7เหFนพระพ�ทธเจ-า  ม
นกFไม7เหFนบาปไม7เหFนบ�ญ  คนเรา
น
@นกFท�าได-ท
@งบ�ญท
@งบาปน
?นแหละ  เขาว7าบ�ญกFบ�ญไปอย7างน
@น  เขาว7าบาป
กFบาปไปอย7างน
@น  ม
นเหFนไม7ช
ด  ไม7เหFนต
วบาป  ไม7เหFนต
วบ�ญตามความ
เปFนจร�ง  เพราะฉะน
@น  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของพวกเราท
@งหลายม
นจ1งเปFน
หม
นอย67ในเวลาน�@  แค7จะให-ถ1งพระร
ตนตร
ย  ค>อพระพ�ทธ  พระธรรม  พระ
สงฆQ  เปFนท�?พ1?งกFย
งไม7ค7อยจะได-ก
น  ย
งไม7เช>?อท7าน  ย
งไม7เช>?อพ7อ  ย
งไปด6
หมอด6  ไปด6ฤกษQต-องให-หมอบอกว7าท�าอย7างน
@นๆ  สะเดาะเคราะหQอย7าง
น
@นๆ_เท7าน�@กFเส�ยแล-ว  น�?เร�ยกว7า  ไม7ถ1งพระร
ตนตร
ยแล-ว  ฉะน
@นม
นถ1งยาก
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ถ1งล�าบาก  ไม7ร6-จะเอาอะไรต7อม�อะไรว�7นวายไปหาหมอผ�บ-าง  หมอเทวดา
บ-าง  หมอสารพ
ดอย7างเพ>?อจะมาแก-ไข  เม>?อค�ดแล-วม
นจ1งย
งห7างไกลมาก 
แต7ว7าเข-าว
ดท�กคนท�าบ�ญท�กคน แต7กFเปFนขโมยเก>อบท�กคน โกหกเก>อบท�ก
คน อะไรๆกFท�กคน ม
นท�กคนไป ท�กๆอย7าง
อาตมาสลดใจเร>?องหน1?ง  พระฝร
?งร6ปหน1?ง  ค>อพระส�เมโธ มาอย67ด-วยกFศ1กษา
ธรรมะตรงไปตรงมา เรากFสอนว7า  อ
นน�@ม
นเปFนบาปให-ละเส�ย อ
นน�@ม
นเปFน
บ�ญ มาอย67ด-วยหลายป�เหม>อนก
น เม>?ออย67มาพอสมควร แล-ว กFให-ท7านไปอย67
ว
ดป7านานาชาต�  เม>?อไปอย67แล-ว  ท7านส�เมโธกFต
@งใจ  ถ1งว
นพระ  ชาวบ-านกF
มาสมาทานอ�โบสถศ�ลก
น  ท7านกFด�ใจว7าคนไทยน�?ร
บศ�ลร
บพรหลาย  ม�ศ�ลม�
ธรรมมาก แต7อย67ๆ ไปไม7ก�?ว
น ท7านกFไปเหFนคนท�?ร
บศ�ลไปก�นเหล-า เม>?อเด�น
บ�ณฑบาตไปกFไปเหFนทอดแหอย7างน�@ท7านกFหมดทางเลย  ว
นหน1?งกFกล
บ
มากราบว7า

"หลวงพ7อ  ท�าไมเปFนอย7างน
@นเล7า  เม>?อค>นกFมาสมาทานศ�ลก
นแล-ว
ว7าจะไม7ฆ7าส
ตวQ  ไม7ล
กทร
พยQ  ไม7ก�นเหล-า ท�าไมไปท�าก
นอ�กอย7าง
น�@" น�?ค>อความจร�งของเขา ถ-าท�าอย7างน�@ม
นจะเปFนการเปFนงานไหม
ม
นจะได-ผลไหม ก�าล
งใจของท7านอ7อนไปมากเพราะค�ดว7า  ถ-าใคร
สมาทานศ�ลในพ�ทธศาสนาแล-วกFเล�กละก
น ไม7ฆ7าส
ตวQ ไม7ก�นเหล-า 
แต7น�?ม
นอย67อย7างเก7า ร
บศ�ลกFร
บไปเถอะ เหล-ากFก�นไปเถอะ ท
@งสอง
อย7างฝร
?งด6ไม7ออก ไม7ร6-ข-าง หน-าข-างหล
ง  ม
นเปFนอย7างไร ท7านกF
เลยล�าบาก ไม7สบายใจ อาตมากFว7า  "ส�เมโธ  อย7าไปค�ดม
นมากซ� 
ให-เข-าใจว7าสอนพวกเดFกๆ ม
นเปFนอย7างน
@น อย7าไปถ>อเลย เม>?อม�
ความร6-ความเหFนข1@นมา  เขาจะละไปเองล7ะ"  ด
งน
@น  ท7านกFอย67ได- 
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อ
นน�@เปFนเร>?องธรรมดาของคนเรา ม
นไม7เข-าถ1งท�?ส�ด อยากจะบรรล�
ธรรม  อยากจะประพฤต�ธรรม  แต7ว7าไม7ร6-จ
กก�าหนดจ�ตใจของ
เจ-าของ ราคะ โทสะ โมหะ เก�ดข1@นมาในจ�ตไม7ร6-จ
กก�าจ
ด บางคนกF
ส7งเสร�มม
นเส�ยด-วย ไม7ร6-จ
กบ�าบ
ดม
น ม
นเปFนอย7างน�@ อย7างฝร
?งคน
หน1?งกFพ6ดว7า  ประเทศไทยม�พ�ทธศาสนา  ท�าไมถ1งม�ขโมยมาก 
อาตมากFว7า  "สหร
ฐม�กฎหมายห-ามขโมยไหม"  "ห-าม"  "ม�ขโมย
ไม?" "ม�คร
บ" "อ-าว ท�าไมล7ะ ท�าไมม�ขโมยล7ะ ท�าไมกฎหมายไม7
ฆ7าม
นซะ"

อย7างเด�ยวก
นอย7างน
@น  จะไปโทษพ�ทธศาสนาว7าศาสนาเปFนขโมยไม7ใช7
หรอก  คนม
นเปFนขโมย  เหม>อนกฎหมายสหร
ฐห-ามไม7ให-ขโมยแต7คนย
ง
เปFนขโมยก
น เปFนเพราะคน ไม7ใช7เปFนเพราะกฎหมายด
งน
@นอาตมาจ1งสอน
อย67แถวๆน�@ล7ะ ไม7ต-องไปไกล ไม7ต-องไปสอนไปในพระไตรป�ฎกหรอก สอน
แค7ว7าคนท�?ไม7ร6-จ
กบาป  น�?ท�าไมม
นจ1งจะร6-ส1กสอนถ1งห
วใจม
นเลย  ห
วใจ
พระพ�ทธศาสนา กFค>อ ไม7กระท�าบาปท
@งปวง น
?นล7ะอ
นหน1?ง แล-วกFท�าจ�ตให-
เปFนบ�ญเปFนก�ศลอย7างหน1?ง  แล-วกFสอนท�าใจให-ผ7องใสอ�กอ
นหน1?ง  แต7ว7าเม>?อ
เราท�านะ  ม
นไม7เอาอย7างน
@น  ส6ตรท
@งหลายม�หมด  ต
บม
นกFม�  ห
วใจม
นกFม� 
เร�ยนก
น  แต7ว7าเร�ยนแล-วเอาไปเป7าผ�ซะ  ส
พกะระณ�เอาไปก
นผ�ซะ  ม
น
แปลกไปอย7างน
@น เอาต
บ ให-ม
นด�กว7าเขาล7ะ ม
นกFย
งไม7ก�น เอาห
วใจม
นให-
กFไม7ก�นอ�ก  จะเอาอะไรไปให-ม
นกFไม7เอา  แล-วกFมาพ6ดว7าไม7ได-เร�ยนไม7ร6-จ
ก 
จะไปเร�ยนอะไรมากมาย  ท7านย7อให-แล-วแต7เรากFไม7ร6-จ
ก  เอาไปท�าอย7างอ>?น
หมดชอบท�าแต7ท�?เร�ยกว7าไม7ร6-เร>?อง
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ด
งน
@น  เราจ1งต-องประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไปจนกว7าม
นจะเข-าใจ  เหม>อนน�@าท�?เรา
หยดลงไปอย7างน�@  หย�ดห7างๆ  ป 
�บ...ป 
�บ...ป 
�บ...เราเร7งกาม
นข1@นหยดของ
น�@าม
นกFถ�?เข-า  ป 
�บ...ป 
�บ...ป 
�บ...ป 
�บ...เร7งข1@นไปม
นกFต�ดก
นจนไหลเปFนสาย 
หยดแห7งน�@าม
นหายไปไหน  ม
นเปFนสายของน�@า  ถ-าม
นต�ดก
นแล-วเขาไม7
เร�ยกว7าหยดน�@า  เขาเร�ยกว7า  สายน�@า  สายน�@าม
นเก�ดจากอะไร  ม
นเก�ดมา
จากหยดแห7งน�@า  น�?ม
นต-องเอาอย7างน�@  ม
นจะต-องค7อยๆไปอย7างน
@น 
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ข
ดเกลาไป  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ท�าไมม
นจะไม7ข
ดใจ
เจ-าของละ อาตมาม
นข
ดจนได-บวชมาถ1งขนาดน�@  ข
ด โอ-โธ7!  มาฉ
นข-าวม>@อ
เด�ยว  เดFกร�7นๆจะท�าอย7างไร  ฉ
นม>@อเด�ยวไปน
?งภาวนาม
นกFห�ว  น
?งอย67ตอน
กลางว
นใจม
นกFเด�นไปตลาดโน7น  ไปหากpวยเต�wยวก�น  ก�นโน7น  ไปโน7น 
สารพ
ดอย7าง  ม
นจะไปแต7เรากFไม7อยากให-ม
นไป  ข
ดใจกFไม7ร6-จะท�าอย7างไร 
ก�เลสม
นหลาย  จ�าเปFนจะต-องอดทน  บางท�ปฏ�บ
ต�ไปท-องไม7สบาย  ไปให-
หมอตรวจกFว7า "ท7านไม7ได-หรอก ม
นเปFนโรคกระเพาะ ท7านต-องฉ
นข-าวสอง
สามเวลา" บางท�กFบ
งค
บให-ฉ
นข-าวเยFนอ�กเส�ยด-วย "อ-าวโยม ให-ฉ
นข-าวเยFน 
ม
นกFก�นข-าวเยFนเท7าน
@นแหละ ไม7ใช7ฉ
นหรอก"  สารพ
ดอย7าง  จ1งต-องอดทน
ต7อส6-ข1@นต7อพระพ�ทธเจ-าองคQเด�ยว
ท7านให-ฉ
นเอกา ท7านบอกว7าด�ไม7ด�โรคม
นหายอ�กด-วย หมอกFว7าขาดอาหาร
นะ ไปคนละทางเลย เราเปFนคนปฏ�บ
ต�ไม7ร6-จะท�าอย7างไรอย7างหมอร
กษาน�?
เขากFด�  แต7หมอเปFนมะเรFงม
นกFม�นะ  หมอเปFนมะเรFงตายเลย  เพราะฉะน
@น 
เราจะท�าอย7างไรแล-วกFจะต-องท�าด-วยป 
ญญาข1@นตรงต7อพระพ�ทธเจ-าองคQ
เด�ยว  ท7านว7าให-ละบาปกFละไปเส�ย  บ�าเพFญบ�ญกFบ�าเพFญไปเส�ยเท7าน�@ก7อน 
จ�ตม
นกFผ7องใสสะอาด เหม>อนก
บคนๆหน1?ง คร
@งแรกไปตะคร�บกบ จ
บมาห
ก
ขาม
นท�กต
วเลย ห
ก ขาม
นไม7พอห
กขาน-อยๆม
นอ�ก ต7อมาแกกFตะคร�บม
น
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เฉยๆขาไม7ห
ก เร�ยกว7าม
นเบาลงละ อ�กต7อมาไม7อยากจะท�า  บางท�ตะคร�บ
แล-วกFวาง  กFค�ดว7าไม7เอา  พอไม7เอากFน1กถ1งหน-าล6กหน-าเม�ยท�?บ-านกFจ
บอ�ก 
จนว7าม
นเหFนช
ดในใจของเจ-าของแล-วม
นกFเล�ก ตะคร�บกFไม7ตะคร�บ จ
บกFไม7
จ
บ  ม
นเล�ก  แต7ม
นกFยากอย67  จ1งจะต-องอาศ
ยความอดทน  อาศ
ยการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของเขา
ถ1งแม-ว7าเราจะมาเปFนน
กบวช  บางคนกFด6เผ�นๆกFเหFนว7าน
กบวชม
นสบาย 
ไม7ใช7เล7นเหม>อนก
นนะ ต�สามล
?นระฆ
ง กsงๆๆแล-ว หกโมงอ�-มบาตรไปโน7น
สองก�โล  สามก�โลโน7น  เด�wยวอ
นน
@นเด�wยวอ
นน�@สารพ
ดอย7าง  ถ-าใครไม7ม�
ศร
ทธาจร�งๆอย67ยากล�าบาก ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-ฝ1ก  แต7คนเราม
น
กFไม7อยากจะฝ1ก ไปพบตาแก7คนหน1?งอาย�ต
@งหกส�บ เจFบส�บแล-ว ย
งก�นเหล-า 
ก�นเมาไม7ร6-เร>?อง กFบอกว7า

"โยมขอเถอะ  อาตมาขอเถอะ  อย7าท�าเถอะแก7แล-ว"  "โอ-  เปFน
พระค�ณอย7างย�?งแล-ว ให-ผมขออ�กส
กป�เถอะ"

อ-อนวอนขอก�นเหล-าอ�กส
กป�จ1งจะเล�ก  ม
นเส�ยดายเหล>อเก�นค>อม
นไม7ได-
พ�จารณาน
?นเอง ฉะน
@นความช
?วม
นถ1งไม7หล�ดจากเราไป ใจของเราม
นกFไม7
ผ7องใส ไม7ละบาป ไม7ละความช
?วแล-ว จ�ตกFไม7ผ7องใสหรอก เก�ดเปFนบ�ญข1@น
ยาก ถ-าหากไม7ท�าความผ�ดแล-วเปFนศ�ลนะโยมกาย วาจา เปFนศ�ล  พอเปFน
ศ�ลป�sบ ศ�ล สมาธ�ต�ดต7อก
นเลย สมาธ�ค>อความต
@งใจม
?น ค>อเม>?อม
นเหFนช
ดใน
การละ ม
นเหFนช
ดในการวาง ม
นเหFนช
ดในการท�?ไม7ท�าอย7างน
@น  ม
นม
?นอย67
อย7างน
@น  ใครจะพ6ดไปตรงไหนม
นกFม
?น  น�?เร�ยกว7า  สมาธ�ม
นม
?น  ถ-าม�ศ�ล 
สมาธ�แล-ว  ป 
ญญาม
นกFเก�ดเท7าน
@นแหละ ม
นไม7อย67หรอก เก�ดป 
ญญาร6-รอบ
ส�?งท
@งหลายท7านจ1งว7าหล
กพ�ทธศาสนาของเรา_ค>อศ�ล สมาธ� ป 
ญญา ฉะน
@น
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จ1งให-เราท�าให-เราภาวนา  ม
นจะม�ก�าล
งเปFนเหต�ให-ศ�ลด�ข1@น  สมาธ�ด�ข1@น
ป 
ญญาด�ข1@น ม
นเปFนไวพจนQรอบก
นอย67เสมอเลยท�เด�ยว
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@เปFนส�?งท�?ควรจะท�า  ถ1งท�าไม7ได-หมดกFพยายามท�า 
ท�าไมถ1งต-องท�า เพราะส�?งท
@งหลายท�?จะเปFนของม
นจร�งๆม
นไม7ม�อะไร ตาย
แล-วกFท�@งไว-ในโลกน�@ คนม�มากกFท�@งไว-มาก คนม�น-อยกFท�@งไว-น-อย อ
นน�@ ม
นกF
น7าเจFบใจเหม>อนก
นนะ ลองค�ดด6ซ� ฉะน
@น เราควร พยายามท�า ถ1งแม-ภพน�@
ม
นไม7ถ1งท�?ส�ด  กFให-ม
นเปFนประโยชนQในภพหน-า  เหม>อนผลไม-เราก�นด6ม
นกF
หวาน เมลFดม
นน7าจะเอาไปปล6กนะ แต7เอาไปต-มซะ เอาไปค
?วซะ เลยหมด
พ
นธ�Qม
นเลย  พ6ดถ1งตรงน�@กFน1กถ1งหลวงตาก
บเณรน-อย  ค>อเขาเอาขน�นมา
ถวายหลวงตา พอฉ
นเข-าไป โอ- ม
นหวานเหล>อเก�น พอหวานป�sบ กFอยาก
จะ ได-พ
นธ�Qม
น กFถามเณรน-อยว7า

"น-อยฉ
นขน�นไหม"  "ฉ
นคร
บ"  "อร7อยไหม?"  "อร7อยคร
บ"  "เมลFด
ม
นท�าอย7างไร" " เอาไปต-ม"

หลวงตาพ6ดไม7ได-เลย  ม
นไปคนละเร>?องก
น  หลวงตาว7าจะเอาไปท�าพ
นธ�Q 
เณรน-อยว7าเอาไปต-ม  ม
นกFหมดไม7เหล>อ  รสม
นด�ม
นอร7อยเรากFร6-จ
ก  เมลFด
ม
นน7าเอาไปท�าพ>ชท�าพ
นธ�Q แต7น�?เอาไปต-มเลย ม
นกFเสรFจเท7าน
@นแหละ ไม7ม�
เหล>อ  น�?ม
นส
@นขนาดน�@  ค�ดๆด6กFข
นเหม>อนก
นนะมน�ษยQเราน�?  อย7างค�าว7า 
"โลก"  น�?  แต7ก7อนอาตมากFเถ�ยงพระพ�ทธเจ-าเหม>อนก
นนะ  ท7านว7า  "ม
น
ไม7ใช7ตน  ม
นไม7ใช7ของๆตน"  เรากFฟ 
งไม7ได-ค>อความอยากม
นหลาย  ม
นกF
ท
บไปเลย ความเปFนจร�งพวกท�?เขาม�ธรรมะ  แล-วเขาเอาธรรมะมาใช-  ม
นกF
ย�?งรวยอย67อย7างเก7าน
?นแหละย�?งสบาย  ย�?งม�ป 
ญญา  ย�?งแปรเปล�?ยนไม7ได- 
ไม7ใช7ม
นเส�ยหายไปตรงไหน  ได-ประโยชนQเส�ยด-วย  คนท�?ไม7ม�ธรรมะน
?นซ�
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ม
นท�กขQ  หาจนไม7ร6-จ
กหย�ดไม7ร6-จ
กถอย ท�าแต7งานไม7ต-องก�นผลงาน_ท�าแต7
งานเท7าน
@นแหละ ฉะน
@น  พวกเราท�กคนท�?เร�ยกว7า  ม
นพอสมควรแล-วกFเบา
ลง พยายามท�าให-ม
นเบา พยายามท�าส�?งใดท�?ม
นไม7เปFนบาปน
?นล7ะ
อาตมาเคยไปพบพรานคนหน1?งอย67ท�?ต7อเขต เปFนนายพรานต
@งแต7อาย�ส�บหก
ป�จนแก7  อาตมาไปเหFน  โอ-  บ-านเปFนกระตsอบเลFกก
บม�กระบอกป>น  แกไม7
เอาอะไรโยม  เอาแต7ไปย�งช-างเอางาม
น  อาตมากFมาค�ดว7า  "โอ  เราน�?  ถ-า
หากว7าจะโปรดคนๆน�@ได-แล-ว เหFนว7าจะได-บ�ญหลายละม
@ง" กFเลยแวะเข-าไป
ท�?เขาอย67 อาตมากFเลยไปพ6ด

"โยม  ท�กว
นน�@ท�าอะไร  ท�ามาหาก�นอะไร"  แกกFว7า  "ย�งช-างเอางา
ม
นไปขาย" "โอ- แล-วก
น ฟ 
นของโยมนะเส�ยดายไหม ม�คนมาถอน
จะว7าอย7างไรไหม อาตมาว7าเปล�?ยนอาช�พอ>?นไม7ได-หร>อโยม งาช-าง
น
@นกว7าม
นจะได-เมตรหน1?ง หร>อห-าส�บ เจFดส�บน�? ช-างม
น ร
กษาของ
ม
นอย67ไม7ร6-ก�?ส�บป�นะ"  เราอธ�บายให-ฟ 
ง  เขากFน
?งฟ 
งแล-วกFตอบว7า 
"โอ-ย กFม
นอยากได-น�?น-า" เรากFอธ�บายไปอ�ก ม
นกFว7าแต7ความเด�ยว 
"ม
นอยากได-น�?น-า"  เรากFอธ�บายไปอ�ก ม
นกFไปไม7ได-  "ม
นอยากได-
น�?น-า"

ม
นกFว7าม
นอยากได-อย67อย7างน
@น ม
นแน7นม
นหนา ม
นไม7ม�ทางไปได-ปล6กพ>ช
ปล6กผ
กม
นกFได-ก�นแล-ว  น�?ไปหาย�งช-างหลายป�กFไม7ค7อยจะได-งาม
น ม
นเปFน
กรรม  พระพ�ทธองคQท7านสอนให-เราท�ามาหาก�นไปในทางท�?ชอบ  ส
มมา
อาช�วะ  อย7าไปท�าบาปเบ�ยดเบ�ยนตน  เบ�ยดเบ�ยนผ6-อ>?นม
นกFม�ทางพอหาได- 
แต7ว7าม
นไม7หาไม7ท�า ม
นจะเอา แต7ส�?งท�?ม
นเปFนบาปน
?นล7ะ ม
นไม7เหFน จะพ6ด
อย7างไรม
นกFไม7เหFน ค>อ ม
นไม7ได-ภาวนาก
นน
?นเอง
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อย7างพวกเราท�?พาก
นมาเข-าว
ดอย7างน�@ม
นกFบางไปพอสมควรแล-วพอร6-เร>?อง
แล-ว  ถ1งละบาปย
งไม7หมดกFพอคร1?งๆกลางๆ  จะพยายามละพยายามถอน 
ถ1งว
นน�@ย
งไม7ได-  พร�7งน�@กFพยายามอย67เร>?อยๆ  ท�าให-ม
นเปFนน�ส
ย  ให-ม
นเปFน
ป 
จจ
ย ถ-าเราน
บถ>อพระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQแล-ว แต7เราไม7ท�าความด�
อย7างน�@  ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQอะไร  ไม7ม�ความหมาย  ด
งน
@น  ท7านจ1งให-ละ 
พ6ดง7ายๆว7า  ละบาปบ�าเพFญบ�ญ  แต7เด�wยวน�@ม
นละบ�ญบ�าเพFญบาปก
นเส�ย
แล-ว แต7ก7อนม
นเอาม-า ออกหน-ารถเด�wยวน�@ม
นเอารถออกหน-าม-า ท7านสอน
ว7าละบาปบ�าเพFญบ�ญ  ม
นกFท�ามาๆ  ม
นไม7ท
นใจ  ม
นกFละบ�ญบ�าเพFญบาป 
เลยม
นกล
บไปซะ ม
นเปFนอย7างน�@

729



๔๖ - เหFนตามเปFนจร!ง
http://ajahnchah.org/thai/Seeing_Reality.php 

เรามาปฏ�บ
ต�ก
นตามสบายนะ ตามสบายใจ คนม�ป 
ญญาได-ประโยชนQหลาย
ม�ประโยชนQมาก  สม
ยก7อนการสวดมนตQท�าว
ตร  โดยเฉพาะอย7างย�?งเปFน
อ�บายฝ1กห
ดผ6-ใหม7น
?นเอง  ถ-าเราเข-าใจในการปฏ�บ
ต�ท�กคนแล-วกFไม7ม�อะไร
โดยมากอย67ตามป7าไม7ค7อยได-ท�าว
ตรก
นหรอก  สม
ยท7านอาจารยQทองร
ตนQ
ปฏ�บ
ต�อย67น7ะอย67ก
นไปเฉยๆเร>?อยๆ  ว
นพระรวมก
นท�าว
ตรและกFม�การ
ประช�มก
นก�จว
ตรน�@  ถ-าหากว7าเราท�าอะไรมากไปแล-วม
นย�7ง แต7ถ-าอยากจะ
ท�าประจ�า เจ-าของอย67ก�ฏ�ของเรากFท�าได- สวดมนตQท�าว
ตรฝ1กต
วเองตอนเช-า
กFด�ตอนเยFนกFด� เราท�าของเราเองท�าเปFนส7วนต
วเรา
ผ6-ปฏ�บ
ต�น�?กFไม7เหม>อนก
น  บางองคQนานๆพ6ดท�หน1?งกFเข-าใจ  บางองคQกFชอบ
จ�@าจ�@จ�@าไชตอนเช-าตอนเยFน  ชอบอย7างน
@น  บางองคQชอบเร�ยบๆ  บางองคQกF
ชอบข67เขFญก�เลส  สารพ
ดอย7าง  การปฏ�บ
ต�น�@จ1งเปFนอ�บายเพ>?อจะส
?งสอนจ�ต
ของเราให-สงบค�าสอนของพระล-วนแล-วแต7เปFนอ�บาย  ให-เราร6-จ
กความ
ประสงคQของพระพ�ทธเจ-าของเรา  ท�?เรามาบวชในพ�ทธศาสนาน�@  พระพ�ทธ
องคQทรงม�พ�ทธประสงคQ  อยากจะให-พ�ทธบร�ษ
ทน�@ร6-จ
กข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต� 
เพ>?อทรงพระธรรมว�น
ย  ค�าสอนของท7านไว-  ให-พระศาสนาของท7านย>นยง
คงทนอย67ตลอดกาลนานน
?นเอง  ผ6-ปฏ�บ
ต�ท�กคนท�กท7านกFต-องอาศ
ยศร
ทธา 
ว�ร�ยะ สต�  สมาธ�และป 
ญญาเปFนก�าล
ง  ท7านกล7าวว7าเปFนก�าล
งท
@ง  ๕ ส�?ง  ๕ 
อย7างน�@ท7านเร�ยกว7าพละ เปFนก�าล
งหร>อพล
ง พล
งของจ�ต
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"ศร
ทธา"  แปลว7า  ความเช>?อ  ถ-าพ6ดง7ายๆกFว7า  ศร
ทธาน�@ม�ก
นท�กคน แต7ว7า
ม
นไม7ถ1งศร
ทธา ศร
ทธาม
นเช>?อ แต7จ�ตเราไม7ค7อยจะเช>?อ มน�ษยQท
@งหลายไม7
ค7อยจะเช>?อก
น พ6ดง7ายๆกFเร�ยกว7าบวชมาน�@ย
งไม7ม�ศร
ทธา ผ6-ม�ศร
ทธาจะต-อง
เคารพคารวะพระพ�ทธ  พระธรรม พระสงฆQอย67เสมอ ระว
งส�?งท�?ผ�ดจากพระ
ธรรมว�น
ย ถ-าร6-จ
ก ผ6-ปฏ�บ
ต�ย7อมไม7กล-าท�า เพราะเช>?อว7าอ
นน�@ม
นผ�ด อ
นใดท�?
ผ�ดกFเร�ยกว7าอ
นน
@นเปFนอาบ
ต�น
?นเอง  อาบ
ต�กFแปลว7าผ�ดไม7ใช7เปFนอย7างอ>?น 
เรามาประพฤต�ปฏ�บ
ต�เพ>?อให-พ-นจากความผ�ด ถ-าเราย
งม�ความผ�ดอย67  กFย
ง
ไม7ม�ความบร�ส�ทธ� tสมบ6รณQ เม>?อย
งไม7ร6-จ
กพระพ�ทธเจ-า กFให-เอ>@อเฟ>@อศ1กษาให-
ร6-อะไรท�?ย
งไม7ร6-เราจะเม�นเฉยเส�ยกFไม7ได-  เปFนผ6-ไม7ม�ศร
ทธา  เช>?อว7าผ�ดเปFน
ผ�ด ถ6กเปFนถ6ก อย7างน�@  อะไรท�?เราย
งหลงผ�ดอย67  กFเร�ยกว7าอ
นน
@นเราย
งไม7ร6-
จ
ก  ไม7ร6-จ
กเรากFเคารพอย67  ส
งวรส�ารวมอย67ตลอดเวลา  แล-วกFอาศ
ยคนอ>?น 
อาศ
ยคร6บาอาจารยQแนะน�าพร�?าสอน  อาศ
ยความร6-ส1กน1กค�ดในการปฏ�บ
ต�
ของเราเองด-วยเท�ยบเค�ยงก
นไป  ท7านเร�ยกว7าศร
ทธา  อย7าไปเหFนว7าเราม�
ศร
ทธาเราจ1งจะบวช แต7บวชแล-วไม7ท�าตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าของเรา 
น
?นเร�ยกว7าศร
ทธาย
งไม7ถ1งท�?ส�ดนะ  ศร
ทธากFต-องพยายามท�า  อ
นน�@ย
งไม7
เร�ยบร-อยแต7ใจกFพยายามอย67เสมอ  น�?เร�ยกว7า  ศร
ทธา  ความเช>?อ  ต-นตอกF
เร�ยกว7าต-องเปFนผ6-ม�ศร
ทธา ถ-าปราศจากศร
ทธาแล-ว  ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQ
อะไร
ถ-าม�ศร
ทธาแล-วกFม�ความเพ�ยร  เพ�ยรเพ>?ออะไร?  เพ�ยรเพ>?อจะละข-อผ�ดอ
น
น
@น พยายามแสวงหาทางท�?ถ6กอย67เสมอ พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า เม>?อบวช
เข-ามาในพระพ�ทธศาสนาแล-ว  กFให-ท�าต
วเปFนพระภ�กษ�ใหม7อย67เสมอ  ไม7ใช7
ว7าเก7า ให-เปFนผ6-ใหม7อย67เสมอ สยดสยองอย67ต7อข-อปฏ�บ
ต�อย7างสม�?าเสมอด-วย
ใจ จะย>น จะเด�น จะน
?ง จะนอน จ�ตกFปรารภอย67ว7าเราจะท�าให-อะไรท�?ตรงน
@น

731



เร�ยบร-อย  ได-โดยว�ธ�อย7างไร?  เราจะม�ความม
กน-อยโดยว�ธ�อย7างไร?  จะ
ปฏ�บ
ต�อย7างไรถ1งจะเปFนอย7างน
@น ให-เราร�าล1กอย67อย7างน�@เสมอ ให-ร6-จ
กความ
ผ�ดชอบเฉพาะต
วเราอย67ท�กเวลาน
?นเอง  ท�?ท7านเร�ยกว7าอ
ตโนโจทย
ตน
ง...จง
เต>อนตนด-วยตนเอง อ
นน�@ส�าค
ญกว7า เพราะว7าตนท�?สมมต�น
@นกFอย67ท�?เรา น
?ง
เรากFเอาตนน
?ง  นอนเรากFเร�ยกว7าตน อะไรกFเปFนตนท
@งน
@นแหละ  เราน
?งอย67
เราค�ดอย7างไร?  ในเวลาน�@เราท�าอะไรอย67?  เร�ยกว7าเราตามด6ต
วของเจ-าของ
เราพยายาม การกระท�าเช7นน�@ท7านเร�ยกว7า  "ว�ร�ยะ"  ค>อเพ�ยร  เพ�ยรเพ>?อจะ
ละความช
?ว ประพฤต�ความด� ไม7ใช7เพ�ยรอย7างอ>?น เพ�ยรละส�?งท�?ผ�ดปฏ�บ
ต�ให-
ความผ�ดหมดไป...กFเหล>อแต7ความท�?ไม7ผ�ด  ความท�?ไม7ผ�ดม�อย67กFเร�ยก
ว7า...ของท�?บร�ส�ทธ� tเร�ยกว7าเปFนผ6-เพ�ยร ว�ร�ยะร
มภะ ปรารภความเพ�ยร เราจะ
น
?ง จะย>น จะเด�น จะนอนอย67กFตามม�ความปรารภอย67เสมอ ท�าอย7างไรความ
อยากของเรา  ซ1?งม�ล-นเหล>ออย67ในใจน�@จะเบาลงไป  จะเบาลงไป  จะม
ก
น-อย...จะส
นโดษ  จะม�ความเหFนชอบตามธรรมะค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า
ของเรา น
?นเร�ยกว7าปรารภความเพ�ยรอย67เสมอ...ไม7ล>ม
เม>?อม�ความเพ�ยรอย67กFม�  "สต�"  สต�ค>อความระล1กได-เม>?อเราพ6ดอะไร ท�าอะไร
อย7างไรอย67  เปFนผ6-ม�สต�ต>?นอย67สะด�-งอย67เสมอ  เม>?อเราม�สต�ร6-ง7าย  ม
นกFร6-เรFว 
เม>?อม�สต�อย67ถ-าจะเปร�ยบกFเหม>อนก
นก
บส
ตวQบางอย7างเช7นแมลงม�มท�?ม
นท�า
ร
งในอากาศ ใยม
นผ7านไปผ7านมาเปFนร
งข1งอย67เม>?อเสรFจแล-วต
วม
นกFหมกอย67
ตรงจ�ดกลางของร
งอ
นน
@น  เฉยอย67  น�?งอย67สงบอย67ด-วยม�สต�อย67  ถ-าแมลงว
น 
แมลงผ1@ง แมลงต7างๆมาผ7านใย ม
นกFม�ความส
มผ
สสะด�-งร6-จ
ก แมลงม�มกFจะ
ต>?นข1@นร�บไปจ
บส
ตวQน
@นไว-เปFนอาหาร  เม>?อจ
บเสรFจแล-วกFร�บมาอย67ย
งจ�ดเก7า 
ท�าความสงบระง
บ  ม�สต�  ร6-อะไรจะมาถ6กเข-าส
มผ
ส  เม>?อไรแมลงม�มกFต>?น 
เพราะว7าแมลงม�มอย67ด-วยสต�  กFเพราะม
นจ-องก�นอาหาร  ม
นระม
ดระว
งอย67
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อย7างน
@นตลอดเวลา  เม>?อจ
บแล-วกFว�?งมาอย67ท�?เก7า  อย7างน�@เปFนว�ส
ยของแมลง
ม�มท�?จ
บส
ตวQก�น
แมลงม�มน
@นกFเหม>อนก
นก
บจ�ตของเรา  จ�ตของเราน
@นอย67จ�ดกลางของ
อายตนะ ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย จ�ต ม�ความร6-ส1กต>?นอย67ไม7ว7าอะไรจะมาส
มผ
ส
ทางตา ตาเหFนร6ป...กFร6-ส1ก ม�สต�อย67 ห6ฟ 
งเส�ยงกFร6-ส1ก ม�สต�อย67 ได-กล�?นเหมFน
หอมอะไร กFม�ความร6-ส1ก  ล�@นส
มผ
สโอชารสต7างๆ กFร6-ส1ก  ธรรมารมณQท�?เก�ด
ก
บใจ กFร6-ส1ก น�?เร�ยกว7าส
มผ
สส
มผ
สคร
@งแรกกFร6-ส1กเฉยๆ ร6ปกFด� รสกFด� กล�?น
กFด�  เส�ยงกFด�  โผฏ-ฐ
พพะกFด�  ธรรมารมณQกFด�  เม>?อกระทบกFย
งไม7ม�อะไรเก�ด
ข1@น พอกระทบแล-วม�ความร6-ส1กต7อไปอ�ก ซ1?งม
นจะเก�ดก�เลส เก�ดต
ณหา เก�ด
ราคะ  เก�ดโทสะ  เก�ดโมหะ  ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ถ-าเรา
ระม
ดระว
งอย67ส
งวรส�ารวมอย67ด-วยอ�นทร�ยQ จะร6-จ
กต
วของเจ-าของร6-จ
กจ�ตของ
เจ-าของว7า  จ�ตเจ-าของน�@เปFนไปในล
กษณะอ
นใด?  กFร6-จ
กเม>?อเราร6-จ
กจ�ตของ
เจ-าของแล-ว  เรากFจ
กส
?งสอนจ�ตของเจ-าของเท7าน
@นแหละฉะน
@น  ต
วสต�น�@จ1ง
เปFนต
วท�?ส�าค
ญมากท�?ส�ด  เม>?อม�สต�แล-วเราส
งวรส�ารวมอย67  กFด1งเอาป 
ญญา
มาพ�จารณาว7า ร6ปน�?เปFนอย7างไร เส�ยงน�?เปFนอย7างไร ม�อะไรไหม?  ป 
ญญา
มาช7วยพ�จารณา อ
นน�@เร�ยกว7าสต�ม�ค�ณค7า
"สมาธ�"  ค>อความต
@งใจม
?น สมาธ�น
?นกFเก�ดมาจากสต�น
?นแหละสต�-สมาธ�  ถ-า
พ6ดเร>?องสมาธ�  ตามศ
พทQสมาธ�ท7านหมายถ1งความต
@งใจม
?น  อย7างเราจะละ
อารมณQส�?งท�?ช
?วส�?งท�?ไม7ด�น7ะ  ไม7ค>นคลายม
นม
?นในข-อประพฤต�ของเราในข-อ
ปฏ�บ
ต�ของเรา  สมาธ�ม�หลายขนาด  ท�?เราท�าก
นอย67ท�กว
นน�@  สมาธ�ท�?น
?งแล-ว
หล
บตาก�าหนดอ
นใดอ
นหน1?งข1@นมาเปFนอารมณQ  อย7างอานาปานสต�ท�?เรา
อบรมก
นน�@เอาลมหายใจเปFนอารมณQ เปFนเคร>?องหมาย เอาเปFนจ�ดเด7นท�?ส�ด 
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ท�าไมถ1งเอาเปFนอารมณQเพราะว7าจ�ตน�@ม�อารมณQหลายอย7าง ห6ฟ 
งเส�ยงกFเปFน
อารมณQหน1?ง  จม6กดมกล�?นกFเปFนอารมณQหน1?ง  ม
นหลายอารมณQ  ส�?งท�?ม
น
หลายๆ  อารมณQม
นฟ�-งซ7านด
งน
@นท7านจ1งรวมจ�ดมากๆมาเปFนอารมณQเด�ยว 
เราจะเล>อกอ
นใดอ
นหน1?งกFเอา
ท�?ว
ดเราน�@กFสอนอานาปานสต�  อานาปานสต�น�@เปFนของง7าย  เพราะอะไร 
เพราะม�อย67แล-ว  เราน
?งอย67เรากFหายใจอย67  เราย>นอย67กFหายใจอย67นอนเรากF
หายใจของเราอย67  ด
งน
@นกFก�าหนดเอาส�?งท�?ม�อย67ใกล-ๆเปFนอารมณQ  หายใจ
เข-าหายใจออกเอาอ
นน�@เปFนอารมณQ  เพ>?อจะให-จ�ตม
?นในอารมณQ  ค>ออานา
ปานสต�น�@ไม7ให-ฟ�- งซ7านไปหลายอย7าง  อารมณQม
นมากแต7เราจะท�าให-ม
น
น-อย  ค>อเปFนอารมณQเด�ยว  เราจ1งยกลมข1@น  หายใจเข-า-ออกก�าหนดว7า 
พ�ทโธ พ�ทโธ ไว-ในใจของเราเสมอ ม�ความระล1กอย67 ร6-อย67 ต>?นอย67ในพ�ทโธอ
น
น
@น น�?เร�ยกว7าเปFนอารมณQ เม>?อเราท�าไป หายใจเข-ากFเปFนพ�ท หายใจออกกF
เปFนโธ พ�ทโธน
?นกFหมายความว7าผ6-ร6-อย67น
?นเอง เราร6-อย67ด-วยสต�ของเราท�?ต>?น
อย67 ถ-าเราร6-จ
กจ�ตของเจ-าของ ม�สต�อย67 เรากFร6-จ
กว7าจ�ตของเจ-าของค�ดอะไร? 
อะไรเปFนจ�ตกFเข-าไปเหFนช
ด  ผ6-ท�?ม�อ�านาจปร
บเอาอารมณQท
@งหลายน
?นแหละ
เร�ยกว7าต
วจ�ต  สมมต�ว7าจ�ตหร>อใจ  ต
วท�?ก�าหนดร6-  ลมเข-ากFร6-จ
ก  ลมออกกF
ร6-จ
กคนท�?ร6-ลมม
นเข-าม
นออกน
?นแหละค>อต
วจ�ต  เราสมมต�ว7าเปFนต
วจ�ตใคร
ตามร6-อย67เสมอ  เรากFร6-จ
กว7าใครตามร6-อย67  ผ6-ตามร6-อย67กFเร�ยกว7าจ�ตอารมณQน
@น
กFเปFนอารมณQ  จ�ตน
@นเปFนต
วจ�ต  น
?นค>อผ6-ร6-กFเปFนผ6-ร6-  อารมณQกFเปFนอารมณQ 
เปFนคนละตอนคนละท7อน  ท7านจ1งให-ท�าเปFนสมาธ�  เม>?อเปFนสมาธ�ม�อารมณQ
อ
นเด�ยวแล-ว จะเหFนจ�ตของเจ-าของว7า เออ!  จ�ตน�@เปFนอย7างหน1?ง อารมณQน�@
เปFนอย7างหน1?ง  ผ6-ท�?ร6-ส1กอารมณQมากระทบเปFนอย7างน
@นกFอย7างหน1?ง  สอง
อย7างน�@ถ-าหากว7าเราไม7เปFนสมาธ�  ไม7ท�าสมาธ�ให-ม�อารมณQเด�ยวย>นย
นอย67 
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เรากFไม7ร6-จ
กจ�ตของเจ-าของ  จ�ตเจ-าของเศร-าหมองกFไม7ร6-เร>?อง  จ�ตผ7องใสกF
ไม7ร6-เร>?อง ไม7ร6-เพราะอะไร? เพราะเราไม7ได-ส
?งสอนจ�ตของเรา
พระพ�ทธองคQท7านบอกว7า ด6ก7อนภ�กษ�ท
@งหลาย ใครตามด6จ�ตของตนคนน
@น
จะพ-นจากบ7วงของมาร  บ7วงของมารน
@นค>ออะไร?  ค>อร6ปหน1?ง  เส�ยงหน1?ง 
กล�?นหน1?ง รสหน1?ง โผฏฐ
พพะหน1?ง ธรรมารมณQหน1?งอ
นน�@แหละเปFนบ7วงท�?จะ
ผ6กจ�ตผ6-ท�?ไม7ร6-  ให-เข-าไปในอ�านาจของม
นเข-าไปในอ�านาจของความเกล�ยด
หร>อความร
ก ถ-าหากว7าเราร6-จ�ตของเจ-าของเช7นน
@น ท
@งเราม�สต�อย67 เรากFร6-ว7า
อ
นน�@เปFนอารมณQ  อ
นน�@เปFนจ�ต  ถ-าเรามองเหFนว7าอารมณQเปFนอารมณQ  จ�ต
เปFนจ�ต  เรากFแยกม
นออกเปFนสองอย7าง  เรากFร6-จ
กว7าจ�ตไปย1ดม
?นถ>อม
?นใน
อารมณQ  อารมณQน
@นท7านเร�ยกว7าโลก  หลงอารมณQกFค>อหลงโลก  หลงโลกกF
ค>อหลงอารมณQ ใครเปFนคนหลง?  จ�ตผ6-ร6-น
?นแหละม
นหลง หลงตามอารมณQ 
ท�?ด�กFหลงไป ช
?วกFหลงไปตาม ส�ขกFหลงไป ท�กขQกFหลงไป เอาต
วไปแทนเส�ย
ว7าเปFนต
วท�กขQ  ความเปFนจร�งน
@น  จะท�กขQกFเพราะม�อ�ปาทานย1ดม
?นใน
อารมณQท
@งหลายเหล7าน
@น  เลยไปเปFนเจ-าของอารมณQ  ความเปFนจร�งน
@น
อารมณQกFเปFนอารมณQ  จ�ตกFเปFนจ�ต  ม
นคนละอย7างก
น  เม>?อเราเข-าไปย1ดว7า
อ
นน
@นด�  อ
นน
@นสวยอย7างน�@เปFนต-น  ไม7ใช7ว7าเหFนเฉยๆ เหFนแล-วม�อ�ปาทาน
ม
?นหมาย  ไปย1ดม
?นถ>อม
?นเปFนต
วเปFนตน  เปFนเราเปFนเขาน
@นเร�ยกว7าบ7วง
ของพญามารผ6กไป ความพอใจกFผ6กไป ความไม7พอใจกFผ6กไป ความส�ขกF
ผ6กไป ความท�กขQกFผ6กไป ช
?วกFผ6กไป ด�กFผ6กไปอย7างน�@กFเพราะว7าเราไม7ร6-จ
ก
จ�ต ไม7ร6-จ
กอารมณQ ถ-าเราร6-จ
กจ�ตของเจ-าของแล-ว อารมณQม
นกFเปFนอารมณQ 
จ�ตม
นกFเปFนจ�ต  เปFนคนละอย7างถ-าเราไม7ร6-จ
กอ
นน�@  เรากFเข-าไปเปFนเจ-าของ
อารมณQอ
นน
@น เรากFต-องร
บรองอารมณQอ
นน
@นอย67  ต�ดตามอารมณQอ
นน
@นอย67 
ถ-าเราเหFนเช7นน�@ว7าอ
นน�@เปFนจ�ต อ
นน�@เปFนอารมณQ เรากFต-องร6-จ
กสอนจ�ตของ
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เจ-าของ  เม>?อเราม�ความสงบอย67  ถ6กอารมณQข1@นมาเรากFร6-จ
กว7าอ
นน�@เปFน
อารมณQ อ
นน�@เปFนจ�ต เปร�ยบง7ายๆค>อม
นอย67ใกล-ช�ดก
น เหม>อนน�@าม
นก
บน�@า
ถ-าม
นม�น�@าหน
กต7างก
น จะเอาใส7ในขวดเด�ยวก
นกFได-  แต7ว7าม
นไม7แทรกซ1ม
เข-าหาก
น  จ�ตก
บอารมณQกFเปFนอย7างน
@น  ถ-าร6-จ
กว7าอ
นน
@นเปFนอารมณQ  อ
น
น
@นเปFนจ�ต  จะเหFนจ�ตเปFนจ�ต  เหFนอารมณQเปFนอารมณQ  ส
กแต7ว7าอารมณQ
เท7าน
@น
อารมณQน�@แหละท7านเร�ยกว7าโลก เราหลงโลกกFค>อหลงอารมณQหลงอารมณQกF
ค>อหลงโลก เอาจ�ตก
บอารมณQไปพ
วพ
นก
นจนแยกก
นไม7ได- แยกไม7ออกว7า
อะไรเปFนจ�ต...อะไรเปFนอารมณQ  อารมณQน�@กFส
กแต7ว7าอารมณQ  เหFนจ�ตกFส
ก
แต7ว7าจ�ต เปFนธรรมธาต�อ
นหน1?งเปFนอย67อย7างน
@น เขาเปFนอย67อย7างน
@น ต
@งแต7
ไหนแต7ไรมาเขากFเปFนของเขาอย67อย7างน
@น  ถ-าหากว7าเราไม7ร6-จ
กส�?งท
@งหลาย
เหล7าน
@น  เรากFไปส�าค
ญม
?นหมายว7า  ท�าไมม
นเปFนอย7างน
@น  ท�าไมม
นเปFน
อย7างน�@ความเปFนจร�งอ
นน�@เปFนของเก7าแก7  ม
นต
@งอย67อย7างน
@นเอง  ด
งน
@น
พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-ปฏ�บ
ต�  ให-พ�จารณา ท�?ท7านสอนว7า ให-ท7านท
@งหลาย 
หร>อส6ท
@งหลายจงมาด6โลกน�@อ
นน7าตระการด�จราชรถ  อ
นพวกคนเขลาท
@ง
หลายหมกอย67แต7ผ6-ร6-หาข-องอย67ไม7  ท7านพ6ดตรงเข-าไปเลย  เหFนโลกท�?ม
น
ว�7นวาย  ม
นกFเปFนอย67อย7างน
@น  โลกน�@ไม7ใช7ว7าม
นว�7นวายม
นเปFนของม
นอย67
อย7างน
@น ท�?เราเข-าไปหมายม
?นไม7พอใจก
บม
น ม
นกFว�7นวายซ�  ถ-าร6-ตามเปFน
จร�งด-วยป 
ญญาแล-ว กFเหFนว7าไม7ว�7นวาย แต7คนไม7ม�ป 
ญญาแล-ว กFเข-าใจว7าท�?
น
?นม
นว�7นวาย  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สอย7างน
@น  ให-มาด6โลกอ
นน�@...อ
นน7า
ตระการด�จราชรถ  เพราะคนเขลาค>อคนโง7  ค>อคนไม7ร6-จ
ก  ค>อคนหลงหมก
อย67  แต7ผ6-ร6-ท
@งหลายร6-แล-วไม7ข-องอย67  ท�?น
?นไม7ว�7นวายท�?น
?นไม7ข
ดข-องกFเพราะ
เหFนว7าของเขาเปFนของเขาอย67อย7างน
@น  พ>@นฐานของการประพฤต�ปฏ�บ
ต� 
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พ>@นฐานของความเหFนกFต-องเปFนอย7างน
@น  ให-ร6-  ถ-าเราไม7ร6-ม
นกFเปFนท�กขQ 
ไม7ร6- กFเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นตลอดกาลตลอดเวลา
อารมณQมาทางตากFม� ห6กFม� จม6กกFม� ล�@นกFม� กายกFม� เก�ดมาทางจ�ตเฉยๆกFม� 
ค>อม�ความร6-ส1กเก�ดข1@นมาเด�wยวน
@น ท
@งๆในเวลาน
@นตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ไม7
ส
มผ
สถ6กต-องอะไร  แต7ว7าม
นเปFนธรรมารมณQ  เปFนธรรมเก7าท�?เกFบไว-  ใน
เวลาน
@นม
นระเบ�ดข1@นมาอย67ท�?ใจเพราะว7าในเวลาน
@นไม7ได-ย�น  ไม7ได-เหFน ไม7
อะไรกFตามท�เถอะ  แต7ว7าอ
นน
@นม
นม�อย67เปFนของเก7า  เปFนธรรมารมณQ  เปFน
ธรรมะ+อารมณQน
?นเอง ม
นฝ 
งแน7นอย67ในใจเร�ยกว7า "อ�ปธ�ธรรม" เม>?อได-ช7อง
เม>?อไร  ม
นกFระเบ�ดข1@นมา  เก�ดความย�นด�เก�ดความย�นร-ายข1@นมา  อ
นน�@ค>อ
ของเก7าท�?ม�อย67แล-ว ในป 
จจ�บ
นน
@น  ตากFไม7ต-องเหFน ห6กFไม7ต-องได-ย�น จม6กกF
ไม7ได-กล�?น ล�@นกFไม7ได-รส กายกFไม7ถ6กต-อง แต7ว7าม�อารมณQทางจ�ตเก�ดข1@นมา
เฉยๆ ท�?เก�ดข1@นมาท�?จ�ตน
@น จ�ตกFย
งหลงของม
นอย67เร>?อยๆ ย
งไปหลงร
ก ย
ง
ไปหลงใคร7อย67ในสถานท�?น
@นอ�ก ถ-าเราเหFนเช7นน�@ ถ-าเราด6เช7นน�@ เราท�าสมาธ�
เหFนช
ดอย67อย7างน�@  เรากFพยายามด6ซ�ว7า  เก�ดแล-วม
นกFด
บ  ด
บแล-วม
นกFเก�ด 
เก�ดแล-วม
นกFด
บ ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น
พระโยคาวจรท7านเหFนช
ดว7า  อ
นน�@เปFนธรรมธาต�อ
นหน1?งเท7าน
@นเร�ยกว7า 
ธรรมะ เก�ดแล-วกFด
บไป ด
บแล-วกFเก�ดข1@นมา เก�ดข1@นมาแล-วกFด
บไป พระผ6-ม�
พระภาคท7านให-เหFนจ�ตอ
นน�@เปFนของเก�ดด
บอย67เท7าน
@นม
นไม7เปFนไปอย7าง
อ>?นอ�กถ-าร6-ช
ดแล-ว  ม
นกFเก�ดด
บของม
นอย67อย7างน
@นกFเหม>อนโลกน7ะแหละ 
ถ1งเวลาสว7างม
นกFสว7าง  ถ1งเวลาม>ดม
นกFม>ด  ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน
@น 
แต7คนท�?ย�7งกFไปให-โทษม
นว7า  ม
นม>ดเรFวไปหร>อม
นสว7างเรFวไปอย7างน�@  ถ-าร6-
ตามเปFนจร�งแล-ว กFเปFนเร>?องของม
นเปFนอย67อย7างน
@น อ
นน
@นเร�ยกว7าเราหลง 
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พระพ�ทธเจ-าให-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�เพ>?อให-หายหลง พระโยคาวจรค>อใคร? กFค>อ
พวกเราน�?เองแหละ  ให-ศ1กษาเข-าไปเหFนความจร�ง  เม>?อจ�ตสงบม�สต�อย67  ม�
ส
มปช
ญญะอย67 เปFนสมาธ�ม
นกFเหFน ในท�?สงบระง
บ เม>?อเหFนอาการท
@งหลาย
เปFนเช7นน
@น  กFเก�ดการว�เคราะหQว�จารณQข1@นมา  เพ7งส�?งท�?เก�ดข1@นมาอย67น
@น 
เปFนอย7างน
@นอย67เสมอ  เม>?อเหFนอาการตามความเปFนจร�งของม
น  กFร6-ว7าม
น
เปFนของม
นอย67อย7างน
@น เม>?อเหFนช
ดเช7นน
@น เรากFไม7ต-องไปเพ�?มอะไรข1@นอ�ก 
ไม7ต-องไปถอนอะไรม
นอ�ก ปล7อยม
นอย67ตามเช7นน
@นเสมอ คนท�?ไปเพ�?มอะไร
เข-ามา ไปถอนอะไรออกไป กFค>อคนหลงอารมณQ  จ1งเก�ดย�7งเก�ดว�7นวายเก�ด
ความไม7สงบ
พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7าให-เหFนโลก  ค>อเหFนโลกน�@ตามเปFนจร�งอย67  ท7านให-
เหFนช
ดด-วยป 
ญญาว7า  ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ไม7ม�ทางจะแก-ไข  ท7านให-แก-ไข
ต
วเราเอง ไม7ใช7ไปแก-ไขอย7างอ>?น ถ-าเราไปแก-ไขอย7างอ>?นน
@นกFเร�ยกว7า ม
น
เปFนภายนอก  น1กว7าเหต�ม
นเก�ดมาจากน
@นเช7นเรามองด6ร6ปหร>อเราฟ 
งเส�ยง 
กFเหFนว7าร6ปน
@นเราไม7ชอบ  หร>อเส�ยงน
@นเราไม7ชอบ  กFน1กว7าร6ปน
@นเปFนเหต� 
เส�ยงเปFนเหต� ความเปFนจร�งเหต�ไม7ได-อย67ท�?ตรงน
@น เหต�อย67ท�?จ�ตของเจ-าของ
น�?เอง  เพราะเราเข-าไปส�าค
ญม
?นหมายว7า  ม
นเปFนอย7างน
@น  ม
นเปFนอย7างน�@ 
ความจร�งน
@นเหต�เก�ดท�?เรา  แต7เราไปเข-าใจว7าเหต�เก�ดอย67ท�?ร6ป  เส�ยง  กล�?น 
เม>?อม
นกระทบถ6กต-อง  ม
นเก�ดจากความเหFนน�@เอง  อ
นน
@นม
นกFอย67สภาพ
ของม
นอย7างน
@น ม�แปรเปFนอย7างอ>?น ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สให-พ�ทธ
บร�ษ
ทท
@งหลายมาด6โลกอ
นน�@ให-แจ-ง ให-ร6-เร>?องตามความเปFนจร�งของม
น ถ-า
ร6-ตามความเปFนจร�งของม
น  แล-วกFไม7ม�ทางอะไรจะแก-ไขเหFนตามม
นเส�ย 
ป 
ญญาร6-เท7าส
งขาร ว7าส
งขารน
@นเปFนจร�งอย7างไร ให-ร6-เท7าตามความเปFนจร�ง
อย7างน
@นท�กอย7าง ห6เราได-ย�นกFด� อายตนะท
@งหลายท�?รวมอย67น�@  ม
นเปFนส
จจ
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ธรรมท
@งน
@น ค>อความจร�งท
@งน
@น แต7เราไม7ร6-จ
กความจร�งกFเลยกลายเปFนของ
ปลอมไปเส�ย เข-าไปปร�ง ปร�งให-ม
นเปFนอย7างน
@น ปร�งให-ม
นเปFนอย7างน�@ ไป
แต7งให-ม
นเปFนอย7างน
@น  แต7งให-เปFนท�กขQ  กFเปFนท�กขQ  ปร�งไปอย7างอ>?นกFไม7
เปFน ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น ถ-าเราเหFนส
@นๆเช7นน�@  เรากFร6-จ
กส
?งสอนจ�ต
ของเจ-าของแล-วว7าอ
นน�@เปFนอารมณQ อ
นน�@ม
นเปFนจ�ต
อารมณQน�@กFส
กว7าอารมณQ  จ�ตน�@กFส
กว7าจ�ตเท7าน
@น  ไม7ใช7ส
ตวQบ�คคล  ต
วตน 
เราเขา ผลท�?ส�ดแล-วกFไม7ม�ใครท�าอะไรท
@งน
@น อารมณQกFเปFนเร>?องอน�จจ
ง จ�ต
กFเปFนอน�จจ
ง  ต
ดผ7านไปเส�ยไม7ต-องข-องแวะไม7ต-องว�จ
ยมาก  เพราะร6-ว7าม
น
เปFนอย7างน
@น  เหFนอารมณQท�?เก�ดด
บกFด�  เหFนอารมณQด�กFตาม  อารมณQช
?ว
กFตาม กFเร�ยกว7าเปFนอน�จจ
งท
@งน
@น ถ-าพ6ดให-ง7ายๆกFว7า ต
วอน�จจ
งน�@แหละค>อ
ต
วพระพ�ทธเจ-าล7ะ  ต
วส
จจธรรมล7ะต
วท�?จะท�าให-พระพ�ทธองคQของเราให-
เก�ดเปFนพระพ�ทธเจ-า  สาวกท
@งหลายกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ถ-าเหFนอน�จจ
ง
ช
ดเจน  กFเปFนพระสมบ6รณQน
?นเอง  เหFนอน�จจ
งเปFนของไม7เท�?ยง  ในร6ป  ใน
เวทนา ในส
ญญา ในส
งขาร ในว�ญญาณ อ�ปาทาน ม
?นหมายกFไม7เข-าไปย1ด
ม
?นถ>อม
?นในข
นธQท
@ง ๕ ค>อม� ๕ กอง กองร6ป กองเวทนา กองส
ญญา กอง
ส
งขารกองว�ญญาณ  เราไปย1ดม
?นถ>อม
?นว7าข
นธQท
@ง  ๕  น�@  เปFนต
วเปFนตน 
เปFนเราเปFนเขาโดยใช7เหต�  ตามความเปFนจร�งแล-วอ
นน�@ม
นเปFนข
นธQ  ๕  ร6ป
เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ ไม7ใช7ต
วไม7ใช7ตนไม7ใช7เราไม7ใช7เขา เร�ยก
ว7าม
นเปFนกอง กองร6ปกFเปFนกองหน1?ง กองเวทนากFค>อกองส�ข...กองท�กขQ น�?
เปFนกองหน1?ง ส
ญญาน�@กFเปFนกองหน1?ง ส
งขารน�@กFเปFนกองหน1?ง ว�ญญาณน�@กF
เปFนกองหน1?ง คนคนหน1?งม�อย67 ๕ ก-อนหร>อม�อย67๕ กอง เราจะอย67ไปได-ด-วย
ข
นธQ ๕ น�@
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ผ6-ท�?จะม�ความท�กขQม�ความเด>อดร-อน กFเพราะย1ดเอาก-อนน�@มาเปFนต
วเปFนตน
เปFนเราเปFนเขา ใครม
นเปFนท�กขQ? ข
นธQ ๕ น�@แหละเปFนท�กขQ เพราะเหFนข
นธQ 
๕  น�@เปFนต
วเปFนตนเปFนเราเปFนเขา  ค>อไปย1ดหมายส�?งท�?ไม7เปFนต
วเปFนตน
เปFนเราเปFนเขาน�@แหละ  มาเปFนต
วเปFนตนเปFนเราเปFนเขา  อ
นน�@ม
นตรงก
น
ข-ามเลย ส�?งท�?ไม7ใช7ต
วใช7ตน เราเข-าใจว7าต
วว7าตน ส�?งท�?ไม7ใช7เราใช7เขา เรากF
เข-าใจว7าเปFนเราเปFนเขา อ
นน�@เปFนม�จฉาท�ฏฐ�  ความเหFนผ�ดจากหล
กธรรมะ 
เม>?อผ�ดจากหล
กธรรมะท�?เก�ดท�กขQ เพราะส�?งท
@งหลายเปFนก-อนเปFนกองเฉยๆ 
กองร6ปกFเปFนกองหน1?ง  กองเวทนา  กองส
ญญา  กองส
งขาร  กองว�ญญาณ 
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งให-พ�จารณาให-เหFนว7า  ข
นธQ  ๕  น�@เก�ดแล-วกFด
บ  ม
น
เก�ด-ด
บ เก�ด-ด
บเท7าน
@น หาอย7างอ>?นนอกน
@นไม7ม�  ท�กขQเก�ดข1@นแล-วกFด
บไป 
ส�ขเก�ดข1@นแล-วกFด
บไป  ไม7ย
?งย>นถาวรอย67  ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ท7านจ1งสอน
ว7าข
นธQท
@ง ๕ น�@ไม7เท�?ยง แต7คนเราท
@งหลายมองไม7เหFน เราว7าเปFนของเท�?ยง 
จ1งข
ดแย-งก
นอย67ตลอดเวลา  ท�?ท7านเหFนธรรมะกFค>อท7านเหFนตรงน�@  ท�?ท7าน
ตร
สร6-ธรรมะกFค>อตร
สร6-ตรงน�@ ไม7ใช7ร6-อย7างอ>?น เหFนช
ดเร>?องข
นธQ ๕ น�@ว7าไม7ใช7
ต
วไม7ใช7ตน ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา จ�ตกFปล7อยวางเหFนแต7ว7าข
นธQ  ๕ เก�ดแล-วกF
ด
บไปเท7าน
@น  ม
นเก�ด-ด
บ  เหFนส�?งท�?เก�ด-ด
บอย67ตลอดเวลา เม>?อเหFนเช7นน�@กF
ไม7ร6-จะไปท�าอะไรม
น น�?ค>อความเหFนท�?ถ6กต-อง
เหFนง7ายๆ  ค�ดง7ายๆว7าม
นเก�ด-ด
บเท7าน
@นแหละ  ว6บเด�ยวกFเก�ดข1@นมา  ว6บ
เด�ยวกFด
บไป  หาส�?งใดจะมาเก�ด-ด
บไม7ม�นอกจากส�ขก
บท�กขQ  ท�กขQม
นเก�ด
แล-วกFด
บไป ส�ขเก�ดแล-วกFด
บไป ม
นเปFนเร>?องเท7าน�@เอง ถ-าเราไม7ร6-เร>?องส�?งท
@ง
หลายเหล7าน�@  กFเหม>อนว7าเราจะไม7ร6-ธรรมะ  ถ-าเราร6-ธรรมะ  กFเหFนเร>?องท
@ง
หลายเหล7าน�@ม
นเปFนอย67อย7างน�@  หมดทางท�?จะแก-ไข  เร�ยกว7าเหFนโลก  เหFน
โลกเปFนอย7างน
@น  ถ-าเหFนแล-วกFไม7ต-องแก-ไข  ถ-าเหFนแล-วใจสบาย เหFนโลก
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ตามเปFนจร�งอย7างน
@นกFเร�ยกว7าบรรล�ธรรมะ  ค>อเหFนร6ปเหFนนามน�@เปFนอย7าง
น
@นอย67แล-ว เม>?อเหFนส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น เรากFเหFนออกจากต
วของเรา ออก
จากตนของเรา กFเลยเปFนส�?งท�?ไม7ม�ต
วตน ม�แต7ข
นธQ ๕
ในสม
ยหน1?ง  พระป�ณม
ณตน�บ�ตรจะออกไปธ�ดงคQ  พระสาร�บ�ตรซ1?งเปFนพระ
อาจารยQของพระป�ณม
ณตน�บ�ตร  ได-ถามป 
ญหาแก7ล6กศ�ษยQของท7านว7าถ-าม�
คนมาเร�ยนถามท7านว7า  พระข�ณาสพตายแล-วเปFนอะไร?พระป�ณม
ณตน�
บ�ตรตอบว7า ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ เก�ดแล-วด
บไป ท7านไม7
เหFนว7าท7านเก�ดแล-วท7านด
บไป  ตรงน
@นไม7ม�ท7านไม7ม�ต
ว  ไม7ม�ตน  ไม7ม�เรา 
ไม7ม�เขา  ท7านกFเลยตอบค�าถามพระอาจารยQว7าพระข�ณาสพตายแล-วไม7เปFน
อะไร ท7านเหFนแต7เพ�ยงว7า ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ เก�ดแล-วด
บ
ไปเท7าน
@นพระสาร�บ�ตรกFพอใจในความเหFนของล6กศ�ษยQ  ว7าอย7างน�@ไปได-
แล-ว  ท7านกFปล7อยให-พระป�ณ-ม
ณตน�บ�ตรไปธ�ดงคQ  ท7านถามอย7างน
@นเพ>?อ
สอบความเข-าใจของล6กศ�ษยQ  เม>?อล6กศ�ษยQตอบมาตามความเปFนจร�งเช7นน
@น
แล-ว  ม
นหมด ตอบได-หมดท�?จะเข-าใจว7าต
วว7าตนตรงน
@นไม7ม�  พระข�ณาสพ
ตายแล-วไม7เปFนอะไร  พระข�ณาสพกFค>อผ6-ส�@นไปแล-วส�@นก�เลสท
@งหลายแล-ว 
ตายแล-วไม7เปFนอะไร  พระป�ณม
ณตน�บ�ตรร6-แล-ว  ท7านประสบมาแล-วว7าเปFน
อย7างน
@น ท7านไม7เหFนว7าม�อะไร เหFนแต7เพ�ยงว7า ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร 
ว�ญญาณ เก�ดแล-วด
บไป ไม7ม�ใครเก�ดไม7ม�ใครตาย
อย7างพระโมกขราชเหFนส�ญญตาธรรมเปFนธรรมท�?ไม7ตาย  ถ-าถ1งจ�ดอ
นน
@น
แล-วไม7ตาย ท�าไมถ1งไม7ตาย? ม
นไม7ม�คน ไม7ม�ส
ตวQ ถ-าไม7ม�คนกFไม7ม�ใครจะ
ตาย ไม7ม�ส
ตวQกFไม7ม�ใครจะตาย เหFนช
ดแล-วว7าม
นพ-นจากต
วตนเราเขา เหFน
แต7ธาต� หร>อกองด�น กองน�@า กองไฟ กองลมเหFนแต7ข
นธQ ๕ ม�แต7ร6ป เวทนา 
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ส
ญญา  ส
งขาร  ว�ญญาณ ไม7ม�คนไม7ม�ส
ตวQ  ตรงก
บพราหมณQท�?เข-าไปถาม
พระพ�ทธเจ-าว7า  พระผ6-เปFนเจ-าคนตายแล-วเก�ดม�ไหม?  พระพ�ทธเจ-าท7าน
ย-อนถามพราหมณQ  ใครจะมาเก�ดมาตายอย67ท�?น�?  ถ-าพราหมณQม�ความเหFน
เช7นน�@  กFเหม>อนก
นก
บท�?ว7าล6กศรน
@นแทงห
วใจพราหมณQ  อย67เท7าน
@นแหละ 
ขวางอย67ตลอดเวลาแต7ว7าเอาม
นออกยาก ม
นเหFนยาก ค>อม
นต�ดสมมต� ถ-า
เราเหFนสมมต�เหFนว�ม�ตต�ตามความเปFนจร�ง  แล-วม
นกFสบายไม7ม�ใครเก�ด 
ไม7ม�ใครแก7ไม7ม�ใครเจFบ ไม7ม�ใครตาย ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ
ม
นเปFนไปต7างหาก ถ-าม
นเปFนเช7นน
@น อะไรจะเก�ดท�?ไหนม�ไหม? ความโลภ
จะเก�ดข1@นม�ไหม? ความโกรธจะเก�ดข1@นม�ไหม? ความหลงจะเก�ดข1@นม�ไหม?
ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@จะเก�ดข1@นมาได-เพราะคน เพราะส
ตวQ  ถ-าท7านเหFนว7าพ-น
ไปจากส
ตวQ  พ-นไปจากคนแล-ว  ก�เลสจะเก�ดก
บอะไร?  ไม7ม�ท�?เกาะ  ไม7ม�
ก�เลส โลภ โกรธ หลง หมดไป เพราะส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เก�ดข1@นก
บส
ตวQ ก
บ
มน�ษยQ ก
บต
วก
บตน ก
บเราก
บเขา ท7านเหFนว7าไม7ม�ต
วไม7ม�ต
ว ไม7ม�เราไม7ม�
เขาแล-ว  ม
นจะเก�ดก
บอะไร  ท7านจ1งว7าผ6-ถ1งท�?ส�ดของธรรมะ  ม
จจ�ราชตาม
ไม7ท
น  ท7านเปFนผ6-ท�?ไม7ตาย  จะตายแต7คนหร>อส
ตวQ  ถ-าพ-นไปจากคนหร>อ
ส
ตวQแล-ว กFไม7ม�อะไรท�?จะตาย ไม7ม�อะไรท�?จะเก�ดจะด
บอย67ตรงน
@น ไม7ม�แล-ว 
พระพ�ทธเจ-าของเราม�พ�ทธประสงคQอยากจะให-เราเหFนอย7างน
@นท�?ปฏ�บ
ต�มา
น�@  อยากจะให-ร6-อย7างน
@น  อยากจะให-เปFนอย7างน
@น  ให-พ-นจากความเก�ด 
ความแก7ความเจFบ ความตาย ท�กขQกFไม7ม� ไม7ม�ท�กขQ ท�กขQกFหมด ท�กขQกFด
บ
อ
นน�@ท7านจ1งว7าให-ปฏ�บ
ต�ให-พ-นจากท�กขQ  ถ-าเราไม7ย1ดม
?นว7าเปFนต
วเปFนตน 
เปFนเรา  เปFนเขา  เปFนส
ตวQเปFนบ�คคลอย67อย7างน�@  ม
นกFเก�ด  แก7เจFบ  ตายอย67
อย7างน
@นแหละ ไม7พ-น พระพ�ทธองคQท7านให-เหFนอย7างน
@นท7านสอนอย7างน
@น 
ท7านให-ร6-อย7างน
@น
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เด�นไปกFไม7ม�อะไร ม�แต7ข
นธQ ๕ ม�แต7กองร6ป กองเวทนา กองส
ญญา กอง
ส
งขาร กองว�ญญาณ ม�แต7เร>?องข
นธQ ๕ เท7าน
@น เปFนไปตามสภาวะของม
น 
อ
นน�@ท7านเร�ยกว7า ให-เหFนออกจากต
วตน ไม7ม�อะไรจะเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นใน
ส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  เปFนผ6-ท�?ปล7อยวาง  จะได-เหFนว7าเปFนสภาวะธรรมอ
น
หน1?งเท7าน
@น  เก�ดข1@นแล-วกFด
บไป  ม�แต7เร>?องเก�ด-ด
บไปท
@งน
@น  อ
นน�@เปFนจ�ด
หมายปลายทางท�?องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา ต-องการให-พวก
พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย ปฏ�บ
ต�ให-เข-าไปร6-อย7างน
@น ให-เข-าไปเหFนอย7างน
@น ถ-า
เข-าไปร6-อย7างน
@นท7านกFเร�ยกว7าเราเข-าไปร6-ธรรมะ  เหFนธรรมะ  เม>?อเหFน
ธรรมะกFเหFนพระพ�ทธเจ-า  เม>?อเหFนพระพ�ทธเจ-ากFเหFนธรรมะ  อ
นน
@นเปFน
เร>?องการปฏ�บ
ต�ล-วนๆ ทางจ�ตของเรา เร>?องการปฏ�บ
ต�ท�?เราแนะน�าพร�?าสอน
ก
นน�@กFเร�ยกว7าเปFนศ�ลธรรม สอนเร>?องศ�ลธรรมน�@  สอนเร>?องต
วเร>?องตน เร>?อง
เราเร>?องเขา อย7าไปเบ�ยดเบ�ยนซ1?งก
นและก
น เปFนต
วเราเปFนต
วเขา ถ-าสอน
ธรรมะล-วนๆกFเร�ยกว7า ไม7ม�เราไม7ม�เขา สอนเร>?องศ�ลธรรมน�@กFต-องม�เราม�เขา
ความม�7งหมายของพระพ�ทธเจ-า  ม�พระพ�ทธประสงคQอยากจะให-สาวกท
@ง
หลายเปFนอย7างน
@น ให-ร6-อย7างน
@น ให-เหFนอย7างน
@น ให-เปFนอย67อย7างน
@น สงบ
จากส
ตวQ สงบจากบ�คคล จากต
ว จากตน จากเรา จากเขา หมดก
นแค7น
@น 
ในทางพ�ทธศาสนาของเราท7านสอนอย7างน
@น
แต7ว7าพ�ทธบร�ษ
ทจะม�ศร
ทธา  จะมาประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-เปFนไปตามท�านอง
น
@นล�าบาก ยาก ไม7ม�ศร
ทธาเพ�ยงพอ ความเปFนจร�งอย7างน
กบวชเรา อย7าง
พวกเราน�@น7ะ ละฆราวาสว�ส
ยมาแล-ว ละบ-านละช7องมาแล-ว อะไรท
@งหมดๆ
เรากFท�@งมาแล-ว อย67ในว�ส
ยของสมณะ จ�ดน
@นเปFนท�?หมาย เปFนเป-าหมายของ
พวกเราท
@งหลาย เปFนเป-าหมายของผ6-ประพฤต� เปFนเป-าหมายของผ6-ปฏ�บ
ต� 
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ฉะน
@น ท7านจ1งสอนให-ละท�ฏฐ�มานะ ท�ฏฐ�ค>อความเหFน มานะค>อความย1ดใน
ตน ฯลฯ การละน�@แหละค>อทางท�?จะสงบจร�ง เยFนจร�ง
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ว
นน�@เปFนว
นธรรมสวนะ  หร>อท�?พวกเราพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลายเร�ยกก
นว7าเปFน
ว
นพระ  เปFนว
นช�มน�มผ6-ท�?ม�ศร
ทธาและความเล>?อมใสมาประพฤต�ปฏ�บ
ต�
ธรรมะก
น  ฉะน
@นต7อไปน�@จงพาก
นต
@งใจฟ 
ง  การฟ 
งธรรมกFให-ร6-จ
กความ
หมายถ-าฟ 
งธรรมไม7ร6-จ
กความหมาย  กFเร�ยกว7าเปFนการเปล7าประโยชนQ  ใน
การฟ 
งธรรมของพวกเรา  ธรรมะท�?ฟ 
งเปFนทางมรรคท�?ท�าให-เปFนส
มมาท�ฏฐ�
พ-นจากม�จฉาท�ฏฐ�  ไม7ม�ความเหFนผ�ด  พระบรมคร6ของเราน
@นท7านให-เด�น
ทางมรรค ค>อศ�ล สมาธ� ป 
ญญา
เรามาว
ดในว
นพระไม7ใช7ว7าเราต-องการอย7างอ>?น  เรามาว
ดเพราะต-องการ
ธรรมะ  เพ>?อน�าไปประพฤต�ปฏ�บ
ต�  เพราะการมาฟ 
งธรรมะน�@ประโยชนQมาก
ต
@งแต7ต-นจนอวสาน  เปFนเคร>?องร6-จ
กทาง  และไม7ใช7ทางตามสต�ก�าล
งของ
พวกเรา  พระพ�ทธเจ-าท�กองคQและพระสาวกท�กองคQ  ท�?ด�าเน�นตามก
นมากF
อาศ
ยการได-ฟ 
ง  เรามาฟ 
งธรรมะเพราะว7าเราย
งไม7ร6-จ
ก  เราจะร6-จ
กเพราะ
การมาฟ 
งธรรมให-ร6-  การแสดงธรรมกFคนอ>?นน
?นแหละแสดงให-ฟ 
ง ท�น�@ม
นย
ง
เปFนป 
ญหาอย67ว7า ท7านจะแสดงผ�ดหร>อถ6กน
@น พวกเรากFย
งไม7ร6-จ
ก เพราะว7า
เราย
งไม7ร6-  ย
งไม7ร6-ว7าผ�ดหร>อถ6กเม>?อเราฟ 
งเรากFย
งไม7ร6-ว7าผ�ดหร>อถ6ก  ม�ผ6-
อธ�บายธรรมะให-เราฟ 
งเรากFฟ 
งไป แต7ไม7ร6-ว7าม
นผ�ดหร>อม
นถ6ก เพราะเราย
ง
ไม7ร6-จ
ก  อ
นน�@ม
นกFเปFนป 
ญหาท�?ส
บสนเร�ยนแม-กระท
?งต
วของเราเอง  ถ-า
หากว7าเราร6-แล-วคนอ>?นจะพ6ดผ�ดหร>อถ6กเรากFร6-จ
ก  แต7ในเม>?อเราย
งไม7ร6-  คน
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อ>?นพ6ดผ�ดหร>อถ6กเรากFย
งไม7ร6-จ
กแน7นอน เปFนแต7เพ�ยงส�าค
ญว7าเหFนว7าจะถ6ก
เท7าน
@น เหFนแต7เปFนอย7างน
@นเท7าน
@น ม
นจ1งเปFนป 
ญหาอย67อย7างน�@เร>?อยไป
ด
งน
@นพระภ�กษ�สามเณร  อ�บาสกอ�บาส�กาท
@งหลาย  ผ6-แสวงหาโมกขธรรม
ความพ-นท�กขQ  จ1งเก�ดความสงส
ยล
งเลอย67เร>?อยไป  ส�?งไหนกFย
งไม7แน7นอน 
อะไรกFย
งไม7แน7นอน  เพราะอะไรถ1งไม7ร6-แน7นอน  ได-ข7าวว7าอาจารยQองคQน
@น
ช>?อเส�ยงด�กFไป ไปฟ 
ง เด�wยวกFได-ข7าวว7าอาจารยQองคQน�@ด�ข1@นอ�กกFไปอ�ก ไปท�ก
อาจารยQน
?นแหละ  แต7ท7านกFม�ความเหFนต7างก
นไปคนละอย7าง  คนละทาง 
เราเปFนผ6-ฟ 
งกFล
งเลสงส
ยว7าอะไรผ�ดอะไรถ6กก
นแน7  อย7างน�@เรากFย
งผ�ดอย67ค>อ
ย
งต�ดส�นใจไม7ได-  ด
งน
@นม
นจ1งเปFนป 
ญหาอย67ตลอดกาลอย67ตลอดเวลา  เม>?อ
เราย
งไม7ร6-ถ1งท�?ส�ดเม>?อไรเรากFจะต-องเปFนอย67อย7างน�@  ป 
ญหาม�อย67ว7า  การฟ 
ง
ธรรมน
@นเราควรจะท�าอย7างไร จ1งจะเปFนไปในทางท�?ด� เราจ1งควรพ6ดก
นให-ด� 
ฟ 
งให-ด� แล-วกFค�ดให-ด� ฟ 
งไม7ด�ค�ดไม7ด�ม
นกFย�?งไม7เก�ดประโยชนQ ฟ 
งด�ค�ดด�ม
น
กFเปFนประโยชนQท
@งสองทาง  เปFนป 
ญหาส
บสนอย67อย7างน�@  พระอร�ยเจ-าท�กๆ
องคQจะเปFนผ6-ม�ป 
ญญามาก  หร>อน-อยกFตามกFได-ตร
สร6-ท
@งน
@น  แต7ม�ป 
ญญาไม7
เท7าก
น  เพราะคนเราจะม�ป 
ญญาไม7เหม>อนก
น  ฟ 
งธรรมอ
นเด�ยวก
น  ก
ณฑQ
เด�ยวก
น อาจารยQเด�ยวก
น แต7กFย
งไม7ร6-เหม>อนก
นอ
นน�@กFเพราะเคร>?องร
บของ
เราม
นต7างก
น  ด
งน
@นการฟ 
งธรรมเราควรเกFบหมด  ท7านอธ�บายมากFเกFบ
หมด  เกFบไว-แล-วกFอย7าเพ�?งไปเข-าใจว7าม
นถ6กหมด  อย7าเพ�?งไปเข-าใจว7าม
น
ผ�ดหมด  เพราะม
นเปFนความค�ดหร>อความร6-ส1กท�?ม
นเก�ดข1@นในใจของเรา
เท7าน
@น  หมายความว7าความร6-ตามความเปFนจร�งน
@นย
งไม7ม�ในเรา  เราถ1ง
เปFนอย67อย7างน
@น ด
งน
@นการตร
สร6-ธรรมะม
นถ1งเปFนการเน�?นช-า เพราะเราไม7ร6-
แน7นอน  การไม7ร6-แน7นอนน�@เปFนป 
ญหาท�?ส
บสนเหล>อเก�น  ท�น�@ถ-าหากว7าม
น

746



เปFนป 
ญหาท�?ส
บสนอย7างน�@เรากFตกลงใจย
งไม7ได-ในเร>?องของความเปFนจร�ง 
ด
งน
@นเราจ1งควรน�าเอาอ
นน�@ไปพ�จารณา เพ>?อการภาวนาน
?นเอง
เม>?อเราฟ 
งไปน
@นกFเปFนเพ�ยงส
กแต7ว7าฟ 
ง เราฟ 
งเรากFพอร6- แต7ร6-ย
งไม7ถ1ง ม�ท
@ง
การฟ 
ง  ม�ท
@งการร6-  แต7ร6-ย
งไม7ถ1ง  ม
นกFย
งม�ความสงส
ยล
งเลอย67ตลอดเวลา 
การปฏ�บ
ต�ของพวกเราท
@งหลาย จ1งม�แต7ความล
งเลสงส
ยอย67ตลอดกาล เม>?อ
ย
งม�การล
งเลสงส
ยอย67  ม
นกFย
งไม7เหFนโทษในส�?งท�?ควรละ  เพ�ยงศ�ลส�บ
เท7าน
@นกFย
งร
บไม7ได- ม
นกFย
งไม7เปFนประโยชนQการปฏ�บ
ต�ของพวกเราน
@น ไม7
ค7อยจะต
@งใจปฏ�บ
ต�ให-เหFนตามความเปFนจร�งก
น  เปร�ยบเหม>อนก
บชาว
ประมงคนหน1?ง  ไปส�7มปลาในหนองในคลองส�7มไปๆ  กFม�อย67คร
@งหน1?งท�?ม�
ความร6-ส1กว7าม�ส
ตวQต
วหน1?งเข-าไปต�ดอย67ในส�7มน
@น ม
นส
มผ
สด-วยกายของเรา 
ท�าให-เราพอจะร6-ได-  แต7เม>?อส
มผ
สถ1งใจเรากFย
งไม7ร6-จ
ก  เพ�ยงแต7ร6-ว7าม�ต
ว
อะไรอย7างหน1?งมาปรากฏอย67ในส�7มของเขา เขากFกดส�7มลงไปให-แน7น เพราะ
กล
วว7าถ-าเปFนปลาแล-วม
นจะหน�ออกไปเส�ย  กดลงไปให-แน7น  แล-วกFเอาม>อ
ล-วงลงไปกFปะทะก
บส
ตวQท�?อย67ในส�7มน
@น  คล�าๆด6กFร6-ส1กว7าต
วม
นยาวๆ  จะว7า
เปFนง6กFไม7ใช7 จะว7าเปFนปลาไหลกFไม7ใช7 สงส
ยอย67อย7างน�@ คนส�7มปลาคนน
@นกF
ไม7สบายใจไม7ร6-ว7าจะท�@งหร>อจะเอาม
นด�  อย7างน�@กFเปFน  "ว�จ�ก�จฉา"  ย
งล
งเล
สงส
ยอย67อย7างน
@น  ท�าให-ชาวประมงน
@นล�าบากใจ  จะท�@งหร>อจะเอากFไม7
แน7นอน  อ
นน�@เร�ยก  "ว�จ�ก�จฉา"  ถ-าจะปล7อยไปกFกล
วว7าม
นจะเปFนปลาไหล 
หร>อว7าจะก�าเอาม
นข1@นมากFกล
วว7าจะเปFนง6  กล
วม
นจะก
ดเอา  ม�ความล
งเล
สงส
ยอย67 จ1งเร�ยกว7าเปFนป 
ญหาส
บสน ในท�?ส�ดกFเลยล-วงลงไปจ
บเอาม
นช6ข1@น
มาอย7างระม
ดระว
ง  พอม
นพ-นน�@าข1@นมาคอลายๆ  เปFนแฉกๆ  กFเหFนช
ด  ร6-
ช
ดเจนว7าม
นเปFนง6เท7าน
@นแหละ  กFวางป�sบลงโดยไม7ร6-ต
วเลย  ต
วเราน�@ม
นกF
เต>อนต
วเอง ม
นกFร6-ส1กของม
นเอง ม
นแก-เองวางเอง
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ทางมรรคกFไม7ต-องค�ดเช7นน
@น  ง7ายเหล>อเก�น  เพราะเราเข-าใจ  เราค�ดได-ว7า
ถ-าม
นก
ดแล-วเราจะตาย  ม
นก
ดแล-วเราจะเปFนท�กขQ  เหFนช
ดเจนแล-วเช7นน�@
ม
นกFวางได- เพราะม
นง7าย อ
นน�@ม
นท�าก
นได-ง7าย เราเหFนต
วตนท
@งหลายซ1?ง
เปFนท�?ส�ดน
@น  ถ-าหากว7าเราเหFนขนาดน
@น  เหFนโทษม
นอย7างน
@น  เหFน
อ
นตรายม
นอย7างน
@น  เรากFไม7จ�าเปFนท�?จะต-องให-ใครมาพ6ด  หร>อมาบอกให-
เว-น  หร>อจ�@าจ�@จ�@าไชต
วของเราให-ปล7อยวางความช
?วอ
นน
@น  ม
นจะปล7อยของ
ม
นเอง  ม
นจะร6-ม
นเอง  ม
นจะเปFนของม
นเอง  น�?ม
นเปFนล
กษณะอย7างน�@  ถ-า
ใครเหFนโทษในการกระท�าผ�ดทางกายและทางวาจา หร>อท�กอย7างน
@น ม
นกF
ง7ายท�?ส�ด  ไม7ใช7ว7าม
นยาก  จะได-เล�กพ6ดว7า  "แหม!  การปฏ�บ
ต�น�@ม
นยาก
ล�าบาก"  ม
นยากกFเพราะว7าไม7ร6-ตามความเปFนจร�ง  เพราะไม7เหFนตามความ
เปFนจร�ง เพราะไม7เหFนโทษในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@นตามความเปFนจร�ง ม
นถ1ง
ล�าบาก  เก�ดป 
ญหาส
บสนในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของพวกเราท
@งหลาย  ถ-า
เราเหFนช
ดเจนเข-าไปจร�งๆอย7างชาวประมงคนน
@น  จ
บต
วง6ช6พ-นน�@าข1@นมา 
เหFนว7าเปFนง6จร�งๆ แล-วกFวาง โดยท�?ไม7ต-องม�ใครไปบ
งค
บบ
ญชาม
น ต
วเรา
เม>?อเก�ดความร6-ส1ก  ม
นกFปล7อยวางของม
นเองอย7างน
@น  น�?เร�ยกว7าม
นง7ายด� 
ค>อม
นเปFนอย7างน�@ถ-าเราเหFนช
ดแจ-ง  ม
นง7ายท�?ส�ด  ม
นไม7ยาก  ถ-าเราจะท�@ง
ขณะท�?เราย
งไม7เหFนช
ด  ม
นกFล�าบาก  ม
นจ1งเปFนว�จ�ก�จฉา  ม
นล
งเลสงส
ยอย67
อย7างน
@นตลอดกาลตลอดเวลา
การฟ 
งธรรมะให-ร6-จ
กตามความเปFนจร�งน
@น  ไม7ใช7ว7าเราจะร6-เฉพาะท�?ท7าน
เทศนQให-ฟ 
งอย7างน�@  ร6-ในเวลาน�@เปFนการร6-ในส
ญญาเท7าน
@นท7านพ6ดไป  เรากF
ฟ 
งไปพ�จารณาไป พ�จารณาไปเท7าน
@นถ-าเราเช>?อ เช>?อเพราะอะไร? เช>?อเรากF
เช>?อผ6-อ>?น  ความเช>?อผ6-อ>?นน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านไม7สรรเสร�ญ  พระพ�ทธองคQ
น
@นสรรเสร�ญผ6-ท�?ร6-ด-วยตนเอง เปFนส�กข�ภ6โตเอาตนเองเปFนพยานของตน ฟ 
ง
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ธรรมจากพระองคQอ>?น ฟ 
งธรรมจากผ6-อ>?นแล-วร6-  ร6-แล-วน-อมเข-ามาเปFนโอปนย�
โก  มาพ�จารณาให-เก�ดความร6-เก�ดความฉลาดร6-ตามความเปFนจร�ง  เหFนว7า
ม
นเปFนโทษจร�งๆอย7างแน7นอนโดยไม7ต-องสงส
ย  เหม>อนชาวประมงคนน
@น
ร6-จ
กอสรพ�ษอย7างแท-จร�ง  อ
นน�@ม
นกFท�าให-ปล7อยวางความเช>?อท�กอย7าง  ไม7
ต-องสงส
ยล
งเลแล-ว เร�ยกว7าพ-นว�จ�ก�จฉา ต
ดกระแสของธรรมะอย7างแท-จร�ง 
ไม7ม�ใครจะต-องมาบ
งค
บ ไม7ม�ใครจะต-องมาจ�@าจ�@จ�@าไช ไม7ม�ใครจะต-องพ6ดให-
ฟ 
งร�?าร�@ร�@าไร  ค>อเข-าถ1งธรรมะแล-ว  ต
วธรรมะกFเข-าไปถ1งใจ  ใจกFเข-าไปร6-ต
ว
ธรรมะค>อร6-อารมณQ  เม>?อธรรมะเข-าไปถ1งใจ  ใจน
@นกFร6-จ
กธรรมะ  ธรรมะน
@นกF
อย67ในใจ เม>?อด6ใจกFเหFนธรรมะ เม>?อด6ธรรมะกFเหFนใจ ท
@งใจ ท
@งธรรมะ เม>?อเรา
พ�จารณาใจเราเม>?อไร  เราจะเหFนธรรมะเม>?อน
@น  เราพ�จารณาธรรมะเม>?อไร
เรากFเหFนใจเม>?อน
@น  อ
นน�@เปFนการร6-อย7างแท-จร�งท�?เก�ดจากการประพฤต�
ปฏ�บ
ต�ด-วยตนเอง
เม>?อความร6-ส1กชน�ดปรากฏข1@นก
บเราแล-ว  จะน
?งอย67ม
นกFพ6ดอย67พ6ดอย67  ร6-อย67 
ค�ดอย67 ปฏ�บ
ต�อย67 ม�สต�อย67 ม�ความส
งวรส�ารวมอย67ท�กคนจะเปFนอย7างน�@ เม>?อ
ฉลาดแล-วจะไปอย67ท�?ไหนกFตาม  ถ-าเอาต
วของต
วเองเปFนพยานแล-ว  จะไป
ท�าความช
?วท�?ไหนกFไม7ต-องม�ใครบอกหรอกต
วเองกFไม7กล-าท�าด-วย  เพราะ
เข-าใจแล-วว7า ใครท�าด�ได-ด�  ใครท�าช
?วได-ช
?ว  จะท�าด�ท�าช
?วกFม�ผ6-ตามร6-  จะไป
ท�าอย67ท�?ไหนแม-จะไม7ม�ใครร6-  แต7เรากFต-องร6-  จะไปท�าอย67ในน�@ากFม�คนร6-  ไปท�า
อย67บนบกกFม�คนร6-  หร>อใครจะไปท�าอย67บนอากาศกFจะต-องม�คนเหFนอย67ร6-อย67
อย7างน
@น อ
นน
@นเปFนเพราะอะไร? เพราะพระธรรมม
นเก�ดจากใจ เราปฏ�บ
ต�
ธรรมะท�าความเพ�ยรอย67อย7างน
@นโดยไม7ม�การประมาท  เปFนผ6-ส
งวร  เปFนผ6-
ส�ารวม เปFนผ6-ระว
งอย67 อ
นน�@เร�ยกว7าเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�จนเปFนวงกลมต�ดต7อก
นอย67
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เม>?อบ�คคลย
งไม7ร6-จ
กต
วเอง  ธรรมะไม7เข-าถ1งใจ  ใจไม7เข-าถ1งธรรมะ  จะ
ท�าความช
?วอะไรกFกล
ว  กล
วคนอ>?นจะเหFน  กล
วพ7อแม7จะเหFน  กล
วคร6บา
อาจารยQจะเหFน  กล
วคนอ>?นจะร6-  ค>อคนย
งไม7เหFนธรรมกFต-องเปFนอย7างน
@น 
เม>?อไปในสถานท�?ใดๆท�?ว7างจากผ6-คน  ว7างจากพ7อแม7ว7างจากคร6บาอาจารยQ 
เหFนว7าไม7ม�เพ>?อนมน�ษยQท
@งหลาย  ไม7ม�ใครอย67ในท�?น
@น  กFพยายามท�าความ
ช
?วอย67ท�?ตรงน
@น  ด-วยความประมาท  เพราะความโง7เขลาเบาป 
ญญาน
?นเอง 
การกระท�าเช7นน
@นเขากFค�ดว7าเขาท�าถ6กแล-ว  พ-นภ
ยแล-ว  เพราะว7าไม7ม�ใคร
เหFนเขา  ไม7ม�ใครร6-ว7าเขาเปFนเขาอย7างน�@  กFกระท�าอย7างสน�ทใจเลย  แต7คน
คนน
@นในทางธรรมถ>อว7าเปFนคนโง7ท�?ส�ด  ค>อเปFนคนด6ถ6กต
วเองท�?ส�ด  ความ
เปFนจร�งน
@นเม>?อจ�ตม
นเปFนธรรมะ เม>?อธรรมะเปFนจ�ต ม
นจะกลมกล>นเปFนอ
น
เด�ยวก
นเลย จะไปท�าผ�ดอะไรท�?ตรงไหนเปFนต-น  กFต-องม�คนเหFน  คนอ>?นไม7
เหFนเรากFเหFนคนอ>?นไม7ร6-เรากFร6-  ด
งน
@นถ1งจะไปอย67ตรงไหนกFเปFนอย67อย7างน
@น 
จ1งเปFนธรรมะ  ไม7กล-าท�า  เพราะใจม
นเปFนธรรมะแล-ว  พระอร�ยสาวกท�กๆ
องคQเม>?อใจเปFนธรรมะแล-วกFต-องเปFนอย7างน
@นท�กๆองคQ ท�?ล
บไม7ม� ท�?แจ-งไม7ม� 
อะไรๆม
นกFไม7ม� ร6-แต7ว7าท7านประพฤต�ปฏ�บ
ต�ถ1งท�?แล-ว
น�?ค>อผลท�?ได-ร
บจากการไปฟ 
งธรรมจากคนอ>?น  แล-วน�ามาประพฤต�ปฏ�บ
ต� 
น-อมเข-ามาในใจของเราจนเหFนตามความจร�งอย7างน
@นค�าสอนของผ6-อ>?นได-
เข-าถ1งจ�ตใจของเรา  ใจเราจะร6-ธรรมะ  ธรรมะกFจะถ1งใจเรา  ถ-าใครมาเหFน
ถน
ดช
ดเจนอย7างน�@ กFจะพ-นจากความสงส
ย อ
นน�@กFเท7าก
บเราได-ร6-จ
กฐานะท�?
ควรหร>อไม7ควรแล-ว  และถ6กต-องตามพระธรรมท�?ท7านได-ตร
สบอกเอาไว-ว7า 
ส
พพะปาป 
สสะ อะกะระณ
ง การไม7ท�าบาปท
@งหลายท
@งปวงน
?นแหละ เอต
ง 
พ�ทธานะ สาสะน
ง อ
นน�@เปFนค�าสอนของพระศาสดา อ
นน�@เปFนห
วใจของพระ
ศาสนา เม>?อจ�ตเราเปFนอย7างน
@น อ
นน�@ไม7ใช7ค�าพ6ดเฉยๆ แต7จ�ตม
นเปFนอย7าง
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น
@นจร�งๆอะไรท�?ข1@นช>?อว7าม
นผ�ด  ม
นบาป  ใจของเราม
นจะไม7ร
บ  ไม7ร
บน
@น
เร�ยกว7า ส
พพะปาป 
สสะ
ถ-าเราท�าอย7างน�@  เราจะเหFนว7า  ห
วใจพ�ทธศาสนาค>ออะไร เรากFจะเข-าใจว7า
อะไรค>อการเข-าถ1งพ�ทธศาสนา  อะไรค>อการเข-าถ1งธรรมะเม>?อความช
?วท
@ง
หลายไม7ม�ในใจเรา โทษท
@งหลายจ1งหมดไป เม>?อโทษท
@งหลายหมดไปความ
เยFนม
นกFเก�ดข1@นมา  ใจกFสบาย  น
?งอย67ท�?ไหนกFสบาย  เด�นอย67ท�?ไหนกFสบาย 
เพราะเราร6-ต
วเราอย67อย7างน
@น อ
นน�@เปFนต
วสมาธ�แล-ว ค>อม
นสงบ เพราะเรา
ร
กษาศ�ลต
วเด�ยวเท7าน
@นแหละ  ให-ม
นก-าวข1@นไป  ม
นกFจะเปFนสมาธ�เอง  ก�
สะล
สส6ปส
มปะทา  จ�ตจะเปFนบ�ญเปFนก�ศลเพราะเราละได-  เม>?อจ�ตเปFนบ�ญ
เปFนก�ศล จ�ตน
@นกFสงบ จ�ตน
@นกFจะระง
บ ถ-าจ�ตสงบระง
บแล-วกFเบ�กบานเก�ด
ป 
ญญา ม
นจะร6-จ
กละจ�ตตะปร�โยทะปะน
ง ร6-จ
กท�าจ�ตของตนให-ผ7องใส อะไร
ช
?วเรากFปล7อยไป  อะไรผ�ดเรากFวางไป  อะไรๆต7างๆท�?เข-ามากFจะเอามา
พ�จารณาแล-วกFวางไป ปล7อยไป คล-ายๆก
บน�@าในต�7มน
?นแหละ ถ-าเราเอาข
น
ไปต
กออกมาข
นหน1?ง แล-วกFเทท�@ง ต
กออกมาข
นท�?สองแล-วกFเทท�@ง ต
กแล-วกF
เทท�@งอย67อย7างน
@น  น�@าท�?อย67ในต�7มม
นกFต-องม�เวลา  ม�โอกาสท�?จะแห-งหมดไป
ได- เพราะจ�ตเข-าไปปฏ�บ
ต�อย7างน
@น
ท�น�@ถ-าหากเราย
งไม7เหFนอย7างน
@น  ม
นกFเหม>อนต
กน�@าใส7ต�7มแล-วกFต
กออกไป 
ต
กใส7เข-าในต�7มหน1?งข
น  แล-วกFต
กออกไปหน1?งข
น  ต
กเข-าไปเพ�?มหน1?งข
น 
แล-วต
กออกไปหน1?งข
น  อย7างน�@เร�ยกว7าบ�ญๆ  บาปๆ ผ�ดๆถ6กๆ  ด�ๆ  ช
?วๆ 
เราท�กคนท�าอย7างน�@ ม
นถ1งเปFนเร>?องยาก เพราะกรรมอ
นน�@เอง จ1งต-องพ6ดว7า 
"ฉ
นน�@ม
นเปFนเพราะอะไรกFไม7ร6-  บางท�กFสบายๆบางท�กFเปFนท�กขQ  บางท�กFส�ข 
บางท�กFไม7สบาย  ไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไร?ท�าไมถ1งจะไม7ร6-  กFเพราะท�าเหต�ไว-
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อย7างน
@น ผลม
นจ1งออกมาเปFนอย7างน�@บางท�กFต
กออกไปเส�ย ค>อการละบาป 
บางท�กFต
กเพ�?มเข-ามา  ค>อการท�าบาป  บางท�กFละบาปออกไป  บางท�กFน�า
บาปเข-ามา เม>?อน�าบาปออกไปม
นกFสบาย น�าบาปเข-ามาม
นกFเปFนท�กขQ ม
น
กFเปFนอย67อย7างน�@  "ฉ
นไม7ร6-ว7าม
นเปFนอย7างไร บางว
นม
นกFสบsาย สบาย บาง
คร
@งม
นกFเปFนท�กขQเปFนร-อน  กFไม7ร6-ว7าม
นเปFนเพราะอะไร?"  ท�าไมม
นถ1งจะ
ไม7ร6- น�?แหละค>อคนไม7ร6-จ
กการภาวนา ม
นกFไม7ม�ป 
ญญา
เพราะเราท
@งหลายท�าอย67อย7างน
@น  เหต�ม
นเปFนอย7างน
@น  ผลม
นจ1งเก�ดเปFน
อย7างน
@น เราเปFนคนไม7ม�ป 
ญญา ถ-าม�ป 
ญญาเม>?อเหFนผลอ
นน�@ข1@นมาแล-ว เรา
กFพ�จารณาไปถ1งเหต�ว7าม
นเก�ดมาจากอะไร  ม
นจ1งเปFนอย7างน�@  ค>อเหFนเหต�
ม
นกFเหFนผล เหFนผลแล-วกFเหFนเหต� เหม>อนคนจ
บไม-ยาวประมาณ ๒ เมตร
ข1@นมาว
ดด6  โดยใช-ม>อก�ามาจากทางปลายไม-ก�ามาๆเร>?อยๆ  ไปจนถ1งทาง
ด-านต-นไม- กFจะร6-ว7าไม-น
@นยาวเท7าไร อ�กคนหน1?งมาจ
บทางต-นไม- จ
บก�ามาๆ
จนถ1งทางด-านปลายไม-  กFจะร6-ว7าไม-น
@นม
นส
@นม
นยาวเท7าก
นน
?นแหละ  ต7าง
ก
นแต7คนหน1?งว
ดจากต-นไม-ไปหาปลาย  อ�กคนหน1?งว
ดจากปลายไปหาต-น 
ม
นกFท7อนไม-ท7อนเด�ยวก
นน
?นเอง  ความส
@นความยาวม
นกFเสมอก
นเท7าก
น
อย67น
?นแหละอ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ถ-าเราร6-จ
กพ�จารณาเหต�ผล  เม>?อเหFน
ผลม
นเก�ดข1@นมาเปFนอย7างน�@  เรากFจะร6-ว7าเพราะอะไรม
นถ1งเปFนอย7างน�@ 
เพราะเหต�ม
นเปFนอย7างน�@ ผลม
นจ1งเก�ดอย7างน
@น เม>?อเราท�าเหต�อย7างน�@ เรา
กFร6-จ
กว7าผลม
นจะเก�ดอย7างไร เราท�าเหต�อย7างไร ผลม
นกFเก�ดอย7างน
@น ผล
ม
นเก�ดอย7างไรเหต�ม
นกFเปFนอย7างน
@นอ
นน�@เราจะพ�ส6จนQด-วย กาลเวลา
ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�เม>?อเหFนความร6-แจ-งช
ดอย7างน�@  ม
นกFเบากายสบายใจ  ร6-
แบบท�?ว7าเรามองเหFนธรรมะโดยท�?ไม7จ�าเปFนจะต-องมาทนท�กขQทรมาน 
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เพราะผลม
นช
ดแจ-ง  ถ-าหากเหFนว7าม
นส�ขเปFนบางคร
@งเปFนบางคราว  กFจะร6-
ว7าอย7างน�@ม
นเปFนไปได-ย
งไง  เปFนเพราะการกระท�าของเรา  การกระท�าของ
เราน
?นแหละค>อกรรม ถ-าไม7อย7างน
@นกFโยนให-คนโน-นคนน�@ม
นกFล�าบาก ไม7ม�
ใครยอมร
บ ถ-าไม7ม�ใครยอมร
บกFโยนให-กรรมเส�ย อย7างเช7นเก�ดเปFนโรคข1@น
มา ไปร
กษาท�?โรงพยาบาลกFไม7หายจะไปเอาอะไรก
บหมออ�ก ยากFหมดแล-ว
จะท�าอย7างไร  เรากFค�ดเส�ยว7าโยนให-กรรมเส�ย  อ
นเจ-าของกายกFเปFนของ
สมมต�เท7าน
@นเอง  อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  โยนให-กรรมแล-วม
นกFหมด
เท7าน
@นแหละ ม
นจะไปตรงไหนล7ะ  ม
นส�ดอย67ตรงน
@น  ต-องไปค�ดอะไรให-ม
น
มากมาย เร>?องของการปฏ�บ
ต�ม
นจะต-องเปFนด
งน�@
ส�าหร
บการปฏ�บ
ต�ภาวนาของเราท�กว
นน�@  คนเราน
@นม
นอยากจะร6-ง7าย 
อยากเหFนง7าย  จ1งค�ดว7าม
นปฏ�บ
ต�ยาก ท�?ม
นปฏ�บ
ต�ยาก เพราะเราไม7ม�การ
ละ  ฉะน
@นการสร-างบ�ญก�ศล  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@  อาตมาเหFนว7า  การ
ท�าบ�ญท�าก�ศลก
นน�@ใครๆกFท�าก
นได- และกFไปท�าก
นเปFนส7วนมาก แต7ว7าการ
ละบาปน�@เปFนส�?งท�?ส�าค
ญมากกว7าการท�าบ�ญ  แต7คนไม7ค7อยจะเอาใจใส7  ไม7
ค7อยจะร6-เร>?องของม
น  การละบาป  ค>อการต
ดราก  การท�าบ�ญ  ค>อการเดFด
ยอด เดFดเอายอดไปใช- เดFดเอายอดไปก�น ม
นกFแตกยอดข1@นมา แตกใบข1@น
มาอ�ก  แตกข1@นมาเร>?อยๆตราบใดท�?รากม
นย
งอย67  ม
นกFย
งได-ก�นอาหารอย67 
ย
งม�อาหารหล7อเล�@ยงอย67 ยอดม
นกFเจร�ญเต�บโตข1@นมาอ�ก กFเดFดม
นอ�ก กFโผล7
ข1@นมาอ�กอย7างน
@น  ความล�าบากท
@งหลายม
นม�อย67น�?  กFเพราะอะไร  กFเพราะ
ว7ารากม
นย
งอย67  ค>อการกระท�าบาปม
นย
งอย67  ด
งน
@นการละบาป  และการ
บ�าเพFญบ�ญจ1งเปFนห
วใจของพระพ�ทธศาสนา  ท�?ท7านกล7าวว7า  "การไม7
กระท�าบาปท
@งปวง"  น
?นแหละเปFนห
วใจของพ�ทธศาสนาแล-ว  เม>?อเราละ
บาปแล-วบ�าเพFญบ�ญเพ�?มเข-ามาท�ละน-อย  กFม�หว
งท�?บารม�จะเตFมได-ถ-า
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หากว7าท�าบ�ญแต7ไม7หย�ดท�าบาป  อ
นน�@กFไม7ม�เวลาจบ  เหม>อนกะละม
งท�?ต
@ง
หงายอย67กลางแจ-ง  ถ1งแม-ฝนจะตกลงมาใส7ท�ละหยดๆ  ม
นกFม�โอกาสท�?จะ
เตFมได-  เม>?อเราท�าบ�ญแล-ว เราย
งไม7ได-ละบาป กFเหม>อนก
บเราเอากะละม
ง
ไปครอบคว�?าไว-กลางแจ-ง  ฝนตกลงมาถ6กก-นกะละม
งเหม>อนก
น  แต7ว7าม
น
ถ6กข-างนอกไม7ได-ถ6กข-างใน  เม>?อม
นถ6กข-างนอกน�@ากFไม7ม�โอกาสท�?จะเตFมใน
กะละม
งน
@นได- อ
นน�@เร�ยกว7า "ท�าบ�ญไม7ละบาป"
ด
งน
@นการละบาปจ1งเปFนส�?งท�?ส�าค
ญ  อ
นน�@พระพ�ทธองคQท7านกFตร
สว7า  "ส
พ
พะปาป 
สสะ อะกะระณ
ง"  การไม7กระท�าบาปท
@งปวงน
@นแหละเปFนห
วใจของ
พ�ทธศาสนา  น
?นเปFนเบ>@องต-น  ต7อไปๆม
นกFม�เวลาหมด  หมดไปเหม>อนก
บ
เราเด�นไปท�ละก-าวๆ หลายๆก-าวเข-า  ระยะทางม
นกFส
@นเข-ามาๆ ถ-าเราไม7
ท�าอย7างน�@  ค>อเด�นไปก-าวหน1?งกFถอยกล
บมาก-าวหน1?ง  เด�นไปอ�กก-าวหน1?ง
แล-วกFถอยกล
บมาอ�กก-าวหน1?ง  ม
นกFจะไปไม7พ-นจากศาลาได-  ค>อเท�ยบเอา
จากศาลาน�@กFได- ถ1งแม-เราจะก-าวไปอย7างช-าๆ แต7เราก-าวไปเร>?อยๆ เรากFย
ง
ม�โอกาสท�?จะพ-นประต6ว
ดออกไปได-  ม
นต7างก
นอย7างน�@  ฉะน
@นการละบาปน�@ 
ท7านบอกว7า ไม7ให-กระท�าบาป แล-วกFบ�าเพFญบ�ญป�ดช7องม
นเส�ย เช7น หม-อ
ม
นร
?ว ป�ดช7องท�?ม
นร
?ว แล-วจ1งเทน�@าใส7 กระทะม
นร
?วกFอ�ดร6ร
?วม
นเส�ย แล-วจ1ง
เทน�@าใส7เร�ยกว7า  ก-นกระทะไม7ด�  ก-นหม-อไม7ด�  การละบาปของเราย
งไม7ด�
ท�าบ�ญลงไปใส7ม
นกFร
?ว  ก-นกระทะ  ก-นกระถางไม7ด�  เทน�@าใส7ลงไปม
นกFร
?ว
ออกไปหมด จะเทใส7ลงไปท
@งว
นม
นกFซ1มร
?วออกไปท�ละน-อย น�@ากFเห>อดแห-ง
หมดไป ไม7ส�าเรFจประโยชนQสมความต-องการของเราได-
ด
งน
@นห
วใจของพ�ทธศาสนาค>อการกระท�าอย7างน�@  ค>อความเปFนจร�งอย7างน�@ 
ค>อการละบาปอย7างน�@  ค>อการบ�าเพFญบ�ญอย7างน�@  อ
นน�@ม�ทางจบท�?
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พระพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7า  ธรรมสามอย7างน�@ค>อละบาปก
บการบ�าเพFญบ�ญ 
การสมาทานศ�ลน�@ กFค>อการละบาปน
?นเองไม7ใช7อ>?นไกลพวกเราท
@งหลายชาว
ว
ดหนองป7าพง  จะร6-ถ1งความจร�งแล-วหร>อเปล7ากFไม7ร6-  ศ�ลและอ�านาจของศ�ล 
ส�เลนะ ส�คะต�ง  ย
นต�  ส�เลนะโภคะส
มปะทา ส�เลนะ แปลว7าโดยปกต�  โดย
ปกต�กาย ปกต�วาจาปกต�ใจ ไม7ฝ7าฝ>นอะไรต7างๆ เปFนศ�ลท�?ปกต� เปFนศ�ลเด�ม 
เปFนของเด�มเปFนของเก7า  เปFนค�าเก7า  เปFนของท�?ย
งสะอาด  เปFนของท�?ไม7
เศร-าหมองเปFนของท�?ย
งไม7สกปรก เร�ยกว7า "ปกต�" ของใหม7ๆ ม
นกFปกต� ค>อ
ว7าม
นย
งไม7เก7า  ไม7เส>?อม  ไม7ผ�ด  อ
นน�@ท7านเร�ยกว7าปกต�  ปกต�ของเด�มของ
เก7า อย7างน�@าท�?ใสสะอาดน�@ เด�มเปFนของปกต� แต7เม>?อน�าเอาส�แดงส�เหล>องมา
ใส7ม
นกFผ�ดปกต�  ค>อความสะอาดกาย  สะอาดใจ  สะอาดวาจา  สะอาดตา 
เปFนของท�?สะอาดอย67เปFนปกต� ด
งน
@นศ�ลน
@นเปFนปกต�ค>อศ�ลเด�ม อย7างท�?เร�ยก
ว7าจ�ตเด�ม  จ�ตท�?ไม7ม�อะไร  จ�ตไม7เปFนอะไร  จ�ตเปFนปกต�  ค>อจ�ตม
นว7างๆอย67
อย7างน
@น
เร>?องการร
กษาศ�ลน�@  บางคนกFบ7นว7า  จะให-ทานก
นส
กท�กFหาพระท�?จะไปให-
ศ�ลกFไม7ม�  ไม7ร6-ว7าจะท�าอย7างไร  บางท�ให-ทานแล-ว  ไปหาน�@าท�?จะมากรวด
อ�ท�ศให-กFไม7ม�  เลยโง7อย67ตลอดเวลา  เลยโง7เร>?องศ�ล  โง7เร>?องทาน  โง7จนตากF
บอด ห6กFหนวก ขากFเปp ท
@งหมด เส�ยหมดเลย ศ�ลน�@เปFน "ส
มป 
ตตว�ร
ต�" อย7าง
น�@เปFนศ�ลให-เราร6-จ
กม
น ท�?เราท�าก
นมาเปFนป�ๆ เปFน  "สมาทานว�ร
ต�"  ต-องให-
พระบอกความจร�ง คนท�?ให-คนอ>?นบอกน
@นค>อคนไม7ร6-จ
ก ฉ
นไม7ร6-ว7าศ�ลน
@นน7ะ
เปFนอย7างไร? พวกด�ฉ
นท
@งหลายน�? พวกกระผมท
@งหลายน�?จ1งได-กล7าวขอข1@น
ว7า มะย
ง ภ
นเตต�สะระเณนะ สะหะ อ
ฏฐะ...ฯลฯ พวกข-าพเจ-าท
@งหลายน�@ย
ง
ไม7ร6-จ
กอ
นน�@เลยเปFนข-อว
ตรของพระภ�กษ�  เม>?อบวชเข-ามาและจะต-องกระท�า
ต7อๆไป ความเปFนจร�งน
@นเปFนส
มป 
ตตว�ร
ต� งดเว-นด-วยตนเอง เม>?อเราร6-แล-ว 
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เม>?อเราร6-แล-วว7าศ�ลน
@นม
นเปFนอย7างน
@นๆ เม>?อเราต-องการศ�ลเม>?อไรเรากFม�อย67
แล-ว งดเว-นด-วยตนเองกFได- ไม7ต-องม�ใครมาบอก น�?ค>อส
มป 
ตตว�ร
ต�
อย7างเรามาท�าก
นว
นน�@เร�ยกว7าเปFน "สมาทานว�ร
ต�" ค>อเราย
งไม7ร6-จ
ก จ1งต-อง
ให-พระบอก บอกขนาดน
@นกFย
งไม7ร6-จ
กนะ ต-องบอกเปFนภาษามคธด-วยนะกF
ย
งไม7ร6-จ
กอ�ก  บอกแล-วกFย
งไม7ร6-จ
ก  น�?ความเปFนจร�งม
นเปFนอย7างน�@  แต7ถ-า
เปFน  "สม�จเฉทว�ร
ต�"  ไม7ต-องสมาทานก
บใครไม7ต-องขอก
บใคร  เพราะม
น
เปFนของม
นเองแล-ว  ค>อม
นเปFนของท�?ขาวสะอาดแล-ว  ไม7ต-องท�าสะอาดอ�ก 
จะไปท�าสะอาดท�?ไหนอ�กล7ะ  กFเพราะตรงน
@นม
นสะอาดแล-วไม7ต-องไปท�า
สะอาดอ�ก  ค>อหมายความว7าจ�ตของพระอร�ยบ�คคล  ศ�ลของพระอร�ยเจ-าไม7
ต-องไปร
บไม7ต-องไปส7ง  ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  ไม7ต-องข
ดอะไรอ�ก  เพราะม
น
สะอาดอย67แล-ว เปFนสม�จเฉทค>อต
ดไปเลย ข1@นช>?อว7าการกระท�าบาปท
@งหลาย
ท
@งปวงแล-วเราไม7ท�าเลยด
งน
@นท7านจ1งไม7ม�เจตนาท�?จะไปกระท�าบาป  เร>?อง
กระท�าบาปเม>?อไรกFไม7เปFนบาป  อย7างเช7นท7านเด�นไป  บ
งเอ�ญไปเหย�ยบ
ส
ตวQตาย เหย�ยบป6ตาย เหย�ยบมดตาย อย7างน�@ต
วท7านกFไม7เปFนบาป เพราะ
เจตนาท�?จะกระท�าบาปน
@นไม7ม�  ม
นเปFนไปอย7างน�@  อ
นน
@นเปFนสม�จเฉทว�ร
ต� 
ต
ดไปเลย ไม7ต-องท�าอะไรอ�กแล-ว ร
กษาจ�ตอ
นเด�ยวเท7าน
@นแหละ ไม7ต-องด6
อ>?นไกลแล-ว  สมมต�ว7าเก�ดม�อะไรข1@นมากFม�ผ6-ร
บผ6-ร6-  ใครเปFนคนท�?ร
บร6-?คนท�?
เปFนผ6-ร
บร6-น
@นเราเร�ยกว7า "จ�ต" ของเรา
ความเปFนจร�งแล-ว  จ�ตของป�ถ�ชนเราน�@  กFเปFนจ�ตท�?ม�การก�าหนดร6-ต
วของต
ว
เองเหม>อนก
น แต7ย
งเปFนจ�ตท�?ย
งไม7ได-อบรม เปFนจ�ตท�?ย
งไม7บร�ส�ทธ� t เปFนจ�ต
ท�?ย
งต-องอบรม ต-องประพฤต�ปฏ�บ
ต�อ�ก
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ฉะน
@นการภาวนาท7านจ1งสอนให-ก�าหนดพ�ทโธๆ  เพ>?อให-เก�ดพ�ทโธ  ให-เก�ด
ความร6-ช
@นท�?สองข1@นมาช
ดเจนข1@นไปอ�ก  เม>?อเจ-าของจ�ตเอาความร6-จาก
พระบรมคร6 ค>อพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท�?ท7านได-ตร
สร6-แจ-ง ร6-แล-วกFต>?น ร6-แล-วกF
เบ�กบาน  ความร6-อ
นน�@ม
นจะเก�ดข1@นไปอ�กช
@นหน1?งเหน>อกว7าจ�ตของเรา 
ความร6-อ
นน�@ท�?มาจากการก�าหนดพ�ทโธๆน�@  ต
วน�@แหละจะเปFนความร6-แจ-ง  ร6-
เล�ศ  ร6-ประเสร�ฐ  ท�?จะแนะน�าพร�?าสอนจ�ตของเรา  ซ1?งย
งเปFนผ6-ร6-ท�?ย
งไม7ได-
อบรมน
@น  ค>อเราร6-อย7างไรกFเปFนไปตามอย7างน
@น  ตามภาษาบ-านนอกเรา
เร�ยกว7า เปFนไปตามอารมณQ ยายของฉ
นชอบตามอารมณQ สาม�ของฉ
นชอบ
ตามอารมณQ ภรรยาของฉ
นชอบตามอารมณQ เปFนผ6-ร6-อย67แต7กFย
งหลงอย67  ผ6-ร6-
คนน�@เร�ยกว7าผ6-ร6-ย
งไม7ได-อบรม  ผ6-ร6-ย
งไม7ได-ฝ1ก  ร6-ต
วน�@จะเอาเปFนประมาณไม7
ได-
ฉะน
@นจ1งน�าค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าข1@นมาภาวนา ค>อสมมต�"พ�ทโธ"  ๆ ให-
ม
นร6-ข1@นไปกว7าน�@  ร6-ให-ม
นเหน>อ  เหน>อความร6-ส1กอ
นเด�มน�@เหน>อร6-ในจ�ตอ
น
เด�มน�@ข1@นไปอ�ก จนม�อ�านาจส6งกว7า ส6งกว7าจ�ตเด�มของเราน�@ จ1งจะเปFนเหต�ท�?
ท�าให-ร6-จ�ตอ
นน�@ ส
?งสอนจ�ตอ
นน�@ ผ6-ร6-อ
นเก7าน�@ได-อบรมตามท�?ท7านส
?งสอนไว-ว7า 
ภ�กษ�ท
@งหลาย  ท7านท
@งหลายจงตามด6จ�ตของตน  ใครตามด6จ�ตของตน  คน
น
@นจะพ-นจากบ7วงของมาร กFใครล7ะ  จะไปตามด6จ�ตของตนน7ะ  ความร6-อ
นน�@
แหละท�?เร�ยกว7า  "พ�ทโธ"  ผ6-ร6-ผ6-ต>?นฉะน
@นเร>?องการฟ 
งธรรมะม
นกFย�7งยาก  ผ6-
เบ�กบาน น�?แหละเปFนผ6-ตามด6จ�ต ร6-คนเก7าน
@น ม
นเปFนการร
บร6-เฉยๆ ร6-ไม7ต>?น 
ร6-ไม7แจ-ง และกFไม7เบ�กบาน ด
งน
@นเราจ1งน-อมเอาค�าสอนน�า เอาพระนามของ
พระพ�ทธเจ-าน�@มาก�าหนด เปFนอารมณQ เร�ยกว7า"พ�ทโธ" ๆ น�?ม
นเปFนไปอย7าง
น�@
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ส
บสน ส�าหร
บพวกเราท�?ย
งไม7ร6-จ
กตามความเปFนจร�ง ถ-าร6-จ
กตามความเปFน
จร�งแล-ว  เราจะน
?งอย67ใต-ต-นไม-ต-นไหนกFได-ฟ 
งธรรมะ  กFเพราะธรรมะน
@นม
น
อย67ในใจของเราน�?  เราเกFบความร6-เช7นน�@  พระพ�ทธเจ-ากFอย67ในต
วของเราแล-ว 
เปFนหล
กธรรมท�?ว7า พระพ�ทธเจ-าอย67ท�?ใจของท7าน พระธรรมอย67ท�?ใจของท7าน
พระสงฆQอย67ท�?ใจของท7าน  ถ-าเปFนด
งน
@นกFเร�ยกว7า  ท7านผ6-น
@นเข-าถ1งพระ
ร
ตนตร
ย  ค>อพระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ  แล-ว  คนคนน
@นเม>?อถ1งกาลด
บ
สลายวายชนมQไปแล-ว กFจะไม7ตกนรก ย>นย
นได-ท�เด�ยวว7าไม7ตกนรก ท�าไม
จ1งไม7ตกนรก?  เพราะในเม>?อป 
จจ�บ
นน�@ย
งไม7ท�าให-ม
นตกนรกแล-ว  ใครจะไป
ตกนรกท�?ไหนเม>?อไรอ�กล7ะ  ในเม>?อป 
จจ�บ
นน�@เราย
งท�าผ�ดไม7ได-  ท�าไมม
นจะ
ผ�ดได-อ�กล7ะ ท�?ตกนรกกFเพราะไปท�าความผ�ด ส
ตวQตกนรกกFค>อคนเปFนท�กขQ 
คนผ6-ท�าผ�ดน
@นค>อส
ตวQนรก  น�?เราเหFนก
นง7ายๆอย7างน�@  เหFนในป 
จจ�บ
นแล-ว
ม
นกFเหFนอนาคตด-วย น�?เร�ยกว7าเหต�ม
นม�อย67ตรงน�@
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ว
นน�@เปFนว
นพระ ท�?ได-มารวมก
น ต7างคนกFต7างมา ม�ก�จว
ตรก
นเปFนบางอย7าง 
ท�?มาว
ดน�@บางคนมาเพราะเหต�  บางคนกFม�ความส�ขใจกFมาว
ด  บางคนกFม�
ความท�กขQใจกFมาว
ด เปFนประเพณ�ของชาวคนไทยเรา  ถ4งแมBจะจนกF
น4กถ4งการทJาบ,ญ  ถ4งแมBจะรวยกFน4กถ4งการทJาบ,ญ อะไร  ๆ  ท�กอย7างกF
ล-วนแต7การท�าบ�ญท
@งน
@น อ
นน�@เปFนส7วนมาก ในส7วนจ�ตคนไทยเราท
@งหลาย 
ฉะน
@นว
นน�@ย�?งเปFนว
นธรรมสวนะ  เจFดว
นคร
@งหน1?ง  เจFดว
นคร
@งหน1?ง  เปFน
โอกาสของอ�บาสกอ�บาส�กา  ผ6-ชายผ6-หญ�งผ6-เข-าใกล-พ�ทธศาสนาน
@น  เปFน
บ
ณฑ�ตท�?ส�าค
ญมาก  ปกต�แล-วกFค>อพวกเราท
@งหลายน
@น  เปFนผ6-ส
งวรส�ารวม
ร
กษาศ�ลห-าประการ  เก>อบตลอดท�กคนท�?เคยมาว
ด  เปFนปรกต�ศ�ล  ปรกต�
กาย ปรกต�วาจา อ
นน�@ค>อศ�ลเปFนพ>@นเพต
@งแต7ต-นเด�มมาท�เด�ยว
ท�น�@ศ�ลแปดน�@  เปFนศ�ลพ�เศษอ
นหน1?ง  ของพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลายซ1?งเปFนฝ7าย
อ�บาสกอ�บาส�กา  เพราะว7าว
นน�@เปFนว
นอ�โบสถศ�ลท�?จะเพ�?มข-อปฏ�บ
ต�ข1@นอ�ก 
ให-ม
นย�?งข1@นไปกว7าธรรมดา  ธรรมดาน
@นกFเร�ยกว7าเปFนปรกต�เสมอมา  ว
นน�@
เปFนอ�โบสถศ�ล  เปFนว
นท�?ส�าค
ญ  เปFนว
นท�?พวกเราท
@งหลายสมาทานข-อว
ตร
ให-ส6งข1@น  ค>อว
นน�@โดยเฉพาะอย7างย�?งผ6-ร
กษาอ�โบสถศ�ลว
นหน1?งค>นหน1?ง
เปFนต-น  กFไม7ให-ทานข-าวเยFน  ให-ทานข-าวแต7เช-าไปถ1งเท�?ยงกFพอแล-ว  ข-าว
เยFนไม7ต-องทานก
นเหม>อนว
นธรรมดา  แล-วกFเพ�?มข-อปฏ�บ
ต�ข1@นอ�กหลาย  ๆ 
อย7าง  เช7นไม7แต7งเน>@อแต7งต
วสดสวย  หร>อไม7น
?งนอนท�?น�7มท�?นวล  อ
นเปFน
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เหต�ให-ใจของพวกเราท
@งหลายเพล�ดเพล�นไปในทางกามค�ณย
?วยวน 
เปFนต-น หลายประการพร-อมเข-าเปFนศ�ลอ�โบสถศ�ล
ฉะน
@นว
นน�@ปราชญQท7านจ1งกล7าวว7าเปFนว
นอ�โบสถศ�ล  อ�โบสถศ�ลน�@เปFนศ�ลท�?
พ�เศษ เปFนศ�ลท�?ม�ข-อว
ตร เปFนศ�ลท�?ม�ธ�ดงคว
ตร ละเอ�ยดอ7อนข1@นไป เปFนว
น
อ�โบสถพร-อมด-วยการภาวนา  เช7นเราไม7ทานข-าวเยFน  ไม7ทานอาหารเยFน 
ม
นกFหมดภาระไป  การปล�โพธก
งวลของพวกเราท
@งหลายน
@นม
นกFน-อยลง 
ๆ ข-อว
ตรปฏ�บ
ต�ของพวกเราม
นกFด�ข1@น อ
นน�@เปFนศ�ล
แต7ว7าท�?จะม�ศ�ลย�?งหย7อนน
@น  กFเพราะการประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ไม7ใช7ว7าเปFนช>?อ
ของอ�โบสถศ�ลแล-ว  ม
นจะเปFนศ�ลอ
นย�?ง ไอBส!=งท�=ม�นจะย!=งน�PนกFค@อการเรา
ปฏ!บ�ต!ใหBม�นย!=งข4Pน  ใหBม�นด�ข4Pน  ใหBม�นประเสร!ฐข4Pน ไอ-ช>?อของศ�ลน
@นจะ
เปFนศ�ลห-ากFตาม ศ�ลแปดกFตาม ศ�ลอะไร ๆ กFตามท
@งน
@นน7ะ อ
นน
@นม
นเปFน
ช>?อของม
น  ส7วนม
นจะย�?งหร>อหย7อนน
@น  ม
นอย67ท�?การพวกเราท
@งหลาย
ปฏ�บ
ต�  ให-ม
นเคร7งคร
ดข1@น  ให-ม
นด�ข1@น  จะเปFนศ�ลห-าม
นกFด�  จะเปFนศ�ลแปด
ม
นกFด�  จะเปFนอ�โบสถศ�ลอะไรม
นกFด�ท
@งน
@น  ม
นอย67ท�?การปฏ�บ
ต�  ไม7ใช7ว7าถ1ง
ว
นอ�โบสถ  เราได-มาสมาทานอ�โบสถแล-ว  อาการกายวาจาของเรากFปฏ�บ
ต�
หย7อนอย67อย7างเก7าน
@น  กFจะเหFนว7าเราเปFนบ�ญอ
นย�?ง  เปFนบ�ญอ
นประเสร�ฐ 
แล-วกFเปFนศ�ลอ
นย�?ง อ
นน
@นหาไม7ได-อย7างน
@น
ฉะน
@นส�?งใดท�?ม
นจะย�?งกFค>อท�าให-ม
นด�ข1@น  ให-ม
นส6งข1@น  ให-ม
นย�?งข1@น  ม�ใช7ว7า
ท�าให-เสมอต
ว  หร>อท�าจนม
นหย7อนลงไป  ให-ม
นด�ข1@นไปกว7าเก7า  ล
กษณะ
กาย  ล
กษณะวาจาของเรา  ล
กษณะจ�ตของเราน�@  กFเปFนเช7นน
@นเหม>อนก
น 
ฉะน
@นจงพาก
นม�ใจเข-มแขFง เพราะว7าเจFดว
นม�ท�หน1?ง
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การท�าให-ศ�ลของเราเศร-าหมอง  การท�าให-การเจร�ญภาวนาของเราไม7ราบ
ร>?น  ไม7ส6งข1@น  กFเพราะการปฏ�บ
ต�ม�การค�ยก
น  การค�ยก
นการพ6ดก
นเร>?องไม7
เปFนสาระประโยชนQอะไร เช7นว7าท�ากอ เราไปท�าก
นแล-วอย67บ-านเรากFท�าก
น
แล-ว  ขายกอต�กอผ6กกอน
?น สารพ
ดอย7าง กFควรเอาไว-บ-าน มาถ1งว
ดแล-วกF
ควรท�@งม
น  อย7ามาลอกกอในว
ด  อย7ามาขายกอในว
ด  อย7ามาผ6กกอในว
ด 
ว
นน�@ให-เล�กก�จการบ-านท
@งหลายน
@น  เพราะเราได-มาท�างานเช7นน�@  การ
ค-าขายท�กส�?งท�กประการกFเหม>อนก
น  ไม7ควรเอามาย�7งในท�?น�?  เพราะในท�?น�?
เราพยายามท�าจ�ตใจให-เปFนอารมณQอ
นเด�ยว  สมาธ�ค>อท�าอารมณQให-เปFนอ
น
เด�ยว  ค>อท�าจ�ตให-เปFนหน1?ง  ท�าจ�ตให-เปFนอ
นเด�ยว  ถ-าเรามาท�าหลายอย7าง
ม
นย�7งม
นเหย�งไปหมด  ไม7ร6-จ
กว7าคนใหม7  ไม7ร6-จ
กว7าคนเก7า  คนเก7ากFท�า
อย7างน�@  คนใหม7เข-ามากFไม7ได-อาน�สงสQ  เพราะคนเก7าพาท�าอย7างน�@กFท�าไป
อย7างน�@ เลยป�ดห6ป�ดตาก
นไปเร>?อย ๆ ไม7ร6-เร>?องก
นว7าท�าอะไรก
น
ฉะน
@นการกระท�าของเราท
@งหลายเปFนหม
น  เคยได-ท�ามาไหม?  เช7นสม
ย
ก7อน  พ7อแม7ป67ย7าตายายของเราน7ะ  ตามท�?อาตมาด6มานะท�ามา  เข-ามาว
ด 
มาภาวนาไม7ร6-จ
กการภาวนา ไม7ร6-จ
กไม7เหFน เช7นท�กว
นน�@กFเหม>อนก
น ตาม
ท�?อาตมาส
งเกตน�@ ไอ-คนท�?เข-ามาว
ดก
บเพ>?อนเฉย ๆ กFมาเฉย ๆ ไอ-ตอนเช-า
ถวายจ
งห
นพระนะ  ควรน7ะจะมากราบพระ  มาไหว-พระ  มาสวดมนตQก
บ
เพ>?อนท
@งหลายน
@น ท�?เราไม7เคยกระท�า ไม7เคยกราบ ไม7เคยนบ ไม7เคยไหว- 
เรากFควรพยายามน�าล6กน�าหลานเข-ามากราบเข-ามาไหว-น7ะม
นกFด�นะ  บาง
คนเคยบ-างไหมน�?  ไม7เคยเข-ามาในศาลาโรงธรรมเลย เพราะว7ามาว
ดน
?งอย67
ข-างนอกน7ะ น
?งค�ยก
นอ
นโน-นอ
นน�@ก
บล6กก
บหลาน ไม7ร6-เร>?อง อ
นน�@ไม7ใช7เปFน
คนเข-าว
ด เข-าว
ดเหม>อนไก7 ไก7ม�ล6กอ7อนม
นเข-าว
ด ม
นกFฝ1กเอาล6กเอาหลาน
ม
นเข-าว
ดนะ มาเข�?ยก�นข�@หม6ข�@หมาตามน
@นแหละ ม
นไม7ได-มาหาอะไรหรอก 

761



อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  อ
นน�@ค>อเข-าว
ดไม7ถ6ก  เราไม7เคยกราบ ไม7เคยไหว- 
ไม7เคยได-ย�น ไม7เคยได-ฟ 
ง กFเข-ามา ล0กหลานไดBกราบ ไดBไหวB ไดBย!น ไดB
ฟ�ง เพ@=อฝ4กห�ดด�ดส�นดานของตนและล0กหลานพ�=นBองท,กคน
เม>?อเข-ามาท�าว
ตรสวดมนตQ  กFเข-ามาเร�ยบ สวดไม9ไดBเรากFน�=งฟ�ง  ใหBจ!ต
สงบเปFนสมาธ!  ใหBจ!ตเย@อกเยFน สบาย ฝ4กใหBสงบอย9างน�P  ม�นกFย�งเปFน
บ,ญ  ม�นกFย�งเปFนก,ศล  ม�นเปFนเคร@=องท�=นJาตนเขBาส09ธรรมะ น�าล6กน�า
หลานเข-าส67ธรรมะได- อ
นน�@เราเข-าอย67ในว
ด เข-ามาว
ดไม7เหFนว
ด เข-ามาว
ดไม7
เหFนพระ  ปลาม
นอย67ในน�@าม
นไม7เหFนน�@า  ไส-เด>อนม
นอย67ในด�นม
นกFก�นข�@ด�น 
แต7ว7าม
นไม7เหFนด�น เราท
@งหลายกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น
เข-ามาว
ดไม7ร6-จ
กว
ด  เข-ามาว
ดไม7ถ1งว
ด  ฉะน
@นป 
ญหาอ
นน�@ม
นจ1งเก�ดข1@นแก7
พวกเราท
@งหลายและล6กหลานต
@งแต7น
@น  ไม7ร6-เร>?องอะไร ไม7ร6-เร>?อง  อ
นน�@เหFน
ว7าเข-ามาว
ดม
นเปFนบ�ญ เปFนส7วนหน1?งของมน�ษยQท
@งหลายจะเข-ามาว
ด เหFน
พ7อแม7เข-ามาว
ดกFเข-าก
นมาตาม ๆ ก
นมาเร>?อย ๆ ๆ ผลท�?ส�ดอาย�ส�?ส�บป�ห-า
ส�บป�นะ  เม>?อพ6ดถ1งธรรมะธ
มโมพ6ดถ1งข-อว
ตรปฏ�บ
ต�  พ6ดถ1งพระพ�ทธพระ
ธรรมพระสงฆQไม7ร6-เร>?อง ไม7ร6-อะไรเลย อ
นน�@เร�ยกว7าปลาม
นอย67ในน�@า ม
นกFแช7
อย67ในน�@า ตาม
นกFเกล>อกกล
@วอย67ก
บน�@าแต7ว7าม
นไม7เหFนน�@า ไส-เด>อนม
นอย67ใน
ด�น  ม
นกFก�นข�@ด�นเปFนอาหารของม
น  แต7ว7าม
นกFไม7เหFนข�@ด�น  ม
นเหFนข�@ด�น
เปFนอย7างอ>?น ม
นเหFนน�@าเปFนอย7างอ>?น เช7นน
@น บ�คคลท�?เข-ามาว
ด ไม7เหFนว
ด 
กFเหม>อนก
นก
บปลาท�?ไม7เหFนน�@า  เหม>อนไส-เด>อนท�?ไม7เหFนข�@ด�น  ไม7ร6-จ
กข�@ด�น 
ม�ฉะน
@น เราอย7าว7าเลยถ1งการฟ 
งธรรม แต7ขนาดน
@นเรากFย
งไม7ร6-เร>?องอะไร
ท�?น�@ข-ออรรถข-อธรรมน
@นเร�ยกว7าธรรมะ  ธรรมะไม7ร6-เร>?องว7าอะไรค>อธรรมะ 
เม>?อโตข1@นมาใหญ7ข1@นมากFน�าล6กหลานเข-าไปส67ท�?พ1?งพ�งอาศ
ย  ไม7ร6-จ
กธรรมะ 
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ไม7ร6-จ
กพระพ�ทธ  ไม7ร6-จ
กพระธรรม  ไม7ร6-จ
กพระสงฆQ กFพาล0กพาหลาน
เขBาไปกราบจอมปลวก จอมปลวกอย67ตามป7า เอ-อเหFนว7าท�?น�?ม
นไม7เหม>อน
เพ>?อนเขาน�?  ด�นม
นยาวข1@นมาม
นพ-นข1@นมา เหFนจะเปFนของศ
กด� tส�ทธ� tล7ะม
@งน�?
กราบเส�ย พอกราบแลBวกFบ9นอะไรต9ออะไรอยากจะไดBโชคลาภอะไรกF
ว9าก�บไอBข�Pปลวกน�=นแหละ ไอ-ความเปFนจร�งม
นบ-านของปลวกข�@ปลวก 
น
บถ>อเช7นน
@นข1@นมา
บางแห7งกFโดยมากพวกจ�นเขา  ไอ-ปลวกม
นข1@นอย67ใต-ถ�นบ-าน  ม
นเปFนจอม
ปลวกข1@นมาส6ง ๆ ด�ใจ ร�บหาจ�วรพระไปคล�มให-นะ ปลวกม
นกFย�?งก�นเข-าไป 
หาดอกไม-ไปบ6ชาเข-า  ปลวกม
นกFย�?งท�าบ-านม
นข1@น  หาจ�วรพระไปคล�มให- 
ปลวกม
นกFย�?งด�ม
นข1@น ใหญ7ข1@นท�กว
น ๆ ผลท�?ส�ดต
วเจ-าของเองจะไม7ม�ท�?อย67
บ-าน  ม�แต7ของศ
กด� tส�ทธ� tอย67ในบ-านหมดท�เด�ยว  เจ-าของไม7ร6-ว7าจะไปอย67
ท�?ไหนก
น  กFไปกราบไปไหว-อย67อย7างน
@นแล-ว  อ
นน�@แหละเร�ยกว7าหลง  หลง
ท�?ส�ดแล-วน�? หลงจนท�?ส�ดซะแล-วน7ะ
อ
นน�@แหละหาเหต�ผลได-ยาก ไม7ม�เหต�ผล เพราะเราไม7ร6-เร>?องว7าอะไรม
นเปFน
อะไร?  อะไรเปFนอะไรม
นเก�ดมาจากอะไร?  กFเหม>อนก
บคนท�?เราไม7ร6-จ
ก
ท�กขQ ไม9ร0Bจ�กท,กข:แลBวกFไม9ร0Bจ�กเหต,ของท,กข:  ไม9ร0Bจ�กเหต,ของท,กข:ไม9ร0B
จ�กความด�บท,กข:  ไม9ร0Bจ�กความด�บท,กข:ขBอปฏ!บ�ต!ท�=จะใหBถ4งความด�บ
ท,กข:ท9านกFไม9ร0Bจ�ก กFเลยเปFนคนหลง ไอ-พวกน�?เปFนพวกคนหลงอย67 ไม7ใช7
ว7าคนอย67ข-างนอกน7ะ ไม9ใช9ว9าคนเขBาว�ดคนไม9หลงน9ะ  คนเขBาว�ดย!=งหลง
มากกFม� ย�?งมากย�?งไม7ร6-เร>?องอะไรต7ออะไร  อาตมาเคยไปพบอ�บาสกตามป7า
เขา  เขาเข-าว
ดท�กว
น  ๆ ตามว
นพระ  สวดพ�ทธค�ณธรรมค�ณส
งฆค�ณกFพอ
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สมควรแล-ว เขาล�กหน�ต7อหน-าเลย เขาว7าผมไม7เข-าใจอย7างน
@น สวดมากม
น
กFได-มาก สวดน-อยม
นกFได-น-อย น�@เขาพ6ดถ1งการสวด ไม7พ6ดถ1งการปฏ�บ
ต�
เม>?อพ6ดถ1งการสวดเช7นน�@  ฉะน
@นน
กศ1กษาท�?ล6กศ�ษยQพระฝร
?งท�?มาจากเม>อง
นอกคร
@งแรก  มาเหFนอาตมาสวดมนตQ  เขากFมาว�พากษQว�จารณQก
นไปหลาย 
ๆ  อย7าง  เขาเข-าใจว7าไม7เก�ดประโยชนQอะไร  สวดมนตQเช7นน�@กFเหม>อนร-อง
เพลงเท7าน
@นแหละ  ไม7เหFนจะม�อะไร  จร�ง  อาตมาว7าจร�งของเขาเหม>อนก
น 
ถ-าสวดไม7ม�ความหมายกFเหม>อนร-องเพลงเล7นไปเช7นน
@นแหละ  แต7เม>?อมา
ย�@าถ1งข-อประพฤต�มาย�@าถ1งข-อปฏ�บ
ต�เข-าไปแน7นอนเส�ยแล-วจร�ง  ๆ แล-วเน�?ย 
เขากFด�ใจเขากFเหFนด-วย สวดท�?ม�ความหมาย สวดเพราะการประพฤต�  สวด
เพราะการปฏ�บ
ต� สวดเพราะการช�@แจงทางผ�ดทางถ6กให-ผ6-สวดน
@นเข-าใจ ย�?ง
เปFนเคร>?องประกอบต7อการปฏ�บ
ต�  สวดในการประพฤต�ในการปฏ�บ
ต�  อ
นน�@
เปFนต-น
ฉะน
@นการภาวนาน
@นไม7ใช7การอย7างอ>?น เร>?องภาวนาแท- ๆ น7ะ เราท
@งหลาย
กFน1กว7าน
?งหล
บตาภาวนา  อย7างน�@  ถ-าไม7ได-น
?งกFไม7ได-ภาวนา  บางคนไป
บ7นถ1งอาตมาว7า  อ�ฉ
นน
?งไม7ได-  ภาวนาไม7ได-น
?งไม7ได-  อย7างน�@เปFนต-น น�=
เพราะความเหFนของเขาว9า  การภาวนากFค@อการมาน�=ง  น�=งใหBนาน
ท�=ส,ด  น�=งใหBด�ท�=ส,ด  ม�การน�=งเปFนพ@Pนเร�ยกว9าการภาวนา เปFนต-น  ไอ-
ความเปFนจร�งอ
นน�@ม
นกFเข-าใจผ�ดไปเส�ยคร1?งหน1?ง  เข-าใจถ6กไปเส�ยส
กคร1?ง
หน1?ง
การภาวนาน�@ม�ความหมายว7า ภาวนาค@อการกระทJาใหBเก!ดข4Pน  ทJาใหBม�
ข4Pน ทานไม7ม�  ภาวนาพ�จารณาถ1งการให-  ให-ม
นม�การให-  ให-ม
นม�ความเช>?อ
ในการให- การให-ม
นม�บ�ญอย7างไร? ท7านจ1งจ
ดเปFนทานบารม� การให-น�?ม�บ�ญ 
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บ�ญค>ออะไร? บ,ญกFค@อความด�น�=นเองแหละ บ�ญน
@นเช7นว7าเราเด�นไปตาม
ทางห�ว ๆ ซ� ม�ใครเอาข-าวห7อให-ส
กห7อหน1?งส� จ�ตใจเราจะเปFนอย7างไร?  ใจ
เราม
นกFด�ข1@น  ใจเราม
นกFสบายข1@น  น
?นแหละบ�ญแล-วน
?นแหละ  น
?นบ�ญค>อ
ความด�น
?นแหละ บ�ญค>อความถ6กต-องน
?นแหละ น�@ให-เข-าใจว7าเปFนทานบารม� 
การให-น�@ท7านเร�ยกว7าเปFนบ�ญอ
นหน1?ง  ให-น1กถ1งเม>?อเปFนอน�สต�ถ1งทานบารม� 
ค>อค�ณธรรมอ
นยวดย�?ง
พระพ�ทธเจ-าท�กองคQ ท�กท7าน ท�กศาสนา จะต-องม�การให-เปFนเบ>@องแรก เปFน
คนใจบ�ญอ7อนน-อม  บ�ญม
นเก�ดข1@นก
บคนท
@งสองคน  คนร
บกFสบาย  ได-
อาหารการอย67การก�น ได-ผ-าน�7งห7มไปร
กษาไปใช-ม
นกFด�อย67ท�?น
?งท�?นอนไป ไอ-
คนท�?ให-น�?กFสบายใจ  ไม7เหม>อนก
บขโมยเอาของคนอ>?นมา  จะให-ข-าวไปส
ก
ห7อหน1?ง  จะให-กางเกงไปส
กต
วหน1?ง  จะให-อะไรไปส
กช�@นหน1?งเปFนต-นกFด�ใจ 
ด�ใจเพราะของของเราน�@เราได-ให-เขาไปด-วยด� ไม7ได-ซ>@อไม7ได-ขาย ให-ไปแล-ว
เรากFสบายใจ  น1กไปแล-วเขาท�?ร
บเขากFจะเปFนคนสบาย  เราคนท�?ให-ของเรา
ไปเรากFสบาย  ความสบายท
@งสองอย7างน�@แต7ก7อนย
งไม7ม� ถBาเรามาทJาข4Pน
เร�ยกว9าการภาวนาม�นกFเก!ดข4Pน ความสบายม
นกFเก�ดข1@น  ความสบายน
@น
ม
นกFม�ข1@น ท
@งสองคนน�@น
?นท7านเร�ยกว7าการกระท�าบ�ญ
น�@เร�ยกว7าภาวนาน�@กFม
นถ6กอย7างน�@  บ�ญม
นเก�ดข1@นม
นเก�ดข1@นมาเพราะ
เหต�ผลอย7างน�@ท7านจ1งเร�ยกว7าเปFนบ�ญ  น�@เร�ยกว7าการพ�จารณา  การภาวนา 
การพ�จาณาอย7างน�@  ให-ม
นม�ความถ6กต-องอย7างน�@ท7านจ1งเร�ยกว7าบ�ญ  ไม7ใช7
ว7าบ�ญท�?เราท�าสน�กสนานก
นแล-วม
นเปFนบ�ญ  อย7างบ�ญก
นท�กว
นน�@  บ�ญฆ7า
ก
น  บ�ญแกงก
น บ�ญแทงก
น บ�ญย�งก
น บ�ญท�บต�ก
น บ�ญอะไรต7ออะไรก
น
ว�7นวาย ท�?ไหนม
นจะถ6กต-อง?  ท�?ไหนม
นจะเปFนบ�ญ? อะไรไม7ด� ม
นจะด�เก�ด
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ข1@นได-อย7างไร?  อะไรไม7ถ6ก ม
นจะเก�ดความถ6กต-องข1@นอย7างไร?  อ
นน�@เร�ยก
ว7าม
นไม7เปFนบ�ญ  แต7การกระท�าของคนท�กว
นน�@การท�าเช7นน�@เร�ยกว7าการ
กระท�าบ�ญ  แต7ว7าม
นไม7เปFนบ�ญ  ม
นไม7ม�ความหมายในการกระท�าบ�ญ 
ท�าบ�ญท�กว
นน�@ม
นถ1งเปFนอย7างน
@น
ฉะน
@นท7านจ1งบอกว7าให-ภาวนา จะท�าทาน จะท�าก�ศล จะท�าอะไรต7าง ๆ กFด� 
ให-เราท
@งหลายภาวนา กFค@อใหBเราท�Pงหลายพ!จารณาน�=นเอง  เร�ยก
ว9าการภาวนา การภาวนาน
@นฉะน
@นจ1งม�ใช7ว7าการน
?งอย7างเด�ยว การย@น
ม�นกFเปFนการภาวนาไดB  การเด!นกFเปFนภาวนาไดB  การน�=งกFภาวนากFไดB 
การนอนกFภาวนากFไดB ท�กอ�ร�ยาบถการย>นกFด� การเด�นกFด� การน
?งกFด� การ
นอนกFด� เราจะพยายามท�าความค�ดเราให-ถ6กต-องได-ท�กอ�ร�ยาบถน�@
ฉะน
@นการภาวนาน
@นม�ใช7ว7าการน
?งหล
บตาอย7างเด�ยว  การล>มตากFภาวนา 
การหล
บตากFภาวนา  การน
?งกFภาวนา  การย>นกFภาวนา  การนอนกFภาวนา 
ภาวนาค>อสร-างความค�ดของเราให-ม
นถ6กต-อง  ไม7เบ�ยดเบ�ยนตน  ไม7
เบ�ยดเบ�ยนคนอ>?น ท�าต-องเก�ดประโยชนQ การกระท�าท�?ถ6กต-อง การพ6ดท�?ถ6ก
ต-อง การค�ดอะไร ๆ ท�?ม
นถ6กต-อง ความถ0กตBองท�Pงหมดน�=นแหละค@อบ,ญ
แลBว น
@นเร�ยกว7าม
นเปFนบ�ญ บ�ญน�@เก�ดจากการภาวนา ทานกFด�  ศ�ลกFด�  จะ
ต-องภาวนา สารพ
ดท�กอย7าง
มน�ษยQเราท
@งหลายหาก�นในโลกท�กว
นน�@  ถ-าขาดการพ�จารณาแล-วเปFนต-น 
ไม7ได- เส�ยหาย จะซ>@อจะขายจะแลกจะเปล�?ยน จะท�าอะไรท�กประการกFต-อง
ภาวนา กFต-องพ�จารณา เราได-มาเท7าน�@ เราใช-ไปเท7าน�@ เราท�าอย7างน�@ ต7อไป
เราท�าอย7างน
@น  เราจะม�โครงการเร�ยกว7าการภาวนาท
@งน
@น  ถ-าใครภาวนา
ถ6กกFสบาย  ภาวนาถ6กม
นกFสงบม
นกFสบายเร�ยกว7าการภาวนา  ฉะน
@นการ
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ภาวนาท�กคน  ถ1งแม-จะอย67ในบ-าน  หร>ออย67นอกว
ด  หร>ออย67ในว
ด  หร>ออย67
ท�?ไหน ๆ กFตามเถอะ ถ-าเราม�ความเหFนอ
นถ6กต-อง ม�ความค�ดอ
นถ6กต-องใน
การพ�จารณานะ ม
นกFเปFนการภาวนา
ถ-าหากว7าเราสงส
ยไม7ร6-เร>?อง เรากFเข-ามาว
ด อย7างว
นน�@มาฟ 
งธรรม ฟ 
งธรรม
ก
บคร6บาอาจารยQ  อย7างน-อยว
นน�@กFคงร6-จ
กการภาวนา  เพราะคงร6-จ
กตาม
เหต�หร>อผลว7าการให-ม
นเปFนอย7างไร?  ม
นเปFนประโยชนQอย7างไร?  การ
ภาวนาท�าอย7างไร?  การปฏ�บ
ต�ท�าอย7างไร?  อย7างน-อยม
นกFร6-จ
กกราบม
น
ร6-จ
กไหว-  พระพ�ทธอย67ท�?ไหน?  พระธรรมอย67ท�?ไหน?  พระสงฆQอย67ท�?ไหน? 
เม>?อเราภาวนาท�?ให-ม
นถ6กต-องแล-วกFค>อเราน1กถ1งพระพ�ทธ  น1กถ1งพระธรรม 
น1กถ1งพระสงฆQ
ม�ฉะน
@นเม>?อเราร6-จ
กแล-ว  เรากFย1ดเอาหล
กของพระพ�ทธเจ-า  ของพระธรรม
เจ-า  ของพระส
งฆเจ-า  เปFนสรณะท�?พ1?งท�?ระล1กของเราท
@งหลาย  ถ-าม�เช7นน
@น 
พวกเราท
@งหลายจะไม7เปFนมน�ษยQสมบ6รณQ เปFนมน�ษยQท�?พลาด ๆ ผ�ด ๆ เปFน
มน�ษยQท�?ป�@า ๆ เปp อ ๆ ไม7สม�?าเสมอโดยสมบ6รณQท�?เปFนมน�ษยQ เช7นไม7ร6-จ
กว7า
พระพ�ทธเจ-าของเราให-น
บถ>อพระพ�ทธหน1?ง  พระธรรมหน1?ง  พระสงฆQหน1?ง 
เปFนสรณะท�?พ1?งของมน�ษยQท
@งหลาย  เม>?อเราท�?ไม7ได-พ�จารณา  ไม7ร6-  บางท�กF
ไปพบอย7างอาตมาว7ามาน7ะ  ท�?เปFนจอมปลวกกFไปไหว-  ต-นไม-ใหญ7  ๆ กFไป
ไหว- ท�?ไหนห-วยเหวท�?น�@าม
นเซาะม
นล1กท�?น7ากล
วกFเข-าไปไหว- อะไรท�?ไหน ๆ 
ไหว-ท
@งน
@นน1กว7าม
นแปลกใจ  ไอ-พวกเราท
@งหลายน�?ม
นกล
วเพราะความไม7ร6-
เร>?องของม
น
อ
นน�@อาตมาได-ย�นเส�ยงท7านเจ-าค�ณพ�ทธทาส  ท7านเทศนQให-ฟ 
งทางอากาศ 
ท7านว7าสม
ยก7อนน
?นท7านเปFนเดFก  ท7านกล
วผ�เหล>อเก�น  ตอนเช-ากFน�าควาย
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ออกไปเล�@ยง  ตอนเยFนกFกล
บมา  ท�?กล
บมาน7ะม
นผ7านป7าช-ามานะ  ไอ-ท7าน
อาจารยQเจ-าค�ณพ�ทธทาสท7านกFกล
ว  แต7กFข1@นอย67บนหล
งควายน
?นแหละ 
ควายกFก�นหญ-าม
นกFเฉย  เจ-าค�ณพ�ทธทาสกFกล
วอย67บนหล
งควายแหละ 
ท7านกFค�ดไปค�ดมา เอjอไอBควายน�=ม�นด�กว9าเราละม�Pง  ม�นไม9กล�วผ�น�=  ม�น
ก!นหญBาสบาย ๆ อย09 เราอย67บนหล
งควายท�?ไม7ร6-เร>?อง น1กว7าเราเปFนมน�ษยQ
ข1@นบนหล
งควายกFได-  เราย�?งกล
วผ�กล
วโน-นกล
วน�@  ม�ความหวาดม�ความ
สะด�-งอย67ตลอดเวลา ท7านกFค�ดไปค�ดมา ค�ดไปค�ดมา ไอBความกล�วน�Pเพราะ
ว9าม�นเก!ดจากความค!ดว7าตรงน�@ม
นจะเปFนอย7างน
@น  ตรงน
@นม
นจะเปFน
อย7างน�@
ถ-ามาพ6ดถ1งเร>?องควายแล-วขอโทษ ไอ-ควายน�@ม
นด�กว7าเราเว-ย!  ม
นก�นหญ-า
สบาย  ม
นไม7ม�อะไรจะเปFนอะไรม
นก�นหญ-าสบาย  แต7เราเปFนมน�ษยQข1@นอย67
บนหล
งควายกล
ว ต
วส
?น เอ-อ! อ
นน�@เราจะเปFนมน�ษยQได-อย7างไรน�?? ม
นจะด�
กว7าควายอย7างไรน�??  ม
นโง7กว7าควายน�?  ค�ดไปค�ดมาแล-วกFละอายต
วเอง 
ละอายควาย  ท7านค�ดไปอย7างน�@ค�ดไปค�ดมาเปร�ยบเท�ยบเข-าไปค�ดมาค�ดไป 
เอ-อ เราข1@นบนหล
งควายกFได- ห
กไม-แส-มาเฆ�?ยนควายกFได- อะไรกFได- แต7ม
น
กล
วผ�  แต7ควายน7ะม
นเฉยม
นสบาย ม
นไม7ม�ผ�น�?  อ
นน�@มน�ษยQเราด�อย7างไรน�?
ไม7ร6-เร>?อง  ท7านกFเหFนว7าผ�ม
นเก�ดท�?ไหน?  ผ�ม
นเก�ดอย67ท�?ความม>ด  เก�ดอย67ท�?
ความกล
ว เท7าน
@นแหละ แต7บ
ดน
@นมาท7านกFม�ความค�ด เออ ม
นเปFนอย7างน�@
เอง  น�@ค>อท7านพ�จารณา  พอเหFนเช7นน
@นท7านกFน1กได-ท�เด�ยว  เอาเปFนร6ป
เปร�ยบเลย เอามาภาวนาเลย อ
นน
@นค>อคนท�?ม�ป 
ญญา
คนท�?ม�ป 
ญญาม
นกFเหFนง7าย  เช7นว7าคนเน�?ยม
นท�กขQ  ม
นท�กขQท7านให-เข-าว
ด 
บางคนกFเข-าใจว7า ถBาอ�ฉ�นสบายรJ=ารวยแลBวถ4งจะเขBาว�ด  เปFนส,ข  ๆ 
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แลBวกFจะเขBาว�ด หมดภาระหมดหน�Pหมดส!นแลBวกFจะเขBาว�ด ไอBคนตาย
เอาเขBาว�ดเอาไปเผาเท9าน�Pนแหละ พระพ,ทธเจBาท9านหมดก!เลสท9านจ4ง
มาเขBาว�ดร4? ท7านหมดห7วงหร>อท7านเปFนอย7างไร?
อาตมาว7าโยมถ-าไม9ม�ห9วงแล-วจะมาว
ดท�าไม?  ถ-าไม9ม�ท,กข:น�?จะเข-ามาว
ด
ท�าไม? หมดภาระแล-วจะเข-ามาว
ดท�าไม? ไม9ม�ป�ญหาจะเข-ามาว
ดท�าไม
ไม7ต-องเข-ามาหรอก ไอBต0Bท�=ใบเขาโชว:อย09ท�=ตลาดวาร!นฯน9ะ  ตลาดเม@อ
งอ,บลฯน�=น เขาทJาเสรFจแลBวเขาทาชะแลFกเขาโชว:ไวBขายน�=นน9ะ เขาจะ
เอาขวานไปผ9าอ�กไหม?  เอากบไปไสอ�กไหม?  เอาเล@=อยไปต�ดม�นอ�ก
ไหม?  กFไม9ม�จะเอาขวานไปผ9าเอาม�ดไปต�ดเอาเล@=อยไปต�ดเพราะต0B
น�Pนม�นเสรFจแลBว ไม9ม�ท�=ทJาแลBวกFโชว:ไวBเฉย ๆ เท9าน�Pนแหละ
อ
นน
@นกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น ถ-าโยมไม7ม�หน�@ม�ส�น ถ-าโยมไม7ม�ความไม7ม�อะไรท�?
จะพ
วพ
น ไม7ม�ความย�7งยาก ม�ความส�ขสบายท�กประการแล-ว โยมจะมาเข-า
ว
ดท�าไม?  เข-ามาเพ>?ออะไร?  โยมกFไม7ต-องเข-ามาเท7าน
@นแหละ  มาท�าไม? 
ไม7ม�เร>?องท�?จะท�า  เหม>อนบ�คคลท�?ทานอาหารอ�?มแล-ว  จะกล
บเข-ามาทานอ�ก
ท�าไม? งานน�@เขาท�าเสรFจแล-ว จะมาท�าอ�กท�าไม? ท�?น�?ม
นสะอาดแล-ว จะมา
ท�าให-ม
นสะอาดอ�กย
งไงได-?  โยมไม7ค�ดอย7างน
@นน�? โยมกFค!ดว9าฉ�นไม9ม�
ภาระ ฉ�นไม9ม�ธ,ระ ฉ�นไม9ม�ป�ญหา ฉ�นจะเขBามาบวชในว�ด
เม>?อไรเราม�ป 
ญหาเราต-องร�บแก-ป 
ญหาไปเร>?อย  ๆ  พร�7งน�@ม�ป 
ญหากFต-อง
พยายามแก-ป 
ญหา  มะร>นน�@ม�ป 
ญหากFพยายามแก-ป 
ญหา  เร>?อย  ๆ  ไป 
เพราะว7าอาตมาเคยส
งเกต โดยมาก ถ-าคนรวย คนสบายแล-ว กFวางใจ เช7น
เคยเข-าไปบ�ณฑบาตในท�?หน1?ง  ไม7ร6-จ
กบาตร แต7มาพบอาตมากFพอด�ท�าบ�ญ
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บ-าน  เล>?อมใสมากกFเข-ามา  เขาเอาจานข-าวใส7ต
กบาตร  จ
บผลไม-ข1@น  ใส7ลง
ตรงน�@หร>อ?
อาตมากFน
?งด6  โอ-โห!  ม
นส�าค
ญเหล>อเก�นนะ  ขนาดนายพลนะน�?น7ะไม7เคย
ร6-จ
กต
กบาตร แล-วกFโยมเราน�?แหละ โยมเข-าว
ดธรรมดาน�? จ-ะใส7ไปตรงน
@นล7ะ 
ไอ-ตรงน
@นใส7ตรงน
@น ตรงน
@นใส7ตรงน
@นไปเร>?อย ๆ เหม>อนก
บคนตาบอดเลย 
อาตมากFมาน
?งพ�จารณาว7า  เออ  อ
นน�@ม
นต�ดอะไรบ-างนะ  อ
นน
@นม
นม�อะไร
นะ  ด6ไว- ยศม�นขวางอย09  รวยม�นขวางอย09  ความส,ขม�นขวางอย09  ไอB
ความเพล!นม�นขวางอย09 อะไรม
นขวางม
นต�ดอย67ท
@งน
@นแหละ ไม9ใช9ว9าไอB
ความจนม�นขวาง
ท�กคนจะรวยจะจนอะไรกFช7างม
นเถอะ  ถ-าคนม�ป 
ญญาแล-วน7ะ  ไม7เคยเหFน
ว7าว
นน�@ก
บเม>?อวานน�@นะ  ม
นเหม>อนก
นหร>อเปล7า?  เราเก�ดมาน�?ว
นน�@ก
บเม>?อ
วานน�@ม
นคนเด�ยวก
นหร>อเปล7า?  หร>อม
นคนละคนไหม?  อ�กว
นน�@จะถ1งพร�7ง
น�@อ�กแล-ว  ม
นจะเปFนคนคนเด�ยวก
นหร>อเปล7า?  ไม7ค�ด  ม
นไม7เปล�?ยนเช7นน�@ 
จะเปFนนายพลจะเปFนนายพ
นจะเปFนคนร�?าคนรวยจะเปFนอะไรกFช7างเถอะ 
ม
นกFต-องเปล�?ยน ๆ ๆ ๆ ๆไปอย7างน�@ ม
นไม7ได-เว-นหรอก ช�ว�ตส
ตวQท
@งหลาย 
มน�ษยQท
@งหลายกFเหม>อนก
นอย7างน
@น  ม
นจะแก7  ม
นจะเจFบ  ม
นจะตายเร>?อย
ไปเท7าน
@นแหละ
พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งสอนว7าอย7าประมาทเลย  อย7าถ1งประมาท  อย7า
ประมาท ม�ยศอย9าล@มยศ  ม�ลาภอย9าหลงในลาภ  ม�สรรเสร!ญอย9าหลง
ในสรรเสร!ญ  ม�นจะม�อะไรกFใหBม�นม�เถอะในโลกน�Pแต9อย9าเมาม�น  นะ 
อย9าเมา ท7านไม7ให-เมา  ม
นจะรวยกFให-ม
นรวยถ-าม
นจะรวยได-  ม
นจะจน 
เอาไว-ไม7ได-ม
นจะจนกFให-ม
นจนไปอย7าไปเมาม
น ม�จนกFอย7าเมาจน ม�รวยกF
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อย7าเมารวย ว
นม�ท�กขQกFอย7าเมาท�กขQ ว
นม�ส�ขกFอย7าเมาส�ข ว
นม�หน�7มกFอย7า
เมาหน�7ม  ว
นม�แก7กFอย7าเมาแก7  อย7าไปเมาม
นเลย เร>?องท
@งหลายเหล7าน�@ม
น
เปล�?ยน ๆ ๆ ไปอย67อย7างเน�@ย ไม7ว7าใครต7อใครม
นเปFนอย67อย7างน�@
ฉะน
@น  ธรรมะอ
นน�@ท7านตร
สให-ตรงไปตรงมา  เม>?อเรามาพ�จารณาส�?งท
@ง
หลายเหล7าเน�@ย  ไอ-ความย1ดม
?นและถ>อม
?นท�?ม
นเปFนป 
ญหาอย67น
?นแหละ  ม
น
จะปล7อยคล�?คลายออกคล�?คลายลงไป  เราจะได-เหFนว7าคนธรรมดาน�?  ท�กคน
ธรรมดา  ต
@งแต7พระพ�ทธเจ-าลงมา  ท7านไม7ให-ถ>อเน>@อไม7ให-ถ>อต
วม
นเหม>อน
ก
นท�กคน  อย7างส7วนรวมท�?น-อยอย67ในศาลาน�?  ต
@งแต7ต
วอาตมาลงไปหา
ญาต�โยมอย7างน�@ม
นอ
นเด�ยวก
น ม
นไม7ใช7คนละอย7าง ม
นค>อคนคนเด�ยวก
น 
ม
นเหม>อนก
น เหม>อนก
นอย7างไร? ม�นเก!ดข4PนมากFเหม@อนก�น เก!ดข4Pนมา
แลBวม�นกFแปรไป  ไอBความแปรไปเปล�=ยนไปม�นกFเหม@อนก�น  ผลท�=ส,ด
ม�นกFด�บไปม�นกFเหม@อนก�น ท�?ไหนม
นเหล>ออะไรไหม?  ม�อะไรเหล>อไหม? 
ไอ-ความโง7ม
นเหล>อไหม?  ไอ-ความฉลาดม
นเหล>อไหม?  ม
นเหล>ออะไรบ-าง
ในไหมโลกเน�@ย?
ท�าไมท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า  อ
นน�@กFไม7ใช7ต
วเรานะ  อ
นน
@นกFไม7ใช7ของ
เรานะ บางท�โกรธด-วยน7ะ ไอ-คนท�?ไม7ร6-เน>@อร6-ต
วเน�?ย ม�ความร�?าม�ความรวยม�
ความอะไรต7ออะไร โกรธเส�ยด-วยน7ะ  "อ>�อเทศนQอย7างน�@ไม7น7าฟ 
งหรอก"  แห
นะ!  นอกน
@นไปกFเทศนQว7า พ�จารณานะโยมนะ คนน�?เก�ดมาตายนะไม7แน7นะ
ตาย  คนย�?งล�กไปใหญ7เลย  "ฉ
นน�?ฟ 
งไม7ได-หรอก  เอาค�าอ
ปร�ยQจ
ญไรมาพ6ด
ก
นเส�ยแล-ว"  ไอ-ม
นเก�ดม
นตายย
งส�ว7าม
นอะไรย�?งกล
วม
นย�?งจะไม7อยากจะ
ได-ฟ 
งม
นเลย น�?เรามาพ6ดเส�ยน�? ไปก
นเส�ยอย7างน�@ ค@อคนม�นไกลธรรม ม�น
จะไม9แก9  ม�นแก9ไปเท9าไรม�นกFย!=งไกลหน,9มไปเท9าน�Pนแหละ ไม7ใช7ว7าม
น
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หน�7มหรอก  ม
นไกลจากความหน�7มไป  แต7ม
นใกล-ความตายเร>?อยไปอ�ก
แหละ ไม7ใช7ม
นว7าไปท�?ไหน ไอ-ต
วเรากFเหม>อนก
นท�ก ๆ คนน
?นแหละ
ถ-าเรามาค�ดถ1งธรรมะของพระพ�ทธเจ-าของเราแล-วน7ะ เราจะคล�?คลายความ
ก
งวลความย1ดม
?นถ>อม
?นออกไปได- อย7างคนในว
ดน�@ในศาลาน�@ ถ-าเหFนฉ
นน7ะ
ด�กว7าเธอ  เธอน7ะโง7กว7าฉ
น  ฉ
นฉลาดกว7าเธอ  เธอไม7เหม>อนฉ
น  อะไรต7อ
อะไรเน�@ย ม
นกFล�7ม ๆ ดอน ๆ จะพ6ดอะไรกFคอยเพ7งก
น จะพ6ดอะไรกFมองก
น 
จะหย�บอะไรกFมองก
น  มองไปก
นท
@งน
@นแหละ  เพราะอะไร?  เพราะม
นอ-าง
ฉลาดก
น  ม
นอ-างโง7ก
น  อ-างความร�?าความรวยก
น  อ-างความจนก
น  อ-าง
ความส�ขก
น อ-างความท�กขQก
น เพราะความเหFนผ�ดของเราน�?เอง
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-ภาวนา คนเราม�นเหม@อนก�น  เปFนญาต!ค@อ
ความเก!ด เปFนญาต!ค@อความแก9  เปFนญาต!ค@อความเจFบ เปFนญาต!ค@อ
ความตาย  สมJ=าเสมอก�นท�Pงน�Pน เม>?อคนเราม�จ�ตใจลงส67ธรรมะเช7นน�@แล-ว
ม
นจะไปท�?ไหนล7ะ ม
นกFสม�?าเสมอเท7าน
@นแหละ ในเวลาน
@นพระเจ-าเมตไตรย
เก�ดแล-ว ธรรมของพระเจ-าเมตไตรยม�แล-ว ถBาเราค!ดถ4งธรรมพระเจBาเมต
ไตรย ท9านกFเก!ดเด�lยวน�Pแหละ ท7านกFโปรดเด�wยวน�@แหละ ม�แล-ว แต7มน�ษยQ
ท
@งหลายไม7ค�ดอย7างน
@น ไปย1ดม
?นถ>อม
?นในบางส�?งบางอย7าง ท�?จะขนท�กขQให-
ต
วเจ-าของน7ะไม7ร6-เร>?อง
ฉะน
@นเหต�ผลในว
นน�@  มาท�าอ�โบสถในว
นน�@  มาฟ 
งธรรมในว
นน�@  ม
นย�?งเก�ด
ประโยชนQมากท�เด�ยว ไม7ต-องฟ 
งมาก ไม7ต-องอะไรมาก เม>?อคนม�ป 
ญญาฟ 
ง
เท7าน�@กFพอแล-ว อะไรกFไม9ใช9เรา  อะไรกFไม9ใช9ของเรา เราจะเอาอะไรม�น
ไปทJาไม?  จะย4ดม�=นถ@อม�=นม�นไปถ4งท�=ไหน?  แก9อาย,พอสมควรแลBวกF
ผ9อนพ�ก ๆ ไปเถอะ อย9าตะก,ยตะกายไปจนถ4งว�นตาย ไม7ร6-เร>?องอะไร
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คนน�?อาย�ก-าวเข-าห-าส�บกว7าหกส�บแล-วม
นหลงนะ  โยมท�กคนจ�าไว-เถอะม
น
จะหลง อาตมาพอก-าวเข-าหกส�บม
นจะจวนหลงแล-วเด�wยวน�?  ม
นจวนจะหลง
แล-วล7ะ บางท�เร�ยกเณร ก. โดดไปพ6ดก
บเณร ข. น67น บางท�?จะเร�ยกพระ ก. 
โดดไปใส7พระ ค.  น6-น ม
นจะเปFนอะไรม
นจะเปFนอาตมาแล-วล7ะ ม
นเกษ�ยณ
แล-วน7ะ ในราชการข-างนอก หกส�บเอFดป�เขาเกษ�ยณแล-ว แต7ในด-านธรรมะ
กFเกษ�ยณเหม>อนก
น แต7เกษ�ยณเง�ยบ ๆ กระซ�บเง�ยบ ๆ เกษ�ยณแล-ว ด6นะ 
จร�ง ๆ เอาน�@ไว-ตรงโน-น เอาโน-นมาท�?น�@  จะไปกFว7ามา จะมากFว7าไป เอาไป
เอามาไม7ท
นท�าไม7พ�จารณา แก7มากFเลยม�ความฉลาดมาก ฉลาดในความโง7
น
?นไง  แล-วไปย�7งอย67ก
บบ-านก
บช7อง  ถกเถ�ยงก
บล6กก
บหลานว�7นวายก
นอย67
อย7างน
@นแหละ  ไม7ม�เร>?องอะไร  ถ>อม
?นถ>อร
@นถ>อถ
งอย67อย7างน
@นแหละ  ไอ-
ความย�7งม
นกFย�?งเก�ดข1@นมา ม
นเปFนเช7นน�@
อาตมาเคยเหFนหลายแห7ง เพราะเราเปFนพ7อแม7เขาม
นเก�ดก7อนเขาเล�@ยงเขา
มาม�ความฉลาดมาก ความฉลาดมากเล�@ยงม
นไว-มาก ๆ ไอ-ความฉลาดน7ะ
ม
นแก7แล-วม
นโง7น7ะ ไม7ใช7ว7าม
นฉลาดแต7ว7าม
นโง7นะไอ-ความฉลาดน�?เล�@ยงไป
นาน ๆ ม
นโง7 เถ�ยงเก7ง ไม7ยอมร
บความผ�ด อะไรต7ออะไรว�7นวายกFถกเถ�ยง
ก
บล6กก
บหลาน  ล6กหลานกFม�ป 
ญญาด�ห
วเขาก�าล
งใส  เขาข�@เก�ยจพ6ดเขากF
หน�ไป  ไอ-ยายกะตาน�?กFย�?งชนะใหญ7เส�ยแล-ว  เราเปFนพ7อเปFนแม7ม
นซะ  เดFก 
ๆ  จะพ6ดอะไรไม7ได-  ไอ-ความเปFนจร�ง  ไอ-ม
นถ6กความเขาน�?กFเถ�ยงเขา 
เอาชนะเขาน�@ อ
นน�@ไม7ใช7ธรรมะน7ะด6ไว-นะเราหลงแล-วน7ะ
ใหBร0Bจ�กว9าส�งขารน�Pเกษ�ยณแลBวนะ  ตาเราม�นเหม@อนไหมล9ะ?  ห0เรา
เหม@อนเก9าไหม? ร9างกายเหม@อนเก9าไหม? กJาล�งม�นเหม@อนไหม? ไอB
ความจJาม�นเหม@อนไหม?  อะไรม�นเหม@อนไหม? ท�าไมไม7ด6แล-วจะให-
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ใครมาเกษ�ยณเราแล-ว พระพ,ทธเจBาท9านจ4งสอนว9าอย9าประมาทน9ะ 
ปมาโทม�จจ,โนปท�ง  คนประมาทแลBวเหม@อนคนตายน9ะ  อย9า
ประมาท ม�ฉะน
@นอาตมาเหFนว7า พ
กผ7อนให-ม
นลงไปบ-างกFด� ไอ-ความฉลาด
น�@กFม
นใช-ได-แต7ระบบประสาทม
นย
งด�น7ะ  ถ-าระบบประสาทม
นเส�ยหายกFไม7
ได-หรอกย�?งไปก
นใหญ7น7ะน�? ม
นเปFนเช7นน
@น
บางแห7งจนเขาเร�ยกว7า ม
นไปไม7ไหวน�? พ7อกFม�อ�านาจ แม7ม�อ�านาจ ม�อ�านาจ
เถ�ยงไม7ได-  ล6กชายล6กสาวล6กสะใภ-ล6กเขย  เขาม�ป 
ญญา  นะ  เขาค7อย  ๆ 
ปะเหลาะ "แม7 ไปอย67ว
ดเส�ยเถอะ" น7ะ "พ7อไปจ�าว
ดเส�ยเถอะ" เขาล7อไปอย67
ว
ดเขาข�@เก�ยจฟ 
งบ7นท�กว
น  ๆ นะ จะไปปล6กก�ฏ�ให-อย67ในว
ด  เขาอ�ตส7าหQส7ง
เส�ยให-สบายด�กว7า  ด�กว7าจะมาบ7นจ6-จ�@จ�กจ�กอย67น
?นแหละ  ให-พระท7านสอนด� 
อย7างน
@นสองตายายกFย
งไม7ร6-เร>?อง  นะ  ไม7ร6-เร>?องว7าว7าเขาเอาเราไปท�าไม 
เข-าใจว7าเขาเอาไปว
ดไปวา  ไปท�าบ�ญท�าทาน  กFไปย�7งก
บเขา  เขากFเอาไป
เท7าน
@นแหละ เอาเข-าไปหาหลวงตาท�?ว
ดน
?นแหละ อย7างน�@กFม�น7ะ  ให-ระว
งด� 
ๆ
แก7แล-วม
นไม7ร6-เร>?องม
นกล
บเปFนเดFกอ�กน7ะ  ใครร6-ไหมแก7แล-ว  แก7แล-วม
น
กล
บเปFนเดFกเหม>อนต-นมะม7วงน
?นแหละ เม>?อม
นแก7มาแล-วม
นกFส�ก  ส�กแล-ว
ม
นกFหล7นลงมาท�?ด�น ท�?ด�นเมFดม
นกFงอกเปFนต-นเลFก ๆ เปFนต-นมะม7วงเลFก ๆ 
ต-นใหม7 ๆ เหFนไหมล7ะ?  ม
นเปFนต-นใหม7อ�กแล-ว ไอ-คนแก7 ๆ เรากFเหม>อน
ก
นน
?นแหละ  ถ-าม
นแก7เตFมท�?แปดส�บเก-าส�บป�แล-วกFคลานเล7นเท7าน
@นแหละ 
นะ เย�?ยวกFไม7ร6-เร>?อง ข�@กFไม7ร6-เร>?อง ก�นกFไม7ร6-เร>?อง เปFนเดFกอ�กแล-ว เอ-อ ถ-าคน
แก7เปFนเดFกม
นล�าบากกว7าเดFก  ๆ  ม
นเปFนเดFกนะ  เย�?ยวม
นกFเหมFนกว7าเก7า
น7ะ  ข�@ม
นกFเหมFนกว7าเก7านะ  อะไรม
นเหมFนกว7าเก7าท
@งน
@นแหละ  เดFกแก7น�? 
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คนแก7ม
นเปFนเดFก  ไม7ใช7เดFก  ๆ  ม
นเปFนเดFกม
นค7อยย
งช
?วหน7อยนะ  ใครกF
อยากล6บใครกFอยากกอดใครกFอยากล-างม
นน7ะ เขาม�แต7อย7างน�@ ฉะน
@น เม@=อ
หากว9าเราภาวนาแลBวน9ะม�นจะแกBป�ญหาเหล9าน�PไดB  ม�นแกBป�ญหาท�Pง
หลายเหล9าน�PไดB  เปFนคนเล�Pยงง9าย  เปFนคนว9าง9าย  เปFนคนไม9ล@มต�ว 
เปFนคนม�สต!  เปFนคนม�ส�มปช�ญญะ ไม9สรBางกรรม ไม9สรBางเวร ก�บตน
ก�บผ0Bอ@=น  ก�บล0กก�บหลาน น�Pจะม�ความส,ขกายสบายใจอย9างน�P  น�=เร�ยก
ว9าเราภาวนา
ไม7ใช7ว7าภาวนาแต7ว7าเราน
?งหล
บตาภาวนา บางคนกFมาว�ดท,กว�นน9ะ
ว�นพระมาน�=งหล�บตาภาวนา  ใช9ไหม?  กล�บไปบBานแลBวท!Pงหมด 
ทะเลาะก�บล0ก  ทะเลาะก�บผ�ว  ทะเลาะก�บใครต9อใครว,9น  เขาเขBาใจว9า
เวลาน�PนเขาออกจากการภาวนาแลBว แล-วภาวนากFมาน
?งหล
บตาเอาบ�ญ 
น7ะ พอออกไปแล-วบ�ญไม7ไปด-วย เอาแต7บาปไปเท7าน
@นแหละ ไม7อดไม7กล
@น 
ไม7ประพฤต�ธรรมไม7ปฏ�บ
ต�ธรรม อะไรต7ออะไรหลาย ๆ อย7าง
ไอ-ความเปFนจร�งการประพฤต�การปฏ�บ
ต�การภาวนาน�@น7ะ  เม>?อไรกFตามม
น
เถอะ จะอย67นอกว
ดกFตาม อย67ในว
ดกFตาม เหม>อนก
บว7าเราไปเร�ยนหน
งส>อ
ในโรงเร�ยนท�?ด�  ๆ  เม>?อเราเร�ยนหน
งส>อในโรงเร�ยนท�?ด�  ๆ  แล-ว  เราเร�ยน
หน
งส>ออ7านหน
งส>อได-ในโรงเร�ยน  น7ะ  เราจะไปอ7านอย67ท�?บ-านเรากFได-  จะ
อ7านอย67ท�?ไหนกFได-  จะอ7านในท�7งกFได-  จะอ7านอย67ในป7ากFได-  จะอ7านอย67ใน
ช�มชนกFได- อ7านอย67คนเด�ยวกFได- จะมาอ7านอย67โรงเร�ยนกFได- อ7านท�?ไหนกFได- 
เน�?ย  ถ-าเราเข-าใจด�แล-ว  ไม7ใช7อ7านหน
งส>อจะว�?งมาโรงเร�ยนถ1งมาอ7าน
หน
งส>อได- ร
บจดหมายแล-วจะว�?งมาอ7านอย67โรงเร�ยนถ1งจะอ7านได-ไม7ใช7อย7าง
น
@น การภาวนาน�@กFเหม>อนก
นเช7นน
@น
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เม>?อเราม�ป 
ญญาแล-วจะไปในท�7งกFด�  ไปในป7ากFด�  อย67ในคนจ�านวนมากกFด� 
อย67ในคนจ�านวนน-อยกFด�  จะถ6กน�นทากFด�  จะถ6กสรรเสร�ญกFด�เปFนต-น  กFม�
ความรอบร6-สม�?าเสมออย67น
?นแหละ  เร�ยกว7าคนท�?ภาวนา  ไม7ใช7อย7างน
@น  ให-
ม
นร6-เท7าอารมณQท
@งหลายท
@งปวงเหล7าน
@น  เช7นน�@กFเร�ยกว7าเราน
?นสบายแล-ว 
ต-านทานอารมณQได-ปล7อยตาปล7อยห6ปล7อยจม6กปล7อยล�@นปล7อยกายปล7อย
ใจออกมาได-แล-ว น�@เร�ยกว7าคนภาวนาเปFน ม�อารมณQเปFนอ
นเด�ยว
อารมณQอ
นเด�ยวค>ออะไร? ไม9เอาเร@=องก�บใคร  เร�ยกว9าอารมณ:อ�น
เด�ยว ม
นเปล�?ยนจากอารมณQอ
นเด�ยวของสมถกรรมฐาน  สมถกรรมฐาน
เอาเรามาเร�ยนภาวนาพ�ทโธ ๆ ๆ ๆ อ
นเด�ยว ม
นน-อยไป ถ-าม
นพลาดจาก
พ�ทโธแล-วม
นไปท�?ไหนกFได-  อารมณQอ
นเด�ยวค>ออารมณQว�ป 
สสนาน
?น
แหละ ไม9ม�ช�=วไม9ม�ด�  ม�ด�ม�ช�=วแต9จ!ตของเราอย09เหน@อช�=วเหน@อด�ท�Pงน�Pน 
ฉะน�PนเปFนอารมณ:อ�นเด�ยวอย9างน�P  ปล9อยม�นท!Pงไปเร@=องอน! จจ�งท,กข�ง
อน�ตตาหมดท�Pงส!Pนอย9างน�P  น�Pการปล9อยวางท�Pงหมดน�Pนเร�ยกว9าการ
ภาวนาท�=ถ0กตBอง
จะย@นกFเปFนคนภาวนา จะเด!นกFเปFนคนภาวนา จะน�=งกFเปFนคนภาวนา 
จะนอนกFเปFนภาวนาน9ะ เราจะร6-ไหมว7าเราจะตายเวลาไหน?  ม
นจะตาย
เม>?อเราน
?งหล
บตาหร>อเปล7ากFไม7ร6-  ไอ-ก�เลสม
นจะเข-ามาแต7เราน
?งหล
บตา
หร>อ?  ใครเคยโกรธไหมเม>?อเด�นอย67เคยโกรธไหม?  นอน  ๆ  อย67เคยโกรธ
ไหม?  เม>?อเด�นไปเคยโกรธไหม?  หร>อม
นโกรธอย67เม>?อเราน
?งหล
บตาม
นเข-า
มาน7ะ  อย7างน
@นถ-าม
นเปFนเช7นน�@เราจะไปอาศ
ยแต7เม>?อเราน
?งหล
บตาแล-วจะ
ภาวนาได-อย7างไร?
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ภาวนากFค>อว7าร6-ท
?วถ1ง ร6-รอบคอบน
?นเองแหละเปFนต-น ท9านจ4งเร�ยกว9าเปFน
ผ0Bม�สต!ความระล4กไดB  เปFนผ0Bม�ส�มปช�ญญะความร0Bต�ว  เปFนผ0Bม�ป�ญญา
ความรอบคอบในการย@นการเด!นการน�=งการนอน  สามารถจะมอง
เหFนความบกพร9องสมบ0รณ:บร!บ0รณ:ดBานจ!ตใจตนอย09ท,กเวลา  น�=น
เร�ยกว9าคนภาวนา เม>?อเราร6-อย67เสมอเช7นน
@นกFไม7ม�อะไรจะมากระทบ
กระท
?งเรา  ม�อะไรค�-มก
นเร>?องจ�ตใจอย67สบาย  ม�ใจราบร>?นสม�?าเสมออย67อย7าง
น
@นแหละ น
@นเร�ยกว7าจ�ตเปFนปรกต� อ
นน�@เปFนค�าสอนในว
นน�@ ให-ญาต�โยมท
@ง
หลายน�าไปพ�น�จ  น�าไปพ�จารณา  ไปภาวนาให-ม
นถ6กต-องตามความหมาย 
ขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเราให-ด�
ใจก
บกายของเราน�@เปFนส�?งท�?ส�าค
ญมากท�?ส�ด  คนเรากFบ7นว7ากายม
นย�7งใจม
น
ย�7ง  ใจไม7สบาย  ความเปFนจร�งไม7ใช7อย7างน
@นโยมเข-าใจผ�ด ใจไม9เปFนอะไร 
ก!เลสม�นเปFน "ใจฉ�นไม9สบาย" ไม9ถ0ก ส!=งท�=สบายท�=ส,ดค@อใจ ไอBท�= ๆ ไม9
สบายไม9ใช9ใจ  ส�=งท�=สกปรกไม9ใช9ใจ  ส!=งท�=ม�นย,9งยากไม9ใช9ใจ  ม�นก!เลส
ต�ณหา ให-เราเข-าใจอย7างน�@ แบ7งม
นออกเส�ย โยมไปโทษแต7ใจก
นท�กคน ๆ 
ใจม
นจะม�อะไร? ใจม
นสบายอย67แล-ว
เหม@อนก�นก�บใบไมBในป9าน�=นแหนะ  ธรรมดาใบไมBปรกต!ม�นอย09น!= ง  ๆ 
ไม9ม�อะไร  ท�=ม�นกว�ดแกว9งไปมาเพราะอะไร?  เพราะลมม�นโกรกน�= 
เขBาใจไหม?  น�=ใหBเขBาใจเส�ยอย9างน�P  เราจะไปใหBโทษแต9ใจกFไม9ใช9  ท�=
ใบไมBม�นจะกว�ดแกว9งไปมาน�=นเพราะอะไร  เพราะลมม�นโกรกม�น  ถBา
ลมไม9โกรกม�นใบไมBกFน!= งเปFนปกต!  ใจเรากFเหม@อนก�น เปFนของสงบอย09
แลBว เปFนของสะอาดอย67แล-ว  ใจเด�มของเราม
นเปFนอย7างน
@น ท�=ม�นกว�ด
แกว9งไปมาน�=  ค@อม�นใจใหม9 ใจปลอม ม�นถ0กต�ณหาช�กจ0งไปมาตลอด
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เวลา เด�wยวกFม�ส�ขบ-าง  เด�wยวกFม�ท�กขQบ-าง  เด�wยวกFอย7างโน-นเด�wยวกFอย7างน�@
บ-าง ท�าให-เราว�7นวาย อ
นน�@ไม7ใช7ใจจ�าไว- ถ-าม
นว�7นข1@นมาเม>?อไรกFให-เข-าใจท�?
หลวงพ7อว7า  อ
นน�@ไม7ใช7ใจ  ถ-าใจไม7ม�อะไร  เปFนของบร�ส�ทธ� tเปFนของสะอาด
เปFนปรกต�  อ
นน�@ใจปลอม  ใจไม7ได-ฝ1ก  อ
นน�@ให-เอาไปค�ด  เราจ1งจะร6-จ
ก
ส
ดส7วนของการปฏ�บ
ต� เราอย9าไปค,มแต9อย9างอ@=น  ไปค,มท�=ใจของเรา ใจ
น�@ม
นไม7ม�อะไร ม
นเปFนปรกต�
ถ-าเราปฏ�บ
ต�น
@นกFค-นหาเร>?องปรกต�ค>อใจเด�มของเราน
?นแหละ  ถ-าเหFนจ�ต
เด�มใจเด�มเราแล-วเปFนต-นไม7ม�อะไรว�7นวาย  เหม>อนใบไม-ในป7า  ค-นไปถ1ง
ปรกต�ม
นแล-วเร�ยกว7าไม7ม�อะไรจะตบแต7ง  เพราะลมไม7ได-โกรกม
น  น�@ม
น
เปFนเพราะอารมณQ ไม7สบาย ไม7ใช7ใจ ม
นท�กขQ ไม7ใช7ใจ ก�เลสอย7างอ>?น ม
น
เปล�?ยนหน-าเข-ามาซะ โยมกFว�?งตามม
นอย67น
?น  บางคนกFน7าสงสาร จนค�ดว7า
ไม7ม�โอกาสท�?จะปฏ�บ
ต�เพราะใจม
นย�7ง บางคนจะเข-าใจเส�ยอย7างน�@ ไม7ใช7 ใจ
เราม
นไม7ย�7ง ถBาใจจร!ง ๆ ไม9ย,9ง ท�=ม�นย,9งกFเพราะก!เลสท�Pงหลายเท9าน�Pน
ฉะน
@นขอสาธ�ชนท
@งหลายน�?  จงน�าค�าน�@ไปพ�จารณา  การประพฤต�ปฏ�บ
ต� 
หน1?ง ต
@งต-นออกจากใจของเรา ไม7ต
@งต-นออกจากภายนอกมาหาภายใน ต
@ง
ต-นเร�?มจากใจของเราออกไป อ
นน�@ ท�?เปFนปรกต�น�@ ถ-าม
นถ1งท�?ม
นถ1งปกต�ม
น
จะไม7ม�อะไร  เหม>อนใบไม-ไม7ม�ลมมาโกรกม
นจะเปFนปรกต�อย67อย7างน
@น 
ฉะน
@นว
นน�@ให-การบ-านของญาต�โยมท
@งหลาย  เอาไปเปFนการบ-าน  จ1งไม7ขอ
อธ�บายนาน  อธ�บายนานไม7ได-ศาลาหล
งน�@ม
นง7วงนอนม
นเยFน  ม
นจะง7วง
นอน อ
นน�@ให-โอวาทของญาต�โยมท
@งหลายท�?มาในคราวน�@ท�กคน และสถาน
ท�?น�@สถานท�?ภาวนาก
น ญาต�โยมเด�มท�?ม
นย�7งยากล�าบาก นาน ๆ กFมาเย�?ยม
ซะเร�ยกว7ามาธ�ดงคQซะ  ป�ละคร
@งกFได-น�?มาพ
กอย67น�?กFได-  เฉย  ๆ  แล-วกFกล
บ
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บ-าน ถ7ายทอดบรรยากาศด�มาก เปล�?ยนเสนาสนะ เปล�?ยนความร6-ส1กน1กค�ด
มา  เปFนท�?บ�าเพFญทางใจ  เหม>อนองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา
ท7านสอนไว-
ท�กคน  เร�?มต-นจากใจ  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ตามบ
ญญ
ต�กFเร�ยกว7าให-ต
@งศ�ล
ห-าไว-ในใจ  ให-ม�ศ�ลห-า ถBาศ�ลหBาย�งไม9สมบ0รณ:  ย�งเปFนคนไม9ครบ  นะ 
เปFนคนไม9เตFมคน ใช7ไหม? ถ-าเปFนร6ปกFเหม>อนคนบ-า ๆ บอ ๆ ตามถนน
น7ะ เหFนไหม?  ไม7เปFนปรกต�ค>อคนไม7เตFมคน ค>อคนไม7พอ แต7เราฟ 
งแล-วกF
ไม7เข-าใจ  ถ-าเหFนเราเด�นไปถ-าม�คนถามว7า  "เอsน
?นน7ะ  ม
นเหม>อนคนไม7พอ
น
?นน7ะ"  เรากFโกรธนะ ไอ-ความเปFนจร�งม
นคนไม7พอ ถ-าเราม
นพอคนก
นท�ก
คนม
นจะสบายมากท�?ส�ดล7ะ อ
นน�@ให-เร�?มจากศ�ลห-า เปFนท�?พ1?งของเรากFค>อค�ณ
พระพ�ทธพระธรรมพระสงฆQเปFนท�?พ1?งของเรา
ศาลาหล
งน�@ไม7ใช7เปFนท�?พ1?ง  เปFนท�?อาศ
ยช
?วคราว ท�=พ4=งของเราค@อใจท�=เหFน
ชอบน�Pน เหFนอย67น�?แต7ว7าเหFนม
นชอบม
นตรง  ม�จฉาท�ฏฐ�จะเข-ามาปนปะปน
ไม7ได- อ
นน
@นเร�ยกว7าท�?พ1?ง ม
นจะเปFนอย7างไรกFช7างม
น ม
นกFย
งพ1?งในต
วของ
ม
นอย67  แม-จะเปFนจะตายม
นกFย
งม�ท�?พ1?งของม
นอย67  ศาลาหล
งน�@ม
นเปFนท�?
อาศ
ย  ไม7ใช7เปFนท�?พ1?งของเราโดยตรง  ม
นของข-างนอก แหนะด6ซ�นกม
นมา
อย67กFได-เหFนไหม?  จ�@งจกมาอย67กFได-  ต�sกแกม
นมาอย67กFได-  ม
นท�?อาศ
ยท�กคน 
ใจเราถ-าบร�ส�ทธ� tแล-ว  อะไรมาอาศ
ยไม7ได-  ของปลอมมาอาศ
ยไม7ได-  ม�จฉา
ท�ฏฐ�มาอาศ
ยไม7ได- เปFนท�?พ1?งของเราอย7างแน7นอน อ
นน
@นค>อท�?พ1?งของเรา
ฉะน
@นขอให-ญาต�โยมท
@งหลายจงต
@งต-นออกจากใจ ม�ศ�ลห-าประจ�า จ1งจะเปFน
คนพอคน ถ-าขาดพลาดจากศ�ลห-าแล-วกFคนไม7พอคนเส�ยแล-วน7ะ อ
นน�@ให-ไป
ด6เอา ในใจของเจ-าของ อะไรม
นไม7ค7อยด�เข�?ยออก ค7อย ๆ เข�?ยออก กล
วคน
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จะเหFนกFไปเข�?ยคนเด�ยวกFได-  นะ เข�=ยออกใหBม�นหมดใหBม�นหมดไป  ใหB
ม�นถ4งใบไมBท�=ลมไม9โกรก  ใหBม�นถ4งจ!ตท�=บร!ส,ทธ!m แลBวน�=นน9ะ  น�=นแหละ
ตรงน�Pนแหละพระพ,ทธเจBาของเราว9าเปFนทางท�=จะพBนท,กข: ว
นน�@ขอให-
โอวาทเท7าน�@ ฉะน
@นขอญาต�โยมท�ก ๆ คนจงต
@งอย67ในศ�ลธรรมท�ก ๆ ท7าน
"ว�นค@นล9วงไป  ๆ  บ�ดน�PเราทJาอะไรอย09" น�?  พระพ�ทธเจ-าว7าให-เรานะน�? 
เจFบนะน�?ไม7ใช7ไม7เจFบนะน�?  ว
นค>นล7วงไป  ๆ  บ
ดน�@เราท�าอะไรอย67  ท7าน
กระแทกอย7างน�@เรากFเฉยนะ ไม7ร6-ส1กเจ-าของ ว
นค>นล7วงไป ๆ ม
นไม7รอช-าท�า
อะไรก
นอย67เน�@ย?  จะไปย
งไงมาย
งไงอย67ย
งไง?  น�?ท7านถามน7ะ  แต7คน
ธรรมดาฟ 
งกFเฉยไม7ร6-เร>?อง  ถ-าคนม�น�ส
ยกFต>?นค�ดเลย  เอ-อ  บ
ดน�@เราท�าอะไร
อย67? เราม�อะไรไหม? เราม�ท�กขQไหม? เราม�ส�ขไหม? ม
นม�เพราะอะไรไหม? 
อย67ในต
วของเราน7ะ  ม�อะไรจะเพ�?มม
นไหม?  ม�อะไรจะต7อเต�มม
นไหม? 
อย7างน�@  ต-องค�ดอย7างน�@  ฉะน
@นท7านจ1งจ
ดการประพฤต�ปฏ�บ
ต�เข-าในใจของ
เจ-าของ  เร>?อยไป  ว
นน�@ขอให-ญาต�โยมท
@งหลายจงเปFนผ6-ม�ความอย67เยFน
เปFนส�ข  สงบระง
บด-วยธรรมะขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าตลอด
กาลนานเทอญ ๛
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ญาต�โยมท
@งหลายท�?เปFนพ�ทธบร�ษ
ท  ท
@งคฤห
สถQและบรรพช�ต  ว
นน�@เปFนว
น
ธรรมสวนะถ1งว
นเช7นน�@ พวกเราท
@งหลาย ซ1?งเปFนผ6-น
บถ>อพ�ทธศาสนาก
นมา
นมนานแล-ว  จงต
@งใจฟ 
งโอวาทค�าสอนขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธ
เจ-า  ตามก�าล
งพอสมควรแก7เวลา  พวกท7านท
@งหลายน
@น  น
บว7าเปFนผ6-ท�?
สมควรจะร
บโอวาท เราท�กคนท�?มารวม ณ สถานท�?น�@  กFน
บเน>?องเปFนพ�ทธ
บร�ษ
ทของพระพ�ทธเจ-า
การเปFนพ�ทธบร�ษ
ทม�หลายอย7างเหม>อนก
น  บางคนกFส�าค
ญตนว7าเปFนพ�ทธ
บร�ษ
ทอย7างสมบ6รณQ  เพราะว7าอาศ
ยการมากราบมาไหว-มาไหว-พระสวด
มนตQมาฟ 
งพระธรรมเทศนา  ความเข-าใจเช7นน�@  กFเปFนความเข-าใจถ6กต-อง
เส�ยคร1?งหน1?งเท7าน
@น
การท�?ม
นถ6กคร1?งหน1?งกFเร�ยกว7า  ม
นย
งไม7สมบ6รณQ  พ�ทธบร�ษ
ทน�@ม�กฎเกณฑQ 
อย7างบร�ษ
ทอะไรต7างๆท�กประเภทจะต-องม�ย�?ห-อเคร>?องหมาย  บร�ษ
ทของ
พระพ�ทธเจ-ากFเหม>อนก
นจะต-องม�เคร>?องหมายส�าหร
บบ�คคลแต7ละคน  ผ6-จะ
เข-าร
บธรรมะน
บถ>อพ�ทธศาสนาน
@นเปFนต-น  จะต-องเปFนผ6-ม�กายวาจาอ
น
สะอาดเร�ยบร-อยสมก
บท�?ได-ร
บธรรมะเปร�ยบเหม>อนผ-าท�?ม
นสกปรก  กFไม7
สามารถจะร
บน�@าย-อมได-สวย เพราะผ-าม
นไม7สะอาด
ด
งน
@น  องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท7านโปรดส
ตวQ  ในคร
@งพ�ทธกาล
นาน ท7านกFท�าอย7างน
@นเหม>อนก
น  ท�าให-เราเปFนผ6-สะอาดเส�ยก7อน  แม-การ
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ฟ 
งธรรมในว
นน�@กFเหม>อนก
นให-เปFนผ6-ท�?สะอาดสมก
บท�?เราได-มาว
ด  เพ>?อมา
ร
บธรรมะ กFเสม>อนว7าผ-าอ
นขาวสะอาดมาร
บน�@าย-อมฉะน
@น
และการแต7งเน>@อแต7งต
วทางภายในภายนอกน
@น  เม>?อจะเข-ามาในว
ดอาราม
เปFนต-น กFท�าให-ม
นสะอาด แสดงว7าภายนอกม
นกFเข-าถ1งภายใน เม>?อพ6ดถ1ง
ภายใน กFต
@งใจให-ม
นสะอาด ว
นน�@เปFนว
นท�?พวกเราท
@งหลายจะมาร
บน�@าย-อม
ค>อธรรมะ  ย-อมใจของเราเปFนต-น  ท�กว
นน�@พวกเราพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลายน
@น 
บางคนกFเข-าใจบ-าง บางคนกFไม7เข-าใจเท7าไรน
ก
ด
งน
@นการฟ 
งธรรมะน�@จะต-องต
@งใจฟ 
ง  สม
ยก7อนเม>?ออาตมาย
งเปFนเดFก  ได-
ไปฟ 
งธรรมก
บยาย  ยายอาตมากFชอบเข-าว
ดฟ 
งธรรม  แต7ชอบฟ 
งธรรมเอา
บ�ญไม7ชอบฟ 
งธรรมเพ>?อจะให-ม�ป 
ญญา ค>อน
?งฟ 
งอย67เฉยๆ ท7านพ6ดอะไรกFได-
ย�น  ไม7ต-องจ�าไม7ต-องร6-  ถ>อว7าค�าท7านพ6ดเข-ามาเราได-ย�นเส�ยงเท7าน
@นกF
เปFนการฟ 
งธรรมแล-ว  พาก
นด�อกด�ใจว7า ว
นพระท�?ล7วงมาแล-วน
@น  เราได-ไป
ฟ 
งธรรมก
น  แต7ฟ 
งธรรมด-วยเร>?องอะไรไม7ร6-  สม
ยโบราณเราชอบจะเปFน
อย7างน
@น
แต7ถ1งอย7างน
@นบ-านเม>องเราในสม
ยก7อนน
@น กFไม7ค7อยกระส
บกระส7ายน
ก ถ1ง
แม-ว7าเขาไม7เข-าใจธรรมะเท7าไหร7  เขาฟ 
งธรรมเอาบ�ญก
นเขากFย
งได-บ�ญ 
และการเคารพคารวะของเดFกก
บผ6-ใหญ7  ของล6กก
บพ7อแม7  ด6เหม>อนจะด�
กว7าท�กว
นน�@  การศ1กษาเล7าเร�ยนกFน-อย  ม�กระดานแผ7นเด�ยวส�าหร
บเข�ยน
เท7าน
@น
ท�กว
นน�@ด6ซ�  เดFกน
กเร�ยนม
นหอบหน
งส>อไปเร�ยน  แบกแทบจะไม7ไหวอย67
แล-ว  เป�ดเทอมท�หน1?งพ7อแม7หมดเง�นไปต
@งหลายร-อยหลายพ
น  เร�ยนย
งไม7
จบกFเปล�?ยนหล
กส6ตรใหม7อ�กแล-ว  ส6ตรเก7ากFท�@งไป  เปล�?ยนส6ตรใหม7กFย
งไม7
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จบอ�ก  แล-วกFเพ�?มส6ตรใหม7เข-ามาอ�กเร>?อยๆ  เพราะอะไร?เพราะการศ1กษา
ม
นมากความร6-ม
นกFมากแต7ความฉลาดม
นน-อย
ความร6-ม
นหน
กมากกFจร�งแต7ว7าเปFนความร6-ท�?ไม7ให-ม�ความสงบเปFนความร6-ใน
การก7อกวนต
วเอง  ความร6-ในการก7อกวนพ7อแม7  ความร6-ในการก7อกวนเจ-า
หน-าท�?ท
@งหลาย ความร6-ท�?ออกจากหน-าท�?การงานของเจ-าของเปFนต-น สม
ยน�@
กFชอบจะเปFนอย7างน
@น  เม>?อม�ความร6-มาแล-ว  กFต
@งอกต
@งใจจะไปสอนคนอ>?น
เขาเท7าน
@น ส7วนต
วเองไม7ต-อง สอนคนอ>?นตะพ1ดไป ใครๆท�กคนกFเปFนอย7าง
น
@น
ด
งน
@นความร6-ม
นจ1งอย67ก
บใบลานอย67ก
บต
วหน
งส>อ  เร�ยกว7าศ�ลธรรมกFอย67ใน
ต
วหน
งส>อ  ไม7เอาต
@งไว-ในใจถ-าหากว7าความร6-ท
@งหลายม
นต
@งอย67ในใจของ
เจ-าของน
@น ความสงบเร�ยบร-อยกFจะเก�ดข1@น  แต7ท�กว
นน�@ม
นม�แต7ความเด>อด
ร-อนกระวนกระวาย หาสาเหต�ต-นปลายม
นไม7พบ
ธรรมะท�?เราศ1กษาในด-านศาสนาน�@เปFนของง7ายๆ  แต7ว7าเปFนของปฏ�บ
ต�ยาก 
เฉพาะก
บคนท�?ย
งไม7เช>?อ คนท�?ย
งงมงาย เช7นโลกของเราท�กว
นน�@  ท�าไมม
น
เด>อดร-อน ท�าไมม
นว�7นวาย ม
นขาดอะไรไหม?  เราอย7าไปด6อ>?นไกลเลย ด6
ต-นไม-เถอะ ใบม
นเห�?ยวแห-ง ต-นม
นเห�?ยวแห-งลงไป ก�?งม
นกFแห-งลงไป ม
น
เพราะอะไร?  ม
นจะต-องม�เหต� ไม7ใช7ว7าม
นแห-งเฉยๆ ไม7ใช7ว7าม
นตายเฉยๆ 
ไปด6โคนม
นซ� ม
นม�ต
วหนอน ถ-าไม7ม�ต
วหนอนกFต-องม�อ
นใดอ
นหน1?ง หร>อม�
ปลวกไปท�าลายม
น  หร>อม�ฉะน
@นกFอาหารม
นน-อย  ล�าต-นม
นถ1งไม7เจร�ญ 
ตลอดจนก�?งใบ ดอก ผล กFไม7เจร�ญ ฉ
นใดกFฉ
นน
@น
ความเด>อดร-อนท�?ม
นเก�ดในประเทศชาต�  เก�ดในกล�7มชนหม67ใดหม67หน1?ง
เปFนต-น  ม
นกFต-องม�เหต�  เพราะเราไม7ค7อยเอางานเอาการ  ไม7เคารพใน
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หน-าท�?การงาน ไม7ตรงไปตรงมาน
?นเอง การงานม
นกFด�ข1@นไปไม7ได- คนด�จะ
ท�าด�ข1@นมาม
นกFยาก  ท�าด�ข1@นกFไม7ค7อยจะได-ด�  จ1งเก�ดความอ7อนใจ  กFวาง
หน-าท�?การงานของเจ-าของ หน-าท�?ๆจะท�าการงานถ1งร-อยเปอรQเซFนตQ  ท�าม
น
เพ�ยงย�?ส�บเปอรQเซFนตQ  เพราะเข-าใจผ�ดว7าท�าแล-วไม7เก�ดผลอะไรข1@นมา  ท
@ง
หลายเหล7าน�@เปFนเพราะอะไร?
ถ-ามน�ษยQท
@งหลายขาดค�ณธรรม  โลกท
@งหลายเปFนต-น  ม
นม�เร>?องจะค�-มของ
ม
นอย67ให-เจร�ญงอกงามได- แต7ธรรมน
@นม
นไม7ม� ม�อย67แต7คนไม7ประพฤต�ธรรม
ไม7ปฏ�บ
ต�ธรรม  กFเหม>อนก
บท�?ว7าของม
นไม7ม�ส�?งท�?ม
นเปFนประโยชนQอย67  ถ-า
คนท�าม
นกFเปFนประโยชนQถ-าคนไม7ท�าม
นกFไม7เก�ดประโยชนQ
ยกต
วอย7างเช7นผลไม-ท�?ม�เมลFดพ
นธ�Qด�  เอาไปปล6กในท�?ด�นม
นไม7ด�  ผลไม-น
@น
กFไม7งาม  หร>ออาจจะไม7เก�ดเลยกFได-  เพราะอะไร?  ด�นม
นไม7เหมาะสม ถ1ง
แม-ผลไม-ม
นจะม�พ
นธ�Qด�เท7าไรกFตามเถอะ ถ-าสถานท�?ปล6กม
นไม7ด� พ>@นด�นม
น
กFไม7ด� คนร
กษาไม7ด� ปฏ�บ
ต�ไม7ด� ม
นกFไม7ได-ผลฉ
นน
@น
อย7างโลกท�?เราอย67ก
นท�กว
นน�@  ม
นจะต-องค�-มก
นให-ม
นเจร�ญ  ให-ม
นสงบ  ให-
ม
นระง
บ  เปFนธรรมดาอย7างน
@น  ธรรมะม�ไม7มากเพ�ยงแต7ให-ม�ความละอาย
อย67ในต
วของเรา จะย>น เด�น น
?ง นอน ถ-าหากว7าม�ความละอายแล-ว ความ
ช
?วช-าท
@งหลายกFจะไม7เก�ดข1@น เพราะอะไร?  ม
นไม7ม�เหต�ท�?จะเก�ด ไม7ม�อะไร
ท�?จะก7อข1@น  ม
นกFไม7เก�ด  ฉ
นน
@นเหม>อนก
น  ความช
?วท
@งหลายน
@น  ม
นชอบ
เกาะอย67ในท�?สกปรก  ไอ-ท�?ม
นผ�ดน
?นแหละ  ม
นผ�ดตรงไหน  ม
นกFบาปอย67ท�?
ตรงน
@น ม
นบาปอย67ท�?ตรงไหน ม
นกFผ�ดอย67ท�?ตรงน
@น
ค�าท�?ว7าบาปน
@น ประชาชนชาวพ�ทธเราไม7เหFน ท�าไมคนไม7เหFนบาป? ค>อไม7
เหFนความผ�ดน
?นเอง  ความผ�ดน
?นแหละเปFนบาป  ถ-าไปท�าแล-วม
นผ�ด  ผ�ด
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แล-วม
นกFเปFนท�กขQ  เปFนเหต�ให-เด>อดร-อน ความเด>อดร-อนน
?นแหละเปFนบาป 
เหFนง7ายๆ  ถ-าเราพ�จารณา  บาปน�@ม
นไม7เปFนต
วเปFนตน  ม
นเปFนอาการ 
อย7างความผ�ดม
นกFไม7ม�ต
วตน  แต7ไปท�าผ�ดท�?ตรงน
@น  ม
นกFเก�ดผลข1@นมา
ท
นท�  อย7างไปขโมยของเขาเม>?อไรเปFนต-นน7ะ  ถ6กจ
บท�กท�นะ  ถ6กเจ-าหน-าท�?
ลงโทษท�กท�  แต7กFย
งไม7เหFนว7าเปFนบาป ว7าเราไปขโมยของเขาเฉยๆ กFค>อ
คนไม7เหFนบาป เปร�ยบประหน1?งว7าเหม>อนคนตาบอดน7ะแหละ  ว
ตถ�ม
นจะม�
อย67อย7างไร  พระอาท�ตยQพระจ
นทรQจะส7องสว7างอย67เตFมโลกเท7าไร  ไอ-คน
ตาบอดม
นกFมองไม7เหFน กFเหม>อนก
นก
บคนท�?ไม7ร6-จ
กบาปน
?นแหละ
เราทนท�กขQทรมานเท7าไร กFไม7ร6-ว7าม
นเปFนบาป ว7าแต7เราท�กขQเท7าน
@น ว7าเรา
ม�ความทรมานกายทรมานใจเท7าน
@น ต
วน
@นแหละค>อม
นเปFนบาป ใครไปท�า
ท�?ไหนท�?ม
นเปFนท�กขQท�?ม
นเปFนบาปต
วน
@นแหละท7านเร�ยกว7านรก นรกม
นอย67
ท�?ไหน? ท�?ไหนท�?ท7านห-ามว7า ท�?น�?อย7ามาท�าเลยม
นผ�ด น
?นแหละนรกอย67ตรง
น
@นแหละ ถ-าไปท�าตรงน
@นม
นกFผ�ดตรงน
@น ถ-าม
นผ�ดแล-วม
นกFม�โทษ ม�โทษ
แล-วม
นกFท�กขQ  ใครท�กขQคนน
@นแหละตกนรกท�?ไหนม
นท�าคนให-เปFนท�กขQกFท�?
น
@นแหละม
นเปFนนรก
ถ-าเราค�ดให-ม
นง7ายๆ สบายๆ อย7างน�@เปFนต-น บาปม
นกFจะเหFนในป 
จจ�บ
นน�@ 
อ
นน�@เพราะความม>ด ท�?เราอาศ
ยอย67น�@ม
นม>ด ไม7ร6-จ
กสว7าง ค>อใจม
นม>ด ไม7ใช7
แสงตะว
นม>ด ไม7ใช7เด>อนม>ด แต7ใจเราม
นม>ดถ1งแม-ว7าพระอาท�ตยQม
นจะส7อง
สว7างอย67ถ-าเราย
งหลงอย67ม
นกFม>ดอย67ไอ-ความม>ดม
นเปFนอย7างน�@ ไม7ใช7ว7าตาน
อกของเราน�@ม
นม>ด แต7ตาใจของเราม
นไม7ร6-เร>?องอะไร การท�าช
?วกFไม7ร6-จ
กจบ
ส�@น
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ถ-าท�าความช
?วแล-ว  กFม�ความปรารถนาว7าไม7อยากจะให-ม
นช
?ว  ไม7อยากจะ
ให-ม
นผ�ดค>อชอบท�าความผ�ด  แต7ไม7อยากจะให-ม
นผ�ดอย7างน�@เปFนต-น  เร�ยก
ว7าคนม>ดคนไม7ร6-จ
ก  ถ-าเราม�ความละอายม�ห�ร�ความละอายม�โอตต
ปปะ
ความกล
ว  ท
@งสองประการน�@ท7านเร�ยกว7าเปFนโลกบาลค>อเปFนธรรมท�?
ค�-มครองส
ตวQโลกอย67 ส
ตวQโลกจะต-องเปFนไปตามธรรมอ
นน
@น ท�กว
นน�@ค>อคน
ไม7ละอาย เม>?อไม7ละอายกFไม7เหFน ไม7จบ เร�ยกว7าคนม>ด
เช7นว7าว
นน�@เปFนว
นธรรมสวนะ  เรามาฟ 
งธรรมก
นสมาทานศ�ลไปแล-วเช7นน�@ 
บางคนม�ความร6-ส1กน1กค�ดว7า  น�?ม
นค>ออะไร?  เราท�าเพ>?ออะไร?  อย7างน�@ไม7
ค7อยจะค�ด ไม7ร6-เหต�ผลของม
นเปFนอย7างไร? ไม7ร6-เร>?องเปFนต-น ถ-าใครม�ความ
ละอายม�ความกล
วต7อความผ�ดคนน
@นกFม�ธรรมะ  ถ-าความอายหร>อความ
กล
วน�@ไปต
@งอย67ในใจของคนท�กคน  บ-านเม>องของเราน�@จะม�ความว�7นวาย
น-อยลงท�กท� จะม�ความสงบระง
บ การสงบระง
บน
?นแหละท7านว7าม
นเปFนผล
บ�ญ
ฉะน
@นสม
ยโบราณพ7อแม7เราน
@น  พ>@นเด�มเขาเปFนคนซ>?อส
ตยQ  เขาฟ 
งธรรม
เพ>?อเอาบ�ญ  ม
นกFเลยได-บ�ญ  ค>อม
นต
@งอย67ในใจเขาแล-ว  เม>?อเขาไปฟ 
งพระ
ท7านเทศนQ  ท7านจะว7าอะไรกFช7างเถอะ  ต
@งใจฟ 
งสบายๆ  ไม7ต-องร6-เร>?องอะไร 
บ�ญเก7าน
@นม
นย
งอย67  ค>อม
นม�ความซ>?อส
ตยQอย67แล-วเปFนต-น  ม
นกFม�ความ
สบายก
น ไม7ต-องพ�จารณาอะไรมาก ต7างก
บสม
ยท�กว
นน�@ ท�กว
นน�@น
กศ1กษา
มาก การเร�ยนม
นกFม�มาก การร6-ม
นกFมากข1@น ไอ-ความร6-ในสม
ยน�@ตามอาตมา
ส
งเกตแล-วนะ  ม
นร6-ด�อย67แต7ว7าคนกระท�าม
นน-อยการกระท�าม
นน-อย  ตลอด
จนพ�ทธบร�ษ
ท  ท
@งคฤห
สถQท
@งบรรพช�ตเรากFด�  พาก
นเส>?อมไปท�กท�ๆ  ท
@ง
ท7านผ6-อ�ปถ
มภQอย67ข-างนอกกFเส>?อมไป  ทางพระเจ-าพระสงฆQซ1?งเปFนเน>@อนา
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บ�ญของญาต�โยมน
@นม
นกFเส>?อมไป  ต7างคนต7างเส>?อมไปเร>?อยๆ  ต7างคนต7าง
ไม7ร6-เน>@อร6-ต
ว
เช7นท7านตร
สไว-ว7า  "เม>?อพระว�น
ยเศร-าหมองธรรมะม
นกFเศร-าห  มองธรรมะ
ม
นเศร-าหมองพระว�น
ยกFเศร-า  หมองจ�ตใจเราเศร-าหมองร7างกายเรากFเศร-า 
หมองท�กส�?งสารพ
ดม
นอ
บเฉาลง"
ฉะน
@นการฟ 
งธรรม จ1งเปFนเหต�ให-พวกเราท
@งหลายน
@นร
บไปพ�จารณา อย7าง
ว
นน�@สมาทานศ�ล ค>อท�ากายให-หมดจด ท�าวาจาให-หมดจด ให-สะอาด เม>?อ
ฟ 
งธรรมแล-ว  ให-เก�ดความร6-เพ>?อฟอกจ�ตของเรา  ให-จ�ตของเราเหFน  ให-ม
น
สะอาด แล-วกFไปภาวนาก
น
ค�าว7าภาวนาน
@น  พวกเราท
@งหลายบางคนย
งไม7ร6-จ
ก  พ6ดถ1งการภาวนาแล-
วน7ะกล
ว ไม7ร6-เร>?อง ย�?งสม
ยใหม7น�?น
?งไม7ได-น
?งไม7ต�ดนะ ประเด�wยวกFเด>อดร-อน
อ
นน
@นอ
นน�@ เม>?อจะน
?งให-สงบม
นกFไม7สงบ เพราะไม7ร6-จ
กการภาวนาก
น เม>?อ
ไม7ร6-จ
กกFไม7ม�ใครท�?จะค�ดถ1ง  เปร�ยบเหม>อนคนๆหน1?งอย67โน-น  อย67กร�งเทพ 
หร>ออย67โคราช  เราอย67อ�บลฯ  ไม7เคยร6-จ
กคนๆน
@น  ต
@งแต7เราเก�ดมาเรากFไม7
เคยค�ดถ1งคนๆน
@นเลย  เพราะอะไร?  เพราะอะไร?  เพราะไม7เคยได-พ6ดก
น 
ไม7เคยได-เหFนก
น ม
นจ1งไม7ม�ป 
จจ
ยท�?จะอยากร6- ท�?จะอยากเหFน ท�?จะอยากพบ 
ถ1งคนๆน
@นม�อย67กFเหม>อนก
บว7าไม7ม� อ
นน�@กFฉ
นน
@น
บ�ญก�ศลในทางพ�ทธศาสนาท�?ท7านสอนน
@น เราท
@งหลายไม7ค�ดถ1ง ไม7ปรารภ
ถ1ง  ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQอะไร  ไม7ม�เวลาท�?จะสด
บตร
บฟ 
งพระธรรมเทศนา 
บางคนฟ 
งธรรมมาต
@งแต7เดFกน-อยๆ  จนมาถ1งแก7ไอ-ความเปFนจร�งน
@น  ไม7ได-
ฟ 
งธรรมซ
กน�ดเด�ยว กFได-เหม>อนเราไปน
?งอย67ใกล-ๆอาหาร ม
นจะเอรFดอร7อย
เท7าไรกFตามเถอะเราไปน
?งต�ดๆ  ม
นอย67เท7าน
@นแหละไอ-ความอ�?มม
นกFไม7
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ปรากฏข1@นมาไอ-รสม
นกFไม7ปรากฏข1@นมาเพราะอะไร?  เพราะเราไม7ได-
ปฏ�บ
ต�ค>อไม7ได-ช�มด6บร�โภคด6ไม7ล�@มเล�ยด6 ฉ
นใดกFฉ
นน
@น
อย7างประเพณ�เม>องไทยเราเคยท�ามา จะท�าบ�ญส�นทานท�กคร
@ง จะต-องไหว-
พระจะต-องสมาทานศ�ลห-า แต7ว7าจะม�ใครส
กคนหร>อสองคนต
@งใจว7า จะให-ม�
ศ�ลห-าประจ�าช�ว�ตของเราน�@หาได-ยากเลยท�เด�ยว
ฉะน
@นมน�ษยQม
นจ1งเก�ดมาในโลกน�@ได-ยาก  ไม7ใช7ว7าม
นเปFนของง7าย  ค�าว7า
มน�ษยQเก�ดมาในโลกน�@ม
นเปFนของยากน7ะกFค>อมน�ษยQท�?สมบ6รณQบร�บ6รณQ  ท�?
เรามาน
?งอย67ในศาลาโรงธรรมน�@นะ  กFน1กว7าเราเปFนมน�ษยQก
นท�กคน  ความ
เปFนจร�งม
นเปFนมน�ษยQอย7างน�@กFจร�ง  แต7ความสมบ6รณQท�?จะเปFนมน�ษยQย
ง
พร7องอย67 ค>อค�ณสมบ
ต�ท�?จะให-เราเปFนมน�ษยQน
@นม
นไม7ค7อยจะม� หร>อว7าม
นม�
น-อย  พวกเราท
@งหลายน�?กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  แต7เราเข-าใจว7า  เราเก�ดมาร6ป
ร7างเช7นน�@ กFเร�ยกว7ามน�ษยQท
@งน
@นแหละ แต7ว7าม
นเปFนมน�ษยQท�?ปลอม มน�ษยQ
ไม7เตFมมน�ษยQ  มน�ษยQท�?คร1?งๆกลางๆ  ฉะน
@นพ�ทธบร�ษ
ทของเราเปFนต-น  จ1ง
เปFนพ�ทธบร�ษ
ทท�?กลางๆ  ไม7เตFมท�?ท�?จะเปFนพ�ทธบร�ษ
ท  และการอย67ร7วมก
น
ของคนท�?ไม7สมบ6รณQ  ม
นกFไม7ม�ความหมาย  ม
นม�ความบกพร7องบางส�?งบาง
อย7าง
ด
งน
@นพวกเราท
@งหลายท�กว
นน�@จ1งม�ความเด>อดร-อน  เด>อดร-อนเพราะอะไร? 
เพราะม
นขาดธรรมะม
นขาดห�ร�ความละอายขาดโอตต
ปปะความเกรงกล
ว 
เท7าน�@แหละม
นไม7มากหรอก  ธรรมสองอย7างเท7าน�@แหละเราท
@งหลายถ-าไม7
มาประพฤต�เม>?อไหร7ถ-าไม7ปฏ�บ
ต�ธรรมเม>?อไหร7เปFนต-นพวกเราท
@งหลายน
@นกF
จะไม7สงบตลอดไป  ฉะน
@นพวกเราซ1?งเปFนบรรพบ�ร�ษของก�ลบ�ตรล6กหลาน 
ควรต
@งอกต
@งใจเข-ามาส67ธรรมะ เม>?อหมดเรา กFเพ>?อล6กเพ>?อหลานต7อไป
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การท�าความด�เปFนต-น  เดFกๆม
นกFมองด6  ถ-าเราสร-างความช
?ว  เดFกๆม
น
กFตามความช
?วของผ6-ใหญ7  เปร�ยบก
บเถาว
ลยQท�?ม
นเก�ดอย67บนพ>@นด�นน7ะ  ถ-า
ม
นใกล-ต-นไม-ต-นใด  ม
นกFข1@นต-นน
@นแหละก7อนเขา ต-นไม-ท�?ม
นอย67ไกลม
นไม7
ไปหรอก อ
นน�@กFฉ
นน
@นเดFกๆม
นชอบตามผ6-ใหญ7อ  ย7างน
@นผ6-น�าเราท�กคนจะ
ต-องเปFนผ6-ม�ธรรมะ เปFนท�?อย67ของเราเปFนคนซ>?อส
ตยQเปFนคนประหย
ดเปFนคน
ท�าจร�งท�กๆคน
ของด�หร>อของจร�งน7ะม
นม�อย67  แต7พวกเราท
@งหลายไม7ค7อยจะท�าตาม ม
นจ1ง
ไม7ม�ความด�เก�ดข1@นมา  ไม7ม�ความจร�งเก�ดข1@นมา  ฉะน
@นองคQส
มมาส
มพ�ทธ
เจ-าของเราท
@งหลายน
@นจ1งขอร-องพวกเราท
@งหลายท�?เปFนชาวพ�ทธ  ให-น-อม
กาย น-อมวาจา น-อมจ�ต เข-ามาฟ 
งเข-ามาด6 แล-วไปพ�จารณา ถ-าว7าตรงน
@น
ม
นผ�ด ท�าไมม
นจ1งผ�ด ค>อม
นไม7ด�น
?นเอง ถ-าใครไปท�าม
นกFเด>อดร-อน ใคร
ไปท�าม
นกFผ�ด ตรงน
@นท7านว7าไม7ด� ไอ-ความท�?ว7าม
นไม7ด�น
@น เราได-ปฏ�บ
ต�ก
น
บ-างหร>อเปล7า?  เม>?อเราอยากจะได-บ�ญเรากFท�าส�?งท�?ม
นเปFนบ�ญ ถ-าเราอยาก
พ-นจากบาปเรากFอย7าไปท�าบาป  ถ-าเราอยากจะพ-นจากความผ�ดเรากFอย7า
ไปท�าความผ�ด  การประพฤต�ธรรมะม
นกFเหFนผลข1@นในป 
จจ�บ
นเท7าน
@นเอง 
ฉะน
@นพวกเราท
@งหลายได-เก�ดมาเปFนมน�ษยQ  พบพระพ�ทธศาสนาเช7นน�@แล-ว 
เปFนการหายากกว7าส
ตวQท
@งหลายในโลกน�@  จ1งควรพยายามอบรม  มาฟ 
ง
ธรรม  อบรมแล-วกFน
?งสมาธ�  ค>อท�าจ�ตใจให-สงบ  บางคนกFไม7เหFนใจเราสงบ
ไม7ร6-จ
กใจของเราเส�ยด-วยร6-จ
กแต7ความค�ด ค�ดอยากจะท�าอ
นน
@นกFท�าไป ค�ด
อยากจะท�าอ
นน�@กFท�าไป ค>อตามใจตนตามใจก�เลสน
?นเอง ไม7ร6-จ
กใจของเรา
ว7าม
นเปFนอย7างไร? ลองๆด6กFได-เด�wยวน�@
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ท�?ว7าเราเร�ยกว7าใจๆน7ะ อะไรม
นเปFนใจก
น? ร6-ไหมว7าใจม
นอย67ท�?ไหน? ย
งไม7
เคยพบนะ  ย
งไม7เคยพบว7าเราอย67ย
งไง?  เราจะร
กษาใจของเราได-หร>อ?  กF
ไม7ร6-เร>?อง  จะร
กษาท�?ไหน?  นอกจากมาอบรมธรรมะให-ม
นร6-เร>?อง  ให-ม
น
เข-าใจในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น
ใครท�?เปFนผ6-ซ1?งร
บร6-อารมณQท
@งหลายคนท�?ร
บร6-อารมณQท
@งหลายน
?นแหละท�?
พวกเราท
@งหลายเร�ยกว7าใจของเราจ�ตของเรา  ม
นกFม�เท7าน�@  นอกน
@นไปกF
เปFนกายส7วนท�?เรามองเหFนด-วยตาของเรา  ค>อต
วน
?งอย67น�?กFค>อกาย  ส�?งท�?เรา
มองไม7เหFนด-วยตาเน>@อ  ม
นร6-อย67ภายในกFเร�ยกว7าใจ  เปFนร6ปธรรมแล-วกFเปFน
นามธรรมท
@งสองอย7างน�@  จะท�าให-เราเปFนท�กขQกFสองอย7างน�@ม
นจะท�าให-เรา
เปFนส�ขกFสองอย7างน�@ ไม7มากหรอก
ฉะน
@นองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเราท
@งหลาย  ท7านจ1งให-ด6ต
วเอง 
ต
วเองม
นอย67ท�?ไหนถ-าเราเหFนกายของเราเหFนใจของเราเรากFเหFนต
วของเรา
เม>?อเหFนต
วของเราเรากFสอนต
วของเราได-  บ
ดน�@เราท�าผ�ด  บ
ดน�@เราค�ดผ�ด 
บ
ดน�@เราม�ความส�ข  บ
ดน�@เราม�ความท�กขQ  เรากFจะได-เหFนกายเหFนใจของเรา
ได-ง7ายๆ ค>อมองเหFนต
วของเจ-าของเปFนต-น ท7านเร�ยกว7า อ
ตตะนาโจทะย
ต
ตาน
งจงเต>อนตนด-วยตนเอง
ถ-าเราไม7ร6-จ
กตน  เราจะสอนใคร?  จะสอนตรงไหน?  จะเต>อนตรงไหน  ด
ง
น
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งให-ร6-จ
กเจ-าของ เจ-าของน�@ค>ออะไร?  ค>อกายก
บใจ ม
นอย67
ท�?ไหน? ถ-าเราร6-จ
กว7าไอ-กายม
นเปFนอย7างน�@ ใจม
นเปFนอย7างน�@ เรากFร6-จ
กกาย
ของเรา  เม>?อกายของเราเปFนโรค  เรากFต-องพ�จารณากายของเราว7าโรคม
น
เก�ดท�?กายแต7ใจของเราเปFนคนท�กขQพบว7าใจเปFนคนอ�ปาทาน  ม
นกFของสอง
อย7างเท7าน�@เอง ไม7ใช7อ>?นไกล
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ด
งน
@นการท�าบ�ญส�นทานท�กประการ  ม
นกFม�กายก
บจ�ตเท7าน
@น  ไม7ต-องไป
เร�ยนอะไรม
นมากเร�ยนให-ม
นร6-กายก
บจ�ตของเราร6-ใจของเราเท7าน
@นแหละ ร6-
ว7าม
นผ�ดร6-ว7าม
นถ6ก  ถ-าร6-ผ�ดร6-ถ6กแล-วกFปฏ�บ
ต�ความผ�ดกFละออกเส�ยปฏ�บ
ต�
ความถ6ก เราค7อยๆสะสมข1@นบ�าเพFญข1@น ม
นกFค7อยเก�ดข1@น ท�?สกปรกเราร6-ว7า
ม
นสกปรกแล-วเรากFล-างม
นออกเส�ยเชFดม
นออกเส�ยม
นกFสะอาดเท7าน
@น
แหละ ม
นไม7ยาก
ถ-าหากว7าเราท
@งหลายก�าหนดร6-กาย  ร6-วาจา  ร6-จ�ตของเจ-าของแล-ว  ว7าบาป
ม
นอย67ตรงน�@  บ�ญม
นอย67ตรงน�@  ผ�ดม
นอย67ตรงน�@  ท�กขQม
นอย67ตรงน�@  ส�ขม
นอย67
ตรงน�@  เรากFปฏ�บ
ต�ท�?กาย ท�?ใจของเราน�@  ไม7มากมายอะไรหน
กหนา การฟ 
ง
ธรรมกFไม7ต-องมาก ถ-าเราร6-เช7นน�@แล-วเรากFปฏ�บ
ต�อย67ท�?น�@  เรามาท�?น�?เรากFต-อง
เอากายก
บใจเรามาด-วย  เราจะกล
บไปบ-าน  เรากFเอากายก
บใจของเราไป 
ม�ของสองอย7างน�@  ต7างคนต7างร6-ธรรมะอย67ในต
วของเจ-าของ  กFร6-จ
กความ
ละอาย ร6-จ
กความกล
วเท7าน
@น เม>?อม�ความร6-จ
กความละอาย ร6-จ
กความกล
ว
เท7าน
@น  เม>?อม�ความร6-จ
กความละอายความกล
วแล-วกFได-ช>?อว7าปฏ�บ
ต�ธรรมะ
ท�กๆคน  การปฏ�บ
ต�ธรรมะกFเก�ดผลประโยชนQ  ค>อความอย67เยFนเปFนส�ข
น
?นเอง
ในว
นพระเช7นน�@ท7านจ1งให-มารวมก
น มาอบรมก
น อบรมกายน�@แหละ อบรม
ใจน�@แหละ ไม7ใช7อบรมอย7างอ>?น ม
นม�อย67น�?แล-ว ไม7ต-องไปค�ดให-ม
นมาก ถ-า
ท�กๆคนเข-าใจอย7างน�@  พวกเราท
@งหลายจะม�ความสาม
คค�ก
น  อย67ท�?ไหนกF
เหม>อนก
บล6กก
น หลานก
น พ�?ก
น น-องก
น เปFนญาต�ก
น ญาต�ค>ออะไร?ญาต�
ค>อความเก�ดญาต�ค>อความแก7ญาต�ค>อความเจFบญาต�ค>อความตายม
นเปFน
ญาต�ก
น
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ท�กว
นน�@ม
นไม7ค7อยเหFนเปFนญาต�ก
นเส�ยแล-ว  สม
ยโบราณเราน7ะมองด6
หน-าตาก
นแช7มช>?นด�  ช>?นอกช>?นใจด�อกด�ใจ  ท�กว
นน�@มองหน-าก
นไม7ได-เส�ย
แล-ว  มองหน-ากFว7ามองท�าไม!แน7หร>อ!  เพราะเด�wยวน�@ม
นศ1กษาหลาย  ระว
ง
มาก ไม7ร6-ว7าเขามองร-ายหร>อมองด� ม
นเก�ดข1@นจากใจของเราม
นระว
ง ใจม
น
ระแวง กFเพราะม
นม�ประสบการณQมาแล-ว ม
นอย67ก
บพวกม�พ�ษม�ภ
ยมาหลาย
ท�กว
นน�@กFแปลกนะ  อย7างช�ว�ตอาตมาเก�ดมาน�?  แต7ก7อนเด�นไปตามดงตาม
ป7า  เหFนคนด�ใจเหล>อเก�นนะ  ถ-าหลงทางจะได-ให-เขาน�าทาง  ถ-าม
นห�ว
อาหารจะได-ขออาหารก�น  ถ-าห�วน�@าจะได-ขอน�@าก�น  ท�กว
นน�@ล�าบากไม7ร6-ว7า
ใครเปFนใคร ใครเปFนอย7างไร?  ไม7ไว-ใจเส�ยแล-ว มองไปเหFนเปFนปฏ�ป 
กษQท
@ง
น
@นแหละ  ต-องระว
งจะเปFนขโมยหร>อเปFนโจร  เพราะท�าไม?  ม
นเคยถ6กท�บ
มาแล-ว เคยถ6กปล-นมาแล-ว ไม7ค7อยไว-ใจใครท
@งน
@น
ฉะน
@นการเบ�ยดเบ�ยนก
น  การฆ7าก
นแกงก
นน7ะม
นเรFวท�?ส�ดเลย  เพราะการ
ระแวงน
?นเอง  เพราะอะไร?  เพราะการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมม
นไม7ม�ม
นจ1ง
เก�ดการระแวงเช7นน
@น  ท�กส�?งท�กอย7างกFเก�ดความเด>อดร-อนข1@นมา  ห6ได-ย�น
เส�ยงกFเด>อดร-อนตาเหFนร6ปกFเด>อดร-อนม
นเด>อดร-อนท
?วไปหมดอ
นน�@กFเพราะ
ม
นขาดค�ณธรรมไม7เหFนเปFนพ�?น-องก
น  ถ-าเหFนตามธรรมะว7าเปFนพ�?น-องก
น 
ญาต�ค>อความเก�ด ญาต�ค>อความเจFบ ญาต�ค>อความตาย ม
นสบายก
นท
@งน
@น
แหละ
ท�กว
นน�@ด1กๆไปซ�ไปบ-านไหน ไปขอนอนบ-านคนซ�  ไม7เป�ดประต6หรอก ไม7
กล-า ป�ดเง�ยบเลย คนกFไม7ต>?นข1@นมาหรอก เง�ยบเฉย ฟ 
ง ม
นจะเปFนคนร-าย
หร>อคนด�  สารพ
ดอย7าง  ม
นย�?งแคบไปท�กท�ๆ  บ-านเม>องของเราท�กว
นน�@ 
เพราะม
นขาดธรรมะน
?นเอง
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ฉะน
@นขอมน�ษยQพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย  จงพาก
นต
@งอกต
@งใจ  ถ1งเวลาท�?พวก
เราจะร>@อศ�ลธรรมข1@นมาปฏ�บ
ต�ก
นได-แล-ว  ม
นท�@งไปเส�ยนาน  ท
@งเดFกท
@ง
ผ6-ใหญ7 คนเฒ7าคนแก7 ให-สมก
บว7าเปFนพ�ทธบร�ษ
ทขององคQสมเดFจพระส
มมา
ส
มพ�ทธเจ-าของเรา  แล-วจะไม7ม�ความเด>อดร-อนกระวนกระวายใจ  เพราะ
ประพฤต�ธรรมะปฏ�บ
ต�ธรรมะ
ขอญาต�โยมท
@งหลายจงน-อมธรรมะอ
นน�@กล
บไปเปFนโอปนย�กธรรม*ท�าให-
ม
นด� ให-ม
นเก�ดอย67ในส
นดานของเจ-าของ อย7าให-ม
นอย67ข-างนอก อย7าให-ม
น
อย67นอกใจ  ให-ม
นอย67ในใจของเราท�กคน  ท�น�@เรากFจะมองเหFนหน-าพ�?ของเรา 
มองเหFนหน-าน-องของเรา มองเหFนญาต�ของเรา จะพบคนผ7านไปมาท�?ไหนกF
สบายใจ  เข-าไปพ1?งเข-าไปอาศ
ย  เด�wยวน�@มองเหFนคนเด�นทางไปกFกล
วเส�ย
แล-ว  ม
นเปFนเปรตเปFนมารเส�ยจนจะหมดแล-ว  อ
นน�@ม
นไกลจากพระส
มมา
ส
มพ�ทธเจ-าของเรา ด
งน
@นว
นน�@ขอญาต�โยมท
@งหลายท�กคน  ซ1?งเด�นทางมา
จากท�?อ>?นกFด�  ท�?อย67ในถ�?นฐานน�@กFด�  ให-เหFนว7าเปFนคนๆเด�ยวก
นค>อคนม�7งค�ณ
งามความด�เหม>อนก
นม�7งความส�ขเหม>อนก
น  ไม7ม�ใครอยากจะท�กขQชอบ
ความสงบชอบความสบายเหม>อนก
น
จงเปFนผ6-ม�เมตตาความร
กใคร7ซ1?งก
นและก
นกร�ณาความสงสารซ1?งก
น  และ
ก
นม�ท�ตาความพลอยย�นด�อ�เบกขาความวางใจเปFนกลางๆจงม�ธรรมะเปFน
เคร>?องอย67อย7างน
@น  เม>?ออย67ก
นไปกFม�ความเย>อกเยFน  ไม7เด>อดร-อน
กระวนกระวาย  จะ  อย67ในครอบคร
วกFเปFนส�ข  ไปท�?ไหนๆท�กสถานท�?กF
เปFนส�ข  ถ-าเราม�ธรรมะม
นต�ดตามอย7างน
@น  ฉะน
@นว
นน�@ขอจบพระธรรม
เทศนาขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ขอญาต�โยมท
@งหลายฟ 
งแล-ว 
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กFต
@งอกต
@งใจน�าไปประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ให-สมความม�7งมาดปรารถนาจ1งจะม�
ความส�ขความเจร�ญ
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๕๐ - ความสงบอย09ท�=ความเหFนชอบ
http://ajahnchah.org/thai/The_Peace_Within_Right_View.php 

ให-ร6-จ
กหน-าท�?การงานของเราท�?จะต-องท�าหน1?ง  ให-ร6-จ
กหน-าท�?ของพระท�?บวช
มาแล-ว  หน-าท�?ของเณรท�?บวชมาแล-ว  หน-าท�?ของช�ท�?บวชมาแล-วว7าควรท�า
อย7างไร?  ควรค�ดอย7างไร?ควรน1กอย7างไร?  ในเวลาน�@เด�wยวน�@เราค�ดอะไร
อย67?  เราท�าอะไรอย67?  เราค�ดผ�ดไหม?  ค�ดอ�จฉาคนอ>?นไหม?  ค�ดโลภ  ค�ด
โกรธไหม?  ให-ด6ป 
จจ�บ
นน�@ให-ร�บต
ดส�นเส�ย  เพราะว
นค>นล7วงไปๆเราจะมา
น
?งเปFนท�กขQอย67น�?หร>อท7านสอนอย7างน�@  ถ-าท7านย
งเปFนอย67  ย
งม�ช�ว�ตอย67ท7าน
จะพ6ดอย7างน�@ แต7ท7านพ6ดด-วยต
วหน
งส>อว
นค>นล7วงไปๆ บ
ดน�@เราท�าอะไรอย67
ไอ-ความเปFนจร�งท7านก�าช
บต
วเราให-เราร6-จ
กต
วเราเอง  ว7าเราบวชเปFนช�มา
หน-าท�?ของช�ค>ออะไร?
เราจะมาละก�เลสเราร6-จ
กก�เลสแล-วหร>อย
ง?  ท�?เราจะต-องละน7ะเราร6-จ
กไหม? 
ไอ-ความช
?วเราจะละ ความช
?วเราร6-จ
กไหม?  เราละแล-วหร>อย
ง  หร>อก�าล
งท�?
จะละ  ท�?เราละแล-วหร>อก�าล
งอดกล
@นอย67หร>ออย7างไร?  ทนไหมอะไรไหม? 
เราพ6ดอย7างสมณะแล-วหร>อย
ง?  เราก�นอย7างสมณะแล-วหร>อย
ง?  ท�?เราบวช
มาน�@ ท7านถามป 
ญหาน7ะ ให-ต
ดส�นซ�เพราะอะไร? เพราะว
นค>นล7วงไปๆ เรา
จะมาท�าอย67อย7างน�@หร>อม�ราคะม�โทสะร�บก�าจ
ดม
นเส�ยร�บภาวนาม
นเส�ยอย7า
มาท�าความประมาทอย67ท�?น�@
เราบวชเปFนพระมาแล-ว  บวชเปFนเณรมาแล-ว  บวชเปFนช�มาแล-ว  ม
นต7าง
เพศก
บคฤห
สถQเขาแล-ว  เราจะมาค�ดอย7างคนบร�โภคกามน�@ม
นจะได-หร>อ? 
เวลาม
นน-อย เวลาม
นไม7มาก เพราะว
นหน1?งๆกFเปล�?ยนไปๆ ม
นไม7คงท�? เรา

795

http://ajahnchah.org/thai/The_Peace_Within_Right_View.php


จะมาอาศ
ยความประมาทอย67น�?หร>อ  เราจะมาท�าความย�7งยากอย67ในใจของ
เราอย7างน�@หร>อ?  มาย1ดม
?นถ>อม
?นอย67น�?หร>อ?  อะไรอย67น�?หร>อ?  ท�าไมเราไม7
ปลดปล7อยม
นไปเส�ยล7ะ  ไอ-ราคะ โทสะ โมหะของเรา  ท�าไมไม7ปลดปล7อย
ม
นไปเส�ย เราจะต-องเหFนโทษของม
น
ถ-าเราย
งไม7เหFนโทษม
นเรากFละม
นไม7ได-  ปลดปล7อยม
นไม7ได-  เส�ยดาย
ความช
?วอย67น
?นแหละ บางท�กFอย67อย7างน
@นแหละ ๕ ป� ๑๐ ป� ๒๐ ป� ชาต�น�@
ชาต�หน-ากFเปFนอย67อย7างน
@นแหละ  น�?ท7านเร�ยกว7าไม7ร6-จ
กหน-าท�?การงานของ
เจ-าของว7า เราควรท�าอย7างไรไหม? ถ1งแม-เราจะโกรธข1@นมากFอดซ� โกรธน7ะ
ไม7ใช7พระพ�ทธเจ-าน�?นะ ท7านไม7สอนหรอก ท�าไมม
นถ1งโกรธ? เพราะเราค�ด
ผ�ด ท�าไมเราถ1งหลง?  เพราะเราค�ดผ�ด ท�าไมเราถ1งโลภ?  เพราะเราค�ดผ�ด
ค�ดผ�ดอะไรม
นกFเปFนม�จฉาท�ฏฐ�ม
นถ1งค�ดผ�ดอย7างน
@นม�จฉาท�ฏฐ�ม
นน�าความ
ท�กขQมาให-เราเราถ1งไม7สงบ
ความสงบม
นอย67ท�?ตรงไหน?ม
นอย67ท�?ส
มมาท�ฏฐ�ความเหFนชอบม
นกFสงบ
เท7าน
@นแหละม
นกFไม7ม�โลภ  ไม7ม�โกรธ  ไม7ม�หลง...ไม7ม�  เพราะเหFนโทษม
น
แล-ว  ไม7ย1ดโลภไว-  ไม7ย1ดโกรธไว-  ไม7ย1ดหลงไว-  ไอ-ความช
?วท
@งหลายท�?เก�ด
มากFม�  แต7ท7านปล7อยม
นไป...ละม
นไป  ม
นไหลผ7านไปเร>?อยๆ  เปFนอย7างน�@ 
ท�าไมถ1งปล7อยม
นไป?  เพราะว7าช�ว�ตของฉ
นม
นน-อย  เวลาของฉ
นม
นน-อย 
ม
นน-อยเพราะอะไร?  เพราะว
นค>นเรากFเหFนอย67ว7าม
นล7วงไปๆน�?นะ  แล-วเรา
จะมาท�าให-ม
นท�กขQอย67ท�าไม  จะย1ดอย67ท�าไมให-ป7วยการป7วยเวลาของเรา 
เรากFปล7อยม
นไปเส�ยด�กว7า ถ-าค�ดตกลงอย7างน�@ม
นกFปล7อยม
นกFวางค>อความ
เหFนชอบน
?นแหละท�?สงบละ
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ถ-าใครไม7ม�ความเหFนชอบ  ไปเถอะจะไปอย67ในป7ากFไปเถอะ  จะไปอย67คน
เด�ยวกFไปเถอะ  จะไปอย67อะไรไม7เหFนใครกFช7างม
นเถอะ  แต7ใจม
นเหFนอย67นะ 
ตาน�?ไม7เหFนแต7ใจม
นเหFนอย67  ไอ-ความสงบจร�งๆน
@น  ไม7ใช7ท�7งนา  ไม7ใช7ป7า 
ไม7ใช7ไปอย67คนเด�ยว  แต7ว7าม
นกFเปFนเหต�เส�ยหน7อยหน1?ง  ถ-าเราต-องการ
ความสงบแล-วไปอย67ป7าม
นท�าความสงบได-เรFวกว7าด�กว7า...  อย7างน�@ไม7ใช7ว7า
เข-าไปถ1งป7าแล-วม
นสงบไปถ1งภ6เขาแล-วม
นสงบไม7ใช7อย7างน
@น
ความสงบม
นต-องเก�ดจากความเหFนชอบ ไม7ใช7เก�ดจากม�จฉาท�ฏฐ� ท�น�@เรากF
เร�ยกว7าเราเปFนน
กปฏ�บ
ต�ท�?ม�การปล7อยวาง  พวกมากเราจะต-องร6-จ
กอย67ได- 
เม>?อเวลาเราจะต-องอย67กFอย67ได-  ไอ-พวกน-อย  กFอย67ได-  เม>?อเราจะต-องอย67  แต7
พวกน-อยเราไปกFได- ถ-าถ1งเวลาเราจะต-องไป ไปด-วยด� ไม7ใช7ไปเพราะอะไร
ท�?น�?ไม7ใช7ท�?อย67ของสมณะท�?สมบ6รณQอย7างน�@  เราย
งไม7สมควร....อย7างน�@  ไอ-
ความเปFนจร�งแล-วส
มมาท�ฏฐ�ม
นอย67ตรงไหนตรงน
@นแหละความสงบ  ถ-า
หากเราไม7ร6-จ
กอ
นน�@  จะไปอย67คนเด�ยวกFเอาซ�...ม
นกFไม7สงบ  จะไปอย67มาก
คนม
นกFไม7สงบ ม
นไม7สงบท
@งน
@นแหละ เพราะม
นเปFนม�จฉาท�ฏฐ� อ
นน�@ต-อง
ค�ดค-นม
นให-ด�ๆ
อย7างท�?ว
ดหนองป7าพงเราน7ะ  อาตมาเคยเล7าให-พระให-เณรฟ 
ง  ไป
ธ�ดงคQ...อยากจะไปธ�ดงคQท�?ไหนนะว
ดป7าพงน�?ม
นธ�ดงคQเท7าไรน7ะเอาไมsจะ
เอาป7าไมs...  เอาอะไรไมsม
นท�?สงบระง
บด�เหล>อเก�นเขาท�างานก
นเปFนเวลา
ท
@งน
@นแหละ...ท�างานก
นเปFนเวลา
บางคนกFค�ดว7าไปสวดมนตQไปท�าว
ตรไม7ได-เก�ดประโยชนQอะไรไม7ได-ท�า
สมาธ�แน7ะ....  น�?พระข�@เก�ยจไปเหFนอย7างน
@น  การสวดมนตQท�าว
ตรน�?ม
นข�@
เก�ยจ  แก-ความข�@เก�ยจน
@นซ�ม
นอยากข�@เก�ยจน�?  ไปเล7าเร>?องธรรมะไป
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สรรเสร�ญค�ณพระพ�ทธพระธรรมพระสงฆQม
นผ�ดไหม?ม
นบาปไหม?เม>?อ
พวกเราท�าอย7างน�@เรากFท�าซ�  ถ-าหากว7าคนเราไปอย67อย7างหน1?งกFว7า  อ>อ...ไม7
ต-องอะไรหรอก  ไปสวดมนตQท�าว
ตรม
นจะได-อะไร  กFเหม>อนก
บร-องเพลง
เท7าน
@นแหละ...  แน7ะ ก�จอะไรท�?ม
นจะม�เปFนรากฐาน คนเก7ากFม�  คนใหม7กFม� 
ม
นฝ1กก
นอย7างน�@  อ
นน�@ม
นเปFนทางท�?ถ6ก  อย7างน-อยถ1งเวลาท�าว
ตรต�ระฆ
ง
แกsงๆ ม
นน1กไม7ได-...กFข�@เก�ยจน�? ม
นกFต-องแก-ความข�@เก�ยจละ ไม7ต-องแก-ท�?อ>?น
หรอก  ม
นกFด�อย67แล-วน�?  ให-เราเข-าใจอย7างน
@น  ถ-าเราไปค�ดอะไรไม7ม�อะไร
เปFนหล
กการ สารพ
ดอย7างจะต-องให-ม�การสาม
คค�ก
น
อย7างเด>อนหน1?ง  พระพ�ทธองคQให-ประช�มก
นอย7างน-อยเด>อนละคร
@ง  เพ>?อ
เปFนการสาม
คค�ก
น  ม�อะไรจะได-ปร1กษาก
น  เปFนส
งโฆ...เปFนหม67ของสงฆQ 
ม�คส
งโฆ...หม67แห7งเน>@อ  สก�ณาส
งโฆ...หม67แห7งนก  อร�ยส
งโฆ...หม67แห7งพระ
อร�ยเจ-า  ม
นเปFนหม67เปFนหมวด ถ1งแม-ม
นจะไม7เหม>อนก
น  เหม>อนนกน7ะม
น
ต7างพ
นธ�Qก
นม
นกFเปFนนก  บางต
วกFยาวๆ  บางต
วกFส
@นๆ  บางต
วกFป�กยาว 
บางต
วกFป�กส
@น  แต7ว7าม
นกFเปFนนกเหม>อนก
น  เร�ยกว7าหม67แห7งนก  ม
นไป
เปFนกล�7ม
หม67ของพวกโยมช�กFเหม>อนก
น  ของพระของเณรกFเหม>อนก
น  ต-องเหม>อน
ล
กษณะนกอย7างน
@น  ล
กษณะผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFต-องเปFนอย7างน
@น...สงบ 
ท�าจ�ตของเราให-สงบ  ถ-าเราไม7ม�ป 
ญญาม
นท�าความสงบไม7ได-ท�?อย67สมบ6รณQ
เก�นไปอาหารสมบ6รณQเก�นไปกFย
งไม7สงบ  เพราะจ�ตเราไม7เหFนช
ด  ไอ-ความ
ช
?วท
@งหลายท�?ม
นม�มาอย67  เราจะละม
น...ละไม7ได-  เพราะเราย
งไม7เหFนโทษ
ของม
นอย7างช
ด เราจะต-องเหFนโทษม
น ท�น�@ค�ดไปพ�จารณาไปแล-วตกลง กF
ต-องพยายาม ท
@งพวกญาต�โยมท
@งหลายท�กๆคน
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อย7างท�กว
นน�@ว
ดป7าพงเราน
@นน7ะ พ6ดง7ายๆ ในสม
ยน�@เปFนว
ดต
วอย7าง เขาให-
ช>?อว7าว
ดหนองป7าพงเปFนว
ดต
วอย7างต
วอย7างท�?ด�ปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ ค�าเขา
เล7าล>อของคนชาวโลกเขาพระเณรกFน7าเล>?อมใสประพฤต�ด�ประพฤต�ชอบ 
เราลองมาด6ม
นด�อย7างน
@นไหม?  อย7างเขาเล7าไหม?  พวกช�กFม�ระเบ�ยบด� 
ประพฤต�ด�ประพฤต�ชอบน7าเล>?อมใสเขาพ6ดอย7างน
@น  เราด�อย7างเขาว7าหร>อ
เปล7า  เช7นว7าเราไม7ด�  เรากFต-องค�ดให-ม
นด�อ�กว7าเราไม7ด�หร>อเปล7า  ม
นเปFน
อย7างน
@นหร>อ เราต-องอาศ
ยต
วของเราเอง
ถ-าเราท�าไม7ด�อย67เขาว7าด�  อ>@อ...เขาโกหกเรา  ไอ-คนน
@นม
นพ6ดผ�ดน7ะ  เราจะ
ไปเข-าใจว7าด�ก
บเขาไม7ได-  เราย
งอย67...ย
งม�ก�เลสอย67  ย
งม�ต
ณหาอย67  เรา
พยายามจะเพ�?มข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�เราไปอ�ก  ตรวจด6กาย  วาจา  ใจของ
เจ-าของท�?ม�อย67น�@  ตรวจด6ท�กๆว
น ม
นพร7องตรงไหน ม
นส
@นตรงไหนต-องต7อ
ตรงน
@น ม
นยาวตรงไหนต-องต
ดตรงน
@น ให-ปฏ�บ
ต�อย7างท�?ว7าเหม>อนอย67คนๆ
เด�ยวอย67มากคนกFเหม>อนอย67คนๆเด�ยว  ไม7ต-องว�7นวาย  ต-องม�การอดกล
@น 
บางท�กFว7าไอ-คนน
@นพ6ดไม7ค7อยถ6กใจเรา  เพราะคนน
@นม
นไม7ร6-จ
ก  ม
นไม7
ฉลาด เรากFร6-จ
กคน...ไอ-คนน
@นม
นย
งไม7ฉลาดเรากFต-องร6-จ
กม
น ผ7อนส
@นผ7อน
ยาว ถ1งเวลาท�?ต
กเต>อนก
นกFต
กเต>อนก
นให-ด� อย7าไปท�าอย7างน
@น อย7าไปท�า
อย7างน�@ อย7างน�@ม
นไม7ด�
คนเราน7ะถ-าหากว7าจะเต>อนคนอ>?นเขากFเต>อนเราเองเส�ยก7อน  เต>อนท�าไม? 
ถ-าไปเต>อนเขาแล-วเขาไม7ฟ 
งน�?  ม
นจะเก�ดโมโหข1@นมา  เราจะเต>อนคนๆน�@กF
เร�ยกว7า  เราท�าต
วเราให-ม
นด�เส�ยก7อน  เขาจะว7าเขาจะด7าอะไรกFช7างเถอะ 
เราได-สร-างความด�แล-วในจ�ตท�?จะเต>อนเขา  ถ-าเขาฟ 
งกFด�  ถ-าไม7ฟ 
งกFตาม
เร>?องเขา คนเต>อนต-องอย67ในล
กษณะอ
นน�@  ไอ-คนท�?ถ6กเขาเต>อนน
@น ไอ-ค�ณน�?

799



พ6ดไม7ด�  ท�าไม7ด�  อะไรเรากFฟ 
ง  จร�งของเขาไหม?  เขาว7าเราไม7ด�  จร�ง
ไหม? ...เราฟ 
ง ถ-าเราด�...  กFเขาพ6ดไม7ถ6ก เขาค�ดไม7ถ6กกFเร>?องของเขา เรา
ต-องปล7อยต-องวางเข-าส67ธรรมะให-ได- ใครจะว7าด�ว7าช
?ว เข-าส67ธรรมะต-องตรวจ
ด6ว7าล
กษณะอย7างน�@ เราท�าอย7างน�@ เราค�ดอย7างไรไหม? เราค�ดอ�จฉาคนอ>?น
ไหม? ถ-าคนเขามาพ6ดว7า ค�ณน7ะอ�จฉาฉ
น ถ1งพ6ดอย7างน�@ถ1งท�าอย7างน�@ เรากF
ต-องร6-จ
กว7าม
นจร�งอย7างน
@นหร>อเปล7า  เม>?อเราจะพ6ดจะท�าอะไรต-องร6-จ
ก
ร
บรองต
วของเรา  เราไม7ค�ดอย7างน
@น  เราม�เจตนาด�  แต7คนน
@นเขาม�เจตนา
ไม7ด� เรากFสบายใจอย67 กFเพราะว7าเราร6-ต
วของเราอย67แล-ว
ด
งน
@นท7านจ1งให-ม�สต�ท�กเวลา  เม>?อจะต
@งใจพ6ดอ
นน�@เรากFต
@งใจพ6ด  ด�ไหม? 
ถ6กต-องไหม?  ค>ออะไร?  เราร6-จ
กของเรา  เม>?อคนอ>?นเขาท-วงว7าพ6ดอ
นน�@ม
น
ไม7ด� เรากFสบายเพราะเราค�ดด�อย67แล-ว เราพยายามท�าให-ด�อย67แล-ว ค�ดด�อย67
แล-ว ไอ-คนท�?ว7าไม7ด�เขาพ6ดผ�ด...เรากFสบายใจ
อ
ตตะนาโจทะย
ตตาน
ง...จงเต>อนตนด-วยตนเอง  แต7ให-อาตมามาเต>อนท�ก
คนๆท�กเวลาหร>อ  ต
@งพรรษาหน1?งพ1?งได-มาน�?น7ะ  ถ-าอาศ
ยอาตมามาเต>อน
ญาต�-โยมท�กว
นๆ  ญาต�-โยมคงจะโง7เตFมท�ซะแล-ว  อ
ตตะนาโจทะย
ตตาน

ง...จงเต>อนตนด-วยตนเอง  ค�-มครองตนเอง  เราค�-มครองจ�ตของเราเอง 
ร
กษาต
วเอง ฉะน
@นนานๆอาตมาจะเด�นเข-ามาว7าปฏ�บ
ต�เอาเองเน-อ...ท�กคน
ปฏ�บ
ต�เอาเองด6เอาเองสอนให-ด6เอาเองให-ร
กษาเอาเองค>อให-เต>อนเจ-าของ
เองว7า  การกระท�าเราด�ไหม?  เราท�าอย67ท�กว
นน�@เพ>?อสมก
บเปFนสมณะไหม? 
ต-องค�ดให-ม
นด�อย7างน�@
ฉะน
@นให-เข-าใจเส�ยว7า  ไม7ต-องอ>?นหรอก  ว
ดป7าพงน�?ม
นระด
บประเทศ ไม7ใช7
ระด
บอ�าเภอ  ไม7ใช7ระด
บจ
งหว
ดหรอก...ระด
บประเทศ  ยกต
วอย7างเหม>อน
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อาตมาน
?นแหละ เขาต-องเข-าใจว7าอาตมาเปFนพระอรห
นตQแล-วเด�wยวน�@ แต7ว7า
เร>?องเขาพ6ดไป เราจะเปFนจร�งอย7างน
@นหร>อไม7เปFนจร�งอย7างน
@น ม
นอย67ท�?เรา 
เร>?องเขาพ6ดไปเขาพ6ดอย7างน
@น น�?พระอรห
นตQมาแล-ว...เราจะด�ใจไหมน
?นน7ะ 
เราเปFนหร>อย
ง หร>อเราย
งไม7เปFน น
?นเร>?องเขาพ6ด ห-ามเขาไม7ได- เราจะต-อง
ตรวจด6ของเรา  เราร6-ต
วของเรา  เปFนไม7เปFนเราร6-ท�?ต
วของเรา  เราไม7ต-อง
อาศ
ยคนอ>?นเขา เราเต>อนอย67อย7างน�@  เขาเต>อนเราอย67อย7างน�@  เรากFเต>อนเรา
อย67อย7างน�@ อ
นน�@ประชาชนเขาพ6ด เขาเปFนอย7างน
@น
แม7ช�กFส�ารวมน7าเล>?อมใส พระสงฆQกFน7าเล>?อมใส...ขาว...ท�กจ
งหว
ดม
นมารวม
สารพ
ดอย7าง ด6ซ�...ช�ฝร
?งกFม� พระฝร
?งกFม� ด�ไมs...พระฝร
?งด�ไมs เขาว7าด�...ด�ไมs 
ช�ฝร
?งเขาว7าด�...ด�ไมsล7ะ  หร>อเขาว7าด�กFจะด�เอาง
@นหร>อ  พระฝร
?งท7านด�นะ 
ท7านอย67เม>องนอกท7านอ�ตส7าหQมา  แหม...ศร
ทธาท7านมากเหล>อเก�น  ช�ฝร
?ง
มาอย67เม>องไทยกFมาบวชเปFนช�ฝร
?ง  น7าเล>?อมใสเหล>อเก�น  ม
นด�จร�งอย7างน
@น
ไหม? เราต-องด6เราเองซ� อย7าไปเช>?อคนอ>?นเขา น�?ระว
งให-ม
นด�ให-เราค�ดด6อ�ก
เขาว7าเราช
?วน7ะเขาพ6ดเขาว7าเราด�น7ะเขาพ6ดไม7ใช7ต
วเราต
วเราร6-ต
วเราเอง
อ
นน�@ให-ต
@งไว-ในใจของเรา  ให-พยายามท�กคน  จะต-องเปFนอย7างน
@น  เฉพาะ
บรรดาท�?คนแก7ๆน
@นน7ะ  คนแก7น�?ตามส
ดส7วนกFอาย�ย
งไม7มากนะ  บางคนกF 
๖๐ ป� มาแล-ว ๗๐ ป� กFย
งม�เลยนะ ว
นค>นม
นล7วงไปๆ ว
นน�@กFก�าล
งจะหมด
ไปแล-ว  ตอนเช-าตะว
นโผล7มาอ�กแล-วกFหมดไปๆ  ให-ต
@งใจ  อย7าให-ต
วเรา
ว�7นวาย  อย7าว�7นวายก
บคนอ>?น  เปFนคนว7าง7าย  เปFนคนสอนง7าย  ไม7ย1ดถ>อ
มานะท�ฏฐ�ท�ฏฐ�...ค>อความเหFนท7านไม7ห-ามหรอก  เหFนเร>?อยๆไปแต7มานะ
อย7าไปผ6กพ
นม
นอย7าไปย1ดม
นให-ปล7อยให-วาง  ถ-าหากว7าเราปล7อยวางม
น 
ม
นกFผ7านเราไป ถ-าเราไม7ปล7อยม
นกFหน
ก
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อย7างท�?ท7านว7าปล7อยส
งขารวางส
งขารน7ะ ม
นเปFนของหน
ก ไอ-ร6ปน�@  เวทนา
น�@ ส
ญญาน�@ ส
งขารน�@ ว�ญญาณน�@ ม
นเปFนของหน
ก ไปย1ดเอาของหน
กไว-ม
น
กFหน
กซ�  ร6ปเวทนาส
ญญาส
งขารว�ญญาณเราถ>อว7าเปFนต
วเปFนตนเปFนเรา
เปFนเขาแล-วกFแบกม
นไว-ม
นกFหน
กท7านว7าให-ท�@งของหน
กเส�ย  ค>อไปย1ดว7า
ร6ป  เวทนา  ส
ญญา  ส
งขาร  ว�ญญาณน�@เปFนเรา...เปFนของเรา  เวทนาน�?ค>อ 
ส�ข-ท�กขQ น�?กFเร�ยกว7าม
นเปFนของเรา อย7าไปถ>ออย7างน
@น ม
นหน
ก ท7านว7าให-
วางให-ปล7อย ส
ญญาความจ�าโน-นจ�าน�@ว7าเรา ว7าของเรา กFต-องวางม
นๆหน
ก 
เม>?อร6-แล-วกFวางร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ ท
@งหมด อย7าไปย1ดให-
ม
นหน
กเปFนส
กว7าธรรมชาต�ม�ความร6-ส1กแล-วกFด
บไปเท7าน
@นไม7ม�ใครเปFน
เจ-าของถ-าใครเข-าไปถ>อเปFนเจ-าของเม>?อไรกFหน
กเม>?อน
@น
ก�ตต�ศ
พทQว7าพระส
งฆราชองคQหน1?ง  เขาถวายถ-วยชาจากเม>องจ�นโอย...พอ
ถ-วยชาถ1งม>อป�sบม
นท�กขQเลย  จะวางตรงไหนหนอ  จะเกFบตรงไหนหนอ 
กล
วม
นจะแตก  แต7ก7อนไม7ม�ถ-วยชาสบาย  พอเขาให-ถ-วยชา  พอเขาถวาย 
จ
บถ-วยชาท�กขQแล-วนะ  แต7ก7อนม
นย
งไม7ท�กขQ  ถ-วยชาน�@แหละม
นหน
กเหFน
ไหม  เณรเข-าไปใกล-กFว7า  "ระว
งให-ด�นะ"  เปFนท�กขQตลอดเวลาได-ถ-วยชาใบ
น
@นมาม
นเปFนท�กขQท�กขQม
นมาก
บถ-วยชาเพราะไปย1ดม
?นถ>อม
?นเลยเปFนท�กขQ 
อ�กว
นหน1?งสามเณรไปจ
บหล�ดม>อแตกเพ��ยะเอ-อ...หมดท�กขQไปซะท�โวsยม
น
ท�กขQมาหลายป�แล-ว แน7ะ...เหFนไหม
ข
นธQ  ๕  น�@กFเหม>อนก
น  ม
นหน
ก  ให-ท�@งของหน
กเส�ย  ท�@งร6ป  ท�@งเวทนา 
ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณน�@เส�ย อย7าไปเข-าใจว7าต
วเราหร>อของเรา ม
นส
กแต7
ว7าร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ เท7าน
@น อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?น ถ-าเรา
ร6-เช7นน�@ม
นกFเปFนว�ม�ตต�ข1@นมา  พ-นข1@นมาแล-วแต7ก7อนม
นต�ดสมม�ต�เม>?อเหFน
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เปFนส
กว7าม
นกFพล�กข1@นมาเปFนว�ม�ตต�พ-นจากสมม�ต�อ
นน
@นในข
นธQ๕  สม
ย
ก7อนไปย1ดข
นธQ ๕ เม>?อมาปล7อยข
นธQ ๕ ม
นกFเบาน�?ต
วอ�ปาทานความย1ดม
?น
ถ>อม
?น ให-เข-าใจท�กคน
ท�?เรามาน7ะเรามาปล7อยวาง คนอ>?นเขาเต>อนเรา เรากFสาธ�เลย ไม7ต-องไปว7า
เขา เขาเต>อนเรา ถ1งว7าเราท�าถ6ก แต7เขาว7าท�าผ�ด กFฟ 
งเถอะ ฟ 
งม
นให-เก�ด
ป 
ญญา อาตมาจะเอาของด�ๆมาฝาก ไอ-พวกเซFนเขาน7ะ เขาสอนให-ลดท�ฏฐ�
มานะ ไม7ต-องเร�ยนอะไรมากหรอก พอน
?งสมาธ�  ง7วงนอนเขากFเอากระบอง
ต�ศ�รษะ เปsะ พอล6กศ�ษยQมองเหFนอาจารยQ..."ขอบค�ณคร
บ"  พวกเราเปFนแม7
ช�ก
นน�@  จะขอบค�ณก
นได-ไหม?  ช�ท�กๆคนน7ะแก7ๆ หน�7มๆพอเราง7วง เขาเอา
กระบองมาต�ศ�รษะเผsะ...-  "ขอบค�ณคร
บ"...ว7าได-ไหมห>อ  ก�เลสของเราก
บ
ของเขาน7ะว
ดด6ซ�ม
นยาวขนาดไหนนะ ด6กFได-น�?  ถ-าถ6กเราม
นจะเปFนอย7างไร 
เพราะฉะน
@นการสอนก
นน7ะ  อาตมากFย
งยอมล6กศ�ษยQเลย  อะไรท�?ม
นผ�ด
เต>อนเถอะ
แต7ว7าเปFนอาจารยQเขาม
นย�?งยาก  ไม7ม�ใครจะกล-าเต>อน  เกรงใจ  โยมท
@ง
หลายน7ะม�ก�าไรนะ  อาตมาบอกให-  ไม7ต-องเกรงใจ  ถ-าอาตมาท�าผ�ดโยมจะ
เต>อนน�?ยาก ไม7ม�ใครเต>อนเพราะว7าเปFนคร6บาอาจารยQกล
วเกรงน�? ด
งน
@นการ
ปฏ�บ
ต�เปFนพระเถระน�?ม
นยากล�าบาก  บางท�เราผ�ดเขากFปล7อยให-ผ�ดไป
เร>?อยๆ ไม7ร6-ต
วของเรา ถ-าเขาจะเต>อนร1 เขากFกล
วเรา เกรงเรา อะไรเรา ม
น
หาคนท�?จะสอนเรายากล�าบาก  ไอ-พวกเราน�@ม
นสบายก
นท�กคน  ถ-าหากว7า
ท�าความผ�ดมา  ม�คนบอกป�sบเลยท�เด�ยว  ม
นด�เหล>อเก�นแล-วน7ะ  อย7าไปน
?น 
อย7าไปน�? ให-เข-าใจการปฏ�บ
ต�ม
นกFเร>?องอย7างน�@เอง ถ-าเราละเราวางแล-วม
นกF
หย�ดแหละ ม
นไม7หน
ก ไอ-ความย1ดม
?นถ>อม
?นน�@แหละม
นหน
ก
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ฉะน
@นอย67ในกล�7มมากๆ เราอย67ด-วยก
น  คนในกล�7มหน1?งจะต-องม�ห
วหน-าเปFน
ธรรมดา จะท�าอะไรให-น1กถ1งห
วหน-า อย7างช�ท�กคน พระท�กองคQ จะท�าอะไร
ให-น1กถ1งอาตมาด-วย เพราะอาตมาเปFนผ6-น�า ให-เราน1กถ1งว7าถ-าเราจะท�าไม7ด� 
ท�าว�7นวาย  กFให-น1กถ1งอาตมา  เพราะอาตมาเปFนผ6-แนะน�าพร�?าสอนท�กอย7าง 
ท�?อย67ท�?อาศ
ยว
ดหนองป7าพงน�@ จะว7าอาตมาเปFนเหต�กFได- ญาต�-โยมมาท�หล
ง
น�@มาอย67สบายๆ  แม-จะท�าอะไรข1@นมากFให-น1กถ1งบ�ญค�ณซะน�ดหน1?งกFด�  ว7า 
ควรไหมหนอ ถ6กไหมหนอ
ในกล�7มช�ท
@งหลายน�@ ช�ต
@ง ๖-๗ คน ท�?อาตมาต
@งไว- ท�าไมถ1งต
@ง ท�าไมไม7ต
@ง
หมดท�กคน? กFเขามาบวชก7อน เขาร6-ภาษาก7อน ร6-เร>?องก7อน ช�านาญก7อน กF
ต
@งเปFนกรรมการข1@น...เพ>?ออะไร?  เพ>?อตรวจตราพวกญาต�-โยมท
@งหลายท�?
เข-ามา ให-ความบร�ส�ทธ� tด-วย ควรไหม?...ผ�ดไหม?...ถ6กไหม?...อย7างน�@  ให-
เขาส�ารวจตรวจตราค
ดเล>อก  พวกเราท�?เข-ามาใหม7เปFนคนด�ไหม?  อย7าง
เล>อกหนทางให-เขาอย7างน
@น  ให-ใครมาต
@งเปFนกรรมการให-ร
บรองน�?  ให-เง�น
เด>อนส
กก�?บาทก�?ร-อยเขากFไม7เอาก
น  ม
นล�าบากน�?  อ
นน�@อาศ
ยศร
ทธา  ม�
ศร
ทธา
อาตมาต
@งใจว7าใครจะบวชกFให-เข-ามาหาน�?ก7อน  ถ1งบวชแล-วอย67ไปกFให-
กรรมการ ๖-๗ คน น�?พ�จารณาเส�ยก7อน ถ-าคน ๖-๗ คนม
นจะไปร�มเกล�ยด
คนๆเด�ยวม
นกFไม7ม�หรอกยากมากท�?ส�ดแหละ  ถ-าหากว7าใครม
นผ�ดพลาด
ตามสายตาของกรรมการ ๖-๗ คน แล-วกFเร�ยกว7าช�คนน
@นเปFนคนแปลกคน 
อาตมาต
@งพระในว
ดน�?กFเหม>อนก
น ต
@ง ๖-๗ องคQ เปFนคณะสงฆQไว-  ถ-าสงฆQ
ใน ๕-๖ องคQ น
@นน7ะไม7เข-าใจแล-ว ไม7ถ6กแล-ว กFเร�ยกมาถามด6 พระองคQน
@น 
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เณรองคQน
@น  เปFนพระท�?แปลก  เปFนเณรท�?แปลกแล-ว  ไว-ใจไม7ได-แล-ว  ต-อง
ส�ารวจตรวจตราอย67อย7างน�@ท�กเวลา
ฉะน
@นพวกเราท
@งหลายน
@นน7ะจ1งได-อาศ
ยอ
นน�@  อาศ
ยบ�ญค�ณอ
นน�@  ท�?ม�
ปฏ�บ
ต�ก
นอย7างน�@  ม
นจ1งม�ความอย67เยFนเปFนส�ขท�กๆคนตลอดมาท�กว
นน�@  ด
ง
น
@นอย7าไปล>มบ�ญค�ณ  จะพ6ดอะไร?  จะไปท�?ไหน?  จะท�าอะไร?  ให-น1กถ1ง
อาตมาบ-าง  ว7าอาตมามาท�าน�@เพ>?ออะไร?  โยมเข-ามาบวชน�?อาตมาได-เร�ยก
ค7าเช7าไหม?  ฝร
?งมาอย67กFได-  ไทยมาอย67กFได-  มาปฏ�บ
ต�ก
น  ถ-าจะไปพ
ก
โรงแรมเขาต-องเกFบค7าเช7าท
@งน
@นแหละ  ให-ด6ไปอย7างน�@ด�กว7า  พ>@นๆ  ด6ไป
เถอะ อาตมาค�ดย
งไงไหม? แต7อาตมาเปFนพระท�?เร�ยกว7าเฉยๆท�กคน ช�ท�ก
คนท�?เข-ามาน�@อาตมากFเฉยๆ อย67อย7างน�@  ถามกFไม7ถาม  ท�กคนสน�ทอย67ในใจ 
เร�ยกว7าร
กก
นด-วยธรรมะไม7ได-ร
กก
นโดยโลกไม7ต-องประจบประแจงก
น  ม�
อะไรผ�ดพลาดต-องพ6ดก
นไปตามส7วน
บางคนอาตมาไม7เคยได-ถามเลยพวกช�น�?  อย7าว7าแต7ช�แหละ  พระ-เณร  ไม7
เคยได-ถามกFย
งม�เลย  เพราะว7าม
นมาก  ฉะน
@นคนๆเด�ยวด6คนหม67มากม
นกF
ล�าบากอย67 จ1งว7าให-ปฏ�บ
ต�เอาเอง ร
กษาต
วเองให-ม
นมากท�?ส�ดน
?นน7ะด�หลาย
ละ ให-ด6ซ�ว7าผ6-คนประชาชนท
@งหลายมาว
ดป7าพงน7ะ มาด6แม7ช� มาด6พระ มา
ด6ข-อปฏ�บ
ต�  เขาไม7ต-องไปถามอะไรหรอก  ก-าวเข-ามาในว
ด  ไปด6ก�ฏ�ของ
พระ  ก�ฏ�ของแม7ช�  สถานท�?ว
ดม
นสะอาด  เกFบส�?งท�?เปFนส
ดเปFนส7วนไว-
เร�ยบร-อยอย7างสมณะ  ม
นกFเก�ดความเล>?อมใสแล-ว  ไม7ต-องเทศนQหรอก...ไม7
ต-องเทศนQ  อ
นใดม
นเกะกะละวาง  กFต-องช7วยก
นเกFบ  ช7วยก
นร
กษา  อ
นน�@
แหละค>อเทศนQละ คนเล>?อมใสอย7างน�@
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ไอ-ต-นไม-ท�?อย67ในป7าน7ะม
นเทศนQให-เราฟ 
งไหม?  ดอกไม-เหFนไหมม
นเคย
เทศนQให-เราฟ 
งไหม?  ท�าไมม
นถ1งร6-ส1กว7าฉ
นชอบม
นเหล>อเก�น  ฉ
นหอมม
น
เหล>อเก�น  ดอกไม-ม
นเทศนQไหมม
นเก�ดตามธรรมชาต�ม
นท
@งน
@นแหละ  คน
เราเข-าไปชอบม
นเองของม
น  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ล
กษณะอ
นน�@ม
นเปFนธรรม
ในต
วของม
น  เราไม7ต-องไปเทศนQอะไรให-ม
นมากหรอก  เราปฏ�บ
ต�ของเรา
เท7าน
@นแหละ
อาตมาย
งเคยค�ดเลยว7า...การสร-างว
ด  ต
@งแต7  ๖  พรรษา  เร�?มปฏ�บ
ต�แล-ว 
อาตมาไม7เหFนเร>?องอ>?นไกลนอกจากเร>?องปฏ�บ
ต� ไม7ต-องไปขอร-อง ไม7ต-องไป
ออกการQด  ไม7ต-องไปอะไร  ม
นอย67ในข-อปฏ�บ
ต�ท
@งหมดน7ะ  จ�วร  บ�ณฑบาต 
เสนาสนะ เภส
ชน
@น ไม7อย67นอกเหน>อน�@ เราปฏ�บ
ต�ให-ม
นด�ในเราน�@ ไม7ต-องไป
ร-องขอหรอกนะ
ไม7ใช7แต7เม>องน�@นะ  ไปเม>องนอกเขากFย
งเล>?อมใส  อาจารยQส�เมโธน�@กFว7า 
"แหม...หลวงพ7อน�?กFเปFนพระแปลกเหม>อนก
นนะ  ผมอย67น�?กFไม7ม�ใคร
ปวารณาหรอก หลวงพ7อไปท�?ไหนเขาปวารณาป 
จจ
ยให-เร>?อยๆ"  แต7อาตมา
ไม7เคยเอามาหรอก  เง�นต
@งหลายหม>?นเหม>อนก
น  กFเขาถวายมา  ไม7
เอา...เอาไว-ก
บส�เมโธ  เอาไว-น
?นแหละ  เม>?อพระไทย  เม>?อพระฝร
?งไป-มา 
เม>?อช�ฝร
?งไป-มา ถ1งคราวจ�าเปFน ม
นข
ดข-องจร�งๆ เอาน�?ใช-เถอะ ไม7เคยเอา
มา  เปFนส7วนกลางไว-ท�?น
?น  ไม7ต-องเอาเข-ามา  น�?...ต-องท�าอย7างน�@ค�ดอย7างน�@
ท�กๆคน
ไม7ใช7แต7เม>องเรา  เม>องอ>?นกFเหม>อนก
นเขาม�ศร
ทธา  เพราะการกระท�าของ
เราอาตมาเหFนว7าถ-าเราท�าด�ท�?ส�ดแล-วน
?นน7ะ... ร6-จ
ก... เทวดาเหFนพอเหFนป�sบ
เท7าน
@นแหละโอย...  อยากจะเอาของมาให-แล-วอย7างน-อยอยากจะมาถวาย
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จ
งห
นถ-าไม7ได-มาถวายจ
งห
นปวดศ�รษะ...  ศ�รษะจะแตกต-องอยากมา... 
ต-องมาจะอย67ท�?ไหนกFมา ไม7ใช7ว7าอย67แต7น�? ไปอย67ภ6เขากFม�มา ไม7เหFนหน-ากFมา
ไม7ร6-ว7าค�ดถ1งอะไรกFไม7ร6-คงค�ณธรรมท�?เราปฏ�บ
ต�ด
งน
@นการปฏ�บ
ต�น�?เปFน
ของด�ท�?ส�ด
พวกเราท
@งหลายการปฏ�บ
ต�น7ะให-ถ1งท�?ถ1งท�?ส�ดแล-วไม7ม�อะไรข
ดข-อง จะสร-าง
ว
ดแห7งใดแห7งหน1?งไม7ต-องไปขออะไรท�?ไหนหรอกเขาเอามา  ให-เขามาสร-าง
เองเขาด6อย7างน�@ไม7ต-องไปน
?งขออะไรเราท�าด�เท7าน
@นแหละม
นไหลมาๆ 
สร-างท�?พ
กให-ท�?เราอย67น�@เราอย67ด-วยบ�ญวาสนาบารม�ของเราอย67ด-วยการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ถ-าพระทะเลาะก
นซ�  พระไม7ถ6กก
นซ�  สมภารข�@โลภ  ช�ท�า
อธ�กรณQว�7นวายก
นซ�  ม
นจะม�อะไรก
นล7ะ...ไม7ม�หรอก  ประเด�wยวเขากFจะเอา
ไฟมาจ�ดกระตsอบน-อยๆเท7าน
@นแหละ  ให-เราเข-าใจเราอย67ท�กว
นน�@เราอย67
เพราะความด�ของเรา ให-เข-าใจอย7างน
@น ท�าให-ม
นด�ข1@นๆ ต-องช7วยก
น
ไปไหนไม7ค7อยอดอยากเพราะอะไร?  เพราะความเส�ยสละ  ถ-าเอาเข-า
กระเปp าหมด พวกช�กFไม7ให-ก�นเลย พระกFไม7ให-เลย อ
นน�@อาตมาเอามาแบ7ง
ก
นไปหมด  สาขาไหนกFตามแบ7งก
นไป  บางท�หย6กยาเขาเอามาถวายกFให-
ถวายองคQอ>?นเส�ย ให-ท7านไปฉ
นยาให-โรคท7านหาย อาตมากFหาย ไม7ต-องฉ
น
กFหายแล-ว ม
นได-บ�ญน7ะ น�?ท�าไม?
ในคราวหน1?ง  พระสาร�บ�ตรก
บพระโมคค
ลลานQ  ไปจ�าพรรษาอย67ในภ6เขาน7ะ 
พระสาร�บ�ตรน
@นท7านปวดท-อง  ปวดจะเปFนจะตายเลย  พระโมคค
ลลานQเลย
ถามว7า  ท7านสาร�บ�ตรท7านเคยเปFนโรคอย7างน�@มาไมs?  เคยเปFนคร
บ  แต7ย
ง
เปFนฆราวาสอย67 ท7านฉ
นยาอะไรจ1งหายน�?? โยมแม7ผมน7ะ ถ-าปวดท-องอย7าง
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น�@ จะต-องเอาถ
?วเข�ยวบ-าง น�@าตาลบ-าง นมบ-าง อะไรบ-าง น�@าข-าวปายาสบ-าง 
กวนเข-า เอาให-ฉ
น แล-วโรคท-องผมม
นหายไป
พ6ดก
นสององคQอย67ภ6เขา เทวดาฟ 
งได-ย�น พอด�ตอนกลางค>นจวนจะร�7งเข-าไป
หาทายกเทวดาจ
บคอทายกเอาหน-ามาไว-ข-างหล
ง  พ6ดบ-าๆบอๆไป  "ม1งจะ
ท�ายาไปถวายท7านสาร�บ�ตรไมs  ถ-าไม7ท�ายาไปถวายท7านสาร�บ�ตร  เอาให-
ตายๆ"  ทายกยอมแล-ว ร
บรองจะท�ายาให- พอด�หายข1@นมากFร�บเอาถ
?วเข�ยว
มากวนข1@น  ตอนเช-าพระโมคค
ลลานQไปบ�ณฑบาตพระสาร�บ�ตรไม7ได-ไป 
ปวดท-อง  ทายกใส7บาตรพระโมคค
ลลานQแล-วยกยาข1@นว7า  "ขอถวายให-ท7าน
สาร�บ�ตรด-วย"
พอไปถ1งว
ด ท7านกFยกยาไปถวายท7านสาร�บ�ตร ท7านสาร�บ�ตรเม>?อมองไปใน
บาตรเหFนอาหารท�?พ6ดก
นอย67เม>?อค>นน�@  ถ
?วเข�ยวกFเหFน  อะไรกFเหFนเหม>อน
เหม>อนพ6ดท�กอย7าง  ถ6กหมด พระสาร�บ�ตรตกใจเลย  บอกว7า  เออ...เอาละ
ม
นเปFน*ว�ญญ
ต� ไม7ได-บอกหา เปล7าหรอก...เปFนว�ญญ
ต� ท7านว7าอาหารชน�ด
น�@ให-ท7านโมคค
ลลานQไปเทลงพ>@นปฐพ�เส�ย  "ถ1งแม-ว7าไส-ผมน7ะม
นจะร
?วไหล
เด�wยวน�@ ผมกFฉ
นไม7ได-"  น�?...ท7านร
กษาอาบ
ต�ของท7าน เพราะท7านได-พ6ดแล-ว
ได-ย�นถ1งเทวดา  พระโมคค
ลลานQกFยกยาน
@นเทลงบนพ>@นด�น  พอยาถ1งแผ7น
ด�นโรคท-องของพระสาร�บ�ตรหายเลย  เหFนไหม  อ
นน�@ม�อาน�สงสQอย7างน�@
ขนาดน�@แหละท7านปฏ�บ
ต�อย7างน
@น ขนาดท�?ท7านพ6ดก
นสองต7อสองในภ6เขาน�? 
เทวดาได-ย�น  ได-ยาขนาดน
@นท7านย
งไม7ยอมฉ
นเลยเพราะม
นออกจาก
ว�ญญ
ต�ของท7านแล-วน�?...การร
กษาศ�ลของท7านม
นไกลก
นก
บท�กว
นน�@
ท�กว
นน�@ต-องสะพายย7ามไปขอเลยเหFนไหมพระไปขอเร�?ยไรตามตลาดน
@นน7ะ
ห7างไกลก
นมากท�?ส�ดแหละ  การปฏ�บ
ต�ต-องเปFนอย7างน�@  ให-จ�าไว-ในใจเร>?อง
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บร�ส�ทธ� tต-องท�าอย7างน�@ ไม7ตาย พระพ�ทธองคQว7าถ-าปฏ�บ
ต� อ�ช�ปฏ�ป 
นโน ญา
ยะปฏ�ป 
นโน สาม�จ�ปฏ�ป 
นโนน7ะ แล-วไม7ตาย ท�าให-ม
นด�เถอะ ว
นน�@ฉ
นเสรFจ
แล-ว  พร�7งน�@จะฉ
นอะไร  ไม7ต-องพ6ดถ1ง...ม�  ไม7ต-องไปสะสมอะไรให-ม
นมาก
หรอก  ถ-าท�าความด�อ
นน
@นต-องด�  ท7านบอกว7าถ-าใครไม7ให-ทาน  แก7ผ6-
ประพฤต�ชอบแล-วไม7ค7อยสบาย เจFบศ�รษะ อยากจะไปถวายจ
งห
น อยากจะ
ไปกราบ  อยากจะไปไหว-  อยากจะไปอะไรต7างๆ  เก�ดข1@นในจ�ตใจด-วย
อ�านาจอ
นน�@
ท�กๆคนให-พาก
นเข-าใจ  สร-างความด�ข1@น  ไม7ใช7สร-างความช
?ว  เราบวชมา
เปFนสมณะท�กคน พวกช�กFเปFนสมณะเข-ามาบวช พระ-เณร กFในนามสมณะ 
หน-าท�?ของสมณะเปFนอย7างไร?  ทางท�?สมณะจะเด�นไปอย7างหน1?ง  ทางท�?
สมณะไม7ควรจะเด�นอย7างหน1?งอ
ตต-ก�ลมถาน�โยโคกามส�ข
ลล�กาน�โยโค  อ
น
น�@ไม7ใช7ทางท�?สมณะจะเด�นไป  อ
ตตก�ลมถาน�โยโคน�@  ท�าตามอ�านาจใจของ
เราเปFนอ
ตตา ท�าเปล7าๆท�าไม7เก�ดประโยชนQ ให-เราทนท�กขQทรมานเปล7าๆ
เช7นว7าสม
ยก7อนพระอะไร  อยากจะให-เขาเล>?อมใส  อยากจะได-เอกลาภ
มากๆ กFม�ความค�ดข1@นในใจ ฝ1กฉ
นค6ถ*เจ-าของ ฉ
นค6ถ ไม7ต-องฉ
นข-าว ไม7
ไปบ�ณฑบาตก
บเขาแล-ว  อย67ในว
ด พระเณรไปบ�ณฑบาต  พระองคQน�@ไม7ไป 
พอเพ>?อนไปบ�ณฑบาตแล-วกFไปก�นม6ตร*ก�นค6ถเหม>อนหม6  พอเพ>?อนออกมา
แล-วกFสบาย ว7าเราไม7ต-องฉ
นข-าวกFอย67ได- อย67ต
@ง ๓ พรรษา ฉ
นอย67ได-เพ>?อให-
เขาเล>?อมใส
เม>?อเขาเหFนปฏ�ก�ร�ยาน�@แล-ว เขาไล7ไปอ�กบ-านหน1?ง ม�แนวห�นยาวๆ ชาวบ-าน
ท
@งหลายกFไปถ7ายม6ตร-ค6ถอย67ตรงน
@น กFไปย>นตรงน
@นแหละ ย>นขาเด�ยว อ-า
ปากข1@นบนฟ-า ไม7ต-องท�าอะไร บอกว7าก�นอากาศ ก�นน�@าค-าง แน7ะ...ว�ธ�ของ
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เขา  แต7เม>?อคนไปแล-วกFหย�ดย>นสองขา  เม>?อคนมากFย>นขาเด�ยวอ-าปาก 
ใครๆกFว7าสมณะองคQน�@แปลก ย>นขาเด�ยวเท7าน
@น ก�นน�@าค-างอย67ได-ต
@งหลายๆ
เด>อน แปลกเหม>อนก
นนะ แต7เม>?อคนหน�ไปแล-ว กFหาก�นม6ตรก�นค6ถอย67ตรง
น
@นเหม>อนส�น
ข พระพ�ทธองคQของเราพ�จารณาว7า พระองคQน�@ถ-าเราไม7ไปให-
ความเหFน  จะเปFนกรรมไปหลายก
ปปQหลายชาต�  หลอกลวงเขา  แต7ก7อนกF
เคยหลอกมาแล-ว ชาต�น�@กFหลอกลวงเขาอ�กพอด�พระพ�ทธองคQไปถ1งต
@งใจไป
โปรด ไปก
บพระอานนทQ  พอไปถ1งกFว7า  "สมณะองคQน�@ท7านไม7ม�อะไรเลยใน
ใจของท7าน  ท7านโกหกชาวบ-านเขาท
@งน
@น  ไม7ใช7แต7ชาต�น�@  ชาต�ก7อนท7านกF
โกหกเขามา ถ-าท7านท�าอย7างน�@ท7านจะเปFนบาปกรรมอย67ตลอดเวลา ตถาคต
มาให-ความเหFนท7าน" พระพ�ทธเจ-าเทศนQไป ถ6กหมดในใจของเขาเปFนอย7าง
น
@นจร�งๆ สม
ยก7อนพระไปบ�ณฑบาต ท7านเอาข�@ไปใส7บาตรพระ เก�ดมาชาต�
น�@เลยได-ก�นข�@เปFนอาหารเหFนไหมกรรมน�@  ท7านว7า  ท7านต-องหย�ดท7านต-อง
เล�กเด�wยวน�@...ฯลฯ...
ธรรมบรรยายอบรมช�ณว
ดหนองป7าพงเม>?อ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๓
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๕๑ - เหFนธรรมด�บท,กข:
http://ajahnchah.org/thai/Seeing_Dhamma_Quenches_Suffering.php 

ว
นน�@เปFนว
นเพFญเด>อนห-า  ญาต�โยมได-พาก
นมาฟ 
งธรรมมากพอควร  การ
ฟ 
งธรรมน
@นได-ผลกFม�  ไม7ได-ผลกFม�  ได-ผลล1กซ1@งกFม�  ได-ผลเผ�นๆกFม�  ท
@งน�@กF
เพราะเคร>?องร
บท�?วางไว-เหมาะและไม7เหมาะต7างก
น
การฟ 
งธรรมน
@นท�าใจให-เปFนสมาธ�กFพอ  ไม7ต-องพนมม>อไหว-กFได-  แล-วแต7
เหต�การณQ  เพราะจะเปFนการบ
งค
บร7างกายจนเก�นไป  อาจจะเก�ดผลเส�ย
ทางการฟ 
งไปกFได-  และการฟ 
งธรรมน
@นไม7จ�าเปFนจะต-องจ�าให-ได-หมด  บาง
คนค�ดว7าฟ 
งแล-วกFล>ม  จ�าอะไรไม7ได-  ข-อน�@ไม7ส�าค
ญ  อย67ท�?ต
@งใจฟ 
ง  ให-เส�ยง
น
@นผ7านไปๆด-วยความสงบ  เหม>อนก
บผ-าท�?เราพ
บไว-เปFนช
@นๆ  ถ1งคราวท�?
เราจะคล�?ออกมา  การฟ 
งธรรมกFเหม>อนก
น  ม
นจะค7อยซ1มซาบเข-าไปใน
ความทรงจ�าท�ละน-อยเพราะม�สต�ส
นต�พ�ทโธความระล1กได-สงบใจและต>?นต
ว
ร6-ต
วอย67ในขณะท�?ฟ 
งธรรม ท
@งสามน�@ม�อย67พร-อมก
นจะก�าจ
ดน�วรณQได-
เม>?อม�ความสงบใจ  ความร6-จะเก�ดข1@น  เร>?องต7างๆหร>อเหต�การณQท�?เราเคย
ได-ย�นได-ฟ 
งมา และความร6-บางอย7างจะเก�ดข1@นมาเอง การฟ 
งธรรมด-วยด�จะ
เก�ดเปFนไตรส�กขาข1@น ด
งน�@
การส�ารวมระว
งกายวาจาใจเร�ยกว7าศ�ล
ใจสงบเร�ยกว7าสมาธ�
อาการท�?ร6-ท
นเม>?อม�อารมณQมากระทบร6-ตามความเปFนจร�งเร�ยกว7าป�ญญา
อ
นธรรมดาเม>?อเราเกFบส�?งของเช7นเพชรน�ลจ�นดาไว-  เม>?อม�ความก
งวลใจ
มาก  จ�ตใจเก�ดความว�7นวายจะหาของน
@นไม7พบ  ค�ดไม7ออกว7าเกFบไว-ท�?ไหน 
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ความท�กขQจะเก�ดข1@น  แต7ถ-าเราท�าใจให-หายก
งวล  ต
ดใจได-ว7าหายกFหายไป 
ถ-าม
นไม7ใช7ของเรากFเปFนของยาก  ท�าใจให-สบายและสงบลง  กFจะน1กออก
เองได-บ-าง  ของน
@นท�?เราเกFบไว-ในท�?น
@นๆ  เม>?อเราน1กได-ร6-ได-ว7าอย67ในท�?น
@นๆ 
ท
@งๆท�?เราย
งไม7ได-ไปเอา ใจเรากFสบาย เพราะหมดความก
งวลน
@นเอง ไม7ว7า
เขาผ6-น
@นจะย>น เด�น น
?ง นอน กFจะม�ความส�ขใจ
ผ6-บรรล�ธรรมน
@นเหม>อนผ6-ไปถ1งบ-านการพ6ดธรรมเร�ยนธรรมน
@นไม7ใช7ผ6-ถ1ง
ธรรมส7วนผ6-ถ1งธรรมหร>อใจเปFนธรรม ย7อมต7างจากผ6-พ6ดผ6-เร�ยนธรรมน
@นๆ
พระพ�ทธองคQทรงท�าก�จเก�?ยวก
บการสอนส
ตวQโลกสองอย7าง ค>อ
เบ>@องแรกจ
ดโลกให-สะอาดและม�ระเบ�ยบด-วยทานศ�ล
ข
@นท�?สองขนน�าส
ตวQออกจากโลก(ออกจากความโลภโกรธหลง)ให-ได-พบ
ความสะอาดสงบสว7าง ด-วยการภาวนา
ในโลกน�@ม�แต7ความท�กขQ  แม-จะอย67ในบ-านม
นกFว�7นวายอย67เร>?อยๆ  พระพ�ทธ
องคQจ1งตร
สว7า"ท�กขQเท7าน
@นท�?เก�ดข1@นท�กขQเท7าน
@นท�?ต
@งอย67ท�กขQเท7าน
@นท�?ด
บไป
นอกจากท�กขQหาอะไรเก�ดอะไรด
บม�ได-นอกจากท�กขQ”
การเหFนธรรม ค>อการเหFนความด
บท�กขQ การด6โลกกFค>อการด6ท7อนไม- ต-องด6
ให-ร6-ปลายท7อนไม-ท
@งสองข-าง  เม>?อเราร6-ท�?ส�ดของท7อนไม-ท7อนน
@นท
@งสองข-าง
แล-ว  เราจะหาท7ามกลางของท7อนไม-น
@นได-  ด-วยการว
ดจากปลายท
@งสอง
ข-างเข-ามา ก1?งกลางกFจะปรากฏเอง ก1?งกลางของท7อนไม-ไหนๆกFม�อย67แล-วใน
ท7อนไม-น
@น เราจะไปหาท�?อ>?นย7อมไม7พบ
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ธรรมท�?พระพ�ทธองคQทรงตร
สสอน  กFเหม>อนก
นก�ศลธรรมธรรมอ
นขาว 
ได-แก7บ�ญอก�ศลธรรมค>อธรรมอ
นด�า  ได-แก7บาปอ
พยากตธรรมค>อธรรมไม7
ด�าไม7ขาว ได-แก7พระน�พพานค>อธรรมเปFนกลางๆ
ความด�ใจความเส�ยใจค>อปลายท
@งสองข-างล-วนแต7เปFนท�กขQ  ให-เราพ�จารณา
ร6-เท7าท
น  อย7าไปต�ดปลายท
@งสองข-าง  ความท�กขQกFจะลดลงได-  เม>?อเราร6-
ศ6นยQกลางของม
น  กFต-องท�@งปลายท
@งสองข-างเส�ย  เหม>อนคนหาบของต-อง
หาบก1?งกลางของไม-คานได-เอง  ถ-าปล7อยให-หาบย>?นไปข-างหน-ามากเก�นไป 
หร>อย>?นไปข-างหล
งมากเก�นไป  กFจะหาบของไม7ได-  แต7ถ-าเล>?อนไปเล>?อนมา
หาศ6นยQกลางได-แล-ว กFจะหาบไปได-อย7างสบาย
จ�ตใจของเรากFเหม>อนก
นถ-าปล7อยให-อารมณQชอบใจหร>อไม7ชอบใจ  เข-าส�งส67
ม
นกFเก�ดท�กขQเม>?อเราด�ใจกFให-เหล>อเผ>?อ  แผ7แขกท�?จะมาใหม7ค>อความเส�ยใจ
บ-าง  ถ-าเส�ยใจกFให-เหล>อเผ>?อแผ7แขกท�?จะมาค>อความด�ใจบ-าง  อย7าเหFนแก7
ปลายข-างเด�ยว  ม
นจะเก�ดความท�กขQ  เราต-องร6-เท7าท
นในความเหFนท�?ถ6ก
ต-อง  ในร6ปนาม  (ร7างกาย จ�ตใจ)  พ�จารณาจนร6-ปลายท
@งสองจนแน7ช
ดแล-ว 
เราจะร6-ตรงกลางได-เอง
ความเหFนแก7ต
วไม7อยากตาย  ให-คนอ>?นตาย  ร-อนกFไม7อยากร-อน  ให-คนอ>?น
ร-อน เราอยากได-ส�ข  คนอ>?นจะท�กขQอย7างไรกFช7าง  ถ-าเจFบให-คนอ>?นเจFบ เรา
เองไม7อยากเจFบ เขาเร�ยกว7าคนเหFนปลายข-างเด�ยวม�ด�ต�ดด�  ม�ช
?วต�ดช
?ว จ1ง
ต-องเปFนท�กขQอย67ร�?าไป  ฉะน
@นจ�าเปFนจะต-องศ1กษาเพ>?อให-เข-าถ1งร6-ท
นม
นจะ
ย>นเด�นนอนน
?งหร>อจะอย67ท�?ไหนๆกFม�สต�พ�จารณาอย67อย7างน�@ว7า  ได-ปฏ�บ
ต�
ตามธรรมน
@น เช7นเราร
กล6ก ร
กจนหมด ม�ความร
กเท7าไรมอบให-หมด ร
กผ6-
อ>?น ร
กคนอ>?นกFเหม>อนก
น เขาเร�ยกว7าคนเหFนปลายข-างเด�ยวไม7ร6-จ
กอน�จจ
ง
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ท�กข
งอน
ตตาเม>?อเราร
กกFเหล>อไว-เผ>?อช
งบ-างเม>?อช
งกFเหล>อไว-เผ>?อร
กบ-างเรา
ต-องร6-ท
นอารมณQ  อย67เหน>ออารมณQคนหลงอารมณQกFค>อคนหลงโลกคนหลง
โลกกFค>อคนหลงอารมณQ  พระพ�ทธองคQท�?ได-ร
บการยกย7องจากพ�ทธบร�ษ
ท
ว7า  เปFนโลกว�ท6ผ6-ร6-แจ-งโลก กFเพราะพระพ�ทธองคQร6-อย7างน�@เรามาฟ 
งธรรม กF
เพ>?อให-ต
วเราเปFนธรรมม�ธรรมอย67ในใจ  ไม7หลงโลกหลงอารมณQเปFนผ6-เข-าถ1ง
ธรรมจ1ง จะม�ความส�ขความสบาย
อ
นผลไม-ม�รสหวาน  ภ6เขาม�ป7าไม-เข�ยวชะอ�7ม  เก�ดความช�7มช>?น  เย>อกเยFน 
ย7อมเปFนท�?พ1?งอาศ
ยของส
ตวQและมน�ษยQ  พระอร�ยสงฆQม�ความด�ทางกาย 
วาจา ใจ ตรง และตรงต7อศ�ล สมาธ� ป 
ญญา เม>?อเราปฏ�บ
ต�ด�  ค>อชอบกาย 
ชอบวาจา  ชอบศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญาเม>?อเราปฏ�บ
ต�ตามกFได-ช>?อว7าถ1งพระสงฆQ
แน7นอน
เราเก�ดมาเหFนเขาท�าเรากFท�า  ไม7ร6-จ
กผ�ดถ6ก  ร
บศ�ลกFว7าตามพระบอก  ไม7
ทราบว7าค>ออะไร  เม>?อก7อนน�@พวกเราชาวบ-านพาก
นท�ากระทงหน-าว
ว  เอา
ข-าวด�า  ข-าวแดง  กล-วย  อ-อยมาท�าพ�ธ�ส7งผ�ป7าหน�  แต7ผ�บ-านไม7ม�ส7งส
กท� 
เวลาเจFบไข-ได-ป7วยกF  สาธ�!  ขอให-ค�ณศ�ลค�ณทานช7วยคนเอากายเข-าว
ดแม-
จะน
?งใกล-พระแต7จ�ตใจอย67ไกล ท�าอย7างน�@ส
ตวQต7างๆ หม6 หมา เปFด ไก7 ม
นกF
เอากายเข-ามาได- ม
นจะไม7เข-าถ1งธรรมเหม>อนก
นหร>อ
การเข-าว
ดมาหาพระแต7อย7าต�ดพระควรเข-าถ1งธรรมซ1?งเปFนหล
กของใจ เม>?อ
ม�ศ�ลช>?อว7าเปFนคนด�  พวกว
วควายเราห
ดได-  ไม7นานกFใช-งานได-  คนเราห
ด
ต
@งนานย
งใช-ไม7ค7อยจะได-  ย
งเปFนส
ตวQอย67  เพราะม
นหนามาก  เราต-อง
พ�จารณาให-ล1กๆ การร
กษาศ�ล ฟ 
งธรรม จะท�าให-เปFนผ6-พบความส�ข แต7เรา
เหFนว7าม
นยาก ท�าตามกFยาก เพราะเราย
งไม7พร-อมพระให-บ�ญขณะท�?เราก�า
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ล
งเปFนๆ ม�ช�ว�ตอย67ย
งไม7ร
บคอยจะร
บ  ละเหFนว7าเหมาะเวลาตายแล-วเพราะ
เราย
งไม7เข-าใจล1กซ1@งย
งหลงของท�?ย
งม�อย67
ว
วควายอ7านหน
งส>อไม7ออกกFน7าให-อภ
ย เปFนพวกอบายภ6ม�ต�?าๆ ต-องพ6ดก
น
ด-วยไม- ด-วยแส- ต-องต�ต-องเฆ�?ยน พระพ�ทธองคQสอนศ�ลธรรม ไม7ได-สอนแก7
ส
ตวQเดร
จฉาน ท7านสอนส
ตวQมน�ษยQเราน�?เอง เราได-เก�ดมาเปFนมน�ษยQ น1กว7า
เปFนของง7าย  ค�ดว7าเปFนของง7าย  ค�ดว7าตนเองจะได-เก�ดมาเปFนมน�ษยQเสมอ
ไป  เพราะความหลงคนหน�7มคนสาวย�?งหลงในร6ปเส�ยงกล�?นรสอย67มากว
น
หน1?งๆ  ต-องส7องกระจกด6หลายคร
@งเพราะน1กว7าตนเองย
งสวยแต7หาร6-ไม7ว7า
ร7างกายม
นเปล�?ยนแปลงไปท�กว�นาท�
การเข-าถ1งธรรมน
@นย7อมท�าให-กาย  วาจา  ใจ  เปFนส�ขสบาย  เราไม7ท�า
อ
นตรายเขา เขากFไม7ท�าอ
นตรายเรา คนอ>?นๆกFไม7ท�าอ
นตรายแก7ก
นและก
น 
โลกน�@ย�?งม�ความส�ขเพราะไม7เบ�ยดเบ�ยนก
น แต7เราไม7เหFนตามความเปFนจร�ง
ของไม7ด�  กFว7าด�ของไม7งามกFว7างามของส
@นกFว7าของยาวของไม7ย
?งย>นกFว7า
ย
?งย>น ผ6-สอนต-องหาอ�บายมาสอนจนเหน>?อยอ7อน
เราเก�ดมาแล-วต-องพ�จารณาให-มากๆ  เหFนเขาท�านาบนด�น  ต
วเองกFค�ดว7า
จะท�าได- เขาท�าไร7บนด�นกFเช7นก
น แต7ว7าด�นน
@นม
นต7างก
น ท�?ด�นเราก
บท�?ด�น
เขาท�?ท�าไร7ย7อมม�ล
กษณะแตกต7างก
น  ผ6-จะท�าต-องเข-าใจเก�?ยวก
บเร>?องด�นน�@ 
แต7ก7อนเราท�าบ�ญอ�ท�ศ น�ยมท�าต-นดอกผ1@ง ท�าแล-วต-องม�ของเสมอก
น ม�ส�รา
อาหารและของท�?ต-องผลาญช�ว�ตส
ตวQอ>?นๆ  ท�าแล-วค�ดว7าจะได-บ�ญ  เหม>อน
ล�งถวายรวงผ1@งแก7พระพ�ทธเจ-า  แต7ล�งป7าก
บล�งบ-านท�าบ�ญต7างก
น  ต
วหน1?ง
ไม7ได-ฆ7าเอาเน>@อมาท�าบ�ญ แต7พวกหน1?งฆ7าเขาเอามาท�าบ�ญ ม
นจ1งม�ผลต7าง
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ก
น ล�งป7าท�าทานแล-วไปสวรรคQ แต7ล�งบ-านท�าแล-วไปนรก เพราะความหลง
เข-าใจผ�ด
การพ�จารณาร7างกายพ�จารณาถ1งความตายจะเปFนการผ7อนคลายความโลภ
ความโกรธและความหลงลงได-บ-าง  เพราะเรากล
วตายจ1งไม7ค7อยพ�จารณา
ก
น  ถ-าใครพ6ดถ1งความตายกFห-ามไว-  ฉะน
@นพวกเราจ1งพาก
นเข-าแถว
เด�ยวก
น  ตายอย67อย7างน�@หลายพ
นชาต� ธรรมะเปFนของเย>อกเยFนท�าใจให-
สงบส7วนเง�นทองข-าวของเปFนของร-อน  ม�แล-วกFอยากซ>@อส�?งน
@นส�?งน�@ท�าใจให-
เก�ดความว�7นวายม�ท�กขQ  แต7ศ�ลธรรมน�าโลกให-สะอาด  เบา  สบาย  ขนส
ตวQ
ออกจากเพล�งก�เลส เพล�งท�กขQ  ศ�ลค>อความสะอาด ธรรมะ ค>อการขนออก
จากของสกปรก  เพราะตามธรรมดา  เราเม>?อด�ใจกFคอยความเส�ยใจตามมา
เส�ยใจกFคอยความด�ใจตามมา ม
นกล
บไปกล
บมาอย67อย7างน�@
เราเก�ดมาแม-ย
งหน�7มสาวกFอย7าประมาท ค�ดว7าตนย
งไม7แก7 ควรพ�จารณาถ1ง
ความตายเอาไว-บ-าง  ความจร�งแก7มาต
@งแต7เราเก�ดท�แรก  เหม>อนก
บคนห�ว
ก�นอาหารม
นกFเร�?มอ�?มมาต
@งแต7ค�าแรกน
?นแหละ  แต7คนม�ความห�วมากก�น
ด-วยความโลภจ1งมองไม7เหFน ค�ดว7าตนย
งไม7อ�?ม เช7นคนม�ผมแซมขาวปนด�า 
ใกล-ความตายเข-าไปท�กว
น เหม>อนก
บเร>อท�?จวนจะล7มส67ก-นแม7น�@าน
?นเอง ไม7
ว7าเดFกหร>อผ6-ใหญ7ตายท
@งน
@น  เปFนคนใกล-ความเปFนเทวดาหร>อเปล7า?  เรา
พ�จารณาบ7อยๆจะเก�ดความร6- จะท�าให-ตนม�ความส�ขความสบาย ปราศจาก
ความเด>อดร-อนท
@งกายและใจ
ได-แสดงธรรมมาพอสมควรแก7เวลา ขอย�ต�ไว-เพ�ยงเท7าน�@ เอว
ง
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๕๒ - ปก!ณณกะธรรม
http://ajahnchah.org/thai/Dhamma_Miscellany.php 

เราเปFนผ6-ม�7งเข-ามาปฏ�บ
ต�  ถามถ1งการปฏ�บ
ต�ของเราอย67เสมอว7า  ท�กๆคน 
เราม�ความม�7งหว
งว7าเพ>?อท�?จะมาละท�ฏฐ�มานะ  ไม7ใช7เร>?องอ>?นอย7างใด  ท�ฏฐ� 
ค>อความเหFน มานะ ค>อความผ6กม
?นย1ดม
?นไว- ถ>อไว- เร�ยกว7ามานะ
ท�ฏฐ�  ค>อความเหFน  ความเปFนจร�งน
?นท�กๆคนม
นห-ามไม7ได-  เหFนอย7างไร
กFตาม  แต7อย7าไปหมายม
?นในความเหFนของเรา  ผ6-ปฏ�บ
ต�อย7าล>ม  เบ>@องต-น
ม
นงาม เบ>@องกลางม
นงามเบ>@องปลายม
นงาม อย7าล>มอ
นน�@เปFนมรรค มรรค
เบ>@องต-น มรรคท7ามกลาง มรรคท�?ส�ด งามให-ม
นงาม
ของงามเปFนอย7างไร กายวาจางามให-ม
นงาม ความงามม
นปนอย67ก
บความ
ไม7งาม  ความสะอาดม
นกFปนอย67ก
บความสกปรก  เร�ยกว7าม
นงามจรรยา
มรรยาท  การไปมาพ6ดจาปราศร
ยท
@งกายวาจา  เราให-งามคร
@นม�
สต�ส
มปช
ญญะอย67  ม
นกFงาม  คร
@นท�าจ�ตใจ  ท�ามรรค  ให-งามเบ>@องแรกได- 
เบ>@องกลางกFงาม  ม
นเย>อกเยFน  เช7น  เราท�าความม
กน-อยระหว7างเราฉ
น
อาหาร  แต7ว
ดของเราฉ
นอาหารม>@อเด�ยว  ภาระกFหมดไปมาก  เร�ยกว7าม
ก
น-อย ม
นน-อยไปหมดท�กอย7าง ม
นได-คร1?งต7อคร1?งก
บคน ถ-าฉ
นหลายคร
@งม
น
กFย�7งหลายคร
@ง ฉ
นม>@อเด�ยวเง�ยบ ความเปFนบาปในการอย67 การก�น กFม�น-อย
การพ6ดน-อยถ>อว7าเปFนม6คว
ตร  ค>อท�าเร>?อยๆ  เช7นก
บอ
ตตก�ลมถาน�โยโค 
ทรมานเปFนบางคราว  และไม7ได-ถ>อว7าการทรมานจะบรรล�มรรคผลน�พพาน
อ
นใด ม�ได-ถ>อเปFนประมาณ
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ให-ท�กคนเข-าใจว7าเข-ามาเพ>?อปฏ�บ
ต�การละ  ละส7วนท�?ควรละ  ค>อก�เลสท
@ง
หลาย  ถ1งแม-ว7าม
นจะไม7พอใจเราเท7าใดกFตาม  กFให-ร6-จ
กว7าม
นเปFนก�เลส 
ความส�ขน�?เปFนก�เลส  ความท�กขQกFเปFนก�เลส  ความพอใจกFเปFนก�เลส  ความ
ไม7พอใจกFเปFนก�เลส ม
นเปFนก�เลสหมดพวกน�@
อย7าไปต�ดม
น  ให-ม
นเปFนอาการเก�ดข1@นมา  อย7าไปตามม
น  ซ1?งม
นม�ท�กคน 
ความโลภม
นม� ความโกรธม
นม� ความหลงม
นม� ให-ร6-จ
กว7าส�?งท
@งหลายเหล7า
น
@นท�?ม
นเก�ดมาท
@งหลายเปFนสภาวะท�?เราจะต-องละ  ละไม7ได-กFต-องอด  จะ
ต-องกล
@น จะต-องพยายาม อดทนปฏ�บ
ต�ด-วยธรรมะ
ท�กๆคนอย67ด-วยก
นม�ศ�ลอาจาระ*ข-อปฏ�บ
ต�เสมอก
นกFอย67สบาย ค>อความเหFน
เสมอก
น  ความเหFนจะพยายามละก�เลสเหม>อนก
น  ความโลภ  โกรธ  หลง 
เก�ดข1@นมาท�กคนแต7ว7าไม7ตามม
นต7างคนต7างพยายามละร6-จ
กส7วนก�เลสท
@ง
หลายเหล7าน�@  น�?เร�ยกว7าความเหFนเสมอก
น  เหFนส7วนว7าม
นเปFนก�เลสท
@ง
หลาย  และส7วนท�?ไม7ด�ท
@งหลายน
@นว7าม
นย
งม�อย67แต7ว7าย
งละไม7ได-อย7าให-ม
น
หล�ดออกมาจากกายและวาจาของเราให-ม
นอย67ข-างใน  จ�ตของคนปฏ�บ
ต� 
ม
นกFยาก  ไม7ใช7ว7าอ
นหน1?งม
นเปFนท�กขาปฏ�ปทาข�ปปาภ�ญญาบางคนปฏ�บ
ต�
ยากมาก แต7ร6-ได-ไว
ท�กขาปฏ�ปทาท
นธาภ�ญญา บางคนปฏ�บ
ต�ได-ยาก ร6-ได-ช-า  ส�ขาปฏ�ปทาท
น
ธา-ภ�ญญาบางคนปฏ�บ
ต�เปFนส�ข  นานร6-นานเหFนส�ขาปฏ�ปทาข�ปปาภ�ญญา 
บางคนปฏ�บ
ต�เปFนส�ข ร6-ได-ง7าย เหFนได-ง7าย ไม7เหม>อนก
นอย7างไรกFตาม ให-
เราร6-ม
นไว- เหFนม
นไว- ร6-ม
นเส�ยก7อน เก�?ยวก
บการอย67ร7วมก
นมากๆ เก�?ยวก
บ
ความสาม
คค�  ท�าอะไร  พ�จารณาอะไร  กFให-พ�จารณาใจก
น  ปฏ�ปทาไม7
เหม>อนก
น ไม7เท7าก
น น�?ม
นยาก เปFนบ-ากFได- เช7นพระ ก. ก
บ พระ ข. ความ
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เหFนไม7ถ6กก
น  ให-ไปบ�ณฑบาตสายเด�ยวก
น  ล�าบาก  ม
นว�ตกว�จารมากจน
เปFนบ-ากFม�
อย7างเช7นคร6อาจารยQ  พยายามเล>อกส�าหร
บผ6-ท�?ย
งไม7ได-เปFนนะ  ไม7ท
นร6-จ
ก 
จะต-องเล>อกสถานท�?  เล>อกบ�คคล ค>อเหม>อนก
บเรา ปฏ�บ
ต�หาท�?สงบจะต-อง
ไปอย67ในป7าเส�ยก7อนหาท�?สงบอย67เส�ยก7อนเพ>?อให-ม
นม�ก�าล
งเปFนสถานท�?ฝ1ก
ซ-อม เปFนต-นว7าเราเปFนคนใหม7 ผ6-ปฏ�บ
ต�ใหม7  โดยมากมาน1กว7าเราจะมาละ
ส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  ต
@งใจว7าจะมาเอาส�?งปฏ�บ
ต�ท�?เปFนประโยชนQ  กFเลยไป
เข-าใจว7า ส�?งท�?ไม7เปFนประโยชนQน
@นกล
บเหFนว7าม
นเปFนประโยชนQ  อย7างน�@  น�?
ม
นกFเก�ดข1@นจากความไม7ร6-เท7าน
@นเอง
เปร�ยบประการหน1?ง  เหม>อนก
บเดFกน-อย  เหFนไฟ  เหFนแสงเท�ยน  เหFนแต7
ความสว7างเปFนของแปลก ม
นจะคลานเข-าไปกFได-  เอาม>อไปจ
บกFได-  ค>อย
ง
ไม7ท
นร6-จ
ก เหFนแต7แสง น1กว7าเปFนของแปลก อย7างน�@กFม� น�?ม
นหลงอย7างน�@
ความร6-ส1กท
@งหลายท�?เก�ดข1@นในจ�ตใจของตนน
@นท�กคน  พระพ�ทธเจ-าท7าน
สอนไว-  ท7านให-ม�ความร6-ส1กในจ�ตต
วเองว7า  ไม7ให-ย1ดม
?นถ>อม
?นในธรรมท
@ง
หลายท
@งปวง  ธรรมท
@งหลายท
@งปวงค>ออะไร?  ค>อภาวะท
@งหลายท�?ม
น
ปรากฏแก7ตาห6จม6กล�@นกายใจของตนเองท
@งน
@นเร�ยกว7าธรรมท
@งหลายท
@ง
ปวง ท7านไม7ได-ให-ย1ดม
?น ให-ตามด6จ�ตตนเองท�?ม
นเก�ดข1@นมารวมท�?จ�ตว7า เม>?อ
ม
นเก�ดข1@นแล-ว ร6-แล-ว กFปล7อยม
นไป ค>อให-ร6-ให-เหFนน
?นแหละ สภาวะม
นเก�ด
ให-ร6-ให-เหFน  คร
@นได-ร6-ได-เหFน  อย7าไปหมาย  อย7าไปส�าค
ญม
?นหมายม
น 
พ�จารณาแล-วอย7าไปว�?งตามส�?งเหล7าน
@น  ให-ย>นอย67ก
บท�?  หล
กภายในอ
นน�@
เปFนของส�าค
ญ
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ตามม
นไปม
นจบเม>?อไร?  ความผ�ดความถ6ก  ม
นเปFนอว�ชชา  ม
นปร�งแต7ง
ส
งขารข1@นมาได-  ถ-าม
นร6-แล-วม
นไม7เปFนส
งขารอว�ชชาให-เก�ดส
งขารว�ชชาให-
ด
บส
งขาร น�?ค>อต-นเร>?องของม
น
ฉะน
@นท7านจ1งบอกว7า  อย7าย1ดม
?นถ>อม
?นในธรรมท
@งหลายเหล7าน
@น  ธรรมท
@ง
หลายเหล7าน
@นกFค>อความร6-ส1กน1กค�ดเก�ดข1@นมาทางจ�ตของเราทางตาห6จม6ก
ล�@นกายใจน
?นเอง  ม�ใช7อ>?นไกล ท7านให-ร6-  ถ-าเราร6-จ
กแล-ว  ส�?งเหล7าน�@กFจะเปFน
ป 
ญญาอย67เฉพาะต
ว  แต7กว7าจะร6-กFนานท�เด�ยวแหละ  เช7นว7า  ท7านอย7าฉ
น 
ท7านอย7าก�นด-วยความอยาก ท7านอย7าน�7งห7มด-วยความอยาก คร
@นไม7อยาก
น�7งห7ม ท�าไมจะได-ห7มเล7า? คร
@นไม7อยากเด�น ท�าไมหร>อจะเด�นได-? คร
@นไม7
อยากฉ
นอาหาร ท�าไมจะได-ฉ
นเล7า? อย7างน�@ เปFนเร>?องอย7างน�@
ฉะน
@นท7านจ1งสอนว7า อย7าไปด-วยความอยาก อย7าน
?งด-วยความอยาก อย7า
ฉ
นด-วยความอยาก อย7างน�@เราจะว7าในใจเราว7า ถ-าไม7อยากแล-วท�าไมจะได-
ฉ
น?  เท7าน�@ม
นกFแยกไม7ออก ด-วยป 
ญญาของเราม
นพ�จารณาไม7ออก เท7าน�@
แหละ  คร
@นอารมณQย
งเก�ดข1@นมาในจ�ต  อย7าได-ท�าตามความอยาก  อย7าพ6ด 
อย7าน
?ง  อย7านอน ตามความอยาก อย7าไปตามความอยาก ม
นเปFนเร>?องท�?
เราฟ 
งยาก
บางคนอาจจะเถ�ยงว7าท�าอย7างไร?  ไม7อยากแล-วจะท�าอะไรได-หร>อ?  ม
นกF
เปFนคนไม7ต-องท�าอะไรๆนะซ� น�@เร�ยกว7าผ6-ม�ป 
ญญาท1บ กFเหFนไปอย7างน
@นเอง 
อ
นน�@กFเร�ยกว7าเราเหFนถ6กนะ  หร>อจะเหFนว7าอ
นน
@นอ
นน�@กFม�ใช7ต
วตนของเรา 
อย7างน�@ย�?งหน
กเข-าไปอ�ก  ฉะน
@นค�าท�?ท7านว7า  อย7าท�าอะไรด-วยความอยาก 
ม
นไม7ได-เปFนอย7างน
@น  ม
นไกลก
นมาก  ท7านผ6-ม�ป 
ญญา  ท7านม�ได-หมายถ1ง
ความอยากฉ
นอ
นน
@น  ท7านว7าอย7าฉ
นให-ม
นเปFนต
ณหา  ท7านหมายถ1ง
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สภาวะร7างกายของเราม
นอยาก  ก�นแล-วม
นกFแล-วก
น  ท�?ว7าน
@นท7านพ6ด
เฉพาะจ�ตไม7พ6ดถ1งร7างกาย  ไม7พ6ดถ1งต
วเน>@อหน
ง  พ6ดถ1งต
วจ�ต  เช7นว7าคน
เราน�@ท-องหน1?งก�นเข-าไปแล-วจะร6-ส1กอ�?ม แต7ความอยากม
นย
งม�อย67 ค>อย
งหวง 
ไม7ยอมแบ7ง  ไม7ยอมสละออกไปได-  ความอยากอ
นน�@ค>อ  จ�ตย
งผ6กพ
นอย67 
ควรจะให-ทานหร>อแบ7งให-ผ6-อ>?นเส�ยม
น ให-ไม7ได-เช7นส�น
ขให-ก�นอ�?มแล-ว ม
นกF
ย
งเฝ-าอย67  ท
@งท�?ท-องของม
นเตFม  ก�นเข-าไปอ�กไม7ได-  แต7กFย
งหวงอย67  ท7าน
ม�ได-พ6ดถ1งความอ�?ม  แต7พ6ดถ1งความอยาก  ท7านหมายถ1งว7า  ให-เราพ6ดด-วย
ป 
ญญา น
?งด-วยป 
ญญา นอนด-วยป 
ญญา ให-ฉลาด ม�ให-เก�ดต
ณหา ให-ม
น
เก�ดความพอด�  อ
นน�@ต7างหาก  ท7านหมายถ1งจ�ต  ม�ได-หมายถ1งสภาวะ
ร7างกายอย7างน�@ถ-าป 
ญญาเราม�อย67บ-างเรากFพอจะมองเหFน  ผ6-ท�?เหFนความจร�ง
ข-อน�@ได-กFเปFนของง7าย ม�ได-เปFนของยาก
ความเปFนจร�งท�กขQน
?นแหละเปFนส
จจธรรม  ถ-าไม7ได-พ�จารณาเหFนท�กขQแล-ว 
อยากหน�ไป  ท�กขQท�?ม
นเก�ดมาแล-วเปFนโทษไหม?  ความท�กขQท
@งหลาย  ถ-า
เราหม
?นตามร6-  หม
?นตามเหFนม
นเส�ยแล-ว เราจะค7อยร6-จ
กว7าเงาร7มไม-จะคล�ม
ต
วเราอย67  ม�ความสบายกFท�าเร>?อยๆไป  เม>?อตะว
นคล-อยไปๆ  จนเงาร7มไม-
เคล>?อนจากไป  ถ6กแสงแดดเผาเราจนร-อน  เม>?อเข-าใจว7าม
นร-อน  ค>อท�กขQ 
เม>?อม�ท�กขQเช7นน
@น  ม�ความร6-ส1กเก�ดข1@นมา  เพราะร7มไม-หาย  น�?เร�ยกว7าท�กขQ
เก�ดข1@น  กFค>อเวทนา  จ�ตจะส7ายหาท�?ร7มใหม7อ�ก  แสงแดดท�?มาถ6กเราไม7ใช7
เปFนของเลวร-าย  เปFนของด�  ท�าให-เราเก�ดท�กขQ  ความท�กขQท�?เก�ดข1@นมาม�
ประโยชนQผ6-ม�ป 
ญญามองเหFนว7าท�กขQน
@นเปFนของม�ประโยชนQคนเปFนท�กขQ
ควรพ�จารณาท�กขQม�ใช7ว7าหน� ไม7อยากท�กขQ ท�กขQเปFนเคร>?องช�@ให-เหFนว7า ตรง
น�@ไม7ถ6ก  ตรงน�@ไม7สบาย  คนเรากFเหม>อนก
น  ท�กขQจะพาไปหาคร6อาจารยQ 
และความสงบในท�?ส�ด...ฯ
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๕๓ - ธรรมะม�อ�นเด�ยว
http://ajahnchah.org/thai/The_Central_Point_of_the_Dhamma.php 

ในเบ>@องแรกจะพ6ดถ1งเร>?องกระท�าให-จ�ตใจสงบจะท�าอย7างไร  ต7อไปอธ�บาย
ธรรมะ  ธรรมะม�ท�กๆศาสนา เพ>?อความสงบ แต7กFม�ว�ธ�การต7างๆก
นไปบ-าง
เลFกๆน-อยๆ จะพ6ดถ1งเร>?องจะท�าให-จ�ตใจสงบ จ�ตเราน�@ม
นค>ออะไร?  อย67ตรง
ไหน?  อ
นน�@ตอบยาก จ�ตน�@ม
นกFไม7ค>ออะไร  กFเพราะม
นไม7เปFนอะไร  ความ
ร6-ส1กในก-อนอ
นน�@  อะไรเปFนคนท�?น�าไปน�ามา  เปFนคนท�?ร
บร6-  เปFนคนท�?ร
บร6-
อารมณQ คนน
@นแหละเจ-าของบ-าน
อย7างโยมมาว
นน�@ ใครมาต-อนร
บ กFอาตมาน�@แหละเจ-าของบ-านมาร
บโยม กF
เพราะอาตมาอย67ตรงน�@  จ�ตน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  อารมณQท�กอย7างม
นมากระ
ทบทางตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจใครเปFนคนท�?ร
บร6-คนน
@นแหละสมม�ต�ก
นเร�ยก
ว7าผ6-ร6- เราต-องการอบรมคนน
@น ต-องการอบรมคนท�?ร
บร6-อะไรต7างๆ ต-องการ
คนน
@น  อ
นน
@นกFม
นค>ออะไร?  ท�?สมม�ต�เขาเร�ยกว7าจ�ตบ-าง  ผ6-ร6-บ-าง  สารพ
ด
อย7าง  จะหาต
วจร�งแล-วกFไม7ม�อะไร  เหม>อนกร�งเทพฯ  ม�หร>อไม7ม�กFไม7ร6-จ
ก
กร�งเทพฯ  แต7ช>?อกร�งเทพฯเหFนแต7คน  บ-านเร>อน  ไม7ร6-ว7ากร�งเทพฯอย67ตรง
ไหน จะว7ากร�งเทพฯม�หร>อไม7ม�กFไม7ร6-  ด6เอา จ�ตใจน�@กFเหม>อนก
น จะว7าม
นม� 
ใครเปFนผ6-ร
บร6-อะไรต7างๆ  ซ1?งเหFนทางตา  ได-ย�นทางห6  ใครเปFนคนร
บร6- 
ต-องการอบรมคนน
@น คนน
@นเร�ยกว7าผ6-ท�?ร
บร6-  คนร6-น
@นฉลาดไหม?  ร6-ผ�ดร6-ถ6ก
แล-วหร>อย
ง? ต-องการคนน
@น
ท�?เราอบรมน�@ไม7พ6ดถ1งศาสนาใดๆ  พ6ดถ1งคนท�กๆคน  ม
นเปFนอย7างน
@นท�ก
คน  ต-องอาศ
ยอ
นน
@น  ในทางพ�ทธศาสนาต-องการอบรมคนน�@  ให-เก�ดความ
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ฉลาด เก�ดป 
ญญา เก�ดความร6-ข1@นมาท
บความร6-ส1กอ
นเก7า ซ1?งเปFนความร6-ธร
รมดาๆ  ม
นชอบตรงไหนม
นกFร
ดตรงน
@นม
นชอบตรงไหนม
นกFต�ดตรงน
@น 
ม
นตะคร�บท
@งน
@น เหม>อนเดFกปล7อยไปกFจ
บตะคร�บท
@งน
@น ค>อม
นย
งไม7ร6-เร>?อง 
อ
นน
@นเร�ยกว7าผ6-ร
บร6-เฉพาะคนปกต�ธรรมดา  อย7างน
@นจ1งม�ความผ�ด  ความ
เด>อดร-อน ไม7ร6-จ
กแก- ละวาง เพราะเปFนธรรมชาต�ของเดFก
บ
ดน�@ผ6-ท�?ต-องการความสงบ  ท7านไปพบแล-วให-ร6-เร>?องส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น
ตามความเปFนจร�ง  และกFสอนคนๆน
@น  อ
นน�@ท7านเร�ยกว7าจ�ตผ6-ร6-  ถ-าเราร6-จ
ก
คนน�@ค>อใคร อย7างน
@นต-องร6-ด-วยป 
ญญา จะถามป 
ญหาว7ากร�งเทพฯอย67ไหน? 
อย67โน7น  ไปด6ท
@งว
นไม7เหFนกร�งเทพฯท
@งหมดเร�ยกกร�งเทพฯ  หากร�งเทพฯ
จร�งๆไม7ร6-จ
ก จ�ตเรากFเช7นก
น ท�?เร�ยกว7าจ�ตอย67ตรงไหน?  แต7เรากFพอร6-ส1กได-
ท�กคน ท7านอบรมอย7างน
@น
ฉะน
@นเบ>@องต-นของการอบรม  เร�ยกว7าคนร6-คนน�@ย
งม�จ�ตสกปรก  ไม7ร6-ความ
เปFนจร�งเหม>อนเดFก  เปร�ยบเหม>อนผ-าของเราท�?ม
นสกปรก  ค>อไม7สะอาด 
ความสะอาดอย67ตรงไหนความสะอาดกFอย67ตรงท�?ม
นสกปรกน
?นเอง  ไม7ได-อย67
ท�?ไหนถ-าเราเอาความสกปรกออกกFเหFนความสะอาด  ไม7ต-องหาไกล  อย67
ตรงน
@น  เราจะร6-ส�?งท
@งหลายได-  เรากFค-นท�?ตรงน
@นเองท�?เขาเร�ยกว7า  จ�ต  ท�?ร6-
ตามความจร�ง  ความจร�งท�?เร�ยกว7าส
จจธรรม  ท�กๆคนไม7ได-แต7งต
@งบ
ญญ
ต�
ข1@นเอง แต7ม�อย67อย7างน
@น แม-แต7คร6อาจารยQในศาสนาใดๆกFม�ได-ต
@งข1@นมา ค>อ
ส
จจธรรม พระเจ-าองคQไหนๆกFตาม ร6-กFตาม ไม7ร6-กFตาม ความจร�งกFเปFนอย67
อย7างน
@น เราไปเหFนเข-าจะร-องไห-หร>อห
วเราะกFตามท� จะชอบไม7ชอบกFตาม 
ส
จจธรรมกFคงเปFนธรรมชาต�อย67อย7างน
@น ท7านจ1งฝ1กให-เราร6-จ
กสมม�ต�บ
ญญ
ต�
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ในทางพระพ�ทธศาสนาน�@ม�กาย  วาจา  จ�ต  เปFนพ>@น  ท�กคนเก�ดมาม�พร-อม
เลยท
@งหมดก�อนน�!เร�ยกว7ากายวาจาค>อค�าพ6ดจ�ตค>อผ6-ร6-ท
@งหลายค�-มครองอย67 
น�?เปFนพ>@นฐานจร�งๆ  เม>?อเราจะปฏ�บ
ต�ธรรมะให-ม�ความสงบ  การท�าความ
สงบกFต-องมาท�าพ>@นฐาน  กายธรรมดาของเรากาย  การเบ�ยดเบ�ยนฆ7าส
ตวQ 
การล
กทร
พยQ การประพฤต�ผ�ดในกาม กFเน>?องมาจากกาย บรรพบ�ร�ษร6-มากF
พยายามละส�?งท�?ม
นผ�ดน
@น  ค>อล-างสกปรกให-สะอาดวาจา  พ6ดเทFจ  พ6ดส7อ
เส�ยด พ6ดค�าหยาบ พ6ดเพ-อเจ-อ ท�?ม�อย67ในจ�ตใจของใคร ให-ละอ
นน
@นค�ด โลภ 
โกรธ  หลง  พยาบาท  อาฆาต  ท�?ม�อย67ในความร6-ส1กของเราน
@น  กFพยายาม
ท�าให-หมดไป  เราจะเหFนจ�ตท�?บร�ส�ทธ� t เช7นว7าน�@าท�?ม
นกระเพ>?อมอย67  แต7เรา
อยากเหFนต
วเราจะท�าอย7างไร เรามองลงไปกFไม7เหFน น�@ากระเพ>?อมท�าน�@าให-
น�?ง  กFจะเหFนหน-าตาเพราะม�ก�าล
ง  อย7างท�?เร�ยกว7ามองเหFนต
วเราเอง  ส
ตวQ
ต7างๆผ7านมาเรากFจะร6-จ
กหมด  เพราะอาศ
ยความน�?งใครอยากเหFนต
วเองกF
ท�าอย7างน
@น  เปFนอ�บายอ
นหน1?งกFให-อบรมตรงน�@พ>@นฐานค>อท�ากายวาจาจ�ต
ให-บร�ส�ทธ� tค>อให-ม
นไม7ม�โทษไม7ม�ความผ�ด  ในสามอย7างน�@เปFนพ>@นฐาน  สม
ก
บท�?บ�คคลน
@นจะบ�าเพFญจ�ตให-สงบ  อ
นน�@เปFนพ>@นฐาน  ท�น�@ต7อไปลงม>อท�า
อย7างไร
ความร6-ส1กท�?เร�ยกว7าจ�ตของเราน�@  บางคนกFว7าจ�ตของฉ
นม
นมากเหล>อเก�น 
เด�wยวม
นไปโน7น  ไปน�?  สารพ
ดอย7างจ�ตน�@ม
นเปFนของไม7อย67น�?งม
นชอบคว-า
อ
นน�@ย1ดอ
นน�@ว�7นวายเก�ดความไม7สงบ  ฉะน
@นเราต-องการอ
นน�@ให-สงบ  ว�ธ�น�@
ท7านว7าท�าจ�ตให-ม
นน�?ง ค>อท�าน�@าให-ม
นน�?ง เอาอะไรเปFนหล
ก กาย วาจา ใจ 
เอาอะไรเปFนหล
กท�?เราจะต-องท�า  ว
นน�@จะพ6ดว7าเอาลมเปFนหล
ก  ลมในทาง
พ�ทธศาสนาเร�ยกว7าอานาปานสต�ซ1?งเปFนมงก�ฎของกรรมฐานท
@งหลาย ม�ใน
ท�กๆคน  และเปFนของง7าย  เพราะธรรมดาเรากFหายใจเข-าออกอย67แล-ว  ไม7
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ต-องจ�าเปFนท�?จะไปก�าหนดอ
นโน-นอ
นน�@มากๆ  พอเราหล
บตาเข-าไป  กFร6-ส1ก
ก�าหนดลม ร6-ลมหายใจเข-า หายใจออก
ให-ท�าความร6-รวมอย67ในอ
นน�@  ในลมอ
นน�@  ด6ซ�ใครล>มไหม?  ลมอ
นน
@นแหละ 
ไม7ต-องไปย1ดเอาเส�ยงอ>?นๆเข-ามา  เอาตรงน
@นพยายามท�า  ไม7ต-องค�ด  หร>อ
ค�ดกFไม7ต-องเอาใจใส7ว7าม
นจะร6-อะไร  หร>อว7าม
นจะเหFนอะไร  อย7าให-ม
นแยก
ออกไป เราจะก�าหนดลมหายใจ หายใจเข-า  หายใจออก หายใจเข-าไปต-น
ลมอย67ท�?จม6กกลางลมอย67ท�?หท
ยปลายลมอย67ท�?สะด>อ  จบตรงน
@นเม>?อลมจะ
ออกมากFก�าหนดลมอย67ท�?สะด>อลมผ7านมาหท
ยปลายลมอย67ท�?จม6ก  อ
นน�@เปFน
ท�?ส
งเกต  อ
นน�@จม6กกFม�อย67แล-ว  หท
ย  สะด>อกFม�แล-ว  จม6กกFร6-จ
ก  ลมกFร6-จ
ก 
เบ>@องต-นท7ามกลาง  ท�?ส�ด  สามฐาน  หายใจเข-าไปปลายจม6ก  หท
ย  สะด>อ 
เท7าน�@  ท�าความร6-ส1กเท7าน�@แล-วกFน
?งในท7าสบายกFได-  ค>อข
ดสมาธ�  เพราะน
?ง
อย7างน�@เล>อดลมว�?งสะดวก แล-วท�ากายให-ตรง ม>อขวาท
บซ-าย ขาขวาท
บขา
ซ-าย  ต
@งกายตรง  ก�าหนดลม  ลมน�@จะผ7านเข-าต-นลม  กลางลม  ปลายลม 
ออกกFผ7าน เราร6-จ
กหายใจเข-าตรงน�@ ตรงน�@ ตรงน�@ ออกกFก�าหนดร6-
ลมในฐานท
@ง ๓ น�@ ให-ร6-ส1กลมน�@ อย7าไปท�าให-ม
นยาวอย7าบ
งค
บให-ส
@นอย7าให-
แรงปล7อยกายจ�ตผ6-ร6-ให-ม
นสบายแล-วกFส6ดลมเข-าไป  ความร6-ส1กตามลมเข-า
ออกน�@ความร6-ส1กในระยะน
@นม
นจะเก�ดข1@นหลายอย7าง แต7อย7าเอาใจใส7 ความ
ร6-ส1กจะก�าหนดว7าม
นจะร6-อะไรไหม?  ม
นจะเปFนอะไรไหม?  อย7าตามม
นไป 
ให-ก�าช
บเสมอว7า  เราจะร6-ส1กปลายจม6ก  หท
ย  สะด>อ  ตามก�าหนด ส
@นกFไม7
เอา ยาวกFไม7เอา เอาพอด� ต
@งใจก�าหนดลมเสมอเร>?อยๆจนช�านาญแล-ว ต7อ
ไปม
นจ
บตรงน�@ม
นหยาบร�าคาญ กFมาก�าหนดท�?จม6กจ�ดเด�ยว ลมเข-าออกไม7
ต-องตาม จนกว7าสต�ส
มปช
ญญะรวมก
นเข-ารวมก
นกFเหFนลมกFเหFนจ�ตเหFนจ�ต
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กFเหFนสต�เหFนสต�กFเหFนส
มปช
ญญะ  ร6-รอบอย67เสมอ  แล-วกFหย�ดอย67ไม7ต-อง
ขวนขวายอย7างอ>?นเลย เบ>@องแรกท�าด
งน�@
หล
บตาพอม
นจรดก
นเท7าน
@น  ไม7เกรFง  ท�าความร6-ส1กก
บลมหายใจ  ท�าด
งน�@
เร>?อยไป และกFเด�นจงกรมบ-าง ก�าหนดเอาต-นเสาส
ก ๕-๖ วา โดยท�าเช7นน�@
เพ>?อเปล�?ยนอ�ร�ยาบถท
@ง๔  ให-ม�สต�ว7าอะไรเปFนอะไรในต
วเอง  ค7อยๆก-าวไป
น1กร6-ม�สต�ท�กเม>?อน�?ค>อต-นทางกลางทางปลายทาง  เด�นไปมาอย67อย7างน
@นถ-า
ม
นฟ�-งซ7านกFหย�ดก�าหนดใหม7แล-วเด�นต7อไปเหน>?อยกFพ
กม�สต�อย67เสมอ  ร6-จ
ก
เจ-าของเสมอๆ ในระยะการถ6กบ
งค
บของผ6-ร6-น�@ ม�การส7าย ฟ�-งซ7าน ปร�งแต7ง
เร>?องราวหลายๆเร>?องเก�ดข1@นมา ให-น1กว7าส
กแต7ว7าจ�ต อย7าไปย1ดม
?นในความ
เหFนของเราจนเปFนอ�ปาทาน  อย7าไปย1ดม
?นในความเหFนของคนอ>?นจนเปFน
อ�ปาทาน ท�?ม�ความร6-ส1กเหFนข1@นมากFปล7อย ความด�ใจเก�ดข1@นมาร6-แล-วกFส
กว7า
ด�เฉยๆ ส�ขน�@กFเร�ยกว7าส�ขเวทนา เรากFปล7อย ท�กขQเก�ดข1@นเม>?อเด�น น
?ง นอน 
ให-ร6-จ
กว7าอ
นน�@ส
กว7าท�กขเวทนา ไม7ใช7ส
ตวQ  บ�คคล ต
วตน เรา เขา แล-วกF
วาง  การนอนก�าหนดลมในท7าส�หไสยาสนQตะแคงขวา  ท�าความร6-ส1กว7าเรา
จะไม7เอาความส�ขในการนอนการนอนน  ี�ี -ไม7ใช7จ�ตม
นนอนค>อร7างกาย
เข-าไปพ
กผ7อน  ถ-าจ�ตม
นร6-เตFมท�?ของม
นแล-ว  จ�ตไม7นอนอย7างน
@นผ6-ท�?ร6-แล-ว
เปFนต-นไม7ม�ฝ 
น ฝ 
นไม7ได-คนต>?นจะไม7ฝ 
น ไม7ม�อะไร อย7างเราก�าหนดจะพ
ก
ส
ก  ๒  ช
?วโมง  พอถ1ง  ๒  ช
?วโมง  ม
นกFต>?นข1@น  เม>?อต>?นข1@นมากFม�ความร6-ส1ก
อย7างแจ7มแจ-ง ใจสบาย ม
นต>?นจากจ�ตน�?ก7อน ล>มตาก7อน เม>?อม
นจะต>?นท�?จ�ต
ก7อน แจ-ง  สงบอย67  อย7าไปเช>?อม
?นในความค�ดของเราจนเก�นไป อย7าเข-าใจ
ว7าม
นผ�ดม
นถ6ก อย7าเช>?อ อย7าไม7เช>?อเพราะคนอ>?นพ6ด จนกว7าจะร6-แจ-งแก7ตน 
จ1งให-ย1ดหล
กอ
นน�@ไว- ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ต-องน1กอย7างน�@
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การฝ1กธรรมกFค>อท�าจ�ตให-สงบเปFนสมาธ� อย7าให-ส6งน
ก อย7าให-ต�?าน
ก วางไว-
เฉพาะพอด� อย7าไปบ
งค
บมาก เช7นบ
งค
บมาก ค>อบ
งค
บลมมาก บ
งค
บกาย
มาก บ
งค
บความค�ดมาก วางไว-พอด�  ให-ร6-จ
กว7าห6ให-ได-ย�น  แล-วให-จ�ตม
นร6-
เท7าน
@น  ม
นจะเกFบเข-าไปเองของม
น  ถ-าเราฟ 
งด�ม
นจะเก�ดป 
ญญา  ฟ 
งน�@ไม7
ต-องเปร�ยบเท�ยบอะไร ฟ 
งโดยร6-อย67ในความสงบเฉยๆ อ
นน�@ความร6-จ1งจะเก�ด
ข1@นในความสงบ  พ6ดถ1งรากฐานท�?เราต-องการจะปฏ�บ
ต�  เราอาศ
ยก-อนท�?เรา
น
?งน�@เปFนอย67 ท�?เร�ยกว7าข
นธQ ๕ ร6ป เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ
ร$ปกFได-แก7สภาวะท�?เรามองเหFนด-วยตาเปFนร6ปเวทนาค>ออย7างท�?เราน
?งเก�ด
ร-อนเจFบปวดเร�ยกว7าท�กขเวทนา เก�ดข1@นก
บร6ปน�@จ�ตเปFนคนท�?จะร6-จ
กส�ญญา
ความจ�าจ�าว
นน�@พร�7งน�@น�P ส�งขารความน1กค�ดปร�งแต7งสารพ
ดอย7างจ�ตใจของ
เราน
@นม
นจะปร�งแต7ง ปร�งในส�?งท�?ม
นเหมาะสม ในส�?งท�?ไม7เหมาะสม ม
นส
@น
เราจะปร�งให-ยาว ม
นยาวเราจะปร�งให-ม
นส
@น อะไรท
@งหลายเหล7าน�@เปFนเร>?อง
ปร�งแต7งว&ญญาณผ6-ร6-ซ1?งนามธรรมซ1?งม
นอาศ
ยในร6ปน�@ ป 
จจ�บ
นม
นร6-ท�กอย7าง 
ท�กประเภท เร�ยกว7าม
นร6- น�?เร�ยกว7าว�ญญาณ
ย7นย7อท
@ง  ๕  อย7างน�@ว7า  ม�กายก
บใจเท7าน�@เองใจค>อสภาวะท�?ร6-ส1ก  ท�กคน
อาศ
ยอย67ก
บร6ปนาม  ท�?เราจะม�ความสงบกFเพราะร6-ร6ป-นาม  ม�ความท�กขQ
มากมายกFไม7ร6-จ
กร6ปนามตามความเปFนจร�ง  ค>อเราไม7ร6-จ
กท�กขQ  ค>อคนเราน�@
ร6-จ
กท�กขQท�กคน แต7ร6-แล-วโยนท�@งไม7ได- ร6-แล-วกFแบกไว- เพราะอะไร? ไม7ร6-จ
ก
ท�กขQถ-าเราร6-จ
กท�กขQม
นกFร6-จ
กปล7อยม
นร-อนกFต-องโยนท�@งใครบอกกFไม7เช>?อน�?
เร�ยกว7าม�ต
วอ�ปาทานย1ดไว-  ท�?ปฏ�บ
ต�น�@กFเพ>?อให-ร6-จ
กท�กขQ  ท�กขQอ
นน�@เก�ดมา
แล-ว  กายกFไม7สบาย  เพราะความสบายน
@นค>อความท�?ว7าไม7ม�ท�กขQ  อย67ด-วย
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ความสงบ  ท�?เราจะม�ความสงบ  จะได-ความสงบน
@น  ม
นไม7ใช7ภ6เขา  แม7น�@า 
ป7าช
ฏความสงบจะม�ข1@นเพราะความเหFนชอบด-วยป 
ญญา
เราจะอย67ตรงไหนกFสงบ ค>อเราร6-จ
กท�กขQ ท�กขQน
@นค>อความไม7สบายกาย ไม7
สบายใจ  เก�ดมาแล-วท�กขQกFม�รากฐานท�?จะเก�ดข1@นมา  เหต�ให-ท�กขQเก�ด  ถ-า
ไม7ม�เหต�ท�กขQกFไม7เก�ด  ท�กขQน�@เก�ดมาจากเหต�  จะเปFนร6ปนามท�?ไหนกFตาม
ท�กขQน�@ปรากฏ ฉะน
@นพ�ทธศาสนาน�@มาแสดงให-ร6-จ
กท�กขQ ตามภาษาและตาม
เปFนจร�งน
@น  ธรรมท�?เราต�ดก
นมาท�กร6ปท�กนามน�@ม
นกFเหม>อนก
นถ-าเราไปร6-
ความเปFนจร�งม
นแล-ว  ม
นจะไม7ม�อะไรท�?โต-แย-งก
นเลย  ไม7ม�อะไรเถ�ยงก
น
เลยม
นจะเปFนอ
นเด�ยวก
นค>อธรรมชาต�  เปร�ยบได-ก
บส�น
ข  ม
นไม7
เปล�?ยนแปลง  ไปพบท�?ไหนๆกFเหม>อนก
นหมด  ม
นจะเปล�?ยนแปลงเฉพาะ
มน�ษยQเราเท7าน
@น ของท�?ไม7เปล�?ยนแปลงม�อย67  แต7คนเราม
นเปล�?ยนแปลงก
น 
หลงสมม�ต�  เช7นว7า  ศาสนาท�กศาสนาแสดงถ1งความสงบก
น  แต7ว7าการ
หาความสงบน
@นม�ว�ธ�การต7างก
น  แต7ความสงบเปFนอ
นเด�ยวก
น  แต7อาการ
ต7างก
น
ไอ-ความร-อนน�?ต-มน�@าร-อนข1@นมาให-ฝร
?งจ
บจะร6-ส1กว7าร-อน  คนจ�นจ
บกFร-อนคน
ไทยจ
บกFร-อนเหม>อนก
น  แต7จะพ6ดค�าท�?ว7าร-อนไม7เหม>อนก
นเท7าน
@นม�อาการ
เหม>อนก
น กFเลยมาแย-งตรงค�าพ6ด ของฉ
นไม7เหม>อนค�ณ ค�ณไม7เหม>อนฉ
น 
ของฉ
นถ6ก ของค�ณผ�ด
ตามธรรมชาต�แล-วความจร�งค>อส
จจธรรมเหม>อนก
น จะเปFนใครมาเหFนม
นกF
เหม>อนก
น  เราท�กคนกFเช7นเด�ยวก
นท�กขQเก�ดข1@นมาร6-เหม>อนก
นร6-ว7าท�กขQแต7
ว7าร6-แล-วท�@งท�กขQไม7ได-  พระท7านว7าอย7างน�@ไม7ใช7ร6-ท�กขQ  คนไปประสบท�กขQ
เฉยๆ  ถ-าร6-กFต-องท�@งได-  เม>?อร6-อย7างน�@จร�งๆกFต-องจ�าท�?เก�ดม
นด-วยว7าม
นเก�ด
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จากอะไร ท�กขQม�ข1@นเพราะอะไร เม>?อร6-จ
กท�กขQ  เราร6-จ
กช
ดแล-วกFไม7สร-างม
น
ข1@นมา  เช7นเราร6-ว7าไฟม
นร-อนจ
บแล-วเก�ดท�กขQ  ถ-าจ
บเด�wยวน�@จะร-อนเด�wยวน�@ 
น
?นเร�ยกว7าเปFนต
วเหต�  เราไม7ท�า  ร6-จ
กท�กขQ  ร6-จ
กเหต�เก�ดของท�กขQ  เช7นว7า 
ท�กขQเก�ดข1@นมาเพราะอ�ปาทานความหมายม
?นเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  เราให-ร6-
เข-าไปถ1งว7าร6-จ
กท�กขQแล-วร6-จ
กเหต�ท�กขQร6-จ
กความด
บท�กขQร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-
ถ1งความด
บท�กขQ  เช7นเรายกแก-วข1@นใบหน1?ง  แก-วน�@เปFนของม�ประโยชนQ  แต7
บ�คคลให-ร6-จ
กใช-  ใส7น�@ายกข1@นมา  แต7ให-ร6-ว7าภาชนะน�@ภายหน-าต-องตกแตก 
แก-วแตกแล-วเหFนช
ดตอนท�?ย
งไม7แตก  หร>อร6-ว7าช�ว�ตข-างหน-าน�@ม
นไม7เท�?ยง 
จะต-องด
บในว
นใดว
นหน1?ง  เราร6-ส1กเช7นน�@เราเหFนคนเก�ดคนตายพร-อมก
นม�
เก�ดม�ด
บพร-อมก
น  เราร6-อย7างน
@นแล-วแก-วใบน�@จะพ-นจากพ�ษภ
ย...ท�าไม?
เพราะร6-เหต�ท�กขQจะเก�ด
บ
ดน�@เราเร�ยนร6-แล-วเหFนล1กเข-าไปเก�นธรรมชาต�  น�@เร�ยกว7าการเหFนธรรมะ 
ถ-าม
นแตกท�กขQกFจะไม7เก�ด เพราะเราร6-แล-วม
นจะเก�ดท�กขQเม>?อแก-วแตกเราร6-
แตกก7อนแตก ส7วนพวกเราขณะน�@ร6-แตกท�หล
งแตก เม>?อแก-วแตกกFเปFนท�กขQ
ท�?ไม7เส�ยใจเพราะอะไร?เพราะฉ
นถอนอ�ปาทานออกจากตรงน
@นแล-ว
อ)ปาทานค>อความม
?นหมายว7าเราว7าของเราเราเหFนเหต�เช7นน�@ท�กขQจะเก�ด
ข1@นไม7ได-  ธรรมท
@งหลายเก�ดมาจากเหต�  ความสงบจะเก�ดข1@นมากFเพราะม
น
ม�เหต�  เม>?อเรามาร6-เหต�ธรรมท
@งหลายเหล7าน�@แล-ว  ส�?งอ>?นไม7ต-องร6-ม
นเลยกFได- 
อ
นน�@เราเร�ยกว7า  เราร6-จ
กธรรมชาต�เพราะเราเหFนท�กขQ  ร6-จ
กความด
บท�กขQ 
ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQค>อท�า
อย7างไร?  ค>อท�าความเข-าใจให-ร6-ช
ดเข-าไปแล-วว7าแก-วใบน�@กFเหม>อนคนคนกF
เหม>อนแก-วใบน�@ ถ-าคนร6-จ
กเก�ดแล-วกFร6-จ
กตาย ถ-าร6-จ
กตายกFร6-จ
กเก�ด ความ
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เก�ดน
@นเหFนป�sบกFร6-จ
กความตาย  ม
นเก�ดมาแต7เหต�ถ-าไม7ม�เหต�ผลกFไม7ม�  ถ-า
หากว7าก7อนม
นจะด
บผลน�@ ม
นต-องด
บเหต�ก7อน
ฉะน
@นเร>?องการท�าภาวนาท�?ท�าด
งน�@เพ>?อให-เหFนปรม
ตถธรรมตามเปFนจร�งจร�ง 
จนเม>?อไปเหFนแล-วท�กขQม
นเก�ดข1@นไม7ได-  เพราะได-เหFนแล-วส�ขท�กขQกFเก�ดข1@น
ไม7ได-  เพราะความร6-ส1กของเราอย67เหน>อม
นเส�ยแล-ว  น�?เปFนทางของพระโย
คาวจรเจ-าผ6-ปฏ�บ
ต�  โดยมาก กFสมก
บท�?ว7าเปFนน
กบวช น
กแสวงหาทางพ-น
ท�กขQ อยากจะพ-นภ
ยด-วยก
นท
@งน
@น ความเปFนจร�งม
นม�อ
นเด�ยวก
นอย67อย7าง
น�@  ไม7ต-องม�อ
นอ>?นเลย ร6-ทาง ๔ อย7างเท7าน�@  ร6-จ
กท�กขQร6-จ
กเหต�เก�ดของท�กขQ
ร6-จ
กความด
บท�กขQร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บแห7งท�กขQ  ๔  ประการน�@
พอแล-ว ไม7ต-องไปร6-ค
มภ�รQอะไรมากมายน
ก ฉะน
@นพวกเราท
@งหลายท�?มาฝ1ก
จ�ต จ�ตท�?ม
นเปFนอย67อย7างน�@  ให-ตามร6-ของม
นเส�ย ตามด6จ�ตให-ร6-จ
กจ�ตของตน 
และร6-จ
กส
?งสอนจ�ตของตน
ฉะน
@นท�?เราอบรมผ7านมาในว
นน�@ จ1งให-ความเหFนว7าการท�าสมาธ�ค>อท�าจ�ตให-
ม�อารมณQอ
นเด�ยวแล-วม�ก�าล
ง  การท�าจ�ตน�@ให-ม�ก�าล
งจะต-องท�าจ�ตให-หย�ด
หย�ดค�ดหย�ดน1กหย�ดว�7นวาย สารพ
ดอย7าง ม�อารมณQเด�ยวอย67อย7างน�@ คนท�ก
คนถ-าย
งไม7เหFนอ
นน�@กFย
งไม7ร6-เร>?องของอ
นน�@  บางคนจะเหFนว7า  "การหล
บตา
น�@ ฉ
นไม7เหFนด-วย แม-ฉ
นล>มตากFย
งไม7มองเหFนไกล น�@ท7านสอนให-หล
บตาจะ
มองเหFนแค7ไหน"  ค�าพ6ดเช7นน�@กFเช>?อความเหFนของเจ-าของมากเก�นไป  ถ-า
เราล>มตาจะเหFนได-ไกลแค7ไหน  ถ-าเราหล
บตาแล-วพ�จารณาทางจ�ตล7ะจะ
เหFนได-ไกลไหม?  เคยไปตรงไหนเราจะเหFนตรงน
@นเรFวท�?ส�ด  ไม7ม�อะไร
เปร�ยบ น1กเม>?อไรกFเหFนท
นท� น�?ว�ส
ยของผ6-น
?งหล
บตา ท7านพ6ดเฉพาะเร>?องจ�ต 
เร>?องจ�ตเปFนอย7างน�@

830



อ
นหน1?งมาพ6ดเร>?องกายก
น  เช7นมาพ6ดถ1งเร>?องการตาย  เช7นน�@กFไม7ร6-เร>?องก
น 
เพราะเหFนตายธรรมดาเช7นน�@  คนตายนอนไม7หายใจตายมน�ษยQท
@งหลาย
เหFนเช7นน�@ตายก
นท�กคนแต7ว7าตายทางจ�ตไม7เคยท�า คนตายเดFกๆม
นกFร6- แต7
ว7าคนตายเม>?อไรท�กขQเม>?อน
@น  โศกเศร-า  ตรงน
@นปราชญQท
@งหลายสอนไว- 
ตายน
@น คนเหFนว7าตาย แต7ท7านเหFนคนตายย�?งไปกว7าน
@นคนตายเด�นได-คน
ตายพ6ดได-คนตายหายใจได-  เคยเหFนไหม?  ใครเคยน1กไหม?  เราจะเหFนว7า
คนเช7นน�@ไม7ใช7คนตาย เม>?อไม7เหFนตายกFไกลมากจากความจร�ง เรากFจะเหFน
แต7ว7าคนนอนไม7หายใจค>อคนตาย  คนท�?เด�นได-ไม7ร6-เร>?อง  ค>อไม7ร6-จ
กตาย 
เปFนเร>?องจะต-องพ�จารณาให-แยบคายไปอ�กท�พระพ�ทธองคQท7านสอนให-ร6-จ
ก
ตาย  หมายถ1งความประมาทความร6-จ
กว7าส�?งน�@ผ�ดแล-วแต7ท�าอย67เหFนแล-วว7า
อ
นน�@ม
นจร�งอย67ม
นด�อย67แต7ไม7ท�าคนน�@อาศ
ยความประมาทเปFนอย67  เร�ยกว7า
คนตาย
ฉะน
@นจะท�าจ�ตให-ม�ก�าล
งน�@  จะต-องท�าจ�ตใจให-ม
นหย�ดน�?ง  เหม>อนก
บม�ดล
บ
ไว-ให-คมไม7ฟ 
นท�กส�?ง  เร>?องการส�ารวมทางจ�ต  ไม7ร
บหลายอารมณQ  บางคน
น
?งค�ดไปไหนกFไม7ร6-  ไปเหล>อแต7ซากเหม>อนคนตาย  บางท�ค�ดถ1งเร>?องใน
อด�ต  เร>?องต7างๆ น�?ตายแล-วเหล>อแต7ซาก ฉะน
@นท7านจ1งท�าจ�ตให-ม�ก�าล
ง  ม�
ก�าล
งเพ>?ออะไร? เพ>?อต7อส6-ให-ม
นร6-เร>?องส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ เม>?ออายตนะท�?ม
น
พบก
บอารมณQต7างๆ  เช7นตาห6จม6กล�@นกายใจมากระทบก
บร6ปรสกล�?นเส�ยง
เข-าให-ม�ก�าล
งแกร7งแขFงน�?เร�ยกว7าฝ1กจ�ตให-ม�ก�าล
ง
กายก
บจ�ตม
นอย67ท�?อ
นเด�ยวก
น  อาศ
ยก
นอย67  แต7ก�าล
งไม7เหม>อนก
น  การ
ออกก�าล
งทางจ�ตอย7างหน1?งออกก�าล
งทางกายอย7างหน1?ง ถ-าหากเราก�าหนด
จ�ตให-ม�อารมณQอ
นเด�ยวอย67ได-ประมาณ ๑ ช
?วโมง สงบ เราจะร6-ว7าสภาวะผ6-ร6-
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ท�?ม�อย67ในต
วเราจะแปรเปล�?ยนไปท�เด�ยวม
นจะช
ดท�กอย7าง ป 
ญญาจะเก�ดข1@น
ตรงน�@  เม>?อส�?งเหล7าน�@หย�ดม
นจะร6-จ
กท�กขQ  ท�?เราท�าท�กว
นน�@กFเพ>?อให-เราร6-จ
ก
ท�กขQ  ร6-เหต�ท�กขQ  ความด
บท�กขQ  และข-อปฏ�บ
ต�ทางด
บท�กขQ  เปFนทางออก
เปFนของแต7ละคนป�ถ�ชนอ
นธพาลชนอร�ยชนม
นเปล�?ยนตรงน�@เอง  เปล�?ยน
ตรงความร6-ส1กอย7างน�@  เพราะป 
ญญาอ
นน�@  เพราะความสงบม
นม�  ป 
ญญากF
เก�ด เก�ดแล-วข1@นมาเหFนสภาวะท
@งหลายแปรเปล�?ยน เพราะว7าเหFนช
ดในส
จจ
ธรรมอย7างตรงไปตรงมา เหFนสภาวะท
@งหลายไม7ม�ท�กขQ เพราะเราร6-จ
กท�กขQ 
บางคนกล
วท�กขQ อ
นท�?จร�งเรากFปฏ�บ
ต� ท�กขQเก�ดข1@นมาไม7ต-องกล
ว ร6-ม
นเส�ย 
ถ-าไม7ร6-เม>?อไรพบก
นข-างหน-ากFทะเลาะก
นอ�ก  ถ-าได-ร6-จ
กท�กขQในท�?น�@เส�ยแล-ว 
ไปท�?ไหนกFร6-จ
กท�กขQ ชนะตรงน�@ไปท�?ไหนกFชนะ
การอบรมจ�ตม�มากอย7าง  เอาเปFนว7าเราน
?งอย67น�?ม
นม�อะไรมาก  เราจะ
ก�าหนดเอาง7ายๆน�?ค>อกายความร6-ค>อจ�ต  ผ6-ร6-ส�ขท�กขQน�@ค>อกายก
บจ�ตเท7าน
@น
ไม7ม�อะไรอ�ก เรากFอบรมกายก
บจ�ตเท7าน�@เปFนพอเม>?อร6-กายก
บจ�ตกFร6-จ
กท�กขQ
เราฝ1กสมาธ�อ
นน�@เพ>?อให-ป 
ญญาม
นเก�ด  ให-จ�ตสงบลงไป  ให-กล
วจ�ตของเรา 
กล
วว7าเม>?อพบความส�ขแล-วจะอดไม7ได-  แต7คนเรากล
บไปกล
วอย7างอ>?น 
เร>?องจ�ตท�?ฝ1กแล-วท�?สงบจะไปถามใครไหม?  ไม7ต-อง  อ
นน�@เปFนป 
จจ
ตต
งร6-
เฉพาะต
วเองตนน�@ท7านให-ท�าลายม
น ไม7ให-ม�ตนถ-าม�ตนแล-วเปFนเหต�ให-ท�กขQ
เก�ดถ-าม�ตนกFม�เราถ-าม�เรากFม�ของๆเราอะไรท�าให-ม�เราม�ของเรากFค>อ
อ�ปาทานอ�ปาทานท�าให-เก�ดภพเช7นกระต�กน�@าน�@ของเรา เม>?อแตกหร>อหายกF
ท�กขQท�กขQเก�ดเพราะม�อ�ปาทาน เร�ยกว7าภพ
เราน
?งภาวนาเพ>?อให-จ�ตสงบเก�ดป 
ญญาเม>?อเหFนส�?งต7างๆแยบคายแล-วกFเหFน
โลกอ
นน�@ตามความจร�ง ท�?เราท�าเราค�ดอย67น�?ม
นไม7ใช7โลก�ตตระ ย
ง!  ท7านไม7
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ให-ค�ดในเร>?องของอนาคต ม
นไม7แน7  ไม7ให-ย1ดม
?นถ>อม
?นในความเหFนของเรา
และของคนอ>?น  ให-พ�จารณาเอาไว-เพ�ยงแต7ว7าอ
นน�@ม
นกFไม7เท�?ยงเปFนอน�จจ
ง
ท�กข
งอน
ตตา เม>?อป 
ญญาเก�ดข1@นมาแล-วค>อความสงบ ม
นจะเปFนอย7างน�@ท�ก
อย7างผลอ
นน�@ความสงบม�แล-วป 
ญญาจะเก�ดเก�ดตรงท�?ม
นได-แก-ท�กขQท�กขQ
ตรงไหนแก-ตรงน
@นท�กขQม
นจ1งเก�ดไม7ได- เพราะม
นร6-จ
กท�กขQ เร�ยกว7าเปFนผ6-ร6- 
ผลค>อเราเก�ดมาเพราะท�กขQ  ม
นม�ท�กขQกวนเราอย67  แต7เราร6-ส1กว7าท�กขQกวน 
เรากFไม7พอใจ ไม7ชอบใจ แต7กFท�@งวางไม7ได- ร6-ว7าท�กขQแต7ละท�@งไม7ได- เร�ยกว7าร6-
ไม7จร�ง ร6-ไม7ถ1ง
การฝ1กห
ดร6-ลมน�? ความร6-ส1กก
บลมน�@ไม7พร-อมก
น ในระยะแรกๆจะเปFนเช7นน�@ 
ความร6-ส1กตามไม7ท
นลม  บางท�ลมออกความร6-ส1กมาไม7ท
น  ค7อยๆส
งเกต
ผ7อนหายใจ อย7าบ
งค
บให-ส
@น  ให-ยาว อย7าให-ช-า  เอาสบายๆเด�นกFด�จะเก�ด
ป 
ญญาถ-าน
?งเก�ดม�น�วรณQง7วงนอนง7าย ไม7ต-องไปตามอะไรมาก ด6ลมเท7าน
@น 
เม>?อเหFนป�sบปรากฏกFหย�ด ไม7ต-องการอะไรมาก ด6ลมอย7างเด�ยว
การเด�นกFก�าหนดท�?เท-า  ต-นทางกFร6-  กลางทางกFร6-  ปลายทางกFร6-ถ-าน
?งง7วงกF
เด�นเปล�?ยนอ�ร�ยาบถเส�ย ถ-าง7วงมากกFนอนเส�ย แล-วน1กว7าข-าพเจ-าจะไม7เอา
ความส�ขก
บการนอนพอต>?นข1@นกFประกอบความเพ�ยรท
นท�  เม>?อนอนกFนอน
ท7าส�หไสยาสนQก�าหนดลมม�สต�อย67เสมอ
สต�จ�ากาลค>อท
@งย>นเด�นน
?งนอนให-ม�สต�เสมอ  ม�ใช7จะท�าเฉพาะน
?งเท7าน
@นนะ 
ให-พร-อมท�าความร6-ส1กต
วว7า  เด�wยวน�@เปFนปกต�  ใครเปFนคนร6-  คนน
@นเปFนผ6-ร6- 
ค>อจ�ต  ถ-าหากเรามองเหFนส7วนเด�ยวเราจะเหFนสต�ด-วย  เราจะเหFน
ส
มปช
ญญะด-วย  เราจะเหFนจ�ตด-วยค�าท�?ว7าเหFนน�@  ค>อเหFนด-วยความร6-ส1ก 
เหFนภายในจ�ตไม7ใช7เหFนข-างนอก เหFนข-างใน  เช7นร6-ว7าเราม�สต�  ค>อระล1กได-
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ว7า  เราจะท�าอะไรเด�wยวน�@  แล-วกFลงม>อท�า  เช7นลมหายใจเข-าออกร6-เปFน
สต� แล-วกFลงม>อท�าร6-ว7าเราท�าอย67เด�wยวน�@เปFนส�มปช�ญญะ ความร6-ก7อนจะท�า
กFด� ความร6-ว7าส�?งท�?เราก�าล
งท�าอย67เด�wยวน�@กFด� อ
นน
@นเร�ยกว7าจ�ตเปFนผ6-ร6- ฉะน
@น
เม>?อเราอย67อย7างน�@เราร6-ทางสต�เราม�ท
@งสต�และส
มปช
ญญะเราม�ท
@งจ�ตร6-จ�ต 
ประกอบท
@ง ๓ ประการน�@ ลมหายใจเข-า-ออก และกFให-น1กว7า ในระยะน�@ธ�ระ
ป 
จจ�บ
นค>อให-ม�สต�ก�าหนดร6-ลมเข-าออกอย7างเด�ยว  ความสงบพร-อมม
นจะ
เก�ดข1@นมา เราจะมองด6เหFนลม เหFนผ6-ร6-ลมด-วย เหFนสต�ด-วย เหFนส
มปช
ญญะ
ด-วย สบายโปร7ง อย7างน�@กFต
@งจ�ตให-ม
นร6-ก
บลมเร>?อยไป
อาการท�?เราจะร6-ว7าจ�ตเปFนหน1?ง  ร6-ได-โดยว�ธ�ว7าเราร6-ลมอย67ตลอดเวลา เม>?อม
น
ร6-ถน
ดแล-วม
นจะได-ปล7อย คร
@งแรกกFประค
บประคองบ-างพอสมควร เม>?อม
น
ได-ท�?แล-วม
นจะปล7อยของม
น  ม
นจะม�ลมท�?ไม7ส
@นไม7ยาว  ม
นค7อยๆละเอ�ยด
ม
นเอง  ท�?หยาบกFค7อยละเอ�ยดตามเร>?องของม
นเม>?อม
นละเอ�ยดแล-วจ�ตกFเบา
กายกFเบาจ�ตเบากFค>อจ�ตควรแก7การงานแล-วกายเบาเปFนกายม�ท�ตากFเปFน
กายท�?ควรการงานแล-ว  เม>?อม
นร6-อย7างน
@น  จ�ตของเรากFก�าล
งรวบรวมเปFน
สมาธ�  แต7ท�าสต�ให-ม
นต�ดต7อก
น  สมาธ�ม
นจะเปล�?ยนจากปกต�ธรรมดาของ
เรา จะม�การร6-หว�ววาบลงไป อ
นใดอ
นหน1?งท�?เปล�?ยนจากปกต�ธรรมดาน�@ เม>?อ
เปFนเช7นน
@นเรากFม�สต�ให-ด� ไม7เปFนอะไร ไม7ม�อะไร ร6-ต�ดต7อก
นเร>?อยอย7างน
@น 
ไม7ต-องตกใจ ไม7ม�อะไร
บางคนน
?งจ�ตสงบม
นเก�ดโอภาสแสงสว7างข1@นสารพ
ดอย7าง  อ
นน
@นกFให-ด6จ�ต
เจ-าของเร>?อยไป  อย7าว�?งไปตามอาการภายนอก  ให-สบาย  ความสงบเย>อก
เยFนอย67ในท�?อ
นเด�ยวด6ลมกFเหFนจ�ตด6จ�ตกFเหFนลมด6ลมเหFนสต�ส
มปช
ญญะ
ท
@ง๓อย7างน�@เปFนอ
นเด�ยวก
นเป+นมรรคสาม�คค�ความพร-อมเพร�ยงแห7งจ�ต
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เก�ดข1@นในขณะน
@น  ร6-ส1กว7าม
นจะเบาไปท
@งกาย  เบาไปท
@งจ�ต  เวทนาท�?ม
น
ปวดไปตามร7างกายต7างๆน�@  เม>?อจ�ตม
นสงบแล-วม
นจะไม7ปวดเจFบ  ปรากฏ
อะไร  มองด6หร>อก�าหนดลมหายใจเข-า-ออกท�?ปลายจม6กของเราน
?นแหละ 
ถ6กต-องส7วนไหนม
นร6-ส1กส7วนไหน เอาส7วนน
@นเปFนท�?ม�7งหมายของเรา ถ-าเรา
ม�7งร6-ตรงน
@นกFเร�ยกว7าจ�ตของเราย
งไม7สงบ  ม
นร6-อย67ตามสภาพอ
นน
@นเร>?อยๆ
ไป  ให-ม
นร6-เข-าออกอย67เสมอ  จ�ตน
@นกFสงบความร6-ส1กกายกFพอด�จ�ตกFพอด�
แล-วกFวางม
นปล7อยม
นท�าความร6-อ
นเด�ยวให-ร6-ไว-เท7าน
@น  ร6-ลมท�?เข-าออกตาม
สบาย ไม7ต-องตามลมเข-าออก อย67ตรงประต6  ความร6-อ
นน�@แหละเร�ยกว7าผ6-ร6-ผ6-
ต>?นอย67เสมอ  ร6-ถ1งความสงบ  ร6-แล-วม
นเบา  ไม7ร�าคาญร6-แล-วสงบเง�ยบ  ไม7
สงส
ย  อย67อย7างน�@  แปรเปล�?ยนจากปกต�เด�มของเราน
?นเอง  น
?นค>อจ�ตม
น
เปล�?ยนจากความหยาบมาเปFนจ�ตท�?ละเอ�ยด  ท�?ว�7นวายจะเปล�?ยนเปFนจ�ตท�?
สงบ การท�?ม
นเปล�?ยนเราต-องร6-จ
ก ร6-ส1ก ในความร6-ส1กม
นจะม�อาการอ
นใดอ
น
หน1?งเก�ดข1@นในก�าล
งจ�ตของม
นน
?นเอง  อ
นน
@นกFไม7ต-องสงส
ยม
น  น
?นจ�ตเรา
เร�?มจะสงบเข-าไปแล-ว  และไม7ต-องส7งความค�ดอ
นหน1?งเม>?อจ�ตม
นสงบแล-ว 
จ�ตม
นจะก
งวลเร>?องข-างนอกบางอย7าง  เปFนเร>?องธรรมดาว7าม
นร
กความสงบ
ของม
น เม>?อได-ย�นเส�ยงนกร-องหร>อได-ย�นเส�ยงอะไรข-างนอก ม
นกFไม7สบาย 
ท�าไมล7ะ?  เพราะม
นค�ดผ�ด  ค�ดไม7ถ6ก  ท�าไมม
นค�ดผ�ดอย7างไร?  ม
นค�ดว7า
เส�ยงน
@นมากวนม
น  อ
นน�@เราต-องแก-ใจเราท
นท�เลย  ไม7ใช7อย7างน
@น  ไม7ใช7
เส�ยงมากวนเราเราไปกวนเส�ยงใช7ไหม?เราร6-อย7างน�@กFสงบเส�ยงกFเปFนเส�ยง
จ�ตกFเปFนจ�ตความสงบกFเปFนความสงบเส�ยงกFเปFนเส�ยง ไม7เก�?ยวเกาะก
นเลย 
เม>?อร6-อย7างน�@กFปล7อยม
น สบายอย67ตลอดเวลา
ถ-าไม7สงบกFหายใจยาวๆจนหมดส�ดลม  น�@เร�ยกว7าต
@งลมใหม7  อาจจะบ�บ
ก�าหนดมากไป  บ
งค
บมากไป  ต
@งใหม7ม
นกFจะรวมต
วเอง  แก-อย7างน�@  เม>?อ
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เปFนแล-วกFเปFนอกาล�โก  ค>อม�สต�ย>ดยาวอย67อย7างน
@น  เหม>อนก
บหยดน�@าท�?
เปFนท�ละหยด เร7งไปน�@าท�?หยดๆน
@นจะหมดไปจนเปFนสายน�@าต�ดต7อก
น น�?พ6ด
ถ1งสต�เราท�าคร
@งแรกกFขาดตอนบ-างนานเข-ากFต�ดต7อเอง  เม>?อเราท�าไม7เล>อก
เวลาค>ออกาล�โก  ความร6-ค>อสต�ท�?ม
นต�ดต7อก
นแล-วไม7ม�กาลไม7ม�เวลาม�สต�จ�า
กาลค>อเปFนรอบจ�าได-อ
นน�@จะเก�ดป 
ญญาหร>อญาณต7างๆตรงน�@สต�ม
นมาก
ข1@น เราท�าไปถ1งเวลาท�?เราท�า เม>?อเราม�ช�ว�ตอย67  เราไม7หล
บ ความร6-ส1กท�?ม
น
ต�ดต7อก
นน�@ตลอดเวลาเม>?อม�ความร6-ส1กต�ดต7ออย67ตลอดเวลา  เร�ยกว7ากระท�า
เพ�ยรทางจ�ต ไม7ใช7ทางอ>?น ย>น เด�น น
?ง นอน ม
นกFร6-จ
ก  ม
นคนละอย7างก
น 
ทางกายก
บจ�ตม
นจะแยกก
น เร>?องของจ�ตเปFนอย7างหน1?ง เร>?องกายเปFนอย7าง
หน1?งแม-จะท�าการงานกFม�สต�อ
นน�@ท�าให-ม�ป 
ญญาเก�ดมากท�?ส�ด  ไม7ว7าท�?ไหน
กFตาม การฝ1กจ�ตฝ1กสต�ต-องเปFนอย7างน�@  อ
นน�@ควรร6-จ
กไว-การกระท�าต-องฝ>น
ธรรมชาต�บ-าง  เพราะความจร�งม
นเปFนอย7างหน1?ง  จ�ตของเราเปFนอย7างหน1?ง 
ถ-าธรรมดาจ�ตน
@นนะม
นม�เวลาขย
น ข�@เก�ยจ ท�าเพ�ยรด-วยส
จจะ เราท�าเร>?อย
ท
@งข�@เก�ยจ ท�าทางจ�ตให-จ�ตร6-อย67 การร6-ภายใน การฉลาดภายในท�น�@จ�ตจะเปFน
อย7างน�@ เร>?องท�าท�กว
น บางท�สงบบางท�ไม7สงบ เปFนอน�จจ
ง ในบางคราวเรFว
ช-า  จะร6-ได-ว7า  อ-อ!  การท�าสมาธ�ย
งเปFนอน�จจ
งอย67  เปFนเร>?องไม7แน7นอนนะ 
การท�าแบบน�@มาท�าแบบสงบจ�ต  ไม7ใช7สงบก�เลส  เราหน�ไปหาความสงบใน
สถานท�?ต7างๆ แต7ความสงบม�ได-  ส7วนโลภ โกรธ หลง ย
งม�  เม>?อเราไปถ6ก
อารมณQกFจะม�อ�ก  น�?เร�ยกว7าสงบช
?วคราว  เม>?อท�าไปมากๆจะม�ก�าล
ง  ม�
ป 
ญญาในอ�บายสงบอ
นแรกเปFนสมถะ ถ-าสงบแล-วม
นน�?งจะสามารถมอง
เหFนท�กอย7างๆเหม>อนน�@าน�?ง  จะต-องเหFนร6ปหน-าตาหร>อเหFนอะไรหลายๆ
อย7าง  ค>อสงบด-วยป 
ญญา ม
นร6-แล-ว  ถ-าถ6กอารมณQอะไรต7างๆท�?จะเปFนเหต�
ให-โกรธข1@นมาน
@นเพราะร6-ตามความเปFนจร�ง  แล-วกFเปFนว�ป 
สสนาร6-แจ-งร6-จร�ง
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เก�ดเปFนป 
ญญา ไม7ม�อะไรจะทนต7อม
นได-  โลภะ โทสะ โมหะ จะเบาลงไป 
น-อยลงไป  เช7นเราว7าเส�ยงกวนเรา  ถ-าได-พ�จารณาจนร6-ตามความเปFนจร�ง
แล-วกFสงบ การร6-อย7างน�@เร�ยกว7าย
งไม7คงท�? ต-องท�าไปเร>?อยๆ ม
นจะโตข1@นมา 
เราโตข1@นมากFจากเดFกจนเปFนผ6-ใหญ7 กFค>อจากบ�คคลคนเด�ยวก
นน
?นเอง ม�ใช7
มาจากไหน ม
นเปFนส
จจธรรม เช7นความท�กขQจร�งๆม
นไม7ม�ถ-าเราเหFนจร�ง ท�?
เราเหFนท�กขQไม7จร�ง  ม
นจ1งม�ท�กขQ  จร�งโดยสมม�ต�  เปFนว�ม�ตต�แล-วไม7ม�ฉะน
@น
ไม7ควรย1ดม
?นถ>อม
?นถ-าใครย1ดอย67กFท�กขQไม7ส�@นฯ
*******************
*ธรรมบรรยายเม>?อ๒๐พฤษภาคม๒๕๓๓
โปรด Sister โรงเร�ยนอาเวมาร�อา*
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ประเทศชาต�บ-านเม>องเรา ถ-าประชาชนพลเม>องม�ว�น
ย  ม�ศ�ลธรรม ส
งคมกF
จะม�ระเบ�ยบเร�ยบร-อยด� กฎหมายกFไม7ต-องม�ไม7เด>อดร-อน ถ-าธรรมะเราสอน
ไม7ได-  ไปท�าผ�ดเขาต-องจ
บไปต�ดตารางลงโทษ  ถ-าโทษร-ายแรงกFเอาไปย�ง
เป-าตาย ทางโลกเปFนอย7างน
@น ทางธรรมเราค7อยพ6ดก
นไปเร>?อยๆ ตายทาง
โลกน�?ป>นย�งต6มเด�ยว ม
นเหFนหมดท�กคน ตายทางพระธรรมพระว�น
ยน�?เง�ยบ 
ตายอย67ในห-องผ6-เด�ยวกFได-  ตายหายใจอย67กFได-  ว
ดป7าพงน�@ย�?งตายได-ไว  เอา
ขนมไปก�นอย67ก�ฏ�กFได- ธรรมะเปFนอย7างน
@น
กฎหมายบ-านเม>องน
@นถ-าคนไม7เหFนไม7ว7ากฎหมายพระพ�ทธเจ-าท�?ร
กษาหม67
เราน�? เหFนกFว7า ไม7เหFนกFว7า ถ-าเหต�ไม7เก�ดมาแล-วม
นไม7เปFน ผมเคยส>บสวน
ว7าท�าไมถ1งปกป�ดเอาไว-  ม
นอาย  จะท�าอะไรไม7ให-ใครร6-จ
ก  ม
นม�ความเหFน
แคบๆ ม
นกFเปFนอล
ชช�*ปลอมบวชในพระพ�ทธศาสนาเท7าน
@นเอง
แต7ก7อนผมเคยค�ดว7าอล
ชช�น�@จะเปFนจ�าพวกหน1?งต7างหาก ไม7ร6-จ
กอล
ชช�แท-ๆ
ม
นจะเปFนย
งไง เม>?อด6ไปด6มาปฏ�บ
ต�ในใจของเรา กFค7อยๆร6-จ
กไป ย�?งได-ร6-รส
ธรรมะของพระพ�ทธเจ-า  กFย�?งละเอ�ยดส�ข�มเข-าไปเร>?อยๆ  อล
ชช�กFพวกเราน�@
แหละ อ
นใดม
นท�าบาปท�าสกปรกลามกม
นไม7ม�ความละอายม
นกFเปFนอล
ชช�
นอกศาสนาท
@งน
@น  เม>?อค�ดสกปรกลามกข1@นในใจเจ-าของ  แล-วกFท�าไปอย7าง
น
@น  ม
นกFเปFนอล
ชช�  ท�าแล-วกFไม7ค�ดแก-ต
ว  เจ-าของด�ใจว7าคร6บาอาจารยQหม67
พวกไม7เหFนแล-วไม7เปFนไร  ความเปFนจร�งความด�ความช
?วน
@นเราจะป�ด
อย7างไรม
นกFไม7ม�ด แม-จะท�าไปผ6-เด�ยวไม7ม�ใครเหFนกFป�ดไม7ได-
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ธรรมะความเปFนจร�งต-องเป�ดอย67ตลอดเวลา  ม
นไม7ได-ท�าม
นกFจร�งด-วยการ
ไม7ได-ท�า  ม
นได-ท�าม
นกFจร�งด-วยการได-ท�า  จะหน�ไปทางไหน?  ม
นไม7พ-น
หรอก พระองคQใด เณรองคQใด ถ-าท�าอะไรลงไป อยากจะท�าผ�ดน
?นค>อความ
สกปรกลามกเก�ดข1@นในใจของเรา  ถ-าจะไปท�าส�?งน
@น  กFร6-อย67ว7าม
นผ�ด  แต7
ระว
งหม67จะเหFนกล
วคร6บาอาจารยQจะร6-  ถ-าอย67ในท�?ล
บไม7ม�ใครร6-ใครเหFนด-วยกF
เปFนเลย  กระท�าส�?งเหล7าน
@น  น�@ค>อม
นโง7ท�?ส�ด  ถ-าม
นเปFนอย7างน
@น  ม
น
หาความบร�ส�ทธ� tไม7ได-  ค�ดว7าความปกป�ดม
นจะม�ในโลก พระพ�ทธเจ-าและผ6-
ร6-ท
@งหลายท7านบอกว7า ม
นไม7ม�หรอกการปกป�ด ท�าด�กFด�อย67ท�?น
@น ท�าช
?วม
น
กFช
?วอย67ท�?น
@น ไม7ต-องมองด6ผ6-ใดผ6-หน1?งเลย ถ-าพ�จารณาให-ด�แล-ว
ฉะน
@นท7านจ1งไม7หว
?นไหวในน�นทา สรรเสร�ญ ลาภ ยศ ม
นเปFนของโลก ตา
คนเหFน  ห6คนได-ย�น  ห6คนไม7เหม>อนห6พระ ตาคนกFไม7ค>อตาพระ ตาคนน
@น
ชอบใจแล-วม
นกFว7าด� ถ1งผ�ดจากความเปFนจร�งม
นกFไม7วาง ขอแต7ว7าชอบใจกF
ว7าด�  ห6ได-ย�นเส�ยงม
นสน�ก  ไพเราะ  จ�ตใจม
นกFว7าเส�ยงน
@นด�  แม-ม
นผ�ดอย67กF
ว7าสบายใจด� จ�าพวกโลกเปFนอย7างน
@น ความสรรเสร�ญเย�นยอ ความน�นทา
กาเลต7างๆ  พระพ�ทธเจ-าท7านฆ7า  อ
นน
@นม
นเปFนจ�ตของคนท�?ต�ดอย67ในโลก 
ห7วงอย67ในโลก
โลกธรรมแปด*  เปFนโลกธรรมท�?ครอบใจส
ตวQโลกอย67  เม>?อม
นครอบใจส
ตวQ
โลก  ส
ตวQโลกกFต-องเปFนไปตามธรรมน
@นม�ลาภกFด�ใจเส�ยลาภกFเส�ยใจ  เขา
สรรเสร�ญกFพองต
วข1@นมา  ถ-าเขาน�นทากFเส�ยใจถ-าเราเปFนอย7างน
@นเราจะจม
อย67ในโลก  อย67ในว
ฏฏะ*ไม7ม�หว
งว7าจะพ-นไปได-  แต7หากว7าใครได-พบความ
จร�งแล-วกFไม7ถ>อสา  ใครจะน�นทาจะสรรเสร�ญกFช7าง  ท7านไม7ได-ย�นด�ย�นร-าย 
ท7านข-ามโลก
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ฉะน
@นจ�ตของพระอร�ยเจ-าท
@งหลายม
นจ1งแปลกจากมน�ษยQเรา  ค>อท7าน
เปล�?ยนจากโลกเปFนโลก�ตตระ*ค>อม�ความร6-ส1กอย67เหน>อโลก  ท7านไม7ได-เช>?อ
คน  แต7ท7านเช>?อความจร�ง  ม�ความส
งวรส�ารวมในอ�นทร�ยQท
@งหกค>อ  ตา  ห6 
จม6ก ล�@น กาย ใจ ไม7ให-ย�นด�ย�นร-าย
น
กปฏ�บ
ต�เราถ-าซ1@งอย67ในใจเจ-าของแล-ว  กFจะร6-จ
กได-ว7าม
นย�นด�ไหม?  ม
น
ย�นร-ายไหม?ค>อม
นพอท�?จะค�านวณได-อย67  ถ-าเราต
@งใจปฏ�บ
ต�ละถอนม
น จ
บ
ม
นมาพ�จารณาจนกว7าให-ม
นน-อย  ให-ม
นเบาบางลงไป  ม
นจะร6-จ
กได-ท�กคน 
ถ-าใครม�สต�อย67  ถ-าใครม�ศร
ทธาพ�จารณาอย67  ถ-าเราตามใจก�เลสม
นกFเปFน
ว
ฏฏะ  เปFนเหต�ให-หลงไม7หย�ดส
กท�  ม
นไปย1ดในลาภ  ในสรรเสร�ญ  ในยศ 
อย7างท�?ผมว7าให-ฟ 
งความย1ดน�?แหละเปFนส�?งท�?ส�าค
ญเปFนเหต�ให-เก�ดภพ
อย7างเช7นศ�รษะเราน�@เปFนต-น ถ-าค�ดไปค�ดมาแล-วจะข�@ร-ายกว7าห
วม
นซะล7ะม
ง
ห
วม
นเขาย
งจ
บได-ห
วคนน�?จ
บแล-วผมว7าม
นจะเก�ดชาต�ข1@นเลย  ไปสหร
ฐเขา
เอาต�นน�?ใส7ห
วล6ก แต7ว7าท�?ท�าอย7างน
@นกFย
งจะไม7ด�อย67ถ-าไม7ม�ป 
ญญา อ
นน�@เขา
เร�ยกว7าม
นเปFนประเพณ�ท�?ไม7ถ>อสาก
นอย7างน
@น  แต7ว7าประเพณ�กFช7างเถอะ 
เม>?อพ�จารณาม
นกFเปFนธรรมะ  ถ-าเราม�ความหวงแหนในศ�รษะ  ม�ความย1ด 
ถ-าม�ใครมาข-ามศ�รษะหร>อมาจ
บแล-ว ไม7พอใจ น�?ค>อชาต�เก�ดข1@นเม>?อเก�ดชาต�
กFเก�ดท�กขQเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ดข1@นมาตรงน
@น
ท�กขQ เหต�ให-เก�ดท�กขQ ความด
บท�กขQ ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ ด
ง
น
@นเม>?อพ6ดแล-วก-นก  ีFค>อห
วห
วกFค>อก-นน�?แหละถ-าค�ดได-อย7างน
@นกFไม7ม�
อะไร  ปล7อยม
นเส�ยอ�ปาทานม
นกFหมดไป  ไม7ม�อะไรเราจะเหFนได-ง7ายๆว7า
เราม�ภพไหม? ชาต�ม
นหมดแล-วหร>อย
ง? โลก�ตตระจ�ตท7านไม7ให-เก�?ยว ท7าน
ฆ7าหมดเร>?องย1ดม
?นถ>อม
?นทางก-นทางห
วสารพ
ดท�กอย7างไม7ให-ถ>อ  ไม7ได-ถ>อ
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จร�งๆ ไม7ใช7ว7าอย7างน�@เราไม7ย1ด  ไม7ย1ดด-วยก
นท
@งน
@น  ว
นน�@ม
นย
งไม7ย1ด  ว
น
อ>?นม
นย1ด ม
นกFไม7ได-
พระพ�ทธเจ-าท7านสอนให-ร6-เจ-าของ ไม7ให-สงส
ย  อ
นใดม
นเหล>ออย67กFท�าไม7ให-
ม
นเหล>อผ6-ใดร6-จ
กความเหมFนของข�@ไก7  หย�บมาถ6กม>อม
นเหมFนสกปรก  จะ
ต-องล-างออก  ล-างแล-วเอามาดมด6  ถ-าม
นย
งเหมFนอย67กFเร�ยกว7าม
นย
งไม7ท
น
หมด กFล-างม
นจนถ1งท�?ส�ด จนหายเหมFน น
?นเร�ยกว7าหมดข�@ไก7ม
นหายเหมFน 
หมดก�เลสกFอย7างน
@น  ถ-าเราร6-จ
กอย7างน�@  กFร6-จ
กเร>?องก�เลสของเจ-าของ  ไม7
ต-องไปด6ไกล ถ-าเราร6-เร>?องของม
นแค7น�@กFร6-จ
กแล-ว ม
นกFไม7ยาก ม
นหมด ของ
ม
นหมด
ถ-าม�โลภ โกรธ หลง แล-ว กFฆ7าก
นต�ก
นอย67ท�?น
@น ม
นเปFนโลกธรรม ถ-าโลก�ต
ตระจ�ตม
นไม7ได-ว7า เราม
นไปต�ดด� ต�ดช
?ว ต�ดลาภ ต�ดยศ ต�ดสรรเสร�ญ ท7าน
จ1งว7าธรรมแปดประการน�@เปFนโลกธรรม  ธรรมอ
นครอบง�าส
ตวQโลกอย67  ส
ตวQ
โลกต-องเปFนไปตามธรรมน
@น เปFนย
งไง?เขาว7าด�กFด�ใจ เขาว7าไม7ด�กFเส�ยใจ ม�
หมดท�กคนไหมในน�@? เปFนอย7างน
@นหร>อเปล7า? ให-เรามองด6อย7างน�@
แต7ว7าถ-าม
นด�ใจแล-วกFร6-ว7า "เออ ม
นผ�ด ก�เลสเราย
งหลาย" อย7างน�@ม
นกFย
งด�
อย67 ถ-าม�ความเส�ยใจอย67 กFร6-จ
กน-อมเข-ามาหาใจเจ-าของ "เออ อ
นน�@ม
นย
งอย67
นะ" จ�าพวกน�@กFม�แต7น-อย จ�าพวกหน1?งถ-าด�ใจแล-วเข-าช7วย ถ-าเส�ยใจแล-วคว-า
ไม-กระบองต�เพ�@ยะเลย จ�าพวกน�@ย
งหลายไม7ร6-เร>?องอะไร ไม7ร6-จ
กการละ ไม7ร6-
จ
กการบ�าเพFญ
เราจะต-องมาพ�จารณาว7า  ย�นด�น
?นม
นจะเปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQได-ไหม? 
ย�นร-ายม
นเปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQได-ไหม?  ความด�ใจม
นเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด
ได-ไหม?  ความเส�ยใจม
นเปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQได-ไหม?  บางคนไปมองด6แต7
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เร>?องเส�ยใจ  เร>?องด�ใจไม7ได-มองเหFนพระพ�ทธองคQท7านสอนให-ร6-จ
กอย7าย�นด�
ย�นร-ายให-ส
งวรส�ารวมอ�นทร�ยQหกค>อ ตา ห6  จม6ก ล�@น  กาย ใจ ไม7ให-ย�นด�
ย�นร-าย ในเวลาท�?เหFนร6ป ได-ย�นเส�ยง ดมกล�?น ล�@มรส โผฏฐ
พพะทางกาย ร6-
ธรรมารมณQด-วยใจ สอนต
@งแต7น
กธรรมตร�ข1@นไปจนจบหลายประโยค ท7านกF
สอนอย67อย7างน�@แหละ
ไอ-ความเปFนจร�งเราย�นด�ย�นร-ายไหม?  เราไม7ได-พ�จารณาให-ช
ดเจน  ถ-า
หากว7าเราร6-เร>?องม
นช
ดแล-วว7าความย�นด�ม
นเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  ถ-าเราไป
หมายม
?นม
น ความย�นร-ายม
นกFเปFนเหต�ให-ความท�กขQเก�ด ส�?งท
@งสองอย7างน�@
ม
นม�ราคาเท7าก
นถ-าม
นเก�ดข1@นมากFเหFนโทษม
น  ท�กอย7างถ-าความย�นด�เก�ด
ข1@นมากFส
กแต7ว7าย�นด�เท7าน
@น  ถ-าความย�นร-ายเก�ดข1@นกFส
กแต7ว7าความ
ย�นร-ายเท7าน
@นเท7าน�@ม
นกFระง
บเหต�
เช7นว7าศ�รษะเราน�@เราถ>อว7า  ถ-าใครไปตบ  ไปจ
บ  ตาย  ต�ตาย  เขาตบตาม
ข-างๆกFไม7เปFนอะไร  ตามแขนตามขาไม7เปFนอะไร  ถ-าไปตบศ�รษะท�?เราเอา
ความย1ดเข-าไปหมายม
?นว7าตรงน�@ส�าค
ญกว7าเขา  ม
นกFเลยเก�ดท�ฏฐ�มานะข1@น
มา น�?  ความร-ายของม
น ท�น�@อย7างกามค�ณน�@กFเหม>อนก
น การเสพกามน�@น7ะ
ม
นกFเท7าก
น ท�?ร6จม6กเราเอาม>อแหย7เข-าไปน�?นะม
นม�อะไรไหม? แต7ถ-าเราไป
วางความย1ดม
?นหมายม
?นม
นแล-วว7าตรงน
@นส�าค
ญท�?ส�ด  ม
นเปFนช7วงท�?ชาว
โลกชอบท�?ส�ด เราจะเอาวางไว-ข-างบน วางในต6ดเรากFได- ถ-าไปเหFนแวบเข-า
แล-วใจม
นกFข1@นวาบ  ม
นเปFนย
งไงกFไม7ร6-จ
ก  ไม7ร6-ว7าส
ตวQ  ไม7ร6-ว7าบ�คคล  จม6ก
เราเอาม>อแหย7เข-าไปไม7ม�อะไร  เอาข�@จม6กออกเฉยๆ  น�@กFไม7ม�อะไร  เพราะ
เราไม7ได-วางความย1ดม
?นถ>อม
?นตรงน�@  ถ-าเราวางไว-ทางต6ดน
@นน7ะ  ม
นจะย�?ง
สกปรกด-วย ตรงน
@นส�าค
ญท�?ส�ดด-วย
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ชาวโลกมองตรงน�@เปFนส�าค
ญท�?ส�ด พอแต7ย
งไม7เหFนเท7าน
@น เล�กผ-าข1@นตรงน�@
เท7าน
@นน7ะ"อ6ย  ตายแล-วนะ"  น�?แหละเพราะอะไร?  ม
นท�กขQม
นอย67ตรงน�@น7ะ 
ถ-าเราถ>อว7าตรงน�@กFเหม>อนร6จม6กเรา  เอาอะไรไปแหย7เข-าเรากFเฉยๆเท7าน
@น 
แคะแต7ข�@จม6กของม
นเท7าน
@นน7ะ  ถ-าเรามาค�ดอย7างน�@ม
นจะห7างก
นเท7าใด
ไหม?  เร>?องธรรมดากFเปFนอย7างน�@  ตรงน�@เราเอาภพใส7เข-าไปน�?กFเก�ดชาต�ข1@น
มาซ� เม>?อไม7ม�ชาต�เก�ดข1@น กFไม7ม�ความส�ขความท�กขQ ไม7ม�ความย�นด�ย�นร-าย
เก�ดข1@นมา  ม
นกFไม7ม�อะไร  เปFนธรรมดาๆ เพราะไม7ม�ความย1ดม
?นถ>อม
?นว7า
ตรงน
@นม
นเปFนอ
นน
@นๆ แต7ชาวโลกชอบจะเอาอะไรไปใส7ตรงน
@นนะ
คนม
นชอบท�างานท�?ตรงสกปรก  ท�?สะอาดไม7ชอบท�างาน  ตรงท�?ม
นสกปรก
เท7าไรย�?งชอบท�างาน  ไม7ต-องจ-างด-วย  จ-างเขากFเอา  ท�างานธรรมดาๆ  ได-
เง�นได-ทอง เขาจ-างเรา อ
นน�@เราจ-างเขา น�? ด6ซ�.ม
นถ6กสมม�ต�ม
นย1ดอย7างน
@น 
ให-เราค�ด อ
นน�@เปFนหล
กปฏ�บ
ต�ของเราเท7าน
@น แหละถ-าเราพ�จารณาด6ร6จม6ก
ร6ห6ร6ท
@งหมดในน  ี�ี -ม
นกFเปFนร6ข�@เหม>อนก
นท
@งน
@น  ถ-าเราพ�จารณาไม7ด�
พ�จารณาไม7เปFนธรรมะ  ม
นกFสยดสยองอย67ตรงน�@แหละ  ไม7ไปท�?ไหนม
นเปFน
บ-า อย67ตรงน
@นอ
นน�@กFเปFนเหต�นะ
ธรรมปฏ�บ
ต�น�?  ผมว7าไม7ต-องไปถามอะไรใครมากหรอก ไม7ต-องไปสอบสวน
อะไรมากเราจะต-องพ�จารณาจ�ตตรงน�@ให-ม
นสะอาด  บางท�ผมเหFนพระแบก
กลดใหญ7ๆ  ตากแดดไปโน-นไปน�?หลายจ
งหว
ด  ผมมองด6แล-วกFเหน>?อย
เหม>อนก
น  "ไปท�าไม?" "ไปหาความสงบ"  ผมไม7ม�ค�าตอบเขาแล-ว ไม7ร6-ว7า
ความสงบม
นอย67ตรงไหน  ไม7ใช7ให-โทษเค-า  ผมกFเคยเปFนอย7างน
@นเหม>อน
ก
น ไปหาความสงบ น1กว7าความสงบม
นจะอย67ตรงโน-น ค�ดอย7างน
@น แต7กFม�
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จร�งๆเหม>อนก
นนะ  เม>?อไปตรงโน-นกFสบายหน7อย  ม
นสบาย  ไอ-คนเราม
น
เปFนอย7างน
@นน1กว7าตรงน
@นม
นจะสบาย
ผมไปเหFนส�น
ขอย67ท�?บ-านปภากโรน7ะ  ต
วม
นใหญ7  เขาร
กม
น  เอาข-าวให-ม
น
ก�น อย67ข-างนอก ม
นอย67ข-างนอกไม7นาน ม
นกFอยากเข-าในบ-าน กFเข-ามาด
น
ประต6แฮ7ๆ  เจ-าของกFร�าคาญ  ไปเป�ดประต6ให-ม
นเข-ามา  อย67ๆไปอากาศใน
ห-องม
นช
กจะหนาว ม
นกFว�?งไปว�?งมา เบ>?ออ�กแล-ว อยากจะออกไปอ�กแล-ว กF
เข-าไปแฮ7ๆ  เจ-าของกFร�าคาญอ�ก  กFเป�ดประต6ให-ม
นออกไปอ�ก  ออกไปอย67
ข-างนอกสบายช
?วคราว  เด�wยวม
นอยากเข-ามาอ�กแล-ว  อย7างน
@นน1กว7าข-าง
นอกม
นด�กว7าข-างใน  พอเข-าไปช
?วคราวเบ>?ออ�กแล-วกFอยากออกมา  ออกมา
แล-วกFอย7างน
@นแหละค>ออยากเข-าไปอ�ก  จ�ตของคนม
นเหม>อนส�น
ข  ม
นกF
เข-าๆออกๆอย67อย7างน
@นม
นไม7ร6-จ
กว7า  ท�?ไหนม
นจะสบาย  ถ-าเราค�ดอย7างน�@ 
อะไรท
@งหลายท�?ม�ความร6-ส1กน1กค�ดในใจเรา  ม
นจะพยายามระง
บด
บลงได- 
ไอ-ความย1ดม
?นถ>อม
?นน�?เปFนส�?งท�?ส�าค
ญ ม
นพร-อมก
นท
@งน
@นแหละ
ฉะน
@นพวกเราย
งไกลนะย
งห7างไกลหลาย  พ6ดถ1งไปเม>องนอกมาผมเหFน
หลายๆอย7างไปท�หน1?งผมม�ป 
ญญาขนาดหน1?ง  ไปคร
@งท�?สองน�?ผมม�ป 
ญญา
ขนาดน�@  คร
@งท�?หน1?งผมต-องเข�ยนหน
งส>อตรงน
@นๆ  คร
@งน�@ผมวางปากกา  ไม7
ได-เข�ยนอ
นโน-นอ
นน�@ท�?ไหน ปล7อยเลย ค�ดว7า  "เออ เราจะไปเข�ยนเอาบ-าน
เอาเม>องเขาม
นจะทนหร>อน�?"  ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น  คล-ายๆท�?ว7าเราอย67ใน
เม>องของเราน�?น7ะ  ม
นไม7ค7อยสบายคนไทยเราถ-าหากว7าไปถ1งท�?ม
นสบายกF
น1กว7าเราม�บ�ญวาสนาบารม�ได-ไปเม>องนอก  ผมว7าม
นจะส6-คนเขาอย67ได-
หร>อ?เขาเก�ดอย67ตรงน
@นน7ะ  เราไปช
?วคราวกFร6-ส1กว7าม
นด�  ม
นเล�ศ  ม
น
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ประเสร�ฐ เปFนผ6-ม�วาสนาบารม�ปภากโร เขาย�?งเก�ดอย67ท�?เม>องน
@น เขาจะไม7ม�
บ�ญมากกว7าเราหร>อ น�?ค>อความย1ดม
?นถ>อม
?นของคน
ฉะน
@นคนไปถ6กอะไรต7างๆม
นต>?นเต-น  ม
นชอบต>?นเต-น  ความต>?นเต-นในใจ
เราม
นเข-าไปบ7มข1@นมาอ�ก  ไปเหFนส�?งท�?ไม7เคยเหFน  ไปร6-ส�?งท�?ไม7เคยร6-  แต7ว7า
เร>?องท�?เปFนว�ทยาศาสตรQน7ะกFยกให-เขาไปเลยไม7ต-องไปเถ�ยงเขา  เร>?องว
ตถ�
ต7างๆน7ะมอบให-เขาซะ  เราส6-ไม7ได-แต7เร>?องพ�ทธศาสตรQน�?เราย
งอย67เหล>ออย67 
ท�กส�?งท�กอย7างกFเหม>อนก
น
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของพวกเราน�@  บางคนกFเปFนท�กขQเปFนยาก  กFไปว�?งตาม
รอยท�?ม
นเปFนท�กขQ  ม
นกFท�กขQซ�  น�?แหละคนเราม
นไม7ตกลง  จ�ตม
นไม7ได-
ภาวนาให-ถ1งท�?ส�ด  ม
นกFไม7เหFนช
ดค>อการภาวนาไม7ต�ดตามต�ดต7อก
นไปไม7
ต7อเน>?องก
นไป  ค>อความร6-จ
กผ�ดถ6กไม7ร6-จ
ก  เก�ดข1@นมา  อะไรไม7ชอบไม7เอา 
อะไรชอบเอา น�?เร>?องท�ฏฐ� อย7างมากท�?ส�ดตรงน
@นเขากFน1กว7าม
นด� จ1งย1ดม
?น
ถ>อม
?น  ฉะน
@นคนจะไปทางน�@ม
นน-อย  พวกเราท
@งหลายท�กๆคนน�@กFเหม>อน
ก
น ส
มมาท�ฏฐ�ย
งม�น-อย
ส
มมาท�ฏฐ� ความเหFนชอบ โดยมากเม>?อพ�จารณาตามธรรมะแล-วม
นไม7ชอบ 
ม
นเหFนไม7ชอบ ถ-าเหFนชอบม
นต-องลดต-องละซ� อ
นน�@ม
นไม7เหFนชอบ บางท�
กFไม7เหFนด-วยซ�@าไป  เหFนเปFนอย7างอ>?นไปเส�ย  ม
นอยากจะเปล�?ยนธรรมะให-
เปFนอย7างอ>?นไป  ต
วเราเองน�@แหละม
นอยากจะแก-ธรรมะ  แล-วกFพยายามใฝ7
หาก
นไปเร>?อยๆ  อ�กอ
นหน1?งไปพบเขาท�าโยคะก
นสารพ
ดอย7าง  เราท�าไม7
เปFน  ขาม
นจะห
กหมดไม7ม�เหล>อละ  ค>อเส-นเอFนของเราม
นปกต�อย67  ต-อง
ท�าให-เหย�ยดออกไป ท�าไปๆท�กว
นๆกFสบาย ถ-าหากว7าเขาไม7ท�า เขาจะไม7
สบายผมเลยค�ดว7าน�?ค>อเอาโลกใส7เจ-าของอ�กแล-ว  ม
นเปล�?ยนแปลงม
นถ1ง
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ออกมาอย7างน�@  ม
นต1งเคร�ยดแล-วกFเปล�?ยนไปสบายสบายช
?วคราวเพราะเรา
ท�าม
นถ-าเราไม7ท�าอย7างน
@นเก�ดความไม7สบายอ�กแล-วจ�าเปFนต-องท�าท�กๆว
น
ม
นจ1งจะสบาย ถ-าไม7ได-ท�าว
นสองว
นไม7สบายแล-ว ผมเข-าใจว7าเพ�?มงานเข-า
มาโดยไม7ร6-จ
กเจ-าของ
ท�น�@น�ส
ยของคนจะต-องท�าน7ะ ผมเหFนจ�นคนหน1?งนะ แกไม7นอนมาได-สามส�?ป�
แล-ว  น
?งน�?งอย67เฉยๆ  ตร�ษสงกรานตQกFอาบน�@าก
บเขาท�หน1?ง  ร7างกายกFอ-วน
ท-วนเล>อดลมด�  ไม7ต-องว�?งกFได-  ถ-าจ�นคนน�@ให-เขาไปว�?งกFจะไม7สบายกFไม7ร6- 
เพราะเขาฝ1กอย7างน
@น
ฉะน
@นม
นเปFนเพราะการฝ1กส�าค
ญท�?ส�ด ม
นแก-โรคกFได-  เพ�?มโรคกFได-  ความ
ร6-ส1กน1กค�ดของเราน�@กFเหม>อนก
น  ท�กอย7างน
?นแหละต-องเปFนอย7างน
@น  ท�?
พระพ�ทธองคQท7านว7าให-ร6-รอบๆให-ม
นร6-รอบจร�งๆ  เราท�กคนอย7าเพ�?งไปย1ด
ม
?นถ>อม
?น  อย7าเพ�?งไปต>?นเต-นอะไรม
นท
@งน
@น  เราอย67ๆท�?น�?น7ะเช7นคร6บา
อาจารยQ  เราอย67ก
นสบายม
นกFไม7ม�อะไร  ม
นสบายแล-ว  คล-ายๆปลาต
วเลFก
ม
นอย67หนองใหญ7 ม
นกFว7ายไปมาสบาย ถ-าอ�กว
นหน1?งน7ะ ปลาต
วใหญ7ไปอย67
หนองเลFก ม
นจะเปFนย
งไงไหม? ม
นจะเก�ดความอ1ดอ
ดไม7สบายข1@นมา
เช7นว7าเราอย67เม>องน�@  ก�นสบาย  นอนสบาย  อย67สบาย  อะไรๆสบาย  ถ-าไป
เหFนอย7างอ>?นท�?เขาท�าแปลกเราไปอ�ก  ม
นจะเปFนปลาต
วใหญ7ไปอย67หนอง
เลFก  น�?  สม
ยท�?เราอย67เม>องไทยเรา  ว
ฒนธรรมอย7างน�@  ใครท�าถ6กต-องตาม
ว
ฒนธรรมอ
นน�@ม
นกFสบาย ถ-าอ�กคนหน1?งมาท�าให-ผ�ดจากว
ฒนธรรมเราไปซ� 
ม
นจะเก�ดความไม7สบายข1@น
ท�กว
นน�@เราเปFนปลาต
วเลFกอย67หนองใหญ7  ม
นกFสบาย  ถ-าหากว7าปลาต
ว
ใหญ7ไปอย67หนองเลFก ม
นจะเปFนอย7างไร?  ชาวเม>องนอกกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น 
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ท�?เขาอย67ตามสภาพบ-านเขาน7ะเขากFสบายอย7างน
@น  ไอ-พระเราม
นปลาต
ว
เลFกไปอย67หนองใหญ7  ม
นสบาย  ถ-าเขามาเม>องไทยเราบ�บเลยนะ  ม
นเปFน
ปลาต
วใหญ7ในหนองเลFก จะขบจะฉ
น จะไปจะมาอะไร ม
นไม7ถ6กทางท
@งน
@น
แหละ ปลาต
วใหญ7ม
นอย67หนองเลFก ม
นว�?งไปไม7ได- ไปมาไม7สะดวก ขนาด
น
@น ไอ-ความย1ดม
?นถ>อม
?นน�?คงในระด
บอ
นเด�ยวก
น คนหน1?งต�ดข-างซ-าย คน
หน1?งต�ดข-างขวา
ฉะน
@นในทางท�?ด�ให-ร6-จ
กประเพณ�ไทย  ประเพณ�ฝร
?ง  ให-ร6-จ
ก  ถ-าเราม�
ประเพณ�ธรรมะเราจะเอาประเพณ�เม>องนอกเม>องไทยเข-าก
นได-สบาย  ถ-า
เราไม7ร6-จ
กประเพณ�ธรรมะแล-ว  ม
นย�7งท
@งน
@นแหละ  ประเพณ�ธรรมะน�?เปFนท�?
รวมของว
ฒนธรรมท
@งหลาย  อ
นน�@ผมเคยได-ย�นค�าพระท7านสอนไว-ว7า  เม>?อ
เราไม7ร6-จ
กภาษาเขา ไม7ร6-จ
กค�าพ6ดเขา ไม7ร6-จ
กความหมายเขา ไม7ร6-จ
กการก
ระท�าของเขาในถ�?นน
@น  เราอย7าเพ�?งไปถ>อต
วในท�?น
@น  ค�าน�@ย>นย
นตลอดเวลา 
ผมเพ�?งมาร6-ธรรมเช7นน�@ปรากฏข1@นมา  ในคราวท�?ผมไปก
บล6กศ�ษยQล6กหา  น�@ 
อ
นน�@ได-เอามาใช-สองป�มาแล-ว ท�?ได-ออกจากบ-านเราไปน�?น7ะ ม�ประโยชนQ
แต7ก7อนม
นย1ดแล-วกFม
?นเด�wยวน�@ม
นย1ดไม7ให-ม
นม
?นจ
บมาด6เฉยๆแล-วกFวางแต7
ก7อนจ
บมาไม7ยอมวาง ม
นย
งย1ดม
?น สม
ยน�@ม
นไปย1ดแต7ไม7ม
?น ให-ผมว7าพวก
ท7านกFได-  ให-ผมโกรธพวกท7านกFได-  แต7ในท�านองเด�ยวก
นย1ดอย7าให-ม
?น 
อย7าให-ม
นขาดจากใจของเราสบายจร�ง  สะดวกจร�ง  ถ-าเราร6-จ
กธรรมะของ
พระพ�ทธเจ-า
ฉะน
@นผมจ1งสรรเสร�ญค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า  ย1ดเอาประเพณ�ท
@งสองเข-า
มารวมก
นสบาย ท�น�@ร6-  บางส�?งบางอย7างท�?จะเอามาฝากพวกเราท
@งหลายน
@น 
ม�  ผมจ1งว7าไปเพ>?อประโยชนQ  ประโยชนQตน  ประโยชนQผ6-อ>?น  ประโยชนQพระ
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ศาสนา ประโยชนQในมหาชนท
?วไป ประโยชนQแก7พวกท7านท
@งหลายท
@งหมด 
ไม7ใช7ผมต
@งใจจะไปด6ประเทศน
@นประเทศน�@ เม>องน
@นเม>องน�@เฉยๆ ผมไปเพ>?อ
ประโยชนQตน ประโยชนQผ6-อ>?น ประโยชนQภพน�@ภพหน-า ถ1งประโยชนQปรม
ตถQ 
เม>?อรวมท
@งหมดแล-วม
นกFเท7าก
นท�กคน ไม7ม�อะไรม
นกFเปFนอย7างน
@น ถ-าเปFน
ผ6-ม�ป 
ญญาแล-วม
นกFเหม>อนก
น ไปทางโน-นกFเร�ยกว7าไปด� มากFด�
อย7างจะเปร�ยบเท�ยบ  ไปตรงน�@เหFนคนไม7ด�  บางคนเหFนคนไม7ด�แล-วกF
ร
งเก�ยจ  เม>?อเราม�ธรรมะ  เหFนคนไม7ด�แล-วน
?นแหละค>อกล
ว  แล-วเราจ1งจะ
ร6-จ
กคนด� ถ-าเหFนคนด�กFด�แล-วจะเปFนคร6เรา ให-เราร6-จ
กคนไม7ด� เหFนบ-านหล
ง
น�@ม
นสวยม
นกFด�  เราจะร6-จ
กบ-านท�?ไม7สวย  เหFนบ-านหล
งน�@ม
นไม7สวยม
นกFด� 
ม
นจะร6-จ
กบ-านท�?สวย ไม7ได-ท�@งส
กน�ดเด�ยวธรรมะน�?
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านจ1งว7า"ส6ท
@งหลายจงมาด6โลกน�@อ
นน7าตระการด�จราช
รถท�?พวกคนเขลาค>อคนหลงน7ะหมกอย67แต7ผ6-ร6-หาข-องอย67ไม7"  เร�ยนน
กธรรม
เอก  ผมพ�จารณาเหล>อเก�น  อ
นน�@เปFนค�าท�?ส�าค
ญ  แต7ม
นเพ�?งมาโผล7ข1@นเม>?อ
เราปฏ�บ
ต� ส6ท
@งหลายจงมาด6โลกน�@ ส6ท
@งหลายท
@งหมดน�@น
?งอย67น�?กFส6 มาด6โลก
น�@  โลกน�@ม
นมน�ษยQโลก อากาศโลก ส
ตวQโลก พวกเราท
@งหลายท�?มารวมก
น
อย67น�@  ถ-าร6-โลกท
@งหลายเหล7าน�@อย7างแจ7มแจ-ง  กFไม7ต-องภาวนาอะไรมาก ถ-า
ร6-จ
กโลกว7าม
นเปFนอย7างน�@ ตามความเปFนจร�งน
@น ม
นไม7ม�ข
ด ไม7ม�ข
ดส
กน�ด
เด�ยว  โลกเขาเปFนอย7างน
@น  พระพ�ทธองคQท7านร6-แจ-งโลก  ร6-ตามความเปFน
จร�งของโลก ร6-แจ-งซ1?งโลก แล-วกFร6-ธรรมะอ
นละเอ�ยด ม
นกFไม7ห7วงในโลก ถ-า
ร6-โลกโดยแจ7มแจ-งม
นกFไม7ม�โลกธรรม  เราจะเปFนไปตามโลกธรรมน
@น  ม
นกF
ส
ตวQโลก ส
ตวQโลกม
นเปFนไปตามโลกธรรมอ
นน
@น ม
นแย7งก
นไปท�กอย7าง
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ฉะน
@นเม>?อเราเหFนอะไรกFให-พ�จารณาอ
นน
@น  พวกเราท
@งหลายน�@ม
นย�นด�ใน
ร6ป ในเส�ยง ในกล�?น ในรส ในโผฏฐ
พพะ ธรรมารมณQ จ1งควรพ�จารณา ร6ป 
เข-าใจไหมร6ป?  ร6ปเราท�?น
?งอย67น�@  ร6ปผ6-หญ�ง ร6ปผ6-ชาย เส�ยงเรากFร6-  กล�?น รส 
โผฏฐ
พพะ  เรากFร6-ก
นท
@งน
@นน7ะ  ธรรมารมณQท�?เก�ดข1@นก
บใจกFร6-  เม>?อร6-ร6ป  รส 
กล�?น  เส�ยง  โผฏฐ
พพะ  ม
นกFม�ธรรมารมณQเก�ดข1@นก
บจ�ต  ส�?งท
@งหลายจะมา
รวมอย67ตรงน�@ และผมกFค�ดว7าไม7แปลกอะไรก
นธรรมะน�@
บางท�เด�นไปข-างๆก
นตลอดป�ตลอดชาต�กFไม7ร6-จ
ก  อย67ด-วยก
นตลอดป�ตลอด
ชาต�กFไม7ร6-จ
ก  เพราะเราม
นค�ดเก�นไป  ม
นม�หว
งจนเก�นไป  การปฏ�บ
ต�หว
ง
เก�นไป หว
งจนเหล>อเก�น จนเหล>อหว
งเรา เช7นว7าเราจะไปด6ร6ปผ6-ชาย ด6ร6ป
ผ6-หญ�ง  อย7างน�@เปFนต-น  ท�กคนสนใจมากท�?ส�ด  เพราะม
นวาดส6งจนเก�นไป 
ทางห6  ทางตาอยากจะล�@ม อยากจะเล�ย อยากจะด6อาก
ปก�ร�ยาสารพ
ดอย7าง 
มอง  เท7าน
@นแหละ  ถ-าหากว7าให-ไปแต7งงานก
นซะแล-วกFไม7เท7าใดน
ก  บาง
เวลากFอยากจะหน�ให-ห7างๆเส�ยหน7อยหน1?ง  บางท�กFอยากจะหน�ไปบวชเส�ย
ด-วย แต7ม
นไปไม7ได-
เหม>อนก
นก
บนายพรานท�?เหFนเน>@อทราย  ไปย�งเน>@อ  ถ-าเหFนเน>@อท�?ม
นขล
?ว
ขล�ก*น
@นน7ะม
นกFสยดสยองทางห6  ทางตา  ม
นสารพ
ดอย7าง  นายพรานกFย�?ง
ชอบใจ  ย�?งท�าต
วให-เบา  กล
วม
นจะว�?งหน�  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ย�?งเหFนไอ-ร6ป
เส�ยงม
นเปFนอย7างน�@ กFย�?ง โอย เพ7งพ�น�จลงไปให-ม
นมากท�?ส�ดให-ม
นบ�บห
วใจ
เรา นายพรานกFเหม>อนก
น ถ-าเหFนเน>@อท�?ม
นจะมองเหFนเรา เรากFย�?งหลบย�?ง
หล�กกล
วม
นจะเหFน  ย�?งชอบใจใหญ7เลยนะ  ย�?งท�าอาก
ปก�ร�ยากล
วเน>@อม
นจะ
ว�?งหน�  กFค�ดว7าเน>@อน�@ม
นจะเปFนอะไรม
นกFไม7ร6-นะ  เม>?อได-จ
งหวะกFย�งป�sบตาย 
นายพรานกFหมดภาระ  เด�นเข-าไปด6เน>@อม
นตาย  กFเท7าน
@นแหละ  ไม7เหFนจะ
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ต>?นเต-นอะไร  จะเอาเน>@อม
นมาก�นเรากFอ�?ม  อ�?มแล-วกFได-  ไปด6ห6ม
นกFเท7าน
@น
แหละ  ไปจ
บหางม
นด6กFเท7าน
@นแหละ  เม>?อม
นย
งม�ช�ว�ตอย67ใจนายพรานไม7
เปFนอย7างน
@นนะ กFเหม>อนคนเราน
?นแหละ ร6ปน�@กFเหม>อนก
น ถ-าเราย
งไม7ได- 
กFน1กว7าม
นสวยเหล>อเก�นนะ  ถ-ามาอย67ร7วมก
นแล-วกFเบ>?อ  เหม>อนเน>@อท�?ม
น
ตายไปแล-ว ไปจ
บห6จ
บหางม
นกFเท7าน
@นแหละ เพราะม
นตายแล-ว
ท�น�@เม>?อไปแต7งงานแล-วน7ะจะท�าอะไรกFได-  ม
นกFเท7าน
@นแหละจะท�าย
งไง 
เด�wยวกFหาทางหน�อ�กแล-ว  อย7างน�@แหละเราไม7พ�จารณาของเรา  ถ-าเรา
พ�จารณาให-ม
นด�ๆ  ผมว7าม
นจะไม7ม�อะไรมากเก�นไปกว7าน
@น  ค>อม
นวาดส6ง
จนเก�นไป มองด6ร6ปกFเหFนม
นจะก�นได-ท�กแห7ง ห6กFก�นได-  ตากFก�นได-  จม6กกF
ก�นได-  บางท�น1กไป  บางคร
@งน1กว7าข�@ม
นจะไม7ม�เลย  ชาวเม>องนอกค�ดอย7าง
น
@นหร>อเปล7ากFไม7ร6- ด6เหม>อนข�@ม
นกFจะไม7ม�นะ หร>อม�กFน-อย เหFนว7าท
@งต
วม
น
จะก�นได-หมดแหละ อ
นน�@ม
นวาดส6งเก�นไป แต7ม
นไม7ใช7อย7างน
@น ถ-าม
นด�@น
แล-วเหม>อนแมวก
บหน6น7ะ  ถ-าม
นด�@นแล-วต
@งใจตะคร�บเลย  ถ-าหน6พล�กต
ว
ตะคร�บเลยแมวย�?งต
@งใจ ถ-าหน6ตายแล-วจะตะคร�บอะไร หน6กFเฉย แมวกFไม7
ได-ต
@งใจ เฉย เด�wยวแมวกFหน� ม
นกFเท7าน
@นเองแหละ ม
นวาดส6งจนเก�นไป ไอ-
พวกเราท
@งหลายม
นไปตายอย67ตรงน
@นแหละ ม
นวาดให-เปFนไปอย7างน
@น
พ6ดถ1งน
กบวชเราน�?ม
นทนท�กขQมากกว7าเขาละเร>?องกามกามค>อต
วใคร7ใคร7
ในความช
?วกFใคร7ใคร7ในความด�ม
นกFใคร7  แต7ในท�?น�@เร�ยกกามะ ท7านแปลว7าม�
ความใคร7 ในทางท�?ชอบใจเรากFใคร7 ม
นท�าลายเราได-ท
@งน
@นแหละ ความใคร7
ม
นเปFนเหต�ออกยากล�าบาก
ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านสอน  อานนทQท7านถาม  อานนทQถามว7า"จะให-ข-า
พระองคQปฏ�บ
ต�ก
บสตร�อย7างไร?จะให-ข-าพระองคQประพฤต�ปฏ�บ
ต�ก
บสตร�
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โดยอาการอย7างไรจ1งจะไม7เด>อดร-อน"  พระพ�ทธเจ-าท7านว7า"อานนทQอย7า
เหFนม
นเลยด�กว7า"  พระอานนทQกFฟ 
งไป  "อ>อ  คนเราม
นจะไม7ให-เหFนก
นม
น
ไม7ได-ละม
ง  ถ-าเราจะเหFนน�@ท�าย
งไงด�หนอ"  ค�ดไปแล-วกFว7าม
นไม7ได-  ต-อง
เหFน"ข-าแต7พระพ�ทธเจ-าข-าถ-าเหต�ท�?จะต-องเหFนม�อย67จะให-ข-าพระองคQท�า
อย7างไร""เอออย7าพ6ดอย7าพ6ด"  พระอานนทQกFค�ดไปอ�กแหละ  "บางท�เราเด�น
ไปตามทางม
นหลงน�?จะท�าอย7างไรหนอ  ม
นกFต-องพ6ดละม
ง""ถ-าหากว7าเหต�
ท�?จะให-พ6ดม�อย67จะให-ข-าพระองคQท�าอย7างไร?""อานนทQพ6ดกFให-ม�สต�"  น�?เหFน
ไหม?ให-ม�สต�ท�กคร
@งท�กเวลา
สต�น�@จ1งเปFนค�ณธรรมท�?ส�าค
ญท�?ส�ด  เอาแต7เหต�ท�?ม
นจ�าเปFน  หร>อจะพ6ดกFพ6ด
แต7ส�?งท�?จ�าเปFน  จะถามกFถามแต7ส�?งท�?จ�าเปFน  ถ-าม�ก�จสกปรกลามกข1@นแล-ว
อย7าไปด6ม
น อย7าไปถามม
น อย7าไปพ6ดม
น แต7ม
นไม7ใช7อย7างน
@นนะ ม
นม�ก�จ
ท�?สกปรกเท7าไรกFย�?งอยากถาม ย�?งอยากจะเหFน ม
นไปคนละอย7างก
นอย7างน�@
ฉะน
@นผมกล
ว กล
วอ
นน�@มาก แต7ท�?พวกท7านท
@งหลายไม7กล
วน7ะ อาจจะเหลว
กว7าผมกFได-  "ไม7กล
วม
นไม7เปFนอะไรหรอก"  อย7างน
@นน7ะ  ผมต-องกล
วไว- 
เคยม�ไหมคนแก7ๆถามมาถามไปม�ไหม?  ผมจ1งพ6ด  ท�?มาอย67ก
บผมน�@ผมจ1ง
ให-ห7างมากท�?ส�ด ถ-าไม7ม�ความจ�าเปFนอย7าไปแตะต-องอ
นน
@น
ผมไปอย67ใต-ต-นไม-ในป7าน7ะ  ไปเหFนล�งม
นซ
ดก
นบนต-นไม-  ผมน
?งกรรมฐาน
อย67นะ ผมย
งอยากก
บม
นเลย น
?งด6ม
นกFอยากเหม>อนก
น  "อ>อ ด�เหม>อนก
น
เปFนล�งก
บเค-าน�?"  เอาซ�ก�@งก7าม
นซ
ดก
นเท7าน�@ผมกFอยากนะ  ส�น
ขม
นซ
ดก
น
ผมกFย
งอยากม
น  บางองคQว7าท�าไมท7านจ1งกล
วหลาย  ฟ 
งไม7ได-  ฟ 
งม
นปอด
หมดเลย ไม7ใช7ผมร
งเก�ยจเค-า ผมม
นโง7  เด�wยวน�@กFค7อยๆพ6ดก
บผ6-เฒ7าผ6-แก7ๆ  
น�?เพราะระว
งต
วน
?นเอง  จ1งได-ผ7านอ
นตรายมาถ1งป7านน�@  ไม7ใช7ว7าไปย
กค�@ว
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ท�าท7าทางอะไรต7างๆ อ
นน�@ผมกล
ว ท�าไม7ได- ระว
ง สมณะเราต-องเปFนอย7าง
น
@น ต
วน�@เปFนส�?งท�?ส�าค
ญ ฉะน
@นผมจ1งก�าช
บท7านท
@งหลาย เร>?องอย7างน�@ไม7ใช7
ม
นอย67ใกล-  ม
นล1ก  ม
นย
งล1ก  ม
นมองไม7เหFน  อย7าประมาท  ค�าสอนของ
พระพ�ทธเจ-า  ท7านสอนอย7างท�?ส�ดว7า อย7าประมาทเท7าน
@น  ค>ออย7าประมาท
แล-วม
นกFครอบหมดเลย  อย7างน
@นจะต-องควบค�มต
วของใครของม
น  ต-อง
ระว
งท�กคนไอ-ความม�7งหมายของน
กบวช  น�?ค>อเราจะมาปฏ�บ
ต�ให-ม
นพ-น
ท�กขQถ1งแม-ม
น  ไม7พ-นท�กขQกFพยายามท�าท�กขQน
@นให-ม
นน-อยลง  อย7าไปท�า
เร>?องสกปรกในพระศาสนา  ถ-าไปไม7ไหวแล-วมาลาผม  ผมไม7ให-อย67หรอก 
ส1ก อย7าไปท�าให-ม
นเส�ยหาย ในเม>?อเวลาเรามาอย67ในพรหมจรรยQ...ฯ
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๕๕ - ทางใหBเก!ดป�ญญา
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พระเณรท�กคนท�?เข-ามา  มาเพ>?อท�?จะร
บฟ 
ง  เพ>?อจะเร�ยนร6-ส�?งต7างๆ  คงจะไม7
แบกท�ฏฐ�เข-ามาในว
ด  แบกมาแล-วกFคงจะไม7เอามาใช-ในสถานท�?เช7นน�@  เช7น
ว7ามาอย67ท�?น�?  ก�จบางอย7าง  เช7นกรรม  การกระท�าบางอย7าง  ผมยกไว-ก7อน 
เพ>?อจะด6ว7าควรหร>อไม7 ว
ตรของอาค
นต�กะหร>ออาจร�ยว
ตร กFต-องด6ก7อน เรา
ต
@งใจจะขอน�สส
ยเพ>?ออย67เสมอ  อาจร�ยว
ตรอย7าให-ท
นท�  กFต-องรอด6ก
นก7อน 
ต-องให-ร6-เร>?องก
นก7อน แจกอาหาร บ�ณฑบาต ฉ
นก
นธรรมดา แยกไว-เพ>?อให-
ร6-จ
ก  ท7านก�าช
บว
ตรของเจ-าอาวาส  อย7าร�บให-น�สส
ยอาค
นต�กะเรFว  ต-องร6-
เร>?องก
นก7อนว7าเราต
@งใจอย67ปฏ�บ
ต�  ต7างพอใจซ1?งก
นและก
น  ต7างคนต7างด6ว7า
ควรหร>อไม7?  ชอบไหม?ม�ความเหFนพ-องก
นหร>อไม7  จ1งค7อยให-น�สส
ย  และ
ขอน�สส
ย เปFนธรรมดาอย7างน
@น
พยายามถอนส�?งท�?จะข
ดข-องในการปฏ�บ
ต�  เปFนเหต�ปฏ�บ
ต�ด�าเน�นไปช-า เรา
ควรเส�ยสละส�?งไม7จ�าเปFน  เช7นของใช-สอย  การเสพต�ดบางอย7างในว
ดไม7ท�า 
ถ-าเรามาท�าก
นกFล
กหล
?นก
น  การก�นหมากในสม
ยก7อนผมพ�จารณาด6แล-ว
ไม7ม�อะไร  ไม7ต�ดก
น  ถ-าม�มากFใช-เลFกๆน-อยๆ  แล-วเล�กเส�ยกFด�  ส�?งท�?ด�เปFน
ว�น
ยเราร
กษาได-  กFจะท�าให-เราแปลกออกไปในส�?งท�?ควร  ผ6-ท�?เปFนห
วหน-า
ควรจะท�าเพ>?อช
กจ6งศร
ทธาญาต�โยม  อะไรท�?ไม7ม�กFพยายามท�าให-น-อย  ให-
ง7าย การขบฉ
นน�@กFเหม>อนก
น ถ-าม�พระมากกFต
ดภาระลงไปให-ง7ายเข-า
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เปFนเร>?องจ�าเปFน จ�วร บ�ณฑบาต เสนาสนะ ค�ลานะเภส
ช เราต-องอาศ
ย ถ-า
เราย
งไม7ตาย  ป 
จจ
ยส�?เราต-องอาศ
ยป 
จจ
ยส�?น�@  ไม7เฉพาะพระเรานะ  ทาง
ฆราวาสกFม�เช7นก
น ถ-าย
งม�ช�ว�ตอย67กFต-องอาศ
ย
พระเราจะออกจากความว�7นวายม
นกFแปลกก
น  อย7างจ�วรกFแปลกเขา  ท7าน
ให-ใช-ผ-าสามผ>น ย-อมผ-าฝาดแก7นขน�นส�เด�ยว จะไปไหนกFเท7าน�@ น�?เร�ยกว7าผ6-
ม
กน-อยจร�งๆ  ไม7เหม>อนฆราวาสเขาม�หลากส�หลายอย7าง  บ�ณฑบาตก-อน
ข-าวท�?เปFนอาหาร  ท�?บร�โภคเพ>?อย
งช�ว�ตให-เปFนอย67  อ
นน�@กFต7างก
บโยม  ก-อน
ข-าวท�?เราฉ
นเข-าไปต-องเปFนกาลเวลา  โยมเขาว
นหน1?งไม7ร6-จ
กก�?ม>@อ  ท�ก
อ�ร�ยาบถกFได- ไปไหนกFได- ไม7ว7ากลางค>นกลางว
น ได-ท
@งน
@น
เราเปFนคนม
กน-อยย7อเข-ามาเพราะอะไร เพราะเคร>?องป 
จจ
ยเหล7าน�@ พวกเรา
อาศ
ยผ6-อ>?นเล�@ยง  ถ-าเล�@ยงยากกFล�าบากผ6-อ>?น  ท�าให-หมดศร
ทธา  เสนาสนะกF
ใช-หล
งเลFกๆ ยาบ�าบ
ดโรคพ�สดาร ท7านให-ใช-น�@าม6ตรเน7าดองสมอ
เราเพ>?อจะถอนต
วออกจากความว�7นวาย  จะต-องท�@งการสน�กสนาน  เขาน
@น
ชอบสน�ก  สงบแล-วไม7สบาย  เขาจ1งหาเร>?องสน�กสนาน  ว�7นวาย  จ1งต7างก
น 
ในทางท�?ด�แล-ว ให-ร6-จ
กตนของตนด�กว7า ว7าน�?เราเปFนพระ เราจะเด�น พ6ด ก�น 
อย7างฆราวาสไม7ได-  จะต-องพ�จารณาว7าบ
ดน�@เราเปFนอะไร?  ค�ดอะไรอย67
ไหม? อย67ท�เด�ยว
ต-องม�สต�สต�เปFนห
วหน-าท�?จะจ6งผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-ร6-จ
กทาง  ม
นแลด6ซ
บ
ซ-อนตรงท�?คนมาท�าก
น  เร>?องความจร�งน
@นม
นไม7ม�เร>?องอะไรซ
บซ-อน
มากมายน
ก ตรงไปตรงมาอย7างง7ายๆ
พ6ดง7ายๆม
นกFง7าย พ6ดให-ยากม
นกFยากข1@น เช7นว7า ล
กษณะอาการท�?จะต-อง
ปฏ�บ
ต�ม
นครบแล-ว  พวกเราม�ร6ปม�นามมาครบแล-ว  เช7นอายตนะส
งวร
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ส�ารวมห6ตาจม6กล�@นกายใจเท7าน
@นไม7ให-ย�นด�ย�นร-ายเวลาส
มผ
ส 
อ�นทร�ยส
งวร  อ�นทร�ยQค>อผ6-เปFนใหญ7ในการน
@นๆ  เช7นตากFเปFนผ6-ใหญ7ในการ
เหFน  ปฏ�บ
ต�จนอ�นทร�ยQแก7กล-า  จนร6-จ
กร
บอารมณQ  ร6-อารมณQ  ร6-เร>?องของ
อารมณQน
@นเท7าถ1งก
น เปFนอ�นทร�ยQกล-า ละก�เลสได- หายไป เร�ยกว7าอ�นทร�ยQ 
ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ
จ�ตแต7ละอย7างๆน
@นม
นเก�ดข1@นมาแล-วเปFนใหญ7  ไม7ให-ย�นด�ย�นร-ายในส�?งน
@น 
เพราะว7าถ-าย�นด�ย�นร-ายเรากFหลง เราท�าไปอย7างน�@  จนกว7าเราจะร6-จ
กตา ห6 
จม6ก  ล�@น  กาย  ใจ  น
?นม
นม�ย�นด�ไหม?  ย�นร-ายไหม?  ถ-าย�นด�ย�นร-ายม
นกF
หลง ถ-าสภาวะอ
นน�@เปFนอารมณQอย7างน�@กFเข-าใจว7าหลงอย67 หลง
อย7าเพล�น  อย7าเมาไปตามม
นเลย  ท�าไมถ1งจะร6-?  ร6-ซ�  เพราะม
นเปFนใหญ7 
ปฏ�บ
ต�ต-องร6-อย7างน�@  ไม7ใช7ว7าปฏ�บ
ต�ไม7ร6-  ตาเปFนใหญ7ในการเหFนร6ป  ห6ไม7ได-
เหFนในส�?งท�?จะเหFนร6ปและร6-ส1ก  ม
นย�นด�ไหม?  ย�นร-ายไหม?  ม
นส7งถ1งใจ  ม�
ความร6-ส1กเปFนต
วอ�ปาทาน ท�าให-เก�ดอะไรข1@นมาน
?น เรากFต-องร6-อย7างน�@ ท7าน
จ1งบอกว7าอป 
ณณกะหล
กท�?ส�าค
ญค>อข-อปฏ�บ
ต�ท�?ไม7ผ�ด  ถ-าเรากระทบท
@งตา 
ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ
ม
นไม7ย�นด�ย�นร-ายน
?นแหละค>อเราไม7เปFนทาสอารมณQน
?นแหละค>อเราไม7
หลงอารมณQไม7ต-องหลงร6ปเราม�การส
งวรส�ารวมอย67อย7างน�@เร�ยกว7าม�การ
สอบอารมณQของเราไม7ต-องให-ใครสอบเพราะของเหล7าน�@ม�อย67ในเราหมด
แล-ว  ของท�?เราม�อย67แล-วน�@ไม7จ�าเปFนจะต-องให-ผ6-อ>?นล�าบากแก7เรา  เราควร
สอบเอาเองซ� ท�?ม
นกระทบมาแล-วม
นย�นด�ไหม? เออ...ม
นย
งย�นด�อย67 ม
นย
ง
ย�นร-ายอย67  เพราะอะไร?  หาเอาเองซ� เราร6-มาแล-วว7าอารมณQน�@ม
นเปFนอย7าง
น�@  เราหลงอารมณQแล-วน�?  เราจะสอบอารมณQของเรา  แก-ซ�ท�าไมม
นย�นด�? 
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เพราะอะไร? ต-องด6ซ� เพราะเราท�าความเข-าใจว7า อ
นน
@นเราชอบ อ�ปาทาน
ม
นเก�ดเรากFเข-าใจอ
นน
@นด� เพราะเราปร�งแต7งข1@นมา เราชอบจ1งด� อ
นน
@นเรา
ไม7ชอบ ปร�งแต7งไปกFไม7ย�นด� เปFนของร-าย ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น ท�?ด�
หร>อร-ายเราเอาเข-าไปใส7ในตรงน
@น แต7ความจร�งอารมณQม
นไม7อะไร ม
นเปFน
ก
บบ�คคลท�?ไปหมายม
?นย1ดม
?นม
น  ถ-าด�กFย1ดว7าม
นด�ร-ายกFย1ดว7าม
นร-าย 
เหม>อนโลกน�@ โลโกน�@ ม
นเปFนปกต�ของม
นอย67อย7างน�@  เราว7าม
นไม7ด� หร>อว7า
เราว7าม
นด�สารพ
ดอย7าง โลกม
นกFเฉย ม
นเปFนปกต�ของม
นอย67 ต
วเราเองน�?ซ�
ไม7เปFนปกต�  เด�wยวชอบอ
นน�@  เด�wยวชอบอ
นน
@น  เด�wยวน�นทาอ
นน�@  อย7างน�@นะ 
เราเองเส>อกไสไปย1ดม
?นถ>อม
?นอย7างน
@น
ฉะน
@นจะปฏ�บ
ต�ในท�?สงบให-ร6-จ
กว7า  อ
นน�@ค>อสอบอารมณQ  จนกว7าท�?ตา  ห6 
จม6ก  ล�@น  กาย  ใจ  ม
นส
มผ
สอารมณQมาแล-วท�กอย7าง  ม
นจะวางต
วเปFน
กลางๆ ไม7ย�นด�ย�นร-าย น�? เพราะอะไร? ถ-าย�นด�กFไม7ถ6กม
นจะน�าท�กขQมาให-
เรา  ถ-าย�นร-ายกFไม7ถ6ก  ม
นจะน�าท�กขQมาให-เรา  เม>?อเปFนเช7นน
@น  เรากFเปFน
ทาสของอารมณQอย67  เปFนทาสของต
ณหา เปFนทาสของความอยากอย67ตลอด
เวลา  ไม7ใช7ทางท�?จะพ-นท�กขQ  เม>?อม
นต�ดอารมณQอย67อย7างน
@นเรากFร6-จ
กว7า
อารมณQเปFนอย7างน�@เรากFเร�ยกว7าสอบอารมณQ  เราร6-จ
กม
นอย67  เรากFแก-ไป
เร>?อยๆ  น�?ปฏ�บ
ต�ไม7ผ�ด  จนกว7าจะเหFนโทษม
นเหFนโทษในการย1ดม
?นถ>อม
?น 
ในความร-าย เหFนโทษม
นอย7างแท-จร�ง ม
นกFวาง และมองเหFนประโยชนQจาก
การปล7อยวาง  น�@กFม�ประโยชนQ  เหFนประโยชนQอย7างส
มมาท�ฏฐ�  เหFนโทษ
อย7างส
มมาท�ฏฐ�แล-ว  ม
นกFวางเท7าน
@นแหละ  ม
นจะไปตรงไหนล7ะ?  จะ
ปฏ�บ
ต�ขนาดไหน?  ถ-าไม7เหFนโทษแล-ว  ม
นเปFนไปไม7ได-  ถ-าไม7เหFน
ประโยชนQแน7นอนกFหมดศร
ทธา  เม>?อเราด6อารมณQแล-วเหFนโทษกFละ  เม>?อ
เหFนประโยชนQ ล�าบากกFท�าได- เท7าน�@เอง!
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เราจะร6-อารมณQกFเปFนส
มมาปฏ�ปทา ถ-าเปFนเช7นน�@เปFนอป 
ณณกปฏ�ปทา*  ไม7
ผ�ด เปFนข-อปฏ�บ
ต�อย7างน�@  เปFนข-อพ�จารณาอย7างน�@ไม7ผ�ด ค>อไม7ย�นด�ย�นร-าย 
เก�ดแล-วด
บไป วางม
นอย7างน
@นตลอดไป เปFนอ�เบกขา
การปฏ�บ
ต�ท7านให-ด6อายตนะ ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ ม
นส
มพ
นธQต�ดต7อก
น
อย67น�? จะโกรธ จะเกล�ยด ม
นกFร6-จ
กก
นอย67ตรงน�@ ม
นไม7ร6-ท�?อ>?น ถ-าอารมณQย�นด�
กFย�นด�จนหลง เมาอารมณQด�กFเมาด� อารมณQร-ายกFเมาร-าย ท�าไมจะไม7ร6-จ
กว7า
เราปฏ�บ
ต�ผ�ด ปราชญQท7านพ6ดไว-ถ6กแล-ว
อ�นทร�ยส%งวรให-ส�ารวมในอ�นทร�ยQหกตาห6จม6กล�@นกายใจไม7ให-ย�นด�ย�นร-ายใน
เวลาเหFนร6ปฟ 
งเส�ยงส
มผ
สโผฏฐ
พพะธรรมารมณQ ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ 
ไม7ส
มผ
สถ6กต-อง แต7ม
นเก�ดข1@นในจ�ต หร>อถ6กต-องแต7ขาดระยะไป ผลม
นจะ
เก�ดข1@นในจ�ตถ-าเราด6กายก
บจ�ตของเราอย7างน�@ท�าไมจะไม7ร6-ม�อะไรเก�ดข1@น
เราร6-ท
นไหม?ไม7ร6-ขนาดน�@กFเปFนคนตายพระตายเณรตายเท7าน
@นเอง  จะให-
ใครสอนแนะน�าอย67เสมอจะให-ใครสอบอารมณQเราเล7า?  เรากFต-องช7วยต
วเอง
เท7าน
@นแหละ  ห6กระทบก
บเส�ยง  ม
นเก�ดความร6-ส1กเปFนอย7างไร  ตากระทบ
ก
บร6ปเก�ดความร6-ส1กข1@นมาอย7างไร ม
นโกรธ เกล�ยด ชอบไหม? อะไรไหม? 
ล�@นล�@มรสถ6กข1@นมา  ม
นชอบไหม?  ร
งเก�ยจไหม?  ท�าไมไม7ร6-จ
ก?ถ-าเราร6-อย67
พ�จารณาอย67ภาวนาอย67ไปไหนกFเอาไปด-วยท�าไมจะไม7ร6-ม
น  ถ-าเราม�สต�อย67 
ต-องร6-ท
@งน
@นแหละ  ฉะน
@นท�าอย7างไรให-สต�ม
นด�การปฏ�บ
ต�น�@ม�สต�และ
ส
มปช
ญญะป 
ญญาม
นจะเก�ด อายตนะน
@นม
นกFบอกอย67อย7างน
@น
โภชเนม%ตต%ญญ&ตาค>อร6-จ
กประมาณในการบร�โภคอาหารไม7มากไม7น-อย ม
น
ถ6กแล-ว  น�?เร�ยกว7าปฏ�บ
ต�ไม7ผ�ด  ร6-จ
กประมาณอาหารของเราพอควร  โดย
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มากไม7ร6-จ
กพอควรม
นจ1งเก�ดโทษ ไม7ร6-จ
กพอควร กFไม7ร6-จ
กปฏ�ปทา ไม7ร6-จ
ก
มรรค ไม7ร6-จ
กปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ ไม7สร-างมรรคข1@นมา
ชาคร�ยาน&โยคการประกอบความเพ�ยรเก�ดข1@นทางจ�ตของเราร6-จ
กความเหFน
ชอบเสมอๆไม7น�?งนอนใจไม7อาศ
ยความประมาทเปFนอย67  เรานอนกFจร�ง  แต7
ให-ล1กซ1@งไปอ�ก ให-ร6-รอบส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น ถ-าเราต
@งใจท�าจร�งๆม
นไม7นาน 
ไม7ใช7ว7าท7านไม7ให-ท�าอะไร ท�าได- แต7ให-ร6-เร>?องของเรา เช7น เราพ6ดอย7างน�@ม�
ความหมายอย7างไรไหม? ท�?จะพ6ดน�?ท�?จะท�าน�? ม�ความหมายไหม? ให-ร6-เร>?อง
ของต
วเองคนเรามาปฏ�บ
ต�กรรมฐานกFเร>?องสมาธ�เท7าน
@นแหละ  อยากจะให-
เปFนอย7างไรกFไม7ร6-  ไม7ร6-เร>?องก
น  ม
นนาน  ไม7ร6-เร>?อง  ถ-าส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ร6-
เร>?อง  ม
นสงบเท7าน
@นแหละไม7ม
กมากไม7อยากมากไม7ม�ความประมาทใน
ความเปFนอย67
นอกจากน
@นไป  ถอยกรรมฐานพ�จารณาความเก�ดหร>อความตาย  ท
@งหลาย
เหล7าน�@ท7านให-ยกมาเพ>?ออะไร  เพ>?อให-ม
นท�าลายความโลภมากอยากมาก
พอด�น�?เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต�ไม7ผ�ด เราร6-จ
กม�แต7ปฏ�บ
ต�ท
@งน
@น ไม7ต-องสงส
ย ผม
ปฏ�บ
ต�อย7างน�@ผ�ดไหมหนอ?  ถ6กไหมหนอ?  ไม7ต-องไปถามใครแล-ว ม
นร6-จ
ก
แล-วไม7ย�นด�เก�นไป  ไม7ย�นร-ายเก�นไปถ-าย�นด�กFร6-จ
กความย�นด�แล-วกFวางลง
ไปเส�ยย�นร-ายกFวางเส�ยม
นไม7เท�?ยงไม7แน7นอน เข�?ยม
นออกเส�ย อารมณQเก�ด
ข1@นมาม
นจะเปFนอ�ปาทาน อ
นน�@ไม7แน7นอน ท�?ไม7แน7นอนเข�?ยออกเส�ยเร>?อยๆ 
วางเส�ย ท�?หมายม
?นเปFนท�กขQ
ฉะน
@น กรรมฐานน�@ม�อารมณQหลายอย7าง เปFนต-นว7า อน�สต�ส�บเปFนกรรมฐาน
ให-ใจสงบว�ป 
สสนากรรมฐานเปFนกรรมฐานให-เก�ดป 
ญญา  ม
นไม7มาก  ม�
อน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา ให-ว7าไปเถอะ เข�?ยม
นออกไปเส�ย เร>?องม
นไม7เท�?ยง 
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อะไรเก�ดข1@นมากFสอบอารมณQเจ-าของ ด�น�?กFไม7แน7 ช
?วน�@กFไม7แน7นะ ได-มาน�?กF
ไม7แน7นะ  เส�ยไปน�?กFไม7แน7นะ  เข�?ยไปเข�?ยมาอย7างน�@  ส
กว
นหน1?งม
นจะเก�ด
ความแน7ข1@นมา  น�?แหละท�าให-ป 
ญญาเก�ดแหละไม7ต-องไปเร�ยนอภ�ธรรม
ความเปFนจร�งร6-เร>?องส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม
นกFร6-เร>?องแล-ว  เราไม7ย1ดม
?นถ>อม
?น 
เก�ดข1@นต
@งอย67ด
บไป  เท7าน�@จ�ตม
นกFสงบ  เหFนช
ดเข-าไป  ท7านจ1งว7าปฏ�บ
ต�ไม7
ผ�ด  ถ-าร6-หล
ก  เอาสองอย7างน�@เท7าน
@นม�สต�ส
มปช
ญญะป 
ญญาเก�ดเพราะว7า
เราใช-ค�าบร�กรรมว7าอน�จจ
งท�กข
งอน
ตตาว7าม
นไม7แน7
ถ-าค�ณท
@งหลายเหFนว7าไม7แน7เก�ดข1@นค�ณจะสงบ  ค�ณจะสบาย  แล-วความ
โกรธเก�ดข1@นมาค�ณจะท�@งเด�wยวน
@น  ความร
ก  ช
ง  เก�ดข1@น  กFจะท�@งเด�wยวน
@น
แหละ เพราะม
นไม7แน7!  จ�ตของค�ณกFสงบเท7าน
@น จะสะพายบาตรไปเขาล6ก
ไหน?  จะสะพายบาตรไปทะเลไหนล7ะ?  จะไปอย67ป7าไหนล7ะ?  ด6ซ�  ต-อง
พ�จารณาอย7างน�@ สมแล-วท�?จะปฏ�บ
ต�ในสถานท�?เช7นน�@ เร>?องจะไปโน7นไปน�?ม
น
เร>?องของต
ณหา เร>?องของความอยาก ไปแล-วกFเปFนท�กขQ กล
บมาแล-วกFเปFน
ท�กขQ  ไปแล-วกFสบายหน7อย กล
บมาน�?ม
นไม7เตFมส7วนม
นต-องไปกFสบายอย67กF
สบาย ม
นแน7นอนของม
นอย67อย7างน
@น น�?เร�ยกว7าส�มมาท!ฏฐ!
หาความสงบอย67ตรงไหนล7ะ?  ไม7ใช7อย67ภ6เขา  ป7าช
ฏ  ท�7งนา  ไม7ใช7อย67ทะเล 
ส
มมาท�ฏฐ�  ความเหFนชอบน�?ค>อสร-างมรรคข1@นมาส
มมามรรคในอารมณQท
@ง
หลายท
@งปวงน
?นแหละ!ความสงบอย67ตรงน
@น
ถ-าไม7เหFนชอบ จะไปอย67ในถ�@าในป7ากFไปเถอะ ไม7ม�ประโยชนQ ถ-าเหFนชอบกF
เก�ดประโยชนQ เพราะไปหาประโยชนQ อย67กFสร-างประโยชนQ ไปตรงไหนกFจะ
ละให-หมดไปท
@งน
@นผมเหFนว7าคนไม7ร6-เร>?องค>อคนไม7ปฏ�บ
ต�  ไม7ร6-เร>?องปฏ�บ
ต�
ไม7ค7อยจะเด�นจงกรมไม7ค7อยจะน
?งสมาธ� อ
นน�@ม
นจะเก�ดอะไรเล7า...ไม7ม�เร>?อง
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การประพฤต�ปฏ�บ
ต�เปFนเร>?องให-ส
มมาท�ฏฐ�เก�ดข1@น  ร6-เร>?อง  อย7าเอาอะไรม
น
มากเลย  อย67เปFนพระผมค�ดว7าไม7ม�อะไรย�?งไปกว7าน�@  ถ1งร6-หลายอย7างกFจบ
ตรงน�@ ท7านท
@งหลายจ�าไว-เถอะ พ�จารณาเถอะ ม
นจะไม7พ-นตรงน�@
ม
นจะเปร�ยบก
บมน�ษยQคนหน1?งเก�ดมาม
นจะสวยม
นจะสดม
นจะร-องร�าท�า
เพลงอย7างไรกFตามเร>?องของม
นเถอะผลท�?ส�ดม
นกFแก7ตาย  ม
นมาลงตรงน
@น 
ถ-าเราไปเหFนช
ดอย7างน
@นกFหมดสงส
ย  ให-พ�จารณาให-ด�  น�?ค>อเร>?องการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไม7ผ�ด
เราท�าอะไรให-ท�าด-วยป 
ญญาของเรา อย7าเข-าใจว7าหย7อมหญ-าเลFกๆน
@นไม7ม�
ประโยชนQ  เช7นว7าการปฏ�บ
ต�ของเราน�@โดยมาก  คนเราม
นชอบร�นแรง  ม�
ความเหFนว7า น
กปฏ�บ
ต�ไม7ต-องท�าอะไรมาก การสวดโน7นสวดน�? ก�จน
@นน�@ม
น
ไม7จ�าเปFนอะไร ผมเคยข1@นสมองเหม>อนก
น แต7แล-วม
นกFเปFนของจ�าเปFน ก�ฏ�
ผ�พ
งจ�าเปFนจะต-องซ7อมแซม ร
กษาม
น เราค�ดง7ายๆ เก>@อก6ลก
น ต-นไม-ใหญ7
ม
นกFม�ความช�7มช>@นจากต-นไม-น-อยๆ  ฝนตกกFเกFบความเยFนเก>@อก6ลก
นการ
สวดน�?กFเปFนธรรมะอ
นหน1?ง ด�กว7าแช7งก
นไหม การแช7งก
นน�@กFเก�ดประโยชนQ
ในทางเลวร-าย ม
นม�อ�านาจ การสวดพระส6ตรน�@ไม7ใช7เราสวดเพ>?อหาก�น เม>?อ
เราท�ากรรมฐานเหนFดเหน>?อย  เหน>?อยไปกFยกสวดอ
นใดอ
นหน1?งข1@นมาสวด 
อย7างน�@ม
นเปFนเหต�ก
นถ�นม�ทธะความง7วงเหงาหาวนอน ได-เหม>อนก
น ไม7ม�
อะไรเลยม
นกFไม7ได-  อย7างการน
?งสมาธ�  เราจะน
?งท7าเด�ยวม
นกFง7วง  ต-องย>น 
ต-องเคล>?อนไหวเปFนธรรมดาสมาธ�ม
นเก�ดจากการย>นเด�นน
?งกFม�  ม
นช7วยก
น
ท
@งน
@น
ธรรมว�น
ย  ธรรมะท
@งปวงน
@นม
นกFเหม>อนก
บร7างกายเราน�?  เราจะเหFนแต7
ร7างกายส7วนใหญ7  ส7วนเลFกไม7เก�ดประโยชนQ  อย7าไปว7าม
นเลย  ถ-าหากว7า
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ร7างกายเราม�ส
ดส7วน  แม-ของน-อยน�ดกFม�ประโยชนQท
@งน
@น  แม-ขนเส-นหน1?ง 
ช�@นเลFกน-อยรวมก
นเข-ากFม�ประโยชนQ  อย7าค�ดว7าต-นไม-จะม�เฉพาะก�?งใหญ7ๆ
เท7าน
@น  อย7าค�ดเลยไป เพราะเปFนความค�ดท�?ไม7รอบคอบ นอกพรรษาพระ
เณรในสม
ยก7อนท7านหล�กเร-นอย67  ท7านไม7คล�กคล�ก
บใคร  หล�กเร-นอย67คน
เด�ยว ท�าเช7นน
@น ค>อหล�กเร-นจากการอย67หลายคนน
?นเองล7ะ! แต7ถ-าร6-จ
กเกFบ
เอาส�?งท�?ม
นสงบ ไม7ฟ�- งซ7านว�7นวายก
บใคร เช7น พระเณรชอบค�ยมาก พระท�?
ฉลาดกFหล�กเส�ย อย7าส7งเสร�ม หล�กเร-นอย67คนเด�ยว
ภายในย�?งกว7าน
@น  อารมณQต7างๆท�?ม
นเก�ดข1@นมาน
@น  ท7านให-ม�อารมณQเด�ยว 
อารมณQเด�ยวอย7างไร? อารมณQพอใจ ไม7พอใจ ม�ส�ข ม�ท�กขQ ท7านกFพ�จารณา
ว7าส�ขน�@กFส
กว7าส�ข ไม7ใช7ส
ตวQ บ�คคล ต
วตน เราเขา เร�ยกว7าส�ขเวทนา น
?น! 
ท�กขQเก�ดข1@นมา ท�กขQน�@ท7านเร�ยกว7าท�กขเวทนาเท7าน
@น ม�อารมณQเด�ยวอย7าง
น�@ ไม7ว�?งไปก
บม
น ให-เราร6-เท7าน�@ น�?เร�ยกว7าอารมณQเด�ยวเปFนสมาธ�
สมาธ�  แปลว7าความต
@งม
?น  ไม7ใช7ท�?ว7าไม7ม�เส�ยงอะไรไม7ม�ร6ปอะไรไม7ม�
อารมณQอะไรม
นม�อย67แต7ว7าสมาธ�ค>อความต
@งใจม
?นแต7อารมณQอ
นเด�ยว ส
งวร 
ส�ารวม  รวมเข-ามา  ท�?เร�ยกว7าส�ขน�@พบแล-วกFไม7ล>มไปตามส�ขน�@  เร�ยกว7าส�ข
เวทนา ไม7ใช7ส
ตวQ บ�คคล ต
วตน เราเขา เร�ยกว7าเวทนาม
นกFหมดเร>?อง ม
น
เปFนเร>?องเวทนาเท7าน
@น เม>?อเหFนช
ดเจน จ�ตเรากFถอนกล
บเท7าน
@น จะไปย1ด
อะไรเล7า  อ
นน�@เร�ยกว7าม
นม
?น  จ�ตม
นม
?นม�อารมณQหลายอารมณQท�กอย7างแต7
เรากFย1ดม
?นอย67ในอารมณQเด�ยวม
นม
?นอย67ในอารมณQเด�ยวให-เข-าใจอย7างน�@ 
เส�ยงกFร6-อย7างหน1?ง  กล�?นกFร6-อย7างหน1?ง  รสกFร6-อย7างหน1?ง  หลายอย7าง  แต7ว7า
ต-องส
งวร ส�ารวม และกFร6-ว7าม
นเปFนอ
นเด�ยวส�?งท
@งหลายเหล7าน
@นม
นเปFนอ
น
เด�ยวเร�ยกว7าเวทนา  ถ-าส�ขกFส�ขเวทนา  ถ-าท�กขQกFท�กขเวทนา  ไม7ใช7ส
ตวQ 
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บ�คคล ต
วตน เราเขาถ-าเราเข-าใจว7าเปFนต
วตนบ�คคลเราเขากFเก�ดอ�ปาทาน
ข1@นมา  ม
นกFท�กขQ  อย7างน
@น  ท7านจ1งหล�กอย67องคQเด�ยว  พระพ�ทธองคQท7านกF
ตร
สร6-ในโลกน�@แหละ บรรล�ในโลก ไม7หล�กไปไหน
ถ-าหากส
มมาท�ฏฐ�เก�ดข1@นแล-วอย67ตรงไหนกFสบายม
นกFสงบ  ถ-าเปFนม�จฉา
ท�ฏฐ�กFไม7สบายท
@งน
@น อ
นน�@ให-พ�จารณาให-ด�ท�?ส�ด ม
นจะพบธรรมะจร�งๆ เม>?อ
ม
นถอนจากส�?งเหล7าน�@ท
@งหลายแล-ว  ม
นจะสงบ  การประช�มม�ประโยชนQ 
พระองคQสอนว7าอย7าเช>?อความเหFนของเราให-มาก  เราจะไปอย67ตรงไหนก
น? 
อย7าไปเช>?อม
?นในความเหFนของผ6-อ>?นให-มาก  อย67ตรงน�@ม
นจะเก�ดป 
ญญา  เรา
จะอย67ตรงไหนก
น?  ค>อท7านไม7ให-ย1ดม
?นต
วเอง  และย1ดม
?นในบ�คคลอ>?นเก�น
ขอบเขต อย67ตรงน�@ม
นจะเก�ดป 
ญญา ด6ซ�!  ให-เอาไปภาวนา ม�ประโยชนQน
?น! 
ถ-าเราเช>?อม
?นตนเองมากท�?ส�ดกFโง7เก�นไป ในผ6-อ>?นกFเช7นก
น
ด1กๆด>?นๆข1@นมาต�สองต�สาม  เอาเวลาท�?เพ>?อนม
นได-ก�าหนดด�  ว
นหน1?งค>น
หน1?ง ๒๔ ช
?วโมง จะเปFนเวลาท�าความเพ�ยรเส�ย ๒๐ ช
?วโมง เปFนเวลาพ
ก
ผ7อนเส�ย ๔ ช
?วโมง น�?ค>อการก�าหนดท�าเพ�ยรของเราอย7างด�  แล-วแต7เราจะ
เอา จะเด�น น
?ง หร>อจะใฝ7ธรรมะใส7ในจ�ตใจเจ-าของกFด� อย7าให-ประมาท การ
ท�าเพ�ยรน
@นไม7ใช7ให-ม
นข�@เก�ยจท�าเพ�ยรนะ...ไม7ใช7...  คนข�@เก�ยจท�าเพ�ยรน�@ไม7
บรรล�ธรรมะ  การท�าเพ�ยรน�@ไม7ข�@เก�ยจล
กษณะจ�ตผ6-ปฏ�บ
ต�กรรมฐานน�@นะ
คร
บม
นจะขย
นมากท�?ส�ดกว7าคนธรรมดาเราถ1งแม-ท7านไม7ได-เด�นแต7ท7านกFร6-
เร>?องจ�ตในเร>?องเด�นของท7านอย67ม�สต�ส
มปช
ญญะอย67เตFมท�?ของท7าน  เม>?อม�ก�จ
ส7วนรวม ท7านกFออกจากก�จส7วนต
วมารวมก�จท�าว
ตร  แต7จ�ตของท7านม�7งม
?น
อย67ตลอดเวลา ไม7ม�เส�ยหายอะไรน
ก เราผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ใหม7ๆไม7ค7อยจะร6-
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เร>?อง  จะเหFนน
?งหล
บตาหร>อเหFนเด�นจงกรม  จงเข-าใจว7าท�าเพ�ยรปฏ�บ
ต�ค>อ
ท�าเพ�ยรทางจ�ต
พ�ทธศาสนาเปFนเร>?องของจ�ตเราจะท�าก�จบางอย7างอย67เรากFจะต-องปฏ�บ
ต� 
เราเยFบผ-าเรากFท�ากรรมฐานไปด-วย แต7เราไม7ร6-เร>?อง เยFบผ-ากFเยFบไป อยาก
ให-แล-วเสรFจว
นน�@  ไม7เปล>องเวลา ท
@งกลางว
นกลางค>น  ท7านอาจารยQเด�นมา
เหFนกFถามว7า  จะร�บไปไหนก
นน�??  เยFบผ-าตอนกลางว
นไม7ร6-ว7าแดดมาส7อง
ห
วตอนน
@น ค>ออยากจะให-ม
นเสรFจ แล-วจะไปท�าอะไร? จะร�บไปไหน? เท7า
น�@ให-สต�เรา เท7าน�@เรากFร6-จ
กแล-ว เยFบผ-ากFให-ภาวนา เยFบตรงน�@ให-ภาวนาตรง
น�@  ไม7ให-ร�าคาญ  ไม7ไปย1ดหมายของม
นท
@งหลายเหล7าน�@จะย>นจะเด�นกFให-
ภาวนาอย67ในจ�ต  เพราะเร>?องจ�ตเปFนเร>?องท�?ส�าค
ญมาก  เราน
?งอย67เฉยกFไม7ร6-
เร>?อง  ว7าจ�ตม
นไปปร�งแต7ง  ไม7บ
งค
บบ
ญชา  น�?เร�ยกว7าเราไม7ฉลาดในการ
ท�าความเพ�ยร  ถ1งจะท�าไปเท7าไรม
นกFไม7ฉลาด  จะต-องฉลาด  การท�าเพ�ยร
ของเรา ไม7ม�เวลาท�?จะไม7ได-ท�าเพ�ยร ค>อตลอดเวลาน
?นเอง
ว
นน�@ต�ระฆ
ง ออกจากสมาธ� เรากFค�ดว7าเล�กแล-ว ความจร�งจ�ตม�7งม
?นอย67ไม7ใช7
ออก  จ�ตของท7านปฏ�บ
ต�อย67ไม7ออก  เล�กไปจากน�?ไปก�ฏ�ท7านกFไม7ออก  ม�อย67
ในจ�ตของท7านเสมอ  เราต�ระฆ
งเม-ง  หย�ดแล-ว  หาเร>?องอ>?นมาค�ยแทนเส�ย 
เลยกลบเกล>?อนไปหมด เลยไม7ม�เหล>อ  เปFนอารมณQหมด เม>?อมาท�าอ�ก  ด1ง
จ�ตม
นให-เข-ามาม
นไม7เข-ามา  เพราะม
นไปเล7นอารมณQอย67มากท�?ส�ดแล-ว  ค>อ
เราไม7ร6-จ
กการท�าความเพ�ยรทางจ�ตการท�าเพ�ยรน�@ถ1งเวลาฉ
นข-าวเวลา
บ�ณฑบาตหร>อท�าการงานบางอย7างอย67ท7านท�?ท�าแต7ว7าท7านไม7เส�ยจ�ต  ม
น
เปFนอกาล�โกร6-ไม7เล>อกกาลเวลาคร
@งแรกน�@ต-องท�าเปFนกาล�โกต-องท�าเปFนกาล
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เวลาท�าไปขย
นไปจนช�านาญจนเปFนอกาล�โกจะย>นเด�นน
?งนอนม�สต�ส�ารวม
ส
งวรอย67ตลอดเวลาน
?นเร�ยกว7าท�าเพ�ยรทางจ�ต
เม>?อเราม�สต�อย67ตลอดเวลาแล-ว อะไรม
นจะไม7ร6-  ม
นต-องร6-ซ�!  คล-ายๆลานก�ฏ� 
เม>?อกวาดให-สะอาดเส�ย  เรากFอย67ตรงน
@น  อะไรมาตกตรงน
@นเรากFร6-  เพราะ
เราด6อย67 เม>?อม�สต�อย67อะไรมากระทบเรากFต-องร6-จ
ก ม
นจะค�ดไปทางไหน พอ
ร6-จ
กป�sบม
นกFยกข1@นมาพ�จารณาเหFนป 
ญญาเก�ด ถ1งแม-เราจะไม7ว7าง การกระ
ท�าเพ�ยรน�@ไม7ว7าไม7ว7าง  ม
นจะเก�ดตรงท�?ว7าง  ม
นกFเหม>อนก
บท�?ว7าอน�จจ
งม
น
ไม7แน7เร>?องน�จจ
งความแน7ม
นกFเก�ดข1@นในอน�จจ
งน
@นเร>?องความว7างของจ�ต
ม
นกFเก�ดข1@นขณะท�?ม
นไม7ว7างม
นจ1งเหFนช7องว7างในท�?ม
นไม7ว7าง
อน�จจ
งไม7เท�?ยงกFพ�จารณาไปจนกว7าเหFนของเท�?ยงอย67ในส�?งท�?ว7าม
นไม7เท�?ยง
กFใช-ได-แล-ว  ม
นจะต-องเปFนอย7างน�@  เร>?องของม
นเปFนอย7างน�@  เม>?อหากว7าจ�ต
เราไม7เปFนไปแล-วนะ  เม>?อเราจะด
บกายวายชนมQตรงไหน  เรากFล>มตรงน
@น 
ถ-าจ�ตเราไม7เปFน  ท�าจ�ตให-ม
นเปFน  ให-ม
นเหFนช
ด  จะไปอย67ตรงไหนกFให-ม
น
ช
ด  ม
นร6-ม
นต>?นอย67อย7างน
@น  ม
นจะไปตรงไหน  ม
นท�าของม
นเร>?อยๆอย67
ตลอดเวลา เหม>อนน�@าเราเอามาหยดด6 ต�pมๆห7างๆ เรากFเร7งเทน�@าเรFวๆ ม
น
กFหยดถ�?เข-าไป  เร7งไปอ�ก  จนกว7าหยดน�@าต�ดก
นจนเปFนสายน�@าสายน�@าเก�ด
ข1@นเพราะหยดน�@าถ�?ข1@นน
?นเอง
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�สต�ส
มปช
ญญะน�?กFเหม>อนก
น สต�จ�ากาล ค�าพ6ดแม-นาน
ได-ด6จ�ตกFเหFนสต�ด6สต�กFเหFนจ�ต  ม
นกFเปFนอ
นเด�ยวก
นเลย  จะเด�น  ย>น  น
?ง 
นอน จะไปไหนม
นกFไม7ล>ม ไม7หลง ม
นม�สต�อย67แล-ว ท�น�@จะพ6ดว7าจนม
นเปFน
อ
ตโนม
ต�ของม
นขนาดน
@น ม
นจะเก�ดป 
ญญาข1@นมาด
บท�กขQ ต-องร6-จ
ก ต-องม�
สต� สต�น�@จ1งส�าค
ญมากศร
ทธาว�ร�ยะสต�สมาธ�ป 
ญญาพล
งท
@งห-ารวมก
นเข-า
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การปฏ�บ
ต�น�@ม
นต-องท�าให-ร6-เร>?อง  ไม7คาดคะเนเอา  ท�าจนร6-เร>?องว7าม
นเปFน
จร�งอย7างน
@นอย7างท�?เราน
?ง น
?งไปกFไม7สงบ เด�wยวค�ดไปโน7นค�ดไปน�?  เปFนท�ก
คน  เพราะในระยะน
@นม
นจะต-องเปFนล
กษณะอย7างน
@น  เราจะต-องเปFนคนท�?
ฉลาดในจ�ต ฉลาดในการสอนจ�ตของเรา ฉลาดฝ1กจ�ตของต
วเอง ต-องอาศ
ย
กาลเวลาพอสมควร ท
@งการได-ย�น ได-ฟ 
ง แล-วเอาไปพ�จารณา
อาศ
ยการเด�นจงกรมน
?งสมาธ�เม>?อน
?งเม>?อยกFเด�นท�าให-มากเจร�ญให-มากใน
เร>?องเหล7าน�@จนกระท
?งว7าความเพ�ยรของผ6-ปฏ�บ
ต�ไม7เคยเก�ยจคร-าน  ขย
น
มากท�?ส�ดถ1งแม-น
?งอย67เฉยๆท7านกFเด�นจงกรมของท7านอย67  เราเคยเหFนไหม? 
ฟ 
งออกไหม?  เราไม7ร6-จ
กน
?งเราจ1งเร�ยกว7าน
?ง  เหFนเด�นจ1งเร�ยกว7าเด�น  ท7าน
เด�นจงกรมโดยการน
?ง  อย7างน�@ฟ 
งไม7ออกถ-าเขาม�น�ส
ยอย67แล-ว  ได-ท�าอย67  จะ
ฟ 
งได-ง7าย  ไม7ได-เปFนของยากอะไรน
ก  อย7างความว7างม
นกFอย67ในความไม7
ว7าง  หร>อความเท�?ยงม
นกFเก�ดอย67ในความไม7เท�?ยงอย7างน�@  อ
นน�@ม
นเปFนของ
จร�งแท-  แต7เราไม7ค7อยจะหวนกล
บม
นไปตรงน
@น  ฉะน
@นเราจ1งห7างพระส
จจ
ธรรม
จ�ตน�@ม
นปร�งแต7งเปFนส
งขารต7อไปเร>?องปร�งแต7งม
นจะกลายเปFนป 
ญญาไป
แทนต
วของม
นแล-ว  คร
@งแรกเราต-องไปจ
บส
งขารเปFนต
วป 
ญญา  ม
นปร�ง
แต7งสารพ
ดอย7าง  ฉะน
@นม
นจ1งหลงใหลเราท�าท�าไปจนต
วส
งขารน�@ท
บต
ว
ป 
ญญาป 
ญญาน
@นไปแทนต
วส
งขารกFเปFนป 
ญญา  ส
งขารไม7ม�อ�านาจท�?จะ
ปร�งแต7ง ม
นเปFนไปท�านองน
@น ใหม7ๆ น�@ส
งขารม
นปร�งแต7งท
@งน
@น เรากFค�ดว7า
ม
นเปFนป 
ญญา  เหม>อนก
บว�ป 
สสนา-ว�ป 
สสน6  ค>อแรงๆเหม>อนก
น  เหม>อน
ส
มมาท�ฏฐ�ก
บม�จฉาท�ฏฐ� ม
นแรงเท7าก
น ให-เราค�ดด6 ม�อ�านาจเหม>อนก
น

865



ท�าอะไรน-อยๆ ท�าไมถ1งว7าให-ม
นน-อยล7ะ?  ม
นจะไม7ผ�ดหร>อ?  เพ>?อการพอด�
ของคนเรา  เอาน-อยขนาดไหน?  ม
นกFอยากจะมาก  ก�าล
งต
ณหาน�?  ฉะน
@น
ม
กน-อยไว-ด�กว7า เราพ6ดก
บคนก�เลสมาก กFต-องพ6ดอย7างน�@
เคยพบความสงบท�?ม
นบ
งเอ�ญข1@นมา  จ
บป�sบเลย  ท�าไมถ1งเปFนอย7างน
@น? 
ไม7ม�เวลาจะท�าเพ�ยร  ค>อต
ณหาม
นตะคร�บอย67เร>?อยๆ  ไปอย67ทางเหน>อ  ว
น
หน1?งไปบ�ณฑบาตได-น�ดเด�ยว  ไม7ม�อะไรมาก  กFเลยมาฉ
นข-าวก
บเกล>อ  ค>น
น
@นภาวนาด�  ท�กว
นม�อาหารด�  ภาวนาไม7ด�  ว
นน
@นฉ
นข-าวก
บเกล>อไม7อ�?ม
กล
บด� ท�าไมม
นด�ล7ะ! ม
นมาน
?งเท7าไรกFไม7ง7วง สบาย เรากFเลยไปจ
บเอาตรง
น
@น  เรากFมาพ�จารณาเร>?องฉ
นอาหารของเราถ6กไม7ใช7อย7างน
@นเราน1กว7าฉ
น
พอด�เพราะต
ณหาม
นป�ดบ
งไว-อะไรกFย
งไม7พอน
?งกFง7วงต
วหน
ก  ว
นน
@นพอร6-
เร>?องบ
งเอ�ญอย7างน�@  ม
นหลงไปในทางท�?ถ6กม
นเส�ยอาหารน-อยว
นน
@นพอตก
บ7ายกFว7างถ1งตอนเยFนน
?งสมาธ�พอขาขวาท
บขาซ-ายม
นเข-าพ
บของม
นเลย
เหFนไหมม
นเบาร7างกาย
ท�กว
นอาหารม
นท
บเส�ยเราไม7ร6-เร>?องม
น เพราะอะไร เราไม7ได-ส
งเกต อ
นน�@
เราจ
บได-เปFนเช7นน�@เอง  ต
@งแต7น
@นมากFท�าสมาธ�ถ6กต-องด�กว7าเก7า  ท
@งๆท�?เรา
พยายามหาทางท�?จะท�าให-ด�ข1@นกว7าเก7า เพราะเราไม7ร6-จ
กแก-ไข เม>?อจ
บหล
ก
ได-กFท�าเร>?อยๆมา พอเร>?องของม
นเปFนเองอย7างน
@น อ-อ! น�?เอง ว
นน
@นจะเปFน
เทวดาหร>อไร อย7างน
@นจ1งหลงผ�ดมา
การภาวนาให-ถ>อว7าท�กเวลาเม>?อเราม�สต�อย67ในอ�ร�ยาบถใดๆในเวลาน
@นจ1ง
เปFนโอกาสท�?เราจะต-องภาวนา  เปFนของม
นเร>?อย  ถ-าเปFนอย7างน
@นม
นจ1งจะ
ต-านทานอะไรได-  เปFนวงกลมรอบอย67  ม
นต-านทานอารมณQได-  ไม7ร6-ว7า
ต-านทานอารมณQท�?ไม7เข-าใจว7าไม7ให-ม
นม�อารมณQ  ม�อารมณQแต7ม
นชนะ
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อารมณQ ไม7ใช7ว7าอารมณQม
นหาย อารมณQม
นกFม�แต7ม
นชนะอารมณQ อารมณQ
มาถ6กป�sบม
นท�าให-เก�ดป 
ญญา เปFนเหต�ให-พ�จารณาท
บเข-าไปเร>?อยๆ ด
งน�@
ม
นสงบเพราะร6-จ
กอารมณQ  ม
นแก-ไขวางไปเร>?องสมถะน�@ม
นสงบเพราะ
อารมณQม
นหายไป  ไม7พ6ดถ1งการร6-จ
กอารมณQ  ว7าอารมณQม
นปราศไปเฉยๆ 
จ�ตม
นสงบว�ป 
สสนาน�@ม
นสงบเพราะร6-จ
กอารมณQน
?งอย67กFร6-อารมณQแต7ว7า
อารมณQม
นเข-าไม7ถ1ง ป 
ญญาม
นช�าระอย67เสมอ การร6-รอบอย67ม
นม� ฉะน
@นจ1งม�
ความสงบด-วยว�ธ�หน1?ง  ค>อสงบด-วยว�ป 
สสนา ร6-ตามความเปFนจร�ง  ร6-เท7าน
@น 
เร�ยกว7าสงบถ1งแก7นม
น  เหFนช
ดว7าเปFนอย7างน
@น  กFเลยปล7อยไปให-ม
นเปFน
อย7างน
@น  ไม7ต-องเข-าไปข
ดขวาง ม
นเปFนอย7างน
@นกFให-ม
นเปFนอย7างน
@น  ท�ก
ส�?งท�กอย7างเปFนอย7างน
@น  มองเหFนป 
ญญา  ร6-เท7าท
นตามความเปFนจร�งของ
ม
นอย7างน
@น
หล
กของม
นเปFนอย7างน�@เราอยากให-ม
นเปFนอย7างน
@นม
นเปFนอย7างน
@นเรา
อยากจะให-เปFนอย7างน�@ม
นจ1งไม7สงบ  เราจะเข-าไปหาตรงท�?ม
นจบ  ม
นจะจบ
อย67ท�?ตรงน
@น ท�?ม
นไม7จบ เพราะการย1ดม
?นถ>อม
?นของเรา ต
วอย7างเช7น พระ 
ก. ก
บ พระ ข. เหFนไก7 และ พระ ข. เร�ยกเปFด จ1งไม7ตรงก
น แต7ท
@งไก7และ
เปFดม
นไม7ร6-ต
วของม
นเองเลย จนท
@งสองได-ทะเลาะก
น ถ-าเรามาพ�จารณาด6
แล-ว  ท
@งไก7และเปFดม
นเปFนเร>?องท�?สมม�ต�ก
นท
@งน
@นถ-าม
นเก�นสมม�ต�ม
นไม7ม�
เปFดไม7ม�ไก7 ถ-าความเหFนม
นส6งขนาดน�@ พระ ก. ก
บ พระ ข. กFจะไม7ทะเลาะ
ก
น
ถ-าสมม�ต�ม
นต7างก
นแต7ถ-าว�ม�ตต�ม
นอ
นเด�ยวก
นเสมอความสงบม�อย67ตรงน
@น
ตรงท�?เร�ยกว7าม
นไม7ม�อะไรแล-ว  ไม7ม�เปFด  ไม7ม�ไก7  ถ-าม�กFทะเลาะ  ว�ป 
สสนา
เก�ดข1@นกFไปท�านองน
@น แล-วกFอย7าค�ดมากๆ ฟ 
งธรรมแล-ว ร
กษากาย วาจา 
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ให-ห7างจากฆราวาส ค7อยๆท�าไป อะไรท�?เคยสงส
ย ม
นจะหายตรงในท�?การก
ระท�าของเรา  ไม7หายสงส
ยเพราะไปด6หน
งส>อ  หร>อด6อะไร  จะหายเม>?อท�า 
ความร6-ท�?เร�ยกว7าพ�ทโธจะเก�ด ค>อ ผ6-ร6- ผ6-ต>?น ผ6-เบ�กบาน อาศ
ยกาลเวลา อย7า
ไปน
ดม
น เราท�าเร>?อยๆ แต7ท�ายากส
กหน7อย เร>?องจ�ตน�@ร6-ม
นเล�ศเขา เร>?องม
น
ร6-ม
นกFเล�ศเขาท
@งน
@น ไม7ใช7ร6-อย7างอ>?น ม
นร6-ท�?น�? ฯ
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ว
นน�@เปFนเวลาฟ 
งธรรม  เพ>?อจะได-ท�าให-ใจสงบอ�ก  จะอย7างไรกFตาม  ถ1งใคร
จะไม7มาท�าความสงบ  แต7ว
ดป7าพงกFท�าเช7นน�@เร>?อยๆไป  ถ1งแม-เปFนฤด6ร-อน 
ฝน  หนาว  หร>อฤด6อะไรกFตาม  ซ1?งม�พระผ6-ม�พระภาคเร�ยกว7าการอบรมบ7ม
น�ส
ยการประกาศว
ตรปฏ�บ
ต�เปFนอกาล�โกไม7ม�กาลไม7ม�เวลา
การกระท�าค�ณงามความด�น
@นพวกเราควรม�ประโยคพยายามท�าไปเร>?อยๆ 
เพราะว7าช�ว�ตและว
นค>น  เราท7านท
@งหลายไม7คงท�?ย>นอย67  ม
นม�อาการไม7
แน7นอน ผล
ดไป หม�นไปเปล�?ยนไปเร>?อยๆตลอดเวลา ไม7ร6-ว7าใครจะม�ความ
ส�ข ความท�กขQอะไรกFตามท� กาลเวลาน
@นกFเด�นไปตามกระแสเวลาเร>?อยๆไป 
ไม7ม�หย�ด
ช�ว�ตมน�ษยQกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ใครจะส�ข  จะท�กขQ  จะหน�7ม  จะน-อย ใครจะ
เจFบ  จะสบาย หร>อจะไข-หร>อไม7สบาย กFตามท�  อาการของกาลเวลาน�@ย7อม
หม�นเว�ยนเปล�?ยนแปลงไปอย67อย7างน�@  ถ1งแม-พวกเราท
@งหลายย
งไม7เก�ดมา 
อาการของโลกกFหม�นเว�ยนเปล�?ยนไปอย67อย7างน�@  ถ1งแม-เราท
@งหลายมา
ประสบพบเหFน  อาการของโลกกFหม�นเว�ยนเปล�?ยนแปลงเปFนอย67อย7างน�@ 
ไม7ม�การหย�ดย
@ง อ
นน�@เปFนเร>?องธรรมดา โลกเปFนอย67อย7างน�@
ฉะน
@น  พวกเราชาวพ�ทธท
@งหลายน
@นได-ปฏ�ญาณตน  ม�พระพ�ทธเจ-า  พระ
ธรรมเจ-า พระสงฆเจ-า เปFนสรณะท�?พ1?งของเราท�กๆคนน
@น อ
นน�@ให-เราระล1ก
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ด6ว7าม
นจร�งหร>อเปล7า  ม
นถ6กแล-วหร>อย
ง  ถ-าหากว7าเปFนพ�ทธบร�ษ
ทอย7าง
แท-จร�งขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา  แล-วน
@นจะไม7เปFนผ6-
กระทบกระเท>อนในความเปFนอย67ในโลก  ม
นจะเยFน  ม
นจะร-อน  ม
นจะเผFด 
อะไรๆกFตาม ม
นจะเปFนอย7างไรกFเร>?องของโลกม
นเปFนไป ความเหFนของเรา
ท
@งหลายน
@น กFเหFนว7าเร>?องของโลกม
นเปFนอย67อย7างน�@ ถ1งแม-ว7าเราจะร6-จ
กม
น 
หร>อไม7ร6-จ
กม
น ม
นกFเปFนอย67อย7างน�@
แต7ความเปFนจร�งน
@น  ค>อการกระท�า  พระองคQเร�ยกว7ากรรม  ฉะน
@น
พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งให-น
บถ>อพระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ เปFนสรณะท�?พ1?ง 
ไม7น
บถ>อส�?งอ>?นย�?งกว7าน�@ น
บถ>ออย7างอ>?นได-เหม>อนก
นแต7ไม7ย�?งกว7าน�@ จะเปFน
ท�?อย67อาศ
ย  ข-าวปลาอาหาร ท�กประการน
@น  เรากFถ>อว7าเปFนท�?พ1?งของเราอย67 
แต7ไม7ย�?งกว7า พระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ ท
@งสามน�@เปFนท�?พ1?ง เปFนสรณะ
แก7ชาวพ�ทธท
@งหลาย ผ6-น
บถ>อพ�ทธศาสนาอย7างแท-จร�ง
ถ-าหากว7าเราเปFนพ�ทธบร�ษ
ทท�?ยอดเย�?ยมท�?สมบ6รณQแล-วเราจะพาก
นสบาย
กายและสบายใจเราร6-ก
นอย67แล-วว7าอาหารสองอย7างค>อ  อาหารของกาย
อย7างหน1?ง  ของจ�ตใจอย7างหน1?งอาหารของจ�ตน�@ส�าค
ญมาก  ถ1งแม-ว7าจ�ตของ
เราค�ดถ6ก  แน7ใจเจ-าของด�ว7าท�าด�ได-ด�ท�าช
?วได-ช
?ว  แล-ว  ไม7ต-องให-ใครมา
ต
ดส�นให-เราพระพ�ทธเจ-าสอนให-เราร6-จ
กต
วเราเอง  ไม7ต-องไปน
?งทางในไปด6
ฤกษQยาม  ไม7ต-องไปหาเทวดาอาร
กษQท�?ไหนกFพระพ�ทธเจ-าท7านให-มองด6จ�ต
ของต
วเองน�@
จ�ตน�@เปFนผ6-ท�างานส7วนรวม  ในส7วนท�?เปFนร6ป-นามน�@  ม�กาย  ท
@งหมดมารวม
ตรงท�?จ�ต เช7น ตาเรามองเหFนร6ป ห6ฟ 
งเส�ยง อย7างน�@ ตาเหFนร6ปเราว7าสวย ห6
ฟ 
งเส�ยงไพเราะ  จร�งหร>อเปล7ากFไม7ร6-  ไม7ใช7ตาเหFนร6ปแล-วม
นสวยนะ  ไม7ใช7
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ตาเหFนสวยนะ ตาไม7ร6-จ
กสวยหรอก ม
นร6-จ
กส�แดง ส�ด�า ส�ขาวเท7าน
@นแหละ 
ม
นไม7ร6-จ
กความสวยงาม เร>?องจ�ตเปFนคนท�างาน จ�ตเปFนผ6-ร
บภาระ ตามอง
เหFนเฉยๆเท7าน
@นเอง
เปร�ยบประหน1?ง  ตาไฟฟ-ารถยนตQ  ม
นกFสว7าง  แต7ว7ารถยนตQไม7สว7าง  ม
น
สว7างแก7คนข
บรถ คนโดยสาร จะได-มองด6ท�ศทาง แต7ความสว7างจ-าน
@นม
นม�
อย67  แต7รถยนตQไม7ร6-เร>?อง  ไม7เหFนอะไร  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ตาเรามองเหFนร6ป 
เราร
กสวยร
กงามข1@นมา  ไม7ใช7ว7าตาม
นสวย  ตาม
นงาม  พอตาม
นมองเหFน
แล-ว  กFมาวางไว-ในใจ  ห6ได-ย�นแล-วม
นกFมาวางไว-ในใจสารพ
ดอย7าง  ตกลง
แล-วว7าใจเปFนผ6-ท�?ท�างาน
เหม>อนก
บคนท�างานธนาคารน
บแบงกQ น
บเง�นท
@งว
น แต7ไม7ได-เง�น หย�บไป
หย�บมาไม7ร6-ว7าก�?หม>?นก�?แสน ท
@งว
นท
@งค>น  ไม7ได-เง�น  เง�นเกFบไปรวมไว-ท�?อ>?น
เส�ยเลย อ
นน�@กFเช7นก
น ตา ห6  จม6ก ล�@น กาย แม-จะส
มผ
สถ6กต-องอะไรท�ก
อย7างกFจร�งอย67 แต7ว7า ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ไม7ได-ร
บส7วน เพราะส�?งท
@งหลาย
เหล7าน�@รวมมาให-จ�ตเปFนผ6-ท�างาน
ด
งน
@น  พระบรมศาสดาจ1งส
?งให-พวกเราท
@งหลายพาก
นพ�จารณาจ�ตด6จ�ตให-
ตามร
กษาจ�ตของตน  "ผ6-ตามร
กษาจ�ตของตน ผ6-น
@นจะพ-นจากบ7วงของมาร" 
ใครไม7เปFนผ6-ตามร
กษาจ�ตของตน  กFต-องเปFนผ6-ถ6กเขาหลอกลวงอย67ตลอด
กาล ตลอดเวลา
พระองคQจ1งให-ภาวนา  ให-ทาน  แล-วกFร
กษาศ�ล  ร
กษาศ�ลแล-วกFต-องภาวนา 
ให-ทานกFด�  ร
กษาศ�ลกFด�  ถ-าไม7ได-ภาวนาแล-วกFไม7ส�าเรFจประโยชนQ  ศ�ลกFท�า
ไม7ถ6ก ทานกFไม7ถ6ก เพราะไม7พ�จารณา ภาวนาหาเหต�ผลหล
กการพ�จารณา
น�@เร�ยกว7าการภาวนา
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ให-ร6-เร>?องว7าม
นเก�ดจากอะไร  ม
นเปFนอะไร  เช7นว7าจ�ตของเราม
นเปFนท�กขQ
อย7างน�@ ม
นท�กขQจากอะไรใครให-ม
นเปFนท�กขQม
นค�ดอย7างไรจ1งเปFนท�กขQ ต-อง
ตามไปอย7างน
@น  ถ-าเปFนส�ขเพราะอะไรม
นถ1งเปFนส�ขม
นส�ขมาจากอะไร
อะไรท�าให-ใจเราเปFนส�ขในส7วนท�?เปFนจร�งในส�?งเหล7าน�@ม�ใช7ว7าม
นจะส�ขข1@นมา
ลอยๆ ม
นท�กขQข1@นมาลอยๆ ไม7ใช7อย7างน
@น  ม
นต-องม�เหต�  คล-ายๆร7างกาย
เรา เราจะเกากFเพราะม�ท�?ค
น ท�าไมม
นถ1งค
น คงม�เหต� ค>อ แมลงก
ด หร>อไม-
แทง จ1งม�ความร6-ส1กแล-วกFค
น เราจ1งได-เกา เกาแล-วจ1งหมดป 
ญหาน
@นไป
ท�กส�?งท�กประการกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  จ�ตของเราน�@จะม�ความส�ข  ม�ความ
ท�กขQอะไร ต-องมาจากเหต� ไม7ใช7ว7าม
นเก�ดมาเฉยๆ ถ-าเราไม7พ�จารณา ม
น
กFไม7ร6-เร>?อง  เหม>อนก
บล�งม
นจะกระโจน  ท�าอะไร  กFท�าไปตามเร>?องของม
น
เฉยๆ ธรรมดาของล�งเปFนเช7นน
@น เรากFเหม>อนก
น จ�ตเปFนอย7างไร กFปล7อย
ไปตามความน1กค�ดของต
วเอง
มน�ษยQเราม�ม
นสมองด�กว7าส
ตวQ  พระองคQจ1งให-พ�จารณา ภาวนาท
@งทางกาย 
ทางใจ จะท�าอะไรกFให-เปFนผ6-ท�?ม�ความย
บย
@งให-เปFนผ6-พ�จารณา อย7าท�าแต7ว7า
ร6-ส1กแล-วกFพ6ดไปท�าไป จะเส�ยคน ไม7เปFนคนท�?อย67ในล
กษณะท�?ว7าม�พระพ�ทธ
พระธรรมพระสงฆQควบค�มอย67
เราข1@นอย67ต7อพระร
ตนตร
ย ค>อ พระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQ อย67แล-ว จ1งให-
เปFนผ6-ม�ป 
ญญาว7องไว  เราโกรธข1@นมากๆม
นสบายไหม  เราอยากได-มากๆ
ม
นสบายไหม  เราโกหกคน  ม
นสบายไหมท�าผ�ดม
นสบายไหมไม7สบาย
ท�าไมไปท�าม
นล7ะใครบ
งค
บให-ไปท�าในส�?งท�?ไม7สบาย  ส�?งท�?ไม7สบายม
นกFท�า
ผ�ด  ม
นไม7ถ6กม
นกFบาปม
นกFตกนรกส�?งท�?ม
นท�กขQ  เราไม7ชอบจะท�า  และไม7
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ชอบจะเอาม
น ท�าไมเราถ1งไปค�ดให-ม
นท�กขQ  ค�ดท�าไมใครบ
งค
บให-เราท�กขQ
อย7างน
@น
เราต-องควรค�ดพ�จารณา  ด6เหอะ  เราจะน
?งกFหาท�?สบายๆ  จะนอนกFหาท�?
สบายๆ จะก�นกFหาท�?อร7อยๆ  ท�กอย7างจะเอาสบายๆท
@งน
@น  แต7ท�าไมถ1งได-
ปล7อยใจของเราให-เปFนท�กขQ  ส�?งท�?ท�าให-เก�ดท�กขQท�าไมถ1งตามม
น  ไปละ
ความโลภความโกรธความหลงม
นเก�ดข1@นมาท�าให-เราท�กข  ีQท�าไมเราถ1ง
ไม7เช>?อพระพ�ทธเจ-า ท�าไมเราไม7น
บถ>อพระพ�ทธพระธรรมพระสงฆ ีQท�าไม
จ1งไปน
บถ>อโลภโกรธหลงเปFนอาจารยQของเรา  ม
นจะเปFนพ�ทธบร�ษ
ทได-
อย7างไร
ถ-าพ�จารณาเหFนความแจ7มช
ดในจ�ตของตนเองแล-วจะสบาย เรามาว
ดกFเพ>?อ
ว
ดด6จ�ต  ว
ดด6ใจ  ว
ดธรรมะค�าสอนท�?พระพ�ทธเจ-าท7านเทศนQไว-  ท�?คร6บา
อาจารยQสอนเสมอๆว7า กายวาจา จ�ต ของตนน�@ อย67ท�?กาย วาจา จ�ตน�@ ท7าน
ให-มองเหFนโลกท�?เราอย67ท�กว
นน�@ ท�าไมม
นจ1งเปFนเช7นน�@ เคยค�ดไหม
เก�ดมาท�กๆคนอยากเก�ดมา  อยากเก�ดแต7ไม7อยากตาย  ขอแล-วขอเล7า  ไม7
อยากจะตาย เม>?อเจFบไข-กFโศกเศร-า ร-องไห- แต7ไม7ร6-ว7าเราน�@สม
ครมาตายก
น 
ไม7ร6-เร>?อง  ม�ใครร6-ส1กบ-างว7าเรามาสม
ครตายก
นบ-าง  ไม7ได-ค�ด  เม>?อเข-าโรง
พยาบาล  น1กถ1งความตาย  ร-องไห-เส�ยใจแล-ว  แต7ความเปFนจร�ง  เรามา
ท�างานโดยตรงแล-วเราสม
ครตายเราจ1งเก�ดเปFนเร>?องของเรา  ไม7ใช7เร>?องของ
คนอ>?นเราจะหล�กไปทางไหนละไม7ม�ท�?หล�กเล�?ยงแล-วม
นต-องเปFนจร�งอย7างน�@
เร�ยกว7าภาวนา
ถ-าเราเหFนอย7างน�@กFยอมแล-วม
นจะเปFนอะไรๆกFช7างม
นเถอะท�าค�ณงาม
ความด�ไว-กFพอแล-ว ในโลกน�@กFม�แต7เร>?องมาสะก�ด มาท�?มแทงให-เราเปFนท�กขQ
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อย67ท
@งน
@นแหละ  คนน
@นว7าให-อย7างน�@  อย7างน
@น  เปFนธรรมดา  ม�แต7เร>?องท
@ง
หลายเหล7าน�@  ฉะน
@นจะได-ไปว
ดฟ 
งธรรมกFหาโอกาสก7อนเพราะม
วแต7ย�7งก
บ
ส�?งเหล7าน�@ผล
ดว
นประก
นพร�7งไปเร>?อยจนตายกFไม7ได-ไป ไม7ใช7ว7าเราจะย�7งก
บ
ส�?งด�อะไรเลย
การภาวนา  ให-ร6-เร>?องของความเปFนจร�งแล-วจะท�าท�?ไหนกFได-  เร>?องเก�ด  แก7 
เจFบ ตายเรากFร6-ว7าเม>?อเก�ด ตายกFตามเรามา หย�บเก�ดกFต�ดตายท
นท� หน�ไป
จากน�@ไม7ได-เลย  ต-องยอมร
บว7าเปFนอย7างน�@  เรามาสม
ครตายกFต-องยอมร
บ 
ถ-าไม7ยอมร
บ  ต-นก
บปลายกFไม7ตรงก
น  ยอมร
บอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา 
ความส�ข ความท�กขQ ว7าของม
นเปFนค67อย7างน�@
จะไปท�?ไหนกFตาม ม
นกFเปFนแต7เร>?องสมม�ต�เอา โลหะ ตะก
?ว ด�บ�ก ทอง ม
น
แยกก
นออกไป เราต
@งช>?อให-ม
น จะเอาทองค�าเปFนตะก
?ว ม
นกFเปFนตะก
?ว จะ
เอาตะก
?วเปFนทองค�าม
นกFเปFนทองค�าให-เรา จะว7าไปกFไม7จบส
กอย7าง เพราะ
ส�?งท�?เปFนอย67ในโลกน�@ม
นเปFนอย67อย7างน�@  เรากFมาเร�ยกว7า  อ
นน�@ม�ราคา  อ
นน�@
ไม7ม�ราคา อ
นน�@ฉ
นชอบ อ
นน�@ฉ
นไม7ชอบ อ
นน�@ของเรา อ
นน�@ของเขา ว�7นวาย
สมม�ต�แล-วกFต�ดสมม�ต�อย67น
?นแล-ว เหม>อนแมลงว
นตอมน�@าผ1@งจนต
วเอง ตาย
เพราะเพล�ดเพล�นในความหวานน
?นเอง อ
นน�@กFตายอย67ท�?ล6กของเรา ตายอย67
ท�?หลานของเรา รวมความว7าอะไรๆกFตายอย67ท�?ของเราท
@งน
@นแหละ ค�ดด6เอา
เถ�ด เราพ�จารณาไม7ถ1งกFย
งไม7ยอม ถ-าม�คนทายถ6กว7า คนน
@นๆตายภายใน
เวลาท�?ก�าหนดไว-เท7าน
@นเท7าน�@  ทายถ6กมาแล-ว  บ
ดน�@มาทายคนอ�กคนว7าอ�ก 
๑๕ ว
นตาย คงจะอย67ไม7ได-แล-วนะ ร�บว�?งเข-าว
ดท
นท� ท�@งบ-านช7อง ข-าวของ 
ล6กเม�ย ท
นท� ไม7ห7วงอะไรแล-ว
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ถ-าเราภาวนาได-ว7าเราตายแน7ๆกFยอมร
บ  แล-วไม7โกง  ม�แต7จะท�าความด�  ท�?
พระท7านสอนว7า ไม7ใช7ของเรา ไม7ใช7ต
วตนของเรา ฟ 
งเฉยๆเท7าน
@นเอง ไม7
ยอมร
บจร�งจ
ง  ร6-ไหมร6-  แต7ร6-ไม7ถ1ง  ถ-าร6-...จะยอมร
บแล-วกFปฏ�บ
ต�  ด
งน
@นโลก
เราจ1งเปFนเช7นน�@ เรามาเหFนผ�ดก
นเส�ยถ-าร6-ว7า ร6ป 
งอน�จจ
ง ร6ปไม7เท�?ยง อย7าง
น�@ ความช
?วกFไม7ท�าแล-ว ไม7ประมาท ท�าเสรFจหมดแล-ว พอแล-ว พอหมดท�ก
อย7าง พอด� หนาว ร-อน ท�กขQ ส�ข รวย จน พอด� ฉะน
@นธรรมะจ1งไม7เข-าส67ใจ
เราท7านท
@งหลาย ถ-าหากว7าเปFนคนพอ ม
นถ6กหมด ร6ปพอ กายพอ จ�ตใจ
พอกายน�@ไม7เท�?ยง  ร6ปน�@  จ�ตใจน�@ไม7เท�?ยง  ไม7ม�อะไร ม�แต7ของอย7างน
@น  เก�ด
ข1@น ต
@งอย67 เปล�?ยนไป
ค>อเราไม7ร6-จ
กท�กขQ  เหต�แห7งท�กขQ  ไม7ร6-จ
กความด
บแห7งท�กขQ  ไม7ร6-จ
กข-อ
ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บแห7งท�กขQ การปฏ�บ
ต�ธรรมะค>อท�าไปเร>?อยๆ อย7างเช7น
เราม�ความร6-ชน�ดน�@  ปฏ�บ
ต�ไปจนว
นตาย  ท7านให-ร6-อย7างน�@  เบ>?อหน7ายๆ  ไม7
ต-องมองอ>?นไกลหรอก รอบต
วเราน�?แหละ  ต
@งแต7เก�ดมา  ใครๆรอบต
วเราน�@ 
เรากFมองเหFนอน�จจ
งท
@งน
@น  ถ1งเวลากFท�@ง  เราจะแบกของท�?ก�นไม7ได-ท�าไม 
ท�กขQเปล7าๆ ม
นไม7เหFนง7ายๆธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนให-ท�@งไปแต7ม
น
เปFนส�?งท�?เราจะต-องเอาเส�ยด-วย  ท7านอะไรจ�าไม7ได-  ไปหาพระพ�ทธเจ-า  คน
ท
?วไปเขาว7าสวยเปFนหน1?ง  พระพ�ทธเจ-าท7านว7าไม7สวย  พระองคQว7าไม7สวย 
โกรธให-พระองคQ ไม7ยอมร
บ ม
นต�ด พระพ�ทธเจ-าว7าไม7สวย ม
นมองไม7เหFน 
ค>อจ�ตไม7พ�จารณาให-เหFน ผลท�?ส�ด มาเหFนอส�ภะจนบรรล�ธรรม
หญ�ง  ชาย คนหน�7ม  แก7  ความเปFนหน�7มม
นป�ดบ
งความแก7ไว-หมด เม>?อถ1ง
เวลาแล-ว ม
นป�ดไม7ไหว ถ-าอาย�มากจะโผล7มาให-เหFนเอง ถ-าพ6ดถ1งร7างกาย
น�@แล-วเหม>อนก
นหมดไม7ม�ใครเก�นใคร  จะไม7ม�ท�ฏฐ�มานะเลยย�?งด6โครง

875



กระด6กแล-วไม7ผ�ดก
นเลย ไม7บอกว7าหญ�ง ชาย หน�7ม แก7 จะเหม>อนก
นหมด 
แล-วจะม�อะไรอ�ก ไม7ม�ความหมาย ถ-าเอามาเปร�ยบต
วเราแล-ว เรากFสวย กF
ด�กว7า  เพราะม�เน>@อหน
งป�ดไว-พอม�  แต7โครงกระด6กเท7าน
@น  ไม7แตกต7างก
น
เลย  ไปท�?ไหนกFเหม>อนก
นหมด  คนรวยคนจนหญ�งชายเดFกหน�7ม  แก7ม�แต7
ความด�เท7าน
@น ควรท�าให-มากฯ
*******************
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แพทยQหญ�ง - ป�จฉา, หลวงพ7อซา - ว�ส
ชนา
ถาม
ว
นหน1?งล6กได-ไปอ7านหน
งส>อท�?ฝร
?งเขาเข�ยน เร>?องพ�ทธศาสนา  เขาเข�ยนอย67
ตอนหน1?งว7า  ศาสนาฮ�นด6เขาเช>?อว7า  ม�การเก�ดใหม7ข1@น  โดยท�?ว7าว�ญญาณ
เด�มหร>อว7าจ�ตเด�ม  เพ�ยงแต7ว7าเปล�?ยนร7างกายใหม7เท7าน
@น  ส7วนในพ�ทธ
ศาสนา พระพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7า ไม7ใช7เปFนอย7างน
@น ค>อช�ว�ตท�?เก�ดข1@นใหม7น�@ 
ท7านให-เร�ยกว7า  เปFนสภาวะ.....การเปล�?ยนช�ว�ตน�@  ไม7ใช7เปล�?ยนร7างใหม7  แต7
ว7าเปล�?ยนจากสภาวะหน1?ง  เปFนอ�กสภาวะหน1?ง  ส7วนจะน
@นกFย
งเปFนจ�ตเด�ม 
แล-วเขาให-ค�าในวงเลFบไว-ว7า  (อน
ตตา).......เขาบอกว7า  การท�?เปล�?ยนจาก
สภาวะหน1?ง เปFนอ�กสภาวะหน1?ง ท�?เราเร�ยกก
นว7าช�ว�ตใหม7น�@ กรรม.....ท�าไว-
อย7างไร กFจะส7งผลให-เปFนอย7างน
@น เหม>อนก
บว7าล6กบ�ลเล�ยดล6กท�?หน1?ง ท�?ว�?ง
ไปถ6กล6กท�?สอง  จะท�าให-ล6กท�?สองว�?งไป  แล-วกFว�?งไปในท�ศทางท�?ล6กแรกไป
กระทบถ6กค7ะ  ท�าให-ล6กมาค�ดว7า  ถ-าอย7างน
@น.....ถ-าเราหย�ดกรรมได-.....กF
แสดงว7าสภาวะต7อไป จะไม7เก�ดข1@น แต7ว7าไม7เข-าใจว7า จ�ตท�?ว7าเปFนจ�ตเด�มน�?
น7ะ  เปFนย
งไงคsะ  ?  และกFอน
ตตาน�?  เปFนสภาวะอย7างไร  ?  ขอกราบเร�ยน
อธ�บายค7ะ.....ถ-าว7า ไม7ต-องสนใจเร>?อง อน�จจ
ง ท�กข
ง.....อะไรท
@งน
@นถ-าเราร6-
อย7างเด�ยวว7า เราสามารถจะหย�ดกรรมได- กFจะไม7ม�สภาพต7อไปเก�ดข1@น อ
น
น�@ไม7ทราบว7าเข-าใจถ6กหร>อผ�ด
ตอบ
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ป 
ญหาน�@ต-องแยกตอบ ป 
ญหาน�@ม
นกFม�สองแง7 แง7หน1?ง.....เร>?องม
นจบแล-ว แง7
หน1?ง.....กFเร>?องม
นไม7จบ เร>?องท�?ม
นจบไปแล-ว กFไม7ต-องถามถ1งม
นหรอก ม
น
จบไปแล-ว  ม
นจะไปอะไรท�?ไหน.....กFค>อเร>?องท�กอย7าง.....ม
นจบ  เร>?องเปลว
ของไฟท�?ด
บไป  ม
นจะไปท�?ไหนน
@น  กFไม7เปFนป 
ญหา  ท�?จะต-องถาม
แล-ว.....ม
นเปFนอย7างน�@.......อ
นน
@นเร�ยกว7า เร>?องท�?ม
นจบไป และม
นคงเหล>อ
แต7เร>?องท�?ไม7จบเร�ยกว7า  “สภาวะ”  สภาวะเร>?องม
นไม7จบน�@  กFจะพ6ดว7าเปFน 
“กรรม” กFได-  แต7ว7าไอ-ท�?ม
นไม7จบน�?เร�ยกว7า “ว�บาก” ม
นเก�ดข1@นจากกรรมท�?
กระท�าน
@น  เปFนสภาวะอ
นหน1?ง  ถ-าหากว7าเร>?องว�บาก  ม
นจบไปแล-วน
@น  กF
ไม7ม�ป 
ญหา ท7านพ6ดย-อนกล
บมา ถ1งว�บากท�?ม
นเปFนป 
จจ
ย เท�ยบง7าย ๆ ว7า 
ม�ความร6-ส1กน1กค�ดข1@นเด�wยวน�@ ท�?ม
นม�ความร6-ส1กน1กค�ดข1@นเด�wยวน�@ เช7นว7า ค�ณ
หมด อยากจะถามให-ร6-เร>?อง ท�าไมม
นถ1งม�ความร6-ส1ก ออกปากมาถามอย7าง
น�@  กFเพราะม
นม�ป 
จจ
ย  ม
นจ1งเก�ดความร6-ส1กข1@นอย7างน�@  น�?เร�ยกว7า.......เร>?อง
ม
นย
งไม7จบ.......เร�ยกว7าป 
จจ
ย เหต�ป 
จจ
ย.....เปFนสภาวะอ
นหน1?ง ถ-าหากว7า
ค�ณหมอเข-าใจ  ในเร>?องเหล7าน�@ด�แล-ว  กFหมดป 
จจ
ย  ไม7ม�ป 
จจ
ยท�?จะต-องถาม 
ท�?จะสงส
ย อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น
เร>?องท�?เปFนอน
ตตาอ
นน
@น อน
ตตาน�@พ6ดศ
พทQง7าย ๆ กFเร�ยกว7า ของไม7ใช7ต
ว
ไม7ใช7ตน แต7ว7าม
นอาศ
ยอาการต
วตนอย67 อาศ
ยอาการของอ
ตตาอย67 อน
ตตา
น
@นจ1งม�  เปFนอน
ตตาท�?ถ6กต-องด-วยถ-าอ
ตตาน�@ไม7ม�แล-ว  อน
ตตากFไม7ปรากฎ
ข1@นมา เช7นว7าค�ณหมอ ไม7ม�กระโถนใบน�@อย67ในบ-าน เร>?องของกระโถนใบน�@ กF
ไม7กวนก
บค�ณหมอเลย  ม
นจะแตก  ม
นจะร-าว  หร>อขโมยม
นจะขโมย
ไป.....อย7างน�@กFไม7มากวนจ�ตใจของค�ณหมอเลย  เพราะม
นไม7ม�เหต�  ไม7ม�
ป 
จจ
ย ค>ออะไร ?.....กFค>อว7า.....กระโถน ไม7ม�ในบ-านเรา
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ถ-าหากม�กระโถนข1@นมาในบ-านเรา  ม
นกFเปFนต
วอ
ตตาข1@นมาแล-ว  เม>?อ
กระโถนม
นแตก  ม
นกFกระทบเม>?อกระโถนม
นหาย.....ม
นกFกระทบ  เพราะ
กระโถนน�@.....ม�เจ-าของแล-ว  อ
นน�@เร�ยกว7า  “อ
ตตา”  ม
นม�สภาวะอย67อย7างน�@ 
ส7วนสภาวะท�?ว7า  “อน
ตตา”  น
@น  ค>อสภาวะท�?ว7า  กระโถนในบ-านเราไม7ม� 
จ�ตใจจะคอยพ�ท
กษQร
กษากระโถนน
@นกFไม7ม�  จะกล
วขโมย  ม
นจะขโมยไป 
ม
นกFไม7ม�  อ
นน
@นม
นหมดสภาวะแล-ว  เร�ยกว7า  “  สภาวะธรรม”  ม
นม�
สภาวะ.....ม�เหต� ม�ป 
จจ
ย แต7เพ�ยงม
นย
งเหล>ออย67เท7าน
@น
ฉะน
@นอน
ตตาน�@  อ
นท�?ไม7ใช7ต
วใช7คนน�@  อะไรบอกม
น ม
นถ1งร6-จ
กว7า ไม7ใช7ต
ว
ไม7ใช7ตน  กFค>อต
วตนน�@แหละ  ม
นบอกข1@นมา  อ
นน�@ธรรมม�หล
กเปร�ยบเท�ยบ 
ธรรมะท�?ไม7ม�ต
วตน  ม�หล
กเปร�ยบเท�ยบ  เช7นว7าอน�จจ
ง.....ม
นของไม7เท�?ยง 
อย7างน�@เปFนต-น ไม7เท�?ยงไปท�กอย7างร1.....ของเท�?ยงม�ไมs ?.....ของเท�?ยงม
นกFม�
เหม>อนก
น  ม
นมาจากไหน  ?.....ต
วอน�จจ
งน�@แหละ.....ม
นคลอดออกมาเปFน
น�จจ
ง  ม
นเปFนจร�งอย67อย7างน
@น  ม
นเท�?ยง.....เท�?ยงย
งไง  ?.....ไอ-ความเท�?ยง
ม
นคลอดออกมา จากส�?งท�?ไม7เท�?ยง ไอ-ความไม7เท�?ยงน
?นแหละ เร�ยกว7า ม
น
เปFนน�จจ
ง น�จจ
งน�?ออกมาจากอน�จจ
ง อน�จจ
งม�ท�?ไหน น�จจ
งม�ท�?น
@น น�จจ
งม�
ท�?ไหน อน�จจ
งม
นกFม�อย67ท�?น
@น อย7างน�@เปFนต-น ม
นเปFนของค67เค�ยงก
นอย7างน�@ 
ฉะน
@นอ
ตตาหร>ออน
ตตาน�? กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น อน
ตตาจะม�ข1@นมา จะปรากฏ
ข1@นมา กFเพราะม�อ
ตตา อ
ตตาจะปรากฎข1@นมา กFเพราะม�อน
ตตา
อ
นหน1?งม
นเปFนสภาวะท�?หยาบ  อ
นหน1?งม
นเปFนสภาวะท�?ละเอ�ยด  แต7ม
นต�ด
ก
นอย67อย7างน�@ จะพ6ดง7าย ๆกFเร�ยกว7า ไอ-ต
วเราน�@ม
นม�สองคน ต
วร6ปร7างอ
นน�@ 
ม
นเปFนต
วว
ตถ� แต7เงาของเราม
นเปFนส�?งละเอ�ยดเข-าไปอ�ก ม
นแฝงอย67อย7าง
น�@.....อ
นน�@เปFนสภาวะ  ความเปFนจร�งแล-วกF  ธรรมท
@งหลายเหล7าน�@  ม
นเปFน
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อ�บายเท7าน
@น  ท�?จะให-เรามองเหFนอย7างน
@น.....เท7าน
@น  อ
นน�@กFไม7ต-องสงส
ย
อะไรม
นแล-ว
ถ-าอน
ตตาไม7ม�ต
วม�ตนแล-ว จะไปอย67ย
งไง กFค>อท�กขQเราหมดไปแล-ว ม
นจะ
ไปอย67ย
งไง ของเราไม7ม�แล-ว จะไปอย67ย
งไง ไอ-ความค�ดในเวลาต7อไป ม
นย
ง
ไม7เก�ดข1@น จะไปอย67ท�?ไหน ? กFเพราะม
นเก�ดความค�ดข1@น เราถ1งร6-ว7าม
นเปFน
อย7างน�@  แต7ก7อนเราย
งไม7ค�ด ไอ-ความค�ดเช7นน�@  ม
นไปอย67ท�?ไหน  ?  เปFนต-น 
ม
นอย67ท�?เหต�ป 
จจ
ย  มากระทบข1@นมา  อย7างแก-วใบน�@ก
บพ>@นน�@  ม
นจะม�เส�ยง
เก�ดข1@น กFเพราะม�การกระทบเก�ดข1@นมาเด�wยวน�@ ม
นกFอย67ตรงน
@นแหละ แต7ม
น
ม�เหต�ม�ป 
จจ
ยอย67เฉย  ๆ  แต7เส�ยงน
@นม
นย
งไม7ม�  แต7เหต�จะใหเก�ดเส�ยงน
@น 
ม
นม�อย67 แต7บ
ดน�@ม
นย
งไม7ปรากฎ อ
นน�@กFฉ
นน
@นเหม>อนก
น
ถาม
หมายความว7า  ถ-าเราจะวางเหต�ท
@งหลายได-  ไม7ให-ม
นม�เหต�ข1@นมา  ต
ว
สภาวะอ
นน�@ ม
นกFจะแตกด
บไปเลยใช7 ไหมคsะ ?
ตอบ
ค>อไม7ใช7ว7าไม7ให-ม�เหต�  แต7ว7าให-ร6-จ
กเหต�  ค>อเร>?องเหล7าน�@  ม
นจะเปFนไปอย67
อย7างน
@น  ม
นม�เหต�อย67อย7างน�@  ห-ามไม7ได-เหต�น�@  แต7ว7าเม>?อเราเก�ด  “ความร6-”  
เหต�อ
นน
@น เหต�อ
นน
@น......ม
นกFหมดเหต�หมดป 
จจ
ย เพราะความท�? “ร6-” เหต�
อ
นน
@น  อย7างเหต�ท�?เก�ดท�กขQ  ม
นม�อย67ท�กขณะ  แต7เราร6-เหต�ท�กขQจะเก�ดข1@น 
ท�กขQม
นกFหายสลายไป  เราร6-จ
กเหต�ป 
จจ
ย  เหต�ป 
จจ
ยย
งม�อย67  แต7เราร6-เหต�
ป 
จจ
ยเรากFปล7อย ม
นกFหมดไปอย7างน
@น
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ถาม
ถ-าหากว7าเราร6-ว7า  เหต�เก�ดข1@นเพราะอะไรแล-ว  เราย
งไปย1ดเหน�?ยวม
นอย67 
อย7างน�@เรากFจะไม7พ-นท�กขQใช7ไหมคsะ ?
ตอบ
ใช7.....แต7ให-ร6-นsะ.....ร6-ไม7ย1ด พ6ดง7าย ๆ ซsะ.....ร6-ไม7ย1ด ม
นกFเก�?ยวก
บภพชาต� 
อย7างแก-วใบน�@ม
นม�อย67แต7ว7าไม7ใช7ภพ  ถ-าแก-วใบน�@ม
นแตก  เรากFเก�ด
ท�กขQ.....เก�ดชาต�  ไม7สบายใจ  ม
นเปFนท�กขQอย7างน�@  เร�ยกว7า.....ชาต�  ม
นไป
เก�ดในภพ ภพน
@นค>ออ�ปาทาน.....ม
?นหมายในแก-วใบน
@น ถ-าเราไม7ม
?นหมาย
ในแก-วใบน
@น  เม>?อม
นแตก.....ความท�กขQกFไม7ม�  ๆ  กFค>อชาต�ไม7เก�ดในท�?น
@น 
อย7างน�@เปFนต-น  ค>อม
นหมดเหต�  หมดป 
จจ
ย  เพราะว7าอะไร  ?  เพราะเราร6-
แล-วว7า  แก-วใบน�@แตก  ม
นจะเปFนท�กขQ  เปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQ  แต7เราร6-ว7า
สภาวะของแก-วใบน�@  เปFนของไม7แน7นอนอย67แล-ว  เราช
ดเจนแล-ว  เรากFด
บ
เหต�อ
นน�@  ท�กขQม
นกFเก�ดข1@นไม7ได-.....อย7างน�@  เหต�ผลม
นกFม�อย67เร>?อย  ๆ  ไป 
แต7ไอ-ความร6-แจ-งน�@น7ะ ส�าค
ญมากเร>?องน�@
ถาม
ถ-าเราย
งม�ช�ว�ตเปFนฆราวาสอย67  และต-องผ6กพ
นอย67ก
บการงาน  ซ1?งท�าให-เรา
ต-องบ
งเก�ด ความพ
วพ
นก
บการงาน การหว
งผลประโยชนQแบบน�@นsะคsะ แต7
ว7าใจของเราร6-อย67ว7า  อ
นเหต�เหล7าน�@เปFนเคร>?องย1ดเหน�?ยว  แต7โดยหน-าท�?แล-ว 
จ�าเปFนจะต-องปฏ�บ
ต�ต7อไปอย7างน�@เราควรจะท�าอย7างไรด�คsะ ?

ตอบ
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เราจะต-องร6-จ
กภาษา.....ค�าพ6ดอ
นน�@ ค�าท�?ว7า “ย1ด” น�@ ย1ดเพ>?อไม7ย1ด ถ-าคนไม7
ย1ดแล-ว  กFพ6ดไม7ร6-เร>?องก
น  ไม7ร6-จ
กท�างานอะไรท
@งน
@น  “เหม>อนก
บม�สมมต� 
ม
นกFม�ว�ม�ต�  ถ-าไม7ม�เร>?องท
@งหลายเหล7าน�@  กFไม7ม�อะไรท�?จะท�าก
นจ1งให-
ร6-จ
ก“สมมต�” และ “ว�ม�ตต�” ค�าท�?ว7า “ย1ดม
?น” หร>อ “ถ>อม
?น” น�?น7ะ เราถอนต
ว
ออก  อ
นน�@เปFนภาษาท�?พ6ดก
น  เปFนค�าท�?พ6ดก
น  แต7ต
วอ�ปทาน.....ค>อส�?งท
@ง
หลาย เช7นว7า เราม�แก-วอย67ใบหน1?งนsะ เรากFร6-อย67แล-วว7า จ�าเปFน เราจะต-องใช-
แก-วใบน�@ อย67ตลอดช�ว�ต แต7ให-เรามาเร�ยนร6-ว7า แก-วใบน�@น7ะ ให-ม
นช
ดเจนซsะ 
ส�าหร
บแก-วใบน�@จนจบเร>?องของแก-ว  จบย
งไง....กFค>อเหFนว7า  แก-วใบน�@  “ม
น
แตกแล-ว”  ถ1งแก-วท�?ไม7แตกเด�wยวน�@  เรากFเหFนว7า  “ม
นแตกแล-ว”  เม>?อป 
ญญา
เหFนว7าม
นแตกแล-ว เรากFใช-แก-วใบน�@ไป ใส7น�@าร-อน น�@าเยFน แต7ว7าเม>?อแก-วใบ
น�@  ม
นแตกเม>?อไรเปFนต-น  ท�กขQเก�ดข1@นไม7ได-....ท�าไม?  .....เพราะว7าเราเหFน
ความแตกของแก-วใบน�@ก7อนแตกแล-ว  ไอ-ท�?ม
นแตกเด�wยวน�@ม
น  “ของท�หล
ง” 
เพราะป 
ญญาเราร6-ว7าม
นแตกแล-ว  แตกป 
จจ�บ
นน�@  เปFนของแตกท�หล
ง  เรา
เหFนแตกก7อนแตกเส�ยแล-ว  แก-วใบน�@ม
นกFแตกไป ป 
ญหาอะไรกFไม7ม�เก�ดข1@น
เลย ท
@ง ๆเราใช-แก-วใบน�@อย67......อย7างน�@ เข-าใจอย7างน
@นไมs ?
ถาม
ค7ะ
ตอบ
น�?.....ม
นเปFนอย7างน�@ ม
นหลบก
นใกล- ๆ เลย ท�กอย7างท�?เราใช-ของอย67 กFให-ม�
ความร6-อย7างน�@ไว-  ม
นกFเปFนประโยชนQ  เราม�ไว-ม
นกFสบาย  ท�?ม
นจะหายไป 
ม
นกFไม7เปFนท�กขQ  ค>อไม7ล>มต
วของเรา  เพราะร6-ท7านส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  น�?
เร�ยกว7า ไอ-ความร6-ท�?ม
นเก�ดข1@นในท�?น�@ ม
นค�มส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ อย67ในก�าม>อ
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ของม
น เรากFท�าไปอย7างน�@แหละ ถ-าว7าความด�ใจ หร>อความเส�ยใจ มากระ
ทบอย67เปFนธรรมดาอย7างน�@  เรากFร6-อารมณQว7า  ไอ-ความด�.....ม
นไปถ1งแค7ไหน 
ม
นกF  “ไปถ1ง”  เร>?องอน�จจ
งเท7าน
@นแหละ.....เร>?องไม7แน7นอน ถ-าเราเหFนเร>?อง
ไม7แน7นอนอ
นน�@ เร>?องส�ข.....เร>?องท�กขQน�@ ม
นกFเปFนเพ�ยง เศษ.....เปFนกากอ
น
หน1?งเท7าน
@น  ในความร6-ส1กน1กค�ดของเรา  เปFนธรรมดาของม
นเส�ยแล-ว  เม>?อ
ความท�กขQเก�ดข1@นมา  ม
นกFจ
กว7า  ม
นกF  “อย7างน
@นเอง”  เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา 
หร>อส�ขเก�ดข1@นมา  ม
นกF  “อย7างน
@นเอง”  ไอ-ความท�?ว7า....อย7างน
@นเอง  ม
น
ก
นต
วอย67อย7างน�@  ไม7ใช7คนไม7ร6-นsะ  ไม7ใช7คนเผลอนsะ  เพราะว7าเราม�สต�
รอบคอบอย67เสมอ ในการงานท�กประเภท.....ท�กอย7างบางแห7ง เคยเข-าใจว7า 
ม
นเปFนฆราวาสอย6 ฉ
นได-ท�างานอย67  ประกอบก�จการงาน เปFนพ7อบ-าน แม7
บ-านอย67อย7างน�@  ฉ
นไม7ม�โอกาสท�?จะปฏ�บ
ต�  อย7างน�@เปFนต-น  อ
นน�@เปFนค�าท�?
เข-าใจผ�ด  ของบ�คคลท�?ย
งไม7ร6-ช
ด  ความเปFนจร�งน
@น  ถ-าหากว7าเราปฏ�บ
ต�
หน-าท�?การงานอย67  ม�สต�อย67  ม�ส
มปช
ญญะอย67ม�ความร6-ต
วอย67......อย7างน�@กาา
รงานม
นย�?งจะเล�ศ  ย�?งจะประเสร�ฐ  ท�าการงาน  จะไม7ข
ดข-องจะม�ความสงบ 
ม�ความจร�ญงอกงาม ในการงานอ
นน
@นด�ข1@น
เพราะว7า.......การปฏ�บ
ต�น�@  อาตมาเคยเท�ยบให-ฟ 
งว7า  เหม>อนก
บลมหายใจ
เรา ท�น�@เราท�างานท�กแขนงอย67 เราเคยบ7นไหมว7า เราไม7ได-หายใจ ม
นจะย�7ง
ยากส
กเท7าไร  กFต-องพยายามหายใจอย67เสมอ  เพราะม
นเปFนของจ�าเปFนอย67
อย7างน�@  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�?กFเหม>อนก
น  เม>?อเราม�โอกาสหายใจอย67  ใน
เวลาท�?เราท�างาน  เรากFม�โอกาสท�?จะประพฤต�ปฏ�บ
ต�  อย67ท
@งน
@น  ในช�ว�ต
ฆราวาสของเรา  กFเพราะว7าการประพฤต�ปฏ�บ
ต�น
@น  ค>อความร6-ส1กในใจของ
เรา  ความร6-ในใจของเรา  ไม7ต-องไปแยกท�?ไหน  ท�าอย67เด�wยวน�@  กFร6-เด�wยวน�@ 
ไม7ใช7ไปท�าอย7างอ>?น  ม
นกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ลมหายใจก
บช�ว�ต  ก
บค�ณค7า
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การปฏ�บ
ต�น�@ม
นเท7าก
น  ถ-าเราไปค�ดว7า  เราท�างานอย67เราไม7ได-ปฏ�บ
ต�  กF
เร�ยกว7า.....เราขาดไป กFเพราะว7าการปฏ�บ
ต�น
@น อย67ท�?จ�ด ไม7ใช7อย67ท�?การงาน 
ไม7ใช7อย67ท�?อ>?น เราลอดท�าความร6-ส1กเข-าแล-วเปFนต-น ม
นกFม�ไปทางตา ห6 ทาง
จม6ก ทางล�@น ทางกาย ทางจ�ตหมด เปFนฆราวาสอย67กFได- แต7ว7าท�าป 
ญญาให-
ร6-เร>?องของม
น.....ร6-เหต�ท�กขQจะเก�ด
ด6เหม>อนว7า  ในคร
@งพ�ทธกาลน
@น  ฆราวาสท�?ประพฤต�ธรรม  กFไม7ใช7
น-อย.....เยอะเหม>อนก
นนsะ  อย7างนางว�สาขา  ประว
ต�ของท7านน7ะ  เปFน
โสดาบ
นบ�คคล  ม�ครอบม�คร
วอย67นsะ.....น�?เปFนต-น  ม
นคนละตอนก
นอย7างน�@ 
อ
นน�@กFไม7ต-องสงส
ย  แต7ว7าก�จการงานของเราน
@น  ต-องเปFนส
มมนาอาช�วะ 
นางว�สาขาน
@น อย67ในบ-าน กFไม7เหม>อนเพ>?อนเคsา ความร6-ส1กน1กค�ดไม7เหม>อน
เพ>?อน  ม
นเปFนส
มมาอาช�วะ  ม�ความเหFนท�?ถ6กต-องอย67  การงานม
นกFถ6กต-อง
เท7าน
@น
ถ-าจะเอาแต7พระจะได-หร>อ  พระม�ก�?องคQในเม>องไทยน�@  ถ-าโยมไม7เหFน
บ�ญ.......ไม7เหFนก�ศล  เหFนเหต�.....เหFนป 
จจ
ยแล-ว  ม
นกFไปไม7ได-  ฉะน
@นการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของพระ และฆราวาสน
@น ม
นจ1งรวมก
นได- แต7ว7าม
นยากส
ก
น�ดหน1?ง  ก
บบ�คคลท�?ย
งไม7เข-าใจ  เปFนฆราวาสกFค>อ  ม
นไม7เปFนทางท�?จะ
ปฏ�บ
ต�โดยตรง  แต7ว7าพระออกบวชมาแล-วน7ะ  ม�7งโดยตรง  ไม7ม�อะไรมา
ข
ดข-องหลายอย7าง  แต7ถ-าไม7ม�ป 
ญญาแล-ว  กFเท7าก
นน7ะแหละ ถ1งไปอย67ในท�?
สงบ  ม
นกFท�าต
วเราให-สงบไม7ได-  ถ1งอย67ในท�?คนหม67มาก  ว7าม
นไม7สงบ  ผ6-ม�
ป 
ญญากFท�าความสงบกFได- ม
นเปFนอย7างน�@

ถาม
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ถ-าอย7างน
@นตลอดช�ว�ต  เราปฏ�บ
ต�ต
วอย7างท�?หลวงพ7อให-ธรรมะ  ม�สต�อย67
ตลอดไป ว7าของท�กอย7างม
นเก�ดได- และกFด
บได- เตร�ยมใจไว- เม>?อถ1งเวลาท�?
ช�ว�ตเราส�@นส�ดลง  เรากFสามารถท�?จะผ7อนคลาย  สภาวะใหม7ท�?จะเก�ดข1@น  ใช7
ไหมคsะ ?
ตอบ
ใช7.....ย
งง
@น การปฏ�บ
ต�ท
@งหลายเหล7าน�@  ม
นเปFนเร>?องบรรเทาก�เลส บรรเทา
ความหลงท
@งน
@น ค>อบรรเทาให-ม
นน-อยลง ม
นน-อยลงกFเร�ยกว7า ม
นไม7มาก 
ไอ-ผลท�?ว7าก�เลสท
@งหลาย  ม
นน-อยลงม
นกFจะปรากฎแก7เราอย67เสมอ  อ
นน
@น
เปFนว�บาก
ถาม
ในบางขณะท�?จ�ตของเรา  บ
งเก�ดบ
งหมองข1@น  แต7เรากFร6-ต
วของเราเอง  เช7น
บางคร
@งเราเก�ดโทสะ.....โมฆะ  และโลภะค-น  เรากFร6-ว7าม
นเปFนของท�?น7า
ร
งเก�ยจ แต7ม
นบ
งเก�ดข1@น โดยท�?เราห-ามไม7ได- ท
@ง ๆ ท�?เราร6-อย7างน�@จะเร�ยก
ว7า เปFนเคร>?องให-เราย1ดเหน�?ยวมากข1@น หร>อด1งกล
บไปส67ท�?เด�มมากข1@น
ตอบ
น
?นแหละ.....ต-องร6-ม
นไว- ตรงน
@นแหละ.....ค>อข-อปฏ�บ
ต� ละ
ถาม
ค>อท
@ง  ๆ ท�?ร6-แล-ว  และกFร
งเก�ยจด-วยค7ะ  แต7ไม7สามารถจะห
กห-าม ม
นพล�7ง
ออกมาเส�ยแล-ว

ตอบ
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อ
นน
@น  ม
นเหล>อว�ส
ยของม
นแล-ว  ตรงน
@นต-องปร
บพ�จารณาอ�กต7อไป  อย7า
ไปท�@งม
นตรงน
@น เม>?อเปFนเช7นน
@นบางคนกFเส�ยใจ ไม7สบายใจ เม>?อเหFนข1@นมา
เช7นน
@น  กFเร�ยกว7า.....อ
นน�@ม
นกFไม7แน7  เพราะว7าเราเหFนความผ�ดม
นอย67  แต7
เราย
งไม7พร-อม  ค>อม
นเปFนของม
น  ค>อกรรมท�?ม
นเหล>อเศษอย67ม
นปร�งแต7ง
ข1@นมา  เราไม7อยากให-ม
นเปFนอย7างน
@น  ม
นกFเปFนอย7างน
@น  อ
นน�@เร�ยกว7า 
“ความร6-”  เราย
งไม7พอ.....ไม7ท
น  จะต-องท�าสต�น�@ให-มาก  ให-ร6-ย�?งข1@น  ม
นจะ
เศร-าหมองกFช7างม
น เม>?อม
นเก�ดข1@นมา เรากFพ�จารณาว7า อ
นน�@ม
นกFเปFนของ
ไม7เท�?ยง.....ไม7แน7นอน  พ�จารณาอย67ท�กขณะท�?ม
นเก�ดข1@นนานไป  ๆ  เรากF
เหFนของไม7เท�?ยง  ในอารมณQท
@งหลายเหล7าน
@น  อ
นน
@นม
นจะค7อย  ๆ  หมด
ราคาเร>?อยไป  เพราะม
นเปFนอย7างน
@น  ไอ-ความย1ดม
?นถ>อม
?นในความเศร-า
หมดงอ
นน
@น ม
นกFน-อยลง ๆ ท�กขQเก�ดข1@นมา กFปร
บปร�งได-อ�ก แต7อย7าท�@งม
น 
ต-องให-ต�ดต7อ พยายามให-ร6-เท7าท
นม
น กFเร�ยกว7ามรรคของเรา ม
นย
งม�ก�าล
ง
ไม7พอ ม
นส6-ก�เลสไม7ได-  เม>?อท�กขQข1@นมากFข�7นม
ว ไอ-ความร6-เร>?องข�7นม
ว เรากF
พ�จารณาม
นอย67อย7างน�@
ฉะน
@นเรากFจ
บเอาอ
นน
@น  มาพ�จารณาอ�กต7อไปว7า  เร>?องท�กขQ.....เร>?องไม7
สบายใจน�?  ม
นกFไม7แน7หรอกนsะ  ม
นเปFนของไม7เท�?ยง....เปFนท�กขQ  เปFน
อน
ตตาท
@งส�@น เราจ
บจ�ดน�@ไว- เม>?อหาว7าอาการเหล7าน�@เก�ดข1@นมาอ�ก
ท�?เราร6-ม
นเด�wยวน�@กFเพราะ.....เราได-ผ7านม
นมาแล-ว  ก�าล
งอ
นน�@เราจะค7อย  ๆ 
เหFนท�ละน-อย ๆ เข-าไป ต7อไป....เร>?องอารมณQท�?ม
นเก�ดข1@นมา กFหมดราคา
เหม>อนก
นจ�ตเรากFร6- กFวาง ท�?เราร6-.....ม
นวางได-ง7าย ๆ กFเร�ยกว7า “มรรค” ม
น
กล-าข1@นมาแล-ว  ม
นจ1งข7มก�เลสได-เรFวมากท�?ส�ด  ต7อไปกF.....ตรงน�@ม
นเก�ดข1@น
มา.....ตรงน�@กFร
บ เหม>อนก
นก
บน�@าทะเลท�?กระทบฝ 
?ง เม>?อข1@นมาถ1งแค7ฝ 
?ง ม
น
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กFละลายเท7าน
@น คล>?นใหม7มาอ�ก กFต7อไปอ�ก ม
นจะเลยฝ 
?งไปไม7ได- อ
นน�@ม
น
จะเลยความร6-เราไปไม7ได-เหม>อนก
น เร>?องอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา จะพบก
น
ท�?ตรงน
@น  ม
นจะแตกร-าวอย67ท�?ตรงน
@น  ม
นจะหายกFอย67ท�?ตรงน
@น  เหFนว7า 
อน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตาค>อฝ 
?งทะเล  อารมณQท
@งหลายผ7านเข-ามา  ม
นกFเปFน
อย7างน
@น ไอ-ความส�ขม
นกFไม7แน7 ม
นเก�ดาหลายคร
@งแล-ว ไอ-ความท�กขQม
นกF
ไม7แน7  ม
นเก�ดมาหลายท�แล-ว  ม
นกFเปFนอย7างน
@นแหละ  ในใจเราร6-ว7า 
เออ.....ม
นกFอย7างน
@นแหละ  ม
นกFเท7าน
@นแหละ  อย7างน�@ม
นจะม�อาการอย67ใน
ใจของเราอ
นน
@นกFค7อย ๆ หมดราคาไปเร>?อย ๆ ม
นจะเปFนอย7างน�@ อ
นน�@พ6ด
เร>?องอาการจ�ต  ม
นจะเปFนอย7างน
@นท�กคนแม-พระพ�ทธเจ-า  และสาวกท
@ง
หลาย กFต-องเปFนอย7างน�@  ถ-ามรรคม
นกล-าข1@นมา ม
นกFไม7ต-องการอะไร ม
น
เปFนอ
ตโนม
ต�  เม>?อเก�ดข1@นมา  ม
นกFร6-ท
น  ม
นท�าลายไปเลย  อ
นน
@นเร�ยกว7า
มรรคม
นย
งไม7กล-า  และกFข7มก�เลสย
งไมได-รวดเรFว.....อย7างน�@ม
นต-องเปFน 
ใครกFต-องเปFนท�กคน  แต7ว7าเอาเหต�ผลท�?ตรงน
@นน7ะ  อย7าได-ไปคว-าอย7างอ>?น
เลยอย7าไปแก-ตรงอ>?น แก-ตรงน�@แหละ แก-ตรงท�?ม
นเก�ด และม
นกFด
บ ส�ขเก�ด
แล-วม
นด
บไปไมs  ?  ท�กขQเก�ดแล-วม
นด
บไปไมs  ?  ม
นกFเหFนเร>?องเก�ด-ด
บ 
ความด� ความช
?วอย67เสมอ อ
นน�@เปFนสภาวะท�?เปFนอย67อย7างน�@ของม
นเอง อย7า
ไปย1ดม
?น  หมายม
?นม
นเลย  ถ-าเราม�ความร6-อ
นน�@  ม
นกFเปFนอย67อย7างน�@  แม-
กระทบก
นอย67  แต7ว7าไม7ม�เส�ยง.....ม
นหมดเส�ยง  เร�ยกว7าเรามาเหFนธรรมดา
เก�ดแล-วด
บเหFนม
นเก�ดแล-วม
นกFด
บ เหFนความเก�ดด
บในเร>?องอน�จจ
ง ท�กข
ง 
อน
ตตา เร>?องธรรมะม
นจะเปFนของม
นอย67อย7างน�@ เม>?อเราเหFนของแค7น�@ ม
นกF
อย67แค7น
@น ไอ-ความย1ดม
?นถ>อม
?นม
นกFไม7ม�  อ�ปาทานท
@งหลายพอจะร6-ส1ก ม
น
กFหายไป เก�ดแล-วกFด
บไปเท7าน
@น อ
นน�@ม
นกFสงบ ไอ-ท�?ม
นสงบไม7ใช7ว7า ไม7ได-
ย�นอะไรนsะ.....ได-ย�นอย67 แต7ว7าม
นร6-เร>?อง ไม7ไปย1ดม
?นถ>อม
?นในเร>?องเหล7าน
@น 
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เร�ยกว7า....ม
นสงบ  เร>?องอารมณQท
@งหลาย  กFม�อย67ในใจเราน�?แหละ  แต7ว7าม
น
ไม7ตามอารมณQน
@น  เร>?องจ�ตกFเปFนอย7างหน1?ง  เร>?องอารมณQม
นเปFนอย7างหน1?ง 
เร>?องก�เลสน�@ม
นกFเปFนอย7างหน1?ง  เม>?ออารมณQมากระทบเราไปชอบม
น  ๆ  กF
เก�ดก�เลสข1@นมา เม>?อไม7ชอบม
นกFเก�ดก�เลสข1@นมา ถ-าหากเราเหFนความเก�ด-
ด
บ ของม
นอย67อย7างน�@ กFไม7ม�อะไรจะเก�ดข1@นมาแล-ว ม
นหมดแค7น
@น
ถาม
ในการพ�จารณาธรรม เบ>@องต-นจะต-องฝ1กสมาธ�ให-ได-เส�ยก7อนใช7ไหมคsะ ?
ตอบ
อ
นน�@เราจะพ6ดอย7างน
@นกFถ6กไปแง7หน1?ง  ถ-าพ6ดถ1งด-านปฏ�บ
ต�จร�ง  ๆ  แล-ว 
ป 
ญญาม
นมาก7อนนsะ.....ป 
ญญามาก7อน  แค7ตามแบบ  ต-องศ�ล......ต-อง
สมาธ�.....ต-องป 
ญญา  ถ-าน
กปฏ�บ
ต�ธรรมะจร�ง  ๆ  แล
ว  ป 
ญญามาก7อน  ถ-า
ป 
ญญามาก7อน  ร6-จ
กผ�ด  ร6-จ
กถ6ก  ร6-จ
กความสงบ  ร6-จ
กความว�7นวาย  แต7พ6ด
ตามหล
กปร�ย
ต�แล-ว กFต-องเร�ยกว7า การส
งวร ส�ารวมน�@ ให-เก�ดความละอาย 
ให-เก�ดความกล
วความผ�ดท
@งหลายท�?จะเก�ดข1@นมา  เม>?อกล
วความผ�ด  ไม7
ท�าความผ�ดแล-ว  ไอ-ความผ�ดกFไม7ม�  เม>?อความผ�ดไม7ม�  กFเก�ดอาการความ
สงบข1@นมาในท�?น
@น ความสงบอ
นน
@น เปFนสมาธ�ไปพลาง ๆ.......เปFนฐาน
เม>?อจ�ตสงบข1@นมาแล-ว  ไอ-ความร6-ท
@งหลาย  ท�?ม
นเก�ดมาจากความสงบน
?น
แหละ ท7านเร�ยกว7า “ว�ป 
สสนา” ความร6-เท7าตามความเปFนจร�งอย7างน�@  ม
นม�
อาการอย67ในน�@  ถ-าหากพ6ดให-ม
นลงอ
นเด�ยวก
นซsะ  ม
นจะเปFนศ�ล  จะเปFน
สมาธ�  ม
นจะเปFนป 
ญญา ถ-าพ6ดให-ม
นรวม กFว7าธรรมสามอย7างน�@  เปFนก-อน
เด�ยวก
น  ไม7แยกก
น  แต7ว7าพ6ดถ1งล
กษณะของม
น  ม
นเปFนศ�ล  เปFนสมาธ� 
เปFนป 
ญญาอย7างน�@ถ6กแล-ว แต7ว7าคนเรา ถ-าม�การกระท�าผ�ดอย67  จ�ตใจกFสงบ
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ไปไม7ได-  ถ-าหากว7าด6ไปแน7นอนแล-ว  ม
นจะไปพร-อม  ๆ  ก
น  จะว7าจ�ต
สงบ.......อย7างน�@  ม
นกFถ6ก  การท�าสมาธ�......ถ-าพ6ดตามเร>?องม
นกFร
กษาศ�ล 
ร
กษากาย วาจา ไม7ให-ม�ความเด>อนร-อน ไม7ให-ม�ความผ�ดเก�ดข1@นมาในวงน�@ 
อ
นน�@เปFนฐานความสงบ.....แต7ม
นเก�ดข1@นตรงน
@นน�?  เม>?อฐานความสงบม�อย67 
กFจะเปFนฐานรองร
บให-ป 
ญญา.....ค>อความร6-ให-เก�ดในท�?น
@น
ถ-าหากว7าสอนไปตามแบบของท7านแล-ว  กFเร�ยกว7า  ศ�ล.....ศ�ลน�@น7ะส�าค
ญ
มาก อาท�ก
ลยาณ
ง ม
ชเฌก
ลยาณ
ง ปร�โยสานก
ลยาณ
ง ให-งามในเบ>@องต-น 
งามในท7ามกลาง  งามในท�?ส�ด  ม
นเปFนอย7างน�@  เคยท�าแล-วย
งล7ะ
สมาธ�.......เคยท�าแล-วย
ง ?
ถาม
ก�าล
งเร�ยนอย67ค7ะ
ตอบ
เออ.....ก�าล
งเร�ยน
ถาม
ว
นน
@นไปหาหลวงพ7อ ๆ ท�?เข>?อน (ว
ดเข>?อนส�ร�นธร สาขาว
นป7าพงท�? ๘) พอ
ว
นร�7งข1@นค�ณน-า  เอาหน
งส>อโอวางของหลวงพ7อไปให-ท�?บ-าน  ตอนเช-าน
?ง
ท�างานอย67ในร-าน กFหย�บข1@นมาอ7าน ม�ค�าถามของพระท�?ถามหลวงพ7อป 
ญหา
ต7าง ๆ หลวงพ7อบอกว7า ข-อส�าค
ญให-จ�ตเฝ-าด6อย67ว7า อะไรจะเก�ด อะไรต7าง 
เฝ-าด6อย67เฉย ๆให-ร6-ไว- ตอนบ7ายได-ไปเร�ยนสมาธ� กFปรากฏว7า ม�อาการว7าน
?ง
แล-วร6-ส1กว7า ต
วม
นหายไปเฉย ๆ ม>อ.....ม
นกFไม7ร6-ส1ก ขา.....กFไม7ร6-ส1ก ร6-ส1กว7า
ม
นไม7ม�ต
ว  แต7ร6-ว7าเราย
งม�ต
วอย67  แต7ว7าม
นไม7ร6-ส1กค7ะ  ตอนเยFนได-ม�โอกาส 
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ไปกราบนม
สการ  ท7านอาจารยQเทสก  (หลวงป67เทสกQ)และเล7าอาการให-ท7าน
ฟ 
ง ท7านบอกว7าท�าต7อไป อ
นน
@นเร�ยกว7า  “จ�ตรวมค7ะ”  แต7กFเปFนอย67หนหน1?ง 
หนหล
ง  ๆ บางคร
@งกFเหม>อนก
บว7า  เราไม7ร6-ส1กม>อของเรา แต7กFย
งร6-ส1กส7วน
อ>?น  ๆ  บางท�มาน
?งน1กว7า.....ถ-าเรามาน
?งอย67อย7างน�@  ให-จ�ตปล7อยวางเฉย 
ๆ....ถ6กหร>อ  หร>อเรามาน
?งคร�7นค�ดถ1งป 
ญหาธรรม  ท�?เราก�าล
งข-องใจ
อย67.....อะไรค>อท�?ถ6ก ?
ตอบ
อ
นน
@นไม7ต-องไปซ�@าเต�มม
นนsะ  ท�?ท7านอาจารยQเทสกQท7านบอกน7ะ.....อย7าไป
ซ�@าเต�มม
น  ไอ-ความร6-ค>อความสงบน
@น  ให-ด6ความสงบน
@นอย67  แต7ความร6-ส1ก
ของเรา ม
นจะร6-ส1กไม7ม�ต
ว ไม7ม�ตนอะไร กFช7างม
นเถอะ.....อ
นน�@ ให-ม
นอย67ใน
น�@......ความร6-ส1ก น�?เร�ยกว7า.....ความสงบจ�ตท�?ม
นรวม เม>?อม
นรวมอย67นาน ๆ 
คร
@งหร>อสองคร
@งน
?นน7ะ  แล-วม
นจะม�อาการเปล�?ยนแปลงค>อ  เร�ยกว7า.....ม
น
ถอนออกมาม
นเปFนอ
ปปนาสมาธ�  แล-วม
นจะถอนออกมา  ค>อ.....ไม7ใช7
ถอน.....จะพ6ดถอนกFถ6ก  เร�ยกว7า  ม
นพล�กกFได-ม
นเปล�?ยนแปลงกFได-  แต7ใน
ล
กษณะคร6บาอาจารยQท7านสอน กFว7า.....เม>?อม
นสงบแล-ว ม
นจะถอนออกมา 
ถ-าหากพ6ดภาษาไม7ถ6กก
นน�@  ม
นกFยากเหม>อนก
นนsะ  เอ.....จะไปถอนม
นย
ง
ไงน-อ.....ไอ-เร>?องถอนน�? ม
นกFไปงมงายในภาษาน�@ล1ก แต7ว7าให-เข-าใจว7า ให-ด6
อาการน
@นอย�7  ด-วยม�สต�ส
มปช
ญญะ  ล
กษณะท�?จ�ตท�?ม
นไม7แน7น�?  ม
นกFพล�ก
ออกมา  ม
นเปFนอ�ปจาระ.....ถอนออกมา  ถ-าม
นถอนออกมาอย67ตรง
น�@......ตรงน
@น ม
นไม7ร6-เร>?อง.....ถอนมาตรงน�@.....ม
นจะร6-เร>?อง ถ-าม
นร6-เร>?องตรง
น�@ ม
นกFคล-าย ๆส
งขาร หร>อจะเหม>อนก
บเปFนคนสองคน ปร1กษาสนทนาก
น 
อ
นน�@คนไม7เข-าใจ  กFเส�ยใจว7า  จ�ตเราไม7สงบ  เม>?อความเปFนจร�งแล-ว  ม
นจะ
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สนทนาปราศร
ยก
นอย67  ในความสงบระง
บอ
นน
@นอ
นน�@ม
นเปFนล
กษณะท�?ม
น
ถอนออกมาแล-ว  เปFนอ�ปาจาระ  ร6-เร>?องอะไรต7าง  ๆ  เม>?อระบบน�@อย67ซ
กพ
ก
หน1?ง ม
นจะเข-าของม
นไป ค>อม
นจะพล�กกล
บ เข-าไปในสถานท�?เด�ม.....สงบ
อย7างเก7า  หร>อม
นจะม�ก�าล
งท�?ใสสะอาด  สงบย�?งกว7าเก7ากFม�  ถ1งก�าล
งอ
นน
@น
เรากFก�าหนดไว-เท7าน
@น  ถ1งเวลาม
นจะถอนออกมาอ�ก  ถอนออกมาแล-ว  ม
น
จะม�ป 
ญหาอะไรเก�ดข1@นมา ตรงน�@ร6-เร>?องต7าง ๆตรงน�@ค>อมาสอบถาม มาสอบ
สวนเร>?องคด�ต7าง  ๆ  ให-ร6-เร>?อง  เม>?อจบเร>?องแล-ว  ม
นค7อยเข-าไปตรงน
@นอ�ก 
เข-าไปบ7มไว- ไม7ม�อะไร......ม�ความร6-อย7างเด�ยวเท7าน
@นแหละ ให-เราม�สต�เตFม
ท�?ไว- เม>?อถ1งเวลาม
นกFจะออกมาอ�ก
ม
นจะม�อาการออก หร>อเข-าอย7างน�@ อย67ในจ�ตของเราน�?น7ะ แต7เราพ6ดยากอ
น
น�@ อ
นน�@ไม7เส�ยหายนานไป ๆ ไอ-ตรงท�?ม
นมาปร1กษาข-างนอกน7ะ ม
นจะเปFน
ส
งขารปร�งแต7ง ถ-าคนไม7ร6-จ
กอ
นน�@ว7าเปFนส
งขาร กFน1กว7า ม
นเปFนป 
ญญา น1ก
ว7าป 
ญญาม
นเก�ด  ถ-าเราเหFนว7า  ไอ-ความปร�งแต7งน�@น7ะให-เหFนความส�าค
ญ
ของความปร�งแต7งน�@ว7า  อ
นน�@กFของไม7เท�?ยง.....น�?....บ
งค
บไว-เสมอ  อย7าไป
ปล7อยใจม
นว7า ม
นปร�งไปอย7างไร กFเช>?อไปอย7างน
@น อ
นน
@นม
นเปFนส
งขารน�? 
ม
นไม7เก�ดป 
ญญา อารมณQท�?จะให-เก�ดป 
ญญาน�? ม
นจะปร�งไปท�?ไหน เรากFฟ 
ง
ม
น  ร6-ม
นเถอะ.....เอ-อ.....อ
นน�@ม
นกFไม7แน7นอน....อ
นน�@กFไม7เท�?ยง  จ1งเปFนเหต�
ท�?จะให-จ�ตเรา  ปล7อยตรงน�@ได-  เม>?อจ�ตปล7อยวางตรงน�@  จ�ตกFสงบเข-าไป  ท�า
อย7างน�@เร>?อย  ๆ  ไปเถอะ  ม
นเข-าไป.....แล-วกFถอนออก  น�?.....ป 
ญญาจะเก�ด
ข1@นมาในท�?น
@น  ม
นจะแก-ป 
ญหาอะไรต7าง  ๆ  ท�กอย7างในสกลโลกอ
นน�@ 
ป 
ญญาม
นจะตามตอบค�าถาม จะน
?งท�?ไหน ค�ดท�?ไหน อะไรท�?ไหนน7ะ ม
นกF
เปFนของม
นอย67อย7างน
@น  อ
นน�@จะท�าให-ป 
ญญาเก�ดข1@นมา  ถ-าม
นเก�ดข1@นมา
อย7างน�@  กFอย7าไปหลงม
นว7า  อ
นน�@ม
นเปFนส
งขารนsะ  เม>?อพวกว7าเราเอา
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อารมณQไปเข-าก
นซsะว7า.....อ
นน�@ม
นกFไม7เท�?ยง ม
นกFไม7แน7นอน อย7าไปย1ดม
?น
ถ>อม
?นม
นเลย สภาวะอ
นน�@น7ะ  ถ-าเราแทนเข-าไป จ�ตม
นจะย�@มข1@นมาอย67ตรง
กลางอ
นน�@  ร6-เร>?องส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  จ�ตของเราจะเด�นไปได-ถ6กต-อง  ตาม
ทางการภาวนาของเรา ม
นจะไม7หลงม
นจะเปFนอย7างน�@
ถาม
ถ-าสมมต�ว7าจ�ตม
นน�?งอย7างน�@น7ะ แต7เราย
งได-ย�นอย67.....น�?จะเร�ยกว7าอะไรคsะ?
ตอบ
ม
นจ�ตกFเปFนจ�ต เส�ยงกFเปFนเส�ยง ม
นกFได-ย�นซ�?
ถาม
เร�ยกว7า สงบใช7ไมsคsะ ?
ตอบ
สงบ ๆ ได-ย�น....แต7ไม7ฟ�- ง
ถาม
ม
นลบม
นละเอ�ยด
ตอบ
ใช7.....ม
นกFได-ย�น  ม
นไม7ได-ย�น  กFเส�ยคนเท7าน
@นแหละ  ม
นกFไม7ร6-เร>?องอะไร 
ม
นท�@งความร6-แล-วจะเก�ดอะไร
ถาม
แต7ในใจม
นหย�ดล7ะฮ7ะ.....แต7ว7าไอ-เล�ยง ม
นเข-าไปอย67เร>?อย ๆ
ตอบ
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กFช7างม
นเถอะ
ถาม
แต7ม
นไม7ปนก
นล7ะฮ7ะ
ตอบ
ใช7.....แต7เราไม7ย1ด
ถาม
แต7ว7าพอม
นน�?งแล-ว ม
นกFไม7เก�ดป 
ญญาซ�นsะ ม
นเฉย ๆ .......
ตอบ
เออ.....อย7าเพ�?งไปบ
งค
บ ให-ม
นเก�ดป 
ญญาเถอะ ม
นจะหล7อเล�@ยงของม
นเอง
หรอก
ถาม
แต7ม
นกFหย�ดล7ะฮ7ะ.....ลมม
นกFละเอ�ยด ม
นน�?งเฉย ๆ
ตอบ
เออ....ช7างม
นเถอะ น�?งเฉย ๆอย7างน�@ก7อน
ถาม
และกF......สงส
ย.....
ตอบ
น�?แหละคนเรา.....ม
นเปFนอย7างน�@  ไอ-ความหลงของคนน7ะ  ค>อคนอยากจะร6- 
ท�?คร
@งแรกจ�ตเราไม7เคยสงบ  กFมาถามอาจารยQเร>?องจะให-ม
นสงบ  จะท�าย
ง
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ไง.....อยากให-ม
นสงบ......แน7ะเราว7า เออ.....ท�าๆไปเถอะ พยายามไป กFย
ง
ไม7อย67 
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๕๘ - ตอบป�ญหาคนไทย ในอเมร!กา ร�ฐวอช!งต�น
http://ajahnchah.org/thai/DC.php 

หลวงพ7อ: ................สงส
ยท
@งน
@นเหรอ
อ�บาสก:ไม7.....ผม.....เด�wยวอาจารยQ.....ผมไม7ถาม.........เม>?อก�@ผมถาม
แล-ว......
หลวงพ7อ: ใช7.....อยากจะร6-เร>?อง  อยากจะร6-อะไรต7ออะไร  เร>?องจ�ตใจว7า  เรา
อย67นอกพ�ทธศาสนา.....มา เล>?อมใสได-อย7างไร อยากร6-จ
กในฐานอย7างน�@
อ�บาสก: คร
บ.....เข-าใจคร
บค>อว7า.........น�?ถ-าผมไปเล7าให-ใคร  คงจะไม7ม�ใคร
เช>?อ
หลวงพ7อ: ใช7.....ท�?ท7าน (หมายถ1งท7านส�เมโธ) ตอบให-ท7านฟ 
งน7ะ ท7านตอบ
ไม7ค7อยถ6กด�นsะ  ถ6ก.....แต7ม
นไม7เข-าใจ  ถามว7า.....ท7านได-ไปเสาะแสวงหา
ศาสนาอ>?นแล-วหร>อย
ง  ท7านว7า......ไม7ได-ไปหรอก  ค>อว7ามาถ1งศาสนาพ�ทธ
แล-วกFพอ ค�าท�?ว7าพอน7ะ คนฟ 
งกFเหFนว7า ท7านศ1กษาน-อยไป น�?น7ะ.....ไม-ฆ-อน
น�?เหFนไมs  (หลวงพ7อหย�บไม-ฆ-อนท�?วางอย67ใกล- ๆ แสดงประกอบ)  ส7วนหน1?ง
อย67ตรงน�@  ส7วนหน1?งอย67ตรงโน-น  ท7านจ
บตรงกลางม
นข1@นเท7าน�?น7ะ  สองข-าง
ม
นกFยกข1@นเองของม
น
อ�บาสก: คร
บ 
 
หลวงพ7อ: ศ1กษาพ�ทธศาสนาน
?นน7ะ ม
นหมดท�?จะสงส
ยแล-ว กFเลยหย�ด ท7าน
ได-ไปศ1กษาศาสนาอ>?น ๆ หร>อเปล7า.....ศาสนาอ>?น ๆ ม
นอย67สองข-างน�@ ตรงน�@
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เปFนจ�ดกลางนsะ  (หลวงพ7อหย�บไม-ฆ-อนท�?วางอย67ใกล-  ๆ  แสดงประกอบค�า
อธ�บาย ค>อตรงน�@ท7านเหFน ความว7า.....ไม7ม�ท�?จะเพ�?มเข-าไปอ�กแล-ว ไม7ม�ท�?จะ
เอาออกไปอ�กแล-ว..... ไอ-ความเข-าใจของท7านอย7างน
@น ท7านถ1งตอบอย7างน�@ 
ถ-าได-ศ1กษาพ�ทธศาสนาแล-วกFแล-ว.....เปFนอย7างน
@น  อาตมากFม�ความร6-ส1กเห
ม>อนก
นนsะ  เร>?องคนน
บถ>อพ�ทธศาสนา  อย7างเม>องไทยเราน7ะ  อย7างโยมท�?
ว7า.....อาตมากFฟ 
งได-เหม>อนก
น  แต7พ�ทธศาสนาจะสมบ6รณQท�กเร>?อง.....อ
นน�@
กFฟ 
งได-เหม>อนก
นนsะ  ถ1งอาตมาจะบอกไปว7า  จะเอาฝร
?งมาฝ1กห
ดคนไทย
น7ะ.....ไม7ร6-เร>?อง.....เร>?องอะไรกFไม7ร6-  โยมศ1กษาแต7เร>?องทางโลกท
@งหลาย ม
น
กFเลยด�ไปทางโลก  ร6-เร>?องของโลกไปซsะ  ไอ-เร>?องอ
นน�@.....แท-จร�งน7ะ.....ไม7ร6-
จ
ก  แต7เราอย67ในกล�7มพ�ทธศาสนาท
@งน
@นแหละ  แต7เร>?องศาสนาท�?แท-จร�ง  ๆ 
น
@น เราไม7ค7อยจะร6-เร>?อง ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@
อ�บาสก: ถ-าหากว7าฝร
?งเขาถามผมว7า  ศาสนาพ�ทธค>ออะไรน�?  ผมจะตอบว7า
อย7างไรคร
บท7าน
หลวงพ7อ: อ
นน�@.....โยมจะต-องไปศ1กษาพ�ทธศาสนาเอาเอง  อย7ามาเอา
ความร6-คนอ>?นไปตอบเลย ม
นไม7ถ6กหรอก
อ�บาสก: ผมไม7ได-หมายความว7าอย7างน
@นคร
บ.....ผมหมายความ
ว7า.....สมมต�เขาถามมาแบบง7าย  ๆ  ว7า.....พ�ทธศาสนาค>ออะไร 
?.....ท7าน.....ท7านพอจะ.....
หลวงพ7อ: ตsาย.....อาตมาม
นไม7ได-  ไม7ม�หรsอก.....พ�ทธศาสนาน�?ค>อ...... 
"ความท�?ต-อง" เท7าน
@นแหละ.... "ส�?งท�?ถ6กต-อง"
อ�บาส�กา: เปFนความจร�งใช7ไมsคsะ.....ความจร�งท�?ไม7ม�ใครค-านได-
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หลวงพ7อ: จร�งหร>อไม7จร�ง.....กFท�?ม
นถ6กต-องน
?นน7ะ.....ท�กว
นน�@  ถ-าเราท�า
ถ6ก.....ม
นกFสบายก
นท�กคน
อ�บาส�กา: ค7ะ
หลวงพ7อ: ม
นไม7สบายเพราะท�าไม7ถ6ก  ท�กว
นน�@  ตรงน
@นแหละ  ๆ  ค�าท�?
ว7า.....ท�?ถ6กต-องน7ะ ม
นส�าค
ญมากท�?ส�ด
อ�บาส�กา: น�?คล�มหมดเลย ค�า น�@คล�มได-ท�กแง7เลย
อ�บาสก: แล-วอร�ยส
จเล7าคร
บ ?
หลวงพ7อ: ไม7ต-อง.....ไม7ต-องออกช>?อม
นหรsอก ไอ-ส�?งท�?ม
นท�?ถ6กต-อง ค>อความ
เปFนจร�งน
?นน7ะ.....ค>อพ�ทธศาสนาล7ะ  ถ-าเราไปถ1งความเปFนจร�งแล-ว  จะไป
ถามอะไรอ�กไมs  ถ-าบอกเอาแก-วมา  กFยกแก-วมาจะไปถามม
นท�าไม  ม
น
หมดป 
ญหาแล-ว  ยกมาให-ด6แล-ว  ค>อเหFนความจร�ง  ม
นกFหมดแค7น
@นแหละ
ไม7ม�ทางท�?จะต-องไปแล-ว เราจะยอมร
บหร>อไม7ยอมร
บ เท7าน
@นแหละ
อ�บาสก: ค>อผมไม7ใช7ว7า  จะอย67ท�?ว7า.....เราจะยอมร
บหร>อไม7ยอมร
บ  ค>อ
ว7า.....เราจะม�ป 
ญญาเพ�ยงพอหร>อเปล7า ท�?จะยอมร
บ
หลวงพ7อ: น
?นแหละ.....ถ-ายอมร
บ  กFต-องม�ป 
ญญาซ�?  เอ-า.....ค�าท�?ว7า
ร
บ.....ไม7ใช7ไปร
บปลอม ๆ ร
บอย7างแท-จร�งซ� อย7าร
บได- ร
บเอาซ� อย7างฉ
น
ได-มาก.....มากของใช-ไม7ได-มาก  กFจร�งอย67  แต7ว7าม
นไม7ด�น�?  จะท�าย
งไง  ม
น
เปFนปร�มาณซsะ ม
นม�ค�ณภาพอย7างน�@  อาตมาเคยพ6ดให-ญาต�  -  โยมฟ 
ง ล6ก
ศ�ษยQล6กหาน
?นแหละไปท
?วท�ศ  อย7างเราออกมาน�?น7ะไปเร�ยนความร6-ว�ชาใช7
ไมs  เร�ยกว7าศาสตรQ  ม
นหลายศาสตรQเหล>อเก�นท�กว
นน�@น7ะ  ม
นย
ดศาสตรQ
เข-าไป จนจะน
บไม7ไหวแล-วล7ะ แต7ว7าศาสตรQอะไรกFตามเถอะ ถ-าไม7มารวม
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พ�ทธศาสตรQแล-ว.....ว�7นวาย.....น�?.....พ�ทธศาสตรQน�?เว-นจากอ�จฉา
พยาบาท.....เร�ยบร-อย.....เมตตา  กร�ณาก
นไม7ม�ทางท�?จะไปแล-ว  ไม7เหFนแก7
ต
วแล-ว  น�?.....พ�ทธศาสตรQ  ศาสตรQอ>?น  ๆ  ม�ความร6-ด�เหม>อนก
น  ถ-ามารวม
พ�ทธศาสตรQน�?  ม
นด�หมsดท�กศาสตรQเลย  ถ-าแยกออกจากพ�ทธศาสตรQ  ค>อ
ความจร�งน�?แล-ว กFเปFนศาสตรQทะเลาะก
นท
@งน
@นแหละ น�?.....ม
นเปFนเส�ยอย7าง
น
@น อาตมาถ1งบอกว7า ไอ-ศาสตรQ.....ค>อพ�ทธศาสตรQน�? ม
นครอบแล-ว
อ�บาสก: อ-า.....หลวงพ7อคร
บ  อยากจะย-อนกล
บไปถ1งหลวงพ�?  (หมายถ1ง
ท7านส�เมโธ) คร
บ
หลวงพ7อ: เอา.....ได-
อ�บาสก: อ-า.....หลวงพ�?ไปถ1งกร�งเทพ  ฯ  ป�sบน7ะฮsะ  ไปพบพระพบอะไรเข-า 
แล-วเก�ดความเล>?อมใส แสดงว7าหลวงพ�?ต-อง.....อ-า.....คล-าย ๆ ว7า.....
หลวงพ7อ: ย
งไงกFเช>?อเอาเถsอะ.....ว7าง
@นซsะ ไปตะคร�บเอาเลย ว7าง
@นเถอะ
อ�บาสก: น
?นแหละคร
บ ผมไม7เข-าใจว7า เร>?องอะไร ถ1งไปป 
�บ ๆ .....
หลวงพ7อ: ใช7.....ค>อเร>?องน
@น  ท7านไปเล>?อมใสเฉย  ๆ  เร>?องแท-จร�ง  ท7านมา
ค-นคว-าท�หล
งน�?.....ใช7ไมs ?
อ�บาสก: (อ�กคน) ไม7ม�ศร
ทธาก7อน
หลวงพ7อ: ใช7.....ม�ศร
ทธา.....ศร
ทธาน7ะม
นเช>?อ ไอ-ความเช>?อเฉย ๆ ตรงน
@น 
กFเลยมาท�าอย7างน�@  มาค-นคว-าอ�ก.....การบวช.....ปฏ�บ
ต�ข1@นมา  ม
นร6-เร>?อง
ตามเปFนจร�งข1@นมาท�หล
ง ท
บเข-าไปอ�กท�หน1?ง
อ�บาสก: ตอนแรกอาจจะไม7สมบ6รณQนsะคร
บ
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หลวงพ7อ: ใช7.....อย7างผลไม-น7ะ  ส�ม
นใส  ๆ  กFชอบม
น  น1กว7าม
นจะ
หวาน.....ม
นจะเปร�@ยวกFได-.....อ-าว ไม7ใช7แล-วน�?
อ�บาสก: ใช7คร
บ.....
หลวงพ7อ: แต7กFเล>?อมใสม
นคร
@งแรก  ผลไม7ผลน�@  เปFนทางท�?จะให-ค-นคว-าผล
อ>?นต7อไปอ�ก ม
นเลยได-ความจร�งอย7างน
@น น�?เร�ยกว7า คร
@งแรกน�?.....เช>?อโดย
ศร
ทธาอธ�โมกขQ.....ไม7ม�ป 
ญญา  น�?กFได-  แต7ถ-าได-ศ1กษาแล-ว  ป 
ญญาเก�ดข1@น
มา เปFนศร
ทธาท�?ประกอบไปด-วยป 
ญญา ไม7ม�ทางหล�กเล�?ยงแล-ว จ�าเปFนจะ
ต-องยอมร
บ  เพราะม
นเปFนอย7างน
@น  ศร
ทธา.....ถ-าไปถ1ง  เช>?อเลย  จ
บมาด6
เฉย ๆ แล-วเช>?อเลยว7าเปFนจร�ง.....ม
นม�ศร
ทธาเฉย ๆ ไม7ม�ป 
ญญา ย
งไม7ร6-
เร>?องตามความจร�งม
น  อย7างผลไม-  น1กว7าม
นจะหวาน  เอามาทานด6.....ม
น
เปร�@ยว.....อ-าว.....ไม7ใช7แล-ว กFท�@งม
นไป
อ�บาสก: คร
บ.....
หลวงพ7อ: ต-องหาผลไม-ใหม7มา  ท�?ไหนม
นจะหวาน  ให-ม�ป 
ญญาเก�ดข1@นมา
เส�ยก7อน  จ1งเปFนความจร�งของม
นอย7างน
@น  เปFนศร
ทธาคร
@งท�?สอง  ท7านให-
มาน
?งภาวนา.....พ�จารณา พ�เคราะหQ พ�จารณาด�แล-ว ม
นไม7พ-นจากน�@ไป กFม�
ความเช>?อคร
@งท�?สองข1@นมา.....เอา ๆ ให-หมดนsะ
อ�บาสก: อ
นน
@นผมพอจะเข-าใจแล-ว  นอกจากหลวงพ�?องคQน�@  ม�คนค7างชาต� 
ต7างประเทศอ>?น ท�?เข-าไปบวชน�?มากไมsคร
บ ?
หลวงพ7อ: เยอะแยะไปท�?ว
ดป7าพงน7ะ บาทหลวงกFมาบวชอย67ท�?น
?น.....เวลาน�@
อ�บาสก: โอเค.....แล-วบวชเปFนพระ.....พ�ทธนsะฮsะ  นอกจากประเทศไทย
แล-ว ท�?ไหนม�คร
บ ?
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หลวงพ7อ: หา.....คนบวชหร>อคนท�?จะมาบวช ?
อ�บาสก: คนท�?จะไปบวชได-คร
บ
หลวงพ7อ: บวชท�?ไหน ?
อ�บาสก: คร
บ.....นอกจากเม>องไทยแล-ว
หลวงพ7อ: ได-.....ใครจะม�ศร
ทธามาบวช.....กFบวชได-  จะบวชในเม>องไทย
กFได-
อ�บาสก: ไม7ใช7คร
บ.....นอกจากผ6-ท�?จะบวชเปFนพระในเม>องไทยได-แล-วนsะฮsะ 
ท�?ประเทศอ>?นม�ท�?ไหนบ-างคร
บ ?
หลวงพ7อ: ย
ง.....ย
ง ท�?น�?กFได- (หมายถ1ง อเมร�กา) ต7อไปได-
อ�บาสก: เปล7า.....ไม7ใช7คร
บ พ6ดถ1งว7า จะไปบวช ถ-าหากไม7บวชท�?เม>องไทย 
กFอาจจะบวชท�?อ�นเด�ย
หลวงพ7อ: ใช7 ๆ
อ�บาสก: .....หร>อท�?ล
งกา......
หลวงพ7อ: สถานท�?บวช.....พ6ดถ1งสถานท�?บวช  ศาสนาน�?  ม
นม�อย67ท�กแห7ง
ท�กหนน
?นแหละ  ถ-าเราม�ศร
ทธาบวชนsะ.....ค�าท�?ว7าบวชน7ะ  อย7างเม>องไทย
เราน7ะ ม
นม�เถรวาท.....ม�เถรสมาคม เปFนหล
กพ�ทธศาสนา.....บวชกFต-องม�ส�
มานsะ ผ6กส�มา ต
@งส�มาข1@นจ1งบวชได- ตรงน�@ไม7ม�ส�มา จะบวชตรงไหนน�?
อ�บาสก: คร
บ....ค�าถามผมไม7ได-หมายความอย7างน
@น
หลวงพ7อ: เอา.....ย
งไง.....เอาไปซ�?
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อ�บาสก: อย7างสมมต�เราจะไปเร�ยนหน
งส>อนsะคร
บ ม�มหาว�ทยาล
ยด�  ๆ อย67 
๔-๕  แห7ง  ถ-า.....ค�าถามผมว7า  ท�าไมถ1งมาเล>อกบวชในเม>องไทยมากกว7า 
ไปบวชท�?ล
งกา หร>อมากกว7าไปบวชท�?พม7า
หลวงพ7อ: ไอ-เม>องไทย.....ท�าไมคนไทยม
นมากกว7าฝร
?งล7ะ.....เพราะม
นต
@ง
รกรากท�?น
?นก7อนใช7ไมs
อ�บาสก: ผมไม7ได-หมายถ1ง.....
หลวงพ7อ: เปร�ยบเท�ยบซ�.....เปร�ยบเท�ยบ
อ�บาสก: หมายถ1งคนต7างประเทศท�?ไปบวช ท�?เม>องไทย
หลวงพ7อ: ใช7.....ไม7ร6-เขาละอ
นน
@น  เขาไปม�ศร
ทธาท�?เม>องไทย เขากFบวชใน
เม>องไทย ร6-เร>?องของเขาไม7ได-ตรงน
@นน7ะ
อ�บาสก: ม
นต-องม�เหต�ผลนsะคร
บท7านคร
บ
หลวงพ7อ: ม�ซ�.....เขาถ1งบวช.....อ-าว  ท�าไมจะไม7ม�  เขากFไปเม>องไทยมาก 
เขาไปส>บก
บพระมาก  เขากFบวชตรงน
@นมาก  ไอ-คนหน1?งไป  คนสองไป 
เพ>?อน  ๆ  ของคน  ๆ  หน1?ง  ม
นม�ก�?คนนsะ  ไอ-คนน
@นไปกFไปเย�?ยมก
น  ม
นกF
หลายข1@นมาเท7าน
@นแหละ เหต�ผลม
นเปFนอย7างน
@น
อ�บาสก: คร
บ ๆ
อ�บาส�กา: แล-วอ�กอย7าง  ต-นรากเง7า  ท�?จะส
?งสอนอบรม  ในการปฏ�บ
ต�
ธรรมะ.....ศาสนก�จ  หร>อทางว�ป 
สสนากรรมฐาน  หร>อสมาธ�
ภาวนา.....อาจารยQท
@งหลาย กFอย67ท�?น
?น
หลวงพ7อ: ใช7  ๆ.....เข-าใจแล-วละ  โยมถามว7า  ท�าไม7ถ1งไปบวชเม>องไทย
หลาย ค>อเม>องไทย ไม7ร6-จ
กม
นเปFนอะไรล7ะนsะ ค>อคนไปเท�?ยวเม>องไทย จ�ด
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แรกกFค>อม�ใครส
กคนหน1?ง  มาจากเม>องนอกเปFนฝร
?งเม>องใดกFตามเถอะ 
เข-าไปบวชตรงน
@น กFได-ความเหFนช
ดข1@นมานsะ ไอ-เพ>?อนของคน ๆ น�@ม
นม�ก�?
คน กFไปเย�?ยมบอกก
นไปเร>?อย ๆ ไป อย7างว
ดป7าพง คร
@งแรกท�?ท7านส�เมโธ
องคQเด�ยวน�? เด�wยวน�@ร
บไม7ไหวเลย.....หลาย แต7ไม7ได-หมดท�กคนนsะ.....เล>อก
เอา  บางท�ม
นกFม�ศร
ทธาม�ความเหFน.....ม
นกFเอาได-มาก  บางคนกFมาบวช
ศ1กษา ๕ พรรษา ๒ พรรษาส1กกFม� แต7ว7า.....เขาศ1กษาต7างจากคนไทยเรา 
ศ1กษาพ�ทธศาสนาน�@ อย7างอาตมาไปว7า ต-นไม-ม
นหลายร-อยป�มาแล-วนsะ ล6ก
ม
นกFไม7ค7อยมาก.....แต7อ-วน.....เหล>อแต7ก�?งท�?ม
นตายนsะ  ม
นพ
งลงมา.....ให-
เรากวาดม
น
อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: อย7างเม>องไทยเราเหม>อนก
น บวชเด�wยวน�@ ๑๕ ว
น ๗ ว
น เท7าน
@น
แหละ.....ไม7ร6-เร>?องอะไร
อ�บาสก: เร�ยกว7าบวชเปFนพ�ธ�
หลวงพ7อ: น
?นแหละ  บวชเปFนพ�ธ�  อ
นน
@นเขาไม7ใช7อย7างน
@นน�?  อาตมาน�?ให-
บวชอย7างน-อย ต-องอย67ด-วย ๕ พรรษา ท�?จะมาเปFนนาคน�? ต-องพรรษา หร>อ
สองพรรษา ทรมานให-หน
กกว7าคนไทยอ�ก ม
นถ1งเหFนช
ด
อ�บาสก: แต7ผมว7า.....ถ-าเผ>?อหลวงพ7อพ6ดว7า  ท�กคนบวชก
นเพ�ยง  ๑๕  ว
น
นsะฮsะ
หลวงพ7อ: อ-า.....ใช7
อ�บาสก: สมมต�ว7าผ6-ชายไทยท�กคน จะบวชก
น ๔-๕ พรรษา เราเลยไม7ต-อง
ท�าอะไรก
นเลย เปFนพระก
นหมดถ6กไหมคร
บ
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หลวงพ7อ: ม
นหมดไม7ได-.....อ
นน
@นสมมต�ท�?เปFนไปไม7ได-
อ�บาสก: แต7ม
นกFเปFนไปได- บางคน ๗ ว
น บางคน ๓ เด>อน ถ-าเผ>?อท�กคน
บวชไปได- คนละ ๔ - ๕ พรรษา หมดกFด�.....
หลวงพ7อ: ท�าไม ?
อ�บาส�กา: กล
วจะไม7ม�คนท�างานให-ประเทศชาต� ใช7ไหมคsะ ?
อ�บาสก: .....(ห
วเราะ)
หลวงพ7อ: อย7าไปกล
วเลย.....ไอ-ไส-เด>อนม
นกล
วด�นจะหมด.....(ท
@งกล�7ม
ห
วเราะชอบใจ)  เราอย7าไปค�ดอย7าน
@นซ�เอ-อ.....ไปค�ดแบบน
@นน7ะแบบนก
กระสา  ไส-เด>อนน�?ม
นเปFนอย7างน
@น  อ
นน�@สมมต�ไปต
ดบทม
น  ไอ-ความเปFน
จร�ง  เปFนไปไม7ได-อย7างน
@น  อย7างอาตมาไปส
?งสอนให-โยมเช>?อ  อาตมากFท�า
ไม7หมดหรอก ผลท�?ส�ดกFย-อนไป ๆ หาได-เท7าไรกFเอาเท7าน
@น  แต7ว7าเหต�ผล
อาตมาท�?ว7า ถ-าบวช ๗ ว
น ๑๕ ว
น ท�กคนจะเปFนย
งไง.....ม
นจะด�ไมs ?...... 
ใครจะมาสอนศ�ลธรรมให-ก
นอ�กล7ะ.....อย7างน�@.....ม
นกFคนละแง7ซ�  ม
นเปFนไป
ไม7ได- บวช ๑๐ ว
น ๑๕ ว
น ท�กคนไม7ได- บวชจนตายกFม� ๕ ป� ๖ ป�กFม� ๖ 
ว
น  ๗  ว
นกFม�  ม
นเปFนเร>?องของธรรมดาอย7างน
@น  ไอ-ความค�ดเช7นน
@นม
น
ความค�ดของไส-เด>อนน�?..... (พวกโยมห
วเราะ)  จ�าไว-.....เปFนอย7างน
@นท�ก7อน
อาตมาเคยมาเม>องนอก มากร�งลอนดอนคร
@งหน1?งนsะ พวก บ�.บ�.ซ�.  เขาไป
ส
มภาษณQ  ถ7ายท�าเปFนหน
งออกมา.....สารพ
ดอย7าง  เขาส
มภาษณQแล-ว
พอใจต7อน
@นมา กFม�พวกฝร
?ง เข-ามาบวชเร>?อย ๆ ตลอดมา ไอ-ความเปFนจร�ง
ค>อว7า.....เขาย
งไม7เคยเหFนการท�าอย7างน�@
อ�บาสก: คร
บ

903



หลวงพ7อ: เขากFอยากจะไปด6.....ไปท�าก
น  ไปด6.....ไปท�าแล-ว  ม
นกF
แปลก.....อย7างน�@  ไม7ใช7ได-หมดท�กคนนsะ  ม
นเปFนไปอย7างน
@น  เร>?องของ
ศาสนาน�?
อ�บาสก: ผมม�ความสนใจคร
บ แต7ว7า.....ศร
ทธาผมอาจจะไม7แรงเหม>อน.....
หลวงพ7อ: เออ.......เอาม
นไว-น
?นก7อน ศร
ทธาอย7าเอามาไว-ในน�@เลย
อ�บาสก: ศร
ทธาผมม�นsะฮsะ  แล-วผม......พยายามใช-ช�ว�ตท�?ว7า.....ในทางท�?ถ6
กนsะฮsะ หร>ออาจจะผ�ดหว
งน�ดหน7อยนsะคร
บ
หลวงพ7อ: ไม7เปFนไร.....ม
นม�ผ�ดถ6ก  สล
บก
นไปหล7ะ  ม
นม�เปร�@ยวอย7างเด�ยว 
ม
นไม7อร7อยหรอก ให-ม
นม�เปร�@ยว....ม�หวานสล
บก
นไป
อ�บาสก: จะให-ท�าให-ถ6กอย7างหลวงพ7อ  หร>อหลวงพ�?น�?  ผมคงอาจจะ.....ย
งม�
ป 
ญญาไม7ถ1งคร
บ
หลวงพ7อ: ใช7.....กFอย67ไปซ� ใครจะเฝ-าบ-านล7ะ ถ-าไปหมด เรากFอย67เฝ-าบ-านซsะ
คนซ�.....(ท
@งกล�7มห
วเราะ)  แต7กวาดบ-านให-ด�  ๆ  นsะ  ท�าบ-านให-สะอาดนsะ 
อย7าอย67เฉย ๆ.....เฝ-าบ-านน7ะ
อ�บาส�กา: ค�าว7า "สะอาด" น�?ล1กซ1@งมากเลยล7ะ
อ�บาสก: คร
บ ๆ
หลวงพ7อ: เอาซ�.....ว
นน�@ต
@งใจมาแล-ว  ไม7ม�เวลานาน  จะแก-ความสงส
ยล6ก
หลานเราน�?แหละ  ให-ปร1กษาก
นไม7ใช7ว7าสนทนาเร>?องใด  เร>?องพ�ทธศาสนาน�@
กFเร�ยกว7า.....พวกเราม
นอย67ก
นนาน แต7ว7าไม7พ6ดถ1งโยมผ6-ปฏ�บ
ต�ศาสนา เลย
ม
นตายไป.....เลยจะไม7ได-เหFนอะไรเลยกFม� กFเพราะไม7ได-ศ1กษาอย7างแม-จร�ง 
ฉะน
@นอาตมากFจะรายงานให-ญาต�โยมทราบซ
กหน7อยน1ง  อาตมาน�@ไม7ได-
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เร�ยนอะไรหรอกเร�ยนเร>?องธรรมชาต�.....เร>?องจ�ตใจ บวชเข-ามาแล-ว กFอย67ไป
ไม7ก�?พรรษา  แล-วกFออกป7าต
@งแต7คราวท7านอาจารยQม
?นย
งอย67  ถ1งน�@แหละ 
ศ1กษาพ�ทธศาสนาต
@งแต7อาย� ๙ ขวบ เปFนเดFกอย67อย7างน
@นแหละ ไม7ร6-เขาไป
อะไรก
น กFไปก
บเขา คล�กคล�อย67ก
บพระเจ-าพระสงฆQ
อ�บาสก: โดยท�?ไม7ร6-จ
กอะไร ?
หลวงพ7อ: ใช7 ๆ......ม
นม�ศร
ทธาอย7างว7าแหละ ศร
ทธาอย7างโยมว7า
อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: ศร
ทธาอยากเข-าไปอย�7ว
ด
อ�บาสก: แต7ไม7ร6-ว7าอย67เพราะอะไร
หลวงพ7อ: ไม7ร6-เพราะอะไร.....น�?ม
นเปFนอย7างน�@  ไม7ต-องสงส
ยม
นแล-วท�น�@  คน
เรา.....ถ-าเราไปศ1กษาด6นsะอย7างเช7นเราน7ะ  ให-อาหารม
นท�กว
น  ๆ  ม
นกFโต
ข1@นท�กว
นน7ะแหละ จนถ1งท�?ม
นท�กว
นน�@ เก�ดมาคร
@งแรก ไม7โตถ1งน�@หรอก แต7
ให-อาหารม
นท�กว
น ม
นถ1งโตข1@นมาถ1งบ
ดน�@ เราเข-าไปส
?งสมในท�?อะไร ม
นกF
ค7อย ๆ เข-าใจข1@นมา ม
นกFเปล�?ยน ๆๆๆ น�?.....อย7างเดFก ๆ เราเก�ดมาชอบ
เล7นอย7างหน1?ง โตมาขนาดน�@ อยากเล7นอย7างเดFกม
นเล7นไมs
อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: ไม7อยากเล7นอย7างเดFกม
นเล7น ไม7ม�ประโยชนQ แต7เราจะไปพ6ดก
บ
เดFกว7า  แหม.....ท�าอย7างน�@ไม7ม�ประโยชนQ  ม
นเกล�ยดเอาเลยนsะ  อย7างน�@ 
ท�าไมเราเปFนเดFกถ1งชอบอย7างน
@น พอม
นเปล�?ยนแล-ว ท�าไมม
นไม7เปFนอย7าง
น
@น  น�?.....ม
นเปFนอย7างน�@  ค>อธรรมชาต�เราได-เสพสมมา  ม
นเปFนอย7างน�@  น�?
ท7านเร�ยกว7าธรรมชาต�ของม
น

905



อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: อาตมาให-โอกาสถาม  ญาต�โยมเราน�?  ไม7ได-เอาอะไรมาพ6ดให-ฟ 
ง 
เอาความจร�งมาพ6ดให-ฟ 
ง
อ�บาสก: คร
บ ๆ ผมม�ป 
ญหาถามหลวงพ7อ ๆ
หลวงพ7อ: เอ-าม�......เด�wยวม
นจะหมดเวลา......
อ�บาสก: อย7างน
?งกรรมฐานน�? น
?งอย7างไรคร
บ  ?  ผมค�ดว7าพวกเราหลายคน 
ท�?อยากจะน
?งเหม>อนก
น
หลวงพ7อ: ใช7......
อ�บาสก: แล-วผมอยากจะให-ท7านพ6ดถ1ง  ผลประโยชนQ  ท
@งในร7างกาย  และ
จ�ตใจ ขอโอกาสนม
สการ..... และว�ธ�ท�าด-วยคร
บ
หลวงพ7อ: ว�ธ�ท�ากFได-  ถ-าโยมจะท�ากFไม7ยาก  ขอแต7ม�ใครขอได-ท
@งน
@น  กล
ว
แต7จะไม7ม�คนเอาเท7าน
@นแหละ (พวกโยมห
วเราะ)
อ�บาสก: ท�าไมท7านไปค�ดอย7างน
@นล7ะคร
บ....ผมจะยอมร
บหมด
หลวงพ7อ: ใช7....กFพ6ดให-ฟ 
งน�? จะท�าย
งไง เร>?องน�@....เร>?องพระน7ะ ไม7ใช7ม�อะไร
โดยตรงเปFนอย7างอ>?นนsะ  เร>?องท�?ส
?งสอนต
วเจ-าของน
@นน7ะ  ส
?งสอนประชาชน
ท
@งหลาย  ท�?อ�ปการะพระมาท�กว
นน�@ไม7ม�เร>?องอ>?นจะกอบโกยไปท�?ไหน  ไม7ม�
แล-ว  เอาเฉพาะความเปFนอย67  แล-วกFสงเคราะหQคนอ>?นเท7าน
@น  เร>?องพ�ทธ
ศาสนาน�@กFเร>?อง ศ�ลน7ะ.....เร>?องศ�ล กฎของม
นนsะ เร>?องสมาธ�.....เร>?องป 
ญญา
เท7าน�@ เร>?องศ�ลเร>?องธรรมน�@กFเพ>?อ ให-เราท
@งหลายไม7ม�ความเด>อดร-อนว�7นวาย 
สมมต�นsะ หมายความว7าอย7างน
@น อย7าไปว7า ท�าไมม
นว�7นวาย อย7าไปว7าให-
ม
นนsะ  ข-อท�?สอง.....ความไม7ว�7นวายเก�ดข1@น  ความสงบกFเก�ดข1@นมา.....ค>อ
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สมาธ� เม>?อความสงบเก�ดข1@นมาแล-ว ความสะอาดม
นกFม� ป 
ญญากFเก�ดครอบ
เลย ท�?น�@มาพ6ดถ1งการ กระท�า  ม
นกระท�ายากส
กหน7อยหน1?งนsะ  ยากหน7อย 
แต7ยากม
นกFไม7เปFนอะไรหรอกยากม
นถ6กของด�ม
นน7ะ ม
นต-องยากก7อน ม
น
จ1งเหFนท�กขQ  ถ-าคนไม7ท�กขQ  ม
นไม7ล>มตามหรอกถ-าม
นม�แต7ส�ขแล-ว ม
นหล
บ
สน�ทท
@งน
@นแหละ  ท�กขQน�?ม
นท�าให-ม�ความค�ด  ขยายต
วข1@นมามาก  ท�กขQม
น
เก�ดมาเพราะอะไร  จะต-องร6-ม
นอ�ก  ไม7ใช7ว7าน
?งให-ม
นหมดท�กขQเฉย  ๆ  นsะ 
บ
ดน�@ฉ
นหน
กแล-ว  ม
นหน
กเพราะอะไร  เพราะยกแก-วน�?ข1@นมา  ม
นถ1งหน
ก 
ถ-าปล7อยไว- เฉย ๆ แก-วน�?ม
นไม7หน
ก....หน
ก.....แต7ไม7ปรากฏแก7เรา เพระา
เราไม7ไปส
มพ
นธQก
บม
น  ม
นกFไม7หน
กน�?.....เร>?องท�กขQม
นเปFนอย7างน
@น  เรา
ท�าไมถ1งหน
ก  เพราะเรายกแล-วข1@นมา  ท�าไมม
นถ1งท�กขQ  ?  ......เราไปจ
บ
ท�กขQมาไว-  แต7เราไม7เข-าใจว7าท�กขQน7ะ.....ว7าท�กขQน
@นม
นเปFนของประเสร�ฐ 
ท�กขQน
@นจะเปFนของด�  ให-วาง......กFวางไม7ได-  ให-ปล7อย.......กFปล7อยไม7ได-  กF
หม
กอย67อย7างน
@นน7ะ ท�กขQกFท�กขQอย7างน
@น ด
งน
@นพระพ�ทธเจ-าจ1งสอนว7า ให-
ร6-จ
กท�กขQ ท�?ไปย1ดข1@นมาน�? หมายความว7า ไปหมายม
?นม
นจนเก�นไป ไม7วาง
ม
น...  อย7างน
@นพระพ�ทธเจ-าท7านสอน อะไรกFให-ร6-จ
ก เช7นว7า อ
นน�@ไม7ใช7เรา 
อ
นน�@  ถ-าไม7หน
กแล-วไม7สบายน�?.....ม
นหน
ก.......ท
@งด�@น......ท
@งรน อ
นน
@นม
น
หน
ก กFพยายามจะไปโกยเอาน�?น7ะ ค�าท�?ว7าท7านให-วาง กFว7า อ>@อ......ผมกFไม7
ต-องท�ามาหาก�นซ�  ไม7ใช7อย7างน
@นอ�กไม7ใช7ให-ท�ามาหาก�นอ�กแหละ  ให-ขย
น
ข1@นในทางท�?ชอบ  ไม7ใช7ให-เก�ยจคร-าน  ให-ขย
นให-สะสมอ
นน�@  แต7ว7าให-ร6-จ
ก
ว
ตถ�อ
นน�@ ว
ตถ�อ
นน�@ไม7ใช7อาหารส�าหร
บใส7น�@ามาด>?มเท7าน
@น อย7าไปด>?มท
@งแก-
วนsะ ถ-าด>?มท
@งแก-วม
นเปFนท�กขQ ใช7ไหมน�? ?
อ�บาสก: ใช7คร
บ
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หลวงพ7อ: น�?ม
นไม7ใช7ของเรา  แต7เอาไว-ใช-ร
กษาไว-ให-ด�เพ>?อจะได-ใช-  แต7เรา
เข-าใจว7าไม7ใช7ของเราแต7ร
กษาม
นไว-  เม>?อถ1งคราวม
นแต7แล-วกFแตก
ไป.....อย7างน�@  ต-องให-ส
มพ
นธQก
น  ต-องร6-จ
กอ
นน�@อย67  ม
นเปFนเร>?องท�?พ6ดยาก 
แต7คนเราพอว7าส
มพ
นธQก
น กFน1กว7าของเรา ไปม
?นไปหมายม
นจนเก�ดความ
ทะเลาะเบาะแว-งก
น  กFเพราะส�?งน�@ไม7ใช7ของเรา  แต7เราไปเข-าใจว7าของเรา
ท�กขQจ1งเก�ดข1@นมา ม
นถ1งเปFนของหน
กอย7างน�@  ให-ร6-จ
กอย7างน�@ แต7จะต-องเอา
ไปพ�จารณาถ1งจะได-  จะต-องไปว�จ
ยหาเหต�ผลของม
น  ด
งน
@นท7านจ1งให-น
?ง
สมาธ�  น
?งสมาธ�น�?เราไปน
?ง  ได-คนศ1กษาทางโลกกFว7า.....ฉ
นไม7น
?งหรอกไป
น
?งหล
บตาท�าไมอย67น
?น ล>มตาม
นกFย
งไม7เหFน (ม�เส�ยงห
วเราะชอบใจ) ม
นว7า
ไปอย7างน
@นอ�กซsะแล-ว  เรามองซ�......เม>องไทยเหFนไมs  เราน
?งหล
บตาถ1ง
ไมs.....น�?ม
นเร>?องทางน�@  ทางจ�ตน�?เหFนขนาดน
@น......ไปน
?งจะเก�ดประโยชนQ
อะไร  กFเหFนว7าน
?งไม7เก�ดประโยชนQ  ไปน
?งแผลsบเด�ยวกFง7วงแล-ว  ค>อไม7ร6-จ
ก
เร>?องของม
น ไอ-ความเปFนจร�งน7ะ ตาของคนเราท7านแยกเปFน ๒ อย7าง ตา
เน>@ออ
นหน1?ง....ตาป 
ญญาอ
นหน1?ง  ตาป 
ญญาเหFนถ1งความจร�ง  ควรโศก  ไม7
โศก ควรด�@นรน ไม7ด�@นรน เพราะเหFนตามความเปFนจร�งม
น เช7น ว7าแก-วใบน�@
ม
นแตก  เราเส�ยดายม
นเหล>อเก�นนsะ.....เส�ยใจ.....เพราะตาในค�ณย
งไม7ม� 
ถ-าม�ตาในแก-วใบน�@ม
นจะด�  ค�ณจะเหFนว7าแก-วใบน�@ม
นแตกแล-ว  (หลวงพ7อ
พ6ดพร-อมก
บใช-น�@วเคาะแก-ว)  และค�ณจะต-องใช-แก-วแตกท�กว
นท�กเวลา 
กางเกงต
วน�@ม
นกFผ�แล-ว เส>@อน�?ม
นกFผ�อย67แล-ว เหFนช
ดแล-วอย7างน�@ แก-วใบน�@ถ1ง
แม-ว7าม
นถ>ออย67อย7างน�@  กFเหFนว7าม
นแตกแล-ว  ท�าไมถ1งเหFนว7าม
นแตกกFเหFน
ท�?ม
นไม7แตกน�?แหละ  ม
นจ1งบอกว7าแตก  ม
นม�อย67อย7างน�@  ถ-าหากว7าเราร6-
อย7างน�@ท�กอย7างแก-วใบน�@เรากFใช-ไปโดยทางท�?ม�ป 
ญญา เราใช-ไป ม
นจะแตก
เพลsาะลงไปกFว7า อ>อ.....ม
นเปFนอย7างน
@นของม
นน7ะ....ท�กขQไม7ม�.....ป 
ญหาไม7
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เก�ด  เพราะว7าเหFนม
นเปFนอย7างน
@นแล-ว......น�?......แม-ถ1งหน1กไปกว7าน
@นอ�ก 
อย7างค�ณป7วยน7ะ ด6ต
วคนจร�ง ๆ ของเรา.....อ
นน�@เส�ยดาย ถ-าค�ณป7วยท�กขQ
ข1@นมา ถ-าเข-าโรงพยาบาล ค�ณจะน1กว7า.....โอ.....แหมหายซsะเก�ดพ7อค�ณให-
หายเถ�ด  พระท7านไม7ว7าอย7างน
@น  ท7านไม7เหFนหน-าเด�ยว  ท7านว7าหายกFเอา 
ไม7หายกFเอา น�?ท7านเหFนอย7างน�@เหFนทางท�?ไม7ต-องท�กขQ  ถ-าไม7หายกFให-ม
นไม7
หาย  ถ-าม
นหายกFให-ม
นหายไป  ถ-าเราอยากให-ม
นหายไปอย7างเด�ยว  ถ-า
เหต�ท�?ม
นไม7หายม� กFร-องไห-เท7าน
@แหละ ค>อเหต�ม
นย
งเหล>ออย67อย7างน
@น เช>@อ
ม
นย
งม�อย67 ธรรมะท7านสอนไว-ข-างในโน-น
อ�บาสก: ท7านหมายถ1งว7าถ-าเผ>?อเราไปท�าอะไร ท�าด�ท�?ส�ดแล-ว ม
นเก�ดแค7น�@กF
ให-พอใจแค7น
@นใช7ไหมคร
บ
หลวงพ7อ: ใช7.....กFม
นส�ดแล-วจะท�าย
งไงอ�กล7ะ
อ�บาสก: อ
นน�@ถ-าสร�ปแล-วหมายความว7า เม>?อม�การเก�ดกFต-องม�การตาม
หลวงพ7อ: ใช7.....ม
นเปFนอย7างน
@น ของม
นเปFนอย7างน
@นอย67แล-ว ท�?เราท�กขQอย67
น
@นเพราะอะไรนsะ อย7างค�ณสองคนน�?น7ะ  เด�นไปเหFนส
ตวQสองอย7าง เปร�ยบ
เท�ยบนsะธรรมะต-องเปร�ยบเท�ยบ อ
กต
วหน1?งเปFนเปFด อ�กต
วหน1?งเปFนไก7 ค�ณ
สองคนน�@จะเหFน  ไอ-เปFนท�าไมไม7เหม>อนไก7นsะ  ม
นน7าจะเหม>อนก
นไก7ก
บ
เปFดน�?  ค�ดจะให-ม
นเหม>อนก
นอย7างน
@น  นอนกFค�ดอย7างน
@น  เด�นกFค�ดอย7าง
น
@น  ค�ดอยากให-ไก7เหม>อนก
บเปFด  จะให-เปFดเหม>อนก
บไก7  ค�ณจะท�กขQจน
ตลอดเวลาเลย ถ-าค�ณค�ดว7า อ>อ.....ไอ-เร>?องเปFดกFให-เปFนอย7างน
@นน7ะ เร>?อไก7
กFให-ม
นเปFนอย7างน
@นของม
น ม
นเปFนอย7างน
@นแล-ว ป 
ญหากFไม7ม�
อ�บาสก: คร
บ
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หลวงพ7อ: ป 
ญหาม
นกFหมดไปอย7างน
@น ไม7ได-ผ6กไว- น�?ค>อเหFนตามความจร�ง
ม
นอย7างน
@น
อ�บาสก: ใช7.....ท7านคร
บไอ-ข-อน�@คร
บ ผมย
งไม7เข-าใจ
หลวงพ7อ: เอ-าเอาให-ม
นเข-าใจ ไม7เข-าใจอย7างไร
อ�บาสก: เราเหFนไปตามเท7าท�?เหFนนsะฮsะว7า  อย7างเม>องไทยนsะคร
บส�?งท�?
ว7า.....(ช7วงน�@เทปขาดตอนไป).....อ
นน�@ผมย
งเข-าใจผ�ด
หลวงพ7อ: ให-เข-าใจถ6กซ� เปFนไข-กFต-องก�นยาไปก7อนซ� หร>อจะไม7ก�นเลย
อ�บาสก: ต-องก�นไปก7อน
หลวงพ7อ: น
?น.....เร>?องโลกต-องเปFนอย7างน
@น  ม
นไข-กFต-องก�นยาไปก7อน  ไป
ก�นแล-วจะหายให-หายท�กคนอย7าเพ�?งเข-าใจขนาดน
@น  บางคนหาย  บางคน
ไม7หายกFม�  ต-องเข-าใจไปแบบน�@  อ
นน
@นม
นเร>?องหล
กของธรรมชาต�  ม
นเปFน
อย7างน
@นอย67แล-ว ไม7ให-ต
ดออกอย7างน
@น ท�น�@ไอ-บ-านเม>องเราท�าไมม
นไม7ค7อย
ปร
บปร�งก
นย
งง
@นเหรอ.....จะไปปร
บปร�งม
นท�าไม.....ย
งง
@นเหรอ
อ�บาสก: คร
บ ในเม>?อเราเก�ดมาไม7ก�?ป�เรากFตายไปแล-ว แล-วเร>?องอะไร.......
หลวงพ7อ: ไม7ใช7อย7างน
@น  ๆๆๆ  ถ-าเราเข-าใจในพ�ทธศาสนา  ความค�ดเช7น
น
@นไม7ม�  คนขย
นถ1งแก7ขนาดไหน เปFนต-น  กFย
งกวาดบ-านได-ด�ท
@งน
@นแหละ 
ม
นเปFนน�ส
ย ล6กเศรษฐ�.....คนเศรษฐ�แล-วจ1งร
กษาอะไรม
?นคง ไม7เหม>อนคน
ข�@เก�ยจ  คนข�@เก�ยจค>อคนท�กขQ  ไอ-คนท�?ขย
นม
นเปFนส
นดานอย67แล-ว  ย
งไงกF
ต-องขย
นจนแก7  ต-องระม
ดระว
งอย67อย7างน�@  เปFนส
นดานอย7างน
@น  ถ-าพ�ทธ
ศาสนาไม7ใช7เของเรา ๆ อย7างน
@น ไม7ต-องท�าอะไรม
น.....อ
นน�@ม
นไม7ใช7ความ
ค�ดของพ�ทธศาสนา ม
นกFค�ดไปแขนงหน1?ง
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อ�บาสก: อpอ.....ไม7ใช7ใช7ไหมคร
บ
หลวงพ7อ: ไม7ใช7 ๆ แต7ว7าให-หาม
นมากกFได- แต7ว7าเราอย7าให-ม
นท�กขQก
บอ
น
น�@  อย7าให-ม
นพาเราท�กขQ แต7ให-เราใช-อ
นน�@อย67  แต7อย7าให-อ
นน�@พาให-เราท�กขQ 
อย7าเปFนทาสของส�?งน�@  เราหาม
นมากกFเปFนทาสม
นพอแรงแล-ว  ม
นจะแตก
จะห
ก กFย
งจะท�กขQก
บม
นอ�ก จะเอาด�เม>?อไหร7ล7ะเรา
อ�บาสก: ไม7ย1ดม
?น.....ให-วาง
หลวงพ7อ: เอ-อ.....น�?เร>?องจ�ตนsะ ให-ค�ณแยกออกเปFนเร>?องจ�ตนsะ
อ�บาสก: อย7าม
วเมาย1ดม
?นในส�?งท
@งหลาย  อ-า.....ผมได-อ7านบทความของ
พ�ทธทาสภ�กข�นsะฮsะว7า อย7าน1กว7าย1ดม
?นว7าเปFนของเรา ท7านพ6ดแบบน
@น ค�า
ว7าก6.....ของก6 แล-วกFอย7าย1ดม
?นในน
@นน7ะ ท7านหมายความว7าย
งไงคร
บ
หลวงพ7อ: น�?แหละ ๆๆ ค>อก6น
@นม
นไม7ม�  ไม7ใช7ว7าแต7ของม
น ต
วเราน�@กFไม7ม� 
ก6น�@ท7านหมายถ1งเรา  ย1ดท7านหมายความว7าของน�@  น�?ม
นเปFนทางให-เราเก�ด
ท�กขQ ถ-าหากว7าม
นม�ก6 ม
นม�โดยฐานท�?สมมต�อ
นน�@คงย
งพ6ดไม7เข-าใจก
น คน
หน1?งพ6ดไปข-างล7าง  คนหน1?งพ6ดไปข-างบนน�?  ม
นเร>?องจ�ตเร>?องความเปFนจร�ง 
ก
บเร>?องธรรมดาน�@ ม
นพ6ดยากท�?จะเข-าใจก
น พ6ดอ
นเด�ยวก
นแต7ไม7เข-าก
น
อ�บาสก: ใช7.....อ
นน�@ผมว7า เปFนธรรมดาของโลก
หลวงพ7อ: ใช7
อ�บาสก: (อ�กคน) ค>อผมพอจะเข-าใจแล-วคร
บ ค>อเราต-องพยายามไปหาเง�น
มาซ>@อแก-ว เพ>?อไว-ใช-แต7เราไม7ได-เปFนทาสของแก-ว
หลวงพ7อ: น7านย
งง
@น
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อ�บาสก: (อ�กคน)  แต7เม>?อร6-ว7าแก-วแตกแล-ว  ไม7หมายความว7าเราจะไม7
ซ>@อ......เราต-องไปหามาเพ>?อใช-
หลวงพ7อ: ใช7......แต7ให-ร6-ในน�@อ�กต7อไป ให-ร6-อย7างน
@นอ�กต7อไป ไม7ใช7ว7าไม7ให-
แก-วม�
อ�บาสก: อ-อ
หลวงพ7อ: ท�?ว7าของเราน�@  ให-พ6ดอย67เสมอว7าของเรา  โดยฐานท�?สมมต�ต-อง
เปFนเรา เช7นว7าช>?อน�?ไม7ตรงก
บท�กคนนsะ
อ�บาสก: ท7านคร
บสมมต�ว7า.....โอเค.....เราเก�ดมาไม7ก�?ป�นsะฮsะ  ม�ช�ว�ตอย67ไม7
นาน แล-วเร>?องอะไรเราไม7ควรย1ดม
?นถ>อม
?นในส�?งท
@งหลาย แล-วเร>?องอะไรเรา
มาม
วท�ามาหาก�นสร-างทร
พยQสมบ
ต�ไปให-
หลวงพ7อ: กFน
?นซ�ท7านถ1งว7า.......สร-างกFอย7าให-ท�กขQซ� ท7านไม7ให-ท�กขQเท7าน
@น 
อยากสร-างกFได-.....แต7อย7าให-ท�กขQ คนท�กคนสร-างไว-ให-ใครม�ไมs ?
อ�บาส�กา: กFไม7ต-องไปค�ดว7าให-ต
วเราอย67
หลวงพ7อ: ใช7.....ท7านพ6ดความจร�ง
อ�บาส�กา: สมมต�ว7า  ค�ดแบบน
@นนsะคร
บ  แล-วเราจะสร-างประเทศชาต�ให-
เจร�ญอย7างไรคร
บ  ..........ถ-าเราน1กว7าไม7ใช7ของเรา.....เราสร-างไว-
ท�าไม.....ในเม>?อไม7ก�?ป�เรากFตายไปแล-ว
หลวงพ7อ: น�? ๆ ใครสร-างน�?....ใครเปFนคนสร-างน�?  (หลวงพ7อช�@ให-ด6ต
วอาคาร) 
คนสร-างได-อะไรไมsน�? ท�น�@พระพ�ทธองคQท7านไม7สอนอย7างน
@น ท7านไม7สอนให-
เปFนคนเหFนแก7ต
วอย7างน
@น  อย7างแก-วน�@เราม�สตางคQเรากFซ>@อไว-หลาย  ๆ 
เถอะ  เพ>?อนเรามาคนละใบ  ๆ  ได-ใช-ด>?มน�@ากFได-  ไม7ใช7ว7าไม7ให-ม�ไม7ใช7ว7าหา
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มาไว-ท�าไม  ม�มากกFได-  แต7เราอย7าให-ม
นเปFนท�กขQ  ค>อร6-จ
กแก-วท�ก  ๆ  ใบ
เท7าน
@น
อ�บาสก: คร
บ.....ย
งง
@นผมพอจะเข-าใจ.....เราสร-างได-.....พยายามสร-าง 
หมายถ1งว7าสร-างในส�?งท�?ม
นถ6กทางหร>อย
งไงคร
บ ?
หลวงพ7อ: ใช7.....ค>อเร>?องถ6กทาง  ไม7ถ6กทางน
@นน7ะ  ถ1งแม-ว7าค�ณจะเอาเง�น
ทองของค�ณมาท�7มเทสร-างข1@นกFถ6กทางของค�ณนsะ  แต7ว7า....เม>?อบ-านม
นจะ
พ
งเม>?อใดน7ะ  ม
นกFย
งเปFนของค�ณอย67  ม
นจะท�กขQอ�กจะล�าบากอ�ก  ถ-าไฟมา
ไหม-กFล�าบาก ให-ร6-ไว-อย7างน�@  จะสร-างกFได-  ถ1งค�ณจะว7าให-เปFนของค�ณกFจร�ง
หรอก.....แต7ว7าผลท�?ส�ด  ม
นกFไม7เปFนอย67แล-ว  ท7านบอกไปก7อนว7า  ม
นไม7ใช7
ของค�ณ  ถ-าหากว7าเปFนของค�ณอย7างแน7นอน  ค�ณจะย�?งเปFนบ-า  หลงไปย�?ง
กว7าน
@นอ�ก ขนาดท7านว7าอ
นน�@ไม7ใช7ของค�ณนsะ......ระว
งนsะ.....ม
นเปFนสมบ
ต�
อย7างน�@  ขนาดน�@เราย
งตะกายจะไปฮ�ปไว-ให-มาก ไม7ใช7แต7เท7าน
@นย
งทะเลาะ
ก
นอ�ก.....ย
งปล-นก
นอ�ก.....ของไม7ใช7ของใครซ
กคนเลย.....เท7าน
@น
แหละ.....ให-ม
นเบาท�กขQลงไปเท7าน
@น  ให-ร6-จ
กละวางในทางพ�ทธศาสนาน�? 
ม
นกFถ6กของท7านนsะ  ท7านกFไม7บ
งค
บให-เราสร-างนsะ  ใครบ
งค
บให-เรา
สร-าง.....บ-านเราน�?น7ะ....ความอยากท�?ม
นเก�ดข1@นตรงน
@นเอง
อ�บาสก: ไอ-ความอยากน�?คร
บ  ท�?ผมสงส
ยว7า  ม
นเปFนความท�?เร�ยก
ว7า......แบบท�?เราม�ความอยากก
น ใช7ไมsคร
บ? ........ม
นเปFนความ........
หลวงพ7อ: ถ-าเราม�ป 
ญญาในความอยากน
@นม
นกFด�  ถ-าม
นโง7ม
นกFไม7ด� 
คนรวยม
นด�หร>อเปล7า  ?  ก
บคนจนใครม
นด�กว7าก
น  เอsา....จะถามค�ณย
งง�@
แหละ ?
อ�บาสก: ท7านถามว7าย
งไงคร
บ ?
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หลวงพ7อ: คนรวยก
บคนจนใครด�กว7าก
น ?
อ�บาสก: ม
น.....ม
นต-องถามว7า......ด�แบบไหนด-วยคร
บ
หลวงพ7อ: แบบไหนล7ะ.....แบบม
นด�น7ะแหละ  (พวกโยมห
วเราะชอบใจ)  ด�
ถ1งท�?ส�ดม
นน7ะแหละ เอาด�อะไรกFเอาแหละ
อ�บาสก: ผม.....คนด�หร>อคนรวยด�กว7าก
นเหรอฮsะ.......คนจนก
บคนรวย ?
หลวงพ7อ: คนจนก
บคนรวย
อ�บาสก: ผมว7ากFด�ท
@งสองฝ7าย
หลวงพ7อ: คนรวยเคยม�ท�กขQไมs ?
อ�บาสก: ท
@งสองฝ7ายม�ท�กขQคร
บ
หลวงพ7อ: แน7ะ.....น�?แหละ ม
นกFเสมอก
นอย7างน
@นใช7ไมs ?
อ�บาสก: แต7ผมว7า....ไอ-ค�าว7า....ด�กว7าก
นน�? ม
นไม7ม�ใครด�กว7าก
น
หลวงพ7อ: ใช7.....ม
นเสมอก
นอย7างน
@น  น�?พ6ดถ1งท�?ส�ดม
น  ถ-าค�ณม�บ-านหล
ง
ใหญ7 กFว7าบ-านของค�ณแหละด�กว7าเขาแต7ถ-าม
นพ
ง.......ม
นกFพ
งใหญ7นsะ (ท
@ง
กล�7มห
วเราะชอบใจ)  ถ-าน�@าท7วมกFท7วมหล
งใหญ7นsะม
นเปFนอย7างน�@  ม
นเปFน
บร�กรรมอย7างน
@น ให-เราเข-าใจอย7างน
@น
อ�บาสก: ผมไม7แน7ใจว7า ผมเข-าใจอย7างน
@นหร>อเปล7า ?
หลวงพ7อ: ท�น�@ในเวลาน�@ ย
งไม7เข-าใจ ให-ได-ย�นไว- ค�ณกFย
งไม7เข-าใจ ให-ได-ย�น
ไว-เถอะ  แต7ว7าท�?พ6ดให-ฟ 
งอย7าเช>?อ.....อย7าไม7เช>?อ....ให-ฟ 
ง  แต7ฟ 
งไว-เฉย  ๆ 
ฟ 
งได-  ด6ด-วยเหต�การณQของม
นจะเปFนย
งไง  ค�ณจะต-องส�าน1กอย67เสมอ
ว7า....เร>?อย ๆ ม
นเปFนย
งไง ให-ส
งเกตไปเร>?อย ๆ นsะ ม
นเปFนเช7นน
@น เราจะ
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เหFนว7าก�@งก>อ แหม.....ม
นม�ขามาก ม
นจะว�?งเรFวนsะ...ไก7ม
นแคงขา...ม
นว�?งช-า 
ๆ
อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: ท�?ว7าอย7างน�@  อาตมาจะบอกให-ง7าย  ๆ ว7าถ-าความสงส
ยอย7างน�@ม�
อย67นsะ.....ถ-าค�ณจะไปเท�?ยวถามให-หายสงส
ยน
?น  ตายกFไม7หาย....น�?จ�าไว-
อย7างหน1?งนsะ (พวกโยมห
วเราะ)....ถ-าหากว7าค�ณจะหายสงส
ย เม>?อน
?งสมาธ�
แล-วจ�ตสงบข1@นมาเอง....น
?นแหละ
อ�บาสก: แก-วหลวงพ7อจะแนะน�าว�ธ�น
?งสมาธ�.....
หลวงพ7อ: ได-  ๆๆ......สมาธ�น�@น7ะ.....สมาธ�น�?เปFนเร>?องของพ�?ท�ายากซsะหน7อย
น1ง  กFเพราะว7าม
นเปFนของท�?ไม7เคยหย�บมาต
@งแต7เลFก  ๆ  จ�ตใจของเราน�@ม
น
ไม7ม�ก�าล
ง ย�?งม�ความค�ดมาก.....ร6-มาก......ไม7ม�ก�าล
ง ถ-ากายม
นม�ก�าล
ง ต-อง
ว�?งออกก�าล
งกายถ1งจะม�ก�าล
ง.....จ�ต.....ต-องให-หย�ดพ
กน�?งเปFนอ
นเด�ยวเส�ย
ก7อน  จ�ตม�ก�าล
งเปFนแบบน�@  ท�น�@เราจะมาท�าจ�ตให-หย�ดน�?งเปFนอารมณQเด�ยว
ส
กช
?วโมงน1ง หร>อ ๑ นาท� ๓ นาท�กFด�นsะ จะร6-ส1กว7าจ�ตน�@ ม
นจะม�ป 
ญญาเก�ด
ข1@นมาได- ท�น�@ม
นล�าบากท�?เรามาน
?งสมาธ�น�?  เยFน ๆ ไปน
?งด6กFได-นsะ หล
บตา
ลงซsะน�ดน1ง  ให-ท�าความปล7อยวางท
@งหมด  ไม7ต-องน1กค�ดอะไร
มาก.....ปล7อย.....เวลาน�@ปล7อย ให-ม�ความร6-ส1กลมม
นออกแล-วลมม
นเข-า  ให-
ร6-ตามลมเท7าน�@ ไม7ต-องไปท�าอะไรม
นมาก ม
นจะร6-อะไร.....จะอะไรอย7าไปค�ด
ว�7นวายเลย
อ�บาสก: แล-วสมมต�อย7างน
?งน�? ไอ-เร>?องท�?เข-าไปในจ�ต.....
หลวงพ7อ: เร>?องอะไร ?
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อ�บาสก: ไอ-เร>?องท�?ผ7านมา  หร>อเร>?องอะไรท�?ผ7านมาในช�ว�ต  หร>อเร>?องท�?เรา
เคยไปทะเลาะก
บใครอย7างน�@
หลวงพ7อ: น
?นแหละ.....เร>?องทรมานและน
?นน7ะ  อ�ดซ�.....ม
นร
?วตรงไหนกFอ�ด
ซ� (ห
วเราะ)
อ�บาสก: แต7ม
น.....ไอ-ตอนท�?เราน
?งน7ะ ไอ-จ�ตท�?ม
นเข-ามา
หลวงพ7อ: จ�ตอะไร ?
อ�บาสก: ไอ-เร>?องอ>?นท�?ม
นเข-ามา  ผมค�ดว7าม
นเปFนเร>?องธรรมชาต�ใช7ไหมคร
บ 
? ท�?เราจะต-องน
?งป 
�บต
ดให-ม
น
หลวงพ7อ: ไม7ใช7 ๆ  ......ไม7ใช7เอาเด�wยวน�@นsะ....นานนsะน�?  อ�กช�ว�ตหน1?งได-กFย
ง
ด�นsะ ท�?พ6ดน�?น7ะ ไม7ใช7ว7าม
นง7ายขนาดน
@นนsะ ต-องให-ร6-ว7าม
นเร>?องอะไร
อ�บาสก: ผมกFว7าอย7างน
@นแหละคร
บ  ม
น.....ไอ-ท�?จะน
?งโดยไม7ให-ม�อะไรต�ด
เข-ามา ให-ว7างท�เด�ยวเลยผมว7าม
น อ-า......
หลวงพ7อ: ใช7.....หลวงพ7อเข-าใจอย7างน
@นนะ  เช7นว7าค�ณน
?งฟ 
งเส�ยงดนตร�ท�?
เขาเล7นนsะ ค�ณกFต-องการความสงบใช7ไมs?
อ�บาสก: ห6กFได-ย�น
ลพ  เม>?อได-ย�นน7ะค�ณจะค�ดอย7างไร.....ค�ดว7าเส�ยงมารบกวนเราอย7างง
@นเห
รอ?
อ�บาสก: ผมไม7น1ก
หลวงพ7อ: น1กย
งง
ย.....สบายไมs สงบไมs?
อ�บาสก: ผมว7าผมสงบ เส�ยงกFเส�ยงม�ไป
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หลวงพ7อ: หา.....ได-อย7างน
@นจร�งหร>อ.....หร>ออ
นน�@เปFนค�าพ6ดเฉยๆน�?
อ�บาสก: ไม7.....ม
นม�อย7างน
@นจร�ง แต7บางท�ถ-าเผ>?ออย67ในอารมณQท�?  ไม7ถ6กก
บ
อารมณQอย7างน�@ ม
นกFรบกวนเหม>อนก
น
หลวงพ7อ: น
?นแหละม
นรบกวน.....ไม7ใช7ส�?งน
@นมารบกวนเรา  เราไปรบกวน
เขาร6-ไหม?
อ�บาสก: กFถ6กแล-วน�?คร
บ
หลวงพ7อ: น
?นแหละ.....ค�ณต-องเข-าใจใหม7  คนจะพ6ดโต-งๆอย67  ค�ณจะว7า 
แหม....น
?งสมาธ�ไม7ได-คนมารบกวน  เส�ยงมารบกวนกFค�ดได-.....แต7ว7าม
นไม7
ถ6ก  ถ-าถ6กแล-วเราไปรบกวนเขา.....เขาไม7รบกวนเราถ-าค�ดอย7างน�@จ�ตกFสงบ
ง7าย
อ�บาสก: เด�wยวๆ.....หลวงพ7อยอมร
บหร>อเปล7าว7า  ตอนหลวงพ7อน
?งสมาธ� 
หลวงพ7อม�ส�?งอ>?นเข-ามารบกวนไมsฮsะ?
หลวงพ7อ: ม�
อ�บาสก: ม�ใช7ไมsคร
บ.....ผมขอถามแค7น�@แหละคร
บ
หลวงพ7อ: เออม�
อ�บาสก: แล-วหลวงพ7อท�าอย7างไรคร
บ
หลวงพ7อ: แต7ร6-ม
นอ
นน�@ไม7เปFนไรน�?  ม
นเปFนอารมณQเฉยๆ  เราไม7ม�อะไรกะ
ม
น  ไม7ม�ความว�7นวายก
บม
นแล-ว  เหFนไก7ม
นผ7านกF  อ>@อ.....ไก7ม
นผ7าน  เหFน
ส�น
ขม
นผ7านกF อ>@อ.....ส�น
ขม
นผ7าน แล-วกFแล-วไป อะไรม
นผ7านกFผ7านแล-วไป
อ�บาสก: หลวงพ7อย
งไม7ได-บอกถ1งว�ธ�น
?งเลยคร
บ
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ลพ  น�?น
?งอย67เด�wยวน�@(พ6ดพลางแสดงท7าให-ด6)  เอาขาขวาท
บขา
ซ-าย.....น�?ๆ.....ม>อขวาท
บม>อซ-ายต
@งกายให-ตรง  แล-วกFน1กว7าในเวลาน�@  เรา
จะปล7อยวางท
@งหมด เหล>อแต7จ�ตอ
นเด�ยว เร>?องการงานท�กส�?งเราปล7อยแล-ว
เด�wยวน�@
อ�บาสก: ไม7ว7าจะม�ป 
ญหาอะไร ?
หลวงพ7อ: ใช7.....เด�wยวน�@ไม7ต-องน
?งแก-ป 
ญหาก
บใครแล-ว  เราจะปล7อยวาง 
แล-วก�าหนดเอาความร6-ส1กก
บลม เอาลมเปFนรากฐาน
อ�บาสก: ค>อว7า......หายใจให-ม
นเปFนจ
งหวะ
หลวงพ7อ: หายใจให-ม
นสบาย  อย7าไปบ
งค
บให
ม
นยาว.....ม
นส
@นนsะ  ปล7อย
ตามสบายของม
น จะม�อะไรมาผ7านกFช7าง เราจะปล7อยวางม
น น
?งอย7างน�@ม
น
จะเปFนย
งไงไมs....อย7าค�ด  ค�ดกFไม7ส7งเสร�มม
น  น
?งไปย
งง�@ม
นจะเปFนย
ง
ไงไมs?......ม
นจะเหFนอะไร?  ....อย7าไปค�ด  ไม7เอาท
@งน
@นแหละ....เราไม7
ต-องการอะไร เราต-องการร6-ลมเข-า  -  ออกเท7าน
@น  จนกว7าท�?เราม�ความสงบ
เข-าไปเร>?อย ๆ
อ�บาสก: แล-วน
?งต-องหล
บตาหร>อเปล7าคร
บ ?
หลวงพ7อ: หล
บตาน�ดน1งซ� อย7าไปหล
บให-ม
น.......
อ�บาสก: แล-วไม7ต-องการอะไรใช7ไหมคร
บ ?
หลวงพ7อ: ไม7ต-องเพ7งอะไร  ด6น�?  ๆ  .....ด6ลมเข-า-ออกน�?  ไม7ต-องด6อะไร  เอา
ตามก�าล
งนsะ อย7าไปบ
งค
บม
นมาก น
?งไปช�านาญไปแล-วม
นน
?งอย67ได-
อ�บาสก: แล-วน
?งว
นละก�?นาท�คร
บ ?
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หลวงพ7อ: เอาเถอะ......ม�โอกาสเท7าไรกFเอาเถอะ......บางคนไปน
?งอย67ท
@งว
น 
ม
นกFเลยไม7ได-ท�างานเลย
อ�บาสก: ใช7......เส�ยประโยชนQไป
หลวงพ7อ: ใช7......เส�ยประโยชนQซ�........ไอ-คนม�ประโยชนQมาก ๆ ย�?งเส�ยแล-ว
น�?  น
?งในเวลาเราจะนอนหร>อเวลาเราพ
กผ7อน.......ว
นหย�ด.....เราหาร7มไม-
เยFน ๆ ไป น
?ง
อ�บาสก: เด�wยวกFหล
บเลยซ�คร
บ ?
หลวงพ7อ: หล
บกFคนม
นหมดแล-วน
?นน7ะ  คนข�@เก�ยจม
นถ1งหล
บ  เราไปเข�ยน
หน
งส>อเราเคยหล
บไมs ? ม
นกFอย7างเด�ยวก
นน
?นแหละ เราเคยเข�ยนหน
งส>อ 
ท�าบ
ญช�อะไร  ม
นหล
บไหมน�?  จะหล
บย
งไงม
นเข�ยนจ-องอย67น�?  หล
บม
นกFพ
ง
เท7าน
@นแหละ  จ�ตน�@กFเหม>อนก
น  ม
นกFแยกออกจากลมเท7าน
@นแหละ  คนย
ง
ไม7ได-ท�าน7ะสงส
ย  ถ-าเปFนอาตมาย�?งจะสงส
ยมากกว7าน�@.....ถ-าไม7ได-ท�านsะ 
ท�น�@ต7อไปเม>?อจ�ตสงบแล-ว ไม7ต-องน
?งมากหรอก น
?งท�ละ ๕ นาท�กFได- เม>?อค�ณ
ออกจากสมาธ� จะไปท�างานอะไรท�?ไหนกFตามท� จะย>น เด�น น
?ง นอน ให-ม�
สต�อย67ว7า  เราท�าอะไรอย67เด�wยวน�@  อ
นน�@ม
นเปFนท�?เร�ยกว7า  ให-ก�าล
งเราท�?ไม7ม�
เวลาน
?งนาน เราจะท�างาน ย>นเรากFต-องท�างาน น
?งเรากFต-องท�างาน นอนกF
ต-องท�างาน ให-เราม�สต�อย67อย7างน�@เสมอเท7าท�?เราท�าได-สองด6ให-จ�ตสงบแล-วด6
ซ� ลอง ๆ ม
นจะเปFนย
งไงไมs ให-ม
นเก�ดข1@นในท�?น
@นแหละ ไอ-ต
วท�?ม
นไม7ร6-น
?น
แหละ  อย7าไปถามคนอ>?นเลย  ให-ม
นร6-ข1@นมาแล-วม
นจะบอกต
วม
นเอง  ตรง
น
@นแหละ.....ย
งไม7เคยได-ท�าก
นใช7ไมs ?
อ�บาสก: ผมจะลองท�าด6คร
บ.....กFผมกFค�ดว7า......ผมไปท�าแบบของพวอ�น
เด�ย
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อ�บาส�กา: โยคะหร>อคsะ ?
อ�บาสก: ไม7ใช7....ไอ- ๆ......(พ6ดเปFนภาษาอ
งกฤษ).....ของอ�นเด�ยเคsา
หลวงพ7อ: เอ-อ.....เขาท�าย
งไง ?
อ�บาสก: ค>อแบบท�?ให-พ6ดถ1งค�า.....โดยท�?ค�า ๆ น�@ไม7ม�ความหมายอะไรท
@งส�@น 
เขาว7าจะท�าให-จ�ตว7างไปโดยท�?พ6ดถ1งค�าท�?ไม7ม�ความหมาย กFคล-าย ๆ ก
นอ�ก
แหละก
บของพ�ทธเรา
หลวงพ7อ: อ
นน
@นเราไม7ร6-แง7ม�มของม
น ไม7ได-ถ1งท�?ส�ด เราย
งไม7ร6-เร>?องของม
น 
ความเปFนจร�งของว7างน7ะ.....คล-าย ๆ แก-วใบน�@ไม7ม�ใช7ไมs ?
อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: ถ-าไม7ม�ว
ตถ�  ม
นจะม�ว7างหร>อ  ว7าง.....ม
นเก�ดจากของท�?ม�อย67  แต7
ท7านพ6ดว7า....ม
นเปFนของว7าง.....(ห
วเราะร7วนในล�าคอ).....น�?แก-วม
นเปFน
ว
ตถ�  ท7านบอกว7าม
นว7าง.....ท�าจ�ตให-ม
นว7างจ�ตจะไปเอาอะไรไปท�าให-ม
น
ว7าง ม
นว7างก
นหมดซsะแล-วน�?  ม
นกFจนม�มเท7าน
@น ค�าท�?ว7าว7างม
นว7างในของ
ท�?ม�อย67
อ�บาสก: ถ6กแล-วคร
บ
หลวงพ7อ: อ
นน�@ม
นเปFนของสมมต�
อ�บาสก: ท7านพ6ดถ6กแล-วคร
บ หมายถ1งว7างในส�?งท�?เราค�ดอย67  พอม�อะไรมาก
ระทบให-วางจากส�?งน
@น
หลวงพ7อ: ให-วางจากส�?งน
@น  แต7อ
นน
@นม
นม�อย67นsะ.....ม�ค>อเราร6-เฉย  ๆ  ค>อ
ม�.....ไม7ได-ย1ดม
?นถ>อม
?นม
นแต7ม
นร6-จ
กอย67 ถ-าม
นไม7ม�ม
นกFไม7ร6- ม
นร6-เพราะส�?ง
ท�?ม
นม� และกFว7างม�กFเพราะส�?งท�?ม
นไม7ว7าง ม
นต-องเปFนอย7างน
@น
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อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: ไอ-ความเปFนจร�งแล-วน�?ไม7ม�นsะ  แต7คนมาสมมต�ว7าแก-ว.......ไป
สมมต�มาจากอะไรน�?  สมมต�มาจากส�?งท�?ม
นไม7ม�  ให-ม
นม�  ม
นเปFนของสมมต� 
ไอ-ความเปFนจร�งแก-วม
นกFไม7ใช7  ม
นไม7ม�อะไรท
@งน
@นม
นเปFนธรรมชาต�ข1@นมา
เฉย ๆ เท7าน
@น เราไปต
@งช>?อให-ม
นแล-วกFไปย1ดช>?อ......ต�ดช>?อม
น ใครว7าแก-วกF
ย1ดว7าแก-ว ไอ-คนน�@ย1ดว7าถ-วย กFว7าถ-วย ไอ-คนไปพบแก-วก
บถ-วยน�?พ6ดคนละ
อย7าง  กFทะเลาะก
นกFได-  เพราะว7าอ
นน�@ม
นสมมต�ม
นจ1งต7างก
น  แต7ตาม
สภาพของม
น ม
นไม7ม�อะไรท
@งน
@นแหละ เราสมมต�ให-ม
นเปFนแก-ว เปFนกระ
โถน เปFนถ-วยข1@นมา  ตามธรรมชาต�ม
นไม7ม�อะไร  ม
นม�เม>?อเราสมมต�ข1@นมา
น�@.....อย7างต
วเราท�กคน ม�ช>?อต
@งแต7ว
นเก�ดหร>อเปล7า พอเก�ดมาป�sบ พ7อ-แม7
กFต
@งช>?อให-  เปFนนายก.  นายข.  น�?.....ม
นม�ข1@นเด�wยวน�@  ม�ประโยชนQไหมช>?อ
น�?.....ม�ซ�ให-คนร6-จ
กว7าช>?อน
@น  ๆ  ถ-าเร�ยกว7าคน  ๆ  ถ-ามาต
@งร-อยคนพ
นคน 
ใครจะมาล7ะ กFมาท
@งพ
นคนร-อยคน จะเปFนประโยชนQอะไรล7ะ ต-องเร�ยกเปFน
นาย ก.  นายก.  นายข.  กFมาม�ประโยชนQแค7น�@ สมมต�ไม7ใช7ว7าไม7ม�ประโยชนQ 
ท�น�@ว�ม�ต�ม
นกFพ-นจากน�@ไป  ค�ดว7าม
นไม7ม�อะไรตรงน�@  ท�?ม�อย67เด�wยวน�@กFเร�ยกว7า
สมมต�  ของเราน�?ไปซ>@อมาเด�wยวน�@ถ-ามาหาพระ.....พระกFว7า......น�?ไม7ใช7ของ
ค�ณหรอก ค�ณกFจะเถ�ยงไม7ใช7ของผมย
งไง  ผมซ>@อมาเด�wยวน�@  ซ1@อกFจร�งเถอะ 
ซ>@อมากFไม7ใช7 อย7างน�@.....ม
นว7างอย7างน�@
อ�บาสก: หลวงพ7อมาท�?น�?.....ผลประโยชนQ.....อ-า.....ท7านย
งไม7อธ�บาย  ผม
อยากให-ท7านอธ�บาย
หลวงพ7อ: อาตมาเหFนว7า  ม
นไม7ค7อยยากอะไรนsะ  ให-ผลม
นเก�ดมาจากเหต�
ม
นเถอะ ถ-าเราท�าแล-วผลม
นจะเก�ดข1@นเอง ไม7อยากจะร6-กFต-องร6- เช7น ผลไม-
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ผลน
@น จะท�าย
งไง.....ให-เข-าใจอย7างเด�ยว กFให-เข-าใจหมดนsะ อาตมาไม7เคย
มาเม>องนอกน7ะ.....ไม7ร6-ว7าผลอะไร  เขาเอามาให-ทาน  แหม....อร7อยจร�งนsะ 
ม
นหวาน.....ม
นหอมร6-จ
กหมด  แต7ช>?อผลอะไรน�?อาตมากFไม7ส�าค
ญมาก  ไม7
ต-องถามหาม
นแล-วนsะ  ร6-กFได-  ถ-าม�คนบอกผลน
@นช>?อน�@กFร
บฟ 
ง  ถ-าไม7ม�ใคร
บอกFช7างม
น  ให-อาตมาได-ฉ
นผลไม-ชน�ดน�@กFแล-วก
นเท7าน
@นแหละ  ถ-าเขาว7า
ผลอ
นน�@  ผลอ
นน
@นม
นกFไม7เพ�?มความหวานข1@นมาอ�กหรอกนsะ  ม
นไม7เพ�?ม
ความเอรFดอร7อยข1@นมาอ�ก
อ�บาสก: คร
บ
หลวงพ7อ: ให-เข-าใจอย7างน�@ เรากFไม7ต-องสนใจอะไรเท7าไหร7 ควรร6-กFร6- ไม7ควร
ร6-กFไม7ต-องร6-  ผลเก�ดจากสมาธ�  จ�ตของค�ณจะเย>อกเยFน  ค�ณจะม�สต�  ป 
ญหา
อะไรเก�ดข1@นมาป�sบเปFนต-น ค�ณจะพยายามต
ดอ
นน
@นไม7ให-เปFนท�กขQ
อ�บาสก: ค>อเร�ยกว7าร6-จ
กว7าอะไรเปFนอะไร
หลวงพ7อ: น
?นแหละ.....ม
นจะเปFนอย7างน
@น  ให-ค7อย  ๆ  ส
งเกตไป  อย7าเรFว
นsะ.....น�?น7ากล
วจะร-อนเก�นไป
อ�บาสก: ไม7คร
บ
หลวงพ7อ: เออ.....อย7าให-ร-อนนsะ ร-อนไม7พบนsะ.....ย�?งร-อนใหญ7นsะ
อ�บาสก: ผมพยายามน
?งมาต
@ง ๓-๔ ป�แล-วคร
บ
หลวงพ7อ: เอ-อ.....ให-วางซsะ  ค>ออย7าไปเอาอะไรเลยน
?งน7ะ  เราน
?งท�าความ
เพ�ยรเพ>?อการปล7อยวางไม7ใช7จะเอาอย7างน
@นอย7างน�@
อ�บาสก: ไม7คร
บ.....ผมไม7ได-ค�ดอะไรคร
บ ท�าเพราะเพ>?อความพ
กร-อน
หลวงพ7อ: จ�ตสงบไมs ?
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อ�บาสก: กFบางคร
@งกFสงบ บางคร
@งกFม�เร>?องไม7สงบ
หลวงพ7อ: น
?นแหละ.....เร>?องไม7สงบข-างนอก  แต7ความค�ดเราจะ
เปล�?ยนแปลงไปเร>?อย ๆ ค�ดเข-าไปหาจ�ดม
นแล-วจะเปล�?ยนล�าต-นไปเร>?อย ๆ
อ�บาสก: แต7สร�ปแล-วม
นด�ก
บส�ขภาพจ�ตคร
บ
หลวงพ7อ: เอ-อ.....ต-องเอาอย7างน
@น
อ�บาส�กา: (อ�กคน)  หลวงพ7อคsะ  หน6ม�ป 
ญหาอยากจะถามว7า  เร>?องการน
?ง
กรรมฐานน�?นsะคsะ ซ1?งหน6กFเคยทดลอง และหน6ได-ไปท�?ว
ด กFม�ท7านอาจารยQท�?
ว
ดสอนอย67เหม>อนก
นว7า  ว�ธ�น
?งกรรมฐานน�?น7ะ  ให-เราน
?งแบบท�?หลวงพ7อได-
สอนเม>?อก�@น�@น7ะฮ7ะ  แล-วให-เพ7งจ�ตอย67ท�?ลมหายใจเข-า-ออก  ในระหว7างท�?ลม
หายใจเข-า  -  ออกน�?น7ะ หลวงพ7อค�ดว7าจะเปFนการด�หร>อว7า.....ส�าค
ญหร>อไม7
ท�?เราจะใช-ค�าพ6ดท�?ว7า  หายใจเข-า......พ�ท.....หายใจออก......โธ  พ�ทโธตลอด
เวลาเลย หร>อว7าเราจะเพ7งจ�ตอย67ท�?สายลมหายใจคsะ ?
หลวงพ7อ: ม
นเปFนอย7างน�@  ๆ  อ
นน�@เราต-องท�าผ7านไปแล-วถ1งร6-จ
ก  ท�?เรา
หายใจและน1กว7าพ�ทโธ ม
นท�างานหยาบ เราฝ1กว7า พ�ทโธ เรากFน
?ง....พ�ทโธ
ไปเร>?อย เม>?อจ�ตเราม
นละเอ�ยด ไอ-พ�ทโธม
นเปFนของหยาบซsะแล-ว ถ-ามาม
ว
เพ7งว7าพ�ทโธ  ม
นอยากจะร�าคาญ  เลยเก�ดความสงส
ยข1@นมาเราจะไปว7าม
น
ไม7ได-นsะ ไอ-พ�ทโธน
?นค>อต
วผ6-ร6-น
?นเองแหละ ไม7ต-องว7าพ�ทโธกFได- แต7ม
นร6-ว7า
เข-า - ออก น
?นแหละความร6-น
@นเร�ยกว7าพ�ทโธ ไอ-ต
วพ�ทโธน�?ค>อค�าพ6ดท�?เราร6-
ว7า ลมเข-า-ออก อย67 ขณะน
@นม
นเปFนต
วพ�ทโธอย7างแท-จร�ง แต7ในระยะท�?ม
น
เปล�?ยน เราไปสงส
ยว7า  ท7านอาจารยQบอกให-ว7าพ�ทโธ......พ�ทโธ  เรากFไม7ว7า
พ�ทโธ  แต7ลมม
นกFเข-า-ออกอย67  ม
นจะเปFนต
วสงส
ยข1@น  อ
นน�@ไม7ต-องสงส
ย
แล-ว  ไม7ต-องพ6ดว7าพ�ทโธ  ม
นกFร6-อย67แล-ว  ไอ-ความร6-น
?นแหละเร�ยกว7าพ�ทโธ 
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ความร6-ส1กว7าพ�ทโธน
?น.....เร�ยกว7าพ�ทโธอย67แล-ว  ม
นเปล�?ยนเท7าน�@  เข-าใจเท7า
น�@กFพอแล-ว  ให-ร6-ว7าม
นออกหร>อม
นเข-าเท7าน
@นแหละ  น
?งอย67ตรงน�@  ผลท�?ส�ด
เหFนจ�ตอย67ท�?น�?  เหFนลงอย67น�?น�?  เหFนสต�อย67ท�?น�?  เหFนความร6-เก�ดพร-อมอย67ใน
ความสงบ  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@สงบลงไปแล-วจ�ตกFเหFนหน1?งไม7ม�อะไรตรงน�@ 
ท�น�@ออกจากน�@ไป.....ก7อนน
?งสมาธ�น�?ควรพ�จารณา  ต
@งแต7ศร�ษะลงไปหา
ปลายเท-า  พ�จารณากาย.....กายท
@งก-อนน�@เปFนกาย  แล-วพ�จารณาของใน
กายน�?ม�อะไรอ�กบ-างไหม  ?.....ท�กคร
@ง  อ
นน�@จะส7งเสร�มให-เราเข-าไปเหFน
ว7า.....เออ.....คนเราน�?ม
นกFไม7ม�อะไรมากมายนsะ ม
นจะพ�จารณาม�ป 
ญญาไป
เอง  เม>?อม�ป 
ญญาไอ-ความท�กขQ.....ความยากม
นกFทอนเข-ามา  อย7างข-าวว
น
น�@ก�นก�?จาน....น�?.....ท�าไมม
นก
งวล บางว
นทะเลาะก
น พ7อบ-าน แม7บ-าน ไม7
ได-อย�7เปFนส�ขก
นเพราะอะไร?.....ม
นจะไปค-นคว-ามาอ7านด6  ม
นจะร6-จ
กปล7อย 
ร6-จ
กวาง จ�ตใจเราจะสงบ เหFนแล-วม
นกFปล7อย....กFวาง เปFนจ�ตใจท�?เย>อกเยFน 
จ�ตใจท�?แน7นหนา  เปFนก�าล
งท�?จะเก�ดป 
ญญาของเรา  ส�าหร
บให-เราเย>อกเยFน
ในครอบคร
วน�@
อ�บาส�กา: แล-วกFม�อ�กอย7างหน1?ง  เอ-อ.....ท7านผ6-ใหญ7ซ1?งอาย�กFร�7นราวค�ณย7า 
ค�ณยายนsะคsะ  ท7านเล7าให-ฟ 
งว7า  ท7านได-น
?งกรรมฐาน  แล-วเปFนความจร�ง
ไหมคsะว7าท�กคนเม>?อม�จ�ตศร
ทธาแน7นแล-ว กFให-ฝ1กกรรมฐานน�?น7ะ เม>?อน
?งไป
นาน ๆ เม>?อจ�ตสงบแล-วกF จะเหFนอะไรต7าง ๆ เก�?ยวก
บนรกสวรรคQหร>ออะไร
อย7างน�@ ท�?เล7าให-ฟ 
งน�@เปFนความจร�งไหมคsะ ?
หลวงพ7อ: อ
นน�@ม
นเร>?องเบFดเตลFด  ม
นต-องท�@งท
@งน
@นแหละ  ถ-าเหFนสวรรคQจะ
กระโดดข1@นไปได-หร>อ เหFนแสงสว7าง....อย67ในเม>องเราน�?แสงสว7างเยอะไปนsะ 
ไม7ต-องไปน
?งหล
บตากFเหFนสว7างหรอกเด�นไปตามเม>องแสงสว7างม
นเยอะไป
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แล-ว ไม7ต-องไปอย7างเหFนอ
นน
@น อยากจะเหFนความสงบของจ�ตเราน�@ เม>?อถ6ก 
อารมณQไม7อยากจะให-ม
นย1ดม
?นถ>อม
?น  อยากให-ม
นพ-นจากท�กขQเท7าน
@นอ
น
น
@นกFเปFนไปได-เหม>อนก
น  แต7ว7าม
นเปFนเคร>?องประด
บของผ6-ม�ป 
ญญา  ม
น
เปFนของเบFดเตลFดอย7างน
@น  ไม7เปFนของควรย1ดม
?นถ>อม
?นอะไรม
น  เราไม7
ต-องการอ
นน
@น อ
นน
@นม
นเปFนของภายนอก ม
นเปFนไปได-ท�กอย7างน7ะแหละ
อ�บาส�กา: จ�ดประสงคQของหลวงพ7อกFค>อ.....การน
?งกรรมฐานน�?  ต-องการ
ท�าใจให-สงบเท7าน
@น
หลวงพ7อ: ใช7
อ�บาส�กา: แต7ว7าการน
?งกรรมฐานของท7านผ6-ใหญ7  ท�?เคยเล7าให-หน6ฟ 
งเม>?อ
สม
ยเปFนเดFก ค>อน
?งกรรมฐานแบบต-องการจะร6-แบบ......
หลวงพ7อ: น
?นแหละคนชอบเล7นหมากร�ก  จะไปน
?งให-ร�าคาญท�าไมอย7างน
@น 
ม
นไม7อดหรอกของจะด6อ
นน
@นไม7ต-องอย7างน
@นแล-วน�?  ร6-ว7าม
นเปFนของปลอม 
กFไม7ต-องไปร6-ซ�
อ�บาส�กา ค>อถ-าเผ>?อน
?งน�?ต-องการจะเหFน ๆ จร�งหร>อเปล7าคsะ ?
หลวงพ7อ: ไม7ร6-.....บางคนม
นกFเหFน บางคนม
นกFไม7เหFน ม
นคนหลายคนท�า 
ไม7ใช7คน ๆ เด�ยวท�า
อ�บาสก: ไอ-ผล.....เราไม7ต-องการเหFนอะไร
หลวงพ7อ: เอ-อ ๆ ......น
?น
อ�บาสก: แล-วเหFนอะไรล7ะคร
บ ?
หลวงพ7อ: เหFนจ�ตเจ-าของม
นสงบเท7าน
@นแหละ
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อ�บาสก: ใช7.....เหต�ผลม
นม�อย67แค7น
@นแหละ  ไอ-การท�?ใครบอกว7าเหFนโน7น 
เหFนน�? ผมว7า.....แสดงว7าจ�ตเขาไม7ว7างจร�ง ถ-าเผ>?อเขาเหFนถ6กไหมคร
บ ?
หลวงพ7อ: ใช7....ถ-าเหFนกFเหFนม�เหต�ผลด�กว7าน
@น  เหFนเร>?องจนว7าระง
บให-ไม7ม�
เร>?อง
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๕๙ - หลวงพ9อชา ตอบป�ญหาผ0Bมาซ�กถาม
http://ajahnchah.org/thai/ANSWER.php 

ตอบ
........เร>?องอธ�ฐานน�?นะ  วจ�ปณ�ธาน..........ความปรารถนาทางวาจา  มโน
ปณ�ธาน...........ความปรารถนาทางใจ  การปณ�ธาน.........ความปรารถนา
ทางกาย  ความปณ�ธานปรารถนาน�?กFค>อ  ต
วย1ด  3  อย7างรวมเข-าก
น  ม
น
พร-อมด-วยการกระท�า  พร-อมด-วยการประพฤต�ปฏ�บ
ต�  พร-อมก
นไปถ1งท�?ม
น 
แต7ว7าความปรารถนา........อย7างโยมมาน�?น7ะ  จะมาว
นหนองป7าพงว
นน�@  จะ
มากราบพระอย67ในท�?น�@  น�?ค>อความปรารถนา วาจาพ6ดมา จ�ตกFมา กายกFมา 
น�?เร�ยกว7าท�าปรารถนาแล-ว กFได-มาถ1งในท�?น�@น�?มาด-วยการอ�ปาทานย1ดม
?นถ>อ
ม
?น  แต7ว7าการอ�ปาทานย1ดม
?นถ>อม
?นอ
นน�@ไม7แน7นอนนะ  ต7อไปค�ณจะ
ปรารถนามาทางว
ดหนองป7าพงน�@  ม
นจะแหกไปทางโคราชกFได-นะ  เพราะ
ม
นม�เหต�ข
ดขวางอย67ค>อเร>?องน�@ม
นย
งไม7จบเข-าใจไหม  ?.......ไม7จบเร>?องม
น 
ฉะน
@นค�าปรารถนาอ
นน�@  กFอย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
นนะ ให-ปลงลงอน�จจ
ง ท�ก
ข
ง อน
ตตาด�กว7า อย7างโยมพร�7งน�@จะไปกร�งเทพ ฯ นะ.......ชวนเพ>?อนไปไป
เดFดขาดแน7นอนเลขร
บรอง.........อย7าไปร
บรองม
นเลย ตอนกลางค>นมาม
น
ปวดท-อง ตอนเช-าไปไม7ได-กFม� ม
นกFต-องปล�?ยน ม
นเปFนอน�จจ
ง แม-ต
@งแต7ว7า
พ6ดแล-วน�?.....อย7าไปร
บรองม
น  อนาคตย
งมาไม7ถ1ง.....อย7าไปร
บรองม
นเลย 
ของร
บรอบไม7ได-

ถาม
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แต7ท7านบอกว7า...ท7านหมายความย
งง�@  ท7านบอกว7าบ�คคลท�?ส�าเรFจข
@น
อนาคาม�ข1@นไป.....ข
@นอนาคาม�แล-ว ท7านอาจจะไม7ปรารถนาพ6ทธภ6ม�อ�กแล-ว
กFได- ถ-าจะไปเสวยส�ข.....
ตอบ
คนท�?ปรารถนาน�?น7ะ  ม
นย
งอย67ในภพ  เม>?อจบแล-ว.....ไอ-ความปรารถนาน�?
หายไป.....ไม7ม� ม
นส
กแต7ว7า ม
นไม7ม�อะไรหรอก ไอ-ความปรารถนาอยากจะ
เปFนน
?นอยากจะเปFนน�? ม
นปรารถนาอย67ในภพท
@งน
@นแหละ ม
นต-องมหดการ
ปรารถนาแล-ว
ถาม
เพราะฉะน
@นถ1งบอกว7า  บ�คคลใดบ�คคลหน1?ง  จะกระท�าอะไรกFแล-วแต7  ถ1งท�?
ส�ดแห7งการกระท�าหร>อจะอ�ท�ศส7วนก�ศล หร>อจะแผ7บารม�อะไรถ1งแล-วแต7 จะ
ไม7ม�ภพใดด�กว7ามน�ษยชาต�
ตอบ
ม
นด
บหมด ไปถ1งท�?จบของม
นแล-ว
ถาม
ถ1งบอกว7าว�ญญาณต7าง ๆ สมมต�นะคร
บว7าท7านเหล7าน
@น จะแผ7เมตตากFย
ง
ต-องอาศ
ยร7างมน�ษยQเพ�ยงแต7สมมต�นะฮะ....หร>อต-องผ7านมน�ษยQ  ตกลงส�?งท�?
ด�ท�?ส�ดในการกระท�า กFค>อภพมน�ษยQด�ท�?ส�ด
ตอบ
ท�?ส�ด.....ท�?ส�ดในภพ
ถาม
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คร
บ
ตอบ
(ห
วเราะ).....ท�?ส�ดอย67ในภพน�@ ท�?จะท�าไม7ให-ม�ภพได-ค>อมน�ษยQ ไม7ใช7ด�ท�?ส�ดค>อ
ภพของมน�ษยQ  ด�ท�?ส�ดค>อภพมน�ษยQท�?จะท�าให-หมดภพได-ในภพอ
นน�@  ท7าน
จ1งเร�ยกว7าด
บ  ถ-าหากเร�ยกว7า...ม
นด
บแล-ว  ท�น�@กFไม7ม�ป 
ญหา  ด
บ.....กFจะ
เปFนย
งไง  ไอ-ความเหFนอย7างน�@ม
นไม7ม�  ม
นด
บส�@นอะไรท
@งหลายเหล7าน�@ม
น
ไม7ม�ป 
ญหาอะไรแล-ว เพราะฉะน
@น.....จ1งบอกว7า.....ป 
ญหาท�?จะเก�ดไม7ม�  เรา
จะตามว7าม
นด
บไปท�?ไหนนะ ไอ-เพราะเราเคยม�ภพอย67 ม�อ�ปาทานอย67 ถ-าว7า
ต
ดอ�ปาทานแล-ว ท7านเทศนQให-ฟ 
งน7ะ ท7านให-ต
ดอ�ปาทาน.....ก
บคนฟ 
งท�?ย
ง
ม�อ�ปทานอย67  กFสงส
ยเร>?อยไป.....ไม7ไปจะไปอย67ท�?ไหนน-อ  ท7านจ1งว7าไอ-แสง
ไปในเท�ยนท�?เราจ�ดข1@นมาน7ะ  ม
นกFล�กม�แสง  โหลงอย67นะ  เม>?อลมม
นพ
ดมา
ป�sบ.....ไปแล-ว.....เปลวแห7งไฟน�@.....ม
นจะไปในท�ศไหน  ?  เราตอบม
นไม7ได-
ท
@งน
@น.....ม
นด
บ.....จ�ดน
@นพระอร�ยเจ-าช
@นบนท7านน�พพานท7านไปท�?ไหน 
?.....ม
นด
บ  ท�าไมถ1งจะร6-ได-.....ได-ความค�ดว7า.....ท�าไมถ1งจะร6-ได-อ
นน�@  ม
นกF
ไม7ม�ในท�?น
@น ม
นม�แค7คนอย67ในภพน�@  ถ-าท7านน�พานแล-ว ท7านจะไปท�?ไหน  ? 
ไอ-ความค�ดในท�?น
@น  ม
นกFไม7ม�ในบ�คคลเช7นน
@น  ม
นจะม�ก
บบ�คคลท�?ย
ง
ปรารถนาอย67ในภพอ
นน�@  ถ-าถ1งจ�ดน
@น  ความปรารถนาอ
นน�@ไม7ม�  ท7านจะไป
ท�?ไหน ? ..... ม
นด
บ.....ม
นหมด หมดป 
ญหาท�?จะพ6ด
ถาม
และอ�กอ
นหน1?งท�?ผมได-เร�ยน  ค�าสอนของทางศาสนาคร�สตQ  มาต
@งหลายป�ท�
เด�ยว  ป 
ญหาเขาว7าพระผ6-เปFนเจ-าของเขาน�?น7ะ  เวลาส�@นโลก.....โลกแตกด
บ
ไปแล-ว ค>อไฟล-างผลาญโลกอะไรกFแล-วแต7เถอะ เม>?อแตกด
บส6ญโลกไปแล-ว 
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ว�ญญาณของบ�คคลนะคร
บ  ท�?ถ>อศาสนาคร�สตQของเขา  จะรวมต
วเปFนพวก
เด�ยวก
นนะคร
บ พวกนอกร�ดหร>อคนศาสนาอ>?น จะแยกไปอ�กพวกหน1?ง อ
น
น�@ส�าค
ญมากนะคร
บ.....ท7านฟ 
ง.....เขาว7าแยกไปอ�กพวกหน1?งไม7เก�?ยวก
น 
คนท�าความด�ในศาสนาคร�สตQข1@นสวรรคQ  คนท�าความช
?วกFตกนรกต7อ
ไป.....อย7างน�@  แต7เขาข-ามไปว7า คนนอกร�ตอย67อ�กพวกหน1?ง ฉะน
@นสร�ปผลกF
หมายความว7า ในภพต7าง ๆ นะฮะ กFย
งม�การแบ7งท�านองศาสนา เหม>อน
ก
บโถมน�ษยQถ6กไหมคร
บ ?
ตอบ
ม
นกFม�แบ7งซ�.....ม
นภพน�?.....ม
นแยกก
นไม7ได-
ถาม
เปล7าคร
บ.....ผมไม7ได-หมายถ1งภพของว7า.....สวรรคQช
@นน
@นช
@นน�@  ผมไม7ได-
พ6ดถ1งอย7างน
@น  ผมพ6ดถ1งว7าแบ7งเปFนศาสนา  แต7ว7า.....ผ6-ท�?ท�าความด�ใน
ศาสนาน
@นท�?เขาน
บถ>ออย67  กFอาจจะเปFนทางตรงไปถ1งสวรรคQช
@นของเขา 
อย7างน
@น เขาจะม�ก�?ช
@นกFเร>?องของเขา แต7ผ6-คนท�?น
บถ>อศาสนาเขา จะต-องไป
ของเขาจร�งไหม ?
ตอบ
ม
นกFจร�งน7ะแหละภพ.....ม
นเปFนภพ ถ-าม�ภพม
นกFม�ชาต�  ของเขาแท- ๆ ละ
ม
นม�ภพ

ถาม
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แต7เขาสมมต�เขาต7างศาสนา.....สมมต�อ�กนะคร
บ  สมมต�ว7าไปเจอก
นท�?  ๆ 
สมมต�นะฮะ  สวรรคQช
@นท�?  ๕  อ�ก  คนตามศาสนาพ�ทธเรา  ท�าความด�ข1@น
สวรรคQช
@นท�? ๕ จะอย67ภพเด�ยวก
น.....ถ6ก แต7จะแบ7งช
@นก
นเหม>อนโลกมน�ษยQ 
ว7าเปFนชาต�น
@นชาต�น�@ไหม ?.....ม�ป 
ญหาอย67จ�ดน�@
ตอบ
อะไรกFช7างม
นเถอะอ
นน�@  ม
นข1@นส67ความจร�งท�กศาสนาน7ะ.....เข-าใจไหม 
ความจร�งน�@น7ะ ม
นเปFนศาสนาท�กศาสนา ถ1งแม-ศาสนาถ>อไปทางไหนกFช7าง 
ความจร�งม
นต
@งม
?นอย67อย7างน
@น
ถาม
คร
บ.....ค>อด�ได-ด�.....ช
?วได-ช
?ว แน7นอนอย67แล-ว
ตอบ
ม
นไม7ว�?งไปตามล
ทธ�  ม
นไม7ว�?งไปตามอะไรของม
นท
@งน
@นแหละ  ใครจะร6-ม
น 
ไม7ร6-ม
น ม
นกFต
@งของ ม
นอย67อย7างน
@น แต7เราจะไปคว-าเอาช
@นใด ม
นกFไปตาม
เร>?องของม
น ถ-าความจร�งแล-วม
นต-องจ�ดเด�ยวก
นน�@  ถ-าย
งม�ความปรารถนา
จะไปโน-นไปน�@  กFค>อคนท�?อยากไปโน7นไปน�?  จ�ตตระหว
ดไปม
นกFเปFนภพ
อ�ปาทานเก�ดข1@นมาได-
ถาม
แล-วท7านค�ดว7า เปFนการถ6กต-องไหม อย7างค
มภ�รQโกร7าหร>อโคกร7าอะไร ?
ตอบ
อ
นน
@นอาตมาไม7ได-อ7าน
ถาม
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ค>ออย7างน�@ด�กว7า ม
นเปFนไปได-ไหมว7า น�?สมมต�นะคร
บ ไอ-ท�?บอกว7าท7านท-าว
มหาพรหม.....ว7าย
งง�@ฮะ  ท7านหล
บ.....แล-วต>?นไป  กFย
งไงกFแล-วแต7  ผมไม7
สนใจนะคร
บ  สนใจค>อหมายความว7า  ก7อนท�?ย
งไม7ม�สสารในโลกน�@หร>อ
จ
กรวาลเลย  หร>อเอาในช7วงจ
กรวาลท�?กว-างใหญ7ไพศาลน�?น
?ะ  ถ-าม�การรวม
ต
วของพล
งหร>อจะเปFนร
งส�  จะเปFนอะไรกFแล-วแต7รวมต
วข1@นมา เปFนจ�ดแรก
ท�?ค�ดก
นว7า เปFนพระพรหมกองคQ ใหญ7หร>อย
งไงกFแล-วแต7 แล-วงกFเก�ดม�องคQ
อ>?น ๆ ซ1?งเปFนการรวมต
วต7อมา แต7การรวมต
วอ
นหล
ง เหFนองคQน�?ใหญ7กว7า
หร>อองคQท�?ข1@นก7อนน�@  ท7านกFไม7ร6-ท7านมาจกไหน กFอ�ปโลกนQต
วเองว7าท7านน7ะ
เปFนผ6-สร-างคนอ>?น  เพราะต
วเองกFไม7ร6-ว7าต
วเองมาจากไหน  กFบอกว7าองคQน�@
มาท�หล
ง  กFต-องเลFกกว7าท7าน  องคQท�?มาท�หล
งกFบอกว7า.....เออ.....ฉ
นน�?มา
ท�หล
ง  สงส
ยไอ-น�?จะเปFนผ6-สร-างฉ
นหร>อเปFนนายของฉ
น  เพราะองคQน�@น7ะ
ใหญ7กว7า อ
นน�@จะเปFนเร>?องเปFนไปได-ไหม ?
ถาม
เพราะฉะน
@น ก7อนท�?จะเก�ดมน�ษยQภพน�@ กFต-องม�อ
นอ>?นมาก7อน.....
ตอบ
ม
นกFต-องม�ป 
จจ
ย.....ไม7ม�ป 
จจ
ยจะเก�ดมาอะไร
ถาม
ไม7ใช7ฮะ.....น�?พ6ดถ1งย
งไม7ม�โลก น�?พ6ดพล�กกล
บมาทางด-านของว�ทยาศาสตรQ
ด-วย  เพราะทางว�ทยาศาสตรQบอกว7า.....โลกน�?เหว�?ยงมาจากส�ร�ยะใช7ไหม
ฮะ?.....ส�ร�ยะน�?กFเปFนในเคร>องหน1?งของจ
กรวาล  และในจ
กรวาลกFม�อะไรต7อ
อะไรอ�กเยอะแยะ ตามท�?เขาส
นน�ษฐานก
น แต7ถ-าด6ค
มภ�รQโคร7าหร>อโคหร7าน�?
น7ะ  เขาบอกว7า.....เปFนค
มภ�รQของพราหมณQด1กด�าบรรพQ.....ว7าพระพรหมน�?
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เก�ดมาจากอะไรกFแล-วแต7เขาไม7ได-บอก เพ�ยงแต7บอกว7าเก�ดม�พระพรหมมา
อ
นเด�ยว  แล-วพระพรหมกFสร-างอะไร  ๆ  ต7อมา  แต7ถ-าผมมามองในด-าน
ว�ทยาศาสตรQน�@.....จะเปFนว7า.....อาจจะเปFนสสารหร>อเปFนความร6-  ผมเร�ยกว7า
เปFนความร6-ด�กว7า  ความร6-เหล7าน�@เปFนความฉลาดมาก  รวมต
วข1@นมาจน
กระท
?งว7า  คนท�?มารวมก
นท�หล
ง  ท�?ละจ�ดๆ  ข1@นมาน�?น7ะ.....ส�?งเหล7าน�@.....จน
เขาต
@งเปFนค
มภ�รQของพราหมณQว7า  ส�?งเหล7าน�@เปFนเทวดานะ  เปFนโน7นเปFนน�?
นะ  เหFนโลกเก�ดใหม7  เม>?อมาก�นง-วนด�นกFเก�ดมาเปFนคนอย7างน�@เปFนต-น  ซ1?ง
ตรงก
บว7า  อ�านาจจ�ตเหล7าน
@นหร>อความร6-เหล7าน
@น  เก�ดมาอย67ในห-วงการ
เหว�?ยงของแรงของโลกเรา  หร>ออาจจะปรารถนาลงมาได-จร�ง  ๆ  เม>?อลงมา
ในโลกมน�ษยQน�@  เก�ดมาถ6กต-องเน>@อด�น  หร>อสสารของโลกน�@กFเก�ดการรวม
ต
ว.....ขอเร�ยกว7าสสาร.....เปFนร6ปร7างมน�ษยQ.....อาจจะเปFนมน�ษยQย
งไงไม7ร6-
จ
ก แต7พ
ฒนาจนกระท
?งถ1งป 
จจ�บ
นน�@ เปFนไปได-ไหม ?
ตอบ
ถ-าโยมเหFนโลกม
นอย67ทางโน-น.....ม
นกFล�าบากว7ะ.....อาตมาไม7เหFนโลกไป
อย67ท�?น
@นเลย.....ไม7เหFนโลกไปอย67ท�?น
?น
ถาม
ถ-าอย7างน
@น  ก7อนท�?จะม�โลกมน�ษยQข1@นมา อย7างท�?ว7า.....จะเก�ดร7างมน�ษยQข1@น
มาน�?น7ะ จ�ตต7าง ๆ กFเก�ดข1@นก7อนไม7ใช7หร>อ ถ1งจะเปFนร6ปร7างมน�ษยQ  เพราะ
พระพ�ทธเจ-าท7านกFบอกว7า  ในห-วงจ
กรวาลเร�ยกย
งไงผมค�ดไม7
ถ6ก.....ว7า.....จ
กรวาลท�?เว�ยนว7ายตายเก�ดอ
นน�@นะฮะ  กFอาจจะม�ส
ตวQเลFก  ๆ 
หร>อจะเปFนส
ตวQโลกหร>อส
ตวQอะไรกFแล-วแต7  ท�?เปล�?ยนสภาพจากเปFนมน�ษยQ
ม
?ง  เปFนส
ตวQเดร
จฉ
นม
?ง  เปFนโน7น.....เปFนน�?  เปล�?ยนภพอย67เร>?อย  ๆ  เพราะ
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พ�จารณาทางตามว�ทยาศาสตรQของเขาบอกว7า  ไอ-เว�ยนว7ายตายเก�ด.....ไม7
จร�งหรอก.....เขาว7าม�ส
ตวQแค7น�@  แต7เขายอมร
บเด�wยวน�@ว7า  ในห-วงจ
กรวาล
หร>อในห-วงมหาสม�ทร  ม�ส
ตวQอ�กก�?ล-าน.....ก�?เท7าไหร7.....ก�?โกฏ�.....ก�?
แสน.....เขาไม7ร6-เขายอมร
บแล-ว  ฉะน
@นการเว�ยนว7ายตายเก�ด  กFอาจจะเปFน
ไปได-  อ
นน�@ป 
ญหาท�?ส�าค
ญ  ถ-ายกกล
บมาอ
นน�@นะฮะ  ถ-าตามล
ทธ�ธ�เบต  ท�?
เขาบอกว7าเขาสามารถท
@งสมาธ�จ�ต  ถ1งจ�ดท�?สามารถแบ7งจ�ตต
วเองอ
น
หน1?ง.....อ
นท�?สอบเก�?ยวก
บการสร-างมโนภาพ  และใช-พล
งของมโนภาพน�@ 
ออกมาใช-ท�าร-ายคนหร>อช7วยอะไรกFแล-วแต7  ส�?งเหล7าน�@กFคงสภาพอย67  ไม7
ส6ญหายไปไหน  ซ1?งสมารถกล7าวว7าพระองคQน
@นหร>อผ6-สร-างน
@น.....คนน
@น
ตายไปแล-ว.....พระลามะองคQน
@นตายไปแล-ว  ไอ-จ�ตท�?สร-างใหม7อ
นน
@นกFย
ง
อย67  สามารถรบกวนชาวบ-าน หร>อท�าอะไรข1@นมาได- เพราะฉะน
@นกFสามารถ
อย7างตรงท�?ว7าค>อจ�ตของเทวดาน
@น.....ปฏ�สนธ�โดยการแยกต
วบ-าง  โดย
การ.....แบบมน�ษยQบ-าง  โดยการถ6กต-องร7างกายบ-าง  กFเปFนความจร�งส�ว7า 
จ�ตต7าง  ๆ  เหล7าน
@นสามารถสร-างข1@นมาเองใหม7  โดยไม7เก�?ยวก
บการเว�ยน
ว7ายตายเก�ด ถ6กไหม ?
ตอบ
อ
นน�@น7ะพ6ดอย7างน�@ด�กว7า.....ป 
จจ
ย.....ถ-าม�ป 
จจ
ย กFม�โลภอย67เม>?อน
@น เม>?อโลก
เก�ดมา ม
นจะแยกอะไรกFตามเร>?อง ม
นต-องม�ป 
จจ
ยต7อ ๆ เร>?อย ๆ ไป เร>?อง
ป 
จจ
ยน�@.....ม
นต-องม�ป 
จจ
ยท�?เก�ดข1@นมาเปFนโลก  น�?เแหละ.....เร>?องป 
จจ
ยเปFน
เหต�  จะม�อะไรกFช7างม
น  ม
นจะส�เข�ยว.....ส�แดง.....ส�ด�า.....ส�ขาว.....ป 
จจ
ย
เปFนเหต�เก�ดข1@นมา  เม>?อม�ป 
จจ
ยแล-ว  ม
นกFม�โลกเก�ดข1@นมาได-ในท�?น
@น  เม>?อ
หมดเหต�หมดป 
จจ
ย  ค>อพระน�พานแล-ว.....คล�าหาอะไรไม7ได-  หย�ดพ6ดก
น

934



แล-ว  เร>?องป 
จจ
ยน�?ม
นเปFนได-ท�กชน�ด.....ท�กอย7าง  แต7ม
นเปFนของไม7
แน7นอน.....ไม7เท�?ยง  อ
นน�@เปFนความเหFน  ไอ-ช>?อพล
งจ�ตช>?ออะไรต7าง  ๆ  ท
@ง
หลายน�?น7ะ เปFนค�ากล7าวของมน�ษยQ แล-วแต7ใครจะพ6ดไป.....แต7งไป.....อะไร
ไป.....เร>?องช>?อน�?.....เร>?องภาษาน�?กFย
งไม7พอเลยนะ
ถาม
คร
บ.....แยกล1กลงไปเร>?อย ๆ
ตอบ
น�@เก�ดมาจากเหต� จากป 
จจ
ยท
@งน
@น พ6ดง7าย ๆ เช7น โยมจะถามอาตมาแต7ละ
ข-อน�@  ม
นต-องม�ป 
จจ
ยจ1งถามข1@นมาได-  ถ-าไม7ม�ป 
จจ
ยถามข1@นไม7ได-  น�@ม
นเก�ด
จากอะไร  ?  ป 
จจ
ยอย7างน�@น7ะเราจะรวมซsะรวมส�?งท
@งหลาย  ๆ  ให-เปFนก-อน
เด�ยวก
น.....เร�ยกว7าป 
จจ
ย  ม
นจะเปFนอะไร  ๆ  ก-ช7างม
น  ค>อหล
กเปร�ยบ
เท�ยบท�กส�?งท�กอย7างน�@ม
นวน....อะไระกFช7างม
นเถอะ  ส7วนท�?พ6ดมาน�@น7ะม
นม�
ป 
จจ
ยเปFนแตนเก�ด  ท�าไมเราจะให-หมดป 
จจ
ยได-ล7ะ  จะได-หายหล
งก
นซsะ.....จะได-ไม7ให-พ6ดก
น.....จะได-ไม7เถ�ยงก
น อ
นน�@ม
นไม7จบน�?.....พอเรา
เหFนกFเร�ยกช>?อว7าอ
นน
@น
ถาม
คร
บ
ตอบ
ม
นเปFนเร>?องของภาษาในโลกน�@จบไม7ได-  แต7ว7าอย7างไรกFตามม
น  ม
นต-อง
เก�ดก
บป 
จจ
ย  พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า  เม>?อป 
จจ
ยม�.....ท�กส�?งท�กอย7างม
น
เก�ดจากเหต�หร>อป 
จจ
ย  อย7างเช7นว7าส�?งสองส�?งน�?น7ะ  ม
นรวมก
นอย67แต7ไม7ม�
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เส�ยงนะ  ท�าไมถ1งไม7ม�เส�ยง  เพราะส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ไม7กระทบก
น  ต7อมา
อ�กถ-าม�เส�ยงกระทบ  ท�าไมม
นจ1งด
ง  เพราะม
นกระทบก
น  ม
นจ1งด
งข1@นมา
เด�wยวน�@ ป 
จจ
ยอ
นน�@แหละจะต�ดตามไป เม>?ออย67ในภพอ
นน�@ ถ-าม�ป 
จจ
ย.....ม
น
ม�หมดท�กอย7าง ม
นม�อย67แล-วจบไม7ได- จะต-องม�ป 
จจ
ย ให-เราถ>อว7า ม
นม�เหต�
ม�ป 
จจ
ย น�?เร>?องอ
นหน1?ง จะพรรณนาไป ไม7ม�จบ ม
นม�เหต�ม�ป 
จจ
ย ค>อพ6ดก
บ
ส�?งท�?ม
นเปFนวงกลมอย7างน�@.....เถ�ยงก
นไปเถอะ.....
ถาม
ถ-าเราสามารถท�าวงกลมอ
นน�@ให-เลFกลง  ถ-าวงกลมเลFกม
นกFถ1งจ�ด  ๆ  เด�ยว 
ไม7ม�อะไรเหล>อ
ตอบ
ใช7.....ไม7ม�  ๆ  ๆ  .....ม
นกFขยายต
วออกไปจากวงกลมอ
นน�@.....ม
นกFจบ  ถ-า
เรามาวนอย67น�?  ม
นกFม�ป 
จจ
ยท�?จะไปค>ออ
นต7อเน>?องก
น  ป 
จจ
ยท�?ต7อเน>?องก
น
เหต�จบไม7ได-
ถาม
เพราะฉะน
@น.....ผมม�คร
@งหน1?ง  เม>?อผมตกอ
บขนาดหน
ก  แล-วผมกFได-ความ
ค�ดข1@นมา.....คนช�@ถ1งร6ปเร>อล�าหน1?ง  .....เร>อใบก�าล
งฝ7าพาย�คล>?นนะฮะ  เขาด6
แล-วกFเปร�ยบเสม>อนมน�ษยQเราน7ะ  ก�าล
งฝ7าพาย�คล>?นอย67  กFก�าล
งรอเร>อน-อย
เลFก  ๆ  ข-าง  ๆ  น7ะจะมาช7วยเขา  ผมกFบอกว7าม
นไม7ใช7หรอกได-เร>อน-อย
น7ะ.....ม
นสละเร>อใหญ7ต7างหาก และในลมพาย�คล>?นเหล7าน
@นน7ะ  ถ-าหากเร>อ
ล�าน-อย ๆ จะมาหาเร>อล�าใหญ7กFแปลว7าจะเพ�?มน�@าหน
กและภาระให-เร>อใหญ7
จมเรFวข1@นอ�ก  เพราะฉะน
@นต
วผมไม7ได-อย67ในธาต�อ
นน
@นผมอย67นอกธาต� 
ฉะน
@นผมไม7ต-องเด>อดร-อนก
บส�?งเหล7าน
@น  คล-ายจะเปร�ยบต
วเองเหม>อน
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คล>?น.....เหม>อนเร>อ ๆ ท�?ก�าล
งฝ7าพาย�คล>?น อ
นน�@เปFนของเขา แต7ผมอย67พ-น
ส�?งเหล7าน�@.....ในกรอบน�@.....ผมอย67นอกกรอบ  เพราะฉะน
@นผมกFค�ดว7า  ผม
กFได-ท�าต�ดต7อมาเร>?อย ๆ แล-วปฏ�ญาณตนว7า อย67นอกกรอบส�?งต7าง ๆ เหล7า
น�@ อ
นน�@ผมค�ดว7าคงไม7ผ�ดนะคร
บท7าน
ตอบ
ไม7ผ�ด.....ออกจากเร>?องทรงน�@ม
นม�เร>?อง.....ท�?ไหนม�เร>?องตรงน
@นม�
ป 
จจ
ย.....ถ-าป 
จจ
ยตรงน
@นย�7ง
ถาม
แล-วจ�ดส�าค
ญของมน�ษยQ  ถ-าหากย
งม�เวรกรรมอย67  กFไม7สามารถละท�@งความ
เปFนอย67 ท�?เปFนส
งคมของมน�ษยQได- ถ6กไหมคร
บ ?
ตอบ
แม-แต7จะห7มผ-าเหล>องกFเถอะ  ถ-าหากไม7ละท�@งกFย
งอย67ในเร>?องของส
งคม
มน�ษยQอย67  จนกว7าเราจะท�@งออกไป แต7การท�@งว�ธ�ท�?ง7ายท�?ส�ด  กFย
งต-องอาศ
ย
ผ-าเหล>อง  เพราะจะท�าให-ต
ดขาดได-โดยช
?วคราว  ในฐานะการแบ7งช
@นของ
มน�ษยQ  แต7ถ-าเราละท�@ง  อาจจะห7มผ-าเหล>องหร>อไม7กFแล-วแต7เราไปหาท�?สงบ 
ๆ ของเรา หร>อจะวางอ�เบกขา อ
นน
@นกFสามารถท�?จะละท�@งต7อไปได-ง7ายเข-า 
แต7กFต-องถ1งก
บเวลาแบ7งอ
นน
@นใช7ไหมคร
บ ?

ตอบ
ใช7.....ได-พ6ดให-ม
นจบเร>?องง7าย ๆ เข-าไปอ�กกว7าน
@นนะ ม
นจะละไปได-เพราะ
อะไร ? .....เพราะม�ความเหFนชอบ.....(ห
วเราะ)
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ถาม
เจร�ญพรคร
บ
ตอบ
เอาไปด6นะ.....ท�?พ6ดก
นน7ะ  เอาไว-พ6ดก
น  เร>?องพ6ดก
นน�@.....ให-เข-าใจเร>?องพ6ด 
พ6ดไปส67จ�ดความจร�งของม
น เร>?องท�?พ6ก
นมาน�@ ม
นกFมาจบลงท�?ว7า ไอ-ท�?ม
นต7อ
ค7ายกFค>อป 
จจ
ยเปFนเหต�.....เปFนป 
จจ
ยไอ-ส�?งท�?ม
นจะจบกFค>อจบป 
จจ
ย...... 
เท7าน�@แหละ  เร>?องไม7มาก  ถ-ามาพ6ดถ1งเร>?องจนป 
จจ
ยแล-วกFไม7ม�อะไรกFเข-าใจ
ก
นได-.....น�?ม
นเปFนอย7างน�@ เร>?องของม
นเปFนย
งง�@ แต7ว7าม
นมาก.....ด�.....ไม7ได-
ถ>อว7ารบกวนอะไรขอบค�ณมากเหล>อเก�น.....เอาให-หมดนะ.....ว
นหล
งมาไม7
หมด เอามาเทกะบะให-ม
นหมดกFได-
ถาม
(ห
วเราะชอบใจ)  ผมเร�ยนทางจ�ตว�ทยามาพอสมควร  แล-วกFย
งสงส
ยอย67 
และกFมาประย�กตQก
บทางด-านทางธรรมของเรา ก
บของท�?ฝร
?งเขาอธ�บาย
ตอบ
ไอ-ท�?ฝร
?งม
นมา ม
นจบจ�ตว�ทยามากFเยอะ แต7ว7าม
นจบมาด-วยการจ�า แต7เม>?อ
ม
นถ6กอารมณQ แหมม
นท�กขQ เหล>อเก�นน�? ฝร
?งท�?จบจ�ตว�ทยา.....(ห
วเราะ)
ถาม
ท�กขQมากคร
บ
ตอบ
น
?นแหละ
ถาม
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เพราะม
นศ1กษา.....แต7ไม7จบส�@น
ตอบ
ใช7.....ถ-าม
นจะจบ  ม
นต-องพ�ทธศาสตรQช�?  จ�ตศาสตรQน�?โอsย.....ฝร
?งม
น
ว�?ง.....ม
นจบจ�ตศาสตรQมาท
@งน
@นม
นเปFนบ-าก
นอย67ตรงน�@  ม
นเปFนท�กขQท
@งน
@น
น7ะ  ไว-ว
นหน1?งนะท�?พ6ดก
บล6กศ�ษยQ  ท�?ม
นจบจ�ตศาสตรQมาน�?เปFนท�กขQ.....  อย67
ด-วยก
นหลาย  ๆ  คน  น�?ไม7ม�เวลาท�?จะพ6ดมาก  เด�นบ�ณฑบาตน�?.....ด1งแขน
ออกไปหน-าไอ-ค�ณจบจ�ตว�ทยา.....จ�ตศาสตรQ  ผมว7าท7านน�?โง7.....ท7านเปFน
ท�กขQไหมท�กว
นน�@  จ�ตท7านเปFนท�กขQไหม  ?.....โอย.....ท�กขQมากคร
บ.....จบ
อะไร.....จ�ตศาสตรQน�? จบอะไรก
น.....ม
นไม7จบ.....ม
ยย�?งท�กขQน�? กFเธอไปเร�ยน
ความจ�ามาเท7าน
@นแหละ ไม7ใช7ความจร�ง ไม7เหFนความจร�งม
น
ตอบ
ฉะน
@นผมจ1งบอกว7า  บางคร
@งในโลกมน�ษยQเราน�@.....ความจร�งแพ-เหต�ผล แต7
บางคร
@งไอ-เหต�ผลกFแพ-ความจร�ง เพราะฉะน
@นทางท�?ด� เอาท
@งเหต�และความ
จร�ง ให-ม
นอย67ด-วยก
น และม
นกFจะชนะท�กอย7าง แล-วกFเปFนส�?งท�?ถ6กต-อง
ตอบ
เอาย
งง�@ซsะด�กว7า  ถ-าค�ณอย67ท�?น�?  ถ-าม�เส�ยงมารบกวน ค�ณกFร6-ว7าเส�ยงมารบก
วนค�ณ  ค�ณกFร�าคาญนะ  ท�?น�@ค�ณจะไปอย67ท�?ไหน  ท�?เส�ยงจะไม7รบกวนค�ณ 
ความร6-ท�?เส�ยงมารบกวนค�ฯน
@น  ก-ให-ม
นร6-จ
กม�เส�ยมากระอบห6อย67เสมอ  ค�ณ
จะม�วามร6-ตรงน�@  ถ-าค�ณจะหน�จากเส�ยงไปไม7ได-ศ1กษาเส�ยงจะไม7ม�ความร6- 
เม>?อถ6กอารมณQมากระทบจ�ตเม>?อไร  ถ6กเส�ยงมากระทบห6เม>?อไร  ค�ณจะท�กขQ
อย67ท�กเวลาค�๖จะต-องหาความร6-เม>?องเส�ยงมากระทบห6ของค�ณน�@  ให-ค�ณร6-จ
ก
ท�?เส�ยงกระทบห6อย67เด�wยวน�@  ไม7ต-องหน�ไปจากเส�ยง ให-เอาชนะม
น ให-ร6-ม
นซ�
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เม>?อเวลาเส�ยงมากระทบ  อ
นน�@ควรเร�ยนตรงน�@  ไม7ควรหลบหน�ไป  แต7ถ-า
หลบหน�ไป กFหลบหน�โดยทางท�?ถ6ก หลบหน�ไปเพ>?อจะสร-างพล
งข1@นมาส6-ม
น 
ไม7หลบหน�ไปเพ>?อความโง7.....ค>อจะหน�ม
นไปไม7ให-เส�ยงมารบกวนเรา
ถาม
คร
บ...ถ6ก
ตอบ
ท�?เราหน�ไปหาระยะอ
นหน1?ง เร�ยกว7าท�?สงบน�@ จะมาพ�จารณาให-ม
นเก�ดก�าล
ง 
จะได-ร6-เร>?องว7าเส�ยงมารบกวนเราน�@ให-ได- แล-วกFกล
บมา
ถาม
เราหน�เพ>?อท�?จะหาเหต� ท�?จะมาต7อส6-ก
บม
นต7อไป
ตอบ
น
?นแหละ.....ไม7ใช7ว7าเราหน�นะ หน�แต7ม�ป 
ญญา ไม7ใช7หน�ด-วยความโง7 เราจะ
มาเอาป 
ญญาก
บเส�ยงกระทบห6เราให-ได-  น�?แหละ.....อะไรท�กอย7าง  เอา
ความร6-ในท�?น�@  ท�น�@ข-อปฏ�บ
ต�อย67ท�?ไหน  ?  เราไปท�?ไหนท�?ม
นสงบด�  คนเรากF
ชอบ.....ว7าท�?น
?นไม7จ�-นจ-าน  ท�?น
?นไม7ม�เส�ยง  ท�?น
?นร6ปม
นน-อย  อ
นน�@กF
จร�ง.....จร�งของใคร จร�งเพราะคนย
งไม7ถ1งท�?ส�ดม
น จร�งเร>?องของเดFก  ไม7ใช7
จร�งจองท7านผ6-ร6-  ถ-าจร�งของท7านผ6-ร6-  ต-องกล
บมาร6-ม
นก
บเส�ยง ให-ร6-เร>?องของ
ม
น  ก
บร6ป.....เส�ย.....กล�?น.....รส  ให-ร6-เร>?องตามเปFนจร�งม
น  ถ-าร6-เร>?องตาม
เปFนจร�งม
นแล-ว โยมจะได-หลบเส�ยงอย67ท�กขณะเลยไม7ต-องหน�ม
น เอาตรงน�@
แหละ  ม
นม�เหต�ตรงน�@.....ม
นเก�ดตรงน�@  ม
นจะด
บตรงน�@  ท�?ไหนสงส
ยท�?น
?น
อย7าหน�ไปเลย พ6ดตรงท�?ม
นสงส
ยน
?นแหละ ค>อความท�?ไม7สงส
ยน
@น ม
นทะล�
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ท�?สงส
ยไปแล-ว ม
นกFเจอก
นเท7าน
@นแหละ..... ตรงน�@ไม7ใช7ว7าเราหน�ม
นไป เรา
อย67ในป7าว7าสงบด�.....ไม7ใช7ความสงบอย67ในป7า  แต7สงบเพราะความเหFนถ6ก
ของเรา  ถ-าเราม�ความเหFนผ�ดอย67  ให-ข�ดอ�โมงคQลงไปเถอะม
นเปFนเร>?องของ
อย7างน�@ อ
นน�@ถ-าเราพ�จารณาจะเหFนช
ดเจนเหล>อเก�น ท�?น�@ต7างคนต7างถ>อในท�?
น
@นต7างคนต7างถ>อม
น  แต7เรามาพ6ด-วยความเหFนก
นท�?น�?.....ความจร�งม
นวาง
อย67อย7างน�@  ม
นเฉยอย67อย7างน�@นะ  เราไม7เหFนความจร�งม
น  พ6ดก
นไปกFไม7ลง
ก
น
ถาม
จร�งคร
บ
ตอบ
ถ-ามาถ6กความจร�งอ
นเด�ยวก
น  กFลงก
นหมดเลย  ไม7ต-องเถ�ยง  ศาสนาท�ก
ศาสนาน�@ม
นจะรวมก
นอย7างน
@น เช7นว7า คนญวณ คนจ�น คนฝร
?ง ให-ต-นน�@า
ร-อน  ๆ  มาเถอะ  ให-เอาม>อมาจ�7มลงไป  ม
นจะม�ความร6-ส1กเหม>อน  ๆ 
ก
น.....ม
นค>อความจร�ง  แต7ว7าค�าท�?พ6ดว7าร-อนตามภาษาน7ะ  ม
นจะต7างก
น 
แต7อาการของร-อนแน7ะม
นจะเหม>อนก
นเลยท�กคน ค>อความจร�งอ
นน�@น7ะเปFน
ภาษาท�?ถ6กต-อง ความจร�งอ
นน�@ไม7หน�ไปท�?ตรงไหน

ถาม
แต7ผมค�ดว7า  ในด-านทางส
งคมมน�ษยQ  ผมกFค�ดว7าหน�เฉพาะในด-านท�?
ว7า.....ต
@งหล
กในท�?ถ6ฏ  เช7น  หน�อะไรอย7างหน1?ง  เบ>?อหน7ายช�ว�ตในการงาน 
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ผมว7าต
@งหล
กส6-ก
บม
น หน�ไปจ�ดหน1?ง ไม7ท�างานซsะรอจนเราม�ว�ธ�เอาชนะม
น
แล-วกล
บมาท�าใหม7  ส�าหร
บในด-านปฏ�บ
ต�ทางจ�ต  กFค�ดว7ากFเปFนทางหน1?งท�?
จะพยายามต7อไปเร>?อย ๆ แต7ต-องแบ7งเวลาให-ถ6กต-องเหม>อนก
น เพราะถ-า
ม
วแต7พ6ดไม7ได�@าม
นกFไม7ม�อะไรเก�ดข1@น
ตอบ
ถ-าพ6ดความจร�งแล-วน7ะ เร>?องม
นท�กขQน7ะแหละเร>?องเก�ดประโยชนQ ให-เราเหFน
ง7าย ๆ เร>?องส�ขน7ะม
นคนหล
บซsะ ไม7ค7อยค�ดอะไร.....ม
นนอน
ถาม
เพราะฉะน
@นผมท�?เคยท�กขQมาน�? ผมกFบอกว7าเม>?อผมค-นแล-ว ผมอย67นอกร6ปน�@ 
.....ผมอย67นอกร6ปแน7นอนเพราะฉะน
@นใครจะเปFนย
งไง ผมกFอย67นอกร�ป เม>?อ
ผมเอาชนะม
นแล-ว  และท�?ผมหน�ไปโน7นหน�ไปน�?เพ>?อจะท�าใจให-สบาย  เพ>?อ
จะให-ร6-ว7าผมจะเอาชนะม
นได-ย
งไง
ตอบ
อ
นน�@แหละเร>?องค�ดถ6ก เร>?องความเหFนถ6กต-อง ๆ เอาอย7างน
@น แต7เบ>@องแรก
ม
นกFต-องหน�นะหน� บางคนบอกว7าให-ม
นเบ>?อ.....แหม.....ผมเบ>?อ ค�าท�?ว7าเบ>?อ
ม�สองอย7าง  เบ>?ออย7างหน1?งเกล�ยดม
น.....อยากหน�จากม
น.....ไม7อยากเหFน
ม
น  น�?แหละย�?งก�เลสใหญ7โตแล-วน�?  ถ-าเบ>?ออย7างหน1?ง.....ไม7ร
กม
น.....ไม7
เกล�ยดม
น  น�?.....ตรงน�@เบ>?อ.....เบ>?อตรงน�@  เบ>?อไม7ท�กขQไม7ส�ข.....สร7าง.....จ�ต
ม
นสร7าง  ม
นทอดอาล
ย  ม
นเปFนย
งง�@  เช7นว7าเราท�าอ
นน�@ข1@นมา.....หม-อใบน�@
เราซ>@อม
นมา  ม
นสวย.....จะไม7ให-ม
นแตก  อ�กสองว
นมาล6กมาท�า
แตก.....เม>?อมาแตก  ม
นด�ผ�ดความหมายเราใช7ไหม  ?.....เอาท�กขQกFท�กขQฃะ 
ซ>@อใบใหม7มาร
กษาด�  ๆ  นะ  อ�กสามว
นท�าแตกอ�กแล-ว.....แน7ะ.....แตกอย67
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เร>?อย ๆ อย7างน�@ กFเลยร�าคาญ.......อ>@อ.....เอsาช7างม
นเถอะ ม
นแตกเร>?องของ
ม
นแตก  ม
นกFเปFนย
งง�@แหละ  ใบท�?ซ>@อมาน�?ม
นกFแตก  ท�?ย
งไม7ซ>@อมาม
นกFจะ
แตกอย7างน�@เหม>อนก
น.....
ถาม
ม�สองอย7างค>อซ>@อให-ม
นแตกไปเร>?อย ๆ ถ>อเปFนเร>?องธรรมดา หร>อไม7กFไม7ซ>@อ
เส�ยเลยม�สองอย7าง
ตอบ
ให-ม
นสบาย.....สบายอย67ท�?ตรงน
@น.....(ห
วเราะ) กFเราไม7อยากให-ม
นแตก แต7
ม
นแตกน�?.....ม
นกFส6-รบก
นเท7าน
@นแหละ  ถ-าเราเหFนว7า  เออ.....หม-อใบน�@ม
น
แตกแล-ว  เราซ>@อมาจากตลาดถ>อมาแล-วมาต-มอย67กFได-  แต7ว7าหม-อน�@ม
นแตก
แล-ว เรากFใช-หม-อแตกของเราไปเร>?อย ๆ เราร6-ว7าม
นจะต-องแตกไม7ว
นน�@กFว
น
หน-า  ภาชนะด�นข-างหน-าม
นต-องแตก  เม>?อม
นแตกป 
�บเรากF
สบายใจ.....ท�าไม  ?  .....เพราะม
นแตกก7อนแตกแล-ว  อ
นน�@ม
นแตกท�หล
ง 
ไม7ม�อะไรเก�ดข1@นมา น�?เราต-องท�าไว-อย7างน�@เร�ยกว7าม
นเท7าท
นเหต�การณQ
ถาม
เข-าใจคร
บ

ตอบ
ถ-าเราใช-หม-อด�.....น�@าตาม
นจะไหลออกนะ  ด�..ม�ความร6-ด�ขอบค�ณหลาย  ๆ 
.....เอsาสม�ดเย�?ยมเซFนตQไว- เอาช>?อไว-ในสม�ดเย�?ยมน
?นเซFนตQไว-.....ฯลฯ
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๖๐ - "ตอบป�ญหาชาวคณะคนพBนโลก"
http://ajahnchah.org/thai/QA_konPonLoak.php 

พระโพธ�ญาณเถร  (หลวงพ7อชา  ส�ภ
ทโท)
ป�จฉา...(ชาวคณะคนพ-นโลก)การภาวนาน�@  เราไปย>น  เด�น  นอน  อะไร
อย7างน�@  จะม�ผลอะไรบ-างไหมคร
บ?
ว�ส
ชนา...(หลวงพ7อชา)  ม�ม
?ง...แต7เหต�ม
นต-องสงบถ1งท�?ม
นเส�ยก7อน  ให-ม
น
ถ1งก
บป 
ญญาล7ะ  ม
นด�มากท�?ส�ดแหละ  ค>อ  ม
นบ7มมาถ1งท�?ส�ดแล-ว  ม
นกFส�ก
ข1@นมา
ได-  แต7ว7าม
นม�แง7อย67อย7างหน1?งว7า  ไอ-ความส�าเรFจในการปฏ�บ
ต�น�@  ม
นม�
เร>?องต�ดไปด-วยป 
ญญา  ว�ป 
สสนาภาวนา  ป 
ญญาก
บจ�ตม
นอย
ี6ี 7ร7วมก
น  บางคนน7ะไม7ต-องไปท�าอะไรม
นมาก  ม
นรวมเข-าไปของม
น  อ
ย7างคนท�?ม�ป 
ญญา  ไม7ต-องท�าอะไรม
นมากเร>?องสมาธ�  
คล-ายๆ ท�?ว7า...สมม�ต�เราเปFนช7างวาดเข�ยน  เราไปมองเหFนแล-ว  และกFเข-า
ใจๆ จนม
นต�ดอย67ในใจของเรา  เราไปเข�ยนออกมา
จากใจของเราได-  ไม7ต-องไปน
?งวาดอย67ตรงน
@น  คนท�?ไม7เข-าใจ  คนน
@นต-อง
ไปน
?งเข�ยนไปเลยกFได-  ม
นเปFนอย7างน�@บางคนกFใช-ป 
ญญา
น-อย  บางคนกFใช-ป 
ญญามาก  อาจจะตร
สร6-ธรรมะในอ�ร�ยาบถใดอ�ร�ยาบถ
หน1?งกFได-การย>นการเด�นการน
?งการนอนท7านให-ท
@งน
@นกFเพราะ
อะไร...กFเพราะเราเปFนอย7างน�@  ท7านถ1งให-อย7างน
@น

944

http://ajahnchah.org/thai/QA_konPonLoak.php


ไอ-บางคนไม7ต-องไปน
?งเข�ยนอะไรท�?ตรงน
@น  เราไปมองป 
�บเด�ยวเข-าใจ  ไป
น
?งเข�ยนม
นกFเส�ยเวลาเรา  ถ-าเราไปน
?งเข�ยนตามความเข-าใจเรา
 ม
นกFคล7องข1@น  ม
นเปFนอย7างน�@  แต7ว7าต-องพยายาม  แบบของม
นอย7าไป
ท�@ง  ม
นกFเหม>อนก
บท�?ว7าการน
?งสมาธ�แบบเด�มม
นกFน
?งขาขวา
ท
บขาซ-ายม>อขวาท
บม>อซ-ายต
@งกายตรง  บางคนว7า  เด�นกFได-...น
?ง
กFได-...ค�กเข7าจะได-ไหม...ได-  แต7ว7าเราเปFนน
กเร�ยนใหม7  เร�ยนหน
งส>อ
  เข�ยนหน
งส>อ  ต-องค
ดต
วบรรจงเส�ยก7อน  ให-ม
นม�ห
วม�หางเส�ยก7อน  ถ-า
เราเข-าใจด�แล-ว  เราเข�ยนอ7านเอง  เราเข�ยนหว
ดไปกFได-  
อย7างน�@ไม7ผ�ด  แต7แบบเด�ม  ม
นต-องท�าอย7างน
@นเส�ยก7อน  ด�มาก...เข-า
ใจไมs...ท�าถ1งโน-นแล-วย
ง...ไม7ท�าถ1งโน-นพ6ดให-ฟ 
งกFไม7ร6-เร>?องซ�นะ  
(ท�กคนห
วเราะชอบใจ)  ร6-แต7ว7าฟ 
งไป
ป�จฉา...หลวงพ7อคร
บ  แล-วเก�?ยวก
บฐานของลมท�?จะก�าหนดน�@  เราอาจจะ
เปล�?ยนแปลงได-เร>?อยๆ ใช7ไหมฮะ...ไม7จ�าเปFนจะต-องก�าหนด  
ณ  จ�ดใดจ�ดหน1?งท�?เราเคยท�าอย67
ว�ส
ชนา...อะไรท�?ม
นม�สต�อย67  ไม7ขาดก
น...ร6-ส1กอย7างต�ดต7อก
น  เอาจ�ดไหน
กFได-  ท�?เร�ยกว7าจ�ดน
@น...ขยายจ�ดน�?น7ะ  เพ>?อจะให-ม
นต�ดต7อก
น
เท7าน
@นแหละ  เอาจ�ดไหนกFได-  ท�?ม�ความร6-ต�ดต7อก
นจ�ดไหนท�?ม
นม�
สต�ส
มปช
ญญะจ�ดน
@น...จ�ดไหนกFได-  ถ-าม
นม�อย67อย7างน
@น  สต�ส
มปช
ญญะ
ท
@งสองน�@  กFเหม>อนคนสองคนม
นไปยกเอาไม-อ
นหน1?ง...ม
นหน
ก...ไอ-คนท�?
สามน�@ไปมองด6เหFนม
นหน
กกFเข-าช7วย   ถ-าม
นหน
กไม7ช7วยไม7ได-  ต-องเข-า
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ช7วย  คนท�?เข-าช7วยน�@...ค>อต
วป 
ญญา  อย67ไม7ได-อ
นน
@นถ-าม�สต�ส
มปช
ญญะ
แล-วป 
ญญากFต-องว�?งเข-ามาหา
คล-ายๆ ท�?ว7าสองคนม
นแบก...ม
นหน
ก  ไอ-คนหน1?งท�?ม�ป 
ญญาฉลาดน7ะ  จะ
ทนน�?งอย67เฉยๆ ได-หร>อ  ต-องช7วยก
น  ไอ-คนท�?สามกFไปช7วย  
กFเบาข1@นมา...เหFนไมs...สต�ส
มปช
ญญะ  สต�  ค>อความระล1กได-  ส
มปช
ญญะ
ความร6-ต
ว  ม�อย67แล-วป 
ญญาจะน�?งอย67ไม7ได-  จ�าเปFนต-อง
เข-ามาช7วยสามประการน�@ประกอบก
นเข-าไป  ความร6-ส1กท�?ม
นต�ดต7อก
นได-
ท
@งน
@น
ป�จฉา...เวลาเราขยายลมกระจายท
?วออกไป  ก�าหนดจ�ตให-กว-างออกไป  แ
ต7พอลมกระจายไปแล-ว  เรารวมจ�ตเข-ามาไว-ข-างใน  
ม
นจะร6-ส1กว7าลมน�@ม
นจะค
บแคบไป
ว�ส
ชนา...อ
นน
@น...ม
นความร6-ส1กของเรา  ม
นไม7แคบ  ม
นไม7กว-าง
หรอก...ม
นพอด�  ถ-าม
นถ6กม
นแล-ว  ม
นพอด�ท
@งน
@นแหละ  
ไอ-ท�?ม
นแคบๆ เก�นไป...กว-างเก�นไปน7ะ  ความร6-ส1กเช7นน
@นไม7ถ6กแล-ว  ม
น
เก�นพอด�แล-ว  หร>อม
นไม7ถ1งพอด�  ถ-าม
นถ6กม
นแล-ว 
 ม
นพอด�ท
@งน
@นแหละ  ม
นไม7กว-าง...ม
นไม7แคบ  ม
นพอด�  ถ-าพอด�...น
?น
แหละ...ม
นพอด�เราต-องร6-จ
กอย7างน
@น  ถ-าหากว7าม
นไม7ถ1ง 
 กFเร�ยกว7าม
นไม7ถ1ง  ม
นส
@นไป  ถ-าม
นยาวเก�นไป  กFเร�ยกว7าม
นยาวเก�นไป  
ม
นไม7ถ1งท�?ม
น  ไม7ถ1งจ�ดพอด�ของม
น
ป�จฉา...หลวงพ7อฮะ  พ6ดถ1งว7า  ถ-าเผ>?อว7าลมม
นหมดนะฮะ  แต7ร6-ส1กว7าข-าง
ในม
นย
งไม7หมด  น�?แสดงว7า  ลมย
งไม7หมดใช7ไหมฮะ..
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.ค>อเวลาก�าหนดน7ะฮ7ะ...ส7วนข-างนอกร6-ส1กว7าม
นหายไป   แต7ข-างในร6-ส1กว7า
ม
นย
งม�อย67
ว�ส
ชนา...ม
นม�อย67  กFด6ว7าม
นม�อย67  ม
นหมดไป  กFด6ว7าม
นหมดไป  กFแล-วก
น
เท7าน
@น  ไปสงส
ยอะไรม
น
ป�จฉา...ค>อแปลกใจว7า  ข-างนอกม
นหมดแล-ว  แต7ข-างในท�าไมม
นย
งไม7
หมด
ว�ส
ชนา...เอsา...ม
นเปFนอย7างน
@นของม
น  อ
นน
@นม
นซ
บซ-อนก
นอย67ตรงน
@น
แหละ  ไม7ต-องสงส
ยแล-ว  ตรงน
@นน7ะท�าไมม
นถ1งเปFนย
งง
@น 
 กFเร>?องของม
นจะเปFนย
งง
@น  ม
นกFต-องเปFนของม
นย
งง
@น
ป�จฉา...แล-วจะท�าย
งไง...หร>อปล7อยเฉยไว-อย7างน�@
ว�ส
ชนา...ไม7ต-องท�าซ�?...ท�าความร6-ส1กเท7าน
@นแหละ  อย7าไปท�าอ
นอ>?นเลย  อย7
ย7าไปล�กเด�นล�กว�?งตามม
นเลย   ด6ม
นไปตรงน
@นแหละ 
 ม
นจะถ1งแค7ไหน  ม
นกFถ1งแค7น
@นของม
นแหละ  จ
บจ�ดอย67ตรงน
@นเท7าน
@นกF
พอแล-ว  ถ1งน
@นแล-วย
ง...เคยไปถ1งน
@นแล-วย
ง
ป�จฉา...เคยคร
บ
ว�ส
ชนา...เออ...พ6ดเท7าน�@กFร6-จ
ก  ถ-าเคยไปถ1งน
?น
ป�จฉา...ม
นม�ความร6-ส1กอย67  กFพยายามน�?งเฉยม
น  แต7ท�น�@ร6-ส1กว7า
ร7างกาย...ต
วเราอย67ข-างหน-า  แต7เหFนไม7ค7อยช
ด
ว�ส
ชนา...ไม7เปFนไรๆ 
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ป�จฉา...แล-วก�าหนดไปอ�ก  เหFนเปFนซ�?โครงขาวๆ   คล-ายๆ ก
บท�?หลวงพ7อ
แขวนอย67ท�?น�?   น1กๆ ข1@นมา  เลยค�ดว7าใจม
นเก�นไป  ม
นเลยหายว6บไปเลย
ว�ส
ชนา...อ
นน
@นเขาเร�ยกว7า "ปฏ�ภาคน�ม�ต"   ขยายร6ป... ขยายแสง   ขยาย
ให-ใหญ7กFได-  ขยายให-เลFกกFได-  ขยายให-ส
@นกFได-  ขยายให-ยาวกFได-  เร>?อง
เราขยาย  ไอ-ความเปFนจร�งน
@นกFจ�ตท�?ม
นสงบแล-วกFพอแล-วเร>?องน�@...
พอแล-วเปFนฐานแล-วเปFนฐานของว�ป 
สสนาแล-วไม7ต-องขยายอะไรม
น
มากมาย  พอท�?ว7าม
นม�ฐานจะให-ป 
ญญาเก�ดแล-ว  กFพอแล-ว 
 เม>?อป 
ญญาเก�ด  อะไรป�sบม
นเก�ดข1@นมา  ม
นแก-ป 
ญหาของม
นได-แล-วม
นม�
ป 
ญหากFต-องม�เฉลยอารมณQอะไรท�?ม
นเก�ดข1@นมาป�sบเปFนต-น 
 ม
นเปFนป 
ญหามาเม>?อเหFนป 
ญหากFเหFนเฉลยพร-อม  ม
นกFหมดป 
ญหาแล-ว  
อ
นน�@ความร6-ม
นส�าค
ญ  อะไรท�?ป 
ญหาม
นเก�ด  แต7เฉลย
ไม7เก�ดกFแย7เหม>อนก
นนะ  ย
งไม7ท
นม
น  ฉะน
@นไม7ต-องค�ดอะไรมาก  เม>?อม�
ป 
ญหาข1@นมาป�sบ...เฉลยพร-อม  เปFนป 
จจ�บ
นอย7างน�@..
.น�?เปFนป 
ญญาท�?ส�าค
ญท�?ส�ด  อะไรท�?เราไม7ได-น1ก...ไม7ได-ค�ดอะไรหมด  แต7
ป 
ญหาม
นเก�ดข1@นมาป�sบ...ม
นม�ต
วเฉลยพร-อม  ไม7ต-อง
ไปคว-าเอาตรงน
@น  ไม7ต-องไปคว-าเอาตรงน�@  เอาตรงน
@นกFพอแล-ว
ค>อป 
ญหาน
?นแหละม
นบอกให-เฉลยเก�ดข1@นมา  ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น    ตรง
น
@นม
นหมดก
นท�?ตรงน
@นแหละ  ไม7หมดก
นท�?ตรงไหนหรอก
  ป 
ญญาตรงน�@เปFนป 
ญญาท�?ท
นเหต�การณQ...ส�าค
ญนะ  เปFนป 
ญญาท�?ท
น
เหต�การณQ...ส�าค
ญ  ถ-าเราม�เช7นน�@ท�กอย7าง...ท�กขQไม7ม� 
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 เม>?อใดเก�ดป 
ญหาข1@นมา  ม�เฉลยป 
�บๆ   ท�กขQน
@นเก�ดข1@นไม7ได-แล-ว  ม
นวาง
ท
@งน
@น  ม
นท�าลายอ�ปาทานท
@งน
@นแหละ  ถ-าเราแก-ป 
ญหา
ม
นท�?เก�ดข1@นมา  แหม...ต-องไปก
บม
นต
@งสองว
น...สามว
น  ม
นห7างเก�นไป  
ม
นไม7ท
นช7วงของม
นแล-ว  เก�ดเด�wยวน
@น...เอาเด�wยวน
@น  
เหFนป 
ญหาเก�ด...ม�เฉลยพร-อมๆ ม
นท�กขณะ  เก�ดด
บ  กล
บพร-อมก
นเลย  
อย7างน�@กFน7าด6เหม>อนก
นนะ
ป�จฉา...แล-วอย7างน�@เราจะม�ป 
ญญาอย7างไร  ถ1งจะร6-ได-เท7าท
นม
น...
ว�ส
ชนา...อย7าไปถามม
น  ม
นม�อย67ในน
@นแหละ  ม
นม�อย67แล-วตรงน
@นน7ะ  อ
น
น�@ท�?ว7าท�าไมถ1งจะม�ป 
ญญาร6-เท7าท
นม
น  อ
นน�@ค>อคนย
งไม7ถ1ง
ตรงน
@น  ถ1งพ6ดอย7างน�@  ถ-าถ1งตรงน
@น...ป 
ญหาน�@จบ   ให-เข-าใจไว-  ไม7ม�ท�?จะ
สงส
ย  ไม7ม�ป 
ญหาแล-วตรงน�@  ถ-าร6-จ�ดน
@นแล-ว...อ
นน�@ไม7ต-องม�ป 
ญหาแล-ว  ถ1
งพ6ด...ไม7พ6ด  กFไม7ม�ป 
ญหาแล-ว  
ม
นร6-เร>?องของม
นแล-วตรงน
@นน7ะ
ป�จฉา...ตามใบหน-า...ตามจม6ก  บางท�ม
นปวด...
ว�ส
ชนา...อpอ...อ
นน�@ม
นเร>?องม
นปวดเว-ย...ม
นกFแก-ยากนะ  ก�าหนดม
นจน
เก�นไปม
@ง
ป�จฉา...คร
บ...ถ6กต-อง
ว�ส
ชนา...อย7าไปก�าหนดม
นมากซ�น
?งเฉยๆ ซะ..น
?งเฉยๆ ให-ม
นม�ความร6-ส1ก
อย67น
?นแหละอย7างไปบ�บม
นเก�นไปแม-กระท
?งลมหายใจเราน�? 
 กFล�าบากนะ  ถ-าเราเด�นไปเด�นมาไม7ไปควบค�มม
นกFไม7เท7าไร...ม
นสบาย  
ถ-าเราไปน
?ง  จะก�าหนดลมหายใจม
น  ให-ม
นถ6กต-อง
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อะไรต7ออะไรว�7นวาย  บางท�กFเลยหายใจไม7ถ6กต-อง  กFเพราะว7าบ�บม
นเก�น
ไป  เม>?อเราถอนมาอย67เฉยๆ ซะ  กFไม7เปFนไร
ไอ-ลมหายใจน�?กFล�าบากนะ  เม>?อเอาจร�งๆ ...ม
นไม7ล�าบากอย7างน
@น  บางท�กF
หายใจไม7ถ6กต-อง  ม
นยาวเก�นไป...ม
นส
@นเก�นไป  
เลยว�7นวาย  อ
นน�@กFเพราะ...เราก�าหนดม
นเก�นไปไปบ�บม
นเก�นไป  ม
นถ1ง
เปFนอย7างน
@นกFเหม>อนเดFกๆ น7ะแหละ  สอนให-ม
นน
?งสอนท�ไรเฆ�?ยนท�ก
ท�ๆ น7ะ  เดFกม
นจะม�ความฉลาดข1@นมาไมs  ไปบ
งค
บม
นจนเก�นไป  อ
นน�@กF
เหม>อนก
นถ-าเรามาค�ดด6ว7า  เม>?อเราเด�นจากบ-านไปสวน  
หร>อเด�นจากบ-านไปท�างาน  ท�าไมม
นไม7ร�าคาญเพราะลม  น�?เพราะเราไป
เพ7ง  ไปก�าหนดม
นเก�นไป  ให-ท�าด-วยการปล7อยวาง...
อย7าไปย1ด...ย1ดอย7าให-ม
นม
?น  เข-าใจไมsอย7าไปย1ด     แก-วใบน�@น7ะเราย1ดมา
ด6เส�ยก7อน  ร6-แล-วกFวางม
น  น�?เร�ยกว7า...ไอ-ตามแบบอย7าไปย1ดม
?น  ค>อย1ด
อย7าให-ม
นม
?น  ย1ดมาด6ร6-เร>?องม
นแล-ว...
กFวาง...ม
นสบาย  อ
นน�@กFเหม>อนก
บอ
นน
@น  ท�?ม
นเจFบปวดตามสภาวะแถวน�@
เพราะไปก�าหนดม
นมาก  ถอยออกมาบ-าง  อย7าขย
บเข-า
ไปให-ม
นมาก  เพ7งจนเจFบ  เพ7งจนปวด  ม
นกFไม7ได-ตรงน
@น  เคยเปFนท�ก
ท�ไมsน
?น
ป�จฉา...เปFนท�กท�คร
บ
ว�ส
ชนา...น
?นแหละ...ถอยกล
บเส�ยม
?ง  ท�าสบายๆ   ท�าความร6-ส1กไว-เท7าน
@น  
อย7าไปก�าหนดเก�นไป    แต7ท�าความร6-ส1กไว-    
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ท�าด-วยการปล7อยวาง  ท�าอะไร...ท�าด-วยการปล7อยวางไม7ได-ท�าด-วยการย1ด
ให-ม
นแน7น  แล-วกFสบาย
ป�จฉา...ในช7วงระยะท�?เราอย67ในสภาวะท�?ก�าหนดเหFนว7า  ร7างกายม
นใหญ7ได- 
 ตรงน
@นเปFนสภาวะท�?สงบน�?งแล-วใช7ไหมคร
บ...
หร>อว7าเราต-องใช-ป 
ญญาพ�จารณาในตอนน�@
ว�ส
ชนา...ถ-าม
นไม7สงบ  ม
นไม7เก�ดอาการอย7างน
@น  ท�?เก�ดอาการอย7างน
@น
เพราะจ�ตม
นสงบ  ม
นถ1งเปFนอย7างน
@น  แต7ให-ควบค�มสต�เรา
ให-ด�  ว7าม
นใหญ7เก�นขนาดไหน  ม
นเลFกเก�นขนาดไหนเม>?อก�าหนดเข-าไป
ถ1งท�?ส�ดแล-วกFก�าหนดเข-าไปข-างในอย7าว�?งไปข-างนอกถ-าว�?ง
ไปตามข-างนอกม
นจะขยายต
วออกไปเร>?อยๆ   เด�wยวกFเปFนหม6  เด�wยวกFเปFน
หมา  เด�wยวกFเปFนม-า  เด�wยวกFเปFนช-าง  เด�wยวกFเปFนโน-น 
 เด�wยวกFล�กข1@นมาไล7ม
นเท7าน
@นแหละ  ให-ร6-ว7าอ
นน�@ม
นเปFนน�ม�ต  สะเกFดของ
ความสงบม
นเก�ดจากท�?สงบน
@น  ม
นเปFนอย7างน
@น 
 อาการจะเก�ดน�ม�ตอย7างน�@ม
นต-องสงบแล-ว  ม
นจ1งเก�ดอย7างน
@น  เม>?อเก�ด
แล-วกFด6ม
น  เม>?อเราอยากจะให-ม
นหาย  กFอย7าไปว�?งตามม
น
  เราร6-แล-วว7าม
นเก�ดเปFนน�ม�ตอย7างน
@นกFก�าหนดกล
บเข-ามาในจ�ตม
นกFหาย
ได-
ป�จฉา...ท�น�@เม>?อก�าหนดร6-ว7า  ม
นจะใหญ7เก�นไป  ม
นจะค
บมาก  หร>ออะไร
อย7างน�@  อาจจะท�าให-เราตกใจข1@นมา...
ว�ส
ชนา...อย7าไปตกม
นซ�  ม
นเตFมสต�ม
นแหละ  บางท�น
?งอย67  จม6กม
นโด7ง
ไปถ1งโน7นกFได-  ให-ม
นโด7งไปซ�  ม
นยาวไปจร�งไมsน
?น 
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 เราม�สต�อย67น7ะม
นไม7ยาวจร�งอย7างน
@น  ม
นม�ความร6-ส1กปรากฏข1@นอย7างน
@น  
เร�ยกว7าน�ม�ต...  ไม7ม�อ
นตราย  เราครองสต�เราให-ได-  
บางท�ม
นน
?งอย67ศ�รษะม
นขาดป�sบไปเลยกFได-  แต7อย7าตกใจม
นซ�  ไม7ใช7ม
น
ขาดไป  อ
นน
@นเร�ยกว7าน�ม�ต
ป�จฉา...หล
งจากเราเพ7งด6  ร6-ส1กร6-...
ว�ส
ชนา...ไม7ต-องไปตามม
นแล-ว  ปล7อยให-เปFนน�ม�ตอย7างน
@นแหละ  ท�าจ�ต
เราให-สงบต7อ  อย7าไปตามด6ม
น  เราตามด6ม
นมาพอ
สมควรแล-ว  ถ-าตามไปม
นหลงนะ  ม
นหลงน�ม�ต  อ
นน�@เร�ยกว7าน�ม�ต  ไม7
ต-องย1ดม
?นถ>อม
?นอะไรของม
นให-ม
นบานปลายลงไป 
 เม>?อเราอยากจะให-น�ม�ตน
?นหายไป   เรากFกล
บค>นท�?ของเราซะ  จ�ตของเรา
ม
นอย67ขนาดไหน  อะไร  ย
งไง...ก�าหนดให-ร6-เข-ามา
ป�จฉา...ถ-าก�าหนดเข-ามา  ลมหายใจกFไม7ม�ใช7ไหมคร
บช7วงน
@น
ว�ส
ชนา...ม�ซ�...ม�
ป�จฉา...ถ1งช7วงน
@น  ตอนน
@นพ�จารณาได-ใช7ไหมคร
บ
ว�ส
ชนา...ปกต�...ตรงน
@นม
นปกต�  อาตมาว7ามาถ1งตรงน
@นแล-ว  ม
นไม7น7าจะ
ม�ป 
ญหาอะไรมาก  ม
นจะหมดป 
ญหาแล-ว  ม
นจะม�มา 
 กFหมดป 
ญหาแล-ว  ม
นจะไม7ม�มา  ม
นกFหมดป 
ญหาแล-วตรงน
@น  ไม7ต-อง
สงส
ยว7าม
นเปFนอย7างน�@  ถ-าม
นเปFนอย7างน
@น  ในเวลาน
@น
ป�จฉา...แต7บางท�ม
นท�าให-เราตกใจ...
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ว�ส
ชนา...อย7าไปตกม
นซ�...อ
นน
@นม
นเปFนน�ม�ต  อย7าไปตกใจม
นเลย  ไม7ม�
อะไรจะท�าอ
นตรายเราได-แล-ว  แต7อาการของจ�ตม
นเปFน
ไปท�กอย7างแหละ  แต7ว7าอะไรจะมาท�าอ
นตรายเราไม7ได-
ป�จฉา...เม>?อไม7ม�น�ม�ตอะไร  เราต-องถอย...
ว�ส
ชนา...ไม7ต-องถอย  ประคองจ�ตน
?นไว-  ถ1งวาระของม
น  ม
นจะเปFนของ
ม
นเอง  อย7าไปแต7งม
น  แต7งม
นกFไม7สวยเท7าน
@นแหละ  
ของม
นด�อย67แล-ว  ม
นจะเปFนวาระของม
น  เปFนวาระเข-าออกของม
น  ใน
ระยะน
@นอย7าไปแต7ง  ประคองจ�ตให-ม�สต�  ด6ไปตรงน
@น  
ว7าม
นจะเปล�?ยนแปลงอย7างไรเท7าน
@นแหละ
ป�จฉา...อpอ...ด6จ�ดน
@น
ว�ส
ชนา...ใช7...ด6จ�ดน
@น
ป�จฉา...สภาวะตอนน
@นม
นเง�ยบไปหมดใช7ไหมฮะ
ว�ส
ชนา...ม
นเง�ยบ...แต7ม
นร6-  ไปไกลก
นท�กคนแล-วม
�ง  ล6กศ�ษยQโยมอ�ปถ
มภQ
น�?ไปไกลก
นท�กคนม�ป 
ญหาส�าค
ญๆ ท�กคน  โยมผ6-หญ�ง
ละม�ไมs
ป�จฉา...ม�อ�บายท�?จะแก-อ�ทธ
จจะ*  เส�ยหน7อยไหมคร
บ
ว�ส
ชนา...อะไร...อ�ทธ
จจะม
นเปFนย
งไง
ป�จฉา...ม
นฟ�-งซ7าน...เวลาม
นเก�ดเข-มข-นข1@นมา  เราจะแก-ย
งไงฮะอ�บาย
ว�ส
ชนา...ม
นไม7ยากหรอก...ของม
นไม7แน7หรอก  ไม7ต-องไปแก-ม
น  คราวท�?
ม
นฟ�-งซ7านม�ไมs...ท�?ม
นไม7ฟ�- งซ7านม�ไมs
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ป�จฉา...ม�คร
บ
ว�ส
ชนา...น
?น...จะไปท�าอะไรม
นล7ะ  ม
นกFไม7แน7อย67แล-ว
ป�จฉา...ท�น�@เวลาม
นแลบไปแลบมาล7ะคร
บ
ว�ส
ชนา...เอsา...กFด6ม
นแลบไปแลบมาเท7าน
@นแหละ  จะท�าย
งไงก
บม
น  ม
นด�
แล-วน
?นแหละโยม  จะไม7ให-ม
นเปFนอะไร...อย7างไร 
 ม
นจะเก�ดป 
ญญาหร>อน
?น
ป�จฉา...ม
นแลบไป  เรากFตามด6ม
น
ว�ส
ชนา...ม
นแลบไป...ม
นกFอย67น
?นแหละ  เราไม7ตามม
นไป  เราร6-ส1กม
นอย67  
ม
นจะไปตรงไหนล7ะม
นกFอย67ในกรงอ
นเด�ยวก
น  
ไม7ไปตรงไหนหรอก  น�?แหละ...เราไม7อยากจะให-ม
นเปFนอะไร  ท�?ท7าน
อาจารยQม
?นเร�ยกว7า  “สมาธ�ห
วตอ”  ถ-าม
นแลบมา  กFว7าม
นแลบไปแลบมา
ถ-าม
นน�?งเฉยๆ กFว7าม
นเฉยๆ   จะเอาอะไรก
นล7ะ  ให-ร6-เท7าท
นม
นท
@งสอง
อย7าง
  ว
นน�@ม
นม�ความสงบกFถอนม
นมาให-ป 
ญญาม
นเก�ด  แต7บางคนเหFนว7าม
น
สงบน�?ด�นะ...ชอบม
น...ด�ใจ  ว
นน�@ท�าสมาธ�  ม
นสงบด�เหล>อ
เก�นเร>?องด�ไม7ด�ม
นม�ราคาเท7าก
นเร>?องด�ม
นกFไม7เท�?ยงเร>?องไม7ด�ม
นกFไม7เท�?ยง
จะไปหมายม
?นม
นท�าไม  ม
นฟ�-งซ7าน...กFด6ม
นฟ�-งซ7านไปซ
ี�  ม
นสงบ...กFด6เร>?องม
นสงบซ�...อย7างน�@ให-ป 
ญญาม
นเก�ด  ม
นเปFนเร>?องของ
ม
นจะเปFนอย7างน�@  เปFนอาการของจ�ต  ม
นเปFนอย7างน
@น 
 เราอย7าไปย�7งก
บม
นมากซ�ล
กษณะอ
นน
@น   อย7างเราเหFนล�งต
วหน1?งน7ะ  ม
น
ไม7น�?งใช7ไหม...โยมกFไม7สบายใจ  เพราะล�งม
นไม7น�?ง  ม
นจะน�?งเม>?อ 
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ไหร7...โยมจะให-ม
นน�?ง  โยมถ1งจะสบายใจ  ม
นจะได-ไมs  เร>?องของล�งน7ะ  ล�ง
ม
นเปFนเช7นน
@น  ไอ-ล�งท�?กร�งเทพฯม
นกFเหม>อนล�งต
วน�@แหละ
  ล�งท�?อ�บลฯกFเหม>อนล�งท�?กร�งเทพฯน7ะแหละ  ล�งม
นเปFนอย7างน
@นของม
น
เอง...กFหมดป 
ญหาเท7าน
@นแหละ  เอาอย7างน�@แหละ  จะได-หมดป 
ญหา
ของม
นไป  อ
นน�@ล�งม
นไม7น�?ง  เรากFเปFนท�กขQอย67เสมอ  ย
งง
@นเรากFตาย
เท7าน
@นแหละ  เรากFเปFนล�งย�?งกว7าล�งซะแล-วม
@ง...เอาละม
@งคงจะนอน
หล
บสบายม
@งว
นน�@  โยมอ�บาส�กาเง�ยบไปล7ะ  ใครม�ไมs...อ�บาส�กาม�ไมs
ป�จฉา...ขอถามคร
บ  ในมหาป 
ฏฐาน...ค>อคนท�?เข�ยนหน
งส>อมาลงคนพ-น
โลก  ม�หลายแบบ  ผมอยากจะสร�ปแต7เพ>?อความม
?นใจ...
ผมอยากจะเร�ยนถามหลวงพ7อ
ว�ส
ชนา...เอ-า...ว7าไป
ป�จฉา...ในมหาป 
ฏฐานบอกว7า  ทางสายน�@เปFนทางสายเด�ยวเพ>?อความพ-น
ท�กขQ  กFม�...ต-องพ�จารณากาย...เวทนา...จ�ต...ธรรม 
 ผ6-ท�?จะพ-นท�กขQจะต-องพ�จารณาท
@งส�?อย7าง  ท
@งหมดหร>อเปล7า?
ว�ส
ชนา...กาย...เวทนา...จ�ต...ธรรมน7ะอ
นน�@ม
นของอย7างเด�ยวก
นร6-อ
นหน1?งกF
เหม>อนร6-หมด  เหม>อนเราร6-คนๆ หน1?ง  กFร6-หมดท�กคนในโลก
 
  เหม>อนเราร6-ล�งต
วหน1?ง  ล�งต
วอ>?นนอกน
@น  เหม>อนล�งต
วน�@เหม>อนก
น  น�?

น�? ...จะพ6ดก
นง7ายๆ   หล
กใหญ7ของสต�ป 
ฏฐานม
นเปFนอย7างน�@ 
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 อ
นน
@นม
นเปFนล
กษณะของม
น  เม>?อร6-กาย...เวทนา...จ�ต...ธรรมส
กแต7ว7า
กาย...ส
กแต7ว7าเวทนา...ส
กแต7ว7าจ�ต...ส
กแต7ว7าธรรมม
นเปFนส
ก
แต7ว7าท
@งน
@นแหละท
@ง  ๔  น
?นน7ะ  ม
นกFพอแล-วนะ  ถ1งแม-ว7าม
นจะร6-อ
นเด�ยว 
 ม
นกFใช-ได-
ป�จฉา...เคยม�คนมาท�?น�?  เคยเอ7ยถ1งท7านอาจารยQบ7อยๆ   บอกว7า...ในกาย
น�?...พ�จารณาถ1งอ�ร�ยาบถของกายนะคร
บ  สต�ส
มปช
ญญะ..
.และกF...ถ-าพ�จารณาถ1งส�?งท
@งหลาย  คนน
@นแกด>@อด1ง  ร6-ส1กว7าแกจะ
พ�จารณาแคบ...แกบอกพ�จารณาสต�ส
มปช
ญญะอย7างเด�ยวกFพอ  
ไม7ต-องอะไร...
ว�ส
ชนา...สต�ส
มปช
ญญะ...ตร
สร6-ท
@ง  ๔  น
@นกFไม7ม�อะไร...ม
นกFไม7ม�อะไรใน
กล�7มอ
นน
@น  อย7างท�?ว7าฉ
นจะต-องไปแยกเกสา...โลมา..
.นะขา...ท
นตา...ตะโจ  แล-วถ1งจะเร�ยกว7าฉ
นพ�จารณากาย  ท�น�@อ�กคนหน1?ง
ว7า  ผมไม7พ�จารณาไปท
@งหมดล7ะ  พ�จารณาทางม
นไม7เท�?ยง 
 ทางน�@ส7วนเด�ยว  ม
นกFหมดเหม>อนก
น
ป�จฉา...แต7ว7าท�?เหFนน
?น...กFเหFนว7าท�กๆ อย7าง  ม
นกFไม7เท�?ยงเหม>อนก
นใช7
ไหมคร
บ?
ว�ส
ชนา...ใช7...ม
นกFหล
กอ
นเด�ยวก
นเท7าน
@นแหละ  ร6-
กาย...เวทนา...จ�ต...ธรรมน
@นให-เหFนว7าม
นไม7เท�?ยงอย7างเด�ยวก
นเท7าน
@นม
น
กFเหFน
ไปรวมก
น  ม
นเปFนมรรคสม
งค�ก
นตรงน
@นเท7าน
@น  อ
นน�@ท7านแยกออกไปให-
พ�จารณาเฉยๆ หรอก  เม>?อเราเหFนว7าม
นรวมแล-ว  
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กFไม7ต-องแยกซ�  แยกกFเหม>อนไม7แยก...ไม7แยกกFเหม>อนแยก  เพราะม
น
เปFนอย7างน
@น  ท7านให-ม�ความเข-าใจอย7างเด�ยวตรงน
@นกFพอแล-ว
ป�จฉา...หลวงพ7อคร
บ  เวลาเราภาวนาอย67นะคร
บ  คล-ายๆ ก
บว7าเราก�าล
ง
สนทนาพ6ดค�ยก
บต
วเราเองอย67น�?...อย7างน�@จะแก-อย7างไรคร
บ?
ว�ส
ชนา...อย7าไปแก-ม
นเลยตรงน
@น...ม
นด�แล-ว  ม
นเปFนโพชฌงคQ*น7ะ  "ธ
มม
ว�จยะ"*  ม
นก7อเก�ดต
วป 
ญญาแล-วตรงน
@นน7ะ  ม
นอย67ในความสงบของม
น
แล-ว  ม
นเปFนธ
มมว�จยะ...สอดส7องธรรมะ  ไม7ต-องไปแก-ม
นเถอะ  
ด6ไปตรงน
@นแหละ  ม
นม�ตรงน
@นแล-ว  ม
นไม7ฟ�- งซ7านร�าคาญหรอก  ม
นอย67
ในท�?สงบของม
นแล-วจะต-องเปFนอย7างน�@  อ
นน�@...ม
นเปFนโพชฌงคQ 
 เปFนองคQธรรมท�?จะตร
สร6-ธรรมะอย67แล-ว  ไปแก-ม
นท�าไมตรงน�@
ป�จฉา...อยากจะให-ม
นสงบคร
บ
ว�ส
ชนา...น
?นแหละ...ม
นอย67ในความสงบน
?นเอง  ถ-าเราไม7ม�อย7างน�@  ม
นจะม�
ป 
ญญาสงบย�?งข1@นไปไมs...หมายความว7า  เม>?อม�ป 
ญญาเก�ด
ข1@นมา  ม
นท�าความสงบให-ย�?งข1@นไป  เม>?อความสงบย�?งข1@นไป  ม
นท�า
ป 
ญญาให-ย�?งข1@นมา  ม
นเปFนไวพจนQซ1?งก
นและก
นอย67อย7างน�@ 
 ม
นย
งไม7จบเร>?องม
น  อย7าไปห-ามม
นซ�  ม
นเปFนองคQของโพชฌงคQ  ๗  เปF
นธ
มมว�จยะ...สอดส7องธรรมะ
ป�จฉา...อย7างน�@...ไม7ฟ�- งซ7าน
ว�ส
ชนา...ไม7ต-อง...ไม7ฟ�- งซ7าน  ถ-าฟ�- งซ7านกFไม7ใช7อ
นน�@ซ�  ถ-าม
นเปFนอย7างน�@
ม
นไม7ฟ�- งซ7าน  ม
นเร>?องท�?จะให-เก�ดป 
ญญาส�ข�มข1@นเร>?อยๆ 
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  เร>?องฟ�-งซ7าน...ไม7ใช7เร>?องของอย7างน�@  เร>?องฟ�-งซ7านม
นกFไม7ใช7เร>?องของ
ธ
มมว�จยะซ�  ม
นไม7ใช7เปFนองคQธรรมท�?จะท�าให-ตร
สร6-ธรรมซ� 
 ไอ-ความเปFนจร�งของคนเรา   ไม7อยากจะให-ม
นร6-...อยากจะให-ม
น
เฉยๆ   อย7าให-ม
นเปFนอย7างน
@น  ค>อ  "ร6-เฉย"  เข-าใจไหม  ร6-เฉยเหม>อนก
บ
ไม7ร6-แหละ  ร6-เฉย  ถ-าไม7ร6-ไม7ได-  ร6-แล-วม
นไม7ร�าคาญ  ส
กแต7ว7า  ไอ-การส
ก
แต7ว7าม
นเก�ด  ไม7ต-องสงส
ย
อะไรม
นท�?ตรงน
@นมากมาย  อ
นน
@นม
นศ1กษาเร>?องของจ�ต  จ�าไว-นะ  ไม7ต-อง
สงส
ยละ  ม
นจะเปFนไปตรงไหนกFร6-จ
กม
นเถอะ  
ม
นสงบกFด6เร>?องม
นสงบเถอะ  ม
นไม7สงบ...กFด6เร>?องม
นไม7สงบเถอะ   เม>?อ
ม
นไม7สงบน7ะ...ว
นน�@ม
นไม7สงบ  พร�7งน�@ม
นสงบ...ท�าย
งไงม
น  ไอ-ความท�?
ว�7นวายม
นไปไหนล7ะ  ม
นเปFนของไม7เท�?ยง  
ถ-าหากว7าม
นเหFนเปFนของไม7เท�?ยงน7ะ  ม
นเปFนย
งไง  ม
นกFเปFนส
จจธรรม  เ
พราะเราเหFนว7าม
นเท�?ยง...เท�?ยงเพราะม
นจะเปFนของม
น
อย67อย7างน�@  ม
นจะไม7เปล�?ยนแปลงไปเปFนอย7างอ>?น   เพราะเร>?องน�@ม
นเปFน
อย7างน�@  เราร6-เช7นน�@แล-ว  เรากFวางม
นไว-  จะไปสงส
ยอะไรม
น
ป�จฉา...ท�น�@เวลาม
นไม7สงบ...เรากFไม7พอใจ
ว�ส
ชนา...เอาป 
ญญาซ�ใส7ลงไป...ถ-าม
นไม7สงบ  อ
นน
@นหมด...ธรรมถ1งว7าม
น
ไม7แน7  ม
นเปFนอย7างน�@  เราร6-จ
กม
นด-วยป 
ญญาว7าม
นไม7ฟ�- งซ7าน 
 เรากFสงบในท�?น
@น  เพราะเหFนว7าม
นเปFนอย7างน
@นเร>?องของม
นน�?...อย7าไปจ
บ
จนม
นเปFนอ�ปาทาน  อย7าไปท�าอะไรม
น  ให-ร6-ตามเร>?องของม
น 
ให-ม
นสงบของม
น
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ไอ-ความเปFนจร�ง  อาตมาเคยเปร�ยบเท�ยบให-ฟ 
ง  เราต-องการความสงบใช7
ไมs  พระหร>อโยมกFช7างเถอะ  ต-องการความสงบ  
ไปหาหลบอย67ในท�?ม
นสงบ  เม>?อไรม
นมากวนเราน�?กFเหFนว7าเส�ยงม
นมากวน
เราอย7างเด�ยวเท7าน
@นแหละ  ถ-าเรากล
บมาพ�จารณาด6ว7า  เอ-.
..ม
นใช7ไมs...ม
นแน7ไมs...ม
นแน7อย7างน
@นหร>อเปล7า  ด6ไปอ�กให-ม
นล1กเข-าไป
กว7าน
@นอ�ก...ม
นเส�ยงมากวนเราหร>อเราไปกวนเส�ยงน�?  ตามเข-าไปซ�..
.จะได-เหFนว7าเราม
นไปกวนเส�ยงเส�ยงม
นกFเปFนเส�ยงอย67ของเขาเขาไม7ได-
มากวนเราเราไปย1ดม
นมาน�?ม
นกFเปFนว7าเราไปกวนเส�ยง  เม>?อเราเหFน 
 เราไปกวนเขา...กFน1กว7าเขามากวนเรา  ตรงก
นข-ามง7ายๆ   เหFนช
ดๆ เรา
ไปกวนเขา...เข-าใจว7าเขามากวนเรา  แก-ตรงน�@กFร6-จ
ก  เออ..
.ร6-แน7นอนแล-วนะ  เราโง7มาหลายป�แล-วน1กว7าเขามากวนเราไอ-ความเปFน
จร�งเราม
นไปกวนเขา
อ
นน�@อาตมาจะบอกให-ว7า  ไปน
?ง...ม�แต7ความสงบ  ไม7ม�อะไรเลย  น�?กFอย67ไม7
ได-  แหม...จะท�าอะไรอ�กต7อไปน-อ  ม
นสงบไปหมดท
@งคล>?นน�?  
จะต-องหาทางออกอ�ก  ม
นเปFนเส�ยเช7นน�@แหละคนเรา  น1กว7า
ม
น...แหม...ม
นอย7างไรต7อไป  ม
นคงอยากนะ  ม
นไม7ถ1งท�?น
?น  
แต7ว7าด6อะไรกFด6ไปเถอะสงบกFด6ไปไม7สงบกFด6ม
นไปเถอะให-ป 
ญญาม
นเก�ด    
เร>?องม
นสงบน�@...กFเร>?องม
นไม7แน7นอน  เร>?องไม7สงบ...
กFเร>?องม
นไม7แน7นอนท
@งน
@นแหละ  สองอย7างน�@ม
นม�ราคาเท7าก
น  ม
นให-ค�ณ
เราอย7างไร  ม
นกFให-โทษเราอย7างน
@นเหม>อนก
น  ถ-าเราไม7ร6-จ
กม
น
ป�จฉา...ท�น�@ระหว7างท�?จ�ตม
นไม7สงบนะฮะ  ลมหายใจม
นจะหยาบ...
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ว�ส
ชนา...ม
นกFเปFนๆ   ม
นสงบเร>?องสมาธ�ม
นเปFนอย7างหน1?งนะ  เร>?องสงบ
ด-วยป 
ญญาน
@น...ม
นเปFนอ�กอย7างหน1?งนะ  เร>?องสงบม
นเปFนสอง
อย7างนะเร>?องสงบทางป 
ญญาน�?ห6ได-ย�นอย67...ตาเหFนอย67แต7ม
นใจสงบม
นสงบ
เพราะ...ไม7ไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
นเข-ามา...น�?...อ
นน�@สงบเร>?อง
สงบด-วยสมาธ�น�?ม
นผ�ดบ-าง  เข-าใจไมsถ-าอะไรกระทบแกsก...ไม7ได-เส�ยแล-ว
ผ�วม
นบางเก�นไปต-องปร
บใหม7...พ�จารณาใหม7  
ม
นจะท
นท7วงท�ไมsย
งง
@น  เม>?อไรท�?ก�เลสม
นเข-ามา  จะต-องน
?งสมาธ�ท
@งน
@น
เลยหร>อ?
ป�จฉา...หมายความว7า...จ�ตเราต-องท�าตามได-...อดทนได-
ว�ส
ชนา...ใช7...ม
นร6-ๆ   ไม7ได-อดทนด-วย...ไม7ได-ยกด-วย  กระทบมาปล7อย
ม
นเลย  น�?...อย7างน�@  ม
นต-องเปFนอย7างน�@  ทางป 
ญญาของเรา
  ม
นจะเหFนส�เหFนแสงอะไรกFช7างม
นเถอะ  ม
นเปFนธรรมดาอย67ในโลกน�@  หน�
ไปไม7ได-หรอก  ให-เราร6-เท7าท
นม
นส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  
เอาละม
@ง...โอ-...หายง7วงไปนะ  น1กว7าม
นง7วง...หายง7วงไปได-นะ  เอs
า...กราบซะฯ
********************
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๖๑ - "สนทนาธรรมก�บค,ณหมอ"
http://ajahnchah.org/thai/QA_doctor.php 

 
พระโพธ�ญาณเถร  (หลวงพ7อชา  ส�ภ
ทโท)
ค�ณหมอ...เท7าท�?ผมอ7านและผมจ�าได-คร7าวๆ   กFม�คนหน1?งคนมาจาก
ครอบคร
วซ1?งจ
ดได-ว7ายากจน  แต7ทว7าเดFกผ6-ชายคนน�@เปFนเดFกท�?ม
ี�ป 
ญญา  ซ1?งครอบคร
วและพ7อแม7พ�?น-องเหFนว7าสามารถเร�ยนต7อไปจนจบ
ปร�ญญาได-  เพราะฉะน
@นพ7อแม7พ�?น-องท�กคนได-ยอม  ไม7ม�ใคร
เร�ยนหน
งส>อ  เพ>?อเกFบเง�นหาเง�นส7งเส�ยเดFกผ6-ชายคนน�@ให-เร�ยนหน
งส>อ  ท�ก
คนคงล�าบากพอสมควร  เดFกคนน�@เร�ยนไปแล-วกFศ1กษา
ธรรมะ  แล-วกFม�ความซาบซ1@งในธรรมะอย7างย�?ง  เม>?อจบได-ปร�ญญาแล-ว  ป
รากฏว7า  ค>อเดFกคนน�@  พ7อแม7หร>อท�กคนหว
งเหล>อเก�นว7า
เม>?อจบมาแล-วกFจะได-เปFนหล
กให-ก
บครอบคร
ว  ท�างานท�าการ  หาเง�น  หา
รายได-  ส7งเส�ยน-อง  หร>ออาจจะช7วยแบ7งเบาภาระการช7วย
ส7งเส�ยจากพ7อแม7บ-าง  ค>อ  พ7อแม7จะได-สบายต
วข1@นบ-างส
กเลFกน-อย  เพ>?อ
ช7วยเหล>อน-องต7อไปแต7ปรากฏว7า  เดFกคนน�@เม>?อเร�ยนจบแล-ว
 ม�ความซาบซ1@งในธรรมะอย7างย�?ง  จนถ1งก
บขอลาพ7อแม7บวช  ไม7ท�างาน  พ7

พ7อแม7กFร-องไห-และกFพยายามค
ดค-าน   แต7ล6กบอกศร
ทธาใน
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พระศาสนาเหล>อเก�น  ผลท�?ส�ดพ7อแม7กFต-องยอมให-บวชซ1?งถ-าด-วยในแง7ของ
ผมท�?ผมอ7านและผมฟ 
งด6  ผมร6-ส1กว7าคงจะด-วยความไม7เตFมใจ
อะไรหน
กหนา  ท�น�@ไอ-เร>?องน�@ผมก�นใจมาก  ค>อผมถ>อว7าโลกมน�ษยQม
นจะ
ต-องม�  ๒  ส7วน ส7วนหน1?ง  ค>อส7วนศาสนา
อ�กส7วนหน1?ง  ค>อชาวบ-านธรรมดา  ซ1?งจะต-องประกอบธ�รก�จท�ามาหาก�น
ค>ออย7างผม  ผมม�ครอบคร
ว  ม�ล6ก  ม�เม�ย  เม>?อผมม�งานอย67ในครอบคร
ว  กF
กFต-องม�ความร
บผ�ดชอบต7อครอบคร
ว   ม�ความผ6กพ
นร
บผ�ดชอบ
ต7อครอบคร
ว  ต7อส
งคม  ต7อประเทศชาต�ท�น�@ในส7วนหน1?ง  เท7าท�?ผมอ7านท�?
ส�าน
กน�@  อาจจะคนอ>?นเข�ยนหร>ออะไร  ผมว7าจ�ดประสงคQต-องการ
ให-คนท�กคนเปFนพระ  ผมกFมาค�ดด6ในใจว7า  ถ-าขณะน�@ผมเปFนฆราวาส  ผม
ประกอบอาช�พเล�@ยงเม�ยผม  เล�@ยงล6กผม  ให-ความส�ขก
บคนบางคน 
 ให-ความช7วยเหล>อก
บประชาชนบางส7วน  และกFท�าบ�ญบ-างบางส7วน  ค>อม�
ส7วน  ซ1?งผมช7วยท�าน�บ�าร�งพ�ทธศาสนา  แต7ถ-าหากว7าท�กคนเปFนพระ 
 รวมท
@งผมด-วย  พระกFต-องไถนา  พระกFต-องท�ามาหาก�น  พระกFไม7ม�เวลา
ท�?จะมาปฏ�บ
ต�ว�น
ย   พระกFไม7ม�โอกาสซ1?งจะมาให-ค�าแนะน�าช
กจ6ง
ประชาชน  ให-ความสว7างเพ>?อให-เก�ดความสงบใจ  เพ>?อเปFนแนวทางให-โลก
น�@
เพราะฉะน
@นความเหFนส7วนต
วผมถ>อว7า  คนๆ น�@ถ-าจะบวช  กFควรแต7ว7า
เม>?อหมดภาระค>อ  เม>?อเราช7วยเหล>อพ7อแม7พ�?น-อง  ให-การบวช
เด�wยวน�@กระท�าเด�wยวน�@  ถ-าเปFนผม  ให-ผมต
ดส�นใจอย7างโง7ๆ ของผมเน�?ยนะ  
ผมถ>อว7าบาป  บาปมากๆ ท�เด�ยว  เพราะว7าเปFนการท�าบาปก
บ
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พ7อแม7  เปFนการท�าบาปก
บบ�คคลอ�กส7วนหน1?ง  ซ1?งท�กคนช7วยเหล>อคนๆ น�@
มาท�น�@ป 
ญหาม�ว7า  ความเหFนของผมเน�?ยถ6กหร>อผ�ดคร
บ?
หลวงพ7อ...ถ6กของค�ณหมอเหม>อนก
น  เอาอย7างน�@นะ  อาตมาจะถามโยม
ส
กข-อหน1?งว7า  ทองหน
ก  ๑  ก�โลกร
ม  ตะก
?วหน
ก  ๑  ก�โลกร
ม 
ถ-าหากว7าเอามาให-ค�ณหมอ  ค�ณหมอจะเอาอ
นไหน  ค�ณหมอ...กFคงเอา
ทอง
หลวงพ7อ...น
?นแหละม
นเปFนอย7างน
@นแหละ  เม>?อความเหFนเขาว7าม
นเดFด
ขาดอย7างน
@นอ
นน
@นม
นม�ราคากว7าอ
นน
@นอย7างตะก
?วก
บทองค�า
แล-วเขากFต-องเอาทองค�าท�าไมค�ณหมอถ1งเอาทองค�า  ท�าไมถ1งไม7เอาตะก
?ว 
ค�ณหมอ...เพราะม
นม�ค7า
หลวงพ7อ...น
?นแหละเขาเหFนม
นม�ค7ากว7าน
@น  อ
นน
@นกFเหม>อนก
น  เหFน  ม
น
ม�ค7ามากกว7าน�@น7ะ  เขาจ1งต
ดส�นอย7างน
@น  เร>?องอ
นน�@กFเหม>อนก
น
ฉ
นน
@น    อย7างน
@นเราอย7าไปค�ดเช7นน
@นซ�  ค�ดกFไม7ว7าหรอก  แต7ม
นจะ  ถ6ก
ให-ค�ดพ�จารณาเอาไว-  กล
วนะ  ค�ณหมอน�?กล
วไม7ม�ใครอ�ปการะค�ณ 
ไม7ม�ใครสร-างโลกนะ
เขามาจ-างคนไปเล7นดนตร�  ค�ณหมอไม7ต-องเด>อดร-อน  เพราะเขาจ-างคนท�?
เล7นดนตร�เปFน  อย7างเล7นดนตร�ไม7เปFนอย7างค�ณหมอ 
 เขาไม7จ-างหรอก  คนเน�?ยจะเอาไปบวชท�กคนไม7ได-  ไม7บวชแม-ส
กคนกFไม7
ได-  ของเหล7าน�@ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน�@  เราอย7าค�ดว7า
จะต-องบวชท�กคนซ�  ไม7ได-  จะไม7บวชท�กคนเหรอกFไม7ได-  อ
นน�@เรามองด6
ว7าม
นค>ออะไร  ใครม�ป 
ญญาแค7ไหน  กFเอาแค7น
@น  ไม7ได-
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บ�บค
@นอย7างน
@นอาตมาเคยไปเหม>อนก
น  บอกว7าฆ7าส
ตวQม
นบาปนะ  ม�คน
มาต7อว7าหลวงพ7อ  เอาพร�กเผFดฉ
นท�กว
นได-ไมs?  ได- 
 ใครจะเอาพร�กมาให-ฉ
นท�กว
นได-ม�ไหม  ไปต�ดตามก
นมาเลย  โขลกพร�ก
ให-ฉ
นท�กว
นได-ไหม  ไม7เอาอ�กแล-ว  ใครจะม�เวลามาโขลกพร�ก
ให-พระฉ
นท�กว
นๆ   ค>อไอ-เร>?องเหล7าน�@พ6ดไปกFเฉย  แต7เร>?องโลกม
นเปFนอย67
อย7างน�@เอง  แม-จะต
ดส�นให-เปFนคนร-ายหมดกFไม7ได-  
คนท�?ม�ป 
ญญาจะเล>อกเอาในโลกอ
นน�@  "ส6ท
@งหลายจงมาด6โลกอ
นตระการด�จ
ราชรถอ
นพวกคนเขลาน�@หมกอย67แต7ผ6-ร6-หา  ข-องอย67ไม7"    ค>อความย>นย
น
ของพระพ�ทธเจ-าเรานะ 
 อย7างน
@นว7า  ไอ-เจตนาท�?เราออกบวชน
@นน7ะ  ไม7ใช7ว7าเราจะเช>?อว7า  ให-พ7อ
แม7เราส6ญเส�ย  ให-ล6กหลานเราส6ญเส�ย  ให-ตระก6ลเรา
ส6ญเส�ย  อะไรเลยนะ
น1กว7า  แหม    ตระก6ลเราย
งหมกอย67ในตมอย67ในโคลนเหล>อเก�น  ถ-าเราไม7
ออกส
กคนหน1?งม
นกFต�ดค-าง  ม
นจะไม7ได-เส�ยละม
@ง 
 อ�ตส7าหQออกไปเพ>?อตระก6ลท�าตระก6ลให-ด�ข1@น  แต7คนขนาดหน1?งกFเหFนว7า
เส�ยผลแล-ว    บาป    อย7างค�ณหมอ    ถ-าค�ดก
นในแง7น�@
ม
นกFเปFนอย7างน�@
อาตมาจ1งถามเส�ยว7า  ตะก
?วน�@ม
นหน
กก�โลหน1?ง  ทองค�าหน
กก�โลหน1?ง  ถ-า
แบ7งก
นจะเอาอะไร  กFเปร�ยบได-ว7า  เม>?อเขาต
ดส�นใจ
จะออกบวชตลอดช�ว�ตของเขาเช7นน
@น  เขาเหFนอ
นน�@ม�ราคากว7ามาก  เหFน
โลกท
@งหลายเน�?ยเปFนตะก
?วไม7ม�ราคา  จ1งไม7เอา  
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เหม>อนค�ณหมอต-องการทองค�าก�โลหน1?งน7ะ  ตะก
?วก�โลหน1?งไม7เอา  ท�าไม  
เพราะราคาม
นน-อย  ไม7ม�ราคา  เขาจ1งต
ดส�นเอาทองค�า 
 เช7นน�@เปFนต-น
ถ-าเราพ�จารณาแยบคายได-เปFน  ไม7ใช7ว7าเราจะบวชเพ>?อให-ล6กฉ�บหาย  ให-
เม�ยฉ�บหายให-ตระก6ลฉ�บหาย  ไม7ใช7อย7างน
@นๆ 
อ
นน�@คนท�าได-ยากเหล>อเก�น  คนท�?ม�ป 
ญญาซ1?งมากท�?ส�ด  จนกว7าอย7างค�ณ
หมอเหFนน�?ล7ะ  จนม
นกล
บตาลป 
ตรก
นเลย  
อย7างหน-าม>อเปFนหล
งม>อซ1?งท�าได-  ถ-าย
งเหFนเฉพาะอย7างค�ณหมอน�@  กFย
ง
ท�าไม7ได-  อย7างน
@น
แต7เม>?อเขาท�าอย7างน
@นด-วยเจตนาด�ของเขา  และกFถ6กด-วย
แต7เพราะเขาเหFนในหล
กธรรมะจร�งๆ   ฉะน
@นพระผ6-ม�พระภาคของเราท
@ง
หลายน
@นน7ะม
นกFบาปก
นหมดเท7าน
@นเอง  
พระพ�ทธเจ-าน�?กFบาปก
นหมดเท7าน
@น  ถ1งแม-ว7าล6กหลานพ�?น-องจะม�ความ
ท�กขQอย7างไรกFตามนะ  แต7ว7าเราจะโปรดเอาพวกน�@  
สอนพวกน�@  ให-มาอย67ในท�?สว7างม
นอย67ในท�?ม>ดมาพอแล-ว  ค�ดเช7นน�@เขาจ1ง
ต
ดส�นใจบวช  เช7นว7าอย7างล6กพ
นเอกปราโมทยQ  
เร�ยนจบมาจากนอกแล-ว  กFเลยมาบวชก
บอาตมาน�?  บวชแล-วกFต
ดส�นใจไม7
ส1ก  คร
@งแรกพ7อกFด6  โถ  ล�าบากมาก  แต7เด�wยวน�@กFไปว
ด
บ7อยๆ   มาบ7อยๆ   ฟ 
งธรรมบ7อยๆ   อ
นน�@แหละม
นคล�?คลายออกมา  เม>?อ
ม
นเหFน  ส�?งอ
นใดท�?เรามองไม7เหFนน
@น  กFร6-ว7าม
นไม7เก�ด
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ประโยชนQอะไรส
กน�ดน1ง    แปลว7าประโยชนQในน
@นม
นม�อย67เพราะป 
ญญา
เราม�ถ-าเราไม7ม�ป 
ญญาเรากFไม7เหFนประโยชนQในท�?อ
นน
@น
แต7อย7าไปค�ดลองซ�  ว7าคนถ-าเปFนพระก
นหมดเส�ยแล-ว  ใครจะอย67ในโลกน�@  
โอ-โฮ!  ม
นม�มาก  ค�ณหมอ  อย7าเลย  อย7าด�กว7า  
โลกม
นจะบางเลย  ม
นจะหนากFเหม>อนก
นแหละ  อย7าไปค�ดว7าม
นจะบาง
เลยในโลก  ม
นย�?งหนาข1@นของม
น  ท�น�@เม>?อท7านบวชมาแล-ว 
 กFท�าให-คนอย67เยFนเปFนส�ขไม7มากกFต-องน-อย  ช7วยก
นท�า  ช7วยก
นเอาค�ณ
งามความด�  ให-เหต�ผล  อย7าเบ�ยดเบ�ยนซ1?งก
นและก
น   ซ1?งบ�คคลท�ามา
อาช�วะด-วยก
น  หาก�นอย67แล-ว  อย7าไปเบ�ยดเบ�ยนซ1?งก
นและก
น  ท�กแง7ท�ก
ม�มเช7นน�@   ถ-าเราไปค�ดว7า  เออ!  ถ-าบวชก
นหมดอย7างน
@นกFแย7  บวชไม7ได-
ด6น�@วม>อเรา  อย7าไปด1งน�@วม>อให-ม
นม�ขนาดเด�ยวก
นเลย  ม
นเปFนอย7างน�@  น�@
วน�@กFเปFนอย7างน�@  ถ-าม
นไม7เสมอก
นม�ประโยชนQไหม  
ม
นกFม�ประโยชนQของม
นแหละ  ไอ-ต
วเลFกๆ น�?ม
นกFม�ประโยชนQไหม  ถ-า
หากว7าม
นไม7เท7าเพ>?อน  กFต
ดม
นท�@งซะ  น�?ย
งห-อย 
 เกาะแกะท�?จม6กกFย
งได-ม
นม�ประโยชนQท�กแง7ท�กม�ม  ถ-าหากว7าเราไม7ค�ด
เช7นน
@นไม7ได-หรอก  ม
นรวมก
น  โลกเปFนไปอย7างน
@นไม7ได- 
 อย7างง
@นกFไม7เปFนโลก  อย7างน
@นกFโลกไม7เปFนโลก  แล-วม
นไม7เปFนโลก  แต7
เพราะว7าม
นเปFนโลกอย67  ม
นถ1งเปFนอย7างง�@  
ไอ-ตรงน
@นม
นถ6กสอนให-เหFน  ท�?ถ6กม
นกFเหFนไม7ได-  แค7พ6ดน7ะม
นไม7 
เหFน  ไอ-ตรงน
@นม
นผ�ด  สอนม
นตรงน
@นม
นผ�ดม
นกFเหFนไม7ได-บางคน
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ตรงน
@นม
นผ�ดกFเหFนน�?ร6-จ
กตรงน
@นม
นถ6กร6-จ
กบางคนไม7ร6-จ
กผ�ดถ6ก  เลยกFได-
อย7าไปกล
วเลยโลกม
นจะเบาบางแล-ว  อย7า!  อย7าเข-าใจว7า 
 คนจะหมดคนสร-างโลกต7อไป
ี�ค�ณหมอ...ผมเข-าใจคร
บหลวงพ7อ  ม
นม�  ค>อผมม�พระเปFนเพ>?อน  เพ>?อน
ผมเปFนพระผมกFเร�ยกหลวงเพ>?อน  กFค�ยก
นถ1งเร>?องการท�าบ�ญ 
 ผมกFบอกว7าผมไม7ค7อยได-ท�าบ�ญ  พ6ดก
นน�?ผมกFฟ 
งแล-วหล
กการเขาถ6กต-อง 
 ค>อพ6ดก
นว7าการท�าบ�ญเน�?ย  ผ6-ท�าบ�ญอย7างท�?ผมเหFนนานมาแล-ว 
 บางคนยากจนไม7ม�จะก�น  ไอ-ล6กเต-าไม7ม�จะก�น  แต7ม�เง�นน�?  เง�นเน�?ย  เกFบ
ไว-ซ>@อท�เร�ยนให-พระ  ผมกFถามว7าถ6กหร>อเปล7า  เพ>?อนผมบอกว7าผ�ด 
 การท�าบ�ญน
@นจะต-องท�าโดยไม7เปFน  เอ7อ!  ภาระ  ไม7ใช7ค>อคล-ายๆ  
ว7า  แหม  ไอ-ล6กหลาน  หร>อไอ-คนเราอยากจะก�นแล-ว  ม�จะก�น  แต7อย7าก�น
เลย  ให-พระท7านฉ
นเถอะ  ได-บ�ญนะ
พระเพ>?อนผมว7าผ�ด  การท�าบ�ญต-องท�าในส�?งซ1?งเราสามารถท�าได-  และไม7
เปFนภาระต7อผ6-อ>?น  ค>อคล-ายๆ ก
บว7าท�?ผมต�ดใจในเร>?องของ
คนท�?ได-ปร�ญญาแล-วไปบวชเน�?ย  ผมกFม�  ค>อผมร6-ส1กอ
นหน1?งว7า  การท�าบ�ญ
เน�?ย  ควรจะเก�ดความส�ขในใจท
@งต
วเราและผ6-อ>?นนะ  
ไม7ใช7ว7าแหม!  ผมไปล-วงกระเปp าคนน�@มาเอาไปท�าบ�ญ  ไอ-คนน�@จะเอา
สตางคQไปร
กษาล6ก  ล6กจะตายท�?โรงพยาบาลน7ะ  ผมไปเอามา 
 น
?นค>อเก�ดความท�กขQก
บคนอ>?น  เช7นเด�ยวก
นเน�?ย  ผมต�ดใจว7าท�าไมผมถ1ง
ม�ป 
ญหาว7า  ไอ-ท�?ได-ปร�ญญาน�?แล-วไปบวชพระเน�?ยได-บ�ญ 
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 ผมเข-าใจท�?หลวงพ7อเอ7อ!  สอนผมเม>?อก�@น�@นะคร
บ  แต7ท�น�@ท�?ผมต�ดใจอ
น
หน1?งค>อว7า  ถ-าไปท�าบ�ญแล-วไม7ควรจะเปFนเช�งว7าเปFนบาป 
 ค>อว7าคนอ>?นม�คนพวกหน1?งต-องม�ความท�กขQ  ถ-าไปท�าบ�ญเน�?ย  ควรจะเก�ด
ความส�ข  ความอ�?มเอ�บใจท�กฝ7าย
เพราะฉะน
@น  การท�?พระท�?ท7านบวชท�?ผมว7า  ถ1งจะไปเทศนาเผยแผ7หล
ก
ธรรมอะไรต7ออะไร  แต7ผมถ-าหากให-ผมด6แล-วง7ายๆ นะผมว7า
  พระองคQน�@ย
งเดFก  อ
นท�?หน1?งนะคร
บย
งเดFก
ย
งม�หลวงพ7อท7าน  อาจารยQน�?ท7าน  ใครอ�กต
@งเยอะ  ซ1?งท�าหน-าท�?เผยแผ7
ธรรมะอย67แล-วแต7น�?จะมาท�าต
วเหม>อนพระพ�ทธเจ-าน7ะ 
 เหม>อนท7านต
ดราห�ล  ต
ดพระมเหส�ไป  ออกไปบวชม
?ง  น
?นม
น
พระพ�ทธเจ-าท7านเปFนผ6-น�าศาสนา  เปFนศาสดาของเรา  
คนซ1?งท�าท�แรกคนอ>?นย
งมองไม7เหFนน7ะ  ย
งม�ก�เลสมาก  ย
งมองไม7เหFนทาง
ท�?จะเก�ดความส�ขก
บคนส7วนใหญ7  
กFได-เหน�?ยวร
@งไว-ไม7ให-พระพ�ทธเจ-าออกบวชแต7ในป 
จจ�บ
นน�@  หลวงพ7อกFม�  
อาจารยQโน-น  อาจารยQน�@  ม�เยอะ  ซ1?งจะเผยแผ7ธรรมะเม>อง
เราจ1งอย67ได-ท�กว
นน�@  ฉะน
@นคนๆ น�@  ไม7ส�าค
ญขนาดหลวงพ7อ  หร>อขนาดท�?
จะท�าต
วเหม>อนพระพ�ทธเจ-า  ค>อท�าไมผมต�าหน� 
 ผมต�าหน�ว7าการท�าบ�ญโดยไม7ค�าน1งถ1งเวลา  ถ-าหากเรารออ�ก  ๒  ป�  ๓  ป�

ป�   ๕  ป�  ถ-าคนเราย1ดม
?นพอ  ไม7เส>?อมหรอก  ไม7เล�กนะ
เรากFย1ดม
?นปฏ�บ
ต�ธรรมไปจนถ1งเวลาสมควร  เน�?ยจะไม7เก�ดความท�กขQก
บผ6-
อ>?น  น�?จะไม7เก�ดความล�าบากใจก
บผ6-อ>?น  เม>?อจะเก�ดความ
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อ�?มเอ�บในศร
ทธาก
บท�กคนแล-ว  จ1งจะเปFนเวลาซ1?งควรสะดวก
ค>อผมต�าหน�อย67เหล>อเก�น  ค>อ  การเล>อกเวลาไม7ถ6ก  ท�?ผมถ>อว7าเปFนบาป  
ด-วยเหต�ผลท�?ผมต-องกราบเท-าเถ�ยงหลวงพ7อ  
ผมว7าเวลาม
นผ�ดหลวงพ7อ...ท�น�@  หาคนย
งไงท�?จะได-เวลาอย7างน
@น
ค�ณหมอ...คนๆ น�@คร
บ  ถ-าย1ดม
?นอ�ก  ๗  ป�  ค7อยบวช  อย7างน
@นกFเปFนคน
ด�  แต7ถ-าหากว7า  ๗  ป�แล-ว  เล�ก!  ไปม�เม�ย  ไปก�นเหล-า 
 ผมว7าถ-าอย7างน
@นกFเลว  ไม7ควรจะเอาไว-
หลวงพ7อ...ถ-าหากว7า  ๗  ป�จ1งบวชไอ-ความตายน�?จะรอไหม   กFเปFนอย7าง
เน�@ยเหFนไหม   ก7อนเขาจะไปเน�?ย  ไอ-ความตาย  ๗  ป�  ตายแล-ว  ม�ส
ญญา
ก
นไหม  มน�ษยQเก�ด มาจะตายเน�?ย  ๗  ป�จะบวช  จะอะไรต7ออะไรก
น 
 ม�ส
ญญาไหม  ถ-าหากว7าคนอ>?นเหFนอย7างน�@ท�าไง  เขาไม7ได-ไว-ใจในช�ว�ต
ของเขาล7ะ
อาตมาว7าท�กๆ คนไม7ม�ไม7ม�ส
ญญาท�กคน ๗๐ ป� ๘๐ ป� ตายแล-วไม7ม�   ไม7ร6-
เร>?องเลย   เขามองไปไม7เหFนแล-ว  ไอ-ตายของเขา  เขามาไม7แน7ใจในความ
ตายของเขา  ถ-า หากว7าเขาเหFนอย7างน�@  เขากFบวชเขาซ�  จะท�าไม
ถ-าหากคนน
@นเขาเหFนอย7างน�@  ไม7เหFนเหม>อนเรา  เราจะต-องบ
งค
บเขา  ๖  
ป�  ๗  ป�  ถ1งกาลถ1งเวลา  อกาล�โกเร>?องการตายม�กาลม�เวลาไหม  ถ-า
หากว7าคนน
@นเขาเหFนอย7างน
@นจะให-เขาท�าย
งไง
ค�ณหมอ...ค>อ  ผมถ>อว7าเหFนแก7ต
ว  คนๆ น�@เหFนแก7ต
ว  เพราะว7าอะไร  จะ
เอาความส�ข  ค>อความผ�ดผ7องในพ�ทธศาสนา  ก
บต
วคนเด�ยว

969



หลวงพ7อ...อ>อ!  ถ-าเปFนอย7างน
@น  อย7างค�ณหมอน�?กFเร�ยนเปFนหมอ  กFเหFน
แก7ต
วท
@งน
@นแหละ
ี�คณหมอ...ถ6กคร
บ  ถ6ก
หลวงพ7อ...แน7ะ!  ท�าไม  เม>?อคนย
งม�ต
วอย67  เหFนแก7ต
วม
นกFม�  อย67  แต7ว7า
คนท�าว�ธ�น
@นไม7เหFนแก7ต
วกFม�  อย7างพระพ�ทธเจ-าท7านท�าลายของ
ต
วท7าน  ค�าท�?ว7า  "ต
วๆ ๆ"  น�?ค>อสมม�ต�ข1@นมาเฉยๆ   คนท�?ท�าได-ขนาด น
@น
คงจะไม7ม�ต
วแน7น
@นน7ะ  เฮอะ  พวกเราม�ต
วอย67  กFน1กว7าเขา
จะม�ต
วเหม>อนเรา  รากFน1กว7าเขาเหFนแก7ต
ว  แต7ต
วของท7าน  ท7านกFว7าไม7ม�
ล7ะ  ม�ด�น  ม�น�@า  ม�ไฟ  ม�ลม  ไม7ม�ต
วแล-ว  ไอ-ค�า
ท�?ว7าเหFนเปFนต
วน�@  กFย
งเหFนว7า  ด�น  น�@า  ไฟ  ลม  เปFนต
วเปFน  ตน  เปFน
คนเปFนเขาอย67อย7างน
@น  ค�าพ6ดอย7างง�@น
@น  อย7างความเหFน
ไม7ถ6กน
?นแหละ  ม
นกFไปก
นเร>?อยๆ ๆ แน7ะ!
พระพ�ทธเจ-าจ�ดท�?ส�ดของท7านไม7ม�ต
วม�ด�นม�น�@าม�ไฟม�ลมประช�มรวมก
นข1@น
ก-อนหน1?งเท7าน
@นต
วส
ตวQบ�คคลไม7ม�  อย7างน�@
ถ-าหากว7าคนน
@นถ1งจ�ดน
@นน7ะ  จะให-เขาเหFนแก7ต
วได-ย
งไง  เพราะม
นไม7  ม�
ต
วแล-ว  อะไรท�?เหFนแก7ต
ว  กFเพราะเราม�ต
วอย67อย7างเน�@ยะ
จะพ6ดถ1งเร>?องไม7ม�ต
ว  กFไม7ร6-จ
ก  เร>?องของว�ส
ยมน�ษยQในโลก  น�@  ก
บเร>?องท�?
ม
นพ-นไป  ม
นต7างก
น  เช7น  อาการท�?อาตมาจะพ6ดซ
กค�า
สองค�าให-ค�ณหมอฟ 
งว7า  คนเราท�กคนถ-ากล7าวค�าอย7างน�@ว7า  เด�นไป  กFร6-  
ถอยกล
บ  กFร6-  หย�ดอย67  กFร6-  น�?!
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ถ-าม�ค�าอ�กค�าหน1?ง  พ6ดข1@นมาอ�กว7า  "เด�นไปกFไม7ใช7  ถอยกล
บกFไม7ใช7  หย�
ดอย67กFไม7ใช7"จะอย67ย
งไงพ6ดค�าน�@  คนเราเด�นไป 
 ฟ 
งเรากFร6-จ
ก  ถอยกล
บเราฟ 
งกFเข-าใจ  หย�ดอย67เราฟ 
งกFเข-าใจ  แต7ม�ค�าท�?
สองข1@นมาว7า  เด�นไปกFไม7ใช7  ถอยกล
บกFไม7ใช7 
 หย�ดอย67กFไม7ใช7  จะเปFนย
งไงอ
นน�@  คนน�@ถ1งจ�ดน�@  คนน
@นถ1งจ�ดโน-น  เน�?
ยม
นเปFนเช7นเน�@ยะ
ม
นย
งว7า  เร>?องว�ส
ยของโลก  ก
บเร>?องธรรมะท�?ส6งส�ดน�?  ม
นเอ>@อมม>อไม7ถ1ง
เส�ยแล-วเด�นไปก-าวไปเราร6-จ
ก  ถอยกล
บเราร6-จ
ก 
 หย�ดอย67เรากFร6-จ
กไม7เด�นไปไม7ถอยกล
บไม7หย�ดอย67น�?เราไม7ร6-แต7ย>นเฉยๆ กF
หายไป
ตรงน�@แหละ  ตรงมน�ษยQท�?ไม7ร6-เร>?อง  ม
นจ1งม�ป 
ญหาส
บสนอย67มากมายก7าย
กองเลยอ
นน�@  แต7ค�าพ6ดชน�ดน�@ได-เปFนค�าพ6ดของโลก�ตระ 
 เปFนค�าพ6ดของพระอร�ยเจ-าถ-าม
นโตข1@นมาแล-วขนาดน�@  แต7ก7อนเราเปFน
เดFกใช7ไหม  เปFนเดFกเลFกๆ   ท�น�@เม>?อเราโตข1@นมาขนาดน�@ 
 เราค�าน1งถ1งเราเปFนเดFกไหม  เส�ยดายไหมท�?เราเปFนเดFกน7ะ  ท�าไมถ1งกลาย
มาเปFนอย7างน�@ได-  กFเพราะม
นเปFนอย7างน�@  
ม
นม�อาหารเข-ามาอย7างน�@  น�?เร>?องของม
น  น�?เร>?องของโลก
ท�น�@ม
นพ6ด  ม
นไม7เข-าจ�ดนะน�?  แต7ม
นม�อย67ท�กคน  ท�?มน�ษยQผ6-ม�ต
ณหาท
@ง
หลาย  ว7าม�เหต�ผล  จร�ง  แต7เม>?อท�าเหต�ผลด-วยใจน7ะ 
 เหต�ผลคนม
นต7างก
น  คนโง7ม
นกFม�เหต�  อ>ม!  เหต�ผลเหม>อนก
น  ไอ-คน
ฉลาดม
นกFม�เหต�ม�ผล  คนโง7ม
นกFม�เหต�ม�ผลท
@งน
@น  
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ได-ความว7า  เหต�ผลน�?ม
นจบไม7ได-เม>?อพระพ�ทธเจ-าท7านตร
สข1@นมาว7า  ข-าพเ
จ-าท�านอกเหต�เหน>อผลนอกเก�ดเหน>อตายนอกส�ขเหน>อท�กขQ 
 น�?จะด�ย
งไง  แต7ก7อนม
นอย67คนละท�?อย7างน�@หนา  ม
นอย67คนละท�?อย7างน�@  อย7
างว7าค�ณหมอจะต-องเปFนเดFก  เคยเล7นล6กโป7งไหม  
เหFนพวงล6กโป7งกFสบายร7าเร�งในล6กโป7งน7ะ  ไอ-ท�น�@เม>?อโตมาขนาดน�@แล-วนะ  
ม
นต7างก
บเดFกเท7าน
@น  ไม7ค�ดอยากจะเล7นของอย7างน
@น  
ท�าไมถ1งไม7อยากเล7น  เพราะว7าม
นไม7เปFนประโยชนQแน7ะ!  ม
นโตมาแล-ว
เหFนไหม  กFไม7ม�ประโยชนQ  เม>?อเราย
งเปFนเดFกขณะน
@นน7ะ
  ซน  เราเหFนล6กโป7งน�?เปFนราคาเหล>อเก�น  เล7นสน�กสนาน  เฮฮาๆ คน
เด�ยว
แต7ในเร>?องนะ  แต7แล-วเม>?อเวลาท�?ล6กโป7งม
นแตกป 
�บ!  ร-องไห-เลย  ท�าไม
เปFนย
งง
@น  ไอ-การเล7นในส�?งท
@งหลายเหล7าน�@แหละ 
 เร�ยกว7าจ�ตของเราไปจดจ7อ  ท�?ว
ยของเราม
นครอบข1@นมา  กาลข1@นมาเลย
ข1@นมาถ1งขนาดน�@  เราจะแก-ป 
ญหาม
นย
งไง  เม>?อเขาค�ดข1@น
  อ
นท�?เขาค�ดน
?นน7ะ  ค�ณหมอกFต-องบอกว7าผมไม7อยากเล7น  เพราะว7าม
น
ไม7เก�ดประโยชนQ
เดFกท�าไม  น�?จะข
ดเดFกน�?เน�?ย  มองไม7เปFนประโยชนQ  เดFกม
นกFเถ�ยงค�ณ
หมอซ�!  ม
นเปFนประโยชนQของม
นน�?  จะท�าย
งไงเล7า  อ>ม!  
ใครจะเอาชนะ  ใครจะถ6กจะผ�ดเดFกม
นกFถ6กของม
นอย7างน
@น  ผ6-ใหญ7กFถ6ก
ของม
นอย7างน�@  ม
นม�คนไปครอบอย7างน�@  
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ม
นกFต-องเปFนอย7างน�@  ด�  ถามป 
ญหาเหล7าน�@ด�มากนะ  อยากจะให-ถาม
หลายๆ   เพราะให-ม
นกระจ7างซะ  ม
นคนละเร>?องก
นน�? 
 ม
นคนละเร>?องค�ณหมอ...ผมกFพอๆ   พอจะเหFน หลวงพ7อ...น
?นแหละ
ค�ณหมอ...ท�น�@ผมว7า  ผมถ>ออย7างหน1?ง  อ
นหน1?งท�?ผมย1ดถ>อเอง  อ
นน�@  ม
น
ต-องย�@า  ผมเน�?ยนะและโยมเป-าเน�?ยนะ  เม>?อซ
กส�บกว7าป�แล-ว
เน�?ยนะ  โอ-โฮ!  ว�?งรดน�@ามนตQจร�งๆ นะ  ผมกFถามว7าผ�เข-าเหรอ  ว�?งรดจร�ง  
แต7ส7วนผมฝ7ายผมบอกว7า  ผมเน�?ย  เอ7อ!  ผมไม7ได-ท�า
บาปนะในฐานะการงานของผม  อาช�พของผมเน�?ย  ผมต-องช7วยคน  ตอน
น�@เปFนก�ศลอย7างหน1?ง  แล-วการท�างานของผมโดยท
?วๆ  ไป  ผมท�าโดย
ต
@งใจจะท�าด�  ถ-าท�าพลาดพล
@งซ1?งไม7ได-ต
@งใจให-เก�ดผลเส�ยหาย  ผมว7าผม
ไม7บาปหรอกนะฮะ  ผ�กFไม7เข-า  บาปกFไม7ได-
ท�า  ผมไม7รดหรอกน�@ามนตQนะฮะ  อ
นน�@  ผมถ>ออ
นหน1?งว7าพระศาสนาเน�?ย  
ไม7ว7าศาสนาไหนกFตาม  สอนให-เราม�ความเมตตานะคร
บ 
 เปFนผ6-ประพฤต�ด�อย7างท�?ท
?วโลกเขาเช>?อน
บถ>อนะคร
บ  และพยายามเปFนผ6-
บร�ส�ทธ� t  ถ-าหากถ1งข
@นหน1?งเม>?อเรา  ตามความเหFนส7วนต
ว
ของผมนะ!  หมดภาระแล-วทางโลก  หมดความร
บผ�ดชอบแล-วนะ  ถ-าเรา
อยากจะไปหาความสงบท�?แท-จร�ง  ออกบวช  ออกบวชเส�ยนะ
  เราจะอย67ในท�?สงบ  อ
นน
@น  แต7ว7าในเม>?อเราไม7ม�ก
งวล  ว7า  เอsะ!  ล6กจะ
เส�ยค7าเล7าเร�ยน  จะท�าย
งไง  ผมกFต-องห
ดเปFนหมอด6  หร>อ รด
น�@ามนตQท�าเสน7หQไป  อย7างน
@นม
นไม7ถ6กนะคร
บผมจ1งถ>ออย67อ
นหน1?งว7า  ท�าบ�
ญ  จะได-บ�ญหร>อไม7ได-บ�ญ  อย67ท�?ใจ  ถ-าใจเราบร�ส�ทธ� t 
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 เราท�าอะไรด-วยไม7ได-ค�ดม�7งร-าย  ไม7ได-ค�ดร-าย  ท�าพลาดพล
@งไปไม7ได-สม
น�@าหน-าม
น  แต7ม�ความเวทนาพยายามแก-ไข  เปFนการกระท�า
ท�?  ท�?น7าจะบร�ส�ทธ� tพอท�น�@ไอ-การแสดง  เช7นไปบวช  ถ1งคราวพออาย�ครบ
ป 
�บ!  บวช  บวชส7งๆ ไป  ค>อบวชตามธรรมเน�ยมซ1?งเขาม�เอาไว- 
 แต7ว7าใจเน�?ยม
นอาจจะย
งไม7สงบพอ  หร>อว7าไม7บร�ส�ทธ� tพอ  หร>อว7าม�ก
งวล
หร>อเปFนภาระ  ค>อผม  เท7าท�?ผมจ�าไม7ผ�ด  เราจะบวช  
จะต-องได-ร
บอน�ญาต  ท�น�@การอน�ญาตควรจะได-ด-วยความเตFมใจ  ไม7ใช7ไป
อ-อนวอนบ
งค
บพ7อแม7  ไม7เอาละ  บวชละ  ถ-าข>นอย67ไปอาจ
จะเปFนอย7างน
@น  น
?นค>อการบ
งค
บ  ซ1?งผมว7าท�าให-เก�ดบาป  ผมถ1งว7าถ-าจะ
ท�า  จะบวชให-ได-ก�ศล  อย67ท�?ใจ  การท�าบ�ญท
@งหลาย 
 อย7างผม  ผมข�@เก�ยจต
กบาตร  แต7เม�ยผมต
กบาตรท�กเช-า  ผมม
นข�@เก�ยจ
ค>อข�@เก�ยจถอดรองเท-า  แต7ว7าใจไม7ได-ค�ดอก�ศล 
 ไม7ได-ค�ดบาป  ผมถ1งถ>ออย67อ
นหน1?ง  ว7าให-ท�าบ�ญให-ตาย  ใจผมม
นน1กจะ
ต
กบาตรให-ตายไป  แหม!  ถ-าหากใจม
นย
งม�แต7ไอ-ความโลภ 
 ความหลง  ความจ6-จ�@จ�กจ�ก  หร>อท�าให-คนอ>?นเปFนท�กขQ  ผมว7าเล�กท�าม
น
เส�ยด�กว7า  มาห
ดท�าใจให-สบาย  ท�าให-คนอ>?นเก�ดความส�ข 
 จะผ�ดไหม?
หลวงพ7อ...อ
นน�@  เด�wยวฟ 
งนะ  ม�  ๒  ประต6นะ
๑.  โยมแม7บ-านอาจจะเปFนการรดน�@ามนตQไม7ถ6ก
ค�ณหมอ...แต7ว7าเล�กไปแล-ว
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ค�ณหมอ...กFร6-ส1กว7าม
นม�ความส�ขทางใจค7ะ  ต
กบาตรกFม�ความส�ขทางใจ
หลวงพ7อ...อาตมาจะพ6ดให-ฟ 
ง  จะแก-ให-ฟ 
งนะ  ท�าไมถ1งท�าอย7างน
@น  อย7าง
ค�ณหมอนะ  เอ7อ!  อย7างค�ณหมอน�?  ไก7ในบ-านน7ะนะ 
 ม
นเด�นร-องใกล-เข-ามาๆ     เอากางเกงให-ม
น  ม
นกFไม7เอา  เอาเส>@อให-ไก7
ม
น  กFไม7เอา  จะเอาอะไรให-ม
น
ค�ณหมอ...เอาข-าวเปล>อกให-ม
น
หลวงพ7อ...เอาข-าวเปล>อกให-ม
น  น�?เปFนประโยชนQของไก7  เหFนม
@ย  เท7าน
@น
แหละกFม�ประโยชนQแล-ว  น�?เขาต-องการอ
นน
@น 
 เส>@อด�เฉพาะมน�ษยQ  กางเกงเฉพาะมน�ษยQ  เขาย
งไม7ถ1งมน�ษยQเช7นน�@  เขา
ต-องการข-าวเปล>อก  มาหาเราแต7เอาเส>@อให- 
 ไก7ม
นกFไม7เอา  เอาข-าวเปล>อกให-ก�นจะด�กว7า  น�?ใช7ม
@ย  ต7อไปเร�?มต-นม
นไป 
 ม
นกFจะด�ข1@นๆ ๆ มาเปFนมน�ษยQ  ถ-าเปFนมน�ษยQเอา
ข-าวเปล>อกให-ก�น  กFไม7ก�นหรอก  เร�?มแรกเปFนอย7างน�@ท�น�@ท�?ค�ณหมอว7า  อ
น
น�@กระทงท�?  ๒  ว7าอะไร  เออ!  ว7าผมไม7อยากจะท�าบ�ญ 
 หร>อจะท�าบ�ญเอาจ�ตของผมเปFนบ�ญเปFนก�ศลเลย  กFได-  แต7ว7า  ถ-าหากว7า
ค�ณหมอเปFนคนขย
นนะ  เปFนคนขย
นนะ  จะไม7ท�าการงาน
ได-ม
@ย  จะอดกวาดบ-านได-ไหม  อดล-างชามได-ไหม  อดท�าอะไรด�ๆ ได-
ไหม  ถ-าจะต-องขย
นนะ  ไม7ได-พ6ดถ1งคนเก�ยจคร-านนะ
ค�ณหมอ...กFต-องท�าตลอดเวลา
หลวงพ7อ...น
?นแหละ  กFต-องเปFนอย7างน
@น  ผ6-ท�?ม�ศร
ทธาแล-วนะกFด�  แต7กFท�?
ค�ณหมอเก�นประมาณไปน
?นกFถ6กเหม>อนก
น  ให-ร6-จ
กประมาณ
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  ให-ร6-จ
กพอ  ให-ร6-จ
กประมาณ  ท�าจนเก�นเหต�ไป  ไม7ม�เหต�ม�ผลกFไม7 
ได-  แต7ว7าผ6-ท�?ศร
ทธาล1กต-องต
กบาตร  หร>อใส7บาตร  หร>อไหว-พระ
  อะไรเน�?ย  ค>อคนน
@นม�ศร
ทธาเตFมเป�?ยมอย67แล-ว  ไม7ใช7ท�าแบบคนโง7  แต7
ท�าแบบคนม�ป 
ญญา
ถ1งได-เปร�ยบว7าค�ณหมอน�?เปFนผ6-ท�?ขย
นท�?ส�ดแล-ว  ไม7เก�ยจคร-าน  ในทางท�?
ชอบนะ  เหFนบ-านม
นรกจะอดกวาดได-ไหม  
เหFนชามสกปรกจะอดล-างได-ไหม  เหFนส�น
ขม
นข1@นมาข�@ท�?น
?นจะท�าอะไรม
น  
หร>อจะท�าย
งไงด�  ค�ณหมอจะต-องอดไม7ได-ในฐานะเปFนคน
ขย
น  อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  กFค�ดอย7างน
@น
อ
นน
@นท�าไมถ1งท�าอย7างน
@น  ม
นแสดงออกจากจ�ต  ท�?คนขย
นหม
?นเพ�ยรจะ
ต-องเปFนอย7างน
@น  ถ-าหากว7าเขาใส7บาตรท
?วไปเฉยๆ   
ไม7ร6-เร>?องหรอก  กFยกให-  ถ-าเขาท�าม�เหต�ผลอย7างน
@นอย7างค�ณหมอท�าไม
เชFดข�@ไก7  ท�าไมไม7เชFดข�@หม6  ท�าไมเชFดข�@หมา  ท�าไม
  กFเพราะว7าค�ณหมอเปFนผ6-ท�?ชอบในทางท�?ด�  เปFนผ6-ท�?ขย
นหม
?นเพ�ยรอย67แล-ว 
 เหFนอะไรเกะกะไม7ได-  ต-องท�าให-ม
นสะอาดถ6กต-อง 
 ม
นแสดงออกมาในท�?น
@น  ไม7ใช7ว7าท�าส7งไปเฉยๆ เท7าน
@น  ม�เหต�ผลอย7าง
น
@น  อ
นน
@นกFยกให-เขา  ท�?เขาไปถามหารดน�@ามนตQน
?น
กFยอมให-เขา  แต7ว7าฐานะม
นเปFนไก7อย67  จะท�าย
งไงล7ะ  ฐานะม
นเปFนไก7  แต7
ต7ค�ณหมอจะเอาเส>@อให-ม
น   ม
นกFเปFนไก7  ม
นไม7เอา 
 ย
งไง  ม�ข-าวเปล>อกกFโปรยให-ม
นก�นซะด�กว7า  ให-ม
นสบายกว7า  ต-องแยก
ออกมาเปFนระด
บอย7างน�@นะ  จ1งเร�ยกว7าผ6-ร6-รอบ  ร6-รอบ 
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 เพราะฉะน
@นอ
นน�@กFให-ค�ณหมอเอาไปพ�จารณา  ด�  ว
นน�@ด�มากเลย  มาสอง
หนแล-วแต7ไม7เคยถามป 
ญหาเลย  ด�  ให-ม
นออก
ให-หมดอย7างน�@  อ
นน�@ให-ออกหมด  ฯ
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บ
ดน�@  เปFนโอกาสท�?พวกเราท
@งหลายจะได-ม�การอบรมธรรม  ปฏ�บ
ต�ก
น 
พระบรมศาสดาท7านกล7าวถ1งการปฏ�บ
ต�ไว-ว7า บ�คคลท�?ย
งไม7ได-ร
บการอบรม
ปฏ�บ
ต�กFจะไม7เข-าใจในธรรม  ไม7เข-าใจในธรรม-ชาต�ท�?ม
นเปFนอย67  หร>อใน
ส
ญชาตญาณท�?ค67ก
บเรามาแต7เก�ด  ธรรมชาต�อ
นน�@  หร>อส
ญชาตญาณอ
นน�@
ม
นเก�?ยวข-องก
นก
บช�ว�ตของเราตลอดเวลา  เราจะเร�ยกว7าของท�?ม
นเปFนอย67
กFได-  เร�ยกว7าส
ญชาตญาณกFได-  ม
นม�ความเฉล�ยวฉลาดอย67ในน
@น  ซ1?งช7วย
ป-องก
นร
กษาต
วม
นเองมาตลอด  ส
ตวQท�กจ�าพวกเม>?อเก�ดมาม
นต-องร
กษา
ม
นแหละ  การร
กษาต
ว  ปกป-องช�ว�ต  ป-องก
นอ
นตรายท
@งหลาย  แสวงหา
เคร>?องเล�@ยงช�ว�ต  น�@เหม>อนก
นหมด  เช7น  ส
ตวQด�ร
จฉาน  ม
นกFกล
วอ
นตราย
แสวงหาความส�ข  เหม>อนก
นก
บส
ญชาตญาณมน�ษยQเรา  อ
นน�@ท7านเร�ยกว7า
เปFนธรรมชาต�หร>อส
ญชาตญาณ  จะมาร
กษาต
วม
นตลอดเวลา  ธรรมชาต�
น
?นเอง ธรรมชาต�เร>?องกายหร>อเร>?องจ�ตใจ
เราจะต-องมาร
บการอบรมใหม7 เปล�?ยนใหม7
ถ-าหากว7าเราย
งไม7ได-อบรมบ7มน�ส
ย  กFค>อย
งเปFนของท�?ไม7สะอาด  ย
งเปFน
ของท�?สกปรก เปFนจ�ตใจท�?เศร-าหมอง เหม>อนก
นก
บต-นไม-ในป7า ซ1?งม
นเก�ด
มาม
นกFเปFนธรรมชาต�  ถ-าหากว7ามน�ษยQเราต-องการจะเอามาท�าประโยชนQด�
กว7าน
@น  กFต-องมาด
ดแปลง  สะสาง  ธรรมชาต�อ
นน�@ให-เปFนของท�?ใช-ได-  เช7น 
โตsะน�@  หร>อบ-านเร>อนของเราน
@น  เก�ดจากเราสามารถเอาธรรมชาต�มาท�า
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เปFนท�?อย67ท�?อาศ
ยเปล�?ยนแปลงจากธรรมชาต�อ
นน
@นมา  มน�ษยชาต�น�@กF
เหม>อนก
นต-องมาปร
บเปล�?ยนใหม7 ในทางพ�ทธศาสนาเร�ยกว7าพ)ทธศาสตร�
พ)ทธศาสตร�ร.  ค>อความร6-ในทางพ�ทธศาสนา  สามารถท�?จะเปล�?ยนแปลง
ความร6-ส1กของพวกเราท
@งหลาย ซ1?งม
นต�ดแน7นอย67ในอ
นใดอ
นหน1?ง เช7น เรา
เก�ดมาม�ช>?อเส�ยงเร�ยงนามมาต
@งแต7ว
นเก�ด เช7นว7า เร�ยกว7าตน ต
วเรา ของ
เรา  น�@สมม�ต�ก
นข1@นมาว7าร7างกายของเรา  จ�ตใจของเรา  ซ1?งสมม�ต�ช>?อข1@นมา
จากธรรมชาต�น
?นเอง  พวกเราท
@งหลายกFต�ดแน7นอย67ในต
วเรา  หร>อในของ
ของเรา เปFนอ�ปาทานโดยท�?ไม7ร6-เน>@อร6-ต
ว เปFนอย7างน�@ ในทางพ�ทธศาสนาน
@น
ท7านสอนให-ร6-ย�?งเข-าไปกว7าน
@นอ�ก  ท�าจ�ตใจให-สงบให-ร6-ย�?งเข-าไป  ย�?งกว7า
ธรรมชาต�ท�?ม
นเปFนอย67  จนเปFนเหต�ให-ไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นในอ
ตตาต
วตนอ
นน�@ 
พ6ดตามชาวโลกเราว7าต
วว7าตน ว7าเราว7าเขา ทางพ�ทธศาสนาน
@นท7านเร�ยก
ว7าต
วตนเราเขาไม7ม�  น�?ค>อม
นแย-งก
น ม
นแย-งก
นอย67อย7างน�@  ต
วเราหร>อของ
เราซ1?งพวกเราเข-าใจก
นต
@งแต7เราเก�ดมาจนร6-เด�ยงสา  จนเก�ดเปFนอ�ปาทาน
มาตลอดจนท�กว
นน�@ อ
นน�@กFเปFนเคร>?องปกป�ดธรรมอ
นแท-จร�ง อ
นพวกเราท
@ง
หลายไม7ร6-เน>@อร6-ต
ว ฉะน
@นในทางพ�ทธศาสนาท7านจ1งให-มาอบรม
การอบรมในทางพ�ทธศาสนาน
@น เบ>@องแรกท7านว7า ให-เปFนคนซ>?อส
ตยQส�จร�ต 
ตามบ
ญญ
ต�ท7านเร�ยกว7าให-พาก
นร
กษา.ศ�ล..เปFนเบ>@องแรกเส�ยก7อน  น�?ข-อ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�จนเปFนเหต�ไม7ให-เก�ดโทษไม7ให-เก�ดท�กขQทางกายและทาง
วาจาของเรา  อย7างท�?เราท
@งหลายอบรมก
นอย67  ให-อายและกล
ว  ท
@งอายท
@ง
กล
ว  อายต7อความช
?วท
@งหลายอายต7อความผ�ดท
@งหลาย  อายต7อการกระ
ท�าบาปท
@งหลาย  ร
กษาต
วกล
วบาป  เม>?อจ�ตใจของเราพ-นจากความช
?วท
@ง
หลาย  พ-นจากความผ�ดท
@งหลาย  ใจเรากFเย>อกเยFน  ใจเรากFสบาย  ความ
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สบายหร>อความสงบอ
นเก�ดจากการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ซ1?งไม7ม�โทษ  น
?นกF
เปFน..สมาธ&ธ� ..ข
@นหน1?ง
ท�?องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท7านตร
สว7า...สพ7พปาปส7ส  อกรณ3  ก)
สลส7ส$ปสม7ปทา  สจ&ต7ตปร&โยทปน3  เอต3  พ)ทธานสาสน3. ท7านว7าเปFน
ห
วใจของพ�ทธศาสนา
สพuพปาปสuส อกรณ� การไม7ท�าบาปทางกาย ทางวาจา ค>อการไม7ท�าผ�ดท�า
ช
?ว  ทางกาย  ทางวาจา  อ
นน�@เปFนต
วศาสนา  เปFนพระธรรมค�าสอนของ
พระพ�ทธเจ-าท
@งหลายหร>อ เอต� พ�ทธานสาสน�
ก�สลสuส6ปสมuปทา เม>?อมาท�าจ�ตของตนให-สงบระง
บจากบาปแล-ว กFเปFนจ�ตท�?
ม�ก�ศลเก�ดข1@นมา  เอต�  พ�ทธานสาสน�  อ
นน�@กFเปFนค�าสอนของท7านหร>อเปFน
ห
วใจของพระพ�ทธศาสนาเหม>อนก
น
สจ�ตuตปร�โยทปน�  การมาท�าจ�ตใจของตนให-ผ7องใสขาวสะอาดเอต�  พ�ทธาน
สาสน�  อ
นน�@เปFนค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-าหร>อเปFนห
วใจของพ�ทธศาสนา
อ�กประการหน1?ง
ท
@งสามประการน�@เปFนห
วใจพ�ทธศาสนา  กFประพฤต�ปฏ�บ
ต�อ
นน�@  ซ1?งม
นม�อย67
ในต
วเราแล-ว กายกFม�อย67  วาจากFม�อย67  จ�ตใจกFม�อย67องคQสมเดFจพระส
มมาส
ม
พ�ทธเจ-าท7านจ1งให-ปฏ�บ
ต� ให-พ�จารณาต
ว ในต
ว ในของต
ว ซ1?งม
นม�อย67 ของ
ท
@งหมดท�?เราศ1กษาเราเร�ยนก
นน
@นม
นจะมาร6-ความเปFนจร�งอย67ท�?ต
วของเรา 
ไม7ไปร6-อย67ท�?อ>?น
เบ>@องแรกกFร6-จากการได-ฟ 
งท�?เร�ยกว7า.ส)ตมยป�ญญา การได-ฟ 
งการได-ย�นอ
น
น�@กFเปFนเหต�ให-ร6-  เปFนเหต�ให-เก�ดป 
ญญา เช7นว7า สมมต�ว7าว
นน�@เราเพ�?งได-ย�น
ว7าส�ขาว แต7ก7อนน�@เราไม7เคยได-ย�น ท�น�@เม>?อเราร6-ว7า ส�ขาวม
นเปFนเช7นน�@ เรากF
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ค�ดไปอ�ก  ส�อ>?นจะไม7ม�หร>อ  หร>อส�ขาวจะแปรเปFนส�อ>?นจะได-หร>อไม7  เปFนต-น 
น�?เร�ยกว7า..จ&นตามยป�ญญา หร>อว7าเราค�ดไป  กFไปค�ดลองด6เอาส�ด�ามาปน
ในส�ขาว ม
นกFเก�ดเปFนส�อ>?นข1@นมาอ�ก  เปFนส�เทาอย7างน�@เปFนต-น  การท�?เราจะ
ได-ร6-จ
กส�เทาต7อไปน
@น  กFเพราะว7าเราค�ด  ป 
ญญาเก�ดจากการค�ด  การ
ว�พากษQว�จารณQ  เราเลยร6-ส6งข1@นไปกว7าส�ขาว  ร6-ส�เทาเพ�?มข1@นไปอ�ก  ป 
ญญา
เก�ดจากส�?งท
@งสองน�@
น�@เปFนป 
ญญาท�?เปFนโลก�ยว�ส
ย.ซ1?งชาวโลกพาก
นเร�ยนอย67ท
@งเม>องไทย.จะไป
เร�ยนนอกมากFตาม ม
นกFคงอย67ในส�ตมยป 
ญญาจ�นตามยป 
ญญาเท7าน�@.  อ
นน�@
เปFนโลก�ยว�ส
ย  พ-นท�กขQไม7ได-  พ-นท�กขQได-ยาก.หร>อพ-นไม7ได-เลยท�เด�ยว 
เพราะเม>?อร6-ส�ขาว  ส�เทาแล-วกFไปย1ดม
?น  (อ�ปาทาน)  ในส�ขาว  ส�เทาอ
นน
@น 
แล-วจะปล7อยวางไม7ได-เช7นว7า  เราเก�ดอารมณQข1@นมา  ได-ย�นเขาว7าเราไม7ด� 
เร�ยกว7าน�นทา  อดเส�ยใจไม7ได-  อดน-อยใจไม7ได-  เข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?น 
(อ�ปาทาน) ในอารมณQอ
นน
@น เปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ดข1@นมาเพราะ อ)ปาทาน น�@
เร�ยกว7าการร6-หร>อการเหFนจากการได-ฟ 
ง  ม
นจะพ-นท�กขQไม7ได-  หร>อว7าเขา
สรรเสร�ญเรา  ม
นอดด�ใจไม7ได-  แล-วกFเข-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นในความด�น
@นอ�ก 
ไม7ได-ตามปรารถนาแล-วกFท�กขQอ�ก ส�ขแล-วกFท�กขQ  ท�กขQแล-วกFส�ข ด�แล-วกFช
?ว 
ช
?วแล-วกFด� เปFนต
วว
ฏฏะหม�นเว�ยนเปล�?ยนแปรไปไม7จบ อ
นน�@เปFนโลก�ยว�ส
ย
เช7นท�?ปรากฏอย67ในโลกท�กว
นน�@แหละ พวกเราท
@งหลายกFเคยร6-เคยเหFน ว�ชา
ในโลกอ
นน�@เราเคยร6-เคยเหFน จะเร�ยนไปถ1งท�?ส�ด อะไรท�?ไหนกFตาม ม
นกFย
ง
ท�กขQ  เอาท�กขQออกจากต
วไม7ได-  น
?นเปFนป 
ญญาโลก�ยQ  ละท�กขQไม7ได-  ไม7พ-น
จากท�กขQ  ความร�?ารวยเศรษฐ�หร>อมหาเศรษฐ�ท�?อย67ในโลกน�@  ม
นกFไม7พ-นจาก
ความท�กขQ เพราะม
นเปFนโลก�ยว�ส
ย ป 
ญญาท
@งสองประการน�@ท7านยกให-โลก

981



ปกครองก
นอย67ในโลก  ว�7นวายก
นอย67ในโลก  ไม7ม�ทางจบ  ถ1งแม-จะจนม
นกF
ท�กขQ ถ1งแม-จะรวยแล-วม
นกFย
งท�กขQอย67อ�ก ไม7พ-นไปจากท�กขQ
ป 
ญญาโลก�ตตระท�?จะเก�ดข1@นมาต7อไป  เปFนความร6-ของพ�ทธศาสนา  ซ1?งเปFน
โลก�ตตระ พ-นจากท�กขQ พ-นจากว
ฏฏสงสาร อ
นน�@ท7านพ6ดถ1งการอบรมจ�ตใจ 
(ภาวนา) ไม7ต-องอาศ
ยการฟ 
ง ไม7ต-องอาศ
ยการค�ด ถ1งฟ 
งมาแล-วกFด� ถ1งค�ด
มาแล-วกFด� เม>?อภาวนาท�@งม
น ท�@งการฟ 
งไว- ท�@งการค�ดเส�ย เกFบไว-ในต6- แต7มา
ท�าจ�ต  (ภาวนา)  อย7างท�?พวกเรามาฝ1กก
นอย67ท�กว
นน�@  หร>อเร�ยกว7าท�ากรรม
ฐานท�?โบราณาจารยQท
@งหลายท7านแยกประเภทส7วนแห7งการกระท�า แยกข-อ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต� เร�ยกว7า สมถกรรมฐาน และ ว�ป 
สสนากรรมฐาน
สมถว�ป 
สสนาเปFนแนวทางท�?ให-พวกเราท
@งหลายปฏ�บ
ต�ให-เปFนโลก�ตตรจ�ต 
ให-พ-นจากว
ฏฏสงสารเช7นว7า  เราน
?ง  ไม7ต-องฟ 
งและไม7ต-องค�ด  ต
ดการฟ 
ง 
ต
ดการค�ดออก และยกส7วนใดส7วนหน1?งข1@นพ�จารณา เช7น เกสา โลมา นขา 
ท
นตา  ตโจ  หร>อเรายกอานาปา-นสต�  ค>อ  หายใจเข-าน1กว7า .พ)ท หายใจ
ออกน1กว7า.โธ.  ในเวลาท�?เราท�ากรรมฐานอย67น
@น ในเวลาท�?เราก�าหนดลมอย67
น
@น  ท7านไม7ให-ส7งจ�ตไปทางอ>?น  ให-ก�าหนดร6-ลมหายใจเข-าออกอย7างเด�ยว 
ออกไปแล-วเข-ามาเข-ามาแล-วกFออกไป  ไม7ต-องอยากร6-อะไรมาก  ไม7ต-อง
อยากเหFนอะไรต7อไป  ให-จ�ตของเราร6-เฉพาะลมท�?ม
นเข-าหร>อม
นออก  เร�ยก
ว7าการก�าหนดลม  เปFน.อานาปานสต&ต� ..การก�าหนดลมน�@บางคนก�าหนด
ไม7ได-  การก�าหนดลมเราจะต-องเอาสภาวะท�?ม
นเปFนอย67  หายใจเข-า  ยาว 
หายใจออก ส
@น เท7าไร อ
นน
@นไม7เปFนประมาณ เปFนประมาณท�?ว7า ม
นสบาย
อย7างไร หายใจแรงหร>อม
นค7อย หร>อม
นยาว หร>อม
นส
@น เราจะต-องทดลอง
หายใจด6 ม
นถ6กจร�ตท�?ตรงไหน ม
นสบายอย7างไร ลมไม7ข
ดข-อง จะก�าหนด
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ลมกFสบาย  สะดวก  ต
วอย7างเช7น  เราฝ1กเยFบผ-าด-วยจ
กร  เรากFควรเอาจ
กร
มาลองเอาเท-าเราถ�บจ
กรเข-า  ถ�บจ
กรเปล7าย
งไม7ต-องเยFบผ-า  ให-ม
นช�านาญ
เส�ยก7อน  เม>?อเท-าเราช�านาญพอสมควรแล-วค7อยเอาผ-ามาใส7  เยFบไป
พ�จารณาไป การก�าหนดลมหายใจน�@เหม>อนก
น กFหายใจเบาๆเส�ยก7อน ไม7
ต-องก�าหนดอะไร ม
นยาว ม
นส
@น ม
นหยาบ ม
นละเอ�ยด ม
นสบายอย7างไร 
อ
นน
@นเปFนจร�ตของเรา  ความพอด�ของม
นน
@น  ไม7ยาว  ไม7ส
@น  พอด�  เรา
ก�าหนดเอาอ
นน
@นเปFนประมาณ  น�@เร�ยกว7าให-กรรมฐานถ6กจร�ต  แล-วค7อยๆ 
ปล7อยลมออกไป แล-วกFส6ดลมเข-ามา เราจะก�าหนดว7า เม>?อลมเข-ามา ต-นลม
อย67ปลายจม6ก กลางลมอย67หท
ย ปลายลมอย67สะด>อ เม>?อเราหายใจออก ต-น
ลมอย67สะด>อ  กลางลมอย67หท
ย  ปลายลมอย67จม6ก  ให-เราก�าหนดอย7างน�@เส�ย
ก7อน  แล-วกFส6ดลมเข-า  ผ7านปลายจม6ก  หท
ย  สะด>อ  เม>?อออกต
@งต-นสะด>อ 
หท
ย ปลายจม6ก เปFนต-น ท�าอย67แต7อย7างน�@แหละไม7ต-องสนใจอ>?น
เม>?อเวลาเราท�า (สมถ) กรรมฐาน ค>อก�าหนดลม ไม7ต-องพ�จารณาอะไร เอา
สต�ประคองจ�ตของเรา ให-ร6-ตามลมเข-าออกเท7าน
@น ไม7ต-องสนใจอย7างอ>?น ไม7
ต-องพ�จารณาอย7างอ>?น  ลมกFสบายไม7ข
ดข-องลมเข-ากFสบาย  ลมออกกFสบาย 
เอาความร6-ส1กท�?เร�ยกว7า  สต�  สต�ตามลมส7วนส
มปช
ญญะกFร6-อย67ว7าสต�เราตาม
ลม ขณะท�?เราก�าล
งท�าอย67น
@น ม�สต�แล-วกFม�ลม ม�สต�ตามลม เราจะมองด6ในท�?
อ
นน
@น เราจะร6-ลม  เหFนลม ว7าม
นยาวส
@นประการใด เหFนลมและม�สต�อย67ว7า
เราร6-ลม แล-วกFเหFนจ�ตของเราตามลม เหFนท
@งลม เหFนท
@งสต�  เหFนท
@งจ�ต ๓ 
ประการรวมก
น  หายใจเข-ากFรวม หายใจออกกFรวม ร6-ส1กอย67อย7างน�@  ม
นจะ
เปFนอะไรบ-างต7อไป อย7าค�ดไป ม
นจะม�อะไรบ-างต7อไป อย7าค�ดไป ท�าอย7าง
น�@ม
นจะด� จะเปFนอย7างไรต7อไป ไม7ต-องค�ดเร�ยกว7าก�าหนดลมเข-าออกสบาย 
เม>?อหากว7าจ�ตของเราก�าหนดอารมณQก
บลมหายใจถ6กแล-ว  ม
นจะไม7ข
ดข-อง 
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ลมกFไม7ข
ดข-อง  ผ6-ร6-กFไม7ข
ดข-องท�กอย7างท�กส7วนไม7ข
ดข-อง  เราเพ�ยงแต7ร6-อ
น
เด�ยวเท7าน
@นแหละ  ค>อร6-แต7เพ�ยงลมหายใจเข-าออก  ค>อก�าหนดร6-ว7า  ต-นลม
ค>อจม6ก  กลางลมค>อหท
ยปลายลมค>อสะด>อ  เม>?อลมม
นถอนออกมา ต-นลม
อย67สะด>อ กลางลมอย67หท
ย ปลายลมอย67จม6ก ๓ ประการน�@  เราน
?งพ�จารณา
ก�าหนดร6-อย67เช7นน
@น ให-ม
นร6-ท
@ง ๓ น�@เสมอ เร�ยกว7าเราม�สต�เตFมท�?ของเรา ม�ผ6-
ร6-ควบค�มสต�อ
นน
@นอย67เตFมท�? เช7นน�@เร�ยกว7าเราท�า  (สมถ)  กรรมฐาน จนกว7า
จ�ตเราม
นสงบ
เม>?อจ�ตเราสงบ กายม
นกFเบา ใจม
นกFเบา ลมม
นกFละเอ�ยด เม>?อเราม�ลมอ
น
ละเอ�ยดแล-ว  กFไม7ต-องตามลม  เพราะการตามลมเข-าไป  ม
นเปFนอารมณQ
หยาบ  เม>?อไม7อยากจะตามเส�ยแล-ว  เอาสต�ก�าหนดท�?ปลายจม6กของเราน�@ 
พอแต7ร6-ว7าม
นเข-า พอแต7ร6-ว7าม
นออก เท7าน�@กFพอแล-ว จ�ตสบาย กายกFเบา ใจ
สงบ ลมกFละเอ�ยด อ
นน�@จ�ตเปFนสมาธ�  ร6-ตามลมอย7างเด�ยว เม>?อม
นละเอ�ยด
เตFมท�?เข-าไปน
@น  ม
นจะเก�ดความละเอ�ยดข1@นมาในใจของเราอ�ก  ลมท�?เรา
ก�าหนดอย67น�@ม
นจะหายไป ม
นจะไม7ม�ลม ท�?จร�งม
นม�อย67หรอกแต7ม
นละเอ�ยด
ท�?ส�ดจนก�าหนดไม7ได-  กFเลยเก�ดเปFนคนไม7ม�ลม  น
?งเฉยๆ  อย67น1กว7าไม7ม�ลม 
ตอนน�@พระโยคาวจรเจ-าม
กจะตกใจ  กล
วว7าเราไม7ม�ลม  กล
วว7าเราจะเปFน
อะไรไป  ถ-าลมไม7ม�แล-วจะเอาอะไรเปFนอารมณQต7อไปอ�ก  เราจะต-องเอา
ความร6-ส1กว7าลมไม7ม�น
?นแหละเปFนอารมณQต7อไป  ไม7เปFนโทษ  ไม7เปFน
อ
นตราย เราท�าจ�ตของเราให-ร6-ว7าไม7ม�ลมเข-าไป ถ1งกาลถ1งเวลาแล-วเปFนเอง 
อ
นน�@ไม7ต-องกล
ว ไม7ต-องสะด�-ง จะเปFนไปอย7างไรกFตาม กFร6- ร6-ใจของเราท�?ม
น
เปFนอย7างไร ก�าหนดจ�ตเข-าไปว7าร6-อย7างไร จะไม7ม�อ
นตรายแต7อย7างใด อ
นน�@
เปFนอารมณQของการกระท�าจ�ตให-สงบ (สมถะ) เบ>@องแรก
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พ6ดถ1งความสงบ  (สมถะ)  พอม
นสงบแล-วกFม�ส7วนท�?ม
นไม7สงบมาปะปนเข-า 
เช7นว7า เราเพ�?งมาฝ1กจ�ตของเราเด>อนหน1?ง ๑๐ ว
น ๕ ว
นโดยมากม
นกFย
งไม7
สงบ ถ-าม
นไม7สงบน
@น ไม7ต-องน-อยใจ ม
นเปFนเร>?องธรรมดาของม
น เร>?องจ�ต
อ
นน�@ม
นจะอย67น�?งๆ  ในท�?ของม
นไม7ได-หรอก บางท�ม
นม�อาการค�ดอย7างโน-น
ค�ดอย7างน�@ ในขณะอย67ในท�?สงบอ
นน
@นแหละ บางคนกFจ�ตไม7สงบ จ�ตฟ�-งซ7าน 
ใจกFไม7สบาย  ใจเขากFไม7ด�  เพราะว7าจ�ตไม7สงบ  อ
นน�@เราต-องพ�จารณาด-วย
ป 
ญญาของเรา  เร>?องไม7สงบอ
นน
@นเพราะเราไม7ร6-ตามความเปFนจร�งของม
น
เท7าน
@นเอง  ถ-าเราร6-ตามความเปFนจร�งของม
นแล-ว  อ
นน
@นส
กแต7ว7าอาการ
ของจ�ต  จร�งๆแล-วจ�ตม
นไม7ฟ�- งไปอย7างน
@น  เช7นว7า  เราร6-ความค�ดแล-วว7า 
บ
ดน�@เราค�ดอ�จฉาคน  น�@เปFนอาการของจ�ต  แต7เปFนของไม7จร�ง  ม
นไม7เปFน
ความจร�งเร�ยกอาการของจ�ต  ม
นม�ตลอดเวลา  ถ-าหากว7าคนไม7ร6-ตามความ
เปFนจร�งของม
นแล-ว กFน-อยใจว7าจ�ตเราไม7อย67น�?ง จ�ตเราไม7สงบ อ
นน�@เราต-อง
ใช-การพ�จารณาอ�กท�หน1?งให-ม
นเข-าใจ  เร>?องของจ�ตน
@นนะ  ม
นเปFนเร>?องของ
อาการของม
น  แต7ท�?ส�าค
ญค>อ  ม
นร6-  ร6-ด�ม
นกFร6-  ร6-ช
?วม
นกFร6-ร6-สงบม
นกFร6-  ร6-ไม7
สงบม
นกFร6- อ
นน�@ค>อต
วร6- พระพ�ทธเจ-าของเราท7านให-ตามร6- ตามด6จ�ตของเรา
จ�ตน
@นค>ออะไร จ�ตน
@นอย67ท�?ไหน ท�กคนท�?น
?งอย67ท�?น�?เรากFคงร6-ต
วของเรา ความ
ร6-ท�?ม
นร6-น�?ม
นร6-อย67ท�?ไหน  จ�ตน�@กFเหม>อนก
น  จ�ตน�@ค>ออะไรม
นเปFนธรรมชาต� 
หร>อเปFนส
ญชาตญาณอ
นหน1?งท�?ม
นม�อย67  อย7างท�?เราได-ย�นอย67เด�wยวน�@แหละ 
ม
นม�ความร6-อย67 ความร6-น�@ม
นอย67ท�?ไหน ในจ�ตน
@นม
นเปFนอย7างไร ท
@งความร6-กF
ด� ท
@งจ�ตกFด� เปFนแต7ความร6-ส1ก ผ6-ท�?ร6-ส1กด�ช
?ว เปFนส
กแต7ว7าความร6-ส1ก ร6-ส1กด�
หร>อช
?ว ร6-ส1กผ�ดหร>อถ6ก คนท�?ร6-ส1กน
?นแหละเปFนคนร6-ส1ก ต
วร6-ส1กม
นค>ออะไร 
ม
นกFไม7ค>ออะไร  ถ-าพ6ดตามส7วนแล-วม
นเปFนอย67อย7างน�@  ถ-าม
นร6-ส1กผ�ดไปกF
ไปท�าผ�ด ม
นร6-ส1กถ6กกFไปท�าถ6ก ฉะน
@นท7านจ1งให-เก�ดความร6-ส1กข1@นมา เร>?อง
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จ�ตของเราน
@นม
นเปFนอาการของจ�ต  เร>?องม
นค�ดม
นค�ดไปท
?ว  แต7ผ6-ร6-ค>อ
ป 
ญญาของเราตามร6- ตามร6-อ
นน
@นตามเปFนจร�ง
ถ-าเราเหFนอารมณQตามเปFนจร�งของเราแล-ว  ม
นกFเปล�?ยนไปอ�กประเภทหน1?ง 
(ว�ป 
สสนากรรมฐาน)  เช7นว7า  เราได-ย�นว7ารถท
บคนตายเปFนต-น เรากFเฉยๆ 
ความร6-ชน�ดน�@ม
นกFม�  แต7ม
นร6-ไม7เหFน  ร6-ไม7จร�ง  ร6-ด-วยส
ญญา  (ความจ�า) 
ขนาดน�@ม
นร6-อย7างน�@ ท�น�@ถ-าหากว7าเด�นไปด6ซ�รถม
นท
บคนตายท�?ไหน ไปเหFน
ร7างกายคนน
@นม
นเละหมดแล-ว  อ
นความร6-คร
@งท�?สองน�@ม
นด�ข1@นเพราะม
นไป
เหFน เหFนอว
ยวะท�?ถ6กรถท
บ ม
นเก�ดสลดเก�ดส
งเวช ความร6-ท�?เหFนด-วยตาม
น
ม�ราคาย�?งกว7าเขาว7า  เม>?อเราไปเหFนท�กส�?งอ
นน�@  ม
นเปFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง 
อน
ตตา  ไม7แน7ไม7นอน  ในร7างกายเราน�@ไม7เปFนแก7นเปFนสาร  ไม7สดไม7สวย 
ความร6-ส1กน1กค�ดม
นค-นในเวลาน
@นม
นกFเก�ดป 
ญญา  (ว�ป 
สสนา)  เปFนเหต�ให-
ถอนอ�ปาทาน  (ความย1ดม
?นถ>อม
?น)  ออกได-  เร�ยกว7าความร6-ส1กอ
นน�@ม
นส6ง
ข1@น ส6งข1@นๆ ต-องพ�จารณาเช7นน�@
การท�ากรรมฐาน  ถ-าไม7ร6-จ
กแล-วกFจะล�าบาก  บางคนกFไม7เคยท�าเม>?อมาท�า
ว
นสองว
นสามว
น  ม
นกFไม7สงบ  ม
นกFเลยน1กว7า  เราท�าไม7ได-เราต-องค�ดว7า 
เม>?อเราเก�ดมาเคยถ6กสอนหร>อย
ง  เราเคยท�าความสงบหร>อเปล7า เราปล7อย
มานานแล-ว  ไม7เคยฝ1กเคยห
ดม
น  มาฝ1กม
นช
?วระยะหน1?งอยากให-ม
นสงบ 
อย7างน
@นเหต�ม
นไม7พอ ผลม
นกFไม7ม�  เปFนเร>?องของธรรมดา เปFนเร>?องอ
นต
ว
เราท7านท
@งหลายจะหล�ดพ-น  ต-องอดทน  การอดทนเปFนแม7บทของการ
ประพฤต�
ให-เหFนกาย ให-เหFนใจ เม>?อร6-จ
กธรรมตามความเปFนจร�งแล-วน
?น  ความท�?เรา
ย1ดม
?นถ>อม
?น  (อ�ปาทาน)  แต7ก7อนๆม
นจ1งจะผ7อนออก  เหFนตามความเปFน
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จร�งของม
น  อ�ปาทานม
?นหมายในความด�ความช
?วท
@งหลายม
นจะคลายออก 
คลายออก เหFนว7าม
นเปFนอน�จจ
ง เปFนท�กข
ง เปFนอน
ตตา เปFนของไม7แน7ไม7
นอน"  ท�?ม
นเก�ดม�ในจ�ตของเราท�กว
นน�@น
@น  ลองด6ซ�  ความร
กม
นแน7ไหม 
ความเกล�ยดม
นแน7ไหม ม
นกFไม7แน7 ความส�ขม
นแน7ไหม ม
นกFไม7แน7 ความ
ท�กขQม
นแน7ไหม ม
นกFไม7แน7.อ
นไม7แน7น
@นเร�ยกว7าของไม7จร�งเปFนอน�จจ
ง ท�ก
ข
ง อน
ตตา เม>?ออ
นน�@ม
นไม7จร�ง ของจร�งม
นอย67ท�?ไหน ของจร�งอย67ท�?ม
นเปFน
อย67อย7างน
@น  ม
นไม7เท�?ยงอย67อย7างน
@นเปFนท�กขQอย67อย7างน
@น  ม
นจร�งแต7ส
กว7า
ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@น อ
นน�@ค>อความจร�ง ความจร�งอย67ตรงท�?ม
นไม7จร�ง 
อ
นความเท�?ยงอย67ตรงท�?ม
นไม7เท�?ยง..เหม>อนก
นก
บของสกปรกม
นเก�ดม�ข1@น 
ความสะอาดอย67ตรงไหน  ม
นอย67ตรงท�?สกปรกน
?นแหละ  เอาสกปรกออกกF
เหFนความสะอาดฉ
นใด จ�ตใจของเราน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@ บางคนป 
ญญาม
นน-อย บางคนป 
ญญาม
นมาก ไม7ท
น
ก
น ไม7เหFนเหม>อนก
น อย7างเราจะไปพบว
ตถ�อ
นหน1?ง ๒ คนหร>อ ๓ คนไป
พบแก-วใบหน1?ง  บางคนกFเหFนว7าม
นสวย  บางคนจะเหFนว7าม
นไม7สวย  บาง
คนจะเหFนว7าม
นโตไป บางคนจะเหFนว7าม
นเลFกไป น�?ท
@งๆ ท�?แก-วใบเด�ยวก
น
น
?นเอง  ท�าไมไม7เหม>อนก
น  แก-วใบน
@นม
นเหม>อนของม
นอย67  แต7ความเหFน
ของเราม
นไม7เหม>อนก
น ม
นเปFนเช7นน�@ ฉะน
@นม
นจ1งไม7เหม>อนก
นอย67ท�?ตรงน�@ 
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ทางพ�ทธศาสนาน�@กFเหม>อนก
น  พระพ�ทธเจ-าท7านสอน. 
อย7าให-ม
นช-า อย7าให-ม
นเรFว ท�าจ�ตใจให-พอด� การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�?ไม7ต-อง
เด>อดร-อน  ถ-าม
นเด>อดร-อนเรากFต-องพ�จารณา  เช7นว7าเราจะปล6กต-นไม-ต-น
หน1?งข1@นมา ต-นไม-ท�?จะปล6กน
@นกFม�อย67  กFข�ดหล�ม กFปล6ก เอาต-นไม-มาวางลง
หล�มน
@นกFเปFนหน-าท�?ของเรา  จะม6นด�น  จะให-ป�p ย  จะให-น�@า  จะร
กษาแมลง
ต7างๆ  กFเปFนเร>?องของเรา  เปFนหน-าท�?ของเรา  คนจะท�าสวนต-องท�าอย7างน�@ 
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ท�น�@เร>?องต-นไม-ม
นจะโตเรFวโตช-าของม
นน
@นน7ะ  ม
นไม7ใช7เร>?องของเรา  ม
น
เปFนเร>?องของต-นไม- ถ-าเราไม7ร6-จ
กหน-าท�?การงานของต
วแล-ว ม
นกFไปท�างาน
หน-าท�?ของต-นไม- ม
นกFท�กขQ ไม7ท�างานหน-าท�?ของเรา หน-าท�?ของเรากFให-ป�p ย
ม
นไป ให-น�@าม
นไป ร
กษาแมลงไม-ไป เท7าน�@ ส7วนต-นไม-จะโตเรFวโตช-า เปFน
เร>?องของต-นไม-  ถ-าเราร6-จ
กหน-าท�?การงานของเราเช7นน�@  ภาวนา  (ฝ1กจ�ต)  กF
สบาย  ถ-าเราค�ดเช7นน�@การปฏ�บ
ต�ของเรากFสบาย  ง7าย  สะดวก  ไม7ด�@นรน
กระวนกระวาย
น
?งม
นสงบกFด6ความสงบไป  ท�?ม
นไม7สงบกFด6ความไม7สงบไป  ท�?ม
นสงบน
@น 
ม
นกFเปFนเร>?องของจ�ต  ม
นเปFนอย7างน
@น  ท�?ม
นไม7สงบ ม
นกFเปFนเร>?องของม
น
อย7างน
@น ไม7ได-เปFนอย7างอ>?น ม
นสงบแล-ว ม
นกFสงบไป ถ-าไม7สงบกFไม7สงบ
ไป เราจะไปท�กขQเพราะม
นไม7สงบไม7ได- เราจะไปด�ใจเพราะจ�ตสงบม
นกFไม7
ถ6ก เราจะไปเส�ยใจเพราะจ�ตม
นไม7สงบกFไม7ถ6กเหม>อนก
น เราจะไปท�กขQก
บ
ต-นไม-ได-หร>อ  ไปท�กขQก
บแดดได-หร>อ  ไปท�กขQก
บฝนได-หร>อ  ไปท�กขQก
บ
อย7างอ>?นได-หร>อ  ม
นเปFนเร>?องของม
นอย67อย7างน
@น  ถ-าเราเข-าใจเช7นน�@แล-ว 
การภาวนาของพระโยคาวจรน
@นกFสบายแล-ว  เด�นทางเร>?อยๆไป  ปฏ�บ
ต�ไป 
ท�าธ�ระหน-าท�?ของเราไป เวลาพอสมควรเรากFท�าของเราไป ส7วนม
นจะได-จะ
ถ1งหร>อม
นสงบน
@น  กFเปFนวาสนาบารม�ของเรา  เหม>อนก
บชาวสวนปล6ก
ต-นไม-  หน-าท�?ของเราใส7ป�p ยกFใส7ม
นไป รดน�@ากFรดม
นไป ร
กษาแมลงกFร
กษา
ม
นไป  เร>?องต-นไม-จะโตเรFวโตช-าไม7ใช7เร>?องของเรา  เปFนเร>?องของต-นไม-  ละ
ปล7อยท
@งสองอย7างน�@  ร6-จ
กหน-าท�?ของเรา  ร6-จ
กหน-าท�?ของต-นไม-  ม
นถ1งเปFน
ชาวสวนท�?ม�ความสดช>?นด�ฉ
นใด  ผ6-ม�ป 
ญญา  ผ6-ท�?ภาวนาในพ�ทธศาสนาน�@กF
เหม>อนก
นฉ
นน
@น  พอจ�ตค�ดเช7นน�@  ความพอด�ม
นต
@งข1@นมาเอง  พอความ
พอด�ม
นต
@งข1@นมากFเลยเปFนปฏ�ปทา  ปฏ�ปทาท�?พอด�เก�ดข1@นมา  ความเหมาะ
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สมม
นกFเก�ดข1@นมา อารมณQเหมาะสมม
นเก�ดข1@นมา ความร6-ส1กน1กค�ดเก�ดข1@น
มาแล-ว  ม
นเปFนส�?งท�?เหมาะสมแล-ว เป+นส�มมาปฏ&ปทาปฏ�บ
ต�ไม7หย7อน 
ปฏ�บ
ต�ไม7ต1ง  ปฏ�บ
ต�ไม7เรFว  ปฏ�บ
ต�ไม7ช-า  จ�ตใจปล7อยไปตามสภาวะของม
น 
อ
นน
@นค>อภาวนาสงบแล-ว สบายแล-ว
ความร6-ส1กน1กค�ดของเราไปม�อ�ปาทานม
?นหมายม
นข1@นเม>?อไร  ม
นกFเปFนท�กขQ
เม>?อน
@น  ฉะน
@น  ในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ท7านจ1งให-ปล7อยวางเช7นว7า  เราอย67
ด-วยก
นหลายๆคนน�@นะ  ต7างบ-านต7างตระก6ล  ต7างต�าบล  ต7างจ
งหว
ด  ท�?มา
รวมๆก
นน�@ ถ-าเราร6-คนในน�@ ในศาลาน�@ให-สบายแล-ว ภาวนาเรากFสบาย เร>?อง
คนน�@กFให-คนน�@  เร>?องคนน
@นกFให-คนน
@น  ให-คนละคนละคนเร>?อยๆไป  เรากF
สบาย เร>?องท�กส�?งท�กอย7างกFปล7อยไป ไม7ต-องไปว�พากษQว�จ
ยเร>?องคนอ>?น ไม7
ต-องไปว�พากษQว�จ
ยเร>?องนอกกายนอกใจเราแล-ว  ม
นกFเก�ดความสงบ  เก�ด
ความสบายข1@นมา เพราะความร6-ตามเปFนจร�งเก�ดข1@นมา
เราต-องการธรรมไปท�าไม  ต-องการธรรมไปเพ>?อร6-ตามความเปFนจร�งเท7าน
@น
เอง  ถ1งแม-ม
นจะจน  ถ1งแม-ม
นจะรวย  ถ1งแม-ม
นจะเปFนโรค  ถ1งแม-ม
นจะ
ปราศจากโรค  จ�ตใจกFอย67อย7างน
@นเอง  เช7นว7าว
นหน1?งต
วเราม
นไม7สบายข1@น
มา  จะเหFนช
ดในจ�ตของเราว7า  ม
นกFน1กกล
วตายกล
วม
นจะไม7หาย  ใจกFไม7
สบายเก�ดข1@นมาแล-ว  ความไม7สบายเก�ดข1@นมาแล-ว  ค>อไม7อยากจะตาย 
อยากให-ม
นหาย  อ
นน�@เหFนแง7เด�ยว  ตามธรรมชาต�ของม
นแล-ว  ถ-าม
นเก�ด
ป7วยข1@นมา เก�ดอาพาธข1@นมาเรากFร6-ว7าเปFนกFเปFน ตายกFตาย หายกFหาย ไม7
หายกFไม7หาย  ถ-าเราค�ดได-เช7นน�@ม
นเปFนธรรม  เอาท
@งสองอย7างน
?นแหละ 
หายกFเอาม
น ไม7หายกFเอาม
น เปFนกFเอาม
น ตายกFเอาม
น อ
นน�@ถ6ก แต7ว7าม
น
จะม�ส
กก�?คน น
?งฟ 
งธรรมอย67น�?ม�ก�?คนป7วยมาแล-ว ตายกFตาย หายกFหาย ม�ก�?
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คนกFไม7ร6- ท�?ม
นอยากจะหาย ไม7อยากจะตาย อ
นน�@ม
นค�ดผ�ด เพราะม
นกล
ว 
เพราะม
นไม7เหFนธรรม  ม
นจ1งท�กขQ  ถ-าเหFนส
งขารร7างกายแล-ว  ไม7ว7าม
นละ 
หายกFหาย ตายกFตาย เอาท
@งสองอย7าง ไม7เอาม
นกFต-องได-อะไรส
กอย7างจน
ได-
เม>?อเราร6-จ
กธรรมเช7นน�@  ร6-จ
กส
งขารเช7นน�@  เรากFพ�จารณาตามส
งขารว7าม
น
เปFนอย7างน
@น น�?กรรมฐานม
นต
@งข1@นมาแล-ว ม
นพ-นท�กขQอย7างน�@เอง ไม7ใช7ว7า
ม
นไม7ตาย ไม7ใช7ว7าม
นไม7เจFบ ไม7ใช7ว7าม
นไม7ไข- อ
นเร>?องเจFบเร>?องไข-ม
นเร>?อง
ของส
งขาร เปFนไปตามเร>?องของม
น ถ1งคราวม
นจะตาย ไม7อยากตายเท7าไร 
ม
นกFตาย  ถ1งคราวม
นจะหาย  ไม7อยากจะให-หาย  ม
นกFหาย  อ
นน�@ม
นไม7ใช7
ธ�ระหน-าท�?ของเราแล-ว  ม
นเปFนธ�ระหน-าท�?ของส
งขาร ถ-าเราภาวนาเหFนเช7น
น�@ จ�ตม�อารมณQเหFนเช7นน�@ท�กขณะ จ�ตกFปล7อยวางสบาย
การภาวนาน
@นไม7ใช7ว7าน
?งหล
บตาภาวนาอย7างเด�ยว  การภาวนาน
@นตลอด
เวลา  การย>น  การเด�น  การน
?ง  การนอน ให-ม�สต�ประค
บประคองอย67เสมอ
เลยท�เด�ยว
บ
ดน�@ม�ความท�กขQเก�ดข1@นมาแล-ว กFทวนด6ซ� อ
นน�@ม
นกFไม7แน7นอนหรอก เร>?อง
ม
นไม7จร�งท
@งน
@นน7ะ เราต-องเต>อนอย67เช7นน�@ เม>?อม
นม�ส�ขเก�ดข1@นมาแล-ว ส�ขน�@
ม
นกFไม7แน7เหม>อนก
นน
?นแหละ  เคยส�ขมาแล-วม
นกFเปFนอย7างน
@นแหละ 
เด�wยวม
นกFท�กขQ เด�wยวม
นกFส�ข เปFนของไม7แน7นอนท
@งน
@น ถ-าเราเหFนอารมณQ
เม>?อใด ถ6กอารมณQข1@นมาเม>?อใด ม
นจะด�ใจ เรากFต-องบอกม
น เต>อนม
น ว7า
ความด�ใจม
นกFไม7แน7นอนหรอก เปFนแต7ความไม7จร�งท
@งน
@นแหละ ม
นหลอก
ลวงท
@งน
@น เม>?อความท�กขQเก�ดข1@นมา กFว7าม
นไม7แน7นอน เปFนส�?งท�?หลอกลวง
ท
@งน
@นแหละ  เปFนความร6-ส1กเท7าน
@นแหละ  ความเปFนจร�งแล-ว  ความส�ขหร>อ
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ความท�กขQน
@นไม7ม�  ม
นม�แต7ความร6-ส1ก  ร6-ส1กว7าส�ข  ร6-ส1กว7าท�กขQ  ถ-าม�ความ
ชอบใจกFร6-ส1กว7าส�ข ไม7ชอบใจกFร6-ส1กว7าท�กขQ ต
วส�ขต
วท�กขQจร�งๆม
นไม7ม� ม
น
เปFนแต7เพ�ยงแต7ความร6-ส1ก  ถ-าเราค�ดได-เช7นน�@  เรากFเหFนของปลอมตลอด
เวลา  ร6-จ
กอารมณQ  อารมณQอ
นน�@กFไม7ต-องว7าไปสอบอารมณQ  การภาวนาไม7
ต-องไปสอบอารมณQเม>?อเราม�สต�ตลอดเวลาท�กว
นท�กนาท�  ม
นจะร6-จ
ก
อารมณQ  เม>?อเราท�าผ6-ร6-ให-ต>?นอย67เสมอแล-ว  ม
นจะเหFนส�ขหร>อท�กขQ  ชอบไม7
ชอบ จะเหFนอย67ตลอดเวลา  ม
นจะทวนลงไปท�เด�ยวว7าม
นไม7แน7..ส�ขเก�ดข1@น
มาอ
นน�@กFไม7แน7นอนเหม>อนก
น  อย7าไปหมายม
?นม
นเลย ท�กขQเก�ดข1@นมาเรา
กFว7าเลยว7า  อ
นน�@ม
นกFไม7แน7เหม>อนก
นนะ  ม
นแน7อย67ตรงไหนเล7า  ม
นแน7อย67
ตรงท�?ม
นไม7แน7 ม
นเปFนอย67อย7างน
@นเอง อ
นน�@เปFนเหต�ให-ส�ขท�กขQและอารมณQ
ท
@งหลายเหล7าน�@ไม7ม�ก�าล
ง  เส>?อม  เม>?อส�?งท
@งหลายน�@ม
นเส>?อมไป  อ�ปาทาน 
(ความย1ดม
?น)  ของเรากFน-อย  กFปล7อยวางน�?เปFนเร>?องของธรรมชาต�  เร>?อง
ของธรรมดาเช7นน�@
ฉะน
@นจ�ตใจของเรา  ม
นจะได-มากFเปFนเร>?องธรรมดาของม
น  ม
นจะเส�ยหาย
ไปกFเปFนเร>?องของม
น ม
นจะส�ขกFเปFนเร>?องของม
น ม
นจะท�กขQกFเปFนเร>?องของ
ม
น  เร>?องของส
งขารม
นเปFนอย67อย7างน
@น  อ
นน�@เปFนส
กแต7ว7าเราร6-ส1กเท7าน
@น 
อ>?นน
@นกFไม7ม�  ฉะน
@นท7านจ1งสอนให-โอปนย�โก  ค>อให-น-อมเข-ามาใส7ต
ว  อย7า
น-อมออกไป น-อมเข-ามา ให-เหFนด-วยต
วของเราน�@  ทางท�?ด�ส�าหร
บคนท�?อ7าน
ท�?ศ1กษามามากแล-ว  จะมาอย67มาภาวนาเพ�ยงสองส
ปดาหQเท7าน�@น7ะ  อาตมา
เหFนว7าไม7ต-องด6ต-องอ7าน หน
งส>อเอาเข-าต6-เส�ย ถ1งเวลาเราท�ากรรมฐาน น
?ง
สมาธ�ของเรา เรากFท�าไป อานาปานสต�ท�าไปเร>?อยๆ ขณะท�?เราเด�นจงกรม 
เรากFเด�น  ให-ร6-จ�ตของเราเท7าน
@นแหละ  ร
กษาจ�ตของเรา  บางท�ความหวาด 
ความสะด�-งม
นเก�ดข1@นมา  เรากFทวนม
นอ�ก  อ
นน�@เปFนของไม7แน7นอน  เร>?อง
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ความกล-าหาญเก�ดข1@นมา อ
นน�@ม
นกFไม7แน7นอนเหม>อนก
น ไม7แน7ท
@งหมดน
?น
แหละ  ไม7ร6-จะจ
บอะไร  น�?ท�าป 
ญญาให-เก�ดเลยท�เด�ยว  ท�าป 
ญญาให-เก�ด 
ไม7ใช7ร6-ตามส
ญญา  (ความจ�า)  ร6-จ�ตของเราท�?ม
นค�ดม
นน1กอย67น�@  ม
นค�ดน1ก
ท
@งหมดเก�ดข1@นมาในใจของเราน�@แหละ  จะด�หร>อช
?ว  จะถ6กหร>อผ�ด  ร
บร6-ม
น
ไว- อย7าไปหมายม
?นม
น เออ...ท�กขQม
นกFเท7าน
@นแหละ ส�ขม
นกFเท7าน
@นแหละ 
ม
นเปFนของหลอกลวงท
@งน
@นแหละ  เราย>นต
วอย67เช7นน�@เลย  ย>นต
วอย67เสมอ
เช7นน�@  ไม7ว�?งไปก
บม
น  ไม7ว�?งก
บส�ข  ไม7ว�?งก
บท�กขQ  ร6-อย67  ร6-แล-วกFวาง  อ
นน�@
ป 
ญญาจะเก�ด ทวนจ�ตเข-าไปเร>?อยๆ
เวลาเราม�ไม7มาก เรามาฝ1กจ�ตกFต-องด6จ�ต ด6อาการของจ�ต ลองด6จ�ต ให-เหFน
จ�ตเรา อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?น ถ>อม
?นกFเหFนส�ขเปFนของจร�ง ส�ขเปFนเรา ส�ขเปFน
ของเรา ท�กขQเปFนเรา ท�กขQเปFนของเรา ม
นค�ดเช7นน�@ แต7ความเปFนจร�งน�@ ส�ข
ส
กแต7ว7าส�ข ไม7ใช7เราไม7ใช7เขา ไม7ใช7ส
ตวQบ�คคล ต
วตนเราเขา ท�กขQน�@กFไม7ใช7
เราไม7ใช7เขา  ต
วคนท�?ร6-ท�กขQหร>อส�ขน�@กFไม7ใช7เราไม7ใช7เขา  ถ-าเราเหFนเช7นน�@กF
ไม7ม�อะไรจะเกาะ เก�ดส�ขข1@นมา ส�ขกFเกาะเราไม7ได-  เก�ดท�กขQข1@นมา ท�กขQกF
เกาะเราไม7ได-  ท�าไมไม7ได-  เพราะว7าม
นไม7แน7  เปFนของปลอมท
@งน
@น  เปFน
ของไม7แน7นอนถ-าเราค�ดเช7นน�@  จะภาวนาได-เรFว จะย>นจะเด�น จะน
?งจะนอน
จะไปจะมา ท�กอย7างจ�ตก�าหนดอย67เสมอ ให-ร6-ม�อารมณQม
นเข-ามา ตาเหFนร6ป 
ห6ได-ย�นเส�ยง จม6กดมกล�?น ล�@นล�@มรส อะไรต7างๆน�@  ม
นจะเก�ดความชอบไม7
ชอบข1@นมาท
นท�  ม
นจะเก�ดส�ขเก�ดท�กขQข1@นมาท
นท�  อ
นน�@เราเร�ยกว7าอ7านด6
จ�ต  ม
นจะเหFนจ�ต  เพราะม
นเก�ดจากจ�ตดวงเด�ยวเท7าน�@  ม
นจะให-ส�ขม
นให-
ท�กขQ ท�กอย7างเก�ดจากจ�ต ถ-าเราตามด6จ�ตของเราอย67เช7นน�@ ม
นจะเหFนก�เลส 
ม
นจะเหFนจ�ตของเราสม�?าเสมอเลยท�เด�ยว อ
นน�@แหละค>อการภาวนา
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บางคนเม>?อมาภาวนา ตอนเยFนกFน
?งสมาธ� เด�นจงกรม กFน1กว7าเขาได-ภาวนา
แล-ว ย
งไม7ใช7เท7าน�@ ความเปFนจร�งการภาวนาค>อสต�ต�ดต7อก
น ให-เปFนวงกลม 
ตลอดเวลาให-ม�สต�อย67สม�?าเสมอ ให-ร6-ให-เหFน ให-เหFนอาการท�?ม
นเก�ดข1@นมาใน
จ�ตของเรา เหFนเก�ดข1@นมาอย7าไปย1ดม
?นอย7าไปหมายม
?น ปล7อยม
น วางม
น
ไว-เช7นน�@ ปฏ�บ
ต�เช7นน�@ เรFว เรFวมากม�แต7เหFนอารมณQเท7าน
@นแหละ อารมณQท�?
ชอบ  อารมณQท�?ไม7ชอบ  ท�กว
นน�@เราท�กคนน7ะไม7ร6-จ
กก�เลสต
ณหา  ม�คนๆ
เด�ยวน
?นละท�?ม
นหลอกต
วอย67ว
นย
งค�?า  ด6ซ�  เราเก�ดมาม�อะไรไหม  กFคนๆ
เด�ยวน
?นแหละม
นมาให-เราห
วเราะอย67ท�?น�?  ร-องไห-อย67ท�?น�?  โศกเศร-าอย67ท�?น�? 
ว�7นวายอย67น�?แหละ  ม
นกFค>อคนๆเด�ยวก
น  ถ-าเราไม7พ�จารณา  ไม7ตามด6แล-ว 
ย�?งไม7ร6-จ
กม
น ม
นกFเก�ดท�กขQอย67ตลอดเวลา ได-มากFเคยเส�ยอย67 เส�ยแล-วกFเคย
ได-มาอย67  กFพลอยส�ขก
บม
น  ท�กขQก
บม
น  ย1ดม
?นหมายม
?นก
บม
นตลอดเวลา
อย67เช7นน�@ เพราะไม7ด6ม
น ไม7พ�จารณา ของท
@งหลายน�@ไม7ได-อย67ท�?อ>?น ม
นอย67ท�?
ต
วเรา ถ-าเราพ�จารณาท�?ต
วเราอย67เช7นน�@  เราจะได-ฟ 
งธรรมของพระพ�ทธเจ-า
ของเรา
ต-นไม-ท�กต-นเปร�ยบเหม>อนมน�ษยQ  ก-อนห�นท�กก-อนเปร�ยบเหม>อนมน�ษยQ 
ส
ตวQท�กส
ตวQในป7าในท�7งกFด�  ม
นกFเหม>อนก
บเราไม7แปลกก
บเรา ม�สภาวะอ
น
น�@อ
นเด�ยวก
น  ม�ความเก�ดข1@นเปFนเบ>@องต-นแล-วกFม�ความแปรในท7ามกลาง 
แล-วกFม�ความด
บไปในท�?ส�ด  เหม>อนก
นท
@งน
@น  ฉะน
@นเราไม7ควรย1ดม
?น  หร>อ
ถ>อม
?นอะไรท
@งหลาย แต7ว7าเราต-องใช-ม
นอย67  เช7น กระต�กน�@าใบน�@  เขาเร�ยก
ว7ากระต�ก  เรากFเร�ยกว7ากระต�กก
บเขา  เพราะว7าเราจะม�ความเก�?ยวข-องก
บ
กระต�กน�@าอย67ตลอดเวลา เขาเร�ยกกระต�กกFเร�ยกก
บเขา เขาเร�ยกกระโถนกF
เร�ยกก
บเขา เขาเร�ยกจานกFเร�ยกก
บเขา เขาเร�ยกถ-วยกFเร�ยกก
บเขา แต7เรา
ไม7ต�ดอย67ก
บถ-วย ไม7ต�ดอย67ก
บจาน ไม7ต�ดอย67ก
บกระโถน ไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นอย67
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ในน
@น  น�?เร�ยกว7าเราภาวนา  ร6-จ
กต
วเรา  และกFร6-จ
กของของเรา  ร6-จ
กต
วเรา
แล-วกFไม7ท�กขQเพราะต
วเรา  ร6-จ
กของของเราแล-วกFไม7ท�กขQก
บของของเรา 
อ
นน�@เพราะเราท�ากรรมฐาน  ป 
ญญาม
นจะเก�ดข1@นอย7างน�@ม
นจะเหFนไปตาม
สภาวะม
นเองท�กๆอย7าง.อ
นน�@เปFน โลก)ตตร  -ป�ญญาป 
ญญาเก�ดจากการ
ภาวนา  (ภาวนามยป 
ญญา)  ม
นพ-นจากโลก�ยว�ส
ย  เม>?อจ�ตสงบรวมก�าล
ง 
จ�ตตรงท�?น
@น เก�ดร6- เก�ดเปFนญาณข1@นมา เปFนความร6-โลก�ตตระอ
นน
@น
ความร6-โลก�ตตระอ
นน�@.พ6ดให-กFไม7ร6-เร>?อง.อก7ขาตาโร  ตถาคตา  ตถาคต
เป+นแต�เพ�ยงผ$'บอกค>อพระพ�ทธเจ-าบอกให-ได-  แต7ว7าท�าให-ไม7ได-  เร>?องการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ม
นเปFนเช7นน
@น ฉะน
@น อดทนแล-วกFเพ�ยร อดทนแล-วกFเพ�ยร 
สอบอารมณQเร>?อยๆไป ถ1งคราวเราท�าความเพ�ยร เรากFท�าไป ท�าสมาธ�เรากF
ท�าไป  ออกจากสมาธ�กFพ�จารณา  เหFนมดกFพ�จารณา  เหFนส
ตวQอะไรกF
พ�จารณา  เหFนต-นไม-พ�จารณาท�กอย7างเหม>อนเรา  ท�กอย7างน-อมเข-ามาหา
ต
วเรา  เหม>อนเราท
@งน
@นอย7างใบไม-ม
นจะหล7นลงไป  ใบไม-ม
นจะข1@นมาใหม7 
ต-นไม-ม
นจะใหญ7  ต-นไม-ม
นจะเลFก  อะไรท
@งหลายเหล7าน�@ม
นล-วนแต7เก�ด
ป 
ญญาท
@งน
@น  ไม7ควรย1ดม
?นถ>อม
?นอะไรม
นท
@งน
@น  เม>?อจ�ตเราร6-จ
กการปล7อย
วางเช7นน�@แล-วกFจะเก�ดความสงบ  ความสงบไม7ใช7ส�ขไม7ใช7ท�กขQ  ม
นสงบ 
เร�ยกว7าได-ความพอด�เหมาะสม  ด-วยความร6-ส1กน1กค�ดของเราน
@นเร�ยกว7า
เปFนธรรม
ผ6-ท�?ฝ1กแล-วกFจะพอมองเหFน ผ6-ท�?ย
งไม7เคยฝ1กน�@ ม
นกFเปFนของท�?ล�าบากส
กน�ด
หน1?ง  เราอย7าไปน-อยใจม
น อย7าไปตกใจม
น ม
นกFเหม>อนน
กเร�ยนน
?นแหละ 
เพ�?งเข-าโรงเร�ยนจะให-เข�ยนหน
งส>อได-  อ7านหน
งส>อได-  เข�ยนหน
งส>อให-ม
น
สวยงามม
นกFไม7ได-  อาศ
ยการฝ1ก  อาศ
ยการกระท�า  อาศ
ยการประพฤต� 
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อาศ
ยการปฏ�บ
ต� แล-วม
นกFเปFนไปการต
@งไว-ในใจของผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@ ให-
เอาชนะต
วเอง  ไม7ต-องเอาชนะคนอ>?น  ให-สอนต
วเอง  ไม7ต-องพยายามสอน
คนอ>?นให-มากท�?ส�ด  เด�นไปกFให-สอนต
วเองท
@งน
@น  น
?งกFให-สอนต
วเองได-ท�ก
อย7างให-ม�ในต
วของเราอย67เสมอ  เร�ยกว7าสต�  สต�น
@นแหละเปFนแม7บทของผ6-
เจร�ญกรรมฐาน  สต�อ
นน
@นเม>?อม
นม�ความร6-ส1กข1@น  ป 
ญญากFจะว�?งมา  ถ-าสต�
ไม7ม�  ป 
ญญากFเล�ก  ไม7ม�  ฉะน
@นจงพาก
นต
@งใจถ1งแม-ว7าเราจะม�เวลาน-อยกF
ช7างม
น  เวลาน-อยกFย
งเปFนอ�ปน�ส
ย  ย
งเปFนป 
จจ
ย  อย7างอ>?นจะหาเปFนท�?พ1?ง
อย7างพ�ทธศาสนาน�?ไม7ม�  ม
นจบอย67ตรงน�@  ไปไหนกFไม7จบแต7พ�ทธศาสนา
ท�าให-ม
นจบอย67ตรงน�@
ถ-าเราไม7เหFนเด�wยวน�@ ต7อไปกFต-องเหFน ถ-าเราพ�จารณาเช7นน�@ต7อๆไป ย
งเปFน
คนใหม7  ประพฤต�ใหม7ปฏ�บ
ต�ใหม7กFย
งไม7เหFน  กFเหม>อนก
บเราเปFนเดFก  เรา
ย
งไม7เหFนสภาพของคนแก7  ท�าไมไม7เหFนล7ะ  ฟ 
นเรากFย
งด�อย67  ตาเรากFย
งด�
อย67 ห6เรากFย
งด�อย67 ร7างกายเรากFย
งด�อย67 ไม7ร6-จ
กคนแก7 แต7ต7อไปเม>?อเราเปFน
คนแก7 เราจะร6-จ
ก ใครจะบอก ส
งขารม
นจะบอก ฟ 
นม
นจะโยก น�?แก7แล-ว ตา
ม
นจะไม7สว7าง  ห6ม
นจะต1ง  สภาวะร7างกายม
นจะเจFบปวดไปหมด  น�?คนแก7
ม
นเปFนอย7างน�@  ใครมาบอกส
งขารน�@บอกเอง  ถ-าเราพ�จารณาอย67  ค>อ 
ส
ญชาตญาณม
นม�อย67 เช7นพวกปลวก หร>อแม-ผ1@ง ผ1@งใครไปสอนม
น เม>?อม
น
ท�าร
ง ม
นม�ล6กม
นท�าร
งก
นสวยๆ ถ-าม
นแก7ม
นกFออกไปเปFนร
งใหม7 ล6กๆผ1@ง
ม
นกFไปท�าร
งก
นใหม7  ใครไปสอนม
น  ม
นท�าร
งก
นสวยๆ  นกกFเหม>อนก
น 
ตามป7านะ  โดยเฉพาะนกกระจาบ นกกระจอก ม
นท�าร
งก
นสวยๆ ใครไป
บอกม
น เม>?อม
นโตม
นกFบ�นจากพ7อแม7ม
นไป ม
นกFไปท�าร
งเหม>อนพ7อแม7ม
น 
ใครจะไปบอกม
น ปลวกกFเหม>อนก
น ใครจะไปบอกม
น ส
ญชาตญาณม
นม� 
ม
นท�าเองของม
น  ส
ญชาตญาณอ
นน�@ท�?ม�อย67ในใจของเราน�@  เรากFไม7ร6-ต
วเรา 
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ถ-าเราไม7มาเร�ยนร6-ธรรม กFไม7ร6-จ
กส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ความเปFนจร�ง คนท�กๆ
คนม
นอยากจะม�ความส�ข  และม
นอยากจะด�ท�กๆคนน
?นแหละ  แต7ม
นท�าด�
ไม7เหม>อนก
น ม
นตามหาความส�ขไม7เหม>อนก
น ม
นต7างก
นเพราะป 
ญญา
ส
ญชาตญาณท�?ม
นม�อย67ในใจเราน
@น  เราไม7ร6-จ
กม
น  ม
นปกป�ดอย7างสน�ท 
อย7างชน�ดไม7ร6-ไม7เหFน  เม>?อธรรมช�@ไปม
นจ1งจะเหFน  เช7นว7าเราน
?งอย67น�? 
ร7างกายของเราท�กส7วนน�?โดยสภาพแล-ว พระพ�ทธเจ-าท7านว7า ไม7ม�ช�@น ไม7ม�
อะไรม
นจะสวย ม
นจะสะอาดเลย ท7านตร
สอย7างน�@ไม7สวย ไม7สะอาด และ
ไม7เปFนแก7นเปFนสารด-วย เรากFย
งไม7เหFน เราน1กว7าอ
นน�@ม
นสวยอย67 อ
นน�@ม
น
สะอาดอย67  อ
นน�@ม
นด�อย67  ท�าไมม
นเปFนอย7างน
@นเล7า  ของไม7สวยแต7ม
นเหFน
ว7าสวย  ของไม7สะอาดท�าไมม
นเหFนว7าสะอาด  ของไม7เปFนแก7นสารท�าไม
เหFนว7าเปFนแก7นเปFนสาร ของน�@ไม7ใช7ต
วของเรา ท�าไมม
นจ1งเข-าใจว7าเปFนต
ว
ของเรา  อ
นน�@ม
นกFม>ดอย67พอแล-ว  ม
นน7าจะเหFนน�?  ธรรมชาต�อ
นน�@ม
นกFไม7ใช7
ต
วใช7ตนเราจร�งๆ  ม
นจะเจFบจะไข-เม>?อไร  กFเจFบกFไข-  ม
นจะตายเม>?อไรม
นกF
ตาย ม
นไม7ห7วงเราท
@งน
@นแหละอ
นน�@เรากFย
งไม7เหFนม
น ม
นน7าจะเหFน ท�าไม
ไม7เหFนล7ะ น�@ม
นกFม>ดพออย67แล-ว ท�?ม
นไม7เหFนน�?น7ะ  องคQสมเดFจพระส
มมาส
ม
พ�ทธเจ-าของเรา  ได-แยกส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ออกมา  จนจ�ตของท7านเหFนว7า
ส�?งท
@งหลายท
@งปวงเหล7าน�@เปFนของไม7เท�?ยง  เปFนท�กขQ  เปFนอน
ตตา  เหFน
จร�งๆช
ดๆไม7ใช7ส
ญญา (ความจ�า) ส
งขารร7างกายม
นจะเปFนไปอย7างไร กFให-
ม
นเปFนไปตามเร>?องของม
น  ท7านเหFนเช7นน
@น  การก�าหนดพ�จารณา 
เร�ยก .ภาวนากรรมฐาน  ...เพ>?อให-ม
นเหFน  ขนาดน
@นม
นย
งไม7ค7อยจะเหFน 
อ
นใดไม7สวยกFเหFนว7าม
นสวย  อ
นใดม
นไม7เปFนแก7นเปFนสาร  ม
นกFเหFนว7า
เปFนแก7นเปFนสาร  น�?จ�ตม
นไม7ยอม  ม
นจ1งไม7เหFน  ท7านกFว7าเยาวQ  ค>อจ�ตม
น
เปFนเดFกอย67  จ�ตม
นย
งเยาวQอย67  จ�ตม
นย
งไม7เต�บ  จ�ตม
นย
งไม7โตเช7นน
@น 
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พระพ�ทธศาสนาน�@ท7านสอนส7วนจ�ต  ให-จ�ตเปFนคนเหFน  ถ-าจ�ตม
นเหFนแล-ว 
จ�ตม
นร6-ของม
นแล-ว  ไม7ต-องเปFนห7วง  เร�ยกว7าการภาวนาเปFน  ฉะน
@นจ1ง
ค7อยๆท�า  ค7อยๆประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ไม7ใช7ว7าจะเอาว
นสองว
นสามว
นให-ได-ให-
เหFน เม>?อวานซ>นน�?ม�น
กศ1กษาได-มาปร1กษาจะไปน
?งภาวนากรรมฐาน  น
?ง
สมาธ� ม
นไม7สบาย ม
นไม7สงบ มาหาหลวงพ7อ ชารQจแบตเตอร�?ให-ไม7ได-หร>อ 
น�?อ
นน�@ม
นต-องพาก
นพยายามพยายามท�าไปเร>?อยๆ  คนอ>?นบอกม
นไม7ร6-จ
ก 
ม
นจะต-องไปพบด-วยตนเอง  ไม7ต-องเอาท�ละมากหรอก  เอาน-อยๆ  แต7เอา
ท�กว
น น
?งสมาธ�ท�กว
น แล-วกFเด�นจงกรมท�กว
น ม
นจะมากหร>อน-อยเรากFท�า
ท�กๆว
น แล-วกFเปFนคนท�?พ6ดน-อย แล-วกFด6จ�ตของต
วเองตลอดเวลา เม>?อด6จ�ต
ของต
วเอง  อะไรม
นจะเก�ดข1@นมา  แล-วม
นจะส�ขหร>อม
นจะท�กขQอะไรเหล7าน�@ 
กFบอกป 
ดปฏ�เสธม
นเส�ย ว7าเปFนของไม7แน7นอน เปFนของหลอกลวงท
@งน
@น
ผ6-ท�?เร�ยน  ศ1กษามากๆน
@นนะ  ม
นเปFนด-วยส
ญญา  ไม7ใช7ป 
ญญาส
ญญาเปFน
ความจ�า ป 
ญญาเปFนความร6-เท7าท
น ม
นไม7เหม>อนก
นม
นต7างก
น บางคนจ�า
ส
ญญาเปFนป 
ญญา ถ-าป 
ญญาแล-วไม7ส�ขก
บใครไม7ท�กขQก
บใคร ไม7เด>อดร-อน
ก
บใคร  ไม7เปFนท�กขQเปFนร-อนก
บจ�ตท�?ม
นสงบหร>อไม7สงบ  ถ-าส
ญญาไม7ใช7
อย7างน
@นนะ  ม
นเก�ดความย1ดม
?นถ>อม
?นเปFนท�กขQเปFนร-อนไปตามอารมณQท
@ง
หลายเหล7าน
@น
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การท�?เราอย67ร7วมก
นน�@จะต-องม�ระเบ�ยบ  ระเบ�ยบเปFนส�?งท�?จ�าเปFนส�าหร
บคน
หม67มาก  ไม7ใช7จ�าเปFนเฉพาะบ�คคลเท7าน
@น  อย67คนเด�ยวกFต-องม�ระเบ�ยบ 
อย7างพระว�น
ย  พระว�น
ยสม
ยก7อนน�@ม�น�ดเด�ยว  พระสงฆQท�?มาบวชใน
พระพ�ทธศาสนาม�มากข1@น  ต7างคนต7างจะท�าอะไร  กFม�หลายเร>?อง  บางคน
อยากจะท�าอย7างน
@น  บางคนอยากจะท�าอย7างน�@  กFม�ก
นมาเร>?อยๆ เปFนเหต�
ให-พระพ�ทธเจ-าของเราต
@งข-อกต�กา  ค>อพระว�น
ยข1@นมา  เพ>?อเปFนข-อปฏ�บ
ต� 
อย67ไปนานๆกFม�คนบางคนกFท�าเร>?องมาอ�กหลายอย7าง  ด
งน
@นพระว�น
ยจ1ง
ไม7ม�ทางจบส�@น  หลายล-านส�กขาบท แต7กFย
งไม7จบ  พระว�น
ยไม7ม�ทางจบลง
ได-  แต7ถ-าพ6ดถ1งเร>?องธรรม  เร>?องธรรมะน�@ม�ทางจบ  กFค>อ  "การปล7อยวาง" 
เร>?องพระว�น
ยกFค>อเอาเหต�ผลก
น ถ-าเอาเหต�ผลก
นแล-วไม7จบหรอก
สม
ยหน1?งอาตมาไปบร�หารพระ  ๓-๔  องคQ  ไปอย67ในป7า  ไฟไม7ค7อยจะม� 
เพราะอย67บ-านป7า  องคQหน1?งกFได-หน
งส>อธรรมะมาอ7าน  อ7านอย67ท�?หน-าพระ
ประธานท�?ท�าว
ตรก
น  อ7านอย67กFท�@งตรงน
@นแล-วกFหน�ไป  ไฟไมม�ม
นกFม>ด 
พระองคQมาท�หล
งกFมาเหย�ยบหน
งส>อ  จ
บหน
งส>อข1@นมากFโวยวายข1@นว7า 
"พระองคQไหนนไม7ม�สต�  ท�าไมไม7ร6-จ
กท�?เกFบหน
งส>อ"  สอบสวนถามกFไปถ1ง
พระองคQน
@น  พระองคQน
@นกFร
บปากว7า  "ผมเอาหน
งส>อเล7มน�@ไว-ท�?น�?"  "ท�าไม
ท7านไม7ร6-จ
กท�?เกFบหน
งส>อผมเด�นมาผมเหย�ยบหน
งส>อน�@"  "โอ...อ
นน
@นเปFน
เพราะท7านไม7ส�ารวมต7างหากเล7า"  เหFนไหมม
นม�เหต�ผลอย7างน
@น  จ1งเถ�ยง
ก
น  องคQน
@นบอกว7า  "เพราะท7านไม7เอาไปไว-ในท�?เกFบ  ท7านไม7ร6-จ
กเกFบ
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หน
งส>อ  ท7านจ1งไว-อย7างน�@"  องคQน�@บอกว7า  "เปFนเพราะท7านไม7ส�ารวม  ถ-า
ท7านส�ารวมแล-ว คงไม7เด�นเหย�ยบหน
งส>อเล7มน�@"  ม�เหต�ผลว7าอย7างน
@น ม
นกF
เก�ดเร>?องทะเลาะก
น ทะเลาะก
นไม7จบ ด-วยเร>?องเหต�ผล
เร>?องธรรมะท�?แท-จร�งน
@น ต-องท�@งเหต�ท�@งผล ค>อธรรมะม
นส6งกว7าน
@น ธรรมะท�?
พระพ�ทธองคQท7านตร
สร6-  ระง
บก�เลสท
@งหลายได-น
@นม
นอย67นอกเหต�เหน>อผล 
ไม7อย67ในเหต� อย67เหน>อผล ท�กขQม
นจ1งไม7ม�ส�ขม
นจ1งไม7ม�  ธรรมน
@นท7านเร�ยก
ว7าระง
บ ระง
บเหต� ระง
บผล ถ-าพวกใช-เหต�ผลอย67อย7างน�@ เถ�ยงก
นตลอดจน
ตายเหม>อนพระสององคQน
@น
ธรรมท�?พระพ�ทธองคQท7านตร
สร6-  ต-องอย67นอกเหต�เหน>อผล  นอกส�ขเหน>อ
ท�กขQ  นอกเก�ดเหน>อตาย  ธรรมน�@ม
นเปFนธรรมท�?ระง
บคนเรากFมาสงส
ยอย67น�?
แหละ ผ6-ชายย�?งสงส
ยมาก ความสงส
ยน�?ต
วส�าค
ญ ม�เหต�ผลอย7างน
@นอย7างน�@ 
ม
นจะตายอย67แล-ว  (ห
วเราะ)  ม
นไม7ใช7ธรรมของพระพ�ทธองคQ ธรรมน
@นเปFน
ข-อปฏ�บ
ต� เปFนทางเด�นเด�นไปเท7าน
@น ถ-าม
วค�ดว7าเม>?อไปถ1ง น�?ฉ
นน�@ส�ขเหล>อ
เก�น  ไม7ได-ฉ
นน�@ท�กขQเหล>อเก�น  ไม7ได-  แต7ถ-าฉ
นไม7ม�ส�ขไม7ม�ท�กขQ  น�?ค>อม
น
ระง
บแล-ว สงส
ยไม7ม�
ตรงโน-นม
นจะม�อย67ท�?ตรงไหน  ม
นกFอย67ตรงท�?ปฏ�บ
ต�ไปเร>?อยๆส�ขเก�ดข1@นมา 
ท�กขQเก�ดข1@นมา  เราร6-ม
นท
@งสองอย7างน�@  ส�ขน�@กFส
กว7าส�ขท�กขQน�@กFส
กว7าท�กขQ
เท7าน
@น ไม7ใช7ส
ตวQ ไม7ใช7ต
วตนเราเขา ธรรมน�@เก�ดข1@นแล-วด
บไป เก�ดข1@นมา
ด
บไปเท7าน
@น  จะเอาอะไรก
บม
น  สงส
ยท�าไมม
นเก�ดอย7างน
@น  เม>?อเก�ดอ�ก
ท�าไมม
นไปอย7างน
@นละ  สงส
ยอย7างน�@ม
นเปFนท�กขQ  ปฏ�บ
ต�ไปจนตายกFไม7ร6-
เร>?อง ม
นท�าให-เก�ดเหต�ไม7ระง
บเหต�ของม
น
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ความเปFนจร�ง  ธรรมท�?พวกเราปฏ�บ
ต�อย67ท�กว
นน�@  ธรรมน�@น�าเราไปส67ความ
สงบ สงบจากอะไร จากส�?งท�?ชอบใจ จากส�?งท�?ไม7ชอบใจถ-าเราชอบส�?งท�?เรา
ชอบใจ ไม7ชอบส�?งท�?เราไม7ชอบใจ ม
นไม7หมด ธรรมน�@ไม7ใช7ธรรมระง
บ ธรรม
น�@เปFนธรรมก7อท�กขQข1@นมา ให-เข-าใจอย7างน
@น
ฉะน
@นเราจ1งสงส
ยตลอดเวลา..แหม.ว
นน�@ฉ
นได-มาแล-ว  พร�7งน�@ท�าไมหายไป
แล-ว  ม
นหายไปไหน  ฉ
นน
?งเม>?อวานน�@ม
นสงบด�เหล>อเก�น  ว
นน�@ท�าไมม
น
ว�7นวาย  ม
นไม7สงบเพราะอะไร  อย7างน�@กFเพราะเราไม7ร6-เหต�ของม
น  คร
@น
ปล7อยวางว7า  ม
นเปFนของม
นอย67อย7างน�@เหFนไหม  ม
นเปFนอย67ของม
นอย7างน�@ 
ว
นน�@ม
นสงบแล-ว เออ ไม7แน7นอนหนอ เราต-องเหFนโทษม
นอย7างน�@ สงบแล-ว
ม
นกFไม7แน7นอน ฉ
นไม7ย1ดม
?นไว-  สงบกFสงบเถอะ ความไม7สงบกFไม7แน7นอน
เหม>อนก
น  ฉ
นไม7ว7า  ฉ
นเปFนผ6-ด6เท7าน
@น  ท�?สงบฉ
นกFร6-ว7าเร>?องม
นสงบท�?ไม7
สงบฉ
นกFร6-ว7าไม7สงบ  แต7ว7าฉ
นไม7ย1ดม
?นถ>อม
?นในเร>?องท�?ว7าม
นสงบหร>อไม7
สงบ  เหFนไหมเร>?องม
นเปFนอย67ของม
นอย7างน
@น  อย7างน�@ม
นกFระง
บ  ม
นกFไม7
ว�7นวาย ม
นจะสงบ ฉ
นกFร6-ว7าม
นเร>?องของม
น ฉ
นจะด6อย67แค7น�@แหละ ด6เร>?องท�?
ม
นสงบ ม
นกFไม7แน7นอน ด6เร>?องท�?ม
นว�7นวาย ม
นกFไม7แน7นอน ม
นแน7นอนอย67
แต7ว7า ม
นจะเปFนของม
นอย67อย7างน
@น เราอย7าไปเปFนก
บม
นเลย
ถ-าอย7างน�@  ม
นกFสบายและสงบ เพราะเราร6-เร>?องม
น  ไม7ใช7ว7าเราอยากจะให-
เร>?องน
@นเปFนอย7างน
@น อยากให-เร>?องน�@เปFนอย7างน�@ ม
นสงบเพราะเราร6-เร>?องว7า
เปFนอย7างน
@น  แล-วกFม�การปล7อยวาง  เราค�ดด6ซ�ว7า  ถ-าคนท�กคนต-องพ6ดให-
ถ6กใจฉ
น  คนท�กคนต-องท�าให-ถ6กใจฉ
นฉ
นจ1งจะสงบ ฉ
นจ1งจะสบาย คนท
@ง
โลกจะให-เขามาพ6ดถ6กใจเราม�ไหม จะมาท�าถ6กใจเราท�กคนม�ไหม ไม7ม� เม>?อ
ไม7ม�  เรากFเปFนท�กขQอย67ตลอดเวลา  ถ-าเราไม7ม�การปล7อยวาง  เราเก�ดมาใน

1000



ช�ว�ตหน1?ง  เราจะหาความสงบว7า  ค�ณต-องพ6ดให-ถ6กใจฉ
น  ค�ณต-องท�าให-
ถ6กใจฉ
นฉ
นจ1งจะสบาย  ในช�ว�ตหน1?งจะได-สบายไหมคนเรา  ค�ณต-องพ6ดให-
ถ6กใจฉ
น ค�ณกFต-องท�าให-ถ6กใจฉ
น ฉ
นจ1งจะสงบ ถ-าไม7อย7างน
@นฉ
นกFไม7สงบ 
คนคนน�@เก�ดมาไม7ร6-ก�?ชาต�กFไม7ม�ความสงบ  เพราะคนหลายคนใครจะมาพ6ด
ให-ถ6กใจเราท�กคน ใครจะมาท�าให-ด�ท�กคน ม
นไม7ม�หรอกอย7างน�@  น�?ม
นเปFน
ธรรมะ เราจะต-องศ1กษาอย7างน�@
ฉะน
@นเราจะต-องอดทน  อดทนต7ออารมณQท�?ม
นเก�ดข1@นมาอย7าไปหมายม
?น 
อย7าไปย1ดม
?น จ
บมาด6แล-วร6-เร>?อง เรากFปล7อยม
นไปเส�ย เขาจะพ6ดอย7างไรกF
ร
บฟ 
งม
นไปเถอะ  ม
นจะท�าอย7างไรกFระว
งไว-  ม
นเปFนอย7างน
@นของม
น  เรา
ต-องถอยกล
บมาอย67ตรงน�@ เรากFม�ความสบาย
อารมณQกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ท�?ม
นมากระทบเราอย67ท�กว
นน�@  บางท�กFร-าย 
บางท�กFด� บางท�กFชอบใจ บางท�กFไม7ชอบใจ คนท�กๆคนน
?งอย67ในน�@กFเหม>อน
ก
น จะท�าให-ถ6กใจเราท�กคนม�ไหม ม
นไม7ได-  นอกจากเราปฏ�บ
ต�ธรรมะให-ร6-
ว7า คนคนน�@ม
นเปFนอย7างน�@นานาจ�ตต
งไม7เหม>อนก
น
เราจ�าเปFนต-องอบรมใจของเราท�กๆคน  เม>?อม
นโกรธข1@นกFด6ความโกรธ 
ความโกรธน�@ม
นมาจากไหน เราให-ม
นโกรธหร>อเปล7า  ด6ว7าม
นด�ไหม ท�าไม
เราถ1งชอบม
น  ท�าไมเราถ1งไม7ท�@งม
น  เม>?อโกรธข1@นมาแล-วไม7ด�  ไม7ด�เราเกFบ
ม
นไว-ท�าไม  กFเปFนบ-าเท7าน
@น  ท�@งม
นเส�ยถ-าเหFนว7าม
นไม7ด�  ม
นกFจะไปใน
ท�านองน�@
เม>?ออย67ด-วยก
นก
บคนมากๆ  ม
นกFย�?งให-การศ1กษาเรามากท�?ส�ด  ให-ม
น
ว�7นวายเส�ยก7อน  ให-ร6-เร>?องของความว�7นวายเส�ยก7อนม
นจ1งจะถ1งความสงบ 
อย7าหน�ไปท�?ไหน  พระอานนทQก
บพระพ�ทธเจ-าของเราในสม
ยก7อน  ไป
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บ�ณฑบาตบ-านม�จฉาท�ฏฐ�  พอไปถ1งหน-าบ-านพระพ�ทธองคQกFสะพายบาตร
ย>นเฉย  ท7านกFสบายเพราะท7านเข-าใจว7าเราย>นอย67เฉยๆ  ม
นไม7บาปหรอก 
เขาจะให-กFไม7เปFนไร เขาจะไม7ให-กFไม7เปFนไร ท7านย>นอย67เฉยๆ พระอานนทQ
เด�นย�?าเท-าไปมา อายเขาค�ดว7าพระพ�ทธองคQน�@อย67ท�าไม ถ-าเขาไล7กFน7าจะหน�
ไป  เขาไม7ให-กFย
งทนอย67  ไม7ก7อประโยชนQอะไรเลย  พระพ�ทธองคQกFเฉย 
จนกว7าส�ดว�ส
ยแล-วกFไป บางท�เขากFให- ให-ในฐานท�?ไม7เคารพ พระพ�ทธเจ-ากF
เอาเขาให-พระพ�ทธเจ-ากFเอา ท7านไม7หน�ไปไหน ไม7เหม>อนพระอานนทQ
พอกล
บมาถ1งอาราม พระอานนทQกFกราบพระพ�ทธองคQถามว7า "ข-าแต7พระผ6-
ม�พระภาคเจ-า  ตรงไหนท�?เขาไม7ใส7บาตรให-เรา  เราจะไปย>นอย67ท�าไม  ม
น
เปFนท�กขQ  อายเขา  เขาไม7ให-กFร�บไปท�?อ>?นเส�ยด�กว7า"  พระพ�ทธองคQตร
ส 
"อานนทQ ตรงน�@ถ-าเราย
งไม7ชนะม
น ไปท�?อ>?นกFไม7ชนะ ถ-าเราชนะอย67ท�?น�? ไปท�?
อ>?นเรากFชนะ"  พระอานนทQว7า"ชนะไม7ชนะไม7ร6-เร>?องแหละ  อายเขา"  "อาย
ท�าไมอานนทQ  อย7างน�@ม
นผ�ดหร>อเปล7า  เปFนบาปไหม  เราย>นอย67เขาไม7ให-กF
ไม7เปFนไร"  พระอานนทQบอกว7า  "อาย" "อาย ท�าไมเราย>นอย67เฉยๆ ม
นเปFน
บาปท�?ไหน อานนทQเราจะต-องท�าอย67อย7างน�@  ถ-าเราชนะม
นตรงน�@  ไปท�?ไหน
ม
นกFชนะ แต7ถ-าเขาไม7ให-เรากFไปท�?โน7น ถ-าไปท�?โน-นแล-ว เขาไม7ให-เราจะไป
ไหน อานนทQ" "ไปอ�ก ไปบ-านโน-นอ�ก" "ถ-าหากบ-านโน-นเขากFไม7ให- เราจะ
ไปตรงไหน" "ไปตรงโน-นอ�ก" "เลยไปไม7ม�หย�ดเลย อานนทQ ถ-าเราไม7ชนะ
ตรงน�@  ไปข-างหน-าม
นกFไม7ชนะ  ถ-าเราชนะอย67ท�?น�?แห7งเด�ยว  ไปท�?อ>?นม
นกF
ชนะท
@งน
@น อานนทQเข-าใจผ�ดแล-ว ไม7ต-องอายซ�"
พระองคQตร
สว7าอะไรเปFนบาป อ
นน
@นท7านให-อาย อะไรท�?ไม7เปFนบาปจะอาย
ท�าไม ใครอายกFโง7เท7าน
@น ภาวนาย
งไม7เปFนเลย ถ-าอายอย7างน
@น เราจะไป
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อย67ตรงไหนถ1งจะม�ป 
ญญา  ถ-าไปอย67คนเด�ยวไม7ม�ใครพ6ดด�พ6ดช
?วให-  ม
นกF
สบาย  แต7เราจะไม7ร6-เร>?อง  สบายอย7างน�@ม
นไม7ม�ป 
ญญา  ถ-าถ6กอารมณQแล-ว
ป 
ญญาม
นไม7ม� กFเปFนท�กขQอย7างน
@น
ฉะน
@นเราอย67ในโลก  กFต-องม�ความส
มพ
นธQก
บมน�ษยQเร>?อยไปเปFนธรรมดา 
ไม7อยากเปFนม
นกFเปFน ไม7อยากจะอย67ม
นกFอย67 เปFนไปอย67อย7างน
@น ให-เรามา
พ�จารณาอย7างน
@น  เราต-องกล
บมาย-อนพ�จารณาอารมณQท�?ท7านตร
สว7า 
น�นทาสรรเสร�ญม
นเปFนค67ก
นมา  เร>?องน�นทาเร>?องสรรเสร�ญเปFนธรรมดาของ
โลก  ถ-าไม7ด�เขากFน�นทา  ถ-าด�เขากFสรรเสร�ญ  พระพ�ทธองคQท7านไม7เหFนแก7
น�นทา ไม7เหFนแก7สรรเสร�ญจงเร�ยนสรรเสร�ญให-ม
นร6-จ
ก จงมาเร�ยนน�นทาให-
ม
นร6-จ
ก ให-ร6-จ
กสรรเสร�ญก
บน�นทา สรรเสร�ญ น�นทาม
นกFม�ผลม�เหต�เท7าก
น 
น�นทาเรากFไม7ชอบ น�?เปFนเร>?องธรรมดาของโลก ถ-าสรรเสร�ญเราชอบ
ส�?งท�?เราชอบม
นพาให-เราท�กขQม�ไหม  เช7นว7า  เราม�เพชรส
กก-อนหน1?ง  เรา
ชอบมาก ชอบกว7าก-อนห�นธรรมดา  เอาวางไว-  ถ-าม�ขโมยมาหย�บเอาก-อน
เพชรไป เราจะเปFนอย7างไร น
?นของด�ม
นหาย ท�าให-เราเปFนท�กขQได-เหม>อน
ก
น
ด
งน
@นเราต-องอดทนต7อส6-  ให-เราม�สต�ค�-มครองจ�ตของเรา  สต�ค>อความระล1ก
ได-  ส
มปช
ญญะค>อความร6-ต
ว  อ
นน�@ช7วยประค
บประคองดวงใจของเราให-อย67
ก
บธรรมะ สต�ระล1กได-ว7า บ
ดน�@เราจะจ
บไม-เท-าเม>?อเราจ
บไม-เท-าอย67เรากFร6-ว7า
เราจ
บไม-เท-า น�?เปFนส
มปช
ญญะถ-าเราร6-อย67ในขณะน�@ ขณะเม>?อเราจะท�า หร>อ
เม>?อเราท�าอย67กFร6-ตามความเปFนจร�งของม
นอย67อย7างน
@น  อ
นน�@แหละท�?จะช7วย
ประค
บประคองใจของเราให-ร6-ธรรมะท�?แท-จร�ง
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ท�น�@ถ-าหากว7า เราเผลอไปนาท�หน1?ง กFเปFนบ-านาท�หน1?ง เราไม7ม�สต�สองนาท� 
เรากFเปFนบ-าสองนาท� ถ-าไม7ม�สต�คร1?งว
นเรากFเปFนบ-าอย67คร1?งว
น เปFนอย7างน�@
สต�น�@ค>อความระล1กได-  เม>?อเราจะพ6ดอะไรท�าอะไร ต-องร6-ต
วเราท�าอย67  เรากF
ร6-ต
วอย67 ระล1กได-อย67อย7างน�@ คล-ายๆก
บเราขายของอย67ในบ-านเรา เรากFด6ของ
ของเราอย67  คนจะเข-ามาซ>@อของหร>อจะมาขโมยของของเรา  ถ-าเราสะกด
รอยม
นอย67เสมอ เรากFร6-เร>?องว7า คนคนน�@ม
นมาท�าไม เราจ
บอาว�ธของเราไว-
อย67อย7างน�@ ค>อเรามองเหFน พอขโมยม
นเหFนเรา ม
นกFไม7กล-าจะท�าเรา
อารมณQกFเหม>อนก
น  ถ-าม�สต�ร6-อย67  ม
นจะท�าอะไรเราไม7ได-อารมณQม
นจะ
ท�าให-เราด�ใจอย67อย7างน�@ตลอดไปไม7ได-  ม
นไม7แน7นอนหรอก เด�wยวม
นกFหาย
ไป  จะไปย1ดม
?นถ>อม
?นท�าไม  อ
นน�@ฉ
นไม7ชอบอ
นน�@กFไม7แน7นอนหรอก  ถ-า
อย7างน�@  อารมณQน
@นม
นกFเปFนโมฆะเท7าน
@นเราสอนต
วของเราอย67  เราม�สต�
อย7างน�@  เรากFร
กษาอย7างน�@เร>?อยๆไปท�าเร>?อยๆไป ตอนกลางว
น  ตอนกลาง
ค>น ตอนไหนๆกFตาม
เม>?อเราย
งม�สต�อย67 เม>?อน
@นแหละเราได-ภาวนาอย67 การภาวนาไม7ใช7ว7า เราจะ
น
?งสมาธ�อย7างเด�ยว  ย>นเด�นน
?งอย67เรากFร6-จ
ก  นอนอย67เรากFร6-จ
ก  เราร6-จ
กต
ว
ของเราอย67เสมอ  จ�ตเราม�ความประมาทเรากFร6-จ
ก  ไม7ม�ความประมาทเรากF
ร6-จ
กของเราอย67  ความร6-อ
นน�@แหละท�?เร�ยกว7า  "พ�ทโธ"  เราร6-เหFนนานๆ 
พ�จารณาด�ๆ ม
นกFร6-จ
กเหต�ผลของม
น ม
นกFร6-เร>?อง
ยกต
วอย7างเช7น  ชาวตะว
นตกมาอย67ในประเทศไทย  อย67ไปเฉยๆอย7างน
@น 
ความท�?อย67ต�ดต7อใกล-ช�ดก
นไป ถ1งแม-พ6ดภาษาไม7ร6-เร>?องกFตาม แต7ม
นร6-เร>?อง
เข-าใจได- เหFนไหม มองด6หน-าก
นร6-เร>?องก
นถ1งพ6ดภาษาไม7ร6-เร>?อง แต7กFอย67ก
น
ไปได-  ม
นร6-ก
นด-วย�วธ�น�@ไม7ต-องพ6ดก
น  ท�างานกFต7างคนต7างท�า  ท�าอย67ใกล-ๆ
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ก
นน
?นแหละไม7ร6-จ
กพ6ดก
นม
นกFย
งร6-เร>?องก
น  อย67ด-วยก
นได-  ร6-ได-โดย
อาก
ปก�ร�ยาท�?ว7าร
กก
นหร>อชอบก
น อะไรม
นกFร6-ของม
นอย67อย7างน�@ เปFนอย7าง
น
@น  เหม>อนก
นก
บแมวก
บส�น
ข  ม
นไม7ร6-ภาษา  แต7ว7าม
นกFร6-จ
กร
กเจ-าของ
เหม>อนก
น  แมวหร>อส�น
ขม
นอย67บ-านเรา  ถ-าเรามาถ1งบ-าน  ส�น
ขม
นกFว�?งไป
ท�าความขอบค�ณด-วยเหFนไหม  ถ-าเรามาจากตลาดหร>อมาจากท�?อ>?นมาถ1ง
บ-าน  แมวอย67ท�?บ-านเรา  ม
นกFมาท�าความขอบค�ณ  ม
นจะร-องว7า  เหม�ยวๆ 
ม
นมาเส�ยดมาส�เรา แต7ภาษาม
นไม7ร6- แต7จ�ตม
นร6-อย7างน
@น
อ
นน�@เรากFอย67ไปได-อย7างน
@น  เราต-องให-เข-าใจก
นอย7างน
@น  เราปฏ�บ
ต�ธรรมะ
บ7อยๆ จ�ตม
นกFค�-นเคยก
บธรรมะ เช7นว7าความโกรธเก�ดข1@นมา ม
นเปFนท�กขQ 
พระท7านว7าม
นเปFนท�กขQมาแล-ว ชอบท�กขQไหม ไม7ชอบ แล-วเอาไว-ท�าไมถ-า
ไม7ชอบ จะย1ดเอาไว-ท�าไม ท�@งม
นไปซ� ถ-าท�กขQม
นเก�ดล7ะ ค�ณชอบท�กขQหร>อ
เปล7า  ไม7ชอบ  เม>?อไม7ชอบท�กขQแล-วย1ดไว-ท�าไม  กFท�@งม
นเส�ยซ�  ท7านกFสอน
ท�กว
นๆ กFร6-เข-าไปๆ ท�กขQม
นเก�ดข1@นมาคร
@งหน1?ง  เรากFร6-จ
กค�าสอนคร
@งหน1?ง 
ท�กขQม
นเก�ดมาคร
@งหน1?ง  เรากFร6-จ
กค�าสอนคร
@งหน1?ง  ท�กขQเรากFไม7ชอบ  ไม7
ชอบท�กขQแต7เราไปย1ดไว-ท�าไม  สอนอย67เร>?อยๆ  บางท�กFเหFนช
ด  เหFนช
ดกF
ค7อยๆวาง วางไปกFเปFนเร>?องธรรมดาอย7างเก7า ท�หน1?งกFด�สองท�กFด� สามท�?กFด� 
ม
นกFเก�ดประโยชนQแล-ว เก�ดร6-เร>?องข1@นแล-ว
เม>?อม
นเก�ดความร6-เฉพาะต
วของเรา  เราจะน
?งอย67กFด�  เด�นอยกFด�นอนอย67กFด� 
พ6ดภาษาไม7เปFน  แต7จ�ตเราร6-ภาษาธรรมะเราป�ดปากตรงน�@ไว-  ป�ดปากกาย
แต7เป�ดปากใจน�@ไว- ใจม
นพ6ดน
?งอย67เง�ยบๆ ย�?งพ6ดด� พ6ดก
บอารมณQ ร6-อารมณQ
เสมอ น�?เร�ยกว7า  "ปากใน" น
?งอย67เฉยๆ เรากFร6-จ
ก พ6ดอย67ข-างใน ร6-อย67ข-างใน 
ไม7ใช7คนโง7 คนร6-อย67ข-างในร6-จ
กอารมณQ ส
?งสอนต
วเองกFเพราะอ
นน�@....
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ช�ว�ตของเราน�@  ม
นแก7ท�กว
น  เก�ดมาม�การยกเว-นไม7แก7บ-างไหมว
นค>นของ
เราน�@ ตอนเช-า ตอนเท�?ยง ตอนเยFน ตอนค�?า ม
นยกเว-นอาย�เราไหม ว
นน�@ม
น
กFให-แก7 พร�7งน�@ม
นกFให-แก7 นอนหล
บอย67ม
นกFให-แก7 ต>?นอย67กFให-โตข1@นตามเร>?อง
ของม
น  เร�ยกว7าปฏ�ปทาของม
นสม�?าเสมอเหล>อเก�น  เราจะนอนอย67  ม
นกF
ท�างานของม
นอย67 เราจะเด�น ม
นกFท�างาน ค>อความโตของเราน�?แหละ กลาง
ว
นม
นกFโต  กลางค>นม
นกFโต  จะน
?งจะนอนม
นม�ความโตของม
นอย67  เพราะ
ช�ว�ตประจ�าว
นม
นเปล�?ยนแปลงอย67เสมอ ร7างกายของเราม
นได-อาหาร ม
นกF
เปล�?ยนไปเร>?อยๆ น�?เร�ยกว7า ปฏ�ปทาของม
น ม
นจ1งท�าให-เราโต จนไม7ร6-ส1กด6
เหม>อนก
บไม7ได-ท�าอะไรเลย  ม
นกFโตของม
นเอง  แต7ส�?งท�?เราท�าค>อเราก�น
อาหาร ก�นข-าว ด>?มน�@า น
?นเปFนเร>?องของเรา เร>?องร7างกาย ม
นจะโตจะอ-วน 
ม
นกFเปFนของม
น  เรากFท�างานของเราส
งขารม
นกFท�างานของส
งขาร  ม
นไม7
พล�กแพลงอะไร น�?ปฏ�ปทาม
นต�ดต7อก
นอย67เสมอ
การท�าความเพ�ยรของเรากFเหม>อนก
น ต-องพยายามอย67อย7างน
@น เราจะต-อง
ม�สต�ต�ดต7อก
นอย67อย7างน
@นเสมอ  ม�ความร6-ต�ดต7อก
นอย67เสมอเปFนวงกลม  จะ
ไปถอนหญ-ากFได-  จะน
?งอย67กFได-  จะทานอาหารกFได-  จะกวาดบ-านอย67กFได-
ต-องไม7ล>ม  ม�ความร6-ต�ดต7ออย67เสมอต
วน�@ม
นร6-ธรรมะ  ม
นจะพ6ดอย67เร>?อยๆ ใจ
ข-างในม
นจะพ6ดอย67เร>?อยๆ  เปFนอย67อย7างน
@นม�ความร6-อย67  ม�ความต>?นอย67  ม�
ความเบ�กบานอย67สม�?าเสมออย7างน
@น น
@นเร�ยกว7าเปFนประโยชนQมาก ไม7ต-อง
สงส
ยอะไรเลยอะไรม
นเก�ดข1@นมา  เรากFเหFนว7าอ
นน�@ม
นไม7แน7นอน  ม
นไม7
เท�?ยงอ
นน
@นกFด� แต7ว7าม
นไม7แน7นอน ม
นไม7เท�?ยง เท7าน�@ละ เรากFร6-ของเราไป
เร>?อยๆ เท7าน
@นแหละการปฏ�บ
ต�ของเรา
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ม�คนถามว7า  การท�าภาวนาน�@  ต-องอธ�ษฐานหร>อไม7ว7าจะท�าเวลานานเท7าไร 
๕ หร>อ ๑๐ นาท� อาตมาเลยบอกว7า ไม7แน7นอนบางท�อธ�ษฐานว7าฉ
นจะน
?ง
สามช
?วโมง น
?งไปได-ส�บนาท�กFเด>อดร-อนแล-ว ไม7ถ1งช
?วโมงกFหน�ไปแล-ว เม>?อ
หน�ไปแล-วกFมาน
?งค�ดว7า  แหม  เราน�@พ6ดโกหกต
วเราเอง  เอาแต7โทษต
วเอง
อย67  ไม7สบายใจ บางท�กFเอาธ6ปส
กดอกหน1?งมาจ�ด  อธ�ษฐานจ�ตใจว7า  ไฟจ�ด
ธ6ปดอกน�@ไม7หมดฉ
นจะไม7ล�กหน�  ฉ
นจะพยายามอย67อย7างน�@  พอท7านพ6ด
อย7างน�@  พญามารกFมาแล-ว น
?งเข-าไปส
กน�ด น
?นท�กขQหลายเหล>อเก�น เด�wยว
มดก
ดเด�wยวย�งก
ด  ม
นว�7นไปหมด จะล�กหน�ไปกFอธ�ษฐานแล-ว  น�?ม
นตกนรก 
น1กว7านานเตFมท�แล-ว ล>มตามองด6ธ6ปย
งไม7ถ1งคร1?งเลย หล
บตาอธ�ษฐานใหม7
ต7อไปอ�ก  สามท�ส�?ท�ธ6ปกFย
งไม7หมด  เลยกFมาค�ด  เราน�?ม
นไม7ด�เหล>อเก�น 
โกหกต
วของต
วอย67  เลยว�7นย�?งกว7าเก7าอ�ก  เราน�@เปFนคนไม7ด�  เปFนคนอ
ปร�ยQ
จ
ญไร  เปFนคนโกหกพระพ�ทธเจ-า  โกหกต
วเราเอง  เก�ดบาปข1@นมาอ�ก 
อาตมาเหFนว7าต-องพยายามท�าไปเร>?อยๆพอสมควรท�?จะเล�กกFเล�ก  เหม>อน
ก
นก
บเราทานข-าว เราอธ�ษฐานม
นเม>?อไร ทานไปทานไป ม
นจวนจะอ�?มจะ
พอ  เรากFเล�กม
นเม>?อน
@น  ก�นมากไปม
นกFอาเจ�ยรออกเท7าน
@นแหละ  ให-ม
น
พอด�อย7างน
@น
เราเหม>อนพ7อค-าเกว�ยน ต-องร6-จ
กก�าล
งโคของเรา ต-องร6-จ
กก�าล
งเกว�ยนของ
เรา  โคของเราม�ก�าล
งเท7าไร  เกว�ยนของเราร
บน�@าหน
กได-เท7าไร  ต-องร6-จ
ก 
ต-องเอาตามก�าล
งโค  ต-องเอาก�าล
งเกว�ยนของเรา  อย7าเอาตามความอยาก
ของเราส� เราม�เกว�ยนล�าเด�ยว อยากจะบรรท�กหน
กให-ขนาดรถส�บล-อ ม
นกF
พ
งเท7าน
@น  กFตายน7ะซ�  ม
นต-องค7อยๆไป  ค7อยๆท�า  อย7างน�@ให-ร6-จ
กของเรา 
ปฏ�ปทาเราท�าไปเร>?อยๆกFสบาย ม
นว�7นวายกFต
@งใหม7 ม
นว�7นวายไปกFต
@งใหม7 
ถ-าม
นว�7นวายน
กกFล�กเด�นจงกรมเส�ยซ� เด�นม
นจนเหน>?อย พอเหน>?อยกFมาน
?ง 
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น
?งก�าหนด  ม
นเหน>?อยม
นจะสงบระง
บ  ถ-าเด�นกFพอแรง  น
?งกF  สมควรแล-ว 
อยากจะพ
กผ7อนกFพ
กผ7อนเส�ย  แต7ว7า  จ�ตใจอย7าล>มม�สต�อย67ท
@งเด�น  ท
@งน
?ง 
ท
@งนอน อย67ให-สม�?าเสมออย7างน
@น ให-เราเข-าใจอย7างน
@น
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมต-องไม7ย7อหย7อน  จะต-องท�าความพยายามอย7าง
น
@น ความอยากจะเรFวของเรา อ
นน�@ไม7ใช7ธรรมะ ม
นเปFนความอยากของเรา 
ใจอยากจะเรFวท�?ส�ด  แต7ม
นท�าไม7ได-  ธรรมชาต�ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  เรากF
ก�าหนดจ�ตปฏ�บ
ต�ตามธรรมชาต�ของม
นอย7างน
@น อยากจะให-ม
นเรFวท�?ส�ดน
@น
ไม7ใช7ธรรม  ม
นค>อความอยากของเรา  เราจะท�าตามความอยากของเราน
@น
ไม7จบ
ให-ร6-จ
กด6ประว
ต�ของพระอานนทQ  พระอานนทQน
@นม�ศร
ทธามากท�?ส�ด  พร�7งน�@
เขาก�าหนดให-พระอรห
นตQท�าปฐมส
งคายนาแล-ว  และคณะสงฆQกFก�าหนด
พระอานนทQองคQหน1?งว7าจะเอาไปร7วมท�าส
งคายนาแต7จะเอาเฉพาะพระ
อรห
นตQท
@งน
@น พระอานนทQเหล>อเพ�ยงคนเด�ยวเท7าน
@นย
งไม7เปFนพระอรห
นตQ 
ไม7ร6-จะท�าอย7างไร พระอานนทQกFอาศ
ยความอยาก น1กว7า เราจะต-องท�าอะไร
หนอ จ1งจะส�าเรFจเปFนพระอรห
นตQ พร�7งน�@เขาจะน
บเข-าอ
นด
บแล-ว จะประช�ม
สงฆQท�าส
งคายนาตอนกลางค>นกFต
@งใจน
?ง  ไม7ได-นอนท
@งค>น  น
?งท�าอย67อย7าง
น
@น อยากจะเปFนพระอรห
นตQ กล
วจะไม7ท
นเพ>?อนเขา ท�าไปท�กอย7าง ค�ดไป
ทางน�@กFม�แต7ป 
ญญาหยาบ  ค�ดไปทางโน-นกFม�แต7ป 
ญญาหยาบ  ค�ดไปทาง
ไหนกFม�แต7ป 
ญญาหยาบท
@งน
@น  ว�7นวายไปหมด  ค�ดไปกFจวนจะสว7าง  เราน�?
แย7 เราจะท�าอย7างไรหนอเพ>?อนสหธรรม�กท
@งหลายจะท�าส
งคายนาแล-ว เรา
ย
งเปFนป�ถ�ชนจะท�าอย7างไรหนอ  ธรรมท�?พระพ�ทธองคQท7านแสดงไว-  เรา
พ�จารณาท�กอย7างไม7ข
ดข-อง  แต7เราย
งต
ดก�เลสย
งไม7ได-  ย
งไม7เปFนพระอร�ย

1008



เจ-า ท�าอย7างไรหนอ เลยค�ดว7าเรากFท�าความเพ�ยรมาต
@งแต7ย�?าค�?าจนถ1งบ
ดน�@ 
หร>อม
นจะเหน>?อยไปมากกระม
ง  ค�ดว7าควรจะพ
กผ7อนส
กพ
กหน1?ง  เลยเอา
หมอนมาจะท�าการพ
กผ7อน  เม>?อจะพ
กผ7อน  กFปล7อยวางทอดธ�ระหมด
เท7าน
@น ศ�รษะย
งไม7ท
นถ1งหมอนเลย พอเท-าพ-นพ>@นเท7าน
@น ตอนน
@นขณะจ�ต
เด�ยวพอด�จ�ตม
นรวมไว- ท�?ต
@งใจว7าจะพ
กผ7อน ม
นปล7อยวางทอดธ�ระตอนน
@น
เอง พระอานนทQได-ตร
สร6-ธรรมตอนท�?ว7า อยากจะให-ม
นเปFนอย7างน
@น อยาก
จะให-ม
นเปFนอย7างน�@  ไม7ม�เวลาท�?จะพ
กผ7อน ไม7ปล7อยวาง กFเลยไม7ม�โอกาส
ท�?จะตร
สร6-ธรรม
ให-เข-าใจว7าการท�?ตร
สร6-ธรรมน
@น  ม
นพร-อมก
บการปล7อยวางด-วยสต�ป 
ญญา 
ไม7ใช7ว7าเราจะเร7งม
นให-ม
นเปFนอย7างน
@น  แต7ด-วยเหFนว7าม
นไม7ใช7อย7างน
@น 
พอพ
กผ7อน พอวางเข-าป�sบ ตรงน
@นไม7ม�อะไรเข-ามาย�7ง ไม7ม�ความอยากเข-า
มาย�7ง  เลยสงบตรงน
@นเลย  พอจ�ตตอนน
@นรวมด�  กFเปFนโอกาสพบตรงน
@น 
พระอานนทQเก>อบจะไม7ร6-ต
ว  ร6-ต
วว7าม
นเปFนอย7างน
@นเท7าน
@น  ท�?พระอานนทQ
อยากจะตร
สร6-ให-ม
นเปFนอย7างน�@ไม7ได- น�?ค>อความอยาก แต7พอร6-จ
กวาง ตรง
น
@นแหละค>อการตร
สร6-ธรรมะ
คนไม7ร6-จ
กม
นกFท�ายาก  เช7นว7า  ตรงน
@นไม7ใช7ท�?อย67ของคนความว�ตกของ
ป�ถ�ชนจะไปว�ตกตรงน
@นกFไม7ได-  เช7นว7า  น�?พ>@น  น
?นหล
งคา  ตรงน�@  (ระหว7าง
หล
งคาก
บพ>@น)  ไม7ม�อะไร  เหFนไหมตรงน�@ไม7ม�ภพ  ภพค>อหล
งคาก
บพ>@น 
ระยะกลางน�@เร�ยกว7าไม7ม�ภพ ถ-าคนจะอย67กFต-องอย67ข-างล7าง หร>อข-างบน ตรง
น�@ไม7ม�คนท�?จะอย67  ไม7ม�ใครท�?จะอย67  เพราะว7าม
นไม7ม�ภพ  ตรงน�@คนไม7สนใจ 
การปล7อยวางอย7างน�@คนไม7สนใจ ว7าการปล7อยวางม
นจะเก�ดอะไรไหม เม>?อ
ข1@นไปถ1งโน-นเปFนภพเคยอย67  ลงมาทางน�@กFเปFนภพเคยอย67  ข1@นไปข-างบนน�@
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หน7อยกFส�ขสบาย หล7นลงมาต6มกFเจFบ แล-วเปFนท�กขQ  ม�แต7ท�กขQก
บส�ข แต7ท�?
ม
นจะวางให-เปFนปกต�ไม7ม�  เพราะว7าท�?ไม7ม�ภพน
@นคนไม7สนใจ แม-จ�ตจะว�ตก
กFให-ว�ตกไปในปกต� ไม7ม�ภพ
ท�?พระพ�ทธองคQตร
สว7า  ท�?ไม7ม�ภพไม7ม�ชาต�  ค>อไม7ม�อ�ปาทานน
?นเอง 
อ�ปาทานเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  ถ-าอ�ปาทานน
@นเราปล7อยไม7ได-เราอยากจะ
สงบม
นกFไม7สงบ  คนเราอย67ก
บภพ  ถ-าไม7ม�ภพค�ดไม7ได-เพราะน�ส
ยของคน
ม
นเปFนอย7างน
@น  ก�เลสของคนเปFนอย7างน
@น  พระน�พพานท�?พระพ�ทธองคQ
ท7านว7า  พ-นจากภพชาต�  ฟ 
งไม7ได-  ไม7เข-าใจม
นเข-าใจแต7ว7าต-องม�ภพชาต� 
ถ-าไม7ม�ภพ  ถ-าไม7ม�ท�?อย67  ฉ
นจะอย67อย7างไร  ย�?งคนธรรมดาๆอย7างเราแล-ว 
ฉ
นจะอย67อย7างน�@ไม7ด�กว7าหร>ออยากจะเก�ดอ�กแต7กFไม7อยากตาย  ม
นข
ดก
น
เส�ยอย7างน�@  ฉ
นอยากเก�ดแต7ฉ
นไม7อยากตาย ม
นพ6ดเอาคนเด�ยวตามภาษา
คน  แต7การเก�ดแล-วไม7ตายน
@นม�ไหมในโลกน�@  เม>?อคนอยากเก�ดกFค>อคนน
@น
อยากตายน
?นเอง แต7เขาพ6ดว7าฉ
นอยากเก�ด แต7ฉ
นไม7อยากตาย ม
นค�ดส�?ง
ท�?เปFนไปไม7ได- เขากFไปค�ดให-ม
นท�กขQ
ท�าไมเราจ1งค�ดอย7างน
@น  เพราะเขาไม7ร6-จ
กท�กขQ  เขาจ1งค�ดอย7างน
@น 
พระพ�ทธองคQท7านว7า ตายน�@มาจากความเก�ด ถ-าไม7อยากตายอย7าเก�ดส� แต7
น�?อยากเก�ดอ�ก  แต7ว7าไม7อยากตาย  พ6ดก
บก�เลสต
ณหาน�@ม
นกFยาก  ม
นกF
ล�าบาก  ม
นถ1งม�การปล7อยวางได-ยาก  ม�การปล7อยวางไม7ได-อย7างน�@  ก�เลส
ต
ณหาม
นเปFนอย7างน
@น
ฉะน
@นท�?พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7า  ไม7ม�ยางต-นเสาอ
นน�@อะไรไปเกาะ  ไม7ม�ท�?
เกาะ กFจ1งไม7ม�ภพไม7ม�ชาต�  ถ-าพ6ดถ1งว7าเราไม7ม�ภพม�ชาต�  เราฟ 
งไม7ได-  จน
กระท
?งท7านย�@าเข-าไปถ1งต
วตนน�@ว7า ไม7ม�ต
วม�ตนต
วตนน
@นเปFนเร>?องสมม�ต�ท
@ง
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น
@น  ม
นจร�งอย67  ม
นกFจร�งโดยสมม�ต�  ถ-าพ6ดถ1งว�ม�ต�  ต
วตนกFไม7ม�  เปFน
ธรรมธาต�อ
นหน1?งเก�ดข1@นมาเพราะเหต�เพราะป 
จจ
ยเก�ดข1@นมาเท7าน
@น  เรากF
ไปสมม�ต�ว7าม
นเปFนต
วเปFนตนเก�ดข1@นมา เม>?อเปFนสมม�ต�เปFนต
วเปFนตน กFย1ด
ต
วย1ดตนน
@นอ�ก เลยเปFนคนม�ตน ถ-าม�  "ตน"  กFม�  "ของตน"  ถ-าไม7ม�  "ตน" 
"ของตน"  กFไม7ม�ถ-าม�  "ตน"  ม
นกFม�ส�ขม�ท�กขQ  ถ-าม�  "ตน"  ม
นกFม�  "ของตน" 
พร-อมก
นข1@นมาเลย  เราไม7ร6-เร>?องอย7างน
@น  ฉะน
@นคนเราจ1งไปค�ดว7า  อยาก
เก�ดแต7ไม7อยากตาย
พ6ดถ1งเร>?องกระแสพระน�พพานแล-ว  ถ-าไม7ร6-ป 
จจ
ตต
งแล-ว  กFไม7ม�ใครท�?จะ
ปรารถนาอะไร  ถ1งพระน�พพานน�@กFไม7ใช7เปFนเร>?องปรารถนาอ�กด-วย  พระ
น�พพานปรารถนาไม7ได-เหม>อนก
น  อย7างน�@ม
นเปFนล
กษณะท�?เข-าใจยาก  ถ1ง
เราจะเข-าใจในเร>?องพระน�พพาน  แต7จะพ6ดให-คนอ>?นฟ 
ง  กFไม7เข-าใจเหม>อน
ก
น ม
นไม7เข-าใจ เพราะธรรมอ
นน�@ ถ-าแบ7งให-ก
นได-ม
นกFสบายละซ� แต7ธรรม
น�@ม
นเปFนป 
จจ
ตต
งม
นร6-เฉพาะต
วของเราเอง  บอกคนอ>?นได-  แต7ม�ป 
ญหาอย67
ว7าคนอ>?นจะร6-ไหม
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQจ1งตร
สว7า  "อ
กขาตาโร ตถาคตา"  แปลว7า พระตถาคต
เปFนแต7ผ6-บอก  น
?นกFเหม>อนก
บเราท�กว
นน�@แหละเปFนผ6-บอกไม7ใช7ผ6-ท�าให- 
บอกแล-วให-เอาไปท�า  จ1งจะเก�ดความมห
ศ-จรรยQข1@น  เก�ดความเปFนจร�งข1@น
เฉพาะตนเปFน "ป 
จจ
ตต
ง เวท�ต
พโพว�ญญ6ห�" ว�ญญ6ชนร6-เฉพาะต
วเอง ท
@งน
@น 
อย7างพ6ดว
นน�@จะมาเช>?ออาตมาน
@นกFย
งไม7ใช7ของด�  ม
นย
งไม7ใช7ของแท- คนท�?
เช>?อคนอ>?นอย67พระพ�ทธองคQท7านว7าย
งโง7อย67  พระพ�ทธองคQท7านให-ร
บร6-ไว- 
แล-วไปพ�จารณาให-ม
นเก�ดข1@นมา  โดยเฉพาะต
วเราเอง  ธรรมน�@ม
นจ1งเปFน
ป 
จจ
ตต
งอย7างน
@น
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ท�น�@ในเร>?องการฟ 
งธรรม  กFให-ท�าความเข-าใจว7าต-องไม7ปฏ�เสธร
บฟ 
งไม7เช>?อกF
พ�จารณาด6 ไม7เช>?อกFไม7ว7า เช>?อกFไม7ว7า วางไว-ก7อน เราจะร6-โดยให-เก�ดป 
ญญา 
อะไรท�กอย7างถ-าไม7ม�เหต�ผลเพ�ยงพอในใจของเราเอง กFย
งไม7ปล7อยวาง ค>อ
ว7า ม�สองข-าง น�?ข-างหน1?ง น�?กFข-างหน1?ง  คนเราน
@นจะแอบเด�นมาข-างน�@  หร>อ
แอบเด�นไปข-างน
@น  ท�?เด�นไปกลางๆไม7ค7อยเด�นหรอก  ม
นเปFนทางเปล�?ยว 
เด�wยวร
กกFไปทางร
ก พอช
งกFไปทางช
ง จะปล7อยการร
กการช
งน�@ไป ม
นเปFน
ทางเปล�?ยว ม
นไม7ยอมไป
เม>?อพระพ�ทธองคQตร
สร6-ธรรมะ  ทรงเทศนQเปFนปฐมเทศนาเลยตรงน�@  ทาง
หน1?งม
นเปFนทางส�ขของกาม  ทางหน1?งม
นเปFนทางท�กขQทรมานตน  สอง
อย7างน�@ไม7ใช7ทางท�?สงบ  ท7านพ6ดว7าไม7ใช7ทางของสมณะ  สมณะน�@ค>อความ
สงบ  สงบจากส�ขท�กขQ  ไม7ใช7ม�ความส�ขแล-วม
นสงบ  ไม7ใช7ม�ความท�กขQแล-ว
ม
นสงบ  ต-องปราศจากส�ขหร>อท�กขQม
นจ1งเปFนเร>?องความสงบ  ถ-าเราท�า
อย7างน
@นแล-วม�ความส�ขใจเหล>อเก�น  อ
นน�@กFไม7ใช7ธรรมะท�?ด�นะ  แต7ต-องเรา
วางส�ขหร>อท�กขQไว-สองข-าง  ความร6-ส1กต-องไปกลางๆ  เด�นผ7านม
นไปกลาง 
เรากFมองด6  ส�ขกFเหFน ท�กขQกFเหFน แต7เราไม7ปรารถนาอะไร เด�นม
นเร>?อยไป 
เราไม7ต-องการส�ข เราไม7ต-องการท�กขQ เราต-องการความสงบ จ�ตใจของเรา
ไม7ต-องแวะไปหาความส�ข  ไม7ต-องแวะไปหาความท�กขQ  กFเด�นม
นไปเร>?อย
เปFนส
มมาปฏ�ปทา  เปFนมรรคม�องคQแปด  ม�ส
มมาท�ฏฐ�  ความเหFนชอบเก�ด
ข1@นแล-ว  ส
มมาส
งก
ปปะ  ค>อความด�าร�ว�ตกว�จารม
นกFชอบท
@งน
@น  อ
นน�@เปFน
ส
มมามรรค เปFนมรรคปฏ�ปทา ถ-าจะท�าอย7างน�@ให-เก�ดอย7างน
@น
ท�น�@เราได-ฟ 
งเรากFไปค�ดด6 ธรรมะท
@งหมดน�@ท7านต-องการให-ปล7อยวาง ปล7อย
วางจะเก�ดข1@นมาน
@นต-องร6-ความเปFนจร�ง ม
นถ1งจะปล7อยวางได- ถ-าความร6-ไม7
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เก�ดกFต-องม�การอดทน ม�การพยายาม ม�การปฏ�บ
ต�ธรรมอย67  ม
นต-องใช-ท�น
อย67เสมอท�เด�ยว เร�ยกว7าต-องปฏ�บ
ต�ธรรม
แต7เม>?อม
นร6-เหFนหมดแล-ว  ธรรมะกFไม7ได-แบกเอาไปด-วยอย7างเล>?อยค
นน�@เขา
จะเอาไปต
ดไม-  เม>?อเขาต
ดไม-หมดแล-ว  อะไรกFหมดแล-ว  เล>?อยกFเอาวางไว-
เลย  ไม7ต-องไปใช-อ�ก  เล>?อยค>อธรรมะธรรมะต-องเอาไปปฏ�บ
ต�เพ>?อให-บรรล�
มรรคผล  ถ-าหากว7าม
นเสรFจแล-วธรรมท�?ม�อย67กFวางไว-  เหม>อนเล>?อยท�?เขาต
ด
ไม-  ท7อนน�@กFต
ด  ท7อนน�@กFต
ด  ต
ดเสรFจแล-วกFวางไว-ท�?น�?  อย7างน
@นเล>?อยกFต-อง
เปFนเล>?อย ไม-กFต-องเปFนไม- น�?เร�ยกว7าถ1งหย�ด แล-วถ1งจ�ดของม
นท�?ส�าค
ญแล-ว 
ส�@นการต
ดไม- ไม7ต-องต
ดไม- ต
ดพอแล-ว เอาเล>?อยวางไว-
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ต-องอาศ
ยธรรมะ  ถ-าหากว7าพอแล-วไม7ต-องเพ�?มม
น  ไม7
ต-องถอนม
น  ไม7ต-องท�าอะไร  ม
นปล7อยวางอย67อย7างน
@น  เปFนไปตาม
ธรรมชาต�อ
นน
@น ถ-าไปย1ดม
?นหมายม
?น สงส
ยอ
นน�@เปFนอย7างน
@น ม
นอย67ไกล
เหล>อเก�น  อย67ไกลมากท�เด�ยว  ย
งเปFนเดFกๆอย67  ย
งเปFนเดFกอมม>ออย67น
?น
แหละ ท�าอะไรไม7ถ6กอย67น
?น ไม7เอาแล-วอย7างน
@น ม
นเปFนท�กขQ ต-องด6 ต-องด6
ออกจากจ�ตใจของเราด6ม
นปล7อยม
น  ด6ว7าม
นอะไรเก�ดข1@น  กFร6-ว7าอ
นน�@ไม7แน7 
อ
นน�@เก�ดไม7จร�งอ
นน�@ม
นปลอม ความจร�งม
นกFอย67อย7างน
@น ท�?เราอยากให-อ
น
น
@นเปFนอ
นน�@  อ
นน�@เปFนอ
นน
@น  น
?นไม7ใช7ทาง  ม
นเปFนอย67อย7างน
@น  กFวางม
น
เส�ยความสงบเก�ดข1@นได-  เราข-ามไปข-ามมา  ม
นไม7ร6-เร>?อง  กFเปFนท�กขQตลอด
เวลา หายสงส
ยเส�ย  อย7าไปสงส
ยม
น เล�กม
นเถอะ อย7าไปเปFนท�กขQหลาย 
พอแล-ว ปล7อยวางม
นเส�ย (ห
วเราะ)
"การฝ1กจ�ตม�อย67หลายว�ธ�ด-วยก
น  แต7ว�ธ�ท�?เหFนว7าม�ประโยชนQและเหมาะสม
ท�?ส�ด  ใช-ได-ก
บบ�คคลท
?วไปว�ธ�น
@นเร�ยกว7า "อานาปาน-สต�ภาวนา"  ค>อม�สต�
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จ
บอย67ท�?ลมหายใจเข-าและหายใจออก  ท�?ส�าน
กน�@ให-ก�าหนดลมท�?ปลายจม6ก
โดยภาวนาว7าพ�ทโธ  ในเวลาเด�นจงกรมและน
?งสมาธ�กFภาวนาแบบน�@  จะใช-
บทอ>?นหร>อจะก�าหนดเพ�ยงการเข-าออกของลมกFได-  แล-วแต7สะดวกข-อ
ส�าค
ญอย67ท�?ว7าพยายามก�าหนดลมเข-าออกให-ท
นเท7าน
@น  การเจร�ญภาวนา
บทน�@จะต-องท�าต�ดต7อก
นไปเร>?อยๆ  จ1งจะได-ผล  ไม7ใช7ว7าท�าคร
@งหน1?งแล-ว 
หย�ดไปต
@งอาท�ตยQสองอาท�ตยQ  หร>อต
@งเด>อนจ1งท�าอ�ก  อย7างน�@ไม7ได-ผล 
พระพ�ทธองคQตร
สสอนว7า  ภาว�ตา  พห�ล�กตา  อบรมกระท�าให-มาก  ค>อท�า
บ7อยๆต�ดต7อก
นไป"
"อาการบ
งค
บต
วเองให-ก�าหนดลมหายใจข-อน�@เปFนศ�ล การก�าหนดลมหายใจ
ได-และต�ดต7อก
นไปจนจ�ตสงบข-อน�@เร�ยกว7า  สมาธ�การพ�จารณาก�าหนดร6-ลม
หายใจว7าไม7เท�?ยง  ทนได-ยาก  ม�ใช7ต
วตนแล-วร6-การปล7อยวาง  ข-อน�@เร�ยกว7า
ป 
ญญา  การท�าอานาปานสต�ภาวนาจ1งกล7าวได-ว7าเปFนการบ�าเพFญท
@งศ�ล 
สมาธ� ป 
ญญา ไปพร-อมก
นและเม>?อท�าศ�ล สมาธ� ป 
ญญาให-ครบ กFช>?อว7าได-
เด�นทางตามมรรค  ม�องคQแปด  ท�?พระพ�ทธองคQตร
สว7าเปFนทางสายเอก 
ประเสร�ฐกว7าทางท
@งหมด  เพราะจะเปFนการเด�นทางเข-าถ1งพระน�พพาน 
เม>?อเราท�าตามท�?กล7าวมาน�@  ช>?อว7าเปFนการเข-าถ1งพ�ทธธรรมอย7างถ6กต-อง
ท�?ส�ด"
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๖๔ - สต! สมาธ! ป�ญญา
http://ajahnchah.org/thai/Sati_Samadhi_Pannya.php 

...เราน�=งอย09ม�นละเอ�ยด  ม�นสงบ  สงบในองค:ของฌาน  แมBว9าเราเด!น
ไปเด!นมาเรากFม�สต!อย09  ม�นสงบไดBเพราะว9าม�นม�สต!อย09อ�นน�Pนม�นเปFน
องค:ทJาใหBเก!ดป�ญญาเราจะต-องบ�าเพFญม
นอย67อย7างน�@ถBาหากว9าเราม�
สต!ส�มปช�ญญะอย09  คลBายๆว9าเราหย,ดเหม@อนไม9หย,ด  เราเล!กเหม@อน
ไม9เล!ก เหม>อนก
บสายบ
วน
@น  จ
บสายบ
วข1@นมาแล-วห
กพ
�บ  ม
นกFขาดจาก
ก
นนะ แต7ส7วนละเอ�ยดของใยบ
วน
@นม
นย
งต�ดต7อก
นนะ น
?นม
นต�ดต7อก
นอย67
อย7างน
@น
เม>?อเราออกจากสมาธ�แล-ว  แต7ส�าน1กว7าย
งไม7ออก  ม
นออกแต7การพ6ด  ส7วน
ความส�าน1ก  ความร6-ส1กของเรากFเหม>อนก
บสายบ
วท�?ห
กออกจากก
นอย7างน�@ 
ม
นกFขาดจากก
น แต7ส7วนละเอ�ยดของสายบ
วใยบ
วน
@นย
งต�ดต7อก
นอย67  อ
นน�@
กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ท�?เราเร�ยกว7าเราเล�กจากสมาธ�  ม
นไม7เล�ก  เปFนค�าพ6ด
โดยปร�ยาย  ความเปFนจร�ง  ความร6-ส1กน1กค�ดของเราน
@นนะ  ความร6-ส1กของ
เราในการกระท�าเพ�ยรน
@นม
นย
งต�ดต7อก
นอย67 เม>?อต�ดต7อก
นอย67เม>?อไร "สต�"กF
ย
งม�อย67  เม>?อสต�ม
นม�อย67  "สมาธ�"  ม
นกFย
งม�อย67  ประสบก
บท�กขQเรากFร6-จ
ก 
ประสบส�ขเรากFร6-จ
ก พอประสบอารมณQท�กขQกFน�าอารมณQน
@นกล
บมาบ-านพอ
จ!ตของเรากระทบอารมณ: ร0Bส4กม�อารมณ:แลBวนะ ม�นกFกล�บมาส09ท�=ของ
ม�น อย09ก�บท�=น�=นแหละ เม@=อม�อารมณ:มากระทบอ�กกFร0Bอ�ก เม@=อร0BแลBวม�น
กFจ�ด  "สมาธ!"  ของม�น อย09ในความสงบอย9างน�Pตลอดว�น ตลอดกลาง
ว�นกลางค@น  ม�นจะเปFนอย09อย9างน�P  ทJาไมม�นจะไม9เก!ดป�ญญาล9ะ ม
นกF
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เก�ดซ�  อาตมาเช>?อแน7ว7าคนเราปฏ�บ
ต�พรรษาสองพรรษาน�@  การปฏ�บ
ต�อย7าง
แท-จร�งอาจจะไม7ถ1ง ๑๕ ว
นเลย อย67ไปสองพรรษาสามพรรษา...อย67ไปอย7าง
น
@นแหละ  แต7การปฏ�บ
ต�จร�งๆอาจไม7ถ1งส�บห-าว
นเลยม
@ง  ม
นขาดม
นจะไม7
ต�ดต7อ  อาการของจ�ตท�?ม
นต�ดต7อก
นอย7างน�@  ป�หน1?งจะม�ก�?ว
นละ  ถ-าเราไม7ร6-
จ
กอ
นน�@  โดยมากออกจากสมาธ�แล-วน1กว7าออกกFออกเลย จ�ตม
นกFไม7ต�ดต7อ
ก
น ม
นไม7เก�ดเปFนวงกลม
อาตมาเคยไปน
?งฟ 
งพ
กเด�ยวเท7าน
@น  พระอาจารยQม
?นท7านพ6ดให-ฟ 
ง
ว7า "ขณะปฏ!บ�ต!น�PนจะตBองใหBเปFนวงกลมนะท9านนะ"อาตมาได-ย�นเส�ยง
น
@นมากระทบ ท7านพ6ดว7า "เปFนวงกลม" เท7าน
@น เก�ดความร6-ส1กหลายอย7าง 
วงกลมน�@กว-างไม7ถ1ง ๒ เมตร แต7ว7าวงกลมน
@นอาจจะยาวมากท�?ส�ด เหม>อน
วงล-อของเกว�ยนน
@นแหละโคม
นจะลากไปยาวจนกว7าเกว�ยนจะพ
งหร>อโคจะ
ตายน
?นแหละ ม
นไปส�@นส�ดตรงน
@น
ถBาโคย�งไม9ตาย  เกว�ยนน�Pนไม9พ�ง  รอยเกว�ยนม�นยาวไปไม9ม�จบส�กท�
เลยฉะน
@นวงกลมเปFนอย7างน�@  ม
นยาวม
นกFออกจากวงกลม  วงกลมน�@ม
นกF
กลายเปFนความยาว  ความยาวน
@นเม>?อเราพ�จารณาแล-วม
นจะเปFน
วงกลม การภาวนาท�=ท9านว9าใหBเปFนวงกลมน�Pนน9ะ  ค@อใหBม�  "สต!" 
ต!ดต9อก�นไม9ม�เสรFจส�กท�เลย คนเราหากว7าขาดสต�แล-วกFเปFนบ-าเลย  ขาด
สต� ๕ นาท� กFเปFนบ-า ๕ นาท� เอ-า!...ลองด6ซ� ผ6-ม�สต�ค>นมาน
@นจะหายบ-า เม>?อ
ใครไม7ม�สต�ควบค�มอย67จะเปFนบ-าเลย  ขาดไปช
?วโมงหน1?งหร>อสองว
นสามว
น 
กFเปFนบ-าช
?วโมงหน1?งหร>อสองว
นสามว
นท
@งน
@นแหละ "สต!"  น�PเปFนของ
สJาค�ญมากกว9าเขามากท�=ส,ดละ ด
งน
@นอาตมาพ�จารณาว7า  การภาวนา
เปFนวงกลมน�@ล1กซ1@งท�?ส�ดท�?พระอาจารยQม
?นท7านสอน  แต7คนเรากFไม7ฉลาด 
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ไม7ม�ป 
ญญาถ1งขนาดน
@น  เม>?อเราเข-าใจในธรรมะของท7านข-อเด�ยว"ม�นเปFน
วงกลม"  วงกลมม�นจะจบตรงไหนล9ะ  ม�นต!ดต9อก�นท�Pงน�Pน
แหละ...วงกลมน�P  วงกลมม�นยาวท�=ส,ดน�=นแหละ  ม�นกวBางท�=ส,ดน�=น
แหละ แลBวม�นกFแคบท�=ส,ดอ�กแหละ ม�นร0Bท�=วถ4ง  ทJาไมป�ญญาม�นจะไม9
เก!ด ถ-าพ�จารณาอย67ไม7หย�ดวงกลมม
นจะยาว  ป 
ญญาม
นจะเก�ดท�กแง7ท�ก
ม�ม  เม>?อเราเหFนสภาพอย7างน�@อย67ในจ�ตของเราแล-ว  กFไม7ม�อะไร  ม
นร6-จ
กอา
รมณQท�กๆอย7างเม>?อเราตามร
กษาอย67  อย7างตรงน�@...ลานว
ดของเราตรง
แคบๆน�@  เราพยายามกวาดม
นอย67เสมอ  พยายามกวาดม
นอย67  ใบไม-ใบไร7
ม
นกFไม7ม�เม@=อเรากวาดไปแลBวกFด0อย09  ใบไมBท�=ม�นปล!วมาตกเม@=อไรเรากF
ร0Bจ�กเรากFหย�บม
นออกเส�ย กFเพราะเราร
กษาอย67
อาการเช7นน�@ ลานว
ดท�?เราร
กษาน
@นม
นกFจะไม7รกร�งร
ง เพราะเราร
กษา ตาม
ร
กษาอย67 จ!ตใจเราน�Pนม�นจะสว9าง ม�นจะสงบ ไม9ฟ,Bงซ9าน กFเพราะว9าเรา
ร�กษาม�นอย09 ไม7ม�ความประมาทอย67 ...คนประมาทแลBวกFเหม@อนคนตาย 
คนไม7ประมาทน
@นกFเหม>อนคนไม7ตาย  โอวาทคร
@งส�ดท-ายน
@นท7านกล7าว
ว7า "ภ!กษ,ท�Pงหลาย  ท9านจงย�งความไม9ประมาทใหBเก!ดข4Pน"กFเน>?องจาก
การภาวนา  ม�ความร6-ส1กว7าม
นเปFนวงกลม...ไม9หลงอารมณ:  ถBาไม9หลง
อารมณ:ม�นกFตBองร0Bอารมณ: ถBาเราไม9ร0Bอารมณ:เรากFหลงอารมณ: ถ-าเรา
เปFนวงกลมอย67แล-วนะม
นกFร6-อารมณQ  เม>?อร6-อารมณQม
นกFไม7หลงอารมณQใน
เวลาน
@นเราอย67ด-วย "สต�ส
มปช
ญญะ" ตลอดกาล ตลอดเวลา
ถ1งแม-ว7าเราจะจ�าว
ดหล
บไป...ต>?นข1@นมา  อ
นน�@ม
นกFเปFนอย67อย7างน�@  จะเด�น
เห�นไปทางไหน  มองด6จ�ตของเจ-าของว7าม
นม�ความร6-ส1กเปFนอย67อย7างน�@
ตลอดเวลา ท�าไมป 
ญญาม
นจะไม7เก�ด  ท�าไมม
นจะไม7ร6-  ท�าไมม
นจะไม7เหFน 
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ท�?เราภาวนาว7าไม7ร6-ไม7เหFน  กFเพราะว7าเราหน�จากท�?น�?  เราด6ท�?ความจร�งม
น
เปFนอย67อย7างน�@สารพ
ดอารมณQท
@งหลายม
นกFไหลเข-ามาโดยไม7ร6-ส1กต
ว ร0BกFร0B
ไม9จร!ง ร0Bแต9อารมณ: ไม9ร0Bจ�กแยกอารมณ:ก�บจ!ตของเราออก กรณ�ความ
ร6-ส1กอย7างน�@ม
นจะร6-อารมณQร6-จ�ตของเรา  อ
นน�@เปFนจ�ต  อ
นน�@เปFนอารมณQ 
อารมณQม
นเปFนอย7างน�@ จ�ตม
นเปFนอย7างน�@ เรากFแยกออกจากก
นได- อ
นน�@ม
น
เปFนก�เลส  อ
นน�@ม
นไม7ใช7ก�เลส  อ
นน�@ม
นเปFนอารมณQ  อ
นน�@ม
นไม7ใช7อารมณQ 
อ
นน�@เปFนความร6- อ
นน�@เปFนจ�ต อ
นน�@เปFนอารมณQ ม
นกFแยกออกเปFนส7วนๆ
ถ1งแม-เราจะท�าอะไรกFช7างม
นเถอะ ถ-าม�อารมณQ เราร6-อารมณQแล-วพ6ดไป พอ
พ6ดจบพ
�บม
นกFกล
บมาส67บ-านเด�มของม
น  ม
นไม7ส7งออกไปข-างนอก ม�นไม9
ว!=งตามอารมณ:ไปท�=วท!ศ ประโยชนQอ
นน�@กFค>อ กล
บมาอย67ท�?ของม
น เหม>อน
ก
บแมงม�มน7ะ  แมงม�มม
นจะท�าบ-านของม
นเปFนตาข7ายใหญ7ๆ  ส�าหร
บจ
บ
ส
ตวQไว-ก�น  เม>?อม
นท�าเสรFจแล-ว  แมงม�มม
นกFมาจ
บอย67กลางบ-าน  เฉยอย67 
เหม>อนก
บเศษอะไรอ
นหน1?งท�?ม
นท�@งไว-อย67  พอส
ตวQแมลงต7างๆม
นบ�นมาถ6ก
เคร>?องจ
บส
ตวQของม
น ถ6กบ-านของม
น ม
นจะม�ความกระเท>อน แมงม�มกFต>?น
ต
วว�?งออกไปจ
บเอาส
ตวQฆ7าแล-วเกFบไว-  เสรFจแล-วกFกล
บมาอย67ท�?เก7าของม
น
อ�ก  อย67ไปๆ เม>?อแมลงบ�นมากระทบอ�ก  ม
นกFร6-ส1กอ�กม
นกFว�?งออกไปจ
บเอา
ส
ตวQน
@นมาอ�ก พอจ
บส
ตวQไว-ด�แล-ว ม
นกFกล
บมาอย67ท�?เก7าของม
นอ�ก
สต�ของเรากFเปFนอย7างน
@น  พอม�สต�อย67ม
นร6-จ
กอารมณQธรรมชาต�  ท�?ว7าไม7
ชอบใจกFร6-จ
ก ร6-แล-วกFกล
บมาอย67ท�?ของเรา อารมณQท�?ไม7ชอบใจ ท�?ชอบใจ ม
น
กFร6-จ
ก  ร6-แล-วม
นกFกล
บมาอย67ท�?ของเราเสมอ  อย7างน�@ตลอดเวลา  อ
นน
@น
ธรรมชาต�ส
ตวQม
นเปFนอย7างน
@น ม
นจ
บอาหาร...ม
นจ
บส
ตวQเปFนอาหาร อ
นน�@
กFเหม>อนก
นเราร6-จ
กอารมณQแล-วกFต-องอย67อย7างน�@  เม>?อพ6ดแล-วท�าแล-วกFกล
บ
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มาอย67ท�?ของเรา อย7างเราท�?ท�างานอะไรต7างๆ เม>?อเราท�าไป ความร6-ส1กเรากF
ร6-จ
ก เพราะร6-อย67เสมอ ม
นกFเปFนคนไม7ประมาทเท7าน
@นแหละม
นกFเปFนเร>?องท�?
ว7า ภาวนาอย67ท
@งกลางว
นและกลางค>น ต�ดต7อก
นเปFนวงกลมอย7างน
@น ท�?ม
น
จะพร7องอย67กFเร�ยกว7าม
นไม7เอาจ�ตจดจ7อม
น  ว
นน�@หน1?งภาวนาให-เปFนวงกลม 
สองให-ค
ดเอาอ
นด�ๆไป อะไรท�=มากระทบกFใหBโยมค!ดว9า...อ�นน�Pม�นไม9
เท�=ยง  เอาอน! จจ�ง  ท,กข�ง  อน�ตตาข4PนเปFนก�มม�ฏฐานอย09ในความร0Bของ
เจBาของ ตรงน�Pแหละ ตรงท�=จะใหBเก!ดป�ญญา ป�ญญาม�นกFเก!ดไปจากน�P 
นอกเหน@อน�PไปเปFน "ว!ป�สสนา"

สมม�ต� ก
บ ว�ม�ตต�
"ว!ป�สสนา" น�Pน ม�นจะร0Bถ4ง ไม9ใช9ไม9ร0Bถ4ง ท�?เราร6-ก
นท�กว
นน�@ม
นร6-ไม7ถ1ง ม
น
ถ1งเหล>ออย67 ร6-ให-ถ1ง อ
นน�@เราร6-ก
นไม7ถ1ง อย7างกระโถนใบน�@ หร>อถ-วยใบน�@ เรา
ร6-ก
นท�กคน หร>อ "ดอกไม-" อ
นน
@นร6-ก
นท�กคน ถ-าหากม�คนหน1?งมาแกล-งพ6ด
ว7า อ
นน�@  "ผลไม-"  เรากFจะไม7พอใจนะน�?  เพราะว7าม
นเปFน  "ดอกไม-"  คนอ>?น
มาแจ-งว7าอ
นน�@"ผลไม-"  กFจะโต-เถ�ยงก
นนะอ
นน�@  โต-เถ�ยงก
น  คนท�?เข-าใจว7า
ดอกไม-กFด�  คนท�?เข-าใจว7าผลไม-กFด�...เหม>อนก
น คนสองคนน�@ร6-ไม7ถ1งจ1งเถ�ยง
ก
น ถ-าร6-ถ1ง "ดอกไม-" ร6-ถ1ง "ผลไม-" คนท
@งสองม
นจะไม7เถ�ยงก
น ไม7เถ�ยงย
ง
ไง?  ถ-าเราร6-ว7าอ
นน�@ม
นดอกไม-  ถ-าร6-ถ1งม
นนะ ใครจะมาว7าอ
นน�@ผลไม-  เรากF
สบาย  หร>อม�คนอ>?นมาว7าใบไม-เรากFสบายม�คนหน1?งพ6ดว7าดอกไม-...เรากF
สบาย เพราะเราร6-ถ1งม
นท�กอย7าง
"ดอกไมB"  น�Pม�นเก!ดมาจากความสมม,ต!  คนสมม�ต�มาคร
@งแรกสมม�ต�ว7า
ชน�ดน�@เปFนดอกไม-  แล-วกFถ>อก
นมาเร>?อยๆมา  ใครจะมาว7าผลไม-ไม7ได-  ต-อง
ทะเลาะก
น  ถ-าคนแรกเขาสมม�ต�ว7าดอกไม-น�@เปFนผลไม-ต
@งแต7ไหนแต7ไรมา 
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ชน�ดน�@เขาเร�ยกว7าผลไม-  ไม7ใช7ดอกไม-  เรากFจะเร�ยกผลไม-เปFนดอกไม-ตลอด
จนเด�wยวน�@ อ
นน�@ดอกไม-ม
นกFไม7ใช7 ผลไม-ม
นกFไม7ใช7 ม
นจะเปFนดอกไม-เพราะ
เราสมม�ต�ข1@นเด�wยวน�@  ถ-าสมม�ต�ดอกไม-ม
นเปFนดอกไม-  ถ-าคนอ>?นมาสมม�ต�ว7า
เปFนผลไม-กFเปFนข1@นเด�wยวน�@  อ
นน�@เราสมม�ต�ในป 
จจ�บ
นเร�ยกว7าดอกไม-  คนอ>?น
เขาเร�ยกว7าผลไม-ม
นกFข
ดแย-งก
บเรา  คนหน1?งว7าดอกไม-  คนหน1?งว7าผลไม- 
ม
นกFทะเลาะก
น ทะเลาะก�นเพราะคนสองคนไม9ร0BตามความเปFนจร!ง
ของม�น ถ-าร6-ตามความเปFนจร�งว7าดอกไม-ผลไม-น�@เปFนของสมม�ต�ข1@นมา เปFน
ของสมม�ต�ข1@นมาเท7าน
@น ถBาร0Bถ4งท�=ส,ดแลBวดอกไมBน�PแหละผลไมBน�Pม�นไม9
เปFนอะไร คนท�?สมม�ต�ว7าเปFนดอกไม-ม
นกFเพ�?งเปFนข1@นเด�wยวน�@แหละ  แต7ต
ว
ดอกไม-ม
นกFไม7เปFนอะไรอ�กแหละ ม
นเปFนเพราะคนสมม�ต�ข1@นมา ถ-าเราร6-จ
ก
เช7นน�@  ใครจะว7าผลไม-เรากFสบาย  เพราะเราร6-ว
ตถ�อ
นน�@ถ1งท�?ของม
น  ร6-ใบไม-
ถ1งใบไม-ร6-ผลไม-ถ1งผลไม-  ใครเขาว7าผลไม-เรากFสบาย เขาจะบอกว7าอะไรเรา
กFสบาย เขาจะว7าดอกม
นกFสบาย ท�าไมม
นถ1งสบาย เพราะร6-ตามความเปFน
จร�งของม
นแล-ว อ�นน�Pเราต!ด  "สมม,ต!"  ต!ด  "อ,ปาทาน"ย4ดม�=นถ@อม�=น
ต�Pงแต9ไหนแต9ไรมา
เอาซ�...ดอกไม-อ
นน�@  ถ-าม�คนหน1?งเขาพ6ดว7าผลไม-  กFม
วแต7เถ�ยงก
นตลอด
เวลา จนจะลงเอาเง�นเอาทองก
นเส�ยด-วยนะ ความเปFนจร�งน
@นน7ะ อ
นน�@ม
น
ไม7เปFนอะไร  ม
นถ6กสมม�ต�ข1@นมา  เปFนอะไรหร>อไม7เปFนอะไรม
นกFไม7ร6-เร>?อง 
ม
นเปFนภาพอ
นหน1?งต7างหาก  ถ-าเราร6-ตามความเปFนจร�งม
นแล-ว  ใครจะว7า
ดอกไม-ม
นกFเหม>อนก
บผลไม-เร�ยกว7าผลไม-กFเหม>อนดอกไม-  เพราะร6-ถ1งท�?ส�ด
ของม
น  เหต�ม
นกFไม7เก�ดข1@นมา  ถ-าเราร6-จ
กก
นท�กคนเช7นน�@ ถBาเปFน 
"สมม,ต!"  ม�นกFข�ดก�น  ถBาพ0ดถ4ง  "ว!ม,ตต!"  น�Pนม�นไม9เปFนอะไร ม
นตรง
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เปFนอ
นเด�ยวก
น  เอโกธ
มโม  เปFนอ
นเด�ยวก
นเท7าน
@น  ไม7แย-งก
นละ  พระ
อร�ยบ�คคลเจ-าท
@งหลายน
@นน7ะ อย67ส
กพ
นองคQกFช7างเถอะ พ6ดข1@นค�าเด�ยวองคQ
เด�ยวกFร6-จ
กก
นหมด  ไม7ต-องแก7งแย7งก
น  ไม7ต-องเถ�ยงก
น  ไม7ต-องข
ดข-อง
อะไรก
นแล-ว ท7านร6-จ
ก เหม>อนเร�ยกดอกไม-ท7านกFร6-จ
กก
นตามความเปFนจร�ง
ของม
น จะมาเร�ยกเปFนผลไม-ท7านกFร6-จ
กตามความเปFนจร�งของม
นแล-ว  ใคร
จะมาเร�ยกใบไม-ท7านกFร6-จ
กตามความเปFนจร�งของม
นแล-ว  ไม7ต7อล-อต7อเถ�ยง
ก
บใครแล-ว ม
นลงก
นอย7างน�@ ม
นพ-นจากอ
นน�@ไปแล-ว
อ
นน�@ม
นเปFนเร>?องสมม�ต�ก
น ถ-าเราร6-อย7างน�@ก
นท�กคน เรากFพยายามให-เข-าใจ
ก
นอย7างน�@  ม
นถ1งจะเหFน  ม
นถ1งจะถ6กต-อง  อย7างตาของเราน�@นะ...ตา  เขา
สมม�ต�ว7าอ
นน�@เร�ยกว7าตา กFเร�ยกตาก
นมาตลอดเวลา ท�กว
นน�@ใครจะมาเร�ยก
ตาว7าเปFนห6ม
นกFทะเลาะก
นแล-วอ
นต
วได-ย�นน�@  เพราะฉ
นย1ดม
?นถ>อม
?นว7าอ
น
น�@เปFนตานะ  ท7านจะมาเร�ยกว7าห6หร>อจะมาเร�ยกว7าจม6กน�?บ-าๆบอๆ  ม
นกF
ต-องเถ�ยงก
นละ ความเปFนจร�งน
@น ถ-าคนเด�มเขาสมม�ต�ว7าห6น�@เปFนตาเส�ย กF
จะเร�ยกห6เปFนตามาจนท�กว
นน�@ กFไม7ม�ใครข
ดก
นแล-ว
เร�ยกตาเปFนห6เส�ยกFไม7ม�ใครข
ดก
นแล-ว  อ
นน�@ม
นเก�ดจากสมม�ต�เท7าน
@นแหละ 
ถ-าพ-น  "สมม�ต�"  แล-ว ม
นกFเปFน  "ว�ม�ตต�"  กFลงรอยอ
นเด�ยวก
นเท7าน
@นแหละ 
ไม7ม�ป 
ญหาท�?จะเก�ดข1@นมาหรอกเท7าน�@แหละ  ม
นเปFนอ�ปาทาน  ม
นกFเข-าไป
ย1ดม
?นถ>อม
?นว7าตาจร�งๆแหละ ห6จร�งๆ จม6กจร�งๆ ถ-าไปถามจม6กม
นจะร6-ว7า
ม
นเปFนจม6กไหม?  ไปถามตาด6ซ�...ว7าม
นจะเปFนตาไหม?  ไปถามห6ด6ซ�...ว7า
ม
นเปFนห6ไหม?  เรากFเปFนบ-าเร�ยกก
นเท7าน
@นแหละ  กFทะเลาะก
นเท7าน
@น
แหละ ท�น�@ถ-าเข-าใจอย7างน�@ ม
นกFสงบแหละ เขาจะเร�ยกอะไรฉ
นกFสบายใจ
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มน�ษยQเปFนผ6-ม�ใจส6ง
บ�คคลท�?ม�ความท�กขQเก�ดข1@นได- ก�เลสม
นชอบเปFนอย7างน
@นม
นย
งไม7ยอม ต
ว
ม
นไม7ยอมม
นย
งม�อย67 ฉะน
@นเราจะต-องสอนก
นไปเร>?อยๆ บางคนกFต�ดว7าเรา
เปFนคร6แล-วนะ เปFนคร6แล-วไม7ต-องสอนก
นหรอก...อย7างน�@กFม� แต7ว7าม
นย
งไม7
โต ใจม
นไม7โต ใจม
นไม7ส6ง ใจม
นย
งเปFนเดFกเลFกๆอย67  ท�?เราเหFนโตๆเพราะ
ร7างกายม
นโตไม7ใช7ว7าร7างกายม
นโตแล-วม
นด�  ถ-าใจม
นไม7ด�แล-ว ม
นกFโตไป
ไม7ได-ถ-าร7างกายโตม
นด�  ม
นกFด�กว7าหม6เท7าน
@นแหละ  ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-า
ท7านจ1งว7าคนเยาวQ เยาวชน...คนย
งเยาวQ ท7านพ6ดถ1งเร>?อง "จ!ตใจ"ท�าไมม
น
จ1งเยาวQ  เพราะม
นชอบทะเลาะก
นอย67  เช7น  บางโรงเร�ยนเอาน
กเร�ยนมา
อบรม ว7าน
กเร�ยนม
นสอนยาก ม
นชอบทะเลาะก
นแล-วกFถามเร>?อยๆไปว7า ม�
คร6ก�?คน ม�คร6ส
ก ๔๐ คน เคยสาม
คค�ก
นไหม? เคยข
ดแย-งก
นไหม? ไม7พ6ด 
อาตมากFเลยว7า "เดFกน�กเร�ยนม�นสอนยาก  ม�นทะเลาะก�น  กFควรใหB
อภ�ยม�น  เพราะม�นเปFนเดFกน�กเร�ยน  แต9คร0ทะเลาะก�น  ไม9สาม�คค�ก�น 
ไม9ควรใหBอภ�ยเพราะเปFนคร0แลBวน�="
ฉะน
@น  เราจ1งควรสอนเร>?อยไป  จ�ตใจย
งไม7ถ1ง "โสดาป�ตต!มรรค" เส�ยแล-ว
หร>อเปFน "โสดาบ�นบ,คคล" แล-วน7ะ  ม
นย
งตกนรกอย67เร>?อย  ชอบกระท�า
ความผ�ดอย67เร>?อยในใจน
?นน7ะ เหFนอย09ว9าม�นผ!ดกFอดไม9ไดB  ไปทJาจนไดB
ละ ม
นอยากท�าอย67น
?นแหละ  ม
นไม7อยากหน�  ม�แต7อยากท�าอย67น
?นแหละ 
กล
วอย7างเด�ยว  กล
วคนจะมาเหFน  ถ-าจะท�าอะไรกFมองหน-ามองหล
ง  กล
ว
คนจะเหFนเรา  ถ-าคนไม7เหFนกFเลยท�า  อ
นน�@กFด6ถ6กเจ-าของ  คนท�?ท�าไม7ใช7คน
หร>อ?  ไปด6แต7คนข-างนอกว7าเปFนคน  ต
วท�?เราท�าผ�ดน�@กFเปFนคนไม7ร6-เร>?อง 
กล
วแต7คนจะเหFนเรา อ
นน�@กFด6ถ6กเรา เหFนเราไม7เปFนคน เลยท�าความช
?วได-
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ฉะน
@น  พวกเราท
@งหลายกFย
งม�โอกาสท�?จะฟ 
งธรรมต7อไป  ม�โอกาสท�?จะ
ท�าการปฏ�บ
ต�ให-ด�ข1@นไป  มองด6ท�กคนท�?มาท�?น�?นะ  คงร6-จ
กในใจเราม
นม�อย67 
บางท�กFท�าอย67แต7ไม7พ6ดเท7าน
@นแหละ  ให-ร6-เอาเองนะ  ถ-าบอกตามเปFนจร�ง
แล-วม
นคร1?งต7อคร1?ง  แล-วท�?มาน
?งอย67น�?หร>อจะมากกว7าน
@น  ม
นถ1งเปFนอย7างน�@ 
ถ1งเน>@อแท-จร�งๆม
นนะ  พระพ�ทธเจ-าท7านว7าคนน-อย  มน�ษยQม
นน-อยท�?ใจ
ส6งๆ...ม
นน-อย  ม
นย
งม�อย67เปFนธรรมดา  ฉะน
@นเราจะบอกอะไรหร>อ
อบรม...ความอบรมน
@นม
นด�...เราได-ฟ 
ง
พระพ�ทธเจ-าท7านไม7สรรเสร�ญว7าร7างกายน�@ต
วม
นใหญ7ท9านสรรเสร!ญท�= "ใจ
ม�นส0งข4Pน"  ใจม�นม�ค,ณธรรมส0งข4Pน  ใจม�ความละอายย!=งข4Pน  ม�ความ
กล�วย!=งข4Pน ม�ความเหFนว9าม�นผ!ดย!=งข4Pน ให-เหFนช
ดเจนท7านจ1งเร�ยกว7าเปFน
คนโต...คนใหญ7...คนส6ง
พ6ดถ1งพระพ�ทธศาสนาแล-ว  กFต-องเปFนโสดาบ
นบ�คคล  โสดาบ
นบ�คคลแล-ว
อย67ในบ-านกFได-  ความค�ดม
นแตกต7างจากคนแล-ว คนน
@นไม7ต-องแนะน�า ค>อ
ม
นม�อะไรจะแนะน�าตนเองอย67เสมอแล-ว  ร6-จ
กผ�ด  ร6-จ
กถ6ก  ร6-จ
กการละการ
วาง อ
นน
@นไม7ต-องสอน ค7อยๆไป เราย
งเหFนผ�ดมากหลาย ความเหFนถ6กม
น
ย
งน-อย  ฉะน
@นการมาอบรมหลายว
นร�าคาญใจ  อยากจะกล
บบ-าน  การ
อบรมม
นม�ต
@งแต7ไหนแต7ไรมาหรอก  ค>อท�กส�?งท�กอย7างน
@นม
น
เปล�?ยน...สถานการณQม
นเปล�?ยนไป

การปฏ�บ
ต�ท�?กระท
ดร
ด
เทวท6ตส7งข7าวท�กอ�ร�ยาบถ การย>น การเด�น การน
?ง การนอนท�กอย7าง ท7าน
คอยต
กเต>อนเราอย67เสมอๆเลยท�เด�ยว ว
นหน1?งจะเจFบห
ว ปวดท-อง ไม7สบาย
กาย ไม7สบายใจ เก�ดท�กว
น  แก7ท�กว
น  เจFบท�กว
น  ตายท�กว
น  แต7กFย
งไม7
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เหFนก
น ค>อม
นม>ด เปFน"ป,ถ,ชน"  คนม@ด ม@ดเพราะ  "อว!ชชา" "ต�ณหา" 
"อ,ปาทาน"  ป! ดบ�งไวBฉะน
@น  พระบรมศาสดาท7านจ1งสอนให-ร6-จ
กความเก�ด 
แก7 เจFบ ตาย ให-ร6-จ
ก "เทวท0ต" ไม7ใช7มาร6-จ
กเหต�ม
น แล-วผลม
นกFเก�ดข1@นไม7
ได- อย7างพระบรมศาสดาท7านสอนไว-ตามหล
กธรรมะ ท7านว7า"เยธ�มมา เห
ต,ป�ปพวา...ธรรมท�Pงหลายม�เหต,เปFนแดนเก!ด" เม>?อเหต�ม
นด
บ  ผลม
นกF
ด
บไป  เม>?อเหต�ม
นเก�ดข1@น  ผลม
นกFเก�ดข1@นมา  ฉ
นใดกFฉ
นน
@น  เม>?อเรามา
พ�จารณาสกลร7างกายเราน�@  เราจะเหFนเทวท6ตผ6-ส7งข7าวเราอย67ท�กๆว
น  การ
เคล>?อนไหวไปมา  เช7นว7าว
นน�@ม
นกFผ7านมาถ1งกลางค>น  พร�7งน�@ม
นกFเข-าไปถ1ง 
ม
นผ7านไปเร>?อยๆ อ
นน�@กFเปFนล
กษณะของเทวท6ต เปล�?ยนแปลงไม7คงเส-นคง
วา อาย�ส
งขารของเราเปล�?ยนไปๆ
อ
นน�@กFเปFนเทวท6ต แต9เราไม9ค9อยจะเหFนก�น ปฏ!บ�ต!ใหBม�นเรFวเขBา ใหBม�น
ตรงๆเขBาไป  ใหBม�นเหFนง9ายๆ  ไม9ใหBม�นยาก ไม7ให-ม
นย>ดยาวอย7างน�@ 
ปรากฏว7าคณะท6ตเม>?อว
นแรกอยากจะร6-ธรรมะ  ปฏ�บ
ต�ให-เรFวเข-า  ไม7อยาก
ให-เน�?นช-า อ
นน�@หล
กท�?ปฏ�บ
ต�ธรรมะน�@เปFนของไม7ย>ดยาว เปFนของส
@นอย67แล-ว 
เปFนของกระท
ดร
ดและตรงไปตรงมาอย67แล-ว  ท�?เราท
@งหลายปฏ�บ
ต�ก
นให-ม
น
ย>ดยาวไปน
@น  กFเพราะเร>?องของเราจ
บไม7ถ6กน
?น...จ
บไม7ถ6ก  ไปอ7านต�ารา
บ-าง  ไปด6ต�าราบ-าง  ไปสนใจในอะไรต7างๆบ-าง  เร>?องต�าราน
@นม
นเปFนเร>?อง
ปราชญQอาจารยQเข�ยนข1@นมา  แล-วกFเข�ยนตามความเข-าใจของบ�คคลเม>?อเรา
ไปอ7านแล-ว ผ6-เข�ยนหน
งส>อน
@นบางคนกFเข�ยนอย7างหน1?ง บางท7านกFเข�ยนไป
อ�กอย7างหน1?ง  คนละแบบ คนละแนว  ถ1งแม-การปฏ�บ
ต�ธรรมะเปFนกล�7มเปFน
ก-อนอย67ท�กว
นน�@กFเปFนแต7ละล
ทธ�...หลายล
ทธ�  หลายศาสนา  ความเปFนจร�ง
น
@น...ความจร�งส
จจธรรมน
@นไม7มากอย7าง "ส�จจธรรม"  น�Pนค@อความจร!ง
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อ�นเด�ยวเท9าน�Pน  แต9ว9าม�หลายล�ทธ!  ม�หลายว!ธ� การม�หลายล
ทธ�น
?นน7ะ 
ม�หลายว�ธ�น
@น  เพราะคนร�7นหล
งปร
บปร�งข1@นเส�ยโดยมาก  ส7วนแท-จร�งน
@น
ปร
บปร�งหลายๆอย7าง กFเพ>?อให-ม
นง7ายข1@น กระท
ดร
ดข1@น แต7กFย�?งขยายกว-าง
ออกไป  จนพวกเราท
@งหลายจ
บไม7ถ6ก  ปฏ�บ
ต�ไม7ถ6ก  เม>?อไปว
ดหน1?งกFท�า
อย7างหน1?ง  เม>?อไปหาอาจารยQหน1?งกFเทศนQไปอย7างหน1?งเลยเก�ดความว�7นวาย
ก
นตลอดเวลา
พวกชาวพ�ทธท
@งหลายกFเลยสงส
ย  สงส
ยใจการประพฤต�  ในการปฏ�บ
ต�น�@ 
ม
นกFเลยเปFนของย>ดเย>@อย>ดยาวไป ความเปFนจร�งน
@นหล
กปฏ�บ
ต�น
@นม
นอย67ท�?
ต
วของเราแล-วท�กคน  ท�กๆภาษา  ท�กๆชาต�  ท�กๆคน  เยอรม
น  อ
งกฤษ 
อเมร�กา ไทยแลนดQ ท�กๆชาต�น
?นแหละ ม
นกFต-องม�กายก
บใจสองอย7างเท7า
น�@

สต� สมาธ� ป 
ญญา
แมBว9าจะขมกFขมอร9อยนะโยมผ0Bหญ!ง  ขมผ�กสะเดาอย9างน�Pนแหละ ขม
มะเข>อพวง...ขมไปอย7างน
@นแหละ  ม
นกFขมอย67แต7ว7าม
นอร7อย  ถ-าเปร�@ยวกF
เปร�@ยวอย67 แต7เปร�@ยวอร7อย ม
นไม7ท�@งก
นหรอกความอร7อยน�@แหละม
นเข-าเปFน
อ
นเด�ยวก
น ม
นเปFนเหต�ให-คนได-ก�นได-ด>?ม ม
นจะเปFนคนละรสกFช7างม
น รส
ขมกFช7างม
น รสเปร�@ยวกFช7างม
น รสหวานกFช7างม
น แต7ว7าความอร7อยน
@นม
น
อย67ก
บท�กรส  ขมกFอร7อย  อร7อยไปคนละอย7าง  แต7ม
นกFมารวมอร7อยอย7าง
เด�ยวน�?ข-อปฏ�บ
ต�เปFนอย7างน
@น ศ�ลกFด�  สมาธ!กFด�  ป�ญญากFด�  น�=ท9าน
ต�ดทางใหBเปFนแก9นของศาสนาของเรา เปFนแก7นของศาสนาของเรา เม>?อ
ศ�ลหน1?ง  สมาธ�หน1?ง  ป 
ญญาหน1?ง  ขยายออกไป กFเหม>อนก
บส�?งท�?ม
นเปร�@ยว 
ส�?งท�?ม
นหวาน  ส�?งท�?ม
นขม  แต7เม>?อความเอรFดอร7อยเหม>อนก
น  ขมกFด�...ม
น
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อร7อยอย7างขม  ม
นด�อย7างขม  เปร�@ยวม
นกFเปร�@ยวอย67  แต7ม
นด�อย7างเปร�@ยว 
หวานม
นกFหวาน แต7ม
นกFด�อย7างหวาน ศ�ลกFช7าง สมาธ�กFช7าง ป 
ญญากFช7าง
"ศ�ล" กFค>อความร
กษากายวาจา "สมาธ!" ความต
@งใจม
?น"ป�ญญา" ความ
รอบร6- เปFนคนละอย7าง ช>?อม
นศ�ล สมาธ� ป 
ญญาแต7ว7าส�?งท
@ง ๓ น�@ ไม7เคยท�@ง
ก
นส
กคร
@ง  ม
นเกาะเก�?ยวก
นอย67เสมอเหม>อนก
บรสม
นเฝ>?อน  ม
นขมม
นข>?น
น
?นแหละ แต7ว7าความเอรFดอร7อยม
นกลมเกล�ยวก
นอย67 ม
นไม7ได-ไปไหน ศ�ล
กFด�  สมาธ�กFด�  ป 
ญญากFด�  "ศ�ล"  ม�นกFเร@=องกายก�บวาจา  "สมาธ!"  ก�บ 
"ป�ญญา"  ม�นกFเร@=องจ!ต ม�นกFม�  "กาย"  ก�บ  "จ!ต"  น�=นแหละคนเรา ร6ป 
เวทนา ส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณกFว7าไปเฉยๆหรอก ส�?งเหล7าน�@ม
นกFออกมา
จากกายก
บจ�ตเท7าน
@น  ฉะน
@นเม>?อรวมแล-ว  คนเราน
@นกFม�กายก
บจ�ตอย7าไป
ค�ดอะไรให-ม
นมากมายเก�นไปกว7าน�@
กายม
นกFเร>?องกายก
บวาจา...ม
นเร>?องศ�ลน�?  เร>?องจ�ตม
นกFเร>?องสมาธ�  เร>?อง
ป 
ญญา  ม�สองอย7างเท7าน�@  น
?งอย67ท�?น�?กFม�เท7าน�@  ม
นจะฉลาดหร>อโง7กFม�เท7าน�@ 
แล-วเรากFมาด6เร>?องกายก
บจ�ตน�@  เร>?องศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญากFด�...กFเหม>อนก
น 
เราม�ป 
ญญากFร6-จ
กร
กษาศ�ล ค>อกาย วาจา กายวาจาเร�ยบร-อย ไม7ม�โทษ ใจ
ม
นกFม
?นเข-า สงบเข-าน�?ม
นกFเปFนสมาธ� เม>?อจ�ตสงบแล-วป 
ญญาม
นกFเก�ด ม
นกF
คล7องแคล7ว ในความสงบน
@น ม
นกFเก�ดเปFนต
วป 
ญญา เม>?อเพ�?มป 
ญญาส
กน�ด
หน1?ง ป 
ญญาจะแบ7งมาหาศ�ลน�ดหน1?ง เม>?อแบ7งมาหาศ�ลน�ดหน1?ง ศ�ลม
นกFแบ7ง
ไปหาสมาธ�ส
กน�ดหน1?ง  เหม>อนก
นก
บมะม7วง  ถ-าม
นเปFนดอกม
นกFมาเพ�?ม
เปFนล6กอ7อนส
กน�ดหน1?ง  พอล6กอ7อนเก�ดข1@นม
นกFเพ�?มเปFนล6กแก7ข1@นมาอ�กส
ก
น�ดหน1?ง ล6กม
นแก7ส
กน�ดหน1?งม
นกFจะเพ�?มความห7ามของม
น ม
นกFจะเพ�?มก
น
ไปจนกว7ามะม7วงใบน
@นม
นจะส�ก  ท�าไมม
นถ1งส�ก  เพราะม
นเพ�?มมาต
@งแต7
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ดอกม
นโน-น ต
@งแต7เปFนล6กเลFกๆโน-น จนถ1งม
นห7าม จนถ1งม
นส�ก ม
นจะไม7
ท�@งก
นแม-แต7คร
@งเด�ยว  ม
นจะไม7ท�@งก
นส
กคร
@งเด�ยว  สภาวะท
@งหลายเหล7าน�@
ม
นจะท�าให-มะม7วงใบน
@นใหญ7  แต7ม
นจะใหญ7ว
นเด�ยวไม7ได-  ม
นจ1งเปFนดอก 
เปFนล6กเลFกๆจนเปFนผลใหญ7  แก7มากFส�ก  จนถ1งว7าม
นส�ก  ม
นกFมะม7วงใบ
เด�ยวน
?นแหละ ไม7ใช7ว7ามะม7วงเก�ดมาแล-วม
นจะส�กท
นท� ม
นเปFนดอกแล-วกF
เปFนผลเลFกๆก7อน ต7อมากFห7าม ม
นแบ7งท�ละน-อยๆไป จนกว7ามะม7วงม
นส�ก 
ม�ท
@งดอกมะม7วง ม�ท
@งรสมะม7วง สารพ
ดอย7าง...ม
นเปล�?ยน ถ-าอ7อนม
นกFฝาด 
น
?นรสของม
น  แก7ข1@นมาส
กหน7อยหน1?งม
นกFเปร�@ยว  แก7ข1@นมาอ�กหน7อยหน1?ง 
ม
นกFม�รสหวานมาแทรก แต7จนถ1งท�?ส�กม
นกFหวาน
ความเปร�@ยวกFด� ความฝาดกFด� ความหวานกFด� ค>อม
นเปFนอ
นเด�ยวก
น ไม7ได-
เปFนหลายอย7าง  แต7ว7าม
นเปล�?ยนล
กษณะม
นน
@นม
นเปFนล
กษณะเฉยๆ  ม
น
อย67ท�?มะม7วงใบเด�ยวก
น  แม-ตลอดส�มะม7วงม
นกFเปล�?ยน  คร
@งแรกม
นกFเข�ยว
แล-วม
นกFเปล�?ยนเปFนเหล>องรสม
นกFเปล�?ยนไป  เปล�?ยนตามมะม7วงใบเด�ยว 
ไม7ใช7หลายใบ  แม-จะเปFนล6กเลFกๆกFช7าง  ม
นกFมะม7วงล6กน
@น  แม-จะล6กใหญ7
ม
นกFค>อมะม7วงล6กน
@น  แม-ม
นจะแก7กFมะม7วงล6กน
@น  แม-ว7าม
นจะส�กม
นกF
มะม7วงล6กน
@น  ไม7ม�มะม7วงล6กอ>?นจะมาให-ผลในมะม7วงล6กน
@น  เปFนล6กเด�ยว 
ศ�ลกFด�  สมาธ�กFด�  ป 
ญญากFด�  น
@นช>?อม
นต7างก
นเหม>อนก
บมะม7วง  ถ-าม
น
แก7...ม
นรวมเข-ามาแล-ว จะเก�ดเปFนป 
ญญาก-อนเด�ยว ม�อ
นเด�ยว เอโกธ
มโม 
คร6บาอาจารยQท7านบอกว7า เอโกธ�มโม...ธรรมม�อ�นเด�ยวเท9าน�Pน  ไม9ม�
หลายอ�น
เร>?องศ�ลม
นแก7ข1@นม
นกFไปอบรมสมาธ�  สมาธ�แก7ข1@นไปกFอบรมป 
ญญา  กF
เหม>อนก
บดอกมะม7วง รสมะม7วง ส�มะม7วง ม
นกFมาลงมะม7วงล6กเด�ยวท�าให-
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ม
นหวานเท7าน
@น  ม
นเปล�?ยนไปกFมะม7วงล6กเด�ยวก
นน
?นแหละ  ไม7ใช7อ>?นไกล 
คร6บาอาจารยQบอกว7า  ...เอโกธ
มโม...ธรรมอ
นเด�ยว ไม7ม�หลายอ
น ท�?เราน
?ง
อย67เด�wยวน�@กFเหม>อนก
น การท�าสมาธ� การปฏ�บ
ต�น�? มาอบรมให-กาย วาจาเรา
น�@บร�ส�ทธ� t แล-วจ�ตม
นกFสงบ  เม>?อจ�ตสงบแล-วความค�ดอ7านม
นเก�ดข1@นมาจาก
ความสงบน
@นม
นจะละเอ�ยดมาก...ม
นเปFนป 
ญญา  เม>?อป 
ญญาเก�ดจะอบรม
ศ�ล เม>?อศ�ลเก�ดจะอบรมสมาธ� สมาธ�กFอบรมป 
ญญา เว�ยนไปจนกว7ามะม7วง
ล6กน
@นม
นจะส�ก เม>?อม
นส�กแล-วม
นกFท�@งรสฝาดของม
น ท�@งส�เข�ยวของม
น ท�@ง
อาการของม
นค>อล6กม
นเลFก ท�@งมาจนเปFนล6กโต ท
@งรสฝาดกFด� รสเปร�@ยวกFด� 
เม>?อมาถ1งม
นส�กแล-วม
นจะหวานเหม>อนก
นหมด  ม
นจ
ดย
งไม7เข-าลFอคก
น 
ม
นจ1งไม7หวาน
อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ย
งไม7เข-าลFอคก
นกFเปFนศ�ล  แล-วกFเปFนสมาธ�  ผลท�?ส�ดถ-า
หากว7าม
นเข-าลFอคก
นจร�งๆกFเหม>อนมะม7วงล6กน
@น ล6กเลFกๆ แล-วกFโตจนส�ก 
ม
นกFเข-าลFอคเด�ยวก
นเปFนมะม7วงส�ก  ไม7ใช7มะม7วงล6กอ>?นจะมาเพ�?มเต�ม 
มะม7วงล6กน
@นแหละท�?ม
นล6กเลFกๆน
?นแหละ  ม
นอ7อนน
?นแหละ  ม
นแก7กF
มะม7วงล6กน
@นแหละ ม
นส�กกFมะม7วงล6กน
@นแหละ น�?ให-เร�ยนอย7างน�@  ท�น�@เร>?อง
การอบรม ม
นเก�?ยวแก7กายก
บใจ เอา "กาย" กBอนน�Pแหละมาด0 เอา "จ!ต" 
อ�นน�Pแหละมาอบรมไม7ได-คว-าเอาท�?ไหน เร>?องสมาธ�ของเราน
@นม
นจะม�ทาง
สงส
ยมาก  เร>?องท�าสมาธ�น�@ยาก...ยากเพราะม
นสงส
ยมาก  พอไปน
?งด6กFไม7
สงบง7าย  อ
นน�@เรากFไม7สบายใจ  ม
นว�7นๆวายๆม
นน1กค�ดต7างๆนานาอย7างน�@ 
เรากFอยากเร7งให-ม
นสงบ  ท�าไมม
นถ1งไม7สงบ  ม
นว�7นวาย  บางท�กFเลยหย�ด
ท�า
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ด
งน
@น จ1งให-เข-าใจว7า ม
นเปFนเร>?องธรรมดาของม
น ค�ดด6จ�ตใจของเราต
@งแต7
เราออกจากท-องแม7ของเรามาโน7น  อยากได-อะไรกFร-องไห-เอา  อาการอ
นน�@
เราเคยได-ร
กษาม
นไหม ท�น�@เรามาร
กษาตอนแก7ส
กป�สองป�น�@ ม
นไม7ได-เส�@ยว
ของม
นหรอก  ถ-าน
บเวลาเท�ยบก
นด6แล-ว  ท�าไมจะให-ม
นสงบเรFวน
กละ 
อาตมาค�ดว7า  ๘  พรรษา  ท�?อาตมาออกไปปฏ�บ
ต�  ปฏ�บ
ต�แล-วค�ดว7า 
เออ!...เราบวช  ๘  พรรษาน�@กFเหม>อนได-พรรษาเด�ยว  เราจะท�าจ�ตใจให-ม
น
สงบอ�ก  ๒๐  พรรษา  อาตมากFพอใจแล-ว  ต
@งแต7ย
งเลFกอย67  ไม7เคยค�ดมาก
ขนาดน
@น ท�าไปๆ เร>?องท�าไม7หย�ดน
@นแหละ อ
นน
@นแหละม
นจะให-ความร6-เรา 
แก-การสงส
ยบางส�?งบางอย7างได- กFเพราะการกระท�าไม7ได-หย�ด
ท�าไปเร>?อยๆ ม
นสงบกFท�า ไม7สงบกFท�าม
นไป ข�@เก�ยจกFท�าขย
นกFท�า คนเราข�@
เก�ยจไม7ท�า พอขย
นม
นจ1งท�า ม
นจะเข-าข-างต
วเอง ต-องพยายามท�า การก
ระท�าน
@นไม7ใช7น
?งสมาธ�เท7าน
@น  เปFนเร>?องของการกระท�า  เม>?อหากว7าเราไม7
ตาย  เราไม7หล
บเส�ยแล-วนะให-ม�ความร6-ส1กอย67เสมอ  ในเวลาน
@น  ส7วนน
@น 
เปFนส7วนท�?เราจะปฏ�บ
ต�ไปหมด  ท
@งการย>น  การเด�น  การน
?ง  การนอน  ๔ 
อ�ร�ยาบถน�?  เราจะตร
สร6-ธรรมได-ท
@งหมด  ฉะน
@นอ�ร�ยาบถท
@งส�?น�@ท7านจ1งไม7ให-
ประมาท...พระพ�ทธเจ-าของเรา  เหFนไหมพระอานนทQสอนพระอานนทQนอน 
ท�าความเพ�ยรมากจนล>มจ�าว
ดเท7าน
@นแหละถ-าวางจ�ตป 
�บ จ�ตรวมตรงน
@น กF
เลยเปFนพระอรห
นตQ  จะประมาทได-หร>อ  การน
?งอย7างน�@ถ-าก�าหนดม
น น
?งกF
ตร
สร6-ได-  การเก�ดกFตร
สร6-ได-  การนอนกFตร
สร6-ได-  การไปท�?ไหนกFตร
สร6-ได-ท
@ง
น
@น ท7านจ1งว7าอย7าประมาท คนท�?ไม7ประมาทน
@นค>อคนม�สต�อย67
"สต�" ค>อความระล1กได-อย67เสมอ "ส
มปช
ญญะ" ค>อความร6-ต
ว เราระล1กได-ว7า
เราท�าอะไร  เราร6-อะไร  เราร6-ต
วไหม  เม>?อเราอย67อย7างน�@  เม>?อเราพ6ดอย7างน�@ 
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เม>?อเราเปFนอย67อย7างน�@  เราร6-ต
วไหม  เราอย67ในสภาพอย7างไรกFให-ม
นร6-จ
ก
ตลอดเวลา  อ
นน
@นแหละม
นจะพาให-เก�ดความร6-ความเหFน...ถ-าม
นถ6ก
อารมณQมา ถ-าเปร�ยบก
บคนสองคนหามท7อนไม-มาคนละข-าง...ม
นหน
กมาก 
เราเปFนผ6-ใหญ7น
?งด6อย67  โอ-ย!...ท7อนไม-น
?นม
นจะท
บก
นตายนะน
?น  เรากFจะ
เข-าไปช7วย ผ6-ท�?จะเข-าไปช7วยค>อ  "ป 
ญญา" "สต�"  ระล1กได-อย67  "ส
มปช
ญญะ" 
ร6-ต
วอย67 หากม
นไปไม7ไหว ผ6-ม�ป 
ญญาต-องเข-าไปช7วย ม�สต� ม�ส
มปช
ญญะ ม�
ป 
ญญา ท
@ง ๓ อย7าง ช7วยก
นยกข1@นม
นกFเบา
อ
นน�@เปร�ยบให-ฟ 
งเฉยๆ  น�?เปร�ยบเปFนบ�คลาธ�ษฐานให-ฟ 
ง  ม
นจะเปFนอย7าง
น
@น แล-วเราท�าไปเร>?อยๆ ไม7ใช7ว7าเราน
?งสมาธ�เราจ1งต
@งใจ จะย>น จะเด�น จะ
ไปจะมา กFให-ม�สต�ส
มปช
ญญะ ถ-าม�สต�ส
มปช
ญญะอย67เสมอ ถ-าเราพ6ดอะไร
กFคงจะร6-จ
ก  แม-ตลอดจ�ตเราค�ดด�กFร6-จ
ก  ค�ดช
?วกFร6-จ
ก  ค�ดไปท�?ไหนร6-หมดท
@ง
น
@น น�?เร>?องกาย วาจา ใจ ของเราน�?ร6-จ
กอย67เสมอ แต7ว7าจะละม
นได-หร>อไม7ได- 
เรากFร6-จ
ก อ
นน�@ละได-อ
นน�@ละไม7ได-กFร6-จ
ก ว7าม
นผ�ดค�ดอย7างน�@ ม
นผ�ดท�าอย7าง
น�@ม
นผ�ด  บางท�ม
นผ�ดกFด>@อค�ดอย67  ด>@อท�าอย67กFม�  ในบางคร
@งกFร6-จ
กว7าเจ-าของ
ด>@ออย67 ต-องพยายามแก-อย67เสมอ การย>นหน1?ง การน
?งหน1?ง การนอนหน1?ง ให-
เราภาวนาอย67หมดท�กอย7าง  ไม7ใช7ว7าจะออกจากสมาธ�แล-วฉ
นจะหย�ด
ท�าความเพ�ยรแล-ว น
@นม
นไม7ถ6กต-องจะย
งอย67ไกลมากท�เด�ยว
ถ-าเราม�สต�  ม�ส
มปช
ญญะ  ม�ป 
ญญา  อย67เสมอน
@น  เม>?อเราออกจาก
สมาธ�...การน
?งนะ ม
นจะร6-ต
วตลอดเวลา อารมณQด�ช
?วมาม
นจะร6-จ
ก  ร6-จ
กไป
หมดท�กอย7าง  ร
บได-หมด  ส�ารวม  อาการส�ารวมอารมณQท
@งหลายร6-จ
กอย67
เสมอ  อ
นน�@เปFนศ�ล  ม
นเปFนศ�ลอย7างน�@  เม>?อศ�ลม
นส
งวรส�ารวมอย67อย7างน�@กF
เปFน  "ศ�ล"  แล-ว  ถ-าม
นส�ารวมส
งวรอย67  ส�?งท
@งหลายร6-เท7าม
น  ร6-เร>?องเหต�ผล
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ของม
นแล-ว ม
นกFเก�ดความสงบ กFเปFน "สมาธ�"  ตรงน
@น เม>?อความสงบเก�ด
ข1@นมาม
นกFว�จ
ยไปอ�ก ความร6-เก�ดในคนม
นเปFน "ป 
ญญา" รวมการเด�น การ
ย>น  การน
?ง  การนอนน
?นแหละ  ได-ภาวนาอย67ท�กอ�ร�ยาบถอ
นน�@ไปง7าย  ได-
ภาวนาเตFมท�?  ถ-าหากการน
?งสมาธ�อย7างเด�ยวน
@นว7าเราได-ภาวนา เข-าสมาธ�
อย7างน
@น ต7อจากน
@นไปจะได-เคล>?อนภาวนาอย7างน�@ไม7ถ6กต-อง
เร>?องการปฏ�บ
ต�ของพระน
@น ท7านว7าว
นหน1?งก
บค>นหน1?งม� ๒๔ ช
?วโมง ท7าน
ให-เข-านอน ๔ ช
?วโมงเปFนการพ
กผ7อนของเรา อ�ก ๒๐ ช
?วโมงน
@น ให-เราม�
สต�ส
มปช
ญญะ ม�ป 
ญญาอย67เสมอ ย>นเด�น น
?ง นอน อ�ร�ยาบถใดกFตามเปFนผ6-
ท�?ไม7ประมาทอย67แล-ว  ถ-าเราม�ท
@งกลางว
นท
@งกลางค>นม
นกFสว7าง หร>อก7อนท�?
เราจะจ�าว
ดก�าหนดลมหายใจเข-าออก  "พ�ทโธๆ"  ม�สต�  น1กว7าเราจะหล
บไป
ส
ก ๑ ช
?วโมง ๒ ช
?วโมง เราจะต
ดส�นว7าตอนต-นก
บตอนปลายน
@นม
นเหม>อน
ก
น เหม>อนก
บม
นไม7หล
บ เพราะว7าจ�ตม
นต>?นอย67แล-ว ในเวลาต7อไปน�@ฝ 
นม
น
กFจะไม7ฝ 
นนะ  คนฝ 
นม
นต>?นม
นจะฝ 
นเปFนหร>อ  น�?เราเคยนอนละเมอ  นอน
ก
ดฟ 
น  นอนกรน....อย7างน�@ม
นจะกรนไม7ได-หรอก  พอจะกรนม
นกFต>?นแล-ว 
เพราะม
นต>?นอย67แล-ว
เม>?อเราต>?นข1@นมาจร�งๆ ท�น�@ร6-เสมอว7าจ�ตของเราน
@นเหม>อนไม7ได-นอน ค>อม
น
ร6-ตามลมหายใจเข-าออกอย67เสมอ  จ
บลมน
@นเปFนอาจ�นตQต7อไป  กFจะร6-ส1ก
แปลกต
วเอง นอนเหม>อนไม7ได-นอน ไม7ม�การห�ว ไม7ม�การง7วง ร6-ได-หมดท�ก
อย7าง  และไม7ม�การฝ 
น  ถ-าหากว7าม
นจะฝ 
นม
นจะเปFน "ส,บ!น"  แจBงข9าวย!=ง
กว9าฝ�นเขBาไปอ�ก ม
นใกล-เข-าไป  ม
นจะเร�?มใกล-เข-าไปๆ  ท�กท�ๆ  เราจะท�า
อย67จนกว7าม
นไม7ได-นอน  ม
นกFไม7ง7วง  เม>?อเราอยากท�าสมาธ�พอสมควรแล-ว 
เม>?อม
นง7วงนอนมาป 
�บ  ก�าหนดเข-าป�sบ  ความง7วงนอนหายเลย  ไม7ม�ใช-ได-
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อย7างน
@น  ความสงบของเรา  ถ-าม
นเปFนอย7างน
@น  กFจะไม7เปFนอะไรม�สต�เตFม
เป�?ยม  เม>?อน
?งสมาธ�ท�?เร�ยกว7าอ�ปจารสมาธ�หน1?ง  ขณ�กสมาธ�หน1?ง  อ
ปปนา
สมาธ�หน1?ง ม
นม�อย67 ๓ อย7าง
"อ,ปจารสมาธ!"น�?อย7างน-อย  ค>อเราน
?งแล-วจะม�ความปร�งแต7งอ,ปจาร แปล
ว7า  ความเท�?ยวไปของจ�ต  ม
นไปอย67ตรงน
@น  ม
นไปค�ดถ1งอ
นน
@น  แต7อย67ใน
ความสงบ  ม
นค�ดอย67ในความสงบ  ม
นค�ดอย67ในบ-านม
น  ถ-าเปFนไก7ม
นกFจะ
เด�นอย67ในกรงไก7 ไม7ได-เด�นออกจากกรงไป เปFนอ�ปจารสงบอย67 ถ-าสงบไปม�
ความสงบย�?งข1@นกว7าน
@นอ�ก  ถ-าสงบจร�งๆน�?  ช
?วขณะหน1?งเปFน "ขณ!ก
สมาธ!" อ
นน
@นเร�ยกว7าขณ�กสมาธ�  ม
นสงบจร�งๆช
?วขณะหน1?ง ไม7นาน ออก
จากน
?นกFถอนออกมาอ�ก ม
นกFเท�?ยวอ�ปจาร ม�ขณ�กอ�ปจารสมาธ�ม
นสล
บก
น
อย67เร>?อยอย7างน�@แหละ เปFนอย67อย7างน
@นแหละ แล-วไม7ร�าคาญ ม
นสงบอย67 ไม7
ร�าคาญ ไม7ว�7นวาย เด�นไปกFเด�นอย67ในวงรอบ อย67ในกรงของม
น  ไม7ได-เด�น
ออกนอกกรงไป น�?ค>ออ�ปจารม
นเท�?ยวอย67 ถ1งเวลาป�sบกFเข-าไปอ�ก เง�ยบ สงบ 
สงบจร�งๆ แต7น�ดเด�ยว เร�ยกว7าขณ�กสมาธ� สองอย7างน�@ม
นจะส
มพ
นธQก
นอย67
ตลอดเวลา กFช7างม
น เปFนอะไรกFช7างม
น ด6ม
นอย67น
?น ท�น�@ม
นเท�?ยวไป ท�น�@ม
น
สงบกFด6ม
นอย67อย7างน
@นแหละ  ม
นจะร6-จะเหFนข1@นมาแล-ว  ม
นกFจะว�พากษQ
ว�จารณQของม
นในต
ว
เม>?อถ6กธรรมะถ6กจร�ตม
นเข-าเวลาใดเวลาหน1?งท�?ความสงบ  ความสงบเข-าไป
ในน
@น ม
นจะต7างจากอ�ปจารสมาธ� ม
นจะต7างจากขณ�กสมาธ�ต7างจากอ�ปจาร
สมาธ�  ค>อม
นจะไม7เด�นไปเท�?ยว  ต7างจากขณ�กสมาธ�อย7างไร  ค>อม
นเข-าไป
อย67นาน  ถ-าม
นเข-าไปอย67ท�?น
?น  ท�น�@จ�ตม
นเข-าไป  อ
นตามท�?ว7าจ�ตเข-าไปน�@กF
สมม�ต�ว7าให-ม
นเปล�?ยนเส�ย  เปล�?ยนจากอ�ปจารเส�ย  เปล�?ยนเปFนขณ�กสมาธ�
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เส�ย เปล�?ยนจากขณ�กสมาธ�เปFนอ�ปจารสมาธ�เส�ย ค>อม
นเข-าไปนาน เข-าไป
อย67นาน  สงบ  เม>?อเราม�ความสงบอย67ในท�?น
?น  ไม7ม�เจFบ  ไม7ม�ปวด  ไม7ม�
ง7วงเหงาหาวนอน อารมณQทางนอกจะส7งเข-าไปไม7ถ1ง  ถ-าเปFนแสงเท�ยนเรา 
แสงตะเก�ยงเรา  กFเปFนการจ�ดแล-วเอาโปsะครอบ  ต
วไฟท�?อย67ข-างในจะไม7พ
ด
ไปพ
ดมา ไม7แกว7งไปแกว7งมาจะร�7งโรจนQโชต�การอย67
ในเวลาน
@นท�าอย7างไร  ในเวลาน
@นเตร�ยมสต�ไว-  เตร�ยมส
มปช
ญญะไว-ให-ด� 
แต7ม
นกFเตร�ยมของม
นเตFมท�?ละ จ1งเก�ดเปFนเช7นน
@นได- ถ-าม
นไม7ได-เปFนอย7าง
น
@น  ไม7ได-เตร�ยมต
วม
นหรอก  อย67นานไปถ1งเวลาม
นกFจะเปล�?ยนสภาพออก
มา เม>?อม
นเปล�?ยนสภาพม
นจะเก�ดร6-เร>?องข1@นมา เร>?องราวต7างๆร6-จ
กเร>?องของ
ม
น ค>ออย7างเราไปอย67ในต6- ลมกFไม7พ
ดไม7โบกเรา ม
นเปFนสภาพหน1?ง ท�น�@เรา
เป�ดต6-ออกมาจะถ6กแดดถ6กลม อาการม
นต7างก
นเช7นน�@  อ
นน�@เร�ยกว7าอ�ปจาร 
ป 
ญญาม
นจะเก�ดท�?น�?  เก�ดเพราะร6-จ
กเร>?องราวมากระทบ  ม
นจะได-ว�พากษQ
ว�จารณQอย67น�?  ว�พากษQว�จารณQพอสมควรแล-วม
นกFสงบเข-าไปอ�ก  เยFนสบาย 
อ
นน�@ล>มร�7งล>มสว7างสงบไป  อ
นน�@ไม7ต-องสงส
ย  อย7าล>ม  แต7ว7าผ6-ท�าสมาธ�น
@น 
ความเปFนจร�งให-ม
นถ1งข
@นน�@เส�ยก7อนอย7างน-อย  อ
ปปนาสมาธ�ม
นสงบน�? 
แปลก...หากไปถ1งอ
ปปนาสมาธ�น
@น  เราจะล>มไม7เปFน  เพราะม
นเก�ดด-วย
ส
นดานเจ-าของแล-ว...ล>มไม7ได-  แม-จะตายม
นกFไม7ล>ม  เร>?องม
นเข-ามาน�?  ม
น
ไม7ล>มส
กท� ไปท�?ไหนกFตามไม7ล>ม อ
นน�@เปFนของตายต
วม
นอย67แล-วต7อจากน
@น
ไปม�แต7เร>?องของป 
ญญาม
นจะเก�ด  เร>?องธรรมะ  เร>?องอน�จจ
ง  เร>?องท�กข
ง 
เร>?องอน
ตตา เราเหFนตามธรรมชาต�ความเปFนจร�งของม
นเสมอ
ท�น�@ต7อไปน�@  ม
นจะเอาอารมณQเปFนว�ป 
สสนา  อารมณQของว�ป 
สสนาค>ออะไร? 
ค>อเร>?องของอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา อ
นน�@ม
นจะเก�ดอย67ก
บจ�ตของเรา เช7นว7า
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ว
นน�@ม
นได-ความส�ขมาก  กFพ6ดว7า  "เออ!...อ
นน�@ม
นกFไม7เท�?ยงหรอก  ไม7
แน7นอนเลย" แน7ะ...ว
นน�@ม
นว�7นวายเหล>อเก�น เร>?องว�7นวายน�@กFไม7แน7นอน ว
น
น�@ม
นสงบเหล>อเก�นเร>?องสงบน�@กFไม7แน7นอน  อย7าไปเข-าข-างม
นส
กอย7างหน1?ง 
ม
นจะเอาความส�ขมาให-เรากFด6  เอาความท�กขQมาให-กFด6  เอาความสงบมาให-
กFด6  เราด6แล-วกFร6-  ร6-ให-เหน>อส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?น  เม>?อ
เหFนป�sบ...จะชอบใจกFช7าง กFให-พ6ดว7า  "อ
นน�@ไม7แน7"  อ
นน�@เปFนของไม7แน7นอน 
อย7างน�@ม
นจะเปFนอารมณQของว�ป 
สสนาตลอดเวลา  ท
@งท�?ไม7แน7นอนน�@นะม
น
จะเปFนเหต�ว7าให-เราไปย1ดม
?นถ>อม
?นในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@นด-วยความร6-เท7า 
ม
นเปFนอย7างน
@น ว7าส�ขม
นกFแค7น
@น ท�กขQม
นกFแค7น
@น
"ม
นเปFนส
กแต7ว7า"ไม7แน7นอนส
กอย7างหน1?งเลย  จ�ตใจของเราในเวลาน
@นม
น
จะม�อารมณQอย67กFเพราะว7าว�ป 
สสนาก
มม
ฏฐาน ม
นเปFนเร>?องของอน�จจ
ง  ท�ก
ข
ง อน
ตตา เม>?อม�เร>?องอน�จจ
ง ท�กข
ง อน
ตตา เตFมพ>@นจ�ตของเราแล-ว ม
นกF
ไม7เข-าไปย>ดม
?นถ>อม
?น  กFเพราะว7าอ
นน
@นม
นไม7แน7จะไปย1ดม
นท�าไม อ
นน
@น
ม
นไม7เท�?ยงจะย1ดม
นท�าไม  ความส�ขเก�ดข1@นมากFวาง  ร6-ว7าม
นไม7เท�?ยงกFต-อง
วาง  ท�กขQเก�ดข1@นมาร6-แล-วกFต-องวางม
น  สงบเก�ดข1@นมาร6-แล-วกFต-องวางม
น 
ไม7เข-าข-างใดข-างหน1?งเลย  น�?ป 
ญญาม
นเก�ดเปFนว�ป 
สสนา  ไม7ใช7เอาท�?อ>?น
หรอก ม
นเร�?มมาจากน
@นแหละ เหม>อนก
นก
บมะม7วงท�?อาตมาเล7าให-ฟ 
ง ม
น
เร�?มมาจากน
?นแหละ  ม
นส�กม
นกFเร�?มมาจากผลเลFกๆน7ะแหละ  อย7าไปคว-า
อย7างอ>?นเลย อ
นน�@ให-หาอย67ตรงน�@
ท�น�@เม>?อว�ป 
สสนาม
นเก�ดข1@น  ความร6-ตามความเปFนจร�งม
นเก�ดข1@นท�ละน-อยๆ 
ความสงส
ยน
@นม
นกFเร�?มหายไป  เร�?มหายไป  ผลท�?ส�ดความสงส
ยน
@นม
นกF
ไม7ม� จะเก�ดส�ข จะเก�ดท�กขQ จะเก�ดอะไรต7างๆกFช7างม
นเถอะ ม
นม�หล
กฐาน
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อย67แล-ว  ม
นม�ป 
ญญาแล-วน
?นนะ  ไม7สงส
ยแล-ว  จะอย67ไปก�?ว
นม
นกFไม7สงส
ย
แล-ว  ด6ธรรมะในป 
จจ�บ
นท�?ม
นเก�ดม
นด
บเท7าน
@นแหละ  อ
นน�@ม
นกFอย67ด-วย
ความสงบเร�ยกว7า  "ว�ป 
สสนา"  ไม7ใช7ว7าว�ป 
สสนา...อย7าไปถ>อว7าบ
ดน�@เราเปFน
โสดาบ
นแล-วหร>อย
ง เราเปFนอนาคาม�แล-วหร>อย
ง เราเปFนอรห
นตQอย7าไปว7า
ม
น บ
ดน�@เราได-ญาณอะไร อย7าไปว7าม
นเลย ญาณม
นไม7ม�ก�าหนดขอบเขต
ม
นหรอก
ถ-าหากว7าเราหมดความสงส
ย อย67ด-วยความวางแล-ว ม�ความส�ขมา ท�กขQมา 
ด�มา  ช
?วมา  เรากFวาง  อาการวางน�@ม
นจะเปFนญาณอะไรกFช7างม
นเถอะ  ม
น
สงบแล-ว  ม
นพ-นจากความว�7นวาย  ม
นเปFนโลก�ตรจ�ตแล-ว  ม
นไม7พ
วพ
นอย67
ในโลกแล-ว  ม
นจะเปFนญาณอะไรหร>อไม7ใช7ญาณอะไรกFช7างม
นเถอะ  ม
น
เปFนอย67อย7างน
@นพอแล-วล
กษณะม
นพอ ไม7หว
?นไหวแล-ว อย67ไปเพราะความ
ร6-  อย67ไปเพราะความร6-เท7าตามความเปFนจร�ง  ม�ความร6-ไม7ย1ดความร6-น
?นอ�ก 
ไม7ย1ดอะไรท
@งหลายท
@งปวง ความร6-กFไม7ย1ด ว7าไม7ร6-กFไม7ย1ด ช
?วกFไม7ย1ดด�กFไม7
ย1ด ทางพระท7านว7าคร
@งแรกเราสร-างความด� คร
@งแรกเราสร-างความช
?ว ต7อ
มาเหFนความช
?วเปFนโทษกFเล�กม
นเส�ย แล-วมาสร-างความด�  ขย
นสร-างความ
ด�  ละความช
?ว  แล-วเม>?อม
นต�ดด�แล-วเม>?อไรแล-วช
?วม
นกFห7างไปๆ  แล-วเรากF
มาสร-างความด�อ
นน�@อ�กให-ร6-จ
กม
น  ถ-าไม7ร6-จ
กด�กFช
?วอ�ก  เรามาสร-างความ
ร6-ส1กอย7างน�@ให-ม
นเหน>อ...เหน>อด�  เหน>อช
?ว  ไอ-ด�น
@นม
นกFเปFนโรค  ช
?วม
นกF
เปFนโรค ไอ-ไม7ด�ไม7ช
?วน
@นสร-างให-ม�ข1@นมา ม�นอย09เหน@อด�เหน@อช�=ว อย09ดBวย
ความร0B แลBวเรากFไม9ย4ดม�น อ�นน�PกFเร�ยกว9า "ม�นสงบ" อย67ไปได-ร
บความ
ร6- ขนาดน
@นม
นจะไม7สงส
ยอะไรแล-ว ไม7ต-องสงส
ย "อน! จจ�ง"เปFนส�?งท�?ส�าค
ญ
มาก  อน�จจ
งไม7ม�ต
วม�ตน  แต7ม�ต
วม�ตนของเราน
@นม
นม�อย67  ร7างกายอน�จจ
ง
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ม
นกFบอกอย67แล-ว  ต
ว "ร0ปธรรม" ม
นบอกม
นไม7
แน7นอน "นามธรรม"ความร6-ส1กม
นกFไม7แน7นอน อน! จจ�งเปFนท�Pงร0ปท�Pง
นามน�=นแหละ  ร0Bอย09  ร0Bอย09อย9างน�Pน  เม@=อเราเหFนอ�นน�PเปFนอน!จจ�งใน
เวลาน�Pน  เรากFเขBาใกลBธรรมะของพระพ,ทธเจBาแลBว เร�?มจะเก�ดป 
ญญา
แล-ว ถ-าใครสนใจเร>?องอน�จจ
ง
พ�จารณาเร>?องอน�จจ
งม
นไม7แน7นอน  ม
นไม7เท�?ยง  ไม7แน7นอนเม>?อเราเหFน
อน�จจ
งไม7แน7นอนจร�งๆ  ค>อว7าม
นไม7เท�?ยง  ม
นจะกล
บตระบ
ดไปอ�กท�
หน1?ง ความแน9นอนกFอย09ในอน! จจ�งน�=นเอง  ความเท�=ยงท�=ส,ดม�นกFอย09ใน
อน! จจ�งน�=นเอง ฉะน
@นเร>?องอน�จจ
งน�@  จ1งเปFนธรรมะอ
นหน1?งท�?ช7วยให-เราเก�ด
ป 
ญญา ฉะน
@นจ1งว7า ผ6-ท�?เหFนอน�จจ
งน�@จ1งพบพระพ�ทธเจ-า หร>อพ6ดง7ายๆกFค>อ
ว7า "ต�วอน!จจ�ง"  น�PแหละเปFนต�วพระพ,ทธเจBา เข-าไปถ1งอน�จจ
งแล-วกFไม7
ย1ดม
?นถ>อม
?น  เม>?อถ1งการปล7อยวางแล-ว  ม
นกFถ1งความสงบ  เม>?อเปFนเช7นน�@
เรากFกราบพระพ�ทธเจ-า เรากFใกล-พระพ�ทธเจ-า
ค>อเราเข-าใกล-ธรรมะ  ท�?เร�ยกว7าอน�จจ
ง  อน�จจ
งกFเหม>อนพระพ�ทธเจ-า 
พระพ�ทธเจ-ากFเหม>อนอน�จจ
ง เหFนอน�จจ
งแล-วกFเหFนพระพ�ทธเจ-า ให-ม
นเปFน
วงกลม อาตมาเข-าใจท
นท�เลย วงกลมน�Pนค@อความร0Bส4ก ความร0Bส4กม�อย09
น�=นกFค@อความม�  "สต!"  สต!น�PนเปFนวงกลมไม9ขาดสาย เม>?อม�สต�อย67กFร6-จ
ก
ท�กอย7าง  อาการจ�ตของเราท�?ม
นจะเก�ดข1@นมาน
?น  ท�?ส�ดของม
นม�เวลานะ  กF
เราอย67อาศ
ยวงกลมน
?นอย67ม�สต�อย67  ม�ส
มปช
ญญะอย67แล-ว  ม
นกFรอบร6-อย67แล-ว 
ม
นจะเปFนศ�ลเปFนส
งวรส�ารวมอย67ในเวลาน
@น...ถ-าเราม�สต�อย67  ถ-าเราไม7ม�สต�
อย67เรากFไม7ร6-จ
ก  ร6-ม
นร6-ข-างนอก  ไม7ร6-ในสต�  ม
นร6-ไปอย7างอ>?นซะ  ถ-าอย67ใน
วงกลมอ
นน�@ม
นร6-สต�  สต�ร6-ข1@นมา  ร6-ผ�ดร6-ถ6ก  อะไรกFตามถ-าเราร6-จ
กม
นแล-วท�า
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จนเปFนวงกลม  อ
นน�@ความฉลาดม
นจะเก�ดข1@นมา  เพราะเราส
งวรส�ารวมอย67
อย7างน�@
เม>?อเราท�าความเข-าใจว7า  บ
ดน�@เราท�าสมาธ�  น
?งสมาธ�  เม>?อไปถ1งท�?อ>?นเรา
หล�ดจากสมาธ� พ6ดง7ายๆ สมาธ�ม
นจะเปFนสองอย7างนะโยมนะเราน�=งสมาธ!
ค@อความสงบน�=  ม�นจะเปFนสมาธ!องค:ของฌาณเพราะม�นน!= ง  อ!ร!ยาบถ
น�Pม�นละเอ�ยด.
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๖๕ - ภาวนาพ,ทโธนJPาตาไม9ไหล
http://ajahnchah.org/thai/PAVANA.php 

พวกเราชาวพ�ทธท
@งหลาย  ว
น  ๘  ค�?า  หร>อ  ๑๕ ค�?า  เปFนว
นกรณ�พ�เศษท�?
ส�าค
ญส�าหร
บพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย ถ1งแม-ว7าพวกเราจะมาว
ดกFตาม หร>อไม7
มาว
ดกFตาม ว
นน�@ให-ถ>อเปFน  "ว
นพ�เศษ"  ให-ร
กษากาย วาจา ใจ ของเราให-
เปFนปกต� ต7างจากว
นธรรมดา เพราะว7า เปFนว
นท�?เราได-อบรมธรรมะ อบรม
ภายในว
ดกFด� นอกว
ดกFด� ว
นน�@ให-เปFนว
นพ�เศษ
สถานท�?ว
ดน�@ย
งไม7สะดวกเท7าไรหรอก  เพราะมาอย67ใหม7ย
งไม7เร�ยบร-อย  จะ
มาท�าให-เปFนก�จล
กษณะ  ฟ 
งเทศนQฟ 
งธรรมกFย
งไม7สะดวกเท7าไร  มาพ
กก
น
ช
?วคราว  ว
ดหนองป7าพงเปFนว
ดท�?ไกลจากบ-าน  ให-พวกเราพาก
นไปว
ด
หนองป7าพงให-มากๆ  เม>?อถ1งว
นพระท�?น�?เปFนสถานท�?ค
บแคบ  (ว
ดก7อนอก) 
เปFนเพ�ยงสถานท�?ร
บแขกท�?มาจากทางไกลเท7าน
@น  แขกทางไกลกFมา  พ
ก
ช
?วคราว  มากราบเย�?ยมแล-วเขากFไป  สถานท�?ฟ 
งเทศนQ  สถานท�?แสดงธรรม 
ค>อ"ว
ดหนองป7าพง" เปFนสถานท�?เง�ยบ ไกลจากช�มชน ไกลจากส�?งท�?รบกวน 
เปFนสถานท�?สมควรฟ 
งธรรม และท�าสมาธ�ภาวนา
ว
ดน�@เปFนว
ดเก7าแก7  (ว
ดก7อนอก)  ก7อต
@งข1@นพร-อมหม67บ-าน  (ก7อนอก)  บ-านน�@
เปFนบ-านใหญ7พอสมควร แยกก
นออกเปFนสองสามหม67บ-าน ว
ดน�@เปFนว
ดเก7า
แก7ท�?ส�ด  แต7ไม7ม�พระอย67  พระหน�ไปหมด ไม7ม�ผ6-ร
กษา  ขาดผ6-อบรม ขาดผ6-
อ�ปถ
มภQ  ส�?งท
@งหลายถ-าขาดการร
กษากFเปFนเหม>อนว
ดน�@แหละ  ศาลากFไม7ม� 
ก�ฏ�กFไม7ม�  ร
@วกFไม7ม�  อะไรท�กอย7างกFทร�ดโทรมไปหมด  เพราะว7าไม7ม�คน
ร
กษาฉ
นใด ต
วพวกเราท
@งหลายท�?เปFนพ�ทธบร�ษ
ท ม�อ�บาสก อ�บาส�กาภ�กษ� 
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สามเณร ท�?น
บเน>?องอย67ในพ�ทธบร�ษ
ทน�@ ถ-าหากว7าขาดการอ�ปถ
มภQร
กษาต
ว
เอง  ม
นกFเหม>อนก
บว
ดน�@  น
บว
นแต7จะน-อยเข-าไปพ
งเข-าไป  ก�ฏ�ว�หารทร�ด
โทรมไป ผลท�?ส�ดกFเหล>อแต7แผ7นด�น
พวกเราชาวพ�ทธท
@งหลายกFเหม>อนก
น  จะเปFนพระภ�กษ�สามเณร  หร>อ
ญาต�โยมกFตาม  ชาวพ�ทธไม7ปฏ�บ
ต�ตามชาวพ�ทธ  ม
นกFไม7เก�ดประโยชนQ
อะไร เหม>อนก
นก
บม�ว
ดไม7ม�พระอย67อาศ
ย ไม7ม�ญาต�โยมอ�ปถ
มภQค�@าช6 ม
นกF
เหล>อแต7ว
ตถ�  เหล>อแต7แผ7นด�น  เปFนว
ดท�?ไม7สมบ6รณQ  เปFนว
ดท�?ทร�ดโทรม 
บ�คคลหญ�งชายท
@งหลายกFเหม>อนก
น ถ-าหากว7าพวกเราไม7ม� "ศ�ลธรรม" คน
น
@นกFหมดความเปFนคน ม
นเหล>อแต7หน
ง เหล>อแต7กระด6ก เหล>อแต7เน>@อ ต
ว
คนไม7ม�ค�ณงามความด�ในใจของเราไม7ม�  ฉะน
@นคนปราศจากค�ณงามความ
ด� ค>อไม7ร6-จ
กความด�น
?นแหละ มาหาพระกFมาหาแต7ของด�ไม7ร6-ว7า "ของด�" อย67
ไหน? ไม7ม�ของด�หรอก ต-องร
กษาเอาม
นถ1งจะด� เราไม7ได-ท�าความด� ถ1งจะ
ขอของด�ม
นกFไม7ได-ด�
พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า  "ความด�ของเรากFค>อ  กาย  วาจาใจ  ร
กษาม
น 
แต7งปร
บปร�งม
น ปฏ�บ
ต�ให-ม
นด�งามข1@น ม
นกFด�อย67ในท�?น
@น ไม7ใช7ของด�จะไป
ขอเอาก
บพระพ�ทธเจ-า  พระพ�ทธเจ-ากFให-ของด�เราไม7ได-  นอกจากท7านสอน
ให-ท�า  ให-ท�าเอา  ให-ละอย7างน
@นปฏ�บ
ต�อย7างน�@  แล-วกFไปปฏ�บ
ต�เอา  ม
นกFได- 
ม
นกFด�ข1@นมา ไม7ใช7ว7าของด�อย67ก
บพระพ�ทธเจ-า ของด�ท�?อย67ก
บพระพ�ทธเจ-ากF
เปFนของด�ท�?อย67ก
บพระองคQ  จะไปขอเอาก
บท7านไม7ได-...  เราจะต-องปฏ�บ
ต�
เอา  ผลท�?ส�ดแล-วความด�กFจะอย67ก
บเรา  แต7ถ-าเราไม7สร-างความด�ท�?ถ6กต-อง
ข1@น ม
นกFด�ข1@นไม7ได- ไม7ปรากฏข1@นได- ความด�ม�อย67ท
?วไปในสกลกายของเรา 
สร-างข1@น  ปฏ�บ
ต�ข1@น  พวกเราจ1งได-มาปฏ�บ
ต�เปFนกล�7มข1@นเพ>?อฟ 
งธรรม  เพ>?อ
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จะได-ร6-จ
กว7าของด�เปFนอย7างไร ของด�อย67ท�?ไหน ท�าอย7างไรจ1งจะได-  เพ>?อเรา
จะได-ร6-จ
กอย7างแน7นอน ถ-าร6-จ
กแน7นอนแล-วของด�กFอย67ก
บต
วเรา
พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า  "พระตถาคตเปFนแต7ผ6-บอก"  ท7านเอาของด�ให-เรา
ไม7ได- ท7านบอกอ
นน
@นควรละ อ
นน
@นควรประพฤต�ปฏ�บ
ต� อ
นน
@นผ�ด อ
นน
@น
ถ6ก ท7านบอกให-เท7าน�@  ไม7ใช7ว7าท7านจะเอาของด�ให-เรา เอาความช
?วหน�ออก
จากเราได- เราต-องท�าเอาเอง ความด�สร-างเอาเอง ความช
?วถ-าม�ข1@นกFละเอา
เอง
ฉะน
@น ท7านให-เรามาฟ 
งธรรม แล-วให-ภาวนา  "ภาวนา"  กFค>อพ�จารณาด6น
?น
แหละ  ท�าไร7ท�านากFเหม>อนก
น  ถ-าขาดการภาวนา  กFไม7เปFน  ค>อม
นไม7ด� 
ภาวนาค>อการค�ดให-ม
นถ6กต-อง ค�ดให-ม
นด�งาม เร�ยกในทางธรรมะว7า  การ 
"ภาวนา"  เอาพ�ทโธให-ภาวนา  "พ�ทโธ"แปลว7า ผ6-ร6-  ผ6-ต>?น ผ6-เบ�กบาน ถ-าใคร
ภาวนาพ�ทโธแล-ว ไม7ม�น�@าตาไหล ใจไม7ข�7นม
ว ใจปราศจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลงเปFนใจท�?สงบระง
บ ถ-าเราร6-เร>?องของม
นกFเปFนอย7างน�@ ความ
ท�กขQเก�ดข1@นไม7ได- แต7เราไม7ค7อยได-พ�จารณาอย7างน�@
ว
นหน1?ง  ม�โยมมาจากอ�าเภออ�านาจเจร�ญ  มาหาอาตมา  แกท�กขQมาก 
ว�7นวายมาก  แกบอกว7าแกท�กขQมาก  เปFนเร>?องใหญ7มากอาตมาถามว7าเร>?อง
อะไรท�?โยมว7าเปFนเร>?องใหญ7มาก  แกบอกว7าเม�ยแกตาย  ห>อ?  น1กว7าเร>?อง
ใหญ7โตอะไร  เร>?อง  "ตาย"  ม
นเปFนเร>?องธรรมดา  ไม7ใช7เร>?องใหญ7โตอะไร
หรอก ถ-าเร>?องใหญ7กFค>อเร>?อง  "เก�ด"  ข1@นมาน
@นแหละ ม
นเปFนเร>?องใหญ7กว7า 
ตาย  ม
นเร>?องเลFกหรอก  ตายม
นมาจากไหน  ตายม
นมาจากเก�ด  จะมา
เส�ยใจก
บม
นท�าไม เวลาม
นเก�ดท�าไมไม7เส�ยใจ ท�าไมจะมาเส�ยใจเวลาท�?ม
น
ตาย  อาตมาตกใจหมดน1กว7าเปFนเร>?องใหญ7โตอะไร  น�@แหละเลยเหFนว7าเปFน
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เร>?องใหญ7โตไป ความจร�งท7านให-พ�จารณา "ความเก�ด" พ�จารณา"ความแก7" 
พ�จารณา "ความเจFบ"  พ�จารณา "ความตาย" พระพ�ทธองคQท7านให-พวกเรา
พ�จารณาส�?งเหล7าน�@  แต7เราเก�ดข1@นมาไม7ได-พ�จารณา  ม
วแต7เพล�ดเพล�นก
น
อย67  คนเราถ-าม
นเพล�ดเพล�นแล-วม
นเปFนบ-าม
นจ1งเพล�ดเพล�น  ถ-าไม7เปFนบ-า
ม
นไม7เพล�ดเพล�นหรอก
ถ-าว7าไม7จร�ง ลองเอาส�รามาด>?มด6ซ�  เปFนบ-าเลย เพล�ดเพล�นก
นไปเลยแหละ 
ร-องร�าท�าเพลงก
นข1@นเด�wยวน�@เลย  ถ-าให-อย67สบายสงบ  เปFนคนไม7บ-า  ม
นไม7
เพล�ดเพล�นหรอก  อย67อย7างสงบสบายถ-าคนสน�กสนานเพล�ดเพล�นแล-วค>อ
คนบ-า  เอาส�รามาด>?มลองด6ซ�  ไม7ร6-ว7าใครเปFนพ7อตา  ไม7ร6-ว7าใครเปFนล6กเขย 
เล7นห
วก
นไปเลย ถ-าคนเพล�ดเพล�นร-องร�าท�าเพลงค>อคนบ-า คนเราม
นชอบ
เพล�ดเพล�น  ไปเอาก
ญชามาส6บให-ต
วเองเปFนบ-า  เอาส�รามาด>?มให-ต
วเอง
เปFนบ-า  เอาภาพยนตรQมาฉายให-สน�กสนาน  ถ-าคนเปFนบ-าม
นเพล�ดเพล�น 
ถ-าคนไม7บ-าแล-วเปFนคนสงบ ด6ภาพยนตรQกFค>อด6ร6ปภาพน
?นแหละ เม>?อค>นน�@
ถ1งขนาดพระไม7ได-ต�ระฆ
ง  พระมาบอกอาตมาว7า  หลวงพ7อว
นน�@ไม7ต-องต�
ระฆ
ง  เพราะในบ-านเขาม�ภาพยนตรQ  ค�ดว7าเขาคงไม7มาว
ดก
น  อาตมาเลย
บอกว7า  เออ!...หย�ดซะ  กFด�  ให-เขาไปด6หน
งก
น  คนเราม
นชอบเปFนบ-า
มากกว7าเปFนคนด�  ชอบความหลงงมงายมากกว7าความจร�ง  ท�าไมม
นจ1งจะ
ไม7ม�ท�กขQ  อาตมาเลยบอกพระว7า  เออ!...ว
นหล
งค7อยต�เถอะ  ว
นท�?หน
งเขา
ไม7ฉายค7อยต�ว
นน�@เขาเปFนบ-าก
น  ให-เขาไปตามบ-าเขาซะก7อน  ว
นไหนเขา
ไม7เอาหน
งมาฉายคนด�ๆเขาจะมาว
ด  เม>?อค>นน�@พระเลยไม7ได-ต�ระฆ
ง  พระ
ท7านกFยอมหน
งเขาเหม>อนก
น  ถ-าจะมาเทศนQอย67น�?  หน
งกFฉายอย67โน-น  ต-อง
แพ-ภาพยนตรQเขา  เลยเล�กซะด�กว7า  น�?กFเลยไปไม7ไหวเพราะความเหFนเปFน
อย7างน
@น  ภาพยนตรQม
นเปFนเร>?องท�าให-จ�ตใจหลงงมงาย  ล6กหลานเราชอบ
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มากถ-าไปอย7างน
@น  ไม7ว7าแต7ล6กหรอกแม7ม
นกFเหม>อนก
นน
?นแหละ พ7อม
นกF
เหม>อนก
นน
@นแหละ  ชอบมากของอย7างน
@น  ชอบของต�?าช-า  ม
นม�แต7เร>?อง
ย
?วยวนห
วใจเราหมดท�กอย7าง  เปFนอย7างน�@ชอบอย7างน�@  ลองเอาพระมา
เทศนQลองด6 ก
บเอาไก7มาชนก
นลองด6 ต-องไปด6ไก7ชนก
นหมดท�กคน คนเรา
ม
นชอบอย7างน
@นท�กว
นน�@  เอามวยมาชกก
นด6  ต-องไปด6เขาชกมวยก
นหมด 
ม
นเลวร-ายขนาดน�@แหละคนเรา
อ
นน�@ท7านสอนแต7ส�?งด�ๆ ม
นไม7ฟ 
งหรอก ม
นไม7ร6-จ
กด� ภ
ยมาถ1งจ1งค7อยค�ดถ1ง 
"ความด�"  เช7น  ความเจFบไข-มาถ1ง  จ1งค�ดถ1งความด�  ความตายมาถ1งจ1งค�ด
หาความด�  ฉะน
@นพระพ�ทธองคQท7านจ1งให-พ�จารณา  "มรณาน�สต�"  ค>อความ
ตายท�กๆว
น ให-จ�ตใจม
นอ7อนโยน พ�จารณาความเก�ด ความแก7 ความเจFบ 
ความตาย ม
นด�ไปทางธรรมะ ม
นไม7ได-ด�ไปทางโลก ด�ทางท�?ไม7เบ�ยดเบ�ยน 
เย>อกเยFนห
วใจ  ศ�ลธรรมจะเก�ดข1@นได-กFเพราะม�ความร6-ส1กอย7างน
@นเส�ยก7อน 
ท7านให-ภาวนา
การภาวนาน�@กFไม7ค7อยร6-จ
กก
น  เอาส
@นๆให-ภาวนา  "พ�ทโธ"  ย�?งหลงไปใหญ7 
ย�?งไม7ร6-จ
ก  เอาพ�ทโธให-  ย�?งไม7ร6-จ
กความหมาย  ปลาเต-นออกข-องจ1งร-อง 
"พ�ทโธ"  อย7างน�@ร6-จ
ก  ความตายกFค�ดเหFนแต7เวลาหกล-ม  เวลาชนสะด�ดร-อง 
"โอsยตาย" กFแล-วไป ล�กข1@นมาได-กFไม7ตาย ไปเหย�ยบง6 ตกใจร-อง "โอsยตาย" 
แต7ถ-าไม7ได-เหย�ยบง6กFไม7ตาย  เท7าน�@  เหFนความตายแวsบเด�ยว  เหม>อน
ฟ-าแลบเท7าน
@น
พระพ�ทธเจ-าท7านให-พ�จารณาความไม7เท�?ยงเร>?อยๆมา  ฉะน
@นคนจ1งเหFน
ความพล
ดพรากจากก
น ความแก7 ความตาย เปFนเร>?องใหญ7ท�?ส�ด เหFนเปFน
เร>?องใหญ7ท�?ส�ด ความเปFนจร�งม
นเปFนเร>?องไม7ใหญ7 ม
นเปFนเร>?องธรรมดา พ7อ 
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แม7  ป67  ย7า  ตา  ยาย  เราเก�ดมาตายไปหมด ไม7ม�ใครเหล>ออย67  น�@เปFนเร>?อง
ธรรมดาถ-าเราพ�จารณาเหFนช
ดแล-ว  ใจของเราจะม
?นคง  ใจเราจะไม7สร-าง
บาป  ไม7อยากสร-างกรรมช
?วท
@งหลาย  ใจม
?นคงม�ศ�ลธรรม  การภาวนาท7าน
จ1งให-ภาวนาพ�ทโธ พ�ทโธ ให-ใจน-อมน1กถ1งค�ณพระพ�ทธเจ-า ให-ใจเราต>?นให-
ใจเราเบ�กบาน ให-ใจเราสงบ
เรามาอย67ในโลกน�@ ต7างคนกFต7างมา มาอย67ท�?น�?ไม7ร6-ว7ามาอย67ท�าไม ไม7ร6-จ
กเวลา 
จะไปก
บอะไรกFไม7ร6-จ
ก  อย67กFไม7ร6-ว7าอย67ก
บอะไรไม7ร6-จ
ก  ไม7ร6-เร>?องของต
วเอง 
เม>?อเก�ดข1@นมา  อย67ไปตามเร>?องม
นเหม>อนก
บไก7...พอถ1งตอนเช-าพาล6กไป
หาก�น พอเยFนมากFพาล6กเข-านอน เท7าน�@แหละไม7ม�ความหมายอะไร
มน�ษยQเราท
@งหลายกFเหม>อนก
น  ถ-าไม7ได-พ�จารณาถ1งเร>?องอย7างน�@กFเหม>อน
ก
นก
บไก7 ไม7ได-ม�ความหมายอะไรมากมาย ศ�ลธรรมน�@คนจ1งร6-ยาก เหFนยาก 
ม
นไม7เหFนง7ายๆ อย7างว
ดก7อนอกเราน
@นแหละ ต
@งว
ดมานานถ1ง ๙๖ ป�แล-ว 
ไม7เหFนใครภาวนาเปFนส
กท� พระเข-ามากFมาเทศนQแต7 "ม
ทร�" ให-โยมฟ 
ง เลย
ไม7ร6-จ
ก "บาป" ไม7ร6-จ
ก "บ�ญ" ไม7ร6-จ
กค�ณไม7ร6-จ
กโทษ พ�ทธศาสนาไม7ม�ในท�?น�@ 
ไม7ม�อะไร  สร-างแต7ส�?งล7อลวง  สร-างแต7ส�?งหลงงมงายอย67ในโลกน�@  จ�ตใจไม7
สว7างส
กท� ท�ากFท�าไปอย7างน
@นแหละ ไม7ท�าไปตามความจร�ง เม>?อวานน�@ โยม
มาจากอ�าเภอเข>?องใน...  มาหน1?งค
นรถ มาขอของด�  มาขอน�@ามนตQ ขอชาน
หมากแห-ง  พอกราบเสรFจกFขอเลย  พวกเขาไม7ร6-จ
กของด�  อาตมาถาม
ว7า...ได-ภาวนาไหม?  พวกเขาตอบว7า  ไม7ได-ภาวนา  ได-แต7เมตตาเท7าน
@น
แหละ ท7องเมตตา อาตมาเลยถามต7อไปว7า...  เล�กห
กขากบหร>อย
ง?  พวก
เขาตอบว7าย
ง  ถ-าไม7เล�กห
กกFจะไม7ได-ก�น  น�?ด6ซ�  ได-แต7เมตตาส
ตวQ  เมตตา
หมายความว7าย
งไงย
งไม7ร6-จ
ก  อาตมาเลยถามต7อไปว7าจะไม7เล�กเลยหร>อ
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โยม  จะท�าไปจนกว7าจะตายโน-นหร>อ?  พวกเขาตอบว7าเอาจนตายโน-น
แหละเล�กกFไม7ได-ก�นเท7าน
@นแหละ  น�?พวกเขาตอบ  เล�ก...ไม7ต-องพ6ดก
นแล-ว
ท�น�@ ไม7ม�อะไรจะพ6ดให-ก
นฟ 
งอ�กแล-ว ถ-าเปFนอย7างน�@
น�@ค>อม
นไม7สลดใจส
กหน7อย  ไม7ม�ใครล>มตาข1@นพ�จารณา  แล-วกFเปFนเร>?อง
จ�าเปFนมาก  ว
ดอาจารยQส�เมโธ...ว
ดกร�งลอนดอน  เด�นไปไม7เท7าไรม�แต7
กระต7าย  เปFนกระต7ายป7า  ไม7ม�ใครจะไปท�าลายเบ�ยดเบ�ยนม
น  ม�แต7เขาจะ
สงวนเอาไว- เอาตาข7ายมาล-อมกระต7ายไว- ถ-าเปFนบ-านเรา ค�ดว7าคงไม7เหล>อ 
ม
นไกลก
นมาก เราก
บเขา จ1งไม7ม�อะไรจะพ6ดด-วย เขาสงสารจร�งๆ แต7เขา
ไม7ได-ท7องเมตตาเหม>อนเรา  "อะห
งส�ข�โตโหม�  น�ท�กโคโหม�  ส
พเพส
ตตา" 
เขาไม7ได-ท7อง  แต7ว7าเขาเหFนส
ตวQเขาสงสารมาก  แล-วใครจะด�กว7าก
นท�น�@ 
ระหว7างเราก
บเขา...  คนหน1?งท7องเมตตาได-  แต7ไม7เล�กฆ7าส
ตวQส
กท�  แต7คน
หน1?งไม7ได-ท7องเมตตา  แต7เขาไม7ได-ฆ7าส
ตวQ  เขาสงสารม
นน�?ลองๆด6  อะไรม�
ความหมายกว7าก
น อย7างน�@น7าจะพ�จารณา เรามา ฝ1กต
@งแต7เลFกๆ เอาหน
ง
สะต��กมาย�งให-ตายไม7ให-เหล>อ แต7ทางเขาบ�-ง ไส-เด>อน ขนาดเลFกๆ ของเขา
กFไม7ท�าม
น  สงสารม
น  ม
นไกลก
นมากจร�งๆ เขาไม7ม�หล
กพ�ทธศาสนา แต7
จ�ตใจเขาเปFน ทางเราเร�ยนได-  ๙ ประโยค แปลได-ตรงเปp ง  สวดกFได-  สวด
เมตตาส
ตวQกFได-  แต7ส
ตวQเข-ามาใกล-...ฆ7าท
@งพ7อท
@งแม7ม
นไม7ให-เหล>อ  อ
นน�@
ความหมายม
นต7างก
นมาก
"ศ�ลธรรม"  ค>อความจร�ง  พ6ดเฉยๆไม7เก�ดประโยชนQนะกายวาจา ใจ ม
นไม7
เปFน  ถ-าจ�ตม
นเปFน  ม
นเปFนของม
น  ศ�ลธรรมเก�ดข1@นมาได-  ย
งไกล ด6ไปย�?ง
ไกลมาก  พวกเรา...ไกลจากพ�ทธศาสนานอกจากจะพ6ดก
นจ�@าจ�@จ�@าไชอย7าง
ว
ดหนองป7าพง  พอเปFนไปได-ส
กหน7อย  พ6ดกFน7าฟ 
งส
กหน7อย  ถ-าออกจาก
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กล�7มน�@ไปแล-ว  ลองๆด6กFได-  แสดงว7าพวกเราไกลมาก  ม�ประชาชนมาถาม
อาตมาว7า  "หลวงพ7อ ประชาชนม
นจะเปFนคอมม�วน�สตQไหม?"  อาตมาตอบ
ว7า"ถ-าคนเราไม7เปFน  ม
นกFไม7เปFน  ถ-าเราเปFนม
นกFเปFนเท7าน
@นแหละ  จะไป
ถามใคร" เราไม7เบ�ยดเบ�ยนก
นด6ซ� ร6-จ
กร
กษาก
น ใครจะมาเปFนอย67ท�?น�? แต7น�?
ผ6-น-อยก�นผ6-ใหญ7  ผ6-ใหญ7ก�นผ6-น-อย  ม
นกFไม7อย67แหละเพราะม
นเปFนอย67แล-ว 
โยมเขาพ6ดว7า  สาธ�...อย7าให-เปFนเลย  กระผมค�ดว7าคงไม7เปFนหรอก  หล
ก
พ�ทธศาสนาต
@งม
?นอย67ต
@งเหม>อนกระต�บข-าว...ไม7ได-ก�นจะอ�?มได-หร>อ?  ม
น
เปFนของม
นอย67อย7างน
@น
"ศาสนา" กFค>อ ปฏ�บ
ต�ความจร�ง ม
นถ1งจะถ6ก ถ-าย
งง
@นหน
งส>อท�?เขาเข�ยนใส7
ต6-ไว-ม
นเปFน  "ศาสนา"  เท7าน
@นแหละ  เพราะของด�อย67ท�?น
?น  ม�แต7หน6ไปก
ด
ท�าลายหมดเท7าน
@นแหละ  ศาสนาอย7างน
@นม
นไม7เปFนศาสนาหรอก  จะให-
เปFนศาสนาต-องปฏ�บ
ต� ศาสนาม
นจ1งเปFน ม�แต7ไหว-ไม7ให-ม
นบาป แต7ไม7เล�ก
ท�าบาป ไหว-แต7ไม7เล�กท�าบาป ไหว-แต7ไม7ให-ผ�ด แต7ไม7หย�ดท�าผ�ด อ
นน�@ม
น
เปFนคน ไม7ม�ป 
ญญา
อาตมาไปเม>องนอก  ถ6กเขาถามว7า  เม>องไทยม�พ�ทธศาสนาแต7ท�าไมขโมย
เยอะ ค>อเขาเคยมาเท�?ยว...ถ6กพวกม�จฉาช�พฉกช�งว�?งราวเขา พออาตมาไป
เขาถามอาตมา อาตมาตอบเขาว7า จร�ง  "แต7ว7าพ�ทธศาสนาไม7ได-ขโมย คน
ม
นขโมย ค�ณจะมาโทษพ�ทธศาสนาไม7ได-หรอก  ต-องโทษคน"  อาตมาเคย
ถามเขาไปว7า  กฎหมายเม>องน�@ม�ไหม?  เขาตอบว7าม�  อาตมาถามเขาต7อไป
ว7า  คนไม7ปฏ�บ
ต�ตามกฎหมายม�ไหม?  เขาตอบว7าม�  อ-าว!...กFม�กฎหมาย
ท�าไมเปFนอย7างน
@น
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ม
นเปFนเร>?องอย7างน�@  ถ-าว
ดก
นส7วนต7อส7วนแล-ว  พวกเราย
งไกลมาก  ถ-าพ6ด
ถ1งเข-าว
ดกFเข-ามาอย67  แต7ถ-าพ6ดธรรมะให-ฟ 
งบางท�โกรธเราให-กFม�...ผ6-เฒ7า 
บางท�อาตมาถาม ผ6-เฒ7าเข-าว
ดเล�กก�นเหล-าเล�กฆ7าส
ตวQหร>อย
ง? เขาบอกว7า 
ย
งไม7เล�ก ถ1งเวลาก�นกFก�นอย67  ถ-าเราพ6ดมากบางท�อาจจะด7าพระกFได-  น�?ม
น
เปFนเร>?องอย7างน�@
ฉะน
@น ก�ลบ�ตรล6กหลานเราจะร6-เร>?องอะไร ไม7ร6-อะไร ม
นอย67ก
บพ7อแม7  ม
นกF
ท�าตามพ7อแม7มา เลยกลายเปFนประเพณ�ท�กว
นน�@บวชสม
ยก7อนต-องต
@งใจมา
คร1?งหน1?ง  ขาเต�ยงเขาม�  ๔  ขา  บวชเข-ามาอย7างน-อยต-องได-  ๔ 
พรรษา...ครบขาเต�ยง  อ
นน�@สม
ยก7อนเราบวชอย7างน�@  ถ-าได-ถ1ง  ๕  พรรษา 
เปFนภ�กษ�เก7าเลย สม
ยก7อนบวชกFไม7ยากอะไร แต7เด�wยวน�@การบวชบางท�ต-อง
เอาท�?นาไปจ�านองเขาเพ>?อเอาเง�นมาบวชล6กชาย ก�นส�ราก
น ๗ ว
น ๗ ค>น 
บวช ๑๕ ว
น ๗ ว
น บวชเข-ามาแล-ว เขามาอย67ในว
ดกFส
?งสอนยากว7ายากย�?ง
กว7าเส>อ  ให-ก�นข-าวคร
@งเด�ยวกFยาก  ให-กราบให-ไหว-กFยากขนาดเอาเส>อเข-า
มาในว
ดเลยท�เด�ยว ไม7ยอมประพฤต�ตาม เอาแต7ท�ฏฐ�มานะของต
วเอง ม
น
จะเหFนศาสนาได-อย7างไร ม
นห7างไกลมากม
นไม7ถ1ง
คนท�กว
นน�@ความร6-ม
นม�มาก แต7ความด�ม
นไม7ม�  ม
นม�แต7ความร6-เฉยๆ ถ-าม�
แต7ความร6-  ความด�ไม7ม�  ม
นไปยาก  อย7างตาส�ตาสา  ตามาตาม�  ไม7เคย
ท�าลายบ-านเม>องหรอก  เขากFม�แต7ท�าไร7ท�านาก�นไปตามประสาของเขา  ถ-า
คนม�ความร6-  ไม7ม�ความด� ฉ�บหายหมด ไม7เหล>อ พ�?  ป-า น-า อา เด>อดร-อน 
มาปกครองบ-านเม>องก�นหมด  น
@นค>อคนม�ความร6-  แต7ความด�ไม7ม�  กFเก�ด
ความเด>อดร-อน
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พระพ�ทธเจ-าของเราท7านว7า  "ความร6-กFให-ม�  ปฏ�บ
ต�ศาสนาในบ-านเม>องกF
อย67เยFนเปFนส�ข"  ม
นเปFนล
กษณะน�@  ท�กว
นน�@ศ�ลธรรมม
นขาด  ห7างไกลมาก
จากศ�ลธรรม  ไม7ว7าแต7โยม  พระเราอย7างอาตมาจ�าเปFนต-องออกปฏ�บ
ต�
ท�าไม เพราะม
นอย67ยาก ขนาดปฏ�บ
ต�ไม7ได-เอาเง�นเกFบในย7ามย
งผ�ดหม67พวก
แล-ว  อย67ทางเหน>อ...ล6กศ�ษยQอาตมาไปอย67ท�?น
?น  เขาเด�นขบวนไม7ให-อย67 
เพราะพระฉ
นข-าวม>@อเด�ยว และไม7ร
บเง�นทองด-วย พวกเขาพระก�นข-าวเยFน 
เขากล
วศาสนาเขาจะเส>?อม ไล7พระปฏ�บ
ต�หน�  น�?ม
นเปFนไปท�านองน�@ก
นมาก
เส�ยหายก
นมากท�กว
นน�@  ไม7ต-องอะไรหรอก  ในทางพ�ทธศาสนาถ-าปฏ�บ
ต�
ตรงไปตรงมาตามพระว�น
ยแล-วต-องก
@นทางเลย  น�?เราพาก
นหลงมาก  เส�ย
หายมาก
ท�กว
นน�@ยากล�าบาก  คนด�ๆต-องหาท�?อย67ให-ถ6กจ1งท�าได-  ว7าจะท�าด�ๆ  ต-อง
เล>อกท�?อ�ก  เพราะม
นขวางหล
กทางโลกเขา  ฉะน
@นจ1งให-ค7อยพ�จารณาพวก
เรา  ถ-าท�าไม7ด�  จะว7าด�ขนาดไหนม
นกFไม7ด�ไปได-จ1งให-เราเข-าใจว7าศ�ลธรรม
ม
นขาดจากบ-านเม>องท
@งหลาย ล6กสาวล6กชายเปFนอย7างไร สอนง7ายไหมท�ก
ว
นน�@?  คงจะม�แต7พ7อก
บแม7เล�@ยงควายอ�ต6-ท�กว
นน�@  แต7ก7อนบ-านก7อเราคนโง7
หรอก จะไปน�7งเส>@อผ-าลายๆอย7างน
@นไม7ได- อายก
น คนเฒ7าคนแก7ไม7เคยน�7ง
หรอกอาย  จะไปน�7งผ-าของเจsกของจ�น...ไม7อยากน�7ง  ต-องน�7งผ-าแม7บ-านทอ
เอง ผ-าขาวเอามาย-อมส�ครามตามท�?เคยท�ามา ต
ดเส>@อผ-าให-ล6กสาว ล6กชาย 
ให-พ7อบ-านน�7งห7ม  ถ-าไปเหFนน�7งเส>@อขาวๆ  ลายๆของเจsกแล-ว  แม7บ-าน
อาย...ท�าไมถ1งอาย เพราะไม7ค�-มล6กค�-มผ
ว(เปFนแม7บ-านท�?ใช-การไม7ได-)  อาย
มากแต7ก7อน
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ฉะน
@น  การบ-านการเม>องต-องช7วยก
น  เพ>?อให-จ�ตของเราส6งข1@นๆ  ม
นเปFน
อย7างน�@ ม
นท�@งจากของเด�มไป การประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFจะหมดไปเร>?อยๆ (การ
ปฏ�บ
ต�ธรรมกรรมฐาน)  เหFนไหมท�กว
นน�@  หม6ไทย หม6หน-าเลFกๆ ต
วน-อยๆ 
ม
นไปไหนหมด น�?เหFนไหม เหFนแต7หม6พ
นธ�Qอ>?น  เปล�?ยนไปเร>?อยๆ ว
วกFน
บ
ว
นแต7จะกลายเปFนพ
นธ�Qอ>?นไป ไม7แน7...บางท�คนอาจจะกลายเปFนอ>?นกFได-  ม�
ท
@งเจsก จ�น ไทย ลาว ไม7ร6-ว7าไปทางไหน ม
นเปล�?ยนไปหมด พวกฝร
?งเข-ามา
แต7ละคร
@งหลายหม>?นเอาท�@งไว-  (เดFกล6กคร1?ง)  แผ7ขยายก
นไปกระจ
ดกระจาย 
ความเหFนต7างๆกFค7อยเปล�?ยนไปๆ เราท
@งหลายชอบต>?นเต-น  เหFนอะไรกFต>?น
เต-น  เช7นหย6กยาเปFนต
วอย7างอาตมาไปเม>องนอก  อยากฉ
นยาประจ�าบ-าน 
เขาไม7ม�  ถ-าไม7สบายเขาไปท�?โรงพยาบาลให-แพทยQตรวจ  หมอเข�ยนใบส
?ง
ยาให-  เขาจ1งซ>@อมาก�น  แต7แถวบ-านเราม�เง�นในกระเปp าซ>@อก�นเอง  ยาท
มใจ 
ยาบวดหาย ถ-าปวดเม>?อยซ>@อก�นเลย  เก7ง...คนไทยเราตายไม7เหล>อแต7พวก
ฝร
?ง ... ยาเขาไม7ซ>@อก�นเอง เขากล
ว ยาเปFนของม�พ�ษ ไม7ใช7ว7าด�อย7างเด�ยว 
บางคนอยากอ-วนก�นจนต
วฉ� ท�กว
นน�@จ1งเปFนเหต�ให-เก�ดอ
นตราย เพราะไม7ร6-
เร>?องอะไร  เจFบปวดเลFกๆน-อยๆ  ก�นยาเลยแก-ปวดส
กห7อกFหาย  ก�นไป
นานๆ ห7อหน1?งไม7หาย เอาสองห7อด�ข1@นส
กหน7อย พอแก-ได- อ�กหลายป�ต7อๆ
มา ๒ ห7อไม7ไหวแล-ว ต-องเอา ๓ ห7อถ1งจะด�ข1@นหน7อย อ�กหลายๆป�ต7อมา 
ไม7ไหว...เอา ๔ห7อเลย แล-วกFเอาว
นละ ๕, ๖ ห7อ...เลยเถ�ดเลยท�น�@ ม
นกFเลย
เก�ดอ
นตรายแก7ร7างกาย
ฉะน
@น  เร>?องศ�ลธรรมพวกเราน�@ห7างไกลมาก  ค�ยเร>?องศ�ลธรรมน�@เก7ง  พอค�ย
ไปค�ยมากล
บพ6ดว7า  "ด�อย67  แต7ผมท�าไม7ได-"พ6ดไปท�านองน�@  ถ-าไปสอนกFพ6ด
ว7า "ผมร6-อย67 แต7ผมย
งไม7เอา" ไม7ร6-ว7าเม>?อไรจะเอา ให-พวกเราไปพ�จารณาด6
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ว
นน�@กFต7างจากวานน�@  พร�7งน�@มะร>นน�@กFต7างจากว
นน�@  ว
นน�@เปFนคนอย7างหน1?ง 
พร�7งน�@เปFนคนอ�กอย7างหน1?ง  ว
นต7อไปกFเปFนคนอ�กอย7างหน1?ง  ค>อม
นแก7ไปๆ 
ไม7ใช7คนๆเก7านะ เม>?อวานน�@เปFนคนเก7าพอข-ามว
นมาเปล�?ยนเปFนคนใหม7 ถ-า
ไม7เปFนคนใหม7ม
นจะแก7ได-หร>อม
นกFเหม>อนเด�มซ�...  ถ-าเปFนคนเก7า อ
นน�@ม
น
เปFน  เราไม7ได-พ�จารณาด6การเปล�?ยนแปลงของม
น  ม
นผ7านมาเร>?อยๆ  ว
น 
เด>อน ป� เกFบเราไปเร>?อยๆ ความเจFบ ความแก7 ม
นเปล�?ยนมาท�กระบบ เรา
ไม7ร6-อะไร แต7เราไม7ค7อยร6-จ
ก พระพ�ทธองคQท7านสอนว7าให-พ�จารณา  "ว
นค>น
ล7วงไปๆ บ
ดน�@เราท�าอะไรอย67"  ท7านให-หม
?นเต>อนต
วเอง ถามต
วเองเร>?อยๆ 
แต7พวกเราสงส
ยไม7ได-ถามกระม
ง  ต
@งแต7เช-ามาน�?  ระล1กถ1งความตายบ-าง
หร>อเปล7า?  คงจะค�ดหาแต7ความเปFนละม
ง  ความตายต
@งแต7เช-ามาจนถ1ง
บ
ดน�@ คงจะไม7ค�ดส
กท� น�?ม
นเปFนเร>?องอย7างน�@ ฉะน
@นพระพ�ทธองคQ ท7านให-ม�
สต�และให-พ�จารณาให-ท
นเวลา อย7าให-สายเก�นไป ถ-าสายเก�นไปแล-วม
นจะ
หลง
เม>องไทยเราถ-าม�ธรรมะม
นจะอบอ�7นด�...อบอ�7นมาก ถ-าเปFนเม>องอ>?นก
บเม>อง
ไทยเราม
นต7างก
น เม>องไทยเราเล�@ยงล6กแล-วกFเล�@ยงหลาน แล-วกFเล�@ยงเหลน 
เม>องนอกเขาเล�@ยงแต7ล6กเท7าน
@น  ม
นพอค�-มต
วเองได-เขากFปล7อยให-เปFน
อ�สระ  แต7พวกเรา...ล6กไปอย67ไหนกFต-องเปFนห7วงเปFนใยมาก  แต7เขา  (ฝร
?ง) 
ถ-าแก7แล-วกFอย67  ๒  คนตายายเท7าน
@น  หร>อก
บแมว  ก
บส�น
ข  ส7วนล6กจะไป
ไหนเขาไม7ห7วงได-ให-ว�ชาความร6-แล-ว  แต7พวกเราว�7นวายมาก  ถ-ามองมาด6
ทางบ-านเราแล-วท�กขQมาก  ต-องอย67รวมเปFนกล�7มเปFนก-อน  แย7งก
นก�น  ท�กขQ
ตกนรกไม7หย�ดส
กท� แต7เข-าเปล>@องความท�กขQออก ล6กหญ�งล6กชายพอบรรล�
น�ต�ภาวะแล-ว  เขาปล7อยให-เปFนอ�สระเลย  จะไปอย67เม>องไหน  ร
ฐไหน  กF
ช7าง...เขาไม7ห7วง จะไปเปFนคร6เปFนอะไรกFตาม ม�ล6กม�ผ
วกFตาม เล�ก...ค�ณก
บ
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ฉ
นเล�กก
นเท7าน
@นพอ ไม7ต-องเปFนหน�@เปFนส�นก
น พ7อแม7กFแยกไปอย67ต7างหาก
ซะ...สบาย  แต7พวกเราดมต
@งแต7ก-นจนถ1งห
วไม7เล�กส
กท�  (ดมล6ก  หลงล6ก) 
ผลส�ดท-ายม
นท�าเราให-น�@าตาตก แล-วม
นกFหน�ไป
ประเพณ�ของเราถ-าม�ศ�ลธรรมม
นจะอบอ�7นมาก แต7พวกเขา(ฝร
?ง)  พอแก7มา
กFเข-าโรงพยาบาล (สถานสงเคราะหQคนชรา) ไม7อบอ�7นแน7ถ-าเปFนอย7างน�@ ถ-า
ไปพ6ดศ�ลธรรมให-ฟ 
งไม7ได-  เม>องนอกถ-าไปพ6ดเร>?องเก�ด แก7 เจFบ ตาย เขา
อยากจะล�กหน�  ค>อเขาไม7อยากตาย เขาไม7อยากแก7  เขาไม7อยากเจFบ  เขา
ไม7อยากฟ 
ง  เขาอยากหน�7มอย67เร>?อยๆไป  คนแก7เขาถ-าหน
งเห�?ยวย7น  เขากF
ไปผ7าต
ดเยFบเข-าใหม7ให-ต1งข1@นเหม>อนหน-ากลองเพลเลยแหละ  เยFบไปเยFบ
มาเหล>อแต7หน
งห�-มกระด6ก  ย�?งเลวร-ายกว7าเด�มไปอ�ก  เอาส�แดงส�ด�าทาไว-
แต7งไว-ย
งก
บเปรต ย�?งร-ายกว7าเด�มอ�ก แต7งใหม7ม
นกFไปไม7ไหวเพราะม
นเปFน
อย7างน�@  ถ1งว7าพวกเราพอระล1กได-กFให-ระล1กถ1งต
วเอง  เก�ดมาม
นกFท�กขQยาก
อย7างน�@แหละ เพราะม
นไม7ใช7พระน�พพาน จะหาความสบายไม7ม�หรอก ถ-า
ม
นย�7งม
นยากกFปล7อยกFวางม
นซะ  ม
นถ1งจะได-ความสบาย  "ช7างห
วม
น
เถอะ...ปล7อย"  ว7าอย7างน�@ม
นจ1งจะสบาย  ถ-าจะไปเล�@ยงล6กเล�@ยงหลานเล�@ยง
เหลนให-ม
นใหญ7ให-หมดอย7างน�@ม
นกFไปไม7ไหวแล-ว โลกม
นเปFนอย7างน�@
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ว
นน�@เปFนว
นธรรมสวนะ ซ1?งประกอบด-วยเด>อน ๑๐ เพFญภาษาประเพณ�บ-าน
เราเร�ยกว7า  "บ�ญข-าวสาก"  (สลาก)  ศ
พทQเด�มมาจากค�าว7า  ข-าวสลากภ
ต 
ตามภาษาบ-านเราเร�ยกว7า  "ข-าวสาก"(ภาษาท-องถ�?นอ�สาน)ความเปFนจร�ง 
ค�าว7า  "สาก"  ม
นออกมาจาก  "สลาก"สลากภ
ต...  ประเพณ�บรรพบ�ร�ษของ
เราท
@งหลายน
บถ>อก
นว7าเปFนบ�ญในกลางพรรษา  จะม�การท�าบ�ญก
นในช7วง
เด>อน ๙ ด
บเด>อนเพFญ ๑๐
ในสม
ยก7อนน
@น ว
นน�@จะม�เทศนQตลอดว
น แจกหน
งส>อเปFนก
ณฑQให-พระภ�กษ�
สามเณรก
นท�กป� ข-าวสลากภ
ต...  เน>?องมาจากญาต�โยมท
@งหลายถวายทาน 
จ
บสลากก
น  ค>อญาต�โยมเข�ยนช>?อพระภ�กษ�สามเณรลงในบาตร  แล-วให-
ญาต�โยมจ
บสลาก  ใครจ
บถ6กพระองคQไหนกFเอาไทยทานไปถวายพระภ�กษ�
องคQน
@น  เร�ยกว7า  "ข-าวสลาก"  เพ>?ออ�ท�ศส7วนบ�ญส7วนก�ศลหาเปรตญาต�ท
@ง
หลาย ซ1?งเปFนบ�พการ�  ระล1กถ1งค�ณบ�ดามารดา ซ1?งเปFนท�?น
บถ>อของก�ลบ�ตร
ล6กกหลาน ตามประเพณ�ของเราเร�ยกว7า พ7อ แม7 ป6 7 ย7า ตา ยายท�?ล7วงล
บไป
นมนาน  และส
ตวQท
@งหลายท
@งปวงท�?ด
บข
นธQไปส67ปรโลกหน-า  และท�?ย
งม�จ�ต
ว�ญญาณเว�ยนว7ายตายเก�ดในว
ฏฏสงสาร
ในกลางพรรษาแต7ละคราวท�าบ�ญคร
@งหน1?ง เร�ยกว7า บ�ญข-าวสลาก บ-านเรา
แต7ก7อนห7อข-าวสาก  (ประเพณ�ชาวอ�สาน)  ห7อข-าวไปวางไว-ตามรอบๆว
ด 
หร>อรอบๆบ-านเรา  เปFนประเพณ�ของพวกเราท
@งหลายเคยท�าก
นมาท�กๆป�
ม�ได-ขาด แล-วกFเอาเร>?องชาดกต7างๆมาเทศนQ เก�?ยวก
บน�ยายของบรรพบ�ร�ษ
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ท
@งหลาย เอามาเทศนQส67ก
นฟ 
ง ป�หน1?งๆจะต-องท�าก
น และม�กฎเกณฑQว7าว
น
น�@พวกเราท�?เปFนชาวพ�ทธ เปFนล6กเปFนหลานของบ�ดามารดาท�?ล7วงล
บไปแล-ว
ได-พาก
นมาให-ทานพ7อแม7  โบราณเขาถ>อว7าว
นน�@ยมบาลปล7อยเปรตปล7อย
ส
ตวQนรกมาร
บของแจกทาน  ในศาลาโรงธรรมสม
ยก7อนไม7เร�ยกว7า  "ศาลา
โรงธรรม" แต7เร�ยกว7า "หอแจก" ค>อหมายความว7าเปFนสถานท�?เราชาวพ�ทธ
บร�ษ
ทได-มาท�าบ�ญให-ทาน  ถวายทาน  ในสถานท�?น
@นเร�ยกว7า  "หอแจก" 
เพราะเปFนโรงทานส�าหร
บแจกอาหารบร�โภคขบฉ
น  เปFนสถานท�?แจกทาน 
ท�กว
นน�@เร�ยกว7า "ศาลาโรงธรรม" เปFนสถานท�?ฟ 
งธรรม อธ�บายธรรมะ เก�?ยว
ก
บการแนะน�าพร�?าสอนก�ลบ�ตรล6กหลาน  พวกเราท
@งหลาย  เราท�?ท�าก
นมา
อย7างน�@เร>?อยๆตลอดมา เร�ยกว7าการท�าบ�ญ รวมเปFนบ�ญอ
นเด�ยวก
น ช>?อของ
บ�ญต7างก
น  แต7ว7ามารวมเปFนบ�ญอ
นเด�ยวก
น  เหม>อนก
บคนเราถ1งว7าช>?อจะ
แตกต7างก
น  กFช>?อว7าเปFนคนธรรมดาอ
นเด�ยวก
น  แต7ช>?ออาจจะแตกต7างก
น 
แต7กFเปFนคนเหม>อนก
น
การท�าบ�ญส�นทานเร�ยกว7า  "บ�ญ"  "บ�ญ"  ค>อความด�  สร-างความด�  สร-าง
ความด�เม>?อใดน
@นแหละท7านเร�ยกว7าม
นเปFนบ�ญ  เร�ยกว7าได-บ�ญ  คนเราไม7
เข-าใจเร>?องบ�ญ  มาท�าบ�ญกFน1กว7าได-บ�ญ  กล
บบ-านกFไม7เอาบ�ญไปด-วย 
พระพ�ทธองคQท7านสอนว7าให-เอาบ�ญกล
บไปด-วย  จ1งได-มาฟ 
งธรรมก
น  ฟ 
ง
ธรรมแล-วกFร6-จ
กผ�ด ร6-จ
กถ6กแล-วกFจ�าค�าน
@นไปปฏ�บ
ต� ร
กษากาย ร
กษาวาจา 
ร
กษาใจเรา อย67ท�?บ-าน เร�ยกว7าเปFนผ6-ม�บ�ญ ถ-าใครเปFนผ6-ม�บ�ญกFจะม�ความส�ข
ความสบายในครอบคร
วตลอดถ1งหม67บ-าน ถ-าบ-านไหนม�บ�ญ ไม7ใช7บ�ญแบบ
บ�ญบ-องไฟ ซ1?งม�แต7การต�ร
นฟ 
นแทงก
น อ
นน�@ช>?อว7าบ�ญแต7ว7าไม7เปFนบ�ญ
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ค�าท�?ว7าบ�ญค>อความด�  พ�?น-องท
@งหลายกFว7ามาเอาบ�ญ  กล
บไปบ-านล6กหลาน
ถามว7ามาแต7ไหนแม7  ตอบล6กว7ามาจากการเอาบ�ญแล-วล6กถามต7อไปอ�กว7า 
บ�ญอย67ไหนแม7  ตอบล6กไม7ได-ซะแล-ว ได-แต7ถ-วยเปล7ากล
บบ-าน ได-แต7กล7อง
ข-าวเปล7ากล
บบ-าน พระฉ
นหมด เพราะพวกเราไม7ร6-จ
กค�าว7าบ�ญก
น จ1งตอบ
ล6กไม7ได-  เลยไม7เคยได-บ�ญก
น  แล-วกFม�คนบางคนเคยบ7นว7าท�าบ�ญไม7เคย
เหFนได-บ�ญอะไร  เอาข-าวไปกFหมดข-าว  เอาแกงไปกFหมดแกง  ไม7ได-บ�ญ
อะไร อย7างน�@เร�ยกว7า คนไม7ร6-จ
กบ�ญ เลยไม7ได-บ�ญส
กท�
ค�าว7า  "บ�ญ"กF  ค>อความด�  ความด�ท�?เก�ดจากการปฏ�บ
ต�เอาการละบาปทาง
กาย  ทางวาจา  ทางใจของเรา  เข-าใจแล-วกFน�าไปปฏ�บ
ต�  ไม7ใช7ว7าจะมาเอา
บ�ญแต7ในว
ด  ไปบ-านเปFนพ7อบ-านแม7บ-านเปFนล6กเปFนหลานในครอบคร
ว  กF
ท�าให-ครอบคร
วหม67บ-านของเราอย67เยFนเปFนส�ข  เพราะพ6ดก
นด�  ไม7ม�การ
ทะเลาะเบาะแว-งก
น  ม�ความถ6กต-องสาม
คค�ก
น  แม7บ-านกFท�าหน-าท�?ของแม7
บ-านให-ถ6กต-องพ7อบ-านกFท�าหน-าท�?ของพ7อบ-านให-ถ6กต-อง  ต7างคนต7างกF
พยายามสร-างความด�ก
นท�กคน ความเลวร-ายกFไม7เก�ดข1@นมา น�@เร�ยกว7าบ�ญ
บ�ญค>อความด� ถ-าไปต
@งอย67ท�?ไหนกFสบาย ถ-าใจเราเปFนบ�ญ ความจร�งต-องให-
ใจของเราร
บเอาบ�ญ  ร
บเอาความด�ไปประพฤต�ปฏ�บ
ต�ช�าระบาปค>อความ
ช
?วท
@งหลายออกจากใจของเรา  อย7าให-ม�ราคะ  โทสะ  โมหะ  ให-อดให-กล
@น 
ให-หม
?นเพ�ยร  ให-ถ6กต-อง  สาม
คค�กลมเกล�ยวก
นท
@งพ7อแม7ล6กหลานบ-าน
เม>อง  ม
นกFจะเหFนบ�ญได-  ท�าไมจะไม7เหFน  ค>อความด�ม
นต
@งข1@น  ม�ข1@นอย67
ท�?ไหน  บ-านน
@นกFอย67เยFนเปFนส�ข  น�@ช>?อว7าเราได-เอาบ�ญไปด-วย  เอาไป
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ถ-าไม7ได-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ด-วยกายวาจาของเราแล-ว  บ�ญกFไม7
เก�ด  บ�ญกFไม7ม�  ข1@นช>?อว7าบ�ญค>อความด�  ความถ6กต-อง  ความด�ท�?ปราศจาก
โทษ ม�อย67ในใจของใคร คนน
@นกFเปFนบ�ญ
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ถ-าใจเปFนบ�ญ จะไปอย67ท�?ไหนกFม�ความด�เก�ดข1@นมา ให-พาก
นเข-าใจค�าว7าบ�ญ 
ถ-าคนไม7ร6-จ
กบ�ญกFไม7ได-ปฏ�บ
ต�  ไม7ร6-ว7าบ�ญอย67ท�?ไหน  เพราะว7าบ�ญไม7เปFน
ว
ตถ�  ค>อจ�ตใจเราม
นเปFนบ�ญ  ม�เมตตาความร
กใคร7  หว
งให-ผ6-อ>?นเปFนส�ข  ม�
ความกร�ณา  ความสงสาร  มน�ษยQท
@งหลายเก�ดข1@นมาร7วมโลกอ
นเด�ยวก
น 
เปFนญาต�ก
น ญาต�ค>อความแก7 ญาต�ค>อความเจFบ ญาต�ค>อความตาย
พระพ�ทธเจ-าของเรา  พระองคQสอนให-กระท�าในป 
จจ�บ
น  ให-ม�บ�ญในป 
จจ�บ
น 
อย7างเราท�าบ�ญอ�ท�ศไปหาพ7อแม7ของเรา  ไม7ร6-ว7าพ7อแม7เราอย67ไหน  ไม7ม�ใคร
พาไปด6ได-  เพราะไม7ร6-จ
ก  ฉะน
@นพระพ�ทธองคQของเราท7านสอนว7า  อย7าไป
เอาบ�ญเม>?อตาย...ม
นไม7ร6-จ
ก  ท�าบ�ญแล-วได-ร
บหร>อไม7ได-ร
บกFไม7ร6-จ
ก  เพราะ
อะไร?  เพราะไม7ได-ท�าไว-ในป 
จจ�บ
น ผ6-ตายไปแล-วไม7ร6-ว7าไปเก�ดท�?ไหน หร>อ
ว7าไม7เก�ดกFไม7ร6-จ
ก ท�าบ�ญก
นไปแบบไม7ร6-ม
นกFเก�ดความสงส
ย
พระพ�ทธองคQของเราสอนว7าให-ท�าเม>?อม�ช�ว�ตน�@แหละ เปFนคนใจด� เปFนคนใจ
งาม  เปFนคนใจกว-างขวาง  ไม7อ�จฉาพยาบาทก
น  ให-ความส�ขซ1?งก
นและก
น 
ท�กคนถ-าเข-าใจธรรมะอย7างน�@  บ�ญม
นกFเก�ดข1@นมาเปFนบ�ญ  ความด�ท�?
ปราศจากโทษน
@นแหละช>?อว7า "บ�ญ" ถ-าใครร6-จ
กความด�ท�?ปราศจากโทษ คน
น
@นกFร6-จ
กต
วบ�ญ บ�ญน
@นม
นเก�ดข1@นในจ�ตใจของเรา
ฉะน
@น ว
นน�@ท7านจ1งถ>อว7าเปFนว
นส�าค
ญว
นหน1?ง ท�?จะปล7อยส
ตวQนรกท
@งหลาย
มาร
บไทยทานก
บล6กหลาน  กFเปร�ยบประหน1?งว7าต
วเราน
@นแหละปล7อยต
ว
เรา ค>อเรามาว
ดว
นน�@  เปFนว
นบ�ญข-าวสลาก กFพยายามมาก
น ถ1งจะย�7งยาก
กFอ�ตส7าหQมา  ปรารภต
วพ7อแม7เราข1@นเปFนประธานว7าท�าบ�ญอ�ท�ศให-พ7อแม7 
เราเก�ดมาจากพ7อแม7ท�กคน  ถ-าพ6ดถ1งพ7อแม7แล-วกFค�ดถ1ง  กFเลยเปFนเหต�ให-
มาว
ด  ถ1งจะม�ภาระย�7งยากท�?บ-านกFอ�ตส7าหQมา  ลาการลางานมากFเพ>?อท�า

1054



จ�ตใจของเราให-สงบระง
บ เพ>?อให-เปFนบ�ญเปFนก�ศล ให-ใจด�  ใจงาม ใจกว-าง
ขวางให-ท�าซะในป 
จจ�บ
นน�@ด�กว7าว
นหน-า  ท�าว
นน�@ด�กว7าว
นพร�7งน�@  ความผ�ด
ท
@งหลายท�?เก�ดมาในเรา  เรากFร6-จ
กในขณะท�?เราม�ช�ว�ตอย67  ความช
?วท
@งหลาย
ท�?ม
นหมดไป  ท�?เราจะละกFร6-จ
กในเม>?อเราย
งม�ช�ว�ตอย67  น�@เร�ยกว7า  "ละบาป 
บ�าเพFญบ�ญ"
พระพ�ทธศาสนาสอนให-พวกเราท
@งหลายกระท�าก
นอย7างน�@อย67ก
นฉ
นพ�?น-อง
ไม7ให-เปFนอ>?น  ให-ความส�ขคนอ>?นกFค>อให-ความส�ขเราผ6-อ>?นได-ร
บความส�ขกF
เหม>อนเราได-ความส�ข ในช�ว�ตหน1?งเก�ดมาอย7างมากกF ๑๐๐ ป� เปFนอาย�ข
ย
ของมน�ษยQ  แต7ไม7ค7อยถ1งหรอกในเม>?อเราเก�ดมาเราไม7ได-เอาอะไรมา ไม7ได-
มาเอาเร>อกสวนไร7นา  แต7ส
กว7าเราเก�ดมากFต-องท�าก�น  ม�ถ�?นฐานบ-านเร>อน 
ม�ไร7นาท�าไปได-อาศ
ยอย67ก�นไปเพ>?อเปFนป 
จจ
ยเคร>?องอาศ
ยให-ช�ว�ตเปFนอย67ได- 
เพ>?อได-ท�าบ�ญ  เพราะว7าโลกท�?เราอย67อาศ
ยน�@ม
นไม7ใช7บ-านเรา  ไม7ใช7ท�?อย67
อาศ
ยท�?แท-จร�ง  ถ1งจะเปFนของเรากFไม7ใช7ของเราอย7างแท-จร�ง  เปFนต
วเรากF
ไม7ใช7ต
วเราอย7างแท-จร�ง
อ
นน�@จะเหFนได-ง7ายๆว7า  เราเคยม�พ7อ  แม7  ป6 7  ย7า  ตา  ยาย  ม�พ�?น-องม
นไม7
ย
?งย>น  เด�wยวกFจากหายไป ไม7ร6-ว7าไปไหน ผลท�?ส�ดกFเหล>อแต7ผ6-เก�ดภายหล
ง 
เหม>อนก
นก
บผลไม-เปFนดอกแล-วกFเปFนผลเปFนผลเลFกๆแล-วกFห7าม ห7ามแล-ว
กFเละ แล-วกFร7วงหล7นไป ม
นเปFนไปในท�านองน�@  คนเรากFไม7แตกต7างจากผล
ไม-  แต7ว7าเราไม7ค7อยร6-จ
กเม>?อเก�ดมาแล-วกFไปย1ดม
?นถ>อม
?นว7าอ
นน�@เปFนต
วเรา
อย7างแน7นอนถ1งอย7างไรกFอย67ไม7ได-ในโลกน�@  จ�าเปFนต-องลาโลกน�@ไปเบ>@อง
หน-า  คนเราเก�ดมาจ1งท�กขQมาก  ท�กขQเพราะว7าไปหมายม
?นของท�?ไม7ใช7ของ
ตนว7าเปFนของตน เม>?อเก�ดมาแล-วไม7อยากแก7ส
กคน ไม7อยากเจFบ ไม7อยาก
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ไปทางไหน  แต7กFไม7ได-ตามปรารถนา  เราจ�าเปFนกFต-องไป  จ�าเปFนต-องหน� 
ถ1งแม-จะเร�ยกร-องให-อย67  ไม7อยากหน�กFต-องหน�  ผ6-ไม7อยากหน�ร-องไห-อยาก
อย67กFไม7ได-อย67 เปFนเร>?องจ�าเปFนของม
นอย7างน�@
ฉะน
@นพระบรมศาสดาของเราท7านจ1งบอกว7า  "อย7าประมาท"  เปFนหน�7มเปFน
สาวบางคนกFหลง  ไม7ร6-ว7ามาจากไหน  จะไปไหนไม7ร6-จ
กผลท�?ส�ดพออาย�แก7
หน7อยกFพอร6-จ
กหรอก  แต7ช7วงท�?อย67ในว
ยหน�7มๆน�@กFเพล�ดเพล�นมาก  พอแก7
มาส
กหน7อยฟ 
นม
นโยก  ฟ 
นม
นหล�ด  เอ-า!...ลองด6ท�น�@  เด�นไปตามทางเดFก
ม
นบอกร-องเพลงให-ม
นฟ 
ง  กFไม7อยากร-องหรอก  ค>อม
นไม7เพล�ดเพล�น
เหม>อนแต7ก7อน ม
นไม7อยากจะเพล�ดเพล�น เพราะม
นไม7ใช7ท�?อย67ของเรา ม
น
เส>?อมไปน�@แหละม
นไม7ใช7ของเราแท-ๆ  ถ-าไม7ใช7ของเราจะท�าอย7างไร? 
พระพ�ทธองคQท7านว7าให-สร-างความด�  ส�?งท�?น�าพาไปส67ท�?ด�น
@นแหละ ถ-าพ6ดถ1ง
ธรรมะอ
นส6งน
@น พระพ�ทธเจ-าท7านบอกว7าให-พ-นจากเก�ด แก7 เจFบ ตาย แต7
พวกเรากFไม7อยากจะไปก
น...  ไปพระน�พพาน...ว7าม
นไม7เก�ด ไม7แก7 ไม7เจFบ 
ไม7ตาย  กFไม7อยากไป  กล
วจะไม7เหFนหน-าเพ>?อนฝ6ง  กล
วจะไม7เหFนหน-าล6ก
หลาน  เราม
นต�ดอย67อย7างน�@  เพราะไม7ได-ฟ 
งธรรมะอ
นแท-จร�ง  เหFนอะไรกF
ห7วงใยอย67ตลอดกาลตลอดเวลา ใจเราเศร-าหมองไม7ได-ผ7องใส ไม7ได-สะอาด 
ม
นข�7นม
ว ใจข�7นม
วเม>?อใดการพ6ดเรากFเปFนอก�ศลกรรม การกระท�าของเรากF
เปFนบาป  ไม7ผ7องใส  เราไม7ต-องด6จากท�?อ>?น  ด6ท�?ต
วของเราน�@แหละ  เวลาเรา
โกรธท�าไมม
นถ1งพ6ดไม7เพราะ ไม7น7าฟ 
ง  กรรมน�@แหละม
นบ
งค
บให-ท�าความ
ช
?วอย67เร>?อยไป
ฉะน
@น  พระพ�ทธเจ-าของเราท7านจ1งสอน สอนส�?งท�?เราเปFนอย67น�@แหละให-ร6-จ
ก
เพราะเราไม7ค7อยร6-จ
ก  สม
ยก7อนพอถ1งบ�ญข-าวสลากบ�ญข-าวประด
บด�น  กF
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เอาหน
งส>อชาดกมาอ7าน  เทศนQไปโน-น  เทศนQไปเร>?องของคนอ>?น  ไม7เทศนQ
เร>?องของพวกเราส
กท� ม
นกFเลยไม7ร6-เร>?องของต
วเอง
บ�ญข-าวสลากน�@ตามประว
ต�กาลม
นเก�ดมาจากบ�คคล  ม
นเก�ดมาจากเร>?อง
ของเม�ยน-อยก
บเม�ยหลวง  ม�คนๆหน1?ง  ม�สาม�แล-วแต7ไม7ม�ล6กด-วยก
น  ม�แต7
สองสาม�ภรรยาอย67ด-วยก
น  กFกล
วว7าจะไม7ม�ผ6-ส>บวงศQตระก6ล  อยากจะได-ล6ก
เพ>?อไว-ร
บมรดก  เม�ยหลวงกFเลยไปหาเม�ยน-อยมาให-ผ
ว  เพราะว7าอยากได-
ล6กเพ>?อจะได-ส>บวงศQตระก6ล  พอได-เม�ยน-อยมาอย67ด-วย  เม�ยน-อยกFต
@งท-อง 
ฝ7ายเม�ยหลวงกล
วว7าเม�ยน-อยจะได-ร
บมรดกคนเด�ยว  จ1งค�ดจะท�าลายล6ก
ของเม�ยน-อย ค>อหายามาท�าลายครรภQของเม�ยน-อยให-ตกไป  (แท-งล6ก)  ท�า
อย67หลายคร
@ง  คร
@งส�ดท-ายได-เอายาพ�ษให-เม�ยน-อยก�นเปFนเหต�ให-เม�ยน-อย
ตายท
@งล6กท
@งแม7  ก7อนท�?เม�ยน-อยจะตายกFร6-ว7าเม�ยหลวงเปFนผ6-ท�าลายต
วและ
ล6ก  จ1งผ6กพยาบาทอาฆาตไว-ว7า  เก�ดชาต�ไหนๆ  กFขอให-ได-ฆ7าล6กของเม�ย
หลวง  และต
วของเม�ยหลวง  เพ>?อเปFนการแก-แค-นด-วย  จ1งเปFนเหต�ให-เก�ด
การจองเวรก
นข1@น ระหว7างเม�ยน-อยก
บเม�ยหลวง
พอเก�ดชาต�ใหม7  เม�ยหลวงเก�ดเปFนไก7  เม�ยน-อยเก�ดเปFนแมว  แมวกFไปก�น
ไข7ของไก7 และก�นต
วไก7ด-วย ตายจากชาต�น
@นคนหน1?งเก�ดเปFนเน>@อ คนหน1?ง
เก�ดเปFนเส>อ ผ6กเวรก
นไปเร>?อยๆ ตามท�าลายก
นอย67ท�กๆชาต� ท�กๆภพ คร
@ง
ส�ดท-ายคนหน1?งเก�ดมาเปFนคน  คนหน1?งเก�ดมาเปFนย
กษQ  ล6กของคนเก�ดมา
นางย
กษQกFจ
บไปก�น  หลายต7อหลายคร
@ง  พอด�ต
@งครรภQอ�กคร
@งหน1?งกFค�ดว7า
จะไปคลอดล6กท�?บ-านแม7ของตน ฝ7ายนางย
กษQพอทราบข7าวว7านางมน�ษยQจะ
ไปคลอดล6กท�?บ-านแม7กFเลยตามไป นางมน�ษยQย
งไม7ถ1งบ-านแม7กFคลอดล6กใน
ระหว7างทาง นางจ1งอ�-มล6กไปท�?สระน�@า ขณะท�?นางอ�-มล6กอย67 ฝ7ายสาม�กFลงไป
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อาบน�@าในสระ นางย
กษQ กFมาถ1งพอด� กFตรงเข-าไปจะแย7งล6กของนางมน�ษยQ
คนน
@น  นางมน�ษยQพอเหFนนางย
กษQมาแย7งล6กของต
วกFว�?งหน�  นางย
กษQกFว�?ง
ตาม  เปFนเหต�บ
งเอ�ญอย7างไรไม7ทราบ  นางมน�ษยQกFว�?งเข-าไปในว
ดเชตว
น 
อ
นเปFนสถานท�?ท�?พระพ�ทธเจ-าทรงประท
บอย67  ขณะน
@นพระพ�ทธองคQก�าล
ง
แสดงพระธรรมให-พ�ทธบร�ษ
ทฟ 
งอย67  นางมน�ษยQพอว�?งเข-าไปถ1งกF  เอาล6กไป
วางไว-ตรงหน-าพระพ�ทธเจ-านางย
กษQกFว�?งตามไป พระองคQกFบอกให-หย�ด
พระพ�ทธองคQตร
สว7า  เธอท
@งสองคนในอด�ตกาลเคยจองเวรก
นมาหลายภพ
หลายชาต�แล-ว เวรจะไม7ระง
บด-วยการจองเวร แต7เวรจะระง
บได-ด-วยการไม7
จองเวรก
น  นางย
กษQพอได-ฟ 
งธรรมของพระพ�ทธเจ-ากFเก�ดความกล
ว  เก�ด
ความละอายต7อบาป  กFร
บศ�ลห-าจากพระพ�ทธองคQว7า  จะไม7เบ�ยดเบ�ยนก
น
ต7อไปอ�ก พระพ�ทธองคQกFเลยให-นางมน�ษยQเอานางย
กษQไปเล�@ยงด6ด-วย
นางย
กษQม�ความร6-พ�เศษอย7างหน1?ง  ค>อสามารถร6-ว7าป�ไหนน�@ามาก  ป�ไหนน�@า
น-อย นางมน�ษยQกFได-อาศ
ยนางย
กษQจ1งร6-ว7าป�ไหนน�@ามากกFท�านาในท�?ดอน ป�
ไหนน�@าน-อยกFท�านาในท�?ล�7ม นางมน�ษยQท�านาไม7ผ�ดหว
ง น�@าน-อยกFได-ผล น�@า
มากกFได-ผล พวกชาวบ-านสงส
ยจ1งถาม กFทราบเร>?องราวท
@งหมด ท�?ท�านาได-
ผลด�กFเพราะนางย
กษQเปFนผ6-บอกว7าฝนจะมากหร>อจะน-อยประการใด  ถ-า
พวกชาวบ-านท
@งหลายอยากอย67ก�นอ�ดมสมบ6รณQ  กFมาช7วยเล�@ยงด6นางย
กษQน�@
ด-วยก
น  จ1งเปFนเหต�ให-ม�การบนบานก
นมาตามบ-านเลFกเม>องน-อย  เช7นม�ป6 7
ตา ศาลตาแฮกข1@นมา พอถ1งฤด6ท�านากFม�การเล�@ยงด6ป6 7ตา เล�@ยงตาแฮก เปFน
ประเพณ�ส>บเน>?องมาจากเร>?องเม�ยน-อยก
บเม�ยหลวงน�@เอง
พอถ1งกาลของงานบ�ญข-าวสลากภ
ต  กFเอามาให-นางย
กษQก�นตามสบาย 
อ�ดมสมบ6รณQ ฟ-าฝนกFตกถ6กต-องตามฤด6กาล ได-ท�าไร7ท�านาไม7ผ�ดหว
ง การ
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ท�าอย7างน�@จนมาถ1งเราท�กว
นน�@  จ1งเปFนเหต�ให-ม�ป6 7ตาย7าแฮก  ท�กอย7างต-องม�
การบวงสรวง เปFนประเพณ�เน>?องมาจากเร>?องของนางย
กษQน�@เอง
อ
นน�@เปFนน�ทาน ท7านยกต
วอย7างให-เราได-เหFน พระพ�ทธองคQท7านไม7สอนไป
อย7างน
@น ท7านสอนว7า ให-พวกเราม�ศ�ลธรรมให-ม�ธรรมะอย67 ในใจของเราให-ม� 
"ข
นต�"  ความอดทน ให-ม�  "ว�ร�ยะ" ความเพ�ยรให- ม�  "สมาธ�"  ความต
@งใจม
?น 
ช�าระความโลภ  ความโกรธ  ความหลงให-ม
นหายคลายจากไป  ให-อ7านเข-า
มาท�?ต
วเรา อย7าอ7านข-างนอก

พระพ�ทธองคQท7านสอนว7าให-ม�ศ�ล  ม�สมาธ�  ม�ป 
ญญา  สอนศ�ลสอน
สมาธ�ให-  เปFนหล
กของพ�ทธศาสนา  ศ�ลค>ออะไร?  ค>อการไม7
เบ�ยดเบ�ยนก
น  ไม7ล
กขโมยของก
นและก
น  ไม7อ�จฉาพยาบาทก
น 
ความเด>อดร-อนกFไม7เก�ดข1@นมา ต7างคนต7างกFม�ศ�ล ม�กาย วาจา ใจ 
ข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไม7ต-องไปเอามาจากท�?อ>?น  ให-เอาจากต
วเรา 
"สมาธ�"  ค>อความต
@งใจม
?น  ไม7หว
?นไหวในทางท�?ถ6ก  ม�หน-าท�?การ
งานท�?ถ6กต-อง  พระองคQให-เราขย
นหม
?นเพ�ยรด-วยน�@าพ
กน�@าแรงของ
เรา ร6-จ
กหน-าท�?การงานของเราท�กประเภท ให-หม
?นขย
น อย7าเปFน
คนหละหลวม  น�@กFเปFนสมาธ�อ
นหน1?ง  "ป 
ญญา"  ให-เปFนคนฉลาด
เฉล�ยว สามารถสอนต
วเราให-พ-นจากความช
?วท
@งหลายได-

เปFนศ�ล  เปFนสมาธ�  เปFนป 
ญญา เปFนห
วใจของพ�ทธศาสนา ให-พระท7านฝ1ก
ท�กว
นน�@  ฝ1กญาต�โยมฝ1กล6กหลานให-ท�าว
ตรสวดมนตQ  ร6-จ
กกราบร6-จ
กไหว- 
ร6-จ
กน
?งสมาธ�  ฝ1กห
ดให-ม�ศ�ลธรรม  เปFนคนว7าง7ายสอนง7าย  เปFนพ7อเปFนแม7
เขากFให-ร6-จ
กสอนล6กหลาน  ล6กหลานกFให-เปFนคนว7าง7ายสอนง7าย  อย67ใน
ครอบคร
วกFอย7าไปทะเลาะเบาะแว-งเถ�ยงก
น  ให-ใจด�  ใจงาม ให-อดทน แต7
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โดยมากไม7เปFนอย7างน�@  บางท�สาม�ภรรยาทะเลาะก
นท�กว
นกFได-  ร-องไห-ท�ก
ว
นกFม� แต7หน�ไม7ได- ม
นท�กขQยากล�าบาก อย67ด-วยก
นอย7างไม7ม�ศ�ลธรรมกFเปFน
อย7างน�@ ม
นไม7สบาย
งามเบ>@องต-นค>อศ�ล  งามท7ามกลางค>อสมาธ�  งามเบ>@องปลายค>อป 
ญญา  คน
งามถ-ากายงามม
นกFงาม  กายงามค>อการไม7กระท�าบาปทางกาย  วาจาพ6ด
ไม7ตลบตะแลง พ6ดค�าซ>?อส
ตยQส�จร�ต ใจกFให-เปFนใจด� ใจงาม กายกFงาม วาจา
กFงาม  ถ1งจะเอาส�ทาปากแดงถ-าใจไม7ด�ม
นกFไม7งามหรอก  ทาปากแดง  ท�า
เลFบแดง ม
นงามแต7ข-างนอก ส7วนใจเปFนเปรตเปFนผ� ม
นกFงามไม7ได- อ
นน
@น
ม
นข-างนอกพระพ�ทธองคQท7านให-  "โอปนย�โก...น-อมเข-ามา"  น-อมเข-ามา
ใส7ใจ ร6-เฉพาะต
วเรา เร>?องของเราต
ดส�นเอาเองกFได- เราท�าช
?วเรากFร6-จ
ก เรา
ท�าด�เรากFร6-จ
ก เราท�าผ�ดเรากFร6-จ
ก เราท�าถ6กเรากFร6-จ
ก ม
นร6-จ
กท�?เราให-ฝ1กเรา
ไม7ให-ฝ1กอย7างอ>?น สามารถเข-าส67ศ�ลธรรมได-
พระพ�ทธองคQท7านว7าให-น
บถ>อค�ณพระศร�ร
ตนตร
ย  ค>อพระพ�ทธ  พระธรรม 
พระสงฆQ ให-เปFนสรณะท�?พ1?งของพวกเรา อย7าไปพ1?งอย7างอ>?น ถ-าไปถ>ออย7าง
อ>?นไม7ม�อะไร  ไม7เปFนแก7นเปFนสารบางคนถ-าท�กขQมาถ1งกFไปไหว-ต-นไม-ซะ 
ไปไหว-ภ6เขา จอมปลวก ส�?งเหล7าน�@เปFนท�?พ1?งไม7ได- เปFนการพ1?งส�?งท�?ผ�ด ไม7ด� 
ไม7ต-องพ6ดอ>?นไกล ถ-าคนถ1งพระพ�ทธ พระธรรม พระสงฆQแล-ว กFไม7ตกนรก
ท�กว
นน�@แล-วแต7ใครจะถ>อ แล-วแต7ใครจะประพฤต�ปฏ�บ
ต�
ถ-าเจFบป7วยมากFไปโทษแต7ข-างนอก ถ-าเจFบป7วยมากFให-ก�นหย6กก�นยา แต7ถ-า
เราไปหาคนท�?ถ>อผ�...กFม�ผ�  ไปหาพวกไม7ถ>อผ�...กFไม7ม�ผ�  อย7างพวกฝร
?งเขา
ไม7ร6-จ
กผ�เลย  ไม7ร6-ว7าผ�เปFนอย7างไร  น
?งอย67ก
บคนตายสองต7อสองตลอดค>น
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เขาไม7กล
ว  พวกเราพ7อตายกFกล
วอ
นน�@ไม7ถ6ก  เปFนพ�ทธบร�ษ
ทย
งไม7
รอบคอบอะไร
พระพ�ทธองคQท7านให-กล
วในส�?งท�?ควรกล
ว  ไม7ให-กล
วในส�?งท�?ไม7ควรกล
ว  ให-
พาก
นเข-าส67ศ�ลธรรม  ให-พาก
นเข-าถ1งพระร
ตนตร
ยม
นกFด�ข1@นเท7าน
@นแหละ 
ม
นกFไม7เปFนเปรตเปFนผ�เท7าน
@นแหละ เล�กด7าทอก
น ให-ม�ศ�ลม�ธรรม
ป�น�@อาตมาสอนคนในฤด6พรรษามาให-ปฏ�บ
ต�เอาด� ให-ว7า  "ด�"ไว- ถ-าม
นโกรธ
มาจะด7าคนกFว7า  "ด�"  ไม7ให-ว7าอย7างอ>?น ให-ว7าด�  ม
นกFด�เท7าน
@นแหละ...ลองด6 
ส7วนมากไม7ฝ1กต
วเองส
กท�  เวลาโกรธข1@นมากFพ6ดแต7ค�าเจFบๆแสบๆ อย7างน�@
ไม7ด�  เราน�@แหละเปFนพ7อเปFนแม7แทนพ7อแม7ของเราท�?ล7วงล
บไปแล-ว  ให-พา
ก
นสร-างสมอบรมต7อๆไป ให-พาก
นม�ศ�ลม�ธรรม.
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ว
นน�@เปFนว
นพระซ1?งน
บเน>?องมาจากองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของ
เราว7า  เปFนว
นส�าค
ญว
นหน1?งในพ�ทธศาสนา  เปFนว
นท�?พวกเราชาวพ�ทธจะ
มาท�าความเข-าใจก
นในธรรมะ  ซ1?งให-เก�ดประโยชนQแก7พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย 
เปFนธรรมะซ1?งเปFนส
จธรรมน�าช�ว�ตของประชาชนชาวพ�ทธท
@งหลายน
@น  ให-ล�
ถ1งความสงบระง
บให-ร6-จ
กด� ช
?ว บาป บ�ญ ค�ณ โทษ พอท�?จะร
กษาต
วได-ใน
ช�ว�ตท�?เปFนอย67
ความเปFนจร�งน
@น  ว
นพระท�กว
นน�@  เก>อบจะไม7เปFนว
นพระ  เพราะว7าคนเรา
ไม7สนใจ ไม7ยอมร
บธรรมะค�าสอนขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของ
เรา ได-ย�นอย67แต7ไม7ร6- ร6-อย67แต7ไม7เหFน หร>อเหFนอย67แต7ว7าม
นไม7ร6- กFหมายความ
ว7าม
นท
@งไม7ร6-ท
@งไม7เหFน  เหFนอะไร?  เหFนความจร�ง  เหFนส
จธรรมความเปFน
จร�ง
อ
นความจร�งน
@น จะท�าอย67คนเด�ยวม
นกFจร�ง จะท�าอย67หลายคนม
นกFจร�ง เรา
ท�าท�?ม
นจร�งแล-วถ1งคนอ>?นจะว7าไม7จร�ง  ม
นกFย
งเปFนของจร�ง  อ
นน
@นเร�ยกว7า
ของจร�ง  ไปท�าอย67ท�?บนอากาศ ม
นกFเปFนความจร�ง  จะไปท�าอย67ในน�@า  ม
นกF
เปFนความจร�ง จะท�าอย67บนบกม
นกFเปFนความจร�ง เพราะฉะน
@นพระพ�ทธเจ-า
ของเราท7านจ1งว7าธรรมะน
@นน7ะเปFนความจร�ง  จร�งท�กกาลท�กเวลาท�?ผ7านมา
แล-ว  ต
@งแต7วานน�@ม
นกFเปFนความจร�ง  ในป 
จจ�บ
นน�@ม
นกFเปFนความจร�ง 
อนาคตม
นกFย
งเปFนความจร�ง  หมายความว7าเราท�าความผ�ดไม7ม�ใครเหFน 
ม
นกFย
งเปFนความจร�ง เราจะท�าความถ6กอย67ไม7ม�ใครเหFนม
นกFเปFนความจร�ง
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ฉะน
@นคนเราเม>?อจะท�าความด�น
@นน7ะ  ไม7ต-องให-คนอ>?นเหFน  บางคนท�าค�ณ
งามความด�กFต-องการอยากจะให-คนอ>?นเหFน ให-คนอ>?นเปFนพยาน จ1งจะด�อก
ด�ใจ อ
นน
@นกFด�อย67 แต7ว7าม
นย
งไม7จร�ง ไม7บรรล�ถ1งความจร�ง...จร�งๆ ไอ-ความ
จร�งน
@นแม-เราจะไปลอบท�าอย67คนเด�ยว  ท�าความช
?วม
นกFช
?วอย67น
?นแหละ 
ท�าความด�อย67คนเด�ยวไม7ม�ใครเหFน ม
นกFย
งด�อย67น
?นเอง ม
นเปFนเส�ยอย7างน
@น 
ไม7ต-องว7าเราท�าความช
?วคนเหFนแล-ว ม
นจะเพ�?มช
?วข1@นมาอ�ก ไม7ใช7อย7างน
@น 
เม>?อเราท�าความด�จร�งเม>?อคนเหFนแล-ว  ม
นจะเพ�?มความด�ข1@นมาอ�ก  ม
นกFไม7
เปFนอย7างน
@น
อ
นน�@ถ-าหากว7าความด�ท
@งหลายท�?เราได-ปฏ�บ
ต�ก
นแล-ว ม
นจ1งต
ดซ1?งลาภหร>อ
ยศ สรรเสร�ญ น�นทา ส�ข ท�กขQ...ไม7ม�ท�?ล
บ ท�าด�กFได-ด� ท�าช
?วกFได-ช
?ว อ
นน�@
เปFนความจร�ง  พระพ�ทธองคQท7านตร
สอย67อย7างน
@น  พระพ�ทธองคQท7าน
ท�าความด�  ท7านละความช
?วท7านออกไปบ�าเพFญน
?งหล
บห6หล
บตาท�?ไหน 
ไกลร6ป เส�ยง กล�?นรส ท7านกFย
งม�ความด� สาวกท
@งหลายกFเปFนอย7างน
@น แต7
ว7าคนเราท�กว
นน�@จ�ตใจไม7แน7นอน ไม7ม�ศร
ทธาอย7างเปFนจร�ง  ท�าอะไรท�?เปFน
ความด�อยากจะให-คนเหFน  ถ-าคนไม7เหFนแล-วกFไม7ค7อยสบายใจ ท�าความช
?ว
กFเหม>อนก
นไม7อยากให-คนเหFน  ถ-าคนเหFนแล-วม
นจะเปFนย
งไงกFไม7ร6- 
ท�าความช
?วท�?คนไม7เหFนน7ะม
นด�...อย7างน�@ ความท�?เปFนขโมยในต
วของเราอย67
อย7างน�@ตลอดกาลตลอดเวลาน
@น คนเราจ1งไม7พบความจร�ง ค>อธรรมะ
ความเปFนจร�งธรรมะน
@นม
นมาตกลงอย67ท�?จ�ตของเราอย7างการกระท�าบ�ญน7ะ 
กระท�าบ�ญท�กช
@นท�กส7วนกFเพ>?อจะให-จ�ตเราเปFนบ�ญ  เม>?อจ�ตเราเปFนบ�ญแล-ว 
จะน
?งอย67ม
นกFเปFนบ�ญ จะเด�นอย67ม
นกFเปFนบ�ญ จะไปท�?ไหนม
นกFเปFนบ�ญ คน
ผ6-ท�?ร6-จ
กบ�ญถ1งแม-ว7าคนอ>?นไม7เหFนกFเปFนบ�ญอย67น
?นเอง  ค>อความเหFนชอบอย67
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ท�?ตรงจ�ตใจของเรา  การท�าบ�ญท
@งหมดน
@นต-องการให-จ�ตเราเปFนบ�ญ  ถ-าจ�ต
เราเปFนบ�ญแล-ว ท�าบ�ญอย67ท�?ไหนม
นจะเตFมเป�?ยมอย67เสมอ ไม7ต-องฉลอง ไม7
ต-องให-คนร6-  ไม7ต-องให-คนเหFน  ไม7ต-องม�อะไร  ม�แต7ก�าล
งจ�ตท�?เช>?อม
?นใน
ความด�แล-วเรากFท�าไป เท7าน
@นแหละ
เพราะฉะน
@น  พระอร�ยเจ-าท
@งหลายท7านท�าค�ณงามความด�ของท7านน7ะ  อย67
ท�?ไหนท7านกFท�าของท7าน ใครจะว7าไม7ด�ส
กเท7าไรม
นกFด�อย67น
?นแหละ เม>?อท�า
ส�?งท�?ไม7ด� เขาจะว7าด�อย67แค7ไหน ม
นกFไม7ด�อย67แค7น
@น อ
นน�@กFเปFนเหต�อ
นหน1?งท�?
จะให-พวกเราท
@งหลายท�าความเข-าใจในธรรมะ  ถ-าเราเข-าใจธรรมะอย7างล1ก
น�@แล-ว  เรากFไม7ต-องส7งจ�ตใจของเราออกไปข-างนอก  เราอย67ข-างในของเรา 
ท�าจ�ตให-เปFนบ�ญ  ไปแสวงหาบ�ญนอกใจเจ-าของม
นกFล�าบาก  น
?งรถน
?งเร>อ 
ว�?งไปว�?งมาตลอดกาลตลอดเวลา อย7างญาต�โยมเขาท�าบ�ญก
นน
?นแหละ ไป
ทอดกฐ�นตรงน
@น  ไปท�าผ-าป7าอย67ตรงน�@  แต7ไม7ค7อยได-ฟ 
งธรรมหรอก พอไป
น
?งกราบพระกFร�บจะไปแล-ว ม
นรถเขา เช7าเขามาต-องร�บว�?งไปน
?ง แล-วกFร�บ
ล�ก ล�กแล-วกFร�บเด�น เด�นแล-วกFร�บว�?ง  ร�บไปร�บมา ม�แต7ร�บท
@งน
@นแหละ ไม7
ได-อะไรเปFนสาระประโยชนQในด-านจ�ตใจของเรา อ
นน�@ค>อคนว�?งหาบ�ญ
บ�ญก�ศลแท-ๆน
@น  ไม7ใช7อ>?นไกลหรอกในหล
กพ�ทธศาสนาม�พระพ�ทธหน1?ง 
พระธรรมหน1?ง  พระสงฆQหน1?ง  เม>?อบ�คคลมาท�าใจให-เช>?อม
?นในค�ณพระ
ร
ตนตร
ย ค>อ พระพ�ทธ พระธรรมพระสงฆQ อย7างแน7นแฟ-นแล-ว ม
นกFไม7ตก
นรกเท7าน
@นแหละ
สม
ยน�@ชาวพ�ทธเราท
@งหลาย  เหFนเปFนของยาก  เปFนของล�าบาก  ถ1งแม-จะ
ท�าบ�ญ  ถ1งแม-จะฟ 
งธรรม  ถ1งแม-จะสร-างค�ณงามความด�  จะต-องให-คนอ>?น
บ
งค
บจ
บม>อ  ถ-าคนอ>?นไม7บ
งค
บ  ไม7จ
บม>อแล-วกFไม7ยอมท�า  ไม7กล-าท�า 
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เพราะฉะน
@นธรรมอ
นแท-จร�งเราจ1งไม7เหFน  เราจ1งไม7เหFนว7าท�าจ�ตใจของเรา
น
?นเอง  ฉะน
@นจ�ตใจของเราน�@ถ-ามาพ�จารณาด6แล-วม
นไม7อย67ท�?อ>?นหรอก  บ�ญ
บาปอย67ท�?จ�ตใจของเรา  ท7านจ1งได-ค-นจ�ตของเราน
@นก
บธรรมะ  แต7จ�ตเราม
น
ไม7ได-ฝ1ก เราจะไปเช>?อจ�ตของเราอย7างเด�ยวว7า เราชอบอ
นน�@ม
นด� บางท�ม
น
กFชอบอ
นผ�ดๆ น
?นแหละว7าด�  แต7ว7าม
นด�เฉพาะใจของเรา แต7ความจร�งม
น
แล-วขาดจากธรรมะม
นเปFนของไม7จร�งโดยส
จธรรม
เพราะฉะน
@นต-องเอาจ�ตของเราน-อมไปส67ธรรมะ  อย7าด1งธรรมะเข-ามาส67จ�ต
ของเรา  เราต-องด1งจ�ตของเราเข-าไปส67ธรรมะอย7างผ6-น-อยต-องน-อมเข-าไปหา
ผ6-ใหญ7  ไม7ต-องให-ผ6-ใหญ7น-อมเข-าไปหาผ6-น-อย  เราเปFนสาวกของพระพ�ทธ
องคQ จะต-องน-อมเข-าไปส67พระพ�ทธเจ-าของเรา ไม7ใช7ให-พระพ�ทธเจ-าน-อมเข-า
มาหาสาวก ม
นเปFนธรรมเน�ยมมาแต7ด1กด�าบรรพQมาแล-ว
ธรรมะกFด�เปFนของท�?ส6งส�ด  แต7ต
วเราน�@เปFนคนท�?ไกลจากธรรมะ  เม>?อเรา
อยากจะเหFนธรรมะ  เรากFควรด1งธรรมะเข-ามาส67ใจเรา  ให-ใจเราน-อมเข-าไป
หาธรรมะ  เพราะธรรมะเปFนส
จธรรมจ�ตใจของเราเปFนต-นม
นย
งไม7ได-ฝ1กฝน
ให-ม
นเปFนธรรมะ เปFนต-นว7า เราชอบอ
นน�@ อ
นท�?เราชอบน�@ม
นจะด�แล-วหร>อ? 
ม
นกFย
งไม7ใช7ด�กFเฉพาะจ�ตใจท�?เราว7าม
นด�ท�?เราชอบม
น  บางท�เราชอบของ
ไม7ด�กFเข-าใจว7าของด� ชอบของผ�ดๆ แต7กFน1กว7าม
นด� แต7ว7าความเหFนว7าด�น7ะ 
แต7จ�ตเราไม7ร6-จ
ก  เพราะจ�ตของเราย
งไม7ได-ฝ1กฝน  จ�ตท�?ฝ1กฝนด�แล-วม
นจ1ง
เข-าส67ธรรมะ  น-อมจ�ตเราเข-าไปส67ธรรมะเส�ยก7อน  เพ>?อให-จ�ตเรากลมเกล�ยว
ก
บธรรมะ ให-จ�ตเปFนธรรมะให-ธรรมะเปFนจ�ต จะน
?ง  จะย>น จะเด�น จะนอน
อย67ท�?ไหนม
นกFเปFนธรรม เม>?อจ�ตเปFนธรรม ความค�ดเรากFเปFนธรรม สภาวะท�?
เราค�ดน
?นม
นกFเปFนธรรม เปFนความจร�งเปFนส
จธรรมอย7างน
@น
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เพราะฉะน
@นจ�ตเจ-าของบางท�ม
นกFเปFนธรรมะ  เรากFไปเข-าใจส�?งท�?ผ�ดน
@นว7า
ม
นถ6กแล-วกFไปชอบเข-า  ด
งน
@นท7านจ1งให-ฟ 
งธรรม  ฟ 
งธรรมเพ>?อให-ร6-จ
ก
ธรรมะ  ให-ร6-ให-เหFนธรรมะอย67ท�?ใจความโง7หร>อความฉลาดม
นกFอย67ท�?จ�ตใจ
ของเรา ความม>ด ความหลง กFอย67ท�?จ�ตใจของเรา ความร6-ความสว7างม
นกFอย67
ท�?จ�ตใจของเรา  เหม>อนก
นก
บท�?ว7าจานใบหน1?งท�?สกปรก  หร>อพ>@นฐานท�?บ-าน
หร>อศาลาเราน�@ม
นสกปรก  ม
นถ6กน�@าม
นหร>อความสกปรกอ
นใดอ
นหน1?ง  กF
สกปรกอย67ท�?ม
นสกปรกน
?นแหละ  เม>?อเราอยากจะให-สะอาด  เรากFเอาน�@ามา
ล-างม
นเส�ย ของสกปรกม
นกFหายไป พ>@นศาลาพ>@นบ-านกFสะอาดข1@นมา
เรากFจะเหFนได-ว7า ส�?งท�?ม
นสกปรกน
@นกFค>อจ�ตของเรา ถ-าหากว7าเราท�าความ
ถ6กต-องด�แล-ว  ของท�?สะอาดม
นกFย
งม�อย67  เหม>อนพ>@นศาลาม
นสกปรก  หร>อ
อะไรต7างๆ ท�?ม
นได-สกปรกน
@นเม>?อมาเชFดมาล-างส�?งท�?ม
นสกปรกออก ความ
สะอาดม
นกFพ-นข1@นมาอย67ท�?น
@น  ท�?ของสกปรกม
นปกป�ดอย67น
?นเอง  ความช
?ว
และความด�ของเราท
@งหลายกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น ความช
?วอย67ตรงไหนความด�
กFอย67ตรงน
@น  ความผ�ดอย67ตรงไหนความถ6กกFอย67ตรงน
@นความสกปรกอย67
ท�?ไหนความสะอาดกFอย67ท�?น
@น จ�ตใจเราน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น
ธรรมชาต�จ�ตของเราจร�งๆน
@นน7ะ  ม
นเปFนจ�ตท�?สม�?าเสมอเปFนจ�ตท�?ไม7เศร-า
หมอง  เปFนจ�ตท�?ผ7องใสขาวสะอาดอย67อย7างน
@นท�?เศร-าหมองน
@นเพราะม
นไป
พบก
บอารมณQ  พบก
บธรรมารมณQท�?ไม7ชอบของเราน
?นแหละกFท�าใจของเรา
ให-ข�7นม
ว  ท�าใจของเราให-เศร-าหมอง  ท�าใจของเราให-ไม7สะอาด  ท�าใจของ
เราให-สกปรก น�?เพราะอะไร?  ไม7ใช7จ�ตของเราม
นสกปรก เพราะจ�ตของเรา
ย
งไม7แน7นอน  ไม7เช>?อม
?นในธรรมท
@งหลายน
?นเอง  เม>?อประสบก
บอารมณQท�?
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ไม7ชอบใจ ใจเรากFเศร-าหมอง ได-อารมณQท�?ชอบใจ ใจเรากFผ7องใส ม
นกFเปFน
อย7างน
@น
ฉะน
@นองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา  ท7านจ1งให-ปฏ�บ
ต�  ไม7ให-พ6ด
เฉยๆ  ให-ปฏ�บ
ต�กFค>อให-ท�าความเปFนจร�งเช7นว7า  เราสมาทานซ1?งศ�ลอย7างน�@
เปFนต-น กFว7าปานา...อท�นนา...กาเม...ม�สา...ส�รา น�?เร�ยกว7าศ�ล แต7เปFนเพ�ยง
ค�าพ6ดถ1งศ�ลไม7ใช7ต
วของศ�ล  สภาวะของศ�ลน
@นไม7ใช7ว7าการพ6ด  ม
นเปFนการ
กระท�าจร�งๆ เช7นว7า ไม7ฆ7าส
ตวQอย7างน�@ เรากFไม7ฆ7าจร�งๆ ไม7ก�นส�ราเรากFไม7
ก�นจร�งๆ  ไม7พ6ดโกหกเรากFไม7โกหกจร�งๆ  เราไม7ขโมยของคนอ>?นเรากFไม7
ขโมยจร�งๆ ไม7ใช7ด�แต7พ6ดเฉยๆ ศ�ลม
นอย67ท�?ตรงน
@น อย67ตรงท�?กระท�า ไม7อย67
ตรงท�?พ6ด ท�?พ6ดข1@นเพ>?อช�@ให-เหFนว7า อ
นน
@นเปFนอย7างน
@นอย7างน�@ เม>?อเราตกลง
ใจว7าเปFนเช7นน
@นแล-ว กFลงม>อกระท�าเลย ลงม>อประพฤต�ลงม>อปฏ�บ
ต�เลย กF
จะเก�ดเปFนผลข1@นมา อ
นน
@นท7านเร�ยกว7าก-อนศ�ล
ท�?เราพ6ดตามภาษาของเราน�@ม
นกFล�าบาก  ถ1งว
นพระไปร
กษาศ�ล  ความเปFน
จร�งน
@นม
นเปFนค�าพ6ดท�?ต7อก
นมาเร>?อยๆ  เปFนประเพณ�  เม>?อเราเพ7งความ
หมายแล-ว ศ�ลน7ะเหFนว7าโง7กว7าเราเส�ยแล-วละม
ง ถ1งจะต-องไปร
กษาม
น ศ�ล
คงจะไม7ด�ขนาดเรา  เราถ1งไปร
กษาศ�ล  ถ-าพ6ดตามความเปFนจร�งแล-วศ�ลน7ะ
ไม7ต-องไปร
กษาท7านหรอก  ท7านด�แล-ว  มาร
กษาต
วเราน�@เอง  ร
กษากาย 
วาจา  ใจของเราน�@ให-ด�  ศ�ลม
นกFเก�ดข1@นมา  เราไม7ต-องไปร
กษาศ�ลแต7ร
กษา
ต
วของเราน�@  ค�าพ6ดอ
นน�@ม
นพ6ดส6งเก�นต
วไปเส�ยแล-วละม
ง  ว7าเราไปร
กษา
ศ�ล
บางคนไม7ร6-จ
กศ�ลเลยกFเข-ามาว
ด  ถามไปไหน?  ไปร
กษาศ�ล  กFค�ดว7าศ�ลน7ะ
ม
นเปFนของยาก ม
นเปFนของล�าบาก ความเปFนจร�งม
นสะท-อนกล
บมา และ
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กFมาร
กษาต
วเราน�@เอง  เม>?อร
กษาต
วด�ไม7ม�โทษ  ศ�ลกFเก�ดข1@นมาท�?ตรงน
@น 
ฉะน
@นศ�ลน�@ไม7อย67ก
บค�าพ6ด  แต7อย67ก
บการกระท�า  องคQสมเดFจพระส
มมาส
ม
พ�ทธเจ-าท7านสอนให-ฟ 
งอย7างน�@  ให-ความด�เข-าไปฝ 
งในใจ  ถ-าความด�เข-าไป
ฝ 
งในใจแล-ว ความท�กขQม
นกFถอนออกไป ห7างออกไปม
นเปFนอย7างน
@น
ท�น�@เรามองไม7เหFน ส�?งท�?ม
นเบาท�?ส�ดเรากFเหFนเปFนหน
ก ส�?งอะไรม
นหน
กเรากF
ไปเหFนม
นเปFนเบา  อะไรท�?ม
นผ�ดเรากFเหFนว7าม
นถ6ก  อย7างอาตมายก
ต
วอย7างให-ฟ 
งว7า  ว
นหน1?งน
?งอย67ในว
ดเราน�?แหละ  ม�โยมคนหน1?งมาจาก
อ�านาจเจร�ญ  เคยเปFนปราชญQมาเคยบวชเปFนพระมา  ออกมาเปFนฆราวาส 
กFเปFนคนท�าบ�ญส�นทรQทานอย67ตลอดเวลา  ว
นหน1?งแกกFมาจากอ�านาจเจร�ญ 
ว7า  "ม�ท�กขQหลาย  ท�กขQมาหลายว
นแล-วแก-อะไรไม7ตก  น1กถ1งหลวงพ7อองคQ
เด�ยวน7ะท�?จะให-ผมม�ความสว7าง ท�?ไหนผมไม7น1กเหFนแล-ว"
อาตมากFเลยว7า  "ท�าไมม
นท�กขQ?"  บอกว7า  "ม
นเร>?องใหญ7ไม7ใช7เร>?องเลFกๆ 
เร>?องใหญ7เหล>อเก�น"  พ6ดแล-วน�@าตาม
นกFไหลออกด-วย  "หย�ดบ-างซ�โยม พ6ด
ให-ฟ 
งซ�ม
นเร>?องอะไรหน
กหนา"  เขากFเลยคลานเข-ามากราบใกล-ๆ  กระซ�บ
ว7า..."หลวงพ7อ...เม�ยผมตาย"  ห>อ..  บอกว7า  "เม�ยผมตาย"  "อ-อ...น1กว7าม
น
ใหญ7  อ
นน�@ม
นเร>?องเลFก  ม
นเก�ดๆตายๆก
นมาตลอดกาลตลอดเวลานมนาน
มาแล-วเคยเหFนคนเก�ดไม7ตายไหม?"  เก�ดมาแล-วม
นต-องตาย  เร>?องเก�ด 
เร>?องตายไม7ใช7เร>?องใหญ7  เปFนเร>?องธรรมดาของเรา  ขนาดน�@ม
นกFย
งมองไม7
เหFนว7าม
นเปFนเร>?องใหญ7จนจะแก-ไม7ไหว  เลยจนกว7าท�?ว7าไม7เคยเหFนคนเก�ด 
ไม7เคยเหFนคนแก7 ไม7เคยเหFนคนตาย ความเปFนจร�งเก�ดตายต
@งก�?ศพมาแล-ว 
ท�าไมเราไม7พ�จารณา  ท�าไมให-เปFนเร>?องใหญ7  จนเด>อดร-อนกระวนกระวาย
ก�นไม7ได-นอนไม7หล
บ
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อาตมาบอก  "ค�ดใหม7ซ� อ
นน�@ม
นไม7ใช7เร>?องใหญ7หรอก พ7อของโยมอย67ไหม? 
ไปไหน?...ตายน
?นแหละตายแล-ว  แม7ล7ะ?...แม7กFตายแล-ว  ม
นจะเร>?องใหญ7
อะไรนะ เราเปFนล6กม
นจะไม7ตายหร>อ อ
นน�@ม
นเร>?องธรรมดา โยมไปย-อนค�ด
ใหม7ซ�ว7า..ไปค�ดเร>?องใหญ7ม
นกFใหญ7เท7าน
@นแหละ  ม
นเร>?องเลFกๆ  เร>?อง
ธรรมดา เร>?องคนเก�ดคนตายในโลก ม
นเปFนอย67อย7างน
@น"
ด
งน
@นเม>?อเก�ดมาพระพ�ทธเจ-าท7านให-ร�บท�าค�ณงามความด�เพราะม
นเปFน
อย7างน
@น กFเลยพ6ดก
นไปพ6ดก
นมา ม�โยมผ6-หญ�งคนหน1?งน
?งอย67ข-างๆ ถามว7า 
"โยมมาก
บใครล7ะไหนว7าแม7บ-านตายแล-ว"  ...  "อ
นน�@แม7บ-านอ�กคนหน1?ง" 
"อ-าว...ท�าไมม�หลายคนเหล>อเก�นล7ะ  ม
นย
งด�นะสองคน  คนหน1?งตายคน
หน1?งย
งน�?  อ�กบางคนแม7บ-านตายคนหน1?งกFหมดย�?งร-ายกว7าโยม  เอาละ
พอแล-วตายคนหน1?งย
งอย67คนหน1?ง ม
นจะเร>?องใหญ7อะไร ให-ไปค�ดใหม7" แกกF
น
?งฟ 
ง น�?ค>อความค�ดของคนเรา ไม7ร6-จ
ก...ค>อคนไม7ร6-จ
กแก7 ไม7ร6-จ
กเจFบ ไม7ร6-
จ
กกาย ไม7ร6-ความเก�ด แก7 เจFบ ตาย
บางคนจะไปเทศนQว7า เก�ด แก7 เจFบ ตาย ไม7สบายใจนะย�?งคนฝร
?งเม>องนอก
ไปพ6ดเร>?องแก7ให-ฟ 
งล�กหน�เลย  เขาไม7อยากแก7  เขาอยากเปFนของเขาอย67
อย7างน
@น  เม>?อคนเฒ7าชะแรแก7ชราอย67อย7างน�@  ไม7เอา  ไม7อยากได-  เพราะ
ฉะน
@นเม>องนอกคนแก7เขาท�@งไม7เหม>อนเม>องไทยเรา  หน�7มๆสาวๆ  เขาเก�ด
มาเขาหน�ไปเท�?ยวก
น  คนแก7เขาท�@งไปท
@งหมด  แก7แล-วท�@งท
@งน
@นแหละ  ไม7
ต-องไปเกFบหรอก
ให-พ�จารณาให-เหFน  อย7างท�?ชลบ�ร�กFเหม>อนก
น  เอาคนแก7ไปเกFบไว-เล�@ยง
อาตมาเคยเข-าไปด6แล-ว คนแก7 ๗๐ ป� ๘๐ ป�น7ะอย67น
?นแหละให-พยาบาลมา
ร
กษา  อาตมาเข-าไปเทศนQตรงน
@น  น1กๆไปกFน7าสลดส
งเวช  น1กไปน1กมากF
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เหม>อนก
บเปล>อกแตงโมเขาเอาไปท�@ง  ทานแล-วม
นเหล>อแต7เปล>อก  เขากF
เอาท�@งลงคลองไปท�?เล�@ยงคนแก7ท�?ชลบ�ร�กFเหม>อนก
น  เข-าไปท�?น
?นเหม>อน
เปล>อกแตงโม  ม�แต7คนแก7ๆท
@งน
@น  คนหน�7มๆเขาไม7ค7อยเข-าไปหาหรอกม�
แต7ไปหาเข-าโรงหน
ง  เข-าล�เก ลคร ร�าวงเล7นตามสบาย คนแก7กFล�าบากไป
เถ�ดแก7ไปเถอะ...ไม7มองถ1งนะ
เพราะฉะน
@นเม>องนอกกFเปFนอย7างน
@น  คนแก7เขาเอาไปท�@งคนหน�7มๆ  เจร�ญ
ไปอ�กหน7อย  พอแก7เข-ากFเอาไปท�@งเหม>อนก
น  อาตมาพ6ดให-ชาวฝร
?ง...อ
นน�@
ค>อกรรม  แต7ก7อนเราท�@งคนแก7  พอเราแก7คนหน�7มเขากFท�@งเราเหม>อนก
น 
เปFนอย67อย7างน�@ถ7ายทอดอย67ตลอดเวลา  อ
นน�@แหละความอบอ�7นของเม>องน
@น
น7ะ ไม7เหม>อนเม>องไทยเรา
เม>องไทยเราน
@นเทศนQธรรมะให-ฟ 
ง  ให-เหFนความเก�ด  ความแก7  ความเจFบ 
ความตาย  ว7าม
นเปFนธรรมะอ
นเปFนท�?น7าสลดส
งเวช  เม>?อเราจะท�าอะไรกF
ต-องพ�จารณา เม>?อเราหน�7ม เรากFทวนถ1งคนแก7 เม>?อเหFนคนแก7เรากFทวนไป
ถ1งคนหน�7ม  ม
นเกาะก
นเปFนล6กโซ7อย7างน�@  ฉะน
@นพระพ�ทธองคQสอนว7า  ให-ม�
เมตตา  ให-ม�อ�ปการะค�ณแก7บ�คคลผ6-ท�?ม�ค�ณ  ทางนอกเขาไม7สอนอย7างน�@เขา
สอนว7าคนแก7กFแก7ไป  คนหน�7มกหน�7มไป  ม
นเร>?องของใครของม
นท
@งน
@น
แหละ  ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@  เม>?อพ6ดไปตามความเปFนจร�งแล-ว  หล
กธรรมะ
ขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเราน7ะ  เล�@ยงล6กมากFร
ก  เม>?อร
กกF
อยากจะให-ร6-จ
กบ�ญค�ณของพ7อแม7  ถ-าเล�@ยงมาไม7ม�บ�ญค�ณ  กFไม7ร6-ว7าจะเล�@ยง
มาท�าไม
อ
นน�@เม>?อพ6ดถ1งธรรมะขององคQสมเดFจพระส
มมาส
ม-พ�ทธเจ-าของเรา  แก7
ขนาดไหนคนเม>องไทยกFไม7ท�@งก
น อ
นน�@เปFนความอบอ�7นในเม>องไทย ฉะน
@น
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พวกเราน�?กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น เราจะต-องพ�จารณาธรรมะ พ�จารณาให-เหFนว7า
ส
งขารม
นต-องเปล�?ยนไปๆ เร>?อยๆ ไอ-ความเปล�?ยนไปน
@นน7ะ ม
นเก�ดมาแล-ว
เปFนเดFก แล-วกFเปFนหน�7มแล-วกFเปFนแก7 เฒ7าชะแรแก7ชรา แต7ว7าจ�ตใจของคน
เราน7ะ ม
นไม7อยากจะให-ม
นเปล�?ยนไปอย7างน
@น หน�7มแล-วไม7อยากให-แก7 แก7
แล-วไม7อยากให-ตาย  ให-อย67อย7างน�@ๆน�?ค>อความเหFนผ�ด  อ
นน�@ม
นอย67ไม7ได-
หรอก  ม
นเร>?องอน�จจ
งเปFนเร>?องการเปล�?ยนแปลงตามธรรมดาของม
น  ถ-า
ไม7ม�การเปล�?ยนแปลงเราจะอย67ในโลกไม7ได-นะ
เหม>อนผลไม-เม>?อม
นแก7จากด�บม
นกFห7าม  ไอ-ความเปร�@ยวม
นกFหายไป  เม>?อ
ม
นส�กม
นกFเปล�?ยนไปเปFนหวาน  ถ-าเราไม7อยากให-ม
นเปล�?ยนจะเก�ด
ประโยชนQอะไร เปร�@ยวกFให-ม
นเปร�@ยวอย67อย7างน
@น ด�ไม7ด�กFจะไม7ได-ก�นมะม7วง
ส�กเส�ยด-วยนะ เพราะไม7อยากให-ม
นเปล�?ยน ความเปล�?ยนแปลงน7ะม
นด�แล-ว 
อย7างลมหายใจเข-าไปแล-วกFออก ออกไปแล-วกFเข-า  เราอย67มาตลอดท�กว
นน�@
กFเพราะอาการม
นเปFนอย7างน�@  เพราะอน�จจ
งม
นเปล�?ยนแปลงอย7างน�@  ถ-าไม7
เปล�?ยนแปลงจะอย67ได-ไหม?  หายใจเข-าไปแล-วอ1ดใจไว-ไม7ให-ออกจะอย67ได-
ไหม?  ออกแล-วไม7เข-าม
นกFตายเท7าน
@นแหละ เข-าแล-วไม7ออกม
นกFตาย ม
น
อาศ
ยการเปล�?ยนแปลง เราอย67ได-กFเพราะการเปล�?ยนแปลงอย7างน�@
ฉะน
@นเราควรน1กถ1งธรรมะเม>?อเราม�ช�ว�ตอย67  เราควรมองด6ข-างๆ ว7าอ
นน�@พ7อ
แม7ของเรา อ
นน�@พ�?น-องของเรา อ
นน�@ล6กหลานของเรา อ
นน�@ต
วของเรา ม
นกF
พร-อมก
นไปอย7างน�@ตลอดกาลตลอดเวลา  เพราะธรรมะม
นเปFนอย7างน�@ 
ฉะน
@นเราจ1งฟ 
งธรรมะแล-วมาท�าความเข-าใจก
น  ให-ร6-จ
กตามความเปFนจร�ง 
ยอมร
บว7าม
นจะต-องเปFนอย7างน
@น  มาว
นน�@กFต-องยอมร
บว7า  ว
นต7อไปม
นกF
ต-องเปFนอย7างน
@น ม
นจะเปล�?ยนแปลงอย67อย7างน
@นท�กเวลา
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เม>?อเราเข-าใจธรรมะเช7นน�@  ความเปFนอย67กFด�  ความพล
ดพรากจากก
นกFด�  กF
เปFนธรรมดา เหFนไหมท�?เราสวดมนตQก
นอย67ท�กว
นน�@ท�?ว7า... ให-พ�จารณาอย7าง
น�@ท�กว
นๆเถ�ด  พ�จารณาก
นหร>อเปล7ากFไม7ร6-?  เม>?อสวดแล-วกFให-พ�จารณาก
น
ท�กๆว
น  ถ-าหากว7าม
นเปล�?ยนแปลงเรากFไม7ควรเส�ยอกเส�ยใจ  ไม7ควรท�าใจ
ให-ม
นเปFนท�กขQ  เพราะว7าม
นเปFนอย7างน
@น  ส
จธรรมม
นเปFนอย7างน
@นอย67แล-ว 
ให-ความเหFนเราเปFนอย7างน�@  เม>?อเราได-ฟ 
งธรรมบ7อยๆนะ  ความบรรเทา
ท�กขQอ
นน�@ม
นกFจะพ-นข1@นมา  ม
นกFจะไม7ท�กขQ  ม
นบรรเทาไปๆ  ม
นน-อยไปๆ 
จนกว7าท�?ม
นจะหมดท�กขQ  เพราะเหFนความเปFนจร�งอย7างน
@นของธรรมะ  ได-
แค7น�@กFเร�ยกว7าเราม�หล
กท�?ส�าค
ญอย67แล-ว การภาวนาของเรา การเปFนอย67ของ
เรา  กFจะม�ท�?พ1?งท�?พ�าน
ก (พ)ทโธเมสะระน�งวะร�ง...ธ�มโมเมสะระน�งวะ
ร�ง...ส�งโฆเมสะระน�งวะร�ง) ท�?พ1?งอ>?นไม7เหม>อนพระพ�ทธเจ-า  ท�?พ1?งอ>?นไม7
เหม>อนพระธรรม  ท�?พ1?งอ>?นไม7เหม>อนพระสงฆQ  เพราะความเปFนจร�งม
นเปFน
อย7างน
@น  เม>?อเราค�ดเช7นน�@  ความท�กขQม
นกFค7อยๆบรรเทาหายไปๆ  น-อย
ไปๆ
ตกลงอย67ท�?ว7าเปFนธรรมชาต�  เปFนธรรมดา  คนเก�ดมากFเปFนธรรมดา  ท�?ม
น
เก�ดมาแล-วม�ความเปFนอย67กFเปFนธรรมดา  ธรรมดาม
นเปFนอย67อย7างน�@  ถ-าเรา
เข-าใจเช7นน�@ม
นกFจะค7อยๆบรรเทาท�กขQออกไป  ความอย67เยFนเปFนส�ข  ความ
สงบระง
บ  ม
นกFต
@งข1@นมาท�?ใจของเราน
?นเอง  อ
นน�@เปFนโอวาทค�าสอนของ
พระพ�ทธองคQของเรา  ฉะน
@นจงพาก
นต
@งอกต
@งใจให-เข-าใจธรรมะ  ให-
พ�จารณาอย7างน
@น.
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...ถ-าอย67บ-านแล-วกFว7าม
นย�7ง  แต7เร>?องแปลกนะ  มน�ษยQเราเปFนเร>?องแปลก
เหม>อนก
น  ออกจากบ-านมาแล-วม
นไม7ย�7ง  สบาย  แต7ว7าค�ดอยากกล
บ  ค>อ
ไม7ใช7อะไรหรอก ม
นย
งไปไม7ถ1งท�?ม
น ความร6-ส1กน1กค�ดของเราย
งไปไม7ถ1งท�?
อย67อย7างด� ท7านเร�ยกว7าว
ฏฏะ ไปแล-วกFด1งกล
บมาไม7ถ1งท�?ส�ดม
น อย7างง7ายๆ 
อย7างย7อๆ กFเร�ยกว7า  เรามาอบรมในท�?น�@  ม�ธ�ระอย7างน�@  แต7มาอย67ท�?น�?กFไม7ใช7
บ-านของเรากFท�าความไม7ให-สบายอย67ในน�@แหละ  บ-านอ>?นม
นจะสน�กส�ข
ตระการเท7าไรกFช7างเถอะ กFย
งคงค�ดไปถ1งบ-านเราอย67น
?นแหละ...เปFนอย7างน�@ 
ค>อเร>?องม
นย
งไม7จบ
เร>?องความด�ความช
?วม
นไม7จบ ม
นย
งเปFนโลกม
นกFไม7จบถ-าย
งไม7จบม
นกFไม7
ว7าง ถ-าไม7ว7างเรากFได-แบกม
นไว- ถ-าเราแบกม
นไว-นะ เราหน
กเรากFมองเหFน
โทษม
นได-ง7ายๆ  เพราะเราแบกม
นอย67นะ  บางคนเหFนว7าคนอ>?นแบก...เรา
หน
ก  เคยม�ไหม  คนอ>?นเขาแบก...เราหน
ก  ตรงน�@แหละม
นน7าค�ด  เราแบก
เองเราหน
กเองม
นกFค�ดได-นะ  พอค�ดได-  อ
นน
@นคนอ>?นเขาแบก...เราหน
ก 
คนน
@นท�าผ�ดแล-วม
ง...ไม7สบายแล-ว คนอ>?นแบก...เราหน
ก เคยม�ไหม...ด6ด�ๆ
นะ เราแบกเองเราหน
กเอง ค7อยย
งช
?วม
นเหFนง7าย คนอ>?นแบก...เราหน
ก น�?
น7ะม
นไม7ค7อยจะเหFนต
วเรานะน7าจะให-คนแบกน
?นแหละหน
ก  หร>อว7า
อย7างไร  ถ-าพ6ดตามความเปFนจร�งม
นเปFนอย7างน
@น  โดยมากม
นเท7าก
นเส�ย
แล-วหร>อจะมากกว7ากFได-
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เราแบก...เราหน
ก  คนอ>?นเบา...เรากFหน
ก  ม
นหน
กสองต7อ  เขาแบกเรากF
หน
ก เราแบกเรากFหน
ก จะท�าอย7างไรด�ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@  เราควรย-อนค�ด
ด6ว7าช�ว�ตมน�ษยQม
นเปFนอะไรย
งไง  ม
นผสมผเสก
นอย67  เราไม7ร6-จ
กเล>อกจ
ก
ถอนออก ม
นกFเปFนอย7างน�@แหละ ถ-าตรงไปแล-วกFเราแบก...เราหน
กกFด�กว7า
นะ ม
นส�าค
ญท�?คนอ>?นแบกเราไม7ควรจะหน
กน�? อย7างน
@นจะต-องอดทน
เร>?องท�?ม
นอดทนท
@งน
@นไม7ม�เร>?องอะไร ทางธรรมะท7านเร�ยกว7า ข
นต�...ความ
อดทน  ม
นเปFนแม7บทของธรรมท
@งหลายท
@งปวง  ท�กคนจะต-องอย67ในความ
อดทนท
@งน
@นแหละ อดทนได-ความด� แต7เม>?อได-ความด�แล-วกFหลงด�อ�ก ม
นกF
แปลก ม
นน7าจะจบเร>?องของม
น ได-ด�มาแล-วกFหลงด�อ�ก ด�กFพาเราท�กขQอ�ก ด�
ก
บช
?ว  ร
กก
บเกล�ยดน�@ม
นไม7พ-น...ม
นน7าค�ด  ธรรมะน�?ค�ดๆในใจเจ-าของแล-ว
กFแก-ต
วเรานะ
ท�น�@ถ-าม
นท�กขQกFไปให-คนอ>?นแก- คนอ>?นแก-ท�กขQให-เราไม7ได-อธ�บายทางให-เรา
แก-ท�กขQเท7าน
@น  เร>?องจะแก-จร�งๆ  เร>?องพ-นท�กขQจร�งๆ  เปFนเร>?องของตนเอง 
พระบรมคร6ของเราเร�ยกว7า  อ
กขาตาโร  ตถาคตา...ตถาคตเปFนแต7ผ6-บอก 
บอกให-ยกอ
นน
@นอ
นน�@  ยกอ
นน�@ไปโน-น...บอกเท7าน�@  ว7ายน�@าจะต-องท�าอย7าง
น
@นไมใช7ตถาคตไปว7ายให- ถ-าตถาคตไปว7ายให-เรากFจมน�@าตายเท7าน
@นแหละ 
ม
นเปFนอย7างน�@
ความท�กขQท
@งหลายน
@นกFเราน
?นแหละสร-างข1@นมา...แต7ให-อดทน  เหFนอย67ว7า
ตรงน�@ม
นหน
ก  แต7เราอยากได-ม
น  ไปยกม
นกFหน
กจร�งๆ  เม>?อหน
กกFต-อง
อดทน ม
นกFเปFนอย67อย7างน�@ อย7างเราเม>?อศ1กษามา เม>?อเราเปFนน
กเร�ยน เหFน
ผ6-ใหญ7ด6เหม>อนจะสบายเหFนคนน�@ท�าอย7างโน-นอย7างน�@  เหFนจ-าวนายคร6บา
อาจารยQ  กFน1กในใจว7าจะสบาย  เรากFอยากเปFนอย7างน
@นบ-าง...เลยพยายาม
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จนเปFนขนาดน�@แล-วย
งม�ท�กขQอย67  ย
งม�ความล�าบากอย67  ค>อม
นย
งไม7พ-น  อย67
ข-างน�@กFย
งไม7พ-นอ�ก  ก-าวไปข-างหน-าอ�กกFด6ม
นจะพ-นแต7ไปอ�กย�?งหน
กเข-าไป
เร>?อยๆ  เหม>อนก
บคนแก7เราน7ะม
นค�ดไม7มากหรอก  โตข1@นมาม
นค�ดกว-าง
ค�ดมาก ม�ความฉลาดมาก ไป ช7วยเขาหมด ท
@งน
@นแหละ คนท
@งบ-านน7ะเรา
ฉลาดคนเด�ยว  กFเลยท�กขQคนเด�ยว  ความค�ดของคนกFต-องเปFนอย7างน
@นค>อ
หมายความว7าม�มากกFต-องแบกมากย1ดมาก
ความเปFนจร�งน
@นการกระท�าอะไรท�กอย7าง  ถ-าให-ร6-จ
กหน-าท�?ก
นท�กคน แล-ว
ม
นกFไม7ม�เร>?องอะไรนะ สบาย ความสบายม
นม�อย67 แต7อย67ในคนส7วนมากม
น
กFต-องเปFนอย7างน�@  สถานท�?น�@ท7านเร�ยกว7าโลก  โลกท7านแปลว7า  ความม>ด 
โลกเจร�ญกFค>อม>ดเจร�ญน
?นเอง แหม...โลกม
นเจร�ญ เจร�ญม
นกFม>ดเจร�ญข1@น
อย7างว
ดอาตมาแต7ก7อนไฟฟ-าไม7ม�  กFไม7เหFนว7าม
นสว7างหร>อม
นม>ดนะ  ถ-าม�
ไฟฟ-ามาแล-วเหFนจะสบาย ม�น�@ากFสบาย โอ-...ไฟฟ-าม
นกFไม7เก�ดมาเองหรอก
นะ ก7อนจะม�ไฟฟ-าม
นต-องเส�ยอะไรมากๆ ก7อนจะม�น�@าม
นกFต-องเส�ยอะไรไป
มากๆ จะต-องลงท�นท
@งหมด  ม
นกFเก�ดจากความล�าบาก  ท�?ม
นสว7างแล-วน7ะ
ม
นกFย
งไปป�ดใจของเราให-ม>ดอ�ก  ท�?ม
นสะดวกแล-วม
นกFไปป�ดใจให-เราม
น
ม>ดอ�ก คนเราถ-าม
นสะดวกสบายแล-วย�?งม
กง7าย
สม
ยก7อนบ-านเม>องเรากFย
งไม7เจร�ญ ท�าส-วมอย67โน-นในป7า...อ�ตส7าหQไป เด�wยว
น�@ไม7ได- ท�?นอนอย67น
?น ต-องท�าส-วมอย67ท�?น
@น ขนาดน
@นกFย
งไม7สบายอย67อ�ก จะ
ให-ม
นสบาย สะดวก ม
นกFไม7สะดวกนะ ม
นสบายมากเก�นไป กFเลยประมาท
ก
นเส�ย อยากจะให-ม
นย�?งข1@นไปกว7าน
@นอ�ก ม
นกFไม7พอส
กท� แล-วกFบ7นว7าม
น
ท�กขQท�กขQใครสร-างข1@นมามองไม7เหFน  ว7าม
นเปFนเพราะอ
นน
@นๆ  ม
นเปFน
เพราะอ
นน�@  (หลวงพ7อท7านเอาม>อช�@ท�?ต
วของท7านประกอบ)ไม7เคยช�@เข-ามา
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เลย ต-นตออย67ตรงน�@ไม7เคยช�@เข-ามา ม
นกFไม7กระจ7างเท7าน
@นแหละ ว7าแต7คน
โน-นๆ  ช�@ออกไปทางโน-น  กFไปเหFนของข-างนอกโน-น  ไปแต7งของข-างนอก
เร>?อยๆไป อ
นน�@ไม7ค7อยแต7งจ�ตใจไม7ค7อยแต7งก
น
บ-านสกปรกเรากFเหFนได-  ท�าสะอาดบ-านเรากFท�าได-  ถ-วยจานม
นเลอะเทอะ
ไม7สวยงามเรากFเหFนได-  เราล-าง...ม
นกFสะอาดได-  แต7ว7าม
นสะอาดแต7บ-าน
แต7ถ-วยจาน  ใจไม7สะอาดหน-าบ6ด  หน-าเบ�@ยวบ7นอย67อย7างน
@น  ไม7เหFนต
วเรา
ท�กขQ อ
นน�@กFน7าสงสารต
วเองเหม>อนก
นนะ ถ-าค�ดแล-วม
นเปFนเส�ยอย7างน�@
ถ-าเราพยายามกวาดพยายามเชFดท�าสะอาดเหม>อนถ-วยจานบ-านเรา  เรากF
คงอย67ก
นสบาย อ
นน�@เราไปเชFดของท�?ไม7ร6-เร>?องถ-วยม
นสกปรกกFเฉย ถ-วยม
น
สะอาดกFเฉย  ม
นเฉยท
@งน
@น  ของท�?ไม7ร6-เร>?องเราไปท�าสะอาด  ท�าไม7ถ6กจ�
ดม
นๆจะใสขนาดไหนใจเรากFไม7ร6-ไม7เหFน ม
นกFสกปรกอย67ตรงน
@นแหละ
เราไม7พยายามด6จ�ต  ชอบแต7จะตามใจม
น  ถ-าพ6ดภาษาโลกแล-วกFเร�ยกว7า 
ตามอารมณQ  อารมณQของคนน�?จ�ปาถะท�?ม
นจะเปFนไป  ในครอบคร
วของเรา
ว
นน�@ร
กก
น  แต7พร�7งน�@เกล�ยดเหล>อเก�น  ล6กเราว
นน�@เราร
ก  พร�7งน�@ม
นเกล�ยด 
ท�าไมม
นเปFนอย7างน
@นท�าไมไม7คงท�?อย7างน
@น ท�าไมเปFนอย7างน�@  น�?เร�ยกว7าใจ
เราไม7ฝ1กห
ดจ1งหาความสงบไม7ได-
ความร
กท�าให-เก�ดท�กขQ  ความเกล�ยดท�าให-เก�ดท�กขQ  ได-น-อยเก�นไปกFเก�ด
ท�กขQ  ได-มากเก�นไปกFท�กขQ  เราจะอย67ท�?ไหนก
นโยม  หาท�?อย67แล-วหร>อย
ง 
ท�าไมไม7มองหาท�?อย67ของเขาล7ะ เราพยายามสร-างอะไรต7ออะไรมาน�?หลายป�
หลายเด>อนมาแล-ว  เพ>?อหาความสงบเพ>?อหาความสบาย  ท�าไมถ1งขนาดน�@
เรากFย
งไม7สบายก
น ไม7ใช7ว7าเราท�าไม7ถ6กก
นหร>อ
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พ7อบ-านแม7บ-านอย67ร7วมก
นม
นไม7น7าจะทะเลาะก
นนะ ท�าไมทะเลาะก
น บาง
ว
นอยากจะล�กหน�ไปตอนกลางค>นเลย  แต7ว7าพร�7งน�@กล
บมาอ�กแล-ว  ม
น
ล�าบากโยม อาตมาเหFนว7าท�?อย67ของเราจร�งๆน7ะ เราไม7ค7อยจะหาก
น ไปเชFด
ท�?อ>?นไปถ6ท�?อ>?น ไปท�าความสะอาดท�?อ>?น ไม7ท�าใจเราให-ม
นสะอาด ม
นกFย�7งอย67
เร>?อยไปอย7างน�@แหละม
นช�@ไปแต7ข-างนอก พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า โอปนย�
โก...น-อมเข-ามาให-ม
นเหFนก
บจ�ตของเรา น-อมเข-ามาให-เหFนใจของเรา
แต7ท�กว
นน�@ม�แต7บ
งค
บ...เด�wยวน�@ไม7ค7อยม�มะม7วงหวานหรอก  มะม7วงอกร7อง
น�?พ>@นเด�มม
นหวานนะ  เด�wยวน�@เขาบ
งค
บม
นไม7แก7เฒ7าเขาเอามาบ7มเส�ย
แล-ว...เขาต-องการเรFว เอามาทานม
นกFเปร�@ยว มะม7วงเม>องอ�บลฯ น�?ไม7ค7อย
หวาน...เขาบ
งค
บม
น  ค>อไม7ท
นก
บความอยากของคนเรา...ไปบ�บม
นเข-า 
ไอ-ของด�ๆหวานๆกFให-ม
นเปร�@ยวไป  ของอะไรกFให-ม
นเปร�@ยวไป  ให-ม
นผ�ด
ปรกต�ของม
นไป แล-วบ7นว7าม
นเปร�@ยว ท�าไมม
นจ1งเปร�@ยว มะม7วงไม7แก7เอา
มาบ7ม...ม
นกFเปร�@ยว ท�าไมไม7ท�าใหม7ล7ะ...ม
นกFเปFนอย7างน�@แหละ
โดยมากม�แต7ของปลอม ไปย1ดม
?นถ>อม
?นของท�?ม
นปลอมแปลงไม7แน7นอนไป
ย1ดว7าม
นเปFนของจร�ง  พระพ�ทธเจ-าให-เหFนส
จธรรมค>อความจร�ง  ของท�?ม
น
ไม7ปลอมกFค>อของแท-อย7างน�@ เด�wยวน�@แทบจะหลงก
นหมดแล-ว ของจร�ง ของ
ไม7จร�งไม7ร6-เร>?องกFเลยเปFนก
นไปอย7างน
@น  ม
นกFเก�ดความร6-ส1กน1กค�ดหลายๆ
อย7างส�?งท�?มาด
ดแปลงมาปลอมแปลงให-ม
นเหม>อนของจร�งอย7างน�@ม
นกFเปFน
ไป อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น พระพ�ทธเจ-าท7านเร�ยกว7า เปFนโอปนย�โก น-อม
เข-ามาให-จ�ตของเราม
นเหFน  ถ-าจ�ตเราไม7เหFน  ถ-าจ�ตเราไม7เปFนม
นกFเปFนไป
อย7างน�@แหละ ไม7ม�ทางท�?จะสว7าง
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เราม�ล6กม�หลานกFร
กล6กร
กหลาน  ร
กล6กร
กหลานกFให-ว�ชาความร6-ม
นให-ค�า
แนะน�าม
น ตอนเช-าเรากFสอนม
นตอนเยFนเรากFสอนม
น สอนไปเร>?อยสอนไม7
หย�ด เพราะร
กล6กกล
วม
นจะไม7ด�สอนท�กว
นสอนท�กเช-าท�กเยFน สอนนานๆ 
ล6กกFเข-าใจว7าพ7อแม7จ6-จ�@จ�กจ�ก  แต7พ7อแม7เข-าใจว7าสอนล6กให-ม
นด�  เอาละไป
คนละแง7แล-วท�น�@ ย�?งสอนเข-าไปเถอะ ย�?งไม7ฟ 
งกFย�?งสอนม
น อยากจะให-ม
นด� 
ล6กกFย�?งว�7นวายย�?งข
ดใจ  บางท�หน�จากบ-านไปเลย  ไม7ต-องเร�ยนหน
งส>อกFได- 
ม
นบอกผม...พ7อแม7จ6-จ�@จ�กจ�กเหล>อเก�นอย67ไม7ได-  แต7มาถามพ7อแม7...ฉ
น
อยากจะให-ม
นด� อยากจะให-ม
นเปFนบ�ตรท�?ด�  ได-การงานท�?ด�  ได-ว�ชาท�?ด�  พ7อ
แม7ค�ดไปอย7างหน1?งไปถามล6กว7าย
งไง พ7อแม7จ6-จ�@จ�กจ�กมาก ม
นเหFนไปคนละ
ทางอย7างน�@
อย7างน
@นเราจ1งหน
กใจก
บล6กก
บหลาน  ก
บพ7อก
บแม7กFเปFนกล�7มเด�ยวก
นท
@ง
น
@นแหละ ม
นเก�ดรบก
นทางใจ บางคนม�พ7อม�แม7ล6กคนเด�ยวกFร
กคนละอย7าง 
พ7อร
กเพ>?อจะให-ม
นประหย
ดให-ม
นอดทน แม7น
?นร
กเพ>?อจะป-อนอาหารให-ม
น
สมบ6รณQอย7างน�@ม
นขอแล-วกFให-ม
นไปเถอะ  พ7อบอกหย�ดๆ  จะท�าให-เดFก
เส�ย...อย7า  ท�าไมเปFนอย7างน
@น  นานๆไปล6กไม7เปFนอะไรกFพ7อแม7ทะเลาะก
น
อ�กเส�ยแล-ว  ม
นชอบจะเปFนอย7างน�@  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  เราท�าการงานกFให-
ร6-จ
กหน-าท�?การงานของเราท�กๆคน
แต7ว7าคนส7วนมากให-เหม>อนก
นท�กคนกFไม7เหม>อนหรอกพระท7านบอกว7า
เปFนคร6เปFนอาจารยQคน...อย7างอาตมาน�?  อย7างโยมน�?ชอบอยากจะเปFน
เปรต...เปรตอะไร...เปรตอย7างละเอ�ยด...เปรตย
งไง  อาตมาจะเล7าน�ทานให-
ฟ 
ง  กFน7าฟ 
งเหม>อนก
นนะ  ไม7อยากจะเล7าหรอกม
นยาว  แต7ว7าควรจะเล7ากF
เล7าให-ฟ 
ง
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จะพ6ดส
@นๆ ให-ม
นค�-มแต7ม
นท�าไม7ได-นะ ท7านบอกว7า...ม�คนๆหน1?ง เปFนคนท�?
ใจบ�ญส�นทรQทาน  ต
@งแต7เปFนฆราวาสอย67อะไรจะเปFนบ�ญอะไรจะเปFนก�ศลแก
พยายามไปท�า แกกFท�าให-ม
นด�ท�าให-ม
นละเอ�ยดท�กอย7างแหละ วางของท�?น�?
วางไว-ตรงน�@  ตรงน
@น  วางไว-ตรงน
@น  ถ-าล6กหลานจ
บมาเคล>?อนกFบ7นเส�ย
แล-ว...ไม7สบายใจนะ ไม-กวาดต-องวางตรงน�@  กาน�@าวางตรงน
@น เม>?อใคร มา
ท�าให-ผ�ดหว
ง...ท�กขQเส�ยแล-ว
แต7แกเปFนคนละเอ�ยดด�  ใจบ�ญ เปFนระเบ�ยบ ว
นหน1?งกFค�ดได-  เหFนศาลาใน
ป7าท�?คนไปพ
กอย67ใต-ร7มไม-กFค�ดว7าเราจะมาสร-างศาลาน�?กFด�เหม>อนก
น  เราจะ
ได-บ�ญ  พ7อค-าพ7อขายไปมาจะได-พ
กผ7อนหย7อนใจ  จะได-ม�ความส�ขสบาย 
ค�ดแล-วกFไปท�าๆอย7างด�อย67ในป7าเพ>?อให-คนพ
ก  เม>?อท�าเสรFจแล-วต7อไปแกกF
ตายว�ญญาณไปเกาะอย67ท�?ตรงน
@น  ค>อม
นเกาะแต7เม>?อม�ช�ว�ตอย67น7ะเม>?อสร-าง
ศาลาแล-วแกกFพยายามไปด6  ม
นสกปรกท�?ไหนคนมาพ
กน�?ม
นเปFนอะไรย
งไง 

-ีถาคนท�าไม7ด�แล-วแกกFใจไม7ค7อยด� ถ-าคนท�าด�แกกFใจสบาย เพราะแกเปFน
คนใจบ�ญส�นทรQทาน ละเอ�ยดเจ-าระเบ�ยบ
อ�กว
นหน1?งพ7อค-าเกว�ยนมาหลายร-อยเลยมาพ
ก  เม>?อก�นข-าวแล-วกFนอนก
น
เปFนแถว  เจ-าของศาลาเปFนเปรตกFมามองด6ม
นเปFนระเบ�ยบหร>อเปล7า...ย7อง
มาด6 มาด6ทางศ�รษะม
นกFไม7เสมอก
นเส�ยแล-ว บางคนส6งๆ บางคนต�?าๆ ม
น
ย�7งห
วใจเหล>อเก�น  จะท�าอย7างไรด�  กFมาด1งทางเท-าให-ม
นลงไปให-ศ�รษะม
น
เสมอก
น  ด1งไปส�ดแถวพอใจแล-วเร�ยบร-อย  ต7อมาๆด6ทางเท-าอ�ก  อ-าวไม7
เสมอก
นอ�กแล-ว  กFไปด1งศ�รษะข1@นไปอ�กให-ม
นเสมอก
น  เม>?อเสมอก
นด�แล-ว
วนไปรอบๆ  ไปด6ทางศ�รษะ  อ-าวไม7เสมอก
นอ�ก...เปล�?ยนอ�ก  ย�7งจนกระท
?ง
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ด1ก  จนทอดอาล
ย  ม
นเปFนเพราะอะไรหนอคน  เท7าน�@แหละ  คนเราม
น
หลง...ไม7หลงมากหรอกหลงเท7าน�@เปรตม
นหลงแล-ว
กFเลยมาน
?งค�ดด6ว7า  อ-อ...คนม
นส
@นยาวไม7เสมอก
น  ความส
@นความยาวของ
คนไม7เสมอก
น  กFมาร6-ส1ก  เอ-อ...วางเส�ยม
นอย7างน�@แหละคนเราเพราะม
นส6ง
ม
นต�?าไม7เสมอก
นอย7างน
@น แกกFเลยวาง...เพราะเหFนอะไร เพราะเหFนว7าคน
ม
นไม7เสมอก
น  แต7ก7อนเหFนคนให-ม
นเสมอก
น  คนไม7เสมอก
นท�าให-เสมอ
ก
น ม
นเสมอไม7ได-  แกกFเปFนท�กขQมาน
?งค�ด เออ..ความจร�งคนม
นเปFนอย7าง
น
@น คนม
นส
@นม
นยาวไม7เสมอก
น ม
นจ1งเปFนอย7างน�@ พอเหFนได-เช7นน�@กFสบาย
เลยนะ สบายใจ
พวกเรากFเหม>อนก
นไปเหFนเหต�ม
นแล-วกFไม7เหFนเหต�ม
นเปFนอย7างน
@น  การ
จะท�าให-ม
นเสมอก
นอย7างน
@นหมดป 
ญญาท�?จะต-องค�ดแล-วเพราะม
นแก-ไข
ไม7ได-  ม
นจะไปต
ดแข-งต
ดขาเขาม
นกFไม7ได-  กFต-องปล7อยให-เปFนอย7างน
@น  น�?
เร�ยกว7าความย1ดม
?นอ�ปาทานจะให-ม
นเหม>อนๆก
น พวกเราน�@กFเช7นก
น ต7าง
คนต7างม�ธ�ระหน-าท�?กFคงจะไม7เสมอก
นหรอกนะ บางคนกFช-าไปบ-าง บางคน
กFเรFวไปบ-างสารพ
ดอย7าง ม
นเลยเก�ดย�7งยากเหม>อนเปรตน�?  เรากFชอบอยาก
จะไปเปFนเปรตอย7างน
@น
บางท�อาตมากFเปFนเปรตเหม>อนก
น แต7ม
นร6-ส1กง7ายหรอกอ-าว...ม
นเปFนเปรต
แล-วน�?เรา...เล�ก...อย7างน�@....ท�าไม...เพราะอาศ
ยล6กศ�ษยQล6กหาน7ะ  อยากจะ
ให-เขาด�ท�าเปFนระเบ�ยบเร�ยบร-อย บางท�กFเปFนท�กขQ ท�กขQแล-วกFร6-ว7าเออ...เรา
เปFนเปรตแล-วสอนเจ-าของไปเร>?อยๆ  อย7างน
@นม
นกFย
งเก�ดเปFนเปรตอย67
บ7อยๆเหม>อนก
น ไม7ค7อยยอมง7ายๆ จะต-องท�าจนช�านาญๆไป ให-ม
นร6-เหต�ร6-
ผลม
นจร�งๆ
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ด
งน
@นเราจ1งปล7อย คนน�@ท�าอย7างน
@นคนน
@นท�าอย7างน�@กFปล7อยกFวางไปเร>?อยๆ 
ท�าไม...ม
นไม7เปFนเพราะเขาม
นเปFนเพราะเราเข-าใจไหม  ใจเราม
นไม7
สะอาด  น1กว7าม
นเปFนเพราะคนน
@นคนน�@....ไม7ใช7  ม
นเปFนเพราะเรา  คนไม7
เสมอก
น เราอยากให-เสมอก
น เราค�ดผ�ดอย7างน�@จะไปแก-ตรงไหน...กFแก-เรา
ส� เหFนว7าม
นเปFนเช7นน
@นแล-วกFสบาย พวกเราในกล�7มเด�ยวก
นน�@กFเหม>อนก
น
อย7างน
@น
บางท�โดยมากกFพวกน
กเร�ยนในโรงเร�ยนใหญ7ๆ  เอาน
กเร�ยนมาให-หลวงพ7อ
สอน แหม...น
กเร�ยน ม
นสอนยากเหล>อเก�นเจ-าค7ะ จะท�าย
งไง...ม
นด>@อ ม
น
กFจร�งอย7างน
@น  อาตมากFมาสอนน
กเร�ยนสอนไปด7าม
นไปเลยร
บ...ม
นร
บ 
สอนเดFกน
กเร�ยนจบแล-วกFวกห
นมาหาคร6เรา  คร6เราเปFนอย7างไรก
นเล7าม�ก�?
คน...ม�๕๐ คน ๓๐ คนเปFนอย7างไรสาม
คค�ก
นด�ไหม หร>อเปFนอย7างไรสบาย
ไหม  ไม7ค7อยจะพ6ดนะ...ม
นเปFนอย7างน�@  กFไปโทษแต7เดFกน
กเร�ยนน7ะ  กF
เหม>อนก
บน
?งรถมอเตอรQไซดQล-มลง  กFน1กว7ามอเตอรQไซดQพาเราล-ม  ความ
เปFนจร�งเราน
?นแหละพามาเตอรQไซดQลงถนน แต7ม
นพ6ดไม7ได-
อาตมาเลยสร�ปว7า  ท7านท
@งหลายน7ะค�ดๆให-ม
นด�เส�ยนะ  อ
นน
@นม
นเปFนเดFก
แต7เราเปFนผ6-ใหญ7โดยฐานะแล-วเดFกม
นผ�ดกFควรให-อภ
ย...ม
นไม7ร6-เร>?องคร6
ใหญ7ๆท�?ไปท�าผ�ดไม7ควรให-อภ
ยเส�ยแล-ว  ร6-อย67ว7าผ�ดกFย
งไปท�าให-ม
นผ�ดอย67น�?
น7ะ  เร>?องควรร6-เร>?องเราไม7เข-าไม7ร6-  เพราะพระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า สอนไม7ร6-
ท7านสอนให-ร6-ได- คนร6-แล-วไม7ท�าตามท�?ท7านสอนไม7ได-หล
กม
นเปFนอย7างน�@ ใน
กล�7มเราคงจะม�มากเหม>อนก
นใช7ไหม คนไม7ร6-พระพ�ทธเจ-าสอนให-ร6-ได- คนร6-
แล-วไม7ท�าตามท7านสอนไม7ได- น�?ท7านจ
ดเปFนคนประมาท
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ท�าไมม
นจ1งเปFนอย7างน
@น  ท�าไมพวกเราจ1งเด>อดร-อน  ม
นเด>อดร-อนเพราะ
อ
นน�@เองเพราะไม7ท
นด6ต
วเรา  ไปด6แต7อย7างอ>?นโน-น  ไปท�าท�?อ>?นให-ม
นสะม
น
สวยให-ม
นเบ�กม
นบาน  ต
วเราไม7ข6ดไม7เกลาไม7สว7างส
กท�นะ  ม
นกFย�7งเร>?อย
ไปแหละโยม
มองไปทางไหนม
นกFม>ด  เพราะอะไร  เพราะตาม
นเส�ยม
นม>ดเหล>อเก�น 
อะไรม
นกFม>ดไม7ร
บร6-ส
กอย7าง ส�แดง ส�เข�ยวไม7ร
บร6-  เลยไม7เหFน ต
ด ปฏ�เสธ
เลยว7าแสงไม7ม�  อย7างน�@ม
นกFใช7ของคนตาบอดนะ  ความเปFนจร�งม
นเปFน
เพราะตาเราไม7สว7าง  ส�ม
นกFไม7ม�  ถ-าตาเราสว7างส�ม
นกFเก�ดข1@นมา  ถ-าเราร6-
เร>?องอย7างน�@อ
นน�@เรามองไม7เหFนอย7างน
@น  ด
งน
@นเราจะไปท�าอย7างอ>?นเส�ย
โดยมาก ม
นเปFนท�กขQ
ท�?มาประช�มก
นว
นน�@ไม7เอามากหรอก  เอามากม
นกFเอาไปอย7างน
@นแหละ 
อาตมากFเทศนQความจร�งให-ฟ 
งอย7างน�@  แต7บางท�กFเหน>?อยนะ  บางท�
ข-าราชการบางกล�7มมาฟ 
งก
นอย7างน�@เหม>อนเราฟ 
งอย67น�@  ฟ 
งเสรFจแล-วกFกราบ
ลากล
บบ-านกFเด�นก
นค�ยไป แหม...ท7านเทศนQให-ฟ 
งถ6กท�กอย7างนะแต7เราท�า
ไม7ได-  อ
นน�@อาตมากFเก>อบจะหมดก�าล
งใจไปเหม>อนก
น คล-ายๆเราท�าอะไร
มามากแล-วโยนลงน�@าเส�ยหมด
แต7ว7าอาศ
ยความอดทน  อาศ
ยว7าคนม
นไม7เสมอก
น  ถ-าอาตมาจะท�าความ
ท�กขQไว-ในใจกFกล
วม
นจะเปFนเปรตกFเลยไม7ให-ม
นเปFน อดทนไว- พ�จารณาไว-
อย7างน�@  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ช�ว�ตของพวกเราท
@งหลายน�@ควรท�าให-ม
นราบร>?น 
ส�?งท�?ม
นราบร>?นม�อย67ถ-าพ6ดถ1งการใช-สอยท�กประการแล-วน7ะ  โดยมากคนเรา
บ7นว7าเง�นไม7พอใช-  จะได-เท7าไหร7ม
นจะพอใช-จะท�าอย7างไร จะพ6ดแก-ป 
ญหา
ให-ฟ 
งเส�ยหน7อยหน1?ง
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การหาเง�นไม7ล�าบากเท7าไหร7  แต7การใช-จ7ายน�?ส�าค
ญมากท�?ส�ด  น�?หล
กของ
ม
น  ท7านสอนนะพระพ�ทธเจ-าท7านสอนหาเง�นโดยว�ธ�น
@นม
นเปFนส
มมา
อาช�วะ  ม�ความพากเพ�ยรพยายาม  หามาแล-วจงเกFบง�าให-เปFนประโยชนQ 
อะไรควรใช-ไม7ควรใช-อย7าให-ฟ�7มเฟ>อยไปเส�ย อย7างน�@ท7านสอนเหล>อเก�น แต7
เราไม7ค7อยฟ 
ง ถ-าเข-ากล�7มแล-วหมดเท7าไหร7กFเท7าก
นไปก
นอย7างน
@น
อาหารการอย67ก�นน7ะส�?งท�?พอด�ๆ...อาตมาไปเหFน"เซFน"เขาท�?เม>องนอก 
อาตมาย
งจ
บใจเลยโยมเขาท�าด�กว7าอาตมาอ�ก  เขาก�นข-าวนะ  เขาม�ถ-วย
หน1?ง ภาชนะหน1?ง ภาชนะท�?สองใส7อาหาร ภาชนะท�?สามใส7หวานนะ อาหาร
เขากFจ
บมาน�@คล�กเข-าก
นแล-วกFฉ
น ฉ
นหมดแล-ว พอด�แล-ว กFเอาน�@าเทใส7น
@น
มาเทรวมน�?อ�ก  เอาใส7ถ-วยหวาน  แล-วมาเทใส7ล-างให-ด�ๆ  ยกใส7ลงไปหมด
เลย แหม...อาตมาย�นด�เหล>อเก�น...ไม7จน เร�ยบร-อยไม7ม�อะไร กระโถนเขากF
ไม7ต-องใช-  ไม7ม�บ-วนน�@าลาย  ไม7ม�อะไรเข-าไปในปากแล-วก�นให-หมด  แล-วกF
น�ากระดาษมาเชFดเร�ยบร-อยมามองด6อาตมาแล-ว  อาตมาม
นโง7มากเหล>อ
เก�นนะ บางท�ใส7คร1?งบาตรเหล>อให-ส�น
ขก�นตะพ1ดตะพ>อไปเลย มาเหFนความ
บกพร7องของเรา พระพ�ทธเจ-าให-เพ�ยรอย7างน
@น ให-พยายาม
ถ-าเราจะทานจร�งๆ  ม
นไม7มากหรอกโยม  จานหน1?งสองจานอย7างน�@  กาแฟ
ส
กถ-วยหน1?งกFพอเท7าน
@นแหละ เด�wยวน�@เราแก-วหน1?งย
งไม7พอเลย หร>อม
นพอ
แต7ก�นเส�ยคร1?งหน�?งอ�กคร1?งหน1?งเอาต
@งไว-บนโตsะน
@น  จานข-าวกFก�นเส�ยคร1?ง
เด�ยวแล-วเอาต
@งไว-น
?นแหละ  พอเด�นออกไป จะให-เขามอง...น�?ค>อใคร...ด�ใจ
เส�ยหน7อยหน1?งนะ จะไปก�นหมดกFกล
วม
นจะโกโรโกโสเก�นไป อย7างน
@นเลย
ฟ�7มเฟ>อย  ญาต�โยมเราท�าบ�ญกFเหม>อนก
น  อาตมาไปด6แล-ว  ฉ
น
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บ�ณฑบาต...อาหารเตFม  ท�าให-ไม7เก�ดประโยชนQ  โยมท�าได-...แต7ม
นไม7เก�ด
ประโยชนQเท7าท�?ควร...เอาล7ะว
นน�@สมควรแก7เวลาแล-ว
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๖๙ - ส�จจธรรมความจร!ง
http://ajahnchah.org/thai/The_Essence_of_True_Dhamma.php 

เอ-า...ว
นน�@เปFนว
นพระ  ซ1?งน
บเน>?องมาจากองคQพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ว7าว
น
น�@เปFนว
นส�าค
ญว
นหน1?งในพ�ทธศาสนา  ซ1?งเปFนว
นท�?พวกชาวพ�ทธเราจะมา
ท�าความเข-าใจก
นในธรรมะ  ซ1?งท�าให-เก�ดประโยชนQแก7พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย 
ธรรมะซ1?งเปFน  ส
จธรรมน�าจ�ตใจของประชาชนชาวพ�ทธท
@งหลายน
@นให-ล�ถ1ง 
ซ1?งความสงบ ให-ร6-จ
กด�ช
?ว  บาปบ�ญค�ณโทษ พอท�?จะร
กษาต
ว  ได-ในช�ว�ตท�?
เปFนอย67
ความเปFนจร�งน
@น ว
นพระท�กว
นน�@เก>อบจะไม7ม�เปFน ว
นพระ เพราะว7าคนเรา
ไม7สนใจ  ไม7ยอมร
บธรรมะค�าสอน  ขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธ
เจ-าของเรา ได-ย�นอย67...แต7  ไม7ร6-  ร6-อย67...แต7ว7าไม7เหFน เหFน...แต7ว7าม
นไม7ร6-  กF
หมายความว7า ม�นท�Pงไม9ร0B  ท�Pงไม9เหFน  ...ท�=ว9าเหFน...  เหFนอะไร?...เห+น  
ความจร&ง เห+นส�จธรรม ความเปFนจร�ง
อ
นความจร&งน
@น จะท�าอย67คนเด�ยว...ม
นกFจร�ง ท�า หลายคน...ม
นกFจร�ง เรา
ท�าไอ-ท�?ม
นจร�ง  แล-วคนอ>?นว7าม
นไม7จร�ง  ม
นกFเปFนของจร�ง  อ
นน
@นเร�ยกว7า 
“ของจร�ง” ไปท�าอย67บนอากาศ ม
นกFเปFนความจร�ง ม
นจะไปท�าอย67ในน�@า ม
น
กFเปFนความจร�ง ท�าอย67บนบก ม
นกFเปFนความจร�ง
ม�ฉะน
@น  พระพ�ทธเจ-าของเรา ท7านจ1งว7า ธรรมะน
@นม
นเปFนความจร!ง จร�ง
ท�กกาล ท�กเวลา ท�?ผ7านมาแล-วต
@งแต7วานน�@ ม
นกFเปFนความจร�ง ในป 
จจ�บ
นน�@
ม
นกFเปFนความจร�ง  อนาคต  ม
นกFย
งเปFนความจร�ง  หมายความว7า  เรา
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ท�าความผ�ด  แม-  ไม7ม�ใครเหFน  ม
นกFย
งเปFนความจร�ง  เราท�าความถ6กอย67 
ไม7ม� ใครเหFน ม
นกFเปFนความจร�ง ฉะน
@นคนเราเม>?อจะท�าความด� น
@นล7ะ ไม7
ต-องให-คนอ>?นเหFน บางคนท�าค�ณงามความด�  กF  อยากให-คนอ>?นเหFน ให-คน
อ>?นเปFนพยาน เราจ1งจะด�อกด�ใจ อ
นน
@นกFด�อย67  แต7ว7าม
นย
งไม7จร�ง ไม7บรรล�
ถ1งความจร�ง
ไอ-ความจร�งน
@น  เราจะไปลอบท�าความช
?วอย67คนเด�ยว  ม
นกFช
?วอย67น
?นแหละ 
ท�าความด�อย67คนเด�ยว  ไม7ม�ใครเหFน  ม
น  กFย
งด�อย67น
?นเองแหละ  ม
นเปFน
อย7างน�@  ไม7ต-องว7า...เราท�าความช
?ว  คนอ>?นเหFนแล-วม
นเพ�?มช
?วข1@นอ�ก  ไม7ใช7
อย7างน
@น  เม>?อเราท�า  ความด�จร�ง  ถ-าคนอ>?นเหFน  ม
นด�ข1@นอ�ก...ม
นไม7เปFน
อย7างน
@น
อ
นน�@ถ-าหากว7า ความด�ท�=เราท�Pงหลายประพฤต!ปฏ!บ�ต!แลBว  ฉะน�Pน  ม�น
จ4งปราศจากซ4=งลาภหร@อยศ สรรเสร!ญ น! นทา ส,ข ท,กข: ไม9ม�ท�=ล�บ ทJาด�
ม�นไดBด� ทJาช�=วม�นไดBช�=ว อ
นน�@ม
น เปFนความจร�ง แม-พระพ�ทธองคQท7านตร
ส
อย67อย7างน
@น ท7านท�าความด� ท7านละความช
?ว ท7านออกไปบ�าเพFญ ท7านน
?ง
หล
บห6หล
บตา ท�?ไหนไกลร6ป เส�ยง  กล�?น  รส ท7านกFย
งม�ความด�  สาวกท
@ง
หลายกFเปFนอย7างน
@น
แต7ว7าคนเราท�กว
นน�@จ�ตใจไม7แน7นอน ไม7ม�ศร
ทธาอย7าง เปFนจร�ง  ท�าอะไรท�?
เปFนความด�  อยากจะให-คนเหFน  ถ-าคนไม7เหFนแล-วกFไม7ค7อยสบายใจ...อย7าง
น�@ ท�าความช
?วกFเหม>อนก
น ไม7ให- คนเหFน ถ-าคนเหFนแล-ว ด6เหม>อนม
นเปFน
ย
งไงกFไม7ร6- ท�าความช
?ว ท�?คนไม7เหFนน7ะ ม
นด� อย7างน�@
ไอ-ความเปFนขโมยในต
วของเราอย7างน�@ ตลอดกาล ตลอดเวลาน
@น คนเราจ1ง
ไม7พบความจร�ง  ค>อธรรมะ  ความ  เปFนจร�งธรรมะน
@นม
นมาตกลงอย67ท�?จ�ต
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ของเรา อย7างการกระท�า บ�ญน7ะ กระท�าบ�ญอย67ท�กข
@นท�กส7วนน
@นน7ะ เพ>?อให-
จ�ตเราเปFน  บ�ญ  ถ1งคนอ>?นไม7เหFนม
นกFเปFนบ�ญ  ค>อความเหFนชอบอย67ตรงท�?
จ�ตใจของเรา การทJาบ,ญท�Pงหมดน�PนตBองการใหBจ!ตเราม�น  เปFนบ,ญ ถ-า
จ�ตเราม
นเปFนบ�ญแล-ว  อย67ท�?ไหน  ท�าบ�ญท�?ไหน  บ�ญ  ม
นจะเตFมเป�?ยมอย67
เสมอ ไม7ต-องฉลอง ไม7ต-องให-คนร6- ไม7ต-องให-คนเหFน ไม7ต-องม�อะไรไปเพ�?ม
เต�มม
นเถอะ  กFก�าล
งจ�ตใจเรา  เช>?อม
?นในความด�แล-ว  เรากFท�าไปเท7าน
@น
แหละ
ฉะน
@น พระอร�ยะท
@งหลาย ท7านถ1งท�าความงาม ค�ณงามความด�ของท7านน7ะ
อย67ท�?ไหน  ท7านกFท�าของท7าน  ใครจะว7าไม7ด�ส
กแค7ไหน  ม
นกFด�อย67น
?นแหละ 
บางส�?งท�?ม
นไม7ด�  เราว7าด�อย67แค7ไหนม
นกFไม7ด�อย67แค7น
@น  อ
นน�@กFเปFนเหต�อ
น
หน1?ง ท�?จะ ให-เราท
@งหลายท�าความเข-าใจในธรรมะ ถ-าเราเข-าใจธรรมะ ม
น
เปFนอย7างน�@  เรากFไม7ต-องส7งจ�ตใจเราออกไปข-างนอก เรา อย67ข-างในของเรา 
ท�าจ�ตให-ม
นเปFนบ�ญ เช7น แสวงหาบ�ญ นอกใจของเจ-าของ ม
นกFล�าบาก น
?ง
รถ น
?งเร>อ ว�?งไปว�?งมา ตลอดกาล ตลอดเวลา
อย7างญาต�โยมของเรา  มาท�าบ�ญก
นน
?นน7ะ  ไป  ทอดกฐ�นตรงน
@น  ไปทอด
ผ-าป7าอย67ตรงน
@น  ไม7ค7อยได-ฟ 
งธรรมหรอก  พอไปน
?งกราบพระ  ร�บจะไป
แล-ว...มารถเขา เช7ารถเขามา กFเลยร�บน
?งแล-วกFร�บล�ก ล�กแล-วกFร�บเด�น เด�น
แล-วกFร�บว�?ง  ร�บไปร�บมา  กFได-แต7ร�บเท7าน
@นแหละ  ไม7ได-อะไรเปFนสาระ 
ประโยชนQในด-านจ�ตใจของเรา  อ
นน�@ค>อคนเราว�?งหาบ�ญ บ,ญ  ก,ศลแทBๆน7ะ
ไม7อ>?นไกลหรอก ในหล
กพ�ทธศาสนา...พระพ,ทธหน4=ง พระธรรมหน4=ง พระ
สงฆ:หน4=ง  เม@=อท,กคนมาทJาจ!ตใจใหBเช@=อม�=นในพระร�ตนตร�ย  ค@อ 
พระพ,ทธ พระธรรม พระสงฆ: อย9างแน9นแฟBนแลBวเท9าน�Pนน9ะ ม�นกFไม9
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ตกนรกแลBวไม7ต-องอ>?นไกลหรอก  เช>?อม
?น...ไม7งมงาย  อ
นน�@เปFนหล
กท�?
ส�าค
ญ
สม
ยน�@เราชาวพ�ทธท
@งหลายน
@น ม
นเปFนของยาก เปFน ของล�าบาก ถ1งแม-จะ
ท�าบ�ญ ถ1งแม-จะฟ 
งธรรม ถ1งแม-จะสร-าง  ค�ณงามความด�...จะต-องให-คนอ>?น
บ
งค
บ ค>อถ-าคนอ>?นไม7บ
งค
บ ไม7จ
บม>อ กFไม7ท�า ไม7ยอมท�า ไม7กล-าท�า ค�ด
เช7นน
@นธรรมะท�? แท-จร�งจ1งไม7เหFน เราจ1งไม7เหFนธรรมในจ�ตใจของเราเอง ด
ง
น
@น  จ�ตใจของเราน�@  เราพ�น�จพ�จารณาด6แล-ว  ม
นไม7อย67ท�?อ>?นหรอก บ,ญบาป
ม�นอย09ท�=จ!ตใจของเราเอง
ฉะน
@น พระพ�ทธองคQท7านจ1งเน-นให-ค-นจ�ตของเราน
@นก
บธรรมะ จ�ตเราไม7ได-
ฝ1ก เราจะไปเช>?อจ�ตของเราอย7างเด�ยว ว7าเราชอบอย7างน�@ ว7าม
นด� บางท�ม
น
กFชอบอ
นผ�ดๆ น
?นว7าด� แต7ว7าม
นด�เฉพาะใจของเรา แต7ว7าความจร�งแล-วม
น
ขาดจากธรรมะ ม
นเปFนของไม7จร�งโดยส
จธรรม
ฉะน
@น  ต-องเอาจ�ตของตนน-อมเข-าไปส67ธรรมะ อย9า  ด4งธรรมะเขBามาส09จ!ต
ของเรา  เราตBองด4งจ!ตของเราเขBาไปส09ธรรมะ  ผ0BนBอยตBองนBอมเขBาไป
หาผ0Bใหญ9  ไม9ตBองใหBผ0Bใหญ9นBอมมาหาผ0BนBอย เราเปFนสาวกของพระพ�ทธ
องคQ  จะต-องน-อมเข-าส67พระพ�ทธเจ-าของเรา  ไม7ใช7ให-พระพ�ทธเจ-าน-อมมาส67
สาวก
อย7างน�@ม
นเปFนธรรมเน�ยมมาแต7ด1กด�าบรรพQมาแล-ว  ธรรมะกFด�เปFนส�?งท�?
ส6งส�ด พวกเราน�@ม
นเปFนคนท�?ไกลจากธรรมะ เราอยากจะเหFนธรรมะ เราไม7
ควรด1งธรรมะมาใส7ใจเรา ไม7ให- ธรรมะน-อมใส7ใจเรา ให-ใจเราน-อมเข-าไปหา
ธรรมะ เพราะ ธรรมะม
นเปFนส
จธรรม จ�ตใจเราม
นไม7เปFน เม>?อจ�ตใจเราม
น 
ย
งไม7ได-ฝ1กฝนให-ม
นเปFนธรรมะ ม�ฉะน
@นเปFนต-นว7า เราชอบ อ
นน�@ อ
นท�?ชอบ
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ว7าด�เลยร1...ม
นกFย
งไม7ใช7 ด�เฉพาะจ�ตใจท�?เราว7า ม
นด�ท�?เราชอบม
น บางท�เรา
ชอบของไม7ด�  กFเข-าใจว7าของด�  ชอบของผ�ดๆกFน1กว7าม
นด�  แต7ว7าความเหFน
ว7าม
นด� ค>อจ�ตใจของเราไม7ร6-จ
ก จ�ตของเราย
งไม7ได-ฝ1กฝน
จ!ตท�=ฝ4กฝนด�แลBวน�Pนละ  ม�นจ4งเขBาส09ธรรมะ น�น'อมจ&ตเราเข'าไปหา
ธรรมะเส�ยก�อน  เพ��อให'จ&ตเรากลมเกล�ยวก�บ  ธรรมะ ใหBจ!ตม�นเปFน
ธรรม  ใหBธรรมม�นเปFนจ!ตเม��อจ&ตม�นเป+นธรรม  ความค&ดม�นก+เป+น
ธรรม สภาวะท��เราค&ดม�นก+เป+นความจร&ง เป+นส�จธรรมอย�างน�.น อ
นน�@
กFเช7นก
น เน>@อจ�ตของ เจ-าของน
@น บางท�ม
นกFไม7เปFนธรรมนะ เรากFไปค�ดว7า
ส�?งท�?ม
นผ�ดน
@นม
นถ6ก เรากFชอบเอาส�?งน
@น
ม�ฉะน
@นท7านจ4งใหBฟ�งธรรมะ  ฟ�งเพ@=อใหBม�นร0Bจ�กธรรมะ  ใหBเหFน  ใหB
ร0B ธรรมะอย$�ท��ใจ...โง9ม�นอย09ท�=จ!ตใจของเรา  ความฉลาดอย09ท�=จ!ตใจของ
เรา ความม@ด ความหลง ม�นอย09ท�=จ!ตใจของเรา ไอBความร0Bความสว9าง
ม�นกFอย09ท�= จ!ตใจของเรา เหม>อนก
บท�?ว7า จานใบหน1?งท�?ม
นสกปรก หร>อพ>@น
ฐานท�?บ-าน  หร>อศาลาม
นสกปรก...ม
นถ6กน�@าม
น  หร>อม
นถ6กเคร>?องสกปรก 
อย7างใดอย7างหน1?ง  ม
นกFสกปรกอย67ท�?ม
นสกปรกน
?นแหละ  เม>?อเราอยากจะ
ให-ม
นสะอาด เรากFเอาน�@ามาสาดม
นซะ มาล-างม
นซะ ไอ-ของสกปรกน
@นม
น
กFหายไป  เม>?อของ  สกปรกหายไป  ไอ-ความสะอาดของพ>@นบ-าน  พ>@นศาลา
ของเรา ม
นกFสะอาดข1@นมา
เรากFเหFนได-ว7า  ไอ-ส�?งท�?ม
นสกปรกน
@น  กFค>อจ�ตของเรา  ถ-าหากว7าเรา
ท�าความถ6กต-องด�แล-ว  ไอ-ของสะอาดม
นกFย
งม�อย67  พ>@นศาลาม
นสกปรกกF
เพราะอะไรต7างๆท�?ม
นสกปรกน
@น เม>?อ มาเชFดมาล-างส�?งท�?ม
นสกปรกออกไป 
กFพบความสะอาด...ม
น  พ-นอย67ท�?น
@น  ม�ของสกปรกมาปกป�ดอย67น
?นเอง 
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ความช
?วและ ความด�ของเราท
@งหลายกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น ความช�=วอย09 ตรง
ไหน  ความด�อย09ตรงน�Pน  ความผ!ดอย09ตรงไหน  ความถ0กอย09ตรงน�Pน 
ความสกปรกอย09ตรงไหน ความสะอาดกFอย09ท�=น�=นเหม>อนก
นฉ
นน
@น
จ�ตใจของเราน�?กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น เม@=อชาต!จ!ตของเราจร!งๆน�Pน  เปFนจ!ต
ท�=สมJ=าเสมอ  ม�นเปFนจ!ตท�=ไม9เศรBาหมอง  เปFนจ!ตท�=ผ9องใส  ขาวสะอาด
อย09อย9างน�Pน  ท�=จ!ตของเราม�นเศรBาหมอง  กFเพราะม�นไปพบก�บ
อารมณ: พบก
บอารมณQ  ท�?ไม7ชอบใจเราน
?นแหละ  กFท�าใจของเราให-ข�7นม
ว 
ท�าใจของเราให-เศร-าหมอง  ท�าใจของเราให-ไม7สะอาด  ท�าใจของเราให- 
สกปรก  เพราะอะไร?  ไม7ใช7จ�ตของเราม
นสกปรก  จ�ตของเราม
นย
งไม7
แน7นอน  ไม7เช>?อม
?นในธรรมท
@งหลายน
?นเอง  ก
บอารมณQ...  อารมณQท�?ไม7
ชอบใจ  ใจเรากFเศร-าหมอง  อารมณQท�?เราชอบใจ  ใจเรากFผ7องใส  ม
นกFเปFน
อย7างน
@น
ฉะน
@น องค.สมเด�จส%มมาส%มพ&ทธเจ�าของเรา ท9านใหB  ปฏ!บ�ต!  ไม9ใช9ใหBพ0ด
เฉยๆ  ใหBปฏ!บ�ต!  ค@อใหBทJาความ  เปFนจร!ง เช7นว7าเราสมาทานซ1?งศ�ล
เปFนต-น ท7านว7า ปานา อท�นนา กาเม ม�สา ส�รา อ
นน�@เร�ยกว7าศ�ล ค�าพ6ดถ1ง
ศ�ลไม7ใช7ต
วของศ�ล  สภาวะของศ�ลน
@นม
นเปFนอ�กอย7างหน1?ง สภาวะของศ�ล
น�Pนไม9ใช9ว9า การพ0ด ม�นเปFนการกระทJาจร!งๆ เช7นว7า ไม7ฆ7าส
ตวQ...อย7าง
น�@เรา  กFไม7ฆ7าจร�งๆ  อย7างน�@  ไม7ก�นส�รา...เรากFไม7ก�นจร�งๆ  ไม7พ6ดโกหก 
...เรากFไม7โกหกจร�งๆ  อย7างน�@  เราไม7ขโมยของคนอ>?น...เรากFไม7ขโมยจร�งๆ 
ไม7ใช7ด�แต7พ6ดเฉยๆ
ศ�ลม�นอย09ท�=ตรงน�Pน  อย09ตรงท�=กระทJา  ไม9อย09ตรงท�=พ0ด พ6ดน
@นเพ>?อจะให-
เหFนว7าอ
นน
@นม
นเปFนอย7างน
@น  เม>?อเราตกลงใจว7าม
นเปFนเช7นน�@  เรากFลงม>อ
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กระท�าเลย ลงม>อประพฤต�เลย ลงม>อปฏ�บ
ต�เลย อ
นน
@นให-เก�ดเปFนผลข1@นมา 
ค>อ  การ  กระท�าเช7นน
@น  อ
นน
@นท7านว7าข-อศ�ล  พ6ดตามภาษาของเราน�?ม
นกF
ล�าบากอย67  ถ1งว
นพระให-ร
กษาศ�ล...ไปร
กษาศ�ล  ในความเปFนจร�งน
@น  ม
น
เปFนค�าพ6ดท�?ตอบๆเร>?อยก
นมา ม
นเปFนประเพณ� ว
นน
@นไปร
กษาศ�ล เม>?อเรา
เพ7งความหมายแล-วเหFนว7า  ศ�ลท7า  จะโง7กว7าเราล7ะม
@ง  เราถ1งต-องไปร
กษา 
ถ-าเราเพ7งแล-วนะ ศ�ล ม
นคงไม7ด�ขนาดเรา เราถ1งต-องไปร
กษาศ�ล ม
นจะไป
อย7างน
@น
ถ-าพ6ดตามความเปFนจร�งแล-วน�?  ศ�ลน7ะเราไม7ต-องไป ร
กษาท7านหรอก...ท7าน
ด�แล-ว มาร
กษาต
วเราน�?เอง ร
กษาต
ว ร�กษากาย วาจา ใจ ของเราน�= แลBว
ศ�ลม�นกFเก!ดข4Pนมา เราไม7ต-องไปร
กษาศ�ล ร
กษาต
วของเราน�?แหละ ค�าพ6ด
น�@ม
นส6งเก�นต
วไป ซะล7ะม
@ง เรากFไปร
กษาศ�ล บางคนไม7ร6-จ
กศ�ลเลย เข-าไป
ว
ด ถามไปไหน บอกไปร
กษาศ�ล ไปร
กษาศ�ล กFค�ดว7าศ�ลเปFนของยาก เปFน
ของล�าบาก  เปFนของสอนยาก  ไอ-ความเปFนจร�ง  ม
นย-อนกล
บมาร
กษาต
ว
เราน
?นเอง เม>?อร
กษาต
วเราด� ไม7ม�ขาด ศ�ลม
นกFเก�ดข1@นมาตรงน
@น ฉะน
@นศ�ล
ม
นไม7อย67ก
บการพ6ด ม
นอย67ก
บการกระท�า
องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ท7านสอนให-ฟ 
งอย7างน�@  ให-ความด�เข-าไป
ฝ 
งในใจ ถBาความด�ม�นเขBาไปฝ�งในใจแลBว ไอBความท,กข:ม�นกFถอนออก
ไป  ห9างออกไป ม
นเปFนอย7างน
@น  ท�น�@เรามองไม7เหFน  ไอ-ส�?งท�?ม
นเบาท�?ส�ด 
เรากFเหFนเปFนหน
ก  ส�?งอะไรม
นหน
ก...กFเหFนม
นเปFนเบา  ส�?งท�?ม
นผ�ด...เรากF
เหFนเปFนถ6ก ส�?งอะไรท�?ม
นถ6ก...เรากFเหFนว7าม
นผ�ด
อาตมายกต
วอย7างให-ฟ 
งว7า  ว
นหน1?ง  น
?งอย67ในว
ดเรา  น�?แหละ  คนหน1?งมา
จากอ�านาจเจร�ญ  เขาเคยเปFนปราชญQ  เขา  เคยบวชเปFนพระมาแล-ว  ตอน
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เปFนฆราวาสกFเปFนคนท�าบ�ญ ส�นทานตลอดเวลา...ตาแก7คนน
@น ว
นหน1?งแก
กFมาจากอ�านาจ เจร�ญ บอกว7าโยมม�ท�กขQหลาย ม�ท�กขQมาหลายว
นแล-ว แก-
ไม7ตก  น1กถ1งหลวงพ7ออย67องคQเด�ยวน
?น  จะให-ผมม�ความสว7างท�?ไหน  ผมไม7
น1กเหFน แล-วกFมากราบ กระส
บกระส7าย มาด-วย ใจไม7ค7อยสบาย โอดโอย
ครวญคราง มาอย7างน
@นเลย อาตมากFเลยว7า ไม7เปFน ผมท�กขQมาก ท�าไมม
น
ท�กขQมาก  เร>?องใหญ7  ไม7ใช7เร>?องเลFก  เร>?องใหญ7เหล>อเก�น  พ6ดก
นน�@าตาม
นกF
ไหลออกมา พอพ6ดว7าเร>?องใหญ7 น�@าตาม
นกFไหลออก
หย�ดก7อนท�  โยมพ6ดให-ฟ 
งก7อนส�ว7าเร>?องอะไรม
นใหญ7  น
กหนา  เขากFเลย
คลานเข-ามากราบใกล-ๆกระซ�บว7า  เม�ยผม  ตาย  ฮ-า  เม�ยตาย  น1กว7าเร>?อง
ใหญ7  อ
นน�@เปFนเร>?องเลFกน�?นา  ม
น  เก�ดๆตายๆ  เขาเก�ดก
นมาตลอดกาล
ตลอดเวลาแล-ว  ท
@งเก�ด  ท
@งตายน
@นแหละ  เหFนไหม?...คนเก�ดไม7ตายเหFน
ไหม?  เก�ดมาต-องตาย  เร>?องเก�ดเร>?องตายไม7ใช7เร>?องใหญ7  ม
นเร>?องธรรมดา
ของเรา  จนขณะน�@กFย
งไม7เหFนว7าม
นเปFนเร>?องใหญ7  จนกว7าท�?ว7าไม7เคย เหFน
คนเก�ด ไม7เคยเหFนคนแก7 ไม7เคยเหFนคนตาย ไอ-ความ เปFนจร�งม
นเก�ดม
น
ตายมาไม7ร6-ก�?ศพแล-ว  ท�าไมไม7ร6-จ
กอ7าน  ท�าไม  ไม7ร6-จ
กพ�จารณา  ท�าไมให-
เปFนเร>?องใหญ7 ก�นไม7ได- นอนไม7หล
บ
อาตมาบอก ค�ดใหม7ส�  อ
นน�@ไม7ใช7เร>?องใหญ7หรอก พ7อ ของโยมอย67ไหม ไม7
อย67 อย67ไหน ตาย น
?นแหละตายแล-ว แม7กF ตายแล-ว ม
นจะเร>?องใหญ7อะไรน7ะ 
ม
นจะอย67อย7างเรา เปFนล6ก จะไม7ตายน�? อ
นน�@ม
นเปFนเร>?องธรรมดา โยมไปค�ด
ใหม7ด6ส� ไป ค�ดเร>?องใหญ7ม
นกFใหญ7ท
@งน
@นแหละ ม
นเร>?องเลFกๆ เร>?องธรรมดา 
เร>?องคนเก�ดมาในโลกม
นเปFนอย67อย7างน
@น
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ฉะน
@นเก�ดมาพระพ�ทธเจ-าท7านให-ร�บท�าความด�  เพราะม
นเปFนอย7างน
@น  กF
พ6ดไปพ6ดมากFเหFนโยมผ6-หญ�งคนหน1?งน
?งอย67ข-างๆเขาด-วย  น
?นน7ะโยมมาก
บ
ใคร ถ-าโยมแม7บ-านตายแล-ว น�?แม7บ-านอ�กคนหน1?ง อ-าว หลายคนเหล>อเก�น
แล-ว  ม
นกFคนหน1?งตาย คนหน1?งย
งน7ะ  บางคนม�แม7บ-านคนเด�ยวกFตายหมด 
ม
นย
งร-ายกว7าโยมอ�ก เอาล7ะโยม พอแล-ว คนหน1?งย
งอย67  คนหน1?งตาย ม
น
ไม7ใช7เร>?องใหญ7อะไรแล-ว ให-ไปค�ดใหม7 ตาคนน
@นกFน
?งฟ 
ง
น�?ค>อความค�ด คนเราไม7ร6-จ
กนะ...ไม7ร6-จ
กพอ คนไม7ร6-จ
ก พอค>อคนไม7ร6-จ
กแก7 
คนไม7ร6-จ
กแก7 ไม7ร6-จ
กเจFบ ไม7ร6-จ
กตาย ไม7 ร6-จ
กความเก�ด แก7 เจFบ ตาย บาง
คนจะไปเทศนQเร>?องเก�ดๆ แก7ๆ ตายๆ ให-ฟ 
ง ไม7สบายใจเลยนะ ย�?งคนฝร
?ง
เม>องนอก  ไปพ6ดเร>?องตายให-ฟ 
ง  ล�กหน�เลย...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...หน�7มๆสาวๆ  ล6กเขาเก�ดมา  เขากFไปเท�?ยวไป  เขาท�@งไป
ตะพ1ด แก7แล-วท�@งท
@งน
@นแหละ ไม7ต-องไปเกFบหรอก เอาเข-าใส7ในโกด
งน
?น
ด
งน
@น คนเราม�ธรรมะ ให-พ�จารณาให-เหFน อย7างอย67  ชลบ�ร�กFเหม>อนเอาคน
แก7ไปเกFบ ไปเล�@ยง อาตมาเคยเข-าไปด6 แก7 ๗๐ ป� ๘๐ ป� อย67น
?นแหละ ให-
พยาบาลมาร
กษา  อาตมา  เข-าไปเทศนQตรงน
@น  น1กๆไปกFน7าสลดส
งเวช 
น1กๆไปกFเหม>อน เปล>อกแตงโม เขาเอาไปท�@งนะ เราจ�@มเอาเน>@อม
นทาน พอ
ม�แต7  เปล>อกม
น  เขากFท�@งลงคลองน
?นแหละ  ไปอย67ชลบ�ร�ท�?เล�@ยงคนแก7  กF
เหม>อนก
น  เข-าไปท�?น
?นเหม>อนเปล>อกแตงโม  ม�แต7คนแก7ท
@งน
@น  คนหน�7มๆ
ด�ๆเขากFไม7ไปหรอก...หน�ไป ไปหาโรงหน
ง ไปหาล�เก ละคร หาร�าวง เล7น
ตามสบาย  ไอ-คนแก7กFร
บบาปไปเถ�ด  แก7  ไปเถอะ  ไม7มองถ1งเรา  ม�ฉะน
@น
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เม>องนอกกFจะเปFนคนแก7เอา ไปท�@ง คนหน�7มกFเจร�ญไปท�กคน คนหน�7มๆแก7
มากFเอาไปท�@ง ...กรรม
อาตมาพ6ดให-ชาวฝร
?งฟ 
งว7า  น�?ค>อกรรม  แต7ก7อนเรากF  ท�@งคนแก7  ตอนน�@เรา
แก7 คนหน�7มกFท�@งเรา ม
นเปFนอย7างน�@ ถ7ายทอดตลอดเวลา ม
นแก-ไม7ได- เปFน
อย7างน�@ อ
นน�@ความอบอ�7นของเม>องน
@นล7ะ ไม7เหม>อนเม>องไทยเรา เม>องไทย
เราน
@นน7ะ  เทศนQให-ฟ 
งเร>?องความเก�ด  ความแก7  ความเจFบ  ความตาย ม
น
เปFนธรรมะอ
นเปFนท�?น7าสลดส
งเวช  เม>?อเราจะท�าอะไร  กFต-องได-  พ�จารณา 
เม>?อเราหน�7ม  เรากFหวนถ1งคนแก7  เม>?อเราเหFนคนแก7  แล-ว  เรากFหวนถ1งคน
หน�7ม ม
นเลยเปFนเกราะ ม
นเกาะก
นเหม>อน ล6กโซ7อย7างน�@
เช7นน
@น พระพ,ทธองค:ท9านสอนใหBม�ความเมตตา  ร0Bจ�กอ,ปการะค,ณ
ของบ,คคลผ0Bท�=ม�ค,ณ เม>องนอกเขาไม7สอน อย7างน�@ คนแก7กFแก7ไป คนหน�7ม
กFหน�7มไป ม
นเร>?องของใครของม
นท
@งน
@นแหละ ม
นเปFนไปซะอย7างน�@ พอพ6ด
ตามความเปFนจร�งแล-ว หล
กธรรมขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของ
เราน
@น  เล�@ยงล6กมากFร
ก  เม>?อร
กกFอยากจะให-ร6-จ
กบ�ญค�ณของพ7อแม7  เท7าน
@น 
ถ-าเล�@ยงมาไม7ม�บ�ญไม7ม�ค�ณ  กFไม7ร6-จะเล�@ยงเรามาท�าไม  อ
นน�@  เม>?อพ6ดถ1ง
ธรรมะขององคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า แก7ขนาดไหนกFไม7ท�@งก
น อ
นน�@
เปFนความอบอ�7นในเม>องไทย
ฉะน
@น  พวกเราน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  เราต-องพ�จารณา  ธรรมะ พ!จารณา
ธรรมะใหBเปFนส�งขาร  ส�งขารม�นตBอง  เปล�=ยนไปๆๆ  เปล�=ยนไป
เร@=อยๆ ไอ-ความเปล�?ยนไปน
@นน7ะ  ม
นเก�ดมาแล-ว  ม
นเดFกแล-วกFม
นหน�7ม 
แล-วกFเฒ7าชะแรแก7ชรา  แต7ว7าจ�ตใจของคนเราน
@นน7ะ  ไม7อยากให-เปล�?ยนไป
อย7างน
@น หน�7มแล-วไม7อยากให-แก7 แก7แล-วไม7อยากให-ตาย อย67อย7างน�@ อย7าง
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น�@  น�?ค>อความเหFนผ�ดซะแล-ว อ
นน�@ม
นอย67ไม7ได-หรอก อ
นน�@  ม
นเร>?องอน! จจ�ง 
ม�นเร@=องการเปล�=ยนแปลง  เปFนธรรมดาของม�นแลBว ถ�าไม�
เปล��ยนแปลง คนเราอย
�ในโลกน�!ไม�ได�
เช7น มะม7วงต-นหน1?ง ม
นกFเปล�?ยนข1@นมา ม
นถ1งโต ขนาดน�@ จนเปFนดอกออก
ผลให-เราทานผลของม
น น�?ความ เปล�?ยนแปลงจากเมลFดม
น จากเบ�@ยเลFกๆ
ม
นมาเปFนต-นใหญ7ๆ  ม
นเปล�?ยนจนมาถ1งม
นเปFนดอก  มาถ1งเปFนผลเลFกๆ 
ม
นเก�ดมาเปFน ผลเลFกๆ ม
นกFเปร�@ยว กFเปล�?ยนไป ม
นห7าม ความเปร�@ยวม
น
กF  หายไป  เม>?อส�กม
นกFเปล�?ยนไปเปFนหวาน  รสของม
น  ถ-าเรา  ไม7ให-ม
น
เปล�?ยน ม
นจะเก�ดประโยชนQอะไร เปร�@ยวกFปล7อยให- ม
นเปร�@ยวอย7างน
@น อ
น
น�@จะไม7ได-ก�นมะม7วงส�กนะ เพราะ ไม7อยากให-ม
นเปล�?ยน ต-องเปล�?ยนแปลง 
น�?ม
นด�แล-ว
ลมหายใจเราเข-าไปแล-วม
นกFออก ออกแล-วไม7เข-ามา ม
นกFตายนะ เข-าแล-ว
ไม7ออก ม
นกFตาย อาศ
ยการเปล�?ยนแปลง ม
นเข-าไปแล-วม
นกFออกมา ออก
แล-วเข-า น�=เราอย09ไดBเพราะความเปล�=ยนแปลงอย7างน�@  ม�ฉะน
@น  เราควร
น1กถ1งธรรมะ  เม>?อเราม�ช�ว�ตอย67  เราควรมองด6ข-างๆว7า  อ
นน�@พ7อแม7ของเรา 
อ
นน�@  พ�?น-องของเรา  อ
นน�@ล6กหลานของเรา  อ
นน�@ต
วของเรา  ม
นกFพร-อมไป 
เปFนอย7างน�@ตลอดเวลา กFเพราะม
นเปFนอย7างน�@
ฉะน
@น  เราจ1งท�าความเข-าใจ มาฟ�งธรรมะ  ค@อมาทJา  ความเขBาใจก�น 
เม@=อทJาความเขBาใจก�นใหBร0BความเปFนจร!ง  แลBว  กFยอมร�บว9าม�นเปFน
อย9างน�Pน เก�ดมาว
นน�@กFต-องยอมร
บว7าม
นเปFนอย7างน
@น  ว
นต7อไปม
นกFต-อง
เปFนอย7างน
@น  แล-วต7อไปม
นกFเปFนอย7างน
@น  ของม
นเปFนอย7างน
@น  ม
นกFต-อง
เปFนอย7างน
@น  ม
นปล�?ยนแปลงอย67อย7างน
@นท�กเวลา พอเขBาใจธรรมะเช9นน�P 
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ความเปFนอย09กFด�  ความพล�ดพรากจากก�นกFด�  ม�นเปFนธรรมดา เหFน
ไหมท�?เราสวดมนตQก
นอย67น�?  ให-พ�จารณาอย7างน�@  ท�กว
นๆเถ�ด  พ�จารณาก
น
หร>อเปล7ากFไม7ร6- ว7าสวดให-พ�จารณา ท�กว
นๆเถ�ด ท�กว
น...ท�กว
น
ท�าว
ตรท�กว
นอย7างน�@  ถ-าม
นเปล�?ยนแปลง เรากFไม7ควร เส�ยใจ ไม7ควรท�าใจ
ให-ม
นเปFนท�กขQ เพราะม
นเปFนอย7างน
@น ส
จธรรมม
นเปFนอย7างน
@นอย67แล-ว ให-
ความเหFนเราเปFนอย7างน�@  เม>?อเราได-ฟ 
งธรรมบ7อยๆ ความบรรเทาน�@ม
นกFจะ
พ-นข1@นมา  ม
น  กFจะไม7ท�กขQ  ม
นบรรเทาไปๆ  ให-ม
นน-อยไปๆกว7าจะหมด
ท�กขQ  ความเปFนจร�งอย7างน
@นของธรรมะ  ได-แค7น�@กFเร�ยกว7า  เราม�หล
ก  ท�?
ส�าค
ญอย67แล-ว การภาวนาของเรา  ความเปFนอย67ของเรา  กFจะม�ท�?พ1?ง  ท�?
พ�าน
ก พ)ทโธ เม สะระณ�ง วะร�ง,  ธ�มโม เม สะระณ�ง วะร�ง,  ส�งโฆ เม  
สะระณ�ง วะร�ง...พระพ,ทธเจBาเปFนท�=พ4=งอ�นประเสร!ฐของเรา พระธรรม
เปFนท�=พ4=งอ�นประเสร!ฐของเรา  พระสงฆ:เปFนท�=พ4=งอ�นประเสร!ฐของเรา
ท��พ4�งอ��นไม�เหม�อนพระพ)ทธเจ'า ท��พ4�งอ��นไม�เหม�อน พระธรรม ท��พ4�งอ��น
ไม�เหม�อนพระสงฆ�เพราะความเปFนจร�งม
น เปFนเช7นน
@น
เม>?อเราค�ดเช7นน�@ความท�กขQเราม
นกFหายไปๆ  น-อยไปๆ  ตกลงไปอย67ท�?ว7า
เปFนธรรมชาต!  เปFนธรรมดา คนเก�ดมากF  เหFนว7าเปFนธรรมดาท�?เก�ดมา
แล-ว  เก�ดมาแล-วกFม�ความเปFนอย67กFเปFนธรรมดา ไอBธรรมดาม�นเปFนเช9น
น�P เม>?อเราเข-าใจแล-ว  ไอ-ความท�กขQม
นกFน-อยไปๆ  ความอย67เยFนเปFนส�ข 
ความระง
บ  ม
นกFต
@งมาอย67ท�?ใจของเราเอง  อ
นน�@เปFนโอวาทค�าสอนของ 
พระพ�ทธองคQของเรา
ฉะน
@น  จงพาก
นต
@งอกต
@งใจให-เข-าใจ  ฟ 
งแล-วให-เข-าใจ  ธรรมะ ให-พ�จารณา
อย7างน
@น ฯ
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เรามาปฏ!บ�ต!  ตBองเปFนคนซ@=อส�ตย:ส,จร!ต น�?เปFนหล
ก  ของม
น  ความ
ซ>?อส
ตยQเราร6-จ
ก  ส�จร�ตเรากFร6-จ
ก  เม>?อไรถ6กก�เลส  ม
นครอบง�า  เรากFร6-จ
ก 
บางท�ม
นค�ดร
งเก�ยจคนโน-น ค�ดร
งเก�ยจ คนน�@ หร>อค�ดไม7ชอบใจก
บอารมณQ
เหล7าน
@น  เราอย7าไปห
นเห  ก
บม
น  ม
นเปFนเร>?องธรรมดาของม
นอย7างน
@น 
เม>?อม
นเก�ดข1@นมา  แล-ว  เรากFต-องร6-จ
กว7า  อ
นน�@ม
นไม7ชอบแล-ว  ถ-าร6-จ
กผ�ด
แล-ว...ม
น  ค�ดอย7างน
@น  กFอย7าตามม
นไปซ�  อย7าปฏ�บ
ต�ตามม
นซ�  ม
นจะส
?ง
งานเราเท7าไร  เรากFไม7ท�าตามม
น  เพราะร6-ว7าม
นผ�ดแล-ว  น�?เร�ยกว7าคน
ซ>?อส
ตยQ อย7างคนม�ศ�ล ๕ ประการ ศ�ล ๘ ประการ ต
@งม
?น อย67แล-ว เม>?อไปถ6ก
อารมณQ ม
นด1งด6ดไปท�?ไหน เรากFไม7ไปก
บม
น แต7ให-ร6-จ
ก
การปฏ�บ
ต�ธรรมะ  ไม7ใช7ว7าจะไปเร�ยนให-ร6-อย7างเด�ยว  หรอก ไดBเร�ยนเรากF
ร0Bจ�ก ไม9เร�ยนเรากFร0Bจ�ก ถBาเราม�สต!อย09 ห6ฟ 
ง เส�ยง ม
นชอบใจ ไม7ชอบใจ 
น�?ม
นร6-จ
กแล-ว  ม
นร6-เร>?องปฏ�บ
ต�แล-วเร@=องชอบใจ  ไม9ชอบใจ  อย9าเอาเขBา
มาในใจของเรา  แต9ฟ�งแลBว  กFใหBร0Bเร@=องของม�น  เร@=องชอบใจ  เร@=องไม9
ชอบใจ น�Pค@อหล�กปฏ!บ�ต! ถ-าเราต
@งใจปฏ�บ
ต�แล-ว ม
นร6-จ
ก แต7คนเราเม>?อไป
ด6เร>?องท�?ชอบใจ แล-วกFจะเอา ถ-าไม7ชอบใจกFไม7เอา ถ-าไม7ชอบแล-วกFว�7นวาย 
ถ-าชอบกFสบายไปหน7อย น�?ค>อปฏ�บ
ต�อย67ในวงอว�ชชา ม
นผ�ดท
@งน
@นแหละ
ธรรมะท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนน7ะ ชอบกFไม9ใหBเอา  ไม9ชอบกFไม9ใหB
เอา ไม7ม�ชอบ  ไม7ม�ไม7ชอบ  ไม7ม�ร
ก  ไม7ม�เกล�ยด  เราเด�นตรงเข-าไปหา
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ส
จธรรม  ถ-าร6-จ
กแต7เร>?องบ�ญ  เร>?องบาป  ฉ
นไม7เอา  ฉ
นจะเอาบ�ญ  อ
นน�@ม
น
เปFนต
วอว�ชชาเหม>อนก
นนะ เร>?องไม7บาป ไม7บ�ญ ท�าไมไม7เด�นเล7า เร>?องท�?ว7า
ไม7ด�  ไม7ช
?ว  ท�าไมไม7เด�น ม
นทางจะให-เราพ-นท�กขQ  ความด�ท�?แท-จร�งม
นอย67 
เหน>อด� เหน>อช
?ว ม
นอย67เหน>อผ�ด เหน>อถ6ก
ฉะน
@น การปฏ!บ�ต!  อย9าใหBออกจากใจของเรา  ใหBด0ในใจของเรา  อย9า
ไปอาศ�ยขBางนอก เม>?ออารมณQมา  กระทบ  ม
นกFเปFนพยานอย67ในต
วแล-ว 
ไม7ต-องไปเร�ยนท�?ไหนอ�ก... น�?ค>อภาวนา จะต-องเร�ยนอย7างน�@ หาจ�ตท�?แท-จร�ง 
จ�ตใจท�?แท-จร�ง กFเหม>อนก
บใบไม- ใบไม-...ตามธรรมชาต�ของม
นกFน�?งๆ เรากF
ร6-จ
ก อ�กเวลาหน1?งม
นกว
ดแกว7ง...เพราะอะไร?  ม
นถ6กลม ม
นจ1งกว
ด แกว7ง 
จ�ตถ-าม
นร6-อารมณQแล-วเปFนต-น ม
นกFเปFนปกต�ของม
น ด6 เท7าน�@กFพอแล-ว ไม7
ต-องไปเร�ยนท�?ไหน ม
นจะถ6กอารมณQส
ก เท7าไรกFช7าง เม>?อเราร6-ตามเปFนจร�ง
แล-ว ม
นกFน�?ง ม
นสบาย ม
น สงบ ม
นระง
บ
ด
งน
@น การปฏ!บ�ต!ใหBเราเขBาใจของแยบคายในพ,ทธศาสนาของเรา อย7
างพวกเราน�@ เปFนพระ เปFนเณร...ถามไปอ�กท�หน1?งว7า ม
นเณรจร�งหร>อเปล7า 
ม
นเปFนพระจร�งหร>อเปล7า  ถามต
วเองเข-าไปอ�ก  ไปเหFนต
วจร�งแล-ว 
แหม...ม
นจะไป เร7ร7อนอย67ในบ-าน ม
นไปคล�กคล�อย67ในบ-าน อย7างเรามาบวช 
ในพ�ทธศาสนาน�@  ไม7ได-เสพกามแล-วเด�wยวน�@  กFเลยด�ใจ  ฉ
นไม7ได-  เสพกาม
แล-ว  เล�กมาแล-ว  อ
นน�@เปFนค�าพ6ดของเราท�?ต�ดปาก  ก
นมา  แต7เม>?อเรามอง
เข-าไปอ�กท�ว7า...ใครเสพน�?...ตาม
นเหFนร6ป ถ-าม
นย
งเกล�ยดเคsา...ม
นกFไปเสพ
เคsาอ�ก ถ-าม
นชอบเคsา ม
นกFไปเสพเคsาอ�ก ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย จ�ต ถ-าไปร6-
เร>?องม
น...ม
นกFเสพท
@งหมด เด�wยวน�@  ท
@งพระท
@งเณรน�?...เสพกามอย67น�@  ไม7ได-
หน�จากกามหรอก  ตาเหFนร6ปผ6-หญ�ง  ม
นชอบไมs...ม
นเสพแล-ว  น�?  จม6กดม
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กล�?น ม
นหอม ชอบม
น...เสพแล-วน�?...เสพแล-ว ย
งเสพกามอย67 ย
งปล7อยวาง
อารมณQไม7ได-  เร�ยกว7าย
งเสพกามอย67  ท�?ว7าเราเปFนพระน
@น  สมมต�ข1@นมา
หรอก
แต7ก7อนเรากFเปFนโยมอย67  เม>?อวานเราเปFนโยม ว
นน�@  มาบวชเปFนพระ กFน1ก
ว7าเราเปFนพระ เปFนเณรแล-ว  ม
นเปFน แต7ร6ปร7างน7ะ  ความเปFนจร�งใจม
นย
ง
อย67ตรงน
@น...ใจย
งอย67  เรา ต-องการตรงน
@น ระว
งตรงน
@น ม
นจ1งถ6ก ตรงน
@น
ไม7ระง
บ ม
นกF เปFนไปไม7ได- ม
นโลภ ม
นโกรธ ม
นหลง ม
นเก�ดมาจากต
วน
@น 
ค>อจ�ตอ
นน
@น  ถ-าระง
บจ�ตไม7ได-กFไม7เปFนสมณะ  ตรงน�@พระศาสดา  ท7านว7า 
การปฏ�บ
ต�ม
นเปFนอย7างน
@น ให-ด6ภายในจ�ตของเจ-าของ ให-ม
นเหFน อย7างคน
อ>?นท�าผ�ดเรากFยกโทษเขาเร>?อยๆไม7หย�ด เพราะเขาท�าผ�ด ถ-าค�ดไปอ�ก กFด�
ส7วนหน1?งเหม>อนก
น  แต7ค�ดเข-า  ไปถ1งท�?ส�ดแล-ว  ม
นเร>?องของเขา  เราจะไป
แบกท�าไม?  ม
นท�กขQ...  เหFนไหมน
?น  นานๆเรากFเลยพ7ายตามเขาไปด-วย 
เหFนเขาผ�ดแล-ว  กFไปร>@อฟ>@นข1@นมา  เหFนเขาผ�ด...ต7อไปเรากFผ�ดอ�ก  เพ�?มม
น
เข-าไป อ
นน�@ต-องให-ร6-จ
ก การปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
นอย7างน
@น
ศ�ล สมาธ� ป 
ญญา ผมเองพ6ดบ7อยๆ แต7ว7าคงจะไม7 เข-าใจ หร>อไม7เอาใจใส7
เร@=องศ�ล เร@=องสมาธ!  เร@=องป�ญญา ม�นเปFนสามอย9าง แต9ธรรมะผมพ0ด
ว9าม�นเปFนอ�นเด�ยว เปร�ยบให-ฟ 
ง  ม
นเปFนอ
นเด�ยวย
งไง  เหม>อนมะม7วงใบ
น�@แหละม
นเปFนใบเด�ยว แต7ว7ารสเปร�@ยวม
นกFม� รสหวานม
นกFม� กล�?นหอมม
น
กFม�  รสท
@งหลาย  กล�?นท
@งหลายเหล7าน�@  ม
นกFออกมาจากผลไม-อ
นเด�ยวก
น 
ธรรมะน�?กFเหม>อนก
น เร�ยกว7า ศ�ล สมาธ� ป 
ญญา เปFนสาม แต7ความเปFนจร�ง
อ
นน�@ไม7ม�สามหรอก เหม>อนมะม7วงใบน
@น หวานกFเก�ดมาจากน
@น หอมกFเก�ด

1099



มาจากน
@น เปร�@ยวกFเก�ดมาจากน
@น ม
นแยกก
นอย67อย7างน�@ แต7กFอย67ในมะม7วง
ใบเด�ยวก
น
เร�ยกว7าปฏ�บ
ต�ธรรมะ ศ�ล สมาธ� ป 
ญญา ถ-าเราพ6ด แล-ว ม
นกFด1งด6ดความ
เหFนไปคนละอย7าง  การปฏ�บ
ต�น�?กFเหม>อน  ก
น ถBาปฏ!บ�ต!สมาธ!ม�นกFถ4ง
ป�ญญา ถ4งศ�ลดBวย เราจ
บมะม7วง ใบน�@ข1@น ท
@งหวาน ท
@งเปร�@ยว ท
@งหอม อย67
ใบเด�ยวก
น  แต7พ6ดถ1ง  กล�?นและรสคนละอย7าง  แต7อย67ใบเด�ยวก
น  อ
นน�@
ธรรมะอ
นเด�ยว เอโกธ�มโม ธรรมม�อ�นเด�ยวเท9าน�Pน ม�ไม7มาก ค>อจ�ตของ
เราท�?ม
นเหFนช
ดแล-ว ม
นกFวาง...ปล7อย หมดแค7น
@น ท�?เรามาท�า อย67น�@ บางคน
กFล�าบากหลาย ค�ดไม7ถ1งท�กขQ
บางท�กFน
?งสมาธ� ไม7อยากให-ม
นค�ดอะไร ไม7อยากให- ม
นร6-อะไร เด�wยวอ
นน
@น
อ
นน�@มาด1งไป แล-วกFค�มม
นไว- อ
นน�@ค>อ  ความเข-าใจผ�ด ใครจะด1งไปท�?ไหน? 
ถ-าพ6ดตามความเปFนจร�ง แล-วนะ ให-ม
นด1งไปเถอะ เส�ยงกFให-ม
นได-ย�น ร6ปกF
ให-ม
นเหFน ให-  ม
นร6-จ
ก ม
นถ1งจะม�ป 
ญญา การย@น การเด!น การน�=ง การ
นอน  ถBาเราม�สต!ส�งวรสJารวมอย09ท,กเวลา  น�=นแหละม�นจะอบรมศ�ล... 
อบรมสมาธ!... แลBวกFอบรมป�ญญา
เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา  กFร6-จ
กว7าม
นท�กขQ  ท�กขQน�?ม
นเก�ดข1@น  มาเพราะ
อะไร?...ม
นจะเหFนอะไรไมs ถ-าเราเหFนตามธรรมดา ม
นกFไม7ท�กขQ เช7นว7าเรา
อย67อย7างน�@ๆ เรากFสบาย อ�กวาระหน1?ง เราอยากได-กระโถนใบน�@มา ยกม
นข1@น
มา...ต7างแล-ว...ต7างกว7า  แต7ก7อนท�?ย
งไม7ได-ยกกระโถน  ถ-าไปยกกระโถนข1@
นมา  ม�ความ  ร6-ส1กว7าม
นหน
ก  ม
นเพ�?มข1@นมา...ม
นม�เหต�หน
ก  ม
นจะเก�ด
เพราะ อะไร ถ-าไม7เพราะเราไปยกม
น ถ-าเราไม7ยกม
น ม
นกFไม7ม�อะไร ถ-า
ไม7ยก...ม
นเบา อะไรเปFนเหต�...เท7าน�@กFร6-แล-ว ไม7ต-องไปเร�ยน ท�?ไหน ถBาเรา
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ไปย4ดอะไร  อ�นน�PนแหละเปFนเหต,ใหBเก!ดท,กข:  ถBาเราปล9อย  ม�นกFไม9ม�
ท,กข:
ท�าไมเราไปย1ดม
น กFเพราะม
นอยากถ1งไปย1ดม
นมา ม
นกFหน
กเท7าน
@นแหละ 
ไม7ใช7อ>?นไกลหรอก  เหFนช
ดตรงน�@ การ  ปฏ!บ�ต!อย9างน�Pเร�ยกว9า  การย@น 
การเด!น  การน�=ง  การนอน  ใหBม�อย09เสมอ เราต-องแสวงหาศ�ล  สมาธ� 
ป 
ญญา ไปพร-อมก
นเลย เม>?อบารม�เตFม ม
นกFเตFมพร-อมก
น
ส
มมาท�ฏฐ�...ป 
ญญาเหFนชอบ  ท�กอย7างท�?เปFนมรรคกF  ชอบเตFมไปหมด 
เหม>อนมะม7วงม
นแก7  ม
นกFแก7หมดท
@งล6ก  ม
น  พร-อมก
นไปท
@งน
@น  ม
นห7าม 
ม
นกFห7ามไปหมดท
@งล6ก  ม
นส�ก  ม
น  กFส�กไปหมดท
@งล6ก  เร>?องของม
นเปFน
อย7างน�@ ม
นไม7แยกก
น เรา ไปแยกม
นออก กFเลยไม7ร6-เร>?อง ม
นจ1งย�7งยาก
ด
งน
@นการปฏ!บ�ต!ของเรา  กFค@อใหBม�สต!ควบค,มเสมอ  ในการย@น  เด!น 
น�=ง นอน ใหBร0Bจ�กผ!ด ร0Bจ�กถ0ก อย7าไปมองด6ข-างนอก ถ-าไปย1ดข-างนอก ม
น
จะล>มต
ว ม
นจะไม7เหFน ต
ว เราจะร
กอ
นน
@น เราจะร
งเก�ยจอ
นโน-น เพราะจ�ต
เราเปFนเหต� เปFนต-นตอ ฉะน
@นเราจะตBองด0จ!ตอ�นเด�ยวเท9าน�Pน ถ-าเราร6-จ
ก 
ม
นกFเปFนอย7างน
@น
ถBาเราอยากจะร0Bของแน9นอน พระพ�ทธองคQท7านสอนให-พ!จารณา
ร9างกาย ต�Pงแต9ปลายเทBาข4Pนมาศ�รษะ ศ�รษะไปหาปลายเทBา ให-เหFนช
ด
ว7า  ก-อนน�@ม
นเปFนอย7างน
@น  ก-อนอ>?นนอกน�@  กFเปFนอย7างน�@  ไม7แปร  ไม7
เปล�?ยน ฉะน�Pนการปฏ!บ�ต!ของเรา  ท9านจ4งใหBอบรมศ�ล  อบรมสมาธ! 
อบรมป�ญญา  ม�นไปพรBอมก�น ศ�ลม
นสาม
คค�  สมาธ�กFสาม
คค�  ป 
ญญากF
สาม
คค�พร-อมก
น เหม>อนมะม7วงใบน�@น7ะม
นจะด�บ ม
นกFสาม
คค�ก
นด�บ ม
นจะ
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ห7าม ม
นกFสาม
คค�ก
นห7าม ม
นจะส�ก ม
นกFสาม
คค�ก
นส�ก เพราะมะม7วง ใบ
เด�ยวก
น ฉ
นน
@น การปฏ�บ
ต�น�@กFเหม>อนก
น
บางคนกFไปน
?ง  ไม7อยากให-ม
นร6-อะไร  ให-ม
นเง�ยบๆ  เหม>อนเอาอะไรไป
ครอบไว-ไม7ให-ร6-เหFนอะไร ม
นจะเก�ดประโยชนQ  อะไรไมs  ท�?เราเข-าไปน
?งสงบ
น
@นไม7ใช7สงบก�เลส แต7ม
นท�าจ�ตให- สงบช
?วคราวเท7าน
@นแหละ เหม>อนเราน
?ง
อย67น�? หายใจสบายๆนะ สบายแต7เด�wยวน�@ อ�กต7อไปเราลองเอาประคตเอวมา
ร
ดพอ ให-ม
นแน7น ร
ดเข-าๆ.. ไอ-ความสบายม
นจะไม7ค7อยม� ความ ไม7สบาย
ม
นจะเพ�?มเข-ามา จนหายใจน-อยๆ ทนท�กขQทรมานอย67นานพอสมควร เรากF
เอาประคตออก เล>อดม
นกFว�?งสม�?าเสมอ ม�ความร6-ส1กสบาย
แต7ว7าเม>?อเอาร
ดเข-าไป  ม
นกFท�กขQตรงน�@อ�ก  พอระบาย  ท�กขQออก  ถ1งท�?เก7า 
ม
นกFน1กว7า  เออ...อ
นน�@ม
นสบาย  แค7น�@น7ะด6ซ�  ก7อนจะสบาย  ม
นท�กขQก7อน
เก>อบตาย เราไม7ตาย เหFนจะไม7ร6-จ
ก นะ ม
นสล
ดก
นตรงน�@แหละ เราไปหลง
อารมณQตรงน
@นแหละ เม>?อปล7อยประคตเอวออก ความสบายกFอย67แค7น�@แหละ 
แต7เม>?อ เราหย�ดแค7น�@  เรากFน1กว7าสบายแล-ว กFอยากสบายให-ย�?งไปกว7าน�@  น�?
ของอ
นเก7านะ เราส�าค
ญผ�ดเท7าน
@น การปฏ�บ
ต�น�?กFเหม>อน ก
นฉ
นน
@น
จะอยากให-ม
นเปFนย
งไง อยากจะไปน
?งไม7ให-ม
นม�อะไร ไม7ให-ค�ดอะไร ไม7ให-
น1กอะไร...อ
นน
@นม
นบาปหลายแล-ว...ม
น  บาปหลาย ไอBความค!ดท�=ว9าม�น
ไม9ด�  อารมณ:ท�=ม�นไม9ด�  ถBา  เราร0Bม�นแลBว  ม�นกFเก!ดป�ญญาเท9าน�Pน อ
น
น
@นแหละต
วส�าค
ญ ไอ-คนน�@พ6ดไม7ถ6กห6เรา เราไม7ชอบใจ อยากจะหน�ม
นไป 
น�?แหละ ต
วส�าค
ญแล-วน�? ต-องให-เราปฏ�บ
ต�ให-ร6-ต
วของเราแล-ว เพราะเรา ม
น
หลงน�?  หลงเพราะอะไร?  เพราะเราไม7ชอบกFหน�ไป อ
นน�@ม
น ไม7พ-น ถ-าเรา
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ไปอ�ก ไปพบเส�ยงอ
นน�@อย67ข-างหน-าอ�ก เรากFไม7 ชอบใจอ�ก...ไปอ�ก ม
นกFตาย
เปล7าๆเท7าน
@นแหละ ม�ความสงบ ไม7ม�ความสงบ ต-องให-ร6-ม
น
เราปฏ�บ
ต�ให-ร6-จ
ก อย9าไปข�งต�วของเรา  ถ4งสงบขนาดไหน  กFอย9าท!Pง
ความร0Bส4ก ถ-าท�@งความร6-ส1กม
นกFเปFนบ-า...ให-ม�ความร0Bต�วของม�น...เร�ยก
ว9าพ)ทโธ...เราอย7าไปบ7น  แต7ปากของ เราเท7าน
@น  แต7ให-ม
นถ1งจ�ตของ
เจ-าของ การปฏ�บ
ต�ต-องเปFนอย7างน
@น  บางคนน
?งไม7สงบ ไม7ค�ดอย7างน
@น  กF
ไปอย7างน�@  กFว7าม
นไปแล-ว  ฉ
นกFไปด1งม
นมา  ม
นไปอ�ก  กFไปด1งมาอ�ก  เลย
เปFนบ-า  ใครด1งใครกFไม7ร6-  ใครไปใครมากFไม7ร6-...ไม7ร6-เร>?อง  ไม7ม�ใครไปใครมา
หรอกน
?น  จะม�ใครมาใครไปเล7า...ด6ให-ม
นด�ๆตรงน
@น  อย7างท�?ผมพ6ด  ใบไม-
ปกต�ของม
น ม
นน�?ง ถ-าม
นกว
ด แกว7ง เพราะอะไร? ลมมาถ6กม
น จ�ตใจของ
เรากFเหม>อนก
น ถ-า ม
นฟ�-งซ7านร�าคาญกว
ดแกว7ง กFเพราะถ6กอารมณQ ถ-าจ�ต
แท-ๆ  แล-ว  ม
นน�?งอย67อย7างน
@น  สว7างอย67อย7างน
@น  ร6-อย67อย7างน
@น  อ
นน�@  เรา
เข-าใจผ�ดก
น จะต-องให-ม
นร6-จ
ก ให-ส
งวรส�ารวม ให-ร6-จ
กว7า ม
นผ�ดม
นถ6ก ผ�ด
กFร6-  ถ6กกFร6-  ม
นจะค�ดผ�ดขนาดไหนกFช7าง  เราร6-  ว7าอ
นน�@ม
นค�ดผ�ด  เข-าใจผ�ด 
ไม7ให-ม
นด1งด6ดเราไปได- แล-วกFกล
บ มาตรงน�@ เพราะม
นม
?นอย67แล-ว ไม7ให-ม
น
ขาดจากน�@ไป  แค7น�@...  กFเปFนส
งวรศ�ลแล-ว  กFเปFนสมาธ�แล-ว  ป 
ญญากFจะเก�ด
ข1@นมา
ท�าอ
นน
@น...หล
บตา กFไม7ผ�ดหรอก แต7ให-ร6-จ
กเวลาพอ สมควร น
?งไม7ร6-ไม7เอา 
ต-องให-ร6-จ
กหายใจเข-า-ออก...ร6-...เข-าไป  บ7มไว-  อะไรผ7านเข-ามา  ร6-จ
กหมด
ท�กอย7าง ออกจากท�?น�?กFม�สต� เด�นไป ตาเหFนร6ปกFร6-จ
ก ห6ฟ 
งเส�ยงกFร6-จ
ก ร6-จ
ก
ท�กส�?งท�กอย7าง ร6-จ
กผ�ด ร6-จ
กถ6ก เม>?อร6-จ
กผ�ด ร6-จ
กถ6กแล-ว กFพยายามละม
น 
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ให- ม
นไปเหน>อกว7าน
@นอ�ก จนกว7าใจของเราไม7ม�ผ�ด ไม7ม�ถ6ก...เหน>อ แล-วน�? 
ค>อเราปล7อยวางม
นเส�ย ให-ร6-จ
กอย7างน
@น น�?เร�ยกว7า การปฏ�บ
ต�ของเราฯ
ธรรมโอวาทหลวงพ7อชา ส�ภ
ทโท แสดงแก7พระเณร
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๗๑ - ฟ�งธรรมเพ@=ออะไร
http://ajahnchah.org/thai/LISTEN.php 

ต7อไปน�@  ทายกทาย�กาท
@งหลาย  ม�ผ6-ประธานมาจาก  ยโสธร  กFมาเพ>?อ
นม
สการ  มากราบไหว-ด-วยเคร>?องส
กการะท
@งหลาย  และกFม�ความม�7งหว
ง
อยากจะมาร
บศ�ลร
บพร ฟ 
งพระธรรมเทศนาตามกาล ตามเวลา ต7อไปน�@จง
ต
@งใจ...
การฟ 
งธรรม เปFนประเพณ�ของเราชาวพ�ทธท
@งหลาย ท�?อย67ในเม>องไทย และ 
“การฟ 
งธรรม”  กFค>อมาท�าเพ>?อให-ม�ประโยชนQน
?นเอง  การฟ 
งธรรมในสม
ย
ก7อนน�@  โดยมากชาว  ญาต�โยมเราท
@งหลายน
@น  โดยมากกFฟ 
งธรรมเอาบ�ญ
ก
น เม>?อ อาตมาย
งเปFนเดFกๆ พ7อแม7 ป6 7 ย7า ตา ยาย ถ1งว
นพระ ว
น ธรรม
สวนะกFไปฟ 
งธรรมก
น...  ไปฟ 
งธรรมเอาบ�ญก
น  ค>อ  ไปแล-วกFสมาทานศ�ล 
แล-วกFอาราธนา...เทศนQ แล-วกFฟ 
งธรรม ญาต�โยม แต7ก7อนน7ะขาดการศ1กษา
ว7า  ฟ 
งธรรมเพ>?ออะไร?...  เพ>?อเอาบ�ญ  น7ะ  จ1งน
?งฟ 
ง  ผ6-เทศนQกFเทศนQให-ฟ 
ง
เร>?องอะไรต7างๆ  กFไม7ค7อยจะร6-เร>?อง  ไอ-ผ6-น
?งฟ 
งกFน
?งฟ 
งจะเอาบ�ญเท7าน
@น
แหละ ค>อได-ย�นเส�ยง กFเร�ยกว7าม
นเปFนบ�ญ น
@นเร�ยกว7า ฟ 
งธรรมเอาบ�ญก
น
ในสม
ยต7อมาป 
จจ�บ
นน�@  การศ1กษาม
นเจร�ญข1@น  ความ  ร6-ส1กน1กค�ดของพวก
ญาต�พ�?น-องท
@งหลายเปFนต-น  ม
นกFว�?งข1@นส67  ความเจร�ญ...ความฉลาด ด
งน
@น
การฟ 
งธรรม ม
นจ1งเล>?อนข1@น ไปหาเหต�ผล ในป 
จจ�บ
นน�@ควรจะฟ 
งธรรมเพ>?อ
หาเหต�ผล  เพ>?อให-เก�ดป 
ญญา ว7าอะไรม
นเปFนอะไรก
น  ฟ 
งธรรมเพ>?ออะไร? 
ฟ 
งแล-วม
นเปFนอย7างไร?  ม�อาน�สงสQอย7างไร?  จ�ตใจเราเปFนผ6-ศ1กษา ม
นถ1งร6-
อย7างน�@
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ฉะน
@น  แต7ก7อนบรรพบ�ร�ษเราท
@งหลาย  เม>?อจะเทศนQ  กFหาต�าร
บต�าราต
ว
หน
งส>อมาอ7านให-ฟ 
ง  แต7ในสม
ยน�@คนเร�ยนร6-  ก
นมาก  อ7านหน
งส>อกFคล7อง
กว7าพระ  ข-าราชการท
@งหลายมา  น
?งฟ 
ง  ถ-าจ
บหน
งส>อข1@นมาน
?งอ7านให-ฟ 
ง 
ฟ 
งแล-วเขาง7วงนอน แล-วเขากFหน�ไป...เขาร�าคาญเขา  โดยมากพระมาบวช
กFไม7ค7อย  คล7องในอ
กษรพย
ญชนะ อ7านกFไม7ค7อยจะถ6ก  อย7างน
@นเปFนต-น... 
เขาร�าคาญ กFแปลว7าม�ได-ผลอ
นใดเลย ด
งน�@
ยกต
วอย7างเช7นว7า ท�?เราท�าก
นน�@น7ะ ไม7ใช7อ>?นไกลหรอก ไอ-ของด�น7ะ...อย7าง
ว
นน�@  มาถ1งแล-วกFอาราธนาศ�ล...ศ�ลน�?ต
ว  ส�าค
ญล7ะ  เราสมาทานศ�ลก
นมา 
ต
@งแต7ด1กด�าบรรพQมาแล-ว  แต7  ไม7ม�ใครจะสนใจว7า  ศ�ลน�@ม
นค>ออะไร?  แล-ว
การเด>อดร-อน ท�กว
นน�@ม
นเปFนเพราะอะไร? ไอ-ความเจร�ญงอกงามร�7งเร>องน�@ 
ม
น เก�ดข1@นมาเพราะอะไร?  ไอ-ความท�?ม
นเด>อดร-อนเก�ดข1@นมาใน กล�7มน-อย
กล�7มใหญ7ท�กว
นน�@  เปFนเพราะว7าอะไร?...เพราะว7า  ความเหFนม
นผ�ด  ถ-า
ความเหFนม
นผ�ด พ6ดม
นกFผ�ด...ค�ดม
นกFผ�ด...ท�าม
นกFผ�ด ถ-าความผ�ดน
@นม
น
เก�ดในกล�7มใด กล�7มน
@นกFเส�ยหายความถ6กต-อง
เม>?อเส�ยหายความถ6กต-อง  พ�ทธศาสนากFต
@งข1@นไม7ได-  กFแปลว7า  เราอย67นอก
ธรรมะค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-า  ถ1งแม-  ว7าพวกเราจะฟ 
งธรรมก
นส
ก
เท7าไรกFตาม  บ�ญม
นกFไม7เก�ด...  ท�าไม?  เหม>อนก
บว7า  เท-าเราไปเหย�ยบ
หนามอย67ในป7า  ม
นกFปวดเจFบอย67น
?นแหละ  ถ-าไม7บ7งเอาหนามออกแล-ว  ไอ-
ความปวด เจFบกFไม7หาย ม
นกFยอกอย67อย7างน
@นแหละ
เราฟ 
งธรรมก
น เราสมาทานศ�ลก
น อะไรต7ออะไรก
น ต
@งหน-าท�าบ�ญก
น แต7
ม�ความเด>อดร-อน...เปFนเพราะอะไร?...  ตรงน
@นม
นไม7ถ6กความด�ความงาม 
ไม7ถ6กต-อง... ม
นผ�ด กFเพราะม
นไม7สงบ ม
นไม7ระง
บ การกระท�า บ�ญ การก
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ระท�าความด� ท�กว
นน�@ม
นกFแปลก อย7างท�? พระพ�ทธเจ-าท7านว7า ท�าด�ม
นได-ด� 
ท�ก  ว
นน�@ม
นเปล�?ยน...  ท�าด�ม
นกFไม7ได-ด�  ถ-าท�าช
?วม
นด�กว7ามาก  น�?ม
นเปFน
ความค�ดของบ�คคลท�?ป 
ญญาม
นน-อย
ด
งน
@น บ�คคลไปท�างานในกล�7มหน1?ง ท�าด�เหล>อเก�น เช7นเปFนผ6-จ
ดการ เปFนผ6-
อ�านวยการ หร>อเปFนคร6ใหญ7 เปFน ประธานอะไร ท�าด�ท�?ส�ดแต7ว7าไม7ค7อยจะ
ได-ด�  อย7างน�@  ม�คน น�นทา ม�คนต�เต�ยน ม�คนเบ�ยดเบ�ยน ท�าไปท�ามากFไม7
ค7อยจะ  ได-ด�  ม�แต7คนต�ฉ�นน�นทาท
@งน
@น...อย7างน�@ท-อใจ...ท-อใจท�าไม?... 
ท-อใจเพราะค�ดว7า พระพ�ทธเจ-าว7า ท�าด�ได-ด� เม>?อเรามาท�าด� ท�าไมม
นไม7ได-
ด� บางท�กFด7าพระพ�ทธเจ-าด-วยว7า พระพ�ทธเจ-า โกหกน7ะ น1กว7าพระพ�ทธเจ-า
สอนผ�ด ความจร�งต
วเรา...เรา น�?แหละม
นผ�ด ม
นค�ดไม7ถ1ง
ไอ-ความด�ม
นจะเก�ดข1@นน
@น  เราลองค�ดด6ซ�ว7าม
นเปFน  ย
งไงนะ...ไอ-ความด�
ม
นจะเก�ดข1@น  ม
นจะพร-อมท
@งกาล...ท
@ง  เวลา...ท
@งบ�คคล...ท
@งกล�7มชนท
@ง
หลายด-วย  ไอ-ความด�จ1งเก�ดข1@นมา  ด6เช7นนาเราเปFนต-น  ย�?งเปล7าประโยชนQ
ไปเลย ไป ท�าด�ตรงน
@น ม
นกFไม7ได-ด�  ถ-าหากว7านาม
นด�  กล-าม
นด�...ม
นกFด� 
นาม
นด� กล-าม
นด�...เจ-าของข�@เก�ยจ ม
นกFด�ไปไม7ได- ด
งน
@น ท7าน จ1งพ6ดอย7าง
ถ6กต-องว7า  ไอ-ความด�น
@นม
นเก�ดจากการกระท�าด�  ไอ-ความด�ม
นจะโผล7ข1@น
มา ม
นจะต-องปราศจากอ
นตราย ท
@งหลายท
@งปวง ม
นจ1งเก�ดความด�ข1@นมา
ได-ในตรงน
@น
ด
งน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สว7า  ใครท�าด�ม
นกFได-ด�  ใครท�าช
?วม
นกFได-ช
?ว 
เม>?อเราต
@งใจท�าด� ไปท�างานในกล�7มคน ไม7ม�ศ�ลธรรม...ไม7ม�ศ�ล...ไม7ม�อะไรท�?
สมบ6รณQ  ด�น
@นม
นกFเก�ดข1@น  ไม7ได-  ท�าไมม
นเก�ดข1@นไม7ได-  ถ1งแม-เราท�าด�ส
ก
เท7าไรกFตาม  ด�ท�?  ตรงน
@นกFเก�ดข1@นไม7ได-...ท�าไม?...  เพราะกาลม
นไม7
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ให-...เวลา ม
นไม7ให- กล�7มชนม
นไม7ให- ท�าด� ด�กFเก�ดข1@นไม7ได- อย7างน�@เปFนต-น 
ความเปFนจร�งน
@น ความด�ม
นจะเก�ดข1@นมาได- เพราะการกระท�า ด� สถานท�?กF
ด�...เวลากFเหมาะสมด-วย กล�7มชนบ�คคลกFพร-อม บร�บ6รณQ  ไอ-ความด�น
@นม
น
ถ1งจะเก�ดข1@นมา  ไอ-ความว7า...ความด�น7ะ...ท�าด�ม
นกFได-ด�  ท�าช
?วม
นกFได-ช
?ว 
ย
งคงท�?อย67 พระพ�ทธเจ-า ท7านพ6ดถ6กต-องด�แล-ว ม
นเปFนเพราะเราเอง
ฉะน
@นบรรดาสาธ�ชนท
@งหลายท�กว
นน�@  เม>?อเปFนมน�ษยQ  เก�ดข1@นมาพบพระ
พ�ทธศาสนาน�@ พระพ�ทธองคQท7านว7า ม
นหา ได-ยาก เก�ดมาได-ยากเหล>อเก�น
ท�?จะเปFนมน�ษยQน�@  เก�ดมาเปFน  ส
ตวQเดร
จฉาน  ม
นมากเก�นไปล7ะ  น�?ม
นกFข
ด
แย-งก
บความเหFน มน�ษยQท�กว
นน�@ ว7าม
นจะเก�ดมายากย
งไง มน�ษยQม
นเก�ดท� 
ละสองกFได-  เยอะแยะไป ม�แต7มน�ษยQท
@งน
@นแหละ เม>องไทย ม
นจะมากไป
นะมน�ษยQ  เพราะเราไม7ร6-ว7า  แก7นมน�ษยQม
นค>ออะไร?  เปล>อกมน�ษยQม
นค>อ
อะไร?  ต-นไม-ในป7าน�?น7ะ  ไอ-ส�?งท�?  ใช-ประโยชนQได-ม
นม�ก�?ต-น  ส�?งท�?ม
นไม7เก�ด
ประโยชนQม
นม�ก�?ต-น แต7ม
นกFเร�ยกช>?อว7าต-นไม-เหม>อนก
นท
@งน
@น เราจะให-ช>?อ
ว7า ต-นไม-  ม
นกFมากซ�  ไอ-ต-นไม-ท�?เปFนประโยชนQม
นม�ก�?ต-น ใน ว
ดหนองป7า
พง เน�@ย...
คนเราน7ะ...เปFนคนเหม>อนต-นไม-...กFเปFนต-นไม-  ค�ณสมบ
ต�ของต-นไม-ไม7ม� 
ม
นกFเก�ดประโยชนQไม7ได-  มน�ษยQเราท
@งหลายท�?เก�ดมาน�@กFเหม>อนก
น  น
?งอย67
ในกล�7มน�@...นอกกล�7มน�@กF เหม>อนก
น แต7...จ�ตใจซ�...แก7นมน�ษยQท�?ม
นเก�ดจาก
จ�ตใจ  ค�ณสมบ
ต�ของมน�ษยQไม7ม�  ม
นกFไม7เปFนมน�ษยQ  ด
งน
@น  พระพ�ทธเจ-า
ท7านจ1งบอกว7า เราจะเก�ดมาเปFนมน�ษยQน�?ม
นยากแสนยาก เรามองด6ด-วยตา
เน>@อของเรา  เหFนแต7มน�ษยQก
นท
@งน
@นในโลกน�@  ไม7เหFนม
นเก�ดยากอะไร  ม
น
ง7ายท�?ส�ดเลย ท�าไม พระพ�ทธเจ-า ท7านว7ามน�ษยQม
นเก�ดยาก
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เรากFค�ดด6เข-าไปอ�กซ�ว7า  เม>องยโสธรเราน7ะ  เม>องวาร�นเราท�กๆบ-าน  โดย
เฉพาะคนท�?ม�ศ�ล ๕ สมบ6รณQบร�บ6รณQ ค>อ มน�ษยQท�?สมบ6รณQบร�บ6รณQน�@ม
นม�ก�?
คนนะ ถ1งแม-จะมาฟ 
งธรรม อย67บ7อยๆเปFนต-น บางท�กFฟ 
งแต7ห6เรา ใจฟ 
งไม7
เปFนนะ  ม
นกFเปFนร7างกายเปFนมน�ษยQ  แต7จ�ตใจม
นไม7เปFนมน�ษยQ  แต7เปFน
มน�ษยQโดยตาเน>@อของเขา  เรากFเหFนเปFนมน�ษยQท
@งน
@นแหละ  และอาตมามา
น1กว7า ไอ-มน�ษยQน�?ก
บข�@ขโมย ม
นกFไม7เหม>อนก
นนะ ม
นม�แข-งม�ขา ม�อว
ยวะ
เหม>อนก
น  แต7จ�ตใจม
นต7างก
น  ม
นจ1งม�การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ต7างก
น  การ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ต7างก
น ม
น กFม�เหต�ต7างก
น เม>?อม�เหต�ต7างก
น ผลจะได-ร
บกF
ต7างก
นท
@งน
@น
ด
งน
@น มน�ษยQม
นจ1งไม7เหม>อนก
นท�?ตรงการกระท�าน�?เอง ท7านจ1งว7าม
นหาได-
ยาก  มน�ษยQเราท
@งหลายน�?  ท
@งๆเรา  น
บถ>อพระพ�ทธศาสนาโดยวาจาส
ตยQ
อย7างน�@ จ�ตใจเราน�?น7ะ จะพยายามร
กษา อย7างบ-านเราเม>องเรา ไปท�?ไหนจะ
ให-บ�ญจะ ให-ทาน ท�าบ�ญส�นทานท�กประการ คนแก7 คนประชาชนใน กล�7มกF
ว7า มะย
ง ภ
นเต เลย เปFนต-นนะ ของด�ๆท
@งน
@นแหละ แต7ว7าม
น มะย
ง ภ
นเต 
มาหลายหม>?นหลายคร
@งแล-วนะ  ม
นกF  เลยเฉยๆซะ  มะย
งกFมะย
งไปเถอะ 
ข-าพเจ-าไม7ย
งด-วยแหละ บางท�สมาทานศ�ลแล-วกFไปก�นเหล-าก
น อาตมาเคย
เหFน เหม>อนก
น ส
งเกตด6ในบ-านเม>องท�กว
นน�@ จะต-องเปFนอย7างน
@น
ด
งน
@น ศ�ลม
นกFเหล>อแต7ช>?อ  ธรรมม
นกFเหล>อแต7ช>?อ เพราะการปฏ�บ
ต�เราม
น
ไม7ม� ม
นไม7ม�ศ�ล ไม7ม�ธรรม ถ-าหากว7า เราม�ศ�ลม�ธรรมจร�งๆ ถ-าเก�ดมน�ษยQ
พร-อมๆก
นท
@งกายท
@งจ�ตของเราแล-ว เราจะอย67ท�?ไหนม
นกFสบาย ม
นม�ความ
สงบ ม
นม�ความระง
บ...ท�าไม?...ค>อศ�ลท�าคนให-พ-นจากความผ�ด ถ-าคนพ-น
จากความผ�ด  ม
นกFไม7ม�ความผ�ด  ถ-าม
น  ไม7ม�ความผ�ด  ม
นจะเปFน
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อะไร?...ม
นกFม�ความถ6กต-อง  ถ-า  ม
นม�ความถ6กต-อง  กFลงส67ธรรมะขององคQ
สมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าเท7าน
@นเอง ม
นกFม�ความสงบระง
บเท7าน
@น
การกระท�าด6ไปม
นมาก การเร�ยนม
นมาก การ สมาทานศ�ลน�@ม
นกFมาก แต7
ว7าศ�ลจร�งๆไม7ค7อยจะม�ก
นนะ น�@ เปFนเหต�ท�?ว7าเราอย67ใกล-เก�นไป ไม7ได-ร
บ ไม7
ได-พ�จารณาอะไร  ไอ-ความเปFนจร�งน
@น  ของด�ๆน
?นกFม�อย67แล-ว  ไอ-เร>?องไม7 
เบ�ยดเบ�ยนก
นน�?  ม
นด�เหล>อเก�นนะ  เร>?องปราศจากความเมาน�@  ม
นด�เหล>อ
เก�นนะ ม
นด�ท�กประการแหละ...ม
นด�แล-ว เรา ท
@งหลายน7ะสมาทานของด�ๆ
ท
@งน
@น  กFเหม>อนเราจ
บผลไม-ท�?ม
นม�หวาน  แล-วกFม�หอมด-วย  แต7ม>อของเรา
ม
นไม7ร6-รสของผลไม-  เพราะว7าท�าไม7ถ6กต-องก
น  ค>อไม7เอาเข-าท�?ล�@นเรา  ไม7
เอาเข-าท�?  ปากเรา ม>อเราม
นไม7ร6-รส  ผลไม-ท�?ม
นหวาน เรากFไม7ร6-จ
กท�?ม>อนะ 
ม
นเปร�@ยว เรากFไม7ร6-จ
กท�?ม>อของเรา ม
นร6-จ
กท�?ปากของเราน�?เอง
ด
งน
@น  ธรรมะน�?กFเหม>อนก
น...ม
นไม7ร6-  เพราะการเร�ยน  ม
นต-องร6-ซ1@งเพราะ
การปฏ�บ
ต�  การปฏ�บ
ต�ของพวกเราน�@ม
นม�น-อย...ม
นจ1งไม7เก�ด  ด
งน
@น  ฟ 
ง
ธรรมกFอย7างน
@นแหละ สมาทาน ศ�ลกFสมาทานก
นจนเบ>?อแล-ว จนกว7าว7าจะ
ม�งานการอะไร  เก�ดข1@น...จะน�มนตQพระเทศนQให-ฟ 
ง  กFว7าเวลาม
นน-อย  อย7า
เทศนQมากเลย น�มนตQพระค�ณท7านให-โอวาทซ
กน�ดหน1?ง  ...เอาน�ดเด�ยว ไม7
เอามาก พระท7านกFข1@นเทศนQ  ไอ-น�ดเด�ยวน7ะจะท�าย
งไง  ไอ-แกงม
นจาง...จะ
เอาเกล>อไปน�ดเด�ยว  ม
นจะพอไมs?  อย7างเราห�วข-าว...ไปก�นข-าวซ
กน�ด
น1ง...ด�ไมs?  ห�วน�@า...ไปก�นน�@าซ
กน�ดหน1?ง  อย7างน�@ม
นม�ประโยชนQอะไรไมs? 
ฟ 
งกFน�ดๆ...ปฏ�บ
ต�กFน�ดๆ  อะไรกFน�ดท
@งน
@นแหละ  หมดน�ดม
นกFหมดเท7าน
@น 
ม
นจะด�อะไร  ด
งน
@นประโยชนQท�?แท-จร�งม
นจ1งไม7เก�ดก
บพวกเรา  ท
@งหลาย 
โดยมากกFเพ>?ออะไร?  เพ>?อจะให-โอกาสได-เต-นร�า  ท�าเพลง  เพ>?อจะด6ร�า  ด6
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ฟ-อน จะก�นเหล-าเมายาก
น หาโอกาสให-ม
นมาก น�มนตQพระเทศนQให-ฟ 
งซ
ก
น�ดน1ง พอท7านเทศนQส
กน�ดน1ง บางท�ม
น ม
นเมา...กFบอกว7า เออ...หล�กทาง
ท7านพระอาจารยQเถอะ  ท7านจะออกไปแล-ว  ไล7พระทางอ-อมซะแล-ว  จะให-
พระหน� เร�ยกว7าไอ-ความค�ดเช7นน�@น7ะ จ�ตใจของเราม
นไม7ถ1งธรรมะ ถ-า ม
น
ถ1งธรรมะแล-ว ม
นกFออกจากธรรมะได-ยาก
ฉะน
@น ความด�จร�งๆของเราท
@งหลายน
@น เราพ6ดก
น อย67ท�กว
น ลองค�ดด6กFได- 
ไม7ต-องยกไปหาท7านอ�นทรQ  ท7าน  พรหมยมราชหรอก...ม
นไม7เหFน 
พระพ�ทธเจ-าท7านไม7สอนไป ตรงโน-นหรอก ท7านสอนท�?ม
นเหFนๆอย67น�?แหละ 
ให-ม
นร6-ตามความเปFนจร�ง  เช7นว7า  ศ�ล  ๕  ประการน�@  เปFนค�ณสมบ
ต�ของ
มน�ษยQ  ท�?แท-...ท�?แท-จร�งๆท�เด�ยวแหละ  การไม7เบ�ยดเบ�ยนก
น  การไม7
พยาบาทก
น  การไม7อ�จฉาอะไรต7างๆก
น  น�@ม
นกFม�ความเย>อกเยFนเท7าน
@น
แหละ  แม-ในกล�7มชนหม67ใดเปFนอย7างน
@น  ม
นกFสบาย  ในครอบคร
วใดเปFน
อย7างน
@นม
นกFสบาย
ท7านจ1งว7า มน�ษยQม
นเก�ดได-ยาก อย7างเราเก�ดมาแล-ว อย7างน�@ จะเก�ดมาเปFน
มน�ษยQกFต-องม�ค�ณธรรมอ�กช
@นหน1?งนะ ม
นถ1งจะเก�ดมาเปFนมน�ษยQได- เก�ดมา
เปFนผ6-ไม7ม�ศ�ล กFเปFน มน�ษยQท�?ไม7ม�ศ�ล จะต-องให-มน�ษยQท�?ม
นท�ศ�ลน7ะ ตายไป 
เก�ดใหม7  ฝ1กจ�ตใจจนเหFน ให-ม
นเก�ดใหม7  จนกว7าม
นอายต7อบาป ม
น อาย
ต7อความช
?ว  ม
นอายต7อความผ�ดท
@งหลาย  แล-วมาต
@งอย67  ในความท�?ไม7ผ�ด 
ค>อเปFนคนต
@งอย67ในศ�ลธรรม  เปFนต-น  น�?เร�ยกว7า  ม
นเก�ดข1@นมาใหม7  แต7ละ
บ-านๆท�กว
นน�@  ป�หน1?งม
นจะเก�ดมา  ส
กคนม
นกFยากเหม>อนก
น  อย7างเม>อง
ยโสธร ป�น�@คงจะเก�ดไม7ถ1ง ๑๐ คน แต7ม
นเก�ดเปFนส
ตวQน7ะมากน
บไม7ถ-วนท�
เด�ยวแหละ เปFนอย7างน�@ ให-เราพ�จารณาด�ๆ

1111



ด
งน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สว7า  มน�ษยQจะเก�ดมา  เปFนมน�ษยQน�?ม
นยาก 
เก�ดมาเปFนมน�ษยQแล-ว  จะได-เปFนมน�ษยQ  น�?กFยาก...ม
นยากจร�งๆ ถ-ามามอง
เหFนโดยตาเน>@อของเรา ว7ามน�ษยQม
นเก�ดเยอะแยะไป เก�ดท�ละสองกFได- ท�ละ
คนกFได- เก�ดท�กๆป�กFได- ไม7เหFนม
นยากอะไรนะ ถ-ามองขนาดน�@กFจร�ง...  ม
น
จร�งอย7างน�@ แต7ว7าม
นเปFนกากของมน�ษยQ ม
นเปFนเปล>อกของ มน�ษยQเท7าน
@น 
ย
งไม7ใช7มน�ษยQท�?แท-จร�ง
มน�ษยQท�?แท-จร�ง ม
นม�ค�ณสมบ
ต� อย7างม�ศ�ล ๕ น�@ เปFนต-น ถ-าบ-านหน1?งๆม�คน
ร
กษาศ�ล ๕ โยมผ6-หญ�งกFด� โยมผ6-ชายกFด� ไม7กล-าจะท�า...กล
ว กล
วม
นจะไม7
บาป...กล
วความด�จะ เก�ดข1@นมา ถ-าเรากล
วความด�อย7างน�@ ม
นจะได-ด�ท�?ไหน
เล7า เรา จะด�แต7กราบไหว- ให-พวกข-าด� ให-พวกข-าถ1งส�ข พ6ดเอาเท7าน
@น ม
น
จะพอไมs?  เม>?อเราปรารถนาความด�  วาจาเรากFต-องพ6ดอย7างน
@น  ค�ดอย7าง
น
@น  การกระท�ากFต-องเปFนอย7างน
@น  ม
นต-องพร-อมก
น  ความด�ม
นถ1งจะเก�ด
ข1@นมาในท�?ตรงน
@น
ไอ-ความด�ม
นจะเก�ดข1@น  ไม7ใช7เพราะการน1กเอา...  ค�ดเอา...ปรารถนาเอา 
กายปณ�ธาน...ความปรารถนาทางกาย  วจ�ปณ�ธาน...ความปรารถนาทาง
วาจา มโนปณ�ธาน...ความ ปรารถนาทางใจ กายกFท�า วาจากFท�า ใจกFท�า น�@
ท7านเร�ยกว7า ม
นพร-อม ท�าด�ม
นกFได-ด�  ท�าช
?วม
นกFได-ช
?วจร�งๆ ค�าส
ตยQอ
นน�@
ย
งแน7นอนอย67ป 
จจ�บ
นน�@  ม�เช7นน
@นคนเราท�กว
นน�@ม
นเมาหลาย...  ม
นเมาไม7ร6-
เร>?อง ของด�ๆท�?เราจ
บไปจ
บมา พ6ดไปพ6ดมา แต7ว7า ไม7ท�า ผลไม-ท�?ม�รสชาต�
เอรFดอร7อยอย67ในม>อของเรา  ม
นกFไม7ร6-จ
ก  การเอรFดอร7อย  ร6-จ
กแต7ว7าผลไม-
เท7าน
@นแหละ  รสเราย
งไม7ร6-จ
ก  เพราะเราย
งไม7ได-ทานด6  อ
นน�@กFเหม>อนก
น
ฉ
นน
@น  เราพ6ดไปๆ แต7ว7าข-อปฏ�บ
ต�เราม
นย
งไม7ม�  ท�าไมม
นถ1งม�ไม7ได-...จะ
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ปฏ�บ
ต�  คนม
นกล
ว  กล
วความช
?วม
นจะหล�ดออกไปจากใจของเรา  กล
ว
ความด�ม
นจะเก�ดข1@นในใจของเรา  แต7ไม7กล-ากระท�าเช7นน
@น  กFน1กว7าม
นจะด� 
แต7ทนไม7ไหว อย7างน�@
ท�กว
นน�@  ถ-าเราต-องการความด�  เช>?อความด�  เรากFได-ด�เด�wยวน�@  ไม7ต-องอ>?น
ไกล...ด6ซ�  คนท�าความด�ท�าไมม
นยากหลาย  กFเพราะม
นร
กความช
?วอย67
น
?นเองแหละ...  ไม7ใช7อ>?นไกลหรอก  ค>อ...ต-องการความด�อย67  แต7ไม7ยอมท�@ง
ความช
?ว กFเท7าก
บว7าม
นร
กความช
?วอย67น
?นเอง ม
นกล
วความด�น
?นแหละ ถ-า
พ6ดก
นง7ายๆตรงไปตรงมา  ม
นกFต-องเปFนอย7างน
@น  แต7ความค�ดจ�ตใจของ
มน�ษยQ  ม
นไม7เปFนอย7างน
@น  ม
นไปไม7ไหว เพราะอะไร?  กFเพราะความเหFน
ย
งไม7ถ6กต-อง ป 
ญญาย
งไม7ม�
เช7นว7า ก-อนห�นก-อนหน1?ง ม
นหน
กประมาณส
กสามก�โล อย7างน�@ ให-เดFกๆส
ก
ขวบหน1?งมายก...ม
นกFหน
ก อย7างพวกเรา เปFนคนโตไปยกม
นกFเบา กFก-อน
ห�นอ
นเด�ยวก
นน
?นแหละ  คนหน1?งไปยกม
นเบา  คนหน1?งไปยกม
นหน
ก 
ท�าไมถ1งเปFน อย7างน
@น ถ-าหากว7าก-อนห�นม
นเบา...ก-อนห�นม
นหน
ก เอาไป
ช
?งด6กFย
ง ๓ ก�โลอย7างเก7า แต7เอาเดFกไปยก...ม
นหน
ก เอาผ6-ใหญ7ไปยก...ม
น
เบา ม
นเปFนเพราะอะไร? ม
นเปFนเพราะคนหน1?งก�าล
งม
นน-อย คนหน1?งก�าล
ง
ม
นมาก
ไอ-ความค�ดป 
ญญาของเรา  เปFนต-น  เราจะร
บเอาศ�ลธรรมมาปฏ�บ
ต�  ว7าม
น
ยาก  กFเพราะก�าล
งใจของเราไม7  เพ�ยงพอ  ศร
ทธาม
นประกอบไปด-วย
ป 
ญญา  พ�จารณาแล-วม
นกFง7ายข1@น  ก-อนห�นก-อนน
@น  ถ1งแม-ม
นจะหน
ก  ๓ 
ก�โล ถ-า เราม�ก�าล
ง ม
นกFเบา ถ-าคนไม7ม�ก�าล
ง ม
นกFหน
ก น�?กFฉ
นใด ฉ
นน
@น
เหม>อนก
น...  ท�าไมถ1งท�าไม7ได-?...  เพราะย
งไม7ค�ด ตามความเปFนจร�ง ร6-ไม7
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ถ1ง  ร6-...ร6-ไม7ถ1งความจร�ง  ม
นถ1งเปFนอย7างน
@น  ถ-าร6-ถ1งความจร�งแล-ว  กFเปFน
ของไม7ยากเยFนอะไร เปFนของไม7ล�าบากอะไรหน
กหนา ถ-าเราม�ศร
ทธา
ฉะน
@น การฟ 
งธรรมท�กว
นน�@ของมน�ษยQพ�ทธบร�ษ
ท ท
@งหลาย จงฟ 
งเพราะให-
เก�ดป 
ญญา ฟ 
งแล-วเอาไปค�ดด6ซ�...เอาไปค�ดให-ม
นถ6กต-อง ถ-าม
นค�ดถ6กต-อง
ด�แล-วนะ  ม
นจะม�ความผ�ดอย67ในท�?น
@น  จะม�ความถ6กอย67ในท�?น
@น  ม
นจะม�
ความค�ดข
ดแย-งอย67ท�?น
@น  ม�การแก-ไขอย67ท�?น
@น  เช7นว7า  เราม�ไม-ส
กเมตรน1ง 
ไปแหย7เข-าไปในร6ท�?ล1กสองเมตร ไม-ม
นกFไม7ถ1ง น�?เราจะโทษอะไรไมs?  โทษ
ว7าไม-ม
นส
@นหร>อ...กFได-  หร>อจะโทษว7าร6ม
นล1กกFได-  บางท�เรากFเหFนว7า 
เออ...ร6ม
นล1กไป...ไปให-ข-างเด�ยวนะ  ไอ-ไม-  เราท�?แหย7ม
นส
@น...ม
นไม7เหFน 
เราท�าไม7ได-  กFน1กว7าธรรมะม
น  ล�าบากเก�นไป  เพราะเราไม7ม�ป 
ญญาจ1งค�ด
อย7างน
@น  เหFนว7าแต7  ร6ม
นล1ก...เหFนว7าแต7ไม-เราม
นส
@นเท7าน
@น  ถ-าเอาไม-
ยาวๆมา ร6ม
นกFต>@นเท7าน
@นแหละ ม
นไม7ล1กหรอก
อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  ธรรมะเปFนของท�ายาก  เพราะเราไม7พ�น�จ...ไม7
พ�จารณาตามความเปFนจร�ง  ถ-าเราพ�จารณาตามความเปFนจร�งแล-ว  กFไม7
เปFนของยากอะไร  ไอ-ของท�?ยากเก�นไปน7ะ  พระพ�ทธเจ-าท7านไม7สอนไว-
หรอก  ท7านไม7ประทานโอวาทไว-หรอก  เพราะม
นไม7ม�ประโยชนQ 
พระพ�ทธเจ-าเปFนผ6-สร-างประโยชนQ  ประโยชนQตนท7านกFสร-าง  ประโยชนQคน
อ>?นท7านกFสร-าง  หาแต7ส�?งท�?เก�ดประโยชนQมาไว-  ในโลกอ
นน�@ให-คนศ1กษา ถ-า
ท7านพ6ดส�?งท�?ไม7ม�ประโยชนQ พระพ�ทธเจ-ากFโง7เท7าน
@นแหละ จะม�อะไร
ถ-าให-ปฏ�บ
ต�ธรรมะ  ท
@งพ�ทธบร�ษ
ท  ทางพระกFด�  ทาง  โยมกFด�  ถ-าให-มา
ประพฤต�ให-ม
นถ6กต-อง  กFเหFนว7าม
นต1งไป  อยากได-ของหย7อนๆน7ะแหละ 
อะไรท�กอย7าง...จะประพฤต�ศ�ลธรรม  เหม>อนก
น  ชาวโลกญาต�โยมเรากFว7า
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ให-ม
นแก7ก7อนเถอะ หน�7มๆ อย7าเพ�?งไป ให-ม
นแก7ก7อน ไม7เหFนคนแก7หร>อ ใน
เม>องยโสธรเรา คนแก7เหFนไมs?...น
?งลงกFโอย...ล�กข1@นกFโอย ห6กFไม7ได-ย�น ตา
กF  ไม7สว7าง  อย7างน
@นย
งหล
บตาว7า  ให-คนแก7ท�า  คนแก7จะไปท�า  อะไรได-
มากมายเล7า  เม>?อเราม�ราคา...หน�7มๆห6ด�ตาด�อย7างน�@  ไม7อยากจะเอา  ว7าให-
ม
นแก7ก7อนเถอะถ1งจะท�าก
น  เหFนไมs...  เม>องยโสธรคนแก7ๆ  ด�ไมs  อาตมา
เหFนเม>องวาร�น วาร�นเม>อง อ�บลฯ เราน�? คนแก7เหFนจะไม7ร6-เร>?องอะไรนะ น
?งกF
ล�าบาก...นอน กFล�าบาก...ไปท�?ไหนม
นกFล�าบาก ม
นเปFนเส�ยอย7างน�@
ด
งน
@น  พวกท7านท
@งหลาย จงพาก
นเปล�?ยนความค�ด เปล�?ยนความร6-ส1กของ
เราใหม7เถอะ  ว7าแก7น
@น...ม
นจะแก7แล-วล7ะ  เม>?อแก7เราจะท�าการงานอะไรได- 
เม>?อม�ก�าล
งกายคล7องแคล7ว กFท�าม
นเส�ย ท�าไปเร>?อยๆ ไม7ใช7ว7าการปฏ�บ
ต�จะ
มาน
?งหล
บตา อย67ท�?ว
ด จะมาเด�นจงกรมอย67ท�?ว
ด จะมาเอาอะไรอย67ท�?ว
ด อ
น
น
@น เปFนความเหFนผ�ด การปฏ�บ
ต�น
@นน7ะม
นอย67ท�?...เราจะย>นให- เราร6-เราอย67... 
จะน
?งให-เราร6-ส1กเราอย67  อย67เด�wยวน�@  เราท�างานอะไร?...  เราค�ดอะไรอย67?...ไอ-
ส�?งท�?เราค�ดม
นถ6กต-องไมs?...ไอ-การท�?เราท�าเด�wยวน�@ม
นถ6กต-องไหม?...  ม
น
เบ�ยดเบ�ยนต
วเจ-าของหร>อเปล7า?...ม
นเบ�ยดเบ�ยนคนอ>?นหร>อไม7?  เรา  จะ
ต-องค�ดอย7างน�@ตลอดไป ท�?เราท�าอย7างน�@ม
นถ6กต-องหร>อเปล7า เปFนต-น
อย7างน
@นกFต-องพ6ดใหม7ว7า...  โยมอย67ในบ-านกFต-องปฏ�บ
ต�  บางคนกFพ6ดว7า 
แหม...พระค�ณท7าน  ฉ
นไม7ม�เวลา...ม�  แต7การงานท
@งน
@นแหละ  เล�@ยงล6ก 
เล�@ยงหลาน  ท�าการท�างาน  สอนหน
งส>อเปFนคร6โรงเร�ยน  ไม7ม�เวลา  อ-าว... 
เม>?อคร6สอนน
กเร�ยน  อย67ในโรงเร�ยน  คร6ได-หายใจไหม?...ม�โอกาสหายใจ 
ไมs?...เอ-า...กFหายใจ อ
นน
@นท�าไมม�โอกาสล7ะ ถามท�?ตรงน�@เขาเลยไม7พ6ดนะ
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ท�น�@จะพยายามปฏ�บ
ต�น�?  ไม7ใช7อะไร  ให-ม�ความเหFนให-  ม
นถ6กต-อง  เร>?องจ�ต
ของเราน7ะ เราจะเข�ยนหน
งส>ออย67...ถ-าเราม�ภาวนาอย67  ม
นกFด�ข1@น แม-เราจะ
พ6ดอย67  ถ-าเราม�ภาวนาอย67 พ6ดม
นกFด�ข1@น เม>?อเราท�าการงานอย67...เราภาวนา
อย67  การงานม
นกFด�ข1@น  แต7เขาเข-าใจว7า  ไปท�าการงาน...จะภาวนา  ไม7ม�
โอกาสจะเข�ยนหน
งส>อ...จะไปภาวนาไม7ม�โอกาส  อาตมาว7าม
นม�โอกาส
มากไป  แต7เราไม7ม�ป 
ญญา  ม
นจ1งหาโอกาสไม7พบ  เราท�าอะไรอย67ท�กอย7าง 
ถ1งนอนอย67  เรากFม�โอกาสหายใจอย67  น
?ง อย67 กFม�โอกาสหายใจ ย>น เด�น น
?ง 
นอน  ม�โอกาสหายใจ  ท�าไมม
น  ถ1งม�โอกาสหายใจได-  ค�ณต-องเข-าใจเส�ย
ใหม7ว7า โอกาสท�?จะ ประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@ ม
นม�อย67ท�กขณะ นอกจากเราตายไป
แล-ว
เราจะท�าไร7กFด�...ท�านากFด�  อะไรๆอย67กFด�  ให-เราร6-จ
ก  ความผ�ดชอบอย67ใน
ป 
จจ�บ
นน�@...ว7าเราค�ดอย7างไร?  ไอ-ความค�ด  น
@นม
นถ6กต-องหร>อเปล7า? 
เบ�ยดเบ�ยนตน  เบ�ยดเบ�ยนคนอ>?นหร>อเปล7า?  ให-เราค�ดให-ม
นได-  และการ
พ6ดของเราเด�wยวน�@  เราพ6ดถ6กหร>อเปล7า?  การพ6ดน�@ม
นเบ�ยดเบ�ยนตนหร>อ
เปล7า  เบ�ยดเบ�ยน  คนอ>?นหร>อเปล7า?  ไอ-ค�าพ6ดเช7นน�@ม
นม�ประโยชนQ  หร>อ
ไม7ม� ประโยชนQ? กFให-เราค�ดอย7างน�@ กระท�าอย7างน�@ กFเร�ยกว7า...ม� ความร6-ส1ก
เฉพาะร6-ผ�ดชอบต
วเอง อ
นน�@กFเปFนการเร�ยกว7าภาวนา ตามร
กษาต
วอย67  ผ�ด
เรากFร6-จ
ก ถ6กเรากFร6-จ
ก ด�เรากFร6-จ
ก ช
?วเรากF ร6-จ
ก เม>?อม
นผ�ด...เราร6-ว7าม
นผ�ด 
กFพยายามเข�?ยๆม
นออกไป
ด
งน
@น องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า เปFนต-น ท7านจ1งศ1กษาอย67ในโลกน�@ 
เขาจะน�นทาท7านกFด�...ด�ย
งไง?  ด�ท�?ว7า...  เขามาน�นทาเราน�@ม
นเพ>?ออะไรไมs? 
ม
นเหม>อนก
บความ  เขาว7าหร>อเปล7า  เราได-ด6ของเราอ�ก  ถ-าเขาว7าเรา
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ผ�ด...เราด6อ�ก  ท�ซ�ม
นผ�ดไมs?...ถ-าม
นผ�ด กFเข�?ยๆม
นออกเส�ย ถ-าม
นไม7ผ�ดกF
เกFบม
นไว-น
?นแหละ  ไม7เปFนอะไรหรอก  ถ-าเขาสรรเสร�ญว7าเราด�...กFด6อ�กท�
ว7า...เราด�หร>อเปล7า ถ-าเราไม7ด�อย67 เขาว7าเราด� จะไปเช>?อเขาท�าไม เรากFด6ซ� 
อ
นน�@ตนต-องพ�จารณาตนอย7างน�@  เร�ยกว7าการร6-จ
กความผ�ดชอบเจ-าของอย67
เสมอ  เช7นน
@น  ต
วเราเองจะต-องร
บผ�ดชอบต
วเราเอง  อย7างน
@นผ6-ประพฤต�
ธรรมะจะต-องเปFนอย7างน�@ ถ-าไม7อย7างน
@น ไอ-ความร6-หร>อไอ-ความด�ท�?ม
น เก�ด
ข1@นมาในต
วกFไม7ร6-เร>?อง  แต7ถ-าเราร6-อย7างน�@เปFนต-น  เรากFค�-มต
วเราได-  อ
นน�@
เร�ยกว7า การประพฤต�ธรรม การปฏ�บ
ต�ธรรม
ญาต�โยมท�กคนท�?มาน
?งอย67น�@ อย7าเข-าใจว7า แก7เส�ย ก7อนจ1งจะเข-าว
ดนะ อย7า
ไปค�ดอย7างน
@น  เด�wยวน�@งานเราย�7ง  ไม7ม�โอกาสภาวนา...น
?นค>อความเหFนผ�ด
นะ ก�นข-าวอย67กFหายใจ ได-  นอนหล
บอย67กFหายใจ  ท�าไมม�โอกาสหายใจล7ะ 
ร-องไห-อย67 กFย
งหายใจนะ...ห
วร7ออย67กFหายใจนะ ท�าไมถ1งม�โอกาสก
น ท�าไม
ปฏ�บ
ต�ไม7ม�โอกาสล7ะ  ม
นกFเหม>อนก
นอย7างน
@นแหละ  ถ-าเราม�โอกาสหายใจ
ได-อย7างไร การปฏ�บ
ต�เรากFม�โอกาส อย7างน
@น ถ-าเราค�ดเช7นน�@เปFน คนน
@นจะ
เบา...คนน
@นจะตรงเข-าไปเร>?อยๆ ถ1งแม-จะอย67บ-านกFไม7เปFนป 
ญหา จะอย67ว
ด
กFไม7เปFนป 
ญหา  ถ-าเราค�ดเช7นน�@กFคล-ายๆก
บเราอย67ใกล-ธรรมะ  เม>?อเราอย67
ใกล-ธรรมะ  อย7างน�@กFเหม>อนก
บเราอย67ใกล-พระพ�ทธเจ-า  เม>?อเราอย67ใกล-
พระพ�ทธเจ-าเปFนต-น กFเหม>อนก
บว7าเราได-ฟ 
งธรรม พระพ�ทธเจ-าอย67ท�กเวลา
เพราะพระพ�ทธเจ-าของเราน
@นน7ะ  แท-ท�?จร�งกFเปFน  นามธรรมน�?เอง 
พระพ�ทธเจ-าองคQท�?ท7านน�พพานไปน
@น  กFถ>อเปFนร6ปธรรม  ถ-าพ6ดตามความ
เปFนจร�งแล-วท7านกFไม7ม�อะไร  กFเหม>อนเราธรรมดาน
?งอย67น�?แหละ แต7ท7านได-
เปFน พระพ�ทธเจ-าโดยนามธรรม เพราะท7านม�ความค�ดถ6กอย7างน�@ ความค�ด
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ถ6กอย7างน�@  เร�ยกว7าธรรมะ...เร�ยกว7าส
จจธรรม  เม>?อท7านน�พพาน  ไปแล-ว
เปFนต-น ส
จจธรรมหร>อธรรมะกFย
งคงท�?อย67 ในป 
จจ�บ
น เด�wยวน�@ เวลาน�@ ถ-าเรา
เข-าไปใกล-ธรรมะของท7าน  เข-าใจในธรรมของท7าน  กFเท7าก
นก
บว7าเราเหFน 
พระพ�ทธเจ-า  เม>?อเหFนพระพ�ทธเจ-า...กFเหFนธรรมะ  เม>?อเหFนธรรมะ...กFเหFน
พระพ�ทธเจ-า  พระพ�ทธเจ-าท�?แท-จร�งค>อธรรมะ  กFเปFนคนๆเด�ยวก
น  ด
งน�@
เปFนต-น
อย7าเพ�?งเข-าใจว7า เราล-าสม
ยแล-ว เราเก�ดไม7ท
น พระพ�ทธเจ-า ไอ-ความเปFน
จร�งพระพ�ทธเจ-าจร�งๆไม7น�พพานนะ  อย7างเกล>อเราน7ะเหFนไหม  ม
นละ
ความเคFมม
นไมs?  เอาไปวาง  ไว-ท�?ไหนม
นกFเคFมของม
นอย67อย7างน
@นแหละ 
จะว7าย
งไง  ใส7น�@า  มากๆน�@าม
นกFเคFมด-วย  เพราะม
นไม7ท�@งความเคFมม
น  ไอ-
ความ จร�งอย7างน�@ย
งม�อย67ในโลก
ม�เช7นน
@น พวกญาต�โยมท
@งหลายมาฟ 
งธรรมว
นน�@ จง ให-เก�ดสต�ป 
ญญา เอา
ไปพ�น�จพ�จารณา อะไรท�?ม
นม�อย67แล-ว ท�?  ไม7ถ6กต-อง พยายามเข�?ยๆม
นออก
ไปเส�ย จะได-เปFนมน�ษยQท�? สมบ6รณQบร�บ6รณQอย7างน
@น ด
งน
@นค�าสอนของท7าน
จ1งว7า...มน�ษยQ  น�@เก�ดมาได-ยาก...หาได-ยาก  กFเหม>อนก
นก
บคนท�?ม�ความร6- 
อย7างน�@...เร�ยนอย7างน�@  ม
นม�น-อย  แต7ค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า  น
@นย
ง
สมบ6รณQอย67 ย
งไม7ขาดตกบกพร7อง มน�ษยQท
@งหลาย จะ ไม7ประพฤต�ตาม ไม7
ปฏ�บ
ต�ตาม ไอ-ความด�...ความจร�ง เปFนต-น กFย
งไม7บกพร7องท�?ไหน ย
งด�อย67 
เหม>อนก
บเกล>อท�?ไม7ท�@งความ เคFมของม
นฯ
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๗๒ - ฟ�งธรรมตามกาล
http://ajahnchah.org/thai/Timely_Hearing_of_Dhamma.php 

นะโม ต�สสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส�มมาส�มพ)ทธ�สสะ
นะโม ต�สสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส�มมาส�มพ)ทธ�สสะ
นะโม ต�สสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส�มมาส�มพ)ทธ�สสะ
พ)ทธ�ง ธ�มม�ง ส�งฆ�ง นะม�สสาม&
อ&โต ปะร�ง ส�กก�จจ�ง ธ�มโม โสต�พโพต&

ว
นน�@เปFนว
นอ
ฏฐม�  ด�ถ�ท�?  ๘  ค�?ามาถ1งแล-ว  ว
นน�@ฝ7าย  พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย
ถ>อว7าเปFนว
นพระ ซ1?งน
บเน>?องมาจากโบราณกาลของชาวพ�ทธท
@งหลาย มา
แบ7งว
นป 
นส7วนให-ชาว  พ�ทธท
@งหลายเข-าส67ธรรมะ  ให-ฟ 
งธรรมะท�?ว
ดวา
อาราม  เปFนธรรมดา  ชาวพ�ทธเราท
@งหลายถ>อเปFนกาลเวลา  โบราณ
อาจารยQ ท9านจ�ดเด@อนหน4=งเปFนว�นพระอย09  ๔  ว�น  เปFนว�น  ฆราวาสอย09 
๒๖ ว�น ๒๗ ว�น เปFน ๓๐ ว
นนะ เด>อนหน1?งม� ว
นพระอย67  ๔ ว
น เปFนว
น
คฤห
สถQว
นฆราวาสอย67  ๒๖  ว
น  แบ7งก
นอย7างน
@น  ฆราวาสได-หลายกว7า 
มากกว7า เด>อนหน1?งได- ๒๖ ว
น พระได- ๔ ว
น
ขนาดน�@ย
งไม7พอใจนะ ย
งขโมยว
นพระไปอ�กด-วย ว
นพระ ๔ ว
นเท7าน
@น ให- 
๒๖  ว
น  ย
งขโมยว
นพระไปอ�ก  จนมาถ1ง  บ
ดน�@  ว
นพระจะไม7เหล>อซะแล-ว 
เลยเจ�ยดให-เปFนว
นฆราวาส ท
@งหมด ท
@ง ๓๐ ว
นเลย อ
นน�@ด6จากว7าเราข-าม
เขตก
นมาไหมล7ะ  ๒๖  ว
น  เราย
งไม7พออ�ก  ย
งมาขโมยว
นพระไปอ�กด-วย 
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ว
นพระ ท7านได- ๔ ว
น ค>อ เปFนว
นเท�ยบเด>อนหน1?ง เราจะต-องมาพยายาม
อบรมส
นดานของมน�ษยQเราท
@งหลาย  พยายาม  อย67เร>?อย  ถ-าเราไม7
อบรม...นานๆถ1งจะมาอบรมท�น1ง สมก
บ พระพ�ทธองคQท7านตร
สว7า ว�นค�น
ม�นล�วงไป บ�ดน�.เราท3า อะไรอย$�ย09
เราม
นม�ความว�7นวาย ม�7งหมายแต7อย7างอ>?นโดยมาก ไม7น1กถ1งต
ว ไม7เหFนต
ว 
พระองคQกล
วพวกเราท
@งหลายจะเผลอ  ไปซะ อย9าไดBล@มว9าว�นค@นล9วง
ไปๆ ม�นไม9ล9วงไปแต9ว�นนะ  ช�ว!ตของเรากFล9วงไป  เฒ9าไป  แก9ชราไป 
ผลท�=ส,ดม�นกFหมด อย7างน
@น  พระพ�ทธเจ-าท7านจ1งสอนว7า  ว
นค>นล7วงไป 
ล7วงไป บ
ดน�@เราท�าอะไรอย67  ค>อ ท7านก�าช
บให-พวกเราท
@งหลายได-พ�จารณา
ให-อย67ในป 
จจ�บ
น  น
?นว7าเรามาน�?  เรามาจากไหน  มาเพราะอะไร  ใครน�ามา 
จะมาอย67น�?ก�?ป�  ก�?เด>อนก
น ร6-ไหม จะออกจากน�?  จะไปไหนก
น เม>?อเราระล1ก
ถ1งว
นค>นอย67อย7างน�@  เราจะครวญค�ดอย7างน�@  อย67เร>?อยๆ เม>?อความค�ดอย7างน�@
อย67สม�?าเสมอ  เราจะเหFนว7าช�ว�ต  มน�ษยQส
ตวQท
@งหลายเก�ดมาน�@กFไม7นานน
ก 
เปFนเดFกแล-วกFแปร เปFนหน�7ม เปFนคนเฒ7า เปFนคนแก7 เปล�?ยนไปท�กว
น เรา
พยายาม  ม�7งพ�จารณาอย7างน�@  เราจะพยายามว7าทางไปทางมาของเรา 
เพราะว7าเราย
งไม7หมดห7วง ย
งไม7หมด ย
งอย67 ย
งม�เร>?องต7อ
เช7น พวกเรามาฟ 
งธรรมน�@ กFค�ดว7าจะกล
บบ-านอย67 ท�กคน น
?งไปๆกFพ
กน
?ง กF
ค�ดว7าก�?โมงแล-วหนอ กล
บไปบ-านท
น ไหมหนอ ม
นห7วงอย67อย7างน�@  เราน�?กF
เหม>อนก
นฉ
นน
@น เรามา  ทJามาหาก!นอย09ในโลกน�P  เราจะร0Bจ�กช�ว!ตของ
เราว9า  เรามาย�งไง ไปย
งไง มาย�งไง  ม�เคร@=องหมายไหม  ว9าเราจะอย09
ก�นก�=ว�น  ก�=ป�  ก�=เด@อน  อย9างน�P  เม@=อเราระล4กเช9นน�Pอย09  เรากFจะร�บ
ขวนขวาย เพ@=อประพฤต!ปฏ!บ�ต!  ไอBส!=งอะไรท�=ว9าม�น ไม9ด�  ไม9เปFนสาระ 
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ท�=ว9าม�นไม9เปFนประโยชน:แก9ตน แก9บ,คคลอ@=น ซ4=งเรากระทJาดBวยกายกF
ด�  ดBวยวาจากFด�  ดBวยใจกFด�  อ�นน�PนเรากFพยายามเข�=ยออกห9างไกลเรา 
เพ@=อความสว�สด� ถ-าหากว7าเราไม7ค�ดเช7นน
@น  กFเร�ยกว7า  เราไม7ร6-จ
กต-น
ปลาย  ต-นทางตรงไหน  กลางทางตรงไหน  ปลายทางตรงไหน  เรามาแต7
ท�?ไหน แล-วเราจะอย67ก�?ป� ก�?เด>อน แล-วไปท�?ไหน แล-วใครเปFนคนน�าไป เรากF
จะไม7ร6-เร>?อง  ท�น�@กFอย67  ไปโดยท�?ว7า  ไม7ม�สาระอะไรในจ�ตใจของเรา อย7างน
@น
ม
นกFคล-ายๆท�?ว7า ไม7ม�กาล ไม7ม�เวลา
องคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-าท7านเร�ยกว7า ม
น คล-ายๆก
นก
บส
ตวQ อย7าง
ไก7อย7างน�@ไม7ร6-เร>?อง ตอนเช-ามากFพา ล6กค�-ยเข�?ยหาก�นไป เยFนมาแล-วกFนอน
ในเล-าไก7  พร�7งน�@กFเข�?ยก
น  ไป  มะร>นน�@กFเข�?ยก
นไป  ไม7ร6-จะไปตรงไหน  มา
ท�?ไหน ไม7ร6-จ
ก  เจ-าของเขาเล�@ยงไก7  กFไม7ร6-เจ-าของเขาเล�@ยงไว-ท�าไม ไม7ร6-จ
ก 
ร6-ส1ก แต7ว7าเขาเอาข-าวมาให-ก�น กFน1กว7าเขาร
กเรา ท�กว
นๆเอาข-าวมา โปรย
ให-ก�น กFน1กว7าเจ-าของเขาร
กเรา กFว�?งก
นมาก�นข-าวอย67 ท�กว
น
เจ-าของไก7ค�ดอย7างหน1?ง  ไก7ม
นค�ดอย7างหน1?ง  เจ-าของ  ไก7พยายามเล�@ยงไก7 
ว7าโตแล-วหร>อย
ง ม
นได- ๒-๓ ก�โลแล-วหร>อ เปล7า เจ-าของไก7ค�ดไปอย7างน�@ 
ไก7...แหม เราสน�ก ก�นอาหาร นานๆกFค�-นเข-ามา กFเข-ามาใกล- เจ-าของกFจ
บ
ด6  ยกข1@นด6  น�@กFน1ก  ว7าเจ-าของร
กเรา..  เปล7า  เจ-าของน1กว7าม
นหน
กเท7าไร
แล-ว ม
น จะพอ ๒ ก�โลหร>อเปล7า ค�ดไปอย7างน
@น ไก7กFน1กว7าเจ-าของร
กเรา 
ค�ดไปคนละอย7าง เจ-าของไก7ก
บไก7 ไก7กFค�-นเข-ามา ก�นเข-ามา ตะพ1ด ให-ม
น
อ-วนข1@น เจ-าของกFเร7งเอาข-าวให-ม
นโตให-ม
นใหญ7ข1@นมา เม>?อจ
บข1@นมาได- ๒-
๓ ก�โลกFด�ใจแล-ว ไก7ไม7ร6-เร>?องแหละ ไม7ร6-จ
ก น1กว7าเขาร
กเรา ม
นเปFนเช7นน�@ 
ค>อม
นไม7ร6-เร>?อง ม
นเก�ด มาท�าไม เปFนอะไรต7อไปไม7ร6-เร>?อง อย7างน�@
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ม
จจ�ราชค>อความตาย เหม>อนเจ-าของไก7 ม
จจ�ราชมา ตามถ1งเราเม>?อไร ไม7ร6-
จ
ก  ม
วแต7เพล�น  เพล�นน�@าร6ป  น�@าเส�ยง  น�@ากล�?น  น�@ารส  โผฏฐ
พพะ 
ธรรมารมณQ  อย67อย7างน
@น ค@อถBา  ไม9ร0Bจ�กแก9  กFไม9ร0Bจ�กพอ ค�าว7า “พอ” ไม7
ได-ย�น ค�าท�?ว7า“แก�” กF เกล�ยด ไม7อยากจะพ6ดให-ได-ย�นเลย อาตมาไปสหร
ฐ 
ไปเทศนQ เร>?องเก�ด แก7 เจFบ ตาย ไม7ไหว เขาไม7ฟ 
งเลย...กล
ว เขาเกล�ยด 
ค�าท�?ว7าม
นแก7  ม
นเฒ7า  ม
นตาย  เราไม7อยากได-ย�นเลย  ไม7อยาก  จะได-ย�น 
ค>ออ
นน�@เร�ยกว7า กล�วม�นจะเหFนแก9  เหFนเจFบ เหFนตาย เด�lยวใจเราจะไม9
สบาย
พระพ�ทธองคQของเราม�ความม�7งหมายว7า อยากจะ เหFนความแก9  เราจะม�
ความสลดส�งเวชบBาง เม@=อเราทJาความช�=วมานานแลBว ควรจะพอ เล!ก
ม�นเส�ย ม
นกFเท7าน
@นแหละ ม
นแก7แล-ว จะเอาไปท�าไมมากมาย ม
นต-องค�ด
อย7างน�@  พวกสหร
ฐ  เจร�ญหลาย เจร�ญด-วยร6ป เส�ยง  กล�?น  รส โผฏฐ
พพะ 
ธรรมารมณQ  พ6ดถ1งความแก7...เขาหน-างอ  ไม7อยากจะฟ 
งก
นแล-ว  ๗๐-๘๐ 
ย
งปากแดง  เลFบแดงเสมอ  ย
งข1@นรถจ
กรยานแข7งก
นอย7างก
บเดFกอย67น
?น
แหละ ค>อคนไม7ร6-จ
กแก7 ไม7ร6-จ
กแก7...ม
นกF ไม7ร6-จ
กพอ เม1�อไม�ร
�จ%กพอ...ม%นก�
ย&�ง ม
นเปFนซะอย7างน
@น
ฉะน
@น บรรพบ�ร�ษท7านจ1งแบ7งว
นพระ ให-พระเด>อน หน1?ง ๔ ว
น ๒๖ ว
นเปFน
ว
นโยม ให-ท�ามาหาก�นด-วยความชอบ เม>?อท�ามาหาก�นพอสมควรแล-วกFมา
พ
กก
นเส�ย  เข-ามาว
ดน7ะ  พระท7านจะพ6ดอะไรให-ฟ 
งบ-างไหม  เม>?ออย67ใน
บ-าน...อ
นน
@นกF  เรา  อ
นน
@นกFของเรา  ของเราท
@งหมดเลย  ไม7เคยได-ย�นว7า 
ไม7ใช7 ของเรา ไม7เคยได-ย�นเลย บางท�กFแอบเข-ามาในว
ด พระท7าน เทศนQให-
ฟ 
ง  อ
นน
@นกFไม7ใช7เรา  อ
นน
@นกFไม7ใช7ของเรา  เอsะ!  ท�าไม  เปFนอย7างน
@นเล7า 
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เอะใจข1@น ท�าไมเปFนอย7างน
@น ของเราแท-ๆ เราสะสมมาแต7นานๆ พระท7าน
พ6ดโกหกร1ไงน�?  ท7านว7าอ
นน
@นกF  ไม7ใช7เรา  อ
นน
@นกFไม7ใช7ของเรา  ตกตะล1ง
ไม7ร6-ว7าจะเอาย
งไงด� ฟ 
งไปเร>?อย มาเม>?อไรท7านกFพ6ดว7า อ
นน
@นไม7ใช7เรา อ
น
น
@นกF ไม7ใช7ของเรา เรากFฟ 
งสะสมก
นในใจ อ
นน�@กFของเรา อ
นน�@กFเรา อ
นน�@กF
ของเรา อย67อย7างน�@  ไอ-ความเหFนอย7างน�@ม
นเลยย
งอย67  ตลอดเวลาก
บธรรมะ 
โลกก
บธรรมะม
นแย7งก
น โลกกFย
งไม7ยอม อย67น
?นแหละ อ
นน�@กFของเรา อ
นน�@
เรา อ
นน�@ของเรา
มาถ1งพระท7านกFว7า อ
นน�@ไม7ใช7เรา อ
นน
@นไม7ใช7ของเรา พ6ดไปคนละทางเลย
นะ  จนกว7าเราจะช�านาญในการฟ 
งธรรมะ  ว7า  เออ...ไม7ใช7ของเรา  ถ6กของ
พระนะ ม
นนานเหFน ม
นนานพบ นะ ม
นนานเจอ ม
นนานเหFน กFค�ดนานๆ 
มาว
ดท�น1ง  กFได-มาฟ 
ง  แต7อย7างน
@นแหละ ถ-ากล
บไปบ-าน อ
นน
@นกFเรา  อ
น
น
@นกFของเรา ไม7ได-ค�ดน1กอะไร มาถ1งพระท7านกFว7า  อ
นน�@ไม7ใช7เรา อ
นน
@นกF 
ไม7ใช7ของเรา เถ�ยงไปข-างๆค6ๆอย7างน
@นอย67ตลอดเวลา แล-วเปFน เหต�ให-เรา
ภาวนา เอ...น�?ม
นของใครจร�งแน7นอน จร�งด
งพระ  หร>อว7าจร�งของเรา เรากF
จะได-ค�ดด6  ค�ดไปค�ดมาๆ  เก�ดการ  ภาวนา  น
?น!  การฟ 
งธรรมม�ประโยชนQ
อย7างน�@
จะได-เหFนว7า นานๆไป พ�จารณาเร>?อยๆไป อาย�ม
น มากข1@นมาหน7อย โลก
ม
นบ�บบ
งค
บข1@นมาหน7อย จะพ6ดอะไร ในร7างกายม
นกFไม7เช>?อ ไม7ฟ 
ง สารพ
ด
อย7าง แม-แต7ล6กในอก ของเรา เก�ดมาม
นกFย
งไม7ฟ 
งเลยนะ อย7าไปอย7างน
@น
เลยนะ...  ไป อย7าเกอย7างน
@นเลยนะ...เก เลยว�7นก
นไป ค�ดไป ท�?ม
นเหFนใน
ป 
จจ�บ
น  เรากFจะเหFนว7า ธรรมะท�=ท9านพ0ดน9ะม�นจร!งนะ  ท�=  เร�ยกว9าเปFน
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ของของเราน�Pน ม�นกFเปFนเพ�ยงแต9ของสมมต!  ท�=เร�ยกว9าเปFนเราน�Pน  กF
ส�กแต9ว9าเปFนของสมมต!เท9าน�Pน
ถ-าพ6ดตามความจร�งแล-ว  ม
นถ6กค�าพระ  แต7เราย
ง  ไม7เหFนความจร�ง  ตาม
ความเปFนจร�งของพระ  เรากFย
งไม7เช>?อ  ไม7ร6-จ
ก  ถ-าเราฟ 
งไปพ�จารณาไป  ร6-
เร>?อง เราจะเหFนว7าของน�@  ไม7ใช7ของเราจร�งๆนะ เหFนไหมท�?บ-านเรา ท�?เร�ยก
ว7าของเราน7ะ ม
นเคยแตกไหม เคยหายไหม ม
นเคยอะไรต7ออะไรไหม ม
น 
เปล�?ยนแปลงไหม เหFนไหม ม
นกFเหFนเปFนต
วอย7างแหละ
ท�=เราเร�ยกว9าของเรา ม�นไม9ใช9ของเรา  ค@อม�นบอกไม9ไดB  ว9าม�นไม9ฟ�ง 
ม�นเปFนสภาพของม�นอย9างน�Pน ไม9ว9าจะของขBางนอกกาย ของในกาย
ของเรา กFเอาส� ในร7างกายของเรา แม-ส7วนใดส7วนหน1?งของเรากFเหม>อนก
น 
โรคเก�ดข1@นมาท�าไม  ถ-าเราเปFนเจ-าของม
น  ท�าไมจ1งให-ม
นเปFนโรคของเขา
อย7างน
@น  ร7างกายม
นเปFนด�น  น�@า  ลม ไฟ อย67อย7างน
@น  เราเก�ดมาในท�?น
@น 
เรากFน1กว7าอ
นน
@นเปFนของเราแท-ๆ แย7งเถ�ยงก
บส
งขารอย67ตลอด เวลาอย7าง
น
@น ผลท�?ส�ดแล-วกFส6-ไม7ได-ส
กท�หน1?ง ต-องแพ-ส
งขาร อย67ท�กท�เลย ในท�?ส�ดแล-ว
กFไป  จากก
นไป  ถ1งคราวถ1งสม
ยแล-ว  กFต-องไป  ไม7ว7าจะผ
ดว
นประก
น
พร�7ง...ไม7ได-...ให-ล6กฉ
นโตซะก7อน  ให-ฉ
นร�?ารวยซะก7อน  อ
นโน-นอ
นน�@ไม7
ได-...ไม7ได-  เม>?อเขาจะเอาไปเขากFเอาไปท
@งน
@นแหละ...ว7าเม�ยฉ
นจะอย67
อย7างไร ล6กฉ
นจะอย67ย
งไง พ7อฉ
นจะอย67ย
งไง แม7ฉ
นจะอย67ย
งไง เขาไม7ถาม
ถ1งแล-ว พอถ1งแล-วกFไปก
น อย7างน�@
อ
นน�@ถ-าเราค�ดเช7นน
@น  เรากFจร�งเข-ามาในธรรมะ  เม>?อ  เราจร�งเข-ามาใน
ธรรมะเช7นน
@น กFคล-ายๆเราเหFนง6 เหFนอสรพ�ษ ง6เห7าท�?ม
นเล>@อยๆ ง6เห7าน�?ม
น
ม�พ�ษ ถ-าเราไม7เหFนม
น ไม7ร6-จ
กม
น ม
นอาจฉกเราได-  ม
นอาจก
ดเราได-  เรา
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ไปเหย�ยบม
น เราไปก�า ม
นได- เราร6-จ
กง6อสรพ�ษ น�?ง6เห7าม
นม�พ�ษ แต7เรามอง
เหFนม
นเส�ย ก7อน ม
นเล>@อยมาข-างหน-า...น
?นง6  แล-วน
?นอย7าเข-าไปใกล-ม
นนะ 
แล-วเรากFจ
ดการให-ห7างจากอสรพ�ษน
?น  อสรพ�ษกFไม7ได-ฉกเรา  ไม7ได-ก
ดเรา 
พ�ษง6กFไม7มาถ1งเรา  ถ1งแม-ม
นม�พ�ษ  ม
นกFไปตาม  เร>?องของม
น  เช7นน
@น
น7ะ...ม
นไม7ถ1งเรา  อ
นน�@กFฉ
นน
@น  เพราะเรา  ป-องก
นต
วเราแล-ว  อ
นน
@นม
น
เปFนพ�ษ เราไม7เข-าใกล-ม
น หล�ก จากม
นเส�ย ม
นกFไม7ม�พ�ษ ม�กFเหม>อนไม7ม� 
ม
นกFอย67ก
บง6 ม
น ไม7พ7นพ�ษมาถ1งเรา เรากFไม7เปFนท�กขQ
อ
นน�@ฉ
นใดกFฉ
นน
@น ร9างกาย  จ!ตใจน�P  กFอสรพ!ษอย9าง  หน4=งเหม@อน
ก�น เคยเหFนไหม ร9างกายม�นอสรพ!ษน9ะ  บางท�ม�นกFปราศจากโรคภ�ย 
แขFงแรง  ย!PมแยBมแจ9มใส  บางคร�Pงม�นกFเปFนโรคออดๆแอดๆ  รBองไหB
กFไดB  เจFบปวดกFไดB  น�=นค@ออสรพ!ษ เร@=องจ!ตใจน�=กFเหม@อนก�น ถBาม�นไดB
อารมณ:ด� แลBวกFด�หรอก กFค9อยย�งช�=วหรอก ถBาท�=อารมณ:ไม9พอใจแลBว 
นอนนJPาตาไหลอย09 น�=นม�นเปFนพ!ษ อย7างน
@นอสรพ�ษ ม
นก
ด ไม7ร6-จ
ก
อย7างน
@น พระพ�ทธเจ-าท7านให-ศ1กษาธรรมะ ให-ร6-จ
ก กายก
บใจของเรา ร6ป 
ง
อน�จจ
ง เวทนาอน�จจา ส
ญญาอน�จจา ส
งขาราอน�จจา ว�ญญาณ
งอน�จจ
ง ท�Pง
กายและจ!ตน�P  รวมแลBว ลBวนม�แต9ของไม9เท�=ยงท�Pงน�Pนแหละ  ม�แลBวกF
หาไม9เก!ดแลBวกFด�บไป ม
นกFเปFนอย7างน�@ตลอดกาลตลอดเวลา  ม
นเปFนอย67
อย7างน
@น  เผ�นๆแล-วกFด6เหม>อนม
นเปFนของจร�ง  เผ�นๆด6แล-วม
นกFเปFนของ
เหม>อนส
กแต7ว7ากาย ส
กแต7ว7าจ�ต ส
กแต7ว7าท�กขQเท7าน
@นเอง ผลท�?ส�ดแล-ว ถ-า
เราไม7ร6-ส�?งท
@งหลายน�@ ส�?งท
@งหลายจะ เปFนพ�ษ เหม>อนง6อสรพ�ษม
นก
ดเราน
?น
แหละ ไม7ร6-ม
น เราด
นไปเหย�ยบม
น ไปจ
บม
น ม
นกFก
ดเรา
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เร@=องจ!ตใจเราน�P  ถBาเราไม9ร0Bเร@=องก!เลสต�ณหาแลBว  เรากFเปFนท,กข:  เม@=อ
ส�งขารร9างกาย ม�นแปรตามธรรมชาต!ต9างๆเรากFรBองไหBเส�ยอกเส�ยใจ 
หลายอย9างหลายประการ  อ�นน�Pเร�ยกว9า  กายเราเปFนพ!ษ  จ!ตใจเรากF
เหม@อนก�น เม@=อค!ดไปถ4งอย9างหน4=ง ค!ดไปถ4งท,กข: ม�นกFท,กข:เขBาไป ค!ด
ใหBม�นท,กข:  เหFนม�นผ!ด เปFนท,กข:  จนนJPาตาม�นไหลออก อ�นน�PลBวนแต9
เราค!ดเอาท�Pงน�Pนแหละ บางท�ค�ดไปค�ดมา ค�ด กล
ว ไปอย67ท�?ม>ด กล
วว7าม�ผ�
ท
@งน
@นแหละ กล
วแล-วกFว�?ง ค�ดเอาแล-วกFว�?ง กล
วแล-วกFค�ดเอา เก�ดข1@นก
บจ�ต 
ของเราท�?ม
นโง7น
?นแหละ ถ-าม
นกล-าม
นกFค�ดให-ม
นกล-า ม
น กล-าหาญข1@นมา 
ม
นกFเปFนอย67อย7างน�@แหละ อ
นน�@ไม7ใช7เรา ไม7ใช7ของเรา ไม7แน7นอนส
กอย7าง
ม�ฉะน
@น ว
นของคนเราน
@นม�อย67 ๒๖ ว
น เปFนว
นพระอย67 ๔ ว
น ท7านจ1งให-มา
ว
ดอบรม  หร>อไม7มาว
ด  กFให-ร6-จ
กว
ตร  ค>อ  ข-อปฏ�บ
ต�อย67ท�?บ-านของเรา  ม
น
เปFนว�ธ�แบ7ง  ว
นพระเปFนว�ธ�แบ7ง  หร>อว�ธ�ลบ  มาฟ 
งเทศนQก
บพระท7านเทศนQ 
เปFนว�ธ�แบ7งไม7ให-เอา หมด แต7ตามใจมน�ษยQท
@งหลาย ม
นต-องม�ว�ธ�ค6ณท
@งน
@น
แหละ ไม7ร6-ว7าจะใส7ตรงไหน ไม7ม� กFเหม>อนเลข ว�ธ�บวก ว�ธ�ลบ ว�ธ�ค6ณ อย7าง
น
@นแหละ ห
วใจมน�ษยQม�ว�ธ�ค6ณอย7างเด�ยว ไม7ม�แบ7ง ไม7ม� ลบ ท�าไมม
นจะไม7
ท�กขQล7ะ  ไปใส7ตรงไหนม
นจะพอล7ะ  ม�ไหม จ�านวนเลข ม�ว�ธ�ค6ณอย7างเด�ยว
ไหม ถ-าม
นมากท7านให-ลบ ม
น มากท7านกFให-แบ7งให-ม
นพอด� หาความพอด�
ของจ�านวนของเลข น
?นแหละ เราไม7เอาอย7างน
@นน�?  ค6ณตะพ1ดท
@งน
@นแหละ 
ไม7ได-  ฟ 
งเส�ยงใคร  ไม7ต-องแบ7งใคร  ไม7ต-องลบออก  แบกม
นตะพ1ดเลย 
ท�าไมม
นจะไม7ท�กขQล7ะ รถส�บล-อม
นกFพ
งท
@งน
@นแหละ ไม7ม�เหล>อ หรอก ขน
ใส7ไม7หย�ดน�?
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ร7างกายจ�ตใจเรากFเหม>อนก
น ธรรมะน�=  กFเร�ยกว9าว!ธ�  แบ9ง  ว!ธ�ลบ  เม@=อ
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ม�นเพ!=มข4Pนมา  กFใหBแบ9งม�นบBาง อย7างตอนน�@  ม�
ล6กชายคนน�@ หร>อม�ล6กหญ�งคนน�@ ม
นด� สอนม
นได-ตลอดมา ล6กชายคนน�@ มา
อ�กว
นหน1?งสอนม
นไม7ได-  ม
นไม7ไป  พ7อแม7กFโกรธซะแล-ว  ท�าไมไม7เอามาบ
วกก
นเอง  เราใช-ม
นมาต
@ง  ๔  เด>อน  ๕  เด>อน  ม
นไปท
@งน
@น  ม
นท�าท
@งน
@น
แหละ  น�@พ6ดว
นเด�ยวเท7าน
@นแหละ  ม
นไม7ไป  ท�าไมถ1งไปเกล�ยดม
นน
กหนา
ล7ะ  ท�าไมถ1งไปว7าม
น  ไปไล7ม
นอย7างน
@นล7ะ  ท�าไมไม7เอา  ว
นหล
งๆท�?เราใช-
ม
นไปมาบวกเข-าก
นบ-าง อ
นน�@ม
นท�าผ�ด ว
นเด�ยว ท�าไมถ1งโกรธน
กหนาล7ะ 
เปFนไงล7ะ เอามาบวกก
นบ-างส� เอามาแบ7งก
นบ-างส�
กFเราน
@นแหละ เราค�ดไม7ค7อยจะด� เราไม7ค7อยลบม
น ไม7ค7อยแบ7งม
น ม�แต7ท�า
ว�ธ�ค6ณท
@งน
@น ม
นกFตาย จนไม7ม�เหล>อ ล7ะ อะไรม
นจะเหล>อล7ะ ลองๆด6ส� เรา
กFต-องบอกม
นส�  เราใช-ม
น มาต
@งหลายเด>อน ม
นไป ว
นน�@ว
นเด�ยวม
นไม7ไป 
ให-อภ
ย ม
นเถอะ อ
นน�@กFเร�ยกว7าลบม
น หร>อแบ7งม
น ว
นหล
งกFใช-ม
น อ�กได- 
ใช-ม
นมาต
@งหลายป�แล-ว ว
นเด�ยวม
นพ6ดไม7เช>?อ  โกรธ ใส7ม
นนะ จะท�าย
งไง
ม
นแล-ว  อ
นน�@เปFนเพราะเราด-วยนะ  อย7า  ล>มส� ธรรมะกFเหม@อนจJานวน
ของเลข ม�นม�ว!ธ�ค0ณ ม�นม�ว!ธ�แบ9ง ม�นม�ว!ธ�บวก ม�นม�ว!ธ�ลบ
ถBาใครค!ดอย09อย9างน�P  คนน�PนจะเปFนคนท�=ฉลาด  เปFนคนท�=ฉลาด  ร0Bจ�ก
การณ: ร0Bจ�กเวลา ควรท�=ลบกFลบ ควรท�=แบ9งกFแบ9ง ท�=จะค0ณกFค0ณ ควรท�=
จะรวมก�นเขBากFรวม กFเปFนอย7างน
@น  อ
นน�@  ค6ณท�กท�?  ใจคนม
นจะตายแล-ว
นะ ค>อเร>?องไม7ร6-จ
กพอน
?นเอง ไม7ร6-จ
กพอกFค>อไม7ร6-จ
กแก7 ไม7ร6-จ
กแก7ค>อไม7ร6-จ
ก
พอ คนร0Bจ�กแก9  ค@อคนร0Bจ�กพอ  ถBาพอแลBว  คJาว9า “เอาล�ะ” ม
นกFจะพ-น
ข1@นมา เหFนไหมล7ะ คนท�?ว7าไม7พอ ค�าท�?ว7า “เอาล7ะ” ม
นไม7พ-นข1@นมาแล-ว น�@กF
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แบกไปตะพ1ดท
@งน
@น น�?ถ-าร6-จ
กพอ เอาล7ะ ถ-าเราว7า เอาล7ะ น�@ม
นสบาย น�@ม
น
พอแล-ว  ค�าท�?ว7าเอาล7ะน�@ม
นพ-นข1@นมา  น�?ม
นไม7เหFนส
กท�เลย  ไม7เคยเหว�?ยง 
ไม7เคยปลง ไม7เคยวางก
น ท
@งน
@นแหละ เอาตลอด ไปไหนกFไม7ร6-เร>?องท
@งน
@น
แหละ
อาตมาเคยเหFนยายคนหน1?งนะ ไม7ร6-จ
กพอ ไม7ร6-จ
ก อ�?มน7ะ ม�ล6กชายคนเด�ยว 
นากFม�หลายท�7ง  บ-านกFม�หลายหล
ง  ยายคนน
@นกFค�ดไป “เม>?อเราตายแล-วจะ
ไปอย7างไรหนอ ล6กจะไม7ท�@งของท
@งหมดเหรอ”...ค�ดไป “ไม7ได-หรอก จะต-อง
แต7งงานให-ม
น ซะ ม
นจะได-อย67บ-านอย67ช7อง” ท�น�@กFเลยไปแต7งงานให-ล6กชาย 
คนเด�ยวน
?นแหละ  พอมาแต7งงานให-ม
นแล-ว  กFน1กว7าจะพอ  ไม7พอ...ค�ดไป
อ�กแล-ว  “หากว7าล6กชายเราตายจะท�าไง  น�?สะใภ-  จะเอาไปคนเด�ยวหมด
ละม
�ง” เปFนท�กขQอ�กซะแล-ว ค>อไม7ร6-จ
ก พอ ถ-าม�ล6กชายไม7ม�ล6กสะใภ- กFกล
ว
ม
นจะหน�ไปเท�?ยว  ม
นจะ  เก  หาล6กสะใภ-  หาเม�ยให-ม
น  กFค�ดไปอ�กว7า 
“ล6กชายตาย ท�าไง เราม
นแย7ไม7ม�ใคร ล6กสะใภ-ม
นกFคนอ>?น ม
นกFเอาไปหมด
เท7าน
@น แหละ” ด�@นรนไปอ�กซะแล-ว
อ
นน�@ม
นต
วจร�งนะ ไม7ใช7น�ทานนะน�?นะ กFเลยข1@นมาหา อาตมาอย67ท�?ว
ด มาก
ราบ เลยมาเล7าให-ฟ 
ง “หลวงพ7อม
นเปFน อย7างน
@นๆๆ จะท�าอย7างไรล7ะ” เล7า
ไป “ม�ล6กชายคนเด�ยว ม
น ไม7ค7อยอย67บ-านอย67ช7อง ของกFมาก อ�ฉ
นว7าม
นจะ
ไม7ค�-มของ  ร
กษาของไม7ค�-ม  กFค�ดว7าแต7งงานให-ม
นเส�ย  กFว7าม
นจะแล-วไป 
แต7งงานแล-ว ความค�ดใหม7ม
นพ-นข1@นมาอ�ก เม>?อล6กชายเรา ตายแล-ว จะท�า
ไงล7ะ!  ล6กสะใภ-กFเอาไปก
นหมดเท7าน
@นแหละ”  แน7ะไม7จบ  โยมค�ดอย7างน�@ 
อาตมากFจนใจเหม>อนก
นนะ  น7าจะ  เข-าไปโน7นนะ  ไปฟ 
งเทศนQอย67ท�?ว
ด
ศร�มหาโพธ� tน
?นด�กว7าละม
@งน�?  จะเอาจร�งตรงไหนล7ะ  ค>อม�แต9ความไม9พอ 
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ไม9ตายกFไม9พอ  แลBวกFเปFนท,กข:เปFนรBอน ตอนน�@ไม7เหFนนานแล-ว  กFน7าจะ
ตาย แล-วป7านน�@ ไม7เหFนมาแล-ว น�?ค>อกล
วไม7หย�ด อ
นน�@เปFนอย7างน
@น ต7อไป 
ตรงน
@นจะเปFนอย7างไรต7อไป  เลยว�7นต7อไปตลอด  เลย  เปFนท�กขQ  ไม7ได-อย67
เปFนส�ขเลย  อ
นน
@นเร�ยกว7าคนไม7ร6-จ
กพอ  ไม7ร6-จ
กพอ  จะให-ม
นเปFนต7อเน>?อง
ไปเร>?อยๆอย7างน
@น ม
นกFเปFน ไปได-ยากล�าบาก
ฉะน
@น องคQสมเดFจส
มมาส
มพ�ทธเจ-า ท7านกFอบรมไป ในป 
จจ�บ
นน�@ อบรมไป
เร>?อยๆ  ไปให-ร6-เหFนในป 
จจ�บ
นของเราน�@  แก-ป 
ญหาเฉพาะในป 
จจ�บ
นของเรา
น�@แหละ  อย7าให-ม
นไปท�กขQ  เลย  แก-ป 
ญหาให-ม
นได-ในป 
จจ�บ
นน�@  ถ-าค�ดไป
อย7างน
@นม
นกF  ไม7จบ  ม�ฉะน
@นการฟ 
งธรรมน�?  ม
นกFไม7แปลกก
บจ�านวนของ
เลข  ว�ธ�ท�าเลข  ม
นกFม�ว�ธ�บวก  ม
นม�ว�ธ�ลบ  ม
นม�ว�ธ�ค6ณ  ม
นม�ว�ธ�หาร  แบ7ง
ออกให-ม
นได-จ�านวนของม
น  ไอ-ความค�ดความร6-ส1กของเรา  กFต-องท�าอย7าง
น
@น อย7าไปให-โทษม
นส� ให-โทษม
นเร>?อยไม7ได- หรอก ต-องแบ7งภาระให-ร6-จ
ก
การณQ ร6-จ
กเวลา ให-ม
นสมควร
ถ-าเราร6-จ
กว
นพระอย7างน�@ นานๆ ๒๖ ว
น กFให-ร6-จ
ก ว
นพระ กFว
นพระ ๔ ว
น
เท7าน
@นน7ะ  เด>อนหน1?งม�  ๔  ว
น...  พยายาม... ว�นอ@=นใหBทJามาหาก!นเส�ย 
แลBวกFมาอบรม อบรมแลBวกFไปทJามาหาก!น  พอจ!ตใจม�นจะว,9นวาย กF
เขBามาอบรมอ�ก แลBวกFไปทJามาหาก!นต9อ ส0Bม�นไปก�บโลกอย9างน�P ม�นกF
ร0Bจ�กทางทJามาหาก!นไป  ไม9เปFนท,กข:  กFจะเหFนอน! จจ�งม�นไม9เท�=ยงพBน
ข4Pนมา ถ-าไปย1ดม
?นถ>อม
?นกFเปFนท�กขQ อย7างน�@ม
นกFม�อย67ท
?วไป
ด6ท�?ชาวพ�ทธเรานะ อาตมากFมาค�ดด6ท�?ว7า ต
@งแต7อาตมา เก�ดมาน�@นะ คนเรา
น7ะ พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า เก�ดมาแล-ว ม
นเแก7 ม
นเจFบ แล-วม
นกFตาย ฟ 
ง
ก
นท�กคนแหละ พ7อแม7เรา เส�ยไป ญาต�พ�?น-องเราเส�ยไป ท�าศพก
น เอาพระ
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ไปเทศนQ  ท7าน  กFเทศนQให-ฟ 
งนะ  แล-วท7านกFเทศนQให-ฟ 
งด-วย  ม
นกFแก7  เจFบ 
ตาย  ตายแล-วกFเหFนด-วย  แต7ว7าตายท�กคนร-องไห-ท�กท�  ไม7ร6-ว7าเปFน  ย
งไง 
ท7านกFเทศนQให-ฟ 
งอย67เร>?อยๆ ท�กคนท�?ร
กของเรา ท�กคน จากไปร-องไห-ท�กท� 
ไม7ได-ภาวนาก
นหร>ออย7างไรกFไม7ร6-  ไม7ได-ค�ด  ก
นบ-างหร>ออย7างไรกFไม7ร6- 
ส
งขารม
นเปFนของไม7เท�?ยง ท7านกF บอก เรากFเหFนอย67ว7าม
นเปFนอย7างน
@น เรา
กFย
งไม7พ�จารณานะ กFม�ความโศกเศร-า ม�ความน-อยใจ ม�ความพ�ไรร�าพ
นอย67
ตลอด กาลตลอดเวลา ตลอดย�ค ในป 
จจ�บ
นน�@
บ-านอาตมาน�? สม
ยก7อนเม>?ออาตมาเปFนเดFก คนใน บ-านตายน�?ม
นร-องไห-อย67
ต
@ง  ๕  ว
น  ๖  ว
น  ไม7ร6-ว7าเปFนอย7างไร  เรากFเหFนว7าคนตายไม7ค>นมา...เหFน
ท�กท� แต7เรากFไม7จ�าท�กท� ม
น ขาดการภาวนา ขาดการพ�จารณา มาสม
ยน�@
อาตมาสงเคราะหQ  ญาต�อย67ว
ดหนองป7าพงน�@  ประมาณส
ก  ๓๐  ป�มาแล-วน�? 
ญาต�  พ�?น-องเส�ยไปน
?น  พ7อแม7พ�?น-องเส�ยไป  ไม7เคยเหFนญาต�โยม 
ร-องไห-...ไม7เคยเหFน  ร-องไห-กFน�ดๆหน7อยๆ น�@าตาไหลน�ดเด�ยว  กFพอ สม
ย
ก7อนม
นร-องตะโกนก
นท
@งค>นท
@งว
น  จนร�าคาญ อ
นน�@อาตมากFเร�ยกว7า  ท�?มา
อบรมก
นน�@  เหFนประโยชนQ  ส7วนน�@พอสมควร  ค>อ ไดBย!นบ9อยๆ  ไดBฟ�ง
บ9อยๆ  ความร0Bม�นกFเก!ดข4Pนบ9อยๆ  เม@=อความร0Bเก!ดข4Pนบ9อยๆ  ความ
ฉลาดกFเก!ดข4Pนมาบ9อยๆ ความฉลาดเก!ดข4Pนมาบ9อยๆ เปFนตBน ความ
พBนท,กข:ม�น กFเก!ดข4Pนมาเร@=อยๆ ฉะน
@นม
นด�แล-ว พวกเราได-ส7วนแบ7งส7วน
แบ7งจากปราชญQท
@งหลายว7า เด>อนหน1?งเราได-  ๒๖ ว
น ให-มาอบรม ๔ ว
น 
ให-พ�จารณา ให-พระให-ความเหFน ให-ค�ด ให-ภาวนา ให-พ�จารณา ถ-าหากว7า
ท7านมอบให-เราท
@งหมด ๓๐ ว
น คงจะแย7ล7ะม
@งน�? ไม7ร6-ว7าใครเปFนใครแล-ว น�? 
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๓๐  ว
น  ท7านให-เรา  ๒๖  ว
น  ท�ามาหาก�นกFพอแล-ว  ท7านให-มาอบรมเปFน 
ว
นพระ ๔ ว
น อย7างน�@กFพอสมควร เพราะจะร6-จะเหFนน�@
แต7สม
ยน�@มาขโมยเอาว
นพระไปหมดซะแล-ว แบ7งก
น ข-างหน1?งเอา ๒๖ ว
น 
ข-างหน1?งเอา ๔ ว
น บางแห7งมาขโมย ว
นพระไปหมดแล-ว...ไม7ม�เหล>อ ค>อ
ว
นพระกFไม7ร6-จ
กเข-าว
ด ฟ 
งธรรม กFไม7ร6-จ
กอะไรต7ออะไร เปFนอย7างน
@น เหมา
เอาท
@งหมดท
@งเด>อน ๓๐ ว
นเอาคนเด�ยวหมด โดยด6ท�?ท�กว
นน�@ ไปด6ว
นพระ
ตามว
ดตามวาน�?  ญาต�โยมจะเข-าว
ดฟ 
งธรรมฟ 
งเทศนQไม7ค7อย  จะม�หรอก 
เหมาหมดเอาท
@ง  ๓๐  ว
น  อาตมาว7า  ท7านแบ7งให- ๒๖  ว�นกFพอแลBว 
พอควรแลBว  พระท9านใหB  ๔  ว�น  เอาไวBอบรมกFพอสมควรแลBว  มาก
พอควร ในสม
ยน�@กFเปFนอย7างน
@นโดยมาก  ฉะน
@น การฟ�งธรรมน�PกFใหB
ประโยชน:เรา ถBาเราไปพ!จารณาฯ
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๗๓ - ผ0Bตามร�กษา
http://ajahnchah.org/thai/One_Who_Protects.php 

น�@ค>อการปฏ�บ
ต�  ละม
น  ถอนม
น  เล�กม
นออก ด6แต7จ�ตของเราเท7าน
@นแหละ 
ถ1งแม-ต
วเราจะไปไหนกFด6จ�ต  ความร6-ของเราด6เราอย67เสมอเลยท�เด�ยว 
อารมณQท�?เก�ดข1@นมาในท�?น
@นจะร6-จ
กเลยแหละ  เราไปส7งเสร�มม
นซะ  ท�?น
?น
แหละความเพ�ยร "ข
นต�" กFอย67น
?น "ว�ม
งสา" กFอย67น
?น ถ-าเราเปFนอย7างน
@น ถ-า
เราเร�ยนต
วของเราอย67เสมอๆแล-ว "ธรรมเคร>?องตร
สร6-" จะเก�ดข1@นมา
อาศ
ยท�าไปนานด6บ-าง  อย7าอย67ไปนานเฉยๆ  ไม7ได-ท�าจร�งๆ  การท�าเพ�ยร
ไม7ใช7ว7าจะว�?งจะเต-นจะท�าจร�งๆจ
งๆ  แม-จะน
?งอย67ท
@งค>นไม7ได-เปFนอย7างน
@น
นะ "ปฏ�บ
ต�"  ไม7ใช7ว7าน
?งอย67ท
@งค>น เด�นอย67ท
@งค>นไม7ใช7 อ
นน�@เปFนทางอ-อมค>อ
ทางกาย ทางน
?ง  ทางนอน ทางย>น  ทางเด�นน�@  เปFนทางอ-อม ทางตรงม
น
จร�งๆค>อ  "จ�ต"  ท�าสมาธ�  เด�นจงกรม ท�าอะไรเปFนต-น เพ>?ออยากจะให-ร6-จ�ต
ของเราน�@เอง  ให-ด6จ�ตของเรา  ถ-าหากว7าผ6-ใดมาร6-จ
กจ�ตของต
วเองแล-วไป
ไหนกFช7าง  ถ1งแม-ว7าน
?งอย67เฉยๆกFเหม>อนน
?งสมาธ�  ถ1งจะเด�นไปไหนกF
เหม>อนเด�นจงกรม  อย67ในหม67กFเปFนอย7างน
@น  นอกหม67กFเปFนอย67อย7างน
@น 
ไม7ใช7ว7าค�ดฟ�- งซ7านไปต7างๆนานา ท�@งต
วเองไปล>มต
ว ไม7ได-เปFนอย7างน
@นม
น
ด6ต
วเองอย67อย7างน
@นแหละ  พ�จารณาท�าลายอย67ตลอด  ถอนอย67เร>?อยๆอย67
อย7างน
@น สอนม
นเร>?อยๆไป สอนต
วเองอย67ตลอดเวลาอย67อย7างน
@นแหละ ไม7
ได-ท�@งต
วเองหรอก  ห7วงต
วเองมากเหม>อนก
บแม7เหลFกท�?ม�เคร>?องด1งด6ด 
เหม>อนก
นก
บเอาเขFมเอาแม7เหลFกล7อม
นกFว�?งตาม  ฉ
นใด  สต�ก
บอารมณQกF
เหม>อนก
นเปFนอย67อย7างน
@น อาการท�?ม
นเปFนไป
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อาการท�?กระทบอารมณQท�?ชอบหร>อไม7ชอบ  จะด�หร>อไม7ด�  ผ6-หน1?งด6อ�ก  ม
น
ชอบด�ไม7ด� ผ6-น�@ร6-จ
กความชอบความด�อ�ก ผ6-ตามร
กษาอย67อ�ก ด
งน
@นพระท7าน
จ1งว7า  "ผ6-ใดตามด6จ�ตของตน  ผ6-น
@นจะพ-นจากบ7วงของมาร"  ถ-าพ�จารณาจ�ต
แล-ว  ให-ตามร
กษาจ�ต  แล-วเอาใครตามอ�ก  ให-ด6ช
ดๆนะ  ให-ร6-จ
กจ�ตต
วเอง 
แล-วให-ร6-จ
กผ6-ตามร
กษาจ�ตอ�ก ม
นม�อย67น
?นแหละ ถ-าผ6-ใดร6-อย7างน�@แล-ว ความ
โลภจะเก�ดข1@นมาไม7ได-  ถ-าเก�ดกFระง
บได-  โกรธจะเก�ดข1@นมาไม7ได-  ถ-าเก�ดกF
ต-องระง
บได-
เหม>อนก
นก
บเราไปเล�@ยงควายถ>อตะพดอย67  ปล7อยให-ก�นด6เอ-า!...ลองด6  ม
น
จะก�นข-าวก�นน�@าอย67อย7างไร  เราถ>อตะพดอย67ม
นไม7กล-าเพราะด6ม
นอย67  อ
น
น
@นควาย  ควายค>อจ�ต  เจ-าของควายค>อผ6-ตามด6จ�ต  จ�ตของเราเปFนต-นม�
เจตนาจ
บน
@นจ
บน�@  ผ6-ตามด6จ�ตค>อผ6-ร6-อ
นหน1?งอ�กแฝงออกมาจากจ�ต  เหม>อน
ก
นก
บว7าใครเปFนคนเล�@ยงควาย ค>อเจ-าของควายน
?นแหละ แฝงออกมาจาก
ควายอ�กท�หน1?งไม7ใช7ควายนะ  ผ6-ร
กษาควาย  ควายค>อ  "จ�ต"  คนผ6-ร
กษา
ควายค>อ"ผ6-ร6-" ถ-าแยกออกอย7างน�@เหFนก
บต
วเองได-เหม>อนก
น ตามด6จ�ตค>อผ6-
ร6- ให-พ�จารณาด6ช
ดๆอ
นน�@
ถ-าหากว7าอารมณQมากระทบให-ม�เจตนาต
@งข1@นค>อ  "จ�ต"  ชอบหร>ออะไรต7างๆ 
ต
ว  "ผ6-ร6-"  คอยระง
บเลย  ถ-าต
วผ6-ร6-หายแล-วไม7ได-ถ-าชอบกFปล7อยให-ชอบไป 
ถ-าร7าเร�งกFปล7อยให-ร7าเร�งไป  ไม7ได-ตามด6จ�ตแล-วอย7างน�@  ถ-าโศกกFปล7อยให-
โศกไป ถ-าโกรธกFปล7อยให-โกรธไป ต
วผ6-ร6-ไม7ม�  ม�แต7จ�ตอ
นน
@นไปเลย ไม7ได-
ตามด6จ�ต  ฉะน
@นจ1งถ6กบ7วงเขา  ถ-าผ6-ปฏ�บ
ต�ไม7ได-เปFนอย7างน
@น  เหม>อน
เจ-าของควายก
บควาย ต-องสะกดรอยเร>?อยๆ ฉะน
@นจะทรมานจ�ตของเราได-
อย7างไรบางท�เก�ดกระทบม
นจะโกรธอย7างน�@  ถ-าม�แต7  "จ�ต"  กFต-องโกรธเลย
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ถ-าม�  "ผ6-ร6-"  กFต-องระง
บตามร
กษา ถ-าจะโลภป�บ ม�แต7ม
นกFโลภเท7าน
@นแหละ 
ถ-าม�ผ6-ร6-ตามร
กษาม
นกFหย�ด  น�@ค>อ  "ทรมานจ�ต"ตามด6จ�ต  จนเหFนเปFนอย67
อย7าง�@ เหFนเหม>อนก
นก
บเราไปเล�@ยงควายควายอ
นหน1?ง เจ-าของควายผ6-หน1?ง 
คนผ6-เปFนเจ-าของควายตามร
กษาควาย ควายจ1งไม7เส�ยหาย ควายค>อจ�ต ผ6-
เล�@ยงควายค>อผ6-ร6-จ�ตเราเหม>อนก
นอ
นน
@น ม
นอาศ
ยอารมณQเปFนอย67 อารมณQด�
อารมณQร-าย ม
นกFเปFนไปตามน
@นแหละอารมณQ เปFนอย7างน
@น ถ-าไม7ม�ผ6-ตาม
ร
กษากFว�7นวายเท7าน
@นแหละ  ไม7ร6-ว7าอารมณQเปFนจ�ต  จ�ตเปFนอารมณQ  ป 
งก
น
เลยท�เด�ยว  เลยเปFนไปตามอารมณQ  พ6ดไปตามอารมณQเขาว7า  ท�าไปตาม
อารมณQน
@นเองแหละ จ�ตขาดผ6-ร
กษา จ�ตขาดจากผ6-ร6- จ�ตเปFนอนาถา
น
กปฏ�บ
ต�เรากFเหม>อนก
น  ถ-าอยากโกรธกFโกรธข1@น  ใครจะไม7ร6-จ
กม
นความ
โกรธ  ม
นจะเก�ดข1@น  น�?กFร6-  โกรธแล-วได-ประโยชนQอะไร  ถ-าผ6-ร6-ตามร
กษากF
หายไปเลย ม
นกFเปFนอย7างน
@น ผ6-ร6-ตามร
กษาม
นจะเปFนอะไรข1@นมา ถ-าเราจะ
ท�าจะพ6ดจา  ท�าด�แล-วจ1งพ6ดไม7ให-เส�ยเรา  ต
@งใจแล-วท�าแล-วปฏ�บ
ต�แล-วกล
?น
แล-วกรองแล-วจ1งท�าจ1งพ6ด ม�ความสามารถอย7างน�@  ฉะน
@นปฏ�บ
ต�จ1งไม7เหFนผ6-
ร6-ไม7เหFนจ�ตต
วเอง  ม
นจ1งไปถ6กบ7วงเขาเร>?อย  ไม7ร6-จ
กเลย  ก7อนจะร6-จ
กท�า
อย7างไร ต-องปฏ�บ
ต�ต-องเอาจร�งๆจ1งได- ความเพ�ยร ฉ
นทะ ว�ร�ยะจ�ตตะ เก�ด
พร-อมก
นป�บ
"ฉ
นทะ" ความพอใจร
กใคร7ในส�?งน
@น "ว�ร�ยะ" ความเพ�ยรในส�?งเหล7าน
@น "จ�ต
ตะ"  เอาใจฝ 
กใฝ7  "ว�ม
งสะ"  หม
?นตร�ตรอง  ม
นเปFนเองม
นถ-าเราปฏ�บ
ต�  ถ-า
หากว7าใครไม7ม�อย7างน�@กFไม7ได- -ีถาม�อย7างน�@จะไปท�?ไหนกFตาม อย67ในช�มน�ม
ชนกFช7าง  อย67โดดเด�?ยวกFตาม  ให-ด6ใจของเราม
นเปFนอย7างเก7าของม
นน
?น
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แหละ  ตามร
กษาระว
งอย67เสมอเลย  ม�ผ6-ปราบบอย67เสมอ  น
@นเร�ยกว7า  "ผ6-ร6-
ตามร
กษา"
อ
นน�@ยากนะจะต-องท�าจร�งๆ  ปฏ�บ
ต�จร�งๆ  ให-เหFนอย7างน�@จร�งๆ  เม>?อเหFน
ผ6-ร-ายป�sบ ต�ารวจกFตะคร�บเลยแหละ เจ-าหน-าท�?กFม�เลย เม>?อเหFนผ6-ร-ายป�sบเจ-า
หน-าท�?กFป�sบเลย  อย7างน�@นะถ1งจะได-  พวกเราน�@ชอบปล7อยให-ม
นไปล
กของ
เขาอย67อย7างน
@นแหละ ไปแง7ไหนม�มไหนกFอย67อย7างน
@นแหละ ม
นขนเข-ามาซ�
ท�น�@ ขนเข-ามาชนเข-าเพราะไม7ส�ารวม เก�ดท�กขQเก�ดอยากเก�ดล�าบากว�7นวาย
ต7างๆนานาม
นไม7ร6-จ
กอะไรจ1งเกFบเอามาเผาต
วเอง  อย7างน�@แหละ
พระพ�ทธเจ-าของเราท7านจ1งให-ภาวนาให-ปฏ�บ
ต�  ว7าเฉยๆม
นไม7ได-ปฏ�บ
ต� 
เปFนว�บ
ต�  เร>?องเหล7าน�@เก�ดจากการกระท�า  ถ-าปฏ�บ
ต�แล-วไม7กล
ว  เส>?อมกF
เส>?อมไป  เจร�ญกFเจร�ญไป  เร>?องโลกม
นเปFนของม
นอย67อย7างน�@ม
นม�แต7เส>?อม
ก
บเจร�ญเท7าน
@นแหละ น�@ค>อการปฏ�บ
ต�ของเรา ไม7ต-องเกรงใจไม7ต-องกล
วไม7
ต-องหวาด ไม7ต-องสะด�-ง จะแก-ม
นท�าไมจะก�าจ
ดอะไร ม
นเปFนของม
อย67อย7าง
น
@น
พระพ�ทธเจ-ากFปฏ�บ
ต�ก
บส�?งเหล7าน�@ ร6-ส�?งอ
นน�@ ร6-ส
งขารอ
นน�@ร6-ปฏ�บ
ต�อ
นน�@ การ
ปฏ�บ
ต�จ1งชอบข1@นมา  จ1งต
@งข1@นมา  ไม7ต-องน-อยใจอ
นใดเราละ  ม
นจะด�ใจกF
ไม7ใช7ท�?เอา  ม
นจะเส�ยใจกFไม7ใช7ท�?เอา  ม
นจะสงส
ยกFไม7ใช7ท�?เอา  ม
นจะเปFน
อะไรกFไม7ใช7ของเอาท
@งน
@น ไม7ยากหรอกการปฏ�บ
ต�น�@
อย67คนเด�ยวผมกFสงส
ยเหม>อนก
นแต7ก7อน  ปฏ�บ
ต�ไปเก�ดสงส
ย  สงส
ยกFไม7
ต-องสงส
ยม
น  ท�@งหมดท�กอย7างน
?นแหละ  อย7าเอามาค-างไว-ในใจของเรา  ร
แล-วกFวาง ร6-แล-วกFวาง ร6-แล-วกFวาง วางไปเถอะ อย67ท�?ไหน? อย67ท�?ม
นว7างๆน
?น
แหละ  อย67น
@นแหละ  อย67ท�?ไม7สงส
ยน
@นแหละเร>?อยๆไป  ได-อะไรไม7ได-อะไรกF
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ไม7ต-องสงส
ยม
น ใจเราเม>?อค�ดมาเปFนส�ขผ�ด ค�ดไปเก�ดอารมณQเส�ยใจผ�ด ค�ด
ไปเก�ดเศร-าโศกกFผ�ด ผ�ดหมดท�กอย7างท�กด-าน เส�ยใจกFต
ณหา ด�ใจกFต
ณหา 
แต7ว7าความด�ใจเส�ยใจน
@นม�ไหม?...ม�อย67  แต7ว7าม
นเปFนเพ�ยงอาการม
น  ถ-า
เปFนกล-วยกFม�แต7เปล>อกม
น  ถ-าเปFนข-าวต-มกFม�แต7เปล>อกม
น  ม
นไม7ได-อย67ใน
จ�ตของเรา  จ�ตเปFนผ6-ร6-เฉยๆกFปล7อยม
นเท7าน
@นแหละ อ
นน�@ไม7ต-องสงส
ยหรอ
การปฏ�บ
ต�  เม>?อใจของเราม
นเก�ดค�ดท�กขQข1@นมากFผ�ดแล-วผ�ดเก�ดข1@นมากF
ท�กขQเหม>อนก
น แต7อย7าไปหมายม
?น แต7อย7าไปห-ามม
น ม
นเก�ดส�ขเก�ดท�กขQ
กFไม7ห-าม  ท�กขQเก�ดข1@นมากFไม7ได-เส�ยใจก
บม
น  ส�ขเก�ดข1@นมากFไม7ได-ด�ใจก
บ
ม
น ต-องด6อย67อย7างน�@ตลอดกาล  "วาง"  ล
กษณะวางอะไรกFช7างถ-าเราม�ความ
เหFนอย7างน�@แล-ว  ขอแต7ว7าให-ความท�กขQหายออกจากใจของเราได-น
@นแหละ
ถ6กแล-ว
บางคนชอบน
?งเอาแต7 "ฌาน" ข7มไว-อย67อย7างน
@น "ปฏ�บ
ต�" ค>อให-ม
นพ-นท�กขQ 
เอาท�กขQออกจากใจของเราเท7าน�@เอง เอาท�กขQออกจากใจ เอาส�ขออกจากใจ 
เอาความสงบแทนไว-  ให-ม
นว7างๆ อย7าม
?นหมาย อย7าไปม
?น  ท�าไปปฏ�บ
ต�
ไป น�@ค>อปฏ�บ
ต�นะ อย7าไปหมายม
?นอย7าไปหมายน�? ม
นจะส�ขหร>อม
นจะท�กขQ
กFไม7ต-องไปห-ามม
นอ�ก
การท�า  "สมาธ�"  กFเหม>อนก
นต�ดน�ม�ต  ต�ดร6ปน
@นต�ดร6ปน�@  กFย
งยากอย67นะ 
บางท�กFอยากให-ม�  บางท�กFไม7อยากให-ม�น�ม�ต  ปฏ�บ
ต�หลายป�ว�7นวาย  ไม7ร6-
เร>?อง
ล
กษณะ  "ปฏ�บ
ต�"  น
@น  ค>อใจเรามาร6-เท7าความเปFนจร�งของส
งขาร  กFเสรFจ
เร>?อง ถ-าเราเข-าใจว7า เราแก7  เราเจFบ เราตาย ม
นกFยากอย67  เพราะม
นไม7ม�
เราอย67น�?  เราเข-าใจว7าเราม
นกFท�กขQยากท
@งน
@นแหละ  เพราะว7าม
นเปFน 
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"อน
ตตา"  ฉะน
@นท7านจ1งให-วางเอาไว-  วางไว-เพราะม
นไม7ม�เรา  ถ1งเอาม
นกF
ไม7ได-เพราะไม7ใช7เรา ไปย1ด ไปหมายม
นกFไม7ได- ม�แต7ท�กขQท
@งน
@น ม
นไม7ใช7
เราไม7ใช7ของเรา ค�ดได-เท7าน�@แหละ ม
นจะเปFนร6ปกFช7าง เก�ดมาทางใจกFตาม 
ตาเหFน  ห6ได-ย�น  จม6กดมกล�?นกFตาม  ถ6กต-องทางกายกFช7าง  หร>อท�?เก�ดข1@น
ทางจ�ต ส�?งเหล7าน�@ท7านให-วาง เก�ดมาแล-วกFวาง  ละ วางม
นไป ถอนม
นไป
เร>?อยๆไป  ไม7เอาอะไรเอาแต7ความร6-ละอ
นน�@เร>?อยๆไป  ผ6-ร6-ละกFไม7ใช7เราอ�ก
ด-วยอย67ก
นไปเท7าน�@แหละ ไม7ต-องคอยว
นคอยค>นหรอกเรา ค�ดได-เม>?อใด ม
น
ละได-เม>?อใดกFหย�ดเม>?อน
@นแหละ  เปFนอ
นว7าตกลงก
น  อ
นอ>?นเปFนเร>?องไม7
ส�าค
ญ เท7าน�@เอง
ถ-าวางอ
นน�@ได-กFค>อวางข
นธQ ๕ หมด วางร6ป เวทนาส
ญญา ส
งขาร ว�ญญาณ 
กองร6ป  กองเวทนา  กองส
ญญา กองส
งขาร  ม
นอ
นเด�ยวเท7าน
@น  ม
นหมด 
เหม>อนก
บตะเก�ยง  ถ-าเราด
บไฟ  ม
นกFหมดแสงสว7างข-างนอก  ไม7ต-องกล
ว
ว7าม
นจะไม7ด
บม
นไม7ม�แสงสว7างข-างนอก  ม
นม�อย67ข-างใน  ม
นม�ท�กขQเพราะ
เราไปย1ดว7าต
วเรา ถ-าถอนต
วเราออกจากสมมต�อ
นน
@นเส�ยแล-วเปFนต-นม
นกF
เหม>อนถอนไส-ตะเก�ยงออกแสงสว7างกFด
บหมด เราถอนต
วออกมาส�าค
ญว7า
เปFนต
วเปFนตน เปFนเรา เปFนเขา ก6ด� ก6ช
?ว ก6โง7ก6ฉลาด ถอนม
นท�@งเส�ยอย7า
ให-ม�ในท�?น
@น  อาการต7างๆกFด
บไปเหม>อนก
นก
บไส-ตะเก�ยง  ถอนออกด6 
ความสว7างกFหายหมดข-างนอก ม
นอาศ
ยไส-ตะเก�ยงก
บไฟเปFนอย67 ม
นอาศ
ย
ต
วเราว7าต
วก6ของก6น�@แหละ  ต
วเขาต
วเราน�@แหละ  เข-าไปหมายไว-ถ-าส�ขกFว7า
เราส�ข  ถ-าท�กขQกFว7าเราท�กขQ  เปFนอะไรกFว7าเราเปFนอ
นน
@นแหละ  เอา  "เรา" 
ไปใส7ไว-ท�?น
@นน�@แหละม
นจ1งเปFนเหต�ให-เก�ดท�กขQไปรอบด-าน  เพราะธรรมน
@น
เปFน  "อน
ตตา"  ไม7ใช7เรา เราเอา  "เรา"  เข-าไปใส7 ข>นด>@อเข-าไปใส7น�@เร�ยกว7า 
"ประมาท"
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จะไปถอนท�?ไหนล7ะ?  ถอนไม7ได-เพราะไปหมายม
?นเข-าไป ให-ร6-ตามเปFนจร�ง
กFถอน "ความเหFน" น
@นออกมาเส�ย ถอนความเหFนผ�ดออกซะ เอาความเหFน
ถ6กเข-าไปใส7ไว-  ถ-าเหFนไม7ช
ดเก�ดข1@นมากFข7มม
นไว-  สอนม
นไปเร>?อยๆ  ท�า
อย7างน�@แหละน
กปฏ�บ
ต�ของเรา
เร>?องเท7าน�@แหละปฏ�บ
ต�เพ>?อพ-นท�กขQ  ไม7ต-องการมรรค  ไม7ต-องการผล  ไม7
ต-องการสรรคQน�พพานอะไรหรอก  ต-องการแต7ใจของเราม
นพ-นจากท�กขQ
เท7าน
@น พ-นท�กขQ แล-วกFพ-นส�ข พ-นร-อน พ-นเยFนถ1งความสงบ ความสงบม
น
เปFนอย7างไร ความสงบค>อ  ถ-าเปFนว
ตถ�กFเปFนส�?งท�?ไม7ต-องแก-ไขอ�ก  ท�กขQกFม�
ส�?งแก-ไข ส�ขกFเปFนส�?งแก-ไขสงบ หมด "สงบ" ท7านหมายถ1ง "ว7าง" "ว7าง" จ1ง
ว7าความสงบ  สงบจากส�ขหร>อท�กขQอ
นน
@น  ท�?น
@น  ว7างจากส�ข  ท�กขQ  ท�?สงบ
หมด เร>?องแก-ไขไม7ม�ท�?แก-ไขม
นอ�ก
ฉะน
@นในท�?น
@นท7านจ1งว7าหมดจาก  "ภพ"  หมดจาก  "ชาต�"หมดจากความแก7 
ความเจFบ ความตาย ไม7ม�ท�?แก-ไขอ�ก เหม>อนก
นก
บแกงของเรา ถ-าม
นพอด�
แล-วกFไม7ต-องแก-ไขม
น  ถ-าม
นจางกFม�ท�?แก-ไข  ถ-าม
นเคFมกFม�ท�?แก-ไข  ใจกF
เหม>อนก
น  ถ-าม
นส�ขกFม�ท�?แก-ไขถ-าม
นท�กขQกFม�ท�?แก-ไข  ถ-าม
นสงบแล-วหมด
เร>?องแก-ไข  โลกจะแก-ไขไม7ได-  เพราะล
กษณะน
@นไม7ม�เร>?องเปล�?ยนแปลงอ�ก
แล-ว  ไม7ม�ท�?เปล�?ยนแปลง  เหม>อนอาหารท�?ม
นพอด�แล-วเปFนต-น  ไม7ม�ท�?เอา
ออกอ�ก  ไม7ม�ท�?เพ�?มเข-าไปอ�ก  หมดความร6-ของแม7คร
วท�?จะต-องปร�งแต7งอ�ก
ต7อไปฉ
นใด  ถ1งความสงบแล-วหมดส
งขารท�?จะเข-าปร�งเข-าแต7งม
นจะปร�ง
แต7งได-เพราะม�ต
วม�ตน ม�เราม�เขา ม�ส�ขม�ท�กขQเท7าน
@น ถ-าถ1งท�?น
@นแล-วไม7ม�ท�?
แก-ไขแล-ว หมดท�?แก-ไข ฉะน
@นสภานท�?น
@นจ1งไม7ม�ท�?จะพ6ดเปร�ยบให-ฟ 
ง บาง
กFว7าเปFนของส6ญบ-าง  เปFนของว7างบ-าง  เปFนของสงบ  หลายอย7างอย67ท�?น
@น 

1138



แต7ไม7ม�ส�ส
นวรรณะต7างๆนานาไม7ได-เปร�ยบเท�ยบว7าอย67ไกลอย67ใกล-  อย67นอก
อย67ใน  ไม7ได-ว7าไม7ม�ท�?เปร�ยบ  ล
กษณะท�?เปร�ยบเท�ยบได-ค>อคนพ6ดก
น  ค>อ
สมมต�บ
ญญ
ต�ล
กษณะอ
นน
@นไม7ม�ท�?จะไปเปร�ยบเท�ยบได-  ด
งน
@นธรรมน
@นจ1ง
เปFนธรรมท�?เปFน "ป 
จจ
ตต
ง เวท�ต
พโพ ว�ญญ6ห� ว�ญญ6ชนจะร6-ได-เฉพาะตน"
เหม>อนก
นก
บองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  หร>อสาวกขององคQส
มมา
ส
มพ�ทธเจ-า ผ6-เข-าไปเหFนแล-วเปFนของร6-เฉพาะตนเองธรรมน
@นประกาศไม7ได- 
ธรรมน
@นแสดงไม7ได- เอาให-ไม7ได- ธรรมน
@นเปFนป 
จจ
ต
ง ใครเข-าถ1งกFเหFนเอง
ร6-เอง  นอกน�@ไปม�แต7ให-อ�บาย  บอกทางให-เข-าไปถ1ง  บอกทางให-เข-าไปเหFน 
ผ6-ใดเด�นตามไปกFไปเหFน เหม>อนก
บว
ดเราน�@แหละ ช�@หนทางมา เรากFมาเอง
เรา ถ-าเราไม7มาแล-วจะช�@บอกเท7าไรกFไม7เหFน ถ1งแม-คนบอกจะมาส
กก�?คร
@งกF
เหFนแต7ผ6-บอก  ผ6-ท�?เขาบอกแล-วไม7มากFไม7เหFนส
กท�  ถ1งจะบอกพ
นคร
@งกFไม7
เหFนพ
นคร
@ง ถ-าจะเหFนต-องมาเอง
ข-อปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
นฉ
นใด  ฉะน
@นจ1งเปFนเร>?องของเราท�?จะปฏ�บ
ต�เอง  ร6-เอง 
ท�าเอง เหFนเอง
ฉะน
@นน
กปฏ�บ
ต�  จะต-องเปFนบ�คคลใจแน7นอน  เปFนคนใจเย>อกเยFน  เปFนคน
ใจใหญ7ใจกว-าง  ขนาดน
?งอย67ด-วยก
นเอามะเหงกใส7ห
วปsอก!  กFไม7ได-สนใจ
เลยก
บส�?งเหล7าน�@  ผมสามารถท�?จะสอนหม67ก7อนเร�?มจะสอน จะสอนหม67เพ>?อน 
ผมต
ดส�นใจต
วเองแล-วว7า ถ-าสอนไปเขาล�กข1@นเตะผมกFจะยอม น�?จ1งสอนคน
ได-นะ ต-องหน
กแน7น
เร>?องก
บหม67ก
บพวก เร>?องล6กศ�ษยQไม7ใช7ของง7ายๆก
บส�?งเหล7าน�@  เร>?องท�?ม
นจะ
เปFนไป  เร>?องเล7นก
บคนบ-า  ม
นไม7ร6-เร>?องเพราะคนบ-า  เอาท
@งข�@เอาท
@งเย�?ยว
แหละปาใส7เรา  เร>?องม
นเปFนไปได-  เร>?องเล7นก
บคนบ-ากFต-องเปFนคนด�ร
กษา
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คนบ-า  จะสอนหน
งส>อ  กFต-องคนได-หน
งส>อจ1งสอนได-  พวกเราเหม>อนก
น
พยายามสอนต
วเอง สอนต
วเองให-ได- สอนต
วเองไม7ได-กFสอนคนอ>?นตกนรก 
เพราะอะไรล7ะม
นเด>อดร-อน  ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�ธรรมกFค>อด
งกล7าวมาแล-วน
@น
เองแหละ  ถ1งแม-เราจะไปไหนกFเหม>อนก
น  ไปหาคร6บาอาจารยQท�?ใดท�?หน1?ง
เหม>อนก
นแค7น
@นแหละ  คงจะได-อ7านหน
งส>อ  สาวกท
@งหลายคร
@งพ�ทธกาล 
บางองคQกFไปฟ 
งเทศนQอาจารยQองคQน�@บ-างอาจารยQองคQน
@นบ-าง  เอามา
พ�จารณาแล-วอาจารยQน
@นกFไม7เหม>อนอาจารยQน�@  อาจารยQน�@กFไม7เหม>อน
อาจารยQน
@น แม-กระท
?งความเหFนของเรากFไม7เข-าก
บอาจารยQน
@นว�7นวาย เม>?อ
ไปกราบพระบรมศาสดาไปพ6ดให-ท7านฟ 
งท7านว7า
เออ!...ท7านบอกว7า  "อด�ตล7วงมาแล-วอย7าเอามาค�าน1งถ1ง  อย7าเอามาหมาย 
อนาคตย
งมาไม7ถ1งให-ท�@ง  ด6ป 
จจ�บ
นเด�wยวน�@แหละความบร�ส�ทธ� t  ไม7บร�ส�ทธ� t
กFตาม ด6เด�wยวน�@  ด6ป 
จจ�บ
นขณะน�@  ด6ใจประกอบอารมณQขณะน�@  ด6ความโลภ
จะเก�ดข1@นขณะน�@ ด6ม
นเก�ดขณะน�@ ด6ม
นด
บขณะน�@ ร6-ม
นเด�wยวน�@ ด6ขณะน�@อย7า
ไปด6เม>?อวานน�@เม>?อก7อนน�@  ป�หน-าโน-น  ให-ด6เด�wยวน�@  ให-ลงท�?น�?การปฏ�บ
ต�ของ
เรา ท�@งอด�ตแล-วกFท�@งอนาคต แล-วกFด6ป 
จจ�บ
นเท7าน�@แหละเราจะผ7านไปท�าไม
ให-มากมาย ด6น�@แหละ ด6อย67น�?ในป 
จจ�บ
นน�@ ว
นน�@เก�ดข1@นมากF ด6น�? พร�7งน�@มะร>น
น�@กFไม7พ6ดถ1ง  ด6ใจของเราว
นน�@แหละ  ขณะถ6กอารมณQกFแก-ม
นไปป 
จจ�บ
น
เร>?อยๆ ความบร�ส�ทธ� tอย67ตรงป 
จจ�บ
นน�@อนาคตกFไม7บร�ส�ทธ� t อด�ตกFไม7บร�ส�ทธ� t 
บร�ส�ทธ� tในป 
จจ�บ
นน�@เท7าน
@นความย1ดม
?นหมายม
?นในป 
จจ�บ
นกFเปFนท�กขQใจ
ป 
จจ�บ
น ไม7บร�ส�ทธ� tเด�wยวน�@
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ด
งน
@นท7านจ1งว7าความบร�ส�ทธ� tอย67ท�?ป 
จจ�บ
น  "ป 
จจ�บ
นธรรม"ของเรา  ไม7ต-อง
ไปสนใจท�าผ�ด  ท�าช
?ว  ท�าด�  ท�าร-ายมาในอด�ตกFตามปล7อยไป  อนาคตกF
ปล7อยม
นไป ด6แต7ป 
จจ�บ
น
เหม>อนเสาบ-านต
ดต-นออกต
ดปลายออก  ถากเสา  ท�@งต-นท�@งปลายเอาแต7
ตรงกลางม
น มาปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
น อย7าไปเอาอด�ตมาค�าน1ง เอาอนาคตมา
ค�าน1ง  ด6ป 
จจ�บบ
นเท7าน
@นแหละ เท7าน�@กFเข-าหนทางเท7าน
@น ไปร6ปไหนกFช7าง
ม
นเถอะ คร6บาอาจารยQท�?ไหนกFช7างท7านบอกให-เราท�าเอาเองท
@งน
@นแหละ
เม>?อคราวปฏ�บ
ต�ได-สองพรรษาผมจ1งหายสงส
ยในการปฏ�บ
ต�ไปฟ 
งธรรม
ท7านอาจารยQม
?น ท7านเทศนQให-ฟ 
ง ท7านบอกว7า  "ให-เราท�าเอา" เร>?องของม
น
เปFนอย7างน�@ เร>?องให-เราท�าเอาปฏ�บ
ต�เอาอย7างน
@นๆ
บอกให-เราก�นน-อย นอนน-อย พ6ดน-อย ท7านกFบอกให-ท�าเอาถ-าเราไม7ไปท�า
กFไม7เปFนเท7าน
@นแหละ  ถ-าเราท�ากFเปFน  เพราะท7านบอกไว-แล-ว  คร6บา
อาจารยQท7านกFบอกเท7าน
@น  เรากFท�าเอาเท7าน
@นเอง  ผมไม7ได-ฟ 
งมากเท7าไร 
ท�าเหม>อนท7านพ6ดท7านว7าท�าเอา  ม
นม
กมากท�าให-ม
นน-อยลงไป  ปฏ�บ
ต�
เข-าไป ม
นต�ดเพ>?อนกFหน�จากเพ>?อน หล�กจากหม67 ใครพาพ6ดมากกFไม7ย�7งด-วย 
ไปหาคนพ6ดน-อยโน-น  อย67คนเด�ยว  ใครพ6ดไม7ได-สาระประโยชนQพาร7าเร�งกF
หน�ไม7คบ  อารมณQเหม>อนก
น  ไม7ว7าแต7เพ>?อนข-างนอก  แม-ม
นเก�ดมาในใจกF
เหม>อนก
น  ม
นจะพาย
?วยวนไปน
?นไปน�?...เล�ก...ไม7เอาด-วย  น�?...ม
นต-องร6-อย67
อย7างน�@การปฏ�บ
ต�  ฉะน
@นจ1งหายความสงส
ยในการฟ 
งธรรม  หายสงส
ย
เพราะร6-หมดหร>อ?  ไม7...ไม7ร6-หมดหรอก ร6-แต7ว7าท7านเทศนQให-เราฟ 
ง ท7านให-
ท�าเอาเองเท7าน
@นแหละ  กFมาท�าเอาเท7าน
@นแหละ  ถ-าคนจะท�าไม7ยาก  การ
ปฏ�บ
ต�ท�าม
นลงไป  "ไม7ด�ให-ม
นตาย  ไม7ตายกFให-ม
นด�ซะ"  เอาช�ว�ตแลกเอา
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เท7าน
@นแหละ  เก�ดมาชาต�เด�ยวจะเอาไปท�าไมอ�ก  ก�าล
งว
งชาย
งแขFงแรง
ท�าเอาปฏ�บ
ต�เอา
ฉะน
@นผมจ1งไม7ม�ใครแนะน�าอะไรมากเท7าไรหรอก  ถ-าไปปฏ�บ
ต�ม
นเก�ดข1@น
มาหมด  ไปน
?งอย67ท�?ไหนกFม�ส�?งชอบอย67อย7างน
@น  ใจม
นผ7องม
นใสอย67  ไม7ร6-ว7า
ม
นม�ส�?งอ
นใดล7ะ  น
?งพ�จารณา  น-อยท�?ส�ดท�?จะน
?งหล
บ  ม
นม�ส�?งหาด6  ม�ส�?งพา
ปฏ�บ
ต�อย67น
?นแหละ ถ-าม
นพรากจากข-อว
ตรจะให-โทษม
นมาก บ�กม
นเข-าไป 
น-อยๆหน�7มๆอย7างน�@  ถ-าม
นค�ดอยากไปทางโลกโลกาแล-ว เอา!...บ�กม
นเข-า 
อดอาหารบ-าง  ท�าอะไรต7างๆนานาพยายามม
น บางท�ไม7มองด6หน-าคนเลย 
ด6แต7พ>@นด�น หน-าผ6-ชายผ6-หญ�งไม7มองด6  ถ-ามองด6หน-าม
นกF  มองด6ตา มองด6
หมด  ม
นจะสามชามไปถ-าปล7อยตามม
น  ม
นรวมไม7ได-  ถ-าด6หน-าตาเฉยๆ
ม
นกFย
งด�อย67  พ6ดถ1งเร>?องของผมหรอกม
นช
?ว  ถ-าไปด6หน-าม
นกFด6ก-นด6อะไร
ไปโน-น  ให-ม
นด6แต7พ>@นด�น  ไม7ให-ม
นด6ผ6-หญ�งผ6-ชาย  ห
ดอย7างน
@นแหละเรา 
อ
นน�@บางท�หน�ต
วเองไปไหนกFไม7ร6-  เด>อดร-อนกระวนกระวาย  เราไม7ได-
ทรมานม
น  ไม7ได-ฝ1กห
ด  จ
บม
นด6อด�ตอารมณQ  ป 
จจ�บ
นอารมณQ  เอามา
พ�จารณา
อ
นเก7าม
นเก�ดข1@นมาพยายามให-ม
นหายไป อ
นใหม7อย7าให-เก�ดข1@นมาอ�ก ถ-า
ม�แต7อ
นเก7าไม7ส�ารวมม
นอด�ตอ
นใหม7ไม7ให-เก�ด  ม
นกFหมดเปFนซ�  อ
นใหม7ไม7
เก�ด  เก�ดแต7อ
นเก7า  อ
นใหม7ไม7เก�ดม
นกFหมดได-  ถ-าเราน
@นอ
นเก7ากFเก�ด  อ
น
ใหม7กFว�7นวายเข-าไม7ร6-ว7าอะไรเก�ดบ-าง  ท
@งใหม7ท
@งเก7าว�7นวาย  เปFนไปเท7าน
@น
แหละ เพราะไม7ร6-จ
กการปฏ�บ
ต�
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๗๔ - หลงส�งขารเปFนท,กข:
http://ajahnchah.org/thai/Getting_Lost_in_Appearances_is_Suffering.php 

นะโม ต
สสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส
มมาส
มพ�ทธ
สสะ
พ�ทธ
ง ธ
มม
ง ส
งฆ
ง นะม
สสาม�

...ว
นน�@เปFนว
นธรรมะสวนะ  เปFนกาลเปFนเวลาท�?พ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลายได-พา
ก
นมาอบรมจ�ตใจ  ก7อนอ>?นเม>?อเราต
@งใจท�?จะกระท�าการงานท�กส�?งท�กอย7าง 
คร6บาอาจารยQของเราท7านกFสอนให-เราพาก
นต
@งใจ  เพราะว7าท�กส�?งท�กอย7าง
เก�?ยวเน>?องมาจากจ�ตใจของเรา  พระพ�ทธศาสนาท�?ท7านสอนกFเก�?ยวถ1งเร>?อง
จ�ตใจ เราน
@นกFระล1กร6-ได-อย67ท�กๆคนว7า ในสกลกายของเราท
@งหมดน�@ เฉพาะ
ส7วนต
วของแต7ละบ�คคลน
@นม�อะไรเปFนใหญ7  เราจะส
งเกตได-ว7าร7างกายของ
เราน
@น ถ-าปราศจากว�ญญาณแล-ว ม
นกFหมดประโยชนQ...ไม7ม�ค7าอะไร นอน
หมดลมหายใจ...ไม7ล>มตา  เคล>?อนไหวไปมากFไม7ได-  ใช-ประโยชนQอะไรกFไม7
ได-  อ
นน�@แสดงว7าจ�ตใจน
@นเปFนของส�าค
ญ  บ�คคลท�?จะม�ความร6-ส1กน1กค�ด...ม�
ความร6-  ม�สต�ป 
ญญาเฉล�ยวฉลาดกFเน>?องมาจากจ�ตใจ บ�คคลจะกระท�าความ
ด�กระท�าความช
?วได-ท
@งหมดน
@น กFเปFนเร>?องของจ�ตใจ
ฉะน
@นจะเหFนได-ง7ายๆว7า  การสร-างค�ณงามความด�  การประพฤต�ปฏ�บ
ต�
ธรรมกFต-องเก�?ยวเน>?องแก7จ�ตใจ  ด
งน
@นจ1งต-องพาก
นอบรมจ�ตใจ  อย7างว
นน�@
เราได-สมาทานข-อว
ตรเปFนต-น ธรรมดาท�กๆว
นน
@น เรากFจะได-พาก
นกระท�า
อะไรๆต7างๆได-ตามอ�าเภอใจของต
วเอง  เราจะได-ก�นข-าวเยFน  เราจะได-ทา
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แป-งแต7งต
ว  เราจะได-นอนบนเต�ยงท�?ม�ฟ6กม�ฟองน�@ารองนอนอ
นอ7อนน�7ม
สบาย  ตามความปรารถนาของเรา  บางคนกFอาจจะเข-าใจว7า  ท�?ท7านให-
ร
กษาศ�ลน
@น...ท�าไม?...ก�นข-าวเฉยๆกFจะต-องบาปด-วย  ทาแป-งแต7งต
ว
ธรรมดากFจะบาปด-วยหร>อ?  นอนท�?นอนส6งท�?นอนใหญ7กFจะบาปด-วยหร>อ? 
ความเปFนจร�งน
@นการสมาทานศ�ลงดเว-นส�?งเหล7าน�@  กFเพ>?อให-ม
นเปFนเคร>?อง
อ�ปกรณQส�าหร
บช7วยท�าจ�ตใจให-สงบค>อ
หน1?ง เรามาท�าเพ�ยร ถ-าเรามาปฏ�บ
ต�ภาวนาแล-ว เราม
วแต7ไปย�7งอย67ก
บเร>?อง
อาหารการก�นว
นละ  ๒-๓  คร
@ง  ม
นกFว�7นวาย  ใจไม7สงบระง
บ  เปFนปธ�โพธ
ก
งวลมาก  ท7านจ1งต
ดออกเส�ยข-อหน1?งค>อไม7ให-ก�นข-าวเยFน  ให-ก�นคร
@งเด�ยว
เท7าน
@น...กFหย�ด  ภาระม
นกFน-อยลง.ถ-าภาระน-อยลงจ�ตใจของเราม
นกFน-อย
ลง...ไม7ค�ดกว-างขวางจ�ตของเราถ-ามาฝ1กห
ดเพ>?อให-เก�ดความเคยช�นกFจะด�
อย67นะ....อย7างว
นพระว
นน�@  ท�กๆว
นน
@นญาต�โยมท�?อย67บ-าน พอถ1งเวลาเยFนกF
ต-องก�นข-าวเยFน  เม>?อถ1งเวลากFคงจะต-องอยากก�นข-าว  แต7ถ-ามาร
กษาศ�ลใน
ว
นน�@ แล-วก�าหนดว7าว
นน�@จะไม7ก�นอะไร..หย�ด หย�ดอยาก หย�ดห�ว ถ1งใครจะ
เอามาก�นอย67ตรงหน-า  กFไม7อยากไม7ห�ว  น�?...ถ-าอย67บ-านเปFนไม7ได-เลย  อ
นน�@
ถ-ามาพ�จารณาด6กFจะเหFนว7า  ท�?ม
นเปFนอย7างน�@เพราะม
นเก�?ยวก
บอะไร?  เรา
จะพาก
นส
งเกตเหFนได-  ว
นน�@ให-เราพาก
นต
@งใจ  ต
@งใจว7าเราจะละม
นออกว7า
จะวางม
นเส�ยแล-ว ไม7ไปย1ดม
?นหมายในส�?งเหล7าน�@ ความอยากกFไม7ม� เพราะ
ต
@งใจไว-แล-วต
@งแต7เม>?อเช-าน�@  ตอนเยFนมากFคงจะไม7มารบกวนอ�กหรอก ไม7ม�
ความห�วกระหายตามมารบกวนอ�ก
ท�น�@ถ-าหากว7าเรากล
บไปบ-าน  เรากFไม7ได-ต
@งใจท�?จะบ
งค
บต
วเอง  กFก�นก
น
ต
@งแต7เช-าไปเร>?อยๆ  แล-วแต7ความต-องการ  ก�นก
นตลอดกาลตลอดเวลา 
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เพราะไม7ได-ต
@งข-อว
ตรอะไร พอแม7บ-านต�าแจ7ว (น�@าพร�กอ�สาน) ปsอก ๆ ๆ ๆ 
เส�ยงล6กเร�ยกว7า  "มาเถอะพ7อ...มาก�นข-าว"  กFร�บไป...ไม7ห�วกFก�น อ
นน�@กFเลย
ท�าให-เปFนปล�โพธก
งวลหลายๆอย7าง  แต7เรามาท�าก�จอ
นน�@ให-น-อยลง  ถ-าก�จ
ทางนอกม
นน-อยลง  ใจของเรากFไม7พ
วพ
นผ6กก
งวลมาก...ม
นกFสบาย  อ
นน�@
เปFนข-อว
ตรข-อหน1?งท�?ท7านบ
ญญ
ต�ไว-ไม7ให-ก�นข-าวม>@อเยFน  เพ>?อให-ม
นเบา
จ�ตใจไม7ม�ความก
งวล เวลาน
?งสมาธ�ภาวนาให-ม
นม�ความสงบระง
บ
สอง ท7านไม7ให-แต7งเน>@อแต7งต
ว ทาแป-งประด
บตกแต7งด-วยดอกไม- ด-วยของ
หอมเคร>?องย-อมเคร>?องทาต7างๆ  อ
นน�@เปFนเพราะอะไร?  ธรรมดาจ�ตของเรา
ถ-าไปส
มผ
สถ6กกล�?นหอมอะไรเข-า  กFค�ดปร�งแต7งไปหลายๆอย7างหลาย
ประการ เปFนกามค�ณ ร6ป  เส�ยงกล�?น  รส โผฏฐ
พพะ แล-วท�าให-จ�ตใจว�ตก
ก
งวลไปต7างๆนานา  เหม>อนก
บเราได-กล�?นของสบ67หอม...น�@าหอมเหล7าน�@
เปFนต-น  กFปร�งแต7งข1@นมา  เพราะความหอมน
@นมากระทบ  เก�ดว�ตกว�จารณQ
ไปหลายๆอย7าง ปร�งแต7งไปเร>?อยๆ หาความสน�กสนานร>?นเร�งบ
นเท�งด
งน
@น
ท7านจ1งบ
ญญ
ต�ไม7ให-ทาแป-ง ไม7ให-แต7งต
วผ�ดปกต� ให-น�7งห7มธรรมดาๆ อ
นน�@
ท�าให-ไม7ม�ปล�โพธก
งวล ม�แต7ความสบายๆ
สาม  ท7านไม7ให-น
?งนอนท�?นอนส6งท�?นอนใหญ7  นอนฟ6กนอกเบาะอ
นอ7อนน�7ม 
เปFนเพราะอะไร?...ม
นย�?งจะไม7ภาวนาด�หร>อ  นอนท�?นอนอ7อนๆน�7มๆ...ห-าม
ท�าไม? คนเราถ-าได-นอนเบาะนอนฟ6กอ7อนๆน
@น ใจจะว�ตกก
งวลปร�งแต7งไป
มากมายหลายๆอย7าง  เพราะร7างกายของเราม
นกระทบว
ตถ�อ
นอ7อนน�7ม  กF
จะเก�ดความด�าร�ข1@นในใจ  ซ1?งเปFนราคะ  โทสะ  โมหะ  ม
นกFปร�งแต7งไปเปFน
เหต�ให-ใจของเราว�7นวายในกามส�ข น
?น...จะท�าสมาธ�กFไม7สงบได-ง7าย ไม7เปFน
ของง7าย
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อ
นน�@เปFนว
ตร ๓ ข-อ ท�?บ
ญญ
ต�ไว-กFไม7ใช7เพ>?ออะไรหรอก เพ>?อท�าไม7ให-จ�ตใจ
ของเราไปก
งวลอย67ก
บส�?งต7างๆเหล7าน�@  เม>?อเราประกอบก�จปฏ�บ
ต�ภาวนา 
ถ-าน�าเอามารวมก
บอ
นเก7า  (ศ�ล  ๕)  กFรวมเปFนศ�ลแปด  ให-พาก
นเข-าอย67
ร
กษาอ�โบสถศ�ล เพราะว
นน�@เปFนว
นประพฤต�ปฏ�บ
ต�
ฉะน
@นองคQสมเดFจพระส
มมาส
มพ�ทธเจ-า  ท7านจ1งทรงวางข-อว
ตรไว-ให-พวก
เราท
@งหลายว7า  เม>?อถ1งว
นพระหร>อว
นอ�โบสถศ�ล  กFให-พาก
นมาอบรมบ7ม
น�ส
ย  หน�7มๆสาวๆกFมาได-  ถ1งมาแล-วอย67จ�าศ�ลไม7ได-  กFให-ฟ 
งธรรมะแล-วกF
กล
บบ-าน  ว
นน�@ถ-าเราได-ฟ 
งธรรมะแล-วใจของเรากFสบาย  เม>?อม�ราคะ  โทสะ 
โมหะเก�ดข1@นมา  เรากFร6-เท7าท
นได-จ1งต-องมาฝ1กห
ดจ�ตของเราให-ม�ความ
ช�านาญ อ
นน�@เปFนผลประโยชนQท�?เก�ดจากการมาประพฤต�ปฏ�บ
ต�ในว
นธรรม
สวนะน�@ แต7ว7ากFให-ญาต�โยมท
@งหลายพาก
นประพฤต�ปฏ�บ
ต�จร�งๆ อย7าส
กแต7
ว7ามาเปล7าๆ  มาเล7นท�?ว
ดเฉยๆเท7าน
@น  ให-พาก
นพ�จารณาเอาไปประพฤต�
ปฏ�บ
ต�ด-วย
อย7างท�?เราสมาทานศ�ลข-อท�?  ๑  เปFนเพราะอะไร?  ท7านจ1งบอกไม7ให-
เบ�ยดเบ�ยนก
น...ด�ไหม?
ข-อท�? ๒ คนเราไม7ให-ข-ามส�ทธ� tก
น.ไม7ให-ขโมยของก
นและก
น
ข-อท�? ๓ ไม7ให-นอกใจก
น
ข-อท�? ๔ ไม7ให-โกหกเหลวไหล
ข-อท�? ๕ ไม7ให-กระท�าความย-อมจ�ตของเราให-ม
วเมา
แต7ละข-อๆน�@ เปFนไวพจนQซ1?งก
นและก
นท
@งหมด ถ-าหากว7าบ�คคลท
@งหลายไม7
พาก
นอบรมจ�ตใจ  ใจของเรากFไม7ต>?นไม7ร6-  ใจของเรากFไม7เหFน  ไม7ร6-จ
ก
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อ�ปการะค�ณของคร6บาอาจารยQ  ของพ7อแม7อย7างเราเปFนล6กอย7างน�@  โดยมาก
เราไม7ค7อยเอาใจใส7  ไม7ค7อยน1กถ1งพระค�ณของพ7อพระค�ณของแม7  เปFน
เพราะอะไร?  เพราะไม7ร6-จ
กความเปFนจร�งเร>?องของพ7อแม7น�@  ท7านตร
สไว-ว7า 
"มาตาป�ต�  อ�ป 
ฏ-ฐาน
ง  ปฏ�บ
ต�บ�ดามารดาของตนให-เปFนส�ข"  การปฏ�บ
ต�
มารดาบ�ดาของตนให-เปFนส�ขน
@นท�าอย7างไร?  เปFนเพราะอะไรจ1งต-องปฏ�บ
ต�
ให-ท7านม�ความส�ข?  เรากFควรร6-จ
กว7าพ7อแม7ท�?ท7านเล�@ยงเรามาน
@นท7านม�บ�ญ
ค�ณต7อเรามากเท7าไร?  อ
นน�@ให-เราน�ามาพ�จารณาด6  ต
@งแต7แรกท�?เราเก�ดข1@น
มา  เราจะต-องปฏ�สนธ�อย67ในครรภQของมารดาอย67หลายเด>อน  มารดากFต-อง
อ�-มท-องไปๆมาๆอย67ตลอดเวลา  ช�ว�ตของแม7น
@นต
@งแต7ร6-ว7าล6กได-อ�บ
ต�บ
งเก�ด
ข1@นในครรภQ  กFไม7ร6-ว7าช�ว�ตของต
วเองจะด�ารงอย67หร>อจะต-องตาย  ต-องท�กขQ
ยากล�าบาก  ต-องประค
บประคองทะน�ถนอม  และกFไม7ใช7ว7าจะต-องประค
บ
ประคองแต7เฉพาะอย67ในครรภQเท7าน
@น เม>?อออกมาแล-วต
@งแต7เดFกจนเต�บใหญ7
กFย
งตามประค
บประคองปกป-องร
กษาอย67  ฉะน
@นบ�คคลท�?ไม7ร6-จ
กบ�ญค�ณไม7ร6-
จ
กกต
ญญ6กตเวท� ซ1?งค�ดแล-วกFเหม>อนส
ตวQเดร
จฉาน พระ-พ�ทธเจ-าท7านตร
ส
ว7า  เหม>อนส
ตวQเดร
จฉานท
@งหลาย  เราจะส
งเกตด6ได-ว7าส
ตวQเดร
จฉานท
@ง
หลายท�?ม
นเก�ดข1@นมาน
@นม
นไม7ร6-จ
กพ7อไม7ร6-จ
กแม7  และมน�ษยQเราท
@งหลาย
ท7านกFไม7ให-เปFนไปอย7างน
@น
ค�าว7า  "มน�ษยQ"  น
@นส6งมาก ส6งกว7าส
ตวQท
@งหลาย หร>อจะเร�ยกว7าเปFนชาต�ท�?
ส6งท�?ส�ดกFว7าได-  จะไปต7อไปอ�กไม7ม�  ม�แต7จะต-องหวนกล
บมาบ
งเก�ดเปFน
มน�ษยQน�@อ�ก  (โลกมน�ษยQเปFนแหล7งสถานท�?ส�าหร
บสร-างบารม�ให-บรรล�ถ1ง
มรรคผล พ-นว
ฏฏสงสารส67แดนแห7งน�พพานได-)  พระพ�ทธเจ-าท7านกFมาสร-าง
บารม�ในชาต�มน�ษยQน�@  พระ-สาวกท�กๆองคQกFต-องมาสร-างบารม�ท�?น�?  หร>อจะ
เปFนพระอรห
นตQเจ-าท�กๆองคQ  ท�?ท7านท
@งหลายส�@นอาสวะก�เลสแล-ว  กFจะต-อง
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มาบ
งเก�ดเปFนมน�ษยQเส�ยก7อน จะไปจ�ต�เปFนอ�นทรQ พรหม ยม ย
กษQ เปFนส
ตวQ
เดร
จฉานท
@งหลาย...ไปไม7เปFน  (ไปได-ไม7ส�@นส�ด  สร-างบารม�เพ>?อถ1งมรรคผล
น�พพานไม7ได-)
ฉะน
@นมน�ษยQเราท
@งหลายจ1งควรมาฝ1ก  พระบรมศาสดาท7านจ1งฝ1ก...ฝ1ก
บ�คคลท�?ควรจะฝ1กได-  เรากFเปFนบ�คคลท�?ควรฝ1กต
วเองเหม>อนก
น 
พระพ�ทธเจ-าท7านทรงเหFนว7า พวกเราท
@งหลายเปFนบ�คคลท�?ควรฝ1ก เรากFมา
พ�จารณาด6อ�กว7า...ท�าไมจ1งควรฝ1กต
วเอง?โอ!...ม
นกFควรน
?นแหละ ถ-าต
วไม7
ได-ฝ1กต
วของต
วเอง ใครจะมาฝ1กให-เรา เท-าของเราม
นพาเด�นเข-าป7า ถ-าเรา
ไม7ด6หนามให-ต
วเอง  ใครจะมาด6แลให-เรา  อ
นตรายท
@งหลายจะเก�ดม�แก7เรา 
ถ-าเราไม7ระว
งร
กษา  ใครจะมาระว
งร
กษาให-เรา  ฉะน
@นจ1งควรฝ1กต
ว
เอง...ควรฝ1กระว
งร
กษาตนเอง  ควรให-เข-าใจในธรรมะท
@งหลาย  เม>?อเข-าใจ
ในธรรมะท
@งหลายแล-ว  เราท
@งหลายกFพาก
นอย67เยFนเปFนส�ข  ม�ความสงบ
ระง
บ อย67ตามธรรมชาต�ของเรา ไม7ม�การอ�จฉาหร>อพยาบาทก
น
ธรรมะท
@งหลายค>ออะไร?  ท�?เร�ยกว7าฟ 
งธรรมหร>อธรรมะค>ออะไร?  "ธรรม" 
ค>อธรรมชาต�ท�กส�?งท�กอย7าง  ส�?งท�?ม
นเปFนร6ปหร>อไม7ม�ร6ปอย67ในสกลโลกอ
นน�@ 
ตลอดจนถ1งต-นไม- ภ6เขา เถาว
ลยQ ส
ตวQเดร
จฉานหร>อมน�ษยQท
@งหลายเหล7าน�@ 
รวมก
นเปFนธรรมหมดท�กส�?งท�กอย7าง  ท7านจ1งให-พ�จารณาธรรม  เปFนเพราะ
อะไร...จ1งให-พ�จารณาธรรม? เพราะถ-าคนไม7ร6-จ
กธรรมะแล-วจะเปFนท�กขQ ถ-า
ร6-จ
กธรรม  ร6-จ
กพ�จารณาธรรม  ว7าธรรมท
@งหลายเหล7าน�@...ธรรมชาต�เหล7าน�@ 
ม
นจะม�กฎความจร�งของม
นอย67  กฎธรรมชาต�ท�?มน�ษยQเราท
@งหลายหร>อส
ตวQ
เดร
จฉานท
@งหลาย  จะไปแก-ไขเปล�?ยนแปลงม
นไม7ได-  แก-กฎของธรรมชาต�
อ
นน�@ไม7ได-  กฎของด�นน�@า  ของไฟ ของลม ของด�นฟ-าอากาศ ของส
ตวQท
@ง

1148



หลายเหล7าน�@  กฎของม
นค>ออะไร?  กฎของม
นค>อ...เบ>@องต-นของการบ
งเก�ด
ข1@นมา อ
นน�@ค>อกฎของธรรมชาต�หร>อกฎของธรรมะ ท�กส�?งท�กอย7างจะต-องม�
การบ
งเก�ดข1@นมาเปFนเบ>@องต-น  เร�ยกว7ากฎของม
นตามเหต�ตามป 
จจ
ยเม>?อ
เก�ดข1@นมาแล-วม
นกFจะค7อยๆแปรเปล�?ยนไป  ไหลไป...ไหลไปจากท�?ส6งลงส67ท�?
ต�?า  ไหลไปๆ...ไหลไปเร>?อยๆ...เม>?อเราเก�ดข1@นมาแล-ว  กFต-องม�ความแปร
เปล�?ยนไปตามกาล  เปล�?ยนไปๆอาย�กFไหลไปๆไหลจากเดFกไปหา
หน�7ม...ไหลจากหน�7มไปหาความแก7เฒ7าชรา  และความตาย  อ
นน�@แหละ
ความแปรเปล�?ยนของม
นม�อย67  ความแปรเปล�?ยนของธรรมชาต�  ไม7ม�ความ
ย
?งย>นถาวร  ถ-าหากว7าเราย
งไม7เหFน...กFหวนกล
บมาด6ส�?งท�?อย67ใกล-ๆต
วเรา
กFได-  มองออกไปด6ต-นไม-...มองด6แผ7นด�นน
?น...ด6ซ�!...ม
นเปล�?ยนแปรไหม? 
หร>อม
นย
งเหม>อนเด�ม...คงสภาพเด�มอย67  เหFนไหม...ว7าม
นกFแปรเปล�?ยนไป
ตามกาลเวลา
ท�น�@กFมองย-อนกล
บมาด6ต
วของเราเอง  ว7าม
นจะทรงสภาพเหม>อน
เด�ม...เหม>อนแต7ก7อนเก7าไปไม7ได-  ตลอดแม-แต7สกลร7างกายของเราอ
นน�@ 
ม
นกFย
งแปรเปล�?ยนไปสภาพธรรมชาต�ของม
น  ขน,  ผม,  เลFบ,  ฟ 
น,  หน
ง 
ม
นจะไม7คงอย67เหม>อนเด�ม  อ
นน�@ค>อกฎของม
นท�?จะต-องแปรเปล�?ยนไป 
ตลอดมาถ1งฟ 
น,  ห6,  ตา  แข-งขา  อว
ยวะของเราท
@งหลาย  ม
นกFแปรไปๆ 
ความแปรเปล�?ยนไปน�@เร�ยกว7า  กฎของธรรมชาต�หร>อกฎของธรรมดา...กฎ
ของธรรมะหร>อกฎของธรรม ใครๆกFจะมาห-ามม
นไม7ได-...ห-ามม
นไม7ฟ 
ง จะ
ไปอย67ท�?ไหนๆกFตาม  ถ1งจะหน�ไปอย67ในมหาสม�ทรกFช7างเถอะ...ม
นกFจะต-อง
แปรเปล�?ยนไป  หร>อจะหน�ไปซ7อนอย67ในกล�บเมฆกFตามม
นจะต-องแปร
เปล�?ยนไปอย7างน�@  จะม�แต7ความแปรไปเปล�?ยนไปๆไม7หย�ดย
@ง  ม�แต7ม
นจะ
ไหลไปๆตามกาลตามเวลา อ
นน�@เร�ยกว7ากฎของธรรมะ
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เราไม7ร6-จ
กว7าธรรมะค>ออะไร?  ธรรมะค>อส
ตวQ...ค>อมน�ษยQน�?ค>อส
ตวQเดร
จฉาน 
ค>อต-นไม-ค>อแผ7นด�นน�@  ท�กส�?งท�กอย7างน�@เราเร�ยกว7า  "ธรรมะ"  และกฎของ
ธรรมะกFค>อกฎของธรรมชาต�อ
นน�@  ม
นกFแปรไปตามเร>?องของม
น...แปรไปๆ 
ๆ...
ต
วอย7างท�?ม
นปรากฏช
ดให-เราเหFนอย67ท�กว
นน�@  กFด6ท�?ต
วของเราเองน�?แหละ 
แต7ก7อนเราไม7ได-ม�สภาพอย7างน�@  แต7เด�wยวน�@...ม
นแปรเปล�?ยนมาเปFนอย7างน�@ 
น
?นแหละธรรมะ  ม
นม�การบ
งเก�ดข1@นเปFนเบ>@องต-นแล-วม
นกFม�การแปร
ไปๆ...แปรไปในท7ามกลางและแปรไปในท�?ส�ด  ผลท�?ส�ดของม
นน
@นกFไม7ม�
อะไร  ม�แต7ความเส>?อมสลายแตกด
บท�าลายไป  ท7านจ1งบอกว7า  อ
นน
@นม
น
ไม7ใช7ของของเรา...ไม7ใช7เรา...ไม7ใช7เขา...ไม7ใช7ส
ตวQ...ไม7ใช7บ�คคล...ไม7ใช7ต
ว
ตน ให-พ�จารณาเอาไว- อ
นน�@เราจะไปย1ดเอาไม7ได- เราบอกม
นไม7ได- ห-ามม
น
ไม7ฟ 
ง อ
นน�@ค>อกฎของธรรมดา ค>อกฎของธรรมะ ค>อ อน�จจ
งท�กข
ง อน
ตตา 
ถ-าม
นแปรไปแล-วจะเอาอะไรมาห-ามม
นกFไม7ได-  จะเอาทร
พยQสมบ
ต�มาห-าม
ม
นกFไม7ได-  เพราะม
นเปFนส
งขาร...ท�?จะต-องม�การเปล�?ยนแปรไปอย7างน�@  ท�น�@
ถ-าคนไม7ร6-จ
กกฎของธรรมะ เม>?อมาเหFนแล-วกFเก�ดความเส�ยใจ มาเหFนความ
เปล�?ยนแปรไปอย7างน�@แล-ว...กFร-องไห-เส�ยใจ  อ
นน�@ค>อคนไม7ได-เร�ยนธรรมะ 
ไม7ร6-จ
กธรรมะ  ไม7ร6-จ
กธรรมะว7าธรรมะน
@นอย67ท�?ไหน?  ว7าการปฏ�บ
ต�ธรรมะ
ค>อการปฏ�บ
ต�อย7างไร?...ไม7ร6-จ
ก...ไม7ร6-จ
กธรรมะกFไม7ร6-จ
กการปฏ�บ
ต�
การปฏ�บ
ต�ธรรมะกFค>อการมาท�าความร6-จ
กกฎของธรรมชาต�กฎของ
ธรรมชาต�ตามความเปFนจร�งน�@แหละ...ว7าม
นเปFนอย7างน�@เหม>อนก
บกล-วย, 
มะพร-าว,  หมาก  ผลไม-ท�กอย7างม
นเก�ดข1@นมาแล-วม
นกFแก7ไปๆเปFนของ
ธรรมดา แล-วผลท�?ส�ดม
นกFร7วงหล7นลงมาเปFนอย67อย7างน�@เร>?อยๆไป ฉะน
@นจ1ง
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ว7าต-นไม-  ภ6เขา  เถาว
ลยQ  ม
นกFแปรเปล�?ยนไปอย67อย7างน
@น  ต-นไม-น
@นถ1ง
ฤด6กาลเว�ยนมาใบของม
นกFร7วงหล7นไป  แล-วม
นกFแตกผล�ก�?งใบข1@นมาใหม7 
มน�ษยQ...ส
ตวQท
@งหลายกFเหม>อนก
น ท�?เปFนร6ปธรรมอ
นน�@ ฉะน
@นจ1งเปFนของไม7
แน7นอนจร�งๆไม7ใช7ส
ตวQ ไม7ใช7บ�คคล  ไม7ใช7ต
วตน ไม7ใช7เรา ไม7ใช7เขา เร�ยก
ว7า  "ธรรม"  แล-วเราปฏ�บ
ต�ธรรมะปฏ�บ
ต�อย7างไร?  ค>อมาพ�จารณาให-เหFน
ตามความเปFนจร�งของม
น  ว7าอาการท�?ม
นเก�ดข1@นมาแล-วกFต-องแปรเปล�?ยน
ไปน�@ เราห-ามม
นไม7ได-...บอกม
นกFไม7เช>?อฟ 
ง จะเอาอ�านาจอะไรมาปราบม
น
กFไม7ได-  จะหายาอะไรมาก�นให-ม
นหายจากการแปรเปล�?ยน...ไม7ให-ตายไม7
ได-...น�?...เปFนกฎธรรมชาต�ท�?ตายต
ว  น�?...ค>อความจร�ง  เรามาพ�จารณา
หาความจร�งอ
นน�@  เร�ยกว7า  "ส
จจธรรม"  ถ-าเราเหFนส
จจธรรมแล-วเรากFหมด
ท�กขQ  เพราะเหFนแล-วว7าม
นจะต-องแปรไปอย7างน�@  ส�?งเหล7าน�@ม
นจะต-องเปFน
ไปอย7างน�@  เรากFมาเหFนตามความเปFนจร�ง  ว7าม
นจะต-องเปFนอย7างน
@น  อ
นน�@
เร�ยกว7า...ธรรมะ...เร�ยกว7าการปฏ�บ
ต�ธรรมะ  เหFนตามความเปFนจร�งอย67
ตลอดกาลตลอดเวลา  การย>น  การเด�น  การน
?ง  การนอน  เหFนอย67-ร6-
อย67...เปFนอย67  มองเหFนร6ปภายนอกน
@นว7าม
นก�าล
งแปรไป  จากเดFกไปเปFน
หน�7ม-สาว  จากหน�7ม-สาวแปรไปส67ความแก7ชรา  ผลท�?ส�ด...กFแปรไปส67ความ
ตาย...เปFนธรรมดา  น�?แสดงว7าเปFนอน�จจ
ง  ท�กข
งอน
ตตา  เปFนของไม7
แน7นอน
ท�น�@พ6ดถ1งนามธรรมค>อจ�ตใจ จ�ตใจของเราน�@ม
นกFแปรไปไม7คงอย67เหม>อนเก7า 
จ�ตใจท�?ม
นย
งอย67เหม>อนเก7าม�ไหม? ล6กกFด�...หลานกFด�...ว
ตถ�กFด� ว
ตถ�ส�?งของ
บางส�?งบางอย7าง เราเคยร
กเคยชอบเคยม�ความพอใจ แต7พอใช-ไปๆ กFกล
บ
ไม7ร
กไม7ชอบไม7พอใจอ�ก  น�?...ม
นกFเปFนของเราอย67อย7างน�@  อ
นน�@ม
นกFไม7
แน7นอนเหม>อนก
นเก�ดม�ข1@นแล-วกFแปรไป...เปล�?ยนไป...ไหลไปตามธรรมดา 
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ส�?งท�?ม
นแปรไปเปล�?ยนไปไม7อย67เหม>อนเด�มค>อ ส
งขารท�?ม
นแปรเปล�?ยน ท7าน
เร�ยกว7าความจร�ง ฉะน
@นคนท�?ไม7เหFนความจร�งกFค>อ คนท�?เหFนส
งขารม
นแปร
เปล�?ยน...แต7ว7าไม7อยากจะให-ม
นเปFนไปอย7างน
@น  ไปก
@น...ไปห-าม...ไปย1ด
ม
?นหมายม
?นว7า ส
งขารเหล7าน�@เปFนส�?งท�?ม
?นคงถาวร เปFนสาระแก7นสาร เปFน
ของของต
วเอง  แล-วกFกล
บมาเปFนท�กขQ  "ถ-าคนหลงส
งขารแล-วจะเปFนท�กขQ
มาก" ฆ7าก
น ย�งก
น ท�บต�ก
น แข7งแย7งช�งด�ช�งเด7นก
น กFเพราะไม7ร6-จ
กธรรมะ 
ไม7ร6-จ
กส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ว7าม
นเปFนธรรมะ  เลยเก�ดฆ7าก
นต�ก
นแย7งช�งก
น
ข1@นถ1งก
บม�อ
นต-องล-มหายตายจาก...เก�ดการจองเวรก
น  กFต-องม�อ
นเปFนไป
ท�กส�?งท�กอย7างด
งน�@  กFเพราะคนไม7ร6-จ
กธรรมะ  ไม7ร6-จ
กธรรมชาต�ของธรรมะ 
บ-านเม>องกFเก�ดความเด>อดร-อนข1@นมา ถ1งต
วเราเองกFต-องเด>อดร-อน
ฉะน
@นพระบรมศาสดาท7านจ1งให-ประพฤต�ปฎ�บ
ต�ธรรมหร>อปฏ�บ
ต�ธรรมะ ค>อ
ท�าจ�ตใจของเราให-เข-าไปเหFนตามความเปFนจร�ง  ว7าส
งขารท
@งหลาย...เม>?อ
ม
นเก�ดข1@นแล-วในเบ>@องต-น  ม
นกFจะแปรเปล�?ยนไปตามเร>?องของม
น  ม�แล-วกF
หาไม7...เก�ดข1@นแล-วกFด
บไป ไม7ว7าจะเปFนของทางนอกหร>อของภายในกFตาม 
ของภายนอกค>อแก-วแหวนเง�นทอง  เม>?อได-มาแล-วกFเส�ยไป...เส�ยไปแล-ว
กFได-มาเปFนธรรมดา  น
?น...ค>อส�?งท�?ม
นแปรไปเปล�?ยนไป  ไม7ม�ความเท�?ยงแท-
แน7นอน  ของภายในค>อสกลร7างกายของเรา  ท�?ม
นม�การเปล�?ยนสภาพไป
ท�กๆว
น  อย7างว
นน�@กFเหม>อนก
น  ว
นน�@กFได-อ
นใหม7แล-วน�?...ฮ>อ!...น
?น...ได-ผม
เส-นใหม7  ได-ฟ 
นซ�?ใหม7  ได-ตาอ
นใหม7  ได-หน
งแผ7นใหม7แล-วว
นน�@  ได-อ
น
ใหม7...อ
นเม>?อวานน�@ม
นตายไปแล-วนะ  มาถ1งว
นน�@เรากFได-อ
นใหม7ท
@งหมดน�@ 
หมดว
นน�@กFได-ของอ
นน�@ไปถ1งพร�7งน�@หมดพร�7งน�@กFท�@งอ
นเก7าได-อ
นใหม7อ�ก บาง
คร
@งจนหลงก
น...จนล>มก
นจนมองก
นไม7ออก...ไม7ร6-จ
กก
น...เปFนเพราะ
อะไร? กFเพราะเปล�?ยนไปเปFนคนใหม7 เปล�?ยนตาใหม7 เปล�?ยนห6ใหม7 เปล�?ยน
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หน
งใหม7 เปล�?ยนร6ปร7างใหม7 เปล�?ยนฟ 
นใหม7 เปล�?ยนไปหมดท�กส�?งท�กอย7าง
เม>?อมาพบก
นเลยไม7ร6-จ
กก
น ไม7ร6-กFเลยถาม เขาว7า...ต
วน
@นเปFนใคร...ต
วน
@น
อย67ท�?ไหน?  อ�กคนกFตอบว7า  อ-าว!...ต
วจ�าเราไม7ได-หร>อ...ต
วหลงเราแล-ว
หร>อ? จะไม7ให-หลงได-อย7างไรล7ะ...ต
วน
@นเปFนคนใหม7 ไม7เหม>อนคนเก7าน�?นา 
ถ-าเปFนคนเก7าใครจะหลง  กFเพราะม
นเปล�?ยนไปเปFนคนใหม7ถ1งได-หลง...จะ
ว7าอย7างไร  น�?แหละค>อล
กษณะท�?ม
นเปล�?ยนไป  ท�?ม
นเปล�?ยนไปน�@ใครจะมาบ
อกม
นกFไม7ฟ 
ง พ-นกฎหมาย...กฎหมายบ
ญญ
ต�ตามไม7ท
น ม
นไม7เช>?อฟ 
งใคร 
ฟ 
น,  ขน,  ผม,  เน>@อหน
งของเรากFเหม>อนก
น ถ1งม�อย67ก
บใครกFจะต-องม�ความ
แก7 ความเจFบ ความตายได- ไม7เฉพาะเจาะจงอย67แต7มน�ษยQเราเท7าน
@นแม-แต7
เส>อต
วด�ร-าย...ม
นกFท�าร-ายไม7ได-  ช-างต
วร-ายกาจ...ม
นกFท�าร-ายไม7ได-  ก
บ
เร>?องกฎของธรรมชาต�  ม
นจะจ
บเอาไปถอดถอนออกหมดท�กส�?งท�กอย7าง 
อ
นน�@เร�ยกว7าความจร�งของธรรมชาต�...ม
นไม7กล
วใคร
ฉะน
@นจ1งให-พวกเราท
@งหลายมาพ�จารณาธรรมะ...ให-เหFนอย7างน�@ ไม7ว7าใครๆ
กFจะเหม>อนก
นท�กๆคน  เปFน  "สาม
ญล
กษณะ"ม�ล
กษณะเสมอก
นในส
งขาร
ท
@งปวง  ใครกFเหม>อนก
น  ท�น�@เม>?อเรามาเหFนแล-วว7าไม7ว7าร7างกายภายนอก
หร>อภายใน...ม
นกFต-องม�ล
กษณะเหม>อนก
นท
@งหมด  เม>?อม
นเหม>อนก
น
ท
@งหมดเส�ยแล-วด
งน�@  พระ-พ�ทธเจ-าท7านจ1งตร
สว7า  พวกเราท
@งหลายน�@เปFน
ญาต�ก
น...ญาต�เก�ดญาต�แก7  ญาต�เจFบ  ญาต�ตาย  เม>?อเปFนญาต�ก
นด
งน�@แล-ว 
ควรท�?จะท�าอย7างไร?  กFควรท�?จะม�เมตตาต7อก
น  ควรม�ความกร�ณาต7อก
น
ควรม�ความซ>?อส
ตยQต7อก
น ไม7แก7งแย7งซ1?งก
นและก
น ให-ม
นเปFนธรรมะ เพ�ยง
เท7าน�@พวกเรากFร6-จ
กกฎของธรรมชาต� ไม7ว7าเราจะม�มากหร>อน-อยกFตาม กFให-
ม�ด-วยความจร�ง...ด-วยความด�  อย7าให-ต-องม�โทษ  ได-มาแล-วกFสบายใจ  ถ-า
เราเหFนธรรมะอย7างน�@แล-ว  ใจของเรากFเปFนส�ขสบาย  ไม7จ�าเปFนท�?จะต-องไป
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โลภเอาของใคร ไปแย7งเอาของใครมา ไม7ม�ความค�ดอย7างน�@อย67ในใจ เพราะ
เข-าใจแล-วว7า...ส�?งเหล7าน�@ไม7ใช7ของใครส
กคน เม>?อเราม�ความส�ข บ�คคลอ>?นกF
ต-องการความส�ข  ถ-าเราต-องการความส�ข...แต7ว7าเราไปแย7งเอาความส�ข
ของคนอ>?นมา  คนอ>?นกFเปFนท�กขQ  เม>?อเขาเปFนท�กขQ...เรากFเปFนท�กขQ  เม>?อเรา
เปFนส�ข...เขากFเปFนส�ข ด-วยเหต�น�@พระพ�ทธเจ-าของเราท7านจ1งให-ม�เมตตา ถ-า
เราจะเมตตาส
ตวQท7านให-เมตตาตนเส�ยก7อน  ให-ด6ต
วเองเส�ยก7อน  ถ-าเราจะ
เบ�ยดเบ�ยนเขา  กFให-เรามาค�ด6เส�ยก7อนว7า  เราด�ไหม...เราชอบไหม...เราไม7
ชอบไหม  ให-เราพ�จารณาด6  ส�?งไหนม
นเปFนท�กขQ  ส�?งไหนอ
นไหนม
นเด>อด
ร-อน  เรากFไม7ชอบ...คนอ>?นกFไม7ชอบ...ส
ตวQอ>?นกFต-องไม7ชอบ  เร>?องความไม7
ชอบธรรมท
@งหลายน
@น...ด-วยม
นจะน�าความท�กขQมาให-เรา  ให-พาก
นเล�กละ
ถอน ให-ต7างคนต7างมาประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรม...ม
นกFสบาย...สงบ...ระง
บ ใคร
กFเต>อนต
วใครต
วเรา เหม>อนก
บท7อนไม-ท�?เราน�ามาเหลาให-เกล�@ยงเกลา...น�า
มาด
ดแปลงแล-ว  เหม>อนไม-ล6กหน-าของเราน�?แหละ  (ไม-ล6กหน-าเปFนอาว�ธใช-
ส�าหร
บย�งส
ตวQ ม�ล
กษณะคล-ายคล1งก
บล6กศรธน6 ต7างแต7ล6กหน-าน�@ เขาจะน�า
เอายางไม-ท�?ม�พ�ษมาทาห
วล6กศรด-วย) ต7างคนต7างกFซ>?อตรง ต7างคนต7างกFไม7
คดโกงต7างคนต7างกFม�ความเปFนระเบ�ยบเร�ยบร-อย  เหม>อนก
บไม-ล6กหน-าท�?
เขาน�ามาด
ดแปลงเหลาให-เกล�@ยงเกลาแล-ว แม-ว7าเราจะน�าเอามาม
ดรวมก
น
เข-าไว-ด-วยก
นกFเร�ยบร-อย...ไม7เกะกะด�  ท�าไมม
นไม7เกะกะ  เพราะต7างคน
ต7างกFร
กษาของใครของเรา ไม-ท7อนน�@ซ�?น�@ม
นกFร
กษาต
วของม
น ม
นจะไม7คด
ไม7งอ  ท�กๆอ
นม
นจะตรง  ม
นกFเลยไม7เกะกะซ1?งก
นและก
น...น�?...เหม>อนก
น
ก
บไม- เรามาเหFนธรรมะ มาปฏ�บ
ต�ธรรมะ ม�ความเหFนอย7างเด�ยวก
นน�@ การ
อย67ร7วมก
นกFสบาย
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ด
งน
@นท7านจ1งให-พ�จารณาธรรมะ  และธรรมะกFค>อธรรมชาต�ฉะน
@นการ
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมะน
@น  ญาต�โยมบางคนอาจจะเข-าใจว7าไม7ได-เร�ยนมา
มาก ไม7ร6-ส�?งอ
นน�@  ไม7ได-สวดมนตQบทน
@นบทน�@ อ
นน
@นไม7เปFนของจ�าเปFน อ
น
น
@นไม7ใช7ธรรมะ...ม
นเปFนค�าพ6ดธรรมะเปFนช>?อของธรรมะ...ไม7ใช7ต
วธรรมะ 
ต
วธรรมะแท-ๆกFค>อต
วเราท�?ม�อย67น�@  เราน
?งอย67ท�?น�?  เราน
?งก�นหมากอย67ขณะน�@ 
ท�?เราก�าล
งน
?งท
บอย67...อาศ
ยไปมาอย67ขณะน�@  น�?...อย67ท�?ตรงน�@...เหFนไหม?  กF
สถานท�?ท�?เราน
?งท
บอย67ท�?น�?  ท�?เราก�าล
งอาศ
ยอย67ไปมาในขณะน�@  ต-นไม-ภ6เขา
เถาว
ลยQ  ท�?อย67ท�?อาศ
ยน
?น...ม
นม�แต7ต
วธรรมะหมดท
@งน
@นแหละ  คนเราไม7ร6-
เปFนอะไร...ถ-าท�กขQมากFท�กขQก
บส�?งท
@งหลายเหล7าน�@แหละ  เพราะไม7ร6-ตาม
ความเปFนจร�งของม
นท7านจ1งให-พ�จารณา  ถ-าหากว7าเหFนธรรมะท
@งหลาย
เหล7าน�@แล-วม
นกFไม7ยาก เพราะธรรมะท
@งหลายน
@นม�อย67ท�?น�?แล-ว ไม7ต-องเร�ยน
ม
นม�อย67แล-วท�?น�?แล-ว  ไม7ต-องเร�ยน...ม
นม�อย67แล-ว  ความส�ขเก�ดข1@นมาในใจ
ของเราน
?นกFเปFน  "ส�ขาธ
มมา"ความท�กขQเก�ดข1@นมาในใจของเรากFเปFน  "ท�ก
ขาธ
มมา"  ความส�ข...ความท�กขQ...ความพอใจความไม7พอใจน�@ม
นเปFนต
ว
ของธรรมะท
@งหมด ฉะน
@นท�กส�?งท�กอย7าง อ
นไหนท�?เราค�ดว7าถ6กธรรมะ...ค�ด
ว7าเราหร>อว7าของเราน
@น กFเปFนต
วสมมต�ว7าเปFนธรรมะ...อย7าได-ไว-ใจ ท7านจ1ง
ให-พ�จารณาให-ระว
ง  ถ-าไม7ระว
งธรรมะไม7ร6-จ
กธรรมะ...แล-วม
นกFจะเปFนท�กขQ 
เพราะท�?ถ6กแล-วกฎของธรรมะ...ม
นเปFนธรรมดาของม
น อย7างเราเก�ดข1@นมา
แล-วไม7อยากจะแก7...แก7แล-วไม7อยากจะเจFบ...เจFบแล-วกFไม7อยากตาย  ไม7
อยากพล
ดพรากจากล6กหลาน  อ
นน�@ค>อคนไม7ร6-จ
กธรรมะ  เข-าไปแก-ไขไม7
ได-...กFไม7เข-าไปแก- กFเลยท�าให-เปFนท�กขQ
อ
นความเปFนจร�งน
@น  พระศาสดาท7านพ�จารณาธรรมะหร>อปฏ�บ
ต�ธรรมะ  กF
ค>อการมาปฏ�บ
ต�อย7างน�@เอง ค>อให-ร6-เร>?องของม
น  "อะน�จจา วะตะส
งขารา อ�
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ปาทะวะยะ ธ
มม�โน อ�ป 
ชช�ตะวา น�ร�ฌ
นต� เตส
งว6ปะสะโม ส�โข"  ไม7ม�อะไร
ในส�?งเหล7าน�@...ม
นเปFนของไม7ม
?นคง  ไม7เท�?ยงแท-แน7นอนอย7างน�@  เม>?อใจเหFน
อย7างน�@ตามความเปFนจร�งแล-ว  ม
นกFเข-าไปเหFนธรรม...เข-าไปร6-ธรรม  ไม7ได-
สนใจย1ดม
?นหมาย...เหFนเปFนธรรมดา  เม>?อสกลกายของเราม
นเจFบ...ม
น
ป7วย...ม
นเฒ7าชราแล-ว  เรากFมองเหFนว7าม
นเปFนของธรรมดา..หนอ  ม
นกFจะ
ต-องเปFนไปอย7างน
@น  น�?ค>อหล
กธรรมะเบ>@องต-นม�การเก�ดข1@นเปFนธรรมดา  ม�
ความแปรเปล�?ยนไปเปFนธรรมดาในท7ามกลาง แล-วผลท�?ส�ดกFด
บไปส�@นไปใน
เบ>@องปลาย  ไม7ม�อะไรคงอย67ในสกลโลกใบน�@  อ
นน�@ค>อธรรมะท�?พระศาสดา
ทรงค-นพบว�ธ�แก-ไขเอาไว-ค>อการมาพ�จารณาธรรมะ  เม>?อเราร6-ว7าอ
นน�@เปFน
เรา  อ
นน�@เปFนของของเรา  เม>?อเก�ดม�ความโลภโมโทส
นตQจนล>มเน>@อล>มต
วกF
จะท�าให-เปFนท�กขQ  เพราะไม7ร6-จ
กธรรมะ  ถ-าร6-จ
กธรรมะแล-ว...กFจะต-องร6-จ
ก
ประมาณ  พอม�พอเปFนไปได-ตามอ
ตภาพ  พอม�ท�นส�ารอง  ม�ความซ>?อส
ตยQ
ส�จร�ต  เม>?อมองเหFนเพ>?อนมน�ษยQด-วยก
นกFเหม>อนก
นก
บเราเหFนพ7อแม7
เขา...กFเหม>อนก
บพ7อแม7ของเรา  เหFนล6กเหFนหลานเขา...กFเหม>อนก
บล6ก
หลานของเรา  เหFนของของเขากFเหม>อนก
บของของเราม
นเหม>อนก
นไป
หมดอย7างน�@  กFจะไม7เบ�ยดเบ�ยนซ1?งก
นและก
นต7างคนต7างกFหาก�นก
นตามน�@า
พ
กน�@าแรงของใครของเรา  อ
นน�@ม
นกFเปFนศ�ลเปFนธรรมข1@นมาเองเท7าน
@น
แหละ
เอ-อ!...น
?นแหละถ-าม
นเปFนศ�ลเปFนธรรมข1@นมา...แล-วม
นกFจะสบาย
เท7าน
@น...เพราะเข-าใจธรรมะท�?ต
วม
นม�อย67เปFนอย67น�?กFให-พ�จารณาร6-ว7า...ม
นกF
เปFนอย7างน
@นแหละ  จะท�าอย7างไร...เพราะม
นกFต-องเปFนอย7างน
@น  เราเข-าใจ
อย67...ร6-อย67ว7าม
นเปFนอย7างน
@น เหม>อนก
บท�?เราปล6กถ
?วปล6กแตง ปล6กฟ 
กทอง
ปล6กฟ 
กเข�ยวอย7างน
@นแหละ  ปล6กแล-วม
นกFเก�ดข1@นมา  เก�ดข1@นมาแล-วกFแก7 
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แก7แล-วม
นกFเน7าเส�ยไป เม>?อเราร6-จ
กอย7างน�@  เรากFร6-มาจ
ดการก
บม
นเส�ยก7อน
ซ�...ต
@งแต7ม
นย
งไม7ท
นเน7าเส�ย จะน�าเอามาต-มมาแกง.น�ามาร
บประทานหร>อ
จะเอาไปขาย  เอาไปแลกเปล�?ยนก
บอะไร  ให-ม
นเก�ดประโยชนQกFร�บจ
ดการ
ก
บม
นเส�ยซ�...  จะมาม
วน
?งเส�ยดายต7อเม>?อม
นเน7าเส�ยไปแล-ว  ม
นจะม�
ประโยชนQอะไรล7ะ...  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  เราจะปล7อยให-ส
งขารของเราน
@นแก7
เฒ7าเจFบป7วยและตายไปเส�ยก7อนถ1งจะร-องไห-เส�ยใจเส�ยดายตามในภาย
หล
ง ม
นท�าไมจะเก�ดประโยชนQ  กFเหม>อนก
นก
บฟ 
กเข�ยวฟ 
กทอง...เราจะได-
ประโยชนQอะไรก
บม
น  เม>?อปล6กแล-วกFปล7อยให-ม
นเน7าท�@งไปเส�ยเฉยๆ  แล-ว
ถ1งจะมาน
?งร�าพ1งร�าพ
นค�ดเส�ยดายตามภายหล
ง  ปล6กข1@นมาแล-วกFปล7อยให-
ม
นเน7าท�@งไปเส�ยเฉยๆ  ถ1งจะมาน
?งค�ดว7า...เส�ยดายหนอๆ...จะเส�ยดายเอา
อะไร?...
คนเราน�@กFเหม>อนก
น  เม>?อย
งหน�7มสาวย
งม�ก�าล
งว
งชาอย67  พอท�?จะประพฤต�
ปฏ�บ
ต�ได- พอท�?จะพ�จารณาได- พอละได-ในส�?งท�?ไม7ด�ไม7งาม กFพาก
นละ...พา
ก
นถอนออกซ�...หร>อจะม
วแต7น
?งนองพ�ไรร�าพ
นว7า  โอ!...เจFบหนอ...ไข-
หนอ...เส�ยดายหนอ...แต7เฒ7าเรFวหนอ...กล
วจะตายหนอ ฯลฯ  ...อย7างน�@ม
น
จะเก�ดประโยชนQอะไร  ท
@งๆท�?จะพ6ดจะบ7นจะว7าอย7างไร  ม
นกFจะต-องเน7า
เหม>อนก
บฟ 
กทองอย67เช7นน
@นแหละ  ฉะน
@นถ-าคนฉลาดคนม�ป 
ญญากFให-
พ�จารณาธรรมะ ถ-าพ�จารณาธรรมะแล-ว กFต-องร6-จ
กกาลร6-จ
กเวลา เรากFมาส
?ง
สอนจ�ตใจของเรา  ให-ม�ความส�ขความส�าราญอย67ในป 
จจ�บ
นน�@  น�?...กFค>อการ
ประพฤต�ธรรม  การปฏ�บ
ต�ธรรม  หร>อการฟ 
งธรรมให-เข-าใจ  เม>?อเข-าใจการ
ฟ 
งธรรมแล-ว...กFร6-จ
กธรรม เม>?อร6-จ
กธรรมเปFนต-น...กFร6-จ
กกฎของธรรมะ เม>?อ
ร6-จ
กกฎของธรรมะ...กFจะไม7เข-าไปจ
บย1ดม
?นหมายในส�?งต7างๆ  เข-าใจและร6-
ว7าส�?งเหล7าน�@เม>?อถ1งกาลถ1งเวลาม
นกFจะต-องม�อ
นเปFนไป
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อ
นน�@กFเปร�ยบเหม>อนใบไม-ของเราน�@แหละ  ถ1งฤด6ใบไม-ผล�เว�ยนมาถ1งม
นกF
ผล�แตกใบออกมา ป�ต7อไปเม>?อถ1งฤด6ใบไม-ร7วง ใบของม
นกFจะร7วงหล7นลงไป 
ร7วงหล7นลงไปแล-วกFผล�แตกใบออกมาอ�ก เรากFควรจะร6-จ
กธรรมชาต�ของม
น
ว7า เอ-อ!...ฤด6น�@เปFนฤด6ใบไม-ร7วงหรอก ฤด6น�@เปFนฤด6ใบไม-ผล�หรอก เรากFพ6ด
ตามหล
กของม
นอย7างน
@น  ม
นกFร7วงจร�งๆ  ผล�ข1@นมาใหม7จร�งๆ  คนม
นกF
เหม>อนใบไม-น�?แหละ  เราจะไปร-องไห-เส�ยใจก
บม
นน
?นหร>อ...จะไปห
วเราะ
ด�ใจก
บม
นน
?นหร>อ  ถ-าร6-จ
กอย7างน
@น  ร6-จ
กถ1งหล
กความจร�ง  กFเหม>อนก
บเรา
ร6-จ
กฤด6ใบไม-ร7วง...ร7วงแล-วม
นกFต-องผล�ใบใหม7ออกมาอ�ก  ส
งขารร7างกาย
ของเรากFเหม>อนก
น เม>?อประช�มปร�งแต7งรวมก
นข1@นมา ถ1งเวลาม
นกFจะหาย
ไป  อย7างเราม�เพ>?อนม�ตรสหายม�ล6กม�หลานมาอย67ร7วมก
น  ม�ความเปFนอย67
ร7วมก
นว
นหน1?งเปFนต-น  ส
กว
นหน1?งกFจะต-องม�ความพล
ดพรากจากก
นเปFน
ธรรมดาของม
น  ให-เราเข-าใจไว-อย7างน�@  ค>อ...น�?...ม
นเปFนธรรมะ  น�?ค>อ...กฎ
ของธรรมะ ธรรมะน
@นอย67ในต
วในกายในใจ อย67ในส
งขารของเราท
@งหมด ให-
ปฏ�บ
ต�ธรรมะ...เพ>?อร6-ธรระ เม>?อร6-ธรรมะแล-ว...เราม
นกFจะสบาย ม
นจะสบาย
อะไร?  สบายเพราะเราไม7ไปย1ดม
?นหมายม
?นน
?นแหละ  ร6-เร>?องของม
นว7าส�?ง
น
@นเปFนอย7างน
@น เปFนไปตามเร>?องของม
น ให-เรามาพ�จารณา ไม7ต-องไปมอง
ด6ท�?อ>?นไกล  ให-เราน
@นพาก
นเข-ามาว
ดประพฤต�ปฏ�บ
ต�ให-ม�ศ�ลธรรม  "ว
นค>น
ล7วงไปๆ  เราท�าอะไรอย67...เราพ�จารณาอะไรอย67"  ให-เราพยายามกระท�าใจ
ของเราไม7ให-ม�ความข�7นม
วเม>?อใจเราจะม�ความข�7นม
ว  กFให-ระล1กถ1งค�ณ
พระค�ณเจ-า ใจม
นข�7นข1@นมา...ใจไม7ด�ข1@นมา น
?นแหละ...  เราก�าล
งจะตกนรก 
ฮ1?มๆ...ว
นน�@เราจะจ
ดการก
บม
นเส�ยด�ไหมหนอ?  ม�ความค�ดเค�ยดแค-นข�7น
เค>องอย67ในใจอย7างน
@น  อ
นน�@แหละ...ระว
งให-ด�ม
นจะพาเราให-ไปตกนรก ถ-า
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เราม�ความท�กขQอย67ตลอดว
นตลอดค>น  น
?นแหละตกนรกจร�งๆท�น�@...  ฉะน
@น
จ1งว7าคนเราน
@นจ�ตใจเปFนของส�าค
ญ
ฉะน
@นเม>?อถ1งว
นธรรมสวนะเว�ยนมาถ1ง ในว
นข1@น-แรม ๘ ค�?า,  ๑๕ ค�?า กFให-
พาก
นมาอบรมบ7มน�ส
ย  จะได-ร6-จ
กข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของต
วเรา  ร6-จ
กการ
ร
กษาต
วเอง ร
กษากาย ร
กษาวาจา ร
กษาใจ การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ธรรมะกF
อย67ท�?เรา  เพราะฉะน
@นจ1งพาก
นพ�จารณา  น-อมเอาเข-ามาไว-ในจ�ตใจของเรา 
อย7าฟ 
งเฉยๆ...ฟ 
งแล-วให-น�าเอาไปประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�?บ-านของเราด-วย.ให-
เราพ�จารณาด6เม>?อเวลาใจของเราม�ความโมโหโกรธแค-น  กFให-หม
?นเพ�ยร
ปร
บปร�งร
กษาต
วเอง...ส
?งสอนต
วเอง  ถามไปฟ 
งไปแล-วให-น�าเอากล
บไป
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�  จ�าเอาไว-ในล
กษณะอย7างน�@  ให-เราม�ความร6-ส1กร
บผ�ดชอบ
อย67ในจ�ตใจของเราอย67เสมอ  น
?นแหละถ-าหากว7าใจของเราม�ความสว7างไสว 
ม�ความบร�ส�ทธ� tขาวสะอาด  ไม7ม�ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ม
นไม7
เศร-า...ไม7ม
วหมอง...ม
นไม7ท�กขQทน เท7าน
@นแหละใจเปFนบ�ญแล-ว ใจพ-นจาก
นรกแล-ว  ใจพ-นจากอาสวะท
@งหลายแล-ว  น
?น...ให-เรามาด6จ�ตใจของเรา  ถ-า
เวลาม
นโมโหข1@นมากFให-พ�จารณาด6  เวลาใจด�ข1@นมากFพ�จารณาด6เหม>อนก
น 
ปล7อยม
น...วางม
น...วางอารมณQเหล7าน�@ลงเส�ย  อย7าไปเช>?อม
นจนเก�นไป 
อย7าไปส7งเสร�มม
นในทางไม7ด�ไม7งาม  ให-ส
?งสอนต
วเอง  ฉะน
@นผ6-ร
กษาจ�ต
ของต
วเอง จ1งป-องก
นความผ�ดท
@งหลายได- หย�ดจ�ตท�?ม
นก�าล
งจะไป...
"จ�ต"  น�@เหม>อนก
นก
บ  "ควาย"  ท�น�@เรามาร
กษาจ�ตของเรา"ผ6-ร6-"  ร
กษาจ�ตค>อ 
"เจ-าของควาย"  อาหารของควายน
@นค>ออะไร?อาหารของควายน
@นค>อข-าว
หร>อหญ-า  ถ-าเราตามร
กษาจ�ตของเรากFค>อ  "คนเล�@ยงควายจะต-องท�า
อย7างไร?" คนเล�@ยงควายกFจะต-องเหFนควายของต
วเอง ว7าควายม
นก�าล
งอย67
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ในล
กษณะท7าท�อย7างไร...เรากFร6-จ
กหมด  ม
นจะเข-าป7าเข-าดง  ลงน�@าลงห-วย
เรากFร6-จ
ก หร>อม
นจะไปเข-าร
@วเข-าสวนเขา...เรากFร6-จ
ก เพราะเรามองด6ควาย
ของเราอย67ถ-าม
นจะเข-าไปใกล-ร
@วใกล-สวนของเขา  เรากFตะเพ�ดไล7ม
น...อย7า
ไปส7งเสร�มม
น เราตามร
กษาจ�ตกFเหม>อนก
น ส�?งท�?จะท�าให-เราเก�ดม�ความส�ข
ความท�กขQ  ม�ความอ�จฉาพยาบาทน
@นค>อข-าวค>อหญ-าอารมณQของจ�ต...จ�ต
ม
นจะม�อ�จฉา...จ�ตม
นจะม�พยาบาท...จ�ตโลภอ
นน
@น...โกรธอ
นน�@เรากFร6-จ
ก 
เพราะจ�ตเปร�ยบเหม>อนก
บควาย  ผ6-ม�ป 
ญญาผ6-ร6-ท
@งหลายกFเหม>อนก
นก
บ
เจ-าของควาย ถ-าจ�ตของเราจะค�ดด�ค�ดช
?ว เรากFร6-จ
กเร>?องของม
น เรากFร
กษา
ส
?งสอน...ทรมานม
นได-  เหม>อนก
นก
บคนเล�@ยงควายตามร
กษาควาย ม
นจะ
ไปก�นข-าวเข-าไปในร
@วในสวนของเขา  เรากFไล7ม
นได-  เพราะเราคอยด6ควาย
ของเราอย67  การร
กษาต
วเองกFเหม>อนก
น กFต-องร
กษาอย7างน
@น อ
นน�@ค>อการ
ตามร
กษาจ�ตของต
วเอง  "ผ6-ใดตามร
กษาจ�ตของตน...ผ6-น
@นจะพ-นจากบ7วง
ของมาร"  กFต-องพ-นซ�...กFเหม>อนก
นก
บคนตามร
กษาควายน
?นแหละ  ควาย
ม
นจะเข-าไปก�นหญ-าก�นข-าวในนาเขาเรากFไล7ม
นจะเข-าร
@วเข-าสวนเขาเรากF
ไล7  ม
นจะไปในทางไม7ด�ไม7งามเรากFไล7ม
นกFพ-นจากความเส�ยหาย  พ-นจาก
ความผ�ดเท7าน
@น  น
?น...ตามร
กษาจ�ตเจ-าของ  กFเหม>อนก
นก
บคนตามร
กษา
ควาย ม
นจะเกล�ยดผ6-น
@น...โกรธผ6-น�@  ม
นจะหลงอ
นน
@น...หลงอ
นน�@  เรากFตาม
ร
กษาจ�ตของเราอย67อย7างน
@น  ในเร>?องความช
?วเราไม7ส7งเสร�มม
น...ก�าราบ
สอนม
นอย67เร>?อยๆ  ม
นกFสอนได-เท7าน
@นแหละ  ถ-าตามร
กษาต
วเองแต7น�?กล
บ
ไม7ร6-จ
กร
กษาต
วเอง  น
?งอย67เฉยๆม
นกFม�ธรรมะ  คนเราน
@นจ�ตม
นจะไม7อย67
เฉยๆหรอก  ไม7ร6-จ
กปฏ�บ
ต�อะไร  กฎน
@นเปFนอย7างไร  ธรรมน
@นอย67
ท�?ไหน?...ไม7ร6-จ
ก  ถ-าเราร6-จ
กอย7างน�@น
?งอย67ม
นกFค�ดปร�งแต7งไปเร>?อยๆค�ด
ร
ก...ค�ดช
ง...ค�ดน-อยใจ...ค�ดด�ใจเส�ยใจ...ค�ดว�ตกก
งวล  ค�ดไปหลายๆอย7าง 
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ถ-าเราตามร
กษาเรากFต-องร6-จ
ก ถ-าร6-จ
กแล-วเรากFทรมานม
นซ�...อ
นไหนม
นไม7
ด�ไม7งาม  เรากFตะคอกม
นซ�...ไล7ม
นออกไปอย7าให-ม
นอย67ก
บเราซ�...อย7าให-
ม
นโผล7ข1@นมาได-  อย7างน�@ม
นกFเปFนการปฏ�บ
ต�เท7าน
@น  เก�ดมาแล-วกFด
บ
ไป...เก�ดแล-วด
บไป น
?น...ค>อการตามร
กษาจ�ตของตน น�?...ค>อธรรมะค>อการ
ปฏ�บ
ต�ธรรม อ
นน�@กFเหม>อนก
นน
?นแหละ  อย7าได-พาก
นมาเฉยๆ  กล
บไปถ1ง
บ-านแล-ว ถ1งเราจะม�งานท�?ต-องท�า จะรดสวน เล�@ยงเปFดเล�@ยงไก7ห�งหาอาหาร 
หร>อท�าอะไรต7างๆกFให-ตามด6จ�ตของเราอย7าได-ท�@งไป  ถ-าตามร
กษาจ�ตของ
ต
วเอง  เรากFจะร6-ต
วเรากFคอยห-ามต
กเต>อนต
วเอง  เหม>อนก
นก
บเราตาม
ร
กษาควายน
?นแหละ ม
นจะเข-าไปก�นข-าวกล-าในนาเขา หร>อก�นพ>ชผ
กในร
@ว
สวนของเขาเรากFตะเพ�ดไล7ม
นออก  หร>อม
นจะหน�ไปไม7กล
บบ-าน  เรากFไล7
ม
นกล
บมา  เราตามร
กษาจ�ตของเรากFเปFนอย7างน
@น  ม
นจะออกไปข-างนอก 
ม
นจะไปอ�จฉาพยาบาทผ6-อ>?น เรากFต-องต-อนม
นกล
บเข-ามา จะไปส7งเสร�มม
น
ท�าไม...อ
นน�@กFให-ร6-จ
กอะไรๆต7างๆ  ถ-าจ�ตของเราม�ความโกรธข1@นมากFต
@งท7า
จะส6-ช7วยม
นด-วยซ�@าไป  ถลกผ-าข1@นแสดงท7าท�?ช7วยส7งเสร�มม
นอ�กอย7างน
@น 
ม
นจะร
กษาต
วเองได-อย7างไร  ในเม>?อเราเองกFเหFนพร-อมร7วมส7งเสร�มไปก
บ
ม
นอย7างน
@น  น
?น...ม
นเปFนส�?งไม7ด�กFไปช7วยม
นอย7างน
@น  ม
นกFเลยละไม7ได- 
เพราะคนไม7เคยร
กษาต
วเอง  เหFนท7าว7าม
นจะไม7ด�...แล-วกFหย�ด  ค�ดว7า 
เอsะ!..เราจะเอาม
นไปด-วยได-ไหม...  "ให-หน�"  บอกต
วเองว7าอย7างน
@นกFได- 
เม>?อถ6กอารมณQมากระทบกFห
นท7าส67ใส7เขาปากกFถามเขาว7า  "เคยตายไหม?" 
เอาแล-วซ�...ไปส7งเสร�มม
นอย7างน
@นท�าไม  เอ-า...เรากFด6อย7างน�@แหละต
วธรรม 
การปฏ�บ
ต�ธรรม  จะไปเร�ยนเอาในพระไตรป�ฎกท�?ไหน  เราอย7าไปส7งเสร�ม
ม
นในทางท�?ผ�ดซ�...
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...เม>?อกายของเราหมดลมหายใจแล-ว  ว�ญญาณม
นกFต-องหน�ออกมา  ฉะน
@น
เร>?องน�@เราย
งหลงอย67 สร-างความท�กขQสร-างความอยาก สร-างบาปสร-างกรรม
อย67เด�wยวน�@...เพราะอะไร? เพราะเร>?องของกาย
....ให-ญาต�โยมสรงน�@าตามประเพณ�น�ยม ท�?เราได-เคยพาก
นท�ามา
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๗๕ - อย9าหลงอารมณ:
http://ajahnchah.org/thai/Dont_Get_Lost_in_Moods.php 

ความย1ดม
?นถ>อม
?น
เม>?อม�เรา กFม�ของเรามาหมายม
?น เหม>อนก
นก
บฝาผน
ง ถ-าไม7ม�ห
วตะป6แล-ว
ห-อยเส>@อไม7ได- ห-อยกางเกงไม7ได- ไม7ม�ท�?เกาะฉ
นใด ถ-าภาวนาถ1งท�?แล-วม
นกF 
"ไม7ใช7เรา" "ไม7ใช7ของเรา" เปFนต-นพระอรห
นตQท7านจ1งหล�ดพ-น หล�ดพ-นจาก 
"เรา"  หล�ดพ-นจาก  "เขาอาสวะท
@งหลายไม7ม�ท�?เกาะ  อาสวะท
@งหลายไม7ม�ท�?
แอบอ�ง ไม7ม�ท�?พ1?ง ถ-าม
นหมดต
วเรา
การกระท�าท�กว
น การประพฤต�ท�กว
น การพ�จารณาท�กเวลา จ1งเปFนป 
ญหา
ท�?จะแก-ป 
ญหาให-ร6-จ
กต
วว7าเราหร>อไม7ใช7ของเราออก  ถ-าย
งม�ต
วเราอย67อย7าง
อ�ปาทาน กFม�ของเราตลอดไป เม>?อม�ของเรา กFม�ของหาย ม�ของได- เม>?อม�ได-
เม>?อม�เส�ย  กFม�ส�ขกFม�ท�กขQ  เม>?อม�ส�ขเม>?อม�ท�กขQกFม�เหต�ม�ป 
จจ
ยหม�นเว�ยน
เปล�?ยนไป ไม7ม�ท�?ส�@นส�ดท�?จบลงได-
ฉะน
@นพระพ�ทธเจ-าของเราท7านจ1งเน-น  เน-นข-อประพฤต�  เน-นข-อปฏ�บ
ต�ให-
เหFนตามเปFนจร�ง  เม>?อเหFนตามเปFนจร�งแล-วกFสบาย  แต7เราไม7ค7อยเหFนตาม
เปFนจร�งได-ง7าย
สม
ยก7อนศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญาไม7ค7อยม�  ม�แต7ว7าบรรล�ธรรมะไปฟ 
งธรรมกF
ภาวนาไปด-วย  เม>?อร6-จ
กธรรมความละอายกFเก�ดข1@นมาไม7กล-าท�าในส�?งท�?ผ�ด
ทางกาย  วาจา  ใจ  เพราะได-ฟ 
งธรรมะ  ร6-เร>?องตามความเปFนจร�งแล-วจ1งม�
ความละอาย ความละอายท7านเร�ยกว7า"ศ�ล"  จ�ตท�?ม
?นอย67ก
บความละอายว7า
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จะเปFนบาปอย67น
@น  ความม
?นในอารมณQท�?ว7าม
นเปFนบาปอ
นเด�ยวน
@นเร�ยกว7า 
"สมาธ�" กFได- เม>?อสมาธ�ความม
?นอย67ในอารมณQ ไม7กระท�าบาป ท�าใจให-ส�ข�ม 
"ป 
ญญา"  ความร6-เท7าท
@งหลายกFเก�ดข1@นมา บรรล�ถ1ง  "สนต�ธรรม"เหFนต
วเรา
ของเราตามความเปFนจร�งว7าม�ใช7เราข1@นมา เปFนต
วป 
ญญาเก�ดข1@นมาพ-นจาก
ว
ฏฏะสงสารอ
นน�@ได-  ฉะน
@นในคร
@งพ�ทธกาลท7านว7า  เม>?อม�การฟ 
งธรรมกF
บรรล�ธรรมเท7าน
@นเอง เม>?อม�ศ�ล สมาธ�แล-ว ป 
ญญากFเก�ดข1@นมา

ความพอใจท�าให-หมดป 
ญหา
เม>?อหากว7าเราพอแล-ว ส�?งอ>?นกFหมดราคา พ6ดง7ายๆว7าเราร
บประทานอาหาร 
แม-ว7าอาหารจะเอรFดอร7อยอย7างไรกFช7างม
น  เม>?อม
นม�เก�นท�?เราต-องการแล-ว 
ถ-าหากว7าเราอ�?มอย67ท�กอย7างแล-ว อาหารท�?เหล>อน
@นม
นหมดราคาน-อยลง ไม7
เหม>อนเราร
บประทานคร
@งแรก  ท�แรกอ
นน
@นกFจะเอา  อ
นน�@กFจะเอาม�ราคา
หมดท�กอย7าง  พออ�?มเข-าอ�?มเข-า  อาหารท�?อร7อยย7อมหมดราคาน-อยลง 
เพราะเราอ�?ม ม
นเลยเปFนของหมดราคา เม>?อความห�วม�อย67กFเอาหมด ผ
กน�@า
พร�กกFเอา แก7เท7าไรกFว7าอ7อน เพราะความห�วม�อย67  ความอยากม�อย67เปFนต-น 
ความต-องการม�อย67  เม>?อความเปFนเราเปFนเขาม�อย67เปFนต-น  ม
นกFม�ป 
ญหาอย67
ตลอดกาลตลอดเวลาเสมอ

หลงโลก หลงอารมณQ
ด
งน
@นการฟ 
งธรรมะเพ>?อจะอบรมใจเราให-เก�ดป 
ญญา  เพ>?อให-ไปแก-ป 
ญหา
ของโลก  ป 
ญหาของโลกอย67ไหน  "โลก"  ค>อ"อารมณQ"  ท�?ม�อย67รอบๆตา  ห6 
จม6ก  ล�@น  กายเปFนต-น  จ
ดได-ว7าเปFนอารมณQ  ด�ช
?วท
@งหลายท
@งปวงเปFน
อารมณQ  อารมณQท
@งหลายท
@งปวง  ถ-าเราหลงอารมณQกFค>อเรา  "หลงโลก" 
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"หลงโลก"  กFค>อ"หลงอารมณQ"  ค�าว7าด6โลกไม7ใช7ว7าน
?งเคร>?องบ�นไปรอบโลก 
โลกน
@นค>ออารมณQ  อารมณQท�?ชอบใจไม7ชอบใจ  ม�ส�ขม�ท�กขQ  ท
@งหมดท7าน
เร�ยกว7า  "อารมณQ"  ซ1?งม
นเก�ดข1@นก
บใจเรากFม�  น
?งอย67เฉยๆกFเก�ดข1@นทางตา 
ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ เราม�อย67รอบส�?งท
@งหลายเท7าน�@แหละเม>?อเราได-ส
มผ
สก
บ
อารมณQท
@งหลายแล-ว  ใจเราม
นจะหลงอารมณQถ-าม
นหลงอารมณQม
นกFแก-
ป 
ญหาของโลกไม7ได-  เม>?อแก-ป 
ญหาของโลกไม7ได-ใจเรากFเศร-าหมอง  กFไม7
ผ7องใสต�ดอย67ในโลก  เม>?อแก-ป 
ญหาไม7ได-  ถ-าม
นต�ดป 
ญหาข-องป 
ญหาข1@นมา
จร�งๆแล-ว  บางท�กFร-องไห-น�@าตาไหล  เคยร-องไห-ไหม?  แก-ป 
ญหาล6กไม7ตก 
แก-ป 
ญหาเม�ยไม7ตก  แก-ป 
ญหาว
ตถ�ข-าวของเง�นทองไม7ตก  แก-ป 
ญหาความ
เจFบไข-ไม7ตก ม�แต7น�@าตาไหลออกมาเท7าน
@นแหละ คนโง7คนไม7ม�ป 
ญญา

สภาพของโลกและอารมณQ
คนแก-ป 
ญหาของโลกไม7ได-กFร-องไห- ถ-าไม7ร-องไห-กFหน� หน�ไปย�งต
วตาย หน�
ไปก�นยาตาย หน�ไปโดดน�@าตาย ม
นกFหน�ไปอย7างน
@นแหละ เพราะคนโง7คน
ช
?วหน�ไปท
?วน
?นแหละ  เหม>อนก
บไฟม
นไหม-ป7า  ส
ตวQต7างๆกFหน�ไปตาม
ส
ญชาต�ญาณของม
นเพราะกล
วตายม
นด
บไฟไม7ได-  มน�ษยQเราน�@เหม>อนก
น
ฉ
นน
@น ม
นต�ดในอารมณQ แก-อารมณQของโลกไม7ได- เด�wยวกFทะเลาะก
น เด�wยว
กFว�7นวายก
นเด�wยวห
วเราะเด�wยวกFร-องไห-ว�7นวาย  เปFนอย67อย7างน�@เอง  สภาพ
ของโลกเปFนอย67อย7างน�@

หลงโลกจ1งท�กขQ
ฉะน
@น เราฟ 
งธรรมกFเพ>?อจะได-ม�ความร6- ไปแก-ป 
ญหาของโลก เพราะโลกอ
น
น�@ไม7ต-องแก-ป 
ญหาอะไรให-ม
นมากมาย  มาแก-ความเหFนของเรา  มาแก-
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ความค�ดของเรา  มาแก-ท�ฏฐ�ของเราให-ม�ความเหFนอ
นถ6กต-องเปFนส
มมา
ท�ฏฐ�เท7าน
@น โลกท�?ม
นต
@งอย67ม
นกFต
@งอย67ตามสภาพของม
น เพราะเราไปหลง
โลกม
นจ1งท�กขQ โลกน
@นม
นไม7ท�กขQ โลกน
@นม
นไม7ยาก เราเปFนคนยาก
เหม>อนก
บเราเด�นทางหนทางไกลเท7าไร  ม
นกFไม7เหน>?อยก
บเรา  หนทางไม7
เหน>?อยเราผ6-เด�นน�@เหน>?อย  เราผ6-ว�?งน�@ม
นหน
กหนทางม
นจะไปไหนกFช7าง  ม
น
ไม7เม>?อย  ม
นกFไม7เหน>?อย  ม
นเหน>?อยเพราะเราเด�นทาง  ม
นเปFนอย7างน�@ 
ฉะน
@นทางม
นพอด�ของม
นอย67 พอด�อย7างไร ถ-าเราเด�นเหน>?อยเรากFพ
ก กFไม7
เปFนไรถ-าเราฉลาด  ถ-าเหน>?อยแล-วย
งข>นเด�นไปกFตายก
บหนทางเท7าน
@น
แหละทางไม7เปFนอะไร  ถ1งแม-ว7าเราจะหย�ด  ม
นกFไม7บ
งค
บให-เราเด�นไปอ�ก 
ถ1งแม-เราจะไปอ�กม
นกFไม7บ
งค
บให-เราหย�ด  โลกม
นเปFนอย7างน�@  ถ-าเราร6-จ
ก
ทางกFร6-จ
กก�าล
งของเรา  พอสมควรเรากFพ
กได-เราจ1งค7อยเด�นไป  เปFนเร>?อง
ของเรา คนร6-จ
กทางเปFนอย7างน�@
คนร6-จ
กโลกกFเหม>อนก
น  โลกม
นเปFนของม
นอย67อย7างน
@นเองทางน
@นกFเปFน
โลก โลกน
@นกFค>อหนทาง ถ1งแม-ว7าเราเด�นต7อม
นกFไม7ส�@นส�ดส
กท�  โลกไม7ได-
ท�าให-เราท�กขQ  เราท�กขQเอง ฉะน
@นจ1งมาแก-ท�?เรา  ใจเราน�@ม
นหลงโลก ไม7ใช7
โลกหลงเรา เราม
นหลงโลกเข-าใจไหม? ถ-าว7าอาหารท
@งหลาย ถ-าม
นอร7อย 
ไม7ใช7อาหารม
นหลงเรา  เราม
นหลงอร7อยอ
นน
@น  หลงหวาน  หลงเปร�@ยว 
หวานกFพอด�ของม
น เปร�@ยวกFพอด�ของม
น ม
นเปFนของพอด�

โลกเปล�?ยนแปลงไปตามธรรมชาต�ของม
น
โลกน�@เปFนของพอด�  แต7เราม�ความโลภ  ทะเยอทะยาน  ไปเอง  ไม7ร6-จ
กโลก 
ไม7ร6-จ
กภาษาของโลก  ไม7ร6-จ
กความหมายของโลกว7าม
นเปล�?ยนแปลงอย67
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ตามธรรมชาต�ของม
น  อย67ท�ก  ว�นาท�  ว7าเม>?อม
นเก�ดแล-วม
นกFแก7  แก7แล-วกF
เจFบ เม>?อเจFบแล-วม
น กFตาย
คนท
@งหลายเก�ดแล-วกFไม7อยากแก7  แก7แล-วไม7อยากไปทางไหน  อยากอย67
อย7างน�@  ให-ม
?นคงให-ย
?งย>นอย67น�?  อย67ก
บล6กก
บหลานน�?  "ล6กไปไร7ไปนา ล6กไป
สวนมาบ-าน  คนข�@คร-านให-นอนอย67บ-านอย7างเด�ยวเท7าน
@น  ไม7ต-องไปท�?ไหน
อ�ก"  อยากอย67น�?ไม7อยากไปทางไหน  ไม7อยากให-เฒ7า  ไม7อยากให-เจFบ  ไม7
อยากให-ว�7นวาย  ไปก
@นแม7น�@าทะเลเอาไว-  ถ-าก
@นไม7อย67กFท7วมบ-านท7วมเร>อน
เหม>อนเก7าน
@นแหละ ตายหมดเหม>อนเก7าน
?นแหละ

ร6-แจ-งโลก
ท7านจ1งให-พ�จารณาโลก  ป 
ญญาร6-เท7าตามความเปFนจร�งของโลก  โลกเปFน
อย7างใดกFให-ร6-เท7าตามเปFนจร�งม
นซะ  ถ-าเราร6-จ
กป 
ญหาของโลกแล-ว  กF
เหม>อนก
นก
บเราร6-จ
กธรรมะ  ร6-บรรล�ธรรมะเม>?อร6-จ
กธรรมะแล-วม
นกFร6-แจ-ง
โลก เม>?อร6-แจ-งโลกกFไม7ต�ดในโลกเปFน "โลกว�ท6 ร6-แจ-งโลก"
ฉะน
@นธรรมะน�@จ1งม�อาน�สงสQมาก  ท7านว7าฟ 
งธรรมะม�อาน�สงสQมาก  การให-
ธรรมเปFนทานได-บ�ญมากกว7าส�?งท
@งหลายปวงม
นกFถ6กอย67การฟ 
งธรรมกFได-
บ�ญ  คนฟ 
งธรรมเอาบ�ญเก�ดจากการฟ 
งไม7ค7อยม�  ท�กว
นน�@ฟ 
งแล-วหมดไป 
หมดไปเร>?อยๆ ไม7ร6-จ
กอะไรการฟ 
งธรรม การร
กษาศ�ล ป�น�@ชาวพ�บ6ลฯเขามา
รดน�@า เขามาขอศ�ล ขอกFให- น
?งด�ๆ อาราธนาแล-ว ข-อ ๑.  อย7าฆ7าส
ตวQ ๒. 
อย7าล
กขโมยของเขา ๓. อย7าไปนอกใจล6ก ใจผ
ว ใจเม�ย ข-อ ๔. อย7าโกหก
ก
น ข-อ ๕. อย7าก�นส�รา เอาแหละใครจะเอากFเอา ถ-าจะเอา เอาไหมล7ะ? พ6ด
อย7างน�@  ท�าไมให-ศ�ลง7ายจ
ง  น
?นแหละให-ง7ายๆอย7างน�@แหละ ม
นจะยากอะไร
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ถ-าจะเอา  เอาไหมล7ะเร>?องเท7าน�@  เร>?องไม7มากหรอก  เขาไม7ค7อยได-ย�น  เขา
อาราธนาขอศ�ลกFว7าไป ม
นไม7ค7อยได-เร>?องแบบน
@น ม
นตรงเก�นไป

ข-าวไม7ก�นจะก�นแต7ร�า
กระเทาะเอาเปล>อกเอาร�าม
นออกหมด  ไม7ค7อยอยากจะได-ม
นไม7ร6-จ
ก
ของก�นหร>อน�?  ท�เอาข-าวสารให-ไม7ค7อยอยากจะก�น  แต7ถ-าเล�ยแกลบเล�ยร�า
น
@นเรFวมาก ชอบมาก
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เม>?อพระป 
ญจว
คค�ยQหน�จากพระพ�ทธองคQแล-ว  ท7านเหFนว7าเปFนลาภเปFนโชค
ของท7าน  จะได-ม�โอกาสท�าความเพ�ยร  คร
@งเม>?อพระป 
ญจว
คค�ยQอย67กFว�7นวาย
ก7อกวนหลายอารมณQ  บ
ดน�@พระป 
ญจว
คค�ยQออกจากท7าน  พระป 
ญจว
คค�ยQ
เหFนว7าพระพ�ทธองคQน
@นคลายออกจากความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมาก 
เพราะว7าสม
ยก7อนน
@นเอาจร�งเอาจ
งเร>?องอ
ตตก�ลมถาน�โยโค  เร>?องการ
ทรมาน เร>?องการขบ เร>?องการฉ
น เร>?องการหล
บการนอน เอาแท-ๆ เม>?อถ1ง
คราวอ
นน�@แล-ว  พอมาพ�จารณาแล-วม
นกFไม7เปFนไป  ประพฤต�ด-วยท�ฏฐ� 
ประพฤต�ด-วยมานะ ด-วยความย1ดม
?นถ>อม
?น ค�ดปรารภโลกว7าเปFนธรรม ค�ด
ปรารภตนว7าเปFนธรรมม
นไม7ได-ปรารภธรรมะ
อย7างว7าเราจะทรมาน  ปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ  ก7อนจะท�าอย7างน
@นกFปรารภว7า
ให-โลกสรรเสร�ญ ให-เขาว7าน�?แหละเปFนคนเอาจร�งเอาจ
งกFเลยท�าอ
นน
@น เปFน
โลกหมด ท�าเพ>?อความยกย7องสรรเสร�ญ ให-เขาว7าด� ให-เขาว7าเล�ศ ให-เขาว7า
ประเสร�ฐ  ให-เขาว7าปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบ  ค�ดอย7างน�@แล-วจ1งท�า  เร�ยกว7าม
น
ปรารภโลก  อ�กอย7างหน1?งค>อปรารภตนเอง  เช>?อม
?นในความเหFนของตนเอง 
เช>?อม
?นในการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของตน  ใครจะว7าผ�ดกFช7างถ6กกFตาม  ไม7เอา
เปFนประมาณ ชอบอย7างไรกFท�าอย7างน
@น ไม7ได-คล�าหน-าคล�าหล
ง น�?ปรารภ
ตนเองอ�กประเภทหน1?ง
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อย7าปล7อยอย7าวางด-วยความย1ดม
?น
เร>?องปรารภโลกก
บปรารภตนน�@  ม
นม�แต7เร>?องอ�ปาทานแน7นหนาอย67เท7าน
@น 
พระพ�ทธองคQพ�จารณาเหFนว7าเร>?องท�?จะปรารภธรรมะ  ค>อให-ม
นถ6กธรรมะ
แล-วจ1งท�าไม7ม�  ฉะน
@นการปฏ�บ
ต�จ1งเปFนหม
น  ละก�เลสไม7ได-  ท7านกFหวนมา
พ�จารณาใหม7ค>อ  ท�?ท�างานต
@งแต7ต-นท7านกFมาด6ผลงานม
น  ส�?งท�?ประพฤต�
ปฏ�บ
ต�น
@น ผลท�?เก�ดจากเหต�ท�?ท7านกระท�าน
@นเปFนอย7างไร ภาวนาแล-วค�ดไป
ล1กซ1@งแล-วเหFนว7าม
นไม7ถ6ก  ม�แต7เร>?องตนเท7าน
@น  เร>?องโลกเท7าน
@น  เร>?อง
ธรรมะเร>?องอน
ตตาน�@ไม7ม� เร>?องส6ญ เร>?องว7าง เร>?องปล7อย เร>?องวาง ไม7ม� ค>อ
เร>?องปล7อยวางม
นม�อย67 แต7ว7าปล7อยโดยความย1ดม
?นถ>อม
?น
ท7านกFค�ดไปค�ดมาพ�จารณาด6แล-ว  ถ1งจะสอนล6กศ�ษยQเขากFเหFนไม7ได-  ไม7ใช7
ส�?งท�?จะบอกให-ล6กศ�ษยQเข-าใจก
นได-ง7าย  เพราะว7าล6กศ�ษยQน
@นเขาแน7นเหล>อ
เก�นในการกระท�าอย7างน
@น  ในการสอนอย7างน
@น  ในความเหFนอย7างน
@น 
พระพ�ทธเจ-าของเราท7านกFเหFนว7าท�าอย7างน
@นกFท�าตายเปล7า  อดตายเปล7า 
ท�าตามโลก  ท�าตามตน  ท7านกFพ�จารณาใหม7  หาส�?งท�?ม
นพอด�  เปFนส
มมา
ปฏ�ปทา  ส7วนจ�ตกFเปFนจ�ต  ส7วนกายกFเปFนกายเร>?องกายน�@ม
นไม7ใช7ก�เลส
ต
ณหาก
บใครหรอก  ถ-าจะไปฆ7าอ
นน
@นเฉยๆม
นกFไม7หมดก�เลส  ม
นไม7ใช7ท�?
ของม
น แม-จะอดขบอดฉ
น อดหล
บอดนอนให-ม
นเห�?ยวม
นแห-ง ว7าจะให-ม
น
หมดก�เลสน
@น  ม
นกFหมดไม7ได-แต7ความเข-าใจท�?ว7าม
นได-ส
?งสอนในการ
ทรมานน�@ พระป 
ญจว
คค�ยQต�ดมาก

ท�าอะไรให-เปFนเร>?องธรรมดาๆ
ต7อน
@นพระพ�ทธเจ-ากFกล
บมาฉ
นจ
งห
นให-มากข1@น  ให-ม
นธรรมดาอะไรกFให-
ม
นธรรมดาๆมากข1@น  พอพระป 
ญจว
คค�ยQเหFนการประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของ
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พระพ�ทธองคQเคล>?อนจากของเก7า ม
นเปล�?ยนจากการปฏ�บ
ต�น
@นมา กFเลยพา
ก
นเข-าใจว7าพระพ�ทธองคQน
@นคลายความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมาก 
ความเหFนผ6-หน1?งม
นจะเล>?อนข1@นไปข-างบน ค>อพ-นสมมต� อ�กผ6-หน1?งเหFนว7าม
น
จะเล>?อนลงไปข-างล7าง  ค>อคลายความเพ�ยรเว�ยนมาหาความม
กมาก  การ
ทนมานตนเองม
นแน7นอย67ในห
วใจของพระป 
ญจว
คค�ยQท
@งหลาย  เพราะ
พระพ�ทธองคQกFเคยสอนอย7างน
@นปฏ�บ
ต�มาอย7างน
@น  สอนมาอย7างน
@น 
จนกว7าท7านได-เหFนโทษม
น เหFนโทษม
นช
ดเจน ท7านจ1งละม
นได- เม>?อละม
น
ได-แล-ว  ท7านกFเหFนประโยชนQในการละน
@น  ท7านจ1งกระท�าอย7างน
@นโดยม�ได-
ลงขอผ6-อ>?นเลยพอพระป 
ญจว
คค�ยQเหFนพระพ�ทธเจ-าท�าอย7างน
@น  กFพาก
นหน�
จากท7าน เหFนว7าม
นไม7ถ6ก  ไม7ท�าตาม กFเหม>อนนกท�?หน�จากต-นไม-  เหFนว7า
ต-นไม-ไม7ม�ก�?งหร>อก-านกว-างขวาง  ไม7ม�ร7มม�เยFน  หร>อปลาจะหน�จากน�@า  กF
เหFนว7าน�@าม
นน-อย ไม7เยFน  ม
นเบ>?อ  ว7าอย7างน
@น  ความเหFนเปFนอย7างน
@น  กF
เลยเล�กก
นจากพระพ�ทธเจ-า

กายกFให-เปFนกาย จ�ตกFให-เปFนจ�ต
ท�น�@พระองคQกFได-พ�จารณาธรรม ท7านกFเลยฉ
นให-สบาย อย67ให-สบาย จ�ตกFให-
ม
นเปFนจ�ต  กายกFให-ม
นเปFนกาย  จ�ตม
นกFเปFนเร>?องของจ�ต  กายม
นกFเปFน
เร>?องของกาย ท7านกFไม7ได-บ�บม
นเท7าไร ไม7ได-บ
งค
บม
นเท7าไร พอแต7จะท�า
ราคะ โทสะ โมหะ ให-บรรเทาลง แต7ก7อนท7านกFเด�นอย67สองทาง กามส�ข
ลล�
กาน�โยโค  ม�ความส�ขม�ความร
กเก�ดข1@นมาแล-วกFสนใจเกาะด-วยอ�ปาทาน 
เปFนต
วเปFนตนข1@นมา  ไม7ได-ปล7อยไม7ได-วาง  กระทบความส�ขกFต�ดในความ
ส�ข  กระทบความท�กขQกFต�ดในความท�กขQ  เปFนกามส�ข
ลล�กาน�โยโค  ก
บอ
ต
ตก�ลมถาน�โยโค  พระองคQต�ดอย67ในสงสาร  ท7านมองพ�จารณาเหFนช
ดเจน
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เข-าไปว7า อ
นน�@ไม7ใช7หน-าท�?ของสมณะท�?จะเด�นไปในทางน
@น ส�ขแล-วกFย1ดส�ข 
ท�กขQแล-วกFย1ดท�กขQค�ณสมบ
ต�ของผ6-เปFนสมณะไม7ใช7อย7างน
@น  ไม7ใช7เร>?องย1ด
เร>?องม
?นเร>?องหมายในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  คร
@นต�ดอย67ในน
@นม
นกFเปFนต
ว
เปFนตน ม
นกFเปFนโลก ถ-าปฏ�บ
ต�บากบ
?นในส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น กFย
งไม7เปFน
โลกว�ท6ไม7ร6-แจ-งโลก  ว�?งทางซ-ายว�?งทางขวาอย67ตลอดเวลา  บ
ดน�@ท7านเพ7งถ1ง
ส7วนจ�ตจร�งๆ ตามร
กษาจ�ตของตนล-วนๆ สอนจ�ตของตนล-วนๆ

เราหวงแหนกายของเราเพราะอะไร?
เร>?องธรรมชาต�ท�กอย7างม
นเปFนไปตามเร>?องของม
น ไม7ได-เปFนอะไร เหม>อน
ก
นก
บโรคในร7างกายเราน�@  เปFนเจFบ  เปFนไข-  เปFนหว
ดเปFนไอ  เปFนโรคน
@น
โรคน�@  กFเปFนในร7างกายของเรา ความเปFนจร�งคนเรากFหวงแหนกายของเรา
จนเก�นขอบเขตเหม>อนก
น  ก7อนท�?ม
นจะหวงแหนกFเน>?องจากความเหFนผ�ด 
ม
นจ1งปล7อยไม7ได- อย7างศาลาเราอย67เด�wยวน�@เราสร-างม
นข1@นเปFนศาลาของเรา 
จ�@งเหลนม
นกFมาอย67  จ�@กจกม
นกFมาอย67หน6ม
นกFมาอย67  เรากFเบ�ยดเบ�ยนแต7ม
น 
เพราะเราเหFนว7าศาลาของเราไม7ใช7ของจ�@งเหลนจ�@งจก  เลยเบ�ยดเบ�ยนม
น 
เหม>อนก
นก
บโรคในร7างกายเราท�?เปFนอย67  ร7างกายเราถ>อว7าเปFนบ-านเปFน
ของของเรา  ถ-าจะมาเจFบห
วปวดท-องน�ดหน1?งกFท�รนท�ราย  ไม7อยากให-ม
น
เจFบ ไม7อยากให-ม
นเปFนท�กขQ ขากFขาของเราไม7อยากให-ม
นเจFบ แขนกFแขน
ของเราไม7อยากให-ม
นเจFบ  ห
วน�?กFห
วของเรา  ไม7อยากให-ม
นเจFบ  ไม7อยาก
ให-ม
นเปFนอะไรเลย ท�?น�? ร
กษาม
นให-ได- หลงไป หลงจากความจร�งมา เรากF
จรเข-ามาอย67ก
บส
งขาร  น�@กFเหม>อนก
น  ศาลาน�@ไม7ใช7ศาลาของเราตามความ
จร�งนะ เรากFเปFนเจ-าของช
?วคราว หน6ม
นกFเปFนเจ-าของช
?วคราวจ�@งเหลนม
นกF
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เปFนเจ-าของช
?วคราว  จ�@งจกม
นกFเปFนเจ-าของช
?วคราวเท7าน
@นแต7ม
นไม7ร6-จ
ก
ก
น

เม>?อย1ดม
?นในส
งขารกFเปFนท�กขQ
ร7างกายน�@กFเหม>อนก
น  ความเปFนจร�งพระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7าไม7ม�ต
วไม7ม�
ตนอย67น�@  เรากFมาย1ดส
งขารก-อนน�@ว7าเปFนต
วเปFนตน เปFนเราเปFนเขาแน7นอน
เข-าไป  ท�น�@ส
งขารจะเปล�?ยนแปลงกFไม7อยากให-เปล�?ยนบอกเท7าไรกFไม7เข-าใจ 
พ6ดเท7าไรกFไม7เข-าใจ  บอกจร�งๆกFย�?งหลงจร�งๆอ
นน�@ไม7ใช7ต
ว  ว7าอย7างน
@น  กF
ย�?งหลงใหญ7  ย�?งไม7ร6-เร>?อง เรามาภาวนาให-ม
นเปFนต
วเปFนตน ฉะน
@นคนโดย
มากไม7เหFนต
วตน  ผ6-ท�?เหFนต
วตนจร�งๆกFค>อผ6-ท�?เหFนว7าม�ใช7ต
วม�ใช7ตน  ค>อ
เหFนตนตามธรรมชาต� ผ6-ท�?เหFนต
วด-วยอ�ปาทานน�@ว7า น�?เปFนต
วเปFนตน ผ6-น
@น
ไม7เหFน  ม
นก-าวก7ายอย67อย7างน�@นะ  จะท�าอย7างไร  ม
นไม7เหFนง7ายๆก-อนน�@ 
อ�ปาทานม
นย1ดไว-

ใช-ป 
ญญาในการด
บท�กขQ
ฉะน
@นท7านจ1งบอกว7าให-พ�จารณาร6-เท7าด-วยป 
ญญา  ให-เหFนด-วยป 
ญญา  ค>อ
พ�จารณาส
งขารว7า  ม
นจร�งอย7างไรกFให-เหFนตามเปFนจร�งอย7างน
@น  อาศ
ย
ป 
ญญาร6-ตามเปFนจร�งของส
งขารเร�ยกว7าต
วป 
ญญา  ถ-าร6-ไม7ตามเปFนจร�งของ
ส
งขารน
@นกFไปแย-งก
น ไปข
ดก
น ส
งขารน�@ม
นสมควรท�?จะปล7อยไปแล-ว กFย
ง
จะไปกางไปก
@นม
นไว-  ไปร-องขอให-เปFนอย67อย7างน
@น หาส�?งของสารพ
ดอย7าง
มาแก-ม
น มาไถ7ถอนเอาสารพ
ด ถ-าม
นเจFบม
นไข-แล-วไม7อยากไป จ1งค-นหา
ส6ตรอะไรต7างๆพาก
นมาสวด ส6ตร โพชฌ
งโค ธ
มมจ
กร อน
ตตล
กขณส6ตร 
ไม7อยากให-ม
นเปFนอย7างน
@นพาก
นก
@นพาก
นห-าม กFเลยเปFนพ�ธ�ร�ตองไป ย1ด
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ม
?นถ>อม
?นย�?งไปก
นใหญ7โดยบทสวดต7างๆ  ค>อสวดให-ม
นหายโรค  เอามา
สวดต7ออาย�ก
น เอามาสวดให-ม
นย>นยาว สารพ
ดอย7าง

จ�ดหมายของการสวดมนตQ-ท7องมนตQ
ความเปFนจร�งท7านให-สวดเพ>?อเหFนช
ด  แต7เรามาสวดให-หลงร6ป 
ง  อน�จจ
ง 
เวทนา อน�จจา ส
ญญา อน�จจา ส
งขารา อน�จจา ว�ญญาณ
ง อน�จจ
ง...บทท�?
สวดน
@นไม7ใช7สวดให-เราหลงนะ  สวดให-เราร6-เร>?องตามความเปFนจร�งของม
น
อย7างน
@น  จะได-ปล7อยจะได-วาง  จะได-ไม7เส�ยใจ จะได-ทอดอาล
ย  อ
นน
@นม
น
จะส
@น  แต7เรามาสวดให-ม
นยาวออก  ถ-าม
นยาวอยากจะให-ม
นส
@น  บ
งค
บ
ธรรมชาต�ให-ม
นเปFนไป  หลงก
นหมด  ท�?มาท�าก
นในศาลาน
@นกFมาหลงก
น
หมดท�กคน คนท�?สวดกFหลง คนท�?นอนฟ 
งอย67กFหลง  ใครท�?ไหนกFหลงท
@งน
@น 
ท�าอย7างไรจ1งจะไม7เปFนท�กขQ  ค�ดอย7างน
@น  จะปฏ�บ
ต�ท�?ไหนก
น  จ1งปฏ�บ
ต�ให-
ม
นหลงไปแก-ความจร�งในเร>?องน
@น  ถ-าม
นเก�ดข1@นมาแล-ว  ท7านผ6-ร6-ท
@งหลาย
เหFนว7าม
นไม7ม�อะไรเก�ดมาแล-วต-องม�โรคอย7างน�@ แต7ว7าพระพ�ทธเจ-ากFด� อร�ย
สาวกของท7านกFด�  ม�เจFบม�ไข-เปFนธรรมดา  ท7านกFร
กษาฉ
นยาเปFนธรรมดา
เท7าน
@นแหละ ม
นเปFนเร>?องแก-ธาต� แต7ความเปFนจร�งท7านไม7ได-ถ>อม
?นถ>อลาง
ถ>อขล
ง  ย1ดม
?นจนเก�นไปหรอก  ท7านกFร
กษาม
นด-วยความเหFนชอบ  ไม7ใช7
ร
กษาด-วยความหลง ม
นหายกFหาย ไม7หายกFไม7หาย เปFนอย7างน
@น

สวดมนตQเพ>?อให-ใจพบแสงสว7าง
อ
นน�@แหละ  เขาว7าศาสนาในประเทศไทยเราม
นเจร�ญ  แต7ผมว7าม
นเส>?อม
จนถ1งท�?ส�ดม
นแล-ว  ในศาลาม�แต7ห6ฟ 
งท
@งน
@น  หมดศาลาเลยเอ�ยงห6ฟ 
ง  ม
น
เอ�ยงซ-ายเลยนะ ตลอดผ6-ใหญ7ผ6-โตกFท�าอย7างน
@นอย67  ว7าม
นเปFนอย7างน
@น ม
น
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เลยหลงตามก
นหมดท�กอย7างเลย  ฉะน
@นถ-าเราไปเหFนอย7างน
@นแล-ว  กFเลย
พ6ดอะไรไม7ออก ม
นคนละเร>?องก
น แล-วจะให-ม
นพ-นท�กขQก
นท�?ไหน ท7านให-
สวดเพ>?อให-ม
นแจ-ง  เรามาสวดให-ม
นม>ดม
นห
นหล
งใส7ก
นเลย  ผ6-หน1?งเด�นไป
ทางตะว
นตก  อ�กผ6-หน1?งเด�นไปทางตะว
นออก  จะพบก
นได-อย7างไร  ม
นไม7
ใกล-เลยเร>?องเหล7าน�@ ถ-าหากว7าเราได-ภาวนาแล-ว ตามความเปFนจร�งม
นเปFน
อย7างน
@น  กFก�าล
งหลงก
น  ไม7ร6-จะว7าก
นได-อย7างไร  อะไรกFเปFนพ�ธ�ร�ตองไป
หมดท�กอย7าง สวดอย67  แต7ว7าสวดด-วยความโง7 ไม7ใช7สวดด-วยป 
ญญา เร�ยน
แต7เร�ยนด-วยความโง7  ไม7ได-เร�ยนด-วยป 
ญญา ร6-กFร6-ด-วยความโง7  ไม7ได-ร6-ด-วย
ป 
ญญา ม
นเลยไปกFไปด-วยความโง7 อย67กFอย67ด-วยความโง7 ม
นกFเปFนอย7างน
@น 
ท�?สอนก
นท�กว
นน�@กFเร�ยกว7าสอนให-คนโง7ท
@งน
@นแหละ  แต7เขาว7าสอนให-คน
ฉลาด  สอนให-คนร6-  แต7หล
กความเปFนจร�ง  ฟ 
งๆด6แล-วกFสอนให-คนหลง
งมงาย

อย7าย1ดม
?นว7าเปFนของเรา
ความเปFนจร�ง  หล
กธรรมะท7านสอนให-พวกเราท
@งหลายปฏ�บ
ต�เพ>?อเหFน
อน
ตตา ค>อเหFนต
วตนน�@ว7าม
นเปFนของว7าง  ไม7ใช7เปFนของม�ต
วตน เปFนของ
ว7างจากต
วตน  แต7เรากFมาเร�ยนก
นให-ม
นเปFนต
วเปFนตนกFเลยไม7อยากจะให-
ม
นท�กขQ ไม7อยากจะให-ม
นล�าบาก อยากจะให-ม
นสะดวก อยากจะให-ม
นพ-น
ท�กขQ  ถ-าม�ต
วม�ตนม
นจะพ-นท�กขQเม>?อไร  ด6ซ�อย7างเราม�ของช�@นหน1?งท�?ม�ราคา
มาก เม>?อเราได-ร
บมาเปFนของเราแล-ว เปล�?ยนเส�ย จ�ตใจเปล�?ยนแล-ว ต-องหา
ท�?วางม
น  จะเอาไว-ตรงไหนด�หนอ  เอาไว-ตรงน
@นขโมยม
นจะย7องเอาไปละ
ม
@ง ค�ดจนเล�กค�ดแล-วหาท�?ซ7อนของนะ แล-วจ�ตม
นเปล�?ยนเม>?อไร ม
นเปล�?ยน
เม>?อเราได-ว
ตถ�อ
นน�@เอง  ท�กขQแล-วเอาไว-ตรงน�@กFไม7ค7อยสบายใจ  เอาไว-ตรง
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น
@นกFไม7ค7อยสบายใจ เลยว�7นก
นจนหมดแหละ น
?งกFท�กขQ เด�นกFท�กขQ นอนกF
ท�กขQ  น�?ท�กขQเก�ดข1@นมาแล-ว  ม
นเก�ดเม>?อไร  ม
นเก�ดในเม>?อเราเข-าใจว7าของ
ของเราม
นม�มาแล-ว  ได-มาแล-ว  ท�กขQอย67เด�wยวน�@  แต7ก7อนไม7ม�  ม
นกFไม7เปFน
ท�กขQ ท�กขQย
งไม7เก�ด ไม7ม�อะไรเก�ดข1@นท�?จะจ
บม
น

พล�กสมม�ต�ให-เปFนว�ม�ตต�
อ
ตตาน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าเราเข-าใจว7าต
วของเรา  ตนของเรา  สภาพส�?ง
แวดล-อมน
@นม
นกFเปFนของตนไปด-วย  ของเราไปด-วย  ม
นกFเลยว�7นข1@นไป 
เพราะอะไร ต-นเหต�ค>อม
นม�ต
วม�ตน ไม7ได-เพ�กสมม�ต�อ
นน�@ออกให-เหFนว�ม�ตต� 
ต
วตนน�@ม
นเปFนของสมม�ต�  ให-เพ�กให-ร>@อสมม�ต�อ
นน�@ออกให-เหFนแก7นของม
น 
ค>อว�ม�ตต� พล�กสมม�ต�อ
นน�@กล
บให-เปFนว�ม�ตต�
อ
นน�@ถ-าเปร�ยบก
บข-าวกFเร�ยกว7าข-าวย
งไม7ได-ซ-อม ข-าวน
@นก�นได-ไหม ก�นได- 
แต7เราไปปฏ�บ
ต�ม
นซ� ค>อให-เอาไปซ-อมม
น ให-ถอดเปล>อกออกไปเส�ย ม
นกF
จะเจอข-าวสารอย67ตรงน
@นแหละ ท�น�@ถ-าเราไม7ได-ส�ม
นออกจากเปล>อกของม
น
กFไม7เปFนข-าวสาร  ความเหFนเช7นน�@กFเหม>อนก
นก
บส�น
ข  ส�น
ขม
นนอนอย67บน
กองข-าวเปล>อกน
?นแหละ ท-องร-องจsอก...จsอก..จsอก...ม
นกFม
วแต7นอนอย67น
?น
แหละ จ�ตม
นหว
?นว�ตก  "จะไปหาก�นท�?ไหนหนอ"  แน7ะ ท-องม
นห�วม
นกFโจน
ออกจากกองข-าวเปล>อก ว�?งไปหาก�นอาหารเศษๆท
@งหลายเหล7าน
@น ท
@งๆท�?
ม
นนอนท
บอย67อาหารม
นอย67ตรงน
@น  แต7ม
นไม7ร6-จ
ก  เพราะอะไร  ม
นไม7เหFน
ข-าว ส�น
ขม
นก�นข-าวเปล>อกไม7ได- อาหารม
นม�อย67แต7ม
นก�นไม7ได- ความร6-เรา
ม�อย67ถ-าเราไม7เอาไปปฏ�บ
ต�  เรากFไม7ร6-เร>?องเหม>อนก
น  โง7ขนาดส�น
ขม
นนอน
อย67บนกองข-าวเปล>อก  นอนท
บอาหารอย67ได-  แต7ว7าไม7ร6-จ
กก�นอาหารท�?ม
น
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นอนท
บอย67  เม>?อห�วอาหารกFต-องโจนจากข-าวว�?งไปหาก�นท�?อ>?น อ
นน�@ม
นกFน7า
สงสารอย67เหม>อนก
น

อย7าท�าต
วเหม>อนส�น
ขนอนอย67บนกองข-าวเปล>อก
เหม>อนก
นฉ
นน
@นข-าวสารม�อย67  อะไรม
นป�ด เปล>อกข-าวม
นป�ดส�น
ขก�นไม7ได- 
ว�ม�ตต�กFม�อย67 อะไรม
นป�ดไว- สมม�ต�ม
นป�ดไม7ให-เหFนว�ม�ตต� ให-พ�ทธบร�ษ
ทท
@ง
หลายน
?งท
บ ไม7ร6-จ
ก..'ข-าว'  ไม7ร6-จ
กการประพฤต�ปฏ�บ
ต� น
?นจ1งไม7เหFนว�ม�ตต� 
ม
นกFจ1งต�ดสมม�ต�อย67ตลอดกาลตลอดเวลา  เม>?อม
นต�ดอย67ในสมม�ต�ม
นกFเก�ด
ท�กขQข1@นมา เก�ดภพข1@นมา เก�ดชาต�ข1@นมา ชรา พยาธ� มรณะ ถ1งว
นตายตาม
เข-ามา ฉะน
@นม
นไม7ม�อะไรบ
งอย67หรอก ม
นบ
งอย67ตรงน�@ เราเร�ยนธรรมะ ไม7ร6-
จ
กธรรมะ  กFเหม>อนก
บส�น
ขนอนอย67บนข-าวเปล>อก  ไม7ร6-จ
กข-าว  ห�วจวนจะ
ตายม
นกFตายท�@งเฉยๆน
?นแหละ  ไม7ม�อะไรก�น  ข-าวเปล>อกม
นก�นไม7ได-  ม
น
ไม7ร6-จ
กหาอาหารของม
นเลย  นานๆไปไม7ม�อะไรก�น  ม
นกFตายไปบนกอง
ข-าวเปล>อกน
?นแหละ บนอาหารน
?นแหละ

อย7าค�ดว7าร6-มากแล-วจะเหFนพระพ�ทธเจ-า
มน�ษยQเราน�@กFเหม>อนก
น  ธรรมท�?เราเร�ยนมา  ธรรมะท�?พระพ�ทธองคQตร
สไว- 
ถ1งจะศ1กษาธรรมะเท7าไรกFตามท�เถ�ด ถ-าไม7ประพฤต�ปฏ�บ
ต�แล-วกFไม7เหFน ไม7
เหFนแล-วกFไม7ร6- ไม7ร6-กFไม7ร6-จ
กข-อปฏ�บ
ต� อย7าพ1งว7าเราเร�ยนมาก เราร6-มากแล-ว
เราจะเหFนธรรมะของพระพ�ทธเจ-า กFเหม>อนเราม�ตา อย7างน�@กFน1กว7าเราเหFน
ท�กอย7าง  เพราะว7าเรามองไปแล-ว  หร>อจะน1กว7าเราได-ย�นแล-วท�กอย7าง 
เพราะเราม�ห6อย67แล-ว ม
นเหFนไม7ถ1งท�?ส�ดของม
น ม
นกFเปFนตานอกไป ท7านไม7
จ
ดว7าเปFนตาใน  ห6กFเร�ยกว7าห6นอกไม7ได-เร�ยกว7าห6ใน  ม�ฉะน
@นถ-าท7านพล�ก
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สมม�ต�เข-าไปเหFนว�ม�ตต�  แล-วกFเปFนของจร�ง  เหFนช
ด  ถอนท
นท�  ม
นจ1งถอน
สมม�ต�ออก ถอนความย1ดม
?นถ>อม
?นออก ถอนท�กส�?งท�กอย7าง

ผลไม- (ธรรมะ) ม�อย67แล-วตามธรรมชาต�
เหม>อนก
บผลไม-หวานๆใบหน1?ง  ผลไม-น
@นม
นหวานอย67กFจร�งแต7ว7าม
นต-อง
อาศ
ยการกระทบประสบจ1งร6-ว7าม
นหวานหร>อม
นเปร�@ยวจร�งผลไม-น
@นถ-าไม7ม�
อะไรกระทบ  ม
นกFหวานอย67ตามธรรมชาต�  หวานแต7ไม7ม�ใครร6-จ
ก  เหม>อน
ธรรมะของพระพ�ทธเจ-าของเรา เปFนส
จจธรรมจร�งอย67กFตาม แต7ส�าหร
บคนท�?
ไม7ร6-จร�งน
@นกFเปFนของไม7จร�ง  ถ1งม
นจะด�เล�ศประเสร�ฐส
กเท7าไรกFตามท�เถอะ
ม
นไม7ม�ราคาเฉพาะก
บคนท�?ไม7ร6-เร>?อง
ฉะน
@นจะไปเอาท�กขQท�าไม  ใครในโลกน�@อยากเอาท�กขQใส7ต
วม�ไหม  ไม7ม�ใคร
ท
@งน
@นแหละ  ไม7อยากได-ท�กขQ  แต7ว7าสร-างเหต�ให-ท�กขQเก�ดข1@นมา  ม
นกF
เท7าก
บเราไปแสวงหาความท�กขQน
?นเอง  แต7ใจจร�งของเราแสวงหาความส�ข 
ไม7อยากได-ท�กขQ  น�?ม
นกFเปFนของม
นอย67อย7างน�@ท�าไมจ�ตใจของเราม
นสร-าง
เหต�ให-ท�กขQเก�ดข1@นมาได- เราร6-เท7าน�@กFพอแล-วใจเราไม7ชอบท�กขQ แต7เราสร-าง
ความท�กขQข1@นมาเปFนต
วของเราท�าไม  ม
นกFเหFนง7ายๆกFค>อคนท�?ไม7ร6-จ
กท�กขQ
น
?นเอง  ไม7ร6-จ
กท�กขQ  ไม7ร6-จ
กเหต�เก�ดของท�กขQ  ไม7ร6-ความด
บท�กขQ  ไม7ร6-ข-อ
ปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  จ1งประพฤต�อย7างน
@น  จ1งเหFนอย7างน
@น  จะไม7ม�
ความท�กขQได-อย7างไรกFเพราะคนไปท�าอย7างน
@น

เม>?อค�ดผ�ดกFเก�ดท�กขQ
ถ-าม
นเปFนเช7นน
@น ม
นกFเปFนม�จฉาท�ฏฐ�ท
@งด�-นน
@นแหละ แต7ว7าเราไม7เข-าใจว7า
เปFนม�จฉาท�ฏฐ� อะไรท�?เราได-พ6ด เราได-เหFน เราได-ท�าแล-วเปFนท�กขQ อ
นน
@น
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เปFนม�จฉาท�ฏฐ�ท
@งน
@น ถ-าไม7เปFนม�จฉาท�ฏฐ�ม
นไม7ท�กขQอย7างน
@นหรอก ม
นไม7
ย1ดในความท�กขQอ
นน
@น  ม
นไม7ย1ดในความส�ขน
@นๆ  ไม7ได-ย1ดตามอาการท
@ง
หลายเหล7าน
@น  ม
นจะปล7อยวางตามเร>?องของม
น  เช7น  กระแสน�@าท�?ม
นไหล
มา ไม7ต-องกางก
@นม
น ให-ม
นไหลไปตามสะดวกของม
นน
@นแหละ เพราะม
น
ไหลอย7างน
@น  กระแสธรรมกFเปFนอย7างน
@น  กระแสจ�ตของเราท�?ไม7ร6-จ
กม
นกF
ไปกางก
@นธรรมะด-วยท�?ว7าเปFนม�จฉาท�ฏฐ� แล-วไปตะโกน โน-น ม�จฉาท�ฏฐ�อย67
ท�?โน-น คนโน-นเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  แต7ต
วเราเองเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  ค>อท�กขQเก�ดข1@น
มาเพราะเราเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  อ
นน
@นเราไม7ร6-เร>?อง  อ
นน�@กFน7าส
งเกตน7า
พ�จารณาเหม>อนก
นนะ  ถ-าเปFนม�จฉาท�ฏฐ�เม>?อไรกFเปFนท�กขQเม>?อน
@น  ไม7ท�กขQ
ในเวลาป 
จจ�บ
นน
@น ต7อไปม
นกFให-ผลมาเปFนท�กขQ
อ
นน�@พ6ดเฉพาะคนเราม
นหลงเท7าน
@น  อะไรม
นป�ดไว-  อะไรม
นบ
งไว-  สมม�ต�
ม
นบ
งว�ม�ตต�ให-คนมองเหFนไม7ช
ดในธรรมท
@งหลาย ต7างคนกFต7างศ1กษา ต7าง
คนกFต7างเล7าเร�ยน ต7างคนกFต7างท�า แต7ท�าด-วยความไม7ร6-จ
ก กFเหม>อนก
นก
บ
คนหลงตะว
นน
@นแหละ  เด�นไปทางตะว
นตกเข-าใจว7าเด�นไปทางตะว
นออก 
หร>อเด�นไปท�ศเหน>อเข-าใจว7าเด�นไปท�ศใต-  ม
นหลงขนาดน�@  เราปฏ�บ
ต�น�@ม
น
กFเลยเปFนข�@ของการปฏ�บ
ต�โดยตรงแล-วม
นกFเปFนว�บ
ต�  ว�บ
ต�น�@ค>อม
นพล�กไป
คนละทาง หมดจากความม�7งหมายของธรรมะท�?ถ6กต-อง สภาพอ
นน�@เปFนเหต�
ให-เก�ดท�กขQ เรากFเข-าใจว7าอ
นน�@ถ-าท�าข1@น ถ-าบ7นข1@น ถ-าท7องข1@น ถ-าร6-เร>?องอ
น
น�@  ม
นจะเปFนเหต�ให-ท�กขQด
บ  กFเหม>อนก
นก
บคนท�?อยากได-มากๆน
?นแหละ 
อะไรๆกFหามามากๆ  ถ-าเราได-มากแล-วม
นกFด
บท�กขQ  จะไม7ม�ท�กขQ  ความ
เข-าใจของคนม
นเปFนอย7างน�@  แต7ว7าม
นค�ดไปคนละทาง  เหม>อนก
นก
บคนน�@
ไปท�ศเหน>อ คนน
@นไปท�ศใต- น1กว7าไปทางเด�ยวก
น
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ส
งขารท
@งหลายเปล�?ยนแปลงไปเสมอ
ฉะน
@นพ�ทธบร�ษ
ทท
@งหลาย  มน�ษยQเราท
@งหลายจ1งจมอย67ในกองท�กขQ  อย67ใน
ว
ฏฏสงสาร  กFเพราะค�ดอย7างน�@  ถ-าม�โรคภ
ยไข-เจFบข1@นมากFน1กแต7จะให-ม
น
หายเท7าน
@น อยากจะให-ม
นหายเด�wยวน�@ จะให-ม
นหายเท7าน
@นแหละ ไม7น1กว7า
อ
นน�@ม
นเปFนส
งขาร  อ
นน�@ไม7ม�ใครร6-จ
กส
งขารม
นเปล�?ยน  ทนไม7ได-  ฟ 
งไม7ได- 
จะต-องให-หายให-หมด แต7ผลส�ดท-ายม
นกFส6-ไม7ได- ส6-ความจร�งไม7ได- พ
งหมด 
อ
นน�@ค>อเราไม7ได-ค�ด ค>อม
นเหFนผ�ดหน
กเข-าไปเร>?อยๆ
การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�กอย7างเพ>?อเหFนธรรมะม
นเล�ศกว7าส�?งท
@งหลายท
@งปวง 
พระพ�ทธองคQสร-างบารม�ต
@งแต7ทานบารม�ไปถ1งปรม
ตถบารม�เพ>?ออะไร  กF
เพ>?อให-ร6-จ
กอ
นน�@  เพ>?อให-เหFนธรรมะ ให-ปฏ�บ
ต�ธรรมะ แล-วให-ร6-ธรรมะ ให-ใจ
เปFนธรรมะ ให-ปล7อยวางเพ>?อจะไม7ให-หน
ก  อย7าไปย1ดม
?นถ>อม
?นม
น  หร>อจะ
พ6ดง7ายๆอ�กอย7างหน1?งว7า ให-ย1ดแต7อย7าให-ม
?น น�?กFถ6กเหม>อนก
น ค>อเราเหFน
อะไรกFจ
บม
นข1@นมาด6เส�ย  "เออ...อ
นน�@กFอ
นน
@น"  แล-วกFวางม
นไป เหFนอ
นน
@น
อ�กกFย1ดมาอ�ก  แต7อย7าย1ดให-ม
นม
?น  เอามาพ�จารณา ร6-เร>?องแล-วกFปล7อยวาง
เท7าน
@นแหละ ถ-าย1ดไม7วาง แบกไม7หย�ดม
นกFหน
กตลอดเวลาส� ถ-าเราย1ดมา
แบกร6-ส1กว7าม
นหน
กกFปลงม
นไป ท�@งม
นเส�ย  อย7าให-ท�กขQเก�ดข1@นมา ถ-าเปFน
เช7นน�@เรากFร6-จ
กว7าอ
นน�@เปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  เม>?อร6-จ
กเหต�ให-ท�กขQเก�ดแล-ว 
ท�กขQม
นเก�ดไม7ได-  ท�กขQจะเก�ด  ส�ขจะเก�ด  ม
นอาศ
ยอ
ตตาต
วตน  อาศ
ยเรา 
อาศ
ยของของเรา อาศ
ยสมมต�อ
นน�@  ถ-าส�?งท
@งหลายเหล7าน�@เก�ดข1@นมาแล-วว�?ง
ไปถ1งว�ม�ตต� ม
นกFเล�กถอน ม
นถอนสมม�ต�ออก ถอนความส�ขออกจากท�?น
?น 
ถอนความท�กขQออกจากท�?น
?น  ถอนความย1ดม
?นถ>อม
?นออกจากท�?ม
นย1ดน
@น 
เท7าน
@นแหละ
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เม>?อของของเราหายไป ท�าไมเราต-องเปFนท�กขQ
กFคล-ายก
บว7าของของเราช�@นหน1?งม
นหล�ดม>อหายไป  เรากFเปFนห7วงกFเปFน
ท�กขQก
บม
น  อ�กเวลาหน1?งเรากFพบของน
@นข1@นมา  ความท�กขQกFหายแว-บไปท�
เด�ยว แม-ย
งไม7เหFนว
ตถ�อ
นน
@นความท�กขQม
นกFหาย อย7างเราเอาของมาวาง
ไว-ตรงน�@  แล-วหลงเส�ยน1กว7าของเราม
นหายไปกFเปFนท�กขQ  เม>?อท�กขQเก�ดข1@น
แล-วจ�ตกFพะวงถ1งส�?งท
@งหลายเหล7าน
@น  อ�กว
นหน1?งอ�กเวลาหน1?ง  จ�ตใจกFว�ตก
ไปถ1งของของเราว7า "อ-อ..เอาไว-ตรงน
@นแน7นอนเลย" พอน1กอย7างน
@น ร6-ตาม
ความจร�งแล-ว  ตาย
งไม7เหFนของเลย  สบายใจเลยท�น�@  อ
นน�@เร�ยกว7าเหFน
ทางใน  เหFนก
บตาใจไม7ใช7เหFนก
บตานอก  เหFนด-วยตาใจ  ถ1งตานอกย
งไม7
เหFน  ม
นกFสบายแล-ว  ม
นกFถอนท�กขQออกท
นท�  อย7างน�@กFเหม>อนก
น  ผ6-ท�?
บ�าเพFญธรรมะ บรรล�ธรรมะ เหFนธรรมะ ประสบอารมณQเม>?อไรป�sบ  น
?นกFค>อ
ป 
ญญาเก�ดข1@น  กFแก-ป 
ญหาได-ท
นท7วงท�เท7าน
@นแหละ  หายไปเลย  วาง 
ปล7อย

จงปฏ�บ
ต�ให-เหFนธรรมะ
ฉะน
@นท7านจ1งให-พวกเราพบธรรมะ  ท�น�@เราพบธรรมะแต7ต
วหน
งส>อ  พบ
ธรรมะก
บต�ารา  อย7างน
@นม
นพบแต7เร>?องของธรรมะ  ไม7ได-พบธรรมะตาม
ความจร�งท�?พระบรมคร6ของเราสอน  จะเข-าใจว7าพวกเราท
@งหลายปฏ�บ
ต�ด�
ปฏ�บ
ต�ชอบได-อย7างไร  ม
นไกลก
นมาก  พระพ�ทธองคQเปFนโลกว�ท6  เปFนผ6-ร6-
แจ-งโลก  เด�wยวน�@เราร6-ไม7แจ-ง  ร6-เท7าไรกFย�?งม>ดเข-าไปเท7าน
@น  ร6-เท7าไรกFย�?งม>ด
เข-าไป ค>อม
นร6-ม>ด  ไม7ใช7ร6-แจ-ง  ร6-ไม7ถ1งน
?นเองไม7แจ-ง  ไม7สว7าง  ไม7เบ�กบาน 
คนกFมาคาต�ดแค7น�@เท7าน
@นแหละ แต7ว7าม
นไม7ใช7น-อย ม
นเปFนของมาก
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จงละท�กขQท
นท�เม>?อมองเหFนโทษของม
น
ท�กคนโดยมากกFต-องการความด� ต-องการความส�ข แต7ว7าไม7ร6-จ
กว7าอะไรม
น
เปFนเหต�ให-ส�ขให-ท�กขQเก�ดข1@นมา อะไรท�กอย7างถ-าเราย
งไม7เหFนโทษม
น เรา
กFละม
นไม7ได- ม
นจะช
?วขนาดไหนกFละม
นไม7ได-ถ-าเราย
งไม7ได-เหFนโทษอย7าง
จร�งจ
ง  แต7เม>?อเราเหFนโทษอย7างแน7นอนจร�งๆน
?นแหละ  ส�?งท
@งหลายเหล7า
น
@นเราถ1งจะปล7อยได-วางได-  พอเหFนโทษอย7างแน7นอนจร�งๆ  พร-อมกระท
?ง
เหFนประโยชนQในการกระท�าอย7างน
@น  ในการประพฤต�อย7างน
@น  เปล�?ยนข1@น
มาท
นท�เลย  อ
นน�@คนเราประพฤต�ปฏ�บ
ต�อย67ท�าไมม
นย
งไปไม7ได-  ท�าไมม
น
ถ1งวางไม7ได- ค>อม
นย
งไม7เหFนโทษอย7างแน7ช
ด ค>อย
งไม7ร6-แจ-งน�?แหละ ร6-ไม7ถ1ง
หร>อร6-ม>ด  ม
นจ1งละไม7ได-  ถ-าร6-แจ-งอย7างอรห
นตสาวกหร>อองคQสมเดFจพระ
ส
มมาส
มพ�ทธเจ-าของเรา  กFเล�กก
นเท7าน
@นแหละ  แก-ป 
ญหาหล�ดไปท�เด�ยว
แหละ ไม7เปFนของยาก ไม7เปFนของล�าบาก
ม
นกFเหม>อนก
นก
บเราน
?นแหละ  ห6เราได-ย�นเส�ยงกFให-ม
นท�างานตามหน-าท�?
ของม
นส�  ตาท�างานทางร6ปกFให-ม
นท�าส�  จม6กท�างานทางกล�?นกFให-ม
นท�าส� 
ร7างกายท�างานถ6กต-องโผฏฐ
พพะกFให-ม
นท�างานตามเร>?องของม
นส�  ถ-าแบ7ง
ให-ม
นท�างานตามหน-าท�?ของม
นแล-ว  ม
นจะม�อะไรมาแย-งก
น  ม
นไม7ได-ข
ด
ขวางก
นเลย  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ส�?งเหล7าน�@ม
นกFเปFนสมม�ต�เรากFให-ม
นส�  ส�?ง
เหล7าน
@นกFเปFนว�ม�ตต� เรากFแบ7งม
นส� เราเปFนผ6-ร6-เฉยๆ เท7าน
@นแหละ ร6-ไม7ให-
ม
นข
ดข-อง ร6-แล-วกFปล7อย วางม
นตามธรรมดา เปFนของม
นอย67อย7างน
@น ของ
ท
@งหลายเหล7าน�@เปFนอย67อย7างน
@น  ท�?เราย1ดม
?นว7าอ
นน�@ของเรา  ใครเปFนคนได- 
พ7อเราได-ไหม  แม7เราได-ไหมญาต�ของเราได-ไหม  ใครได-ไหม  ไม7ม�ใครได- 
พระพ�ทธองคQจ1งบอกให-วางม
นเส�ย ปล7อยม
นเส�ย ร6-ม
นเส�ย ร6-ม
นโดยท�?ว7าย1ด
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แต7อย7าให-ม
?น  ใช-ม
นไปในทางท�?เปFนประโยชนQ  อย7าใช-ม
นในทางท�?เปFนโทษ 
ค>อความย1ดม
?นถ>อม
?นท�?ท�าให-เราเปFนท�กขQ

ร6-ธรรมเพ>?อพ-นท�กขQ
ร6-ธรรมะม
นต-องร6-อย7างน�@  ค>อร6-ในแง7ท�?ม
นพ-นท�กขQ  ความร6-น�@เปFนส�?งส�าค
ญ  ร6-
เคร>?องยนตQกลไก ร6-อะไรสารพ
ดอย7างกFด�อย67  แต7ว7าม
นไม7เล�ศ ธรรมะกFต-องร6-
อย7างน�@เหFนอย7างน�@  ไม7ต-องร6-อะไรมากหรอก  ให-ร6-เท7าน�@กFพอ  ส�าหร
บผ6-
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ร6-แล-วกFวาง ไม7ใช7ว7าตายแล-วจ1งจะไม7ม�ท�กขQนะ ม
นไม7ม�ท�กขQ
ในเม>?อย
งม�ช�ว�ตอย67  เพราะม
นร6-จ
กแก-ป 
ญหาม
นร6-จ
กสมม�ต�ว�ม�ตต�น�@เม>?อเราม�
ช�ว�ตอย67 เม>?อเราประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�?เองไม7ใช7เอาท�?อ>?นหรอก ด
งน
@นท7านอย7าไป
ย1ดม
?นถ>อม
?นอะไรมาก ย1ดอย7าให-ม
นม
?น บางท�จะค�ดว7า "ท7านอาจารยQท�าไม
จ1งพ6ดอย7างน�@  สอนอย7างน�@"  จะไม7ให-สอนอย7างไร ไม7ให-พ6ดอย7างไร  เพราะ
ว7าม
นแน7นอนอย7างน
@น ม
นจร�งอย7างน
@น จร�งกFอย7าไปย1ดม
?นม
นซ�  ถ-าไปย1ด
ม
?นม
นกFเปFนไม7จร�งเท7าน
@นแหละ  เหม>อนส�น
ขไปจ
บขาม
นด6ซ�  จ
บม
นไม7วาง
เด�wยวม
นกFว�7นมาก
ด ลองๆด6ซ�ส
ตวQท
@งปวงกFเหม>อนก
น เช7น ง6ไปย1ดหางม
นซ� 
ย1ดไม7ปล7อยวาง เด�wยวม
นกFก
ดเราเท7าน
@นแหละ
สมม�ต�น�@กFเหม>อนก
น ให-ท�าตามสมม�ต� สมม�ต�น�@เปFนของใช-เพ>?อให-ม
นสะดวก 
เม>?อเราม�ช�ว�ตอย67น�@ไม7ใช7เร>?องจะต-องย1ดม
?นถ>อม
?นจนม
นเก�ดท�กขQทรมาน 
แล-วกFแล-วไปเท7าน
@น  อะไรท�?เราเข-าใจว7าถ6ก  แล-วกFย1ดม
?นถ>อม
?นไม7แบ7งใคร 
น
?นแหละค>อม
นเหFนผ�ดแล-ว เปFนม�จฉาท�ฏฐ�แล-ว เม>?อท�กขQเก�ดข1@นมาป�sบ ม
น
เก�ดมาจากอะไร เหต�ม
นกFค>อม�จฉาท�ฏฐ� ม
นจ1งให-ผลเปFนท�กขQ ถ-าม
นถ6ก ผล
ท�?จะเก�ดข1@นมาจะไม7เปFนท�กขQ  ท7านไม7ให-แบก ไม7ให-ย1ด ไม7ให-ม
?น ถ6กกFเปFน
ของสมม�ต�  แล-วกFแล-วไป ผ�ดกFเปFนของสมม�ต�  แล-วกFแล-วไปเท7าน
@น  ถ-าเรา
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เหFนว7าถ6กแล-วคนอ>?นมาแย-งกFอย7าไปถ>อม
น  ปล7อยไป  ไม7ได-เส�ยหายอะไร 
ม
นไปตามเร>?องตามเหต�  ตามป 
จจ
ยของม
นอย7างเก7า  พอร6-แล-วกFปล7อยม
น
ไปตรงน
@นเลย
แต7โดยมากม
นไม7ใช7อย7างน
@น  คนเราม
นไม7ค7อยยอมก
นอย7างน
@นผ6-ปฏ�บ
ต�
เราย
งไม7ร6-ต
ว  ย
งไม7ร6-จ�ตใจของตน  พอพ6ดอะไรจนคนอ>?นว7าม
นโง7เตFมท�?แล-ว 
กFย
งน1กว7าม
นฉลาดอย67น
?นแหละ พ6ดส�?งท�?ม
นโง7จนคนอ>?นฟ 
งไม7ได- แต7กFน1กว7า
เราฉลาดกว7าคนอ>?น  คนอ>?นทนฟ 
งไม7ได-กFย
งว7าเราด�เราถ6กอย67น
?นแหละ  ม
น
ขายความโง7ของต
วเองโดยไม7ร6-เร>?อง
ปราชญQท
@งหลายท7านบอกว7า  ค�าพ6ดอ
นใดวาจาอ
นใดท�?ปราศจากอน�จจ
ง
แล-ว ค�าพ6ดน
@นไม7ใช7ค�าพ6ดของน
กปราชญQ เปFนค�าพ6ดท�?โง7 เปFนค�าพ6ดท�?หลง 
เปFนค�าพ6ดท�?ไม7ร6-จ
กว7าท�กขQจะเก�ดตรงน
@น  พ6ดง7ายๆให-เหFนเช7นพร�7งน�@เรา
ต
@งใจว7าจะไปกร�งเทพฯ แล-วม�คนมาถามว7า
"พร�7งน�@ท7านจะไปกร�งเทพฯหร>อเปล7า"
"ค�ดว7าจะไปกร�งเทพฯ ถ-าไม7ม�อ�ปสรรคข
ดข-องกFคงจะไป"
น�?เร�ยกว7าพ6ดอ�งธรรมะ  อ�งอน�จจ
ง  อ�งความจร�ง  อ�งความไม7เท�?ยง  แปร
เปล�?ยนตามป 
จจ
ยของม
น ไม7ใช7ว7า "พร�7งน�@ฉ
นจะไปแน7"
"ถ-าไม7ไปจร�งจะให-ท�าอย7างไร  จะยอมให-ฆ7าให-แกงไหม"  อะไรอย7างน�@  พ6ด
ก
นบ-าๆบอๆ
ม
นย
งเหล>ออย67มากเหม>อนก
น  การปฏ�บ
ต�ธรรมะม
นล1กซ1@งไปจนเรามองไม7
เหFน ท�?เราน1กว7าเราพ6ดถ6ก แต7ม
นจะผ�ดไปท�กค�า ผ�ดจากหล
กความจร�งท�ก
ค�า  แต7กFน1กว7าเราพ6ดถ6กไปท�กค�า  พ6ดง7ายๆ เราพ6ดอะไรบ-าง  ท�าอะไรบ-าง 

1184



อ
นท�?ม
นเปFนเหต�ให-ท�กขQเก�ด  น
?นแหละเร�ยกว7าเปFนม�จฉาท�ฏฐ�  เร�ยกว7าคน
หลง คนโง7

อย7าต�ดลาภ ต�ดยศ ต�ดสรรเสร�ญ
โดยมากน
กปฏ�บ
ต�เราไม7ค7อยจะทบทวนอย7างน�@  เหFนว7าเราด�กFด�เร>?อยๆไป 
เช7นเราได-อ
นหน1?งข1@นมา จะเปFนลาภกFด�  ยศกFด�  สรรเสร�ญกFด�  กFน1กว7าม
นด� 
ด�ตลอดกาลตลอดเวลา  แล-วกFถ>อเน>@อถ>อต
วข1@นมาไม7ร6-จ
กว7าเราน�@ค>อใคร  ท�?
ม
นด� ม
นเก�ดจากอะไร เด�นไปพบ นาย ก.นาย ข. เหม>อนก
นหร>อไม7 อย7าง
น�@  พระพ�ทธองคQท7านให-วางเปFนปกต�อย7างน�@  ถ-าเราไม7ส
บ  เราไม7ขบ  ไม7
เค�@ยว  ไม7ปฏ�บ
ต�ค-นคว-าอ
นน�@  กFเร�ยกว7าย
งจมอย67  จมอย67ในใจของเราน
?น
แหละ เร�ยกว7าต�ดลาภบ-างต�ดยศบ-าง ต�ดสรรเสร�ญบ-าง กFเปล�?ยนเปFนคนอ>?น 
เพราะส�าค
ญว7าต
วเราน�@ด�ข1@นแล-ว ส�าค
ญว7าเราเล�ศข1@นแล-ว ส�าค
ญว7าเราเปFน
โน7นเปFนน�?แล-วกFเก�ดอะไรต7ออะไรข1@นมาว�7นวาย

ล
กษณะเสมอก
นของมน�ษยQท�กคน
ความเปFนจร�งม
นไม7เปFนอะไรหรอกคนเรา  เปFนกFเปFนด-วยสมม�ต�ถ-าถอน
สมม�ต�ไปเปFนว�ม�ตต�  ม
นกFไม7เปFนอะไร  เปFนสาม
ญล
กษณะ ม�ล
กษณะเสมอ
ก
น  ความเก�ดข1@นเบ>@องต-น  ม�ความแปรไปเปFนท7ามกลางแล-วกFด
บไปท�?ส�ด 
ม
นกFแค7น
@น เหFนสภาพม
นเปFนอย7างน
@นแล-ว ม
นกFไม7ม�อะไรจะเก�ดข1@นมา ถ-า
เราเข-าใจเช7นน
@นแล-ว  ม
นกFสบาย  ม
นกFสงบ  ท�?ม
นไม7สงบกFเหม>อนก
บพระ
ป 
ญจว
คค�ยQประพฤต�ตามท�?คร6บาอาจารยQท7านสอน  เม>?อท7านพล�กไปอย7าง
น
@นกFไม7ร6-ว7าท7านค�ดอะไร  ท7านท�าอะไรกFเลยหาว7าท7านคลายความเพ�ยร
เว�ยนมาหาความม
กมาก  ถ-าต
วเราเปFนเช7นน
@น  กFคงจะค�ดอย7างน
@น  คงจะ

1185



เปFนอย7างน
@นเหม>อนก
น  ไม7ม�ทางแก-ไข  แต7ความเปFนจร�งแล-วพระพ�ทธเจ-า
ท7านเด�นข
@นส6งข1@นไปอ�กจากพวกเรา เราย
งถ>อต
วอย7างเก7า ค�ดไปในทางต�?า 
กFน1กว7าเราค�ดอย67ในทางส6ง  เหFนพระพ�ทธเจ-ากFค�ดว7า  ท7านคลายความเพ�ยร
เว�ยนมาหาความม
กมากแล-ว เหม>อนก
บป 
ญจว
คค�ยQ ปฏ�บ
ต�ก�?พรรษาค�ดด6ซ� 
ขนาดน
@นกFย
งหลงอย67 ย
งไม7ถน
ด

อย7าย1ดม
?นถ>อม
?นแม-กระท
?งส�?งท�?ถ6ก
ท7านจ1งให-ท�างานและให-ตรวจผลงานของตน  ค>อท�?ม
นไม7ยอมเร>?องท�?ม
นไม7
ยอม เร>?องท�?ม
นยอม ม
นกFสลายต
วไปเท7าน
@นแหละ ไม7ม�อะไร ถ-าม
นไม7ยอม
ม
นไม7สลาย ม
นต
@งต
วข1@นมาเปFนก-อน เปFนต
วอ�ปาทาน ม
นไม7ม�การแบ7งเบา 
น
กบวชน
กพรตเราโดยมากกFชอบเปFนอย7างน
@น  ถ-าต�ดอย67ในแง7ไหนกFด1งอย67
แง7น
@นแหละ ไม7เปล�?ยนแปลงไม7พ�น�จพ�จารณาเหFนว7าเราถ6กแล-วกFเหFนว7าเรา
ไม7ผ�ด  แต7ความเปFนจร�งความผ�ดม
นฝ 
งอย67ในความถ6ก  แต7เราไม7ร6-จ
ก  เปFน
อย7างไรล7ะ "อ
นน�@แหละถ6กแล-ว" แต7คนอ>?นว7าม
นไม7ถ6ก กFไม7ยอม เถ�ยงก
น น�?
อะไรท�ฏฐ�มานะ ท�ฏฐ�ค>อความเหFน มานะค>อความย1ดไว-ถ>อไว-  ถ-าเราย1ดใน
ส�?งท�?ถ6กไม7ปล7อยให-ใครเลยกFเร�ยกว7าม
นผ�ด ถ>อถ6กน
?นแหละ ย1ดม
?นถ>อม
?นใน
ความถ6ก ม
นเปFนข1@นเด�wยวน�@แหละ ไม7เปFนการปล7อยวาง

แก-ความย1ดม
?นถ>อม
?นได-อย7างไร
ส�?งอ
นน�@เปFนเหต�ท�?ท�าให-คนเราไม7ค7อยสบาย  นอกจากผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ท�?
เหFนว7า  แง7น�@ป�7มน�@เปFนป�7มท�?ส�าค
ญ  ท7านจะจดไว-  พอพ6ดไปถ1งป� 7มน
@นป 
�บม
น
จะว�?งข1@นมาท
นท�เลย  ความย1ดม
?นถ>อม
?นว�?งข1@นมาอาจจะเปFนอย67นาน  บางท�
ว
นหน1?ง สองว
น สามเด>อนส�?เด>อน ถ1งป�กFได- ขนาดช-านะ แต7ขนาดเรFวความ
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ปล7อยวางม
นจะว�?งเข-ามาสก
ดหน-าเลย ค>อพอความย1ดเก�ดข1@นป�sบกFจะม�การ
ปล7อย  บ
งค
บให-วางในเวลาน
@นเลย  จะต-องเหFนสองอย7างน�@พร-อมก
น
ประสานงานก
น ต
วย1ดกFม� ผ6-ท�?ห-ามความย1ดน
@นกFม� เราด6สองอย7างน�@เท7าน
@น
แหละ  ไปแก-ป 
ญหาอ
นน�@  บางท�ม
นกFย1ดไปนานกFปล7อย  พ�จารณาเร>?อยไป 
ท�าเร>?อยไป  ม
นกFค7อยบรรเทาไปน-อยไป  ความเหFนถ6กม
นกFเพ�?มเข-ามา 
ความเหFนผ�ดม
นกFหายไป ความย1ดม
?นถ>อม
?นม
นน-อยลง ความไม7ย1ดม
?นถ>อ
ม
?นกFเก�ดข1@นมา ม
นเปFนเร>?องธรรมดา ท�กคนเปFนอย7างน
@น

จงพ�จารณาใจของตนเอง เพ>?อแก-ป 
ญหาให-ส�าเรFจ
ฉะน
@นจ1งให-พ�จารณา แก-ป 
ญหาได-ในป 
จจ�บ
น บางท�ต
วน
@นม
นว�?งข1@นมา ต
วน�@
ม
นกFว�?งตะคร�บเลย หายไปเลย อ
นน�@เราด6ภายในใจของเราหรอก ด6ภายใน
ใจของเรา  แก-ป 
ญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถ-าเราแก-ม
นไม7ได-ตรงน�@ 
เปFนต-น ป�7มน�@จ
บไว- เม>?อม
นเก�ดอ�กท�?ไหนกFพ�จารณาตรงน
@น พระพ�ทธองคQกF
ให-เพ7งตรงน�@ให-มากท�?ส�ด
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๗๗ - การทJาจ!ตใหBสงบ
http://ajahnchah.org/thai/Making_the_Mind_Peaceful.php 

การท�าจ�ตให-สงบ
การท�าจ�ตให-สงบ  ค>อการวางให-พอด�  ต
@งใจเก�นไปมากม
นกFเลยไป  ปล7อย
เก�นไปม
นกFไม7ถ1ง เพราะขาดความพอด� ธรรมดาจ�ตเปFนของไม7อย67น�?ง  เปFน
ของม�ก�ร�ยาไหวต
วอย67เร>?อย ฉะน
@นจ�ตใจของเราจ1งไม7ม�ก�าล
ง
การท�าจ�ตใจของเราให-ม�ก�าล
ง  ก
บการท�ากายของเราให-ม�ก�าล
งม
นต7างก
น 
การท�ากายให-ม�ก�าล
งกFค>อ  การออกก�าล
ง  ท�ากายบร�หาร  ม�การกระโดด 
การว�?ง  น�?ค>อการท�ากายให-ม�ก�าล
ง  การท�าจ�ตใจให-ม�ก�าล
งกFค>อท�าจ�ตให-สงบ 
ไม7ใช7ท�าจ�ตให-ค�ดน
?นค�ดน�?ไปต7างๆ  ให-อย67ในขอบเขตของม
น  เพราะว7าจ�ต
ของเราน
@นไม7เคยได-สงบ  ไม7เคยม�ก�าล
ง  ม
นจ1งไม7ม�ก�าล
งทางด-านสมาธ�
ภายใน

การท�าสมาธ�
บ
ดน�@เราจะท�าสมาธ�  กFต
@งใจ  ให-เอาความร6-ส1กก�าหนดอย67ก
บลมหายใจ  ถ-า
หากว7าเราหายใจส
@นเก�นไปหร>อยาวเก�นไป  กFไม7พอด�  ไม7ได-ส
ดได-ส7วนก
น 
ไม7เก�ดความสงบเหม>อนก
นก
บเราเยFบจ
กร  ผ6-เยFบจ
กรม�ม>อม�เท-าเราต-องถ�บ
จ
กรเปล7าด6ก7อน ให-ร6-จ
กให-คล7องก
บเท-าของเราเส�ยก7อนจ1งเอาผ-ามาเยFบ
การก�าหนดลมหายใจกFเหม>อนก
น  หายใจเฉยๆก�าหนดร6-ไว-  จะพอด�ขนาด
ไหน ยาวขนาดไหน ส
@นขนาดไหน จะให-ค7อยขนาดไหน แรงขนาดไหน จะ
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ยาวกFไม7เอาก
บม
น  จะส
@นกFไม7เอาก
บม
น  จะค7อยกFไม7เอาก
บม
น  เอาตาม
ความพอด�  เอายาวพอด�  เอาส
@นพอด�  เอาค7อยพอด�เอาแรงพอด�  น
?นช>?อว7า
ความพอด� เราไม7ได-ข
ดไม7ได-ข-องแล-วกFปล7อย หายใจด6ก7อนไม7ต-องท�าอะไร
ถ-าหากว7าจ�ตสบายแล-ว  จ�ตพอด�แล-ว  กFยกลมหายใจเข-าออกเปFนอารมณQ 
หายใจเข-าต-นลมอย67ปลายจม6กกลางลมอย67หท
ยค>อห
วใจ  ปลายลมอย67สะด>อ 
อ
นน�@เปFนแหล7งการเด�นลม  เม>?อหายใจออกต-นลมจะอย67สะด>อกลางลมจะอย67
หท
ย  ปลายลมจะอย67จม6ก  น�?ม
นสล
บก
นอย7างน�@  ก�าหนดร6-เม>?อลมผ7านจม6ก 
ผ7านหท
ย ผ7านสะด>อ พอส�ดแล-วกFจะเว�ยนกล
บมาอ�กเปFนสามจ�ดน�@ ให-ความ
ร6-ของเราอย67ในความเว�ยนเข-าออกท
@งสามจ�ดน�@  พยายามต�ดตามลมหายใจ
เช7นน�@เร>?อยไป เพ>?อร
กษาความร6-น
@นและท�าสต�ส
มปช
ญญะของเราให-กล-าข1@น
เม>?อหากว7าเราก�าหนดจ�ตของเรา ให-ร6-จ
กต-นลมกลางลม ปลายลมด�แล-วพอ
สมควร เรากFวาง เราจะหายใจเข-าออกเฉยๆ เอาความร6-ส1กของเราไว-ปลาย
จม6ก  หร>อร�มฝ�ปากบนท�?ลมผ7านออกผ7านเข-า  เอาแต7ความร6-ส1กเท7าน
@นไว-ท�?
น
?น  ไม7ต-องตามลมออกไป  ไม7ต-องตามลมเข-ามา  เอาความร6-ส1กหร>อผ6-ร6-น
?น
แหละไว-เฉพาะหน-าเราท�?ปลายจม6ก ให-ร6-จ
กลมผ7านออก ผ7านเข-า ไม7ต-องค�ด
อะไรมากมาย  เพ�ยงแต7ให-ม�ความร6-ส1กเท7าน
@นแหละ  ให-ม�ความร6-ส1กต�ดต7อ
ก
น ลมออกกFให-ร6-ลมเข-ากFให-ร6-  ให-ร6-อย67แต7ท�?น
?นแหละ ร6-แล-วม
นจะเปFนอะไรกF
ไม7ต-องค�ด  เอาเพ�ยงเท7าน
@นเส�ยก7อนในเวลาน�@  หน-าท�?การงานของเราม�แค7
น
@น ไม7ได-ม�มาก ก�าหนดลมเข-าออกอย67อย7างน
@นแหละ ต7อไปจ�ตกFสงบลมกF
จะละเอ�ยดเข-าไป น-อยเข-าไปกายกFจะเบาเข-าไป จ�ตกFจะสงบไป ความเบา
กายเบาใจน
@น กFจะเก�ดข1@นมา จะเปFนกายควรแก7การงาน และจะเปFนจ�ตควร
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แก7การงานต7อไป น�?ค>อการท�าสมาธ� ไม7ต-องท�าอะไรมาก ให-ก�าหนดเท7าน
@น 
ต7อไปน�@ให-ต
@งใจท�าก�าหนดไป.....
จ�ตเราละเอ�ยดเข-าไป การท�าสมาธ�น
@นจะไปไหนกFช7างม
น ให-เราร6-ท
นเอาไว- 
ให-เราร6-จ
กม
น  ม
นกFม�ท
@งอารมณQ  ม�ท
@งความสงบคล�กคล�ก
นไป  ม
นม�ว�ตก 
ว�ตกค>อการจะยกจ�ตของตนน1กถ1งอ
นใดอ
นหน1?งข1@นมา  ถ-าสต�ของเราน-อยกF
จะว�ตกน-อย  แล-วกFม�ว�จารณQค>อ  การตรวจด6ตามเร>?องท�?เราว�ตกน
@น  แต7ข-อ
ส�าค
ญน
@นต-องพยายามร6-ให-ท
นอย67เสมอ  แล-วกFพ�จารณาให-ล1กลงไปอ�ก  ให-
เหFนว7า ม�ท
@งสมาธ�และม�ท
@งความร6-รวมอย67ในน
@น

องคQประกอบของความสงบ
ค�าว7า  "จ�ตสงบ"  น
@นไม7ใช7ว7าไม7ม�อะไรม
นต-องม�  ม�ความสงบครอบอย67  ท7าน
กล7าวถ1งองคQของความสงบข
@นแรกว7า  หน1?งม�ว�ตก  ยกเร>?องใดเร>?องหน1?งข1@น
มา แล-วกFม�ว�จารณQ ค>อพ�จารณาตามอารมณท�?เก�ดข1@นมา ต7อไปกFจะม�ป�ต�ค>อ 
ความย�นด�ในส�?งท�?เราว�ตกไปน
@น  ในส�?งท�?เราว�จารณQไปน
@น  จะเก�ดป�ต�  ค>อ
ความย�นด�ซาบซ1@งอย67โดยเฉพาะของม
นแล-วกม�ส�ข ส�ขอย67ไหน ส�ขอย67ในการ
ว�ตก ส�ขอย67ในการว�จารณQ  ส�ขอย67ก
บความอ�?มใจ ส�ขอย67ก
บอารมณQเหล7าน
@น
แหละ  แต7ว7าม
นส�ขอย67ในความสงบ  ว�ตกกFว�ตกอย67ในความสงบ  ว�จารณQกF
ว�จารณQอย67ในความสงบ ความอ�?มใจกFอย67ในความสงบ ส�ขกFอย67ในความสงบ 
ท
@งส�?อย7างน�@เปFนอารมณQอ
นเด�ยว อย7างท�?ห-า ค>อ เอก
คคตา ห-าอย7างแต7เปFน
อ
นเด�ยวก
น  ค>อท
@งห-าอย7างน�@เปFนอารมณQ  แตม�ล
กษณะอย67ในขอบเขตอ
น
เด�ยวก
น ค>อเม>?อจ�ตสงบ ว�ตกกFม�  ว�จารณQกFม�  ป�ต�กFม�  ส�ขกม�  เอก
คคตากFม� 
ท
@งหมดน�@เปFนอารมณQเด�ยวก
น
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ค�าท�?ว7าอารมณQเด�ยวก
นน
@น  ท�าไมจ1งม�หลายอย7างหมายความว7า  ม
นจะม�
หลายอาการกFช7างม
น เพราะอาการท
@งหลายเหล7าน
@น จะมารวมอย67ในความ
สงบอ
นเด�ยวก
นไม7ฟ�- งซ7าน  ไม7ร�าคาญ  เหม>อนก
บว7าม�คน  ๕  คน  แต7
ล
กษณะของคนท
@ง  ๕  คนน
@นม�อาการเด�ยวก
น  ค>อจะม�อารมณQท
@ง  ๕ 
อารมณQ เม>?ออารมณQอ
นน
@นอย67ในล
กษณะ น�@  ท7านเร�ยกว7า  "องคQ"  องคQของ
ความสงบ ท7านไม7ได-เร�ยกว7าอารมณQ  ท7านเร�ยกว7า  ว�ตก ว�จารณQ  ป�ต�  ส�ข 
เอก
คคตารมณQ  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  ไม7เปFนอารมณQตามธรรมดาท7านจ1งจ
ด
ว7าเปFนองคQของความสงบม�อาการอย67 ๕ อย7าง ค>อว�ตก ว�จารณQ ป�ต� ส�ข เอก

คคตา ไม7ม�ความร�าคาญ ว�ตกอย67กFไม7ร�าคาญ ว�จารณQอย67กFไม7ร�าคาญม�ป�ต�กF
ไม7ร�าคาญ ม�ความส�ขกFไม7ร�าคาญ จ�ตจ1งเปFนอารมณQเด�ยวอย67ในส�?งท
@ง  ๕ น�@
จ
บรวมก
นอย67 เร>?องจ�ตสงบข
@นแรกจ1งเปFนอย7างน
@น

ป 
ญหาของการท�าสมาธ�
ท�น�@บางอย7างอาจถอยออกมา  ถ-าก�าล
งใจไม7กล-าสต�หย7อนไปแล-ว  ม
นจะม�
อารมณQมาแทรกเข-าไปเปFนบางคร
@ง  คล-ายๆก
บว7าเคล�@มไป  แล-วม�อาการ
อะไรบางอย7างเข-ามาแทรกตอนท�?ม
นเคล�@มไป  แต7ไม7ใช7ความง7วงตาม
ธรรมดา  ท7านว7าม�ความเคล�@มในความสงบ  บางท�กFม�อะไรบางอย7างแทรก
เข-ามา  เช7นว7า  บางท�ม�เส�ยงปรากฏบ-าง  บางท�เหม>อนเหFนส�น
ขว�?งผ7านไป
ข-างหน-าบ-าง  แต7ว7าไม7ช
ดเจนและกFไม7ใช7ฝ 
น  อ
นน�@จ
ดเปFนฝ 
นไม7ได-  ท�?เปFน
เช7นน�@เพราะก�าล
งท
@ง ๕ ด
งกล7าวแล-วไม7สม�?าเสมอก
น ม
นอ7อนลง อ7อนเคล�@ม
ลง จ1งเก�ดอารมณQเข-าแทรก อ
นน�@เปFนอาการของจ�ต
ถ-าหากว7าเราม�ความสงบม
นกFม�ส�?ง  ๕ ส�?งน�@เปFนบร�วารอย67  แต7เปFนบร�วารใน
ความสงบ  อ
นน�@เปFนเบ>@องแรกของม
น  ขณะท�?จ�ตเราสงบอย67ในข
@นน�@  ชอบ
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มโนน�ม�ตทางตาทางห6 ทางจม6ก ทางล�@น ทางกายและทางจ�ต ม
นชอบเปFน
แต7ผ6-ท�าสมาธ�จ
บไม7ค7อยถ6กว7า  "ม
นหล
บไหม?  กFไม7ใช7""ม
นฝ 
นไปหร>อ?  กF
ไม7ใช7"  ไม7ใช7อะไรท
@งน
@น  ม
นเปFนอาการเก�ดมาจากความสงบคร1?งๆกลาง
กFได-  บางท�กFแจ7มใสเปFนธรรมดา  บางท�กFคล�กคล�ไปก
บความสงบบ-าง  ก
บ
อารมณQท
@งหลายบ-าง แต7อย67ในขอบเขตของม
น
อย7างไรกFตามบางคนท�าสมาธ�ยาก  เพราะอะไรเพราะจร�ตแปลกเขา  แต7กF
เปFนสมาธ�  แต7กFไม7หน
กแน7น  ไม7ได-ร
บความสบายเพราะสมาธ�  แต7จะได-ร
บ
ความสบายเพราะป 
ญญา เพราะป 
ญญาความค�ด เหFนความจร�งของม
นแล-ว
กFแก-ป 
ญหาถ6กต-อง เปFนประเภทป 
ญญาว�ม�ต ไม7ใช7เจโตว�ม�ต* ม
นจะม�ความ
สบายท�กอย7างท�?จะได-เก�ดข1@นเปFนหนทางของเรา  เพราะป 
ญญาสมาธ�ม
น
น-อย คล-ายๆก
บว7าไม7ต-องน
?งสมาธ�  พ�จารณา  "อ
นน
@นเปFนอะไรหนอ"  แล-ว
แก-ป 
ญหาอ
นน
@นได-ท
นท�  เลยสบายไป  เลยสงบล
กษณะผ6-ม�ป 
ญญาต-องเปFน
อย7างน
@น
ท�าสมาธ�น�@ไม7ค7อยได-ง7ายและไม7ค7อยด�ด-วย  ม�สมาธ�แต7เพ�ยงเฉพาะเล�@ยง
ป 
ญญาให-เก�ดข1@นมาได-  โดยมากอาศ
ยป 
ญญา  เช7นสมมต�ว7า  ท�านาก
บท�า
สวน  เราอาศ
ยนามากกว7าสวน  หร>อท�านาก
บท�าไร7  เราจะได-อาศ
ยนา
มากกว7าไร7 ในเร>?องของเรา อาช�พของเรา และการภาวนาของเรากFเหม>อน
ก
น ม
นจะได-อาศ
ยป 
ญญาแก-ป 
ญหา แล-วจะเหFนความจร�ง ความสงบจ1งเก�ด
ข1@นมา ม
นเปFนไปอย7างน
@น ธรรมดากFเปFนไปอย7างน
@น ม
นต7างก
น

หล�ดพ-นด-วยป 
ญญาสมาธ�
บางคน แรงในทางป 
ญญา สมาธ�พอเปFนฐานไม7มาก คล-ายๆก
บว7าน
?งสมาธ� 
ไม7ค7อยสงบ  ชอบม�ความปร�งแต7ง  ม�ความค�ดและม�ป 
ญญาช
กเร>?องน
@นมา
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พ�จารณาช
กเร>?องน�@มาพ�จารณา  แล-วพ�จารณาลงส67ความสงบกFเหFนความถ6ก
ต-อง อ
นน
@นจะได-ม�ก�าล
งกว7าสมาธ� อ
นน�@จร�งของบางคนเปFนอย7างน
@น แม-จะ 
ย>น เด�น น
?ง นอนกFตามความตร
สร6-ธรรมะน
@นไม7แน7นอน จะเปFนอ�ร�ยาบถใด
กFได- ย>นกFได- เด�นกFได- น
?งกFได- นอนกFได- อ
นน�@แหละผ6-แรงด-วยป 
ญญา เปFนผ6-
ม�ป 
ญญา สามารถท�?จะไม7เก�?ยวข-องก
บสมาธ�มากกFได-
ถ-าพ6ดก
นง7ายๆป 
ญญาเหFนเลย เหFนไปเลยกFละไปเลย สงบไปเลย ได-ความ
สบายเพราะอ
นน
@นม
นเหFนช
ดม
นเหFนจร�ง  เช>?อม
?นย>นย
นเปFนพยานตนเอง
ได-  น�?จร�ตของบางคนเปFนไปอย7างน�@  แต7จะอย7างไรกFช7างม
นกFต-องท�าลาย
ความเหFนผ�ดออก  เหล>อแต7ความเหFนถ6ก  ท�าลายความฟ�-งซ7านออก  เหล>อ
แต7ความสงบ ม
นกFจะลงไปส67จ�ดอ
นเด�ยวก
น
บางคนป 
ญญาน-อย  น
?งสมาธ�ได-ง7าย  สงบ  สงบเรFวท�?ส�ด  ไวแต7ไม7ค7อยม�
ป 
ญญา  ไม7ท
นก�เลสท
@งหลาย  ไม7ร6-เร>?องก�เลสท
@งหลาย  แก-ป 
ญหาไม7ค7อยได- 
พระโยคาวจรเจ-าผ6-ปฏ�บ
ต�ม�สองหน-าอย7างน�@  กFค67ก
นเร>?อยไป  แต7ป 
ญญาหร>อ
ว�ป 
สสนาก
บสมถะม
นกFท�@งก
นไม7ได- คาบเก�?ยวก
นไปเร>?อยๆอย7างน�@
ท�น�@ถ-าม
นช
ดแจ-งในความสงบ เม>?อม�อารมณQมาผ7าน ม�น�ม�ตข1@นมาผ7าน กFไม7
ได-สงส
ยว7า  "เคล�@มไปหร>อเปล7าหนอเม>?อก�@น�@?"  "หลงไปหร>อเปล7าหนอเม>?อก�@
น�@?"  "ล>มไปหร>อเปล7าหนอเม>?อก�@น�@?"  "หล
บไปหร>อเปล7าเม>?อก�@น�@?"จ�ตขณะน�@
สงส
ย  "หล
บกFไม7ใช7  ต>?นกFไม7ใช7"  น�?ม
นคล�มเคร>อเร�ยกว7า  ม
นม
?วส�มอย67ก
บ
อารมณQ  ไม7แจ7มใสเหม>อนก
นก
บพระจ
นทรQเข-าก-อนเมฆ  มองเหFนอย67แล-ว 
แต7ไม7แจ7มแจ-งม
วๆไม7เหม>อนก
บพระจ
นทรQออกจากก-อนเมฆน
@นแจ7มใส
สะอาด  จ�ตเราสงบม�สต�ส
มปช
ญญะรอบคอบสมบ6รณQแล-วจ1งไม7สงส
ยใน
อาการท
@งหลายท�?เก�ดข1@นจะหมดจากน�วรณQจร�งๆ  ร6-ว7าอ
นใดเก�ดข1@นมาเปFน
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อ
นใดหมดท�กอย7าง  ร6-แจ-งร6-เร>?องตามเปFนจร�งไม7ได-สงส
ย  อ
นน
@นเปFนดวงจ�ต
ท�?ใสสะอาด สมาธ�ถ1งข�ดแล-วเปFนเช7นน
@น
ระยะหล
งๆมากFเปFนไปในร6ปอย7างน�@ท�านองน�@  ปFนเร>?องธรรมดาของม
น  ถ-า
จ�ตแจ7มแจ-งผ7องใสแล-ว  ไม7ต-องไปถามว7าง7วงหร>อไม7ง7วง  ใช7หร>อไม7ใช7  ท
@ง
หลายเหล7าน�@ม
นกFไมม�อะไรถ-าม
นช
ดเจน กFเหม>อนเราน
?งธรรมดาอย7างน�@เอง 
น
?งเหFนธรรมดา หล
บตากFเหม>อนล>มตา  เหFนในขณะหล
บตากFเหม>อนล>มตา
มาเหFนท�กอย7างสารพ
ด ไม7ม�ความสงส
ย เพ�ยงแต7เก�ดอ
ศจรรยQข1@นในดวงจ�ต
ของเราว7า"เอsะ!  ส�?งเหล7าน�@ม
นกFเปFนของม
นไปได- ม
นไม7น7าจะเปFนไปได- ม
น
กFเปFนของม
นได-"  อ
นน�@จะว�พากษQว�จารณQม
นเองไปเร>?อยๆ  ท
@งม�ป�ต�  ท
@งม�
ความส�ขใจ  ม�ความอ�?มใจ  ม�ความสงบเปFนเช7นน
@น  ต7อน
@นไปจ�ตม
นจะ
ละเอ�ยดไปย�?งกว7าน
@นม
นกFจะท�@งอารมณQของม
นไปด-วย ว�ตกยกเร>?องข1@นมากF
จะไม7ม�  และเร>?องว�จารณQม
นกFจะหมด จะเหล>อแต7ความอ�?มใจ อ�?มไม7ร6-ว7าอ�?ม
อะไร แต7ม
นอ�?ม  เก�ดความส�ขก
บอารมณQเด�ยว น�?ม
นท�@งไป ว�ตกว�จารณQม
น
ท�@งไป ท�@งไปไหน?  ไม7ใช7เร>?องท�@ง  จ�ตเราหดต
วเข-ามาค>อม
นสงบ เร>?องว�ตก
ว�จารณQม
นเปFนของหยาบไปแล-ว  ม
นเข-ามาอย67ในท�?น�@ไม7ได-กFเร�ยกว7า  ท�@ง
ว�ตก ท�@งว�จารณQ ท�น�@จะไม7ม�ความว�ตก ความยกข1@นว�จารณQ ความพ�จารณา
ไมม� ม�แต7ความอ�?ม ม�ความส�ขและม�อารมณQเด�ยวเสวยอย67อย7างน
@น
ท�?เขาเร�ยกว7า ปฐมฌาน ท�ต�ยฌาน ตต�ยฌาน จต�ตถฌาน เราไม7ได-ว7าอย7าง
น
@น  เราพ6ดถ1งแต7ความสงบว�ตก  ว�จารณQ  ป�ต�  ส�ข  เอก
คคตา ต7อไปน�@กFท�@ง
ว�ตกว�จารณQ  เก�ดข1@นมาแล-วกFท�@งไป  เหล>อแต7ป�ต�ก
บส�ข  เอก
คคตา  ต7อไปกF
ท�@งป�ต�เหล>อแต7ส�ขก
บเอก
คคตา  ต7อไปกFม�เอก
คคตาก
บอ�เบกขา  ม
นไม7ม�
อะไรแล-วม
นท�@งไป เร�ยกว7า จ�ตม
นสงบๆๆๆ จนไปถ1งอารมณQม
นน-อยท�?ส�ด
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ย
งเหล>ออย67แต7โน-น...ถ1งปลายม
น  เหล>อแต7เอก
คคตาก
บอ�เบกขา เฉยอย7าง
น�@  อ
นน�@ม
นสงบแล-วม
นจ1งเปFน  น�?  เร�ยกว7าก�าล
งของจ�ต  อาการของจ�ตท�?ได-
ร
บความสงบแล-วถ-าเปFนอย7างน�@ม
นไม7ง7วง  ความง7วงเหงาหาวนอนม
นเข-า
ไม7ได-น�วรณQท
@งห-า  ม
นหน�หมด  ว�จ�ก�จฉา  ความสงส
ยล
งเลอ�จฉาพยาบาท 
ฟ�-งซ7าน ร�าคาญหน� เหล7าน�@ไม7ม�แล-ว น�?ม
นค7อยเล>?อนไปเปFนระยะอย7างน
@น น�?
อาศ
ยการกระท�าให-มากเจร�ญให-มาก

สต� : ส�?งท�?ช7วยร
กษาสมาธ�
ส�?งท�?ร
กษาสมาธ�น�@ไว-ได- ค>อสต� สต�น�@เปFนธรรมเปFนสภาวธรรมอ
นหน1?ง ซ1?งให-
ธรรมอ
นอ>?นๆท
@งหลายเก�ดข1@นโดยพร-อมเพร�ยง  สต�น�@กFค>อช�ว�ต  ถ-าขาดสต�
เม>?อใดกFเหม>อนตาย ถ-าขาดสต�เม>?อใดกFเปFนคนประมาท ในระหว7างขาดสต�
น
@น พ6ดไม7ม�ความหมาย การกระท�าไม7ม�ความหมาย ธรรมค>อสต�น�@ค>อความ
ระล1กได-ในล
กษณะใดกFตาม  สต�เปFนเหต�ให-ส
มปช
ญญะเก�ดข1@นมาได-  เปFน
เหต�ให-ป 
ญญาเก�ดข1@นมาได- ท�กส�?งสารพ
ด
ธรรมท
@งหลายถ-าหากว7าขาดสต�  ธรรมท
@งหลายน
@นไม7สมบ6รณQ  อ
นน�@ค>อการ
ควบค�ม  การย>น  การเด�น  การน
?ง  การนอน  ไมใช7แต7เพ�ยงขณะน
?งสมาธ�
เท7าน
@น แม-เม>?อเราออกจากสมาธ�ไปแล-ว สต�กFย
งเปFนส�?งประจ�าใจอย67เสมอม�
ความร6-อย67เสมอ  เปFนของท�?ม�อย67เสมอ  ท�าอะไรกFต-องระม
ดระว
ง  เม>?อ
ระม
ดระว
งทางจ�ตใจ ความอายม
นกFเก�ดข1@นมา การพ6ด การกระท�าอ
นใดท�?
ไม7ถ6กต-อง เรากFอายข1@น อายข1@น เม>?อความอายก�าล
งกล-าข1@นมา ความส
งวร
กFมากข1@นด-วย  เม>?อความส
งวรมากข1@น  ความประมาทกFไม7ม�  น�?ถ1งแม-ว7าเรา
จะไม7ได-น
?งสมาธ�อย67ตรงน�@  เราจะไปไหนกFตาม อ
นน�@ม
นอย67ในจ�ตของต
วเอง 
ม
นไม7ได-หน�ไปไหน  น�?ท7านว7าเจร�ญสต�  ท�าให-มาก  เจร�ญให-มาก  อ
นน�@เปFน
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ธรรมะค�-มครองร
กษาก�จการท�?เราท�าอย67 หร>อท�ามาแล-ว หร>อก�าล
งจะกระท�า
อย67  ในป 
จจ�บ
นน�@เปFนธรรมะท�?ม�ค�ณประโยชนQมาก  ให-เราร6-ต
วอย67ท�กเม>?อ 
ความเหFนผ�ดชอบม
นกFม�ท�กเม>?อ  เม>?อความเหFนผ�ดชอบม�อย67  เก�ดข1@นอย67ท�ก
เม>?อ  ความละอายกFเก�ดข1@น  จะไม7ท�าส�?งท�?ผ�ดหร>อส�?งท�?ไม7ด�  เร�ยกว7าป 
ญญา
เก�ดข1@นแล-ว
เม>?อรวบยอดเข-ามา ม
นจะม�ศ�ล ม�สมาธ�  ม�ป 
ญญา ค>อ การส
งวรส�ารวมท�?ม�
อย67ในก�จการของตนน
@น กFเร�ยกว7าศ�ล ศ�ลสส
งวร ความต
@งใจม
?น อย67ในความ
ส
งวรส�ารวมในข-อว
ตรของเราน
@น  กFเร�ยกว7าม
นเปFนสมาธ�  ความรอบร6-ท
@ง
หลายในก�จการท�?เราม�อย67น
@น กFเร�ยกว7าป 
ญญา พ6ดง7ายๆกFค>อ จะม�ศ�ล จะม�
สมาธ�  จะม�ป 
ญญา ศ�ลกFด�  สมาธ�กFด�  ป 
ญญากFด�  เม>?อม
นกล-าข1@นมาม
นกFค>อ
มรรค น�?แหละหนทาง ทางอ>?นไม7ม�

• ป 
ญญาว�ม�ต ค>อ บ�คคลผ6-หล�ดพ
นเพราะป 
ญญา ค>อ ป 
ญญาเปFนก�าล
ง
ส�าค
ญ หร>อป 
ญญาน�าหน-า

• เจโตว�ม�ต ค>อ บ�คคลผ6-หล�ดพ-นเพราะสมาธ� ค>อ สมาธ�เปFนก�าล
งส�าค
ญ 
หร>อสมาธ�น�าหน-า

• ว�ม�ต หมายถ1ง บ�คคลผ6-หล�ดพ-น
• ว�ม�ต� หมายถ1ง ความหล�ดพ-น 
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๗๘ - สงบเพราะค!ดถ0ก
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ความสงบค>อความพอด�
จะให-ความพอด�ของก�เลสต
ณหาน
@นไม7ม�หรอก  ผมว7าต
ดส�นใจลงไปตรงน�@
แหละ  อาย�คงไม7ถ1งร-อยป�หรอกนะ  ถ-าพวกเราท�าให-ถ6กต-อง  กFจะม�ความ
สงบระง
บเท7าน
@นเอง

หนทางของการปฏ�บ
ต�
ท�?เราท�าไปท�กว
นน�@ผมค�ดว7าไม7สมควร  เพราะม
นจะต-องเส�ยหล
กในการ
ปฏ�บ
ต�  เด�นออกจากหนทาง  ถ-าได-มามากกFท�กขQมาก  ไม7เหFนใครเหล>อส
ก
คนเลย  เช7นอาจารยQทองด�เปFนเพ>?อนก
บผม  บวชได-แปดพรรษา  เร�ยนน
ก
ธรรมเอกย
งไม7ได- กล
บมาสอบอ�กเร�ยนอย67ส�?ป�จ1งสอบน
กธรรมเอกได- ต�ดอย67
น
?นแหละ  เหม>อนเขาทอดแหใส7ก�?งไม-  ล6กโซ7แหไม7ถ1งด�น  กFต�ดค-างอย67บน
อากาศ  อย67ไม7ได-ส1กออกไปม�ครอบคร
วแล-ว  ไปม�ภรรยาได-ไม7นานภรรยากF
ตายกFหาภรรยาใหม7อ�ก  แล-วกFตายอ�ก  ส�ดท-ายกFหมดหนทาง  เหม>อนตาก
กบแห-งม
นจะเก�ดประโยชนQอะไรล7ะ
ท�าอย7างน
@นถ-าออกไปพบก
บความท�กขQกFไม7ต-องบ7น  เพราะความท�กขQม
น
อย67ท�?น
?น  ถ-าความอยากเก�ดข1@นม
นกFท�กขQ  ถ-าม�ความท�กขQกFทนเอา  ไม7ต-อง
บ7นว7าม
นเปFนเพราะอะไรม
นจ1งท�กขQอย7าพ6ดเลย  ม
นต-องร6-จ
กวาง  อย7างน
@น
ม
นจะเปล�?ยนสภาพไปอ�ก
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พระพ�ทธองคQท7านสอนว7า อ
ตตาหร>ออน
ตตา ถ-าเปFนอ
ตตากFเปFนต
วตน ถ-า
เปFนอน
ตตาไม7ได-อาศ
ยต
วตน  อ
นน�@เปFนคนละเร>?องก
น  ให-แก-ไขส�?งท�?พอจะ
แก-ไขได-  ถ-าส�?งท�?แก-ไม7ได-กFปล7อยไปไม7เคยสอนให-อย67นอกข-อประพฤต�
ปฏ�บ
ต� ถ1งจะม�ป 
ญญามากกFตาม ถ-าเอาต
วเองพ-นท�กขQไม7ได-กFไม7เร�ยกว7าคน
ม�ป 
ญญา
ถ-าคนม�ป 
ญญา  พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7า  คนอ
นธพาลถ1งจะม�ป 
ญญามาก
กFตาม  แต7กFเปFนป 
ญญาทราม  ป 
ญญาด�ไม7ม�เลยพวกโจรม
นม�ป 
ญญาในการ
ปล-น  พวกน
กรบม�ป 
ญญามาก  ม�ไหวพร�บด�ในการสร-างศาตราอาว�ธ  สร-าง
ระเบ�ดสารพ
ดอย7าง  ม�ความเก7งกล-าสามารถ  ม�ป 
ญญามากกFจร�ง  แต7เปFน
ป 
ญญาทรามป 
ญญาด�ไม7ม�เหม>อนมะม7วงเน7าให-ประโยชนQไม7ได-

ป 
ญญาทราม
ม�ป 
ญญามากอย67  แต7ต
วเองได-ร
บความท�กขQ  ถ1งม�มากกFไม7เก�ดประโยชนQ
อะไรเลย  ม�ป 
ญญาทางสร-างอาว�ธมารบย�งฆ7าฟ 
นก
นอย7างน�@ม
นไม7เก�ด
ประโยชนQ เหม>อนคนผ6-ม�ป 
ญญาปร�งยาพ�ษมาก�น คนก�นกFตาย ไก7หร>อส�น
ข
ก�นกFตาย ม
นด�หร>อป 
ญญาอย7างน
@นป 
ญญาปร�งยาพ�ษให-คนก�นแล-วตาย ใน
ใบสลากยากFว7ายาด� ด�อย7างน
@น ด�ท�?เปFนโทษเปFนภ
ยต7อช�ว�ตของคนและส
ตวQ
ในโลก ท7านเร�ยกป 
ญญาทราม

เม>?อมองเหFนโทษกFเหFนประโยชนQ
พวกเรากFเหม>อนก
น  จะไปอย67ท�?ไหนกFตามถ-าไม7ม�ป 
ญญาเอาต
วไม7รอด  อย67
ท�?น�@กFเหม>อนก
น ถ-าส�?งใดท�?เรามองไม7เหFนโทษของม
นอย7างช
ดเจน กFจะเล�ก
ได-ยาก อยากจะเล�กกFเล�กไม7ได-  ถ-าเรามองเหFนโทษกFจะมองเหFนประโยชนQ
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ข1@นมาพร-อมก
น  ม
นกFเล�กได-ถ1งจะจมอย67ในน�@าหร>ออย67บนพ>@นด�น  ม
นกFจะผ�ด
ข1@นมาจนได-  จ�ตใจของผ6-ปฏ�บ
ต�อย7างน
@นหาได-ยาก  จะม�แต7ค�าพ6ดออกมา
หลายๆอย7างแต7ความค�ดเหFนจร�งๆน
@นจะไม7ม�  ส�?งใดท�?มาผ7านจะเอาให-หมด 
ต
@งไว-ไม7อย67  คร6บาอาจารยQกFเหม>อนก
น  ไปท�?ไหนท7านกFไปให-ความร6-ความ
เหFนสารพ
ดอย7าง จะรวมลงค>อ "ท�กขQ"

ความท�กขQค>ออะไร
ท�กขQเหม>อนก
บเราแบกของหน
กอ
นหน1?ง  ท�กขQอ�กอ
นหน1?งค>อเปFนหน�@ส�น 
ของคนอ>?นกFเปFนท�กขQ  ท�กขQเพราะแบกก-อนห�นใหญ7กFเปFนท�กขQ  เร>?องท�กขQ 
เอาใจไปแบกกFเปFนท�กขQ  เอากายไปแบกกFเปFนท�กขQ  ม
นม�แต7เร>?องท
@งน
@น 
ท7านจ1งสอนให-เราร6-จ
กท�กขQ  ร6-จ
กเหต�เก�ดของท�กขQ  ร6-จ
กความด
บท�กขQ  ร6-จ
ก
ข-อปฏ�บ
ต�ให-ถ1งความด
บท�กขQ  ท7านสอนอย7างน�@  จะเปFนท�กขQมาจากอะไรๆ
กFตามกFท�กขQอ
นเด�ยวก
น  ความท�กขQเก�ดข1@นมา  กFค>อท�กขQเหม>อนก
น  ไม7ใช7
เร>?องอ>?นเลย
เช7นพ7อค-าท�?เคยค-าขาย  เปFนคนร�?ารวย  มาบวชเปFนพระแทนท�?จะมา
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�  ให-เหFนธรรมค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-า  "กFไม7เหFน"  กFเลย
ตายจากสมบ
ต�เง�นล-านเง�นโกฏ�เฉยๆ ถ-าบวชอย7างน�@จะก-าวมาเด�นไปให-ม
น
เส�ยเวลาท�าไม อย67ก
บเร>อนจะไม7ด�กว7าหร>อ

ก-อนท�กขQ
น
กบวชพวกเราน�@กFเหม>อนก
น  ถ-าไม7ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ปล7อยให-ต
วเองได-ร
บ
ความท�กขQแล-ว ผมค�ดว7าม
นไม7เก�ดประโยชนQผมจะเดาเอาไว-เลยกFได- ถ-าลง
ไปเร�ยนเอาปร�ญญาแล-วม
นกFแค7น
@นแหละเช7นคนหน1?งช>?อทองด� มาบวชเปFน
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เณร อย67ท�?น�?ม�สารพ
ดอย7างต7อมากFอยากส1ก ผมกFบอกให-มารวมหม67คณะแล-ว
พ6ดว7า เออ...ให-ม
นปร�งด�ๆ เณรน�@แหละจะตกนรก ถ-าไม7เช>?อลองด6กFได-  ตก
นรกแน7นอนเลย  อยากจะไปเร�ยนหน
งส>อ  เร�ยนกFเร�ยนไปตกนรกน
?นแหละ 
ขนาดพ6ดให-ฟ 
งอย67อย7างน�@ม
นย
งไม7ร6-จ
กท�กขQ  จะเร�ยนเอาหน
งส>อมาอ7านให-
ม
นร6-จ
กท�กขQ  เปFนไปไม7ได-หรอก  ร6-แล-วว7าไฟม
นเปFนของร-อน  แต7กFย
ง
กระโดดเข-าไปหากองไฟ  จะเอาหน
งส>อมาอ7านให-ไฟม
นหย�ดร-อนไม7ได-เลย 
บอกให-ร6-อย67อย7างน�@กFย
งไม7ร6-จ
ก"ก-อนท�กขQ"  จะไปเร�ยนสอบเอาอะไรล7ะ สอบ
กFจะได-แต7ค�าพ6ดน
?นแหละ  พอเข-ามาในกร�งเทพฯ  กFม�อ
นเปล�?ยนแปลงไป
มาก

ปฏ�บ
ต�ธรรมแบบพระจ
นทรQข-างแรม
บางคร
@งมาท�?เม>องอ�บลฯ  บาตรกFไม7เอามา  ครองผ-าจ�วรส�เหล>องสดใส  ห�@ว
ประเปp าเด�นทางอย7างสวยเปFนม
นว
บๆเลย  ใส7รองเท-าข
ดม
นได-อย7างสวย
เลย เราผ6-เปFนอาจารยQไม7ม�รองเท-าใส7เด�นด-วยเท-าเปล7าๆ หน
งเท-าหนามาก
จนขนาดเด�นไปเหย�ยบหญ-าคาถ6กเท-าไม7เข-าเลย  เพราะหน
งม
นหนา  แต7
เด�wยวน�@ไม7เหFนมาเย�?ยมเลย คงจะตกไปท�?ท�กขQมาก เง�ยบไป ค7อยๆห7างออก
ไปเร>?อยๆ  "ม
นจะต-องด
บลงเหม>อนพระจ
นทรQข-างแรม"  น-อยไปๆเลFกลงๆ 
แสงกFน
บว
นแต7จะเลFกลงๆ วงพระจ
นทรQจะแคบลงไปท�กท�ๆ อ�กหน7อยกFตก
ป 
�บเท7าน
@นเอง หมดแสงเลย ม
นชอบเปFนอย7างน
@น เพราะม
นไม7เหFนท�กขQไม7
เหFนโทษ
คนไม7ได-ภาวนา  ค>อคนท�?เขาชอบม�ความเพล�ดเพล�นร7าเร�งเปFนกล�7มหลายๆ
คน  เขาพ6ดค�ยก
นด-วยความย�@มแย-มแจ7มใส  ผมกFม�ความอ
ศจรรยQเขาอย67
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เหม>อนก
นว7า  เอ...ด6เหม>อนเขาม�ความร7าเร�งสน�กสนานอย67  เหม>อนเขา
ท�างานเสรFจหมดท�กอย7าง ความจร�งแล-วท�างานย
งไม7เสรFจ
ผมเองถ-าพ6ดค�ยก
บเพ>?อนหลายค�า  กFค�ดว7าต
วเองย
งท�างานไม7เสรFจ  งานย
ง
ค-างอย67มาก  เหม>อนก
บไปเท�?ยวเล7นก
บเพ>?อนย
งไม7ได-ปล7อยควายออกจาก
คอก กFม�ความเปFนห7วงควายอย67อย7างน
@นเพราะงานย
งไม7เสรFจ  จะไปไหนกF
ม�ความเปFนห7วงอย67น
?นแหละ  ด6คนอ>?นเขาปล7อยไปตามอารมณQอย7างสบาย 
ม�ความสน�กสนานพ6ดล-อก
นเล7นสน�กเฮฮา  ผมกFค�ดท�กระบบว7าต
วเองย
งไม7
พ-นท�กขQ  จะน
?งอย67ท�?ไหนกFเหม>อนก
บว7าเราท�างานย
งไม7เสรFจ  จะม�ความ
ปรารถนาความเพ�ยรอย67เสมอไม7หย�ดส
กท� เพราะย
งม�ก�เลสอย67มาก ม
นจะม�
ความท�กขQอย67อย7างน�@เร>?อยไป  จ1งเอามาพ�จารณาถ-าม�เร>?องท�?ค�ยก
บเพ>?อน  กF
ค�ยไม7มาก ท
@งค�ยท
@งอยากกล
บ

ด�อย67ท�?การปฏ�บ
ต�
การภาวนาของผมต
@งแต7สม
ยก7อนเปFนอย7างน�@  พระเณรบางองคQชอบค�ย
ด-วย  บางคร
@งเราจะน
?งภาวนาอย67ก�ฏ�  กFเด�นไปน
?งค�ยอย67น
?นแหละจนผม
ร�าคาญ  ผมเลยบอกว7าท7านเฝ-าก�ฏ�ให-ผมด-วยนะ  ผมกล
วส�น
ขจะมาข�@ใส7ก�ฏ�
ผม  ผมจะไปเด�นจงกรมก7อนนะผมเอาอย7างน
@น  "เพราะท�างานย
งไม7เสรFจ" 
จะไปน
?งค�ยให-ม
นเส�ยเวลาท�าไม
ม
นจะม�จ�ตใจฝ 
กใฝ7ต7อความเพ�ยรอย67อย7างน
@น.แต7  "พวกเราไม7ชอบด6งาน
ของต
วเองส
กท�"  กล
บมาถ1งเร>อน  ข�@แมวเตFมกระด-งเหม>อนคนธรรมดาๆ 
ท�กขQเก�ดข1@นมากFไม7ได-  "ปฏ�ว
ต�"  ม
นส
กท� ไม7ได-  "ปฏ�ร6ป"  ม
นส
กท� อย67เฉยๆ 
ไม7ม�การ  "ละ"  ไม7ม�การ"บ�าเพFญ"  ไม7ร6-จะท�าอะไรเพราะสถานท�?น�@ท�าก
น
อย7างน�@  ม
นจ1งไปข
ดท�?จ�ตใจของพระเณร"ผมไม7อยากจะพ6ดมากหรอก 
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เพราะไม7ได-ด�อย67ท�?ค�าพ6ด  แต7ได-ด�อย67ท�?การปฏ�บ
ต�ไปเร>?อยๆอย67ก
บคร6บา
อาจารยQให-ด6ท7าน  เพราะห6เรากFม�  ตาเรากFม�  กFด6ได-ฟ 
งได-เหม>อนคนห�วข-าว
มากๆกFไม7อยากหรอก  เหFนเพ>?อนน
?งก�นข-าว  คนท�?ห�วข-าวกFจะเข-ามาก�นก
บ
เพ>?อนเลยไม7ได-ไปจ
บไปค�มเขาเข-ามาหรอกนะ  เหม>อนไก7ม
นห�วข-าว  เอา
ข-าวเปล>อกมาโปรยให-ม
นก�น ไก7ม
นจะว�?งออกมาก�นเอง เช7นว
วท�?ม
นเคยก�น
หญ-า  เอาไปปล7อยท�?สนามหญ-าม
นกFคงต-องก�นหญ-า  ถ-าม
นไม7ก�นหญ-ากF
เปFนหม6เท7าน
@นเอง

ไม7ละช
?วไม7กล
วบาป
อ
นน�@....เปFนสถานปฏ�บ
ต�ด�  ปฏ�บ
ต�ชอบ  ควรจะเอาไปพ�จารณาให-เหFนตาม
ความจร�ง  ม
นกFจะปฏ�บ
ต�ได-  ถ-าไม7ได-ม
นเปFนเร>?องของโลกเขา  บวชเข-ามา
แล-วกFอย67ก
บคร6บาอาจารยQ  จะท�าอะไรกFกล
วแต7คร6บาอาจารยQจะเหFน  แต7ไม7
กล
วบาป  ถ-าล
บตาพ7อแม7คร6บาอาจารยQ  ท�าได-ท�กอย7าง  ถ-าอย67ใกล-ท7านกF
กล
ว  ไม7กล-าท�าผ�ดกล
วท7านจะด�เอา  ถ-าอย67ห7างไกลท7านย�?งม�ความสบาย 
อยากจะท�าอะไรกFท�าได-  โดยมากชอบเปFนอย7างน
@น  คนประเภทน�@แหละไม7
ละช
?วไม7กล
วบาป  ถ-าจะกล
วกFกล
วพระพ�ทธเจ-า  กล
วคร6บา-อาจารยQ  กล
ว
ท7านจะเหFนเราท�าไม7ด�  ถ-าล
บตาท7านไม7กล
วเลยเหม>อนเดFกน
กเร�ยน ต
@งแต7
สม
ยก7อน  พอมองเหFนคร6ใหญ7  พวกน
กเร�ยนกล
วจนขาอ7อนลงเลย  ถ-าคร6
บอกให-ท�าการบ-าน  โอ-ย...เร�ยบร-อยด�มาก  สม
ยก7อนม�ความเคารพคารวะ
มาก  "คาระโวจะน�วาโตจะ"  ม�ความเคารพคารวะ กล
วท7าน ถ-าคร6ส
?งให-ท�า
อะไรกFท�าได-ท
นท�  กล
วท
@งคร6อาจารยQ  กล
วท
@งความผ�ดม
นจะเก�ดข1@นมาเดFก
น
กเร�ยนม
นไม7ท
นสม
ยหรอก แม-แต7จะเด�นกFค7อยๆเด�น ไปหาเจ-านายไปหา
คร6อย7างน�@  น
?งเก-าอ�@กFไม7เปFน อยากจะน
?งก
บพ>@นเพราะโง7มาก ต7อมากFฝ1กให-
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น
กเร�ยนม�ความฉลาด  ฝ1กให-เข-าถ1งเจ-านายหร>อคร6อาจารยQ  ฝ1กให-น
กเร�ยน
ไม7ต-องถ>อก
นก
บคร6  อย67ด-วยก
น  เล7นด-วยก
น  โอsยม
นกFเหม>อนเอาล�งไปห
ด 
เด�wยวน
กเร�ยนกFจ
บศร�ษะคร6เท7าน
@นแหละ  คร6ม
นกFไม7กล
ว  ความผ�ดม
นกFไม7
กล
วเลยท�กว
นน�@

ขาดหล
กธรรมกFเปFนท�กขQ
น
กเร�ยน ป.๔ เข-ามาบวช ให-อ7านหน
งส>อให-ฟ 
ง  อ7านผ�ดๆได-ย�นอ7านไปว7า
จะไป 'เม�ยง'  ไปซ>@อเส>@อ  'เหล�?ยง'  ไปซ>@อ  'เกล>อ'  มาฝ1กห
ดเอาใหม7ยากเก>อบ
ตายน
กเร�ยนท�กว
นน�@  สม
ยก7อนน
กเร�ยนจบ  ป.๔  สอนน
กเร�ยนแทนคร6ได- 
ท�กว
นน�@ไม7ทราบว7าเร�ยนมาจากไหน  โอ-ย...อ7านหน
งส>อไม7ค7อยร6-เร>?องเลย 
ไม7ร6-ไปเร�ยนมาจากไหน เหFนเดFกอ7านหน
งส>อได-ย�นว7า  ฝนตกแล-วแดดออก 
เหFนแต7ม
นอ7านไปอย7างน
@น  แต7ก7อนอ7านให-ถ6กต
วอ
กษรกFมาก  ถ-าเร�ยนให-ร6-
เร>?องของม
นแล-วกFไม7ต�ดข
ดหรอกนะ  อ7านหน
งส>อเฉยๆอ7านฟ-องไปถ1งยอด
ม
นกFได-  ท�กว
นน�@อ7านไปผ�ดๆให-ม
นต�ดปากแล-วแก-ยาก  น�@แหละค>อสอนให-
เดFกไม7ให-ม�ความเคารพ.เพราะม
นขาดความคารวะ ขาดหล
กธรรมะ  "คาระ
โวจะน�วาโตจะ  ส
นต�ฏฐ�  จะกะต
ญญ�ตา"  ขาดการเคารพ  ขาดการคารวะ 
ขาดกต
ญญ6กตเวท� ขาดไปหมดท�กว
นน�@ความเด>อดร-อนกFไปถ1งพ7อแม7 สอน
กFไม7ได- บอกม
นกFไม7ได- พ7อแม7กFเปFนท�กขQว�7นวาย เพราะม
นขาดหล
กธรรมะ
น�?แหละ
สม
ยก7อนคร6สอนน
กเร�ยนได-หน1?งอาท�ตยQ กFต-องสอบอารมณQคร
@งหน1?ง ม�พระ
มาสอนเร>?องศ�ลธรม  สอนเร>?องจรรยามารยาท  ก7อนจะเล�กโรงเร�ยนกFต-อง
สวดสรรเสร�ญค�ณพระบารม� แต7ท�กว
นน�@น
กเร�ยนเก7งไปในทางเล7นก�ฬา เตะ
ฟ�ตบอล ม�ความสน�กเพล�ดเพล�นไปทางเล7นมากกว7า เร>?องจรรยามารยาทท�?
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ด�งามน
@นไม7ค7อยได-พ6ดถ1งก
น  ม
นจ1งเปล�?ยนไปเร>?อยๆ  เพราะม
นขาดหล
ก
ธรรมะ  แสวงหาแต7ส�?งท�?สน�กเฮฮา  ไปด>?มของม1นเมา  ท�าให-ต
วเองเปFนคน
เส�ยสต� เหม>อนคนเปFนบ-า เปFนบ-าไปหมดท�กคน เปFนบ-าไปหมดท
@งพ7อแม7พ�?
น-องจนหมดโลก ม
นด>@อด-าน ว7ายากสอนยาก สอนม
นไม7ได-เลย

ไม7ด�ตรงไหนกFควรแก-ตรงน
@น
การปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
น  สม
ยก7อนไม7เปFนอย7างน�@หรอกท�กว
นน�@ถ-าม�ความ
ท�กขQกFท�กขQมากจร�งๆ  เร>?องอาหารไม7ได-ตามชอบใจ  อาหารไม7ถ6กปากไม7
อร7อย ท�?อย67อาศ
ยไม7ได-ตามชอบใจกFเปFนท�กขQหมด เพราะคนสม
ยน�@ม�ผ�วบาง
มาก  ความอดทนม�น-อยท�กว
นน�@  เปFนเร>?องท�?เส�ยหายมากเส�ยเวลาท�?มา
ประพฤต�ปฏ�บ
ต� ม
นต-องพ6ดก
นได- เปFนคนท�?สอนง7าย ม�ความเคารพเช>?อฟ 
ง
จ1งจะถ6กต-อง ส7วนมากจะเปFน  "ปะทะปะระมะ"  ค>อพ6ดก
นไม7ได-สอนก
น ไม7
ได- ไม7เช>?อฟ 
ง พ6ดให-ฟ 
งกFไม7สนใจเหม>อนไม7ได-ย�น ใช-ให-ต
กน�@ากFข�@เก�ยจ หน�
ไปอย67กร�งเทพฯ  บอกว7าบ-านเราน�@ากFไม7ค7อยม�  ให-พาก
นไปอย67ท�?กร�งเทพฯ 
หมดกFได-  ไม7ต-องอย67ทางภาคอ�สานหรอก  เปFนเพราะอะไรนะม
นถ1งเปFน
อย7างน�@ท�?ไหนไม7ด�ไม7งามกFควรแก-ไขท�?ตรงน
@นการปฏ�บ
ต�ของเรากFเหม>อน
ก
น ถ-าท�?ไหนม
นสะดวกกFไม7ต-องไปท�าอะไรม
น ตรงไหนท�?ม
นข
ดข-องกFต-อง
แก-ไขท�?จ�ตใจของเราน
@น
ถ-าพ6ดอย7างโน-นอย7างน�@ในส�?งท�?ไม7ด�  ช
กชวนก
นไปท�?น
?นท�?น�?เณรน-อยกFจะ
ห6ผ1?งไปน
?นแหละ  จ
บก
นค�ยเปFนกล�7มก-อนอย67ในช7วงกลางพรรษา  ออก
พรรษาแล-วองคQน�@กFจะไปท�?โน-น  องคQน
@นกFจะไปท�?น�?  ว�7นวายก
นอย7างน�@ม
นจะ
หมดนะ ฉะน
@นผมจ1งถอนต
วออกไป
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การปฏ�บ
ต�ย
งอย67อ�กมาก
ท�น�@ให-พวกเรามาต
@งเอาใหม7  ประพฤต�ปฏ�บ
ต�เอาใหม7อย7าได-ประมาท  การ
ปฏ�บ
ต�ของเราม�ว
ดอย67  ด�แล-วท�?ได-เข-ามาบวช ได-อย67ด-วยความสะดวกสบาย
ท�กอย7าง ไม7ใช7เปFนอย7างน
@นนะ ได-บวชมาม
นกFเสรFจแต7การบวชเท7าน
@น แต7
การปฏ�บ
ต�ของเราย
งอย67อ�กมากเปFนกว7าการบวช พวกท7านท
@งหลายไม7เหFน
หร>อ ส
ตวQท
@งหลายท�?ม�อย67ในโลก เช7น ปลวก มด อย67บนพ>@นด�นกFม�มากหลาย 
แต7ส7วนท�?อย67ใต-ด�นกFม�อ�กมากมาย  เช7นว7าโบสถQหล
งน�@สร-างข1@นมาไม7ยาก
หรอก  แต7การท�?จะด6แลร
กษาโบสถQหล
งน�@ไปอ�กนานหลายช
?วอาย�คน  ส
ก
สามช
?วอาย�ของคนกFได-  ตอนสร-างโบสถQน�@ไม7ยากหรอกสร-างสองป�กFเสรFจ 
ย
งเหล>อแต7การปฏ�บ
ต�ร
กษา  ท�าความสะอาดท�?น
?นท�?น�?ไม7ร6-ว
นเสรFจส
กท� 
ไม7ใช7ของง7ายๆนะ  สร-างเสรFจแล-วย
งเหล>อการด6แลร
กษา  สร-างสองสามป�กF
เสรFจ  พวกเราจะต-องร
กษาโบสถQหล
งน�@ไปอ�กนานจนก�าหนดไม7ได-  ให-ได-
คร1?งเท7าคร1?งกFย
งด�  บวชมาแล-วจะเอาสบายเพราะค�ดว7าบวชเสรFจ  แต7การ
ปฏ�บ
ต�ของน
กบวชน�@ส�ม
นยาก ย
งม�อ�กมาก

ส�?งท
@งหลายม�ความเส>?อมไปเปFนธรรมดา
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQท7านตร
สเปFนพระวาจาเปFนคร
@งส�ดท-ายว7า  "อย7าม�ความ
ประมาท"  ให-ส�@นลงจนลงได-  ท7านสอนภ�กษ�ท
@งหลายว7า  ท7านท
@งหลายจง
ท�าความไม7ประมาทให-ถ1งพร-อมเถ�ด ท7านพ6ดตรงจ�ดจบเลย แต7พวกเราย
งม�
ช�ว�ตอย67กFไม7ควรประมาท  ผมไม7กล
วว7าม
นจะเส>?อมหรอกนะ  ผลท�?ส�ดม
นกF
ต-องเส>?อมจนได-  เหม>อนก
บว7าความจร�งม
นกFจะตาย  ถ-าเจFบป7วยไข-มากFจะ
ไม7ฉ
นยาหร>อ  ไม7ฉ
นข-าวเลยอดให-ม
นตายเลย ด�ไหมอย7างน�@ความเส>?อมม
น
ม�เปFนธรรมดา เก�ดข1@นมาแล-วความเจFบไข-กFม�เปFนธรรมดา ของม
นอย67อย7าง
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น
@น แต7ว7าถ-าเจFบไข-ไม7สบายกFต-องร
กษาอ
นน�@เร�ยกว7ายาบ�าบ
ดโรคภ
ยไข-เจFบ 
ถ1งแม-พระพ�ทธเจ-าของเราท7านกFจ
ดไว-เปFนป 
จจ
ยส�?  ค�ลานะเภส
ช ท7านไม7ให-
ประมาท  เช7นแก-วใบน�@ม
นกFแตกเปFน  แต7ถ-าเราใช-ม�ความระม
ดระว
งให-
ด�แล-ว  แก-วม
นกFไม7แตกง7ายๆ  จะได-ใช-ไปอ�กนาน  แต7ถ-าเราไม7ค�าน1งถ1งส�?ง
ท
@งหลายเหล7าน�@  ม
นกFจะแตกเรFวข1@น  เพราะม�ความประมาทไม7ม�ความระว
ง
ต
วเอง

ความเจร�ญของหนองป7าพง
อ
นน�@กFเหม>อนก
น  สาขาของว
ดเรากFม�มากข1@นเก>อบจะถ1งส�?ส�บกว7าสาขาแล-ว
นะ ผมกFท�างานมาหลายป�แล-ว ไม7ได-ท�าอย7างน�@ พวกเราจะไปอย67ท�?ไหนกFได- 
พระกรรมฐานส7วนมากม�แต7เขาไล7หน�ท
@งน
@นแหละ  เปFนมาต
@งแต7คร6บาจารยQ
ม
?น  คร6บาจารยQเสารQ  เปFนแต7สม
ยโน-นจนถ1งป 
จจ�บ
น เปFนอย7างน�@  ผมเปFนผ6-
เด�นก7อนก
บท7านจ
นทรQ  ก
บค�ณเท�?ยง  ม
นหน
กมาก ผ7านมาหลายอย7างเปFน
พยานของต
วเองในข-อประพฤต�ปฏ�บ
ต� อย67ในป7าดงอย7างน�@ เอาช�ว�ตเข-าแลก
เอานะ  จ1งม�ความเจร�ญข1@น  จะไปท�?ไหนกFว7าไปจากส�าน
กว
ดหนองป7าพง 
ส�าน
กอาจารยQเท�?ยง ส�าน
กอาจารยQจ
นทรQ ส�าน
กต7างๆท
@งหลายเหล7าน�@ ออก
ไปจากว
ดหนองป7าพงท
@งน
@น จะไปท�?ไหนกFไม7ม�ใครด6ถ6กด6หม�?นเท7าไรน
ก ถ-า
เขาร6-ว7ามาจากว
ดหนองป7าพงหร>อสาขา  จะไปท�?ไหนกFม�ความสะดวกสบาย
พอสมควรโยมเขายกเว-นหร>อให-อภ
ยหลายๆอย7าง  จะเด�นทางไปไหนโยม
กFไม7ให-เส�ยค7ารถหรอก  จะเปFนสาขาของว
ดหนองป7าพงกFเหม>อนก
นกFม�
ความเจร�ญข1@นมา  พวกเราได-ไปมาอย7างสะดวกสบาย  การเผยแพร7ธรรมะ
หร>อการออกธ�ดงคQ  จะไปไหนกFค7อยจะเด�นไปด-วยความระม
ดระว
ง  ผ6-เฒ7า
จะเด�นไปกFค7อยๆเด�นเพราะกล
วจะหกล-ม  จะเค�@ยวอาหารกFเค�@ยวเบาๆ
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เพราะปวดฟ 
น จะพ6ดมากกFไม7ได-ไม7ม�เร�?ยวแรง ค7อยอย67ค7อยก�น ค7อยไปค7อย
มา พ7อแม7พวกเราเคยถามก
นว7า ค7อยอย67สบายด�ไหม?  เออค7อยอย67สบายด�
อย67หรอก

ส
งขารม�ความเส>?อมไปเปFนธรรมดา
ส
งขารน�@ม
นค7อยม
นเส>?อมไปท�กว
นๆ  พระท7านสอนว7า"ส
งขารร7างกายกF
ไม7ใช7ของเราหรอก"  เรากFโกรธไม7พอใจ ถ-าว7าไม7ใช7ของเรากFเอาไฟมาเผาด6
ซ�  เอาม�ดมาลองแทงด6  พ6ดไปสารพ
ดอย7าง  ฟ 
งท7านพ6ดไม7เข-าใจ  ค�ดว7าต
ว
เองพ6ดถ6ก  ไปเถ�ยงแต7ค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-าไม7หย�ดส
กท�  ไม7ยอมร
บ
ธรรมะของท7าน  ไม7ใช7ว7าจะเปFนแต7เด�wยวน�@หรอกนะ  เร>?องอย7างน�@เปFนมา
ต
@งแต7คร
@งพ�ทธกาลโน-นแล-ว  ม�นางหน1?งสวยงามกว7าเพ>?อนในคร
@งพ�ทธกาล 
ไปฟ 
งเทศนQ พระพ�ทธเจ-าท7านเทศนQให-ฟ 
ง เร>?องเกศา โลมา นะขาท
นตา ตะ
โจ "ร7างกายน�@ม
นเตFมไปด-วยของไม7สะอาด เปFนของบ6ดของเน7า ของไม7เหFน
สาระแก7นสาร เปFนของน7าเกล�ยดโสโครก" กFไม7พอใจ โกรธพระพ�ทธเจ-า ว7า
ด6ถ6กเหย�ยดหยาม  ม�ความส�าค
ญว7าต
วเองสวยงามมาก  แต7พระพ�ทธเจ-า
เทศนQว7าไม7ใช7ของสวยงามผม ขน เลFบ ฟ 
น หน
ง เน>@อ ไม7ม�อะไรท�?สวยงาม
เลย จ1งโกรธพระพ�ทธเจ-า เพราะความไม7ร6-ตามความเปFนจร�งน
?นแหละ
ต7อไปนานไปกFไปเหFนซากศพคนตาย กFจ1งค�ดได-  เอามาเท�ยบก
บต
วเองจ1ง
เหFนจร�งตามท�?พระพ�ทธเจ-าท7านสอนว7าเราเปFนผ6-หลงผ�ดจร�งๆ  จ1งได-ไป
กราบขอขมาโทษพระพ�ทธเจ-า  เพราะความส�าค
ญล�7มหลงของท�?ม�อย67ก
บต
ว
เองกFจ1งไม7ร6-จ
ก  ถ-าม
นหนาวกFเอาผ-าห7มคล�มไว-ท
@งเน>@อหน
งน
?นแหละ  แต7ไม7
เหFนต
วเองส
กท�  กระด6กผม กFไม7เหFน  ถ-าคร6บาอาจารยQท7านเทศนQว7า  เกศา 
โลขา นะขาท
นตา ตะโจ กFค�ดว7าพ6ดอะไรนะ ใครจะไม7เหFนผม หน
ง เพราะ
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ม
นไม7เหFนตามความเปFนจร�ง  ถ-าเหFนสกลร7างกายตามความเปFนจร�งแล-ว 
ม
นกFจะถอยหรอก โยมจ
บด6แล-วม
นกFวาง ไม7ได-ย1ดหมายม
นหรอก ม
นกFวาง
ได- ถ-าวางก-อนน�@ได- กFค>อวางกองท�กขQน
?นแหละ ไม7ย1ดหมาย

ใช-งานตามหน-าท�?ของส
งขาร
ม�ม>อกFใช-ม
นไป ม>อกFใช-ให-ม
นจ
บมา ม�ห6ม
นม�หน-าท�?ฟ 
ง เส�ยง กFใช-ให-ม
นฟ 
ง 
ม�ปากท�?ม
นเค�@ยวอาหารเปFนกFใช-ให-ม
นเค�@ยวจม6กกFใช-ให-ม
นส6ดลมหายใจเข-า
ลมหายใจออก ใช-ม
นไปคนละอย7าง เท-าม�ไว-ส�าหร
บเด�น ม
นป 
@นข-าวไม7เปFน
กFต-องให-ม
นเด�น  ห6กFใช-ฟ 
งเส�ยง  จม6กกFใช-ดมกล�?น  ใช-ไปตามหน-าท�?ของม
น 
จะใช-ให-ม
นข
ดก
นกFไม7ได-อ�ก เพราะม
นไม7ใช7ของเรา ให-เอาห6ไปด6หน
งด6ซ�ถ-า
ไม7เช>?อลองด6กFได-  ใช-ของไม7ถ6กท�?ของม
น  ถ-าเปFนของเราจร�งๆจะต-องบ
งค
บ
ม
นได- เอาห6ไปด6ได-ถ-าเปFนของเราจร�งๆ ใช-ให-ม
นไปท�านากFได- ใช-ตาไปฟ 
ง
เทศนQลองด6  ถ-าเปFนตาเราจร�งๆกFต-องใช-ม
นไปฟ 
งเทศนQได-  แต7อ
นน�@ไปใช-
ของคนอ>?น ไม7ใช-ของเราเลย ม
นจ1งข
ดขวางเราอย67เร>?อยไป เพราะย1ดว7าเปFน
ของเรา คร6บาอาจารยQท7านเทศนQกFไม7ร
บ ฟ 
งกFไม7ร
บทราบ ไม7เข-าใจ เปFนต
ว
อ
ตตาขวางอย67น
?นแหละ  ถ-าร
บทราบธรรมะของพระพ�ทธเจ-าแล-วม
นกFง7าย 
ยอมร
บฟ 
งไม7ฝ7าฝ>น กFเข-าใจธรรมะได-
ถ-าไม7ร
บทราบ ไม7ร
บฟ 
ง ไม7ร
บร6-เอาแต7ใจต
วเอง ส�?งใดท�?ชอบใจจ1งเอา ส�?งใด
ไม7ชอบกFจะไม7เอาเล>อกเอาแต7ส�?งท�?ชอบ  ถ-าเปFนเส�ยงกFเส�ยงท�?ถ6กห6  เส�ยง
ไพเราะจ1งจะเอา ให-คนอ>?นท�าให-ถ6กใจเราจ1งจะชอบจ1งจะสบายใจ ส7วนมาก
ชอบเปFนอย7างน
@น  จะให-ท�กคนท�าให-ถ6กใจเราคนเด�ยวจ1งจะตร
สร6-ธรรมะได- 
ม
นเปFนไปไม7ได-หรอกค�ดด6ให-ม
นด�ๆ  ธรรมเปFนส7วนหน1?ง  จ�ตเปFนส7วนหน1?ง 
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บางคนค�ดว7าชอบใจอะไรน
?นแหละเปFนธรรม  ถ-าเราชอบกFค�ดว7าเปFนของด� 
บางท�เราไม7ชอบ แต7ม
นเปFนธรรมจะท�าอย7างไรล7ะ

ขาดป 
ญญาพาให-ท�กขQ
ม�แต7ส�?งท�?ท�าให-ท�กขQท
@งน
@น  ถ-าเราขาดป 
ญญา  ถ-าเราร6-จ
กใช-ให-ม
นถ6กเร>?อง
ม
นกFง7ายข1@น  ตากFใช-ด6  ห6กFใช-ฟ 
ง  จม6กดมกล�?น  ล�@นส
มผ
ส  ม>อจ
บส�?งของได- 
เท-าม�หน-าท�?เด�น  ใช-ไปคนละอย7าง  ถ-าใช-ถ6กเร>?องกFสะดวกข1@น  ถ-าใช-ไม7ถ6ก
เร>?องม
นกFข
ดอย67อย7างน
@นเพราะว7าไม7ใช7ของเรากFว7าของเราอย67อย7างน
@น  ไม7
ยอมร
บ ไม7หย�ดส
กท�ต-องมาภาวนาหาเหต�ผลของม
น ความค�ดเหFนของเรา
ก
บค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-าท�?ท7านตร
สไว-น
@นต7างก
นเสมอ  เช7นสภาวะ
ร7างกายของเราน�@ม
นไม7เท�?ยงแท- ไม7คงทนถาวร แต7เรากFย
งค�ดว7าเปFนเราอย67 
ผลส�ดท-ายกFเปFนความจร�งของพระพ�ทธเจ-า  เปFนธรรมหมดท�กอย7าง  เร>?อง
ความย1ดถ>อ ย1ดม
?นถ>อม
?นว7าเปFนของเราน
@นไม7จร�งส
กอย7างเลย ถ-าถ1งคราว
ม�อะไรเส�ยไปกFร-องไห-ว7าเส�ยดาย โง7มากจนร-องไห-  เพราะคนไม7เหFนธรรมะ
ไปย1ดแต7ของเรา  ถ-าไม7ใช7แล-วกFร-องไห-เท7าน
@นเอง  ถ1งกระน
@นกFย
งไม7ร6-จ
กว7า
ต
วเองท�กขQ ย
งไม7ยอมร
บเพราะคนม�ความม>ดหนาด-วยก�เลสต
ณหา จ1งชอบ
เปFนอย7างน
@น

ธรรมะอย67ก
บเราน�?เอง
ธรรมะไม7อย67ไกลหรอก อย67ก
บเราน�@แหละ จะไปค-นหาท�?ไหนกFไม7เหFน เพราะ
ม
นเปFนของท�?พอด�  ส6งไปกว7าน�@กFไม7เหFน  ต�?าไปกว7าน�@กFไม7เหFน  ค�ดให-พอ
เหมาะพอด�ม
นจ1งจะได- ผมว7าพระเณรเราเข-ามาปฏ�บ
ต�แล-วอยากจะกล
บไป
เร�ยนไปศ1กษา  เพ>?อต-องการอยากจะเปFนอ
นน
@นเปFนอ
นน�@  ผมว7าม
นใกล-จะ
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หมดแล-ว  ม
นถอนออกมา คงจะเข-าใจว7าท�กว
นน�@ไม7ได-ศ1กษา  ต-องไปเร�ยน
ไปสอบได-จ1งเปFนเร>?องศ1กษา  ผมค�ดว7าเปFนเร>?องเดFกเลFก  ไม7ใช7เร>?องท�?จะ
หาความพ-นท�กขQหรอก  ผมฟ 
งด6แล-วกFพอจะร6-ได-เลยว7า  ม
นถอนออกจาก
หล
กเด�มของการปฏ�บ
ต�ไปแล-ว  ถอนออกไปร-อยคน  ม
นกFตายร-อยคนน
?น
แหละ ไปไม7รอดหรอก
ล6กศ�ษยQล6กหาเคยม�หลายคนท�?ไปศ1กษาเล7าเร�ยน  ถอยออกไป  ส�ดท-ายกF
ไม7ม�การปฏ�บ
ต�เลย  ผ6-อย67ท�?น�@ด6หน
งส>อไปปฏ�บ
ต�ศ1กษาต
วเองไปด-วยเพราะ
ย
งต-องการความพ-นท�กขQ  ย
งด�กว7า  ม�ความอดทนพ�จารณาไปให-ม
นเก�ด
ความฉลาด ม�ความต
@งม
?นไว-ในหล
กธรรมะ อย7าให-ม
นขาด ใครจะไปเหน>อ
ไปใต-กFตาม ให-เราม�หล
กเอาไว-  ผ6-ท�?ชอบไปเท�?ยวหร>อไม7ชอบไปเท�?ยว  ด�ได-
ท
@งน
@นถ-าม�ความค�ดด�ค�ดถ6ก

ทางพ-นท�กขQ
ไม7ละก�เลสต
ณหาแล-ว  ไม7ม�ทางจะพ-นท�กขQได-  จะเร�ยนได-มหาเก-าประโยค
กFตาม  กFย�?งจะถอยลงมาข-างล7าง  ไปเร�ยนเพ>?อเพ�?มก�เลสต
ณหา  ไม7ใช7เพ>?อ
แสวงหาความพ-นท�กขQ เพราะคนไม7ร6-จ
กท�กขQ ถ-าคนจะปฏ�บ
ต�เพ>?อความพ-น
ท�กขQจร�งๆ ช�ว�ตของเราคล-ายๆก
บว7าจะอย67ได-ส
กว
นหน1?งค>นหน1?งเท7าน
@น มา
ปฏ�บ
ต�เพ>?อพ-นไปจากท�กขQ  เก�ดมาชาต�น�@จะตายกFให-ม
นตายเพราะการ
ปฏ�บ
ต�ด�กว7า ให-ม
นม�ความม
?นใจลงตรงน�@ ม
นกFเหFนหนทางเท7าน
@น
เร�?มต-นแต7ปฏ�บ
ต�มาไม7เคยม�ความเก�ยจคร-าน  ไม7เคยค�ดถอย  ถ1งจะม�ความ
ท�กขQมากอย67  แต7ม
นกFไม7ถอนไม7เล�กการท�าความเพ�ยร  ใครจะไปท�?ไหน จะ
ส�กขาลาเพศไปกFตาม  ผมไม7เคยถอน  ไม7เคยเล�กความต
@งใจเลย  จะต-องม�
จ�ตใจเดFดเด�?ยวลงอย7างน
@น ค-นคว-าจากคนอ>?น แล-วกFมาค-นคว-าในต
วเอง ท�า
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ไปเร>?อยๆ  ม�การละบาปบ�าเพFญบ�ญ  ปฏ�บ
ต�ธรรมะ  ถ-าใจม
นเหม>อนก
บเขา 
หาเง�นหาทองเอาส�?งของมาเพ>?อความร�?ารวย  หาเง�นมาได-มากๆกFต-องเอา
ฝากธนาคารไว- ตอนอาย�เฒ7าแก7มาจะได-อาศ
ย ป 
จจ
ยเหล7าน�@  พอได-ใช-สอย 
ไม7ต-องว�?งเต-นขวนขวายอ�ก  ถ-าต-องการเขากFไปเบ�กเอาจากธนาคารมา
ใช-สอยให-สบาย  ทางโลกเขาม�ความหมายอย7างน
@น  เขาพยายามท�าหน-าท�?
การงานเพ>?อเง�น กFม�ความขวนขวายแต7อาย�ย
งหน�7มย
งสาว

ปฏ�บ
ต�ให-เหFนธรรมอย7างแจ7มช
ด
พวกเรามาปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
น  ปฏ�บ
ต�ให-ร6-จ
กท�กแง7ท�กม�มให-ม�ความเฉล�ยว
ฉลาดเกFบไว-ใส7ธนาคารไว-เหม>อนก
น  การปฏ�บ
ต�ของเราเม>?อม�อาย�เฒ7าแก7
มากFจะไม7ม�ก�าล
ง จะเด�นกFไม7เหม>อนย
งหน�7ม จะอดกล
@นเพ>?อทรมานร7างกาย
กFไม7ได- เพราะสภาพส
งขารร7างกายกFทร�ดโทรมเปFนไปตามเร>?องของม
น ไม7
ได-เด�นจงกรมไม7ได-น
?งสมาธ�กFไม7เปFนไร  เปร�ยบเหม>อนเราม�เง�นฝากไว-ท�?
ธนาคารแล-ว ไม7ต-องหาเง�นอ�กกFได-  เพราะม�ท�นส�ารองในการใช-จ7ายอย67แล-ว
น
?งอย67เฉยกFได-  ไม7ต-องกล
วว7าจะอด  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  ได-ท�าไว-ด�แล-ว  ม�
ความต
@งม
?นแล-ว เหFนธรรมอย7างแจ7มช
ด
การตร
สร6-ธรรมไม7ใช7ว7าจะอย67ในอร�ยาบถนอน เด�น  น
?ง  ย>น  ไม7ใช7อย7างน
@น 
ถ-าม�ความเหFนชอบลงเม>?อใด มรรค สาม
คค�รวมลงป�sบ น
?นแหละในเวลาเด�น 
เวลาน
?ง เวลานอน ไม7ต-องกระเส>อกกระสน เพราะม
นร6-อย67 อ
นน�@ปฏ�บ
ต�แบบ
ผ6-เฒ7า  ไม7ต-องขวนขวายท�กแง7ท�กม�ม  ไม7ต-องกระเส>อกกระสนเก�นไป  ไม7
ต-องไปเด�นธ�ดงคQข1@นภ6เขาล6กน
@นล6กน�@  ไม7ต-องเด�นจงกรมอย67ตลอดว
นตลอด
ค>นหรอก  สะพายบาตรว�?งไปท�?โน-นท�?น�@  เหม>อนคนไม7ม�ท�?พ1?งอ
นน�@เราได-ท�า
มาแล-วแต7ย
งน-อยย
งหน�7ม จ1งพอร6-เร>?องม
นหมดแล-วน
?งอย67นอนอย67กFค�ดถ6กได- 
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ใครอยากจะไปกFไป  ใครอยากจะมากFมา  ไม7เปFนไรเร>?องม
นเปFนอย7างน
@น 
เพราะเราม�ก�าล
งภายใน
อ
นน�@พ6ดถ1งท�?เราเคยศ1กษา  โดยมากไม7ได-ศ1กษาแต7ไปเท�?ยวเฉยๆ  ไปเท�?ยว
ท�?น
@นท�?น�@  ไปเท�?ยวท�?อ�าเภอน
@นม
นสน�กด�  ไปเท�?ยวทางโน-นอากาศทะเลม
น
เยFนด�  อาหารทะเลม
นอร7อยด�กFเท�?ยวไปเร>?อยๆ  เท�?ยวไปจนตาย  ว�?งไปทาง
ท�ศเหน>อท�ศใต-ไม7ร6-จะเอาอะไร

ปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบอย7างเด�ยวกFพอ
สมณะเราน�@ไม7ม�อะไรมากมายหรอกนะ ม�บาตรใบหน1?งกFพอม�ผ-าไตรจ�วรช�ด
หน1?งกFพอ  จะสะพายส�?งของไปมากมายให-ม
นหน
กท�าไม  อย67ท�?ไหนกFสบาย
ถ-าเราปฏ�บ
ต�ด�ปฏ�บ
ต�ชอบอย7างเด�ยวกFพอ  ท�?เอาจร�งๆกFเอาแต7ความ
สบายใจ  ไม7ต-องไปแยกอะไรให-ม
นมาก  บ�ณฑบาตได-มากFเอาแต7พอฉ
น
เท7าน
@น  เหล>อน
@นกFให-เพ>?อนๆหร>อ  ให-เปFดให-ไก7ก�น  ไม7ต-องไปกระเส>อก
กระสนให-ม
นมากหรอก  ขอให-เราปฏ�บ
ต�ด�เท7าน
@นกFพอ  ให-เปFนส�ปะฏ�ป 
นโน 
ไม7ต-องไปเท�?ยวท�?น
?นท�?น�?  ท�กว
นน�@เปFนน
กท7องเท�?ยวไปเร>?อยๆ  เลยไม7ร6-ว7า
อะไรผ�ดอะไรถ6ก  จะไปหาเอาอะไร  ให-ศ1กษาหาความร6-ข-อเทFจจร�งม
นกFวาง
ได-  ม
นกFอย67หล
กเด�มน�@แหละ  ไม7ได-ต�ดลาภต�ดยศ  ต�ดสรรเสร�ญ  ต�ดน�นทา 
ถ-าม
นพอด�แล-วน
?งอย67กFสบาย

ถ-าเราด�ท�?ไหนม
นกFด�
อย7างเช7นท7านเจ-าค�ณว
ดเทพศ�ร�นทรQ  ประว
ต�ของท7าน  ท7านเหFนเพ>?อนไป
ธ�ดงคQหลายองคQ ไปธ�ดงคQอย7างน�@จะไปเอาอะไรหนอธ�ดงคQกFค>อข-อปฏ�บ
ต� จะ
ปฏ�บ
ต�ม
นอย67ก�ฏ�ใหญ7ๆน�@แหละไม7ต-องไปไหน  อย67ในว
ดน�@  ยกข-อว
ตรข1@นมา
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ปฏ�บ
ต�ได-หลายอย7าง ไม7ต-องเด�นไปให-ล�าบากตรากตร�า  จะปฏ�บ
ต�ธ�ดงคQอย67
ท�?น�?แหละ  ถ-าม�ความเหFนอย7างน
@นม
นกFสงบลงได-  อย67ท�?ไหนกFเหม>อนไป
ธ�ดงคQ  ธ�ดงคQค>อท�?เท�?ยวส
ญจรไปมาเปFน  "ธ�ต
งคะ"  เปFนข-อปฏ�บ
ต�ของพระ
อร�ยเจ-าท�?ท�าป�ถ�ชนให-เปFนอร�ยชนเร�ยกว7า  "ธ�ดงคQ"  ท�?ท�าได-โดยมากเปFนข-อ
ว
ตรเพ>?อฝ1กห
ดเกลาก�เลส  ไม7ใช7เร>?องอ>?นไกลอะไร  ถ-าจะเท�ยบทางธรรมะ
แล-ว ความด�อย67ก
บต
วเราเอง ถ-าเราด�อย67ท�?ไหนกFด� ถ-าเราไม7ด�อย67ท�?ไหนกFไม7
ด� ต-องถามต
วเราว7าด�พร-อมแล-วหร>อย
ง? ถ-าต
วเองไม7ด� จะหาคนอ>?นด�คงไม7
เจอ ให-ก�าหนดพ�จารณาจ�ตกFจะม�ความสงบข1@นมา ถ-าต
วเราด�จะไปท�?ไหนกF
พบแต7คนด� กFจะพบธรรมะของพระพ�ทธเจ-าของเราเท7าน
@น ถ-าคนไม7ร6-จ
กต
ว
เองอย67ท�?ไหนกFว7าโอ-ยเพ>?อนกวน พระองคQน
@นไม7ด�  โยมผ6-ชาย โยมผ6-หญ�งไม7
ด�  ส7วนต
วเองน
@นด�ขนาดไหน ไปเท�?ยวว7าแต7คนอ>?น ถ-าเราด�แล-วคนอ>?นไม7ด�
กFตาม  ม
นกFเปFนคนละเร>?องก
น  ถ-าเราค�ดได-อย7างน�@ม
นกFสบาย  และม�ความ
สงบเท7าน
@น

ปฏ�บ
ต�ด�และปฏ�บ
ต�ตรง
เร>?องอย7างน�@เราพยายามท�าให-ด6เปFนต
วอย7างอย67  แต7กFย
ง  ไม7ร6-จ
ก  คนอ>?น
ท�าให-ด6อย67อย7างน
@นม
นย
งไปต�าหน�เขาอย67นะ เขาแสดงความจร�งกFย
งไม7ร6-จ
ก 
ม�ความข
ดข-องเพราะม�ความหลงอย67มาก  กFน7าจะค�ดว7าเอออ
นน
@นด�แล-ว  ส�?ง
ท�?ไม7ด�เรากFร6-แล-วจะได-ไม7ท�าอ�ก ย
งไปต�าหน�เขาว7าคนน
@นไม7ด� คนน�@ไม7ด� ไป
ต�าหน�เขาท�าไม  ม
นเปFนเร>?องของเขาอ
นน�@ม
นเปFนเร>?องของเราไม7ด�เอง  ม
น
เปFนท�ปะฏ�ป 
นโน ส�ปะฏ�ป 
นโนค>อผ6-ปฏ�บ
ต�ด� อ�ช�ปะฏ�ป 
นโน เปFนผ6-ปฏ�บ
ต�ตรง 
บางท�ด�อย67แต7ไม7ตรง ตรงอย67แต7ไม7ด�  จะหาท
@งด�ด-วยท
@งตรงด-วย เปFนส�ปะฏ�
ป 
นโนกFหายาก หลงความค�ดของต
วเอง
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สมาธ�ก
บความเข-มแขFง
ผมจ1งว7าม
นถอนออกจากสมาธ�  ผมไม7เคยถอนส
กท�  ถ1งจะม�ความท�กขQ
ขนาดไหน  ท�กขQจนน�@าตาไหลออกมากFตาม  ผมไม7เคยถอนออกจากสมาธ� 
ย
งม�ความเข-มแขFง  ก
ดฟ 
นต7อส6-อย67ตลอดเวลาอดทนส6-ไปเร>?อยๆ  ไม7ได-ค�ด
ท-อถอย เล�กความต
@งใจ ค�ดระล1กออกไป อย7างน�@ไม7เคยค�ดเล�กเลย เหม>อน
บ�ร�ษต-องการไฟ  เอาไม-ส�ก
นเพราะต-องการไฟ  เม>?อความร-อนม
นย
งไม7
สมด�ลก
น ม
นกFไม7เก�ดไฟข1@นมา ปฏ�บ
ต�ไปน�ดหน7อยร6-ไม7ช
ด เหFนไม7ช
ด ม
น
จ1งละท�กขQไม7ได- เพราะอะไรนะ ท�าไมม
นจ1งละท�กขQไม7ได- เพราะมรรคย
งไม7
สาม
คค�ก
น  เหม>อนบ�ร�ษต-องการไฟ  ส�อย67อย7างน
@นกFไม7เก�ดไฟเพราะความ
ร-อนม
นย
งไม7พอ ไม7สมด�ลก
น ไฟจ1งเก�ดข1@นไม7ได-เพราะความร-อนม
นไม7พอ

ความเหFนชอบ
อ
นน�@กFเหม>อนก
นฉ
นใด  ใจของเราให-ม
นม�หล
กป 
กลงอย7างน�@  อ
นน�@เราไป
หาความร6-  ด�กว7าไปศ1กษาในต�ารา  จ�ตของเราม
นไม7ถอนออกไปเปFนทาส
ของก�เลสต
ณหา  ม
นถ6กต-องแล-วล7ะ  จะม�ความร6-เร�ยนจบปร�ญญาอะไรมา
กFตาม  กFย
งเปFนทาสของต
ณหาอย67เพราะม�แต7ไปแสวงหาเอาท�กขQมาใส7ต
ว
ท
@งน
@นแหละ  ส7วนมากชอบเปFนอย7างน�@  แต7จ�ตใจของผมกFย
งม�ความต
@งม
?น
ไม7หว
?นไหว  อย7างผมก
บมหาสา  สม
ยก7อนไปปฏ�บ
ต�ด-วยก
น  แต7มหาสา
อยากจะไปเร�ยนน
กธรรม ผมกFไม7ได-ข
ดข-อง ผมกFส7งให-ไปเร�ยนท�?กร�งเทพฯ 
ส7งเพ>?อนไปเร�ยนแล-ว  ผมกFไม7ม�ความน-อยใจเลย  จนกระท
@งเร�ยนจบมหา
เปร�ยญเก-าประโยคเท7าท�กว
นน�@  จ1งได-มาพบก
น  ส7วนผมกFอย67ในป7าอย7างน�@
มาตลอดไม7ขาดเลย  ท7านสอบมหาได-กFส7งข7าวว7าสอบได-  ประโยคเจFด 
ประโยคแปด ประโยคเก-ารายงานมาบอกให-ผมทราบ ผมกFม�ความสบายใจ
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อย67เหม>อนเด�มเพราะผมไม7ม�ความทะเยอทะยาน  ไม7ม�ความกระต>อร>อร-น
อยากจะไปก
บใคร  ไม7ได-ค�ดอ�จฉาใคร  ไม7ได-ค�ดเปFนท�กขQอาภ
พอ
บจนด-วย 
อย67ป7ากFสบายม�บาตรก
บผ-าไตรจ�วร  ฉ
นข-าวว
นละคร
@งเท7าน
@นกFพอ  จะไป
ค�ดมากให-เราเปFนท�กขQท�าไม ท�?เราได-เก�ดมาเปFนมน�ษยQ"ไม7ม�ส�?งใดท�?จะท�าให-
เราได-ร
บความท�กขQได-หรอก  ถ-าเราม�ความเหFนชอบ""บางว
นได-ฉ
นข-าวก
บ
มะกอกท�?ม
นหล7นลงมาจากภ6เขา  ผมกFย
งม�ความพอใจ  ไม7ได-เกFบสะสม
ส�?งของอะไรไว-เลย"  พระพ�ทธองคQท7านไม7สอนพวกเราท
@งหลายอย7างน�@
หรอก  ท7านไม7ได-ถามว7าว
นน�@ฉ
นเสรFจแล-วเหล>อไหม?  ว
นพร�7งน�@จะฉ
นก
บ
อะไร?  ท7านไม7ได-มาถามอ�ก  ม
นกFม�ของม
นมาเอง  จะได-มากหร>อได-น-อยกF
พอ ท�กว
นน�@ถ-าได-ข-าว ฉ
นข-าวส
กจานหน1?ง ห�วมากนอนกFไม7หล
บ เปFนท�กขQ
เปFนร-อน  นอนกFเปFนท�กขQ  น
?งกFเปFนท�กขQ  ไม7ร6-เร>?องอะไรว�7นวายคนโง7ชอบ
เปFนอย7างน
@นแหละ  ไม7น7าจะไปส�ขไปท�กขQก
บม
น  เพราะเร>?องของโลกเปFน
อย67อย7างน
@น
"จะไปทJาอะไรใหBโลกน�Pม�นเตFมไดB"
"ทJาตามความอยากไม9พอส�กท�หรอกคนเราน�P"
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๗๙ - การสอนธรรมะของคร0บาอาจารย:
http://ajahnchah.org/thai/Parts_of_an_Exhortation.php 

ท7านท
@งหลายได-น
บถ>อพระพ�ทธศาสนามาเปFนเวลานาน  เคยได-ย�นได-ฟ 
ง
เร>?องเก�?ยวก
บธรรมในพระพ�ทธศาสนามาจากคร6บาอาจารยQมากFมาก  ซ1?ง
บางท7านกFสอนอย7างพ�สดารกว-างเก�นไป  จนไม7ทราบว7าจะก�าหนดเอาไป
ปฏ�บ
ต�ได-อย7างไร บางท7านกFสอนล
ดเก�นไป จนผ6-ฟ 
งยากท�?จะเข-าใจ เพราะ
ว7าก
นตามต�ารา  บางท7านกFสอนพอปานกลาง  ไม7กว-างและไม7ล
ด  เหมาะท�?
จะน�าไปปฏ�บ
ต�จนต
วเองได-ร
บประโยชนQจากธรรมน
@นๆ พอสมควร
อาตมาจ1งใคร7อยากจะเสนอข-อค�ดและการปฏ�บ
ต�  ซ1?งเคยด�าเน�นมา  และได-
แนะน�าศ�ษยQท
@งหลายอย67เปFนประจ�าให-ท7านท
@งหลายได-ทราบบางท�อาจจะ
เปFนประโยชนQแก7ผ6-สนใจอย67บ-างกFเปFนได-
ผ6-ท�?จะเข-าถ1งพ�ทธธรรมน
@น  เบ>@องต-นจะต-องท�าตนให-เปFนคนม�ความซ>?อส
ตยQ
ส�จร�ตอย67เปFนประจ�า และเข-าใจความหมายของค�าว7าพ�ทธธรรมต7อไปว7า
ก. พ�ทธะ หมายถ1งท7านผ6-ร6-ตามเปFนจร�ง จนม�ความสะอาด สงบ สว7างในใจ
ข. ธรรม หมายถ1งต
วความสะอาด สงบ สว7าง ได-แก7 ศ�ล สมาธ� ป 
ญญา ด
ง
น
@นผ6-ท�?เข-าถ1งพ�ทธธรรม กFค>อ คนเข-าถ1งศ�ลสมาธ� ป 
ญญา น�?เอง

การเด�นทางเข-าถ1งพ�ทธธรรม
ตามธรรมดาการท�?บ�คคลจะไปถ1งบ-านถ1งเร>อนได-น
@น  ม�ใช7บ�คคลท�?ม
วนอน
ค�ดเอา เขาเองจะต-องลงม>อเด�นทางด-วยตนเอง และเด�นทางให-ถ6กทางด-วย 
จ1งจะม�ความสะดวก  และถ1งท�?หมายได-  หากเด�นผ�ดทาง  เขาจะได-ร
บ
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อ�ปสรรค เช7น พบขวากหนามเปFนต-น และย
งไกลท�?หมายออกไปท�กท� หร>อ
บางท�อาจจะได-ร
บอ
นตรายระหว7างทาง ไม7ม�ว
นท�?จะเข-าถ1งบ-านได- เม>?อเด�น
ไปถ1งบ-านแล-วจะต-องข1@นอย67อาศ
ยพ
กผ7อนหล
บนอนเปFนท�?สบายท
@งกายและ
ใจ จ1งจะเร�ยกว7าคนถ1งบ-านได-โดยสมบ6รณQ
ถ-าหากเปFนแต7เพ�ยงเด�นเฉ�ยดบ-าน หร>อผ7านบ-านไปเฉยๆ คนเด�นทางผ6-น
@น
จะไม7ได-ร
บประโยชนQอะไรเลยจากการเด�นทางของเขา ข-อน�@ฉ
นใด การเด�น
ทางเข-าถ1งพ�ทธธรรมกFเหม>อนก
น  ท�กๆคนจะต-องออกเด�นทางด-วยตนเอง 
ไม7ม�การเด�นแทนก
น และต-องเด�นไปตามทางแห7งศ�ล สมาธ� ป 
ญญา จนถ1ง
ซ1?งท�?หมาย ได-ร
บความสะอาด สว7าง สงบสว7าง น
บว7าเปFนประโยชนQเหล>อ
หลายแก7ผ6-เด�นทางเอง  แต7ถ-าหากผ6-ใดม
วแต7อ7านต�ารา  กางแผนท�?ออกด6อย67
ต
@งร-อยป�ร-อยชาต�  ผ6-น
@นไม7สามารถไปถ1งท�?หมายได-เลย  เขาจะเส�ยเวลาไป
เปล7าๆ  ปล7อยประโยชนQท�?ตนจะได-ร
บให-ผ7านเลยไป  คร6บาอาจารยQเปFนผ6-
บอกให-เท7าน
@น  เราท
@งหลายได-ฟ 
งแล-วจะเด�นหร>อไม7เด�น  และจะได-ร
บผล
มากน-อยเพ�ยงใด น
@นม
นเปFนเร>?องเฉพาะตน

อย7าม
วอ7านสรรพค�ณยาจนล>มก�นยา
อ�กอย7างหน1?ง  เปร�ยบเหม>อนหมอยาย>?นขวดยาให-คนไข-  ข-างนอกขวดเขา
เข�ยนบอกสรรพค�ณของยาไว-ว7า  แก-โรคชน�ดน
@นๆ ส7วนต
วยาแก-โรคน
@นอย67
ข-างในขวด ท�?คนไข-ม
วอ7านสรรพค�ณของยาท�?ต�ดไว-ข-างนอกขวด อ7านไปต
@ง
ร-อยคร
@งพ
นคร
@ง คนไข-ผ6-น
@นจะต-องตายเปล7า โดยไม7ได-ร
บประโยชนQจากต
ว
ยาน
@นเลย และเขาจะมาร-องต�โพยต�พายว7าหมอไม7ด�  ยาไม7ม�สรรพค�ณ แก-
โรคอะไรไม7ได-  เขาจ1งเหFนว7ายาท�?หมอให-ไว-ไม7ม�ประโยชนQอะไร  ท
@งๆท�?ต
ว
เองไม7เคยเป�ดจ�กขวดร�นยาออกก�นเลย  เพราะม
วแต7ไปต�ดใจอ7านฉลากยา 
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ซ1?งต�ดอย67ข-างขวดเส�ยจนเพล�นแต7ถ-าหากเขาเช>?อหมอจะอ7านฉลากคร
@งเด�ยว
หร>อไม7อ7านกFได- แต7ลงม>อก�นยาตามค�าส
?งของหมอ ถ-าคนไข-เปFนน-อย เขากF
หายจากโรค  แต7ถ-าหากเปFนมาก  อาการของโรคกFจะท�เลาลง  และถ-าหาก
ก�นบ7อยๆ  โรคกFจะหายไปเอง  ท�?ต-องก�นยามากและบ7อยคร
@ง  กFเพราะโรค
เราม
นมาก  เร>?องน�@เปFนธรรมดาเหล>อเก�น  ด
งน
@นท7านผ6-อ7านจงใช-สต�ป 
ญญา
พ�จารณาให-ละเอ�ยดจร�งๆ จ1งจะเข-าใจด�

สร�รโอสถและธรรมโอสถ
พวกแพทยQพวกหมอเขาปร�งยาปราบโรคทางกาย  จะเร�ยกว7าสร�รโอสถ 
กFได- ส7วนธรรมของพระพ�ทธเจ-าน
@นใช-ปราบโรคทางใจ เร�ยกว7า ธรรมโอสถ 
ด
งน
@นพระพ�ทธองคQจ1งเปFนแพทยQผ6-ปราบโรคทางใจท�?ย�?งใหญ7ท�?ส�ดในโลก 
โรคทางใจเปFนได-ไวและเปFนได-ท�กคน  ไม7เว-นเลย  เม>?อท7านร6-ว7าท7านเปFน
ไข-ใจ จะไม7ใช-ธรรมโอสถร
กษาบ-างดอกหร>อ

เข-าถ1งพ�ทธธรรมด-วยใจ
พ�จารณาด6เถ�ด  การเด�นทางเข-าถ1งพ�ทธธรรมม�ใช7เด�นด-วยกายแต7ต-องเด�น
ด-วยใจจ1งจะเข-าถ1งได- ได-แบ7งผ6-เด�นทางออกเปFน ๓ ช
@น ค>อ
ก.  ช
@นต�?า  ได-แก7  ผ6-ร6-จ
กปฏ�ญาณตนเองเอาพระพ�ทธ  พระธรรมพระสงฆQ 
เปFนท�?พ1?งอาศ
ย  ต
@งใจปฏ�บ
ต�ตามค�าส
?งสอนด-วยด�  ละท�@งประเพณ�ท�?งมงาย
และเช>?อมงคลต>?นข7าว  จะเช>?ออะไรต-องพ�จารณาเหต�ผลเส�ยก7อน  คนพวกน�@
เร�ยกว7า สาธ�ชน
ข.  ช
@นกลาง  หมายถ1ง  ผ6-ปฏ�บ
ต�จนเช>?อต7อพระร
ตนตร
ยอย7างแน7นแฟ-นไม7
เส>?อมคลาย ร6-เท7าท
นส
งขาร พยายามสละความย1ดม
?นถ>อม
?นให-น-อยลง ม�จ�ต
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เข-าถ1งธรรมส6งข1@นเปFนข
@นๆ  ท7านเหล7าน�@เร�ยกว7าพระอร�ยบ�คคล  ค>อ  พระ
โสดาบ
น พระสก�ทาคาม� พระอนาคาม�
ค. ช
@นส6ง ได-แก7ผ6-ปฏ�บ
ต�จนกาย วาจา ใจ เปFนพ�ทธะ เปFนผ6-พ-นจากโลก อย67
เหน>อโลก หมดความย1ดถ>ออย7างส�@นเช�ง เร�ยกว7า พระอรห
นตQ  ซ1?งเปFนพระ
อร�ยบ�คคลช
@นส6งส�ด

การท�าตนให-เปFนผ6-ม�ศ�ลบร�ส�ทธ� t
ศ�ลน
@น  ค>อระเบ�ยบควบค�มร
กษากายวาจาใจให-เร�ยบร-อย ว7าโดยประเภทม�
ท
@งของชาวบ-านและของน
กบวช  แต7เม>?อกล7าวโดยรวบยอดแล-วม�อย7าง
เด�ยว  ค>อ  เจตนา  ในเม>?อเราม�สต�ระล1กได-อย67เสมอเพ>?อควบค�มใจให-ร6-จ
ก
ละอายต7อการท�าช
?วเส�ยหาย  และร6-ส1กต
วกล
วผลของความช
?วจะตามมา 
พยายามร
กษาใจให-อย67ในแนวทางแห7งการปฏ�บ
ต�ท�?ถ6กท�?ควรเปFนศ�ลอย7างด�
อย67แล-ว  ตามธรรมดา  เม>?อเราใช-เส>@อผ-าท�?สกปรกและต
วเองกFสกปรก  ย7อม
ท�าให-จ�ตใจอ1ดอ
ดไม7สบาย  แต7ถ-าหากเราร6-จ
กร
กษาความสะอาดท
@งร7างกาย
และเส>@อผ-าเคร>?องน�7งห7ม  ย7อมท�าให-จ�ตใจผ7องใสเบ�กบาน  ด
งน
@นเม>?อศ�ลไม7
บร�ส�ทธ� tเพราะกายวาจาสกปรก  กFเปFนผลให-จ�ตใจเศร-าหมอง  ข
ดต7อการ
ปฏ�บ
ต�ธรรม  และเปFนเคร>?องก
@นใจม�ให-บรรล�ถ1งจ�ดหมาย  ท
@งน�@ข1@นอย67ก
บ
จ�ตใจท�?ได-ร
บการฝ1กมาด�หร>อไม7เท7าน
@น  เพราะใจเปFนผ6-ส
?งให-พ6ดให-ท�า 
ฉะน
@นเราจ1งต-องม�การฝ1กจ�ตใจต7อไป

การฝ1กสมาธ�
การฝ1กสมาธ�  กFค>อการฝ1กจ�ตของเราให-ต
@งม
?นและม�ความสงบเพราะตาม
ปกต� จ�ตน�@เปFนธรรมชาต�ด�@นรน กว
ดแกว7ง ห-ามได-ยาก ร
กษาได-ยาก ชอบ
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ไหลไปตามอารมณQต�?าๆ เหม>อนน�@าชอบไหลส67ท�?ล�7มเสมอ พวกเกษตรกรเขา
ร6-จ
กก
@นน�@าไว-ท�าประโยชนQในการเพาะปล6กต7างๆ  มน�ษยQเราม�ความฉลาด
ร6-จ
กเกFบร
กษาน�@า  เช7น  ก
@นฝาย  ท�าท�านบท�าชลประทาน  เหล7าน�@กFล-วนแต7
ก
@นน�@าไว-ท�าประโยชนQท
@งน
@น  พล
งงานไฟฟ-าท�?ให-ความสว7างและใช-ท�าประ
โยชนQอ>?นๆ  กFย
งอาศ
ยน�@าท�?คนเราร6-จ
กก
@นไว-น�?เอง  ไม7ปล7อยให-ม
นไหลลงท�?
ล�7มเส�ยหมด  ด
งน
@นจ�ตใจท�?ม�การก
@นการฝ1กท�?ด�อย67  กFให-ประโยชนQอย7าง
มหาศาลเช7นก
น ด
งพระพ�ทธองคQตร
สว7า  "จ�ตท�?ฝ1กด�แล-ว น�าความส�ขมาให- 
การฝ1กจ�ตให-ด�ย7อมส�าเรFจประโยชนQ" ด
งน�@เปFนต-น
เราส
งเกตด6แต7ส
ตวQพาหนะ เช7น ช-าง ม-า ว
ว ควาย ก7อนท�?เราจะเอามาใช-
งานต-องฝ1กเส�ยก7อน  เม>?อฝ1กด�แล-วเราจ1งได-อาศ
ยแรงงานม
นท�าประโยชนQ
นานาประการ

จ�ตท�?ฝ1กด�แล-วม�ค�ณค7ามากมาย
ท7านท
@งหลายกFทราบแล-ว จ�ตท�?ฝ1กด�แล-วย7อมม�ค�ณค7ามากมายกว7าก
นหลาย
เท7า  ด6แต7พระพ�ทธองคQและพระอร�ยสาวก  ได-เปล�?ยนภาวะจากป�ถ�ชนมา
เปFนพระอร�ยบ�คคล  จนเปFนท�?กราบไหว-ของคนท
?วไปและท7านย
งได-ท�า
ประโยชนQอย7างกว-างขวางเหล>อประมาณท�?เราๆจะก�าหนด  กFเพราะ
พระองคQและสาวกได-ผ7านการฝ1กจ�ตมาด-วยด�แล-วท
@งน
@น
จ�ตท�?เราฝ1กด�แล-วย7อมเปFนประโยชนQแก7การประกอบอาช�พท�กอย7าง  ย
งเปFน
ทางให-ร6-จ
กท�างานด-วยความรอบคอบ  ไม7เปFนคนห�นห
นพล
นแล7น  ท�าให-
ตนเองม�เหต�ผล และได-ร
บความส�ขตามสมควรแก7ฐานะ
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การฝ1กอานาปานสต�ภาวนา
การฝ1กจ�ตม�อย67หลายว�ธ�ด-วยก
น  แต7ว�ธ�ท�?เหFนว7าม�ประโยชนQและเหมาะสม
ท�?ส�ด ใช-ได-ก
บบ�คคลท
?วไป ว�ธ�น
@นเร�ยกว7า อานาปานสต�-ภาวนา ค>อ ม�สต�
จ
บอย67ท�?ลมหายใจเข-าและหายใจออก  ท�?ส�าน
กน�@ให-ก�าหนดลมท�?ปลายจม6ก
โดยภาวนาว7าพ�ทโธ ในเวลาเด�นจงกรม และน
?งสมาธ� กFภาวนาบทน�@ จะใช-
บทอ>?น  หร>อจะก�าหนดเพ�ยงการเข-าออกของลมกFได-  แล-วแต7สะดวก  ข-อ
ส�าค
ญอย67ท�?ว7าพยายามก�าหนดลมเข-าออกให-ท
นเท7าน
@น  การเจร�ญภาวนา
บทน�@จะต-องท�าต�ดต7อก
นไปเร>?อยๆจ1งจะได-ผล  ไม7ใช7ว7าท�าคร
@งหน1?งแล-วหย�ด
ไปต
@งอาท�ตยQสองอาท�ตยQ  หร>อต
@งเด>อนจ1งท�าอ�ก อย7างน�@ไม7ได-ผล พระพ�ทธ
องคQตร
สสอนว7า ภาว�ตา พห�ล�กตา อบรมกระท�าให-มาก ค>อท�าบ7อยๆต�ดต7อ
ก
นไป

ใช-สต�ก�าหนดลมหายใจเพ�ยงอย7างเด�ยว
การฝ1กจ�ตใหม7ๆเพ>?อให-ได-ผล  ควรเล>อกหาท�?สงบ  ไม7ม�คนพล�กพล7าน  เช7น 
ในสวนหล
งบ-าน  หร>อต-นไม-ท�?ม�ร7มเงาด�ๆ  แต7ถ-าเปFนน
กบวชควรแสวงหา
เร>อนว7าง (กระท7อม) โคนไม- ป7า ป7าช-า ถ�@า ตามภ6เขา เปFนท�?บ�าเพFญ เหมาะ
ท�?ส�ด เราจะอย67ท�?ใดกFตาม ใช-สต�ก�าหนดลมหายใจอย7างเด�ยว แม-จ�ตใจจะค�ด
ไปเร>?องอ>?น  กFพยายามด1งกล
บมาท�@งเร>?องอ>?นๆท
@งหมด  โดยไม7พยายาม
ค�ดถ1งม
น  ร6-ให-ท
นก
บความค�ดน
@นๆ  เม>?อท�าเข-าบ7อยๆจ�ตจะสงบลงเร>?อยๆ 
เม>?อจ�ตสงบต
@งม
?นแล-ว  ถอยจ�ตน
@นมาพ�จารณาร7างกาย  ร7างกายค>อข
นธQ  ๕ 
ได-แก7  ร6ป  เวทนาส
ญญา  ส
งขาร  ว�ญญาณ ให-เหFนเปFนของไม7เท�?ยง  เปFน
ท�กขQ  หาต
วตนไม7ได-  ม�แต7ธรรมชาต�ไหลไปตามเหต�ตามป 
จจ
ยเท7าน
@น  ส�?ง
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ท
@งปวงตกอย67ในล
กษณะท�?เปFนอน�จจ
ง  ท�กข
ง  อน
ตตา ท
@งน
@น  ความย1ดม
?น
ต7างๆจะน-อยลงๆ เพราะเราร6-เท7าท
นม
น เร�ยกว7าเก�ดป 
ญญาข1@น

ป 
ญญาเก�ดเม>?อจ�ตด�แล-ว
เม>?อเราใช-จ�ตท�?ฝ1กด�แล-วพ�จารณาร6ปนามอย67อย7างน�@  ให-ร6-แจ-งแน7ช
ดว7าไม7
เท�?ยง  เปFนท�กขQ  เปFนอน
ตตา  ป 
ญญาร6-เท7าท
นสภาพความเปFนจร�งของ
ส
งขารท�?เก�ด เปFนเหต�ให-เราไม7ย1ดถ>อหร>อหลงใหล เม>?อเราได-อะไรมากFม�สต� 
ไม7ด�ใจจนเก�นไป เม>?อของส6ญหายไป กFไม7เส�ยใจจนเก�ดท�กขเวทนา เพราะร6-
เท7าท
น เม>?อประสบความเจFบไข-หร>อได-ร
บท�กขQอ>?นๆ กFม�การย
บย
@งใจ เพราะ
อาศ
ยจ�ตท�?ฝ1กมาด�แล-ว  เร�ยกว7าม�ท�?พ1?งทางใจเปFนอย7างด�  ส�?งเหล7าน�@เร�ยกได-
ว7าเก�ดป 
ญญาร6-ท
นตามความเปFนจร�ง  ท�?จะเก�ดป 
ญญาเพราะม�สมาธ�  สมาธ�
จะเก�ดเพราะม�ศ�ล ม
นเก�?ยวโยงก
นอย67อย7างน�@ ไม7อาจแยกออกจากก
นไปได-

ลมหายใจก
บศ�ล สมาธ� ป 
ญญา
สร�ปได-ความด
งน�@  อาการบ
งค
บต
วเองให-ก�าหนดลมหายใจ  ข-อน�@เปFนศ�ล 
การก�าหนดลมหายใจได-และต�ดต7อก
นไปจนจ�ตสงบ  ข-อน�@เร�ยกว7าสมาธ� 
การพ�จารณาก�าหนดร6-ลมหายใจว7าไม7เท�?ยง ทนได-ยากม�ใช7ต
วตน แล-วร6-การ
ปล7อยวาง ข-อน�@เร�ยกว7า ป 
ญญา การท�าอานาปานสต�ภาวนา จ1งกล7าวได-ว7า
เปFนการบ�าเพFญท
@งศ�ล  สมาธ�  ป 
ญญา  ไปพร-อมก
น  และเม>?อท�าศ�ล  สมาธ� 
ป 
ญญา ให-ครบ กFช>?อว7าได-เด�นทางตามมรรคม�องคQแปด ท�?พระพ�ทธเจ-าตร
ส
ว7าเปFนทางสายเอกประเสร�ฐกว7าทางท
@งหมด  เพราะจะเปFนการเด�นทางเข-า
ถ1งพระน�พพานเม>?อเราท�าตามท�?กล7าวมาน�@  ช>?อว7าเปFนการเข-าถ1งพ�ทธธรรม
อย7างถ6กต-องท�?ส�ด
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ผลจากการปฏ�บ
ต�สมาธ�ภาวนา
เม>?อเราปฏ�บ
ต�ตามท�?กล7าวมาข-างต-นแล-วน
@น  ย7อมม�ผลปรากฏตามระด
บจ�ต
ของผ6-ปฏ�บ
ต�น
@นๆ ซ1?งแบ7งเปFน ๓ พวก ด
งต7อไปน�@
ก.  ส�าหร
บสาม
ญชนผ6-ปฏ�บ
ต�ตาม  ย7อมท�าให-เก�ดความเช>?อในค�ณพระ
ร
ตนตร
ย  ถ>อเอาเปFนท�?พ1?งได-  ท
@งเช>?อตามผลกรรมว7า  ท�าด�ได-ด�ท�าช
?วได-ช
?ว 
จะท�าให-ผ6-น
@นม�ความส�ขความเจร�ญย�?งข1@น  เปร�ยบเหม>อนได-ก�นขนมท�?ม�รส
หวาน
ข.  ส�าหร
บพระอร�ยบ�คคลช
@นต�?า  ย7อมม�ความเช>?อในค�ณพระร
ตนตร
ย
แน7นแฟ-นไม7เส>?อมคลาย เปFนผ6-ม�จ�ตใจผ7องใส ด�?งส67น�พพานเปร�ยบเหม>อนคน
ได-ก�นของหวาน ซ1?งม�ท
@งรสหวานและม
น ค.  ส�าหร
บท7านผ6-ได-บรรล�อรห
ตต
ผล ย7อมม�ความหล�ดพ-นจากห-วงท�กขQท
@งปวง เพราะเปFนพ�ทธะแล-ว พ-นจาก
โลก  อย67จบพรหมจรรยQเปร�ยบเหม>อนได-ก�นของหวาน ท�?ม�ท
@งรสหวาน ม
น 
และหอม

จงร�บสร-างบารม�ด-วยการท�าด�
เราท7านท
@งหลายได-ม�โอกาสเก�ดมาเปFนมน�ษยQ  พบพระพ�ทธศาสนา 
เปFนการยากแท-ท�?ส
ตวQท
@งหลายล-านต
วไม7ม�โอกาสอย7างเรา  จงอย7าประมาท 
ร�บสร-างบารม�ให-แก7ตนด-วยการท�าด�  ท
@งช
@นต-น  ช
@นกลาง  และช
@นส6ง  อย7า
ปล7อยให-เวลาเส�ยไปโดยเปล7าปราศจากประโยชนQเลย
ฉะน
@น  ควรจะท�าตนให-เข-าถ1งพ�ทธธรรมเส�ยแต7ว
นน�@  ขอฝาก  ภาษ�ตว7า 
"เท�?ยวทางเว�@งเห�งนานม
นส�ค�?า เมาน�าต7าบ
กหว-าม
นส�ช-าค�?าทาง"
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๘๐ - ความสงบ
http://ajahnchah.org/thai/True_Peacefulness.php 

ในฐานะท�?พวกเราท
@งหลาย  เปFนผ6-ต
@งอกต
@งใจมาบรรพชาอ�ปสมบทใน
พระพ�ทธศาสนา ท�กท7านอย67คนละแห7งละหนกFมารวมก
น ณ ว
ดป7าพงน�@ ซ1?ง
เปFนพระประจ�าอย67ว
ดน�@กFม�  ท�?เปFนอาค
นต�กะเพ�?งมาอาศ
ยอย67กFม�  กFล-วนแต7
เปFนน
กบวช ซ1?งได-พยายามหาความสงบด-วยก
นท
@งน
@น

ความสงบอย67ท�?ต
วเรา
ความสงบท�?แท-จร�งน
@น  พวกเราท
@งหลายจงเข-าใจ  พระพ�ทธองคQตร
สว7า 
ความสงบอย7างแท-จร�งน
@นไม7ได-อย67ห7างไกลจากพวกเรา  ม
นอย67ก
บพวกเรา 
แต7เราท
@งหลายมองข-ามไปข-ามมาอย67เสมอ  ต7างคนกFต7างม�อ�บายท�?จะ
หาความสงบน
?นเอง แต7กFย
งม�ความฟ�-งซ7าน ร�าคาญ ไม7ถน
ดใจอย67  กFย
งไม7
ได-ร
บความพอใจในการปฏ�บ
ต�ของตนเอง  ค>อย
งไม7ถ1งเป-าหมาย  เปร�ยบ
ประหน1?งว7าเราเด�นทางออกจากบ-านเราแล-วกFเร7ร7อนไปสารพ
ดแห7ง  ไม7ม�
ความสบาย  แม-จะไปรถ  จะไปเร>อ  จะไปท�?ไหนอะไรกFตามท�  ม
นย
งไม7ถ1ง
บ-านเรา  เม>?อเราย
งไม7ถ1งบ-านเราน
@นกFไม7ค7อยสบาย  ย
งม�ภาระผ6กพ
นอย67
เสมอ  น�@เร�ยกว7าเด�นย
งไม7ถ1ง  ไม7ถ1งจ�ดหมายปลายทาง  กFเร7ร7อนไปในท�ศ
ต7างๆเพ>?อแสวงหาโมกขธรรม
ยกต
วอย7างเช7นพระภ�กษ�สามเณรเราน�@  ใครๆกFต-องการความสงบ  ตลอด
พวกท7านท
@งหลายถ1งอาตมากFเหม>อนก
น  หาความสงบไม7เปFนท�?พอใจ  ไป
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ท�?ไหนกFย
งไม7เปFนท�?พอใจ เข-าไปในป7าน�@กFด�  ไปกราบอาจารยQน
@นกFด�  ไปฟ 
ง
ธรรมใครกFด� กFย
งไม7ได-ร
บความพอใจ อ
นน�@เปFนเพราะอะไร

เราต-องการความสงบแบบใด
หาความสงบไปอย67ในท�?สงบ  ไม7อยากจะให-ม�เส�ยง  ไม7อยากจะให-ม�ร6ป  ไม7
อยากจะให-ม�กล�?น  ไม7อยากจะให-ม�รส  อย67เง�ยบๆอย7างน�@น1กว7าม
นจะสบาย 
ค�ดว7าความสงบม
นอย67ตรงน
@น  ซ1?งความเปFนจร�งน
@นเราไปอย67เง�ยบๆไม7ม�
อะไร  ม
นจะร6-อะไรไหม  ม
นจะร6-ส1กอะไรไหม  ลองค�ดด6ซ�  ตาของเราน
@นนะ 
ถ-าไม7เหFนร6ป ม
นจะเปFนอย7างไรไหม จม6กน�@กFไม7ได-กล�?น ม
นจะเปFนอย7างไร
ไหม  ล�@นของเราไม7ได-ร6-จ
กรส  ม
นจะเปFนอะไร  อย7างไรไหม  ร7างกายไม7
กระทบโผฏฐ
พพะท�?ถ6กต-องอะไร  ม
นจะเปFนอะไรไหม  ถ-าม
นเปFนอย7างน
@น
ม
นกFเปFนคนตาบอดซ� คนห6หนวกคนจม6กขาด ล�@นหล�ดไป กายไม7ร
บร6-อะไร
เปFนอ
มพาตไปเลย  ม
นจะม�อะไรไหม  แต7ใครกFม
กจะค�ดอย7างน
@น  อยากจะ
ไปอย67ท�?ว7าม
นไม7ม�อะไรความค�ดอย7างน
@นเคยค�ด เคยค�ดมา

ความสงบเก�ดจากภายในจ�ตใจ
ในสม
ยท�?อาตมาเปFนพระปฏ�บ
ต�ใหม7ๆ  จะน
?งสมาธ�ตรงไหน  เส�ยงม
นกFอ>@อ 
ม
นไม7สงบเลย ค�ดผ7านไปผ7านมาเสมอว7า จะท�าอย7างไรหนอม
นไม7สงบ จน
ต-องหาข�@ผ1@งมาป 
@นกลมๆอ�ดเข-าไปในห6น�? ไม7ได-ย�นอะไร ม�แต7เส�ยงอ>@อเท7าน
@น 
น1กว7าม
นจะด�  น1กว7าม
นจะสงบ  เปล7า!  ความปร�งแต7งอะไรต7ออะไรต7างๆน�@ 
ม�ใช7อย67ท�?ห6ดอก  ม
นเก�ดภายในจ�ตในใจ  ม
นจะม�สารพ
ดอย7าง  ต-องคล�าหา
ม
นค-นคว-าหาความสงบ พ6ดง7ายๆ จะไปอย67ในเสนาสนะอะไรกFด�นะ  ค�ดไม7
อยากจะท�าอะไร ม
นข
ดข-องไม7ได-ท�าเพ�ยร อยากจะน
?งให-ม
นสงบ ลานว
ดกF
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ไม7อยากจะไปกวาดม
น  อะไรกFไม7อยากจะท�าม
น  อยากจะอย67เฉยๆ  อยาก
หาความสงบอย7างน
@น คร6บาอาจารยQให-ช7วยก�จว
ดท�?เราอาศ
ยอย67กFไม7ค7อยจะ
เอาใจใส7ม
น เพราะเหFนว7าม
นเปFนงานภายนอก

การปล7อยวางท�?ไม7ถ6กต-อง
อาตมาจะยกต
วอย7างให-ฟ 
งเลยนะ  เช7นว7าอาจารยQองคQหน1?งซ1?งเปFนล6กศ�ษยQ
อาตมา  ท7านม�ศร
ทธามากท�?ส�ด  ต
@งใจมาปฏ�บ
ต�ละวาง  หาความสงบ  ผมกF
สอนให-ละให-วาง ท7านกFเข-าใจเหม>อนก
นว7า ละวางท
@งหมดม
นคงจะด� ความ
เปFนจร�งต
@งแต7มาอย67ด-วยกFไม7อยากท�าอะไร  แม-หล
งคาก�ฏ�ลมม
นพ
ดตกไป
ข-างหน1?ง  ท7านกFเฉย  ท7านว7าอ
นน
@นม
นเปFนของภายนอก  แน7ะ  ไม7เอาใจใส7 
แดดฝนร
?วทางโน-น  ท7านกFขย
บมาทางน�@  ท7านว7าไม7ใช7เร>?องของท7าน  เร>?อง
ของท7านม
นเร>?องจ�ตสงบ  หล
งคาร
?วม
นไม7ใช7เร>?องของท7าน  ม
นข
ดข-อง 
ว�7นวาย  ไม7ให-เปFนภาระ  น�?ความเหFนม
นเปFนอย7างน
@น  อ�กว
นหน1?งอาตมากF
เด�นไป ไปพบหล
งคาม
นตก กFถามว7า  "เอ..ก�ฏ�ของใคร"  กFได-ร
บค�าตอบว7า
เปFนก�ฏ�ของท7านอาจารยQองคQน
@น  "อ>อ..แปลกนะ"  น�?กFเลยได-พ6ดก
น อธ�บาย
อะไรต7ออะไรก
นหลายอย7าง  เสนาสนะว
ตรน7ะท�?อย67ของเราน
@น  คนเราม
น
ต-องม�ท�?อย67  ท�?อย67ม
นเปFนอย7างไรกFต-องด6ม
น  การปล7อยวางไม7ใช7เปFนอย7างน�@ 
ไม7ใช7ว7าเราปล7อย  เราท�@ง  อ
นน
@นม
นเปFนล
กษณะคนท�?ไม7ร6-เร>?อง  ฝนตก
หล
งคาร
?ว  ต-องขย
บไปข-างโน-น  แดดออก เอ-า  ขย
บมาข-างน�@อ�กแล-วท�าไม
เปFนอย7างน
@นล7ะ  ท�าไมไม7ปล7อยไม7วางอย67ตรงน
@น  อาตมากFเลยเทศนQให-ฟ 
ง
ก
ณฑQใหญ7 ท7านกFย
งมาเข-าใจว7า
"เออ หลวงพ7อบางท�เทศนQให-เราย1ดม
?น บางท�เทศนQให-เราปล7อยวาง ไม7ร6-จะ
เอาอย7างไร ขนาดหล
งคาก�ฏ�ม
นตกลงไป เรากFปล7อยวางขนาดน�@  ท7านกFย
ง
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ว7าไม7ถ6กอ�ก  แต7ท7านกFเทศนQว7าไม7ให-ย1ด  ไม7ร6-ว7าจะท�าอย7างไร  ม
นจ1งจะถ6ก" 
ด6ซ�คนเราจ�ตม
นเปFนอย7างน�@ ในการปฏ�บ
ต�ม
นโง7อย7างน�@

ท�กส�?งท�กอย7างเก�ดข1@นเพราะเหต�
ตาเราม
นม�ร6ปไหมถ-าไม7อาศ
ยร6ปข-างนอก  ร6ปม�ในตาไหม  ห6เราน�@ม�เส�ยง
ไหม  ถ-าเส�ยงข-างนอกไม7มากระทบม
นจะม�เส�ยงไหม  ถ-าไม7อาศ
ยกล�?นข-าง
นอก  จม6กของเราม
นจะม�กล�?นไหม  ล�@นม
นจะม�รสไหม  ม
นต-องอาศ
ยรส
ภายนอกมากระทบ  ม
นจ1งม�รสอย7างน
@น  เหต�ม
นอย67ตรงไหนนะ  เรา
พ�จารณาด6ท�?พระท7านว7า  ธรรมม
นเก�ดเพราะเหต�  ถ-าห6เราไม7ม�แล-วจะม�
โอกาสได-ย�นเส�ยงไหม ตาเราไม7ม�ม
นจะม�เหต�ให-เราเหFนร6ปไหม ตา ห6 จม6ก 
ล�@น  กาย ใจ น�@ม
นค>อเหต�  พระท7านบอกว7าธรรมม
นเก�ดเพราะเหต�  เม>?อจะ
ด
บกFเพราะเหต�ม
นด
บก7อน ผลม
นจ1งด
บ เม>?อผลม
นจะม�ข1@น กFม�เหต�มาก7อน
แล-วผลม
นจ1งตามมา
ถ-าหากเราเข-าใจว7าความสงบม
นอย67ตรงน
@น ม
นจะม�ป 
ญญาไหมม
นจะม�เหต�
ม�ผลไหม ส�าหร
บท�?เราจะต-องปฏ�บ
ต�หาความสงบ ม
นจะม�อะไรไหม ถ-าเรา
จะไปโทษเส�ยง ไปน
?งท�?ไหนม�เส�ยงกFไม7สบายใจแล-ว ค�ดว7าท�?น�?ไม7ด� ท�?ไหนม�
ร6ปกFว7าท�?น
?นไม7ด�  ไม7สงบ อย7างน
@นกFเปFนคน อายตนะหายหมด ตาบอด ห6
หนวกหมด ท�น�@ผมทดลองด6กFค�ดไป
"เอ ม
นกFแปลกเหม>อนก
น ม
นไม7สบาย เพราะตา ห6  จม6ก ล�@นกาย จ�ต น�?
แหละ หร>อว7าเราจะเปFนคนท�?จ
กษ�บอดด�นะ ม
นไม7ต-องเหFนอะไรด�นะ ม
นจะ
หมดก�เลสท�?ตรงจ
กษ�ม
นบอดละม
@ง  หร>อว7าห6ม
นหน
กม
นต1ง  ม
นจะหมด
ก�เลสท�?ตรงน
@นละม
@ง"
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ร6-ความเปFนจร�งจ
กเก�ดป 
ญญา
ลองๆด6กFไม7ใช7ท
@งหมดน
@นแหละ  ง
@นคนตาบอดกFส�าเรFจอรห
นตQส�คนห6หนวก
กFส�าเรFจหมดแล-ว  คนตาบอดห6หนวกส�าเรFจหมด  ถ-าหากว7าก�เลสม
นเก�ด
ตรงน
@น อ
นน
@นค>อเหต�ของม
น อะไรม
นเก�ดจากเหต�เราต-องด
บตรงน
@น เหต�
ม
นเก�ดตรงน�@ เราพ�จารณาจากเหต�น�@ ความเปFนจร�งอายตนะค>อ ตา ห6 จม6ก 
ล�@น กาย ใจ น�@เปFนของท�?ให-เก�ดป 
ญญา ถ-าเราร6-เร>?องตามความเปFนจร�ง ถ-า
เราไม7ร6-เร>?อง  เรากFจะต-องปฏ�เสธว7าไม7อยากจะเหFนร6ป  ไม7อยากจะฟ 
งเส�ยง 
ไม7อยากจะอะไรท
@งน
@น ม
นว�7นวายอย67ตรงน
@น เราต
ดเหต�ม
นออกเส�ยแล-ว จะ
เอาอะไรมาพ�จารณาเล7า  ลองๆซ�  อะไรจะเปFนเหต�  อะไรจะเปFนเบ>@องต-น
ท7ามกลาง เบ>@องปลาย ม
นจะม�ไหม น�?  อ
นน�@ค>อความค�ดผ�ดของพวกเราท
@ง
หลาย
ด
งน
@น  คร6บาอาจารยQท7านจ1งให-ส�ารวม  การส�ารวมน�@แหละม
นเปFนศ�ล  ศ�ล
ส
งวร ตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ น�?เปFนศ�ล เปFนสมาธ�เหล7าน�@ เราค�ดด6ประว
ต�
พระสาร�บ�ตรเม>?อคร
@งย
งไม7บวช  ท7านไปพบพระช>?ออ
สสช�ด-วยตาของท7าน
เอง  เหFนพระอ
สสช�เด�นไปบ�ณฑบาต  เม>?อมองเหFนแล-วกFเก�ดความร6-ส1กว7า 
"แหม  พระองคQน�@แปลกเหล>อเก�น  เด�นไม7ช-าไม7เรFว  กล�บจ�วรส�จ�วรของท7าน
ไม7ฉ6ดฉาด เร�ยบๆ เด�นไปกFไม7มองหน-ามองหล
ง  ส
งวรส�ารวม"  เก�ดแปลก
ข1@นในใจ อ
นน
@นเปFนเหต�แก7ผ6-ม�ป 
ญญา ท7านสาร�บ�ตรสงส
ยกFตรงเข-าไปกราบ
เร�ยนถามท7านอยากจะร6-ว7าใครมาจากไหนอย7างน�@  "ท7านเปFนใคร"  "เราเปFน
สมณะ"
"ใครเปFนคร0เปFนอาจารย:ของท9าน"
"พระโคดมเปFนคร0เปFนอาจารย:ของเรา"
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"พระโคดมน�Pน ท9านสอนว9าอย9างไร"
"ท9านสอนว9า  ธรรมท�Pงหลายม�นเก!ดเพราะเหต,  เม@=อม�นจะด�บกFเพราะ
เหต,ม�นด�บไปก9อน"

อายตนะก
บผ6-ม�ป 
ญญา
น�@ค>อพระสาร�บ�ตรน�มนตQให-ท7านเทศนQให-ฟ 
ง  ท7านกFอธ�บายพอส
งเขปเท7าน
@น 
ท7านยกเหต�ผลข1@นมา  ธรรมเก�ดเพราะเหต�  เหต�เก�ดก7อนผลจ1งเก�ด  เม>?อผล
ม
นจะด
บ เหต�ต-องด
บก7อน เท7าน
@นเอง พระสาร�บ�ตรพอแล-ว ได-ฟ 
งธรรมพอ
ส
งเขปเท7าน
@น  ไม7ต-องพ�สดารเท7าน
@นแหละอ
นน�@เร�ยกว7าม
นเปFนเหต�  เพราะ
ในเวลาน
@นพระสาร�บ�ตรท7านม�ตา ม�ห6ม�จม6ก ม�ล�@น ม�กาย ม�จ�ต อายตนะของ
ท7านครบอย67  ถ-าหากว7าอายตนะของท7านไม7ม� ม
นจะม�เหต�ไหม ท7านจะเก�ด
ป 
ญญาไหม  ท7านจะร6-อะไรต7ออะไรไหม  แต7พวกเราท
@งหลายกล
วม
นจะ
กระทบ หร>อชอบให-ม
นกระทบ แต7ไม7ม�ป 
ญญา ให-ม
นกระทบเร>?อยๆทางตา 
ห6 จม6กล�@น กาย จ�ต เลยเพล�นไป เลยหลง น�@ม
นเปFนอย7างน�@ อายตนะน�@ม
น
ให-เพล�นกFได- ให-หลงกFได- ม
นให-เก�ดความร6-ม�ป 
ญญากFได- ม
นให-โทษและให-
ค�ณพร-อมก
น แล-วแต7บ�คคลท�?จะม�ป 
ญญา

ร6-จ
กโลกตามความเปFนจร�ง
อ
นน�@ให-เราเข-าใจว7าเราเปFนน
กบวช เข-ามาปฏ�บ
ต� ปฏ�บ
ต�ท�กอย7าง ความช
?ว
กFให-ร6-จ
ก  คนสอนง7ายกFให-ร6-จ
ก  คนสอนยากกFให-ร6-จ
กท7านให-ร6-จ
กท
@งหมด 
เพ>?ออะไร เพ>?อเราจะร6-ความจร�งท�?เราจะต-องเอามาปฏ�บ
ต� ไม7ใช7ว7าเราปฏ�บ
ต�
แต7ส�?งท�?ว7าม
นด�ม
นถ6กใจเรา  เราจ1งจะชอบม
นไม7ใช7อย7างน
@น  ส�?งในโลกน�@นะ 
บางส�?งเราชอบใจ  บางส�?งเราไม7ชอบใจ  ม
นม�อย67ในโลก  ม
นไม7ม�อย67ท�?อ>?น 
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ตามธรรมดาส�?งอะไรท�?ชอบใจเรากFต-องการส�?งน
@น  พระเณรอย67ด-วยก
นกF
เหม>อนก
น ถ-าองคQไหนไม7ชอบใจไม7เอา เอาแต7องคQท�?ชอบ น�?ด6ซ� เอาแต7ส�?งท�?
ชอบ  ไม7อยากจะร6-  ไม7อยากจะเหFน  ไม7อยากจะเปFนอย7างน�@  ความเปFนจร�ง
พระพ�ทธองคQให-ม�ประสบการณQโลกว�ท6 เราเก�ดมาด6โลกอ
นน�@ให-แจ7มแจ-ง ให-
ช
ดเจน ถ-าเราไม7ร6-จ
กโลกตามความเปFนจร�ง ไปไหนไม7ไหวไปไม7ได- จ�าเปFน
จะต-องร6-จ
ก  อย67ในโลกกFต-องร6-จ
กโลก  พระอร�ยบ�คคลสม
ยก7อนกFด� 
พระพ�ทธเจ-าของเรากFด�  ท7านกFอย67ก
บพวกเราน�@  อย67ก
บพวกป�ถ�ชนน�@  อย67ใน
โลกน�@ ท7านกFเอาความจร�งในโลกน�@เอง ไม7ใช7ว7าท7านไปเอาท�?ไหน ไม7ใช7ท7าน
หน�โลกไปหาส
จจธรรมท�?อ>?น  แต7ท7านม�ป 
ญญา  ส
งวรส�ารวมอายตนะของ
ท7านอย67เสมอ การประพฤต�ปฏ�บ
ต�น�@ค>อการพ�จารณาด6ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  ร6-
ตามความเปFนจร�งว7าม
นเปFนอย7างน
@นอย67 ให-ร6-เร>?องม
น
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQจ1งให-ร6-อายตนะเคร>?องต7อไต7  น
ยนQตาม
นกFต7อเอาร6ปเข-า
มาเปFนอารมณQ  ห6ม
นกFต7อเอาเส�ยงเข-ามา  จม6กม
นกFต7อเอากล�?นเข-ามา  ล�@น
ม
นกFต7อเอารสเข-ามา  ร7างกายกFต7อเอาโผฏฐ
พพะเข-ามา  เก�ดความร6-ข1@น  ท�?
เก�ดความร6-ข1@นน7ะให-เราพ�จารณาตามความจร�งถ-าเราไม7ร6-จ
กตามความเปFน
จร�ง  เราจะชอบม
นท�?ส�ด  หร>อเกล�ยดม
นท�?ส�ด  ชอบม
นอย7างย�?ง  เกล�ยดม
น
อย7างย�?ง อารมณQน�@ถ-าม
นเก�ดข1@นมาน�?ท�?เราจะตร
สร6- ท�?ป 
ญญาม
นจะเก�ดตรงน�@ 
แต7ว7าเราไม7อยากจะให-เปFนอย7างน
@น

ส�ารวมส
งวร...ท�าอย7างไร?
พระพ�ทธองคQท7านให-ส
งวรส�ารวม  การส
งวรส�ารวมน
@นไม7ใช7ว7าไม7ให-เหFนร6ป 
ไม7ให-ได-ย�นเส�ยง  ไม7ให-ได-กล�?น  ไม7ร6-จ
กรส  ไม7ร6-จ
กโผฏฐ
พพะ  ไม7ร6-จ
ก
ธรรมารมณQ ไม7ใช7อย7างน
@น ถ-าผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ไม7เข-าใจ พอเหFนร6ปกFเส�ยว 
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ฟ 
งเส�ยงกFเส�ยว  หน�เร>?อย  หน�ไปไม7ส6-  หน�ไปน1กว7าม
นจะหมดฤทธ� tหมดเดช 
น1กว7าม
นจะจบลง  ม
นจะพ-น  ม
นไม7พ-นนะ  อ
นน
@นไม7พ-น  หน�ไปไม7ร6-ตาม
ความจร�ง ข-างหน-าม
นกFโผล7ข1@นอ�ก ต-องแก-ป 
ญหาอ�ก เช7นพวกปฏ�บ
ต�น�? อย67
ในว
ดกFด� อย67ในป7ากFด� อย67ในเขากFด� ไม7สบาย เด�นธ�ดงคQไปด6อ
นน
@นไปด6อ
นน�@
สารพ
ดอย7างว7าจะสบายใจ ไปแล-ว กล
บมาแล-วกFไม7เหFนอะไร ลองข1@นไปบน
ภ6เขา"เออ ตรงน�@สบายนะ เอาละ" ไม7ร6-สบายก�?ว
นกFเบ>?ออ�กแล-ว เอ-า ลงไปใน
ทะเล  "เออ  ตรงน�@ม
นเยFนด�  ตรงน�@พอแล-ว  เอาละ"  นานอ�กกFเบ>?อทะเลอ�ก 
เบ>?อป7า เบ>?อภ6เขา เบ>?อทะเล เบ>?อสารพ
ดอย7าง ไม7ใช7เบ>?อเปFนส
มมาท�ฏฐ� เบ>?อ
เปFนม�จฉาท�ฏฐ�  ความเหFนไม7ตรงตามความจร�งอย7างน
@นกล
บมาถ1งว
ดแล-ว 
"จะท�าอย7างไรหนอ ไปแล-วไม7ได-อะไรมา" แล-วกFท�@งบาตร ส1ก

เม>?อเหFนท�กขQจ
กเก�ดป 
ญญา
ท�าไมถ1งส1ก เพราะไม7ม�เคร>?องก
นส1ก เหม>อนรองเท-าเหFนไหมรองเท-าอย7างด�
เขาม�เคร>?องก
นส1ก  ไปถ6กห�นถ6กตอไม7ส1ก  ก
นส1กเส�ยแล-วรองเท-าไม7ด�ไม7ม�
เคร>?องก
นส1ก ม
นกFส1ก พระเรากFเหม>อนก
น ท�าไมส1กเพราะไม7เหFนอะไรเส�ย
แล-ว ไปท�ศใต-กFไม7เหFน ไปท�ศเหน>อกFไม7เหFน ลงทะเลกFไม7เหFน ข1@นภ6เขากFไม7
เหFน เข-าอย67ในป7ากFไม7เหFน ไม7ม�อะไร หมดแล-ว ตาย น�?ม
นเปFนอย7างน�@  ค>อ
หน�ไป หน�จากส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ไปป 
ญญาไม7เก�ด

ความฉลาดม�ป 
ญญาเก�ดจากการต7อส6-
เอาอย7างน�@นะ  เอาใกล-ๆเราน�@  เราอยากจะอย67ในความสงบระง
บท�?ส�ด  ไม7
อยากจะร6-เร>?องพระเร>?องเณรเร>?องอะไรต7างๆ  หน�ไปเร>?อยๆ  ก
บอ�กคนหน1?ง
ต
@งใจอย67  ไม7หน�  อย67ปกครองต
วเอง  ร6-เร>?องของต
วเองคนอ>?นมาอย67ด-วยกFร6-
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เร>?องท
@งหมด  แก-ป 
ญหาอย67ตลอดเวลา  เช7นเจ-าอาวาสเปFนเจ-าอาวาสน�@ 
เหต�การณQม�อย67ท�กเวลา ม�อะไรมาให-พ�จารณาผ6กใจเราอย67เสมอ เพราะอะไร 
เพราะเขาถามป 
ญหาไม7หย�ดป 
ญหาไม7หย�ด  เรากFม�ความร6-ไม7หย�ด  แก-
ป 
ญหาไม7หย�ด  ป 
ญหาตนด-วยป 
ญหาคนอ>?นด-วยสารพ
ดอย7าง  น�?ค>อม
นต>?น
อย67เสมอ ก7อนท�?ม
นจะหล
บม
นกFต>?นข1@นมาอ�ก เปFนเหต�ให-เราได-พ�จารณาได-ร6-
เร>?อง เลยเปFนคนฉลาด ฉลาดเร>?องของตนเอง ฉลาดเร>?องของคนอ>?น ฉลาด
หลายๆอย7าง  ความฉลาดอ
นน�@เก�ดจากการกระทบ  เก�ดจากการต7อส6-  เก�ด
จากการไม7หน�  ไม7หน�ด-วยกายแต7หน�ทางใจ  หน�ทางป 
ญญาของเรา  ให-ร6-
ด-วยป 
ญญาของเราอย67ตรงน�@แหละ  ไม7หน�ม
น  อ
นน�@เปFนเหต�ท�?จะให-เก�ด
ป 
ญญา จะต-องท�า  จะต-องคล�กคล�อย67ในส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  กFเหม>อนก
นก
บ
ท�?เราอย67ในว
ด  ช7วยก
นร
กษาอะไรต7างๆ  คล�กคล�อย67อย7างน�@  มองด6อย7างอ>?น
เปFนก�เลส  อย67ก
บพระก
บเณรมากๆ  โยมมากๆ  เปFนก�เลสมาก  ใช7ยอมร
บ 
แต7ต-องอย67ไปให-ป 
ญญาเก�ดส� ให-ม
นลดความโง7 น
?นม
นจะไปตรงไหนล7ะ เรา
อย67ไปเพ>?อให-ลดความโง7 อย7าอย67ไปเพ>?อให-ม
นเพ�?มความโง7ข1@นมา

ต-องร6-จ
กท�กขQ จ1งจ
กส6-ท�กขQได-
ต-องพ�จารณาตา ห6 จม6ก ล�@น กาย ใจ ม
นกระทบเม>?อใดเปFนต-น กFต-องส
งวร
ส�ารวม  พ�จารณาเม>?อท�กขQเก�ดข1@นมา  ใครท�กขQท�กขQน�@ท�าไมม
นจ1งเก�ด  ท7าน
เจ-าอาวาสปกครองล6กศ�ษยQล6กหาน�?กFเปFนท�กขQ  ต-องร6-จ
กท�กขQเก�ดข1@นมานะ 
ให-ม
นร6-จ
กท�กขQส� ท�กขQม
นเก�ดข1@นมาเรากล
วท�กขQ ไม7ร6-จ
กท�กขQ จะไปส67ท�?ไหน
ล7ะ ถ-าท�กขQมากFไม7ร6-อ�ก จะไปส6-ท�กขQท�?ไหนล7ะน�? เปFนส�?งส�าค
ญมากท�?ส�ด ต-อง
ให-ร6-จ
กท�กขQ  การหน�ท�กขQกFค>อให-ร6-จ
กพ-นท�กขQ  ไม7ใช7ว7าม
นท�กขQท�?น�@แล-วกFว�?ง
ไป  หอบท�กขQไปด-วยอย67ท�?น
@นท�กขQกFเก�ดข1@นอ�ก  กFว�?งอ�ก  น�?ไม7ใช7คนหน�ท�กขQ 
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เปFนคนไม7ร6-จ
กท�กขQ  ถ-าร6-จ
กท�กขQต-องด6เหต�การณQ  คร6บาอาจารยQท7านว7า
อธ�กรณQเก�ดท�?ไหนให-ระง
บท�?น
@น ท�กขQม
นเก�ดตรงน
@น เร>?องท�?ไม7ท�กขQม
นกFอย67
ตรงน
@นเร>?องท�?ท�กขQม
นจะหายกFอย67ตรงท�?ม
นเก�ด  ถ-าท�กขQเก�ดข1@นมาต-อง
พ�จารณาไม7ต-องหน�นะ  ต-องแก-อธ�กรณQให-ม
นจบ  ร6-เร>?องของม
น  ท�กขQเก�ด
ตรงน�@เราหน�ไป  กล
วท�กขQ  น�?แหละค>อโง7ท�?ส�ด  สร-างความโง7ข1@นตลอดเวลา
เราต-องร6-นะ ท�กขQน�@ม
นไม7ใช7อะไร ไม7ใช7ท�กขส
จ หร>อเร>?องท�กขQน
@นเราจะเหFน
ในแง7ไม7ด� หร>อท�กขส
จ สม�ท
ยส
จ น�โรธส
จ มรรคส
จ ถ-าหน�จากส�?งท
@งหลาย
เหล7าน�@กFไม7ปฏ�บ
ต�ตามส
จจธรรมเท7าน
@นแหละ ม
นจะพบท�กขQเม>?อไร ม
นจะร6-
เร>?องเม>?อไร ถ-าหน�ท�กขQเร>?อยไป เราไม7ร6-จ
กท�กขQท�กขQน�@เปFนส�?งท�?ควรก�าหนดร6- 
ถ-าไม7ก�าหนดจะร6-ม
นเม>?อไร  ไม7พอใจหน�ไป  ไม7พอใจหน�ไปเร>?อย  อย7างน
@น
ต-องท�าสงครามหมดประเทศพญามารเอาหมด น�? ม
นกFต-องเปFนอย7างน�@

หน�ท�กขQด-วยป 
ญญา
พระพ�ทธองคQท7านให-หน�ด-วยป 
ญญา เปร�ยบประหน1?งว7าเราม�เส�@ยนหร>อหนา
มน-อยๆต�าเท-าเราอย67  เด�นไปปวดบ-างหายปวดบ-างบางท�กFเด�นไปสะด�ดห
ว
ตอเข-า ปวดข1@นมากFคล�าด6 คล�าไปคล�ามาไม7เหFนเลยข�@เก�ยจด6ม
น กFปล7อยม
น
ไป ต7อไปเด�นไปถ6กป�7มอะไรข1@นมากFปวดอ�ก ม
นเปFนอย7างน�@เร>?อยไป เพราะ
อะไรนะ เพราะเส�@ยนหร>อหนามน
@นม
นย
งอย67ในเท-าเรา ย
งไม7ออก ความเจFบ
ปวดม
นกFเปFนอย67อย7างน
@นเม>?อม
นปวดมากFคล�าหาม
น  ไม7เหFนกFปล7อยไป 
นานๆเจFบอ�กกFคล�าอ�กอย67อย7างน
@นเร>?อยๆ ท�กขQท�?เก�ดข1@นมา เราต-องก�าหนด
ร6-ม
น  ไม7ต-องปล7อยม
นไป  เม>?อม
นเจFบปวดข1@นมา  "เออ.หนามน�?ม
นย
งอย67น�?
นะ"
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เม>?อความเจFบปวดเก�ดข1@น  ความค�ดท�?ว7าจะเอาหนามออกจากเท-าเรากFม�
พร-อมก
นข1@นมา ถ-าเราไม7เอาม
นออก ความเจFบปวดม
นกFเก�ดข1@นเด�wยวกFเจFบ 
เด�wยวกFเจFบ  อย67อย7างน�@  ความสนใจท�?จะเอาหนามออกจากเท-าเราม
นม�อย67
ตลอดเวลา  ผลท�?ส�ดว
นหน1?งต-องต
@งใจเอาหนามออกให-ได-  เพราะม
นไม7
สบาย อ
นน�@เร�ยกว7าการปรารภความเพ�ยรของเราต-องเปFนอย7างน
@น  ม
นข
ด
ตรงไหน  ม
นไม7สบายตรงไหน  กFต-องพ�จารณาท�?ตรงน
@น  แก-ไขท�?ตรงน
@น 
แก-ไขหนามท�?ม
นยอกเท-าเราน
?นแหละ ง
ดม
นออกเส�ย

จงม�ความเพ�ยรเพ>?อฆ7าก�เลส
จ�ตใจของเราม
นต�ดอย67ท�?ตรงไหน  เราจะต-องร6-จ
กอย67อย7างน
@นคล�าไปคล�ามา
กFร6-อย67  เหFนอย67  เปFนอย67อย7างน
@น แต7ว7าความเพ�ยรของเราไม7ถอยเหม>อนก
น 
ไม7หย�ด  ท7านเร�ยกว7าว�ร�ยาร
มภะ  ปรารภความเพ�ยรอย67เสมอ  เม>?อ
ท�กขเวทนาเก�ดข1@นเม>?อไรในเท-าของเรานะ  ปรารภว7าจะเอาหนามออก  จะ
บ7งหนามออกเสมอไม7ได-ขาดเลย  ท�กขQทางใจม
นเก�ดข1@นมา  เร>?องก�เลส
ต
ณหาน�@เรากFม�ความร6-ส1กปรารภความเพ�ยรอย67เสมอว7าจะพยายามฆ7าม
น 
พยายามละม
นอย67ตลอดเวลา  ตามไปไม7หย�ด  อ�กว
นหน1?งม
นกFจนม�มเรา 
ถ1งท�?น
@นเรากFตะคร�บม
นได-
ฉะน
@นเร>?องส�ขท�กขQน�@  เราจะท�าอย7างไร  ถ-าไม7ม�ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  จะเอา
อะไรเปFนเหต�  ถ-าไม7ม�เหต�  ผลม
นจะเก�ดตรงไหนเล7าน�?เร�ยกว7าธรรมม
นเก�ด
เพราะเหต� เม>?อผลม
นจะด
บไปน
@น เพราะเหต�ม
นด
บไปก7อน ผลม
นจ1งด
บไป
ด-วย  ม
นเปFนไปในท�านองอ
นน�@  แต7ว7าเราไม7ค7อยเข-าใจจร�ง  อยากแต7จะหน�
ท�กขQ ร6-อย7างน�@เร�ยกว7าร6-ไม7ถ1งม
น
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ไม7ย1ดม
?น ม
นกFไม7ท�กขQ
ความเปFนจร�งแล-ว ท7านอยากจะให-ร6-โลกท�?เราอย67น�@ ไม7ต-องหน�ไปไหน จะอย67
กFได-  จะไปกFได-  ให-ม�ความร6-ส1กอย7างน
@น  ให-พ�จารณาให-ด�  ม
นส�ข  ม
นท�กขQ
ม
นอย67ตรงไหน  อะไรท�?เราไม7ย1ดหมายหร>อไม7ม
?นหมายก
บม
น  อ
นน
@นไม7ม� 
ท�กขQม
นกFไม7เก�ด  ท�กขQม
นเก�ดจากภพ ม
นม�ภพท�?จะเก�ด  ม
นกFต-องไปเก�ดท�?
ภพ  ต
วอ�ปาทานย1ดม
?นถ>อม
?นน�@แหละม
นเปFนภพให-ท�กขQเก�ด  ท�กขQม
นเก�ด
ข1@น  ด6เถอะ อย7าไปด6ไกลๆ ด6ป 
จจ�บ
นน�@  ด6กายด6จ�ตของเราน�@  เม>?อท�กขQเก�ด
ข1@นมา  เพราะอะไรม
นเปFนท�กขQ  ด6เด�wยวน�@แหละ  เม>?อส�ขเก�ดข1@นมา  ม
นเปFน
อะไรม
นจ1งส�ข  ด6เด�wยวน
@น  ม
นเก�ดตรงไหนให-ม
นร6-จ
กตรงน
@น  ท�กขQเก�ดท�?
อ�ปาทาน ส�ขเก�ดท�?อ�ปาทานท
@งน
@น

จ�ตเราเก�ดแล-วตาย ตายแล-วเก�ด
พระโยคาวจรเจ-า  ผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ด�แล-ว  เหFนจ�ตว7าเปFนอย67อย7างน�@  ม
น
เก�ดๆตายๆเปFนของไม7แน7นอนส
กอย7างหน1?งเลย ถ-าพ�จารณาแล-วท7านด6ม
น
ท�กว�ธ� ม
นเปFนของม
นอย7างน
@น ไม7ม�อะไรแน7นอน เก�ดแล-วกFตาย ตายแล-วกF
เก�ด  ไม7ม�อะไรท�?เปFนแก7นสาร  เด�นไปท7านกFร6-ส1กว7าม
นเปFนอย7างน
@น 
น
?ง...ท7านกFร6-ส1กว7าม
นเปFนอย7างน
@น จะเอาตรงไหนม�แต7ท�กขQท
@งน
@น เอาโลก
กFม�แต7ท�กขQท
@งน
@น  เหม>อนแท7งเหลFกใหญ7ๆท�?เขาเอาเข-าเตาหลอมแล-วน
@น
แหละ ร-อนไปท
@งแท7งเลย ยกข1@นมาเอาม>อไปแตะด6ข-างบนม
นกFร-อน ข-างๆ
ม
นกFร-อน ม
นร-อนท
@งน
@นใช7ไหม ท�?ไม7ร-อนไม7ม� เพราะม
นออกจากเตาหลอม
มา เหลFกท
@งแท7งไม7ม�เยFนเลย
อ
นน�@ถ-าหากเราไม7พ�จารณาส�?งท
@งหลายเหล7าน�@  ไม7ร6-เร>?อง จะต-องเหFนช
ด จะ
ต-องไม7เก�ด จะต-องไม7ให-ม
นเก�ด ให-ร6-จ
กการเก�ด แม-แต7ท�?ว7า  "แหม คนน�@ท�า
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ไม7ถ6กใจฉ
น ฉ
นเกล�ยดท�?ส�ด" ไม7ม�แล-ว "คนน�@ท�า ฉ
นชอบท�?ส�ด" ไม7ม�แล-ว ม�
แต7อาการในโลกท�?พ6ดก
นว7าชอบท�?ส�ดไม7ชอบท�?ส�ดเท7าน
@น  แต7พ6ดอย7างใจ
อย7าง  คนละเร>?องก
น  จะต-องเอาสมมต�ของโลกมาพ6ดก
น  ให-ม
นร6-เร>?องก
บ
โลกเท7าน
@น ไม7ม�อะไรแล-ว ม
นเหน>อต-องให-ม
นเหน>ออย7างน
@น อ
นน
@นเปFนท�?
อย67ของพระ  พวกเราท
@งหลายกFเหม>อนก
นฉ
นน
@น  จะต-องปฏ�บ
ต�อย7างน
@น 
ต-องพยายามอย7าไปสงส
ย
ก7อนท�?ผมจะปฏ�บ
ต�น�?  ค�ดว7าศาสนาต
@งอย67ในโลก ท�าไมบางคนท�าบางคนไม7
ท�า  ท�าแบบน�ดๆหน7อยๆแล-วเล�กม
น  อะไรอย7างน�@  หร>อผ6-ไม7เล�กกFไม7
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�เตFมท�?  น�?ม
นเปFนเพราะอะไร  กFไม7ร6-น
@นเองละอาตมาจ1งต-อง
อธ�ษฐานในใจว7า  เอาละ  ชาต�น�@เราจะมอบกายอ
นน�@  ใจอ
นน�@ให-ม
นตายไป
ชาต�หน1?ง จะท�าตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-าท�กประการ จะท�าให-ม
นร6-จ
กใน
ชาต�น�@  ถ-าไม7ร6-จ
กม
นกFล�าบากอ�ก จะปล7อยวางม
นเส�ยท�กอย7าง จะพยายาม
ท�าถ1งแม-ว7าม
นจะท�กขQ  ม
นจะล�าบากขนาดไหน  กFต-องท�า  ไม7เช7นน
@นกFจะ
สงส
ยเร>?อยไป  ค�ดอย7างน
@นเลยต
@งใจท�า  ถ1งแม-ม
นจะส�ข  ม
นจะท�กขQ  จะ
ล�าบากขนาดไหนกFต-องท�าช�ว�ตในชาต�น�@ให-เหม>อนว
นหน1?งก
บค>นหน1?ง
เท7าน
@น ท�@งม
น จะตามค�าสอนของพระพ�ทธเจ-า จะตามธรรมะให-ม
นร6- ท�าไม
ม
นย�7งม
นยากน
กว
ฏฏสงสารน�@ อยากร6- อยากจะเปFนอย7างน
@น ค�ดปฏ�บ
ต�

ผ6-ปฏ�บ
ต�ต-องม
กน-อย ส
นโดษ
ในโลกน�@ น
กบวชท�@งอะไรไหม ถ-าเปFนน
กบวชไม7ส1กแล-วกFเปFนอ
นว7าท�@งหมด
ท�กอย7างเลย ไม7ม�อะไรจะไม7ท�@ง ท�?โลกเขาต-องการเรากFท�@งหมดท
@งน
@นแหละ 
ร6ป เส�ยง กล�?น รส โผฏฐ
พพะ ท�@งหมด แต7กFกระทบท
@งหมดเช7นก
น ฉะน
@น
เราเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�จะต-องเปFนผ6-ม
กน-อยส
นโดษ ถ1งการพ6ดการจา  การขบการ
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ฉ
น  การอะไร  จะต-องเปFนคนท�?ง7ายท�?ส�ด  ก�นง7าย  นอนง7าย  อะไรๆกFง7าย 
แบบท�?เร�ยกว7าเปFนตาส�ตาสาธรรมดา แบบง7ายๆ ท�าไป ย�?งท�าม
นกFย�?งภ6ม�ใจ 
ม
นจะเหFนในจ�ตในใจของเรา ฉะน
@นธรรมะน�@จ1งเปFนป 
จจ
ตต
ง ร6-เฉพาะต
วเรา 
ถ-าร6-เฉพาะต
วเราแล-วกFต-องปฏ�บ
ต�เอาเอง

อย7าเช>?อง7ายแต7ให-ใช-ป 
ญญา
แต7เราปฏ�บ
ต�น�@  กFจะต-องอาศ
ยคร6บาอาจารยQคร1?งหน1?งเท7าน
@นอย7างว
นน�@
อาตมาเทศนQให-ฟ 
ง อ
นน�@ย
งเปFนของใช-ไม7ได-เลย แต7เปFนของน7าร
บฟ 
งไว- ถ1ง
ม�ใครมาเช>?อ  เช>?อเพราะอาตมาพ6ด  ย
งไม7เก�ดประโยชนQเตFมท�?  ถ-าใครเช>?อท�?
ผมพ6ดเตFมท�? คนน
@นกFย
งโง7 ถ-าหากว7าฟ 
งแล-วม�เหต�ผล เอาไปพ�จารณาด6 ให-
ม
นเหFนช
ดในจ�ตของต
วเอง ท�าเองละเองอ
นน
@นแหละม�ผลมากแล-ว ร6-รสม
น
แล-ว  ค>อม
นร6-ด-วยตนเองจร�งๆ  อ
นน�@พระพ�ทธองคQท7านถ1งไม7ตร
สลงไป  ค>อ
บอกช
ดไม7ได-  เหม>อนก
บบอกส�ให-คนตาบอดว7า  ม
นขาวเหล>อเก�น  เหล>อง
เหล>อเก�น  บอกไม7ได-  หร>อบอกกFได-อย67  แต7ท7านว7าม
นไม7เก�ดประโยชนQ 
เพราะคนน
@นตาบอดแล-ว ด
งน
@นท7านจ1งย-อนกล
บมาให-เปFนป 
จจ
ตต
ง ให-เหFน
ช
ดก
บต
วเอง  เม>?อเหFนช
ดก
บต
วเองแล-ว  ม
นจ1งจะเปFนส�ข�ภ6โต  เปFนพยาน
ของเราแท-ๆจะย>นกFไม7สงส
ย น
?งกFไม7สงส
ย นอนกFไม7สงส
ย ใครจะมาพ6ดว7า 
"ท7านปฏ�บ
ต�อย7างน�@ไม7ถ6ก ผ�ดหมดแล-ว" ม
นกFสบายใจได- เพราะม
นม�หล
ก

เม>?อใช-ป 
ญญาจ
กเก�ดส
มมาท�ฏฐ�
ผ6-ปฏ�บ
ต�ต-องเปFนอย7างน
@น  จะไปท�?ไหน  ใครจะบอกให-ช
ดเจนอย7างไรไม7ได- 
นอกจากความร6-ส1กของเรา การเหFนของเราม
นเก�ดเปFนส
มมาท�ฏฐ�ข1@น เร>?อง
ประพฤต�ปฏ�บ
ต�ม
นเปFนอย7างน
@น  เราท�กคนกFเหม>อนก
น  เร>?องปฏ�บ
ต�น�@นะ 
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บวชอย67ต
@ง ๕ ป� ๑๐ ป� จะปฏ�บ
ต�ส
กเด>อนหน1?ง อย7างน�@ม
นกFยากเหม>อนก
น 
ความเปFนจร�งอายตนะท
@งหลายต-องต7อส6-ตลอดเวลา  สบายใจไม7สบายใจกF
ร6-จ
ก  ชอบไม7ชอบกFให-ร6-จ
กให-ม
นร6-จ
กสมมต�  ให-ม
นร6-จ
กว�ม�ตต�  ว�ม�ตต�ก
บ
สมมต�ม
นจะมาพร-อมก
นให-ร6-จ
กด�  ร6-จ
กช
?ว  ร6-จ
กพร-อมก
น  เก�ดข1@นพร-อมก
น 
อ
นน�@เปFนผลงานท�?เก�ดข1@นจากการท�างานของผ6-ปฏ�บ
ต�
ฉะน
@น  ส�?งใดท�?ม
นเก�ดประโยชนQตนและเก�ดประโยชนQคนอ>?นสร-างประโยชนQ
ตนแล-วสร-างประโยชนQคนอ>?น  ช>?อว7าท�าตามพระพ�ทธเจ-าอาตมาเคยสอน
เสมอ  ส�?งท�?ควรท�าน
@นกFไม7ค7อยอยากจะท�าก
น  อย7างก�จว
ตรข-อว
ตรอะไร
ต7างๆ เคยพ6ดบ7อยๆ พ6ดไปกFไม7ค7อยเอาใจใส7 เพราะคนม
นไม7ร6-  ม
นข�@เก�ยจ
บ-าง  ม
นร�าคาญบ-าง  ว�7นวายบ-าง  น
?นแหละม
นเปFนเหต�  เราจะไปอย67ท�?ม
น
ไม7ม�อะไร  อย67เฉยๆ  จะเหFนอะไรไหม  อาหารกFเหม>อนก
น  ฉ
นไปแล-วม
น
เฉยๆจะเปFนอะไรไหม อร7อยไหม ห6ม
นต1ง  พ6ดแล-วกFเฉย ม
นจะร6-เร>?องไหม 
ถ-าไม7ร6-เร>?องม
นจะม�เร>?องไหมไม7ม�เร>?องม
นกFไม7ม�เหต�  ม�ท�?แก-ไหม  ให-เรา
เข-าใจการปฏ�บ
ต�อย7างน
@น
สม
ยก7อนอาตมาไปอย67เหน>อ  ไปอย67ก
บพระหลายองคQ  พระแก7ๆแบบหลวง
พ7อหลวงตา ๒-๓ พรรษา ผมน
@น ๑๐ พรรษาแล-ว อย67ก
บพวกคนแก7กFต
@งใจ
ปฏ�บ
ต�เลย ร
บบาตร ซ
กจ�วร เทกะโถน สารพ
ดอย7าง ไม7ได-ค�ดว7าอ
นน�@ท�าให-
องคQน
@น  ไม7ได-ค�ด  ท�าข-อปฏ�บ
ต�ของเราใครไม7ท�าเรากFท�า  เปFนก�าไรของเรา 
เปFนเร>?องสบายใจ ภ6ม�ใจ ถ1งว
นอ�โบสถ เรากFร6-จ
ก เราเปFนพระหน�7มไปจ
ดโรง
อ�โบสถ ต
@งน�@าใช-น�@าฉ
นสารพ
ดอย7าง สบาย พวกน
@นไม7ร6-จ
กก�จว
ตรกFเฉย เรา
กFไม7ว7าเขาเพราะเขาไม7ร6-จ
ก  อ
นน�@เรามาปฏ�บ
ต�  เราท�าแล-วกFภ6ม�ใจ  ถ1งเวลา
ห7มผ-าเด�นจงกรม...สบาย ม
นภ6ม�ใจเหล>อเก�น ม
นด� ม
นม�ก�าล
ง
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กวาดส�?งสกปรกออกจากจ�ตใจ
ข-อว
ตรท
@งหลายม�ก�าล
งมาก  ท�?ไหนในว
ดท�?จะท�าได-  ไม7ว7าจะเปFนในก�ฏ�ของ
เรา ในก�ฏ�คนอ>?นกFด� ท�?ม
นสกปรกรกร�งร
ง ท�าเลย ไม7ต-องท�าให-ใคร ไม7ต-อง
ท�าเอาหน-าเอาตาจากใคร  ท�าเพ>?อข-อปฏ�บ
ต�ของเรากวาดก�ฏ�  กวาด
เสนาสนะให-ม
นสะอาด  ถ-าเราท�าเช7นน�@  กFเหม>อนเรากวาดของสกปรกออก
จากใจของเรา  เพราะเราเปFนผ6-ปฏ�บ
ต�  อ
นน�@ให-ม
นม�อย67ในใจของพวกเราท�ก
คน  ความสาม
คค�น
@นไม7ต-องเร�ยกร-องหรอกเปFนเลย  ให-ม
นเปFนธรรมมะ 
สงบระง
บ  พยายามท�าใจให-ม
นเปFนอย7างน
@น  ไม7ม�อะไรม
นจะมาข
ดแย-งเรา 
อะไรท�?เปFนงานหน
กงานหนาช7วยก
นท�า  ถ-าเราช7วยก
นท�า  ไม7นานหรอกกF
เสรFจ ช7วยก
นง7ายๆแล-วกFแล-วไป ม
นด�ท�?ส�ด อาตมากFเคยพบเหม>อนก
น แต7
ว7าอาตมาม�ก�าไร ค>อไปอย67ด-วยก
นมากๆ ท
@งพระท
@งเณร  "เอ-า ว
นน�@ย-อมผ-า
ก
นนะ"  ย-อมผ-า  เราไปต-มแก7นขน�น  ม�พระบางองคQให-เพ>?อนต-มแก7นขน�น 
เสรFจแล-วกFเอาผ-ามาช�บๆ  ย-อมแล-วกFหน�ไปตากผ-า  อย67ก�ฏ�นอนสบาย  ไม7
ต-องต-มแก7นขน�น  ไม7ต-องมาล-างหม-อ  ไม7ต-องจ
ดท�าอะไร  เขาน1กว7าเขา
สบาย เขาด�อ
นน
@นค>อโง7ท�?ส�ด แล-วสร-างความโง7ใส7ต
วเอง เพราะเขาไม7ได-ท�า 
เพ>?อนเขาท�าถ1งเวลาไม7ต-องท�าอะไรเลย  ง7าย  น�?ย�?งเพ�?มความโง7ข1@น  ด6เถอะ
อ
นน
@นไม7ได-เก�ดประโยชนQแก7เขาเลย  น�?ค>อความค�ดของคนโง7  ก�จท�?จะต-อง
ท�ากFไม7ท�า  ค>อถ-าไม7ท�าได-ละเปFนด�ท�?ส�ด  น
?นแหละม
นโง7ท�?ส�ด  ถ-าเราม�ความ
เหFนอย7างน
@นในใจอย67 เราอย67ไม7ได-

อย7าปล7อยใจให-ตามอารมณQ
ฉะน
@นจะพ6ดอะไร จะท�าอะไร กFให-ร6-ส1กว7าเรามาท�าอะไรท�?น�@อยากก�นด� น
?งด� 
นอนด� อะไรท
@งหลายน
@น ไม7ได-  ท�?เรามาท�าอะไร ถ-าเราค�ดอย7างน�@อย67เสมอ 
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ม
นกFจะผ6กใจเราตลอดเวลา ไม7เผลอ ผ6กใจเสมอ แม-ท7านจะย>นอย67 ท7านกFจะ
ปราภความเพ�ยร  จะเด�นอย67กFปรารภความเพ�ยร  จะนอนอย67กFปรารภความ
เพ�ยร ถ-าไม7ได-ปรารภความเพ�ยรไม7ได-เปFนอย7างน
@น น
?งอย67กFน
?งในบ-าน เด�น
กFไปเด�นในบ-าน  จะไปเล7นอย67ในบ-าน  เล7นก
บประชาชนเขา  ใจม
นไปอย7าง
น
@น ไม7ได-ปรารภความเพ�ยร ไม7ได-ห
กห-ามใจของเราอ�กเส�ยด-วย กFย�?งปล7อย
ม
นไปตามลมตามอารมณQ  น�?เร�ยกว7าตามอารมณQ  กFเหม>อนเดFกในบ-าน เรา
ไปตามใจม
น  ม
นจะด�ไหม  พ7อแม7ตามใจเดFกในบ-านม
นจะด�ไหม  ถ-าไป
ตามใจม
นต
@งแต7เปFนเดFก พอม
นร6-ภาษาเขากFจะเฆ�?ยนม
นเท7าน
@นแหละ กล
ว
ม
นจะโง7  การฝ1กจ�ตของเรากFต-องเปFนอย7างน
@น  ต-องร6-จ
กต
ว  ร6-จ
กฝ1กจ�ตของ
เรา  ถ-าเราไม7ร6-จ
กฝ1กจ�ตของต
วเอง  จะคอยคนอ>?นมาฝ1กให-  ล�าบากมาก 
ล�าบากมากท�เด�ยวนะ

บรรล�ธรรมได- เม>?อม�สต�ป 
ญญาสมบ6รณQ
อย7าเข-าใจว7า อย67น�?ไม7ได-ท�าความเพ�ยร การท�าความเพ�ยรไม7ม�ข�ดข
@น จะย>น 
จะเด�น  จะน
?ง  จะนอน ได-หมดท
@งน
@น  แม-กวาดลานว
ดอย67กFบรรล�ธรรมะได- 
แม-มองไปเหFนแสงพย
บแดดเท7าน
@น กFบรรล�ธรรมะได-  จะต-องให-สต�ม�พร-อม
อย67เสมอ  ท�าไมจ1งเปFนอย7างน
@น  เพราะม
นม�โอกาสท�?จะบรรล�ธรรมะอย67ท�ก
เวลา อย67ท�กสถานท�? เม>?อเราต
@งใจอย67 พ�จารณาอย67
ฉะน
@นเราจ1งอย7าประมาท  ให-ระว
ง  ให-ร6-  เด�นไปบ�ณฑบาตอย7างน�@  ม�ความ
ร6-ส1กต
@งหลายอย7าง กว7าเราจะกล
บถ1งว
ดเรา เออ เอาซ�ธรรมะด�ๆม
นจะเก�ด
ข1@น  เม>?อมาถ1งว
ดมาน
?งฉ
นบ�ณฑบาต  แหม  ม
นม�ธรรมะด�ๆท�?เก�ดข1@นมาให-
เราร6-จ
ก  ม
นต-องเก�ดอย67อย7างน�@  ถ-าเราปรารภความเพ�ยรอย67เสมอ  ไม7ใช7ว7า
ม
นเปFนอะไรนะ  ม
นม�ข-อค�ด  ม
นม�ป 
ญหาม
นม�ธรรมะ  ม
นเปFนธ
มมว�จยะ 
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สอดส7องธรรมะอย67ตลอดเวลา  ม
นเปFนโพชฌงคQ  ถ-าเราศ1กษาอย67เปFนพห6
ส6ตร  ศ1กษาอย7างไร  ศ1กษาอารมณQน�@ธรรมะน�@ม
นเก�ดท�?จ�ต  ไม7ต-องไปศ1กษา
ก
บใครท�?ไหน ศ1กษาอย67ท�?เม>?อเราม�สต�อย67 ม
นม�ข-อศ1กษา
โพช7ฌง7โค สต&สง7ขาโต ธม7มาน3 ว&จโย.....

ท�าจ�ตให-ชอบธรรม อย7าหลงโลก
ม�สต�ม
นกFม�ธ
มมว�จยะ  ม
นต�ดต7อก
นเสมอ  ม
นเปFนองคQตร
สร6-ธรรม  ถ-าเราม�
สต�อย67 ม
นม�ธ
มมว�จยะ ไม7ได-อย67เฉยๆ เปFนองคQธรรมตร
สร6- ถ-าอย67ในระบบน�@ 
ตร
สร6-ธรรมะอย67ตรงน�@  ภายในจ�ตของเราน�@การปฏ�บ
ต�ไม7ม�กลางว
น  ไม7ม�
กลางค>น ไม7ม�เวลา ไม7ม�เร>?องอ>?นมาปนปนกFให-ร6-จ
กว7าม
นปน ม�ธ
มมว�จยะอย67
ในใจเสมอ  ค>อชอบธรรม  เฟ-นธรรมอย67เสมอ  ม�สต�ว�จ
ยธรรมอย67ตลอดเวลา 
เร>?องจ�ตม
นเปFนอย7างน
@นถ-าม
นตกกระแสของม
นแล-ว  ไม7ใช7ว�จ
ยไปอย7างอ>?น 
จะไปเท�?ยวตรงโน-นจะไปทางน�@  ทางน
@น  สน�ก  จ
งหว
ดน�@จ
งหว
ดน
@น  อ
นน
@น
ม
นหลงโลกเด�wยวกFตายละ

จงเปFนผ6-ต>?นอย67เสมอ
ฉะน
@นจงพาก
นต
@งใจ  ไม7ใช7ว7าน
?งหล
บตาอย7างเด�ยว  จ1งเก�ดป 
ญญา  ตา  ห6 
จม6ก ล�@น กาย ใจ ม
นม�อย67เสมอ ต>?นอย67เสมอ ศ1กษาตลอดเวลา เหFนต-นไม- 
เหFนส
ตวQต7างๆกFได-ศ1กษาอย67ตลอดเวลา  น-อมเข-ามาเปFนโอปนย�กธรรม  ให-
เหFนช
ดในต
วของเราเปFนป 
จจ
ตต
ง  จะม�อารมณQภายนอกกระทบกระท
?งเข-า
มา  ม
นกFเปFนป 
จจ
ตต
งสม�?าเสมอม
นไม7ท�@ง  พ6ดง7ายๆเหม>อนเขาเผาถ7านเผา
อ�ฐ  เตาถ7านเตาอ�ฐเคยเหFนไหม  ก7อไฟข1@นหน-าเตาส
กสองศอกหร>อเมตร
หน1?ง  ม
นจะด6ดคว
นไฟเข-าไปในเตาหมด  ด6อ
นน
@นกFได-ม
นเหFนช
ดอย7างน
@น 
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อ
นน�@ม
นเปFนร6ปเปร�ยบเท�ยบ ถ-าท�าเตาเผาถ7านเผาอ�ฐให-ถ6กเร>?องถ6กล
กษณะ
ของม
น  ก7อไฟอย67หน-าเตาส
กสองสามศอก  เม>?อม�คว
นข1@นมา  ม
นจะด6ด
เข-าไปในเตาหมด ไม7ม�เหล>อเลย ความร-อนกFจะเข-าไปบรรจ�ในเตาหมด ไม7
หน�ไปไหน  ความร-อนจะเข-าไปท�าลายเรFวท�?ส�ด  น�?ม
นเปFนอย7างน
@น  ความ
ร6-ส1กของผ6-ประพฤต�ปฏ�บ
ต�กFเหม>อนก
น  จะม�ความร6-ส1กด6ดเข-าไปให-เปFน
ส
มมาท�ฏฐ�ท
@งน
@น ตาเหFนร6ป ห6ฟ 
งเส�ยง จม6กดมกล�?น ล�@นล�@มรสท
@งหลาย ม
น
จะด6ดเข-าไปให-เปFนส
มมาท�ฏฐ�ท
@งน
@น  จะเปFนส
มผ
สท�?เก�ดป 
ญญาอย7างน
@น
สม�?าเสมอตลอดเวลา

1242



๘๑ - โลกว!ท0
http://ajahnchah.org/thai/LOGAVITU.php 

อ
นด�น  น�@า  ไฟ  ลมน�@ม
นไม7ใช7ต
วตน  ม
นเปFนส
กแต7ว7าธาต�เท7าน
@น  กFเปFน
อน
ตตา ไปแล-ว เม>?อท7านท�างานอย67 เม>?อท7าน พ6ดอย67 หร>อท�างานอะไรอย67กF
ด�  จ�ตของท7านจะพ6ดไปอย7างหน1?ง  แต7จ�ตกFร6-และค�ดไปอ�กอย7างหน1?ง  แม-จะ
พ6ดว7า ต
วฉ
น ต
วท7าน ถ1งจะพ6ดว7า ต
วเรา แต7ส�?งเหล7าน
@นกF ไม7ใช7ของเรา ถ-า
จะพ6ดว7าของเรากFได-  แต7ให-ร6-จ
กสมม�ต�บ
ญญ
ต�ท
@งหลายเหล7าน�@ท�?เปFนภาษา
ค�าพ6ด อ
นน�@เปFนค�าสอนของพระ...ท7านร6-อย7างน
@น เร�ยกว7า โลกะว�ท6 ผ6-ร6-แจ-ง
โลก  ร6-แจ-งในอารมณQท
@งหลายท�?มากระทบข-างหน-าข-างหล
ง  น
ตถ�โลเกอะน�
นท�โต  คนไม7ถ6กน�นทาไม7ม�ในโลก  เพราะ  ส�?งท
@งหลายเหล7าน�@ม�อย67ในโลก 
น�นทาสรรเสร�ญม
นอย67ในโลก  ม�อย67ท�?จ�ตใจของเราท�?ย
งม�ความย1ดม
?นถ>อม
?น
น�@แหละ เปFนโลกไม7ใช7อ>?นไกล โลกอย67ท�?ใจของเราน�@เอง โลกอย67ท�?อารมณQอย67
ตรงน�@
พวกเราถ-าพ�จารณาด6แล-ว  กFจะเหFนว7าเปFนความจร�งของท7านหมดท�กอย7าง 
ให-พยายามด6ต
วเราท�?ได-ผ7านพ-นมา  เรามอง  ย-อนกล
บค>นไปด6ข-างหล
ง  ด6
ซ�...ว7าชาต�น�@เราเปFนอย7างไร  มองด6ด-วยญาณว7าชาต�น�@เราเปFนอย7างไร  พ6ด
ง7ายๆ ค>อคนเราเก�ดมาในโลกน�@ ม�อาย�ได-เจFดส�บแปดส�บป�อย7างน�@ มองย-อน
กล
บไปด6ข-างหล
งว7า  สม
ยเปFนเดFกม
นได-ผ7านอะไรมาบ-าง  อ
นน�@กFพอจะ
เท�ยบเค�ยงก
นได- การประพฤต�ปฏ�บ
ต�ของเรากFเหม>อนก
น พยายามต
@งหน-า
ต
@งตาปฏ�บ
ต�ท�ามา  ก7อนจะผ7านพ-นมาได-ถ1งขนาดน�@เรามองย-อนหล
งด6ซ�  ว7า
ม
นไปถ1งแค7ไหนก
น  ท�น�@มามองด6พ�ทธบร�ษ
ทเราท
@งหลายท�?เปFนพระเณรอ�
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บา กอ�บาส�กาส มองด6แล-วม
นไกลก
นมาก พวกเรา ท�กท7านได-ต
@งหน-าต
@งตา
มาบวชปฏ�บ
ต�อย7างน�@ม
นย
งละไม7ได-  ท�าไมม
นจ1งเปFนอย7างน
@น  กามะส�ข
ลล�
กาน�โยโค  อ
ตตะก�ละมะถาน�โยโค  พวกเราร6-อย67แต7ว7าร6-ไม7ถ1งท�?ส�ดของม
น  ร6-
ไม7ถ1งกFจ1งสอนยาก แต7กFย
งไม7ร6-จ
กต
วเอง เราเปFนผ6-สอนร6-แล-วว7าเปFนคนสอน
ยากสอนล�าบากมากท�?ส�ด
ฉะน
@นเราเล�@ยงพระเณรมา จะสอนให-เหFนธรรมะไม7ใช7 ของง7าย โยมเล�@ยงล6ก
อย67ท�?บ-านไม7ใช7เปFนเร>?องยากเลย เอาข-าว เอาปลาให-ม
นก�นกFได- ไม7นานเดFก
ม
นกFโตข1@นมาเอง  พระพ�ทธองคQเล�@ยงล6กศ�ษยQท
@งหลาย  ไม7ใช7จะเอาข-าวเอา
ปลาให-ก�นนะ  ท7านจะป-อนข-าวด-วยธรรมะ  เพราะพวกเราไม7ร6-จ
กธรรมะ 
เล�@ยงเดFกท�กว
นน�@เอาข-าวเอาปลาให-ก�น  เดFกม
นกFก�นเพราะม
นค�ดว7าเปFน
อาหารท�?เอรFดอร7อย  เช7นพวกเราท�?ม�ศร
ทธาเข-ามาบวชแล-ว  ไม7ต-องการ
ธรรมะ ไม7อยากร
บธรรมะ เหFนธรรมะเปFนปฏ�ป 
กษQเส�ยด-วย ถ-าเปFนอย7างน
@น 
จ�าเปFนท�?จะต-องพ6ดสอนว7าก
นด-วยกฎระเบ�ยบ  ม�ข-อพระว�น
ยมาอ7านให-ฟ 
ง 
จะต-องม�การต
@งข-อกต�กา  เปFนการบ
งค
บให-ท�าอย7างน�@  ปฏ�บ
ต�เพราะการถ6ก
บ
งค
บ บ
งค
บอย7างพวก เซนกFด�หม>อนก
น ใช-การบ
งค
บแต7เขากFยอม พวก
เราน�@ท
@งบ
งค
บท
@งไม7ยอม  ส�าหร
บพวกเซนเขายอมอาจารยQท�กอย7าง  เช7น 
เวลาน
?ง  สมาธ�  ถ-าน
?งต
วไม7ตรง น
?งส
ปหงกไม7ได-เลย พวกอาจารยQเซนเขา
จะเอากระบองต�ศ�รษะด
ง  โปsก!..  พอล6กศ�ษยQมองหน-าคร6  อาจารยQ  กF
สาธ�..ยกม>อข1@นไหว-แล-วพ6ดว7า  ขอบพระค�ณคร
บ  ด6ซ�!..ใครจะขอบค�ณได-
ไหม?  น
?งอย67ท�?น�?ถ-าใครน
?งส
ปหงก  ให-  อาจารยQเล�?ยมเอาไม-มาต�ศ�รษะด
ง 
โปsก!..  เลย  แล-วพ6ดว7า  ขอบพระค�ณคร
บอย7างน�@จะม�ส
กก�?องคQ  น
?งอย67ท�?น�?ม�
ไหม? เท�ยบเค�ยงด6เส�ยบ-าง จะเปFนอย7างไร?
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พวกเราไม7น7าจะโง7อย7างน
@นเลย ท�?ได-เก�ดมาเปFนคนแล-ว ตาเรากFม� ห6เรากFม� 
จะมาบวชกFไม7ม�ใครบ
งค
บเรามา เรากFมาเอง บวชเข-ามาแล-วท7านกFสอนเรา
ท�กอย7าง ให-เราปฏ�บ
ต� ท7านพ6ดให-ฟ 
งเรากFฟ 
งไม7ช
ด ท7านพ6ดช
ดแต7เราฟ 
งไม7
ช
ด  ฟ 
งไม7ช
ดกFเข-าใจไม7ช
ด  เร>?องเปFนอย67อย7างน�@  ฉะน
@นป 
ญหาจ1งตามมาหา
พวกเราท
@งหลาย  เปFนเร>?องท�?ย�7งยากอย67อย7างน�@  อ�คฆฏ�ต
ญญ6  ค>อประเภทท�?
สอนง7ายท�?ส�ด เหม>อนม-าต
วท�?ใจร-อนว�?งได-เรFวท�?ส�ด พอมองเหFนท�กขQ เท7าน
@น
ร6-เร>?องเลย  เหม>อนม-าท�?ม�ฝ�เท-าด�ว�?งได-เรFว  คอยจ
บบ
งเห�ยนม
นห
นไปเท7าน
@น
กFพอ ถ-าข1@นข�?หล
งม-าแล-วไม7ต-องลงแส-  พอม
นมองเหFนเงาของแส-ท�?จะเฆ�?ยน
ต�หล
งม
นเท7าน
@น  ย
งไม7ถ1งต
วของม
นเลยม
นร�บว�?งเรFวท�?ส�ดอย7างน�@กFย
งม�อย67 
พระเณรเรากFม� แต7ว7าน-อยท�?ส�ด จวนจะหมดแล-ว อ�คฆฏ�ต
ญญ6 เข-าใจได-เรFว
เข-าใจได-ง7าย ร6-แล-วกFละได-ง7าย
ม-าต
วท�?สองค>อ  ว�ปะฏ�ต
ญญ6  ต-องได-ลงแส-คร
@งหน1?ง  พอร6-ต
วแล-ว  อธ�บาย
เท�ยบเค�ยงออกไปส
กน�ดหน1?ง  กFเข-าใจได-  ร6-เร>?องพอสมควร...ไปได-  ม-าต
วท�?
สามค>อ เณยยะ เออ!..ต
วน�@ยากล�าบากหน7อย แต7กFค7อยๆ ด1งเอาจ6งเอาบอก
สอนเอา ด�ด7า ว7ากล7าวเอาสารพ
ดอย7าง แต7กFพอไปได-ม�ความอดทน ม�สาม
จ�าพวกเหม>อนดอกบ
วม�สามจ�าพวกแล-ว  จะเพ�?มท�?ส�?ค>อ  ปะทะปะระมะ 
จ�าพวกท�?ส�?น�@เปFนของท�?เน7าแล-ว  จะใช-ประโยชนQในการท�าอาหาร  ไม7ได-เลย 
เหม>อนมะม7วงเน7าใช-ไม7ได-เลย แต7ย
งเหล>อเมลFดของม
น เน>@อม
นเน7ากFเอาท�@ง
เข-าป7า  ม
นย
งม�เมลFดตกลงในด�น  พอนานไปได-ถ6กด�นได-ร
บอากาศในท�?น
@น 
กFเก�ดงอกข1@นมาเปFนต-นมะม7วงอ�ก  อ
นน�@กFเหม>อนก
น  พระพ�ทธองคQสอนให-
พวกเราท�@งม
นเส�ย  เหม>อนท�@งมะม7วงเน7า  ท�@งลงใส7กรรมท�?เจ-าของเขาท�าไว- 
ค>นให-เจ-าของเก7าเขาเส�ย ท�@งให- กรรม ท�?เขาได-กระท�ามา ท7านกFจะเบาหมด
ภาระของท7าน  แต7ก7อนท7านไปตามแก-  ไปตามเปFนเจ-าของ  แต7  ไม7ใช7
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เจ-าของ เจ-าของเขาค>อ กรรม ค>อการกระท�าของเขาเอง พระพ�ทธองคQท7าน
แก-ไม7ได-ท7านกFท�@ง  เหม>อนเราท�@งมะม7วงท�?ม
นเน7าน
?นแหละ  ท�@งเข-าป7าแต7
เมลFดม
นย
งม�อย67  ม
นจะเก�ดข1@นมาอ�ก คน จ�าพวกท�?ส�?ท7านให-เอาไว-ข-างนอก 
ท7านไม7ร
บไว-ในค�ว...ม�กFเหม>อนไม7ม�  ท7านไม7  นใจ  แต7ท7านกFไม7ได-ร
งเก�ยจ
หร>อด6ถ6ก  ท7านแบ7งแยกจ�ตของท7านอย7างน
@น  ท7านกFท�@งไว-ให-เปFนกรรมของ
เขา  เม>?อหมดกรรมกFจะเปFนไปเอง  เพราะเมลFดของเขาม�  อย67  พวกเรากF
เหม>อนก
นอย7างน
@น
แต7พวกเราอย67ด-วยก
นท�?ม�ศร
ทธา คร6บาอาจารยQท�?สอนล6กศ�ษยQ กFอยากจะให-
ได-ด�เหม>อนก
นท
@งหมด  กFพยายามบอกสอนท�กอย7าง  เพ>?อต-องการให-ล6ก
ศ�ษยQได-ด�เหม>อนก
น ถ-าท7านผ6-ม�ความฉลาดม�ป 
ญญา ท7านจะต-องวาง ถ-าคน
ไม7ฉลาดคนโง7 จะต-องไปแบกไปย1ดให-ต
วเอง เปFนท�กขQ กFเท7าก
บตกนรกท
@ง
เปFน จะต-องไปแบกไปย1ดล6กศ�ษยQ ล6กหาอย67อย7างน
@น ถ-าท7านผ6-ฉลาดท7านจะ
ไม7แบกไม7ย1ด  แต7ท7านกFสอน  ท7านกFพ6ดแนะน�า  จะไม7ให-ท7านพ6ดกFไม7ได-
เพราะเปFนหน-าท�?ของท7าน  ท�?จะต-องสอนอย7างน
@น  พ6ดสอนไปเร>?อยๆ  สอ
นบ7อยๆ  กFเหน>?อยแล-วนะ  ไม7ทราบว7าจะทนไปได-แค7ไหน  จะม�ประโยชนQ
อะไร  ถ-าเปFนคนว7ายาก  สอนยาก  ถ-าเปFนบ�คคลธรรมดาเขาคง  ละท�@งไป
แล-ว อ
นน�@แหละท7านจ1งว7าม
นเปFนของยาก พวกเราท
@งหลายกFเหม>อนก
น ได-
เข-ามาบวชในพ�ทธศาสนา ย
งไม7ได-ท�า  ย
งไม7ได-ปฏ�บ
ต�เลย แต7เขาคงค�ดว7า
เขาได-ท�าแล-ว แต7ถ-าเรามองด6กFร6-ว7าเขาย
งไม7ได-บวช แต7เขาว7า เขาบวชแล-ว 
ว7าฉ
นได-บวชแล-วกFด�ใจ  เขาคงค�ดว7าได-โกนศ�รษะครองผ-าจ�วรส�เหล>องน
?น
แหละเปFนพยานของเขา  ว7าต
วเองได-บวชเจFดว
นกFด�ใจ  ค�ดว7าได-บวชแล-ว 
พระพ�ทธเจ-าสอนเราให-ร6-เร>?องของศาสนาแค7น
@นหร>อเปล7า? ย
งไม7ร6-ไม7เข-าใจ
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ฉะน
@นคนเด�นอย67ฝ 
?งน�@ม�มาก แต7เด�นข-ามไปฝ 
?งโน-นม�น-อย ท�?ส�ด เก>อบจะไม7ม�
เลย จะไปด6ท�?ไหนเปFนพยานในเร>?องอย7างน�@ กFด6พวกเราท�?อย67ก
นเปFนกล�7มอย67
ต
@งย�?ส�บสามส�บองคQ  จะม�คนต
@งใจปฏ�บ
ต�จร�งๆ  จะม�ก�?องคQนะ  ไม7ให-ด6คนอ>?น 
ด6ต
วเองน
?นแหละ  ร6-จ
กหน-าท�?ของเราไหมท�?เราจะต-องปฏ�บ
ต�  พระพ�ทธเจ-า
ท7านตร
ส ว7า อ
ตตะโน โจทะย
ตตะน
ง จงเต>อนตนด-วยตนเอง ว
นค>นล7วงไป 
...ล7วงไป  บ
ดน�@เราท�าอะไรอย67?  ถ-าเปFนต
วหน
งส>อไปอ7านพบแล-วกFม�ความ
ร6-ส1กเฉยๆ  กFคงจะไม7เหFนพระพ�ทธเจ-าท7านอย67ก
บเราเท7าน
@นแหละ  ว
นค>น
ล7วงไป  ล7วงไป  บ
ดน�@เราท�าอะไรอย67  อ
นน�@เปFนพระโอวาทท�?ท7านเน-นหน
ก
มาก  ให-เราด6ต
วเอง  จ1งจะร6-ว7าต
วเองเปFนอย7างไร  ถ-าคนไม7ร6-จ
กต
วเองกFจะ
บ7นว7า แหม!..ด�ฉ
นท�าด�ไม7ได-ด�เลย เคยได-ย�นบ7อยๆ ว7าเขาท�าช
?วแต7ได-ด� กF
ท�าให-ไม7สบายใจ อ
นน�@  เราไม7ได-พ�จารณาด6ต
วเอง อ
ตตะโน โจทะย
ตตะน
ง 
จงเต>อนตนด-วยตนเอง เวลาน�@เราก�าล
งค�ดอะไรอย67 ท�าอะไรอย67 พ6ดอะไรอย67 
เม>?อเวลาเราท�าเราค�ดเราพ6ดอะไรออกไปน
@นม�เจตนาอย7างไร  ม�ความอ�จฉา
พยาบาทคนอ>?นไหม จะต-องร6-ต
วเอง ความจร�งถ-าจ�ตของเราเปFนก�ศล การก
ระท�าเพ>?อประโยชนQตนหร>อเพ>?อประโยชนQคนอ>?น  จะต-องร6-จ
กต
วเองว7า  เม>?อ
เราพ6ดหร>อท�าหร>อค�ดอะไรอย7างน�@  เปFน การงานของเราเก�ดข1@น ท�าให-ม
นด�
ค�ดให-ม
นด�  ไม7ใช7ท�าเฉยๆ  ท�าด�แล-วถ-าค�ดไม7ด�กFเส�ยใจได-เหม>อนก
น  อย7าง
เราต
@งใจท�?จะท�าด� คนอ>?นว7าเราท�าไม7ด�อย7างน�@ เรากFเส�ยใจ ค>อคนไม7ด6ต
วเอง 
ขณะน�@เราค�ดด�แล-ว  ไม7อ�จฉาใครไม7พยาบาทใคร  ท�าประโยชนQต
วเองและ
ประโยชนQคนอ>?น  ท�าเพ>?อประโยชนQส7วนรวม  เพ>?อประเทศชาต�  บ-านเม>อง
จร�งๆ แต7ถ-าคนอ>?นเข-าใจผ�ดค�ดว7าเราท�าไม7ด�  พ6ดไม7ด�กF  เส�ยใจ น�?ค>อคนไม7
เต>อนตนเอง  กFจะท�าให-ไม7สบายใจได-เหม>อนก
น  เพราะเราท�าด�แต7คนอ>?น
เขาว7าเราไม7ด�อย7างน�@ น�?ค>อคนไม7เช>?อต
วเอง ท�กส�?งท�กอย7างเปFนเร>?องของคน
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อ>?นเขา  แต7ถ-าเราท�าด�พ6ดด�อย67  คนอ>?นเขาว7าเราท�าไม7ด�กFไม7เปFนไร  เม>?อเรา
ท�าด�แล-ว เร>?องคนอ>?น ว7าไม7ด�ม
นเปFนเร>?องของเขา เราอย7าไปท�@งความด�ของ
เราซ�  ฉะน
@นเราจ1งจะได-ของด�  บางคนท�าด�อย67แต7ค�ดไม7ด�กFไม7ได-  ต-องค�ดให-
ม
น ด�ด-วย ให-ร6- ภาพของม
นว7าม
นเปFนอย7างน
@น
ฉะน
@นจ1งจะร6-จ
กต
วเอง  การท�าช
?วท�าด�ม
นจ1งเก�ดก
บพวกเรา  ถ-าม�ความเหFน
ผ�ดกFเปFนอ�กอย7างหน1?ง บางคนค�ดว7าท�าความผ�ดอย67  ท�?ล
บตาท�?คนไม7เหFน กF
ท�าได-อย7างสบายใจ  ไม7ค�ดกล
วบาป  ส�?งท�?  ท�าผ�ดไปน
@นกล
วแต7คนจะเหFน 
กล
วเพ>?อนคร6บาอาจารยQหร>อพ7อแม7จะเหFน  ถ-าเปFนท�?ไม7ม�ใครเหFนกFท�าได-ท�ก
อย7าง ค�ดด�ใจว7าไม7ม�  ใครเหFน อ
นน�@ม
นโง7เก�นไป ถ1งคนอ>?นจะไม7เหFนแต7ต
ว
เราเองกFเหFน  เพราะต
วเองเปFนคนเหม>อนก
น  ถ-าเราค�ดอย7างน�@  กFพออย67ได- 
การปฏ�บ
ต�ธรรมะท7านให-ด6ต
วเอง บางคนถ-าท�าส�?งท�?ผ�ดกFกล
วคนจะเหFน ถ-า
อย67ในท�?ท�?คนจะเหFนไม7กล-าท�า เพราะม�ความละอาย แต7ไม7ม�ความละอายต7อ
บาป ถ-าพ6ดถ1งธรรมะแล-ว ไปท�าผ�ดอย67ท�?ไหนคนจะไม7เหFนไม7ม� เพราะเรากF
เปFนคน ต
วเราท�าเองท�าไมจะไม7ร6-  คนเหFนท
@งน
@นแหละ  (ท7านห
วเราะ ฮ1 ฮ1) 
คนอ>?นไม7เหFน...เราท�าผ�ด  เรากFเหFนเราอย67จะด�าอย67ในน�@ากFย
งเหFน  คนอ>?นไม7
เหFน เรากFเหFนต
วเราอย67
ห1!..ห1  !..ปกต�ท�าไปแล-วค�ดว7าคนอ>?นไม7เหFน  บางคน  กล
วแต7คร6บาอาจารยQ
อย7างสามเณรต
วเลFกๆ ถ-าจะท�าผ�ดกFมอง คร6บาอาจารยQ ถ-าท7านไม7อย67ท7าน
ไม7เหFนกFท�าได-เลย...ท�าอย7างสบาย  เพราะท7านไม7เหFน  อาตมาว7าโอ!..พวก
เราน�@มาพ�จารณาด6แล-วม
น  โง7เก�นไปเส�ยแล-วนะ  มองข-ามต
วเองค�ดว7าต
ว
เองไม7ใช7คน  ถ-าเราเปFนคน  ถ1งคนอ>?นไม7เหFนต
วเรากFเหFนเราอย67  ถ-าเหFน
อย7างน�@แล-ว  กFเปFนผ6-เหFนธรรมะ  จะไปท�าอย67ท�?ไหนใครจะไม7เหFนเล7า  ฉะน
@น 
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การท�าด�จ1งได-ด�จร�งๆ  ท�าช
?วกFได-ช
?วจร�งๆ  ไม7เปFนอย7างอ>?น  จะต-องเหFนท�ก
ขณะท�กฝ�ก-าวท�?เด�นไป เร>?องท�าลงไปแล-วจะต-องเหFนแน7นอน จะเปFนส�ขกFด�
ท�กขQกFด� จะต-องเหFนท�กอย7าง คนอ>?นไม7เหFนต
วเรากFเหFนอย67 เราพ6ดอย7างน
@น
เราท�าอย7างน
@น ม�ความ ม�7งหมายอย7างน
@น ถ-าเปFนธรรมจร�งๆ ม
นเร�ยบร-อย
ท
@งน
@น  จะท�าความช
?วไม7ได-  จะม�เคร>?องคอยบ
งค
บอย67อย7างน�@เร>?อยไป  จ1งจะ 
พ-นจากท�กขQ  ฉะน
@นพระท7านจ1งว7า  ฉ
นไม7ตกนรกแล-ว  แต7คนเราส7วนมาก 
ไม7ใช7อย7างน
@น  ได-ดอกไม-เอาไปบ6ชาแล-วพ6ดว7าอย7าให-ฉ
นตกนรกเลยเจ-าข-า 
แต7ไป  ร-างนรกข1@นท�?ใจต
วเองไม7หย�ดส
กท�  (ท7านห
วเราะ  ฮ1  ฮ1  ฮ1)  แต7ไป
ปรารถนาเอาอย7างน
@น  พ6ดภาษาธรรมก
บภาษาคนม
นต7างก
น  บางคนพ6ด
ให-ฟ 
งไม7ค7อยจะร6-เร>?อง อะไรเลย อย7างท7านว7าถ-าท�าบาปแล-วตกนรก ถ-าคน
ไม7บาปกF  ไม7เหFนนรก  ไม7ร6-เปFนเพราะอะไร  คนสม
ยใหม7ท�กว
นน�@ย�?งไม7ร6-จ
ก
นรก ไม7ร6-จ
กบาป มาถามหา ต
วบาป นรกอย67น
?นแหละ
อย7างเม>?อวานน�@คณะอาจารยQท
@งหลายมาถามหาต
วบาปถามหานรก อาตมา
กFพาค-นหาบาปอย67ตรงน�@แหละสอยากทราบว7าม
นเปFนอย7างไร  เพราะไม7ร6-
จ
กธรรมะ เอ!..ถ-าอย7างน
@นกFคงไม7ร6-จ
กอะไรเลยนะ ด�ม
นเปFนอย7างไร ช
?วม
น
เปFนอย7างไรไม7ร6-จ
ก  จะให-เหFนเปFนต
วเหม>อนแมวน�?นะ  ไม7ใช7ร6ปธรรมอย7าง
น
@น แต7เปFนนามธรรม ส
กแต7ว7าเปFนค�าพ6ดว7าต
ว ต
วบาป ไม7ใช7บาปจะเปFน
ต
วเหม>อน  ส�งโตหรอกนะ  บาป  น�@ค>อความช
?วความไม7สบายกาย  ไม7
สบายใจ ม
นไปอ�จฉาคนอ>?นม
นกFเปFนท�กขQ ตกนรกเปFนอย7างไร? กFคงจะไม7ร6-
จ
กนรกนะ ความจร�งเราตกนรกมานานแล-ว..(ห
วเราะ ฮ1  ฮ1)...แต7ย
งไม7เหFน
นรก โยมเคยม�ท�กขQไหม?  ถ-าเคยม�น
?นแหละเคยตกนรกมาแล-ว..ย
งไม7ร6-จ
ก 
ตรงท�?ไปท�าแล-ว ม
นผ�ด กFอย7าไปท�าเลย ถ-าท�าแล-วม�ความผ�ดม�ความเด>อด
ร-อน  ท�?ตรงน
@นแหละเปFน  นรก  ไปท�าผ�ดด6ซ�  ถ-าท�าส�?งท�?ผ�ดเขากFจ
บไป
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ลงโทษเท7าน
@นแหละ ท�าลายต
วเองกFม�ความท�กขQ ส
ตวQ นรกอย67ท�?ไหน? ใคร
เปFนท�กขQคนน
@นเปFนส
ตวQนรก  ว7ายวนอย67ในนรก  แต7กFไม7ค7อยร6-จ
กก
น  ส�?งท�?
ม
นช
?วม
นเก�ดข1@นก
บจ�ต ของเรา ไม7ร6-จ
กว7าม
นเปFนนรก ต
วท�กขQน
?นแหละแต7
กFไม7ร6-เพราะไม7เหFนต
วม
น  เหFนแต7อาการของจ�ตสอยากเหFนม
นเปFนต
วเปFน
ตนเหม>อนแมวกFไม7ได-นะ ไม7ใช7ร6ปธรรมอย7างน
@น ม
นเปFนนามธรรม เปFนแต7
ความร6-ส1ก  เม>?อน1กถ1งกFจะม�ความท�กขQข1@นมา  กFคงจะค�ดว7าแหม!..คนน
@นม
น
ด6ถ6กเรา  ไม7น7าจะด6ถ6กเราเลย  ค�ดไปค�ดมากF  น-อยใจต
วเอง  น�@าตาม
นไหล
ออกมาเลยนะ ท�าไมม
นจ1งเปFนอย7างน
@น ม
นเปFนร6ปมาหร>อเปFนนาม ให-เรา
ม�ความร6-ส1กอย7างน�@  ถ-าค�ดไปถ1งกFไม7ควรจะพ6ดด6ถ6กฉ
นเลยอย7างน�@  ไม7ควร
ท�าให-ฉ
นอย7างน�@นะ  น�@าตาม
นไหลออกมา  ใครบอกให-ม
นไหลออกมาล7ะ? 
ม
นมาจากไหน?  ใครไปบ�บให-ม
นออกมาล7ะ?  ความร6-ส1กอ
นน�@ม
นกระท�-งจ�ต 
ม�เจตนา ข1@นมาม
นกFเปFนท�กขQ
ฉะน
@นพระพ�ทธองคQท7านสอนไว-แล-ว  แต7เราไม7ค7อยเข-าใจ  อ
นน�@ให-เข-าใจก
น
เส�ยว7า  ท�าด�กFต-องได-ด�  ท�าช
?วตรงไหนกFได-ตรง  น
@นแหละ  เม>?อค�ดจะช
?วม
น
กFได-แล-ว ได-เพราะค�ดเอา ถ-าพ6ดกFได-พ6ดเพ�?มเข-าไปอ�กแล-ว ถ-าท�าด-วยกาย
ลงไปอ�ก  ได-สามประการแล-ว  กายวาจาจ�ต  ได-เด�wยวน
@นตรงน
@นเลยอย7าค�ด
ว7าม
นไม7ได-  แต7ก7อนท�าอะไรม
นค�ดข1@นมาพอทรงต
วได-แล-ว  แต7ได-เพราะ
ความค�ด  ถ-าพ6ดไปอ�กได-แล-วสองอย7างค>อออกไปทางวาจา  ถ-าท�าทางกาย
ด-วย กFท
@งสามอย7าง จ1งเปFนไปท�ละน�ดท�ละน-อย ไม7ร6-จ
กต
วเองอย7างน�@ เด�wยว
กFไปแบกให-ม
นหน
ก  อ
นน�@เราควรจะร6-ส1กส�าน1กในทางธรรมะ  ธรรมะเปFน
อย7างน
@น
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ธรรมะค>ออะไร?อย67ท�?ไหน?  ท�กส�?งท�กอย7างเปFนธรรมะท
@งน
@น  ธรรมะเปFน
สภาวะท�?ทรงไว-  ท�?เราเร�ยนมากFผ7านธรรมะท
@งน
@นแหละ  ท�?ว7างๆ กFม�ธรรมะ 
ค>อท�?ม�ร6ปกFม�ธรรมะ ไม7ม�ร6ป กFม�ธรรมะ ท�?ไหนไม7ม�ธรรมะไม7ม� ฉะน
@นธรรมะ
จ1งม�ท�กอย7าง ท�าช
?วกFเปFนธรรมะท�?ช
?ว เปFน อก�ศลธรรม ถ-าท�าด�กFเปFนธรรมะ
ท�?เปFน ก�ศลธรรม ธรรมะอะไรท�?เราควรละ ธรรมะอะไรท�?ควรปฏ�บ
ต�  แต7คน
เราชอบมองผ7านไป  อาตมาเคยเหFนโยมมาท�าบ�ญก
นเก7งท�กๆ  คน  ท�?บ-าน
อาตมากFท�าบ�ญเก7ง  แต7การละบาปเปFนส�?งท�?ส�าค
ญ  ไม7ม�ใครจะละก
น  การ
ท�าบ�ญ  ค>อยอดของต-นไม-  ต
ดออกแล-วม
นกFงอกข1@นมาอ�ก  เพราะล�าต-นม
น
ย
งอย67  การละบาป  ไม7ม�ใครจะมองเหFน  เท7าไรนะสอยากจะเดFดยอดม
นมา
ก�นเลย ยอดม
นมาจากล�าต-น รากเหง-าของม
นน
?นแหละ แต7พวกเราไม7ร6-จ
ก 
การบ�าเพFญบ�ญในพ�ทธศาสนาน�@  ค>อการละบาปเปFนเบ>@องแรก  การละบาป
เปFนส�?งท�?ส�าค
ญมาก ละบาปแล-วจ1งท�าบ�ญให-สมบ6รณQ  เช7นผ-าซ
กฟอกให-ม
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สะอาดแล-วจ1งย-อม ผ-าจ1งจะม�ส�สวยข1@นอย7างผ-าเชFดเท-าท�?  กปรก ไม7ซ
กแล-ว
เอาไปย-อม ส�ของผ-าจะสวยไหม? ซ
กแฟsบให-สะอาดแล-วเอาไปย-อม ส�ม
นกF
สวยด�เหม>อนก
นฉ
นน
@น
หล
กในทางพระพ�ทธศาสนาท7านสอนว7า ส
พพะปาป 
สสะอะกะระณ
ง การไม7
ท�าบาปท
@งปวง ก�สะล
สส6ปะ ส
มปะทา การท�าก�ศลให-ถ1งพร-อม สะจ�ตตะปะร�
โยทะปะน
ง  การช�าระจ�ตของตนให-ขาวสะอาด  เอต
งพ�ทธานะสาสะน
ง  น�?
เปFนค�าส
?งสอนของพระพ�ทธเจ-า  เปFนห
วใจของพระพ�ทธศาสนา  การท�าจ�ต
ให-เปFนก�ศล  อ
นน�@ค>อเปFนห
วใจของพระพ�ทธศาสนา  ให-ท�าจ�ตของเราให-
ผ7องใส ขาวสะอาด  ปราศจากมลท�นเคร>?องเศร-าหมอง  อ
นน�@เปFนห
วใจของ
พระพ�ทธศาสนา สามประการน�@  ส
พพะปาป 
สสะอะกะระณ
ง น�@เร�ยกว7าถอน
รากม
นออกหมดเลย เหม>อนน�@าอย67ในต�7ม อาตมาเคยสอนว7า ต
กน�@าออกไป
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จากต�7มหน1?งข
น  แล-วต
กเข-ามาเพ�?มอ�กหน1?งข
น  ต
กออกหน1?งข
นต
กเข-ามา
เพ�?มหน1?งข
น  ม
นจะม�เวลาแห-งไหม?  ให-ละบาปแล-วจ1งบ�าเพFญบ�ญ เราต-อง
ละค>อต
ดออกท�ละเลFกละน-อย  น�@าม
นกFจะม�เวลาเห>อดแห-งลงได-  อ
นน�@พวก
เราชอบต
กน�@าออกข
นหน1?งแล-วเอามาเพ�?มอ�กสามข
น...  (ห
วเราะ  ห1  ห1)... 
ม
นเปFนอย7างน�@  ฉะน
@นจ1งได-บ7นว7าท�าไมคนจ1งไม7เหม>อนก
น  บางท�กFม�ส�ขๆ 
บางท�กFม�ท�กขQๆ เพราะเราท�าอย7างน
@น  ต
กออก แล-วกFต
กเข-ามาอ�ก ปะปน
ก
นอย67อย7างน
@น  กFควรท�?จะว�น�จฉ
ยด6หร>อ  พ�จารณาด6ว7า  ถ-าเราต
กน�@าออก
แล-วไม7ได-ต
กเพ�?มเข-ามาอ�กกFไม7ต-องต
กมากหรอก  ต
กออกท�ละน�ดละหน7อย 
เด�wยวน�@ากFแห-งไปเอง  ฉะน
@นการท�าบ�ญกFม�ความส�าค
ญอย67  แต7ม
นไม7ย�?ง
เท7าไรหรอก แต7การละบาปส�าค
ญย�?งกว7า ม
นจะได-หมดไปๆ ท�?เราอย67ท�กว
น
น�@ ท�าบาปกFได-บาป ท�าบ�ญกFได-บ�ญ กFเสมอต-นเสมอปลาย ถ-าต
กออกแล-วกF
ต
กเข-ามาอ�ก ม
นจ1งเสมอก
นอย67อย7างน�@ เปFนท�กขQอย67อย7างน�@ตลอดไป ด
งน
@น
ในฐานะท�?เราเปFนพ�ทธบร�ษ
ท  กFควรต
@งต-นปฏ�บ
ต�ให-ถ6กต-อง  ถ6กธรรม  ถ6ก
ทางเส�ยต
@งแต7บ
ดน�@เปFนต-นไป.
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