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บัดนี้ใหโยมยายจงตั้งใจฟงธรรมะซึ่งเปนโอวาทขององคสมเด็จพระลัมมาสัมพุทธเจา 
โดย เคารพ ตอไป 
     ใหโยมตัง้ใจวา ในเวลานี้ ปจจุบันนี้ ซึ่งใหโยมตั้งใจเสมือนวาอาตมาใหธรรมะในเวลา
นี้ พระพุทธเจาของเรานั้นตั้งอยูในเฉพาะหนาของโยมจงตั้งใจกําหนดจิตใหเปนหนึ่ง 
หลับตา โดยเฉพาะนอมเอาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มาไวที่ใจ เพื่อจะเคารพตอ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
     บัดนี ้อาตมาไมมีอะไรจะฝากโยม ซึ่งเปนของที่จะเปนแกนสาร นอกจากธรรมะคํา
สอนขอพระพุทธเจาเทานั้น ฉะนั้นเปนของฝากที่เปนชิ้นสุดทาย ดังนั้น ขอโยมจงรับ 
     ใหโยมทาํความเขาใจวา พระพุทธเจาของเรานั้น ซึ่งเปนผูมีบุญวาสนาบารมีมาก ก็ทน
ตอความทุพพลภาพไมได อายุถึงวัยนี้ พระผูมีพระภาคเจาของเรา ทานก็ปลง ปลงอายุ
สังขาร 
     คําที่วา "ปลง" นั้นก็คือวางลง อยาไปหอบไว อยาไปหิ้วมันไว อยาไปแบกมันไว 
สังขารคือรางกายนี้ใหโยมยอมรับเสียวา สังขารรางกายนี้ถึงแมวามันจะเปนยังไงๆก็ตาม
มันเถอะ เราก็ไดอาศัยสกลรางกายนี้มาตั้งแตกําเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแลว จนถึงเฒาชแลแก
ชราบัดนี้ เหมือนเปรียบประหนึ่งวา เครื่องใชไมสอยของเราตางๆที่อยูในบาน ซึ่งเราเก็บ
กําไวนมนานมาแลว เชน ถวยโถโอจาน บานชองของเรานี้ เบื้องแรกมันก็สดใสใหม
สะอาดดี เมื่อเราใชมันมาตลอดกาลนาน บัดนี้สิ่งทั้งหลายนั้นมันก็ทรุดไปโทรมไป บาง
วัตถุก็แตกไปบาง หายไปบาง ชิ้นที่มันเหลืออยูนี้ก็แปรไปเปลี่ยนไป ไมคงที่ มันก็เปน
อยางนั้น 



 ฉะนั้น ถึงแมวาอวัยวะรางกายของเรานี้ก็เหมือนกัน ฉันนั้น ตั้งแตเริ่มเกิดมาเปนเด็ก เปน
หนุม มันก็แปรมา เปลี่ยนมาเรื่อยมาอยางนี้ถึงบัดนี้ก็เรียกวา "แก" นี่ก็คือใหเรายอมรับ
เสียพระพุทธองคทานตรัสวา สังขารนี้ไมใชตัวของเราและไมใชของของเรา ทั้งในตัวเรา
นี้ก็ดี กายเรานี้ก็ดี นอกกายเรานี้ก็ดี มันก็เปลี่ยนไปอยูอยางนั้นใหโยมพินิจพิจารณาดูให
มันชัดเจน 
     อันนี้แหละ ทั้งกอนที่เรานั่งอยูนี้ ที่เรานอนอยูนี้ กําลังมันทรุดโทรมอยูนี ้นี้แหละคือ
สัจธรรม สัจธรรมคือความจริง ความจริงอันนี้เปนสัจธรรม เปนคําสอนของพระพุทธเจา
ที่แนนอนอยางนั้นทานจึงใหมอง ใหพิจารณาดู ยอมรับมันเสีย ก็เปนสิ่งที่ควรจะยอมรับ 
ถึงแมวามันจะเปนอะไรอยางไร ก็ตามทีเถอะ 
พระพุทธองคทานสอนวา เมื่อเราถูกคุมขังในตะรางก็ดี ก็ใหถกูคุมขังเฉพาะกายอวัยวะ
อันจิตใจอยาใหถูกคุมขัง อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น 
     เมื่อรางกายมันทรุดโทรมไปตามวัย โยมก็ยอมรับเสีย ใหมันที่สุดไป ใหมันโทรมไป
เฉพาะรางกายเทานั้น เรื่องจิตใจของเรานั้นเปนคนละอยางกับรางกาย ก็ทําจิตใจใหมีพลัง 
ใหมีกําลังเพราะเราเขาไปเห็นธรรมวา สิ่งทั้งหลายเหลานั้นมันก็เปนอยางนั้น มันจะตอง
เปนอยางนั้น 
     พระพุทธรูปองคทานก็สอนวา รางกายจิตใจนี้มันเปนของมันอยูอยางนั้น มันเปนของ
มันอยูอยางนั้น มันจะไมเปนไปอยางอื่น คือเริ่มเกิดขึ้นมาแลวก็คือเริ่มแก แกมาแลวก็เจ็บ 
เจ็บมาแลวก็ตาย อันนี้เปนความจริงเหลือเกิน ซึ่งคุณยายไดพบอยูในวันนี้ปจจุบันนี้มันก็
เปนสัจธรรมอยูแลว ก็มองดูดวยปญญาของเรา ใหเห็นเสีย 
     ถึงแมวาไฟมันจะไหมบานเราก็ตาม ถึงแมวาน้ํามันจะทวมบานเราก็ตาม ถึงแมวาภัย
อะไรตางๆมันจะมาเปนอันตรายตอบานตอเรือนเราก็ตาม ใหมันเปนเฉพาะบานเฉพาะ
เรือนอยาใหมันไหม ถาไฟไหมบานอยาใหมันไหมหัวใจเรา ถาน้ํามันทวมบานก็อยาให
มันทวมหัวใจเราใหมันทวมแตบาน ใหมันไหมแตบาน สิ่งซึ่งเปนของนอกกายของเรา 
สวนจิตใจเรานั้นใหเรามีการปลอยวาง เพราะในเวลานี้ก็สมควรแลว สมควรที่จะปลอย
วางแลว 
     ที่โยมเกิดมานี้ก็นานแลวใชไหม ตาก็ไดดูรูปสีแสงตางๆตลอดหมดแลว อวัยวะทุก
ชิ้นสวนหูไดฟงเสียงอะไรทุกๆอยางมากแลว อะไรทุกอยางก็ไดรับมามากๆทั้งนั้นแหละ 
มันก็เทานั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อรอยๆ มันก็เทานั้นแหละที่ไมอรอยๆ มันก็



เทานั้นแหละ ตาจะดูรูปสวยๆมันก็เทานั้นแหละ รูปที่ไมสวย มันก็เทานั้นแหละหูไดฟง
เสียงที่มันไพเราะเสนาะโสตจับอกจับใจ มันก็เทานั้นแหละ จะไดฟงเสียงที่ไมไพเราะไม
จับอกจับใจ มันก็เทานั้นแหละ 
อยางนั้นพระพุทธเจาทานจึงบอกวา ทั้งคนร่ํารวย ทั้งคนทุกขจน ทั้งผูใหญ และก็ทั้งเด็ก
ตลอดทั้งเดียรัจฉานทั้งหมดดวย ซึ่งเกิดมาในสกลโลกอันนี ้ไมมีอะไรจะยั่งยืนอยูในโลก
นี้ จะตองผลัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมัน 
     อันนี้เปนสภาวะความจริงที่เราจะแกไขอยางใดที่ไมถูกทางมันไมได แตวามีทางแกไข
ไดวาพระพุทธองคทานใหพิจารณาสังขารรางกายนี้เทานั้นจิตใจนี้ วามันไมใชของเรา 
ไมใชเรา เปนของสมมุติ เชนวา บานของคุณยายก็เปนของสมมุติวา เปนบานของคุณยาย
เทานั้น จะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไมได สมบัตพัสถานซึ่งเรียกวาสมมุติเปนของคุณยายนี้ 
ก็เปนเรื่องสมมุติเทานั้น มันก็ตั้งอยูอยางนั้น จะเอาไปที่ไหนก็ไมได ลูกหลาน บุตรธิดา
ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ซึ่งเขาสมมุติวาเปนลูกเปนหลานของคุณยายนั้น มันกเ็รื่องสมมุติ
ทั้งนั้น มันก็เปนอยูอยางนั้นแหละ ไมใชวาเปนเราคนเดียว เปนกันทั้งโลก ถึงแมองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานก็เปนอยางนี้ พระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงทานก็
เปนอยางนี้ แตทานแปลกกวาพวกเราทั้งหลายแปลกโดยประการอยางไร คือ ทาน
ยอมรับ ยอมรับวาสกลรางกายสังขารนี้มันเปนอยางนั้นเองของมันจะเปนอยางอื่นไมได 
มันก็ตองเปนอยางนี้ 
อยางนั้น พระพุทธเจาทานจึงใหพิจารณาดูสกลรางกาย ตั้งแตปลายเทาขึ้นมาหาบนศีรษะ
ตั้งแตศีรษะลงไปหาปลายเทา อันนี้เรียกวาสวนอวัยวะรางกายของเรา ดูสิวามันมี
อะไรบาง อะไรเปนของสะอาดไหม อะไรเปนของเปนแกนเปนสารไหม นับวันมันที่
ทรุดมาเรื่อยๆ มาอยางนี้ อันนี้พระพุทธเจาจึงใหเห็นสังขาร วาของไมใชของเรามันก็เปน
อยางนี้ ของที่ไมไชเรา มันก็เปนอยางนี้จะใหมันเปนอยางไรละ อันนี้มันถูกแลว ถาโยมมี
ความทุกข โยมก็คิดผิดเทานั้นแหละ ไปเห็นสิ่งที่มันถูกอยูโยมเห็นผิด มันก็ขวางใจ
เชนนั้น 
     เหมือนน้ําในแมน้ําที่มันไหลลงไปในทางที่ลุมมันก็ไหลไปตามสภาพอยางนั้น อยาง
แมน้ําอยุธยาแมน้ํามูล แมน่ําที่ไหนก็ตามเถอะ มันก็ตองมีการไหลวนไปทางใตทั้งนั้น
แหละ มันไมไหลข้ึนไปทางเหนือหรอก ธรรมดามันเปนอยางนั้น 
     สมมุติวาบุรุษคนหนึ่งซึ่งไปยืนอยูบนฝงของแมน้ํา แลวก็ไปมองดูกระแสของแม



น้ํามันก็ไหลเชี่ยวไปทางใตแตบุรุษคนนั้นมีความคิดผิด อยากจะใหน้ํานั้นมันไหลขึ้นไป
ทางทิศเหนือ อยางนี้มันก็เปนทุกข บุรษุคนนั้นจะไมมีความสงบเลย ถึงแมจะยืน จะเดิน 
จะนั่ง จะนอน ก็ไมมีความสงบเพราะอะไร เพราะบุรุษคนนั้นคิดผิด คิดทวนกระแสน้ํา 
คิด อยากจะใหน้ําไหลขึ้นไปทางเหนือความเปนจริงนั้นน้ําจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้น
ไมไดไมสมควรแลว มันก็ตองไหลไปตามกระแสของน้ําเปนธรรมดาของมันอยางนั้น 
 เมื่อมันเปนอยางนี้บุรุษนั้นก็ไมสบายใจ ทําไมถึงไมสบายใจ เพราะบุรุษนั้นคิดไมถูก 
พิจารณาไมถูก ดําริไมถกู พิจารณาไมถูก เพราะวาความเห็นผิดเปนมิจฉาทิฏฐิ 
สัมมาทิฏฐิแลวก็ตองเห็นวาน้ํามันก็ตองไหลไปตามกระแสของน้ําทางใตจะใหน้ําไหล
ไปทางเหนือมันไปไมได ที่จะใหน้ําไหลไปทางเหนือนั้นมีความเห็นผิด มันก็
กระทบกระทั่งตะขิดตะขวง ในใจอยูอยางนั้น จนกวาวาบรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิด
กลับเห็นแลววา น้ํา ธรรมดามันก็ตองไหลไปอยางนั้น มันก็ตองไหลไปทางใตอยางนี้ 
เปนเรื่องของมันอยูอยางนี้ 
     อันนี้เปนสัจธรรมอันหนึ่ง ซึ่งเราจะเอามาพิจารณาวา เออ...อันนี้ก็เปนความจริงอยาง
นั้นเมื่อหากวาเห็นความจริงอยางนั้น บรุษคนนั้นก็ปลอย บุรุษคนนั้นก็วาง วางน้ําใหมัน
เชี่ยว ใหมันไหลไปตามกระแสของมันอยางนั้น ปญหาที่ตะขิดดะขวงของโยมของบุรุษ
คนนั้นก็หายไป เมื่อปญหาหายไป ก็ไมมีปญหา เมื่อไมมีปญหาก็ไมตองเปนทุกข อันนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน แมน้ําที่มันไหลไปทิศใต มันก็เหมีอนชีวิตรางกายของยายอยูเดี๋ยวนี้
แหละ เมื่อมันหนุมแลวมันก็แก เมื่อมันแกแลวก็วนไปตามเรื่องมัน อันนี้เปนสัจธรรม
อยาไปคิดวาไมอยากใหมันเปนอยางนั้น อยาไปคิดอยางนั้น ไมอยากใหมันเปนอยางนั้น 
อยาไปคิดอยางนั้น เรื่องอันนี้ไมใชเราจะมีอํานาจไปแกไขมัน 
พระพุทธเจัาใหมองตามรูปมัน มองตามเรื่องของมัน เห็นตามสภาพของมันเสียวา มัน
เปนอยางนั้นเทานั้น เราก็ปลอยมันเสีย เราก็วางมันเสีย เอาความรูสึกนี้เองเปนตนเปนที่
พ่ึง ใหภาวนาวา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ถึงแมวาจะเหน็ดจะเหนื่อยก็จริงเถอะ ใหโยมทําจิต
ใหอยูกับลมหายใจ หายใจออกยาวๆ สูดลมเขามายาวๆหายใจออกไปยาวๆ แลวก็ตั้งจิต
ขึ้นใหม แลวก็กําหนดลมพุทโธ พุทโธ 
     โดยปกตถิึงแมวามันจะเหนื่อยมากเทาไรก็ยิ่งกําหนดจิตกําหนดอารมณของเราให
ละเอียดเขาไปใหละเอียดเขาไปเทานั้นทุกครั้ง เพื่ออะไรเพื่อจะตอสูกับเวทนา เมื่อกําลัง
มันเหน็ดมันเหนื่อยใหโยมหยุดคิดทั้งหลาย ใหโยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงเสีย ใหเอาจิตมา



รวมอยูที่จิต แลวเอาจิตกับลม รูจักลม ภาวนา พุทโธ พุทโธ ปลอยวางขางนอกใหหมด 
อยาไปเกาะกับลูก อยาไปเกาะกับหลาน อยาไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้น ให
ปลอย ใหเปนอันเดียว รวมจิตลงที่อันเดียว ดูลม ใหกําหนดลม เอาจิตนั่นแหละไป
รวมอยูที่ลม คือใหรูที่ลมในเวลานั้น ไมตองใหรูอะไรมากมาย กําหนดใหจิตมันนอย
ไปๆ ละเอียดไปๆ เรื่อยๆไป จนกวาจะมีความรูสึกนอยๆ แตมคีวามตื่นอยูในใจมากที่สุด 
เปนตน 
 อันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะคอยๆระงับไปๆผลที่สุดเราก็ดูลมเหมือนกับญาติมาเยี่ยม
บานเราเราจะตามไปสงูาติขึ้นรถลงเรือ เราก็ตามไปถึงทาเรือ ตามไปถึงรถ เราก็สงญาติ
เราขึ้นบนรถเราก็สงญาติเราลงเรือ เขาก็ติดเครื่องเรือ เครื่องรถไปลิ่ว เทานั้นแหละ เราก็
มองไปเถอะ ญาติเราไปแลว เราก็กลับบานเรา 
     เราดูลมก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่อลมมันหยาบเราก็รูจัก เมื่อลมมันละเอียดเราก็รูจัก เมื่อ
มันละเอียดไปเรื่อยๆ เราก็มองไปๆ ตามไป นอยไปๆ ทําจิตใหมันตื่นขึ้น ทําลมใหมัน
ละเอียดเขาไปเรื่อยๆไป ผลที่ลุดแลว จนกวาลมหายใจมันนอยลงๆ จนกวาลมหายใจไมมี 
มีแตความรูลึกเทานั้นตี่นอยู นั้นก็เรียกวา เราพบพระพุทธเจาแลว 
     เรามีความ รู ต่ืน อยู ที่เรียกวา พุทโธ พุทโธ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ถาเปนเชนนั้น เราได
อยูกับพระพุทธเจาแลว เราพบพระพุทธเจาแลวเราพบความรูแลว เราพบความสวางแลว 
ไมสงจิตไปทางอื่น มันรวม อยูที่นั่น นั้นเรียกวาเขาถึงพระพทธเจาของเรา ถึงแมวาทาน
ปรินิพพานไปแลว นั่นก็เปนพระพุทธรูป เปนรูปกาย มีรูปแตพระพุทธเจาอยางแทจริง
นั้นก็คือความรูอันสวางไสว อันเบิกอันบานอยางนี้ พบเชนนี้เราก็มีอันเดียวเทานี้ ใหมา
รวมลงที่นี้ 
ฉะนั้น ใหวาง ใหวางทั้งหมด เหลือแตความรูอันเดียว แตอยาใหหลงนะ อยาใหลืม ถา
เกิดเปนนิมิตเปนรูปเปนเสียงอะไรมา ก็ใหปลอยวางทั้งหมด ไมตองเอาอะไรทั้งนั้น
แหละ ไมตองเอาอะไร เอาความรูอันเดียว ใหมันรูสึกกับความรูอันเดียวเทานั้น ไมหวง
ขางหนา ไมหวงขางหลังหยุดอยูกับที่ ผลที่สุดจนกวาวาขางหนาก็ไมไป เดินไปก็ไมใช 
ถอยกลับก็ไมใช หยุดอยูก็ไมไช ไมมทีี่ยึด ไมมีทีห่มาย เพราะอะไร เพราะวาไมมีตัว
เพราะไมมีตน ไมมีเราและไมมีของของเรา...หมด 
     นี่คือคําสอนพระพุทธเจา สอนใหเรา "หมด" ไมใหเราควาเอาอะไรไป ใหเรารูอยางนี้
รูแลวก็ปลอย รูแลวก็วาง 



     บัดนี้มันเปนภาระของเราคนเดียวเสียแลวใหเขาถึงธรรมะอยางนั้น อันนี้เปนทางที่เรา
จะพนจากวัฎฏสงสาร พยายามปลอยวาง ใหเขาใจ ใหตั้งอกตั้งใจ พินิจ พิจารณา 
  อยาไปหวงคนโนน อยาไปหวงคนนี้ ลูกก็ดีหลานก็ดี ญาติก็ด ีอะไรทั้งหลายทั้งปวง
อยางนั้นอยาไปหวงเลย ที่เขายังเปนอยูเขาก็เปนอยูอนาคตตอไปเขาก็จะเปนอยางนี้ เปน
อยางคุณยายที่เปนอยูอยางนี้ไมมีใครจะเหลืออยูในโลกนี ้จะตองเปนอยางนั้น อันนี้เปน
สภาวะคือความเปนจริงที่พระพุทธเจาทานสอน มิฉะนั้น ของที่ไมมีความจริงอยางนี้ 
พระพุทธเจาทานจึงใหวาง ถาวางแลวก็เห็นความจริง ถาไมวางมันก็ไมเห็นความจริงมัน
เปนอยูอยางนี้ ใครทั้งหมดในสกลโลกนี้มันก็เปนอยางนี้ อยางนั้นโยมยายไมควรหวงใย 
ไมควร เกาะ เกี่ยว 
     ถึงแมมันจะคดิ ก็ใหมันคิด แตวาคิดใหอยูกับปญญา ใหคิดดวยปญญา อยาคิดดวย
ความโงนึกถึงลูกก็นึกถึงดวยปญญา อยานึกถึงดวยความโงนึกถึงหลานก็ใหนึกถึงดวย
ปญญา อยานึกถึงดวยความโง อะไรๆ ทั้งหมดนั่นแหละเราคิดก็ได เรารูมนัก็ได แตเรา
คิดดวยปญญา เรารูดวยปญญารูดวยปญญาก็ตองปลอย รูดวยปญูาก็ตองวางถารูดวย
ปญญาคิดดวยปญญา มันจะไมมีทุกข มันจะมีความเบิกบาน มีความสําราู มีความสงบมี
ความระงับเปนอันเดียว จิตใจเรามารวมอยูอยางนี้อะไรที่เราจะตองอาศัยอยูในปจจุบัน
ในคราวนี้ ก็คือลม ลมหายใจนี่แหละ 
     บัดนี้เปนภาระของคุณยายคนเดียว ไมเปนภาระของคนอื่น ภาระของคนอื่นใหเปน
ของคนอื่นเขา ธุระหนาที่ของเราก็เปนธุระหนาที่ของเราธุระหนาที่ของเราในเวลานี้ ก็คือ 
พยายามวางความรูสึกไวที่จิตของเรา ไมใหกระวนกระวาย เปนธุระหนาที่ของเรา เรา
รูจักธุระหนาที่ของเราในเวลานี้เราเปนอะไรอยูในเวลานี้ เราอยูอยางไร จิตเราเปน
อยางไร จิตเรากังวลกับอะไรมั้ย จิตเราเปนหวงใยมั้ย ใหตรวจตราดูจิตของเราในเวลาที่
เราปวยนี้ อยาไปเอาธุระของลูกมาทํา อยาไปเอาธุระของหลานมาทํา อยาไปเอาธุระของ
คนอื่นมาทํา อยาเอาธุระของอะไรอะไรทั้งปวงมาทําทั้งนั้นแหละ ไมใชหนาที่ของเรา ใน
เวลานี้ เราควรจะปลอยแลว เราควรจะวางแลว อาการที่ควรจะปลอยจะวางนี้ จะทําความ
สงบนี้เปนธุระของเราเปนหนาที่ของเรา ที่เราจะตองทําในปจจุบัน เมื่อเวลาเราปวยอยู
เดี๋ยวนี้ใหรวมจิตเขามาเปนหนึ่งนี่คือธุระหนาที่ของเรา เรื่องอะไรก็ปลอยใหเขาซะเรื่อง
รูปก็ปลอยใหเขาซะ เรื่องเสียงก็ปลอยใหเขาซะเรื่องกลิ่นก็ปลอยใหเขาซะ เรื่องรสก็
ปลอยใหเขาซะ เรื่องอะไรๆก็ปลอยใหเขาแลว เราจะทําธุระหนาที่ของเรา 



มันจะมีอะไรเกิดเปนอารมณขึ้นมา ก็นึกในใจวาอยามากวนฉัน ไมใชธุระหนาที่ของฉัน
ความวิพากษวิจารณอะไรก็ตาม วาเราจะกลัว กลัวในชีวิตของเรา กลัวอันตรายเพราะเรา
จะตายอยางนี้เปนตน คิดถึงคนโนน แลวก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอยางนั้น เรา
ก็บอกในใจเราวา อยามากวนฉัน ไมใชธุระของฉันๆ อยางนี้ ไวในโจของเรา เพราะวาเรา
เห็นธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมา 
     ธรรม คือ อะไร 
     ธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอยาง 
     อะไรที่จะไมเปนธรรมก็ไมมีแลว 
โลกคืออะไร โลกคืออารมณที่มันมายุแหยกวนยายอยูเดี๋ยวนี้แหละ เดี๋ยวคนนั้นจะเปน
อยางไง เดี๋ยวคนนี้จะเปนอยางไง เมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขา ใครจะเปนยังไงอะไร
ไหม อยางนี้นะเปนโลกทั้งนั้นแหละ ถึงแมวาเราคิดขึ้นมาแลว เราก็กลัวจะตาย กลัวจะ
แก กลวัจะเจ็บ กลัวทั้งหลายมันเปนโลกทั้งนั้นแหละ ทิ้งโลกเสีย มันเปนโลก โลกนี้มัน
เปนอยางนั้น ถามันมีขึ้นมาในใจก็รูจักเออ! โลกนีค้ืออารมณ อารมณนี้มันมาบังจิตไมให
เห็นจิตของตนอยางนั้น อะไรๆทุกอยางนั่นแหละ ถามันเกิดขึ้นมาใหโยมคิดวา 
     อันนี้ไมใชธุระของฉนั 
     เปน เรื่อง อนิจจัง 
     เปนเรื่องทุกขัง 
     เปนเรื่องอนัตตา 
 เราจะคิดวาอยากอยูไปนานๆ อยางนี้ก็ใหเกิดทุกข เราอยากจะตายเสียเดี๋ยวนี้ ใหเร็วๆ
เดี๋ยวนี้ อันนี้ก็ไมถูกทางนะยายนะ เปนทุกข เพราะวาสังขารนี้ไมใชของเรา เราจะไป
ตกแตงอะไรมันก็ไมไดหรอก มันเปนของมันอยูอยางนั้น ตกแตงไดก็นิดหนอยๆ เปนตน
วาตกแตงรางกายของเราใหสะสวย ใหมันสะอาด หรือเด็กๆเขาดูสิ มันทาปากทําเล็บให
มันยาว ทําอะไรใหมันสะสวยเลียมันก็แคนั้นแหละโยม เมื่อแกมาแลวก็รวมในกระปอง
เดียวกันเทานั้น ไมมีอะไร ตกแตงแคนั้นแหละ ตกแตงจริงๆไมไดหรอก กเ็ปนอยางนั้น
เรื่องของสังขารนั้น จะตกแตงได็ก็เรื่องจิตใจของเรา 
     บานที่ยายอยูนี้ ยายก็สรางขึ้นมา สองตายายสรางขึ้นมาก็ไดอยูสรางบาน หรือคนคน
อ่ืนก็เหมือนกัน ตึกรามบานชองทั้งหลายก็สรางขึ้นมาได อยางบานคุณหมออุทัย อาตมา
ก็เคยไปขึ้นบานใหมให อยูที่นั่น สรางขึ้นสะสวยใหญโตก็ไดนะสรางนะสรางบานขาง



นอก ใครๆก็สรางกันไดทั้งนั้นแหละ แตวาพระพุทธองคทานเรียกวา บานขางนอก ไมใช
บานที่แทจริง มันเปนบานโดยสมมุติ 
     บานอยูในโลกมันก็เปนไปตามโลกนั่นแหละบางคนก็ลืมนะ ไดบานใหญบานโต 
สนุกสุขสําราูลืมบานจริงๆของเรา บานที่จริงของเราอยูที่ไหนบานที่จริงของเราคือมี
ความรูสึกที่มันสงบ คือ ความสงบนั่นแหละเปนบานของเราจริงๆ 
 บานที่เราอยูนี้ หรือบานที่ไหนอะไรก็ตามทีเถอะ บานก็สวย แตอยูกันไมคอยสงบ เดี๋ยว
ก็เพราะอันโนั้น เดี๋ยวก็เพราะอันนี้เดี๋ยวหวงอันนั้น เดี๋ยวก็หวงอันนี้อยูอยางนี้ เรียกวาไม
ไชบานเรา ไมใชบานขางใน มันเปนบานขางนอก อีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมัน
เทานั้นแหละ บานนี้เราอยูไมไดหรอก มันเปนบานของโลก ไมใชบานของ เรา 
     บานขางในก็คือสกลรางกายของเรานี้เองก็ยังเห็นวาเปนตัวเปนตน เปนเราเปนเขาอีก 
อันนี้ก็เปนบานหลังหนึ่งซึ่งติดอยูกับตัวของเรา ทีเ่ราเขาใจวาตัวเราหรือของเรานี้ อันนี้ก็
ไมใชอีก อันนี้ก็เปนบานของโลก ไมใชบานของเราอยางแทจริงอยางนั้นคนจึงชอบแต
จะสรางบานขางนอก ไมชอบสรางบานขางใน บานที่อยูจริงๆ ใหมันสงบจริงๆไมคอย
จะเห็นกัน ไมคอยจะสรางกัน ไปสรางแตขางนอก ก็เพราะมันเปนอยางนี้แหละ 
อยางคุณยายนะก็ลองคิดดูสิ เวลานี้มันเปนอยางไรนะ คิดดูตั้งแตวันเราเกิดมา เรื่อยๆมา
จนบัดนี้ คือเราเดินหนีจากความเจริญอยูในโลกนี ่เดินไปเรื่อยๆ เดินมาจนแก จนเจ็บ
ขนาดนั้ ไมอยากจะใหเปนอยางนี้ หามมันก็ไมได มันก็ไปของมันอยูอยางนี้ ก็เรื่องมัน
เปนอยางนี้ จะใหเปนอยางอื่นก็เปนไมได เหมือนกันกับเปดจะใหมันเหมือนไกมันก็ไม
เหมือน ถามันเปนเปด ไกอยากใหเหมือนกับเปด มันก็เปนไมได เพราะวามันเปนไก ถา
ใครไปคิดอยูวาอยากใหเปดเหมือนไก อยากใหไกเหมือนเปด มันก็ทุกขเทานั้นละก็
เพราะมันเปนไปไมได ถาโยมมาคิดวา เออ เปดมันก็ตองเปนของมันอยางนั้นแหละ ไกก็
ตองเปนของมันอยางนั้นแหละ จะใหเปดเหมือนไกมันก็เปนไปไมได ใหไกเหมือนเปด 
มันก็เปนไปไมไดเพราะมันเปนอยูอยางนั้น 
     ถาเราคิดเชนนี้แลว เราจะมีพละ เราจะมีกําลัง เพราะวาสกลรางกายนี้อยากจะใหมัน
ยืนนานถาวรไปเทาไรๆ มันก็ไมได มันก็เปนอยูอยางนี้ นี้ทานเรียกสังขาร อนิจจา วต สง
ขารา อุปปาทวยธมมิโน อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ เตสวูปสโม สุโข สังขารคือรางกายจิตใจ
นี้แหละมันเปนของไมเที่ยง เปนของไมแนนอน มีแลวก็หาไมเกิดแลวก็ดับไป แตมนุษย
เราทั้งหลายอยากใหสังขารนี้มันเที่ยง อันนี้ก็คือความคิดของคนโง 



 ดูสิวาลมหายใจเขาออกของเรานี้ ก็ออกแลวมันก็เขามา เขามาแลวมันก็ออกไปเปน
ธรรมดาของลม มันก็ตองเปนอยูอยางนั้น ตองกลับไปกลับมา หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 
เรื่องสังขารก็อยู 
ดวยการเปลี่ยนแปลง อยางนี้ จะใหมันไมเปลี่ยนแปลงไมได ลองคิดดูสิวาหายใจออก
อยางเดียวนะไมใหมันเขามาไดไหม สบายไหม สูดลมเขามาแลวไมใหมันออก ดีไหม นี่
อยากจะใหมันเที่ยงอยางนี้ มันเที่ยงไมได มันเปนไปไมได ออกไปแลกเขามา เขามาแลว
ก็ออกไป เปนเรื่องธรรมดา เหลือเกิน 
     เกิดแลวกแ็ก แกแลวเจ็บตาย เปนเรื่องของธรรมดาแทๆ เหมือนกับลมเขามาแลว
ไมใหออกไมได ออกไปแลวไมใหเขาไมได ถามีการออกแลวก็เขา เขาแลวออกอยางนี้ 
ทําชีวิตใหมนุษยและสัตวทั้งหลายเปนอยูเทาทุกวันนี้ เพราะสังขารมันทําตามหนาที่ของ
มันอยางนี้ นี่มันจริงอยูแลว ไมใชเปนของไมจริง มันจริงของมันอยูอยาง นั้นแหละ 
ฉะนั้นมันจริงแลว เรามันมองเห็นอยางนั้นไรความเกิด แก เจ็บ ตาย เมื่อเราเกิดมาแลวนะ
โยม ก็คือเราตายแลวนั่นเองแหละ ไอความเกิดกับความตายมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละ
อันหนึ่งเปนตน อันหนึ่งเปนปลาย เหมือนตนไมของเรานั่นแหละ เมื่อมีโคนมันก็มีปลาย 
เมื่อมีปลายมันก็มีโคน ไมมีโคนปลายก็ไมมี มีปลายก็ตองมีโคน มีแตปลายโคนไมมีก็
ไมได มันเปนอยางนั้น 
     อยางนั้นก็นึกขําเหมือนกันนะ มนุษยเราทั้งหลายเมื่อจะตายแลวโศกเศราวุนวาย 
รองไหเสียใจ สารพัดอยาง หลงไปสิ โยม มันหลงนะคนจะตายไปรองไหพิไรรําพัน 
ตั้งแตไหนแตไรมาไมคอยไดพิจารณาใหชัดแจงนะ ไอความเปนจริงแลว อาตมาเห็นวา
และขอโอกาสดวยนับวาถาจะรองไหกับคนตายนะ รองไหกับคนที่เกิดมาดีกวาแตมัน
กลับกันเสีย ถาคนเกิดมาแลว โยมเราทําไมหัวเราะดีอกดีใจกัน ชื่นบาน ไอความเปนจริง
เกิดนั่นละคือตาย ตายนั่นละก็คือเกิด ตนก็คือปลายปลายก็คือตน เราไมรูจัก ถึงเวลาจวน
จะตายหรือตายก็รองไหกัน นี่คือคนโง ถาจะรองไหอยางนั้นก็โงมาแตตนก็ยังจะดีนะ 
เมื่อเกิดมาก็รองไหกันเสียทีเถอะ ดูสิ ไอเกิดนั้นแหละตัวตายนะ ถาไมเกิดมันก็ไมตาย 
เขาใจไหม ตัวเกิดมันก็คือตัวตาย ตัวเกิดเราไมเห็นวาตัวตายซะ ไอตัวตายก็คือตัวเกิด ตัว
เกิดก็คือตัวตายอยางนั้น โยมไมตองนึกอะไรใหมันวุนวายมากมาย วามันเปนอยางนั้นซะ 
นี้คือธุระหนาที่ของเราแลว บัดนี้ใครชวยไมไดลูกชวยไมได หลานก็ชวยไมได ทรัพยสิน



เงินทองก็ชวยไมไดชวยไดแตความรูสึกของโยมใหถูกตองเดี๋ยวนี้นะ ไมใหหว่ันไหวไป
มา ปลอยมัน ทิ้งมันเสีย เราปลอยมัน ทิ้งมัน 
ถาเราไมทิ้งมัน ไมปลอยมัน มันก็จะหนีอยูแลว อวัยวะรางกายของเรานะ มันพยายามจะ
หนีอยูแลวนะ เห็นไหม ดูงายๆวา เมื่อเกิดมาเปนหนุมเปนนอยผมมันก็ดําเห็นไหม บัดนี้
มันหงอก นี่เรยีกวามันหนีแลวนะ ตาเรามันสวางไสวดีเปนเด็กเปนหนุมนะ บัดนี้มันฝา
ฟางเห็นไหม นี่เรียกวามันหนีแลว เขาทนไมไหวเขาจะตองหนี ที่นี่ไมใชที่อยูของเขาซะ
แลว อะไรทุกชิ้นทุกสวนเขาก็จะหนีแลว ฟนของเราเด็กๆมันแนนหนาถาวรไหม บัดนี้
มันโยกมันคลอน จะใสฟนใหมเสียก็ได นี่มันก็ของใหมไมใชของเกา ของเกานั่นเขาหนี
แลว สิ่งทั้งปวงในอวัยวะรางกายเรานี่ของคุณยายหรือคนทุกๆคน เดี๋ยวนี้เขาพยายามจะ
หนีกัน แลว 
ในรางกาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งหมดเขาพยายามจะหนี ทําไมถึงจะหนี เพราะตรงนี้
ไมใชที่อยูของเขา เปนสังขารอยูไมได อยูชั่วคราวเทานั้นก็ไป ไมวาแตตัวของเราหรอก 
ทั้งหมดอวัยวะนี่ ผมก็ดี ขนก็ดี เล็บกด็ี ฟนก็ด ีหนังก็ดีทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวนี้เขาเตรียมหนี 
เขาหนีไปบางแลว แตยังไมหมด ยังเหลือแตคนเฝาบานอยูเล็ก ๆนอยๆ เฝาบานอยูแตไม
คอยดีละ ตาก็ไมคอยดี ฟนก็ไมคอยดี หูนี่ก็ไมคอยจะดี รางกายนี้ก็ไมคอยจะดี ก็เพราะ
เขาหนีไปบางแลว ทยอยกันไปเรื่อยๆ ทยอยกันไป 
     นี้ใหยายเขาใจ ที่นี่ไมใชที่อยูของมนุษยโดยตรง เปนที่พักชั่วคราวเทานั้นแหละ กไ็ป 
     ฉะนั้น โยมไมควรหวงใยอะไรมากมาย มาอยูในโลกใหพิจารณาโลกอันนี้วา มันเปน
อยางนั้นไมวาแตอะไรทั้งหลาย เขาเตรียมจะหนีกันแลวโยมคิดดูสิ ดูตามสภาพรางกายสิ
วามันมีอะไรเหมือนเกามั้ย รางกายเหมือนเกามั้ย หนังเหมือนเกามั้ย ผมเหมือนเกามั้ย ตา
เหมือนเกามั้ย หูเหมือนเกามั้ย ฟนเหมือนเกามั้ย ไมเหมือน เขาไปที่ไหนกันหมดแลว นี่
ธรรมชาติเขาเปนอยางนั้นเมื่ออยูแลวตามวาระของเขาแลว เขาก็ตองไปทําไมเขาจะตอง
ไป เพราะธุระเขาเปนอยางนั้นไรความเปนจริงมันเปนอยางนั้น เพราะที่นี่ไมใชที่อยูอยาง
แนนหนาถาวรอะไร อยูแลวก็วุนๆวายๆสุขๆทุกขๆ  ไมสงบระงับ 
ถาเปนคน ก็คนเดินไปยังไมถึงบาน ยังอยูระหวางทาง เดี๋ยวก็จะกลับ เดี๋ยวก็จะไป เดี๋ยวก็
จะอยู นี่คนไมมีที่อยู เปรียบวาเราเดินออกจากบานไปกรุงเทพฯ หรือวาไปบานนอกที่
ไหนก็ตามเถอะ เราเดินไป เมื่อไมถึงบานเราเมื่อไร เปนตน ก็ไมนาจะอยู นั่งก็ไมสบาย 
นอนก็ไมสบาย เดินก็ไมสบาย นั่งรถไปก็ยังไมสบาย เพราะอะไร เพราะไมถึงบานเรา 



บัดนี้ถาเรามาถึงบานเราแลวก็สบายเพราะเขาใจวานี่เปนบานเรา อันนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนๆกัน 
     โลกนี้มันเรื่องไมสงบทั้งนั้นแหละ ถึงแมมันจะร่ํารวย มันกไ็มสงบ มันจนมันก็ไม
สงบ มันโตก็ไมสงบ ใหเปนเด็กมันก็ไมสงบ มีความรูนอยมันก็ไมสงบ มีความรูมากมัน
ก็ไมสงบ เรื่องมันไมสงบ มันเปนอยูอยางนี้ อยางนั้นคนที่มีนอยก็มีทุกข คนที่มีมากก็มี
ทุกข เปนเด็กมันก็มีทุกขผูใหญมันก็เปนทุกข แกแลวมันก็ทุกข ทุกขอยางคนแก ทุกข
อยางเด็ก ทุกขอยางคนรวย ทุกขอยางคนจน มันเปนทุกขทั้งนั้นแหละ อยางนั้นอวัยวะ
ทุกสวนนี่จึงทยอยกันไปเรื่อยๆ 
     ถาคุณยายพิจารณาอยางนี้แลวก็จะเห็นวาอนิจจมันเปนของไมเที่ยง หรือทุกขมันเปน
ทุกขเพราะวาอะไร อนตตา ไมใชตัว ไมใชตน รางที่โยมอาศัยอยูเดี๋ยวนีนะ รางกายที่นั่ง
นอนเจ็บปวยอยูนี้ และกท็ั้งจิตใจที่รูวามันเปนสุขเปนทุกข มันเจ็บมันปวยอยูเดี๋ยวนี้ ทั้ง
สองอยางนี้ ทานเรียกวา "ธรรม" 
สิ่งที่ไมมีรูปมันมีความรูสึกนึกคิดเหลานั้นเรียกวามันเปนนาม มันก็เปนนามธรรม สิ่งที่
มันเปนรูปที่มันเจ็บปวดมันขยายไปมาอยูอยางนี้ อันนี้มันก็เปนรูปธรรม สิ่งที่เปนรูปก็
เปนธรรม สิง่ที่เปนนามก็เปนธรรม ฉะนั้นเราถึงอยูกันดวยธรรมะคือ อยูในธรรม มัน
เปนธรรม ตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไมมี มันเปนธรรมะ สภาพธรรมมันก็เกิดขึ้นแลว
มันก็ดับไป เกิดแลวมันกด็ับไป สภาวะธรรมเปนอยูอยางนั้น มีความเกิดแลวมีความดับ
เราก็มีความเกิดดับอยูทุกขณะเดี๋ยวนี้ มันเปนอยูอยางนี้ 
ฉะนั้น เมื่อเราคิดถึงองคสมเด็จพระสัมมสัมพุทธเจาแลวก็นาไหว ก็นาเคารพ นานับถือ
ทานพูดจริง ทานพูดตามความจริง มันก็เห็นจริงอยางนั้น ถาเราเกิดมาพบอยูที่นี่ เราก็เห็น
ธรรมแตไมไดปฏิบัติธรรมะ บางคนปฏิบัติธรรมะแตไมเห็นธรรมะ บางคนรูธรรมะ 
เรียนธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ก็ยังไมเปนธรรมะ ก็ยงัไมมีที่อยู ดังนั้นใหเขาใจเสียวา ที่นี่ทุก
คน ตลอดแมปลวกหรือมดหรือสัตวตัวนิดๆก็ตามทีเถอะ เขาพยายามจะหนีกันทั้งนั้นละ 
ไมมีใครอยูสักอยาง สิ่งที่มีชีวิตเขาอยูกันพอควรแลว เขาก็ไปกันทั้งนั้นละ ทั้งคนจนทั้ง
คนร่ํารวย ทั้งเด็ก ทั้งคนแก ทั้งสัตวเดียรัจฉานสิ่งที่มีชีวิตอยูในโลกนี้มันกแ็ปรไป
เปลี่ยนไปอยางนี้ 
     เพราะฉะนั้น คุณยายรูสึกวาโลกนีม้ันเปนอยางนี้แลว มันนาเบื่อหนายนะ นาเบื่อมัน 
อะไรมันไมเปนตัวของตัวทั้งนั้นละ เบื่อหนาย นิพพิทาความเบื่อหนายไมใชวารังเกียจ



นะ เบี่อหนาย คือใจมันสราง ใจเห็นความเปนจริง ไมมีทางอะไรแกัไขแลว มันเปนอยาง
นี้ ก็เลยปลอยวางมันปลอยโดยความไมดีใจ ปลอยโดยความไมเสียใจปลอยไปตาม
สังขาร วาสังขารมันเปนอยางนั้นดวยปญญาของเรา นี่เรียกวา อนิจจา วต สงขารา สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยง ไมเที่ยงคือความมันเปลี่ยนไปแปลงมา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยางนั้นเอง
เรียกวา ไมเที่ยง ตัวอนิจจัง 
พูดงายๆวา ตัวอนิจจังนั่นแหละตัวพระพุทธเจาละ ถาเราเขาไปเห็นอยางจริงจังวาอนิจจัง
เปนของไมเที่ยง นั่นแหละคือตัวพระพุทธเจาถาเราเห็นอนิจจังแลว อนิจจังของไมเที่ยง 
ถาเราเห็นชัดเขาไปมันก็เที่ยง เที่ยงอยางไร ก็เที่ยงที่มันเปนอยูอยางนั้นแหละ ไมแปรเปน
อยางอี่นมนุษย สัตว เกิดขึ้นมาก็เปนอยางนั้น มันเที่ยงอยางนั้น แตวามันไมเที่ยง คือมัน
แปรไปแปรมาเปลี่ยนเปนเด็ก เปนหนุม เปนเฒาชแลแกชราเรียกวามันไมเที่ยง ไอความ
ที่มันเปนอยูอยางนั้นนะ ทุกคนก็เรียกวามันเที่ยง ไมแปรเปลี่ยนอยางอื่นผันแปรของมัน
อยูอยางนั้น มันไมเที่ยง ถาคุณยายเห็นอยางนี้ดวย ใจก็สบาย ไมวาเราคนเดียวหรอก 
ทุกๆคนเปนอยางนี้ 
     ดังนั้น เมื่อคิดเชนนี้ ก็นาเบื่อ เกิดนิพพิทาความเบื่อหนาย หายความกําหนัดรักใครใน
โลก ในกาม ในโลกามิส ทั้งหลายนี้ มีมากก็ทิ้งไวมากมีนอยก็ทิ้งไวนอย ทุกคนดูทีสิ เมื่อ
ยายเกิดขึ้นมานี้เห็นมั้ย เห็นคนจนมั้ย เห็นคนรวยมั้ย เห็นคนอายุสั้นมั้ย เห็นคนอายุยืนมั้ย 
มันก็เห็นเทานั้น แหละ 
     อยางนั้นตามความจริงที่ สําคั ญ นั้นพระพุทธเจาใหสรางบานเจาของ สรางบานโดย
วิธีที่อาตมาบรรยายธรรมะใหฟงเดี๋ยวนี้ สรางบานใหไดปลอย ใหไดวาง ปลอยแลวกว็าง
มัน ใหมันถึงความสงบ ความสงบก็เรียกวาไมเดินไปขางหนา ไมกาวมาขางหลัง ไมหยุด
อยู นี่เรียกวาสงบ สงบจากการเดินไป สงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู นี่ไอ
ความสุขนี้ก็ไมใชที่อยูของเรา ไอความทุกขก็ไมใชที่อยูของเรา ทุกขมันกเ็สื่อม สุขมันก็
เสื่อมทั้งนั้นแหละ 
บัดนี้พระบรมครูของเราทานเห็นวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเปนของไมเที่ยง 
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหพวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดทายอยางนี้ทุกคน ทานก็ใหปลอย
ใหวาง เพราะวามันเอาไปไมได จําเปนมันก็ตองวางอยูนั่นเองแหละ นี่เราก็วางมันไว
เสียกอนจะไมดีกวาหรือ มันแบกแลวรูสึกวามันหนัก เมื่อเรารูสึกวามันหนัก เราก็ไมแบก 
แลวเราก็ทิ้งมันกอนเสียจะไมดีหรือ จะไปแบกมันทําไม จะไปอาลัยมันทําไม เราปลอย



วางก็ใหลูกหลานพยาบาลเราสบายๆ 
     ผูที่พยาบาลคนที่ปวยก็มีคุณธรรม อีกคนที่พยาบาลรักษาคนปวย ก็มีคุณธรรม คนที่
ปวยก็ใหโอกาสแกผูพยาบาล อยาทําใหลําบากแกบุคคลที่รักษา เจ็บตรงไหน เปนอะไร 
ใหไดรูจักทําจิตใหมันดี คนที่รักษาพอแมก็ดีเหมือนกันก็ใหมีคุณธรรม มีความอดทน 
อยารังเกียจ อันนี้สนองคุณพอแมของเราก็เวลานี้เทานั้นละ เบื้องตนเกิดมาเราเปนเด็ก พอ
แมเปนผูใหญ อาศัยพออาศัยแมเราถึงเติบโตมาบัดนี้ ไดมาอยูเดี๋ยวนี้ นั่งรวมกันอยูเดี๋ยวนี้ 
ก็เพราะคุณพอคุณแมเลี้ยงเรามาสารพัดอยาง แลวมีบุญคุณเหลือที่สุดเหลือเกินนะ 
บัดนี้ใหลูกหลานทุกๆคน ใหเขาใจวา บัดนี้พอแมเราเปนเด็ก พอแมเราเปนลูกเราเสียแลว
กอนเราเปนลูกของพอแม บัดนี้พอแมเปนลูกเราเสียแลว เพราะอะไร แกไปๆจน
กลายเปนเด็กจําก็ไมไดตาก็มองไมเห็น หูไมไดยิน สารพัดอยางบางทีก็พูดถูกๆผิดๆ
เหมือนเด็กนั่นเอง ดังนั้น ใหลูกหลานทั้งหลายนั้นใหเขาใจวาใหปลอย คนที่รักษาคน
ปวยก็ใหปลอย คนที่ไมสบายนั้นอยาไปถือเลย ปลอยซะใหตามใจทุกอยางนั่นแหละ
เหมือนเด็กๆที่เกิดมา อะไรที่ไมฟงพอแมปลอยทุกอยางนั่นละ ปลอยใหเด็กมันสบาย 
ไมใหเด็กมันรองไห ไมใหเด็กขัดใจอะไรเหลานี้ 
     พอแมของเราบัดนี้ก็เหมือนกัน สัญญามันวิปลาสคนแกนี่ บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปถูก
อีกคนหนึ่ง บางทีเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกอีกคนหนึ่จะเรียกเอาขันมาก็ไดจานมา เรียก
เอาแกวก็ไดอะไรอยางอื่นมา มันเปนเรื่องของธรรมดาอยางนั้นนะ อันนี้ก็ยกใหพิจารณา 
     คนที่ปวยก็ใหนึกถึงคนที่พยาบาล มีคุณธรรมใหอดใหทนตอทุกขเวทนา เวทนา
สารพัดอยางที่มันเกิดมา ใหอดกลั้น ใหเพียรในใจของเราอยาใหมันวุนวาย อยาใหมี
ความลําบากยากเกินไปแกผูปฏิบัติผูอุปฏฐากของเรา ผูอุปฏฐากก็ใหมีคุณธรรมอยา
รังเกียจ น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระ ปสสาวะอะไรก็ตองพยายามเทาที่เราจะทําของเราได ลูกๆ
ทุกคนใหชวยกันดูในเวลานี้ 
 บัดนี้เรามีพอแมเทานี้แหละ เราอาศัยมาไดเกิดมาไดเปนครู เปนอาจารย เปนพยาบาล
เปนหมอ เปนอะไรมาทุกอยางเหลานี้ อันนี้คือบุญคุณของทานที่เลี้ยงเรามา ใหความรูมา 
ใหความเปนอยูของเรามา ใหทรัพยสมบัติเรา ถึงเราจะมีอะไรทุกอยาง มีลูก มีหลาน มี
บานมีชองที่ดีๆ มีอาชีพดีๆ ไดสงเสียลูกหลานใหเลาใหเรียนตลอดตัวเรานี้ก็เพราะอะไร 
นี่คือคุณของพอแมถายทอดรับมรดกตกทอดกันมาอยางนี้ เปนวงศตระกูลอยางนี้อยาง
นั้น พระพุทธองคทานจึงสอนวากตัญูกตเวที กตัญูกตเวทีนี้เปนธรรมทีส่นองซึ่งกัน



และกัน กตเวทีกระทําความดีมาแลวใครทําความดีกับเรามา ใครสงเคราะหเรามา ใคร
เลี้ยงเรามา เปนคนกตเวทีที่ใหความเปนอยูของเราคนนั้นแหละ จะเปนผูชายก็ดี จะเปน
ผูหญิงก็ดี จะเปนูาติ หรือไมใชญาติก็ดี เปนคนกตเวที กตัญูก็คือ ตัวเรา ถูกทานมี
กตเวทีที่อุปถัมภ อุปฏฐากทะนุบํารุงเรามาแลว เราก็คิดเห็นบุญคุณของทานเรียกวา
กตัญู ทานตองการอะไร ทานไมสบายทานมีความลําบาก ทานมีความขัดของโดย
ประการใดเราก็ตองเสียสละ รับภาระธุระอันนั้นชวยทานเพราะกตัญูกตเวที เปนธรรม
ที่ค้ําจุนโลกอยูใหวงศตระกูลของเราไมกระจัดกระจาย ใหวงศตระกูลของเราเรียบรอย 
ใหวงศตระกูลของเรามั่นคงเปนอยู อยางนี้ 
 วันนี้อาตมาไดเอาธรรมะคําสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บปวยนี้ โดยความสํานึก นอมมา 
อาศัยคุณหมออุทัยซึ่งเปนลูกของโยมนั่นแหละ นึกถึงผูกตเวที เปนผูมีกตัญูกตเวที 
อยางนั้นจะฝากอะไรๆมามันนั้นอาตมาก็ไมมี จะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยูที่บานมี
เยอะแยะแลว เอาไปเอามามันลําบากนะ อาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไมได ซึ่งมัน
หมดไมเปน ซึ่งมันเปนแกนเปนสาร ถึงยายไดฟงธรรมะนี้แลวก็ถายทอดใหคนอื่นๆ 
เทาไรเมื่อไรก็ยังไมหมด ไมจบ สัจธรรม คือความจริงตั้งมั่นอยูอยางนี้ 
     อันนี้อาตมาก็พลอยดีใจดวย วาไดฝากธรรมะใหคุณยาย มีพลังจิตใจที่เขมแข็งตอสูกับ
สิ่งทั้งหลาย เหลานี้ 
 
แหลงที่มา 
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