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ขอใหตั้งอยูในความสงบ รับโอวาทพอสมควรวันนี้มีทั้งคฤหัสถและบรรพชิตมาถวาย
ดอกไมตามกาลเวลา เรื่องสักการะ เรื่องคารวะการเคารพตอผูใหญเปนมงคลอันเลิศ 
พรรษานี้อาตมาไมคอยมีเรี่ยวแรงไมสบาย สุขภาพไมแข็งแรง ฉะนั้น จึงหลบมาอยูบน
ภูเขานี้ ก็ไดรับอากาศบริสุทธิ์สักพรรษาหนึ่งญาติโยมสานุศิษยทั้งหลายไปเยี่ยม ก็ไมได
สนองศรัทธาอยางเต็มที่ เพราะวาเสียงมันจะหมดแลว ลมมันก็จะหมดแลว นับวาเปนบุญ
ที่เปนตัวเปนตนมานั่ง ใหญาติโยมเห็นอยูนี่นับวาดีแลว ตอไปก็จะไมไดเห็น ลมมันก็จะ
หมด เสียงมันก็จะหมด มันเปนไปตามเหตุตามปจจัยของสังขาร ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทานสอนไว ขะยะวะยัง คือความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขาร 
     เสื่อมไปอยางไร ? เปรียบใหฟงเสมือนกอนน้ําแข็งแตกอนมันเปนน้ําเขาเอามาทําให
เปนกอน แตมันก็อยูไมกี่วันหรอกมันก็เสื่อมไป เอากอนน้ําแข็งใหญๆเทาเทานี้ไปวางไว
กลางแจง จะดูความเสื่อมของกอนน้ําแข็งก็เหมือนสังขารนั้นมันจะเสื่อมทีละนอย ทีละ
นอยไมกี่นาทีไมกี่ชั่วโมง กอนน้ําแข็งก็จะหมด ละลายเปนน้ําไป นี่เรียกวาเปน ขะยะวะ
ยัง ความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขารทั้งหลาย เปนมานานแลว ตั้งแตตั้งโลกขึ้นมาเราเกิด
มาเราเก็บเอาสิ่งเหลานี้มาดวย ไมใชวาเราทิ้งไปไหน พอเกิดเราเก็บเอาความเจ็บ ความแก 
ความตายมา พรอมกัน 
ดังนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานจึงตรัสไววา ขะยะวะยัง ความสิ้นไปเสื่อม
ไปของสังขารทั้งหลาย เรานั่งอยูบนศาลานี้ ทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งพระทั้งเณรทั้งหมดนี้ 
มีแตกอนเสื่อมทั้งนั้น นี่ที่กอนมันแข็ง เปรียบเชนกอนน้ําแข็งแตกอนเปนน้ํามันเปนกอน
น้ําแข็งแลวก็เสื่อมไป เห็นความเสื่อมมันไหม? ดูอาการที่มันเสื่อมซี รางกายของเรานี่ทุก
สวนมันเสื่อมผมมันก็เสื่อมไป ขนมันก็เสื่อมไป เล็บมันก็เสื่อมไป หนังมันก็เสื่อมไป 
อะไรทุกอยางมันเสื่อมไปทั้งนั้น 



     ญาติโยมทุกคนเมื่อครั้งแรกคงจะไมเปนอยางนี้นะ คงจะมีตัวเล็กกวานี้ นี่มันโตขึ้นมา
มันเจริญขึ้นมา ตอไปนี้มันก็จะเสื่อม เสึ่อมไปตามธรรมชาติของมัน เสื่อมไปเหมือนกอน
น้ําแข็ง เดี๋ยวก็หมดกอนน้ําแข็งมันก็กลายเปนน้ํา เรานี่ก็เหมือนกันทุกคนมีดินมีน้ํามีไฟมี
ลม เมื่อมีตัวตนประกอบกันอยูธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟตั้งขึ้นเรียกวาคน แตเดิมไมูรวาเปน
อะไรหรอกเรียกวาคน เราก็ดีอกดีใจเปนคนผูชายเปนคนผูหญิง สมมติชื่อใหนายนั้นนาง
นี้ตามเรื่องเพื่อเรียกตามภาพใหจํางายใหการงานงาย แตความเปนจริงก็ไมมีอะไร มีน้ํา
หนึ่ง ดินหนึง่ ลมหนึ่ง ไฟหนึ่งมาปรุงกันเขากลายเปนรูปเรียกวาคนโยมอยาพึ่งดีใจนะ ดู
ไปดูมาก็ไมมีคนหรอก ที่มันเขมเข็งพวกเนื้อพวกหนังพวกกระดูกทั้งหลายเหลานี้เปนดิน 
อาการที่มันเหลวๆตามสภาพรางกายนั้นเราเรียกวาน้ํา อาการที่มันอบอุนอยูในรางกายเรา
เรียกวาไฟ อาการที่มันพัดไปมาอยูในรางกายของเรานี้ ลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ํานี้
เรียกวาลม ทัง้ ๔ ประการนี้มาปรุงกันเขาเรียกวาคนคนฟงยังมีเปนผูหญิงผูชายอีก จึงมี
เครื่องหมายตามสมมติ ของ เรา 
แตอยูที่วัดปาพง ที่ไมเปนผูหญิงไมเปนผูชายก็มีเปนนะปุงสกลึงคไมใชอิตถีลึงค ไมใช
ปุงลึงค คือซากศพที่เขาเอาเนื้อเอาหนังออกหมดแลว เหลือแตโครงกระดูกเทานั้น เปน
ซากโครงกระดูกเขาแขวนไว ไปดูก็ไมเห็นวาเปนผูหญิงหรือผูชาย ใครไปถามวานี่เปน
ผูหญิงหรือผูชายก็ไดแตมองหนากัน เพราะมันมีแตโครงกระดูกเทานั้นเนื้อหนังออก
หมดแลว พวกเราทั้งหลายก็ไมรู ทุกคนไปวัดปาพงเขาไปในศาลาก็ไปดูโครงกระดูกบาง
คนดูไมได ว่ิงออกจากศาลาเลยกลัว...กลัวเจาของอยางนั้นเขาใจวาไมเคยเห็นตัวเราเอง
สักที ไปกลัวกระดูกไมนึกถึงคุณคาของกระดูก เราเดินมาจากบาน นั่งรถมาจากบาน ถา
ไมมีกระดูกจะเปนอยางไร? จะเดินไปมาไดไหม? นั่งรถมาถึงวัดปาพง พอลงรถเขาศาลา
ไปดูโครงกระดูก พอเห็นวิ่งออกจากศาลาเลย กลัวโครงกระดูก คนเราไมเคยเห็น เกิดมา
พรอมกันไมเคยเห็นกันนอนเบาะอันเดียวกันไมเคยเห็นกัน นี่แสดงวาเราบุญมากที่มา
เห็น แกแลว ๕๐ ป ๖๐ ป ๗๐ ปนมัสการวัดปาพงเห็นโครงกระดูก กลัว นีอ่ะไรไมรู 
แสดงวาเราไมคุนเคยเลย ไมรูจักตัวของเราเลย กลับไปบานก็ยังนอนไมหลับอยู ๓-๔ วัน 
แตก็นอนกับโครงกระดูกนั่นแหละไมใชนอนที่อ่ืนหรอก หมผาผืนเดียวกันอะไรๆ 
ดวยกัน นั่งบริโภคขาวดวยกันแตเราก็กลัว นี่แสดงวาเราหางเหินจากตัวเรามากที่ลุด นา
สงสาร ไปดูแตอยางอื่น ไปดูแตวัตถุของอื่นนอกจากตัวเรา ไมเคยมองดูตัวเราเลย ถาพูด
ตรง ๆ แลวกน็าสงสารมนุษยเหมือนกันดังนั้นคนเราจึงขาดที่พ่ึง 



 อาตมาเคยบวชนาคมาหลายองค “เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ” นาคที่เคยเปน
นักศึกษาคงนึกหัวเราะวา “ทานอาจารยเอาอะไรมาสอนนี่ เอาผมที่มันมีอยูนานแลวมา
สอน ไมตองสอนแลว รูจักแลวเอาของที่รูจักแลวมาสอนทําไม?” นี่คนที่มันมืดมากมันก็
เปนอยางนี้ คิดวาเราเห็นผม อาตมาบอกวาคําที่วาเห็นผมนั้น คือเห็นตามความเปนจริง 
เห็นขนก็เห็นตามความเปนจริง เห็นเล็บเห็นหนาเห็นฟนก็เห็นตามความเปนจริง จึง
เรียกวาเห็น ไมใชวา เห็นอยางผิวเผินแตเห็นตามความเปนจริง อยางไรๆ เราคงจะไม
หมกมุนอยูในโลกอยางนี้ถาเห็นตามความจริง ผม ขน เล็บ ฟนหนัง เปนอยางไร ตาม
ความเปนจริงเปนอยางไร? เปนของสวยไหม? เปนของสะอาดไหม เปนของมีแกนสาร
ไหม? เปนของเที่ยงไหม? เปลา...มันไมมีอะไรหรอก ของไมสวยแตเราไปสําคัญวามัน
สวยของไมจริงไปสําคัญวามันจริง 
อยาง เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ คือ ผมขน เล็บ ฟน หนัง คนเราไปติดอยูนี่ พระ
พุทธองคทานยกมาทั้ง ๕ ประการนี้ เปนมูลกรรมฐานสอนใหรูจักกรรมฐานทั้ง ๕นี้ มัน
เปนอนิจจัง เปนทุกขัง เปนอนัตตาไมใชตัวไมใชตนไมใชเราไมใชเขา เราเกิดขึ้นมาก็
หลงมันอันนี้เปนของโสโครก ดูซิ คนเราไมอาบน้ําสัก ๒ วันสิเขาใกลกันไดไหม? มัน
เหม็น เหงื่อออกมากๆไปนั่งทํางานรวมกันอยางนี้ เอาสิเหม็นทั้งนั้นแหละกลับไปบาน
อาบน้ําเอาสบูมาถูออกหายไปนิดหนึ่งก็หอมสบูขึ้นมา ไดถูสบูมันก็หอม ไอตัวเหม็นมัน
ก็อยูอยางเดิมนั้นแหละ มันยังไมปรากฏเทานั้นกลิ่นสบูมันขมไวเมื่อหมดสบูมันก็เหม็น
ตามเคยอันนี้เรามักจะเห็นรูปที่นั่งอยูนี่ นึกวามันสวยมันงามมันแนน มันหนา มันตรงตา 
มันไมแก มนัไมเจ็บมันไมตาย หลงเพลิดเพลินอยูในสากลโลกนี้ ฉะนั้นจึงไมรูจักพึ่ง
ตัวเอง ตัวที่พ่ึงของเราคือตัวใจ ใจของเราเปนที่พ่ึงจริงๆ ศาลาหลังนี้มันใหญก็ไมใชที่พ่ึง 
มันเปนที่อาศัยชั่วคราว นกพิราบมันก็มาอาศัยอยู ตุกแกมันกม็าอาศัยอยู จ้ิงเหลนนี้มันก็
มาอาศัยอยู ทุกสิ่งทุกอยางมาอาศัยอยูได เรานึกวาของเรามันไมใชของเราหรอกมันอยู
ดวยกัน หนูมันก็มาอยูสารพัดอยาง นี่เรียกวาที่อาศัยชั่วคราว เดี๋ยวก็หนีไปจากไป เราก็
นึกวาอันนี้เปนที่พ่ึงของเรา คนมีบานหลังเล็กๆ ก็เปนทุกขเพราะบานมันเล็ก มีบานหลัง
ใหญ ๆ ก็เปนทุกขเพราะกวาดไมไหวตอนเชาก็บน ตอนเย็นก็บน จับอะไรวางตรงไหนก็
ไมคอยไดเก็บ คุณหญิงคุณนายนี่จึงเปนโรคประสาท...ทุกข 
ฉะนั้น พระพุทธองคจึงใหหาที่พ่ึง คือ หาใจของเรา ใจของเราเปนสิ่งที่สําคัญ โดยมาก
คนเราไมคอยมองดูในสิ่งที่สําคัญ ไปมองที่อ่ืนที่ไมสําคัญ เปนตนวากวาดบาน ลางจาน 



ก็มุงความสะอาด ลางถวยลางจานใหมันสะอาดทุกสิ่งทุกอยางมุงความสะอาด แตใจ
เจาของไมเคยมุงเลย ใจของเรามันเนา บางทีก็โกรธหนาบูดหนาบึ้งอยูนั่นแหละ ก็ไปมุง
แตจานใหจานมันสะอาดใจของเราไมสะอาดเทาไร ถ็ไมมองด ูนี่เราขาดที่พ่ึงเอาแตที่
อาศัยแตงบานแตงชอง แตงอะไรสารพัดอยางแตใจของเราไมคอยจะแตงกัน ทุกขไม
คอยจะมองดูมันใจนี่แหละเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นพระพุทธองค ทานจึงพูดวาใหหาที่พ่ึง
ทางใจ “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” ใครจะเปนที่พ่ึงได? ที่เปนที่พึ่งที่แนนอนก็คือใจของ
เรานี่เอง ไมใชสิ่งอื่น พ่ึงสิ่งอื่นก็พ่ึงไดแตไมใชของที่แนนอน เราจะพึ่งไดก็เพราะเราพึ่ง
ตัวของเราเราตองมีที่พ่ึงกอนจะพึ่งอาจารย พ่ึงญาติมิตรสหายทั้งหลาย จะพึ่งไดดีนั้น เรา
ตองทําตัวของเราเปนที่พ่ึงใหไดเสียกอน 
     ดังนั้น วันนี้ที่มากราบนมัสการทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ขอใหรับโอวาทนี้ไปพินิจ
พิจารณา เราทุกคนใหนึกเสมอวาเราคืออะไร? เราเกิดมาทําไม? นี่ถามปญหาเจาของอยู
เสมอวา เราเกิดมาทําไม? ใหถามเสมอ บางคนไมรูนะ แตอยากไดความสุขใจมันทุกขไม
หาย รวยก็ทกุขจนก็ทุกข เปนเด็กเปนคนโตก็ทุกข ทุกขหมดทุกอยาง เพราะอะไร? 
เพราะวามันขาดปญญา เปนคนจนก็ทุกขเพราะมันจน เปนคนรวยก็ทุกขเพราะมันรวย
มาก ของมากๆรักษาคนเดียว ในสมัยกอนอาตมาเคยเปนสามเณร เคยเทศนใหโยมฟงครู
บาอาจารยทานใหเทศน พูดถึงความร่ํารวยในการมีทาส ใหมีทาสสักรอย ผูหญิงก็ใหได
สักรอยหนึ่งผูชายก็รอยหนึ่ง มีชางก็รอยหนึ่ง มีวัวก็รอยหนึ่งมีควายก็รอยหน่ึง มีแตสิ่งละ
รอยละรอยทัง้นั้นญาติโยมไดฟงแลวก็สบายใจ ใหโยมไปเลี้ยงควายสักรอยหนึ่งเอา
ไหม? เอาควายรอยหนึ่ง เอาวัวรอยหนึ่งมีทาสผูหญิงผูชายอยางละรอยใหโยมรักษาคน
เดียวมันจะดีไหม? นี่ไมคิดดู แตความอยากมีวัว มีควาย มีชาง มีมา มีทาส สิ่งละรอยละ
รอย นาฟง...อุย! อ่ิมใจเหลือเกินมันสบายนะ แตอาตมาเห็นวาไดสัก ๕๐ ตัวก็พอแลวแค
ฟนเชือกเทานั้นก็เต็มทีแลว อันนี้โยมไมคิด คิดแตได.ไมคิดถึงวามันจะยากจะลําบาก 
สิ่งทั้งหลายที่มีอยูในตัวเรานี้ ถาเราไมมีปญญาจะทําใหเราทุกขนะ ถาเรามีปญญานําออก
จากทุกขได ตาหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตาไมใชของดีนะ ถาเราใจไมดีไปมองคนบางคน ไป
เกลียดเขาอีกแลว มานอนเปนทุกขอีกแลว ไปมองดูคนบางคนรักเขาอีกแลว รักเปนทุกข
อีกแลวมันไมไดก็เปนทุกข เกลียดก็เปนทุกข รักก็เปนทกขเพราะมันอยากได อยากไดก็
เปนทุกข ไมอยากไดก็เปนทุกขของที่ไมชอบใจอยากทิ้งมันไป อยากไดของที่ชอบใจเขา
มามันก็ทุกข ของที่ชอบใจไดมาแลวกลัวมันจะหายอีกแลว มันก็เปนทุกขทั้งนั้น ไมรูวา



จะอยูอยางไรบานหลังใหญๆ ขนาดนี้ก็นึกวาจะใหมันสบายขึ้น เก็บความสบายเก็บความ
ดีไวในนี้ ถาคิดไมดีมันก็ไปไมไดทั้งนั้นแหละ 
     ดังนั้น ญาติโยมทั้งหลายจงมองดูตัวของเราวาเราเกิดมาทําไม? เราเคยไดอะไรไวไหม 
อาตมาเคยรวมคนแก เอาคนแกอายุเลย ๘๐ขึ้นไปแลวมาอยูรวมกันอาชีพทํานา ตามบาน
นอกของเราทํานามาตั้งแตโนนเกิดมาได ๑๗-๑๘ ปก็รีบแตงงาน กลัวจะไมรวยทํางาน
ตั้งแตเล็กๆใหมันรวย ทํานาจน๗๐ปก็มี ๘๐ปก็มี๙๐ ปก็ม ีที่มานั่งรวมกันฟงธรรม “โยม” 
อาตมาถาม “โยมจะเอาอะไรไปไหมนี่? เกิดมาก็ทําอยูจนเดี๋ยวนี้แหละผลที่สุดจะไป จะ
ไดอะไรไปไหม?” ไมรูจัก ตอบไดแตวา “จังวา จังวา จังวา” นี่ตามภาษาเขาวา “กินลูก
หวาเพลินกับลูกหวา มันจะเสียเวลา” เพราะยังวานี่แหละจะไปก็ไมไป จะอยูก็ไมอยู มัน
อยูที่จังวา นั่งอยูกง อยูงานั่งอยูคาคบนั่น แลวมีแตจังวาๆ 
ตอนยังหนุมๆครั้งแรกอยูคนเดียวเขาใจวาเปนโสดไมสบาย หาคูครองเรือนมันจะสบาย 
เลยหาคูครองมาครองเรือนให เอาของ ๒ อยางมารวมกันมันก็กระทบกันอยูแลว อยูคน
เดียวมันเงียบเกินไปไมสบายแลวเอาคน๒ คนมาอยูดวยกันมันก็กระทบกนักอก ๆ แกกๆ 
นั่นแหละ ลกูเกิดมาครั้งแรกตัวเล็ก ๆ พอแมก็ตั้งใจวาลูกเราเมื่อมันโตขึ้นมาขนาดหนึ่ง
เราก็สบายหรอกก็เลี้ยงมันไป ๓ คน ๔ คน ๕ คน นึกวามันโตเราจะสบายเมื่อมันโต
มาแลวมันยิ่งหนัก เหมือนกับแบกทอนไมอันหนึ่งเล็กอันหนึ่งใหญ ทิ้งทอนเล็กแลว แบก
เอาทอนใหญนึกวามันจะเบาก็ยิ่งหนัก ลูกเราตอนเด็กๆ มันไมกวนเทาไรหรอกโยม มัน
กวนถามกินขาวกับกลวยเมื่อมันโตขึ้นมานีมันถามเอารถมอเตอรไซค มันถามเอารถเกง 
เอาละความรักลูกจะปฏิเสธไมได ก็พยายามหามันก็เปนทุกข ถาไมใหมันก็เปนทุกข บาง
ทีพอแมทะเลาะกัน “อยาพึ่งไปซื้อใหมันเลยรถนี ่มันยังไมมีเงิน”แตความรักลูกก็ตองไป
กูคนอื่นมา เห็นอะไรก็อยากซื้อมากินแตก็อด กลวัมันจะหมดเปลืองหลายอยางตอมาก็มี
การศึกษาเลาเรียน เขามันเรียนจบเราก็จะสบายหรอก เรียนมันจบไมเปนหรอก มันจะจบ
อะไร? เรียนไมมีจบหรอก ทางพุทธศาสนานี้เรียนจบ ศาสตรอ่ีนนอกนั้นมันเรียนตอไป
เรื่อยๆ เรียนไมจบ เอาไปเอามาก็เลยวุนเทานั้นแหละ บานหนึ่งเรียน ๔ คน ๕ คน.....ตาย
......พอแมทะเลาะกันไมมีวันเวนละอยางนั้น 
     ไอความทุกขมันเกิดมาภายหลังเราไมเห็นนึกวามันจะไมเปนอยางนี้ เมึ่อมันมาถึงเขา
แลวจึงรูวาโอ! มันเปนทุกข ทุกขอยางนั้นจึงมองเห็นยาก ทุกขในตัวของเรานะโยม พูด
ตามประสาบานนอกเรา เรื่องฟนของเรานะโยมตอนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ขี้ถานไฟก็ยัง



เอามาถูฟนใหมันขาว ไปถึงบานก็ไปยิงฟนใสกระจก นึกวามันขาวถูฟนแลวนี่ ไปชอบ
กระดูก เจาของไมรูเรื่อง พออายุถึง ๕๐-๖๐ ปฟนมนัโยก เออ....เอาชิฟนโยก มันจะ
รองไหกินขาวน้ําตามันไหลเหมือนกับถูกศอกถูกเขาเขาอยูทุกเวลาฟนมันเจ็บมันปวด 
มันทุกขมันยากมันลําบาก นี่!อาตมาผานมาแลวเรื่องนี้ถอนออกหมดเลยในปากนี้เปนฟน
ปลอมทั้งนั้น มันโยกไมสบายอยู ๑๖ ซี่ ถอนทีเดียวหมดเลย เจ็บใจมันหมอไมกลาถอน
แนะตั้ง ๑๖ ซี่ “หมอ!ถอนมันเถอะ เปนตายอาตมาจะรับเอาหรอก” ถอนมันออกทีเดียว
พรอมกัน ๑๖ ซี่ ที่มันแนนๆ ตั้งหลายซี่ตั้ง ๕ ซี่ถอนออกเลยแตวาเต็มทีนะ ถอนออก
หมดแลวไมไดฉันขาวอยู ๒-๓ วันนี่เปนเรื่องทุกข 
อาตมาคิดแตกอนนะ ตอนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาถานไฟมาถูมันใหขาว รักมันมาก
เหลือเกิน นึกวามันเปนของดี ผลที่สุดมันจะหนีจากเรา เจ็บเกือบตายเจ็บฟนนี้มาตั้งหลาย
เดือนทั้งหลายป บางทีมันบวมทั้งขางลางขางบน หมดทาเลยโยม อันนี้คงจะเจอกันทุก
คนหรอก พวกที่ฟนไมโยก เอาแปรงไปแปรงใหมันสะอาดสวยงามอยูนั้นแหละ ระวัง
นะ ระวังมันจะเลนงานเราเมื่อสุดทายไอซี่มันยาว ซี่มันสั้นสลบักันอยูอยางนี้ทุกขมาก
โยม อันนี้ทุกขมากจริงๆ 
     อันนี้บอกไวหรอก บางทีจะเจอเอาทุกข เพราะความทุกขในตัวของเรานี้ ทุกขในตัว
เรา จะหาที่พ่ึงอะไรมันไมมีแตมันคอยยังชั่วเมื่อเรายังหนุม มันแกมาแลวมันก็เริ่มพังมัน
ชวยกันพัง สังขารมันเปนไปตามเรื่องของมัน เราจะรองไหมันก็อยูอยางนี้ จะดีใจมันก็อยู
อยางนี้ เราจะเปนอะไรมันก็อยูของมันอยางนี้ เราจะเจ็บจะปวดจะเปนจะตายมันก็อยู
อยางนั้น เพราะมันเปนอยางนั้นนี่ มนัหมดความรูหมดวิชา เอาหมอฟนมาดูฟน ถึงแกไข
แลวยังไงก็ยังเปนอยูอยางนั้นตอไป หมอฟนเองก็เปนเหมือนเราอีกไปไมไหวอีกแลวทุก
อยางมันก็พังไปดวยกันทั้งหมดนี้เปนความจําเปนที่เราจะตองรับพิจารณา เมื่อมีกําลัง
เรี่ยวแรงก็ทําจะทําบุญสุนทานจะทําอะไรก็รีบจัดทํากันแตวาคนเราก็มักจะไปมอบใหแต
คนแก จะเขาวัดศึกษาธรรมะรอใหแกเสียกอน โยมผูหญิงก็เหมือนกันโยมผูชายก็
เหมือนกันใหแกเสียกอนเถอะไมรูวาอะไรกันคนแกนี่มันกําลังดีไหม ลองไปวิ่งแขงกับ
คนหนุมดูซิทําไมจะตองไปมอบใหคนแก? เหมือนไมรูจักตายพอแกมาสัก ๕๐ป ๖๐ป
จวนเขาวัดอยูแลวหูตึงเสียแลวความจําก็ไมดีเสียแลว นั่งก็ไมทน “ยายไปวัดเถอะ” “โอย
หูฉันไมดีแลว” นั่นเห็นไหม? ตอนหูดีเอาไปฟงอะไรอยู? จังวาจังวา มั่นคงแตลูกหวาอยู



นั่นแหละ จนหูมันหนวกเสียแลวจึงไปวัดมันก็ไมได นั่งฟงทานเทศนเทศนอะไรไมรู
เรื่อง มันหมดแลวจึงมาทํากัน 
ดังนั้น วันนี้คงจะไดประโยชนกับบุคคลที่นาสนใจเปนบางสิ่งบางอยาง ที่ควรเก็บไวใน
ใจของเราสิ่งทั้งหลายนี้เปนมรดกของเราทั้งนั้น มันจะรวมมารวมมาใหเราแบกทั้งนั้น
แหละ ขานี่เปนสิ่งที่ว่ิงไดมาแตกอน อยางขาอาตมานี่จะเดินมันก็หนัก สกลรางกาย
จะตองแบกมัน แตกอนนั้นมันแบกเรา บัดนี้เราแบกมันลุกขึ้นก็ “โอย” สมัยเปนเด็ก เห็น
คนแก ๆ ลุกขึ้นก็ “โอย”นั่งลงก็“โอย” ที่โอยๆยังไมยอมนะ ขนาดนี้นะนั่งก็โอยจลุกขึ้น
ก็”โอย” “โอย” ทั้งนั้นแหละ ไมรูอะไรทําใหเราไมรูเรื่องมีแต“โอยๆ”ทั้งนั้น มันทุกขถึง
ขนาดนั้นเรายังไมเห็นโทษมัน เมื่อจะหนีจากมันเราไมรูจัก ที่ทําเจ็บปวดขึ้นมานี่เรียกวา
สังขารมันเปนไปตามเรื่องของมัน ที่มันเปนมันเปนประดง ประดงไฟ ประดงขอ ประดง
งอ ประดงจิปาถะหมอเอายามาใสก็ไมถูก ผลที่สุดก็พังไปทั้งหมออีกคือสังขารมันเสื่อม 
มันเปนไปตามสภาพของมันมันจะเปนของมันอยูอยางนั้น อันนี้เปนเรื่องธรรมชาติมัน
ฉะนั้นใหญาติพ่ีนองใหพากันเห็น ถาเห็นแลวก็จะไมเปนอะไร อยางงูอสรพิษตัวราย ๆ 
มันเลื้อยมาเราเห็นเราเห็นมันกอนก็หนี มันไมไดกัดเราหรอก เพราะเราไดระวังมัน ถาเรา
ไมเห็นมัน เดินๆ ไปไมเห็นก็ไปเหยียบมันเดี๋ยวมันก็กัดเลย 
ถามันทุกขแลวไมรูจะไปฟองใคร ถาทุกขเกิดขึ้นจะไปแกตรงไหน คืออยากแตวาไมให
มันทุกขเฉยๆเทานั้น อยากไมใหมันทุกขแตไมรูจักทางแกไขมันแลวก็อยูไปอยูไปจนถึง
วันแก วันเจ็บ แลวก็วันตายคนโบราณบางคนเขาวา เมื่อมันเจ็บมันไขจวนลมหายใจจะ
ขาด ใหคอยๆ เขาไปกระซิบใกลหูคนไขวา พุทโธ พุทโธ พุทโธ มันจะเอาอะไรพุทโธ
นั้นนะ คนที่ใกลจะนอนในกองไฟจะรูจักพุทโธอะไร? ตั้งแตยังเปนหนุมเปนสาวอายุ
รุนๆ ทําไมไมเรียนพุทโธใหมันรู? หายใจผิดบางไมติดบาง “แมๆ พุทโธ พุทโธ” วาให
มันเหนื่อยทําไมอยาไปวาเลยมันหลายเรึ่อง เอาไดแคนั้นก็สบายแลว 
     โยมชอบเอาแตตนกับปลายมัน ตรงกลางไมเอาหรอก ชอบแตอยางนั้น บริวารพวก
เราทั้งหลายก็ชอบอยางนั้น ทั้งญาติโยมทั้งพระทั้งเณรชอบผูทําอยางนั้น ไมรูจักแกไข
ภายในจิตของเจาของไมรูจักที่พ่ึง แลวก็โกรธงายและก็อยากหลายดวย ทําไม? คือคนที่
ไมมีที่พ่ึงทางใจ อยูเปนฆราวาสครอบครัว อายุก็ 20-30-40 ปกําลังแรงดีอยู พอบาน
แมบานทั้งหลายก็พอพูดกันรูเรื่องกันหนอยนี่ ๕๐ ปขึ้นไปแลวพูดกันไมรูเรื่องกันแลว 
เดี๋ยวก็นั่งหันหลังใหกันหรอก แมบานพูดไป พอบานทนไมได พอบานพูดไป แมบานฟง



ไมไดเลยแยกกันหันหลังใหกัน คนนั้นพรอมลูกชายคนนั้นคนนี้พรอมลูกหญิงคนนั้นเลย
แตกกันเลย 
เรื่องนี้อาตมาเลาไปหรอกไมเคยมีครอบครัวทําไมไมมีครอบครัว คืออานคําครอบครัว
มันก็รูแลวครอบครัวคืออะไร? ครอบมันก็คืออยางนี้ ถาเรานั่งอยูเฉยๆ ก็เอาอะไรมา
ครอบลงนี้จะเปนอยางไร? เรานั่งอยูไมมีอะไรมาครอบมันก็พอทนได ถาเอาอะไรมา
ครอบลงก็เรียกวาครอบแลว มันเปนอยางไร ครัวก็เปนอยางนั้น มันมีวงจํากัดแลว ผูชาย
ก็อยูในวงจํากัดผูหญิงก็อยูในวงจํากัดแลว อาตมาไปอานแลว “ครอบครัว”โอยหนัก 
ศัพทตายนี่คํานี้ไมใชศัพทเลน ๆ ศัพทที่วา“ครอบ” นี้ศัพทไปไมไดมันมีจํากัดแลว ตอไป
อีก “ครัว”ก็หมายถึงการกอกวนแลวทิ่มแทงแลว โยมผูหญิงเคยเขาครัวเคยโขลกพริกคัว่
พริกแหงไหม? ไอ จาม ทั้งบานเลยศัพท “ครอบครัว” มันวุน ไมนาอยูหรอกอาตมาอาศัย
สองศัพทนี่แหละจึงบวชไมสึก 
     ครอบครัวนี้นากลัว ขังไวจะไปไหนก็ไมไดลําบากเรื่องลูกบาง เรื่องเงินเรื่องทองบาง
สารพัดอยางอยูในนั้น ไมรูจะไปที่ไหน มันผูกไวแลว ลูกผูหญิงก็มี ลูกชายกม็ีมันวุนวาย 
เถียงกันอยูนั่นแหละจนตายไมตองไปไหนกันละ เจ็บใจขนาดไหนก็ไมวา น้ําตามันไหล
ออกก็ไหลอยูนั่นแหละ เออ! น้ําตามันไมหมดนะโยมครอบครัวนี่นะ ถาไมมีครอบครัว
น้ําตามันหมดเปนถามีครอบครัวน้ําตามันหมดยาก หมดไมได โยมเห็นไหม มันบีบออก
เหมือนบีบออย ตาแหงๆก็บีบออกใหเปนน้ําไหลออกมา ไมรูมันมาจากไหน มันเจ็บใจ
แคนใจสารพัดอยาง มันทุกข เลยรวมทุกขบีบออกมาเปน น้ํา ทุกข 
อันนี้ใหโยมทั้งหลายเขาใจ ถายังไมผานมันจะผานอยูขางหนา บางคนอาจจะผานมาบาง
แลวเล็กๆ นอยๆ บางคนก็เต็มที่แลว “จะอยูหรือจะไปหนอ”โยมผูหญิงเคยมาหาหลวง
พอ “หลวงพอ แหมถาดิฉันไมมีบุตรดิฉันจะไปแลว” เออ! อยูนั่นแหละเรียนใหจบ
เสียกอน เรียนตรงนั้น อยากจะไปก็อยากจะไป ไมอยากจะอยู ถึงขนาดนั้นก็อยูวัดปาพง
สรางกุฏิเล็กๆ ไวตั้ง ๗๐-๘๐ หลัง บางทีจะมีพระเณรมาอยูบรรจุเต็ม บางทีก็มีเหลือ ๒-๓ 
หลังอาตมาถามวา “กุฏิเรายังเหลือวางไหม?” พวกชีบอก“มีบาง ๒-๓ หลัง” “เออ เก็บ
เอาไวเถอะ บางทีพอบานแมบานเขาทะเลาะกัน เอาไวใหเขามานอนสักหนอย” แนะ
มาแลว โยมผูหญิงสะพายของมาแลว ถามวา“โยมมาจากไหน” “มากราบหลวงพอ ดิฉัน
เบื่อโลก” “โอย! อยาวาเลย อาตมากลัวเหลือเกิน” พอดีชายมาบางก็เบื่ออีกแลว นั่นมาอยู 
2-3 วันก็หายเพื่อไปแลวโยมผูหญิงมาก็เบื่อ โกหกเจาของ โยมผูชายมา ก็เบื่อโกหก



เจาของ ไปนั่งอยูกุฏิเล็กๆ เงียบๆ คิดแลว“ เมื่อไหรหนอ แมบานจะมา เรียก เรา กลับ?” 
“เมื่อไหรหนอพอบานจะมาเรียกเรากลับ” แนะไมรูอะไรมันเบื่ออะไรกัน มันโกรธแลว
มันก็เบื่อแลวก็กลับอีกเมื่ออยูในบานผิดทั้งนั้นละ พอบานผิดทั้งนั้น แมบานผิดทั้งนั้น มา
นั่งภาวนาได ๓ วัน “เออ! แมบานเขาถูกโวยเรามันผิด” “พอบานเขาถูก เราซิผิด” แนะ
มันจะกลับมันเปลี่ยนเอาเองของมันอยางนั้น ก็กลบัไปเลยทั้งนั้นแหละ นี้ความจริงมัน
เปนอยางนั้นนะ โลกนี้อาตมาจึงไมวุนวายอะไรมันมาก รูตนรูปลายมันแลว ฉะนั้นจึงมา
บวชอยูอยางนี้ 
 วันนี้ขอฝากใหเปนการบาน เอาไปทําการบาน จะทําไร ทํานา ทําสวน ใหเอาคําหลวง
พอมาพิจารณาวาเราเกิดมาทําไม? เอายอๆ วาเกิดมาทําไม มีอะไรเอาไปไดไหม ถาม
เรื่อยๆ นะ ถาใครถามอยางนี้บอยๆมีปญญานะ ถาใครไมถามเจาของอยางนี้โงทั้งนั้น
แหละเขาใจไหม? บางทีฟงธรรมวันนี้แลวกลับไปถึงบานจะพบเห็นนี้ก็ได ไมนานนะ 
มันเกิดขึ้นทุกวัน เราฟงธรรมอยูมันเงียบ บางทีมันรออยูที่รถ เมื่อเราขึ้นรถมันก็ขึ้นรถไป
ดวย ถึงบานมันก็แสดงอาการออกมา ออหลวงพอทานสอนไวจริงของทานละมัง นี่ตาไม
ดีไมเห็นนะ เอาละวันนี้เทศนมากก็เหนื่อย นั่งมากมากก็เหนื่อยสังขารรางกายนี้ 
     เมื่อเราใชจิตที่ฝกดีแลวพิจารณารูปนามอยูอยางนี้ใหรูแจงแนชัดวาไมเที่ยง เปนทุกข 
เปนอนัตตา ปญญารูเทาทันสภาพความเปนจริงของสังขารก็เกิดเปนเหตุใหเราไมยึดถือ
หรือหลงใหล เมื่อเราไดอะไรมาก็มีสติไมดีใจจนเกินไป เมื่อของสูญหายไปก็ไมเสียใจ
จนเกิดทุกขเวทนาเพราะรูเทาทัน เมื่อประสบความเจ็บไขหรือไดรับทุกขอ่ืนๆ ก็มีการ
ยับยั้งใจ เพราะอาศัยจิตที่ฝกมาดีแลว เรียกวามีที่พ่ึงทางใจเปนอยางดี สิ่งเหลานี้เรียกได
วาเกิดปญญารูทันตามความเปนจริง ที่จะเกิดปญญาเพราะมีสมาธิ สมาธิจะเกิดเพราะมี
ศีล มันเกี่ยวโยงกันอยูอยางนี้ไมอาจแยกออกจากกันไปได 
     สรุปไดความดังนี้ อาการบังคับตัวเองใหกําหนดลมหายใจขอนี้เปนศีล การกําหนดลม
หายใจไดและติดตอกันไปจนจิตสงบ ขอนี้เรียกวาสมาธิการพิจารณากําหนดรูลมหายใจ
วาไมเที่ยงทนไดยากมิชตัวตน แลวรูการปลอยวาง ขอนี้เรียกวา ปญญาการทําอานาปาน
สติภาวนาจึงกลาวไดวา เปนการบําเพ็ญทั้งศีล สมาธิ ปญญาไปพรอมกัน และเมื่อทําศีล
สมาธิ ปญญา ใหครบก็ชือ่วาไดเดินทางตามมรรคมีองคแปด ที่พระพุทธองคตรัสวาเปน
ทางสายเอกประเสริฐกวาทางทั้งหมด เพราะจะเปนการเดินทางเขาถึงพระนิพพาน เมื่อ
เราทําตามที่กลาวมานี้ ชือ่วาเปนการเขาถึงพุทธธรรมอยางถูกตองที่สุด. 
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