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เนนจิตใจเพ่ือใหเขาถึงพระนิพพาน 

 

วันน้ีเปนการบําเพ็ญกุศลพิเศษ สวดพระอภิธรรม ฟงพระธรรมเทศนา 

เ พ่ือถวายบูชา  "หลวงเตี่ ย เร วัตร ปฺญาวชิ โร "  ท่ี ได ล าล ะ สังขาร               

พอแมครูบาอาจารยทานใหบําเพ็ญกุศลไปถึงวันเสาร วันอาทิตยเปนวันท่ี            

ประชุมเพลิง 

หลวงเต่ียเรวัตรนะเปนพระท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพ่ือมุงมรรคผล

นิพพานโดยตรง มีปฏิปทาท่ีสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง ย่ิงอายุมากก็ย่ิงต้ังอกต้ังใจ

ประพฤติปฏิบัติธรรม เดินจงกรมน่ังสมาธิ ทําความเพียร ไมเห็นแกความ           

เหน็ดเหน่ือย ความยากลําบาก เปนท่ี รักท่ี เคารพของพระภิกษุสามเณร              

ตลอดญาติโยมทุก ๆ คน ในวาระสุดทายนะก็ย่ิงเนนจิตใจเพ่ือใหเขาถึงพระนิพพาน  

ท่ีพอแมครูบาอาจารย หลวงพอใหญไปเย่ียมทุก ๆ วันนะ... ทานจะพูด          

ใหกําลังใจกับหลวงเต่ียทุกคร้ังนะวา ความเจ็บไขไมสบายน่ันนะเคาเอาพระนิพพาน

มาใหเรา เคามาบอกมาสอนวา รางกายน้ีไมใชเรา ไมใชของเรา ลูกก็ไมใชของเรา 

หลานก็ไมใชของเรา ทรัพยสมบัติทุกอยางนะก็ไมใชของเรา หลวงเต่ียไมตอง          

หวงลูก ไมตองหวงหลาน เร่ืองของเขาก็ใหเปนเร่ืองของเขา เร่ืองของเราก็ใหเปน

เร่ืองของเรา แมแตตัวเราเองก็ยังเอาตัวไมรอดอยูแลว เราจะไปหวงลูกหวงหลาน 

หวงทรัพยสมบัติน้ันไมได ใหหลวงเต่ียถือโอกาสถือเวลาสรางมรรคผลนิพพาน

ใหกับตัวเอง พยายามทําใจใหสบาย ทําใจไมใหมีทุกข รางกายไมสบายก็ชางหัวมัน 

มันแนนทอง แนนหนาอก หายใจไมสะดวกก็ชางหัวมัน มันจะตายเม่ือไหร                  
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ก็ชางหัวมัน มันจะหายหรือไมหายก็ชางหัวมันนะ เพราะส่ิงน้ันคือเทวทูตเคาได           

มาบอกมาสอนมาเตือนเราใหไปพระนิพพานนะ  

หลวงเต่ียทานก็ต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําส่ังสอนแหง

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีพอแมครูบาอาจารยใหสติ ใหสมาธิ ใหปญญา 

จิตใจของหลวงเต่ียน่ันนะสบายมาก เบิกบานมาก มีความสงบ ไมวุนวาย พระเณร

ท่ีอุปฏฐากเคาก็ชมกันทุก ๆ คนเลยวาหลวงเต่ียน่ีดีมาก ดีพิเศษนะ ถาเคาทําได

เหมือนหลวงเต่ียน่ีคงจะดีนะ พูดถึงเวทนาความเจ็บปวดอยางน้ีถือวาหลวงเต่ีย           

มีทุกขเวทนานอย ไมทนทุกขทรมาน เวลาละสังขารก็จากไปดวยความสงบ  

การบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลใหหลวงเต่ียในคร้ังน้ี หลวงพอใหญทานพูด

ปรารภวาจะทําใหงาย ๆ เหมือนพระพุทธเจาทานเมตตาส่ังสอน เหมือนพอแม        

ครูบาอาจารยหลวงตามหาบัวฯ ทานบอกส่ังสอนไววา “ใหทํางาย ๆ” ใหเนน

สําหรับหลวงเต่ียท่ีจากไปนะ ไมตองทําเอาหนา เอาตา เอาเกียรติยศ ถาจะบูชา

หลวงเต่ียนะใหบูชาเหมือนพระพุทธเจาทานเมตตาส่ังสอน ใหพากันใหทานรักษาศีล 

ภาวนา ใหพากันมีสติสัมปชัญญะใหมันสมบูรณ เพราะทุกคนน้ัน “ใจมันหาย”    

คําวาใจหายน้ันนะคือใจไมไดอยูกับเน้ือกับตัว  

เราทุกคนสวนใหญน้ีแหละคือวาเปนคนใจหายนะ ใจไมคอยอยูกับเน้ือกับตัว 

อยางคนท่ีเปนลูกเปนหลานเปนญาติหรือผูท่ีใกลชิดรูจักนะ เม่ือหลวงเต่ียจากไป

อยางน้ีก็พากันใจหาย ใหทุกทานทุกคนพากันอนุโมทนาเพราะหลวงเต่ียทานไดจาก

พวกเราไปดีแลว  
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เราทุก ๆ คนนะท่ีมีชีวิตอยูกันน่ีก็เพียง... "พากันอยูรอวันตายเหมือนกัน"              

ไมวาเราจะทําการทํางาน หาอยูหากิน เพลิดเพลินตาง ๆ น่ี ความเปนจริงน้ัน  

"เราทุกคนเพียงแตอยูรอวันตายเทาน้ัน..."  

พระพุทธเจาทานใหเราพากันมีสติสัมปชัญญะ ใหเรารูจักนะ...      

วันหน่ึง ๆ นะเราเห็นเทวทูตตลอดแตเราก็ไมไดเฉลียวใจนะ เทวทูตก็ไดแก เราเห็น

เด็ก ๆ เทวทูตน้ันก็ไดแกเราเห็นคนหนุมคนสาว เทวทูตน้ันก็ไดแกเราเห็นคนกลาง 

เทวทูตน้ันคือเราไดเห็นคนแกเห็นคนเจ็บนะ นาน ๆ ทีเราก็จะไดเห็นคนตาย  

ทุกวันน้ีส่ือสารมวลชนมันรวดเร็วท่ัวถึงอยางน้ี เราก็รูเร่ืองรูราวอะไร 

ตาง ๆ น้ันนะ ลวนแตมาบอกมาสอนมาใหสติปญญาเรานะ วาเราทุกคนนะ          

ตองพากันสรางความดี สรางบารมี สรางคุณธรรม อยาเปนคนเห็นแกปาก          

เห็นแกทอง เห็นแกความสุข ความสะดวก ความสบาย เพลิดเพลินลุมหลง  

พระพุทธเจาทานตรัสวา... “ความเพลิดเพลินเปนเหตุแหงความหลงนะ” 

ทุกทานทุกคนนะรูตัวม๊ัยวาเราท้ังหลายน้ีพากันหลงความคิดหลงอารมณ  

อารมณอะไร...?  ก็ไดแกอารมณของสวรรคนะ  

อารมณของสวรรคมีอะไรบาง...?  ก็ไดแกความสุข ความสะดวก 

ความสบาย ความเจริญหู  เจ ริญตา เจ ริญในการอยูการกินการเ ท่ียว        

ความเพลิดเพลินในลาภ ในยศ ในทรัพยสมบัติ อารมณอยางน้ีแหละพระพุทธเจา

ทานตรัสวามันเปนอารมณของสวรรคนะ เราพากันหลงอารมณของสวรรคนะ  

เราเลยพากันรับจาง “รับจางมาเกิด” รับจางมาเกิดโดยท่ีตัวเองไมรูวาตัวเอง

ไดรับคาจางรางวัล รูปเสียงกลิ่นรส โผฏฐัพพะธรรมารมณซึ่งเปนการเวียนวาย
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ตายเกิดไมรูจักจบไมรูจักส้ิน สวรรคน้ันนะมันมีอายุขัยมีอายุจํากัดนะ “เม่ือเรา          

หมดบุญจากสวรรคเราก็พากันไปตกนรก...” 

อยางเราพากันทํางานอยางน้ีแหละ เราก็พากันมุงเ งินมุงสตางค               

มุงทรัพยสมบัติ มุงสรรเสริญน่ี เราคิดอยางน้ีเราตองการอยางน้ีนะความทุกข

ท้ังหลายท้ังปวงมันก็เผาเราในปจจุบัน  

พระพุทธเจาทานสอนเราใหเปนคนใหทาน ใหเปนคนเสียสละ การทํางาน         

ก็คือการเสียสละ การทํางานก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะ การทํางานก็คือการละ

ความเห็นแกตัว ถาเราทําจิตใจอยางน้ีนะ ใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบ  

เราก็จะไดท้ังเงิน จะไดท้ังจิตใจท่ีสงบ เคาเรียกวาไดท้ังทรัพยไดท้ังอริยทรัพย  

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนนะกลับมาแกไขใจของตัวเอง กลับมาแกไข

การกระทําคําพูด เพ่ือใหมันเขาถึงศีลถึงธรรม ตัวเราก็จะไดมีความสงบสุข พอแม

ญาติพ่ีนองลูกหลานของเราจะไดมีความสุข เราทุกคนถือวาเกิดมาเพ่ือทําความดี 

เกิดมาเพ่ือเสียสละ เกิดมาเปนผูให เพ่ือจะไดอบรมบมอินทรียสรางบารมี  

พระพุทธเจาทานตรัสวาทุกทานทุกคนอยาได เผาใจของตัวเองน ะ            

อยากรวยมันก็ไมรวยหรอก มันก็เทาเกาน่ันแหละ อยากใหคนโนนเคาเปนอยางโนน 

คนน้ีเคาเปนอยางน้ี ใหลูกหลานอะไรเปนเหมือนใจของเราคิดนะมันเปนไปไมได           

มันทําใหจิตใจของเราเปนบาป จิตใจของเราตกนรก  

เราตองกลับมาหาตัวเรา กลับมาแกไขท่ีตัวเรา กลับมารู ท่ี ตัวเรา              

เพราะเราไมรูตัวเองนะ ตัวเองคิดไมดีก็ไมรูตัว ทําไมดีก็ไมรูตัว พูดไมดีก็ไมรูตัว  
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เราพยายามมาคิดกันใหม ต้ังแตกอนเราจะ ไปปรับปรุงภายนอก                   

แกไขภายนอกนะ เราทําอยางน้ันปฏิบัติอยางน้ันมันไมถูกตอง มันเปนปลายเหตุ 

ตนเหตุเราตองมาแกท่ีใจของตัวเอง ถาใจของเรามันดีนะ คําพูดของเรามันก็ดี 

การกระทําของเรามันก็ดี  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนลองคิดวา "ถาเราเปนมหาเศรษฐี...           

แตใจของเราไมสงบน่ันนะ เราจะมีความสงบม๊ัย มีความดับทุกขม๊ัย...?  

เราอยาไปเถียงพระพุทธเจาในใจวา “เปนเศรษฐีทําไมมันถึงไมมีความสุข” 

ความคิดอยางน้ีมันก็เหมือนกับเด็ก ๆ นะ “เด็ก ๆ มันก็อยากเปนคนใหญ มันจะได         

มีความสุข...!” ทีน้ีแหละเม่ือมันเปนคนใหญมันย่ิงมีความทุกข เพราะมันตอง

รับผิดชอบเยอะ เปนเด็กไมตองรับผิดชอบอะไร มีแตกินแตเลนแตนอนนะ 

พระพุทธเจาทานตรัสวาความสุขของมหาเศรษฐี ท่ี ยังมีความโลภ               

ความโกรธความหลงนะ ยังสูความสุขความดับทุกขของพระโสดาบันไมได           

พระโสดาบันบางทานก็เปนผูท่ียากจนแตจิตใจทานมีความสุขนะ  

บางคนก็ยังคิดไมออกวา... เราอยูในบานในสังคมอยูในครอบครัวยังทํามา

หากิน ยังมีหน้ีมีสิน อะไรมันก็ไมสะดวกนะเราจะปฏิบัติธรรมะไดอยางไร...?  

ตอบวา... "ปฏิบัติไดทําได ย่ิงดีนะ" เพราะวาในโลกในสังคมน้ีเคาตองการ

คนดี ตองการคนเสียสละ ตองการคนท่ีมีคุณธรรม คนท่ีมีความรับผิดชอบ           

เคาใหเราเปนพนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงหน่ึงเพ่ือใหเราเปนคนดี เปนคนเสียสละ 

เปนคนรับผิดชอบ เปนคนมีคุณธรรม ถาเราจะรอให เราหมดหน้ีหมดสิน               
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รอใหเรารวย รอใหทุกอยางพรอมถึงจะประพฤติปฏิบัติธรรมน่ันนะ มันเปน          

ความคิดผิด มันก็เทากับเรารอใหตัวเองมันตายน่ันนะ  

คนเราเมืองพอมันไมมีหรอก เพราะความหลงความเห็นแกตัวเรามันมาก 

เราจะไปรอใหคนสวนใหญเคาพากันปฏิบัติธรรมเราถึงจะปฏิบัตินะ พระพุทธเจาทาน

ตรัสวา “โคตัวหน่ึงนะขนมันมีเยอะ แตวาเขามันมีเพียงสองเขานะ” คนปฏิบัติธรรม

น้ันมันมีนอย รอยเปอรเซ็นตน้ันจะเอาซักหาเปอรเซ็นตมันก็ยังไมได ครอบครัวเรา

มันถึงมีปญหา สังคมเราถึงมีปญหา ประเทศชาติเราถึงมีปญหานะ เพราะคน          

สวนใหญเคาไมพากันปฏิบัติธรรม กฎหมายท่ีเคาเขียนขึ้นมานะ ท่ีเปนรัฐธรรมนูญ

น้ีก็เพราะคนเรามันมีกิเลสมาก มันมีความเห็นแกตัว ก็ตองออกกฎหมายอยางโนน

อยางน้ี ระเบียบอยางโนนอยางน้ี  

พระพุทธเจาตรัสรูใหม ๆ น้ันแหละก็ยังไมไดวางหลักธรรมพระวินัยนะ           

มีแตเนนเร่ืองจิตเร่ืองใจเร่ืองพระนิพพาน อยูมาเร่ือย ๆ ผูท่ีมีกิเลสมันมากนะ             

ไม มี ศ รัทธาร อย เปอร เซ็ นต  ไม ได มุ งพร ะ นิพพานอย าง เ ต็ม ท่ี เ ต็มร อย               

เพ่ือผลประโยชนอยางอื่น จึงไดมีสิกขาบทมีพระวินัย เพ่ือปราบเพ่ือกําราบ  

กฎหมายบานเมืองมันมีขึ้นมาก็เพราะวาคนทําความผิดนะ... 

ดูตัวอยางอยางหลวงพอชา ... ทานต้ังขอวัตรปฏิบัติ ใครจะมาอยู           

วัดหนองปาพงน่ีตองต่ืนตีสาม  มา น่ังสมาธิ สวดมนตพรอมเพรียงกัน               

ถึงหกโมงเย็นก็มาน่ังสมาธิ ทําวัตรสวดมนต ฟงการบรรยายธรรมวินัยพรอมกัน 

เม่ือเลิกก็พรอมกันเลิก เม่ือทําก็พรอมกันทํา เวลาไปบิณฑบาตก็ไปพรอมกัน          

เวลาฉันอาหารก็ตองเขามาในศาลาพรอมกัน ตองมาน่ังกอนเวลาซัก ๕ นาที         

ไมใชถึงเวลาแลวคอยเขามาอยางน้ันไมได ไมถูก  
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ทานมีไวทําไมนะ...? ขอวัตรตาง ๆ นะ ทานมีเพ่ือปราบ เพ่ือกําราบ         

เพ่ือรวมพลังความสามัคคีแหงหมูสงฆ ใหมุงมรรคนิพพานนะ เพราะเราทุกคน

น้ันนะมันอินทรียบารมีไมแข็งแรง อินทรียบารมีไมแกกลา ถาไมมีการบังคับ            

ถาไมมีการขม ไมมีการกําราบนะ "กิเลส...มันย่ิงเหิมย่ิงเกริม..."  

ทําไมละตื่นไมทันตีสามครูบาอาจารยถึงใหเรางดฉันแลวก็มาทําวัตร          

ตอหนาคณะสงฆท่ีกําลังฉันขาวอยู...? ก็เพ่ือใหเราจะไดบังคับตัวเอง                

เปนคนท่ีรับผิดชอบ ไมใชพอแมครูบาอาจารยใหเราพากันมาทนทุกขทรมาน... 

เราทุก ๆ คนน้ีตองประพฤติปฏิบัติ ถาเราไมประพฤติปฏิบัติ ถึงเราจะแก

เทาไหรเราก็ไมมีความสามารถท่ีจะละกิเลสได ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได ตองอาศัย

ธรรมะ อาศัยวินัยนะ พอแมครูบาอาจารยบอกวาพรุงน้ีนะ ใหพระภิกษุสามเณร 

เขา น่ังในศาลากอนเคาตีระ ฆังซัก ๕ นาทีน ะ  มันจะ ได บุญได กุศลเ พ่ิมอีก               

ครูบาอาจารย ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่ีทานไดเปนพระอริยเจากันทานพากัน              

ทําอยางน้ัน ตอน ๖ โมงเย็นอยางน้ีก็เขาน่ังกอนเคาตีระฆัง ๕ นาที ฉันก็เขาน่ัง

กอนเคาตีระฆัง ๕ นาที ทําอะไรมีแตกอนท้ังน้ันอยางน้ีนะ...  

ญาติโยมนะพากันอยูบานในครอบครัว พระพุทธเจาทานก็ใหเราเนนทางจิต

ทางใจเหมือนกัน ใหเปนคนมีระเบียบมีวินัยในการทํางาน ในการต่ืนนอน ในการทาน

อาหาร มีระเบียบมีวินัยในการใชเงินนะ  

ทุก ๆ คนไมวาจะเปนพระ จะเปนโยมมันตองปรับตัวเองเขาหาระเบียบ          

หาวินัย ตองมาแกท่ีจิตท่ีใจ ถึงจะเปนท่ีรักท่ีเคารพของตัวเอง และเปนท่ีรักท่ีเคารพ

ของคนอื่น อยูท่ีบานเราก็มีระเบียบมีวินัยท่ีบาน อยูท่ีวัดเราก็มีระเบียบมีวินัยท่ีวัด  
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ระเบียบวินัยนะคือคุณธรรมคุณงามความดี  ระเบียบวินัยคือพระพุทธเจา 

คือพระธรรม คือพระอริยสงฆ แตระเบียบวินัยทางโลกทางสังคมนะสวนใหญ             

เคาจะเอาไว บังคับในเ ร่ืองการทํามาหากิน หรือวาการดํารงชีพในสังคม             

แตระเบียบธรรมวินัยของพระพุทธเจานะเนนท้ังระเบียบสังคมและเนนท้ังคุณธรรม 

มันไปพรอม ๆ กัน... 

การประพฤติการปฏิบัติน ะ  พระพุทธเจาทานใหเนนท่ีใจของตัวเอง           

อยาไปมองคนอื่น อยาไปสนใจคนอื่น “ถาอยางน้ันมันไมใชนักปฏิบัติ มันเปน 

นัก วุนวาย”  วุ นวายจริง ๆ ยุ งแต เ ร่ืองคนอื่ น  เรา มี เจตนาดี ก็จ ริงน ะ           

กลัววัดวาศาสนาเส่ือม กลัวเคาจะกินบานกินเมืองหมด...  

ย่ิงทุกวันน้ีนะ ส่ือสารมวลชนน้ีก็ออกมามือถือ ในโทรทัศน อินเตอรเนท 

เฟซบุค มันก็ย่ิงมาทํารายจิตใจของเราถาเราไมรูจักนะ เพราะเราไปรับเอาส่ิงท่ีไมดี

มาทับถมจิตใจของเรา  

พระพุทธเจาทานตรัสวาใหทุกคนฉลาดนะ พยายามกลับมาหาเน้ือหาตัว 

กลับมาหาสติสัมปชัญญะ อยาไดพากันวิ่งไปตามส่ิงภายนอก พระพุทธเจา         

ทานตรัสกับพระภิกษุสงฆวา ไมใหยุงเก่ียวกับส่ิงภายนอก ไมใหพูดเร่ืองคนอื่น 

ไมใหไปนินทาคนอื่น ไมใหพูดเร่ืองการบานการเมือง ถายุงเก่ียวกับส่ิงเหลาน้ีถือวา

พระภิกษุรูปน้ันตองอาบัตินะ ทานตรัสวาเปน "เดรัจฉานคาถา" คือเปนส่ิงท่ีจะนํา

จิตใจของเราไปสูความเส่ือมเสีย  

ญาติโยมท่ีมุงมรรคผลนิพพานก็ยอมมีสติมีสัมปชัญญะ ไมรับเอาส่ิงตางๆ 

มาใสจิตใสใจนะ ถือวาเราไปรับเอาเชื้อโรค เอาไวรัสมาทํารายหัวใจของเรา             

"คนเรานะมันเปนโรคทางกายมันอาจจะเปนโรคนอยกวาทางจิตใจทางอารมณนะ"  
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ถาเราไมมีสติสัมปชัญญะนะ วันหน่ึงเราเปนโรคทางจิตใจมาก ถูกส่ิงตาง ๆ          

มันเผาเรา พระพุทธเจาทานถึงใหเราอดเอาทนเอา ถาเราไมอดไมทน เราไมมี

สติสัมปชัญญะเราก็ไมไดอบรมบมอินทรีย สรางบารมี สรางคุณธรรม  

การไดนอมนําพระธรรมคําส่ังสอนแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา         

ท่ีพอแมครูบาอาจารยใหมาบรรยายในวันน้ีก็พอเห็นสมควรแกเวลา  

 ดวยอานุภาพของพระพุทธเจา ดวยอานุภาพของพระธรรม ดวยอานุภาพ

ของพระอริยสงฆ จงเปนเหตุเปนปจจัยนอมเอาบุญเอากุศลถวายหลวงเต่ียเรวัตร 

ปฺญาวชิ โร เ พ่ือเปนการบูชา เ ม่ือมีความทุกขขอใหหายจากความทุกข             

เม่ือมีความสุขขอใหมีความสุขย่ิง ๆ ขึ้นไป และขออํานวยอวยชัยใหญาติโยม

ท้ังหลายท่ีมารวมรวมกันบําเพ็ญบุญกุศลคร้ังน้ี ท่ีเปนคุณหมอมาจากโรงพยาบาล

สระบุ รี โรงพยาบาลโชคชัย โรงพยาบาลพระพุทธบาท และบริษัท SCG          

ตลอดญาติโยมท่ีไดพากันมาถือศีลปฏิ บั ติธรรม จงมีความสุขกายสุขใจ             

เขาถึงพระนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

 

โอวาทธรรมเน่ืองในงานสวดพระอภิธรรมและบําเพ็ญกศุลพิเศษใหแด "หลวงเตี่ยเรวัตร ปฺญาวชิโร" 

ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

คํ่าวันพุธที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ขันธ ๕ ... 

ใหทุกทานทุกคนน่ังใหสบาย... หายใจเขาก็ใหสบายหายใจออกก็ใหสบาย 

ใหมีสติรูตัวท่ัวพรอม กลับมาหาเน้ือกลับมาหาตัว ใหมีสติสัมปชัญญะรูตัว            

ท่ัวพรอมใหสบาย... 

ใจของเราน้ีสวนใหญมันไมคอยจะสงบมันถูกอารมณคือความชอบใจ 

ความไมชอบใจครอบงําอยูตลอดเวลา เร่ืองเล็ก ๆ มันเลยกลายเปนเร่ืองใหญ 

เร่ืองท่ีมันไมมีอะไรมันเลยเกิดเร่ือง เกิดปญหา 

เรามีรางกาย... รางกายน้ีเคาก็ประกอบดวยขันธท้ัง ๕  

ขันธท้ัง ๕ มีอะไร...?  

ขันธ ๕ ก็มี “รูป” คือรางกายน้ี “เวทนา” คือความสุข ความทุกขหรือวา

เฉย ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกายของเรา “สัญญา” คือ ความจําไดหมายรู จําเร่ืองเกา ๆ 

“สังขาร” คือความคิดความปรุงแตงตาง ๆ นานา “วิญญาณ” คือตัวผูรู ท่ีเรา

ทุก ๆ คนรู ดี รูชั่ ว รู ผิดรู ถูก ขันธ ท้ัง ๕ เคา ก็ ทําหนา ท่ีของเขาท่ีสมบูรณ                      

ท่ีตรงไปตรงมา ถาขันธใดขันธหน่ึงไมทํางานก็แสดงวาสุขภาพรางกายจิตใจ         

ของเราไมปกติ หมายถึงเราเปนคนอาพาธ  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกทานทุกคนรูเร่ืองของรางกาย และรูเร่ืองของ

ทางใจ รู เ ร่ืองความคิดความปรุงแตง ทุกส่ิงทุกอยางน้ันเคาก็ทํางานตาม

ธรรมชาติ มันเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป มันจะเปนอยางน้ีในชีวิตประจําวันของเรา 
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ทานไมใหเราวุนวายตามอารมณ ตามความคิด ตามเวทนา หรือวา           

ตามตัวผูรู ท่ี เ กิดข้ึนกับใจของเรา ถาเราคิดไป เราปรุงแตงไป ก็จะเปนเหตุ           

เปนปจจัยใหเราไมสงบ 

"พุทโธ... คือผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน" 

คนไมตายก็ยอมมีส่ิงตาง ๆ มาปรากฏแกเราในชีวิตประจําวัน เรามีสมาธิ

คือความหนักแนนคือความต้ังม่ัน ทุกส่ิงทุกอยางน้ันก็ยอมดับไป 

การเจริญสติสัมปชัญญะ... พระพุทธเจาสอนใหเราทุกคนจิตใจ                

อยูกับเน้ือกับตัว ส่ิงท่ีเปนอดีตมันก็ผานไปแลว แกไขอะไรไมได ส่ิงท่ีเปนอนาคต           

ก็ยังไมมาถึง เราพยายามทําปจจุบันใหมันดีท่ีสุด ใหใจของเรามันสงบ ใหใจของเรา

มันเย็นใหได ไมตองไปเครียดอะไร อยาใหความดีความชั่ว หรือส่ิงท่ีเปนโลกธรรม

มาครอบงําจิตใจของเราได เพราะทุกทาน ทุกคนน้ันไมใชเปนสัตวเปนบุคคลเปนตัว

เปนตน มันเปนธรรมะ เปนธรรมชาติ เกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป มีความแก ความเจ็บ 

ความตาย ความพลัดพราก เปนสมบัติของเราทุก ๆ คน 

พยายามเอาดีเอาชั่ว เอาผิดเอาถูกออกจากจิตจากใจของเรา... 

สักกายทิฏฐิ... การถือเน้ือถือตัวของเรามันมีมาก ความยึดความถือน้ัน          

มันเปนภาระหนัก เปนส่ิงท่ีหนักหนวงในจิตในใจของเรา ถาเราคิดวาเราเปนผูหญิง

ผูชายเราก็เปนทุกขแลว ถาเราคิดวาเรารวยเราจนเราก็เปนทุกขแลว ถาเราคิดวา

เราหลอเราสวยเราก็เปนทุกขแลว ถาเราผอมเราดําแมแตสิวขึ้นหนาไมก่ีเม็ด          

เราก็เปนทุกขแลว... 
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พระพุทธเจาทานไมใหเราเนนเร่ืองทางกาย ใหเราเนนทางจิตทางใจ  

เพราะความสุขความทุกขท่ีเราไดรับอยูคือใจไมสงบ เปนคนรวยก็ทุกอยางคนรวย 

เปนคนจนก็ทุกขอยางคนจน เปนคนพิการก็ทุกขอยางคนพิการ  เพราะเราไปถือ

สักกายทิฏฐิ ถือตัวถือตน ความทุกขท้ังหลายท้ังปวงมันเลยเผาเรา 

เรามาบวชเรามาปฏิบัติ... พระพุทธเจาทานสอนเราใหเรามาฝกปลอย

ฝกวาง ฝกจิตใจใหมันสงบมันเย็น มันเคยคิดมากปรุงแตงมาก เราตองมา            

หยุดตัวเอง ไมใหมันคิดมาก ไมใหมันปรุงแตงมาก เพราะการคิดมากปรุงแตงมาก

มันไมไดอะไรเลย นอกจากเราจะไดเปนโรคกระเพาะ โรคประสาท โรคจิต เปนโรคภัย

ไขเจ็บตาง ๆ นานา สาเหตุก็มาจากใจของเราไมสงบ "ดวยเหตุน้ี... พระพุทธเจา

ทานเลยไมใหเราคิดอะไรมากปรุงแตงอะไรมาก..."  

เราอยาไปกลัว... 

กลัววาถาไมคิดไมนึกแลวปญญาจะไมเกิด กลัวไมไดบรรลุธรรม 

 

ใหทุกทานทุกคนน้ันถือวาเด๋ียวน้ีเวลาน้ีเรากําลังปฏิบัติธรรม ฝกจิตใจ         

ใหสงบ เพราะเราอยูกับตัวเองไมคอยเปน ชอบอยูกับเพ่ือนกับฝูงกับโทรศัพท 

เฟซบุค โทรทัศนเปนตน มีแตอยูกับส่ิงภายนอก เม่ือมาอยูกับตัวเองอยูกับ         

ความสงบมันอยูไมเปน จิตเลยไมมีผู รูผู ต่ืนผูเบิกบาน ตองฝกปลอยฝกวาง

ภายนอกซัก ๕ นาที ๑๐ นาที หรือเปนชั่วโมง ๆ เหมือนพระอริยเจาทานปฏิบัติกัน 

ลาภ ยศ สรรเสริญ มันมีท้ังคุณและโทษ... ถาเราไปหลงไปเพลิดเพลิน

มันก็มีโทษแกเรา ถาเรารูจักรูแจงใจของเราก็เกิดปญญา 
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พระพุทธเจาทานให เรารู เ ร่ืองตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของเราวา              

ส่ิงเหลาน้ีมันเปนโลก เปนวัฏฏะสงสาร มันจะเกิดขึ้นหรือมันจะดับไปส่ิงตาง ๆ            

ก็มีอยูอยางน้ีแหละ นํ้าทวม ภัยพิบัติ อาชญากรรมมันก็มีอยูอยางน้ีแหละ             

ถาเราไมรูจักรูแจงจิตใจของเราก็สับสน ไมเปนตัวของตัวเอง จิตใจของเรา           

ก็ไมสงบ 

พระพุทธเจาทานใหกลับมาดูใจของเราวา “ใจของเรามันสงบหรือยัง?” 

ถาไมสงบก็ใหกลับมาหาตัวเอง มีสติใหมันท่ัวพรอม หายใจเขาก็ใหมันสบาย          

หายใจออกก็ใหมันสบาย 

เราน่ังสมาธิอยางน้ีมันคิดมันปรุงแตงไปเร่ืองอื่นเม่ือไหรก็ไมรู กวาเราจะรู

เราหลงปรุงแตงไปต้ังนาน เรามีสติระลึกไดเราก็หายใจเขาหายใจออกรูสบาย   

สงบหรือไมสงบก็ชางหัวมัน  

การฝกฝนอบรมบมอินทรีย ฝกหายใจใหมันละเอียดประณีตเขา ลมเขา 

เบาสบายก็รู ลมออกเบาสบายก็รู ฝกหายใจใหมันละเอียดเหลือแตตัวผู รู              

ใจของเราก็ไหวตามลมเขาลมออก เหลือแตตัวผูรูใจของเราก็จะน่ิง ใจของเราก็จะ

เปนหน่ึงเบาสบาย เราฝกใจไวปฏิบัติใจไว 

พระพุทธเจาทานสอนเราหายใจเขายาวก็รูหายใจออกยาวก็รู จนจิตใจ 

ของเรามันสงบจนมันเขาสมาธิได ไมตองไปคิดอะไรไมตองปรุงแตงอะไร          

ฝกไปปฏิบัติไป...  

ทุกอยางน้ันมันยอมไมไดตามใจของเรา อยากใหมันสงบมันก็ไมสงบ          

ท่ีไหนมีความอยากความตองการท่ีน่ันแหละมีเร่ืองท่ีเผาจิตเผาใจของเรา 
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สมาธิคือความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ไมมีความนึกคิดปรุงแตงอะไรท้ังน้ัน                    

มีแตเสียสละ มีแตปลอย มีแตวาง “อาศัยการฝกบอย ๆ การปฏิบัติบอย ๆ...” 

"การฝกนี้อะไรก็ไมฝกยากเทากับฝกตนเอง..." 

การประพฤติการปฏิบัติบูชาน้ีถือเปนบุญใหญเปนอานิสงสใหญ ถาเราเปน

คนเสียสละ เปนคนรับผิดชอบ เกงในการรักษาศีล เกงในการทําขอวัตรปฏิบัติน้ัน

เปนส่ิงท่ีดีมาก “เราก็มาพัฒนาใหเกงในการฝกใจฝกสมาธิ...” 

การน่ังสมาธิ จุดมุงหมายเราจะทําใจใหสงบ ทําใจใหเปนหน่ึง เราไมตอง

ไปสนใจเร่ืองสีเร่ืองแสงเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย  

ไมตองไปรูอะไร... พระพุทธเจาทานใหเรารูใจของเรา ใจสงบก็รูใจ            

ไมสงบก็รู ลมเขาละเอียดก็รู ลมออกละเอียดก็รู จิตใจมันน่ิงมันไมปรุงแตงอะไรก็รู 

ฝกไปปฏิบัติไปเพ่ือใหจิตใจเรารูความสงบเปนอยางไร ใหมันชํานิชํานาญ  

ครูบาอาจารยนะทานบอกทานสอนใหเราพากันมารูตัวเอง ไมตองไป           

อานหนังสือ ไมตองไปคุยกับเพ่ือน พยายามอยูกับความสงบ พยายามอยูกับ

ตัวเองใหมาก ๆ ใจจะไดสงบลงเย็นลง ใจจะไดเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔ รูกายตัวเอง 

รู เวทนา รู จิต รูธรรม มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ แตกอนเปนคนพูดมาก          

เปนคนคิดมากฟุงซานก็มาฝกสงบใจ เม่ือจิตใจของเราสงบ เม่ือจิตใจของเราเย็น 

ปฏิปทาของเราก็เปลี่ยนไป เคยเปนคนพูดมากก็พูดนอยลง เคยทะลุปาทะลุดง            

ก็นอยลง  
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ฝกปลอยฝกวางฝกมารูตัวเอง… 

เคาถามวามาปฏิบัติธรรมไดอะไร...? ปฏิบัติธรรมมันไมไดอะไร คือทุกส่ิง

ทุกอยาง มันไมมีไดไมมีเสีย มันเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป ฝกจิตใจของเราใหมันสงบ  

ไมวิ่งตามอารมณไป  จะไดบุญใหญอานิสงสใหญ ตองฝกตนเองปฏิบัติตนเอง 

“ความดีเปนสิ่งท่ีดีแตทุกคนไมอยากจะทํา...” 

ความโลภความโกรธความหลง เปรต ยักษ อสุรกายท่ีมันอยูในจิตในใจ

ของเรา มันก็  ไมอยากตายไมอยากออกจากใจของเรา มันนอนเน่ืองใน             

"สันธสันดาน" หลายภพหลายชาติแลว เราไปเอาความชอบไปความไมชอบ           

ไปเอาความอยากความไมอยากเปนท่ีต้ังไมไดแลว พระพุทธเจาทานไมใหเราตาม

เปรต ยักษ อสุรกาย ใหเรากลับมาหาศีลหาธรรมหาคุณธรรม ทานพาเรา

ประพฤติพา เราปฏิ บั ติ  พา เข าหาความ สุขความ ดับ ทุกข คือความสงบ                      

เอาพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนท่ีต้ังเปนท่ีปฏิบัติ จิตใจของเราทุกทาน

ถึงจะไดเขาถึงมรรคผลพระนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

 

พระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีหลวงพอกัณหา สุขกาโม เมตตาใหนํามาบรรยาย 

เชาวันจันทรท่ี ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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สังขารขันธ... 

พระพุทธเจาทานตรัสกับเราทุก ๆ คนวา "รางกายของเราทุก ๆ ทาน         

ทุก ๆ คน มันเปนของชั่วคราว อายุขัยสวนใหญไม เกินรอยป ในท่ีสุดแลว            

ทุก ๆ คนก็ลาละสังขารจากไป"  

ทุกทานทุกคนเกิดมาเปนมนุษยถือวาเปนผูมีบุญญาบารมี เปนผูประเสริฐ 

ไดมีโอกาส ไดมีเวลามาสรางบารมีใหกับตัวเราเอง  

รางกายของเราก็เปรียบเสมือนยานพาหนะท่ีจะนําเราไปใหถึงจุดหมาย

ปลายทาง คือความดับทุกข คือพระนิพพาน คือการหยุดเวียนวายตายเกิด 

คนเราน้ีถาไมหมดกิเลสไมส้ินอาสวะ มันยังมีการเวียนวายตายเกิดอยู 

พระพุทธเจาทานเปนผูเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร วาการเวียนวายตายเกิดน้ี

มันเปนทุกขอยูรํ่าไป ถึงจะเปนคนรวยก็ทุกขอยางคนรวย ถึงจะเปนคนจนก็ทุกข

อยางคนจน ผูท่ีจะไมมีความทุกขเลยไมมีนะ มันมีแตทุกขเกิดขึ้น มีแตทุกขต้ังอยู

แลวทุกข ก็ดับไป ความทุกข มันเผาใจตนเอง มันเผาใจคนอื่นตลอดเวลา             

“คนท่ีไมมีทุกขมีแตพระพุทธเจามีแตพระอรหันต” 

พระพุทธเจาทานมีทุกขแตทางกายแตใจทานไมมีทุกข 

เราทุก ๆ คนมีทุกขท้ังทางกายและทุกขท้ังทางใจ ท่ีวาเรามีความสุขน้ี        

มันไมจริง มันเปนความหลงมันเปนความเพลิดเพลิน มันเปนการบรรเทาทุกข          

ดวยการเปลี่ยนอิริยาบถตาง ๆ เม่ือเราน่ังนานเราก็เปนทุกข เรานอนนาน ๆ           
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เราก็เปนทุกข เราทําอะไรตาง ๆ นาน ๆ มันก็ทุกข เราไดอาศัยการพลัดเปลี่ยน

อิ ริยาบถเ พ่ือบรรเทาทุกข เท า น้ัน เราพยายามกลบเกลื่ อนดวยการด่ืม              

ดวยการบริโภคของมึนเมาตาง ๆ นาน ๆ เพ่ือกลบเกลื่อนทุกข พยายามหารูป 

สวย ๆ เสียงเพราะ ๆ มาฟงมาดู แลวทุกส่ิงทุกอยางมันก็คอยเปลี่ยนแปลงไป 

รางกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไป 

พระพุทธเจาทานถึงตรัสบอกพวกเราทุก ๆ วา “สูท้ังหลายจงมาดูโลกน้ี

อันวิจิตรตระการตาดุจราชรถ ท่ีคนเขลาพากันลุมหลงหมกมุนอยู แตผูรูหาของ

อยูไม” สูท้ังหลายก็ไดแกตัวเราทุก ๆ คนท่ีพากันไดเกิดมาในโลกใบน้ี 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนหันกลับมาดูตัวเอง มาเมตตาตนเอง  

สวนใหญ เราไปสลดสังเวชสงสารคนท่ี เขายากจน คนท่ี เขาพิกลพิการ              

ประสบอุทกภัยตาง ๆ ไปสงสารเขา อันน้ีก็เปนส่ิงท่ีดีนะ ความรักความเมตตา 

ความสงสาร แตมันยังไมดีเทากับเราเมตตาตนเอง สงสารตนเอง  

สงสารตนเองวาขณะน้ีเรากําลังเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร             

เรามาลุมหลงกับส่ิงตาง ๆ กับเงินทอง ลาภยศสรรเสริญนะมันไมดีแน เพราะอันน้ี

มันเปนของชั่วคราว เปนของใชชั่วคราว มันไมจากเราไปเราก็ตองจากมันไป 

คนเรามันไมอยากแกมันก็แก ไมอยากเจ็บมันก็เจ็บ  

ไมอยากพลัดพรากมันก็พลัดพราก 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนมีสติมีสมาธิมีปญญา รูจักนึกรูจักคิด 

อยาไปลืมวาทุก ๆ คนเกิดมาคนเดียว เวลาตายก็ตายคนเดียว ไมมีใครเขาอยาก       

จะตายไปกับเรา...  
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เราเกิดมาเราก็ไมไดเอาอะไรมาดวย เวลาตายก็ไมไดเอาอะไรไปดวย           

คร้ังสุดทายก็จะมีแตญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงบําเพ็ญกุสลใหเราเหมือนท่ีเรากําลัง

ปฏิบัติอยูเด๋ียวน้ี สุดทายเขาก็เชิญแขกผูมีเกียรติมาทอดผาบังสุกุลใหเรา 

พระพุทธเจาทานตรัสวา ถาเรามาหลงในทรัพยในขาวของเงินทอง         

ญาติพ่ีนองวงศตระกูลน้ี ซึ่งเปนเร่ืองท่ีประสบพบเจอกันทีหลัง จึงวายังไมเปน

ปญหาหลักเปนแคปญหาชั่วคราว เปนปญหาเร่ืองปากเร่ืองทองเร่ืองเศรษฐกิจ         

ท่ีทุกคนมีความจําเปนใชสอยปจจัย ๔  

เม่ือเรายังมีชีวิตอยูน้ี มันเปนงานเฉพาะหนา มันเปนปญหาเฉพาะหนา

เทาน้ัน ปญหาใหญปญหาหลักคือปญหาท่ีทุก ๆ คนจะตองออกจากวัฏฏะสงสาร 

ตองประพฤติตนปฏิบัติตนใหถึงเขามรรคผลพระนิพพาน  

พูดถึงเร่ืองพระนิพพานญาติโยมฟงแลวก็คิดวามันเปนเร่ืองเกินตัว          

แมจะพูดถึงก็ไมกลาพูด แลวคิดวามันไมใชเ ร่ืองของเรา ตามท่ีแทจริงแลว           

เร่ืองพระนิพพานมันเปนเร่ืองของเราเอง เร่ืองความเปนพระอริยเจามันเปนเร่ือง

ของเราเอง  

พระพุทธเจาทานตรัสสอนไววา มันเปนหนาท่ีของเราท่ีจะพึงประพฤติปฏิบัตินะ 

ศีล ๕ น้ีเปนศีลของพระอริยเจา เปนศีลของพระโสดาบัน ของพระ

สกิทาคามี ตลอดถึงพระอนาคามี ผูมีธุรกิจมีหนาท่ีท่ีจะอยูเปนฆราวาส เปนศีลของ

ผู ท่ีอ ยู กับ โลก อยู กับ สังคมอยู กับคนดี กับคนไม ดี  อ ยู กับ ธุรกิจการงาน            

การแกงแยงทรัพยากรกัน ถาไมมีส่ิงเหลาน้ีเราก็ไมไดประพฤติปฏิบัติธรรม              

ไมไดรักษาศีล  
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ทุกทานทุกคนคิดไวแลวเสมอวา "มันปฏิบัติไมได" เพราะอยูในสังคมอยางน้ี             

อยูในสถานการณอยางน้ีมันจะปฏิบัติไดอยางไร ถาจะปฏิบัติไดมันตองไปอยูวัด  

มันตองปลอยตองวางทุกอยางมันจึงจะปฏิบัติได  

เรากําลังพากันเห็นผิด กําลังคิดผิด... ความเปนจริงแลวทุกคนปฏิบัติได 

ท่ีมันปฏิบัติไมไดเพราะวาเราไมปฏิบัติกัน  

"ถาไมมีสิ่งที่ดี สิ่งที่ไมดี หรือสิ่งยั่วยวนกวนใจเราจะไปปฏิบัติมันทําไม              

เพราะทุกอยางเขาก็สงบของเขาอยูแลว..." 

พระพุทธเจาทานตรัสสอนวาส่ิงภายนอกนะมันแกไดบางมันแกไมไดบาง 

ทานใหเราพยายามมาแก ท่ีใจของเรา เหตุผลมันมีเยอะ เ ร่ืองเหตุเ ร่ืองผล          

เร่ืองวิทยาศาสตร มันเปนเร่ืองท่ีถกเถียงกันมาก 

พระพุทธเจาทานใหเรามาแกท่ีจิตท่ีใจของเรา... 

ทําไมเรามันถึงมีปญหา เพราะเราไปถือทิฐิมานะไปถืออัตตาถือตัวถือตน 

อัตตาตัวตนของเรามันมีอยูท่ีไหน มันไมมี มันมีแตความเกิด ความเจ็บ ความตาย 

ความพลัดพรากจากกันไปอยางน้ี เราจะรอปญหาตาง ๆ ใหมันหมดไปมันเปน         

ไปไมได เด๋ียวหมดปญหาน้ีปญหาใหมก็มาอีก จนตายก็ไมหมด อันน้ีมันเปน           

วัฏฏะสงสาร มันเปนสังสารวัฏ คือการเวียนวายตายเกิด มันเกิดแลวมันก็ตาย           

มันไมมีท่ีจบไมมีท่ีส้ิน  

 

ศีล ๕ นั้นนะคือองคของพระพุทธเจา คือองคพระธรรม คือองคพระอริยสงฆ 



  

  

  

  

20 

เนนท่ีจิตท่ีใจ... คนเราเส้ือผาอาภรณตาง ๆ ปกปดรางกายของเราได 

คนอื่นมองไมเห็น แตมันปกปดตัวเองไมได ตัวเองมันรูมันเห็นอยู ใจของเราเราคิด

อะ ไร คิดดี คิดไม ดี  คิดเ ร่ืองไมน า คิดก็ คิด คนอื่น เขาไม รู ว า เราคิดอะ ไร                

แตเราก็ปกปดตัวเองไมได การรักษาศีล... ใหเราเนนมาท่ีเจตนาของเรา ใหเรามี

เจตนาท่ีจะละเวน เปนคนละอายตอบาปเกรงกลัวตอบาป  

"สุปฏิปนโน ก็คือตัวของเราเองทุก ๆ คนน้ีแหละ..." อุชุปฏิปนโน         

ญายะปฏิปนโน สามีจิปฏิปนโน เปนคนปฏิบัติดี เปนคนปฏิบัติตรง เปนคนปฏิบัติ

ออกจากทุกข ก็คืออันไหนมันไมดีทําใหเราเปนทุกขเราก็อยาไปคิด อยาไปพูด          

อยาไปทํา สามีจิปฏิปนโน คือตัวเราเองน้ีแหละ คือผูปฏิบัติดีเราจะไดไหว ไดกราบ

ตัวเองได "พระอริยสงฆก็เกิดขึ้นท่ีจิตท่ีใจของเรา..."  

เราเปนโยมเราก็เปนพระทางจิตทางใจได พระท่ีเราขางนอกเขาเรียกวา    

"พระสมมุติสงฆ" พระนุงหมเหลืองเรียกวาพระสมมุติสงฆ ถาทานไมปฏิบัติดี 

ปฏิ บั ติชอบท าน ก็ เปน ได แคพร ะ โดยสมมติ  ยัง ไม ได เ ป นพร ะอ ริยสาวก                        

ในพระพุทธศาสนา ยังเปนไดแคพระท่ีเขาแตงต้ัง ยังเปนพระปลอมอยู...  

ในโอกาส ในเวลาน้ี ใหทุกทานทุกคนนอมเอาความรักความเมตตาของ

พระพุทธเจาท่ีทานเมตตาตอพวกเราไมมีท่ีสุดไมมีประมาณ รับเอาขอวัตรปฏิบัติ 

รับเอาพระรัตนตรัย ขอวัตรปฏิบัติไหวพระสวดมนตรักษาศีล ๕ น่ังสมาธิภาวนา 

แผเมตตา เปนขอวัตรปฏิบัติประจําตัวเราทุกคน เราจะไดเปนผูมีเมตตาตอตนเอง 

เพราะคนสวนใหญ ทุกวันน้ียังไมได เมตตาตนเองนะ เพราะยังนําตัวเองไป

เพลิดเพลินในส่ิงตาง ๆ ไมเห็นภัยในวัฏฏะสงสารกัน  
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สวนใหญเราพากันคิดวาคนเขาเปนอยางน้ี สังคมเขาเปนอยางน้ี 

บานเมืองเขาเปนอยางน้ี เราก็ตองปฏิบัติเหมือนเขา  

พระพุทธเจาทานไมใหเราปฏิบัติเหมือนเขา ถาอันไหนมันเปนบาปเปนอกุศล 

เพราะอยูในสังคมมีท้ังสวนดีและไมดี “ก็ชางหัวมัน...” พระพุทธเจาทานใหเลือกเอา

แตสวนท่ีดีมาใสจิตใสใจ อันไหนไมดีทานใหท้ิงมันไปไมใหเรารับเอามา ถาเรา         

ไปรับมาใสใจของเราจะทําใหใจของเราเกิดทุกขได ถาเราไปรับเอาส่ิงภายนอกมาใส

ในใจของเรา ใจของเราจะไมสงบ ไมเปนหน่ึง ไมเปนเอกัคตา ไมเปนวิมุติคือความ

หลุดพน เพราะเร่ืองของเรามันก็แยอยูแลว เรายังจะไปรับเอาเร่ืองของเขามาอีก  

ดวยอํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย บุญกุศล ขออํานวยอวยพรใหทาน          

ผูท่ีลวงลับจากโลกน้ี จงไดรับสวนบุญสวนกุศลจากพระพุทธเจา จากพระธรรม 

จากพระอริยสงฆ จากพอแมครูบาอาจารย และเพ่ือน ๆ ตลอดถึงญาติ ๆ           

ญาติธรรม ถามีสุขก็ใหมีสุขย่ิง ๆ ข้ึนไป และขออํานวยอวยชัยใหศรัทธาญาติโยม

พุทธบริษัททุกทาน จงไดรับสวนบุญสวนกุศลท่ีพวกทานท้ังหลายท่ีไดมีเมตตา           

มาชวยกันอํานวยอวยชัยสงทานผู ท่ีลวงลับไปในวันน้ี จงมีแตความผาสุก            

ความสงบรมเย็น ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ 

พระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีหลวงพอกัณหา สุขกาโม เมตตาใหนํามาบรรยาย 

ค่ําวันจันทรท่ี ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ขอวัตรปฏิบัติสําหรับผูปวยโรค “มะเร็ง...” 

วันน้ีเปนวันพิเศษ วันมหามงคลท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติท้ังเจาหนาท่ี          

ท้ังผูท่ีเคยเขารักษาพยาบาลไดพากันมาอยูวัด มาปฏิบัติธรรม เพ่ือจะไดเขาถึง

ความสุขความสงบ เขาถึงพระนิพพานดวยกันทุกทานทุกคน 

องคพอแมครูอาจารยทานเมตตาบอกใหโยมทุก ๆ คนรับทราบ...  

การมาประพฤติปฏิบัติธรรมในคร้ังน้ี ทานใหเนนความสุขทางจิตทางใจ 

ใครตองการท่ีถือศีล ๘ ก็ได ใครถือศีล ๕ ก็ได ตามอัธยาศัย ตอนเชา ๖.๓๐ – 

๗.๐๐ น. มีขาวตมใหรับประทานกัน ตอนสายหลังจากพระทําพิธีก็มีอาหาร

มังสวิรัติ ตอนเย็นทางโรงครัวทําขาวตมใหทานกัน เวลา ๕ โมงเย็น  

“ทานใหเนนไปท่ีจิตใจเปนสําคัญ...” 

โยมมาวัด... พยายามทําใจใหมีความสุข เราจะมีความสุขไดก็เพราะวาใจ

ของเราอยูกับเน้ือกับตัว เราเดินก็มีความสุขในการเดิน เราน่ังก็มีความสุข            

ในการน่ัง เราหายใจเขา ก็มีความสุขในการหายใจเขา เราหายใจออกก็มีความสุข

ในการหายใจออก 

หลวงพอฯ ทานบอกใหโยมหายใจเขาก็ใหใจสบาย หายใจออกก็ใหใจสบาย 

ไมตองไปรูลมออกท่ีปลายจมูก ไมตองไปรูลมเขาท่ีปลายจมูก ทานกลัวโยม          

จะเครียด “ใหเราพากันหายใจเขาใหสบาย หายใจออกใหสบาย...” 

คนเราถาหายใจเขาสบาย หายใจออกสบาย เลือดลมมันก็ดี 
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อยางเราพากันน่ังสมาธิ น่ังใหใจของเรามีความสุข หายใจเขาใหสบาย 

หายใจออกก็ใหสบาย มันจะสงบหรือไมสงบเราไมตองไปกังวล เพียงเรามา        

หายใจเขาใหมันสบาย หายใจออกใหมันสบายเด๋ียวมันก็สงบเอง ถาเราไปอยากให

มันสงบมันจะไมสงบ เพราะสมาธิคือการปราศจากความโลภ ความโกรธ             

ความหลง ปราศจากความตองการ ปราศจากตัวตน มีแตการปลอยการวาง 

เราน่ังสมาธิน้ี พระพุทธเจาทานใหเราปลอยวางทุกส่ิงทุกอยางใหมันหมดนะ 

แขงขามันจะปวดก็ชางมันปลอยวางใหหมด ย่ิงเราไมอยากใหมันไมปวดแขงปวดขา

มันจะย่ิงปวด  

สมาธิแปลวาความสงบ ถา เราไม มีความตองการอะไรมันก็สงบ              

ท่ีมันไมสงบก็เพราะเราตองการโนนตองการน้ี  

"เราคิดมามาก เราปรุงแตงมามาก  

เรามีความอยากมีความตองการมามาก..." 

 

ทีน้ีนะเราจะมาฝกหยุด ฝกปลอย ฝกวาง เราไมตองไปหวงลูกหวงหลาน 

เขาจะรวยก็เปนเร่ืองของเขา  เขาจะจนก็เปนเร่ืองของเขา เราไปคิดไปปรุงไปแตง

เราก็ชวยอะไรเขาไมได แมแต ตัวเองทานอาหารทุกวันมันก็ยังเจ็บ ยังแก              

มันใกลจะตายแลวนะ... 

เราเกิดมาทุก ๆ คนนะไมไดอะไรมา เวลาตายไปเราก็ไมไดอะไรไป เราจะไป

คิดมากมันไปทําไม เราคิดมากไปก็เกิดเปนภพเปนชาติ ตองเวียนวายตายเกิดอีก 

การเกิดทุกคราวเปนทุกขรํ่าไป มันตองมีปญหา มันตองมีภาระ มันตองมีหนาท่ี 
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โยมทุก ๆ คนก็อายุปานน้ีแลว พระพุทธเจาทานเมตตาส่ังสอนเราใหเรา  

ฝกหยุด ฝกปลอย ฝกวาง ใหเปนคนรักศีล รักธรรม ชอบศีล ชอบธรรม...          

ถาเรารักศีลรักธรรมแสดงวาเรารักพระพุทธเจา เราเคารพพระพุทธเจา               

ถาเราไมรักศีลไมรักธรรม แสดงวาเราไมรักพระพุทธเจา ไมเคารพพระพุทธเจา               

"เพราะวาพระพุทธเจาน้ันคือศีล พระพุทธเจาน้ันคือธรรมะ..." 

รางกายของเราทุก ๆ คนน้ีคือธรรมะ คือความเกิด ความแก ความเจ็บ 

ความตาย ความพลัดพราก ส่ิงเหลาน้ีมันเปนธรรมะมันเปนธรรมชาติ  

พระพุทธเจาทานใหพวกเราทุก ๆ คนรักธรรมะรักธรรมชาติ ใหพอใจ          

ในการท่ีเราเกิดมา เม่ือเราพอใจแลวเราจะไดสรางบารมี เพราะวาภพภูมิของมนุษย

เปนภพภูมิ ท่ีประเสริฐ สามารถท่ีจะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ส้ินอาสวะ            

หมดการเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร  

ถาเราไดเกิดเปนเทวดามันก็สบายเกินไป มันก็ต้ังอยูในความเพลิดเพลิน   

ในความประมาทไมสามารถท่ีจะบรรลุธรรมได ถาเราไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน           

มันก็ทุกขยากลําบากเกิน ระบบสมองอยางน้ีก็ไมสามารถประพฤติปฏิบัติใหบรรลุ

มรรคผลพระนิพพานได 

พระพุทธเจาทานใหเราพอใจในความแก ความแกครํ่าครา ความชรา           

จะเดินจะเหิน ไปมาก็ไมสะดวก จะวิ่งเหมือนเด็ก ๆ มันก็ไมได พระพุทธเจาทาน            

ใหเรารักใหเราชอบในความแก ถาเราไมรักไมชอบมันก็จะทําใหใจของเราเปนทุกข  

คนแกแลวจะเอาความสุขทางรางกายมันก็เอาไมได เม่ือเอาความสุข         

ทางรายกายไมไดเราก็เอาความสุขทางใจ  
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เราตองรักความแก รักความเจ็บ ใจมันจะสงบ 

สวนใหญคนเรามันชอบคนหนุม คนแข็งแรง พระพุทธเจาทานใหเราพอใจ

ในความแกของเรา ไมปฏิเสธ ไมปฏิฆะ มันจะทําให เรากินไมไดนอนไมหลับ              

ความอยากความตองการ มันจะเผาเราทุกวันทุกคืน ถาเราไมรักเขาไมชอบเขา 

พระพุทธเจาทานใหพอใจในความเจ็บไขไมสบาย ไมวาเราจะเปนโรคอะไร               

เกิดโรคอะไร เราตองรักโรคท่ีมันเกิดขึ้นแกเรา ถาเราไมรักเขาไมชอบเขาใจเรามันก็

จะไมสงบ เม่ือใจเราไมสงบเราก็นอนไมไดทานไมได สาเหตุมันเกิดมาจากอะไร            

ก็เพราะเราไมชอบเขา เราวาเขาเปนศัตรู ไปวาเขาวามาทําใหเราไมสบาย  

อยางเราเปนโรคมะเร็งมันก็เปนมาแลวหลายป เราไมรู เม่ือเราไปอยากให

มันไมเปน ไปหาสถาบันมะเร็ง เขาใชเคร่ืองมือมาตรวจรูวาเปนมะเร็ง ทีน้ีเราก็          

กินไมไดนอนไมหลับ ไมก่ีวันรางกายมันก็ซูบผอม ๆ เลยนะ คิดไปตาง ๆ นานา           

ไมอยากตาย อยากจะอยูไปอีก เพ่ือสรางความดี เพ่ือสรางบารมี เปนหวงลูก        

หวงหลานท่ีมันยังยากจนอยู ท่ีมันยังเรียนอยู ท่ีมันยังเอาตัวเองไมรอด ย่ิงคิดก็ย่ิง

ทํารายตัวเอง เราอยากใหมะเร็งมันหายเราก็หาวิธีฆามะเร็ง หาวิธีทําคีโม ฉายแสง 

บางทีมันก็หาย บางทีมันก็ไมหาย มันบีบค้ันท้ังกายและใจเพราะเราไมรักธรรมะ             

ไมรักธรรมชาติ ไปบีบค้ันความไมสบาย 

พระพุทธเจาทานใหเราชอบ ยินดีในความเจ็บความไมสบาย แลวแตอะไร

มันจะเกิดขึ้น แลวแตอะไรมันจะดับไป เราตองทําใจของเราปลอยวางจาก          

ศึกสงครามในจิตในใจ...  
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ถาเราไมมีความแก ความเจ็บไขไมสบาย เราจะพัฒนาจิตใจเขาถึง

พระนิพพานไดอยางไร...? 

พระพุทธเจาทานใหเรารักธรรมะรักธรรมชาติ รักความเจ็บ ความแก 

ความตาย ความพลัดพราก เราจะไดมาแกท่ีจิตใจของเรา มามีความสุขในการ

รักษาศีล ๕ มีความสุขในการทําทุกส่ิงทุกอยาง  

ถึงเวลาแลวท่ีเราจะไดฝกจิตฝกใจ... ใหเรามาพากันฝกสติ ยับย้ังจิตใจ 

เพ่ือจะไดเขาหาพระพุทธเจา เขาหาพระธรรมซึ่งเปนส่ิงท่ีบริสุทธ์ิผุดผอง ปราศจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความปรุงแตง 

ถาเราจะไปแกปญหาทางรางกายมันแกไมไดหมดนะ มันเพียงบรรเทาทุกข

เทาน้ันเอง พระพุทธเจาทานใหมาใชสติปญญาปรับใจ มาพอใจในศีลในธรรม 

ทุกคนเกิดมามันมีสมบัติสวนตัวอยางน้ีแหละ คือความเกิด ความแก    

ความเจ็บและความตาย พระพุทธเจาทานใหเราปรับใจต้ังแตยังมีชีวิตอยู ยังไมตาย  

ความหลงของเราน้ีก็ไมอยากใหตัวเองเจ็บ ไมอยากใหตัวเองแก ไมอยาก

ใหตัวเองตาย มันเปนไปไมได รางกายของเราแลวแตมันจะเปน บางวันมันก็           

นอนหลับสบายดี บางวันก็นอนไมคอยหลับ บางวันมันก็ตัวรอน เปนไข 

พระพุทธเจาทานบอกวามันจะเปนอะไรก็ชางหัวมัน อยางมากมันก็แคตาย            

เทา น้ันแหละ มันไม เลยตายไปได เพราะ ส่ิงตาง ๆ มันก็เปนอยางน้ีแหละ              

มันจะมาเกิดแกชีวิตจิตใจของเรา  

เราจะเอาความชอบความไมชอบเปนท่ีต้ังไมได พวกเงิน พวกทรัพยสมบัติ 

ลาภยศสรรเสริญน้ี มันก็ชวยเราไดเพียงเล็กนอย พระพุทธเจาทานใหเรามาแก        
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ท่ีจิตใจของเรา ท่ีความคิดของเรา ท่ีมันมีความเห็นไมถูกตอง ความคิดเห็น           

ยังไมเปนธรรมะ จิตใจของเรามันประกอบดวยทิฏฐิมานะ อัตตาตัวตน อันน้ีก็        

ของเรา ลูกเราหลานเรา บานชองอะไรก็ของเรา มันยังมีความคิดความเห็นท่ีผิด

อยูมาก 

พระทุกรูป โยมทุกคนอยาคิดวาตัวเองมีความเห็นถูกนะ พระพุทธเจา        

ทานบอกวา "เรายังมีความคิดเห็นท่ีผิดอยู..." ไมอยากแก ไมอยากเจ็บ           

รักสุขเกลียดทุกข อันน้ีทานวามีความเห็นผิด  

เม่ือเราอคติ ลําเอียง ความทุกขมันก็เลนงานเราใชไหม...?  

“ ใช” เพราะใจของเราไม ได ไปทางสายกลาง มันยังไปซายไปขวา 

พระพุทธเจาทานใหเราละท้ังสุขละท้ังทุกข จิตใจมันจึงจะเขาถึงการไมปรุงแตง  

ข้ึนชื่อวาความอยากความตองการมันเลนงานใหเราเปนทุกขแน มนุษยเรา

ทุกคนอยากมีความสุข อยากรวย อยากเฮง ทุกคนถูกความอยากมันครอบงํา 

ความตองการมันครอบงํา พระพุทธเจาทานเมตตาบอกเราวา เรายังมีความคิด

ความเห็นความเขาใจท่ีผิด อันน้ีไม ใชทางไปพระนิพพาน มันยังเปนทางไป             

มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ มันยังเปนทางท่ียังเวียนวายตายเกิด  

ทานใหเราเกิดมาเพ่ือเปนคนเสียละ เปนผูให ผูไมเอา เปนผูไมติดสุข         

ติดสบายข้ึนชื่อวาติดคือไปไมได ติดคืออยูท่ีเกา จิตใจไมไดพัฒนาไมไดกาวหนา       

ถาเราติดขัดอะไรอยางน้ี เรามันก็ไมคอยสบาย จิตใจมันไปติดไปยึดไปหลง

เหมือนกัน 
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เราทุกคนชื่อวาเปนคนโชคดีนะ เปนผูท่ีไดเกิดมาพบพอแมครูบาอาจารย                

พบพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา เรามาปรับจิตใจมาประพฤติปฏิบัติธรรม                 

ทําไปทุกวันนะ เด๋ียวมันจะคอยดีขึ้นพัฒนาขึ้น 

โยมมาอยูวัดก็ถือวาเรามาชารจแบตเตอรร่ี พยายามทําใจใหมันสงบ          

ทําใจใหมันเย็น พยายามอยูกับตัวเอง ไมตองคุยมาก ไมตองพูดมาก มีโทรศัพท         

ก็เก็บเอาไวกอน เรามาเนน ฝกจิตใจใหเปนแนวทางท่ีจะนําไปประพฤติปฏิบัติ           

เวลาเรากลับไปบานก็ใหเราเอาธรรมะท่ีพระพุทธเจาทานทรงส่ังสอนไปประพฤติ

ปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตองปฏิบัติตอเน่ืองทุกท่ีทุกแหง เราตองรักศีล รักธรรม 

ไมอยางน้ันเราทุกขแน รางกายเราทุกขอยูแลวใจเราเลยทุกขไปดวย  

เรารับผิดชอบทําหนาท่ีทางโลกมาพอสมควรแลว คราวน้ีเรามาทําหนาท่ี

ของเราเพ่ือเปดทางพระนิพพาน 

ต้ังใจใหดี ๆ สมาทานใหได เพราะเราทําตามทิฏฐิมานะ ทําตามกิเลส          

จนทองเท่ียวในวัฏฏะสงสารมามาก แลวเราจะไปโทษแตส่ิงภายนอก ทีน้ีเราจะไมไป

โทษส่ิงภายนอกแลว เพราะเรายังไมไดปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม ทีน้ีเราจะพ่ึง

พระพุทธเจาดวยการรักษาศีล ปรับจิตใจเขาหาธรรมะ จะไมเปนนักรบผูดุราย            

รบกับความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก มันเปนไปไมได ใหปรับใจ   

เขาหาศีลนะเพ่ือจะไปพระนิพพาน... 

พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่หลวงพอกัณหา สุขกาโม 

เมตตาใหนํามาบรรยายใหกับเจาหนาที่และผูปวยจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

คํ่าวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ใหโอวาทผูปวยโรคมะเร็งหลังการรักษา... 

คนเราท่ีเกิดมามีรางกาย มีจิตใจ เรียกวามีกายกับใจเปนของคูกัน          

กายของเราจะมีอายุขัยอยูไดสวนใหญแลวก็ไมเกินรอยปนะ ใจของเราน้ีมาอาศัย

รางกายอยู  เ ม่ือรางกายของเรายังเปนเ ด็กเปนหนุมเปนสาวแข็งแรงดี             

เราก็มีความสุขสนุกสนานในการกินการเลน การเท่ียว เม่ือรางกายของเรา           

ไมแข็งแรง มีโรคมีภัย ปวยไขไมสบาย ใจของเราก็เปนทุกขไปดวย...  

เ ม่ือเรายังเด็ก ๆ ยังหนุม ๆ เราก็อยู กับการกินการเลนการเท่ียว         

การเรียนการศึกษา การดูหนังฟงเพลง เลนโทรศัพท เลนอินเตอรเนท เฟซบุค          

ไปเลนไปเท่ียวกับเพ่ือนกับฝูง เม่ือถึงเวลาไปทํางานใจของเราก็มีเคร่ืองอยู         

คือการทํางาน เขาเรียกวาเราอยู กับส่ิงภายนอก ยุงเก่ียวกับส่ิงภายนอก 

เพลิดเพลินไปเปนวัน ๆ จนกาลเวลาผานไป ๆ เราแกเม่ือไหรก็ไมรูนะ "ไมรูวาแก

ตอนเชาตอนกลางวันตอนกลางคืน แตเรามารูตัวก็รูวาเราแกแลวนะ..." 

เม่ือเราแกแลวเราทําอยางไรเราถึงจะมีความสุข มีความดับทุกขได?  

พระพุทธเจาทานมีเมตตาบอกเราส่ังสอนเรา “ใหเราพากันมาหาธรรมะ

มาพึ่งธรรมะ” เพราะวารางกายของเราเปนธรรมะเปนธรรมชาติ ทุกส่ิงทุกอยาง

ในโลกน้ีลวนแตเปนธรรมะเปนธรรมชาตินะ ธรรมชาติก็ไดแกความเกิด ความแก 

ความชรา ความเจ็บไขมีโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ นานา มีความตายทุก ๆ คน         

“ทุก ๆ คนน้ันจะหลีกหนีไปไมพน มีการพลัดพรากจากสิ่งท้ังหลายท้ังปวง 

เราไมตองการเราก็ตองเปนอยางน้ี ไมมีใครหลีกหนีไปพนนะ” 
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พระพุทธเจาทานถึงให เรามาพอใจในความแก ในความเจ็บ ในการ          

พลัดพราก ตองยอมรับความจริง เพราะ น่ี เป นธรรมะ เปนธรรมชาติ              

เปนกฎตายตัว  

พระพุทธเจาทานไมใหเราปฏิเสธความจริง ยินดี พอใจ ยอมรับส่ิงท่ีจะมี        

จะเปนขึ้นในอนาคตหรือวากําลังเปนอยูในปจจุบัน เพราะเราจะไปแกธรรมะ จะไปแก

ธรรมชาติไมไดตองมาปรับท่ีจิตท่ีใจของเรา มีความสุข มีความสงบ มีความเย็น

เปนพระนิพพาน ไมไปปรุง ไปแตง ไมไปตอตานสูรบตบตีทางจิตทางใจ มันอยากแก

ก็ชางหัวมัน มันอยากเจ็บไขไมสบายก็ชางหัวมัน มันอยากเปนโรคโนนโรคน้ี          

ก็ชางหัวมัน เราหามมันไมได เพราะมันเปนธรรมะ เปนธรรมชาติ ถาเราไปคิด         

ไ ป ป รุ ง แต ง มั น เ ป น ทุ ก ข เ ป ล า  ๆ  “ ทุ ก ข ท างกาย มั น ก็ ม ากอยู แ ล ว               

เรายังมาทุกขทางใจอีก”  

พระ พุทธ เ จ าท าน ให เ รา ยิน ดี ในธรรม ะ  รักธรรม ะ  ชอบธรรม ะ             

เพรา ะ ส่ิ ง เหล า น้ี  มัน เปน โอกาส ท่ี เ ราจ ะ ไดฝ กจิ ตฝ ก ใจ ไปพร ะ นิพพาน                

“ท่ีพระพุทธเจาทานเขาถึงพระนิพพานน้ันคือเขาถึงธรรมะ ไมไปแกไข           

ไมไปเพิ่มเติม ไมไปปรุงแตง”  

ใหทุกทานทุกคนเดินตามรอยของพระพุทธเจา ถือวาชาติน้ีเปนชาติสุดทาย

ของเราทุก  ๆ คนท่ีจะมาฝกปลอยฝกวาง ไมทําตามใจของเราไมทําตามทิฏฐิมานะ

ของเรา "เราไปทําไมได ไปแกไขไมได ความจริงมันก็เปนความจริง..." อยางเรามี

สภาพเปนอยางไรเราก็ยินดีในอัตภาพของเรา เราเปนโรคภัยไขเจ็บอยางไร เราก็

ยินดีพอใจ เราเดินไมได เราก็พอใจในการท่ีเราเดินไมได เราเปนอัมพฤกษ             

เปนอัมพาตก็ยินดี ในความเปนอัมพฤกษอัมพาต ถา เราไม ยินดี น้ี ก็ชื่อว า             
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“เราไมรักธรรมะไมชอบธรรมะ”  ถาเราไมรักธรรมะ ไมชอบธรรมะก็คือเรา         

ไมชอบพระนิพพาน เราไมชอบพระพุทธเจา เราจะถือตัวตนเปนใหญ ถือตัวเอง

เปนท่ีตั้งไมได...  

พระพุทธเจาทานก็ยังเคารพในพระธรรม ทานไมไดออกมาตอตาน           

หรือวาออกมาแกไข 

อยางเราเปนคนแกคนเฒาแลวน้ีเราจะไปเอาความสุขกับส่ิงภายนอก          

มันก็ไมมีอารมณ มันก็ไมมีความสุขนะ เพราะรางกายของเราไมอํานวย  

เราไมเคยฝกใจใหใจของเราสงบ ใหใจของเราหยุด ใหใจของเราเย็น          

ใจของเรามันเลยด้ินเหมือนกับถูกนํ้ารอนลวก  

ที น้ีล ะน ะพระ พุทธเจ าท าน ให เราฝก ใจของเรา ให ใจของเราสงบ          

เพราะความสุข ความดับทุกขของเรามันอยูท่ีใจสงบ ใจของเราจะสงบไดก็ตองมี

เคร่ืองทําใหใจมันสงบ มีการมีงานท่ีทําใหใจมันสงบ  

ลมหายใจน้ีเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะมันอยูกับเรา มันเปนธรรมชาต ิ       

ท่ีบริสุทธิ์...  

พระพุทธเจาทานใหเราพากันมาฝกหายใจใหมีความสุข มีความสบาย 

หายใจเขาออกใหมีความสุขมีความสงบมีความสบาย พักผอนอยูกับลมหายใจเขา

หายใจออกใหมันสบาย เราไมตองเอาสติไปรูท่ีปลายจมูกหรอกนะ หายใจเขาก็ใหรู

วาหายใจเขาสบาย หายใจออกก็ใหรูวาหายใจออกสบาย ถาเราเอาสติไปรูท่ีจมูก

เราอาจจะเครียดได  
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ใหเอาความสบายกายความสบายใจเปนหลักนะ... 

เราฝกบอย ๆ เราทําบอย ๆ ระลึกไดเม่ือไหรก็ทําไป ไมวาเราจะอยูใน

อิริยาบถใด อิริยาบถน่ังก็ได อิริยาบถยืนก็ได อิริยาบถนอนก็ได ไมใชจะอยูใน

อิริยาบถน่ังสมาธิอยางเดียว ไมใชนะ...!  

เราทําไดทุกอิริยาบถ จิตใจของเราจะไดท่ีพักจะไดท่ีอยู เราพ่ึงทางกาย        

มันก็ไมคอยไดแลว เราตองมาพ่ึงความสงบ พ่ึงจิตใจท่ีสงบ มาทําท่ีสุดแหงทุกข

ท้ังหลายท้ังปวงคือทําใจ ใหมันสงบ น้ีทุกคนตองฝกตองปฏิบัตินะ เราจะวา            

“เราปฏิบัติไมได ไมได...” ถาไมไดเราก็ตองเปนทุกขท่ีใจของเราไมสงบ                   

เรามันจําเปนตองทําใหใจของเราสงบ ทําใหใจของเราไมเปนทุกข  

"ฝกจิตใจของเรา..." ฝกปลอยฝกวางความโกรธท้ังหลายท้ังปวงท่ีเรา        

ส่ังสมมา พระพุทธเจาทานเราปลอยวางใหหมด เราอยาไดทําบาป เราอยาได        

แบกบาปแบกกรรมไวเลยนะ ใหเราปลอยเราวางไดแลว  

ความรักความชอบอยางน้ีพระพุทธเจาทานก็ใหเราปลอยเราวางใหหมด                  

เ ด๋ียวจะเปนบาปเปนกรรมติดตัวเราไป เราไมตองไปหวงลูกเราหลานเรา             

ทรัพยสมบัติของเรา มันจะเปนอยางไรก็ชางหัวมัน พระพุทธเจาทานใหเราคิด       

เสียวาเราเกิดมาเราก็ไมไดเอาอะไรมา เม่ือเราตายไปแลวเราก็ไมไดเอาอะไรไปดวย 

เราจะมาหวงมาหวงมายึดมาถือไปทําไมนะ  

อดีตก็คืออดีต อดีตมันผานไปแลวก็ใหมันแลวไป จะมามัวฉายหนังมวนเกา                  

ดูหนังมวนเกามันคงไมไดแลว คําวาติดน้ีก็คือไปตอไมได น้ีเราไปยึดไปถือไปติด  

มันก็ไปไมได เม่ือไปไมไดมันก็เปนภพเปนชาติมันก็เปนการเวียนวายตายเกิด  
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มันเปนบุญเปนกุศลของเรานะท่ีพระพุทธเจาทานเมตตาเรา ส่ังสอนเรา  

ใหเราฝกปลอยฝกวาง เราจะมาถือตัวถือตนถือทิฏฐิมานะวาเราเปนผูหญิงผูชาย 

วาเราเปนคนรํ่าคนรวย เปนคนมียศถาบรรดาศักด์ิ ไมได..! มันถึงคราวจําเปนแลว

ท่ีจะปลอยจะวาง ท่ีจะละท่ีจะท้ิง เราระลึกไดเม่ือไหรก็หายใจเขาหายใจออกใหสบาย

เม่ือน้ัน เราระลึกไดเม่ือไหรเราก็ปลอยวางทางจิตใจ  

ชีวิตของเราจากวันน้ีจนถึงวันหมดลมหายใจคือชีวิตท่ีปฏิบัติธรรมะ         

เราจะไมทําตามความอยากความตองการของเราอีกแลว เพราะเราแกปญหา

ภายนอก มันแกไปแลวมันก็แกไมได แมจะมีปริญญาเอกต้ังหลายใบมันก็แกไมได   

พระพุทธเจาทานใหเรามาแกไขท่ีจิตท่ีใจเหมือนท่ีพระพุทธเจาทานพาเราแก  

เรามันแบกโลกนะ แตเราไม รูวาตัวเองแบกโลก ถาเรามาคิดดูดี ๆ            

เราถึงจะรูวาเราน้ีเปนคนหลง เปนคนแบกโลก เราก็จะมีความคิดวามันเหนือ

ศักยภาพ มันเหนือวิสัยท่ีเราจะทําไดปฏิบัติได ความคิดอยางน้ีแหละเราก็อยาไปคิด 

เรามันทําไดอยูแลว อันน้ันมันเปนความคิดของพญามารท่ีมันแทรกเขามาในจิต       

ในใจของเรา เราน้ีไมเปนตัวของตัวเองนะ ใจของเรามีแตเปรต มีแตผี มีแตยักษ           

มีแตพญามาร เสนามาร ลูกหลานของมารมันอยูในจิตในใจของเรา  

ทุกทานทุกคนถึงตองมาเดินตามรอยพระพุทธเจา มาเอาตัวอยาง

พระพุทธเจา อยาไปเชื่อตัวเองอยาไปหลงตัวเอง เม่ือเราไมรูเราอยาไปดันทุรงทุรัง 

เราไมตองไปคิดอะไรมาก เพียงแตปฏิบัติตามพระพุทธเจาทุกอยางมันก็จะดีหมด        

ไดดีหมด ท่ีมันไมไดดีก็เพราะวาเราไปตามใจเรา ตามความเห็นของเรา เราน้ีมัน        

ใชไมได มันยังมีความเห็นผิด มันยังเปนมิจฉาทิฏฐิอยูมากๆ   
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เรามาปรับจิตปรับใจเราใหมวา เรายอมรับความจริงวา "เรายังเปน

มิจฉาทิฏฐิอยู เปนคนหลงอยู" เราตองทําตามพระพุทธเจาเพราะแบบอยางมันมีอยู  

ทุกคนเคาก็ชวยเหลือเราไมได ปฏิบัติใหเราไมได เราตองพยายามอุตสาหะ

เพ่ือสรางความดีสรางบารมีสรางคุณธรรมของเราเอง ตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน 

เราตองพ่ึงความดี พ่ึงการไม ทําบาปท้ังปวง ทําบุญทํากุศลให ถึงพรอม            

ท่ีผาน ๆ มาใจของเรามันไปรับเอาแตบาปเอาแตกรรมรับแตอกุศล มันไมมีความ

ถูกตอง มันไมมีคุณธรรม อยูดวยการเบียดเบียน อยูดวยความโกรธ ไมมีความรัก 

ไมมีความเมตตาสงสารผูอื่น ไมมีความเมตตาตอตนเอง พาตัวเองคิดแตส่ิงท่ีไมดี 

พูดแตส่ิงท่ีไมดี ทําแตส่ิงท่ีไมดี ก็ยังวาตัวเองถูกตอง จริงม๊ัย...? ถาเรามีความ

ยุติธรรมในใจเราก็คิดวามันจริง ถาเรามีความเห็นแกตัวเราก็คิดวาเราถูก 

“พระพุทธเจาทานตรัสวาเรายังทําไมถูกนะ...”  

ทุกทานทุกคนตองประพฤติปฏิบัติให ใจของเราสงบ ใจของเราเย็น         

ใจของเราไมใหมีทุกข เราอยาไปคิดในใจวาชีวิตน้ีมีแตความทรมาน อยูไปก็มีแต

ความทรมาน คิดแลวก็อยากตาย อยากตายอยูน่ันแหละ เราคิดอยางน้ี เราคิด         

ไมถูก เพราะวาธรรมะมันเกิดแกเรา                     

เราตองมีความสุขในธรรม. .. เราอยาไปคิดวามันจะสุขอยางไร              

มันเจ็บปวดขนาดน้ี มันทําอะไรก็ไมสะดวกมันจะสุขไดอยางไร..? ท่ีเราไมมีความสุข    

ก็เพราะวาเราไมยอมรับความจริง เราปฏิเสธความจริง ปฏิเสธความจริงนะ        

มันทุกขม๊ัย มันทรมานม๊ัย มันด้ินเหมือนกับถูกนํ้ารอนลวกนะท่ีใจมันด้ิน 

พระพุทธเจาทานสอนเราใหมีความสุขมีความดับทุกขอยูในความเจ็บไข         

ไมสบาย "กายก็ใหมันเปนกาย ใจก็ใหมันเปนใจ" ใหเรานอนใหมันมีความสุข          



  

  

  

  

35 

น่ังใหมีความสุข เดินให มีความสุข ไมตองเปนทุกขอะไรให ใจของเราสงบ              

“นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง สุขอันใดก็สูความสงบไมได” อยาไปวุนวายมันเลยนะ...  

เราจะไดเปนตัวอยางของลูกของหลาน วาพอเราดีอยางโนน แมเราดี

อยางน้ี อยาเอาแตเอะอะโวยวาย อารมณเกร้ียวกราด ฉุนเฉียว อะไรก็ขวางหู

ขวางตาไปหมด เราอยาไปทําอยางน้ัน ไมไดนะ... มันไมเรียบรอยไมสวยงาม            

มันไมเหมาะสําหรับเราท่ีเปนพอเปนแม เปนผูหลักผูใหญ 

พระพุทธเจาทานใหเราสงบใหเราเย็น เราอยาไปคิดวาลูกเรามันก็ไมมา

อุปฏฐากเรา หลานเราก็ไมมาอุปฏฐากเรา มันเนรคุณ ลืมพอลืมแม ลูกเรา       

หลานเราเคาก็มีการมีงาน ทํามาหากินเพ่ือจะเอาตัวรอด พระพุทธเจาทานใหเรา 

มาปรับท่ีจิตท่ีใจ เราก็แกท่ีจิตท่ีใจไป เราก็สรางความดีสรางบารมีไป มันทุกขกาย

ยังไมพอยังไปทุกขใจอีกวาลูกหลานเคาก็ไมเหลียวแล ไมพาไปหาหมอ ไมมาเฝา  

ความเห็นแกตัวน้ีมันบดบังปญญานะ ทําใหเราเปนคนไมรูจักคิด เพราะเรา

เกิดมาไมเคยฝกปลอยฝกวาง ไมเคยฝกเปนผูใหผูเสียสละ มีความเห็นแกตัว 

แตงงานมีครอบครัว ก็เพ่ือท่ีจะมีลูกหลานใหมันมาเลี้ยงมาดูแล ไมใชวามีลูกมีหลาน

เพ่ือใหเคาสรางบารมี คิดแตวาจะใหเคามาอุปฏฐากเราอยางเดียวดูแลเรา         

อยางเดียว ถาเราคิดอยางน้ีใจของเราก็เกิดโรคเกิดภัย 

เปนโรคอะไรละ...? เปนโรคลูกหลานไมดูแล เปนโรคลูกหลานไมถามหา 

เคาจะดูแลเราหรือไมดูแลเราก็ชางหัวเขา เราก็ฝกจิตฝกใจใหใจเรามันมีธรรม          

มีความสงบ  
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เราคิดไว เลยวา “ใหมันมีทุกขมากกวาน้ีขาพเจาก็จะไมหว่ันไหว         

อยางมากมันก็ตายเทาน้ัน มันคงไมเลยตาย” ใหเราคิดอยางน้ัน เราจะได        

เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร วาการเกิดขึ้นมามันเปนทุกขอยางน้ีแหละ มันมีความแก

อยางน้ีแหละ มันมีความพลัดพรากอยางน้ีแหละ อะไรมันเปนเหตุใหทุกขอยางน้ี...?

ก็คือความอยากของเรา อยากใหมันเปนอยางโนนอยางน้ี ความอยากของเรา          

น้ีแหละนําเราใหเราเกิดมา  

ท่ีน้ีแหละเราจะไมทําตามความอยากแลว เราจะทําใหจิตใจของเราสงบแลว                 

เราจะปลอยเราจะวางเหมือนกับพระพุทธเจาทานพาทํา เหมือนกับพระอรหันต         

ทานพาทํา 

พระพุทธเจาทานเปนคน พระอรหันตทานก็เปนคน ทานทําไดเราก็ทําได 

เพราะคนเรามันก็เหมือนกันน่ันแหละ ท่ีมันไมเหมือนกันก็คือ มันทําไมเหมือนกันเฉยๆ 

เราไมกลัวอุปสรรคไมกลัวปญหาอะไรท่ีมันเกิดขึ้น แลวแตอะไรมันจะเกิดขึ้น 

เรามาแก ท่ี จิต ท่ี ใจของเรา เรามาทําใจให มันสงบ เราจะไมหนีความจริง               

ไมหนีสัจธรรม ไมวาความรัก ความชัง ความชอบ ความไมชอบ เราจะไมหนี            

ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นเราพรอมท่ีจะเผชิญพรอมท่ีจะตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ 

นานา เราจะไมมีอัตตาตัวตน ไมมีโลกสวนตัว จะมาแกท่ีจิตท่ีใจ ท่ีความเห็นของเรา 

เพราะปญหาตาง ๆ มันตองแก ท่ีจิต ท่ี ใจ เ รียกว า “การเจริญปญญา             

ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะ”  

สําหรับผูท่ียังเด็กยังหนุมอยู ยังเปนวัยทํางาน พระพุทธเจาทานก็ใหเราทํา

แต ส่ิงท่ีดี ๆ  คือการไมทําบาปท้ังปวงนะ มีความสุขกับการเรียนหนังสือ             
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มีความสุขกับการงาน มีความสุขกับการทานขาวทานอาหาร การพักผอน การพูด 

การเวนจากอบายมุขท้ังหลายท้ังปวง  

คําวามีความสุขน้ีก็หมายถึงใหเรายินดีเราพอใจกับส่ิงท่ีเรามีอยู เรากําลัง

กระทําอยู เรียกวาเราทําสมาธิ เรียกวาเราปฏิบัติธรรม ใหใจกับกายเรามันอยู

ดวยกันกับการกระทํา อยาใหกายกําลังทํางานใจไปเท่ียวอยางน้ี กายกําลังทาน

อาหารใจไปเท่ียวอยางน้ี ทําอยางน้ีมันไมได มันไมถูก พยายามใหใจอยูกับส่ิงน้ัน ๆ  

พัฒนาตัวเองไปอยางน้ีแหละ อยาเปนคนขี้เกียจ เพราะความขี้เกียจ        

ขี้ครานน้ันเขาเรียกวาเปนการทําบาป ตองเปนคนเสียสละมาก ๆ ถาเราปฏิบัติ

อยางน้ี ทําดีท่ีสุดในการกระทําของเรา อนาคตของเราก็จะเปนผูมีทรัพยมาก          

เปนผูท่ีมียศมาก แลวก็จะเปนผูท่ีมีคุณธรรม ทุก ๆ คนก็เคารพนับถือยอมรับเราได 

แมแตตัวเราเองก็ยอมรับนับถือในการกระทําของเรา ชื่อวาเราเกิดมาเปน          

ผูประเสริฐ ทําแตความดี ไมเสียชาติเกิดท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย เวลาเราแก             

ขึ้นมาหนอยเราก็ปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจาทานไดกลาวไวขางตนน้ีแลว  

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

วันน้ีก็เห็นสมควรแกเวลา 

ขอความสุข ความเจริญ ความงอกงามไพบูลยจงมีแกสาธุชนทุกทาน         

ทุกคนเทอญ... 

พระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีหลวงพอกัณหา สุขกาโม  

เมตตาใหนํามาบรรยายใหกับผูปวยโรคมะเร็ง ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตสังคมผูปวยโรคมะเร็งหลังการรักษา 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ เชาวันเสารท่ี ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ใหโอวาทผูสูงอาย.ุ.. 

วันน้ีถือวาเปนวันดีอีกวันหน่ึงท่ีผูหลักผูใหญผูสูงอายุ ไดพรอมเพรียง      

พากันมาอยูวัดปฏิบัติธรรม เปนส่ิงท่ีดีมากเปนส่ิงท่ีประเสริฐมากเปนส่ิงท่ีหาไดยาก  

ผูสูงอายุเปนผูท่ีผานราตรีมานานยอมมีประสบการณมามาก จิตใจก็สุขุม

เยือกเย็น มีความอดความทนสูง มีความเพียรมาก... ถือวาทานเหลาน้ีเปน          

"ปูนียบุคคล" ของประเทศชาติบานเมืองและสังคม ในโอกาสบ้ันปลายชีวิตก็ยังได

เปนแบบอยางตัวอยางใหกุลบุตรลูกหลาน แสดงถึงความต้ังม่ันในพระรัตนตรัย 

คือคุณงามความดี เม่ือมีโอกาสมีเวลาก็พากันรวมกลุมรวมหมูรวมคณะมาถือศีล

มาปฏิบัติธรรม มาอยูวัด ทําอยางน้ีดีมากถูกตองแลว พระพุทธเจาทานสรรเสริญ 

“เปนผูท่ีใชชีวิตอยางมีคุณคาอยางเปนประโยชนสมกับท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย         

เปนผูท่ีประเสริฐ...”  

งานหลักของผูท่ีสูงอายุพระพุทธเจาทานตรัสวาก็คือ "การทําใจดีใจสบาย 

ฝกปลอยฝกวางทางจิตใจ"  

ต้ังแตเราเกิดมาจนถึงวันน้ีนะมันก็สะสมอะไรมามาก สะสมท้ังความดีใจ

เสียใจ ผานวิกฤตการณตาง ๆ มามากมาย แตทุกทานทุกคนก็ผานมาไดดวยดี 

พระพุทธเจาทานถึงใหเราปลอยเราวางมันไปเสียซึ่งอดีต ถาเราไมปลอยไมวาง           

ส่ิงท่ีเปนอดีตส่ิงท่ีผานไปแลวนะ ก็เปรียบเสมือนเราเดินทางไกลน้ี เรามีรถบรรทุก         

คันหน่ึงแลวก็บรรทุกของไปเร่ือย เห็นอะไรก็เก็บใสรถไปเร่ือย เต็มรถบรรทุก       
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คันหน่ึงก็ตองเ พ่ิมรถบรรทุกคันสอง คันสาม คันส่ี คันหา " เดี๋ยวน้ีก็ได           

หลายคันรถแลวนะ..."  

ชีวิตของเราเกิดมาคนเดียวแลวก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเหลน         

มันก็เปรียบเสมือนรถบรรทุกมากหลายคัน เราจึงมีความจําเปนมากท่ีจะตองตัด

เร่ืองอดีต จําเปนท่ีจะตองฝกปลอยฝกวาง เพราะวามันเปนเร่ืองทางใจเปนเร่ือง

คุณธรรมท่ีพวกเราทุก ๆ คนท่ีจะพัฒนาตัวเองไปสูพระนิพพาน  

ใหทุกทานทุกคนคิดดี ๆ คิดอยางน้ีนะ... เร่ืองลูกมันก็เร่ืองของเขา 

เร่ืองหลานมันก็เร่ืองของเขา เร่ืองเหลนมันก็เร่ืองของเขา เคาจะดีเคาจะชั่ว         

เคาจะรวยเคาจะจนก็เร่ืองของเขา เราจําเปนท่ีจะตองตัดจะตองท้ิงจะตองปลอย

ตองวาง เราไปคิดไปยึดม่ันถือม่ันเราก็ชวยอะไรเคาไมไดหรอก ฝกปลอยฝกวาง

ฝกพูดในใจเสมอวา “ชางหัวมัน” ไมตองไปคิดมาก คิดมากแลวมันมีความทุกข 

คิดมากแลวมันลําบากใจเราเปลา ๆ  

เราพยายามมากันตั้งม่ันในศีลหาไวดี ๆ นะ... มีความสุขในการรักษา 

ศีล ๕ มีความสุขในการไหวพระสวดมนตน่ังสมาธิ เราใชสังขารเคามาเยอะแลว         

ใชร างกายเคามาเยอะแลว บางทีเราก็ น่ังพับเพียบไม ได  น่ังคุกเขา ไม ได 

พระพุทธเจาทานก็ใหเราน่ังเกาอี้หรือน่ังโซฟาไดในการไหวพระสวดมนตน่ังสมาธิ 

เพราะเรามันสังขารไมอํานวยแลว ใหไปเนนทางจิตทางใจ เพราะทุกส่ิงทุกอยาง 

มันอยูท่ีใจ ใหใจมันสงบใหใจมันเย็น 

ทุกวันน้ีมันไมเหมือนแตกอน ปาไมก็ถูกทําลาย ภูเขาก็ถูกทําลาย แมนํ้า        

ก็ถูกทําลาย เพราะวาประชาชนคนท่ีเคาเกิดมาเคาแยงทรัพยากรกัน พากันเปนหน้ี

เปนสินกันเยอะแยะมากมาย เราแกแลวเราสูงอายุแลวเราก็ไมตองไปคิดมัน            
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มันจะเปนอยางไรก็ชางหัวมัน เราไมตองใหส่ิงตางๆ มาปรุงจิตใจของเราใหมันรอน 

ท้ังการบานการเมืองอะไรมันก็มีปญหาตาง ๆ แลวก็พวกท่ีเห็นแกตัว มักงาย         

ทํามาหากิน พากันเลนการพนัน ขายยาเสพติดส่ิงเสพติดอะไรมันก็เต็มไปหมด  

เต็มไปดวยผูท่ีเห็นแกตัว เราเปนผูสูงอายุก็ตองฝกปลอยฝกวาง “ชางหัวมัน” 

อยาใหส่ิงเหลาน้ีมันมาปรุงจิตปรุงใจของเรา ขยะเกาท่ีมันอยูในจิตในใจของเรา        

มันก็มากแลว ขยะใหม ๆ น้ีมันย่ิงแย ย่ิงสกปรก เรามาใสใจของเราก็จะแยมากขึ้น  

เราไปเอาดีเอาชั่วอะไรตาง ๆ เคาเรียกวาคนเกงคนฉลาดกลายเปนผูท่ี

แบกกองทุกข ส่ิงท่ีจะทําใหเราเปนคนใจดีมีคุณธรรมเราเลยกลายเปนคนพาลไป 

อดท่ีจะนินทาเคาไมได เราเปนผูสูงอายุน้ีตองฝกปลอยฝกวางนะ พระพุทธเจา       

ทานสอนอยางน้ัน  

ฝกสมาทานไมพูดนินทาเคา ใครเคาจะดีจะชั่วเราก็ไมตองไปพูดนินทาเคา 

ฝกพูดแตส่ิงท่ีดี ๆ นะ เคยพูดมากเพราะกลัวลูกหลานมันจะไมไดดีไมไดรํ่าไมรวย  

ก็สมาทานพูดนอย พูดแตส่ิงท่ีจําเปน เคยเปนคนเจาก้ีเจาการก็สมาทานเปนคน         

ไมเจาก้ีเจาการ มันจะเปนผูใหญใจดี เปนผูใหญมีหัวใจติดแอรคอนดิชั่น ลูกหลาน

เคาเห็นเราเคาก็มีความสุข เคาก็อยากเขาใกลอยากมาพูดมาคุย ถาเราเอาแตวา 

แตบน พูดแตเร่ืองทุกข ๆ อะไรอยางน้ีแหละ ลูก ๆ หลาน ๆ มันก็ไมเคารพรัก       

นับถือเรานะ  

เราน้ีเคยพูดมากเคยบนมากจนติดนิสัยจนเคยตัวนะ พูดใชคําศัพท        

ท่ีบางคร้ังก็แทบท่ีจะฟงไมได ลูกผิดก็บนนะใชม๊ัย...?  

เปนผูหลักเปนผูสูงอายุน้ีตองฝกชมลูก ฝกยอลูกยอหลานใหเคาทําความดี 

ไมตองไปบนใหเคาทําความดี "คนเราถึงจะผิดถึงจะถูกมันก็ชอบฟงคําท่ีดี ๆ นะ" 
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งานสําคัญหลักอีกงานหน่ึงก็คืองานฝกจิตใจของเราใหเปนสมาธิ           

งานสมาทานไมคิดอะไรไมปรุงแตงอะไร พระพุทธเจาทานตรัสวาการท่ีมาสงบ   

ระงับสังขารเปนความสุขอยางย่ิง การคิดมากปรุงแตงมากเปนทุกขอยางย่ิง          

เรามาสมาทานไมคิดอะไรไมปรุงแตงอะไร  

เราทําสมาธิ... ไมวาจะอยูในอิริยาบถเราก็สมาทานไมปรุงแตงนะ เราเปน

คนเกงเปนคนฉลาดมันคิดมากมันปรุงแตงมาก เราตองมาสมาทานไมปรุงแตง

อะไร สมองเรามันจะไดพักผอนมันจะไดเขาเกียรวางบาง  

เราก็ยังมีบานพักผอน มีบานมีท่ีดินมีท่ีอยูอาศัยเปนท่ีพักผอนทางรางกาย 

แตท่ีพักผอนทางจิตใจนะเราตองสรางขึ้น มาสมาทานไมปรุงแตงอะไรน้ีแหละ         

อยูกับลมหายใจเขาพุทธสบาย อยูกับลมหายใจออกโธสบาย ปลอยวางอะไรหมด

ทุกอยาง อยูกับพุทโธเขาสบายออกสบาย ไมปรุงแตงอะไรปลอยวางใหหมด    

เวลาท่ีเราแกกวาน้ี เวลาท่ีเราเจ็บปวยเราจะไดรูจักทําใจใหมันสงบสบาย เพราะวา 

ท่ีพ่ึงภายนอกนะมันพ่ึงไดตอนท่ีเราแข็งแรงไปโนนไดไปน่ีได เวลาเราแกมาก ๆ         

เราไปไหนก็ไมได เราปวยมาก ๆ เราก็มีแตนอนนะ ตองฝกจิตใจใหมันสงบ  

ทุกคนทุกทานตองฝก ถาไมฝกมันไมไดไมเปน ถาไมฝกก็ถือวาเราท้ิง

หนาท่ีท่ีประเสริฐ ท่ีเราควรจะไดควรจะมีควรจะเปน  

ทุกทานทุกคนใหทานก็เกง รักษาศีลก็เกง แลวก็ชวยเหลือสังคมก็เกง       

แตท่ีมันยังไมเกง ก็เร่ืองทําจิตทําใจใหสงบนะ ตองทําไปเร่ือย ๆ ทุก ๆ วันนะ        

เราเดินก็ทําใจของเราสงบ มีใจอยูกับเน้ือกับตัวอยูกับพุทโธ ๆ เพราะเรามันเปน      

คนขยัน ถาไมขยันมันก็ไมรํ่าไมรวย ไมมีฐานะ เราขยันจนเคยชิน ชีวิตของเราก็อยู
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กับการกับงาน ทีน้ีมันจะไปทําการทํางาน ไปวิ่งเหมือนแตกอนไมไดแลว ตองมา 

เอางานท่ีฝกทําใจใหมันสงบน่ีหละ เปนงานท่ีประเสริฐ  

ยอมรับในความแกของเรา เราเกิดมาก็ตองมีความแกอยางน้ี ยอมรับ      

ในความเจ็บของเรานะ เม่ือเราเกิดมาก็ตองเจ็บอยางน้ี ยอมรับในความตาย         

ของเรา เม่ือเราเกิดมามันก็ตองมีความตายอยางน้ี "น่ีมันเปนสมบัติของเราท่ีเรา

เกิดมา ทุกทานทุกคนจะหลีกหนีไปไมพน..." 

พระพุทธเจาทานใหเรารักเราชอบในความแกความเจ็บความตาย... 

เราอยาไปปฏิเสธ เราอยาไปตอตาน เราอยาไปสูรบตบตีกับเคาทางจิตทางใจ         

ท่ีอยูอาศัยยารักษาโรคมันก็บรรเทาชวยเหลือชั่วคร้ังชั่วคราว มันไมมีจีรังย่ังยืน 

พระพุทธเจาทานใหเรามาปรับท่ีจิตท่ีใจ ถาเราปรับท่ีจิตใจแลวความสุขก็จะเกิด         

แกเรา ความสงบก็จะเกิดขึ้นแกเรา ความเจ็บมันก็จะเปนความเจ็บ ความสงบมันก็

จะเปนความสงบ มันจะไมวุนวายท่ีจิตท่ีใจของเรา ทุกทานทุกคนพระพุทธเจาทานให

เราพิจารณาอยางน้ีนะ เร่ืองมันแกก็ใหมันเร่ืองของทางกาย เร่ืองมันเจ็บก็ใหมัน

เปนเร่ืองของทางกาย เร่ืองความตายก็เปนเร่ืองของทางกาย แตใจของเรามีแต

ความสุขความสงบความดับทุกข ตองฝกอยางน้ีปฏิบัติอยางน้ี 

รางกายของเราทุก ๆ คนน้ีตองออกกําลังกายนะพระพุทธเจาทานตรัสวา

อยางน้ัน พระพุทธเจาทานออกกําลังกายดวยการเดินจงกรม กวาดวัดอยางน้ี 

เปนตน พระพุทธเจาทานเดินจงกรมทุกวันนะเดินกลับไปกลับมาใหรางกายแข็งแรง  

ญาติโยมก็ตองออกกําลังกาย ตองบังคับตัวเองออกกําลังกาย          

ทุก ๆ วันนะ ถาเราเดินไดเราก็เดิน ถาเราทําไทเกกเราก็ทํา ถาเราทําโยคะไดเราก็ทํา 

หรือวาเราอยู กับท่ีก็ยกไมยกมือทําโยคะทาไหนท่ีทําได ตองออกกําลังกาย           
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ถาไมออกกําลังกายก็ถือวาเราไมไดประพฤติปฏิบัติธรรม การออกกําลังกาย         

ทําใหรางกายน้ีเปนหนุมเปนสาวขึ้น ทําใหสติดี สมาธิดี ปญญาดี  

ผูท่ีสูงอายุนะไปอวนมากก็ไมดี ทุกคนก็อยากโชวสรีระ โชวฐานะ โชวส่ิงท่ี

ภูมิฐานนะ ปลอยใหตัวเองอวนมีสงาราศี พระพุทธเจาทานตรัสวาคนผูสูงอายุนะ

อวนมากไมดี ทําใหมีโรค มีภัยเกิดขึ้นมากับเราเยอะนะ โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน 

ความดัน ขออักเสบ ขอเส่ือมก็มาจากความอวนนะ  

พระพุทธเจาทานไมใหเราอวนมากเอาพอประมาณ ไมทานของหวาน      

ของมัน ของเค็มเกิน ของเอร็ดอรอยมันก็มีแตของหวานของมันของเค็มท้ังน้ันนะ 

ทานสอนเราใหเปนผูท่ีรูจักวางแผนในการบริโภคหรือวาการทานอาหารนะ 

ไมใหทานเพ่ือความเอร็ดอรอยอยางเดียว ตองเพ่ือสุขภาพรางกายท่ีมันจะไมมีโรค

มีภัย หรือมีโรคมีภัยนอยท่ีสุด อยางเชนเผ็ดเกินหวานเกิน เค็มเกิน ของหมัก      

ของดองของท่ีมีสารพิษอยางน้ีเปนตน ตองคิดกอนท่ีจะเอาอาหารเขาในปาก           

ถาเราเห็นแกปากแกทองทานเปนผูท่ีไมรูจักประมาณในการบริโภค ถือวาเปนบาป 

เร่ืองทานอาหารน้ีสําคัญนะ ถึงจะไมคอยอรอยก็ตองอดตองทนบาง 

เพราะอาหารน้ีก็ถือวาเปนยารักษาโรค พระพุทธเจาทานตรัสวาคือยารักษาสุขภาพ

รางกายของเรา  

เราอายุสูงแลวเราทานอะไรมันก็ไมอรอยเหมือนเด็ก ๆ ก็ตองอดเอาทนเอานะ             

เพ่ือจะไดเปนรมโพธ์ิรมไทรของกุลบุตรลูกหลานนาน ๆ  
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เร่ืองทองผูกน้ีก็สําคัญนะ ผูสูงอายุสวนใหญทองมักจะผูก ถาเราไมระบาย

ออกทุกวัน มันก็หมักหมมเชื้อโรคในรางกายทําใหเราเปนโรคเปนภัย เพราะของ        

ท่ีมันยอยแลวมันกลายเปนของปฏิกูลแลว เราไมไดถายเทออก...  

ทางคุณหมอเคาก็ใหเรามีระเบียบในการทานอาหาร มีระเบียบในการ        

ถายทองใหเปนเวลา สวนใหญก็ผูท่ีสูงอายุนะชอบกลั้นปสสาวะ แลวก็ถึงเวลา       

ถายทองมันไมคอยปวดทองก็ไมยอมเขาหองนํ้า มันเปนสาเหตุท่ีทําใหเราทองผูกนะ 

อาจจะทานนํ้านอยไป เร่ืองทองผูกน้ีก็สําคัญ เราทุกคนตองเอาของเสียท้ิงทุกวัน 

ถาปสสาวะน้ีก็เอาของเสียท้ิงหลายคร้ัง  

ผูท่ีสูงวัยนะความจํามันก็เส่ือม ความจําเส่ือมก็ไมเปนไร อันน้ีมันเปนเร่ือง

ทางรางกาย เปนเ ร่ืองทางระบบสมอง มันเปนวัยท่ีฝกปลอยฝกวางแลว            

ถึงแมจะหลง ๆ ลืม ๆ ก็ไมเปนไรขอใหใจของเราสบาย ขอใหใจของเราไมมีทุกข    

มันตัดสินอยูท่ีใจของเราไมมีทุกข  

บางทีแกแลวก็ลืม ทานแลวก็วาไมไดทาน ด่ืมแลวก็วาไมไดด่ืม กลางวัน

เปนกลางคืน กลางคืนเปนกลางวัน อะไรก็ชางหัวมันนะ อันน้ีถือวาเปนเร่ือง

ธรรมชาติ ส่ิงท่ีสําคัญก็คือใจของเราไมมี ทุกข ตองฝกใจของเราใหมันดี          

ใหมันสบายในปจจุบัน  

ขออนุโมทนาขอชื่นชมกับผูอายุทุกทานท่ีไดพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะ 

เม่ือกลับไปท่ีบานก็เอาส่ิงท่ีพระไดนําเอาพระธรรมส่ังสอนของพระพุทธเจา       

ท่ีนํามาพูดมาบรรยายน้ีไปประพฤติปฏิบัติท่ีบาน เรามาวัดก็เหมือนท่ีเราเรียน

หนังสือตอนเด็ก ๆ น้ันแหละ เราไปเรียนหนังสืออานหนังสือทองหนังสือ           
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เ ม่ือ เราอานออกเขียนไดคราวน้ีเราก็ไปอานท่ีบานเรา เขียนท่ี ทํางานเรา                  

น้ีก็เหมือนกัน... เรามาวัด มาเขาคอรสปฏิบัติธรรม ท้ังภาคความเขาอกเขาใจแลว

ภาคการประพฤติปฏิบัติ ก็พากันไปประพฤติปฏิบัติท่ีบานนะ  

ทุกอยางตองต้ังใจตองสมาทาน ของท่ีดี ๆ ตองต้ังใจตองสมาทาน        

ของท่ีมันไมดีก็สมาทานท้ิงมันไป ส่ิงท่ีเคยโกรธเคยเกลียดก็สมาทานท้ิงมันไปเลย 

จะไมเอามาไวในหัวอกหัวใจของเราแลว เราจะสมาทานความดีต้ังแตเวลาน้ีนาทีน้ี 

เพราะตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน เราเกิดมาเราก็มาคนเดียว เราจากไปเราก็จากไป        

คนเดียว เราเทาน้ันเปนผูท่ีปฏิบัติ เราเทาน้ันท่ีเปนผูท่ีจําแนก เปนผูท่ีลิขิตชีวิต         

ของเราเอง  

ด วยพร ะ เ มตตา ท่ี บ ริ สุ ท ธ์ิ ของพร ะ พุทธ เจ า  ด วยความก รุณา                 

ของพระพุทธเจา ดวยความบริสุทธิคุณของพระพุทธเจา ปญญาบริสุทธิคุณ        

ของพระพุทธเจา ขอประทานพรใหญาติโยมผูสูงอายุทุกทานจงมีความสุขท้ัง         

ทางกาย มีความสุขท้ังทางจิตใจ หนาท่ีการงาน ตลอดบุญกุศลน้ีถึงลูกถึงหลาน 

ใหมีความสุขมีแตความสงบมีแตความรมเย็น ใจดีใจสบาย เขาถึงมรรคผล            

เขาถึงนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  
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