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๑๑  

  

 

การฝกใจใหสงบ... 

การถือศีลปฏิบัติธรรม การฝกจิตฝกใจเปนส่ิงท่ีสําคัญ ไมวาเราจะอยู
วัดอยูบาน อยูท่ีทํางาน อยูท่ีทุกหนทุกแหง  "เราตองปฏิบัติธรรม ทําใจ
ของเราใหสงบ..." 

คนเรานี้มันสําคัญอยูที่ใจสงบ... ถาใจไมสงบ สติสัมปชัญญะ           
ไมสมบูรณ การทรงตัวของจิตใจมันก็ไมสมบูรณแข็งแรง แข็งแกรง              
จิตใจของเรามันจะซวนเซไปกับส่ิงภายนอก ส่ิงแวดลอม ไปอยูกับเร่ืองอดีต 
ความวิตกกังวล ไปอยูกับอนาคตในเร่ืองท่ีจะสรางสรรคใหชีวิตมันดีขึ้น           
ย่ิงดิ้นรนก็ยอมมีทุกข มีปญหา 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนกลับมามีสติสัมปชัญญะ ใหใจเรา
ทุก ๆ คนอยูกับเนื้อกับตัว เราเดินก็อยูกับการเดิน เรานั่งก็อยูกับการนั่ง      
เรานอนก็อยูกับการนอน คําวา "อยู" ก็หมายถึงใจของเราไมสงไปที่อ่ืนอยู
กับเนื้อกับตัว  

คนเรานะขาดสตินาทีหนึ่งก็เปนบานาทีหนึ่ง... 

การเจริญสติสัมปชัญญะนี้จึงเปนส่ิงท่ีดีมาก เปนส่ิงท่ีประเสริฐมาก 
เปนการพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา เพื่อจะไดเปนตัวของตัวเอง "ความสุข         
อันไหนก็สูจิตใจของเราสงบนั้นไมมี..."  



  

๒๒  

  

เราทุก ๆ คนนะใจมันรอน . . . ใจมันไมคอยอยูกับเนื้อกับตัว                  
ใจมันไม สงบ มันอ ยู กับอนาคต มันอ ยู กั บความสงบไม ได ไม เป น               
อยูกับเนื้อกับตัวไมไดไมเปน  

ทุกทานทุกคนตองฝกเพื่ออบรมบมอินทรีย ถาใจของเราไมสงบ           
ไมเย็น ไมรูเนื้อรูตัว เราจะไมมีความสุข ไมมีความอบอุน  

ทุกวันนี้นะเราเอาความสุขความอบอุนจากคุณพอคุณแม จากลูก
จากหลาน จากเพื่อนจากฝูงจากทรัพยสมบัติกับส่ิงภายนอกตาง ๆ เราไมได
เอาความสุข ความสงบ ความดับทุกขในการกลับมาหาเนื้อหาตัว กลับมาหา
จิตใจท่ีสงบ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 

เราจะทําอะไรนะ พระพุทธเจาท านให เรามีสติ สัมปชัญญะ         
เปนพื้นฐานของชีวิต... 

ความสงบความดับทุกขตัดกระแสกรรม กระแสเวร กระแสวัฏฏะ
สงสาร ทุกทานทุกคนตองกลับมาหาความสงบ กลับมาหาสติสัมปชัญญะ
ของเราใหมีสติสมบูรณใหได  

เราว่ิงตามอารมณ ว่ิงตามส่ิงภายนอกนั้นมันเปนส่ิงท่ีไมจบไมส้ิน  
มันมีความบกพรองอยูเปนนิจ ไดเทาไหรมันก็ไมพอ ถมเทาไหรมันก็ไมเต็ม 
ชีวิตของเรานะมันก็เต็มไปดวยความทุกขความยากลําบาก ไมมีหลัก            
ไมมีจุดยืน เปนเพราะใจของเราไมสงบนะ  

พระพุทธเจาทานใหเรารูจักเร่ืองเวทนา รูแลวก็ไมตองนึกไมตองคิด
อะไร มันจะสุขมันจะทุกขมันก็ เปนเพียงเวทนา เราไมตองไปดิ้นรน             



  

๓๓  

  

ไมตองเขาไปปรุงไปแตง เราจะไปเปล่ียนแปลงสุขเปล่ียนแปลงทุกขมันเปนส่ิง
ท่ีไมถูกตอง เปนส่ิงท่ีเปนไปไมได 

พระพุทธเจาทานใหเรารูใหเราไมปรุงแตงอะไร...   

พยายามใหใจของเราหยุด ใจของเราไมปรุงแตง ธรรมชาติมันเปน
ของบริสุทธ์ิ เราอยากใหทุกอยางมันเปนไปตามใจของเรามันเปนไปไมได 
เมื่อมันเปนไปไมได ใจของเรามันก็ไมสงบ เราจะมาเปล่ียนแปลงธรรมะ
เปล่ียนแปลงธรรมชาติไมได หนาท่ีของเราคือทําใจของเราใหมันสงบ       
เพราะความสุขความดับทุกขมันอยู ท่ีใจของเราสงบ   "ความชอบ...           
มันเลนงานเรา ความไมชอบ...มันก็ตองเลนงานเรา" พระพุทธเจาทานให
เรารูท่ีสุดของสองอยางนี้ เราไมควรไปยึดไปถือ... 

ทานใหเราฝกจิตฝกใจดวยการเอาส่ิงเหลานี้มาฝกจิตฝกใจใหใจ        
ของเราสงบ ถาไมมีความสุข ถาไมมีทุกขเวทนาท่ีเจ็บปวด เราก็ไมมีโอกาส
ไดฝกจิตฝกใจเพื่อปลอยเพื่อวาง อบรมบมอินทรียใหจิตใจของเราเขาถึง 
พระนิพพาน  

ความทุกขของเรามันมีอยู ถาเราไมเอามาคิดมันก็ไมมีทุกข ความสุข
ของเรามีอยู  ถาเราไมไปหลงในความสุขนั้นจิตใจของเราก็ไม มีทุกข           
สุขหรือทุกขยอมเปนส่ิงท่ีผานไปผานมา เพื่อใหจิตใจของเราไดรับไดสัมผัส 
เพื่อจิตใจของเราจะไดอบรมบมอินทรีย  

ความสุขทางสวรรคความสุขทางเนื้อหนังนั้น พระพุทธเจาทานถือวา
มันเปนการเวียนวายตายเกิด มันไมใชความสุขท่ีแทจริงเหมือนพระนิพพาน  



  

๔๔  

  

พระพุทธเจาทานใหเรารับรู ใหมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ อยาไปยึด
ไปถือ ถาเราไปยึดไปถือแลวมันก็ยอมใหโทษแก เรา เราไปคิดมาก            
ปรุงแตงมาก ใจของเรามันก็ "ปฏิฆะ" ใจของเรามันก็ไมสงบ เราก็ไมสามารถ
ท่ีจะควบคุมตัวเองได ธรรมะของพระพุทธเจาถึงเปนธรรมะภาคปฏิบัติ          
ตองอบรมบม อินทรีย ไป เ ร่ือย  ไม ให เ ราประมาท ไม ให เ รา เพลิน              
ทานใหเรารูจักเหย่ือของโลก  

เหยื่อของโลกมีอะไรบาง...? เหย่ือของโลกท่ีเปนส่ิงภายนอกก็ไดแก 
รูป เสียง กล่ิน รส ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุข ความสะดวก ความสบาย 
เหย่ือภายในก็ไดแกเวทนานี้ ท่ีเรากําลังติดสุขติดสบายนี้ เมื่อเราเอาความสุข
แลวความทุกขเราจะเอาไปไวท่ีไหน เพราะความสุขความทุกขมันก็เปนเพียง
อารมณอยางหนึ่งเทานั้น  

ใหเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณไปเร่ือย ๆ... 

ทุกส่ิงทุกอยางนั้นมันยอมผานไป ความสุขมันตั้งไวไมนานหรอก          
ไมเกิน ๗ วัน มันตองผานไป ความทุกขก็เหมือนกันมันตั้งไวไมนานหรอก  
ไมเกิน ๗ วัน มันตองผานไป  

เรารูเราเขาใจ พยายามอยาไปปรุงไปแตง ใหตัวของเรามันแข็งแรง 
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 

ความคิดของเราก็เหมือนกัน คนเรามันยังไมตาย ยังมีลมหายใจอยู 
เคาก็ยอมคิดของเคาตลอดเวลา ถาเราไมคิดก็ชื่อวาเราเปนคนพิการ          
สมองเปนอัมพฤกษอัมพาต  



  

๕๕  

  

พระพุทธเจาทานไมใหเราวุนวายตามความคิด มันจะคิดอะไร          
ก็ชางหัวมัน เราอยาไปสานเร่ืองสานราวใหมันเปนเร่ืองเปนราว เราอยาไป
วุนวายตามความคิด อยาไปสงเสริม อยาไปตามความคิด เราจะฝก
สติสัมปชัญญะ  

เรามาหยุดตัวเอง เบรกตัวเอง ถาเราไมทําตามความอยาก เราไมทํา
ตามความคิด การอบรมบมอินทรียของเรามันก็แกมันก็กลา ใจของเรา          
มันก็ตองสงบ 

 

มันคิดอะไรก็ชางหัวมัน ใหเราอยูเฉย ๆ  

คิดดี คิดชั่ว คิดถูก คิดผิดก็เฉย ๆ 

 

คนเรานี้ชอบเพลินในความคิด ชอบหลงในความคิด คิดแลวทําไป
ตามความคิดมันก็เปนเร่ือง  เปนราว เปนตัวเปนตน เปนวัฏฏะสงสาร          
มันหาเร่ืองหาราวหาความทุกขใหตัวเอง ไมมีเ ร่ืองก็พากันไปทําเร่ือง          
ไมมีปญหาก็พากันไปสรางปญหา แลวก็ไปบนวามันทุกข มันยาก มันลําบาก  

เราจะไปโทษใคร เพราะเราคิดแลวก็ทําตามความคิด มันเลยมีลูก        
มีหลานมีเหลน มีอะไรสารพัดอยาง สารพัดทุกข แลวเราก็มาโทษตัวเองวา
เรามันทุกข  มันทุกขแลวก็ไปโทษส่ิงตาง ๆ อีก ไปโทษวาฝนมันตก          
มากเกินไป ปนี้ฝนตกนอยเกินไป ไปโทษอากาศ ไปโทษวาคนโนนคนนี้ไมดี 
ไปโทษการบานการเมืองการปกครอง ไปโทษปลายเหตุ ไมไดโทษตัวเอง 
เพราะตัวเองมันคิดแลวก็ทําตามความคิด มันมีความเกิดแลวก็มีความแก 
ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก มันมีแตทุกขท้ังนั้น 



  

๖๖  

  

 

 

 

 

เรามาหยุดตัวเอง เบรกตัวเอง 

ถาเราไมทําตามความอยาก 

เราไมทําตามความคิด 

การอบรมบมอินทรียของเรามันก็แกมันก็กลา 

ใจของเรามันก็ตองสงบ 

 

 

 

 

 



  

๗๗  

  

พระพุทธเจาทานใหรู จักความคิด... อยาใหความคิดของเรา          
มันมีอิทธิพลกดดันเรา ใหมีสติใหมีสัมปชัญญะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะ 

 สติไดแกศีล สมาธิ ปญญารวมกันเปนหนึ่งคือจิตใจของเรา... 

จิตใจของเราตองมีศีล มีสมาธิ มีปญญา ประพฤติปฏิบัติในหนทาง   
ท่ีประเสริฐ อบรมบมอินทรียบารมี มีความเพียร แกจิตแกใจ ดีกวาเราไป
แสวงหาภายนอก ดีกวาเราทําปริญญาเอกซะอีก  

ทําไปปฏิบัติไปใหดับทุกขในหัวจิตหัวใจในปจจุบันไปเร่ือย ๆ ... 

คนเรานะ... เมื่อมันเขาใจวารางกายก็ไมใชของเรา คุณพอคุณแม         
ก็ไมใชของเรา บานเรือนทรัพยสมบัติก็ไมใชของเรา เขาใจวาทุกอยาง              
ไมใชของเรา ใจของเรามันก็เบ่ือเราก็ไมอยากมีชีวิตอยู ไมรูจะอยูไปทําไม            
เพราะทุกอยางมันไมใชเรา ไมใชของเรา "เพราะคนเรานะมันมีแตจะได       
จะเอา..." เมื่อมันไมไดไมเอาจิตใจมันเลยทอแทเหี่ยวแหง วาเราอยูไป       
เพื่ออะไร เกิดมาเพื่ออะไร งานก็ไมอยากทํา แขนขามันจะยกไมขึ้นแลว 
เพราะมันไมมีเราไมมีของเรา ความคิดอยางนี้เปนความคิดที่เห็นผิด              
เปนความคิดที่เห็นแกตัวนะ ชีวิตนี้มันหมดรสหมดชาติใชมั๊ย...?   

 ถาเรามันยังมี "รส" มนัก็มี "ชาต.ิ.." 

"ชาติ . . . "  ก็ คื อความ เกิ ด  ความแก  ความ เจ็บ  ความตาย              
ความพลัดพราก เมื่อทุกอยางมันไมใชของเรา ใหเรามาเขาใจวาเราเกิดมา
เพื่อสรางความดี เพื่อสรางบารมี เพื่อใหสติ สัมปชัญญะมันสมบูรณ              
เกิดมาเพื่อเปนผูเสียสละ เกิดมาเพื่อเปนผูให เกิดมาเพื่อเปนผูท่ีมีจิตใจ
แข็งแรง สุขภาพแข็งแรงในการสรางความดี สรางบารมี สรางความเพียร  



  

๘๘  

  

นี้เรายังไมถึงข้ันปฏิบัตินะ...  

ท่ีเราเขาใจวาไมมีเรา ไมมีตัวของเรา ทีนี้แหละเรามาปรับใจเขาหา
การเสียสละ เรามาปรับตัวเขาหาธรรมะ ธรรมชาติเปนของบริสุทธ์ิ            
ท่ีปราศจากความโลภ ปราศจากความโกรธ ปราศจากความหลง            
ปราศจากตัวปราศจากตน เรามาคืนทุกอยางสูธรรมชาติ คืนสูดิน คืนสูน้ํา 
คืนสูลม คืนสูไฟ คืนสูธรรมชาติ ทุกอยางไมใชตัวเรา มันเปนปรากฏการณ  

เราไมทําตามใจเหมือนแตกอนแลว... เอาศีลเปนท่ีตั้ง เอาธรรมะ
เปนท่ีตั้ง จิตใจของเรามันก็เปนอิสระไมตกอยูในอํานาจความหลง มีพุทโธ 
"ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน..." 

พระพุทธเจาทานใหพวกเราท้ังหลายพากันอบรมบมอินทรีย             
ไปอยางนี้นะ... เพราะเรารูอยางเดียวไมพอ ตองอบรมบมอินทรียใหย่ิง ๆ 
ขึ้นไป ท่ีเรารูเราเห็นเราเปนเพียงนักปรัชญาเทานั้น เรายังตองอบรม            
บมอินทรีย ไปเ ร่ือย ๆ  นี้ เปนเพียงธรรมะเบ้ืองตน ท่ีเราทุก ๆ คน              
จะตองเขาใจในการประพฤติการปฏิบัติ 

ธรรมะของพระพุทธเจานี้เปนของลึกซึ้ง ละเอียด สุขุม...  

ถาใจของเราสงบทุกทานทุกคนถึงจะรูไดดวยตนเอง ใจของเราถึงจะ
มีความสุข มีความอบอุน  

ทุก ๆ ทานทําไดปฏิบัติได ความสามารถของคนมันไมตางกันหรอก 
ขอใหมีความตั้ งมั่น ตั้ งอกตั้ งใจ การประพฤติปฏิ บัติ ไมมีอะไรท่ีจะ
เปล่ียนแปลงเราไดนอกจากการประพฤติการปฏิบัติของเราเอง  



  

๙๙  

  

 

"เราทําดีเราก็ยอมไดด ี

ถาเรามีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติของเรามันก็จะถูกตอง 

เพราะทุกสิ่งทุกอยางรวมอยูที่สตสิัมปชัญญะ..." 

 พระอรหันตนะทานมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  ไมขาดตกบกพรอง 
ทานจึงเขาถึงบุคคลผูประเสริฐ พระอรหันตก็คือบุคคลคนหนึ่ง แมแต            
ในอดีตหรือปจจุบันมันก็คือบุคคลคนหนึ่ง ๆ นั้น พระพุทธเจาทานใหนอม
เขามาหาตัวเราท่ีจะเจริญสติสัมปชัญญะ เพื่อเอาศีลเอาธรรมเปนท่ีตั้ง        
ดวยความไมประมาท  

พระพุทธเจาทานหวังวาทุกทานทุกคนคงเขาใจและไดนําไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อจิตใจของเราจะไดเขาหาธรรมะ         
เขาหาธรรมชาติท่ีมีแตความสงบ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน จะไดปลอยวางสุข
ปลอยวางทุกข ปลอยวางลูกปลอยวางหลาน ปลอยวางโลกธรรมท้ังหลาย
ท้ังปวงออกจากจิตจากใจ ท่ีพวกเราพากันมายึดมาถือมาแบกซึ่งเปนเร่ือง
หนักอกหนักใจ ท่ีเปนภาระหนักของเราทุก ๆ คน 

พระพุทธเจาทานหวังวาทุกคนคงเขาใจและไดนําไปประพฤติปฏิบัติ
ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

เช้าวนัเสาร์ที ่๕ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 



  

๑๐๑๐  

  

 

การเกิดมาเปนมนุษยประเสริฐอยูท่ีสรางบารมี... 

พระพุทธเจาทานเมตตาบอกกับเราทุก ๆ คนวา... การท่ีเราเกิดมา
เปนมนุษยถือวาเปนส่ิงท่ีประเสริฐ ไดมีโอกาสสรางมรรคผลพระนิพพาน
ใหกับตนเอง เพราะวาไมมีภพใดภูมิใดท่ีจะเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม
เทากับภูมิ ท่ีเปนมนุษย ถาไปเกิดในภูมิของสวรรคมันก็มีแตความสุข          
ความสะดวก ความสบาย ความเพลิดเพลิน ถาไปเกิดเปนพรหมอยางนี ้          
ก็เอาแตความสงบ ท้ิงส่ิงภายนอกท้ังหมด ไมเอาอะไร มีแตสงบ สวรรคและ
พรหมโลกยอมมีอายุขัยจํากัด เมื่อหมดอายุขัยแลวก็ตองยอมกลับมาเกิดอีก 
ถาไปเกิดในภพภูมิสัตวเดรัจฉาน สัตวนรก พวกนี้ก็ยากลําบากนะ ก็ยอมไมมี
ความสามารถท่ีจะประพฤติปฏิบัติธรรมเขาถึงมรรคผลนิพพานได  

การเกิดมาเปนมนุษยนี้เปนภพภูมิที่ดีที่สุด เมื่อเราเกิดมาเปน
มนุษยแลวเราจะพากันทําอยางไร...? 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนมีสติสัมปชัญญะ กลับมาหา        
ความสงบ ตั้งใจใหดี ๆ นะ เพราะเราเกิดมายอมไดพบไดสัมผัสกับรูป          
กับเสียง กับกล่ิน กับรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ลาภยศสรรเสริญ           
ทุกอยางนั้นมันยอมมี ท้ังคุณและโทษ เราเกิดมาเรายอมมีความแก             
ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ไดตามใจและไม ไดตามใจ             
ส่ิงนี้มันเปนของมีอยูประจําโลกท่ีจะตองใหเรารูจักรูแจง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเรา
ไดพบไดสัมผัสนั้น ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมจีรังย่ังยืนท้ังนั้น ส่ิงท่ีดีนั้นก็ยอมจากไป           
ส่ิงท่ีไมดีนั้นก็ยอมจากไป ใหเราพากันรูจักรูแจง ไมมีอะไรท่ีจะจีรังย่ังยืน 



  

๑๑๑๑  

  

จิตใจของเราถึงจะมีสติถึงจะมีปญญา เพื่อใจของเราจะไดไมเปนทุกข         
กับอะไร ส่ิงท่ีเราพบท่ีเราสัมผัสในชีวิตประจําวันนั้นถือวาเปนโอกาสท่ีเราจะ
ปฏิบัติใจ ใหใจของเราเขาถึงพระนิพพานในชีวิตประจําวันของเราไปเร่ือย ๆ 
ถือวาเปนการอบรมบมอินทรียไปในตัว  

ส่ิงท่ีไมไดตามใจนั่นแหละคือเคาเอาพระนิพพานมาใหเรา เราจะได
ฝกทําใจไม ใหมี ทุกข  ฝกทําใจใหสบาย อบรมบมอินทรีย ไปเ ร่ือย ๆ                
ถาทุกอยางไดตามใจหมด เราก็ไมไดฝกทําใจใหสบายนะ  

อารมณที่เราไดตามใจนั้นเปนอารมณของสวรรคนะ... 

สวรรคนั้นมันมีอายขุัยนะมันตั้งอยูไมไดนาน 

เดี๋ยวมันก็ตองจากเราไป เม่ือมันจากเราไปแลวมันก็กลายเปนนรก 

การท่ีเราไดตามใจเรานั่นแหละมันก็เลนงานเรานะ การท่ีไมไดตามใจ
เรานั้น ถาเรามีสติสัมปชัญญะนั่นแหละมันเอาพระนิพพานมาใหเรา         
ส่ิ ง เหล านี้ มั น เปนปรากฏการณของอารมณ ในชี วิตประจํ า วันน ะ               
เราตองมีสติสัมปชัญญะแกจิตแกใจของเราไปเร่ือย ๆ  

ทุกวันนี้นะ... เราทุก ๆ คนมุงอารมณของสวรรค มุงความสุข            
ความสะดวก ความสบาย อยูดีกินดี สุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองมีทรัพย
สมบัติมาก มีลูกนองพองบริวาร มีอํานาจวาสนา ในบานในเมืองในสังคม 
อารมณอยางนี้แหละเคาเรียกอารมณของสวรรค อารมณของสวรรค           
นี้แหละมันทําใหพวกเราหลง ใหสัตวโลกท้ังหลายเวียนวายตายเกิด          
ไมรูจักท่ีจบท่ีส้ินนะ  

 



  

๑๒๑๒  

  

ทุกวันนี้เราทุกคนไมไดพากันประพฤติปฏิบัติธรรม 

เราจึงพากันหลงในอารมณของสวรรค ถึงตองเวียนวายตายเกิด 

"เทากับเราเปนคนรับจางมาเกิด..." 

 

อะไรเปนคาจางรางวัลของเรา...? คาจางไดแก รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ลาภยศสรรเสริญ มันเปนรางวัลจางใหเราตองมา
เวียนวายตายเกิด 

พระพุทธเจาทานใหเรามีสติสัมปชัญญะ เห็นโทษในการเวียนวาย
ตายเกิด  

ความสุขความดับทุกขของมนุษยนั้นคือจิตใจเขาถึงพระนิพพาน 
จิตใจสงบจิตใจท่ีมีพุทโธ  "ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน" ไมตามอารมณ ไมว่ิงตาม
อารมณ  

อารมณ คือความอยากความตองการ มันเผาเราทุกคนนะ ทําใหเรา
ตกนรกท้ังเปนเลยนะ เรายังไมตายมันก็เผาเราอยูอยางนี้ท้ังวันท้ังคืนนะ 

พระพุทธเจาทานถึงใหเรารูจักอารมณ เมื่อเรารูจักแลวเราจะได
อบรมบมอินทรีย สรางบารมี มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมตามอะไรไป  

พระพุทธเจาทานเมตตาบอกเราทุกคนวา เราทุกคนท่ีอยูเดี๋ยวนี้นะ 
เราพากันอยูเพียงรอวันตายเทานั้น ไมวาเราจะทําอะไรอยูเราเพียงอยู          
รอวันตายเทานั้น เราอยาพากันมาเพลิดเพลิน มาลุมหลงอยูไมได ชีวิตของ
เรามันเหลือนอยเขามาทุกที เวลาเราทุกคนมันเหลือนอยเขามาทุก ๆ ทีนะ  



  

๑๓๑๓  

  

เราอยาพากันมาหวงลูกหวงหลาน หวงทรัพยสมบัติ เราอยาไปคิดวา
เรายังไมพรอมในการประพฤติปฏิบัติธรรม ส่ิงตาง ๆ นั้นแหละมันกําลัง         
เอาพระนิพพานมาใหเรา เราอยาไปหวงโนนหวงนี่  กังวลโนนกังวลนี่            
เราไปคิดมากกังวลมากมันก็ไมไดอะไร ส่ิงตาง ๆ นั้นนะพระพุทธเจาทาน 
ถือวาเปนเทวฑูตมาบอกมาสอนมาเตือนใจของเราวา ทุกส่ิงทุกอยางนั้น          
มันจะเปนไปตามความตองการความปรารถนาของเรานั้นมันเปนไปไมได  

เราอยาพากันไปหวง.... 

ตัวเราเองก็ยังเอาตัวเองไมรอดอยูแลว เราจะไปรอดไดอยางไร...? 

ตัวเราเองมันแกขึ้นมาทุกวัน มันเจ็บขึ้นมาทุกวัน รางกายของเรา        
มันทรุดโทรมลงไปทุกวัน โรคภัยไขเจ็บก็ย่ิงทวีคูณขึ้น ท้ังโรคปวดแขงปวดขา 
โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน โรคท่ีกินไมไดนอนไมหลับนะ เรากินไมคอย
จะได นอนไมคอยจะหลับ เราก็ยังไมพากันรูสึกตัวเลย วาธรรมชาติเคามา
บอกเรามาสอนเรา ใหเราไปพระนิพพานนะ  

เราเห็นมั๊ยนั่นนะ ท่ีเด็กมันกําลังเกิดมานะ เด็กมันกําลังเดินว่ิงเลนนะ 
เราเห็นมั๊ยคนหนุมสาวท่ีมันเปนปรากฏการณท่ีเราเห็นชีวิตประจําวันนะ  
เราเห็นมั๊ยคนวัยกลางคน เคากําลังทํามาหากิน เราเห็นมั๊ยคนแก ๆ นะ         
เราเห็นมั๊ยเราไดยินมั๊ยคนท่ีเคาตายนะ ส่ิงเหลานี้แหละมันเปนเทวทูตมาให
เรารูเราเห็นใหเราไดยินนะ ใหเรามีสติ มีสัมปชัญญะ  

 

 



  

๑๔๑๔  

  

 

 

 

 

เราทุกคนเกิดมาก็เกิดมาคนเดียว 

เวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ไปคนเดียวนะ 

เราจะมาหวงลูกหวงหลาน หวงทรัพยสมบัติไปทําไม 

แมแตตัวเราเองก็ยังเอาตัวไมรอดอยูแลว 

เราแก เราเจ็บ เราตายนั้นไมมีใครชวยเราได... 

 

 

 

 

 



  

๑๕๑๕  

  

 

เรารูตัวรูตนหรือเปลาวาตัวของเรานั้นนะจะตองไปพระนิพพาน..? 

ตองฝกใจดีใจสบายตองฝกมีสติสัมปชัญญะ เพื่อทําใจใหออกจาก
วัฏฏะสงสารท้ังหลายท้ังปวง  

ชีวิตของเราท่ีเหลืออยูนี้แหละถือวาเปนชีวิตท่ีประเสริฐ ชีวิตท่ีอบรม
บมอินทรีย ชีวิตท่ีปฏิบัติตนเพื่อมรรคผลนิพพาน สวรรคนั้นเราไมเอา           
สวรรคนั้นเราไมตองการนะ ถึงแมจะสะดวกสบาย สนุกสนาน มีความ
เพลิดเพลินตาง ๆ แตสวรรคนั้นก็มีอายุขัยจํากัดนะ สูประพฤติปฏิบัติอบรม
บมอินทรียไปพระนิพพานไมได  

เราทุกคนเกิดมาก็เกิดมาคนเดียว เวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ไป         
คนเดียวนะ เราจะมาหวงลูกหวงหลาน หวงทรัพยสมบัติ ไปทําไม               
แมแตตัวเราเองก็ยังเอาตัวไมรอดอยูแลว เราแก เราเจ็บ เราตายนั้นไมมีใคร
ชวยเราได  

พระพุทธเจาทานใหเราฝกจิตฝกใจ ฝกปลอยฝกวาง อยาไปทุกข       
กับลูกกับหลาน กับญาติพี่นองวงศตระกูล "เร่ืองของใครก็ใหมันเปน         
เร่ืองของใคร..."  

เราสมควรแลวท่ีจะฝกตัด ฝกปลอย ฝกวาง เราทําตามใจตัวเอง        
ทําตามอารมณตัวเองจนมันมีเร่ืองมีราว เร่ืองไมมีมันก็มี เร่ืองเล็กก็เปน        
เร่ืองใหญ มันมีสารพัดเร่ือง ก็เพราะเราทุก ๆ คนนี้ ทําตามความคิด               
ทําตามอารมณ เมื่อเราคิดแลวเราก็ทําตามความคิดนะ มันเลยเปนกรรม 



  

๑๖๑๖  

  

เปนเวรท่ีเรากอขึ้น มีลูกมีหลาน มีเหลน มีความทุกขยากลําบากตามมา      
เปนกระบวนการ มันเปนการเวียนวายตายเกิดท่ีไมมีวันจบวันส้ินนะ  

เราพากันมาตั้งสติ ตั้งสัมปชัญญะใหดี ๆ ยับย้ังชางจิตชางใจของเรา
ใหมันสงบนะ... 

พยายามกลับมาแกใจของตัวเอง มาแกการกระทําคําพูด... 

 มาอดมาทน เพื่อใหใจของเราสุขุมรอบคอบ มาทําใจของเราใหมัน
สบาย ใจของเราไมมีทุกข ปลอยวางเร่ืองลูกเร่ืองหลาน เร่ืองทรัพยสมบัติ 
ลาภ ยศ สรรเสริญ นินทา เราตองฝกมาปลอยมาวางออกจากจิตจากใจ           
ใหมันหมดมันส้ินกอนเราจะหมดลมหายใจ  

ใหถือวาลูกหลานของเราท่ีมันไมไดตามใจของเรานั่นนะมันเอา         
พระนิพพานมาใหเรา ใหเราพากันหูตาสวางบาง ใหรูวาความเจ็บความปวย 
เจ็บไขไมสบายนั้นนะมันเอาพระนิพพานมาใหเรา เคากําลังบอกเราอยูนะวา
ทุกอยางนั้นนะมันไมใชเราไมใชของเรา เราอยาพากันอยากพากันโลภ       
เราอยาพากันหลง เราอยาพากันเปนคนโง เปนแมลงเมาบินเขากองไฟ         
เราว่ิงตามความคิด ตามอารมณ ตามความอยากนั้น มันเปนส่ิงท่ีไมจบ                
มันเปนส่ิงท่ีไมส้ิน  

 

ทุกคนนะหวงลูกตัวเอง หวงหลานตัวเอง หวงธุรกิจตัวเอง... 

          ตัวเองนั่นแหละมันนําตัวเองไปสูนรกนะ  

 



  

๑๗๑๗  

  

ตัวเองมีที่ไหน...? ตัวเองไมมี... ความเปนเด็กของเรามันก็หายไป 
ความเปนหนุมสาวเราก็หายไป ความเปนกลางคนเราก็หายไป ความเปน 
คนแกของเรามันก็กําลังทรงอยูนะ อีกไมนานความเปนคนแกของเรามันก็
หายไปนะ หายไปท่ีนี้แหละ “เรียบรอย” ถูกเคาเผาไปแลว ไมเหลืออะไรละ
ท่ีนี้... 

ทุกส่ิงทุกอยางเคามาปรากฏการณ มาบอกมาสอน มาเปนเทวทูต
บอกเรา ใหเราพากันไปพระนิพพาน เพ่ือใหเราทุกคนไดสรางบารมี ไดสราง
ความดี ท่ีเราเปนบุคคลท่ีประเสริฐท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย  

เรามีความสุขเราก็อยาไปหลง มีสติสัมปชัญญะใหดี เรามีความทุกข
เราก็อยาไปหลง มีสติสัมปชัญญะใหดี ใหเรากลับมาหาตัวผูรูคือใจของเรา  

เราจะเอาใจของเราไปไวที่ไหน...? เอาใจของเราไวกับใจนี้แหละ  
ใจของเราก็คือตัวผู รู  รู ใจของเราใหมันชัดเจน ท้ิงอารมณตาง ๆ นะ             
ใหมันเห็นใจชัดเจน ใจของเราจะไดสงบ เราจะไดอบรมบมอินทรีย            
ไป เ ร่ือย  ๆ  เหมื อนกับ เราป ลูกตน ไม นี่ แหละ  เราป ลูกตน เ ล็ก  ๆ             
แลวก็ใหน้ําใหปุยไป ตนไมก็จะคอย ๆ โตไปเร่ือย ๆ การอบรมบมอินทรีย
สรางอริยมรรคก็เปนอยางนั้น เราตองทําติดตอไปทุก ๆ วัน อยาไปขี้เกียจ
อยาไปขี้คราน อยาไปเผลอ อยาไปประมาท  

สติสัมปชัญญะของเรามันตองทํางานไปเร่ือย ๆ สติสัมปชัญญะ          
นั่นแหละคือ “ศีล สมาธิ ปญญา” มันจะมารวมกันเปนหนึ่งคือใจของเรานี้ 
มีสติสัมปชัญญะ  



  

๑๘๑๘  

  

การประพฤติการปฏิ บัตินั้ นนะ  ไม เ ลือกกาล ไม เ ลือก เวลา           
และสถานท่ี ปฏิบัติไดอยูทุกหนทุกแหง ไมวาเราจะอยูท่ีไหน เราทุกคน         
ตองมาแกท่ีจิตท่ีใจของเรา  

พระพุทธเจาทานตรัสวาไมใหเราทุก ๆ คนประมาทนะ ปลอยเวลา
ไปโดยไมไดปฏิบัติธรรม แกจิตแกใจของตัวเอง อุบัติเหตุแตละคร้ังยอมเกิด
จากความประมาทนะ ผูประมาทมันตองเจ็บอาจจะถึงพิการหรือตายได          
ก็เพราะความประมาทนะ 

พระพุทธเจากอนท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทานก็เปนหวงเรา 
ทานใหเราทุก ๆ คนอยาไดพากันประมาท เพื่อจะทําประโยชนของเราเอง 
และประโยชนของคนอื่นนะ  

 

ใหเราถือโอกาสถือเวลาวาเราเปนผูประเสริฐที่ไดเกิดมาเปนมนุษย 

สามารถกระทําไดแตสิ่งทีด่ี ๆ คือมาสรางมรรคผลนิพพานใหกับตัวเอง 
 

เราอยาไดเอาความสุขความดับทุกขในอารมณของสวรรค ในสุขภาพ
รางกาย เห็นมั๊ยรางกายเคากําลังบอกเราทุกวันนะวา เดี๋ยวนี้แขงขาของเราก็
ไมเหมือนเดิม กําลังวังชาของเราก็ไมเหมือนเดิม เคากําลังบอกเราสอนเรา
วาเราตองไปพระนิพพานใหไดนะ  

เราพยายามเจริญสติสัมปชัญญะ เอาการงานมาสรางอินทรียบารมี 
เราทํางานเพื่องาน ทํางานเพื่อเ สียสละ ทํางานเพื่อไมมีตัวไมมีตน             
เพราะตัวเรามันก็ไมมี คนอื่นท่ีอยูรวมกับเรา ก็ถือวาไมมีเหมือนกัน           
ทุกอยางลวนแตเกิดขึ้น ทุกอยางลวนแตตั้งอยู ทุกอยางลวนแตดับไป           



  

๑๙๑๙  

  

ไมมีอะไรมี ไมมีอะไรเปน มันมีแตธรรมะเทานั้น ถาเราไมเอาใจของเรา         
เขาไปยึดไปถือ ส่ิงเหลานี้ก็ลวนแตเปนธรรมะ ลวนแตเปนพระนิพพาน          
เปนอินทรียบารมีใหเราเจริญแกกลาไปเร่ือย ๆ   การประพฤติการปฏิบัตินะ  
มันตองอาศัยกาลอาศัยเวลามันถึงจะเปนมรรคเปนอริยมรรคนะ ถึงจะเปนผล  

พระพุทธเจาทานไมใหเราทอแททอถอย...  

ทําไปเร่ือย ๆ ปฏิบัติไปเร่ือย ๆ อยาไปคิดวาเมื่อไหรเราจะได          
บรรลุธรรมเสียที ตัวความอยากความไมอยากนี้แหละมันเปนปญหา            
สําหรับเรา อันนี้เปนเพียงอารมณ เปนความรูสึกนึกคิด  

การไดนอมนําพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจามาบรรยาย         
ในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขออํานวยอวยพรใหทานท้ังหลายพากัน
ประพฤติปฏิบัติเขาถึงพระนิพพานดังพระพุทธเจาทานไดกลาวไวเบ้ืองตนนี้
ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

เช้าวนัพธุที ่๑๙ กนัยายน พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



  

๒๐๒๐  

  

 

การประพฤติปฏิบัติ คือการมาแกท่ีตัวเอง... 

การประพฤติการปฏิบัติธรรมะ... พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คน
มาแกท่ีกาย คือ "การกระทําของเรา" อันไหนไมดีไมถูกตองไมใหเราทํา        
ถึงเราจะเคยทําท่ีแลว ๆ มาตองหยุด “มาแกท่ีวาจา...” คือคําพูดของเรา 
อันไหนไมดีเราอยาไปพูด มาเปล่ียนคําพูดเราใหม  มาปรับปรุงคําพูดใหม 
เพราะคนเราทุกคนมันเปล่ียนแปลงตัวเองได แมแตเราพูดดี เราพูดถูกตอง 
พระพุทธเจาทานก็ไมใหเราพูดมากเกิน “มาเปล่ียนแปลงความคิด...”      
อันไหนมันไมดีก็อยาไปคิด มันอยากคิดเราก็ไมคิด แมส่ิงนั้นมันดี...ถามัน
มากเกินทานก็ไมใหเราคิด ใหอดใหทน ถาเราไมอดไมทนนะ แมเราจะมี
ความรู เราจะเปนคนฉลาดนะเราก็ไมอาจสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง
ไปในทางท่ีดไีด  

ปญหาตาง ๆ ท่ีมันเกิดขึ้นแกเรานี้ มันไมใชมาจากคนอื่น มันมาจาก
ตัวของเราเอง เกิดจากการกระทําของเราเอง เราทุก ๆ คนตองปรับตัวเอง 
เขาหาธรรมะ ตองพากันอดพากันทน ใหทุกทานทุกคนนะทําใจใหสงบ        
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ มาพินิจพิจารณาตัวเองวา กายวาจาใจของตัวเอง
สวนไหนมันบกพรอง เราจะไดแกในสวนนั้น ๆ เพื่อจะใหการแกปญหาของเรา
น้ันถูกตอง ส่ิงอ่ืน ๆ ใหทุกทานทุกคนถือวามันเปนโอกาสท่ีใหเราไดฝกจิตใจ 
สรางบารมี สรางความดี สรางคุณธรรม  

ประการแรก... ตองใหใจของเราสงบ ตองใหสติสัมปชัญญะของเรา
สมบูรณ  



  

๒๑๒๑  

  

สตินั่นแหละคือ “ศีล สมาธิ” สัมปชัญญะคือความรูตัว นั่นแหละ   
คือตัว “ปญญา” ถาเราไมมีสติ เราไมมีสมาธิ การทรงตัวของเรามันก็ทรงตัว
ไมไดเพราะใจของเราไมสงบ  

ความอยากของเรานะมันมีกับเราทุก ๆ คนนะ...มันเผาหัวจิตหัวใจ
ของเราเปนเปลวเพลิงเปลวไฟ รอนรนไปหมด "เรายังไมตายนะมันก็ถูก
ความอยากความตองการนี้เผา..." 

พระพุทธเจาทานใหเรารูจักใจตัวเอง รูจักอารมณตัวเอง เพื่อจะได
หยุดตัวเอง เพื่อใหใจของเรามันสงบ ใหใจของเรามันเย็น เพื่อจะไดให
สติสัมปชัญญะของเราสมบูรณ  

คนเรานะถาใจของเรามันอยูกับอนาคต มีความหวังอยูกับอนาคตนะ 
ทุกคนยอมมีความทุกขแน เราพยายามมาแกกายวาจาใจของตัวเอง             
ในปจจุบัน เพื่อเปนคนไมว่ิงตามความคิดตามอารมณ  

ปจจุบันเปนสิ่งที่เราจะตองแกไขตัวเอง...   

พระพุทธเจานะทานใหเราทุกคนไมตองมีความอยาก ไมตองมี          
ความตองการ ตองเปนคนขยัน ตองเปนคนเสียสละ  

คนเรานี้แหละถาคิดวารางกายนี้ก็ไมใชของเรา ทุกส่ิงทุกอยางก็ไมใช
ของเรานะ มันเลยไมอยากทําอะไร เพราะเรายังมีความเห็นผิด... 

เรายังไมเขาใจ... เมื่อไมใชเราไมใชของเรา มันเลยปลอยมันเลยวาง 
ความขี้เกียจขี้ครานความงวงเหงาหาวนอนมันเลยมาครอบงําเรา ใหเรา    
ไมอยากทําอะไร อยากอยูวาง ๆ ๆ ๆ อยากอยูเฉย ๆ ๆ ๆ เพราะทุกอยาง
มันไมใชเราไมใชของ ๆ เรา... 



  

๒๒๒๒  

  

พระพุทธเจาทานสอนวาเมื่อทุกอยางมันไมใชเราไมใชของ ๆ เรานะ 
เราตองขยัน เราตองเสียสละ เราตองเปนผู ใหแกคนอื่น เพราะเรา        
ทุกๆ คนนะไมอยากใหคนอื่น เพราะคิดวาทุกอยางเปนของเรา เปนของพอ
ของแมของญาติพี่นองวงศตระกูลของเรา มันมีเราท้ังนั้น เมื่อมันมีเรา
เมื่อไหรมันก็ตองทุกขทันที เราพยายามพากันมาเสียสละ        

 “งานนี้เปนงานใหญ งานนี้เปนงานละอัตตาตัวตน 

เปนงานละสักกายทิฏฐิ ถือเนื้อถือตัวถือตน” 

 

ความรูสึกท่ีมันเปนตัวเปนตนนี้มันทําใหทุกคนตองเวียนวายตายเกิด  
ในวัฏฏะสงสารอยางไมมีท่ีจบท่ีสุด เรามีความรูสึกในการพักผอนท่ีสบาย    
เรามีความรูสึกในการล้ิมรสอาหารท่ีอรอย ๆ เรามีความรูสึกฟงเสียงไพเราะ 
เรามีความรูสึกในการเห็นรูปสวย ๆ นะ ความรูสึกอยางนี้พระพุทธเจา         
ทานเรียกวาอัตตาตัวตนนะ มันทําใหทุกคนยึดม่ันถือม่ัน ทําใหทุกคนหลง 
ในเหย่ือ หลงในความสุข มันเปนเหตุแหงความเพลินแหงความเพลิดเพลิน  
พระพุทธเจาทานตรัสวา “ในหมูสัตวโลกมวลมนุษยทั้งหลายนะพากัน
เพลิดเพลินอยูหลงอยู แตทานผูรูหาของอยูไม...” เพราะวานี้มันเปนเหย่ือ
ของโลกใหคนติดอยูในโลก ส่ิงเหลานี้นะมันทําใหสติสัมปชัญญะของเรา         
ทุกคนไมสมบูรณ ทําใหไขวเขว...  

ทุก ๆ ทานทุกคนตองมีสติสัมปชัญญะท่ีแข็งแรง เพื่อจะหยุดตัวเอง
เบรกตัวเอง ท่ีจะไดอบรมบมอินทรียใหมันติดตอตอเนื่องกันอยาง            
ไมขาดสาย จะไมไดปลอยเวลาใหจิตใจของเราไปหมกมุนครุนคิด ลุมหลง 
จมอยูในวัฏฏะสงสาร “ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน...เปนหนาที่ของเราทุก ๆ คน
จะตองตัด จะตองละ จะตองวาง"  



  

๒๓๒๓  

  

ทุก ๆ ทานทุกคนนะพยายามอยูกับตัวเองใหมากขึ้น เห็นโทษเห็น
ภัยในวัฏฏะสงสารนะ อยาให ส่ิงตาง ๆ มันมาครอบงําจิตใจของเรา 
ความรู สึกท่ีวาเปนตัวเรา เปนพอเปนแม  เปนญาติพี่นอง เพื่อนฝูง               
วงศตระกูลนี้หรือวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ นะ ส่ิงตาง ๆ ท่ีมันมีอยู             
กับส่ือมวลชนท่ีมันกําลังเปนอยูทุกวันนี้ อยาใหมันมาครอบงําจิตครอบงําใจ
ของเราได. .. ใหมีสติสัมปชัญญะไว เดี๋ยวทุกอยางมันก็จะผานไปเอง              
“ขอสําคัญสมาธิของเราตองแข็งแรง ใจของเราตองแข็งแรง” 

เราตองเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปญญาทุก ๆ อิริยาบถ เพราะการ
ปฏิบัติธรรมมันไมใชการนั่งการเดินการนอน มันอยูท่ีหัวใจของเราท่ีมันอยู  
ทุกหนทุกแหงนะคือการกระทําของเรา  

การกระทําของเรานั้นมันมีทั้งรูปแบบ นอกรูปแบบ...  

เราทุกคนตองปฏิบัติไดทําไดทุกหนทุกแหง เราทุกคนตองทําได           
เราไมตองรอกาล รอเวลา รอสถานท่ี  

ปฏิบัติใหม ๆ เราก็อาจจะคิดวาเปนของยาก... เพราะเราตอง         
ฝนความรูสึก ฝนความเคยชินท่ีจิตใจของเรามันไหลลงไปท่ีต่ํา เหมือนกับน้ํา        
ท่ีมันไหลจากภูเขาสูงตั้งเกาสิบองศา อันนี้ มันเปนความรูสึกของเรา           
น้ีมันเปนกรรมของเราท่ีมันพากันติดความสุขติดความสบาย เราเปนคน         
เอาแตใจตัวเอง ไมไดแกตัวเอง สนองความอยากความตองการจนมันเปน                   
ความเคยชิน ใจของเรานี้แหละ ถามันนึกคิดขึ้นมาเราตองหยุดทันที              
ถาเราปลอยใหมันคิด สองคร้ังสามคร้ังส่ีคร้ังมาก ๆ เขานะ ทุกคนไมมีใคร
เกงท่ีจะหยุดมันได พระพุทธเจาทานตรัสวา “สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง               
การไมทําบาปในทางความคิดดวยประการทั้งปวง”  



  

๒๔๒๔  

  

เรามองดูส่ิงหยาบ ๆ ท่ีเรามองเห็นนะ อยางคนเคาติดบุหร่ีติดเหลา   
ติดยามายาอีอยางนี้ เพราะเคาเปนคนใจออน ทําตามความรูสึกนึกคิด              
ใจแข็งไมพอ หรือขาดสติเพราะวาไมมีสติสัมปชัญญะ "ถาเคายับยั้งจิต         
ไมนึก ไมคิด ทุกคนก็สามารถที่จะละได หยุดได..."  

คนเรานะท่ีมันโกรธถึงกับแสดงความกาวราว ถึงดา ถึงวา ถึงตี           
ถึงฆานะ เพราะเราไมไดหยุดไมไดยับย้ังตัวเอง จนทําใหทุกอยางมันเสียหาย  

ความคิดนี้แหละมันมีทั้งคุณและโทษนะ... อันไหนท่ีจะทําใหเรามัน
ตกต่ํานะ ทุกคนตองใหรูดวยตัวเอง “อดเอา ทนเอา ฝนเอา...” เพื่อใหมัน
เกิดมรรค เกิดปฏิปทา ผลมันถึงจะเกิดได  ถาเรารูเฉย ๆ เขาใจเฉย ๆ นะ 
ถาไมมีการปฏิบัติ ไมมีการอด ไมมีการทนนะ ทุกคนจะเปน “อริยชน”         
ไปไมได...  

เราเห็นคนฉลาดเห็นคนเกง แตทุกคนก็หมดสภาพ เพราะแกปญหา
ตัวเองไมได ถูกกิเลสมันถลุง ถูกกิเลสมันครอบงํา จิตใจไมสงบ จิตใจไมนิ่ง  

ทุก ๆ คนตองถือวาเปนคนโชคดีเปนคนท่ีมีโอกาสเพื่อจะไดฝก           
จะไดปฏิบัติ เพื่อจะไดทบทวนจิตใจใหตัวเองเขาสูพระนิพพานใหได 
เพร าะ ว าพระนิพพานมั น ไ ม ไ ด อ ยู ไ ก ล  มั นอ ยู ท่ี จิ ต ท่ี ใ จของ เ ร า                     
ในชีวิตประจําวัน  

ความเคยชินของคนทุกคนนะเคาเรียกวา “กรรมเกา...”  

ดู ๆ แลวคนนั้น ๆ มันไมมีการเปล่ียนแปลงนิสัยเกามันก็เหมือนเกา 
เพราะวาไมมีภาคปฏิบัติเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง ทุก ๆ คนถึงตองไป



  

๒๕๒๕  

  

เนนท่ีจิตท่ีใจ "ถึงจะไดทําประโยชนตนแลวก็เปนประโยชนทานไปในตัว       
ดวยความไมประมาท..."  

ทุกทานทุกคนอยาไปหาความสุขความดับทุกขท่ีมันไมไดแกไขตัวเรา 
“มันเสียเวลา...” อยางเราพากันอยูไปวัน ๆ ดวยการทํางาน ถาเราไมได
แกไขตัวเอง ไมไดปรับปรุงตัวเองนะ พระพุทธเจาทานตรัสวา “มันเปนการ
เสียเวลานะ...” 

ใจของเรานี้แหละมันผัดวันประกันพรุง... มันขอโอกาสขอเวลา         
ไปเร่ือยแหละ “มันอุทธรณ” ไปเร่ือย ความคิดของเรานี้มันมีมาตั้งแตเรา        
จําความได ตอไปมันก็คิดอยางนี้แหละ มันไมยอมแกไขตัวเอง มันไมยอม
ประพฤติปฏิบัติ ท้ังท่ีทุก ๆ คนมีโอกาส มีเวลาท่ีจะตองแกไขปรับปรุง  

บางคนบอกวาไมมีเวลาเพราะงานมากไมมีเวลาท่ีจะปลีกตัวไปอยูวัด 
พระพุทธเจาทานตรัสวามันไมใชอยางนั้น... เราจะทํางานหรือวาอยูท่ีบาน  
อยูในครอบครัวในสังคมนั่นแหละคือการประพฤติการปฏิบัติ  คือการแกจิต
แกใจของเรา เพื่อใหจิตใจของเราจะไดเกิดมรรคเกิดผล  

เร่ืองของคนอื่นก็ใหเปนเร่ืองของคนอื่น เคาไมปฏิบัติก็ชางเขา              
แตเราตองสรางความดีสรางบารมีทุกหนทุกแหง ปรับใจของเรา ปรับคําพูด
ของเรา ปรับการกระทําของเรา เพื่อกายวาจาใจของเราจะไดเปนศีล              
เปนธรรมอยูทุกหนทุกแหง  

เราอยาไปคิดวา “เราปฏิบัติขวางโลก” 

ปฏิบัติไมเหมือนคนอื่นกลัวคนอื่นเคาวา... 



  

๒๖๒๖  

  

การปฏิบัติธรรมนั้นนะมันไมขวางคนอื่น คนอื่นเคาไมวา... 

เพราะในโลกนี้เคาตองการคนดี เคาใหเราเรียนหนังสือตั้งแตอนุบาล
จนจบดอกเตอรเพื่อใหเราเปนคนท่ีเสียสละและมีคุณธรรม เคารับเราเปน
พนักงานเจาหนาท่ีเพื่อเราจะไดเปนผูท่ีมีคุณธรรม เสียสละ รับผิดชอบ        
ในหนาท่ีของตนเอง เคาใหเราเปนผูจัดการนะ เพื่อเราจะไดเปนคนท่ี
เสียสละ มีคุณธรรม รับผิดชอบ เคาแตงตั้งใหเราเปนโนนเปนนี้นะเรายังไมรู
เหรอวา เคามอบใหเราเปนคนรับผิดชอบ เปนคนมีคุณธรรม เปนคนท่ี
เสียสละ “ใหเราทุกคนรูนะวาทุกคนเขาตองการใหเราเปนคนดี...” 

เราทําดีก็กลัวไมพออยูพอกิน กลัวเสียเปรียบ กลัวคนเอาเปรียบ      
อันนี้เปนความคิดเห็นที่ผิดพลาดมาก นี่เรายังไมรูจักความดีความถูกตอง 
ท่ีแทจริง เราอยาไปเอาโลกธรรมใหมาครอบงําจิตใจของเราใหมันขุนมันมัว  
เราอยาเอาคนอ่ืนเปน ท่ีตั้ ง  เอาสังคมท่ียังไม ไดมาตรฐานเปน ท่ีตั้ ง              
ตองเอาความดีความถูกตองความเสียสละเปนท่ีตั้ ง ตองเปนอิสระ            
เปนตัวของตัวเอง มีสติสัมปชัญญะใหมันสมบูรณ มีความสุข ความสงบ 
ความรมเย็นอยูทุกหนทุกแหง ไมวาเราจะอยูท่ีไหนทําอะไร ท้ังท่ีบาน             
ท่ีทํางาน การประพฤติการปฏิบัตินะ พระพุทธเจาทานใหเราเขาใจอยางนี้ 
จะ ไดพากันประพฤติปฏิ บัติ ใหถู กตอง  สร า งความดี  สร างบารมี               
สรางคุณธรรมกัน  “การประพฤติการปฏิบัตินะพระพุทธเจาทานใหเรา 
มาแกที่ตัวเองอยางนี้...”  

ใหทุกคนนะพินิจพิจารณาศึกษาทําความเขาใจ “อยาไปเขาขาง
ตัวเอง ปรับตัวเองเขาหาธรรม” เอาศีลเปนท่ีตั้ง เอาธรรมเปนท่ีตั้ง อยูท่ีบาน
ก็รักษาศีล ๕ ไหวพระสวดมนต นั่งสมาธิ  



  

๒๗๒๗  

  

เรานั่งสมาธินี้แหละ เราอยาไปอยากใหมันสงบ ถาอยากใหสงบเรา
ตองเปนทุกขแน เรานั่งสมาธิก็คือนั่งสมาธิ ไมใชอยากใหมันสงบ เรามีหนาท่ี
หายใจเขาก็ใหรูสบาย มีหนาท่ีหายใจออกก็ใหรูสบาย ความสงบนั้นเคาเกิด
ของเคาเอง เปนของเคาเอง มีโอกาสมีเวลาอันสมควร พระพุทธเจาทานก็ให
เ ร ามา วัดมา เข ากรรมฐานกั น  เพื่ อ บํ า เ พ็ญ  “ เนกขั มมะบาร มี”                  
เพื่อเอาความสุขความดับทุกขทางจิตใจ เพื่อจิตใจของเราจะไดปราศจาก
นิวรณท้ังหลายท้ังปวง 

ขออนุ โมทนากับคุณหมอคุณพยาบาล ท่ี ไดพากันมาอ ยู วั ด                  
มาปฏิบัติธรรม วันนี้ก็จะไดกลับไปบานไปท่ีทํางาน เมื่อรูเมื่อเขาใจแลว           
ก็ขอเชิญทุกทานทุกคนนําพระธรรมคําส่ังสอนเพื่อไปประพฤติปฏิบัตินะ 
เพื่ อ จ ะ ไ ด เ ป นห ลั กทา งจิ ต ทา ง ใ จ  ป ด อบ าย มุ ข  เ ข า ถึ ง ก ร ะแ ส               
พระนิพพานดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

เช้าวนัพฤหัสบดีที ่๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๒๘๒๘  

  

 

เมตตาธรรม ค้ําจุน "ใจ..." 

การประพฤติการปฏิบัติธรรม.... พระพุทธเจาทานมีความเมตตา   
กับเราวาเปนส่ิงท่ีประเสริฐเปนส่ิงท่ีจําเปน ใหเราทุกคนมาปฏิบัติท่ีตัวเรา 
มาแกไขท่ีตัวเรา อยาไปแกท่ีคนอื่น เร่ืองคนอื่นก็เปนเร่ืองของคนอื่น            
เราอยาไปเอาดีเอาชั่วกับคนอื่น ไปเอาถูกเอาผิดกับคนอื่น ใหเรานึกคิด  
เสียวามันเปนโอกาสท่ีจะใหเราไดประพฤติปฏิบัติธรรม ถือโอกาสถือเวลาวา
ส่ิงตาง ๆ  ท่ีมันเกิดขึ้นกับเรานั้น เปนโอกาสท่ีเราจะไดแกจิตแกใจ           
ปรับจิตปรับใจ  จิตใจของเราอยาคลอยตาม อยาเอียงตาม เมื่อคนอื่นเคา 
ทําไมดีทําไมถูก เราก็อยาไปทําผิดเหมือนเคา เมื่อคนอื่นเคาพูดไมดีไมเพราะ
ก็ชางหัวเคา หรือวาคนอื่นเคาเปนโรคประสาทเราก็อยาไปเปนเหมือนเคา 
เคาเปนบาเราก็อยาไปเปนเหมือนเคา เราก็อยูสวนเรา เคาก็อยูสวนเคา...  

อยางเรานี้นะ... มันตองไดยินคําพูดท่ีไมดี เราก็เห็นอาการกิริยา        
เคาเปนโรคประสาท เห็นการกระทํา ของเคามีความเห็นแกตัวอยางนี้แหละ 
ก็ใหนักปฏิบัติท้ังหลายถือวาเราเปนคนโชคดีนะท่ีจะไดแกท่ีใจของเรา      

โลกของเรานี้เต็มไปดวยความเกิดความแกความเจ็บความตาย 
ความพลัดพรากความไมไดสมหวังนะ นี้ก็ถือวาเปนขุมทรัพยเปนอริยทรัพย
ท่ีใหเรามาแกท่ีจิตท่ีใจวาเราก็ยอมเปนอยางนั้นเหมือนกัน เพียงแตเดี๋ยวนี้
มันยังไมถึงเราเนอะ  

 



  

๒๙๒๙  

  

อยางเราเปนคน ๆ หนึ่งอยางนี้แหละ... คนนั้นก็มาฟองวาคนโนน 
ไมดีอยางโนน ไมดีอยางนี้ พระพุทธเจาทานสอนเราวา “เรามีหูก็ฟงไป  
เรามีตาก็ดูไป เราฟงแลวก็แลวไป” อยาไปสานเร่ืองสานราวใหเปนเร่ือง
เปนราว เราฟงคนนี้พูดก็วาเหมือนกับคนนี้ถูก ถาเราฟงอีกคนท่ีเปนคูกรณี
มาพูด เคาก็พูดดีพูดถูกนะ  

พระพุทธเจาทานถึงใหเราทําเร่ืองใหญใหเปนเร่ืองเล็ก ทําเร่ืองเล็ก
ไมใหมีเร่ือง เราพยายามนิ่ง เราพยายามหยุด เราพยายามเย็น เราอยา         
พากัน วุนวาย ว่ิงตาม ส่ิงภายนอก คนเรามีตามันก็ เห็น ส่ิง ท่ีดี ไมดี                
ท้ังน้ันแหละ เรามีหูเราก็ไดยินส่ิงท่ีดีไมดีท้ังนั้นแหละ จะดีหรือจะชั่ว       
ทุกอยางมันก็ เปน “อนิจจัง” ถาเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ เปนทุกข              
เพราะทุกอยางมันเปน “อนัตตา” ไมใชตัวไมใชตน 

พระพุทธเจา ทานใหเรากลับมาปรับปรุงตัวเองอยางนี้แกไขตัวเอง
อยางนี้ จิตใจของเราอยาใหมันพุงไปขางหนา เราพยายามแกไขพยายาม 
ดับทุกขพยายามแกไขตัวเองดวยสติปญญาในปจจุบัน  

 

ใจของเรามันชอบพุงไปขางหนานะ 

มันไมเอาความสุขความดับทุกขในปจจุบันนะ 

 

คนเราตองมีความสุขมีความดับทุกขในปจจุบัน ตองสรางเหตุ          
สรางปจจัยท่ีรูอยูเห็นอยูในปจจุบันใหปจจุบันใหมันเกิดสวรรคเกิดนิพพาน
ในใจของเราใหได  



  

๓๐๓๐  

  

อยางเราทํางานนะใหมันไดพระนิพพานในการทํางาน เราทํางาน
เพื่องาน ทํางานเพื่อเสียสละ ทํางานเพื่อสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ            
ใจของเราไมไดมีจุดมุงหมายอยูท่ีเงิน ถาเราทํางานเพื่อเงิน ใจของเราก็จะ
อยูท่ีเงินจองอยูท่ีเงิน การงานของเรามันเลยเผาเรา มันท้ิงปจจุบันไป            
มันไปอยูกับอนาคตโนน มันไปอยูกับตอนส้ินเดือนท่ีจะไดรับเงินเดือนโนน   

 

อยางเรากวาดบานอยางนี้แหละ 

ถาใจของเราตองการใหบานสะอาด ถาเราคิดอยางนั้นกิเลสมันก็เผาเรา 

 

เราทํางานนี้ก็เพื่อเสียสละ เพ่ือสติสัมปชัญญะสมบูรณเพื่อใจของเรา
จะเย็น เราได ท้ังใจสงบใจเย็น แลวก็ได ท้ังสติสัมปชัญญะแลวก็ได ท้ัง           
บานสะอาด  

พระพุทธเจาทานใหเรามาปฏิบัติในปจจุบันมาอบรมบมอินทรีย          
แตละคนใหแข็งแกรงแข็งแรงมาก ๆ ๆ ๆ  

คนทุกวันนี้นะมันเต็มไปดวย ความอยากความตองการ ความอยาก
ความหลงมันเผาเรา ไมตายก็ถูกเผาเสียแลว อยางใจของเรานี้นะส่ิงไหน             
มันชอบมันหลงมันก็จะคิดอยางนั้น ไมวาจะหลงในรูปในเสียงในลาภยศ
สรรเสริญมันก็คิดอยางนั้นแหละ 

พระพุทธเจาทานไมใหเราคิด ทานใหเราอดใหเราทน ไมใหเราคิด 
เมื่อเราไมคิดเราอดเราทนนะ  วันหนึ่งสองวันสามวันอยางนี้ ใจของเรามันก็
จะเย็นไปเร่ือย หกวันเจ็ดวันใจของเรามันก็ย่ิงเย็น  



  

๓๑๓๑  

  

อยางเราโกรธใหใคร โมโหใหใคร เราตองอดเอาทนเอา แกไขจิตใจ
ของตัวเองอยาไปแกไขคนอื่น เราคิดวาอีกซักเจ็ดวัน ใหใจดี ๆ กอนถึงจะดา
ใหเคา ถาเราใจไมเย็นก็ตองใหเราใจเย็นไวกอนเราถึงคอยดาคอยวาเคา  

คนเรานะมันไมอดไมทนนะ อยากไปมันก็ไป “มันไมมีเบรก”          
อยากอยูมันก็ไมไปนะ เพราะวา “มันไมมีคันเรงนะ” เราตองปรับใจเขาหา
ธรรมะ อยาไปดึงธรรมะเขามาหาตัวเอง"คนรูคนฉลาดนะมีเหตุผลเยอะ 
พยายามดึงธรรมะเขามาหาตัวเอง ไมปรับตัวเองเขาหาธรรมะ"  

เราทุกคนนะพยายามแกท่ีตัวเองใหใจมันสงบใจเย็น เม่ือใจมันสงบ
ใจเย็น ปญหาตาง ๆ มันก็ไมมี ท่ีปญหาตาง ๆ เรามีก็เพราะวาใจของเรา   
ไมสงบ เราอาจจะเครียดเร่ืองการเร่ืองงานเร่ืองลูกหลานสารพัดเครียด                
ใจของเราไมสงบ มองอะไรมันก็เกะกะไปหมด  

เคายิ้มให...ก็วาเคาเยาะเยย  

เคาพูดเสียงดังฟงชัด...ก็วาเคาพูดกระแทกแดกดัน  

สาเหตุก็เพราะใจของเราไมสงบ ใจของเราไมเย็น... 

พยายามเขมแข็ง เวลาท่ีแข็งแรงสุขภาพดีใจมันก็คิดอยางหนึ่ง             
เวลาเหน็ดเหนื่อย ออนเพลีย เมื่อยลา สุขภาพไมแข็งแรง จิตใจก็อีกอยางหนึ่ง 
เราอยาไปสนใจนะ เราพยายามปรับตัวเองเขาหาธรรมะ เพราะวาสวรรค
นิพพานมันเปดอยูแลวมันมีอยูกับเราทุก ๆ วันในชีวิตประจําวัน พยายาม
แกไขปรับปรุงจิตใจนะ  

 



  

๓๒๓๒  

  

คนเราถาใจมีความสุขเวลามันผานไปเร็ว แตเวลามีความทุกข        
อยางเรานอนไมหลับดูเหมือนคืนหนึ่งมันยาวนาน คนท่ีเกิดในสวรรคนะ         
รอยปของเมืองมนุษย เคามีความรู สึกเหมือนกับวันหนึ่ งของเขานี่ เอง          
เพราะเคาสบาย ย่ิงถาเราปรับจิตปรับใจเขาหานิพพานนะย่ิงใจดีกวานั้น           
ใจเย็นกวานั้น ดูตัวอยางพระอรหันตทานสบายนะ เขานิโรธสมาบัติเจ็ดวัน        
ก็เหมือนยังไมไดนั่งสมาธิเลย เพราะวาความสบาย ความดับทุกขมันมีท่ีจิต           
ท่ีใจสงบ พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนมาแกที่จิตที่ใจอยางนี้นะ... 

ใครก็มีพอมีแมมีญาติมีพี่นอง มีกิจการกิจกรรมตาง ๆ นะ ไมใหเรา
ฟุ ง ซ า นต าม ส่ิ ง เ หล า นั้ น น ะ  ต อ งพ ากั น ม าฝ ก ใ จ ส งบฝ ก ใ จ เ ย็ น                    
มีสติมีสัมปชัญญะ ทําอยางนี้แหละปฏิบัติอยางนี้แหละ 

เราทุก ๆ คนนี้มีแตมุงจะเอาแตประโยชนสวนตัว...  อยางเราอยู
อยางนี้นะ คนอื่นเคาไมรูจักวาเราเปนใครมาจากไหน เปนคนสําคัญ เปนคน
พิ เศษอยางไร  เค า เลยไม ไดสนใจเรา ไม ได ใหความสําคัญแก เรา                    
ใจเรามันเลยไมสบายเพราะเรามันขาดอะไรสักอยาง อยางน้ีพระพุทธเจา
ทานวาเราเปนโรคทางใจ คือเปนโรคที่คนอ่ืนเคาไมสนใจ เปนโรค             
คนไมถามหานะ   

มันเปนเพราะสาเหตุอะไร...? เปนเพราะวาเราจะเปนแตผูเอา          
มันไมไดเปนคนเสียสละมันตองท้ิงอัตตา ท้ิงตัวท้ิงตนนะ วาเราวาเขา            
วาเรามียศมีตําแหนงเปน ดร. เปนคนรวยเปนคนแกคนเฒา  

เวลาเด็กไมกี่ขวบนะ... เขาพูดกับเราไมดีไมเพราะ เสียงแข็ง               
ไมมีสัมมาคารวะ ไมเหมาะไมควร ใจของเราก็เปนทุกขเปนรอน เปนยักษ



  

๓๓๓๓  

  

เปนมาร  นี่ ก็ ให เ รา ทุกคนรู จั กตั ว เอง เ สียว า เรามี  “ สักกายทิฏ ฐิ”                      
ถือเนื้อถือตัวอยางมากนะ   

ความถือตัวถือตนอยางนี้ เราตองตัด ตองละ ตองท้ิงใหหมด             
เพราะพระนิพพานมันไมมีคนหนุมคนสาว ไมมีคนรํ่าคนรวย ไมมีอัตตา           
ไมมีตัวไมมีตน มันมีแตส่ิงท่ีเอามาพูด เอามาปรุงแตงไมได ถาปรุงแตง
เมื่อไหรมันมีทุกขทันที มันไมใชพระนิพพาน 

ตองฝกทําใจใหสงบ... อัตตาตัวตนเรามีมาก บางทีเราก็ยอมรับ          
ในส่ิงท่ีมันไมเหมาะไมควรไมได ธรรมะของพระพุทธเจามันนอกเหตุเหนือผล 
ถาเราไปเอาเหตุเอาผลมันตองทะเลาะกันแน มันตองแบงพรรคแบงพวก 
แตกความสามัคคีกันแน  

พระพุทธเจาทานถึงใหเราอยูเหนือเหตุเหนือผลวาทุกอยางไมใชตัว
ไมใชตน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นไมได  เราตองมาแก ท่ีจิต ท่ีใจของเรา            
เราตองมาปฏิบัติเพื่อไมมีตัวไมมีตน จะไดไมวุนวาย คนเราพวกหนุม ๆ          
สาว ๆ ถาผิวดําหนอยก็เปนทุกขแลว ถาสิวขึ้นหนอยก็เปนทุกขแลว               
เราไมสวยก็เปนทุกขแลว เราไมหลอก็เปนทุกขแลว แสดงถึงวาเราไมรูจัก
พระนิพพาน ไมรูจักความสงบ ไมรูจักความดับทุกข... 

เราจะเอาโลกธรรมมาย่ํายีหัวใจเรา เอาโลกธรรมมาปดบังพระนิพพาน... 

เราตองละอัตตาละตัวละตน ท่ีไหนมันมี เราท่ี ไหนมันมี เค า            
ไมมีเราไมมีเคาหรอกนะ มันเปนเพียงปรากฏการณมาผานเรา เพื่อใหเราได
ประพฤติปฏิบัติจะไดเกิดสติปญญา แลวก็ผานไป เปนโอกาสท่ีใหเรา              
ไดเขาใจในการปฏิบัติ 



  

๓๔๓๔  

  

มันผานไปตลอดเวลา เราก็หายตัวไปตลอดแหละเรานี.้..  
หายตัวจากเด็กมันก็มาเปนคนหนุม หายตัวจากคนหนุมแลวมันก็

เปนคนกลางนะ ทีนี้ก็หายตัวจากคนกลางก็เปนคนแก ท่ีนี้หายตัวจากคนแก                    
ก็หายไปเลย เคาเผาเราเรียบรอย...  

ทีนี้แหละไมมีอะไรเปนตัวเปนตนนะ . . . การท่ียึดถือนี่แหละ              
เปนทุกขมากลําบากมาก ไมสมควรท่ีลูกศิษยพระพุทธเจามาเปนทุกข           
มาแบกทุกข ไมใชพุทโธ “ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” มันมีแตทุกข มันใชไมได 
พระพุทธเจาทานใหเราทําท่ีสุดแหงกองทุกข โดยท่ีปรับตัวตนของเรา             
ออกใหหมด เพราะตัวตนเราไมมีนะ มันมีแตธรรมะมีแตธรรมชาติ เกิดแก
เจ็บตายอยางนี้แหละ “เราไมรูจัก... แลวก็เอาความอยากของเราเปนหลัก
เปนท่ีตั้ง การเวียนวายตายเกิดของเรามันถึงไมรูจักจบไมรูจักส้ินนะ” 

พระพุทธเจาทานใหเราสมาทานนะ วาเราตองมีเมตตาเยอะ ๆ 
สงสารเยอะ ๆ... สงสารมด สงสารปลวก สงสารยุง สงสารทุก ๆ คน            
อยางนี้แหละ ถาเราเจริญความเมตตาสงสารอยางนี้แหละ เราจะเปนคน          
ไมคอยโกรธ เพราะเมตตาธรรมเปนเคร่ืองคํ้าจุนโลก                

เราอยูรวมรวมกันอยางนี้แหละความเมตตานี้สําคัญ เราขาดเมตตา
เมื่อไหรนะเราเปนยักษทันทีเลย เมตตานี้ถึงตองเจริญใหมาก ๆ นะ              
เ ร าจะ เอาแตพี่ แ ต น อ ง เ ร า  เอ าแตพรรคแตพวก เรา  เอาแต คน                     
ท่ีใหผลประโยชนเรานั้นไมได เราตองเจริญความเมตตาเจริญความสงสาร   
ใหหมด  เหมื อนในหลวง  เหมื อนพระบาทสมเด็ จพระ เจ าอ ยู หั ว                
เหมือนพระพุทธเจานะ  

 



  

๓๕๓๕  

  

 

 

 

 

การที่ยึดถือนี่แหละเปนทุกขมากลําบากมาก 

ไมสมควรที่ลูกศิษยพระพุทธเจา 

จะมาเปนทุกขมาแบกทุกข 

ไมใชพุทโธ “ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” 

มันมีแตทุกข มันใชไมได 

 

 

 

 

 

 



  

๓๖๓๖  

  

ทุก ๆ คนไมวาอยูวัดไมวาอยูบานไมวาอยูท่ีไหนนะ ส่ิงท่ีเคาตองการ
คือความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจคือกําลังใจคือความอบอุน             
เราทุกคนตองประพฤติปฏิบัติ เราทุก ๆ คนตองประคับประคองกัน               
อยาพากันหนานิ่วคิ้วขมวด เดี๋ยวเราจะไมใชเปนนักปฏิบัติ มันไมใชเครงครัด
มันเปนเครงเครียดไป ความอบอุนมันก็ไมเกิดแกเราไมเกิดแกคนอื่นนะ     
ตองอดเอาทนเอา อดไดทนได ความอดกล้ันเปนเคร่ืองเผากิเลส ถาเราไมอด
ไมกล้ัน เราไมทําอยางนี้แหละใจของเรามันหยุดไมไดเย็นไมได  

เราอยูเปนหมูเปนคณะนี้สิ่งที่สําคัญเร่ืองคําพูดนะ...  

บางทีเราอาจจะวาเราพูดดีพูดเพราะ แตบางทีเราสุขภาพไมด ี           
มันนอนไมหลับ การพักผอนเราไมพอ หรือคนอื่นเคาทําไมถูกนั่นแหละ           
เรามันเครียดโดยไมรูตัว คําพูดของเรามันเลยออกมาเสียงแข็งและกระแทก
แดกดัน ส่ิงเหลานี้แหละพระพุทธเจาทานก็ใหเราทุกคนพากันรูตัวเองนะ 
คําพูดท่ีเราพูดออกไปตองเปนส่ิงบรรณาการหรือวาเปนส่ิงท่ีหอมหวนนะ  
คน ท่ี ได ยินไดฟ งตอง เจ ริญเมตตาว า เขากํ า ลั ง เค รียดอารมณ ไม ดี                   
งานหนักไมมีเวลาพักผอน เสียสละเยอะมันเลยเครียด เราก็ตองสงสารเขา 
เราตองเปนผูใหอยาไปเอาอะไรกับเขาอยางนี้แหละ  

พระพุทธเจาทานสอนใหเราเปนผูใหเปนผูเสียสละ เรานี้เสียสละ
อะไรบางหรือยัง...? เคาพูดขัดหูเรา เราก็ไมเสียสละ เราก็เก็บไวใชมั๊ย...? 
เคาเปนโรคประสาทหรือเปนโรคเครียดเราก็ไมไดเสียสละ เราก็ไปเก็บเอา
การกระทําของเคา  

 



  

๓๗๓๗  

  

การเสียสละอยางนี้แหละเปนสิ่งที่ดีนะ... ถาทุกคนเกิดมาเปนผูให
เกิดมาเปนผูเสียสละ ตัวเราก็มีความสุข ครอบครัวเราก็มีความสุข ท่ีทํางาน
ก็มีความสุข ตองพากันเสียสละ "อยางเรามาอยูวัดอยางนี้ก็ถือวาเรามา
เสียสละบาปกรรม..." 

อันไหนท่ีเราเคยแบกเคยยึดเคยถือท่ีเราเปนตัวเปนตนออกมา          
จากจิตจากใจของเรา เรามาสมาทานจะไมเปนโกรธ จะเปนผูท่ีมีเมตตา 
สมาทานจะไมนินทาใคร สมาทานจะไมมองคนอื่นในแงไมดี จะปรับใจ         
ปรับคําพูด ปรับกิริยามารยาท ไมกลัวเสียฟอรมหรอก “การชนะคนอ่ืน               
มันไมดีเทากับที่เรามาเสียสละ เรามาละ เรามาวาง...”  

พระพุทธเจาทานสอนอนุบุพพิกถาแกมานพท่ีเปนโรคเครียดเดินบนไป
เพอไปวา “ที่นี่วุนวาย ที่นี่ขัดของ ที่นี่ไมสงบนะ” พระพุทธเจาทานเมตตา
ตรัสตอบวา “ที่นี่สงบ ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่ไมวุนวาย เธอจงมาในที่นี้เถิด...” 
พระพุทธเจาทานก็สอนเร่ืองการใหทานการเสียสละ การท้ิงอัตตาตัวตน         
การท่ีเปนผูใหไมเปนผูเอา กลับมาแกไขตัวเอง กลับมาปรับปรุงตัวเอง           
ทุกอยางมันก็เขาสูความสงบสูความรมเย็นนะ  

ใหทุกทานทุกคนนะมาภาวนามาพิจารณาตัวเองนะ เรามันอัตตา
ตัวตนมาก มันมีแตจะเอา มีแตจะใหคนอ่ืนดูแลเรา เทคแครเราอยางนี้แหละ 
อยางเราถืออภิสิทธ์ิวาเราเปนคุณพอเปนคุณแม ลูก ๆ หลาน ๆ มันจะมาเถียง
เราไมไดเพราะเราเปนคนเล้ียงเคามา ทุกคนหามเถียง เราเปนสามีชอบขมเหง
ภรรยา เอาแตใจตนเองจนภรรยาเปนโรคกระเพาะ โรคประสาท หนัก ๆ เขา
กลายเปนโรคมะเร็งไปอยางนี้ก็มีนะ ทําใหภรรยาลําบาก ลูกลําบาก...  



  

๓๘๓๘  

  

เราไมไดมองดูตัวเองเลยไมไดเห็นตัวเอง เพราะวามันเปนโรคท่ีจะเอา 
เปนโรคท่ีไมเสียสละ  

เราตองกลับมาดูทุก ๆ คนท่ีเปนเพื่อนของเราเปนครอบครัวของเรา
หรือวาคนอ่ืนอยางนี้แหละวา ทุก ๆ คนควรไดรับความรักความเมตตา   
ความอบอุนความเสียสละจากเรา เราอยาไปโทษอยาไปโกรธเคือง "คนเรา...           
เวลาโมโหใจก็อยากฆา ปากก็ติดระเบิด เวลามันสงบมันก็มาเสียใจ
ภายหลังอยางนี้นะ..."  

ถึงตองหันกลับมาหาธรรมะ กลับมาหาส่ิงท่ีประเสริฐ มาพินิจพิจารณา
ทบทวนตัวเองวา เราควรจะแกตรงไหน ทําอะไรถึงจะไดเขาถึงความสุข           
ความดับทุกขตั้งแตเดี๋ยวนี้เวลานี้ เราไมตองไปหาพระนิพพานมันไกลเกิน             
ถามันจะไดก็ตองเร่ิมไดเดี๋ยวนี้แหละ ถามันจะตกนรกมันก็ตองเร่ิมทุกขตั้งแต
เดี๋ยวนี้แหละ เปนการสรางบารมีเปนการบมอินทรียสรางคุณธรรมของเรา          
ทุก ๆ คนนะ เราทุกคนก็จะได เขาใจเ ร่ืองการประพฤติปฏิ บัตินะวา                  
การประพฤติปฏิบัติมันก็ไมใชเร่ืองยากนะ แตมันตองกลับมาแกท่ีตัวเอง
ปรับปรุงท่ีตัวเอง ทุกคนทําไดปฏิบัติได 

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
วันนี้ก็เห็นสมควรแกเวลา ดวยอํานาจดวยพลังของพระพุทธเจา พระธรรม 
พระอริยสงฆ จงอํานวยอวยชัยใหทุกทานทุกคนจงเขาถึง มนุษยสมบัติ 
สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติดวยกันทุกทานทุกคนดวยเทอญ...  

เช้าวนัอาทติย์ที ่๑๘ สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 



  

๓๙๓๙  

  

 

การอบรมบมอินทรีย... 

คนเรามันมีความหลง... เมื่อมีความหลงแลวมันก็มีความอยาก
ความตองการแลวก็พยายามสรางเหตุ สรางปจจัยเพื่อจะไดส่ิงท่ีตัวเอง
เขาถึงจุดประสงคท่ีตั้งไว... 

พระพุทธ เจ าท าน ให เ รา ทุก  ๆ  คน รู จั กตั ว เอง  ให พากัน มี
สติสัมปชัญญะใหมันสมบูรณ พระอรหันตนะ ทานมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 
กิเลสคือความอยากไมสามารถท่ีจะไปแทรกแซงจิตใจของทานได  

การเจริญสติสัมปชัญญะของเราทุก ๆ คนนี้เปนสิ่งที่ดีแลวก็เปน
สิ่งที่จําเปน 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนใหมีสติสัมปชัญญะ ใหใจอยูกับเนื้อ
กับตัว สวนใหญนะเราไมคอยมีสติสัมปชัญญะ ใจไมคอยอยูกับเนื้อกับตัว   
ไ ม เ ป น ตั ว ข อ งตั ว เ อ ง  ถู ก กิ เ ล สมั น ค รอบ งํ า ถู ก กิ เ ล สมั น กด ดั น                     
ใหกระทําการตาง ๆ โดยไมเหมาะไมควรนะ “ไมมีเร่ืองก็พากันไปทําเร่ือง 
ไมมีปญหาก็พากันไปทําปญหา”  

แรงเหว่ียงของกิเลสหรือความอยากของเรานี้ มันกดดันใหสัตวโลก
ท้ังหลายพากันทําบาปทํากรรมโดยไมรูสึกตัวเอง เลยคิดวาการกระทํา         
อยางนี้เปนเร่ืองถูกตอง เปนเร่ืองธรรมดา เพราะประชาชนคนสวนใหญ
ยอมรับ ยอมรับในการฆาสัตวตัดชีวิต ยอมรับในอาชีพท่ีเอาความสุข          
จากความทุกขของคนอื่น ยอมรับในการบริโภควัตถุ ขาวของเงินทอง             



  

๔๐๔๐  

  

ส่ิงอํานวยความสะดวกสบาย เพราะวาทุกคนนะมันทําเหมือนกัน             
คลาย ๆ กัน พระพุทธเจาทานเมตตาบอกเราวา “เราทําไมถูกตองนะ...!”  

ใหพากันมามีสติสัมปชัญญะใหดี ๆ ใหสมบูรณ เพราะความสุข 
ความสงบความดับทุกข... มันอยูท่ีใจของเราไมถูกกิเลสคือความอยาก            
มาครอบงําแลวใหทําตาม “คนเรานะถากายมันอยู น่ีแตใจมันไปคิด            
เร่ืองอ่ืนนั้นนะ มันไมมีความสุขมันไมมีความสงบนะ...” 

 

ทุกทานทุกคนนะพระพุทธเจาทานใหเราพัฒนาจิตใจของตัวเอง 

พยายามแกปญหาที่จิตที่ใจของตัวเองใหได 

 

เราทุก ๆ คนมาเอาหนา ท่ี เอาการงาน เอาขอ วัตรปฏิ บัตินี้              
เพ่ือมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาเจริญสติสัมปชัญญะ ใหสติสัมปชัญญะ         
เราสมบูรณ “ใจสงออกนะคือใจที่เปนทุกขนะ...” เมื่อเราสงออกมาก ๆ นะ 
ออกซิเจนในสมองเรามันก็ไมสมบูรณ เราก็ไมสามารถท่ีควบคุมตัวเองไดนะ  

การนั่งสมาธิก็ดี การเดินจงกรมก็ดี การทํากิจวัตรตาง ๆ ก็ดีนะ            
ก็เพื่อใหทุกคนกลับมาหาตัวเอง เพื่อทําสติสัมปชัญญะของตนเองใหสมบูรณ 
เพราะเราทุก ๆ คนนะไมคอยไดปฏิบัติตัวเองฝกตัวเองเลย มีแตทําตาม
ความอยากความตองการ แลวก็บริโภควัตถุท่ีไดตามตองการก็พากัน             
หลงเหย่ือ หลงวัฏฏะสงสาร  

 

 



  

๔๑๔๑  

  

ทุกทานทุกคนมีความจําเปนที่จะตองฝกตัวเอง...  

เพราะวาปญหาตาง ๆ นะ ทุกคนตองแกไดดวยการฝกใจของตัวเอง 
เคาพากันขยันพากันอดทนทํามาหากิน ศึกษาหาความรูจุดประสงคก็เพื่อท่ี
เคาจะไดบริโภคความสุข มีความเปนอยูสะดวกสบาย มีหนามีตาในสังคม 
เคาพากันมุงประเด็นไปอยางนี้นะ ตัวเองสบายยังไมพอ ลูกหลานญาติพี่นอง
ก็ใหสบาย ส่ิงเหลานั้นพระพุทธเจาทานถือวายังไมใชเร่ืองท่ีดับทุกขนะ...  

เ ร่ือง ท่ีดับทุกขนะทุกคน ตองพากันมาประพฤติปฏิ บัติธรรม                        
อบรมบมอินทรียเพื่อใหสติสัมปชัญญะนี้มันสมบูรณ มีกําลัง ไมใหความหลง          
มันมาบงการ มาจัดการเรา  

พลังอะไรทุกอยางก็สูพลังของสมาธิไมได ถาเราทุกคนมีสมาธิแลว
เราทุกคนจะเปนตัวของตัวเอง ไมมีอะไรที่จะมาครอบงําเราได  

ส่ิงตาง ๆ นะท่ีเรารูเราเห็นในสังคม ไมวาจะเปนวัฒนธรรมประเพณี 
หรือรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ มันก็มาครอบงําเราไมได 
เพราะเรามีสมาธิ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ เปนตัวของตัวเอง 

เราทุกคนทําดี มันก็จะรูแจงวาไดดีนะ... ปญหาตาง ๆ เราทุกคน 
แกได แตตองมาแกท่ีจิตท่ีใจ ปรับตัวเองเขาหาธรรมะ ถาไมอยางนั้นนะ 
กิเลสของเรานี้มันจะพาเราสรางบาปสรางกรรม ท้ัง ๆ ท่ีเราก็รูอยูแตเราหยุด            
มันไมได เราหยุดมันไมไดหรอกเพราะเราไมมีกําลังพอ ไมมีสมาธิพอ 
สติสัมปชัญญะเรามันนอย มันไมสมบูรณ  



  

๔๒๔๒  

  

ตองอดตองทนนะ... มันอยากคิดเราก็ไมคิดนะ ตองทําอยางนี้            
เร่ืองท่ีเราอยากเราไมตองคิดนะ หลาย ๆ วันใจของเรามันก็เย็นได ถามัน          
ไมเย็นเราไมคิดเร่ืองนี้ เราอยาเปดรูร่ัวใหมันไหลมันซึม ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระพุทธเจาทานสอนใหเราทําอยางนี้แหละคือการไมทําบาปทางใจท้ังปวง  

กายของเรา วาจาของเรานะ การเดินเหินของเรานี่แหละ.. .               
มันเปนอากัปกิริยาของใจนะ มันเปนวัตถุอยางหนึ่งเพื่ออํานวยใหใจของเรา
สะดวกในการทํางานของใจ ใจของเรานี้มีปญหามาก ๆ ๆ ๆ นะ ถาทุกคน 
ไมตั้งใจฝกไมไดตั้งอกตั้งใจฝกหัดปฏิบัติมันเปนไปไมไดท่ีจะหยุดตัวเองไดนะ 
"เราตองอด ตองทน ตองฝน ตองปฏิบัตินะ..."  

พระพุทธเจาทานไม ให เราทุกคนเอาความข้ีเกียจข้ีคราน             
เปนการปลอยวาง  

เราทุกคนมันอินทรียออนนะ เลยพากันเอาความขี้เกียจขี้คราน         
เปนการวางปลอย เปนความไม ยึดไมถือนั้นไม ใช  ไมถูกไมตองนะ              
การปลอยวางอยางนั้นนะเปนอาการท่ีจิตใจไมมีกําลัง เมื่อไมมีกําลังแลว         
มันก็หมดแรง เรงไมออก เรงไมขึ้น เพราะเรายังมีความเห็นผิด . . .             
เราคิดวาเราไมเอาอะไรแลวเราก็ปลอยวาง เราเลยไมทําความเพียร            
เราไมฝนไมอดไมทน 

วินัยที่พระพุทธเจาบังคับเรานะ เราตองปรับใจหาพระวินัย            
ขอวัตรปฏิบัติที่ครูบาอาจารยตั้งกฎเกณฑข้ึนนะ “ใหเราปรับใจเขาหา...” 

  



  

๔๓๔๓  

  

ปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัตินี้ตองใหตอเนื่องกันนะ พยายาม         
เอาปจจุบันใหมันได อยาไปมองไกล เดี๋ยวนี้ก็ปจจุบันนะ แมมันจะผานไป
ขางหนาอีกหลายปมันก็เปนปจจุบันนะ เพราะพระอาทิตยหรือดวงจันทร
เทานั้นนะท่ีมาบอกเวลา แตท่ีจริงแลวใจของเราถาไมอยูกับส่ิงแวดลอม          
เราอยูกับภาคปฏิบัติ มันก็เปนปจจุบันไปตลอด...  

การประพฤติปฏิบัติของเรามันถึงไมมีอดีตไมมีอนาคต ไมมีกลางวัน
กลางคืนนะ เปนการทําหนาท่ีท่ีดีท่ีสุด อยางนี้แหละคือการอบรมบมอินทรีย 

เราอยาไปมองขามความคิดในจิตใจของเราในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ 

เราคิดวาไมเปนไรนะ... ส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ นั่นนะพระพุทธเจา         
ทานตรัสวามันหามมรรคผลพระนิพพานเราหมด “ฝุนนี้มันไมใหญหรอก    
แตถามันเขาตาเรา เราก็มีปญหาเหมือนกัน” 

พยายามหยุด พยายามนิ่ง พยายามอยูกับเนื้อกับตัว ใหสติของเรา
มันดีมันสมบูรณ เราถึงจะเปล่ียนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีได ถาไมอยางนั้น
เราก็จะเปนคนทออกทอใจวาเปนคนมีบุญนอยมีวาสนานอย ชาตินี้ไมมีบุญ         
ไมสามารถท่ีจะไดบรรลุธรรมเหมือนกับเคา “ทุกคนมันก็เหมือนกันหมดนะ 
มันอยูท่ีความคิด อยูท่ีการปฏิบัตินะ” 

การปฏิบัติมันก็ไมใชยากแตเราตองเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ 

การอบรมบมอินทรียมันก็เหมือนกับเราเพาะเล้ียงตนไมแลวก็ปลูก
ตนไมเล็ก ๆ นะ เราพยายามใหน้ําใหปุย ใหแสงแดดอยางสมํ่าเสมอ           



  

๔๔๔๔  

  

ไมมากเกินไมนอยเกิน เดี๋ยวตนไมก็โตเอง มันโตเมื่อไหรก็ไมรู มันโตกลางวัน
หรือกลางคืนก็ไมรู แตรูวามันโต...  

การประพฤติการปฏิบัตินะเราอยาไปสนใจใคร คนอื่นเคาจะปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติก็ชางเคา เพราะคนอื่นก็เปนเร่ืองของคนอื่นไมเกี่ยวของกับเรา 
เร่ืองคนอ่ืนก็ใหเปนเร่ืองของคนอื่นเคาทําดีเคาทําชั่วมันก็เปนเร่ืองของเคา 
เคาไมรูไมเห็นเราวาเปนผูท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไมเปนไร เราไมตองคอย 
ใหใครมาชมเรา เพราะใจของเราไมมีใครรูหรอกมีแตตัวเรารูเทานั้น           
เพราะเราปฏิบัติธรรมเพื่อมุงมรรคผลนิพพาน ไมไดมุงโลกธรรม คอยมา          
ใหใครสรรเสริญ... 

ให เราทุกคนเนนมาหาตัวเอง . . .  ถึ งจะเกี่ ยวของกับคนอื่น                    
ในชีวิตประจําวัน ขอวัตรปฏิบัติ เคาจะทําหรือไมทํา เคาจะมาหรือไมมา       
เราอยาไปสนใจเคา เดี๋ยวเราจะเอาดีเอาชั่วของเคามาเผาเราอีก  

รูจักปลอยรูจักวางวา...จะใหคนอ่ืนเคาเหมือนเรามันคงไมเหมือนนะ 
ถาเหมือนกันหมด ทุกคนก็ไดบรรลุธรรมท้ังโลกเหมือนกันหมด มันไมเหมือน           
นี่แหละมันถึงเปนอยางทุกวันนี้ 

เร่ืองความสุขในการกินการอยูการนอนนะ...  

พระพุทธเจาทานสอนเราใหเราบริโภคเพื่อบรรเทาทุกขเพื่อเราจะได
ปฏิบัติธรรม อบรมบมอินทรีย เราไมตองมาติดมาหลง ความอรอยมันก็ตอง
ผานไปแคล้ินนะ ความสุขความสบายในการพักผอนก็บรรเทาทุกขไป            
ไมกี่ชั่วโมงนะ “ส่ิงเกามันผานไปส่ิงใหมมันก็ผานมา มันไมมีอะไรท่ีจีรัง
ย่ังยืน” พระพุทธเจาทานใหเราคิดดี ๆ อยาไดพากันหลง  



  

๔๕๔๕  

  

คนเรานะถาไมไดบริโภครูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ             
ก็ถือวาชีวิตนี้ไมมี “รส” รูมั๊ยวาถามีรสมันก็มี “ชาติ” มันตองมีการเวียนวาย
ตายเกิด เราก็อยากพากันมี “รสชาติ” รสชาติมันจะพาใหเรามีความเกิด          
ทางจิตทางใจนะ 

สติสัมปชัญญะของเราก็ใหมันแข็งแรง... สติคือความระลึกได 
สัมปชัญญะก็คือตัวปญญา สติกับปญญา มันจะเกี่ยวของกันตลอดนะ           
แลวก็ตั้งมั่นอยูกับสมาธิ  

 

สติสัมปชัญญะถึงเปนตัวศีล ถึงเปนตัวสมาธิ ถึงเปนตัวปญญานะ 

เคาจะไดขับเคล่ือนชีวิตจิตใจของเราสูคณุธรรม... 

 

บางคนไมรูการปฏิบัตินะ ปลอยโอกาสปลอยเวลาไปโดยไมเจริญ
สติสัมปชัญญะ จิตใจของเราจึงไมมีพุทโธ “ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน...” 

ถาใจของเราสงบ สติ สัมปชัญญะสมบูรณนะ มันมีคามีราคา              
กวาทรัพยภายนอก เพราะนี้มันคืออริยทรัพย “ทรัพยภายใน” เปนทรัพย 
ท่ีจะนําเราสูมรรคผลพระนิพพานนะ มันขามพนสวรรคไป เพราะสวรรค          
มันมีการเวียนวายตายเกิดนะ  

 

 

 



  

๔๖๔๖  

  

ใหทุกทานทุกคนมีกําลังใจ มีความพอใจ...  

อยาไปคิดวาถาละความโลภความโกรธความหลงแลวชี วิตนี้             
มันจะหมดรสหมดชาด อยาไปคิดอยางนั้น...!  

คิดอยางนั้นคือคนไม รู ทุกข  ไม รู เหตุแหงทุกข  ไม รูขอปฏิ บัต ิ              
ถึงความดับแหงทุกข พากันสรางปญหา สรางภพสรางชาติใหตนเอง           
อยางนั้นไมถูกตอง “ชี วิตนี้ก็ เสียชาติเกิดท่ีเราไดเกิดมาเปนมนุษย”            
ทุกคนตองทําไดปฏิบัติได...  

หัวใจเราทุกคนนะตองมีพระนิพพานเปนที่ตั้ง...  

จุดมุงหมายคือพระนิพพาน คือการไมเวียนวายตายเกิด อยาให         
เงินทอง ลาภยศสรรเสริญมันซื้อหัวใจเราได  

ทําไมถึงใหซื้อไมไดละ.? เพราะวาส่ิงเหลานี้คือการเวียนวายตายเกิด 
ตองเปนตัวของตัวเอง ตองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ บุคคลท่ีหาไดยาก            
ก็ คื อ บุคคล ท่ี เ งิ นซื้ อหั ว ใจ ไม ได  ล าภยศสรร เส ริญซื้ อ หั ว ใจ ไม ไ ด               
ความรํ่าความรวยซื้อหัวใจไมได... 

พระพุทธเจาทานเปนตัวอยางนะท่ีทานมีความสุขมีความดับทุกข
ท่ีสุดในโลก ไมมีอะไรท่ีจะซื้อหัวใจของทานได ซื้อก็หมายถึงวาใหรางวัลนะ.. 

ลาภยศสรรเสริญขาวของเงินทองนะ เคาเรียกวามันใหรางวัลเรา   
มัน ใหค าจ าง เรา เพื่ อ ให เราเ วียนวายตายเกิด ใน วัฏฏะสงสารนะ               
มันเปนความเพลินมันเปนความหลง มันเปนการผูกใจสัตวโลกใหหลงอยู         
ในวัฏฏะสงสาร  



  

๔๗๔๗  

  

จะมีประโยชนอะไรละ...เราหาอยูหากินตั้งแตเด็ก ๆ สุดทายเราก็แก
เราก็เจ็บเราก็ตาย ไมไดอะไรเลย...! ทุกขยากลําบากเพราะเราหลงเหย่ือ   
เราคิดดูแลวก็สมเพชเวทนาตัวเองนะ...  

การเวียนวายตายเกิดนี้มันเปนเร่ืองสลดใจ ตองพลัดพรากจากพี ่
จากนอง จากพอจากแมไปหาเหย่ือในสถานท่ีตาง ๆ แลวก็แกก็เจ็บก็ตาย 
แลวก็ไมไดอะไร เราพากันคิดดี ๆ พากันทบทวนตัวเองดี ๆ นะ  

พระพุทธเจากอนที่ทานจะตรัสรูนะ...  

ทานเขาฌาน “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” ระลึกชาติในการเวียนวาย 
ตายเกิดของตัวเองและสัตวโลก เปนท่ีสลดสังเวชมาก  

เราท้ังหลายท่ีหลงเหย่ือพากันเพลิดเพลินอยูนะ ตองมาหยุด           
ตองมาตัดนะ มาปรับตัว เองเข าหาธรรมะ ไม ทําตามความอยาก               
ความตองการ ถึงเรียกไดวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกตอง แลวก็
พยายามปฏิบัติอบรมบมอินทรียนะ ถาเราทําตามพระพุทธเจาดวยไมคิด       
ในส่ิงท่ีเรากําลังอยากนะ เจ็ดวันใจของเรามันก็จะเย็น อยางกลางก็เจ็ดเดือน
หรืออยางมากก็ไมเกินเจ็ดปนะ  

ทุกทานทุกคนตองไดบรรลุมรรคผลนิพพานกันหมดทุกคน ถาผูนั้น
ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ... แตถาเรารูเฉย ๆ เราไมนํามาประพฤติปฏิบัติ         
ก็ถือวาเปน “โมฆะบุรุษ” เปนบุรุษท่ีเปลาประโยชน... 

 



  

๔๘๔๘  

  

ให ทุกท าน ทุกคนก ลับมาดู ตั ว เองนะว า เ รา เปน โมฆะ บุ รุษ            
หรือวาเปนโมฆะสตรีมั๊ย...?     

ถาเราไมตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะก็ใหเรารูเลยวาเราเปน “โมฆะ...”         
ถึงจะอายุเกิดนานมันก็ไมมีประโยชน ถึงจะบวชนานก็ไมมีประโยชน            
ถึงจะรูมากก็ไมมีประโยชน บริโภคปจจัยส่ีก็มีแตบาปแตกรรม พระพุทธเจา
ท านต รัสว า เหมือนกับ บุ รุษ ผูหนึ่ ง ท่ีกํ า ลั งบ ริ โภคเหล็กแดง ๆ น ะ            
การท่ีเราไมตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี้มันก็ย่ิงกวาบริโภคเหล็กแดง ๆ ซะอีก  

การท่ีไดนอมนําพระธรรมคําส่ังสอนแหงองคสมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจาท่ีทานเมตตาบอกเราสอนเรา ท่ีพอแมครูบาอาจารยไดให            
นํามาบรรยายในวันนี้ก็สมควรแกเวลา  

ดวยอานุภาพแหงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ.. .            
ขอใหทุกทานทุกคนจงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ตั้งอยูในศีลสมาธิปญญา
ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

 

เช้าวนัจันทร์ที ่๑๙ สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 
 



  

๔๙๔๙  

  

 

การเจริญสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ... 

 

วันนี้ทุกทานทุกคนไดมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาสรางคุณธรรม  
คุณงามความดี เพื่อมาปรับจิตปรับใจเขาหาธรรมะเขาหาความสุขความสงบ
สูความรมเย็น เพื่อจะไดมีความผาสุกในครอบครัว มีความผาสุกในการ
ทํางาน ในการเกี่ยวของกับบุคคลอื่น  

พระศาสนาคือการท่ีมาแกไขตัวเอง แกไขท่ีจิตท่ีใจ มาแกไขท่ีคําพูด 
ท่ีกิริยามารยาท ท่ีความคิดความเห็น เพราะเราทุกคนตองแกท้ังภายนอก
และแกท้ังภายใน ส่ิงท่ีสําคัญก็คือมาแกท่ีจิตท่ีใจของตัวเอง  

ปญหาตาง ๆ นั้นนะมันเกิดจากใจของเราเอง...  

เมื่อใจของเรามันไมมีสติสัมปชัญญะ ใจของเรามันยังไมรูจักทุกข   
ไมรูจักเหตุแหงความทุกข ไมรูขอปฏิบัติถึงความดับทุกข มันก็ยอมสราง
ปญหาใหกับตัวเองและใหกับผูอื่น 

พระพุทธเจาถึงใหเราทุก ๆ คนนะพากันมาทําจิตใจใหสงบ ทําจิตใจ
ใหมีสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ เพื่อท่ีจะไดมาแกไขตัวเองใหมันถูกตอง 
ปญหาใหญ ๆ มันจะไดไมมี ปญหาเล็ก ๆ มันจะไดไมมี ความสุขความสงบ
มันถึงจะเกิดแกเราและครอบครัวเรา และในท่ีทําการทํางานของเรานะ  

 



  

๕๐๕๐  

  

พระพุทธเจาทานเปนครูผูสอนของเหลาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ทานไดเมตตาส่ังสอนหนทางท่ีประเสริฐ      
ท่ีประกอบดวยองค ๘ ประการใหกับเราทุก ๆ คนวา “สมณะที่ ๑ ที่ ๒    
ที่ ๓ ที่ ๔ นั้นมีอยูในธรรมวินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
นอกเหนือไปจากนี้ไมมี..” 

สมณะแปลวาผูมีจิตใจที่สงบ... ความสงบท่ีเราทุกคนจะหาไดนะ
ตองหาท่ีจิตใจของตัวเราเอง หาท่ีการกระทําของเราเอง จะหาจากท่ีอื่น
ไมได ถาเราไปหาท่ีอื่นไปแกไขท่ีอื่นนั้นไมสามารถท่ีจะพบกับความสุข  
ความสงบได ถาเราว่ิงหาจากภายนอกนั้น “ยิ่งวิ่งก็ยิ่งหนี” เหมือนกับ
บุคคลท่ีว่ิงตามตะครุบเงา...  

วัตถุขาวของเงินทองเกียรติยศ ส่ิงเหลานั้นนะไมสามารถท่ีจะเปน   
ท่ีพึ่งท่ีแทจริงของเราได แมแตรางกายของเรานี้ก็ไมจีรังย่ังยืน เราเกิดมา
จนกระท่ังถึงทุกวันนี้นะลวนแตเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง  

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดก็จากเราไป ส่ิงท่ีไมดีท่ีสุดก็จากเราไป ในอนาคตมันก็ตอง
เปนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ ส่ิงท่ีดีก็ตองจากเราไปอยางนี้แหละ ส่ิงท่ีไมดีก็ตอง
จากเราไปอยางนี้แหละ  

พระพุทธเจาทานถึงพาเรากลับมาหาความสงบ ไมให ว่ิงตาม    
ความอยากและความไมอยาก พระพุทธเจาทานตรัสวา ผูท่ีตองการเขาถึง
พระนิพพานนะยอมท้ิงท้ังความชอบใจและความไมชอบใจ “ความอยาก 
มันเลนงานเรา ความไมอยากมันก็เลนงานเราเหมือนกัน” 

ความสุขความดับทุกขของคนเราทุกคนนั้นนะ พระพุทธเจาทาน 
ตรัสวาอยู ท่ีความสงบ อยู ท่ีเรามีสติมี สัมปชัญญะ อยู ท่ีจิตใจของเรา        



  

๕๑๕๑  

  

อยูกับเนื้อกับตัวนะ ส่ิงท่ีเปนอนาคตมันก็เผาเรา ใหใจของเราไมสงบ       
ส่ิงท่ีเปนอดีตก็เผาใจเรา ใหใจของเราไมสงบนะ เราตองมีสติ มีสัมปชัญญะ 
มีปญญา จะไดอบรมบมอินทรียไปเร่ือย ๆ  

“สติสัมปชัญญะน้ันคือศีล สมาธิ ปญญา มารวมกันเปนหน่ึง

คือใจของเราเอง...” 

การประพฤติการปฏิบัตินะ ตองกลับมาหาตัวเอง กลับมาแกท่ีตัวเอง 
ถาเราไมแกมันก็จะมีเร่ืองมีราวไปอยางนี้แหละ รางกายของเรามันแกแลว 
แตอินทรียบารมีของเรามันยังไมแก เพราะเราไมไดอบรมบมอินทรีย          
เรากระทําไปตามความอยากตามความคิดของเราจนเคยชิน จนมันหยุด
ตัวเองไมได ท้ัง ๆ ท่ีรูก็หยุดตัวเองไมได เพราะเรายังไมไดประพฤติปฏิบัติ 
ยังไมไดฝน ยังไมไดอด ยังไมไดทน ยังไมไดอบรมบมอินทรียเลย ทําไปตาม
ความอยากความเคยชินจนมันหยุดไมเปน มันว่ิงตะครุบเงาไปเร่ือย       
"ยิ่งวิ่งเงาก็ยิ่งวิ่งหนีนะ..." 

เราบริโภคอาหาร พักผอน หรือทําอะไรทุกอยางนั้น จุดมุงหมายนั้น
ก็ใหรางกายของเราไมมีทุกข ไมใชเพ่ือความเอร็ดอรอย ไมใชเพื่อความหลง
ของเรา พระพุทธเจาทานถึงไมใหเราทานเผ็ดมากเค็มมากหวานมาก เนนแต
ความอรอยเปนหลัก โดยทุกวันนี้ย่ิงมีการสรางสรรคในเร่ืองกิน ทานใหเรา 
มีสติสัมปชัญญะในเร่ืองกินนะ เราจะหลงไปเร่ือย ๆ ไมได  

ตองมีสติสัมปชัญญะ ตองใหจิตใจของตัวเองสงบ ใหอดเอาทนเอา 
ถาไมอยางนั้นนะเราก็จะมีปญหาท้ังทางกายและทางใจ เราทานอาหารนี ้  
ก็เพื่อใหรางกายของเรามันสงบนะ และก็จิตใจของเรามันจะไดสงบ  



  

๕๒๕๒  

  

 

 

 

ถาสมมุติวาเราเปนคนรวย เปนมหาเศรษฐีนะ 

ถาใจของเราไมมีความสงบนะ เราจะมีความสุขมั๊ย...? 

เพราะความสุขความดับทุกขมันอยูที่ใจสงบ 

ถึงเราจะรวยเราก็ยังตกนรกทั้งเปน 

หมายถึงจิตใจของเรามันตกนรก 

 

 

 

 

 



  

๕๓๕๓  

  

เราทุกคนนะไมวาจะนั่งอยูในท่ีนี้ หรืออยูในท่ีอื่นก็ตาม ถาใจไมสงบ
มันมีความทุกขท้ังนั้นนะ ก็ถือวาบุคคลนั้นกําลังตกนรกท้ังเปนนะ ความโลภ
ความโกรธ ความหลงนี้มันเผาเราท้ังเปนนะ  

บางทีเราก็มีทรัพยสมบัติขาวของเงินทองอะไรก็ไมบกพรอง        
แตจิตใจของเราก็ไมสงบนะ  

มันสงบไปไมได...! สาเหตุท่ีไมสงบนะ เพราะเราไมรูจักทําจิตใจ    
ใหมันสงบ ใจของเรามันไมไดอยูกับเนื้อกับตัว มันอยูกับอนาคตโนน     
หรือมันอยูกับอดีตท่ีเราทําอะไรผิด ทําอะไรไมถูกตอง ใจของเราเลยไมสงบ  

คนเราจะสงบไดมันตองมีสติสัมปชัญญะ ตองใจอยูกับเนื้อกับตัว    
ท่ี เรา ไมสงบนั้ นหมายถึ ง เราไม มี สติ สัมปชัญญะเลย เมื่ อ เราไม มี
สติสัมปชัญญะ ใจของเราก็ไมสงบ เพราะสาเหตุมาจากเรากําลังถูกไฟนรก              
คือความอยากความตองการท่ีตองการจะใหมันเปนอยางโนนอยางนี้      
มันกําลังเผาจิตใจของเรา เรายังไมตายก็ถูกไฟนรกมันเผาเสียแลวนะ  

การประพฤติปฏิบัติตองเนนมาท่ีตัวเรา เนนมาท่ีจิตท่ีใจของเรา   
มันถึงจะได อบรมบมอินทรียสรางอริยมรรคใหมันสมบูรณ 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนเขาถึงความสุขความดับทุกข                  

ตั้งแตเม่ือเรายังมีชีวิตอยู ที่เรายังไมลาละสังขารนี้แหละ 

ความทุกขท้ังหลายท้ังปวงเหมือนกับกองเพลิงกําลังไหมเราอยู    
เผาเราอยู เราอยาไปมองไกลเกิน มองเร่ืองอนาคตนะ ปจจุบันนี้แหละ    
เราตองละความอยากความไมอยากท่ีมันกําลังเผาเราอยู ทุกทานทุกคน 



  

๕๔๕๔  

  

อยาไปสนใจเร่ืองชาตินี้ชาติหนา สวรรคนรกมีจริงมั๊ย หรือวาตายแลว       
ก็แลวไป   

ใหเราเขาใจเร่ืองนรกเร่ืองสวรรค ถาเราคิดวาชาติหนามีจริงม๊ัย...? 
นรกมีจริงมั๊ย...? สวรรคมีจริงมั๊ย...? ก็ชื่อวาเราไมรูจักนรกท่ีแทจริง          
ท่ีมันกําลังเผาจิตเผาใจของเราอยู  เดี๋ยวนี้เขากําลังเผาเราอยู เรากําลังตก
นรกอยู เคาเรียกวา “นรกอยูท่ีใจเปนนรกหลุมเล็กหลุมใหญท่ีเคาจัดการเรา
ในชีวิตประจําวัน” ให เราทุกคนเขาใจเ ร่ืองนรกนะ เราจะไดอบรม         
บมอินทรียแกจิตแกใจของเรา  

พระพุทธเจาทานมีเมตตาบอกเราสอนเราใหพากันมาแกท่ีจิตท่ีใจ 
แกท่ีความคิดความเห็น แกท่ีการกระทํามาหยุดตัวเอง มาปรับตัวเองเขาหา
ธรรมะเพราะทุกส่ิงทุกอยางมันเปนธรรมะ ทุกอยางนั้นไมใชตัวไมใชตน   

เราทุก ๆ คนนะ มันมีความเห็นแกตัวมาก 

แตทุกคนไมไดดูตัวเอง วาตัวเองนี้มันมีความอยากจนนารังเกียจ 

 “มันมีความอยาก...” อยากรํ่าอยากรวย อยากเปนมหาเศรษฐี 
อยากใหมี สุขภาพดี อยากใหลูกใหหลานดีหมด ลูกนองพองบริวาร              
ก็ดีหมดนะ ความอยากอยางนี้แหละเคาเรียกวามันเปนอาการของ “เปรต” 
ท่ีมันอยูในจิตใจของเรา  

พระพุทธเจาทานสอนเราไมใหเราอยาก ใหเรามีสติสัมปชัญญะ  
แลวสรางเหตุสรางปจจัยดวยการเปนผูเสียสละ เพราะความรํ่าความรวย 
ลาภยศสรรเสริญนั้นอยูท่ีเราเปนผูเสียสละ  



  

๕๕๕๕  

  

ทานใหเราเปนคนเสียสละ ใหเราเปนผูใหทาน ใหเราเปน “ผูให” 
เพราะเรานี้เห็นแกตัวมาก เปนผูเอาจากพอจากแม จากเพื่อนจากฝูง     
จากสังคม ถือวาเรานี้ เปนผู ทําอาชีพบนความทุกขของคนอื่นอยูนะ 
พระพุทธเจาทานถึงสอนเราใหมาเปนผูให เปนผูเสียสละ 

ใหทุกทานทุกคนกลับมามองตัวเองวา “เดี๋ยวนี้เราใหอะไรใคร
บางหรือยัง...?”  

เราใหความสุขความดับทุกขแกคุณพอคุณแม แกคนในครอบครัว
แลวหรือยัง ถาเราเปนผูเอาเหมือนแตกอน ตัวของเราก็ยอมมีความทุกขแน 
ผูท่ีเกี่ยวของกับเราเคาก็ไดรับความทุกขจากเรา 

คนเรานี้มันไมเสียสละเลยนะ...  

ท่ีเคาใหเราเรียนหนังสือนะ ตั้งแตอนุบาลจนจบดอกเตอร ก็เพื่อจะ
ใหเราเปนคนดี เปนคนเสียสละ เปนผูให เปนคนรับผิดชอบตอหนาท่ี     
เคาเอาเหย่ือมาลอเราใหเราทําความดี  

แมแตพระภิกษุสามเณรเรา... เคาก็เอาเหย่ือมาใหเพื่อทําความดี     
ใหนักธรรมตรี โท เอก เปรียญธรรม จนถึงดอกเตอรนะ ใหทุกทานทุกคน   
รูความหมายนะ ความเปนจริงแลวเคาจะใหเราเปนคนดีเปนคนเสียสละ     
"นี่เราไมเสียสละไมไดนะ..."  

ในโลกในสังคมนี้หาคนดีเพ่ือทําพันธุหาลําบาก หาคนดีเปนตัวอยาง
หาลําบากนะ เมื่อมันหาไมไดหาลําบากเราก็ไมตองไปหานะ  

พระพุทธเจาทานใหเรามาหาท่ีตัวเรานี้แหละ เพราะวาสมณะท่ี ๑  
ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ นั้นอยูในตัวเรานี้เอง ถาเราคิดดี เราปรารถนาแตส่ิงท่ีดี    



  

๕๖๕๖  

  

เราพูดดี เราทําดี เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ตั้งมั่นในความดีนะ รวมถึง
ชีวิตของเรานี้ตั้งอยูในความไมประมาท ทุก ๆ อยางมันจะดําเนินไป        
ในขบวนการของเคาเอง “เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็ตองมี...”  

การประพฤติปฏิ บัติ ในชี วิตประจํ า วันของเรามัน เปน ส่ิ ง ท่ี
ละเอียดออน รอบคอบ สุขุม ตั้งอยูในความไมประมาท  

พระพุทธเจาทานไมใหเราประมาทไมวาส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกอยาง
สําคัญหมด ไมใหเราท้ิงขั้นตอน  

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเราทําไป มันเปนกรรมมันเปนการ “บันทึกกรรม”
ไปในตัวท้ังหมด คนอื่นไมรูแตเราก็พอรูบาง ซึ่งถาเรามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณนะเราจะรูละเอียดมากขึ้น  

ถาจิตของเรามันสงออกไปขางนอกทําใหจิตของเรามันหยาบ      
มันสกปรก มันเรารอน มันคิดไมออกคิดไมเห็น เราเปนคนเกงอยูก็จริง    
แตมันเกงอยูแตเร่ืองภายนอก เร่ืองทํามาหากินนะ มันมีความชํานาญ 
เฉพาะทาง แตเรายังไมเกงในเร่ืองจิตเร่ืองใจ เร่ืองอบรมบมอินทรีย             
เร่ืองทําใจใหมันสงบ  

แรงเหวี่ยงของกิเลสแตละคนมันมีมาก... ถาไมไดอะไรตามใจนะ
มันเครียด มันอึดอัดขัดเคือง มันจะตายเอาใหได เคาเรียกวากรรมเกา     
มันมาแรง “มันเหวี่ยง” เหมือนกับน้ํามันไหลจากภูเขาเกาสิบองศานะ 
กําลังจิตกําลังใจมันไมพอ มันเอาไมอยูนะ 



  

๕๗๕๗  

  

เราทุกทานทุกคนถึงมาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจา     
พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาและพระอริยสงฆท่ีทานปฏิบัติตาม
พระพุทธเจาจนไดสืบทอดตอยอดพระศาสนาถึงเราทุกวันนี้  

เรานี้แหละคนหนึ่งประพฤติปฏิบัติไดนะ คําวาพระนี้ไมไดหมายถึง
รางกายนะ คําวาพระนี้หมายถึงจิตใจ ถาใจใครสงบ ใจใครตั้งอยูใน
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ไมเอาตัวเองเปนท่ีตั้ง เอาธรรมวินัย
เปนใหญ ไมลูบคลําในศีลขอวัตรปฏิบัติ ใจเราก็เปนพระ เพราะวาธรรมะ
ของพระพุทธเจาทานตรัสไวดีแลว  

คนเรานะมันเห็นแกตัวนะ... เวลารักษาศีลมาก ๆ มันไมอยากรักษา 
แตเวลาเงินนะถาไดนอยมันไมชอบ นี้แสดงวาจิตใจเรามีปญหา หัวใจเรา    
มีปญหา แสดงวาเรายังมีความเห็นผิดเขาใจผิด ชื่อวาเรายังไมชอบ
พระพุทธเจา ไมชอบพระธรรม ไมชอบพระอริยสงฆ  แต เราพากัน          
คิดอยากจะไปพระนิพพานนะ มันก็เปนไปไมได 

“ศีลนั้นนะคือตัวพระพุทธเจา ธรรมะนั้นนะคือตัวพระพุทธเจา ปฏิบัติตาม

พระธรรมคําสั่งสอนนั้นนะเราถึงไดเปนพระอริยสงฆ...” 

ธรรมะของพระพุทธเจาเปนส่ิงท่ีประเสริฐ ถาใครประพฤติปฏิบัต ิ
เขาผูนั้นก็ไดบรรลุมรรคผลนิพพานกันหมดทุกคน ไมมีพรมแดน ไมเลือก
ชาติศาสนา ไมวาจะเปนใครหัวใจก็เปนพระหมด อยางอาตมานี้ หรือวา
พระสงฆท่ีนั่งอยูนี้ หรือวาพระสงฆท่ีอยูท่ีอื่น พระพุทธเจาทานตรัสวายังเปน
สมมุติสงฆ ยังไมใชอริยสงฆนะ อริยสงฆนั้นคือหัวใจของทุก ๆ คนท่ีเอาศีล
เปนท่ีตั้ง เอาธรรมะเปนท่ีตั้ง 



  

๕๘๕๘  

  

การประพฤติการปฏิบัติธรรมนะ พระพุทธเจาทานใหทุกคนเนนมา 
ท่ีจิตท่ีใจ เพราะความสุขความดับทุกขมันไมใชเร่ืองของกาย มันเปนเร่ือง
ของใจ รางกายของเรามันก็เหมือนรถยนตคันหนึ่งนี้แหละ เราใชงานมันมาก
มันก็สึกหรอ มันก็ชํารุดทรุดโทรมไปในท่ีสุด แตจิตใจนี้แหละท่ีจะดับทุกข  
ท่ีจะเขาถึงความสุข ท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ได  

เราทุกทานทุกคนนี้แหละท่ีเกิดมาเปนมนุษยเปนผูประเสริฐนะ 
สามารถกระทําแตส่ิงท่ีดี ๆ มนุษยแปลวาผูท่ีจิตใจสูง ทําแตส่ิงท่ีดี ถาเปน
คนนะทําท้ังดีท้ังชั่ว  

เราทุกทานทุกคนพระพุทธเจาถึงวาตองสมาทานเอาความดี ถาเรา
ไมสมาทานนั้นนะมันไมได ขนาดสมาทานอยูมันก็ยังจะไมได ตองอาศัย
ความอดความทน ความเหน็ดความเหนื่อย ความยากลําบาก เพราะเราจะ
ไมเอาความดับทุกขทางกาย  เราจะมาอบรมบมอินทรียทางจิตทางใจ   

คนเราสวนใหญนะมันเปนแมลงเมาบินเขากองไฟ พากันดับทุกข 
ทางกาย หิวก็บริโภคเหนื่อยก็พักผอน ตกอยูในอํานาจของความอยาก    
มันไมไดพัฒนาจิต ไมไดพัฒนาใจ เราอยูในบานในสังคมนะมาวัดทุกคร้ัง 
ทานถึงใหเรามาสมาทานเอาศีล ๕ ศีล ๘ มาบวช...มาสมาทานเอาศีล ๑๐ 
ศีล ๒๒๗ สมาทานแลวก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ปรับท้ังกายวาจาใจ 
กิริยาตาง ๆ ปรับเขาหาธรรมะดวยการสมาทาน ดวยความตั้งใจ... 

ทุกทานทุกคนกลัวความดี จะรักษาศีลไมกี่ขอนี้ก็กลัว หัวใจกลัว
อยางนี้เคาเรียกวา “หัวใจอสุรกาย”  

 



  

๕๙๕๙  

  

พระพุทธเจาทานตรัสวา... 

“คนเรานะถามันจะตายก็ไมเปนไร  

ตายเพราะความดี ตายเพราะเราไดสรางบารมี เราไดเสียสละ” 

 

เราอนุโลมตามกิเลสความอยากความตองการนั้นมันเปนส่ิงท่ีไมจบ
ไมส้ิน ผัดวันประกันพรุงไปเร่ือยนะ... 

ทุกวันนี้นะนรกหลุมเล็กหลุมใหญมันยิ่งผุดข้ึนมาเยอะ... 

หมายถึงพวกเราพากันบริโภควัตถุ หลงวัตถุในชีวิตประจําวัน    
ความเอ ร็ดอรอยในการ รับประทาน ความเอ ร็ดอรอยในการฟ ง          
ความเอร็ดอรอยในการเท่ียว พากันลุมหลงอยูตั้งแตอารมณของสวรรคนะ 
หาเงินหาสตางค ตองพลัดพรากจากสถานบานเกิดเมืองนอน หรืออยูใน
ทองถิ่นก็ดี ก็เพื่อท่ีจะมาบริโภควัตถุ บริโภครูปเสียงกล่ินรสนะ  

เราบริโภคอยูอยางนี้ เราพากันหลงอยูอยางนี้มันก็เปรียบเสมือน
แมลงเมาบินเขากองไฟ รางกายของเรามันจะไมทันกาลนะ มันจะแกเฒา 
ทําอะไรก็ไมไดละท่ีนี้ เมื่อเราแกหนอยก็ไปคิดวาสุขภาพไมดี  

ทุกคนนะมันก็มีภาระเยอะ ภาระเร่ืองคุณพอคุณแมเร่ืองลูกหลาน
เร่ืองคนงานหรือเจานาย แตการประพฤติการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะ    
มันก็สามารถแทรกเขาไปในการประพฤติการปฏิบัติในหนาท่ีการงานได
ท้ังหมดทุกอยาง ไมมีเลยท่ีปฏิบัติไมได ถาเรารูเร่ืองถาเราเขาใจ ถาเราไปรอ
ใหหมดธุระ รอไมมีธุระนั้นนะก็คือ “เทากับเรารอใหเราหมดลมหายใจ” 

 



  

๖๐๖๐  

  

การงานทุกอยางคือการเสียสละคือการเจริญสติสัมปชัญญะ... 

เราทํางานทุกวันนี้เราไมไดคิดเร่ืองเสียสละนะ เราคิดแตเร่ืองรวย 
กับเร่ืองเงิน เราทํางานเพ่ือจะเอาเงิน เอาสตางค เพื่อท่ีจะรวย ถาเราคิดวา
เพื่อเสียสละเราก็มีความสุขนะ การงานนั้นมันก็ย่ิงทําใหเรารวยโภคทรัพย 
พรอมท้ังเรารวยอริยทรัพย ใจของเราก็ไมถูกกิเลสมันเผาเปนทุกขประจําวัน 
มันก็มีแตความสุข ความสุขใหทุกคนเขาใจนะคือใจของเราสงบ ใจของเรา 
มีปญญา ไมถูกกิเลสมันครอบงํา 

ความสุขความดับทุกขมันตองมีกับเราตลอดเวลานะ ไมวาเรา      
จะทํางานหรือวาไมไดทํางาน 

ความสุขความสงบนั้นนะคือ “ศีล สมาธิ ปญญา”  

คนเราทุกคนใหพากันรูนะ อยาพากันอยาก อยาพากันตองการ     
ถาเราเสียสละนะ ใจของเราจะเขาถึงความสุขความดับทุกขนะ “ใจของเรา
จะไมถูกกิเลสมันเผา เราจะเปนคนเผากิเลส”  

ถาใจของเราสงบใจของเราเย็นอยางนี้แสดงถึงวา เรามีสมาธิ       
ในชีวิตประจําวัน คนเรามันตองมีความสุขความดับทุกขนะ เคาเรียกวามีปติ 
มีสุข มีเอกัคคตา ทุกเมื่อทุกเวลาในชีวิตประจําวันถึงจะถูกตอง  

เราอยาเปนคนตื่นขาว ยุงแตกับเร่ืองภายนอก เร่ืองภายนอกนั้นนะ 
หูเราไมหนวกตาเราไมบอดเราก็รูเราก็เห็น แตเห็นแลวก็พากันปลอยกันวาง 
เราอยาเอาเร่ืองภายนอกมาวิตกวิจารณ จิตใจของเราจะเปนคนพาล ย่ิงเรา
เปนคนฉลาดเปนคนเกงนะมันก็แบกเอาดีเอาชั่วของคนอื่น  



  

๖๑๖๑  

  

พระพุทธเจาทานบอกวาเราทําอยางนั้นไมถูกนะ เพราะชีวิตของเรา
ขึ้นอยูกับส่ิงภายนอก ไมไดขึ้นอยูกับพุทโธ "ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน" โลกเคาก็
เปนอยูอยางนี้ “เราเกิดขึ้นโลกเคาก็เปนอยูอยางนี้ เราตั้งอยูโลกเคาก็
เปนอยูอยางนี้ เราตายไปเคาก็เปนอยูอยางนี้” 

เราถือวาเราเกิดมาเพ่ือมามี “พุทโธ” มีผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน            
ผูไมมีความทุกขดวยประการทั้งปวง  

เราเปนคนเปนมนุษยมีพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่งนะ เราตองไมมี    
ความทุกขดวยประการท้ังปวง ในตัวเราตองมีความสุขมีความดับทุกข   
ตองมีพระนิพพาน  

ครอบครัวของเรา กุลบุตรลูกหลานของเราตองมีความสุข มีความ
อบอุน เพราะเราทุก ๆ คนนี้สําคัญอยูท่ีตัวเราเอง “กรรมใครใครกอนะ...”  

เราทําดีเราปฏิบัติดีชีวิตของเราก็พรอมดวยโภคทรัพย พรอมดวย
อริยทรัพย ตองเนนมาหาตัวเอง เพราะทุกคนสําคัญอยูท่ีใจนะ มีใจเปนใหญ 
มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนประธาน  

โลกนี้สําคัญอยูที่ใจสงบ... เรามีความสุขมีความสงบ เราก็ไมติดใน
ความสงบ เรามีสุขเราก็ไมติดในความสุข เราสบายก็ไมไดติดในความสบาย 
ถาเราติดเราก็ไปไมได หมายถึงจิตใจเราไปไมได เพราะทุกส่ิงทุกอยาง     
มันเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาทุกขณะของจิต ถาติดก็หมายถึงเราหลง    
เรามีอวิชชา อวิชชาก็หมายถึงความมืดบอด "เราฝกไปปฏิบัติไป. . .            
อินทรียบารมีของเราก็จะคอย ๆ แกกลา..."  



  

๖๒๖๒  

  

เมื่อทุกทานทุกคนปฏิบัติแลวก็จะรูไดเฉพาะตน เราไมตองไปถาม
ใครว า  “ เราหมดกิ เลสหรือยั ง”  ทุกทานทุกคนก็ รู ด วยตัว เองนะ           
การประพฤติการปฏิบัตินี้ไมมีใครแตงตั้งกันได ทุกทานทุกคนจะรูได     
ดวยตนเอง  

ใหทุกทานทุกคนใหเขาใจเร่ืองปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจาสอนนี้   
เราจะไดเนนเขาหาชีวิตจิตใจของตัวเอง จะไดเขาใจในเร่ืองพระศาสนา     
ท่ีแทจริง จะไดไมพากันหลง จะไดพากันมาแก มาปฏิบัติในปฏิปทา      
เดินตามรอยของพระพุทธเจา  

ใหพากันมาเนนเร่ืองความเขมแข็งทางจิตใจ...  

ทุกทานทุกคนสวนใหญท่ียังเวียนวายตายเกิดอยูนี้  ถือวาจิตใจ     
ยังไมเขมแข็งนะ “ถือวาจิตใจยังเด็ก ๆ” จิตใจยังมีความทอแท ยังมีความ
หวาดหว่ัน ยังหวงหาอาวรณอยู พระพุทธเจาทานถึงพูดเร่ืองการตัด   
สั ง โยชน  ๓  ถึ งจะ เข าถึ ง คุณธรรมของพระโสดา บัน  สั ง โยชน  ๕                  
เปนคุณธรรมของพระอนาคามี  สังโยชน ๑๐ นะเปนคุณธรรมของ              
พระอรหันต “ถาเราไมแข็งไมคมจริงไมหนักแนนจริงนะ เราไมสามารถ          
ที่จะตัดได ละได...”  

อริยมรรคมีองค ๘ ถึงไปเนนมรรคสุดทายคือ "สัมมาสมาธิ..."  

สัมมาสมาธินี้คือการอบรมบมอินทรีย มีท้ังขันติ มีท้ังความเพียร            
มีท้ังอดทน เพื่ออบรมบมอินทรีย ท้ิงทางจิตใจหมดเนนคุณธรรม ไมเอาวัตถุ
เปนท่ีตั้ง เรียกวาอามิสตาง ๆ นี้ไมสามารถครอบงําหัวใจเราได  



  

๖๓๖๓  

  

ตองหนักแนน ตองเขมแข็ง ตองตัด ตองละ ตองท้ิง เราจะไดเดิน
ตามรอยของพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย เพราะวาการเวียนวาย
ตายเกิดนี้ถือวาเปนภาระหนักเปนภาระใหญ ถึงจะเอร็ดอรอย ถึงจะ
สะดวกสบาย ท่ีมันเปนรางวัลเพียงเล็กนอย ท่ีมันทําใหเราทองเท่ียว    
เวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ เราทุกคนก็มีความจําเปนท่ีจะตองตัด 
ทุกทานทุกคนลวนไดเกิดมาคนเดียว เวลาจากโลกนี้ไปก็ไปคนเดียวนะ    
ถือโอกาสถือเวลาวา “ชีวิตนี้มาสรางความดีมาสรางบารมีมาสรางคุณธรรม”  

ดวยอานุภาพของพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ จงอํานวย
อวยพรใหทุกทานทุกคนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เขาถึงความสงบเขาถึง
ความดับทุกขดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ 

 

เช้าวนัเสาร์ที ่๓๑ สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



  

๖๔๖๔  

  

 

ปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงพระนิพพาน 

 

 การปฏิบัติธรรมคือการปรับจิตปรับใจเขาหาธรรมะ...  

พระศาสนาหมายถึงทุก ๆ คนตองกลับมาแก ท่ี ใจ แก ท่ีกาย        
แกท่ีวาจา แกท่ีการกระทํา ท่ีใจของเรามันหลง  

คนเรามันตองแกไขท่ีใจของตัวเอง ถาไมแกไมได ย่ิงปลอยไปนาน   
ก็ย่ิงสรางปญหาไปเร่ือย ๆ ถึงแมเราจะแกเกิดนานอยางนี้แหละ เราก็ย่ิงมี
ปญหา เพราะเรากําลังเดินทางผิด ย่ิงเดินนานก็ย่ิงหนีไปไกล สมมุติวาเรา
เปนหนี้เขาอยางนี้ ถาเราไมใชหนี้เขาหนี้นั้นก็ไมหมด  

การท่ีเราจะเอาชนะความอยากความตองการของตัวเองไดนั้น          
เราตองอดตองทน ตองเอาชีวิตเปนเดิมพันนะ ถึงจะตายก็ไมคิด ไมพูด    
ไมทํา จะอดจะทน จะพยายามกลับมามีสติสัมปชัญญะ ไมตามอารมณ    
ไมตามความคิด การชนะใจตัวเอง การชนะอารมณตัวเองนี้เปนเร่ืองย่ิงใหญ  

การอบรมบมอินทรียมันตองอาศัยความอดความทน เพื่อใจของเรา
มันจะไดสงบจะไดเย็น "ทําใหปญหาไมมี แลวทําใหเราไมมีปญหา”           
พยายามเห็นภัยเห็นโทษในวัฏฏะสงสาร การเกิดทุกคราวเปนทุกขรํ่าไป...       
เราจะไปโทษใครไมไดละ เพราะปญหาอยูท่ีเราอยูท่ีตัวเรา  

รูป เสียง กล่ิน รส ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุข ความสะดวก   
ความสบาย คือคาจางรางวัล ใหเราตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร   



  

๖๕๖๕  

  

ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมจีรังย่ังยืน มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป ไมมีอะไรเท่ียงแท
แนนอน  

พระพุทธเจานะทานถึงใหเรามีสติสัมปชัญญะ อยาไดหลงเหย่ือ  
หลงนิมิตหลงอารมณไปกับส่ิงเหลานั้น ถาเรามองในแงดีมันก็ดีอยางหนึ่งนะ 
มันจะเปนเหตุเปนปจจัยใหเราไดฝกจิตฝกใจ ไดมีสติสัมปชัญญะ  

“สติสัมปชัญญะน่ันแหละคือศีล สมาธิ ปญญา 

เพราะมันมารวมท่ีใจ มารวมเปนหน่ึง” 

คนเรากวาใจมันจะเย็น กวาใจมันจะสงบมันก็ไมใชเร่ืองงาย มันตอง
สรางเหตุสรางปจจัย สรางมรรคคือขอวัตรปฏิบัตินะ  

ใหเราเขาใจ... ศีลนะคือตัวของพระพุทธเจา ธรรมะคือตัวของ
พระพุทธเจา ใหเราปรับจิตปรับใจเขาหาศีลหาธรรม เราจะไดเขาถึง
พระพุทธเจา  

คนเรานี้เวลาเงินก็อยากจะไดเยอะ ๆ ทรัพยสมบัติก็อยากจะได 
เยอะ ๆ นะ แตการรักษาศีลนั้นนะไมอยากประพฤติปฏิบัติ แสดงถึงจิตใจ
ของเรายังมีความเขาใจผิดมีความเห็นผิด ไมรูจักทุกข ไมรูจักเหตุเกิดทุกข 
ไมรูจักพระนิพพาน เราก็พากันไปลุมหลงในอารมณของสวรรค  

อารมณของสวรรคนะมันมีคาจางมีรางวัล... มันทําใหเราทุก ๆ คน
ตองเวียนวายตายเกิด ทานไมใหเราพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสวรรค         
มีความสุข มีความสะดวก มีความสบาย หลงโลก หลงอารมณ หลงในความ
สะดวกสบาย หลงในความเอร็ดอรอย สุดทายก็พากันกลับมาตกนรก     



  

๖๖๖๖  

  

เปนสวนใหญนะ เพราะคนสวนใหญถามีความสุข มีความสะดวกสบาย             
มันก็ติดความสุข ความสะดวกสบาย ไมอยากแกไขพัฒนาตัวเอง ไมอยาก
ปรับจิตปรับใจ กลัวชีวิตนี้จะหมดรสหมดชาด  

รางกายของเราทุกคนไมจรีงัยั่งยืน... 

เปนวัตถุอยางหนึ่ง ที่ประกอบดวยดินน้ําลมไฟ อากาศธาตุ 

มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

 ความเปนเด็กของเรามันก็หายไปเปนคนหนุมสาว คนหนุมสาวก็
หายไปเปนวัยกลาง คนกลางก็หายไปเปนคนชรา ทีนี้คนชราก็หายไปเลย
เพราะถูกเขาเผาไปเสียแลว  

เมื่อมันเปนอยางนี้นะ ทุก ๆ ทานทุกคนจะตองทําอยางไร...? 

พระพุทธเจาทานเมตตาบอกสอนเราใหมาแกท่ีจิตท่ีใจ ใหเรามาปลง 
มาปลอย มาวาง มามี “พุทโธ” ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน วางใจใหมันเบิกมันบาน 
ไมมีทุกขอะไร อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด อะไรจะดับก็ใหมันดับ เราจะไปแกไข
ใหมันเปนไปตามความคิด ตามความอยาก ตามความตองการนั้นไมได 
เพราะทุกอยางนั้นมันไมใช เรา ไม ใชตัวตนของเรา มันเปนธรรมะ         
เปนธรรมชาติ  

เราทุกคนตองกลับมาแกที่จิตที่ใจนะ มีความจําเปนที่จะแกไข...      

เราอยาไปอยากใหมันไมแก ไมเจ็บ ไมตาย อยากใหมันหาย ซึ่งเปน
ส่ิงท่ีเปนไปไมได เหมือนเราไปยืนดูน้ําท่ีมันไหลลงใตนะ เราอยากใหมันไหล    
ขึ้นเหนือมันก็เปนไปไมได  



  

๖๗๖๗  

  

เราตองมาปรับท่ีจิตท่ีใจ ถาอยางนั้นนะชื่อวาเราไมรูจักความทุกข 
รางกายมันทุกขก็ชางมัน มันเจ็บมันปวดก็ชางมัน มันทรมานก็ชางมัน   
สวนเราก็ตองยอมรับความจริงท่ีเราไดเกิดมานะ เพราะวาเรามันอยากเกิด               
เราอยากทําตามใจตามอารมณ นี่มันเปนผลกรรมสุดทายท่ีเราทําตาม
ความคิด ทําตามอารมณ จนมีการเวียนวายตายเกิดจนเปนกรรมเปนเวรนะ 
ทุก ๆ คนจะหลบหนีกรรมไปไมได  

กรรมคืออะไร...? 

กรรมก็คือความเกิด ความแก ความเจ็บความตาย ที่เราพากันทํานะ 

เราไปหวงลูก หวงหลาน หวงธุรกิจตาง ๆ นั้นนะ มันจะมีประโยชน
อะไร มันย่ิงนําความทุกข ทําใหเรามีความทุกข อยูดี ๆ เราไมชอบนะ       
เราไปคิดใหตัวเองเปนทุกข ไปคิดใหตัวเองมีปญหา เรายังไมตายก็ถูกกิเลส
มันเผาท้ังเปน  

ความสงสารความพิไรรําพันนะเราตองหยุด "ตัวเองก็ยังเอาตัวเอง 
ไมรอด เราจะไปชวยเหลือคนอื่นไดอยางไร...!"  

เราถือโอกาสถือเวลามาสรางมรรคผล มาสรางพระนิพพาน        
มาอบรมบมอินทรียใหกับตัวเอง เราเดินไมสะดวก เราอยากใหมันสะดวก
มันจะสะดวกไดอยางไร ปญหามีเพราะวาเราอยากใหมันสะดวกนะ  

พระพุทธเจาทานใหเรามาปรับปรุงจิตใจใหสงบ ใหยินดีในการเดิน
ไมสะดวกนะ เรานอนเปนอัมพฤกษอัมพาต เราอยากเดินได เราอยาก    
พอชวยเหลือตัวเองไดนะ เราไปคิดอยางนี้มันจะมีประโยชนอะไร คิดแลว
กิเลสมันก็เผาตัวเองเพราะความอยากความตองการ  



  

๖๘๖๘  

  

พระพุทธเจาทานก็ใหเรายินดียอมรับในวิบากกรรมที่เราเกิดมานะ  

ถือโอกาสภาวนา ถือโอกาสปฏิบัติ อยาไปคิด อยาไปนึก อยาไป 
ปรุงแตง "ความสุขอันไหนก็สูความสงบไมมีหรอกนะ..."  

ฝกใจของเราใหสงบ ฝกจิตใจของเราไมปรุงแตง ฝกปลอยฝกวาง  
ฝกจิตใจของเรามีความสุขทามกลางความทุกขท่ีมันเกิดแกเราทางรางกาย
หรือวาส่ิงแวดลอมนะ "ใหถือโอกาสถือเวลานี้เปนการประพฤติการปฏิบัติ"  

เราอยาไปอยากใหมันไมเจ็บ ไมปวด ไมทรมาน ถามันจะตายก็ให
มั นตายง าย  ๆ  ไม มี ทุกข เวทนาน ะ  อั น น้ัน มัน เป นความ เ ห็น ผิด                 
เปนความเขาใจผิด ทุกอยางนั้นยอมไมเปนไปตามความรูสึกนึกคิดของเรา  

บางคนนะ ไมก ลัวความตาย แตก ลัวความเจ็บ  ความปวด        
ความทรมาน ถาเราคิดอยางนี้ก็ถือวาเรากําลังมีความเห็นผิด หัวใจมันกําลัง
ตกนรกท้ังเปนนะ ทุกอยางมันจะเปนไปไดตามความคิดของเราไดอยางไร..?  

เราไมตองไปคิดอยางนั้นอีก แลวแตอะไรมันจะเกิด หรือวาไมเกิด  
ก็ชางหัวมัน ใหเราสงบไวเย็นไว ใหสติของเราสมบูรณ อยาใหความคิด 
ความปรุงแตงมันมาทําใหจิตใจของเราไมสงบ  

พยายามมาแกไขจิตแกไขใจของเรานะ... เพราะใจของเรามันคิดวา 
“เรามีตัวมีตน” เรามันไมมีนะ มันมีแตธรรมชาติ ตองปรับใจเขาหาธรรมะ    
ใหใจมันสงบใจมันเย็น พิจารณาทบทวนจิตใจของเรา เราจะไดแกไข  
เพราะใจของเรานี้มันมีหนี้มีสินเยอะนะ มันไปติดหนี้ติดสินอยูในใจนะ  

 



  

๖๙๖๙  

  

หนี้ของเราคืออะไรบาง...? หนี้ของเรานะ คือเราไปรักใคร ชอบใคร 
หลงใครนี่แหละคือหนี้ เราไปเกลียดใครโมโหใครไมชอบใครนั่นแหละคือหนี้ 
หนี้ของเราก็คืออยากใหลูกหลานของเราเปนอยางนี้ ลูกนองพองบริวาร  
เปนอยางนี้นั่นแหละคือหนี้ หนี้ของเราไมอยากตาย ไมอยากพลัดพราก  
จากทุกส่ิงทุกอยาง  

พระพุทธเจาทานใหเราปลดหนี้ทางจิตใจ...  

พยายามปลอยพยายามวาง มันจะไดหมดเวรหมดกรรม เพราะส่ิงท่ี
ดี ๆ มันก็ลวนจากเราไป ส่ิงท่ีไมดีก็จากเราไป มันไมมีอะไรท่ีจีรังย่ังยืนนะ 
เมื่อเราปลดหนี้ออกจากใจของเราหมดแลว ใจของเราจะไดเบา จะไดสบาย 
จะไดไมหนักอกหนักใจ  

ทุกทานทุกคนตองขอบใจในทุกส่ิงทุกอยางท่ีเปดโอกาสใหเรา      
ไดประพฤติปฏิบัติธรรม ไดปลดหนี้ปลดสินจากจิตใจ เราจะไดละบาป     
ละกรรม ละอกุศลท่ีมันหลง ท่ีมันพาเราเวียนวายตายเกิดนี้  

ภูมิของมนุษยนี้ดี มันมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย     
มีการพลัดพราก มันมีส่ิงอะไรตาง ๆ ท่ีเราจะไดประพฤติปฏิบัติ  

คนเราถาไมมีสติสัมปชัญญะนี้มันหลงไปเร่ือย ขนาดแก ขนาดเจ็บ 
ขนาดตายท่ีเห็นกันทุกวันนี้มันก็ยังไมสํานึก มันยังไมรูตัว มันยังยินดี       
ยังพอใจ ท่ีจะว่ิงตามอารมณ ว่ิงตามกิเลส บรรพบุรุษเราก็ตายใหดู        
ปูยาตายายเราก็ตายใหดู  



  

๗๐๗๐  

  

เรานะพากันหากินตั้งแตเด็ก ๆ จนแกเฒาชรา มีการสรางบาป  
สรางกรรมไปเร่ือย สุดทายนะทุกคนก็ไมไดอะไรไป พระพุทธเจาทานถึงวา
มันเปนส่ิงท่ีนาสมเพชเวทนาตัวเอง ท่ีมันลุมหลง มันเพลิดเพลิน  

ใหเราทุกคนนอมมาเมตตา มากรุณา มาสงสารตัวเอง อยาทําราย
ตัวเองดวยการทําตามความอยาก ทําตามความคิด  

เราจะไมตามความคิดไดอยางไร...? พระพุทธเจาทานสอนเราใหมี
สติสัมปชัญญะใหสมบูรณ ใหใจอยูกับเนื้อกับตัว พระพุทธเจาคือผูมีสติ
สมบูรณ พระอรหันตคือผูมีสติสมบูรณ การท่ีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณนะ 
คือศีล สมาธิ ปญญา “ชวงนี้แหละเราก็ยังปฏิบัติอยู อบรมบมอินทรียอยู 
ตองอาศัยกาลอาศัยเวลา เพื่อสรางอริยมรรค เพื่อผลมันจะไดเกิดนะ...” 

การประพฤติการปฏิบัตินะใหทุกทานทุกคนเขาใจนะวา “เราอยู            
ที่ไหนก็ใหปฏิบัติในที่นั้น” ไมเลือกกาล ไมเลือกเวลา ไมเลือกสถานท่ี 
เพราะการประพฤติปฏิบัตินะใหมาเนนท่ีใจ  

สุขภาพไมดีใหเรารักษาศีล ๕ ก็เพียงพอแลว ถากายของเราแข็งแรง 
พระพุทธเจาทานก็ใหเรารักษาศีล ๘ เพราะศีล ๘ นะมันเนนท่ีใจไดมากกวา 
มากขึ้น  

เรากลับไปที่บานไปที่ทํางาน เราก็ตองประพฤติปฏิบัตินะ...           
ถาเราไมปฏิบัติมันจะแกจะเฒา มันจะตายไปเปลา ๆ ไมมีประโยชนอะไร 
“ทุกวันนี้ก็ช่ือวาเราอยูเพ่ือรอวันตายเทานั้นแหละ...” ทุก ๆ คนนะ          
ทํามาหากินเพื่อรอวันตาย ถาเราไมเอาจิตเอาใจ มาประพฤติปฏิบัติ  



  

๗๑๗๑  

  

การประพฤติปฏิบัติไมใชทําใหเราเปนทุกขนะ... การประพฤติปฏิบัติ
ทําใหเรามีความสุขมีความสงบ เปนตัวของตัวเองท่ีจะไมไดเวียนวาย     
ตายเกิด จะไมไดเปนทาสรับใชของกิเลส ตัณหา อวิชชา ความหลง     
ความงมงาย  

ท่ีเราไดมาอยูวัด มาปฏิบัติ มาทําความเขาใจ เม่ือเขาใจแลวก็นําไป
ประพฤติปฏิ บัติ ท่ีบาน เมื่อใจของเราสงบ ใจของเรามีความสุขนะ      
โรคภัยไขเจ็บของเรามันก็พลอยสงบไปได มันจะไดสบายท้ังกายท้ังใจนะ  

การท่ีไดนอมนําพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจาท่ีไดบรรยายในวันนี้ก็สมควรแกเวลา  

ด ว ย อ า นุ ภ า พ แ ห ง คุ ณ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า  แ ห ง คุ ณ พ ร ะ ธ ร ร ม               
แหงคุณพระอริยสงฆ จงอํานวยอวยชัยใหทุกทานทุกคนเขาถึงความสงบ        
ความรมเย็น มีพระนิพพานเปนท่ีตั้งดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

เช้าวนัอาทติย์ที ่๑ กนัยายน พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๗๒๗๒  

  

 

วัตรปฏิบัติของ "จิตใจ..." 

 

ความสุข ความสะดวกสบาย ความเอร็ดอรอยในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะธรรมารมณ... ทุก ๆ คนรัก ทุก ๆ คนชอบ ทุก ๆ คนยินดี               
เปนเคร่ืองเพลิดเคร่ืองเพลิน เปนเคร่ืองปลุกจิตปลุกใจใหเราท้ังหลายติดอยู
ของอยู แตทานผูรูคือพระพุทธเจา พระอรหันตสาวกทานหาของอยูไม...  

"วันไหน ๆ จิตใจของเราก็จะลุมจะหลงจะเพลิดจะเพลิน            
กับสิ่งเหลานี้แหละ..!" 

เราทุก ๆ คนไดติดความสุข ติดความสบาย ติดความขี้เกียจขี้คราน...  

ความขี้เกียจขี้ครานนี้ถือวาปญหาใหญ ถือวาเร่ืองใหญ ความขี้เกียจ
ขี้ครานนี้ถือวาเปนเร่ืองทิฏฐิมานะ เร่ืองอัตตาตัวตน  

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนปรับตัวเองเขาหาธรรมวินัย               
ปรับเขาหาศีล ปรับเขาหาขอวัตรปฏิบัติ "มาฝน มาอด มาทน มาเสียสละ" 
อยาไดพากันติดสุขติดสบาย มาสรางอริยมรรคซึ่งเปนเหตุเปนปจจัย 
พระพุทธเจาทานวาเปนการทําความเพียร ทุกวันนี้การปลอยวางของเรานั้น
ถือวามันยังไมถูกตอง เพราะเราเอาความขี้เกียจขี้ครานเปนการปลอยวาง  

คนเรานะถาจิตใจมันยังมีสะดุด จิตใจมันยังติดความสุขอยูนั้นแสดงวา 
"เรายังไมถึงจุดหมายปลายทาง"  



  

๗๓๗๓  

  

พระพุทธเจาทานไมใหเราพักนานเกิน...  

สมาธิคือความสงบ ความเยือกเย็น คือการพักผอนทางจิตใจ เมื่อเรา
พักผอนจิตใจแลว เราก็ตองเอาใจของเรามาทํางาน เอามาเจริญ
สติสัมปชัญญะ มามีสติรูตัวท่ัวพรอมในอิริยาบถตาง ๆ ไมวาเดิน ยืน นั่ง 
นอน ทํางาน พยายามใหจิตใจของเราอยูกับเนื้อกับตัว ตัดส่ิงภายนอก            
ออกหมด เร่ืองไดเร่ืองเสีย เร่ืองมี เร่ืองเปน เร่ืองหนา เร่ืองตา เร่ืองญาติพี่
นองวงศตระกูล เพื่อนฝูง ใหเราตัดหมด กลับมามีสติมีสัมปชัญญะให
สมบูรณ... 

ปกติจิตใจของเรานั้นมันจะคิดไปทั่ว สะเปะสะปะ ทั้งเรื่องดีเรื่องชั่ว  

คิดไปจนไมมีขอบเขต... 

ใหเรามารูจักจิตใจตัวเอง รูจักความคิดตัวเอง ไมตองไปคิดมันมาก 
ฝกจิตใจใหมันสงบ ฝกจิตใจใหมันเย็น จับความรูสึกในอิริยาบถตาง ๆ           
หรือทองพุทโธ ๆ ไว หรือฝกหายใจเขาหายใจออกใหมันสบาย อยางเรา
ทําอาหารนี้ ทําอาหารตองใหมันเกิดธรรมะ เกิดความสุข เกิดความสงบ               
เกิดความดับทุกข เกิดพระนิพพาน  

พระพุทธเจาทานใหเรามีสติ มีสัมปชัญญะ มีความสุขในการทํางาน 
อยาใหความอยาก ความตองการของเรามาครอบงํา เราจะไดรับความสุข           
ในการทําอาหาร เราจะไดท้ังสติสัมปชัญญะและไดอาหาร  

พยายามใหใจของเราอยูกับปจจุบัน อยูกับเนื้อกับตัว ถาเราใจ         
ของเรามันสงบใจของเรามันเย็น ใจของเราเปนหนึ่งเปนเอกัคคตา เราจะได
เอาสติ เอาสมาธิ เอาปญญาท่ีเกิดจากเราทําอาหารเตรียมอาหาร มันจะได



  

๗๔๗๔  

  

ท้ังอาหารกาย อาหารใจ มันจะไมไดทําไปทุกขไป  ไฟนรกมันเผาจิตเผาใจ
ของเราในการทําอาหาร พระพุทธเจาทานตรัสวามันไมถูกตอง 

อยางเราทําความสะอาดอยางนี้ เรากวาดศาลา ถูศาลา เก็บขยะ 
จุดมุงหมายของเราทุก ๆ คนก็คือเพ่ือความสะอาด เรียบรอย ไมอายเคาวา
ศาลาเราสะอาด หองครัวเราสะอาด สถานท่ีเราสะอาด...!  

พระพุทธเจาทานใหเราคิดอีกอยางหน่ึง... เราทําเพื่อเราจะได
เสียสละ ละความขี้เกียจขี้คราน เพื่อเราจะไดเจริญสติสัมปชัญญะ เพื่อเรา
จะไดฝก ฝกจิตฝกใจ อบรมบมอินทรีย เพื่อใหสติเราจะไดอยูกับเนื้อกับตัว 
เราจะไดท้ังงาน ไดท้ังการเสียสละ ไดท้ังคุณธรรม... "ถาเราไปมุงเร่ือง
ความสะอาด เราไปมุงเร่ืองใหคนอ่ืนชมวาสถานที่เราสะอาด เราไปคิด
อยางนี้จิตใจมันก็เครียด..."  

การทํางานเพ่ือมุงมรรคผลนิพพานนี้เราตองเขาใจนะ...  

อยาไปเพงโทษคนอ่ืน วาคนนั้นไมทําความเพียร ไมทําความสะอาด 
ไม ทํากิจวัตร ถาเราไปมองส่ิงภายนอกแบบนี้  พระพุทธเจาทานวา             
เราปฏิบัติไมถูก ปฏิบัติผิด... 

การปฏิบัติอยาไปมองคนอื่น อยาไปเพงโทษคนอื่น มันผิดหลักการ
ในก ารประพฤ ติ ปฏิ บั ติ  เ ร่ื อ ง ข อ งคนอื่ น ก็ เ ป น เ ร่ื อ ง ขอ งคนอื่ น                 
"ถาเราไปเพงโทษคนอ่ืน ใจของเราก็ไมอาจจะสงบได เย็นได"  

การกวาดถนนกวาดลานวัดมันมีประโยชนมาก... เราไดเจริญ
สติสัมปชัญญะ ไดท้ังถนนสะอาด ไดท้ังใจดีใจสบาย 



  

๗๕๗๕  

  

อยางเราไปเดินบิณฑบาต... เราไมพูดไมคุยกับใคร พยายามอยูกับ
ตัวเอง มีสติสัมปชัญญะ ปลอยวางเร่ืองราวตาง ๆ ออกหมด ใจอยูกับเนื้อ
กับตัว "รูกายอยูกับความรูสึกหายใจเขาหายใจออกสบาย" มันเปนเร่ือง           
ท่ีดีมาก เปนการเจริญสติสัมปชัญญะ เพื่อใจของเราอยูกับความสงบ            
อยูกับพระนิพพาน พระพุทธเจาทานไมใหเราเดินธรรมดา ๆ เหมือนกับคน
เดินไปเท่ียว เดินไปทํามาหากิน ทานใหเราเดินเพื่อเกิดบุญ เกิดกุศล             
เกิดสติสัมปชัญญะ 

เวลาเรากลับมาถึงวัด มานั่งในศาลาก็ใหใจของเราสงบ ใหใจของเรา
อยูกับเนื้อกับตัว พักผอนกับความสงบ ไมใหใจของเราสงออก ไมใหใจ          
ของเราวุนวาย  

"เรากลับมาหาบานเรา..." บานเราคือความสงบ ความไมวุนวาย 
ทําจิตทําใจใหสงบรอหมู รอคณะ รอครูบาอาจารย มีการทําพิธีตาง ๆ                 
มีการเทศนการสอน พระจะเทศนดีหรือไมดีก็แลวแตทานจะเทศน ใหเรามี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ เราฟงเรารับรูก็ใหปลอยใหวางไป "เคาเรียกวารับรู
แลวก็ปลอยวาง..." 

พยายามใหใจของเราสงบ... เราอยาไปคิดแตเร่ืองเมื่อไหรพระทาน
จะเทศนจบ เมื่อไหรจะไดไปตักอาหารไปฉันอาหารซักที มันมีพิธีรีตองมาก 
กวาจะไดฉันทําไมมันยากลําบากเหลือเกิน ถาเราคิดอยางนี้ปรุงแตงอยางนี้
แสดงวากิเลสมันกําลังเผาใจของเรา เพราะจุดมุงหมายมันอยูท่ีการฉัน                
มันไมไดอยูท่ีปจจุบันท่ีเราทําใจใหมันสงบ ใจของเราถามันสงไปเร่ืองอนาคต
ใจของเรามันก็เปนทุกขแนนอน ตัวนี้แหละมันเปนตัวปดใจของเราใหมันเย็น 



  

๗๖๗๖  

  

เราเปนคนหยุดไดรอไดมันก็ดีแลว ถูกตองแลว... เราก็จะไดฝกใจ
ของเราใหมันเย็น ถาเราอยากไปก็ไปเลยมันก็ไมถูก ถาเราอยากฉันก็ฉันเลย
มันก็ไมถูก ตองทําใจใหมันสงบระงับ ทําใจใหมันเย็น  

เราอยูกับหมูอยูกับคณะ บางคนก็นิสัยดี บางคนก็นิสัยไมดี บางคนก็
พูดดีพูดเพราะ พูดสุภาพ รูจักเกรงอกเกรงใจผูอื่น บางคนก็นิสัยหยาบ         
ไมมีสติ ฟุงซาน แถมยังเปนโรคประสาทโรคจิตอีก พระพุทธเจาทานก็ใหเรา
มีสติมีสัมปชัญญะ นี้เปนเร่ืองธรรมดา เราอยูท่ีไหนมีหูมีตา มีกายมีใจ                 
ก็ไดสัมผัสกับส่ิงเหลานี้แหละ  

ใหเรามีสติสัมปชัญญะ ใหเรามีเมตตามาก ๆ สงสารคนอื่น สงสาร
ผูอื่น เราไมตองไปคิดอะไรมาก เพราะความสุขความสงบความดับทุกข         
อยูท่ีใจของเรามันรูจักรูแจง ใจของเรามันจะไดสงบ  เราอยากจะอยูแตกับ
คนดี ๆ แลวคนไมดีเราจะเอาไวท่ีไหน "เมตตาธรรมเปนเคร่ืองคํ้าจุนโลก"                   
เราทุกคนตองการความรัก ตองการความอบอุน ตองการกําลังใจ ตองการ
ความเห็นอกเห็นใจ  

ของใชของเรานะมันเกิดจากศรัทธาของผูท่ีทําบุญของผูท่ีเสียสละ 
พระพุทธเจาทานใหเราดูแลเก็บรักษาอยางทะนุถนอม เราอยาไดไปถือวา 
"ของฟรี ของที่เคาใหฟรี ๆ" อยาไปคิดอยางนั้น อยาใหใจของเราเปนบาป 
ขาดความกตัญูกตเวที ไมรูคุณคาของผูมีพระคุณ  

บานท่ีเราอยู กุฏิท่ีเราอยู เรารักษาความสะอาด เราก็ไดท้ังสติ               
ไดท้ังสัมปชัญญะ ไดท้ังคุณธรรม จิตใจของเรานะมีโอกาสมีเวลาไดพัฒนา
ทุก ๆ วัน เราภาวนาพิจารณาใหดี ๆ เรามาปรับท่ีจิตท่ีใจของเรา เพื่อเรา 
จะไดถึงขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจา 



  

๗๗๗๗  

  

คนเราทุก ๆ คนนะมันตองการมรรคผลนิพพาน 

แตมันไมชอบการประพฤตกิารปฏิบัติ... 
 

ถาเราไมประพฤติปฏิบัติเราจะเขาถึงมรรคผลนิพพานไดอยางไร? 
เพราะใจของเราไมสงบใจของเราไมเย็น สติสัมปชัญญะของเราไมสมบูรณ 
อินทรียบารมีของเรามันก็ไมแกกลา  

การนั่งสมาธินี้ พระพุทธเจาทานไมใหเราอยากใหมันสงบ... 

ถาเราอยากใหมันสงบมันไมสงบ เรามีหนาท่ีรูลมออกรูลมเขา      
เรามีหนาท่ีทองพุทโธ ๆ ใจของเราเคาก็จะสงบเอง เรานั่งไปหลายนาที 
เลือดลมมันเดินไมสะดวก เราจะปวดแขงปวดขา อันนี้มันเปนเร่ืองของ
รางกาย เร่ืองของธรรมชาติ มันก็ดีอยางหนึ่งเพื่อเราจะไดฝกใจใหสงบ... 

ทําไมเราปวดแขงปวดขา...?  

ท่ีใจของเรามีทุกขก็เพราะวาใจของเราไมชอบ ไมชอบปวดอยางนี้ 
ความชอบหรือความไมชอบมันกําลังเลนงานเรา ความชอบความไมชอบมัน
ก็เลนงานเรา  

พระพุทธเจาทานใหเราทําใจใหสงบ สมาธิของเราตองไมปรุงแตง 

ความปวดนี้ก็เหมือนเคามาดามาวาใหเรานี่แหละ ถาเคามาวามาดา 
เราไมสนใจมันก็แลวไป ความปวดนี้ถาเราไมสนใจมันก็ไมมีทุกขอะไร...         
ทุกคนรักสุขเกลียดทุกขมันก็ตองเปนอยางน้ี  "มันมีอัตตามีตัวมีตน"           
ยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเปนตนของเรา  



  

๗๘๗๘  

  

พยายามปลอยไมยึดไมถือ ปลอยใจของเราเปนธรรมชาต.ิ..  

เวลานอน... ใจของเรามันไมยึดไมถือแตมันก็ปวด ถาเราไมไปยึด        
ไปถือมันก็ไมปวด "เพราะถาทุกคนมาเอาความสุขทางกาย เอาความสุข      
ทางเนื้อหนัง เวทนามันก็ยอมเลนงานเรา..." 

พระพุทธเจาทานใหเราฝกปลอยฝกวาง...  

เรานั่งสมาธิ ๓๐ นาทีหรือ ๑ ชั่วโมงนี้  เราจะปลอยเราจะวาง            
มันจะปวดหรือไมปวดมันไมใชเร่ืองของใจ มันเปนเร่ืองของกาย  

ฝกใจของเราใหสงบ ฝกใจของเราใหนิ่ง ฝกใจของเราใหเปนหนึ่ง      
ฝกใจของเราใหสวาง ฝกใจของเราใหมีตัวผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ชัดเจนอยูกับ
ตัวผูรู เปนหนึ่ง ตั้งมั่นไวหลาย ๆ นาที อยาใหความคิดของเราขยับเขย้ือน
พระพุทธเจาทานใหเราฝกอยางนี้ปฏิบัติอยางนี้...  

อยาไปคิดอยาไปสงสัยวามันไดอะไรเปนอะไร... เดี๋ยวนี้เรากําลัง          
ทําสมาธิ พยายามทําจิตใจใหเปนหนึ่ง จิตใจของเราก็จะวางเบาสบาย           
จะไดปลอยเวทนาทางกายหมด เหลือแตตัวผูรู เปนหนึ่ง 

คนท่ีนั่งตัวตรงท่ีเราเห็นภายนอก... ตัวตรงชนิดหนึ่งก็คือเคาคิดมาก 
อีกอยางหนึ่งจิตใจเคาเปนหนึ่งปราศจากนิวรณ  

ตองฝกจิตใจของเราเปนหนึ่งตั้งมั่นไวนาน ๆ ตั้งใจสมาทานเลยวา           
๑ ชั่วโมงเราจะทําจิตใจใหเปนหนึ่ง ถาจิตใจของเราพอมันก็จะไดตั้งมั่นได          
ถาไมเคยฝกแมแต ๕ นาที จิตใจของเราก็ตั้งม่ันไมได เราไมตองสนใจ          



  

๗๙๗๙  

  

เร่ืองนิมิต เร่ืองนรกสวรรค เร่ืองอะไรตาง ๆ เราไมตองไปสนใจ ฝกใจของเรา
ใหเปนหนึ่ง  

สวนใหญนะพระเรา เณรเรา โยมเราไมคอยมีสมาธิ...  

ตองฝกสติสัมปชัญญะ ฝกจิตใจใหเปนหนึ่ง เร่ืองปญญาเอาไวกอน 
ฝกสติฝกสมาธิฝกจิตใจใหเปนหนึ่งกอน เราฝกมีสตินั่นนะเคาเรียกวา           
เปนตัวศีล ตัวสมาธิ เรามีสัมปชัญญะเคาเรียกวาตัวปญญา ถาเรามี
สติสัมปชัญญะ เคาเรียกวา "เรามีศีล มีสมาธิ มีปญญา..." 

เราอยูกุฏิ เราไมไดออกมาทํากิจวัตร พระพุทธเจาทานใหเราฝก
สมาธินะ อยาอยูเฉย ๆ นะ...  

ตองพากันฝกสมาธิ... อยาปลอยเวลาโดยการอยูเฉย ๆ แลวสงใจ 
ไปขางนอก "สะเปะสะปะ" ตองฝกสมาธิ ถาเราไมไดฝกสมาธิก็เดินจงกรม 
เปนการเจริญสติ สัมปชัญญะ ได ท้ังสติ สัมปชัญญะ ได ท้ังความสงบ             
ไดท้ังรางกายแข็งแรง "เราเดินจงกรมทําใหสมาธิเราแนนแฟนข้ึนอีก         
เราทําอะไรก็ใหมีสติ..." 

การเขากรรมฐานคือการวางของหนักออกจากการแบกการหาม...  

เราวางภาระท้ังหมด ปลอยส่ิงตาง ๆ ออกมาหมด มาอยูกับ
สติสัมปชัญญะ มาอยูกับการมาเจริญกรรมฐานเพื่อใจสงบ ใจมันเย็น  

 



  

๘๐๘๐  

  

สมาทานไวเลยนะ... ส่ิงไหนไมดีก็ไมตองคิด ไมตองพูด ไมตองทํา      
"ใหมันตายซะเลย" ใหเราสมาทานไวอยางนี้ ชีวิตของเราถึงจะสงบได เย็น
ได ใจของเราทุก ๆ คนนะมันสงบไดเย็นถาเราประพฤติปฏิบัติตามท่ี
พระพุทธเจาทานบอกพระพุทธเจาทานสอน 

วันนี้ก็ไดนําเอาพระธรรมของพระพุทธเจาท่ีทานไดเมตตาบอกสอน
เราไวดีแลว ท่ีพอแมครูบาอาจารยใหนํามาบรรยายวันนี้ก็เห็นสมควร         
แกเวลา ขอสมมุติยุติไวแตเพียงเทานี้... 

 

เช้าวนัศุกร์ที ่๒๓ สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๘๑๘๑  

  

 

คุณหมอท่ีดี พยาบาลท่ีมีคุณธรรม… 

 

อาชีพหมออาชีพพยาบาลนี้ถือวาเปนอาชีพท่ีดีท่ีประเสริฐ เปนอาชีพ
ท่ีไดสรางบุญ สรางกุศล สรางความดีสรางบารมีสรางคุณธรรม ท่ีเคาให          
คุณหมอใหพยาบาลมาประพฤติมาปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดเปนคุณหมอท่ีดี
เปนพยาบาลท่ีดีมีคุณธรรม  

ทุกคนท่ีเกิดมามีความทุกขท้ังทายกายมีความทุกขท้ังทางใจ มีความ
จําเปนท่ีจะตองพึ่งหมอพึ่งพยาบาลกันทุก ๆ คน จะหลีกหลีไปไมพนไปไมได  

ทุกวันนี้ประชาชนเคาพูดคุยกันวาคุณหมอและพยาบาล ตรวจโรค
รักษาพยาบาลไมคอยจะดี ไมเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเคา 

คุณหมอและพยาบาลทุก  ๆ  คน ท่ี เปน โ ร งพยาบาล รัฐน ะ                
เมื่อมีประชาชนเคาพูดขานวิพากษวิจารณหรือทักทวงกัน ก็ตองพิจารณา
ตัวเองวาใครมีความขาดตกบกพรองอะไรบาง ถาขาดตกบกพรอง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวนะ  ท านก็ ใหคุณหมอและพยาบาล                  
คนนั้น ๆ แกไขปรับปรุงตัวเอง 

พระพุทธเจาทานใหคุณหมอและพยาบาลทุกคนเจริญเมตตามาก ๆ 
ใหถือวาทุกคนนะคือญาติพี่นองของเราทุก ๆ คน พระพุทธเจาทานไมใหเรา
เอาเงินเดือนอยางเดียว ตองทํางานเอาคุณธรรมคุณงามความดีดวย  



  

๘๒๘๒  

  

คนไขทุก ๆ คนนะไมวาเคาจะเปนใครนะถึงไมใชญาติพี่นองสายโลหิต
หรือวาไมใชคนไทยเคาเปนคนตางประเทศ เคาเปนคนยากคนจน เคาไมมีเสน
มีสาย พระพุทธเจาของเรา ในหลวงของเราทานก็ใหมีเมตตากับคนปวยคนไข
ทุก ๆ คน ตั้งใจใหเต็มท่ีเต็มรอย เอาใจใส ตองขวนขวายกระตือรือรน วองไว 
รีบดวน เร่ืองเงินเร่ืองสตางคนั้นนะเอาไวทีหลัง  

เราเปนมนุษยเปนผูท่ีมีจิตใจสูง มีโอกาสทําความดีเราตองรีบทํา 
ตั้งใจตรวจ ตั้งใจถาม ถามตัวเคาไมเขาใจก็ตองถามญาติพี่นองของเขา         
เราอยาไปมองหนาเคาแลวถามนิด ๆ หนอย ๆ ก็เขียนชื่อยาแลวก็จายยานะ 
อยางนอยก็ เอาเคร่ืองหูฟงตรวจคนไข  ใชปรอทวัดไข  วัดความดัน           
“ถึงเคาไมใชญาติเราเคาก็มีหัวใจ เคาเปนคนยากคนจนเคาก็มีหัวใจ...”  

สวนใหญนะคนเรามันเห็นแกตัว ถาญาติเรา พอแมพี่นองเพื่อนฝูง
เรานะเราก็เอาใจใส ดูแลเทคแคร แตถาเคาไมใชญาติพี่นองเพื่อนฝูงเคาเปน
คนยากคนจนนะ บางทีเปนคนตางชาติ เปนคนยากคนจนตางชาติท่ีเคามา
ทํางานในประเทศเรา เราก็มองเคาไปอีกระดับหนึ่ง ถาเราคิดอยางนี้แหละ
ถือวาเราทําไมถูกตอง เราไมไดทําหนาท่ีของคุณหมอคุณพยาบาล  

ประชาชนคนสวนใหญเขาไมมีญาติเปนคุณหมอเปนพยาบาล            
แถมก็ยังเปนคนยาก คนจนอีกตางหาก จะไปโรงพยาบาลเอกชนก็ไมมีเงิน
ไมมีสตางค ถาคุณหมอไมมีความเมตตา พยาบาลไมมีความเมตตา 
ประชาชนคนเหลานั้นเคาจะไปพึ่งพาอาศัยใครละ  

 

 



  

๘๓๘๓  

  

คุณหมอคุณพยาบาลตองเปนท่ีพึ่งท้ังทางกายและทางใจใหกับเคาได
วาทุก ๆ คน มีคุณธรรมมีความเปนมาตรฐานอันเดียวกันหมด "ช่ือวาหมอ 
ช่ือวาพยาบาลตองไมเลือกที่รักมักที่ชังนะ..."  

คนเรานะมันตองสรางความดีสรางบารมี ละความเห็นแกตัว             
เวลาอยู ท่ี โรงพยาบาลเราก็ดูแลเคาอยางเต็มท่ีเทคแครอยางเต็มท่ี            
ถาเราเปดคลินิกแลวเขาไปคลินิก เราก็ดูแลเคาอยางเต็มท่ีเทคแครเคา          
อย า ง เต็ ม ท่ี เหมื อนกั น  อย า ให เ หมื อน คุณหมอหลาย  ๆ  คนน ะ                       
อยูท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลก็ดูแลรักษาธรรมดา แตถาไปคลินิกของตัวเองนะ
ไมใชรักษาธรรมดาแตรักษาดูแลเปนพิเศษ อยางนี้แหละพระพุทธเจาถือวา
เรามีความเห็นแกตัว เราปฏิบัติไมดี ไมถูกตอง เห็นแกเงินแกสตางค             
ขาดคุณธรรมไมมีคุณธรรม  

ประ เทศ เราโ รงพยาบาลใหญ  ๆ  ก็ มี อยู หลาย โรงนะ . . .                    
เชน โรงพยาบาลศิริราช รามาฯ จุฬาฯ แลวก็ยังมีโรงพยาบาลทหารตํารวจ 
และโรงพยาบาลจิตเวช ถาทุก ๆ คนเนนคุณธรรม เนนเร่ืองความเมตตา
ความกรุณาเอาใจใสกับคนปวยทุก ๆ คนนะมันก็เปนส่ิงท่ีดีมาก  

สถานีอนามัยในหมูบานในตําบลสวนใหญก็ปฏิบัติงานยังไมคอยได
มาตรฐาน ยังเปนท่ีพึ่งของประชาชนไมคอยจะได เวลาเจ็บเวลาปวยมานะ 
ประชาชนชาวบานเคาไปหาก็ไมคอยจะพบพยาบาล เคาก็เลยพากันไป
ตั้งแตโรงพยาบาลอําเภอ ก็ถือวาประเทศเรา เมืองเรานี่อนามัยนี้ก็ยังไมคอย
เกิดประโยชนตอชาวบานตอประชาชน  

 



  

๘๔๘๔  

  

โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลประจําจังหวัดแตละจังหวัด               
การบริการรักษาดูแลประชาชนสวนใหญก็ยังไมคอยดีพอยังไมไดมาตรฐาน 
ชาวบานแตละอําเภอนั้นเคาพากันบน กันมากนะวาคุณหมอใชไมได           
วาพยาบาลใชไมได ไมคอยไดตั้งใจตรวจโรค ไมคอยไดตั้งใจรักษาพยาบาล 
ไมมีความกระตือรือรนเอาใจใสในคนไข “ประชาชนคนสวนใหญนะ            
ไมต่ํ ากวา ๖๐ เปอร เซ็นต เคาพูดวาโรงพยาบาลประจําอําเภอ 
โรงพยาบาลประจําจังหวัดไมคอยไดมาตรฐาน”  

บางคนเคาปวยหนักก็ไมไดรับความเอาใจใส มันมีระบบระเบียบ  
๓๐ บาทรักษาทุกโรค โรงพยาบาลก็มีตนทุนจํากัด คนปวยหนักจะสง
โรงพยาบาลจังหวัดก็ไมได เพราะวาถาสงไปแลวทางโรงพยาบาลจังหวัด        
ก็ตองมาหักคาพยาบาลจากโรงพยาบาลอําเภอ ทําใหโรงพยาบาลอําเภอ
เปนหนี้เปนสิน นี้เปนสาเหตุใหคนท่ียากจนคนท่ีไมเสนมีสายนั้นตายกันมาก 
ตองรอจนมันจะหมดลมหายใจคอยสงไป สงไปมันก็ไมทันเหตุการณนะ            
เพราะคนเรามันจะตายแลว ก็เพราะวาระบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคนี้แหละ  

คุณหมอผูอํานวยการและก็คุณหมอทุกทานตลอดจนพยาบาลนี้       
ก็นาจะคิดใหดีนะ...  ถึงเคาจะไมเปนญาติของเรา ไมเปนเพื่อนของเรา  
หรือวาเคาเปนคนยากจนตางประเทศอยางนี้แหละ เราก็นาจะเมตตาเคา
สงสารเคานะ เพราะเคาไมมีทางไปแลว เคาไมรูจะไปพึ่งพาอาศัยใครนะ  

ทางท่ีดีท่ีถูกตองคุณหมอตองรักษาใหดีท่ีสุด มันจะเปนหนี้เปนสิน
เราก็ตองยอม เพราะเ ร่ืองความเจ็บความตายมันเปน ส่ิง ท่ีจํ าเปน             
เราอยาเห็นแกตัวท่ีไปหนวงเหนี่ยวคนไขเพียงแค ๓๐ บาทรักษาทุกโรค  

 



  

๘๕๘๕  

  

“ใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลท่ีแทจริง 

เปนท่ีพึ่งของมวลมนุษยท้ังหลายได อยาใหโรงพยาบาลของเราเปนโรงฆาสัตว” 

 

พระพุทธเจาของเรา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรานะ           
ทานมีความเมตตาตองการใหคุณหมอทุก ๆ คนนะตลอดจนถึงพยาบาล   
ตองฝกพูดกับคนไข เพราะ ๆ แลวก็พูดกับญาติคนไข เพราะ ๆ นะ              
ทุกคนก็รูอยูแลวเปนคุณหมอเปนพยาบาลนี้มันเครียดเนอะ แตคนปวย            
มันเครียดมากกวาอีก ญาติคนปวยมันเครียดมากกวาอีก เปนคุณหมอ           
คุณพยาบาลตองใจดี เปนคุณหมอคุณพยาบาลตองใจเย็น เปนคุณหมอ          
คุณพยาบาลตองเปนไมมีทิฏฐิมานะ เจาอารมณ  

สวนใหญละคุณหมอตลอดจนถึงผูอํานวยมันมีทิฏฐิมานะมาก             
มันมีตัวมีตนมาก มันมี EGO สูง มันวางมาดวางกลามมากเกิน มันทําให
พยาบาลไดรับความยากลําบาก เอาใจลําบาก  

ผูจะเปนคุณหมอทุกคนนะใหพิจารณาตัวเองนะ คนมีความรูมาก           
มีความสามารถมากมันชอบหลงตัวเอง คนเกงมันชอบหลงตัวเอง คนรวย 
มันชอบหลงตัวเอง อันตรายท่ีรายแรงท่ีสุดก็คือการหลงตัวเองนี้แหละ 
พยาบาลทุกคนตองการคําพูดดี ๆ เพราะ ๆ จากคุณหมอ  

การออนนอมถอมตนตอผูอื่นมันดีมันเกิดบุญเกิดกุศล การพูดดี ๆ 
เพราะ ๆ กับคนอ่ืนมันเกิดบุญเกิดกุศลนะ เคาก็มีกําลังใจท่ีจะรวมงาน           
กับเราทํางานกับเรา เราจะถือคติวาเราพูดตรงไปตรงมาออกจากใจเรา 
ไมไดเสแสรงอยางนั้นไมได เพราะใจเรานั้นนะยังใชไมได ใจของเรามันยังมี



  

๘๖๘๖  

  

ความโลภความโกรธความหลง ใจของเรายังไม ใช ใจพระพุทธเจา                  
ไมใชใจพระอรหันตนะ  

ดูตั วอย า ง ในหลวงของเรานะ  ท านพูด เพราะ  ท านติดดิน                
ทานไมไดกราง ทานไมไดถือเนื้อถือตัว ทานถึงเปนท่ีพึ่งท้ังทางกายและจิตใจ
ของปวงชนท้ังชาวไทยและชาวโลกท้ังหลาย  

การทํางานนะพระพุทธเจาทานก็ใหเรามีความสุขในการทํางาน          
ถาเราไมมีความสุขในการทํางานนะก็เทากับเราตกนรกท้ังเปน ทําไปทุกขไป 
เราอยาทํางานดวยความจําเปน ตองทํางานเพ่ือใหเกิดบุญเกิดกุศลเพื่อการ
เสียสละ ตองมีความสุขในการทํางาน มีความสุขในการตรวจโรค มีความสุข
ในการรักษาพยาบาล มีความสุขในการพูดการจา การเดินการเหิน        
“เราปฏิบัติอยางนี้แหละเรียกวาเราประพฤติเราปฏิบัติธรรม...”  

เราทํางานนี้เราเกี่ยวของกับคนอ่ืน เมื่อเกี่ยวของกับคนอื่นเราก็ตอง
เอาใจคนอ่ืนทุกคนตองเอาใจคนอื่นหมดนะ เคาก็เอาใจเรา เราก็เอาใจเคา 
อยางนี้เคาเรียกวา มันเปนธรรม ยุติธรรมดีนะ ไมใชเปนคนเอาแตใจตัวเอง 
เปนคนเจาอารมณ คนท่ีเคาทํางานดวยเคาก็มีความสุข ทุกทานทุกคน          
ตองดูแลกันตองแชรความสุขใหซึ่งกันและกัน  

เราอาจจะไมพอใจคนนี้บางคนนั้นบางเราก็ตองมาแกท่ีใจของเรา  
ถาเราไปมองดูแตคนโนนผิดคนโนนถูกเราก็เปนคนพาลเปนอันธพาล 
อันธพาลมันก็มี  ๓ ระดับ ระดับหนึ่งก็ทางกาย ระดับหนึ่งทางวาจา              
ระดับหนึ่งก็ทางใจ  

 



  

๘๗๘๗  

  

 

เราอยาใหเราเปนคนพาลนะ มันเปนทุกข... 

ใครเคาจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเคา เราก็ทําของเราใหมันดี 

เราก็คิดอยางนี้คนอื่นก็คิดอยางนี้ทุกอยางมันก็ด ี

 

ดีมากท่ีคุณหมอคุณพยาบาลไดมาเขาคายปฏิบัติธรรมมันจะทําให 
ในโรงพยาบาลของเราเกิดความรมเย็นระหวางคุณหมอและพยาบาล 
รวมถึงระหวางคุณหมอพยาบาลและคนไข เปนการแกปญหาท่ีถูกตอง             
จะเปนความคิดของรัฐบาลก็ถูกตอง เปนความคิดของผูอํานวยการก็ถือวา
ถูกตอง  

ก็มีประชาชนมาพูดบอย ๆ มาถามบอย ๆ นะวา... โรงพยาบาลที่
นั่นมาเขาคายธรรมะมั๊ย โรงพยาบาลนั้นมาเขาคายธรรมะมั๊ย .. .?        
เคาอยากใหมาบางเพราะโรงพยาบาลท่ีนั่นแยมากเลย  

เรามาฝกใจดีใจสบายอยางนี้แหละ เรากลับไปบานก็ใจดีใจสบาย          
อยู ท่ีบาน อยู ท่ีครอบครัวของเรา อยูกับบุตรธิดาภรรยาสามีของเรา 
ครอบครัวของเราก็มีไมกี่คน เราก็ดูแลท้ังกายท้ังใจท้ังหนาท่ีการงานกัน           
ใหความรักความเมตตาความอบอุนความสงสารซึ่งกันและกัน อยาเปนคน
เอาแต ใจตัว เอง เอาแต ทิฏ ฐิมานะเจ าอารมณ  มีอัตตาตัวตนมาก                   
มีโลกสวนตัวมาก อยางนั้นไมไดไมถูก กลับไปบานเราก็ดูแลคุณพอคุณแม
เราใหดีนะ ดูแลทางบานใหมันดี  



  

๘๘๘๘  

  

 

เรามาวัดมาฝกปฏิบัติธรรมนั้นก็ใหทําใจใหสบายใหสงบ...  

ฝกปลอยวางทุกอยางใหใจมันสงบ ท่ี เราโกรธเราเกลียดมา           
หลายเดือนหลายปก็ท้ิงมันไป เรารักเราชอบมาหลายเดือนหลายปก็ท้ิง           
มันไป ส่ิงท่ีผานมาแลวในอดีตหนึ่งวินาทีสองวินาทีเราก็ท้ิงไปใหหมด               
ฝกจิตฝกใจใหสงบ เพราะคนเราความสบายอยูท่ีใจสงบ  

ถามันไมสงบก็ฝกหายใจเขาใหชัดเจน ฝกหายใจออกใหชัดเจน 
คนเราถามีสตางคเยอะแตถาใจไมสงบอยางนี้มันก็ไมมีความสุขหรอก              
ถาเรามีเงินมีสตางคเยอะแลวเรามีปญหาระหวางภรรยาสามีเราก็ไมมี
ความสุขหรอก เราพยายามมาแกท่ีใจ มาฝกปลอยฝกวาง  

เรามาอยูวัดเรามาฝกปลอยวางนะ... เราเคยพูดมากเราก็ไมพูด           
เราเคยโทรศัพทเราก็ไมโทร เราจะฝกทําใจสงบแลว ฝกปลอยฝกวางแลว 
เ ร่ืองคนอ่ืนชาง เคา เราไม เกี่ ยว ลองอยูกับตัวเองบาง ใหสงบบาง                
ปลอยวางบาง  

ทุกคนนะมีคุณพอคุณแม คุณพอคุณแมทานก็เล้ียงเรามาตั้งแต            
อยูในทองจนเราถึงทุกวันนี้  ถือวาเปนผูมีพระคุณ เรามาดูตัวเองวา                
เราใหอะไรคุณพอคุณแมบาง เพราะเราเปน “คนเอา” อยางเดียวนะ             
อายุ ๓ ขวบ ๔ ขวบก็เรียนหนังสือจนไปมีครอบครัวแลวก็ยังไมเคย           
ไดทดแทนดูแลพอแมเลย  

เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูมีพระภิกษุรูปหนึ่งไมสบาย          
เปนโรคพุพอง พระพุทธเจ าไปเห็นแลวทานก็ ไปดูแลไปอุปฏฐาก             



  

๘๙๘๙  

  

ใหตมน้ํารอน เช็ดตัวให ทานก็เรียกภิกษุ มาบอกสอนวา “การอุปฏฐาก
คนไขนี้ถือวามีบุญใหญมีอานิสงสใหญ ถาเราไดอุปฏฐากคนไขก็ถือวา        
ไดดูแลพระพุทธเจา” 

การที่เราเปนพยาบาลเปนคุณหมอนี่แหละ 

เราทําความดี ดูแลคนปวยคนไขแลวก็เสียสละ 

อยางนี้เคาเรียกวาเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดบุญเกิดกุศล 

ที่เราจะสามารถมอบใหกับคุณพอคุณแมได 

คุณพอคุณแมเราบางคนยากลําบากมาก เปนหนี้เปนสินสงเราเรียน             
ถาเราอยูสะดวกกินสบายแลวลืมพอลืมแม อยางนี้เคาเรียกวาเปนคนลืมตัว
ลืมตน พระพุทธเจาทานตรัสวาอยางนี้ไมถูกตอง  

ดูตัวอยางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราทานเปนผูท่ีกตัญู
กตเวที ทานถึงเหมาะสมท่ีจะเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

ยกตัวอยางเชน ชวงสมเด็จยาพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลศิริราช          
ในหลวงทานเสด็จไปเย่ียมทุกวัน มาปอนขาวปอนน้ําปอนยาใหแม             
ใหความอบอุนแกแม หลังงานพระบรมศพสมเด็จยาเสร็จส้ินลงแลว             
ราชเลขาของสมเด็จยา มาแถลงในท่ีประชุมตอหนาส่ือมวลชนวา            
กอนสมเด็จยาจะส้ินพระชนมปเศษ ตอนนั้นทรงพระชนมายุ ๙๓ พรรษา  
ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตรลดาไปวังสระปทุมตอนเย็นทุกวัน ไปกินขาว
กับแม ไปคุยกับแม ไปทําใหแมชุมชื่นหัวใจ เนื่องจากพระองคตองทรงงาน
อื่นดวย ในหลวงจะเสด็จกลับมาอีกคร้ังชวงตีหนึ่งถึงตีสอง และจะเสด็จกลับ
ชวงใกลเชา   



  

๙๐๙๐  

  

ดูตัวอยางองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เกิดมาทุกภพทุกชาติ
สมัยท่ีทานยังบําเพ็ญบารมีเปนโพธิสัตวอยูทานก็ดูแลพอแมอยางดีมาก 
ถึงแมจะเสวยพระชาติเปนสัตวเปนมนุษยทานก็ดูแลพอแมเปนอยางดี             
สมัยทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมีโทรศัพทเราก็เอาไวแตฟงเพลงโหลดเพลงเลน
อินเทอร เน็ต เวลาพอแมก็ ไม โทรหาไมติดตอ พอแมก็ เปนหวงเรา              
ตองการกําลังใจ  

เราจะเปนคนดีเราตองแกไข 

เราจะเปนคนประเสริฐเราตองประพฤติปฏิบัติตัวเอง 

ไมมีใครมาประพฤติปฏิบัติใหเรา ความสวยความงามมันไมไดอยูท่ี
ใบหนาหรือวาผิวพรรณ ความสวยความงามมันอยูท่ีความดีของเราตางหาก 
ถาเราคบกับคนท่ีเคาดี ๆ อยูใกลชิดเทาไหรก็ย่ิงสงบย่ิงเย็นย่ิงสวยย่ิงงาม  
ถาเราอยูกับคนท่ีเคาไมดี มีทิฏฐิมานะมากปากจัดเห็นแกตัว ก็ย่ิงเห็นเคา
เปนนางยักษนางมารราย ความดีเราตองทําทุกวัน ๆ ทําติดตอไปเร่ือย         
เดี๋ยวก็เจริญเองดีเองนะ ตองอาศัยความตั้งมั่นนะ 

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาวันนี้ก็เห็นสมควรแกเวลา ขออํานวยอวยพรใหคุณหมอและพยาบาล
รวมถึงญาติโยมทุกทานคน จงเปนคนดีมีคุณธรรม เปนคุณหมอท่ีดี            
เปนคุณพยาบาลท่ีดี 

ดวยบุญบารมีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ...               
จงไดรับความสําเร็จในการเรียน ประสบความสําเร็จในธุรกิจหนาท่ีการงาน 
และไดบรรลุถึงมรรคผลนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ… 

 

คํ่าวนัองัคารที ่๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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