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สมาทานความดี... 

 

ความดีเปนส่ิงท่ีเราทุก ๆ คนตองสมาทาน ตองตั้งใจ ถาเราไมตั้งใจ 

เราไมสมาทานนั้นไมได เหมือนกับอาหารเปนส่ิงท่ีมีอยู ถาเราไมตั้งใจทาน

เราไมตั้งใจบริโภคนะอาหารท่ีเปนส่ิงท่ีดี ๆ มีคุณภาพอาหารนั้นก็ไมเกิด

ประโยชนอะไร ความดีก็เหมือนกันนะ ความดีเปนส่ิงท่ีมีอยู ถาเราไมสมาทาน

เราไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันก็ไมได  

พิธีการอะไรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพระศาสนาทานถึงใหเรากราบพระ 

สมาทานศีล หรือทําพิธีถวายภัตตาหารสังฆทานทุกคร้ังนะ สวนใหญจะมี

การสมาทาน เพื่อจะไดนอมจิตนอมใจเขาหาความดีนะ  

ทําไมเราถึงตองไหวพระ เราถึงสวดมนตนั่งสมาธิทุกวัน  

เอาทุกอยางมันอยูที่ใจไมไดเหรอ...?  

"ไมได...!" เพราะเรายังเปนเสขบุคคล เปนบุคคลท่ียังตองศึกษา           

และพึงปฏิบัติ เราตองมีการสมาทาน พยายามตื่นแตเชาตื่นตั้งแตตีสามนะ 

มานั่งสมาธิ ไหวพระสวดมนต หรือวาทําวัตรเย็น ฟงธรรม เพราะความตั้งใจ

นี้ เปน ส่ิง ท่ีสําคัญนะ ถาเราปลอยไปโดยท่ีไมไดตั้ งใจไมไดสมาทานนี้              

ความดีมันอาจจะไมเขาถึงจิตถึงใจของเรา  
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ทําไมเราถึงมาบวชมาโกนหัวนุงหมจีวร ทําไมเราถึงมาบวชเปนเณร

เปนชี มาถือศีลอยูวัดนะ จุดมุงหมายก็เพื่อใหเราสมาทานเพื่อใหเราตั้งใจ 

เพื่อจิตใจของเราจะไดเขาถึงความดี เขาถึงพระรัตนตรัย เอาความดีเปน

ท่ีตั้ง เอาความดีเปนท่ีประพฤติปฏิบัตินะ  

คนเรามันจะขลังมันจะศักดิ์มันจะสิทธ์ิมันอยูท่ีความตั้งใจอยูท่ีการ

สมาทาน  

ประการแรกใจของเรามันยังไมเปนนะ ตองอาศัยการสมาทาน 

อาศัยความตั้ งใจ มันตองเกิดจากเจตนา ถาเราทําอะไรไมไดตั้ งใจ               

ไมไดเจตนานี้ก็คือวาไมเกิดผลทางจิตใจ  

พระพุทธเจาใหเราทุกคนตั้งใจสมาทานความดีนะ... 

เราทุกคนมีพ้ืนฐานดวยความโลภ ความโกรธ ความหลงเอาตัวเอง

เปนท่ีตั้ง ถาเราไมตั้งใจสมาทาน ไมตั้งใจตัดสังโยชนเคร่ืองผูกมัดตัดความ

เคยชินท่ีมันรักมันโลภ มันโกรธ มันหลงออกจากใจของเรานะ ไมมีทางอื่น

นอกจากเราตั้งใจเราสมาทาน พยายามเห็นภัยเห็นโทษในวัฏฏสงสารนะ 

เพราะชีวิตของเราทุก ๆ คนลวนไดแกไปทุกวัน มีแตเสียเวลาหมดเวลาไป

ทุกวันนะ  

พระพุทธเจาทานใหทุกทานทุกคนทุก ๆ คนตั้งใจสมาทานเอาส่ิงท่ีดี ๆ 
ท่ีเปนพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไปประพฤติไปปฏิบัติ ถาทุก ๆ คน 
ปฏิบัติตามพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทุกคนไดดีแนนะ  
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พระพุทธเจากอนท่ีทานจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทานไดใหโอวาท
แกพระสงฆวา “อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ สังขารทั้งหลายทั้งปวง             
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาท             
ใหถึงพรอมเถิด”  

เราทุก ๆ คนนี้นะ ไมวาพระ ไมวาโยม ไมวานักเรียนนักศึกษา   
สวนใหญ ๙๙ เปอรเซ็นตพากันตั้งอยูในความประมาทกันนะ ยังไมเห็นคุณ     
ไมเห็นประโยชนในการตั้งมั่นในคุณธรรมคุณงามความดี ยังไมเห็นภัย      
ในความทุกข หรือวาวัฏฏสงสารท่ีจะเกิดขึ้นแกเราในวันขางหนา  

ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตประจําวันของเรานะ พระพุทธเจาทานมี
เมตตาสอนเรา ทุก ๆ คนอยาไดพากันตั้งอยูในความประมาท ไมวาความคิด
อันไหนมันคิดไมดีอยาไดไปคิดเปนอันขาด อันไหนมันไมดีอยาไปพูด      
เราอยากพูดเราก็ไมตองพูด เพราะการพูดนี้สําคัญนะ กอนพูดเราเปนนายนะ 
เม่ือเราพูดจบเราตองเปนบาว ตองอดตองทนใหไดนะ อันไหนมันไมดี 
อยาไดไปทําเปนเด็ดขาด พยายามฝน พยายามอด พยายามทนเพื่ออบรม  
บมอินทรียของตัวเอง เปล่ียนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดี เราทําอยางนี้ปฏิบัติ
อยางนี้แหละไมกี่วันใจของเรามันก็จะเย็นขึ้น สงบขึ้น 

เราทุกคนตองมีสมาธิท่ีแข็งแรง ตั้งมั่นไมหว่ันไหว ไมโยกไมคลอน 
อยาใหส่ิงท่ีไมดีมาปรุงแตงใหจิตใจของเราหว่ันไหว 

คนเรานี้นะมันจะดีไดเพราะการฝก ถาไมไดฝก ไมไดหัด ไมไดปฏิบัติ 
มันไมไดมันไมเปน พระพุทธเจาทานถึงใหเราตั้งใจใหเราสมาทานเอาส่ิงท่ีดี ๆ ไว 
เพื่อชนะใจตัวเองชนะอารมณตัวเอง  
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ธรรมะของพระพุทธเจาเปนส่ิงท่ีดีเปนส่ิงท่ีประเสริฐ เราฟงแลว  
อยาใหมันเขาหูซายออกหูขวา ใหพากันนําไปประพฤติปฏิบัติ นี่ใหเราถือวา
เปนส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับเรา 

ในจิตสํานึกของทุกทานทุกคนนะตองตั้งในใจวา ชีวิตของเรานี้    
เกิดมาเพื่อทําความดี เพื่อเสียสละ เพื่อไมตามใจตัวเองไมตามอารมณตัวเอง 
จะเอาความดีเปนท่ีตั้ง เอาความดีเปนขอวัตรปฏิบัติ ใหถือคติวาเราเกิดมา
เพื่อสรางบารมี จะรักจะพอใจในการทําความดีถึงจะยากถึงจะลําบากก็ตองทํา 
เพราะความดีนั้นเปนส่ิงท่ีทําไดยาก มันตองฝนตองอดตองทนแลวก็ตั้งมั่นไว
ตลอดกาล “พระพุทธเจาทานใหทุกทานทุกคนปฏิบัติอยางนี้นะ จําไว...” 

มี จิต สํานึกว า  ส่ิ ง ท่ีมันไมดี ท่ีมันผ านมานั้นจะ ท้ิงมันใหหมด               
ถึงจะชอบเทาไหรก็ตองท้ิงใหหมด เพราะวามันเปนอันตรายแกเรา            
จะตองสมาทานเอาความดีตั้งแตวันนี้เปนตนไป ถาเราไมประพฤติปฏิบัติ
อยางนี้ ชีวิตของเรานี้มันจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีไมได...  

จะพยายามมีหลักเกณฑในชีวิต กราบพระไหวพระทุกวัน นั่งสมาธิ
สัก ๕ นาทีเปนอยางนอยทุกวัน จะพยายามบังคับตัวเองไมใหไปกิน              
ไป เลน ไปเ ท่ียวกับหมู คณะเพื่ อนฝู ง จะพยายามเปนผู ใช เ งินน อย               
วางแผนในการใชเงิน ไมใชทําตามพวกเพื่อน ๆ ท่ีเคาไมรูจักคิด  

อบายมุข หรือวาเหตุปจจัยที่ทําใหเราเสื่อมตกต่ํา ไดแก ส่ิงเสพติด
ทุกชนิด จะเปนเหลา เปนเบียร เปนยาเสพติดทุกชนิดนี้ จะไมยุงไมเกี่ยว  
จะไมทดลอง จะพยายามเปนคนขยันอยางมาก ๆ ขยันอยางสม่ําเสมอ    
จนเปนคนขี้เกียจไมเปน เพราะคนขี้เกียจเคาเรียกวาคนบาป บุคคลท่ีจะมี
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ความทุกขในอนาคตคือบุคคลขี้เกียจ “จําไว...เพราะในโลกน้ีไมมีใคร
ตองการคนข้ีเกียจ...” 

พวกโทรศัพท พวกอินเทอรเน็ต เฟซบุก ส่ิงเหลานี้ก็ถือวาเปนส่ิงเสพติด
เหมือนกัน มันมีท้ังคุณและโทษ พระพุทธเจาใหเราใชส่ิงเหลานี้ใหมันเกิด
ประโยชนจะพยายามใชเฉพาะในส่ิงท่ีจําเปนจริง ๆ เราตองหยุดตัวเอง 
เบรกตัวเอง หยุดตัวเองใหได เพราะวาส่ิงเหลานี้ถือวามันเปนไดท้ังดีและ  
ไมดีตองมีระเบียบมีวินัยใหกับตัวเอง  

เราจะเปนคนใจแข็ง ใจเขมแข็ง อดเอาทนเอา เพื่อจะใชเทคโนโลยี
ใหมันเกิดประโยชนไมใชเอามาทํารายทําลายตัวเองนะ  

จะเปนคนท่ีมีคําพูดท่ีดี ฝกพัฒนาในการพูด ส่ิงไหนไมดีจะไมพูด
เดี๋ยวมันจะติดนิสัย เพราะวาเราอยูในชนกลุมไหนอะไรมันก็จะไปเหมือนเขา 
เราตองฝกพูดดี ๆ พูดเพราะ ๆ รูจักสัมมาคารวะ รูจักท่ีต่ําท่ีสูง ไมกาวราว 
ไมเถียงพอเถียงแมเถียงผูหลักผูใหญนะ เร่ืองคําพูดนี้สําคัญ ถึงแมเราจะเปน
คนพูดดี พูดเพราะพูดเกงพูดฉลาดเราก็อยาไปพูดมากเกิน เพื่อเปดโอกาส
ใหคนอ่ืนเคาพูดบาง เพื่อฟงคนอื่นเคาพูดมาก ถาไมอยางนั้นใครเคา
อยากจะพูดกับเรา เคามาพูดเมื่อไหรเคาก็ไมไดพูดมีแตเคาไดฟง 

มีตัวอยางอยูมากเ ร่ืองพูดนี้ เพราะพื้นฐานของเราทุก ๆ คน                 
ท่ีเกิดมานะ ชอบเอาแตใจตัวเอง แลวแตอารมณของตัวเอง เปนคนใจรอน 
ทิฏฐิมานะมาก เจาอารมณ ชอบพูดตรงไปตรงมา ชอบพูดขวานผาซาก  

เราอยาไปคิดวาเราพูดออกมาจากใจนะ...! เราพูดตรงไปตรงมาพูด
จากใจ เราไปคิดอยางนั้นไมได เพราะวาใจของเราไมใชใจพระพุทธเจา  
ไมใชใจพระอรหันต คนบางคนเปนคนเกงเปนคนฉลาดแตไปเสียท่ีพูดไมดี    
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ปากไมดี ปากระเบิด เกิดมาเลยไมมีเพื่อนกับเคา เพราะวาไมมีใครอยาก  
อยูใกล ไมมีใครอยากพูด อยากคุยดวย เร่ืองพูดนี้ทุกทานทุกคน ทุกคนตองฝก 
คนเรามันฝกไดนะ ถาไมฝกมันไมได มันไมเปนใหทุกคนตั้งใจไวสมาทานไว 

ความขยันความหม่ันเพียรทําใหเรามีความสุข  

ใหทุกทานทุกคนจําไวนะ  

ถาเราขยันหม่ันเพียรทุกอยางมันก็ดีหมด... 

ความสุขของคนนี้ คือสุขเพราะรางกายสุขภาพดีไมมีโรคมีภัย            
สุขเพราะเรามีเงินมีสตางค มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกสบาย สุขจากท่ีเรา
ไมเปนหนี้ไมเปนสินใคร และสุขท่ีเราไดประพฤติปฏิบัติธรรม ไมตามจิต
ตามใจของตนเองทุกอยางมันก็มีแตความสุข มีแตความดับทุกข  

ใหทุกคนสมาทานไวตั้งใจไว สรางเหตุสรางปจจัยใหมันถึงพรอม   
ถาเรามีความอยาก มีความตองการ แตเราไมนําเอาพระธรรมคําส่ังสอน       
ของพระพุทธเจาไปปฏิบัติมันก็เปนไปไมไดนะ  

ถาเราเปนคนดีแลวก็มีเงิน มีทรัพยสมบัติ มียศฐานบรรดาศักดิ์นะ 
ทุกคนก็อยากเปนเพื่อนเรา ทุกคนก็รักเคารพนับถือเรา เราจะไดเปนผูหลัก
ผูใหญท่ีดีในอนาคต "คนเราตอนเด็ก ๆ นี้มันยังดูกันไมออก ระยะทาง 
เปนเคร่ืองพิสูจน..." 

ส่ิ งตาง ๆ ในชี วิตประจํา วันของเรามันมาย่ัวยวนกวนจิตใจ              
ถาเรา  ใจออนเราก็พลาดทาเสียที เสียอนาคต เสียเวลา เวลาดี ๆ มันเอา
คืนมาไมได ใครเคยโกหกพอโกหกแมตองสมาทานหยุดหมดนะ บาปกรรม
มันจะมาถึงเรา มาถึงลูกเราหลานเราในอนาคต  



  

๗  

  

พระพุทธเจาทานใหเรารักคุณพอรักคุณแม มีความกตัญูกตเวที        
ใหเปนเลิศใหเปนหนึ่ง คนเรานะถามีความกตัญูกตเวทีนี้ ในอนาคต          
ยอมไมตกต่ํา ถึงแมตัวเองไมถึงขั้นรํ่ารวย ลูกหลานเหลนก็รํ่ารวยนะ  

ภาระของเราก็คือดูแลพอดูแลแม เพราะวาพอแมของเรานะแกเฒา
ไปทุกวัน อีกไมนานก็ทํางานไมไดแลว เราตองรักคนแกดูแลคนแก         
คนรุนใหมคนสมัยใหมนี้ไมรักคนแกไมสงสารคนแกนะ ประเทศไหนเจริญ ๆ 
คนเขาเอาพอแมไปไวบานคนชรากันหมด ทําอยางนี้ไมถูกตองนะ ทําอยางนี้
เคาเรียกวา "คนบาป..." 

พอแมเรานะเปนผูที่สูงสุดเปนผูที่มีพระคุณ เราตองรักทาน... 
โบราณทานถึงพูดวาอยาไปเถียงพอเถียงแมมันบาป มันตกนรก บาปมัน 
คูณทวี บาปกรรมมันจะถึงเรามากกวาเราไปเถียงพอเถียงแมอีก 

ทุกทานทุกคนตองคิดใหมันเปน พอแมเรายากจนพอแมเราลําบาก 
เราจะไปไถแตเงินพอเงินแม พอแมเราเปนประสาทแยอยูแลวยังไปเพิ่ม  
โรคประสาทใหอีกมันเปนบาปนะ ใหอดเอาทนเอาอยาไปหลงวัตถุ         
เราจะไปเอาตัวเราไปเทียบกับคนรวย ๆ หรือเศรษฐีมันไมได  

คนเราความสุขความดับทุกขอยูที่ใจสงบนะ  

ใจไมว่ิงตามกิเลสไมว่ิงตามอารมณ  

ทุกทานทุกคนฝกทําใจใหสงบเสียบางนะจะไดชื่อวาเปนมนุษย         
ท่ีแทจริง เดี๋ยวนี้เราไปศึกษาตอส่ิงภายนอกเราไมไดศึกษาเร่ืองจิตเร่ืองใจ          
ท่ีจะทําใหมันสงบ ฝกพักผอนอยูกับความสงบความไมปรุงแตง 



  

๘  

  

พระพุทธเจาทานตรัสวา ความปรุงแตงท้ังหลายท้ังปวงเปนทุกข
อยางย่ิง การเขามาสงบระงับสังขารคือ การหยุดปรุงแตง มีความสุขอยางย่ิง  

คนเราท่ีมันทุกขมากก็เพราะเราพากันปรุงแตงมาก เปนคนท่ีหาเร่ือง
ใหตัวเองเปนทุกขเฉยๆ ชอบเผาชอบทํารายตัวเองดวยการไปคิดมาก      
ไปปรุงแตงมาก ไปรักไปหลงอะไรชอบคิดวกวนแตเร่ืองเกา ผลสุดทายเลย
เปนโรคกระเพาะ โรคประสาท ประเทศท่ีเคาเปนโรคประสาทโรคจิตเยอะ
คือประเทศท่ีพัฒนาทางวัตถุ เราพากันหลงในวัตถุตองการวัตถุบางคนก็
อยากไดสามีตางประเทศ สามีรวย ๆ คิดวามันจะดี ก็ไปแตงงานกับเคา          
ท่ีไหนไดละไปแตงงานกับคนเปนโรคประสาท  

คนทุกวันนี้ เปนโรคประสาทกันเยอะนะ ทุกทานทุกคนก็ตอง
วางแผนไวดวยวาการพัฒนาตองพัฒนาท้ังวัตถุและพัฒนาท้ังจิตใจ                
เราถึงไมเปนโรคประสาท ไมเปนโรคจิต  

ส่ิงไหนมันผิดพยายามอยาไปคิด อยาไปทํา อยาไปพูด ถาใครทําผิด
ใจมันไมสงบนะ ถึงคนอื่นไมรูมันก็ไมสงบหรอก คนทําความผิดนะคิดไมดี
อยางนี้เคาเรียกวาทําผิดเหมือนกัน พูดไมดีก็เรียกวาทําผิดเหมือนกัน  

ประการแรกตองเร่ิมจากส่ิงท่ีมันหยาบนะ ก็คือเร่ิมจากกาย คือกายนี ้
ไมตองทําความผิดแลวเนนมาถึงจิตใจ 

พระพุทธเจาทานไมใหเราเอาเปรียบคนอื่นนะ เพราะเราสวนใหญ            
ท่ีอยูในโลก อยูในสังคม สวนใหญทรัพยากรตาง ๆ ไดมาจากบุคคลอื่น      
เราพยายามไมเบียดเบียนใคร เราพยายามเปนผูใหพยายามเปนผูเสียสละ          
ถาเราเปนผูใหเปนผูเสียสละ เราถึงจะเปนคนรวย ถึงจะเปนผูมีคุณธรรม          



  

๙  

  

เดี๋ยวทุกอยางมันจะดีเอง แตเดี๋ยวนี้เรามองไมออก เพราะเรามันมีความเห็นแก
ตัวมาก มันมองส่ิงท่ีดี ๆ ไมออก  

ตองฝกเปนคนเสียสละมาก ๆ   

ถึงแมรางกายมันจะเหนื่อยเทาไหร ก็ชางหัวมัน  

เพราะเราไมเอาความสุขทางรางกาย 

เราจะเอาความสุขทางจิตใจที่เราไดเสียสละ 

เราลองคิดดูนะทุก ๆ คนในโลกนี้ ตองการทํางานเบางานนอย   
แลวก็ไดเงินไดสตางคมาก แสดงวาจิตใจไมเสียสละนะ จิตใจจะเปนผูเอา 
เอาเปรียบเคา ถาเราทํางานอยางเดียวกันนั้นแหละ แตเราทําเพื่อไมเอา   
ไมมี ไมเปน เพื่อเสียสละนะ เราไดท้ังความสุขทางจิตใจ ไดความสุขกับ  
การมีเงินมีสตางคอีกดวย ทํางานไปมันก็มีความสุข ถึงแมนทุกทานทุกคน
ตอนนี้ยังคิดไมเห็นเปนตามพระพุทธเจาก็ตองอด ตองทน ตองเสียสละ  
ตองรับผิดชอบ หนักก็เอาเบาก็สูไมสะทกสะทานหว่ันไหว ทุกทานทุกคน
อยาไปกลัวผอม อยาไปกลัวตัวดํา อยาไปกลัวมันไมหลอไมสวย ความหลอ
ความสวยนี้ มันชวยเหลืออะไรเราไมได สูความดี มีความสามารถเสียสละ
ไมไดหรอกนะ  

เดี๋ยวนี้เรายังหนุมยังสาวหรือยังเปนวัยกลางคน เราก็พากันไปหลง
ในความหลอความสวย เราไมเนนในการเปนคนขยันเปนท่ีเสียสละ           
เปนคนท่ีมีศักยภาพ  

คนเรามันชอบอวดชอบโชวอยากใหคนอื่นสนใจ มันเลยวกวน          
อยูกับส่ิงท่ีไรสาระนะ  



  

๑๐  

  

ตองเนน ท่ีความประพฤติของเราเนน ท่ีการกระทําของเรา 
กระตือรือรนในการกระทําความดี  

พระพุทธเจาทานใหเราประพฤติปฏิบัติกันอยางนี้นะ ใหพากัน
สมาทานไวตั้งใจไว การมาเขาคายประพฤติปฏิบัติธรรมของเรามันจะไดมี
ประโยชนมันจะไดตอเนื่องกัน เมื่อกลับไปบานไปท่ีทํางานแลวก็นําธรรมะ
ของพระพุทธเจาไปประพฤติปฏิบัติกันทุก ๆ นะ ใครจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ
ก็ชางหัวเคาแตเรานี้ตองประพฤติปฏิบัตินะ  

ขออนุโมทนากับทุก ๆ คนท่ีเปนคนดีท่ีไดพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรม 
อยางนี้เปนส่ิงท่ีดีแลวเปนส่ิงท่ีประเสริฐแลว แตวามันยังไมจบแคนี้นะ     
เราตองนําเอาพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไปประพฤติปฏิบัติ...  

 

วันจันทรท่ี ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 



  

๑๑  

  

การประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน 

พระพุทธเจาใหเราทุกคนพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงธรรมะ 

เพื่อจะไดแกไขกาย วาจา ใจของตัวเอง เพราะวาปญหาตาง ๆ ท่ีมันเกิดขึ้น

มันเกิดจากตัวของเราเองท่ียังมีความเห็นผิดท่ียังมีความเขาใจผิด คิดผิด

กระทําผิด  

ทําไมถึงคิดผิด เขาใจผิด มีความเห็นผิด มีความหลงมีความเขาใจวา 

รางกายนี้เปนของเรา ความรูสึกนึกคิดนี้เปนของเรา ทรัพยสมบัติขาวของ

เงินลาภยศสรรเสริญเปนของเรา ตามความเปนจริงแลว ทุกส่ิงทุกอยางนั้น

มันไมใชของ ๆ เราเลย มันมีแตอวิชชา คือความหลงความเขาใจผิด 

ความคิดผิด  

เราจะมาแกไขอยางไร...?  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนเดินเขาหาทางสายกลาง  

ไดแกศีล สมาธิ ปญญา 

ศีลนั้นคืออะไร...? ศีลนั้นคือความไมโลภ ความไมโกรธ ความไมหลง 

สมาธิคืออะไร...? สมาธินั้นคือความไมโลภ ความไมโกรธ ความไมหลง 



  

๑๒  

  

ปญญาคืออะไร...? ปญญา คือส่ิงท่ีรอบรูวาทุกส่ิงทุกอยางนั้นไมใชเรา 

ไมใชตัวตนของเรา เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป เกิดจากเหตุ เกิดจาก

ปจจัยเทานั้น  

เรามาปรับใจของเราเขาหาศีล หาธรรม หาคุณธรรม... 

การท่ีเราทําตามใจของเรา ทําตามความคิดของเรานั้น มีแตจะ    

กอเร่ือง กอปญหา กอโทษเวรภัย เร่ืองไมมีเร่ืองเราก็พากันทําเร่ือง เร่ืองเล็ก

มันก็กลายเปนเร่ืองใหญนะ เปนการเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร  

ทุกทานทุกคนก็มีความรูมีความเขาใจทุก ๆ คนวา มันไมใชเรา ไมใช

ของเราแตมันก็หยุดไมได มันก็สงบไมไดเพราะอะไร...? เพราะความเคยชิน

มันเปนผลของกรรมท่ีเราทํามา  

พระพุทธเจาทานถึงเมตตาสอนเราใหทุกคนนะมีสติมีสัมปชัญญะ 

รูตัวทั่วพรอมใหเอาศีลเปนที่ตั้ง อยาไปลูบไปคลําในศีลนะ 

ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ส่ิงเหลานี้ไมใหทําก็ไมตองไปทํามัน ส่ิงเหลานี้

ไมใหพูดก็ไมตองไปพูดมัน ส่ิงเหลานี้ไมใหคิดก็ไมตองไปคิดมัน เราไมตอง

เอาความคิดความเห็นของเราเขาไปแอบแฝง 

ศีลเปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติเปนส่ิงท่ีตองตั้งมั่นเปนส่ิงท่ีตองสมาทาน... 

เอาชีวิตเปนเดิมพัน มันจะตายก็ชางหัวมันขอใหขาพเจาไดประพฤติศีล

ปฏิบัติศีล  



  

๑๓  

  

การรักษาศีลนี้เนนมาท่ีใจ เพราะรางกายนั้นเปนสวนประกอบนะ 

ถารูวาผิดไมคิด ไมพูด ไมทํา ถาสงสัยอยูก็ไมใหทํานะ ถึงแมส่ิงเหลานั้น    

ไมผิดศีล ถาเราสงสัยอยูถาเราทําไป ก็ชื่อวาเราผิดศีล “ศีลนี้ถึงเปนตัวเจตนา 

ถาเราไมมีเจตนาไมเปนไร...”  

ศีลนี้เปนสิ่งที่ดีมากเปนสิ่งที่ประเสริฐมาก  

เปนสิ่งที่จะนําทุกทานทุกคนออกจากวัฏฏสงสาร  

เปนสิ่งที่จะนําทุกคนเขาสูสมาธิ 

ถาเราทําตามใจของเรา ใจของเรามันจะไมสงบ ใจของเราจะไมเย็น 

มีแตจะเพิ่มความรอน ความไมสงบ เรายังไมตายก็พากันถูกกิเลสมันเผาแลว  

การเกิดทางกายนี้อาจจะหลายปคร้ังหนึ่ง แตการเกิดทางจิตทางใจนี้

มีสิทธ์ิท่ีจะเกิดไดวันหนึ่งหลายคร้ัง  

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ ทานทุก ๆ คนนะ พากันมาเนนท่ีจิตท่ีใจ  

ทุกทานทุกคนมีความสะดุดทางจิตทางใจนะ เจออากาศหนาวก ็  

พากันหว่ันไหว เจออากาศรอนก็พากันหว่ันไหว เจอสุขภาพรางกายเจ็บไข    

ไมสบายก็หว่ันไหว เวลาหิวนี้ก็หว่ันไหวนะ เจอรูป เจอเสียง มีความรูสึก  

นึกคิดวาเราเปนผูหญิงผูชาย มีความรู สึกวาเราเปนคนสวยคนหลอ        

คนไมสวยไมหลอนะ  



  

๑๔  

  

ทุกอยางนะเราพากันมีความสะดุดทางจิตใจ... เพราะเราเอาอัตตา

ตัวตนเปนท่ีตั้ง พระพุทธเจาทานตรัสวาเราไมมีสติสัมปชัญญะเลย เม่ือเจอ

อะไรก็ไปตามส่ิงเหลานั้น  

ชีวิตของเราขึ้นอยูกับรางกาย ขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม ลาภยศ

สรรเสริญนะ พระพุทธเจาทานใหทุกทานทุกคนพากันมีสติสัมปชัญญะ    

ใหเอาความสุขความดับทุกขในการมีสติมีสัมปชัญญะ ไมใหตามใจของเราไป 

ไมใหตามอารมณของเราไป เพราะส่ิงแวดลอมน้ันมันเอาศีล สมาธิ ปญญา

มาใหเราไดฝกไดปฏิบัติไดบําเพ็ญบารมีอบรมอินทรีย  

เราทุกทานทุกคนนะ... พระพุทธเจาเมตตาบอกวาเราจะไปอยูท่ีไหน

ทําอะไรนะ ความสุขความดับทุกขมันอยูท่ีใจของเราสงบ ใหเรามาแกท่ีใจ

ของเราใหมันสงบ ใหสติ ใหสมาธิ ใหปญญาแกเรา เพราะการประพฤติ

ปฏิบัติเราทุก ๆ ทานทุก ๆ คนตองประพฤติปฏิบัติเองดวยน้ําพักน้ําแรง 

ดวยปกแขงของเราเอง ไมมีใครประพฤติปฏิบัติให  

ทุกทานทุกคนนะ ถือวาเปนผูท่ีโชคดีเปนผูท่ีมีบารมีท่ีมีพระพุทธเจา

เปนตัวอยางไดบอกไดสอนวาความดับทุกขท่ีแทจริงนั้นอยูท่ีตัวเรานะ  

เราอยาไปพากันกลัวศีลกลัวธรรม อยาไปคิดวาประพฤติปฏิบัติธรรม

แลวชีวิตของเรามันจะขาดดุลในความสุขในความสะดวกความสบาย           

ถาเราประพฤติปฏิบัติจิตใจของเรามันถึงจะสมดุล จิตใจของเรามันถึงจะ 

ทันโลกทันสมัย มันจะไมถูกอิทธิพลของโลกของส่ิงแวดลอมจูงเราไป       

เหมือนเด็กไมกี่ขวบนะ 



  

๑๕  

  

การประพฤติการปฏิบัตินะพระพุทธเจาทานตรัสวาเราตองประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเรา ไมวาเราจะเปนเกษตรกร พอคา ประชาชน 

ขาราชการ หรือนักบวชนะ ทุกทานทุกคนตองเอาชีวิตประจําวันไปเปนการ

ประพฤติปฏิบัติธรรมไปเปนการเสียสละ เราทําทุกอยางเพื่อเสียสละเพื่อละ

ความเห็นแกตัว เพื่อไมเอา ไมมี ไมเปนนะ เราก็จะไดท้ังทรัพย ไดท้ัง

อริยทรัพย ไดท้ังลาภยศสรรเสริญท่ีไมมีโทษ ไมมีเวร ไมมีภัย เพราะเรามี

ความเขาใจมีความเห็นท่ีถูกตองสมกับเปนพุทธะ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 

เราไมตองไปหาความดับทุกขที่ไหน 

เพราะความสุขความสงบความดับทุกขมันมีอยูกับเราอยูแลวในชีวิตประจําวัน 

ถาเราทํางานเพ่ือเงินเราก็ตองมีทุกข 

เราทํางานเพ่ือจะรวยเราก็ตองมีทุกข 

ทําไมทานไมใหทําเพื่อเงินเพื่อรวย ใหทําเพื่อเสียสละ ไมใหกิเลส

ความโลภ ความโกรธ ความหลงมันแอบมันแฝงในจิตใจของเรา เพราะจิตใจ

ของเรามันถูกผีสิง ถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง มันสิงมาหลายภพ

หลายชาติแลว 

ทุกทานทุกคนตองพากันมีสติสัมปชัญญะ เอาธรรมะเปนท่ีตั้ง         

มีความสุขในการทําความดี มีความสุขในการทํางาน ถาเราว่ิงตามภายนอก

ตามส่ิงแวดลอมไป ตัวเรามันก็รอนคนอื่นมันก็รอน เราไปแกปญหาตั้งแต

ภายนอกเราถึงพากันไปนั่งขบวน เดินขบวน ยืนขบวน นอนขบวนกัน     



  

๑๖  

  

มันไมดีมันไมถูกตองนะ หัวใจเราไมเย็นชีวิตของเราไมเย็น เราไมไดเมตตา

ตนเอง เราไมไดเมตตาคนอื่น  

ทุกวันนี้นะเราวาแตส่ิงภายนอกมันไมดี วาอากาศไมดี วาสังคมไมดี 

วารูปมารบกวนเรา เสียงมารบกวนเรา โทษวาพอแมไมดี พอแมไมรวยนะ 

อันนี้เราคิดอยางนี้แหละจิตใจของเรามันก็ติดลบลงไปทุกวันนะ ท่ีจริง

แลวนะส่ิงตาง ๆ เคาก็เปนอยูอยางนั้นจะดีหรือไมดีเคาก็เปนอยูอยางนั้น 

เราไมมีสิทธ์ิท่ีจะไปคิดอยางนั้น ใหเรารูจักส่ิงเหลานั้นใจของเรามันจะไดสงบ 

ใจของเราจะไดเย็น ความสุขความดับทุกขมันถึงจะเกิดแกเราทุกหนทุกแหง 

 

เราไปอยูที่ไหนไปทําอะไรถาเราไมรูจักรูแจง 

มันก็กอโทษเวรภัยใหจิตใหใจของเราทั้งนั้น 

 

ทุกอยางนะลวนแตเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป... ส่ิงตาง ๆ มันจะ

ตั้งอยูไมไดนะ ถาเรารูจักอยางนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะมีปญญา  

อดเอาทนเอา เพราะอินทรียบารมีของเรามันยังไมแกยังไมแข็งแรง 

เรายังเปนเสขบุคคลยังเปนผูท่ียังจะตองประพฤติปฏิบัตินะ ชีวิตของเราตอง

ปฏิบัติ “ใจ กาย วาจา” ไปเร่ือย ๆ นะ... 

 



  

๑๗  

  

ชีวิตของเราทุกคนมันตองกาวไปขางหนาดวยความดีดวยการตั้งม่ัน

ในศีล ในสมาธิ ในปญญาขององคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ในวันนี้ก็พอเห็นสมควรแกเวลา ขอสมมุติยุติไวเพียงเทานี้ 

ดวยอํานาจดวยพลังแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวย

อํานาจแหงพระธรรมคําส่ังสอนท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ ดวยอํานาจพลังแหง 

พระอริยสงฆ ขอใหทุกทานทุกคนจงบรรลุถึงมรรคผลนิพพานดวยกัน     

ทุกทานทุกคนดวยเทอญ... 

 

เชาวันอาทิตยท่ี ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 



  

๑๘  

  

 

 

ผูท่ีเต็มไปดวยความอยาก ความตองการ... 

 

ทุกคนทุกทานถูกความอยากความตองการมันเผามันกดดัน... 

รางกายยังไมตายแตวาถูกกิเลสมันเผาทางจิตทางใจ  

พระพุทธเจาทานสอนเราใหมีสติมีสัมปชัญญะ ใหรูจักอารมณ      

ใหรูจักความคิดของเรา พยายามทําใจของเราใหมันสงบ ทําใจของเราใหมัน

เ ย็นให ได  ฝ กหายใจเข าก็ ใหมัน รูสบาย หายใจออกใหมัน รูสบาย             

พยายามหายใจเขาสบายไว หายใจออกสบายไว เราไมตองไปรอรูลมเขา        

ไมตองรูลมออก เราพยายามหายใจเขาก็ใหรูสบายหายใจออกก็ใหรูสบาย 

ถาเราไปคอยรูลมเขารูลมออกอยางนี้สําหรับเรานะ ผูท่ีเต็มดวยความอยาก

ความตองการกิเลสมันอาจจะเผาเรา ทางท่ีดีนะใหเราเอาลมหายใจของเรา

มาทํางานเลย ฝกหายใจเขาก็สบาย หายใจออกก็ใหมันสบาย ทําอยางนี้

ปฏิบัติอยางนี้ ใจของเราสงบเราคอยรูลมเขาคอยรูลมออกนะ  

สวนใหญเราทุกคนเปนคนเกงเปนคนฉลาดนะ แตมันยังขาดการ  

ฝกจิตฝกใจ ฝกทําใจใหสงบ การทําใจใหสงบนี้สําคัญมาก เพราะคนเรามัน

ทุกอยางอยูท่ีใจ คนรวยถาใจไมสงบก็เปนทุกข คนจนถาใจไมสงบก็เปนทุกข  

 



  

๑๙  

  

ปญหาตาง ๆ นั้นทุกคนมีมากนะ เพราะความอยากความตองการ

ของเรามันผลักดันใหมันมีมาก มันอยากรวย มันไมอยากใหทุกส่ิงทุกอยาง

หายไป ไมอยากใหคนโนนเปนอยางนี้คนนี้เปนอยางนั้น จิตใจของเรา        

มันเครียด มีแตความขัดเคืองมีแตความไมพอใจ เพราะวามันถืออภิสิทธ์ิ          

ในอัตตาตัวตนวาเราดีกวาเขาวาเราเกงกวาเขา หรือเราเสมอกับเขา                

หรือเราดอยโอกาสกวาเขา นี้คืออภิสิทธ์ิในตัวในตนท่ีเรายึดมั่นถือมั่นนะ  

พระพุทธเจาทานเมตตาบอกสอนวาตัวตนของเรามันไมมี...  

เราอยาไปลุมอยาไปหลง เราอยาไปถืออภิสิทธ์ิวาเราเปนคุณพอ         

คุณแมคุณปูคุณยาคุณตาคุณยาย ส่ิงท่ีสําคัญนั้นคือความรักความเมตตา

ความสงสาร บางทีความอยากความตองการท่ีจะใหลูกเราเปนอยางนี้หลาน

เราเปนอยางนี้  เรามันขาดสติขาดสัมปชัญญะ ขาดความเมตตานะ          

ขาดคําพูดดี ๆ คําพูดท่ีใหกําลังใจ ส่ิงท่ีทุกคนกําลังตองการคือความรัก 

ความเมตตา คือความอบอุนและกําลังใจ  

คุณพอคุณแมนี้สําคัญมากนะ ดูตัวอยางในหลวงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวนะ ทานบําเพ็ญทศพิธราชธรรมทานรูใครดีใครชั่วหมดนะ          

แตทานก็นิ่งทานก็สงบ ทานไมวาใครดีใครชั่ว ถาไปวาใครดีใครชั่วไมไดนะ 

ประเทศชาติบานเมืองพังหมด เราก็เหมือนกันนะ อยูในบานอยูในครอบครัว 

ทานใหเรามองในแงดี อันไหนไมดีก็เบรกไวเฉย ๆ ไว ไมตองไปพูดไมตองไปวา 

ถาอันไหนมันดี สรรเสริญ ชมเชย เราไมตองไปกลัวลูกกลัวหลานของเรา

หลงในคําสรรเสริญเยินยอ เขาจะไดกําลังใจ เขาจะไดมีความเชื่อมั่น 



  

๒๐  

  

โรคของเราทุกคนคือ โรคขาดความอบอุน ขาดสติสัมปชัญญะ... 

คนเรานะหาเงินหาสตางคหาลาภยศสรรเสริญ หาเทาไหรมันก็ไมพอ 

หาเทาไหรมันก็ไมเต็ม เพราะใจของเรามันไมสงบ ใจของเรามันไมอบอุน 

ครอบครัวของเราไมสงบ ครอบครัวของเราไมอบอุน เราทุกทานทุกคนถึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองหันมาแกท่ีใจของเรา แกท่ีคําพูดของเราการกระทํา

ของเราใหมันเกิดความสงบใหมันเกิดความเย็นใหได 

ทําไมพระอริยเจาทานนะมีวัตถุนอยหรือวาไมมีวัตถุ เลย         

ทําไมใจทานสงบนะ...? เพราะทานมาแกท่ีจิตท่ีใจ เพื่อฝกใจใหมันมี

สติสัมปชัญญะ  ฝกจิตใจไมใหมันตกอยูในความชอบหรือความไมชอบนะ 

เพราะความชอบก็ทําใหเราเปนทุกข ความไมชอบก็ทําใหเราเปนทุกข 

สวนใหญใจของเรามันจะพยายามแกไขส่ิงตาง ๆ นะ ใจของเรามัน

ถึงไมสงบ ความเปนจริงแลวมันไมมีเร่ืองอะไรหรอก แตใจของเรามันไมรูเร่ือง 

มันเลยไปทําใหมันมีเร่ือง ใจของเรามันถึงไมสงบ เพราะความอยากของเรา

มันเปนอัตโนมัติ มันเปนความเคยชินนะ มันหยุดไมได มันเย็นไมได 

ใจของใครก็คอืใจของคนนัน้นะ  

คนนั้นตองฝก คนนั้นตองปฏิบัติ คนนั้นตองตั้งใจนะ  

ไมมีใครที่จะประพฤติปฏิบัติแทนกันได 



  

๒๑  

  

ทุก ๆ ทานทุกคนตองฝกใจของตัวเองทุก ๆ อิริยาบถนะ ไมตองไป

รอเวลาโนนเวลานี้ เพราะใจของคนเราทุกคนมันไมนั่ง ไมมีนอน มันไมมีเดิน 

ไมมียืน มันคือใจนะ ตองฝกใจใหมันสงบ ตองฝกปลอยฝกวาง จะไดปรับใจ

เขาหาศีลหาธรรมหาคุณธรรม เราจะไปอยูท่ีไหนทําอะไรก็คือใจของเรา          

นี้แหละ อยูท่ีบานอยูท่ีทํางานก็คือใจของเรา อยูท่ีวัดก็คือใจของเรานะ 

การทําใจสบาย ทําใจใหไมมีทุกข ทําใจใหมีสติสัมปชัญญะ            

ถือวาเปนงานหลักงานใหญ เปนงานดี เปนงานประเสริฐ งานภายนอก         

ก็ถือวายังไมประเสริฐเทาแตมันก็จําเปนตองทํานะ เราตองเอางานภายนอก

มาเปนการประพฤติปฏิบัติธรรมดวย การทํางานภายนอกคือการเสียสละ 

งานละความเห็นแกตัว งานเปนผูให เราก็จะไดท้ังทรัพยไดท้ังอริยทรัพย 

ทุกคนเหมือนกับเราหมดนะ ไมอยากแกก็ตองแก ไมอยากเจ็บก็ตอง

เจ็บ ไมอยากตายก็ตองแกตาย ไมมีใครจะจีรังย่ังยืน เมื่อยังมีชีวิตอยูก็ถูก

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก ความตองการมันกดดันนะ  

ทําใหหึงหวงหวง ถึงฆา ถึงขโมย ประพฤติผิด ตั้งอยูในความประมาท 

เพราะวาพากันว่ิงตามความอยากความตองการ ถึงกับพากันไปนั่งขบวน

เดินขบวน นอนขบวนกัน พากันสรางเร่ืองสรางปญหานะ 

พระพุทธเจาทานตรัสวามันไมดี ในหลวงทานตรัสวามันไมดีนะ 

พยายามทําจิตใจของเราใหมันสงบนะ สมาทานศีลใหมันเขาถึงจิตถึงใจนะ 

การรักษาศีลหาก็คือการพัฒนาใจการรักษาใจ เนนเขาหาจิตหาใจของเรา 



  

๒๒  

  

ความดีตองตั้งใจ ความดีตองสมาทาน จิตใจของเราจะไมไดลูบ 

ไมไดคลํา จะไมสีลัพพตปรามาส ชีวิตของเราคือความดี ชีวิตของเราคือศีล 

คือธรรม คือคุณธรรมนะ ใครจะไมประพฤติปฏิบัติก็ชางหัวเขา ชางหัวมัน 

แตตัวเราตองสมาทานตองประพฤติปฏิบัติ 

พยายามละอัตตาพยายามละตัวตน พยายามไมยกหูชูหางชูงวงนะ 

อัตตาตัวตนนี้มันสําคัญมาก มันมีพิษมีภัยใหท้ังตัวเองใหท้ังคนอื่นนะ 

การปฏิบัติธรรมใหมันไหลมันซึมเหมือนน้ําซับน้ําซึม มันจะได   

หลอเล้ียงชีวิตจิตใจของเราไปเร่ือย ๆ มันเหนื่อยก็ชางมัน มันลําบากก็   

ชางมัน ทุกอยางมันไมไดตามใจก็ชางมัน ตองทําใจใหสงบ ความสวยของเรา

คือศีล ความงามคือสมาธินะ ความสุขความดับทุกขอยูท่ีปญญา ท่ีเราไมได

ตามความโลภ ไมไดตามความโกรธความหลงนะ รูเทาความคิดรูเทาอารมณ      

รูเขารูเรา จิตใจของเรามันจะไดสงบ จิตใจของเรามันจะไดเย็น 

คนเราทุกคนตองกาวไปขางหนา อยาพากันถอยหลัง เพราะอดีต   

ท่ีผานไปแลวมันจะดีหรือจะชั่วมันก็แกไขมันไมได ปจจุบันเปนส่ิงท่ีตั้งมั่น

เปนส่ิงท่ีตองทําใหไดปฏิบัติใหได 

เร่ืองอยู เร่ืองกิน เร่ืองนอน เร่ืองบริโภคมันก็แคนั้นนะ มันไมมีอะไร

ท่ีจะดีกวานี้ ถึงจะกิน ถึงจะนอน ถึงจะบริโภคมันก็แก เจ็บ ตายอยางเกา   

น้ันแหละ ปรับใจเขาหาศีลหาธรรม เอาพระนิพพานส่ิงท่ีไมเวียนวาย     

ตายเกิดดีกวานะ 



  

๒๓  

  

ความดีนะเปนส่ิงท่ีทํายาก เปนส่ิงท่ีรักษาไวยาก เราอยาไปยอนอดีต

ระลึกถึงความเอร็ดอรอยแลวก็ยอนไปทําในส่ิงท่ีลุมหลง ตองกาวไปขางหนา

เร่ือย ตองตัดตองละสังโยชนท่ีมันผูกพันจิตใจของเรา  

เรา ทุกคนน ะมีพอมี แม มี ลูกมีหลานมี เหลน แตนั้ นมัน เปน                

เร่ืองภายนอกนะ เร่ืองภายในนะเราไมมีพอมีแมมีพี่มีนองมีหลานมีเหลน 

แมแตตัวเรามันก็ไมมี ทุกอยางมันไมใชตัว ไมใชตน ไมใชของเรา มันมีแต   

ส่ิงท่ีเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป หาใชสัตวหาใชบุคคลตัวตนไม 

เราฝกทําฝกปฏิบัตินะ เราจะไดตัดกรรมตัดเวรตัดภพตัดชาต ิ             

เราจะไดตัดสังโยชนท่ีมันผูกพันในตัวในตน ในเราในของเรา 

มนุษยนี้เปนผูท่ีประเสริฐเปนผูท่ีเกิดมาเพื่อทําความดี สรางความด ี

สรางบารมี มนุษยนี้เปนผูท่ีตั้งมั่นในกตัญูกตเวที ดูแลผูอื่นชวยเหลือผูอื่น 

แมแตลาละสังขารแลวก็ยังบําเพ็ญกุศลอุทิศไปใหนะ 

การกระทําความดีนะมันทําไดท้ังวัตถุภายนอกไดท้ังภายใน ไดท้ัง

การกระทําแตส่ิงท่ีดี พูดแตส่ิงท่ีดี คิดแตส่ิงท่ีดีนะ ตัวสําคัญคือตัวท่ีจิตท่ีใจ 

นี้แหละ ท่ีจะตองละความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยทําใหมันมีสต ิ      

มีสัมปชัญญะนะ เพราะวาสติสัมปชัญญะนั้นมันจะมารวมอยูท่ีใจเปนศีล 

เปนสมาธิ เปนปญญา... 

วันเสารท่ี ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 



  

๒๔  

  

 

การทํางานใหมีความสุข... 

 

การนั่งสมาธิใหทุกทานทุกคนเขาใจ เมื่อเขาใจแลวการทําสมาธิ           

มันก็เปนเร่ืองงาย 

สมาธิหมายถึง ทําใจของเราใหสงบ ปกติแลวใจของเรามันไมสงบ   

ใจของเราก็อยูกับเร่ืองโนนเร่ืองนี้ อยูเฉย ๆ อยูนิ่ง ๆ ไมเปน คนเรานี้จะมี

สมาธินอยมากนะ พระพุทธเจาทานถึงสอนเราใหมีสมาธิ  

สมาธินี้ทุกทานทุกคนตองฝก เราจะทําอะไรใหมันเปนไดอยางดี  

เราตองฝกนะ เหมือนเด็ก ๆ นี้เราอานหนังสือไมได เราตองไปเรียนหนังสือ

จนเราอานหนังสือได  เมื่ออานหนังสือไดแลวเราตองการทํางานอะไรพิเศษ  

เราก็ยอมไปเรียนเฉพาะทางใหมันชํานาญ  

การทําสมาธินี้ก็เหมือนกัน ทุกทานทุกคนตองฝกสมาธินะ 

การฝกสมาธินี้ไมใชเฉพาะนั่งนะ เดิน ยืน นั่ง นอน เราทุก ๆ คน      

ตองฝกสมาธิกันหมด  

 



  

๒๕  

  

คนเรานะถาใจมันปราศจากสมาธิมันไมสงบ จิตใจเรารอน "สมาธิ

คือตัวความสุขในชีวิตประจําวันของเราทุก ๆ คน" เหมือนเรามีบาน         

ท่ีพั กอาศั ยอ ยู ห ลั งหนึ่ ง  มี บ านแล วมั น ยั ง ไม พอ เ ราต อ ง มีพั ดลม                         

มีพัดลมก็ยังไมพอเราตองมีแอรเพื่อปรับอุณหภูมิตามท่ีเราตองการ  

คนเราทุก ๆ คนมันมีความอยากมีความตองการ ติดสุขติดสบาย      

ติดขี้เกียจขี้คราน ชอบทําอะไรตามใจ ความอยากของทุก ๆ คนมันถึงเผาใจ

ตัวเอง ใจกับกายของเราทุก ๆ คนมันถึงไมคอยจะอยูดวยกัน กายอยูท่ีนี ่            

แตวาใจอยูท่ีอื่น  

สวนใหญใจของเราทุกคนมันไมไดอยูท่ีปจจุบัน ชอบอยูกับเร่ืองโนน

เร่ืองนี้ เร่ืองการเร่ืองงาน เร่ืองครอบครัวสารพัดเร่ือง พระพุทธเจาทานถึง

สอนเราใหเราฝกจิตใจของเราใหอยูกับเน้ือกับตัว เราทําการทํางานอยางนี ้

ก็ใหใจของเราอยูกับการกับงาน มีความสุขมีความพอใจในการทํางาน             

เพราะงานนี้มันดีทําใหเราไดฝกใจอยูกับเนื้อกับตัว มันทําใหเราไดเสียสละ 

ทําใหเราไดละความฟุงซาน ละความเห็นแกตัว ละความขี้เกียจขี้คราน  

ทุกทานทุกคนตองทํางานนะ เพราะงานเปนส่ิงท่ีจําเปนกับเราทุก ๆ คน 

ทุกคนตองทํางานทุกคนตองมีความสุขกับการทํางาน เราจะไดท้ังสต ิ           

เราจะไดท้ังสมาธิ ไดท้ังการท้ังงาน  

 

 



  

๒๖  

  

การทํางานก็คือการฝกสมาธิ คือการปฏิบัติธรรม 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนตั้งใจทํางาน ถาเราทําอยางนี้    

เราปฏิบัติอยางนี้ ชีวิตของเราก็จะมีความสุขขึ้น เพราะเราทุก ๆ คนรูวา 

การทํางานคือการทําสมาธิ คือการปฏิบัติธรรม คือการเสียสละ คือการสราง

คุณธรรม สําหรับเงินเดือนนะมันเปนผลพลอยไดนะ เกิดจากเราเปนคนดี

เปนคนเสียสละ  

ทุกคนนั้นมีความเห็นแกตัว ไมอยากทํางานแตก็อยากไดเงิน           

หรือทํางานก็อยากทํางานเบา ๆ อยากเปนแตคนส่ังเคาทํางาน แตไมอยาก

ทํางาน อยางนี้เคาเรียกวา “คนเห็นแกตัว” คนท่ีเราทุก ๆ คนไมตองการ  

เราทุก ๆ คนนะตองการคนทํางานตองการคนเสียสละ ถาเราเปน

คนตั้งใจทํางาน เปนคนเสียสละ เปนผูท่ีรับผิดชอบในหนาท่ีจิตใจของเรา   

ก็มีความสุข คนอื่นก็รักเรา เคารพนับถือเรา สงสารเรา ตองการเราเปน

หัวหนา  เปน เพื่ อน หรือว า เปน ลูกนองพองบ ริวาร มันมีความสุข                  

เปนขบวนการ ท่ีบานเราทุกคนก็รักเรา ท่ีทํางานทุกคนก็รักเรา คนอยางนี ้          

ก็เหมาะท่ีจะเปนผูนํา เมื่อเราทําดี ใจของเราก็สงบพลอยใหสุขภาพรางกาย

ดีไปดวย เร่ืองการเงินของเรามันก็ดี ธุรกิจตาง ๆ ก็ดี ถาเราตั้งใจอยางนี้

เรียกวา "เรามีสมาธิในการทํางาน..."  

อยางเราพูดอยางนี้ พระพุทธเจาทานก็ใหเรามีสมาธิในการพูด    
พูดใหจิตใจของเราสบาย จิตใจของคนอื่นสบาย ตั้งเจตนาไวดี ๆ วาคําพูด       



  

๒๗  

  

ท่ีเราพูดออกไปจะเปนดอกไม เปนของหอม เปนเคร่ืองบรรณาการ                
เราจะไมเอาของเหม็นเอาของปฏิกูล หรือไมเอามีด เอาปน เอาลูกระเบิด
เพื่อทํารายคนอื่น  

คําพูดนี้สําคัญมาก เพราะมวลหมูมนุษยของเรานี้เปนสังคมเปนกลุม
เปนกอน  

คําพูดนี้สําคัญมาก ทุก ๆ คนตองฝกตัวเองนะ ตองฝกพูดเพราะ ๆ 
พูดสุภาพดวยกิริยามารยาทท่ีสวยสดงดงาม เพราะกอนพูดเราเปนเจานาย
เมื่อเราพูดเสร็จแลวตองกลายเปนบาว  

จิตใจของเราทุก ๆ คนนี้ สวนใหญก็ยังเปนบุคคลธรรมดายังไมใช

พระอริยเจา ยังไมใชพระอรหันต ยังไมใชพระพุทธเจา ท่ีปญหาของสังคม

หรือปญหาครอบครัวสวนใหญนี้มันมีมากเพราะเร่ืองพูด ไมระมัดระวัง

คําพูด แมแตเราเปนคนเกงเปนคนฉลาด พูดดีพูดเพราะ พระพุทธเจาทานก็

ยังไมใหเราพูดมากเกิน ตองเปดโอกาสใหเคาพูดบาง ฟงคนอื่นเคาบาง    

ถาไมทําอยางนี้ไมปฏิบัติอยางนี้คนอื่นเคาก็ไมอยากมาเกี่ยวของกับเรา    

เคามาหาเราทุกทีมีแตเราเปนคนพูด เคาไมมีโอกาส ไมมีเวลาไดพูด  

ใหทุกคนรูในใจวาเรานี้ปากเรายังเปนพิษอยูนะ ยังมีพิษอยูมาก           

พกท้ังมีดท้ังระเบิด...  

พระพุทธเจาทานไมใหเราปากพกระเบิดนะ 

ตองเอาระเบิดออกจากปากหมดทุก ๆ คนเปนผูที่ไมมีพิษมีเวรมีภัย 



  

๒๘  

  

ทุก ๆ คนตองฝก ถาไมฝกมันไมเปน เราอยูในครอบครัว พอแมญาติ

พี่นองหรือเพื่อนฝูงคนกลุมนั้นเขาพูดอยางไร เราก็พูดอยางนั้นท้ังน้ําเสียง

กิริยามารยาท อยางนี้เคาเรียกวาเปนการท่ียังไมไดฝกนะ เราทําความด ี  

มันก็อายนะ มันเกอเขินนะ พูดดีพูดเพราะพูดสุภาพ ทํากิริยามารยาทท่ีดี          

ส่ิงไหนท่ีมันดีเราไมตองอายเราไมตองเกอตองเขิน  

ตองเปล่ียนตัวเองใหมไปในทางที่ดีสมกับเปนมนุษยเปนผูที่มีจิตใจสูง 

มนุษยแปลวาผูจิตใจสูง ทําแตส่ิงท่ีดี ๆ พูดแตส่ิงท่ีดี ๆ คิดแตส่ิงท่ีดี ๆ 

ไมทําบาปท้ังปวง ส่ิงท่ีไมดีนี้ถาเราเห็นเคาทํา เราก็ทําตามเคาหลายคร้ัง

หลายคราวมันก็ไมละอาย มันไมเกอไมเขิน แลวก็คิดวาเปนส่ิงท่ีดี อยางเชน

บางคนอยูท่ีบานไมคอยจะไหวพระ ไปไหวพระก็อายคนในครอบครัว ไมเคย

กราบคุณพอคุณแมจะกราบคุณพอคุณแมก็อายเกอ เขิน ส่ิง ท่ีดี  ๆ 

พระพุทธเจาทานไมใหเราอายไมใหเราเกอเขิน ตองรีบทํา  

เร่ืองคําพูดนี้สําคัญ... ถาเราเปนคนเกงคนฉลาดแตพูดไมด ี            

ทุกคนเคาจะไมรักเรานะ  

บางคนนะมีเพื่อนไมกี่ปเคาก็ตีจากเราไป คบกับใครเคาก็จากเราไปหมด 

เกิดมาไมคอยมีเพื่อนกับเคา เวลาแกมาแลวนะสามีก็เขากันไมได ภรรยาก็

เขากันไมได บุคคลท่ีคนเคาไมรักไมนับถือนี้ มันมีทุกขมากนะ  

คนเราจะทําอะไรก็เพ่ือใหทุกคนรัก ใหทุกคนไววางใจ ใหคนอื่นเคา

นับถือ... 



  

๒๙  

  

 

คําพูดนี้เปนสิ่งที่สําคัญ พระพุทธเจาทานถึงใหเราสมาทานคําพูดที่ดี ๆ 

 อยางเราเปนเจานายอยางนี้ หรือวาเปนคุณพอคุณแม ก็อยาไปถือ

อภิสิทธ์ิวาเราเปนเจาเปนนายเปนพอเปนแม อยากพูดอะไรก็พูด ใชแตทิฏฐิ 

ใชแตมานะ ใชแตอารมณ ปฏิบัติอยางนี้ไมได ตองเปนผูท่ีมีเมตตามาก ๆ   

มีกรุณามาก ๆ มีความสงสารคนอื่น เปนคนไมอิจฉาคนอื่น คนไหนเคารวย 

คนไหนเคาสวย คนไหนเคาหลอ คนไหนเคาเกงเราก็ตองยินดีกับเขาทุก ๆ คนนะ   

มีจิตใจเปนอุเบกขา ตองหนักแนน  

เราเปนคุณพอคุณแม เปนผูหลักผูใหญตองหนักแนน อดเอาทนเอา 

อยาใหแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ตองทําเร่ืองใหญเปนส่ิงท่ี

ไมมีเร่ือง ทําเร่ืองเล็กไมใหมีเร่ือง เหมือนกับพยับแดดมันระยิบระยับแลวก็

หายไป เหมือนกับลมมันพัดมาแลวก็พัดไป มันไมมีอะไรอยางนี้แหละ           

ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปมันก็ไมมีอะไร  

จิตใจตองหนักแนนนะ เพราะคนเราสวนใหญมันไมมีสมาธิ มันชอบ

ทําตามใจ ตามอารมณ  ตามส่ิงแวดลอม สมาธินี้ของเรานี้ตองแข็งแรง    

เราถึงจะเปนผูใหญท่ีนารักผูใหญท่ีใจดี สมกับเปนผูหลักผูใหญเปนผูนํา  

บางคนนะก็ยังเปนเด็กอยูเปนผูนอยอยู แตนานไปทุกทานทุกคน

ตองเปนผูหลักผูใหญกันหมดนะ ตองฝกกันหมด เราอยาคิดวาเราเปนผูนอย 



  

๓๐  

  

เราตองฝกจิตใจของเราใหเปนผูใหญ เปนคนหนักแนน มีพรหมวิหารธรรม 

มีคุณธรรม  

เรื่องดี เรื่องชั่ว สิ่งภายนอกเราอยาเอามาใสใจของเรา  

เพราะสิ่งภายนอกมันมีทั้งดี ทั้งชั่ว เรารูแลวก็แลวไป 

สวนใหญนะเราอุเบกขานอย ชอบเอาเร่ืองไมเปนเร่ือง มาใสในใจ

ของเรา ไมปลอยใหมันหายไปสลายไป ตัวของเราก็ ยังแยอยูแลว               

เรายังจะไปเอาเร่ืองภายนอกมาใสใจของเรา มาเก็บไวในใจของเรา  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนถือเอาเร่ืองส่ิงตาง ๆ มาฝกใจของเรา 

เราจะปลอยไดวาง เราจะไดไมโศกเศราเสียใจพิไรรําพัน ถาเราไมฝก    

อยางนี้นะไมได เราเปนคนฉลาดมากเปนคนเกงมากนะ ถาเราไมฝกใจของเรา 

เราก็เปนคนโรคประสาทมากเหมือนกัน เพราะวาปญญากับสมาธิมัน      

ไมสมดุลกันไมเสมอกัน ชอบว่ิงตามอารมณชอบเอาเร่ืองภายนอกมา      

เผาตัวเอง มาไวในจิตในใจของเรา  

ทุกทานทุกคนตองอดไดทนได ถึงแมจะอึดอัดก็ชางหัวมัน            

ถึงจะแนนหนาอกก็ชางหัวมัน เดี๋ยวทุกอยางมันก็ผานไป...                 

ถาเราไมอดไมทน ถาเราไมตั้งมั่นในสมาธิ ปญญาเราก็ไมเกิด   

เพราะ “ศีล สมาธิ ปญญาจะเกิดไดก็เพราะความอดความทน”  



  

๓๑  

  

พระพุทธเจาทานไมใหเราหนีปรากฏการณ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น     

ไมตองหนี บุคคลท่ีเราไมชอบใจเราอยาหนี การงานท่ีเราไมชอบใจเราอยาหน ี

ทุกอยางท่ีเราไมชอบใจเราอยาไปหนี ทุกวันนี้ท่ีเราเปนทุกขอยูนี้เพราะเรา

จะพากันหนีส่ิงท่ีไมชอบใจ  

พระพุทธเจาทานใหเราแกท่ีจิตท่ีใจของเรา แกท่ีคําพูดท่ีการกระทํา

ของเรา ปรับปรุงตัวเองแกปญหาใหมันได เราอยาหนีไปไหนเพราะความทุกข 

มันอยูท่ีจิตท่ีใจของเรา หนีไปแลวมันก็ไมจบ เหมือนกับพระอานนทเดินตาม

พระพุทธเจา คนท่ีอิจฉาพระพุทธเจาจางคนมาดาพระพุทธเจา พระอานนท

เดินตามพระพุทธเจาคอยแตผลักหลังพระพุทธเจาใหเดินไปขางหนา        

ใหพระพุทธเจาหนี พระพุทธเจาทานถามอานนทวาจะหนีไปไหน จะหนีไป

ตรงท่ีเคาไมวา พระพุทธเจาทานตรัสกับพระอานนทวาทําอยางนั้นไมถูก

เพราะปญหามันอยูท่ีใจเรา ถาใจเราไมมีปญหาทุกอยางมันก็ไมมีปญหา  

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนกลับมาแกไขตัวเองปรับปรุงตัวเอง

พัฒนาตนเอง เร่ืองทุกเร่ืองมันแกไดหมดนะ แกไมไดก็คือความแก ความเจ็บ 

ความตาย มันแกไมไดเพียงแตบรรเทาเทานั้น อยางเรานี้หิวก็ทานขาว 

เหนื่อยก็เปล่ียนอิริยาบถมันก็แกไดชั่วคราว  

ทุกทานทุกคนอยาพากันหนีปญหานะ ใหแกใจตัวเอง แกการกระทํา

ของตัวเอง คําพูดของตัวเอง มันจะเปนวิธีการแกท่ีถูกตองและดีท่ีสุด 

 



  

๓๒  

  

พระพุทธเจาทานใหเราฝกสมาธิในการทานอาหารในการพักผอน  

คนเรานะเร่ืองทานอาหารเร่ืองพักผอนนี้ถือวาเปนเร่ืองใหญ              

เพราะชีวิตของเราตองเดินดวยอาหาร และดวยการพักผอน คนทุกวันนี้      

เปนโรคมะเร็งกันเยอะมากจริง ๆ เพราะสาเหตุมันมาจากเร่ืองอาหาร            

กับเร่ืองจิตเร่ืองใจ  

พระพุทธเจาทานใหเรามีสติมีปญญาในเร่ืองทานอาหาร. . .          

เราจะเอาแตเร่ืองเอร็ดอรอยอยางเดียวไมได ตองคํานึงถึงโรคภัยไขเจ็บ 

เพราะวาอาหารมันมี ท้ังคุณและโทษ ตองใหทุกคนรูจักเบรกตนเอง        

หยุดตนเอง ของอรอย ๆ มันชอบตองเบรกตัวเองนะ อยาใหมันมากเกิน         

อยาใหมันนอยเกิน สวนใหญถาอันไหนมันชอบมันจะมากเกินนะ กวาจะรูตัว

มันก็สายแลว พระพุทธเจาทานถึงตรัสวา ใหทุกคนเปนผูรูจักประมาณ            

ในการบริโภค  

ทุก ๆ วันนี้เราพากันพัฒนาเร่ืองความอรอย แตเราไมไดพัฒนาเร่ือง

เปนผูรูจักประมาณในการบริโภค เวลาความอยากมาความหิวมาสวนใหญ

มันควบคุมตัวเองไมไดนะ  

พระพุทธเจาทานสอนเราใหหนักแนนเขมแข็ง ตองมีสมาธิ ถาไมมี

สมาธิแลวไมได เหมือนบุรุษคนหนึ่งแบกภาชนะน้ําผ้ึงขามทะเลทราย      

แตนํ้าผ้ึงมันเจือปนดวยยาพิษ บุรุษนั้นตองมีสติมีสมาธิ ขมจิตขมใจตัวเอง  

หยุดตัวเอง ถาไมอยางนั้นจะอดกินน้ําผ้ึงในภาชนะท่ีแบกขามทะเลทราย    



  

๓๓  

  

ไปไมได  รอยคนอยางนี้สวนใหญก็จะอดทนตอความอยาก ความหิว             

ความกระหายไมได สวนใหญก็จะตายเพราะน้ําผ้ึงท่ีมียาพิษ ตองเปนบุคคล

พิเศษ เปนบุคคลท่ีอดทนอดกล้ันจริง ๆ นะ อยาไปทําตามความอยาก   

อยาไปทําตามเพื่อน ตองมีสติมีสมาธิเพราะเร่ืองทานอาหารนี้เปนเร่ืองสําคัญ  

เร่ืองพักผอนก็เหมือนกันนะ... การทํางานอยางนี้ถาเรามีความสุข 

ในการทํางานมันก็เปนการพักผอนเหมือนกัน เปนการคลายเครียด

เหมือนกัน แลวก็ถึงเวลานอนเวลาพักผอนพระพุทธเจาทานก็ใหเราพากัน

พักผอน อยาพากันไปกิน ไปเลน ไปเท่ียว ไปกินเล้ียง ไปทํากิจกรรมอะไร

ตาง ๆ เหลานี้ ก็ตองจัดสรรเวลาใหดีนะ ถาถึงเวลานอนเวลาพักผอนนะ  

เราไปเลนคอมพิวเตอร  เลนอินเทอร เน็ต ไอแพด ไอโฟน ไปเลน

โทรศัพทมือถือ เพราะแอพพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือรุนใหม ๆ มันจะ

ออกมาเร่ือย มันจะเปนการเบียดบังเวลาท่ีจะตองนอนตองพักผอน    

เคร่ืองอํานวยความสะดวกสบายเหลานี้เคาสรางมาเพื่อใหเราใชการใชงาน

เพื่อใหสะดวกสะดวกมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นไมใชใหเรามาเลน มาหลงนะ 

ถาเรามาเลนมาหลงเคาเรียกวาเปนการตกนรกหลุมเล็กหลุมใหญนะ     

พวกปญญาชน พวกเรียนมากรูมากมันมาเสียเพราะเร่ืองนี้แหละ  

ตองหยุดตัวเองเบรกตัวเอง ถึงเวลาจะนอนพักผอนใหรูจักไหวพระ

สวดมนตนั่งสมาธิ ปลอยวางทุกอยางไมวาดีไมวาชั่ว ไมวาสุขไมวาทุกข  

เร่ืองชอบไมชอบปลอยวางหมด เอาท้ิงออกจากใจเราหมด ใหมันเหลือแต

ลมหายใจ แลวก็มาฝกหายใจเขารูใหสบาย มาฝกหายใจออกก็รูใหสบาย  



  

๓๔  

  

ใหเรามาพักผอนอยูกับลมหายใจนั้นนะ ลมหายใจเขาก็รูสบาย ลมหายใจ

ออกก็รูสบาย ใหปลอยใหวาง ใหพักผอน เพราะหัวใจของเรามันกระจุย

กระจายมาท้ังวันแลว เราจะมาปลอยมาวางมาละมาเลิก เพื่อจิตใจของเรา

จะไดตัดวงจรท่ีมันหมุนท้ังวันใหมันนอยลง  

พระพุทธเจาทานใหเราทําอยางนี้แหละ ใหม ๆ เราทําไมเปน เราฝก

ปลอยวาง ฝกเสียสละ ฝกไมเอา ไมมี ไมเปน มันจะดีมันจะชั่ว มันจะทุกข

จะจน จะมีเร่ืองมีราวอะไรก็ปลอยวางใหหมด เราปลอยไดสักนาทีหนึ่งก็ยังดี  

สมาธิคือความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ไมมีตัว ไมมีตน ไมมีเรา ไมมีเขา 

ไมมีผูหญิง ไมมีผูชาย ไมมีได ไมมีเสีย ไมมีสมมุติอะไรท้ังส้ิน  

พระพุทธเจาทานใหเราฝกปลอยฝกวาง จะไดแยกใจออกจากกาย 

แยกใจจากโลกธรรมนะ ตองฝกปลอยฝกวางนะ ถาไมฝกไมได  

อันนี้เปนส่ิงท่ีจําเปนตอชีวิตของเรา ถาเราทําไดนาน ๆ ย่ิงดี ย่ิงเปน

บุญใหญเปนอานิสงสใหญ เราฝกปลอยฝกวางหมด ความรัก ความชอบ 

ความโกรธ ความเกลียดมากี่สิบปแลวก็ตองปลอย ไมตองไปคิดมากเราคิดมาก 

มันก็บาปมาก เรายึดมาก มันก็บาปมาก ตองฝกปลอยฝกวาง  

เราอยาไปอยากใหมันเปนสมาธิ เพราะสมาธิไมมีความอยาก           

มีแตความปลอยความวาง เรานั่งสมาธิหรือนอนสมาธิทําใจเปนสมาธิ        

เพื่อมุงความสงบ เพื่อมุงไมมีตัวไมมีตนนะ  



  

๓๕  

  

การใช เ งินการใชสตางคนี้พระพุทธเจาทานให ทุกคนมีสมาธิ

เหมือนกันนะ เพราะทุกวันนี้นะความเปนอยูของเราลวนแตมาจากเงิน  

จากสตางคท้ังนั้น เร่ืองอาหารการกิน ท่ีอยูท่ีนอน ยานพาหนะ มีแตใชเงิน

ท้ังน้ัน ตองวางแผนในการใชเงิน ถาเราไมมีการวางแผนนะเราตองมีทุกข

แนนอน เงินเดือนมากเทาไหรก็ทุกข ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเราใชกันนี้สวนใหญ

ไดมาจากการเบียดเบียนธรรมชาติท้ังนั้น เปนการตัดไมทําลายปาทําลาย

ภูเขาทําลายแมน้ํา ทําลายสัตวตาง ๆ ท่ีเราบริโภค ถาเราไมวางแผนในการ

ใชเงิน มันสรางบาปท้ังทางใจท้ังทางกายนะ ตองบริหารเงินตามความเปนจริง 

ทุกวันนี้นะคน ๆ หนึ่งนี้ก็รูวาตัวเองเงินเดือนเทาไหร  แตไมรูวาตัวเอง     

ใชอะไรบาง สุดทายก็เปนหนี้เปนสินหรือวาไมเหลือ  

คว าม ทุกข ข อ งคนส วน ใหญ ก็ ทุ กข เ พ ร าะ เป นหนี้ เ ป น สิ น                

เพราะทรัพยากรท่ีไดรับไมพอรายจายมันมาก 

ความสุขของเราสวนหนึ่งเอาจากการบริโภคปจจัยท้ังส่ี เงินทองท่ีได

อาศัยยานพาหนะ  ยารักษาโรค และความสุขอีกอยางหนึ่งของเรานั้นอยูท่ี

จิตใจของเราสงบนะ คนเรานี้จะรวยเทาไหรจะมีอํานาจวาสนาเทาไหร    

ถาใจไมสงบมันไมมีความสุขหรอก คนท่ียังไมรวยมันไมรู แตคนท่ีรวยมันรูวา

รวยแลวใจมันไมมีความสุขใจมันไมสงบ  

สรุปแลว... 

ความสุขความดับทุกขของทุก ๆ คนอยูที่ใจสงบ อยูที่จิตใจที่มีสมาธิ 



  

๓๖  

  

สมาธินั่นแหละคือความสุขคือตัวหัวใจติดแอร เรามาปฏิบัติธรรม

อยางนี้พากันมาฝกสมาธิใหใจอยูกับเนื้อกับตัว อยาพากันสรวลเสเฮฮา

พูดคุยกันมาก เดินก็รูวาตัวเองกําลังเดิน นั่งก็รูวาตัวเองกําลังนั่ง นอนก็รูวา

ตัวเองกําลังนอน พยายามอยูกับตัวเองใหมันมาก ทบทวนความบกพรอง

ของตัวเองท่ีผานมา ตองแกไขอะไรบาง ปรับปรุงอะไรบาง “คนที่จะดีตอง

แกไขนะ คนที่จะประเสริฐตองพัฒนาตัวเอง” พัฒนาท้ังจิตใจ พัฒนาท้ัง

การงาน พัฒนาทุกอยางสูความดี ชีวิตนี้ตองตั้งมั่นในความดีกาวไปดวย

ความดี เอาความดีเปนท่ีตั้ง ความเคยชินของเรามันมีมากมาย มันทําไป

ตามท่ีมันเคยชินมันเรียกวาความเคยชินหรือวา “สัญชาตญาณ”  

ตองพากันมาฝกมาตั้งมั่น อดเอาทนเอาฝนเอา มีความสุข มีความ

พอใจในการกระทําส่ิงท่ีมันดี ๆ อีกหลาย ๆ เดือนหลาย ๆ ปไปตัวเราเองนี้

จะเปล่ียนเปนคนใหม เคาเรียกวาเกิดใหมแลว เกิดเปนคนดีแลว เคาเรียกวา

ขึ้นจากนรกแลว  ขึ้นจากความยากจนแลว  ยังไมตายก็ขึ้นสวรรค                   

ท้ังเปนแลว ไปนิพพานตั้งแตยังไมตายแลว  

เราทุกคนนะถือวาโชคดีไดพากันมาอยูวัดมาปฏิบัติธรรม...  

การปฏิบัตินี้ ใหทุกคนเขาใจนะ อยูท่ีไหนเราก็ตองปฏิบัติธรรมหมด 

อยูท่ีวัด อยูท่ีบาน อยูท่ีทํางานก็คือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมก็คือ

การทําความดีเหมือนท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ 



  

๓๗  

  

ทุก ๆ คนนะพระพุทธเจาทานใหเราสมาทานใหเราตั้งใจในการ

กระทําความดีถาไมตั้งใจมันไมได ขนาดตั้งใจอยูมันก็ยังลมเหลวนะ            

ถึงตองตั้งมั่นในสัมมาสมาธิ ... 

ใหทุกคนตั้งไวในใจเลย อันไหนดี ๆ สมาทานเอาตลอดชีวิตเลย  

อยาไปอาลัยอาวรณในส่ิงท่ีมันไมดีนะ ใหทุกทานทุกคนคิดอยางนี้นะ             

ท่ีมาเท่ียวนี้ใหถือวามาตัดกรรมตัดเวรตัดบาปตัดอกุศลออกจากใจของเรา      

มาสมาทานเอาความดี มาเขาถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถึงพระอริยสงฆ 

มารับเอาส่ิงท่ีประเสริฐ ใหทุกคนคิดอยางนี้ แลวก็ตั้งม่ันในใจวาจะพยายาม

ทําใหดีท่ีสุด  

หวังวาทุกทานทุกคนคงจะนําพระธรรมคําส่ังสอนท่ีประเสริฐของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันดวยกัน

ทุกทานทุกคนเทอญ...  

ดวยบุญบารมีของพระพุทธเจาพระธรรมพระอริยสงฆ จงไดรับ
ความสําเร็จในการเรียนการศึกษา ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
ครอบครัว ประสบความสําเร็จในธุรกิจหนาท่ีการงาน และไดบรรลุถึง          
มรรคผลนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ… 

 

เชาวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 



  

๓๘  

  

 

ใหความรักความเมตตาแกกันและกัน... 

 

การประพฤติการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คน         

มาแกไขตัวเอง เพราะวาปญหาตาง ๆ ของเรามันอยูท่ีเราท้ังหมด  

เราทุกคนนะรักสุขเกลียดทุกข มีความเห็นแกตัว มีความยึดม่ันถือม่ัน 

วานี่ตัวเรา วานี่ของเรา วานี่พอเราแมเรา วานี่ญาติพี่นองเพื่อนฝูงของเรา 

พากันมาประพฤติปฏิบัติมันก็เพื่อเราอีกนั่นแหละ เพื่อเราจะไดสวรรค    

เราจะไดพระนิพพาน อะไรก็มีแตเรา มีแตตัวตนท้ังนั้น มันมีแตผลประโยชน 

เพราะวามันมีความมุงหวังคือตัวเราคือของ ๆ เรา จิตใจของเรามันเลย    

ไมเปนธรรม ไมมีความยุติธรรม คนอื่นสัตวอื่นนะท่ีไมใชเรา ไมใชญาติพี่นอง

ของเราท่ีไมเกี่ยวของกับเรา เคาจะมีความยากลําบากอยางไรสวนใหญเราก็

ไมสน เราไมเคยเห็นอกเห็นใจ...  

พระเทวทัตนะคร้ังท่ีจะปลงพระชนมพระพุทธเจาก็เพราะวาเร่ือง

ผลประโยชนท่ีพระเทวทัตทําสงฆใหแตกแยกก็เพราะเร่ืองผลประโยชน 

เพราะถาปลงพระชนมพระพุทธเจาไดก็จะไดมีลาภสักการะ การท่ีเรา     

ทําบาปทํากรรมก็เพราะผลประโยชนของตัวเอง เพราะความเห็นแกปาก  



  

๓๙  

  

แกทองแกความสะดวกสบาย จึงเปนเหตุใหเบียดเบียนคนอื่น เบียดเบียน

สัตวอื่น  

เราคิดดูดี ๆ นะเรามีความเห็นแกตัวมากนะ...!  

เราเกี่ยวของกับหมูมวลมนุษยคนไหนท่ีจะไดประโยชนสําหรับเรานะ 

เราก็ดูแลดี เทคแครดี แตถาคนไหนจะมาเอาผลประโยชนกับเรา เปนคนท่ี

ไมไดใหประโยชนอะไรกับเรา นอกจากเราจะตองเปนผูท่ีใหเคานะ หรือวา

เคาเปนคนยากคนจน ทุกคนก็ไมอยากเกี่ยวของ ทุกคนก็ไมอยากสนใจนะ 

นี้แหละมันถึงเปนเหตุใหแตกแยกในหมูคณะ แตกแยกในหมูสงฆ แตกแยก

ในหมูประชาชน ประเทศชาติ พระศาสนา ก็เพราะความเห็นแกตัวของเรา

ทุก ๆ คนนี้แหละ ไม ไดคิดเลยวาประชาชนคนท้ังหลายท้ังปวงนะ               

เคาก็เปนญาติพี่นองเกิดแกเจ็บตายกับเราดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน  

พระพุทธเจาทานถึงสอนใหทุกคนนะเปนผูกตัญูกตเวที เห็นคุณ

เห็นประโยชนในการดูแลเอาใจใสคนอื่น คนเรานะถาแมแตพอแมของ

ตัวเองก็ยังไมดูแลไมสนใจนะเคาเรียกวา “คนไมดี เปนคนย่ีหอไมดี...” 

 

การดูแลคุณพอคุณแม หรอืวาเห็นคุณเห็นประโยชนในผูอื่นนะ 

เปนคุณธรรม เปนสมบัติของคนดี 



  

๔๐  

  

พระพุทธเจาทานถึงใหเราดูแลเสนาสนะใหอยางดี ดูแลหองน้ํา  

หองสุขาใหดี ดูแลจีวร ดูแลบาตรใหอยางดีดวยกลัวมันจะขาดมันจะแตก 

จะผุพัง  

ยกตัวอยาง... อยางของสงฆทุกอยางนี้แหละ จะเปนกุฏิวิหารหรือ

อุปกรณในการกอสราง หรือวัสดุท่ีเอามากอสรางอยางนี้ พระพุทธเจาทาน

ใหเราดูแลอยางดี ไมใหถือวาส่ิงเหลานี้มันไมใชของ ๆ เรานะ เราเพียงมา

อาศัยช่ัวคราว เราคิดอยางนี้แหละ ความคิดอยางนี้มันเปนบาป อยางเรา

เอาจอบไปใชหรือเอาไมกวาดไปใช หรือเอาทุกอยางไปใชตองเก็บ         

ตองรักษาใหอยางดีกลัวมันเสียหายเร็ว ถาเราไมดูแลไมรักษาอยางด ี     

เราก็บาปนะ  

อยางวัดเราอยางนี้แหละ ครูบาอาจารยก็เมตตาเปดโอกาสใหทุกคน

ไดมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือมาสรางความดีรวมรวมกัน พระพุทธเจาทาน

ก็ใหเราดูแลเคาเทคแครเคา ตอนรับเคาเปนอยางดี ใหความรักความเมตตา

วาเคาจะอยูอยางไรกินอยางไร..?  

ไมใชวาเคาคนนี้ไมใชญาติ ไมใชพี่นอง ไมใชคนรูจักของเรา แลวเคา

ก็ไมใชคนท่ีจะผลประโยชนใหเงินใหสตางคเรา เราก็เลยคิดวาเราจะไปดูแล

เคาจะไปอุปฏฐากเคาทําไม..? ถาเราคิดอยางนี้จิตใจของเราก็เปนบาป 

เพราะเรามันเห็นแกตัว  

สวนใหญคนท่ียังไมไดภาวนาไมไดพิจารณานะเคาจะไมสนใจคนอื่น

เลยนะ เหมือนชาวบานตางประเทศบางประเทศ บานใกลเคียงกันก็ไมสนใจ



  

๔๑  

  

กันหรอก ไมรูจักวาบานขาง ๆ เราเคาเปนใครมาจากไหนทําอะไร เคามี

ความสุขมีความสบายมั๊ย ก็เพราะเคาไปเนนในทางเอาแตเงินเปนพระเจา 

เอาเงินเปนใหญ เอากฎหมายเปนใหญ ถาเราทําอยางนี้แหละพระพุทธเจา

ทานตรัสวาเราเปนคนเห็นแกตัว ไมรูจักดูแลคนอื่น ไมรูจักสนใจคนอื่น 

เพราะวาเราไมไดรับประโยชนอะไรจากเคา ไปคิดอยางนั้นไมไดไมถูกตอง 

เราปฏิบัติอยางนี้นะพระพุทธเจาทานเรียกวาปฏิบัติธรรมะนะ 

เพราะวาพระพุทธเจาทานไมใหเราตามใจตัวเอง ตามกิเลสตัวเอง คนเรามัน

เห็นแกตัวนะ โยมวัดบางคน หรือวาพระบางรูปนะ ถาเห็นโยมคนไหน        

เคารวย ๆ อะไรอยางนี้ก็ดูแลอยางดี เทคแครเคาอยางดี ทําอยางนั้นมันก็

ถู กต อง แต ว ามั นไม ถู กต องกับ ท่ีคนจน ๆ คนท่ี ไม มีผลประโยชน                

ถาเห็นคนจนมา หรือคนไมมีประโยชนมาอะไรไมให ไมดูแล เฉย ๆ กันนะ  

เหมือนกับพระท่ียังหนุมอยู ท่ียังไมหมดกิเลสนี้แหละ เวลาเด็ก

นักเรียนมาหรือวาสาว ๆ มาอะไรอยางนี้ใหเทศนใหสอนกี่ชั่วโมงก็ได ถาเปน

โยมแก ๆ ท่ีหมดความสวยความงามแลว ก็ไมมีกะจิตกะใจท่ีจะพูดคุยดวย 

ไมมีกะจิตกะใจท่ีจะบอกจะสอน นี่แสดงวาเรากําลังทําผิดกําลังคิดผิด   

ไมใชธรรมไมใชวินัย เราไปเทศนไปสอนแตคนอื่น แตพระพุทธเจาทานวา

เราไมไดเทศน ไมไดสอนตัวเอง ย่ิงคนแกอีกไมนานเคาจะละสังขารแลว  

เราควรจะเมตตา ควรจะสงสาร ควรจะใหกําลังใจบอกสอนเคา  

 



  

๔๒  

  

พระพุทธเจาทานให เราเกี่ยวของใหมันถูกตองและก็สมควร            

ไมใหมากเกินไมใหนอยเกิน ไมใชรูจักกับโยมคนโนนคนนี้อะไรทุกอยาง         

ก็จะไปเกี่ยวของจะไปจัดการใหเคาหมด เกินความเปนพระเปนเณร               

เปนสมณะของเรานะ  

พระพุทธเจาทานกลัวพระจะหลงเรื่องผลประโยชนเรื่องลาภสักการะ 

เพ่ือที่จะไปอุปฏฐากโยม เพ่ือที่จะไปประจบประแจงโยมมากเกิน 

มันไมถูกตอง มันไมยุติธรรม 

การดูแลการใหความเมตตา พระพุทธเจาทานสอนทุก ๆ คน     

สอนพระทุกรูป สอนโยมทุกคนตองมีเมตตาเคาใหหมด ไมวาเคาจะเปนคนดี

คนชั่ว “ถาเราเอาแตคนรวย คนจนจะเอาไปท้ิงท่ีไหน ถาเราจะเอาแตคนดี 

คนชั่วเราจะไปท้ิงท่ีไหน” ท่ีใจเราเปนอยางนี้เพราะใจของเราไมมีธรรม    

ไมมีคุณธรรม ถูกตองมั๊ย เราลองมาดูหัวใจของเรา...!  

การภาวนาการปฏิบัตินะ พระพุทธเจาทานไมใหเราตามกิเลส ตาม

ความคิดเรา ตามอารมณเรา เพราะเรายังเปนคนบาปอยู เปนคนท่ีเผาจิตใจ

ของตัวเองนะ มันเผาตัวเองทุกอิริยาบถเลย  

ตองใหรูจักยับย้ังตัวเองใหมีความอดความทนนะ  มันอยากไปเราก็

ไมไป เราอยากพูดเราก็ไมพูด เราอยากทําก็ไมทํานะ ทบทวนจิตใจของเรา

ใหมันสงบมันเย็น ถาเราไมทบทวนนะเราจะเปนคนไมหนักไมแนน            

เปนคนความรูทวมหัวก็เอาตัวไมรอด จบปริญญาหลายใบก็ยังใชไมได...  



  

๔๓  

  

ในชีวิตประจําวันของเรานี้ตองทําใหใจของเรามันสงบใจของเรามันเย็น 

เพราะสมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ มันอยูในอริยมรรคในการประพฤติปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันของเรานี้แหละ เราไมตองไปหาพระนิพพานไกลหรอก 

พระนิพพานมันอยูท่ีกายวาจาใจของเรานี้แหละ 

ปรับใหได... เราไมตองแกไขคนอื่น ไมตองปรับปรุงคนอื่น ตองแกไข

ท่ีเราท่ีตัวเรา  

พระพุทธเจาทานใหเราเขากัมมัฏฐานนะ... กัมมัฏฐานมันไมไดออยูท่ี

ไหนหรอก มันอยูท่ีกายวาจาใจของเรา อยูในชีวิตประจําวันของเรานี้แหละ 

ใหสงบไว ใหมันเย็นไว เพราะทุกส่ิงทุกอยางมันเกิดขึ้น แลวมันตั้งอยู               

แลวมันก็ดับไปอยางนี้แหละ ไมมีอะไรมากกวานี้ 

เราว่ิงไปหาความสงบมันไมถูกนะ เพราะวาความสงบมันไมไดอยูท่ี

อื่น ความสงบมันอยู ท่ีใจของเรามันสงบนะ ท่ีเราจะไมอยากเห็นรูป             

ไมอยากฟงเสียง ไมอยากใหมันมีโลกธรรมนะอยางนั้นมันก็ไมถูกตอง           

อันนั้นมันวางจากส่ิงท่ีไมมี พระพุทธเจาทานสอนเราใหวางจากส่ิงท่ีมี  

อย า งพ ร ะ ใหม  พ ร ะ บวช ใหม นี้ แ หละ ท า นถึ ง ใ ห ถื อ นิ สั ย             

ของพระพุทธเจาไมใหเท่ียวโนนเท่ียวนี่  ไมใหตามใจ นึกอยากอยูก็อยู               

นึกอยากไปก็ไป นึกอยากกินก็กิน นึกอยากนอนก็นอน ตองฝกจิตใจของเรา

ใหมันเปนคนไมตามใจตัวเอง  



  

๔๔  

  

คนเรานะมันตามใจตัวเองจนมันเปนโรคกระเพาะ มันตามใจตัวเอง

จนเปนโรคประสาท ตามใจตัวเองจนเปนโรคจิต จนเปนโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 

อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี แตท่ีแทนะมันเปนคนหลงโลก หลงอารมณ หลงกิเลสนะ  

เหมือนเราท่ีเปนหนุมเปนสาวอยางนี้นะ มันก็ดีมันก็มีความสุข            

มัน ไมมีเร่ืองไมมีปญหา ท่ีนี้เราหลงโลกหลงอารมณอยากไปมีผัวมีเมียอยางนี้

แหละปญหาตาง ๆ มันเลยรุมมาทุกทิศทุกทางท้ังลางท้ังบน มันครอบงํา

หมด  นี้แหละมันถึงเรียกวา “ครอบครัว” มันครอบไว มันขังไว มันขังเราไว     

ในวัฏฏสงสาร มีลูกก็สงสารลูก มีหลานก็สงสาร มีภรรยาก็ตองหวงภรรยา 

ท้ังรัก ท้ังชัง ท้ังหวานและขมขื่นอยูอยางนี้แหละ เพราะอะไร...? ก็เพราะ

เราทําตามใจตัวเอง ตามอารมณตัวเอง มันเปนการสรางบาปสรางอกุศล

ใหกับตัวเองนะ 

พระพุทธเจาทานถึงใหเราหยุดใหเราเย็น นั่งใหมันสงบ เดินจงกรม

ใหมันสงบ ทําอะไรก็ใหมันสงบ มันจะคิดอะไร คิดเอาปราสาทเอาวิมาน              

มันก็ไมได มันจะไดโรคประสาทโรคจิต นั่นแหละผลลัพธของมัน… 

 

ทุกคนนะสิ่งที่ผานมามันผิดพลาดก็มาก นาเสียดาย...  

พระพุทธเจาทานตรัสวาชางหัวมัน แลวก็แลวไป  

ไมตองไปพูดไมตองไปทํามันอีก เราไมตองใหมันเปนเหมือนที่ผานมา 



  

๔๕  

  

อยาหันหนาไปมองมันเลย หันหลังใหมันเลย ไมตองกลับไปมอง            

มันอีก มองในท่ีนี้ก็หมายถึงวา เร่ืองเกา ๆ ท่ีมันเปนจิตใตสํานึกมันชอบ           

ผุดขึ้น มันชอบโผลขึ้นมาเราก็ปรุงไปเร่ือยนะ ของเกา ๆ นะเราตองท้ิง          

ตองปลอยตองวางแลว  

ทุกคนนัน้มันจกุนะ มันจุกหนาอกนะ มันแนนหนาอกนะ มันอึดอัดนะ 

มันจุกก็ชางหัวมัน... เพราะเรามันถูกหมัดของกิเลสมันก็ตองจุก  

มันถูกท้ังศอกท้ังหมัดของกิเลส ถาเราไมตามใจมันก็อึดอัด เพราะวามันเปน

ความเคยชิน มันเปนส่ิงเสพติดสําหรับเราแลว ธรรมะถึงเปนส่ิงท่ีทวนโลก

ทวนกระแสนะ  

เราตองบังคับใจตัวเองนะ ใจของเรานี้ถาไมบังคับไมได 

เราก็พากันดู ๆ เห็นพระก็ว่ิงหาธรรมะ เห็นอุบาสกอุบาสิกาก็ว่ิงหา

ธรรมะ เห็นญาติโยมก็ว่ิงหาธรรมะกันนะ พระพุทธเจาทานใหเราพากัน

เขาใจเร่ืองการปฏิบัติ ไมตองไปว่ิงหาท่ีไหนแลว สมควรแลวท่ีจะตั้งอกตั้งใจ

ปฏิบัติ นี่เราปฏิบัติไมกี่วัน ไมกี่เดือน ไมกี่ปเราก็ตองการแตผลประโยชน  

ถาเราตองการผลประโยชนผลลัพธมันก็ตองเผาตัวเอง เพราะการปฏิบัติ

ธรรมมันไมใชเพ่ือจะเอาผลลัพธนะ มันเปนการปลอยการวาง  

ฝกใจใหมันสงบ อยาไปคิดมาก อยางเคาถือศีลหาอยางนี้นะ วันหนึ่ง

เคาทานอาหารสามคร้ัง เคาก็ทานกันใชเวลาประมาณไมเกิน ๓๐ นาที   



  

๔๖  

  

เคาก็หยุดเคาก็อิ่ม แลวก็ปลอยใหมันยอยไปเล้ียงรางกาย เท่ียงวันถึงทานอีก 

ตอนค่ําถึงทานอีก ความคิดของเราก็เหมือนกันเราไปคิดมากเกินมันก็ปวดหัว 

เพราะใจของเรานะเราไมรูจักทําใจใหมันสงบ ไมรูจักทําใจ ใหมันเย็น เพราะ

ธรรมะมันเปนของสงบเปนของเย็น ส่ิงท่ีมันไมสงบไมเย็นนะก็คือใจของเรา 

เราทําอะไรอยู เราปฏิบัติอะไรอยูตองใหมันเปนธรรมะเกิดธรรมะ 

มันถึงจะเกิดประโยชนแกชีวิตของเรานะ  

พระพุทธเจาทานไมใหเราประมาทนะ ความคิดเราก็ประมาทนะ  

 รูวาไมดีเราก็คิด รูวาไมดีเราก็ยังพูด รูวาไมดีเราก็ยังทํานั่นแหละ               

คือเราประมาท เราอาลัยอาวรณในกิเลสของเรานะ เราก็ผัดวันประกันพรุง

ไปเร่ือยวาอีกซักหนอยถึงจะคอยละคอยท้ิง   

คนเราตองเนนลงท่ีปจจุบันนะ พระพุทธเจาทานสอนอยางนั้น 

เดี๋ยวนี้ก็เปนปจจุบันชั่วโมงหนาก็เปนปจจุบัน ถาเราตัดชั่วโมงนี้ไมได      

อีกชั่วโมงหนาเราจะตัดไดอยางไร เพราะเราเปนคนไมอยูกับปจจุบัน     

ตองแกตัวเองใหไดตองปฏิบัติตัวเองใหได  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกทานคนอดทนเอา  

จะเหนื่อยก็ชางมัน จะตายก็ชางมัน  

ปรับตัวเองเขาหาธรรมะ เขาหาเวลา เขาหากฎหาระเบียบ 



  

๔๗  

  

มันถึงจะปราบทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของตัวเองได นอกจากพระธรรม

คําส่ังสอนขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจาแลวไมมีอะไรท่ีจะมาแกไขตัวตน

ของเราได 

เพิ่มศรัทธาใหมากขึ้น ศรัทธาคือเชื่อในพระพุทธเจา พระธรรม  

พระอริยสงฆ อยาเอาตัวเองเปนใหญ เปนประธาน ตองเอาพระพุทธ    

พระธรรม พระสงฆเปนประธาน เราถึงจะพนจากการเวียนวายตายเกิด   

ทุกคนก็เบ่ือโลกไมอยากเกิดไมอยากอยางนี้แหละ ในโลกนี้มันยาก มันลําบาก 

มันมีปญหา มันเบ่ือไมจริงนะ ถาเบ่ือจริงนะมันก็ตองปรับตัวเองเขาหาศีล  

หาธรรม หาขอวัตรปฏิบัติ  

ดวยการไมทําตามใจตัวเอง ดวยการปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจา 

พระธรรม พระอริยสงฆ ใหทุกทานทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมดวยกัน    

ทุกทานทุกคนเทอญ....  

 

ค่ําวันอาทิตยท่ี ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



  

๔๘  

  

 

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 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะ  ท านก็ ใหคุณหมอและพยาบาล                  
คนนั้น ๆ แกไขปรับปรุงตัวเอง 

พระพุทธเจาทานใหคุณหมอและพยาบาลทุกคนเจริญเมตตามาก ๆ 
ใหถือวาทุกคนนะคือญาติพี่นองของเราทุก ๆ คน พระพุทธเจาทานไมใหเรา
เอาเงินเดือนอยางเดียว ตองทํางานเอาคุณธรรมคุณงามความดีดวย  



  

๔๙  

  

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  

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



  

๕๐  

  

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  

โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลประจําจังหวัดแตละจังหวัด               
การบริการรักษาดูแลประชาชนสวนใหญก็ยังไมคอยดีพอยังไมไดมาตรฐาน 
ชาวบานแตละอําเภอนั้นเคาพากันบน กันมากนะวาคุณหมอใชไมได           
วาพยาบาลใชไมได ไมคอยไดตั้งใจตรวจโรค ไมคอยไดตั้งใจรักษาพยาบาล 
ไมมีความกระตือรือรนเอาใจใสในคนไข “ประชาชนคนสวนใหญนะ            



  

๕๑  

  

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  

 

“ใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลท่ีแทจริง 

เปนท่ีพึ่งของมวลมนุษยท้ังหลายได อยาใหโรงพยาบาลของเราเปนโรงฆาสัตว” 

 



  

๕๒  

  

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
ความโลภความโกรธความหลง ใจของเรายังไม ใช ใจพระพุทธเจา                  
ไมใชใจพระอรหันตนะ  



  

๕๓  

  

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  

เราอยาใหเราเปนคนพาลนะ มันเปนทุกข... 

ใครเคาจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเคา เราก็ทําของเราใหมันดี 

เราก็คิดอยางนี้คนอื่นก็คิดอยางนี้ทุกอยางมันก็ด ี



  

๕๔  

  

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  

เรามาวัดมาฝกปฏิบัติธรรมนั้นก็ใหทําใจใหสบายใหสงบ...  

ฝกปลอยวางทุกอยางใหใจมันสงบ ท่ี เราโกรธเราเกลียดมา           
หลายเดือนหลายปก็ท้ิงมันไป เรารักเราชอบมาหลายเดือนหลายปก็ท้ิง           
มันไป ส่ิงท่ีผานมาแลวในอดีตหนึ่งวินาทีสองวินาทีเราก็ท้ิงไปใหหมด               
ฝกจิตฝกใจใหสงบ เพราะคนเราความสบายอยูท่ีใจสงบ  

ถามันไมสงบก็ฝกหายใจเขาใหชัดเจน ฝกหายใจออกใหชัดเจน 
คนเราถามีสตางคเยอะแตถาใจไมสงบอยางนี้มันก็ไมมีความสุขหรอก              



  

๕๕  

  

ถาเรามี เ งินมีสตางค เยอะแลวเรามีปญหาระหวางภรรยาสามี เราก็          
ไมมีความสุขหรอก 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             
ใหตมน้ํารอน เช็ดตัวให ทานก็เรียกภิกษุ มาบอกสอนวา “การอุปฏฐาก
คนไขนี้ถือวามีบุญใหญมีอานิสงสใหญ ถาเราไดอุปฏฐากคนไขก็ถือวา        
ไดดูแลพระพุทธเจา” 

 

 

 

 



  

๕๖  

  

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 เนื่องจากพระองคตอง        
ทรงงานอื่นดวย ในหลวงจะเสด็จกลับมาอีกคร้ังชวงตีหนึ่งถึงตีสอง และ   
จะเสด็จกลับชวงใกลเชา   

ดูตัวอยางองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เกิดมาทุกภพทุกชาติ
สมัยท่ีทานยังบําเพ็ญบารมีเปนโพธิสัตวอยูทานก็ดูแลพอแมอยางดีมาก 
ถึงแมจะเสวยพระชาติเปนสัตวเปนมนุษยทานก็ดูแลพอแมเปนอยางดี             



  

๕๗  

  

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 

การบรรยายพระธรรมคํา ส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมา               
สัมพุทธเจาวันนี้ก็เห็นสมควรแกเวลา ขออํานวยอวยพรใหคุณหมอและ
พยาบาลรวมถึงญาติโยมทุกทานคน จงเปนคนดีมีคุณธรรม เปนคุณหมอท่ีดี            
เปนคุณพยาบาลท่ีดี 

ดวยบุญบารมีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ...               
จงไดรับความสําเร็จในการเรียน ประสบความสําเร็จในธุรกิจหนาท่ีการงาน 
และไดบรรลุถึงมรรคผลนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ… 

 

ค่ําวันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 



  

๕๘  

  

 

อาชีพท่ีดี อาชีพท่ีประเสริฐ... 

พระพุทธเจาทานมีเมตตาตอเราทุก ๆ คน ใหทุกคนพากัน

ประพฤติปฏิบัติธรรมสรางความดี สรางบารม.ี.. 

เทคโนโลยี ความสะดวกสบายตาง ๆ เปนเหตุเปนปจจัยใหทุกทาน

ทุกคนไปหลงใหลในวัตถุมากเกินไป บางทีมันก็ลืมไป ลืมเมตตาคนอื่น 

สงสารคนอ่ืน ลืมวาเพื่อนท่ีเกิดขึ้นมารวมโลกกับเรานี้เขากําลังพากัน          

ทุกขกายทุกขใจนะ...!  

“เรากําลังพากันลืมดูแลเพ่ือนนะ...” ไมชวยเหลือเพื่อน เราพากัน 

เอารัดเอาเปรียบเพื่อน ๆ  

อยางอาชีพ “นักการเมือง” เปนอาชีพท่ีดีเปนอาชีพท่ีไดบําเพ็ญกุศล 

ไดชวยเหลือผูอ่ืนเปนผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีบริหารจัดการเร่ืองการบานการเมือง 

เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข เพ่ือใหเพ่ือนรวมโลกเดียวกันอยูเย็นเปนสุข 

แตนักการเมืองกลับไปเอาหนาท่ีการงานนั้น ๆ  มาทําประโยชนของตัวเอง 

แทนท่ีประเทศชาติบานเมืองจะดีขึ้นกลับย่ิงแยไปกวาเกา   



  

๕๙  

  

อยางอาชีพ “ขาราชการ การเมืองการปกครอง” แตละอาชีพท่ีได

สรางคุณงามความดี เปนอาชีพท่ีตอง “เสียสละ” เปนอาชีพท่ีชวยเหลือ  

ทุก ๆ คน เพื่อใหทุก ๆ คนอยูดีมีสุข... 

“เรามองดู มองเห็นภาพ เปนอาชีพตาง ๆ น้ี เปนอาชีพที่ไดบุญ

ไดกุศลนะ...” เพียงแตเราขาดความรัก ความเมตตา ความสงสาร 

อยางอาชีพเปน “หมอ” เปน “คุณหมอ” เปน “พยาบาล”           

เปนอาชีพท่ีไดบุญไดกุศลมาก แตถาเราเผลอประมาทไปก็กลายเปนอาชีพ 

ท่ีทําบาป ทํากรรม เพราะเปนอาชีพท่ีเกี่ยวกับคนเจ็บไขไดปวยไมสบาย 

หรือวาคนท่ี “ใกลจะตาย...” 

ถาเราไปเนนเงิน เนนรายได เราพากันขาดความเมตตา ไมทําอะไร

เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีทานทําอะไร ทานทําเพื่อเมตตา

ผูอื่น เกื้อกูลผูอื่น  

คนปวยเยอะ คนเจ็บปวยเยอะ โรงพยาบาลใหญ ๆ แตละวัน ๆ       

มีคนปวยหลายรอย หลายพันคน คนเปนทุกขมาก ท้ังกายและใจ            

คนจากชนบท คนจากตางจังหวัดก็พากันเขาสู เมืองกรุง ตางก็หวังวา           

คุณหมอจะเปนท่ีพึ่งเปนคร้ังสุดทาย... 

ถาคุณหมอมีเมตตาไมพอ ไมมุงหวังท่ีจะชวยเหลือรักษาดวยความ

ตั้งใจดวยความบริสุทธ์ิใจ คนไขก็แยนะ ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาท่ีของคุณหมอ

ท่ีจะชวยเหลือจากใจ ไมไดคิดวาเขาเปนคนอื่น ใหคิดเสมอวาเขาเปนญาติ 



  

๖๐  

  

พี่นองท่ีเกิดรวมโลกเดียวกับเรา “ถาเราไปมุงหวังตั้งแตเปดคลินิก          

จะไดเงินมาก ๆ ไปมุงหวังจะเปดโรงพยาบาลเอกชนที่จะไดเงินมาก 

ความเปนหมอ เปนพยาบาลของเรามันก็หายหมด...” 

ถาเราไปคิดอยางนั้น อาชีพหมอจะเปนอาชีพที่เปนบาปนะ...! 

คนเรามันอยากรวยกันทุก ๆ คน แตอยาไปลืมความรัก            

ความเมตตา ความสงสาร 

บางประเทศเขาวางแผนวางกรอบในการปกครองประเทศของเขา 

คุณหมอก็มีหนาท่ีตรวจโรคอยางเดียว สําหรับยาเปนหนาท่ีของเภสัชกร 

เพราะเขากลัวคุณหมอรวบรัดเปนท้ังผูตรวจ และเปนท้ังผูขายยา  

คุณหมอจะไดสตางคเทาไหรก็วาไปเลย ผู ท่ีเปนคนปวยเขาก ็      

ไมมีโอกาสตอรองนะ เพราะเขากลัวหมอจะรักษาไมดี ทําอะไรตาง ๆ 

เกี่ยวกับหมอมีแตตองใชเงินใชสตางคมาก ๆ “ผูที่เห็นแกตัวทั้งหลาย           

ถึงอยากใหลูกใหหลานเปนหมอ...!” 

เราเปนหมอถาเราไปเอาเงินเอาสตางคแกคนปวยใกลจะตายมาก ๆ 

มันนาเกลียดนะ มันนาอายนะ... 

ใหเรามีเมตตาเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นี่ดีนะ 

ถูกตอง ... 



  

๖๑  

  

คุณหมอนาจะมีจรรยาบรรณในความเปนหมอใหมากท่ีสุด สังคม

ประเทศชาติจะไดรมเย็น ไมใชเปนนักฉวยโอกาสเร่ืองความแก ความเจ็บ 

ความตาย ท่ีทุกคนหลีกหนีไมพน 

พระพุทธเจาทานใหเราชวยเหลือกันดูแลกัน อยาไปซ้ําเติมกัน             

ผู ท่ีจะเปนหมออยาไดไปเอาตัวอยางคุณหมอท่ีเห็นแกตัว เขาจะรวย             

เขาจะมีความสะดวกสบายก็ชางหัวเขา ใหเราถือวาเปนโอกาสบําเพ็ญ  

ความดี บําเพ็ญบุญกุศล เราจะไดมาชวยญาติพี่นองของเรา ชวยบานเกิด

เมืองนอนของเรา 

ท่ีเขาคัดเลือกสอบเอาคนเปนหมอ เขาเลือกเอาคนดีมีคุณธรรมเพื่อ

จะนําความรมเย็น ใหเกิดในหมูมวลมนุษย แตถาคุณหมอมีความโลภ 

ความอยาก ความหลงครอบงํา มันเปนการกระทําความผิดนะ...! 

เราเปนคนหัวดี เปนคนเกง คิดไดดี ไดเกง อยาไดฉวยโอกาสนี้    

เอาเปรียบคนอ่ืน ใหคุณหมอท้ังหลายท้ังปวง รูบาป รูบุญ รูคุณ รูโทษ     

ใหมีสติ ใหรูจักตนเอง  

ในปจจุบันมีหมอดี ๆ ก็มากพอประมาณ แตหมอที่เห็นแกตัว

นาจะมากกวา...!  

ถาเปนโรงพยาบาลรัฐบาล คนไหนเขามีญาติเปนคุณหมอก็ไดรับ

ความสะดวกสบายหนอย แตคนไหนไมมีญาติไมมีเสน ญาติผูปวยก็ไมไดรับ

ความเมตตา ไมไดรับความเปนธรรมจากคุณหมอ เพราะวาเขาไมมีเสนมีสาย 



  

๖๒  

  

จะเขาโรงพยาบาลก็ตองอาศัยเสนอาศัยสาย เพราะคุณหมอ คุณพยาบาล

ขาดเมตตา ขาดคุณธรรม เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ถาใครประพฤติปฏิบัติอยางนี้

เขาเรียกวา “เปนสิ่งที่ผิดพลาดในการดํารงชีวิตของผูที่เปนหมอ...!” 

ความเมตตาตองเจริญใหมาก ๆ  

มีความสุข มีการเสียสละในการทํางานใหเต็มที่... 

ผูเปนหมอสวนใหญมีความเห็นแกตัวมาก มี Ego (อีโก) มาก        

ถาไม ไดประพฤติปฏิ บัติธรรมจะพูดกับคนไขก็ ไม เพราะ ไม สุภาพ               

พูดกับญาติ  ก็ไม เพราะไมสุภาพ ย่ิงพูดกับพยาบาลซึ่งเปนผูอํานวย           

ความสะดวกใหนายแพทย ก็ย่ิงแสดงอาการตัวตนท่ีไมนารัก ไมนาเคารพ 

เพราะไมไดประพฤติปฏิบัติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทานเปนผูติดดิน เปนผูท่ีออนนอม

ถอมตน สุภาพเรียบรอย ทุกทานทุกคนตองมองดูแลวเอาเปนตัวอยาง 

แพทยบางคนโลภมากโลภหลาย เปนแพทยรวยยังไมพอ เปดคลินิก

รวยยังไมพอ ทํางานโรงพยาบาลเอกชนรวยยังไมพอ ท้ิงความเปนแพทย           

ไปเปนนักการเมือง เพราะนักการเมืองมันรวยมากรวยกวา มันรวยเร็ว 

ท่ีจริงการเปนนักการเมืองเปนอาชีพท่ีไดบุญมากจริง ๆ ถาเรา          

เปนแพทย และเปนนักการเมืองเพื่อท่ีจะบริหารใหศักยภาพในการเปนหมอ

มันดีย่ิง ๆ ขึ้นไป มันไดบุญ  



  

๖๓  

  

อาชีพท่ีมันไดเงินงาย ๆ ทุกคนถึงอยากทําอาชีพนั้น ๆ ใหประชาชน

ทุกคนในประเทศพยายามคิดใหมนะ...  

ท่ีพากันแยงกัน แขงขันกัน เปนนักการเมือง เปนขาราชการกินบาน

กินเมือง ทําอาชีพบนหลังคนท่ีทุกขยากมันไมดี ไมถูกตอง มันแยไปมากกวานี้

ไมไดแลว มันเลว มันหนักไปกวานี้ไมไดแลว ถาเราไมกลับมาหาธรรมะ    

ไมกลับมาหาคุณธรรม สังคมประเทศชาติคงจะลําบากมาก เพราะเราได

มหาโจรมาครองบานครองเมือง  

เราอยาไปมองไกล... ท่ีเขาฆาคนโนน เขาระเบิดคนนี้ มหาโจร      

ผูย่ิงใหญนั้น อยูในคราบของผูดี อยูในตัวของนักการเมือง ตั้งแตผูใหญบาน

จนถึงนายกรัฐมนตรี...! 

“ถาไมมีคุณธรรม ไมมีความละอายตอบาป เกรงกลัวตอบาป           

ก็เปนมหาโจรที่ยิ่งใหญจริง ๆ” 

ท่ีผานมาเรามองดูนักการเมือง มันไมใชนักการเมืองท่ีแทจริง       

มันเปนมหาโจรท่ีอยูในคราบนักการเมือง... 

อยางอาชีพ “ ผู พิพากษา อัยการ” เปนสถาบันท่ีสําคัญมาก          
เพราะเปนสถาบันท่ีดํารงความยุติธรรม ในหลวงทานทรงใหความสําคัญ        
กับคนในสถาบันนี้มาก เพราะเมื่อเรียนจบขนาดทานทรงพระประชวร         
ท านก็ ยั ง เสด็ จออกมาต รัส ให โ อวาทกับ บุคคลเหล านี้ เ ป นพิ เศษ              
เพราะผูพิพากษา อัยการผูเปนบุคคลท่ีในหลวงทรงไววางใจ ท่ีทานให
ชวยเหลือแบง เบาพระราชภาระ ทํางานตางพระเนตรพระกรรณ                



  

๖๔  

  

แตในปจจุบันสถาบันนี้เร่ิมโอนเร่ิมเอียง “เปนสถาบันยุติธรรมที่สรางความ   
"อยุติธรรม" ใหมันระบาดไปทั่ว”  

ผูพิพากษา อัยการ ตองเดินตามรอยของพระพุทธเจา เดินตามรอย
ของในหลวงฯ อยางเชนเมื่อคร้ังพระพุทธเจาเสวยพระชาติเปน “มโหสถ
บัณฑิต” ซึ่งผูท่ีใชปญญาในการดํารงและทรงไวซึ่งความยุติธรรม ชวยเหลือ
ตัดสินคดีความตาง ๆ ใหกับประชาชนผูท่ีหนีรอนมาพึ่งเย็น  

อยางอาชีพ “ตํารวจ” ก็เปนผูพิทักษสันติราษฎร เปนผูบําบัดทุกข 

บํารุงสุขใหกับประชาชน เปนผูปองกันภัย รักษากติกาและระเบียบวินัย         

ในสังคม  

สวนใหญท่ีพวกเราเขามาทํางานก็เพ่ือปากเพื่อทองของตัวเอง         

เพื่อครอบครัวตัวเอง รายได เงินเดือน เงินทองท่ีไดมาเปนเคร่ืองอยู          

เคร่ืองกิน ใหถือวาเปนผลพลอยได เพราะเรามาสรางความดี อยาเปนมือ

เปนเทาใหกับคนท่ีเบียดเบียนประชาชน อยาเอาหูไปนา เอาตาไปไร             

อยาสรางความ อยุติธรรมใหเกิดขึ้น คนจนทําอะไรก็ผิด คนรวยทําอะไร           

ก็ถูก อยาเปนมือเปนเทา ใหกับคนท่ีมาทําความเดือดรอนใหกับประชาชน 

เพราะประชาชนทุกคนเปนพี่เปนนองของเรา 

อยางอาชีพ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การท่ีมี กกต. ขึ้นมา

เปนความคิดของผูท่ีหวังดีตอประเทศ อยากใหเรามี กกต. เพื่อมาคัดสรร 

เลือกสรรบุคคลท่ีดีท่ีสุด มาดูแลประเทศนี้ สมดังพระบรมราโชวาทของ          

ในหลวงฯ ท่ีทรงตรัสไววา...  

 



  

๖๕  

  

 

“บานเมืองมีท้ังคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดท้ังหมด 

การทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี 

หากแตอยูท่ีการสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง  

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 

 

ลมหายใจหรือทางออกของประชาชนคือ "กกต..."  กกต. จึงเปน

ดานแรกท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะคัดกรองบุคคลเพื่อเขาไปบริหารประเทศ  

ดังนั้น กกต. จึงเปนทางออกใหกับประชาชน เปนมือเปนเทาให

ประชาชนในบานในเมือง 

กกต. จึงตองเปนท่ีไววางใจของประชาชนท้ังประเทศ ทุกวันนี้เขา

เขาใจวา กกต. เปนผูท่ีจะชวยเหลือเคาไดเปนผูท่ีจะใหคุณใหโทษเขาหวังวา 

กกต. จะเปนคนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไมใชเปนคนของ

นักการเมืองหรือนายทุน ซึ่งเปนผูแสวงหาประโยชนจากคนยากคนจน 

ญาติโยมประชาชนก็เหมือนกัน ไปรับเงินรับทองจากนักการเมือง 

ซื้อสิทธ์ิขายเสียงแลวไปลงคะแนนเลือกเอา “มหาโจร” เขามาดูแลปกครอง

บริหารประเทศ เรารับเงินเขามาไมกี่รอย ไมกี่พันบาท แตเขามาเอาคืน

หลายรอย หลายพันลานบาท 



  

๖๖  

  

เมื่อเราทําผิดกันเปนขบวนการ ประเทศชาติก็สะดุด ติดในบาปในกรรม 

ตองแกตองปรับทุกฝาย ทุกคนตองไมเห็นแกตัว มันถึงจะไดรับประโยชนกัน

ทุกฝาย 

กิเลสมันเปนของไมดี  ความเห็นแกตัวเปนของไมดี ไมวาเรา         

จะทําอะไร เราตองเปนผูเสียสละ เปนผูเกื้อกูล… 

พระพุทธเจาทานตรัสรูธรรม ทานมาเทศน มาสอนธรรม ท่ีเปน         

ขอสําคัญขอแรก ทานสอนใหมี เมตตา การใหทาน ความเสียสละ              

เพราะคนเรามันเปนผูท่ีหลงผิด เปนผูท่ีเห็นแกตัวมันถึงไดเกิดมา 

เรามองเห็นงาย ๆ เชนเรามาอยูในทองก็เปนผูเอาแลว เอาเลือด  

เอาเนื้อจากพอจากแม เอาอาหาร การดูแล การอุปถัมภอุปฏฐากจากพอ

จากแม การเรียนการศึกษาก็เอาจากพอจากแม ไปทําการทํางานก็จะไปเอา

จากคนอื่น เราลวนแตเปนผูเอา “พอแมยากจน ไมรวย ไมมีทรัพยสมบัติให 

ก็ไปวาพอแมอีก...!” 

พระพุทธเจาของเรา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ทานถึง

ใหเราเปนผูเสียสละนะ... 

ท่ีเราเปนคนขี้เกียจขี้คราน ส่ิงเหลานี้ ลวนแตเราเปนผูเอาท้ังนั้น   

ไมเสียสละ  

การเสียสละถึงจะมีคุณธรรม คุณงามความดีเปนส่ิงท่ีทุก ๆ คน          

ตองพึงปฏิบัติ  



  

๖๗  

  

ถาเราไมหยุดเปนผูเอา มันก็เพิ่มความโลภ ความโกรธ ความหลง        

ใหเราไปย่ิงทวีคูณ 

พระพุทธเจาทานมีเมตตาใหเราสรางความดี สรางบารมี “จะพากัน 

โลภไปถึงไหน...?”  

วันหนึ่ง วันหนึ่ง เราทานอาหารไมหมดมากเทาไหร ก็ตองรูจัก

แบงปนใหคนอื่น เกื้อกูลคนอื่น เวลาตายไป เวลาละสังขาร ยมบาลเขาไมได

ถามวาตอนท่ีเกิดเมืองมนุษยเรารวยมั๊ย เปนมหาเศรษฐีมีเงินกี่ลาน เคาไมถาม

อยางนั้น มีตําแหนงอะไร เปนนายพล เปนพลเอกหรือเปลา เคาไมไดถาม

อยางนี้ เขามีแตถามวา เมื่อเปดโอกาสใหเกิดในเมืองมนุษยไดทําความดี

อะไรไวบาง 

คนรวยสวนใหญเมื่อตายแลวเมื่อละสังขารแลว พระพุทธเจาทานถึง

ตรัสวาคนรวยๆ ไปเกิดในนรกมาก เพราะมีความโลภมากมีความหลงมาก  

พวกคนจนยังไมตายก็ตกนรกแลว เพราะมันทุกข มันยาก มันจน  

ไมขวนขวาย ไมเสียสละ ไมขยันหมั่นเพียร หลงในอบายมุข ทําแต

บาปกรรม พระพุทธเจาทานตรัสวาก็ตกนรกเหมือนกัน เปนสัตวเดรัจฉาน

สวนใหญเหมือนกัน 

เราจะเปนคนจนคนรวยไมสําคัญนะ  

มันสําคัญที่เราตองเปนคนดี มีศีล ปฏิบัติธรรม 



  

๖๘  

  

พระพุทธเจาทานมีเมตตาตอตัวเอง นําตัวเองออกจากวัฏฏสงสาร

เราเองนะ เปนผูนําตัวเอง ไมใชคนอื่นนําเรา เมื่อสมัยพระพุทธเจาท่ียังไมได

บําเพ็ญบารมีเปนพระพุทธเจา ทานเกิดเปนพระมหากษัตริย เปนผูปกครอง

เมืองหนึ่ง พระมหากษัตริย เปนผูชี้เปน ชี้ตาย ดูแลสุขทุกขของประชาชน 

ใครทําผิดทําถูก พระมหากษัตริยเปนผูคาดโทษ เปนคนอภัยโทษ 

ตอมาพระพุทธเจาของเรานี้แหละ เมื่อคร้ังบําเพ็ญบารมีเพื่อเปน

พระพุทธเจา ทานเกิดเปนพระราชกุมาร ทานระลึกชาติไดวา ตัวเองเคยเปน

พระมหากษัตริย เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ตองตกนรกถูกทรมาน    

ถูกจองจําตั้งนาน เพราะการตัดสินคดีความท่ีผิดพลาด  

ดวยบุญบารมีของพระราชกุมาร เมื่อเห็นโทษแลว ก็ไดตั้งจิต

อธิษฐานวา เราจะไมทําบาปทํากรรมอีก เราจะแกลงเปนคนพิการ ขยับ

เขย้ือนรางกายไมได พูดก็ไมได จนชาวเมืองเขาเรียกวา “พระเตมียใบ” 

เขาใชวิธีกลไกตาง ๆ เพื่อใหพระองคเปล่ียนแปลงกลับมาเปน     

คนปกติ แตแลวก็ไมไดผล ดวยแรงอธิษฐานและดวยพลังแหงเนกขัมมบารมี 

ผลสุดทายเหลาเสนาอํามาตยท้ังหลายก็ลงความวา ทานเปนคนพิการจริง ๆ 

เขาจึงไดใหนําไปประหารดวยการฝงท้ังเปน 

เหลาอํามาตยเสนาบดี เมื่อไปถึงท่ีจัดประหารจัดฝง ก็พากันขุดหลุม 

ขุดไปเร่ือย ๆ พระราชกุมารในนามพระเตมียใบ ทานถือโอกาสนี้ลุกขึ้นมา

นั่งดู ยืนดูท่ีเขากําลังขุดหลุมกัน 



  

๖๙  

  

ทานก็ตรัสถามวา ทานขุดหลุมอะไร พากันทําอะไร...?  

พวกนั้นก็ขุดไปตอบไป เขาตอบวาพระราชกุมารเปนคนใบ               

เปนคนพิการเขาใหนํามาประหารดวยการฝงท้ังเปน 

สุดทายพระเตมียใบก็เลาเร่ืองใหฟงวา เราไมไดเปนใบ เราไมไดเปน

คนพิการ แตเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสาร เราไมตองการเปนกษัตริย

เหมือนท่ีเราเคยเปนมา ตองตกนรกตั้งหลายภพหลายชาติเปนเวลายาวนาน 

ทานจึงบอกเสนาอํามาตยวาทานจะออกบรรพชา ออกอุปสมบท  

บาปกรรมมันเปนสิ่งที่มีจริงนะ...               

ถาใจของเรามีความโลภ ความโกรธ ความหลง มันมองไมเห็นนะ 

คนเรามันลืมอดีตท่ีผานมา เมื่อเราเคยทําอะไรเม่ือ ๑๐ ปกอน ในวันเวลา

นั้น ๆ เราลืมหมด เขาเรียกวา “สันตติ” มันขาดไป มันไมติดตอ มันจําไมได 

นอกจากพระอริยเจาผูท่ีทานทรงอภิญญาฌาน เขาเขาสมาธิระลึกชาติได 

บางองคก็ระลึกชาติไดหลายชาติ แตก็ไมเทาพระพุทธเจา เพราะ

พระองคระลึกไดหมด แมแตตัวทานเองและบุคคลอื่น ทานก็ระลึกไดหมด  

บานเมือง สังคม ประเทศชาติ มันเปนภาพรวม มันเปนสวนใหญ 

เปนส่ิงท่ีแกยาก คิดไปแลวมันก็ปวดหัว เปนไมเกรน เปนโรคประสาท  

พระพุทธเจาทานไมใหเราไปแกไกลขนาดนั้น ทานใหเราไปแก           

ที่ตัวเองนี้... 



  

๗๐  

  

เราจะใหคนอื่นเคาดีท้ังเมืองมันไมได อันนี้มันเปนโลก เปนสังคม 

เปนวัฏฏสงสาร แมแตนิ้วมือของเรา มันก็ยังยาวส้ันไมเสมอกัน ท้ัง ๆ ท่ีมัน

เกิดวันเดียวกัน  

ใหทุกทานทุกคนถือวาอันนี้มันเปนโลก เปนวัฏฏสงสาร เปนเหต ุ

เปนปจจัยใหเราสรางความดี สรางบารมี อยาไปดูคนอื่น ใหกลับมาดูกาย 

มาดูวาจา มาดูใจของเรา เมื่อมันแกไขภายนอกไมได ก็ใหมาแกไขท่ีใจของ

เราน้ีแหละ เพื่อเราจะเปนคนมีคุณธรรม ไดดีมีคุณธรรม พูดดีมีคุณธรรม 

เราจะไดเปนผูนําของตนเอง  

ใหเราถือวาเราเกิดมาเพ่ือทําความดี เพ่ือสรางบารมี  

เกิดมาก็มาคนเดียวนะ เวลาตายก็ตายไปคนเดียว 

“เมื่อเราเปนคนดีมีความเกื้อกูลตอคนอ่ืน มันดี มีประโยชน”  

พระอาทิตยอยางนี้ ท่ีมันขึ้นตอนเชา ตกตอนค่ํา มันดวงเดียวนั่นแหละ           

แตมันใหความสวางแกโลกท้ังโลก... 

เราคนเดียวนั่นแหละ ท่ีใหความสุขความสงบแกโลก อยาไดไป

ทอแททอถอย คนเรามันติดความคิดของตนเอง "มันคา" มันเลยบอก          

ตนเองวา “ทําไมได” อยางนี้ มันไปคิดไกลเกิน... 

 

 



  

๗๑  

  

คนเรานี้มันมีพลังจิตนะ... 

มันตองสูชีวิตอยางสุด ๆ เพราะความคิดเรามันเปนธรรมโอสถ     

ย่ิงประพฤติปฏิบัติไปทําย่ิง ๆ ขึ้นไปทุกวัน ย่ิงมีความสุขนะ เหมือนมี      

ผืนแผนดินโลง ๆ เราทอใจในความแหงแลง  ความวางเปลาสุดลูกหูลูกตา 

คิดวาเปนไปไมได แกไขไมได ถาเราปลูกตนไมเราคิดวากวามันจะโตก็หลายป 

ความคิดอยางนี้ เคาเรียกวาเปนความคิดท่ีพายแพ เปนความคิดของผูแพ  

เราอยาไปคิดเร่ืองอนาคต ทําปจจุบันใหดี ๆ เราลองคิดดู ประเมิน

ตัวเอง วาแตกอนเราเปนเด็กตัวเล็ก ๆ ไมคิดวาเราจะเปนคนเฒา คนชรา 

เราเปนตั้งแตเมื่อไหรไมรู เปนตอนกลางวันหรือกลางคืน ความคิดของเรานี้

มันอยูกับอดีตกับอนาคตมากเกินไป ไมทุมเทในปจจุบัน ไมกระตือรือรน  

ในปจจุบัน ส่ิงไหนมันไมดีในอดีตเก็บไวหมด ส่ิงดี ๆ ไมเก็บไว 

 

พระพุทธเจาทานสอนใหเราเปนผูที่เขมแข็ง มีพลังจิตประดุจอยางชางสาร 

มองเห็นสิ่งที่ ใหญ ๆ โต ๆ นี่เทากับเมล็ดงา 

เมล็ดงานี้ ชางตัวใหญ ๆ  มันเตะ มันเหยียบแตกหมด 

“พระพุทธเจาทานใหเรามีพลังจิต พลังใจอยางนี้...” 

 

 



  

๗๒  

  

 

ความทอแท ทอถอย ใหพากันทิ้งไปใหหมด... 

ตองสดชื่น หนักแนน เขมแข็ง ดวยการตอสู ดวยการทําความดี  

อยาใหความคิดความเห็นของเรามันไขวเขว ใหตั้งในความดี ในความถูกตอง

ตลอดกาล จริงแทตอพระนิพพาน ตอความดี อยาพากันหลงซาย หลงขวา 

บริโภคความขี้เกียจขี้คราน ความเห็นแกตัวไปวัน ๆ  

ที่ใจของเรามันมีสะดุด มันมีความสะทกสะทานในภัยอันตราย 

มันไมใชใจนะ...! 

มันคือพวกเหลาเสนามารท้ังหลายท้ังปวงท่ีมาแทรกในหัวใจเรา   

เราอยาไปหลบซายหลบขวา แลววาปญหาตาง ๆ มันจะหมด ถาเราไมแกไข 

ไมกระตือรือรน เราไมตอสู เราไมผานอุปสรรคดานนี้นะ พวกเหลาเสนามาร

ท้ังหลายท้ังปวง มันจะย่ิงมีพลัง มันคุมเราไวหมด มันควบคุมใหเราเดินตาม 

พระพุทธเจาทานบอกวา เราอยาไปกลัวเหนื่อยกลัวยากลําบาก  

ตองอดตองทน ใหมันเกิดสมาธิขึ้นใหได ถาเราไมอดไมทนสมาธิมันไมเกิด 

ตองท้ังอด ท้ังทน ท้ังเห็นคุณประโยชนในการทําความดี วาทําอยางนี้ดีแลว 

อยาไปกลัว อยาไปลังเลสงสัย  

 



  

๗๓  

  

ถาเราไมเอาใหมก็ตองเปนอยางเกานี้แหละ...  

เพราะโลกเปนส่ิงเสพติด เหมือนยาเสพติด เปนส่ิงท่ีละไดยาก           

ตองเขมแข็ง กลาละ กลาปลอย กลาวาง ใชเวลาอบรมบมอินทรียทําความดี 

ตอ ๆ กัน หลาย ๆ เดือน หลาย ๆ ปติดตอกัน แลวทุกส่ิงทุกอยางนั้น           

มันจะดีของมันเอง 

ขอใหทุกทานทุกคนนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา

ไปประพฤติปฏิบัติ  

ทุกทานทุกคนจะนําตัวเองออกจากวัฏฏสงสาร เปนคุณพอคุณแมท่ี

ดี เปนคุณหมอท่ีรักษาโรคท้ังทางกายทางใจท่ีดี เปนนักการเมืองท่ีดีท่ี

ประเสริฐ เปนท่ีเคารพบูชาของประชาชน เปนขาราชการท่ีเปนมือเปนเทา

ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตลอดท้ังปวงประชา ใหมีความสงบสุข

ถวนหนากัน  

หวังวาทุกคนจะไดสติ ไดปญญานําพาการประพฤติปฏิบัติ 

ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

 
วันอังคารท่ี ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

 

 

 



  

๗๔  

  

 

 

 

ประพฤติ ปฏิบัติธรรม... 

 

พระพุทธเจาใหทุก ๆ คนเขาใจคําวา “ประพฤติปฏิบัติธรรม...” 

ประพฤติปฏิบัติธรรม คือ คนเรานี้รางกายของเรามันเปนธรรมชาติ 
มันเปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟ เปนอากาศธาตุ ท่ีมันเกิดมา มันเกิดมา
จากความหลง ความเห็นแกตัว ความโลภ ความโกรธนะ 

      เมื่อเรายังมีกิเลสอยู มีอาสวะอยู เราถึงเวียนวายตายเกิด เพราะกิเลส
เรามี เราจึงมีการเวียนวายตายเกิด 

การท่ีเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อ ท่ีจะไมมาปฏิบัติตามใจตนเอง             
เพื่อจะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีพระพุทธเจาทาน          
ไดตรัสรูธรรม หมดกิเลส ส้ินอาสวะ เพราะทานไมปฏิบัติตามใจตนเอง          
ทานปฏิบัติตามธรรมทานถึงไดเปน “พระพุทธเจา...” 

คนเรามันกิเลสมาก มีตัวตนมาก มันถึงมีการเวียนวายตายเกิด   
เปนคนชอบทําอะไรตามใจ “อันไหนขาชอบขาก็ทํา ขาไมชอบขาก็จะไมทํา” 

พระพุทธเจาทานสอนเราใหปฏิบัติตามธรรมะ ตามความถูกตอง 
เอาพระธรรมเปนท่ีตั้ง เอาพระธรรมเปนใหญ  

ศาสนาเปนชื่อของความดี ไมวาจะเปนพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู 
ซิกส นั้นเปนชื่อของ “ความดี...” 



  

๗๕  

  

ศาสนาแปลวา ไม เห็นแกตัว ไมมีความโลภ ไมมีความโกรธ               
ไมมีความหลง ใหเขาใจคําวา “ศาสนา” นะ 

อยางประเทศเราเขาเรียกวา ประเทศไทย อันนี้มันเปนชื่อของ   
การปกครองเขตแดน เปนชื่อประเทศ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ลาว จีน 
อีกหลายประเทศ  แตละชื่อมันเปนความรับผิดชอบดูแลของผูปกครอง
ประเทศนั้น “ศาสนาเราก็เหมือนกัน มันเปนช่ือของความดี...”  

ศาสนาแยกนิกายออกไปเยอะนะ... แตละศาสนาตั้งขึ้นมาเพื่อทํา
ความดีกัน แตท่ีมันแยกนิกายออกไปนั้นมันเนื่องมาจาก “ไปวาคนอื่นเขา 
ไมดี ก็เลยแตกแขนงขึ้นมาใหม” 

ในโลกนี้ ศาสนาทุกศาสนา มันดีหมด ท่ีมันไมดีเพราะคนเราไปแปล
พระศาสนาเขาขางตนเอง ใจมันหลงอะไร ใจมันติดอะไร ก็พยายามดึง
ศาสนาลงไปท่ีต่ํา  

ความเห็นแกตัวของคนเรามันทําใหตัวเองมีปญหา บานเมืองสังคมมี
ปญหา  

“เราพยายามเอาส่ิงท่ีสูง ๆ ลงมาท่ีต่ํากัน” คําวา “พระศาสนา”    
คือความบริสุทธ์ิผุดผอง 

แปดเปอน ไมอยากพูดวาแปดเปอน เพราะเหตุใด ใหผูมีปญญา   
คิดเอาเอง...? 



  

๗๖  

  

ใหทุกทานทุกคนเขาใจศาสนา ศาสนาแปลวา เสียสละ  

ไมเห็นแกตัว ไมมีความโลภ ไมมีความโกรธ ไมมีความหลง  

มีแตความรัก ความเมตตา ความเสียสละ 

ทุกคนในโลกนี้สรุปแลวลวนแตเปนญาติ เปนพี่ เปนนองกัน ไมวา
เราจะเปนคนไทย คนจีน คนฝร่ัง เปนคนประเทศใดก็ตาม ลวนแตเปน     
พี่นองกันท้ังหมดท้ังส้ิน มีสายพันธุแหงความเปนมนุษยเหมือนกัน มันก็มี
เลือดอยูไมกี่กรุป บางคนก็ใชเลือดกรุปเดียวกัน เวลาเจ็บปวยไมสบายก็ให
เลือดกันได  

เพราะความเห็นแกตัว คนเรามันเลยมองแคบ ๆ มองเฉพาะตัวเรา 
พอแมของเรา ลูกหลานของเรา มองแคบ ๆ มองแบบนี้ “มันตัดพี่ ตัดนอง...”  

ความเห็นแกตัวมันทําใหโลกมันรอน “มันเผาตัวเองไมพอ มันก็ไป
เผาคนอื่น”  

ความเห็นแกตัว มันมีแตจะเอา มีแตจะตามใจตนเอง มันเปนผูรับ
ตั้งแตอยูในทอง เปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว แกแลวก็ยังจะรับผลประโยชน
จากคนอื่น “ความเห็นแกตัวอยางนี้ มันทําใหเราเวียนวายตายเกิด” 

พระพุทธเจาของเราทานเปนผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ทานประพฤติ
ปฏิบัติจนบรรลุธรรมเปนพระพุทธเจา ทานถึงพาเรามาละความอยาก     
มาละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง มาเปนผูให ใหทางกาย              
ใหทางวาจา ใหท้ังการกระทํา พาเรามาเปนผูให 



  

๗๗  

  

ในหลวงของเราทานเดินตามรอยพระพุทธเจา ทานเกิดมาเพื่อ     
มาเปนผูเสียสละ มาเปนผูให ทานถึงเปนบุคคลท่ีชาวไทยและท่ัวโลกเคารพ 
นับถือวาทานเปนคนดี คนเสียสละ “เกิดมาเพื่อเปนผูให” 

เราทุก ๆ คนเปนญาติกัน ไมวาใครจะอยูท่ีไหน แมแตพวกสัตวตาง ๆ 
ตั้งแตตัวนอย ๆ มด แมลง กุง หอย ปู ปลา ชาง มา วัว ควาย สัตวทุกชนิด 
เขาก็เปนญาติกับเราอีก  

เรามีความเห็นแกตัวมาก ไปคิดเอา ไปพูดเอาวาสัตวท้ังหลายท้ังปวง
เกิดมาเปนอาหารใหเราบริโภค “เพราะความเห็นแกตัวของเราแท ๆ    
ทําใหเราคิดอยางนั้น” 

ความคิดเห็นแกตัวของเรา มันทําใหเราทําบาปทํากรรม ทําอาชีพ
บนหลังคนอื่นเขาเอาความสุขจากความทุกขของคนอื่น ปจจัย ๔ ท่ีเราไดมา 
ท่ีเราบริโภคท้ังหมดนี้ มันไดจากความทุกขของคนอื่นนะ อยางเราจะได 
ทานขาว บริโภคขาว ก็ไดจากความทุกขของคนอื่น เพราะอยางเราทําไร  
ทํานา พวกสัตวตาง ๆ พวกมด ไสเดือน แมลงตัวนอย ๆ เขาตองตาย
มากมายกวาจะไดบริโภคขาว ท้ังโดนยาฆาแมลง ยาฆาหญา พิษรอยไถ... 

ท่ีเราเรียนหนังสือตั้งแตอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย      
จนจบดอกเตอรเพื่อจะเปนคนเกง เปนคนมีความสามารถ เพื่อจะไดมาซึ่ง
ทรัพยากร ถาเราไมมีคุณธรรม ไมเนนคุณธรรม ชีวิตของเราจะบาปมาก 
บาปเยอะ เพราะเปนการดํารงชีวิต ดํารงชีพอยูบนหลังของคนอื่น  

มนุษยท่ีมีเงินเดือนเขาเรียกทําอาชีพบนหลังคนอื่นเขาไมวารับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เราจะเจตนาหรือไม เจตนามันคือวัฏจักรท่ีทําอาชีพบนหลังคนอื่น 



  

๗๘  

  

ทานถึงใหเราประพฤติปฏิบัติธรรม มันทําไปปกติ มันก็บาปอยูแลว ยังไปโกง 
ไปกิน ไปโกงเวลา ไปเบียดบังภาษีอากรมันก็ย่ิงบาป... 

เราทําอะไรทุกอยางเราตอง “ทําเพื่อธรรม” เพื่อเสียสละ เพื่อ     
ไมเห็นแกตัว คนไมเห็นแกตัว มันมีความสุข เพราะคนเห็นแกตัวมันขี้เกียจ 
ขี้คราน ทํานอยก็อยากไดมาก มันเอารัดเอาเปรียบคนอื่น วันหนึ่ง ๆ หาทาง
ทําธุรกิจจนปวดหัวไปหมด หาชองทางท่ีจะไดมาซึ่งทรัพยากร  

อยางเราเปนคนคาคนขาย ถาเราไมมีธรรมเปนท่ีตั้งมันก็บาปนะ 
เพราะวาซื้อถูกขายแพง เอาเปรียบคนอื่น แทนท่ีเราเปนมนุษยรวมกัน   
เกิดมาทุกขท้ังกายท้ังใจ แทนท่ีจะชวยเหลือกัน กลับมองไมเห็น มีแตจะ 
เอาเปรียบทํารายกัน แทนท่ีจะไปสงเคราะหคนยากจน กลับไปเพิ่มเติมทุกข
ใหแกกัน 

ทุกคนคิดเปนอยางเดียววา “คนเราถาไมเอาเปรียบคนอ่ืนมันจะ
รวยไดอยางไร จะมีความสุขไดอยางไร...?” ความคิดอยางนี้มันเห็นผิดนะ 
เปนความคิดท่ีจะทําใหเราทําบาปทํากรรม กอเวร กอภัยหาท่ีจบไมได  
อยางเราคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัว ถาเรามาเปนผูเอา ครอบครัวเราก็แย 
มันก็รอนกันไปหมดท้ังครอบครัว 

พระพุทธเจาทานสอนเราเปนผูให ถาเราไมเสียสละ ไมเปนผูให   
เราไมก็สามารถรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ได  

มีความเห็นแกตัวจะรักษาศีลไดอยางไร 

เพราะการรักษาศีลคือการเสียสละ ละความเห็นแกตัว 



  

๗๙  

  

ศีลแตละขอลวนแลวแตใหเราละความเห็นแกตัวท้ังนั้น ถาเรามีศีล
เราถึงสมาธิ  

สมาธิไดแก ไมมีความโลภ ไมมีความโกรธ ไมมีความหลง ไมมีนิวรณ
ท้ังหลายท้ังปวง  

ถาเรามีศีลเราถึงมีสมาธิ เปนสมาธิท่ีถูกตอง...  

สมาธิมีหลายอยาง มีหลายระดับ ชีวิตของเราทุก ๆ คนท่ีเกิดมาตอง
มีสมาธิ เพราะสมาธิแปลวาปราศจากความโลภ ปราศจากความโกรธ 
ปราศจากความหลง  

คนเราสวนใหญ ท่ีอ ยู ในโลกมันไมมีสมาธิ  จิตใจมันเร ารอน                
ดวย  ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนชีวิตท่ีรอน เปนชีวิตท่ีเผาคนอื่น  

คนสวนใหญมีจิตใจ ๕ นาทีเปนสมาธิก็หาลําบาก เพราะตัวตนมันมาก 
มันดิ้นอยูตลอดเวลา มันอยูเฉยไมเปน มันอยูกับส่ิงภายนอก มันสงบไมเปน  

พระพุทธเจาทานใหเราหายใจเขาสบาย ออกสบาย มันก็ทําไมคอยได 
เพราะใจของเรามันไมมีสมาธิ ไมเคยฝกสมาธิ  

ดวยเหตุดวยปจจัยนี้ เราจึงตองพากันมาทําสมาธิ มาประพฤติ 
ปฏิบัติธรรม เพราะตัวเรามันตัวทุกข มันเปนกองเพลิงใหญ เผาตนเอง    
เผาคนอื่น มันรอน  

ตองมาทําใจใหเปนสมาธิ มาฝกหายใจเขาออกสบาย รูลมเขาสบาย
ออกสบาย หายใจอยูกับเนื้อ กับตัวสบาย มาเดิน มานั่ง มานอน ใหอยูกับ
เนื้อกับตัว ใหมันสบาย  



  

๘๐  

  

ใหจิตใจมันตั้งอยูในฐานทัง้ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน  

ใหใจของเราอยูกับอิริยาบถทั้ง ๔ อยูกับเนื้อกับตัว  

อยางนี้เขาเรียกวา “การเจริญสติปฏฐาน ๔” 

ให เ ร ามี สติ รู ตั วอ ยู กั บอิ ริ ยาบถนั้ น  ๆ  ทํ าอย า งนี้ เ ข า เ รียก              
“ปฏิบั ติ ตน เอง เข าหาธรรมะ”  เพราะ ในตั ว เ ราไม มี ธ รรมะ เลย                  
มีแตความโลภ ความโกรธ ความหลง ปราศจากความเย็น  

การท่ีเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม ใหทุกทานทุกคนตั้งใจไววา            
เรามีภาระหนาท่ี ท่ีจะปรับปรุงตัวเอง แกไขตนเอง เพื่อเปนแนวทาง             
ในการประพฤติปฏิบัติ  

เรามาอยูวัด ถือวาเรามาเขาคอรสปฏิบัติธรรม...  

การเขาคอรสปฏิบัติธรรมนี้ เราจะออกไมไดนะ เราตองเขาตลอด 
เพราะความดีความถูกตองตองทําทุกหนทุกแหง ไมวาท่ีวัดท่ีบานท่ีทํางาน 
เราตองเขาคอรสปฏิบัติธรรมตลอด 

เราทําแต ส่ิ ง ท่ีดี  ทุก ท่ีตอง เปนการปฏิ บัติ ธรรม พูด ส่ิ งดี  ๆ                
ส่ิงท่ีถูกตอง คิดส่ิงดี ๆ ส่ิงท่ีถูกตอง เปนการประพฤติปฏิบัติธรรม 

การประพฤติปฏิบัติธรรมไมใชเฉพาะที่วัด... ในท่ีทํางาน ในสังคม
เราก็ตองปฏิบัติใหมันเหมือนกัน เพราะเราประพฤติปฏิบัติท่ีกาย ท่ีใจ ท่ีคําพูด
ของเรา ถาเราประพฤติปฏิบัติไดอยางนี้  แนนอนอยางนี้ เขาเรียกวา 
“ปฏิปทา” ดํารงอยูดวยปฏิปทาของพระอริยเจา เปนพระอริยบุคคลอยูท่ีบาน 
ท่ีสังคม 



  

๘๑  

  

คําวาพระใหทุกคนเขาใจ พระคือผูปฏิบัติดี พระคือผูปฏิบัติตรง 
พระคือผูปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข พระคือผูปฏิบัติเพื่อกราบไหวตัวเองได   
ผูปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกวา “พระ” 

ถาเราปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข จิตใจของเราก็
จะเปน “พระ” 

เพราะพระท่ีแทจริงอยูท่ีใจ อยางนักบวชเขาเรียกวาสมมุติ สมมุติวา
เปนสงฆ เปนสมมุติสงฆ เปนตําแหนงท่ีสังคมเขาแตงตั้งใหเปนพระสงฆ        
องคสามเณร แตงตั้ งก็ เปนไมได เปนเพียงสมมุติสงฆ   ถาไมปฏิบัต ิ                 
ก็เปนไดแต “พระแตงตั้ง” เปนไดแต “สมมุติสงฆ...”  

เราเปนโยม เราเปนคนดี เราประพฤติปฏิบัติถูกตองตามองคธรรม
เราก็เปนอริยสงฆไดเหมือนกัน 

เคร่ืองแบบเคร่ืองแตงตัวตาง ๆ เขาแตงตั้งใหเราเปนโนนเปนนี้    
ถาเราไมปฏิบัติตามก็ชื่อวา “เรามีแตเคร่ืองแบบนะ”  

ถาปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง ชื่อวาเรามีแตเคร่ืองแบบ... ทุกวันนี้ผูท่ี  
อยูในเคร่ืองแบบไมปฏิบัติหนาท่ีของตนเองบานเมืองถึงมีปญหา เขาให    
ทําหนาท่ีแลวไมทําหนาท่ี ทําหนาท่ีก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยทํานิด ๆ หนอย ๆ  
เพราะวามันมีความเห็นแกตัว ความเห็นแกตัวเปนเจาตัวอันตราย 

อยางรถยนตเราคันหนึ่ง เคร่ืองมันทํางานไมเต็มท่ี มันไมว่ิงเต็มสูบ 
เขาทํามา ๔ สูบ ก็ไม ว่ิงเต็ม ๔ สูบ เขาทํามา ๖ สูบก็ไม ว่ิงเต็ม ๖ สูบ 
ศักยภาพก็ตกไป การงานทุกอยางท่ีเราทํา หรือสังคมใหเราทําก็ตกไป 



  

๘๒  

  

ถาเราทําเต็มที่ เสียสละ ไมเห็นแกตัว เขาเรียกวา “การปฏิบัติธรรม” 

อยางพระของเรา ตองทําหนาท่ีของความเปนพระอยางสมบูรณ  
เอาอยางพระพุทธเจาทุกอยาง ไมตองไปเถียงพระพุทธเจา สมมุติท่ีเขา
แตงตั้งวา “สมมุติสงฆ” ก็จะเปน “อริยสงฆ” เพราะเราทําหนาท่ีของเรา
สมบูรณ 

อยางเราไปทําการทํางาน ทางบริษัทก็ดี รัฐวิสาหกิจก็ดี ขาราชการก็ดี 
ตองตั้งใจทําตามเวลา ทําดวยปติ ดวยความสุข ดวยความพอจิตพอใจ     
ใจของเรามันจะเขาถึงความเปนหนึ่ง มันจะมีความสุขในการทํางาน ไดท้ัง
การงาน เพื่อนท่ีดี เจานายท่ีดี ลูกนองท่ีดีก็เพราะเราทําหนาท่ีท่ี “สมบูรณ...” 

ถาเราทําเพื่อตองการเงินเดือนชีวิตของเราก็ไมมีความสุข เพราะเรา
ไมได เ สียสละองคกรก็ เปนหนี้  เปนสิน สวนรวมมันก็แย  เพราะเรา         
มันเห็นแกตัวนะ 

การทําการทํางาน พระพุทธเจาทานใหทําใหมีความสุขนะ เพราะ
การทํางานคือการปฏิบัติศีล ปฏิบัติสมาธิ คือการเจริญปญญา สรางบารมี 

เรามาเกื้อกูลองคกรของเรา เกื้อกูลกงสีของเรา ใหผู ท่ีเกิดมา
ภายหลังไดรับประโยชนตอไป ไมอยางนั้นเราจะมาสรางหนี้สรางสินให
ลูกหลานในอนาคต ความเห็นแกตัวของเราทําใหครอบครัวเรายากจน      
มีหนี้มีสิน ลูกหลานเราเกิดมาก็มารับกรรมท่ีเรายากจน 

ถาเราเปนคนเสียสละ เราไปทํางานท่ีไหนเจานายก็รัก เพื่อนก็รัก 
เพราะฐานะการเงินของเราดี เศรษฐกิจของเราก็ดี  



  

๘๓  

  

ทุกวันนี้ตางคนก็ตางคิดวาจะทํางานนอยท่ีสุด ใหไดเงินมากท่ีสุด  
คิดอยางนั้นไมได...! 

เราตองเสียสละ จะไปเอาเปรียบคนอื่นไมได ตองชวยคนอื่น  

มนุษยท้ังหลายท้ังปวงเปนพันธุท่ีเห็นแกตัวถึงมีการเวียนวายตายเกิด 
ตองมาพัฒนาตนเอง พัฒนาสายพันธุใหม ตองเขาคอรสเปล่ียนแปลงตนเอง 
พึ่งความดีมาลางบาปออกจากใจของเรา ลางบาปออกจากการกระทําของเรา 
ลางบาปออกจากคําพูดของเรา มาเปล่ียนแปลงตัวเองใหดีขึ้นเพราะเราทํา
ยังไมดีพอ ถูกตองไมพอ เราถึงตองมาประพฤติปฏิบัติธรรม และเราจะ
ประพฤติปฏิบัติใหย่ิง ๆ ขึ้นไป ไมวาจะท่ีบาน ท่ีทํางาน เปนทางประพฤติ
ปฏิบัต.ิ.. 

คนเราถาวาปฏิบัติมันคิดหนักนะ เราปฏิบัติธรรมจะรวยได
อยางไร…?  

ปฏิบัติธรรมนั่นแหละรวย ขายของถูกน่ันแหละรวย เพราะคนรวย
เครดิตก็ดี ลูกหลานเกิดมาก็ดี ลูกหลานเขาเอาตัวอยางวาพอ แม ปู ยา ตา 
ยาย เขาปฏิบัติถูกอยางนั้น ปฏิบัติดีอยางนั้น มันดีมาก ดีตอตนเอง ตอกงสี 
ตอประเทศชาติ 

มนุษยเราทุกคนนับถือคนดี... 

พระพุทธเจาทานตรัสรูมาดีมาก เกิดประโยชนตอชาวโลกดีมาก 
พระอรหันตเกิดมาหนึ่งองคดีมากมีประโยชนมาก พอแมเราก็เปนคนดีมี
ประโยชนมาก เราอยาไดไปกลัวเลย อยาวิตกเลย วาทําดีแลวจะเปน      



  

๘๔  

  

คนเสียเปรียบ “คิดเหมือนเด็กมันไมอยากเรียนหนังสือ เด็กมันหวงกิน 
หวงเลน มันคิดอยางเด็ก ๆ” 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนปรับปรุงตัวเองใหม แกไขตัวเองใหม 
ผิดแลวแลวไป “ผิดเปนครู รูเปนอาจารย” ขนาดผิดแลวยังไมจํานะ...! 

เราอยาไปเชื่อใจตนเอง ถาเชื่อใจตนเองเขาเรียกวา “ตั้งอยูในความ
ประมาท” ใหเราเอาศีล เอาธรรมเปนท่ีตั้ง กระตือรือรนในการทําความดี  

เราอยาไปมองคนนั้นคนนี้ทุกทิศทุกทางวาไมปฏิบัติ เราอยาไปมอง 
มนุษยสายพันธุขี้เกียจมีเยอะ สายพันธุท่ีตกต่ําในอบายมุขมีเยอะ อยาไปสนใจ 
อยาไปงอนแงนคลอนแคลน 

ตนเปนที่พ่ึงของตน... พึ่งตนเอง พึ่งปฏิปทา เมื่อพอแมยากจน  
วงศตระกูลยากจน ประเทศชาติยากจน เราตองมาแกไขตนเองใหดี       
เราอยาไปทําอยางเขาเดี๋ยวเราจะยากจน 

เราตองพัฒนาสายพันธุใหมันย่ิง ๆ ขึ้นไป อยาไปประมาท อยาไป
คิดวาตัวเองจบ ปริญญาตรี โท เอก “มันไปยกไหลขวายกไหลซายอยูนั่น...!”  

ปญหาตาง ๆ มันเปนแผนที่ เปนทฤษฎี... 

ใหเราเอาความรูความสามารถท่ีเรียนมามาประพฤติปฏิบัติ แลวมา
เพิ่มคุณธรรมเขาไปอีก คือการไมเห็นแกตัว “ความเห็นแกตัวมีปญหาเยอะ...” 

ทุก ๆ คนอยากมีความสุข อยากมีอาชีพมั่นคง อยากได เ งิน             
อยากมั่นคง เชน ทุกคนอยากใหลูกใหหลานเปนหมอ มันมีความอยาก             
การเปนหมอเปนส่ิงท่ีดีนะ เปนอาชีพท่ีมีบุญมากมีกุศลมาก ไดชวยเหลือ



  

๘๕  

  

เกื้อกูลชี วิตคน เพราะคนทุกข ท้ังกาย ทุกข ท้ังใจ หมอจึงมี ๒ อยาง                
คือหมอจิตเวช และหมอทางกาย  

หมอตองใหจิตใจเปนบุญ เปนกุศล รัก สงสารที่จะชวยเหลือ... 

ไมใชเราอยากจะเปนหมอเพราะหาเงินงาย อาชีพหมอเปนอาชีพท่ี
ถาเนนเร่ืองเงินจะเปนอาชีพ ท่ีทํางานเอาความสุขจากความทุกขของคนอื่น 
เอาความสุขจากคนเจ็บไขกําลังจะตาย  

ถาเราขาดความเมตตากรุณา เราจะเปนคนที่ทําอาชีพที่บาป...! 

เราสังเกตคนท่ีเขาพากันเปนหมอ ทุกวันนี้โรงพยาบาลเอกชน 
คลินิกตาง ๆ เขาเนนเงิน เนนสตางค ไมเนนธรรมะ ไมเนนคุณธรรม หากิน
กับคนใกลตาย มันบาปเหมือนกัน 

ถ า เนน ท่ี จิต ใจ ว า เรา เกิดมาจะทําความดี  ช วย เห ลือ ผู อื่ น                 
เพราะความทุกขมากท่ีสุดคือ ความเจ็บ ความตาย ถาเราตั้งใจดีก็จะมี            
บุญใหญ มีอานิสงสใหญ 

คร้ังพุทธกาล . . . มีพระภิกษุปวยเปนโรคพุพอง ไมมีใครดูแล 
พระพุทธเจาทานทําเปนตัวอยาง ทานไปดูแลรักษาและสอนภิกษุวา      
ใครดูแลพระปวยเหมือนดูแลพระตถาคตนะ ไดบุญมาก อานิสงสมาก 

การดูแลอุปถัมภอุปฏฐาก พอแม ครูบาอาจารย ตลอดรักษาผูปวย 
เปนคุณธรรมของผูดี ของคนดี 

พระพุทธเจาทานถึงสอนเร่ืองกตัญูกตเวที เปนธรรมท่ีใหญหลวง 
เปนธรรมท่ีย่ิงใหญ  



  

๘๖  

  

ทุกวันนี้ทุกคนเปนผูรับจนเคยชิน เปนผูรับจนเคยตัว  

การท่ีเรียนหมอแลวเปนอาชีพท่ีมีบุญ เราอยาไปมุงแตความรํ่ารวย 
การรวยมันดีแตตองมีคุณธรรม  

ทุก ๆ วันเราพากันหลงใหลในวัตถุ ลืมผูมีพระคุณอยางพอแม     
ลืมพอลืมแม มุงแตยศ สรรเสริญ สุดทายคนท่ีอยูในครอบครัวเดียวกัน     
จึงไมคอยจะใหความรัก ความเมตตา ความอบอุนแกสามี ภรรยา และลูก ๆ 
ของเรา 

เรารวยก็จริง เจริญก็จริง แตความสุข ความอบอุนในครอบครัว   
มันไมมี มันตองเร่ิมท่ีตัวเองและผูท่ีใกลชิด เอาฐานใหมันแข็งแรง พยายาม
ปรับปรุงตนเองกอน เพราะปญหาท้ังหมดอยูท่ีตัวเราเองทําใหเราเปนทุกข 

ใหเราเนนมาหาพระธรรม เนนมาหาการปฏิบัติธรรม มาสรางบารมี
ใหแกตนเองกาวไปดวยความดี ท้ังกาย วาจา และจิตใจ จะไดเขาถึงสวรรค
พระนิพพานตั้งแตยังมีชีวิต ตั้งแตยังไมตาย เราจะไดชื่อวาเปนผู “สุคโต” 
อยูก็ดี ไปก็ดี มีประโยชน... 

 

เชาวันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
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