




 
 

คํากลาวสดุดีเทิดพระคุณ 

พระเดชพระคุณหลวงพอกัณหา สุขกาโม 

 
 วันนี้ วันท่ี ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปนวันคลายวันเกิด           
ของหลวงพอกัณหา สุขกาโม ซึ่ งพระภิกษุสามเณร และประชาชน               
ไดพากันมารวมแสดงมุทิตาจิต ตอองคหลวงพอ 

 หลวงพอกัณหา สุขกาโม เปนบุตรของโยมพอกา โยมแมชอน             
ศรีวงษศา เกิดเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓  

 

 

 

 

 

 ภู มิ ลํ า เ น า เ ดิ ม  อ ยู ท่ี ตํ า บ ล น า เ จ ริ ญ  อํ า เ ภ อ เ ด ช อุ ด ม                
จังหวัดอุบลราชธานี ทานไดบวชท่ีวัดสุปฏนารามวรวิหาร อําเภอเมือง                
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓ ปจจุบันทานมีอายุครบ         
๖๔ ป พรรษาท่ี ๔๔  



 
 

 หลังออกบวชทานไดอยูประพฤติปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัย           
กับหลวงพอชา สุภัทโท เปนเวลา ๓ ป  จากนั้นไดออกธุดงคกรรมฐาน              
ในทุกภาคของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ไดแก พมา 
มาเลเซีย เขมร ลาว รวมระยะทางท่ีเดินธุดงครวม ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร 

 ทานเปนพระสุปฏิปนโน ท่ีปฏิ บัติดีปฏิ บัติชอบ มุ งมรรคผล         
พระนิพพาน ปฏิปทาท่ียึดเปนหลักในการปฏิบัติประจําวัน  ไดแกฉันอาหาร
ม้ือเดียว ไมรับเงินรับทองไวเปนของสวนตัว ไมฟงวิทยุ ไมดูโทรทัศน              
ไมมีโทรศัพทมือถือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลวงพอกัณหา สุขกาโม เปนเจาอาวาสวัดแพรธรรมาราม             
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร มีวัดสาขาท่ีอยูในความเมตตาดูแลของทาน           
ท้ังในประเทศและตางประเทศรวมจํานวน ๓๓ วัด  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๓๖ ทางวัดบวรนิเวศวิหาร ใหเจาคณะจังหวัด
แพร นาน ลําปาง พะเยา เชียงรายแจงใหหลวงพอกัณหา สุขกาโม              
รับตําแหนงซึ่งมีสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ แตหลวงพอกัณหา สุขกาโม 
ไมขอรับสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ  

 ดังนั้นเจาคณะจังหวัดจึงใหทานทําหนังสือยืนยันการท่ีจะไมรับ         
สมณศักดิ์นั้น เพื่อรายงานใหสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช-
สกลมหาสังฆปริณายกทราบเจตนาดังกลาว ซึ่งถาหากไมมีหนังสือรับรอง
ทางเจาคณะจังหวัดเกรงประชาชนจะติเตียนวา พระท่ีทําคุณทําประโยชน
ใหประเทศชาติและประชาชน ไม ได รับการดูแลจากทางคณะสงฆ             
ซึ่งหลวงพอกัณหา สุขกาโมทานรับเปนเพียงพระอุปชฌาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการบวชพระใหแกลูกหลานไดสืบทอดพระพุทธศาสนาเทานั้น 
"หลวงพอกัณหา สุขกาโม จึงไดช่ือวาเปนพระผูที่ไมรับสมณศักดิ์ใดๆ..." 



 
 

 หลวงพอกัณหา สุขกาโม เปนพระสุปฏิปนโน ยึดพระธรรมวินัย          
เปนหลัก มุงหวังประโยชนสวนรวม เปนกัลยาณมิตรกับทุกศาสนา             
เพราะพระศาสนาทุกศาสนามุงกระทําความดี ซึ่งทุกศาสนาแตกตางกัน
เพียงแตชื่อเทานั้น  

 ในสมั ย ท่ีประ เทศไทย ยังมีปญหา เ ร่ืองคอมมิวนิ สต อ ยู นั้ น         
หลวงพอกัณหา สุขกาโม ไดวางตัวดีมาก  ทานเนนพระธรรมวินัย            
เนนมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะ ไมเขาขางฝายใด ไมวารัฐบาลหรือ
คอมมิวนิสตทานมีคติท่ีวา ถาเขาขางคอมมิวนิสต รัฐบาลก็จะจับ ถาหาก
เขาขางรัฐบาล คอมมิวนิสตจะฆา ดังนั้นทานจึงไดเดินตามพระธรรมวินัย
อยางเครงครัดซึ่งเปนท่ียอมรับและเห็นดีดวยของทุกคน 

 หลวงพอกัณหา สุขกาโม ทานได ใช เวลาชวยเหลือ ส่ังสอน          
ญาติ โยมในการประพฤติปฏิ บัติ ธรรมทางภาคเหนือเปนสวนใหญ          
ไดแกจังหวัด แพร อุตรดิตถ เชียงใหม พะเยา นาน สุโขทัย แมฮองสอน 
ตาก นครสวรรค  ตลอดจนชาวกรุงเทพมหานคร อยุธยา ปทุมธานี 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆ 

               ป จ จุ บั นท าน พํ านั ก  ณ วั ดป าท รัพย ท วี ธ รรมาร าม . . .              
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ทานไดสรางสถานท่ีนี้
เพื่ อ เป นประ โยชน ต อส วนรวม  เป ด โอกาส ให ประชาชน ทุกคน              
จากทุกภาคสวนของประเทศและจากตางประเทศไดเขามาประพฤต ิ        
ปฏิบัติธรรมรวมกัน ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมารามแหงนี้ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน  อาทิ  สถาบันการปกครอง องคกรปกครองส วนท องถิ่ น              
บุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุข  ตํารวจ ทหาร กกต .            
กระทรวงยุติธรรม นักเรียนนักศึกษา จึงถือวาสถานท่ีแหงนี้เปนประโยชน



 
 

ตอสวนรวมอยางมากอีกท้ังไดชวยพัฒนาส่ิงปลูกสรางของโรงเรียน 
หนวยงานปาไมเพื่อเปนการดูแลปาไมและสัตวปานานาพันธุ  

 นอกจากนั้นหลวงพอกัณหา สุขกาโมไดพาลูกหลานรวมสรางตึก
ผูป วยโรคสมอง โรคหัวใจ โรคไต และหองประชุมความเปนเ ลิศ                 
ทางการแพทย ใหกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งปจจุบัน        
ตึกดังกลาวไดดําเนินการใกลแลวเสร็จ 

 และในโอกาสวันคลายวันเกิด หลวงพอกัณหา สุขกาโม... ขาพเจา
นายไพรัตน  ล่ิมสกุล  นายอําเภอวังน้ําเขียว เปนตัวแทนชาวอําเภอ            
วังน้ําเขียว ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา และเปนตัวแทนประชาชน             
จึงขอกราบบูชาพระเดชพระคุณหลวงพอกัณหา สุขกาโม ผู เกิดมา               
ทําแตความดี เปนผูให และเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชนชาวไทย 

 ดวยอํานาจบารมีของพระพุทธเจา อํานาจบารมีของพระธรรม 
อํานาจบารมีของพระอริยสงฆ  โปรดดลบันดาลใหหลวงพอกัณหา           
สุขกาโม มีสุขภาพแข็งแรงเปนรมโพธ์ิรมไทร แกกุลบุตร กุลธิดา ลูกหลาน 
และประชาชนชาวไทย  

 ขาพเจาท้ังหลายขอนอมกราบนมัสการหลวงพอกัณหา สุขกาโม 
ดวยความเคารพอยางสูง ขอใหทุกทานกลาวคําวา“สาธุ”พรอมกัน ๓ คร้ัง 

 

...สาธุ..... สาธุ..... สาธุ...... 

 





 

โอวาทธรรมในวันถวายมุทิตาสักการะองคพอแมครูอาจารย  

๕  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 
วันนี้เปนวันพิเศษท่ีพระภิกษุสามเณรญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศไดมารวมรวมกัน เนื่องจากเปนวัน

ครบรอบอายุ ๖๓ ปของพอแม ครูบาอาจารย... 

การเกิดเปนมนุษยของทุก ๆ คน พระพุทธเจาทานตรัสวาเปนส่ิงท่ี

ประเสริฐทุกคนมีโอกาสท่ีจะสรางความดีสรางคุณธรรม... เปนโอกาสท่ี

สําคัญมาก ๆ ๆ ๆ  

คนสวนมากยังมองไมเห็นความสําคัญในการเกิดมาเปนมนุษย      

ซึ่งเปนสิ่งที่ประเสริฐสูงสุด  

การเกิดเปนมนุษยของคนเรานี้มันสําคัญมากนะ ระบบสมอง 

สติปญญา ความสามารถ ศักยภาพ เหมาะสมท่ีจะประพฤติปฏิบัติธรรม 

เพื่อบรรลุธรรม ตรัสรูธรรม อยู ในภพภูมิ ท่ี เหมาะสม  ส่ิงแวดลอม             

เหมาะแกการฝกการหัดท่ีจะเกิดสมาธิ เกิดปญญา  มีความเกิด มีความแก 

มีความเจ็บ มีความตาย ความพลัดพราก เปนเคร่ืองหมายใหเรารูจักรูแจง 

มองไปทางท่ีไหน ๆ ก็ลวนแตเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย ความพลัดพราก 



๒ 

 

 
 

ถาเราจะมองใหเกิดปญญาก็ยอมเกิดปญญาได เปรียบเสมือนเทวทูตท้ัง ๔ 

คอยมาบอกมาสอนมาเตือนเรานะ  

ทรัพยสมบัติท่ีทุกคนจะไดรับพรอมกับความเกิด ไดแก ความเจ็บไข

ไมสบาย มีความเจ็บไขตาง ๆ นานา มีความแก มีความชราไปตามอายุขัย 

แมเราจะบริโภคอาหาร พักผอน  ความแกเฒาชรามันก็แกไขไมได               

ความตายมีกับคนทุกคนท่ีเกิดมาไมวาเคาผูนั้นจะเปนใคร คนรวยคนจน   

เจาฟาพระมหากษัตริย นักธุรกิจ ชาวไรชาวนา ก็หลีกหนีไปไมได ตัวของเรา

ทุก ๆ คนก็จะเปนอยางนั้นเหมือนกันนะ 

ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับชี วิตประจําวันของเราไดแกโลกธรรมท้ัง ๘ 

ประการ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข            

เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับเราตลอดเวลานะ ทุกคนจะหลีกเล่ียงไปไมพน             

ถาเราภาวนาพิจารณาใหจิตใจของเราเกิดปญญา ส่ิงนี้ก็จะเกิดคุณ           

ถาเราไมไดคิดพิจารณาจิตใจของเราก็จะมีแตโทษ ถาเรารูจักภาวนา            

รูจักพิจารณาส่ิงเหลานี้มันจะนําศีล นําสมาธิ นําปญญาเกิดขึ้นแกใจของเรา 

ทุกทานทุกคนเกิดมาในโลกนี้ จะหลีกหนีโลกธรรมนี้ไปไมได พระพุทธเจา

ทานถึงใหเราหนีดวยปญญา ไมใหไปแกภายนอก ใหมาแกท่ีจิตท่ีใจของเรา  

การสรางความดี การสรางคุณธรรม พระพุทธเจาทานใหเรามาแก       

ท่ีใจของเรา แกท่ีการกระทําของเรา เพราะปญหาตาง ๆ ท้ังหลายท้ังปวง         

ท่ี มันเกิดขึ้นมันอยู ท่ีตัวของเราเองนะ ไมมี ใครมาดลบันดาลให เรา               



๓ 

 

 
 

เร่ืองการประพฤติปฏิบัติมันเปนเร่ืองเฉพาะตน ไมมีใครท่ีจะประพฤติปฏิบัติ

ทดแทนกันได   

เราจะเปนคนบุญก็เพราะเราทําเอง เราจะเปนคนบาปก็เพราะเรา   

ทําเอง จะเปนคนจนทุกขยากลําบาก จะเปนคนรวยก็เพราะการกระทํา         

ของเราเองนะ เราจะไมไดบรรลุธรรมก็เพราะเราทําเอง เราจะไดบรรลุธรรม

ก็เพราะเราทําเอง ทุกอยางมันจะเปนไปตามกฎแหงกรรม 

พระพุทธเจาท่ีเกิดมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาทานก็ตองสรางบารมี

ของความท่ีจะเปนพระพุทธเจา พระอรหันตสาวกทานก็มาสรางบารมี          

ของทานท่ีจะเปนพระอรหันตสาวก ไมมีใครมาปฏิบัติใหทานนะ        

มีความเห็นมีความเขาใจ เชื่อวาทําดีไดดี พูดดีไดดี คิดดีไดดี นี้เปน

โอวาทพระปาฏิโมกขของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ไมวาองคไหนจะมา

ตรัสรูคําพูดคําสอนนี้ก็ตรงกันหมด คือ “การไมทําบาปทั้งปวง การทํากุศล

ใหถึงพรอม การชําระจิตใจใหขาวรอบ” 

ถาทุกคนทําตามโอวาทของพระพุทธเจา การไมทําบาปทําแตความดี 

ชีวิตนี้จะมีแตความเจริญไมมีคําวาตกต่ํา มันจะตกต่ําไปไมได การประพฤติ

การปฏิบัตินี้ไมมีการเลือกชั้นวรรณะ ไมมีคําวาผูหญิงผูชาย เด็ก ๆ คนหนุม

คนสาว คนชรา ทุกคนปฏิบัติไดเหมือนกันหมด เพราะหัวใจของทุก ๆ คน 

มันไมมีความแก มันไมมีคนหนุมคนสาว มันไมมีผูหญิงผูชาย มันเปนหัวใจ 

ท่ีวางเปลาแตมนุษยเราคนเรานะมาเอารางกายมาเปนตัวเรามันเลยมีปญหา    

การประพฤติการปฏิบัติถึงไมไดเลือกชั้นวรรณะ ไมไดเลือกกาลเลือกเวลา 



๔ 

 

 
 

อยูท่ีไหนก็ประพฤติปฏิบัติไดหมด พระพุทธเจาทานใหเรามาปฏิบัติท่ีจิตท่ีใจ 

เพราะการกระทําตาง ๆ ท่ีเราทําไปมันออกจากจิตจากใจ กายมันไมรูเร่ือง

อะไรหรอก ส่ังใหเคาทําอะไรมันก็ทําอยางนั้น "ใจเปนนาย กายเปนบาว..."  

พระพุทธเจาทานมีเมตตาตอเรา วางหลักวางเกณฑในการดํารงชีวิต

อันประเสริฐ ทานไม ใหพวกเราท้ังหลายพากันทําตามใจตัวเองนะ 

ความชอบใจก็อยาทําถามันไมถูกตอง ความไมชอบใจก็ตองทําถาส่ิงเหลานั้น

มันถูกตอง ถาเราไมไดปฏิบัติตามธรรม ถาเราฝนทําลงไปส่ิงเหลานั้นตองกอ

ความเดือดรอนแกเราแนนอน มันไมถึงแกเราอยางเดียว มันยังตอง

เดือดรอนถึงคนอื่นอีกนะ 

พระพุทธเจาตรัสรูธรรมทานใหเลิกทาส ไมถือชั้นวรรณะ ไมถือชาติ

ถือตระกูล เพราะความดีนั้นเปนส่ิงท่ีปฏิบัติแลวนําทุกคนเขาถึงความสุข

ความดับทุกขไดอยางแนนอน ไมวาจะเปนคนจนหรือรวย ถาเราทุก ๆ คน

ปฏิบัติตามพระพุทธเจาทานทรงส่ังสอนทุกคนไดดีหมด ทานใหเชื่อมั่น         

ในความดี ตั้งมั่นในความดี กาวไปดวยความดี ทําความดียังไมใหติดดีอีก                

คําวาติดหมายถึงวาไปไมได ถาไปไมไดมันก็อยูที่เกา...  

ท่ีเกาก็หมายถึงอดีต ชีวิตคนเรามันเปล่ียนไปทุกวัน มันจะอยูกับ

อดีตไมได คนเราถาจิตใจมันวกวนอยูกับเร่ืองอดีตไมกี่วันกี่เดือน ก็เปนโรค

ประสาท ไมวาจะเปนใครมันไมเ ลือกหนานะ ทําดีก็ เพื่อจะเสียสละ                 

เพื่อจะปลอยเพื่อจะวาง   



๕ 

 

 
 

ส่ิงท่ีผานมาแลว ๆ นะ มันจะดีหรือชั่ว พระพุทธเจาก็ตรัสวา             

มันแกไขมันไมได ใหเราเปนคนฉลาด ถาอันไหนมันทําใหเราทุกข ทําใหเรา

มีปญหา เราเจ็บแลวเราตองจํา เพื่อจะเอาอดีตท่ีผานมา เอามาฝกตัวเอง

พัฒนาตัวเอง วันนี้ตองดีกวาเมื่อวาน เปนกระบวนการของท่ีเดินหนา          

อยางเดียวไมถอยหลังเคาเรียกวา “ตกกระแสพระนิพพาน” 

เรามาแกไขจิตใจของเรา กายวาจาของเราในปจจุบันใหมันเต็มท่ี 

ดวยความตั้งอกตั้งใจตั้งอยูในความไมประมาท มีความสุขมีความพอใจ         

ในการกระทําในการประพฤติปฏิบัติไมมองขามส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ของเรานะ 

เพราะส่ิงเหลานี้มันเปนส่ิงท่ีประเสริฐ เปนการกระทําท่ีสุดแหงกองทุกข

ท้ังหลายท้ังปวง  

มนุษยท้ังหลายนี้ท่ียังไมไดประพฤติปฏิบัติแกจิตแกใจของตัวเอง        

ว่ิงตามความอยาก ถาไมตองการก็ไม ทํา พระพุทธเจาทานตรัสวา                 

ส่ิงเหลานี้แหละ มันทําใหเรามีปญหาเกิดปญหา ทานใหเราพากันมาเนน          

ท่ีจิตท่ีใจ เพื่อเปนผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร 

พระพุทธเจาทานตรัสบอกทุกคนวาชีวิตนี้เปนชีวิตท่ีประเสริฐนะ 

เกิดมาเพื่อกระทําแตความดี เพื่อเสียสละ ไมพากันมาติดสุขติดสบาย           

ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมจีรังย่ังยืน เปรียบเสมือนท่ีเราบริโภคอาหาร บริโภคตอนเชา

ถึ งตอนเ ท่ียงตอนบ ายถ า เราไมบ ริ โภคอีกมันก็ เหนื่ อยมันก็หิ วอีก              

"มันไมจีรังย่ังยืนนะ  
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พระพุทธเจาทานตรัสวารางกายนี้ไมใชของเรา เปนวัตถุอยางหนึ่ง 

ประกอบดวยดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศธาตุ เปนวัตถุท่ีเราเอามาใชงานเทานั้น  

คนเรามีอายุขัยสวนใหญไมเกิน ๑๐๐ ป ทุกคนก็ตองจากรางกาย         

น้ีไป ถึงแมไมอยากจากก็ตองจาก ถาเรามาติดในรางกายนี้ก็ชื่อวา...            

"เราเปนคนหลงวัตถุ" หลงบาน หลงลูก หลงหลาน หลงทรัพย หลงสมบัติ 

ส่ิงตาง ๆ ลวนแตมันไมจีรังย่ังยืน ส่ิงเหลานี้มันมีความจําเปนท่ีจะใหเรา

ท้ังหลายแสวงหาเพราะมีความจําเปนตอพวกเราท่ีจะไดสรางความดี           

สรางบารมี สรางคุณธรรม 

ทุกคนถือวาเปนภาระเปนหนาท่ีท่ีเราจะตองแสวงหาเพราะเรามี

รางกายท่ีจะตองรับภาระตองบริหาร แตพระพุทธเจาทานไมใหเราติด          

ในความสุขเพียงแคนี้  ให เอารางกายนี้   มารักษาศีล เอารางกายนี้              

มาทําสมาธิ ปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดพัฒนาจิตใจของเรา เพราะใจของเรานี้   

ยังไมไดเดินทางสายกลาง เดี๋ยวไปซาย เดี๋ยวไปขวา   

พระพุทธเจ าทานให เราทุกคนตั้ งอ ยู ในความไมประมาท . . .               

อยาไดมองขามปฏิปทาของตนเองในชีวิตประจําวัน ถาเราคิดผิดนิดหนอย 

ก็บาปนิดหนอย ถาคิดผิดมากก็บาปมาก  

สําหรับญาติ โยมพระพุทธเจาทานก็ ให เราพากันรักษาศีล ๕             

วันพระใหพากันรักษาศีล ๘ ศีลอุโบสถ 



๗ 

 

 
 

การรักษาศีลก็คือการรักษาพระพุทธเจา เพราะพระพุทธเจาก็คือศีล                          

ศีลก็คือพระพุทธเจา ถาเราไมชอบศีล ก็คือไมชอบพระพุทธเจา  

ถาใจของเรามันกลัวการรักษาศีลแสดงวาใจของเรามีเปรต มีผี           

มีอสุรกาย อยูในใจของเรา  

ศีลเปนสิ่งที่ประเสริฐนะ...  

คนท่ีคิดวาการรักษาศีลนั้นมันขัดตอการทํามาหากิน เพราะเรา         

ตองเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน ถาเรารักษาศีลแลวเราจะทํามาหากินไดอยางไร 

มันเปนการลิดรอนสิทธ์ิในการดํารงชีพในการทํามาหากิน ไมสะดวก           

ไมสบายในการทํางาน ความคิดอยางนี้มันเปนความคิดท่ีเขาใจผิดนะ  

ถาเราเปนคนรักษาศีล ตัวเราเปนศีล ตัวเราก็เปนพระ เรตติ้ง         

ของความเปนมนุษยของเราก็สูงขึ้น ทุกคนก็รักเคารพนับถือ การทํามา            

หากินของเรามันก็สะดวกมันก็งายสบายขึ้น เรายังไมเขาใจเอง  

การเกิดมาเปนมนุษยเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการไมทําตามใจตัวเอง 

ตามอารมณตัวเอง เอาธรรมเปนใหญ เอาธรรมเปนประธาน  

พระพุทธเจาทานไมปฏิบัติตามจิตใจตัวเองถึงเรียกวาตรัสรูนะ          

เมื่อตรัสรูแลวทานถึงมีความสุข เสวยวิมุติสุขตั้งแตวันเพ็ญวิสาขะเดือน ๖ 

ตลอดถึงดับขันธปรินิพพาน ไมมีความทุกขอะไรอีกเลย เราปฏิบัติเดินตาม

รอยของพระพุทธเจาเราก็ตองเอาอยางทาน   
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พระพุทธเจาทานปฏิบัติเปนตัวอยางใหแกเรา มีบริขาร ดํารงชีวิต 

ผานุงผาหม สังฆาฏิ บาตร ๑ ใบ รองเทาก็ไมทรงใช รมก็ไมมี ตั้งแต           

ออกบวชจนถึงเสด็จดับขันธสูปรินิพพาน อาหารเสวยวันหนึ่งเพียงหนเดียว 

ไมมีบานท่ีนอนเหมือนกับเรา เอาพื้นดินเอาปาเปนท่ีบรรทม ทานไมทํา

ตามใจ ไมเอาความสุขจากวัตถุ ใจก็สงบ ใจก็เย็น ปลอยวางทุกส่ิงทุกอยาง

ท้ังหมด พระพุทธเจ าท านเปน ผู เ สียสละไมติ ด สุข  ขี้ เกียจไม เปน              

ถาขี้เกียจเปนก็ไมใชพระพุทธเจา 

พวกเราทั้งหลายนะยังพากันข้ีเกียจ ติดสุขติดสบาย ติดข้ีเกียจ  

เราทุกคนมาคํานวณชีวิตของตัวเอง ถาหากเราไมไดสรางความดี

สรางบารมี สรางคุณธรรม ชีวิตท่ีเกิดมาก็เสียชาติเกิด  

การประพฤติการปฏิบัติธรรมมันไมเกี่ยวกับเปนคนรวยเปนคนจน 

การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติธรรม ทุกคนปฏิบัติไดเหมือนกันหมด           

ทําดีมันทําไดทุก ๆ คน ถาเราเปนคนดีถึงจะรวยจะจนทุกคนก็รักเคารพ        

นับถือท้ังนั้น ดูตัวอยางพระมหากษัตริยท่ีเปนใหญในแผนดินยังตองเคารพ

ในพระพุทธเจาในพระอรหันตผูไมมีอะไรเลย เพียงแตเปนเพียงคนขอทาน

คนหนึ่งธรรมดาแตวามันไมใชธรรมดา เพราะวาเปนการทําท่ีสุดแหง        

ความทุกข...  

สมมติวาเรารวยเปนมหาเศรษฐี หรือวาจบปริญญาเอกหลาย ๆ ใบ

มันก็ยังดับทุกขไมไดยังแกปญหาตัวเองไมไดเทากับการท่ีเรามาแกท่ีจิตท่ีใจ          

มาปฏิบัติท่ีจิตท่ีใจ เดินตามรอยบาทของพระพุทธเจาท่ีไดมีเมตตาส่ังสอน  
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คนเรานี้นะ แปลกดี เกิดมามีแตจะเอา รักษาศีลก็ถามวา            

เราจะไดอะไรในการรักษาศีล เราทําวัตรสวดมนตเราจะไดอะไรจากการ

ทําวัตรสวดมนต ไมรูจักคําวาเสียสละเลย  

พระพุทธเจ าท านให เรา รักษาศีลเพื่ อ เ สียสละ ละตัวละตน              

เพราะเรานี้มันมีปญหา เราตองมาแกปญหาดวยการละตัวละตน  

ความอยากความตองการนี้มันเผาชีวิตจิตใจของทุก ๆ คนย่ิงกวา

กองเพลิงท่ีใหญท่ีเราเห็นมันไหมท่ีเรารูเราเห็น เรายังไมตายมันก็ถูกเผาแลว  

ใจของเรามันว่ิงอยูตลอดเวลา ไมหยุด ไม เปนตัวของตัวเอง              

ถูกความอยากครอบงํา สติสัมปชัญญะไมสมบูรณ เพราะใจไมหยุดไมเย็น  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนคิดวา... ถาเรารวยเปนมหาเศรษฐี                

ใจเราไมสงบเต็มไปดวยความอยาก ความโลภ จะมีความสุขไหม . .?              

มันไมมีความสุขมันมีแตความเรารอน 

ถาจะพูดตรง ๆ ก็คือ ชีวิตของเรากําลัง “บา” ตั้งอยูในความหลง 

ถาเราตั้งอยูในศีลธรรม แมแตเศรษฐกิจจะพอเพียงชีวิตของเราก็จะมี

ความสุขได 

พระพุทธเจาทานไมใหเราหลงวัตถุ ถาเราไปมองวัตถุวาคนนั้นรวย 

คนนั้นอยางนั้นอยางนี้ มันไมถูก  
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การสรางคุณธรรมเปนสิ่งที่สําคัญกวาทางวัตถุ... 

ทุกทานทุกคนพระพุทธเจาใหพึ่งการกระทําของตน พึ่งความดี         

ของตัวเองชื่อวาพึ่งพระรัตนตรัย ไมตองขอ ไมตองออนวอน เพราะเราไมใช

ลูกหลานชูชก (อีตาพราหมณทองใหญ ๆ) เขาหาธรรมะภาคปฏิบัติ               

ปนี้ เรามองดูหนาตาคนอื่นแก เฒาถาเรามองอีกปหนาก็ ย่ิงแกขึ้นอีก              

บางคนก็อาจจะตายก็ได  

พระพุทธเจาทานเมตตาเราไมให เราตั้ งอยู ในความประมาท         

พัฒนาจิตใจของเรา ใหหลุดจากพันธนาการใหได 

ขออนุโมทนากับพระภิกษุสามเณร ญาติโยมผูมีเกียรติท้ังหลาย        

ทุกคนไดมองเห็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีพอแมครูบาอาจารย เดินตามรอย

พระพุทธเจา เห็นวาชีวิตทานมีคุณคาตอโลกจึงพากันมาจากทิศท้ัง ๔            

ท้ังจากตางประเทศในประเทศ 

ดวยอํานาจคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ขอใหสุขภาพ

แข็งแรง การงานงอกงาม มีจิตใจเขาถึงความดี ถึงคุณธรรม บรรลุธรรม 

เขาถึงพระนิพพานดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ... 

 

เชาวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 



๑๑ 

 

 
 

ความดีน้ันทกุทานทุกคนตองปฏิบตัิดวยตนเอง  
  
  

ชีวิตของเราทุก ๆ คนถือวาเปนชีวิตท่ีประเสริฐท่ีเกิดมาเปนมนุษย

เพื่อสรางความดี สรางบารมี สรางคุณธรรม เพื่อเกิดมาเพื่อเปนผูให            

เปนผูเสียสละ เปนผูท่ีตั้งมั่นในศีลในธรรม เปนผูท่ีมีความขยัน รับผิดชอบ  

มีความสุขในการทําความดี มีความสุขในการทํางาน การสรางความดี          

สรางบารมี  

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนมาปฏิบัติ ท่ีตัวเอง มาแกไข            

ใจของตัวเอง มาแกไขคําพูดของตัวเอง มาแกไขการกระทําของตัวเอง         

เพื่อตั้งมั่นในความดี ผลท่ีไดรับก็คือไดท้ังทรัพยและไดท้ังอริยทรัพย  

เราทุกคนท่ีจะปรารถนาออนวอนขอรองส่ิงเหลานั้นก็ไมอาจเปน

ตามท่ีเราออนวอนขอรองได ส่ิงท่ีดี ๆ ส่ิงท่ีประเสริฐนั้นยอมเกิดขึ้นจาก         

การประพฤติพรอมท้ังกาย วาจา ใจของเราเอง  

ความรูความเขาใจของเรานั้นมันมีนอยมีมากกับเราพอสมควร          

แตส่ิงท่ีสําคัญคือการประพฤติปฏิบัติของเราเอง   

ความดีนั้นทุกทานทุกคนตองปฏิบัติดวยตนเอง ไมมีใครท่ีจะทําแทน

ปฏิบัติแทนเราได เปรียบเสมือน "อาหาร" ทุก ๆ คนตองรับประทานเอง 



๑๒ 

 

 
 

ความดีความถูกตองทุก ๆ คนก็ตองรับผิดชอบในตัวของเราเอง เรามิอาจไป

โทษคนโนนคนนี้ได  

พระ พุ ท ธ เ จ า ท า น ถึ ง ใ ห เ ร า เ ป น คน ท่ี รั บ ผิ ด ช อบ  อ ด ท น 

ขยันหมั่นเพียร อดทนเดินตามทางสายกลาง เอาความดีเอาความถูกตอง

เปนท่ีตั้ง   

พระพุทธเจาทานไมใหเราตั้งอยูในความประมาท เพราะคนเราทุก ๆ 

คนมันชอบติดในความสุข ความสะดวกสบาย มันเลยเกิดเปนความประมาท 

ไมไดปรับปรุงแกไขวาจาของตัวเอง สุดทายเราก็ยอมเปนคนยากลําบาก  

จนท้ังทรัพย  ข าวของเ งินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ จน ท้ังความดี               

จนท้ังคุณธรรม   

เราทุกทานทุกคนจะไปโทษใครเพราะตัวเราเองตั้งอยูในความ

ประมาท ไมมีสติ ไมมีสัมปชัญญะ คนเราเม่ือขาดสติขาดสัมปชัญญะ         

ปญหาตาง ๆ ยอมเกิดขึ้นแกเราแนนอน  

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนกาวไปดวยความดี ในชีวิตประจําวัน

เอาความดีเปนท่ีตั้ง เอาพระรัตนตรัยเปนท่ีตั้ง  

พระรัตนตรัยคืออะไร...?  

พระรัตนตรัย คือ ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง   

พระรัตนตรัย คือ ศีล คือ ธรรม คือ คุณธรรม  



๑๓ 

 

 
 

คนเราถาทําตามใจของตัวเองนั้นมันเปนส่ิงท่ีสรางปญหา กอทุกข 

กอโทษ กอเวร กอภัย   

พระพุทธเจาทานไมใหเราคิดวา ถาเราตั้งม่ันในพระรัตนตรัย             

เราจะขาดอิสรภาพ มันเปนการลิดรอนสิทธ์ิ ลิดรอนความสุขของเรา           

ท่ีจะไดรับในชีวิตประจําวัน   

เรามีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง มีอัตตาตัวตน เรายัง         

ไมเขาใจ เราก็มีความคิดเห็นอยางนี้ มีความเขาใจอยางนี้ คิดวาธรรมะ          

มันลิดรอนสิทธ์ิหรือการทํามาหากินของเรา "เราทําตามใจของเรา             

ทําตามความอยากของเรา ยอมมีปญหาแนนอน..."  

พระพุทธเจาทานถึงใหเราเอาความดีเปนที่ตั้ง...  

จุดมุงหมายของการเรียนการศึกษาก็เพื่อใหเรารู เพื่อใหเราเปนคน

ฉลาด เพื่อเขาใจเร่ืองดีเ ร่ืองชั่ว เพื่อจะไดเปนคนดี เปนคนเสียสละ            

จะไดชวยเหลือตนเองได เพ่ือเปนผูท่ีมีทรัพย มีอริยทรัพย เพื่อแชรความสุข 

แบงปนความสุขใหกับคนอื่น  

คนเราความสุขความดับทุกขที่แทจริงนั้นมันอยูที่ความสงบ...   

ถาเราเปนคนรวยถาใจไมสงบมันก็เปนทุกข ถาเราเปนคนจน               

ถาใจไมสงบมันก็ทุกข   

ความสุข ความดับทุกขของคนนั้นอยูท่ีใจสงบ... ถาจะใหทุกอยาง

เปนไปตามความตองการของเรานั้นมันเปนไปไมได   



๑๔ 

 

 
 

พระพุทธเจาทานให เราทุกคนฝกใจใหสงบ มีสติ สัมปชัญญะ         

มีความสุขในการทํางาน ทุกอยางตองมาแกท่ีตัวของเราหมด  

คนเรามี ๒ คนขึ้นไป เราตองเปนผูใหเปนผูเสียสละ เราจะไปเอา

ความสุขความดับทุกขจากผูอื่น เราตองเปนผู ใหกอน ชี วิตของเรา               

ถึงจะมีความสุข ครอบครัวของเราถึงจะมีความสุข   

เราพยายามมาแกท่ีตัวเราอยางเดียว ปญหาตาง ๆ มันก็จะไมเกิดขึ้น 

เราอยาไปคิดวาเราแกตัวเองเราก็เสียเปรียบ อยาไปคิดอยางนั้น...  

เราตองเขาใจคําวาพอ คําวาแม... "พอ แม" เปนผูเสียสละ          

เปนผูให ใหท้ังกาย ท้ังวาจา ท้ังจิตใจ  

มนุษย ท่ีมีปญหาก็เพราะเขาคิดวาเราเกิดมาเพื่อเปนผู เอา.. .            

เปนผูเอามันคิดหนัก มันปวย มันหิว มันเครียด   

เราเกิดมาในโลกนี้เรายอมดํารงชีวิตดวยปจจัย ๔  

พระพุทธเจาทานสอนใหเรามีสติสัมปชัญญะ เพราะวาใจของเรา          

มันมีความโลภ ความโกรธ ความหลง มันไมอิ่มไมพอ มันไมมีสติในการ

ยับย้ังชั่งใจตัวเอง มันทําใหตัวเองเปนหนี้เปนสิน มันควบคุมตัวเองไมอยู   

คนเราตองอดตองทนในการใชจาย ในการใชสตางค ไมใชเห็นอะไร

อยากซื้อเราก็ซื้อนะ   



๑๕ 

 

 
 

สังคมมนุษยเราท่ีดํารงชีวิตอยูทุกวันนี้ลวนแตอยูกับเร่ืองเศรษฐกิจ 

เร่ืองทํามาหากิน  ถาเราไมมีสติสัมปชัญญะในเร่ืองการใชจายเราก็ยอม         

เปนหนี้เปนสินแนนอน  

การเปนหนี้เปนสินเปนเหตุใหคนท่ีอยู ๒ คนขึ้นไปเกิดการทะเลาะ

วิวาทเกิดความเครียด คนกินเงินเดือนเปนลานก็ไมพอใชเพราะใจมันไมสงบ  

คนเราถาเงินเดือนไมมากแต รูจักทําใจสงบก็อยูดวยความสุข              

ส่ิงไหนมันจะนําความทุกขความเดือดรอนใหกับคนอ่ืน พระพุทธเจาทาน          

ใหเราแกไขตัวเอง ไมใชแกไขคนอื่นนะ   

อบายมุขท่ีจะนําเราไปสูความเดือดรอนนั้นไดแก  พวกเหลา         

พวกเบียร พวกเลน พวกเท่ียว ไมวาใครถาไปเกี่ยวของแลวผูนั้นก็ยอมเกิด

ปญหาแนนอน  

ผูท่ีเกี่ยวของ...พระพุทธเจาทานตรัสวานี้เปนอบายนําไปสูความทุกข   

พระพุทธเจาทานใหเราสมาทานใหตั้งใจละเวน ไมทําในส่ิงเหลานี้ 

แมแตเพื่อนฝูงของเราทํา เราก็เฉย ๆ อยาไปยินดี เพราะเราอยูในโลกนี้          

ก็ยอมมีท้ังคนดีคนชั่ว   

ทุก ๆ อยางมันสําคัญอยู ท่ีตัวเรา.. .  สําคัญอยู ท่ีตัวเราตั้ ง ม่ัน              

ในความดี ตั้งมั่นในความถูกตอง  

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนนั้นทําใจใหสงบ ฝกปลงใจ             

ฝกปลอย ฝกวาง ไมตองวิตกกังวล มันจะรวยก็ชางมัน มันจะจนก็ชางมัน 



๑๖ 

 

 
 

เราไมตองไปทุกข ไมตองไปเครียด ไมตองวิตกกังวล เพราะความวิตกกังวล

นี้เปนส่ิงท่ีพวกเราทุก ๆ คนจําเปนท่ีจะละท่ีจะปลอยท่ีจะวาง ย่ิงเรา           

ปลอยวางไดเทาไหร จิตใจของเรามันก็จะดี รางกายของเรามันก็จะดี               

เราจะไดมีความสุขในการทํางาน มีความสุขในการเสียสละ  

คนบางคนเปนคนเกงคนฉลาดละเอียดรอบคอบ แต ส่ิงท่ีขาด               

คือไมรูจักปลง ไมรูจักปลอย ไมรูจักวาง คิดมากเกิน เกิดความเครียด            

นอนไมคอยจะหลับ   

พระพุทธเจาทานใหเราเพิ่มการปลอยการวางใหกับตัวเองอีก เราจะ

ไดมีกําลังกายกําลังใจในการสรางความดีสรางบารมีและเสียสละ  

คนเรานั้นนะถาใจไมสงบมันแกปญหาไมคอยไดหรอก...  

ดูตัวอยางท่ีคนเขาปวยเปนโรคมะเร็ง... เปนโรคมะเร็งมาหลายป

แลวตัวเองไมรู  รางกายก็แข็งแรงดี พอรูวาตัวเองปวยเปนโรคมะเร็ง           

๑ เดือน ๒ เดือนก็ทรุดลง และก็ลาจากโลกนี้ไป นี้ก็เปนเพราะความวิตก

กังวล ความยึดมั่นถือมั่น ตองฝกปลอยฝกวางทางจิตใจทุก ๆ คน มันจะได

เปนปญญาบารมีใหกับชีวิตจิตใจของเรา  

คนเราทุกคนทุกทานตองเจริญปญญาบารมีทุกคน เพื่อเราจะได           

ฝกปลอยฝกวาง เพราะทุกส่ิงทุกอยางนั้นพระพุทธเจาทานบอกวา                 

มันเปนปรากฏการณชั่ วคราวเทานั้น มีความเกิดขึ้น ตั้ งอยู  ดับไป                  

รางกายของเราเปนของชั่วคราว สวนใหญมีอายุไมเกิน ๑๐๐ ป   



๑๗ 

 

 
 

มันจึงเปนส่ิงท่ีเราจะตองเอารางกายมาสรางความดี สรางบารมี           

ไปทุก ๆ วัน ชีวิตของเราก็จะเปนชีวิตท่ีประเสริฐท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย          

และไดพบพระพุทธศาสนา ไดเดินตามรอยธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา  

การบรรยายพระธรรมคํา ส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมา-              

สัมพุทธเจาในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา  

ดวยอานุภาพแหงคุณพระพุทธเจา แหงคุณพระธรรม แหงคุณ           

พระอริยสงฆ จงอํานวยอวยชัยใหทานท้ังหลายจงเขาสูมรรคผลนิพพาน

ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

  

เชาวันอาทิตยท่ี ๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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การสรางบารมี 

 
เราทุก ๆ คนนะมันส่ังสมความเคยชินมานาน มันติด มันยึด         

มันหลงจนแกตั ว เอง ไม ได  ส่ิ ง ท่ี จะแก ไข เราได คื อตั วของ เรา เอง                

เปนผูท่ีเห็นภัยเห็นโทษในการเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร ถาเราไมแก

ตัวเราเอง ใคร ๆ ก็มาแกใหเราไมได เพราะการประพฤติการปฏิบัติ               

ในชีวิตประจําวันของเรานี้ เราทุกคนตองแกเองปฏิบัติเอง  

การแก ไ ขนั้ นมันย อมยากมั นย อม ลําบาก  มันต อ ง เหน็ ด               

มันตองเหนื่อย มันตองเอาใจใส รับผิดชอบ ตองตั้งใจ ตองสมาทาน               

ตอง ใจ เข มแข็ ง  ปฏิปทาการกระทําของเรา มันตอง ทํา ทุก  ๆ วัน                   

อยางสม่ําเสมอจนกวาเราจะเปล่ียนแปลงตัวของเราเองได ไมใชวาเราจะทํา

ไดในวันเดียว ตองอาศัยการประพฤติการปฏิบัติ หลายวัน หลายคืน               

หลายเดือน หลายป  

ถาเราทุกคนไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองจริง ๆ นั้นมันไปไมได

จริง ๆ ตองอาศัยกําลัง อาศัยปกแขงในการประพฤติปฏิบัตินะ 

คําวา “บารมี บารม”ีนี้ หมายความถึงเราทุก ๆ คนตองอดตองทน 

ขัดใจตัวเอง ฝนใจตัวเอง ไมตามใจตัวเอง เพราะการทําตามใจตัวเองนั้น           

มีแตจะเติมเชื้อไฟ เติมน้ํามัน เติมเพลิงไปเร่ือย ๆ หาท่ีจบหาท่ีส้ินไปไมได  



๑๙ 

 

 
 

ในชีวิตประจําวันเราทุก ๆ คนนะ... เราทุกคนตองมาแกท่ีจิตท่ีใจ 

มาแกท่ีคําพูด มาแกท่ีการกระทํา พยายามมีสติมีสัมปชัญญะ อดเอาทนเอา 

รับผิดชอบในความดี  

เราตองอาศัยตัวเองนี้แหละเปนผูปฏิบัตินะ... 

เราเกิดมานี้เราก็เปนคนออนแอ อาศัยพอแมเล้ียง ท้ังน้ํานมท้ังขาว 

พรอมปจจัย ๔ ตาง ๆ นะ “ความออนแอของเรามันยังมีอยู...”  

พระพุทธเจาทานใหเราสูชีวิต สูอดสูทน เพ่ือจะไดสรางบารมี  

เราทุกคนตองพึ่ งความดี  พึ่ งการเ สียสละ พึ่ ง ศีล พึ่ งธรรม               

พึ่งการกระทํา พึ่งการปฏิบัติของเรา  

เราไปมีความอยากมีความตองการมีความปรารถนานั้ น                    

เราก็ไมสามารถท่ีจะมีส่ิงนั้นไดตามปรารถนานะ นอกจากเราทุก ๆ คน

จะตองพึ่งประพฤติปฏิบัติ ดวยลําแขง ดวยปกแขงของตัวเอง  

คนเรานะเหนื่อยกายไมเปนไรขอใหใจสู ลําบากใจไมเปนไร               

ขอใหใจไมลําบากนะ... 

มันจะผอมก็ชางมัน มันจะดําก็ชางมัน เหน็ดเหนื่อยยากลําบาก            

ก็ชางมัน มันก็ตองอดตองทนนะ เพื่อแลกกับความดี แลกกับคุณธรรม            

ท่ีจะเกิดในจิตในใจของเรา “เราทุกคนก็จะไดทั้งทรัพยไดทั้งอริยทรัพย...” 



๒๐ 

 

 
 

เราพยายามสํารวจตรวจตราตัวเองวา เรามันมีความออนแอ            

ในส่ิงไหน ตองปรับตัวเองเขาหาธรรมวินัยนะ 

ทุก ๆ คนตองปฏิบัติได ทุกคนตองทําไดถาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ  

พระพุทธเจาทานไมใหเราทุกคนติดความคิดของตัวเอง ติดอารมณ

ของตัวเอง ใจของเรานั้นมันตั้งอยูในความเพลินตั้งอยูในความประมาท       

มันผัดวันประกันพรุงไปเร่ือย ตองตัดใจ ตัดกิเลสของเราใหได  

ธรรมะไมใชส่ิงท่ีออนวอน ไมใชเปนส่ิงท่ีขอรอง เปนส่ิงท่ีตอง

ประพฤติปฏิ บัตินะ  ทุกอยางนั้นมันยอมเปนไปตามเหตุตามปจจัย       

เพราะส่ิงนี้มีส่ิงนี้มันถึงมีมันเปนไปอยางนั้น 

พระพุทธเจาทานไมใหทุกคนทอใจ ถาเราทอใจนั้นแสดงวาเราติด

ในอัตตา ติดในตัวตน ติดในความสุขทางเนื้อทางหนังนะ แสดงวา

สติสัมปชัญญะเรามันมีนอยหรือวาไมมี มันติดในตัวตนมากมันถึงเกิดความ

ทอใจ  

พยายามมีสติสัมปชัญญะ . . . พยายามมีสติใหมันเร็วใหมันไว              

อยาใหความทอใจมันมาเกิดท่ีเรา  

 

 

 



๒๑ 

 

 
 

เราอยาเอาใจของเราเปนหลัก อยาเอาใจของเราตัดสิน  

ใหเราท้ิงมันไปเลยคําวาเรา คําวาของ ๆ เรา คําวาความเห็น          

ของเรานะ อยาเปนผูมีอดีตเปนผูมีอนาคต พยายามทําสติสัมปชัญญะ            

ใหมันดีใหมันสมบูรณ 

การประพฤติการปฏิ บัติ ของ เรานะ คือปญหาเฉพาะหน า                 

ไมใชท่ีโนนท่ีนี่ มันคือปญหาเฉพาะหนานะ เพราะความเปนพระมันอยูท่ีใจ

ของทุก ๆ คน มันไมไดอยูท่ีอดีตไมไดอยูท่ีอนาคต มันไมไดอยูท่ีพระเจา

พระสงฆหรือไมไดอยู ท่ีฆราวาสญาติโยม มันอยูท่ีการมีสติสัมปชัญญะ            

อยูท่ีใจสงบ ใจท่ีมีศีลมีธรรม ใจรูจักสัจธรรมวาเรานี้ตองประพฤติปฏิบัติ          

ของเราเองใหได  

ฝกไวปฏิบัติ ไว . . .  ฝกหายใจเข าให มันสบาย หายใจออก                

ใหมันสบาย ควบคุมความคิดของเรา ส่ิงไหนมันดีมันถึงคิด ส่ิงไหนไมดี            

เราก็ไมตองคิด หรือส่ิงท่ีมันดีมันคิดมากเกินเราก็ไมคิด เพราะขันธท้ัง ๕ 

ของเรานี้คือความปรุงแตง เขามีหนาท่ีของเคาปรุงแตงนะ ถาเราไมมี

สติสัมปชัญญะยับย้ังเคาไว เคาก็ปรุงแตงของเคาท้ังวันนะ  

พระพุทธเจาทานใหเราควบคุมตัวเองดวยการฝกหายใจเขาสบาย

ออกสบาย  ห รือพยายามดึ ง ใจของ เ รามาอ ยู กั บหน า ท่ี ก ารง าน                 

เอาใจมาอยูกับการทํางาน อยาใหมันวางงาน ถาวางงานแลวมันจะคิด          

เร่ือยเปอยของมันไป  



๒๒ 

 

 
 

ทํางานใหมีความสุข มีความสุขกับการทํางาน มีสติสัมปชัญญะ         

กับการทํางาน  

คนเรานี้นะ ถามันไมมีความสุขนี้แหละมันทุกขนะมันเครียดนะ    

มันตกนรกท้ังเปนนะ  

ปญหาเฉพาะหนาเรายังทําไมได เราก็ไปแกปญหาอนาคตไมได  

เราตองทําใจดีใจสบายทําใจไมใหมีทุกขใหไดในปจจุบัน 

ปญหาทุกอยางมันอยูท่ีใจของเรานะ เราจะหนีไปไหนทําอะไร         

มันก็ตองเปนทุกขนะ  

เราตองปฏิบัติใหไดแกใหไดในปจจุบัน... 

เราพยายามอยูกับ ส่ิงภายนอกท่ี มันเปนการเปนงานท่ี มัน                

ไมเปนบาปเปนกรรม เราคอยประคองเราเขามาหาสมาธิ คอยประคอง             

มาฝกอานาปานสติ ฝกหายใจเขาสบายออกสบาย เพื่อเราจะไดอยูกับ              

ตัวเองได เพื่อเราจะไดมีสติมีสัมปชัญญะ จิตใจของเราถึงจะมีกําลัง  

ฝกทําสมาธิ ฝกเขาสมาธิ ฝกใจสงบ ทุก ๆ อยางตองตั้งใจ              

ทุก ๆ อยางตองฝก เหมือนบุรุษคนหนึ่งเล้ียงโคนะ ตอนเชาเคายกโคขึ้นไป

บนบาน กลางวันก็ยกขึ้นบนบาน กลางคืนก็ยกขึ้นบนบาน กาลเวลาผานไป

โคน้ําหนักขึ้นเปนรอยสองรอยกิโลเคาก็ยังยกขึ้นได เพราะเคายกโคขึ้นบาน

เคาทุกวัน 

 



๒๓ 

 

 
 

 

คนเรามันตองอาศัยการฝกการปฏิบัตินะ... 

เราไมเคยนั่งสมาธินาน ๆ นะเราก็ปวดแขงปวดขา เมื่อเราทําไป  

ทุก วัน  ๆ  เรามี ความ สุข ในการกระ ทํา  มี ค วาม สุข ในการปฏิ บั ติ                  

เดี๋ยวมันจะคอย ๆ ดีขึ้น เราไมเคยฝกใจใหมันสงบมันจะสงบไดอยางไร

เพราะเรามันไมไดฝก เราตองฝกใหใจสงบใหใจพักผอน ใหใจเปนหนึ่ง            

ฝกทุกวันปฏิบัติทุกวัน  

ตองอาศัยการฝกการหัดการปฏิบัติ เราจะเอาตามใจตัวเองไมได 

เอาตามอารมณไมได การประพฤติปฏิบัติมันตองปฏิบัติสม่ําเสมอ  

การรับประทานอาหารทําไมเราทานสม่ําเสมอละทุกวัน...?  

การประพฤติการปฏิบัติของเราก็ตองสมํ่าเสมอ การรักษาศีล             

นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมก็ตองสม่ําเสมอ ตองใหมันตอเนื่อง เหมือนกับเราเรียน

หนังสือตั้งแตอนุบาลจนกระท่ังเปน ดร. เราก็ตองเรียนอยางสมํ่าเสมอ           

มันถึงจะพอมีความรูมีความเขาใจ  

การฝกตนปฏิบัติตนนี้มันถึงนําความสุขมาให ถาเราทําตามใจ

ตัวเอง อยากทําก็ทําไมอยากทําก็ไมทํา อันนี้ มันเปนสีลัพพตปรามาส              

มันเปนการลูบคลําในศีลในขอวัตรปฏิบัติ การปฏิบัติแบบนี้ พระพุทธเจา

ทานตรัสวามันมีแตจะนําความเส่ือมมาใหเรา 



๒๔ 

 

 
 

พระพุทธเจ าท านต รัสว า เ รา ทุกคนทานอาหารกัน ทุก วัน              

ฉันอาหารกันทุกวันนะ ก็ตองพากันตั้งอกตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติ          

เพราะชีวิตของเรามันแกไปทุกวัน  

อยางเราประพฤติปฏิบัติธรรมในบานเรา หรือวาในท่ีทํางาน            

หรือในวัดเราอยางนี้ อันนั้นมันก็เปนสวนของทางท่ีจะหลอเล้ียงรางกาย   

เพื่อประทังชีวิต แตเร่ืองจิตเร่ืองใจนี้นะสําคัญมาก เราตองพัฒนาใจของเรา

ไปควบคุมกับการทําการงานในชีวิตประจําวันของเรา ถาเราทํางาน              

แลวไปท้ิงธรรมะอยางนี้ก็เสียคน เสียพระ เราตองทํางานเพื่อสรางความดี 

เพ่ือสรางบารมี เดินตามรอยของพระพุทธเจาของพระอรหันตมันถึงจะ

ประเสริฐ มันถึงจะถูกตอง  

เราอยาไปคิดวาการประพฤติการปฏิบัตินั้นตองหนีไปอยูปาอยูเขา

อยูท่ีไมมีผูมีคนอยูท่ีสงบ ๆ นั้นนะ... อันนั้นมันเปนความคิดท่ีกดดันตัวเอง  

ส่ิงท่ีถูกตองแลวเราทุก ๆ คนนะ อยูท่ีไหนทําอะไรตองประพฤติ

ปฏิบัติใหมันได ส่ิงท่ีมันไมไดนั้นนะคือเรามีความเห็นผิดเราไมยอมปฏิบัตินะ  

คนเรานะถาหูหนวกมันก็ไมดี ถาตาบอดมันก็ไมดี อัมพฤกษ

อัมพาตมันก็ไมดีนะ อยูในโลกนี้อยูในสังคมนี้ ส่ิงท่ีมันกําลังเปนอยูใน

ชีวิตประจําวันนี้แหละมันเหมาะท่ีจะใหเราไดรักษาศีล ใหเราทําสมาธิ             

ให เ ร าปฏิ บั ติ ธ ร รม  ธร รมะมั นอ ยู กั บของจ ริ ง ในชี วิ ตประจํ า วั น                   

ธรรมะมันไมไดอยูในหนังสือ ไมไดอยูในพระไตรปฎก หรือไมไดอยู              

กับคํา เทศนคําสอนของครูบาอาจารย  ธรรมะมันอยูกับความจริง             



๒๕ 

 

 
 

ในชีวิตประจําวัน เราจะตองเขาหาศีลหาธรรมใหได จิตใจของเราจะตอง

เขมแข็ง เราถึงจะมีสติมีปญญา ถาไมอยางนั้นเราก็จะเปนแตนักปรัชญา  

ติดสุขติดสบาย จะเอาแตสวรรคลม ๆ แลง ๆ ซึ่งมันไมใชความจริง                 

ไมใชส่ิงท่ีดับทุกข ไมใชส่ิงท่ีจะตัดสังโยชน 

พระพุทธเจาทานใหเราเขาใจในการประพฤติปฏิบัติ เพราะเรา 

ตองเนนมาท่ีจิตท่ีใจ เนนท่ีปฏิปทา งามในเบ้ืองตนก็คือการประพฤติปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันของเรานี้แหละ งามในทามกลางก็คือความเขมแข็ง             

ไมโอนเอียงไปทางชอบไมชอบ งามในท่ีสุดคือเราตองตัดกิเลส เพราะกิเลสนี้

มันเปนส่ิงท่ีทําใหเราเวียนวายตายเกิด เราจําเปนเราสมควรท่ีจะตองตัด 

ตองละ ตองเลิก ตองวาง...  

การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจาวันนี้ก็พอเห็นสมควรแกเวลา  

ดวยอํานาจแหงคุณของพระพุทธเจา ดวยอํานาจของพระธรรม

คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยอํานาจแหงการทํา

ความดีของพระอริยสงฆ ขอใหทุกทานทุกคนจงไดบรรลุมรรคผลนิพพาน

ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

 

เชาวันอาทิตยท่ี ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 



๒๖ 

 

 
 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 
 

 
พระพุทธเจาทานจะเสด็จดับขันธปรินิพพานทานเปนหวงเรา

ท้ังหลายวา "สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา               

ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด..."  

สิ่งที่รีบดวนของเราทุก ๆ คนก็คือ 

การที่มาแกไขใจของตัวเอง 

แกไขวาจาการกระทําของตวัเอง 

จิตใจของเรานี้มันไมเดินตามทางสายกลาง มันเอาตามความชอบใจ

เมื่อมันเอาตามความชอบมันก็ตองมีความไมชอบใจ เพราะส่ิงเหลานี้มัน

ไมใชความสงบ มันเปนความปรุงแตง 

พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนปรับจิตใจเขาหาศีล หาวินัยหาธรรมะ 

มาเห็นความสําคัญของเราท่ีประเสริฐท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย ตองแกปญหา

ความจําเปนเฉพาะหนาท่ีมันเกิดขึ้นกับเรา 

สวนใหญเราก็ทําบาปเพราะความอยาก ความหิว ความเหน็ดเหนื่อย 

ความเจ็บไขไมสบายนะ  
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จิตใจของเรามันไมมีพลัง มันไมมีสมาธิ เมื่อมันเกิดความเหนื่อย

ความหิวความยากลําบาก มันทําใหเราท้ิงทางสายกลาง ท้ิงศีล ท้ิงธรรม            

ไปยินดีในการบริโภคปจจัย ๔ ยินดีในความสุข ความสะดวกความสบาย       

ทางภายนอก  

เร่ืองปฏิปทาเร่ืองความประพฤติของตัวเองนี้เปนสิ่งที่สําคัญ 

ทุกทานทุกคนตองมีสมาธิท่ีแข็งแรง ตองมีจิตใจท่ีแข็งแรง ไมยินดี 

ในความสุขความสะดวกความสบาย เพราะส่ิงเหลานั้น มันไมจีรังย่ังยืน         

ใหยินดีในธรรมวินัย  

พระพุทธเจ าท านไม ให เราเปนคนกลัวในความยากลําบาก           

กลัวในความเหน็ดความเหนื่อย เพราะส่ิงเหลานี้เองเปนส่ิงท่ีเราจะไดพัฒนา

ใจของเรา ถ า ไมมี ส่ิ ง เหลานี้ เ ราก็ ไม ไดฝกใจ ไม ไดปฏิ บัติ ใจ เข า สู               

ทางสายกลาง  

ส่ิงเหลานี้อยาถือวามันใหโทษแกเรา ท่ีแทจริงส่ิงเหลานี้มันมีคุณ        

แกเรา เราจะไดฝกไดปฏิบัติ ตั้งอยูในความดี ตั้งอยูในความไมประมาท  

เราเปนคนไทย คนจีน คนมาเลเซีย เปนคนฝร่ังก็ตองประพฤติ

ปฏิบัติ สรางความดี สรางบารมี สรางคุณธรรมดวยกันทุกคน 

 เพราะทรัพยสมบัติ ขาวของเงินทองท่ีทุกทานหามานั้น มันไมมี

ประโยชนอะไร มันมีประโยชนเฉพาะตอนเรามีชี วิตอยู  มีประโยชน         

ทางรางกายเทานั้น แตประโยชนทางจิตใจ เราตองเดินตามพระพุทธเจา 
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ท่ีพระพุทธเจาทานไมใหเราประมาทก็เพราะวาเราพากัน "ใจออน" 

ไมพากันตั้งอกตั้งใจ เปนคนคิดงาย ๆ ยังเห็นแกปากแกทอง เห็นแกความ

สะดวกสบาย  

อยูท่ีไหนอยางนี้ทุกหนทุกแหงก็ตองเปนการประพฤติปฏิบัติของเรา 

เปนปฏิปทาของเรา อยาเอาตัวอยางผูท่ีหยอนยานเปนครูเปนอาจารย          

อยาเอาพระเอาเณรท่ีหยอนยานเปนครูเปนอาจารย ใหเราเอาพระพุทธเจา

เอาพระอรหันตเปนครูเปนอาจารย เปนเย่ียงเปนอยาง การประพฤติปฏิบัติ

ของเรามันก็ถึงจะมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ คืนวันผานไปเราถึงจะไมอยูใน

ความประมาท ปฏิบัติอยางนี้บารมีของเราก็จะแข็งแรงแกกลาไปเอง 

พระพุทธเจาทานตรัสวาถาเราจะตายก็ใหตายเพราะความดี          

ตายเพราะเราไดปฏิบัติดี  

กําลังใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญนะ ตองพากันตั้งใจ...  

เพราะการประพฤติปฏิบัติทุกทานทุกคนตองปฏิบัติดวยตนเอง ดวย

น้ําพักน้ําแรงดวยความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากของตนเอง... 

 

เชาวันจันทรท่ี ๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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เราอยาไปคิดวาการประพฤติการปฏิบัติน้ัน 

ตองหนีไปอยูปาอยูเขาอยูท่ีไมมีผูมีคนอยูท่ีสงบ ๆ น้ันนะ

อันน้ันมันเปนความคิดท่ีกดดันตัวเอง 

สิ่งท่ีถูกตองแลวเราทุก ๆ คนนะ  

อยูท่ีไหนทําอะไรตองประพฤติปฏิบัติใหมันได  

สิ่งท่ีมันไมไดน้ันนะคือเรามีความเห็นผิดเราไมยอมปฏิบัตินะ 
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ทางสายกลาง  

พระพุทธเจาใหเราทุก ๆ คนเดินทางสายกลาง ปฏิบัติทางสายกลาง                     

ไมเอาความชอบใจและความไมชอบใจ ปรับใจเขาหาศีลหาธรรม              

ชีวิตท่ีประเสริฐพระพุทธเจาทานตรัสวาตองเดินทางสายกลาง 

สมาทานตั้ ง ใจตั้ งมั่น ถาเราไมปฏิ บัติอยางนี้ เราจะเขาถึงความสุข         

ความดับทุกขท่ีแทจริงไมได  

สมาธิเปนส่ิงท่ีตั้งมั่น เปนส่ิงท่ีแข็งแรง ทุก ๆ ทานทุกคนตองมีสมาธิ

ถึงจะเดินทางสายกลางได  

ในชีวิตประจําวันใจของเราโยกคลอน ใจของเราหวั่นไหว...  

ย่ิงเราพากันบริโภควัตถุ บริโภคความสะดวกสบาย มันเปนไปได 

ยากมากท่ีจะไมหว่ันไหว เพราะเราเอาความสุขกับส่ิงท่ีไมเท่ียงแทแนนอน           

ส่ิงท่ีไมจีรังย่ังยืน ส่ิงท่ีมีแตความปรุงความแตงทางรางกาย  

พระพุทธเจาทานใหเราเอาพอไปได ใหรางกายสุขภาพของเรา

เปนไปได ไมไดเปนไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใหเนนไปตาม          

ทางสายกลาง ถาไมมี ส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนปรากฏการณในชี วิตของเรา            

เราก็ไมไดประพฤติปฏิบัติธรรม ไมไดเจริญศีล เจริญปญญา  
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ถาเราไมมีสติสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ ปญญาท่ีแทจริงของเรานั้น           

มันเกิดไมได ทานถึงใหเรามีสติสัมปชัญญะไวมาก ๆ อยาไดหว่ันอยาไดไหว 

ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน   

ใจของเรามันติด ส่ิง เสพติดนะ  เหมือนกับเขาติดยาเสพติด            

มันจะแข็งแรงมั่นคงสงบลงไมได มันติดภพติดชาติ จะไปติดความเคยชิน

ไมได   

สมาธิของคนเราถึงสําคัญมาก... สมาธิถึงตองแข็งแรงแข็งแกรง           

ตัวเราจะไดเขาถึงภาคปฏิบัติได เรามีความเห็นถูกมีความเขาใจมันยังไมพอ 

ตองเอาตัวเองไปปฏิบัติดวยการอาศัยศีล อาศัยสมาธิ ปญญาท่ีแทจริง         

จึงจะเกิดได 

พระพุทธเจาทานใหเราเสียสละ..  

เร่ืองการใหทาน เร่ืองทิฏฐิมานะ อัตตาตัวตน สําคัญวาเราเปน

ผูหญิงเปนผูชาย เปนคนหนุมคนสาว เปนปูยาตายาย เราตองเสียสละ   

ดวยการภาวนา พิจารณาวาสวนใดบางเปนของเรา มันลวนแตมีความเจ็บ 

ความตาย ความพลัดพราก ถ า เรามีตั วตนอยูมันก็มี วัฏฏสงสาร           

สําคัญวาเราดีกวาเขา เราก็เปนทุกข สําคัญวาเราเสมอเขา เราก็เปนทุกข 

สําคัญวาเราแยกวาเขา เราก็เปนทุกข   

ความทุกขท้ังหลายท้ังปวงมันเกิดขึ้นมาเพราะความยึดมั่นถือมั่น           

ในตัวตน   
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พระพุทธเจาทานถึงใหเราฝกเสียสละขาวของ ฝกเสียสละสวนท่ีเปน

ตัวเปนตน เสียสละสวนท่ีเปนความขี้เกียจขี้คราน  

การเสียสละนี้ดีมาก... เราจะไดท้ังทรัพยท้ังอริยทรัพย ท้ังหนาท่ี 

การงาน "ถาเราเสียสละแลวใจของเรามันจะสงบ..."   

เราเปนผู ท่ีประเสริฐนะ มีตนทุนบุญกุศลท่ีได เกิดเปนมนุษย            

เราตองเอาตนทุนนี้มาประพฤติปฏิ บัติธรรม สรางบารมี  เ สียสละ             

เราไมตองอยากไมตองการเดี๋ยวมันไดเองโดยไมมีโทษมีภัย เราจะไดเปน  

คนงามในเบ้ืองตนคือศีล ในทามกลางคือสมาธิไมหว่ันไหว "โลกเขา             

ลุกเปนกองไฟไมรมเย็นแตเราไมหว่ันไหว เรามีสติสัมปชัญญะ..."   

คนเราตองแกไขที่ตัวเอง ตองปฏิบัติตัวเองเขาหาศีล เขาหาธรรม  

ท่ีเราไดมีบุญมีวาสนาไดเปนมนุษยผูประเสริฐนี้ เราจะเปนนายทุน

คากําไรไปเร่ือย แสวงหาวัตถุ แสวงหาสวรรค "ไมได...!" มันตองเอาทุนนี้ ไป

ปฏิบัติใหเปนมรรคผลนิพพาน ความเปน "พุทโธ" ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน มันจะ

เกิดขึ้นแกเราได  

ความเปนพระของเรามันอยูท่ีใจ ใจใครเดินตามทางสายกลาง          

เดินตามศีล ตามธรรม พระท่ีแทมันจะเกิดแกเรา เราอยูท่ีบานท่ีทํางาน         

อยูในท่ีวุนวาย ทุก ๆ คนก็ยอมตองปฏิบัติใหเขาถึงความเปนพระใหได  
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พระพุทธเจาทานใหเรามีสติสัมปชัญญะ มีความตั้งมั่นใหมีศรัทธา  

เราจะเพลิดเพลินลุมหลงส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวันนั้นมันคงไมดี 

ไมถูกแน เพราะรางกายของเรามันแกเฒาไปทุกวัน "ปญหารีบดวนของเรา

คือการประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน..."  

ดีมากท่ีญาติโยมวันเสารวันอาทิตยก็พากันมาวัดมาปฏิบัติธรรม และ

จะไดกลับไปทําการทํางานเพื่อจะไดท้ังทรัพยไดอริยทรัพย โดยปฏิบัติเดิน

ตามรอยของพระพุทธเจา  

ใหทุกทานทุกคนคํานึงถึงวาชีวิตของเรานี้ประเสริฐมากท่ีเราไดเกิด

มาเปนมนุษย ตองสมาทานความดี ปฏิบัติดีใหเขาถึงนิพพานดวยกันทุกทาน

ทุกคนเทอญ...    

  

เชาวันอาทิตยท่ี ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  
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ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ จากปจจัย... 

 

 ทุก ๆ คนอยากไดบรรลุธรรมแต ไมอยากปฏิบัติ ธรรม . . .                

ทุกคนอยากจะรวยแตไมไดสรางเหตุสรางปจจัยท่ีมันจะรวย ทุกคนอยากได

คะแนนสูง ๆ แตไมอยากเรียนหนังสือ อานหนังสือ ทองหนังสือ  

ถาเรามีความอยากมันก็ไมไดตามตองการ เพราะไมมีเหตุมีปจจัยท่ี

จะได เพราะธรรมท้ังหลายเกิดจากเหตุ เพราะทุกคนตองสรางความดี             

ไมวาโยม ไมวาพระมันเปนเหมือนกันหมด พระพุทธเจาทานใหเราคิดดี ๆ 

แลวเอามาพิจารณาดู เราจะไดเห็นคุณเห็นประโยชนในการสรางความดี 

คนเรามันแกทุกวันนะ ไมใชหนุมข้ึน เมื่อเวลามันกระช้ันชิดมา          

ทีนี้เราจะโทษใคร...?  

จะมาโทษวาไมมีบุญไมมีวาสนามันก็ไมถูกตอง มันไมยุติธรรม          

มันพิพากษาไมถูกตอง ไปโทษบุญโทษวาสนาอีก 

"บุญเรามีเยอะ วาสนาเรามีเยอะ แตเราไมปฏิบัต.ิ.."  

การประพฤติปฏิบัติถาเราดูดี ๆ มันไมใชเร่ืองเครียด ไมใชเร่ืองทุกข 

เขาเรียกวาแตกอนมันเปนความเครียด เพราะเราทําตามความอยาก               

ทําตามอารมณ มันเลยเปนความเครียด  
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เราตองมีความสุขในการทําการทํางาน เพราะการงานของเรา           

น้ีแหละไดมาฝกตนเอง สรางบารมีใหตนเอง แตกอนเราทํางานมุงแตเงิน          

แตตอนนี้ เอาท้ังเงินท้ังพระนิพพาน ได ท้ังพระนิพพานและเงินก็ดีนะ            

เอาศัตรูมาเปนมิตรหมด เหมือนกับท่ีพระพุทธเจาทานรักพระอานนท              

กับรักพระเทวทัตพอ ๆ กัน  

ปญหาทั้งหมดที่มีอยูน้ีเพราะเรามีตัวมีตน ถาเราไมรูจักธรรมชาติ

ไมรูจักความเปนจริง ใจของเราก็จะมีปญหาจนวันตาย  

เขาใหเอาท้ังศีลท้ังธรรมมาใหเราเปนโอกาส เพื่อใหเราไดรักษาศีล

สรางพระนิพพาน  เพราะถาไมอยางนั้นก็จะพากันหนีความเปนจริง           

หนีพระนิพพานไปอยูในท่ีเงียบ ๆ  เห็นหนาใครก็เปนพระนิพพานไปหมด  

ถาปฏิ บัติอย างนี้จิต ใจเราจะเป ล่ียนแปลง จิตใจเราจะเย็น                

ถาไมปฏิบัติอยางนี้ก็จะเสียเวลา จะว่ิงไปหาแตพระธาตุ หาแตพระอรหันต

ภายนอก  

พระนิพพานนี้มันอยูไมไกลเรานะ มันอยูกับเรานี้เอง...  

ท่ีคนเรามันมีสะดุดทางจิตใจตลอดก็เพราะไมรูจัก เห็นรูปก็สะดุด  

ไดยินเสียงก็สะดุด เห็นคนก็สะดุด แสดงวามันสะดุดท่ีใจ แสดงวาใจ             

มีตัวตนมาก อันไหนชอบก็จะเอา อันไหนไมชอบก็ไมเอา ความคิดเห็น         

อยางนี้เปนความเห็นของ ทีฆนขพราหมณ ซึ่งเปนลุงของพระสารีบุตร  
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พราหมณบอกกับพระพุทธเจาวา “ของสิ่งไหนขาพเจาชอบ 

ขาพเจาก็จะเอา สิ่งไหนขาพเจาไมชอบ ขาพเจาก็ไมเอา”  

พระพุทธเจาตรัสถามตอวา  

ความแกพราหมณชอบไหม...? พราหมณตอบวาไมชอบ   

ความเจ็บไขไดปวยพราหมณชอบไหม...? พราหมณตอบวาไมชอบ  

ความตายพราหมณชอบไหม...? พราหมณตอบวาไมชอบ 

พระพุทธเจาจึงตรัสสรุปวา “สิ่งที่พราหมณไมชอบ พราหมณก็จะ

ไดทั้งหมด...” 

การปฏิบัติของเราถาจะเอาแตส่ิงท่ีชอบมันก็เปนการปฏิบัติท่ีผิด  

มันเห็นผิด มันผิดแลว มีความรูมาก มีปญญามากก็ใชไมได ตองพัฒนา          

เราตองใหเห็นตามความเปนจริง 

คนเรามันมีความคิดผิดมาก เพราะความเคยชินท่ีเกิดมาในหลายภพ

หลายชาติ ตองทําความเคยชินใหเกิดในจิตในใจใหม  

คนเรามันตัวตนมากนะ อยางนักเรียนนักศึกษาใครก็อยากใหลูก         

ใหหลานตัวเองสอบได  หลานคนอื่นใหมันตก มันคิดถูกหรือคิดผิด                

มาใหแตหลวงพอแผเมตตาใหหลานตัวเองจับฉลากได หลวงพอก็คิดหนัก 

อยางนี้นะคนเรา 
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ถาเราคิดดี ๆ เรานี้มีตัวมีตนมาก ฝนมันจะตกคิดไมอยากใหมันตก 

แดดจะออกก็คิดใหแดดไมออก คิดอยางนี้มันขัดธรรมะหมด เขาเรียกวา

ความคิดเรามันมีปญหานะ  

ถาเราคิดตามความเปนธรรม ถาใครเปนคนเสียสละเปนคน

ขยันหมั่ น เพียรก็ ต อง ได รับความยุติ ธรรม ท่ี เขา เ สียสละ  ไม ได ใช

อิทธิปาฏิหาริยของหลวงพอ  

คนเราตองทําความดีใหมีความเชื่อมั่นกระจางแจง ใหรูจริงท้ังภาค

ปริยัติและปฏิบัติ อยาไปมักงาย ถามักงายก็อยากถูกหวย ถูกล็อตเตอร่ี  

เปนลูกศิษยพระพุทธเจาตองขยันมาก ๆ เพราะพระพุทธเจาทาน        

ขี้เกียจไมเปน ทานถึงไดเปนพระพุทธเจา  

เรานี้ ไม ได ข้ี เกียจธรรมดานะ อาจจะเปน “มหาข้ี เกียจ”              

พันธุข้ีเกียจมีเยอะ... 

เรา เปน ลูกศิษยพระพุทธเจ าตองข ยัน เราทุกคนตองข ยัน              

หิวก็ ช า งมัน  ผอมก็ ช า งมัน  อย า ให ส่ิ ง เหล านี้ ม าอ ยู ใน ใจของ เรา                

คนเรามีความเห็นผิดเยอะนะ  

ความงามอยูที่ศีล สมาธิ และการเจริญปญญาเพ่ือการดํารงชีวิต 

แตเราเอางามแบบผักชีโรยหนา แตงท้ังฟน แตงท้ังหู ดัดฟนแตงฟน 

ก็หลายหมื่นนะ สารพัดแตง แตงใหตัวเองหลง แตงใหคนอื่นหลง... 



๔๒ 

 

 
 

ความงามมันก็ดี เพราะมนุษยเราถาไมตกไมแตงก็เปนส่ิงท่ีนาเกลียด 

ไมสวยงาม ไมหลอ 

เราแตงเพื่อใหเราไมนาเกลียด ไมใชไปปลอยวาง ไมอาบน้ํา          

บานชองก็สกปรกไปหมด 

การแตงมันดี แตก็ไมยิ่งไปกวาการที่เรามีศีลมีธรรม... 

คนมีศีลมีธรรมมันงามจริง ๆ เปนคนท่ีงามดวยการไมมีความโลภ  

ไมมีความโกรธ ไมมีความหลง ตัดกิเลสหยาบ ๆ ออกไป 

ศีลเปนส่ิงท่ีงาม เปนส่ิงท่ีงดงาม ถาใครมีศีลเขาเรียกงามในเบ้ืองตน 

ถาเราแตงกายเรา บานเรา รถเรา มันยังไมเพียงพอนะ ดูแลวแตละคนนะ

กวาจะออกจากบานได ไปสองกระจกบางทีรอบเดียวก็ยังไมพอ สองแลว

สองอีกนะ... 

คนเราอยากใหคนอื่นเขารัก เขารักเราก็มีความอบอุน แตถาเราไม

มาปรับปรุงท่ีใจ จะมียักษตัวใหญมากนะโผลออกมาจากใจ มันนากลัว... 

พระพุทธเจาทานใหทุกคนแตงปฏิปทาถือนิสัยของพระพุทธเจา  

เดินตามพระพุทธเจา เราจะไดเปนคนงามท่ีแทจริง 

ถาเราเปนคนมีศีลใครก็รักหมด ถาเรามีศีลมีขอวัตร  
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บางคนคิดเร่ืองอนาคตวาเราแก ใครจะดูแล ใครจะเลี้ยง...?  

“ถาเรามีศีล ไมตองกลัว ทุกคนรักหมด” ถาเราคิดอยางนี้แสดงวาเรา

ไมเชื่อมั่นในความดี ไมเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย แสดงวาใจของเรายังบาปอยู 

พระพุทธเจาทานเปนผูให แมดับขันธปรินิพพานก็ยังเปนผูให ส่ังเสีย

ไมใหเราเปนผูประมาท เพราะคนเราประมาทมาก เพราะความประมาท        

มันถึงพากันเกิดมา  “เดี๋ยวมันขอคิดนิดหนอย หนอยหลายหนอยรวมกัน

ก็มากนะ...!” 

เหมือนน้ําฝนตกติดตอกันก็เปนสายน้ํา เปนทะเล เปนมหาสมุทร          

ก็เพราะไอนอย ๆ นี่นะ  

ถาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราไมตองหวงอนาคต เพราะความสุข          

อยูท่ีกายท่ีใจของเรา  

บางทีพวกเรายังเขาใจผิดอยูเยอะนะ มาเห็นวัดใหญมีกุฏิเยอะ             

มีวิหารเยอะ คิดวาวัดเจริญ “ไมใช...” วัดตองมีขอวัตรปฏิบัติ ตองมีศีล 

วัดใหญอาจจะเปนวัดเนาก็ได คือวัดไมมีขอวัตรปฏิบัติ โยมไมมีศีล 

พระไมมีขอวัตร ไมมุงมรรคผลนิพพาน มุงทรัพยสินเงินทอง... 

พระพุทธเจาทานตรัสวาวัดเนา วัดที่ไมเจริญ “วัตรเนานะ...” 

วัตรนี้ไมไดหมายถึงกุฏิวิหาร วัตรนี้หมายถึงจิตถึงใจ ไมใหเราหลง

ประเด็น  
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พระพุทธเจาทานเนนเร่ือง “วัตร” เร่ืองใจเร่ืองขอวัตรปฏิบัติ  

วัตรหรือขอวัตรปฏิบัติ มันไมใชอยางท่ีเรากําลังอาศัยอยูนี้ เราอยูท่ี

บานท่ีทํางาน เราก็ตองมีขอวัตร ถาเราคิดวาวัดอยูโนน อีก ๗ วันไปวัด         

คิดอยางนี้ก็แย เราท้ิงเวลาประพฤติปฏิบัติ... 

ก็ใหญาติโยมเขาใจเร่ืองขอวัตรปฏิบัติ เราอยูดวยกันในบานใน

ครอบครัว ตองเสียสละใหกัน อยาเอาความสุขจากคนอื่นมันไมถูกนะ  

ถาในครอบครัว เราก็หวังแตจะเอาความสุขจากคนอื่น ครอบครัว

เราก็มีปญหา เพราะตางคนตางก็เอาใจตนเอง เร่ืองมานะ เร่ืองตัวตน          

มันเปนเร่ืองตอลอตอเถียง “ครอบครัวของเราจะมีความสุขไดอยางไร          

มีแตบาปมีแตกรรม...!” 

พระพุทธเจาทานใหสรางวัตรในบานในครอบครัวของเรานะ         

อยางเราไปทํางาน ก็มีความสุขในการทํางาน ใหความสุขกับเพื่อน ๆ รุนพี่ 

รุนนอง อยาไปกัดกัน ทะเลาะกัน มันไมดี ไมถูก มันใชไมได ไมสรางสวรรค

ใหพวกเรา เครียดจากท่ีทํางาน ไมไดมาทํางานแตมาทําบาปกัน... 

เรากลับมาบานก็ใหมีความสุขกับสามีกับภรรยา เหมือนนกนอย 

กลับ รังก็มีความสุขกับครอบครัว ถ า เรา ทําอย างนี้ ปฏิ บัติ อย างนี้                   

นั่นแหละคือ การปฏิบัติธรรม คือมีขอวัตรปฏิบัติ  

เงินทองเปนของหายากลําบาก เปนทรัพยากรท่ีเกิดจากสวนรวม 

พระพุทธเจาทานใหเราใชเทาท่ีจําเปน  
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ปจจัย ๔ ทุกอยางถือวาเปนการเบียดเบียน... 

ข า วมาจากการ ทํ านา  สัตว มั นก็ ต าย เ ยอะจากการฉี ดย า                 

ตองใชแรงงานคนยากคนจน ทําอาชีพบนหลังสัตว ทําอาชีพบนหลังคนจน 

ตองใชเทาท่ีจําเปน  

คนรวยย้ิมไปย้ิมมา แตถาเราไมไดรักเพื่อนรวมโลกมันนาสงสารนะ... 

ไมใชมีความสุขเทาไหรก็ไมพอ มีรถเทาไหรก็ไมพอ ตองเอารถเบนซ 

รถ BMW เพื่ออวดศักดิ์ศรี อวดศักดิ์ดา นี่เปนการเบียดเบียน ใหดูตัวอยาง

พระพุทธเจาทานเปนผูให รองเทาก็ไมมี ผาก็มีเพียงแค ๓ ผืนนะ 

เพราะความสุขความดับทุกขอยูท่ีความถูกตอง ทําใจเราใหสงบ      

อยาพากันใชเงินใชทองฟุมเฟอย พอแมมอมเมาลูกดวยวัตถุ เม่ือพอแมหลง

ลูกก็หลงนะ พอแมขี้ เกียจ ลูกก็ขี้ เกียจ พี่ สาวขี้ เกียจนองก็ขี้ เกียจ            

เพราะติดส่ิงเสพติดคือความสะดวกสบายติดตัวตน ติดภพชาติ  

การใชจายปจจัย ๔ ตองใช เทาที่ จําเปน ไมวาใครตอใคร               

ถาทําจะเปนกุศล  

เราอยาไปคิด “เราจะอดทําไม เราจะอยากทําไม...?” ตองกินเต็มท่ี 

เท่ียวเต็มท่ี คิดอยางนี้มันบาป มันไมไดสรางความดี เห็นอะไรอรอย            

ก็กระดิกมือกระดิกเทา ลืมตัวหมด ลืมบาป ลืมกรรม ลืมบุญกุศลไปหมด 

คนเราลืมตัวไดนะถาเราทําตามความอยาก เพราะออกซิเจน             

ในสมองไมสมดุลมันควบคุมความอยากมันไมได  
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ความอยากทุกคนมันมีมาก คนเรารูจักแตความสุขทางวัตถุ             

รูจักแตความสุขทางเนื้อทางหนัง 

พระพุทธเจาทานสอนเราวาขึ้น ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ก็ใหพากันรักษาศีล 

เปนวันท่ีไมตามใจตามกิ เลส เพราะทางออกของคนมีหลายอยาง             

ออกทางอารมณของสวรรค เอาความสุขในความสบาย ไปวาตัวเองเหมือน

พระพรหม เพราะความสุขในสวรรคมันแกวงไปแกวงมาเหมือนดีเปรสชั่น 

เหมือนคล่ืนสึนามิ ลมพายุบางทีพัดบานพังตั้งหลายหมูบาน  

การทําสมาธิก็เหมือนกับเรามาปลอยทุกอยางในโลกออกเสียได 

หายใจเขาสบาย หายใจออกสบาย ไมเอาอะไร ถาเอามันจะมีปญหา             

มีตั วมีตน มาเอาใจของเราอยู กับลมหายใจเข าสบายออกสบาย                

เราก็ทําของเราอยางนี้  

การทําสมา ธิ  กํ าหนดลมไปเดี๋ ยวก็คิ ด โนนคิดนี่  เจ าปญหา            

เจาปรุงแตง อยาไปสนมัน มันเปนเหลาพญามาร เสนามาร ทําใหเรา

หว่ันไหว ไมสงบ ไมเย็น 

อารมณเหมือนลูกฟุตบอลท่ีเขาใหเราเตะ ออกจากท่ีไปเตะก็สนุก 

ไปพักใหญ เราอยาตามอารมณไป 

คนเราตองมีอารมณ ถาไมมีก็ไมไดฝกใจฝกสมาธิ คนไมตายก็เปน

อยางนี้คิดอยางนี้ อยาไปถือสา อยาไปว่ิงตะครุบเงา ใหเราเฉย ๆ ไว  



๔๗ 

 

 
 

อารมณเหมือนเด็กนอย ใหเราเฉย ๆ ไว เด็กนอยจะรูอะไร รูแตเร่ือง

กินเร่ืองเท่ียว “ใจของเรายังไมเปนผูใหญมันก็ยังชอบเลนชอบเที่ยว...” 

การทําสมาธิดีมาก ไดบุญกุศลเยอะ ใหทุกคนฝกทําใจใหสงบ           

ใหเปนสมาธิ สวนใหญคนเราทําสมาธิไมเปน เพราะไมไดฝกมาแตนอย ๆ  

สมาธิตองอาศัยการฝกการหัด...  

“เกงทุกเร่ือง เร่ืองสมาธิไมเกง” ตองฝกนะ เพราะสมาธิคือบาน

ของจิตใจ... บานนี้พอแมสรางใหเราแลว แตบานทางจิตทางใจเราตอง         

สรางเอง ไมอยางนั้นเราจะเปนคนไมมีเจาของ ปลอยใหกิเลสฉุดลากไป 

สงบหรือไมสงบก็ ทําไป ฝกใหชํ านิชํ านาญ ให เปนปฏิปทา          

เปน “วสี” ชีวิตของเราจะสงบเย็น ชีวิตท่ีขาดสมาธิเปนชีวิตท่ีเรารอน 

บานคนยากคนจนมุงสังกะสี บานคนรวยเขาติดแอรหรูหรา          

ฉันใดก็ฉันนั้น “ถาชีวิตของเรามีสมาธิ หนาแลงก็ เหมือนติดแอร           

หนาหนาวก็มีฮีตเตอร” 

สมาธิคือความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ทําเพื่อความดี ทําเพื่อความ

เสียสละ 

ทุกคนตองเห็นความดีในการทําสมาธิ  

“รวยอยูเกงอยูแตมันทุกข มันเปนอยางนั้น ถาเปนคนไมมีสมาธิ” 

นี้เปนผลกรรมของคนไมมีสมาธิ... 



๔๘ 

 

 
 

ใหทุกคนเห็นใหชัดเจน ไมวาเราทําอะไรใหใจอยูกับกาย ใหใจอยูกับ

การทํางาน ท่ีครูบาอาจารยใหเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็เพื่อใหใจสงบรมเย็น 

เปนสมาธิ 

การบรรยายธรรมวันนี้ ใหทุกคนเขาใจเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ        

ไมวาท่ีบานท่ีทํางาน ตองมีความสุขความดับทุกขทุกหนทุกแหง 

วันนี้อากาศเย็น ใหเราแผเมตตาใหพอแม บรรพบุรุษ บุพการีชน 

บุคคลอันเปนท่ีรัก ท้ังท่ียังมีชี วิตอยูและท่ีลวงลับไปแลว หากทานมี         

ความทุกขใดอยูขอใหพนเสียจากความทุกขท้ังปวงนั้น หากมีความสุข            

ดีอยูแลวก็ขอใหมีความสุขย่ิง ๆ ขึ้นไปตลอดส้ินกาลนาน... 

พระพุทธเจาทานบรรลุธรรม ทานเสวยวิมุติสุขดวยการยืน ๗ วัน นั่ง 

๗ วัน เดิน ๗ วัน “ใหเราเดินตามพระพุทธเจา อยาพากันท้ิงของดีของ

ประเสริฐ เห็นสุขเปนทุกข”  

พระพุทธเจาทานทําให เราดู  ปฏิ บัติ ให เราดู  ให เราประพฤต ิ          

ปฏิบัติตาม ความเจริญงอกงามไพบูลยตองมีแกเราแนนอน ไดชื่อวา           

เราได เกิดมามีความสําคัญในการปฏิ บัติสร างบารมี  ชี วิตของเรา                

ยอม ไม ผิดห วัง ท่ี ได เกิ ดมา  ถ าอย างนั้ น เ สียดายนะ  เ สียดายมาก                 

พลาดโอกาสในชีวิต... “หัวใจติดแอรมันเย็นนะ มันประหยัดไฟดวย...” 

ค่ําวันอังคารท่ี ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 



๔๙ 

 

 
 

กฎระเบียบพระภิกษุสามเณรที่จะมาพักประพฤติปฏิบัติ  
ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม 

และพระอาคันตุกะที่จะมาพักหลาย ๆ วันหรือจะอยูจําพรรษา 
ตองปฏิบัตติามกฎระเบียบดังน้ี 

 

๑. พระภิกษุสามเณรท่ีจะมาพักปฏิบัติอยูในอาวาสนี้ตองไมรับเงิน     
ไมรับปจจัย ถาเคยรับมาแลวก็ตองหยุดตองลดมานะละทิฏฐิเสียสละใหได     

๒. ไมใชโทรศัพท คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ไอแพด ไอโฟน เขาเลน 

เฟซบุก ไลน สไกป ตองตัดส่ิงภายนอกจริง ๆ นะ  

๓. ตองมาทําวัตรสวดมนตนั่งสมาธิทํากิจวัตรทุกอยางเหมือนพระภิกษุ

สามเณรท่ีประพฤติปฏิบัติกันภายในวัดนะ ตองออกบิณฑบาตทุกวัน             

ยกเวนในเวลาอาพาธใหแจงพระภายในวัดรับทราบ เพื่อจะไดชวยกันดูแล

รักษาอุปฏฐาก 

๔. ในสถานท่ีแหงนี้ไมบริโภคหรือวาไมฉันอาหารท่ีมีเนื้อสัตวทุกชนิด 

เมื่อมาอยูภายในอาวาสตองไมบริโภคอาหารท่ีมันเปนเนื้อสัตวทุกชนิดนะ 

เคร่ืองดื่มจําพวกน้ําปานะไมอนุญาตใหเก็บไวท่ีกุฏิท่ีพัก เวลาจะฉันใหไปฉัน

รวมรวมกันท่ีศาลา ถาไมไปก็ถือวาสละสิทธ์ิ  

๕. ในอาวาสแหงนี้พระภิกษุสามเณรไมรับเงินไมรับสตางค ปจจัยท่ีเคา

ถวายใหตกเปนของสงฆเปนของสวนรวม ถาใครมีความจําเปนในการบริโภค

ใชสอยนะใหบอกหลวงพอใหญ หรือพระเจาหนาท่ีท่ีทําคลังสงฆไดทุกเมื่อ  

๖. พระทุกรูปท่ีมาอยู ในอาวาสนี้ ไมมีการดูหมอดูดวง บอกเลข            

บอกหวย ดูฮวงจุย ดูฤกษ ดูยาม ไมมีการเกี่ยวของกับญาติโยมภายนอก           



๕๐ 

 

 
 

มีหนาท่ีอยางเดียวคือตั้งอกตั้งใจประพฤติ ปฏิบัติธรรม ไมใหสนใจ              

ในเร่ืองภายนอก ส่ิงภายนอก  

๗. พระภิกษุสามเณรในอาวาสนี้ไมมีใครสูบบุหร่ี พระเณรท่ีมาอยูทุกรูป

ตองห ยุด สูบ บุห ร่ี  ถ าอ ยู ท่ี อื่ น เคยสูบบุห ร่ีติ ด บุห ร่ีมา ท่ีนี่ ต อ งห ยุด            

อยาไปแอบลักสูบบุหร่ีนะ ถาหยุดไมไดก็ไมควรท่ีจะอยูในวัดนี้  

๘. พระภิกษุสามเณรท่ีมาอยูในอาวาสนี้ตองเปนผูมักนอยสันโดษ           

ไมหลงวัตถุ ไมใหไปคลุกคลีกับญาติโยมเพื่อขอของจากญาติโยมท่ีมาวัด   

หรือญาติโยมท่ีเคาเปนคนรวย ถามีอะไรจําเปนใหกราบเรียนองคพอแม-          

ครูบาอาจารยได อยาเปนผูท่ีชอบขอของจากญาติโยม ไปขอเบอรโทรศัพท

ขอท่ีอยูเคา โทรศัพทไปหาเคาในเวลาวิกาล ทําอยางนี้มันไมถูกตอง  

๙. พระท่ีอยูในอาวาสนี้ตองปฏิบัติใหเครงครัดเกี่ยวกับเร่ืองผูหญิง 

ไมใหพูดคุยกับผูหญิง สองตอสอง ไมใหไปหาไปพูดคุยกับโยมผูหญิง            

ตามบานพักอุบาสิกา หรือวาไมใหผูหญิงมาพูดคุยท่ีกุฏิ ถามีเหตุจําเปน           

ตองมีผูชายท่ีเปนผูละอายตอบาปเกรงกลัวตอบาปอยูดวย ขอนี้เปนส่ิงท่ี

เสียหายมากนะ ไมวาในกรณีใด ๆ จะประพฤติปฏิบัติไมได ไมใหใครเกง         

ไปกวาพระพุทธเจา ทุกรูปทุกทานไมวาจะเปนนักเทศนนักสอนนักพัฒนา

ตองพากันปฏิบัติใหเครงครัด เพราะปญหาเกี่ยวกับเร่ืองผูหญิงนี้ทําให         

พระศาสนาเส่ือมเสียมาก 

๑๐. พระภิกษุสามเณรท่ีมาพักในอาวาสนี้ตองใหเก็บเนื้อเก็บตัว          

เก็บอารมณ ไมใหออกไปเท่ียวนอกวัดท่ีโนนท่ีนี่  มีธุระมาก ชอบเปน           

พระเณรฟุงซาน วันหนึ่งหาคิดแตเร่ืองท่ีจะออกไปขางนอก ถาไมมีเหตุ

จํ า เปนจ ริ ง  ๆ  ไม ให ออกไปภายนอก วัด  ยก เว น ไปโรงพยาบาล                



๕๑ 

 

 
 

ไปเย่ียมพอแมปวย หรือไปกิจนิมนตกับหมูคณะเปนตน “ถาออกไปนอกวัด           

ตองไดรับอนุญาตจากหลวงพอใหญกอน...” 

๑๑. พระภิกษุสามเณรท่ีมาอยูในอาวาสนี้ตองรักษาพระวินัยใหละเอียด

ทุกขอ ไมใหเปนพระเณรท่ีชอบฟรีสไตล สบาย ๆ ทําจิตวางแลวปลอยวาง 

พระวินัยทุกขอถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของพระศาสนา  

๑๒. พระภิกษุสามเณรท่ีตั้งใจมาอยูในอาวาสนี้ พอแมครูบาอาจารย

ทานให ทุกรูปตั้ งอกตั้ ง ใจประพฤติปฏิ บัติ  ถาทานรูปใดไมตั้ งใจจริง               

ก็ไมสมควรท่ีจะอยูในอาวาสแหงนี้นะ จะทําใหทานผูท่ีตั้งอกตั้งใจประพฤติ

ปฏิบัติหนักอกหนักใจ  

 

ใหพระภิกษุสามเณรอานและพิจารณา  
ถาปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ไดนิมนตใหอยู ถาปฏิบตัิไมไดก็ใหรีบไป 

 

ประกาศ ณ วันพุธท่ี ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 
 
 

(พระอาจารยกัณหา สุขกาโม) 

 
 
 



๕๒ 

 

 
 

"ผูหญิง" อันตรายตอพรหมจรรย... 
 
สุภาพสตรีหรือวาผูหญิงทุก ๆ คนท่ีชอบไปหาพระ ตองใหผูชาย          

ไปเปนเพื่อน อยูเปนเพื่อน ผูชายคนนั้นตองเปนผูละอายตอบาปเกรงกลัว
ตอบาป จะเปนเด็กผูหญิงหรือจะเปนเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือผูหญิง
ชาวบานธรรมดาทุก ๆ คน ใหทุกคนรับทราบไววาเรากําลังทําความผิด            
ถาไมทําตามพระวินัยของพระพุทธเจา แมแตจะมีผูหญิงไปดวยกัน            
เปนรอย ๆ คน ก็ยังไมคุมครองอาบัติพระได  

พระพุทธเจาทานไมยกเวนใครเลยแมแตผูหญิงคนนั้นเปนมารดา
ของพระรูปนั้น ไมใหอภิสิทธ์ิพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเปนพิเศษนะ  

ใหทุก ๆ คนเขาใจตามนี้วาเราท้ังหลายกําลังพากันทําความผิด 
กําลังทําลายพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจานะ เปน ส่ิงท่ีไมดี            
เปนโลกวัชชะ โลกเคารังเกียจ โลกเคาติเตียน 

เปนผูหญิงไมควรจะไปคลุกคลีกับพระ ไมควรจะไปอุปฏฐากพระ    
ใหพากันเคารพนับถือในพระพุทธเจานะ อยาไดพากันทําความผิดกัน            
บางทีเราเปนโยม  เปนฆราวาสเราอาจจะยังไม รูพระวินัยของพระ              
เพราะวาพระรูปท่ีเรากําลังเกี่ยวของนั้นไมบอกไมสอน เมื่อพอแม               
ครูบาอาจารยออกหนัง สือตัก เตือนนี้  ให ทุกคนรับรู รับทราบไวว า              
เรากําลังพากันทําความผิดนะ ท่ีมันผิดแลวก็แลวไป อยาไดพากัน               
ทําความผิดอีกนะ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 



๕๓ 

 

 
 

เนกขัมมบารมี 

“ เนกขัมมบารมี” เปนการสร างบารมีของนักบวชนักพรต            

เปนคุณธรรมของพระอนาคามี ในจิตในใจนี้จะไมมีนิมิตหมายวาเปนผูหญิง

เปนผูชาย  

นี้พวกเราพากันมาบวชมาอยูวัด ถือวาเรามาเจริญเนกขัมมบารมี 

เวนจากการฟงเพลง ฟอนรํา เวนจากการมีความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ในเร่ืองหนัง ละคร นิยาย ท้ังสมัยเกาสมัยใหมและสมัยปจจุบัน  

โทรศัพทมือถือหรือวาอินเทอรเน็ต เฟซบุก พวกนี้ถือวาเปนขาศึก          

ตอการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี พระเราเณรเราหรือวาผูปฏิบัติธรรมของเรา      

ถายังเกลือกกล้ัวดวยส่ิงเหลานี้พระพุทธเจาทานตรัสวา “ธรรมะมันไมเกิด 

ปญญาไมเกิด จิตใจมันตกต่ํา จิตใจมันเศราหมอง” 

ผูประพฤติปฏิบัติธรรมท้ังหลายตองเครงครัด ตองเขมงวดกับตัวเอง 

จิตใจตองเขมแข็งไมออนแอ ปฏิปทาตองแนนอน ตองตั้งมั่นไมลูบ ๆ คลํา ๆ  

เ ร ามาคิ ดดู เหตุ ก ารณ ท่ี ผ านมา  บางท านก็ มี ศ รัทธาตั้ ง ใ จ                    

ท่ีจะประพฤติปฏิบัติเนกขัมมบารมี แตไปพายแพอารมณของตัวเอง              

ก็ทําใหตัวเองนั้นตกต่ําแลวก็เส่ือมลง จิตใจไมมีกําลัง จิตใจหมดศรัทธา             



๕๔ 

 

 
 

ในการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจาทานตรัสวามันเปนอันตรายสําหรับ           

พระผูใหมและก็เปนอันตรายตอทานผูเกาท่ียังไมไดเปนพระอริยเจา 

พระพุทธเจาทานใหเราทุก ๆ คนพิจารณาจิตใจของตนเองวา 

“ จิตใจของตนเองน้ัน เปนอยางไร . . .?” ได บําเพ็ญเนกขัมมบารม ี         

เหมือนพระพุทธเจาทานพาเราทําหรือไม หรือวาไมไดประพฤติปฏิบัติ

ตนเองเลย  

ความสุขความสะดวกความสบายทางโลก ๆ ทางวัตถุ พระพุทธเจา

ทานตรัสบอกเราสอนเราวา “มันไมจีรังยั่งยืน มันเจือปนดวยยาพิษ...”  

อยางเราเปนพระเปนเณรจิตใจมันก็ออนแอ มันเลยคิดแตเร่ือง

ความสุขความสบายอยางโลก คิดถึงพอแม คิดถึงเร่ืองอยูเร่ืองกินเร่ืองเท่ียว 

ตลอดจนคิดถึงเพศตรงกันขาม  

ถึงแมรางกายของเราจะมาเปนเพศนักบวช ปลงผม หมจีวรซอนผา

สังฆาฏิ แตจิตใจของเรานั้นยังเกลือกกล้ัวคลุกคลีในเร่ืองทางโลกทางวัตถุ 

ถาเราเปนอยางนี้พระพุทธเจาทานตรัสวาเรายังมีอันตราย ถึงจะบวชกี่ป  

การบวชของเรานั้นก็เปนหมัน มันไมเกิดประโยชน ธรรมะมันจะเกิดไมได 

ปญญามันจะเกิดไมได 

พระพุทธเจาทานเมตตาเราเปนหวงเรา กลัวเราจะพากันหลง           

ในสิ่งเหลานี้  



๕๕ 

 

 
 

คนเรานะถาจะคิดวาทําทุกอยางเพ่ือความไมยึดมั่นถือมั่น             

มันคงเปนไปไมได...!  

ท่ีเราทําไมไดประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจาไมไดนั้นแสดงถึง  

ความท่ีเรายังยึดยังถืออยู การรักษาศีลพระพุทธเจาทานถึงบัญญัติวา          

ไมใหเราทําอยางท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน 

ศาสนาเสื่อม... ศาสนานี้มันไมไดเส่ือมนะแตเพราะหัวใจของ         

ทุก ๆ คนมันเส่ือม มันเปนประชาธิปไตย มันทํากับทุก ๆ วัด วัดปาก็มี

โทร ศัพท  วัดบ านก็ มี โทรศัพท  ถ า ใคร ไม มี โทรศัพท เข า เ รียกว า                 

“แปลกประหลาด...!” 

พระพุทธเจาทานใหพระเณรทุก ๆ รูปพิจารณาใหดี ๆ ถามิอยางนั้น

การบวชของเราก็จะไมเกิดประโยชน การบวชของเราก็จะเปนหมัน            

ทําใหวัดนั้น ๆ เส่ือม ทําใหสังคมสวนรวมเส่ือม ทําความชั่วทําส่ิงท่ีไมดี       

ใหม ๆ ก็ละอาย หลบ ๆ ซอน ๆ นาน ๆ ไปกลายเปนความไมละอาย             

ตอบาปไมเกรงกลัวตอบาป ตอไปก็ไมเลย ไมมีเลย ไมละอาย... 

แตกอนแอบมีโทรศัพทตั้งเตือนใชระบบส่ันสะเทือน อยูตอหนาโยม

จะโทรก็หลบ ๆ ซอน ๆ นาน ๆ ไปก็โทรได ท้ังอยูในท่ีชุมชนหรือหนา

ประชาชน หรือแมกระท่ังกําลังทําวัตรสวดมนต 

 

 



๕๖ 

 

 
 

การเจริญเนกขัมมบารมีสําคัญมาก...  

สังเกตดูผูบวชมาไมวาจะเปนพระเณรหรือแมชี จิตใจเขาไมท้ิงเร่ือง

ทางโลกทางบาน อยางนี้ปญญามันไมเกิด ธรรมะมันไมเกิด  

ทําวัตรก็ขยันทุก ๆ วัน นั่งสมาธิเปนชั่วโมง ๆ แตปญญาไมเกิด 

เพราะอะไร...? เพราะวาเราไมท้ิงทางครอบครัว ญาติ ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ลูก ๆ 

หลาน ๆ ไปหวงลูก กลัวลูกมันจะไมรวย กลัวลูกมันจะเอาตัวรอดไมได           

เปนหวงหลาน ลูกไปทํางานไมมีใครเล้ียงหลาน นั่งสมาธิก็นั่งทางกายแตใจ

มันไปเล้ียงหลาน ใจไปอยูกับธุรกิจหนาท่ีการงานโนน... 

เปนพระยังอยากรวยอยู เปนแมชีมันก็ยังอยากจะรํ่าจะรวยอยู           

มันยังอยากถูกหวยอยู  ยังอยากถูกเลข ถูกเบอร เราคิดดูมันก็นาอายนะ 

เปนพระ เปนเณร เปนแมชี มันยังอยากรวยอยู 

ถาเราไมฝกปลอยไมฝกวาง จิตใจของเราจะเขาถึงเนกขัมมะไปไมได 

เพราะใจของเรามันเศราหมอง ทําใหปญญาไมเกิด "เมื่อบวชหลายป             

มันก็คิดทอแทแลว ทําไมธรรมะไมเกิด..?"  

ถาเรามาคิดดู มันจะเกิดไดอยางไรเพราะเราไมไดประพฤติปฏิบัติ

เนกขัมมบารมีเลย เราไมไดละไดวางได ท้ิง ญาติโยมมากราบไหวเรา             

เราก็ยังกระดากใจอยูเพราะเรามันไมมีอะไรใหเขากราบเขาไหว มีแตกิเลส 

ตัณหา อุปาทาน เรานี้แยมาก อยูไปหลายป บวชหลายปยังพากันสึก      

เพราะเราไมพากันเจริญเนกขัมมบารมี  



๕๗ 

 

 
 

เราเคยอยูบาน เราเคยดูหนังฟงเพลง เราเคยทองเท่ียว จิตใจมัน

ชํานิชํานาญในส่ิงเหลานั้น พระพุทธเจาทานจึงใหเรามาหยุดส่ิงเหลานั้น          

มาท้ิงส่ิงเหลานั้น เห็นภัยเห็นโทษในส่ิงเหลานั้น ถึงใจมันจะชอบจะยินดี   

เราก็จําเปนท่ีจะตองปลอยตองวาง  

สวนใหญเราทุก ๆ คนนะมันยังไมไดแกไขตัวเองแลวก็พากันไปคิดวา

วัดโนนเขาปฏิบัติดี ครูบาอาจารยเขาเขมงวดดี ตองไปอยูวัดนั้นวัดนี้บางทีก็

จะไดดีกับเขาบาง เราไปอยูท่ีไหน ครูบาอาจารยทานก็ไมไดปฏิบัติใหเรานะ 

ทุกทานทุกคนตองตั้งใจเอาเอง ปฏิบัติเอาเอง 

“อดเอา ทนเอา ฝนเอา” ความอดทนนี้ทําใหเกิดศีล เกิดสมาธิ   

เกิดปญญา  

เราอยาไปวาเปนเพราะครูบาอาจารย  เปนเพราะเพื่ อนฝูง           

เปนเพราะรูปเสียงมากวนเรา ส่ิงเหลานั้นมันไมไดมากวนเรา แตเปนเพราะ

เราไมไดประพฤติปฏิบัติ ส่ิงเหลานั้นมันถึงมาเกิดท่ีจิตท่ีใจของเรา 

 

พระพุทธเจาทานใหเราตั้งใจปฏิบัติปกหลักตอสู  การปฏิบัต ิ         

อยาเปนคนสมาธิสั้น ทําอะไรก็จับจดไมหนักไมแนน  

ญาติโยมท่ีเปนคุณพอคุณแม ถือวาเวลาชีวิตมันใกลชิดเขามาทุกที...  

พระพุทธเจาทานใหเราฝกชําระจิตใจของตนใหขาวรอบ ฝกตัดอาลัย

ในลูกในหลาน ฝกตัดอาลัยในเร่ืองเปนเร่ืองตาย เร่ืองรํ่าเร่ืองรวย  



๕๘ 

 

 
 

เรามาคิดดูนะ ไอลูกของเรานี้ ท่ีแทจริงแลวมันไมใชลูกของเรา 

เพียงแตเขามาเกิดกับเราเพ่ือสรางความดี สรางคุณธรรม มันจะเปนลูกเรา

ไดอยางไร แมแตตัวเรามันก็ไมมี  ตัวลูกเรามันก็ไมมี  เดี๋ยวมันก็แก             

เดี๋ยวมันก็เจ็บ เดี๋ยวมันก็ตาย เดี๋ยวมันก็กลายเปนของวางเปลา 

แตกอนมีปูยาตายาย มีบรรพบุรุษ เดี๋ยวนี้มันไมมี เพราะวามันเปน

ของไมมี มันเปนปรากฏการณชั่วคราว ชั่วขณะ 

เราตองฝกปลอย ฝกวาง ถาไมประพฤติปฏิบัติอยางนี้เราจะเกิดมา

เสียชาติ เกิด ไมไดสรางความดี สรางคุณธรรม มัวแตมาหลงสมบัติ            

หลงลูกหลานอยูนี้  

เราก็ลองมาคิดดูดี ๆ นะ คนที่เขาตายไป เขาเอาอะไรไปดวยไหม?  

เกิดมาก็ไมไดเอาอะไรมา มีแตตัวเปลา ๆ เขาสรรเสริญเราวา             

ดีอยางนี้ เกงอยางนี้  มี บุญมีวาสนา เราก็หลงก็โปงก็พองก็ชื่นก็บาน              

ท้ังท่ีทุกส่ิงทุกอยางมันเปนของมันอยูปกติอยางนี้ เขาวาเราไมดีไมเกง            

วาเรายากจน วาเราโงไมฉลาด ใจของเราก็เหี่ยวแหง  

เราดูดี ๆ นะ ถาเราไมรูจักคิดพิจารณาในส่ิงท่ีเขาสรรเสริญนินทา

ปญญาเราก็ ไม เกิด  เพราะว าอันนี้มัน เปนโลก มันไม ได เปนธรรม             

โลกมันทําเรา เพราะเราไมรูจัก 



๕๙ 

 

 
 

พระพุทธเจาทานสอนเราใหเราพัฒนาตัวเอง อยาใหโลกธรรม         

มาครอบงําจิตใจของเรา เพราะส่ิงเหลานี้มันเกิดขึ้นชั่วขณะ มันตั้งอยู           

ไมไดนาน ไมเกิน ๗ วันนะ ถานานกวานี้เดี๋ยวเราก็เปนโรคประสาท  

พยายามฝกปลอยฝกวางในชีวิตประจําวันของเรา ถาเราไปจม             

อยูกับลูกกับหลาน ไปจมกับเร่ืองจนเร่ืองรวยอยางนั้นปญญาของเรา         

ไมเกิดแน ไมรูจักทําจิตใจของตนใหขาวรอบ... 

 

ค่ําวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 
 

ระเบียบขอวัตรปฏิบัติสําหรับผูท่ีจะมาพักปฏิบัติธรรม  

ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมารามแหงนี้ 

 
๑. เบ้ืองตนตองมีศรัทธาตั้งอกตั้งใจมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 

เดินจงกรม ทําวัตรสวดมนต ไมไดมาเพ่ือจุดประสงคอยางอื่นแอบแฝงใด ๆ 
ท้ังนั้น 

๒. ผู ท่ีเจ็บไขไมสบาย ปวยเปนอัมพฤกษอัมพาต หรืออายุแกเกิน            
ถามีจุดประสงคท่ีจะมาพักปฏิบัติธรรมก็ใหมาไดเปนบางคร้ังบางคราว
เทาน้ัน แตตองใหมีผูดูแลรักษาอุปฏฐาก มิฉะนั้นจะเปนภาระใหกับทางวัด
และผูท่ีมารักษาศีลปฏิบัติธรรม  

๓. ไมควรนําบุตรหลานท่ีอายุยังเล็กเกินไปมาพักคางคืนภายในวัด          
จะเปนเหตุใหรบกวนคนอื่นท่ีเขามาประพฤติปฏิบัติธรรม จะเปนเหตุให
สถานท่ีไมสงบ ถาทานใดนําบุตรหลานมากรุณาควบคุมดูแลใหดี ๆ ดวย 

๔. ผูท่ีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไมปวยไมไข ไมแกเกิน ควรจะสมาทาน
ศีล ๘ อยาไปทําตามความออนแอของตัวเอง  

๕. ผู ท่ีมาอยูวัดตองเขาศาลานั่งสมาธิ ไหวพระสวดมนต ฟงธรรม           
ทุก ๆ คร้ังตามเวลาท่ีทางวัดไดตั้งไวท้ังเชาท้ังเย็น ไมควรมาชากวาเวลา     
เชน เขาทําวัตรเกือบเสร็จแลวถึงมา  เขาเทศนเกือบจะจบแลวถึงมา           
อยางนี้เปนส่ิงท่ีไมถูกตอง ไมสมควรเปนอยางย่ิง 

๖. ผู ท่ีมาอยู วัดพักอยูในบานพักใด ๆ ใหดูแลรักษาความสะอาด             
เชน ท่ีนอน รอบหองนอน ผาหม หองน้ํา หองสุขา และรอบบริเวณบานพัก 



๖๑ 

 

 
 

เชน บริเวณขางลางมีขยะ มีหญารกรุงรัง เราควรท่ีจะชวยเหลือแบงเบา         
ใหทางวัดไดจะเปนการดีมาก  

๗. ผู ท่ี ม าอ ยู พั กปฏิ บัติ ธ รรม  ทาง วัดขอความก รุณาไม ให นํ า
โทรศัพทมือถือ ไอแพด ไอโฟน คอมพิวเตอร โนตบุก อินเทอรเน็ตมาใช
ภายในวัด ถานํามาก็ใหเก็บไวเสียกอน หยุดใชชั่วขณะท่ีทานมาประพฤติ
ปฏิ บัติ ธรรม ทาง วัดไมอนุญาตให ใช  และทางวัดห าม ผู ท่ีติ ด บุห ร่ี                   
ไมใหมาสูบบุหร่ีภายในวัด 

๘.  หลังจากทําวัตรเชากลับท่ีพัก ผูมาประพฤติปฏิบัติธรรมไมควร
กลับไปนอน ใหถือโอกาสนั้นทําความสะอาดท่ีพัก หองนอน หองสุขา            
และบริเวณรอบ ๆ ทุก ๆ วัน ถือวาเปนกิจวัตรท่ีเราไดมาพักปฏิบัติธรรม
ภายในวัด เราตองมีหนาท่ีปฏิบัติดังนี้ 

๙. ผูท่ีมาพักปฏิบัติธรรมไมใหเก็บอาหารไวในท่ีพัก ใหเก็บไดเฉพาะ          
นํ้าปานะเพียงเล็กนอยเทานั้น ไมควรสะสมน้ําปานะไวภายในท่ีพักเยอะ ๆ 
หรือมีส่ิงของตาง ๆ เต็มหองไปหมด เปนการปฏิบัติไมถูกตอง 

๑๐. ผู ท่ี ม าพั กปฏิ บั ติ ธ ร รมต อง ทํ าตั ว เป นคนใหม ส มํ่ า เสมอ             
เชน เขาศาลาหลังสัญญาณระฆัง ดังไปแลวอยางชาไมเกิน ๕ นาที             
ถามาชากวานั้นถือวาชากวาเวลาจะเปนการไมเคารพนับถือในขอกติกา          
ท่ีทางวัดตั้งไว จะเปนเหตุเปนปจจัยใหจิตใจเศราหมอง ใหทุกคนเคารพ          
ในศีลในขอวัตรปฏิบัติ อยาไดตามใจตัวเอง ตองปรับตัวเองเขาหาธรรมะ           
หาขอวัตรปฏิบัติ  

๑๑. ผูมาประพฤติปฏิบัติธรรม กอนจะกลับบานใหดูแลความสะอาด 
เก็บขยะ ปดกวาดเช็ดถู เก็บท่ีอยูท่ีนอนไวใหดี ๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอย
พรอมท่ีคนอื่นท่ีจะเขามาอยูใหพรอมใชงานไดเลย  



๖๒ 

 

 
 

๑๒. ผู ท่ีมาพักปฏิบัติธรรมถามีเงินมีทองควรจะเอาติดตัวไปดวย             
ทุก ๆ คร้ังเมื่อทานไปทําวัตร สวดมนตบนท่ีศาลา ไมควรท้ิงไวท่ีท่ีพัก           
มันอาจจะสูญหายได  

๑๓. ผูท่ีมาพักปฏิบัติธรรม ควรท่ีจะงดพูด เพื่อจะไดตัดส่ิงภายนอก 
เราจะไดอยูกับเนื้อกับตัว จะไดเจริญสติสัมปชัญญะอยูกับความสงบ             
จะไดฝกสมาธิ ถือโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมใหเต็มท่ี ไมยุงเกี่ยวกับใคร  

๑๔. เวลาทางวัดไดกําหนดไวเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติดังนี้  
- เวลา ๐๖.๓๐ น. พระออกบิณฑบาต 
- เวลา ๐๘.๓๐ น. เขาทําพิธีในศาลา ฟงพระธรรมเทศนากอนพระฉัน 
- ถามีการอบรม ผู ท่ีมาอบรมเขาศาลาเพื่อฟงการอบรมเวลา 

๑๓.๐๐ น.  
- เวลา ๑๕.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ทําความสะอาด กวาดศาลา             

ทําความสะอาดหองน้ําหองสุขา กวาดถนน  
- เวลา ๑๘.๐๐ น. สัญญาณระฆังเพื่อใหเขาไปนั่งสมาธิภาวนา  
- เวลา ๑๙.๐๐ น. ทําวัตรสวดมนต  
- เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟงพระธรรมเทศนา  
- เวลา ๒๐.๓๐ น. ไหวพระกลับกุฏิ เพื่อไปปฏิบัติธรรมตาม

อัธยาศัย  
- เวลา ๒๐.๓๐ น. ถามีการอบรม ผูท่ีมาปฏิบัติธรรม เขาคอรส 

อบรมตอไปจนถึงประมาณ ๒๒.๐๐ น. ถึงเลิกกลับท่ีพักตามอัธยาศัย  
- เวลา ๐๓ .๐๐ น. สัญญาณระฆัง ตื่นขึ้นมารวมกันท่ีศาลา              

เพื่อมานั่งสมาธิรวมกัน  
- เวลา ๐๔.๐๐ น. ไหวพระสวดมนต 
- เวลา ๐๕.๐๐ น. เลิกจากการนั่งสมาธิทําวัตรสวดมนต ทําความ

สะอาด สําหรับพระกับผูชายทําความสะอาดศาลา และหองน้ําหองสุขา 
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ทางฝายผูชาย สําหรับผูหญิงทําความสะอาดโรงครัว หองน้ําหองสุขา           
ทางฝายผูหญิง หลังจากทําความสะอาดสวนรวมแลวใหกลับไปท่ีพัก          
เพื่อดูแลความสะอาดท่ีพัก หองน้ําหองสุขาและบริเวณท่ีพัก ถาใครตองการ
จะใสบาตรก็ใหเตรียมตัวออกไปใสบาตรตามอัธยาศัย  

 
ประกาศใหทุกทานทุกคนทราบวาทางวัดปาทรัพยทวีธรรมารามนี้ 

ไมเก็บคาใชจาย ไมเก็บเงิน ไมเก็บสตางคสําหรับผู ท่ีมาพักประพฤต ิ            
ปฏิบัติธรรมใด ๆ ท้ังส้ิน ทุกอยางฟรีหมด ใหทุกทานทุกคนเขาใจตามนี้               
ไมวาสถาบันไหน หนวยงานใด นักเรียนนักศึกษาสามารถเขามาทําการ
ฝกอบรมปฏิบัติได ส่ิงท่ีทางวัดตองการไดแกความสะอาด ความสงบ           
ความเปนระเบียบเรียบรอย ตองพากันปฏิบัติใหเครงครัดเพื่อประโยชน
สวนรวมตลอดไป  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 
 
 

(พระอาจารยกัณหา สุขกาโม) 
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ระเบียบปฏิบตัิสําหรับนักเรียนที่มาปฏิบัติธรรม 

 

วันนี้คณะคุณครูไดพานักเรียนมาปฏิบัติธรรม ณ วัดปาทรัพยทวี-

ธรรมารามแหงนี้  ทางพระ ทางวัดยินดีตอนรับครูบาอาจารยและญาติโยม

ทุก ๆ คนนะ 

ทางพระขอบอกสถานท่ี อาคารหลังนี้คือศาลาปฏิ บัติธรรม              

สวนอาคารหลังโนนเปนอาคารโรงครัว โรงอาหาร ประกอบอาหาร ท่ีอาคาร

หลังโนนเปนอาคารหองน้ําหองสุขานะ ๒๔ หอง แลวก็อาคารหลังโนนเปน

หองน้ําหองสุขา ๘ หอง สวนทางโนนเปนเขตของพระ สวนเขตตั้งแตนี้ไปถึง

โนนเปนของอุบาสกอุบาสิกา  

วัดท่ีนี่มี เนื้อท่ี ๑๕๐ ไร  ท่ีพักสําหรับพระภิกษุสามเณรพักได

ประมาณ ๗๐ รูป ทางบานพักญาติโยมก็พักไดประมาณ ๕๐๐ คน           

ถามากกวานั้นก็ตองกางเต็นท  สําหรับท่ีนักเรียนมาชุดนี้ ท่ีพักก็จัด          

เปนสัดสวนนะ ผูหญิงพักท่ีโรงครัวชั้นบน ผูชายพักท่ีหองพักดานหลังศาลา 
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ระเบียบของวัดเบื้องตนที่จะตองรับรูก็คือ 

เร่ืองความสงบ ถาทุกคนเขามาในเขตวัดเขตอารามนี้  ทุก ๆ คน

ตองรักษาความสงบ ไมวาครูบาอาจารย ไมวานักเรียนนักศึกษาประชาชน

ทุกคนตองชวยกันรักษาความสงบ  

๑. เร่ืองความสะอาดนะ ขยะทุกชิ้นนี้ก็ให ท้ิงลงในถังขยะ         

ท่ีเตรียมไว เขาหองน้ํา หองสุขาแตละคร้ังตองใหสะอาด ไมใหสกปรก             

เราไปท่ีอื่นเราเห็นตั้งแตหองน้ําสกปรก เห็นหองสุขาสกปรก ท่ีนี้ก็ถือวา

สะอาด  

๒. ครูบาอาจารย ท่ีนํ านักเ รียนนักศึกษามาปฏิ บัติ ธรรม            

ตองอยูรวมรวมกันปฏิบัติธรรมกับนักเรียน ไมใหเอานักเรียนมาปลอยท้ิงไว

กับพระ ครูบาอาจารยตองดูแลความสงบความสะอาดของนักเรียน        

เพราะครูบาอาจารยนี้สําคัญมาก ใหดูแลเด็กบางคนบางกลุมบางทีมันไมเขา

ปฏิบัติธรรม มันออกไปเลนอยูขางนอกตองดูแลใหดี ๆ  

๓. ครูบาอาจารยคนไหนสูบบุหร่ี ท่ีวัดเราไมใหสูบบุหร่ีนะ         

ใครนําโทรศัพทมาทางวัดใหงดใช ไวกอน ครูบาอาจารยนะ สําคัญ                  

ถาครูบาอาจารยโทรศัพท พระ เณร ญาติโยมท่ีมาถือศีลเคาอยากโทร

เหมือนกัน โทรศัพทนี้ก็ใหคุณครูและนักเรียน เก็บไวใหหมด ปดไวใหหมด 

พากันมาประพฤติปฏิบัติก็ใหไดปฏิบัติกันจริง ๆ  

๔. กิจวัตรตาง ๆ เราจะทํารวมรวมกันเปนกลุมเปนกอนทุกคร้ัง 

ทําวัตรสวดมนต นั่งสมาธิพรอมกัน เดินจงกรมพรอมกัน ทําความสะอาด

ศาลา หองน้ําหองสุขา กวาดถนนพรอม ๆ กันนะ เวลาตักอาหารทานนี ้         
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ก็ตักเปนแถวนะ ใหเปนระเบียบ รักษาความสงบ ไมใหแซงหนาตัดหนา       

คนอื่น ตองไปตามระเบียบ เวลาทานขาวก็นั่งเปนระเบียบ ผูชายก็สวน

ผูชาย ผูหญิงก็สวนผูหญิง ท่ีนี่เราจะใหทานอาหารวันละ ๒ คร้ัง ตอนเชา         

จะใหพากันทานขาวตม แลวก็อีกคร้ังหนึ่งคือตอนท่ีพระฉันบิณฑบาต             

ตอนเกาโมงกวา การลางภาชนะตองใหทุกคนลางภาชนะเอง ตองลาง          

ใหสะอาดอยาลางพอขอไปที เพราะท่ีนี่นะผูท่ีทําอาหาร หรือผูท่ีประกอบ

อาหารอะไรตาง ๆ ทางวัดไมไดจางเคามา เปนผูท่ีมาถือศีลปฏิบัติธรรม  

สวนใหญก็จะเปนผูเฒาท่ีมีฐานะท่ีดีพากันมาอยูวัด จะมีพวกเด็ก ๆ แถมบาง

ก็นิดหนอย ครูบาอาจารยมาท่ีนี่ก็พากันมาสรางบารมี ถาเรามาแตเปนผูเอา

อยางเดียวเราไมเสียสละนี้ถือวาไมดี ไมถูกตอง “เปนบาป” ใหทุกคนเขาใจ

อยางนี้นะ  

๕. เวลามาอยูวัดนี้ก็ใหอยูวัดอยางเดียวนะ หามออกนอกวัด 

เพราะวาถาออกนอกวัดแลวมันไมปลอดภัย ถึงเวลานอนก็ใหพากันนอน  

มันไมอยากนอนก็ตองนอน ถึงเวลาตื่นก็ตองตื่น ไมอยากตื่นก็ตองตื่น          

เวลาพระเทศนพระสอนก็ไมใหพูดไมใหคุยกัน มันอยากพูดอยากคุยก็อดเอา 

ประเทศเราถือวาเปนประเทศท่ียังดอยพัฒนา ระเบียบวินัยยังไมแข็งแรงเทา

ประเทศสิงคโปรหรือประเทศฝร่ังท่ีระเบียบวินัยเคาดี ๆ ฝร่ังเคาสอนใหมี

ระเบียบตั้งแตนอยจนมันเปนไปเองโดยธรรมชาติ ประเทศไทยเราถือวา 

“ตามใจตัวเองเคาเรียกวาไทยแท” เพราะนักเรียนยังไมรูจักคําวาใจนะ         

นี้เรายังไมเขาถึงใจนะ เรายังพากันทําตามกิเลสอยู ถาใจนั้นนะคือระเบียบ

คือวินัยนะ 
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ประเทศเราคือประเทศไทยนะ  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีพระมหากษัตริย เปนประมุขเปนประธานมีกรุงเทพมหานคร          

เปนเมืองหลวง แลวก็มีจังหวัดตาง ๆ แบงเปนภาคนะ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต เพื่อให

ประชากรอยูรมเย็นเปนสุขนะ ก็มีการบริหารการปกครองเพื่อใหประชากร

ไดอยูดีกินดี  เปนคนฉลาดเปนคนมีสติมีปญญา เปนคนมีศีลมีธรรม                 

มีคุณธรรมเปนผูท่ีมีความสามารถ เพื่อใหพัฒนาท้ังเทคโนโลยีและคุณธรรม  

เราก็เปนบุคคลคนหนึ่งท่ีเปนทรัพยากรเปนบุคลากรของประเทศ         

ท่ีอยูในระบอบของประชาธิปไตย ใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนเขาใจนะวา

เราเกิดมาทําไม...?  

เราเกิดมาเพื่อเปนคนดี เกิดมาเพื่อเปนคนท่ีเสียสละ เปนผู ท่ี        

ไมตามใจตามกิเลสตัวเอง เราจะเปนคนขยัน เปนคนอดทน เปนคนเสียสละ 

เปนคนรับผิดชอบ เปนคนท่ีมีสัจจะ เปนคนมีศีล เปนคนกตัญูกตเวที  

เปนคนมัธยัสถไมหลงวัตถุ ตองเนนเร่ืองจิตเร่ืองใจเปนหลัก  

สูตรนี้เปนสูตรรวยนะ สูตรท่ีมีคุณธรรม ถาใครปฏิบัติอยางนี้แหละ

รวยทุกคนมีคุณธรรมทุกคน ใหเอาในหลวงของเรา เอาพระบาทสมเด็จ- 

พระเจาอยูหัวของเราเปนตัวอยาง 

ใหนักเรียนและคุณครูทุกคนใหเขาใจอยางนี้นะ จะไดนําตัวเอง          

เขาหาความสุขความดับทุกข เพื่อเปนประโยชนตอตนเอง เปนประโยชน 
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ตอคุณพอคุณแมญาติพี่นองวงศตระกูล เปนประโยชนตอครอบครัว          

และสังคมประเทศชาติ  

เราเปนคุณครูอยางนี้ถาเราไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติในอนาคตของเรา

ตองเปนคนจนแนนอน ครอบครัวของเราตองมีปญหา ถาเราเปนคนไมมีศีล

ไมมีสัจจะ ไมเปนคนมัธยัสถ ในอนาคตเรานี้แหละเราไมมีคุณธรรมแนนอน 

เราลําบากแน  

การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แหละทุกคนตองตั้งใจ ถึงแมมันจะ

ยากลําบากก็ตองอดทน ตองตั้งใจเพราะวาเปนหนาท่ีการงานของเรา          

เร่ืองกินเร่ืองเท่ียวเร่ืองสรวลเสเฮฮานะใหพักมันไวกอน เพราะทุกคน                

ก็อยากกิน อยากเท่ียว อยากมีเพื่อน แตมันตองเบรกตัวเองตองหยุดตัวเอง

เพื่อสรางความดีเพื่อสรางบารมี เพื่อชวยเหลือตัวเองใหได แลวเราจะได

ชวยเหลือพอแมเรา เพราะวาพอแมเราแกเฒาไปทุกวัน ทานก็ยากลําบาก               

เราถือวาเราเกิดมาเพื่อชวยเหลือพอชวยเหลือแมผูยากลําบาก  

การมาปฏิบัติคร้ังนี้ก็ใหนักเรียนและครูบาอาจารยรวมถึงญาติโยม

ทุกทานใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ  

 

ค่ําวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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สภาวธรรมกับการยอมรับความเปนจริง  

เร่ืองความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก  
เร่ืองอากาศรอน อากาศหนาว เร่ืองฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูหนาว เร่ืองทุกส่ิง        
ทุกอยางนั้นมันเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป นี้เปนธรรมะ เปนธรรมชาติ           
ทุก ๆ ทานทุก ๆ คนคงไมมีใครเปล่ียนแปลงแกไขได  

ส่ิงท่ีเรามีปญหาทุกวันนี้เพราะเราอยากใหทุกส่ิงทุกอยางมันเปนไป
เหมือนท่ีใจเราตองการ อยากจะใหมันเปนไปเหมือนความยึดความถือ         
ของเรานั้นมันเปนไปไมได  

พระพุทธเจาทานถึงใหเราทุก ๆ คนยอมรับสภาพความเปนจริงวา
อันน้ีเปนธรรมะเปนสภาวธรรม ใหทุกทานทุกคนอยาพากันเครียด              
อยาพากันตอตาน  

พระพุทธเจาทานใหเราทําจิตใจใหมันสงบ ใหมันเย็น เอาศีลท้ัง ๕ 
มาชวยเรา เอาศีลท้ัง ๘ มาชวยเรา เอาศีลท้ัง ๑๐ มาชวยเรา เอาศีล           
ท้ัง ๒๒๗ มาชวยเรา เพราะในใจของเรานี้มันจะพยายามไปยึดมั่นถือมั่น          
ในอัตตาตัวตน   

คนเรานี้ถามีตัวตนมันทุกขนะ คิดวาเปนหญิงเปนชายก็ทุกขแลว   
คิดวาเปนนาย ก. นาง ข. มันก็ทุกขแลว คิดวาตัวเองได ตัวเองเสีย ตัวเองมี 
ตัวเองเปนมันก็ทุกขแลว   

สักกายทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในทุกคนตองมาแกไข             
ท่ีตัวเอง แกท่ีใจนี้สําคัญ แกท่ีอารมณนี้สําคัญ  
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เราทุกคนสวนใหญในชี วิตประจําวันมันอยูดวยความเครียด           
อยูดวยความทุกข ทุกขท้ังตัวเอง และท้ังทุกขแทนคนอื่น  

พระพุทธเจาทานสอนให เราปลง ให เราปลอย ให เราวาง . . .               
เพราะเร่ืองนี้มันเปนเร่ืองจิตเร่ืองใจของเรา ไมมีใครท่ีจะมาชวยเหลือเราได   

ใหเรามาแกท่ีใจแกท่ีความคิดความเห็นของเรา เพราะส่ิงตาง ๆ นั้น
เคาไมมีสุขไมมีทุกขอะไรเลย "มันมีแตเรา..." เราไปแบกสุขแบกทุกข  

ทุก ๆ ทานทุกคน... พระพุทธเจาทานใหเราปฏิบัตินะ ปฏิบัติท่ีท่ีเรา
อยูน่ันแหละ ปฏิบัติอยูท่ีบาน ปฏิบัติท่ีทํางาน หรือปฏิบัติอยูท่ีวัด ไมวาเรา
จะอยูท่ีไหนทุกคนตองมาแกท่ีจิตท่ีใจแกท่ีความหลงของเรา  

พระพุทธเจาทานใหมองมาท่ีตัวเรานะ... เรามันมีท่ีไหน รับประทาน
อาหารทุกวันมันก็แกทุกวัน ทุกทานทุกคนลวนแตตองเปนอากงอามา 
สุดทายก็ตองสลายไปในท่ีสุด   

เราจะไปคิดวามันปลอยไมไดวางไมได เพราะวามีลูกมีหลานมีภาระ
มีหนี้สินนี้ไมได  

เร่ืองภาระเร่ืองหนี้สินถือวาเปนเร่ืองธรรมดา  เร่ืองลูกเร่ืองหลาน    
ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา คนเราเกิดมาถาไมรูจักอารมณ ไมรูจักความคิด           
มันก็ยอมทุกขอยางนี้แหละ มีบานก็ทุกขเพราะบาน มีรถก็ทุกขเพราะรถ         
มีลูกมีหลานก็ทุกขเพราะลูกเพราะหลาน มีรางกายก็ทุกขเพราะรางกาย 
เวลานอนหลับเราก็ไดผอนคลายความทุกขลงมาหนอย แตบางคนนอนหลับ
ก็ยังฝนยังทุกขนะ  

เร่ืองปลอย เร่ืองละ เร่ืองวางเปนส่ิงท่ีสําคัญ...  
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คนเราอยากรวยมันก็ไมรวย อยากหนุมมันก็ไมหนุม อยากสาวมันก็
ไมสาว อยากไมแก ไม เจ็บไมตายมันก็ เปนไปไม ได  มัน เปนธรรมะ              
เปนสภาวธรรม   

พยายามเดินไปข า งหน า เ ร่ือย อย า ไปพันหลักอยู ข างห ลั ง                
อดีตมันผานไปแลวมันแกไขไมได ทําใจใหสบายไมใหมีทุกข พยายามแกไข
ใจของเรา คอนโทรลใจของเรา  

"พยายามเสียอวัยวะเพื่ อ รักษาชี วิต  พยายามรักษาธรรมะ             
แมชีวิตของเราจะหาไม..."  

พระพุทธเจาทานไมใหเราลูบ ๆ คลํา ๆ เยาะ ๆ ยอง ๆ ตองปรับใจ
เขาหาศีลหาธรรม  

ความเพลินนะมันมีกับเราทุก ๆ คน... พระพุทธเจาทานใหเราพากัน
รูจักในจิตในใจของเราวามันลุมมันหลงอะไรบาง...?  

เมื่อรูวามันมีแลวก็พยายามตัดพยายามวาง ทําจิตใจใหเขมแข็ง 
ประพฤติปฏิบัติอบรมบมอินทรียไปเร่ือย ๆ   

คนเรากิเลสมากความตองการมาก มันไมไดตามใจแลวมันเครียด   

ถาเราตามใจเรา เราก็ เหมือนกับฑีฆนขพราหมณ ท่ีต รัสกับ
พระพุทธเจาวา "อันไหนขาพเจาชอบขาพเจาก็จะเอา อันไหนขาพเจา         
ไมชอบ ขาพเจาก็ไมเอา..."   

พระพุทธเจาจึงตรัสถามวา "ความแก  ความเจ็บ ความตาย 
พราหมณชอบไหม...?" ฑีฆนขพราหมณก็ตอบวา "ไมชอบ" พระพุทธเจาจึง
ตรัสแกพราหมณวา "ส่ิงท่ีพราหมณไมชอบ พราหมณก็ตองไดท้ังหมด..."  
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เราทุก ๆ คนนี้กําลังตองอยูในสภาวะเดียวกับฑีฆนขพราหมณ          
จะมาเอาตามความชอบใจ   

เราพยายามแกจิตแกใจของเราในชีวิตประจําวัน เราจะไดรูจักวา
พระนิพพานอยูตรงนี้เอง อินทรียบารมีจะแกกลามันอยูตรงนี้เอง  

เราจะไปหลงตัวตนไมได หลงวัตถุขาวของเงินทองไมไดหรอกนะ 
ตองปรับตัวเองเขาหาธรรมะ  

คนเรานั้นนะ จะไปเอาความสุขในทรัพยสมบัติ เอาความสุขทางเนื้อ
ทางหนัง เอาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ถาทุกทานทุกคนคิดอยางนี ้         
ตองไปถึงทางตันแน คิดวาจะไปหาธรรมะท่ีอื่นมันก็คงไมไดพบไมไดเจอ
ธรรมะหรอก ถาเราไมไดกลับมาแกท่ีตัวเอง  

เราอยาไปคิดวาเราอินทรียบารมีนอย ตองหลบหนา หลบตา หลบผู
หลบคน เพราะทุกคนมีหนาท่ีมีการงาน   

พระพุทธเจาทานใหเราปฏิบัติในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันใหมัน         
ดับทุกขทางจิตทางใจได  

เราไปอยูท่ีไหนทําอะไรถาเรามีความยึดมั่นถือม่ันมีตัวมีตนเรามีทุกข
ท้ังนั้น ทุกขทางกายไมวาแตนี้มันทุกขทางใจ  

ความเครียดท่ีเราท้ังหลายประสบอยูนี้คือความทุกขทางใจ               
ทําใหเกิดทุกขเกิดภัย เกิดโรคเครียด นอนไมหลับจนเปนโรคกระเพาะ           
โรคประสาท โรคมะเร็ง สารพัดโรคนะ เพราะเราพากันเปนแตนักปรัชญา 
ไมอยากเปนนักปฏิบัติ ไมกลับมาแกไขใจของตัวเอง แกไขประพฤติปฏิบัติ
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ตัวเองท่ีมันทําตามใจตามกิเลส "เราจะเอาหนาไปไหนเอาตาไปไหน            
จะเอาลาภยศสรรเสริญไปไหน จะเอาความหลอความสวยไปไหน...?"  

ทุกทานทุกคนพระพุทธเจาทานใหพิจารณาส่ิงเหลานี้วาเปน           
ภาระหนักท่ีมันเปนอัตตาตัวตน ลาภยศสรรเสริญนี้ ใหเรากระชากหนากาก
ของตัวเองออก กระชากสมมุติท่ีมันบังสัจธรรมท่ีมันครอบงําเรา ทําใหเรา
มืดมนอนธการ...  

ทุกทานทุกคนอยูในบานในสังคมมีหนาท่ีมีตําแหนงตองเพิ่มความดี
เพิ่มการเสียสละใหมากขึ้น เพราะเราไมไดมีไมไดเปน ไมใชสัตวบุคคลตัวตน
เราเขา  

ทุกทานทุกคนตองปลอยวางทางจิตทางใจท่ีมันเกิดกับเราตองแกไข
ใหได อดใหได ทนใหได   

สมาธิตองแข็งแรง ชี วิตนี้มอบใหความดี มอบใหศีลใหธรรม          
ใหคุณธรรมนะ  

เราจะไดมีหลักมีขอ วัตรปฏิบัติ  มีความสุขในการทําความดี                
มีความสุขกับการรักษาศีลปฏิบัติธรรม...  

หวังวาทุกทานทุกคน จะไดนอมนําธรรมะของพระพุทธเจา           
ไปประพฤติปฏิบัติ ในชี วิตประจําวันเพื่อให เขาถึงมรรคพระนิพพาน             
ดวยกันทุกทานทุกคนเทอญ...  

เชาวันศุกรท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  
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