




กายวิเวก ใจวิเวก... 

พระพุทธ เจ าท านสอนพวกเรา ใหก ายวิ เวกอยู ในสถานท่ี ท่ีสงบ            

สถานท่ีวิเวก ไมพูดไมคุยไมคลุกคลีกับใคร ไปบิณฑบาตทํากิจวัตรขอวัตรตาง ๆ 

เห็นหนาเห็นตาญาติโยม เห็นหนาเห็นตาเพื่อนผูประพฤติปฏิบัติธรรมดวยกัน          

ไมมีกิจธุระท่ีจะพูดเราก็ไมพูด  

เจริญสติเจริญสมาธิใหใจของเราอยูกับเน้ือกับตัว อยูกับการทํางานท่ีเรา

กําลังทําเรียกวา “กายวิเวก..”  

ใหใจของเราสบาย ใหใจของเรามีความสุข อยาไปเครงไปเครียดมากเกิน 

ปลอยทุกอยางใหมันสงบใหมันเย็น เปนธรรมชาติ ธรรมชาติของความสงบ          

เปนสิ่งท่ีปราศจากตัวตน ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ         

มันจรไปจรมาชั่วคราว 

พระพุทธเจาทานสอนเราไมใหรับเอาสิ่งตาง ๆ มาปรุงแตงจิตใจของเรา                        

เมื่อเรารู เราเห็น เราไดยิน ไดฟง รับรูแลวก็ปลอยวาง สักแตวาเกิดข้ึน สักแตวา

ต้ังอยู สักแตวาดับไป ไมมีอะไรมากไปกวาน้ี  
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เราอยาไปเอาส่ิงตาง ๆ ที่เรารูเราเห็นเราไดยินมาใสใจของเรา...  

พระพุทธเจาทานตรัสวาอันน้ีเปนโลกธรรม เขาเปนของเขาอยูอยางน้ี           

เราจะเกิดมาหรือไมเกิดมาเขาก็เปนของเขาอยูอยางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

เราฝกใหกายของเราวิ เวกนะ ถา เรามายึดมาถือมันก็หนักประสาท          

หนักสมอง มันจะดีมันจะรายเราก็ตองปลอยมันหมด เพราะสิ่งภายนอกมันกระทบ

กับตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันก็เกิดดับ ๆ ของมันอยูอยางน้ี 
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พระพุทธเจาทานไมใหเราหลงมาเปนจริงเปนจังมายึดมาถือ ถาเรามายึดมาถือ 

เราจะเปนคนหลงโลกหลงอารมณเปนคนหลงนิมิต 

พระพุทธเจาทานใหเราฝกใจของเราใหเขาถึงปจจุบัน... ถาเราไปติดใน

ความยินดียินรายเราจะเปนคนหลงในอดีตนะ ถา เราเปนคนติดในอดีต            

เราจะเปนคนเครียด จะเปนคนแบกอารมณ แบกของหนัก มันเปนความไมฉลาด 

มันเปนการท่ีไมไดพัฒนาตัวเองเลย 

 

 

 

 

 

เนนไปตรงท่ีปจจุบันนะ… 

เพราะปจจุบันคืออนาคต คือบาทคือฐานท่ีเราจะกาวไป 

ปจจุบันเราตองคิดดี พูดดี ทําดี ถึงจะไดชื่อวาทําดีไดดี 
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นักประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจาทานใหเราต้ังไวดวยความไมประมาท 

อยาไปปลอยใจของเราคิดแตสิ่งท่ีไมดี อยาไปปลอยวาจาของเราพูดในสิ่งท่ีไมดี 

อยาไปปลอยกายของเราทําในสิ่งท่ีไมดี อยาพยายามเอาเร่ืองภายนอกมาใสใจ

ตัวเอง จะเปนเร่ืองนินทาสรรเสริญ เราก็อยาเอามาใสใจของเรา 

ใครเขาจะดีจะชั่วมันก็เปนเร่ืองของเขา ใครเขาจะวาเราดีจะชั่วมันก็เปน           

เร่ืองของเขา พระพุทธเจาทานตรัสวาเร่ืองโลกธรรมมันเปนเร่ืองของโลก ๆ มันไมมี

เน้ือหาสาระอะไรสําหรับเรา 

เขาวาเราดีเราก็ไมไดดีตามเขาวา เขาวาเราชั่วเราก็ไมใชชั่วตามท่ีเขาวา         

อันน้ันมันเปนเร่ืองของโลกธรรม  

ถาใจของเราหวั่นไหวแสดงวา... 

หัวใจของเรามันตองการวัตถ ุตองการสิ่งของจากคนอื่นเขาอยู 

 

ลักษณะอยางน้ีไมมีนิพพานในหัวใจ เปนอารมณของคนเสพอารมณ

สวรรค มันไมใชอารมณของคนปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน มันผิดจุดประสงคของ

พระพุทธเจา ผิดความมุงหมายของพระพุทธเจา 
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ทานใหเราปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานกัน... เราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะไมมีทิฏฐิ

มานะ เพื่อไมมีอัตตาตัวตน เพื่อจะท้ิงวัตถุขาวของเงินทองท่ีเปนอันตราย         

แสบเผ็ดตอผูมุงมรรคผลนิพพาน  

ถาเรายังยินดียินรายในโลกธรรมแสดงวาเรายังไมรูคุณคาของพระนิพพานเลย 

เรายังยินดีพอใจในเร่ืองโลก ๆ อยูมาก 

พระพุทธเจาทานสงพระอรหันต ๖๐ รูปไปเผยแผธรรมะไปประกาศ         

พระศาสนา ใหไปองคเดียวรูปเดียว ทานก็ตรัสถามสาวกผูเปนพระขีณาสพ            

ท่ีไปเผยแผธรรมะวาทานไปองคเดียวไดไหม ไมมีเพื่อนไปดวยไดไหม..?       

พระสาวกก็ตอบวา... “เพื่อนท่ีแทจริง คือพระธรรมคําสั่งสอนท่ีพระพุทธเจา          

ตรัสไวดีแลวท่ีจะเปนเพื่อนเปนกัลยามิตรไปทุกหนทุกแหง...” 
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เราทุกคนมีกัลยาณมิตรมีเพ่ือนรวมทางตลอดนะ  

กัลยาณมิตรในท่ีน้ีก็หมายถึงศีล หมายถึงขอวัตรปฏิบัติ หมายถึงไมมี

ความโลภความโกรธความหลง ไมมีอัตตาตัวตน มีศีลมีธรรมมีคุณธรรม          

มีพระพุทธเจาอยูในใจตลอดเวลา  

 

พระพุทธเจาทานตรัสถามอีกวา 

เวลาไปเผยแผธรรมะ เวลาเขาวาเขาดาเขาพูดกับเธอไมด ีเธอจะทําอยางไร...? 

สาวกตอบวา...  ถาเขาวาใหก็ดีกวาเขาตีพระเจาคะ 

เมื่อเขาตีเธอ เธอจะทําอยางไร…? 

สาวกตอบวา...  เมื่อเขาตีก็ยังดีกวาเขาฆาพระเจาคะ 

เมื่อเขาฆาเธอ เธอจะทําอยางไร...? 

สาวกตอบวา...  เมื่อเขาฆาก็ยังดีกวาเราฆาเขาพระเจาคะ 

 

ผูท่ีจะตัดโลกภายนอกสิ่งภายนอกออกจากจิตจากใจ พระพุทธเจาทานให

ประพฤติปฏิบัติอยางน้ีถึงจะเขาถึงความสงบเขาถึงความดับทุกขท้ังปวงได 
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อารมณตางๆ  ท่ีมันเกิดข้ึนจากใจของเราน้ี พระพุทธเจาทานใหใจของเรา

รูจักรูแจงวามันเปนเพียงความคิดเปนเพียงอารมณ 

คนไมตายมันก็คิดน่ันคิดน่ี สิ่งไหนมันติดมากหลงมากมันก็คิดมาก     

ทานใหเรารูจักอารมณรูจักความคิด อยาไปวุนวายกับความคิดกับอารมณมาก 

“มันเกิดข้ึนถาเราไมปรุงแตงมันก็หมดไป ถาเราปรุงแตงมันก็มีเร่ืองมีราวจนได...”  

การท่ีเราจะไปวิ่งตามอารมณวิ่งจับอารมณน้ันมันเหน่ือย มันเปนคนหัวใจ

เปนเด็ก  หัวใจไมมีอุเบกขา ไมมีการวางเฉยตอความคิดตออารมณเลย 

เราอยาไปคิดมากปรุงแตงมาก เสียสมองเปลา ๆ...  

สมองเราอยูดี ๆ มันก็ดีอยูแลว เราไปคิดใหมันหลงอารมณมันจะเปน 

โรคประสาทเปนโรคจิตโรคบานะ เราอยูเฉย ๆ เดี๋ยวมันจะคิดข้ึนมาเองเราก็อยาไป

ปรุงแตงมันตอ ใจของเราจะไดสงบ ใจของเราก็จะไดหยุด ใจของเราก็จะไดเย็น  

ทุกทานทุกคนอยากใหใจตัวเองสงบ ไมอยากคิดไมอยากปรุงแตงอะไร 

แตเพราะความเคยชินของเรามันมีมาก....  
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ความเคยชินของเราเหมือนกับเราอยูบนภูเขาแลวกลิ้งหินลงมา “มันเบรก

ไมอยู เบรกไมได” ถาเราคิดมากปรุงแตงมากตามอารมณไปมาก ๆ มันหยุด

ตัวเองไมได  

 

 

 

 

แมแตการภาวนาการพิจารณาของเรา พระพุทธเจาทานใหเราพิจารณา

รางกายใหเอาผมออกหมด เอาเล็บออก เอาหนังออกหมด ใหเหลือแตเน้ือแดง ๆ 

จะไดไมรูวาเปนผูหญิงผูชาย เอาออกใหหมดนะ จนจิตใจของเรามันไมมีผูหญิง         

ไมมีผูชายไมมีตัวไมมีตน แลวใหหยุดคิดไมตองคิด ปลอยใหใจของเรามันสงบ

มันเย็น ถาคิดมากปญญามากมันจะฟุงซาน เพราะวาสมาธิไมมี ความสงบไมมี 

ความหยุดความเย็นไมมี เพราะสมาธิกับปญญามันไมสมดุลกัน ตองปลอยให

ความสงบ ความเย็นมันบมตัวกอนแลวคอยพิจารณาคอยเปนคอยไป              

อยาใจรอน ใหใจของเรามันสงบ ใหใจของเราวิเวก 
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สวนใหญนักปฏิบัติจะเนนแตเร่ืองภายนอกกัน แลวก็สงใจออกไปขางนอก 

จะพยายามแกไขแตขางนอกอยางเดียว มันเปนความเขาใจผิด มันเปนความเห็น 

ท่ีผิด มันเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนอัตตาตัวตน 

ปญหาตาง ๆ มันอยูท่ีตัวเราเอง พระพุทธเจาทานใหเราเขาใจเสียใหม         

ถาไมอยางน้ัน มันพุงไปขางนอกเร่ือย 

เราอยูท่ีไหนเราก็สบายอยูท่ีน่ันนะ ใหมันสบายอยูท่ีน่ัน... ถาเราไมมีกิเลส 

ไมมีตัวไมมีตน จิตใจของเราจะสัมผัสกับพระนิพพานได  

คนมีทิฏฐิมานะมาก มีอัตตาตัวตนมันสัมผัสกับพระนิพพานไมไดเลย  

ใจมันเปนเอกัคคตารมณไมไดเลย ใจมันวิมุติหลุดพนไมได เราจะไปพระนิพพาน

เราตองทําอยางพระพุทธเจาทําอยางพระอริยสาวก ตองหายพยศลดมานะละทิฏฐิ 

สักกายทิฏฐิเปนธรรมะเบื้องตนท่ีเราจะตองละ ความลังเลสงสัยในขอวัตร

ปฏิบัติ มันคิดวามันจะมีความสุขไดอยางไรถาไมมีอัตตาตัวตน อันน้ีของชั้น        

เปนตัวตนของชั้น พระนิพพานมันจะมีความสุขไดอยางไรถาไมมี ตัวตน           

มันลังเลสงสัย มันหลงในญาติพี่นอง มันติดมันยึดมานานแลว ไมอยากละ        

ไมอยากวาง มันยินดีพอใจ ความลังเลสงสัยมันแสดงถึงอัตตาตัวตนแท ๆ  
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เราตองปลอยตองวางเราตองเดินกาวไปตองกาวท้ังสองขา           

ไมใชขาหน่ึงกาวไป อีกขาหน่ึงก็ไมไป... 

ความลังเลสงสัยน้ีตองตัด ไมตัดไมได ความลังเลสงสัยน้ันเปน          

เร่ืองอดีต เราไปติดอดีตติดในภพในชาติ ในตัวในตน เราลองคิด ๆ ดู            

การเวียนวายตายเกิดของเรามันทุกข มันลําบาก เกิดแลวทุกข ตายแลวเกิดอีก          

ไมจบไมสิ้น พระพุทธเจาทานไมใหเราลังเลสงสัย เหมือนนํ้าลายเราถมออกไป         

เราจะไปอาลัยอาวรณมันเหรอ มันเปนสิ่งปฏิกูล... 

เมื่อเราเกิดเราก็ตองมีความแกความเจ็บความตาย เหมือนกับเราเกิดแลว

เกิดอีก ปญหาตาง ๆ มันก็ตามมา ความเกิดความแกความพลัดพรากมันก็ตาม

กันมาเปนขบวนการ แลว เ รา ก็มา น่ังคิดนอนคิดมันทุกขมันยากลํ าบาก            

มันก็มาติมาชมวาเปนเพราะสิ่งโนนสิ่งน้ี  ท่ีแทจริงมันเปนเพราะเราท่ีเกิดมา            

ถาเราไมเกิดมามันก็ไมตองมาทุกขอยางน้ี 

พระพุทธเจาทานใหเราเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ไมใหเราลังเลสงสัยอาลัย

อาวรณ มอบกายถวายชีวิตตอพระพุทธเจาตอพระธรรมตอพระอริยสงฆ          

ชีวิตจิตใจของเรามอบถวายใหพระรัตนตรัย  
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หฮโมข ีหผมฮมฯณทณมฯภ,,,? 

พระ รัตนตรัยสํ าห รับโยมคือศีล ๕ ศีล ๘ สํ าห รับ เณรคือ ศีล ๑๐           

สําหรับพระก็คือศีล ๒๒๗ 

เราต้ังจิตต้ังใจรักษาศีล ปฏิบัติศีลดวยความต้ังใจ ดวยเจตนาท่ีจะให

บริสุทธ์ิไมเศราหมอง เพราะตัวพระพุทธเจาคือตัวศีล คือตัวไมโกรธไมโลภไมหลง   

ธรรมะคือความบริสุทธ์ิผุดผองไมมีตัวไมมีตน เปนธาตุบริสุทธ์ิ เปนขันธบริสุทธ์ิ 

เปนวมิุตติเปนความหลุดพน  

มันเปนหนา ท่ีของเรา เปนความสุ ขของเรา ท่ี เรา ไดประพฤติปฏิบั ติ            

เดินตามรอยพระพุทธเจา  เดินตามหลังพระพุทธองค  จิตใจของเราจะไดเขาถึง

อุปธิวิเวก จิตใจของเราจะเขาถึงความดับทุกขทุกหนทุกแหง ไมวาเราอยูท่ีไหน         

ก็จะมีความดับทุกขเพราะวาเราเอาพระพุทธเจา  เอาพระอริยสงฆเปนทางเดิน    

เราจะไดกราบไหวตัวเองได  “จะไดรูจักวาพระอยูที่ใจ” เราจะไดไมตองไป

แสวงหาพระไกลเกิน เพราะพระอยูท่ีเรา เราอยาไปคิดวาเราปฏิบัติไมไดทําไมได  

เราคิดอยางน้ีไมถูก 
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พระพุทธเจาทานบอกเราไมไดบอกคนอื่นนะ เราน้ีแหละเปนคนท่ีปฏิบัติได                

นอกจากเราเปนคนท่ีไมแนใจในตัวเอง อยาไปทอแททอถอย หมดกําลังใจ 

ความคิดอยางน้ีลวนเปนความคิดของอวิชชาของอัตตาตัวตนใหรูไวเลยวา

กิเลสมันเร่ิมแย 

พระพุทธเจาทานบอกสอนเรา 

อย า เอา กิ เลสมาเปนอัตตาตัวตน           

มันจะยุง! 

ตั ว อ วิ ช ช า ตั ว ค ว า ม ห ล ง         

ตั ว คว า ม ไ ม เ ข า ใ จ มั น มี ม า ก น ะ           

เราตองอาศัยบารมีอยางพระพุทธเจา 

เราอยาไปคิดอะไรมาก เพียงแตเรา         

ทําตามพระพุทธเจา อยาไปมีทิฏฐิมานะ

มากใหเสียเวลาไปมากกวาน้ี 
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ในวาระโอกาสตอไป น้ี ก็ให เ รา ต้ังใจใหม เพิ่มปฏิปทาให กับตัวเอง            

อยาใหมันขาดตกบกพรอง อยาไปทําตามอารมณ วันไหนเหน่ือยก็ไมทําวันไหนไม

เหน่ือยถึงทํา วันไหนอารมณดีถึงทําวันไหนอารมณไมดีก็ไมทํา ปฏิปทาน้ีสําคัญนะ 

ถาปฏิปทาไมดีจิตใจของเราก็พลอยตกไปดวย… 

เหมือนกับคร้ังโบราณท่ีทานเปรียบเทียบไววา ใหทําเหมือนบุรุษเอาไมไผ

แหงมาทําเปนรองเอามาสีใหมันสม่ําเสมอเดี๋ยวไฟมันก็ติด คนสมัยใหมสมัยน้ี       

ไมรูจักกัน...! 

เราปฏิบัติไปเร่ือยนะปฏิปทาสม่ําเสมอเดี๋ยวมันก็ไดเอง 

เราปลูกตนไมเดี๋ยวมันก็โตข้ึน เราใหนํ้าใหปุย ถาใหนํ้ามากเกินมันก็ตาย 

ถาใหนอยเกินมันก็ตาย 

ปฏิปทาเปนเร่ืองท่ีสําคัญ ใครจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติก็ชางหัวเขา มันเปนสิ่ง

ท่ีทวนโลกทวนกระแส ถามันงายคนก็บรรลุธรรมไปหมดแลว ยิ่งเราปฏิบัติ           

เราก็สบายใจไปเร่ือย 

ความงดงามของชีวิตความประเสริฐของชีวิต พระพุทธเจาทานใหเราเนน

กลับมาแกไขตนเอง ปรับปรุงปฏิปทาของตัวเอง ถาเรามีความประพฤติดีปฏิบัติดี 
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ชื่ อว า เร า เปนคนมี ศีลดี เมื่ อ เร ามี ศีลดีแลว เรา ก็ เคารพนับถือตัวเองได                 

เราก็มีท่ีพึ่งคือความดี คนเราความงามท่ีแทจริงคือความประพฤติ คือการปฏิบัติ 

คือการเสียสละ 

พระพุทธเจ าท านให เ ราละ ในสิ่ ง ท่ี ไมดี  ไดแกความ ข้ี เ กียจ ข้ีคร าน            

ประพฤติปฏิบัติไปเลยในสิ่งท่ีดี ๆ ไมตองไปคิดมาก คิดมากมันก็บาป อยาไดหนี

ใหเปนนักสู เราจะหลบเลี่ยงขอวัตรหลบเลี่ยงภาระหนาท่ีของเรามันก็ไมจบนะ  

พระพุทธ เจ า ให เ ร า เดินหน าปฏิบั ติ  สร า งฐานะ สร า ง ศักยภาพ              

สรางเศรษฐกิจ สรางชีวิตใหมันเจริญใหมันสงางาม เราตองเอาปมดอยของเรา   

ออกจากจิตจากใจของเราดวยการประพฤติปฏิบัติ เพื่อละตัวละตนแลวทุกอยาง

มันจะดีเอง ฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมมันก็จะดีข้ึน เพราะเราเปนคนรับผิดชอบ 

เปนคนเสียสละ  เป นคนสู ก า รสู ง าน เปนคนไมห นี  ไม กลั วอุ ปส รรค              

ไมกลัวผูกลัวคน ไมหลบหนาผูคน ไมกลัวความยากลําบาก 

พระพุทธเจาทานเมตตาบอกเรานะ “ถาชีวิตน้ีมันจะตายก็ใหมันตาย

เพราะความดี  ก็ใหมันตายไปเพราะความเสียสละ ไมใชใหมันตายไป     

เพราะความข้ีเกียจข้ีคราน” 
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ทิฏฐิมานะเปนสิ่งท่ีพรางตาบังตาเรา ผัดวันกระปนพรุง ทําใหเราทอแท

ทอถอย ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง พระพุทธเจาทานใหเราทุกคนมีสติสัมปชัญญะ

ท่ีสมบูรณ หายใจเขาหายใจออกใหมันอิ่มใหมันเต็ม 

คนเราถามันคิดไมหยุดใหกลั้นลมหายใจไว เดี๋ยวใจมันจะขาดมันก็กลับมาเอง                

ใหทําอยางน้ีหลาย ๆ คร้ังเดี๋ยวมันก็กลับมา  

คนเรามันชอบหาเร่ือง มันชอบไปเอาสิ่งตาง ๆ มาปรุงมาแตงใหตัวเอง    

เปนทุกขเปลา ๆ  

คนเราน้ีใหรูจักอารมณ ใหรูจักความคิด ไมตองปรุงแตงมาก เพียงแตรู

เล็กนอยก็พอ ถาเราปรุงแตงมากเราตองบาปแน ๆ นะ 
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คนเราทุก ๆ คนถาพัฒนาตนเองมันเกงไปเอง มันพัฒนาไปเร่ือย            

ใหเราพัฒนาทางจิตใจของตัวเอง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ใหมีความละเอียด

ในเร่ืองศีล ใหมีความละเอียดในเร่ืองสมาธิ  ใหมีความละเอียดในเร่ืองงาน           

ชีวิตของเราก็กาวหนาไปเอง  ศึกษาขอวัตรปฏิบัติของตัวเองไปพรอม ๆ กับ           

การทําการทํางาน ปญหาตาง ๆ มันก็จะลดนอยลงแนนอน 

อยาไปหลงความสุขติดสุขติดสบายวาชีวิตน้ีไมตองทําการทํางานก็ได      

อยูเงียบ ๆ อยูสงบ ๆ เราปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปมรรคผลนิพพานทําวัตรสวดมนต

ก็ไมตองทํา ทําสมาธิไปเลย เราคิดอยางน้ีมันเปนโมหะ มันเปนความคิด            

ของคนข้ีเกียจข้ีคราน “หนักเอาเบาไมสู...” 

ความรูความสามารถก็ไมมี เปนการติดสุขติดสบาย เปนการสราง          

ปมดอยใหตัวเองโดยไมต้ังใจ โดยรูเทาไมถึงการณ พระพุทธเจาทานใหเราเห็น

คุณคาในการเสียสละในการทํางาน ในการเ รียนหนังสือ ในการละกิ เลส             

ละตัวละตน “ธรรมะของพระพุทธเจ าที่ เ ราจะไปนิพพานมันอยู เลย            

ความข้ีเกียจข้ีครานนะ…” 
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ทุกวัน น้ีคนเขายากจนทางวัตถุ เยอ ะแยะ คนเปน โรคกระ เพา ะ          

เปนโรคประสาทเยอะ เพราะปลอยวางไมถูกวิ ธี เอาความข้ี เกียจ ข้ีคราน         

มาเปนความสุข เอาความข้ีเกียจข้ีครานมาเปนความดับทุกข คนข้ีเกียจข้ีคราน        

ในอนาคตตองมีปญหาแนนอน เพราะเราขุดหลุมฝงตัวเอง  

มันตองฝนตองทนตองตอสู ชีวิตน้ีมันจะมีคาอะไรถาเราไมเสียสละ          

ละตัวละตน เหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ มีแตสรางทุกขสรางปญหาใหกับตัวเอง 

พระพุทธเจาทานสอนใหเราปลอยเราวาง ไมใชติดสุขติดสบายติดข้ีเกียจ        

ข้ีคราน ทานใหเราเสียสละ ใหเอา “ของเสีย” สละไป เอาของเสีย ๆ ออกจากจิต

จากใจของเราไป ชีวติของเราก็จะพบความสุข ชีวิตของเราก็จะพบความดับทุกขใน

การสรางบารมีดวยกันทุกทานทุกคน... 

 

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ที่ “หลวงพอกัณหา สุขกาโม” เมตตาใหนํามาบรรยาย 

เชาวันศุกรที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 
 



18 
 

 




	Kayavivek
	namo1
	KayvivekDocument
	KayavivekBack2

