




สัมมาปฏิปทา... 

พระพุทธเจาทานมีเมตตาใหเราต้ังม่ัน ครูบาอาจารยใหเรายึดม่ันถือม่ัน

ปฏิปทาขอวัตรปฏิ บั ติ  เปรียบเสมือนบุรุษผูหนึ่ ง ท่ีจะขามน้ํ า ข ามทะเล                

ขามมหาสมุทร เราจะขามวัฏฏสงสารก็เชนเดียวกัน เราจะตองมียานพาหนะ          

คือไดแกขอวัตรขอปฏิ บั ติ ถาเราจะขามมหาสมุทร เราจะไปปลอยเรือ                            

เราก็จมน้ําตาย เราจะไปวาเราไมยึดม่ันถือม่ันนั้นไมได การท่ีเราจะไปพระนิพพาน 

เราจะตองมีขอวัตรปฏิบัติท่ีขลังศักด์ิสิทธิ์ มันจะขลังจะศักด์ิสิทธิ์ก็อยูท่ีทุกทาน         

ทุกคนต้ังใจประพฤติปฏิบัติกัน 

ยกตัวอยางเชนเราเดินทางไกลกลับมาเหนื่อย ๆ แลวก็ปลอยวาง             

ไมทําขอวัตรปฏิบัติ ถาเราปฏิบัติอยางนี้ เราทําอยางนี้ พระพุทธเจาครูบาอาจารย

บอกวาเราทําอยางนี้ใชไมไดเลย ไมถูกตอง มันชอบออนแอ ชอบตามใจตนเอง

คนเรานี่... 

ตอจากนี้ไป เราก็ตองพยายาม ถาไมพยายามไมได ท่ีผานมาหลายป            

ก็รูวาตัวเองวายังไมขลังไมศักด์ิ ไมสิทธิ์ ชอบตามใจ ชอบฟรีสไตล มันฉลาดจริง 

มันเกงจริง แตวามันยังใชไมไดนะ  

ทีแรกก็คิดวาตัวเองฉลาด คิดวา "สัมมาปฏิปทา" ทางสายกลาง แตคิดไป

คิดมาแลว มันไมใชสายกลางของพระพุทธเจา มันเปนทางสายกลางของตัวเอง 

มันตองแกไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง 
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ตอนเชาตีสามมันยังออนแอ ยังงอนแงนคลอนแคลน มันยังไม สู                

ยังไมปรับปรุงตัวเอง เต็มรอยเปอรเซ็นต มันยังเปนคนข้ีขลาด มันยังเปนคนกลัว

อยูมาก อยากเจริญ อยากกาวหนา แตไมอยากประพฤติปฏิ บัติ มันเกง           

มันหลีกเล่ียงแกตัวเกง มันฉลาดมาก มันมารยาสาไถย พระพุทธเจาบอกเรา                 

ขอวัตรปฏิบัตินี่เปนส่ิงท่ีสําคัญ 

 

พระพุทธเจาทานไมใหเราเปนคนออนแอ 

ถาเรารักตนเอง เมตตาตนเอง 

ตองทําขอวัตรปฏิบัติเขมแข็ง... 

 

พระพุทธเจาทานรักเรา เมตตาเรา 

สงสารเรา เห็นเราเหน็ดเราเหนื่อยในการสูทน

ทําความเพียรในการประพฤติปฏิบัติ  

การปฏิ บั ติ มั นยาก มันลํ าบ าก . . .        

แตดวยเหตุจําเปน ส่ิงท่ียากลําบากมากกวานั้น

ก็คือ “การเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร”  

ทานจึงเมตตาสงสารพวกเรา ถึงจะเหน็ด           

ถึงจะเหนื่อยก็พากันประพฤติปฏิบัติ  
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เม่ือพระพุทธเจาเมตตาเรา เราก็ตองเมตตาเราเอง...  

ทุกทานทุกคนให เพิ่มความหนักแนน ความเขมแข็งให กับตนเอง            

ใหกับปฏิปทาของตัวเอง “การปฏิบัติมันไมใชของงาย มันไมใชของกลวย ๆ 

มันตองแลกดวยชีวิต...” 

ทําความดีมันตองแลกดวยชีวิต ทําไมถึงวาอยางนั้น...? 

ก็เพราะเราตองสู ตองอด ตองทน ตองบากบ่ัน ถามันจะตายก็ใหมันตาย

ดวยการทําความดี อยาใหตัวเองตองติเตียนตนเองวา ตัวเองนี้มันแยแคนี้ก็ยัง        

ไมออกไปนั่งสมาธิทําวัตรสวดมนต ใหมันตายไปเลย “ตายในการทําความดี...”  

อยาถืออภิสิทธิ์วาตัวเองเดินทางไกล อยาไปถืออภิ สิทธิ์วาตัวเอง           

ทํางานสงฆ ทํากิจสงฆ ถาไมอยางนั้นมันจะไดอยางหนึ่ง มันก็เสียอีกอยางหนึ่ง  

ความเคยชินท่ีพวกเราและทานปฏิบัติมา แสดงวามันออนแอ แสดงวามัน

ไมรอบคอบ มันเลยจะไปในรองเกาไปในทางเกา แมแตถืออภิสิทธิ์วาเรานี้มันบวช

มาหลายพรรษา มันทํามามากแลวก็ตองใหโอกาสผมบาง “ความแก ความเจ็บ 

ความตายนี่มันไมไดใหโอกาสใครหรอกนะ...” 

ครูบาอาจารยใหเราถือขลังใหศักด์ิใหสิทธิ์ในเร่ืองอยางนี้ จะแสดงถึงความ

แข็งแรงแข็งแกรงเปนหลักเปนเกณฑใหพระรุนนอง หรือผูบวชมาภายหลังวา 

พระเคาไมออนแอกันเนอะ เคาไมข้ีเกียจ ไมเอาส่ิงท่ีถือวาเปนเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ 

นี้มาเปนท่ีอาง  
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คนท่ีฉลาดมันบกพรองในสวนนี้ มันมีปญหาในสวนนี้ มันมีเหตุมีผล            

ท่ีแทจริงงานนี้เราแพเสียแลว  เราเสียรูมาต้ังหลายปแลว เอาชีวิตถวายตอ

พระพุทธเจา ตอพระธรรม ตอพระสงฆ อยาไดติดสุขติดสบาย อยาไดพากันหลง 

มันจะไดเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปญญา พระพุทธเจาทานบอกวาเราพากันหลง 

หลงทางมันเสียเวลา นักปฏิบัติทุก ๆ คนตองผานในเร่ืองนี้ ความผิดพลาดก็ถือวา

เปนครูเปนอาจารยของพวกเรา "ถามันไมโง มันก็ไมไดฉลาด…" 

พระพุทธเจาทานใหเราลงรายละเอียดทางจิตทางใจ เราอยาไปคิดวา        

เราแยแลว เราตายแน “มันจะไปพระนิพพานหรือวามาทําทุกกรกิริยากันแนเนี่ย” 

ความคิดอยางนี้แสดงวาอาการของจิตของใจเรามันออนแอ เม่ือรางกาย

ของเรามันไมสบายเราตองทําใจของเราสบาย เราพยายามมาแกท่ีจิตท่ีใจของเรา   

เราแกอยางไร? ก็ตองแกท่ีใจของเรา ท่ีมันทุกข มันยาก มันลําบาก

เพราะใจของเรามันฝน เพราะใจของเรามันตอตาน เพราะมันไมพอใจ              

มันเคยบริโภคแตอารมณทางโลกียะ บริโภคแตอารมณของสวรรค เม่ือจะใหมัน

บริโภคอารมณของพระนิพพาน คือส่ิงท่ีดับสนิทไมมีสวนเหลือ คือจิตคือใจท่ีมีแต

ความสงบ ไมปรุงแตง ไมวุนวาย  

“ถาเราเอาแตความสุข ทางเน้ือทางหนัง ทางอยูทางกินน้ีละก็ 

มันไมใชท่ีสุดแหงกองทุกข...” 
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เราเดินจงกรมท้ังวัน ถาเราไมไปคิดวามันเปนทุกข มันจะทุกขม๊ัย?  

มันก็ไมทุกข  

เรานั่งสมาธิท้ังวัน ถาเราไมไปคิดวามันเปนทุกขมันจะทุกขม๊ัย?           

มันไมทุกข  

ความทุกขมันอยูท่ีเราเขาไปยึดม่ันถือม่ันเอง...  

ความทุกขเปนความคิดเห็นผิด เขาใจผิด ถาเรามีความเห็นถูกตอง             

จิตใจของเราจะมีแตความสงบ มันมีแตความดับทุกข ถามันเจ็บมันก็เพียงแตกาย                    

ใหเรารูจักรูแจง เราจะไมไดมีทุกข ยอมรับสภาพรางกายตามความเปนจริง            

เราไมตอตาน ไมปรุงแตงอะไรท้ังนั้น ถามันทุกขก็ใหมันทุกขแตเพียงรางกาย          

ใจของเราอยาใหมันทุกข ความทุกขจะมาจากไหน? ลักษณะความคิดแบบนี้             

ทําใหตัวเองเกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดความฉลาด มีความเห็นถูกตอง  
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สักกายทิฏฐิคือการถือตัวถือตนของเรานี้มันมีมาก พระพุทธเจาทานใหเรา

พิจารณารางกายของเราเยอะ ๆ มาก ๆ แยกออกเปนชิ้น ๆ เหมือนอะไหล

รถยนตจนหมดแลวก็ประกอบใหม นักปฏิบัติตองทําอยางนี้บอย ๆ ทําทุกวัน       

มันจะไดบรรเทาทิฏฐิมานะ อัตตาตัวตน พยายามฝกปลอยฝกวางสลับกันไปนะ  

เราทําอยางนี้ดูเหมือนจะไมไดอะไร ไมเกิดประโยชน แตการประพฤติ

ปฏิบัติแบบนี้มันเกิดสาระมาก เกิดประโยชนมาก ทําไปเร่ือย ๆ ปฏิบัติไปเร่ือย ๆ 

ไมตองใจรอน มันตองอาศัยระยะเวลาเพื่ออบรมบมอินทรียบารมีของเรา            

ใหแกกลา เราปฏิบัติของเราไปเร่ือย ๆ ใครจะรูใครจะเห็นหรือไมเห็นก็ไมเปนไร  

การใหสติเร่ืองความออนแอท่ีจะไดปรับปรุงปฏิปทาท่ีองคพระพุทธเจา 

องคพอแมครูอาจารยไดมอบหมายใหมาบรรยายนี้ดีมาก เร่ืองปฏิปทานี้สําคัญ 

พระรูปไหน เณรรูปไหน โยมคนใดท่ีจะกาวหนานั้นชี้ขาดไดเลยวา “ปฏิปทา”          

ครูบาอาจารยท่ีทานไดเปนพระอริยเจา ก็ข้ึนอยูท่ีขอวัตรปฏิบัติ อยูท่ีปฏิปทา

เทานั้น  

เราก็ดูหลาย ๆ ทาน หลาย ๆ องค นาจะไปได ดี นาจะไปไดไกล              

แตมีความประมาท ยอหยอน ออนแอ อนุโลมปฏิโลมใหกับธาตุกับขันธ ใหกับญาติ

กับโยม ก็เลยประพฤติปฏิบัติไมถึงจุดหมายปลายทางสักที ไมถึงจุดหมาย

ปลายทางท่ีตัวเองต้ังไว ท่ีตัวเองคิดไว  
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พระพุทธเจาทานไมประมาท ทานถึงไดเปนพระพุทธเจา พระอรหันต

ทานไมประมาททานถึงไดเปนพระอรหันต ทานไมมีออนแอเลยนะ แมแต

ความรูสึกเก่ียวกับธาตุกับขันธ ก็ไมมีอะไรมาสะดุดจิตสะดุดใจของทานเลย  

นักปฏิบัติธรรมท้ังหลาย ทุกทานทุกคนตองมุงมรรคผลนิพพานอยางเดียว     

อยาไปสนใจความสุขทางกาย ความสุขในสวรรค ความสุขทางเนื้อหนัง ความสุข

ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ความเอร็ดอรอย ความสุขในลาภ 

ในยศ ในสรรเสริญ พระพุทธเจาทานตรัสวาส่ิงนี้มันอันตราย มันอรอยมากแตวา

ส่ิงนี้มันอันตรายมาก “นักปฏิบัติของเราถามาติดสุขติดสบายนี้มันแยมาก           

มันใชไมไดนะ...” 

หนทางสายนี้ เปนหนทางสายเอก ทุก ๆ ทาน ทุก ๆ คนตองผาน              

แลวก็ตองผานได ตองอาศัยความอด ความทน ความพาก ความเพียร               

ความต้ังม่ันในปฏิปทาของเรา หนทางอื่นไมมี มันมีทางนี้ทางเดียว  

“เอโก มรรคโค” มรรคคือขอวัตรปฏิ บัติอันประเสริฐ ทานจะไป            

พระนิพพาน ถาทานไมละ ถาทานไมปลอย  ถาทานไมวาง ใครจะมาละ ใครจะมา

ปลอยมาวางใหทาน เพราะมันเปนเร่ืองสวนตัว  

ทานจะหนีไปไมไดนะ ทานคิดวาจะหนีไปไดเหรอ ความแก ความเจ็บ 

ความตาย ทานจะหนีไมได เม่ือเราหนีไมได เราจะหนีมันทําไม เราตองผานดานนี้

ใหไดนะ  
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พระพุทธเจ าท านให เราอดทน ตั้ ง ม่ันในขอวัตรอันประเส ริฐ               

ท่ีทานเมตตามอบไวใหเรา  

เราประพฤติปฏิบัติขอวัตรก็ใหสบายใจใหมีความสุข ไมวาเราจะทําวัตร

สวดมนตก็ใหใจมันมีความสงบก็ใหใจมันมีความสุข ไมวาเราจะเดินจงกรมก็ใหมี

ความสุขความสงบ ไมวาเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็ใหใจมันมีความสุขความสงบ

ควบคูกันไป  

อนาคตท่ีจะรุงเรืองสดใส มันอยูท่ีปจจุบันนี้ เม่ือปจจุบันมันดีอนาคตมันก็ดี 

เม่ือปจจุบันใจมันมีนิพพาน อนาคตใจก็มีพระนิพพาน เม่ือจิตใจมันยอหยอน        

มันตกตํ่า มันยินดีแตความสุขทางเนื้อทางหนัง ทางลาภยศสรรเสริญ จิตใจมันก็

ตกตํ่า คร้ังแรกเราคิดวามันเปนสวรรค ดูไปดูมาดี ๆ มันเปนนรก  

พระพุทธเจาทานถึงตรัสวา จิตนี้เปนเร่ืองสําคัญ ท่ีจะทําใหเราไปเกิด         

ไปปฏิบัติในส่ิงท่ีดีหรือไมดี ถาเราคิดดี คิดถูกตอง เราก็จะไดทําแตส่ิงท่ีดี ๆ           

ทานถึงใหเราคิดแตส่ิงท่ีดี ๆ พูดแตส่ิงท่ีดี ๆ ทําแตส่ิงท่ีดี ๆ เราตองมีความดี        

เปนทางเดินท่ีกาวหนาออกไป นี่คือการสรางบารมีอบรมอินทรียใหแกกลา                                  

ไมใชมาอาลัยอาวรณ วันนี้ก็คิดดี พูดดี ทําดี พรุงนี้ก็มาอาลัยอาวรณ เด๋ียวมันก็

เดินหนา เด๋ียวมันก็ถอยหลัง อยางนี้มันจะไปไดอยางไร...!  

ข้ึนชื่อวาความผิด พระพุทธเจาทานไมใหเราคิด เราคิดมันก็ผิดแลว 

มันเร่ิมผิดตั้งแตเราคิดนะ  
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แมแตเราคิดก็ยังไมได เพราะวาพระนิพพานเปนเร่ืองจิตเร่ืองใจ เราปกปด

คนอื่นได แตเราปกปดตัวเองไมได อินทรียบารมีของเรามันออนนะ ตองอาศัย 

การถือนิสัยของพระพุทธเจา อันไหนไมดี เราอยาไปคิด ใหมีความเชื่อความต้ังม่ัน

ในองคพระพุทธเจาไว เพราะวาพระพุทธเจาทานพาเราทําอยางนี้ปฏิบัติอยางนี้

ถูกตองแลว เปนสูตรสําเร็จรูปแลว ทานถึงไดเปนพระพุทธเจา ถึงไดเปน          

พระอรหันต  

ให ทุกทานทุกคนต้ังใจดี ๆ อธิษฐานจิตใหดี ๆ ใหมีหลักใหมีเกณฑ        

แลวก็บังคับตัวเอง อยาใหคนอื่นบังคับ การบังคับตัวเองเคาเรียกวาศีล            

เม่ือศีลเขาถึงจิตถึงใจ ถึงเจตนา สมาธิท่ีมันเปนธรรมชาติ ท่ีมันเปนกฎของ

ธรรมชาติ มันจะเกิดข้ึนมาเอง ปญญาตัวท่ีดับทุกข ท่ีแทจริงมันถึงจะเกิด             

ศีล สมาธิ ปญญา มันจะรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

การรักษาศีล การนั่งสมาธิ การทําขอวัตรปฏิบัติท่ีมันกลัว คืออาการของ

กิเลสท่ีมันมีอัตตาตัวตน  มันกลัวท่ีจะหมดภพหมดชาติ มันกลัว มันอาลัยอาวรณ 

มันไมอยากไปพระนิพพาน มันอยากจะขออยูตอนะ  

เหมือนเราเกิดมานี้ ถึงจะทุกขยากลําบากดวยการดํารงธาตุดํารงขันธ 

การทํามาหากิน ทุก ๆ คนมันก็ไมอยากตาย กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน    

มันก็ไมอยากตายเหมือนกัน มันติดอดีต ติดภพ ติดชาติ   มันติดพอ ติดแม ติดลูก 

ติดหลาน มันติดสมบัติขาวของเงินทอง มันติดมาก ติดจริง ๆ  
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นี้คือเร่ืองอวิชชา  เร่ืองความหลง เร่ืองตัวเร่ืองตน เรามันถึงเปนคน

ออนแอ มาบวช มาปฏิบัติมันก็ไมเอาจริงเอาจัง มันกลัวจะไดไปพระนิพพานนะ 

เคาแตงต้ังใหเปนพระก็ไมยอมเปนพระ อุปชฌาย กรรมวาจา คณะสงฆพากันสวด

จนเหนื่อยนะ  

ถาเราคิดดูดี ๆ นะ “เราก็ยังชื่อวาเปนพระแตงตั้งหรือวายังเปน          

พระปลอมอยู” มันเปนพระท่ีตัวหนังสือ แตจิตใจมันยังไมยอมเปนพระ มันยังมา

ตอตานคําสอนของพระพุทธเจา ถือวายังละเมิดคําสอนของพระพุทธเจา           

เพราะยังไมประพฤติปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจาทานตรัสไววา “ในอนาคตจะมีบุคคลท่ีมาเอาพระพุทธศาสนา

เปนเคร่ืองทํามาหากิน เขามาอยูในรูปแบบของความเปนพระ แตการประพฤติ

ปฏิบัติไมใชสุปฏิปนโน คือผูปฏิบัติดี ไมใชอุชุปฏิปนโนคือผูปฏิบัติตรง ไมใชญายะ

ปฏิปนโนคือผูปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข ไมใชสามีจิปฏิปนโนคือผูปฏิบัติสมควร             

ใหเขากราบไหว”  

ขอใหทุกทานโปรดไดพิจารณาตัวเองวาทานไดปฏิบัติตามพระพุทธเจา

ท่ีทานทรงเมตตาตรัสไวแลวหรือยัง..? 

ถายัง... ใหต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ ถาอยางนั้นเราจะเปนพระปลอม 

กายมันเปนพระแตใจมันไมไดเปนพระ นั่นเขาเรียกวาพระปลอมนะ...  

ขณะนี้เราเปนพระหนุม ๆ ตอไปเราจะเปนพระแก ๆ เปนครูบาอาจารย 

“เม่ือจิตใจของเราไมเปนพระ เราจะเอาอะไรไปเปนครูบาอาจารยเลา...!”  



13 

 

ปฏิปทาท่ีเขมแข็ง หนักแนน เด็ดเด่ียว ทุกทานทุกคนตองประพฤติได

ปฏิบัติได ถาเราปฏิบัติไมไดเราทําไมได สมควรแลวหรือท่ีจะบริโภคอาหารปจจัยส่ี

ของประชาชนท่ีเขานํามาถวาย มันสมควรแลวหรือท่ีจะใหประชาชนเคากราบ 

เคาไหว  

เคาไหวพระนะ...! พระก็ตองเปนพระจริง ไมใชพระปลอม  

พระปลอมคือพระอลัชชี พระอลัชชีไดแก พระท่ีไมมีความละอายตอบาป 

เกรงกลัวตอบาป ชอบละเมิดธรรมวินัย ถึงจะหมผาเหลืองโกนหัว มันก็เปนได      

แตเพียงพระแตงต้ัง พระท่ีเปนพระดวยกันเขาก็ไมอยากกราบไหว ญาติโยม

อุปฏฐากอุปถัมภเขาก็ไมอยากกราบอยากไหว ท่ีเขากราบไหว เขากราบไหวดวย

ความจําใจตามโลกสมมติ มันก็ฝนใจนะ...  

สวนญาติโยมก็เหมือนกัน ถาเราไมต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ เราใชสอย

ปจจัยส่ีท่ีเราหามาไดดวยความยากลําบาก มันก็ไมเกิดประโยชนอะไร มีแตแกไป

ทุก ๆ วัน  

ญาติโยมก็ตองประพฤติปฏิบัติธรรม ฝกจิตฝกใจใหเหมือนกับพระ... 

พระพุทธเจาทานใหเราฝกจิตฝกใจเพื่อเปนพระเหมือนกัน เพราะพระ           

ท่ีแทจริงมันอยูท่ีใจ มันไมไดอยูท่ีกาย เพราะใจของเราทุก ๆ คนมันเหมือนกันหมด 

เม่ือเรามาอยูวัด ก็ขอใหต้ังใจประพฤติปฏิบัติเหมือนกับพระ มาถือศีลแปด           

ถือเนกขัมมะ มานั่งสมาธ ิทํากิจวัตรอะไรตาง ๆ เหมือนกับพระ  
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หยุดเร่ืองภายนอกใหหมด หยุดเร่ืองภายนอกก็ไดแก อยาเอาเร่ือง           

ทางโลกเขามาในวัดท่ีมันเปนขาศึกตอกุศล ท่ีมันเปนขาศึกแกพรหมจรรย            

เชนโทรศัพทมือถือ...  

โทรศัพทมือถือนี่ถาเรามีเราตองปดไวกอน พักไวกอน เราไมตองเอา

โทรศัพทมาใชในวัด มันจะกลายเปนการทําลายวัดทําลายพระศาสนาโดยท่ีเรา

ไมไดเจตนา เม่ือโยมเอามาโทรในวัด เด๋ียวพระในวัด ชีในวัดก็อยากจะโทร

เหมือนกัน เพราะโทรศัพทมือถือสมัยใหมเขาอํานวยความสะดวกสบายใหผูบริโภค

ทุกอยาง เลนอินเตอรเน็ตก็ได ฟงเพลงก็ได เลน Facebook ก็ได เลนเกมสก็ได 

วัดคือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ เปนสถานท่ีทรงธรรมทรงวินัย ส่ิงท่ีไหนท่ีมัน

ลอแหลมตอการประพฤติปฏิบัติธรรม ไมควรจะเอามาใชนะ  

พระเราแมชีเรามันอยากโทรศัพทเหมือนกันนะ ครูบาอาจารยบอกไมใหใช

โทรศัพท มันก็อยากแอบใชโทรศัพท เลยกลายเปน “พระหัวดื้อ แมชีหัวใจดาน” 

โยมชวยพากันเครงครัดหนอยนะ รักษาส่ิงท่ีดี ๆ ไว 

ยิ่งพระเรานี่มีโทรศัพท มีเคร่ืองส่ือสารตาง ๆ ถาไมเกิดความเสียหายมาก 

ก็ต้ังอยูในความประมาทมากเกิน พระพุทธเจาทานตรัสวาทําไมไมพากันมุง

ประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลพระนิพพานกัน  

พากันยุงในเร่ืองโลก ๆ คนปวย คนมีโรคมีภัย มันดีม๊ัย? มันสบายม๊ัย?  
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คนเจ็บไขไดปวยมันไมสบาย ปวยทางกาย การปวยเปนโรคทางกายนั้น  

มันปวยเปนบางคร้ังบางคราว แตการปวยทางจิตนี่มันมีมากมีบอยมีเยอะแยะ

มากมาย  

พระพุทธเจาทานถึงใหเรารักษาอาการปวยทางใจ การรักษาอาการปวย

ทางใจนี้ก็เร่ิมจากการรักษาศีล การประพฤติปฏิบัติตองตัดเร่ืองทางโลกท่ีมัน        

เปนบาปเปนอกุศลออกใหหมดนะ เอาศีลเปนท่ี ต้ัง เอาธรรมเปนท่ี ต้ังนะ            

พระก็ปฏิบัติโยมก็ปฏิบัติเหมือนกัน เราจะไมไดเปนคนหลงโลก  

ให เรา ต้ังเจตนาไว ดี ๆ เราจะได ดํารงทรงไวซึ่ งพระพุทธศาสนา              

ถาอยางนั้นถือวาเราจะไมไดจรรโลงพระพุทธศาสนา ถาเราไมต้ังอกต้ังใจมีปฏิปทา

เยี่ยมยอดจริง ๆ ถาเราคิดวาเรามาบวชเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา มาสรางวัด 

สรางวา สรางโบสถ สรางวิหารนีมั้นมีประโยชนนอยนะถาเราไมมีขอวัตรปฏิบัติ  

ใหเราดูตัวอยางพระพุทธเจา ต้ังแตออกบวชจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ทานไมไดขวนขวายเร่ืองกอเร่ืองสราง ทานไมใหเราขวนขวายเร่ืองกอเร่ืองสราง 

ถาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ญาติโยมมีศรัทธาเคาเคารพเล่ือมใสศรัทธาเขาจะมา

สรางถวายเราเอง   

พระพุทธเจ าท านไม ใหพระไปเ ร่ีย ไรขอของจากคน ท่ี ไม ใชญา ติ               

ไมใชปวารณา ไมใหข้ึนปายบอกบุญ  ตามถนนหนทาง วาสรางโบสถ สรางวิหาร 

สรางเจดียตาง ๆ ถามันเปนความคิดของพระเองมันไมได มันเปนการขอของจาก

คนท่ีไมใชญาติ ไมใชปวารณา  
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เราคิดดูนะ คร้ังพุทธกาลผูท่ีทานเปนพระอรหันตทานถึงทํากุฏิใหกับพระ         

ผูท่ียังไมจบพรหมจรรยไดอยูไดปฏิบัติกัน  ถาเราเนนไปขางนอกนี่มันไมเขาทา 

พระพุทธเจาทานวาการสรางโบสถสรางวิหารสรางอะไรตาง ๆ นี้มันไมเขาทาเลย  

พระพุทธเจาทานใหเราสรางปฏิปทาเหมือนเรากําลังทํากันอยางนี้แหละ 

ไมอยางนั้นการกอสรางตาง ๆ นี้ มันก็มีประโยชนนอย มีอานิสงสนอย              

เพราะทุก ๆ คนท่ีมาพักพิงมาปฏิบัตินี้ไมต้ังอกต้ังใจกัน พระหนุม ๆ เณรนอยหรือ

ญาติโยมท่ีพากันประพฤติปฏิบัติจะไดเกิดประโยชน  

เม่ือตัวอยางมันไมมี แบบพิมพมันไมมี พระพุทธศาสนาก็จะเส่ือมไป ๆ         

คิดวาประวัติของพระพุทธเจา  ประวัติของพระอรหันตคิดวาเปนนิยายกันไป      

ไม เปนความจริง ถาเราพากันประพฤติปฏิ บัติ ดูพระนิพพานก็อยู ไม ไกล           

อนาคตก็สดใสเหลือเกิน 

เราทําการทํางานใหมันชํานิชํานาญ ใหมันเขาใจ และก็ใหเปนการประพฤติ

ปฏิบัติของเราตองใหมันชํานิชํานาญ ใหมันเปน วันนี้ เราเปนเทานี้ขนาดนี ้             

เราตองตอเนื่องในวันพรุงนี้เพิ่มข้ึนอีก อยาไปคิดวาอนาคตมันริบหร่ีเหมือนกับ           

งมเข็มในมหาสมุทร ไมรูมันจะเปนอยางไร  

ถาทานคิดอยางนั้นแสดงวายังไมรูอนาคต อนาคตคือเด๋ียวนี้แหละ            

ท่ีมันเห็น ท่ีมันเปน  
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เราเองถาปฏิบัติไมหยุดก็ถึงไดเปนพระอริยเจา จะไดไมตองไปหากราบ         

หาไหวไกล ๆ ท่ีประเทศอินเดีย ไปหากราบหาไหวท่ีวัดนั้นวัดนี้ ใหเรามากราบพระ

ท่ีจิตท่ีใจของเรานี้แหละ  

การประพฤติปฏิบัติท่ีพระพุทธเจาบอกใหเราไมออนแอ ใหเราตั้งใจไว 

ไม ว า เราจะเหน็ด เราจะเหนื่ อยนี้ ให ถือว า เ ร่ืองใจเปนสิ่ ง ท่ีสํ าคัญ               

ท่ีแลวก็แลวไป ใหถือวาเรานั้นมันโงไปแลว  

ทุกทานทุกคนตองต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ เพื่อนฝูง ครูบาอาจารย           

ไมมาปฏิบัติใหเรานะ พระพุทธเจาเปนเพียงผูสอนนะ ธรรมวินัยขอวัตรปฏิบัติ          

ท่ี เราพากันทํานี้ แหละคือพระพุทธเจ า  คือพระธรรม  คือพระอ ริยสงฆ                

นอกจากนี้ไมมีอีกแลว  

ถึงจะเหนื่ อย ถึงจะยากลําบากมันก็คุ ม พระพุทธเจาทานรักเรา               

ทานเมตตาเรานะ ทานสงสารเรา ทานไมไดมากดดันเราใหมันยากลําบาก              

ท้ังท่ีการประพฤติปฏิบัติของเรามันยากมันลําบาก ถามันไมยากไมลําบาก             

มันจะไดดีไดอยางไร  

พระพุทธเจาทานตรัสรูใหม ๆ ทานก็พิจารณาวาการประพฤติปฏิบัติ             

ท่ีจะไปพระนิพพานมันยาก ยากมาก มันทวนกระแส แตดวยอาศัยความเมตตา          

ท่ีทานบําเพ็ญมา ทานก็ฉุกคิดข้ึนมาวาดอกบัว มีหลายเหลา เหลาท่ีหนึ่งมันอยูใน

โคลนตม เหลาท่ีสองอยูใตน้ําเม่ือมันโผลมา พวกปลา พวกเตาก็กินไปหมด              

เหลาท่ีสามอยูปร่ิมน้ํากําลังจะอยูพนน้ํา เหลาท่ีส่ีเปนบัวพนน้ํา ทานก็พิจารณา 
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ทานก็วาบุคคลท่ีจะไดตรัสรูก็ยังมีอยู ทานก็รูวามันยากมันลําบากแตก็มีประโยชน 

ทานก็จึงเมตตาสอนพวกเรา  

เราเองไมตองไปคิดอะไรมาก เพียงแตประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติตาม 

เปรียบเสมือนอาหารอยูในภาชนะเต็มภาชนะ พวกเราก็พากันบริโภค แตพวกเรา

มันยังมีปญญานอย เหมือนกับไกเขาเอาเพชรเอาพลอยให มันไมเอานะ มันเอา

ขาวสาร มันเอาอาหารไก ถารูจักเอาเพชรเอาพลอยแลว เอาไปซื้ออาหารไกไมรู

จะไดก่ีคันรถ  

การประพฤติปฏิ บั ติตอง เพิ่ มศ รัทธาใหมาก ท่ี สุด มอบชีวิตจิตใจ             

ใหพระพุทธเจาอยางเดียว เพิ่มความละอายตอบาป เกรงกลัวตอบาป               

เพิ่มความไมประมาทให มันมากข้ึน  ให มีความสุขในการประพฤติปฏิ บัติ               

เดินจงกรม นั่งสมาธิก็ไมตองคิดอะไร หายใจเขาหายใจออกใหมันสบาย              

ใหมันรูลมเขารูลมออก  

คนเรามันคิดมาก มันทุกขมาก คนเรามันนั่งมันนอนท้ังวัน ถาเราไมคิด         

มันก็ไมทุกข ใหรูความคิดรูอารมณ ใหรูการหมุนการเหวี่ยงของอารมณ "เรามีแต

คันเรงไปขางหนาแลวก็ถอยหลัง ตัวท่ีมันวางๆ ไมมีตัวไมมีตนมันไมคอยจะมี"  

พยายามหยุด พยายามเย็นเขาไว เราอยาไปเผาตัวเอง มีความอยาก             

นั่งสมาธิก็วางเปาไวแลววาไมใหเจ็บ ไมใหปวด ไมวาเราทําอะไรก็วางเปา           

ไวหมดเลย  
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ใหเรามีความสุขในการทําการทํางาน 

เราจะไดสุข เราจะไดสงบ 

งานภายนอกน่ีก็ไดท้ังทรัพยไดท้ังความสุข 

งานภายในไดท้ังศีล ไดท้ังสมาธิ ไดท้ังปญญา 

 

มันอยูใกล ๆ อยูในใจของเรานี้เอง พระพุทธเจาทานใหเราทุกทานทุกคน

ใหทําอยางนี้นะ ทําไปเร่ือย ๆ จนเปนพระอรหันต ถายังไมเปนอยาไปหยุดมัน  

พระอรหันตใครมาแตงต้ังก็ไมได นอกจากจิตใจของเรามันเปนเอง           

จิตใจมันเส่ือมมันเจริญเพราะความอยาก ความไมอยาก  

ถาจิตเราอยาก ไมอยาก มันก็เส่ือม ถาเรายังมีความตองการอยู             

มันก็ตองเส่ือม เชน ถาเคาวาเราดี เราก็ดีใจ เคาวาเราไมดี เราก็เสียใจ ถาอยางนี้

เคาเรียกวา “เราตั้งอยูในความเจริญและความเสื่อม” 

ผูประพฤติปฏิ บั ติธรรม พระพุทธเจาทานไม ใหสนใจเ ร่ืองเหลานี ้           

ทานตรัสไวเปนบุคลาธิษฐาน เม่ือคร้ังท่ีทานตรัสรู นายโสตถิยะเอาหญาคา ๘ กํา

มาถวายแดพระพุทธเจาทานนั่งขัดบัลลังกทําสมาธ ิก็ไดแกโลกธรรมท้ัง ๘  
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นักประพฤติปฏิบัติตองพากันตัดโลกธรรมท้ัง ๘ ออกจากใจ 

 เรามาประพฤติปฏิบัติไมไดมาเอาส่ิงเหลานี้   เขาวาเราเปนอะไร            

เปนส่ิงเหลานี้ มันก็ไม เปนอะไร มันเกิดจากความโงของเรา มันเกิดจาก          

ความหลงของเรา  

การประพฤติปฏิบัติของพวกเราและทานท้ังหลายนี้ มันเปนอยูดวย           

โลกธรรม วันนี้เหนื่อยก็ไมปฏิบัติ วันนี้ไมเหนื่อยก็ปฏิบัติกัน สรุปแลวสัมมาปฏิปทา

เปนส่ิงท่ีทุกทานทุกคนตองพากันประพฤติปฏิบัติ ไมตองออนแออีกแลวตอไป 

ทานท่ีเปนประธานสงฆหรือเปนเจาอาวาส พระหนุมเณรนอยถาทาน          

บวชไมสึกทานก็เปนเจาอาวาส ทานก็เปนประธานสงฆ หรือทานบวชชั่วคราว 

บวชระยะส้ัน พระพุทธเจาก็ใหทานต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติกันหมดทุกคน           

ในคร้ังพุทธกาลถาใครบวชแลวเคามุงพระนิพพานอยางเดียว เคาไมมีการลาสิกขา                   

ทุกวันนี้มีการอนุโลมเมตตาใหบวชระยะส้ันได 

เม่ือทุกทานทุกคนบวชมาแลวก็ใหต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติกันอยางเต็มท่ี 

เพราะวาตัวพุทธศาสนาท่ีแทจริงก็คือการรักษาศีลทุกขอใหบริสุทธิ์ ผุดผอง            

ท้ังกาย ท้ังวาจา และจิตใจ ทําสมาธิใหใจของเรา ไมมีความโลภ ไมมีความโกรธ 

ไมมีความหลง ปราศจากนิวรณท่ีนอนเนื่องในขันธสันดาน  
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ใหพากันต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ วันหนึ่ง ๆ เวลาก็แค ๒๔ ชั่วโมง 

อยาไดปลอยใหโอกาสใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน การสรางวัด การสรางกุฏิ 

การสรางวิหาร การสรางศาลา การสรางพระประธาน การสรางเจดีย             

การสรางเมรุฯ เอาไฟฟา เอาน้ําประปาเขาวัด มันมีประโยชนนอย มันไมตรงตอ

พุทธประสงค  

พระพุทธเจาทานใหเราสรางขอวัตรปฏิบัติ ถาเราไมต้ังอกต้ังใจประพฤติ

ปฏิบัติ ถือวาเราไมไดสรางประโยชนตนและประโยชนคนอ่ืน มันมีประโยชนนอย

จริง ๆ  
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พระพุทธเจาทานไมใหเราออกไปขางนอก ใหกลับมาหาการประพฤติ

ปฏิบัติของเรา เราอยาไปคิดวา ถาเราไมขวนขวายสรางวัตถุมันก็มองไมเห็น

ผลงานของเรานะสิ วาเรามีผลงานอะไร...?  

พระพุทธเจาทานไมใหเราขวนขวายอยางนั้น การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ         

ทานปฏิบัติดีปฏิ บัติชอบ หมดความโลภ หมดความโกรธ หมดความหลง            

ทุกทานทุกคนก็อยากไปกราบทาน อยากไปไหวทาน มันเปนบุญเปนกุศล         

ทานอยากกออยากสรางอะไรก็ไดหมดแหละทีนี้ 

ถาทานทําไมดี ไมถูก ไมตอง นรกมันจะลุกเปนไฟ เผาจิตเผาใจ  

พระเปนหนี้พระเปนสินมันดีม๊ัย?  มันไมดี  

เม่ือคนหนึ่งทําไดอีกคนหนึ่งก็ทํา เลยเปนอันวาใครเปนเจาอาวาส            

ใครเปนประธานสงฆก็พากันทําอยางนั้น พากันเหินหางจากพระพุทธเจา พากัน 

หันหลังใหพระพุทธเจา “พระพุทธเจาไปทางหนึ่ง ขาพเจาก็จะไปอีกทางหนึ่ง” 

ทุกทานทุกคนพยายามไปคิดใหด ีๆ ตรึกตรองใหด ีๆ ... 

การประพฤติการปฏิบัติมันเปนของยากของลําบาก มันเปนของเหน็ด          

ของเหนื่อย ถาทานจิตใจไมเขมแข็ง ทานรักษาศีลก็ไมได ทําสมาธิก็ไมได           

เพราะทานเปนคนประมาท ต้ังอยูในความประมาท เปนคนละอายตอบาปนอย 

ศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเกือบจะไมมีเลย ทําไปก็สักแตวาทําไป พอไมใหมัน

นาเกลียด กลัวคนอื่นเคาวาให   
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ถาเราปฏิบัติอยางนี้ ถึงแมวาเราจะไดบวชถูกตองตามวินัยบัญญัติ           

ก็ยังชื่อวาเปนพระปลอมจริง ๆ "เพราะวาพระไมเอาจริง"  

พระ คือ พระธรรมพระวินัยใชม๊ัย...?  

ตัวพระธรรมตัวพระวินัยคือองคพระพุทธเจาท่ีแทจริง ผูไดปฏิบัติตาม

ธรรมนั้นถึงจะเขาถึงพระพุทธเจา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆถึงจะไดเกิด           

ท่ีจิตท่ีใจของเรา "ศีล สมาธิ ปญญามันถึงจะรวมเปนหนึ่งเดียวในจิตในใจ             

ในชีวิตประจําวันของเรา"  

การสรางวัด มันก็เหนื่อย เม่ือสรางวัดเหนื่อย หรือญาติโยมเขาสรางมันก็

ไมมีประโยชนอะไร เพราะการประพฤติการปฏิบัติของเรามันออน มันยอหยอน  

ใหทุกทานทุกคนไปตรวจตราดูตัวเองใหดี ๆ วาตัวไหนมันตองแกไข         

ตัวไหนมันยอหยอนก็ใหมันรวดเร็ว ไมตองเสียเวลามาก  

เม่ือเราไมเมตตาตนเอง ไมนําตัวเองประพฤติปฏิบัติ จะมีใครมาชวยเหลือ

เราได เพราะเร่ืองจิตเร่ืองใจ เร่ืองตัดวัฏฏสงสารมันเปนเร่ืองเฉพาะตน             

ตัวเองคิดไมดี ตัวเองเทานั้นท่ีรู  

การประพฤติปฏิบัติตองเขาถึงหัวจิตหัวใจ ดวยเจตนา มันก็ไมใชของยาก

สลับซับซอนอะไร ใหเนนมาท่ีหัวใจนี้นะ พระพุทธเจาใหเราประพฤติปฏิบัติแบบนี้

มันถึงจะโปรดตนเองได โปรดญาติโปรดโยมได ถาไมอยางนั้นทานจะเอาอะไร         

ไปโปรดญาติโปรดโยมเพื่อเปนตัวอยางท่ีดี ๆ  
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ถาเรารูมาก เรียนมาก เราฉลาด ถาไมเอาความรูความฉลาดมาปฏิบัติ 

มันจะมีประโยชนอะไร มันจะเกิดประโยชนอะไร มันเปนตัวอยางท่ีไมดี  

เม่ือผูมาบวชกอนปฏิบัติดี ๆ อยางนี้  มีความคิดเห็นอยางนี้ ผูบวชใหม         

เคาก็ทําตาม  “ธรรมะมันก็จะเกิดท่ีจิตท่ีใจสนั่นหวั่นไหวเลยทีนี้” เพราะช่ําชอง

ในรักษาศีล ช่ําชองในการทําสมาธิ ช่ําชองในการถอดการถอนความโลภ            

ความโกรธ ความหลงออกจากจิตจากใจ  

จิตใจของเราจะไดสงางาม จิตใจของเราจะไดไมใหความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ไมใหโลกธรรมครอบงํา ถาเราไมประพฤติปฏิบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

เร่ืองเงิน เร่ืองปจจัยมันก็ซื้อเอาได คนมีพระนิพพานในหัวใจ เอาเงิน เอาทอง     

เอาลาภ เอายศ เอาสรรเสริญมาซื้อไมได 

ดูตัวอยางพระพุทธเจา ทานทําให ดู ต้ังแตบวชจนถึงพระนิพพาน           

ทานไมเอาเงินเอาทองเอาอะไร ทุกอยางมุงท่ีจิตท่ีใจอยางเดียว  

พระพุทธเจาทานตรัสวา “ปฏิบัติอยางพระพุทธเจานี่มันไมตายหรอก”  

ทานเดินให ดู ปฏิ บัติให ดู ต้ังแตตนจนอวสาน ถามันจะตายก็ตาย        

เพราะออนแอนี่แหละ ตายเพราะคิดมากนี่แหละ ตายเพราะกลัวนี้แหละ 

ญาติโยมก็เหมือนกันนะ อยาไดพากันออนแอ ติดสุขติดสบาย ปฏิปทานี้

เปนส่ิงท่ีสําคัญ 
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พระพุทธเจาทานมีเมตตาตอเรา ใหพวกเราพากันประพฤติปฏิบัติ         

ใหตอเนื่องติดตอกันทุก ๆ วัน อยาไปขยันถึงทํา ไมขยันก็ไมทํา  

การปฏิบัติมันตองตอเนื่องติดตอไมขาดสาย ฝนมันตกจากบนฟาลงสู

พื้นดิน ถานาน ๆ ถึงตกคร้ังหนึ่งท้ิงชวงไปนาน ตนไมก็ตายไดเหมือนกันนะ 

เราเปนญาติเปนโยม เราก็ปฏิบัติท่ีบานของเรา ปฏิบัติท่ีทํางานของเรา   

นั่นแหละ  

เราอยูท่ีไหนเราก็ปฏิบัติท่ีนั่น เพราะการปฏิบัตินั้นมันเนนอยูท่ีตัวเรา  

เราอยูท่ีบาน อยูท่ีทํางาน อยูท่ีวัด เราก็ปฏิบัติท่ีนั่น 

พระพุทธเจาทานไมใหเราทําตามอารมณ ปฏิปทาตองติดตอตองตอเนื่อง 

เราอยาไปคิดวาการประพฤติปฏิบัติมันเปนเร่ืองของพระเปนเร่ืองของคนมาอยูวัด 

เราอยาไปคิดอยางนั้น ถาเราคิดอยางนั้นเราก็ท้ิงธรรมหมดไมเหลืออะไรเลย  

“ไปกินเต็มท่ี นอนเต็มท่ี เลนเต็มท่ี ไมมีอะไรเหลือเลยใชม๊ัย...?”           

ตายจากคุณธรรมคุณงามความดีไปเลยอยางนี้ไมถูก 

เราอยู ท่ี ไหน ท่ีนั่นเปนท่ีเหมาะสมกับการประพฤติปฏิ บัติของเรา           

เพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นมันอยูกับชีวิตจริง ชีวิตการประพฤติปฏิบัติของเรา  

เราทําธุรกิจหนาท่ีการงานไป เราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมไปพรอม ๆ กัน    

ไดท้ังการไดท้ังงาน  
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การประพฤติปฏิบัติธรรมมีโอกาสมีเวลาเราก็มาอยูวัด มาปฏิบัติท่ีวัด           

เราอยาไปท้ิงธรรมะ ท้ิงปฏิปทาท่ีประเสริฐ ท่ีดีท่ีงาม  

อยาไปปฏิบัติท่ีวัดอยางหนึ่ง ท่ีทํางาน ท่ีบานก็อยางหนึ่ง... 

เราประพฤติปฏิบัติธรรมนะ อยูท่ีไหนใครเขาก็รัก ใครเขาก็ชอบ ใครเขาก็

เคารพนับถือ เพราะทุกคนเขารัก ทุกคนเขาชอบ ทุกคนเขาเคารพนับถือคนดี 

“ขอสําคัญเราอยาไปพูดไปติเตียนคนอื่นท่ีเขาไมไดทํา ท่ีเขาไมปฏิบัติธรรม           

ใครเขาจะดีเขาจะชั่วก็ชางเขา...”   

การทําความดีปฏิ บั ติธรรมนะ ถ า เราไปวาคนอื่น ติ เ ตียนคนอื่น            

มันบาปเนอะ... “มันไปเปนคนมือถือสากปากถือศีลไมได...” 
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พระพุทธเจาทานใหเราเจริญเมตตาเยอะ ๆ ทุกคนก็ตองการเปนคนดี

ดวยกันท้ังนั้นแหละ  

เราตองระวังคําพูดของเรา อยาไปยกตนขมทาน อยาเปนผูวิ เศษ           

กวาคนอื่น ถาเราทําอยางนี้ปฏิบัติอยางนี้ ทุกคนก็รักเราหมด เราก็เขากับเขาได 

เขากับสังคมได “คนเขาด่ืมเหลา ด่ืมไวน เราก็ ด่ืมน้ําหวาน ด่ืมน้ําผลไม           

มันก็เขากันไดไมทะเลาะกัน...” 

เราตองรักษาความดี รักษาปฏิปทานะ... 

การท่ีเราทํางานเกง หาเงินหาสตางคไดเกง เราก็ตองรูจักเก็บรักษา            

เราถึงจะมีเงินมีสตางคกอนใหญ ปฏิปทาของเรานี้ เราตองรักษาปฏิปทา              

ก็เหมือนดวงตาของเรานี่แหละ เราตองปองกันไมใหฝุนเขาตา เพราะวามันเปน  

ส่ิงท่ีสําคัญนะ ดวงตาของเรานี้  

ส่ิงท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจําวันไดฟงในชีวิตประจําวัน ใหเราไดรักษาจิต

รักษาใจรักษาปฏิปทาของเรา คนไมเขมแข็งมันรักษาปฏิปทาของตัวเองไวไมได 

เพราะความสุขความสบายนี้ใครเขาก็ติด คนฉลาดก็ติด คนไมรูจักคิดก็ยิ่งติด 

พระพุทธเจาทานเมตตาเรา ไม ใหพวกเราท้ิงความดี ท้ิงปฏิปทา              

อยาใหปฏิปทาเรานั้นงอนแงนคลอนแคลน โยกไปโยกมา 
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ส่ิงท่ีดี ๆ ใหเราต้ังไวตลอดกาล เพราะนี่เปนความดีของเรา เปนบารมี 

ของเรา “ทําความดีนะเราอยาไดไปเครียดนะ” 

สวนใหญคนเราทําความดีมันเครียด เพราะมันฝนตอกิเลสตัวเอง           

เพราะส่ิงท่ีมันตามกิเลสของเรามันไมใชความดี  

ใหทุกทานถือวาการฝกการหัดการปฏิบัติเปนส่ิงท่ีตองทวนกระแส          

ถึงชื่อวาการปฏิบัติ 

ถาเราไปคิดวา เรานี้สรางความทุกขยากลําบากใหกับตัวเองเปลา ๆ          

เราไปคิดอยางนั้นมันไมถูกนะ เพราะนี่คือการสรางความดี เปนการสรางบารมี

ใหกับตัวเอง 

เพราะท่ีผานมาเราตามใจตัวเอง เราปลอยจิตปลอยใจนะ ไมไดสราง 

ความดี ไม ไดสร างบารมีเลย ปลอยใหชี วิตของเรามันแก ไป ๆ ทุกวัน             

ไมเกิดประโยชนอะไรเลย ไมไดแกปญหาใหกับตัวเอง มีแตสรางปญหา สรางภพ 

สรางชาติใหกับตัวเองหนักข้ึนไปอีก 

อยางคนเปนหนี้เปนสินมากอยูแลวยังไมรูวามันทุกข ยังไปกูหนี้ยืมสิน

เพิ่มข้ึน 

ถาไมสรางขอวัตรปฏิปทา เราก็ตองเปนหนี้เปนสิน อันนี้มันเปนหนี้ทางใจ 

ใจมันเปนหนี้ ใจเรามันบกพรอง ใจเราไมอิ่มไมพอนะ  

คนเปนหนี้นี้มันทุกขหลาย มันทุกขมากนะ 



31 

 

เราจะใชหนี้หมด เราตองมาเดินตามรอยพระพุทธเจา มาอด มาทน มาฝน 

มาปฏิบัติ อยาถือวาเปนความยาก ความลําบาก เปนความเหน็ดเหนื่อย ใหถือวา

เปนความดี เปนบารมีของเราทุก ๆ คน  

ชีวิตของเราท่ีเกิดมาชาตินี้ถ าเราไม ทําความดี เราไมสรางบารมี             

เราไมตัดกรรมตัดเวร เราก็จะเสียชาติเกิดนะ  

ท่ีเราฉลองวันเกิดกัน ก็ถือวาชีวิตนี้เปนส่ิงท่ีประเสริฐท่ีเราไดเกิดมา         

เปนมนุษยและไดพบพระพุทธศาสนา 

 

ผูประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจาคือผูท่ีไดรับชัยชนะ... 

ผูแพคือผูปลอยตัวเองท้ิงไปโดยไมมีเจาของ 

ถูกกิเลสมันถลมทลายอยางคนไมมีสติปญญา 

 

ทุกทานทุกคนอยาไปติดความสุขความสบายนะ “ถือวาเปนสิ่งเสพติดนะ 

ความสุขความสบายนี้” 

ตองจิตใจเขมแข็งนะ รักษาปฏิปทาไวใหนานจนกวามันจะสงบ จนกวามัน

จะเย็น เพราะใหม ๆ ใจของเรามันก็รุมรอนไมเปนผูเปนคน ถาต้ังปฏิปทา           

ไดนาน ๆ เด๋ียวมันก็สงบ เด๋ียวมันก็เย็น ปฏิปทานี้เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะนําบรรพชิต

และญาติโยมเขาถึงความสุข สงบ รมเย็น ไดทุกทานทุกคน 
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การบรรยายพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา          

ในเชาวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา มันอาจจะนานไปหนอยแตมันมีสาระดีนะ  

คนทุกวันนี้มันติดสุขติดสบาย แมแตส่ิงดี ๆ แมมันนานเกินก็ไมชอบ    

สมาธิมันส้ัน มันเบ่ือ 

พระพุทธเจาทานถึงใหเราต้ังอยูในความดี ไมใหเราทําตามความเบ่ือ        

ความไมเบ่ือ ความชอบ ความไมชอบนะ...   

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ที่ "หลวงพอกัณหา สุขกาโม" เมตตาใหนํามาบรรยาย 

เชาวันอาทิตยที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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