




  
 

 

 

หลักปฏิบัติในวันพระ... 

 วันน้ีเปนวันพระเปนวันธรรมสวนะ เปนวันแหงการรักษาศีล          

ฟงธรรม เปนอริยะประเพณีที่ไดประพฤติปฏิบัติกันมานาน การใหทาน

รักษาศีล การเจริญสมาธิ การทําขอวัตรปฏิบัติเปนหนาที่ของทุก ๆ คน        

ที่ไดเกิดมาในโลกใบน้ี  

ใหทุกคนพากันน่ังใหสบาย หายใจเขาสบาย หายใจออกสบาย         

จิตใจอยูกับเน้ือกับตัว  

การพูดใหผูอื่นฟงเปนรอย ๆ ครั้งก็ไมเทากับการปฏิบัติใหดูครั้งเดียว 

พระพุทธเจาทานถึงไมใหเราอวด เราคุย เราโมวาเราเกงอยางน้ัน 

ปฏิบัติดีอยางน้ี ถาเราอยูรวมรวมกันแลวเราจะรูกันหมดวาใครดีใครชั่ว  

ใครไมดี ใครเสียสละ ใครเห็นแกตัว  

ทานถึงใหเนนเรื่องภาคประพฤติปฏิบัติ บางคนพูดดี พูดเกง ฉลาด 

แตความเกงความฉลาดมันไดไมกี่วันเพราะมันเห็นแกตัว ทุกคนก็ไมรักแลว 

ไมเคารพแลว ไมนับถือแลว เขาเรียกวางามแตภายนอก จิตใจไมงาม         
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เม่ือจิตใจไมงามอยูในเน้ือในตัวที่เต็มไปดวยความทุจริต มายาสาไถย 

หลีกเล่ียงแกตัวเกง เต็มไปดวยแงมุมตาง ๆ การประพฤติปฏิบัติใชไมได         

ไมเอาไหนเลย อยูใกลใครคนน้ันก็เดือดรอน บานใกลเรืองเคียงก็เดือดรอน  

พระพุทธเจา ครูบาอาจารยทานใหลงรายละเอียดใหกับตัวเอง...           

เพื่อแกไขตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเอง มันถึงเวลาแลว มันสมควรแลวที่ทุกคน

จะตองแกไข  

ถาจิตถาใจของเรามันเปนอยางน้ัน พระพุทธเจาทานใหเราเสียสละ 

ใหเราละความเห็นแกตัว เปนผูใหญ ไมมีตัว ไมมีตน มีเจตนาที่จะคิดดี พูดดี 

ทําด ี

วัน ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ใหรูจักวาเปนวันพระ เปนวันแหงรักษาศีล         

ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม... 

ทุกทานทุกคนอยาไปถือวันพระ วันอุโบสถวาเปนวันนอยนะ...        

วันพระวันอุโบสถมันเปนวันยิ่งใหญของเราทุกคน ซึ่งสําหรับพระภิกษุ 

สามเณร คุณแมชี อุบาสก อุบาสิกาที่อยูวัดเปนวันพระทุกวัน 

สําหรับญาติโยม มีศีล ๕ เปนหลัก มีศีล ๕ ประจําใจ  

ถาทานรักษาศีลถึงจิตถึงใจ ถึงเจตนาที่จะงดเวนเพื่อเขาถึง        

พระนิพพาน เพื่อไมมีตัวไม มีตน ทานก็สามารถเปนพระอริยเจาได          
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เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี ถาทานถือพรหมจรรยในความเปนฆราวาส

ทานก็จะเปนพระอนาคามีได 

ความเปนพระมันอยูที่ใจ มันอยูที่การปฏิบัติของทุกทานทุกคน... 

พระแตงต้ัง เณรแตงต้ัง แมชีแตงต้ังมันมีมาก แตผูที่ปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัย ผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระพุทธเจาทานตรัสวามันมีนอย 

เปรียบเสมือนวัวตัวหน่ึงมีขนเยอะแตมีเขานอย 

เรา น้ี เปนคนสําคัญนะ มี สิทธิ์ที่ จะละความโลภ ความโกรธ           

ความหลง มีสิทธิที่จะเปนพระอริยเจาได ไมวาเราจะเปนใคร "เปนโยม

ชาวบานก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติไดเหมือนกัน..." 

ขอใหเราเห็นความสําคัญของการประพฤติปฏิบัติ...  

ทุกทานทุกคนอยาลืมนะ เราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียว เวลาตายก็ตาย

คนเดียว มีแตบุญกุศลที่จะเปนอริยทรัพย  

บางทีเราก็คิดไปเองวาเราน้ีมันคงปฏิบัติไมไดม๊ัง คงไมมีอํานาจ

วาสนา...! 

พระพุทธเจา ครูบาอาจารยทานบอกวา เราน้ีแหละเปนคนทําได            

ที่ไมไดก็เพราะเราไมไดทํา ไมไดประพฤติปฏิบัติ... 
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วันน้ีก็ เปนวันธรรมสวนะ แลวในโอกาสตอไปก็ ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา           

ก็ถือวาเปนวันสําคัญสําหรับญาติโยมที่อยูที่บาน ที่ลืมไปหมดวามันไมใช

เรื่องของเรา 

สําหรับผูที่อยูวัดก็มีวันพระอยูตลอด ก็ถือวันพระของเราทุก ๆ วัน  

แตวันพระ ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา อาจจะพิเศษหนอยนะ เชน ถือเนสัชชิก 

เดินจงกรม น่ังสมาธิ สลับสับเปล่ียนกันไปทั้งคืน ถาคนรางกายแข็งแรง 

สุขภาพดี นาจะประพฤติปฏิบัตินะ... 

บางคนเกิดมายังไมเคยทํา ไมเคยปฏิบัติ ลองเดินจงกรมครั้งละ

หลาย ๆ ชั่วโมง น่ังครั้งละหลาย ๆ ชั่วโมง ฝกน่ังสมาธิ ฝกเขาสมาธ ิ           

ฝ ก จิต ใจน อม เข า สู สมาธิ  เพื่ อ จ ะข ามความง ว งหงาวหาวนอน               

จะไดขามดานใหญ ดานความงวงหงาวหาวนอน 

พยายามมาแกที่จิตที่ใจของเรา ใจของเรามันสําคัญมาก มันชอบ

หนีการหนีงาน มันชอบเปนใจทองเที่ยว เปนใจพเนจร มันไปของมันเรื่อย  

เรามาฝกเขาสมาธิ ฝกทําสมาธิ เรายังไมน่ังก็อยากใหมันสงบแลว 

อยากใหมันไมปวดแขงปวดขา อยากใหมันไมงวงหงาวหาวนอน 

พระพุทธเจาทานไมใหเราปรุงแตง ถาเราปรุงแตงทุกขทางกายมันก็

มากแลว เรายังไปทุกขทางใจอีก สงบหรือไมสงบก็ชางมัน เรามีหนาที่
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หายใจเขาออกสบาย รูลมเขาออกสบาย ใหใจของเราอยูกับเน้ือกับตัว

สบาย ละเอียดก็สบาย จิตใจของเรามันน่ิงมันใสก็สบาย 

เราประพฤติปฏิ บั ติอย าง น้ี เดี๋ ยวมันก็สงบเอง เราไมอยาก                 

ไมตองการ ถาเราสรางเหตุสรางปจจัยใหถูกตอง ทุกอยางมันก็สงบเอง  

เราอยากใหมันสงบมันก็ไมสงบหรอก เพราะความอยากเปนนิวรณ 

“บางคนเคยเขาสมาธิได พอวันหลังก็เขาไมได เพราะความอยาก” 

“นักปฏิบัติธรรมมีหนาที่ทํา...”  เราไมตองอยาก เราไมตองไปขอ 

ทุกอยางมันเปนของมันเอง 

พระพุทธเจาทานตรัสวา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากเหตุ          

เ ร าต องสร า ง เห ตุ  สร า งป จ จัย  ไม ต อ งพูดมาก  ไม ต อ งคิ ดมาก                 

ประสาทวิมานในความคิดมันเกิดขึ้นไมได นอกจากโรคความคิดของเรา 

ในวันพระส้ินเดือนน้ี อันไหนไมดีก็ใหมันดับมันส้ินไป เรื่องอดีต       

เรื่องเกา ๆ ที่ เรามันประมาทพลาดพล้ัง ก็ ไมตองไปคิดมันอีกแลว             

ไมตองไปเครียดมันอีกแลว พูดก็ไมไดเรื่องอะไร  

คนเรามันชอบจมอยูในอดีต... 

ถาพูดเร่ืองอดีต หูมันกางออกมาเลย คุยเปนตุเปนตะ กี่วันกี่คืน             

ก็คุยกันไปได คนรุนเกากับคนรุนใหมมันถึงคุยกันไมได คนหน่ึงคุยอดีต          

คนหน่ึงคุยปจจุบัน เหมือนนกกับปลามันคุยกันไมได 
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พระพุทธเจาทานไมใหเราติดในอดีต เดี่ยวมันเปนเหตุ เปนภพ            

เปนชาติ ใหเราเวียนวายตายเกิด   

“ประพฤติปฏิบัติธรรมใหมันดี ๆ ปฏิบัติตัวกับใจใหเสือราย

กลายเปนพระ...” ถือวาเราเปนคนดี เปนผูโชคดี  

ขออํานวยอวยพรใหทุกทานทุกคนจงมีกําลังจิตกําลังใจในการ

ประพฤติปฏิบัติ ใหมีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่แข็งแรง ไมมีโรคทางกาย 

ทางจิตทางใจ ประพฤติปฏิบัติธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

เปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ดวยกันทุกทาน ทุกคนเทอญ... 

 

 

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ที่องคหลวงพอกัณหา สุขกาโมเมตตาใหนํามาบรรยาย 

เชาวันศุกรที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
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