
สุขที่ธรรม

โดย

พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม
วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่

 พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี 
ณ  วัดแพร่ธรรมาราม  และวัดสาขา                                                        

พุทธศักราช  ๒๕๕๒



สุขท่ีธรรม
พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม
วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่

ภาพปก 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับบนปัทมบัลลังก์

ภาพวาดสีน้ำฝีมือ
จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

โดยได้รับอนุญาตจากมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต

สงวนลิขสิทธ์ิ

ขอสงวนสิทธ์ิภาพและข้อความในหนังสือน้ี  
ไม่สมควรเผยแพร่ คัดลอก ตัดตอนโดยมิได้รับอนุญาต 
หากท่านใดประสงค์จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่เป็นธรรมทาน  
โปรดติดต่อคณะสงฆ์วัดแพร่ธรรมาราม หรือวัดสาขา

พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

ดำเนินการพิมพ์โดย

บริษัท พรีมา พับบลิชชิง จำกัด ๓๔๒ ซ.พัฒนาการ ๓๐ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๗-๕๑๑๑  โทรสาร ๐๒-๗๑๗-๕๑๗๔

ธรรมบรรณาการชุดนี้  

จัดทำด้วยปัจจัยของผู้มีจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธา 

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน 

ขอให้ผู้ได้รับโปรดน้อมนำองค์ธรรมนี้

เป็นแสงธรรมนำทางในการประพฤติปฏิบัติ

ที่เปี่ยมด้วยธรรมเทอญ



ธรรมะของพระพุทธองค์

เป็นธรรมะ “ที่ทวนกระแสทางโลก”   

เป็นธรรมะที่ขัดใจตัวเอง    

เป็นธรรมะที่เข้ามาแก้ไขตัวเอง   

เป็นการมองเข้ามาหาตัวเอง  

“เป็นปริญญาที่สูงสุด”   

ที่ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะได้รับ   

ปริญญาภายนอกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบ   

แต่ปริญญาของพระพุทธเจ้านั้นเรียนจบ 

“มันหมดความเวียนว่ายตายเกิด”



คนเก่ง  คนฉลาด  คนมีทรัพย์มาก  

ก็มีมากอยู่แล้ว  แต่คนดีนี้มีน้อย   

“คนดี”  เป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม                

ฆราวาสก็ต้องมีศีล ๕  คุณแม่ชีก็ศีล ๘    

สามเณรก็ศีล ๑๐  พระก็ศีล ๒๒๗  

เป็นคนที่เมตตา ซื่อสัตย์  กตัญญูกตเวที   

เป็นผู้ที่ไม่ลุ่มหลงในอัตตา  และเป็นคนที่รู้จักสัจธรรม     

ว่าเราเกิดมาก็ไม่ได้เอาอะไรมา  ตอนตายก็ไม่ได้เอาอะไรไป  

นี้  “คนดี”  ที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาเกณฑ์มาพิจารณา 



คำ ปรารภ 

  



  บุญ กุศล อัน เกิด ขึ้น จาก การ กระทำ ใน ครั้ง นี้ ขอ           

น้อมถวาย เป็น พุทธ บูชา  ธรรม บูชา  สังฆ  บูชา  เป็น                                                                               

อา จา ริ ย บูชาแด่ องค์ พระ อุป ัชฌาย์ ครูบาอาจารย์  บูชา 

พระคุณ อัน ประเสริฐ สูงสุด ของ มารดาบิดาผู้ให้กำเนิด  

จรรโลงสืบทอด พระพุทธ ศาสนา ให้ ยั่งยืนสถาพรสืบไป   

และ จง เป็น เหตุ ปัจจัย แห่ง มรรค ผล  พระ นิพพาน ของ   

ทุก รูป ทุก นาม เทอญ    

                   

     พระเอก ราช   เข มาน นฺ โท                                                                             
                           

 วัด แพร่ ธร รมา ราม   
อำเภอ เด่นชัย   จังหวัด แพร่   

 

 

 

คำ ปรารภ 

  พระ ธรรม คำ สอน ของ องค์ สมเด็จ พระ สัมมา สัม 

พุทธเจ้า ใน หนังสือ เล่ม น้ี    ได้ เรียบ เรียง ข้ึน จาก โอวาท ธรรม 

ท่ี องค์ หลวง พ่อ กัณห า ได้ อบรม ส่ัง สอน ลูก ศิษย์   และ พระ 

ธรรม ท่ี บันทึก ไว้ จาก องค์ ท่าน   ท่ี ได้ เมตตา ให้ ธรรมะ   เพ่ือ 

ให้ พระ ลูก ศิษย์ นำ ไป แสดง ใน โอกาส ต่างๆ   ท้ัง ท่ี ได้ จด 

บันทึก จาก องค์ ท่าน ไว้ ด้วย ตนเอง และ จาก เพ่ือน สห ธรรมิก 

ท่ี บันทึก ไว้   เพ่ือ ให้ ผู้ สนใจ ใน ธรรมะ ปฏิบัติ    ได้ ทบทวน  

ความ เข้าใจ   นำ ไป ใช้ เป็น หลัก ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   และ ใน 

การ ดำเนิน ชีวิต   

  พระ ธรรม ที่ องค์ หลวง พ่อ ได้ แสดง ไว้ จึง เป็น ธรรมะ 

จาก ใจ ท่ี บริ สุทธิ์   เป่ียม ด้วย เมตตา ธรรม ท่ี สงบ ร่มเย็น  และ 

เป็น ภาษา ง่ายๆ   เข้าใจ ได้ ไม่ ยาก   และ หาก นำ ไปประพฤติ 

ปฏิบัติ ก็ จะ นำ ความ สุข  ความ เจริญ  และ ความ สงบ ร่มเย็น 

ใจ  ให้ บังเกิด แก่ ผู้ ท่ี มี ศรัทธา ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม สืบไป           



พระอาจารย์เอกราช  เขมานนฺโท  และพระอาจารย์

พุทธศาสตร์  พุทธจาโรท่ีได้เมตตาให้คำปรึกษา  พิจารณา

ตรวจสอบต้นฉบับงานทั้ง ๒ ชิ้น  เพื่อความสมบูรณ์  

ถูกต้อง  เหมาะสม  และข้าพเจ้าตั้งใจดำเนินงานตาม

ข้ันตอนท่ีอันควรท่ีสุด  บัดน้ีจึงได้สำเร็จลุล่วงตาม  “สุขท่ี

ทำ”  ด้วยสุจริตจิต  

 ข้าพเจ้าน้อมกราบขอบพระคุณในความเมตตา

ของท่านอาจารย์พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม พระอาจารย์

กานต์  วรธมฺโม  พระอาจารย์เอกราช  เขมานนฺโท และ 

พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธจาโรเป็นอย่างสูง  และ

ขอน้อมกราบถวายกุศลผลแห่งความดีทั้งปวงนี้เป็น

อาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

น้อมกราบสำนึกในพระคุณด้วยเศียรเกล้า

              ผู้จัดทำและครอบครัว                                                                                                                  

               ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

น้อมสำนึกในพระคุณ

 ธรรมบรรณาการน้ี  ท้ังชุดประกอบด้วยเอ็มพี ๓ 

“โอวาทธรรม”  และหนังสือ “สุขที่ธรรม”  นี้เกิดด้วย  

ความเมตตาของท่านอาจารย์พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม  

โดยแท้  

 ข้าพเจ้าขอน้อมรับโอกาสอันดียิ่งนี้ด้วยเศียร 

เกล้า วินาทีนั้นจากจิตที่เปี่ยมด้วยปีติและน้อมสำนึกใน

พระคุณ  บอกว่า  “ต้องทำอย่างเต็มท่ี”  ในทุกๆ ด้าน ท่ี

จักน้อมนำองค์ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ท่ีผ่านมาทางโอวาทของท่านอาจารย์พระอาจารย์กัณหา  

สุขกาโม  เผยแพร่สู่พุทธศาสนิกชนในวงกว้างด้วยหวัง

เป็นส่วนหน่ึงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันจักนำมา

ซึ่งความเจริญในธรรม  และเป็นวิถีแห่งการประพฤติ

ปฏิบัติน้อมนำธรรมสู่ชีวิต   

 แม้ว่าธรรมบรรณาการชุดน้ีจะมีเวลาในการทำงาน

ที่จำกัด  เนื่องจากประสงค์ให้ร่วมเป็นบริวารกฐินในปีนี้  

แต่ด้วยความเมตตายิ่งของพระอาจารย์กานต์  วรธมฺโม 



 ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับผู้ร่วมศรัทธาในธรรม

บรรณาการชุดนี้ทุกท่าน  ทุกอย่าง  ทุกทาง  ทั้งผู้ร่วม

ศรัทธาผลิตงานและผู้ร่วมศรัทธาถวายปัจจัยที่กล่าวถึง  

หรือมิได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้  ที่ร่วมกันทำธรรมะให้แพร่

หลาย ด้วยหวังผลให้เกิดความสนใจในธรรม  และเป็น

กำลังให้พระพุทธศาสนาสถิตมั่น 

 ขอให้ชาวพุทธมีดวงตาเห็นธรรม ประพฤติปฏิบัติ

น้อมนำธรรมสู่ชีวิต ด้วยสุขที่ธรรมเทอญ

ขออนุโมทนายินดี

     ผู้จัดทำและครอบครัว
         ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

 

บทกล่าวจากใจ       

       

 ด้วยจิตตั้งมั่นที่ทำอย่างเต็มที่และหวังนำมาซึ่ง 

การแบ่งปันธรรมะ  อันประกอบด้วยคุณภาพที่เปี่ยมด้วย

ใจของธรรมบรรณการในชุดน้ี  ข้าพเจ้าปลาบปล้ืมในความ

เอ้ือเฟ้ือ  อนุเคราะห์ของผู้ร่วมศรัทธาทุกๆ ท่าน  และการ

อนุโมทนายินดีในกิจน้ีของบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า

เป็นอย่างยิ่ง  

 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ

ท่านอาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ เป็น

อย่างสูงท่ีอนุญาตให้นำภาพวาดสีน้ำ “สมเด็จพระสัมมา          

สัมพุทธเจ้าประทับบนปัทมบัลลังก์”  มาประกอบเป็นปก 

หนังสือ “สุขที่ธรรม” นี้

 และขอขอบพระคุณ  บริษัท  พรีมา  พับบลิชชิง  

จำกัด  ผู้เอื้อเฟื้อการขออนุญาตภาพประกอบปกหนังสือ   

เล่มนี้ และบริษัท เมล่อนดิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ผู้เอื้อ 

เฟ้ือออกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมในการจัดทำ เอ็มพี ๓  “โอวาท

ธรรม”  



สารบัญ

      หน้า

ความมงคลของคนอยู่ที่ไหน   ๑๙

ถึงจิต ถึงใจ ในศีล    ๒๗

ธรรมะจากใจ     ๓๓

ปล่อยวาง ว่าง สุข    ๔๓

หนทางอันประเสริฐ    ๕๑

ดับทุกข์ทุกขณะ     ๖๑

“สู้” ให้หมดกิเลส    ๖๙

ตกกระแส     ๗๙

วิถีแห่งการ “ละ”    ๙๕

ทางลัดสู่นิพพาน    ๙๙

        สุ ข      ที่ ธ ร ร ม นี้

สุ ข    นี้         ที่ ทำ ดี

สุ ข    ดี         ที่ ธ ร ร ม แ ท้

สุ ข    แ ท้      ที่ แ พ ร่ ธ ร ร ม



 ความ มงคล ของ คน อยู่ ที่ไหน 
 

 ความ มงคล ของ คน อยู่ ที่ไหน ความ มงคล ของ คน ก็ 

อยู่ ที่ จิตใจ ที่ ประเสริฐ  จิตใจ ที่ มี คุณ ธรรม  มี ความ เมตตา 

กรุณามีความ ยิ้ม แย้ม แจ่มใส 

   เวลา เช้า มงคล อยู่ ที่ ใบหน้า ตื่น ขึ้น มา ก็ ให้ มี ความ เบิก 

บาน ใจ ยิ้ม แย้ม แจ่มใส  ระลึก ถึง แต่ สิ่ง ที่ ดี นึกถึง บุญ กุศล 

ความ ดี  เมื่อ พบ หน้า กัน สิ่ง แรก ที่ ทำ ก็ คือ ให้ รอย ยิ้ม แก่ กัน         

รอย ยิ้ม ที่ เต็ม ไป ด้วย ความ อบอุ่น มี เมตตา กัน เมือง ไทย ถึง 

ได้ ชื่อ ว่า สยาม เมือง ยิ้ม 

   เวลา กลาง วัน มงคล อยู่ ที่ หน้าอก   หมาย ถึง อยู่ ที่ ใจ  คน 

เรา ทุก อย่าง อยู่ ที่ จิตใจ  ต้อง เข้า มา แก้ไข ที่ จิตใจ เหมือน กับ 

คลื่นวิทยุ ที่ ต้อง ปรับ เข้าหา กัน  เรา ต้อง ปรับ ใจ เข้าหา กัน 

ทำใจ ให ้เยน็ ไว ้กอ่น     อยา่ ไป ทำ ตาม อารมณ ์ตาม สิง่ แวดลอ้ม 

ที่ มัน ดึง ไป     ตั้ง มั่น ไว้ ใน คุณ ธรรม จะ พูด จะ ทำ สิ่ง ใด ก็ คิด 

พิจารณา ด้วย สติ ปัญญา ก่อน   ถ้า ไม่มี การ คิด พิจารณา ให้ 

รอบคอบ เมื่อ ทำ ไป แล้ว ตอน แรก อาจ สบาย แต่ ใน ภาย หลัง 

จะ ได้ รับ ความ ลำบาก เพราะ บาปกรรม มี จริง นรก สวรรค์ 

การให้ทาน

จะทำให้จิตใจของเรามีคุณธรรม  

มีจิตใจสูงขึ้น  

อาหารทางจิตใจของเรา

ก็จะได้รับมากขึ้น  

อาหารทางกาย ทำให้กายอยู่สบาย  

อาหารทางใจ ก็ทำให้จิตใจสูงขึ้น
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หรือ มัน หลง เรา จะ ได้ ละ  ได้ ปล่อย  ได้ วาง เพราะ สิ่ง เหล่า                                                                   

นี้มัน พึง มี มา ภาย หลัง    ทรัพย์ สิน เงิน ทอง   บุตร   ธิดา  ภรรยา                

สามี เหล่า นี้ มี มา ทีหลัง     ชื่อ ของ เราก็มาสมมุติขึ้น ทีหลัง    ให้ 

ระลึก นึกถึง พระพุทธเจ้า ให้ สบาย  หายใจ เข้า ให้ สบาย  

หายใจ ออก ให้ สบาย   พระพุทธเจ้า ท่านก็ เคย หลง เหมือน   

เรา แต่ ท่าน ก็ ไม่ หลง แล้ว ก็ มา สอน เรา ให้ ทำ ตาม  เรา ก็ 

ทำ ตาม ท่าน   เรา ทำใจ ให้ ว่าง ได้   ๑  -  ๒ นาที   ก็ เป็น บุญ หา 

ประมาณ มิได้   ให้ เรา ฝึก ทำใจ ให้ เป็น นิพพาน ไว้   เมื่อ เรา  

ใกล้ตาย เรา จะ ได้ รู้ วิธี ทำใจ ให้ ปล่อย วาง       

   การ ให้ ทาน เป็น สิ่ง ที่ จำเป็น ใน ขณะ ที่ เรา กำลัง ท่อง 

เที่ยว อยู่ ใน วัฏสงสาร  จะ ช่วย ย กระ ดับจิต ใจ ของ เรา ให้ สูง  

ขึ้น ทำให้ เรา มี ความ สุข  มี โภคทรัพย์  มี สมบัติ ใน ขณะ ที่ เรา 

ยัง ท่อง เที่ยว ใน วัฏสงสาร 

   การ รักษา ศีล ก็ เหมือน กัน   จะ ช่วย ยก จิตใจ ให้ สูง 

ขึ้น  เป็นการ ชำระ ล้าง บาป อกุศล ตั้ง แต่ หยาบ   ปาน กลาง  

ละเอียด ออก จาก จิตใจ ของ เรา  เรา ทั้ง หลาย ก็ ให้ มา ชำระ 

ล้างบาป อกุศล ออก จาก กาย   วาจา   ใจ ให้ บริสุทธิ์  อย่า ไป 

เอา มัน ไว้   ชีวิต ของ คน เรา ต้อง พัฒนา ให้ ดี ขึ้น  ไม่ใช่ เหมือน 

เดิม  หรือ จม หนัก ไป กว่า เก่า   ให้ ดู ตัวอย่าง องค์ สมเด็จ พระ 

มี จริง  ให้ เรา ยับยั้ง รั้ง จิตใจ เหมือน รถ ที่ ดี ก็ ต้อง มี เบรก ดี 

ระบบการ ควบคุม ก็ ดี       เรา อย่า ไป ทำ ตาม โลก ตาม อารมณ์     

ทำ ตามใจ ได้ ก็ ว่า ดี  ไม่ ได้ ตามใจ ก็ ว่า ไม่ ดี แต่ มัน เป็น สิ่ง ที่ 

ไม่ถูก ต้อง       

  พระพุทธเจ้า ท่าน ให้ เรา รู้จัก ทุกข์     เหตุ ให้ เกิด ทุกข์     ข้อ 

ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์   กลาง วัน จิตใจ ของ เรา เร่าร้อน    

สิ่ง แวดล้อม มัน กดดัน ให้ ร้อน คน หัว ดี คน ฉลาด ก็ ต้อง มี 

ความ อดทน รู้จัก พอ     สิ่ง แวดล้อม ภายนอก ทำ ไป เท่า ไหร่ 

ก็ ไม่ จบ สัก ที ถ้า ไม่รู้ จัก พอ   เรา จะ ไป แก้ สิ่ง ภายนอก ก็ ไม่ได้         

ห้าม ไม่ ให้ แก่  ให้ เจ็บ  ให้ ตาย ก็ ห้าม ไม่ ได้   ถ้า เรา ไม่รู้ จัก          

ความ จริง  และ ยอมรับ หรือ พอใจ ได้ เรา ก็ ทุกข์   

   มงคล ตอน เย็น อยู่ ที่ เท้า  ทำไม ว่า อยู่ ที่ เท้า   เท้า นี้ จะ 

นำทาง เรา เดิน ไป ไหน มา ไหน  จะ เหยียบ ย่ำ ทั้ง ของ ปฏิกูล 

และ ของ สะอาด       

   เรา ต้อง ชำระ ล้าง เท้า เรา ก่อน หลับ นอน จึง จะ เป็น 

มงคล   หมายความ ว่า ท่าน ให้ เรา ชำระ บาป อกุศล ออก จาก 

กาย  วาจา  ใจ ของ เรา   ที่ โอวาท ของ พระพุทธเจ้า ว่า   ส จิตฺต   

ปริ   โย ทป นํ     การ ชำระ จิต ของ ตน ให้ ขาว รอบ   การ ชำระ จิต 

ของ ตนเอง ก็ ดู ว่า ใจ ของ เรา เป็น อย่างไร มัน โลภ  มัน โกรธ   
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 เรื่อง บุญ เก่า กรรม เก่า ของ แต่ละคนละท่านไม่เหมือน                 

กัน     บาง คน อายุ ยืน   บาง คน อายุ สั้น  บาง คนสุขภาพ ดี     บาง  

คน สุขภาพ ไม่ ดี   บาง คน พิการทางกาย  ทาง ระบบ สมอง     

อัน นี้ ก็ เนื่องจาก กรรม เก่า  ความขยัน อดทน ใกล้เคียงกัน      

แต่ความ ร่ำรวย แตก ต่าง กัน แม้แต่ชื่อ เสียง เกียรติ ยศ                                                                

ตำแหน่ง ก็ ต่าง กัน       ซึ่ง ก็ ล้วนมา จาก กรรมเก่า ทั้ง นั้น   

  ตวัอยา่ง นาง วสิาขา มหา อบุาสกิา ทา่น เปน็ ผู ้ม ีบญุมาก 

ได้ บรรลุ ธรรม เป็น พระ โสดา บัน ตั้ง แต่   ๗   ขวบ  ทุก คน    

เคารพ รกั นบัถอื       ถงึ แมว้า่ จะ ม ีความ สะดวก สบาย  ทา่น ก ็ไม ่

ลืม พระ รัตนตรัย  ปรารภ ทำ แต่ ความ ดี อยู่ เสมอ  นาง วิสาขา 

นั้น มี ความ งาม   ๕   ประการ เรียก ว่า   เบญจ กัลยาณ ี   คือ มี                  

ผม งาม   มี ฟัน งาม     มี ผิว งาม     มี เล็บ งาม     และ มี วัย งาม                                                               

คือ งาม ทุก วัย  เมื่อ มีอายุ มาก แล้ว ก็ มี ความ งาม อยู่ มาก  จน 

ดู ไม่ ออก ว่า นาง วิสาขา คือ คน ไหน     เมื่อ นั่ง อยู่ ท่ามกลาง ลูก 

หลาน บริวาร ทั้ง หลาย     จน เมื่อ นาง ลุก ขึ้น ด้วย วัย อัน ชรา               

ต้อง ใช้ มือ ค้ำ ยัน พื้น ยืน ขึ้น จึง รู้ ว่า เป็น นาง วิสาขา   ทุก คน 

ก็ รัก นาง วิสาขา    แม้แต่ โค ก็ ยัง กระโดด ออก จาก คอก ตาม         

นาง วิสาขา ไป     ข้า ทาส บริวาร มากมาย ก็ อยาก ตาม นาง ไป 

อยู่ ด้วย 

สัมมา สัม พุทธ เจ้า  และ พระบาท สมเด็จ พระเจ้า อยู่ หัว ของ 

เรา   ที่ ท่าน ทำความ ดี ตลอด เวลา 

  การ ทำบุญ สุน ทาน ตาม พระ ธรรม คำสอนของพระ 

พุทธเจ้า เป็นการ สร้าง เหตุ ปัจจัย เข้า สู่ คุณ งาม ความ ดี     

เพราะ ธรรม ทั้ง หลาย เกิด แต่ เหตุ     เย   ธมฺ มา   เหตุ   ปพฺพ วา     

“ความ ดี ” เป็น สิ่ง จำเป็น ที่ จะ ต้อง ทำ  เหมือน กับ ลม หายใจ 

เข้า ออก ที่ จำเป็น ต้อง หายใจ       เช่น   กราบ พระ ทุก วัน   ทำวัตร 

สวด มนต์ ทุก วัน   นี้ เป็น เรื่อง จำเป็น เหมือน กับ ลม หายใจ     

ถ้า เรา ไม่ หายใจ ก็ ตาย  “ถ้า เรา ไม่ ทำความ ดี เรา ก็ ตาย จาก 

ความ ดี ”    หาก ทำความ ดี ทุก วัน เป็น ปฏิปทา     ก็ จะ ทำให้ 

ตนเอง มี หลัก การ มี จุดยืน   

  ความ ดี นี้ เรา ต้อง ทำ  จะ ขี้ เกียจ ขี้ คร้าน ไม่ ได้   ไม่ ว่า เป็น 

การ งาน หรือ การ ปฏิบัติ ธรรม เรา ต้อง ทำ เรา ถึง จะ สบาย ใน 

บั้นปลาย เพราะ ความ ขี้ เกียจ ขี้ คร้าน นี้ ไม่ ดี   ความ ดี นี้ ขยัน    

ก็ ต้อง ทำ ไม่ ขยัน ก็ ต้อง ทำ  ต้อง ทำ ตลอด ทั้ง กาย   วาจา   ใจ               

 ที่ เรา ไม่ เข้า ถึง คุณ ธรรม ก็ เพราะ ความ ขี้ เกียจ ขี้ คร้าน     

ขยัน ถึง ทำ  ไม่ ขยัน ก็ ไม ่ทำ   ให้ เห็น โทษ เห็น ภัย ใน วัฏสงสาร     

เห็น ภัย ใน การ เวียน ว่าย ตาย เกิด     เหมือน คนจน เห็น ภัย ของ 

ความ ยากจน   
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  เมื่อ นาง ไป สู่ ตระกูล ของ สามี ซึ่ง ไม่มี ศรัทธา ใน พระ 

รัตนตรัย นาง จึง พูด เตือน สติ ให้ พ่อ สามี ซึ่ง เป็น เศรษฐี ผู้ 

มีความ ตระหนี่ ว่า   บริโภค ของ เก่า   คือ กิน บุญ เก่า อยู่   ไม่   

สะสม บุญ ใหม่  จน พ่อ สามี กลับ ใจ มา นับถือ พระ รัตนตรัย 

เป็น ที่ พึ่ง อัน สูงสุด ของ ชีวิต 

  พวก เรา ทกุ คน ก ็มาส วา่ง  ม ีความ สขุ     ม ีความ รำ่รวย     ม ี

รถ     ม ีบา้น     เรา ก ็มา เพิม่ บารม ีของ เรา ดว้ย การ ให ้ทาน   รกัษา 

ศีล   เจริญ ภาวนา     

  การ ให้ ทาน จะ ทำให้ จิตใจ ของ เรา มี คุณ ธรรม  มี จิตใจ 

สูง ขึ้น   อาหาร ทาง จิตใจ ของ เรา ก็ จะ ได้ รับ มาก ขึ้น อาหาร 

ทาง กาย ทำให้ ร่างกาย อยู่ สบาย    อาหาร ทาง ใจ ก็ ทำให้ 

จิตใจ สงบสบายใจ สูง ขึ้น  มหาชน ส่วน ใหญ่ นั้น ยัง ไม่ เห็น 

คุณค่าในการ เสีย สละ ใน การทำ  ทำ ไป ก็ ทำ สัก แต่ ว่า ทำ 

ตาม ประเพณี     ทำ ตาม ปู่ย่า ตา ยาย ยัง ไม่ เข้า ถึง จิต ถึงใจ   ไม่ 

เหมือน กับ พระ อริย เจ้า ที่ ท่าน เต็ม เปี่ยม ด้วย การ ให้ ทาน  ใน 

การ รักษา ศีล     เจริญ ภาวนา   

   พระอริยเจ้าครั้งพุทธกาล ตั้งแต่พระพุทธองค์ยัง                                                                                                                 

ทรงพระชนม์อยู่ ที่ท่านยังไม่ได้บวช ท่านก็ยังเป็นพระ 

โสดาบันบ้าง พระสกทาคามีบ้าง พระอนาคามีบ้าง              

บางท่านมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน เพราะท่านให้ 

ทานใน อดีตไว้ น้อย     แต่ ทาง จิตใจ ท่าน ก็ เป็น ผู้ ที่ รู้จัก พอ     

ท่าน จึง เป็น ผู้ ที่ ร่ำรวย ทาง จิตใจ     เวลา พระ ไป ภิกขา จาร 

บิณฑบาต ท่าน มี ข้าว จาน เดียว   ท่าน ก็ ตักบาตรให้ พระ 

ไป หมด  จน พระพุทธ องค์ ท่าน ได้ บัญญัติ พระ วินัย     ห้าม 

ภิกษุ ไป บิณฑบาต ใน ตระกูล ที่ ได้ รับ สมมุติ ว่า เป็น เสขะ    ถ้า 

พระรูปใดไป รับ บิณฑบาต ก็ ต้อง อาบัติ   แสดง ให้ เห็น ว่า                      

พระ อริย เจ้า ท่าน มี จิตใจ ยินดี ใน การ ให้ทา นอ ย่าง เต็ม 

เปี่ยม   

  การ รักษา ศีล ก็ เหมือน กัน  ท่าน ก็ รักษา ศีล ให้ บริสุทธิ์ 

เต็ม เปี่ยม   เต็ม    ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  ให้ ดู ที่ เจตนา ของ เรา    

เจตนา ที่ จะ ละ  ที่ จะ งด เว้น   ไม่ ลังเล สงสัย  ไม่ ลูบคลำศีล         

การ รักษา ศีล เป็น ของ ง่าย ถ้า เรา ดู ที่ เจตนา ของ เรา  บาง 

ทีก็ กลัว ที่ จะ รักษา ศีล  กลัว จะ อยู่ กับ เพื่อน กับ สังคม                                  

ลำบาก ยาก ใน การ เข้า สังคม นี้ ยัง เป็นการ เข้าใจ ผิด   การ 

ทำความ ด ีตอน แรก ยาก บา้งเปน็ ธรรมดา  แต ่ที ่เรา สบาย ได ้

ก็ เพราะ เรา มี ศีล  ถ้า เรา รักษา ศีล ได้ เรา ก็ ไม่ ไป ตก นรก     เป็น 

มนุษย์ ที่ สมบูรณ์  รูป สวย รูป งาม มี โภคทรัพย์ 



การปฏิบัติรักษาศีลนั้น   

สำคัญอยู่ที่เจตนา 

ให้เรามีเจตนาในการรักษา

ทั้งกาย  วาจา  และใจให้บริสุทธิ์

ก็ชื่อว่าเราได้รักษาศีล  

ต้องรักษาให้ถึงจิตถึงใจ       

รักษาด้วยความพอใจสบายใจ

 ถึ ง จิ ต    ถึ ง  ใ  จ    ใ  น  ศี ล 
 

  ให้  เรา สร้าง  ความ ศรัทธา ใน พระพุทธเจ้า  ที่  

ท่าน ได้ บำเพ็ญ บารมี มา จน ได้ เป็น พระพุทธเจ้า เป็น 

พระศาสดา ของเหล่า เทวดา และ มนุษย์ ทั้ง หลาย ได้ นำ 

พระ ธรรม มา ตรัสสอน เรา ให้ ออก จาก กอง ทุกข์   ซึ่ง ตอน 

แรก พระองค์ ทรงดำริ ว่า จะ ไม่ ตรัส สั่ง สอน แล้ว   แต่ ด้วย 

พระ มหากรุณาธิคุณ ที่ มี ใน พระ ราช หฤทัย ของ พระองค์   

จึง ทรง ได้ โปรด สั่ง สอน เวไนย สัตว์ ทั้ง หลาย   ให้ เรา มี 

ความ ศรัทธา อย่าง มาก และ ตั้ง มั่น อย่าง เต็ม หัวใจ ใน องค์                                     

พุทธ เจ้า  พยายาม น้อม จิตใจ เข้าหา พระพุทธเจ้า  เข้าหา 

พระ รัตนตรัย   กราบ พระ   ไหว้ พระ   นั่ง สมาธิ   สวด มนต์   ให้ 

ทา นทุกๆ  วัน     

  ตั้ง มั่น ใน ศีล ปฏิบัติ ใน ศีล ไม่ ให้ ง่อน แง่น คลอนแคลน 

ไม่ให้ ลูบคลำ ศีล   ให้ ตั้ง มั่น ให้ เต็ม   ๑๐๐   เปอร์เซ็นต์ อย่าง 

พระอริย เจ้า ทั้ง หลาย      ส่วน มาก เรา จะ กลัว ที่ จะ รักษา ศีล   

กลัว จะ รักษา ไม่ ได้    ให้ เข้าใจ ว่าการ มี ศีล   หรือ การ ปฏิบัติ 

รักษา ศีล นั้น   สำคัญ อยู่ ที่ เจตนา ให้ เรา มี เจตนา ใน การ 

รักษา ทั้ง ทาง กาย   วาจา   และ ใจ ให้ บริสุทธิ์   ก็ ชื่อ ว่า เรา 
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ได้รักษาศีล       “ ต้อง รักษา ให้ ถึง จิต ถึงใจ”    รักษา ด้วยความ                      

พอใจ สบายใจ  เพราะ ชีวิต ของ เรา นี้ สำคัญ มาก  เกิด มา 

ก็ อย่าให้ พลาดโอกาส  อย่า ให้ เสีย โอกาส ที่ ใหญ่ หลวง นี้  

ธรรมะของ พระพุทธเจ้า เป็น ภาค ปฏิบัติ  เรา ต้อง เอา มา 

ปฏิบัติ   เรา ต้อง ทำให้ ดี ยิ่ง ๆ     ขึ้น ไป ให้ สม่ำเสมอ     

  เมื่อ เรา รักษา ศีล ได้ ด้วย เจตนา ที่ บริ สุทธิ์สม่ำเสมอ 

เป็น ปฏิปทา   สมาธิ ของ เรา ก็ จะ เกิด เพราะ มี ศีล เป็น พื้น ฐาน     

เหมือน เรา ปลูก บ้าน  เรา ต้อง มี ที่ดิน มี การ ตอก เสา เข็ม มัน 

ถึง จะ ตั้ง อยู่ ได้ มั่นคง   ศีล ก็ เหมือน กัน เป็น พื้น ฐาน ให้ เกิด 

สมาธิ     ให้ สมาธิ มี ความ มั่นคง     ถ้า เรา รักษา ศีล ได้ อย่าง 

สมำ่เสมอ     สมาธ ิของ เรา ก ็จะ เกดิ ขึน้ อยา่ง สมำ่เสมอ     ยิง่เรา 

รักษา ศีล ได้บริสุทธิ์ เท่า ไหร่  สมาธิ ของ เรา ก็ ยิ่ง บริสุทธิ์     ศีล 

ที่ พระพุทธเจ้า สอน นั้น     มี ศีล ทาง โลก ก็ มี     ศีล เข้า ถึง พระ 

นิพพาน ก็ มี ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ ยิ่ง   เป็น จุด มุ่ง หมาย ของ พระพุทธ 

ศาสนา     

  ถ้า เรา รักษา ศีล   ๕   ได้ เรา ก็ได้ พ้น จาก อบาย ภูมิ ไม่ตก 

นรก   ถา้ เรา ยงั ไม ่ถงึ นพิพาน  เรา ก ็ม ีแต ่ความ สขุ ความ เจรญิ 

ใน ภพ ชา ติ ต่อ ๆ   ไป ทรัพย์ สมบัติ  แก้ว  แหวน  เงิน  ทอง  

ความสุข สบาย ต่างๆ    นั้น เขา ช่วย เรา ได้ แต่ เพียง ชาติ นี้  ส่ง 

เรา ได้ ก็ แต่ เพียง เชิง ตะกอน   สิ่ง ใด ที่ ผิด แล้ว พระ อริย เจ้า 

ท่านจะ ไม่ยอมละเมิด  ท่าน จะ ยอม ตาย เพื่อ รักษา ศีล   

  ตัวอย่าง เรื่อง ของ พระ สา รี บุตร ที่ ท่าน อาพาธ อยู่ ใน ถ้ำ     

คยุ กนั ถงึ เรือ่ง อาหาร ที ่ฉนั แลว้ หาย อาพาธ กบั พระ มหา โมค 

คัล ลา นะ       เทวดา ได้ยิน จึง เข้า ฝัน ให้  ชาว บ้าน นำ อาหาร นั้น 

มา ใส่ บาตร ถวาย พระ       ซึ่ง พระ สา รี บุตร ท่าน พิจารณา อยู่ 

ว่า เป็น วจี วิญญัติ     ท่าน จึง ไม่ ฉัน     กลับ เท อาหาร นั้น ทิ้ง ไป 

เสีย     ด้วย อานุภาพ ของ การ รักษา ศีล นั้น     โรค ปวด ท้อง ของ 

ท่าน   ก็ หาย โดย ฉับ พลัน   

  แต่ คน ส่วน มาก จะ ไม่ เห็น โทษ ใน การ ผิด ศีล       มี ความ 

กล้า หาญ ใน การ ทุศีล      ถึง วันพระ วัน อุโบสถ ก็ มา วัด มา 

เพิ่ม กำลัง จิต กำลัง ใจ ใน การ สร้าง ความ ดี  มา รักษา ศีล   ๕                                                            

ศีล   ๘   มา ถวาย ทาน   ฟัง ธรรมะ   อย่าง องค์ หลวง ปู่ มั่น                           

หลวง ตาม หาบัว    หลวง ปู่ ชา     หลวง พ่อ พุธ    ท่าน อาจารย์ 

พุทธทาส ท่านก็ หนัก แน่น ใน ศีล   ท่าน จึง เป็นพระ อริย เจ้า   

เรา ต้อง เดิน ตาม รอย พระ อริย เจ้า  การ ปฏิบัติ ธรรม ถ้า เรา 

ทำ ไม่ จริง ก็ ไม่ เกิด ประโยชน ์เท่า ที่ ควร ได ้มา ก็ เสีย ไป  บวก  

ลบ  คูณ  หาร แล้ว  ก็ ยัง ไม่ แน่ ว่า เรา จะ ได้ กำไร หรือ ขาดทุน     

แต่ ถ้า เรา ตั้ง มั่น จริง ๆ     เรา จะ ได้ กำไร แน่   ทุก คน ต้อง ทำ เอง 
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เหมือน ทาน ข้าว     หายใจ ทุก คน ก็ ทำ เอง   

  การ ปฏิบัติ ธรรม ก็ เหมือน กัน ต้อง ทำ เอง   การ ปฏิบัติ 

ธรรม ยิ่ง มี ความ สำคัญ ยิ่ง กว่า เรา ทาน ข้าว  ยิ่ง กว่า เรา ไม่มี 

ลม หายใจ เสีย อีก  เพราะ เมื่อ เรา ตั้ง ใน ศีล แล้ว แม้ จะ หมด    

ลม หายใจ     เรา ก็ได้ ไป อยู่ ใน ภพ ภูมิ ที่ สูง ๆ     ยิ่ง ขึ้น ไป   บางที 

เรา รักษา ศีล เรา ก็ สงสัย ว่า มัน ผิด หรือ ถูก  ผู้ ปฏิบัติ ธรรม           

อย่า ลังเล สงสัย     ถ้า สงสัย ก็ อย่า ฝืน ทำ  ถ้า ทำ แล้ว ท่าน ก็ 

ถือว่าผิด    พระพุทธเจ้า ท่าน ไม่ ให้ ทำ   ให้ เรา ดู เจตนา ของ 

เรา ว่า เรามี ความ เห็น แก่ ตัว ไหม  เรา มัก ง่าย ไหม  เดี๋ยว จะ 

เป็นการ ฟรี สไตล์ ไป    เป็นการ ว่าง ที่ ไม่ ถูก ต้อง  เป็นการ ว่าง 

ของ สามัญ ชน   ไม่ใช่ ว่าง ของ พระ อริย เจ้า             

  ผู ้ที ่ตัง้ มัน่ ใน ศลี แลว้ จะ เปน็ ผู ้ที ่ม ีความ องอาจ กลา้ หาญ 

สง่า ผ่าเผย    เพราะ ตนเอง ไม่มี ความ ผิด ใน ใจ  ไม่มี ขโมย ใน 

จิตใจ   ไม่มี ความ กลัว เลย ว่า จะ ตก นรก   เพราะ ว่า รู้ อยู่ เต็ม  

ใจ วา่ ตน ไม ่ตก นรก     มนั รู ้ชดัเจน เหน็ นรก เหน็ สวรรค ์ใน จติใจ 

ชดัเจน     รู ้วา่ ตนเอง ไม ่ไป หลง อยู ่ใน นรก     เหน็ นรก ชดัเจน จน 

กลัว   และ ออก จาก นรก สู่ สวรรค์   และ นิพพาน ตาม ลำดับ   

เพราะ จิตใจ นั้น รู้ ชัดเจน สว่างไสว     

  ชีวิต นี้ ไม่ เป็น หมัน  ชีวิต นี้ ไม่ สาย   ขอ ให้ ทุก ท่านทุก 

คน ประพฤติ ปฏิบัติ ตั้ง แต่ โอกาส บัดนี้ ไป อย่าได้ผัดวัน                                                                                               

ประกนั พรุง่ ตอ่ รอง เรือ่ย ไป     ตอ้ง ใหม้คีวามเหน็ ความ เขา้ใจ 

อย่าง ถูก ต้อง ชัดเจน  และ มี เจตนาตั้ง อกตั้งใจปฏิบัติอย่าง 

เต็ม ที่ ด้วย ความ สม่ำเสมอ 



ความเพียรเป็นส่ิงท่ีต้องกระทำในวันน้ี      

อย่าปล่อยให้โอกาสให้เวลา 

ท่ีมีค่าอันใหญ่หลวง

เกิดความเสียหาย    

เพราะว่าชาติน้ีเราเกิดมาเป็นชาติท่ีประเสริฐ      

เป็นมนุษย์ท่ีประเสริฐแล้ว

ถ้าเราไม่ปฏิบัติ  ไม่ต้ังใจปฏิบัติ       

เรามีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้ว

คือตายจากคุณธรรมของพระอริยเจ้า

ธ ร ร ม ะจ า ก  ใ  จ 

 

นะโม   ตัส สะ   ภะคะ วะ โต   

อะระ หะ โต  สัมมา สัม พุทธ สั สะ 

  บัดน้ี จัก ได้ น้อมนำ โอวาท ธรรม คำ สอน ของ องค์ สมเด็จ 

พระบรม ศาสดา สัมมา สัม พุทธ เจ้า   ท่ี พ่อ แม่ ครูบา อาจารย์ 

ท่าน ได้ ปรารภ ฝาก มา ถึง พุทธ บริษัท ท้ัง หลาย เพ่ือ จะ ได้ 

น้อมนำ มา ประพฤติ ปฏิบัติ  ขอ จง ต้ังใจ ฟัง ให้ สบาย   หายใจ 

เข้า ก็ สบาย . . .   หายใจ ออก ก็ สบาย . . .  มี สติ รู้ตัว พร้อม ให้             

สบาย . . .  หายใจ เข้า สงบ เย็น สบาย . . .   หายใจ ออก ก็ สงบ เย็น 

สบาย . . .  เรา หายใจ เข้า สบาย ออก สบาย  ก็ เป็น บุญ เป็น กุศล 

ทุก ลม หายใจ เข้า ออก   นตฺถิ   สนฺ ติ   ปรํ   สุข  ํ  สุข อ่ืน ย่ิง กว่า ความ 

สงบ ไม่มี 

  พระพุทธเจ้า สอน เรา ให้ ทำใจ สบาย   เรา ก็ ต้อง ทำใจ   

ให ้สบาย เหมอืน ที ่ทา่น ทรง สอน เรา    พระพทุธเจา้ ทา่น ทำใจ 

สบาย อย่างไร   เรา ก็ น้อม ใจ ของ เรา ให้ มี ความ สบาย อย่าง   

นั้น  ให้ ใจ ของ เรา เย็น  ให้ ใจ ของ เรา เบิก บาน ผ่องใส    ให้ ใจ 

ของ เรา ยิ้ม   มี ความ สุข     มี สติ     รู้ตัว ทั่วพร้อม ให้ สบาย 
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  การ เจริญ ปัญญา เป็น ไตร สิกขา สูงสุด ใน พระพุทธ 

ศาสนา   ให ้พจิารณา รา่งกาย ของ เรา ยก ขึน้ สู ่พระ ไตร ลกัษณ ์   

ให้ ลอก หนัง ออก ให้ หมด   เพราะ หนัง เป็น สิ่ง ปกปิด ที่ ทำให้ 

ทุกคน หลง   เอา ออก ที ละ อย่าง ให้ เรา เห็น ชัดเจน ด้วย ใจ     

จึงค่อย เปลี่ยน ไปๆ  ที ละ อย่าง ๆ       

  ปฏิบัติ อย่าง น้ี เพ่ือ จะ ทำลาย อัตตา ท่ี ยึดถือ ว่า เรา  ว่า 

ของเรา   พิจารณา วัน หน่ึง หลาย ๆ   คร้ัง ย่ิง ดี   เพ่ือ ให้ ใจ ของ 

เราเกิด ความ ชำนาญ   และ ยอมรับ ความ เป็น จริง ว่า ไม่ใช่ ตัว 

เรา   

 ไม่ใช่ พิจารณา ครั้ง เดียว เพียง ผิว เผิน     หรือ ว่า นาน ๆ    

ถึง จะ พิจารณา ครั้ง หนึ่ง   อย่าง นี้ ไม่ ถูก ต้อง    เพราะ ความ 

เพียรไม่ ติดต่อ กัน   เหมือน คน โบราณ เขา เอา ไม้ไผ่ มา สีไฟ     

สี ให้ เป็น ไฟ     สี แล้ว หยุด     สี แล้ว หยุด     สี เท่าไร ก็ ไม่ สามารถ 

เกิด ไฟ ได้   เพราะ ว่า ความ เพียร ไม่ ติดต่อ กัน     

  ฉันใด การ พิจารณา ต้อง พิจารณา ต่อ เนื่อง กัน ไปไม่ 

ให้ ขาด สาย   การ พิจารณา เรา ไม่ ต้อง ใช้ สมาธิ ลึก เกินไป   

เพราะถ้า ลึก มาก มัน จะ พิจารณา ไม่ ออก   จิตใจ จะ ไม่ 

ทำงาน     

  ถ้า เรา น่ัง สมาธิ   หรือ ดู อารมณ์ เกิด ดับ อย่าง เดียว 

ปัญญาจะ เกิด น้อย   เม่ือ เรา ออก จาก สมาธิ แล้ว เรา เจอ ส่ิง 

แวดล้อม เม่ือไร   เม่ือ เรา เผลอ จิตใจ ของ เรา ก็ จะ หว่ัน ไหว ไป 

กับ ส่ิง แวดล้อม     เพราะ เรา ยัง ไม่ ได้ ถอน ราก  ถอน โคน   ถอน 

ราก เหง้า ความ ยึดถือ   เพ ราะสัง โยชน์ ข้อ แรก ก็ คือ   สักกาย          

ทิฏฐิ     เรา ต้อง ทำ ลาย สัง โยชน์ ใน ข้อ น้ี ให้ ได้ ด้วย การ พิจารณา 

ให้ รู้ แจ้ง ตาม เป็น จริง   ให้ พิจารณา ให้ เห็น ทุกข์   เพราะ ว่า มี 

แต่ทุกข์ เกิดขึ้น   ทุกข์ ตั้ง อยู่   ทุกข์ ดับ ไป   นอกจาก ทุกข์ แล้ว 

ก็ไม่มีอะไร   

  ที่ เรา เห็น ทุกข์ ไม่ ชัดเจน   ก็ เพราะ อิริยาบถ ทั้ง  ๔   มัน 

ปดิบงั     ปดิบงั อยา่งไร     เมือ่ เรา นัง่ นาน   เรา ก ็เปลีย่น อริยิาบถ   

เมื่อ เรา นอน  เรา ก็ เปลี่ยน อิริยาบถ  เมื่อ เรา เดิน มาก  เรา ก็ 

เปลี่ยน อิริยาบถ   เมื่อ เรา หิว กระหาย   เรา ก็ ดื่ม เรา ก็ บริโภค   

คอย เปลี่ยน อยู่ ตลอด เวลา   ที่ จริง ความ สุข นั้น ไม่มี   เพียง แต่ 

เรา เปลี่ยน อิริยาบถ ให้ บรรเทา ทุกข์ เท่านั้น       

  เรา ได ้เพลดิเพลนิ ใน เสยีง เพ ราะๆ    กลิน่ หอม ๆ     สมัผสั 

กับ สิ่ง สวยงาม เรา ก็ เพลิน ไป   เพลิน ไป อยู่ กับ กอง ทุกข์ ทั้ง 

สิ้น   มัน มี ความ เพลิน อยู่ อย่าง นี้ ตลอด ทั้ง วัน ทั้ง คืน   ด้วย 

อิริยาบถปิดบัง อยู่ ทำให้ เรา มอง ไม่ เห็น จน แก่  จน เจ็บ   จน 
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ตาย   เรา ก็ ยัง ไม่ ยอมรับ ว่า อัน นี้ ไม่ใช่ ตัว   ไม่ใช่ ตน ของ เรา 

  เมื่อ เรา เห็น ทุกข์   เห็น โทษ ใน ความ ทุกข์  ใน การ เกิด    

แก่   เจ็บ   ตาย   ทั้ง ทาง กาย   ทาง ใจ   เรา ก็ จะ มี ความ เบื่อ หน่าย   

คลาย ความ ยึดถือ   แล้ว ตั้ง อกตั้ง ใจ ปฏิบัติ ตาม รอย ของ 

พระพุทธเจ้า และ พระ อรหัน ตา ขีณาสพ เจ้า ทั้ง หลาย 

  ไม่มี ความ ลังเล สงสัย ใน พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ 

สงฆ์   มอบ กาย ถวาย ชีวิต ปฏิบัติ ตาม องค์ สมเด็จ พระ สัมมา 

สัม พุทธ เจ้า ด้วย เจตนา ที่ เต็ม เปี่ยม ด้วย ความ จริงใจ  ด้วย 

ความ บริสุทธิ์   ไม่มี อะไร ยับยั้ง รั้ง จิตใจ ของ เรา ไว้ ได้     เพราะ 

หนทาง นี้ ทาง เดียว เท่านั้น จะ นำ เรา ออก จาก ทุกข์   ออก 

จากวัฏสงสาร ได้  เพราะ สิ่ง ภายนอก เรา ก็ รู้ อยู่ แล้ว ว่า ช่วย 

เหลือ เรา ได้ เพียง เท่า นี้ เอง 

  พุทธ บริษัท ผู้ ที่ เห็น ภัย ใน วัฏ สงสาร ย่อม ที่ จะ นำ เอา 

นิสัย ของ พระพุทธเจ้า มา เป็น ที่ พึ่ง     นิสัย ของ พระพุทธเจ้า 

คือ อะไร  ?     ก็ คือ   ศีล   สมาธิ   ปัญญา  พระพุทธเจ้า ท่าน 

บอก ว่า อย่างไร เรา ก็ ทำ อย่าง นั้น  ท่าน บอก หยุด   เรา ก็ หยุด   

ท่าน บอก ให้ เรา ทำ   เรา ก็ ทำ  ทั้ง ๆ    ที่ เรา ก็ ไม่รู้ เหตุผล ว่า                                                                               

ทำ ไป ทำไม  เหมือน กับ เด็ก ๆ   ที่ เขา ศึกษา เล่า เรียน   เขา 

ก็ ไม่รู้ว่า เรียน ทำไม   แต่ เมื่อ เรียน สำเร็จ แล้ว   เขา ถึง รู้ 

อานิสงส์ใน ภายหลัง 

  บุคคล ผู้ หวัง ความ เจริญ ย่อม อดทน ใน เบื้อง ต้น   ย่อม 

มี ความ เพียร ใน เบื้อง ต้น   ถึง จะ มี ความ สบาย ใน บั้นปลาย   

คน ที่ ไม่มี ความ อดทน   ไม่มี ความ เพียร   นั่น คือ คน ไม่รู้ จัก 

ทุกข์ ไม่รู้จัก เหตุ ให้ เกิด ทุกข์   ไม่รู้ จัก ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ                  

ดับ ทุกข์    เพราะ ฉะนั้น ความ เพียร เป็น สิ่ง ที่ ต้อง กระทำ ใน 

วัน นี้   อย่า ปล่อย ให้ โอกาสให้ เวลา ที่ มี ค่า อัน ใหญ่ หลวง 

เกิด ความ เสีย หาย    เพราะ ว่า ชาติ นี้ เรา เกิด มา เป็น ชาติ ที่ 

ประเสริฐ   เป็น มนุษย์ ที่ ประเสริฐ แล้ว   ถ้า เรา ไม่ ปฏิบัติ  ไม่ 

ตั้งใจ ปฏิบัติ เรา มี ชีวิต อยู่ ก็ เหมือน กับ ตาย แล้ว   คือ ตาย              

จาก คุณธรรมของ พระ อริย เจ้า 

  สัง โยชน์   คือ ความ ผูก ใจ ยึดถือ ของ สัตว์ โลก   ซึ่ง เป็น 

สิ่ง เหนียว แน่น เป็น สิ่ง อาลัย อาวรณ์   ไม่มี ใคร อยาก ที่ จะ ตัด   

อยาก จะ ปล่อย   อยาก จะ วาง   ไม่ อยาก ทิ้ง สิ่ง เหล่า นั้น   อยาก 

จะ ตาย กับ สิ่ง เหล่า นั้น     การ ที่ เรา จะ ละ ได้   เรา ต้อง เห็น โทษ 

จริง ๆ  ใน การ เวียน ว่าย ตาย เกิด   เรา ต้อง ตัดสิน ใจ อำลา 

จากไป เสีย   ซึ่ง ต้อง ให้ พละ กำลัง จิต มาก พอ สมควร ตาม 

ลำดับ ของ ความ ยึดถือ 
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 พระพุทธเจ้า ทั้ง หลาย   พระ อริยเจ้า ทั้งหลาย ท่าน 

จึง สอน ให้ เรา ตาย เสีย ก่อน ตาย   ตายเสีย ก่อน ตาย ใน ที่ 

นี้   หมาย ถึง   “ กิเลส มัน ตาย ”   การ ที่ เรา จะ ตัด อะไร ให้ ได้ 

แต่ละ อย่าง ทาง จิตใจ ของ เรา นี้ รู้สึก ว่า โลก นี้ มัน สะท้าน 

หวั่น ไหว ไป หมด เพราะ จิตใจ มัน จะ หงาย ของ ที่ คว่ำ อยู่ 

มัน เป็น เรื่อง ใหญ่ มาก   ขอ ให้ ทุก ท่าน ทุก คน พยายาม 

ขุด ราก ขุด โคน สัง โยชน์ความ ยึด มั่น ถือ มั่น  ธรรมะ ภาค                                                                       

ปฏิบัติ ต้อง ปฏิบัติ อย่าง นี้ 

 เรื่อง ศีล ก็ ให้ เรา ยึด ให้ มั่น อย่า ไป ลูบคลำ  ให้ มี เจตนา    

ที่ จะ ปฏิบัติ ให้ บริสุทธิ์   ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ เป็น ศีล ทาง จิตใจ 

ไม่ใช่เป็น ศีล ทาง กาย ทาง วาจา อย่าง เดียว   คือ เป็น ศีล ที่ เข้า 

ถึง จิต ถึงใจ    เพราะ เจตนา ที่ จะ รักษา ศีล ให้ บริสุทธิ์ เป็น สิ่ง 

สำคัญ       

  ถ้า มี จิตใจ อย่าง นี้ ใน การ รักษา ศีล บุคคล นั้น ชื่อ ว่า      

เป็น ผู้ ที่ ไม่ ลูบคลำ ใน ศีล    เป็น ผู้ ที่ ละ สัง โยชน์ ข้อ ที่   ๓   ได้ใน 

ภาค ปฏิบัติ   ซึ่ง เป็น คุณ ธรรม ของ พระ โสดา บัน   คือ พระ      

อริย เจ้า เบื้อง ต้น   

  ธรรมะ ของ พระพทุธ องค ์เปน็ ธรรมะ ที ่ทวน กระแส ทาง 

โลก  เป็น ธรรมะ ที่ ขัดใจ ตัว เอง  เป็น ธรรมะ ที่ เข้า มา แก้ไข     

ตัว เอง  เป็นการ มอง เข้า มา หา ตัว เอง  เป็น ปริญญา ที่ สูงสุด 

ทีท่กุคน ที ่เกดิ มา เปน็ มนษุย ์ควร จะ ได ้รบั       ปรญิญา ภายนอก 

เรยีน เทา่ ไหร ่ก ็ไม ่จบ       แต ่ปรญิญา ของ พระพทุธเจา้ นัน้ เรยีน 

จบ     มัน หมด ความ เวียน ว่าย ตาย เกิด 

  ทกุ ทา่น ทกุ คน ไม ่ตอ้งการ ขดัใจ ตวั เอง   ถา้ ขดัใจ ตนเอง     

คิด ว่า มัน ไม่ ถูก จริต  มัน ไม่ ถูก นิสัย  ไม่ใช่ ทาง สาย กลาง  คิด 

ว่า อย่าง นั้น     คน เรา มัน หลง ถ้า ได้ ตามใจ ชอบ ก็ ว่า ดี  ไม่ ได้   

ตาม ชอบ ก็ ว่า ไม่ ดี         

  ทา่น จงึ ให ้เรา ทำ ตาม คำ สอน ของ องค ์สมเดจ็ พระ สมัมา 

สัม พุทธ เจ้า  จึง ได้ ชื่อ ว่า เป็น     “  สุค โต ”    คือ ไป ด้วย ดี   เรามา                          

ส ว่าง เรา ก็ ให้ ไป สว่าง ด้วย  ฐานะ ความ เป็น อยู่ เรา ก็ ดี  มี 

ความ สขุ     ม ีความ รำ่รวย     เรา ก ็อยา่ ไป หลง ใน ความ สขุ ความ 

สบาย เหล่า นั้น  ดู อย่าง พระพุทธเจ้า ท่าน มี ความ สุข ท่าน ก็ 

ไม่ติด  ไม่ หลง 

  ให ้เรา เอา ความ สบาย ความ สะดวก นี ้มา ให ้ทาน     รกัษา 

ศีล       เจริญ ภาวนา     ถ้า ยัง ไม่ ถึง พระ นิพพาน อัน สูงสุด เรา ก็ 

มี โอกาส ได้ มนุษย์ สมบัติ   สวรรค์ สมบัติ     พรหม สมบัติ     เป็น 

พระ อริย เจ้า ตาม ลำดับ ไป     ก็ เป็น สิ่ง ที่ ประเสริฐ แล้ว   
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  ท้าย ที่สุด แห่ง การ บรรยาย ธรรมะ นี้   ขอ อวยพร ให้ ท่าน 

ทั้ง หลาย จง มีด วง ตา เห็น ธรรมะ คำ สั่ง สอน ของ องค์ สมเด็จ 

พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า   นับ ตั้ง แต่ บัดนี้ เป็นต้น ไป เทอญ  



 ป ล่ อ  ย  ว า  ง    ว่ าง    สุ ข 

 

  ใจ เป็น ธรรมชาติ ที่ บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ปราศ จาก ความ 

โลภ     โกรธ     หลง     สิ่ง ที่ เรา ดีใจ   เสียใจ     ชอบ   ไม่ ชอบ   โกรธ       

เกลียด     สงบ   ฟุ้ง ซ่าน   วิตก กังวล ใน เรื่อง อดีต อนาคต       อัน 

นี ้เปน็ อารมณ ์      เปน็ อปุาทาน   ใจ นี ้เหมอืน พระจนัทร ์วนัเพญ็   

ปราศ จาก เมฆ หมอก   สว่างไสว   แต่ เมฆ หมอก มา ผ่าน ไป 

ทำให้ มืดมัว  

 พระพุทธเจ้า จึง สอน เรา ทำใจ สบาย   คือ หายใจ 

เข้า ออก สบาย   “  เรา ไม่มี หน้าที่ ให้ สงบ หรือ ไม่ สงบ    เรา 

มีหน้า ที่ หายใจ เข้า ออก สบาย ”   เรา ไม่มี หน้าที่   ที่ เรา จะ ไป                                                 

จัดไปทำไป ห้ามเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  นินทา  สรรเสริญ  

เรามีหน้า ที่ หายใจ เข้า ออก สบาย อย่าง เดียว     หายใจ เข้า 

ออกสบาย เขา้ ไว ้  ทกุ ๆ     อริยิาบถ       อยา่ ไป วุน่ วาย อะไร     ปกต ิ

ตา ก้าวก่าย หู     หู ฟัง เสียง วุ่น วาย ไป หมด     

  สงัขาร ทัง้ หลาย เปน็ ทกุข ์อยา่ง ยิง่     ให ้รูจ้กั ความ ปรงุแตง่   

เหมือน กับ เขา ปลูก บ้าน   เขา หา เสา   เหล็ก  ไม้ มา ปลูก บ้าน   

ให้ รู้จัก ว่า นี่ คือ ความ ปรุง แต่ง   เป็น นั่น เป็น นี่   เป็น ความ ยึด 

ความ ถือ     เรา ต้อง ฝึก ใจ ของ เรา ให้ สงบ   เมื่อ มัน จำเป็น เรา  

ละสักกายทิฏฐิ  คือละความยึดถือ

ในตัวตนของตนและคนอื่นๆ  

ให้จิตใจเข้าสู่ฐานของความสงบเป็นลำดับไป

จนสามารถพังทลายตัวอวิชชา  

คือความไม่รู้เท่าทันความจริงของสังขารทั้งหลายได้  

ให้จิตใจตกกระแสพระนิพพาน

เป็นดวงใจที่รู้ ตื่น เบิกบาน  

เป็นพุทโธ  พุทธะ  เต็มดวงใจของเรา
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ให้ พิจารณา   เกสา   โลมา   นขา   ทนฺ ตา   ตโจ     เพื่อ ให้ เกิด ความ 

ปล่อย วาง   ว่าง   สุข   เอก คัค ตา   เพื่อ สัมผัส กับ ธรรมะ   

   พิจารณา ความ เกิด   แก่   เจ็บ   ตาย   ภาวนา ไป พิจารณา 

ไป ต้อง อาศัย การ ภาวนา  พิจารณาให้ มัน เกิด ปัญญา  ให้ 

เห็น ความ ไม่ แน่นอน   ไม่ เที่ยง  เปลี่ยน ไป ทุก ลม หายใจ  

เคยอยู่ ด้วย กัน ก็ จาก กัน เขา เคย ชอบ ก็ ไม่ ชอบ   เปลี่ยน 

ไปเรื่อย      กรรมฐาน ๕   ที่ กุล บุตร ลูก หลาน บวช มา พระ                       

อุป ัชฌาย์ต้อง ให้ กรรม ฐาน  ถ้า อุป ัชฌาย์ ไม่ ให้ เอง ก็ ต้อง 

มอบหมาย ให้ พระกร รม วาจา หรือ ครู อาจารย์ ให้ บอก กรรม 

ฐาน  ทั้ง  ๕   ประการ   มี   เกสา   โลมา   นขา   ทนฺ ตา   ตโจ     ผม   

ขน   เลบ็   ฟนั   หนงั   ถา้ เรา ไม ่ซึง้ ใน พระ ธรรม ของ พระพทุธเจา้   

เราก็ นึก ว่าเป็น เพียง ระเบียบ ประเพณี เฉยๆ  แต่ ความ จริง 

แล้วสำคัญ มาก         

   กรรม ฐาน นี้ เอง ที่ จะ ทำ กุล บุตร ลูก หลาน ให้ เป็น พระ 

อริย เจ้า ได้   ที่ เรา มี ความ โลภ  ความ โกรธ  ความ หลง เต็มอยู่ 

ใน ใจ ของ เรา นี้    ก็ เพราะ เรา มี    สักกาย ทิฏฐิ   คือ ความ ยึด 

มั่น ถือมั่น ว่า เป็น ตัว ตน ของ เรา  เมื่อ มี ตัว เรา ก็ มี ของ ของ              

เรา   เพื่อน ของ เรา   แบ่ง เป็น พวก เรา พวก เขา   

จึง ค่อย เอา ระบบ สมอง   ระบบ ปัญญา มา ปรุง แต่ง ใช้ การ ใช้ 

งาน   คล้าย กับ เรา นำ สิ่งของ มา ใช้ งาน   เสร็จ แล้ว เรา ก็ เก็บ           

เข้า ที่ ไว้   ไม่ อย่าง นั้น จิตใจ ของ เรา ไม่มี กำลัง     

 พระพุทธเจ้า ถึง ให้ เรา เดิน ทาง สาย กลาง ไม่ ให้ เรา 

ปฏิบัติ ตาม ความ ชอบ ไม่ ชอบ    ให้ เรา มีหน้า ที่ ก็ ทำ ไป เดี๋ยว 

ผลก็ ออก มา เอง   ทำ ประโยชน์ ต่อ ตนเอง   ต่อ คน อื่น  ต่อ ส่วน 

รวม   ไม่มี ความ เห็นแก่ ตัว  ส่วน มาก เรา มา บวช เรา มา นั่ง 

สมาธิ  เรา ก็ อยาก ให้ สงบ     พระพุทธเจ้า ครูบา อาจารย์ บอก 

ว่า     เรา ไม่ ต้องการ สงบ หรือ ไม่ สงบ  เรา มีหน้า ที่ ทำ ก็ ทำ ไป   

   ตัวอย่าง   พระ อานนท์ เถระ เมื่อ การ ทำ สังคายนา ครั้ง 

แรก   พระ อานนท์ องค์ เดียว ที่ ยัง ไม่ บรรลุ เป็น พระ อร หัน ต์     

ท่าน ก็ ทำความ เพียร อย่า งอุกฤษฏ์ตลอด ทั้ง คืน ก็ ไม่ บรรลุ 

ธรรม     จน วาง ภาระ ทอด ธุระ     ไม่ บรรลุ ก็ ช่าง มัน     ท่าน ถึง 

บรรลุ ธรรม ได้ เป็น พระ อร หัน ต์             

   เรา มีหน้า ที่ ทำ ก็ ทำ ไป  ส่วน มาก ทำ น้อย ก็ อยาก ได้  

มาก  เห็น แก่ ตัว   ไม่ เคย ทำใจ ให้ สงบ แต่ ก็ อยาก สงบ  วัน           

หนึ่งๆ ใจ อยู่ ข้าง นอก   ๘๐   เปอร์เซ็นต์     ๙๐   เปอร์เซ็นต์ จะ 

มา นัง่ ให ้สงบ เลย มนั เปน็ ไป ไม ่ได ้    เรา ตอ้ง คอ่ยๆ  ทำ ไป  และ 

ต้อง ใช้ ปัญญา พิจารณา ให้ เห็น ตาม เป็น จริง   พระพุทธเจ้า 
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หนังสือ ใน โรงเรียน เรา ยัง สอบ ไม่ ผ่าน ยัง สอบ ตก ซ้ำ ชั้น อยู่       

มัน ต้องผ่าน ครูบา อาจารย์ ท่าน ว่า มัน ต้อง ผ่าน เป็น ขั้น ๆ   

ไปตั้ง แต่   ป . ๑   ป . ๒   ป . ๓   ไป เรื่อย   ผ่าน ไป ตาม ขั้น ตอน ไป คิด 

เอา เอง   คาด เดา เอง ไม่ ได้  มัน ต้อง ภาวนา พิจารณา   

  พระพุทธเจ้า ท่าน ให้ กรรม ฐาน ทั้ง   ๕   ประการ มา  

ต้องมี ความ หมาย ที่ ลึก ซึ้ง แน่นอน   ใคร ที่ บวช เข้า มา ต้อง 

ให้เรียนกรรม ฐาน  ถ้า อุป ัชฌาย์ ไม่ บอก กรรม ฐาน ก็ ต้อง 

อาบัติ  นี้ แสดง ว่า ต้อง สำคัญ มาก 

  จดุ ที ่จะ ระเบดิ ถลม่ ทลาย ภพ ชาต ิมนั ก ็เริม่ จาก ตวั นีเ้อง   

คือ การ พิจารณา กาย จน ชำนิ ชำนาญ     สำหรับ ผู้ ปฏิบัติ แล้ว 

เป็น สิ่ง สำคัญ และ จำเป็น ที่สุด กว่า งาน ใดๆ  คือ งาน ของ 

จิตใจ ที่ พิจารณา ละ สักกาย ทิฏฐิ   

  เมื่อ ครั้ง ปฏิบัติ ใน พรรษา ต้นๆ  อยู่ ที่ บ้าน สวน กล้วย       

ได้ พิจารณา กาย อยู่ ตลอด เวลา ทุก อิริยาบถ   ยืน   เดิน   นั่ง   

นอน   ทุก ๆ     ขณะ จิต   จน สามารถ แยกแยะ ร่างกาย ออก เป็น 

ส่วนๆ    จน สลาย ไป ได้   พิจารณา จน จิตใจ สงบ ร่มเย็น มาก  

จิตใจ เข้าสู่ ฐาน ที่ ตั้ง ของ จิต เดิม ได้ อย่าง สนิท แนบ แน่น   ไม่ 

หวั่น ไหว กับ อารมณ์ ต่างๆ  ที่มา กระทบ 

   ท่าน จึง ให้ พระ ภิกษุ สามเณร  หรือ ผู้ ที่ จะ บำเพ็ญ เป็น 

พระ อริย เจ้า ให้ พิจารณา ร่างกาย ของ เรา นี้ แยก ออก เป็น ชิ้น 

เป็น ส่วน   พิจารณา ดู ให้ ชัดเจน ว่า   เกสา   โลมา   นขา   ทนฺตา    

ตโจ   ผม   ขน   เล็บ   ฟัน   หนัง นี้ มัน เกิด จาก อะไร  พิจารณา 

คลี่คลาย ด้วย ความ ตั้งใจ จดจ่อ ต่อ เนื่อง   เพียร พยายาม 

แยก ออก เป็น ส่วน ๆ     แยก เอา ผม ออก   เอา ขน ออก   เอา หนัง 

ออก   เอา เนื้อ ออก ให้ เห็น เป็น โครง กระดูก ชัดเจน   พิจารณา 

ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก   พิจารณา แล้ว พิจารณา อีก ด้วย ความ ตั้งใจ               

มี สติ จดจ่อ ต่อ เนื่อง กับ งาน ของ เรา       

   ให้ เรา ทำงาน การ พิจารณา รื้อ ถอน ภพ ชาติ ของ เรา นี้       

เหมอืน กบั ที ่เรา พากเพยีร พยายาม ศกึษา เลา่ เรยีน       เรา ทอ่ง 

หนังสือ ด้วย ความ ตั้งใจ หลาย ครั้ง  ทบทวน กลับ ไป กลับ มา 

จน จำ ได ้ขึน้ใจ ฉนัใด     เรา ก ็ตอ้ง พจิารณา กาย ให ้ทะล ุทะลวง 

ชัดเจน แจ่ม แจ้ง ประจักษ์ ใน ใจ ของ เรา  ใน ร่างกาย ทุก ส่วน 

อวยัวะ ทกุ ชิน้ ใน รา่งกาย ของ เรา       ภาวนา พจิารณา จน จติใจ 

ของ เรา เขา้ สู ่ฐาน ของ ความ สงบ     ครบูา อาจารย ์ทา่น วา่ อยา่ง 

นี้     พระพุทธเจ้า ท่าน สอน อย่าง นี้   

   ที่ เรา ยัง มี ความ รัก  โลภ  โกรธ  หลง อยู่ เต็มใจ     แสดง 

ว่าเรา ภาวนา น้อย พิจารณา น้อย     ถ้า สม มุติ ว่า เรา เรียน 
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 เมื่อ ได้ พิจารณา จนเข้าใจ แจ่ม แจ้ง ใน กอง สังขาร นี้ 

แล้ว   จึง ได้ ให้ พวก เรา พยายาม พิจารณา กาย ให้ มาก   เจริญ 

ให้ มาก     ทำให้ มาก   จดจ่อ ต่อ เนื่อง ไป ไม่ ขาด ระยะ ขาดตอน     

หรือ บาง คน พิจารณา เวทนา   จิต   ธรรม   ใน ส่วน นี้ หาก เป็น ผู้ 

ม ีอนิทรยีบ์ารม ีออ่น    ก ็กลาย เปน็ สงัขาร ปรงุ แตง่ คดิ คาด เดา 

เอา เอง ไป ได้                       

  จึง ให้ มา พิจารณา กาย ของ เรา นี้ เป็น อารมณ์ ตลอด 

เวลา   เพื่อ จิตใจ จะ ได้ เข้า ใน สภาวธรรม ตาม ความ เป็นจริง     

ละ สักกาย ทิฏฐิ คือ ละ ความ ยึดถือ ใน ตัว ตน ของ ตน และ 

คน อื่น ๆ   ให้ จิตใจ เข้า สู่ ฐาน ของ ความ สงบ เป็น ลำดับ ไป   

จนสามารถพัง ทลาย ตัว อวิชชา   คือ ความ ไม่รู้ เท่า ทัน ความ 

จรงิ ของ สงัขาร ทัง้ หลาย ได ้      ให ้จติใจ ตกกระ แส พระ นพิพาน 

เป็น ดวงใจ ที่ รู้  ตื่น  เบิก บาน   เป็น พุทโธ   พุทธ ะ เต็ม ดวงใจ 

ของเรา   



  ห  น  ท า ง  อั น  ป  ร ะ เ ส ริ ฐ 

 

   การ บวช   มี บุญ ใหญ่ มี อานิสงส์ ใหญ่ เพราะ เป็นการ 

ปฏิบัติ บูชา    เป็นการ ฝึก ตนเอง   อบรม ตนเอง   สั่ง สอน 

ตนเอง   เจริญ รอย ตาม ศีล   สมาธิ   ปัญญา ของ พระพุทธเจ้า     

ฝึกอะไรก็ฝึก ง่าย  แต่ ฝึก ตน ฝึก ยาก     ทุก คน รู้ ว่า ดี ถูก ต้อง แต่ 

มันไม่ อยาก ปฏิบัติ     เพราะ มัน ติด สุข ติด สบาย     

   การ บวช การ มา ฝกึ ตน นี ้    คอื   การ มา ปราบ ผ ีปราบ อสรุ 

กาย ออก จาก ใจ     ต้อง อาศัย ศีล     ต้อง มี ข้อ วัตร ปฏิบัติ     ต้อง 

มอบ กาย ถวาย ชีวิต แด่ พระพุทธเจ้า เป็น เดิม พัน     อย่าง มาก 

ก็ แค่ ตาย เท่านั้น 

     ตาม หลกั พระ ธรรม วนิยั ของ พระพทุธเจา้     ทรง อนญุาต 

ให้ บวช ได้ ทั้ง นอก และ ใน พรรษา  ไม่มี พุทธ บัญญัติ ห้าม     ถ้า 

พระ อุป ัชฌาย์ ใด ห้าม การ บวช ใน พรรษา ก็ ต้องอาบัติ    แต่ 

ถ้าตั้งใจ บวช     ๑   พรรษา   ๓   เดือน  หรือ   ๗  วัน   ๑๕   วัน                                                                                                                     

หรือ  ๑  เดือน ก็ แล้ว แต่  ก็ ต้อง อยู่ ให้ ครบ สึก ก่อน ไม่ ได้                                                                                                                            

เพราะแสดงว่า เป็น คน จิตใจ ไม่ หนักแน่นสมาธิสั้น  ตาม 

จิตตามใจตาม อารมณ์ ตนเอง      เป็นชายหลายโบสถ์หลาย 

ศาสนา   

ตามที่พระพุทธเจ้าว่า 

เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง  

ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสมควร 

บวชน้อย บวชมากไม่สำคัญ 

อยู่ที่ตั้งใจฝึกรักษากาย วาจา ใจ

ขอให้ปรับตัวเอง  เข้าหาธรรมวินัย      

อย่าไปถือสักกายทิฏฐิ  ถือตัวถือตน 
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   ใน สังคม ใน ครอบครัว ก็ ต้องการ คน อย่าง นี้   ไม่ใช่ มี 

ความ ต้องการ แต่ ทาง วัตถุ เท่านั้น  บัณฑิต ที่ เข้า มา บวช ก็ 

ต้องทำ ตาม คุณ ธรรม ที่ พระพุทธเจ้า สอน     เมื่อ เรา ลาสิกขา 

ไป แล้ว จะ ได้ มี หลัก เกณฑ์   มี จุดยืน ที่ ประเสริฐ   ทุก วัน นี้ 

สังคมต้องการ คน ดี มี คุณ ธรรม  แม้ว่า จะ ไม่ ร่ำรวย ล้น ฟ้า   

ถ้า เรา ปฏิบัติ ตาม พระพุทธเจ้า  เรา ก็ ไม่ ยากจน  มี เครดิต ดี     

ลำบาก ก็ มี คน ช่วย   คน ไม่ ช่วย เทวดา ก็ ช่วย       อยู่ ที่ บ้าน ที่พัก 

ของ เรา ถา้ เรา ปฏบิตั ิแลว้ พระ รตันตรยั ก ็อยู ่ที ่ใจ ของ เรา     เรา 

กราบ ไป ที่ เตียง นอน ของ เรา พระคุณ พ่อ แม่ ก็ อยู่ ที่ ใจ ของ เรา 

  การ บวช ถือ เป็น หนทาง อัน ประเสริฐ เพื่อ ที่ จะ ทดแทน 

พระคุณ ของ พ่อ แม่  ผู้ มี พระคุณ ทั้ง หลาย  เป็นการ สร้าง 

บุญ บารมี ให้ กับ ตนเอง ด้วย ผู้ ที่ รู้จัก บุญ คุณ และ ทดแทน  

พระคุณ ของ ผู้ มี อุปการะ คุณ     ย่อม จะ มี แต่ ความ เจริญ         

 การ บวช นั้น มี บุญ ใหญ่ มี อานิสงส์ ใหญ่    แต่ กว่า ที่ จะ ได้ 

บุญ มาก อานิสงส์ มาก  ก็ ต้อง ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ก็ ให้ ถือศีล 

พระวินัยจะ เป็น พระ ได้ ต้อง ถือศีล ทุก ข้อ ให้ บริสุทธิ์   

  เรา ต้อง รับ ผิด ชอบ เรื่อง การ รักษา ศีล     เรา ต้อง รักษา    

เอง คน อื่น จะ ช่วย รักษา ไม่ ได้    พระพุทธเจ้า และ ครูบา 

อาจารย์ เป็น เพียง ผู้ บอก  เรา ต้อง รักษา เอง     ที่ เรา จะ ได้ผล 

  ยิ่ง บวช กลาง พรรษา ยิ่ง ดี ยิ่ง ฝึก ข้อ วัตร ได้ เข้ม ข้น   มี ครูบา 

อาจารย์ อยู่ ปฏิบัติ กัน อย่าง พร้อม เพรียง     เพราะ ฉะนั้น ต้อง 

ตั้งใจ ฝึก ปฏิบัติ บูชา คุณ พระพุทธเจ้า    บูชา คุณ บิดา มารดา     

 การ บวช มี อานิสงส์ ใหญ่ ถ้า ตั้งใจ ปฏิบัติ     บุญ กุศล 

ย่อม ถึงแก่ พ่อ แม่   บวช ไม่ใช่ นุ่ง เหลือง ห่ม เหลือง เท่านั้น ต้อง 

ตั้งใจปฏิบัติ ด้วย     สึก ออก ไป ต้อง เปลี่ยน หมด    เคย รับ ผิด 

ชอบ น้อย ก็ ต้อง รับ ผิด ชอบ ดี ขึ้น      เคย เถียง พ่อ เถียง แม่ ก็ ไม่ 

เถียง     ความกตัญญู รู้คุณ ท่าน ก็ มา อันดับ หนึ่ง     ถ้า บวช แล้ว 

ฝึกฝน ตน ได้ ดี ขึ้น อย่าง นี้ จะ บวช   ๗   วัน     ๑   เดือน     ๑   พรรษา   

หรือ   ๑   ปี ก็ จะ มี อานิสงส์ ใหญ่     มี ผล มาก     จง ตั้ง จิต ตั้งใจ ให้ 

แน่ว แน่ เพื่อ บูชา พระพุทธเจ้า     บูชา คุณ บิดา มารดา  ให้ ภาค 

ภูมิใจ ใน การ ได้ มา ปฏิบัติ 

     “ คน เก่ง   คน ฉลาด   คน มี ทรัพย์ มาก ก็ มี มาก อยู่ แล้ว     

แต่ คน ดี นี้ มี น้อย คน ดี เป็น คน ที่ ตั้ง มั่น อยู่ ใน ศีล ใน ธรรม             

ฆราวาส ก็ ต้อง มี ศีล   ๕     คุณ แม่ ชี ก็ ศีล   ๘     สามเณร ก็ ศีล   ๑๐     

พระ ก็ ศีล   ๒๒๗     เป็น คน ที่ เมตตา   ซื่อสัตย์       กตัญญู กตเวที       

เป็น ผู้ ที่ ไม่ ลุ่ม หลง ใน อัตตา  และ เป็น คน ที่ รู้จัก สัจ ธรรม ว่า 

เราเกิด มา ก็ ไม่ ได้ เอา อะไร มา  ตอน ตาย ก็ ไม่ ได้ เอา อะไร ไป     

นี้ คน ดี ที่ พระพุทธเจ้า ท่าน ยก เอา เกณฑ์ มา พิจารณา”
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สงบ ไม่ เป็นไร ให้ ร่างกาย ของ เรา นิ่ง ๆ     สบาย ๆ       ๑๕   -  ๓๐   

นาที     ถ้า ปวด เมื่อย ก็ ขยับ สัก ครั้ง หนึ่ง ฝึก ไป เรื่อย ๆ   จน 

ชำนาญ   

  การ ภาวนา นั้น     เบื้อง ต้น ต้อง ยึด   “ พุทโธ  ”   เป็น หลัก 

ทุก อิริยาบถ เลย     ถ้า เรา เจริญ วิปัสสนา เลย จะ ข้าม ขั้น ตอน 

ไป     ทำให้ ใจ ไม่มี หลัก     การ เจริญ ปัญญา ด้วย การ พิจารณา 

วิปัสสนา ก็ ไม่ เกิด ผล เท่า ที่ ควร   หรือ ไม่ ได้ ผลก ลับ กลาย 

เป็นความ ฟุ้ง ซ่าน รำคาญ  เป็น วิ ปัส สนึก  ไม่ใช่ วิปัสสนา   

เพราะ นึก เอา คาด เดา เอา แล้ว ยึด ว่า เรา รู้ จริง เห็น จริง   

 ปัญญา ที่แท้ จริง   จะ เกิด จาก ความ สงบ เยือก เย็น   สติ 

ชัดเจน อยู่ กับ ปัจจุบัน ทุก เวลา นั้น เอง  จะ สามารถ ดับ ทุกข์ 

ได้ทุก ขณะ ทุก เวลา 

  การ บวช ที ่จะ ม ีผล ใหญ ่ม ีอานสิงส ์ใหญ ่    ก ็ให ้ตัง้อกตัง้ใจ 

ประพฤติ ปฏิบัติ รักษา ศีล ทุก ข้อ ให้ ได้ บริสุทธิ์     ไม่ว่าจะเป็น 

สิกขา บท น้อย ใหญ่     ทำวัตร สวด มนต์ เดินจงกรม   นั่งสมาธิ     

นอน ดึก     ตื่น เช้า     บิณฑบาต     ทำ อะไร ให้ได้เต็มร้อยเต็มเม็ด 

เต็ม หน่วย     ตั้งใจ สำรวม รักษา กาย    วาจา    ใจ  ของ เรา ให้   

สงบ เรียบร้อย   ไม่ คึก คะนอง   สรวลเส เฮฮา     นิสัย ทาง โลก     

ความ คิด ทาง โลก     เรา ก็ หยุด มัน ไว้ ก่อน   พัก ไว้ ก่อน   เพราะ 

ใหญ่ เรา ต้อง รักษา ศีล ตั้งใจ ปฏิบัติ ไม่ ว่า อิริยาบถ ไหน  เรา 

ต้อง เอา พระพุทธเจ้า และ พระ อริย เจ้า เป็น หลัก อย่าง 

พระ สารี บุตร ที่ ท่าน ไม่ ละเมิด ศีล แม้ เพียง เล็ก น้อย นั้น เป็น 

ตัวอย่าง  ปัจจุบัน ก็ พระ อาจารย์ มั่น ที่ มี ลูก ศิษย์ เกิด ขึ้น 

มากมาย เพราะ การ รักษา ศีล       

  เดิน จงกรม ก็ ไม่มี ใคร เดิน ให้ เรา   เรา ต้อง เดิน เอง            

ขา ขวา  พุท   ซ้าย   โธ   เดิน กลับ ไปก ลับ มา         

  นั่ง สมาธิ ก็ เหมือน กัน เรา ต้อง นั่ง เอง  ที่ นั่ง เป็น หมู่ ก็ 

เพื่อที่จะ ให้ เรา มี หลัก   เรา ก็ ต้อง นั่ง ทำใจ ให้ สงบ  หายใจ เข้า   

พุท   ออก   โธ หายใจ เข้า ออก ส บาย ๆ     อยู่ กับ พุทโธ   ชำระ 

จิตใจของ เรา ออก จาก ความ คิด ความ ฟุ้ง ซ่าน ต่างๆ  ถ้า ใจ 

ของ เรา สงบ ก็ จะ มี ผล มาก   มี อานิสงส์ มาก   เรา จะ นึก พุทโธ     

ตาม ลม หายใจ เข้า และ ออก ก็ได้     

  ทุก คน สามารถ ทำได้ ไม่ เฉพาะ แต่ พระ ภิกษุ   สามเณร   

หรือ คุณ แม่ ชี เท่านั้น     ให้ เรา นึก บริ กรรม ตาม ลม หายใจ เข้า 

ออก เรื่อย ไป  บริ กร รม พุทโธ จน จิตใจ ของ เรา เป็น หนึ่ง สงบ 

เย็น  หรือ จะ นึก บริ กร รม พุทโธๆๆๆๆๆ  ติดต่อ ต่อ เนื่อง       

กัน ไป       แล้ว แต่ จริต นิสัย ของ ใคร จะ ถนัด อย่างไร       ให้ กาย 

ของ เรา ตั้ง ตรง     ครั้ง แรก นั่ง ให้ ร่าง กาย นิ่งๆ    ก่อน     ใจ ยังไม่ 
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   ถ้า ใคร รู้จัก จะ ทำ จิตใจ ให้ หนัก แน่น     รู้จัก มี อุเบกขา       

รู้จัก มอง เป็น อนิจ จัง   รู้จัก ทำให้ เป็น ของ ว่าง เปล่า     สิ่ง เหล่า 

น้ี ก็ จะ นำ ปัญญา มา ให้ เรา   เพราะ เรา อยู่ ใน วัด เรา ต้อง ถูก ใช้ 

งาน แม้ อยู่ บ้าน ย่ิง ต้อง ใช้ งาน  เรา จะ ได้ เป็น ผู้ หลัก ผู้ใหญ่ 

จิตใจ ไม่ หว่ัน ไหว     ยก ตัวอย่าง องค์ ในหลวง     ใคร จะ อย่างไร 

ก็ เฉย  ย่ิง เรา เป็น พระ เรา ก็ ต้อง ฝึก เฉย อย่าง น้ี แหละ  ตาม                     

หลัก พระ ศาสนา ท่าน สอน ให้ ดี ก็ ปล่อย       เพราะ รู้ ว่า ส่ิง เหล่าน้ี 

เป็น อารมณ์   เเม้ แต่ เรา ทาน ข้าว   ได้ พัก ผ่อน ถึง แม้ จะ สบาย          

ก็ ไม่ ยึดถือ  น้ี เรียก ว่า ปล่อย     ฉะน้ัน การ บวช ของ เรา คือ ได้ มา 

ฝึกอย่าง น้ี ด้วย     ให้ กุล บุตร ท่ี ฝึก   เรียก ว่า ฝึก รู้จัก ดี   รู้จัก ช่ัว      

ผิดถูก จะ ได้ เลือก เฟ้น ทำ แต่ ส่ิง ท่ี ดีๆ    ไม่ใช่ อะไร ก็ ทำ ไป หมด   

อย่าง น้ี ใช้ ไม่ ได้   โบราณ เขา ถึง ให้ บวช   ให้ เป็น ทิด   ทิด น้ี ก็ คือ 

บัณฑิต   เพ่ือ ให้ มี จุดยืน ของ ชีวิต   ว่า เรา ก็ เคย ผ่าน การ ฝึกมา 

แล้ว   

  จุดยืน ของ ทุก คน ทุก ท่าน ต้อง นำ ความ ดี ต่อ นี้ ไป ใช้   

เพื่อบูชา พระคุณ พ่อ แม่   พระ ศาสนา   ญาติ วงศ์ ตระกูล     

พยายาม สร้าง ร่มโพธิ์ ร่ม ไทร ให้ กับ ตัว เอง จะ ได้ เป็น ที่ พึ่ง 

ให้ กับ ตนเอง และ ผู้ อื่น   จะ ได้ เป็น ทรัพยากร ที่ มี คุณค่า  การ 

บวช ของ เรา ก็ จะ มี อานิสงส์ ใหญ่   ให้ ตั้งใจ ถึง จะ เหนื่อย ถึง 

สิ่ง เหล่า นี้ จะ ทำให้ ศีล ของ เรา ด่าง พร้อย     พยา ยาม เก็บ ตัว 

เพื่อ ให้ ใจสงบ  ฝึก อยู่ คน เดียว ด้วย การ นั่ง สมาธิ     ด้วย การ 

เดนิ จงกรม       เมือ่ ม ีกจิวตัร จงึ ออก มา ตาม เวลา กจิวตัร ตา่งๆ    

เรา ถือว่า บำเพ็ญ กุศล หมด     ตั้ง แต่ ปัด  กวาด  เช็ด  ถู   หรือ 

อะไร ต่างๆ  ล้วน เป็น เหตุ ให้ เกิด บุญ กุศล   

   ให้ เรา มา รู้จัก วิธี ทำใจ ให้ สงบ     โดย อยู่ กับ การ หายใจ   

อยู่ กับ การ ท่อง พุทโธ   มี สติ กับ การ ทำงาน   กับ กิจวัตร   โดย 

เฉพาะ การ ฝึก ให้ จิตใจ อยู่ กับ ลม หายใจ เข้า ออก   อยู่ กับ การ 

ท่อง พุทโธ   เป็น สิ่ง ที่ ต้อง ฝึก   เช่น   เมื่อ เรา เจ็บ ไข้ ไม่ สบาย   เรา 

เข้า สมาธิ     เรา ต้อง อาศัย อุปกรณ์ ผูก จิต     ผูก ใจ ของ เรา   

   ให้ พา กัน มา รู้จัก อารมณ์   สิ่ง ที่ กระทบ ทาง หู   ตา   จมูก   

กาย   พวก นี ้เรา เรยีก วา่ อารมณ ์    เรา ตอ้ง รูจ้กั มนั ให ้ด ี    เมือ่ เรา 

รู้จัก แล้ว   เรา พยายาม ที่ ไม่ หวั่น ไหว   ง่อน แง่น คลอนแคลน     

ไม่ ว่า จะ มา แบบ รุนแรง หรือ สวย สด งดงาม   ให้ เรา รู้จัก ว่า นี้ 

เป็น เพียง อารมณ์   ถ้า เรา รู้จัก   เรา ฉลาด   อารมณ์ ก็ จะ สลาย 

ไป  อารมณ์ นี ้ม ีปญัหา มาก     ทำให้ เรา เปน็ ประสาท   หงดุหงดิ       

ที่สุด ก็ ทำให้ เรา ทำ ตาม ความ อยาก  ชอบ   ไม่ ชอบ   เบื่อ   ไม่        

เบื่อ อย่าง นี้   
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จะ ยาก ก็ อดทน   โรงเรียน ดี ๆ    ก็ ต้อง มี ระเบียบ วินัย  ตาม 

ที่ พระพุทธเจ้า ว่า   เป็น ผู้ ปฏิบัติ ดี   ปฏิบัติ ตรง   ปฏิบัติ ชอบ     

ปฏิบัติ สมควร   บวช น้อย บวช มาก ไม่ สำคัญ   อยู่ ที่ ตั้งใจ ฝึก 

รักษา กาย    วาจา    ใจ 

  ขอ ให้ ปรับ ตัว เอง เข้าหา ธรรม วินัย อย่า ไป ถือ สักกาย 

ทิฏฐิ ถือตัว ถือ ตน     ทำ อะไร ตาม สบาย ว่า เป็น ทาง สายกลาง     

มัน ต้อง ฝืน  ต้อง อดทน  ต้อง เคารพ นอบน้อม ใน ศีล   ใน 

ระเบียบ   ใน วินัย     ถึง จะ ตาย ก็ ยอม     เพราะ   “ ศาสนา พุทธ 

เปน็ ของ ประเสรฐิ ของ สงู     ถา้ เรา ไม ่ประพฤต ิปฏบิตั ิ    มนั ก ็เปน็ 

เพียง ปรัชญา”     เป็น ธรรมดา เห มือ นทั่วๆ  ไป    ไม่มี ประโยชน์ 

อะไร   เรา มี ของ มี ค่า จึง ไม่ ทำให้ มี ค่า อะไร   พยายามสำรวจ 

ตนเอง     วา่ เรา ม ีขอ้ บกพรอ่ง ใน ธรรม คำ สอน ของ พระพทุธเจา้ 

อะไร บา้ง       แลว้ พยายาม ตัง้ ตวั แกต้วั ใหม ่    พยายาม ม ีความ 

เชื่อ มั่น ใน การ ทำความ ดี ว่า ต้อง ได้ ดี     เชื่อ มั่น ว่า ธรรม ทั้ง 

หลาย เกิด แต่ เหตุ   ถ้า จะ ดับ ก็ ต้อง ดับ เหตุ ก่อน           

  เรา อยู่ ใน สังคม เรา ก็ ปฏิบัติ ได้     เรา อยู่ ใน หมู่ คณะ     

เยอะ ๆ    เรา ก็ ปฏิบัติ ได้ที่ ว่า เรา ปฏิบัติ ไม่ ได้   คือ เรา ไม่ ได้ 

ปฏิบัติ     พิจารณา ว่า รูป ไม่ใช่ ตัว ตน     เวทนา   สัญญา   สังขาร   

วิญญาณ ไม่ใช่ ตัว ตน    พยายาม ทำ ไป   เมื่อ ตัว ตน ไม่มีแล้ว 

ใครจะ มา สุข มา ทุกข์ อยู่ เล่า มี แต่ อวิชชา ความ หลง ที่ มัน 

เกิดดับ อยู่ นี้     เมื่อ รู้จัก สมาธิ     ปัญญา เรา ก็ เจริญ     อินทรีย์ 

ก็ แก่กล้า   ให้ เรา ปฏิบัติ ให้ มี ความ กล้า ปฏิบัติ    การ ละ การ 

ปล่อย วาง ทำ ไป เรื่อย ๆ     จนกว่า อินทรีย์ มัน สมบูรณ์     ถ้าเรา 

บังคับ ตนเอง ไม่ ได้   นาน ไป ยิ่ง จะ บังคับ ตัว เอง ไม่ ได้ นะ    

เพราะ มัน ติด สุข ติด สบาย   เรา ต้อง ฝึก จริง ๆ     

  ความ สุข ที่ ว่า สุข   เรา ก็ คิด ปรุง แต่ง เอา หรอก   ความ     

ทุกข์ ที่ ว่า ทุกข์ เรา ก็ ปรุง แต่ง เอา หรอก   แท้จริง แล้ว ไม่มี อะไร     

มี แต่ ใจ ไป คิด ปรุง แต่ง เอา เอง ทั้ง นั้น 



 ดั บ  ทุ ก  ข์ ทุ ก ข ณ ะ   
 

  ให้ โอวาท ธรรม ใน ภาค ปฏิบัติ   เพื่อ ความ เข้าใจ ใน การ 

ปฏบิตัิ งา่ยๆ    เพือ่ ความ ถกู ตอ้งตา มอ ร ิยมรรค ปฏปิทา     ศลี   

สมาธิ   ปัญญา     ก็ รวม อยู่ ที่ เรา มี สติ อยู่ กับ ปัจจุบัน     

  การ ปฏิบัติ ธรรม     จะ ว่า ปล่อย ก็ ไม่ใช่     จะ ว่า ยึด ก็ ไม่ใช่   

จะ ว่า เดิน ก็ ไม่ใช่     ถอย หลัง ก็ ไม่ใช่     เพราะ การ ปฏิบัติ มัน 

ไม่ เป็น ไป เหมือน ใน ตำรา     ถ้า เรา ปฏิบัติ เคร่งเครียด     เรา ก็ 

ปวด หัว     คำ ว่า  “ ปล่อย วาง ”  ก็ ยัง มี การ ปรุง แต่ง อยู่  คำ ว่า     

“ ยึดถือ”  ก็ ยัง มี การ ปรุง แต่ง อยู่  แม้แต่ เรา คิด ว่า จะ ไม่ยึด  

ถือ  จะ ไม่ ปรุง แต่ง  แต่ สิ่ง เหล่า นี้ ก็ เป็น สังขาร อยู่  ให้ เรา รู้จัก 

ว่า สังขาร ทั้ง ปวง เป็น ทุกข์ อย่าง ยิ่ง  อัน นี้ หมาย ถึง สังขาร ใน 

จิตใจ     สังขาร ภายนอก มัน ทุกข์ อยู่ แล้ว  ให้ ละ เสีย 

  การ ปฏิบัติ ต้อง เข้าหา หลัก สภาวธรรม ความ เป็น จริง 

ทุก ๆ   อิริยาบถ   เพราะ เรื่อง จิตใจ ไม่มี อิริยาบถ  ตอน นั้น  

แหละ เรา ต้อง มี ศีล   ตอน นั้น แหละ เรา ต้อง มี สมาธิ   ตอน     

นั้น แหละ เรา ต้อง มี ปัญญา  เรา ต้อง สร้าง ศีล  สมาธิ  ปัญญา         

ให้ เกิด ขึ้น   เรา ปฏิบัติ อย่าง นี้ ธรรมะ มัน ถึง จะ เกิด ได้     ต้อง 

ปฏบิตั ิตดิตอ่ กนั สมำ่เสมอ จนกวา่ เรา จะ หมด กเิลส     เหมอืน 

การปฏิบัติต้องเข้าหาหลักสภาวธรรม

ความเป็นจริงทุกๆ อิริยาบถ 

 เพราะเรื่องจิตใจไม่มีอิริยาบถ  

ตอนนั้นแหละเราต้องมีศีล  

ตอนนั้นแหละเราต้องมีสมาธิ  

ตอนนั้นแหละเราต้องมีปัญญา  

เราต้องสร้างศีล  สมาธิ  ปัญญา  ให้เกิดขึ้น  

เราปฏิบัติอย่างนี้ธรรมะมันถึงจะเกิดได้   
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 ไม่ ให้ โทษ สิ่ง ภายนอก   ไม่ ให้ โทษว่าสิ่งแวดล้อมภาย 

นอก ไม่ อำนวย    ไม่ ดี  ที่ จริง สิ่ง ภายนอก ก็ เป็น ของ มัน อยู่   

อย่าง นั้น    ใจ ของ เรา มัน คิด ไป ให้ โทษ สิ่ง ภายนอก เอง     สิ่ง 

ภายนอก มนั ไม ่ด ี  ไม ่ชัว่   สว่น มาก ถา้ ได ้ถกูใจ ก ็วา่ ด ี ไม ่ถกูใจ 

ก ็วา่ ไม ่ด ี  ตอ้งการ ยาว มนั ก ็วา่ สัน้       ตอ้งการ สัน้ มนั ก ็วา่ ยาว 

เท่านั้น เอง  นัก ปฏิบัติ ถ้า เข้าใจ แล้ว ล่ะ ก็  ธรรมะ มัน จะ เกิด 

ขึ้นตลอด เลย             

   มนั ตอ้ง หนกั แนน่     ตอ้ง อด    ตอ้ง ทน     ทน ขนาด ไหน    ทน  

ขนาด ว่า ถึง มัน จะ ตาย ก็ ให้ มัน ตาย ไป     ถ้า เรา ไม่ อด ไม่ทน   

สมาธิ     ปัญญา  ก็ เกิด ไม่ ได้    อย่า ไป เชื่อ มัน  คน ไม่ ตาย ก็ ต้อง 

คิดต้อง ปรุง     ถ้า ไม่ คิด ไม่ ปรุง ก็ แสดง ว่า ไม่มี สติ  ไม่มี ปัญญา     

ให้ เรา เชื่อ มั่น ใน คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า     ใน พระ วินัย     ใน 

พระ ธรรม   ต้อง หนัก แน่น   นัก ปฏิบัติ ถ้า ไป เหลาะ แหละ   

หวั่นไหว     ตาม สิ่ง ต่างๆ  ก็ ทำให้ เรา ทรง พลังจิต ไม่ได้   

  การ ปฏิบัติ นี้ เหมือน กับ ว่า   เดิน หน้า ก็ ไม่ใช่  เหมือน ว่า   

หยดุ อยู ่ก ็ไมใ่ช ่      ถอย หลงั ก ็ยงั ไมใ่ช ่    การ ปฏบิตั ิมนั ตอ้ง อาศยั 

ศีล     สมาธิ     ปัญญา   

  การ ปฏบิตั ินี ้ตอ้ง อาศยั ขอ้ วตัร ปฏบิตั ิใน ปจัจบุนั     ซึง่ จะ 

เป็น ยาน นำ เรา ออก ไป ให้ ถึง สมาธิ     เมื่อ ถึง สมาธิ มัน สบาย     

เรา ตัก น้ำ ใส่ ตุ่ม     ก็ ให้ ตัก ไป เรื่อย จน มัน เต็ม   เรา จะ ปฏิบัติ               

ได้ ทุก เมื่อ   ทุก แห่ง ทุกหน   ทุก กาล ทุก เวลา   ไม่ ว่า จะ เกิด 

อะไร ขึ้น     เรา จะ ไป เลือก ไม่ ได้     ส่วน มาก เรา ไม่ ได้ ปฏิบัติ 

อยา่ง นี ้เลย     เรา ไป อยู ่แต ่ใน อนาคต    คดิ อยู ่แต ่ใน อนาคต วา่                                                                       

สิ่งโน้น แหละ จะ ดับ ทุกข์   จะ ได้ ตาม ปรารถนา  ตามใจ  ตาม 

อารมณ์  จิตใจ ของ เรา ก็ เอาแต่ เรื่อง เก่า     หนัง เรื่อง เก่า     เทป 

ม้วน เก่า มา ฉาย อยู่ นั้น แหละ   ฉาย แล้ว ฉาย อีก ไม่ อยู่ กับ 

สภาวะ ความ เป็น จริง ใน การ ดับ ทุกข์ ใน ปัจจุบัน     

 นัก ปฏิบัติ ธรรม ต้อง ดับ ทุกข์ ใน ปัจจุบัน ไป เรื่อย ๆ   “ถ้า 

ใจ ของ เรา อยู่ ใน ปัจจุบัน เรา ก็ แก้ ปัญหา ได้ ท้ัง วัน    เม่ือเรา แก้ 

ปัญหาได้ ท้ัง วัน  ปัญญา เรา ก็ เกิด ท้ัง วัน ไม่ หยุด”  เราอย่า ไป 

ประมาท ใน การ คิด ช่ัว   พูด ช่ัว  ทำ ช่ัว    เรา อย่า ประมาทอย่า  

เพลิน   เพราะ ความ ประมาท ความ เพลิดเพลิน น่ัน แหละ    คือ  

ความ พินาศ     

  สว่น มาก เรา อยู ่ดว้ย อำนาจ ของ ความ เพลนิ     เพลนิแลว้ 

ก็ ไม่รู้ ว่า ตัว เอง เพลิน    หลง ก็ ไม่รู้ ว่า ตัว เอง หลง   แต่ ถ้า เรา 

นั้น กลับ มา หา สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น กับ เรา ใน ปัจจุบัน   อัน นี้ เรา ก็ จะ รู้         

นัก ปฏิบัติ นั้น ท่าน ให้ เรา ฉลาด ให้ รู้จัก ผิด รู้จัก ถูก   ให้ ละ ผิด 

ปฏิบัติ สิ่ง ที่ ถูก   ก็ เพียง แต่ละ ผิด มัน ก็ เป็น สิ่ง ถูก เท่านั้น 
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นั่ง นาน ก็ ปวด เมื่อย     ยืนนาน ก็ ปวด เมื่อย     เกิด  แก่   เจ็บ   ตาย     

ไม่ใช่ ตัว ตน     

  การ เวียน ว่าย ตาย เกิด เป็น ทุกข์     เรา มาส ร้าง บารมี 

เพื่อ ออก จากวัฏ สงสาร   แผ่ เมตตา ให้ พ่อ แม่ บรรพ บุรุษ ผู้ มี 

พระคุณ     เจ้า กรรม นายเวร ทุก วัน   วัน ละ หลาย ๆ   รอบ ให้ 

ได้ รับ บุญ กุศล จาก การ ที่ เรา ได้ มา บวช มาส ร้าง บุญ บารมี       

ความ กตัญญู กตเวที ทำให้ มี ความ เจริญ   

 หมั่น สร้าง ความ ดี ด้วย การ กราบ พระ  ไหว้ พระ  สวด 

มนต ์ทกุ วนั       นอ้ม ใจ กราบ ให ้ถงึ จติ ถงึใจ   ตัง้ จติ ตัง้ใจ ปฏบิตั ิ

ตาม พระ อริย เจ้า     ไม่ใช่ สัก แต่ ว่า กราบ       สัก แต่ ว่า สวด มนต์   

ทำ แต่ กิริยา ภายนอก อย่าง นี้ ไม่ ได้ บุญ เลย 

           เมื่อ สมาทาน ศีล   ๕   ต้อง ตั้งใจ รักษา ให้ ดี     มี โอกาส ก็ 

รักษา ศีล   ๘   บวช เนกขัม มะ เพื่อ เพิ่ม คุณ ธรรม เพิ่ม บารมี ให้ 

เรา อยา่ง นี ้ทกุ วนั     เหมอืน กบั ชวีติ ของ เรา ม ีแต ่ลม หายใจ เขา้ 

ออก     หรอื เหมอืน ชวีติ ของ เรา ม ีเวลา อยู ่เพยีง วนั หนึง่ คนื หนึง่ 

เท่านั้น เพื่อ ทำ แต่ ความ ดี     

   นั่ง สมาธิ ให้ จิตใจ สงบ ตั้ง มั่น อยู่ ใน ความ ดี  อยู่ กับ 

พระพุทธเจ้า  หายใจ เข้า  พุท  หายใจ ออก  โธ   ก็ เป็น บุญ 

เรา ก ็ไม ่ตดิ ใน ความ สบาย     เรา เจรญิ ให ้เกดิ ปญัญา และ เรา ก ็

ไม่ ติด อะไร       เพราะ ถ้า เรา ติด อยู่ ก็ ยัง ไม่ ได้     เพราะ ทุก อย่าง 

เป็น เพียง สภาว ธรรม อัน หนึ่ง เท่านั้น เอง   

  การ ปฏิบัติ มัน ต้อง ค่อย ทำ ไป เรื่อย ๆ   จะ ไป เร่ง ผล ของ 

การ ปฏิบัติ ไม่ ได้   ให้ เหมือน น้ำ ไหล นิ่ง   ต้อง อาศัย ความ 

ซื่อสัตย์     ความ อดทน     นั่ง สมาธิ หายใจ เข้า ออก ส บาย ๆ   อยู่ 

กบั พุทโธ     เมือ่ จติใจ ของ เรา สงบ ก ็ม ีผล ใหญ ่  ม ีอานสิงส ์ใหญ ่      

สมาธิ ภาวนา ก็ ทำได้ ทุก คน       บริ กร รม พุทโธ     ให้ จิตใจ เป็น 

หนึ่ง   หายใจ เข้า   พุท   หายใจ ออก   โธ   หรือ นึก พุทโธๆๆๆ        

ให้ กาย ตรง   ตัว ตรง     เริ่ม แรก ก็ ให้ กาย นั่ง นิ่ง ก่อน   ๑๕   นาที     

๓๐   นาที     ก็ ค่อย ขยับ ครั้ง หนึ่ง   ทำ จิตใจ ให้ สบาย ถึง จะ มี ผล 

ใหญ่   มี อานิสงส์ ใหญ่   เบื้อง แรก ต้อง ยึด พุทโธ เป็น หลัก ทุก 

อิริยาบถ เลย   ถ้า เรา จะ เจริญ วิปัสสนา เลย   ก็ จะ ทำ ข้าม ขั้น 

ตอน ไป  ให้ เรา นึก พุทโธๆๆๆ    เดิน บิณฑบาต ก็ พุทโธ ทำ 

อะไร อยู่ ก็ ให้ พุทโธ   สิ่ง เหล่า นี้ เรา ต้อง ปฏิบัติ เอง     เรา ต้อง 

ขยัน   อดทน   เข้ม แข็ง   

  ให ้พจิารณา รา่งกาย ของ เรา สู ่พระ ไตร ลกัษณ ์    รา่งกาย 

ของ เรา ประกอบ ดว้ย ดนิ  นำ้  ลม  ไฟ    อาหาร เกา่     อาหาร ใหม ่    

เปลีย่นแปลง ตลอด เวลา      หา ใช ่ตวั ตน ของ เรา จรงิ ๆ      ถา้ เรา 
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ทุก ลม หายใจ เข้า ออก  การ ปฏิบัติ ธรรม ต้อง มี ความ ตั้งมั่น              

หนัก แน่น ทุก วัน ทุก เวลา   เสมอ ต้น  เสมอ ปลาย     เหมือน กับ 

ลม หายใจ เขา้ ออก     คน เรา ตอ้ง ม ีลม หายใจ เขา้ ออก สมำ่เสมอ 

ถึง มี ชีวิต อยู่ ได้   การ ปฏิบัติ ธรรม ก็ เหมือน กัน ต้อง ปฏิบัติ 

สม่ำเสมอ คุณ ธรรม ถึง เกิด ได้   ไม่ใช่ ขยัน ถึง ทำ  ไม่ขยัน ก็ ไม่ 

ทำ     เพราะ ธรรมะ ของ พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ สิ่ง ที่ ตามใจ     คน 

เรา ชอบ ทำ ตามใจ       ถ้า ทำ ตามใจ ก็ ว่า ดี     ไม่ ได้ ตามใจ ก็ ว่า 

ไม่ ดี     มัน มี อยู่ เท่า นี้ เอง   

   ดัง นั้น ขอ ให้ ทุก คน ตั้ง มั่น ใน พระ รัตนตรัย ให้ แน่ว แน่     

ชีวิต นี้ จะ ได้ ใน สิ่ง ที่ ดี ที่ ประเสริฐ ตาม รอย พระบรม ศาสดา 

สัมมา สัม พุทธ เจ้า   และ พระ อรหัน ตา ขีณาสพ เจ้า ทั้ง หลาย 

ผู้ เข้า ถึง บรม สุข ตลอด กาล     



“ สู้ ”      ใ  ห้ ห ม ด กิ  เ ล ส 

                                                                                                 

  กำหนด ให้ เห็น โครง กระดูก นั่ง ชัดเจน     เดิน ก็ ให้ นิมิต 

เห็น โครง กระดูก ทาง จิตใจ ที่ ชัดเจน       นิมิต ทาง ธรรม มัน จะ 

ได้ โผล่ ขึ้น มา บ้าง       เห็น ปกติ นี้ เค้า เรียก ว่า เห็น ทาง สัญญา   

มัน เลย ไม่ ได้ มอง เห็น ตน ว่า จะ แยกแยะ อะไร ให้ มัน เด่น ชัด       

ถ้า เรา เอา สมาธิ อย่าง เดียว ไม่ ฝึก ให้ มัน เกิด นิมิต     มัน ก็ ไม่ 

เกิด ปัญญา     มัน ก็ สงบ เฉยๆ    มัน จับ นิมิต ยัง ไม่ ได้     นิมิต เรา 

ไม่ เด่น  กรรม ฐาน เรา ยัง ไม่ เด่น     มัน ก็ ไม่ เกิด ปัญญา     มัน ไม่ 

น้อม ไป หา วิปัสสนา   

  ให้ ใจ มัน รวม เฉยๆ    กำหนด เห็น โครง กระดูก   หรือ คน 

กำลัง เปื่อย เน่า       หรือ ว่า น้ำ เหลือง กำลัง ไหล หนอน ยุบยับ     

ยุบยับ     ยุบยับ       น่า สะ อิด สะ เอียน ที่สุด เลย       ภาวนา ให้ มัน 

เหน็ อยา่ง นี ้      เดนิ อยู ่ก ็เหน็   นัง่ อยู ่ก ็เหน็     นอน อยู ่ก ็เหน็  ให ้มนั 

เหน็ ดว้ย ปญัญา ที ่กำหนด ขึน้ มา เปน็ นมิติ ที ่เดน่       เดน่ เหมอืน 

กบั ที ่เรา นกึ เหน็ ภาพ ที ่เรา ชอบ เรา หลง       ให้ มนั เดน่ อยา่ง นัน้ 

ใน ภาพ ที ่มนั เพง่ พนิจิ พจิารณา ให ้เกดิ ปญัญา           เรา กำ หนด 

บ่อย ๆ     มัน ก็ เข้ม แข็ง ขึ้น     

จะขึ้นภูเขา  มันต้องเหนื่อย  

จะข้ามทะเล  มันต้องลำบาก    

การข้ามนิวรณ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้

มันต้องเผชิญกันน่าดูล่ะ   

เผชิญกันอย่างสนุกสนานเมามันล่ะ  
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มันตะเกียกตะกาย หา น้ำ หา อาหาร     กิเลส มัน ก็ เหมือน กัน 

มัน กระวน กระ วาย ระ ส่ำ ระสาย มัน ทรมาน     เพราะ ว่า มัน 

จะ ตาย นะ   

   รู้ อย่าง นี้ เรา ต้อง ยิ่ง สู้ กัน  สู้ กัน อย่าง สนุก นะ   ถ้า ไม่สู้ 

อยา่ง นี ้มนั ก ็ไมม่ ีโอกาส สู ้นะ ถา้ เรา ไมสู่ ้อยา่ง นี ้มนั ก ็เปน็การ 

ปฏิบัติ ผิด ทาง     มัน ก็ ไม่ ได้ ทวน กระแส สิ     จะ ขึ้น ภูเขา มัน 

ต้อง เหนื่อย     จะ ข้าม ทะเล มัน ต้อง ลำบาก       การ ข้าม นิวรณ์ 

ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง นี้ มัน ต้อง เผชิญ กัน น่า ดู ล่ะ   เผชิญ กัน 

อย่างสนุกสนาน   เมา มัน ล่ะ   เรา ไม่ ได้ สู้ เลย ไม่ ยอม สู้ เลย      

แล้ว ก็ ไม่เห็น โทษ ของ ความ ที่ ตก อยู่ ใน อำนาจ ของ มนต์ ดำ 

ของ กิเลส  เลย คิด ว่า เป็น ของดี ของ วิเศษ ไป   พระพุทธเจ้า 

ท่าน บอก ว่า เห็น กงจักร เป็น ดอกบัว นะ   

   บางที เรา ฟัง ดู อย่าง นี้ มัน อาจ จะ ยัง ไม่รู้ จัก แต่ ว่า ถ้า 

เราผ่าน ไป แล้ว เรา ถึง จะ รู้จัก     เรา ฟัง คน อื่น พูด ก็ คิด ว่า เขา 

เปน็ บา้ อกี        พดู อะไร ก ็ไมรู่ ้    ไมรู่ ้เรือ่ง     มนั จะ สบาย ได ้อยา่งไร   

มี ทุกข์ เกือบ ตาย แล้ว  นี้ ว่า อย่าง นั้น     ถ้า สู้ มาก กว่า นี้ จะ ไม่ 

ทุกข์มาก กว่า นี้ หรือ  คิด ไปน่ะ       

 เรา ต้อง แก้ อารมณ์ แก้ ความ คิด   เรา ต้อง เห็น ทุกข์ 

เห็นโทษ    เดิน ไป ก้าว หนึ่ง กลับ ไป   ๓   ก้าว มัน ไม่ ได้   เดิน ไป 

๓   ก้าวกลับ ไป ก้าว หนึ่ง ค่อย ยัง ชั่ว หน่อย  มัน ยัง ไม่ ขาดทุน  

ไม่มี ใคร ช่วย เหลือ เรา ได้ เรา ต้อง ช่วย ตัว เอง    เรา ต้อง แก้  

ต้องรีบแก้ ต้อง แก้ เดี๋ยว นี้   ไม่ ต้อง รอ    เรา มี ความ เห็น ผิด     

มี ความ คิดผิด ว่า ไม่ เป็นไร หรอ กมั้ง     เรา ปล่อยไป อย่าง นี้  

วัน หนึ่ง เรา คง สู้ มัน ได้ อะไร อย่าง นี้     มัน หลอก เรา ไป เรื่อย 

มัน อาลัย อาวรณ์ นะ     เรา จำเป็น ที่ ต้อง ตัด มัน   ต้อง ทิ้ง มัน   

อย่า ไปกลัว มัน หมด รส หมด ชาติ     หมด กิเลส นั้น มัน ไม่ หมด 

รส หรอก  ยิ่ง รส หอม   รส หวาน   รส มัน   สมบูรณ์ ทุก อย่าง   

   ถ้า เรา ออก จาก สิ่ง เหล่า นี้ มัน ต้อง ทรมาน มัน ต้อง 

เหี่ยวแห้ง   เพราะ กิเลส มัน จะ ตาย เหมือน คน ป่วย นี้ ก็ 

ทรมาน  ธาตุ ขันธ์ มัน จะ แยก ออก จาก กัน อะไร แบบ นี้  แต่                     

ว่า คุณประโยชน์ ของ เรา ที่ จะ ได้ รับ มัน มาก                   

   มัน ก็ เหมือน กับ เรา เดิน ธุดงค์  เมื่อ เรา หิว น้ำ ขาด                     

แคลนน้ำ มัน ก็ ตะเกียกตะกาย หา น้ำ ดื่ม จาก หน้าผา  

ห้ามก็ยัง ไม่ ฟัง   บอก ว่า เดี๋ยว เอา ไว้ ก่อน อย่า พึ่ง ลง ไปเลย  

ให้ไป อีก หน่อยก่อน  มัน ยัง ไม่ ยอม นะ   มัน ลง ไป จน ได้     
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กับ วัน หนึ่ง กับ คืน     เรา จะ ปล่อย วาง อะไร ทุก อย่าง     ให้ เรา 

ตั้ง อกตั้ง ใจ อยู่ อย่าง นี้   ถ้า ปล่อย ได้ สัก คืน หนึ่ง ก็ ยัง ดี นะ     

  เรา ไม่ ต้อง มอง ไกล ปล่อย วาง ใน ปัจจุบัน นี้     ให้ มัน มาก 

ให ้มนัลกึ ซึง้     ถา้ รู ้ทีพ่กั     รู ้ที ่ปลอดภยั แลว้ เดีย๋ว มนั ก ็จะ เขา้ มา 

หา มนัเอง       แต ่ถา้ เรา เจรญิ แต ่สมาธ ิ    เรา ไม ่ได ้เจรญิ ปญัญา   

เรา ลมืตา เมือ่ ไหร ่กไ็ด ้เจอ กนั เมือ่ นัน้   ขาออ่น เมือ่ นัน้     เพราะ 

วา่ มนั เจรญิ สต ิสมาธ ิเฉยๆ    ปญัญา มนั ตวั สมัปชญัญะ เรา ไม ่

ได้ เอา มา ใช้ งาน   ทีนี้ ต้อง เพิ่ม เข้า อีก     

  แสดง ว่า บวช เรียน ที่ เรา ผ่าน มา นี้ ก็ ทำให้ เรา ฉลาด ก็ 

ทำให้ เรา หาย โง่     ต้อง สู้ ใหม่     ต้อง ดัด ตัว เอง     ต้อง แก้ไข ตัว 

เอง  มรรค ผล นิพพาน มัน ต้อง ผ่าน ขึ้น มา แบบ นี้ อย่าง นี้ๆ      

  นกั ปฏบิตั ิที ่ปฏบิตั ิไม ่ได ้ไม ่ผา่น     ก ็เพราะ วา่ ขาด ขัน้ ตอน 

ระดับ อย่าง นี้ๆ  คิด ว่า ไม่ สำคัญ นะ  เอา ไป เอา มา ก็ หลาย ปี 

หลาย พรรษา ก็ ไม่ ก้าวหน้า ได้ หรอก  เพราะ ว่า ไม่รู้ จัก แก้ไข 

ตัว เอง  ไม่ ได้ ปรับปรุง         

  อนิทรยี ์คน เรา มนั ก ็ไม ่เหมอืน กนั   เรา สู ้กนั เดีย๋ว นี ้แหละ 

เอา มนั หมด ไป เดีย๋ว นี ้แหละ  ถา้ มนั หมด แลว้ มนั ก ็ไมม่ ีปญัหา 

หรอก  อย่า ไป สนใจ มัน เรื่อง อื่น  ให้ คิด ว่า เรา มี ชีวิต อยู่ เดี๋ยว 

   นี้ เรา ไม่ ได้ รับ ความ สุข  เรา ต้อง กลับ มา หาความ สุข 

ทางธรรม เยอะ ๆ    กลับ มา มี สติสัมปชัญญะ     รู้ตัว สบาย 

ปล่อยวาง ทุก อย่าง  ปล่อย วาง ความ ชอบ   ความ ไม่ ชอบ      

ลาภ   ยศ     สรรเสริญ                                       

   กลับ มา หาส ติ สัมปชัญญะ  ให้ มัน สมบูรณ์ ที่ สบาย เลย       

เดิน ก็ สบาย    นั่ง ก็ สบาย     นอน ก็ สบาย     ทำ อะไร อยู่ สบาย     

เพื่อ ที่ จะ ให้ มัน มี ความ สุข ใน ทาง ธรรม     เห็น ทุก สิ่ง ทุก อย่าง 

ที่ เป็น ของ ปลอม     เป็น ของ หลอก ลวง   เป็น พยับ แดด   เป็น ลม 

ที่ ผ่าน ไป มา เฉยๆ    เรา ไป วิ่ง ตามพ ยับ แดด    ไป วิ่ง ตาม ลม 

ไป วิ่ง ตาม สิ่ง แวดล้อม   มัน ก็ ทุกข์ เรา เปล่า ๆ    นะ     

  ให ้เรา กลบั มา หา เนือ้หา ตวั เยอะ ๆ     เรา จะ ได ้เปน็ อสิระ 

เป็น ตัว ของ เรา เอง ให้ มัน มาก ๆ   นะ  ต้อง ภาวนา เข้า   ถ้า เรา 

รบัความ สขุ อยา่ง นี ้เยอะ ๆ       มนั ก ็ม ีพลงั   ได ้เหน็ สิง่ ตา่งๆ  มา 

เสียบ แทง มา ทำให้ เรา มัว หมอง     มา ทำให้ เรา สกปรก เฉยๆ      

แสดง ว่า พลัง ภายนอก มัน ดึงดูด เรา ได้     พลัง สมาธิ     พลัง 

ปัญญา เรา มัน ยัง ไม่ พอ ต้อง ภาวนา ขึ้น อีก     ทั้ง ความ สงบ ทั้ง 

ปัญญา ต้อง เพิ่ม ขึ้น อีก   

 ขา้ว เปลอืก นี ้ไม ่สำคญั สำหรบั หมา     ลาภ    ยศ    สรรเสรญิ     

สุข   ทุกข์   ไม่ สำคัญ สำหรับ เรา    ชาติ นี้ เรา จะ เอา ให้ เหมือน    
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นี้   เรา สู้ ให้ มัน หมด กิเลส ไป เลย เรื่อง มัน ไม่ หมด ก็ เอา ไว้ กัน 

ก่อน         

  เสน้ ทาง นี ้เปน็ บารม ีเปน็ เสน้ ทาง ที ่เรา เดนิ ไป         เหมอืน 

กับ เรา เดิน ไป นี้ เดิน ไป ถาง ป่า     พอ จะ ไป ถึง ตรง นั้น มัน ก็ 

หยุด แค่ นั้น     ถ้า ไป ถาง ต่อ มัน ก็ ไป เรื่อย     บาง ที เรา อาจ จะ 

คิด ว่ามัน ลำบาก  เหมือน กับ เรา ไม่ เคย งาน เรา ไม่ เป็น งาน     

แต่ ถ้า เรา เข้าใจ แล้ว  มัน ก็ เป็น ของ ที่ ง่าย มาก    ก็ บารมี คน ไม่ 

เหมือนกันน่ะ  จะ ให้ เขา เหมือน แบบ เรา ได้ อย่างไร        โรคของ 

แต่ละ คน มัน ก็ ไม่ เหมือน กัน   บาง คน ก็ โรค ปวด ท้อง   บาง     

คน ก ็โรค ปวด หวั   ปวด ขา ปวด แขง้ อะไร ไม ่เหมอืน กนั     จรติ ไม ่

เหมือน กัน     การ สั่งสม มา ไม่ เหมือน กัน นะ     แล้ว แต่ กร รม ตัว 

ไห นข อง เขา มนั จะ โผล ่ออก มา     บาง คน เขา ก ็เคย ไป เกดิ ใน ชัน้ 

พรหม นาน แล้ว    พอ ลง มา แล้ว เขา ก็ เฉยๆ  อยู่ นะ     บาง คน ก็ 

ไป เกิด ที่ สวรรค์ มา เกิด ที่ นี่ก็ มาก หน่อย อย่าง นี้     การ เกิด มัน 

ไม่ เหมือน กัน และ กรรม คน มัน ก็ ไม่ เหมือน กัน     

  กำลัง ใจ นี้ สำคัญ อย่า ไป กลัว   ทำ อะไร อย่า ไป กลัว    

อย่าง เขา เป็น นักกีฬา ระดับ โลก เขา ไม่ กลัว คู่ ต่อสู้ หรอก     พอ 

เห็น ช้าง ตัว ใหญ่ ๆ   เท่ากับ แมลง หวี่     เขา ไม่ กลัว หรอก     นัก 

ปฏิบัติ ก็ เหมือน กัน   ไม่ กลัว   สู้ มัน   อย่า ไป ท้อ ไป ถอย เนสัชชิก 

ทั้ง คืน หรือ ว่า อด ข้าว กี่ วัน   เจอ อุปสรรค อะไร ต่างๆ  นานา    

ไม่ ต้อง กลัว   ขึ้น เขา ลง ห้วย   ลง ทะเล ไม่ ต้อง กลัว  พร้อม ที่ จะ 

สู้ ทุกเมื่อ   

  ถ้า กลัว แล้ว มัน ทุกข์ ตั้ง แต่ ยัง ไม้ ได้ สู้     คิด สารพัด อย่าง   

อย่า ไป กลัว มัน   พระพุทธเจ้า ท่าน จึง ว่า พลังจิต นี้ สำคัญ   

มาก   พลังจิต เข้ม แข็ง    พลังจิต ไม่ กลัว     พลังจิต ที่ จะ สู้       พลัง 

จิต ที่ มี สัมมา ทิฏฐิ       มี กำลัง เมื่อ ไหร่ ก็ รีบ สู้       รีบ ปฏิบัติ   อย่า 

ไป ท้อแท ้ท้อถอย   ก็ สงสาร อยู่  สงสาร ถึง ได้ มี ข้อ วัตร แบบ นี้   

เข้ม แข็ง แบบ นี้     ถ้า ไม่ สงสาร ก็ ปล่อย ให้ ไป ตาม ยถากรรม   ก็ 

เพราะ ความ สงสาร ถึง ได้ มี ข้อ วัตร ปฏิบัติ ที่ หนัก แน่น  ที่ เข้ม 

แข็ง   ที่ จะ ต่อสู้ 

   เห็น เขา บอก ว่า เป็น พระ โหล ๆ   เป็น ไม่ ลำบาก   ไป 

หา เอาที่ไหน ก็ได้  ไม่ ต้อง มา หา ที่ วัด แพร่ ฯ   นี้   ปรับปรุง ตัว 

เอง ให้เต็ม ที่ นะ   อย่า ให้ เสีย ชื่อ  เสีย ประวัติ  ตอน เช้า ก็ ต้อง 

ภาวนาไม่ใช่ นอน    พิจารณา ให้ มัน เกิด สติ เกิด ปัญญา   เพื่อ 

ที่ จะ ต่อ สู้ กับ กิเลส     เพื่อ จะ เห็น สภาพ ตาม เป็น จริง    ถ้า ไป 

ฟัง เขียด มัน ร้อง ฟัง ไป ฟัง มา ก็ หลับ  ไป พิจารณา ทบทวน 

ความเกิด   ความ แก่   ความ เจ็บ   ความ ตาย   ความ ไม่มี ตัว 

ไม่มีตน     เรา ต้อง ต่อสู้ เอา อิสระ ภาพ ของ เรา คืน มา   จาก 
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ความไม่มี ตัว ไม่มี ตน           

  ดีแล้ว มัน จะ ได้ ปรับปรุง ให้ เห็น โทษ เห็น ภัย ของ ตัวเอง   

ถ้า เรา ไม่ เห็น โทษ   เห็น ภัย ของ ตัว เอง นี่     มัน ละ ไม่ ได้ นะ         

มัน ก็ ว่า แต่ ตัว เอง ถูก อยู่ อย่าง นั้น แหละ   มัน ไป ว่า คน อื่น   

โน่น ผิด  มัน เป็น โทษ ใหญ่ น่า กลัว ที่สุด   ก็ นึก ว่า มัน ถูก อยู่              

นั่น แหละ    อัน นี้ ต้อง เห็น ถึง โทษ   เห็น ความ ผิด ของ ตัว เอง                                                                           

เหน็ ความ ประพฤต ิ   เหน็ การ กระทำ ของ ตวั เอง อยา่ง ชดัเจน 

ถา้ ไม ่อยา่ง นัน้ มนั ก ็เปน็ อยา่ง เกา่ นัน่ แหละ     มนั ก ็นัง่ คดิ   นอน 

คิด    อย่าง เก่า นั่น แหละ   มัน ก็ สงวน หวงแหน อยู่ อย่าง นั้น 

แหละ     



 ต ก ก ร  ะ แ  ส 

 

   การ ภาวนา ของ เรา ไมใ่ช ่วา่ จะ เดนิ จงกรม หรอื นัง่ สมาธ ิ

เพียง แต่ เท่านั้น   แต่ ว่าการ ภาวนา ของ เรา ต้อง ทุก อิริยาบถ   

เรา จะ ต้อง จัดการ กับ ตัว เอง   อย่า ปล่อย ให้ มัน เฉย ๆ    ไป   ถ้า 

อย่าง นั้น   เรา ก็ ไม่ ได้ พัฒนา ตัว เอง   ต้นไม้ ต้น หนึ่ง   ถ้า เรา ไม่ 

เอา น้ำ ให้ เขา   ไม่ เอา ปุ๋ย หว่าน รอบ ๆ   ราก เล็ก ๆ   ราก น้อยๆ   

รากฝอย   เขา ก็ จะ ไม่ เจริญ จะ ไม่ เติบโต   มัน ก็ จะ อยู่ แห้ง แล้ง 

อย่าง นั้น   เพราะ ว่า น้ำมัน ไม่มี   ปุ๋ย มัน ไม่มี   เรา ก็ อยู่ ปกติ 

ธรรมดา ของ เรา อย่าง นี้ แหละ   แต่ ว่า เรา ไม่ ทิ้ง เรื่อง ของ จิต 

ของ ใจ การ ภาวนา   ความ เกยีจครา้น ทกุ อยา่ง   ที ่ไม ่อยาก ยดื 

เส้น ยืด สาย   ไม่ อยาก เอา ระบบ สมอง มา ใช้ ปัญญา พิจารณา   

เพือ่ ที ่ไม ่ให ้เรา กา้วหนา้ ตวั หนึง่   เรา ทำ ไป เรือ่ย ๆ    ทนีี ้มนั ก ็ไม ่

เครง่เครยีด   มนั ก ็เปน็ ธรรมชาต ิของ มนั   แต ่ถา้ เรา ไป ขยนั เปน็ 

บาง ครัง้ บาง คราว มนั เครยีด เหมอืน กนั นะ    แต ่ถา้ เรา จดัการ 

ไป เรื่อย ๆ    เรา มัน ก็ ไม่ เครียด   เรา ภาวนา ไป เดี๋ยว ปัญญา มัน 

ก็ เกิด   สมาธิ มัน ก็ เกิด เอง   

  การ บ่ม นิสัย   การ บ่ม อินทรีย์   เรา ต้อง ทำ ไป เรื่อย ๆ    

ทำ ไป ปกติ ธรรมดา   ธรรมดา อย่าง นี้ แหละ   ใคร จะ รู้ ก็ ทำ  

เก็บอารมณ์  เข้ากรรมฐาน  เก็บอารมณ์   

อารมณ์อะไรมา  ก็เก็บมันเลย 

ไม่ปล่อยมันไป  เก็บมันลงใส่ตะกร้า   

ลงใส่อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
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ใคร จะ ไม่รู้ ก็ ทำ   ทำ ของ เรา อย่าง นี้   รับ ผิด ชอบ อย่าง นี้   คน 

เราถ้ามันสบาย    มัน ก็ ไม่ อยาก ทำ อะไร   ก็ จะ อยู่ สบาย ๆ    

ไป เรื่อย   อัน นี้ มัน เป็นการ ติด   ติด สบาย   ติด สุข   เรา อย่า ไป 

สนใจความ สุข   

 ความ ดับ ทุกข์ แค่ นี้   มัน เป็น แค่ ถนน หนทาง ผ่าน   ที่พัก 

ผ่อน ข้าง ทาง เฉย ๆ    ถ้า ความ ดับ ทุกข์ มัน มี แค่ นี้   ไม่ ไหว 

เหมือน กัน นะ   ใช่ ไหม   มัน ต้อง มาก กว่า นี้   และ ต้องเป็น       

อม ตะ มาก กว่า นี้ ตาม ลำดับ   มัน จะ เหนื่อย บ้าง   ลำบาก 

บ้าง   เรา ก็ ไม่ ต้อง ไป สนใจ มัน   ความ เหนื่อย ความ ลำบาก   

ถ้า เรา สนใจ ก็ ยิ่ง อ่อนแอ   ความ อ่อนแอ มัน ครอบงำ เรา   

และ ก็ ทำให้เราขาดความ เชื่อ มั่น ใน ตัว เอง   ถ้า เรา มี ความ 

อ่อนแอ   จะ ขึ้น ภูเขา ลูก นึง มัน ก็ ท้อใจ นะ     มัน ไม่ กล้านะ   เรา 

อย่า ไป อ่อนแอ มัน   ตาย ก็ ช่าง มัน   ลำบาก ก็ ช่าง มัน   อะไร ก็ 

ช่าง มัน   มันผอม ได้  มัน ก็ ต้อง อ้วน ได้ นะ   อย่าง มาก ก็ ตาย 

เท่านั้นแหละ มัน วิตกกังวล   กลัว อย่าง โน้น อย่าง นี้   บางที 

กลัว สุขภาพ สู้ไม่ไหวกลัว ไป ต่างๆ นา นา นั่ง สมาธิ ก็ กลัว   

กลัว   กลัว นะ   ถ้า เราจะ ตั้ง สติ ให้ จิตใจ เป็น หนึ่ง อยู่ เหนือ 

นิวรณ์   กลัว พัก ผ่อน ไม่ พอ   ก็ ไป นั่ง สมาธิ หลับ   อะไรๆ  

เพราะความอ่อนแอ   พยายาม เข้ม แข็ง  พยายาม ฝืน สติ   

พยายาม ใช้ พลังจิต ให้ สติ มั่น แข็ง แรง ข้าม นิวรณ์ ไป   ถ้า มัน 

ข้าม ได้ บ่อยๆ  มัน ก็ รู้ ที่ มัน   อารมณ์ อะไร ๆ  จะ เกิด ขึ้น ก็ ช่าง 

มัน   ความ คิดอะไร จะ เกิด ขึ้น ก็ ช่าง มัน   เรา อย่า ตาม มัน ไป   

เราอย่า ไป ง่อน แง่น คลอนแคลน ตาม มัน   

  ถ้า เรา ไม่รู้ จัก อารมณ์   ปัญญา ก็ ไม่ เกิด   ถ้า เรา ไม่ อยาก 

ให้ มี อารมณ์   กลัว อารมณ์ แล้ว ล่ะ ก็   เรา ก็ ไม่ ได้ ต่อสู้ กับ 

ความจริง อีก   จิตใจ มัน ขี้ เกียจ ไม่ อยาก ทำงาน   ติด สุข อย่าง 

นี้   

  อะไร จะ เกิด ขึ้น ก็ ช่าง มัน   อะไร จะ เกิด ขึ้น เรา ก็ รู้ มัน   ยิ่ง 

แข็งแกร่ง ยิ่ง มี ปัญญา ขึ้น    อะไร ยิ่ง ไม่ ปรุง ยิ่ง ไม่ แต่ง   ยิ่ง ไม่ 

หวั่น ไหว   ยิ่ง มี ปัญญา

  เก็บ อารมณ์   เข้า กรรม ฐาน เก็บ อารมณ์ อารมณ์ อะไร 

มา ก็ เก็บ มัน เลย  ไม่ ปล่อย มัน ไป เก็บมันลง ใส่ ตะกร้า ลง 

ใส่  อนิจ จัง  ทุก ขัง อนัตตา เรา อย่า ไป ติด สุข   อย่า ให้ สมอง 

เรา เฉื่อย ช้า    เรา ต้อง เอา ตัว สัมปชัญญะ   ตัว ปัญญา   มา รู้ 

อารมณ์  รู้สติ   เพื่อ ทำการ ทำงาน เกี่ยว กับ กิเลส    นี่ นะ   ถ้า 

สมอง มัน ช้าเกิน   บางที มัน ก็ ไม่รู้ กิเลส   ไม่ทัน กิเลส   ทำไม 

มัน ถึง ช้า   เพราะ เรา ไม่ ได้ ฝึก    ฝึก รู้ อารมณ์    มัน ยัง ไม่ เป็น 

สัญชาตญาณที่จะ ป้องกัน ภัย  ที่ ว่า ลี้ ภัย   มัน ยัง ไม่ เห็น ทุกข์   
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นี้ ก็ หมาย ถึงว่า   เรา มี จิตใจ อยู่ กับ เนื้อ กับ ตัว   มี จิตใจ อยู่ กับ 

ปัจจุบัน   มี จิตใจ ที่ สบาย   อย่าง นี้ นะ   

  นัก ปฏิบัติ ต้อง มี สติสัมปชัญญะ ที่ ดี ที่ สมบูรณ์   ต้อง มี 

ความ เชื่อ มั่น ใน ตนเอง   ถ้า ทำ อะไร ไม่ แน่ใจ   ถ้า ขาด ความ 

เชื่อ มั่น ใน ตัว เอง   ลำบาก เหมือน กัน   ทำไม มัน มี ความ เชื่อ 

มั่นในตัว เอง   เพราะ ว่า จิตใจ มัน อยู่ กับ ปัจจุบัน   จิตใจ อยู่ 

กับเนื้อ กับ ตัว   จิตใจ มัน ดับ ทุกข์ ได้   อะไร ได้   เพราะ ว่า มัน 

เห็นความ ดับ ทุกข์ อยู่ ใน ปัจจุบัน นี้ แล้ว   มัน เห็น นิพพาน 

อยู่ ตรง หน้า นี้ แล้ว   มัน ไม่ ต้อง รอ นิพพาน จน ต้อง เข้า โลง   

นิพพานมัน ไม่ ใหญ่   นิพพาน น้อย ๆ  มัน ก็ เย็น   อย่าง นี้ 

นะ   มันเลย ไม่ สงสัย เรื่อง ความ ดับ ทุกข์   ถ้า เรา ไป มอง ไกล 

อย่าง นี้  คิด คำนวณ ไป อย่าง นี้   มัน ก็ มั่ว ไป หมด   สงสัย ไป 

หมด   เพราะว่า มัน ไม่ใช่ ของ จริง ชีวิต จริง   มัน อยู่ ด้วย ลม ๆ    

แล้งๆ   

  อะไร เกิด มา เรา ก็ รู้ ใน ปัจจุบัน นี้ แหละ   ใคร จะ ไป จะ มา 

ก็รู้   นั่ง มอง ดู อยู่ อย่าง นี้ แหละ    มัน จะ ไป ไหน ก็ รู้ อยู่   เพราะ   

คน มัน ไม่ ได้ ไป ไหน   คน อยู่ บ้าน คน เฝ้า บ้าน  

  เพราะ วา่ บางท ีเรา ไป ด ูหนงัสอื ด ูตำรา    ด ูอะไร ๆ  บางท ี

นิพพาน มัน อยู่ ไกล เหมือน กัน   ยิ่ง เรียน มาก   มัน ก็ ยิ่ง อยู่ ไกล   

  มัน ก็ ไม่ ยาก เท่า ไหร่   ไม่ ไกล เท่า ไหร่   เพราะ ว่า มัน อยู่ 

ใน ชีวิต ประจำ วัน   อยู่ ใน ปัจจุบัน นะ   ไม่ใช่ ว่า ของ มัน ปฏิบัติ 

ไม่ ได้ นะ   ของ มัน ปฏิบัติ ได้   ท่าน ถึง บอก ให้ ตื่น อยู่ เสมอ   ไม่ 

เห็น แก่ นอน มาก นัก   อัน นี้ ก็ พูด ตาม หลัก แล้ว     ไม่ ได้ หมาย 

ถึง นอน หลับ ทาง กาย นะ   แต่ นี้ คือ หลับ ทาง จิตใจ   จิตใจ มัน 

หลับ   จิตใจ มัน ไม่ ยอม ตื่น   จิตใจ มัน ไม่ ยอม ทำการ ทำงาน   

  สมาธ ิอยา่ง เดยีว มนั ก ็ม ีหวงั ให ้เขา้ คอก ววั เหมอืน กนั นะ    

มัน ต้อง สมาธิ กับ ปัญญา    มัน ต้อง ไป เสมอ กัน    ต้อง เสมอ กัน 

ตลอด   ถึง จะ สมดุล กัน   และ สมาธิ นี้ ชอบ หลง อยู่ ด้วย นะ   เอา 

ไป เอา มาตา มนั ขวาง ๆ    อยู ่เรือ่ย นะ   ถา้ ปญัญา ไม ่ขึน้ มา เสมอ   

ปฏบิตั ิไป ปฏบิตั ิมา บางท ีเพีย้น ไป ดว้ย   สมาธ ิอยา่ง เดยีว ชอบ 

โกรธ อยู ่เรือ่ย   ความ โกรธ รนุแรง เพราะ ปญัญา มนัไมม่ ี อะไร 

มา ขัดใจ นิด หน่อย ก็ โมโห เร็ว   ต้อง เอา ปัญญา ไปร่วมด้วย 

เสมอ ๆ  กัน   ถ้า ขาด สมาธิ   มัน ก็ ใจ ไม่ เย็น นะ  ใจ ไม่สงบ   

กรรมฐาน พา กัน อยู่ สบาย ๆ  บางที มัน ไม่ พัฒนา จิตใจ ก็ มี 

นะ   บางท ีก็ ปรุง แต่ง ไป เรื่อย   นั่ง สมาธิ ก็ ไม่ ได้ นั่ง สมาธิ   นั่ง 

ปรุง แต่ง   กว่า จะ จบ สมาธิ ก็ เวียน หัว หมด   กว่า จะ จบ ชั่วโมง 

นะ   ไม่รู้ เรื่อง ไหน เป็น เรื่อง ไหน เข้า มา   บาง คน หลับตา ก็ ไม่รู้ 

ว่า ใคร ไป ใคร มา   คน ลืมตา มัน ก็ รู้ ว่า ใคร ไป ใคร มา   ลืมตา 
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  ถ้า ตาม ความ ดับ ทุกข์ ทาง เนื้อ ทาง หนัง มัน ไม่ จบ สัก ที   

อย่าง นี้ เรา ก็ รู้ วิธี ดับ ทุกข์   เรา อยู่ ที่ไหน เรา ก็ ฝึก ดับ ทุกข์ ของ 

เรา อย่าง นั้น แหละ   เพื่อ ให้ มัน ชำนาญ  เพื่อ ให้ มัน สมบูรณ์             

ที่ เรา ฝึก กัน อย่าง นี้   ฝึก เพื่อ จิตใจ ของ เรา จะ ได้  แยก กาย        

แยก จิต   แยก ธรรม   อะไร ชัดเจน   เพื่อ ใจ ของ เรา จะ ได้ มี    

สมาธิ มี ความ ไม่ หวั่น ไหว ตาม ผัส สะ  ตาม นิวรณ์  ตาม อะไร   

ใจ ของเรา จะ ได้ เกิด ปัญญา   

  ถ้า เรา ไม่มี อุปกรณ์ ฝึก เลย      มัน ก็ ไม่ ได้ เหมือน กัน   จะ 

อยู่ เฉย ๆ  ให้ มัน ได้ บรรลุ   มัน ก็ ไม่ ได้ เหมือน กัน   มัน ต้อง 

สร้างเหตุสร้าง ปัจจัย   ถ้า มี บารมี เก่า   ถ้า ติด สุข   ถ้า ประมาท   

นี้ ก็ สู้ บารมี ใหม่ ไม่ ได้ เหมือน กัน   ( หัวเราะ  )   เศรษฐี ใหม่ มา 

เร็วก็ มี นะ   เศรษฐี เก่า ตกกระ ป๋อ งก็ มี นะ   ไม่ แน่   มัน ขึ้น อยู่ ที่ 

เรา   ขึ้น อยู่ ที่ ความ อุตสาห ะ ของ เรา   ทุก คน ก็ มา จาก พ่อ แม่ 

ธรรมดา อย่าง นี้   มา จาก ปกติ ธรรมดา   แต่ ที่ มัน จะ ไม่ ต่าง 

กันก็ เพราะ ว่า   ถ้า ท่าน องค์ นั้น ตั้งใจ ปฏิบัติ    ตั้งใจ รับ ผิด 

ชอบ  เห็น ว่า อัน นี้ แหละ   หนทาง ที่ ดับ ทุกข์ ที่แท้ จริง   และ 

เขา ก็ ก้าวไป เรื่อย   เดี๋ยว อีก หลาย ปี มอง หา กัน ไม่ เจอ แล้ว   

เหมือน กับ เรา ท่อง มนต์   ท่อง อะไร ไม่ ได้   ท่อง ไม่ ได้ เรา ก็                  

ท่อง อยู่ อย่างนั้น   เมื่อ เรา ท่อง ไม่ หยุด มัน ก็ได้ เอง   แต่ ตอน 

ท่อง ไม่ ได้ มัน ลำบาก เหมือน กัน    มัน เครียด เหมือน กัน   

ถ้า เรา กลับ มา หา ตัว เรา   กลับ มา อยู่ กับ ปัจจุบัน   รู้สึก ว่า มัน 

จะ ง่าย   รู้สึก ว่า มัน ก็ จะ ใกล้ เข้า มา   แล้ว เรา จะ รู้ วิธี ดับ ทุกข์ 

อย่าง สบาย ๆ   

 ถ้า ใจ มัน อยู่ กับ เนื้อ กับ ตัว   ใจ มัน อยู่ กับ ปัจจุบัน แล้ว   

เขา ไม่ กลัว หรอก   เขา ไม่ กลัว   จะ นั่ง กี่ วัน กี่ คืน เขา ก็ ไม่ กลัว     

จะ ตื่น ตี  ๒  ตี  ๓  เขา ก็ ไม่ กลัว   อย่าง นี้ เพราะ ว่า จิตใจ มัน 

อยู่ กับ ธรรมชาติ ที่ สมบูรณ์   ธรรมชาติ ที่ ไม่ ปรุง แต่ง   อัน 

นั้น เป็น เพียง แต่ เรา ทำ ตาม หน้าที่ เฉย ๆ  เรื่อง เวลา เรื่อง 

อะไร   มัน เป็น เรื่อง ของ นาฬิกา   หรือ ว่า ดวง อาทิตย์   อะไร 

เฉยๆ   อย่างนี้ นะ  เรื่อง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง   มัน อยู่ ที่ เรา ไป ปรุง 

แต่ง เฉยๆ เพราะธรรมชาติ มัน ก็ อย่าง นั้น แหละ   ถ้า เรา ไม่ 

ได้ นอนมันก็เหนื่อย   มัน ธรรมดา   แต่ ว่า ใจ ของ เรา นั้น   มัน 

เป็น ปกติ ของเขา อยู่ อย่าง นั้น   ใจ ของ เรา ไม่ เป็น ทุกข์   ถ้า เรา 

ไม่ ทานข้าว มัน ก็หิว   เป็น ธรรมดา   แต่ ว่า ใจ ของ เรา ไม่ เป็น 

ทุกข์   ใจ ของ เรา ไม่ ระ ส่ำ ระสาย   มัน เป็น ทุกข์ แต่ ทุกข์ ทาง 

กาย   แต่ ใจ ไม่ ได้ ทุกข์   ถ้า เรา ได้ ฝึก อย่าง นี้   ได้ สัมผัส อย่าง นี้   

เรา ก็ รู้ แนวทาง   รู้ ว่า วิธี ดับ ทุกข์ มัน ดับ อย่า งงี้   มัน ดับ ง่าย ๆ  

อย่างงี้นะ   
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  ถ้า สมาธิ เรา ดี   ความ แข็งแกร่ง ไม่ สะทก สะท้าน   มี 

อุเบกขา อย่างน้อยอย่าง นี้ นะ   วาง เฉย   มี ปัญญา   ก็ ไม่ กล้า สู้ 

เหมือน กัน   ส่วน มาก มัน จะ มา เวลา เผลอ นะ   นิสัย ไม่ ค่อย ดี 

ชอบ เปิด ประตู ให้ ขโมย   แล้ว ก็ นั่ง ดู   ขโมย เขา กลับ ไป แล้ว   ยัง 

ยกมอื บา๊ย บาย ๆ    โชค ด ีนะ คณุ   (  หวัเราะ  )   อยา่ งงี ้แหละ   สว่น 

มาก จะ เป็น อย่าง นั้น   เพราะ ว่า มัน เคยชิน นะ   

  ใน ชวีติ ประจำ วนั   เรา จะ ม ีความ รูส้กึ อยา่ง นัน้   ถา้ จติใจ 

ของ เรา    มัน ฝึก ยัง ไม่ เป็น อย่าง นี้ นะ   มัน จะ ยินดี ใน อารมณ์   

ในธัม มา รมณ์ ที่ เกิด ขึ้น   มี หัว ดี ๆ    มี ปัญญา ดี ๆ    เรา ก็ ต้อง 

เอา มา ทำงาน   เอา มา ใช้ งาน   คน เรา มัน เริ่ม เรียน ตั้ง แต่ ที่ 

เกิดมา   จน เข้า อนุบาล   เข้า   ป .   เข้า   ม .   เข้า อัน นี้ ไป เรื่อยๆ                                                                      

ทางภายนอก อย่าง นี้ นะ   มัน พัฒนา ไป อย่าง นั้น   แต่ ถ้า เรา 

ฝึกเรียน รู้ ความ คิด   รู้ อารมณ์   ฝึก ทำ จิตใจ ให้ เป็น สมาธิ  

อย่างนี้ มัน ก็ เหมือน กัน   ก็ ไม่ ต่าง กัน   แต่ นั่น มัน เป็นทาง 

ที่ เขาทำ มา หากิน กัน   อัน นี้ เป็น ทาง ดับ ทุกข์ ทาง จิตใจ   

เป็นการตัด กระ แส ทาง วัฏฏะ ทาง จิตใจ   

  อา นา ปาน สติ นี้ เรา เจริญ สม่ำเสมอ อยู่ เรื่อย ๆ    แหละดี   

เดิน เหิน นั่ง นอน อะไร   พยายาม  ฝึก หายใจ เข้า ให้ มัน สบาย 

ออก สบาย   อัน น้ี มัน จะ ฟอก จิตใจ ของ เรา ไม่ ให้ หลง อารมณ์   

  เรา เอา ร่างกาย นี้   เลือด เนื้อที่ มัน เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

นี้   อีก ไม่ นาน ก็ จะ ได้ เผา นี้   มา ทำ ประโยชน ์ให้ มัน มาก ที่สุด          

ถ้า อย่าง นั้น   เรา ก็ จะ ไม่ ได้ ใช้ ยาน พาหนะ ที่ มัน ใช้ ดี ที่สุด   ที่       

ให้ มัน เกิด ประโยชน์   ไม่ใช่ ว่า เรา จะ ทำได้ อย่าง นี้ ตลอด ไป   

ถ้า ใจ ของ เรา มัน เป็น แล้ว   มัน ก็ เป็น แล้ว ก็ แล้วไป   สิ่ง ไหนยัง 

ไม่ เป็น   เรา ก็ ต้อง พัฒนา ไป อีก   ยิ่ง ปฏิบัติ ไป ก็ ยิ่ง สบายไป 

เรื่อยละนะ  ถ้า มัน ถูก วิธี นะ   

  แต่ เดี๋ยว นี้ เรา ยัง ไม่รู้ จัก สบาย นะ   เรา เอา สบาย แต่ 

ทางเนื้อ หนัง   เขา เรียก ว่า เรา เอา สบาย ใน ทาง โลกีย์ ทาง 

เนื้อ หนัง   กาย อยู่ดี กิน ดี   มี ที่ อยู่ สบาย   พัก ผ่อน สบาย   มี ที่ 

อยู่ ที่ อาศัย สบาย   ใคร พูด ถูก หู สบาย   อย่าง นี้ นะ   เอา สบาย 

อย่างนั้น   เรา ไม่รู้ จัก สบาย ที่ มัน อยู่ เหนือ ขึ้น ไป อีก   ถ้า เรา 

อยู่ ไป เรื่อย ๆ    เรา ก็ ยิ่ง เห็น ไป เรื่อย แหละ   ถ้า เรา ภาวนา เห็น    

ทุก อย่าง   มัน ไม่ แน่  ไม่ เที่ยง   เห็น อะไร ก็ หา สาระ หา อะไร           

ไม่ ได้   ต้อง ภาวนา ตลอด    ไม่ ว่า อะไร ทุก อย่าง ต้อง ภาวนา   

 ปัญญาเรา นี้ สมาธิ ต้อง เร็ว นะ   ถ้า เป็น มีด ก็ เป็น มีด 

อย่าง คม   ไม่ใช่ มีด ทื่อ ๆ   แข็ง ด้วย คม ด้วย อย่า งงี้   ถ้า มีด                   

คม ๆ   แวววาว   โจร เห็น ก็ วิ่ง เหมือน กัน นะ   ถ้า ปืน ยี่ห้อ ดี ๆ    

อะไร เห็น ก็ วิ่ง เหมือน กัน นะ    อัน นี้ ก็ เหมือน กัน   
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(หัวเราะ )   มัน เป็น อย่าง งั้น   ต้อง ฝึก หายใจ เข้า สบาย ออก 

สบาย ให้ สม่ำเสมอ   

  ถา้ เรา ไม ่ตอ้งการ เอา สมอง เรา มา คดิ เรา ก ็อยู ่  อยู ่อยา่ง 

นั้น แหละ   อยู่ ธรรมดา   แต่ ถ้า เรา ต้องการ เอา สมอง ของ เรา 

มา ใช้ งาน   เหมือน กับ เรา จะ เอา มีด อะไร มา ใช้ อย่าง นี้ นะ   

เราก็เอา ออก มา ใช้   ถ้า เรา ไม่ ต้องการ เอา ออก มา ใช้ เรา ก็ 

เก็บ ไว้  โดยที่ เรา ไม่ ต้อง เอา ออก มา ใช้ ให้ มัน เปลือง นะ   สิ้น 

เปลือง 

 ถ้า เรา ใช้ ระบบ สมอง แบบ ไม่มี ปัญญา     ใช้ ชีวิต ก็ ไม่ เกิด 

ปัญญา   เรา จะ ต้อง ใช้ ปัญญา ใน การ บังคับ ควบคุม จิตใจ   

จิตใจ ของ เรา จะ ได้ เข้ม แข็ง   จิตใจ ของ เรา จะ ได้ แวววาว   จะ 

ชอบใจ   จะ ไม่ ชอบใจ   อะไร เรา ก็ เฉย อย่าง นี้ นะ   อยาก ฟัง 

ก็ เฉย ไม่ อยาก ฟัง ก็ เฉย อย่าง นี้   รำคาญ ก็ เฉย  ไม่ รำคาญ ก็ 

เฉยอย่างงี้   แต่ ไม่ใช่ เฉย ไม่รู้ นะ     เฉย ต้อง มี ปัญญา   

  ถ้า คน ไม่รู้ จัก ความ สงบ   มัน ก็ วิ่ง หาความ สงบ ไป เรื่อย  

ถ้า เรา รู้จัก ความ สงบ  ว่า มัน อยู่ ตรง นี้   มัน ก็ ง่าย   มัน จะ ได้ 

ไม่วุ่น วาย ตาม อารมณ์   มัน จะ ได้ ไม่ ไป โทษ โน่น โทษ นี่   โลก 

มันวิวัฒนาการ ไป ตาม กระแส ของ กิเลส   แต่ เรา ก็ ต้อง ฝึก 

หลง ต่าง ๆ   ไม่ใช่ เรา เอา ไป ใช้ เฉพาะ เวลา น่ัง สมาธิ อย่าง    

เดียว  ต้องใช้ตลอด ใช้ บ่อย ๆ   เช่น ว่า ใจ ไม่ อยู่ กับ เน้ือ กับ 

ตัวอย่าง น้ี ละก็   หายใจ เข้า ออก ยาว ๆ  ลึก ๆ  สบาย หลาย ๆ                                                                               

คร้ัง   ก็ จะ กลับมา หา เน้ือหา ตัว ได้   ไม่ ว่า คน เรา เกิด ความ 

ประหม่า    หรือ เกิด ความ อะไร    อย่าง น้ี ตาม หลัก ก็ หายใจ 

เข้าออก ยาว หลายๆ คร้ัง   ก็ กลับ มา หา เน้ือหา ตัว   ครูบา 

อาจารย์ ท่าน ถึง ให้ ฝึก   พุทโธ  นะ   หายใจ เข้า   พุธ   หายใจ      

ออก  โธ 

 พุท โธ   ไว้   เพื่อ ให้ จิตใจ เป็น ผู้ รู้   ผู้ ตื่น   ผู้ เบิก บาน   หาย   

ใจเข้า ออก   ให้ มัน สบาย ยย  . . .   อย่าง นี้ บ่อย ๆ    

  เรา ลอง สังเกต ดู ใคร ทำ อะไร ๆ    อย่าง นี้ นะ   ใคร ชอบ 

หมกมุ่น ใน อารมณ์ ใน ความ คิด   เรา มอง ดู มัน ก็ รู้ นะ   บางที 

มัน ออก มา มาก นะ    มอง ดู ตา ก็ ขวาง ๆ    เพราะ ใจ มัน ไม่  

ผ่องใสนะ  บาง คน ก็ ยิ้ม   แต่ ก็ ยิ้ม แต่ ฟัน  ใจ มัน ไม่ ยิ้ม ก็ น่า     

เกลียด นะ  หมกมุ่น ครุ่นคิด อยู่ กับ อารมณ์ สิ่ง เป็น อดีต เป็น 

อะไร   ซึ่ง ไม่ใช่ ชีวิต จริง ใน ปัจจุบัน   เอาแต่ อดีต อะไร มา คิด   

หรือ ว่า เอาแต่ อนาคต กังวล ไป อย่าง นี้   นั่น แสดง ว่า ไม่ได้                 

อยู่ กับ ปัจจุบัน   ดู หน้าตา แล้ว ก็ เหมือน ยา ปวด หาย อะไร 

อย่างนี้นะ   เพราะ ไป หมกมุ่น ครุ่นคิด ใน อารมณ์ ใน อะไร   
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ใจ ของ เรา   ทำ ยัง ไง ถึง จะ ไม่ ให้ ใจ ของ เรา เข้าไป ปรุง ใน เสียง   

ต้องหา วิธี วาง จิต วางใจ ของ เรา  เพื่อ ให้ ใจ ของ เรา มัน จะ ได้ 

สงบ   ถ้า เรา สงบ ได้ ก็ แสดง ว่า มัน ค่อย ยัง ชั่ว หน่อย   ไม่ แพ้   

ชนะอยู่   ๕๐ - ๖๐   บางที  ๗๐ - ๘๐   บางที   ๑๐๐   

  เสียง มา เมื่อไหร่   เวลา เขา จัด งาน อะไร ต่าง ๆ   เปิด 

เพลงอะไร แล้ว  เราแพ้ เขา ทุกที อย่าง นี้ ก็ ไม่ ไหว นะ   นี้ ก็ 

แสดงว่า เรา อยู่ ไป ก็ได้พัฒนา จิตใจ ของ ตัว เอง น้อย   ทำไม 

เรา เห็น รูป มา  ใจ ของเรา ถึง จะ ไม่ ไป ตาม รูป   ถ้า ใจ ของ เรา 

ไปตาม รูป ก็ แสดง ว่า   สมาธิ เรา มัน อ่อน   ปัญญา เรา มัน ยัง 

อ่อน อยู่   เพราะ ว่า รูปนี้ มัน มา สะดุด ใจ เรา ได้   

  สมาธิ เรา ต้อง แข็งแกร่ง   อา นา ปาน สติ เรา ต้อง ชัดเจน 

ขึ้น   การ วาง อุเบกขา ของ เรา ต้อง เข้ม แข็ง ขึ้น  และ การ มอง 

สิ่งต่างๆ  ให้ เกิด ปัญญา ก็ ต้อง มาก ขึ้น   ให้ จิตใจ ของ เรา ขึ้น 

สู่ ความ ว่าง   ขึ้น สู่ อนัตตา   มัน ถึง จะ ชัดเจน นะ   ถ้า อย่าง งั้น 

เดี๋ยวแพ้ เขา ทุกที   เจอ รูป ทุกที   เดี๋ยว ลืม หายใจ สบาย ทุกที   

แสดง วา่ เรา เสยี สภาพ ดลุ ของ จติใจ   เขา เรยีก วา่ ใจ มนั ไม ่ไหว 

อย่าง นี้ นะ  

  แต่ ถ้า เรา ฝึก แล้ว อย่าง นี้ นะ   มัน ก็ มีหน้า ที่ เดินไปเรื่อย  

เหมือน กับ นาฬิกา นี่ นะ   เข็ม วินาที ไป เรื่อยๆ   แต่ ถ้า ใจ ของ 

เรา ไม่ ปกติ   มัน ก็ จะ เป็น เหมือน หัวใจ ของ เรา นี่ แหละ   ถ้า 

ตามอารมณ์ มา อย่าง หนึ่ง  หัวใจ เต้น เร็ว   ถ้า อารมณ์ มา 

อีก อย่าง หนึ่ง หัวใจ เต้น ช้า อย่าง นี้ นะ   มัน ขึ้น อยู่ กับ จิต   ถ้า 

เรา หนีไป โดยที่ ไม่ ได้ เห็น ไม่ ได้ยิน   มัน ก็ หนีดี อยู่   แต่ ว่าหนี 

แล้ว บางที เจอ ทุกที ก็ แพ้ ทุกที   มันต้องหนี ด้วย สมาธิด้วย 

ปัญญา  ไป ใน เมือง สมาธิ เรา ต้อง แข็ง แรง   ปัญญาของ 

เรา ต้องเฉียบขาด   ปัญญา นี้ ต้อง ฝึก เอา   ต้อง เจียระไน 

กัน หน่อย   เรา อย่า ไป ใจอ่อน   อย่า อ่อน ตาม รูป   ตามเสียง   

หมายถึงว่าสมาธิ แข็ง แรง   แต่ ส่วน มาก มันใจอ่อน ทำไม 

ถึงใจ อ่อน เพราะ ปัญญา มัน ไม่มี   มัน ไม่รู้ ว่า อันนี้ ใจเข้ม แข็ง 

ต้องใจ ที่ มี ปัญญา   มัน ไม่รู้ ว่า อัน นี้ แหละ ทุกข์ที่ จะ เผา ตัว                                                                             

เอง  

 ต้อง ฝึก ให้ ใจ ของเรา ชนะ บ่อย ๆ   ใจ ของเรา ก็ จะ สว่าง 

ไสว  มัน ก็ ไม่ มัว   ถ้า เรา รักษา ไว้ ได้ ทรง ไว้ นาน ๆ  ยิ่งเข้มแข็ง 

ยิ่ง ชำนาญ ขึ้น   คล้าย ๆ  ว่า เรา ไป ภูเขา ลูกหนึ่ง   เรา เห็น แล้ว 

ว่า ภูเขา มัน ใกล้ จะ ถึง แล้ว   ใกล้ จะ ถึง ยอดภูเขา นั้นแล้ว   

เลยยอด ไป มัน มี ที่ โล่ง   แต่ ว่า ตอน นี้ มัน ยัง ไม่ ถึง อย่าง นี้ นะ   

มัน ก็ มี กำลัง ใจ นะ   จะ ต้อง ฝึก ใจ ของ เรา ไม่ ให้ อ่อนแอ   ตาม 

รูป  ตาม อะไร ต่าง ๆ  มัน ก็ ขึ้น ไป ได้ เรื่อย ๆ  ล่ะทีนี้   เพราะ ว่า 

มันไม่ท้อแท้   เพราะ ความ เข้ม แข็ง อย่าง นี้   คู่ ต่อสู้ ชก ไม่ ลง   
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  เมื่อ ไป ถึง ยอด แล้ว ทีนี้ มัน ก็ สบาย   แล้ว มัน ก็ จะ ยิ่ง โล่ง   

เรียก ว่า มัน ตกกระ แส แล้ว อย่าง นี้ นะ   เพราะ ว่า มัน หมด 

ความ สงสัย แล้ว ว่า อัน นี้ คือ ทาง ดับ ทุกข์ ที่แท้ จริง   

  การ ที่ ไม่ อ่อนแอ   การ ที่ ตั้ง มั่น   การ ที่ ไม่ สงสัย   ทุก 

คน มัน ก็ น่า จะ ทำได้   ถ้า จิตใจ มัน เข้ม แข็ง   จิตใจ ไม่ ทอด 

ธุระ   พระพุทธเจ้า ท่าน ก็ ทำให้ ดู เป็น ตัวอย่าง   พระ อริยเจ้า 

ท่านก็ทำให้ ดู เป็น ตัวอย่าง   ถ้า ไม่ ทำ อย่าง นี้   ไม่ เข้มแข็ง 

อย่างนี้ แล้ว   จ้าง ก็ ไป ไม่ ได้   จะ ขอร้อง   จะ อ้อนวอน ยัง ไง ก็ 

ไม่ได้   ถ้า เรา มา หลง ทาง โลก   ทาง วัตถุ   มัน ไม่ ได้ อะไร   เสีย  

ท่า  จิตใจ อ่อน    มา หลง ทาง โลก    ทาง วัตถุ   ทาง อะไร   เขา 

เรียก ว่า หมด ท่า   ถ้า เป็น โลกีย์   ก็ โลกีย์ หลง เปรี้ยว  หวาน                  

มัน  เค็ม   คิด ว่า มัน สบาย แล้ว   เหาะ แล้ว ก็ ตกลง มา ได้   ต้อง 

ฝึก ให้ จิตใจ เข้ม แข็ง  จิตใจ หนัก แน่น   จิตใจ มี ปัญญา   

  พระพุทธเจ้า ท่าน มี พลัง มากมาย ดุจ ช้าง สาร    หมาย 

ถึง จิต ท่าน มี พลัง   จิต ท่าน แข็ง แรง มาก   เป็น ครูบา อาจารย์      

เขา ก็ เหมือน กัน   ถ้า ครูบา อาจารย์ ไม่ เข้ม แข็ง   ลูก ศิษย์ ก็ ล้ม 

เหมือน กัน   เพราะ ว่า โลก มัน ดึง ไป กิน   คล้าย ๆ  ว่า แม่ทัพ    

ไม่ เข้ม แข็ง   เสือ ก็ จับ ไป กิน เสีย  อย่าง นี้ นะ   เดิน ผ่าน ป่า ผ่าน  

อะไร   ข้าศึก ศัตรู จับ ไป กิน หมด นะ 

 (ท่าน พระ อาจารย์ เมตตา ให้ โอวาท เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่     

๑๐     กันยายน     ๒๕๓๘)   



 วิ ถี  แ  ห่ ง ก า ร    “ ละ”
 

  วนั นี ้เปน็ วนั มหา มงคล   กลุ บตุร ลกู หลาน ได ้มา บรรพชา 

อุปสมบท เพื่อ ทดแทน พระคุณ ของ พ่อ แม่  บรรพ บุรุษ  ผู้ มี 

พระคุณ     เพื่อ สร้าง บารมี     เพื่อ เดิน ตาม รอย พระพุทธเจ้า     

  การ บวช ที่ จะ มี บุญ ใหญ่   มี อานิสงส์ ใหญ่  ต้อง ตั้งใจ 

ประพฤต ิปฏบิตั ิ  พระพทุธเจา้ ทา่น สัง่ อยา่งไร    สอน อยา่งไร    

เรา ก็ ปฏิบัติ อย่าง นั้น           

   เรา มา ละ นิสัย ตัว เอง     มา ถือ นิสัย พระพุทธเจ้า เรา มา 

ทำ ข้อ วัตร ปฏิบัติ  นอน ดึก ตื่น ดึก  มา เดิน จงก รม  นั่ง สมาธิ     

ละ สิ่ง ทาง โลก  รูป เสียง กลิ่น   รส  สิ่ง ที่ มี ความ เพลิดเพลิน 

ต่างๆ  วิทยุ   โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์  การ บ้าน การเมือง เรื่อง 

ผิด เรื่อง ถูก ทาง โลก  ละ ความ สะดวก สบาย   เรา จะ ละ ความ 

ตาม จิต ตามใจ  ความ ฟรี สไตล์ 

   การ บวช ถ้า ตั้งใจ ประพฤติ ปฏิบัติ  เรา สึก หา ลา เพศ      

เรา ก็ เจริญ ใน ธุรกิจ หน้าที่ การ งาน   ใน คุณ ธรรม  และ เรา 

ก็ มี บุญ มี กุศล ให้ พ่อ แม่   บรรพ บุรุษ  และ เจ้า กรรม นายเวร  

เรามาประพฤติ ปฏิบัติ ให้ ตนเอง  จาก คน ธรรมดา ให้ เป็น ผู้ 

มี ศีล  มา ฝึก ใจ ให้ สงบ มี สมาธิ 

การบวชที่จะมีบุญใหญ่  

มีอานิสงส์ใหญ่  

ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าท่านสั่งอย่างไร สอนอย่างไร 

เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น     

เรามาละนิสัยตัวเอง  

มาถือนิสัยพระพุทธเจ้า 
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   คน เรา มัน มี เครื่อง อยู่ นะ  อยู่ กับ การ อยู่ กับ งาน  อยู่      

กับ รูป  เสียง   กลิ่น   รส     แต่ การ อยู่ อย่าง นี้ มัน ยัง เรียก ว่า ไม่ 

ปลอดภัย  ต้อง ฝึก ให้ มี เครื่อง อยู่ โดย ปราศ จาก นิวรณ์ ทั้ง ๕ 

   คน เรา เวลา จะ ตาย ใคร มา ช่วย เรา ก็ ไม่ ได้ นะ  เพื่อน ฝูง 

ญาติ พี่ น้อง ช่วย เหลือ เรา ได้ ระดับ หนึ่ง  เรา ต้อง ฝึก ใจ ของ 

เราอยู่ กับ ความ สงบ  พัก ผ่อน อยู่ กับ ลม หายใจ เข้า  ลม หาย 

ใจออก    ฝึก ให้ มัน เข้า สมาธิ ได้  เมื่อ เจ็บ ไข้ ได้ ป่วย จะ ได้ มี 

เครื่อง อยู่ 

   เพราะ คน เรา เวลา เจ็บ ไข้ แล้ว มัน เหลือ แต่ ลม หายใจ     

ถ้า เรา ไม่ ฝึก    เรา ก็ ไม่ สามารถ อยู่ กับ ความ สงบ ได้   อยู่ 

กับ ลมหายใจ เข้า ออก ได้    ยก ตัวอย่าง พระพุทธเจ้า ท่าน 

ปรินิพพาน     ท่าน อยู่ กับ ฌาน   ๑   ๒   ๓   ๔   ถอย เข้า ถอย ออก   

จน เสด็จ ดับ ขันธปรินิพพาน 

   ให้ เรา ระลึก ถึง พระพุทธเจ้า ของ เรา     ท่าน เข้า สู่ ป่า เขา 

ลำเนา ไพร   เคย สะดวก สบาย ทุก สิ่ง ทุก อย่าง     แต่ ท่าน ก็ 

สละออก หมด     มา ถือ ผ้า   ๓   ผืน   อยู่ โคน ไม้   การ ปฏิบัติ อย่าง 

นี้ มัน เป็น บุญ     มัน เกิด กุศล 

   พ่อ แม่ ทุก คน ก็ มี ความ หวัง กับ ลูก     ว่า ลูก เรา มา บวช นี้ 

ต้อง เป็น พระ ที่ ดี     เป็น พระ ที่สุด ยอด     เวลา ที่ สึก หา ลา เพศ 

ทุก อย่าง ต้อง เปลี่ยนแปลง ไป ใน ทาง ที่ ดี  เพื่อ พ่อ แม่ เป็น ผู้ ที่ 

ให้ เรา มา ตลอด   เรา ต้อง มา ให้ พ่อ ให้ แม่ โดย การ ประพฤติ 

ปฏิบัติตนเอง 

   เรา ทำความ ดี นี้ ไม่ ต้อง กลัว  ไม่ ต้อง กลัว ความ เหน็ด 

เหนื่อย  ไม่ ต้อง กลัว ผอม      เรา ทำ อะไร ก็ ทำ เต็ม ที่     เต็ม   ๑๐๐   

เปอร์เซ็นต์     เช่น เรา กราบ พระ  ใจ ของ เรา ก็ อยู่ กับ การ กราบ 

พระ    เรา ไหว ้พระ สวดมนต ์   ใจ ของ เรา ก ็อยู ่กบั การ สวดมนต ์

ถ้า เรา ส่ง ใจ ไป ที่ อื่น  บุญ กุศล ก็ วิ่ง หนี เรา เหมือน ใจ เรา วิ่ง 

ไปที่อื่น เหมือน กัน 

 (ให้ โอวาท เพื่อ การ แสดง ธรรม เนื่อง ใน พิธี อุปสมบท    

วัน อาทิตย์ ที่   ๒๓ พฤศจิกายน    ๒๕๕๑ )



ท า ง  ลั ด สู่  นิ พ  พ า น 

  คน เรา ต้อง มี ร่างกาย มี จิตใจ   มี บ้าน  มี ที่ อยู่ อาศัย       

มีหน้า ที่   มี การ งาน คน เรา ต้อง มี จุดยืน  จุด นั่ง  จุด นอน          

จุด เดิน  พูด เผื่อ ว่า บาง คน ไม่มี จุดยืน ของ ชีวิต 

  เรา ต้อง เป็น คน ดี  คน ที่ เสีย สละ เพราะ ความ ดี  ความ 

เสีย สละ จะ นำ เรา เข้าหา ความ เป็น มนุษยสมบัติ  สวรรค 

สมบัติ นิพพาน สมบัติ   พระพุทธเจ้า สอน เรา ไม่ ให้ เห็น              

แก่ ตัว 

  ศาสนา แปล ว่า อะไร   ?  แปล ว่า   “  ความ ไม่ เห็น แก่ ตัว     

ความ เสีย สละ ”

  ถ้า ใคร ไม่ เห็น แก่ ตัว  ใคร เสีย สละ เพื่อ คน อื่น  อย่าง นี้ 

เรียก ว่า     เขา มี ศาสนา     ถึง แม้ เขา จะ ไม่ ฉลาด     ไม่ เก่ง     แต่ 

หาก ปฏิบัติ อย่าง นี้ ชื่อ ว่า มี ศาสนา 

  เรา เป็น คน ดี  คน เสีย สละ ไม่ เห็น แก่ ตัว ทุก คน รัก เรา 

หมด  แม้แต่ หมู  หมา  กา  ไก่ ก็ รัก เรา 

  คุณค่า ของ เรา ก็ คือมี ศีล ๕ ประจำ ถ้า ผู้ อยู่ วัด ก็           

ศีล ๘    ศีล ๑๐     ศีล ๒๒๗     เป็น หลัก 

บางทีทุกคนก็อยากจะได้มรรค ผล นิพพาน   

อยากไปทางลัด  

ไม่ทำข้อวัตร  ไม่รักษาศีล  

ความคิดอย่างนี้เป็นทางโค้ง  

ไม่ใช่ทางลัด  

ทางลัดที่สุดก็คือ  มีศีล  มีการเสียสละ
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  การ รกัษา ศลี   การ ทำ สมาธ ิ    การ เจรญิ ปญัญา นี ้ก ็ถอืวา่     

เปน็ หนา้ที ่เปน็ กจิวตัร     คำ วา่ กจิวตัร หมาย ถงึ สมำ่เสมอ เปน็ 

ประจำ 

  ถ้า ใคร มี ศีล ๕     ศีล ๘     ศีล ๑๐     ศีล ๒๒๗     ไม่ ด่าง 

พร้อย  บุคคล นี้ ชื่อ ว่า เป็น พระ  ตั้ง แต่ พระ โสดา บัน ขึ้น ไป         

เพราะ บคุคล นี ้ไม่ เหน็ แก่ ตวั       เปน็ คน นา่ คบคา้ สมาคม       นา่ 

เคารพ บูชา 

  เรา จะ ไป อยู่ ที่ไหน     บ้าน ไหน     เมือง ไหน     ทำ อะไร เรา ก็ 

ต้อง มี จุดยืน คือความ ไม่ เห็น แก่ ตัว มี ศีล ๕  หรือ จะ พัฒนา 

ขึ้น ไป เป็น ศีล ๘  ก็ ยิ่ง ประเสริฐ 

  บาง คน คิด ผิด คิด ว่า รักษา ศีล ๕   จะไม่พออยู่พอ                                                                                                                              

กิน   จะ เป็น อุปสรรค ใน การ เป็น อยู่  ใน การทำมาค้าขาย นี้ 

เข้าใจผิด       

 คน อื่น เขา อยาก จะ นับถือ เรา แต่ ก็ ไม่ แน่ใจ ว่า มี           

ศีล ๕  หรือ ถ้า เป็น คุณ แม่ ชี ผู้ ถือศีล จะ มี ศีล ๘    หรือ ถ้า         

เป็น พระเป็นเณรจะ มี ศีล ๑๐   ศีล ๒๒๗  ครบ สมบูรณ์ 

หรือเปล่า   ทุกคน พร้อม จะ นับถือ เรา อยู่ แล้ว  หาก เรา รักษา 

ศีล ดี การค้าการ ขาย ก็ ดี นะ   ถ้า มี ศีล 

 บางที ทุก คน ก็ อยาก จะ ได้ มรรค ผล นิพพาน   อยาก 

ไป ทาง ลัด   ไม่ ทำ ข้อ วัตร    ไม่ รักษา ศีล    ความ คิด อย่าง นี้  

เป็น ทาง โค้ง     ไม่ใช่ ทาง ลัด     “ทาง ลัด ที่สุด ก็ คือ     มี ศีล      มี 

การ เสีย สละ”  เรา อย่า ไป สนใจ เรื่อง รายรับ ต้องสร้างเหตุ 

ปัจจัย เดี๋ยวทุก อย่าง ก็ ดี เอง หาก เรา ทำความ ดี    มี ศีล ธรรม 

อยู่ ไหนก็ไม่ อด ตาย   งาน ไหน ก็ ต้องการ  วัด ไหน ก็ ต้องการ 

 ได้ นำ พระ ธรรม คำ สอน ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค สัม มา       

ส ัม พุทธ เจ้า มา แสดง เพื่อ เป็น กำลัง ใจ    ใน การ สร้าง คุณ 

งามความ ดี 

  เสร็จ ภารกิจ หน้าที่ แล้ว ทุก คน ก็ ต้อง แยก ย้าย กลับ 

บ้าน    จะ ได้ มี หลัก ธรรมะ  เพื่อ นำ ไป ประพฤติ ปฏิบัติ ให้ เกิด 

เป็นมรรคผล สืบ ต่อ ไป 

 (ให้ โอวาท เพื่อ การ แสดง ธรรม ค่ำ วัน อาทิตย์ ที่   ๙       

สิงหาคม     ๒๕๕๒)  




